Mid-project feedback to students – Depth Drawing
ข้อเสนอแนะกลางโครงการให้ก ับน ักเรียน - ถอนเงินลึก

Name: ___________________
ื : ___________________
ชอ

This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some
feedback with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most
important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend.
โครงการนีจะไดรั้ บการประเมินตามเกณฑ์ทีสามทัวไป เพือทีจะช่วยใหคุ้ ณทําดีทีสุดของคุณทีนีเป็ นข ้อเสนอแนะบางคนทีมีข ้อเสนอแนะ
เกียวกับการปรับปรุงรูปวาดของคุณ เราไดเลื
้ อกเฉพาะสิงทีผมคิดว่าเป็ นชินส่วนทีสําคัญทีสุดของคําแนะนํ าสําหรับคุณ ถ ้าคําแนะนํ าเหล่านี
มีความชัดเจนโปรดถามฉั นหรือเพือน

ั สว่ นและรายละเอียด
Shading, Proportion, and Detail - แรเงาสด
Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional.
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.
้
แรเงาคือการใชแสง
และสีในการวาด มันเป็ นวิธที
ี ง่ายทีจะทําใหสิ
้ งทีดูสมจริงและสามมิต ิ สัดส่วนเป็ นชือของสกิลทีคุณต ้องแสดงใหเห็
้ นรูป
ทรงและขนาด
▢ Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the
component lines and shapes. It appears that some of your artwork is drawn from memory, making it less
realistic.
ั
ิ ใหมอง
สงเกต
อย่างใกล้ชด
้
ทีรูปถ่ายของคุณ พยายามทีจะลืมสิงทีคุณกําลังมองหาและมุง่ เน ้นไปทีสายองค์ประกอบและรูปร่าง
ปรากฏว่าบางส่วนของงานศิลปะของคุณจะถูกดึงมาจากหน่วยความจําทําใหมั้ นมีเหตุผลน ้อย
▢ Consider changes in texture. Hair needs a diﬀerent kind of drawing than bark, clouds, water, or rock. Try
to capture the texture of the diﬀerent things you are drawing.
พิจารณาการเปลียนแปลงในเนือ ผมจําเป็ นต ้องมีชนิดทีแตกต่างของการวาดกว่าเปลือกเมฆนํ าหรือก ้อนหิน พยายามทีจะจับ
ภาพพืนผิวของสิงทีแตกต่างทีคุณกําลังวาดภาพ
▢ Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear
after you start shading.
เบาเค้าร่างของคุณ เค ้ามีความจําเป็ นในการรับสัดส่วนทีถูกต ้อง แต่พวกเขาจะหายไปหลังจากทีคุณเริมการแรเงา
▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and will help it pop.
ี ม การทําเช่นนีจะเพิมผลกระทบโดยรวมของการวาดภาพของคุณและจะช่วยใหมั้ นปรากฏ
ความสุขของคุณผ้าสเข้
▢ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unﬁnished.
Instead, look for light shades of grey you can add instead.
เพิมโทนไฟของคุณ ออกจากพืนทีสีขาวมีแนวโน ้มทีจะออกจากการแสดงผลทีเป็ นงานศิลปะของคุณทียังไม่เสร็จ แต่มองหาเฉดสีแสงสีเทา
คุณสามารถเพิมแทน

▢ Work on smoothness. Build up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with
overlapping lines (no white gaps), or use a blending stump.
การทํางานในความเรียบเนียน สร ้างสีเทาของคุณโดยการซ ้อนชันของเส ้นทางสายสลับสายใชกั้ บทีทับซ ้อนกันเส ้น (ไม่มช่
ี อง
้ ไมผสม
ว่างสีขาว) หรือใชตอ
้
▢ Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle
grays. Add grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps.
การทํางานในการผสม เงาของคุณบางครังก็เป็ นไปอย่างกะทันหันจากอ่อนไปหาเข ้มกับสีเทาน ้อยหรือไม่มตรง
ี
กลาง เพิมสีเทาไปยังพืนที
กลางจนกว่าคุณจะจบลงด ้วยการผสมเรียบแทนการกระโดดอย่างฉั บพลัน

▢ Look carefully at the diﬀerent grays. You can get basic hair texture by creating lines that ﬂow along the
length. However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the diﬀerent
strands. It takes more time, but the impact is many times stronger.
ดูอย่างละเอียดทีแตกต่างก ันสีเทา คุณจะไดรั้ บเนือผมขันพืนฐานโดยการสร ้างเส ้นทีไหลตามแนวยาว แต่ก็ทํางานไดดี้ ยิงขึนเมือคุณทําซํารูป
้
แบบของแสงและสีของเส ้นทีแตกต่างกัน มันต ้องใชเวลา
มากขึน แต่ผลกระทบมีหลายครังทีแข็งแกร่ง

ึ ของความลึก
Sense of Depth - ความรู ้สก
You can use many techniques to create a sense of depth in your artwork.
้
คุณสามารถใชเทคนิ
คมากมายทีจะสร ้างความรู ้สึกของความลึกในงานศิลปะของคุณ
▢ Add detail to the closest areas, and reduce it in the distance. Right now, your artwork does not use
changes in detail to show depth. You may have to blur some of the existing detail in the distance to make
this look natural, and add very precise detail to the closest objects.
้
ิ ปะของคุณไม่ได้ใชการ
เพิมรายละเอียดไปย ังพืนทีใกล้เคียงทีสุดและลดความม ันในระยะไกล ตอนนีงานศล
เปลียนแปลงในรายละเอียดเพือความลึกของการแสดง คุณอาจจะต ้องเบลอบางส่วนของรายละเอียดทีมีอยูใน
่ ระยะทางทีจะ
ทําใหลั้ กษณะนีธรรมชาติและเพิมรายละเอียดทีแม่นยํามากกับวัตถุทีอยูใกล
่
ที
้ สุด
▢ Add contrast to the closest areas and reduce contrast in the distance. Things that have brighter whites
and darker blacks appear to be closer to you. Things that have low contrast, such as fading into a grey
background, appear further away.
ั ไปย ังพืนทีใกล้เคียงทีสุดและลดความคมชด
ั ในระยะไกล สิงทีมีผิวขาวสว่างและคนผิวดําเข ้มดูเหมือนจะ
เพิมความคมชด
ใกลชิ
้ ดกับคุณ สิงทีมีความคมชัดตําเช่นสีซีดจางลงในพืนหลังสีเทาปรากฏอยูไกล
่
ออกไป
▢ Add more layers of depth to your artwork. Right now your artwork has a narrow sense of depth. Add
something in front and/or behind so that there are additional layers of distance.
ั มากขึนของความลึกให้ก ับงานศล
ิ ปะของคุณ ตอนนีงานศล
ิ ปะของคุณมีความหมายแคบของความลึก เพิมบาง
เพิมชน
สิงบางอย่างในด ้านหน ้าและ / หรืออยูเบื
่ องหลังเพือใหมี้ เลเยอร์เพิมเติมของระยะทาง
▢ Use overlap, changes in size, or converging lines to show distance as well. Sure, these are the easy
methods, but they are eﬀective. Most people stage their artworks so that the action does not overlap. This is
both predictable and ﬂat.
้
้ นท ับก ันในการเปลียนแปลงขนาดหรือบรรจบสายทีจะแสดงระยะทางเชน
่ ก ัน แน่นอนว่าเหล่านีเป็ นวิธการ
ใชการ
ซอ
ี ทีง่าย
แต่พวกเขามีประสิทธิภาพ คนส่วนใหญ่เวทีงานศิลปะของพวกเขาเพือให ้การดําเนินการทีไม่ทับซ ้อนกัน นีเป็ นทังคาดการณ์และ
แบน

Composition -สว่ นประกอบ
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.
构图是您的艺术作品的整体布局和完整性。
▢ Develop your background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary.
Compared to drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.
ิ ปะของคุณ
องค์ประกอบคือการจ ัดเรียงโดยรวมและความสมบูรณ์ของงานศล
▢ Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the
rest of your drawing.
พ ัฒนาพืนหล ังของคุณ พืนหลังทําใหบุ้ คคลหรือวัตถุในสถานทีโดยเฉพาะอย่างยิงจริงหรือจินตนาการ เมือเทียบกับภาพวาด
โดยไม่ต ้องพืนหลัง, งานศิลปะของคุณอาจจะดูเรียบง่ายและไม่สมบูรณ์
▢ Your artwork is centrally composed. Avoid having important things right in the middle. Move it away
from the center and consider zooming in on it or creating a tilted composition.
ิ ปะของคุณประกอบด้วยสว
่ นกลาง หลีกเลียงสิงทีสําคัญขวาตรงกลาง ย ้ายมันออกไปจากศูนย์และพิจารณาซูมในที
งานศล
หรือสร ้างองค์ประกอบเอียง
▢ You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try
to pick up your pace or use your time more eﬀectively during class. If you have enough done, you can ask if
you can take it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot
accept it.
คุณดูเหมือนจะอยูเบื
่ องหล ัง โปรดพิจารณาการทํางานในโครงการของคุณทีรับประทานอาหารกลางวันหรือก่อนหรือหลังเลิก
้
เรียน หรือพยายามทีจะเลือกในการก ้าวของคุณหรือใชเวลา
ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึนในชันเรียน ถ ้าคุณไดทํ
้ าพอคุณสามารถ
ถามว่าคุณสามารถพามันกลับบ ้านไปทํางานกับมัน จําไวว่้ าถ ้ามากเกินไปของการทํางานของคุณจะทําโรงเรียนนอกฉั นไม่สามารถ
ยอมรับได ้

