
Self-portrait:   Mid-project   feedback   to   students  
ภาพ ตวั เอง :   ขอ้ เสนอ แนะ กลาง โครงการ ให ้กบั นักเรยีน  
 
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   to   give   you   more  
help.  
 
โครงการ นี� จะ ได ้รับ การ ประเมนิ ตาม เกณฑ ์ที� สาม ทั�วไป   เพื�อ ที� จะ ชว่ย ให ้คณุ ทํา ด ีที�สดุ ของ คณุ ที� นี� เป็น ขอ้ เสนอ แนะ บาง คน ที� ม ีขอ้ เสนอ แนะ 
เกี�ยว กบั การ ปรับปรงุ รปู วาด ของ คณุ   เรา ได ้เลอืก เฉพาะ สิ�ง ที� ผม คดิ วา่ เป็น ชิ�น สว่น ที� สําคญั ที�สดุ ของ คํา แนะนํา สําหรับ คณุ   ถา้ คํา แนะนํา เหลา่ นี� 
ม ีความ ชดัเจน โปรด ถาม ฉัน หรอื เพื�อน เพื�อ ที� จะ ให ้ความ ชว่ย เหลอื เพิ�ม เตมิ  
 
 

Proportion   and   detail   -   สดัสว่น และ ราย ละเอยีด  
Proportion   is   the   name   of   the   skill   where   you   accurately   portray   shapes   and   sizes.  
สดัสว่น เป็น ชื�อ ของ สกลิ ที� คณุ ตอ้ง แสดง ให ้เห็น รปู ทรง และ ขนาด  
 

☐    Observe   closely.    Keep   looking   at   your   photograph.   Try   to   forget   what   you   are   looking   at,   and   focus   on   the  
component   lines   and   shapes.  
สงัเกต อยา่ง ใกล ้ชดิ    ให ้มอง ที� รปู ถา่ย ของ คณุ   พยายาม ที� จะ ลมื สิ�ง ที� คณุ กําลงั มอง หา และ มุง่ เนน้ ไป ที� สาย องค ์ประกอบ และ รปู รา่ง  

☐    Look   for   missing   details.    Look   for   small   things   that   you   may   have   overlooked:   small   bits   of   your   hair,  
wrinkles   in   your   clothing,   small   differences   in   the   background,   and   so   on.  
ด ูราย ละเอยีด ไดท้ ี� ขาด หาย ไป    มอง หา สิ�ง เล็ก   ๆ    ที� คณุ อาจม อง ขา้ม :   บติ ขนาด เล็ก ของ ผม ของ คณุ ,   ริ�ว รอย ใน เสื�อผา้ ของ คณุ แตก 
ตา่ง เล็ก   ๆ    ใน พื�น หลงั และ อื�น   ๆ   

☐    Start   drawing   the   other   half   of   your   face.    If   you   develop   one   side   of   the   face   too   fully,   it   will   be   hard   to  
match   it   up   with   the   other   side.  
เร ิ�ม วาด อกี ครึ�ง หนึ�ง ของ ใบหนา้ ของ คณุ    หาก คณุ ม ีการ พัฒนา ดา้น ใด ดา้น หนึ�ง ของ ใบหนา้ อยา่ง เต็ม ที� เกนิ ไป ก ็จะ ยาก ที� จะ ตรง 
กบั ขึ�น กบั ดา้น อื�น   ๆ   

☐    Measure   carefully.    Use   a   grid,   rulers,   or   slips   of   paper   to   guide   where   you   should   place   things.  
วดั อยา่ง รอบคอบ    ใช ้ตาราง โมหะ หรอื สลปิ ของ กระดาษ คูม่อื ที� คณุ ควร วาง สิ�ง  

☐    Observe   the   shapes   of   your   shadows.    The   shapes   of   the   parts   of   the   face   are   good,   but   the   shapes   of   the  
shadows   are   off.   Take   a   closer   look   at   the   shapes   and   sizes   of   the   light   and   dark   areas.  
สงัเกต รปู รา่ง ของ เงา ของ คณุ   รปู ทรง ของ ชิ�น สว่น ของ ใบหนา้ เป็น สิ�ง ที� ด ี   แต ่รปู รา่ง ของ เงา จะ ถกู ปิด   ใช ้เวลา มอง ใกล ้ที� รปู 
ทรง และ ขนาด ของ แสง และ ส ีเขม้ พื�นที�  

☐    Consider   changes   in   texture.    Hair   needs   a   different   kind   of   drawing   than   cloth,   skin,   or   fuzzy   shadows.   Try  
to   capture   the   texture   of   the   different   things   you   are   drawing.  
พจิารณา การ เปลี�ยนแปลง ใน เนื�อ    ผม จําเป็น ตอ้ง ม ีชนดิ ที� แตก ตา่ง ของ การ วาด กวา่ ผา้ ผวิหนัง หรอื เงา เลอืน   พยายาม ที� จะ จับ ภาพ 
พื�น ผวิ ของ สิ�ง ที� แตก ตา่ง ที� คณุ กําลงั วาด ภาพ  

 

Shading   -   การ แรเงา  
Shading   is   using   light   and   dark   to   draw.   It   is   an   easy   way   to   make   things   look   realistic   and   three   dimensional.  
แรเงา คอื การ ใช ้แสง และ ส ีใน การ วาด   มนั เป็น วธิ ีที� งา่ย ที� จะ ทําให ้สิ�ง ที� ด ูสมจรงิ และ สาม มติ ิ 
 

☐    Lighten   your   outlines .   Outlines   are   essential   to   getting   proportions   correct,   but   they   should   disappear  
after   you   start   shading.  
เบา เคา้ รา่ง ของ คณุ    เคา้ ม ีความ จําเป็น ใน การ รับ สดัสว่น ที� ถกู ตอ้ง   แต ่พวก เขา จะ หาย ไป หลงั จาก ที� คณุ เริ�ม การ แรเงา  

☐    Darken   your   darks.    Doing   so   will   increase   the   overall   impact   of   your   drawing,   and   may   help   it   pop.  
ความ สขุ ของ คณุ ผา้ ส ีเขม้    การ ทํา เชน่ นี� จะ เพิ�ม ผลก ระ ทบ โดย รวม ของ การ วาด ภาพ ของ คณุ และ จะ ชว่ย ให ้มนั ปรากฏ  

☐    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.  



เพิ�ม โทน ไฟ ของ คณุ    ออก จาก พื�นที� ส ีขาว ม ีแนว โนม้ ที� จะ ออก จาก การ แสดง ผล ที� เป็น งาน ศลิปะ ของ คณุ ที� ยงั ไม ่เสร็จ   แต ่มอง หา 
เฉด ส ีแสง ส ีเทา คณุ สามารถ เพิ�ม แทน  

☐    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.  
การ ทาํงาน ใน ความ เรยีบ เนยีน    สรา้ง ส ีเทา ของ คณุ โดย การ ซอ้น ชั �น ของ เสน้ ทาง สาย สลบั สาย ใช ้กบั ที� ทบั ซอ้น กนั เสน้   ( ไมม่ ีชอ่ง 
วา่ง ส ีขาว )   หรอื ใช ้ตอ ไม ้ผสม  

☐    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.  
การ ทาํงาน ใน การ ผสม    เงา ของ คณุ บาง ครั�ง ก ็เป็น ไป อยา่ง กะทนัหนั จาก ออ่น ไป หา เขม้ กบั ส ีเทา นอ้ยห รอื ไมม่ ีตรง กลาง   เพิ�ม ส ีเทา 
ไป ยงั พื�นที� กลาง จนกวา่ คณุ จะ จบ ลง ดว้ย การ ผสม เรยีบ แทน การก ระ โดด อยา่ง ฉับ พลนั  

☐    Start   shading   your   background.    Once   you   shade   in   your   background,   it   changes   the   balance   of   greys   and  
forces   you   to   reshade   the   rest   of   your   portrait.   If   you   start   shading   your   background   early   it   will   save   you  
time   and   frustration.  
เร ิ�ม แรเงา พื�น หลงั ของ คณุ    เมื�อ คณุ เฉด ส ีใน พื�น หลงั ของ คณุ จะ เปลี�ยน ความ สมดลุ ของ ส ีเทา และ กอง กําลงั ที� คณุ จะ   Reshade  
สว่น ที� เหลอื ของ ภาพ ของ คณุ   หาก คณุ เริ�ม ตน้ การ แรเงา พื�น หลงั ของ คณุ ตน้ มนั จะ ชว่ย ให ้คณุ ประหยดั เวลา และ ความ ยุง่ ยาก  

☐    Look   carefully   at   the   different   grays   in   your   hair.    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.  
ด ูอยา่ง ละเอยีด ที� แตก ตา่ง กนั ใน ส ีเทา ผม ของ คณุ    คณุ จะ ได ้รับ เนื�อ ผม ขั �น พื�น ฐาน โดย การ สรา้ง เสน้ ที� ไหล ตาม แนว ยาว   แต ่ก ็
ทํางาน ได ้ด ียิ�ง ขึ�น เมื�อ คณุ ทํา ซํ�า รปู แบบ ของ แสง และ ส ีของ เสน้ ที� แตก ตา่ง กนั   มนั ตอ้ง ใช ้เวลา มาก ขึ�น   แต ่ผลก ระ ทบ ม ีหลาย ครั�ง ที� 
แข็งแกรง่  

☐    Watch   for   sharp   vs.   fuzzy   edges.    Sometimes   blending   goes   quickly   from   light   to   dark,   and   sometimes   it  
stretches   out   over   a   long   distance.   Reobserve   your   photo   to   see   where   you   should   do   which   one.  
นาฬกิา สาํหรบั ขอบ เลอืน คม ชดั เมื�อ เทยีบ กบั    บาง ครั�ง การ ผสม ไป ได ้อยา่ง รวดเร็ว จาก ออ่น ไป หา เขม้ และ บาง ครั�ง ก ็ทอด ยาว 
ออก ไป เป็น ระยะ ทาง ยาว   Reobserve   รปูภาพ ของ คณุ เพื�อ ด ูวา่ คณุ ควร จะ ทํา อยา่งไร ที� หนึ�ง  

 

Composition   -   สว่น ประกอบ  
Composition   is   the   overall   arrangement   and   completeness   of   your   artwork.  
องค ์ประกอบ คอื การ จัด เรยีง โดย รวม และ ความ สมบรูณ ์ของ งาน ศลิปะ ของ คณุ  
 

☐    You   have   the   option   of   leaving   out   the   background   if   you   wish.  
คณุ ม ีตวั เลอืก ใน การ ออก จาก พื�น หลงั ถา้ คณุ ตอ้งการ  

☐    Add   a   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.  
เพิ�ม พื�น หลงั    พื�น หลงั ทําให ้บคุคล หรอื วตัถ ุใน สถาน ที� โดย เฉพาะ อยา่ง ยิ�ง จรงิ หรอื จนิตนาการ   เมื�อ เทยีบ กบั ภาพ วาด โดย ไม ่ตอ้ง พื�น 
หลงั ,   งาน ศลิปะ ของ คณุ อาจ จะ ด ูเรยีบ งา่ย และ ไม ่สมบรูณ ์ 

☐    Start   shading   your   background.    You   have   some   lines   in   there,   but   it   lacks   substance   in   comparison   to   the  
rest   of   your   drawing.  
เร ิ�ม แรเงา พื�น หลงั ของ คณุ    คณุ ม ีเสน้ บาง ในม ี  แต ่ขาด สาร ใน การ เปรยีบ เทยีบ กบั สว่น ที� เหลอื ของ การ วาด ภาพ ของ คณุ  

☐    Start   drawing   the   other   half   of   your   face.    If   you   develop   one   side   of   the   face   too   fully,   it   will   be   hard   to  
match   it   up   with   the   other   side.  
เร ิ�ม วาด อกี ครึ�ง หนึ�ง ของ ใบหนา้ ของ คณุ    หาก คณุ ม ีการ พัฒนา ดา้น ใด ดา้น หนึ�ง ของ ใบหนา้ อยา่ง เต็ม ที� เกนิ ไป ก ็จะ ยาก ที� จะ ตรง 
กบั ขึ�น กบั ดา้น อื�น   ๆ   

☐    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.  
คณุ ด ูเหมอืน จะ อยู ่เบื�อง หลงั    โปรด พจิารณา การ ทํางาน ใน โครงการ ของ คณุ ที� รับ ประทาน อาหาร กลาง วนั หรอื กอ่น หรอื หลงั เลกิ 
เรยีน   หรอื พยายาม ที� จะ เลอืก ใน การ กา้ว ของ คณุ หรอื ใช ้เวลา ของ คณุ ม ีประสทิธภิาพ มาก ขึ�น ใน ชั �น เรยีน   ถา้ คณุ ได ้ทํา พอ คณุ สามารถ 
ถาม วา่ คณุ สามารถ พา มนั กลบั บา้น ไป ทํางาน กบั มนั   จํา ไว ้วา่ ถา้ มาก เกนิ ไป ของ การ ทํางาน ของ คณุ จะ ทํา โรงเรยีน นอก ฉัน ไม ่สามารถ 
ยอมรับ ได ้ 


