


การไลสี
เปนการบูรณาการระหวางเทคโนโลยี และศิลปะ  โดยใชการไลน้ําหนักของสีจากเขมไป
ออนเพื่อใหภาพดูมีมิติ และดูสมจริงยิ่งขึ้น

กกาารรไไลลสีสีในโปรแกรมPaint ทําทําไไดดโโดดยย
เลือกสีที่เราตองการแลวเทลงไปบนภาพหรือรูปรางที่วาดไวัโดยไลจากสีออนไป
หาสีเขมหรือสีเขมไปหาสีออน  อาศัยความรูทางศิลปะเปนตัวกําหนดน้ําหนักจาก
มือของเราเอง

ข้ันตอนการไลสีในPaint (หรือประยุกตใชกับโปรแกรม Photoshop ฯลฯ)
1.  เร่ิมจากวาดรูปที่เราตองการออกมา



2.  นึกโทนสีที่ตองการไวในสมองแลวเลือกสีจากแถบสีขางลางแลวเทสีลงไปที่
      ภาพของเราที่สรางขึ้น

3.  ดับเบิ้ลคลิ๊กที่สีที่เราเลือกไว จะปรากฏหนาตาง Edit Colors ใหสังเกตดูจะเห็นสี
      ที่เราเลือกไวใตหัวขอ Basic color



4. เมื่อเห็นวาสีที่เราเลือกไวแลว ใหคลิ๊กที่ Define Custom color>> จะเห็นวา
หนาตางของ Edit Color ยื่นออกมาขางๆ สังเกตที่แถบสีของเราที่ขวาสุด
จะปรากฏเปนหลอดสีที่เรียงจาก สวางที่สุด  (สีออนสุดหรือสีขาว) ไปจนถึง
เขมสุด (สีเขมหรือสีดํา)

5.  ใหเราลองเลื่อนลูกศรสีดําใหขึ้นมาเพียงเล็กนอยจะสังเกตุเห็นวาสีของเราออน
                 และสวางขึ้น หลังจากที่ไดสีที่ตองการแลวใหคลิ๊กOK



6. แลวสีที่เราเลือกนั้นจะมาแทนที่สีที่เราเทไวครั้งแรก

หลังจากนั้นใชอุปกรณรูปดินสอหรือเสนตรงเพื่อที่จะแบงขั้นระยะของสีที่เรา
ตองการ แลวใชอุปกรณรูปกระปองสีเพื่อเทสีลงไป

แลวหลังจากนั้นใหทําซ้ําๆ (จากวิธีขอ 3-6) แลวไลสีใหออนขึ้นไปเรื่อยๆ

              เมื่อเสร็จแลวจะไดดังรูป



หรือนําเอาไปประยุกตใชรวมกับเครื่องมืออ่ืนๆไดอีก
ดังตัวอยาง
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กกาารรววาาดดโโคครรงงใใบบหหนนาา

กกาารรววาาดดโโคครรงงใใบบหหนนาา
ตตอองงววาาดดววงงกกลลมมเเติติมมโโคครรงงสสรราางงรรออบบใใบบหหนนาาใใหหเเรีรียยบบรรออยยกกออนน
แแบบงงหหนนาาออออกกเเปปนน  44  สสววนน  โโดดยยตําตําแแหหนนงงขขอองงตตาาตตรรงงกักับบเเสสนนแแนนววนนออนน
หหรืรืออที่ที่ เเรีรียยกกววาา  เเสสนนรระะดัดับบสสาายยตตาา  ตําตําแแหหนนงงขขอองงจจมูมูกกจจะะออยูยูกึ่กึ่งงกกลลาางงพพออดีดี
รูรูปปแแบบบบขขอองงคคาางงจจะะมีมีหหลลาายยแแบบบบ  ดัดังงตัตัววออยยาางงตตออไไปปนี้นี้

เสนระดับสายตา



กกาารรววาาดดผผมม
ผมเปนสวนที่ชวยทําใหเกิดการเคลื่อนไหว ทําใหภาพมีความรูสึก และสามารถบอก

ทิศทางของลมดังรูปตอไปนี้

                            ไไมมมีมีกกาารรเเคคล่ืล่ืออนนไไหหวว                                                                             สสะะบับัดดไไปปมมาา
ลลมม

ลลมม



กกาารรววาาดดโโคครรงงสสรราางงรราางงกกาายย

การวาดโครงสรางตัวการตูนแตละสวนมักจะประกอบดวยสวนที่เปน
วงกลม หรือขอตอ สวนที่เปนวงกลมจะสามารถงอพับ ขยับได

เมื่อรางโครงสรางเสร็จแลวจึงเริ่มตกแตงตัวการตูนและรายละเอียด
จากโครงสรางที่รางไวโดยมีแกนผากึ่งกลางเพื่อแบงครึ่งสองขางใหไดสัดสวน



กกาารรววาาดดเเสื้สื้ออผผาา
รรออยยยยนนบบนนเเส้ืส้ืออผผาา

การสวมเสื้อผาจะเกิดรอยยนเสมอ ซึ่งการที่เราวาดรอยยนบนเสื้อผาจะทําใหภาพดู
เปน 3 มิติ โดยรอยยนจะเกิด ตรงสวนของเสื้อผาที่มีการยืดออกหรือหดเขา
หมายถึง ตรงสวนของรางกายที่มีการงอพับหรือยืดออก
รอยยน



รูรูปปททรรงงขขอองงเเคคร่ืร่ือองงแแตตงงกกาายย

จะมีทรวดทรงของมันโดยเฉพาะ เชน

ททรรงงแแจ็จ็คคเเก็ก็ตต ททรรงงโโคคงง

ททรรงงกกลลอองง

ททรรงงตตรรงง V

ททรรงงตัตัวว  XX
ททรรงงตัตัวว  V
ททรรงงกกรระะโโจจมม



เเสื้สื้ออชั้ชั้นนนนออกกสสววมมคคออ
เเสื้สื้ออชั้ชั้นนนนออกกสสววมมคคออมีมีหหลลาายยรูรูปปแแบบบบ  แแตตใในนที่ที่นี้นี้จจะะใใหหเเห็ห็นนคคววาามมแแตตกกตตาางงขขอองงคคออ

V คคออปปนน คคออกกะะลลาาสีสี
คคออ  V
คคออ  UU

คคออติติดดซิซิปป
คคออโโปปโโลล
คคออเเตตาา



กกรระะโโปปรรงง
                                                                                                                                  ททรรงงขขอองงกกรระะโโปปรรงง

ิิ
ททรรงงปปลลาายย
กกรระะสสออบบ

ทท
ซุซุปปเเปปออรรมิมินน

มิมินินิ

ธธรรรรมมดดาา
กึ่กึ่งงยยาาวว
ยยาาวว
แแม็ม็กกสิสิ
รรงงตตรรงง
ทรงA ไลน
ททรรงงปปลลาายยบบาานน
ทรงหางปลา



กกาารรปปรระะยุยุกกตตใใชช

กําไล

เข็มขัด
กระโปรงผา



กกาารรจัจัดดอองงคคปปรระะกกออบบขขอองงภภาาพพ    ::
    เเชชนนหัหัววขขออ  บบาานนขขอองงฉัฉันน  มีมีขั้ขั้นนตตออนนดัดังงนี้นี้……..

ลลาากก    เเสสนนแแบบงงขขออบบฟฟาา
โโดดยยสสววนนบบนนเเปปนนททอองงฟฟาา
แแลละะสสววนนลลาางงเเปปนนพื้พื้นนดิดินน

หหลัลังงจจาากกนั้นั้นนววาาดดตัตัววบบาานน
โโดดยยลลอองงนึนึกกดูดูววาา
อองงคคปปรระะกกออบบขขอองงบบาานน
มีมีออะะไไรรบบาางง  เเชชนน
ปปรระะตูตู    หหนนาาตตาางง
หหลัลังงคคาา    รระะเเบีบียยงง
เเฉฉลีลียยงง    ฯฯลลฯฯ



ววาาดดสสววนนปปรระะกกออบบอ่ือ่ืนนๆๆ  ลลงงไไปป  เเชชนน
--  ททาางงเเดิดินน
--  ดดออกกไไมม
--  ตตนนไไมม
--  สสรระะววาายยน้ําน้ํา

ฯฯลลฯฯ
กกาารรววาาดดตตนนไไมม  ใใหหววาาดดเเฉฉพพาาะะลําลําตตนน
แแลละะ  กิ่กิ่งงไไมมกกออนน



เเ ร่ิร่ิมมลลงงสีสี  โโดดยยจําจําไไววววาา  กกาารรเเพิ่พิ่มม  แแสสงงเเงงาา  เเปปนนกกาารรเเพิ่พิ่มมมิมิติติ  ใใหหกักับบบบาานน
ทําทําใใหหภภาาพพออออกกมมาาเเปปนนธธรรรรมมชชาาติติ
            กกาารรใใสสฉฉาากกหหลัลังงคคววรรคําคํานึนึงงใใหหเเหหมมาาะะกักับบตัตัววบบาานน  แแลละะพื้พื้นนดิดินน
                                                                            เเชชนน        พื้พื้นนหหญญาา  ––  ฉฉาากกหหลัลังงคคววรรเเปปนนภูภูเเขขาา  ปปาาไไมม    น้ําน้ําตตกก    สสววนน

                                                                                พื้พื้นนคคออนนกกรีรีตต  ––  ฉฉาากกหหลัลังงคคววรรเเปปนนหหมูมูบบาานน
                              มมหหาานนคครรที่ที่ มีมีคคววาามมเเจจริริญญมมาากก

      พื้พื้นนททรราายย  ––  ฉฉาากกหหลัลังงคคววรรเเปปนนททะะเเลล  มีมีตตนนปปาาลลมม
                                        ตตนนมมะะพพรราาวว  กกออนนหิหินน



ใสใบไมบนตนไม และพุม
ไมโดยใช

เครื่องมือสเปรย พน
และทําอยางนี้กับ
กอนเมฆดวย
ลลงงสีสีททอองงฟฟาา  โโดดยยคําคํานึนึงงถึถึงงเเววลลาาแแตตลละะวัวันน    เเชชนน……..
ตตออนนเเชชาา  ––  สีสีมมววงงออมมชชมมพูพู    สีสีมมววงงออมมฟฟาา
ตตออนนออาากกาาศศรรออนน  ––  สีสีแแดดงง    สีสีสสมม    สีสีเเหหลืลือองง
ตตออนนกกลลาางงคืคืนน    --  สีสีมมววงงเเขขมม    สีสีน้ําน้ําเเงิงินนเเขขมม    สีสีดําดํา



ขั้ขั้นนตตออนนสุสุดดททาายย

ผผลลงงาานนที่ที่เเสสร็ร็จจ
ววาาดดเเจจาาขขอองงบบาานน
((  ตัตัววคุคุณณนั่นั่นนแแหหลละะ  !!  ))
  ขขาางงนนออกกกกรรออบบ
ลลงงสีสีใใหหสสววยยงงาามม    แแลลววใใชช
  เเคคร่ืร่ือองงมืมืออตัตัดดแแตตงงภภาาพพ
โโดดยยเเลืลืออกก  แแบบบบที่ที่  22  ((  แแบบบบททะะลุลุ  ))
แแลลววตัตัดดตัตัววขขอองงคุคุณณ
  ลลงงไไปปววาางงใในนฉฉาากก  ..
สสมมบูบูรรณณ



ตัตัววออยยาางงอื่อื่นนๆๆ

คครูรูขขอองงฉัฉันน
กกออนนอ่ือ่ืนนตตอองงนึนึกกบุบุคคลิลิกกขขอองงคครูรูกกออนน    ออาาจจววาาดดคครูรูกํากําลัลังงสสออนนหหนันังงสืสืออ
ทําทํางงาานนใในนหหอองง    หหรืรืออสสออนนด็ด็กกนันักกเเรีรียยนนออยูยู
    กกาารรววาาดดสสถถาานนที่ที่คคววรรเเปปนนใในนหหอองงเเรีรียยนน  ลลอองงนึนึกกดูดูววาาใในนหหอองงตตอองง
                      มีมีออะะไไรรบบาางง  เเชชนน  ปปฏิฏิทิทินน    กกรระะดดาานนดําดํา    ชั้ชั้นนหหนันังงสืสืออ    โโตตะะ
                      เเกกาาอ้ีอ้ี    ฯฯลลฯฯ



วัวันนคคริริสสตตมมาาสส
พูพูดดถึถึงงวัวันนคคริริสสตตมมาาสส  พพววกกเเรราาคคงงนึนึกกถึถึงง  ลุลุงงแแซซนนตตาา    กกววาางงเเรรนนเเดีดียย    ขขอองงขขวัวัญญ

                        ออะะไไรรทําทํานนอองงนั้นั้นน
                        ใในนภภาาพพนี้นี้  เเปปนนรูรูปปเเด็ด็กกผูผูหหญิญิงงกํากําลัลังงนนออนนหหลัลับบออยูยู  แแลลวว  แแซซนนตตาาก็ก็เเออาาขขอองงขขวัวัญญ

มมาาววาางงไไวว
    กกาารรทําทําททอองงฟฟาาตตออนนกกลลาางงคืคืนน  ออาาจจใใชชเเสสปปรรยยสีสีขขาาวว  ทําทําดดาาววบบนนททอองงฟฟาาก็ก็ไไดด

                            หหรืรืออกกาารร    ccooppyy  ภภาาพพจจาากกMMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  มมาาลลงงบบาางงสสววนน
                            เเปปนนกกาารรชชววยยปปรระะหหยัยัดดเเววลลาาไไดดอีอีกกดดววยย
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