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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “กระบวนการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ของบริ ษทั สตาร์ อินไซด์ กรณี ศึกษา
คณะผูน้ าเชี ยร์ ระหว่างเดือนสิ งหาคม – ธันวาคม ปี 2558” เป็ นการศึกษาถึงวิธีการแต่งหน้าสร้าง
ภาพตัวแทน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งหน้า
1) แนวคิดการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
2) องค์ประกอบในการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
2.1 แนวคิดเรื่องการแต่ งหน้ าเพือ่ การแสดง
การจินตนาการของผูท้ ี่เป็ นช่างแต่งหน้าในการสร้างนิ มิตร(Simulacrum) ได้เกิดขึ้นมาจาก
ภายในจิตใจ ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูร้ ังสรรค์ และจิ นตนาการโดยการแต่งหน้าเพื่อการแสดงแต่ง
ลอกเลียนแบบ (Simulation) การแต่งหน้าเพื่อการแสดงเกิ ดจากการจินตนาการ โดยปราศจากการ
อ้างอิงจากตัวหมายถึง (Signified) ตามกระบวนการสื่ อความหมาย (Signification) ความจริ งต่างๆ
ถูกลดความสาคัญลงอย่างชัดเจน เกิดเป็ นความจริ งเชิ งสมสมุติ (Hyperreal) ที่ไม่จาเป็ นต้องอ้างอิง
และไม่ตอ้ งหาความเป็ นจริ งอีกต่อไป การที่จะเข้าใจถึงความหมายของการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
ได้ตอ้ งมีความเข้าใจถึงสัญญะที่แตกต่างกันออกไป
สัญญะเป็ นเรื่ องที่มีความซับซ้อน และมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยFerdinand de
Saussure ( ธี รยุทธ บุญมี, 2551:64-65) การแต่งหน้าเพื่อการแสดงเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ (Icon)
ให้กบั การแต่งหน้าของตัวละครให้มีความโดดเด่ นและแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการ
แต่งหน้า เป็ นการสร้ างสัญญะที่ คล้ายกับ การสร้ างวัตถุ จริ งมากที่ สุดที่ สามารถเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน นัก ภาษาศาตร์ ช าวสวิส ได้แบ่ ง สั ญญะออกเป็ นสองส่ วน คื อ ตัวหมาย (Signifer) และ
ความคิดที่ถูกหมาย (Signified)… ทั้งสองสิ่ งนี้ เกิ ดขึ้นพร้อมๆกัน ดารงอยูด่ ว้ ยกันคล้ายๆ สองด้าน
ของเหรี ยญ หรื อบางครั้งโซซูร์เปรี ยบเทียบกับการตัดกระดาษ ไม่วา่ จะเป็ นด้านอะไรก็ลว้ นมี 2 ด้าน
คือด้านหน้าและด้านหลังเสมอเด่น (กฤษณ์ คานนท์, 2548:11-20)
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หลักของการแต่งหน้าเพื่ อการแสดงจึง ได้เน้น และพรางส่ วนต่ างๆของใบหน้าเพื่ อการ
แสดงตามบุคลิกและวัยของผูแ้ สดง แต่งหน้าประเภทต่างๆรวมถึงการแต่งหน้าเทคนิ คพิเศษต่างๆฝึ ก
การออกแบบการแต่งหน้าเพื่อการแสดงกับงานแสดงจริ ง รู ้ เข้าใจ และมีทกั ษะการแก้ไขรู ป หน้า
พลางหน้า และปกปิ ดส่ วนเกิ น ของใบหน้าเป็ นจุดการเริ่ มต้นของการทางาน เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ข้อมู ล ที่ จะเป็ นแหล่ ง ในทรั พ ยากรทางความคิ ด เพื่ อถ่ า ยทอดกระบวนการทาง
ความคิดการแต่งหน้าสร้างสรรค์งานให้เข้าใจสิ่ งที่ผสู ้ ร้างต้องการสื่ อสาร
โดยออกแบบลักษณะการแต่งหน้าในความรู ้ สึกของอารมณ์ในแต่ละช่วงของการแต่งหน้า
เพื่อถ่ ายทอดความรู ้ สึกเรื่ องราวสี หน้าอาการของแต่ละบุคคลสิ่ งหนึ่ งที่ ขาดไม่ได้ คือขั้นตอนการ
ออกแบบการแต่งหน้าเพื่อการแสดงที่ทาให้การแต่งหน้า ออกมาดูสวยงาม และช่ วยเสริ มสร้ างผู ้
แสดงให้สื่อความหมายเพิ่มมากขึ้น ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาการแต่งหน้า
เพื่อการแสดง ประวัติความงาม หลักการใช้สีในการออกแบบการแต่งหน้า โครงสร้างและประเภท
ของรู ปหน้า การถนอมผิวหน้า เทคนิ คการแก้ไขรู ปหน้า การจัดเตรี ยมเครื่ องสาอางและอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับบุคลิก การพัฒนาการแต่งหน้าให้สวยสมบุคลิก การพัฒนาบุคลิกภาพ
กล่าวคือ การแต่งหน้าเพื่อการแสดงนั้น คือศาสตร์ แห่ งการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่ ง
เกิดการสร้างสรรค์จากสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมนั้น เปลี่ยนแปลงรู ปแบบบริ บทใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัยเกิดความ
แปลกใหม่ โดยผูส้ ร้ างสรรค์ผลงาน นารู ปแบบวิธีการคิ ดจากศาสตร์ แขนงต่างๆเข้ามาประยุกต์
ผสมผสาน สร้างการสื่ อสารในรู ปแบบใหม่ เกิดความหลากหลายของตัวผลงานโดยคานึ งถึงสภาพ
สภาวะของสังคมที่เป็ นไปในปั จจุ บนั การเปิ ดรั บแก่ นสารที่จะสื่ อผ่านทางด้านการแต่งหน้าร่ วม
สมัยของกลุ่มคนในชุมชน หรื อสังคมนั้นๆ มีมากน้อยเพียงใด ผลงานทางด้านการแต่งหน้า
จึงจะสามารถซึ มซับเข้าสู่ การรับสารของผูช้ มได้มากน้อยเท่านั้นซึ่ งงานแต่งหน้าเพื่อการ
แสดงนี้มกั จะเกิดจากสังคมแวดล้อมของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างรู ปแบบ
วิธี ก ารนาเสนอ หรื อแม้แต่ เทคนิ ค การแต่ ง หน้า ที่ แ ปลกใหม่ มี ล ัก ษณะเฉพาะตัวขึ้ น และเป็ นที่
ยอมรับ แสดงผ่านออกมาทางผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการแต่งหน้าเพื่อการแสดงต้องถ่ายทอด
วิธีการคิด การออกแบบ สร้างสรรค์นาเสนอรู ปแบบวัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่แก่สังคม หากเป็ นที่
ยอมรั บและเผยแพร่ มี ก ารเลี ย นแบบ นั่นย่อมหมายถึ ง ความส าเร็ จของกระบวนการคิด การ
ออกแบบและสร้ า งสรรค์ข องการแต่ ง หน้า เพื่ อ การแสดง อาจนาสู่ นาฏกรรมอมตะในที่ สุ ด
(Classical Style) ( ธีรยุทธ บุญมี, 2551:64-70)
การแต่งหน้าเพื่อการแสดงและศิลปะความงามคือสิ่ งเดียวกัน การแต่งเติมสี สันบนใบหน้า
คือสิ่ งหนึ่ งที่ดีที่สุดที่เราสามารถเปิ ดเผยบุคลิ ก ความเป็ นตัวตนที่ แท้จริ ง การแต่งหน้าคื อการเผย
ความงามให้ปรากฏมากกว่าการอาพรางตกแต่ง และนามาซึ่ งความพึงพอใจการแต่งหน้าจึงเป็ นสิ่ งที่
สาคัญ"การแต่งหน้า คือ ศิลปะความแห่ งความงาม" (Ken Kavin) การแต่งหน้าเข้ามามีบทบาทใน
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การใช้ชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมาก ซึ่ งเห็ นได้จากอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง ความงาม และธุ รกิ จ
ทางด้านความบันเทิง
การแต่งหน้าเพื่อการแสดงเราจะต้องมีความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ตอ้ งการดังนี้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจองค์ประกอบของศิ ลปะในการแต่งหน้าเอการแสดง และแก้ไข
ปัญหาของรู ปหน้า
2. สามารถนาแนวความคิด ทฤษฎี (การวิเคราะห์ การตีความ) การแต่งหน้าเพื่อการแสดง
สู่ การปฏิ บตั ิ ไปประยุกต์ สร้ างสรรค์ผลงานการแต่งหน้าที่ เหมาะสมกับตัวละครที่ มี
ความสมจริ ง และนาไปสู่ การสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่
3. มีความตระหนักและให้ความสาคัญของหน้าที่ และจริ ยธรรมของการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นมีความซื่ อสัตย์ และสามารถทางานแบบประสานร่ วม (collaboration) กับบุคคล
อื่นอย่างรับผิดชอบ และมีจิตใจที่เป็ นกลาง สุ จริ ต และมีความโปร่ งใสปราศจากอคติ
ตรวจสอบได้
4. มี ค วามรู้ เ รื่ อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการหาข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง การจัดนาเสนอผลงานของต่างประเทศ โดยศึ กษาผ่านทาง
ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการทางความคิดและตีความหมายของการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ให้ออกมาเป็ น
เรื่ องราวตามประสบการณ์การแต่งหน้าและภูมิหลังของการแต่งหน้าเพื่อการแสดง บางครั้งสารที่ผู้
แต่งหน้าและผูส้ ร้างงานต้องการจะสื่ อสารให้ผชู้ มได้รับทราบจากการแต่งหน้าอาจไม่จาเป็ นต้องอยู่
ในบทสรุ ปเดียวกัน เพราะในการแต่งหน้าเพื่อการแสดงอาจถูกตีความหมายไปได้หลายรู ปแบบ แต่
การแต่งหน้าร่ วมสมัยที่ ดีน้ นั ส่ วนมากจะมี เนื้ อหาและรู ปแบบของการแต่งหน้าที่ มีลกั ษณะแห่ ง
ความเป็ นสากล อาจมีการหยิบยกเรื่ องราวที่สามารถพบเห็นได้รอบตัวเรานามาเสนอให้เกิดมุมมอง
และทัศนคติใหม่ๆ ต่อสังคม เพื่อตีแผ่ หรื อสะท้อนแง่คิดแห่ งเรื่ องราวนั้นๆ ให้ปรากฏต่อสังคมใน
ช่ วงเวลาหนึ่ ง การแต่งหน้าเพื่อการแสดงถือเป็ นการแต่งหน้าที่ตอ้ งประสานสัมพันธ์กบั สื่ อต่างๆ
เช่น เสื้ อผ้า เทคนิค แสง วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการการแต่งหน้า
การแต่งหน้าร่ วมสมัยที่ดีจะต้องมีความร่ วมสมัยที่สามารถทาให้เข้าใจในสารที่ตอ้ งการจะ
สื่ อ การการแต่งหน้าเพื่อการแสดงต้องผ่านการฝึ กฝนจนสามารถใช้ทกั ษะและเทคนิ คต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดีและทาการแต่งหน้าได้อย่างในระดับมืออาชีพ ร่ วมกับการออกแบบการแต่งหน้าผสมผสาน
กับเทคนิคต่างๆ
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การแต่งหน้าสมัยใหม่ จึงเป็ นทางเลือกที่จะสร้างประโยชน์ให้กบั สังคมได้อีกทางหนึ่ งจึง
ทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนกระจกสองด้านที่ดา้ นหนึ่ งส่ องให้เห็นถึงความงามจากภายนอกและอีกด้าน
หนึ่ งส่ องให้เห็ นจิตใต้สานึ กของมนุ ษย์ ถึ งแม้ว่าในปั จจุบนั การแต่งหน้าเพื่อการแสดงก็สามารถ
เปลี่ยนโฉมได้อย่างรวดเร็ วและยังคงดาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง (บูรชัย ศิริมหาสาคร,2554)
2.1.1 การแต่งหน้าเพื่อการแสดงสร้างภาพตัวแทนได้ 4 ระดับ ความโดดเด่นบนใบหน้า
จะมี จุดที่ เด่นชัดอยู่จุดนั้นคือ คิ้ว ตา แก้ม และปาก การแต่งหน้าบนจุ ดดังกล่ าวมี ความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นหลัการแต่งหน้าที่สาคัญที่สุดก็คือ การเลือกเครื่ องสาอางที่จะมาแต่งเติมให้ 4
จุดบนใบหน้าโดดเด่น
จุดที่ 1 เปลือกตา
เป็ นส่ วนของใบหน้า ที่ ส ามารถใช้สั สั นของอายแชร์ โดว์ไ ด้หลากหลาย ผูท้ ี่ มี สิ ผวออก
เหลืองการใช้อายแชร์ โดว์ในกลุ่มโทนร้ อนจึงเหมาะสมที่ สุดซึ่ งสี ที่ว่านี้ ได้แก่ สี ส้ม น้ าตาล ทอง
สี เบท เป็ นต้น แต่ทว่าจะไม่สามารถเลื อกอายแชร์ โดว์กลุ่มสี โทนเย็นไม่สามารถทาได้อยู่แต่ท้ งั นี้
เพื่อให้สีสันออกมาดูดีและตรงกับสี ผิวผสมสี อายแชร์ โดว์ให้ได้สีออกมาอย่างกลมกลื นและได้สี
ตามที่ตอ้ งการอย่างเช่น ทาอายแชร์ โดว์ให้สีเบท (โทนร้อน) เป็ นสี ไฮไลท์ทวั่ เปลือกตา จากนั้นตาม
ด้วยสี เทาเงิน (โทนเย็น) ไล่จากขอบตาบนขึ้นไปเหนื อตาพับใช้อายแชร์ โดว์สีน้ าตาลเข้มออกดา
(โทนร้อน) ตัดบริ เวณหางตาเกลี่ยให้สีกลมกลืนซึ่ งการแต่งตาลักษณะนี้เรี ยกว่าการแต่งตารู ปแบบวีเชป (V-Shape) ซึ่ งจะทาให้ตาดูโตมากขึ้น แต่การแต่งในลักษณะนี้ มีความยากกว่าการแต่งตากลม
คือต้องไล่ระดับสี ให้กลมกลืนกันทั้งสองข้าง
และที่ สาคัญที่ สุดสี อายแชร์ โดว์ที่นามาตัดบริ เวณหางตาต้องเกลี่ ยให้เนี ยนไม่มีรอยเส้ น
สาหรับการแต่งเปลือกตาให้ออกมาสวยงามนั้นนอกเหนื อจากการเลือกอายแชร์ โดว์แล้ว การดัดขน
ตามาสคร่ าก็ถือว่าเป็ นจุดสาคัญเช่นกันวิธีการดัดขนตาที่ถูกต้องเลือกซื้ อเลือกใช้ที่ดดั ขนตาที่มีแผ่น
รองรับเป็ นยางหรื อซิ ลิโคนเท่านั้น ถ้าเป็ นไปได้ควรเลือกใช้แบบซิ ลิโคนจะเป็ นการดีเพราะเวลาดัด
ขนตาจะไม่หกั งอแต่ที่ตดั ขนตาที่วา่ นี้จะมีราคาค่อนข้างแพง
ขั้นตอนการดัดขนตาที่ถูกต้องถ้าขนตาสั้นควรตัดขนตา 2 ขั้นตอน คือ ชิ ดขอบตาและปลาย
ขนตาส่ วนคนที่มีขนตายาวต้องดัด 3 ขั้นตอน คือ ชิ ดขอบตา กึ่งกลาง และปลายขนตา การเลือกใช้
มาสคาร่ าในการปั ดขนตาผูเ้ ขียนแนะนาว่าควรเลือกใช้มาสคาร่ าสี ดากันน้ าเวลาใช้ควรปั ดมาสคาร่ า
ที่ ขนตาล่ า งก่ อนจากนั้นค่อยปั ดขนตาบน ถ้ามาสคาร่ าเปรอะเลอะขอบตาปล่ อยให้แห้ง จากนั้น
ใช้คตั ตั้มบัดสะกิดจุดดังกล่าวออกซึ่ งการกระทาดังกล่าวนี้มาคาร่ าจะออกง่ายและไม่เลอะมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.1 ภาพประกอบการแต่งหน้าของการใช้อายแชร์ โดว์
ที่มา : www.pinterest.com/pin/325525879289679003/

จุดที่ 2 คิ้ว
การแต่งคิ้วให้สวยงามเป็ นธรรมชาติน้ นั ถื อว่าแต่งได้ยากแต่ก็ไม่ยากผูท้ ี่มีโครงคิ้วและขน
คิ้วที่สวยอยูแ่ ล้วเพียงแค่กนั ขนคิ้วที่เกะกะให้เป็ นระเบียบ จากนั้นใช้มาสคร่ าปั ดขนคิ้วสี น้ าตาลปั ด
ขนคิ้วเบาๆให้เข้ากับรู ปทรงเพียงพอแล้วแต่ถา้ มีขนคิ้วที่นอ้ ย
การแต่งคิว้ ให้เป็ นธรรมชาติควรใช้อายแชโดว์สีน้ าตาลไล้เบา ๆ ไม่ควรเขียนคิ้วให้เป็ นแท่ง
หรื อเป็ นเส้ นเพราะแลดูไม่เป็ นธรรมชาติ และที่ สาคัญความเข้มของคิ้วต้องอยู่บริ เวณหางคิ้วและ
ความยาวของคิ้วไม่เกินหางตา
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ภาพที่ 2.2 ภาพประกอบการแต่งหน้าของการเขียนคิ้ว
ที่มา : http://www.jeban.com/viewtopic.php?t=185892
จุดที่ 3 แก้ม
การแต่งแก้มปั จจุบนั นี้เน้นความระเรื่ อแลดูมีเลือดฝาดสุ ขภาพผิวดีวิธีแต่งเลือกใช้ปลัชออน
สี ชมพูหรื อสี ส้มโดยเริ่ มปั ดปลัชออนจากบริ เวณจอนผมปั ดเข้ามาหาจมูกอยูต่ รงบริ เวณกึ่งกลางตาตา
จากนั้นเกลี่ยสี บลัชออนกลับในแนว ทางเดี ยวกันให้สีของบลัชออนหายเข้าไปในแนวจอนผมโดย
เกลี่ยให้สีกระจายสม่ าเสมอ ถ้าสี บลัชออนมากเกินไปหรื อเข้มเกินไปวิธีแก้ใช้พฟั ที่มีแป้ งฝุ้ นติดอยู่
กดซับเบา ๆ ก็จะช่วยลดสี ของบลัชออนลงได้
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ภาพที่ 2.3 ภาพประกอบการแต่งหน้าของการปั ดบลัชออน
ที่มา : (ภาพซ้าย) https://www.pinterest.com/pin/259590365998266233/
(ภาพขวา) https://www.pinterest.com/

จุดที่ 4 คือ ปาก
การแต่งปากให้ออกมาสวยงามนั้นลิ ปสติกถื อเป็ นอุปกรณ์ สาคัญที่ช่วยเสริ มให้เรี ยวปาก
สวยน่ ามอง สาหรับสี ลิปสติกที่จะเลื อกมาแต่งแต้มให้ริมฝี ปากนั้นก็สามารถเลื อกสี ได้ตามใจ ถ้า
เป็ นสาวมัน่ สี แดงสด น้ า ตาลเข้ม สี ม่วงอมแดง จะเหมาะกับคุ ณมากที่ สุดแต่ถ้าเป็ นคนที่ ไม่ค่อย
มัน่ ใจในตัวเองก็เลื อกสี ลิปสติกอ่อน ๆ จะเป็ นการดี ที่สุดหรื อจะเลื อกใช้ลิปกลอสทาให้ริมฝี ปาก
ออกสี ระเรื่ อ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งดูโอกาสและสถานที่
การแต่งหน้าให้มีสีสันไม่ใช่เพียงแค่นาสี สันของเครื่ องสาอางมาละเลงบนใบหน้าให้เกิด
สี สัน
การแต่งหน้าสวย 4 จุด เพิ่มความโดดเด่นบนใบหน้าใบหน้าเราจะมีจุดที่มองเห็ นอย่างเด่นชัดอยู่ 4
จุ ดนั้นก็ คื อ คิ้ ว ตา แก้ม และ ปาก และการแต่ ง หน้า บนจุ ดดัง กล่ า วก็ มี ค วามส าคัญเป็ นอย่า งยิ่ ง
เพราะฉะนั้นหลักการแต่งหน้าสวยที่สาคัญก็คือ การเลื อกเครื่ องสาอางที่จะมาแต่งเติมให้ 4 จุดบน
ใบหน้าให้ดูโดดเด่น
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ภาพที่ 2.4 ภาพประกอบการแต่งหน้าของการเขียนสี ปาก
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/241435230000461293/
2.2 องค์ ประกอบในการแต่ งหน้ าเพือ่ การแสดง
การสร้างสรรค์ผลงาน เส้น (Line) เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญสาหรับงานศิลปะทุก
ชนิด
รวมถึงการแต่งหน้า เส้นสามารถสื่ อความหมาย แสดง ความรู้สึก อารมณ์ในตัวของมันเองและด้วย
การสร้างเป็ นรู ปทรงต่างๆ โดยเส้นมี 2 ลักษณะ คือ เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curve
Line) ซึ่ ง เป็ นเส้ นพื้ นฐานที่ นาไปสู่ ก ารสร้ า งเส้ นลัก ษณะต่ า งๆ กันสามารถสร้ า งความหมาย
ความรู ้สึก ที่แตกต่างกันออกไป
การใช้เส้นในทิศทางต่างๆ ถูกนาเข้ามาประยุกต์ใช้สาหรับการแต่งหน้าเพื่อการแสดง เช่ น
การรองพื้น การลงไฮไลท์ เฉดดิ้ง การเขียนคิ้ว เขียนขอบตา เขียนอายไลเนอร์ ทาอายแชร์ โดว์ การ
ปั ด แก้ม และการปั ด ขนตาเป็ นต้น ล้ว นจ าเป็ นต้อ งใช้ เ ส้ น และทิ ศ ทางของเส้ น ในการสร้ า ง
ความหมาย แสดงความรู ้สึก อารมณ์และถ่ายทอดความหมายให้ออกมาได้อย่างชัดเจน โดยเส้นแต่
ละลักษณะนั้น มีความหมายในตัวของมันเองดังนี้
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1. เส้ นตรง หรื อ เฉดดิ้ง ให้ความรู ้ สึกทางความสู ง สง่า มัน่ คง แข็งแรง หนักแน่ น เป็ น
สัญลักษณ์ ของความซื่ อตรง ในการแต่งหน้าได้นามาใช้ในการทาไฮไลท์ เฉดดิ้ง การ
ปั ดขนตา ตัวอย่าง

ภาพที่ 2.5 ภาพเส้นตรง
ที่มา : https://sites.google.com/site/totosites/fu
2. เส้นนอน ให้ความรู ้สึกทางความสงบนิ่ง ราบเรี ยบ หนักแน่นมัน่ คง และ ผ่อนคลาย
ซื่ อตรง ในการแต่งหน้าได้นามาใช้ในการเขียนคิว้ การปั ดคิว้ ตัวอย่าง

ภาพที่ 2.6 ภาพเส้นนอน
ที่มา : https://sites.google.com/site/totosites/fu
3. เส้นเฉียงหรื อเส้นทแยงมุมขึ้น ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว รวดเร็ ว เฉี ยบแหลม แหลมคม
ในการแต่งหน้าได้นามาในการแก้ไขรู ปหน้า การเขียนอายไลน์เนอร์ การปั ดแก้ม และ
การทาอายแชร์ โดว์ ตัวอย่าง

ภาพที่ 2.7ภาพเส้นเฉี ยงขึ้นหรื อเส้นทแยงมุม
ที่มา : https://sites.google.com/site/totosites/fu
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4. เส้นเฉี ยงลงหรื อเส้นทแยงมุมขยายความรู ้สึกลึกลงไปในแนวดิ่ง แสดงความไม่มนั่ คง
ไม่แน่นอนในการแต่งหน้าได้นามาใช้ในการแก้ไขรู ปหน้า การเขียนคิ้วแสดงถึงบุคลิก
ที่ไม่มนั่ ใจตัวอย่าง

ภาพที่ 2.8 ภาพเส้นเฉียงลงหรื อเส้นทแยงมุมลง
ที่มา : https://sites.google.com/site/totosites/fu
5. เส้นโค้ง ให้ความรู ้ สึก เคลื่ อนไหวอย่างช้าๆ ต่อเนื่ องความอ่อนหวานนุ่ มนวล สุ ภาพ
อ่อนโยนคลายความกระด้าง ในการแต่งหน้าได้นามาในการเขียนขอบตา การเขียนอาย
ไลน์เนอร์ ตัวอย่าง

ภาพที่ 2.9 ภาพเส้นโค้ง
ที่มา : https:// anawatbbcit58. wordpress.com/เส้น-line/
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย งุนงง หรื อเติบโตในทิศทางที่
หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุ ด ในการแต่งหน้า
ได้นามาในการรองพื้น การลงไฮไลท์ เฉดดิ้ง ในขั้นตอนการแก้ไขรู ปหน้า ตัวอย่าง
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ภาพที่ 2.10ภาพเส้นโค้งแบบก้นหอย
ที่มา : https:// anawatbbcit58. wordpress.com/เส้น-line/
7. เส้นประหรื อเส้นที่ไม่สม่าเสมอ ให้ความรู ้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชดั เจน ทาให้
เกิดความเครี ยด ในการแต่งหน้าได้นามาในการทาสี ปาก การเขียนคิ้ว ตัวอย่าง

ภาพที่ 2.11ภาพเส้นเส้นประหรื อเส้นที่ไม่สม่าเสมอ
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/75728?page=0,1
การใช้เส้นและทิศทางของเส้น มีความสาคัญสาหรับการแต่งหน้าในการสร้ างความหมาย
แสดงความรู ้สึก อารมณ์ช่วยถ่ายทอดความหมายได้อย่างชัดเจน สิ่ งที่สาคัญที่ขาดไม่ได้สาหรับการ
แต่งหน้าที่ ใช้ในการสื่ อความหมาย คื อ สี (Colour) ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ช่วย
เสริ มสร้างและสื่ อความหมายถึงอารมณ์ความรู ้สึกของการแต่งหน้าเพื่อการแสดงให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
สี (Colour)
การแต่งหน้าเพื่อการแสดงจาเป็ นต้องใช้สี Colour ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญทางศิลปะที่
ขาดไม่ได้ สี คื อ ทัศนธาตุอย่างหนึ่ งที่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ ใช้ในการแต่งหน้า โดยจะทาให้
ผลงานมีความสวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศ มีความสมจริ ง เด่นชัดและน่ าสนใจมากขึ้น มีอิทธิ พล
ต่อความรู ้สึก และอารมณ์ ในตัวของมันเอง ตามทฤษฎีสีทางด้านจิตวิทยา ได้มากกว่าองค์ประกอบ
อื่นๆ สี แต่ละอย่างจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปภายในตัวของมันเอง โดยมีลกั ษณะดังนี้
1.ความเป็ นสี แท้ (Hue)
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คุ ณสมบัติที่แสดงลักษณะของตัวมันเองว่าเป็ นอย่างไร และอยู่ในตาแหน่ งใดของวงจรสี
หรื ออาจจะกล่าวได้ว่า สี แท้ คือ สี ที่ยงั ไม่ถูกสี อื่นเข้าผสม เป็ นลักษณะของสี ที่แท้ที่มีความสะอาด
สดใสโดยสี แท้มีอยู่ 12 สี คือ
1. สี ข้ นั ที่ 1 Primary Colours หรื อ แม่สี คือ สี เหลือง สี แดง สี น้ าเงิน
2. สี ข้ นั ที่ 2 Seconday Colours คือ สี ส้ม สี เขียว และสี ม่วง
3. สี ข้ นั ที่ 3 Tertiary Colours คือ สี เขียวเหลือง สี เขียวน้ าเงิน สี ม่วงน้ าเงิน สี ม่วงแดง สี ส้ม
แดง และสี ส้มเหลือง
ในการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ได้นาสี แท้เข้ามาใช้ในการทาอายเชโดว์ การปั ดแก้ม และการ
ทางปาก
ของนักแสดง โดยแต่ละสี จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
2.น้ าหนักของสี (Value)
น้ าหนักของสี (Value) หมายถึง สี ท้ งั 12 สี จะมีคุณสมบัติ ทางด้านความสว่างหรื อความมืด
ของสี น้ าหนักของสี ทุกสี จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยการผสม สี ขาว เทา ดา หรื อสี ตรงกันข้าม เป็ น
ลาดับ โดยจะส่ งผลต่อสี คือ จะได้ค่าของสี หรื อน้ าหนักของสี โดยสี สว่างขึ้นหรื อมีน้ าหนักอ่อน
การแต่งหน้าจะใช้ลกั ษณะของสี ที่มีความแตกต่างกัน เช่ น ใช้สาหรั บการลงรองพื้น การ
ลงไฮไลท์ เฉดดิ้ง การทาอายเชโดว์ การปั ดแก้ม การเขียนคิ้ว รวมไปถึงการทาปาก เป็ นต้น
3.ความเข้มของสี (Intensity)
ความเข้มของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรื อความบริ สุทธิ์ สี ทุกสี จะมีความเข้มสู งสุ ด
เมื่อเป็ นสี แท้ สี ที่ถูกผสมด้วยสี จะหม่นลง ความเข้มหรื อความบริ สุทธิ์ จะลดลง ความเข้มของสี จะ
เรี ยงลาดับจากเข้มที่สุดไปจนหม่นที่สุดได้หลายลาดับ ด้วยการค่อยๆ เพิ่มปริ มาณของสี ดาที่ผสมเข้า
ไปทีละน้อยจนถึงลาดับที่ความเข้มสี มีนอ้ ยที่สุด คือ เกือบดา
การแต่งหน้าจะใช้ลกั ษณะของความเข้มของสี (Intensity) ในการเขียนคิ้ว การทาอายเชโดว์
การเขียนขอบตา และในขั้นตอนการปรับรู ปหน้าด้วยรองพื้นด้วยสี เข้ม เป็ นต้น สาหรับการแต่งหน้า
เพื่ อการแสดงจึ ง จาเป็ นต้องมี ก ารนาสี (Colour) เข้ามาใช้ใ นการสื่ อความหมาย เพื่ อเสริ มสร้ า ง
อารมณ์ ความรู ้ สึกต่างๆให้การแต่งหน้าดูโดดเด่น การใช้สีสาหรับการแต่งหน้าเพื่อการแสดงต้อง
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คานึ งความเหมาะสมตามแง่มุมของสี (Aspect of Colour) เพื่อให้การแต่งหน้าโดดเด่นตามลักษณะ
บทบาทของการแต่งหน้า โดยถือเป็ นสื่ อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
แง่ มุมของสี (Aspect of Colour)
การเชื่ อมโยงและผสมผสานสี ลว้ นมีผลกระทบทางด้านอารมณ์ ความรู ้สึก นาไปสู่ การสื่ อ
ความหมาย โดยลัก ษณะคุ ณสมบัติข องสี ต่างๆจะเกิ ดขึ้ นได้จาเป็ นแสง สี เป็ นทั้งเรื่ องที่ ง่า ยและ
ในทางกลับกันอาจจะเป็ นเรื่ องที่ซับซ้อนซึ่ งต้องทาความเข้าใจ โดยแต่ละสี จะมีความหมายในตัว
ของมันเองที่มีความแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรม แต่สีมีลกั ษณะและคุณสมบัติที่เป็ นสากลใน
ตัวของมันเอง อย่างไรก็ตามสามารถจาแนกคุณสมบัติที่เห็นชัดเจนของสี ได้ดงั นี้
1. สี ร้อน (Hot)
ความร้ อนของสี น้ นั จะถูกเชื่ อมโยงกับสี ที่มีความอิ่มตัวในสี แดง สี ร้อนจะเสนอความ
สนใจที่
ดึงดูดจากภายนอก สี ร้อนจะแสดงความหมายที่เป็ นสากลในเรื่ อง ความรุ นแรง เร้าร้อน ก้าวร้าว การ
จู่โจม การต่อสู ้ ดิ้นรน ความมีชีวติ ความรุ่ งโรจน์ โอ่อ่า ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับ สี ทาปาก
สี อายเชโดว์ เป็ นต้น
2. สี หนาวเย็น (Cold)
สี เย็นจะโยงกับสิ่ งที่มีความอิ่มตัวในสี ฟ้า (Blue) ที่ทาให้นึกถึ ง น้ าแข็ง หิ มะที่ทาให้
รู้สึกหนาว
เย็น จะมีความเกี่ยวโยงกับสี เหลือง สี เขียวเหลือง สี เขียว สี เขียวน้ าเงิน สี น้ าเงิน สี ม่วงน้ าเงิน และสี
ม่วงสี หนาวเย็นจะแสดงความรู ้สึกแสดงความเศร้ า ความสงบ ที่ให้ความรู ้สึกสงบ ที่ให้ความรู ้ สึก
สงบ และความเยือกเย็น ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับ สี อายเชโดว์ เป็ นต้น
3. สี อบอุ่น (Warm)
สี อบอุ่นจะเชื่ อมโยงกับสี ที่มีส่วนผสมของสี แดง เช่ น สี ส้มเหลื อง สี ส้ม สี ส้มแดง สี
ม่วงแดงโดย
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มีลกั ษณะของสี อบอุ่นจะเกิดจากการผสมของสี หลักและสี แดงเสมอสี อบอุ่นจะแสดงถึงความรู ้สึก
สบาย รื่ นเริ ง สดชื่ น รู ้สึกอบอุ่น ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับสี อายเชโดว์ สี ทาปาก และสี ปัด
แก้ม เป็ นต้น

4. สี เย็น (Cool)
เย็นจะเชื่ อมโยงกับสี เหลื อง สี เขียวเหลื อง สี เขี ยว สี เขี ยวน้ าเงิ น สี น้ าเงิ น เป็ นสี ที่
สามารถพบ
เห็นได้ในธรรมชาติ สี เย็นจะแสดงถึงความรู ้สึกสงบนิ่ ง สดชื่ น สันติ ความเยือกเย็น ความคิดฝัน
ผ่อนคลาย ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับสี อายเชโดว์ เป็ นต้น
5. สี สว่าง(Light)
สี สว่าง คือ สี ที่เป็ นโทนอ่อนที่สุดของความสว่าง ส่ งผลต่อการมองเห็นสื บเนื่ องจาก
ความ
สว่างของสี หากมีความสว่างมากโทนสี ของสี แท้ก็จะมีความเข้มข้นที่นอ้ ยและลดลง สี สว่างจะ
แสดลงความรู ้สึกปลอดโปร่ ง โล่ง สบาย ผ่อนคลาย ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับสี ไฮไลท์
6. สี เข้ม หรื อสี มืดทึบ(Dark)
สี เข้มจะเชื่อมโยงกับสี ที่มีสีดาเป็ นองค์ประกอบส่ วนใหญ่สีสว่างจะแสดงถึงความรู้สึก
จริ งจัง
แน่ วแน่ หนักแน่ น สุ ขุม แข็งแกร่ ง เข้ม มีพลัง จากสี เครื่ องแต่งกายของทหาร สี สูทของผูช้ าย
ชุดฟอร์ มของช่าง ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับสี อายเชโดว์ สี ทาปาก สี ปัดแก้ม การเขียนคิ้ว
การเขียนอายไลเนอร์ และการเขียนขอบตา เป็ นต้น
7. สี ซืดจาง(Pale)
สี ซีดจางจะเป็ นโทนสี ที่นุ่มนวลที่สุดในโทนสี อ่อน สี ซีดจางจะถูกโยงกับสี งาช้าง
ฟ้ าอ่อน
ชมพูอ่อน เป็ นต้น สี ซีดจางจะแสดงถึ งความรู ้ สึกอ่อนโยน เบาหวิวเหมือนคลื่ นเมฆหรื อปุยฝ้ าย
ช่วยทาให้พ้ืนที่ที่แคบดูให้กว้างขึ้น เป็ นต้น ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับสี อายเชโดว์ สี ทา
ปากและสี ปัดแก้มเป็ นต้น
8. สี สดใส(Bright)
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ความแท้ของสี ภายในสี จะเป็ นตัวกาหนดความสดใสของสี สี ที่สดใสนั้นต้องเว้นจาก
การผสมสี
เทา หรื อสี ดา โดยสี สดใส เช่น น้ าเงิน แดง เหลือง และส้ม สี สดใสจะสร้างความสะดุดตา สะ
สุ ดใจ แก่ผพู ้ บเห็ น เช่น สี เหลื องในรถโรงเรี ยน ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับสี อายเชโดว์
และสี ทาปากเป็ นต้น
มีคาจากัดความมากมายที่นามาใช้ในการอธิ บายลักษณะเฉพาะของสี แต่ละสี โดยการ
นามาเปรี ยบเทียบ ลักษณะของสี ที่มีความแตกต่างกันก็จะมีการสื่ อความหมายที่แตกต่างกันออกไป
โดยลักษณะของสี ที่สามารถสื่ อความหมายและแสดงถึงบุคลิกภาพ (Personality) ที่มีความแตกต่าง
กันในการแต่ ง หน้า ตัวละครตามลัก ษณะอุ ป นิ สั ย บทบาทตามเนื้ อเรื่ องของตัวละคร โดยการ
แต่งหน้าจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพของตัวละครให้ชดั เจนและมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
สี และบุคลิกภาพ (Colour and Personality)
การแต่ ง หน้า เพื่ อ ตัว ละครจ าเป็ นต้อ งใช้สี อ ย่า งปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ สี เ ป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยถ่ า ยทอด
ความหมายต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปตามลัก ษณะบทบาทของตัว ละคร โดยสี แ ต่ ล ะสี จ ะมี ค วามหมาย
เฉพาะตัวและถือเป็ นตัวแทนของอารมณ์ ความรู ้สึก ในการสื่ อความหมายที่มีความแตกต่างกันไป
อาจมีความหมายที่เกี่ ยวข้องกับบริ บททางวัฒนธรรมของสังคมไทย หรื ออาจมีความหมายในทาง
สากลก็สามารถเป็ นไปได้เช่นเดียวกัน สี แต่ละสี จะมีอิทธิ พลและความหมายที่แตกต่างกันออกไป
หากขาดสี ใ นการแต่ง หน้าจะไม่ส ามารถทาให้ตวั ละครโดดเด่ น และขาดความแตกต่า ง
เหมื อนกับคนป่ วยที่ ใบหน้า ซี ดเซี ยว สุ ขภาพไม่ดี ดังนั้น สี จามี ความสาคัญในการแต่งหน้าและ
นาไปใช้ในการทาอายเชโดว์ การทาปาก การปั ดแก้ม การเขียนคิ้ว การปั ดมาสคร่ า และไฮไลท์ เฉด
ดิ้ง เพื่อช่วยเสริ มให้บุคลิกภาพของตัวละครแต่ละตัวละครแต่ละตัวนั้นเด่นชัดมากขึ้น ลักษณะการ
ใช้สีต่างๆมีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับรู ปทรง (Form) หากนาเลือกใช้สีผิดกับรู ปทรงบนใบหน้า
อาจทาให้รูปทรงที่ตอ้ งการปกปิ ดดูเด่นชัดกว่าเดิม หรื อทาให้ใบหน้าดูไม่มีมิติขาดความเหมือนจริ ง
การแต่งหน้าอาจขาดความมีชีวติ ชีวา ดังนั้นการพิจารณารู ปทรงและการใช้สีจึงมีความสอดคล้องกัน

รู ปทรง (Form)
รู ปทรง (Form) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการแต่งหน้า เนื่ องด้วยใบหน้ามีความโค้ง
ความนูน และมีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ ความกว้าง ความยาว และความลึก รวมทั้งความหนา ความนู น
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เช่นกัน รู ปทรงกลม รู ปสามเหลี่ยม ทรงกระบอก รู ปทรงถูกนามาประยุกต์ในขั้นตอนการทาอายเช
โดว์ การปั ดแก้ม การเขียนคิ้ว และการทาปาก ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู ้สึก
รู ปทรงกลมเกิดจากความโค้ง ความโค้งของเส้นเป็ นที่แสดง เป็ นการสื่ อความหมายให้เห็น
ถึ งความรู ้ สึกกลมกลื น อ่อนไหว อ่อนหวาน เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยว นุ่ มนวลไม่แข็งไม่ด้าง ในการ
แต่งหน้าได้นามาใช้ในการแก้ไขรู ปหน้า การปั ดแก้ม กาทาอายเชโดว์ เป็ นต้น
รู ปสี่ เหลี่ยม เกิดจากการผสมผสานของเส้นในแนวตรงซึ่ งเส้นตรง เป็ นการสื่ อความหมาย
ในตัวของมันเอง ความหนัก แน่ น มัน่ คง ชัดเจน ไม่ อ่อนไหว ไม่ โน้ม เอี ย ง ในการแต่ ง หน้า ได้
นามาใช้ในการแก้ไขรู ปหน้าของตัวละคร เป็ นต้น
รู ปสามเหลี่ยม เกิดจากการผสมผสานลักษณะของเส้นตรงและเส้นหยักที่เป็ นมุม ยอดของ
สามเหลี่ยมที่มีความแหลมก่อให้เกิดความรู ้สึกชี้ นาความรู ้สึกในทิศทาง การเคลื่อนไหว การมุ่งไป
รวมไปถึงความปราดเปรี ยว ในการแต่งหน้าได้นามาใช้สาหรับการแก้ไขรู ปหน้า เป็ นต้น
การพิจารณารู ปหน้ารู ปทรงต่างๆบนใบหน้าของมนุ ษย์ถือว่ามีความจาเป็ นและถู กนามา
ประยุกต์ใช้สาหรั บการแต่งหน้าเพื่อการแสดง เป็ นการช่ วยในการสื่ อความหมายและเสริ มสร้ าง
ความสมบูรณ์ในการแต่งหน้าเพื่อการแสดงที่มีความสาคัญและขาดไม่ได้ หากขาดการนาเอารู ปทรง
มาประยุกต์ใ ช้จะท าให้ใ บหน้า ของตัวละครขาดมิ ติและไม่เป็ นธรรมชาติ ใบหน้าดู แข็งกระด้า ง
นอกจากการพิจารณารู ปทรงลักษณะพื้นผิว (Texture) เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญสาหรับการ
แต่งหน้า ลักษณะพื้นผิวของเครื่ องสาอางที่นาเอามาใช้ในการแต่งหน้าต้องถูกเลื อกอย่างพิธีพิถนั
เป็ นอย่างมาก หากเลื อกลักษณะพื้นผิวของเครื่ องสาอางที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะบทบาทของตัว
ละคร จะทาให้การสื่ อความหมายในการแต่งหน้าตัวละครผิดเพี้ยน ขาดความสมบูรณ์ และนาไปสู่
การแต่งหน้าต่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ลักษณะพืน้ ผิว (Texture)
ลัก ษณะพื้ น ผิ ว หมายถึ ง ลัก ษณะระนาบบริ เ วณผิ ว นอกของสิ่ ง ต่ า งๆ ลัก ษณะผิ ว ให้
ความรู ้ สึกต่อการพบเห็ นและการสัมผัส เห็นได้จาก พื้นผิวสามารถก่อให้เกิดความรู ้ สึกที่สามารถ
รับรู ้และสัมผัสทางตา ทาให้เกิดความรู ้สึกและอารมณ์ในลักษณะต่างๆ ลักษณะผิวมีหลายชนิ ด เช่น
ผิวหยาบ ผิวละเอียด ผิวด้า น ผิววาว ผิวด้าน และผิวขรุ ขระ เป็ นต้น การเลื อกใช้ลกั ษณะพื้ นผิว
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จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับบทบาทและบุคลิกของตัวละคร และสามารถสื่ อความหมายได้แตกต่าง
กันไปตามลักษณะเฉพาะของตัวละคร ได้ดงั นี้
พื้นผิวแบบด้าน (Matte) คือ การใช้เครื่ องสาอางที่ มีลกั ษณะของพื้นผิวที่ ดา้ น ปราศจาก
ความเวามันไม่มีประกายที่เกิ ดจากมุ กหรื อประกายแวววาว การใช้พ้ืนผิวลักษณะนี้ จะให้อารมณ์
ความรู ้ สึกแบบแห้ง กระด้าง เฉื่ อยชา ไม่มีชีวิตชี วาและไม่นุ่มนวล ในการแต่งหน้าได้นามาใช้ใน
ขั้นตอนของการอายเชโดว์ และลิปติก
พื้นผิวเป็ นประกายมุก (Frost) คือ การใช้เครื่ องสาอางที่มีลกั ษณะของพื้นผิวที่มีประกาย
ระยิบระยับ แวว เนื่องด้วยมีส่วนผสมของผงมุกจากธรรมชาติ การใช้พ้ืนผิวในลักษณะนี้ ให้อารมณ์
ความรู ้ สึกโดดเด่น สดใส เจิดจรัส สะดุ ดตา น่าสนใจ มีมุกจะช่วยส่ งเสริ มอารมณ์ และความรู ้ สึกที่
แตกต่ างกันออกไปตามอุ ณหภู มิของสี เช่ น เมื่ อผสมกับสี ร้อน จะกระตุ น้ อารมณ์ ค วามรู ้ สึกเพิ่ ม
อุณหภูมิได้มากขึ้น ในการแต่งหน้านามาใช้ในการลงแป้ งฝุ่ น อายเชโดว์ และสี ลิปติก
พื้นผิวมัน คื อ การใช้เครื่ องสาอางที่ มี ลกั ษณะของพื้นผิวที่ มีลกั ษณะเหมื อนน้ า มัน เป็ น
ประกายที่เกิดจากความมัน แวววาวสู ง การใช้พ้ืนผิวในลักษณะนี้ จะให้อารมณ์ความรู ้สึกแบบเรี ยบ
ลื่น ชุ่มชื้น เหนอะหนะ ชุ่มฉ่ า ให้ความรู ้สึก หรู หรา วาบหวาม ตื่นเต้น ฉาบฉวย และเอิบอิ่ม ในการ
แต่งหน้าได้นามาใช้ในขั้นตอนของการทาสี ลิปติก
พื้นผิวเรี ยบ คือ การใช้เครื่ องสาอางที่มีลกั ษณะของพื้นผิวที่มีลกั ษณะเรี ยบ นวล เนียน การ
ไร้ ริ้วรอย และจุดด่างดา ใช้พ้ืนผิวในลักษณะนี้ จะให้อารมณ์ ความรู ้ สึกแบบนิ่ มเนี ยม ละเอียดลออ
และไม่สะดุ ด ในการแต่งหน้าได้นามาใช้ในขั้นตอนของการรองพื้น เพื่อใช้ในการปกปิ ดความ
บกพร่ องของผิวหน้า
แสงและเงา (Light & Shade)
การแต่งหน้าต้องนาแนวคิดเรื่ องแสงมาประยุกต์ใช้ในการลงสี ต่างๆ บนใบหน้า ในในการ
แต่งหน้าได้นามาใช้ในขั้นตอนการแก้ไขรู ปหน้า การทาอายเชโดว์ การปั ดแก้ม การทาปาก และการ
ไฮไลท์ เฉดดิ้ง โดยความเข้มของแสงและเงาในการแต่งหน้า ใบหน้ของตัวละครก็จะไม่มีมิติและไม่
สมจริ ง การแต่งหน้าจะนาแสงและเงามาใช้ในบริ เวณต่างๆของใบหน้า
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บริ เวณแสงสว่างจัด (Hi-Light) เป็ นบริ เวณที่มีความสว่างมากที่สุด จะสะท้อนแหล่งกาเนิ ด
แสงออกมาให้เห็ นได้ชดั การใช้แสงและเงาในลักษณะนี้ จะให้ในขั้นตอน การ Hi-Light ในส่ วน
ของใบหน้าที่ตอ้ งการแก้ไข หรื อเน้น เช่น สันจมูก ใต้คิ้ว หรื อคาง
บริ เวณแสงสว่าง (Light) เป็ นบริ เวณที่ได้รับแสงสว่างรองลงมาจากบริ เวณแสงสว่างจัดการ
ใช้แสงและเงาในลักษณะนี้จะให้ในขั้นตอนการเน้นสี เข้ม-อ่อนบนดวงตา ใบหน้า แก้มและปาก
บริ เวณเงา (Shade) เป็ นบริ เวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง หรื อเป็ นบริ เวณที่ถูกบดบังจากแสง
สว่างโดยจะมีค่าน้ าหนักเข้มมากขึ้นกว่าบริ เวณแสงสว่างการใช้แสงและเงาในลักษณะนี้ จะให้ใน
ขั้นตอนของการปรั บลงรองพื้นเพื่อปกปิ ดหรื อแก้ไขรู ปหน้า และการเฉดดิ้ งเพื่อสร้ างเงาบริ เวณ
ใบหน้า
บริ เวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็ นบริ เวณที่อยูห่ ่ างจากแหล่งกาเนิ ดแสงมากที่สุด หรื อเป็ น
หรื อเป็ นบริ เวณที่ถูกบดบังมากๆ หลายๆชั้นจะมีค่าน้ าหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด การใช้แสง
และเงาในลักษณะนี้ จะให้ในขั้นตอนของการปรับของการลงรองพื้นเพื่อปกปิ ดหรื อแก้ไขรู ปหน้า
และการเฉดดิ้งเพื่อสร้างเงาบริ เวณใบหน้า ในกรณี ที่ตอ้ งการความเข้มมากกว่าบริ เวณเงา (Shade)
กระบวนการแต่ง หน้าเพื่อการแสดงต้องนาหลักการและองค์ประกอบทางศิ ล ปะเข้ามา
ประยุกต์ใช้ อย่างปฏิเสธไม่ได้ เพื่อทาให้เกิดการสื่ อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จะใช้เป็ น
กรอบแนวคิ ดในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับเรื่ อง “การแต่ งหน้าเพื่อการแสดง” เพื่อให้เข้าใจถึ งวิธี การ
แต่งหน้าเพื่อการแสดงเพื่อสื่ อความหมาย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการแต่งหน้าเพื่อสื่ อความหมายลักษณะ
ของการแต่งหน้า (กฤษณ์ คานนท์, 2548:60-77)

(ลักษณะของโครงหน้ า the face)
ประเภทของรู ป หน้า จะมี ค วามแต่ ง ต่ า งกัน ตามโครงสร้ า งของแต่ ล ะบุ ค คล ก่ อ นการ
ออกแบบโครงคิ้ วจึ ง ควรจะท าความเข้า ใจกับ รู ปหน้า เพื่ อให้ก ารออกแบบโครงหน้า นั้นได้รูป
เหมาะสม และรับกับใบหน้า
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การรู ้จกั ใบหน้าว่ามี รู ปหน้า ลักษณะแบบใดเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพราะจะได้เลือก ทรงผม
ให้เหมาะกับ รู ปหน้า และการแต่งหน้า เพื่อการแสดงให้สวยก็ ตอ้ งทราบรู ปหน้าด้วย เพื่อแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่า งๆได้ รู ปหน้า การรู ้ จกั ใบหน้า ว่ามี รู ปหน้า ลักษณะแบบใดเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมาก
เพราะจะได้เลือก ทรงผม ให้เหมาะกับ รู ปหน้า และการแต่งหน้าเพื่อการแสดงให้สวยก็ตอ้ งทราบ
รู ปหน้าด้วย เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆได้ รู โดยทัว่ ไปแล้วรู ปหน้าของคนเรานั้นแบ่งได้เป็ น 5
ประเภท คือ หน้ารู ปไข่ หน้ากลม หน้ายาว หน้ารู ปหัวใจ หน้าเหลี่ยม
หน้ า รู ปไข่ คื อ ใบหน้า ที่ ส มบู รณ์ แบบมี รูป โครงหน้าเรี ย วเป็ นวงรี พ อดี มี ส่ วนโค้ง ของ
โครงสร้างหน้าเหมือนรู ปไข่ ไม่มีเหลี่ยม ไม่กลมอูมบริ เวณคาง ขากรรไกร ถือเป็ นรู ปหน้าที่สมดุล
ที่สุด สาหรับคนรู ปหน้าอื่นๆ จะต้องพยายามแก้ไขรู ปหน้าเพื่อให้ใกล้เคียงกับรู ปไข่ที่สุดใบหน้ารู ป
ไข่ เป็ น รู ปหน้า ที่พบมากที่สุด ตาแหน่งต่างๆบนใบหน้ามีระยะห่ างที่ได้สัดส่ วน คือ ระยะห่ างจาก
โคนผมถึงคิ้ว คิ้วถึงปลายจมูก และปลายจมูกถึงคางเท่ากัน และนี่คือรู ปหน้าที่สวยที่สุด

ภาพที่ 2.12 ลักษณะโครงหน้ารู ปไข่
ที่มา : http://img1.ong-ying.com/uppic/d/4a2d74805c9938beef9fad7443f9a9ad.jpg
หน้ ากลม คือ ใบหน้าที่อิ่มเต็ม บริ เวณโหนกแก้มกว้างมากกว่าปกติ และปลายค้างกลมมน
เส้นรอบโครงหน้าเป็ น โค้งวงกลม และขนาดความกว้างและความยาวของใบหน้าเกือบจะเท่าๆกัน
ใบหน้าจะกว้างกว่าคนอื่ นๆ บริ เวณแก้มจะกว้า ง ความกว้างและความยาวบนใบหน้าเกื อบที่ จะ
เท่ากัน
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ภาพที่ 2.13 ลักษณะโครงหน้ารู ปกลม
ที่มา : http://img1.ong-ying.com/uppic/e/69b770021ddc692e5aab5d14e744237e.jpg
หน้ ายาว คือ ใบหน้าที่มีส่วนของหน้าผากถึงปลายข้างยาวกว่าปกติ และส่ วนกว้างระหว่าง
แก้มน้อยเกินไป สัดส่ วนบางช่วงไม่เท่ากัน เช่น ส่ วนหน้าผากถึงคิ้ว และส่ วนปลายจมูกถึงปลายคาง
จะยาวมากกว่าส่ วนคิ้วถึ งปลายจมูกรู ปหน้า มีลกั ษณะคล้ายกับรู ปไข่ แต่มีความยาวมากขึ้ น จาก
หน้าผากและคาง

ภาพที่ 2.14 ลักษณะโครงหน้ารู ปยาว
ที่มา : beauty. yopi.co.th/ใบหน้ายาว.html
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หน้ า รู ป หั ว ใจ คื อ ใบหน้า ที่ มี ส่ ว นของหน้า ผาก และข้า งแก้ม ขมับ กว้า งเกิ น ไป ส่ ว น
ขากรรไกรและปลายคางแคบแหลมเล็กเกินไปจะมีลกั ษณะหน้าผากกว้าง และบริ เวณแนวไรผมจะ
เป็ นรู ปหัวใจรู ปหน้าจะค่อยๆเรี ยวลงจนถึงคาง จึงดูคางเล็กและแหลม

ภาพที่ 2.15 ลักษณะโครงหน้ารู ปหัวใจ
ที่มา : http://img1.ong-ying.com/uppic/1

หน้ าเหลีย่ ม คือ ใบหน้าที่มีส่วนของขากรรไกรเป็ นเหลี่ยมกางออกอย่างเห็นได้ชดั และมุม
สองข้างไรผมที่หน้าผากเป็ นมุมเหลี่ยมรู ปหน้า จะดูยาวกว่ากว้าง ความกว้างบริ เวณหน้าผากและ
ขากรรไกรเท่ากัน

ภาพที่ 2.16 ลักษณะโครงหน้ารู ปเหลี่ยม
ที่มา : http://www.minebeauty.com/ทาความรู้จกั -“โครงหน้า-”/

