
 
บทที่  4 

วัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม ( MATERIALS FOR PAINTING) 
 

วิวัฒนาการของวัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม  ( THE  DEVELOPMENT  OF  MATERIALS ) 
 
 ศิลปนหรือชางเขียนที่ดีควรจะพิถีพิถันทั้งในดานคุณคาทางอารมณ  ความคิด  และ
จินตนาการ  และสวนที่ละทิ้งไมได  คือ  ดานกรรมวิธีการถายทอดสิ่งตาง ๆ  จากตัวศิลปนหรือ
ชางเขียนออกมาใหเปนงานจิตรกรรมที่ดีที่สุด  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาทําความเขาใจ
ในเรื่อง  วิวัฒนาการของวัสดุอุปกรณสายจิตรกรรมเพื่อประโยชนตอการใชใหไดผลดี 
 
 โครงสรางของงานจิตรกรรมประกอบดวย  3  สวน  ไดแก  ระนาบรองรับ  ( Support )  
เชน  ไมหรือผาใบ   พ้ืนเขียนภาพ  ( Ground )  ซึ่งอยูตรงกลางระหวางระนาบรองรับกับชั้น
ของสีที่ระบาย   และชั้นของสีที่ระบาย  ( Paint  layer )  ซึ่งประกอบดวยเนื้อสีที่ผสมกับตัวผสม
บางอยาง  เชน  น้ํามัน  ขี้ผึ้ง  หรือไข  เพ่ือชวยใหเน้ือสีเกาะติดกับพ้ืนเขียนภาพและระนาบ
รองรับ  รายละเอียดตอไปนี้จะเปนการกลาวถึงวิวัฒนาการของโครงสรางของงานจิตรกรรม
ตามลําดับ 
 
 1.  ระนาบรองรับ  ( Supports ) 
 

  1.1  ระนาบรองรับที่เปนแผนไม  ( Wooden  supports )  ในโลกตะวันตก  ไม
ถูกนํามาใชเปนระนาบรองรับสําหรับงานจิตรกรรมขนาดเล็กมานานวา 4,000 ป  กลาวคือ 
ประมาณสมัยราชวงศที่ 6  ของอียิปต  และในระหวางสมัยกลางของยุโรป  การใชไมเปนระนาบ
รองรับงานจิตรกรรมยังคงใชตอมาอีกหลายศตวรรษ  คุณประโยชนของไมมีหลายประการที่
เอ้ืออํานวยตอการนํามาใช  เชน  มีความแข็งแรง  คงทน  น้ําหนักคอนขางเบา  สามารถ
แกะสลักและประกอบเขากับโครงสรางตาง ๆ ของสถาปตยกรรมทางศาสนา  นอกจากน้ียังเปน
วัสดุที่หาไดงาย  สวนใหญศิลปนหรือชางเขียนจะใชไมที่หาไดในทองถิ่น  เชน  ในอิตาลีนิยมใช
ไม poplar,  ในเนเธอรแลนดใชไมโอค,  ในเยอรมนีใชไม linden,  ในประเทศไทยนิยมใชไมสัก
หรือไมเน้ือแข็งบางชนิด  ดังจะเห็นไดจากตูพระธรรม,  ประตูหนาตางพระอุโบสถหรือของใชอ่ืน 
ๆ ในชีวิตประจําวัน 
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   1.2  ระนาบรองรับที่เปนผา  ( Fabric )  ประวัติของการใชผาเปนระนาบ
รองรับภาพเขียนอาจสืบสวนเรื่องราวยอนหลังไปถึงยุคราชวงศที่ 7  ของอิยิปต  เม่ือประมาณ 
4,000 ปมาแลว 
         ในชวงศตวรรษที่ 15  ผาใบไดเขามาแทนการใชไม  ในการใชเปน
ระนาบรองรับภาพเขียน  การเปลี่ยนแปลงการใชวัสดุดังกลาวน้ีมีความเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาดานกรรมวิธีการสรางสรรคสุนทรียภาพ  และความคิดที่เกิดขึ้นในสมัย
ฟนฟู  เชน  การเขียนภาพสีน้ํามัน  การเขียนภาพลงบนพื้นผา  เริ่มปฏิบัติกันอยางจริงจังใน
ยุโรปทางตอนเหนือ  รูปทางศาสนาที่เคยปรากฏอยูบนแผนไมบนผนังโบสถไดกลายมาเปนรูป
บนผืนผาเน้ือละเอียดซ่ึงมีราคาถูกลงไปมาก 
 
 2.  พ้ืนเขียนภาพ  ( Grounds )  ไมวาจะเปนระนาบรองรับผาใบหรือไมที่เตรียมไวแลว  
ขั้นตอไปก็เปนการลงพื้นภาพกอนที่จะถึงขั้นลงสีจริง  พ้ืนเขียนภาพมีบทบาทในการปรุงแตง
รูปภาพคือ  สีรองพ้ืนมีหนาที่เปนชั้นกลางระหวางระนาบรองรับกับชั้นสีที่ระบาย  ชวยปรุงแตง
ผิวหนาของไมและผาใบใหเหมาะสมที่จะระบายสีลงไป  ชวยสรางความม่ันคงแข็งแรงใหกับชั้นสี
ที่จะติดลงบนภาพ  และอาจจะเปนตัวกําหนดพ้ืนผิดของภาพดวย  ภาพเขียนในสมัยกลางของ
อิตาลีรองพ้ืนภาพดวยเกสโย  ( Gesso  หรือ  Calcium  sulphate )  ในเนเธอรแลนดใชชอลค  
( Calcium  carbonate )  ผสมกับกาวหนังสัตว 
  ความเรียบสมํ่าเสมอของสีรองพื้นถือกันวาเปนสิ่งที่ทําใหภาพงดงาม  ความ
หนาที่พอเหมาะของสีรองพ้ืน  มีความสําคัญตอความคงทนของภาพเขียนมาก  ความขาวของสี
รองพื้นชวยทําใหสีของภาพดูสดใสแวววาว 
  ในเมืองเวนิสนิยมใชผาใบชนิดทอเนื้อหยาบ  และเม่ือลงสีรองพื้นแลวลายเสนทอ
ของเน้ือผาไมไดถูกเปลี่ยนแปลงไป  ความหยาบของเนื้อผาใบจึงปรากฏ  และเปนสวนหนึ่งของ
ภาพเขียนดวย  ซึ่งใหลักษณะพื้นผิวที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง 
  ขั้นตอนของการเตรียมการตาง ๆ  ตั้งแตระนาบรองรับ  และการเตรียมลงสีรอง
พ้ืน  มักจะถูกตระเตรียมขึ้นภายในหองทํางานโดยศิลปนทํากันเอง  แตภายหลังศตวรรษที่ 17 
เปนตนมา  เริ่มมีชางอาชีพเก่ียวกับการน้ีโดยเฉพาะ  จัดการเตรียมระนาบรองรับ  และเตรียมสี
รองพื้นเพื่อขาย  ในศตวรรษที่ 18  ก็มีผาใบที่รองพ้ืนสําเร็จรูปตัดขายในขนาดที่ศิลปนตองการ 
 

 3.  สี  ( Paint )  สีทุกประเภทประกอบดวยสิ่งสําคัญเหมือนกัน  3  ประการ  คือ  เน้ือสี  
( Pigment  particles )   ตัวกลางที่ทําใหเน้ือสีเกาะรวมกัน  ( Medium )   และตัวผสมที่ชวยให
ความขน - เหลวของสีเหมาะแกการระบาย  ( Diluent )  ไดแก  น้ํา  หรือนํ้ามันสน  เปนตน 
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  3.1  เน้ือสี  ( Pigment )  เน้ือสีชนิดแรกสุดที่มนุษยในสมัยถ้ํารูจักและนํามาใช
เปนสีขั้นสามัญที่สุด  ซึ่งไมตองอาศัยวิธีการพิเศษอยางใดในการเตรียม  แตสามารถหาไดงาย  
และนํามาใชไดทันทีจากพ้ืนดินในรูปของชอลคขาว  ดินเขียว  ดินเหลือง  ดินน้ําตาล  ดําเขมาไฟ  
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

         จากการถลุงแรเพ่ือนํามาใชเปนอาวุธและเครื่องมือเครื่องใชในยุคโลหะ
และยุคสัมฤทธิ์  ทําใหเกิดผลพลอยไดในการผลิตสีตาง ๆ  ซึ่งนํามาใชในวงการศิลปะดวย 
 

         ชวงศตวรรษที่ 19  สีตาง ๆ ไดแพรกระจายและแตกจํานวนสีออกไป
อยางมากมาย  แมกระท่ังในปจจุบันเราสามารถหาซื้อสีตาง ๆ ไดจากรานขายเครื่องเขียนทั่วไป  
โดยเปนสีที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 
  3.2  ตัวกลาง  ( Medium )  ในการทําสีนั้น  เน้ือสีที่ไดเตรียมไวแลวจะตองถูกบด
ใหละเอียดและละลายในตัวกลางอยางใดอยางหนึ่ง 
 

         ตัวกลางนั้นมีหนาที่ 2 ประการ  คือ  ทําหนาที่เปนพาหะที่จะนําเน้ือสีไปใช
และอีกประการหนึ่งคือตัวกลางจะทําหนาที่ผสานเน้ือสีตาง ๆ ใหเกาะกันและติดกับระนาบรองรับ 
 

         เน้ือสีที่บดละเอียดแลวผสมดวยกาว  เชน  Gum  arabic  แลวทําเปนกอน  
เม่ือจะระบายตองใชน้ํามาละลาย  ซึ่งเรารูจักคุนเคยกันมาชานานแลว  นั่นก็คือกรรมวิธี  “ สีน้ํา ”  
 

         ตลอดชวงสมัยกลาง  ( Middle  Ages )  ถึงแมจะมีการใชกาวธรรมดา  
และกาวหนังสัตวในงานจิตรกรรม  แตก็มีการใชตัวกลางผสมสีอ่ืน ๆ ดวย  และที่นิยมใชกันมาก
ที่สุด  คือ  ไข  โดยเฉพาะในงานภาพเขียนสีฝุน 
 

         ศิลปนจํานวนมากที่ยังคงเตรียมสีใชเอง  ทั้งน้ี เพราะเปนวิธีการเดียว
เทาน้ันที่จะไดสีตามที่ตนปรารถนาทุกประการ  ถึงแมในสมัยฟนฟูตอนตนก็ตาม  ศิลปนก็มี
ผูชวยที่เปนคนเตรียมสีและผลิตอุปกรณอ่ืน ๆ เก่ียวกับงานจิตรกรรมให 
 

         ในป 1789  ที่ประเทศอังกฤษ  Themas  and  Richard  Rowney  เริ่มธุรกิจ
นี้ซึ่งตอมาไดเจริญรุงเรืองมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในนามบริษัท  George  Rowney  and  Co.  
และในป 1832  William  Winsor  and  Henry  C.  Newton  ไดรวมหุนกันกอตั้งบริษัทและ
โรงงานผลิตอุปกรณสําหรับงานจิตรกรรม  นอกจากน้ีก็มีบริษัท  Max  Grumbacher  ในอเมริกา 
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ที่ผลิตสินคาทางศิลปะกวา 6,000 ชนิด  บริษัทตาง ๆ เหลาน้ีใชกรรมวิธีที่ซับซอนในการผลิต
วัสดุอุปกรณออกจําหนายเปนจํานวนมากมาย  ตั้งแตสิ่งของจําเปนจนกระทั่งอุปกรณเพ่ิมเติม
เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ  โดยการใชวัสดุสังเคราะหแทนกรรมวิธีแบบโบราณ  ทําใหวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ มีราคาถูกลง  และหาซื้อไดงายขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณสําหรับงานจิตรกรรม 

 วัสดุอุปกรณสําหรับงานจิตรกรรมประเภทตาง ๆ  มีดังตอไปน้ี 
 1.  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเขียนภาพดวยสีชอลคและสีเทียน  ( PASTEL  MATERIALS ) 
  ควรซื้อสีชอลคชนิดบรรจุกลองเปนชุด  ซึ่งมีสีหลักที่สําคัญบรรจุไวในกลอง  
หลังจากที่ใชไปสักระยะหนึ่ง  อาจจะซ้ือสีเพ่ิมเปนแทงโดยเลือกซ้ือเฉพาะสีที่เราใชมากท่ีสุด  
และอาจจะเลือกซ้ือสีใกลเคียงใหละเอียดลงไปอีกก็ได  โดยปกติสีชอลคจะมี 2 ชนิด  คือ  ชนิด
เนื้อออนและชนิดเน้ือแข็ง  แตละชนิดตางก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน  เชน  ชนิดเน้ือออนจะ
รวนและแตกหักงาย  ฉะนั้น จะเปนการดีที่สุดถาใชทั้งสองชนิดประกอบกัน  น้ํายาเคลือบภาพ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับงานสีชอลค  ถึงแมจะทําใหสีเปลี่ยนไปบาง  แตก็คุมคาแกการรักษาผิวหนา
อันบอบบางของภาพไว  สีเทียน  ( Oil  pastel )  เปนสีชอลคผสมกับน้ํามันใหประโยชนใชสอย
อีกลักษณะหนึ่ง  ราคาถูกกวาสีชอลคมาก  เหมาะสําหรับเด็กนักเรียนใช 
  วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับงานเขียนภาพดวยสีชอลค  มีดังนี้ 
    1)  สีชอลคอัดแทงสําเร็จรูปชนิดบรรจุกลอง  
    2)  สีชอลคชนิดดินสอ  (เลือกซ้ือสีที่จําเปนหรือที่ใชบอย) 
    3)  กระดาษ  (ใชกระดาษสีจะไดภาพที่สวยงาม) 
    4)  สีเทียน 
    5)  แผนกระดาษรองเขียน 
    6)  ยางลบ 
    7)  น้ํายาเคลือบภาพ 
    8)  อ่ืน ๆ  เชน  มีดเหลาดินสอ  ที่หนีบกระดาษ  ผาเช็ดมือ  แผนกระดาษลองสี   
         ฯลฯ 
 2.  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเขียนภาพดวยสีน้ํา  ( WATERCOLOUR  MATERIALS ) 
 

  วัสดุอุปกรณสําหรับงานสีน้ําสวนใหญจะเปนการใชแบบตรงไปตรงมา  ไมซับซอน  
และมีหลายชนิดใหเลือกใชไดตามความตองการ  สีน้ําชนิดเปนกอนแข็ง  สะดวกมากสําหรับ
งานเขียนรูปนอกสถานที่  สีน้ําชนิดเหลวบรรจุในหลอดก็มีความสะดวกในการใช  แตตองปด 
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ฝาหลอดใหแนนอยูเสมอ  เพราะสีชนิดน้ีแหงเร็วมาก  อุปกรณอ่ืน ๆ ที่จําเปน  คือ  จานสี
สําหรับผสมสี  ฟองน้ํากอนเล็ก ๆ สําหรับซับสีในสวนที่ผิดพลาด  หรือเกลี่ยสีใหกลมกลืนใน
บางสวน  ฟองนํ้ากอนใหญสําหรับระบายนํ้าสะอาดลงบนแผนกระดาษ  และสิ่งสําคัญมากคือ  
พูกันสีน้ํา  ซึ่งควรจะใชอยางดี  และควรมีหลายประเภทสําหรับใชในแตละกรรมวิธี 
 

  วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับงานเขียนภาพดวยสีน้ํา  มีดังนี้ 
    1)  สีน้ําชนิดหลอด  หรือกอนแข็ง 
    2)  พูกันสีน้ําชนิดและขนาดตาง ๆ  เชน  พูกันกลม  พูกันแบน  พูกันรูปพัด 
    3)  แปรงขนาดใหญ  เชน  แปรงทาสีอยางดี  แปรงทาแชคแลค  หรือพูกัน 
         เบอรใหญ 
    4)  จานสี 
    5)  ฟองนํ้าขนาดใหญและเล็ก 
    6)  แกวหรือโหลใสน้ํา 
    7)  กระติกใสน้ํา  (สําหรับเขียนภาพนอกสถานที่) 

กระดาษสีน้ํา  (ควรใชอยางดีหรืออยางนอยควรใช 100 ปอนดพิเศษ)     8)  
    9)  แผนกระดาษรองเขียน 
  10)  กระดาษกาวหรือเทปกาว 
  11)  ตัวกันสีน้ํา  เชน  Masking  fluid,  Rubber  cement 
  12)  แผนภูมิสีน้ํา 
  13)  ดินสอ,  ยางลบ 
  14)  เศษผา 
  15)  กระเปาหรือยามขนาดใหญที่สามารถบรรจุของทั้งหมดไปได  (สําหรับ 
         เขียนภาพนอกสถานที่) 
 

 3.  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเขียนภาพดวยสีฝุน  ( TEMPERA  MATERIALS ) 
 การเขียนภาพดวยสีฝุนเปนวิธีเกาแกวิธีหน่ึงที่ผูคนมีความรูสึกวาเปนกรรมวิธีที่ซับซอน
อยู  จึงไมคอยมีผูนิยมใชสีฝุนมาเขียนภาพมากนัก  ปจจุบันนี้ผงสีฝุนยังคงมีราคาแพง  กรรม
วิธีการใชก็ยังคงตองพิถีพิถันเหมือนเดิม 
 

  สีน้ําชนิดหลอด  สามารถนํามาใชแทนสีฝุนไดโดยผสมกับไข  นอกจากจะได
ลักษณะใกลเคียงกับสีฝุนแลว  ยังมีสีที่ดูดีกวาสีฝุน  คือ  ความโปรงใสของสีและความสดใสของสี 
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  วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับงานเขียนภาพดวยสีฝุน  มีดังน้ี 
 

    1)  ผงสีฝุน 
    2)  สีน้ําชนิดหลอด  (ถาตองการใชแทนสีฝุน) 
    3)  น้ํากลั่นบริสุทธิ์ 
    4)  ไขสด 
    5)  จาน - ถวยผสมสี 
    6)  พูกันชนิดขนออน 
    7)  แปรงชนิดขนออน 
    8)  ขวด - แกวใสน้ํา 
    9)  เกรียงผสมสี 
  10)  เศษผา 
 
 4.  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเขียนภาพดวยสีน้ํามัน  ( OIL  PAINTING  MATERIALS ) 
  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเขียนภาพดวยสีน้ํามันน้ันมีเปนจํานวนมาก  บางครั้ง
ผูใชเองยังเกิดความสับสนได  ถาเปนไปไดศิลปนหรือชางเขียนภาพสีน้ํามัน  ควรใชวัสดุอุปกรณ
เพียงนอยชนิด  และพยายามใชใหไดดีที่สุด  แตในชั้นน้ีพ้ืนฐานของผูเร่ิมเรียนการเขียนภาพ  สี
น้ํามัน  ควรจะไดมีโอกาสทดลองใชวัสดุอุปกรณใหมากท่ีสุด  เพ่ือเรียนรูถึงคุณประโยชนของ
วัสดุอุปกรณแตละอยาง  และนําไปใชในระดับสูงตอไป 
  วัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับงานเขียนภาพดวยสีน้ํามัน  มีดังนี้ 
    1)  สีน้ํามัน  (เฉพาะสีหลักที่จําเปน) 
    2)  พูกัน  (พูกันกลม,  แบน,  ขนาดใหญ,  กลาง  และ เล็ก) 
    3)  น้ํามันผสมสี  เชน  น้ํามันลินสีด,  Poppy  oil,  น้ํามันสน 
    4)  น้ํามันลางสี  เชน  น้ํามันกาด,  น้ํามันสน,  White  spirit 
    5)  จานผสมสี 
    6)  เกรียงผสมสี  และเกรียงระบายสี 
    7)  ถวยใสน้ํามัน 
    8)  เฟรมผาใบหรือผาใบผนึกบนแผนไม 
    9)  ถานชารโคล 
  10)  เศษผา 
  11)  แปรงลงสีรองพื้น 
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 5.  วัสดุอุปกรณสําหรับงานเขียนภาพดวยสีอะครีลิค  ( ACRYLIC  MATERIALS ) 
  การใชวัสดุอุปกรณในงานสีอะครีลิคก็เชนเดียวกับสีน้ํามัน  คือ  ถึงแมจะมีวัสดุ
อุปกรณใหเลือกใชมากมาย  แตก็ไมจําเปนจะตองใชทีเดียวทั้งหมด  ในชวงไมก่ีปที่ผานมานี้  
วัสดุอุปกรณตาง ๆ เก่ียวกับสีอะครีลิคไดพัฒนาไปมาก  ซึ่งมีผลทําใหกรรมวิธีและลักษณะของ
งานสีอะครีลิคกวางขวางมากขึ้น  เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งที่ศิลปนและชางเขียนไดใหความ
สนใจตอการใชสีอะครีลิคมาก  เพราะใชงายไมยุงยากเหมือนสีน้ํามัน  สีอะครีลิคมีคุณสมบัติ
ผสมนํ้าระบายได  และเม่ือแหงแลวสีจะติดแนน  ฉะนั้น วัสดุอุปกรณตาง ๆ  จะตองทําความ
สะอาดทันทีที่เลิกใช  โดยเฉพาะพูกันจะตองลางใหสะอาดมาก 
 
  วัสดุอุปกรณทีจํ่าเปนสําหรับงานเขียนภาพดวยสีอะครีลิค 
    1)  สีอะครีลิคชนิดหลอด  (เฉพาะสีหลัก)  
    2)  แผนภูมิสีอะครีลิค 
    3)  พูกันสีอะครีลิค  (ชนิดขนสัตวหรือชนิดขนสังเคราะห  แบบกลมและแบน) 
    4)  ตัวผสมสี  ( Acrylic  mediums )  เลนตวัผสมใหสีมัน  ตัวผสมใหสีดาน 
    5)  จานผสมสีหรือถวยผสมสี 
    6)  เกรียง 
    7)  เทปกาว 
    8)  โหลหรือแกวใสน้ําสะอาด 
    9)  เฟรมผาใบ 
  10)  เศษผา 
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