
 บทที่  5 
จิตรกรรมสีนํ้า (WATER COLOUR PAINTING) 

 
 การวาดภาพดวยสีนํ้า  ( WATER  COLOUR  PAINTING )  สีน้ําเปนสีชนิดที่ใชผงสีที่
บดอยางละเอียดผสมกับการ  ( Gum  Arabic )  เปนการที่มีคุณสมบัติละลายน้ําไดงาย  เม่ือ
แหงแลวจะเกาะติดบนผิวกระดาษไดอยางดี  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เบาบาง  ชวยทําใหสีดู
สดใสเรืองรองขึ้นดวย  แตเดิมมาใชกันเฉพาะการชนิดน้ีเพียงอยางเดียวในการบดเนื้อสีน้ํา  แต
ตอมาไดใชน้ําผ้ึง  Glycerino,  น้ําเชื่อม  ผสมเขาไปดวยเพ่ือที่จะทําใหสีที่ระบายแหงแลวดูโปรงใส  
( Transparency )  และทําใหแหงชาลงกวาเดิมเล็กนอย 
 เม่ือพูดถึงสีน้ําคนสวนใหญมักจะคิดวาสีน้ําไดเร่ิมขึ้นในประเทศอังกฤษ  ในสมัยศตวรรษที ่
13  แตความจริงแลวสีน้ําเกิดขึ้นและมีการพัฒนามากอนหนาน้ันนานมากทีเดียว  เพียงแตวามี
จิตรกรสีน้ําชาวอังกฤษหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 18  สามารถบรรลุถึงจุดสูงสุดของการเขียนสี
น้ํา  ถึงกับมีการกลาวกันวา  “เม่ือนึงถึงสีน้ํามักจะนึกถึงศิลปะของอังกฤษ”  Paul  Sandby  
(1725 - 1809)  จิตรกรชาวอังกฤษที่ไดรับการขนานนามวาเปนบิดาแหงสีน้ํา  อยางไรก็ดี ถาเรา
ศึกษาประวัติศาสตรสีน้ําใหกวางขึ้นไปอีก  จะพบวาศิลปนชาวเยอรมนีชื่อ  Albrecht  Durer  
(1471 - 1528)  สมควรที่จะไดชื่อวา  “บิดาแหงสีน้ํา”  อีกคน 

 ในสมัยกลาง  เราจะพบวาภาพเขียนประกอบคัมภีรสวนใหญเปนสีน้ําที่มีการเขียนประดิษฐ
อยางวิจิตรพิสดาร 

 คุณลักษณะสําคัญของสีน้ําอันหน่ึงคือ  ความโปรงใสในสวนที่มีแสงสวางมากก็จะเวน
กระดาษไวเฉย ๆ  กระดาษโดยทั่วไปมักจะมีสีขาว  แตก็มีจิตรกรหลายคนที่ชอบลงพื้นกระดาษ
ใหเปนสีบางสีออน  เชน  สีเหลืองออนเพ่ือแสดงบรรยากาศของแสงแดด  การเขียนภาพสีน้ําจะ
เริ่มจากน้ําหนักสีออนที่สุดไปสูสีเขม  ซึ่งแตกตางไปจากการเขียนภาพสีน้ํามันที่สามารถลงสี
ออนทับเขมได 

 
พื้นระนาบสําหรับสีนํ้า 

( SURFACES ) 
 

 พ้ืนระนาบที่นิยมใชโดยทั่วไปสําหรับงานเขียนภาพสีน้ํา  คือ  กระดาษ  ทั้งนี้ อาจจะ
เน่ืองมาจากประโยชนและคุณสมบัติของกระดาษท่ีสามารถใหสีน้ําเกาะติดไดดี  และอาจจะ  
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เก่ียวของกับความที่มีราคาถูก  ขนยายไดสะดวก  มีน้ําหนักเบาและมีลักษณะพื้นผิวใหเลือก
หลายชนิด  การเลือกใชกระดาษเปนสิ่งที่ตองเรียนรูและตัดสินใจเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานที่จะทํา  โดยปกติแลวกระดาษสําหรับงานสีน้ําจะมีมาตรฐาน 3 แบบดวยกัน 
  1.  Hot  pressed  paper  เรียกชื่อยอวา  กระดาษ H.P.  บางคนอาจจะ
เรียกวา  กระดาษอัดรอน  กระดาษชนิดน้ีมีลักษณะผิวหนาเรียบ 
  2.  Cold  pressed  paper  บางคนเรียกวา  กระดาษอัดเย็น  เปนกระดาษท่ีมี
ผิวหนาก่ึงหยาบกึ่งเรียบ  เหมาะสําหรับงานสีน้ําแบบปาดสีเรียบ ๆ  ระบาดใหญ ๆ  แลวมาแตง
แตมรายละเอียดดวยพูกันเล็ก ๆ  เปนกระดาษท่ีนิยมใชสําหรับงานสีน้ํามากที่สุดในจํานวน 3 
แบบน้ี  และเปนกระดาษท่ีมักจะแนะนําใหผูที่มีประสบการณนอยหรือเพ่ิมเริ่มหัดเขียนภาพ สี
น้ําใชกัน 
  3  Rough  paper  กระดาษแบบน้ีมีผิวหนาที่หยาบ  เม่ือระบายสีน้ําลงไปจะได
ลักษณะที่สีติดบางไมติดบาง  ถาใชสีชุมมากสีจะลงไปอยูในรองขรุขระ  สวนนูนของผิวขรุขระจะ
เปนสีจาง ๆ  ดูแลวเหมือนการมีประกายแสง  กระดาษแบบนี้นิยมใชในกลุมจิตรกรที่มี
ประสบการณสูง  และไมเหมาะสําหรับผูเร่ิมตน  เพราะยากแกการควบคุมความถูกตองของสีให
ออกมาตามตองการ 
 

 น้ําหนักของกระดาษ  ( Weight  of  paper ) 
  การเลือกกระดาษสําหรับเขียนสีน้ํา  นอกจากจะพิจารณาเรื่องผิวหนาของ
กระดาษแลว  ขอควรคําน่ึงประการที่สองคือ  การเลือกนํ้าหนักของกระดาษใหเหมาะสมกับงาน  
น้ําหนักของกระดาษวัดเปนรีม  1 รีม  มี 480 แผนนํ้าหนักตอ 1 รีม  คือ  ชื่อกระดาษท่ีเรานิยม
ใชเรียกกัน  เชน  กระดาษ 70 ปอนด,  80 ปอนด,  100 ปอนด  ความหมายก็คือ  กระดาษ 
480 แผนมีน้ําหนักรวมกันเทากับ 70 ปอนด  80 ปอนด  100 ปอนด  ตามลําดับ  น้ําหนักของ
กระดาษมีความสําคัญมากตองานเขียนสีน้ํา  กลาวคือ  กระดาษที่หนักกวาเวลาระบายสีจะไม
คอยบิดงอ  กระดาษที่มีน้ําหนักนอยหรือกระดาษที่บาง  เม่ือเปยกชุมจะมีอาการโกงหรือไมงอ  
ซึ่งเรานิยมแกปญหานี้ดวยวิธีขึงกระดาษบนแผนกระดานรองเขียนกอนเขียน  แตสําหรับ
กระดาษขนาด 140 ปอนดขึ้นไป  สามารถใชระบายสีไดเลย  โดยไมตองขึงกระดาษ  แตมี
ขอยกเวนเหมือนกันวา  ถาใชสีเปยกชุมมาก ๆ  ก็จําเปนจะตองขึงกระดาษกอนเชนกัน 

 

 การขึงกระดาษ  ( Stretching  paper ) 
  การขึงกระดาษใหขึงลงบนแผนกวนรองเขียน  ดวยกระดาษกาวสีน้ําตาล  ชนิด
ใชน้ําทา  วิธีขึงกระดาษดวยกระดาษกาวมีขั้นตอนในการขึง  ดังนี้ 
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  1.  เตรียมกระดาษรองเขียน  กระดาษที่จะขึง  ตัดกระดาษกาวใหมีความยาว
และความกวางมากของกระดาษขางละประมาณ 1 นิ้ว 
  2.  พิจารณาวากระดาษดานใดเปนดานหนาสําหรับเขียน  โดยปกติจะเลือก
ดานที่มีผิวหนาหยาบ  แตในกรณีที่กระดาษมีผิวหนาหยาบทั้งสอบดาน  ใหสองดูลายนํ้าตรา
หรือย่ีหอผูผลิตที่มุมกระดาษ  ซึ่งดานที่อานลายนํ้าออกถือเปนดานที่ถูกตอง 
  3.  ใชฟองน้ําชุบน้ําเช็ดกระดาษท้ังสองดาน  แลววางบนแผนกระดานรองเขียน 
  4.  นํากระดาษกาวปดขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน  ใหยึดติดกับกระดานรองเขียน 
  5.  ทิ้งไวใหแหง  ในลักษณะวางราบกับพื้น 
 

 กระดาษทําเอง  ( Hand - made  paper ) 
  กระดาษที่ดีที่สุดสําหรับงานสีน้ํา  คือ  กระดาษที่มีสวนผสมของใยลินิน  และ
ทําดวยมือโดยชางผูชํานาญ  กระดาษทําเองจะมีราคาคอนขางแพง  กอนใชจะตองดูลายนํ้าที่
ประทับไวที่มุมดานลางของกระดาษ  ซึ่งเปนเคร่ืองหมายแสดงวาเปนดานหนา  ผิวหนาของ
ดานหนาจะลงกาวไวอยางดี  และมีการควบคุมการผลิตที่เตรียมผิวหนาไวเฉพาะงานเขียนสีน้ํา 

 

 กระดาษสีน้ําญ่ีปุน  ( Japanese  paper ) 
  กระดาษญี่ปุนมีหลายชนิดที่ผลิตสําหรับงานสีน้ําโดยเฉพาะ  เชน  Hosho  มี
เน้ือหนา  พ้ืนผิวหยาบดูดซับนํ้าไดรวดเร็ว   Moriki  มีเน้ือคอนขางบาง,  ผิวหนาเรียบ,  สีงาชาง  
เหมาะกับงานที่แสดงรายละเอียด   Troya  เน้ือบาง  สีขาว  เหมาะสําหรับระบายสีเปยกชุมมาก ๆ   
Shinsetsu  เน้ือหนา  ไมดูดซึมสี  ผิวหนาเรียบดานหนึ่ง  หยาบดานหน่ึง   masa  มีลักษณะ
คลายกับ  Shinsetsu  และ  Torinoko 
 
 

 กระดาษโรงงาน  ( Paper  manufacturers ) 
  กระดาษสีน้ําที่ผลิตจากโรงงานดวยเครื่องจักรมีหลายยี่หอ  เชน  Arches,  
Arnold,  R. W. S.,  Bockingford,  Croswick,  Crisbrook,  David  Cox,  Fabriano,  Green,  
Michallet,  Van  Gelder,  Kent  Turkey  Mill,  Ingres,  Saunders 

สี 
( PAINT ) 

 
 สีน้ํามีหลายชนิด  มีหลายคุณภาพ  บางชนิดเปนหลอดบรรจุกลอง  ซึ่งซื้อไดในราคาถูก  
บางชนิดบรรจุในตลับเรียงตามลําดับสี  บางชนิดบรรจุหลอดแยกขายเปนสี ๆ ไป  ซึ่งมีราคา
แพงขึ้นตามลําดับ  สีที่ติดปายไววา  “ Artists ”  เปนสีที่เชื่อถือไดวา  มีคุณภาพดีมากและราคา 
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ก็แพงมากดวย  คุณสมบัติของสีที่ไมดีไมไดหมายถึง  สีที่มีราคาถูก  แตเปนสีที่ไมสามารถคง
คุณคา  ( Value )  ของสีไวได  และซีดจางเร็ว  แตก็เปนที่นาสังเกตวาสีราคาถูกทั่ว ๆ ไป
แนวโนมสวนใหญมักเปนแบบนี้  ตามธรรมดาสีน้ําทุกชนิดจะมีการซีดจาง  ถาปลอยใหถูก
แสงอาทิตยหรือแสงสวาง  แตถาเปนสีชนิดถาวรซึ่งเขียนไววา  “ Artists ”  จะยืดอายุใหซีดจาง
ไดชาลงเชนสี  Winsor  and  Newton,  Reeves,  Rowney  และ  Grumbacher 
 

 สีสําเร็จรูป  ( Ready - made  paint ) 
  สีที่ผสมสําเร็จและบรรจุออกขายจากโรงงาน  อาจจะอยูในรูปแหงเปนแทง  
หรือเปนสีก่ึงเปยกบรรจุเปนถาดสีเรียงไลตามลําดับของสี  และยังมีสีชนิดเปยกบรรจุหลอดหรือ
ขวด  สีแบบบรรจุเปนถาดนิยมใชกันอยางแพรหลาย  เนื่องจากวามีประโยชนหลายอยาง  คือ  
จุสีไดมาก  กินเน้ือที่นอย  ใชงาย  พกสะดวก  หลุมสีจะเปนสีแข็งอยูในภาชนะเล็ก ๆ  สามารถ
ผสมนํ้าลงไปไดเลย  โดยสีจะไมไหลไปปะปนกับสีอ่ืน  สําหรับสีชนิดบรรจุหลอดจําเปนตองใช
จานสีที่สะอาด  มีขนาดพอเหมาะเพ่ือที่จะใชผสมปริมาณของสีไดเพียงพอ  ในการผสมสีจาก
หลอดทุกคร้ังจะตองผสมเผ่ือเหลือไวดวย  ไมเหมือนกับสีแบบถาด  อาจจะเสียเวลาในการใช
พูกันฝนใหเนื้อสีละลาย  แตก็ไมมีการสูญหายสีมากเทากับสีหลอด 
 

 สี  ( Colours ) 
  สีโดยทั่วไปจะมีใหเลือกหลายสี  บางสีก็มีความคงทนถาวรมากกวาบางสี  บางสี
อาจจะมี  value  ไลถึง 10 - 11 สี  ซึ่งความจริงเราอาจจะใชไมถึงนั้น 
  สีสวนใหญจะสงมาจากตางประเทศ  โดยโรงงานตาง ๆ กัน  เชน  สีน้ําจาก
อังกฤษ,  อเมริกา,  จีนแดง,  ญี่ปุน  และฮอลแลนด  ซึ่งโรงงานตาง ๆ จะใชชื่อสีเปนระบบสากล
คลาย ๆ กัน  และสีที่ควรจะเลือกซ้ือ  มีดังนี้ 
    1.  Cadmium  Yellow     
    2.  Lemon  Yellow 
    3.  Permanent  Yellow 
    4.  Yellow  Ochre 
    5.  Cobalt  Blue 
    6.  Prussian  Blue 
    7.  Cerulean  Blue 
    8.  Ultramarine 
    9.  Monastral  Blue 
  10.  Cadmium  Red 
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  11.  Alizarin  Crimson 
  12.  Indian  Red 
  13.  Light  Red 
  14.  Venetian  Red 
  15.  Cobalt  Violet 
  16.  Cobalt  Green 
  17.  Sap  Green 
  18.  Hooker’s  Green 
  19.  Terre  Verte 
  20.  Viridian 
  21.  Burnt  Sienna 
  22.  Rew  Sienna 
  23.  Burnt  Umber 
  24.  Raw  Umber 
  25.  Ivory  Black 
  26.  Lamp  Black 
  27.  Chinese  White 

  ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาสีไดครบตามจํานวนดังกลาวขางตน  อาจจะเลือกซ้ือ
เฉพาะสีที่จําเปนจริง ๆ  สวนสีบางสีที่สามารถผสมเอาไดก็ไมจําเปนตองซื้อ  สีที่จะขอแนะนําใน
ชุดเล็กจํานวน 11 สี  ซึ่งเพียงพอตอการวาดภาพในรูปแบบใดก็ได  มีดังตอไปน้ี 

    1.  Cadmium  Yellow 
    2.  Yellow  Ochre 
    3.  Monastral  Blue 
    4.  Ultramarine 
    5.  Cadmium  Red 
    6.  Alizarin  Grimson 
    7.  Viridian 
    8.  Hooker’s  Green 
    9.  Burnt  Umber 
  10.  Ivory  Black 
  11.  Payne’s  Grey 
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อุปกรณ 
( EQUIPMENT ) 

 
 วัสดุอุปกรณที่ใชกับงานจิตรกรรมสีน้ําเปนวัสดุที่ใชแบบตรง ๆ  ไมมีกระบวนการใชที่
สลับซับซอน  แตที่ผลงานจิตรกรรมสีน้ําประจักษกันออกมาหลายรูปลักษณะนั้น  ก็เพราะวา
จิตรกรใชความสามารถคิดคนทางดานเทคนิคการระบายสี  โดยที่ทุกคนตางก็ยืนอยูบนพื้นฐาน
เดียวกัน  คือ  ใชวัสดุสีน้ําธรรมดา ๆ  รายละเอียดเก่ียวกับวัสดุอุปกรณสีน้ําที่สําคัญ  มีดังนี ้
 

 1.  พูกัน  ( Brushes )  พูกันหมีหลายขนาด  หลายชนิด  สวนใหญจะเปนขนสัตวแบบออ,  
ขนอูฐหรือขนวัว  แตก็มีพูกันที่ใชขนจากวัสดุสังเคราะหทางวิทยาศาสตร  ซึ่งก็ใหผลดีเชนกัน 
  พูกันสีน้ํามีลักษณะตาง ๆ กัน  เชน  พูกันกลมพอง  สําหรับระบายบริเวณพื้นที่
กวาง ๆ  พูกันกลมปลายแหลมขนาดกลางใชสําหรับระบายวัตถุทั่วไป  พูกันแบบปลายตัด  
พูกันสีน้ําแบบตะวันออก  พูกันดามสั้น  พูกันแบบขนาดใหญใชระบายพ้ืนที่กวาง ๆ ใชไดสีเรียบ  
พูกันแบบรูปปลาเปนพูกันแบบญี่ปุน  ใชระบายสีเรียบบนพื้นที่กวาง ๆ  การใชพูกันในการเขียน
รูปจะตองเลือกใชใหเหมาะสมในแตละงาน  โดยทั่วไปควรมีพูกันขนาดใหญ 2 อัน  สําหรับลงพื้น  
และลงวัตถุทั่วไป  พูกันเล็กอีก 2 - 3 อัน  สําหรับเก็บรายละเอียด  (เบอรที่ควรจะมีคือ  พูกัน
กลมเบอร 2,  4,  6,  8,  12  พูกันแบนเบอร 4,  6,  10) 
 

 2.  ขาหยั่งและแผนกระดาศรองเขียน  ( Easels  and  drawing  boards )  ขาหยั่ง
สําหรับงานสีน้ําที่มีขายทั่วไป  มีขนาดไมใหญ  น้ําหนักเบา  สามารถปรับมุมเอียงไดแตกตาง
กัน  ตั้งแตในแนวตั้งฉากกับพ้ืนดินจนถึงแนวนอนราบ  สวนกระดานรองเขียนเปนแผนไมที่ไม
หนานัก  อาจจะใชกระดานอัดหรือไมอัดมาทําได 
  จิตรกรทุกคนอาจจะไมจําเปนที่จะตองใชขาหยั่งในการเขียนรูปสีน้ํา  แต
กระดานรองเขียนยังคงมีความจําเปนอยู  การเลือกกระดานรองเขียน  ควรเลือกใหเหมาะกับ
ความตองการขนาดใหญกวากระดาษท่ีจะใชเขียน  และถาออกไปเขียนรูปนอกสถานที่ก็ควรจะ
เลือกกระดานที่มีน้ําหนักเบา 
 

 3.  กลองบรรจุเคร่ืองมือ  ( Containers  for  equipment )  สําหรับผูที่ทํางานสีน้ํานอก
สถานที่  ควรจะมีกระเปาใสอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ  อาจจะเปนถุงหรือยามก็ได  แตสําหรับ
สีหลอดและพูกันควรจะหากลองใสกอน  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
 

 4.  กลองสี  ( Paint  boxes )  โดยปกติจะมีสีเรียงอยู 2 แถว  กลองสีเม่ือเปดฝาออกมา
จะใชแทนจานสีได 
 
 
 
 

AE 223 58 



 5.  ภาชนะสําหรับใสน้ํา  ( Water  containers )  การเขียนสีน้ํา  สิ่งที่จะขาดมิไดคือ  ภาชนะ
ใสน้ําสําหรับระบายสีหรือลางพูกัน  น้ําที่ใชผสมสีควรเปนนํ้ากลั่น  เพราะมีความสะอาดบริสุทธิ์  
และจะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตอสี  ในกรณีที่ออกไปเขียนรูปนอกสถานที่  ควรมี
กระติกนํ้าสําหรับใสน้ําสะอาดติดไวดวย  เม่ือนํ้าลางพูกันสกปรกจะไดเทเปลี่ยนใหม 

 
กรรมวิธีการเขียนภาพสีนํ้า 

( TECHNIQUES ) 
 

 1.  ระบายเรียบสีเดียว  ( Flat  wash )  ในการระบายลงบนพื้นที่ที่ใหญเกินกวารอย
พูกันที่จะปายลงไป  ใหไดสีที่เรียบสมํ่าเสมอ  ควรใชวิธีทําใหบริเวณเหลาน้ันเปยกขึ้นเสียกอน  
แลวเลือกพูกันขนาดใหญสําหรับใชระบาย  ผสมสีใหมากกวาที่จะใชเล็กนอย  สีจากพูกันที่ปาด
ลงไปจะละลายแผออกไป  และเมื่อเอาพูกันจุมสีปาดตอลงไปอีก  สีก็จะซึมซานเขาหากันอยาง
กลมกลืนไมเห็นรอยตอระหวางรอยพูกัน  ขอที่ไมควรลืมก็คือ  ควรเอียงกระดาษหรือกระดาน
รองเขียนสักเล็กนอย  (ประมาณ 15 ํ - 30 ํ)  เพ่ือใหสีไหลลงสูสวนลางไดดี   
 

 2.  ระบายออนแกสีเดียว  ( Graduated  wash )  จะตองเตรียมผสมสีไวกอน 2 - 3 ชุด  
โดยใชสีเดียวกันแตผสมน้ําใหออนแกแตกตางกันเปน 2 - 3 ระดับ  การระบายสีก็ทําเหมือนการ
ระบายสีแบบเรียบในขอที่ 1  เพียงแตมีการเพ่ิมน้ําหนักของสีขึ้นเร่ือย ๆ  รอยตอระหวางสีจะ
กลมกลืนกัน 
 

 3.  ระบายสลับสี  ( Variegated  washes )  วิธีการนี้ก็เหมือนกับระบายสีแบบเรียบใน
ขอที่ 1  แตมีความยุงยากขึ้น  คือ  ตองผสมสีตาง ๆ ที่ตองการระบายลวงหนาไวกอน  สีจะถูก
ระบายสลับกันไป  สวนที่เปนรอยตอระหวางสีจะผสมซึมเขาหากัน 

 

 4.  วิธีจ้ิม - จุด  ( Stippling )  เทคนิคน้ีคลายกับการเขียนภาพของกลุม  Post - 
Impressionist  ในสมัยศตวรรษที่ 19  โดยการใชจุดสีแตะหรือจ้ิมลงบนผิวหนากระดาษ  ใชในการ
แสดงลักษณะพ้ืนผิวไดดี 

 
 

 5.  วิธีปาย - ปด  ( Scumbing )  เตรียมสีคอนขางแหงอยาใหเปยกชุมเกินไป  ละเลงสี
ที่เตรียมไวลงบนกระดาษ  โดยใชพูกันระบายในลักษณะปายปดวนไปวนมาทุกทิศทุกทาง  
เทคนิคน้ีจะใชไดผลดีเฉพาะในกรณีที่ตองการเนนใหเห็นพ้ืนผิวของกระดาษ 
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 6.  สีแหง  ( Dry  brush )  เตรียมสีโดยผสมกับปริมาณของน้ําที่นอยที่สุด  เทคนิคน้ี
ตองการความถูกตองแมนยําและมีสมาธิในการเขียนมากที่สุด  การใช  Dry  brush  จะใชใน
ขั้นตอนสุดทายคือ  ใชแตงเติมรายละเอียดตาง ๆ 

 7.  การระบายกับเสน  ( Wash  and  line )  การใชเสนกับการระบายรวมกัน  จะได
ลักษณะงานสีน้ําที่นาสนใจอีกแบบหน่ึง  บางคร้ังก็ใชการระบายสีตาง ๆ  กอนแลวจึงลงเสนสี
ทับลงไป  บางคร้ังก็ลงลายเสนสีกอนแลวระบายสีทับก็ได 
 

8.  ใชฟองน้ํา  ( Sponge )  ในบางสถานการณฟองน้ําอาจจะใชแทนพูกันไดดี  นอกจากนี้
ฟองน้ียังอาจจะใชเปนเครื่องมือลบสิ่งที่ไมตองการออก  โดยการใชฟองนํ้าที่สะอาดชุบนํ้าแลวบิด
ใหก่ึงแหงกึ่งเปยก  นํามาเช็ดในสวนที่ตองการลบออก 

 9.  ยางลบ  ( Eraser )  การลบภาพสีน้ําดวยยางลบอาจจะทําได  เชน  ในกรณีที่ระบาย
สีเขมเกินไปอาจจะใชยางลบลบออกได  แตในการใชยางลบจะตองแนใจวาสีที่ระบายจะตองแหง
สนิทจริง ๆ  และยางลบจะตองสะอาดดวย  การลบบางครั้งทําใหกระดาษเปนขุย 
 

 10.  ใบมีด  ( Blade )  การใชใบมีดอาจใชไดในลักษณะเดียวกันกับยางลบ  คือ  ใชใบมีด
ดานเรียบวางตั้งกับกระดาษแลวขูดผิวหนาของสีที่ระบายไปแลวออก  เปนการลดนํ้าหนักความ
เขมของสี  นอกจากนี้ อาจจะใชปลายแหลมของมีดหรือวัสดุแหลมคมอ่ืน ๆ  ขูดผิดกระดาษให
เปนรอยเสนสีขาวในภาพ 
 

 11.  ดีดสี  ( Splatter )  ผสมสีใหมีความขนพอสมควรจุมแปรงสีฟนลงไปในสี  ถือให
หางจากกระดาษประมาณ 3 นิ้ว  แลวใชมีดขูดหรือกรีดสวนที่เปนขนแปรงอยางเร็ว ๆ  สีจะถูก
ดีดออกมาเปนเม็ดฝอย ๆ  ลงไปติดที่กระดาษ  ดวยเทคนิคน้ีถามีการปดก้ันสวนอ่ืน ๆ ไวอยางดี
จะไดภาพที่สมบูรณและควบคุมได 
 12.  วิธีใชเทปกาวและตัวกันอ่ืน ๆ  ( Masking  devices  and  resists )  จุดประสงค
ของการปดกันก็เพ่ือจะปองกันบางสวนของกระดาษไมใหติดสี  เม่ือปดก้ันกระดาษไวดวยวัสดุ
ชนิดหน่ึงอยางดีแลว  จึงระบายสีน้ําลงไปบนกระดาษ  และลอกวัสดุนั้นออกจากกระดาษ
โดยทั่วไปนิยมใชกาวยางน้ํา  ( Rubber  cement )  เปนตัวปดก้ันซ่ึงใหภาพที่สวยงาม  แตก็
ยากแกการควบคุม  Masking  fluid  เปนตัวกันชนิดนํ้าเหลว ๆ  ซึ่งสามารถระบายลงบน
กระดาษไดดวยพูกัน,  ปากกา  การใชเทปกาวติดปะจะไดเสนขอบที่คมเม่ือลอกออก 
  เทียนไขก็สามารถนํามาใชเปนตัวกันสีน้ําไดเชนกัน  แตควรจะใชเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน  เพราะเทียนไขขจัดออกจากกระดาษยาก 

 13.  การเปาสี  ( Blown  blots )  เปนวิธีการหยดสีเปยก ๆ ลงไปบนกระดาษ  แลวเปาสี
ไปทางซาย  ทางขวา  บน  หรือลาง 
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 14.  เทคนิคผสม  ( Mixing  technique )  การที่นําเอาเทคนิคตาง ๆ  มาใชปะปนกัน
หรือการออกนอกกฎเกณฑบางอยาง  อาจจะทําใหเกิดผลที่นาแปลกไปได  เชน  ใชน้ํามันสน
ระบายผสมกับสีน้ํา 
 15.  สิ่งที่นาสนใจอ่ืน ๆ  การผสมสบูลงไปในสีน้ําเปนกลวิธีซึ่งจิตรกรนํามาใชเม่ือตองการ
เขียนภาพลงบนพ้ืนผิววัสดุบางอยางที่สีไมจับหรือมีผิวมันลื่น  เชน  แผนกระจกโลหะ  สําหรับ
เม่ือหนาวจิตรกรสีน้ํามักจะประสบปญหากับอากาศที่หนาวเย็น  เขาจึงตองใชแอลกอฮอลผสม
ลงไปในน้ําดวย  เพ่ือไมใหน้ําแข็งตัว  ยังมีที่นาสนใจอีกคือ  การระบายสีน้ําแลวโรยเกลือลงไป
จะไดผลที่นาพึงพอใจ  นอกจากเกลือแลวอาจจะใชดางทับทิม,  เม็ดทรายก็ได 
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