
 บทที่  6 
จิตรกรรมสีชอลค (PASTEL PAINTING) 

 
การวาดภาพดวยสีชอลค ( PASTEL  PAINTING ) Pastel เปนสีฝุนที่นํามาผสมกับ

กาวจากยางไม ( gum ) จนทําใหฝุนสีเกาะกันเปนแทง บางครั้งเราเรียกกันวาสีชอลค รากศัพท
ของคําวา Pastel มาจากคําวา Paste หมายถึงส่ิงที่มีลักษณะเปยก ๆ โดยปกติสีชอลคจะมี
ลักษณะเปนแทง บรรจุกลองจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือศิลปนอาจจะทําขึ้นเองก็ได ความี
เสนหและความสดใสของสีชอลคคือเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ ใชไดทันทีโดยไมตองผสมกับสิ่งอ่ืนใด 

 
ศิลปนสามารถใชสีชอลคไดทั้งงานประเภทวาดเสน ( Drawing ) หรือระบาย ( Painting ) 

มีภาพเขียนของ Degas (1834  -  1917) จํานวนมากที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการใชสีชอลค 
แบบวาดเสน จนถึงแบบระบายสีที่เกือบเหมือนภาพเขียนสีน้ํามัน 

 
ประวัติศาสตรของการเขียนภาพดวยสีชอลคมีระยะไมยาวนานนัก ผลงานที่ไดรับการ

ยกยองวาดีและสวยงามมากจะพบไดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 ในฝรั่งเศส อาจกลาวไดวา    ผู
บุกเบิกการเขียนภาพดวยสีชอลคเปนศิลปนหญิงชาวเวนิสชื่อ Rosalba Carriera (1674  -  
1757) ผลงานสีชอลคของเธอไดรับความนิยมอยางสูง  ในสมัยของหลุยสที่ 16 

 
ในฝรั่งเศส การเขียนภาพสีชอลคเปนที่นิยมอยางแพรหลาย และในป ค.ศ. 1780 มี

ภาพเขียนสีชอลคที่ดีถึง 2500 ชิ้น 
 
Degas ไดนําเทคนิคการเขียนสีชอลคมาสรางสรรคผลงานของเขาในลักษณะ 

Impressionism มีศิลปนจํานวนมากมายที่หันกลับไปศึกษาผลงานของ La Tour และ Degas 
เพ่ือที่จะนําวิชาการเขียนสีชอลคมาใช และก็ประสบความสําเร็จมาก เชน Perronneau (1715 - 
83) , Chardin  (1699  -  1779) 

 
สีชอลคเปนสีที่สามารถใชไดเต็มที่ โดยไมมีการสูญเสียหรือแหงไปกอน ขอผิดพลาด

ของการเขียนสีชอลคอาจจะปดฝุนชอลคออกไดดวยพูกันชนิดขนแข็ง หรือใชยางลบลบเบา ๆ 
แตพ้ืนผิดของระนาบรองรับจะเปนขุยและเปนรอยดางอยู 
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ความชํานาญอยางสูง เปนปจจัยสําคัญสําหรับผูที่จะเขียนสีชอลค สิ่งสําคัญที่สุดคือ 
จะตองจับลักษณะสําคัญของสิ่งที่จะเขียนใหได โดยไมสนใจในรายละเอียดมากเกินไป การเขียน
ภาพสีชอลคที่ถือวาสวยงานและสมบูรณที่สุด จะตองเขียนไมทับ ซอนกัน หรือลบมากเกินไป 
ความสวยงามหรือเสนหของชอลคอยูที่ความบอบบางของการแตะชอลคอยางแผวเบา แมนยํา  
และสด 

 
 งานเขียนสีชอลคจะเร่ิมที่การใชสีชอลคหรือเครยองรางภาพลงบนกระดาษสีแลว เนน
ดวยสีออนใหเกิดจุดสวางของภาพ ( High  Light )  และลงสีอ่ืน ๆ ตอไป 
 

พื้นระนาบสําหรับสีชอลค 
(SURFACES) 

 
 พ้ืนระนาบสําหรับงานเขียนสีชอลคสวนใหญจะเปนกระดาษ การด, หรือผาใบ สีและ
พ้ืนผิวของพื้นระนาบ มีสวนชวยในการทํางานอยางมาก สีของพื้นระนาบจะเปนสวนสําคัญใน
การเลือกสีที่จะนํามาวาด  เพราะสีของพื้นระนาบจะแสดงใหเห็นเปนสีพ้ืนของงาน 
 
 กระดาษ  ( Pager ) 
 

 นักเขียนสีชอลคควรจะไดทดลองใชกระดาษหลาย ๆ ชนิด เพ่ือเกิดความคุนเคยและ
เขาใจวากระดาษชนิดใดใหผลตองานเขียนสีชอลคอยางไร 
 

 กระดาษสําหรับเขียนสีชอลคจะตองมีผิดที่หยาบพอสัมผัสได และมีหลายสีใหเลือกใช 
กระดาษยี่หอ Fabrino สําหรับเขียนสีชอลคมี 2 ชนิด คือ ชนิด 90 กรับ และ 160 กรับ มีสีให
เลือกคือสีเทาหิน, สีเทาแกมเหลือง, และสีเทากลาง กระดาษ Tumba และกระดาษ Canson มี
ใหเลือก 15-20 สี กระดาษโทนสีกลางมีสีเทาแกมฟา สีเทาแกมมวง สีเขียวออน และสีเขียวหยก 
เหมาะสําหรับงานที่เกลี่ยใหกลมกลืนกันทั้งภาพกระดาษโทนสีเขม มีสีน้ําตาลสนิม, สีน้ําตาล
ธรรมดา เหมาะสําหรับงานที่มี แสง-เงา และ สีตัดกันรุนแรง 
 

 ผาใบ  ( Canvas ) 
 

 ผาใบที่ขึงตึงบนเฟรมนับเปนพ้ืนระนาบที่ดีสําหรับเขียนสีชอลค ผาดายดิบผนึกบนแผน
ไมอัดก็มีนักเขียนบางคนใชเหมือนกัน 
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สี 
( PIGMENTS ) 

 
 แทงสีชอลคจะมีลักษณะออนหรือแข็งขึ้นอยูกับปริมาณของกาว ( GUM ) ที่ใสเขาไป
ผสมใหผลสีเกาะตัวกันเปนแทง ถาเพ่ิมปริมาณของกาวจะทําใหแทงสีชอลคแข็งขึ้น แตก็จะทํา
ใหความสดใสของสีชอลคแทงนั้นลดนอยลง ดังน้ันสีชอลคแทงที่มีสีสดใสที่สุดจึงออนและหักงาย
ที่สุด ขอดีของสีชอลคที่ควรจะกลาวถึง คือ สีชอลคแทงหนึ่งจะสามารถรักษาความแข็งและความ
สดใสของมันไวไดเปนสิบปหรือเปนศตวรรษ 
 
 การเลือกใชสี 
 การเลือกซ้ือสีชอลคแบบเปนกลองหรือเปนชุดที่แตละโรงงานผลิตออกมาขาย เปนวิธี ที่
ดีที่สุดของผูเริ่มหัดเขียนใหม ๆ เพราะโรงงานเขามีการวิจัยและเลือกบรรจุเฉพาะสีที่มีประโยชน 
และใชมากที่สุดไวในกลองชุดน้ันแลว เชน สีชอลค Rowney จากประเทศอังกฤษมีทั้งชนิดกลอง
ละ 72 สี และตัดทอนสีลงเปนชนิดกลองเล็กที่มี 12 สี ซึ่งเพียงพอสําหรับวาดภาพทิวทัศนตาง ๆ 
และภาพคนเหมือนทั่วไป สีอีกยี่หอหน่ึง คือ สีชอลค Grumbacher ของสหรัฐอเมริกา เปนกลอง
ชุดคลาย ๆ ถาดสําหรับบรรจุสี 336 สี ซึ่งใน 1 ชุดจะแบงออกเปน 7 ถาด ๆ ละ 43 สี สวนชุด
เล็กของ Grumbacher ก็มีเปนกลอง ๆ ละ 12 สี 
 
 นักเขียนสีชอลคสวนใหญจะมีสีครบชุด สวนการเลือกหยิบสีขึ้นมาทํามักจะใชวิธีจําสี 
โดยอาศัยประสบการณที่เขาคุนเคยใชมา แตจะมีประโยชนตอการทํางานมากขึ้น ถาผูใชสีชอลค
ไดศึกษาแผนภูมิสี ( Tint  Charts ) ที่แนบมาในกลองสีทุกกลอง ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนคือ 
การอานสีไดรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น ตัวเลขอางอิงบนแทงสีของแตละโรงงาน พบวาไมมี
ระบบที่เปนมาตรฐาน แตชื่อของสีมักจะมีความแนนอนกวาและจะพิมพเปนแถวบนแผนกระดาษ
แผนภูมิสีในกลอง ที่ควรสังเกตอีกประการหนึ่งคือ สี 1 สี จะเรียงกันจากสีออนไปหาสีแก โดยมี
เบอรติดไว โดยมากจะเปนเบอร 0 ถึงเบอร 8 บางยี่หอจะบอกตัวเลขแสดงเปอรเซ็นตของสีขาว
ที่ผสมอยูในสีแทงนั้น  
 

 การเลือกซ้ือสีไมจําเปนจะตองเลือกสีหนึ่งใหครบทั้ง 8 เกรด เพราะแตละเกรดจะมีความ
ใกลเคียงกันมาก โดยทั่วไปแลวนักเขียนสีชอลคนิยมเลือกสีหนึ่งเพียง 3 เกรด เทาน้ัน คือ สีออน 
( Light  Tone ) สีเขมปานกลาง ( Middle  Tone ) และสีเขมมาก ( Dark  Tone) เลือกซ้ือ
เฉพาะ เบอร 0 หรือ 1, เบอร 4, และเบอร 7 หรือ 8 
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กรรมวิธีการวาดสีชอลค 
(TECHNIQUES) 

 
 คุณสมบัติในการแสดงออกของสีชอลค มีทั้งความละเอียดลออและความรวดเร็ว ทันตา
ทันใจพรอม ๆ กัน ทําใหคนหลาย ๆ คน มักจะคิดวาการวาดภาพดวยสีชอลคเปนการทํางานที่
ใชเวลาสั้น ๆ รวดเร็ว ซึ่งความจริงแลวศิลปนหรือนักเขียนหลายคนที่พยายามใชเทคนิคสีชอลค 
วาดภาพ จะพบไดในไมชาวาการใชสีชอลคไมใชสิ่งงาย ๆ เลย 
 

 ความยากลําบากในการเขียนภาพสีชอลค คือ ตองเปลี่ยนสีไปมาอยูเร่ือย ไมเหมือนกับ
การวาดภาพลายเสน ( Drawing ) ที่ใชดินสอเพียงสีเดียวก็สามารถวาดภาพไปไดทั้งภาพ จาก
เหตุผลนี้เองกอนที่จะลงมือปฏิบัติการวาดภาพสีชอลคควรจะมีการจัดเรียงสีที่จะใชวางไวบน
แผนกระดาษกลองลูกฟูก ใหเรียงไลโทนสีในตําแหนงที่ถูกตองและที่จะใชจริง ในระหวางวาด
ภาพไมมีอะไรที่จะนารําคาญหรือกวนใจเทากับการที่ตองชะงักการทํางานมานั่งคนหาสีที่
ตองการ 

1. การรางภาพ  ( Key  Drawing ) 
 

      ขอสําคัญในการวาดภาพสีชอลค คือ ขั้นการรางภาพที่ถูกตอง กอนที่จะลงมือ
ระบายสีชอลค ควรรางภาพดวยดินสอกอน ( Charcoal ) สําหรับนักเขียนบางคนที่มีความ
ชํานาญสูงอาจจะใชสีชอลครางภาพเลยก็ได 
 

2. การลงสีชอลค ( Pastel  Strokes ) 
  

      สําหรับผูที่เพ่ิงเริ่มตนเขียนสีชอลคจะตองหาประสบการณใหเกิดความคุนเคยกับ
การใชสีชอลคแบบตาง ๆ เชน การใชมุมของแทงสีเขียน การใชสันของแทนสีเขียน การกดหนัก, 
การผอนมือ ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเกิดรอยปรากฏขึ้นแตกตางกันไปดวย นอกจากที่จะฝก    ขีดเขียน 
เพ่ือเรียนรูสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี แลวยังจะตองฝกความม่ันใจและความอิสระของการ    ขีดเขียน
ควบคูไปดวย สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เรามักจะพบวานักเขียนภาพสีชอลค มักจะใชนิ้ว
มือชวยเกลี่ยสีใหกลมกลืนกัน ฉะนั้นใสขั้นตนน้ีก็ควรจะฝกการถูดวยนิ้วมือใหใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่ตองระมัดระวังคือ ถาถูไมดีสี 2 สีที่เราตองการจะเกลี่ยใหกลมกลืนกัน อาจจะ
ผสมกันจนทําใหภาพลดความสดใสลง และการถูจะมีผลตอผิวหนาของกระดาษดวย เชน 
กระดาษจะเปนขุย 
 หลังจากที่ฝกหัดใหเกิดความคุนเคยตอสีปอนดแลว ในขั้นตอไปคือ ขั้นของการฝกเพ่ือ
นําไปใชจริง เชน การสรางเสนตาง ๆ โดยใชมุมของแทงสีขีดเขียน การขีดเขียนเสนหนาเสน
บางใหไดตามตองการ การจับแทงสีตามนอนแลวปาดออกมาเปนแถบสี การใชสีใหมากกวา   1 
สี เพ่ือศึกษาชวงตอหรือชวงประสานกันระหวางสี 

AE 223 66 



 
 การปาดสีชอลคเพียงแผวเบา เน้ือของสีชอลคจะติดอยูที่ผิดบนของกระดาษเทาน้ัน ทํา
ใหสามารถปาดสีอ่ืนทับลงไปไดอีก สวนการปาดสีชอลคดวยแรงที่หนักเนื้อสีชอลคจะถูกกดอัด
ลงไปในเนื้อกระดาษ สีจะติดเต็มที่ดูสดใส ซึ่งการปาดทับอีกอาจจะทําไดไมดี เพราะผิวหนาของ
กระดาษจะลื่น และสีไมสามารถเกาะติดกระดาษได 

 
 การลงสีโดยใชเสนไขว ( Cross  Hatching ) ในบางครั้งก็จําเปนตองใชสีชอลคบางชนิด
ทําเปนรูปดินสอ ซึ่งสามารถเหลาใหแหลมได เพ่ือลงสีเนนบริเวณที่คม เล็ก เชน ลูกตาดํา 
แกวตา  หนังตา  ขอบตา  ขนคิ้ว  เสนผม  ริมฝปาก  หู  ฯลฯ 

 
 Impasto เปนเทคนิคพิเศษเฉพาะสําหรับผูที่ชอบเขียนภาพแบบหนักแนน ซึ่งเทคนิคน้ี
จะตองมีประสบการณในการใชสีชอลคมามาก โดยเร่ิมตนวาดโครงรางของภาพดวยสีสด ๆ และ
คอย ๆ เพ่ิมเสนสีลงไปทีละชั้นจนกวาจะไดผลที่เขาพอใจ ในการปากสีแตละขั้น จะใชนํายา 
เคลือบ ( Fixative ) พนกันไว บางปาดสีอ่ืนทับลงไปเพียงผาน ๆ จะไดสีที่ติดเรียบบางขรุขระ
บาง สีเดิมที่อยูชั้นลางจะโผลใหเห็นในบางแหงซึ่งดูแลวสวยงามดี 

 
 การใชสีชอลคผสมกับเทคนิคอ่ืน  ( Pastels  with  other  media ) 
 
 มีเทคนิคที่นาสนใจดังนี้ 
 1.  ใชถานซารโตลวาดเสนกอนแลวเนนใหภาพสวางขึ้นดวยสีชอลค  นับเปนวิธีที่งาย
ที่สุด 

2.  ใชสีฝุนกับไขขาวละลายใหเขากันแลวอุนใหรอน นํามาทาบบนผาใบ สีจะซึมเขาไป
ในรองทอผา  จากน้ันใชสีชอลคปาดทับผิวหนา  แตงใหเปนรูปตามที่ตองการ 

3.  ใชสีน้ํามันละลายกับน้ํามันสน  ทาลงบนแผนไม  แลวใชสีชอลคระบายทับขางบน 
4.  เม่ือวาดรูปดวยสีชอลคเสร็จแลวใหพนไอน้ําเดือดลงไปบนผิดของงานน้ัน สีชอลคจะ

กลายสภาพเปนสีแฉะ ๆ ใหใชพูกันปายระบายลงไปจะไดเทคนิคการใชสีชอลคดวยวิธีระบาย 
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การพนเคลือบภาพ  ( Fixing  Pastels ) 
หลังจากที่วาดภาพดวยสีชอลคเสร็จแลว กอนที่จะเคลื่อนยายแผนกระดาษออกจากแผน

รองเขียน ใหเคาะแผนกระดาษเพื่อใหฝุนผงของสีที่ตกคางอยูหลุดรวงไป และอาจจะใชน้ํายา
เคลือบภาพ ( Fixative ) พนปองกันการเสียหายของภาพ น้ํายาเคลือบสําหรับภาพสีชอลคหาซ้ือ
ไดงาย มีขายตามรานอุปกรณเคร่ืองเขียนทั่วไป จุดมุงหมายของการใชน้ํายาเคลือบภาพคือ 
ตองการปดก้ันเน้ือสีชอลคไวไมใหเกิดการขูดขีดขวนหรือถู-ไปมา แตก็มีนักเขียนภาพหลายคน
ที่นิยมเก็บภาพไวเฉย ๆ โดยรักษาผิดหนาของงานไวอยางดีไมใหอะไรมาถูก เพราะน้ํายา
เคลือบภาพมีผลทําใหความสดใสของภาพลดลงไป ภาพสีชอลคที่ไมไดพนนํ้ายาเคลือบนึ้ควรจะ
เก็บใสกรอบแขวนไวใหเรียบรอย 

 
วิธีการฉีดพนน้ํายากเคลือบจะตองใหหางจากผลงานอยางนอย 1 ฟุต มิฉะนั้นจะกลาย 

เปนหยดน้ําเหนียว ๆ ไหลยอยเปนคราบบนผลงาน ควรฉีดพนจากดานซายมือไปดานขวามือ 
โดยเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ และสมํ่าเสมอเม่ือสุดขอบของผลงานแลวกลับมาพนจากดานซายมือใหมอีก 
จนกวาจะเคลือบหมดทั้งภาพ 

 
บางครั้งจะพบวาเม่ือพนน้ํายาเคลือบแลว หลังจากน้ันไมนายก็เกิดราหรือผาขึ้นเปนจุด ๆ 

วิธีปองกันไมใหเกิดราข้ึนคือ ใชฟอรมาลีน ( Formalin ) 10%  ผสมกับน้ําทาใหทั่วแผนกระดาษ
หรือผาใบกอนที่จะลงมือเขียน เม่ือเขียนเสร็จแลว อาจจะมีการพนเคลือบดานหลังของภาพดวย 
เพ่ือปองกันความชื้น 
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