
 บทที่  7 
จิตรกรรมสีฝุน (TEMPERA PAINTING) 

 
การวาดภาพดวยสีฝุน ( TEMPERA  PAINTING ) Tempera หมายถึง สสารหรือวัตถุ

ที่ใชเปนตวัผสมผสานผลส ี ความหมายในทางปฏบิัติโดยทัว่ไปตัวกลางที่ใชในการผสมสีนี้ทํา
จากไข สีฝุนมีคุณสมบัตแิหงเร็วหรือแหงอยางทันทีทันใด เม่ือระบายลงไปแลวมีสิ่งผิดพลาด
อาจจะขูดออก ทั้งไดโดยงาย สีฝุนสามารถนําไปดัดแปลงใชไดหลายวิธีซึ่งสีอ่ืน ๆ ทําไมได 

 

ภาพสีฝุนที่ผสมไขแดงเขียนจะไดความรูสึกออนนุม, ละเอียด และไมเกิดรอยคล้าํหมอง
มัวลงตามกาลเวลาดังที่พบในภาพเขียนสีน้ํามัน 

 

ศิลปนหรือชางเขียนในปจจุบันอาจจะมีความคุนเคยกบัการใชสีประเภทอื่น ๆ ที่ให
ความสะดวกรวดเร็วมาก เชน สีน้ํา สีน้ํามัน สีอะครีลิค การใชสฝีุนดูเหมือนจะเปนสิ่งยุงยาก
สําหรับเขา แตก็มีศิลปนจํานวนไมนอยที่ยอมปรับตวัตามเทคนิคและวธิีใชของสฝีุน ถึงแมวา
จะตองเตรียมสีเอง เตรียมตัวผสมเองหรอืเตรียมสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากมายดวยตวัเอง แตก็ดูจะเปน
การคุมคากับความมีคุณคาของภาพเขียนที่ไดรับ 

 

จุดกําเนิดของสีฝุนยังไมมีขอยืนยันไดแนนอน แตก็อาจกลาวไดวา ในยุโรปไดเปนจุด
วางรากฐานเริม่แรกของการใชสชีนิดน้ี ซึ่งมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 งานจิตรกรรมสฝีุนในยุคเกา ๆ 
มักจะพบในงาน 2 ประเภทคือ งานจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ และงานเขียนภาพประกอบใน
คัมภีรตาง ๆ ในศิลปะแบบ Byzantine และ Romanesque ไดใชแผนทองคําเปลวประกอบกับ
งานสีฝุนจนถึงศตวรรษที่ 15 เม่ือศิลปะแบบธรรมชาตินิยม ( Naturalism ) เปนที่นิยมมากขึ้น 
ศิลปนไดเลิกใชทองลงพื้น แตใชเกสโซ ( Gesso ) ลงพ้ืนแลวใชสีฝุนระบายลงไปเลย 

 

ในชวงปลายศตวรรษที่ 15 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการเขียนรปูไปสูการใชสนี้ํามัน
ซึ่งถูกนํามาเผยแพรในอิตาลีและประเทศอื่น ๆ จากเนเธอรแลนด การเขียนภาพสีฝุนก็มิใชวาจะ
หมดไป แตไดมีการพัฒนาโดยการเพ่ิมนํ้ามันลงในสวนผสมของไขแดง ทําใหภาพเขียนสีฝุนใน
ยุคน้ันมีลักษณะพิเศษไปจากยุคกอน ๆ 

มีขอโตแยงเก่ียวกับการใชสฝีุนที่แตกตางกันในแตละยคุแตละสมัย วาวธิีไหนจะถกูตอง
ดูเหมือนวาการใชไขผสมเพียงอยางเดียวจะเปนที่ใชกันมาที่สุด ซึ่งอาจมีตนกําเนิดมาจากการ 
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ทดลองคนควาของ Giotto (1266  -  1339) และอาจสรุปไดวาชวงนั้นการเขียนภาพสีฝุนไดเปน
ที่นิยมสูงสุดเคียงคูกับศิลปะการเขียนภาพสีปูนเปยก 

สีฝุนเปนที่นิยมในทวีปอเมรกิานานถึงสองรอยป ยุโรปสมัยศตวรรษที่ 19 มีการใชสีฝุน
ในเยอรมันนี โดย Bocklin (1827  -  1901) ในยุคสมัยเดียวกันนั้นเองก็มีจิตรกร ชาวอังกฤษ 
ชื่อ Samuel Palmer (1805-81) จิตรกรชาวฝร่ังเศสชื่อ Moreau (1826-98) และจิตรกรชาว
ออสเตรียชื่อ Klimt (1862  -  1918) ไดสรางผลงานไวหลายชิน้โดยใชสีฝุน นอกจากนี้ยังมี 
จิตรกรรวมสมัยอีกหลายคนไดใชสีฝุนสรางผลงานจิตรกรรมอีกมากมาย เชน Ben Shahn (1898  
-  1969) Andrew Wyeth (1917 -) Edward Wadsworth (1899  -  1949) และ Bernard Cohen 
(1933  -) 

 
ระนาบรองรับสําหรับสีฝุน 

(SURFACES) 
 

 ระนาบรองรับหรือวัสดุที่ใชเปนแผนรองในการระบายสฝีุนลงไปมีหลายชนิด แตในที่นี้จะ
กลาวถึงเฉพาะวัสดุที่ใชกันอยางแพรหลายและเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน 

1.  ผาใบ  ( Canvas ) ผาใบสําหรับเขียนดวยสีฝุนจะตองเปนผาใบเนื้อละเอียด คุณภาพดี 
และควรผนึกผาใบน้ีลงบนแผนไม แผนไมที่จะนํามาใชนี้จะตองเปนไมแกที่ไมบิดงอหรือใชแผน
อัดชนิดไมบิดงอ 

2. แผนไม ( Panels ) สีฝุนสามารถเขียนลงบนแผนไมที่เตรียมพื้นผิวมาอยางดี เชน 
แผนไมเน้ือแข็ง ไมอัด กระดาษอัด กอนนํามาใชควรขัดผิดหนาใหเรียบ ดวยกระดาษทรายเบอร
ละเอียดและใชแปรงปดใหสะอาดเพ่ือทาสีลงพื้น 

 

การเตรียมพ้ืน  ( Gronds ) 
การเตรียมพ้ืนเปนส่ิงสําคัญที่สุดและเปนขั้นตอนที่ยากที่สุดในการเขียนภาพสีฝุน ไมวา

จะเปนระนาบผาใบหรือแผนไม จะตองลงกาวกอนจะทาสีลงพ้ืน กาวน้ีไดมาจากสวนผสมของ
กาวหนังกระตาย 1 สวน ตอนํ้า 10 สวน กาวหนังกระตายเปนกาวที่มีคุณภาพดีที่สุดสําหรับลง
พ้ืนกาว แตมีราคาแพง สีลงพื้นที่ใชควรจะเปนเกซโซ ( Gesso ) 

 

การลงเกซโซ อาจจะลง 3  -  6 ครั้ง และรอใหแหงสนิทสองสามวัน หลังจากน้ีขัดดวย
กระดาษทรายเบา ๆ เม่ือลงพื้นเสร็จแลว ใชกระดาษพรูฟคลุมวางซอนกันไวเพ่ือปองกันไมใหไม
โคงงอได 
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สี 
(PAINTS) 

 
 สีฝุนเปนสีที่ไดจากการผสมของผงสีกับสารละลายของไขที่ มีสัดสวนเทา ๆ กัน 
โดยประมาณ สีฝุนมีสีตาง ๆ ใหเลือกมากมาย คือ ประมาณอยางนอยที่สุด 50 กวาสี สีที่มี
คุณภาพดีและไมมีสีอ่ืนเจือปน โดยเฉพาะยิบซ่ัมจะเปนสีที่สดใสและคงทนดี สีชุดเล็กที่สุดควร
ประกอบดวย 
    -  Titanium  White 

   -  Yellow  Ochre  
   -  Indian  Red 
   -  French  Ultramarine 
   -  Burnt  Umber 
   -  Lamp  Black 
 

ในเรื่องของสีนั้นมี  3  ขบวนการใหญ ๆ คือ 
1. การเตรียมสี  ( Pigment  Paste ) โดยผสมผงสีดวยน้ํากลั่นแลวเก็บไวในขวดเล็ก ๆ 
2. ตัวผสมชนิดไขแดง  ( Egg  yolk  tempera ) เตรียมจากไขแดงของไขไกสด ๆ โดย

เจาะเอาเฉพาะน้ําไขแดงเทาน้ัน สวนเนื้อเยื่อบาง ๆ ที่หุมไขแดงใหทิ้งไปเสีย ผสมน้ําไขแดงกับ
น้ํากลั่นหรือนํ้าตมที่ทิ้งไวใหเย็นแลว สวนผสมที่ไดจะเปนตัวผสมที่บริสุทธิ์อันจะทําใหสีที่ผสมลง
ไปสดใสและสะอาดที่สุด 

3. การผสมสี  ( Mixing tempera with pigment ) การผสมสีใชไดทั้งบนแผนกระจกและ
จานผสมสี โดยการเทสีที่ผสมน้ําไวในขวดลงในจานสีและหยดตัวผสม ซึ่งในที่นี้คือนํ้า      ไข
แดงลงผสมกันในอัตราสวนเทา ๆ กัน โดยประมาณ เสร็จแลวใชเกรียงคนใหเขากัน ถาตองการ
ผสมสีใดสีหนึ่งในปริมาณมาก ๆ ก็อาจผสมในถวยหรือจานเฉพาะแตละสีก็ได 

การทดสอบวาสีที่ผสมมีสภาพการใชงานไดหรือไม ทําไดโดยหยดสีลงบนกระจกที่
สะอาด เม่ือสีแหงแลวสามารถลอกเปนแผนบาง ๆ ออกมาได แตถามีการฉีกขาดหรือเปนขุย ๆ 
แสดงวาจําเปนจะตองเพ่ิมปริมาณของไขแดงใหมากขึ้น สีที่ผสมกับไขนั้น เม่ือผสมเสร็จแลวควร
จะรีบนําไปใชทันที และสีที่ผสมไขแลวจะมีอายเพียง 1 วัน หลังจากน้ันสีจะเสีย 

 
การผสมสีฝุน  ผงสีฝุน  -  น้ํากลั่น   น้ําไขแดง  -  น้ํากลั่น 
   เขยาเขากันใหดี  1  สวน  ตีคนเขากันใหดี  1  สวน 

 + 
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อุปกรณสําหรับสีฝุน 
( EQUIPMENT ) 

 
 วัสดุอุปกรณทีจํ่าเปนสําหรับการเขียนภาพสีฝุน  มีดังนี้ 
 

 1.  แปรง ใชแปรงชนิดใดก็ได แตตองมีขนที่นุมเพียงพอที่จะสามารถทาสีได เรียบบาง 
และสมํ่าเสมอ  แปรงที่ใชควรมีขนาดหนาแปรง 1 นิ้ว 1, ½ นิ้ว , 2 นิ้ว , 3 , 
 2.  พูกัน  พูกันสีน้ําหรือพูกันสีน้ํามัน สามารถนํามาใชกับงานสีฝุนได พูกันที่จําเปนคือ 
ชนิดแบน, ชนิดกลม, และชนิดปลายแหลมเล็ก 
 3.  ภาชนะผสมสี  จานผสมสีแบบแผนแบบเรียบเหมาะสําหรับผสมสีที่ยังเล็ก ๆ อยู 
โดยใชเกรียงชวยปาดผนังใหเขากัน จานผสมสีแบบเปนหลุมเหมาะสําหรับผสมสีหรือเตรียมสีให
พรอมที่จะระบายไดเลย ถวยแกวหรือถวยเคลือบเหมาะสําหรับผสมสีปริมาณมาก ๆ โดยใสถวย
ละ 1 สี  
 4.  เกรียง  ควรใชเกรียงพลาสติกในการผสมสี สวนเกรียงโลหะใชสําหรับตักสี 
 5.  อ่ืน ๆ  เชน  แกวใสน้ําลางพูกัน หลอดดูดยาหยอดตาสําหรับดูดสีและไขแดงจาก 
ขวดแกวออกมาผสมกันในจานสี ผาเช็ดมือสําหรับทําความสะอาด ฟองน้ําหรือเศษผาสะอาดใช
ลงสีแทนแปรงได  ชอนใชคน 
 

กรรมวิธีการเขียนภาพสีฝุน 
( TECHNIQUES ) 

 
 การรางภาพ  ( Under  Drawing ) การรางภาพกอนลงสีทําไดโดยใชดินสอถานชนิดดี
ซึ่งลบออกไดงาย 
 
 การลงสี  ( Applying  Paint )  การระบายสีฝุนจะตองระบายอยางบาง ๆ จะลงทันไปกี่
ชั้นก็ได แตความหนาที่รวมกันแลว ถาหนาเกินกวา 1/32 นิ้ว (1 มม.) มักจะหลุดรวนออกไดงาย 
 

 ถาตองการลงสีบางงานใหบางมาก ๆ ควรเตรียมสวนผสมของไข 1 สวน ละลายกับนํ้ากลั่น 
15 สวน เพ่ือใชผสมสี สวนผสมในอัตราสวนนี้จะชวยใหเกาะกับพ้ืนและบางเรียบเสมอกันตลอด
พ้ืนที่ที่ระบาย และสวนผสมนี้ยังใชลงเคลือบภาพหลังจากที่เขียนเสร็จแลว เพ่ือใหภาพทั้งหมดดู
รวมเขาเปนอันหน่ึงอันเดียว 
 สีฝุนมีวิธีลงสีหลายวิธี ซึ่งผูใชจะตองเลือกใชใหเหมาะกับลักษณะของงานแตละงาน วิธี
ระบายสีฝุนไมจําเปนตองยึดกฎเกณฑแบบสีน้ํา เพราะพ้ืนผิวบางอยางจะเกิดขึ้นไดจากการลงสี
ฝุนทับซอนกันจนหนาเกินไป เพราะจะเกิดปญหาการแตกรอนดังที่กลาวมาแลวขางตน 
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 การใชแปรงแหง  ( Dry  brush ) เปนเทคนิคการระบายสีฝุนที่มักจะใชไดผลดี โดยการ
ใชพูกันจุมสีแลวเช็ดสีออกจากพูกันใหเกือบหมด จึงนํามาระบายสีที่มีอยูบางน้ันจะถูกยายใหเกิด
เปนรอยเสนขนานกัน 
 
 เทคนิคการระบายสีอีกวิธีหน่ึงที่นาสนใจ คือ การระบายเปนเสนไขวตัดกัน ( Hatching ) 
คือ การลงสีสีเดียวหรือหลายสีใหกลมกลืนดวยวิธีใชเสนขนานไขวตัดกันไปในทิศทางเดียวกัน 
วิธีนี้สรางผลทางดานสายตา โดยแสดงใหเห็นความกลมกลืนของสีในวิธีที่แตกตางไปจากการลง
สีแบบเรียบ ๆ 
 
 การแสดงแสงเงาและลักษณะพ้ืนผิดบางอยาง ทําใหเกิดไดโดยใชวิธีปายหรือแตะเปนจุด ( 
Stippling ) วิธีนี้อาจจะใชเวลามากแตก็สามารถควบคุมการลงสีไดตามที่ตองการ สวนอีกวิธีหน่ึง
ที่ทําไดรวดเร็วกวาการแตะเปนจุดคือ การเคาะหรือดีดสีจากพูกัน ( Splattering ) วิธีนี้ใชไดผลดี
กับงานผืนผาใบหรือแผนกระดาษ เพราะตองวางผาใบลงบนพื้นทราย แลวใชกระดาษ
หนังสือพิมพปดก้ันสวนที่ไมตองการใหติดสีไว แลวใชพูกันหรือแปรงจุมสีมาเคาะที่ฝามือ หรือ
อาจจะใชนิ้วมือดีดขนแปรงก็ได สีจะกระเซ็นออกไปติดเปนเม็ดเล็ก ๆ หรือจุดของสีมากมาย 
 
 แมสีฝุนจะมีคุณสมบัติแหงงาย แตเนื้อสียังคงนุมอยูนานหลายเดือน และตองดูแลอยางดี 
ควรปดภาพดวยแผนกระจกใหหางจากพ้ืนผิว ¼ นิ้ว เปนเวลา 1 ป จึงจะถือวาแหงสนิทดี 
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