
 บทที่  8 
จิตรกรรมสีอะคริลิค ( ACRYLIC  PAINTING ) 

  
 สีชนิดใดก็ตามถาไดจากการผสมระหวางสี ( PIGMENTS ) กับสารสังเคราะหพวก    เร
ซิน ( Synthetic  resin ) เรามักเรียกกันโดยทั่วไปวา เปนสีอะคริลิค 
 

 พัฒนาการของสีอะคริลิคเขามาสูวงการศิลปะเปนผลสืบเน่ืองมาจากความตองการทาง
สังคมในดานส่ือสารมวลชนและส่ิงพิมพ กลาวคือ ในชวงทศวรรษของป 1920 กลุมศิลปนใน
ลาตินอเมริกา โดยเฉพาะที่แมกซิโก ไดแก Crozoo (1883  -  1949) Siquieros (1896 -  1974) 
และ Rivera (1886  - 1957) ตองการจะทําภาพผนังขนาดมหึมาของอาคารสาธารณะ ซึ่งมีภาพ
ภายในและภายนอกอาคารที่ตองเผชิญกับแสงแดดและอากาศภายนอกโดยตรง ซึ่งไมเหมาะท่ี
จะใชสีน้ํามันเขียน เน่ืองจากจะไมมีความคงทนตอสภาพภายนอกอาคาร จึงจําเปนตองใชสีชนิด
ที่แหงไดเร็ว และมีความคงทนตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศภายนอกอาคารไดอยางดี 
ในชวงน้ันเอง ไดมีการคนควาทดลองการผลิตสีซึ่งมุงความสําคัญมาที่การคนหาตัวกลางในการ
ผสมสีที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหสีตาง ๆ คงสภาพของเนื้อสีเดิมไมเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นคือ เรซิน
สังเคราะห 2 ชนิด ไดแก อะคริลิค ( Acrylic ) และ P.V.A. ( Polyvinyl acetate ) 
 

 เรซิน อะคริลิคน้ีทําจาก Acrylic และ Metacrylic acids ซึ่งเม่ือผสมกันในอัตราสวน
พอเหมาะ จะทําใหสามารถละลายกับนํ้าได ดังน้ันสีอะคริลิคซึ่งมีสวนผสมของเรซินอะคริลิคอยู
ดวย จึงสามารถทําใหสีจางหรือเหลวลงไดดวยการผสมน้ํา สีอะคริลิคจึงเปนสีที่แหงเร็วไดเกือบ
เทากับอัตราการระเหยของน้ําซ่ึงรวดเร็วมาก โดยท่ียังไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใด ๆ 
เกิดขึ้น จิตรกรสามารถระบายสีใหมทับซอนลงไดโดยไมมีผลกระทบจากสภาพสีชั้นลาง 
นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเกาะติดคงทนมาก 
 

 ตั้งแตป 1950 เปนตนมา สีอะคริลิคมีขายแพรหลายในทองตลาดอเมริกา และมีศิลปน
สําคัญ ๆ หลายคนใชสีอะคริลิคในงานศิลปะของตนดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไป  
 

 พัฒนาการของการใชสีอะคริลิคในอังกฤษ ไดเกิดขึ้นภายหลังและดําเนินไปอยางชาๆ 
จนกระทั่งในกลางทศวรรษของป 1960 มีสีอะคริลิคขายในอังกฤษ และตอจากน้ันมา จิตรกร
หลายคน รวมทั้ง David  Hockney  (เกิด 1937)  ก็ยังใชสีประเภทนี้ 
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ระนาบรองรับสีอะคริลิค 
( SURFACES ) 

 

 ผาใบ  ( Canvas ) ผาใบสําหรับเขียนรูปมีทั้งชนิดเน้ือละเอียดจนถึงเนื้อหยาบ ซึ่งทั้ง
สองประเภทใชไดดีกับสีอะคริลิค ถาผาใบมีเนื้อหยาบมากอาจจะลงพื้นดวย Acrylic Medium 
และการขึงผาใบก็ไมจําเปนตองขึงใหตึงเต็มที่ ควรเผื่อไวสําหรับสีที่ระบายลงไปซึ่งมีสวนผสม
ของน้ําอยูดวยแลว  ผาใบจะถูกรัดใหตึงขึ้นอีกเล็กนอย 
 กระดาษ  ( Paper  and  card ) สีอะคริลิคสามารถระบายบนกระดาษแทบทุกชนิดที่มี
ความหนาพอสมควร กอนการทํางานควรจะขึงกระดาษดวยเทปผนึกติดกับแผนกระดานรอง
เขียน เพ่ือปองกันการบิดงอของกระดาษ  เม่ือตองดูดซับสีและน้ํา 
 ไม  ( Wood ) แผนไมกระดานใชเปนพ้ืนระนาบสําหรับเขียนภาพดวยสีอะคริลิค       
ได อยางดีมาก ไมอัดหรือกระดาษอัดแผนเรียบก็ใชไดดี กอนใชควรลงพื้นดวยสีรองพ้ืนเสียกอน
และถายังมีรอยไมปรากฏอยูควรใชกระดาษทรายขัดใหเรียบแลวลงพื้นอีกชั้นหน่ึง 
 โลหะ ( Metal ) ใชกระดาษทรายเบอรหยาบตัดผิวหนาของโลหะ กอนที่จะเขียนสี
อะคริลิคลงไป โลหะที่ใชไดผลดีกับสีอะคริลิคคือ แผนสังกะสีและแผนทองแดง 
 ฝาหนัง  ( Murals ) กอนทํางานควรเตรียมพื้นฝาผนังใหเรียบเสียกอนแลวจึงระบายสี
รองพ้ืน เน่ืองจากโดยทั่วไปแลวพ้ืนผิวของผนังแท ๆ ไมเหมาะที่จะเปนพ้ืนของภาพเขียน 
บางครั้งเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการระบายสี จึงมีการผลิตผาใบทับลงไปบนฝาผนัง เพราะ
ผาใบสามารถเกาะติดสีอะคริลิคไดมีมาก แตวิธีการน้ีเหมาะสําหรับงานฝาผนังภายในมากกวา
งานภายนอกอาคาร 
 การรองพื้น การลงรองพ้ืนสําหรับสีอะคริลิคจําเปนตองใชสีรองพื้นเฉพาะสําหรับสี
อะคริลิคเพราะถาใชสีรองพื้นชนิดอ่ืน อาจระบายสีอะคริลิคไมติด สีรองพื้นโดยทั่วไปที่นิยมใชกัน
คือ สีพลาสติก ซึ่งหาซื้อสําเร็จรูปไดราคาไมแพงเกินไป การลงรองพ้ืนอาจจะผสมกับนํ้าทา
บางๆ 2-3 คร้ัง โดยในการทาแตละครั้งควรรอใหแหงกอนจึงลงทับใหม 
 

สี 
( PAINTS ) 

 

 ผูที่จะใชสีอะคริลิค ควรไดทดลองใชสีจากบริษัทตาง ๆ จนกวาจะไดคุณภาพสีที่ตน
พอใจ จึงเลือกซ้ือใหครบสีตามที่ตองการ ซึ่งโดยทั่วไปแลว สีของแตละบริษัทจะมีขอแตกตางกัน
บางเล็กนอย เชน สี P.V.A. สี Rowney’s Cryla สี Winsor and Newton, สี Liquitex และ 
Aquatec  
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 สีอะคริลิคจะมีชื่อสีเหมือนสีน้ํามันหรือสีน้ําทั่ว ๆ ไป เชน Raw umber, Yellow ochre, 
cobalt blue, Ultramarine, Cerulean blue, Lemon Yellow, Cadmium yellow ฯลฯ นอกจากน้ี
ยังมีชื่อแปลก ๆ ใหม ๆ เชน Phthalocyanine green, Naphtol crimsom, Indenthrene blue, 
Dioxazine purple ฯลฯ ซึ่งเปนผลผลิตจากการทดลองคนควาของนักวิทยาศาสตร ซึ่งสรางสูตร
ทางเคมีใหม ๆ ขึ้น 
 

 ตัวกลางผสมสี  ( Media ) 
  ตัวกลางผสมสีอะคริลิค  มีดังตอไปน้ี 
  1.  น้ํา  นิยมใชในระดับนักเรียน นักศึกษา หรือแมแตชางเขียนอาชีพ บางครั้ง
ก็ยังตองใชน้ําเปนตัวผสมสี 
  2.  Gel medium  ใชผสมกับสีอะคริลิคเพ่ือทําใหสีเหนียวขนขึ้น เหมาะแกการ
ระบายสีแบบหนา ๆ ( Impasto ) และสามารถนําไปใชแสดงความหมายใหแกรอยแปรงไดอยาง
ดี 
  3.  Gloss medium  เปนตัวกลางผสมสีชนิดใหผิวมันเม่ือสีแหงแลว 
  4.  Matt  medium  เปนตัวกลางผสมสีที่แหงแลวพ้ืนผิวของสีจะทึบ - ดาน  
  5.  Glaze  medium  เปนตัวกลางผสมสีที่ชวยใหไดสีใส โปรงบาง คลายสีน้ํา 
  6.  Retarders  เปนตัวผสมที่ทําหนาที่ถวงปฏิกิริยาใหสีแหงชาลง 
 

วัสดุอุปกรณ 
( EQUIPMENT ) 

 

 พูกันที่เหมาะกับสีอะคริลิคที่สุดคือ พูกันขนสัตว ( Sable  brush ) 
 

 พูกันที่ใชสําหรับสีอะคริลิคตองระมัดระวังเปนพิเศษเนื่องจากแหงเร็วและถาปลอยใหสี
แหงเกาะติดจะลางออกไดยาก ดังนั้นจะตองลางพูกันใหสะอาดดวยนํ้าอุนทันทีเม่ือเลิกใช 
 

 พูกันชนิดขนขาว ซึ่งเปนขนทําจากไฟเบอรสังเคราะห สามารถใชไดดีเหมือนกับพูกัน
ขนสัตวแทสีแดง และเหมาะสมสําหรับใชในขั้นพ้ืนฐานเพราะใชงาย ทําความสะอาดงาย ทนทาน 
และราคาถูก 
 การเลือกใชพูกันก็ขึ้นอยูกับลักษณะของงานดวย เชน พูกันขนแข็งแบนเหมาะสําหรับ
ระบายพ้ืนที่กวาง ๆ และพ้ืนที่ขรุขระ พูกันชนิดกลมใชสําหรับการเกลี่ยสี พูกันขนสัตวแบนใช
สําหรับพื้นผิวเรียบ ๆ พูกันขนแข็งมาก ๆ ใชเม่ือตองการใหเห็นรอยพูกัน 
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 จานสี, ขาหยั่ง และกระดานรองเขียน สําหรับสีน้ําและสีน้ํามันก็เหมาะที่จะนํามาใช
สําหรับสีอะคริลิคไดดีเชนกัน จานสีมีทั้งชนิดอลูมิเนียมฟรอยด, จานพลาสติกสีขาว จานสีที่ทํา
จากไม, และแผนกระดาษแข็งก็นํามาใชไดเชนกัน 
 

กรรมวิธีใชสอีะคริลิค 
( TECHNIQAUES ) 

 
 กรรมวิธีการใชสีอะคริลิคที่นาสนใจมีดังตอไปน้ี 
 1.  การใชความขาวของพื้นระนาบ  ( Using  The  Ground ) 
      คุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของสีอะคริลิค คือ เม่ือผสมกับน้ําหรือ Acrylic 
medium แลวจะมีลักษณะโปรงใสคลายสีน้ํา ดังน้ันเม่ือระบายสีใดสีหนึ่งลงบนพื้นระนาบสีขาว 
ความขาวของพื้นระนาบจะมีสวนแสดงตัวขึ้นมาผสมกับสีชั้นบนดวย 
 2.  การทําใหสีบางใส  ( Glazing ) 
      สําหรับสีอะคริลิค ถาตองการภาพที่มีผิวของสีเปนมันและขาวใส ก็ทําไดโดยงาย
และใหผลที่นาพึงพอใจทีเดียว โดยการผสมสีอะคริลิคกับน้ําและสวนผสมของ Glaze medium 
 3.  การระบายสีทึบเรียบ  ( Opaque  colour ) 
      เม่ือตองการระบายสีอะคริลิคใหไดสีทึบ ตองใชสีที่ขน มีเนื้อสีมาก โดยไมตองผสม
อะไรเลยก็ได แตตามปกตินิยมผสมน้ําหรือ  Acrylic  medium  เล็กนอย 
 4.  การแสดงรอยแปรงหรือรอยพูกัน  ( Brush  strokes ) 
      เม่ือตองการภาพสําหรับที่ทิ้งรอยแปรง ปรากฏใหเห็นดวยสีอะคริลิคน้ัน สามารถทํา
ไดงายเชนเดียวกันกับการใชสีน้ํามัน โดยจะตองใชสีที่ไมตองผสมใหบางลง หรืออาจจะผสมดวย
น้ําหรือ Medium อ่ืน ๆ เพียงเล็กนอย ในการระบายสีจะตองใชพูกันชนิดขนแข็งมากและระบาย
ปดไปปดมาเพ่ือใหเกิดรองรอยของพูกันขึ้น 
 5.  การปายโปะสีหนา ๆ  ( Impasto ) 
      สีอะคริลิคเปนสีที่เหมาะที่สุดสําหรับกรรมวิธีการปายหรือโปะสีแบบตาง ๆ เพราะ
แหงเร็วกวา ซึ่งทําใหฝุนละอองไมมาจับเกาะ และไมกระเทาะรอนหลุดเพราะสีเกาะกันไดอยาง
ทันที 
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