
 บทที่  9 
จิตรกรรมสีนํ้ามัน ( OIL  PAINTING ) 

 
 การวาดภาพดวยสีน้ํามัน  (OIL PAINTING) พัฒนาอยางรวดเร็วตั้งแตกลางศตวรรษที่ 
16 จนกระทั่งถึงปจจุบันเปนเวลาประมาณ 400 ป ซึ่งเปนกรรมวิธีทางจิตรกรรมที่แพรหลาย
อยางกวางขวาง เม่ือประมาณ 20 ปที่ผานมาไดมีสีบางชนิด เชน สีอะคริลิค  สังเคราะหตาง ๆ 
กลายมาเปนคูแขงที่สําคัญ แตสีน้ํามันก็ยังคงเปนสื่อในทางจิตรกรรมที่ไดรับความนิยม
แพรหลายอยูดี 
 

 สีน้ํามันทํามาจากผลสีแหง ๆ นํามาผสมกับยางเหนียว ๆ ในจํานวนพอเหมาะ ซึ่งยาง
เหนียว ๆ นี้ไดมาจากน้ํามันพืชตาง ๆ เชน น้ํามันลินสีด น้ํามัน อัตราสวนการผสมกันระหวางสี
กับน้ํามันผสมสีไมมีสูตรที่แนนอน ซึ่งการใชอัตราสวนการผสมที่แตกตางกันจะมีผลทําให
ผิวหนาของภาพแตกตางกันไปดวย เชน อาจจะทําใหดูสีทึบตัน ดูโปรงใส ดูเปนผิวมัน ดูเปนผิว
ดาน 
 

 การใชน้ํามันมาผสมกับผงสีมีประวัติการใชมายาวนาน เร่ิมตนตั้งแตการใชน้ํามันมาเปน
สวนประกอบของการเขียนสีฝุน แตเราก็ไมสามารถที่จะชี้เฉพาะลงไปไดวา การใชน้ํามันกับสี
เริ่มตนจริง ๆ เม่ือใด ตอมาไดมีการพัฒนามาสูการใชสีน้ํามันที่เปนตัวสีน้ํามันอยางแทจริง ซึ่ง
อาจจะกลาวไดวา เร่ิมมาจากศิลปนชาว Flemish Quattrocento  ในศตวรรษที่ 15 และอาจ
กลาวไดวา van Eyck เปนผูที่มีอิทธิพลตอศิลปนหลายคน และไดแพรไปถึงอิตาลี โดยเฉพาะใน
กลุมศิลปนสกุลเวนิส 
 

 จากคุณสมบัติที่คงทน มีความยืดหยุนไดหลายประการ สีน้ํามันไดเปนที่นิยมสูงขึ้น
เร่ือยมาไมวาจะเปนการเขียนภาพขนาดใหญในหอง หรือการเคลื่อนยายออกไปเขียนนอกหอง
โดยวิธีมวนพับผาใบไป 
 

 Titian  (1490  -  1576)  ในฐานะที่เปนจิตรกรชั้นปรมาจารยของเวนิส มีบทบาทที่
สําคัญตอการพัฒนาทางดานกรรมวิธีและความเปนไปไดตอการเขียนภาพสีน้ํามัน 
 ศิลปนกลุมสกุลชางเวนิช กลายเปนผูเชี่ยวชาญและผูวางรากฐานในการเขียนภาพสี
น้ํามัน ศิลปนอีกผูหน่ึงที่มีสวนทําใหการเขียนภาพสีน้ํามันแพรหลาย คือ Rubens (1577 - 1640) 
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ซึ่งผลงานของเขาแสดงลักษณะของสีน้ํามันไดอยางแทจริงและสมบูรณแบบ วิธีการเขียนภาพ
ของ Rubens เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญมากในการเขียนภาพสีน้ํามัน เขาประสบ
ความสําเร็จในการเขียนภาพและการทํางานอยางมีระบบเปนขั้นตอน และไดวางกฎเกณฑทาง
จิตรกรรมสีน้ํามัน  จนจิตรกรอีกหลายรุนตอมา ก็ยังคงใชวิธีการที่ Rubens กําหนดเอาไว 
 
 ในสมัยศตวรรษที่ 18 สีน้ํามันไดมีการผลิตตลอดออกจําหนายในลักษณะเตรียมสี
สําเร็จรูปบรรจุในถุงหนัง และใชตอมาจนถึงชวงกลางศตวรรษที่ 19 หลอดสีที่ผลิตจากดีบุกบรรจุ
สีสําเร็จรูปไดออกจําหนายในทองตลาด  จนยังคงลักษณะนี้จนถึงปจจุบัน 
 
 ในตนศตวรรษที่ 20 ผลงานสีน้ํามันของกลุม Post  -  Impressionist ใชวิธีการเขียนที่
แปลกประหลาดไปจากศิลปนกลุมอ่ืน ๆ ในสมัยเดียวกัน เชน การโปะปายสีหนา ๆ ของ Van 
Gogh ( 1853  -  90) หรือผสมสีระบายในภาพของ  Gauguin  (1848  -  1903) แตทั้งวิธีการใช
สีและกรรมวิธีในการระบายสีของศิลปนทั้งสองนี้กลับมีอิทธิพลอยางสูงตอผลงานจิตรกรรมสี
น้ํามันในยุคศตวรรษที่ 20 ชวงตอ ๆ มา 
 
 ตั้งแตยุค Impressionism เปนตนมา สีน้ํามันไดมีขายเพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง และมีการ
ผลิตจํานวนสีใหเลือกใชมากมาย 
 
 หลังจากที่มีการแตมสีหนา ๆ แบบ Impasto ของ Van Gogh ก็ไดมีผลงานของกลุม 
Expressionist และ Abstract-Expressionist คลี่คลาย การใชสีน้ํามัน โดยการปาสี, หยอดสี 
หยดสี ลงไปบนระนาบรองรับอยางอิสระ ซึ่งเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่หักเหแนวความคิดในการ
ใชสีน้ํามันจากแบบเกา ๆ ไปสูแนวทางใหม 
 

พื้นระนาบสําหรับสีนํ้ามัน 
( SURFACES ) 

 

ผาใบ   ( Canvas )  
  ผาใบเม่ือนํามาขึงใหตึงบนกรอบไมสี่เหลี่ยม จะมีคุณสมบัติยืดหยุนตัวดีและ
เหมาะสมสําหรับการระนาบสีน้ํามันลงไป 
 

  ผาใบสําหรับงานสีน้ํามัน การทดผาจากผาฝาย, ผาลินิน, หรือทอผสมกัน
ระหวางผาฝายกับผาลินิน ผาใบลินินแทเปนผาใบที่ดีที่สุด แตมีราคาคอนขางแพง ผาใบลินิน 
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เน้ือดีจะทอแนน โดยเนนทอจะตัดขวางกันเปนมุม 90 องศา โดยสมํ่าเสมอและไมมีปุมบนเนื้อผา 
 

  ผาใบลินินชนิดราคาถูกก็ใชได แตจะมีปุมปมของดานบนเนื้อผาและการทอ
คอนขางหยาบ จึงตองลงพ้ืนใหดีเปนพิเศษ อาจจะใชกระดาษทรายชวยลูบเบา ๆ ดวยก็ได 
 

  ผาฝายสวนใหญจะขึงตึงไดไมคอยดี และไมดูดสีรองพื้นไดดีเทากับผาลินิน 
  ถาเปนภาพเขียนขนาดเล็กควรเลือกใชผาใบที่ทอดวยฝาย เพราะผิวของผา
เรียบ แตถาเปนภาพเขียนที่ใหญ เชน ประมาณ 12 ตารางฟุต ควรเลือกใชผาใบลินิน เพราะจะ
ยืดหยอนตัวไดนอยกวาผาฝาย สําหรับผูที่ชอบเขียนสีหนา ๆ หรือแสดงรอยฝแปรงผาใบที่ทอ
ดวยลินินดูจะเหมาะสมกวามาก 
  วิธีที่งายและสะดวกที่ศิลปนหรือผูเรียนศิลปะนิยมกันมากคือ การซื้อผาใบที่รอง
พ้ืนสําเร็จรูป หรือแมกระท่ังขึงบนกรอบไมเรียบรอย ซึ่งสามารถหาซื้อไดงาย มีใหเลือกหลาย
ขนาด แตก็เปนการสิ้นเปลือง ราคาแพง และเปนการขาดประสบการณสวนตัวในการทําเฟรม 
 

แผนไม  ( Plywood ) 
 แผนไมเปนวัสดุที่คอนขางจะยุงยากในการใช เพราะไมสามารถดูดซึมสีและ

น้ํามันไดดี แหงชา บางครั้งอาจจะโคงงอและแตกได การเลือกแผนไมมาใชเขียนสีน้ํามัน จะตอง
เลือกไมแกที่อบแหงอยางดีจากโรงงาน และควรจะมีความหนาอยางนอย 1 นิ้ว กอนที่จะนําแผน
ไมไปใชควรดามไมไวดานหลัง 2 ตัว เพ่ือปองกันการบิดงอของแผนไม แผนไมที่ดีที่สุดคือไม
มอฮอกกานี 

 

แผนไมอัด  ( Metal )  
  เน่ืองจากแผนไมกระดาน มีราคาแพงมาก จึงใชไมอัดแทนได ไมอัดที่ใชควร
เปนขนาดหนา 6 มม. ขึ้นไป โดยลงพื้นบนแผนไมอัด เชนเดียวกับลงบนผาใบ หรือใชผาใบผนึก
ดวยกาวติดบนแผนไมอัดแลวลงพื้นบนผาใบ 
 

แผนโลหะ  ( Metal )  
  ศิลปนชาว Dutch นิยมใชแผนทองแดงเขียนภาพสีน้ํามัน โดยเฉพาะในยุคของ 
Van Eyck แตนิยมเขียนเปนภาพขนาดเล็กที่ใชความระมัดระวังและเก็บรายละเอียดมาก
บางคร้ังนําไปใชเปนเครื่องประดับรางกายได การเตรียมพ้ืนแผนโลหะก็เพียงใชกระดาษทราย
ขัดผิวโลหะก็สามารถเกาะจับกับสีน้ํามันได 
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กระดาษ  ( Paper )  
  กระดาษแข็งชนิดหนาที่สุด สามารถนํามาลงสีรองพื้นแลวใชเขียนภาพสีน้ํามัน
ไดเชนกัน ถึงแมจะไมทนทานมาก แตก็เหมาะสําหรับการทํางานบางโอกาส เชน งานศึกษา
คนควา, งานสเก็ตซ, งานนอกสถานที่, งานสําหรับนักศึกษาฝกหัด 
 

การขึงผาใบ 
( Stretching  a  canvas ) 

 

 1.  เตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพรอม คือ ผาใบ ไมสําหรับทํากรอบส่ีเหลี่ยม ตะปู 2 นิ้ว 
และ ½ นิ้ว เลื่อย เหล็กฉาก ไมบรรทัด คีมดังผาใบ ที่ยิง ( Staple gun ) มีด หรือกรรไกร   เศษ
ไมอัด 
 2. นําทอนไมทั้ง 4 ทอนมาตอใหเปนกรอบไมสี่เหลี่ยม ซึ่งมีวิธีเขามุมไดหลายวิธี 
 3. ใชเหล็กฉากวัดตรวจดูมุมตาง ๆ ใหไดมุม 90 องศา ทั้ง 4 มุม โดยใชเศษไมอันเลื่อย
เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตอกติดที่มุมของกรอบไมทั้ง 4 มุม ทั้งน้ีอาจจะใชเหล็กรูปตัว L ยึดมุม
แทนไมอัดก็ได   
 สําหรับงานที่มีขนาดใหญ ควรใชไมความชวงกลางของกรอบไม เพ่ือปองกันการบิดหรือ
คด และการแอนของกรอบไม เน่ืองจากแรงดึงของผาใบ 
 4.  ตัดผาใบใหใหญกวากรอบไม  ดานละประมาณ 1½ , -  2 นิ้ว 
 5.  เริ่มขึงผาใบบนกรอบไม โดยใชที่ยิง ยิงไปที่จุดก่ึงกลางของดานทั้ง 4 จะสังเกตไดวา
จุดที่เริ่มตึงที่สุดคือสวนกลางของผาใบ  
 6.  ใชที่ยิงและคีมดึงผาใบขึงตอไปจนสุดที่มุมทั้ง 4 
 7.  พับมุมผาใบยิงเก็บใหเรียบรอย 
  (ในกรณีที่ตองการถอดผาใบมวนเก็บเม่ือเขียนเสร็จแลว ควรใชตะปูสั้นตอก
แทนการใชที่ยิ่ง  โดยตอกไมใหจมมิดเกินไปเพื่อสะดวกตอการถอนตะปูออก) 
 

การรองพ้ืน 
( Size  and  Ground ) 

 

 การรองพ้ืนผาใบที่จะใชเขียนภาพสีน้ํามันเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะจะมีผลตอการระบาย
สี ความคงทนของสี และความไมเปลี่ยนแปลงของสี การรองพื้นผาใบจําเปนตองทํา 2 ขั้นตอน 
คือ 
 
 
 
 

AE 223 82 



 1.  การรองพ้ืนชั้นที่ 1  หรือกาวรองพื้น  (size) 
 2.  การรองพ้ืนชั้นที่ 2  หรือสีรองพื้น   ( ground ) 
 1.  การรองพ้ืนชั้นที่ 1  หรือกาวรองพื้น  (Size) 
 
      พ้ืนระนาบตาง ๆ โดยเฉพาะผาใบควรจะมีการรองพื้นในชั้นที่ 1 เพ่ือเปนชั้นตัวกัน
ไมใหน้ํามันจากสีหรือจากการรองพื้นคร้ังที่ 2 ซึมเขาไปถึงเน้ือผาใบ การเตรียมรองพื้นใน    ชั้น
ที่ 1 ที่งายที่สุดคือ การใชกาวผสมกับน้ําใหเหลวพอประมาณ แลวทาเคลือบผิวหนาของผาใบ 
 

 2.  การรองพ้ืนชั้นที่ 2  หรือสีรองพื้น   ( Ground ) 
      หลังจากที่ลงกาวรองพื้นไปแลวชั้นหน่ึง ขั้นตอนตอไปในการเตรียมพ้ืนสําหรับสี
น้ํามันคือการลงสีรองพ้ืน สีรองพ้ืนจะทําหนาที่ 2 ประการ คือ ชวยปองกันไมใหน้ํามันซึมเขาไป
ถึงเนื้อผาใบ หรือระนาบรองรับอ่ืน ๆ และชวยใหสีน้ํามันเกาะติดไดดี การลงสีรองพ้ืนมีหลายวิธี
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  2.1  Oil  ground เปนวิธีการลงรองพื้นผาใบที่ดีที่สุด มีสวนผสมโดยน้ําหนัก
ของน้ํามันสน 6 สวน  :  น้ํามันลินสีด 1 สวน  :  สีขาว  ( White lead หรือ Flake white ) ทา
ทับกัน 2 คร้ัง  แลวทิ้งไวใหแหงประมาณ 1  -  1½  เดือน   
  2.2  Gesso  ground  เกสโซมีขายเปนชนิดบรรจุกระปอง แตถาตองการจะ
เตรียมเองก็ใชสวนผสมโดยน้ําหนักของผงสีขาว ( Whiting ) 1 สวน  :  กาว  ( Glue size ) 1 สวน  
เวลาใชผสมน้ําใหเหลวพอประมาณ ทาทับกัน 2 - 3 คร้ัง  
  2.3  Emulsion  ground  เปนสวนผสมโดยน้ําหนักของกาว ( glue size )       1 
สวน : น้ํามันลินสีด ½ สวน  :  ผงสีขาว  ( Whiting ) 1 สวน  :  Zinc  oxide  1  สวน  
  ขอดีของการรองพ้ืนแบบนี้คือ  แหงเร็ว  โดยใชเวลาทิ้งไวประมาณ 7 วัน ก็ใช
เขียนภาพได 
  2.4   Acrylic  ground  สีของพื้นอะครีลิคสามารถนํามาใชกับงานสีน้ํามันได 
การรองพื้นแบบนี้อาจจะทําไดโดยไมตองลงพื้นกาวกอน และชวยใหภาพเขียนมีความหนาแนน 
ไมเกิดรอยแตกราวหรือไมเกิดการผิดเพ้ียนของสี  Acrylic  ground  มีขายเปนแบบสําเร็จรูป
บรรจุกระปอง  หรือถาตองการจะเตรียมเองก็ทําไดโดยใช  Acrylic  medium  ผสมกับ Titanium  
white 
  2.5  การรองพื้นโดยใชสีพลาสติก ก็เปนวิธีที่งาย เหมาะสําหรับนักเรียน
นักศึกษาใช ถึงแมความคงทนจะมีไมมาก แตก็มีราคาถูก วิธีของพื้นควรผสมสีพลาสติกสีขาว 
 
 
 
 

AE 223 83 



กับน้ําใหเหลวพอประมาณ แลวทาประมาณ 2  -  3 ชั้น  สีพลาสติกใชเวลาแหงตัวประมาณ    2 
- 4 ชั่วโมง 
 

นํ้ามันผสมสีนํ้ามัน 
( MEDIUMS ) 

 
 น้ํามันผสมสี คือ น้ํามันที่สามารถรวมตัวกับสี ทําใหระบายสีไดงายขึ้น เม่ือนํ้ามันระเหย
แหงไป ก็จะคงเหลือเฉพาะเน้ือสีติดอยูบนระนาบรองรับ น้ํามันผสมสีที่นิยมใช คือ น้ํามันลินสีด 
( Linseed oil ) , Poppy oil , Walnut oil , และน้ํามันอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติแหงเร็ว ๆ 
 

สี 
( PAINTS ) 

 
 โรงงานโดยทั่วไปจะผลิตสีน้ํามันออกจําหนายอยางนอย 2 ระดับ ชนิดที่มีเคร่ืองหมาย
กํากับวา “ Artists “ หรือสีสําหรับศิลปนจะมีคุณภาพดีเชื่อถือได สวนอีกระดับหน่ึงที่บางคร้ังจะ 
กํากับไววาเปน “ Students “  แตถาไมกํากับไวก็จะมีเฉพาะชื่อย่ีหอเทานั้น สีระดับหลังน้ีจะมี
ราคาถูกกวาชนิดแรกและโดยทั่วไปจะมีคุณภาพต่ํากวา 
 

การทําสี  ( Making  paint )  
 

  สีที่ทํามาจากโรงงานมีขายแบบสําเร็จรูปตามรานขายเครื่องเขียนทั่วไป แต
บางคร้ังความขนเหนียวของสีในหลอดก็เปนสิ่งที่ตองพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ ในสีราคาถูก
บางคร้ังจะมีน้ํามันเยิ้มมากเกินไปเพราะทางโรงงานบรรจุไวมากเพ่ือปองกันสีแหงความขนเหลว
ของสีจึงไมมีมาตรฐานแนนอนทําใหศิลปนบางคนตองบดสีใชเอง 
 

การจัดกลุมสีนํ้ามัน  ( Oil  colors )  
 

  เน่ืองจากสีน้ํามันมีสีจําแนกออกเปนจํานวนมากมาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจและ
งายตอการเลือกใชจึงขอจัดกลุมสีน้ํามันออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 
  1. กลุมสีขาว ( Lead  white,  Flake  white,  Zinc  white,  Titanium  white ) 
  2. กลุมสีแดงและสีมวง ( Rose madder,  Alizarin crimson,  Cadmium red, 
Vermilion,  Ultramarine red,  Caput mortuum, Mare violet  Ultramarine violet )  
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  3. กลุมสีเหลือง  ( Ochre,  Naples  yellow , Cadmium yellow, chrome 
yellow , Yellow lake,  Raw sienna, Zinc yellow ) 
  4. กลุมสีน้ําเงิน ( Ultramarine blue, Cobalt blue, Cerulean blue, Prussian 
blue, Monastral blue, Prussian blue 
   5. กลุมสีน้ําตาล ( Burnt sienna, Raw umber, Burnt umber, Cassel brown, 
Prussian brown ) 
  6. กลุมสีเขียว ( Oxide of chromium, Emerald green, Ultramarine green, 
Monastral green ) 
  7. กลุมสีดํา ( Vine black, Lamp black , Bine black ) 
  จากการจัดกลุมสีที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวามีสีจํานวนมากมาย ซึ่งการใชสี
อาจจะไมจําเปนตองซื้อมาทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะงานและความชอบของผูใชเอง อยางไร
ก็ดีตารางสีขางลางน้ีจะเปนการเสนอแนะชื่อสีที่จําเปนสําหรับผูที่เร่ิมตนศึกษา และมี ทุนทรัพย
นอย 
 

สีหลัก สีเสริม 

1. กลุมสีขาว (หลอดใหญ)    -  Zinc  white 
                                       -  Flake white  

  -  Leed  white 

2. กลุมสีแดงและมวง          -  Cadmium red light 
                                       -  Alizarin crimson 

  -  Cadmium scarlet 
  -  Venetian or Light red 
  -  Rose medder 
  - Cobalt violet * 

3. กลุมสีเหลือง                 -  Cadmium yellow light 
                                      -  Cadmium yellow deep 
                                      -  Yellow ochre 

  -  Cadmium Orange 
  -  Cadmium Lemon * 
  -  Raw sienna 
  -  Naples yellow *   

4. กลุมสีน้ําเงิน                  -  Cobalt blue 
                                       -  Ultrama-ine blue         
 

  -  Cerulean blue 
  -  Maganese blue * 
  -  Thalo blue * 

5. กลุมสีน้ําตาล                 -  Burnt sienna 
                                       -  Raw umber 

  -  Burnt umber 
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6. กลุมสีเขียว                    -  Viridian   -  Emerald green * 
  -  Thalo green * 

7. กลุมสีดํา                       -  Lamp black  
 

  -  Lvory black 

 หมายเหตุ : - สีเสริมที่มี 
                   เคร่ืองหมาย คือ 
                  สีที่ใชบอยมากกวา 
                  สีอ่ืน 

 
 

วัสดุอุปกรณสีนํ้ามัน 
( EQUIPMENT ) 

 

พูกัน  ( Erushes ) 1.  
      1.1  พูกันขนออน ( sable brush ) ทํามาจากขนสัตวเซเบิลสีแดง ตามปกติจะเปน 
                       คูกันแบบใชในการระบายผสมผสานสีเขาดวยกัน หรือระบายสีเพ่ือใหไดรอย 

           เรียบ 
     1.2  พูกันขนแข็ง ( Bristle brush ) ทํามาจากขนหมูชนิดแข็งที่ฟอกแลว ซึ่งถือวา 
            เปนพูกันที่เหมาะสมและใชไดดีที่สุดในงานเขียนภาพสีน้ํามัน นิยมใชพูกัน 

ขนแข็งระบายหรือเกลี่ยสีใหกลมกลืน และจะมีริ้วรอยพูกันเบา ๆ บนผิวหนา            
ลักษณะรูปรางของพูกันสีน้ํามัน    มีดงน้ี 
1.  Eright   พูกันขนสั้นเปนรูปสี่เหลี่ยม  เหมาะสําหรับระบายสีที่ขนและหนา  ใช

สําหรับพื้นที่ใหญ ๆ 
2.  Round  พูกันกลม ขนของพูกันจะรวมกันแหลมที่ปลาย ใชระบายแตะแตมในพ้ืนที่

เล็ก ๆ เพ่ือเก็บรายละเอียด หรือในสวนที่ตองการระบายเนื้อสีที่บาง ๆ 
3.  Filbert  พูกันแบนที่มีปลายขนคอย ๆ กลมมน  มีประโยชนสําหรับทํารอยปายสีที่

รุนแรง 
4.  Flat  พูกันแบน มีลักษณะคลายกับพูกัน Bright แตขนพูกันยาวกวา เหมาะสําหรับ

ระบายสีในบริเวณพื้นที่กวาง ๆ 
5.  Chisel – edge  พูกันแบบปลายตัดคนคลายปลายสิ่ว ใชสําหรับตัดขอบตัดมุมหรือ

ตัดเสนตรง 
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6.  Badger  blender  มีรูปรางคลาย ๆ กับแปรงทาครีมโกนหนวด ใชเกลี่ยสีเปยกให
ซึมผสมเขาหากัน 
 7.  Fan brush  พูกันรูปพัด ใชสําหรับแตมแตะและเกลี่ยสีเปยกจะใหลักษณะสีที่ผสม
อยางนุมนวล และกลมกลืนกันมาก 
 
 2. เกรียง  ( Palette Knife and Painting knife ) 
    เกรียงสําหรับงานสีน้ํามัน แบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการใชงาน คือ 
   1.  เกรียงผสมสี  ( Palette  Knife ) 
 

   2.  เกรียงระบายสี  ( Painting  Knife ) 
 

1.  จานสี  ( Palette ) 

 จานสีรูปไตทําดวยแผนไมมีรูสําหรับสอดนิ้วหัวแมมือถือจานสี แบบนี้มีประโยชนสําหรับ
การเขียนภาพบนผาใบขนาดใหญบนขาหยั่ง เพราะสามารถถือจานสีไปมาไดสะดวก สวนการ
เขียนภาพภายในหองอาจจะใชจานสีที่มีขนาดใหญวางอยูกับที่ก็ได เชน แผนหินออน, แผน
กระจก, แผนพลาสติก, แผนโลหะ หรือแผนไม 
 

   4. กระบวยใสน้ํามัน  ( Dipper ) 
      กระบวยหรือกระปองเล็ก ๆ ออกแบบมาสําหรับติดบนขอบของจานสี ใชใสน้ํามัน
ผสมสี 
 

   5. ขาหยั่ง  ( Essel )  
       ขาหยั่งมีหลายขนาดหลายแบบใหเลือก ตั้งแตขนาดใหญโตสําหรับใชในหอง
ปฏิบัติงานศิลปะสามารถปรับความสูงและความเอียงลาดได จนถึงขนาดนํ้าหนักเบาทําดวย
อลูมิเนียมซึ่งสามารถพับห้ิวเคลื่อนที่ไดโดยสะดวก 
       ขาหยั่งที่ใชในสถานศึกษาศิลปะจะตองมีจํานวนมาใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
ดังน้ัน การออกแบบขาหยั่ง นอกจากเร่ืองประโยชนใชสอยแลว ยังจะตองคํานึงถึงการเก็บซอน
กันแบบประหยัดเน้ือที่ดวย 
 

   6. โตะทํางาน 
       ควรมีโตะทํางานอยูใกล กับขาหยั่งเพ่ือที่จะวางสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ โตะ
ทํางานนี้ยังใชเปนที่ปรึกษา คนควา สเก็ตซงาน และจะเปนการดีถาโตะทํางานมีลิ้นชักสําหรับ
เก็บของ 
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 7. กลองใสอุปกรณ 
     กลองใสอุปกรณ ควรเลือกซ้ือชนิดที่เปนโลหะเพราะมีความทนทาน นอกจากจะใช
ประโยชนสําหรับเก็บอุปกรณตาง ๆ แลว ยังสะดวกในกรณีที่จะใสของออกไปเขียนรูปนอก
สถานที่ดวย 
 8. อ่ืน ๆ 
     นอกจากที่กลาวมาแลวก็ยังมีสิ่งเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ อีก เชน สมุดสเก็ตซ  ดินสอกระปอง  
แกว  โหลใสน้ํามันลางสี  เศษผาเช็ดพูกัน  กระดาษชําระ  ฯลฯ 
 

กรรมวิธีการเขียนภาพสีนํ้ามัน 
( TECHNIQUES ) 

 
ในระดับพื้นฐาน  เราอาจจะกลาวไดวาภาพเขียนสีน้ํามันแบงออกเปน 2 ชนิด คือ  

 

 1.  ภาพเขียนสีน้ํามันชนิดเก็บละเอียด  ภาพเขียนชนิดน้ีตองใชความระมัดระวังในการ
ลงสี ศิลปนหรือชางเขียนจะตองมีความอุตสาหะสูง ภาพเขียนแตละภาพใชเวลาเขียนนาน โดย
การคอย ๆ แตงแตมสีบาง ๆ ลงไปบนผาใบ 
 

2. ภาพเขียนสีน้ํามันชนิดลงสีเร็ว  ภาพเขียนชนิดน้ีใชวิธีลงสีลงไปโดยตรง มีชื่อ
เรียกวา Alla prima การเขียนภาพจะเสร็จสมบูรณโดยลงสีเพียงคร้ังเดียว และนิยม
ใชสีทึบแสง ซึ่งจะปดทับสีชั้นลางไดหมด ใชเวลาเขียนที่รวดเร็ว สะทอนใหเห็น
บรรยากาศในเวลานั้นและใชการปายสีดวยรอยพูกันที่รุนแรง 

 

 กรรมวิธีการเขียนภาพสีน้ํามัน  ( Techniques ) 
  กรรมวิธีการเขียนภาพสีน้ํามันมีหลายวิธีแตจะขอกลาวถึงเฉพาะวิธีที่สําคัญ ๆ 
และแสดงลักษณะเดนที่ชัดเจนดังตอไปน้ี 
 

  1.  Alla  prima  จิตรกรสวนใหญที่เขียนภาพสเก็ตซทิวทัศนแลวนํามาเขียน
เปนภาพจริงในหองทํางานภายหลัง มักจะใชวิธีสเก็ตซแบบ Alla prima โดยสีจะถูกระบายลงไป
บนระนาบรองรับอยางอิสระและดูตื่นเตน ความสดของสีสามารถที่จะจับบรรยากาศของชวงเวลา
และถายทอดความรูสึกในขณะนั้น 
 

  2.  การรางภาพ  การเขียนภาพสีน้ํามันโดยทั่วไปจะตองเร่ิมตนดวยภาพราง
อยางงาย ๆ เพ่ือใหเปนเคาโครงของภาพ เสนรางภาพอาจจะใชดินสอ , ถานเขียนลงบนพื้น 
 
 
 

AE 223 88 



ระนาบรองรับ ซึ่งสามารถระบายทับดวยสีทึบแสงในภายหลัง หรือเม่ือรางภาพดวยดินสอเสร็จ
แลวอาจจะใชสีบาง ๆ ใส ๆ ทาเคลือบภาพใหทั่ว ซึ่งวิธีหลังนี้จะมองทะลุไปเห็นเสนรางได 
 

  3.  การลงสีขั้นตน  ( Underpainting ) ไมวาภาพรางจะถูกเขียนลงไปบน
ระนาบรองรับหรือไมก็ตาม กรรมวิธีที่จะละทิ้งไปไมไดคือ วิธีการ Underpainting ซึ่งเปนการลง
สีเบื้องตนในการกําหนดวรรณะ และน้ําหนักของภาพ ในขั้นตนของการลงสีแบบน้ี ควรใชสีเพียง 
1  -  2 สี และระบายอยางบางมาก ๆ โดยสีจะตองผสมดวยนํ้ามันผสมจําพวกลินสดนอย แตใช
น้ํามันและลายสีจํานวนน้ํามันสนมาก ๆ และใชพูกันขนาดใหญในการระบายสี 
 

  4.  การระบายสีหนา  ( Impasto ) การระบายสีหรือปายสีหนา ๆ ลงไปบน
ระนาบรองรับดวยเกรียง  กรรมวิธีนี้จะใหลักษณะพื้นผิวที่ดูหยาบเปน 3 มิติ 
 

  5.  ระบายสีทับซอนกัน  ( Scumoling ) เปนกรรมวิธีการใชสีทึบแสงสีออน
ระบายทับลงบนสีทึบแสงเขมในลักษณะที่สีชั้นลางที่ลงไวอยางไมเรียบสม่ําเสมอกัน แลวทิ้งไว
ประมาณ 3 อาทิตย จึงลงสีออนเคลือบทับจะเกิดสีปดทับกันบางสวน และสีชั้นลางบางสวนก็เล็ด
ลอดออกมาใหเห็นในรองรอยที่แหวง ๆ 
 

การเคลือบภาพ  ( Varnishing a finished painting )  
 

  ความจริงการเคลือบภาพไมใชสิ่งจําเปนสําหรับงานสีน้ํามัน เพราะสีน้ํามันจะ
คอยมัวหมองลงไป ถาเราแขวนหรือเก็บใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและมีการเอาใจใสดูแล 
นอกจากนี้น้ํามันเคลือบภาพ จะทําใหภาพเขียนออกเปนสีเหลือง ไปตามอายุไดเร็วขึ้น แตขอดี
ของการเคลือบภาพก็มีคือ อาจจะชวยปองกันภาพเขียนจากสิ่งไมบริสุทธิ์ตาง ๆ  ในอากาศที่จะ
ทําใหผิวหนาของภาพแตกรอนหรือสีเปลี่ยนไป และการเคลือบภาพยังชวยทําใหสีในภาพดูสดใส
ขึ้น การเคลือบภาพเหมาะสําหรับงานที่มีลักษณะผิวหนาเปนสีหนาหรือไมเรียบ 
 

  การเคลือบภาพควรจะกระทําหลังจากเขียนภาพเสร็จและทิ้งใหแหง 3 - 6 เดือน 
แตถาเปนการเขียนสีหนาควรใชเวลาใหสีแหงกอนจะเคลือบภาพอยางนอย 6 เดือนขึ้นไป 
 

  น้ํามันเคลือบภาพที่ดีที่สุดคือ ชนิด Soft resin spirit varnish ถาตองการใหผิว
เปนมันใหใช Damar หรือ Mastic ถาตองการใหผิดก่ึงดานใช  Wax varnish แตโดยทั่วไปชาง
เขียน มักจะใชแลคเกอรสเปรยฉีดเคลือบภาพซึ่งใหผลในแงความสะดวก แตความทนทานถาวร
มีไมนากนัก การเคลือบภาพท่ีดีควรใชแปรงหรือพูกันใหญระบายน้ํามันเคลือบใหบางที่สุด ปด
แปรงไปมาไดทุกทิศทาง และหยุดปดทันทีเม่ือเห็นวาไมมีรองรอยของแปรงแลว 

 
 
 
 

AE 223 89 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AE 223 90 


