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สนี ้า   WATER COLOUR 

สนี ้า เป็น สทีีใ่ชก้ันมาตัง้แตโ่บราณ ทัง้ในแถบยุโรป และเอเชยี โดยเฉพาะ

จนี และญีปุ่่ น ซึง่มคีวามสามารถในการระบายสนี ้า แต่ในอดตีการระบายสนี ้า
มักใชเ้พยีงสเีดยีว คอื สดี า    ผูท้ีจ่ะระบายไดอ้ย่างสวยงามจะตอ้งมทีักษะการ
ใชพู้่กันทีส่งูการระบายสนี ้าจะใชน้ ้า เป็นสว่นผสม และท าละลายใหเ้จอืจาง

สชีนิดตา่งๆ



ในการใชส้นี ้า ไม่นยิมใชส้ขีาวผสมเพือ่ใหม้นี ้าหนักอ่อนลงและไม่นยิมใชส้ดี า
ผสมใหม้นี ้าหนักเขม้ขึน้        เพราะจะท าใหเ้กดิน ้าหนักมดืเกนิไป แต่จะใชส้ี

กลางหรอืสตีรงขา้มผสมแทน ลักษณะของภาพวาดสนี ้า  จะมลีักษณะใส  บาง 
และ สะอาด การระบายสนี ้าตอ้งใชค้วามช านาญสงูเพราะผดิพลาดแลว้จะ

แกไ้ขยากจะระบายซ ้า ๆ ทับกันมาก ๆ ไม่ไดจ้ะท าใหภ้าพออกมามสีขีุน่ ๆ ไม่
น่าดู หรอืทีเ่รยีกวา่ สเีน่า

สนี ้า



สนี ้าทีม่จี าหน่าย ในปัจจุบัน จะบรรจุในหลอด เป็นเนื้อสฝีุ่ นทีผ่สมกับกาวอะรา
บคิ ซึง่เป็นกาวทีส่ามารถละลายน ้าได ้มทีัง้ลักษณะทีโ่ปร่งแสง ( Transparent 

) และกึง่ทบึแสง ( Semi-Opaque )  ซึง่จะม ีระบุ ไวข้า้งหลอด  สนี ้านยิมระบาย
บนกระดาษทีม่ผีวิขรุขระ หยาบ 

สนี ้า



ตารางสี



จานสี



GUM ARABIC

เพ่ิมความเงา ความโปร่งใสใหสี้น ้า และ ท าใหเ้น้ือสีรวมตวักนัดียิง่ข้ึน ท าใหสี้
แหง้ชา้ข้ึนดว้ย



ART MASKING FLUID

มีลกัษณะคลา้ยน ้ายาง มีสีขาวอมเหลือง ใชล้งในพื้นๆท่ีไม่ตอ้งการใหโ้ดนสีน ้า เวลาลงสี เม่ือ
ตอ้งการเอาออก กใ็ชน้ิ้วมือรูดออกมาไดเ้ลย



PROTECTING SPRAY

สเปรย ์เคลือบงานสีน ้ า (Protecting Spray) ใชเ้พ่ือปกป้องงานจากฝุ่ นละออง
- แหง้เร็ว พ่นออกมาเป็นสีใส ไม่เป็นคราบเหลือง

- เหมาะส าหรับเคลือบภาพ, งานเอกสาร, รูปภาพ, ภาพสีน ้ า และ ภาพสีโปสเตอร์
- สามารถพ่นในวสัดุไดห้ลายประเภท เช่น ไม,้ โลหะ, หนงั และ วสัดุอ่ืนๆ

- เวลาพ่นควรถือกระป๋องสเปรย ์ห่างออกมากจากงาน 40 ซม. หรือ 15" พ่นบางๆไม่ตอ้งหนามาก



สโีปสเตอร ์ เป็นสชีนดิสฝีุ่ น (Tempera) ทีผ่สมกาวน ้าบรรจุเสร็จเป็นขวด  การ

ใชง้านเหมอืน กับสนี ้า คอืใชน้ ้าเป็นตัวผสมใหเ้จอืจาง  สโีปสเตอรเ์ป็นสทีบึ
แสง มเีนื้อสขีน้ สามารถระบายใหม้ ีเนื้อเรยีบได ้ และผสมสขีาวใหม้นี ้าหนัก
อ่อนลงไดเ้หมอืนกับสนี ้ามัน  หรอืสอีะครลีคิ สามารถ ระบายสทัีบกันได ้ มักใช ้

ในการวาดภาพ  ภาพประกอบเรือ่ง ในงานออกแบบตา่ง ๆ  ไดส้ะดวก ในขวดสี
โปสเตอรม์สีว่นผสมของกลเีซอรนี จะท าใหแ้หง้เร็ว

สโีปสเตอร ์  POSTER  COLOUR 



สชีอลค์ เป็นสฝีุ่ นผงละเอยีดบรสิทุธิน์ ามาอัดเป็นแท่ง ใชใ้นการวาดภาพ มาก
ว่า 250 ปีแลว้ ปัจจุบัน มกีารผสมขีผ้ ึง้หรอืกาวยางไมเ้ขา้ไปดว้ยแลว้อัดเป็น
แท่งในลักษณะของดนิสอส ี แต่มเีนื้อ ละเอยีดกว่า  แท่งใหญ่กว่า และมรีาคา

แพงกว่ามาก มักใชใ้นการวาดภาพเหมอืน

สชีอลค์ PASTEL 



PAPER STUMPS

เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเกล่ียสีชอลก์, ชาโคล และ แกรไฟต ์โดยท่ีปกติจะใชน้ิ้วมือ ท าใหเ้กล่ียเฉพาะ
จุดเลก็ๆได้

ท าความสะอาดโดยการ ขดัดว้ยกระดาษทราย



FIXATIVE

ใชใ้นการพน่ภาพสีชอลก์, ดินสอ, เกรยอง, ชาโคล และ ชอลก์ เพื่อกนัฝุ่ น หรือ คราบสกปรก
มีคุณสมบติัแหง้เร็ว ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน



สฝีุ่ น เป็นสเีริม่แรกของมนุษย ์ไดม้าจากธรรมชาต ิดนิ หนิ แร่ธาต ุพชื  สัตว ์
น ามาท าใหล้ะเอยีด เป็นผง ผสมกาวและน ้า กาวท ามาจากหนังสัตว ์กระดูก
สัตว ์ส าหรับชา่งจติรกรรมไทยใช ้ ยางมะขวดิ หรอืกาวกระถนิ ซึง่เป็นตัวชว่ย
ใหส้เีกาะตดิพืน้ผวิหนา้วัตถุไม่หลดุไดโ้ดยง่าย  ในยุโรปนยิมเขยีนสฝีุ่ น โดย
ผสมกับกาวยาง กาวน ้า หรอืไขข่าว สฝีุ่ นเป็นสทีีม่ลีักษณะทบึแสง มเีนื้อสี

ค่อนขา้งหนา  เขยีนสทีับกันได ้

สฝุ่ีน  TEMPERA 



สฝีุ่ นมักใชใ้นการเขยีนภาพทั่วไป โดยเฉพาะภาพฝาผนัง ในสมัยหนึง่นยิม
เขยีนภาพผาฝนัง ทีเ่รยีกว่า สปีูนเปียก (Fresco) โดยใชส้ฝีุ่ นเขยีนในขณะทีปู่น

ทีฉ่าบผนังยังไม่แหง้ด ี เนื้อสจีะซมึเขา้ไปในเนื้อปูนท าใหภ้าพไม่หลดุลอกง่าย 
สฝีุ่ นในปัจจุบัน มลีักษณะเป็นผง เมือ่ใชง้านน ามาผสมกับน ้าโดย ไม่ตอ้งผสม
กาว เนื่องจากในกระบวนการผลติไดท้ าการผสมมาแลว้  การใชง้านหมอืนกับสี

โปสเตอร์

สฝุ่ีน  TEMPERA 



ดนิสอส ี  เป็นสผีงละเอยีด ผสมกับขีผ้ ึง้หรอืไขสัตว ์ น ามาอัดใหเ้ป็นแท่งอยู่
ในลักษณะของดนิสอ เพือ่ใหเ้หมาะส าหรับเด็ก ๆ ใชง้าน มลีักษณะคลา้ยกับ
สชีอลค์ แต่เป็นสทีีม่รีาคาถูก  เนื่องจากมสีว่นผสม อืน่ ๆ ปะปนอยู่มาก มเีนื้อสี

นอ้ยกว่าปัจจุบันมกีารพัฒนาใหส้ามารถละลายน ้า หรอืน ้ามันได ้ โดยเมือ่ใช ้
ดนิสอสรีะบายสแีลว้น าพู่กันจุ่มน ้ามาระบายต่อท าใหม้ลีักษณะคลา้ยกับภาพสี
น ้า ( Aquarelle ) บางชนดิ สามารถละลายไดใ้นน ้ามัน ซึง่ท าใหก้ันน ้าได ้

ดนิสอส ี CRAYON



สเีทยีนหรอืสเีทยีนน ้ามัน เป็นสฝีุ่ นผงละเอยีด ผสมกับไขมันสัตวห์รอืขีผ้ ึง้ แลว้
น ามาอัดเป็นแท่ง มลีักษณะทบึแสงสามารถเขยีนทับกันได ้ การใชส้อี่อนทับสี

เขม้จะมองเห็นพืน้สเีดมิอยู่บา้ง  การผสมส ีอืน่ ๆใชก้ารเขยีนทับกัน สเีทยีน
น ้ามันมักไม่เกาะตดิพืน้ สามารถขดูสอีอกได ้และกันน ้า   ถา้ตอ้งการให ้สตีดิ
แน่นทนนาน จะมสีารพ่นเคลอืบผวิหนา้ส ีสเีทยีนหรอืสเีทยีนน ้ามัน มักใชเ้ป็นสี

ฝึกหัดส าหรับเด็ก เนื่องจากใชง้่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เลอะเทอะเปรอะเป้ือน และมี
ราคาถูก

สเีทยีน   OIL PASTEL 



สอีะครลีคิ เป็นสทีีม่สีว่นผสมของสารพลาสตกิโพลเีมอร์ ( Polymer) จ าพวก 
อะครลีคิ ( Acrylic ) หรอื ไวนลิ ( Vinyl ) เป็นสทีีม่กีารผลติขึน้มาใหม่ล่าสดุ 

วลาจะใชน้ ามาผสมกับน ้า  ใชง้านไดเ้หมอืนกับสนี ้า และสนี ้ามัน มทีัง้แบบ
โปร่งแสงและทบึแสง แต่จะแหง้เร็วกวา่สนี ้ามัน 1 - 6 ชั่วโมง  เมือ่แหง้แลว้จะ
ม ีคุณสมบัตกิันน ้าไดแ้ละเป็นสทีีต่ดิแน่นทนนาน คงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศ 
สามารถเก็บไวไ้ดน้าน ๆ ยดึเกาะตดิผวิหนา้วัตถุไดด้ ีเมือ่ระบายสแีลว้อาจใช ้
น ้ายาวานชิ ( Vanish ) เคลอืบผวิหนา้เพือ่ป้องกัน การขดูขดี เพือ่ใหค้งทนมาก

ยิง่ขึน้  สอีะครลีคิทีใ่ชว้าดภาพบรรจุในหลอด มรีาคาค่อนขา้งแพง

สอีะครลีคิ ACRYLIC  COLOUR



MEDIUM



ACRYLIC REMOVER

ใชล้า้งสีอะคริลิคท่ีแหง้ติดกบัขนพูก่นั โดยน าไปแช่น ้ายาไวป้ระมาณ 1 ชม. ก่อน แลว้ค่อยน ามาลา้ง
ออกดว้ย สบู่ และ น ้าเปล่าอีกทีนึง

ขอ้ควรระวงั หา้มน าไปทาทบัน ้ายาวานิช เพราะน ้ายาตวัน้ี สามารถกดัสีอะคริลิคท่ีรูปได้



GLOSS MEDIUM

ใชผ้สมสีอะคริลิค เพ่ือท าใหสี้ยดึเกาะติดกบัพ้ืนผวิไดดี้ข้ึน
- เพ่ิมความมนัเงา

- เพ่ิมความโปร่งแสงของสี
- เม่ือแหง้จะใส ไม่มีสี และ กนัน ้ าได้

- ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งของเวลาในการแหง้ของสี
- เม่ือขน้เกินไป ผสมกบัน ้ าเปล่าได้

ขอ้ควรระวงั หา้มผสมกบัน ้ ามนั หรือ เทอเพน็ทายน์ และ ลา้งท าความสะอาดพู่กนัและเคร่ืองมือ ดว้ยสบู่และน ้ า



RETARDER

ส่ือผสมแหง้ชา้ (Acrylic Retarder) ใชผ้สมกบัสี เพ่ือท าใหสี้แหง้ชา้ลง โดยท่ีผสมในอตัราส่วนไม่เกิน 20% ของ
ปริมาณสี (ใชป้ริมาณปกติ อตัราส่วน 5%)

ขอ้ควรระวงั หา้มผสมกบัน ้ ามนั หรือ เทอเพน็ทายน์ และ ลา้งท าความสะอาดพู่กนัและเคร่ืองมิือ ดว้ยสบู่และน ้ า



ใชเ้คลอืบภาพทีว่าดดว้ยสอีะครลิคิ เพือ่ความคงทนของชิน้งาน ควรทาน ้ายาชัน้เดยีว

และทาไปในทศิทางเดยีวกันตลอดทัง้ชิน้งาน เมือ่แหง้แลว้จะใส และ กันน ้า

VARNISH



GEL ACRYLIC TRANSPARENTIZER

กรัมแบชเชอร์ (Grumbacher Gel Acrylic Transparentizer) ใชผ้สมกบัสีอะคริลิค เพ่ือเพ่ิมเน้ือสีและ
สร้างเทก็ซ์เจอร์ เม่ือแหง้แลว้จะใสและโปร่งแสง ซ่ึงสามารถผสมไดก้บัสีอะคริลิคทุกประเภท ทั้งทึบแสง ก่ึงโปร่งแสง และ 

โปร่งแสง และยงัสามารถใชส่ื้อผสมอยา่งเดียว (use alone) เพ่ือสร้างพ้ืนผวิแบบใสโปร่งแสงไดอี้กดว้ย



สนี ้ามัน ผลติจากการผสมของสฝีุ่ นกับน ้ามัน ซึง่เป็นน ้ามันจากพชื เชน่ น ้ามัน
ลนิสดี ( Linseed ) ซึง่กลั่นมาจากตน้แฟลกซ ์ หรอืน ้ามันจากเมล็ดป๊อบป้ี        

สนี ้ามันเป็นสทีบึแสง เวลาระบายมักใชส้ขีาวผสมใหไ้ดน้ ้าหนักอ่อนแก ่งาน
วาดภาพสนี ้ามัน มักเขยีนลงบนผา้ใบ  (Canvas )  มคีวามคงทนมากและกันน ้า

ศลิปินรูจั้กใชส้นี ้ามันวาดภาพมาหลายรอ้ยปีแลว้

สนี ้ามนั  OIL  COLOUR



การวาดภาพสนี ้ามัน อาจใชเ้วลาเป็นเดอืนหรอื เป็นปีก็ได ้เนื่องจากสนี ้ามัน
แหง้ชา้มาก ท าใหไ้ม่ตอ้งรบีรอ้น สามารถวาดภาพสนี ้ามันทีม่ขีนาดใหญ่ ๆ 

และสามารถแกไ้ขงาน ดว้ยการเขยีนทับงานเดมิ  สนี ้ามันส าหรับเขยีนภาพจะ
บรรจุในหลอด  ซึง่มรีาคาสงูต า่ขึน้อยู่กับคณุภาพ  การใชง้านจะผสมดว้ยน ้ามัน
ลนิสดี  ซึง่จะท าใหเ้หนียวและเป็นมัน   แต่ถา้ใช ้น ้ามันสน จะท าใหแ้หง้เร็วขึน้
และสดีา้น พู่กันทีใ่ชร้ะบายสนี ้ามันเป็นพู่กันแบนทีม่ขีนแข็งๆ สนี ้ามัน เป็นสทีี่

ศลิปินสว่นใหญ่นยิมใชว้าดภาพ มาตัง้แตส่มัยเรอเนซองสย์ุคปลาย

สนี ้ามนั  OIL  COLOUR



REFINED LINSEED OIL

Refined Linseed Oil
ใชใ้นการผสมสีน ้ามนั เพื่อเพิ่มความเหลว โปร่งแสง แหง้ชา้ ความล่ืน และ เพิ่มความเงา



ARCHIVAL SOLVENT

น ้ายาลา้งพูก่นั อาชีวลั ออเดอเลส โซลเวน้ท์ (Archival Oils Odourless

Solvent) ใชผ้สมสีน ้ามนั เพื่อใหเ้หลวข้ึน และ ลา้งพูก่นั มีกล่ินนอ้ยมาก เหมาะส าหรับ
ท างานในหอ้งปิด



RETOUCHING GLOSS VARNISH

เป็นน ำ้ยำเคลือบภำพแบบเงำ เพ่ือป้องกนัรังสียูว ีโดยทีเ่ป็นกำรเคลือบภำพแบบช่ัวครำว ส ำหรับภำพวำดสีน ำ้มนัทีแ่ห้งใหม่ๆ
(A UV resistant gloss varnish which gives temporary protection to recently 

completed oil paintings.)
- แห้งเร็ว (Quick drying.)

- แน่ใจได้ว่ำ ภำพวำดได้สัมผสัทีแ่ห้ง (Ensure painting is touch dry.)

- ใช้เคลือบบำงๆ (Use thinly.)

- ห้ำมใช้ผสมสี (Do not use as a medium.)



LEAN

มีเดียมผสมแหง้เร็ว ลีน (Lean) ใชผ้สมสีน ้ามนั เพื่อใหแ้หง้เร็วข้ึน (งานไม่หนามาก แหง้ภายใน 24 ชม.) เพิ่มความโปร่งใส และ ช่วย
ใหร้ะบายไดง่้ายข้ึน ภาพไม่เหลือง มีกล่ินนอ้ยมาก เหมาะส าหรับท างานในหอ้งปิด



TURPENTINE

ใชส้ าหรับผสมสีน ้ามนั เพื่อท าใหร้ะบายไดล่ื้นข้ึน และ แหง้เร็ว เป็นตวัท าละลาย สามารถใชล้า้ง
พูก่นัและมือได้



DRYING POPPY OIL

ใช้ผสมสีน ำ้มัน เพ่ือให้แห้งเร็วขึน้ เป็นน ำ้มันที่สกดัมำจำก เมลด็ป้อปป้ี ซ่ึงเหมำะส ำหรับผสมกบัสีขำวและสีอ่อนๆ

- ช่วยลดควำมหนืดของสี
- เพิม่ควำมมันเงำและโปร่งแสง

- ไม่ท ำให้สีแตกเม่ือแห้ง
- ผสมสีขำวจะไม่เปลีย่นสี ช่วยท ำให้ภำพไม่เหลือง



LIQUIN ORIGINAL

ผสมสีน ้ามนั เพื่อใหแ้หง้เร็วข้ึน และยงัช่วยใหร้ะบายไดง่้ายข้ึน ภาพไม่เหลือง ไม่แตก ท าให้
ภาพมี 3 มิติ ระบายทบัหลายชั้นได ้และ โปร่งใสเลก็นอ้ย



วงจรสี



ค่าของส ีหมายถงึ ลักษณะความเขม้หรอืความออ่น – แก ่ของสทีีไ่ลเ่ลีย่กัน 
การใชส้แีบบค่าของสนีี้ คอืการใชส้แีท ้(Hue) ผสมกับสกีลาง คอื สดี า สขีาว 

สเีทา ท าใหค้า่ของส ี(Value) นัน้อ่อน หรอืเขม้ขึน้ 

การใชส้แีบบค่าของสนีี้ม ี2 แนวทาง คอื

1. การใชส้ใีนคา่น ้าหนักของสสีเีดยีว (Values of  Single Color) คอื สแีทส้ใีดสี

หนึง่ผสมดว้ยสขีาว หรอืสดี า ใหน้ ้าหนัก ของสนัีน้ แตกต่างไล่เลีย่กัน ซึง่
สามารถกระจายค่าของสอีอกเป็นระยะไดห้ลายระยะ ตามตอ้งการ

การใชส้แีบบคา่ของส ี

(VALUE OF COLOR)



การใชส้ใีนคา่น ้าหนกัของสสีเีดยีว 

(VALUES OF SINGLE COLOR)



2. การใชส้ใีนคา่น ้าหนักของสหีลายส ี(Values of  Different Colors) คอื การใช ้

ส ีซึง่มคี่าน ้าหนักออ่น แก ่ในแนวทางที ่1 มาใชร้่วมกัน จ านวนหลายส ีแต่ชดุ
สทีีน่ ามาใชร้่วมกันนี้ มักจะเป็นสทีีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกัน ในวงจรสี หรอืมวีรรณะ ของ
ส ี(Hue) ทีค่ลา้ยกัน ซึง่จะท าใหผ้ลงานนัน้ มคีวามประสานกลมกลนื กันเป็น

อย่างดการใชส้วีธินีี้เป็นการใชส้เีพยีงไม่กีส่ ีหรอืแมเ้พยีงสเีพยีง 1 ส ีแต่ผลที่
ออกมาแลว้ เหมอืนกับการใชส้จี านวนหลายส ีทีม่คีวามสัมพันธ ์กันเป็นอย่างดี

การใชส้ใีนคา่น ้าหนกัของสหีลายสี

(VALUES OF DIFFERENT COLORS) 



ชนิดของพู่กนั



ลกัษณะของทแีปรงทีไ่ดจ้ากพู่กนั

ประเภทตา่งๆ



SPOTTER BRUSH

เหมาะกบันกัวาดภาพสีน ้าท่ีตอ้งการจะลงสี
ในบริเวณท่ีแคบมากๆในสโตรกเดียว
มากกวา่สโตรกหลายๆสโตรกท่ีซอ้นกนั
เม่ือใชพู้ก่นักลมทัว่ไป



พู่กันกลมนัน้ใชใ้นงานสนี ้าทั่วไป ในขณะนี้พู่กันหัวกลมทีน่ยิมทีส่ดุก็คอื 
Winsor&Newton series 7 เวลาซือ้พู่กัน Winsor&newton สิง่ทีค่วรจะดูคอื

“ผลติในอังกฤษ” หรอื made in england ทีป๊ั่มอยู่บนดา้มพู่กัน

พู่กนักลมมาตรฐาน



DESIGNER  ROUND

เหมาะกบัฝีพูก่นัท่ีแม่นย  าและ
รวดเร็ว นอกจากน้ียงัเหมาะกบั
งานลายเส้น
และงานวาดภาพประกอบ
ทัว่ไป 
พูก่นัลกัษณะน้ีจึงค่อนขา้ง
อเนกประสงค์



SCRIPT BRUSH

ขนยาวท่ีสุดของพูก่นั
กลมทั้งหมด หวัพูก่นั 
Script นั้นเหมาะกบั
การเขียนตวัอกัษร หวั
พูก่นัจึงแหลมและไม่ใช่
เป็นหวัแบบตดั 



LETTERING BRUSH

หวัพูก่นัชนิดน้ีประกอบไปดว้ย 
Rigger,Lettering quill,และ 
onestroke Rigger และ 
Lettering Quills คือพูก่นัหวั
กลมท่ีมีปลายตดัมากกวา่จะเป็นปลาย
จุดแหลม
ส่วน onestroke น่ีเหมือนกบัพูก่นั
แบนทัว่ๆไป แต่ขนยาวกวา่ ซ่ึงส่วนมาก
พูก่นัลกัษณะน้ีจะใชเ้ขียนตวัอกัษรแต่
คนส่วนมากมกัจะใชเ้ล่นเอฟเฟคพิเศษ



FLAT

ใชใ้นการวาดขอบหรือมุมของส่ิงก่อสร้าง
และรูปทรงเรขาคณิตและพื้นท่ีใหญ่มาก 



MOP BRUSH



ชนิดของพู่กนัโดยแบ่งตามรูปแบบหวัพู่กนั



ชนิดของพู่กนัโดยแบ่งตามรูปแบบหวัพู่กนั

ROUND / หัวกลม : พู่กันปลายแหลมขนยาว เขยีนไดทุ้กประเภท เนน้เขยีน   
รายละเอยีด

FLAT / หัวแบนขนยาว : เนน้ระบายสรีวดเร็วเพราะหนา้กวา้ง พืน้ทีส่ัมผัสใหญ่
สม า่เสมอ

BRIGHT / หัวแบนขนสัน้ : ระบายสเีร็วหนา้กวา้ง เนน้ใชก้ับผวิผา้ใบ(Canvas) 
เกลีย่ภาพง่ายขึน้

FILBERT / หัวแบนปลายมน : เนน้ระบายพืน้ทีก่วา้งและสามารถเตมิรายละเอยีด
ไดด้ว้ย

FAN / หัวบาน : ระบายเอาพืน้ทีก่วา้งเป็นส าคัญ



ชนิดของพู่กนัโดยแบ่งตามรูปแบบหวัพู่กนั

ANGLE / หัวตัดเฉียง : ใชไ้ดห้ลากหลายแลว้แตป่ระยุกต ์ทัง้ทีก่วา้ง และเตมิ

รายละเอยีด

MOP / หัวกลมขนาดใหญ่ : เนน้ทีก่วา้ง ตอ้งการเกลีย่นุ่มๆ ชว่ยใหไ้ม่ไปขดู

หรอืท าลายชัน้สกีอ่นหนา้

RIGGER / หัวแหลมปลายแหลม : เนน้ไวว้าดเก็บรายละเอยีด

**พู่กันขนนุ่มเหมาะส าหรับใชว้าดภาพสนี ้า สว่นพู่กันขนแข็งๆ จะเหมาะกับ
การวาดสนี ้ามัน (เพราะตอ้งเอาพู่กันปัดไป-มา กับผวิผา้ Canvas ขนพู่กันจงึ

ตอ้งแข็งแรงกว่า) สว่นสอีะครลีคิก็เนน้อปุกรณ์ใชง้านเหมอืนสนี ้า**



1.ใชพู้่กันชนดินัน้ๆกับสชีนดิเดยีวเท่านัน้ รวมไปถงึพู่กันทีเ่อาไวม้าสกห์รอืกันส ี
ก็ควรจะเป็นคนละอันกับพู่กันทีใ่ชเ้พนท์ แปรงทีใ่ชเ้พนทส์นี ้ามันหรอืสอีะครลิคิ
โดยมากจะท ามาจากขนหมู(hog)ซึง่หยาบกว่าแปรงสนี ้า เพราะสนี ้ามัน

กับอะครลิคิโดยสว่นมากตอ้งการแสดงฝีแปรง

2.ไม่ควรวางพู่กันทิง้ไวแ้นวตัง้ในภาชนะบรรจุน ้า หรอื แกว้น ้า ไม่ว่าจะเปียก
หรอืแหง้ก็ตาม ไม่ควรท าไม่ว่าจะวางไวก้ีน่าทกี็ตาม เวลาท างาน ใหว้างพู่กัน
ขนานกับพืน้ หรอืวางไวบ้นทีว่างพู่กัน

3.ไม่ควรแชพู่่กันในสเีป็นเวลานานๆ มันจะท าใหเ้กดิ capillary action (การทีส่ี

ถูกดูดไหลยอ้นกลับขึน้มาบนพู่กัน ไปยังปลอกพู่กัน ซึง่ท าใหล้า้งสอีอกยาก) 
เมือ่แปรงถูกจุ่มลงไปในสซีกัพักก็สามารถเพนทไ์ดแ้ลว้

วธิใีนการรกัษาพู่กนั



4.ไม่ควรจุ่มพู่กันทิง้ในน ้าบรเิวณเลยปลอกพู่กันขึน้ไป น ้าจะไหลซมึขึน้ไปบรเิวณ
ปลอกพู่กันอกีฝ่ังหนึง่จนไปถงึกาวทีเ่ชือ่มระหว่างหัวพู่กันกับดา้มพู่กันและปลอก
พู่กันกับดา้ม ท าใหพู้่กันเกดิรอยแตกหักหรอืดา้มหลวมได ้

5.ท าใหห้ัวพู่กันเปียกจนชุม่กอ่นการใชง้าน ไม่ควรจุ่มพู่กันแหง้ลงสทีีย่ังแหง้กรัง
อยู ่ปาดพู่กันไปบรเิวณสว่นลา่งของทีใ่สน่ ้า เพือ่ท าใหฟ้องอากาศดา้นในพู่กัน
หายไป และวางไวบ้รเิวณทีว่างพู่กันเมือ่ตอ้งการใชง้าน

6.เมือ่หัวพู่กันจุ่มสแีละพรอ้มเวลาทีจ่ะลงสแีลว้ ควรลงสทัีนท ีเป็นการลา้งเอาสทีี่
ตดิบรเิวณปลอกออก และอยา่ชีห้ัวพู่กันขึน้

7.ลา้งพู่กันบ่อยๆในขณะทีท่ างานในภาชนะใสน่ ้าชนาดใหญ่ ถอืพู่กันตรงๆโดยที่
ระวังดา้มพู่กันไม่ควรจะอยูใ่นน ้า วนพู่กันในน ้า บรเิวณหัววนใหเ้ร็ว วางพู่กันบรเิวณ
ขอบภาชนะใสน่ ้า ถา้เห็นสไีหนไหลออกมาใหล้า้งใหม่ หรอืเปลีย่นน ้าทีล่า้งพู่กัน
ใหม่

วธิใีนการรกัษาพู่กนั



8.เมือ่คุณลา้งพู่กันแลว้ ใหเ้ขย่าพู่กันใหส้ะเด็ดน ้าแทนทีจ่ะลูบหรอืซับดว้ยทชิชู่
หนาๆ อย่าดงึและรูดพู่กันดว้ยทชิชูห่นาๆเนื่องจาก ขนพู่กันอาจจะหลดุตดิมา
ดว้ย

9.ถา้ตอ้งการขยีแ้ปรงบนกระดาษ ใหใ้ชแ้ปรงเสยีแลว้หรอืแปรงทีไ่ม่แพงมาก 
(เชน่ ขนหมูป่า) ทีซ่ ือ้มาเพือ่ใชใ้นการท าอย่างนี้โดยเฉพาะ

10.ถา้ใชส้นี ้าแบบตลับแข็ง อย่ากดพู่กันบรเิวณดา้นบนสทีีแ่ข็งนัน้ หรอืจิม้
แปรงลงสทีีอ่ัดแข็งตรงๆ ใหใ้สน่ ้าลงไปบนสอีัดแข็งใหเ้ปียกชุม่กอ่น และจุ่มลง
สใีนทศิทางเดยีวกับทีเ่ราเพนท์

11.ลา้งและปรับรูปร่างของพู่กัน เมือ่งานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เสมอ โดยใชน้ ้าอุ่น
เล็กนอ้ยและสบู่อ่อนๆ (ไม่ควรเอาผงซักฟอกมาใช)้ อาจจะใชเ้ป็นแชมพูเด็กก็
ได ้

วธิใีนการรกัษาพู่กนั



12.เอาพู่กันวางผึง่ลมเอาไว ้ หัวพู่กันทีไ่ม่มคีวามยดืหยุ่นหรอืขนยาวนัน้ เชน่ 
พู่กันขนกระรอก หรอืขนแพะแบบญีปุ่่ น จะแหง้เร็วขึน้เมือ่เราแขวนดา้มใหห้ัว
หอ้ยลง เพือ่ทีจ่ะท าใหค้วามชืน้ไกลออกจากปลายดา้มไปจนถงึปลายพู่กัน

13.อย่าเก็บพู่กันทีไ่ม่แหง้ไวบ้รเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทนอ้ย เนื่องจากพู่กันจะขึน้
รา และท าใหข้นพู่กันเสือ่มสภาพ

14.รักษาพู่กันขนสังเคราะหใ์หเ้หมอืนกับพู่กันขนสัตว ์กฏคอืหา้มวางพู่กันทิง้
ไวโ้ดยเอาดา้นหัวลง

วธิใีนการรกัษาพู่กนั



กระดาษทีใ่ชใ้นการวาดและระบายสนี ้า



ผา้ใบหรอืแคนวาส


