


 

 

 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์พระสาทิสลักษณ์   

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ด้วยเทคนิคการเขียนสีน้้ามันบนผ้าลินิน 

 

 

 

 

โดย 

 

นายลาภ อ้าไพรัตน์ นายชา่งศิลปกรรมช้านาญงาน  

กลุ่มจิตรกรรม ส้านักชา่งสิบหมู่ กรมศิลปากร 

 

 

 

 



ขั้นตอนการสร้างสรรค์พระสาทิสลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ด้วยเทคนิคการเขียนสีน้้ามันบนผ้าลินินขนาด ๙๐ x ๗๐ เซนติเมตร 

โดย นายลาภ อ้าไพรัตน์ นายช่างศิลปกรรมช้านาญงาน กลุ่มจิตรกรรม สา้นักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 

ภาพคนเหมือน (Portrait)  

หรือภาพเหมือน หมายถึงภาพวาดเขียน ภาพถ่าย รูปสลักและศิลปะแสดงลักษณ์อื่นๆ ที่ถ่ายทอดความเหมือนของ

ใบหน้าคนจริง ไม่ว่าจะล่วงลับไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ อาจเป็นภาพทั้งตัวหรือจากศีรษะถึงช่วงอกหรือแค่ส่วนศีรษะเท่านั้น รูป

ประติมากรรมคนเหมือนส่วนใหญ่จะมีขนาดเท่าคนจริงหรือใหญ่กว่าน้ัน ส่วนภาพวาดคนเหมือนมักจะท าขนาดเท่าคนจริง หรือ

บางทีก็ใหญ่กว่า รวมทั้งขนาดเล็กที่เรียกว่า จุลจิตรกรรม (Miniature) ซึ่งนิยมท ากันมาก โดยเฉพาะในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ และ

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ 

  

(ภาพที่ 1) จิตรกรรมภาพเหมือน คุณอนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร :  เทคนิคสีน ้ามันบนผ้าใบ ขนาด ๑๓๕ x ๘๐ เซนติเมตร โดย ลาภ อ้าไพรัตน์  



พระสาทิสลักษณ์ 

ภาพเขียนของบุคคลโดยทั่วไปมักถูกเรียกว่าภาพคนเหมือน ภาพเหมือน รูปเหมือน หรือจิตรกรรมภาพเหมือนบุคคล 

(Portrait) แต่ส าหรับราชาศัพท์ที่ใช้เรียกจิตรกรรมภาพเหมือนส าหรับพระมหากษัตริย์คือ พระบรมรูปเขียน พระบรมฉายา

สาทิสลักษณ์ พระบรมสาทิสลกัษณ์ ซึ่งหากยึดความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค าว่า “บรม” หมายถึง อย่าง

ยิ่ง, ที่สุด (มักใช้น าหน้าค าที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และพระอัครมเหสี เป็นต้น เพื่อแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญ่) 

และค าว่า “สาทิสลักษณ์” หมายถึง ภาพเขียนเหมือนบุคคลจริง ดังนั้นพระบรมสาทิสลักษณ์จึงใช้เรียกพระรูปเขียนของ

พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว โดยราชาศัพท์ของจิตรกรรมภาพเหมือนส าหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือสมเด็จพระ

บรมราชินี ใช้ค าว่า พระรูปเขียน พระสาทิสลักษณ์   

 

(ภาพที่ 2) พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : เทคนิคสีน ้ามันบนผ้าลินิน ขนาด ๖๐ x ๔๐ เซนติเมตร                            

โดย ลาภ อ้าไพรัตน์  



 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

พระฉายาลักษณ์ต้นแบบ : การเขียนพระสาทิสลักษณ์ให้งามสง่าสมพระเกียรติยศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระฉายา

ลักษณ์ (ภาพถ่าย) ต้องมีความชัดเจนในรายละเอียดพอสมควร เพราะการเขียนพระสาทิสลักษณ์มีความแตกต่างจากการเขียน

ภาพเหมือนบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะพระสาทิสลักษณ์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงฉลองพระองค์เต็มพระอิสริยยศ ซึ่งไม่ได้แค่

ถ่ายทอดให้มีความเหมือนสมจริงเพียงอย่างเดียวแต่อารมณ์ของภาพจ าเป็นต้องถ่ายทอดความองอาจและสง่างามออกมาอย่าง

สมพระเกียรติยศที่สุด อันถือเป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมา 

 

 

(ภาพที่ 3) ต้นแบบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

 

ส าหรับพระฉายาลักษณ์ต้นแบบจิตรกรอาจเขียนคัดลอกจากภาพถ่ายต้นแบบ ในขณะที่จิตรกรบางคนเขียนภาพจาก

อุปกรณ์มีเดีย (Media) เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสะดวกของจิตรกร

เป็นหลัก  โดยพระฉายาลักษณ์ต้นแบบนี้ผู้เขียนได้มาจากภาพปกปฏิทินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นภาพพระราชทาน 

หนังสือแสดงรายละเอียดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับการสร้างสรรค์พระ

สาทิสลักษณ์ เพราะการเขียนพระสาทิสลักษณ์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงฉลองพระองค์โดยมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับบน

ฉลองพระองค์การสร้างสรรค์ต้องด าเนินไปอย่างรู้ลึกและเข้าใจจริงในความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพราะหากเขียนไม่

ถูกต้องความหมายในช้ันพระยศหรือความหมายของเหรียญที่ระลึกก็จะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไม่ถูกต้องเช่นกัน จิตรกรที่เขียน

พระสาทิสลักษณ์จึงจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะและความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึกให้เข้าใจ ถ่องแท้อยู่

เสมอ 



 

 

(ภาพที่ 4) หนังสือแสดงรายละเอียดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สีน้้ามัน (Oil Colors) : เป็นสีที่ผลิตข้ึนจากผงเนื้อสีจากธรรมชาติผสมกับน้ ามันลินสีด (Linseed Oil) ซึ่งท าจากเมล็ด

ต้นแฟล็ก (Flax) ที่น ามาท าผ้าลินิน เมล็ดต้นแฟล็กมีคุณสมบัติในการละลายหมึกและสี หรือบางครั้งใช้ผงเนื้อสีผสมกับน้ ามัน

จากดอกค าฝอยหรือต้นแสด (Safflower) หรือน้ ามันจากดอกป๊อปปี้ (Poppy) หรือน้ ามันพืชชนิดอื่นที่แห้งแล้วจับตัวเป็นเยื่อ

แข็ง จากนั้นจึงท าให้เนื้อสีเป็นครมีข้นเนื้อละเอียด ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ สารเร่งความแห้งส าหรับสีทีแ่ห้งช้า หรือเติมสารท าใหอ้ยู่

ตัวหรือเพิ่มความยืดหยุ่น เช่น ไข สารคล้ายข้ีผึ้ง เช่น อะลูมินัมสเตียเรต  (Aluminum Stearate) เพื่อท าให้สีมีเนื้อครีมข้น

สม่ าเสมอกัน  

   

(ภาพที่ 5) สีน า้มัน : ปัจจุบันถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบหลอดเพ่ือให้ง่ายส้าหรับจิตรกรในการน้ามาใช้งานและเก็บรักษา  

สีน้ ามันได้ถูกพัฒนาข้ึนในยุคแรกของสมัย Renaissance (ค.ศ. ๑๔๕๐ – ๑๖๐๐) ในสมัยนั้นยังมีศิลปินที่นิยมท าสี

น้ ามันข้ึนเองเพื่อให้ได้โทนสีที่ต้องการโดยใช้ผงเนื้อสีมาบดให้เข้ากันกับน้ ามันลินสีด ส่วนสีน้ ามันที่โรงงานผลิตข้ึนจะท าเป็น

หลอดที่มีขนาดใหญ่เล็กต่างกันเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานและเก็บรักษา 

 



ปัจจุบันสีน้ ามันถูกพัฒนาให้มีโทนสีที่หลากหลายมากขึ้น เนื้อสีบางสีที่ไม่สามารถผสมได้ผู้ผลิตสีก็พยายามคิดค้นและ

ผลิตออกมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของจิตรกร ซึ่งมีทั้งสีโปร่งและสีทึบแสงโดยไม่ต้องใช้น้ ามันสื่อผสม (Medium) เข้าช่วย

ละลายเนื้อสี สีน้ ามันที่น าเข้ามาจัดจ าหน่ายในประเทศไทยมีหลายเกรดหลายยี่ห้อ ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานและความทนทาน

ที่แตกต่างกัน และปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานศิลปะของไทยที่พยายามคิดค้นและผลิตสีน้ ามันออกมาเพื่อให้จิตรกรได้ใช้งานโดย

ไม่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

สีน้ ามันมีคุณสมบัตเิหนียวข้น เนื้อสีเป็นมวล แหง้ช้า เมื่อน ามาระบายโดยผ่านการผสมกับน้ ามันลินสีด (หรือน้ ามันสน 

ฯลฯ) เพื่อลดความหนืดลงสีจะมีลกัษณะเป็นมันและโปร่งใส สามารถระบายทบัซ้อนได้เรื่อยๆ โดยพื้นช้ันแรกจ าเป็นต้องมีเนื้อสี

ที่บางกว่าช้ันถัดไป ไม่อย่างนั้นสีช้ันนอกอาจจะแตกลายงาตลอดจนอาจจะแตกรอ่นได้ ข้อดีของสีน้ ามันคือโทนสีที่ผสมในจานสี

กับโทนสีทีร่ะบายลงบนพื้นเฟรม เมื่อแห้งสนิทจะมีโทนสทีี่ไม่แตกต่างกัน 

สีน้ ามันเป็นสทีี่เขียนแล้วไม่แห้งในทันที แต่จะใช้เวลาแหง้ในภายนอกประมาณ ๒ – ๓ วัน ระหว่างนี้จิตรกรจึงมีเวลา

เขียนเพื่อเช่ือมต่อเนือ้สีได้อย่างอิสระ ส่วนเนือ้สีช้ันในอาจใช้เวลาในการแห้งตัวมากกว่าน้ัน ในกรณีที่จิตรกรเขียนภาพแบบเน้น

ใช้เนื้อสีหนาระบายลงไปเนื้อสีช้ันในอาจใช้เวลาแห้งสนิทเปน็ปี   

งานจิตรกรรมที่เน้นเขียนเป็นผลงานขนาดใหญ่และต้องการเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆ จิตรกรจึงมักเลือกใช้สีน้ ามันมา

เป็นสื่อในการสรา้งสรรค์ เพราะนอกจากจะเหมาะกับการเขียนเก็บรายละเอียดไปเรือ่ยๆ แล้วสีน้ ามันยังเป็นสีที่มีความคงทนเก็บ

รักษาได้อย่างยาวนาน 

น้้ามันลินสีด (Linseed Oil) : เป็นน้ ามันหลักที่ใช้ในการผสมสี เนื่องจากสีน้ ามันเป็นสีที่มวลแน่นและหนืดต่างจากสี

ชนิดอื่นๆ ดังนั้นการใช้น้ ามันลินสีดเข้ามาช่วยท าละลายเนื้อสีเพื่อคลายความหนืดและลื่นข้ึนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

 

 

(ภาพที่ 6) น า้มันลินสีด 



ส าหรับการร่างภาพหรือข้ึนรูปจิตรกรอาจใช้น้ ามันประเภทอื่นมาท าละลายเนื้อสีนอกเหนือจากน้ ามันลินสีด เช่น 

น้ ามันสน ทินเนอร์ หรือน้ ามันโซเวนท์ หวังเพื่อให้เนื้อสีช้ันแรกมีความโปร่งและบางซึ่งคุณสมบัติน้ีน้ ามันลินสีดท าไม่ได้ 

ผ้าลินิน (Linen) : ผลิตจากใยลินินจากต้นแฟล็ก เป็นผ้าใบส าหรับจิตรกรรมที่มีคุณภาพดีเพราะแข็งแรงทนทาน 

คุณภาพไม่ผันแปรตามสภาพภูมิอากาศ ยึดจับสารรองพื้นได้ดี แม้รองพื้นแล้วก็ยังสามารถมองเห็นพื้นผิวของเนื้อผ้าที่โดดเด่น

จากเส้นทอที่อาจจะหยาบหรือละเอียดได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ส าคัญของเนื้อผ้าลินิน  

 

(ภาพที่ 7) ผา้ลินิน 

ผ้าลินินที่ไม่ฟอกสีมักเป็นสินค้าน าเข้าจากประเทศเบลเยียมและไอร์แลนด์ ผ้าลินินที่เนื้อแน่นน้ าหนักมากเป็นผ้าที่มี

คุณภาพดีเป็นที่นิยมกว่าผ้าที่เบาและเนื้อโปร่ง ปัจจบุันนิยมผ้าทอลายหนึ่งซึ่งมีเส้นยืนและเส้นนอนขนาดเท่ากัน ส่วนผ้าลายสอง

หรือลายเฉียงซึ่งทอทับเส้นขวางสองเส้นน้ันเป็นที่นิยมในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ และต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ 

จิตรกรรมในอดีตนิยมเขียนสีน้ ามันลงบนแผ่นไม้ (Panel Painting) อาจเป็นไม้แผ่นเดียวหรือไม้หลายแผ่นเช่ือมต่อกัน

เป็นเนื้อเดียว ด้วยเช่ือว่าการเขียนจิตรกรรมลงบนแผ่นไม้จะมีความคงทนถาวรกว่าการเขียนลงบนพื้นผิวใดๆ จนกระทั่ง

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ผ้าใบก็ได้รับความนิยมเข้ามาแทนที่การเขียนภาพลงบนแผ่นไม้ แต่ไม่ว่าผ้าใบเขียนภาพจะถูกพัฒนาให้มี

คุณสมบัติที่ดีเพียงใดปัจจบุันก็ยังมีจติรกรที่ยังนิยมเขียนภาพบนแผ่นไม้อยู่ ด้วยเพราะเหตุผลและรสนิยมทางศิลปะที่แตกต่างกัน

ไป 

นอกจากจิตรกรจะเขียนรูปบนผ้าใบที่ถูกขึงให้ตึงบนกรอบขึงผ้าใบแล้ว ยังมีจิตรกรที่นิยมเขียนภาพบนผ้าใบที่หุ้มบนไม้

หรือผนึกลงบนแผ่นไม้อีกที เพราะจิตรกรต้องการให้พื้นผิวบางอย่างปรากฏลงในภาพ ซึ่งพื้นผิวเหล่าน้ันไม่สามารถท าได้เองตาม

ความจงใจ หรือหากท าได้ก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติมากนัก ตลอดจนจิตรกรบางคนต้องการเน้นฝีแปรงด้วยน้ าหนักมือที่หนัก 

ดังนั้นการผนึกผ้าใบบนแผ่นไม้เพื่อรองรับการเขียนจึงเป็นการตอบโจทย์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 



 

กรอบขึงผ้าใบ (Frame, Stretcher) : กรอบไม้ที่จิตรกรใช้ขึงผ้าใบให้ตึงโดยการตรึงผ้าใบให้หุ้มกรอบจนตึงแล้วตอก

หมุดรอบๆ กรอบ (ปัจจุบันจิตรกรอาจใช้เครื่องยิงแม็กไฟฟ้าเข้าช่วยยึดผ้าใบเข้ากับกรอบขึงผ้าใบ) โดยมากจะท าข้ึนด้วยไม้ที่มี

น้ าหนักเบาแต่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนก็ไม่เกิดการหดตัวหรือบิดงอของไม้ มีทั้งขอบตั้งยก

สูงและขอบกรอบแนวนอนกางออกเปน็ปีก มุมกรอบจะบากเป็นมมุ ๔๕ องศาประกบกันพอดี กรอบขึงผ้าใบส าเรจ็รปูทีมุ่มกรอบ

จะมีไม้ลิ้นและร่องสวมเข้าด้วยกัน แต่จิตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมกรอบส าเร็จรูปเพราะมีขนาดที่ตายตัว จิตรกรอาชีพมักสร้างกรอบ

ขึงผ้าใบข้ึนมาเองโดยอาจสร้างข้ึนด้วยตัวเองหรืออาจก าหนดขนาดและจ้างวานให้ร้านท ากรอบรูปช่วยสร้างข้ึนมา เพื่อจะได้

ขนาดกรอบที่ต้องการซึ่งเหมาะสมกับลักษณะผลงานที่จะสร้างสรรค์ 

 

 

(ภาพที่ 8) กรอบขึงผ้าใบ 

 

พู่กัน (Brush) : เครื่องมือที่ใช้ระบายสี ประกอบด้วยขนหมูหรือขนสัตว์อื่นที่มัดเป็นกระจุกแล้วติดด้วยกาวหรือ

สารละลายพลาสติกยึดติดกับปลอกโลหะที่หุ้มอยู่ปลายด้ามไม้ ปัจจุบันมีการประดิษฐ์ขนพู่กันจากเส้นใยสังเคราะห์ประเภท

ไนลอน (Nylon) เพื่อรองรับความต้องการของจิตรกร แม้ว่าในปัจจุบันพู่กันเป็นสินค้าที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมแต่ก็ยังต้อง

ท าด้วยช่างมีฝีมือที่มีความช านาญเฉพาะทางอยู่  

 

 



 

 

(ภาพที่ 9) พู่กัน : พู่กันกลมด้ามสั นมีหน้าเก็บรายละเอียดในระยะใกล้ พู่กันแบนด้ามยาวมีหน้าที่เขียนภาพกว้างในระยะห่างออกมา 

 

พู่กันส าหรับเขียนสีน้ ามันขนาดและมีรูปร่างแตกต่างกันตามหน้าที่การใช้งาน มีทั้งพู่กันกลมด้ามสั้น ซึ่งมีหน้าที่เขียนใน

ระยะใกล้เพื่อเก็บรายละเอียด และพู่กันแบนด้ามยาว มีหน้าที่เขียนในระยะที่ห่างออกมาเพื่อดูภาพมุมกว้างและเขียนภาพร่าง

เพื่อข้ึนรูปโดยรวม ขนพู่กันที่นิ่มและแข็ง สั้นและยาวก็มีหน้าที่การท างานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ในการท างาน

ของจิตรกรเป็นหลัก  

จานสี (Palette) : เป็นอุปกรณ์ที่จิตรกรใช้ใส่สีเพื่อเตรียมการผสมหรือระบาย มักท าจากไม้เนื้อเบา (แต่ปัจจุบันนี้ท า

จากพลาสติกหรือแผ่นอลูมิเนียม) จิตรกรบางคนก็นิยมใช้แท่นหินอ่อนหรือแก้วแทนไม้ 

ส าหรับจิตรกรรมสีน้ ามันจานสีจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตรกรรมประเภทอื่น เพราะเนื้อสีน้ ามันมีความหนืดกว่าสี

ประเภทใดๆ ดังนั้นจานสีน้ ามันจึงยากที่จะมีลักษณะและขนาดที่ตายตัว ส่วนใหญ่จิตรกรที่นิยมเขียนภาพสีน้ ามันมักนิยมสร้าง

จานสีข้ึนมาเองโดยมีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการท างาน โดยอาจใช้หินอ่อน แก้ว พลาสติก กระดาษไข หรือไม้ 

ฯลฯ ดัดแปลงเป็นจานสีน้ ามันตามความถนัด 

     

(ภาพที่ 10) จานสีน ้ามันในลักษณะตา่งๆ 

 



 

ดินสอร่างภาพ : ใช้ร่างภาพเพื่อหาโครงสร้างที่ชัดเจนก่อนระบายสีทับลงไป อาจเป็นดินสอเกรด B ที่ไม่มีความเข้มด า

ในตัวเองมากนัก เพื่อความใสและสะอาดของเนื้อสีที่ระบายทับในล าดับถัดมา โดยดินสอร่างภาพอาจเป็นดินสอสีก็ได้ และจิตร

กรบางคนอาจมองข้ามอุปกรณ์นี้ไปโดยใช้พู่กันและสีในการร่างภาพแทน โดยเฉพาะการเขียนภาพสดจากของจริงหรือสถานที่

จริง 

 

   

(ภาพที่ 11) ดินสอร่างภาพ (ซ้าย) ดินสอสีร่างภาพ (ขวา) 

 

เกรียงผสมสี (Palette Knife) : เป็นอุปกรณ์ที่มีใบเหล็กกล้าผสมบางเรียวยาวปลายมน ด้ามไม้เนื้อแข็ง มีหลายขนาด 

มีไว้ส าหรับตีเนื้อสีหรือผสมสีน้ ามันให้เข้ากัน เพราะหากน าพู่กันมาขยี้เนื้อสีเพื่อผสมสีขนของพู่กันอาจถูกท าลายให้เสียหายได้ 

แต่ก็มีจิตรกรที่นิยมน าเกรียงมาปาดสีลงบนผ้าใบแทนพู่กันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมเช่นกัน  

 

(ภาพที่ 12) เกรียงผสมสี 



ขนาดของเกรียงผสมสทีี่นิยมน ามาตีสีมใีบยาวประมาณ ๓ – ๔ นิ้ว เกรียงผสมสีบางชนิดก็มีใบตรงจากด้าม บางชนิดก็มี

ใบหักงอท ามุมกับด้ามเพื่อป้องกันมิให้ข้อต่อนิ้วสัมผัสกับเนื้อสี เกรียงปาดสี (Spatula) ซึ่งมีใบยาว ๖ – ๘ นิ้ว ใช้ส าหรับผสมสี

กับสารผสมสีในปริมาณมากๆ 

น้้ามันล้างสี : ในอดีตจิตรกรนิยมใช้น้ ามันสน (Turpentine) มาเป็นตัวช่วยในการล้างสีให้หลุดออกจากพู่กันและท า

ความสะอาดพื้นที่ในการท างาน บ้างก็ใช้ทินเนอร์ (Thinner) เพราะน้ ามันทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติกัดเนื้อสีให้สลายจากการเป็น

มวลและหลุดร่อนออกจากพู่กันได้ง่าย แต่น้ ามันทั้งสองประเภทนี้มีกลิ่นฉุนแรง ส่งผลลบต่อสุขภาพส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน

ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ท าให้จิตรกรบางคนมีอาการแพ้จนต้องใช้ผงซักฟอกหรือน ายาล้างจานที่มีคุณสมบัติละลาย

ความมันมาเป็นน้ ายาล้างสีแทน  

 

   

(ภาพที่ 13) น า้มันล้างสี : น ้ามันสน (ซ้าย) ทินเนอร์ (กลาง) และโซเวนท ์(ขวา) 

 

ปัจจุบันจิตรกรนิยมใช้น้ ามันโซเวนท์ (Solvent) มาเป็นน้ ามันล้างสี เพราะละลายเนื้อสีจากปลายและโคนพู่กันได้ดีโดย

ไม่ท าลายขนพู่กันและไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนน้ ามันสน 

ถ้วยล้างพู่กัน (Brush Cleaners) : ภาชนะใส่น้ ามันสนหรือสารละลายสีชนิดอื่นที่ใช้ล้างพู่กัน ภาชนะที่ใช้ล้างพู่กันสี

น้ ามันแบบมาตรฐานเป็นกระป๋องอลูมิเนียมสองช้ัน ช้ันนอกเป็นกระป๋องก้นลึก ส่วนช้ันในเป็นภาชนะที่มีก้นเป็นตะแกรงตื้นกว่า

ช้ันนอก ตะแกรงดังกล่าวใช้เป็นที่ครูดพู่กันในขณะท าความสะอาด สีที่ติดอยู่ปลายพู่กันจะถูกขย้ีให้หลุดร่วงและตกตะกอนที่ก้น

กระป๋อง ท าให้สารละลายสีไม่ขุ่นมัวจนติดขนพู่กัน ถ้าถ้วยล้างพู่กันมีช้ันเดียวจะท าให้ขนพู่กันไม่สะอาด ความไม่สะอาดของขน

พู่กันจะส่งผลให้สีสันภาพไม่เป็นไปดังที่จิตรกรตั้งใจขณะสร้างสรรค์ผลงาน  



   

(ภาพที่ 14) ถว้ยล้างพู่กันแบบมาตรฐาน (ซ้าย) และถ้วยล้างพู่กันแบบใช้ของใช้ใกล้ตัวมาประยุกต์ (ขวา) 

 

ผ้าเช็ดสี (Wipes) : เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญในการท างานศิลปะไม่น้อย เพราะส าหรับการเขียนภาพสีน้ ามันผ้าเช็ด

สีจ าเป็นต้องท าหน้าที่เช็ดสีและเช็ดน้ ามันจากปลายพู่กันเพื่อรักษาความสะอาด ผ้าเช็ดสีอาจเป็นผ้าเหลือใช้จากเสื้อผ้าที่สวมใส่

หรืออาจเป็นผ้าใหม่ที่จงใจน ามาเป็นผ้าเช็ดสี เพื่อความสะดวกในการใช้งานจิตรกรจะไม่เลือกใช้ผ้าผืนใหญ่นัก และผ้าเช็ดสีควร

จะมีเนื้อผ้าที่ซึมซับน้ าได้ดี 

 

(ภาพที่ 15) ผ้าเช็ดส ี

 

 ผ้ากันเป้ือน (Apron) : ผ้ากันเปื้อนส าหรบัสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะกับผ้ากันเปื้อนส าหรับท าอาหารมีความแตกต่างกัน

แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายกันก็ตาม เพราะมีจุดประสงค์ในการท างานไม่เหมือนกันเนื้อผ้าของผ้ากันเปื้ อนจึงมีความจ าเป็นต้อง

แตกต่าง ผ้ากันเปื้อนส าหรับเขียนภาพสีน้ ามันควรมีเนื้อผ้าที่หนาพอสมควรเพื่อป้องกันไม้ให้สีน้ ามันและน้ ามันเปรอะเปื้อน

เสื้อผ้าและร่างกายของจิตรกร ขณะจิตรกรสร้างสรรค์ผลงานอย่างลืมตัวบางครั้งผ้ากันเปื้อนก็ถูกเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นผ้าเช็ดสีได้

เช่นกัน 



 

(ภาพที่ 16) ผ้ากันเป้ือน 

ในอดีตผ้ากันเปื้อนจะมีลักษณะเป็นเสื้อคลุมยาวคล้ายเสื้อกาวน์ (Gown) ของแพทย์ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับจิตรกรที่มี

ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเมืองหนาว ส่วนชาวเอเชียซึ่งมีภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อนไม่นิยมผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อกันเปื้อนรูปแบบดังกล่าว 

ไม้รองมือ (Handrest) : โดยมากศัพท์ที่คุ้นเคยของจิตรกรมักเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่า ‘สะพานมือ’ หรือ ‘สะพานรองมือ’ 

เป็นอุปกรณ์ที่คอยค้ ายันมือหรือข้อมือหรือข้อศอกเพื่อให้จิตรกรท างานได้ง่ายข้ึนโดยมือไม่กดทับลงบนผลงาน เป็น

เครื่องมือเช่ือมต่อระหว่างทักษะกับผลงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไม่สะดุด มักท าข้ึนด้วยไม้ตรงยาวโดยปลายไม้ด้านบนจะเป็น

รูปตัว T เพื่อยึดเกี่ยวกับขอบผลงานไม่ให้เลื่อนไปมา   

   

(ภาพที่ 17) ไม้รองมือ 

จิตรกรมักสร้างสรรค์ไม้รองมือข้ึนมาใช้งานเอง ยังไม่มีบริษัทอุปกรณ์เครื่องเขียนใดที่คิดสร้างสะพานมือข้ึนมาจัด

จ าหน่ายอย่างจริงจัง เพราะสะพานมือไม่มีความเป็นสากล ไม่ใช่ว่าจะหยิบจับอันไหนของใครก็ใช้งานได้ สะพานมือที่จิตรกร

เลือกท าข้ึนเองนั้นจะถูกก าหนดรูปทรง ขนาด และน้ าหนักตามความสะดวกในการใช้งานจริง และจะถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนไป

เรื่อยๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ไม่มีความตายตัว 



 

ขาตั้งเขียนภาพ (Easel) : ใช้รองรับกรอบผ้าใบในขณะที่จิตรกรท างาน เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวก

ให้กับจิตรกรขณะสร้างสรรค์ผลงาน ขาต้ังวาดภาพมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ขาตั้ง

ในห้องปฏิบัติงาน (Studio Easel)  มีขนาดสูงใหญ่ มีน้ าหนักมาก มักมีล้อที่ฐานส าหรับเคลื่อนย้ายไปมา รองรับการเขียนภาพ

ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเขียนนานในห้องปฏิบัติงาน, ขาตั้งแบบพกพา (Outdoor Easel) มักมีสามขา มีไว้ส าหรับร่างภาพ

ภายนอกอาคาร มีขนาดพอดี น้ าหนักเบาและกะทัดรัด ขาสามารถพับเก็บได้ พกพาง่าย, ขาตั้งเขียนภาพแบบตั้งโต๊ะ (Table 

Easel) มีขนาดเล็ก มีพนักตั้งรูปทรงสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม อาจไม่มีขาแต่มีฐานมั่นคงในการวางบนโต๊ะ สามารถพับเพื่อ

ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บหรือน าไปใช้ติดตัว มีไว้ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานบนโต๊ะภายในห้องท างาน ฯลฯ 

 

 

(ภาพที่ 18) ขาตั งเขยีนภาพ 

 

น้้ามันชักเงา (Vanish) : หรือน้ ามันเคลือบภาพเมื่อเขียนเสร็จและสีน้ ามันแห้งสนิทแล้ว เคลือบเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง

สายตาให้กับผลงานจิตรกรรม สร้างมิติต้ืนลึกให้เกิดข้ึน ถ้าเคลือบภาพในขณะที่สียังไม่แห้งก็อาจสร้างปัญหาให้กับผลงานได้ใน

ภายหลัง เป็นสารละลายที่หงุยาง (ไม้) ผสมกับสารระเหยเร่งความแห้ง น้ ามันชักเงาสมัยใหม่ผลิตจากยางสังเคราะห์ เมื่อระบาย

ลงบนผิวพื้นจะแข็ง แห้งเร็ว และมันวาว มีลักษณะเป็นเยื่อโปร่งใสเคลือบปกป้องผิววัตถุและป้องกันแสง UV น้ ามันชักเงามีทั้ง

แบบเคลือบแล้วมันวาว (Gloss) และเคลือบแล้วด้าน (Matte) แต่ส าหรับภาพจิตรกรรมสีน้ ามันจิตรกรมักนิยมเคลือบแบบมัน

วาวมากกว่า เพราะเป็นการแสดงคุณสมบัติของเนื้อสีน้ ามันให้มีความมันวาวสม่ าเสมอทั่วเท่ากันทั้งภาพ 

 



 

 

(ภาพที่ 19) น า้มันชักเงา 

 

น้ ามันชักเงามีทั้งแบบสามารถเขียนแก้ไขได้เมื่อเคลือบภาพแล้ว และมีทั้งเคลือบถาวรในแบบที่แก้ไขไม่ได้อีก การ

ระบายเคลือบควรใช้แปรงขนนุ่มหน้ากว้างระบายไปมาจากข้างบนลงข้างล่างหรือจากด้านซ้ายไปด้านขวาเป็นล าดับ ถ้าระบาย

สะเปะสะปะไม่เป็นล าดับเมื่อน้ ามันชักเงาแห้งสนิทจะมีเงาสะท้อนเป็นคลื่นไม่สม่ าเสมออันอาจลดคุณค่าผลงานลงไปโดยไม่ได้

ตั้งใจ  

พ้ืนท่ีเขียนสีน้้ามัน (Studio) : ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน้ ามันมีความแตกต่างจากการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมประเภทอื่น เนื่องจากสีน้ ามันมีน้ ามันและสารระเหยหลายชนิดเป็นสื่อผสมจึงอาจส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของจิตร

กรหากมีพื้นที่ท างานที่แอดอัดและอากาศถ่ายเทได้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการเขียนภาพสีน้ ามันในห้องปรับอากาศที่มีพื้นที่ปิด

เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรท า เพราะมวลหนักของสีน้ ามันและไอระเหยของน้ ามันผสมสีอาจสะสมเป็นตะกอนภายในร่างกายของ

จิตรกรผ่านการสูดดมได ้ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นพื้นที่ในการเขียนสีน้ ามันจึงควรมีลักษณะที่เปิดโล่ง โปร่ง มีลม

ผ่านเล็กน้อย อากาศถ่ายเทได้ง่าย ถ้าพื้นที่ท างานอยู่ใกล้ร่มไม้หรือกลุ่มต้นไม้ก็ยิ่งเป็นเรื่องดี เพราะต้นไม้บางชนิดจะช่วยดูดซับ

ละอองน้ ามันได้ในขณะสร้างสรรค์ผลงาน 



 

(ภาพที่ 20) พื นที่เขยีนสีน ้ามัน 

 

แสง  (Light) : นอกเหนือจากวัสดุอุปกรณ์หลกัในการเขียนภาพแล้ว แสงสว่างที่เสถียรและเพียงพอเปน็สิ่งส าคัญที่ช่วย

ให้การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เพราะถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอจะท าให้จิตรกรจ าแนกความละเอียด

ของโทนสีไม่ออก เก็บรายละเอียดได้ไม่เต็มที่ และอาจส่งผลให้สายตาของจิตรกรเสื่อมได้ก่อนวัยอันควร  

สังเกตได้ว่าการเขียนภาพในเวลากลางวันและกลางคืนความอิสระในการสรา้งสรรค์ผลงานจะมีความแตกต่างกัน เพราะ

เวลากลางวันแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์จะช่วยให้มองเห็นสี น้ าหนัก โครงสร้าง และรายละเอียดได้อย่างเต็มตาโดยไม่ต้องใช้

ต้นแสงใดๆ ช่วย จึงท าให้คุณภาพของผลงานมีความเสมอต้นเสมอปลาย แต่ถ้าเป็นการท างานในเวลากลางคืนแสงและสีของ

บรรยากาศภายในพื้นที่การท างานย่อมผันแปรไม่แน่นอน อันจะสร้างความล าบากนานัปการให้กับจิตรกร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จิตรกรต้องหาแสงไฟที่จ าลองจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน (Day Light) มาใช้งาน เพื่อให้แสงสว่างของภาพรวมใกล้เคียงแสง

ธรรมชาติจากดวงอาทิตย์มากที่สุด 

แสงสว่างจากธรรมชาติในเวลากลางวันที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแสงสว่างจากทางทิศเหนือตามหลักทฤษฎีแสงของ 

ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เพราะ ‘แสงเหนือ’ เป็นแสงสว่างที่มีความเสถียรตลอดทั้งวัน เป็นแสงที่ใสสะอาดปราศจากความ

สว่างจ้าและเงาตกกระทบ ไม่ว่าภูมิอากาศโดยรอบจะเป็นเช่นไรแต่แสงจากทางทิศเหนือก็จะมีระดับแสงที่สม่ าเสมอตลอดทั้งวัน 

หลักการ ‘แสงเหนือ’ เป็นหลักการทฤษฎีแสงที่ส าคัญซึง่สามารถสงัเกตความส าคัญได้จากการสร้างหน้าต่างโล่งกว้างทั้งแผงแทน

ผนังทึบเพื่อรับแสงสว่างจากทางทิศเหนือของห้องเรียนวิชาประติมากรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และห้องปฏิบัติการ

ประติมากรรมของกลุ่มงานประติมากรรม ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 

 

 

 



 

   

(ภาพที่ 21) แสง : ภายนอกของห้องปฏิบัติการประติมากรรมของกลุ่มงานประติมากรรม ส้านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่ออกแบบการสร้างหน้าต่างโล่งกว้างทั งแผงแทน

ผนังทึบเพ่ือรับแสงสว่างจากทางทศิเหนือตลอดวัน 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

๑. คัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยการเขียนในครั้งนี้

ต้องเขียนภาพคู่กับพระบรมสาทสิลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นพระฉายาลักษณ์ของทัง้สองพระองค์จึงจ าเป็นต้องมทีิศทางภาพทีส่อดคล้องกันและ

สมพระเกียรติยศทีสุ่ด   

๒. ร่างภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ลงบนเฟรมผ้าใบขนาดเล็กด้วยโทนสีน้ าตาล เพื่อตรวจดูโครงสร้างและทิศทางของ

แสงเงา ตลอดจนเพื่อค้นหาองค์ประกอบศิลป์ของภาพที่ลงตวั 

    

๓. เมื่อได้องคป์ระกอบภาพที่ตอ้งการแล้วก็ท าการร่างภาพด้วยดินสอสรีะบายน้ าลงบนเฟรมผ้าลินิน - เหตุผลที่ใช้

ดินสอสรีะบายน้ าร่างภาพแทนดินสอด ากเ็พราะดินสอด าอาจทิ้งร่องรอยภาพร่างไว้ในจุดใดจุดหนึง่ทีม่ีเนื้อสีบาง 

อาจแลดูไมเ่รียบร้อยส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานส าคัญ ส่วนดินสอสรีะบายน้ าเมื่อเนื้อดินสอสัมผสัเข้ากับน้ ามัน

เนื้อสจีะถูกท าละลายจนจางหายไป ไม่ทิ้งร่องรอยของภาพรา่งไว้ให้เห็น  



 

๔. เมื่อร่างภาพได้โครงสร้างและรายละเอียดตามต้องการแล้ว ก็ใช้สีน้ ามันโทนซีเปีย (Sepia) ผสมน้ ามันสนร่างภาพ

และใส่น้ าหนักทบัลายเส้นดินสอสีอีกทีเพื่อความคมชัดของเส้นร่าง ข้ันตอนน้ีเปรียบได้กับการวาดเส้น (Drawing) 

ด้วยสี – การใช้น้ ามันสนเข้าผสมสีในข้ันตอนน้ีกเ็พราะต้องการให้เนือ้สีความความโปร่งและบาง เมื่อเกิดการ

ผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ง่าย อีกทั้งความบางของเนื้อสจีะไมส่ร้างอปุสรรคใหก้ับน้ าหนักภาพในล าดับต่อไป 

    

๕. ทิ้งภาพร่างไว้ให้แห้งสนิท เมือ่เวลาลงสีจริงเส้นภาพร่างจะได้ไม่รบกวนเนือ้สีใหม่ทีร่ะบายลงไป ข้ันตอนน้ีใช้เวลารอ

แห้งประมาณ ๒ -๓ วัน  

๖. เนื่องจากสโีดยรวมของฉลองพระองค์เป็นสีโทนร้อน (Warm Color) หากเขียนพระสาทสิลักษณ์ให้เป็นไปตามที่ตา

เห็นทัง้หมดอาจท าใหผ้ลงานส าเรจ็แลดูไมส่บายตาได้ จึงจ าเป็นต้องหาสีโทนคู่ตรงข้ามเข้ามาช่วยลดทอนความร้อน

ของโทนสีลงด้วยการใช้สี Turquoise blue ซึ่งจัดเป็นสีโทนเย็น (Cool Color) มาระบายเคลือบทั่วทั้งภาพในแบบ

โปรง่และบางทีสุ่ด โดยใช้ Medium Quick Drying ผสมกับน้ ามันสนเป็นตัวละลายสเีพื่อให้มีความโปร่งและบาง

ที่สุด   

๗. จากนั้นหาโทนสจีุดศูนย์กลางของภาพด้วยการระบายสเีนื้อลงไปกอ่นสีใดๆ เพราะสเีนื้อทีเ่ป็นศูนย์กลางจะได้

กระจายตัวออกไปทั่วทัง้ภาพช่วยให้ภาพรวมของพระสาทสิลักษณ์มีเอกภาพ (Unity) ด้านการท างานของสี, สงัเกต

ได้ว่าถ้าหากสีร่างภาพทีโ่ปร่งและบางแห้งสนิท เมื่อระบายสทีับลงไปอกีช้ันเส้นร่างจะค่อยๆ ถูกสีในระดบัข้ันต่อไป

ทับหายไป – สีเนื้อบนพระพักตร์ (ใบหน้า) ในข้ันตอนน้ีใช้ Naples yellow hue + Flesh tint + Cadmium 

yellow deep + Zinc white, ส่วนพระเกศา (ผม) พระขนง (ค้ิว) และพระเนตร (ดวงตา) ใช้ Cadmium red 

deep + Burnt sienna ซึ่งเป็นสโีทนรอ้นทั้งหมด 



 

๘. ระบายสีของพื้นหลัง (Background) ด้วยสี Cadmium yellow deep + Sap green permanent ในลักษณะ

โปรง่เพื่อสงัเกตระยะภาพและความสว่างทีเ่หมาะสมบนพระพักตร์, เกบ็รายละเอียดในส่วนทีเ่ป็นเงาตกกระทบบน

พระพักตร์ พระนลาฏ (หน้าผาก) พระกรรณ (ใบหู) พระหน ุ(คาง)และพระศอ (คอ) ด้วย Bright orange + 

Yellow ochre ซึ่งสสี่วนรวมยงัเป็นสีโทนร้อนที่สดใสอยู ่



 

๙. ระบายสี Emerald green +  Cadmium yellow medium + Yellow ochre ลงไปในช่วงไรพระศก (ไรผม) 

พระอุนาโลม (ขนระหว่างค้ิว) และเงาตกกระทบบนพระพักตร์ที่ไม่เข้มจัดมากนักโดยใช้น้ ามันลินสีดเข้ามาผสม

เพื่อใหม้ีเนื้อสีทีเ่ข้มข้นมากขึ้น, ส่วนพระเกศาใช้พู่กันแบนขนาดเล็กระบายสี Cadmium red deep + Burnt 

sienna + Ultramarine ลงไปเพื่อให้แสงเงาบนพระเกศามคีวามชัดเจนและมมีิติมากยิง่ข้ึน – สังเกตได้ว่าข้ันตอน

นี้เริ่มมีสีโทนเย็นเข้ามาแทรกในภาพ 

   

๑๐. เก็บรายละเอียดช้ันแรกในส่วนของดวงพระเนตรด า (ดวงตาด า) ขนพระเนตร (ขนตา) พระขนง และแสงตกกระทบ

บนพระเกศาด้วย Burnt sienna + Ultramarine + Cobalt blue, เพิ่มเงาบนพระพักตร์ใหม้ีมิติมากข้ึนด้วย 

Burnt sienna + Cadmium red medium, ส่วนพระศอยงัอยู่ในจุดทีม่ีแสงน้อย เพิ่มน้ าหนักให้มีความกลมมาก

ข้ึนด้วย Emerald green +  Cadmium yellow medium + Yellow ochre โดยผสม Cadmium yellow 

medium ให้น้อยลง, เพิม่ความสว่างของดวงพระเนตรขาว (ดวงตาขาว) และพระทนต์ (ฟัน) ด้วย Titanium 

white + Cerulean blue เลก็น้อย, สร้างความสดใสชุ่มฉ่ าของพระโอษฐ์ (รมิฝปีาก) ด้วย Cadmium red light 



 

 

 

๑๑. เพิ่มแสงสว่างตกกระทบบนพระพักตร์ด้วย Naples yellow hue + Yellow ochre + Zinc white, เงาตกกระทบ

ในเงามืดบนพระพักตร์ใช้ Cobalt blue แทรกด้วยสีโปร่งแสงเล็กนอ้ย, แสงสว่างตกกระทบบนพระเกศาใช้ 

Cerulean blue + Zinc white + Cobalt violet light  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒. เก็บรายละเอียดบนพระพักตรอ์ีกครัง้ด้วยพู่กันกลม โดยระหว่างเขียนเกบ็รายละเอียดผู้เขียนต้องถอยเข้าออกเพือ่

สังเกตภาพรวมในระยะไกลด้วยเพื่อสังเกตโครงสร้างสีทั่วทั้งภาพ, ในส่วนของพระเกศาเล็กๆ ก็ใช้พู่กันขนาดเล็ก

ค่อยๆ ระบายลงไปเพื่อสร้างเส้นพระเกศาให้มีความสมจริงที่สุด ข้ันตอนน้ีต้องใช้ความละเอียดและความอุตสาหะ

สูง 

๑๓. ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากสีโดยรวมของฉลองพระองค์เป็นสีโทนร้อน หากเขียนพระสาทิสลักษณ์ใหเ้ป็นไปตามที่ตา

เห็นทัง้หมดอาจท าใหผ้ลงานส าเรจ็แลดูไมส่บายตาได้ จึงจ าเป็นต้องหาสีโทนคู่ตรงข้ามเข้ามาช่วยลดทอนความร้อน

ของโทนสีลงด้วยการใช้สี Turquoise blue ซึ่งจัดเป็นสีโทนเย็นมาระบายเคลือบทั่วทั้งฉลองพระองค์ แต่ข้ันตอนน้ี

ใช้ Medium Quick Drying ผสมกับน้ ามันลินสีดเพื่อใหม้ีเนือ้สีมีความกึง่โปร่งกึง่ทบึ เพื่อไม่ให้เส้นร่างหายไป, 

ระบายพื้นหลังใหเ้ข้มขึ้นด้วย Violet + Sap green เพื่อเนน้มิติของภาพ  

   

 

๑๔. ใช้ Medium Quick Drying ผสมกับน้ ามันลินสีด ตีให้เข้ากบั Raw sienna + Cadmium yellow medium 

ระบายทบัฉลองพระองค์ กระบวนการนี้จะช่วยลดความร้อนแรงของสีโทนร้อน อีกทั้งยังช่วยเพิม่ความน่าใจให้กบั

เนื้อสี เพราะแมจ้ะมีสีใหม่ระบายทบัลงไปแล้วแต่เนื้อสีในช้ันล่างก็ยงัแสดงตัวอยู่ในบางจุด ข้ันตอนน้ีคล้ายเป็น

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบ Underpainting 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕. เก็บรายละเอียดของฉลองพระองค์ เครือ่งราชอิสริยาภรณ์โดย และเหรียญที่ระลึกให้ถูกต้องโดยอาศัยข้อมูลจาก

หนังสือแสดงรายละเอียดเครื่องราชอสิริยาภรณ์เป็นหลกั 

   



๑๖. ตรวจทานพระบรมสาทสิลกัษณ์ในภาพรวมอีกครัง้ 

 

๑๗. เก็บรายละเอียดของบรรยากาศพื้นหลงัใหเ้ข้มขึ้นด้วย Cerulean blue + Burnt sienna + Cadmium red 

medium เพื่อผลกัระยะให้พระบรมสาทสิลกัษณ์ สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี มี

ความโดดเด่น 

 



๑๘. น าพระสาทิสลักษณ์ใสก่รอบ โดยเนื้อหาของกรอบควรมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของพระบรมสาทิสลักษณ์ตาม

หลักองค์ประกอบศิลป ์

 

๑๙. ตรวจทานพระบรมสาทสิลกัษณ์อีกครั้งพร้อมทาน้ ามันชักเงาเพื่อเคลือบปกป้องภาพจากแสง UV และสร้างมิตทิี่

สมบรูณ์ให้กบัพระบรมสาทสิลกัษณ์ 

 



๒๐. ผลงานส าเรจ็ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบรมสาทิสลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ด้วยเทคนิคการเขียนสีน้้ามันบนผ้าลินิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสาทิสลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   

ด้วยเทคนิคการเขียนสีน้้ามันบนผ้าลินิน 
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