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ค่าน า้หนัก(Tone) 

น ้ำหนกั(Value)  คือ  ค่ำน ้ำหนกัท่ีตอบสนองกำรมองเห็น ควำมอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสวำ่ง 

และบริเวณท่ีเป็นเงำของวตัถุหรือ ควำมอ่อน- ควำมเขม้  ในกรณีของแสงจะใชค้  ำวำ่ Brightness  

ค่ำน ้ำหนกั ควำมสวำ่งของสีแบ่งเป็น โทนไร้สี(Achromatic)เป็นโทนท่ีเป็นกลำง(Netural Tone) 

แสดงเฉพำะน ้ำหนกั (Value) สวำ่งหรือมืด อ่อนหรือแก่ เป็นค่ำน ้ำหนกัเป็นค่ำ ขำว เทำ ด ำ  และโทนสี 

(Chromatic)คือ สีต่ำงๆประกอบไปดว้ยมิติ 3 มิติ คือ สี (Hue) น ้ำหนกั (Value) และควำมสดของสี 

(Intensity) 

น ้ำหนกัอำจจะหมำยถึง น ้ำหนกัขำวจนถึงด ำ หรือน ้ำหนกัท่ีเกิดจำกกำรใชสี้ๆเดียว หรือสีหลำยๆสี 

ระดบัของค่ำน ้ำหนกั หรือน ้ำหนกัของสี สำมำรถสร้ำงใหเ้กิดระดบัค่ำน ้ำหนกัต่ำงๆไดห้ลำยน ้ำหนกั โดย

สำมำรถท ำได ้5-9 ระยะ หรืออำจจะมำกกวำ่นั้น  

 

ค่ำน ้ำหนกัของโทนไร้สี 

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/ 

ในโทนไร้สี จะมีค่ำควำมสวำ่ง เทำ ขำว ด ำ จำกระยะ 9 น ้ำหนกั และสำมำรถแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆได ้

3 ช่วงคือ ค่ำน ้ำหนกัท่ีมีควำมสวำ่งสูง (Hihg key) ปำนกลำง(Intermediate key) และต ่ำ (Low key) 

 

ค่ำน ้ำหนกัท่ีมีควำมสวำ่งสูง (Hihg key) ปำนกลำง(Intermediate key) และ

ต ่ำ (Low key) 

ท่ีมำ : https://sites.google.com/site/kongthapsitthikhetkan/bth-thi-2 

 

 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/
https://sites.google.com/site/kongthapsitthikhetkan/bth-thi-2
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ค่ำน ้ำหนกัขำวถึงด ำของ โทนไร้สี(Achromatic) และโทนสี (Chromatic) 

ท่ีมำ: http://art-design-glossary.musabi.ac.jp/chromatic-and-achromatic-colors/ 

 

ความสมัพนัธ์ของคา่สแีท้และคา่น า้หนกัของส ี 

 ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/ 

http://art-design-glossary.musabi.ac.jp/chromatic-and-achromatic-colors/
https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/
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คา่น า้หนกัของส ี

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/ 

 

 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/
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วธีิการสร้างเปลีย่นแปลงค่าน ้าหนัก สำมำรถท ำไดห้ลำยวธีิ ดงัน้ี 

1 กำรเติมสีขำว เพื่อใหสี้อ่อนลง น ้ำหนกัจะสูงข้ึน 

2 กำรเติมสีด ำ เพื่อใหสี้แก่ข้ึน น ้ำหนกัจะลดลง 

3 กำรเติมสีเทำ เพื่อลด หรือเพิ่มน ้ำหนกัข้ึนอยูก่บัวำ่เทำท่ีน ำมำผสมนั้นมีน ้ำหนกัสูงหรือต ่ำ 

4 กำรเติมสีท่ีมีน ้ำหนกัท่ีแตกต่ำงกนั น ้ำหนกัของสี จะเปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัสีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

น ้ำหนกัจะเพิ่ม หรือวำ่ลดข้ึนอยูก่บัสีท่ีน ำมำผสม 

 

 

The Munsell Color Tree ต้นไม้ส ีMunsell เป็นรูปแบบสามมติิที่ช่วยอธิบายการมองเห็นพืน้ท่ีส ีMunsell 

ด้วยสายตา มนัมี 309 สตีิดตัง้บนแผงที่ชดัเจนและประกอบบนฐาน สิง่นีช้่วยให้สามารถหมนุต้นไม้และดคูวามสมัพนัธ์

ระหวา่งสตีา่งๆ แตล่ะสมีี 3 มติิ หรือคณุลกัษณะ, Hue (H), Value (V) และ Chroma (C) ได้รับการก าหนดหมายเลข

และตวัอกัษรท่ีแสดงถึงส ีคา่และ Chroma เป็นตวัเลขที่ก าหนด สิง่นีเ้รียกวา่สญักรณ์ Munsel ตวัอยา่งเช่น 5PB 5/1 จะ

เป็น: hue : 5 มว่ง – น า้เงิน Value : 5 Chroma: 1 

ที่มา : https://munsell.com/color-blog/color-tree/ 

 

https://munsell.com/color-blog/color-tree/
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ลกัษณะงานแบบโทนไร้ส ี

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/236650155401961143/ 

 

 

ลกัษณะงำนแบบโทนสี 

ท่ีมำ : https://www.shutterstock.com/th/image-vector/multi-colored-skin-tone-jigsaw-over-

793724599 

https://www.pinterest.com/pin/236650155401961143/
https://www.shutterstock.com/th/image-vector/multi-colored-skin-tone-jigsaw-over-793724599
https://www.shutterstock.com/th/image-vector/multi-colored-skin-tone-jigsaw-over-793724599
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ค่ำน ้ำหนกัมี2ลกัษณะคือ 

ค่ำน ้ำหนกัจริง คือ ค่ำน ้ำหนกัท่ีเกิดจำกแสงและเงำจริงท่ีตกกระทบลงวตัถุต่ำงๆ 

ค่ำน ้ำหนกัลวงตำ คือ ค่ำน ้ำหนกัท่ีเกิดจำกกำรสร้ำงข้ึนทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ในงำนจิตรกรรม ภำพ

พิมพ ์และงำนออกแบบต่ำงๆ 

หน้าที่ของน า้หนัก 

1 ใหค้วำมแตกต่ำงระหวำ่งรูปและพื้น หรือรูปทรงกบัพื้นท่ีวำ่ง 

2 ใหค้วำมรู้สึกต่ำงๆกบัผูดู้ เช่น บริเวณท่ีมีน ้ำหนกัตดักนัจะท ำใหเ้กิดควำมน่ำสนใจ เกิดจงัหวะ 

ควำมกลมกลืน หรือควำมสม ่ำเสมอไดเ้ช่นกนั 

แสงและเงา (Light and Shadow) 

ในกำรสร้ำงสรรคง์ำนศิลปะ ส่ิงท่ีนกัออกแบบตอ้งมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจแสงและเงำ เพรำะจะ

ท ำใหเกำรมองเห็นชดัเจนข้ึน และท ำใหภ้ำพท่ีเป็นแบบ 2 มิติ ใหเ้กิดเป็นลกัษณะ 3 มิติ 

ผลของกำรใชแ้สงและเงำ 

  1. ใหค้วำมแตกต่ำงระหวำ่งรูปและพื้น หรือรูปทรงกบัท่ีวำ่ง 

2. ใหค้วำมรู้สึกเคล่ือนไหว 

3. ใหค้วำมรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่ำง และควำมเป็น 3 มิติแก่รูปทรง  

4. ท ำใหเ้กิดระยะควำมต้ืน - ลึก และระยะใกล ้– ไกลของภำพ  

5. ท ำใหเ้กิดควำมกลมกลืนประสำนกนัของภำพ 

รูปแบบของแสงท่ีตกกระทบบนวตัถุนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ย 

1 บริเวณแสงจดั (Hilight) 

2 บริเวณแสง (Light) 

3 บริเวณเงำ (Shadow) 

4 บริเวณเงำรวม( Core of Shadow) 

5 บริเวณแสงสะทอ้น (Reflected Lighe) 
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6 บริเวณเงำตกประทบ (Cast Shadow) 

 

ท่ีมำ : www.sharon-whyte.hubpages.com 

 

ท่ีมำ : http://visualartspne.global2.vic.edu.au/2016/07/12/drawing/ 

 

 

 

 

 

http://www.sharon-whyte.hubpages.com/
http://visualartspne.global2.vic.edu.au/2016/07/12/drawing/
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สี (Colour) 

สีแบ่งเป็น 2 แนวทำงหลกัๆคือ 

1 สีของวทิยำศำสตร์ หรือสีท่ีเป็นแสง (Spectrum) เป็นปรำกฏกำรเชิงกำยภำพของแสง เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสีกบั

ปฏิกิริยำกำรรับรู้ท่ีเกิดกบัมนุษยใ์นเชิงกำยภำพ 

 

แม่สีแสงแบบบวก และแม่สีแสงแบบลบ 

ท่ีมำรูป: http://www.fotofile.net/forums/showthread.php?t=457 

2 สีของศิลปะ เป็นเร่ืองรำวของสีกบักำรมองเห็น เพื่อใหไ้ดม้ำในกำรรับรู้ทำงสุนทรียภำพ โดยจะมีกำรมีกำร

ใชต้วัเน้ือสี หรือรงควตัถุ (Colour pigment) ท่ีเป็นไดท้ั้งสำรท่ีไดม้ำจำกอนินทรียวตัถุ (Inorganic Pigments) 

อินทรียวตัถุ (Organic Pigments) และกำรสังเครำะห์ทำงเคมี (Synthetic Picment)  

 สีท่ีใชใ้นงำนศิลปะนั้นจะมีค่ำจ ำเพำะ 3 อยำ่งคือ โปร่งแสง ก่ึงโปร่งแสง และทึบแสง และเรำมกัจะ

แยกเรียกสีตำมส่ือผสมสี(Binder)มำกกวำ่ลกัษณะของเน้ือสี ท ำใหเ้กิดประเภทพของสีต่ำงๆเช่น สีน ้ำมนั สี

น ้ำ เป็นตน้ 

 
 ที่มา : http://www.homedecorthai.com/articles/Types__of_paints-79-192 

http://www.homedecorthai.com/articles/Types__of_paints-79-192
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ทฤษฎสีี 

สีหลกัหรือสีขั้นท่ี 1 คือ สีPrimaryประกอบด้วยสีแดง เหลือง และน า้เงิน ไม่สำมำรถผสมสีใดๆเขำ้
ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดสี้เหล่ำน้ี 

สีรอง หรือสีขั้นท่ี 2 คือ สีsecondary จะเกดิขึน้จากส่วนผสมของสีหลกัสองสีทีเ่ท่ากนั ผสมสีเหลือง

และสีน ้ำเงินเพื่อสร้ำงสีเขียว ผสมสีเหลืองและสีแดงเพื่อสร้ำงสีส้ม และผสมสีน ้ำเงินและสีแดงเพื่อสร้ำงสี

ม่วง 

สีทุตติยภูมิหรือ สีขั้นท่ี 3 คือ สี Tertiary ถูกสร้างขึน้โดยการรวมเฉดสีหลักและรองทีอ่ยู่ติดกนั 

ตวัอยำ่งเช่น สีหลกัอยำ่งเช่นสีเหลือง และสีรองอยำ่งเช่นสีเขียว ผสมกนัเพื่อสร้ำงสีเหลืองเขียว ช่ือของสีตติย

ภูมิแต่ละสีเร่ิมตน้ดว้ยสีหลกัและสีรองท่ีอยูใ่กลเ้คียง  

 

 

วงลอ้สีแบบรวม 
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คุณลกัษณะของสี 

สี นบัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐำนท่ีมีควำมส ำคญัมำก โดยเฉพำะในงำนจิตรกรรม สีถือเป็นปัจจยั

ส ำคญั ท่ีช่วยใหศิ้ลปิน สำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำนไดต้ำมเจตนำรมณ์  ซ่ึงคุณลกัษณะของสีในงำนศิลปะท่ี

ตอ้งน ำมำพิจำรณำมีอยู ่3 ประกำร คือ 

1) สีแท้ (Hue)  หมำยถึง ควำมเป็นสีนั้นๆ ท่ีมิไดมี้กำรผสมใหเ้ขม้ข้ึน หรือจำงลง สีแทเ้ป็นสีใน

วงจรสี เช่น สีแดง น ้ำเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง ฯลฯ 

2) น า้หนักของสี ( Value) หมำยถึง ค่ำควำมอ่อนแก่ หรือ ควำมสวำ่งและควำมมืด ของสี โดย

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

- สีแทถู้กท ำใหอ่้อนลงโดยผสมสีขำว เรียกวำ่ สีนวล (Tint) 

- สีแทถู้กท ำใหเ้ขม้ข้ึนโดยผสมสีด ำ เรียกวำ่ สีคล ้ำ (Shade) 

3) ความจัด หรือความเข้มของสี (Intensity) หมำยถึง ควำมสดหรือควำมบริสุทธ์ิของสีๆหน่ึง ท่ี

มิไดถู้กผสมใหสี้หม่นหรืออ่อนลง หำกสีนั้นอยูท่่ำมกลำงสีท่ีมีน ้ำหนกัต่ำงค่ำกนัจะเห็นสภำพสี

แทส้ดใสมำกข้ึน เช่น วงกลมสีแดง บนพื้นสีน ้ำเงินอมเทำ 

*** ค่าความเป็นสีกลาง (Neutral) หมำยถึง กำรท ำใหสี้แทท่ี้มีควำมเขม้ของสีนั้นหม่นลง โดยกำร

ผสมสีตรงขำ้ม เรียกวำ่ กำรเบรกสี เช่น สีแดงผสมกบัสีเขียว หรือผสมดว้ยสีท่ีเป็นกลำง เช่น สีเทำ สีน ้ำตำล

อ่อน สีครีม และขำว เพื่อลดควำมสดของสีแทล้ง *** 

          

การแสดงคา่น า้หนกั ออ่น แก่ สแีท้ ในรูปแบบวงจรส ี 
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วงจรสี แสดงค่ำสีแท ้Hue 

 

 

วงจรสี แสดงค่ำน ้ำหนกัอ่อน(กำรผสมสีขำว) Tint และค่ำน ้ำหนกัเขม้ของTone (กำรผสมสีเทำ)  

และ Shade(กำรผสมสีด ำ) 

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/ 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/
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กำรแสดงค่ำควำมอ่อนแก่และน ้ำหนกัของสีแดง 

ท่ีมำ : https://i.pinimg.com/originals/11/15/37/111537b3b034b120d6ce6ba154e7059c.gif 
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ชุดสี  

กำรสร้ำงชุดสี คือกำรใชว้งลอ้สี จะท ำใหเ้รำสำมำรถสร้ำงโทนสีหรือชุดค่ำผสม แต่บำงส่วนจะดู

ดีกวำ่ท่ีอ่ืนๆ เช่นเดียวกบักำรผสมสีเพื่อสร้ำงสีใหม่ จนสำมำรถจบัคู่สีไดเ้พื่อสร้ำงชุดค่ำผสมท่ีดูน่ำสนใจ 

วธีิใชห้ลกักำรเหล่ำน้ีเม่ือคุณสร้ำงจำนสีท่ีมีเฉดสีหลำยสี เช่น 

สีโมโนโครม (Mono Chrome Colour) เป็นชุดสีท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีสีเดียว ท่ีมกัใชรู้ปแบบของสีท่ี

ผสมผสำนกบัโทนสีและเฉดสี  

 

ท่ีมำ : https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/  

 

สีท่ีอยูใ่นตระกูลเดียวกนั(Color Family) หมำยถึง สีท่ีมีส่วนผสมของแม่สีวตัถุธำตุ หรือจะ

เลือกหยบิโทนสีท่ีสนใจน ำมำใช ้โดยดูควำมสัมพนัธ์แบบ3 มิติ ก็จะท ำใหไ้ดชุ้ดสีข้ึนมำใชส้ ำหรับ

งำนต่ำงๆ 

https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/
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ชดุส ีแบบ Colour family 

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/ 

 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/
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ชดุส ีแบบ Colour family 

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/


16 
 

ชุดสีพหุรงค์ (Polychromatic) หมำยถึง กำรใชสี้หลำยๆสี ประกอบเป็นโครงสี ไดแ้ก่ 

1) สีข้างเคียง (Analogous) คือ กลุ่มของสำมหรือส่ีสีท่ีติดกนัภำยในวงลอ้สี ค  ำวำ่ “คลำ้ยคลึงกนั” 

หมำยถึงควำมสัมพนัธ์อยำ่งใกลชิ้ด ดงันั้นกำรรวมเฉดสีเหล่ำน้ีจึงมีควำมคลำ้ยคลึงกนักบัโทนสี

เดียว 

 

สีขำ้งเคียง (Analogous) 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/419538521510198155/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/419538521510198155/
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กำรใชสี้ขำ้งเคียง 

ท่ีมำ : https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/  

2) คู่สีตรงข้าม(Dydas)ของวงลอ้สี หน่ึงสีมกัเป็นสีหลกัและอีกหน่ึงสีมกัเป็นสีรอง คู่สีหลกัคือสี

น ้ำเงินและสีส้ม สีแดงและสีเขียว และสีเหลืองและสีม่วง 

 

กำรเลือกใชสี้คู่ตรงขำ้มในวงลอ้ของสี 

 

 

ตวัอยา่งการใช้สคีูต่รงข้าม 

https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/
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ท่ีมำ : https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/  

 

3) สีแยกข้าม (Triad color) คือ หมำยถึงกำรใชสี้ในวงจรสีมำตรฐำนท่ีมีต ำแหน่งห่ำงทุกๆ3 สี มี

ลกัษณะคลำ้ยกบัคู่สี แต่ชุดค่ำผสมน้ี รวมทั้งเฉดสีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัสองสี อำทิเช่น สีเหลืองคู่กบั

ม่วงฟ้ำและม่วงแดง ในกำรเลือกใชย้งัสำมำรถเลือก 3 สีท่ีมีกำรเรียงช่วงห่ำง 2 ช่วงเท่ำกนั และ

อีกช่วงสั้นกวำ่ ท ำใหเ้กิดรูปแบบสำมเหล่ียมหนำ้จัว่ (Split Complement) 

 
สแียกข้ามแบบชว่งหา่งเทา่กนั 

ที่มา : https://www.pinterest.at/pin/554716879079602494/ 

 

https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/
https://www.pinterest.at/pin/554716879079602494/
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สีแยกขำ้มรูปแบบสำมเหล่ียมหนำ้จัว่ (Split Complement) 

ที่มา : https://colorswatches.info/split-complementary-colors 

 

ตวัอยา่งการใช้สแียกข้าม 

ท่ีมำ : https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/  

4) สีแยกข้ามข้างเคียงทั้งสองด้าน (Tetrads) หมำยถึง สี4 สี เรียงช่วงห่ำงเท่ำๆกนั คู่สีมีควำม

เขม้ขน้ตำมธรรมชำติ ในขณะท่ีสีตรงกนัขำ้มขำ้งเคียงทั้งสองดำ้นหรือ tetrads โทนสีจะใชส้อง

คู่ของคู่สี(Double Complement) และยงัสำมำรถ ใชสี้ 4 สีเรียงช่วงห่ำง 2 ช่วงสั้น และอีก 2 ช่วง

ยำว ก็ไดจ้ะท ำใหเ้กิด 2 คู่สีท่ีเป็นสีใกลเ้คียง และ 2 คู่สีท่ีเป็นคู่เกือบสีลกัษณะสีตรงขำ้ม 

 

 

สีแยกขำ้มขำ้งเคียงทั้งสองดำ้นแบบเท่ำกนั 

https://colorswatches.info/split-complementary-colors
https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/
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ที่มา : http://craftthyme.com/color-schemes-color-wheel-basics-ii/  

 

สีแยกขำ้มขำ้งเคียงทั้งสองดำ้นไม่เท่ำกนั 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/328903579017114633/ 

 

 

ตวัอยำ่งกำรใช ้สีแยกขำ้มขำ้งเคียงทั้งสองดำ้น 

ท่ีมำ : https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/  

http://craftthyme.com/color-schemes-color-wheel-basics-ii/
https://www.pinterest.com/pin/328903579017114633/
https://www.shutterstock.com/th/blog/complete-guide-color-in-design/
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5) การใช้สี 6 สี (Hexads)ช่วงห่ำงเท่ำๆกนั  หมำยถึง กำรใช ้Triads ท่ีมีช่วงห่ำงเท่ำกนั 2 คู่ในกำร

ใชง้ำน 

 

กำรเลือกใชสี้ 6 สี  

ท่ีมำ : https://colortheoryclassblog.wordpress.com/2017/11/30/color-harmonies/ 

6) การใช้สี 4 สี และน า้หนัก ขาวด า (Octahedron) หมำยถึง สี 4 สีในลกัษณะช่วงห่ำงกนัทุกสี คือ 

Tetrads และควำมสัมพนัธ์กบัสีขำว และสีด ำ เนน้ Tint และ shade นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colortheoryclassblog.wordpress.com/2017/11/30/color-harmonies/
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วรรณะของสี 

 

กำรแบ่งสีตำมวรรณะร้อน และเยน็ในวงลอ้สี 

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/ 

วรรณะของสี มี 2 วรรณะ ซ่ึงแบ่งตำมกลุ่มสี ท่ีเม่ือมองจะใหค้วำมรู้สึกแตกต่ำงกนั คือ สีโทนร้อน 

และสีโทนเยน็ สีโทนร้อน จะใหค้วำมรู้สึกกระฉบักระเฉง ร่ำเริง ร่ืนเริง ส่วนสีโทนเยน็ จะใหค้วำมรู้สึกสงบ 

เยอืกเยน็ ซ่ึงสีส ำคญัอยำ่งมำกในกำรออกแบบ เพรำะโทนสีแต่ละสี ใหอ้ำรมณ์ และส่ือถึงควำมรู้สึกท่ีต่ำงกนั 

สีโทนร้อนจะแบ่งออกเป็น 3 สีหลกัๆ คือ สีแดง สีส้ม สีเหลือง รวมถึงสีจำกกำรผสมของทั้ง 3 สี 

เช่น สีแดงส้ม หรือสีส้มเหลือง ส่วนสีโทนเยน็จะแบ่งออกเป็น 3 สีหลกัๆ คือ สีเขียว สีน ้ำเงิน และสี

ม่วง รวมถึงสีท่ีเกิดจำกกำรผสมของทั้ง 3 เช่น สีเขียวน ้ำเงิน และสีม่วงน ้ำเงิน เป็นตน้ ส่วนสีม่วง และสี

เหลือง เป็นสีท่ีสำมำรถอยูไ่ดท้ ั้ง 2 โทน หำกอยูใ่นกลุ่มสีโทนเยน็ ก็จะใหค้วำมรู้สึกเหมือนสีโทนเยน็ หำกอยู่

ในกลุ่มสีโทนร้อน ก็จะใหค้วำมรู้สีเหมือนสีโทนร้อน 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/
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สีตำมวรรณะร้อน และเยน็ 

ที่มา : https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/ 

 

https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/color-wheel/


24 
 

จิตวทิยำของสี 

- แดง ใหค้วำมรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุน้ ทำ้ทำย เคล่ือนไหว ต่ืนเตน้ เร้ำใจ ทะเยอทะยำน โกรธ มีพลงั ควำมมัง่คัง่ 

ควำมรัก ควำมส ำคญั สญัญำนอนัตรำย 

- ส้ม ร้อน อบอุ่น สดใจ มีชีวิตชีวำ ต่ืนเตน้ ร่ำเริง ฉูดฉำด อำหำร ควำมเป็นวยัรุ่น คึกคะนอง 

- เหลือง สดใส สะดุดตำโดดเด่น ร่ำเริง สดช่ืนเบิกบำน สนุกสนำน ชีวิตใหม่ สดใหม่ สุกสว่ำง แผก่ระจำย อ ำนำจ

บำรมี 

- ม่วง มีเสน่ห์ น่ำติดตำม เร้นลบั ซ่อนเร้น มีอ ำนำจ มีพลงัแฝง ควำมเศร้ำ ควำมสบัสน ควำมผิดหวงั ควำมสงบ สูง

ศกัด์ิ หรูหรำมีระดบั ควำมคิดสร้ำงสรรค ์

- น า้เงนิ สุขมุ ภูมิฐำน สุภำพ หนกัแน่น เคร่งขรึม สงบ เอำกำรเอำงำน ละเอียด รอบคอบ สง่ำ มีศกัด์ิศรี สูงศกัด์ิ มี

ฐำนะ เป็นระเบียบถ่อมตน จงรักภกัดี 

- เขียว ผอ่นคลำย ธรรมชำติ สงบ เงียบ ร่มร่ืน ร่มเยน็ พกัผอ่น ปลอดภยั ปกติ สุม สุขมัเยือกเยน็ 

- ด า ภูมิฐำน หรูหรำมีระดบั สง่ำ ร่วมสมยั เป็นทำงกำร ควำมโกรธ โศกเศร้ำ ควำมกลวั พลงัอ ำนำจ ลึกลบั 

- เทา เศร้ำ อำลยั ทอ้แท ้ลึกลบั หดหู่ น่ำเบ่ือ ควำมชรำ ควำมสงบ เงียบ สุภำพ สุขมุ ถ่อมตร สกปรก 

- ขาว บริสุทธ์ิ สะอำด ไร้เดียงสำ สดใส เบำบำง อ่อนโยน เปิดเผยกำรเกิดควำมรัก ควำมหวงั ควำมจริง เมตตำ 

ควำมศรัทธำ ควำมเคำรพนบัถือ นอบนอ้ม ควำมดีงำม 
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ที่มา : https://gum.co/YIzstv 

ล้ิงค ์อ่ำนเพิ่มเติม https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/ 

ทีม่า : ทฤษฎสีีและการออกแบบตกแต่งภายใน  ของ ปิยำนนัต ์ ประสำรรำชกิจ ภำควชิำสถำปัตยกรรม

ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

https://gum.co/YIzstv?fbclid=IwAR2sAiT3Slu0GVaHGujMHtI__e_h12TSXMa4KiFM7X9eN1onz_tTqSYMvLk
https://www.sensationalcolor.com/allcolors/color-theory/

