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ความรู้เกี�ยวกับหลักการใช้สี



 สี (COLOR)
 สี (COLOR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป�นสี
มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจให้เกิดความเข้มของแสงที�อารมณ์และ
ความรู้สึกได้ การที�ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะสง่ความรู้สึกไปยังสมอง
ทําให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธพิลของส ี



1. แม่สีของแสง (RGB) 

แม่สี (PRIMARIES) 
แม่สี คือ สีที�นํามาผสมกันแล้วทําให้เกิดสีใหม่ ที�มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม
แม่สี มีอยู ่2 ชนิด คือ

2. แม่สีวัตถุธาต ุ



แม่สี (PRIMARIES) 
1. แมส่ขีองแสง (RGB) เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี
คือ สีแดง สีเหลือง และสีน�าเงิน  คุณสมบัติของแสงสามารถนํามาใช้ ในการ
ถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป�นต้น



แม่สี (PRIMARIES) 
2.แมส่วัีตถุธาตุ เป�นสีที�ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวน
ทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน�าเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป�นแม่สีที�นํามาใช้
งานกันอยา่งกว้างขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ



แม่สีวัตถุธาตุ เมื�อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ์จะทําให้เกิด วงจรสี 
ซึ�งเป�นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ 

เป�นสีหลักที�ใช้งานกันทั�วไป ในวงจรสี จะแสดงสิ�งต่าง ๆ ดังต่อไปนี�



CMYK มีแนวคิดมาจากระบบการพิมพ์ โดยภาพจะถูกแยกออกเป�นแม่พิมพ์
ของสีหลักเพียง 4 สี คือ ฟ�า  (CYAN) ม่วงแดง (MAGENTA) เหลือง

(YELLOW) ดํา (BLACK) ซึ�งเมื�อนํามารวมกันแล้วจะได้สีดํา



วงจรสี
วงจรสี คือ สีที�เกิดจากการผสมกันเป�นคู่ 

เริ�มตั�งแต่ แม่สี 3 สี แล้วเกิดเป�นสีใหม่ขึ�นมา 
จนครบวงจรจะได้สีทั�งหมด 12 สี



วรรณะของสี 
(TONE OF COLOUR)

วรรณะส ีคือ ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดยแบง่ตามความรู้สึกด้านอุณหภูมิ 
โดยแบง่ออกเป�น 2 วรรณะ คือ

สีวรรณะร้อน (Warm Tone) 
ประกอบด้วย

สีเหลือง, ส้มเหลือง, ส้ม, ส้ม
แดง, แดง และม่วงแดง 

สีวรรณะเย็น (Cool Tone) 
ประกอบด้วย

สีม่วง, ม่วงน�าเงิน, น�าเงิน,
เขียวน�าเงิน, 

เขียวและเขียวเหลือง



สีตรงข้าม (COMPREMENTARY COLOUR) 
สีตรงข้าม หมายถึง สีที�อยูใ่นตําแหน่งตรงข้ามกันในวงจรสี และมีการตัดกันอยา่งเด่นชัด

ซึ�งจะให้ความรู้สึกที�ขัดแย้งกัน หากนํามาผสมกันจะได้สีกลาง (เทา)



ชว่ยดึงดดูความสนใจ
ชว่ยแยกแยะขอ้มูล และสรา้งการจดจํา

สี (Color)



เทคนิคการเลือกใช้สีในการออกแบบ



เทคนิคการเลือกใช้สีในการออกแบบ



เทคนิคการเลือกใช้สีในการออกแบบ



เทคนิคการเลือกใช้สีในการออกแบบ



ควรใช้สีที�ให้ผู้อ่าน สามารถอ่านได้ง่าย
หลีกเลี�ยงการใช้สีมากเกินไปและการใช้สี

ที�ทําให้มองเห็นได้ยาก

ข้อแนะนําในการใช้สี



ข้อแนะนําในการใช้สี



ความรู้สึกเกี�ยวกับสี
ในเชิงจิตวิทยา



สีแดง
รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย  เคลื�อนไหว  ตื�นเต้น เร้าใจ  
มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั�งคั�ง  ความรัก 
ความสําคัญ  อันตราย

สีส้ม ร้อน  ความอบอุ่น ความสดใส  มีชีวิตชีวา  
ความคึกคะนอง การปลดปล่อย  ความเปรี�ยว 



สีเหลือง
แจ่มใส  ความสดใส  ความร่าเริง  
ความเบิกบานสดชื�น ชีวิตใหม่  ความสด  ใหม่  
ความสุกสว่าง  

สีเขียว
สงบ  เงียบ  ร่มรื�น  ร่มเย็น  การพักผ่อน  

การผ่อนคลาย ธรรมชาติ  
ความปลอดภัย  ปกติ 



สีนํ�าเงิน
สุขุม  สุภาพ  หนักแน่น  เคร่งขรึม  
เอาการเอางาน ละเอียด  รอบคอบ  
สง่างาม  มีศักดิ�ศรี 

สีม่วง
มีเสน่ห์  น่าติดตาม  เร้นลับ  ซ่อนเร้น 

 มีอํานาจ  มีพลังแฝงอยู่ ความรัก  ความเศร้า  
ความผิดหวัง  ความสงบ  ความสูงศักดิ� 



สีฟ�า
ปลอดโปร่งโล่ง  กว้าง  เบา  โปร่งใส สะอาด 
ปลอดภัย  ความสว่าง ลมหายใจ 
ความเป�นอิสระเสรี 

สีขาว
บริสุทธิ�  สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน  
เป�ดเผย การเกิด  ความรัก ความหวัง  

ความจริง  



สีดํา
มืด สกปรก ลึกลับ  ความสิ�นหวัง  จุดจบ 
ความตาย ความชั�ว ความลับ ทารุณ โหดร้าย 
ความเศร้า

สีชมพู
อบอุ่น  อ่อนโยน  นุ่มนวล  อ่อนหวาน  ความ
รัก  เอาใจใส่  วัยรุ่น หนุ่มสาว  ความน่ารัก

ความสดใส



สีเทา เศร้า  อาลัย  ท้อแท้   ความลึกลับ  ความหดหู่  
ความชรา  ความสงบ ความเงียบ  สุภาพ  สุขุม

สีทอง
ความหรูหรา  โอ่อ่า  มีราคา  สูงค่า  สิ�งสําคัญ  

ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข  
ความมั�งคั�ง  ความรํ�ารวย



กิจกรรม 
ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกรูปการ์ตูนที�ชอบ

พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าสีในภาพการ์ตูน
ที�นักเรียนเลือกมาให้ความรู้สึกใดบ้าง

แสดงความคิดเห็นลงในกระดาน
แสดงความคิดเห็น (Padlet)


