
 
บทที่  3 

หลักการใชสี 
 

 ความหมายของสีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  ไดใหความหมายวา  สีคือ
ลักษณะของแสงสวางที่ปรากฏแกสายตา  จะเห็นเปนสีขาว  สีดํา  สีเขียว  สีแดง  ฯลฯล  เปนตน 
 

 สีมีความสําคัญในงานศิลปะมาก  โดยเฉพาะทางดานจิตรกรรม  สีกอใหเกิดอารมณ
สอดคลองกับจินตนาการ  ดังนั้น ศิลปนจึงนิยมใชสีตกแตงงานศิลปะทุกประเภท  ตั้งแตของเล็ก
จนถึงของใหญ  ในชีวิตประจําวันเราก็นิยมใชสีตกแตงของกิน  ของใช  และของตกแตงบาน  
ตลอดจนเครื่องประดับ  ทั้งน้ี เพราะทุกคนรูวาสีมีสวนชวยใหสิ่งตาง ๆ งามขึ้น  สีจัดเปน
องคประกอบที่สําคัญย่ิงในการสรางงานศิลปกรรม  เพ่ือใหไดผลงานตามที่ตั้งใจไว 
 

 สี  ในทางศิลปะเปนสีที่เกิดจากวัตถุธาตุที่เปนสี  โดยท่ัวไปแลวจะมองเห็นไดตามทาง
กายภาพของสีนั้น ๆ  ซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตรแลวถือวา  สีเกิดจากแสง  เม่ือมีแสงสะทอนสี
เขาสูตา  จึงเกิดการรับรูวาเปนสีอะไร 
 

 สีในทางศิลปะมีคุณสมบัติเปนตัวของมันเอง  สามารถนําไปยอมหรือทาวัตถุอ่ืนใหเปนสี
เชนเดียวกับตัวมันเองได  นอกจากนั้นแลวยังสามารถผสมสีอ่ืน  ทําใหเกิดเปนสีใหมขึ้นมาไดอีก
มากมาย 
 

 ประเภทของสี 
  สีแบงออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  คือ 
  -  สีธรรมชาติ 
  -  สีที่มนุษยสรางขึ้น  (สังเคราะห)  หรือสีวิทยาศาสตร 

 
สีธรรมชาต ิ

 

 สีธรรมชาติ  เปนสีที่เกิดขึ้นเอง  และมีอยูในธรรมชาติ  เชน  สีของตนไม  ดอกไม  
แสงอาทิตย  แสงจันทร  ฯลฯ  ในสมัยโบราณมนุษยจะใชสีที่ไดจากธรรมชาติ  เชน  สีเขียวก็
จากใบไม  สีเหลืองจากหัวขม้ิน  สีแดงก็จากดอกไมแดงหรือยอดสัก  สีน้ําเงินจากดอกไม  ฯลฯ  
เปนตน 
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  ตัวอยางสีธรรมชาติ  ไดแก 
  สีดํา  ไดมาจาก  ถาน  เขมา  สมอแทน  สมอภิเภก  เปลือกและ 
    ใบเชน  ผลมะเกลือออน  รากชะพลู 
    -  ถาน  เขมา  บดหรือปนใหละเอียด  ผสมกาว  ใชเขียนหรือทา   
        ผลไมทั้งเปลือกและใบ  โขลกพอแหลกใชยอมผา  กอนยอม 
        ตองแชดางจึงจะติดสีดี 
  สีแดง  ไดมาจาก  คร่ัง  รากยอปา  ผลคําแสด  ไมเหมือด  ดินแดง   
    -  คร่ัง ใชบดแลวตม  ผลคําแสด ละลายน้ํา  รากยอปา  ไมเหมือด  
       โขลกแลวยอมผา   ดินแดงบดผสมกาวหนัง  ใชเขียนภาพ 
  สีเหลือง  ไดมาจาก  ดินเหลือง  หิน (หรคาน)  หัวขม้ิน  แกนไมแกแล   
    เข  ลูกมะดาย  ลูกมะแสด  ดางไมสะแก  แกนขนุน  เปลือกไม 
    นมแมว 
    -  ดินเหลืองบดผสมกาวหนังใชเขียนภาพ  หรคาน  บดผสม 
       กาวยาง  มะขวิดหรือการอารบิค  ใชทําลายรดนํ้า  ขม้ิน   
       ใชยอมผา 
  สีเขียว   ไดมาจาก  ใบสับปะรด  ใบแค  เปลือกและแกนไมประโพด 
    ไมมะทุด  ใชตม  ยอมผา  น้ําตมใบแคใชเขียนรูป 
  สีน้ําเงิน  ไดมาจากตน  ใบ  คราม 
    -  เอาทั้งตน  ใบ  แชน้ําจนเนา  เอาแตน้ํามาผสมกับน้ําปูนขาว   
       ตีจนน้ําใส  ทิ้งไว  สีครามจะตะกอน  เทน้ําใสทิ้งแลวเกรอะ   
       จะไดสีครามหรือสีน้ําเงิน  ใชเขียนรูปและยอมผา 
  สีขาว  ไดมาจากดินขาว  ปูนขาว 
    -  โดยนํามาบดผสมกาว  ใหทาผนัง  หรือเขียนภาพ 
 สีที่สัมผัสดวยสายตาเปนแสง  เชน  แสงอาทิตยกระทบกับฝนทําใหเกิดเปนรุงหรือ
ที่เรียกวา  รุงกินนํ้า  หรือสีที่ผานแทงแกวปรามิด  ที่เรียกวา  ( Spectrum )  สีทั้งหมด 7 สี  คือ  
สีมวง  สีมวงคราม  สีน้ําเงิน  สีเขียว  สีเหลือง  สีสม  และสีแดง 
 

สีที่มนุษยสรางข้ึน  (สังเคราะห)  หรือสีวิทยาศาสตร 
 สีที่มนุษยสรางขึ้น  เชน  สีตาง ๆ ที่เราใชกันอยู  นอกจากนั้นก็เปนสีที่ไดจากวิทยาศาสตร  
เปนแสง  เชน  แสงไฟฟา  เปนตน   อยางไรก็ดี เราแบงสีของมนุษยสรางขึ้นเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  
คือ 
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  -  สีวิทยาศาสตร 
  -  สีชางเขียน 
 
 สีวิทยาศาสตร  เปนสีที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหและทดลอง  เชน  สีที่เกิดจากแสงไฟฟา  
เปนสีที่ไดจากสารเคมีและสีที่เก่ียวกับความรูสึกหรือที่เรียกวา  สีจิตวิทยา  เปนตน 
 สีชางเขียน  เปนสีวัตถุธาตุที่ศิลปนใชในงานสรางสรรคตาง ๆ  โดยเฉพาะในงานทัศนศิลป  
(จิตรกรรม,  ประติมากรรม,  และสถาปตยกรรม)  สีชางเขียนแยกออกเปน  2  ชนิด  คือ 
 
  -  สีแปรง  ( Prang ) 
  -  สีมันเชล  ( Munsell ) 
 
 
 

  สีแปรง      สีมันเชล 

 
    แดง        แดง 
 
 
         มวง     เหลือง 
 
 
    น้ําเงิน         เหลือง       น้ําเงิน         เขียว 
 

 สีที่ชางเขียนนิยมทั่ว ๆ ไป  ไดแก  สีน้ํากับสีน้ํามัน  สีน้ําก็ผสมกับน้ําเวลาใชมีลักษณะ  
คุณสมบัติ  และวิธีใชแตกตางกันออกไปตามชนิดของสีนั้น ๆ  สวนสีน้ํามันก็มีหลายชนิด  และ
การใชก็แตกตางกัน  เชน 
 

 การระบายสีฝุน  ( Tempera  Painting ) 
  สีฝุนเปนสีผง  การใชสีฝุนระบายจะตองนําสีฝุนน้ีไปผสมกับกาวเสียกอน  เพ่ือ
เวลาระบายสีจะไดติด  บางคร้ังก็ผสมกับน้ํามันลินสีด  ( Linseed  Oil )  เพ่ือสีระบายจะไดคลาย
กับสีน้ํามัน  ในปจจุบันนี้การใชสีผงเจริญกาวหนามาก  เพราะผูผลิตไดจัดการผสมไวให 
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เรียบรอยแลว  เพียงแตใชน้ําละลายก็สามารถใชระบายภาพไดทันที  ปจจุบันน้ีเราเรียกวา  สี
โปสเตอร  ( Poster ) 
 

 การระบายสีน้ํามัน  ( Oil  Painting ) 
 

  สีน้ํามันมีหลายชนิดบรรจุเปนหลอด ๆ  เวลาใชนิยมผสมกับนํ้ามันลินสีด  ( 
Linseed  Oil )  เพ่ือละลายสี  ถาใชน้ํามันลินสีดผสมจะทําใหสีดานและแหงชา  ถาตองการใหสี
แหงเร็วก็ผสมกับน้ํามันสน  และเม่ือตองการใหสีมันก็ใชน้ํายา  ( Glazing )  ผสมหรือใชน้ํามัน
วานิชผสมกับนํ้ามันลินสีด  แลวระบายลงบนภาพก็จะไดสีที่สดใสขึ้น  ปจจุบันศิลปนนิยมใชมาก  
เพราะสีน้ํามันมีความคงทนถาวร  จะเก็บรักษาภาพไดดีที่สุด 
 

 การเขียนสีปูนเปยกเฟรสโก  ( Fresco  Painting ) 
 

  สีเฟรสโกใชเขียนในขณะที่พ้ืนยังขึ้นอยู  ถาเขียนบนปูนปราสเตอรก็อยารอให
มันแหงสนิท  ทั้งน้ี เพ่ือตองการใหสีซึมลงไป  จะตองใชสีเขามากหนอย  เพราะเม่ือเวลาสีแหง
แลวจะจางลง  สีเฟรสโกเปนสีดานไมสะทอนแสง  จึงนิยมเขียนตามฝาผนัง  และตองเขียนดวย
ความเร็ว  จึงเขียนภาพที่ละเอียดมากไมได  ซึ่งผิดกับสี  ( Tempera )  สามารถเขียนสวนละเอียด
และภาพเล็ก ๆ ไดดี  จึงเปนที่นิยมของศิลปนมาก 
 

 การเขียนดวยสีเอนคูสติก  ( Encoustic  Painting ) 
 

  การใชสีเอนคูสติก  ใชขี้ผึ้งอยางสีผสม  เวลาเขียนตองนํากระดาษที่ใชเขียนอัง
ไฟใหอุนเสียกอน  เพ่ือเวลาเขียนขี้ผึ้งจะไดละลายและตองเขียนดวยความเร็ว  สวนมากศิลปน
จะเขียนบนแผนไมหรือโลหะที่เก็บความรอนไดนานหนอย  หรือเขียนเสร็จแลวนําไปอังไฟก็
ได  การใชสีเอนคูสติกน้ีจะไดสีติดพ้ืนแนนดีมาก 
 

 การเขียนดวยสีอะคริลิค  ( Acrylic  Painting ) 
 

  อะคริลิค  เปนสีสมัยใหมที่นิยมใชกันมากในหมูศิลปน  และหาซ้ือไดงายตาม
ตลาดทั่วไป  จะผสมเขียนกับนํ้าหรือนํ้ามันก็ได  มีคุณสมบัติทําใหสีแหงเร็ว  ใชวาดระบายบน
ผาใบ  ไม  หรือพลาสติกก็ได  สีชนิดน้ีเปยกน้ําไดไมลอยและทนทาน  สีอะคริลิคคลายกับสี
น้ํามัน  ผิดแตสีอะคริลิคแหงเร็ว  เพราะฉะนั้น เวลาใชตองบีบสีออกมาใชแตพอควร  ถาแหง
แลวจะใชการไมไดเลย 
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 การเขียนสีน้ํา  ( Water  Color  Painting ) 
 

  สีน้ําเปนสีใสโปรงแสง  เวลาใชก็ผสมกับนํ้าเขียน  การใชสีน้ําระบาย  ผูใชตอง
อาศัยความชํานาญพอสมควร  เพราะสีน้ําเปนสีที่ละเอียดออนซึมซับนํ้าไดงาย  เม่ือระบายไปแลว
จะระบายซ้ําไดยากมาก  เพราะจะทําใหสีเนา  วิธีใชสีน้ําก็มีหลายวิธีดวยกัน  คือ 
 

  1.  การเขียนสีน้ําที่เรียกวา  การระบายแบบสีเขียนบนพ้ืนเปยก  (Wet  on  wet )  
นั้น  หมายความวา  ใชสีน้ําที่ละลายน้ําและระบายลงบนกระดาษที่กําลังขึ้น  สีน้ําจะซึมลงบน
แผนกระดาษอยางรวดเร็ว  และแนบสนิทเปนสีนวล  เหมาะสําหรับการระบายสีที่เขียน  และกิน
เน้ือที่กวาง  เชน  พ้ืนดิน  ทองฟา  แมน้ํา  ฯลฯ  ที่ตองการความเรียบ 
 

  2.  การเขียนสีน้ําที่เรียกวา  ( Wet  on  Dry )  นั้น  หมายความวา  ใชสีน้ําที่
ละลายน้ําแลวระบายลงบนกระดาษแหง ๆ  การเขียนสีน้ําแบบน้ีเหมาะกับการระบายสี  สิ่งของ
ที่เปนชิ้น  และมีขนาดไมกวาง  เชน  ประตูหนาตาง  สิ่งของที่ตองการแยกออกใหเห็นเดนชัด
แตละชิ้นนิยมใชวาดในเนื้อที่แคบที่ตองการรายละเอียดชัดเจน 
 

  3.  การเขียนสีน้ําที่เรียกวา  ( Dry  on  Wet )  นั้น  หมายความวา  ใชสีน้ําขน ๆ 
ระบายลงบนกระดาษชื้น  เราจะไดสีซึมลงบนกระดาษ  แตระดับความเขมของสีจะไมเทากัน  
จะมีความแตกตางระหวางความเขมและความจางของสี  นิยมใชระบายในเนื้อที่กวางและมี
ความออนแกของสีตางกันมาก  เชน  การระบายทองฟาที่กําลังมีพายุ  ทองทะเลที่กําลังมีคลื่น  
เปนตน 
 

  4.  การเขียนสีน้ําที่เรียกวา  ( Dry  on  Dry )  วิธีนี้นิยมใชกันในลักษณะที่ตองการ
เลนพื้นผิวของภาพ  วิธีใชก็คือ  ใชสีขนระบายลงบนกระดาษแหง  สีจะติดกระดาษบาง  ไมติด
บาง  ทําใหแลดูขรุขระ  เพราะใหความรูสึกของภาพไดเปนอยางดี  นิยมใชสีลักษณะนี้เม่ือ
ตองการความขรุขระของผิวพ้ืน  เชน  ลําตนของตนไม  ฟนดิน  ทุงหญา  ฯลฯ  เปนตน 
 

 สีที่ใชในงานวิจิตรศิลปและประยุกตศิลปมีมากมายหลายชนิดหลายประเภท  มีทั้งสีทึบ
และสีโปรงแสง  หรือสีดานกับสีมัน  สีแตละชนิดก็มีวิธีใชแตกตางกันออกไป  แตที่เราเห็นมี
มากมายหลายสีนั้น  เปนสีที่ไดจากการผสม  ซึ่งสีหลักหรือที่เรียกวา  แมสี  ( Primary  Colour )  
มีอยูเพียง 3 สี  เทาน้ัน  คือ  สีแดง  สีเหลือง  และสีน้ําเงิน  สีทั้ง 3 นี้เปนสีแท  และเปนกําเนิด
ของสีทั้งหลาย 
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 คุณสมบัติของสี 
 

  1.  สีแท  Hue  ใชเรียกชื่อสีที่บริสุทธิ์  ไมมีสีอ่ืนเจือปน  เชน  สีแดง  สีเหลือง  
สีน้ําเงิน 
  2.  Value  คือ  ความออนแกหรือระยะของสี  ซึ่งมีอยู 7 ระยะ  โดยการใชน้ํา  
หรือสีขาวเพ่ิมลงไปในเนื้อสี  สีจะออนลงเปนระยะ ๆ  ใชในการระบายสีที่ตองการความกลมกลืน  
นุมนวล  ใชทําระยะใกลไกลและแสดงน้ําหนักแสงเงา 
  3.  Intensity  หรือ  Chroma  คือ  ความชัด  ความเขม  ความเดนของสี  เชน  
ทองฟาในยามอัสดง  จะแลเห็นแสงสีสดใสใกลขอบฟา  สวนขอบฟาตอนบนจะหมนมัว  ชวยขับ
ใหสีแสงอาทิตยมีความจัดหรือรุนแรงขึ้น 
 

   สีแทที่ผสมกับสีดํา เรียกวา     SHADE 
   สีแทที่ผสมกับสีขาว เรียกวา     TINT 
   สีแทที่ผสมกับสีเทา เรียกวา     TONE 
 

 การผสมกันของสีมีอยู  4  วิธีดวยกัน  คือ 
 

  1.  ผสมกันดวยเนื้อสี  ซึ่งจะทําใหเกิดสีใหมขึ้น  เชน  น้ําเงินผสมกับเหลือง  ก็
จะไดสีเขียว  สีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะไดสีสม 
  2.  ผสมกันดวยใชจุด  โดยจุดสีแท ๆ ลงไปบนพื้นภาพ  เพื่อใหจุดสีแตละสี
สงความเขมออกมาผสมกัน 
  3.  ผสมกัน  โดยการแผรังสีของสี  เชน  ระบายสีแดงเปนพ้ืน  ตรงกลางระบายสี
เหลือง  สีเหลืองน้ันจะดูรูสึกวามีสีเขียวปนอยูดวย  ทั้งน้ี เพราะรังสีคูตรงขามของสีแดง  แผเขา
มาคลุมสีเหลืองนั่นเอง 
  4.  ผสมกันโดยดวงตา  เชน  เม่ือเราเพงมองสีแดงนาน ๆ แลวมาดูบริเวณสีขาว  
จะรูสึกวามีสีเขียวเรื่อ ๆ ปรากฏอยูชั่วคราว  สีที่ปรากฏน้ีเปนสีที่ตรงกันขาม  ซึ่งเปนผล
เก่ียวของกับประสาทตาโดยตรง 
 
 หลักการผสมสี 
  แมสีมีหลายประเภทดวยกัน  เชน 
  แมสีวิทยาศาสตร  เปนสีที่เกิดจากแสง  การผสมกันดวยการประสานกับของ
ไฟฟา  แสงสีทางวิทยาศาสตรนี้ใชกับการละครและภาพยนตร  การแสดงบนเวที  หนาอาคาร
รานคา  เพ่ือใหเปนที่ตื่นเตนติดใจ  เขากับบรรยากาศที่ผูใชสีสรางขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับ  
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สถานการณนั้น  การผสมของสีที่ประสานกันจะทําใหบังเกิดสีตาง ๆ ขึ้น  เพ่ือใหเหมาะสมกับ
เรื่องราว  เน้ือหาของบทประพันธ  แมสีวิทยาศาสตร  ไดแก 
  1.  แดงแสด  ( Vermillion ) 
  2.  เขียวมรกต  ( Emeral  Green ) 
  3.  มวง  ( Violet ) 
 สําหรับศิลปนสมัยใหม  ไดกําหนดแมสีไว  5  สีดวยกัน  คือ  แดง,  มวง,  เหลือง,   
น้ําเงิน,  เขียว 
 แสงสีจากการประสานกันในการใชไฟฟาชวย  
  แสงสี  แดงแสด      + เขียวมรกต  =      เหลือง 
  แสงสี  เขียวมรกต   + มวง   =      น้ําเงิน 
  แสงสี  แดงแสด      + มวง   =      แดง 
  แสงสี  แดงแสด      + เขียวมรกต  +  มวง =      ขาว 
 แมสีจิตวิทยา  สีที่เก่ียวกับความรูสึกใหผลกับความรูสึกภายใน  เปนสีที่คนนําไปใชใน
การตกแตงอยางเหมาะสม  มีอิทธิพลทางดานจิตใจเปนอยางมาก  ไดแก  สีเหลาน้ี  คือ 
  1.  แดงแสด  ( Vermillion ) 
  2.  เหลือง  ( Gamboge ) 
  3.  เขียวมรกต  ( Emeral  Green ) 
  4.  น้ําเงิน  ( Prussian  Blue ) 
 
 
 
 

     แดง        เหลือง 
 
 
 
 
 
   น้ําเงิน        เขียว 
 
 สีเคมี  เปนสีวิทยาศาสตร  มีอยู  3  สี  คือ  สีแดงแสด,  สีเหลือง,  น้ําเงิน 
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     แดงแสด 
 
 
 
 
 
   น้ําเงิน       เหลือง  
 
 สีฟสิกส  เปนสีทางวิทยาศาสตร  มีอยู  3  สี  ดวยกัน  คือ  สีแดงแสด,  สีเขียวมรกต,  
สีมวง 
 
 

     แดงแสด 
 
 
 
 
 
      มวง       เขียวมรกต  
 
 

 สีที่อยูนอกวงจร  มีอยู  3  สีดวยกัน  คือ  สีขาว  สีดํา  และสีเทา  และเม่ือนําสีเหลาน้ี
มาผสมกันกับสีแท  ก็จะไดน้ําหนักของสีแตกตางกันออกไป  สีแท  ( Hue )  ไดแก  สีที่มีความ
เขมตอความรูสึกทางสายตา  ไดแก  สีแดงแสด,  สีเขียวมรกต  สีน้ําเงิน  และแมสี 
 
 การผสมสีแทกับสีนอกวงจร 

  สีแท   +   สีขาว  จะไดสีออนลง  เรียกวา  การจางสี  ( Tint ) 
  สีแท   +   สีดํา  จะไดสีเขมขึ้น  เรียกวา  ความเขมของสี  ( Shade )
  สีแท   +   สีเทา  จะไดสีหมนลง  และจะไมคงสีแทไวเห็น  อยางสีแท + 
     สีขาว  สีจะคอย ๆ เปลี่ยนไปตามเปอรเซ็นตของสีเทา   
     เรียกวา  การใชน้ําหนักสี  ( Tone ) 
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สีของชางเขียน 
 สําหรับชางเขียน  เราใชทฤษฎีของ  Prang  ซึ่งใหความแนนอนในการนําไปใชในการ
เขียนการระบายสี  ( Painting )  การออกแบบ  ( Design )   และการตกแตง  ( Decoration )  
มีดังนี้  คือ 
 สีขั้นที่หนึ่ง  แมสีวัตถุธาตุ  Pigmentary  Primaries  ไดแก 
  1.  แดง  ( Crimson  Lake ) 
  2.  เหลือง  ( Gemboge  Yellow ) 
  3.  น้ําเงิน  ( Prussian  Blue ) 
  สีทั้งสามน้ีเรียกวา  แมสี  The  Primary  Pigmentary  Hues  เปนสีแท  ซึ่งไม
มีสีใดผสมกันแลวเกิดเปนสีทั้งสามได  แตถานําแมสีมาผสมกันจะเกิดสีตาง ๆ ขึ้นอีกมากมาย 
 

 สีขั้นที่สอง  ( Secondary  Hues )  เปนสีที่เกิดจากการผสมสีโดยการจับคูของแมสีแตละสี  
จํานวนเทากัน  จะไดดังนี้ 
  1.  แดง   +   เหลือง  =     สม 
        Red   +   Yellow  =      Orange 
  2.  เหลือง   +  น้ําเงิน  =     เขียว 
        Yellow   +   Blue  =      Green 
  3.  น้ําเงิน   +   แดง  =     มวง 
        Blue   +   Red  =      Violet 
 สีขั้นที่สาม  ( Tertiary  Hues )  เกิดจากการผสมของสีชั้นที่หน่ึง  และชั้นที่สอง  ผสมกัน
โดยจํานวนเทากัน  มีดังน้ี 
  1.  เหลือง   +   เขียว  =     เขียวเหลือง 
        Yellow   +   Green  =      Yellow  Green 
  2.  เขียว   +   น้ําเงิน  =     เขียวน้ําเงิน 
        Green   +   Blue  =      Green  Blue 
  3.  น้ําเงิน   +   มวง  =     มวงน้ําเงิน 
        Blue   +   Violet  =      Violet  Blue 
  4.  มวง   +   แดง  =     มวงแดง 
        Violet   +   Red  =      Violet  Red  ( Purple ) 
  5.  แดง   +   สม  =     แสด 
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        Red   +   Orange  =      Orange  Red  ( Vermillion ) 
  6.  สม   +   เหลือง  =     สมเหลือง 
        Orange   +   Yellow  =      Yellow  Orange 

 
 
 
 

วงสีธรรมชาติ  Colour  Wheel 
 

 เหลือง 
Yellow 

เหลืองสม 
Yellow  Orange  

 

 

     3    1 
 
      2   3 

สม 
Orange 

เหลืองเขียว 
Yellow  Green 

 
          3     2 

แดงแสด 
Vermillion 

เขียว 
Green 

 
       1     3 

แดง 
Red 

เขียวน้ําเงิน 
Green  Blue 

 
    3        1 
     2    3 

มวง 
Violet 

มวงแดง 
Violet  Red 

มวงน้ําเงิน 
Violet  Blue 

น้ําเงิน 
Blue 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ ชวงหมายเลข 1   คือ   สีชั้นที่ 1 
  ชวงหมายเลข 2   คือ   สีชั้นที่ 2 
  ชวงหมายเลข 3   คือ   สีชั้นที่ 3 
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 สีเปนกลาง  ( Neutralized  Colour ) 
  เปนสีที่เกิดจากการผสมระหวางแมสี 3 สี  จํานวนเทา ๆ กัน  จะไดสีเทา  
เกิดขึ้น  การทําสีใหเปนกลางอาจทําไดอีก  ดวยการผสมสีกับสีที่อยูตรงกันขาม  เชน  สีแดง
ผสมกับสีเขียว  หรือมวงผสมกับเหลือง  ก็จะไดสีเปนกลาง  เชนเดียวกัน 
  อนึ่ง  การนําเอาแมสีมาผสมกันโดยใชจํานวนสีตางกัน  ไดแก  มากกวา  เทากับ  
นอยกวา  นิดหนอย  แมกระทั่งเจือ  จะทําใหเกิดเปนสีเพ่ิมขึ้นมากมาย  เชน 
 

เหลือง แดง น้ําเงิน  

50% 25%  50% สีเกิดขึ้นใหมจะอยูในกลุม  สีเขียวขี้มา 
สีเขียวมะกอก  สีเขียวอมเทา 

25% 50%  50% สีเกิดขึ้นใหมจะอยูในกลุม  สีน้ําตาลไหม 
มีเม็ดมะปราง  สีเปลือกมังคุด 

50% 50%  25% สีเกิดขึ้นใหมจะอยูในกลุม  สีน้ําตาลออน 
สีน้ําตาลแดง 

 

สีเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงมากนอยขึ้นอยูกับความเขมของสีและปริมาณของสี  ดังกลาวมาแลว 
 

 การใชสีจากวงสีธรรมชาติมีวิธีการนําสีมาใชดวยวิธีการตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  วรรณะของสี  ( Tone )  การใชสีวิธีนี้แบงสีในวงสีออกเปน  2  กลุม  คือ 
  -  สีรอน  ( Warm  Tone ) 
  -  สีเย็น  ( Cool  Tone ) 
  วรรณะรอน  ( Warm  Tone )  คือ  เหลอืง  เหลืองสม  สม  แสด  แดง   
         มวงแดง  มวง 
  วรรณะเย็น  ( Cool  Tone )  คือ  เหลือง  เขียวเหลือง  เขียว  เขียวน้ําเงิน 
        น้ําเงิน  มวงน้ําเงิน  มวง 
  สีเหลือง  ( Yellow )  กับสีมวง  ( Violet )  เปนสีที่ใชจัดกับกลุมใด  จะให
ความรูสึกโนมเอียงไปในทางน้ํา  คือ  ใชกับกลุมสีรอนก็ได  ใชกับกลุมสีเย็นก็ได 
 

 2.  คาของสี  ( Value )  หมายถึง  ความแกออนของสี  ความหนักเบาของสี  การให
ความแตกตางกันของสีตั้งแตเขมไปถึงจางขาว 
  -  Value   ของสีเดียวใชคาของสีแตกตางกัน 
  -  Value   ของหลายสี  ไดแก  การใชสีหลายสีและแตละสีใชคาแตกตางกัน 
 
 

AE 223 41 



 3.  สีกลมเกลีน  ( Harmony )  หมายถึง  การใชสีในวงสีธรรมชาตินับเรียงตามกันไป  
จะวนไปทางใดก็ได  6  สีดวยกัน    
 4.  สีสวนรวม  ( Tonality )  หมายถึง  สีมีปริมาณมากกวาสีอ่ืน ๆ  เปนสีที่เดนชัดของสี
เดียว  ซึ่งในการใชสีนั้นมีสีอ่ืนปนอยูดวย  เชน  ในการระบายสีกลุมพุมไมในกลุมอาจมีสีเหลือง  
เขียงเหลือง  เขียว  เขียวนํ้าเงิน  น้ําตาล  ปนอยูดวย  แตโดยสวนรวม  เราจะเห็นกลุมตนไม
เปนสีเขียวทั้งกลุม  ในกลุมทั้งหมดนี้อาจมีสีอ่ืนเปนปริมาณเล็ก ๆ ทั่วไป  ไมเกิน 10% 
 5.  ความเขมของสี  ความจัดของสี  ( Intensity )  หมายถึง  สีที่เปนจุดเดน  สวางสดใส
อยูในกลุมสีหมน  สีคล้ํา  หรือสีที่ถูกลดความจัดลงไป  ( Broken  Colour )  ลักษณะสีเชนน้ี
ทําใหเกิดบริเวณที่เดนสะดุดตา  ซึ่งทําใหเห็นความจัดความเขมของสีที่สดใสชัดเจน  ใชในเม่ือ
ตองการเนนตรงจุดน้ัน 
 6.  การกลับคาของสี  ( Discord )  หมายถึง  การใชสีกลับกันโดยมากจะใชสีคูประกอบ
หรือสีคูตรงขามตัดกันอยางแทจริงในวงสี  เชน  มวงกับเหลือง  การใชกลับคา  คือ  ใชสีเหลือง
ใหสด  แตใชสีมวงใหออนใสลง  ถาไมใชสีคูประกอบสีคูตรงขาม  อาจใชสีอะไรกับอะไรก็ได  แต
ตองกลับคาของสีที่เดนใหจางลง  และอีกสีหน่ึงใชคาเทาเดิม 
 7.  สีเอกรงค  ( Monochrome )  หมายถึง  การใชสีโดยมีสีเร่ิมตนเปนสีตัวตั้งหรือสีที่
ตองการใหเปนสีเอกรงค  แลวนับตอไปทางซายหรือขวาอีก 5 สี  การใชสีนอยกวาน้ีแตตองไม
เกินจากสีที่ 5  ที่เรานับวนไปตามวงสี  เมื่อเลือกสีใดในวงสีแลว  ตองนํามาลดความจัดของสี  
( Break )  เสียกอนมากหรือนอยก็ได  แลวผสมกับสีตัวตั้งแลวจึงจะระบายลงในภาพได  สีที่
เหลือมาทุกสีจะตองทําดังกลาวน้ี  ผลที่ไดคือ  ทุกสีจะมีสีตัวตั้งปนอยูดวย  เชน 
 

  -  สีเอกรงค  คือ  สีเหลือง  เราระบายสีเหลือง  ลงในภาพเทาที่เราตองการนับ 
     ถัดลงมา  สีเหลืองวนตามเข็มนาฬิกา  คือ  เหลืองเขียว  เขียว  เขียวน้ําเงิน 
     น้ําเงิน  มวงน้ําเงิน 
  -  เราเลือก  เขียวเหลือง  ( Yellow  Green )  ตองผสมกับสีตรงขามในวงสีกอน   
     คือ  มวงแดง  ( Violet  Red )  แลวผสมกับเหลือง  (สีเอกรงค)  แลวระบาย 
     ลงในภาพ 
  -  ตอไปถาเราเลือก  เขียวน้ําเงิน  ( Blue  Green )  ตองผสมกับแสด  ( Vermillion )   
     กอนแลวผสมกับเหลือง  แลวระบายลงในภาพ 
 

  อีกวิธีหน่ึงคือที่เราเลือกน้ันผสมกับสีกลาง  Neutral  (แดง  เหลือง  น้ําเงิน  ใน
บริเวณเทากัน)  และผสมกับเหลือง  แลวจึงระบายลงในภาพ 
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  ทั้งสองวิธี  เราจะไดสีเหลืองแท ๆ  และกลุมสีที่ผสมเหลืองทุกสี  ที่เราเลือก
ระบายในภาพนั้น 
 

 8.  สีคูประกอบ  สีคูตรงขาม  ( Complementary  Colour )  หรือ 
  การใชสีในงานศิลปะ  ไมนิยมการใชสีตรงขามในวงสี  โดยปริมาณเทา ๆ กัน  
คือ  50%: 50% เรามักจะใชตามวิธีตอไปน้ี (ถาเราจะใชคู แดง กับ เขียว) 
  1)  ใชสี 80% : 20%  คือ  แดง 80%  เขียว 20%  หรือเขียว 80%  แดง 20% 
  2)  ลดความจัดของสีใดสีหน่ึง  ( Break )  เชน  ใชแดงแทกับเขียว  ( Break )   
       หรือเขียวแทกับแดง  ( Break ) 
  3)  ลดความจัดของทั้ง 2 สี  ( Break  ทั้งสองสี ) 
  4)  ใชสีขาวหรือคําตัดเสน  (สีแดงและสีเขียวใชปริมาณเทากันได  คือ  50% :  
       50%) 
  5)  ใชบนพื้นสีอื่น ๆ  เชน  สีเนื้อ  เทา  ฯลฯ  (สีแดงและสีเขียวใชปริมาณ 
       เทากันได  คือ  50% : 50%) 
  6)  ระบายลงในปริมาณที่เทากันทั้ง 2 สี  แตเปนภาพที่มีลวดลายละเอียด 
 9.  สีตัดกัน  ( Contrast )  หมายถึง  สีที่ใชระบายตางสีกัน  ทําใหสีเกิดตัดกันขึ้น  เชน  
แดงกับดํา  แดงกับเหลือง  ดํากับชมพู  เปนตน 
 

 จิตวิทยาในการใชสี 
  สีมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย  สีแตละสีมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย  ไมเหมือนกับบาง
สี  ทําใหเกิดความรูสึกสงบ  บางสีใหความรูสึกตื่นเตน  รอนแรง  การใชสีใหมีผลตอจิตใจมนุษย  
จึงจําเปนตองใชใหเหมาะสมกับอิทธิพลของสีแตละสี  คือ 
  เกิดความรูสึกสงบเงียบ,  ขรึม  มีสมาธิ ใชสีน้ําเงิน  หรือ  สีน้ําเงินมวง 
  เกิดความรูสึกตื่นเตน  เกิดกําลังวังชา ใชสีแดงแก  หรือ  สม 
  เกิดความรูสึกปกติ,  สบาย  มีชีวิต ใชสีเขียว,  เหลืองเขียว,  หรือ เทา 
  เกิดความรูสึกหดหู,  เศราใจ  ใชสีดํา,  ดํากับขาว,  มวง 
  เกิดความรูสึกเงียบเอาการเอางาน ใชสีน้ําเงิน 
  เกิดความรูสึกรอนแรง   ใชสีแดงสม,  แสด 
  เกิดความรูสึกม่ังคั่งสมบูรณ  ใชสีแดงชาด 
  เกิดความรูสึกนุมนวลหรือออนโยน ใชสีชมพูออน 
  เกิดความรูสึกบริสุทธิ์,  สดใส,  ใหม ใชสีขาว 
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  เกิดความรูสึกเศรา,  ลึกลับ  ใชสีมวง 
  เกิดความรูสึกแกชรา  สงบน่ิง  ใชสีเทาปนเขียว 
  เกิดความรูสึกหนุมสาว   ใชสีเขียวปนเหลือง 
  เกิดความรูสึกสดชื่อ  รื่นเริง  ใชสีเหลือง,  เขียวออน,  หรือ สีทอง 
  เกิดความรูสึกเกิดพลัง  และกระชุมกระชวย   ใชสีเหลืองแก 
   เปนสัญลักษณความม่ังมีม่ังคั่ง 

เกิดความรูสึกอบอุน  แหงแลง  นาเบื่อ ใชสีน้ําตาล   
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