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หัวขอเรื่อง “ สี ”



แผนผงัแสดงองค์ประกอบของศิลปะ
ศิลปะ

รปูทรง เนื้อหา

ส่วนประกอบทางรูป ส่วนประกอบทางวัสดุ เรื่อง แนวเรื่อง เนื้อหา

ทัศนธาตุ เนื้อหาภายใน เนื้อหาภายนอกวัสดุ วิธีการ
• จุด
• เส้น
• สี
• น้ําหนัก
• รูปร่าง รูปทรง
• ลักษณะพืน้ผิว

• สี
• ดินเหนียว
• หิน
• ไม้
• กระดาษ
• โลหะ
• วัสดุอื่นๆ

• ระบาย
• ปั้น
• สลัก
• แกะ
• พิมพ์
• เชื่อม
• เทคนคิอื่นๆ

• หุ่นนิ่ง
• สิ่งของ
• คน
• สัตว์
• ทิวทัศน์
• การเมือง
• สังคม
• ศาสนา
• สงคราม
• เรื่องอื่นๆ

• ความสุข
• ความเศร้า
• ความโหดเหี้ยม
• ความรุ่งเรือง
• ความไม่สิ้นสุด
• ศรัทธา
• การต่อสู้
• พลังอํานาจ
ฯลฯ

สุนทรียภาพ
ศิลปะ

อารมณ์ความรู้สึก
ที่เป็นไปตาม
แนวเรื่อง



สี 
COLOUR





สี 

COLOUR
•สีมีอยู 2 ชนิด คือ
•สีที่เปนแสง ( SPECTRUM ) ไดแก สีที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสง
•สีที่เปนวัตถุ ( PIGMENT )  ไดแก สีที่มีอยูในธรรมชาติทั่วๆไป เชน สิ่งที่มีชีวิต

ตางๆ อาทิเชน พืช ตนไม ดอกไม สัตว ฯลฯ และสิ่งที่ไมมีชีวิตทั่วๆไป อาทิเชน 
แรธาตุตางๆ กอนหิน ฯลฯ



คาํจํากัดความของสี

1. แสงทีม่ีความถี่ของคลืน่ในขนาดทีต่ามนุษยสามารถรบัสมัผสัได
2. แมสีทีเ่ปนวัตถุ (Pigmentary Primary) ซึ่งประกอบดวยสี 3 สี          

คือ แดง เหลือง น้าํเงนิ
3. สีที่เกดิจากการผสมกันของแมสี 



คุณลกัษณะของสี

1.ความเปนสี ( HUE) เชน สีแดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงจรสี    
ธรรมชาติ



2. น้ําหนักของสี ( Value ) หมายถึง ความสวางหรือความมืดของสี



3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิข์องสีๆหนึ่ง สีที่ถูกผสมดวยสีดํา
หรือสีที่เขมจะมีความหมนของสีลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดที่สุดไปจนหมนที่สุดไดหลาย
ลําดับ ดวยการคอยๆเพิ่มปริมาณของสีดําที่ผสมเขาไปทีละนอย จนถึงลําดับที่ความจัดของสีมีนอย
ที่สุด คือ เกือบดํา

ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสี ความสดของสไีด้ถูกผสมด้วยสีเข้ม



น้ําหนักของสี ( Value )ความจัดของส ี(Intensity)

สีแท้ (HUE)



หนาที่ของสี
1.ใหความแตกตางระหวางรปูกบัพืน้ หรือรปูทรงกับพืน้ที่วาง

2. ใหความรูสึกเคลือ่นไหวดวยการนําสายตาของผูดู



3.ใหความเปน 2 มิติแกรูปทรง



4.ใหความเปน 3 มิตแิกรปูทรง



5.ใหความลึกในภาพ



6.ใหความรูสึกดวยการประสานกนัของน้าํหนกั



6.ใหอารมณความรูสึกดวยตวัเองโดยตรง





วงจรสธีรรมชาติ
ถาหากเอาแถบสีรุงกนิน้าํมาโคงเขาใหเปนวงกลม เราจะไดวงทีม่ี 8 สี 
โดยเพิม่  สีมวงแดง ซึ่งเปนรอยบรรจบกันของมวงกบัแดงเขาไป 1 สี



ถาหากเพิม่ เขียวเหลือง เหลอืงสม แสด และน้าํเงนิเขียว เขาไปอกี 
4 สี จะไดวงจรสีธรรมชาต ิ12 สี ทีม่คีวามสมดุลกัน



แมส ีหรอื สีขัน้ที่ 1
PRIMARY COLOURS

ในจํานวน 12 สี มีสีอยู 3 สี ที่เราไมอาจผสมขึ้นได คือ  แดง  เหลือง  น้าํเงนิ  
ซึ่งเรียกกันวา แมสี และแมสี 3 สีนี้ สามารถที่จะนํามาผสมกันใหเกิดเปนสีอะไรก็ได



• สีขัน้ที่ 2
SECONDARY COLOURS



• สีขัน้ที่ 3
TERTIARY COLOURS





•สีกลาง  
NEUTRAL COLOUR



คูสี / COMPLEMENTARY COLOURS

•คือสี ที่อยูตรงกันขามในวงจรสีธรรมชาติ ถานํามาวางเคียงกันจะใหความสดใส 
ใหพลังความจัดของสีซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการตัดกันหรือขัดแยงกัน บางที
เรียกคูนี้วา สีที่ตัดกันอยางแทจริง (True Contrast) 

• คูสีนี้หากนํามาผสมกนัจะไดสีกลาง



•คูสีตรงขาม และผลทางสายตา



•คูสีตรงขาม และผลทางสายตา



•คูสีตรงขาม และผลทางสายตา





•แมสีแสง ประกอบดวยสี เขียว แดง และ น้ําเงิน (ฟา)



สีขางเคียง





สีอุน และ สีเย็น
WARM TONE / COOL TONE



สีเย็น
COOL TONE

สีอุ่น 
WARM TONE 



ภาพผลงานศิลปินที่ 
ทํางานเกี่ยวกบั สี









แมสีวัตถุ



แมสีแสง



วงจรสี ของแมสีวัตถุ







สีคูตรงขาม



สี และ ความเขมของสี



ปอล โกแกง

จิตรกรและนักแกะสลักไมชาวฝรั่งเศสเกิดในกรุงปารีส ใน กรุงปารีสใน พ.ศ. 2391 
ตายในหมูเกาะมาเคซัสใน พ.ศ. 2446 ภายหลัง ทํางานจําหนายพันธบัตรหุน  แลวใน 
พ.ศ. 2426 เขาก็อุทิศตนเองใหกับการเขียนภาพอยางแทจริง ใน พ.ศ. 2430 เขาก็พัก
อยูในเมืองมาตีนิก และใน พ.ศ. 2431 เขาไดทํางานรวมกันกับ ฟาน ก็อก ชั่วเวลาอัน
สั้น ใน พ.ศ. 2438 เขาอพยพไปสรางชื่อเสียงบนเกาะทะเลใต โดยใชชีวิตอยูรวม กับ
ชาวพื้นเมือง ที่นั่นเขาไดคนพบความแทจริงที่เรียบงายสําหรับงานศิลปะของเขา เขา
ไดรับอิทธิพลตอการพัฒนาศิลปะสมัยใหม โดยการคนควา ความหมายของรูปทรง 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากสวนประกอบแทจริงของศิลปะของมนุษยนั่นเอง

















กลุม "บลาว ไรเตอะ"

วัลซลิี คันดินสกี

จิตรกรชาวรัสเซีย เกิดในกรุงมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2409 ตายใกลกับกรุงปารีส ในป 
พ.ศ. 2487 คันดินสกีเปนผูกอตั้งและศิลปนหลักของ งานจิตรกรรมแบบ "บริสุทธิ์" 
กระนั้นเอง เขาจึงเปนผูบุกเบิกคนหนึ่งของศิลปะนามธรรม ใน พ.ศ.2453 เขาไดสราง
งานจิตรกรรมอยางบริสุทธิ์ แทขึ้นมาเปนภาพแรก ซึ่งไดกลายเปนการกาวนําไปสู
ศิลปะนามธรรมดวย



แคนดินสกี (Wassily Kandinsky)





















ลัทธิเซอเรียลิสต

โฮอนั มิโร
โฮอัน มิโร เปนจิตรกรเอกในสกุลศิลปะดังกลาวนี้ ภาพของเขาที่แสดงความเคลื่อนไหว
ไปมาอยางนาประหลาดนั้น เขาทําขึ้นจากความเคลื่อนไหว ของลายเสนที่พันกันชุลมุน 
และ ความสวางสดใสของสี ภาพของมิโร เปนการแปลสิ่งมหัศจรรย ซึ่งเปนความแทจริง 
ที่พบใหมนี้ มีความเปนอยูอยางเหมาะสมเพราะโดยขอเท็จจริงแลว ความแทจริงใหมนี้ 
ไมสามารถจะจับเอาเปนคําพูด ความคิด หรือภาพ ใหสมบูรณแบบไดเลย โฮอัน มิโร 
เปนจิตรกรชาวสเปน เกิดในเมืองมอนโตรอิก เมื่อ พ.ศ. 2436 ศิลปนลัทธิเซอเรียลิสต 
และ ศิลปนเอกของศิลปะนามธรรมผูนี้ ไดพัฒนามาเปนแบบอยางศิลปะสวนตัวอยาง
เต็มที่ กลายเปนผลงานที่สีสันอุดมสมบูรณ โดยไดรับอิทธิพลมาจาก คันดินสกี อารพ 
และ เคล ผลงานของเขาเผยใหเห็นภาษาเชิงกวีนิพนธ



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มิโร (Joan Miro)



มาติสส (Henry Matisse)



มาติสส (Henry Matisse)



มาติสส (Henry Matisse)



มาเลวิช (Kasimir Malevich)



Davis, Stuart (1894-1964). American painter. colonial



Davis, Stuart (1894-1964). American painter. davis



Davis, Stuart (1894-1964). American painter. eggbeat





















มอนเดรียน (Piet Mondrian)



มอนเดรียน (Piet Mondrian)



มอนเดรียน (Piet Mondrian)



Mondrian, New York City.1941- 42



Mondrian, Composition in Red Yellow Blue.1921



Mondrian, Broadway Boogie Woogie. 1942-43







วาซาเรลี (Victor de Vasarely)



วาซาเรลี (Victor de Vasarely)















Hundert wasser











กุสสตาฟ คลิมต (Gustav Klimt)
 ศิลปนชาวออสเตรียผูมีชีวิตอยูในชวงกลางศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20







































































ทินกร กาษรสวุรรณ



ปรีชา ปนกล่ํา



ปรีชา ปนกล่ํา



ปรีชา ปนกล่ํา



อภิชาติ แสงไกร



อภิชาติ แสงไกร



อภิชาติ แสงไกร





























สีสันที่มีอยู ใน ธรรมชาติ
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