
สี ในชวีติประจําวัน



• ในชีวิตประจําวัน ทุกคนจะตองเก่ียวของกับสี ต้ังแตต่ืนนอน จนกระถึง

กอนนอน เชน จากสภาพแวดลอม สิ่งของเครื่องใช บานเรือน 

ยานพาหนะ การแตงกาย ฯลฯ 

สีมีสวนเสริมสรางอารมณความรูสึกในดานบวก และ ดานลบ

• สี เก่ียวของกับเพศ ลักษณะผิว เชื้อชาติ ศาสนา  

• สี เก่ียวของกับการแตงกาย ความเชื่อ คานิยม สถานะทางสังคม

และ ดานอ่ืนๆ







คําจํากัดความของสี

1. แสงที่มีความถ่ีของคลื่นในขนาดที่ตามนุษยสามารถรับสัมผัสได

2. แมสีที่เปนวัตถุ (Pigmentary Primary) ซ่ึงประกอบดวยสี 3 สี                      

คือ แดง เหลือง น้ําเงิน

3. สีที่เกิดจากการผสมกันของแมสี 



แมสีวัตถุ



แมสีแสง





สีข้ันที่ 1 และ ข้ันที ่2



การเลือกใชสี

ชุดสีแบบเดียว



สีคลายคลึงกัน

การเลือกใชสี



สีตรงขามกัน 2 ชุด

การเลือกใชสี



คูสี - COMPLEMENTARY COLOURS

• คือสี ที่อยูตรงกันขามในวงจรสีธรรมชาติ ถานํามาวางเคียงกันจะให

ความสดใส ใหพลงัความจัดของสซีึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการตัดกันหรือ

ขัดแยงกัน บางทเีรียกคูนี้วา สีที่ตัดกันอยางแทจรงิ (True Contrast) 

        คูสีนีห้ากนํามาผสมกันจะไดสีกลาง



คูสี ตรงขาม และผลทางสายตา



คูสี ตรงขาม และผลทางสายตา



คูสี ตรงขาม และผลทางสายตา



 น้ําหนักของสี (Value) หมายถึง ความสวางหรือความเขม(มืด)ของสี



ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีๆหนึ่ง สีที่ถูกผสม

ดวยสีดําหรือสีที่เขมจะมีความหมนของสีลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดที่สุดไปจน

หมนที่สุดไดหลายลําดับ ดวยการคอยๆเพ่ิมปริมาณของสีดําที่ผสมเขาไปทีละนอย จนถึง

ลําดับที่ความจัดของสีมีนอยที่สดุ คือ เกือบดํา

ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสี ความสดของสีไดถูกผสมดวยสีเขม



น้ําหนักของสี ( Value )ความจัดของสี (Intensity)

สีแท (HUE)



โทนสีเดียว : สีฟา

• เปนสีของทองฟา น้ํา ทําใหรูสึก

สบายใจ นุมนวล อบอุน

• มีสีฟาหลายโทน ใหความรูสึก

ตางๆกัน



สีน้ําเงนิ

• ใหความรูสึกขึงขัง จริงจัง นาเชื่อถือ 

เปนการเปนงาน ปลอดภัย หรูหรา 

มีระดับ มีราคา

• สีน้ําเงินระดับตางๆ ใหความรูสึก

แตกตางกัน



สีเขียว

• ใหความรูสึกเปนอิสระ สดชื่น 

เย็นสบาย

• สีเขียวระดับตางๆ ใหความรูสึก

แตกตางกัน



สีแดง

• ใหความรูสึกรอนแรง มีพลัง

• สีแดงระดับตางๆ ใหความรูสึก

แตกตางกัน



สีสม-เหลือง

• ใหอารมณสดใส ต่ืนตัว ดึงดูด เปนสี

ของอาหาร อาจกระตุนใหรูสึกหิว

• สีเหลืองสมระดับตางๆ ใหความรูสึก

แตกตางกัน



โทนสเีดียว : สเีทา-ขาว

• สีเทาใหความรูสึก สุขุม สงบ ม่ันคง 

อาจทําใหรูสึกหมนหมอง หรือเศรา

• สีขาว ใหความรูสึกสะอาด บริสุทธ์ิ

• สีขาว-เทาหลายโทน ใหความรูสกึ

ตางๆกัน















































สีที่มอียูในธรรมชาติ





















สีท่ีมีอยูในงานโฆษณา ประชาสมัพันธ







สี และความรูสึกเม่ือไดพบเห็น
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