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 The objective of this research is to collect information of Colours in Thai Culture 

Believing reflecting of design. The research launches by collecting the documentation and 

analyze by finding the percentage of sampling questionnaires the total of 200 who working in 

design and student in design. The topic used are classified into 7 as the following: 

 1. Colours in Thai Culture Believing related to religion 

 2. Colours in Thai Culture Believing related to costume 

 3. Colours in Thai Culture Believing related to housing 

 4. Colours in Thai Culture Believing related to amusement 

 5. Colours in Thai Culture Believing related to food 

 6. Colours in Thai Culture Believing related to art 

 7. Colours in Thai Culture Believing related to appliance 

  The research finding concludes that Colours in Thai Culture Believing can be 

divided in 3 categories as follows: 

 1. The group believed that the color is very important to design in all aspects of 

color because they believed that the beneficial and adverse effects in the present life. 

 2. The group believed that the color is moderately important in the design 

because they believed that the use of color, most of all credibility as true in theory, and some 

is not true in theory. 

 3. The group believed that the color is less important in all aspects of the design 

because they believed that the use of color, depending on their preferences 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาของปญหา 
 ในสมัยดึกดําบรรพความเชื่อของมนุษยเกิดจากความกลัวและการคาดเดาเพราะ

มนุษยไมเขาใจสาเหตุที่เกิดข้ึนจากปรากฏการณธรรมชาติเชน ฟารอง ฟาแลบ ฟาผา มนุษยจึง

เกรงกลัวตอธรรมชาติ และคิดวาสาเหตุนั้นเกิดจากพลังอํานาจท่ีมองไมเห็นและไมอาจสัมผัสได 

ดลบันดาลข้ึนซ่ึงมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย ความกลัวจึงเปนสาเหตุนําไปสูพิธีกรรม 

การบูชายัญ การบูชาธรรมชาติเชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร  ภูเขา ตนไม แมน้ํา  ลําธารตาง ๆ ข้ึน

เพื่อขอใหพลังอํานาจที่อยูเหนือธรรมชาติชวยเหลือแกตนโดยวิธีการบวงสรวง เซนไหว ธรรมชาติ

เพื่อเปนการตอบแทน  

 จินตนาการความเชื่อของมนุษยสืบทอดตอมาและไดมีพัฒนาการนําไปสูการกระทํา

การปฏิบัติการสรางสรรคพิธีกรรม มีการใชสัญลักษณติดตอส่ือสารกับ ผีสาง เทวดา และพลัง

ลึกลับในธรรมชาติ ซึ่งนักวิชาการศาสนาถือวาเปนยุคศาสนาเร่ิมแรก และปรากฏความเช่ือมา

จนถึงปจจุบันเปนวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยมาตลอดจนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมความ

เชื่อ เปนผลผลิตทางปญญา จิตวิญญาณ และอารมณของมนุษย 

 การใชสัญลักษณในบทบาทวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยในคติความเชื่อเร่ืองสีเกี่ยวของ

กับศาสตรความรูที่หลากหลายเราไมอาจปฏิเสธไดวาสีเปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงของชีวิตที่อยูรอบตัว

เราและมีสภาพเปนสัญลักษณ โดยมนุษยเปนผูกําหนด (อคิน รพีพัฒน 2551: 78) ไดกลาวไววา 

สัญลักษณคืออะไรก็ตาม ไมวาจะเปนการกระทํา เหตุการณ คุณลักษณะหรือความสัมพันธ ที่ใชเปน

ส่ือแทนแนวความคิด แนวความคิดนั้นคือความหมายของสัญลักษณ เชน สัญลักษณของสีธงชาติ

ไทย ไมวาจะเปนการสนทนาหรืออยูในความคิด นําไปประกอบพิธีกรรมหรืออยูบนยอดเสา ธงชาติ

ไทยก็ยังคงเปนสัญลักษณ สีแดงคือชาติ ขาวคือศาสนา น้ําเงินคือพระมหากษัตริย 

 ในสวนความหมายของสีนั้น (สมเกียรติ ต้ังนะโม 2538 : 78) กลาววา ไดแฝงความหมาย

ในเชิงจิตวิทยาเอาไวดวย ซึ่งสีอาจจะสงผลกระทบกับเราในเชิงจิตวิทยาแตไมเกี่ยวของกับ

สัญลักษณเลยก็ไดและผลของสีอาจแตกตางไปจากความสําคัญในเชิงสัญลักษณดวย เชน สีดํา

หมายถึงความ เศราโศก แตชุดสูทสีดํากับแสดงถึงความงดงามภูมิฐานซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณ

แวดลอมตาง ๆ ตามคติความเชื่อและวัฒนธรรม 
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 วัฒนธรรมความเชื่อในแตละทองถิ่นและในสถานการณตาง ๆ จึงเปนเร่ืองสําคัญอยาง

ยิ่งที่จะเปนตัวกําหนดความหมายของสัญลักษณรวมทั้งผลกระทบทางจิตวิทยา ที่อาจทําใหเกิด

การแปรเปล่ียนความหมายในเชิงสัญลักษณและทางจิตวิทยาไปพรอม ๆ กัน 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทยมีผลกระทบกับสังคมทางดานศิลปะการออกแบบ 

เชนการผลิตสินคา การโฆษณา เคร่ืองหมาย ส่ือสัญลักษณตาง ๆ มีการนําความเชื่อเร่ิองสีมา

ประกอบพิจารณาการออกแบบเชนการใชสีตกแตงอาคารบานเรือนใหถูกโฉลกกับผูอยูอาศัย การ

แตงกายการออกแบบเครื่องประดับ ดวยสีที่มีความเชื่อวาทําใหเกิดโชคลาภซึ่งผลพวงที่ไดรับสงผล 

ทําใหผูที่เปนเจาของมีความสุขและเกิดความรูสึกปติยินดีเกิดข้ึนภายในจิตใจ การศึกษาสีใน

วัฒนธรรมคติความเชื่อของไทยจะทําใหทราบความเชื่อเร่ืองสีในวัฒนธรรมไทย และผลกระทบที่มี

ตอการออกแบบ 

     
 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย 

 2. เพื่อศึกษารากวัฒนธรรมการใชสีของไทยที่มีผลตอการออกแบบ 

 
 สมมุติฐานของการศึกษา 
 คติความเชื่อมีอิทธิพลตอการใชสีในการออกแบบ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้แบงหมวดหมูวัฒนธรรมออกเปนหมวดตาง ๆ ทั้งวัตถุและพิธีกรรม

และองคการตามองคมติความเชื่อเช่ือมโยงเร่ืองสีดังตอไปนี้  

 1. หมวดศาสนา 

 2. หมวดเคร่ืองแตงกาย 

 3. หมวดที่อยูอาศัย 

 4. หมวดวรรณกรรม 

 5. หมวดอาหาร 

 6. หมวดของใชชีวิตประจําวัน 

 7. หมวดศิลปะ 

 8. หมวดการละเลน 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาเอกสารตําราผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารตําราดังตอไปนี้ 

   ทฤษฏีสี จิตวิทยาเกี่ยวกับสี วัฒนธรรมความเชื่อที่มีอิทธิพลตอสีในหมวดตาง ๆ  

 2  สรางแบบสอบถาม 

  2.1 ออกแบบเคร่ืองมือวิจัยในการสอบถามความคิดเห็นจากทัศนคติ จากผูที่มี

สวนเกี่ยวของกับการออกแบบ จํานวน 200 ทาน  

  2.2   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในการสอบถามไดแบงออกเปน 2 สวน 

      สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

      สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทยในแตละหมวด  

 3. การวิเคราะหขอมูล 

  นําขอมูลจากแหลงขอมูลมาวิเคราะหถึงสีในวัฒนธรรมคติความเช่ือของไทยที่มีผล

ตอการใชสีในการออกแบบ 

 4. สรุป วิเคราะห 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถเขาใจวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทยในเร่ืองของคติความเชื่อเกี่ยวกับสีใน

หมวดตาง ๆ  

 2. ผลของการศึกษามีแนวทางการเลือกใชสีในการออกแบบตามคติความเชื่อ  
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลม

เกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

 2. คติความเชื่อ หมายถึง การยอมรับส่ิงที่เกิดจากจิตสํานึกของคน ตออํานาจที่เหนือ

ธรรมชาติ มีทั้งผลดีและผลรายที่เกิดข้ึนกับคน ถึงแมพลังนั้นไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง 

แตคนเราก็ไดมีการยอมรับและใหความเคารพ 

 3. สี หมายถึง  ลักษณะของแสงสวางปรากฏแกตาใหเห็นเปนสีขาว ดํา แดง เขียว เปนตน 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 ในการศึกษา สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย มีเนื้อหาที่สําคัญ  2 สวนดวยกันคือ 

 1. วัฒนธรรมคติความเชื่อ 

 2. ความรูเกี่ยวกับสี 

 โดยผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการวิเคราะหใน บทที่ 4 ตอไปโดยมีเนื้อหา

ดังตอไปนี้ 
 1. วัฒนธรรมคติความเชื่อ 
  ความหมายของวัฒนธรรมและคติความเชื่อ 

  1.1 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับศาสนา  

   อิทธิพลของสีในทางพิธีกรรมทางศาสนา 

   ความเชื่อของสีที่มีผลเก่ียวของทางศาสนา 

   ความเชื่อเร่ืองสีธูป 

   ความเชื่อเร่ืองสีจีวร 

   ความเชื่อเร่ืองเทพและเทวดา  

  1.2 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย 

   อิทธิพลของสีเส้ือผากับการแตงกาย 

   สีกับการแตงกายไวทุกข 

   สีกับการออกแบบการแตงกาย 

   สีกับการออกแบบรองเทา กระเปาถือ 

  1.3 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

   อิทธิพลของสีที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

   สีกับความรูสึกที่อยูอาศัย 

   หลักการใชสีตกแตง 

   ความเชื่อตามภูมิโหราศาสตรในไทย 

   การใชสีทาภายใน 
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   การใชสีประตูใหญ 

   การใชสีหองรับแขก 

   การใชสีหองนอน 

   การใชสีออกแบบสัญลักษณ     

  1.4 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับการละเลน 

   สีของตัวละครเร่ืองรามเกียรต์ิ 

   สีกับตัวละครงิ้วในสังคมไทย 

   สีกับการเชิดสิงโตในสังคมไทย 

  1.5 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับอาหาร 

   วิถีชีวิตคนไทยกับอาหารการกิน 

   จิตวิทยาความเชื่อสีในอาหาร 

  1.6 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับศิลปะ 

   ความสัมพันธของพุทธศาสนากับศิลปกรรมไทย 

   คติการสรางรูปเคารพในพุทธศาสนา 

   การใชสีในจิตรกรรมไทย 

   การใชสีเพื่อจําแนกสถานภาพของบุคคล 

   ความหมายของศิลปะโดยทั่วไป 

   ความเชื่อเร่ืองสีในศิลปะแขนงตาง ๆ  

  1.7 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับของใชในชีวิตประจําวัน 

   การนําสีมาใชกับภาชนะ 

        จิตวิทยาความเชื่อเร่ืองการใชสีในชีวิตประจําวัน 

   การเลือกสีตามหลักโหราศาสตรในชีวิตประจําวัน 

  1.8 วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับวรรณกรรม 
 2. ความรูเกี่ยวกับสี 
  ในดานความรูเกี่ยวกับสีผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวนดวยกันซ่ึงประกอบดวย 

  2.1 ประวัติความเปนมาของสีในดานตาง ๆ  

   ยุคกอนการคนพบแสงสี SPECTRUM 

   ประวัติดานสังคมของสี 

                         ประวัติการใชสีทางศิลปะ 
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  2.2 ยุคการคนพบแสงสี  SPECTRUM 

   ประวัติการคนพบแสงสีทางวิทยาศาสตร 

                        ประวัติทางจิตวิทยาของสี 

  2.3 ความหมาย คุณสมบัติ ทฤษฎี และ ประเภทของสี          

   ความหมายของสียุคกอนการคนพบแสงสี  SPECTRUM 

   ความหมายในยุคคนพบแสงสี  SPECTRUM 

   คุณสมบัติของแสงสี 

                        ทฤษฎีสี 

   ความหมายของทฤษฎีสี 

   ทฤษฎีสีของมันเซลล 

       ทฤษฎีสีตามสีของวัตถุธาตุ 

   ประเภทของสี   
                                                                                                                                            
วัฒนธรรมคติความเชื่อ 
 ความหมายของวัฒนธรรมและคติความเชื่อ 
 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของวัฒนธรรม ไววา 

หมายถึง ส่ิงที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ เชนเดียวกับ เปล้ือง ณ นคร 

(2539 : 277) ที่ใหความหมายของวัฒนธรรม เหมือนกับพจนานุกรมเชนกัน                                   

 ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรม ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม หมายถึง ความ

เจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศิลธรรมอันดี

งามของประชาชน                                                                                                                                  

 ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม (2543 : 12) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต

ของคนที่อยูในสังคมเดียวกัน แตละวัฒนธรรมของคนแตละกลุม แตละสังคมตางก็มีรูปแบบ และ

วิถีทางที่ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับเงื่อนไขหลายอยางหลายประการ                                                              
 
 ความเชื่อ  
 ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับส่ิงที่เกิดจากจิตสํานึกของคน ตออํานาจท่ีเหนือ

ธรรมชาติ มีทั้งผลดีและผลรายที่เกิดข้ึนกับคน ถึงแมพลังนั้นไมสามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง 

แตคนเราก็ไดมีการยอมรับและใหความเคารพ 
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 จากความหมายของวัฒนธรรมและความเชื่อดังกลาว ผูวิจัยจึงมีการจัดกลุมของ

วัฒนธรรมคติความเชื่อออกเปนประเภทไดดังนี้  

 1. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ ศาสนา 

 2. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ เคร่ืองแตงกาย 

 3. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ ที่อยูอาศัย 

 4. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ การละเลน 

 5. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ อาหาร 

 6. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ ศิลปะ 

 7. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ ของใชในชีวิตประจําวัน 

 8. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ วรรณกรรม 

 
 1. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนา 
  ศาสนา ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 

ลัทธิความเช่ือของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดงกําเนิดและความส้ินสุดของโลก เปนตน อันเปนไปใน

ฝายปรมัตถประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญ บาป อันเปนไปในฝายศีลธรรมประการหนึ่ง

พรอมทั้งลัทธิพิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําส่ังสอนในความเช่ือถือนั้นความหมายของ

ศาสนาตามความเขาใจของ  สุชีพ  ปุญญานุภาพ ไดสรุปไว 3 อยางคือ 

  1. ศาสนา คือที่รวมแหงความเคารพนับถืออันสูงสุดของมนุษย 

  2. ศาสนา คือที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งมนุษยสวนมากเลือกยึดเหนี่ยวตามความพอใจ

และความเหมาะสมแกเหตุแวดลอมของตน 

  3. ศาสนา คือคําส่ังสอนอันวาดวย ศีลธรรมและอุดมคติสูงสุด ในเร่ืองของบุคคล

รวมทั้งแนวความเช่ือถือและแนวปฏิบัติตาง ๆ กันตามคติของแตละศาสนา แบงออกเปน 4 

ประเภท คือ 

   3.1 เอกเทวนิยม (Monotheism) บูชาในพระเจาองคเดียว เชน ศาสนายิว 

ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 

   3.2 พหุเทวนิยม (Polytheism) บูชาในพระเจาหลายองค เชน ศาสนาฮินดู และ

ศาสนากรีกโบราณ                                                                                                               

   3.3 สัพพัตถเทวนิยม (Pan theism) บูชาพระเจาที่สถิตอยูทุกหนทุกแหง เชน

ศาสนาฮินดู (บางลัทธิ) เชื่อวาพรหมสถิตอยูทุกหนทุกแหง ซึ่งเปนคําอธิบายพระเจาในเชิงปรัชญา 

   3.4 อเทวนิยม (Atheism) ไมเชื่อวาพระเจาเปนผูสรางโลก เชน ศาสนาพุทธ 
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     อิทธิพลของสีในทางพิธีกรรมทางศาสนา                                                   
  คําวาพิธีกรรม หมายถึง การการสักการะ, พิธีบูชา  การสักการะดังกลาวที่มีการทํา

ข้ึนในสังคมไทยเก่ียวของทางศาสนา มีอยูหลายอยางดวยกัน เชน พิธีกรรมที่มาจากเอเชีย และ 

ยุโรป พิธีกรรมดังกลาวเขามาในสังคมไทยต้ังแตอดีตโดยมาทางดานการคาของชาวไทยและ

ประเทศตาง ๆ พิธีกรรมสวนใหญมักมีสีเขามาเกี่ยวของ เชน พิธีการกินเจใชสีขาวในการประกอบ

พิธี มีความเช่ือเร่ืองสีขาวที่วา เปนสีแหงความบริสุทธิ์ สะอาด เพราะคนที่กินเจ คือคนที่ไมกิน

เนื้อสัตว จึงเปนคนที่บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ และคอยเตือนสติตนเองอยูวาเปนชวงทีจ่ะตองทาํตัวเอง

ใหบริสุทธิ์ รวมทั้งยังใชธงสีเหลืองที่มีตัวหนังสือสีแดงท่ีเขียนเปนภาษาจีนวา ไจ ที่แปลเปนไทยวา 

เจ ในการปกอาหารเจทุกชนิด ที่ใชแดงเปนตัวหนังสือ เพราะคนจีนเชื่อวา สีแดงเปนสีแหงความ

เปนศิริมงคลแกชีวิต ขับไลส่ิงช่ัวราย และสีเหลืองเปนสีของผูทรงศีลของชาวจีน ซึ่งสีตาง ๆ 

ดังกลาวเปนสีแหงศิริมงคลและความเจริญของชีวิตซ่ึงเปนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ สี

ไดมีผลเขามาเกี่ยวของกับการประกอบพิธีกรรมความเช่ือดังกลาวดังตอไปนี้ 
          ความเชื่อของสีที่มีผลเกี่ยวของทางศาสนา 
  สีขาว หรือ สีเงิน  หมายถึง ความบริสุทธิ์  สีแดง เปนสีของทับทิม แทนกิเลสทั้งที่มี

ศีลธรรมและไรศีลธรรม ในดานดีเปนสัญลักษณของพลังและความรัก และพลังสรางสรรค ในดาน

ไมดีเปนสัญลักษณของความเกลียด ความโหดราย  ความเปล่ียนแปลง  เลือดตกยางออก และใน

ความหมายอีกนัยหนึ่ง หมายถึง บาป  สีน้ําเงิน เปนสีของทองฟา สัญลักษณของสวรรค หมายถึง 

สีแหงสัจจะ ความซื่อสัตย  ความจงรักภักดี และยังเปนสัญลักษณของความเปนอมตะ หรือการ

ผานพนจากโลกนี้ไปยังโลกหนา สีเขียว เปนสีของมรกต เปนสัญลักษณของ ความหวัง และการ

เติบโต  สีเหลืองทอง เปนสัญลักษณของดวงอาทิตย หมายถึง อานุภาพและความเมตตาของ

พระพุทธเจา ในทางกับกัน สีเหลืองหมน หมายถึง ความอกตัญูหรือทรยศ ลวงตาสีมวง บงบอก

ถึง ความทุกขยากของคนที่ตาย  

  สีดํา หมายถึง ความโศกเศรา ไวทุกข อิทธิพลของสีที่มีความเกี่ยวของกับสถาบัน

ทางศาสนานั้น มีอยูมากมาย แตสีที่มีความเกี่ยวของกับศาสนาพุทธ คือ สีขาว กับ สีเหลือง  

นอกจากนี้สีขาวยังถูกนําไปเปนสัญลักษณของธงไตรรงค อันประกอบไปดวยสีแดง สีขาว สีน้ําเงิน 

โดยสีแดงหมายถึงชาติ สีขาว หมายถึงศาสนา สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย ดังนั้น สีขาวจึง

เปนตัวแทนสถาบันศาสนาในธงไตรรงค สวนสีเหลือง หมายถึงผูทรงศีล เชนพระภิกษุ สามเณร 

เปนตน  
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  สีเหลืองนอกจากจะหมายถึงผูทรงศีลแลว ยังหมายถึงแสงสวางแหงปญญา ให

ความสงบ ทําใหคนรูสึกกระตือรือรน แจมใส ดังนั้นสีเหลือง จึงเปนสีแหงศาสนา และสืบเนื่องจาก

สีเหลือง ชวยทําใหคนรูสึกต่ืนตัว จึงถูกนํามาใชเปนสีของสัญญาณไฟจราจรอันเปนสัญญานบอก

ใหเตรียมตัว แมแตสีเหลืองที่ใชทาขางถนน (สีเหลืองสลับสีดํา) ก็เพื่อใหสีเหลืองดูเดนชัดข้ึน ผล

จากการที่สีขาวกับสีเหลืองเขามาเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนาสงผลใหคนในสังคมไทยมีการนํา

สีขาว กับ สีเหลืองมาใชในโอกาสที่ประชาชนคนไทยตองเขารวมใน ศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมทาง

ศาสนาตาง ๆ เชน พอถึงวันพระชาวไทยจะพากันแตงกายสีขาวเพื่อไปตักบาตร ฟงเทศน ถือศีลที่

วัด อันเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงผูที่ฝกใฝในธรรม หมั่นปฏิบัติธรรมและ กําลังปฏิบัติธรรม ดวยการ

สวมชุดสีขาว จากการศึกษาคนควาจะเห็นวาความเช่ือทางศาสนามีข้ึนกับส่ิงใด ๆ ตามอาธิเชน 
  ความเชื่อเรื่องสีธูป 
     1. ธูปสีทอง ใชบูชา คือ พระรัตนตรัย, พระอรหันต, พระพุทธเจา  การไหวดวยธูปสี

ทองนี้มีความเชื่อวา ไหวไดทุกวันยิ่งดี เพราะทําใหจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน 

  2. ธูปสีมวงมีความเชื่อวาใชบูชาดวงวิญญาณส่ิงลึกลับ เชน เจาที่, พระภูมิ การ

ไหวดวยธูปสีมวงนี้ เพื่อขออํานาจส่ิงล้ีลับที่อยูใกลชิดเรามากกวาพระพุทธซึ่งเขานิพพานแลว ให

ทานมาสะสมบุญบารมีโดยชวยเหลือเราในกิจงานตาง ๆ  

  3. ธูปสีดํามีความเชื่อ ใชบูชาเฉพาะราหูเทานั้น หรือในงานศพ หรือเทพบางองคที่

นับวาเขากับสีดํา การไหวดวยธูปดํานี้ ใชกรณีดวงตก มีคราวเคราะห เพื่อลดหยอนผอนโทษเชนใช

บูชาพระราหูเปนตน 

  4. ธูปสีเขียว ใชบูชาเทพตาง ๆ ที่ไมใชพระพุทธศาสนา และไมใชราหูแตใชในกรณี 

ขอพรใหมีความเจริญรุงเรืองงอกงาม หรือสุขภาพดี  

  5. ธูปสีชมพู ใชบูชาเทพตาง ๆ ที่ไมใชพระพุทธศาสนา และไมใชราหูแตใชในกรณี 

ขอพรใหมีความรักใครสามัคคีปรองดอง ใหส่ิงดี ๆ ยั่งยืนยาวนาน 

  6. ธูปสีเหลือง ใชบูชาเทพตาง ๆ ที่ไมใชพระพุทธศาสนา และไมใชราหูแตใชใน

กรณี ขอพรใหมีความคิดสรางสรรค, ฉลาด, มีปญญาเฉียบแหลม 

  7. ธูปสีแดง ใชงานในมงคลสมรสของชาวจีนเทานั้น ไมใชในกรณีของงานอ่ืน ๆ 

นอกจากเทพบางองคที่ชงกับสีแดงจริง ๆ ก็สามารถเลือกใชไดตามวาระ 

  8. ธูปสีปกติ มักใชทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง และไมจํากัดวาไหวอะไร  
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ภาพที่ 1 ภาพสีธูป 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  

 

 สีชมพู สีแดงชาด 

 

 สีเขียวต้ังแซ สีเขียวนวล  

 

 สีนวลจันทร สีคราม   

 

 สีดอกผักตบ        (คาของสีดูภาพประกอบจากหนา 69-73) 
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 ความเชื่อเรื่องสีจีวร                                                                                              
 จีวร ถือวาเคร่ืองหมายของพระอรหันต มีหลักฐานปรากฏในพระคัมภีรอุบาลีเถราปทาน 

วา "บุคคลเห็นผากาสาวพัสตรที่ (แม) เปอนอุจจาระที่ถูกทิ้งไวตามถนนหนทาง ก็ควรประนมมือ

ไหวผานั้น อันเปนธงชัยของพระอริยะเจา ดวยเศียรเกลา" ในฉัททันตชาดก ติงสนิบาต กลาววา 

"พระโพธิสัตวเกิดเปนพญาชางฉัททันต กําลังจะเดินตรงเขาไปทํารายนายพรานปาใจบาป ผูคิดจะ

ฆาตน แตพอมองเห็นจีวรที่นายพรานชูใหเห็นกลับคิดไดวา ผูมีธงชัยหรือเคร่ืองหมายแหงพระ

อรหันต ไมควรถูกฆา จึงไมไดทําราย และใหอภัยแกนายพรานปลอยใหรอดไป..."  

 สีของจีวร แตเดิมพระภิกษุใชมูลโค (โคมัย) หรือดินแดงยอมจีวร ทําใหสีของจีวรเปนสี

คลํ้าไมเหมาะสม มีการทักทวงกันข้ึน จึงนําความกราบบังคมทูลใหพระองคทรงทราบ พระพุทธเจา

มีดํารัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํายอม 6 ชนิดสําหรับยอมจีวร คือ ใหใชน้ํายอมมีมาจากราก

ไม ตนไม  เปลือกไม  ใบไม  ดอกไม และ ผลไม" เมื่อยอมเสร็จแลวจีวรจะออกมาเปนสีกรัก สี

เหลืองหมน หรือสีเหลืองเจือแดงเขมเหมือนยอมดวยแกนขนุน  

  สีจีวรที่ตองหาม คือ  

  สีเขียวคราม สีเหมือนดอกผักตบชวา  

  สีเหลือง สีเหมือนดอกกรรณิการ  

  สีแดง สีเหมือนชบา  

  สีหงสบาท (สีเหมือนเทาหงส) สีแดงกับเหลืองปนกัน  

  สีดํา สีเหมือนลูกประคําดีควาย  

  สีแดงเขม สีเหมือนหลังตะขาบ  

  สีแดงกลาย ๆ แดงผสมคลายใบไมแก ๆ ใกลรวง (เหมือนสีดอกบัว)  

  มีบางแหงระบุวาสีตองหาม คือ สีดํา สีคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น สีแสด และ 

สีชมพู ถาจีวรมีสีตรงตามนี้ ใหภิกษุยอมใหม ถาทําลายสีเดิมไมออกก็ใหนําไปใชเปนผาปูลาด

สําหรับรองนั่ง หรือใชงานอ่ืน ๆ หรือใชซับในระหวางจีวรสองช้ันก็ได  

  สีจีวรของพระสงฆไทยปจจุบัน ในสมัยพุทธกาล แมพระภิกษุสงฆจะยอมจีวรดวยสี

ธรรมชาติแท ๆ แตก็เช่ือวาสีคงจะไมออกมาเปนมาตรฐานเดียวกันหมดแนนอน คงจะมีผิดเพี้ยน

แตกตางกันไปบาง แมในยุคปจจุบันก็มีการใชสีจีวรตาง ๆ แตพอแยกออกได 2 สี คือ สีเหลืองเจือ

แดงเขม และ สีกรักสีเหลืองหมน  
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ภาพที่ 2 ภาพจีวรพระ 

 

  จากภาพจีวรของพระกลุมของสีประกอบดวย 

 

  สีหงสบาท สีหมากสุก 

 

  (คาของสีดูภาพประกอบจากหนา 69-73) 

 

  วัดใดจะใชจีวรสีไหนก็ได ไมมีขอหาม เพราะถือวาถูกตองตรงตามพระบรมพุทธานุ

ญาติทั้ง 2 สี แตถาเปนพระภิกษุสามเณรที่ยูในวัดเดียวกัน ก็นาจะใชจีวรสีเดียวกัน สวนสีที่นิยมใน

พระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแกว) นิยมใชสีกรัก หรือสีเหลืองหมน เปนมาตรฐาน

เดียวกัน ตลอดจนผาไตรที่ทางฝายพระราชพิธีจัดเตรียมไวถวายพระดวย ทั้งนี้ เพื่อความสวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย และปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน  

  ผูมีจิตศรัทธาตองการถวายผาจีวรแกพระสงฆควรทราบ  

  1. ขอควรปฏิบัติ คือ จะเลือกซ้ือจีวรแบบไหนสีใดไปถวายพระวัดใด ตองคํานึงถึง

คุณภาพของผา ที่พระทานสามารถใชสอยไดอยางเหมาะสม อีกอยางหนึ่งคือ ตองเลือกสีให

ถูกตองตรงตามความนิยมของแตละวัด เชน วัดบวรนิเวศ ใชสีกรักหรือเหลืองหมน วัดสระเกศ ใชสี

เหลืองเจือแดงเขม เปนตน  
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  2. จุดประสงคการถวายผาจีวร เพื่อใหพระภิกษุหมดภาระในการแสวงหาผานุงหม 

ไมตองกังวลใจ มีเวลาปฏิบัติธรรมอยางเพียงพอ และเปนการชวยใหพระภิกษุมีผานุงหม ปองกัน

เหลือบยุง บําบัดความหนาว ปองกันความรอน ปองกันไมใหปวยไขเพราะรอนและหนาวเกินไป 

และรักษาสุขภาพอนามัยคือใชชายจีวรกรองน้ําด่ืมเมื่อถึงคราวจําเปน  

  3. อานิสงสการถวายจีวร ผูถวายตองต้ังเจตนาบริจาคใหเปนทานบารมีที่บริสุทธิ์

จริง ๆ ไมใหเกิดการเสียดาย จึงบังเกิดเปนบุญมหาศาล แยกไดดังนี้  

   3.1 สามารถตัดบาปออกไปจากจิตใจไดเด็ดขาด  

   3.2 กําจัดกิเลสขวางโลก คือ ความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียว ใหบรรเทาเบา

บางจนจางหายไปในที่สุด  

   3.3 ยืน เดิน นั่ง นอน เปนสุขสดใสใจเบิกบาน  

   3.4 เกิดความภาคภูมิใจที่มั่นคงอยูในบุญกุศล  

   3.5 พนจากความยากจน ความลําบากขัดสนทุกภพทุกชาติ  

   3.6 มีความอุดมสมบูรณดวยปจจัย ๔ ทุกภพทุกชาติ  

   3.7 เกิดชาติใดภพใดจะเปนคนที่มีรูปรางหนาตาสวยงาม ผิวพรรณผุดผองแจมใส  

   3.8 ทําใหบังเกิดความอ่ิมบุญ เย็นใจตลอดเวลาทุกคร้ังที่นึกถึง  
 
  ความเชื่อเรื่องเทพและเทวดา 
  ในปจจุบันมนุษย ก็ยังมีความกลัวและตองการที่พึ่งทางจิตใจ การสักการะหรือการ

บูชาเทพเจาแตละองคตามความเชื่อถือศรัทธาจึงเกี่ยวของกับพิธีกรรมและสีที่เปนสัญลักษณแทน

การสักการะเทพและเทวดา เชนการใชดอกไมสีเหลือง ดอกดาวเรืองแกบนทาวมหาพรหมหรือใช

พวงมาลัยเจ็ดสี หรือการใชชางสีขาวขนาดตาง ๆ มาใชแกบนเพราะคนไทยมีความเชื่อวาชางสีขาว

เปนชางเผือกเปนชางของพระมหากษัตริยหรือผูมีบารมีเทานั้นที่จะสามารถจะครอบครองได 

รวมทั้งการบูชาอนุสาวรียเสด็จพอ ร.5 ใชดอกกุหลาบ สีชมพูสวน อนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักด์ิ ใชดอกกุหลาบสีแดง เปนสัญลักษณแทนความเชื่อและมีความสัทธาเปนหลักยึดเหนี่ยว

ทางจิตใจซ่ึงเชื่อกันวาเทพและเทวดาประทานพรอันประเสริฐใหสําเร็จไดเปนตน   
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ภาพที่ 3 ภาพเสด็จพอ ร.5 

 

  จากภาพเสด็จพอ ร.5 กลุมของสีประกอบดวย  

 

 สีชมพู สีฟาแลบ 

     

 สีเขียว สีแดงชาด  

 

 สีขาวผอง สีทองแดง  

 

  (คาของสีดูภาพประกอบจากหนา 69-73) 

 

  จิตใตสํานึกที่มีสมาธิเปนพลังที่เขมแข็งมีกาพบวามนุษยมีแสงหรือรัศมีตาง ๆ นั้น

เกิดข้ึนได จากภายในรางกายของตนเอง ในทางศาสนา รัศมีแสงสีของกายจะเกิดข้ึนกับผูทําสมาธิ

และการเขาฌานเชนแสงรัศมีของพระพุทธเจา ปรากฏขึ้นและเปลงประกายออกมาเปนรัศมีมีสี

ตาง ๆ แสดงใหเห็นความมหัศจรรยธรรมชาติของจิตที่เขาถึงความสงบทางใจหรือการทําสมาธิ 

การเขาฌาณนี้มีปรากฏในการปฎิบัติตามหลักของพุทธศาสนา ทําใหความเช่ือเร่ืองแสงนี้ไดมีมา

กอนการคนพบแสงสีที่พิสูจนไดในทางวิทยาศาสตรปจจุบัน 
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ภาพที่ 4 ภาพพระและผูปฎิบัติธรรม 

 

  จากภาพ กลุมของสีประกอบดวย     

 

 สีหมากสุก สีขาวผอง 

 

  (คาของสีดูภาพประกอบหนา 69-73) 

 

  ดวยสัญลักษณของสีไดมีอิทธิพลตอรูปเคารพตามความเช่ือและศรัทธาที่ปรากฎลง

บนความหมายตอรูปเคารพมีใหเห็นอยางมากในสังคมไทยเชนความเช่ือถือศรัทธาตอองคพระพิฆ

เณศที่มีสีสรรตาง ๆ ดังเชนตอไปนี้ 

  สีแดงเปนปางของพระพิฆเณศที่มีสีของพระวรกายเปนสีแดงปางนี้ตองสําหรับคนที่

ตองการกําลังใจ ตอสูกับศัตรู ตอสูกับโรภัย ไขเจ็บ ตลอดจนเปนกําลังใจ กับผูที่ ยังศึกษาเลาเรียน

อยู สีแดงเปนสีของสัญลักษณการตอสูใหกําลังใจตออุปสรรคขอขัดของตาง ๆ  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16  

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยางภาพพระพิฆเณศสีแดง 

 

  สีขาว เปนปางของพระพิฆเณศที่มีสีของพระวรกายเปนสีขาวปางนี้เปนปางของผูที่

จะแสวงหาทางหลุดพน สีขาวเปนสีสัญลักษณของความบริสุทธิ์ ไรมลทิน ความหลุด พน 

  สีเทา (ควันไฟ) เปนปางของพระพิฆเณศที่มีสีของพระวรกายเปนสีเทา(ควันไฟ)สี

เทาเปนสีที่อยูระหวางสีขาวกับสีดําเปนการผสมกันเปรียบเสมือนการหมุนเวียนไมหยุดสําหรับเร่ือง

การคาขายที่ตองการความกาวหนาสินคาขายไดเคล่ือนไหวกาวหนา ยิ่ง ๆ ข้ึน 

  สีเหลือง เปนปางของพระพิฆเณศที่มีสีของพระวรกายเปนสีเหลืองเปนสีแหงความ

สวางสดใส ความสุขสมหวังความยินดี ถาตองการขจัดความความทุกขขอขัดของโรคภัย เบียดเบียน

ตองบูชาพระพิฆเณศพระวรกายเปนสีเลือง 

 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอยางภาพพระพิฆเณศสีเหลือง 

 

  สีน้ําเงิน เปนปางของพระพิฆเณศที่มีสีของพระวรกายเปนสีน้ําเงิน สีน้ําเงินเปนส่ือ

สัญลักษณของความจงรักภักดีเปนปางที่ชนชั้นปกครองหรือชนช้ันขุนนางบูชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17  

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอยางภาพพระพิฆเณศสีน้ําเงิน 

 

  สีเขียว เปนปางของพระพิฆเณศที่มีสีของพระวรกายเปนสีเขียวสีเขียวเปนสี

สัญลักษณของธรรมชาติที่มีการเจริญเติบโต เปนสัญลักษณของความสดชื่น สมหวังพอคาที่ 

อยากรํ่ารวยจึงนิยมบูชาสีนี้ตัวอยางพระพิฆเณศที่มีขายตามทองตลาด 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอยางภาพพระพิฆเณศสีเขียว 
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ภาพที่ 9 ภาพพระพิฆเนศ 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  

              

 สีดินเหลือง สีสัมฤทธิ์ 

 

 สีทองแดงแก สีแดงชาด 

 

 สีล้ินจี่ สีดอกชบา 

 

 สีมวงคราม สีมอครามแก 

 

 สีบัวโรย สีทอง 
 
  (คาของสีดูภาพประกอบจากหนา 69-73)      
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 2. วัฒนธรรมคติความเชื่อสีที่เกี่ยวกับเครื่องแตงกาย 
  อิทธิพลของสีเสื้อผากับการแตงกาย 
  คติความเชื่อเร่ืองสีของเสื้อผาในสังคมไทยมีความเชื่อถือตามแบบโหราศาสตร

โบราณเร่ืองของโชคชะตามาต้ังแตตน ตามความเช่ือถือในสังคมไทย เชนถาตองการเลือกสวมใส

เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย ก็ตองเลือกใหถูกโฉลกสีประจําวันตาง ๆ เหลานั้นเพื่อจะไดบังเกิดความเปน

มงคลแดผูที่ไดสวมใส 

  ในทางโหราศาสตรสีเปนสัญลักษณประจําดวงดาวตาง ๆ ที่สงผลตอชะตาชีวิตของ

บุคคลตาม วัน เดือนป ที่ตกฝาก ซึ่งตรงกับดวงดาวบนฝากฟา เชนวันอาทิตย สีแดง วันจันทรสี

เหลือง วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว วันพฤหัสบดีสีแสด  วันศุกรสีน้ําเงิน วันเสารสีดํา จึงมีการ

ตกแตงประดับรางกายดวยเส้ือผา หินสี  เพชร  พลอยสีตาง ๆ ตามวันตาง ๆ เหลานั้น ตามความ

เชื่อถือทางโหราศาสตรไทย   

  สีของเสื้อผาที่ตองถูกตองตามโฉลกในแตละวันจะเกิดความเปน สิริมงคล ความ

เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน  มีโชคลาภ และเร่ืองมงคลอ่ืน ๆ กับผูที่ไดสวมใส ในสมยัโบราณได

กลาวถึงความเชื่อเร่ืองสีประจําวันเกิดเหลานี้ไววา คนที่เกิดวันใดก็ถือเอาสีประจําวัน เปนสีมงคล

ประจําตัว เชน เกิดวันศุกร ก็ถือเอาสีฟาหรือสีน้ําเงินออนเปนสีประจําตัว เปนสีวันเกิด เส้ือผาที่ใช 

จึงพยายาม หาสีประจําวันเกิดไว แตจะใชทุกวัน ในสมัยปจจุบันนี้ก็นาเบ่ือจึงมีความคิดเกิดข้ึน มี

การนําเส้ือมาสวมใส นิยมใหสลับสีกันบาง  

  ผูหญิงในสมัยโบราณสวมใสแตกตางกัน ผูหญิงจะนุง สีตามวัน แตหมผา อีกสีหนึ่ง 

มีแบบอยางคือ 

   วันอาทิตย – นุงสีแดงหรือสีล้ินจี่ หมสีนวลหรือสีโศกออน 

   วันจันทร – นุงเหลืองออน หมน้ําเงินออน 

   วันอังคาร - นุงชมพูหรือสีเมล็ดมะปราง หมสีโศก 

   วันพุธ – นุงเขียว หมชมพูหรือเหลือง 

   วันพฤหัสบดี – นุงแสด หมเขียวออน 

   วันศุกร – นุงน้ําเงิน หมเหลือง 

   วันเสาร – นุงมวงดํา หมโศก 

        การใชเส้ือผาตามสีประจําวันนั้น บางคร้ัง ก็ถือผิดกัน เชนในเร่ือง ‘สวัสดิรักษา’ ของ

สุนทรภู ไดกลาวถึงสี ของบางวัน ตางออกไปคือ 

   “อังคารมวงชวงงามสีครามปน 

   เปนมงคลติยาไมราคี 
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   เคร่ืองวันพุธสุดดีที่สีแสด 

   กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี 

   วันพฤหัสจัดเคร่ืองเขียวเหลืองดี” 

  จะเห็นวา การใชสีประจําวัน ตางกับตํารา ที่กลาวมาแลว คือ ของสุนทรภู สีมวง

คราม ใชกับวันอังคาร สีแสด ใชกับวันพุธ สีเขียวปนเหลือง ใชกับวันพฤหัสบดี  สีที่ใช ในวันพุธ จะ

ไมเหมือนกับสีของวันอ่ืน ๆ กลาวคือ วันพุธแบงเปน พุธกลางวัน กับ พุธกลางคืน มีเร่ืองเลา กันวา 

คร้ังหนึ่ง ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะเสด็จพระราชดําเนิน ไป

ในงานหนึ่ง ๆ ซึ่งตรงกับ วันพุธกลางคืน จึงมีรับส่ังถาม พระญาณเวทเจากรมโหรหลวง ในสมัยนั้น

วา “วันนี้ฉันจะนุงผา สีอะไร” 

  คุณพระญาณเวท ก็กราบบังคมทูลวา “ทรงพระภูษา สีดอกตะแบก ซึ่งตรงกับ สี

ของราหู พระพุทธเจาขา” 

  นี่ก็เปนเร่ือง แสดงวา เฉพาะ กับวันพุธ นั้นใชสองสี กลางวันใชสีเขียว เปนสวนมาก 

แตกลางคืน กลับไปใช สี ดอกตะแบก หรือสีมวงคล้ํา 

  วันพฤหัสบดี ก็ใชสีไมตรงกัน อีก ตามตําราโหรวา ใชสีเหลือง และตําราอื่น ๆ ใชสี

แสด ก็มี สวน กรมภูษามาลา ซึ่งมีหนาที่ โดยตรง เกี่ยวกับ เคร่ืองทรง ของพระมหากษัตริย ใหใชสี

น้ําเงิน อางวา ไดใชสีน้ําเงิน มาต้ังแตคร้ัง แผนดิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา จุฬาโลก

มหาราชแลว 

  สีที่ใชตางกัน อีกสีหนึ่ง คือสีประจําวันศุกร ซึ่งตามปกติ ใชสีน้ําเงิน หรือสีฟา แต

ทาง กรมภูษามาลา ใหใชสีเหลือง โดยกลาววา เปนตํารา ที่ถือกันมา แตคร้ังกรุงศรีอยุธยา อยางไร

ก็ตาม การใชสีประจําวัน ของบุคคลธรรมดา ทั่ว ๆ ไป จะใชตาม สีประจําวัน ที่กลาวมาแลว ใน

ตอนตน สวนสีที่ตางกันไป ของโหร และ กรมภูษามาลา นั้น เปนเร่ืองของ ทางราชการ ความเชื่อ

เร่ืองสีกับการแตงกายไดมีการแสดงออกตามความรูสึกที่แตกตางกันไดอีกดังตอไปนี้ 
 
  สีกับการแตงกายไวทุกข                                                                      
  คนไทยในสมัยโบราณ มีการแตงกายไวทุกขโดยใชเส้ือผาที่มีสีตางกัน ตามลําดับ

ของวัยของเครือญาติ และความเคารพนับถือ สีที่ใชมีอยูหลายสี คือ สีดํา สีขาว และสีมวงแก หรือ

น้ําเงินแก ตามธรรมเนียมถือวา ผูที่จะแตงกายสีดํา จะตองเปนผูที่อายุมากกวาผูตาย สวนสีมวง

แก หรือสีน้ําเงินแกนั้น เปนสีที่ ใชไดทั่ว ๆ ไป สําหรับผูที่ไมใชญาติของผูตาย 
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ภาพที่ 10 ภาพสีเส้ือผางานศพ 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย 

 

 สีดําหมึก สีขาวผอง 

 

  (คาของสีดูภาพประกอบจากหนา 69-73) 

 

  การแตงสีขาว ในบางกรณี มีขอยกเวน เชนเมื่อคร้ังรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2351 

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาลูกเธอ กรมขุนศรีสุนทรเทพ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงภูษา ลายพื้นขาวทุกวัน ดํารัสวา  
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  “ลูกคนนี้รักมาก ตองนุงขาวให ” ตอมาในรัชกาลที่ 3 เม่ืองานพระเมรุพระเจาลูกยา

เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พ.ศ.2388 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระภูษาขาวอีก 

เหมือนกัน เพราะพระราชธิดา พระองคนี้เปนที่ทรงพระเสนหา ของพระราชบิดา ฉะนั้น สีขาวที่ใช

ในการไวทุกข จึงเปนสีที่ แสดงความรัก ความอาลัย 

  ตามประเพณีไทยโบราณ ผูที่จะไปเฝาพระบรมศพท่ีพระมหาปราสาท ทุกคน

จะตองนุงขาว ไมมีใคร แตงดํา 

  ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเร่ืองกลาววา เม่ือคร้ังพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาจันทรมณฑล (18 กุมภาพันธ 2406) โปรดฯ ใหพระบรมวงศานุวงศและขาทูลละออง

ธุลีพระบาทนุงผาดําเปนการไวทุกข ภายหลัง มีผูเห็นชอบ ไดถือเปนธรรมเนียมสืบมา และถือตอ

กันมาอีกวา ถาเปนแตทุกขโศกเล็กนอย หรือผูนอยลวงลับไป ผูที่มีอายมากกวา ก็ไวทุกขเปนการ

สังเขป ใชผาดํากวางประมาณ 6-7 นิ้ว พันแขนซาย ในปจจุบัน ไดถือวา การแตงกายสีดํา เปนสีไว

ทุกขโดยทั่ว ๆ ไป 

  ในปจจุบันความเช่ือดังกลาวก็ยังคงมีอยูแมวิถีการดํารงชีวิตจะเปล่ียนไปสุดแต

ความแตกตางกันในเร่ืองของความเชื่อ  แตการสวมใสเส้ือผาเคร่ืองแตงกายก็ยังคงมีใหเห็นตาม

บุคคลตาง ๆ ที่มีความเชื่อถือเร่ืองโฉลกสี  เปนเพราะประเทศไทยเปนเมืองพุทธศาสนาการเช่ือถือ

เร่ืองโชคลางจึงมีควบคูกันมาซ่ึงจะพบเห็นทั่ว ๆ ไปไดงาย  

          นอกจากนี้แลวความเช่ือของกลุมคนในสังคมไดนําสีมาเก่ียวของเปนสัญลักษณ

ทางการแสดงออกความเช่ือถือศรัทธราดวยเส้ือสีตาง ๆ ที่พบเห็นทั่วไปกลายเปนวัฒนธรรมที่

แพรหลายอยางมากเก่ียวของกับสังคมปจจุบัน เห็นไดชัดเจนในสังคมไทย ชวงป 2549 คือเส้ือยืดสี

เหลืองที่นิยมใสกันซึ่งผูสวมใสยอมอุทิศใหกับคุณคาเหลานั้นจริง ๆ เปนความเช่ือที่เกิดข้ึนจาก

ภาวะทางความรูสึกที่แทจริง (ประชา สุวีรานนท) คุณคานั้นแสดงถึงความจงรักภักดีตอองค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงชนชาวไทยอันเปนศูนยรวมจิตใจรวมใจกันแสดงออกอยาง

พรอมเพรียงหรือการรวมกลุมบุคคลสีตาง ๆ ในสังคมท่ีมีวัตถุประสงคทางใดทางหนึ่ง เปนความ

เชื่อตามแนวทาง อุดมการณนั้น ๆ โดยการใชสีแสดงออกเปนสัญลักษณ ชึ่งอาจจะไมเกี่ยวของกับ

ความหมายของสีทางดานความรูสึกเลยก็เปนได 
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  สีกับออกแบบการแตงกาย                                                                   
  เร่ืองของเส้ือผาเคร่ืองนุงหมนับเปนหนึ่งในปจจัย ที่มนุษยจําเปนตองใชใน

ชีวิตประจําวัน การแตงกายที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมบุคลิกภาพของคนใหดูมีเสนหมากข้ึน สีสัน

ของเส้ือผาเปนส่ิงที่ชวยเสริมคุณลักษณะของเส้ือผาใหดูดี มีสไตลได การเลือกสีสันของเคร่ืองแตง

กายควรเลือกใหเหมาะสมกับผูสวมใส ซึ่งมีขอควรคํานึงถึงดังนี้ 

  1. วัย   วัยเด็กเล็ก สีที่เหมาะสมควรเปนสีที่ดูอบอุน ออนโยน และสดใส สีออน

สะอาดตา เชน สีฟาออน ชมพูออน เหลืองออน เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 11 เด็ก ๆ อายุ 6 – 12 ขวบ 

  

   เด็ก 6 ถึง 12 ขวบ เปนวัยแหงความราเริง เบิกบานสดใส สีมี่เหมาะสมควรเปนสี

ที่สดใส ที่คลายธรรมชาติ เชน สีน้ําทะเล สีทองฟา ดอกไม ใบไม หรือใชสีออน สลับกับสีสด  

 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอยางภาพชุดเด็กในแตละวัย 

 

   วัยรุน เปนวัยที่เร่ิมมีความคิดอานแบบผูใหญ มีอิสระ อารมณออนไหว เพอฝนและ

ชอบเลียนแบบแฟช่ัน สีที่เหมาะสมสามารถใชสีที่สดใส สวาง ใชลวดลายที่หลากสีสัน มีชีวิตชีวา 
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ภาพที่ 13 ตัวอยางภาพชุดวัยรุน 

 

   วัยหนุมสาว เปนวัยที่สามารถเลือกใชสีไดอยางหลากหลาย สามารถเลือกใชสีที่

สดใสแบบวัยรุน และสีสวาง หรือสีอบอุน ตลอดจนสีเขม ไลน้ําหนักแกไปถึงออนไดตามความ

เหมาะกับแบบของเส้ือผา  
 

 
 

ภาพที่ 14 ตัวอยางภาพชุดหนุมสาว 

 

   วัยผูใหญและผูสูงอายุ ควรเลือกสีที่ไมสดหรือเจิดจาเกินควร เพราะจะทําใหเห็น

ความแตกตางระหวางสีเส้ือกับร้ิวรอยผิวพรรณชัดเจนเกินไป ควรเลือกใช สีขาว เทา ดํา น้ําตาล 

หรือสีอ่ืน ๆ ที่หมนลง หรือสลับกับสีสดเปนลวดลายไดบางเล็กนอยเพื่อใหดูสดใส                                      
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  2. รูปราง รูปรางอวนเต้ีย ควรใชสีเขม เพื่ออําพรางรูปราง หรือ หากใชสีออนสวาง

ควรสลับกับสีสดไดเล็กนอย                                                                                                           

   รูปรางสูงผอม ควรใชสีกลาง ๆ วรรณะอุน ไมสด หรือเขมจนเกินไป สามารถใชสี

สดสลับกับสีออนสดใส เชน สีชมพูออน สีฟาออน จะชวยใหดูกระปร้ีกระเปรา  

   รูปรางเล็ก ควรใชสีกลาง ๆ หรือสีออน สลับกับสีสดใส 

   รูปรางใหญ ควรใชสีกลาง ๆ จนถึง สีเขม หรือสีที่ไมสดจนเกินไป เพื่ออําพราง

รูปรางใหดูเล็กลง                 

  3. ผิวพรรณ  คนผิวดํา ไมควรใชสีฉูดฉาด หรือสดมาก เพราะทําใหตัดกับสีผิว ควร

ใชสีกลาง ๆ เชน สีเทา สีน้ําตาล สีครีม จนถึง สีออนผสมหมนเล็กนอย  

   คนผิวขาว สามารถเลือกใชสีสันของเส้ือผาไดงายและหลากหลายกวาคนผิวดํา 

กวา สามารถใชสีออน สดใส หรือเขมไดตามโอกาสสมควร                                                       

  4. บรรยากาศ  บรรยากาศชายทะเล นิยมใชสีและลวดลายที่สดใส เพื่อสราง

บรรยากาศใหสดชื่นผอนคลาย ตัดกับความเวิ้งวางของทะเลและลวดลายที่สดใส เพื่อสราง

บรรยากาศใหสดช่ืนผอนคลาย ตัดกับความเวิ้งวางของทะเล 

   บรรยากาศหนาวเย็น สภาพดินฟาอากาศอึมครึมหมน เทา เชนในแถบเมือง

หนาว ควรใชสีที่ดูอบอุน วรรณะอุน จนถึงสีเขม เชน กลุมสีน้ําตาล สีเบจช สีครีม สีเทา หรือดํา ไม

นิยมใชสีฉูดฉาดบาดตา 

   บรรยากาศรอนอบอาว นิยมใชสีสดใส มากกวาสีทึม และกลุมสีวรรณะเย็น 

เพื่อใหดูเย็นตา หรือ ใชลวดลายสีรอนสลับเย็น การออกแบบลายผาจะดูสวยสะดุดตาก็ข้ึนอยูกับสี

ที่ใชเปนสําคัญ นักออกแบบจะตองเลือกสีพิมพใหเหมาะกับชนิดของเสนใย  โดยคํานึงถึง

คุณสมบัติของสีแตละตัวที่มีตอการพิมพบนเสนใย แมวาจะมีสีหลายชนิดแตก็ไมไดหมายความวา

จะไดสีที่สดใสและมีคุณสมบัติตาง ๆ เทากันหมด การเลือกสีในทางออกแบบจึงตองคํานึงถึง

ประโยชนใชสอยของผาที่พิมพนั้นดวยวาตองการความคงทนนานขนาดไหน 

   การแตงกายนอกจากจะทําใหผูสวมใสดูดีในเร่ืองของเสื้อผาแลว ยังมีรองเทา

เปนสวนประกอบใหผูสวมใสดูมีสงาและนามองข้ึนอีกดวย สีของรองเทาก็สําคัญสําหรับชุดที่ใส

ดวยโดยสวนใหญแลวรองเทามักจะมีโทนสีที่แบงตามลักษณะของรองเทาดังนี้ 

   รองเทาบูทคร่ึงนอง บูทปดขอเทา สไตลสปอรต เนนโทนสีธรรมชาติที่เปนสีโทน

สวาง หรือที่รียกวา “Mushroom Colors” สีขาวโทนเย็น สีเทาเงินแวววาว 
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   รองเทาเก ๆ ทรงกลมมน หรือสนเต้ีย เนนโทนสีดําหรือ สีโทนเขมใกลเคียงสีดํา 

เชน สีน้ําเงิน สีมวงเขม สีเขียว 

   รองเทาบูทยาวแบบบูทข่ีมา เนนโทนสีน้ําตาล และเลนแสงเงาสีน้ําตาลตาง ๆ 

เชน สีน้ําตาลเขม สีน้ําตาลแดง จนถึงการใชสีออนแบบแมททาลิก นอกจากนี้เนนการใชสีบรอนซ

มาเปนสีหลัก แทนการใชสีทองและสีเงิน เพื่อใหเขากับเส้ือผาสีเขียวมะกอกในพระราชสํานัก 

 

 
   
ภาพที่ 15 ตัวอยางภาพรองเทาบูท 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย 

 

 สีดําหมึก สีเล่ือมประภัสสร 

    

 สีทอง สีทองแดงแก 

    

 สีดอกชบา สีมอหมึกออน 

 

  (คาของสีดูภาพประกอบจากหนา 69-73) 
 
  สีรองเทา/กระเปาถือ 
  ในปจจุบันผูผลิต  รองเทา กระเปาถือไดทําการคนควาหาขอมูลจากผูบริโภคกลุม

ตาง ๆ เพื่อจะไดทราบวาผูบริโภคกลุมไหนมีความตองการโทนสีแบบใดสําหรับรองเทาหรือกระเปา

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27  

ถือในแตละฤดูกาลซึ่งความนิยมหรือความเชื่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา โดยคิดถึง

องคประกอบการใชสีกับรองเทาหรือกระเปาหนังดังตอไปนี้ในการออกแบบ 

  1. Shaped Neutrality  ความหมายเปนการผสมผสานระหวางธรรมชาติและ

เทคโนโลยี (มีแนวคิดสรางความเช่ือดวยการนําการผสมผสานระหวางธรรมชาติกับส่ิงที่มนุษย

สรางข้ึนมาใช) ลงไปในตัวสี โทนสวาง เชนสีขาวโทนเย็น สีเทาเงินวาว 

  2. Drak Attitude  ความหมายเปนการกลับมาของสีดํา (มีแนวคิดสรางความเชื่อ

เร่ืองการเปนอมตะการกลับคืน) จะเนนโทนสีดําเปนหลัก หรือโทนเขมใกลเคียงสีดํา เชน มวงเขม 

น้ําเงินเขม เขียวเขม โดยมีสีสดสีแดงตัดเพื่อดึงดูดความสนใจ 

  3. Bronze Reflection ความหมายเปนความทันสมัยแฝงความอนุรักษนิยม 

(ความเช่ือเร่ืองความทันสมัยแฝงดวยการอนุรักษนิยม)จะเนนโทนสีน้ําตาลเปนหลัก เชน น้ําตาล

เขม น้ําตาลแดง ไปจนถึงสีน้ําตาลออน  (นิตยสารผูสงออก 2550 : 92 - 94)  

 

 
 

ภาพที่ 16 ตัวอยางภาพกระเปา 

 

  การหาขอมูลทางการตลาดของผูผลิตอาจจะเปล่ียนแปลงไดตามสมัยนิยมแตจะ

เห็นวามีมีการสรางความเชื่อเร่ืองสีเขามาเกี่ยวของในการดึงดูดลูกคาตามความเช่ือเชนสรางความ

เชื่อวาเปนการผสมกันระหวางธรรมชาติและเทคโนโลยีเลือกตองเลือกใชสีขาว ถาเลือกเปนสีเงิน

จะเปนเร่ืองของความลํ้ายุค และถาเปนเร่ืองความเปนอมตะตอง ใชสีดําและสีแดงตัด สวนการ

อนุรักษตองใชสีน้ําตาลส่ือเร่ืองราวเกา ๆ ที่ผานมาแลวไดดี เปนตน ส่ิงตาง ๆ ทั้งหมดลวนเปน

ความรูสึกการใชสีสรางความเชื่อดึงดูดลูกคาใหสนใจสินคาเหลานั้น ดวยการสรางความเชื่อใหมี

อิทธิพลเหนือผูบริโภคในการตัดสินใจตอตัวสินคา 
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 3. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
  อิทธิพลของสีที่เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
  ที่อยูอาศัยนับวาเปนปจจัย 4 เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย 

มาต้ังแตสมัยโบราณ สังคมไทยไดใหความสําคัญกับที่อยูอาศัยเปนอยางมากเพราะคนไทยมีวิถี

ชีวิตเกี่ยวของคุนเคยกันเปนครอบครัวใหญมาแตโบราณ ความเช่ือในเร่ืองที่อยูอาศัยกับการ

ดํารงชีวิตในสังคมไทยเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาอยางแนบแนน จากการพบเห็นบานทรงไทยที่มี

รูปแบบคลายกับวัดแสดงใหเห็นความคิดคนไทยไดเกี่ยวของกับพุทธศาสนาอยางแยกไมออก

กลายเปนวัฒนธรรมและเก่ียวกับหลักของโหราศาสตรไทยของคนไทย  ในปจจุบันมีศาสตรและ

ความเช่ือแงมุมตาง ๆ มากมาย ที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยเชน หลักของภูมิโหราศาสตรไทยซ่ึงเปน

ศาสตรรวมสมัยและมีอิทธิพลมากในปจจุบันไดมีการนํามาประยุกตใชในสังคมไทย ในเร่ืองของ

ความเชื่อเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองของผูที่อยูอาศัยกับตัวบาน ทําเล ทิศทาง และที่ต้ังของบาน 

ในสวนของความเชื่อนี้ ปรากฏวามีเร่ืองของสีที่นํามาใชตามหลักภูมิโหราศาสตรการนําสีมาใชนี้ 

ไดกลาวถึงหลักของธาตุทั้งหา  เชน ธาตุดิน  (สีเหลือง)  ธาตุทอง (สีขาว)   ธาตุน้ํา (สีน้ําเงิน,ฟา,สี

ดํา) ธาตุไม (สีเขียว)  ธาตุไฟ (สีแดง) ตามชะตาราราศีเกิดสวนตัวกับผูเปนเจาของบานและ 

สมาชิกในครอบครัว สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยรวมกัน เปนการนําความเชื่อเร่ืองโชคลาง

โฉลกสีมาปรับใชใหเกิดความสมดุลตามธรรมชาติกับผูที่เปนเจาของบานดวยการกําหนดสีตาง ๆ 

ใหถูกโฉลก นอกจากนี้แลวก็สงผลกับความรูสึกดวย 
  สีกับความรูสึกท่ีอยูอาศัย 
  สีภายในบานมีผลตออารมณของความรูสึกของมนุษย เนื่องจากพฤติกรรมของคน

สวนมากมาจากสภาพแวดลอม ประสบการณและจิตวิทยาบนพื้นฐานของผลกระทบจากสีที่เรา

รับเขามาจากภายนอกผานทางลูกนัยนตา เมื่อรับสีที่แตกตางกัน การรับรูจากสายตาจะกระตุน

ปฏิกิริยาในสมองอยางฉับพลัน จึงทําใหเกิดเปนพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป การทดลองใชสีใน

โทนตาง ๆ ใหเหมาะกับการใชงาน เร่ิมจากสีโทนเย็น อยางเชน สีฟาออนและเขียวออนจะชวย

สรางบรรยากาศใหบานมีความเงียบสงบ เหมาะกับหองที่ตองการความสงบอยางเชนหองนอน 

สวนสีชมพูเหมาะสําหรับทาสีหองของเด็กเพราะจะชวยกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคและความ

แข็งแรงของรางกาย ถาเด็กที่ข้ีต่ืน ตกใจงายควรใชสีฟา จะทําใหเด็กรูสึกสงบลง ผนังบานถาใชสี

ขาวหรือสีโทนออนเพียงสีเดียว จะชวยใหหองขนาดเล็กดูกวางข้ึนและใหความรูสึกเย็นลงในหนา

รอน สําหรับในหองนั่งเลน อาจใชสีมวงออนซึ่งชวยเราจินตนาการหรือสีเหลืองออนเพื่อกระตุน

จิตใจใหสดช่ืนและมีความกระตือรือรน เพื่อใหคนในบานเกิดกิจกรรมรวมกันมากข้ึนก็ได  
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  สําหรับสีโทนรอน อยางสีเขม ๆ ควรใชในหองที่ตองการบรรยากาศราเริงสดใส เชน

หองที่เด็ก ๆ ชอบเลนกันหรือหองครัว แตควรตองใชสีกลาง ๆ ลดความเขมของสีลงบาง เพราะจะ

ไปกระตุนรางกายใหทํางานเร็วเกินไป ตัวอยางเชน ในรานอาหารประเภทฟาสตฟูด นิยมใชสีแดง

เปนสวนมากเพราะสีแดงมีผลที่ไปกระตุนตอมน้ําลายทําใหเรารูสึกหิวและทําใหสายตาของเราลา 

ทําใหเพิ่มความหิวมากยิ่งข้ึน แตรานอาหารบางแหงมักจะใชสีสมหรือสีพีชออน ๆ กับผนังหรือ

ผามานเพราะเปนสีที่ใหความรูสึกตอนรับขับสูและสดใสข้ึน  

  สีเหลืองเหมาะกับบานที่ตองการความสดใส สวางและเยือกเย็น เพราะเขาไดกับ

วัสดุตกแตงหลายชนิด ไมรอนและไมเย็นจนเกินไป  

  สีสมใหความรูสึกอบอุนสดใสแตไมรอนแรงจนเกินไป จึงนิยมใชในสวนที่เปนของ

ตกแตงหรือเฟอรนิเจอร เชน เกาอี้ โซฟาที่เปนผาหรือส่ิงทอรวมทั้งใชเปนสีของชุดเคร่ืองครัว สีที่เขา

กันกับสีสมไดดีคือสีขาวควันบุหร่ีและสีเทาออน ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพหองนอนสีสม 
    
  หลักการใชสีตกแตง 
  สีที่นํามาใชในการตกแตง ผูออกแบบจะตองรูจุดประสงคของการใชสีกับงานที่จะ

ตกแตง เพราะงานจะสมบูรณไดอยูที่การวางโครงสี การวางโครงสีเปนตัวกําหนดกลุมสีพื้นและสี

ประกอบที่จะตกแตงหอง เชน สีพื้นคือ สีของผนัง ฝา และเพดาน สีประกอบเชน วงกบ ประตู 

หนาตาง สีของเครื่องเรือน และอุปกรณอ่ืน ๆ สีทั้งสองตองผสมผสานเปนอันเดียวกัน และ

สอดคลองกับที่อยูอาศัย โดยทั่วไปมักใชสีกับหองตาง ๆ ดังนี้ 
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  1. หองรับแขก  เปนหองที่บงบอกรสนิยมของเจาของบาน ควรใชสีอบอุน หรือ สี

ออน เพราะทําใหดูนุมนวล สะอาดเรียบรอย และเปนมิตร เชน สีครีม สีงาชาง ไมควรใชสีฉูดฉาด 

หรือสีทึม ๆ เพราะจะทําใหบรรยากาศรูสึกไมนาเช้ือเชิญ  

 

 
 

ภาพที่ 18 ตัวอยางภาพหองรับแขก 

    

  2. หองนอน  ควรใชสีที่เหมาะสมกับวัยและเพศของผูใช โดยทั่วไปควรเปนสี

เรียบๆ กลาง ๆ ไมสดหรือเขมจนเกินไป ควรใชโทนสีอบอุนทําใหหองดูผอนคลาย หองนอนเด็กควร

ใชสีที่สดใส ออนโยน สะอาดตา หองหนุมสาว นิยมใชสีอุน สวาง หรือปนสีขาว วัยผูใหญ นิยมใชสี

กลาง ๆ ถึงอบอุน หรือสีหมนดวยการผสมเทาเพื่อใหรูสึก สุขุม สงบ เยือกเย็น  
 

 
 

ภาพที่ 19 ตัวอยางภาพหองนอน 
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  3. หองอาหาร   ควรเปนสีที่ดูสะอาดสวาง สดชื่นสบายตา เสริมบรรยากาศใน

การรับประทานอาหาร เชน สีขาว สีครีม สีเขียวออน เปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 20 ภาพหองนอนอาหาร 

 

  4. หองนํ้า เปนหองขนาดเล็กจึงควรใชสีออน หรือสวางจะทําใหหองดูกวางและ

สะอาดตา หรือใชสีวรรณะเย็น จะทํารูสึกสดชื่น ไมควรใชสีเขมจนดูมืด  

 

 
 

ภาพที่ 21 ตัวอยางภาพหองนอนน้ํา 
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  5. หองประชุม  ควรใชสีที่เย็นตา สวาง ใหดูกวางขวางไมอึดอัด หรือสีออน 

เพื่อใหบรรยากาศไมรูสึกเครงเครียดจนเกินไป เชน สีครีม สีงาชาง หรือสีฟาออน 

 

 
 

ภาพที่ 22 ตัวอยางภาพหองประชุม 

 

  6. หองเรียน และหองสมุด  เปนหองที่ตองการแสงสวางมาก เพดานควรเปนสีที่

สะทอนแสงไดดี เชน สีขาว ควรมีผนังดานใดดานหนึ่งเปนสีเย็นตา หรือเทาเพื่อพักผอนสายตา ไม

ควรใชสีสดตัดกันจะทําใหรูสึกลายตา 

  
ภาพที ่23 ตัวอยางภาพหองสมุด 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.lib-ate.ob.tc/p-4-2.html##�
http://www.lib-ate.ob.tc/p-4-2.html�
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  7. สีอาคาร   สีภายนอกอาคารควรคํานึงถึงความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

และสภาพภูมิอากาศ เชน อาคารในเขตรอนจะใชสีสวาง เพื่อสะทอนความรอนไมใหเขามาใน

อาคาร สีของหลังคาจะสดใส สวนอาคารในเขตหนาวจะใชสีทึม หมน หรือโทนอบอุน เชน สี

น้ําตาล 
  ความเชื่อเรื่องการใชสีตามภูมิโหราศาสตรในไทย  
  สีเกี่ยวของกับหลักภูมิโหราศาสตร ดวยหัวใจภูมิโหราศาสตร หรือแกนแทของภูมิ

โหราศาสตรคือความกลมกลืน หมายถึงเราผสานใหตัวเราเองอยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุลได 

ชีวิตก็จะสงบสุขราบร่ืน (มงคลธรรม ฉางหลวง 2537 : 39) 

  การที่ เรามีความรูสึกดีกับการสัมผัสธรรมชาติ สีจะเปรียบไดกับสัญลักษณ

ความรูสึกของอารมณเรารวมกับธรรมชาติ อาคารสถานที่หรือหองตาง ๆ นั้นถาทําไดอยาง

เหมาะสมสัมพันธกับกิจกรรมที่ประกอบในสถานที่นั้น ก็ถือไดวาสถานท่ีและตัวเราไดสัมพันธกับ

ธรรมชาติเกิดความสมดุลตามหลักของภูมิโหราศาสตร สงผลที่จะทําใหผูอยูอาศัยเกิดความ

เจริญรุงเรือง ซึ่งทางหลักภูมิโหราศาสตรของไทยสีที่อยูอาศัยไดมีการแยกความหมายไวดังตอไปนี้     

(มงคลธรรม ฉางหลวง 2537 : 39) 

  สีแดงเขม  บงบอกถึงความรุงโรจน  อุดมสมบูรณสงางาม 

  สีแดง  บงบอกถึงความต่ืนเตน  รอนแรง  ความรุนแรง และเตือนภัย 

  สีทอง  บงบอกถึงความมั่งค่ัง รํ่ารวย 

  สีเงิน  บงบอกถึงความสมบูรณและสงบ 

  สีแสด  บงบอกถึงพลังชีวิตและการฟนตัว 

  สีเขียว  บงบอกถึงความสดชื่น ธรรมชาติ และความปลอดภัย 

  เขียวออน  บงบอกถึงความสงบ 

  สีเขียวอมเทา  บงบอกถึงวัยที่ลวงเลยไรพลัง 

  สีน้ําเงิน  บงบอกถึงสมาธิ ความกระตือรือรน  และรอบคอบ 

  สีเหลืองเขม  บงบอกถึงความบริบูรณ สดช่ืน 

  การใชสีตามภูมิโหราศาสตรที่อยูอาศัยมีแนวทางดังอํานวยชัย ปฎิพันธไดกลาวไว

ดังนี้  (อํานวยชัย ปฎิพันธเผาพงศ 2540 : 176-177) 

  รานขายรองเทา  ควรใชสีเทาหรือสีน้ําตาล หลีกเล่ียงการใชสีดํารวมกับขาว ซึ่งเปน

สีไวทุกข ใชสีขาวรวมกับสีแดงก็สามารถใชได 
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  รานซอฟแวร  ควรใชสีขาว สีเบจ หรือสีเทาเพื่อกอใหเกิดภาพแวดลอมที่ เหมาะสม

กับการใชความคิดที่ชัดเจนและสงเสริมการทํางานอยางฉับไว  ชวยกระตุนใหสติปญญามากข้ึน 

  รานซุปเปอรมาเก็จ สงเสริมความกลมกลืนและความสะอาด ดวยสีเหลืองออนสี

เทา หรือสีขาว และควรติดไฟสวาง 

  รานขายของเลน  สามารถใชสีขาว สีชมพู สีเขียวออน สีเหลืองออน หรือ เลนสี

อยางหลากหลาย 

  รานเชาวีดีโอ สีขาวลวน สีชมพูลวน สีฟาออน หรือสีเหลืองออนเปนสีที่เหมาะสม  

  รานขายไวน  ควรใชสีใหเกิดภาพลักษณแหงความเพลิดเพลินในการล้ิมรสไวนสี

เขียวออนและสีฟาออนเหมาะสําหรับจุดประสงคนี้ สีชมพูก็ใชได เพราะเปนสัญลักษณของโรแมน

ติก และแทนความหฤหรรษของชีวิตที่ดี 

  หองทํางานของนักเขียน ควรสงบเงียบ สีเขียว หรือสีขาวที่มีสีอ่ืนแถมสามรถกระตุน

ความคิดสรางสรรคไดดี 
 
  การใชสีทาภายใน 
  สีน้ําเงินแก  มีความเชื่อวาภายในบานจะมืดคร้ึมโดยไมรูตัว  ทุกคนตางถอถอย

หมดกําลังใจ  ภายในบานขาดความรูสึกปลอดภัย 

  สีมวง มีความเชื่อพลังแหงสีมวงจะสงกล่ินหอมไปทั่วหอง  แตสีมวงมีสีแดงนําทาํให

รูสึกแสบตาจิตใจของคนในครอบครัวรูสึกเปนกังวลไดงาย 

  สีชมพู มีความเช่ือถือวาเปนอัปมงคลอยางยิ่ง  สีชมพูทําใหจิตใจฉุนเฉียวงายเกิด

ปากเสียงงาย เกิดเร่ืองราวบอยโดยเฉพาะคูสามีภรรยาท่ีแตงงานใหมพวกเขาคิดวาการทาสีชมพู

ทําใหบรรยากาศโรแมนติกดี แตเนื่องจากสีไมไดสัดสวนกัน หลังจากผานไปสักชวงเวลาหนึ่ง จิตใจ

ของทั้งสองจะกระวนกระวายโดยไมทราบสาเหตุ และเกิดการทะเลาะกันดวยเร่ืองเล็กนอย จนใน

ที่สุดก็นําไปสูการอยารางกัน 
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ภาพที่ 24 ตัวอยางภาพหองโทนสีชมพู 
 
  สีเขียว มีความเชื่อทําใหผูอยูอาศัยจิตใจหมดอาลัยตายอยาก มิใชเหมือนกับที่กลาว

โดยทั่วไปวา ตาของคนเราตองสัมผัสสีเขียวใหมากความจริงสีเขียวหายถึงสีเขียวธรรมชาติ แตไมใช

สีเขียวที่คนเราผสมข้ึน เพราะฉะน้ัน ยากท่ีจะหลีกเล่ียงไดภายในหองจึงมีบรรยากาศซบเซา ไมมี

พลังชีวิตที่คึกคัก 

 

 
           

ภาพที่ 25 ตัวอยางภาพหองโทนสีเขียว 
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  สีแดง ตามความเชื ่อของคนจีน สีแดงเปนสีแหงมงคล  แตประเพณีของชาว

เกาหลีจะใชผาสีแดงเปนตัวแทนของบานที่มีคนเสียชีวิต สิ่งเหลานี้เปนเพียงประเพณีการดําชีพ

ของคนเหลานั้น แตการใชสีแดงมากเกินไป จะทําใหตาของคนเรารับภาระที่หนักอึ้งและทําให

จิตใจของคนเราฉุนเฉียวงาย เพราะฉะนั้นสีแดงจึงสามารถเปนสีประกอบสวนนอย ไมสามารถ

เปนสีหลักได 

 

 
 

ภาพที่ 26 ตัวอยางภาพหองโทนสีแดง 
 
  สีเหลือง มีความเชื่อวาจิตใจจะกลัดกลุมกระวนกระวายไมสงบสุข  มีความรูสึก

หวาดกลัวที่พูดไมออกชนิดหนึ่งดวยเหตุนี้จึงทําใหประสาทสมองเต็มเปยมดวยความรูสึกหลอก

หลอนข้ึนผูปวยเปนโรคประสาทบางคนจะกลัวสีนี้มากที่สุด 

  สีสม มีความเชื่อวาจะเต็มเปยมไปดวยพลังชีวิตคึกคักรูสึกวามีความอบอุน แตวาสี

สมมากเกินไป ก็สามารถทําใหจิตใจมีความรูสึกกลัดกลุมได 
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ภาพที่ 27 ตัวอยางภาพหองโทนสีเหลือง สีสม 

 

  สีขาว สีน้ํานม สีขาวงาชาง  มีความเชื่อวาเปนตัวแทนความสวางของจิตใจ  เหมาะ

กับสายตาคนเรามากที่สุดและตาของคนเราก็จําเปนตองใชความสวางไสวมาปรับใหเหมาะสม 

กลุมสีขาวยังเปนตัวแทนแหงความหวังอีกดวย 
 

 
 

ภาพที่ 28 ตัวอยางภาพหองโทนสีขาว สีน้ํานม สีงาชาง 
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  การใชสีประตูใหญ 
  มีความเชื่อวาสีของประตูใหญจะบันดาลโชคลาภที่ดีเปนมงคลตองสัมพันธกับธาตุ

ทั้งหาของเจาของบานซ่ึงเกิดจากวัน เดือน ปของตนเอง 

  ประตูใหญธาตุทอง ใช สีขาว  สีทอง  สีเงิน  สีเขียว  สีเหลือง  สีน้ําตาล 

  ประตูใหญธาตุน้ําใช สีเทา น้ําเงิน สีแดง สีสม สีขาว สีทอง สีน้ําเงิน 

  ประตูใหญธาตุไม ใช สีเขียว  สีเหลือง  สีกาแฟ  สีน้ําตาล สีเทา สีน้ําเงิน 

  ประตูใหญธาตุไฟใช สีแดง สีสม สีขาว สีทอง สีเงิน สีเขียว 

  ประตูใหญธาตุดิน ใช สีเหลือง สีน้ําตาล  สีเทา สีน้ําเงิน สีแดง สีสม สีมวง  

 
   

  

  
 

ภาพที่ 29 ตัวอยางภาพสีของประตูร้ัว 
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ภาพที่ 30 ตัวอยางภาพสีของประตูร้ัว 
 
  การใชสีของหองรับแขก 
  การกําหนดสีของหองรับแขกตองสัมพันธกับธาตุทั้งหาในเร่ืองทิศทางที่มีธาตุ

แตกตางกันเชน กําหนดจากหนาตางของหองรับแขกหันเขาหาเชน หนาตางหันไปทางทิศเหนือ

หองรับแขกก็จัดอยูทางทิศเหนือ 
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  การจัดหองรับแขก ทิศตะวันออก เหมาะกับใช สีเหลืองเปนหลัก 

  การจัดหองรับแขก ทิศตะวันออกเฉียงใตเหมาะกับ สีเหลืองเปนหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 31 ตัวอยางภาพหองรับแขกใชสีเหลืองเปนหลัก 

 

  การจัดหองรับแขก ทิศใตเหมาะกับ สีขาวเปนสีหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 32 ตัวอยางภาพหองรับแขกใชสีขาวเปนหลัก 
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  การจัดหองรับแขก ทิศเหนือเหมาะกับ สีแดงเปนหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 33 ตัวอยางภาพหองรับแขกใชสีแดงเปนหลัก 

 

  การจัดหองรับแขก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเหมาะกับ สีเขียว 

  การจัดหองรับแขก ทิศตะวันตกเหมาะกับ สีเขียวเปนหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 34 ตัวอยางภาพหองรับแขกใชสีเขียวเปนหลัก 
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  การจัดหองรับแขก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะกับ สีน้ําเงิน 

  การจัดหองรับแขก ทิศตะวันตกเฉียงใตเหมาะกับ สีน้ําเงิน 
 
  การใชสีของหองนอน 
  อาศัยหลักการของหาธาตุ การเลือกสีใหสอดคลองกับตําแหนงของหองนอนมีดังนี้ 

  ทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต  ใช สีเขียว  สีน้ําเงิน 

 

 
 

ภาพที่ 35 ตัวอยางภาพหองนอนสีเขียว 

 

  ทิศใต ใช สีมวงออน  สีเหลือง  สีดํา 

 

 
 

ภาพที่ 36 ตัวอยางภาพหองนอนสีเหลือง สีดํา 
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  ทิศตะวันตกใช  สีขาว สีเทา  สีชมพู 

 

 
 

ภาพที่ 37 ตัวอยางภาพหองนอนสีชมพู สีขาว 

 

  ทิศเหนือ ใช สีขาวเทา สีชมพู สีแดง 

 

 
 

ภาพที่ 38 ตัวอยางภาพหองนอนสีแดง สีเทา 
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  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ใช สีเหลืองออน 

 

 
 

ภาพที่ 39 ตัวอยางภาพหองนอนสีเหลืองออน 

 

  ทิศตะวันตกเฉียงใต ใช สีเหลือง สีน้ําตาล 

 

 
 

ภาพที่ 40 ตัวอยางภาพหองนอนสีเหลือง สีน้ําตาล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://homedesign.homedd4u.com/2009/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%86-modern-bedroom-design/bedroom-ideas-lux/�
http://homedesign.homedd4u.com/2009/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%86-modern-bedroom-design/bedroom-ideas2/�
http://homedesign.homedd4u.com/2009/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%86-modern-bedroom-design/bedroom-ideas-lux/�
http://homedesign.homedd4u.com/2009/12/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%86-modern-bedroom-design/bedroom-ideas2/�
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  การใชสีออกแบบสัญลักษณ 
  ตามหางราน  บริษัทตาง ๆ ทั่วไปที่มีกิจการ หรือประกอบธุรกิจ การคาขายส่ิงหนึง่ที่

จะขาดเสียมิได คือ เคร่ืองหมายตราสัญลักษณของสินคา ตราสัญลักษณตามหลักภูมิโหราศาสตร

ในไทย ไดแบงกฎเกณฑมาจากหลักกฎเกณฑของธาตุ 5 ธาตุ อันไดแกธาตุดิน  (สีเหลือง)  ธาตุ

ทอง (สีขาว)   ธาตุน้ํา (สีน้ําเงิน,ฟา,สีดํา) ธาตุไม (สีเขียว)  ธาตุไฟ (สีแดง)  ซึ่งความหมายของธาตุ

ตาง ๆ มีดังนี้ 

  ธาตุดิน  คือโลก เปนที่อยูของสรรพสัตวทั้งหลายทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต 

  ธาตุทอง หรือธาตุโลหะ เปนสสารชนิดหนึ่งที่มีอยูมากมายหลายประเภท เชน แร

ธาตุตาง ๆ ที่เปนของแข็งทั้งหมด 

  ธาตุน้ํา เปนธาตุที่เกิดจากการระเหิดของธาตุโลหะ 

  ธาตุไม เปนธาตุที่เร่ิมตนของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ พื้นฐานมาจากธาตุ

น้ําเปนตัวกอกําเนิด 

  ธาตุไฟ เปนธาตุของการเผาผลาญใหความอบอุนกอเกิดสันดาปของส่ิงมีชีวิต 

  สัญลักษณและความหมายของธาตุตาง ๆ แบงออกโดยรูปลักษณ เปนรูปแบบ

หรือโลโก ซึ่งมี 2 เงื่อนไขหลัก ดังนี้ 

  1. กิจการที่ทําเปนลักษณะใด เชน เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย  อุตสาหกรรม

เหล็กธุรกิจซ้ือมาขายไป หรือธุรกิจนําเขา- สงออก  หรือธุรกิจเกี่ยวของกับการส่ือสารเปนตน  ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 

   ธาตุดิน  หรือสีเหลืองควรใชกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย  การ

กอสราง  ธุรกิจที่เกี่ยวของกับบานเรือนเปนตน 

   ธาตุโลหะ (ทอง) หรือสีขาวควรใชกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับโลหะทุกชนิด รวมไปถงึ

งานที่เกี่ยวของกับการบริการดวย เชนธุรกิจสปา โรงแรม  เปนตน 

   ธาตุน้ํา หรือสีน้ําเงิน ฟา ดํา  ควรใชกับธุรกิจซ้ือมา ขายไป ทุกประเภท การ

ขนสง  คมนาคมทุกชนิด 

   ธาตุไม หรือสีเขียว  ควรใชกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับเฟอรนิเจอร  การตบแตง  รวม

ไปถึงธุรกิจขายสงทุกชนิด 

   ธาตุไฟ  หรือสีแดง  ควรใชกับธุรกิจ การส่ือสาร การศึกษา  เชนโทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร  รวมไปถึงการใหการศึกษาความรูทุกประเภทอีกดวย 
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  2. เจาของธุรกิจนั้นมีธาตุในปที่เกิดเปนธาตุอะไรเชน 

   ผูที่เกิดป ลิง หนู มังกร ใหใชธาตุน้ํา 

   ผูที่เกิดป หมู  กระตาย  แพะ  ใหใชธาตุไม 

   ผูที่เกิดป เสือ มา หมา ใหใชธาตุไฟ 

   ผูที่เกิดป งูเล็ก ไก วัว ใหใชธาตุทอง 

   จากนั้นก็นําสัญลักษณทั้ง 2 หัวขอมาผสมผสานออกแบบใหสวยงาม เกิดเปน

สัญลักษณแบบตาง ๆ ตัวอยางภาพตราสัญลักษณ เชน 

 
 

  
ตราสัญลักษณของธาตุดิน ตราสัญลักษณของธาตุโลหะ (ทอง) 

  

ตราสัญลักษณของธาตุน้าํ ตราสัญลักษณของธาตุไม 

 

 

ตราสัญลักษณของธาตุไฟ  
 
 

ภาพที่ 41 ตัวอยางภาพตราสัญลักษณ 
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  4. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับการละเลน 
   สมัยโบราณการละเลนตาง  ๆ  มีการนําสีมาใชแทนสัญลักษณเพื่อ ส่ือ

ความหมายใหคนดูเขาใจ เชน  การแบงขางของสีในการชกมวยในสมัยกอนเปนฝายสีแดงและฝาย

สีน้ําเงินจวบจนกระทั้งในปจจุบันก็ยังนําวิธีการการแบงสีสําหรับการแขงขันกีฬามาใชอยูเสมอ เชน

กีฬาตาง ๆ ของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน นอกจากน้ีในการแสดงการละเลนตาง ๆ ในปจจุบัน 

เชนการแสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิซึ่งเปนการตอสูระหวางฝายธรรมมะกับฝายอธรรมเปนการ

เปรียบเทียบความดีกับความช่ัวในทางศาสนาเหมือนสีขาวกับดําเปนคูตรงขามเนื้อหามีการนํามา

ประยุกตแสดงเปนศิลปะช้ันสูงของไทยมีเนื้อหาสอดแทรกดวยธรรมะ ปรัชญา การศึกษา มีการนํา

สีมาใชเปนสัญลักษณปรากฏตามตัวละครตาง ๆ โยงไปถึงความเช่ือในทางพุทธศาสนาซ่ึงใน

สมัยกอนนั้นสังคมไทยมีสีใหใชเพียงไมกี่สี เชน  แดง ดํา เหลือง น้ําเงิน ขาว  ซึ่งสามารถพบเห็นสี

ตัวละครที่ใชในการตกแตงไดในปจจุบันมีเฉดสีมากข้ึน 
  สีของตัวละครเรื่องรามเกียรต์ิ 
 

ตารางที่ 1 สีของตัวละครเร่ืองรามเกียรต์ิ 

 

พระราม  มีกายสีเขียว พระลักษณ มีกายสีเหลือง ทศกัณฐ มีกายสีเขียว 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

กุมภกรรณ มีกายสีเขียว พิเภก มีกายสีเขียว หนุมาน มีกายสีเผือกหรือสีขาว 

   

องคต มีกายสีเขียว พาลี มีกายสีเขียว สุครีพ  มีกายสีแดง 

 3   
 
  สีกับตัวละครงิ้วในสังคมไทย 
          ในสังคมไทยมีหลายชนชาติวัฒนธรรมตาง ๆ ไดถูกเผแพรนํามาผสมผสานเกิดเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวตามความเชื่อรูปแบบใหมการแสดงง้ิวในสังคมไทยมักมีการใชสีในการ

แตงหนาตัวละครเพื่อบงบอกถึงนิสัยของตัวแสดงนั้น ๆ โดยจะมีการแบงนิสัยดังนี้ 

  หนาสีแดง บอกนิสัย ความซื่อสัตย กลาหาญ 

  หนาสีขาว บอกนิสัย ความคดโกง ไมซื่อสัตย 

  หนาสีดํา บอกนิสัย ความซื่อสัตย 

  หนาสีเหลือง บอกนิสัย ความฉลาดหลักแหลม 

  หนาสีมวง บอกนิสัย ความกตัญู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pale.jpg�
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  หนาสีชมพู บอกนิสัย ความซื่อตรง 

  หนาสีฟา บอกนิสัย ความหย่ิง ทระนง 

  หนาสีเขียว บอกนิสัย ความชั่วราย 

           หนาสีน้ําเงิน และสีทอง ใชสําหรับตัวละครที่เปน เทพเทวดา อสูรนอกจากการ

แตงหนาแลวยังมีสีของหนวดที่ใชแทนวัยดวย เชน  

  สีขาว แทน วัยชรา   

  สีเทา แทน วัยกลางคน 

  สีดํา แทน วัยหนุม 

  สีแดงและสีน้ําเงิน แทน ตัวผูราย 

 

 
   
ภาพที่ 42 ตัวอยางภาพการแสดงงิ้ว 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  
 
 สีขาวผอง สีดอกชบา 
    
 สีแดงชาด สีหมากสุก 
    
 สีเขียวกลาง สีทอง 
 
 สีน้ํารัก               (คาของสีดูจากภาพหนา 69-73) 
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  สีกับการเชิดสิงโตในสังคมไทย 
  การแสดงเชิดสิงโต ในสังคมไทยแบงหัวสิงโต ออกเปน  ๔ ประเภทดวยกันคือ 

  1. สิงโตหัวสีเขียว  แทนตัวแสดง  เลาป แทนสัญลักษณ  ผูมีอํานาจ 

  2. สิงโตหัวสีแดง  แทนตัวละคร  กวนอู แทนสัญลักษณ  ความซื่อสัตย โชคลาภ  

  3. สิงโตหัวสีเหลือง  แทนตัวละคร  กวนเพง แทนสัญลักษณ ผูมีบุญบารมี 

  4. สิงโตหัวสีดํา  แทนตัวละคร  เตียวหุย แทนสัญลักษณ ความซื่อสัตย ผูรักความ

ยุติธรรม 

 

 
 

ภาพที่ 43 ตัวอยางภาพการเชิดสิงโต 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  
   
 สีน้ํารัก สีดอกชบา 

 

 สีเมฆคราม สีหมากสุก  

 

 สีขาวผอง (คาของสีดูจากหนา 69-73) 
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 5. วัฒนธรรมคติความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร  
  วิถีชีวิตคนไทยกับอาหาร 
  อาหารเปนปจจัยที่สําคัญเปนอยางยิ่งของมนุษยและจําเปนในการดํารงชีวิตคน

ไทยตลอดทุกยุคทุกสมัย ในสมัยโบราณปรากฏบันทึกหลักฐานยืนยัน วาในสมัย ร.5 ทรงเสด็จออก

ดูแลประชาชนโดยการปลอมพระองคไมใหชาวบานรู พระองคไดเสด็จทางเรือ ไดแวะเขาบานเรือน

ของชาวบานสนทนาสารทุกข สุขดิบ และทรงทําอาหารดวยพระองคเอง จากบันทึกหลักฐานนี้

ชี้ใหเห็นความใกลชิดของพระองคกับชาวบาน และทรงโปรดการทําอาหารดวยตัวพระองคเอง 

สังคมไทยในสมัยกอนเมืองไทยเปนแหลงอุดมสมบูรณในเร่ืองอาหาร มีคํากลาวไวในสมัยนี้วาใน

น้ํามีปลาในนามีขาว แสดงถึงชนบทที่มีการทําการเกษตรกรรม ดวยความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรตามธรรมชาติ เชน  มีแหลงน้ํา  มีดินดีทําใหสามารถทําการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนได

ตลอดทั้งปสามารถนําพืชมาทําอาหารไดอยางหลากหลายเชน ขนมไทย ขนมชั้น ขนมปลากริม

ไขเตา วัตถุดิบจะไดจากพืช ตามธรรมชาติ เชน ลูกตาล มะพราว ขาวเหนียวและไมผลอ่ืน ๆ อีก

เปนจํานวนมาก ในสมัยปจจุบันก็ยังสืบทอดวิธีการทําอาหารไทย ขนมไทยตาง ๆ เปนวัฒนธรรม

ของไทยสืบตอมา 
  จิตวิทยาความเชื่อสีในอาหาร 
  นักจิตวิทยาแหงการกินไดกลาวไววา ถึงแมวาอาหารที่ปรุงแตงข้ึนมาจะอรอยและ

นารับประทานเพียงใด ถาจิตใจคนไมอยูในสภาพที่จะรับประทาน ก็จะไมรับประทานอาหารนั้น 

เชนมีใจรันทด หดหู โกรธ หรือ ต่ืนเตน ยินดีในส่ิงใดเปนพิเศษก็ไมกินอาหาร  (หมอมหลวง ตุย 

ชุมสาย 2518 : 1 41) การตกแตงอาหารดวยสีจึงเปนเร่ืองความเชื่อความรูสึกและอารมณของคน

กิน การทําใหผูบริโภคเกิดรูสึกช่ืนชม ยินดี ที่ไดสัมผัสสีจากอาหารเปน เบ้ืองตน ทําใหเกิดความ

สบายใจ สนใจ และอยากจะล้ิมลองในรสชาดของอาหาร  ในวงสนทนามักจะไดยินคําวาอาหารชนิด

นี้มีสวนผสมอะไรบางในการปรุง ซึ่งก็จะมีความเห็นวาสีนากิน โดยที่ยังไมเคยรับประทานอาหารนั้น  

สีไดเขามามีอิทธิพลตอผูบริโภคลวงหนา ดวยเกิดความช่ืนชม ยินดี ตามสีสันดังกลาว ผลที่ตามมา 

คือการอยากล้ิมลองรสชาดของอาหารนั้น ในขนมเด็กจึงมีที่สดมาก ๆ เพราะเด็ก ๆ จะชอบสีที่สด ๆ 

พบเห็นทั่วไปจากสีลูกกวาดตาง ๆ หรือขนมขบเค้ียวอ่ืน ๆ ซึ่งใชสีสังเคราะหผสม จะเปนอันตรายตอ

ผูบริโภคถาใสในปริมาณเกินมาตรฐานการควบคุมขององคการเภสัชกรรมซ่ึงเปนความผิด ตาม

กฎหมายควบคุมควรใชสีจากธรรมชาติเพราะเปนสีที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภคแตขอเสียสีจะไมสด  

ผูผลิตมักไมนิยมใชเนื่องจากข้ันตอนในการสกัดยุงอยากแหลงวัตถุดิบก็มีไมเพียงพอ 

  สีจากธรรมชาติไดจาก พืชและ สัตว มีหลากหลายสีดวยกันดังตอไปนี้ (กระยาทิพย 

เรือนใจ 2537 : 31-32)  
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  สีแดง ใชสวนของกลีบเล้ียงของกระเจ๊ียบแดงที่หุมฝก นําไปตมใหเดือด 

  สีเหลือง ใชขมิ้น ปอกเปลือก นําไปโขลกใหละเอียดเล็กนอย แลวเทใสผาขาวบาง 

ค้ันเอาแตน้ําฟกทอง ใชฟกทองตมสุกบดใหละเอียด นําไปผสมกับแปงที่จะใชทําขนม ดอกคําฝอย  

ใชเฉพาะกลีบดอก  นําไปตากแหง จากนั้นนํามาตม ใสน้ําพอใหทวม คนใหเดือดนาน 5 นาท ีกรอง

เอาแตน้ําดอกกรรณิการ ใหสีเหลืองทอง เด็ดเอาเฉพาะทอเกสรของดอก หยดน้ําใสนิดหนอยแลว

ค้ันเอาแตน้ํา กรองดวยผาขาวบาง 

  สีเขียว หั่นใบเตยใหเปนฝอย แลวนําไปโขลกใหแหลก  จากนั้นเติมน้ําเล็กนอย แลว

ค้ัน กอนนําไปใชใหกรอดวยผาขาวบาง 

  สีดํา นํากากมะพราวไปเผาไฟ บดละเอียดแลวผสมน้ํา แลวกรองดวยผาขาวบาง 

บางคร้ังไดจากการนําถั่วดํามาบด หรือตําแลวค้ันน้ํานํามากรอง 

  สีมวง นําลูกผักปรังสุก  หุมดวยผาขาวบาง แลวค้ันเอาน้ํา 

  สีน้ําตาล ไดจากการเค่ียวน้ําตาลดวยไฟออน ๆ จนเปล่ียนเปนสีน้ําตาล นอกจากให

มีน้ําตาลแลวยังใหกล่ินหอมของน้ําตาลดวยหรืออาจจะดัดแปลงดวยการใสผงโกโกก็ได แตรสชาติ

ที่ไดอาจเปลี่ยนไป  สูใชน้ําตาลเค่ียวไมได 

  สีน้ําเงิน  ใชดอกอัญชัน ใสถวยเติมน้ํานิดหนอย แลวบ้ีใหช้ํา เทใสผาขาวบาง แลว

ค้ันเอาแตน้ํา  แตดอกอัญชันยังสามารถใชทําสีมวงไดอีกดวย โดยเติมน้ํามะนาวลงไปในอกอัญชัน

ที่ค่ันแลว 

  การใชสีในการตกแตงอาหารที่เดนชัดเปนการตกแตงหนาเคกซ่ึงมีหลักการตกแตง

ดังตอไปนี้ การใชสีในการตกแตงหนาเคกนั้นนิยมใชสีออนมากกวาสีสด และนิยมใชสีกลมกลืนกัน

มากกวาสีตัดกัน เหตุผลนาจะเปนความรูสึกดังนี้  (ณภัทร ทองแยม 2550 : 10) 

  การใชสีออนและการใชสีกลมกลืน ทําใหเคกดูนุมนวล และมีความนารับประทาน 

การใชสีสดและสีตัดกัน จะทําใหเคกมีความรูสึกรุนแรง จัดจานไมนารับประทาน เทากับสีออนและ

สีกลมกลืน  แตเหมาะใชงานที่อยูไกลจากสายตาผูคน เชน งานแตงงาน สามารถใชสีสดได แตไม

ควรใชทั้งหมดช้ินงาน    สีออนสีเดียว เปนการใชสีในปริมาณนอย เพื่อใหสีออน นารับประทาน 

และสีออนสามารถรวมกับสีทุกสีได  สีออนสีกลมกลืน เปนการใชสีโทนเดียวกันคือโทนรอนหรือ

โทนเย็น แตใชคาน้ําหนักสีแตกตางกัน สีสดสีเหลือบ เปนการใชสีกลมกลืนกัน แตมีความเขมของสี

เพียงสีเดียว หรือหลายสี นํามาผสมกันเปนหลายสี  สีสดสีตัดกัน เปนการใชโทนสีตรงขามกันคือ

โทนรอนและโทนเย็น ทําใหลวดลายูเดนแตไมนิยมเพราะเคกอยูใกลตา 
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ภาพที่ 44 ตัวอยางภาพขนมเคก 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  

 

 สีขาวผอง สีเหลืองทอง 

    

 สีดอกผักตบ สีดอกตะแบก 

 

 สีดอกชบา สีเขียวต้ังแซ 

 

 สีดินแดง สีล้ินจี่ 

 

  (คาของสีดูจากหนา 69-73) 

 

  ทุกวันนี้อาหารลวนเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับมนุษย แตสําหรับคนไทยต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน เมื่อพูดถึงอาหารไทยแลวคนทั่วโลกก็ยอมรูจักเพราะอาหารสวนใหญจะมีสีสันที่สวยงาม

และวิจิตร ไมเหมือนกับชนชาติใด ๆ คนไทยรูจักนําพืชผัก ผลไม และ ชิ้นสวนตาง ๆ ของผลผลิต

ทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนทั้งส้ิน โดยสีที่เกิดข้ึนมาจากส่ิงตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน 
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  สีแดง มาจาก แตงโม มะเขือเทศ สตรอเบอร่ี ดอกสารภี 

  สีเขียว มาจาก ใบเตย  ใบยานาง ผักใบเขียว 

  สีเหลือง มาจาก แตงโมเหลือง มันเหลือง ขมิ้น มะตูม 

  สีสม มาจาก สม  แครอท 

  สีน้ําเงิน มาจาก ดอกอัญชัน 

  สีดํา มาจาก กะลามะพราว กระถินหอม สมอไทย 

  สีขาว มาจาก กะทิ  เผือก 

         สีมวง มาจาก มันมวง มังเคร เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 45 ตัวอยางภาพขนมชอมวงที่ทําจากดอกอัญชัน 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  

 

 สีดอกผักตบ  สีเขียวต้ังแซ 

      

  (คาของสีดูจากหนา 69-73) 
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  สีสันของอาหารเปนส่ิงแรกกอนที่คนเราจะตัดสินใจซื้ออาหารชนิดนั้น และสีของ

อาหารยังมีอิทธิพลตอความรูสึกที่ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการบริโภคอาหารนั้น เพราะอาหาร

ที่มีสีสันนารับประทานเปนตัวดึงดูดใหผูบริโภคตัดสินใจซื้ออาหารไดเร็วข้ึนดวยนอกจากนี้ยังมีการ

แบงสีของอาหารที่มีผลตอความรูสึกของผูบริโภคทั้งดานดีและดานรายไวดังนี้  

  อาหารที่มีสีขาวและสีน้ําตาล จะถูกเลือกรับประทานกอนเปนอันดับแรก เพราะมี

ความเชื่อ สีขาวคือสีที่สะอาด 

  อาหารที่มีสีดําและสีน้ําเงิน ผูบริโภคจะมองวา ไมสะอาด และทําใหไมเกิดอาการ

อยากทานอาหารชนิดนั้น เพราะสีดําหมายถึงความโศกเศรา 

  อาหารที่มีสีแดงทําใหผูบริโภครูสึกเจริญอาหาร รับประทานไดมากข้ึน 

  อาหารที่มีสีเขียวจะทําใหผูบริโภครูสึกปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรง  

  อาหารที่มีสีชมพู สวนใหญจะเปนอาหารประเภทของหวาน และทําใหอาหารดูมี

รสชาดนารับประทานมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 46 ตัวอยางภาพสีของขนมไทย 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย (คาของสีดูจากหนา 69-73) 

 

 สีเขียวต้ังแซ สีชมพู 

 

 สีเหลืองทอง สีหงดินแก 
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  ในทางการแพทยยังมีการกลาวถึงคุณประโยชนของการกินผัก 5 สี โดยผูเช่ียวชาญ

คือ นพ.วิเรนทร มัลโฮตรา แนะนําการกินผัก 5 สีหลักประกอบดวย สีแดง ไดจากมะเขือเทศ ทับทิม 

อะเซโรลา เชอรร่ี สตรอวเบอรร่ี แอปเปลแดง สีเหลืองสม ใหเบตาแคโรทีน ไดจาก สม มะนาว แค

รอท สีเขียว ไดจากบรอกโคลี่ คะนา กะหลํ่าปลี ผักขม วอรเตอรเครส สีมวง – น้ําเงิน ไดจาก

กะหลํ่าปลีมวง ดอกอัญชัน บรูเบอรร่ี องุนมวง และสีขาว ไดจากกระเทียม หอมใหญ ลูกแพร 

  ในปจจุบันรานอาหารตาง ๆ มักจะตกแตงอาหารใหดูนารับประทาน เพื่อดึงดูดให

คนเขารานมาก ๆ  
 6. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับศิลปะ 
  ความหมายของศิลปะโดยทั่วไป 
  ศิลปะ แตเดิมหมายถึง งานชางฝมือ เปนงานที่มนุษยใชสติปญญาสรางสรรคข้ึน

ดวย ความประณีตวิจิตรบรรจง          

  ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ 

ใหปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา 

ประสบการณ รสนิยมและทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจความร่ืนรมย ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณีหรือ ความเชื่อทางศาสนา  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2530)  

  ศิลปะ คือส่ิงที่มนุษยสรางสรรคข้ึน เพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ ความรูสึก สติปญญา 

ความคิดหรือความงาม (ชลูด นิ่มเสมอ 2534) 

  ดังนั้น  จึงอาจสรุปไดวา "ศิลปะเปนส่ิงที่มนุษยสรางข้ึนจากความคิดสรางสรรค

เพื่อใหเกิดความงาม และความพึงพอใจ" 

  ความรูสึกที่มีตอสีในงานศิลปะ สีมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย สามารถทําใหเกิด

ความรูสึกตาง ๆ มากมาย เชน 

  สีแดง ความรูสึก ต่ืนเตน รุนแรง กลาหาญ มีอํานาจ         

  สีเขียว ความรูสึก สดช่ืน มีพลัง สบาย มีชีวิตชีวา 

  สีเหลือง ความรูสึก ราเริง สดใส กระชุมกระชวย 

  สีสม ความรูสึก สนุกสนาน ราเริง อบอุน 

  สีมวง ความรูสึก เศรา ผิดหวัง 

  สีฟา ความรูสึก สดใส สะอาด เรียบรอย 

  สีชมพู ความรูสึก ออนหวาน นุมนวล นารัก 

  สีน้ําเงิน ความรูสึก สุขุม เยือกเย็น สงบ 

  สีน้ําตาล ความรูสึก เกา แหงแลง ทรุดโทรม 
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  สีเทา ความรูสึก เศรา สงบ สุขุม เรียบรอย สุภาพ 

  สีดํา ความรูสึก หดหู เศรา ลึกลับ หนักแนน 

  สีขาว ความรูสึก บริสุทธิ์ ใหม สะอาด 

  ในการสรางงานศิลปะของมนุษยไดแยกตามวิธีการแสดงออกทางความรูสึกไว

ประเภท 5 ประเภทไดแก การระบายสี  การปน การสรางที่อยูอาศัย การดนตรี และวรรณกรรมใน 

5 ประเภทนี้ไดจําแนกตามความหมายจําเพาะไว 2 ประเภทคือ ศิลปะบริสุทธิ์กับ ศิลปประยุกต 

(ชะลูด นิ่มเสมอ) ซึ่งนักปราชญฝายศิลปกรรมยังไดจําแนกสีไว 2 ประเภทคือสีรอน (warm tone) 

และสีเย็น (cool tone) เปนส่ิงที่จะนํามาสรางงานศิลปะ  ในผลงานการระบายสีหรือจิตกรรมสียัง

แยกออกเปน สุข หรือทุกข (น. ณ ปากน้ํา) สีทางรอนเชน สม แดง เปนตัวแทนของความสุข 

สมหวัง  สีโทนเย็นเชน สีน้ําเงิน มวง เปนสีตัวแทนของความทุกข ความเศรา สอดคลองกับภาพที่

ปรากฏที่ศิลปนหรือผูสรางงานตองการสื่อความหมาย เชน ภาพจิตรกรรมฝพระหัตถของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพล ภาพมือแดง (ดังภาพ) (พ.ศ.2504) ที่รศ.อัศนีย ชูอรุณได

กลาวถึงการทรงงานของพระองคทานแปลกไปจากธรรมดาก็คือ ทรงเขียนข้ึนในขณะพระประชวร

ไขสูง พระองคทานใชสีแดงตัดกับพื้นสีเขียว ทําใหรูสึกรอนผาวของอาการไขสูง (อัศนีย ชูอรุณ) 

เพราะสีแดงมีอิทธิพลตอความรูสึกถึงอาการรอนจากพิษไขที่ทรงประชวรอยูเปนความเช่ือใน

อิทธิพลของสีที่มีกับความรูสึก  

 

 
 

ภาพที่ 47 ตัวอยางภาพมือแดง 
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  จากภาพมือแดงกลุมของสีประกอบดวย 

                

 สีแดงชาด   สีเสน   

                             

 สีเขียวนวล สีเหลืองรง  

                                          

  (คาของสีดูจากหนา 69-73) 

 
  ความสัมพันธของพุทธศาสนากับศิลปกรรมไทย 
  ถากลาวถึงความเชื่อสีในศิลปกรรมไทยคงตองกลาวงานจิตรกรรมไทยเปนเบ้ืองตน

ซึ่งมีสีเปนสวนประกอบสวนใหญ  งานจิตกรรมไทยเปนการถายทอดอีกรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะ 

ที่มีลักษณะรูปแบบและโครงเร่ืองเปนลักษณะเฉพาะตัว จิตรกรรมไทยมีความสัมพันธเกี่ยวของอยู

กับพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนที่นาสังเกตไดวา ผลงานทางศิลปกรรมที่ทรงคุณคาของไทยที่มีมา

แตอดีต ลวนแตมีความผูกพันอยูกับความเชื่อถือในศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา จึงกลาวไดวา 

สถาปตยกรรมไทย ประติมากรรมไทย และจิตรกรรมไทยที่สําคัญ ๆ ที่มีมากอนพุทธศตวรรษที่ 19 

และที่ยังมีหลักฐานรองรอยปรากฏใหเห็นและไดศึกษาอยูในปจจุบัน สวนใหญเปนส่ิงที่เนื่องดวย

ศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาเปนสําคัญ ดังนั้น ความสัมพันธของพุทธศาสนากับศิลปกรรมจึง

เปนส่ิงที่แยกกันไมออก ในอดีตที่ผานมา จะเห็นไดวา เร่ืองของพุทธศาสนากับศิลปกรรมเปนส่ิงที่มี

มาโดยควบคูกัน 

  อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันอยางดีแลววา พุทธศาสนานั้น มีกําเนิดข้ึนในประเทศ

อินเดีย และมีความเจริญรุงเรืองอยูในประเทศอินเดียทางภาคเหนือ เมื่อประมาณ 2500 ป ผาน

มาแลว โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระบรมศาสดา ประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนาได

ดําเนินสืบตอมาเปนเวลานาน จนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จสูปรินิพพานแลว 

จึงเปนการเร่ิมตนพุทธศักราช ในสมัยพุทธกาลนั้น พุทธศาสนิกชนนับถือแตองคพระพุทธเจา พระ

ธรรมคําส่ังสอนของพระองค  และพระสงฆพุทธสาวกทั้งหลาย ซึ่งถือกันวา เปนหลักของพุทธ

ศาสนา เรียกรวมกันทั้งสามวา “พระไตรสรณาคมน” สวนการสรางและนับถือสถูปเจดียและวัตถุ

อ่ืน ๆ อันเปนสัญลักษณ (Symbol) แทนองคพระพุทธเจา  ตลอดจนพระพุทธรูปนั้น เปนของ

เกิดข้ึนเมื่อพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวทั้งส้ิน 
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  พุทธเจดียในพุทธศาสนา หมายถึงถาวรวัตถุที่สรางข้ึนเนื่องในพุทธศาสนา 

หมายถึงส่ิงที่เปนที่ต้ังแหงเคร่ืองเคารพบูชา เกี่ยวกับเจดียในพุทธศาสนามีตํารากําหนดไวเปน 4 

อยางแตกตาง กัน คือ 

  1. ธาตุเจดีย คือ เจดียบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจา 

  2. บริโภคเจดีย คือ เจดียที่สรางข้ึนในบริเวณที่เคยประทับของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง

ยังทรงพระชนมอยู ที่สําคัญคือ สังเวชนียสถาน 4 (ที่ประสูติ ที่ตรัสรู ที่แสดงปฐมเทศนา และที่

ปรินิพพาน)  ตลอดจนเจดียที่สรางเพื่อบรรจุวัตถุตาง ๆ อันเนื่องดวยพระพุทธองค เชน พระอังคาร

และทะนานโลหะที่ตวงพระธาตุ เปนตน 

  3. ธรรมเจดีย คือ พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่บันทึกลงเปนตัวอักษรบน

ถาวรวัตถุตาง ๆ หรือบนกระดาษ เชน คัมภีรพระไตรปฎกก็จัดเปนธรรมเจดีย 

  4. อุเทสิกเจดีย คือ ส่ิงที่สรางข้ึนโดยเจตนาอุทิศตอพระพุทธเจา ไมกําหนดวา

จะตองเปนรูปรางอะไร ถาไมจัดอยูในเจดีย 3 ประเภทขางตน (ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย) 

แลวจัดเปนอุเทสิกเจดียทั้งหมด รวมทั้งพระพุทธรูปดวย 

  อนึ่ง ความนิยมในการสรางธาตุเจดีย บริโภคเจดียนั้น ไดถูกสรางออกมาในรูปสถูป

เจดียซึ่งจัดเปนศิลปกรรมแบบหนึ่งในแขนงสถาปตยกรรม จากคตินิยมการสรางเจดียสถาน 4 

อยางดังกลาว เพื่อเปนอนุสรณสถานแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มีมาแตอดีต และไดมีการ

ยึดถือกระทําตอกันมาในหมูพุทธศาสนิกชน ทําใหปรากฏหลักฐานเปนศิลปกรรมที่เนื่องในพุทธ

ศาสนามากมายหลายรูปแบบทั้งที่เปนสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ในจํานวนนี้

ความนิยมในการสรางพระพุทธรูป เพื่อเปนรูปแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งจัดเปนอุเทสิก

เจดียแบบหนึ่ง ดูจะเปนที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ดังที่มีหลักฐานปรากฏใหเห็นถึงการเผยแพร

พุทธศาสนาไปถึงประเทศใด ก็จะมีการสรางสถูปเจดียและพระพุทธรูปเปนอุเทสิกเจดียในประเทศ

นั้น เพื่อเปนการอุทิศใหแกพระพุทธเจาไวเปนที่ระลึกถึงพระพุทธองค และสําหรับไวสักการบูชา

อยางแพรหลาย 
  คติการสรางรูปเคารพในพุทธศาสนา 
  ไดมีการคนพบศิลปกรรมรุนเกาเปนจํานวนมากในประเทศอินเดีย ที่แสดงเร่ืองราว

เกี่ยวกับพุทธประวัติ คตินิยมในการสรางรูปเคารพ ซึ่งกําเนิดในอินเดียไดเคยปรากฏข้ึนมาต้ังแต

กอนที่จะมีศาสนา   ใด ๆ รวมทั้งพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เพราะจากการศึกษา

ทางโบราณคดีในประเทศอินเดียของนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่สําคัญคือ พลเอก เซอรอเล็กซาน

เดอร คันนิ่งแฮม (General Sir Alexander Cunningham) และเซอร จอหน มารแชลล (Sir John 
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Marshall) ไดคนพบแหลงอารยธรรมที่เกาแกที่สุดของอินเดีย บริเวณเมืองฮารัปปา ในแควนปญ

จาบ และอาร.ดี. บาเนอรจิ (R.D.Banerfji) นักโบราณคดีชาวอินเดียไดคนพบเมืองโมเฮนโจดาโร 

ในแควนสินท แหลงโบราณคดีทั้งสองแหงอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําสินุ ผลของการศกึษากาํหนดวา 

อารยะธรรมลุมแมน้ําสินธุไดเจริญข้ึน เมื่อประมาณ 3,000 ป กอนคริสตกาล ในบรรดาวัตถุที่ได

จากการขุดคน (Artifacts) มีศิลปะโบราณวัตถุรวมอยูดวยเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะตราประทับ 

(Seal) นั้นมีพบเปนจํานวนมาก ภาพที่ปรากฏบนตราประทับเหลานั้นไดใหความกระจางเกี่ยวกับ

คติความเชื่อไดอยางดี นอกจากนี้ ยังไดพบประติมากรรมลอยตัวที่มีลักษณะตาง ๆ ซึง่สวนใหญทาํ

ดวยดินเผา หินสลัก และโลหะ เชน รูปบุคคลชาย-หญิง รูปสัตว และอ่ืน ๆ จากลักษณะทาง

ศิลปกรรมซึ่งพบจากแหลดงอารยะธรรมลุมแมน้ําสินธุ ทําใหทราบวา ชุมชนโบราณรุนเกาใน

อินเดีย ไดมีการทํารูปเคารพเก่ียวกับเทพเจา เทพพระแม การนับถือตนไม การนับถือสัตวตาง ๆ 

เชน วัว ชาง งู (นาค) รูปเคารพเหลานั้น ไมอาจกําหนดไดวาเปนรูปเคารถที่เนื่องในศาสนาหรือไม 

แตคตินิยมในการทํารูปเคารพแบบตาง ๆ คงไดรับความนิยมการทําสืบตอมาเปนเวลานาน 

จนกระท่ังเมื่อมีศาสนาตาง ๆ เกิดข้ึนในอินเดีย จึงมีการทํารูปเคารพที่เนื่องในศาสนาแหงตนข้ึน 

ทั้งนี้ยังไดนํารูปแบบทางศิลปกรรมซึ่งเคยมีมาต้ังแตอารยะธรรมแมน้ําสินธุมาใชกันดวยสวนการ

ตีความหมายในเชิงประติพิมพศาสตร (Iconography) ของรูปเคารพ ยอมมีความแตกตางไปในแต

ละศาสนาเกี่ยวกับรูปเคารพรุนเกาที่มีใชในศาสนาบางศาสนา เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ 

ที่สําคัญ เชน  

  1. รูปตนไม มีหลายชนิด เชน ตนโพธิ์ ตนประดู  และบางครั้งมีรูปคนโผลออกมา 

สันนิษฐานวา หมายถึง รุกขเทวดา รุกขเทพธิดา หรือยักษา ยักษี 

  2. ดอกบัว มีทั้งดอกบัวตูม และดอกบัวบาน มีความหมายถึงแผนดิน ความเจริญ

งอกงาม 

  3. รูปคนนั่งขัดสมาธิ เปนรูปที่นิยมอยางแพรหลาย ในศาสนตาพราหมณมีความ

หมายถึง พระศิวะหรือเทพเจาแหงสัตวปา ในพระพุทธศาสนาก็นิยมทํารูปแทนองคพระสัมมาสัม

พุทธเจาใน    ทาขัดสมาธิเชนกัน ในความเปนจริงทานั่งขัดสมาธิเปนทานั่งที่นักบวชในทุกลัทธิ

ศาสนานิยมถือปฏิบัติ 

  4. รูปสัตวตาง ๆ เชน วัว งู (นาค) ชาง และสัตวผสม หรือรูปคร่ึงคนครึ่งสัตว รูป

เหลานี้ในแตละศาสนาอาจจะมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน เชน ชางมีความหมายถึง

ความอุดมสมบูรณ  นาคหรืองู หมายถึงน้ํา เปนสัตวที่มีเร่ืองปรากฏอยูเสมอในพุทธประวัติ และใน

ศาสนาพราหมณ 
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  การสรางรูปเคารพในพุทธศาสนาในตอนตน มีตนเคาวา ไดมีการดัดแปลงมาจาก

ศิลปะพ้ืนเมืองที่เคยมีทํากันมากอน จากหลักฐานประเภทศิลปะโบราณวัตถุที่แสดงเรื่องราว

เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกาที่สุด มีอายุประมาณ พ.ศ. 270–307 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจาอโศก

มหาราช แหงราชวงศโมริยะ ซึ่งเปนระยะเวลาที่พระสมณโคดามศาสดาแหงพุทธศาสนาไดเสด็จ

ปรินิพพานไปแลว บรรดาศิลปกรรมที่แสดงภาพเลาเร่ืองเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยนั้น ยังไมมี

การสรางรูปพระสมณโคดมในรูปของมนุษยเลย แตไดทําเปนรูปสัญลักษณ (Symbol) ข้ึนแทน การ

สรางศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคแรกที่เร่ิมข้ึนในประเทศอินเดียตามลหักฐานประเภท

ศิลปะโบราณวัตถุที่ยังเห็นไดในปจจุบัน สวนใหญเปนผลงานประเภทประติมากรรมที่เคยใชเปน

สวนหนึ่งของเคร่ืองประดับ สถาปตยกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา เชน สถูปเจดีย และสวนใหญ

แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ อยางไรก็ตาม ภาพพุทธประวัติเหลานั้นก็ยังไมไดทํารูปพระสมณ

โคดมเปนรูปมนุษย ยังคงใชเปนสัญลักษณแทน แมวาจะเปนเหตุการณกอนตรัสรูก็ตาม ภาพสลัก

ตอนใดที่ตองการแสดงใหองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็จะทําเปนรูปสัญลักษณข้ึนแทน สัญลักษณ

แทนองคพระพุทธเจาที่มักจะปรากฏอยูเสมอ ๆ คือ รอยพระพุทธบาท พระพุทธอาสนและ ตนโพธ์ิ 

(บัลลังก) ธรรมจักร (วงลอ) และดอกบัว เปนตน 

  การแสดงภาพพุทธประวัติที่ใชสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา มีปรากฏในภาพ

สลักประดับร้ัวประตู ทางเขาสถูปเจดียรุนเกา ซึ่งสรางข้ึนกอนที่จะมีการสรางรูปพระพุทธรูป หลาย

แหง เชน ที่   สาญจิพุทธคยา ภารหุต นาคารชุนโกณฑะ เปนตน ภาพเหลานัน้นยิมแสดงเหตุการณ

ที่สําคัญ ๆ ในพุทธประวัติ เชน 

  1. ตอนสุบินนิมิตของพระนางสิริมหามายา หมายถึงตอนพระโพธิสัตว (หมายถึง

พระพุทธเจากอนตรัสรู)  เสด็จเขาสูพระครรภของพระนางสิริมหามายา ในพระสุบินนิมิต (ฝน) ได

ทําเปนรูปพระเศวตกุญชร (ชางเผือก) ใชวงจับดอกบัว มาทําประทักษิณ คือการเวียนขวาเคารพ

พระนางสิริมหามายาสามรอบที่มีลักษณะดังกลาว ปจจุบันยังมีปรากกอยูที่สถูปสาญจิ  โดยสลัก

ไวบนร้ัวซ่ึงทําดวยหิน  ทั่วสถูปภารหุตโดยสลักอยูภายในวงกลมดานทิศตะวันออก และยังมีพบ

ภาพสลักเชนนี้ บนแผนประติมากรรมศิลาทรายที่เมืองคันธารราฐ ดวย 

  2. ตอนประสูติ  หลักฐานทางศิลปกรรมที่แสดงตอนประสูติ อาจจะแบงไดเปนสาม

กลุม คือ กลุมแรก แสดงในรูปสัญลักษณรุนเกา โดยทําเปนรูปนางกษัตริยประทับนั่งตรงกลาง

ชางเผือกยืนขนาบสองขาง ชางนั้นใชงวงจับหมอน้ําเทลงบนนางกษัตริย รูปที่มีลักษณะ เชนนี้

เรียกวา “คชลักษณี” ซึ่งในคติทางพุทธศาสนามีความหมายแทนปางประสูติ ศิลปกรรมรูปคช

ลักษมี มีพบทั้งในประเทศอินเดีย และประเทศไทย เชน สลักไวบนบานประตู ที่สถูปหมายเลข 1 ที่
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สาญจิ ประเทศอินเดีย กลุมที่สอง คือ แสดงรูปพระนางสิริมหามายาเหน่ียวกิ่งไม ไมมีรูปเจาชาย

สิทธัตถะ ซึ่งหมายถึงตอนประสูติที่สวนลุมพินี ในภาพนี้บางแหงอาจจะแสดงรูปพระนางประชาบดี

และพระอินทรประกอบไวดวย และในบางแหงไดแสดงตอนสรงน้ําโดยทําเปนสัญลักษณแทน

พระองค ทําเปนพุมไมประดับดวยฉัตรและแส 2 อัน ตอดวยตอนเสด็จพระราชดําเนิน 7 กาวแรก 

ทําเปนรอยพระบาทเล็ก ๆ บนผาที่ถือโดยทาวจตุโลกบาลผูรักษา   ทิศทั้งส่ี เชน  ภาพสลักที่เมือง

นาคารชุนโกณฑะ และกลุมสุดทายแสดงรูปพระนางสิริมหามายาเหน่ียว กิ่งไมและมีรูปเจาชาย

สิทธัตถะปรากฏดวย ซึ่งสวนใหญจะนิยมทํากันในศิลปะแบบ คันธาระ ของอินเดียหรือบางที

เรียกวา “Graeco Buddhist Art” 

  3. ตอนเสด็จออกทรงผนวช (มหาภิเนษกรมณ)  ภาพสลักรุนเกาที่พบในอินเดีย ได

ทําเปนภาพมากัณฐกะไมมีคนข่ี มีเทวดาถือฉัตรไวเหนือหลังมา ที่เทาทั้ง 4 ของมามีจตุโลกบาลมา

รองรับไว อยางไรก็ตาม ในศิลปะแบบคันธาระของอินเดีย ไดทํารูปเจาชายสิทธัตถะไวบนหลังมาดวย 

  4. ตอนตรัสรู นิยมทําเปนบัลลังกใตตนไม (ตนโพธ์ิ) ตอนบนสุดของตนโพธิ์อาจทํา

ฉัตรประดับไวดวย และที่หนาบัลลังกในบางแหงไดสลักที่วางพระบาทและมีรอยพระบาทปรากฏ

อยูดวย ตรงกลางรอยพระบาทจะมีธรรมจักร และเคร่ืองหมายศรีวัดสะและสวัสดิกะปรากฏอยูดวย 

  5. ตอนแสดงปฐมเทศนา นิยมทําเปนรูปธรรมจักร (กงจักร) มีกวางหมอบอยูขาง ๆ 

แสดงถึงการแสดงธรรมในปากวาง คือ ปา อิสิปตนมฤคทายวัน และอาจจะมีรูปบุคคล 4 คน ซึ่ง

อาจจะหมายถึง ทายจตุโลกบาล หรือบุคคลจํานวนมากกวา 4 คน ประกอบอยูโดยรอบ ซึ่งอาจจะ

หมายถึงเบญจวัคคียทั้ง 5 และเหลาเทพดาที่มาฟงการแสดงปฐมเทศนา 

  6. ตอนเสด็จไปยังที่ตาง ๆ สวนมากจะทําเปนรอยพระบาทพุทธอาสน (บัลลังกที่

ประทับ) ใหเห็นเปนประการสําคัญ เชน ตอนเสด็จลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส หลังจากเสด็จไป

เทศนาโปรดพุทธมารดาแลวพระอินทรไดเนรมิตใหมีบันไดแกว บันไดเงิน และบันไดทอง โดยพระ

พุทธองคเสด็จลงบันไดแกวที่อยูตรงกลาง โดยไดทํารูปรอยพระพุทธบาทบนบันไดขั้นแรกและข้ัน

สุดทายไวดวย และภาพที่สําคัญอีกตอนหนึ่ง คือ ตอนที่โปรดใหพระนางยโสธรา พิมพา และราหุล 

เขาเฝา ไดทําเปนพระแทนบัลลังก ตอนลางมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู โดยพระนางพิมพาได

สบายเกศาเช็ดรอยพระพุทธบาทนั้นดวย 

  7. ตอนเด็จปรินิพพาน ภาพในตอนนี้นิยมทําเปนสถูป ตามที่ไดพบภาพสลักที่

คันธาระประเทศในอินเดีย ซึ่งเปนศิลปะแบบอมราวดี ซึ่งในภาพไดแสดงการตรัสรู การแสดงปฐม

เทศนา และการปรินิพพาน โดยเฉพาะตอนปรินิพพานนั้นไดสลักเปนภาพสถูปทรงกลมมีบัลลังก

และแตรประกอบอยูตอนบน ภาพที่มีลักษณะเชนนี้มีพบอีกหลายแหงในประเทศอินเดีย เชน ภาพ
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สลักที่นาคารชุนโกณฑะ อยางไรก็ตาม ในศิลปะแบบคันธาระของอินเดียไดมีการทํารูปตอน

ปรินิพพานโดยทําเปนพระพุทธเจาประทับนอนปรินิพพานและมีพระสาวกแวดลอมอยูโดยรอบอีก

ดวยเชนกัน 

  การสรางภาพเลาเร่ืองที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา เปนส่ิงที่ไดรับความนิยมโดย

ตลอด นอกจากการเลาเร่ืองตามพุทธประวัติแลว ยังมีการทําภาพเลาเร่ือง “ชาดก” ซึ่งเปนพระชาติ

ในอดีตของพระพุทธเจาอีกดวย ดังเชนในศิลปะอินเดียโบราณไดพบภาพสลักเลาเร่ืองชาดกเปน

จํานวนมากที่สถูปภารหุต สถูปสาญจิเปนตน วิวัฒนาการในการสรางรูปเคารพในพุทธศาสนา ได

ดําเนินมาจนกระท่ังมีการทํารูปแทนพระพุทธเจาข้ึนเปนรูปแบบที่เปนมนุษย ซึ่งเช่ือกันวาขณะนั้น

เปนระยะเวลาที่หางจากพุทธปรินิพพาน ประมาณ 600-700 ปลวงไปแลว เมื่อพระพุทธศาสนา

เผยแพรไปยังประเทศใด คติการสรางรูปเคารพในพุทธศาสนาก็ไดสงอิทธิพลไปยังที่นั้น ๆ ดวย 

ทั้งนี้ ไดมีการถายทอดทั้งวีการ ประติมากรรม จิตรกรรม และการทําเปนส่ิงประดับตกแตง

สถาปตยกรรมดวย ถึงแมวาตนกําเนิดการสรางรูปเคารพในพุทธศาสนาจะอยูที่ประเทศอินเดีย แต

เมื่อชนชาติตาง ๆ ที่นับถือพุทธศาสนาไดนําไปปฏิบัติ ก็ไดมีการปรับปรุงแบบและวิธีการทาง

ศิลปกรรม ใหเหมาะสมกับความนิยมและทิ้งถิ่นของตน ดวยเหตุดังกลาว พุทธศิลปะตามที่มี

ปรากฏอยูในประเทศตาง ๆ จึงมีลักษณะรายละเอียดแตกตางกันอยูบาง แมวาจะมาจากความเชื่อ

ทางพุทธศาสนาจากที่เดียวกันก็ตาม 
  การใชสีในจิตรกรรมไทย 
  สีที่ชางนํามาใชในงานจิตรกรรมแตเดิมมานั้นมีอยูนอยมาก มักใชสีขาว สีดํา และสี

แดงเทานั้น แตตอมาสีที่ใชในภาพจิตรกรรมก็มีมากขึ้น ที่เรียกวา “สีเบญจรงค” คือ มี 5 สี แตถา

เทียบกับปจจุบันแมวาชางสมัยนั้นจะมีสีใชถึง 5 สี ก็ตาม ยังนอยกวาสีในสมัยนี้มาก และแตเดิม

มานี้ในภาษาชางยังไมมีคําวา “สี” เพราะคําวารงคนั้นก็หมายถึงสีอยูแลว เชน เอกรงค หมายความ

วาเปนสีสีเดียว 

  เบญจรงคหมายถึง 5 สี สีเหลือง คราม แดงชาด ขาว และดํา สีทั้งหานี้กลาวไดวา 

เปนสีหลักของชางมาแตด้ังเดิม ศัพทชางเรียกวา “กระยารงค” หมายถึงเคร่ืองสี เปนสีตาง ๆ 

ในทางจิตรกรรมไมวาจะระบายภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือระบายบานประตูหนาตาง โบสถ วิหาร 

ชางจะไมเรียกสีวาสีมักเรียกวารงค หรือกระยารงค สวนวัสดุที่ใชผสมสีเพื่อใหยึดกับผนังหรือวัตถุ

อ่ืน ๆ อันไดแกน้ํากาวหรือยางไม ตาง ๆ นั้นชางเรียกวา “น้ํายา” 
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  การปรุงน้ํายากับกระยารงคนี้เปนของคูกัน และชางจะตองทําดวยความพิถีพิถัน

ตองทําอยางประณีต และทําจนเช่ียวชาญ การปรุงกระยารงคอยางประณีตของชางโบราณ จะเห็น

ไดจากภาพเขียนรุนเกา ๆ เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งทรงผนวช ซึ่งมีอายุเกาแกประมาณ 

80 กวาปมาแลว สียังสดใสอยูและมีความคงทนมาจนถึงปจจุบัน แตบางภาพลางเลือนไปบาง นั้น

ก็เนื่องจากสาเหตุอ่ืน คือ น้ําฝนร่ัวไหลลงมาถูกภาพเปนเพราะขาดการสงวนรักษาที่ดีนั่นเอง 

  สีตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้น ลวนแตไดมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญ ซึ่งสีแตละสี

มีกําเนิดของสีตางกัน บางสีไดจากธาตุดินมีความเปนสีอยูในตัวของมันเอง หรือบางสีไดจากสัตว 

เชน ไดจาก เลือด ดี กระดูก หรืองาของสัตว ลักษณะของสีที่นํามาใชมักจะทําเปนผงละเอียด เดิม

ชางเรียกวาฝุน ปจจุบันรูจักกันในช่ือ สีฝุน 

  คุณสมบัติและวัสดุตนกําเนิดสี 

  สีเบญจรงค ยังสามารถแบงที่มีลักษณะใกลเคียงกันหมายถึงอยูในกลุม (Tone) สี

เดียวกัน แบงไดเปน 5 หมูสีดังนี้ 

  1. หมูสีแดง 

   สีดินแดง เปนสีมีคุณลักษณะแดงคลํ้าเกิดจากดินแดง ที่มีอยูตามธรรมชาติ หรือ

เกิดจากสนิมของแรเหล็ก ตอมามีสีดินแดงจากอินเดียเขามาขายเรียกวา “ดินแดงเทศ” เนื้อสี

คอนขางแข็งกวาดินแดงไทย และสดกวา นอกจากนี้ยังมีสีดินแดงที่มาจากจีนเนื้อเปนผงละเอียด

มาก ซึ่งสีดินแดงของจีนยังใชกันอยูกระทั่งปจจุบัน 

   สีแดงชาด เปนสีเช่ือกันวา ทําจากเมล็ดหรือกานขาดหรคุณ แตที่ใชกันอยูทั่วไป

เปนสีที่สําเร็จมาจากเมืองจีน มีชื่อเรียกตางกันออกไป เชน ชาดขอแส ชาดอายมุย เปนตน สีชาด

เปนสีแดงสด 

   สีแดงล้ินจี่ เปนสีสําเร็จมาจากเมืองจีน เชนเดียวกับสีชาดเรียกวา “อีนจี” เปนสี

ที่ชุบเคลือบไวเม่ือจะใชตองนํามาละลายน้ํากอน สีแดงล้ินจี่นี้นิยมเขียนแตในพื้นที่ซึ่งเปนลวดลาย

เล็ก ๆ  

   สีแดงเสนเปนสีที่ไดจากออกไซดของตะกั่ว โดยใหระเหยข้ึนไปจับภาชนะที่

รองรับเบ้ืองบนแลวเกิดเปนสี เรียกวาสีแดงเสน (Red Lead) เปนสีที่มีน้ําหนักมาก และมักจะเปนสี

ที่มีลักษณะไปทางสีแดงสม หรือแดงอมเหลืองแก 

  2. หมูสีเหลือง 

   สีเหลืองรงค เปนสีที่ไดมาจากยางไมชนิดหนึ่งเรียกวา “ตนรงค” มีชื่อทาง

พฤกษศาสตรวา Gracinia Hinduri Hook เปนตนไมที่ข้ึนในแถบลังกาเขมรและไทย ในไทยมีมากที่
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จังหวัดจันทบุรี วิธีนํามาใชคือ ใชมีดสับใหยางออกจากตน นํามากรองใหสะอาดเค่ียวจนไดที่ดีแลว

นําใสลงไปในกระบอกไมไผทิ้งใหเย็นยางรงคก็จะจับตัวแข็ง จะออกเปนสีเหลืองเรียกวา “รงค” เปนสี

ที่มีคุณสมบัติในการเกาะยึดกับพื้นผนังไดเปนพิเศษ โดยไมตองผสมกาวหรือน้ํายาชนิดอ่ืน ๆ  

   สีเหลืองดิน ไดจากดินในธรรมชาติ เปนดินที่มีสีเหลืองหมน โดยการนําเอาดิน

เหลืองมาละลายในนํ้า เพื่อชะลางดินแลวกรองเอาส่ิงสกปรกและกรวดทรายออกท้ิง เอาแตสวนที่

เปนดินเหลืองไปเกรอะจนแหงเมื่อแหงแลวนําไปบดใหเปนฝุนเก็บไวใช 

   สีเหลืองหรดาลหิน เปนสีที่เกิดจากออกไซดของปรอท ที่ทําปฏิกิริยารวมกับ

กํามะถันละลายในความรอน มีลักษณะเปนกอน ๆ นํามาบดเปนฝุน 

  3. หมูสีคราม 

   สีครามเปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติโดยแท เปนสีที่ทําข้ึนจากตนคราม นํามาตํา

ค้ันเอาน้ํามากรองเอาสวนที่เปนเนื้อสีแลวเกรอะใหแหงแลวจึงปนเปนฝุนผง สีครามมีชื่อเรียก

แตกตางกันไปหลายอยาง เชน สีขาบ สีน้ําเงิน สีกรมทา ที่เรียกแตกตางกันออกไปนี้สันนิษฐานได

วา “สีขาบ” อาจเปนเพราะเปนสีที่มีลักษณะคลายสีขนนกตะขาบ “น้ําเงิน” อาจสังเกตเห็นจาก

ความรอนจัดของเนื้อเงินขณะกําลังหลอมละลาย “กรมทา” หมายถึง สีผานุงของขาราชการกรมทา

ในสมัยกอนก็เปนได 

  4. หมูสีขาว 

   สีขาวฝุน เปนสีที่ไดจากออกไซดของตะก่ัวโดยใชความรอนจากกาซคารบอนรม

แผนตะกั่วทําใหเกิดสนิมขาว เปนสีขาวจัด มีเนื้อละเอียดมาก 

   สีขาวกระบัง เปนสีที่ทําจากดินขาว ที่เรียกวา Braytar เปนสีที่มีน้ําหนักมาก 

นํามาแชน้ําแลวกรองใหสะอาดนําไปเกรอะจนแหง ปนเละเอียดมาก 

   สีปูนขาว หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง Arbonate of Line ทําจากเปลือกหอยหรือ

หินปูน เผาไฟสุกแลวแชน้ําปูน หินจะละลายเปนแปง นํามาเกรอะจนแหงแลวจึงนําไปบดให

ละเอียดกอนใช 

  5. หมูสีดํา 

   เขมาควัน เปนสีที่ไดมาจากเขมาควันไฟท่ีเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงลอย

ข้ึนไปจับส่ิงที่อยูเบ้ืองบน เชน ฝาผนังของปลองไฟที่มีเตาไฟขนาดใหญ เม่ือเขมาควันข้ึนไปจับกัน

มาก ๆ จะมีลักษณะเปนกอนขูดเอามาบดกับน้ํากาวเหนือน้ํายางใชเขียนภาพได เขมาที่เกิดจาก

การเผาไหมของเช้ือเพลิงที่เปนฟนจะมีเนื้อหยาบ สวนเขมาที่เกิดจากการเผาไหมของน้ํามันยางจะ

มีเนื้อละเอียดมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 66  

   สีถานไดมาจากการนําเอากระดูกสัตวมาเผา จนไมเปนถานสีดํา แลวนําไปบด

ใหละเอียด สําหรับสีดําชั้นดีเยี่ยมที่ไดจากวีดังกลาวนี้ ตองใชถานที่ไดจากการเผางาชาง แลว

นํามาบดเปนผง สีชนิดนี้เรียกวา lvory Black 

 

 
 

ภาพที่ 48 ตัวอยางภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดสุราษฎรที่ใชสีจากดินธรรมชาติ 

 
  การผสมสีของชางไทย 
  นับเปนความสามารถของชางไทยเปนอยางยิ่ง ที่สามารถผสมสีจากสีเบญจรงคให

แตกตางออกเปนสีตาง ๆ ไดอีกหลาย ๆ สี ซึ่งการผสมสีของชางสมัยกอนพอรวบรวมไดดังนี้ 

  สีแดง (แท) ผสม สีขาว เปน สีหงสบาท 

  สีดินแดง ผสม สีขาว เปน สีหงสดิน 

  สีแดงเสน ผสม สีขาว เปน สีหงหเสน 

  สีแดงชาด ผสม สีขาว เปน สีหงสชาด 

  สีแดง (แท) ผสม สีดํา เปน สีแดงตัด 

  สีดินแดง ผสม สีดํา เปน สีดินแดงตัด 

  สีเหลือง ผสม สีขาว เปน สีนวล 

  สีเหลือง ผสม สีดํา เปน สีกามปู 

  สีเหลือง ผสม สีแดง เปน สีสม 

  สีเหลือง ผสม สีดินแดง เปน สีอิฐ 

  สีเหลือง ผสม สีคราม เปน สีเขียวใบแค 

  สีคราม ผสม สีขาว เปน สีครามออน 

  สีคราม ผสม สีดํา เปน สีมอคราม 
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  สีคราม ผสม สีแดง (แท) เปน สีมวงหรือสีลูกหวา 

  สีดํา ผสม สีขาว เปน สีมอหมึก 

  สีคราม ผสม สีเหลืองเจือสีขาว เปน สีน้ําไหล 

  สีคราม ผสม สีเหลืองเจือสีดํา เปน สีไพล 

  สีคราม ผสม สีขาวเจือสีดํา เปน สีเมฆ,หมอก 

  สีคราม ผสม สีดํา เจือขาว เปน สีผานคราม 

  สีแดง ผสม สีเหลืองเจือดํา เปน สีน้ํารัก 

  สีแดง ผสม สีขาวเจือสีคราม เปน สีดอกตะแบก 

  สีแดง ผสม สีดํา เจือสีขาว เปน สีกะป 

 
  ตัวอยางสีและคาสีของชางไทย 
 

 ขาวผอง คา CMYK 5.18 6.33 13.32 0.00                           

 

 ขาวกระบัง คา CMYK 8.56 16.21 28.52 0.25

       

 มอหมึกออน คา CMYK 42.13 30.86 31.77 9.92

     

 มอหมึก คา CMYK 55.88 44.28 45.16 31.63

    

 ดําหมึก คา CMYK 59.67 53.79 57.92 57.27

     

 ดํามืด คา CMYK 65.85 58.22 56.05 63.08

    

 น้ํารัก คา CMYK 53.26 53.07 62.49 55.69

     

 นวลจันทร คา CMYK 5.42 12.26 50.55 0.00 

 

 เหลืองรง คา CMYK 10.35 31.07 73.03 1.32 
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 เหลืองทอง คา CMYK 0.00 16.06 70.67 0.00

     

 จําปา คา CMYK 0.00 29.36 71.25 0.00

      

 ดินเหลือง คา CMYK 17.76 43.38 80.15 6.23

    

 สัมฤทธ คา CMYK 22.37 61.30 84.18 12.52

    

 ทองแดงแก คา CMYK 22.56 56.46 74.64 12.62

   

 เล่ือมประภัสสร คา CMYK 16.97 33.18 57.98 4.89

  

 หงเสนออน คา CMYK 0.00 33.16 28.19 0.00 

     

 ทองแดง คา CMYK 0.00 47.75 44.06 0.00 

             

 หงเสน คา CMYK 0.00 57.61 50.78 0.00 

     

 หมอใหม คา CMYK 8.84 65.86 94.25 1.03 

 

 หงสบาท คา CMYK 0.00 60.00 87.82 0.00 

 

 หมากสุก คา CMYK 0.00 6.08 68.93 0.00 

 

 เสน คา CMYK 0.00 67.13 74.26 0.00 

 

 แดงเสน คา CMYK 9.78 74.26 60.14 1.26 

 

 สําราล คา CMYK 3.82 36.61 26.69 0.00 
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 ฟาแลบ คา CMYK 1.33 52.67 19.62 0.00 

 

 ชมพู คา CMYK 8.89 78.27 35.78 1.04 

 

 หงชาด คา CMYK 12.01 83.84 56.90 2.39 

 

 แดงชาด  คา CMYK 16.41 85.46 75.95 5.27 

 (หนังสือจีน) 

 แดงชาด คา CMYK 21.90 86.73 66.23 13.82 

 

 ดอกชบา คา CMYK 24.50 93.00 76.47 20.39 

 

 อิฐออน คา CMYK 14.31 41.46 47.54 3.42 

 

 หงดินออน คา CMYK 20.33 51.94 58.10 9.26 

                                                                                          

 อิฐแก คา CMYK 18.05 61.89 67.39 6.36 

 

  หงดินแก คา CMYK 23.25 66.36 71.31 13.45

     

 หงดินกลาง คา CMYK 27.07 60.40 52.63 20.83

      

 สัมฤทธิ์โบราณ คา CMYK 31.15 71.05 72.14 33.88

  

 ดินแดง คา CMYK 34.43 70.55 62.26 43.91

      

 ล้ินจี่ คา CMYK 33.63 80.52 72.68 46.16 
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 บัวโรย คา CMYK 16.10 63.14 43.40 4.24

    

 มวงชาดออน คา CMYK 24.99 67.55 47.44 16.22

      

 มวงชาด คา CMYK 32.89 74.17 51.11 37.93

      

 มวงคราม คา CMYK 47.05 70.13 48.69 54.85

     

 ดอกตะแบก คา CMYK 37.93 63.45 35.92 21.07

      

 ดอกผักตบ คา CMYK 58.03 61.85 33.23 18.93

      

 มอครามออน คา CMYK 38.29 21.98 19.98 2.16

     

 มอครามกลาง คา CMYK 54.57 33.39 22.09 5.28

    

 เมฆคราม คา CMYK 79.64 64.82 36.58 25.75 

 

                                 ขาบ คา CMYK 83.99 68.86 37.86 29.02 

 

 มอครามแก คา CMYK 75.09 60.19 43.00 36.99 

 

 คราม คา CMYK 100.00 88.33 33.18 19.91 

 

 น้ําไหล คา CMYK 64.26 31.97 47.47 15.59 

 

 เขียวนวล คา CMYK 56.43 25.45 56.71 7.80 

    

 เขียวต้ังแซ คา CMYK 75.25 27.59 72.90 11.74 
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 เขียวกลาง คา CMYK 70.18 40.92 87.49 35.06 

 

 เขียวสมอภิเภก คา CMYK 72.98 38.29 71.07 30.56 

 

 เขียวแกหรือ คา CMYK 74.83 44.06 76.85 45.01 

 เขียวใบแค 

 เขียว คา CMYK 80.63 47.33 69.24 56.26 

 

 เขียวขาบ คา CMYK 70.58 53.94 66.28 64.94 

 

 เขียวปนดํา คา CMYK 55.74 47.16 49.35 39.24 

 

 ทอง คา CMYK 21.31 58.65 50.29 9.97 

 

 เงิน คา CMYK 19.98 56.21 80.17 8.87 
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ภาพที่ 49 กระบวนการแปลงคาสี RGB เปน CMYK ของสีไทย 

 

  กระบวนการแปลงคาสี RGB เปน CMYK ของสีไทย 

  1. วัดคาสีจากแผนตัวอยางสีโบราณทั้งหมด โดยการใช Spectro Eye วัดคา

ออกมาเปนคา Spectram 

  2. คํานวณคาสีโดยการแปลงคาจากคา Spectram เปนคาสี La*b* ตามสูตร 

  3. เม่ือนําคา Spectram ไปคํานวณตามสูตรขางตนแลวก็จะไดคา CIE xyz และ 

CIE La*b*  

  4. นําคา CIE xyz และ CIE La*b* ไปเขาโปรแกรมคํานวณโดยนําคาที่คํานวณได

ใสไปใน Text File ตามแบบฟอรมการคํานวณคา (จริง ๆ มีสูตรแตใชโปรแกรมการคํานวณจะ

สะดวกกวา)  

  5. จากนั้นโปรแกรมจะคํานวณคาไดทั้ง RGB และ CMYK 
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  การใชสีเพื่อจําแนกสถานภาพของบุคคล 
  คตินิยมในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยโดยทั่วไป มีลักษณะรูปแบบเปนภาพ

สัญลักษณนิยมนี้ ปรากฏอยางชัดเจนกับภาพประเภทบุคคล คือ การกําหนดรูปแบบบุคคลตาง ๆ 

ในภาพใหสัมพันธกับคติที่ถายทอดสืบตอกันมาจนเปนคตินิยม (Mythology)ในที่สุด เชน การ

กําหนดวา พระนารายณมี 4 กร พระอินทรกายสีเขียว หนุมานเปนลิงสีขาว (เผือก) เปนตน 

  จากลักษณะดังกลาวนั้นเปนที่สังเกตไดวา ในภาพจิตรกรรมไทยไดใชสีกําหนด

ฐานะและความสําคัญของรูปแบบใหแตกตางกันออกไป ลําดับของสีที่ปรากฏบนพื้นผิวของ

รูปแบบบุคคล อาจจะลําดับฐานะและความสําคัญแหงรูปแบบบุคคลไดโดยสรุปดังนี้ 

  1. ผิวสีทอง เปนผิวสีเนื้อ ภาพพระพุทธเจา 

  2. ผิวสีขาว เปนผิวเนื้อ ภาพบุคคลที่มีฐานะเปนทาวพระยามหากษัตริย 

  3. ผิวสีขาวนวล เปนผิวเนื้อ ภาพบุคคลประเภทที่มีฐานะบุคคลชั้นสูง 

  4. ผิวสีดินตัดหรือสีน้ําตาลออน เปนผิวเนื้อ ภาพบุคคลประเภทไพรพล หรือสามัญชน 

  5. ผิวสีคลํ้า หรือสีหมึก เปนผิวเนื้อภาพคนประเภท “กาก” หรือคนเลว คนชั่ว 
  ความเชื่อเรื่องสีในศิลปะแขนงตาง ๆ  
  ในการผลิตภาพยนตรการตูนมีการใชสีที่สอดคลองกับเร่ืองราวในเร่ืองตลอดต้ังแต

เร่ิมตนจนจบ มีการจัดวางโครงสีวัตถุประสงคการใชโทนสีหรือควบคุมสี หนังจะแสดงอารมณใน

แตละชวงไปพรอมกับความรูสึกของสีเชนกัน เชน โทนสีเขียว เหลือง ดําและมวง เปน ตัวแทน

ความช่ัวราย โทนสีจะคอย ๆ ผอนคลายลงเปนตอน ๆ จนกระทั้งใกลจบ เปนสีน้ําเงินเขม เปล่ียน

มาเปนสีชมพู และสีฟาออน ๆ การเปลี่ยนลักษณะนี้ส่ือใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงจากสิ่งดํามืด 

ทุกข โศก มาเปนความสดใสสวางมีความสุข ทําใหเกิดมีอารมณคลอยตามความเชื่อไปกับ

ภาพยนตรจากการนําโทนสีมาใชเปนชวงเปนตอนของหนังตลอดทั้งเร่ือง (3d world) ในภายนตร

การตูนสียังสามารถบอกอารมณของเหตุการณตาง ๆ ได เชน เมื่อเราเห็นสีสดใส จิตใจของเราก็

พลอยสดใสไปดวย ในขณะที่เห็นสีดํามืด เราก็อาจรูสึกเหงา เศรา ซึมไปดวยเชนกันการกําหนดสี

ในภาพยนตรการตูนมักเกิดจากการตีความของเร่ือง เชน ในฉากรักอาจใชสีที่ดูนุมนวล ออนหวาน 

สบายตา ในฉากสนุกสนานอาจใชสีที่สดใส แพรวพราว ในฉากตอสูอาจใชสีโทนรอน จัดจาน 

รุนแรง ในฉากนากลัวอาจใชสีออกไปในทางมืดทึม หรือฉากที่ตองการความยิ่งใหญอลังการ อาจ

ใชสีที่สวางเรืองรอง เปนตน 

  การออกแบบโปสเตอร เพื่อจุดประสงคประชาสัมพันธหรือประโยชนทางโฆษณา

สินคา ตองมีการใชสีสัน ที่ส่ือถึงเหตุการณบงบอกอารมณความรุนแรง หรือความสุขสรรตาง ๆ 

เพื่อใหไดผลทางโฆษณาสินคาหรือประชาสัมพันธทางใดทางหน่ึงดวยการดึงดูดผูคนที่ผานไปมา
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ใหเกิดความสนใจดวย การใชสีที่ตัดกัน  สีกลมกลืนกัน ส่ือถึงอารมณรวมใหเกิดผลคลอยตาม

ความเชื่อในเนื้อหาของโปสเตอรชิ้นนั้นเปนตน  ไดมีผูแบงบุคลิกภาพของสีดังตอไปนี้สําหรับการ

พิจารณานําไปใชในโอกาสทํางานออกแบบตาง ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 50 ตัวอยางภาพโปสเตอรยาเสพติด 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย (คาของสีดูภาพประกอบหนา 69-73) 

 

 สีดํามืด สีขาวผอง 

 

 สีเหลืองทอง สีแดงชาด 

 

  ในงานศิลปะมีงานหลายแขนงท่ีทําข้ึนมาจากมือของมนุษย เชน  

  ของชํารวย ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

หมายถึงของตอบแทนผูมาชวยงาน เชน งานแตง งานศพ  
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  การผลิตของชํารวยในไทยมีการทํากันมาต้ังแตอดีต แตในอดีตเปนการทําข้ึน

เพื่อใหเปนของขวัญใหกับคนสนิทหรือคนคุนเคยกันและมีวิวัฒนาการมาจนถึงการใหเปนของที่

ระลึกในงานตาง ๆ ในปจจุบัน 

  การผลิตของชํารวยมีการคิดคนวิธีการผลิตใหแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับตลาด

ของสินคานั้น และงานพิธีที่จะใชซึ่งจะมีสีมาเกี่ยวของดวยทั้งนั้น เชน ในงานแตงงาน การใช

เหรียญสีเงิน กับสีทองเปนของชํารวย บอกถึงการขอใหคูบาวสาวและแขกผูมาในงานความ

เจริญรุงเรือง 

  ในปจจุบันของชํารวย หรือ ของที่ระลึกมีการทํากันอยางกวางขวางถึงข้ันสงไปของ

ยังตางประเทศ ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก เชน ของชํารวยประเภทผาไทยตาง ๆ หรือของ

ชํารวยที่เปนพวงมาลัยจากแปง และดินชนิดตาง ๆ เปนตน 

 
 

     
 

ภาพที่ 51 ตัวอยางภาพพวงมาลัยชํารวยจากแปงขนมปง 

 

  จากภาพของชํารวยกลุมของสีประกอบดวย (คาของสีดูภาพประกอบหนา 69-73) 
   
 สีขาวผอง สีแดงชาด 
 
 สีเหลืองรง สีเหลืองทอง 

 

 สีเขียวกลาง 
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  ความเชื่อสีมงคลของการจัดกระเชา 
  เร่ิมเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม หลายคนคงเร่ิมเดินหาของขวัญเพื่อรวม

ฉลองวันแหงความสุข กระเชาปใหมนับเปนทางเลือกด้ังเดิมตามวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบเนื่อง 

มานาน เพราะนอกจากความหลากหลายเพื่อประโยชนใชสอยแลว ความงดงามและการซ้ือหางาย

ก็เปนเสนหของกระเชาของขวัญ ตอนนี้เรามาดูกันวา กระเชาสีไหนเปนอยางไรบาง 

  สีชมพู หมายถึงความรักที่คงทนและไรเงื่อนไข ในความหมายดานสุขภาพ

พลานามัย สีชมพูจะชวยสรางสมดุลระหวางสุขภาพกายและใจ นอกจากน้ัน สีชมพู ยังเปนสี

ประจําพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเชื่อมกันวาการใช สีชมพูจะเปนการรวมถวาย

พระพรใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  

  สีเหลือง หมายถึงความเจิดจา ความสวางไสว ความเชื่อใจ สีเหลืองเปนสัญลักษณ

ของชีวิตใหมและชีวิตที่ดีข้ึนการมอบกระเชาสีเหลืองจึงเปรียบเสมือนการนําชีวิตไปสูความ

เจริญรุงเรือง  

  สีน้ําเงิน เปนสีที่แสดงถึงความสงางาม มีศักด์ิศรี มีความสงบและสุขุม การมอบ

กระเชาสีน้ําเงินจึงเปนการสงคําอวยพรใหผูรับมีความมั่นคง แข็งแรง และมีศักด์ิศรี  

  สีเขียว สีประจําวันพุธที่ส่ือถึง ความเจริญงอกงามและโชคลาภ ความสดช่ืนและ

ความเจริญเติบโต การมอบกระเชาสีเขียวจึงเปนคําอวยพรที่ดีเพื่อความเจริญรุงเรือง  

  สีแดง คือสีแหงมงคล ความสุขและความเจริญ ความภาคภูมิใจ ความต่ืนตัว ความ

กลาหาญ ความโชคดี มั่งค่ังรํ่ารวย เงินทอง  
  สีกับการจัดดอกไม 
  สีในการจัดดอกไมในโอกาสตาง ๆ โดยปรกตินักจัดดอกไมจะดูสีของดอกไมจาก

กลุมของผูส่ัง เชน 

  ถาเปนกลุมผูใหญ ที่ทํางานราชการหรือเอกชน ที่มีตําแหนง ควรเปนดอกไมที่มี

สีสันไมฉูดฉาด อาจมีแซมบาง เนนเรียบ สวยงาม และมีราคา การจัดเนนดอกไมนอยแตมีราคา

เปนหลักตัวอยาง เชน    
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ภาพที่ 52 ภาพตัวอยางกระเชาสําหรับผูใหญ 

 

  กลุมลูกคาในทองถิ่นทั่วไป มักเนนดอกไมเยอะ สีสันสะดุดตา ดูสนุกสนาน ต่ืนเตน

เนนดอกไมเยอะ ราคาแพงก็ไมเปนไรตัวอยาง เชน 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพตัวอยางกระเชาสําหรับกลุมลูกคาในทองถิ่นทั่วไป 

 

  ดอกไมเยี่ยมผูปวย ควรเปนดอกไมกล่ินออน ๆ สีสันสดใส หากเปนผูใหญควรเปนสี

ที่คลาสสิก เชน สีครีม ขาว และไมควรนําดอกไมที่มีกล่ินแรงมาจัด เพราะอาจทําใหเกิดการแพจาก

ผูปวยไดตัวอยาง เชน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-101117114674765�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-070701020129928�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-101117114674765�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-070701020129928�
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ภาพที่ 54 ภาพตัวอยางกระเชาสําหรับเยี่ยมผูปวย 

 

  ดอกไมงานแตง ควรเลือกดอกไมที่เปนสิริมงคล เชน ดอกบานไมรูโรย ดอกรัก  

ดาวเรือง กุหลาบ พวงไขมุก เยอบีรา กลวยไมตัวอยาง เชน 

 

 
 

ภาพที่ 55 ภาพตัวอยางดอกไมงานแตงงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-101117114574764�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-101117114574764�
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  ดอกไมที่ไมนิยมในงานมงคล ไดแก ดอกซอนกล่ิน กาบพลับพลึงประดิษฐ อโศก 

  สีใหความรูสึกไดมากกวาองคประกอบทางทัศนศิลปอ่ืน ๆ สีโดยรวมของดอกไมมี

ผลตอจิตใจของผูที่ไดชม ผูจัดดอกไมจึงตองกําหนดเฉดสี เพื่อสรางบรรยากาศใหมีอารมณรวมกัน 

(เศรษฐมันตร กาญจนกุล 2551 : 12)  
  จิตวิทยาการใชสีของดอกไม 
  สีแดง กุหลาบ ชบา หงอนไก รักเร คารเนชั่น หนาวัว เข็มใหความรูสึกมีอํานาจ 

สนุกสนานม่ังค่ัง 

  สีชมพู กุหลาบ ชวนชม บัว ลิลล่ี  ยี่โถ ยี่สุน วานส่ีทิศ ใหความรูสึกออนหวาน 

ออนโยน 

  สีขาว มะลิ พุดซอน สารภี กุหลาบ คัทเตอร บานไมรูโรย ใหความรูสึก สะอาด 

บริสุทธิ์ สดใส 

  สีเหลือง จําป เข็ม กุหลาบ บานบุรี ดาวเรือง มัม เยอบีรา ใหความรูสึก ราเริง สดใส 

มั่งค่ัง มั่งมี 

  สีเขียว ใบไมชนิดตาง ๆ ใหความรูสึก มีพลัง มีความสุข สดช่ืน 

 
 

      
 
ภาพที่ 56 ตัวอยางภาพกระเชาดอกไมแบบตาง ๆ 
 
 7. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับของใชในชีวิตประจําวัน 
  ของใชในชีวิตประจําวันในสมัยโบราณนั้นมีอยูมาก  ในปจจุบันก็ยังพบเหน็และยงัมี

การใชอยูสวนใหญจะเห็นจนเคยชินและอยูใกลตัวอาจจะเปนของเล็ก ๆ นอย ๆ เชน รมกันแดด หวี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-101117125474775�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-070701075829932�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-060215111214638�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-101117125474775�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-070701075829932�
http://www.soompaka.com/index.aspx?ProductID=Product-060215111214638�
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หมอนผาเช็ดหนา เปนตน เม่ือ 80 ปมาแลวผาเช็ดหนาถูกกําหนดมาวาชนิดใดเหมาะกับงานอะไร 

มีขนาดและสีตาง ๆ ดังคําโฆษณาขายผาเช็ดหนาของหางจาตุรงคอาภรณ  ที่ลงในหนังสือพิมพ 

ศัพทไทย พ.ศ.2468 ดังนี้  

  “ ผาเช็ดหนาขาวลวน เนื้อดีพอใช มีจํานวนมาก สําหรับซ้ือแจกงานศพ หรือถวาย

พระภิกษุ ราคาโหลละ 8 สลึงเทานั้น  

  ผาเช็ดหนาผืนเล็กสําหรับผูหญิงหรือสําหรับเด็ก  หากจะใชสําหรับชํารวยงานมงคล

ก็ดี ราคาเพียงโหลละ 25 สตางค พื้นขาวขอบพิมพเปนดอกไมสีตาง ๆ  

  ผาเช็ดหนาสีน้ําตาลและสีฟา  ขนาดกวางยาว 18x18 นิ้ว ดุจผาเช็ดหนาขาว

ขางบน  เหมาะสําหรับเปนของชวยงานดุจกัน  ราคาเพียงโหลละ 8 สลึง 

  จากขอความโฆษณาจะเห็นสีไดเขามามีอิทธิพลแบงแยกพื้นผาในการนําไปใช

อยางชัดเจน 

  การนําสีมาใชอีกดานหนึ่งมาใชในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนการนําสีมาใชแทน

ความหมายของส่ิงของตาง ๆ เพื่อใหเขาใจตรงกันและสามารถสื่อสารกันไดอยางถูกตอง เชน สี

ของธงชาติ ซึ่งทุกประเทศก็จะมีสีภายในธงของประเทศนั้นแตกตางกันออกไป ประเทศไทยก็

เชนกัน ในประวัติศาสตรกลาวไววาคนไทยเร่ิมรูจักธงเพราะมีการคาขายกับชาวตางชาติ 

  ในสมัยรัชการที่ 1 ทรงมีพระราชโองการใหจัดทําธงสีแดงและมีรูปจักรสีขาวไวกลาง

ธง แทนสัญลักษณวาเปน เรือหลวง 

  ในสมัยรัชการที่ 2 ทรงนํารูปชางเผือกสีขาวลงในวงจักรสีขาว  

  ในสมัยรัชการที่ 4 ทรงมีพระราชโองการให เหลือในธงแครูปชางเผือกสีขาวบนธงสี

แดงเทานั้น 

  ในสมัยรัชการที่ 6 ทรงโปรดใหมีการแกไขธงเปนรูปชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทนหัน

หลังเขาเสา  ตอมาพระองคก็ทรงมีการเปลี่ยนแปลงธงจากเดิมเปน ธงส่ีเหล่ียมผืนผาขาวสลับสี

แดง และในปเดียวกันนั้นก็ทรงมีการเพิ่มสีน้ําเงินไวกลางธง เนื่องจากสีน้ําเงินเปนสีวันพระบรมราช

สมภพ และทรงเรียกธงนี้วา ธงไตรรงค  และพระองคยังทรงพระราชนิพนธหัวขอเคร่ืองหมายแหง

ธงไตรรงคนี้วา 

  ขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสด์ิ หมายพระไตรรัตน และธรรมคุมจิตไทย 

  แดงคือโลหิตเราไซร ซึ่งยอมสละได เพื่อรักษาชาติศาสนา 

  น้ําเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเปนของสวนองค 

  จัดร้ิวเขาเปนไตรรงค จึงเปนสีธง ที่รักแหงเราชาวไทย 
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  นอกจากประเทศไทยแลวประเทศอื่นก็มีการนําสีธงมาแทนสัญลักษณตาง ๆ เชน 

ในแถบตะวันตกเช่ือกันวา สีฟาและสีน้ําเงิน เปนสีแหงเวทมนต สีแหงมนตขลัง แผงไวดวยกิเลส  

จึงทําใหกษัตริยเชื่อวา สีฟาสามารถคุมครองใหพระองคปลอดภัย และนําสีฟามาทําเปนสีธง

ประจําชาติ  

  ในปจจุบันคติความเชื่อเร่ืองของสีมีอิทธิพลตอการเลือกของใชในชีวิตประจําวัน

สําหรับบุคคลทั่วไปนั้น ความคิดสวนใหญของคนเรา ยึดเหนี่ยวจิตใจอยูกับความเจริญรุงเรือง   

ความสุขสมหวัง   ความยินดีปรีดา  ดวยการนําโชคชะตาของตนเองเช่ือมโยงกับอิทธิพลของสีตาม

ความเชื่อ  การที่ใชสีที่ถูกโฉลกจะนําพาความรุงเรืองความสําเร็จนั้นมาให 

  มีหลักฐานจากขอมูลการวิจัยทางการตลาดของผูผลิตรถยนตชี้ใหเห็นวา 20% ของ

ผูบริโภคตัดสินใจที่จะไมซื้อรถหากไมไดสีตามตองการ หรือผูบริโภคอีกกลุมหนึ่งยอมเปลี่ยนไปซ้ือ

รถรุนอ่ืนที่ตางจากรุนเดิมโดยส้ินเชิง (ดลชัย ปุณยะรัตนเวช  2548 : 35) เห็นไดชัดวาในปจจุบัน

การเลือกซื้อของใชในชีวิตประจําวัน เชนการเลือกซ้ือรถยนตสวนตัวสีไดมีอิทธิพลเปนอยางมากใน

การตัดสินใจ 

  นักจิตวิทยาไดกลาวไววาสีมีอิทธิพลตอความเช่ือและอารมณความรูสึกกับมนุษย 

ในปจจุบันจะเห็นวามีการนําสติกเกอรที่มีขอความวารถคันนี้มีสีขาวหรือสีตาง ๆ กันมาติดทายรถ

เปนการบงบอกถึงความเช่ือในเร่ืองโชคชะตาซ่ึงใหทําตนเองถูกโฉลกกับสีที่ตองการดวยมีความ

เช่ือวาอิทธิพลของสีจะชวยทําใหตนเกิดความเจริญรุงเรืองได ซึ่งพบเห็นไดในปจจุบันนี้และพบวา

ส่ิงที่อํานวยความสะดวก เชน รถยนต เฟอรนิเจอร ฯลฯ มีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนเรา

ในปจจุบันเปนอยางยิ่ง ซึ่งมนุษยเปนผูสรางหรือผูออกแบบส่ิงตาง ๆ เหลานี้ข้ึนมาก็เพื่อสนอง

ความตองการ ดานประโยชนใชสอย เปนส่ิงสําคัญ และรวมถึงตอบสนองความพอใจอันเกิดข้ึนมา

จากการเลือกใชสีตามความเชื่อสวนตัวดวย ในปจจุบันการที่อุตสาหกรรมการผลิตสีสําหรับใชใน

ชีวิตประจําวันมีความกาวหนามากข้ึนสีมีใหเลือกใชเพิ่มข้ึนสงผลใหเกิดแนวทางการเลือกใชสีเพิ่ม

มากข้ึนตามมาสีจึงเปนส่ิงที่จะดึงดูดความสนใจของผูใชไดและมีผลถึงตัวสินคาโดยตรงและความ

เชื่อคนเรานั้นไดสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคเปนอยางมาก 

   นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสีและของใชอ่ืน ๆ เชนสีของผาปูพื้นโตะบาง

แหงไมนําสีบางสีมาใชเนื่องจากทําใหมีความรูสึกวารสชาติของอาหารจะไมอรอย หรือทําใหไมนา

รับประทานเปนตน ตัวอยางการจัดโตะอาหารดวยการใชสีของผาปูโตะเปนสีขาวและสีของผาเช็ด

ปากเปนสีชมพู และ สีสม 
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ภาพที่ 57 ตัวอยางภาพผาปูโตะเปนสีขาวและสีของผาเช็ดปากเปนสีชมพู และ สีสม 

 
  การนําสีมาใชกับภาชนะ 
  ภาชนะ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมายถึง เคร่ืองใชจําพวก ถวย ชาม แกว หมอ ไห เปนตน สําหรับใสส่ิงของ ในสมัยโบราณภาชนะ

ใสอาหารมักจะทํามาจาก ผลผลิตจากตนไมชนิดตาง ๆ เชน ตนมะพราว โดยการใชกะลามะพราว

มาทําเปนชามใชอาหาร หรือ ภาชนะตักน้ํา และมีการพัฒนามาทําภาชนะบรรจุส่ิงของประเภท 

เคร่ืองปนดินเผา ในยุคแรก ๆ ยังไมมีการใชสีมาตกแตงภาชนะ สีที่ไดจะเปนสีที่มาจากวัสดุที่ใชทํา 

แตเมื่อเรามีการคาขายกับชาวตางชาติ ทําใหคนไทยไดเห็นภาชนะที่มีสีสันสวยงาม จึงมีการคิดคน

ที่จะใชสีมาใชใหภาชนะที่ทําเกิดความสวยงาม การตกแตงภาชนะดังกลาวมีดวยกันหลายวิธี คือ 

  1. การตกแตงดวยลายเขียนสี 

   การตกแตงดวยลายเขียนสีเปนเทคนิคที่ใชกันมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร

จนถึงปจจุบัน สวนลวดลายเขียนสีก็ข้ึนอยูกับความนิยมของแตละทองถิ่น แตละสมัย เชน 

   ลายเขียนสีแดงบนพื้นสีนวล   ใชกับภาชนะประเภทเนื้อบาง  

   ลายเขียนสีดําบนพื้นสีน้ําตาล  ใชกับภาชนะประเภทเนื้อหยาบ 

   ลายเขียนสีน้ําตาลบนพื้นสีนวล  ใชกับภาชนะประเภทเนื้อหนาหยาบ 

  2. การตกแตงดวยการทาน้ํามันดิน 
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   การตกแตงดวยการทาน้ํามันดิน เปนเทคนิคการตกแตงที่ทําใหผิวภาชนะเรียบ

และสดข้ึน สีที่นิยมใช ไดแก สีแดง ใชกับภาชนะอางเนื้อบาง  และสีสมใชกับภาชนะทั้งอางเนื้อ

บางและอางเนื้อหนา 

  สีเปนสวนหนึ่งของการตกแตงภาชนะใหสวยงาม และยังเชิดชูใหภาชนะดูมีคุณคา

เพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกัน สีก็สามารถทําลายภาชนะช้ินนั้นไดเหมือนกัน เพราะสีเปนตัวบงบอก

วาภาชนะช้ินหนึ่ง เกิดความรูสึกสงางามและเขมแข็ง แตกลับใชสีที่ออนหวานหรือหมองมัว อาจทาํ

ใหเกิดความรูสึกที่ขัดแยงกันดูขาดเอกภาพ ไป ส่ิงที่ทําใหภาชนะโดยเฉพาะสีภาชนะประเภท

เคร่ืองปนดินเผา ควรแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจที่ทําใหเกิดข้ึน โดยส่ือความใหตรงกับความคิดรวบ

ยอดของผลงานชิ้นนั้น เพื่อสงผลใหผลงานชิ้นนั้น ๆ ออกมาอยางมีคุณคามากยิ่งข้ึน 

  นอกจากเคร่ืองปนดินเผาแลวยังมีภาชนะประเภทแกวที่มีการแบงชนิดของแกวตาม

สีของธาตุประกอบตาง ๆ ของแกวดังนี้ 

  1. กลุมแกวที่มีโปรแตสเซียมสูง พบในแกวทุกสี คือ สีฟา สีน้ําเงิน สีเขียวและสีแดง 

  2. แกวโซดา พบในแกวสีแดงและเขียว แตจะมีสีแดงมากกวา 

  3. แกวอลูมินาไดแก แกวสีฟา 

  4. แกว Mixed alkali ไดแกแกวสีแดง 

  แกวที่ใชในปจจุบันไดมีการใชสีมาตกแตงใหเกิดความสวยงามหลายอยางดวยกัน 

เชนการผลิตแกวสีแดงของเนสกาแฟ เพื่อแสดงถึงความรัก ความหวงใย เปนตน 

  จากอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นไดวา ทุกชาติ ทุกภาษา มีความพยายามที่จะทํา

ภาชนะในการใสส่ิงของหรืออาหารที่มีรูปแบบหลากหลายดวยกัน และมีการตกแตงใหสวยงามข้ึน 

โดยการใชสีที่ไดจากธรรมชาติ และสีจากการสังเคราะห มาตกแตงใหภาชนะดูนาใชยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะ สีของภาชนะยังสามารถดึงดูดใหคนสนใจที่จะซื้ออาหารชิ้นนั้นอีกดวย เชน การที่เด็ก

สนใจอาหารที่อยูในจามที่มีสีสันสวยงามมากกวาที่จะ เลือกอาหารที่อยูในจานธรรมดาไมมีสี    

เปนตน 
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ภาพที่ 58 ภาพตัวอยางภาชนะที่ใชสีที่สดใสดึงดูดสายตาคน 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย  

 

 สีขาวผอง สีชมพู  

 

 สีหงสบาท สีแดงชาด 

 

 สีดอกชบา   

   

  (คาของสีดูจากภาพประกอบหนา 69-73) 

        
  จิตวิทยาความเชื่อเร่ืองการใชสีในชีวิตประจําวัน 
  น้ําเงิน  ทาไวตามสะพานไฟฟา เคร่ืองทุนแรง และเคร่ืองจักรที่กําลังซอม 

  สีชมพู  ใชกับหองนั่งเลนที่ตองการความสนุกสนานราเริง 

  สีแดง  ใชกับเร่ืองของไฟ ไฟไหม อันตราย การเตือนใหระวังอันตราย หยุด หรือหาม

เขาไป เมื่อใชในไฟสัญญาณจราจรตามส่ีแยกหรือหามขามถนน 
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  สีขาว  ใชกับไฟสัญญาณจราจรตามทางขามซึ่งเปนส่ีแยก มีความหมายวา

ปลอดภัยหรือขามได 

  สีเหลือง  ใชเตือนภัย เตือนอันตราย เพื่อใหเกิดความระมัดระวัง ในการจราจร การ

เดินทาง การขามถนน เตือนภัยจากการใชเคร่ืองจักรกล 

  สีสม  ใชการเตือนระวังอันตราย หามเขาไปในที่นั้น ๆ เพราะเปนที่อันตราย 

  สีเขียว  เปนเคร่ืองหมายแสดงความปลอดภัย มักทาไวตามตูยา ตูเก็บเคร่ืองปฐม 

  สีมวง  ทาไวในที่ซึ่งระวังรังสีปรมาณู   

 
 

 

  
 

ภาพที่ 59 ตัวอยางภาพสัญญาณเตือนในรูปแบบตาง ๆ 

 

  จากภาพกลุมของสีประกอบดวย   

 

 สีเขียวต้ังแซ สีแดงชาด 

   

 สีเหลืองทอง สีจําปา 

 

  (คาของสีดูจากภาพประกอบหนา 69-73)   
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  การเลือกสีตามหลักโหราศาสตรในชีวิตประจําวัน 
  คนเกิดวันจันทร   

  สีแดงเปน บริวาร  สีชมพูเปน เดช สีเขียวใบไมเปน ศรี สีแดงแสดเปน กรรมะ สีเทา

เปน มนตรี  สีฟาเปน อัปมงคล 

  คนเกิดวันอังคาร 

  สีเหลืองเปน บริวาร  สีเขียวใบไมเปน เดช สีน้ําเงินเปน ศรี สีเทาเปน กรรมะ สีฟา

เปน มนตรี  สีแดงเปน อัปมงคล 

  คนเกิดวันพุธ 

  สีชมพูเปน บริวาร  สีน้ําเงิน สีดํา สีมวงเปน เดช สีแดงแสดเปน ศรี สีฟาเปน กรรมะ 

สีแดงเปน มนตรี  สีเหลืองเปน อัปมงคล 

  คนเกิดวันพฤหัสบดี 

  สีแดงแสดเปน บริวาร  สีฟาเปน เดช สีแดงเปน ศรี สีชมพูเปน กรรมะ สีเขียวใบไม

เปน มนตรี  สีน้ําเงิน สีดํา สีมวงเปน อัปมงคล 

  คนเกิดวันศุกร 

  สีฟาเปน บริวาร  สีเหลืองเปน เดช สีฟาเปน ศรี สีเหลืองเปน กรรมะ สีชมพูเปน 

มนตรี  สีเขียวใบไมเปน อัปมงคล 

  คนเกิดวันเสาร 

  สีน้ําเงิน สีดํา สีมวงเปน บริวาร  สีเทาเปน เดช สีฟาเปน ศรี สีเหลืองเปน กรรมะ สี

ชมพูเปน มนตรี  สีเขียวใบไมเปน อัปมงคล 

  คนเกิดวันราหู 

  สีเทาเปน บริวาร  สีแดงเปน เดช สีเหลืองเปน ศรี สีเขียวใบไมเปน กรรมะ สีน้ําเงิน 

สีดํา สีมวงเปน มนตรี  สีแดงแสดเปน อัปมงคล 

  บริวาร หมายถึง มีลูกนองมาก บุตร เพื่อน ผูใตบังคับบัญชา 

  เดช หมายถึง มีอํานาจมี่เหนือคนอ่ืน คุมครองตนเองและผูอ่ืนได 

  ศรี หมายถึง มีคนรักยกยอง ลาภ ยศ สิริมงคล 

  กรรมะ หมายถึง ความสําเร็จในการงาน 

  มนตรี หมายถึง ผูใหญเมตตา 

  อัปมงคล หมายถึง กาลกิณี ไมดี 
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 8. วัฒนธรรมคติความเชื่อที่เกี่ยวกับวรรณกรรม 
  เนื่องจากมีการเขาใจสับสนระหวางคําวา วรรณคดี กับวรรณกรรม อยูเสมอ 

เนื่องจากทั้งสองคํา มาจากภาษาอังกฤษวา Literature เชนเดียวกัน สําหรับในภาษาไทยนั้นมีการ

ใชคําวา "วรรณคดี" กอนภายหลังจึงไดเกิดมีคําวา "วรรณกรรม" ข้ึน และจริง ๆ แลว ในอดีตกอนป 

พ.ศ. 2457 ไทยเรายังไมมีคําวา "วรรณคดี" ใช เราเรียกหนังสือวรรณคดีวา "หนังสือ" (เชนเรียกเร่ือง

ทาวบาเจืองหรือทาวฮุงทาวเจืองที่ทางเวียงจันทรสงมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกวา "หนังสือเจียง" หรือเรียกเร่ืองมหาภารตะวา "หนังสือมหาภารตะ" เปนตน) หรือเรียกโดยใช

ชื่อผูแตงกับชื่อลักษณะคําประพันธและประเภทของเนื้อหา (เชน นิราศนรินทรคําโคลงหรือนิราศ

พระยาตรัง เปนตน) หรือเรียกโดยใชชื่อลักษณะคําประพันธและเหตุการณหรือโอกาสที่ทําใหเกิด

เร่ืองนั้น ๆ ข้ึน (เชน เพลงยางหรือกลอนนิราศรบพมาที่ทาดินแดง หรือโคลงนิราศเวียงจันทร        

พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเดชาดิศร เปนตน) (ชลดา เรืองรักษลิขิต 2541 : 

15) และคําวา "วรรณคดี" นี้รูจักกันอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 4502 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในโอกาสที่ทรงต้ัง "โบราณคดีสโมสร" ข้ึน วัตถุประสงคของสโมสรนี้ก็

เพื่อสงเสริมการประพันธ การศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดี งานที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับ

วรรณคดีคือ การพิมพเผยแพรวรรณคดีโบราณ เชน ลิลิตยวนพาย ทวาทศมาส และนิราศพระยา

ตรัง เปนตน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจคัดหนังสือที่แตงดี เพื่อรับพระบรมราชานุญาต

ประทับพระราชลัญจกรมังกรคาบแกว หนังสือใดที่โบราณคดีสโมสรนี้ประทับพระราชลัญจกร

มังกรคาบแกวก็ไดชื่อวาเปน "วรรณคดี" ซึ่งในขณะนั้นถือวาเปน "หนังสือดี"                                                           

  เสถียร จันทมาธร (2516 : 8) อธิบายวาวรรณกรรม คือผลิตผลที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อ

สะทอนถายความจัดเจนที่ไดรับจากการตอสูของชีวิต ทั้งในทางธรรมชาติและทางสังคม เปนการ

สรางวัฒนธรรมทางศิลปะ รับใชผลประโยชนของกลุมความคิดที่ตนสังกัดอยู  

  คําวา "วรรณกรรม" นิยมใชกันแพรหลายมาตามลําดับ และสมัยรัฐบาลจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ไดจัดต้ังสํานักงานวัฒนธรรมทางวรรณกรรมรวมอยูในกระทรวงวัฒนธรรมแหงชาติ

เมื่อ พ.ศ. 2485 มีหนาที่เผยแพรวรรณกรรมและสงเสริมศิลปะการแตงหนังสือ เพื่อรักษา

วัฒนธรรมไทยอยางเปนทางราชการสืบตอจากวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (ธวัช ปุณโณทก 2527 : 1) 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 754) อธิบายวา 

วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธที่ทําข้ึนทุกชนิด ไมวาแสดงออกมาโดยวิธีหรือในรูป

อยางใด เชน หนังสือ จุลสาร ส่ิงเขียน ส่ิงพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศัย สุนทรพจน ส่ิง
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บันทึกเสียง ภาพสวน ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ และเจตนา นาควัชระ (2520 : 58) ไดให

ความหมายของวรรณกรรมวา หมายถึง หนังสือ หรือเอกสาร ที่มีศิลปกรรมในฐานะที่มีรูปแบบ มี

สาระเนื้อหาที่ผูเขียนพยายามส่ือความคิดดวยวิธีการหนึ่งมายังผูอาน                                                                   

  อยางไรก็ตาม ความหมายของวรรณกรรมที่มีผูใหไวหลากหลายนี้ ตามความหมาย

ของหนังสือความรูทั่วไปทางวรรณกรรมนั้นจะมีความหมายกวาง โดยกินความครอบคลุมงาน

หนังสือทุกชนิดหรือส่ิงพิมพทุกประเภท ทั้งหนังสือทั่วไป หนังสือตํารา หนังสืออางอิง วารสาร 

นิตยสาร และเอกสาร ตาง ๆ เปนตน                                                                                                             

  ในวรรณกรรมเกา ๆ มีปรากฏเร่ืองสีประจําวันอยูหลายเร่ือง เชน ในสวัสดิรักษา 

ของสุนทรถู กลาวถึงเคร่ืองทรงของพระมหากษัตริยไววา 

      อนึ่งภูษาผาทรงณรงครบ 

  มีใหครบเคร่ืองเสร็จทั้งเจ็ดสี  

  วันอาทิตยสิทธิโชคโฉลกสี 

  เอาเคร่ืองสีแดงทรงเปนมงคล 

  วันจันทรนั้นควรมีนวลขาว 

  จะยืดยาวชันษาสถาผล 

  อังคารมวงชวงงามสีครามปน 

  เปนมงคลขัตติยาไมราคี 

  วันพุทธสุดดีทรงสีแสด 

  ทั้งเหลือบแปดปนซับสลับสี 

  พฤหัสจัดเคร่ืองเขียวเหลืองดี 

  วันศุกรสีเมฆหมอกออกสงคราม 

  วันเสารทรงสีดําจะลํ้าเลิศ 

  แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะลํ้าเลิศ 

  หนึ่งพาชีข่ีขับประดับงาม 

  ใหตองตามสีสันจึงกันภัย 

  ในเร่ือง นิทราชาคริต พระราชนิพนธของ สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ ๕ ทรงนิพนธเกี่ยวกับสีของชุดคูบาวสาว และเคร่ืองประดับที่ใส เมื่อถอดความออกมาแลวได

ความหมายวา 
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  วันเสาร  แตงตัวดวยสีมวง ใชนิลเปนเคร่ืองประดับ 

  วันอาทิตย แตงตัวดวยสีแดง ใชพลอยแดงเปนเคร่ืองประดับ 

  วันจันทร แตงตัวดวยสีขาว ใชมุกดาหรือ โอปอลเปนเคร่ืองประดับ 

  วันอังคาร แตงตัวดวยสีชมพู ใชหินปะการังสีแดงออน 

  วันพุธ แตงตัวดวยสีเขียว ใชมรกตเปนเคร่ืองประดับ 

  วันพฤหัส แตงตัวดวยสีเหลือง ใชเปนเคร่ืองประดับไพทูรย 

  วันศุกร แตงตัวดวยสีน้ําเงิน ใชเพชรเปนเคร่ืองประดับ 

  จะเห็นไดวาในวรรณกรรมหลายเร่ืองมีสีเขาไปเกี่ยวของทั้งส้ิน และสีที่ใชใน

วรรณกรรมเปนสีที่มีความหมายในทางมงคลเปนสวนใหญ 

  ในเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนสมเด็จพระพันวษาเสด็จจากกรุง มีการใชสีตามกําลัง

วันนําบางชวงบางตอนที่กลาวถึงดังนี้ 

  ทรงเคร่ืองตนสําหรับประพาสไพร ตามพิชัยฤกษกําลังวัน 

  สนับเพลาเชิงงอนซอนกาบ พระภาษาเขมขาบร้ิวทองค่ัน 

  ฉลององคทรงประพาสในวันนั้น กํามะหยี่สีอัญชันพรรณราย 

  สายรัดพระองคทรงขางนอก ร้ิวทองกรองตอกเฉิดฉาย 

  พระแสงนอยเหน็บพระองคตรงขางซาย  พระธํารงเพชรรายอรามเรือง 

  ทรงพระมาลาพื้นดํา ประดับบุษราคัมน้ําเหลือง 

  จากวรรณกรรมดังกลาวจะเห็นไดวาสีมีอิทธิพลในการแตงกายของคนไทยมาต้ังแต

อดีต และในเวลาเดียวกัน วรรณกรรมก็สามารถบอกเร่ืองราวของสีในอดีตใหเราไดรูมาถึงปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 60 ตัวอยางภาพฉลององคสมเด็จพระพันวษา 
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  งานดานวรรณกรรมคติความเชื่อผสมผสานกับความรูสึกของอารมณ ที่ไดเกิด

รวมกับการพรรณนาบรรยากาศในนื้อหา เชนการแตงกายของตัวละคร ส่ิงของเคร่ืองใช ตามความ

เชื่อในวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเหตุการณในขณะนั้น ตามเนื้อหาที่ไดมีการพรรณรณา เชน  

  อุทธยานที่หนึ่งสรางดวยมุกดาขาวบริสุทธิ์ ดูงามแปลกหลงชมอารมณถวิล 

  อุทธยานที่สองสรางดวยทับทิมแดงเขม เปรียบดังทิพยสถานพิมาณอินทร 

  อุทธยานที่สามมรกตสีเขียวจัด ประเสริฐส้ินสารพัดไมขัดตา 

  อุทธยานที่ส่ีมุกดาสีแดง ดูเพดานที่ประดิษฐผิดกับกอน 

  อุทธยานที่หาสรางดวยเงิน ดังจันทรที่สลับกับเวหา 

  อุทธยานที่หกสรางยวยทองนพคุณ ที่รอบรายฉายชวงดวงดารา 

  อุทธยานที่เจ็ดสรางดวยเพชร ทัศนารุงระยับประดับพลอย 

  อุทธยานที่แปดสรางดวยทองคํา เม็ดใหญ ๆ ใสสวางกระจางแจม 

  จากบทรอยกรองไดส่ือใหเห็นถึงความเชื่อในการสรางอุทธยานดวยอัญมณีสีตาง ๆ 

อยางชัดเจน   วรรณกรรมในอดีตมักใชสีมาเกี่ยวของหลายอยางดวยกันโดยเฉพาะ ตัวละครตาง ๆ 

เชนรามเกียรต์ิ ตัวแสดงที่ใสชุดสีเขียว หมายถึง พระราม สีเหลือง หมายถึง พระลักษณ และ สีขาว 

หมายถึง หนุมาน ตัวแสดงหลักของรามเกียรต์ิจะใชสีเปนการบงบอก เพื่อใหผูอานจํางายและดูได

อยางตอเนื่อง นาติดตาม สวนตัวละครอื่นก็จะแตงปกติ และมีอีกหลายเร่ืองเชน สังขทอง และขุน

ชางขุนแผนที่มีการแตงตัวเพื่อใหทราบวาเปนตัวละครใด 

 
 

     
 เร่ืองสังขทอง เร่ืองขุนชางขุนแผน 
   
ภาพที่ 61 ตัวอยางนางในวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ 
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ความรูเกี่ยวกับสี 
 1. ประวัติความเปนมาของสีในดานตาง ๆ ยุคกอนการคนพบแสงสี SPECTRUM 
  ประวัติดานสังคมของสี   

  มีการกลาวไววามนุษยในยุคแรก ๆ เร่ิมใชสีทาผนังถ้ําเพื่ออางความเปนเจาของใน

ที่พักอาศัยของตน ตอมาใชสีทําข้ึนเองเพื่อใชสําหรับการประดับตกแตง เชน เพื่อพิธีกรรมทาง

ศาสนาและใชเปนเครื่องตกแตงใบหนาในลักษณะของเคร่ืองสําอาง มีการนําสีมาตกแตงเส้ือผา 

เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

  ในดานสังคมเปนการศึกษาดานการมีปฏิสัมพันธของคนในสังคมและมีการ

ตีความหมายออกเปนสีตาง ๆ ในอดีตมีการใชสีในรูปแบบตาง ๆ กันออกไป เชน 

  ยุคกรีกโบราณ ใชสีดําเปนสัญลักษณแหงชีวิต เพราะกลางวันเกิดมาจากความมืด

มิด ในระหวางศตวรรษที่ 16 ใชสีดําแทนความทุกขโศกที่ยังคงใชกันมาถึงทุกวันนี้ ในสังคมไทยก็

เชนเดียวกัน โดยกลาวกันวาถาใครใสเส้ือผาสีดําหมายถึงการไวทุกขใหกับผูที่ลวงลับไปแลว และ

ยังเปนสีอัปมงคลอีกดวย สวนสีขาวก็นํามาใชรวมในการไวทุกขจนมาถึงปจจุบันเชนกัน  ในยุค

โรมันโบราณ ใชสีขาวเปนผาพันศพ และอียิปตยังใชผาขาวในการทํามัมมี่  

  ยุคอัศวินโตะกลม สีแดงถูกโยงเขามาหาโลหิตและชีวิต ตอมาก็ถูกโยงเขากับไฟ

และ ภยันอันตราย สีแดงยังถูกนํามาเปนสัญลักษณของความรัก สีแดงสดเปนสีที่ทรงพลัง สีแดง

เปนสีหลักในวัฒนธรรม เชน จีน  ญ่ีปุน และอินเดีย ยอนหลังไปถึงหาพันปตามประวัติศาสตรไดมี

การจดบันทึกไว 

  ประวัติการใชสีทางดานศิลปะ 

  งานศิลปะในยุคอียิปตโบราณ เราสามารถเห็นไดจาก พีระมิด สฟงค และมัมมี่ 

รวมทั้งการตกแตงหลุมฝงศพในพีระมิด ผนังในหุบผากษัตริย และลวดลายในหีบพระศพจารึก 

และภาพวาดบนกระดาษปาปรัส ภาพวาดในสุสานของฟาโรหสวนมากก็จะเปนภาพของฟาโรหเอง

รวมทั้งเทพเจาตาง ๆ ภาพดังกลาวก็จะกลาวถึงความเจริญรุงเรืองของยุคดังกลาวที่เกี่ยวกับ 

ชีวิตประจําวัน กีฬา การลาสัตว การละเลน พิธีกรรม รวมทั้งงานชางตาง ๆ ในยุคนั้น 

  กวาสามพันปหลังจากสุสานเหลานั้นถูกปดจากนักบวชในสมัยโบราณ สีและ

ลวดลายของผนังสุสานสวนหนึ่งของชาวอียิปตโบราณที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบันนี้ยังคงดูสดใส

เหมือนเพิ่งมีการวาดมันลงไป 

  ชาวอียิปตโบราณมักจะเขียนภาพแบบปูนเปยก หรือ Fresco เปนการละบายสีลง

บนผนังปูนที่ยังเปยกช้ืนอยู และสีที่ใชก็เปนสีฝุนผสมน้ําซ่ึงจะมีความสดและติดทนนาน ยงัมกีารใช
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สีฝุนผสมยางไมหรือข้ีผ้ึงอีกดวย สีที่ใชดังกลาวชาวอียิปตจะนําวัสดุมาจากธรรมชาติ และใชพูกัน

จากกิ่งปาลมแตงปลายใหกลมเพื่อใชในการละบายสีลงบนภาพที่เขาวาดไวดวย 

  ชาวอียิปตโบราณแบงสีออกเปน 4 กลุมดวยกันคือ  

  1. กลุมสีดํา ที่เรียกวา เคม (KEM) 

  2. กลุมสีขาวและสีเงิน ที่เรียกวา เฮดจ (HEDJ) 

  3. กลุมสีเขียวและสีฟา ทีเ่รียกวา วาดจ (WADJ) 

  4. กลุมสีแดง สีสม และสีเหลือง ที่เรียกวา เดเชร (DESHER) 

  ในปจจุบันมีการคนพบแสงสีทางวิทยาศาสตรนําสีมาใชในรูปแบบแตกตางกัน

ออกไปและดัดแปลงใหสีดังกลาวเกิดความสวยงามโดยนําเอารูปแบบของสีในอดีตมาใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางมากมาย 
 2. ยุคคนพบแสงสี   SPECTRUM 
  ประวัติการคนพบแสงสีทางวิทยาศาสตร 
  ตอมาไดมีการคนพบแสงสีในทางวิทยาศาสตรซึ่งจะกลาวถึงสีออกมาในเร่ืองของสี

รุง โดยบอกวาสีรุงเกิดจากลําแสงแดดสงผานละอองของน้ําจากน้ําตกหรือหัวฉีดน้ําในสวนหรือ

เปลาความสงสัย จึงทําใหมีนักวิทยาศาสตรหลายคนสนใจวา รุงเกิดข้ึนไดอยางไร  

  การทดลองยุคแรก ๆ ในป ค.ศ. 1611 มารโก อันโตนิโอ เดอ โดมินิส เสนอความคิด

ที่วาสีรุงเกิดจากแสงสะทอนภายในหยดน้ําที่ผานมา ที่มีความหนาแนนแตกตางกัน ซึ่งเปน

ความคิดที่ผิด ตอมาในศตวรรษที่ 17 เรเน เดสคารเตส นักปรัชญาและนักคณิตศาสตรชาวฝร่ังเศส 

คิดวาสีเกิดจากการกระจายออกของแสง แตทั้งสองคนก็มีความคิดในสวนที่ผิดและถูก โดยใน

ศตวรรษที่ 17 นี้เอง เซอร ไอแซก นิวตัน ไดทําการทดลองในหองมืดโดยวิธีการใหลําแสงจากดวง

อาทิตยสองเขามาในหองผานทะลุแทงแกวสามเหล่ียม  ซึ่งตามธรรมชาติของแสงนั้นปกติจะ

เดินทางเปนเสนตรงจึงทําใหเกิดการหักเหของแสงข้ึนเมื่อผานทะลุแทงแกวสามเหล่ียมแลวสะทอน

แสงเขาสูตา เกิดการรับรูสัมผัสทางตาดวยการมองเห็นเปนสีตาง ๆ ทั้งหมด 7 สีเรียงลําดับ ดังนี้  สี

มวง  สีคราม  สีน้ําเงิน สีเขียว  สีเหลือง สีแสด สีแดง เฉกเชนเดียวกับสีของรุงกนิน้าํทีป่รากฏข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ   การทดลองตอมาไดนําแทงแกวสามเหล่ียมอีกหนึ่งอันวางใหสีแสงที่เห็นทัง้7 สีสอง

ผานกลับไปอีกคร้ังหนึ่งในลักษณะตรงกันขามผลปรากฏวาเห็นเปนแสงสีขาวกลับมาเปนปกติ

เหมือนเดิม จากการทดลองในครั้งนี้ไดคนพบความจริงเกี่ยวกับแสงและการเห็นสีวาแทที่จริงแลวสี

ก็คือแสงนั้นเองและไดคนพบคําตอบที่วา สีของรุงเกิดจากการสะทอนและการหักเหของแสง นั่น

คือ การหักงอของแสงโดยบรรยากาศหรือตัวกลางที่แสงเดินทางผาน 
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  ประวัติทางดานจิตวิทยาของสี  
  ในยุคการคนพบแสงสีจึงทําใหเกิดหลักจิตวิทยาของสีข้ึน  การเห็นสีเปนการรับรู

เบ้ืองตนและจะเชื่อมโยงไปสูการรับรูในเชิงจิตวิทยา  การมีปฏิกิริยาตอสีไมเพียงแตมนุษยเทานั้น

แมแตสัตวทุกประเภทที่ตาไมบอดสีก็มีปฏิกิริยาตอสีเหมือน ๆ กัน  

  นักจิตวิทยาไดกลาววาสีสามารถดึงดูดอารมณของคนได เพราะสีทุกสีเกี่ยวของ

ดวยความรูเฉพาะบางอยาง เชน พฤติกรรม ประสบการณ สภาพแวดลอมหรือเหตุการณในอดีต

ของคน 

  สีมีพลังที่สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของคน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดมี

การทดสอบของวิศวกรที่บริษัท พิตสเบิรก เพลตกลาส ที่ตีพิมพในหนังสือของบริษัท ระบุวา 

ภายใตแสงปกติธรรมดาจะใชกิจกรรมกลามเนื้อ 23 หนวย จะเพิ่มข้ึนเล็กนอยภายใตแสงสีฟา 

เพิ่มข้ึนประมาณ 28 หนวยภายใตแสงสีเขียว 30 หนวยภายใตแสงสีเหลือง ถาคนเราอยูภายใต

แสงสีใดสีหนึ่งแมเพียง 5 นาที จิตใจและกลามเนื้อของเราจะแปรเปลี่ยนไปตามปฏิกิริยา

ตอบสนองทางจิตวิทยาตอสีนั้น ๆ หรืออาจกลาวไดวาปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตวิทยาของเราตอสี

สงผลตอปฏิกิริยาทางรางกายของเรา 

  จากการทดสอบของวิศวกรบริษัทดังกลาวไดบอกไววา การใชงานสีในทางจิตวิทยา

ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญหลายแหง โดยนําสีมา

ชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการผลิตอยางแทจริง และสีไดกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตในระหวางการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประมาณป ค.ศ. 1910 มีหลักฐานจากนัดอุตสาหกรรมวา 

สีบางสีชวยลดความลาของตา อารมณดีข้ึน และเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพในการผลิตของ

โรงงานอีกดวย และยังทําใหอุบัติเหตุในการทํางานลดลง 

  ในทางการแพทย นายแพทย วิลเลียม เจ.เฟเบอร ผูอํานวยการดานการแพทยของ

คลินิกและศูนยวิจัยทางเมตาโบลิกของมิลวอยกีเพน มลรัฐวิสคอนซิน ยืนยันวาสีมีผลกระทบตอ

รางกายและจิตใจ โดยเขานําสีฟาออนทาภายในคลินิกโดยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานสี

ในการรักษาโรค สีนั้นชวยใหมีผลตอตัวเขาและพนักงานมากข้ึน คนไขของเขาตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการใชสีในหองวา สีชวยใหพวกเขารูสึกเจ็บนอยลงหลังจากเขาไปอยูในหองแคเพียง 5 

นาที และสีบางสีในโรงพยาบาลก็ชวยใหคนไขฟนตัวเร็วข้ึน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ของทั้งแพทยและพยาบาลอีกดวย  

  เรารับรูสีไดโดยสัญชาตญาณ โดยเฉพาะผูนําหรือพระมหากษัตริยในอดีตจะใชสี

ตาง ๆ ในการกระตุนอารมณ เชนการใชธง หรือสีของผา เปนการแบงแยกพักพวก หรือแยกฝาย
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มิตรและศัตรู ชนพื้นเมืองที่อาศัยในอเมริกาใตและปาแอฟริการูจักใชจิตวิทยาสีในรูปแบบของสีที่

ใชในยามสงครามเพื่อใหขาศึกต่ืนตระหนก     

  ความรูสึกเกี่ยวกับสีตามหลักจิตวิทยา สามารถแบงออกเปนอิทธิพลของสีที่มีตอ

ความรูสึกของมนุษย ดังตอไปนี้ 

  สีแดง  เปนสีแหงความกลาหาญ รุนแรง ต่ืนเตน มั่งมี มีอํานาจ สะดุดตาตามหลัก

สากลบงบอกถึงอันตราย 

  สีเขียว  ใหความรูสึกสบาย เปนสีแหงพลังวังชา มีชีวิตชีวา สดช่ืน รมเย็น 

  สีเขียวเหลือง  ใหความรูสึกเจริญงอกงาม ออนเยาว 

  สีสม  ใหความสนุกสนาน ราเริง อบอุน 

  สีมวง  ใหความรูสึกผิดหวัง เศรา และแสดงความภักดี สีเสนห 

  สีขาว  ใหความบริสุทธิ์ใหม สดใส และความรูสึกวาเหว วางเปลา 

  สีดํา  ใหความรูสึกหดหูและเศราใจ เปนสีแหงความลึกลับ 

  สีฟา  ใหความรูสึกสงบเสงี่ยมเรียบรอย สดใส สะอาด 

  สีเทา  ใหความรูสึกออนโยน เศราสงบ 

  สีชมพู  ใหความรูสึกนุมนวล นารัก ออนหวาน 

  สีเหลืองออน  ใหความออนเพลียละเหี่ยใจ 

  สีเหลืองแก  กอใหเกิดพลงัวงัชา ความเปนหนุมเปนสาว ความราเริง 

  สีตองออน  กอใหเกิดความรูสึกเย็น ๆ แตต่ืนเตน 

  สีน้ําเงิน  ใหความรูสึกเย็น ๆ เฉย ๆ สงบ สุขุม 

  ทั้งหมดนี้เปนจิตวิทยาของสีที่มีอารมณรวมของมนุษยในทุกเชื้อชาติที่เห็นพอง

ตองกัน หากนํามาใชในการสรางสรรคงานศิลปะ ก็สามารถเปนภาษาส่ือสารเช่ือมโยงความรูสึกซ่ึง

กันและกันไดอาจมีบางกรณีที่มีความแตกตางกันในเร่ืองของ ความเช่ือทางวัฒนธรรมหรือศาสนา 

ซึ่งอาจทําใหจิตวิทยาของสีเปล่ียนไปบางเล็กนอย แตโดยจิตวิทยาสีแลวจะมาจากธรรมชาติเปน

ตัวกําหนด ซึง่มนุษยอยูภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติ  

  การนําสีตามหลักจิตวิทยามาใชกอใหเกิดประโยชนไดหลายอยาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 

ลักษณะการใชงาน สรุปประโยชนที่ไดรับดังนี้ 

  1. ดานการแสดงเวลาของภาพเขียน เพราะสีในภาพเขียนนั้น จะแสดงใหรูภาพ 

ตอนเชา ตอนกลางวันหรือตอนบาย                                                                                                                   
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  2. ดานการคา คือ ทําใหสินคาสวยงาม นาซ้ือ นอกจากนี้ยังใชกับงานโฆษณา เชน 

โปสเตอรตาง ๆ  

  3. ดานประสิทธิภาพของการทํางาน เชน โรงงานอุตสาหกรรม ถาทาสีสถานที่

ทํางานใหถูกหลักจิตวิทยา เปนทางหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศใหนาทํางาน คนงานจะทํางานมาก

ขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน 

  4. ดานการตกแตง สีของหอง และเฟอรนิเจอร ชวยแกปญหาเร่ืองความสวางของ

หอง รวมทั้งความสุขในการใชหอง ถาเปนโรงเรียนเด็กจะเรียนไดผลดีข้ึน ถาเปนโรงพยาบาลคนไข

จะหายเร็วข้ึน 
 3. ความหมาย คุณสมบัติ  ทฤษฎี และ ประเภทของสี 
  ความหมายของสียุคกอนการคนพบแสงสี  SPECTRUM 
  เร่ิมแรกมนุษยไมสามารถบอกสีตาง ๆ ตามธรรมชาติตามที่ตามองเห็นได แตรับรูสี

ไดจากการสังเกตธรรมชาติทําใหความหมายของสีกับมนุษยในยุคโบราณจึงเปนเร่ืองของการจดจํา

การเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ  ตามสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มนุษยมองเห็นซ่ึงลวนมีสีสันตาง ๆ 

มากมาย มนุษยมองเห็นสีมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพต้ังแตเร่ิมแรกของการกําเนิดชีวิตกอนการ

คนพบแสงสี ซึ่งการมองเห็นสีของมนุษยทําใหมนุษยสามารถวิเคราะหและแยกรูปทรงตาง ๆ ใน

ธรรมชาติที่มองเห็นไดนั้นชัดเจนดีข้ึน  นอกจากนั้นแลวสียังสงผลตออารมณ ความรูสึกกับมนุษย

หลากหลายรูปแบบแตกตางกันออกไปตามสภาวะเชนรูสึกกลาแกรง มีพลังในการลาสัตว อบอุน 

สดช่ืน หรือโศกเศรา  เสียใจ เปนตน 

  ในสมัยดึกดําบรรพ มนุษยไดยายายามนําสีจากธรรมชาติมาใชประโยชนจาก

การนําวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติ เชน ดิน เปลือกไม สัตวบางชนิด นํามาคิดคนผสมสูตรทําใหสี

เกิดขึ้นใหมแลวนํามาใชในชีวิตประจําวันสําหรับการดําเนินชีวิตโดยเริ่มมาตั้งแตสมัยกอน 

ประวัติศาสตร จากภาพที่พบเห็นเขียนดวยสีภายในถ้ําลาสโซส  (Lascaux) ที่ประเทศฝรั่งเศส 

หรือที ่ถ้ําอัลตาไมรา (Altamira) ในสเปน จากหลักฐานทําใหเชื ่อไดว าสีกับมนุษยมีความ

เกี่ยวของกันมาชานานดวยสีมีความหมายและอิทธิพลกับมนุษยในการดํารงชีวิตดานตาง ๆ 

มากมายหลากหลายรูปแบบ 

  จากสาเหตุหนึ่งที่มนุษยรูจักนําสีมาใช เปนเพราะมนุษยมีธรรมชาติรักสวยรักงาม 

เม่ือเห็นความงามตามธรรมชาติ เชน ดอกไม ใบไม สัตว วัตถุ ตลอดจนทิวทัศนที่งดงาม มนุษยก็

อยากจะเก็บความงามเอาไว จึงไดนําเอาใบไม หินสี เปลือกหอย ฯลฯ มาประดับรางกาย และยัง

รูจักเอาดินสีและเขมามาทาตัว หรือขีดเขียนสวนที่ตองการใหงาม รวมทั้งการเขียนภาพตามผนัง

ถ้ําอีกดวย เปนการดํารงชีพและการดําเนินชีวิตในยุโบราณและยังสืบทอดกันเปนรุน ๆ จน
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กลายเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตที่มนุษยทําตอ ๆ มาจนเปนวิถีชีวิตจวบจนมาถึงในสมัย

ปจจุบัน หรือจากการสังเกตสีของทองฟาที่เปล่ียนไปในกลางวันหรือในเวลากลางคืนที่มืดมิด

สามารถบอกเวลาใหกับมนุษยในยุคนั้นได จากที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของธรรมชาติอยู

ตลอดเวลานี่เองมนุษยจึงดํารงอยูไดทามกลางธรรมชาติที่ทารุณโหดราย  และการที่ชีวิตตองดํารง

อยูไดดวยอาหาร  มนุษยในยุคโบราณหาอาหารในธรรมชาติที่เปนทั้งพืชและสัตวที่เปนอันตราย

มนุษยไดรูจักสังเกตสีของพืชและสัตวที่กินไดจึงทําใหรูจักแยกแยะอาหารที่ปลอดภัยจากพิษราย

ของพืชและสัตวรายตาง ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติทั่วไป เชนจากการสังเกตดูสีของผลไมที่เปนผลสุก

แลวนํามากิน เปนตน  

  ในทางเกษตรกรรมมนุษยสามารถสังเกตสีของดินที่จะทําการเพาะปลูก ตามพื้นที่

และฤดูกาลนั้นวามีความเหมาะสมที่จะทําการเพาะปลูกในเวลานั้นหรือไมเพื่อเปนการเตรียมดิน

สําหรับการเพาะปลูกใหไดผลเต็มที่ 

  ดังที่กลาวมาความหมายหรือความเขาใจสีในธรรมชาติของมนุษยในยุคโบราณเปน

การสังเกตการเปล่ียนแปลงไปตามวันเวลาของธรรมชาติมาอยางชานานกอนคํานิยามใด ๆ ที่จะ

เกิดข้ึน หลังจากการคนพบแสงสีแลวมนุษยก็ยังไดเรียนรูธรรมชาติ สืบทอดกันตอมา จวบจนมาถึง

ในสมัยปจจุบัน ความหมายของสีในยุคโบราณจึงเปนเร่ืองของวิถีชีวิต เร่ืองของความเปนอยูและ 

เร่ืองของธรรมชาติที่ผสานกลมกลืนกัน 
  ความหมายของสีในยุคคนพบแสงสี  SPECTRUM 
  ตอมาในศตวรรษที่ 17 มีการคนควาพิสูจนทางวิทยาศาสตร การมองเห็นสีของ

มนุษยเกิดข้ึนจากแสงตกกระทบลงบนวัตถุ แลวสะทอนภาพเขาสูกระบอกตา  ผานแกวตา  ลูกตา  

เรตินา  ประสาทตาและสมองสรางภาพข้ึน กอใหเกิดการมองเห็นเปนภาพที่มีสีสันตาง ๆ  

  เซอรไอแซค  นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักฟสิกสชาวอังกฤษ ทําการทดลองดวย

การใหแสงของดวงอาทิตยลอดผานรูเล็ก ๆ ของชองหนาตางเขามาภายในหองที่จัดเตรียมพรอม

สําหรับอุปกรณการทดลองไว เม่ือเร่ิมทําการทดลองใหลําแสงลอดเขามากอนที่ลําแสงของดวง

อาทิตยจะตกกระทบกับผนังหองซึ่งเปนฉากสีขาว นิวตันไดนําแกว ปรึซึมรูปสามเหล่ียมมาวาง

ขวางลําแสงไวแสงที่สองมาจึงเกิดการหักเห ปรากฏเปนสีตาง ๆ ข้ึน เชน มวง คราม น้ําเงิน เขียว 

เหลือง  แสด  แดง ตามลําดับ นิวตันเรียกวาสเปกตรัมของแสง สามารถมองเห็นไดตามธรรมชาติ

จากแสงสีรุงซ่ึงเกิดจากการหักเหของแสงในช้ันบรรยากาศ การทดลองคร้ังนี้ทําใหวัฒนธรรมธรรม

ความเชื่อเร่ืองสีไดเร่ิมเปลี่ยน 
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  นับจากวันนั้นเปนตนมามนุษยจึงรับรูการผสมของแสงสีในทางวิทยาศาสตร จาก

การมองเห็นซ่ึงเกิดจากการที่แสงจากแหลงกําเนิดแสงตกกระทบกับตาโดยตรง กับแสงตกกระทบ

กับวัตถุแลวสะทอนเขามายังสวนรับภาพในตา ความยาวของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในแสงที่แตกตาง

กันทําใหมองรับรูออกมาเปนสีตาง ๆ จากสาเหตุดังกลาวนี้  ระบบการผสมสี จึงจําแนกไดเปน 2 

ระบบอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตรไดดังนี้ 

  1. การผสมสีแบบบวก (Additive Colour) 

   ในดวงตามนุษย มีเซลล ที่รับแสงที่รับสีหลัก 3 สี คือ สีแดง  สีเขียว  และสีน้ํา

เงิน สงไปใหสมองแปรความหมาย  ขณะที่มองวัตถุสีขาว แลวรับรูเปนสีขาว เนื่องจากเซลลรับแสง

ดังกลาว รับแสง สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน ในปริมาณที่สมดุลกัน   หากมีปริมาณมากสมองก็จะแปล

ความวาสวางมาก หากมีปริมาณนอยก็จะแปลความวามืด  ในภาวะที่ไมมีแสงเลยก็คือการรับรู

เปนสีดําหรือมืดสนิท 

      ถาหากปริมาณของสีหลักของแสงไมสมดุลกัน  เราจะรับรูเปนเฉดสีตาง ๆ เชนสี

แดง รวมกับสีเขียวสมองก็จะรับรูเปนสีเหลือง  สีแดงรวมกับสีน้ําเงินสมองจะรับรูเปนสีมวงแดง 

และสีเขียวรวมกับสีน้ําเงินสมองก็จะรับรูเปนสีน้ําเงินเขียว สีที่มองเห็นจากหลอดไฟ  จอภาพ

คอมพิวเตอร  โทรทัศน คือตัวอยางการผสมสีแบบบวก 

  2. การผสมสีแบบลบ (Subtractive) 

   เปนการผสมสีที่เกิดจากการดูดกลืนสีของวัตถุซึ่งสําแดงเปนสี เขียวน้ําเงิน สี

มวงแดง และสีเหลือง  สีดังกลาวเมื่อใชรวมกัน จะดูดกลืนสีตรงขามนั้นไว  เชนการผสมสีน้ําเงิน  สี

ที่ถูกดูดกลืนจะเปนสีเขียวกับสีแดง   

  ตอมาการใหความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. 2542 ไดให

ความหมายของสีไว 2 ความหมายความหมายแรกหมายถึง ลักษณะของแสงสวางที่ปรากฏแก

สายตาใหเห็นเปน สีเขียว สีแดง   สีดํา สีขาวและ ในความหมายที่ 2 หมายถึง วัตถุธาตุที่ทําใหตา

มองเห็นเปน สีเขียว สีแดง สีดํา สีขาว โดยวิธีการระบาย การทา การพน ฯลฯ  

  นักฟสิกส เช่ือวา แสงเปนพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่แผกระจายไปในอากาศ ดวย

อัตราความเร็วประมาณ 186,000 ไมลตอวินาที และมีความยาวคล่ืนตางกัน  ตาของมนุษย

สามารถรับคล่ืนแสงไดเฉพาะที่มีความยาวคล่ืนระหวาง  380-760 nm (สมชาย พรหมสุวรรณ  

482)  ผลของคลื่นที่ตางกันทําใหสีที่เห็นแตกตางกันไปดวย 
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  ในความหมายที่ 2 สีวัตถุธาตุ สีเหลานี้ไมไดมาจากแสงโดยตรงแตเปนเนื้อสีที่มีอยู

มากมายหลากหลายชนิด เนื้อสีเหลานี้มีสวนผสมของสารเคมี  เนื้อสีมีความเขมขน เจือจาง 

แตกตางกันมีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืน  และสะทอนคลื่นแสงไดดี เชน เนื้อสีแดงที่มีความ

เขมขน จะไมยอมใหแสงลอดผานดูดซับคล่ืนสีอ่ืนไวหมด แตจะสะทอนคลื่นสีแดงออกมาเพียงสี

เดียว ทําใหมองเห็นเปนสีแดงนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคในการใช สีเหลานี้ไดมี

คุณสมบัติซึ่งจะผลิตข้ึนมาเปนพิเศษสามารถยึดเกาะกับส่ิงอ่ืนไดดี มีความเขมขนสูง เวลานําไปทา

กับวัตถุอ่ืน วัตถุนั้นจึงจะเปลี่ยนเปนสีอ่ืนได 
  คุณสมบัติของแสงสี 
  จากการทดลองในคร้ังนี้ทําใหทราบวาแสงสีขาวในธรรมชาตินั้นประกอบไปดวยสี

ตาง ๆ ที่มีความยาวคล่ืน ที่เรียกวาสเปกตรัม แตกตางกันต้ังแตระดับ 400-700 นาโนเมตร

ประกอบไปดวยสีที่เปนพลังงาน 

  1. สีมวง ความยาวคล่ืนอยูที่   400-450   นาโนเมตร 

     2. สีคราม,น้ําเงิน  ความยาวคล่ืนอยูที่   450-490   นาโนเมตร 

     3. สีเขียว ความยาวคล่ืนอยูที่   490-560   นาโนเมตร 

     4. สีเหลือง ความยาวคล่ืนอยูที่   560-590   นาโนเมตร 

     5. สีแสด,สีสม ความยาวคล่ืนอยูที่   590-630   นาโนเมตร 

     6. สีแดง ความยาวคล่ืนอยูที่   630-700   นาโนเมตร 

  ความยาวคล่ืนสูงกวานี้หรือตํ่ากวานี้มนุษยไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได นี้คือ

คุณสมบัติของแสงสีนอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายคุณสมบัติของสีตามความหมายทางวัตถุธาตุ

ไวดังตอไปนี้ 

  (วิรุณ ต้ังเจริญ 2535)  ไดแบงคุณสมบัติของสี ออกเปน 3 อยางคือ 

  1. สีแท (Hue) คือสีที่ยังไมไดผสมใหเกิดคาสีตางออกไป สีแทแดง คือ สีแดง

บริสุทธิ์ที่ยังไมไดมีการผสมสีอ่ืน และเปนสีพื้นฐาน 

  2. น้ําหนักสี คือสีที่สัมพันธกับความ ออน-แก ของสีใดสีหนึ่ง เราสามารถแปล

ความการลดหลั่นน้ําหนักของสีใหสัมพันธกับสีแทไดโดย ถายภาพสีแทใหเปนภาพขาวดํา แลวนํา

ภาพขาวดําของสีแท มาเปรียบเทียบกับระดับสีเทา ก็จะทราบน้ําหนักสีปกติของสีใดสีหนึ่งนั้น 

  3. ความเขมของสี มีความหมายคลายกับคาสี ซึ่งเปนสภาพบริสุทธิ์ของสีแตละสี 

เปนสีที่ไมมีคาสีเทาเจือปน ถามีคาสีเทาปนอยูก็ถือวาเปนสีที่มีความเขมตํ่า เชน สีน้ําตาล สีเนื้อ  

เปนตน 
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  ทฤษฎีสี   

  ทฤษฎี หมายถึง ความจริงที่ไดพิสูจนแลว หรือ หลักวิชาสี หมายถึง แสงที่มา

กระทบวัตถุแลวสะทอนเขาตาเรา ทําใหเห็นเปนสีตาง ๆ  

  ทฤษฎีสี หมายถึง หลักวิชาเกี่ยวกับสีที่สามารถมองเห็นไดดวยสายตา ซึ่งเกี่ยวกับ

แมสี คือ สีที่นํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม สามารถที่จะผสมสี

ใหมข้ึนมาใชเองไดโดยการใชแมสีมาผสมกันทําตามข้ันตอน แมสี มีอยู  2 ชนิด  คือ 

   1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี  3 สี คือ สีแดง สี

เหลือง และสีน้ําเงินในรูปของแสงรังสี  เปนพลังงานชนิดเดียวที่มีสี    

  2. แมสีวัตถุธาตุ  เปนสีที่ ไดมาจากธรรมชาติ  และจากการสังเคราะหโดย

กระบวนการ ทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน เปนแมสีที่นํามาใช  ในวงการศิลปะ 

วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ   
  ทฤษฎีสีของมันเซลล            
  ทฤษฎีสีของมันเซลล (Munsell’s Color Theory) เปนทฤษฎีซึ่งไดรับการกลาวขาน

และเปนที่นิยมกันเปนอยางมากทฤษฎีหนึ่ง ทฤษฎีสีของมันเซลลเกี่ยวของกับสีจากแสง สีจํานวน

มากมายในโครงสรางสี ไดสงผลไปสูงานออกแบบและงานจิตรกรรมสมัยใหมเปนอยางมาก เมท

แลนด เกรฟส (Maitland Graves) อธิบายทฤษฎีสีของมันเซลลไว 

  อัลเบิรต เอช. มันเซลล (Albert M. Munsell) ชาวอเมริกันไดเสนอทฤษีสีของเขาใน

ป ค.ศ. 1912 และเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกา  วาเปนทฤษฎีสีมาตรฐาน

สําหรับการส่ือสารความรูความเขาใจทั้งศิลปนและนักออกแบบในสาขาตาง ๆ เกรฟส กลาวถึง

ทฤษฎีสีของมันเซลลวา เหมือนกับโนตสี (color notation) มีหลักการตอไปนี้คือ แท (hue) 

น้ําหนักกสี (value) และคาสี (chroma) ในหลักการทั้ง3 อยางนี้ ไดกอใหเกิดสีอันหลากหลายข้ึน  

มันเซลลไดอธิบายหลักการ 3 อยางดังตอไปนี้ 

  สีแท 

  สีแท คือ ลักษณะสีที่มองเห็นเดนชัดแยกออกจากสีอ่ืน เชน สีแดงแยกออกจากสี

เหลือง สีเขียว หรือสีมวง เปนตน ในทฤษฎีสีของมันเซลล  สีแทคือ  สีในวงสีทั้งหมด  อัน

ประกอบดวยสีแทหลัก (principal hues) 5 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน และสีมวงเพอร

เพิล สีผสมระหวางสีแทหลักคือ  สีแทระหวางกลาง 5 สี (5 intermediate hues) ไดแก สีเหลือง

แดง สีเขียวเหลือง สีน้ําเงินเขียว สีมวงน้ําเงิน และสีแดงมวง สีแทระหวางกลางข้ันที่สอง 10 สี (10 

second intermediate hues) จํานวน 10 สี  เชน สีแดงแดงเหลือง (red-yellow red) สีเหลือง
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เหลืองเขียว (yellow-green) ฯลฯ (พิจารณาวงจรสีประกอบ)  นอกจากนั้น สีแทระหวางกลาง

พิเศษ 80 สี (80 special intermediate hues)  ไดกําหนดสีไวเปนหมายเลข 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

(หมายเลข 5  คือสีแทหลักและสีแทระหวางกลางข้ันที่ 1 และหมายเลข 10 คือสีแทระหวางกลาง

ข้ันที่ 2) 

  สีแทขางเคียง (Adjacent hues) มีความคลายคลึงกันหรือกลมกลืนกัน เชน สีน้ํา

เงินเขียว สีเขียว และสีเขียวเหลือง สีแทซึ่งอยูตรงขามกันหรือคอนขางตรงขามกันในวงจรสีแท 

(hue circuit) เชน สีแดงกับสีน้ําเงินเขียว หรือสีเขียว มีสภาพเปนสีแทตัดกัน (contrasting hues) 

  ตามทฤษฎีแมสีมีทั้งหมด มี 5 สี สีแทซึ่งอยูใกลเคียงกันมากที่สุดในวงจรสี จะมี

ความคลายคลึงกันหรือกลมกลืนกันมากที่สุด สีที่อยูใกลเคียงกวายอมมีความคลายกันมากกวา 

สวนสีแทซึ่งอยูไกลกันที่สุดในวงจรสียอมมีความแตกตางกันหรือตัดกันมาก 

 

 
 
ภาพที่ 61 วงสีทฤษฎีของมันเซลล 
 
  น้ําหนักสี 

  น้ําหนักสีคือระดับการสองสวางของสี (Value is the degree of luminosity of a 

color.) เชน คุณภาพในความแตกตางของสีแดงเขมและสีแดงออน ในภาพประกอบจะพบ

น้ําหนักกสีแสดงระยะการสองสวางที่มองเห็นได (visually equidistant values) 10 ระดับ หรือ

อาจจะเรียกวา สีกลาง (neutrals) โดยไลน้ําหนักสีจากสีดําไปสูสีขาว และสีน้ําหนักหลัก 10 ข้ัน 
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(10 principal value steps) แตละสีอาจจะแบงออกเปนสีน้ําหนักแสดงระยะการสองสวาง 10 ชั้น 

(10 equidistant value steps) อันเปนการแบงยอยลงอีกในแตละข้ันหลักและกําหนดหมายเลข

กํากับไว 1.1 , 1.2, 1.3, ..., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ..., 3.1, 3.2, ... เปนตน 

  น้ําหนักสีเทาบริสุทธิ์ (pure gray) แตละสีเรียกวา สีเปนกลาง โดยกําหนดระดับไว

ดวยตัวอักษร N ระดับความสวาง (brightness) หรือการสองสวาง (Iuminosity) กํากับหมายเลขไว 

N1/, N2/,N3/ … สําหรับ NO/ คือสีดําแท (perfect black) ซึ่งมีสภาพเปนสีที่ไรแสงคลายกับสีดํา

ในกลองมือ ตามปกติแลวสีดําที่เรามองเห็นทั่วไปหรือสีดําบนจิตรกรรม มีน้ําหนักเทากับ N1/ สวน

สีขาวแท (perfect white) จะเปนสีที่สะทอนแสงทั้งหมด แมสีขาวแทจริงอาจจะไมมีอยูก็ตาม สี

ขาวที่เราถือกันวาขาวที่สุดจากแมกนีเซียม ออกไซด (magnesium oxide) ก็มีน้ําหนัก 9.8 โดย

ปกติแลวสีขาวที่เราใชกันอยูทั่วไปจะอยูในระดับ N9/ ดังนั้น เปาหมายในการปฏิบัติ ระดับการสอง

สวางจึงกําหนดไวเพียง N1/ ถึง N9/ 

  น้ําหนักของสีหนึ่งสีใดซึ่งจะบอกความสวางหรือความมืด ตองเปรียบเทียบกับสีเทา

ในระดับน้ําหนัก (value scale) ตัวอยางเชน สีแดงซ่ึงเขมเทากับ N2/ (gray. N2/ ก็มีคาน้ําหนัก

เทากับ R2/ สีแดงที่ออนกวา R2/ ก็จะมีคาน้ําหนักเทากับ R3/, R4/,R5/ ฯลฯ 

  ถาพิจารณาในแงน้ําหนักของสีแลว สีจะมีความกลมกลืนกันเมื่อมีน้ําหนักใกลเคียง

กันดวย เชนน้ําหนัก 3 และนํ้าหนัก 4 หรือน้ําหนักสีเทากัน และในทางกลับกัน ถาสีที่มีน้ําหนักหาง

กันมาก เชน น้ําหนัก 3 กับน้ําหนัก 8 สี ก็จะมีสภาพตัดกันมากยิ่งข้ึนดวย 

 

 
           

ภาพที่ 62  แสดงคาน้ําหนักสี 
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  คาของสี 

  คูเปอร (F. G. Cooper) อธิบายมิติคาสีของมันเซลลไววา “สีสองสีอาจจะเปนสีแท

เดียวกัน เชน  สีแดงทั้งสองสี และมีน้ําหนักสีเดียวกันดวย ไมวาจะเปนความสวางหรือความมดื แต

ละสีทั้งสองอาจจะมีกําลังสี (color strength) ตางกัน สีหนึ่งอาจจะเปนสีแดงที่มีกําลังเขมแข็งและ

อีกสีหนึ่งมีกําลังที่ออนแอ ซึ่งก็คือสีแดงอมเทา (grayish red) ตางกัน ความแตกตางในมิติ 

(dimension)ซึ่งแสดงถึงระดับกําลังสีสามารถวัดตรวจสอบหรือบงชี้ได” (Gravwes, 1951 : 329) 

  เมื่อกลาวถึงคาสี (Chroma) โดยเปรียบเทียบกับสีแทและน้ําหนักสี สีแทคือสีใดสี

หนึ่ง น้ําหนักสีคือความสดใสหรือความสองสวาง (brightness of  luminosity) และคาสีคือกําลัง 

(strength) ความเขม (intensity) หรือความบริสุทธิ์ (purity) ของสี 

  ในโครงสรางทฤษฎีสีของมันเซลล ระดับข้ันคาสี (steps of chroma) คือหนวยวัด

ความเปล่ียนแปลงในสีแทระหวางมีเทากลาง (neutral gray) และความเขมสูงสุดของสีแทจาก

ภาพประกอบจะพบระดับขั้นที่แสดงหมายเลข ไลจากแกนกลางไปยังคาสีที่เขมขนที่สุดของสีแท 

ซึ่งมีระดับน้ําหนักสีแตกตางกัน และในภาพประกอบมิไดแสดงสีไวบนน้ําหนักสีระดับที่ 1 และ 9 

เพราะวาน้ําหนักสีของสีที่เขมที่สุดออนกวาน้ําสีที่ 1 และนํ้าหนักสีของสีที่ออนที่สุดก็เขมกวา

น้ําหนักสีที่ 9 

  คาสีของสีใดสีหนึ่งจะกําหนดไวดวยหมายเลข ใตหมายเลขน้ําหนักสี เชน สีแดงซ่ึง

มีน้ําหนักสีอยูกึ่งกลางระหวางสีดําและสีขาว และมี 8 ระดับข้ันคาสี ก็อาจเขียนเปนรหัส R5/8 

ความสัมพันธระหวางสีแท น้ําหนักสี และคาสี ใดก็ตาม ก็สามารถเขียนเปนรหัสไดเชนกันคือ 

   

  ตัวอยางสีเขียวอมเทาออน (light grayish green) รหัส G8/1  จะหมายถึง 

G(Hue)8Value1(Chroma) 

  ดังนั้น G 8/1  และ G5/1   จะหมายถึงวา สีสองสีนี้คือ สีแทเดียวกัน (G) และคาสี

เดียวกัน (1) แตมีน้ําหนักสีตางกัน (8 และ 5) 

  G5/4 และ G5/1  คือสีแทเดียวกัน (G)  และน้ําหนักสีและคาสีเหมือนกัน (5) แตมี

คาสีแตกตางกัน (4 และ 1) 

  Y3/2 และ P 3/2  แสดงถึงสีแทที่ตางกัน (Y และ P) แตมีน้ําหนักสีและคาสีเทากัน 

(3 และ 3, 2 และ 2) 

  สีแทบางสีจะมีระดับชั้นยาวออกไปจากแกนกลาง คือ มีจํานวนระดับข้ันคาสีมาก

นอยตางกัน ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับธรรมชาติของเนื้อสี ตัวอยางเชน คาสีของสีแดงบริสุทธิ์จะมีกําลังสี
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มากกวาคาสีของ สีเขียวบริสุทธิ์ โดยธรรมชาติของเนื้อสีหรือรงควัตถุแลว คาสีที่มีกําลังสีสูงใน

ระดับน้ําหนักสีใด น้ําหนักสีหนึ่ง จะมีคาสีตํ่าลงในระดับอ่ืน ๆ เชน คาสีสูงสุดของสีเหลืองซึ่งมี

น้ําหนักสีระดับช้ันที่ 8 จะมีกําลังสีมากกวาน้ําหนักสีเหลือง ระดับช้ันที่ 3 ในทางกลับกัน สีมวงน้ํา

เงินบริสุทธิ์ซึ่งมีน้ําหนักสีตํ่าจะมีคาสีสูงสุดที่น้ําหนักสีระดับข้ันที่ 3 คือ มีจํานวนระดับข้ันคาสี

มากกวาระดับข้ันคาสีของสีมวง น้ําเงิน ในระดับข้ันที่ 8 เปนตน ระดับน้ําหนักสีซึ่งมีคาสีสูงสุดของ

สีแทสีใดสีหนึ่งนั้น เรียกวา ระดับน้ําหนักสี “home” (home value level) 

  สีแทซึ่งนํามาใชรวมกันจะมีความกลมกลืนกันเมื่อมีคาตํ่า และจะตัดกันเมื่อมีคาสี

สูง  นอกจากนั้น  ความใกลเคียงและความแตกตางในคาสีก็มีผลตอความสัมพันธของสี 

เชนเดียวกับเร่ืองของสีแทและนํ้าหนักสี เมื่อสีแทและนํ้าหนักสีมีความแตกตางกันมากก็มีสภาพตัด

กันมาก จะมีความคลายกันมากกวาคาสีที่ตางกันมาก เชน คาสี 2 และ 8 G7/4 และ R5/6  มี

ความกลมกลืนกันมากกวา G7/2 และ R5/8 เปนตน 

  ปริมาตรสีทรงกลม 

  เปนภาพแสดงสัญลักษณมโนทัศนพื้นฐานของธรรมชาติสี  3 มิ ติ  รวมทั้ ง

ความสัมพันธระหวางสีตาง ๆ จะมีลักษณะเหมือนรูปทรงกลมดังภาพประกอบ มีรูปทรงคลาย

ตนไมที่มีกิ่งกาน ส้ันยาวแยกออกรอบตน แกนกลาง หรือ ลําตน คือแกนน้ําหนักสีดานใดดานหนึ่ง

จะมีสีแทและน้ําหนักสีเดียวกัน แตจะเพิ่มคาสีจากแกนน้ําหนักสีไปสูคาสีสูงสุด กานสี 2 กานที่มี

ความสูงระดับเดียวกัน ยอมมีน้ําหนักสีเทากันแตสีแทตางกัน  

 

 
 

ภาพที่ 63 ภาพตนไมสีของมันเซลล 
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  ทฤษฎีสีของมันเซลล สามารถสรางแนวคิดเกี่ยวกับสีในตนคริสตศตวรรษที่ 20 ได

กอใหเกิดตัวเลือกสี ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางสีแท น้ําหนักสี และคาสีจํานวนมาก 

กอใหเกิดประโยชนและการยอมรับอยางกวางขวางจนถึงปจจุบัน  
  ทฤษฎีสีของวัตถุธาตุ 
  สีวัตถุธาตุคือสีที่มนุษยผลิตข้ึนมาจากสวนผสมอ่ืน ๆ และสารเคมีตาง ๆ สําหรับ

นํามาใชประโยชนเมื่อนําแมสีวัตถุธาตุ มาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด วงจรสี ซึ่งเปนวง

สี ธรรมชาติ เรียกวา วงจรสี   (Colour Circle) ดังตอไปนี้ 

  สีข้ันที่ 1 (Primary Colors) คือ แมสี ไดแก สีแดง  สีเหลือง  สีน้ําเงิน 

 

 
 

ภาพที่ 64 แมสี 

 

  สีข้ันที่ 2 (Secondary Colors) คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 สีผสมกันในอัตราสวนที่

เทากัน จะทําให  เกิดสีใหม 3 สี คือ 

  สีแดง ผสมกับสีเหลือง  จะไดสีสม 

  สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน  จะไดสีมวง 

  สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน  จะไดสีเขียว 
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ภาพที่ 65   สีข้ันที่  2 

 

  สีข้ันที่ 3 (Intemediary Colors) คือ การนําสีข้ันที่ 1 ผสมกับสีข้ันที่ 2 ในอัตราสวน

ที่เทากัน จะไดสีเกิดใหมอีก 6  สี คือ 

  สีแดง ผสมกับ สีสม   จะไดสีสมแดง (red orange) 

  สีแดง ผสมกับ สีมวง   จะไดสีมวงแดง (red violet) 

  สีน้ําเงิน ผสมกับ สีเขียว   จะไดสีเขียวน้ําเงิน (blue green) 

  สีน้ําเงิน ผสมกับ สีมวง   จะไดสีมวงน้ําเงิน (blue violet) 

  สีเหลือง ผสมกับ สีสม   จะไดสีสมเหลือง (orange yellow) 

  สีเหลือง ผสมกับ สีเขียว  จะไดสีเขียวเหลือง (yellow green)     

 

 
    

ภาพที่ 66 สีข้ันที่ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 106  

  วรรณะของสี แบงออกเปน 2 วรรณะ คือ 

  1. สีวรรณะรอน (warm Tone Color) ในวงจรสีหมายถึง สีที่คอนไปทาง สีแดง 

และ สีสม  สีรอนจะใหความรูสึกต่ืนเตน 

  2. สีวรรณะเย็น (Cool Tone Color) ในวงจรสีหมายถึง สีที่คอนไปทาง สีน้ําเงิน 

และ สีเขียว สีเย็นจะใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น 

 

สีโทนเยน็ สีโทนรอน 

 

ภาพที่ 67 วรรณะของสี 

 

  การนําสีมาใชในงานศิลปะมีหลักการตามทฤษฎีสีตอไปนี้            

  การใชสีกลมกลืน (Harmony)หมายถึง สีที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ซึ่งไปดวยกันโดย

ไมขัดแยง หรือ เขียว เขียวน้ําเงิน เปนตน                                                                                       

  1. กลมกลืนดวยคาของน้ําหนักของสี ๆ เดียว (Total Value Harmony) คือการใชสี

ยืนเพียงสีเดียว แตมีคาหลายน้ําหนัก 

  2. กลมกลืนโดยใชสีใกลเคียง (Sympel Harmony) เปนการใชสีขางเคียงกันใน

วงจรสีซึ่งมีลักษณะสีใกลเคียงกัน เชน มวง - มวงน้ําเงิน – น้ําเงิน หรือ เขียวเหลือง – เขียว -  เขียว

น้ําเงิน                                                                                                                               

  3. สีกลมกลืนโดยใชสีคูผสม (Two Colors Mixing) หมายถึง สีคูใดคูหนึ่งที่ผสมกัน

แลวไดสีที่3 เชน สีน้ําเงิน ผสมกับสีเหลืองไดสีเขียว แลวน้ําทั้ง 3สีมาใชในงานเดียวกัน  
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  4. สีกลมกลืนโดยใชวรรณะของสี (Tone) หมายถึง นําสีในกลุมวรรณะเดียวกันมา

จัดอยูดวยกัน เชน สีในวรรณะรอน เชน แดง สม เหลือง มวงแดง หรือสีในวรรณะเย็น ไดแก น้ําเงิน 

มวง เขียว เขียวน้ําเงิน เปนตน                                                                                                                           

  การสรางสภาพสีโดยรวม (Tonality)  หมายถึง การทําใหเปนสีโดยภาพรวม หรือ

เปนโครงสีสวนใหญที่ปกคลุมหรือครอบงําสีอ่ืนอยู ถึงแมในรายละเอียดสวนอ่ืนอาจมีสีอ่ืน ๆ 

ปะปนอยูก็ตาม แตก็ไมทําใหสภาพสีโดยรวมขัดแยงกันเกินไป การใชสีโดยรวมชวยใหภาพมีความ

กลมกลืนและมีเอกภาพ                                                                                                                        

  การใชสีขัดกัน (Discord) หมายถึง การกลับคาของน้ําหนักระหวางสีแกกับสีออน 

โดยการกลับสีที่แกมาเปนสีออนดวยการผสมสีขาว หรือทําใหจางลง เพื่อใหมีน้ําหนักออนกวาอีกสี

หนึ่งที่เปนสีที่ออน แตปรับใหเปนสีแกโดยการผสมดํา หรือสีเขม เพื่อเพิ่มน้ําหนักสีใหเขมข้ึน แลว

นํามาจัดเขาดวยกันเพื่อสรางความแตกตางหรือความขัดแยงที่เหมาะสม ทําใหผลงานดูมีจังหวะ 

นาสนใจกวาการใชสีกลมกลืน 

 

ตารางที่  2 แสดงสีที่ขัดกัน 

 

 
 
 
   ระยะของสี (Perspective of Color) หมายถึง การใชสีซึ่งมีผลตอความรูสึกเร่ือง

ระยะใกลไกลของภาพ โดยการนําสีแทมาผสมใหสีหมนลงโดยการทําใหเปนสีกลาง เชน การผสมสี

ตรงกันขาม หรือสีกลาง เพื่อบงบอกระยะ ซึ่งโดยทั่วไปแบงเปน 3ระยะ คือ ระยะใกล 

(Foreground) ระยะกลาง (Middle ground) และระยะไกล (Background) โดยมีหลักการใหสีคือ 

สีระยะใกลสามารถใชสีสด หรือเขม กวาระยะที่ไกลออกไป สีที่อยูไกลออกไปมากเทาใดคาน้ําหนัก

สีก็จะออนและจะดูเปนสีกลางมากยิ่งข้ึน                                                                                             
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  จุดเดนจากสี (Dominance) หมายถึง การใชสีที่ทําใหสวนสําคัญมีความเดนชัด

สะดุดตาเปนจุดแรก หรือเปนจุดที่ดึงดูดความสนใจจากผูดูมากที่สุด การทําใหเกิดจุดเดนจะข้ึนอยู

กับการเลือกใชสี โดยอาจเลือกใชสีที่สงเสริมใหเกิดพลังสีเดน ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน

พื้น และสวนเดนหรือจุดสนใจ ซึ่งมีหลายวีธี เชน การใชสีตัดกัน หรือคูตรงขามกัน เชน พื้นสีน้ําเงิน 

จุดเดนสีเหลือง                                                                                                                                      

  สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะ และมีอิทธิพลตอความรูสึก 

อารมณ และจิตใจ ไดมากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ เรามีความเกี่ยวของสัมพันธกับสีตาง ๆ อยาง

แยกไมออก โดยที่สีจะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน  

  1. ใชในการจําแนกส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเห็นชัดเจน  

  2. ใชในการจัดองคประกอบของส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน 

การแตงกาย  การจัดตกแตงบาน  

  3. ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี เคร่ืองแบบตาง ๆ  

  4. ใชในการสื่อความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเร่ืองราว  

  5. ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพื่อใหเกิดความสวยงาม สรางบรรยากาศ

สมจริงและนาสนใจ                                                                                                                       

  6. เปนองคประกอบในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ของมนุษย                                              

  ในปจจุบันมีสีอยูมากมายถูกผลิตข้ึนมีใหเลือกใชไดหลากหลายสําหรับใชทํา

ประโยชนทั้งทางงานดานศิลปะและงานอ่ืน ๆ ตามความตองการ 
  ประเภทของสี                                                                                    
  คือประเภทของ สีที่มนุษยเปนผูผลิตข้ึนจากการผสมของสารเคมีในปจจุบันที่มีอยู

มากมายหลากหลายชนิดซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชน เพื่อส่ือความหมายแทนส่ิงตาง ๆ ส่ิงใดก็

ตามใหกับผูดูตามความคิดสรางสรรคของผูสรางงานไดดี กลาวไดวาเปนปจจัยสนับสนุนในวิถี

ชีวิตประจําวันของผูคนไดเปนจํานวนมาก ดวยประเภทของสีที่แตกตางกันนี้ การสรางสรรคงานจึง

ทําไดอยางงายดาย เชน 

  1. สีน้ํา (WATER COLOR)  

  2. สีโปสเตอร  (POSTER COLOR)     

  3. สีชอลค  (PASTEL) 

  4. สีฝุน (TEMPERA) 

  5. สีเทียน  (OIL PASTEL) 
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  6. ดินสอสี (CRAYON)  

  7. สีอะครีลิค  (ACRYLIC COLOR) 

  8. สีน้ํามัน  (OIL COLOR)  

  สีเหลานี้ถูกนํามาใชตามความคิดสรางสรรคผานการสรางสรรคและการสรางงาน

ศิลปะโดยฝมือมนุษย ความแตกตางของสีแตละชนิด ชวยเสริมคุณคางานที่ สรางสําเร็จ ทําใหเกิด

รูปแบบ และเกิดความหลากหลายมากยิ่งข้ึน   การรับรูสัมผัสสี ที่เกิดจากสารเคมีที่แตกตางกัน  

อาจทําใหเกิดความรูสึกในเร่ืองของพื้นผิวที่แตกตางกันได เชน สีน้ํา สีน้ํามัน แตสาเหตุสวนใหญสี

ยังมีอิทธิพลรับรูไดกอนเสมอ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการศึกษาเร่ือง สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

ศึกษา ความรู ความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับ ความเช่ือการใชสีของไทยที่มีผลตอการออกแบบ 

โดยวิเคราะหเนื้อหาจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย คือ 

 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา  
 ประกอบดวย 

 1. ขอมูลประเภทเอกสาร เอกสารรวบรวมจากหองสมุด อินเตอรเน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

โดยเนื้อหาที่รวบรวมประกอบดวย 

  1.1 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและคติความเชื่อของไทยในเร่ืองของสี  

  1.2 เนื้อหาที่เกี่ยวของกับสี 

 2. ขอมูลประเภทบุคคล แบงออกเปน 

  กลุมประชากรจํานวน  200  คนประกอบดวย 

                     2.1 กลุมคนทํางานดานการออกแบบ จํานวน  100  คนแบงออกเปน     

   2.1.1 สํานักชางสิบหมู จํานวน  80  คนแบงออกเปน 

    กลุมงานชางปดทองประดับกระจก 

    กลุมงานชางแกะสลักและชางไมประณีต 

    กลุมงานชางปนปูน 

    กลุมงานชางโลหะและชางศิลาภรณ 

    กลุมจิตรกรรม 

    กลุมศิลปะประยุกต 

    กลุมลายรดน้ํา 

    กลุมประติมากรรม 

    2.1.2 สถาปนิก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  จํานวน  5  คน 

   2.1.3 นักออกแบบลายผา บริษัท โตโต จํากัด จํานวน  7  คน 
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   2.1.4 นักออกแบบผลิตภัณฑ บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร จํากัด จํานวน 8 คน 

  2.2 กลุมนักศึกษาดานการออกแบบ จํานวน  100  คนแบงออกเปน   

   2.2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร ศาลายา 

จํานวน  50  คน  

   2.2.2 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จํานวน  30  คน  

   2.2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน  20  คน 

 
วิธีการเก็บขอมูล 
 รวบรวมขอมูลในรูปแบบที่เปนเอกสารโดยผูทําการวิจัยดําเนินการดวยตนเองโดย

ขอมูลในแบบสอบถามประกอบดวย 

 แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทยในแตละหมวดที่มีผลตอ

การออกแบบ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาในดานความเชื่อของ นักศึกษา 

และ บุคคลที่ทํางานดานการออกแบบและใชสถิติในการแจกแจงความเปนไปได แลวสรุปและ

นําเสนอในรูปแบบความเรียง 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการศึกษาเร่ือง สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย จะเปนการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามเร่ืองสีในคติความเช่ือไทยในหมวดตาง ๆ ที่มีผลตอการออกแบบซ่ึงแบงออกเปน

หมวดดังนี้ 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานศาสนา  (ตารางที่ 3) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานเคร่ืองแตงกาย (ตารางที่ 4) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานที่อยูอาศัย (ตารางที่ 5) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานศิลปะ (ตารางที่ 6) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานของใชในชีวิตประจําวัน (ตารางที่ 7) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานการละเลน (ตารางที่ 8) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานอาหาร (ตารางที่ 9) 

 สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย ดานวรรณกรรม 

 โดยนําเสนอในรูปแบบตารางตามลําดับดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน  2 กลุม คือ นักศึกษา 

และคนที่ทํางานดานการออกแบบ โดยผลจากการวิเคราะหดังกลาวในคร้ังนี้จะชวยใหผลของ

การศึกษาในคร้ังนี้นาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลจากวัฒนธรรมคติความเชื่อในรูปแบบตาง ๆ ตามหัวขอที่

ผูวิจัยระบุโดยจะทําการวิเคราะหในรูปสถิติที่เปนตารางตามความเชื่อดังนี้ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเชื่อเร่ือง  สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานศาสนา 

 

ความเชื่อ มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. สีขาวดานศาสนาหมายถึงความบริสุทธิ,์สะอาด ถา ทานไม

ใสชุดสีขาวไปปฏิบัติธรรมมีผลตอการปฏิบัติธรรมมาก

เพียงใด 

55 47 44 20 34 

2. สีดําดานศาสนาหมายถงึความโศกเศราไวทุกข  ดังนัน้ธูปสี

ดําใหใชสําหรับบูชาพระราหแูละใชในศพ  เทานัน้ 

60 66 44 12 18 

3. สีเหลืองดานศาสนาหมายถงึความเมตตา,สันติ ถาพระไมใส

จีวรสีเหลืองทานจะรูสึกวาไมนานับถือใชหรือไม 

51 62 57 14 16 

4. สีแดงดานศาสนาหมายถึงกิเลส,ไรศีลธรรม,ความโหดราย 

ถาทานบูชาเสด็จพอ ร.5 โดยใชกุหลาบสีแดงทานจะรูวา

ทานเปนคนมกีิเลส ทานเชื่อมากนอยเพียงใด 

25 57 36 34 48 

5. สีเขียวดานศาสนาหมายถึงความหวัง,การเติบโตผอนคลาย 

ถาทานนัง่สมาธิในปาจะทําใหทานนั่งสมาธิไดผลดีที่สุดแค

ไหน 

45 73 51 22 9 

 

 จากตารางแสดงใหเห็นวา 

 คนจํานวน  54 % เช่ือวาสีมีความสําคัญในทางศาสนา   

 คนจํานวน  23 % มีความเชื่อปานกลางในเร่ืองของสีในทางศาสนา 

 คนจํานวน  23 % มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยในทางศาสนา  
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเช่ือเร่ือง สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานเคร่ือง

แตงกาย 

 

ความเชื่อ มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

6. สีขาวดานการแตงกายหมายถึงความอาลัย,ความรัก การ

สวมชุดสีขาวไวทุกขเปนการแสดงถึงความรัก ความอาลัยได

เหมาะสมกวาสีอ่ืน ทานเหน็ดวยมากแคไหน 

42 61 60 22 15 

7. สีดําดานการแตงกายหมายถึงลึกลับ,ซอนเรน,ไวทุกข การ

ใสชุดสีดําแสดงความรูสึกสญูเสียแตถาทานแตงกายสีอ่ืน

ทานจะมีความรูสึกเชนเดียวกับสีดํา ทานเห็นดวยมากแค

ไหน 

29 55 60 36 20 

8. สีน้ําเงินดานการแตงกายหมายถงึราเริงสดใส เส้ือผาทีเ่ปนสี

ฟาสวนใหญมกัจะเปนของเด็กเปนสวนใหญ ทานเห็นดวย

มากแคไหน 

31 54 78 24 13 

9. สีเหลืองดานการแตงกายหมายถงึกระฉับกระเฉง,วองไว ถา

ทานใสชุดสีเหลืองแสดงวาทานจะเปนคนที่ทาํงานเกง ทาน

เห็นดวยมากแคไหน 

23 47 55 45 30 

10. สีแดงดานการแตงกายหมายถึงรอนแรง,ต่ืนตา,เราใจ ถา

ทานเห็นผูหญิงใสชุดสีแดงทานจะรูสึกชอบที่จะมอง ทาน

เห็นดวยมากแคไหน 

48 63 56 26 7 

11. สีเขียวดานการแตงกายหมายถึงสงบสุข ถาทานใสเส้ือสี

เขียวทานจะสีความรูสึกไมสบายใจทานเหน็ดวยมากแคไหน 

23 49 59 43 26 

12. สีชมพูดานการแตงกายหมายถึงความออนหวาน

,ละเอียดออน ทานมักจะเหน็คนที่ไปงานแตงสวนใหญ

มักจะใสสีชมพูเพื่อเปนการใหเกียรติเจาภาพ ทานเหน็ดวย

มากแคไหน 

47 62 62 24 5 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 

ความเชื่อ มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

13. สีมวงดานการแตงกายหมายถึงสงาผาเผย,หรูหรา ถาทาน

ใสเส้ือผาสีมวงทานจะมีความรูสึกวาทานเปนไฮโซ ทานเห็น

ดวยมากแคไหน 

28 51 72 36 13 

14. สีสมดานการแตงกายหมายถึงเบิกบาน,กระปร่ีกระเปรา ถา

ทานใสรองเทาสีสมทานจะรูสึกวาทานเปนคนที่ดูสดใส ทาน

เห็นดวยมากแคไหน    

29 59 62 32 18 

15. สีเทาในดานการแตงกายหมายถงึการอนุรักษ,สบาย,

เทคโนโลยี ถาทานใชกระเปาถือเทาทานจะเปนคนนาํสมัย 

ทานเห็นดวยมากแคไหน 

25 54 71 33 17 

16. สีน้ําตาลดานการแตงกายหมายถึงเชื่อถือ,ไววางใจ ถาทาน

ใสเส้ือสีน้ําตาลทานจะดูนานับถือทานเหน็ดวยมากแคไหน 

26 45 81 30 18 

17. สีฟาดานการแตงกายหมายถึงสดใส,ออนหวาน ถาทานใส

เส้ือสีฟาทานจะดูออนเยาวทานเหน็ดวยมากแคไหน 

34 67 69 19 11 

 

 คนจํานวน 44 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญมากกับการแตงกาย 

 คนจํานวน 33 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญปานกลางกับการแตงกาย  

 คนจํานวน 23 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยกับการแตงกาย 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเชื่อเร่ือง  สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานที่อยูอาศัย 

   

ความเชื่อ มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

18. สีขาวดานที่อยูอาศัยหมายถึงความสวางของจิตใจ การใชสี

ขาวทาหองจะทําใหรูสึกกวางข้ึนและสวางข้ึนทานเห็นดวย

มากแคไหน 

60 70 55 9 6 

19. สีดําดานที่อยูอาศัยหมายถงึการไวทุกข ถาทานทาบานเปน

สีดําทานจะรูสึกที่โศกเศรา หดหู ทานเหน็ดวยมากแคไหน 

59 64 53 15 9 

20. สีน้ําเงินดานทีอ่ยูอาศัยหมายถึงไมปลอดภัย,หมดกําลังใจ 

ถาบานของทานเปนสีน้าํเงนิทานจะรูสึกวาไมอยากเขาพกั

อาศัยทานเหน็ดวยมากแคไหน 

25 66 71 22 16 

21. สีเหลืองดานทีอ่ยูอาศัยหมายถึงสวาง สดใส ที่อยูอาศัยสวน

ใหญเหมาะทีจ่ะทาสีนี ้ทานเห็นดวยมากแคไหน 

28 69 78 17 8 

22. สีแดงดานที่อยูอาศัยหมายถึงรุนแรง ฉุนเฉียว ถาทานเห็น

อาคารที่มีสีแดงทานจะรูสึกถึงความวุนวายภายในอาคาร

ทานเห็นดวยมากแคไหน 

42 71 59 21 7 

23. สีเขียวดานที่อยูอาศัยหมายถึงหมดอาลัยตายอยาก ตาม

หลักฮวงจุยถาเปนสีเขียวตามธรรมชาติเปนสีที่สงผลในทาง

ดีแตถาเปนสีที่ผสมเองจะไมดีทานเห็นดวยมากแคไหน 

28 53 65 32 22 

24. สีชมพูดานที่อยูอาศัยหมายถึงการทะเลาะวิวาท คนทั่วไป

จะคิดวาหองสีชมพหูมายถงึความสุขแตตามหลักฮวงจุย

แลวสีชมพูเปนสีแหงการมปีากเสียงไดงายทานเหน็ดวยมาก

แคไหน 

26 30 74 43 27 

25. สีมวงดานที่อยูอาศัยหมายถึงความกงัวล ถาทานเห็นบาน

ของเพื่อนทานเปนสีมวงทานรูสึกกังวลในตัวเพื่อนของทาน 

ทานเห็นดวยมากแคไหน 

22 47 75 42 14 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

   

ความเชื่อ มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

26. สีสมดานที่อยูอาศัยหมายถงึอบอุน ถาทานอยูในหองสีสม

ทานจะไมรูสึกหนาวในฤดูหนาวทานเหน็ดวยมากแคไหน 

27 53 73 34 13 

27. สีเทาดานที่อยูอาศัยหมายถงึสบาย ผอนคลาย หองที่เปนสี

เทาควรเปนหองนัง่เลนทานเห็นดวยมากแคไหน 

24 56 84 22 14 

28. สีน้ําตาลดานที่อยูอาศัยหมายถึงความแหงแลง,ไมสดช่ืน 

อาคารทีท่าดวยสีน้ําตาลเม่ือทานมองแลวจะรูสึกไมสดช่ืน

ทานเห็นดวยมากแคไหน 

32 60 80 21 7 

29. สีฟาดานที่อยูอาศัยหมายถงึความสดชื่น หองของเด็กผูชาย

มักจะเปนสีฟาเพื่อตองการใหเด็กรูสึกสดชื่น ทานเห็นดวย

มากแคไหน 

41 78 60 18 3 

 

 คนจํานวน 47 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญมากกับที่อยูอาศัย 

 คนจํานวน 35 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญปานกลางกับที่อยูอาศัย  

 คนจํานวน 18 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยกับที่อยูอาศัย 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเชื่อเร่ือง  สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานศิลปะ 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

30. สีขาวดานศิลปะหมายถึงความสะอาด,บริสุทธิ์,ออนวัย 

ภาพวาดดอกไมสีขาวจะใชสีดําระบายแทนส่ือถึงสัญลักษณ

ของความสะอาด บริสุทธิ์ทานเห็นเปนจริงมากแคไหน 

50 55 60 23 12 

31. สีดําดานศิลปะหมายถึงความเศรา,ความตาย,ความกลัว 

การจัดภาพโฆษณารณณรงคตอตานยาเสพติดใชโทนสีดํา

แสดงถึงความกลัวทานเห็นเปนจริงมากแคไหน 

52 65 61 16 6 

32. สีน้ําเงินดานศิลปะหมายถึงเวิ้งวาง,กวางขวาง,มั่นคง การใช

สีน้ําเงินระบายรูปทรงจะทําใหรูปทรงหนักข้ึนทานเห็นดวย

มากแคไหน 

40 74 65 19 2 

33. สีเหลืองดานศิลปะหมายถึงราเ ริง ,สดใส ,สวางไสว ,มี

ชีวิตชีวา ภาพพระจันทรเต็มดวงบนทองฟาที่มืดมิดส่ือถึง

ความสนุกสนานราเริงทานเห็นดวยมากแคไหน 

48 54 65 25 8 

34. สีแดงดานศิลปะหมายถึงต่ืนเตน,มีอํานาจ,แข็งแกรง ถาเรา

ทําปายโฆษณาเพื่อใหคนสนใจในภาพควรใชโทนสีแดงใน

การออกแบบเปนสวนใหญทานเห็นดวยมากแคไหน 

44 67 67 19 3 

35. สีเขียวดานศิลปะหมายถึงความสมบูรณ,ซื่อสัตย ภาพปาที่

ถูกตัดทําลายแลวแสดงถึงความสมบูรณของปาในอดีตทาน

เห็นดวยมากแคไหน 

36 71 64 20 9 

36. สีชมพูดานศิลปะหมายถึงความรัก  ออนหวานการใช

สัญลักษณดอกกุหลาบสีชมพูเปนการส่ือความหมายถึง

ความรักทานเห็นดวยมากแคไหน 

54 68 62 21 5 

37. สีมวงดานศิลปะหมายถึงเศรา,ผิดหวัง ถาทานซื้อภาพ

จิตรกรรมที่มีโทนสีมวงทานสามารถรับรูถึงความรูสึกของผู

วาดวากําลังเศราทานเห็นดวยมากแคไหน 

25 64 72 24 15 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

38. สีเทาดานศิลปะหมายถึงออนโยน,เศรา,สงบ อารมณของตัว

การ ตูนแอนนิเมชั่นในบทที่ เศราจะใชโทนสีเทาแสดง

ความรูสึกทานเห็นดวยแคไหน 

36 68 70 20 6 

39. สีเทาดานศิลปะหมายถึงออนโยน,เศรา,สงบ อารมณของตัว

การ ตูนแอนนิเมชั่นในบทที่ เศราจะใชโทนสีเทาแสดง

ความรูสึกทานเห็นดวยแคไหน 

42 61 68 24 5 

40. สีน้ําตาลดานศิลปะหมายถึงเกา,แหงแลง ภาพวาดที่ใชแทน

คนสามัญชนทั่วไปเปนภาพทีใชโทนสีน้ําตาลทานเห็นดวย

แคไหน 

34 60 76 21 9 

 

 คนจํานวน 53 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญมากกับศิลปะ 

 คนจํานวน 33 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญปานกลางกับศิลปะ 

 คนจํานวน 14 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยกับศิลปะ 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเชื่อเร่ือง  สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย  ดานของใช

ในชีวิตประจําวัน 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

41. สีขาวดานของใชในชีวิตประจําวนัหมายถึงความบริสุทธิ์

,สันติภาพ ถาทานใชผาเช็ดปากสีขาวท่ีไมใชสีขาวทานจะ

รูสึกไมปลอดภัยทานเห็นดวยมากแคไหน 

39 59 58 27 17 

42. สีดําดานของใชในชีวิตประจาํวนัหมายถึงความมืด,ชั่วราย 

ดังนัน้ทานคิดวาสีรถของทานไมควรเปนสีดํา ทานเหน็ดวย

มากแคไหน 

25 57 61 25 32 

43. สีแดงดานของใชในชีวิตประจําวนัหมายถึงความรัก ถาเรา

ซื้อของขวัญใหเพื่อนควรเปนสีแดงจึงดีกวาสีอ่ืนทานเหน็

ดวยมากแคไหน 

36 50 74 28 12 

44. สีเขียวดานของใชในชวีิตประจําวนัหมายถึงความเยือกเย็น 

ถาทานใชแปรงสีฟนสีเขียวทานจะรูสึกวาทานแปรงฟน

สะอาดทานเหน็ดวยแคไหน 

22 54 73 26 25 

45. สีชมพูดานของใชในชวีิตประจําวนัหมายถึงความรัก

,ออนหวาน ถาทานใชลิปสติกที่เปนสีชมพูแสดงวาทาน

กําลังมีความรัก ทานเหน็ดวยแคไหน 

36 54 64 31 15 

46. สีมวงดานของใชในชีวิตประจําวนัหมายถึงลึกลับ ทานคิดวา

คนที่มีของใชในบานสวนใหญเปนสีมวง มคีวามผิดปกติ

ทางดานจิตใจ ทานเหน็ดวยมากแคไหน 

31 49 73 26 21 

47. สีสมดานของใชในชีวิตประจาํวนัหมายถึงกําลังวังชา ถา

ทานออกกาํลังกายโดยใชอุปกรณออกกําลังเปนสีอ่ืนจะทํา

ใหทานรูสึกไมแข็งแรงทานเห็นดวยมากแคไหน 

26 55 61 32 26 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

48. สีเทาดานของใชในชีวิตประจําวนัหมายถึงโศกเศรา ถาทาน

ใชรถสีเทาทานจะรูสึกไมปลอดภัยทานเหน็ดวยมากแคไหน 

29 48 59 36 29 

49. สีน้ําตาลดานของใชในชีวิตประจําวนัหมายถึงโออา,หรูหรา 

แตถาทานใสรองเทาสีแดงกแ็สดงวาทานไมมีรสนิยมทาน

เห็นดวยมากแคไหน 

29 43 65 37 26 

 

 คนจํานวน 41 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญมากกับของใชในชีวิตประจําวัน 

 คนจํานวน 33 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญปานกลางกับของใชในชีวิตประจําวัน 

 คนจํานวน 26 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยกับของใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122  

ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเชื่อเร่ือง  สีในวัฒนธรรมคติความเช่ือไทย  ดาน

การละเลน 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

50. สีขาวดานการละเลนหมายถึงความคดโกง,พายแพ ในการ

แขงขันชกมวยการโยนผาสีอ่ืนที่ไมใชสีขาวก็หมายถึงการ

ยอมแพเชนกันทานเห็นดวยมากแคไหน 

30 47 60 38 25 

51. สีดําดานการละเลนหมายถึงความซ่ือสัตย ถาตัวละคร

แตงหนาสีดําทานจะรูสึกวาเขาเปนคนไมดีทานเห็นดวยมาก

แคไหน 

25 56 66 36 17 

52. สีน้ําเงินดานการละเลนหมายถึงความอํามหิต,ดีงาม ถาตัว

ละครงิ้วทาหนาสีฟามักจะเปนเทวดาหรืออสูร ทานเห็นดวย

มากแคไหน 

31 59 69 31 10 

53. สีแดงดานการละเลนหมายถึงความกลาหาญ ในการแสดง

งิ้วถาตัวละครทาหนาหนาสีแดงจะเปนกวนอูแตถากวนอู

แตงหนาสีอ่ืนทานจะรูสึกไมแตกตางจากเดิมทานเห็นดวย

มากแคไหน 

28 56 73 30 14 

54. สีเขียวดานการละเลนหมายถึงความชั่วราย คนสวนใหญจะ

รูสึกวาสีเขียวคือส่ิงที่ดีแตในการแสดงงิ้วคนที่ทาหนาสีแดง

คือ ความช่ัวรายทานเห็นดวยมากแคไหน 

35 48 68 36 13 

 

 คนจํานวน 41 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญมากกับการละเลน 

 คนจํานวน 34 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญปานกลางกับการละเลน 

 คนจํานวน 25 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยกับการละเลน 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123  

ตารางที่ 9 ตารางแสดงจํานวนคนที่มีความเชื่อเร่ือง  สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานอาหาร 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

55. สีขาวดานอาหารหมายถึงความสะอาด ถาทานรับประทาน

อาหารที่เปนสีขาวทานจะรูสึกวาไดรับสารอาหารไมครบ

ทานเห็นดวยมากแคไหน 

47 46 61 29 17 

56. สีดําดานอาหารหมายถึงความสกปรก ทานคิดวาขนมเปยก

ปูนที่เปนสีดําดูไมนารับประทานทานเหน็ดวยมากแคไหน 

27 53 57 38 25 

57. สีน้ําเงินดานอาหารหมายถึงไมสะอาด,โศกเศรา ทานคิดวา

ขนมชั้นทีท่ําจากดอกอัญชนัดูไมเปนสิริมงคลทานเหน็ดวย

มากแคไหน 

24 48 58 37 33 

58. สีเหลืองดานอาหารหมายถึงสูงสง ดังนัน้อาหารที่มีสีเหลอืง

ควรใชในงานที่เปนมงคลเทานัน้ 

43 50 65 22 20 

59. สีแดงดานอาหารหมายถึงเจริญอาหาร ถารับประทาน

อาหารที่มีสีแดงทําใหคนรับประทานเปนโรคอวนทานเหน็

ดวยมากแคไหน 

25 49 68 34 24 

60. สีเขียวดานอาหารหมายถึงสุขภาพแข็งแรง,ปลอดภัย เมือ่

ทานรับประทานอาหารทีเ่ปนสีเขียวทานจะรูสึกวาไดรับ

สารอาหารครบทานเห็นดวยมากแคไหน 

37 67 55 24 17 

61. สีชมพูดานอาหารหมายถึงหวาน,นารับประทาน ถาทาน

ทานอาหารที่เปนสีชมพูทานจะรูสึกวาทานหุนดีข้ึน ทานเห็น

ดวยมากแคไหน 

34 48 65 34 19 

62. สีสมดานอาหารหมายถึงนารับประทาน ถาแกงสมเปนสี

เขียวทานจะรูสึกไมกลารับประทาน 

36 57 56 29 22 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

 

ความเชื่อ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

63. สีเทาดานอาหารหมายถึงไมสบายใจ ถาอาหารเปนสีเทา

หมายถงึการข้ึนราทานเหน็ดวยมากแคไหน 

33 66 58 22 21 

64. สีน้ําตาลในการออกแบบทางดานอาหารหมายถึงรสชาด

หวาน ถาเคกในงานแตงงานเปนสีน้าํตาลทานจะรูสึกวาไม

นารับประทานทานเห็นดวยมากแคไหน 

33 54 67 26 20 

 

 คนจํานวน 44 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญมากกับอาหาร 

 คนจํานวน 30 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญปานกลางกับอาหาร 

 คนจํานวน 26 %  ที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอยกับอาหาร 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 
  

 จากการศึกษาเร่ือง "สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย" มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

เปนมาของคติความเชื่อเร่ืองของสีในสังคมไทย ที่มีผลตอการออกแบบในดานตาง ๆ  

 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการ ศึกษารวบรวมขอมูลจาก

เอกสารตาง ๆ และใชแบบสอบถามในการถามถึงความเช่ือของกลุมคนที่มีควาเก่ียวของกับการ

ออกแบบดานตาง ๆ และนักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยจะแบงประเภทของวัฒนธรรมคติความเชื่อไวดังนี้ 

 1. สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานศาสนา  (ตารางที่ 3) จากตารางแสดงใหเห็น

วาคนสวนใหญเช่ือวาสีมีความสําคัญในการปฏิบัติตนในทางศาสนา และยังบอกถึงอารมณ

ความรูสึก ความคิด และคนสวนใหญยังยึดติดอยูในความเช่ือในเร่ืองของสีอยู  เชน การใชธูปสีดํา 

ตองใชในงานศพและใชบูชาราหูเทานั้น  แตสวนนอยมองวาการปฏิบัติของตนอยูที่ใจมากกวา เชน

การไมใสชุดสีขาวไปปฏิบัติ ก็สามารถปฏิบัติธรรมไดเปนอยางดี  หรือแมแตการบูชาส่ิงศักสิทธิด์วย

กุหลาบสีแดงก็เปนคนมีศีลธรรมไดเพราะถาจิตใจของเขาดี 

 2. สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานเคร่ืองแตงกาย (ตารางที่ 4) จากตารางแสดง

ใหเห็นวาคนสวนใหญเชื่อวาสีมีความสําคัญในการแตงกายและสามารถดึงดูดสายตาของคนให

มองมายังตนเองได เชน ถาใสเส้ือผาสีแดงก็จะมีคนมองมาที่ตัวคนใสเปนอันดับแรกและยัง

สามารถบอกถึงพฤติกรรมของคนใสดวย เชน ถาไปงานศพก็ตองใสชุดสีดํา สีขาว หรือสีหมน 

เพราะถาใสชุดสีฉูดฉาดก็จะดูวาไมถูกกาลเทศะหรือไมใหเกียรติเจาภาพแตก็มีคนสวนนอยเช่ือวา

การแตงกายและสีไมสามารถบอกความรูสึกของคนใสและคนท่ีมองมาได เชนถาใสเส้ือผาสี

น้ําตาลทานจะดูนานับถือแตความเปนจริงการกระทําของคนตางหากที่ดูนานับถือมากวาเส้ือผา 

เพราะถาคน ๆ นั้นทําตัวนานับถือจะใสสีอะไรก็นานับถือ หรือแมแตการใสเส้ือผาสีดําก็ไมจําเปน

วาตองไปงานศพเทานั้น แตสามารถใสไปงานสังสรรคไดเพราะสีดําเปนสีที่เปอนยาก หรือถาทาน

ใสชุดสีมวงทาจะอยูในกลุมของคนช้ันสูง ที่ชอบความหรูหรา หรือ ถาทานแตงกายดวยสีเหลือง(สี

ของไทยสีเหลืองคือสีนวลจันทร เหลืองรง เหลืองทอง จําปา) ทานจะเปนคนทํางานเกง เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126  

 3. สีในวัฒนธรรมคติความเช่ือไทย ดานที่อยูอาศัย (ตารางที่ 5) จากตารางแสดงให

เห็นวาสีมีความสําคัญมากตออยูอาศัย เพราะเราจะมีความเชื่อวา สีของที่อยูอาศัยทําใหชีวิตดีข้ึน 

เห็นแลวเกิดความสบายใจ ทําใหบานดูกวางข้ึนไมคับแคบ นาอยู และยังสงผลไปในทางที่ดีแกชีวิต

ของผูอาศัยดวย เชน การใชสีขาว(สีของไทยสีขาวคือสีขาวผอง) ทาหองจะทําใหรูสึกวาหองกวาง

และสวางข้ึน หรือ สีของหองที่เปนสีเขียว ก็ทําใหผูอยูอาศัยรูสึกสดชื่นไดเหมือนกัน และยังไมทําให 

รูสึกวาหมดอาลัยตายอยากอีกดวย หรือแมแตการทาหองดวยสีชมพูก็ไมทําใหผูอยูมีปากเสียงกัน

แตอาจทําใหรักกันมากข้ึนดวยก็ได แตถาเลือกสีผิดอาจทําใหชีวิตเศราหมองได เชน  ถาทาสีบาน

ดวยสีดําจะทําใหรูสึกวาบานหลังนี้จะมีแตความโศกเศรา  

 4. สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานศิลปะ (ตารางที่ 6) จากตารางแสดงใหเห็นวา 

สีมีความสําคัญมากกับงานศิลปะเพราะงานศิลปะสวนใหญจะเนนที่สีเปนหลัก และสีในงานศิลปะ

ก็สามารถแสดงถึงอารมณและความรูสึกของผูถายทอดได เชน การใชสีแดงในการทําปายโฆษณา

ทําใหปายโฆษณานาสนใจและเปนจุดเดนในการดึงดูดสายตาคนได หรือแมแตการตูนแอนนิเมช่ัน 

ถาตองการใหตัวการตูน ราเริง สนุกสนาน ก็จะใชสีที่สดใส เปนตน แตบางคนที่มีความเช่ือวาสีมี

ความสําคัญนอยตองานศิลปะเพราะความเชื่อในเร่ืองของสีในงานศิลปะอยูที่มุมมองของนัก

ออกแบบมากกวาความเช่ือ 

 5. สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานของใชในชีวิตประจําวัน (ตารางที่ 7) จาก

ตารางแสดงใหเห็นวาสีมีความสําคัญมากกับของใชในชีวิตประจําวัน เพราะสีบางสีบงบอกถึง

ความสะอาดและบริสุทธิ์ของตัวเองไดเชน บนโตะอาหารถาผาเช็ดปากเปนสีขาวคนใชก็จะมั่นใจ

ในการใช เพราะคิดวาผาสะอาด หรือการทาปากดวยสีชมพูก็สามารถบอกไดวาคนที่ทาเปนคนที่

กําลังมีความรัก หรืแมแตการใชรถสีดําก็ทําใหรูสึกไมปลอดภัย แตคนที่มีความเช่ือวาสีมี

ความสําคัญนอยในดานของใชในชีวิตประจําวันมีความคิดวาจะใชสีอะไรก็ไดข้ึนอยูกับความพอใจ

ของคน ๆ นั้นไมจําเปนตองเนนอะไรใหมากนัก 

 6. สีในวัฒนธรรมคติความเช่ือไทย ดานการละเลน (ตารางท่ี 8) จากตารางแสดงให

เห็นวาสีมีความสําคัญมากตอการละเลนเพราะ สีในการละเลนบงบอกวาใครคือคนดีใครคือคนไม

ดี เชน ตัวละครแตงหนาสีดํา แสดงวาตัวละครตัวนั้นเปนคนซ่ือสัตย  หรือตัวละครแตงหนาสีแดงก็

จะหมายถึงกวนอู ซึ่งเปนตัวละครฝายดี สวนคนที่มีความเชื่อวาสีมีความสําคัญนอย เพราะ

การละเลนบางอยางก็ไมจําเปนตองดูที่สี เชน ในการชกมวยมีความเชื่อวาการโยนผาขาว หมายถึง

การยอมแพแต บางคนคิดวาการโยนผาสีอ่ืนข้ึนบนเวทีถึงแมจะไมใชสีขาวก็คือ การยอมแพ 

เชนเดียวกัน 
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 7. สีในวัฒนธรรมคติความเชื่อไทย ดานอาหาร (ตารางที่ 9) จากตารางแสดงใหเห็นวา 

สีมีความสําคัญมากตออาหารที่เรารับประทานเพราะสีของอาหารบอกไดวาอาหารนั้นมีคุณคา

ทางดานสารอาหาร และ สามารถดึงดูดใหผูพบเห็นตัดสินใจรับประทานได เชน ถาอาหารมีสีเขียว

ก็จะทําใหเราเห็นวาเราไดรับสารอาหารที่มีคุณคาตอสุขภาพ หรือ ถาอาหารมีสีเทาก็หมายถึงการ

ข้ึนราของอาหารและถารับประทานเขาไปอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได และคนที่มีความเชื่อ

วาสีมีความสําคัญนอยตออาหาร เพราะสีของอาหารบางสีก็ไมไดเปนตัววัดวาอาหารชนิดนั้นไมนา

รับประทาน เชน  อาหารที่มี สีดําอาจจะไมสกปรกก็ได อยางเชน  ขนมเปยกปูนที่ทําจาก

กะลามะพราว หรือขนมชัน้ที่ทําจากดอกอัญชัน 

 8. สีในวัฒนธรรมคติความเช่ือไทย ดานวรรณกรรม ผูวิจัยไมไดทําแบบสอบถาม 

เพราะผูวิจัยศึกษาคนควาแลววา ความเชื่อเร่ืองสีในทางวรรณกรรมมักจะเปนผลมาจากการนําเอา

ความเชื่อของเร่ืองอ่ืน ๆ มาประยุกต แลวนํามาแตงเปนวรรณกรรม เชน ในเร่ือง นิทราชาคริต พระ

ราชนิพนธของ สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงนิพนธเกี่ยวกับสีของชุดคูบาวสาว 

และเคร่ืองประดับที่ใส เมื่อถอดความออกมาแลวไดความหมายวา 

  วันเสาร  แตงตัวดวยสีมวง ใชนิลเปนเคร่ืองประดับ 

  วันอาทิตย แตงตัวดวยสีแดง ใชพลอยแดงเปนเคร่ืองประดับ 

  วันจันทร แตงตัวดวยสีขาว ใชมุกดาหรือ โอปอลเปนเคร่ืองประดับ 

  วันอังคาร แตงตัวดวยสีชมพู ใชหินปะการังสีแดงออน 

  วันพุธ แตงตัวดวยสีเขียว ใชมรกตเปนเคร่ืองประดับ 

  วันพฤหัส แตงตัวดวยสีเหลือง ใชเปนเคร่ืองประดับไพทูรย 

  วันศุกร แตงตัวดวยสีน้ําเงิน ใชเพชรเปนเคร่ืองประดับ 

 เปนความเชื่อที่ไดมาจากสีของเคร่ืองประดับที่ใสประจําวันตามหลักโหราศาสตรไทยที่

ใชกันอยูในปจจุบันอันเปนหลักที่ไดทําการตรวจสอบแลว  หรือในวรรณกรรมเกา ๆ มีปรากฏเร่ืองสี

ประจําวันอยูหลายเร่ือง เชน ในสวัสดิรักษา ของสุนทรภู กลาวถึงเคร่ืองทรงของพระมหากษัตริยไววา 

  อนึ่งภูษาผาทรงณรงครบ 

 มีใหครบเคร่ืองเสร็จทั้งเจ็ดสี  

 วันอาทิตยสิทธิโชคโฉลกสี 

 เอาเคร่ืองสีแดงทรงเปนมงคล 

 วันจันทรนั้นควรมีนวลขาว 

 จะยืดยาวชันษาสถาผล 
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 อังคารมวงชวงงามสีครามปน 
 เปนมงคลขัตติยาไมราคี 
 วันพุทธสุดดีทรงสีแสด 
 ทั้งเหลือบแปดปนซับสลับสี 
 พฤหัสจัดเคร่ืองเขียวเหลืองดี 
 วันศุกรสีเมฆหมอกออกสงคราม 
 วันเสารทรงสีดําจะลํ้าเลิศ 
 แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะลํ้าเลิศ 
 หนึ่งพาชีข่ีขับประดับงาม 
 ใหตองตามสีสันจึงกันภัย 
 จากวรรณกรรมดังกลาวบอกถึงเร่ืองสีประจําวันที่ใชในเร่ืองของเครื่องแตงกายของ 
พระมหากษัตริยในอดีต                                                                                                                                  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวาความเชื่อในเร่ืองของวรรณกรรมเปนความเชื่อที่อางถึงความเชื่อ
ในดานอ่ืน ๆ มาแตงเปนวรรณกรรม 
 จะเห็นไดวาความเช่ือเร่ืองสีในวัฒนธรรมคติความเช่ือของไทยในแตละดานก็ยังมีการ
ใชชื่อสีไทยในการเรียกชื่อสี เชน ความเช่ือในดานเคร่ืองแตงกายยังมีการใชเรียกสีฟาวาสีคราม 
ความเช่ือในดานศิลปะยังมีการใชสีไทยในการตกแตง เชน การใชสีในการตกแตงภาพจิตกรรมฝา
ผนังโบสถในวัดตาง ๆ ความเช่ือในดานของใชในชีวิตประจําวันเรียกสีแดงวาสีดินแดง ในการทํา
ถวยชามดินเผา สวนความเชื่อดานอาหารมีการเรียกช่ือของสีตามชนิดของวัสดุที่นํามาใช เชน สี
เขียว เรียกวา สีเขียวใบเตย หรือ ตองออน สีน้ําเงิน เรียกวา สีดอกอัญชัน สีดํา เรียกวา สีดําถาน 
เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาความเชื่อของสีในการออกแบบงานโฆษณาทุกประเภท เพราะกลุมเปาหมาย
มีความสําคัญ ความเข่ือเปนส่ิงจําเปนในการโนมนาวอยางดีที่สุด  
 2. ควรมีการศึกษาความเช่ือของสีโดยการแบงกลุมความเช่ือ อายุ ฯลฯ ที่ตางกัน
ภายใตความเชื่อเดียวกัน 
 3. ควรมีการศึกษาแยกคาของสี ในงานจิตรกรรมไทยเพ่ือการอนุรักษซึ่งคุณคาความ
เปนไทยในการใชสีไทยมิใหศูนยหายตามการเวลา เพราะจะเปนประโยชนตอการศึกษาโดยเฉพาะ
ในสถานศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนเปนแหลงเผยแพรที่สําคัญในดานการอนุรักษรากของวัฒนธรรม
ตาง ๆ ใหคงอยูสืบสานตอไปในอนาคต 
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