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หน�าที ่1 Introduction

ปฏิเสธไม�ได�เลยว�า “สี” เป�นหนึ่งป�จจัยที่สำคัญในการแต�งบ�าน ถ�าเลือกสีมาใช�ได�ดี โอกาสที่บ�านจะดูสวยก็มีมาก แต�

ถ�าเลือกสีมาใช�ไม�เหมาะสม ความสวยงามของบ�านก็อาจจะไม�เป�นไปตามที่คุณคาดหวังไว�

การเลือกสีมาใช�ในการแต�งบ�านนั้นอาจจะดูเหมือนง�าย แต�จริงๆ แล�วมันเป�นทั้งศาสตร�และศิลป�ที่มีหลายเรื่องให�ต�อง

เรียนรู�

หลังจากที่คุณอ�าน eBook ของแสนสิริจบแล�ว รับรองว�าคุณจะได�ไอเดียดีๆ ในการเลือกสีไปใช�แต�งบ�านให�สวยตาม

หลักการอย�างแน�นอน

ภาพจากโครงการ บุราสิริ วงแหวน-อ�อนนุช

https://www.sansiri.com/singlehouse/burasiri-wongwaen-onnut/th/


หน�าที ่2

ก�อนที่คุณจะเริ่มดูเรื่องเทคนิคต�างๆ ในการเลือกสีแต�งบ�าน มาเตรียมตัวกันให�พร�อมก�อนดีกว�า ซึ่งวิธีการเตรียม

ตัวในการเลือกสีแต�งบ�านนั้นแบ�งง�ายๆ ได�เป�น 3 วิธี

ข้ันตอนนี้เป�นสิ่งที่สำคัญที่สุด จะ Vintage, Modern, Loft หรือแบบไหนก็แล�วแต� คุณต�องตอบตัวเองให�ได�ก�อนว�า

ตัวคุณเองนั้นชอบการตกแต�งสไตล�ไหน เพราะสไตล�จะเป�นตัวกำหนด Theme สีต�างๆ ที่จะเลือกใช�ได�อย�างชัดเจน  

ต�อให�สีที่เลือกใช�จะสวยขนาดไหน ถ�ามันไม�ได�ออกมาเป�นไปตามสไตล�ที่คุณต�องการ คุณก็อาจจะรู�สึกไม�ถูกใจใน

ที่สุด

1. สำรวจตัวเอง

บท

ก�อนจะเลือกสีตกแต�งบ�าน1

ก�อนรู�ว�าจะใช�สีอะไร ต�องรู�ใจของตัวเองก�อน“
บท 1: ก�อนจะเลือกสีตกแต�งบ�าน

ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริ พัฒนาการ

https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri_pattanakarn/th/


เมื่อคุณรู�สไตล�ของตัวเองแล�ว ก็ถึงเวลาเปลี่ยนภาพที่อยู�ในหัวออกมาให�เป�นรูปเป�นร�าง วิธีที่ง�ายที่สุดก็คือการ

ค�นหาข�อมูลผ�าน Google ซึ่งคุณอาจจะใช�สิ่งที่ชอบเป�นคำค�นหา

(สไตล�) + (ส)ี + แต�งบ�าน / Home decoration

2. ทำการบ�าน

ผลการค�นหาจาก Google

หน�าที ่3

เช�นการค�นหาโดยใช�คำว�า Modern, สีแดง และแต�งบ�านผสมกัน ซึ่งคุณจะเห็นผลลัพธ�จากเว็บไซต�ต�างๆ ที ่Google 

นำมาแสดงผลให�ดู ตลอดจนตัวอย�างรูปภาพการแต�งบ�านสไตล� Modern ที่ใช� Theme สีแดงด�วย

บท 1: ก�อนจะเลือกสีตกแต�งบ�าน



หน�าที ่4

นอกจาก Google แล�ว Pinterest และ Instagram ก็เป�นอีก 2 เว็บไซต�ที่คุณสามารถใช�ค�นหาสไตล�การแต�งบ�าน 

รวมถึงไอเดียเก่ียวกับการใช�สีด�วยเช�นกัน

ถ�าคุณนึกไม�ออก หรือไม�เช่ียวชาญเรื่องการแต�งบ�าน การปรึกษาผู�รู�นั้นเป�นอีกวิธีที่ช�วยคุณได� ซึ่งผู�รู�นั้นอาจหมาย

ถึงเพ่ือนๆ หรือคนใกล�ตัวของคุณที่มีประสบการณ�ในการแต�งบ�านมาก�อน หรือถ�าคุณจ�าง Interior มาช�วยแต�ง

บ�าน พวกเขาก็น�าจะให�คำแนะนำดีๆ กับคุณได�

แต�ถ�ายังไม�มีผู�รู�ตามที่กล�าวมา คุณก็สามารถมาพูดคุยกับแสนสิริผ�านช�องทางต�างๆ เรามั่นใจว�าเรารู�เรื่องเก่ียวกับ

บ�านเป�นอย�างด ีและสามารถให�คำแนะนำดีๆ กับคุณได�เช�นกัน

3. ถามผู�รู�

ผลการค�นหาจาก Pinterest และ Instagram

โทรมาที ่call center: 1685

บท 1: ก�อนจะเลือกสีตกแต�งบ�าน



ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริ พัฒนาการ

https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri_pattanakarn/th/


การเข�าใจอารมณ�ของสีนั้นดียังไง?

การเข�าใจอารมณ�ของสีแต�ละสีนั้นจะทำให�คุณสามารถพิจารณาได�ว�าสีแบบไหนน�าจะเหมาะกับสไตล�การแต�งบ�านที่

คุณต�องการ และสิ่งเหล�านั้นจะนำไปสู�การตัดสินใจที่จะเลือกใช�สีไหนในการแต�งบ�าน

อีกเรื่องที่คุณควรจะต�องรู�ก�อนเข�าไปสู�เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�าน คือเรื่องของ “อารมณ�ที่สีแต�ละสีน้ันให�”

หน�าที ่6 บท 2: สีแต�ละสีให�อารมณ�ที่ต�างกันอย�างไร?

ภาพจากโครงการ� สิริ อเวนิว เพชรเกษม 81

สีแต�ละสีให�อารมณ�ที่ต�างกันอย�างไร?

บท

2

https://www.sansiri.com/commercial/siri-avenue-phetkasem-81/th/


หน�าที ่7

สีแดงเป�นสีแห�งความปรารถนา และความรัก สำหรับการตกแต�งบ�าน โดยปกติแล�วสี

แดงจะถูกใช�เสริมบรรยากาศแห�งความโรแมนติก และความกระตือรืนร�น นอกจากนั้น

แล�วสีแดงยังเป�นสีแห�งโชคลาภของคนจีนอีกด�วย

ข�อควรระวังในการใช�สีแดงคือถ�าใช�ผิดที่ ผิดตำแหน�ง อาจจะทำให�รู�สึกถึงความกลัว 

และความเป�นอันตราย

สีเหลืองถือเป�นสีที่ตาของคนเรานั้นสังเกตเห็นได�ง�ายที่สุด ซึ่งสีเหลืองนั้นหมายถึงพลัง 

ความสุข ความสนุกสนาน และความคิดสร�างสรรค�

ข�อควรระวังในการใช�สีเหลืองก็คือ ถ�าสีเหลืองอ�อนเกินไป จะแสดงถึงความไม�มั่นใจ 

และถ�าสีเหลืองเข�มเกินไปจะแสดงถึงความเครียด

ซึ่งเป�นเว็บไซต�เก่ียวกับเรื่องจิตวิทยาของสีนั้นได�อธิบายอารมณ�ของสีแต�ละสีไว�ดังนี้

สีแดง

สีเหลือง

COLOR PHYCHOLOGY

สีส�มเป�นสีที่ถูกผสมระหว�างสีแดง และสีเหลือง สื่อถึงการกระตุ�น ความเป�นกันเอง 

ความสนุกสนาน และความมั่นใจ ถ�าสีส�มถูกใช�ในการแต�งบ�านจะทำให�รู�สึกสดใส แต�

ควรจะระวังเรื่องการใช�สีในการตกแต�งไว�ด�วย เพราะมีส�มอาจจะทำให�รู�สึกว�าของมี

ราคาไม�แพง และดูไม�ใช�ของแท�ได�

สีส�ม

สีน้ำเงินเป�นหนึ่งในสีที่ถูกใช�มากที่สุด ซึ่งสามารถนำมาใช�งานง�าย เข�าได�กับหลายเฉดส ี

และเป�นสีที่คนส�วนใหญ�ชอบนั่นเอง สีน้ำเงินนั้นให�อารมณ�สงบ ในขณะเดียวกันสีน้ำเงิน

เป�นสีที่แสดงให�เห็นถึงความทรงป�ญญา และความมั่นใจด�วยเช�นกัน มันจึงเป�นสีที่องค�

กรหลายๆ บริษัทนิยมใช�

ข�อควรระวังในการใช�สีน้ำเงินคือมันอาจจะให�ความรู�สึกแบบแข็งๆ และไร�ความรู�สึก

สีน้ำเงิน

สีเขียวเป�นสีที่สื่อถึงการมีชีวิต สุขภาพ และธรรมชาติ นอกจากนั้นแล�วสีเขียวยังสื่อถึง

ความลื่นไหล ไม�มีติดขัดอีกด�วย ซึ่งจากสาเหตุที่ว�ามา จะเห็นได�ว�านั้นสีเขียวนั้นเป�นอีก

หนึ่งสีที่มักถูกใช�เป�นสีแต�งบ�านผ�านการเติมแต�งด�วยต�นไม� หรือถ�าถูกใช�เป�นสีในห�อง ก็

จะต�องเป�นห�องที่อยากให�ดูสว�าง และดูร�มรื่น

สีเขียว

บท 2: สีแต�ละสีให�อารมณ�ที่ต�างกันอย�างไร?

colorpsychology.org


หน�าที ่8

สีม�วง

สีม�วงเป�นสีที่ผสมกันระหว�างสีแดงที่เป�นสีร�อน และสีน้ำเงินที่เป�นสีเย็น สีม�วงนั้นสื่อถึง

ความหรูหรา ความมั่นคง และพลังอำนาจ ถ�าเลือกใช�ดีๆ การที่ตกแต�งบ�านด�วยสีม�วง 

หรือใส�เฟอร�นีเจอร�สีม�วงเข�าไปด�วยนั้นจะช�วยทำให�บ�านดูมีมูลค�าสูงข้ึนอีกมากเลยล�ะ

สีชมพูเป�นสีแห�งความรัก และเป�นสีที่สื่อถึงเพศหญิง การใช�สีชมพูในการแต�งบ�านนั้น

จะทำให�ดูสดใส และสว�าง ถึงแม�ว�าสีชมพูจะดูเหมือนเป�นสีของผู�หญิง แต�ข�อควรระวังก็

คือไม�ใช�ผู�หญิงที่โตแล�วทุกคนจะชอบสีชมพู

สีชมพู

สีดำเป�นสีที่สื่อถึงพลัง และความแข็งแกร�ง ในขณะเดียวกันยังสื่อถึงความสงบนิ่งอีก

ด�วย สีดำนั้นเป�นหนึ่งในสีที่ถูกใช�มากที่สุดเพราะเข�าได�กับแทบจะทุกส ีถ�าใช�ในการ

ตกแต�งบ�านอาจจะสื่อถึงความหรูหราได� ข�อควรระวังก็คืออาจจะทำให�บ�านดูมืด และ

ทำให�ร�อนเพราะสีดำเป�นสีที่ดูดแสง

สีดำ

สีขาวเป�นสีที่สว�างที่สุดในบรรดาสีทั้งหลาย ซึ่งสีขาวนั้นสื่อถึงความใสสะอาด และ

ความบริสุทธิ ์การแต�งบ�านด�วยสีขาวนั้นจะทำให�รู�สึกสบายตา สะอาด และสว�าง 

นอกจากนั้นยังทำให�บ�านรู�สึกดูกว�างข้ึนด�วย

สีขาว

บท 2: สีแต�ละสีให�อารมณ�ที่ต�างกันอย�างไร?



ภาพจากโครงการ ฮาบิเทียบอนด� ราชพฤกษ�

https://www.sansiri.com/singlehouse/habitia-bond-ratchapreuk/th/


หลังจากที่รู�เรื่องการวางแผนก�อนที่จะเริ่มตกแต�งบ�านและทำความเข�าใจอารมณ�ของแต�ละสีแล�ว ก็ถึงเวลามาเจาะลึก

เรื่องเทคนิคในการเลือกสีแต�งบ�านให�ดูด ีซึ่งเทคนิคที่แสนสิริอยากจะแนะนำนั้นมีอยู� 7 ข�อง�ายๆ ดังนี้

หน�าที ่10 บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

เทคนิคนี้เป�นเทคนิคง�ายๆ ที่หลายคนอาจจะคิดไม�ถึง หรือหลงลืมไป

หลังจากที่คุณวางแผน และเลือกสไตล�ที่ช่ืนชอบเสร็จแล�ว การตกแต�งบ�านให�ดูดีนั้นสามารถเริ่มต�นได�ง�ายๆ ด�วยการ

เลือกธีมสีหลัก ไม�ว�าจะเป�นสีดำ สีขาว สีเหลือง หรือว�าสีแดง 

1. เลือกธีมสีหลัก

ภาพจากโครงการ ออทัมน� หัวหิน

บท

3

https://www.sansiri.com/condominium/autumn_huahin/th/
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2. ใช�สีให�ถูกที่

ภาพจากโครงการ นายน� บาย แสนสิริ

เทคนิคในการแต�งสีที่ง�ายที่สุดอีกหนึ่งวิธีก็คือการใช�สีให�ถูกที ่คำว�าใช�สีให�ถูกที่คือการใช�สีให�เหมาะกับตำแหน�งต�างๆ 

ภายในห�อง ถ�าเป�นเพดานให�ใช�สีโทนสว�าง เช�น สีขาว สีเขียวอ�อน หรือสีฟ�า, ผนังให�ใช�สีปานกลาง เช�น สีน้ำเงิน หรือ

สีเขียว และพ้ืนให�ใช�สีโทนเข�ม เช�น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีน้ำเงินเข�ม

ขอแค�ให�คุณเลือกมา 1 สี

การเลือกธีมสีหลักนั้นเปรียบเสมือนการสร�างหลักยึดในการแต�งบ�าน ซึ่งเวลาที่คุณจะเลือกตกแต�ง หรือเลือกซื้อ

เฟอร�นิเจอร�อะไรก็แล�วแต� ธีมสีหลักที่คุณเลือกมานั้นจะเป�นตัวกำหนดสไตล� รวมถึงสีของสิ่งของทุกอย�างที่จะเลือก

มาใช�กับบ�านของคุณ

เริ่มต�นดีมีชัยไปกว�าครึ่ง“

บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

https://www.sansiri.com/condominium/nye_sathorn_taksin/th/
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3. ใช�กฏ 60-30-10

ข�อนี้จะเป�นส�วนต�อมาจากข�อที่แล�ว

กฏ 60-30-10 ในการตกแต�งนั้นว�าด�วยเรื่องของการกำหนดสัดส�วนของการทาส ีซึ่งถ�าคุณเอากฏนี้ไปประยุกต�ใช�

ในการแต�งห�อง ห�องของคุณก็มีสัดส�วนของสีที่สวยลงตัวอย�างแน�นอน

60 ส�วนแรกคือส�วนของสีหลัก โดยส�วนมากจะเป�นเพดาน ผนัง หรือเฟอร�นิเจอร�และของตกแต�งช้ินใหญ� ซึ่งสีที่ควร

ใช�ในส�วนนี้จะเป�นสีโทนอ�อน เช�น สีขาว สีครีม หรือสีฟ�า เพ่ือทำให�บรรยากาศโดยรวมของห�องดูสว�าง

30_ส�วนถัดมาคือส�วนของสีรอง ที่จะช�วยเพ่ิมมิติให�กับห�องของคุณ ซึ่งโดยปกติแล�วส�วนนี้จะเป�นส�วนของ

เฟอร�นิเจอร� ผ�าม�าน หรือของตกแต�งขนาดปานกลาง

10 ส�วนสุดท�ายคือส�วนของสีที่เพ่ิมความเด�นของห�องมากยิ่งข้ึน ซึ่งสิ่งของที่ควรใช�สีเหล�านี้คือของตกแต�งจำพวก

ของประดับช้ินเล็กช้ินน�อย เช�น โคมไฟ แจกัน หรือหมอน

หลักการคิดนี้เป�นการนำเอาบรรยากาศจริงของธรรมชาติมาประยุกต�ใช� (ลองนึกถึงเวลาที่คุณเดินออกไปข�าง

นอก ถ�าคุณก�มมองพ้ืนคุณก็จะเห็นสีโทนเข�มของพ้ืนดิน และถ�าคุณมองไปบนท�องฟ�าก็จะเห็นสีสว�างของท�องฟ�า

นั่นเอง)

บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

ภาพจากโครงการ สิริ อเวนิว เพชรเกษม 81

60

30

10

https://www.sansiri.com/commercial/siri-avenue-phetkasem-81/th/
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อะไรที่มากไป มันก็จะดูรก ดูเยอะ ส�วนอะไรที่น�อยไปมันก็จะทำให�ดูจืดชืด 

หลักการใช�สีก็เป�นแบบนั้นเช�นเดียวกัน โดยจำนวนสีที่ไม�มากและไม�น�อยเกินไปในการแต�งบ�านก็คือ 3 สี

ไม�ว�าคุณจะแต�งห�องแบบไหน ให�กำหนดสีเอาไว�แค� 3 สี ซึ่งถ�ายังไม�แน�ใจว�าจะใช�สีอะไร ให�เลือกข้ึนมาก�อน 2 สี คือสีที่

เข�มที่สุดและสีที่อ�อนที่สุด จากนั้นให�หาสีระหว�างกลางเพ่ือใช�เป�นสีที ่3 ซึ่งยังอยู�ในโทนเดียวกัน สุดท�ายแล�วบ�านของ

คุณจะออกมาสวยด�วยความลงตัวของสีที่เลือกมาเอง

4. ใช�สีแค� 3 สี

บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri_pattanakarn/th/


หน�าที ่14 บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

ภาพจากโครงการ บ�านปลายหาด พัทยา

แน�นอนว�าก�อนที่คุณจะเริ่มทาสีบ�านนั้น คุณต�องผ�านการคิด การวางแผนล�วงหน�ามาก�อนแล�ว แต�บางครั้งสิ่งที่คุณ

วางแผนไว�ในคอมพิวเตอร�หรือในหน�ากระดาษ พอเอาเข�าจริงมันอาจจะไม�เหมือนกับที่คิดไว�ก็ได�

เพราะฉะนั้นถ�าเป�นไปได� การทดลองเอาสีไปทาบนกระดาษ หรือพ้ืนที่สำหรับทาทดลองก�อนก็น�าจะเป�นวิธีที่ดีกว�า

การลงมือทำเลย เพราะถ�าคุณเกิดไม�ชอบหรือคิดว�าสีนั้นๆ ไม�ตรงกับที่คุณจินตนาการไว� คุณยังพอมีเวลา

เปลี่ยนแปลงแก�ไขได�ทัน

วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต�ใช�กับของแต�งบ�านหรือเฟอร�นิเจอร�ได�เช�นเดียวกัน เพียงแค�คุณเอาของแต�งบ�าน

หรือเฟอร�นิเจอร�ไปวางไว�ในห�องที่มีลักษณะเดียวกับห�องของคุณ ก็น�าจะพอเห็นภาพมากข้ึนแล�วว�าของช้ินนั้นจะ

เหมาะกับห�องของคุณหรือไม�

5. เทสต�ก�อนทา
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แสงไฟในแต�ละห�องอาจมีสีและความสว�างที่ไม�เท�ากัน ถึงแม�ว�าสีของห�อง 2 ห�องจะเป�นสีเดียวกัน แต�ถ�าแสงไฟที่ใช�ไม�

เหมือนกัน มันอาจจะทำให�ห�องดูดีข้ึน หรือดูแย�ลงได�ในพริบตา

คำแนะนำของแสนสิริคือคุณควรที่จะใช�ปริมาณแสงไฟให�เหมาะสมสำหรับแต�ละห�อง เช�น ถ�าเป�นห�องนอนแสงไฟอาจ

จะต�องสว�างน�อยหน�อย และควรจะเป�นสีส�มหรือสีเหลืองนวลอย�างไฟดาวน�ไลท�ที่ช�วยให�บรรยากาศดูผ�อนคลาย 

สบายตา แต�ถ�าเป�นห�องทำงานหรือห�องครัว แสงไฟที่ใช�ควรมีความสว�างมากหน�อย เพราะถ�ามืดเกินไปอาจจะทำให�

เกิดอุบัติเหตุระหว�างทำอาหารหรือมีผลต�อสายตาได�

6. อย�าลืมคิดเรื่องเกี่ยวกับแสงไฟ

ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริ พระราม 2

บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี

ภาพจากโครงการ บ�านปลายหาด พัทยา

https://www.sansiri.com/condominium/baanplaihaad_pattaya/th/
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วงล�อสีนั้นจะจับเอาสีที่มีโทนใกล�เคียงกันมาเรียงติดกัน ซึ่งการเลือกใช�สีในวงล�อสีจะช�วยให�การแต�งบ�านของคุณนั้น

มีความเข�ากันได�มากข้ึน เช�น การจับเอาสีเขียวมาคู�กับสีน้ำเงิน จะได�ห�องที่ให�อารมณ�เป�นธรรมชาติและสงบ หรือ

การจับคู�สีแดงกับสีส�มก็จะทำให�อารมณ�ของห�องดูสนุกสนาน

7. ใช�วงล�อสี (Color Wheel) ให�เป�นประโยชน�

บท 3: เทคนิคการเลือกสีในการแต�งบ�านให�ดูดี



สี เป�นสิ่งที่สำคัญในการสร�าง Mood & Tone ให�กับบ�านของคุณ ถ�าคุณเลือกใช�สีได�ดี บ�านของคุณก็จะสวยงาม 

และดูดีอย�างที่คุณคาดหวังไว�

ความจริงแล�วการเลือกสีมาใช�กับการแต�งบ�านนั้นไม�มีผิด ไม�มีถูก เพราะทุกสิ่งข้ึนอยู�กับความชอบและควาต�องการ

ของคุณว�าอยากจะให�บ�านสื่ออารมณ�ออกมาแบบไหน

แต�ไม�ว�าคุณจะเลือกแต�งออกมาอย�างไร ลองเอาเทคนิคทั้ง 7 ข�อที่แสนสิริแชร�ให�คุณใน eBook เล�มนี้ไปใช� ก็มั่นใจได�

เลยว�าความผิดพลาดต�างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี ้ต�องไม�เกิดข้ึนกับบ�านของคุณอย�างแน�นอน

สรุป

ภาพจากโครงการ เศรษฐสิริ พัฒนาการ

https://www.sansiri.com/singlehouse/setthasiri_pattanakarn/th/
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