ปั จจัยหลัก...
การออกแบบ
สูค่ วามสําเร็จ

เรียบเรียงโดย ปุณณภพ โผผิน

สี (COLOR) ในทางวิทยาศาสตร หมายถึง แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษยสามารถ
รับและสัมผัสได สวนในทางศิลปะ และการออกแบบ หมายถึง แมสี 3 สี (แดง เหลือง น้ำเงิน) สีรอน สีเย็น
สีธรรมชาติ สีสังเคราะห เรียกรวมวา

“ ทฤษฎีสี ”

ในสมัยกอนมนุษยใชสีที่มีจากวัสดุทางธรรมชาติ เชน ดิน หินขาว เขมาไฟเปลือกไม ใบไม ยางไม ดอก
เปนตน ในการเปลี่ยนสีของเครื่องนุงหม วัสดุกอสราง อาหาร หรือ นำไปใชในการเขียน เชน หมึกในการบันทึก
เรื่องราว สีในการเขียนงานศิลปะ แมกระทั่งปจจุบันถึงแมจะมีพัฒนาการเรื่องสีอยางมากมาย แตก็ยังมีคนนำ
สีที่หาไดจากธรรมชาติมาใชในชีวิตเปนจำวันเหมือนในอดีต ดังนั้นสีจึงมีผลทางจิตวิทยาของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย
สัตว แมลง มีอำนาจในการกระตุนอารมณและความรูสึกไดเปนอยางดี ทำใหเกิดความรูสึก ตางๆตามอิทธิพล
ของสีได เชน สดชื่น ในสีโทนเย็น รอน ตื่นเตน ในสีโทนรอน หรือโศกเศราในสีโทนกลาง เปนตน
อิทธิพลเหลานี้มีความหมายอยางมากในการทำงานศิลปะและงานออกแบบ เปนการนำสีสรางสรรค
งานใหเกิดความประทับใจและมีอารมณรวมกับการออกแบบงานหรือผลงาน การศึกษาเรื่องสีหรือทฤษฎีสี
เปนสิ่งสำคัญในการทำงานศิลปะแขนงตางๆ

คุณลักษณะของสี
1. สีแท (HUE) คือ สีที่ยังไมถูกสีอื่นเขาผสม เปนลักษณะของสีแทที่มีความสะอาดสดใส
เชน แดง เหลือง น้ำเงิน
2. สีออนหรือสีจาง (TINT) ใชเรียกสีแทที่ถูกผสมดวยสีขาว เชน สีเทา สีชมพู
3. สีแก (SHADE) ใชเรียกสีแทที่ถูกผสมดวยสีดำ เชน สีน้ำตาล
การแยกประเภทของสี แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. สีธรรมชาติ
2. สีที่มนุษยสรางขึ้น
สีธรรมชาติ เปนสีที่เกิดขึ้น เองธรรมชาติ เชน สีของแสง อาทิ ตย สีของทองฟ ายามเชา เย็น สีของรุงกินน้ ำ
เหตุการณที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ตนไม พื้นดินทองฟา น้ำทะเล
สีที่มนุษยสรางขึ้น หรือไดสังเคราะหขึ้น เชน สีวิทยาศาสตร มนุษยไดทดลองจากแสงตาง ๆ เชน ไฟฟา นำมา
ผสมโดยการทอแสงประสานกัน นำมาใชประโยชนในดานการละคร การจัดฉากเวที โทรทั ศน การตกแต ง
สถานที่

แมสี (PRIMARIES)
คือ สีที่นำมาผสมกันแลวทำใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตาง
ไปจากสีเดิม โดยแยกออกเปน 2 ชนิด คือ
แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 3 สี คือ
สี แดง สี เหลื อง และสี น้ ำ เงิน อยู ในรู ป ของแสงรังสี มี การนำไปใช ใน
ด านต าง ๆ มากมาย เช น การถ ายภาพ ภาพโทรทั ศน การจัด แสงสี
ในการแสดงตาง ๆ เปนตน
แม สีวัต ถุ ธาตุ เป น สี ที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสั งเคราะห
โดยกระบวนการทางเคมี มี 3 สี คื อ สี แดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน
แม สี วั ต ถุ ธ าตุ เป น แม สี ที่ น ำมาใช งานกั น อย างกว างขวางในวงการ
ศิลปะวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ

แมสีวัตถุธาตุ
เมื่อนำมาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทำใหเกิด “วงจรสี” ซึ่งเปน วงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแมสี
วัตถุธาตุ เปนสีหลักที่ใชงานกันทั่วไป

วงจรสี (Color Circle)
สีขั้นที่ 1 หรือแมสี (Primary Colors)
ประกอบดวยสี 3 สี ซึ่งเปนสีที่ไมสามารถ ผสมไดจากสีใด ๆ คือ
สีแดง
สีเหลือง
สีน้ำเงิน

สีขั้นที่ 2 (Secondary Colors)
ประกอบดวยสี 3 สี สีกลุมนี้ไดจากการผสมแมสี 2 สีเขาดวยกัน คือ
สีสม (แดง + เหลือง)
สีเขียว (เหลือง + น้ำเงิน)
สีมวง (แดง + น้ำเงิน)

สีขั้นที่ 3 (Intermediate Colors)
เกิดจากการผสมแมสี กับ สีขั้นที่ 2 จึงไดสีเพิ่มอีก 6 สี ไดแก
สีแดงอมสม
สีเหลืองอมสม
สีเขียวอมเหลือง
สีน้ำเงินอมเขียว
สีน้ำเงินอมมวง
สีมวงอมแดง

สีขั้นที่ 4 หรือสีตรงขาม (Complementary Colors)
เกิดจากการผสมสีที่อยูตรงขามกันของวงจรสี

ถา ผสมในสัดสวนเทาๆกันจะได สีดำ หรือ สีเทาเขม

แตถา ผสมในสัดสวนที่ไมเทากันก็จะไดสีที่เขมขึ้น เชน
- สีสม 75% ผสมกับ สีน้ำเงิน 25%
o จะได สีสมเขมที่คลายสีน้ำตาล

- สีน้ำเงิน 75% ผสมกับสีสม 25%

o จะได สีน้ำเงินเขมที่คลายสีเขียวอมน้ำเงิน

- สีมวงอมแดง 75% ผสมกับ สีเขียวอมเหลือง 25%
o จะได สีมวงตุน

นอกจากนี้ “วงจรสี” ยังชวยใหเราแบงสีออกเปน 2 กลุมใหญ คือ สีโทนรอน และ สีโทนเย็น

สี*โทนรอน (Warm Colors)
ใหความรูสึกรอน ตื่นเตน

สี*โทนเย็น (Cool Colors)
ใหความรูสึกสงบ สบาย เย็น

จากการนำเสนอเรื่อง “สี” “แมสี” “วงจร” ก็คงเขาใจบางแลว วา “สี เปนองคประกอบสำคัญใน
การออกแบบอยางไร” ซึง่ การนำสีไปใชในการออกแบบ ในระบบการพิมพ หรือ ในงานศิลปะ นั้นใน ปจจุบัน
มาการสราง “มาตรฐานการเทียบสี ที่เรียกวา “Pantone Matching System (PMS)” หรือเรียกสั้นๆวา
“Pantone”

Pantone

คือ ชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจการพิมพและการออกแบบในสหรัฐอเมริกา หรือที่รูจักกันใน
ชื่อของผูที่กำหนดมาตรฐานการเทีย บสี ที่เรียกวา “Pantone Matching System (PMS)

เพื่ อใช ในโรงพิ มพ ทั่ วโลก ซึ่ งเราจะเห็ น ระบบ PMS เหล านี้ ได จ าก การกำหนดค าสีแบบ CMYK หรื อ RGB
นั่นเอง...

คำถาม : เราจะเอาอะไรมาเทียบสี เพื่อใหเขาใจตรงกันกวา สีนี้ คือ Pantone
สีนี้คือเบอรนี้ ????

คำตอบ : ก็ “แถบกระดาษ Pantone หรื อ Pantone Guide” ที่ จ ะเป น ตั ว ช ว ยในการบอก
มาตรฐานของสี เบอรของสี วาตองใช สีเฉดไหน เขม ออน อยางไร เดิมทีระบบการพิมพจะมีแถบกระดาษสี
แบ งเป น ช อ งๆ ด านบนจะเป น สี แ ต ล ะสี ซึ่ งใน
แตละสีจะเปนการไลเฉด เขมไปหาออน ดานลาง
ของแตละเฉดสีจะมีตัวอักษรแจง คาสีวามี สีฟา
(C) บ านเย็ น (M) เห ลื อ ง(Y) และ ดำ(K) กี่
เปอร เซ็ น ต สี ที่ ต อ งผสมกั น และมี ตั ว เลขบอก
รหั ส ว าเป น เบอร อะไร เพื่ อใช ในการกำหนดสี
ระหว า งผู อ อกแบบกั บ เจ า ของงาน และกั บ
โรงพิมพ ปองกันการทำสีเพี้ยนระหวางการพิมพ
หรือการวางแบบสีในการออกแบบงาน

จากที่ผานมา การทำงานออกแบบหรือการทำงานระบบการพิมพตาง ๆ จะออกแบบหรือตองจัดทำ
Layout หรือการจัดวางโครงรางของงาน เชน หนังสือแบบเลม หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งตีพิมพ บรรจุภัณฑ
ลายผา ฯลฯ ดวยการรางดวยมือและอุปกรณการเขียนแบบพื้นฐานทั่วไป (ดินสอ กระดาษ เมจิก) และทำการ
ตั ด แปะ เพื่ อ ให เป น ตั ว อย าง Layout หรือ โครงร างของงาน แตในช ว งหลายสิ บ ป ที่ ผ านมาก็ ไม มี การนำ
คอมพิวเตอรเขามาใชในงานออกแบบและ ไดมีการพัฒนาใหเกิดความคลองตัว ดวยการพัฒนาโปรแกรมให
ดีขึ้น จนถึงปจจุบันมีการนำคำสั่ง การวาดเสน การวางรูปทรง การกำหนดจุด และการเติมสี เขามาใสใหเกิด
ความสะดวกตอการทำงาน ซึ่งปจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการออกแบบอยางแพรหลาย เชน ADOBE
ที่มีโปรแกรมในการออกแบบในทุก ๆแขนงวิชาของงานศิลปะ สิ่งสำคัญ คือ ADOBE ไดใสคำสั่งเติมสีและสั่ง
คาสี (Color, Pantone, Spot color) เพื่อใหผูใชงานเกิดความสะดวกในการทำงานและสงงานที่มีมาตรฐาน
PMS แตในบางสวนงานออกแบบก็ยังมีการนำ Pantone Guide ในรูปแบบกระดาษ มาใชกันอยู ซึ่งก็ขึ้นอยู
กับความสะดวกในการทำงานของแตละบุคคล

อิทธิพลของสี
ตอความรูสึกของมนุษย

อิทธิพลของสีตอความรูสึกของมนุษย นั้นมีผลอยาง
มากในการทำงานออกแบบและผลิตงานตาง ๆ ทำใหรูวาสีแต
ละสี มีความหมายอยางไร และสามารถนำไปปรับใชกับงาน
ได เชน สีแดง ใหความรูสึกถึงความตื่นเตน หรือ ความมั่งคั่ง
เราสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดดวยการตกแตงที่ทำงาน เพื่อกระตุนการทำงาน หรือใชกับอุปกรณ
กูภัย เพื่อใหเห็นถึงอันตราย หรือสีเขียว ใหความรูสึกถึง ความสดใส สดชื่น เราสามารถนำไปออกแบบฉลาก
น้ำดื่ม หรือ ผลิตภัณฑดานสุขภาพ ไดเชนกัน ซึ่งในสีตาง ๆ ก็จะแสดงผลทางความรูสึกแตกตางกันไป ดังนี้
สีแดง : ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย การเคลื่อนไหว ความตื่นเตน เราใจ ทะเยอทะยาน
ความโกรธ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสำคัญ สัญญาณอันตราย
สีชมพู : ใหความรูสึกอบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก การแตงงาน ความเอาใจใส วัยรุน
หนุมสาว ผูหญิง ความนารัก ความสดใส
สีสม : ใหความรูสึกรอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา ตื่นเตน ราเริง ฉูดฉาด ความเปนวัยรุน
ความคึกคะนอง การปลดปลอย ความเปรี้ยว ความระมัดระวัง
สีเหลือง : ใหความรูสึกสดใส สะดุดตาและโดดเดน ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น สนุกสนาน ชีวิต
ใหม ความสดใหม ความสุกสวาง การแผกระจาย อำนาจบารมี
สีเขียว : ใหความรูสึกผอนคลาย เปนธรรมชาติ สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น การพักผอน ความปลอดภัย
ปกติ ความสุข ความสุขุมเยือกเย็น
สีฟา : ใหความรูสึกเย็นสบาย ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลม
หายใจ ความเปนอิสระ เสรีภาพ เปนธรรมชาติ การชวยเหลือ แบงปน
สีน้ำเงิน : ใหความรูสึกสุขุม ความสุภาพ หนักแนน เครงขรึม สงบ เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ
สงางาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ มีฐานะ เปนระเบียบถอมตน จงรักภักดี
สีมวง : ใหความรูสึกมีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา
ความสับสน ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ หรูรามีระดับ ความคิดสรางสรรค
สีน้ำตาล : ใหความรูสึกเขมแข็ง นาเชื่อถือ มั่นคง มีความเปนธรรมชาติ

สีขาว : ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ไรเดียงสา สดใส เบาบาง ออนโยน เปดเผย การเกิด ความรัก
ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความเคารพนับถือ ความนอบนอม ความดีงาม
สีเทา : ใหความรูสึกเศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความนาเบื่อ ความชรา ความสงบ
ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถอมตน
สีดำ : ใหความรูสึกภูมิฐาน หรูห รามีระดับ สงา รวมสมัย เปน ทางการ ความโกรธ ความโศกเศรา
ความกลัว มีพลังอำนาจ ความลึกลับ
สีทอง : ให ความรูสึ กความหรูหรา โออา มี ราคา สูงคา เปนสิ่ งสำคัญ ความเจริญ รุงเรือง ความสุ ข
ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย การแผกระจาย

จะเห็นไดวา ความสำคัญของสีที่มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย ในการทำงานออกแบบที่นอกเหนือจากการ
ทำสิ่งพิมพหรือการทำงานศิลปะ ก็สามารถนำไปใชในงานประเภทอื่นๆที่ไดอีกดวย เชน งานจัดสวน งานผา
งานตกแตง อาคารสถานที่ งานผลิตสี หรือใชสีในการสรางกำลังใจใหกับบุคคล และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการนำ
ทฤษฎีสี วงจรสี และความหมายของสี มาใชในงานและในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญจะตองรูจักการผสมสีหรือ
การจับคูสีใหดี ใชโทนสีใหอยูในกลุมเดียวกันหรือใกลเคียง เชน โทนสีรอน ก็ใชกับกลุมสีรอน หรือโทนสีเย็น

ก็ใชกับกลุมสีเย็น ซึ่งเปนการใชสีแบบคุมโทน แตดวยการทำงานหรือการออกแบบตางๆ ก็ยังมีปจจัยอีกหลาย
อยางในการนำสีเขามาใชในการทำงาน เชน เจาของตองการ สีนี้ถูกกับ บริษัทนี้ห รือคนนี้ เปนตน ดังนั้นใน
การทำงานบางครั้งการคาดหวังใหตรงตามหลักการที่เรียนมาหรือตรงตามมาตรฐานที่มีก็คงตองมีการยกเวนใน
บางคราว แลวแตกรณี....
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