บทที่ 3
ทฤษฎีสี
สีเปนองคประกอบพื้นฐานในการออกแบบที่มีรายละเอียดที่กวางขวางจึงไดมีการคิดคน
เปน “ทฤษฎีสี” ไวเฉพาะ สีไมเพียงแตชว ยโนมนาวใจ ชี้แจงสิ่งที่ตองการแสดงใหเห็นผลและ
เปลี่ยนอารมณเทานั้น แตสียังเปนที่คนุ เคยและรูจักของผูคนมาตัง้ แตเด็กจนกระทั่งเติบโตเปน
ผูใหญ ความคุนเคยนี้ไดกลายเปนความตองการที่ขาดไมได การนําสีมาใชนนั้ ทุกคนตางก็สามารถ
ใชได ไมเพียงจํากัดอยูในแวดวงของบรรดาศิลปนหรือชางเขียน หากยังรวมไปถึงผูมวี ิชาชีพอื่น ๆ
ก็ยังตองรูจักการใชสีดวยเชนกัน แตการจะใชอยางผูรูจักใชสีที่ดนี ั้น ก็ควรจะตองมีความรูเรื่องของ
สีและการใชสเี ปนพืน้ ฐานอยูบาง เพื่อใหการใชสีสรางความมีคุณคายิ่งขึ้น ประกอบกับในการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหเกิดความสวยงามนัน้ นักออกแบบควรไดมีความรูความเขาใจเพื่อทําใหการ
ใชสีสําหรับการออกแบบและผลิตผลงานออกมาอยางสวยงามและมีคณ
ุ คาแกสายตากลุมผูอา น
จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีสที ี่ครอบคลุมตั้งแตความหมายและความสําคัญ
ของสี การเกิดสี ระบบของสี แนวคิดการใชสีตามทฤษฎีสี องคประกอบของสี การรับรูความรูสึก
ของกลุมสีแตละสี หลักการใชสีสําหรับการสรางสรรคงานศิลปะและงานออกแบบตาง ๆ
ตลอดจนระบบการกําหนดสีโดยไมใชและใชเครื่องคอมพิวเตอร

ความหมายของสี
สี (color) หมายถึงลักษณะแสงสวางปรากฏแกตาใหเห็นเปนสีขาว ดํา แดง เขียว เปนตน
นอกจากนี้สีแตละสียังเปนสือ่ เราใหเกิดความรูสึกทางดานอารมณใหแตกตางกันอีกดวย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
ดังนัน้ สีจึงเปนปรากฏการณทางการมองเห็นโดยมีกาํ ลังสองสวางของแสงที่ไปกระทบ
มวลวัตถุแลวสะทอนเขาประสาทสัมผัสที่เรตินาในดวงตาเรา และสมองแปลงสภาพการรับรู เกิด
ความเขาใจตามที่ตกลงกันของมนุษย นอกจากนี้สีแตละสียังมีอทิ ธิพลในทางจิตวิทยาเปนสื่อเรา
ใหเกิดความรูส ึกทางดานอารมณของมนุษย เพราะการทีส่ มองทําการแปลและรับความรูสึกของสี
แตละสีของแตละคนนัน้ แตกตางกันไปบางทั้งนี้ขึ้นอยูก ับประสบการณและการเรียนรูข องคน ๆ นัน้
ที่เคยเห็นสีมากอนหรืออาจมีสาเหตุมาจากความบกพรองของสายตาในการรับคลื่นแสง เชน
คนตาบอดสี เปนตน
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ความสําคัญของสี
ทุกวันเราจะมองเห็นสีตาง ๆ มากมายทีอ่ ยูรอบตัว และคงตองยอมรับวา สีนั้นเปน
องคประกอบหนึง่ ที่สรางความสะดุดตาแกผูที่พบเห็น แมวาตัวสีเองจะไมใชสิ่งที่จาํ เปนในชีวิตใน
ดานความเปนอยูของมนุษย แตก็มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางมาก คือสามารถ
แยกแยะสิ่งตาง ๆ ได เชน สัญญาณจราจรสีเขียวหมายถึงใหไปได สีแดงหมายถึงหยุด เปนตน
ดวยเหตุนี้สีจึงมีความสําคัญแตกตางกันตามทัศนะของบุคคลแตละสาขาอาชีพทีจ่ ะมองบทบาทของ
สีที่จะนําไปใชในสาขานั้น ๆ เชน สีสาํ หรับนักวาดภาพจะหมายถึงเครื่องมือที่ชว ยในการถายทอด
ประสบการณของมนุษย ถาเปนนักบริหารการตลาดจะใชสีเปนเครื่องมือชวยกระตุนใหลูกคา หรือ
กลุมเปาหมายเกิดความสนใจอยากที่จะซือ้ สินคา สําหรับการออกแบบทางการพิมพ สีจะชวยสราง
อารมณ แยกแยะวัตถุ และบอกขอมูลตาง ๆ ได เชน การใสสีออน ๆ เพื่อใหเกิดความรูสึกสงบ
เงียบ การใสกรอบสี่เหลี่ยมสีลอมรอบกลุมรูปภาพเพื่อที่จะแสดงใหเปนกลุมเดียวกัน การพิมพ
ขอความสีแดงเพื่อใหบอกเปนคําเตือนใหระวัง เปนตน ดังนัน้ สีจึงชวยเพิ่มความสําคัญใหกับงาน
ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพดังตอไปนี้ (ผกามาศ ผจญแกลว, 2543, หนา 129)
1. ดึงดูดความสนใจจากผูอ านหรือผูที่ดู การดึงดูดความสนใจผูอา นนับเปนวัตถุประสงค
หลักของการใชสีในการออกแบบทางการพิมพ การใชสที ี่ใหเกิดความแตกตางเปนหลักการอันแรกที่
จะใชดึงดูดความสนใจไดแตจะตองใชกับองคประกอบสําคัญที่สุดที่ตองการเนนและจัดวางอยาง
เหมาะสม เชน การใชสีมากเกินไป และ การจัดวางอยางกระจัดกระจายจะทําใหกลายเปนการ
เบี่ยงเบนความสนใจจากขอมูลซึ่งตองการสื่อสารได
2. สรางความสัมพันธหรือความรูสึกตามสภาวการณจริง โดยธรรมชาติมนุษยมักจะนึกถึง
สีตาง ๆ ใหเกี่ยวของกับสภาวะของสิง่ ของตาง ๆ ที่มสี ีนั้น เชน เนือ้ สดที่ดีคงจะมีสีแดง ถา
ปรากฏเปนสีเขียวเรียกวาเนือ้ ชิ้นนัน้ ไมสด การพิมพภาพดังกลาวเปนภาพสีก็จะเพิม่ ความรูสึกตาม
สภาวะความเปนจริงได ใหความสมจริงจากสถานการณที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถใชบงบอก
ความรูสึกรอนหรือเย็น ความเปนทางการหรือไมเปนทางการ อยางไรก็ตาม ความรูส ึกเกี่ยวของกับ
สีที่ใชนี้อาจไมชัดเจนแนนอน ทัง้ นี้ขนึ้ อยูก ับวิจารณญาณและประสบการณของแตละบุคคล
3. ชวยใหจดจําไดงาย การอธิบายบางสิง่ บางอยางในเนื้อหา บางครั้งอาจใชสีประกอบใน
การอางอิงถึง เนื่องจากสีสามารถที่ชว ยนักสื่อสารใหสื่อสารขอมูลขาวสารไดดีและผูรับสารสามารถ
จําขอมูลขาวสารนั้นไดงา ยขึน้ เชน นักโฆษณามักใชสที ผี่ ูมองเห็นไดงา ย เชน สีเหลืองหรือสีแดง
และการใชสีนนั้ ซ้ําทุกครั้งก็จะเปนการสรางสีอัตลักษณประจําใหกับสินคานัน้ ได นอกจากนี้ยงั เปน
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การบงบอกวาสีสวนไหนที่ควรจะอานกอนหลัง เชน การใสขอความทีจ่ ะใหอานกอนลงกรอบสี หรือ
พิมพขอความเปนสี
4. สรางบรรยากาศที่พงึ พอใจ โดยตองเลือกใชสีตามหลักการออกแบบ เชน ความสมดุล
ความกลมกลืน ความแตกตาง และจังหวะ เปนตน การทีท่ ําใหองคประกอบศิลปดูมีการ
เคลื่อนไหว เชน การใชสีสมและสีน้ําเงินอยูดวยกันจะดูกลมกลืน แตการใชสีที่ผิดพลาดอาจจะทํา
ใหแยกวาการไมใชสีเลยก็ได
5. รวมหรือแยกกลุมเนื้อหา บางครั้งสีอาจจะใชในการรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกันเขาดวยกัน
และแยกกลุมเนื้อหาที่ตา งกันออกจากกัน เชน สรางกรอบพื้นสกรีนสีสําหรับขอความ หรือพิมพ
พื้นหลังที่วางภาพเปนสี เพือ่ จัดใหเปนกลุม เรื่องเดียวกัน นอกจากนีย้ ังใชสีในการแยกสวนตาง ๆ
ของขอมูลในแผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อใหสามารถเขาใจในขอมูลชัดเจนขึ้น หรือใชสีจัดระบบหัวขอ
ของเนื้อหา เชน การใชสีเปนรหัสของหนวยตาง ๆ ของขอมูลในหนังสือคูมือ หรือในเอกสารการ
ฝกอบรม เปนตน

การเกิดสี
การเกิดสีเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดจากการกระเจิง การสะทอนกลับ และการ
ดูดกลืนของคลื่นแสง เมื่อคลื่นแสงเดินทางผานหรือกระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่งไมวาจะอยูใน
บรรยากาศของโลกหรือสูญญากาศนอกโลกโดยคลื่นแสงจะมีความยาวคลื่นแสงอยูช วงระหวาง
400-700 นาโนเมตร และการที่มนุษยเกิดการมองเห็นสีเปนสีที่แตกตางกันไดนนั้ มาจาก 2 วิธี
ดังนี้ (สี แสงอินทร, 2546, หนา 29)
1. การเกิดสีแบบเติมเต็ม (additive method) เปนการผสมผสานกันของแมสีแสง 3 สี
เทานั้นคือ สีนา้ํ เงิน สีเขียว และสีแดง ทั้งทีใ่ นความเปนจริงนั้นมนุษยรจู ักสีในธรรมชาติกันดีคือ
สีรุง อันประกอบดวยแถบสี 7 สี และการเกิดสีในลักษณะนี้ไดนําไปใชผลิตภาพสีบนจอโทรทัศน
2. การเกิดสีแบบหักลบ (subtractive method) เปนการผสมสีที่เกิดจากสารสีหรือ
วัตถุโปรงใส ทีม่ ีสีมาซอนกันทําใหเกิดสีใหม หลักการนี้จะมีแมสี 3 สีคือ สีเหลือง สีมว งแดง และ
สีน้ําเงินเขียว ซึ่งจะพบไดจากตัวอยางของสื่อสิ่งพิมพ ภาพระบายสี ฟลมสี และภาพขยายสี เปน
ตน
การผลิตสีแบบเติมเต็มสามารถใหขอบเขตของสีกวางและมีความบริสุทธิ์มากกวาการ
ผลิตสีแบบหักลบ เพราะการผลิตสีแบบหักลบมีขอจํากัดหลายประการ เชน สารสีหรือผงสีที่ใชใน
ฟลมหรือหมึกพิมพไมมีคุณสมบัติการดูดกลืนและสะทอนของแสง คุณสมบัติทางแสงของกระดาษ
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ที่นาํ มาใชพิมพ ไมดีเทาที่ควร ไดแก ความมันวาว ความขาว ความสวาง และการดูดกลืนการ
สะทอนแสง ดวยเหตุนี้จึงมีความแตกตางกันระหวางสีบนจอโทรทัศน บนฟลมสไลดบนกระดาษ
ขยายรูปสี และในงานสื่อสิง่ พิมพ

ระบบของสี
การที่มนุษยมองเห็นสีตางๆ ได เกิดจากการรับรูแสงซึ่งเปนพลังงานรูปหนึง่ แผรังสีในรูป
สเปคตรัมแมเหล็กไฟฟา (electromanetic spectrum) โดยตาของมนุษยสามารถมองเห็นแสง
ในชวงคลื่นที่อยูระหวาง 390-700 นาโนเมตร แสงอัตราไวโอเลต (UV) เปนแสงที่มีคลื่นสั้น (ต่ํา
กวา 390 นาโนเมตร) มนุษยจึงไมสามารถมองเห็นได และแสงอินฟาเรดเปนแสงที่มีคลื่นยาว (สูง
กวา 700 นาโนเมตร) มนุษยไมอาจมองเห็นไดเชนกัน การที่เราสามารถมองเห็นเปนสีตาง ๆ ได
เนื่องจากวัตถุดูดกลืนชวงแสงสีหนึ่งไว และสะทอนสีตรงขามใหตามนุษยมองเห็น ตัวอยางเชน
พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกวา “คลอโรฟลด” สามารถดูดกลืนชวงแสงสีแดงไดดีที่สุด และสะทอน
แสง
สีเขียวของสเปคตรัมออกมา และการที่มนุษยมองเห็นใบไมเปนสีเขียวไดจําเปนตองมีแสงสวาง
ไมเชนนัน้ เราจะเห็นแตสีดําเทานั้น ในการสรางสรรคเกี่ยวกับสีของมนุษยพบวามีแนวทางในการ
ใชสีเปน 2 ระบบดังนี้
1. ระบบสีแสง (light color)
ระบบสีแสงหรือสีฟสกิ สเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1660 โดยเซอรไอแซคนิวตัน (Sir Lsaac
Newton) ไดทําการทดลองใหแสงจากดวงอาทิตยสองสอดชองและผานแทงแกวสามเหลี่ยม
(prism) แสงที่ตกกระทบบนจอจะเกิดเปนสีรุง (spectrum) ประกอบดวยแถบสี 7 สี แตตาของ
มนุษยรับรูได 6 สี ไดแก สีมวง สีนา้ํ เงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง นักวิทยาศาสตร
สาขาฟสกิ สไดศึกษาตอไปวาในจํานวนสีทงั้ 6 สี สามารถกําหนดเปนแมสีได 3 สี ไดแก สีแดง
สีเขียว และสีน้ําเงิน เมื่อนําแมสีมาผสมกันแตละคูจะไดสีชั้นที่ 2 ดังนี้ (Adams & David, 1982,
p.193)
สีแดง
ผสมสีเขียว
จะเปนสีเหลือง
สีเขียว
ผสมสีน้ําเงิน
จะเปนสีฟา
สีน้ําเงิน
ผสมสีแดง
จะเปนสีแดงอมมวง
ถานําแมสที ั้งสามมาผสมกันจะไดสีขาว การผสมสีในระบบนีเ้ รียกวา “วิธีบวก”
(additive color mixture) ประโยชนของการใชสีระบบนี้สามารถนํามาใชในเรื่องของการจัดไฟ
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ตกแตงเวที การอัดขยายภาพสี การพิมพภาพสี เปนตน ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แสงขาวและสเปคตรัมของสี
ที่มา (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 33)
2. ระบบสีวัตถุธาตุ (pigment color)
ระบบสีธาตุวัตถุ หรือระบบสีทางเคมี เปนระบบสีที่เกิดจากการผสมดวยเนื้อของสี
โดยการระบายลงบนวัสดุรองรับสี เชน กระดาษ ผา ไม เปนตน สีประเภทนี้ไดแก สีนา้ํ
สีฝุน สีนา้ํ มัน สีอะคริลิก เปนตน สีในระบบนี้จะเกี่ยวของกับการผลิตกราฟก ประกอบดวย
แมสีหรือสีชั้นหนึง่ (primary color) จํานวน 3 สี ไดแก สีแดง (crimson red) สีเหลือง
(gamboge tint) และสีนา้ํ เงิน (prussian blue) ซึ่งคุณสมบัติของแมสีนั้นจะเปนสีที่ไมสามารถหา
สีอื่นใดมาผสมใหเกิดเปนแมสีได แตแมสีนั้นสามารถที่จะผสมใหเกิดเปนสีอื่น ๆ ได ดังนัน้ เมื่อนํา
แมสีมาผสมกันเปนคู ๆ จะไดสีชั้นที่สอง (secondary color) จํานวน 3 สี ไดแก สีสม สีเขียว และ
สีมวง ดังภาพที่ 3.2
สีแดง

สีน้ําเงิน

สีเหลือง

ภาพที่ 3.2 แมสีขั้นที่ 1 หรือสีปฐมภูมิ
ที่มา (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 36)
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสี
จากระบบสีทั้งสองระบบทําใหนกั ออกแบบและศิลปนตางพากันหาทางกําหนดทฤษฎีการ
ใชสีเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการออกแบบหลายทัศนะ ดังนี้
1. ทฤษฎีสีของแปรง (Prang ’s theory)
เปนการพัฒนาระบบสีวตั ถุธาตุ โดยนําแมสีมาผสมกันเกิดเปนสีชั้นที่สอง และเมื่อ
นําสีชนั้ ที่สองมาผสมกับสีชนั้ ทีห่ นึง่ อยางละ 50 % จะทําใหเกิดเปนสีชั้นที่สามขึ้นอีก 6 สี เชน
นําสีแดงมาผสมกับสีสมทําใหเกิดเปนสีสม แดง นําสีแดงมาผสมกับสีมวงทําใหเกิดสีมวงแดง นํา
สีเหลืองมาผสมกับสีสมทําใหเกิดสีสมเหลือง นําสีเหลืองมาผสมกับสีเขียวทําใหเกิดเปนสีเขียว
เหลือง นําสีนา้ํ เงินมาผสมกับสีมวงทําใหเกิดเปนสีมว งน้าํ เงิน นําสีน้ําเงินผสมกับสีเขียวทําใหเกิด
สีเขียวน้าํ เงิน ซึ่งเมื่อรวบรวมจํานวนสีชั้นที่หนึ่ง ชัน้ ที่สอง และชั้นทีส่ ามแลวจะมี 12 สี หรือที่
เรียกกันวา “วงลอสีธรรมชาติ” (color wheel) หากนําแมสีทั้ง 3 สี คือสีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน
มาผสมในอัตราสวนเทากันก็จะเกิดสีกลาง (neutral color) ขึ้น สีกลางนี้นยิ มนําไปผสมกับสีอื่น
แทนสีดํา เพื่อใหเกิดเปนสีแกหรือสีเขมขึ้นได ดังภาพที่ 3.3

สัญลักษณ
{ แมสจี ํานวน 3 สี
 แมสีขนั้ ที่ 2 จํานวน 3 สี
Ì แมสีขั้นที่ 3 จํานวน 6 สี

ภาพที่ 3.3 วงลอสีธรรมชาติ
ที่มา (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 36)
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2. ทฤษฎีสีของมันเซลล (Munsell ’s theory)
มันเซลลไดนําสีของรุงหรือสเปคตรัมมาใช 5 สี โดยตัดสีสม ซึง่ มองไมชัดออกไป
ไดแก สีมว ง สีนา้ํ เงิน สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึง่ สามารถผสมใหเกิดเปนสีชนั้ ที่สองไดอีก
5 สี รวมเปน 10 สี และยังกําหนดใหใชสีขาวและสีดําผสมทําใหเกิดระยะสีเพิม่ เติมขึน้ 9 ระยะ
ระบบมันเซลลนี้จึงสามารถผสมสีไดถึง 360 สี จึงเปนทีน่ ิยมใชในระบบอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป
การกําหนดชือ่ สีจึงใชเปนตัวเลขแทนการตั้งชื่อสี ตอมาภายหลังก็มีผตู ั้งชื่อสีขึ้นแลวใชตัวเลขกํากับ
ดวย เชน บริษทั ทําสีกระปอง ทัง้ สีนา้ํ และสีน้ํามันที่มีจําหนายอยูในปจจุบัน ทฤษฎีสขี องมันเซลล
จึงเปนทีน่ ิยมใชกันอยางกวางขวาง
3. ทฤษฎีสีของวอลเลอร (Waller ‘s theory)
วอลเลอร ไดสรางแมสีขึ้นมา 4 สี ประกอบดวยสีแดง สีเขียว สีนา้ํ เงิน และสีเหลือง
โดยตางจากมันเซลลตรงที่ไมมีสีมวง และนํามาผสมเปนสีชั้นที่สองไดอีก 4 สี ไดแก สีสม สีเขียว
สีน้ําเงิน และสีมวง
4. ทฤษฎีสขี องออสทวอลด (Ostwald’s theory)
ทฤษฎีนี้ไมมีการกําหนดแมสี แตไดตั้งจํานวนสีที่ไดคัดเลือกแลวจํานวน 12 สีรวมทัง้
สีขาวและสีดํา เรียกวา “สีแทขั้นมูลฐาน” (foundation hues) เพราะสีทงั้ 12 สีนี้ไมจําเปนตองผสม
กันอีกแลว โรงงานผลิตสีสามารถผลิตออกมาใหใชครบทั้ง 12 สี ดังจะเห็นไดจากการผลิตสีเปน
ชุด ๆ คือ ชุด 12 สี และชุด 24 สี ทฤษฎีสีของออสทวอลด แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือลักษณะของ
สีแท (hue) แสดงถึงความสดใสของสีแตละสี ลักษณะของสีจาง (tint) ไดแกสีแทผสมกับสีขาว
เพื่อเปลี่ยนสีใหออนหรือสีจางลง ลักษณะของสีเขม (shade) ไดแกสีแทผสมกับสีดาํ เพื่อเปลี่ยนสี
ใหเขมไปทางคล้ํา สําหรับชือ่ ในภาษาอังกฤษทีม่ ีชื่อเรียกเฉพาะเนื่องจากสีแตละสีมคี ุณสมบัติใน
ตัวมันเอง สีประเภทเดียวกันแตเนื้อสีแตกตางกันก็มีชอื่ เรียกแตกตางกันไป
5. ทฤษฎีสีของบริวสเตอร (Brewster ‘s theory)
บริวสเตอร ไดทําการทดลองโดยใชแมสี 3 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน มา
ผสมกันแลวทําใหไดแถบสีตามสเปคตรัมเปนผลสําเร็จ และจากทฤษฎีสีนี้ไดมีการวิจัยพัฒนา
ตอมาจนสามารถใชอธิบายกฎของสีกลมกลืนและสีแตกตางที่ใชเปนเกณฑเลือกใชสีในการ
ออกแบบจนถึงปจจุบนั
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6. ทฤษฎีสีของยัง – เฮลมโฮลทซ (Young – Helmholtz ‘s theory)
เปนทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการรับรูสีที่เกิดขึ้นในตามนุษย โดยตามนุษยจะประกอบ
ดวยเซลลรับแสง 3 ชนิดที่มคี วามไวแสงในชวงความยาวคลื่นของแสงอันเปนแมสีแตละสี คือ
เซลลรับแสงทีไ่ วตอแสงสีแดง ไวตอแสงสีเขียว และไวตอแสงสีน้ําเงิน สําหรับแสงสีที่อยูระหวาง
กลางแมสจี ะทําใหเซลลรับแสง 2 หรือ 3 ชนิดไดรับการกระตุนพรอมกัน เชน แสงสีเหลืองจะไป
กระตุนเซลลรบั แสงที่ไวตอแสงสีแดงและไวตอแสงสีเขียวไดพรอมกัน ใหเกิดการรับรูเปนสีเหลือง
ตามทฤษฎีนี้สเี หลืองจะไมใชแสงสีที่เปนแมสีตามทีก่ ลาวไวในทฤษฎีบริวสเตอร หากแตเปนสีที่เกิด
จากการผสมระหวางแมสีสีแดงและสีเขียว
7. ทฤษฎีสีของคริสทีน แลดด แฟรงคลิน (Chritine Ladd Franklin ‘s theory)
เปนทฤษฎีซึ่งเชื่อวาตาเปนอวัยวะซึ่งไดรับการพัฒนาการเปนระดับ ๆ โดยระดับแรก
เปนการพัฒนาใหสามารถแยกความแตกตางระหวางความมืดและความสวาง ระดับกลางเปน
การพัฒนาใหสามารถแยกสีแดงและสีเขียวไดจนถึงระดับที่สุดทาย เปนการใหแยกความแตกตาง
ของสีตาง ๆ ได จากทฤษฎีนี้ คนตาบอดสีที่ไมสามารถแยกสีแดงจากสีเขียวได เนือ่ งจากตาของ
คนนัน้ ไมไดรับการพัฒนาที่เต็มที่นนั่ เอง และถาตาบอดสนิทแสดงวาตาของคนคนนัน้ ไมไดรับการ
พัฒนาตั้งแตระดับแรกเลยทีเดียว จากทฤษฎีของแฟรงคลิน ไดเปนที่ยอมรับในกลุมนักจิตวิทยา
วา สีแดง สีเขียว สีนา้ํ เงิน สีเหลือง สีดํา และสีขาว เปนสีพนื้ ฐานของการมองเห็นที่สามารถ
มองเห็นไดเร็วที่สุด จึงไดกําหนดใหเปนแมสีทางจิตวิทยา และไดมีการทดสอบการผสมสีของแมสี
นี้โดยใชวธิ ีการของเจมส เคิลรก แม็กซเวลล ( James Clerk Maxwell) ที่ใชแผนวงกลมติดสี
ของแมสีและหมุนแผนวงกลมจนเห็นสีนนั้ เปนสีเดียว ซึ่งแผนวงกลมของแม็กซเวลลนี้ใชทดสอบ
กับการมองเห็นสีที่ไดจากการผสมสีของแมสีในปริมาณตาง ๆ กันบนแผนวงกลมสี
(ผกามาศ ผจญแกลว, 2543, หนา 128)
ทฤษฎีสีทกี่ ลาวขางตนมีทั้งที่ใชกนั ตามทฤษฎีนั้น ๆ อยางแทจริง และมีทั้งสวนที่ใช
ผสม กัน แตอยางไรก็ตามทฤษฎีสีดังกลาวปจจุบนั ไดกลายเปนระบบของสีสากล (universe
system) ซึ่งแยกกันไมออกเพราะในทางปฏิบัตินั้นอาจใชระบบตาง ๆ รวมกัน และหากนําทฤษฎี
สีมาประมวลสรุปวาทฤษฎีใดเปนที่ยอมรับและนิยมใชกันอยางแพรหลายนัน้ มีอยู 4 ทฤษฎีดังนี้
(พงษศักษ ไชยทิพย, 2544, หนา 34-35)

77

1. ทฤษฎีสีตามหลักวิชาฟสิกส
เปนทฤษฎีที่อธิบายความหมายของสีจากการมองเห็นโดยมีความเกี่ยวของกับเรื่อง
แสง เพราะสีนั้นหมายถึงสวนประกอบของสเปคตรัม แมสีแสงนี้ประกอบดวยสี 3 สี ไดแก สีแดง
สีเขียว และสีน้ําเงิน ถานําเอาแสงสีทงั้ สามมาผสมกันจะทําใหสีใหมอกี 3 สี ไดแก สีเหลือง
(yellow) สีฟา (cyan) และสีแดงอมมวง (magenta) และหากนําสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงินมา
ผสมกันจะกลายเปนสีขาว
2. ทฤษฎีสีตามหลักวิชาเคมี
เปนทฤษฎีที่อธิบายความหมายของสีตามคุณสมบัติทางเคมีที่ปรากฏ นั่นคือสีที่มสี วน
ผสมที่ยอมขึน้ มาหรือสีที่เปนเนื้อแทของสี ซึ่งแมสีนี้ประกอบดวยสี 3 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และ
สีน้ําเงิน และถานําเนื้อสีมาผสมกันก็จะไดสีใหมอีก 3 สี ไดแก สีสม สีเขียว และสีมวง
3. ทฤษฎีสีตามหลักจิตวิทยา
เปนทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอันเปนแรงกระตุนหรือสิ่งเรา โดยคุณสมบัติของสี
ตามสิ่งเราประเภทตาง ๆ ทีม่ องเห็น ซึง่ แมสีนี้ประกอบดวยสี 4 สีไดแก สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน
และสีแดง หากนําสีทงั้ สีมาผสมกันก็จะไดสีใหมอีก 4 สี ไดแก สีเขียวเหลือง สีเขียวน้าํ เงิน สีมวง
และสีสม
4. ทฤษฎีสีของมันเซลล
เปนทฤษฎีที่อธิบายความหมายและคุณสมบัติของสีตามที่ใชในชีวิตประจําวัน โดย
กําหนดแมสีไว 5 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน และสีมวง และหากนําสีทั้งหามาผสม
กันก็จะไดสีใหมอีก 5 สี ไดแก สีสมหรือสีเหลืองแก สีเหลืองเขียว สีเขียวน้าํ เงิน สีมวงน้าํ เงิน และ
สีมวงแดง
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาทฤษฎีสีของเนื้อสีใหสัมพันธกับทฤษฎีสีของสีของแสง ก็อาจกลาว
ไดวาแมสีของแสงที่ประกอบดวย สีเขียว สีน้ําเงิน และสีแดง เมื่อนําแมสีของแสง 2 สีมาผสม
กันจะไดเปนสีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง และสีเหลือง ซึง่ เปนสีที่ใกลเคียงกับแมสีของเนื้อสีทาง
ศิลปะ ไดแก สีน้ําเงิน สีแดง และสีเหลือง แตเมื่อผสมสีของแมสีของเนื้อสีจะไดสีมว ง สีสม
และสีเขียว จะเห็นวามีเพียงสีเขียวสีเดียวที่เปนแมสีของแสง สีจึงเปนเรื่องทีน่ าพิศวงซึ่งยังไมมี
ใครสามารถใหคําตอบไดอยางแทจริงนักฟสิกส นักเคมี และนักจิตวิทยายังคงศึกษาพฤติกรรม
ของสีในแงมมุ ตาง ๆ ดวยความหวังวา วันหนึ่งคงจะสามารถหาความหมายของสี การรับรูสีของ
มนุษยตลอดจนอิทธิพลของสีที่มีตอการรับรูของสีไดอยางแทจริง สําหรับนักออกแบบหา
ความหมายของสีทางการพิมพแลวจะพิจารณาทฤษฎี ใดเปนหลักในการพิจารณากําหนดสีบน
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งานพิมพ อาจพิจารณาใชเกณฑดังนี้ ถาเปนการผสมเนื้อสีเพื่อวาดภาพทางศิลปะที่ใชสีวาดภาพ
ที่ทึบแสง อาจใชทฤษฎีของโบลนหรือบริวเตอร แตถาเปนการกําหนดสีเพื่อที่จะนําไปใชพิมพ
โดยเฉพาะในการพิมพสอดสีที่ตองใชในการพิมพตองใชหมึกพิมพที่โปรงใสอาจใชทฤษฎีของยังเฮลมโฮลทช

องคประกอบของสี
สีแตละสียอมประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้ (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 33)
1. ตัวสี (hue) เปนลักษณะความแตกตางของสี ซึ่งยอมแตกตางไปตามความถี่ของ
คลื่นแสง เชน สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน เปนตน ลักษณะของตัวสีนถี้ ือไดวาเปนมิติที่ 1 ของสี
2. คาของสี (value) หมายถึง ความสวางความมืดของแตละสี โดยทั่วไปจะกําหนดไว
เปน 10 ระยะตั้งแต 0-10 คาของสีระยะ 0 จะเปนสีดํา และระยะ 10 จะเปนสีขาว ในธรรมชาติ
เมื่อนําลูกบิลเลียดสีเขียวมาวางไวในสวนที่รับแสงจาที่สดุ จะเห็นลูกบิลเลียดเปนสีขาว แตถาเรา
คอย ๆ ปดหองใหมืดลงทีละนอยสีเขียวของลูกบิลเลียดนัน้ จะคอย ๆ คล้ําลงจนเมื่อไมมีแสงสวาง
เลย ลูกบิลเลียดนั้นจะเปนสีดํา ในการผสมสีเพื่อใหเกิดคาของสีจากตัวสีอาจใชสขี าวคอย ๆ
ผสมใหตัวสีจางลงจนกระทัง่ ขาว สีในลักษณะนี้เรียกวา “สีทินต” (tint) และอาจใชสีดําผสมสีให
คอย ๆ คล้ําลงจนเปนสีดําเรียกวา “สีเฉด” (shade) คาของสีนี้ถือไดวา เปนมิตทิ ี่ 2 ของสี
3. ความเขมของสี (chroma) ความเขมของสีจะมีระดับใดนั้นขึ้นอยูก ับวาตัวเนื้อสี
สามารถสะทอนความเขมออกมาไดมากนอยเพียงไร โดยสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขไดตั้งแต
1,2,4 ไปตามลําดับ ยิง่ ตัวเลขสูงสีนนั้ จะมีความเขมมาก คุณสมบัตขิ องสีแตละสีจะใหความ
เขมไดไมเทากัน นับเปนมิตทิ ี่ 3 ของสี
การที่ผูออกแบบจะกําหนดใหสีแตละสีมคี วามสมดุลกัน จําเปนจะตองคํานวณจาก
ความสัมพันธระหวาง พื้นทีข่ องสี x คาของสี x ความเขมของสี โดยแตละสีจะตองมีตัวเลขที่
เทากัน การใชสีดังกลาวจึงเกิดความสมดุลได นอกจากนี้การที่มนุษยจะรับรูเรื่องสีไดนั้น
ยอมขึ้นอยูก ับปจจัยหลายดาน อาทิ อัตราการสะทอนแสงของวัตถุ เชน วัตถุที่มีผวิ เรียบยอม
สะทอนความ
สดใสของสีไดดีกวาวัตถุผิวหยาบ ความเขมของแสงสวางที่สะทอนวัตถุก็มีผลตอการรับรู เชน
แสงสวางทีม่ ากยอมใหสที ี่สดใสกวาแสงสวางนอย เปนตน ดังนัน้ ผูอ อกแบบจึงจําเปนตองศึกษา
ถึงองคประกอบของสี ตลอดจนปจจัยในการมองเห็นสี เพื่อผลในการออกแบบงานศิลปะและ
สื่อสิ่งพิมพอยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบกําหนดสีในการออกแบบทางการพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอร
ในการออกแบบทางการพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอรนั้นผูออกแบบจะตองมีความรูความ
เขาใจกอนวาสิ่งพิมพนั้นจะพิมพดวยระบบและหมึกพิมพชนิดใดจึงจะสามารถกําหนดระบบสีใน
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพไดอยางเหมาะสม (ผกามาศ ผจญแกลว, 2543, หนา 148-153)
1. ระบบการพิมพ หมึกพิมพสําหรับใชในการพิมพอาจแบงตามลักษณะของการจะนํา
ไปใชพิมพไดเปน 2 ชนิด คือหมึกพิมพชุดสอดสี (process color ink) และหมึกพิมพสีพิเศษ
(special color ink)
1.1
การพิมพภาพสอดสี หมายถึง การพิมพภาพฮาลฟโทนแยกสีจากตนฉบับ
ภาพถายสี หรือสไลดสี หมึกพิมพที่ใชเปนหมึกพิมพชุดสอดสีเพื่อใหไดใชสีของภาพตามที่เปนจริง
ในตนฉบับ หรืออาจเปนการพิมพหมึกพิมพชุดสอดสีเปนพื้นตาย หรือพื้นสกรีนซอนทับกันใหไดสี
เฉพาะสีใหม มักใชในการพิมพภาพหลายสีที่ไมตองการพิมพสีเฉพาะทุกสี ซึ่งจะชวยประหยัด
คาใชจายในการพิมพ เชน ถาตองการงานพิมพ 7 สี อาจใชหมึกพิมพชุดสอดสี 4 สี พิมพซอนทับ
กันใหได
7 สี
หมึกพิมพชุดสอดสีเปนหมึกพิมพชนิดโปรงใส (transparent ink) ประกอบดวย
หมึกพิมพ 4 สี คือ น้ําเงินเขียว มวงแดง เหลือง และดํา หมึกพิมพโปรงใสนี้เมื่อพิมพซอนทับกัน
แลว แสงที่มากระทบหมึกพิมพที่อยูดานบนสามารถสองทะลุผานไปยังหมึกพิมพที่อยูดานลางได
ขณะเดียวกัน แสงที่สะทอนจากหมึกพิมพที่อยูดานลางสามารถสองผานหมึกพิมพที่อยูดานบน
ออกมาได ทําใหมองเห็นสีผสมของหมึกพิมพที่ซอนทับกันได
ปจจุบัน หมึกพิมพชุดสอดสีอาจมีสีมากกวา 4 สี เชน มีการเพิ่มสีเขียว สีแดง สีนา้ํ
เงิน หรือสีสะทอนแสง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขอบเขตของการพลิตสีของหมึกพิมพชุดสอดสีให
ไดมากขึ้น
1.2 การพิมพสีพิเศษ หมายถึง การพิมพภาพสีจากหมึกพิมพสีพิเศษ หรือหมึกพิมพ
ชุดสอดสีที่เปนพื้นตายหรือพื้นสกรีน ซึ่งมักเปนการพิมพภาพลายเสน ตัวอักษร พื้นสกรีนหรือทินต
และเส น ตกแต ง สี ข องหมึ ก พิ ม พ ซึ่ ง ใส ใ นระบบหมึ ก ของเรื่ อ งพิ ม พ จ ะเป น สี ที่ ป รากฏบน
กระดาษพิมพของงานพิมพ ถางานพิมพนั้นตองการพิมพสี 7 สี ก็จะตองใชแมพิมพ 7 แผนเพื่อ
พิมพหมึกพิมพสีพิเศษ 7 สีใหไดครบถวนทั้งหมด การพิมพในลักษณะนี้แมวาจะตองใชเวลาและ
คาใชจายสูง แตก็สามารถควบคุมคุณภาพของสีใหสม่ําเสมอไดดีกวาการพิมพดวยหมึกพิมพชุด
สอดสี
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หมึกพิมพสีพิเศษสวนใหญเปนหมึกพิมพชนิดทึบแสง (opaque ink) ซึ่งเมื่อพิมพ
ทับลงบนกระดาษหรือหมึกพิมพสีใด สีของกระดาษหรือหมึกพิมพที่ถูกพิมพทับจะไมมีผลตอสีของ
หมึกพิมพที่พิมพทับลงไปนั้น หมึกพิมพสีพิเศษมีสีตาง ๆ มากมาย ซึ่งเปนสีที่มักเตรียมมาจาก
โรงงานผลิตหมึก หรือชางพิมพผสมเองจากหมึกพิมพแมสี
2. การกําหนดสีโดยไมใชคอมพิวเตอร
การพิมพลักษณะใด ๆ นักออกแบบทางการพิมพจะตองมีวิธีกําหนดสีที่สามารถบอก
ใหชางแยกสี และชางพิมพทราบถึงลักษณะสีที่นักออกแบบตองการได โดยทั่วไปนิยมทําเปนคูมือ
กําหนดสีที่พิมพตัวอยางสีบนกระดาษตาง ๆ เชน เปนแผนโปสเตอรแสดงสีที่เกิดจากการพิมพ
ซอนทับกันของหมึกพิมพชุดสอดสีในพื้นที่เม็ดสกรีนขนาดตาง ๆ หรือทําเปนสมุดคูมือสีของ
หมึกพิมพสีพิเศษโดยมีตัวเลขรหัสกํากับ นักออกแบบอาจจะใชวิธีติดตัวอยางสีบนแผนโอเวอร
เลยของอารตเวิรก หรือกําหนดเปนตัวเลขของพื้นที่เม็ดสกรีนของหมึกพิมพชุดสอดสี ปจจุบันไดมี
บริษัทตาง ๆ ที่สรางระบบกําหนดสีโดยใชตัวอยางสีขึ้นมาเปนมาตรฐานสําหรับใชสื่อสารใหเขาใจ
กัน ระบบกําหนดสีที่นิยมใชกันมากในการออกแบบทางการพิมพอาจจําแนกตามลักษณะการ
พิมพสีและหมึกพิมพที่ใชไดเปน 2 ระบบ คือ ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสี และระบบกําหนด
สีหมึกพิมพพิเศษ
2.1 ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสี
งานพิมพสวนใหญมึกจะพิมพดวยหมึกพิมพชุดสอดสี เนือ่ งจากเมื่อนักออกแบบ
ตองการสีตาง ๆ ก็จะใชวธิ ีกาํ หนดพื้นที่เม็ดสกรีนของหมึกพิมพชุดสอดสีที่เปอรเซ็นตตาง ๆ ให
พิมพซอนทับกันจะไดสีตาง ๆ มากมายบนงานพิมพไดโดยไมตองเสียคาใชจายทําแมพิมพและ
พิมพเพิ่มขึน้
สําหรับชางพิมพแลว การควบคุมขนาดของพื้นที่เม็ดสกรีนใหคงที่สม่ําเสมอตลอด
ทั้งแผนและทุกแผนเพื่อใหไดสีคงที่สม่ําเสมอนั้นจะทําไดยากในขั้นตอนการพิมพ โดยเฉพาะในการ
พิมพระบบออฟเซต แมวาสีสันของผงสีที่ใชในหมึกพิมพสวนใหญจะใกลเคียงกัน แตก็มีปจจัย
อื่น ๆ ที่แตกตางกัน เชน ปริมาณการเกิดเม็ดสกรีนบวมของหมึกพิมพแตละสี ชนิดกระดาษที่ใช
พิมพ สีของกระดาษ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนมีผลใหสีที่ไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการ
ผสมเม็ดสกรีนของหมึกพิมพเพื่อการสรางสีเฉพาะในงานที่ตองการความถูกตองอยางมาก เชน
สีของตราสัญลักษณ ถาหลีกเลี่ยงไมไดก็อาจสามารถผสมเม็ดสกรีนของหมึกพิมพแมสีไมเกิน 2 สี
เพราะจะควบคุมไดงายกวาการผสมเม็ดสกรีนของหมึกพิมพแมพิมพ 3 สี
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ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสี เปนระบบกําหนดสีที่สรางขึ้นโดยการพิมพ
หมึกพิมพชุดสอดสีซอนทับกันดวยพื้นที่เม็ดสกรีนตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 หรือ 10 หรือ 20
เปอรเซ็นต เพื่อใหไดตัวอยางสีสําหรับใหนักออกแบบเลือกใชเพื่อกําหนดพื้นที่เม็ดสกรีนของหมึก
พิมพชุดสอดสีที่ตองการไดถูกตองหรือใกลเคียงที่สุด ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสีนี้มีหลาย
ลักษณะเชน เปนแผนภูมิสี (color chart) ที่พิมพเปนแผนโปสเตอร หรือเปนแผนตัวอยางสีที่เก็บ
รวบรวมเปนแฟมเปนเลม ระบบกําหนดสีหมึกพิมพสอดสีอาจจัดพิมพไวที่มาตรฐานหนึ่ง คือบน
กระดาษชนิดหนึ่ง และหมึกพิมพชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถจะชวยกําหนดไดบางสีเทานั้น ไมสามารถใช
กําหนดสีทั้งหมดได นอกจากนี้สีที่กําหนดไดจากแผนภูมิสีดังกลาว อาจมีปญหาที่ไมสามารถผลิต
สีไดตามที่กําหนด เนื่องจากกระดาษหรือหมึกพิมพที่ใชพิมพจริงไมเหมือนกับกระดาษหรือหมึก
พิมพที่ใชพิมพแผนภูมิสีนั้น
นอกจากนี้ ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสียังอาจจัดพิมพเปนแผนภูมิสีขึ้นใช
เองภายในโรงพิมพ สําหรับแสดงสีจากเครื่องพิมพที่จะใชพิมพจริงและหมึกพิมพแตละชนิดที่ใชใน
โรงพิมพ ปจจุบัน ไดมีคูมือกําหนดสีของหมึกพิมพสอดสีตามมาตรฐานการพิมพสากลซึ่งเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป เชน มาตรฐานสว็อป (Specifications for web offest publications : SWOP)
มาตรฐานยุโรป (eurostandard) โดยพิมพบนกระดาษชนิดผิวมัน เชน กระดาษอารตมันและ
ผิวดาน เชน กระดาษอารตดาน กระดาษปอนด และรวบรวมเปนเลมขนาดเล็กที่สามารถคลี่ออก
เมื่อเวลาที่ตองการเลือกใชสีลักษณะเดียวกับการคลี่พัด คูมือกําหนดสีที่ใชกันมาก ไดแก คูมือ
กําหนดสีแพนโทน (pantone) คูมือกําหนดสีโฟคอลโทน (focaltone) และคูมือกําหนดสีทรูแมทซ
(trumatch) เปนตน
การกําหนดสีของหมึกพิมพชุดสอดสีใหกับองคประกอบตาง ๆ บนอารตเวิรกโดย
ใชระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสีนี้ นักออกแบบจะเลือกสีที่ตองการจากตัวอยางสี ซึ่งจะระบุ
ขอมูลเปนเปอรเซ็นตพื้นที่เม็ดสกรีนของหมึกพิมพที่พิมพซอนทับกันแลวไดสีนั้น เชน ตัวอยางสีที่
เลือกแลวระบุขอมูลวา 20%Y 80%M 10%C แสดงวาสีนั้นเกิดจากหมึกพิมพสีเหลืองพิมพเปนเม็ด
สกรีนขนาด 20 เปอรเซ็นต หมึกพิมพสีมวงแดงพิมพเปนเม็ดสกรีนขนาด 80 เปอรเซ็นต และหมึก
พิมพสีน้ําเงินเขียวพิมพเปนเม็ดสกรีนขนาด 10 เปอรเซ็นต นักออกแบบก็จะเขียนพื้นที่เม็ดสกรีน
ของหมึกพิมพสีดังกลาวลงบนแผนโอเวอรเลยที่ปดทับบนอารตเวิรก รวมทั้งกําหนดพื้นที่ในบริเวณ
ที่ตองการพิมพสีนั้น และถาตองการใหชางแยกสี หรือชางพิมพไดเห็นลักษณะของสีที่กําหนดไว
นั้นดวย ก็อาจจะติดตัวอยางสีที่ตองการไวบนแผนโอเวอรเลยนั้นไปดวย
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2.2 ระบบกําหนดสีหมึกพิมพพิเศษ
งานพิมพบางลักษณะอาจพิมพดวยหมึกพิมพสีพิเศษ เชน สีพิเศษของงานพิมพที่
ไมสามารถพิมพโดยการใชหมึกพิมพชุดสอดสีพิมพซอนทับกันเหมือนงานพิมพธรรมดาอื่น ๆ
สีพิเศษเหลานี้ อาจเปนสีสะทอนแสงหรือสีโลหะ นอกจากนี้ ยังมีงานพิมพที่ไมใชเปนภาพสอดสี
แตเปนการออกแบบกราฟกสําหรับงานโฆษณา งานบรรจุภัณฑ หรือตราสัญลักษณซึ่งตองการ
สีเฉพาะของบริษัทที่ตองการความถูกตองของสีอยางมาก การพิมพดวยหมึกพิมพสพี ิเศษชวยให
ชางพิมพสามารถควบคุมการพิมพสีใหถกู ตองไดงาย
ระบบกําหนดสีสําหรับสีพิเศษเปนระบบที่สรางขึ้นดวยการนําเอาหมึกพิมพซึ่งได
จากหมึกพิมพแมสีมาผสมเขาดวยกันตามสัดสวนของปริมาณน้ําหนักตาง ๆ กัน พิมพเปนตัวอยาง
สีและมีตัวเลขเปนรหัสอางอิงกํากับหรือบอกสัดสวนของการผสมหมึกพิมพสีนั้น เพื่อใหเปนขอมูล
อางอิงสําหรับบริษัทผูผลิตหรือชางพิมพสามารถผสมหมึกพิมพใหไดสีที่ถูกตองกอนนําไปใชพิมพ
ระบบกําหนดสีนี้ มักจัดพิมพโดยบริษัทผูผลิตหมึกพิมพตาง ๆ เพื่อใหโรงพิมพสามารถเลือกสีตาม
ขอบเขตสีที่ผูผลิตแตละแหงสามารถผลิตได เมื่อใชระบบกําหนดสีหมึกพิมพพิเศษของบริษัทผูผลิต
หมึกพิมพรายใด ก็ควรใชหมึกพิมพแมสีของบริษัทนั้นมาใชผสมสีหมึกพิมพพิเศษ และตองผสม
ตามสัดสวนที่ระบุไวในตัวอยางสีเพื่อใหไดสีที่ถูกตองหรือใกลเคียงมากที่สุด ระบบกําหนดสีหมึก
พิมพพิเศษซึ่งนิยมใชกันมากที่สุด คือระบบแพนโทน เนื่องจากเปนระบบมาตรฐานระบบแรกที่ใช
กําหนดสีในการพิมพ ปกติหมึกพิมพแมสีที่ใชผสมสีพิเศษตามคูมือกําหนดสีของแพนโทนมี 9 สี
ไดแก สีเหลือง สีแดงอุน (warm red) สีแดงรูบีน (rubine red) สีแดงโรดามีน (rhodamine red)
สีมวงเพอรเพิล (purple) สีมวงไวโอเลต (violet) สีน้ําเงินรีเฟล็กซ (reflex blue) สีน้ําเงินโพรเชส
(process blue) สีเขียว รวมทั้งสีพิเศษอื่น ๆ คือ สีดํา สีขาว สีสะทอนแสง และสีโลหะ นอกจากนี้
ยังมีระบบกําหนดสีพิเศษอีกบางระบบ เชน ระบบโตโย (toyo) ระบบดีไอซี (dainippon ink &
chemicals : DIC) เปนตน
ปกติ คูมือกําหนดสีหมึกพิมพพิเศษมักจัดพิมพลักษณะเดียวกันกับคูมือกําหนดสี
หมึกพิมพชุดสอดสี คือ พิมพบนกระดาษทั้งประเภทเคลือบผิวและไมเคลือบผิว รวมเปนเลม สวน
ใหญมักจะทํารอยปรุสําหรับใหนักออกแบบฉีกตัวอยางสีเพื่อจะนํามาติดบนแผนโอเวอรเลยในการ
กําหนดสีบนอารตเวิรก อยางไรก็ตาม นักออกแบบอาใชวิธีระบบตัวเลขรหัสอางอิงของระบบที่ใช
แทนการติดตัวอยางสีก็ได แต ควรระบุใหละเอียด เพื่อใหบริษัทผูผลิตหมึกพิ มพและชางพิม พ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการผสมสีหมึกพิมพนั้นไดถูกตอง
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ระบบกําหนดสีในการอกแบบทางการพิมพโดยใชคอมพิวเตอร
ปจจุบันมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการออกแบบทางการพิมพ
นับตั้งแตการสรางภาพประกอบ การตกแตงภาพถาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรจะมีคําสั่งเพื่อใหผู
ที่ใชกําหนดสีสําหรับองคประกอบทางศิลปะตาง ๆ ทีต่ องการใหปรากฏบนหนาสิง่ พิมพ โดย
การกําหนดสีในโปรแกรมการออกแบบทางการพิมพสว นใหญจะสามารถกําหนดสีได 2 ลักษณะ
เชนเดียวกับการกําหนดสีบนแผนอารตเวิรก กลาวคือ ถาตองการสีทมี่ ีการพิมพดวยหมึกพิมพ
ชุดสอดสีใหเลือกตัวสีโพรเซส (process color) และถาตองการพิมพดวยสีที่หมึกพิมพพิเศษให
เลือกตัวเลือกสีสปอต (spot color) หลังจากเลือกลักษณะสีที่ตองการไดแลวจึงกําหนดระบบสีที่
ใช โดยสามารถกําหนดสีเปนโมเดลสีไดดังนี้ (ผกามาศ ผจญแกลว, 2543, หนา 154-162)
1. การกําหนดสีดวยคาอารจีบี
คาสีอารจีบีเปนคาทีก่ ําหนดจากโมเดลสีอารจีบีที่ใชหลักการของทฤษฎีสีและการผสม
สีที่ใชแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงินเปนแมสีในการผสมสีตาง ๆ หรืออาจกลาวไดวาสีตาง ๆ
สามารถกําหนดไดจากปริมาณของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงินทีผ่ สมกันแลวไดสีนั้น ซึง่
อาร (R) เปนตัวยอมาจาก red หรือสีแดง จี ( G ) เปนตัวยอมาจาก green หรือสีเขียว และ
บี (B) เปนตัวยอมาจาก blue คือสีน้ําเงินนัน่ เอง
การกําหนดตามโมเดลสีอารจีบีนี้ เปนคาที่สัมพันธกบั กลไกลการสรางสีบนจอภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชการเรืองแสงของจุดฟอสเฟอรของสีแดง สีเขียว และสีนา้ํ เงินใหแสง
ผสมกันเกิดเปนสีตาง ๆ การกําหนดสีดวยคาอารจีบนี นั้ จะเปนการกําหนดคาตัวเลข 3 คา คือ
คาของอาร คาของจี และคาของบี โดยจะเปนคากําหนดปริมาณการเรืองแสง ของจุดฟอสเฟอร
หรือปริมาณความเขมของสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงินตามลําดับ ตัวเลขที่ใชกําหนดคาอารจีบีของ
แตละโปรแกรมอาจแตกตางกัน อาทิเชน
บางโปรแกรม จะกําหนดเปนตัวเลขตัง้ แต 0 – 255 ซึ่งเปนตัวเลขในระบบดิจิทลั ที่
ควบคุมการยิงลําแสงดวยความเขมแสงตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรืองแสงในปริมาณตาง ๆ ตัวเลข
0 แสดงวาไมมีการยิงลําแสงในบริเวณนัน้ เมื่อตัวเลขมากขึ้น แสดงวาสัญญาณดิจทิ ัลไปควบคุม
ใหยิงลําแสงดวยความเขมแสงเพิ่มขึน้ มีการเรืองแสงในปริมาณมากขึ้น จนถึงตัวเลข 255 ก็
แสดงวามีการยิงลําแสงดวยความเขมสูงสุด มีการเรืองแสงในปริมาณมากที่สุด
บางโปรแกรม จะกําหนดเปนตัวเลขเปอรเซ็นตตั้งแต 0 – 100 ซึ่งหมายถึงโปรแกรม
นั้นไดคํานวณปริมาณความเขมแสงจากปริมาณความเขมต่ําสุดและสูงสุด แลวเทียบเปน
เปอรเซ็นตเพื่อใหความสะดวกแกผูใช เมื่อแสงสีใดมีคาตัวเลขเป็น 0 แสดงวา ไมมีแสงในสีนั้น
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เปนสวนผสม เมื่อตัวเลขมากขึ้นแสดงวามีปริมาณความเขมแสงสูงขึน้ และเมื่อตัวเลขเทากับ
100 แสดงวามีปริมาณความเขมสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงคาสีอารจีบีเปนการเปลี่ยนแปลงความเขมแสงทีเ่ กิดกลไกการทํางาน
ของอุปกรณคือจอภาพ ซึ่งไมไดสัมพันธกบั กลไกการมองเห็นและรับรูสีของมนุษย สีที่กําหนดดวย
คาอารจีบีที่คา หนึง่ เมื่อแสดงบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรตางกันอาจแสดงสีที่มองเห็นแลว
อาจแตกตางกันไดบาง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมีปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะของ
เครื่องแตกตางกัน เชน ชนิดของลําแสง ชนิดของฟอสเฟอรที่ใช เปนตน
2. การกําหนดสีดวยคาซีเอ็มวายเค
คาซีเอ็มวายเคเปนคาสีซงึ่ กําหนดจากโมเดลซีเอ็มวายเคที่ใชหลักการของทฤษฎีสีและ
การผสมสีของหมึกพิมพแมสใี นการผสมสีตา ง ๆ ที่สามารถกําหนดไดจากปริมาณของหมึกพิมพสี
น้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลือง และสีดําเมือ่ ผสมกันแลวไดสีนั้น ซึ่งจะกําหนดเปนเปอรเซ็นตพนื้ ที่
เม็ดสกรีนซี (c) เปนตัวยอมาจาก cyan คือสีน้ําเงินเขียว เอ็ม (m) เปนตัวยอมาจาก magenta คือ
สีมวงแดง และวาย (y) เปนตัวยอมาจาก yellow คือสีเหลือง และเค (k) เปนตัวยอมาจาก black
การกําหนดสีดวยวิธนี ี้ จะเปนการกําหนดคาตัวเข 4 คา คือคาของซี คาของเอ็ม คาของ
วาย และคาของเค โดยจะเปนคากําหนดขนาดพืน้ ทีเ่ ม็ดสกรีนของหมึกพิมพแตละสีเปนเปอรเซ็นต
คาที่กาํ หนดนีเ้ ปนคาที่สัมพันธกับกลไกการสรางภาพสีของเครื่องพิมพดิจิทัลที่จะพิมพภาพออก
จากเครื่องคอมพิวเตอร โดยเครื่องพิมพจะใชคาที่กาํ หนดไวไปควบคุมการสรางขนาดเม็ดสกรีน
ของหมึกพิมพ คาเปอรเซ็นตมากจะหมายถึงขนาดของเม็ดสกรีนจะใหญ และคาเปอรเซ็นตนอย
หมายถึงขนาดเม็ดสกรีนจะเล็ก ดังนัน้ การเปลี่ยนสีตามโมเดลสีซีเอ็มวายเคจึงเปนการเปลี่ยนอัน
เกิดจากการทีเ่ ครื่องพิมพสรางเม็ดสกรีนขนาดตาง ๆ ทีเ่ มือ่ ผสมกันแลว มีสีเปลี่ยนไป ซึ่งเหมือนกับ
โมเดลสีอารจบี ีคือ ไมไดสัมพันธกับกลไกการมองเห็นและรับรูสีของมนุษย และการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณสีของหมึกพิมพของวิธีการกําหนดสีดวยคาซีเอ็มวายเคก็คงใหผลการเปลี่ยนแปลงสี
ทํานองเดียวกับการกําหนดสีดวยคาอารจบี ี กลาวคือ เมือ่ กําหนดสีดวยคาซีเอ็มวายเคที่คาหนึง่
เมื่อนําไปใชพมิ พดวยเครื่องพิมพดิจทิ ัลตางเครื่องกัน จะมีผลใหไดสีภาพไมเหมือนกัน ทั้งนี้เกิด
จากชนิดของหมึกพิมพ หรือชนิดของกระดาษที่ใชไมเหมือนกันนัน่ เอง
3. การกําหนดสีดวยคาเอชเอสบี
คาสีเอชเอสบีเปนคาสีทกี่ ําหนดจากโมเดลสีซึ่งใชคุณลักษณะทีม่ องเห็นของสี 3
คุณลักษณะเปนหลักในการกําหนดเปนสีตาง ๆ ไดแก คุณลักษณะของสีสัน ความอิ่มตัวสี และ
ความสวางสี หรืออาจกลาวไดวาสีตาง ๆ สามารถกําหนดไดจากคุณลักษณะของสีที่มองเห็น
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ประกอบกันเปนสีนนั้ ซึง่ ทําใหสีที่ไดใกลเคียงการมองเห็นและรับรูของมนุษย โดยคาสีเอชเอสบี
เปนคาสีที่ประกอบดวยคา 3 คา คือ คาเอช คาเอส และคาบี ถาแสดงเปนโมเดลจะไดโมเดลสีซึ่ง
คลายกับตนไมของมันเซลล
3.1 คาเอช (h) เปนตัวยอมาจาก hue คือ คาบอกสีสนั ของสีนนั้ โดยกําหนดเปน
ตัวเลขแสดงมุมของวงกลมซึง่ มีคาตั้งแต 0 ถึง 359 องศา อันเปนตําแหนงของสีสนั ทีอ่ ยูลอมรอบ
แกนกลาง ตําแหนงสีแทจะอยูที่องศาตาง ๆ
3.2 คาเอส (s) เปนตัวยอมาจาก saturation คือคาบอกความอิม่ สีของสีนั้น ซึง่ มีคา
ตั้งแต 0 ถึง 100 เปอรเซ็นต โดยคา 0 หมายถึงสีนนั้ มีความอิ่มตัวสีตา่ํ สุด จะไดสีเทาเนื่องจากมีสคี ู
ตรงขามอยูในสีนั้นมากจนผสมกับสีนนั้ ปนสีเทา ถาคาเอสเพิ่มขึ้น หมายถึงสีนั้นมีความอิ่มตัวสี
เพิ่มขึ้น หรือมีสีเทาอยูในสีนนั้ นอยลง จนถึง 100 เปอรเซ็นต แสดงวาสีนั้นมีความอิ่มตัวสูงสุดเปน
สีแทซึ่งไมมีสีเทาผสมอยูเลย
3.3 คาบี (b) เปนตัวยอมาจาก brightness คือคาบอกความสวางสีของสีนั้น ซึง่ มีคา
ตั้งแต 0 ถึง 100 เปอรเซ็นต โดยคา 0 จะหมายถึงสีนนั้ มีความสวางสีต่ํา จะไดเปนสีดําเนื่องจากมี
สีดําอยูในสีนนั้ มาก และเมือ่ มีคาบีเพิม่ มากขึ้นจะไดสีทมี่ ีความสวางสีมากขึ้น หรือมีสีดําอยู
นอยลงจนถึง 50 เปอรเซ็นตจะไดสีแท ถาเพิ่มคาบีตอไปอีกจะไดสีที่สวางมากขึ้น เนือ่ งจากมีสี
ขาวอยูสนี ั้น จนถึง 100 เปอรเซ็นตจะไดเปนสีขาว
อยางไรก็ตาม บางโปรแกรมอาจพบโมเดลสีอื่นที่ใชหลักการกําหนดสีเชนเดียวกันกับ
เอชเอสบี เชน โมเดลสีเอชเอสแอล (HSL) ซึ่งคาเอชกําหนดสีสัน คาเอสกําหนดความอิ่มตัวสี
และคาแอล (lightness) กําหนดความสวางสี หรือโมเดลสีแอลซีเอช (LCH) ซึ่งคาแอล
(luminance) กําหนดความสวางสี คาซี (chroma) กําหนดความอิ่มตัวสี และคาเอชกําหนดสีสนั
เปนตน
4. การกําหนดสีดวยคาซีแล็บ
การกําหนดสีดวยคาซีแล็บเปนการกําหนดคาสีโดยใชหลักการตามทฤษฎีสีคูตรงขาม
ซึ่งมีอยู 3 คู คือ สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีน้ําเงิน และสีขาวกับสีดํา คาซีแล็บนีพ้ ัฒนาขึ้นมาใช
โดยกลุมนักวิทยาศาสตรซึ่งรวมกันเปนคณะกรรมาธิการสรางและพัฒนาระบบกําหนดสีใหเปน
มาตรฐานสากล (Commission internationale de l’Eclairage : CLE) โดยกอนหนานี้
คณะกรรมาธิการชุดดังกลาวไดสรางระบบกําหนดสีที่ใชคาไตรสติมูลัส (tristimulus values) และ
คาพิกัดโครมาติซิตี (chromaticity coordinates) แตมีปญหาตรงที่การวิเคราะหสีจากคาดังกลาว
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ทําไดยาก เพราะคานัน้ ไมสมั พันธกับคุณลักษณะทีม่ องเห็นของสี คาสีซีแล็บเปนคาสีที่
ประกอบดวยคา 3 คา ดังนี้
4.1 คาแอล-สตาร (L*) เปนคาบอกความสวางสี มีตงั้ แต 0 ถึง 100 ถาคา L* มีคา
เทากับ 0 แสดงวาสีนนั้ มีคา ความสวางสีต่ําสุด เปนสีดํา เมื่อ L* มีคามากขึน้ แสดงวาสีนนั้ มี
ความสวางมากขึ้น จนเทากับ 100 สีนั้นจะเปนสีขาว
4.2 คาเอ-สตาร (a*) เปนคาบอกความเปนสีเขียวหรือสีแดง มีคาตั้งแต -100 ถึง
100 ถาคา a* มีคาเปนบวก แสดงวาสีนั้นมีสีสันไปทางสีแดง ยิง่ มีคาบวกมากขึ้นเทาใด สีนั้นก็
จะยิ่งมีความอิม่ ตัวสีของสีแดงมากขึน้ เทานั้น ในทางตรงกันขาม ถาคา a* มีคาลบ แสดงวาสีนนั้
มีสีสันไปทางสีเขียว ยิง่ คาลบมากขึน้ เทาใดสีนั้นก็จะยิง่ มีความอิม่ ตัวของสีเขียวมากขึ้น สีทมี่ ีคา
a* เปน 0 แสดงวาสีนนั้ ไมใชทั้งสีเขียวและสีแดง
4.3 คาบี-สตาร (b*) เปนคาทีบ่ อกความเปนสีเหลืองหรือสีนา้ํ เงิน มีตั้งแต -100 ถึง
100 ถาคา b* เปนคาบวก แสดงวาสีนั้นมีสีสันไปทางสีเหลือง ยิ่งมีคาบวกมากขึน้ ก็จะยิ่งมี
ความอิ่มตัวของสีเหลืองมากขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาคา b* มีคาลบ แสดงวาสีนนั้ มีสสี ันไป
ทางสีนา้ํ เงิน ยิ่งมีคาลบมากขึ้น ก็จะยิ่งมีความอิม่ ตัวของสีน้ําเงินมากขึ้น สีที่มีคา b* มีคาเปน 0
แสดงวาสีนั้นไมใชทั้งสีเหลืองและสีนา้ํ เงิน
สีใดที่มที ั้งคา a* และ คา b* เปน 0 สีนั้นจะไมมีสีสนั ใดเลย คือ เปนสีขาว สีเทา หรือ
สีดํา ทั้งนี้ขึ้นกับคา L* โดยการกําหนดสีดวยคาซีแล็บนี้ จะเปนคาที่ใชเก็บขอมูลสีที่เปนอิสระไม
ขึ้นกับอุปกรณที่ใชแสดงสี ไมวาจะเปนเครื่องพิมพดิจิทลั และจอภาพคอมพิวเตอร และสามารถใช
คานี้สําหรับวัดเปรียบเทียบคาสีไดอยางมีประสิทธิภาพ คาซีแล็บมักใชสําหรับตัวอยางสีบนวัสดุ
พิมพประเภทสะทอนแสง เชน กระดาษ ผา นอกจากนี้ยังมีอีกระบบหนึง่ คือ คาซีลัฟ (CIELUV)
ที่ใชหลักการเดียวกัน แตใชสําหรับแสดงสีบนจอภาพคอมพิวเตอร

การใชสีตามหลักการออกแบบ
ในการออกแบบงานพิมพสีตา ง ๆ ที่เลือกนํามาใชอยูดวยกันควรจะประสานกันไดดี
เพื่อใหผูมองเห็นโดยทัว่ ไปไมรูสึกขัดสายตาและความคิด แตการทีจ่ ะสามารถเลือกสีตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพไดนนั้ ไมมีกฏตายตัวเพียงตองอาศัยประสบการณ และความเขาใจรสนิยม
ของกลุมเปาหมาย การนําไปใชจึงตองขึ้นกับวิจารณญาณของนักออกแบบที่จะประยุกตใชในงาน
ออกแบบนั้น ๆ และควรคํานึงถึงความเหมาะสมดวย โดยปกติการใชสีในการออกแบบทางการ
พิมพสามารถพิจารณาเลือกใชไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใชสีตามหลักการออกแบบโดยที่สีตาง ๆ
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ซึ่งเลือกมาใชอยูดวยกันมาการผสมผสานกันไดดี และการใชสีเพื่อสื่อความรูสึกถึงผูมองใหคลาย
ตามเจตนารมณของผูออกแบบ ซึง่ การกําหนดสีสาํ หรับงานพิมพจะตองไมทาํ ใหเกิดปญหาตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการพิมพ และเมื่อพิมพออกมาแลวจะตองสามารถสื่อความหมายถึง
ผูอานตามความตองการได ดังนัน้ การเลือกใชสีก็มหี ลักการเชนเดียวกับการจัดวางองคประกอบ
ก็คือ การใชสกี ลมกลืน (color harmony) การใชสีแตกตางหรือสีตัดกัน (color contrrast) และ
การใชสีสมดุล (color balance)
1. การใชสีกลมกลืน
สําหรับการใชสีในการออกแบบเพื่อใหเกิดความกลมกลืน ก็คือ การพิจารณา
ความสัมพันธของสีตาง ๆ ทีจ่ ะเลือกนํามาใชวามีความสัมพันธใกลเคียงกันโดยไมมีสใี ดโดดเดน
แยกจากสีอนื่ ๆ การใชสกี ลมกลืนมีหลายวิธีดังนี้
1.1 การใชสีสันเดียว (monochromatic scheme) เปนการใชสแี ทเพียงสีเดียวในการ
ออกแบบ หลักการนีเ้ ปนพืน้ ฐานทีง่ ายทีส่ ุดในการสรางความกลมกลืน การใชสีสนั เดียวนี้อาจทํา
ไดหลายลักษณะ เชน
1.1.1 การใชสีแทที่มีความสวางสีและความอิ่มตัวสีที่คา เดียว แตอาจมีการใช
สีขาวหรือสีดําชวย เชน การพิมพตวั อักษรหรือภาพสีดํา หรือเจาะขาวบนพืน้ หลังสีแทสีใดสีหนึ่ง
การพิมพตัวอักษรหรือภาพดวยสีแทบนพืน้ หลังสีดําหรือสีขาว เปนตน แตการเลือกสีที่ใชกับสีดาํ
หรือสีขาวนั้นก็ตองเลือกสีทไี่ ปกันไดดวย สวนใหญสีเกือบทุกสีจะไปไดกับสีขาว ยกเวนสีที่มีความ
สวางสูง เชน สีเหลือง และสีที่จะเลือกใชกับสีดําไมควรเลือกสีที่มีความสวางสีต่ํา เชน สีน้ําเงิน
คล้ํา
1.1.2 การใชสีแทสีเดียวแตเปลี่ยนความสวางและความอิ่มตัวสีใหแตกตางกัน
หลายระดับ โดยการผสมสีขาว สีเทา หรือสีดํา ซึง่ มีความกลมกลืนดวยสีสันของตัวเองนี้จะให
ความกลมกลืนไดมากที่สุด แตขณะเดียวกันก็อาจจะทําใหนาเบื่อไดงายเชนกัน นักออกแบบอาจ
ใชวิธีอื่น ๆ ชวยใหงานออกแบบนาสนใจมากขึ้น เชน การใชสีที่มีความสวางหรือความอิ่มตัวสี
หลายระดับ ตั้งแตระดับสูงสุดจนถึงระดับต่ําสุด การเพิ่มสีใดสีหนึ่งสําหรับใชพมิ พเปนพืน้ ที่สว น
นอยใหดูเดนขึ้น หรือการเพิม่ สีใดสีหนึง่ ใหพิมพไปทั่วภาพ
1.2 การใชสีใกลเคียงกัน (analogous scheme) เปนการสรางความกลมกลืนโดย
เลือกใชสีที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกัน การเลือกสีใกลเคียงกันอาจเลือกจากสีท่อี ยูเรียงติดกันใน
แถบสีสเปคตรัม หรือเลือกจากวงลอสีที่ใชในงานศิลปะ ซึ่งหากพิจารณาวงลอสีตามทฤษฎีและ
การผสมสีทางเนื้อสีของศิลปะ สีที่เรียงติดกันเปนสีใกลเคียงกัน เชน สีเหลืองสม สีเหลือง และ
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สีเหลืองเขียว ทั้งสามสีมีสหี นึ่งที่รวมกันอยู คือสีเหลือง ทําใหเมื่อนํามาใชรวมกันแลวดูกลมกลืน
กัน ถาใชสีสม และสีเขียวเพิ่มเขาไป สีทงั้ หาสีนนั้ เรียงตอกันซึ่งถือวาเปนสีใกลเคียงกัน แมวาสีสม
และสีเขียวจะมีสีเหลืองเปนสีรวมกันเชนกัน แตถาพิจารณาใหดีแลวสีสมจะมีสีแดงเปนสวนผสมที่
มากขึ้นกวาสีเหลืองสม และสีแดงเปนสีคูตรงขามของสีเขียว อาจทําใหสีในกลุมนี้มีความ
กลมกลืนนอยลง
ดังนัน้ การเลือกใชสีใกลเคียงกันไมควรเลือกสีที่เรียงติดกันมากเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนสีที่แสดงในวงลอสี เชน วงลอสีทใี่ ชนี้มี 12 สี นัน่ คือ สีใกลเคียงกันทีน่ า จะนํามาใชไดไม
ควรเกิน 4 สี หากใชมากกวานี้ความกลมกลืนของสีอาจแปรเปลี่ยนเปนความแตกตางก็ได และ
การเลือกใชสีใกลเคียงกันบางครั้งอาจทําใหผลงานการพิมพนาเบื่อหนาย ไมนา สนใจ นักออกแบบ
ผูมีความชํานาญจึงอาจใชเทคนิคอื่นชวยใหงานพิมพนนั้ ดูนาสนใจขึน้ เชน การเปลี่ยนความสวาง
สีและความอิม่ ตัวสีของสีใกลเคียงกันใหเปนสีตาง ๆ การเนนสีใดสีหนึ่งใหเปนสีเดน การใชสนี ั้น
พิมพเปนพื้นทีข่ นาดใหญกวาพืน้ ที่ของสีอนื่ การใชสที ี่มคี วามสวางสีต่ําบนพื้นหลังของสีอื่นที่มี
ความสวางสีสงู หรือการใชสีที่มีความสวางสีสงู บนพื้นหลังของสีอนื่ ที่มีความสวางสีต่ํา เปนตน
1.3 การใชสีวรรณะเดียวกัน (tone harmony scheme) ในวงลอสี จะสามารถแบง
สีไดเปน 2 วรรณะ คือวรรณะรอน (warm tone) ซึ่งเปนสีที่มีสเี นนหนักไปทางสีแดง ไดแก
สีมวงแดง สีแดง สีสม แดง สีสม สีสม เหลือง และวรรณะเย็น (cool tone) ซึ่งเปนสีที่มีสี
เนนหนักไปทางสีนา้ํ เงิน ไดแก สีเขียวออน สีเขียว สีเขียวน้าํ เงิน สีนา้ํ เงิน สีนา้ํ เงินมวง สวนสี
เหลืองและสีมว งเปนสีกลางที่จะอยูไดทงั้ สองวรรณะ ทัง้ นี้ขึ้นกับสีอนื่ ซึง่ จะนํามาใชรว มกัน
การเลือกใชสที ี่อยูในกลุมวรรณะเดียวกัน จะใหความรูสกึ ไปในทิศทางเดียวกัน
กลมกลืนกัน แตผลงานของการออกแบบถาดูจืดชืดไป ก็อาจจะสรางความขัดแยงในบางจุดที่
เหมาะสม เพือ่ ชวยใหงานออกแบบนาดูยงิ่ ขึ้น เชน ถาในสวนใหญของภาพเลือกใชสีวรรณะรอน
อาจใชสีตรงขามที่อยูในวรรณะเย็นมาทําใหเปนสีออนซึง่ มีความสวางสีสูงขึ้นมาเติมในบริเวณสวน
นอยบางสวน ไมเกิน 10 เปอรเซ็นตของงานออกแบบ ก็อาจจะทําใหงานนัน้ นาสนใจมากขึน้
2. การใชสีแตกตาง
การใชสีแตกตางเปนการใชสีสันตางกันเพื่อใหตัดกัน ทําใหงานออกแบบนาสนใจ
ตื่นเตน ความแรงของการตัดกันจะขึน้ กับความแตกตางของสีที่เลือกใช การทําใหสแี ตกตาง
สามารถทําไดหลายวิธีดงั นี้
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2.1 การใชสีคูตรงขาม (complementary contrast) สีคูตรงขามเปนสีที่อยูตรงขาม
กันในวงลอสี เชน สีเขียวเปนสีคูตรงขามกับสีแดง สีทตี่ รงขามกันมาอยูดวยกันจะใหความรูสึก
ตื่นเตนเราใจ สีคูตรงขามที่เปนสีปฐมภูมิกบั สีทุติยภูมิจะตัดกันรุนแรงกวาสีคูตรงขามที่เปนสี
ตติยภูมิ เชน สีแดงกับสีเขียวจะตัดกันรุนแรงกวาสีสมแดงกับสีเขียวน้ําเงิน สําหรับสีที่อยูใน
ทิศทางตรงกันขามในวงลอสี มี 6 คู ไดแก
สีเหลือง
ตรงกันขามกับ
สีมวง
สีแดง
ตรงกันขามกับ
สีเขียว
สีน้ําเงิน
ตรงกันขามกับ
สีสม
สีเขียวเหลือง
ตรงกันขามกับ
สีมวงแดง
สีสมเหลือง
ตรงกันขามกับ
สีมวงน้ําเงิน
สีสมแดง
ตรงกันขามกับ
สีเขียวน้าํ เงิน
สีตรงกันขาม หรือ “สีคูปฏิปกษ” นี้จะมีความขัดแยงกันอยางรุนแรง ถานํามาใช
เขาดวยกัน ผูดูจะเกิดความรูสึกขัดแยงและไมนาสนใจ ผูออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยงการนํา
สีตรงกันขามมาใชดวยกันในลักษณะตรง ๆ ตัวอยางเชน ไมควรใสเสื้อสีแดง และนุงกระโปรง
สีเขียว เปนตน แตในทางตรงขามถาผูออกแบบนําสีตรงกันขามมาใชดวยกันอยางมีระบบและ
หลักการแลว การใชสีตรงกันขามนั้นกลับจะทําใหงานออกแบบมีคุณคา และนาสนใจยิ่งกวาการ
ใชคูประกอบอื่น ๆ เพราะการใชสีแตกตางนัน้ ตองคํานึงถึงการใชสีตัดกันที่กลมกลืน (harmony
of contrast) ในสายตาผูดดู วย สีคูตรงขามทีม่ ีความอิม่ ตัวสูงมาอยูด วยกันอาจทําใหดูขัดแยงกัน
เกินไป เพราะแตละสีจะแยงความสนใจไปจนผูดูไมเห็นจุดเดนทีน่ ักออกแบบตองการสื่อ ดังนั้น
การใชสีที่ตัดกันแลวทําใหดกู ลมกลืนไดนนั้ มีหลายวิธีดงั นี้
2.1.1 การใชสีที่มีความอิ่มตัวสีเทากัน จะใชในปริมาณพื้นที่ตางกัน โดยเลือก
สีใดสีหนึ่งเปนสีเดน ก็ใชสีนนั้ ในพื้นที่ทนี่ อยกวาดวยอีกสีหนึง่
2.1.2 การลดความอิ่มตัวสีของสีใดสีหนึง่ ที่ไมตองการใหเดนลง
2.1.3 การลดความอิ่มตัวสีของทั้งสองสีลงเพื่อลดความแรงของการตัดกันของสี
2.1.4 การใชสีทั้งสองสีในระดับน้ําหนักสีตาง ๆ เพื่อลดความแรงของการตัดกัน
ของสีแท
2.1.5 การใชสีขาวและหรือสีดําชวยแทรกระหวางสีคูตรงขามจะชวยลดความ
แตกตางระหวางสองสีได
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2.1.6 การใชสีตรงกันขามในปริมาณที่สีขางหนึง่ ชนะสีอกี ขางหนึง่ ในอัตรา
80% ตอ 20 % ตัวอยางเชน ใชสีนา้ํ เงินในพืน้ ที่สว นใหญ และใชสสี มในพืน้ ที่สวนนอยบริเวณจุด
แหงความสนใจ
2.1.7 การลดความสดใสของตรงกันขาม การลดความสดใดหรือการฆาสี (color
brake) เปนการทําใหสีแทหมนหมองลง โดยการผสมสีตรงกันขามลงไปในสีแท ตัวอยางเชน
ตองการลดความสดใสของสีแดงจะตองนําสีเขียวที่อยูตรงกันขามผสมลงในสีแดงเล็กนอยจะทําให
สีแดงนั้นหมนลง สีตรงกันขามที่ลดความสดใสลงนัน้ สามารถนํามาใชเขาดวยกันโดยไมเกิด
ความรูสึกขัดแยง นอกจากนี้การลดความสดใสของสียงั นําไปใชแสดงถึงสีสว นที่เปนเงาของวัตถุ
และวัตถุที่อยูระยะไกลได
2.1.8 การใชสีขาวผสมลงในสีแท การผสมสีขาวหรือการทําสีทนิ ตนนั้ นับเปน
การลดความเขมหรือความสดใสของสีแทลง สีตรงขามที่ผสมดวยสีขาวจึงสามารถนํามาใชเขา
ดวยกัน โดยไมเกิดความรูส ึกขัดแยง
2.1.9 การใชสีดําผสมลงในพื้นที่ การผสมสีดําหรือการทําสีเฉดนั้น เปนการลด
ความสดใสของสีแทใหหมนหมองลง สีตรงกันขามที่ผสมดวยสีดําจึงสามารถนํามาใชเขาดวยกัน
โดยไมเกินความรูสึกขัดแยงได
2.1.10 การใชสีขาวตัดเสนระหวางสีตรงกันขาม สีขาวซึ่งอยูระหวางรอยตอของ
สีตรงกันขามจะชวยลดความสดใสของสีแทลง ดังนัน้ การใชสีตรงกันขามที่ตัดดวยเสนสีขาวจึง
อยูดวยกันโดยไมเกิดความรูสึกขัดแยง
2.1.11 การใชสีดําตัดเสนระหวางสีตรงกันขาม สีดาํ จะมีผลในการลดความสดใส
ของสีแทไดเชนเดียวกับสีขาว และทําใหการใชสีตรงกันขามดวยวิธนี ี้ไมเกิดความรูสึกที่ขัดแยงตอ
ผูดู
2.1.12 การใชสีตรงกันขามโดยการปรับคาระยะของสี สีแทซึ่งผานการปรับระยะ
คาของสีแลว จะถูกลดความสดใสของสีลงตามลําดับ จนทําใหสีตรงกันขามสามารถอยูดวยกัน
ไดโดยไมตองขัดแยง
หลักเกณฑการใชสีตัดกันนี้เปนหลักการเบือ้ งตนที่จะนําไปใชเทานัน้ จะเครงครัด
นักคงจะไมได ผูใชจะตองรูจกั พลิกแพลงประยุกตเอาเองตามความเหมาะสมสวยงามของตนและ
งานที่ผลิต
2.2 การใชสีใกลเคียงสีคูตรงขาม (near or split complementary contrast)
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ถาการใชสีตรงขามเพื่อใหเกิดความแตกตางนั้นจะใหความรูสึกที่ขัดแยงกันเกินไป อาจเลี่ยงมาใช
สีที่อยูใกลเคียงกับสีคูตรงขามซึ่งอาจจะใหผลเปนทีน่ า พอใจขึ้น เชน สีมวงเปนสีคูตรงขามแทกบั
สีเหลือง อาจจะเลือกใชสีนา้ํ เงินมวงหรือแดงมาใชคูกับสีเหลืองเพื่อใหดูแตกตางกันแทนสีมวงได
2.3 การใชความสวางสีตางกัน (value contrast) สีท่มี ีความสวางสีที่ใกลเคียงกันมา
อยูใกลกัน จะทําใหมองดูแลวรวมตัวกันในการรับรูสีเปนกลุมเดียวกัน แตถาเปนสีทมี่ ีความสวาง
สีตางกันมาอยูใกล สีของภาพที่มองเห็นจะผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับ
อิทธิพลของความสวางสีที่อยูขางเคียง
2.4 การใชสีที่มวี รรณะตางกัน (tone contrasat) เปนการใชสีทั้งสองวรรณะเขา
ดวยกันในภาพ สีที่อยูในวรรณะตางกัน เชน สีแดง เปนสีในวรรณะรอน และสีนา้ํ เงินเปนสีที่
วรรณะเย็น เมื่อนํามาใชดวยกันจะรูสึกตัดกัน โดยทั่วไปสีวรรณะรอนเปนสีที่ใหความรูสึกที่
ตื่นเตน เราใจ ใกล และหนัก มักใชเปนสวนของภาพทีต่ องการเนน ขณะที่สีวรรณะเย็นเปนสีให
ความรูสึกที่ผอ นคลาย สงบ ไกล และเบา มักจะใชเปนสวนของพืน้ หลัง
การใชสีวรรณะเดียวในภาพแมวาจะทําใหเกิดเอกภาพและความกลมกลืน แต
เมื่อดูภาพนัน้ ไปนาน ๆ จะทําใหรูสึกนาเบือ่ หนาย ดังนัน้ การสรางความนาสนใจใหเกิดขึ้นในภาพ
ผูออกแบบจึงควรใชสีตางวรรณะเขาดวยกัน แตก็ไมควรใชสีทั้งสองวรรณะในปริมาณที่เทา ๆ กัน
ควรกําหนดใหสีวรรณะหนึง่ มากกวาในอัตรา 80 % ตอ 20 % ตัวอยางเชน ตองการใชสีกลุม
วรรณะเย็นในพื้นที่สวนใหญก็ควรเวนพืน้ ทีป่ ระมาณ 20 % (ควรเปนบริเวณจุดแหงความสนใจ)
สําหรับสีวรรณะรอนซึ่งจะทําใหงานออกแบบดูนาสนใจและไมขาดเอกภาพ
2.5 การใชสีแบบแตกตางแบบไซมัลเทเนียส (simultaneous contrast) สีแตกตาง
แบบไซมัลเทเนียสเกิดขึน้ จากการนําสีที่แตกตางกันมาอยูใกลกัน สีที่มองเห็นจะผิดเพี้ยนจากที่
เปนจริงดวยอิทธิพลของสีซงึ่ อยูขางเคียง ทั้งนี้เพราะเมือ่ ตามองสีใดสีหนึง่ จะกระตุนใหมองเห็นสีคู
ตรงขามของสีนั้นดวย จึงมีผลใหสีนนั้ ไปรวมกับสีขางเคียงทีม่ องเห็น เชน เมื่อวางสีเทากลาง
สีแดง จะเห็นสีเทาที่อยูตรงกลางเพี้ยนไปทางสีเขียว และเมื่อวางสีเทากลางสีเขียวจะเห็นสีเทาที่
อยูตรงกลางนัน้ เพีย้ นไปทางสีแดง
ถาสีใดสีหนึ่งถูกแวดลอมดวยสีที่ตรงกันขามกันจะดูมีความอิ่มตัวสีสงู กวาสีที่ถกู
แวดลอมดวยสีที่ใกลเคียงกัน เชน สีแดงซึง่ ถูกแวดลอมดวยสีเขียวจะดูสดใสกวาสีแดงซึ่งถูก
แวดลอมดวยสีมวงแดง และสีใดสีหนึง่ จะมองเห็นเปนสีที่เพีย้ นไปทางสีคูตรงกันขามของสีนนั้ เชน
สีเขียวซึ่งถูกแวดลอมดวยสีเหลืองจะมองเห็นเปนสีเขียวน้ําเงิน แตถา สีเขียวนัน้ ถูกแวดลอมดวย
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สีน้ําเงินจะมองเห็นเปนสีเขียวเหลือง นอกจากนี้ความแตกตางแบบไซมัลเทเนียสยังทําใหมองเห็น
ความสวางสีเปลี่ยนไปดวย เชน สีสม ซึ่งถูกแวดลอมดวยสีเขียวที่มีความสวางสีตา่ํ จะมองเห็นสีสม
สวางกวาสีสมซึ่งถูกแวดลอมดวยสีเหลืองที่มีความสวางสีสูง
จะเห็นไดวาความแตกตางแบบไซมัลเทเนียสนี้เปนความแตกตางของสีที่ถูก
เปรียบเทียบกับสีซึ่งแวดลอม โดยมิเชล ยูจีน เซฟเริล นักเคมีชาวฝรัง่ เศลเปนผูคน พบคนแรกซึง่
เขาคนพบเมื่อนําผาทีย่ อมดวยสารสีเดียวกันไปวางใกลกลุมผาสีตางกันจะมองเห็นสีตางกัน เขา
จึงศึกษาปรากฏการณนี้ตอไปจนสามารถสรุปเปน “กฎของเซฟเริล” เกี่ยวกับความแตกตางแบบ
ไซมัลเทเนียสที่สามารถนํามาใชในการออกแบบได ดังนี้
2.5.1 สีตาง ๆ ที่มองเห็นจะขึ้นกับอิทธิพลของสีอื่นซึ่งอยูขางเคียง
2.5.2 สีที่มีความสวางสีสูงหรือสีออนจะดูเดนเมื่ออยูกบั สีดํา
2.5.3 สีที่มีความสวางสีต่ําหรือสีคล้ําจะดูเดนเมื่ออยูกบั สีขาว
2.5.4 สีคล้ําบนพืน้ หลังสีออ นจะยิง่ ดูมีสคี ล้ํากวาหรือมีความสวางสีต่ํากวาสีคล้ํา
บนพืน้ หลังสีคล้ําดวยกัน
2.5.5 สีออนบนพืน้ หลังสีคล้ําจะยิง่ ดูมีสอี อนกวาหรือความสวางสีสงู กวาสีออน
บนพืน้ หลังสีออ นดวยกัน
2.5.6 สีที่มองเห็นจะไดรับอิทธิพลจากสีทอี่ ยูขางเคียง โดยจะมองเห็นสีเพี้ยนไป
ทางสีคูตรงขามของสีที่อยูขา งเคียงนัน้
2.5.7 สีคูตรงขามที่มาวางขางกัน จะมองเห็นแตละสีมคี วามอิ่มตัวสีสูงกวาสีนนั้
วางอยูโดด ๆ แยกกัน
2.5.8 สีคล้ําทีว่ างบนพื้นหลังสีคล้ําซึง่ ไมมสี ีคูตรงขามกัน จะดูออนกวาสีคล้ําที่
วางบนพื้นหลังสีคล้ําซึง่ เปนสีคูตรงขามกัน
2.5.9 สีออนที่วางบนพืน้ หลังสีออนซึง่ ไมใชสีคูตรงขามกัน จะดูออนกวาสีออนที่
วางบนพื้นหลังสีออนกวาซึง่ เปนสีคูตรงขามกัน
2.5.10 เมื่อใชสีสดใสหรือสีที่มีความอิ่มตัวสีสูงกับสีหมนที่มีความอิ่มตัวสีต่ํา คูสี
ซึ่งใหความแตกตางกันมากสุดคือ คูสีซึ่งเปนคูตรงขามกัน
2.5.11 สีออนบนพืน้ หลังสีออ นที่ไมใชสีคตู รงขามกันจะดูเขมขึ้น เมื่อมีแถบสีเสน
สีดําหรือสีคูตรงขามลอมรอบ
2.5.12 สีคล้ําบนพืน้ หลังสีคล้ําที่ไมใชสีคูตรงขามกันจะดูสดใสขึ้น เมื่อมีแถบเสน
สีขาวหรือสีออนลอมรอบ
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3. การใชสีสมดุล
การใชสีใหเกิดความสมดุลในสายตา อาจทําไดอยางงาย ๆ โดยการแบงพื้นที่เปน 2
สวน คือ ซาย-ขวา หรือบน-ลาง เมื่อใชสีใดในดานหนึง่ ก็ใหใชสีนนั้ ในอีกดานตรงขามกันดวย การ
ใชสีที่ใหมองดูแลวสมดุลยังมีหลายวิธีดงั นี้
3.1 การใชสีสามเสา (triad balance) สีสามเสา หมายถึง สี 3 สีซึ่งอยูในวงลอสี
โดยมีตําแหนงหางกันเทา ๆ กัน ในการออกแบบวิธนี ี้ตองใชสี 3 สีอยูดวยกัน สีสามเสาในวงลอสี
จะใหกลุม สีทสี่ มดุลที่สุด เชน กลุมสีแดง สีน้ําเงิน และสีเหลือง หรือกลุมสีสมแดง สีเหลืองเขียว
และสีมวงน้ําเงิน สีแตละสีในกลุมจะมีความเดนเทา ๆ กันจึงทําใหดูแลวสมดุล อยางไรก็ตาม
ควรเลือกใหสใี ดสีหนึ่งเปนสีโดดเดนซึ่งตองการเนนและลดความแรงของอีกสองสี ดวยการลด
ความอิ่มตัวสีหรือความสวางสีลง
3.2 การใชปริมาณพืน้ ที่สมดุลกับความสวางสี (quantitaion balance) ในการใชสี
ตั้งแต 2 สีขึ้นไป สัดสวนปริมาณพืน้ ที่ของสีที่ใชกับความสวางสีของสีนั้นจะมีผลตอความสมดุลใน
การมองเห็น คือ สีที่มีความสวางสูงกวาจะตองมีปริมาณพื้นที่นอยกวาสีที่มีความสวางต่าํ กวา
เพื่อใหดูวา มีพนื้ ที่สมดุล เชนสีเหลืองมีความสวางสีสงู กวาสีน้ําเงินประมาณ 3 เทา เมื่อนําสองสีนี้
มาใชใหเกิดสมดุลแลว ควรใชพื้นที่ของสีเหลืองใหนอยกวาสีน้ําเงินประมาณ 3 เทา สําหรับสีแดง
กับสีเขียว เปนสีที่ใหความสวางประมาณเทา ๆ กัน เมื่อนําสองสีมาใชใหเกิดสมดุล พืน้ ที่ของสี
แดงก็ควรจะประมาณเทา ๆ กับของสีเขียว

หลักการใชสีสื่อความรูสึก
สีนั้นสามารถถายทอดความรูสึกตางๆ ไปสูผูดูไดอยางไมนาเชื่อ จะเห็นไดวา ความรูสึก
สนุกสนาน ความรัก ความเศรา สามารถแสดงออกไดดวยสี จนทําใหสบี างสีกลายเปนสัญลักษณ
หรือเปนสีที่บงบอกความรูสกึ และอารมณตางๆ ได เชน สีขาวและสีดํา เมื่อนํามาใชเปนสีของ
เครื่องแตงกายในบางวัฒนธรรม จะหมายถึง ความตาย ความทุกข และความเศราโศก นอกจาก
จะใชสีเปนสื่อของอารมณแลว ยังสามารถใชเปนสื่อเกีย่ วกับขนาด ระยะทาง และการเคลื่อนไหว
ไดอีกดวย นักจิตวิทยาไดพยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีที่มีตอความรูสึกของมนุษยไวมากมาย
สําหรับหลักการใชสีเพื่อสื่อความรูสึกแกผดู ูมีดังนี้ (Kandinsky, 1988, p. 132)
1. ความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ สีมีพลังที่สามารถจะกระตุนการตอบสนองทางอารมณของ
ผูดูไดดีมาก นักออกแบบจึงมักใชสีเพื่อชักจูงใหผูดูเกิดอารมณตาง ๆ ตามตองการได อยางไรก็
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ตามบุคคลแตละคนอาจแสดงความรูสึกตอสีเดียวกันออกมาแตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นกับการเรียนรู
ประสบการณ แตโดยทั่วไปสีที่จัดอยูในวรรณะรอน จะใหความรูสึกมีชีวติ ชีวา ตืน่ เตนเราใจ และ
สีที่จัดอยูในวรรณะเย็น จะใหความรูสึกผอนคลาย สงบ ยิ่งกวานัน้ สีแตละสียังมีลกั ษณะเฉพาะตัว
ที่มีการนําใชในลักษณะตาง ๆ กันไดมาก ดังตัวอยางตอไปนี้
1.1 สีแดง เปนสีที่มีความรอนแรงมากที่สดุ มองเห็นไดรวดเร็วที่สุด จึงมักเลือกใหเปน
สีที่ใชสําหรับดึงดูดความสนใจมากที่สุดสีหนึง่ สีแดงเปนสีที่ใหความรูสึกของการมีพละกําลัง
ความกาวราว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว จึงนิยมใชเปนสีสําหรับรถยนตสปอรต เสื้อทีม
สําหรับนักกีฬา นอกจากนัน้ สีแดงยังเปนสีที่แทนความรูสึกรักชาติ ความเปนชาตินยิ ม จึงมักจะ
พบวาสีแดงเปนสีประจําชาติของหลายชาติ และสีแดงยังใชเปนสัญลักษณของความรัก ตลอดจน
อารมณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความเรารอน ความขัดแยง ทะเลาะวิวาทและอันตราย เปนตน
1.2 สีน้ําเงิน เปนสีทมี่ ีความสวางสีตา่ํ ใหความรูสึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความ
รับผิดชอบ ความจริงใจ สีนา้ํ เงินเขมมักเปนสีทนี่ ักบริหารชั้นสูงเลือกใชเปนสีของรถ เครื่องแตงกาย
สําหรับสีน้ําเงินออนหรือสีฟา มักทําใหนึกถึงความสะอาด ความเย็น และผอนคลาย มักใชเปนสี
พื้นหลังบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑที่ใหความรูสึกเย็นและความชุม ชืน่ เชน ลูกอมที่มีเมนทอลผสม
เปนตน
1.3 สีเหลือง เปนสีทมี่ ีความสวางสีสูง สีเหลืองที่สดใสเปนสัญลักษณของดวงอาทิตย
ใหความรูสึกอบอุน ความสนุกสนานราเริง ความใหม ความทันสมัย สุขภาพที่ดี แตถาเปนสีเหลือง
หมน จะใหความรูสึกถึงความขี้ขลาด ความออนแอ โรคภัยไขเจ็บ
1.4 สีเขียว เปนสีที่ใหความรูสึกใกลเคียงกับสีน้ําเงิน คือ รูสึกผอนคลาย สงบ แตให
ความรูสึกสดชื่นความมีชวี ติ ชีวา การเติบโต ความเปนธรรมชาติ นิยมใชเปนสีสําหรับสินคาที่
ปลอดสารเคมี หรือการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
1.5 สีมวง เปนสีที่เกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ําเงิน จึงรวมคุณลักษณะของทัง้ สองสีเขา
ดวยกัน คือความมีอํานาจของสีแดง และความมีคณ
ุ ธรรม รับผิดชอบของสีน้ําเงิน สีมวงมักจะให
ความรูสึกยิง่ ใหญ ความหรูหราโออา และความประทับใจ
1.6 สีขาว เปนสีที่มีความสวางสีสงู สุด ใหความรูสึกโปรงเบา ละเอียดออน บริสุทธิ์
ความดีงาม ความมีคุณธรรม การใชธงขาวจะหมายถึง การยอมแพ สงบศึก ในบางประเทศใช
สีขาวแสดงถึงความเศราโศก การพลัดพราก
1.7 สีดํา เปนสีท่มี คี วามสวางสีต่ําที่สุด ใหความรูสึกหดหู เครงขรึม ลึกลับ นากลัว
ชั่วราย ความเปนอมตะ ในบางประเทศใชสีดําแสดงถึงความเศราหมอง ความตาย
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2. ความรูสึกเกี่ยวกับขนาด สีออนหรือสีทมี่ ีคาความสวางสีสงู เชน วัตถุสีเหลืองจะให
ความรูสึกวามีขนาดใหญกวาและน้าํ หนักเบากวาวัตถุมสี ีเขมหรือสีที่มคี าความสวางสีต่ํา เชน
สีน้ําเงิน แมวา ความจริงวัตถุทั้งสองนัน้ มีขนาดเทากัน
3. ความรูสึกเกี่ยวกับระยะ สีแตละสีอาจใหความรูสึกเกีย่ วกับระยะใกลไกลตางกัน
กลาวคือ สีที่อยูในวรรณะรอน เชน สีแดง สีเหลือง สีสม จะใหความรูสกึ วาอยูระยะใกล สวนสีที่อยู
ในวรรณะเย็น เชน สีมวง สีนา้ํ เงิน จะใหความรูสึกวาอยูระยะไกล
4. ความรูสึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว สําหรับแนวคิดเกีย่ วกับสีใหความรูสึกของการ
เคลื่อนไหวมีดังนี้
สีน้ําเงิน เปนสีที่สงบ เยือกเย็น มัน่ คง ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหวภายในตัวเอง
สีเหลือง เปนสีที่สดใส ชัดเจน ใหความรูสึกของการเคลือ่ นไหวสูภายนอก
สีเขียว เปนสีทสี่ ดใส รมรื่น ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหวเขาสูศนู ยกลาง
หากพิจารณาตามกลุม สีแลวพบวาสีในวรรณะรอน จะใหความรูสกึ ของการเคลือ่ นไหว
ไดดีกวาสีในวรรณะเย็น

กลุมของสีที่ใหความรูสึกตางกัน
นักออกแบบโฆษณาไดศึกษาและทดลองการใชกลุม สีของสี จํานวน 3-4 สี ในการสราง
ความรูสึกแกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการโฆษณา โดยสามารถสรุป
ลักษณะของกลุมสี ไดดังนี้
1. กลุมสีที่กอใหเกิดความรูส ึกตื่นเตนเราใจ เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบประเภทปาย
เตือนใหระวังอันตราย ไดแก สีแดง สีดํา สีเหลือง และสีแสด
2. กลุมสีที่แสดงความเปนผูห ญิง เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบที่เนนความเปนผูห ญิง
หรือผลิตภัณฑสําหรับผูหญิง ไดแก สีชมพู สีฟา สีเหลืองออน และสีเขียวออน
3. กลุมสีที่แสดงความเปนผูช าย เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบที่เนนความเปนผูช าย
หรือผลิตภัณฑสินคาสําหรับผูชาย ไดแก สีดาํ สีนา้ํ เงิน สีเทา และสีแดง
4. กลุมสีที่เนนความสด เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบที่เนนความสดของสินคา เชน
อาหาร เครื่องดื่ม เปนตน ไดแก สีเหลือง สีเขียวเหลือง และสีน้ําเงิน
5. กลุมสีที่แสดงออกถึงสุขภาพ เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบผลิตภัณฑที่เนนดาน
สุขภาพ เชน อาหารเสริม ยา ไดแก สีเหลือง สีน้ําตาล และสีเขียว
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6. กลุมสีที่แสดงออกถึงความสั่นสะเทือน เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบ ซึ่งตองการ
แสดงความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน ไดแก สีนา้ํ เงิน สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
7. กลุมสีที่แสดงออกถึงความนาเชื่อถือ เปนสีที่เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบ ซึ่ง
ตองการจูงใจใหผูดูเชื่อถือในสินคา หรือผลิตภัณฑนั้น ๆ ไดแก สีดํา สีเหลือง สีน้ําตาล และ
สีทอง
นอกจากนี้สยี งั ใหความรูสึกถึงการเปนสัญลักษณในแตละฤดูกาลตาง ๆ ไดอีกดวย
ตัวอยางเชน สีเขียวใส หมายถึงฤดูใบไมผลิ สีเหลืองสด หมายถึงฤดูรอน สีสมหรือสีน้ําตาล
หมายถึงฤดูใบไมรวง สีขาวหรือสีนา้ํ เงิน หมายถึงฤดูหนาว และสําหรับเทศกาลตาง ๆ ยังมีการ
ใชสีเปนสัญลักษณในลักษณะสากล ดังนี้ สีแดงและสีเขียวสําหรับเทศกาลคริสตมาส สีมว ง
ลาเวนเดอร สําหรับเทศกาลอีสเตอร และสีแดงสมจีน สําหรับเทศกาลเซนต พาททริคส เปนตน

ขอควรระวังในการใชสีในการออกแบบทางการพิมพ
การเลือกใชสีเพื่อใหสที ี่สามารถพิมพแลวใหสีตามคุณภาพที่ตองการและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดสําหรับงานออกแบบทางการพิมพ เพราะนอกจากจะยึดปฏิบัติตามหลักการออกแบบ และ
การเลือกใชสีใหสามารถสื่อความรูสึกไดตามที่ตองการ และกําหนดสีถูกตองตามกระบวนการพิมพ
แลว ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ อีกประการที่มีผลตอการเลือกใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพ ไดแก
การรับรูสีที่ผิดพลาด ปญหาในการพิมพ ประจักษภาพ และกลุมเปาหมาย
1. การรับรูสีผิดพลาด
สีนั้นเกิดจากกระบวนรับรูอันเกิดขึ้นในสมองมนุษย ซึ่งในกระบวนการแปลความหมาย
เพื่อใหเปนสีใดสีหนึง่ แกวัตถุนนั้ สมองมักจะแปลโดยการเปรียบเทียบสีที่มองเห็นกับสีที่แวดลอม
ทําใหสีที่มองเห็นเปนสีสัมพันธกับสีที่แวดลอม (related color) ดังนัน้ สีที่มองเห็นขณะนั้นอาจ
ไมใชเปนสีแทจริง แตเปนสีที่มองเห็นเปนสีผิดเพี้ยนไปตามสภาพแวดลอม แมวาบุคคลนั้นจะมี
สายตาปกติ เพราะมีปจ จัยตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการรับรูสีมีผลใหการรับรูสีผิดพลาด
ได ปรากฏการณที่ทําใหเกิดการรับรูสีผิดพลาดนี้อาจมีผลตอการกําหนดสีในการออกแบบทางการ
พิมพบางประการ ดังนี้
1.1 สภาพแวดลอมดวยแสงตางกัน เมื่อมองสีใดสีหนึง่ ในสภาพแสงที่ตางกันจะทําให
มองเห็นสีนั้นแตกตางกันไปดวย เชน เมื่อมองสีแดงภายใตแสงไฟทังสเตนซึ่งใหการกระจาย
พลังงานแสงทีม่ ีความเขมแสงสูงในชวงความยาวคลื่นของแสงสีแดง-สม ทําใหมองเห็นสีแดงเปนสี
สม แตเมื่อมองสีแดงเดียวกันนัน้ ภายใตแสงไฟฟลูออเรสเซ็นตแบบเดยไลททที่ ําใหการกระจาย
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พลังงานแสงทีม่ ีความเขมแสงสม่ําเสมอเทากันทุกสี จะมองเห็นสีแดงนัน้ เปนสีแดงถูกตอง ถาเกิด
สภาพการณเชนนี้ขนึ้ ในการกําหนดสีเพื่อการพิมพ โดยนักออกแบบกําหนดสีภายใตสภาพแสง
อยางหนึ่ง ชางพิมพผสมสีหมึกพิมพและพิมพสีภายใตสภาพแสงอีกสภาพหนึ่งที่ไมเหมือนกัน ผลก็
คือ สีบนงานพิมพจะไมตรงตามทีน่ ักออกแบบตองการ
ปกติภายในหองทีน่ ักออกแบบกําหนดสีและภายในหองที่ชางพิมพปฏิบัติงานใหมี
สภาพแสงสวางประเภทเดียวกัน ในทางการพิมพหลอดไฟมาตรฐานซึ่งใชในหองพิมพเพื่อควบคุม
คุณภาพการพิมพสี เพราะเมือ่ ดูสีภายใตสภาพแสงนี้จะมองเห็นสีถกู ตองไดมากที่สุด
1.2 สภาพแวดลอมดวยสีตางกัน เมื่อมองสีใดสีหนึง่ ซึ่งถูกลอมรอบดวยสีตางกัน จะ
ทําใหมองเห็นสีนั้นแตกตางกัน ทัง้ นี้เพราะอิทธิพลของสีซึ่งอยูลอมรอบนั้น การรับรูสีผิดพลาดนี้
ทําใหเกิดความแตกตางแบบไซทัลเทเนียส นักออกแบบอาจนําสีอันเกิดจากความแตกตางแบบ
ไซมัลเทเนียสมาใชใหเปนประโยชนในการออกแบบได ถาเปนสีใดสีหนึ่งซึง่ อาจเปนสีที่มี
ความสําคัญ เชน สีตราสัญลักษณ หรือสีประจําบริษัทยอมจะไมตองการใหสีเพี้ยน แตนัก
ออกแบบไมไดคํานึงถึงสีที่ใชแวดลอมสีนั้นก็อาจมีอทิ ธิพลใหมองเห็นสีตราสัญลักษณนั้นเปลีย่ นไป
บนภาพพิมพได แมวาชางพิมพจะพิมพดวยสีหมึกพิมพที่ถูกตองก็ตาม ดังนั้น เมื่อไมตองการให
เกิดปญหาของการมองเห็นสีผิดพลาดอันเนื่องจากอิทธิพลของสีซึ่งอยูแวดลอม นักออกแบบจึง
ควรใชสีแวดลอมเปนสีเทากลาง เพราะสีเทากลางเปนสีที่ไมมีสีสันและมีความสวางสีปานกลาง จึง
ไมมีอิทธิพลทําใหสีรอบขางเปลี่ยนไปทัง้ ทางดานสีสนั และความสวางสี
2. ปญหาในการพิมพ
บางครั้งนักออกแบบกําหนดสีบนอารตเวิรก เมื่อสงไปแยกสีและพิมพบนวัสดุพิมพตาม
ขั้นตอนของกระบวนการพิมพแลวไมสามารถพิมพใหไดตามคุณภาพที่ตองการ ทั้งนี้เพราะอาจเกิด
ปญหาในการพิมพ นักออกแบบควรพิจารณาถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพิมพสีกอ นที่จะกําหนด
สีบนอารตเวิรก ซึ่งจะเปนการชวยใหชางพิมพสามารถควบคุมการพิมพสีนนั้ ใหเปนไปตามที่
นักออกแบบตองการได
2.1 การกําหนดสีพิเศษเพิ่มเติมจากหมึกพิมพชุดสอดสี แมวาการพิมพดว ยหมึกชุด
สอดสีจะสามารถผลิตสีตาง ๆ ไดมากมายโดยการพิมพพื้นที่เม็ดสกรีนเปอรเซ็นตตา ง ๆ ซอนทับ
กัน แตในงานออกแบบสิ่งพิมพบางงานอาจจําเปนตองกําหนดสีพิเศษเพิ่มเติมจากหมึกพิมพชุด
สอดสี เพื่อลดปญหาในการพิมพใหนอยทีส่ ุด และสามารถควบคุมคุณภาพของสีบนวัสดุพิมพได
คงที่ สม่ําเสมอ นักออกแบบควรกําหนดสีพิเศษเพิ่มเติมจากสีของหมึกพิมพชุดสอดสีในกรณีตาง ๆ
ดังนี้
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2.1.1 สีพื้นหลัง สีพื้นหลังซึง่ เปนสีเกิดจากผสมสีของหมึกชุดสอดสีตั้งแต 2 สีขึ้น
ไปดวยเปอรเซ็นตที่เม็ดสกรีนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสีพื้นหลังของภาพสอดสี การกําหนดสีพนื้
หลังนั้นใหพมิ พเปนสีพิเศษแยกจากหมึกพิมพชุดสอดสี จะชวยใหชา งพิมพสามารถควบคุมการ
พิมพสพี นื้ หลังแยกจากการพิมพสีภาพสอดสีได คุณภาพของสีพื้นหลังและสีภาพสอดสีจะทําให
คงที่สม่าํ เสมอไดงายขึ้น โดยไมตองกังวลวาจะควบคุมอยางไรระหวางสีของพื้นหลังและสีของพื้น
ภาพ พิมพสีภาพสอดสีได นอกจากนี้ ยังชวยใหสพี ื้นหลังไมปรากฏเห็นเปนเม็ดสกรีนและใหความ
อิ่มตัวสีไดดีกวา การกําหนดสีพื้นหลังของภาพสอดสี ตองกําหนดใหเวนขาวในปริมาณภาพสอดสี
ดวยเพื่อไมใหสีพื้นหลังซอนทับกับสีของภาพสอดสี ซึง่ จะทําใหสีของภาพสอดสีผิดเพี้ยนไปได
2.1.2 สีตราสัญลักษณหรือสีบรรจุภัณฑ สีตราสัญลักษณหรือสีบรรจุภัณฑมักจะ
ตองเปนสีเฉพาะทีถ่ ูกตอง ไมมีการผิดเพี้ยน ถากําหนดใหพิมพดวยพืน้ ที่เม็ดสกรีนเปอรเซ็นตตาง ๆ
ของหมึกพิมพชุดสอดสีตั้งแต 2 สีขึ้นไป โอกาสสีจะเพี้ยนเปนไปไดสูง เพราะชางพิมพจะควบคุมให
สีของหมึกพิมพคงที่สม่ําเสมอไดยาก ขนาดของเม็ดสกรีนสีใดสีหนึง่ เปลี่ยนไปเพียงเล็กนอย มีผล
ใหสีที่ไดจากการพิมพซอนทับกันผิดเพี้ยนไปไดมาก นักออกแบบจึงควรกําหนดสีตราสัญลักษณ
หรือสีบรรจุภัณฑเปนสีหมึกพิมพพิเศษ โดยเทียบสีกับระบบกําหนดสีแลวเก็บรหัสอางอิงไวเปน
ขอมูลกําหนดสีนั้นทุกครั้ง
2.1.3 สีที่ปรากฏซ้ําทุกหนา สีของพื้นหลัง เสน เสนกรอบภาพ ซึง่ อาจตองการให
ปรากฏเปนสีเดียวกัน ซ้าํ กันทุกหนาของเอกสาร หรือใหปรากฏตอเนื่องกันเปนหนาคู ถาพิมพดว ย
การผสมเปอรเซ็นตเม็ดสกรีนของหมึกพิมพชุดสอดสี โอกาสของสีทพี่ ิมพไดบนแตละหนาแตกตาง
กันไดมาก การพิมพดวยหมึกพิมพสีพิเศษจะชวยใหชางพิมพสามารถพิมพสีขององคประกอบศิลป
นั้นไดเหมือนกันทุกหนา
2.1.4 สีที่ไมสามารถผลิตไดดวยหมึกพิมพชุดสอดสี สีที่ไมสามารถผลิตไดดวย
หมึกพิมพชุดสอดดี เชน สีสะทอนแสง สีทอง สีบรอนซ จําเปนตองใชหมึกพิมพสีพิเศษซึ่งผสม
โดยเฉพาะมาจากโรงงานผูผ ลิตหมึกพิมพ โดยพิมพเปนสีที่เพิ่มเติมจากหมึกพิมพชดุ สี่สี เพื่อให
ไดผลเปนไปตามที่ตองการ
2.2 การกําหนดสีตัวอักษรซึ่งไมใชสีดาํ สีของตัวอักษรหรือภาพลายเสนซึ่งไมใชสีดํา
แตเปนสีอันเกิดจากการพิมพชุดสอดสีผสมกัน เชน สีแดงเกิดจากการพิมพหมึกพิมพสีมวงแดง
ซอนทับสีเหลืองในการพิมพ จะตองพิมพลายเสนของตัวอักษรแตละสีใหซอนทับสนิทกันพอดี ถา
ตัวอักษรนัน้ มีขนาดใหญหากเกิดการพิมพเหลื่อม ก็อาจจะชวยใหมองเห็นขอผิดพลาดไมชัด แตถา
เปนตัวอักษรขนาดเล็กและมีเสนตัวอักษรบางมาก แมจะพิมพเหลื่อมกันเล็กนอยก็สามารถ
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มองเห็นขอผิดพลาดนัน้ ไดชดั โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนสีซึ่งเกิดจากการผสมดวยพืน้ ที่เม็ดสกรีน
ของหมึกพิมพจะยิ่งทําใหไดเสนตัวอักษรไมคมชัด ดังนัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงการกําหนดสีตัวอักษรซึง่
เกิดจากการผสมพื้นที่เม็ดสกรีนของหมึกพิมพชุดสองสีตั้งแต 2 สีขึ้นไปและมีพนื้ ที่เม็ดสกรีนต่ํากวา
50 เปอรเซ็นต
2.3 การกําหนดสีของงานพิมพบนกระดาษสี การพิมพภาพสีโดยทัว่ ไปมักนิยมใช
กระดาษเคลือบผิวสีขาว จะไดสีของภาพตรงตามทีก่ ําหนดไวมากที่สดุ บางครั้งการใชกระดาษสีจะ
ชวยสรางผลพิเศษใหกับภาพสีนนั้ ได แตขอควรคํานึงถึงคือ หมึกพิมพภาพสอดสีเปนหมึกชนิด
โปรงใส ซึง่ มีผลใหสีของกระดาษผานชั้นหมึกพิมพมาเขาตา ทําใหสีของภาพที่พมิ พเพี้ยนไปตามสี
ของกระดาษ เชน สีของภาพสอดสีที่พิมพบนกระดาษสีครีมจะดูอุนขึ้น สีฟาจะกลายเปนสีฟาอม
เขียว สีแดงจะกลายเปนสีแดงอมสม
การเกิดสีเพี้ยนของภาพสอดสีซึ่งพิมพบนกระดาษสี อาจแกไขได 2 วิธี คือ แกสีใน
ขั้นตอนแยกสีโดยลดพื้นที่เม็ดสกรีนของสีกระดาษออกจากภาพสอดสี เชน การพิมพบนกระดาษ
สีครีมก็จะลดเปอรเซ็นตพนื้ ที่เม็ดสกรีนของสีแดงและเหลืองเทากับสีครีมของกระดาษ อีกวิธีหนึง่
คือ พิมพสีขาวทึบแสงในบริเวณที่จะพิมพภาพสอดสีกอน แลวจึงพิมพภาพสอดสีทับลงไป ซึ่งจะ
ใหผลเหมือนกับการพิมพภาพสอดสีบนกระดาษขาวธรรมดา
2.4 การกําหนดจํานวนเสนสกรีน ในการกําหนดสี นักออกแบบอาจตองกําหนด
จํานวนเสนสกรีนที่ตองใชดว ย การกําหนดจํานวนเสนสกรีนนัน้ ตองคํานึงถึงชนิดของกระดาษที่ใช
พิมพ ถาใชกระดาษเคลือบผิวมันเรียบ เชน กระดาษอารตมัน สวนใหญมักจะนิยมกําหนดจํานวน
เสนสกรีนประมาณ 133-200 เสนตอนิว้ แตถาจะพิมพบนกระดาษไมเคลือบผิว ซึ่งมีผิวดานไมเรียบ
เชน กระดาษปอนด มักจะนิยมกําหนดจํานวนเสนสกรีนประมาณ 90-120 เสนตอนิว้ ไมควร
กําหนดจํานวนเสนสกรีนที่ละเอียดเกินไปกวานี้ เพราะจะทําใหเกิดเม็ดสกรีนบวมมาก สีของภาพที่
พิมพอาจจะเพี้ยนไปจากทีก่ ําหนดไว
2.5 การกําหนดสีของงานพิมพที่มีการเคลือบพลาสติก งานพิมพบางงานมีการ
เคลือบพลาสติกเพื่อเพิม่ ความมันวาว หรือเพื่อปองกันการเกิดลายนิ้วมือ ซึ่งการเคลือบนี้จะมีผล
ใหสีของหมึกพิมพมีความอิม่ ตัวสีเพิม่ ขึ้น และอาจทําใหสีของภาพพิมพเปลี่ยนไปดวย ถานัก
ออกแบบสามารถทราบขอมูลลักษณะสีของหมึกพิมพซงึ่ เปลี่ยนไปหลังการเคลือบมันแลว จะชวย
ใหสามารถกําหนดสีใหชดเชยการเปลี่ยนไปของสีที่พมิ พไดใกลเคียงทีส่ ุด
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3. ประจักษภาพ
การเลือกสีของตัวอักษรและพื้นหลังใหเกิดความประจักษภาพหรือสามารถอานไดงาย
ในระยะสายตาของผูอานมีหลักเกณฑในการกําหนดสีเพื่อใหเกิดประจักษภาพดังนี้
3.1 เมื่อตองการใชสีมากกวา 1 สี ควรเลือกใชสีเขมที่สุดเปนสีสาํ หรับขอความซึ่ง
ตองการเนนหรือตองการใหผูอานอานกอน สวนสีอนื่ ๆ จะใชเปนสวนประกอบเพื่อสรางอารมณ
ใหกับผูอานเทานัน้
3.2 สีพื้นหลังของตัวอักษรสีดําหรือเขม ควรเปนสีออ นซึ่งมีความสวางสีสูง เพื่อใหอาน
ขอความไดงายขึ้น ยิง่ ถาใชตัวอักษรขนาดเล็กลงเทาใด ยิ่งควรใชพนื้ หลังเปนสีออนมากขึ้นเทานัน้
หรืออาจใชวธิ ีเพิ่มความสวางสีใหกับสีพนื้ ดวยการกําหนดเปนพืน้ สกรีน
3.3 เมื่อตองการกําหนดตัวอักษรใหเปนสีอื่นซึง่ ไมใชสีดํา ไมควรกําหนดสีตัวอักษร
เปนสีออนหรือสีที่มีความสวางสูง เชน สีเหลืองพิมพบนกระดาษสีขาว จะทําใหอานไดยาก แตถา
ตัวอักษรมีขนาดใหญอาจชวยใหสามารถอานไดงา ยขึ้น เพื่อความแนใจ ควรกําหนดสีใหกับ
ตัวอักษรที่จะพิมพเปนขอความสัน้ ๆ และตองการเนนเทานั้น
4. กลุมเปาหมาย
การเลือกใชสีควรสอดคลองกันไดดีกบั อารมณของผูใชหรือกลุมเปาหมายดวย ดังนัน้
จึงควรพิจารณาจิตวิทยาหรือความรูสึกเกี่ยวกับสีของกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร เพื่อใหงาน
ออกแบบสัมฤทธิผลมากที่สดุ ปจจัยของกลุมเปาหมายหลายดานที่สมั พันธกับการเลือกใชสีไดแก
วัย เพศ และวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย
4.1 วัย ความชอบเกี่ยวกับสีของคนมักเปลี่ยนไปตามวัย เชน ในกลุมวัยรุนมักจะชอบ
สีสดใส ซึ่งแสดงถึงความรวดเร็วทันใจ ปราดเปรียว กลุม ผูสูงอายุมักจะชอบสีออน ซึ่งแสดงถึง
ความสงบ มีเกียรติ มีคา ดังนั้นถาจะออกแบบบรรจุภัณฑสินคาสําหรับวัยรุน ควรเลือกใชสีสันที่
สดใสและควรมีมากกวา 1 สี แตถาออกแบบสําหรับผูใหญก็อาจใชสลี ักษณะตรงกันขาม เปนตน
4.2 เพศ ความชอบสีของผูหญิงและผูชาย พบวาผูห ญิงสวนใหญมักจะชอบสีแดง
ขณะที่ผูชายสวนใหญมักจะชอบสีน้ําเงิน หรือผูหญิงจะชอบสีออน ขณะที่ผูชายจะชอบสีคล้ํา
ในการออกแบบจึงตองพิจารณาเกี่ยวกับเพศของกลุมเปาหมายที่จะใชงานพิมพนนั้ ดวย เชน ถาจะ
ออกแบบสมุดบันทึกสําหรับผูหญิงควรจะเลือกสีออนเปนสีปก ถาเปนสมุดบันทึกสําหรับผูชายควร
จะเลือกสีคล้ําเปนสีปก เปนตน
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4.3 วัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีที่แตละชนชาติยึดถือก็มีผลตอความรูสึกเกี่ยว
กับสีดวยเหมือนกัน เชน การแตงงานของชาวตะวันตกมักนึกถึงสีขาวที่มองวาเปนสีที่บริสุทธิ์ แต
เปนงานศพมักนึกถึงสีดําซึ่งมองวาเปนสีแหงความโศกเศรา แตสําหรับชาวอินเดียกลับตรงกันขาม
คือ สีขาวจะใชเปนสีของเครื่องแตงการสําหรับสวมใสในงานศพ สวนในงานแตงงานมักนิยมสวม
ใสเครื่องแตงกายสีเหลือง ดังนั้น การทราบขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแตละชาติแตละภาษายอมจะ
พบวามีประโยชนอยางมากในการออกแบบสีเพื่อใหเหมาะสมและไมขดั แยงกับความรูสึกของ
กลุมเปาหมายที่มวี ัฒนธรรมแตกตางกัน

สรุป
สีมีความสําคัญอยางมากตองานออกแบบ โดยเฉพาะในงานออกแบบกราฟกและสิ่งพิมพ
เพราะนอกจากจะทําใหภาพหรือสิ่งตาง ๆ มีความสดใส สวยงาม นาสนใจแลว ยังมีบทบาทในการ
สื่อความหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีคุณภาพอีกดวย ดังนั้นในการศึกษาเรื่องราว
เกี่ยวกับสีเพื่อใชออกแบบกราฟกและสิง่ พิมพเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะสีนั้นมีตวั สี คาของสี และ
ความเขมของสี เปนองคประกอบ ประกอบกับไดแบงสีออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบสีแสงตาม
หลักฟสกิ ส และระบบสีวัตถุธาตุตามหลักเคมี นอกจากนีย้ ังไดมีผวู างแนวคิดไวหลายทัศนะที่
เกี่ยวกับสี ไดแก ทฤษฎีสีของแปรง ทฤษฎีสีของมันเซลล ทฤษฎีสขี องวอลเลอร เปนตน เมื่อสี
นั้นมีความสําคัญตองานออกแบบจึงไดมกี ารกําหนดระบบสีไวเปนมาตรฐานทัง้ แบบที่ไมใช
คอมพิวเตอรและแบบที่ใชคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ
การใชสีนนั้ ก็มหี ลักการตามหลักการออกแบบสามารถทําได 3 วิธี ไดแก การใชสี
กลมกลืน การใชสีแตกตาง และการใชสสี มดุล ซึง่ การใชกลมกลืนสามารถกระทําไดโดยการใช
สีสันเดียว การใชสีใกลเคียงกัน และการใชสีในวรรณะเดียวกัน การใชสีแตกตางสามารถกระทํา
ไดโดยการใชสีคูตรงขาม การใชสีใกลเคียงสีคูตรงขาม การใชสีที่มีความสวางสีตา งกัน การใชสี
วรรณะตางกัน การใชสีแตกตางแบบไซมัลเทเนียส สําหรับการใชสีสมดุล กระทําไดโดยการใช
สีสามเสา การปริมาณพื้นทีส่ ีสมดุลกับความสวางสี
หลักการใชสีในการออกแบบทางการพิมพนอกจากเพือ่ สื่อความหมายของงานพิมพแลว
ยัง อาจเปนการใชสีเพื่อสื่อความรูสึก เพือ่ บอกขนาด เพื่อบอกระยะ และเพื่อบอกความ
เคลื่อนไหว และการเลือกใชสีเพื่อการออกแบบทางการพิมพมีขอควรคํานึงถึงในดานการรับรูสีที่
ผิดพลาด ปญหาในการพิมพ ประจักษภาพ และกลุมเปาหมายเปนสวนสําคัญในการพิจารณา
เพื่อใหการเลือกใชสีในงานพิมพสิ่งพิมพมีความเหมาะสมสูงสุด
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แบบฝกหัดทายบทที่ 3
1. ในการออกแบบสิ่งพิมพนั้นสีมีความสําคัญอยางไรบาง
2. จงอธิบายถึงองคประกอบของสี
3. จงอธิบายหลักการทฤษฎีสีของแปรง
4. จงอธิบายลักษณะของวงลอสีธรรมชาติที่นําเขามาใชสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ
5. ในการออกแบบสิ่งพิมพนั้นมีการเลือกใชสีสําหรับสื่อความรูสึกอะไรบาง
6. ในการกําหนดระบบสีสาํ หรับงานออกแบบสิ่งพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอรสามารถกระทําไดใน
ลักษณะใดบาง
7. จงอธิบายหลักการใชสีกลมกลืนมาสัก 4 ลักษณะ พรอมยกตัวอยางสื่อสิ่งพิมพทมี่ ีลักษณะการ
ใชสีเชนนั้นประกอบ
8. จงอธิบายหลักการใชสีตัดกันมาสัก 4 ลักษณะ พรอมยกตัวอยางสื่อสิ่งพิมพทมี่ ลี ักษณะการใช
สีเชนนัน้ ประกอบ
9. ในการกําหนดสีที่ดีเพื่อการออกแบบทางการพิมพควรคํานึงถึงดานใดบาง
10. กลุมเปาหมายมีอทิ ธิพลตอการเลือกใชสีทางการพิมพอยางไรบาง

