
บทที่  3 
ทฤษฎีสี 

 

 สีเปนองคประกอบพื้นฐานในการออกแบบที่มีรายละเอยีดที่กวางขวางจึงไดมีการคิดคน

เปน “ทฤษฎีสี” ไวเฉพาะ  สีไมเพียงแตชวยโนมนาวใจ ชี้แจงสิ่งที่ตองการแสดงใหเห็นผลและ

เปลี่ยนอารมณเทานั้น แตสียังเปนที่คุนเคยและรูจักของผูคนมาตัง้แตเด็กจนกระทั่งเติบโตเปน 

ผูใหญ ความคุนเคยนี้ไดกลายเปนความตองการที่ขาดไมได การนาํสมีาใชนัน้ทุกคนตางก็สามารถ

ใชได  ไมเพียงจํากัดอยูในแวดวงของบรรดาศิลปนหรือชางเขียน หากยงัรวมไปถงึผูมวีิชาชพีอื่น ๆ 

ก็ยังตองรูจักการใชสีดวยเชนกนั  แตการจะใชอยางผูรูจักใชสีที่ดนีั้น ก็ควรจะตองมคีวามรูเร่ืองของ

สีและการใชสีเปนพืน้ฐานอยูบาง เพื่อใหการใชสีสรางความมีคุณคายิ่งขึ้น   ประกอบกับในการ

ออกแบบสื่อส่ิงพิมพใหเกิดความสวยงามนัน้นกัออกแบบควรไดมีความรูความเขาใจเพื่อทาํใหการ

ใชสีสําหรับการออกแบบและผลิตผลงานออกมาอยางสวยงามและมีคณุคาแกสายตากลุมผูอาน

จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีที่ครอบคลุมต้ังแตความหมายและความสาํคัญ

ของสี   การเกดิสี  ระบบของสี  แนวคิดการใชสีตามทฤษฎีสี องคประกอบของสี การรับรูความรูสึก

ของกลุมสีแตละสี  หลักการใชสีสําหรับการสรางสรรคงานศิลปะและงานออกแบบตาง ๆ  

ตลอดจนระบบการกําหนดสีโดยไมใชและใชเครื่องคอมพิวเตอร    

 
ความหมายของสี  

สี (color) หมายถงึลักษณะแสงสวางปรากฏแกตาใหเหน็เปนสีขาว ดํา แดง เขียว เปนตน 

นอกจากนี้สีแตละสียังเปนสือ่เราใหเกิดความรูสึกทางดานอารมณใหแตกตางกนัอีกดวย  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

ดังนัน้สีจึงเปนปรากฏการณทางการมองเห็นโดยมีกาํลังสองสวางของแสงที่ไปกระทบ 

มวลวัตถุแลวสะทอนเขาประสาทสมัผัสที่เรตินาในดวงตาเรา และสมองแปลงสภาพการรับรู เกิด

ความเขาใจตามที่ตกลงกนัของมนุษย นอกจากนี้สีแตละสียังมีอิทธพิลในทางจิตวิทยาเปนสื่อเรา

ใหเกิดความรูสึกทางดานอารมณของมนุษย เพราะการทีส่มองทาํการแปลและรับความรูสึกของสี

แตละสีของแตละคนนัน้แตกตางกนัไปบางทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรูของคน ๆ นัน้

ที่เคยเห็นสมีากอนหรืออาจมีสาเหตมุาจากความบกพรองของสายตาในการรับคลื่นแสง เชน  

คนตาบอดสี เปนตน 
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ความสําคัญของสี   
 ทุกวนัเราจะมองเหน็สีตาง  ๆ  มากมายทีอ่ยูรอบตัว  และคงตองยอมรับวา  สีนั้นเปน 

องคประกอบหนึง่ที่สรางความสะดุดตาแกผูที่พบเหน็  แมวาตัวสีเองจะไมใชส่ิงที่จาํเปนในชีวิตใน

ดานความเปนอยูของมนษุย  แตก็มีอิทธพิลตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางมาก  คือสามารถ

แยกแยะสิ่งตาง  ๆ  ได  เชน  สัญญาณจราจรสีเขียวหมายถึงใหไปได  สีแดงหมายถงึหยุด เปนตน 

ดวยเหตนุี้สีจึงมีความสาํคัญแตกตางกนัตามทัศนะของบุคคลแตละสาขาอาชพีทีจ่ะมองบทบาทของ

สีที่จะนําไปใชในสาขานั้น ๆ  เชน  สีสําหรบันักวาดภาพจะหมายถงึเครื่องมือที่ชวยในการถายทอด

ประสบการณของมนุษย  ถาเปนนักบริหารการตลาดจะใชสีเปนเครื่องมือชวยกระตุนใหลูกคา หรือ

กลุมเปาหมายเกิดความสนใจอยากที่จะซือ้สินคา  สําหรบัการออกแบบทางการพิมพ  สีจะชวยสราง

อารมณ  แยกแยะวัตถุ  และบอกขอมูลตาง  ๆ  ได  เชน  การใสสีออน  ๆ  เพื่อใหเกิดความรูสึกสงบ

เงียบ  การใสกรอบสี่เหลี่ยมสีลอมรอบกลุมรูปภาพเพื่อที่จะแสดงใหเปนกลุมเดยีวกัน  การพิมพ 

ขอความสีแดงเพื่อใหบอกเปนคําเตือนใหระวัง  เปนตน ดังนัน้สีจึงชวยเพิ่มความสําคญัใหกับงาน

ออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพดังตอไปนี้  (ผกามาศ  ผจญแกลว, 2543, หนา 129) 

  1.  ดึงดูดความสนใจจากผูอานหรือผูที่ดู  การดึงดูดความสนใจผูอานนับเปนวัตถปุระสงค

หลักของการใชสีในการออกแบบทางการพิมพ  การใชสีที่ใหเกิดความแตกตางเปนหลักการอันแรกที่

จะใชดึงดูดความสนใจไดแตจะตองใชกับองคประกอบสําคัญที่สุดที่ตองการเนนและจดัวางอยาง

เหมาะสม  เชน  การใชสีมากเกินไป  และ  การจัดวางอยางกระจัดกระจายจะทําใหกลายเปนการ

เบี่ยงเบนความสนใจจากขอมูลซ่ึงตองการสื่อสารได 

 2.  สรางความสัมพันธหรือความรูสึกตามสภาวการณจริง  โดยธรรมชาติมนุษยมักจะนึกถงึ

สีตาง  ๆ  ใหเกี่ยวของกับสภาวะของสิง่ของตาง  ๆ  ที่มสีีนั้น  เชน  เนือ้สดที่ดีคงจะมีสีแดง  ถา

ปรากฏเปนสีเขียวเรียกวาเนือ้ช้ินนัน้ไมสด  การพิมพภาพดังกลาวเปนภาพสีก็จะเพิม่ความรูสึกตาม

สภาวะความเปนจริงได  ใหความสมจรงิจากสถานการณที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยงัสามารถใชบงบอก

ความรูสึกรอนหรือเย็น  ความเปนทางการหรือไมเปนทางการ  อยางไรก็ตาม  ความรูสึกเกี่ยวของกบั

สีที่ใชนี้อาจไมชัดเจนแนนอน  ทัง้นี้ข้ึนอยูกับวิจารณญาณและประสบการณของแตละบุคคล 

 3.  ชวยใหจดจําไดงาย  การอธิบายบางสิง่บางอยางในเนื้อหา  บางครั้งอาจใชสีประกอบใน

การอางอิงถงึ   เนื่องจากสีสามารถที่ชวยนกัสื่อสารใหส่ือสารขอมูลขาวสารไดดีและผูรับสารสามารถ

จําขอมูลขาวสารนั้นไดงายขึน้  เชน  นักโฆษณามักใชสีทีผู่มองเห็นไดงาย  เชน  สีเหลืองหรือสีแดง  

และการใชสีนัน้ซ้ําทุกครั้งก็จะเปนการสรางสีอัตลักษณประจําใหกับสินคานัน้ได  นอกจากนี้ยงัเปน
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การบงบอกวาสีสวนไหนที่ควรจะอานกอนหลัง  เชน  การใสขอความทีจ่ะใหอานกอนลงกรอบส ี หรือ

พิมพขอความเปนส ี

 4.  สรางบรรยากาศที่พงึพอใจ  โดยตองเลอืกใชสีตามหลักการออกแบบ  เชน  ความสมดุล  

ความกลมกลนื  ความแตกตาง  และจังหวะ  เปนตน   การทีท่ําใหองคประกอบศิลปดูมีการ

เคลื่อนไหว  เชน  การใชสีสมและสีน้ําเงินอยูดวยกนัจะดกูลมกลนื  แตการใชสีที่ผิดพลาดอาจจะทํา

ใหแยกวาการไมใชสีเลยก็ได 

 5.  รวมหรือแยกกลุมเนื้อหา  บางครั้งสีอาจจะใชในการรวมเนื้อหาที่เกี่ยวของกันเขาดวยกนั

และแยกกลุมเนื้อหาที่ตางกนัออกจากกนั  เชน  สรางกรอบพื้นสกรีนสสํีาหรับขอความ  หรือพิมพ 

พื้นหลังที่วางภาพเปนสี  เพือ่จัดใหเปนกลุมเร่ืองเดียวกนั  นอกจากนีย้ังใชสีในการแยกสวนตาง  ๆ  

ของขอมูลในแผนภูมิ  หรือกราฟ  เพื่อใหสามารถเขาใจในขอมูลชัดเจนขึ้น  หรือใชสีจัดระบบหัวขอ

ของเนื้อหา   เชน  การใชสีเปนรหัสของหนวยตาง  ๆ  ของขอมูลในหนังสือคูมือ  หรือในเอกสารการ

ฝกอบรม  เปนตน 
 

การเกิดสี 
การเกิดสีเปนปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เกิดจากการกระเจิง การสะทอนกลับ และการ

ดูดกลืนของคลื่นแสง เมื่อคลื่นแสงเดินทางผานหรือกระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่งไมวาจะอยูใน

บรรยากาศของโลกหรือสูญญากาศนอกโลกโดยคลื่นแสงจะมีความยาวคลื่นแสงอยูชวงระหวาง 

400-700 นาโนเมตร  และการที่มนุษยเกิดการมองเหน็สเีปนสีที่แตกตางกนัไดนัน้มาจาก  2  วิธี 

ดังนี้  (สี  แสงอินทร, 2546, หนา 29) 

1. การเกิดสีแบบเติมเต็ม (additive method)  เปนการผสมผสานกนัของแมสีแสง 3 สี 

เทานั้นคือ สีน้าํเงนิ สีเขียว และสีแดง  ทั้งทีใ่นความเปนจริงนั้นมนษุยรูจักสีในธรรมชาติกันดีคือ 

สีรุง อันประกอบดวยแถบสี 7 สี  และการเกิดสีในลักษณะนี้ไดนําไปใชผลิตภาพสีบนจอโทรทัศน  

2. การเกิดสีแบบหักลบ (subtractive method)   เปนการผสมสีที่เกิดจากสารสีหรือ 

วัตถุโปรงใส ทีม่ีสีมาซอนกนัทําใหเกิดสีใหม หลกัการนี้จะมีแมสี 3  สีคือ สีเหลือง สีมวงแดง และ 

สีน้ําเงินเขียว ซึ่งจะพบไดจากตัวอยางของสื่อส่ิงพิมพ ภาพระบายสี ฟลมสี และภาพขยายสี  เปน

ตน 

การผลิตสีแบบเติมเต็มสามารถใหขอบเขตของสีกวางและมีความบริสุทธิ์มากกวาการ

ผลิตสีแบบหักลบ เพราะการผลิตสีแบบหักลบมีขอจํากัดหลายประการ เชน สารสหีรือผงสีที่ใชใน

ฟลมหรือหมึกพิมพไมมีคุณสมบัติการดูดกลืนและสะทอนของแสง คุณสมบัติทางแสงของกระดาษ
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ที่นาํมาใชพิมพ ไมดีเทาที่ควร ไดแก ความมันวาว ความขาว ความสวาง และการดูดกลืนการ

สะทอนแสง   ดวยเหตนุี้จึงมคีวามแตกตางกันระหวางสีบนจอโทรทัศน บนฟลมสไลดบนกระดาษ

ขยายรูปสี และในงานสื่อส่ิงพิมพ 

 

ระบบของสี 
 การที่มนุษยมองเหน็สีตางๆ ได  เกิดจากการรับรูแสงซึ่งเปนพลงังานรปูหนึง่แผรังสีในรูป 

สเปคตรัมแมเหล็กไฟฟา (electromanetic spectrum)   โดยตาของมนษุยสามารถมองเหน็แสง

ในชวงคลื่นที่อยูระหวาง 390-700 นาโนเมตร แสงอัตราไวโอเลต (UV)  เปนแสงที่มีคลื่นสั้น (ต่ํา

กวา 390 นาโนเมตร) มนุษยจึงไมสามารถมองเห็นได  และแสงอินฟาเรดเปนแสงที่มีคลื่นยาว (สูง

กวา 700 นาโนเมตร) มนุษยไมอาจมองเห็นไดเชนกนั   การที่เราสามารถมองเหน็เปนสีตาง ๆ ได

เนื่องจากวัตถดุูดกลืนชวงแสงสีหนึ่งไว   และสะทอนสีตรงขามใหตามนุษยมองเห็น  ตัวอยางเชน 

พืชมีรงควัตถสีุเขียวที่เรียกวา “คลอโรฟลด” สามารถดูดกลืนชวงแสงสแีดงไดดีที่สุด  และสะทอน

แสง 

สีเขียวของสเปคตรัมออกมา  และการที่มนุษยมองเห็นใบไมเปนสีเขียวไดจําเปนตองมีแสงสวาง

ไมเชนนัน้เราจะเหน็แตสีดําเทานั้น  ในการสรางสรรคเกี่ยวกับสีของมนษุยพบวามีแนวทางในการ

ใชสีเปน 2 ระบบดังนี ้

 1.  ระบบสีแสง (light color) 

      ระบบสีแสงหรือสีฟสิกสเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1660  โดยเซอรไอแซคนิวตัน (Sir Lsaac 

Newton)  ไดทําการทดลองใหแสงจากดวงอาทิตยสองสอดชองและผานแทงแกวสามเหลี่ยม 

(prism)  แสงที่ตกกระทบบนจอจะเกิดเปนสีรุง (spectrum) ประกอบดวยแถบส ี7 สี   แตตาของ

มนุษยรับรูได 6 สี  ไดแก  สีมวง   สีน้าํเงนิ  สีเขียว   สีเหลือง   สีแสด  และสีแดง  นกัวิทยาศาสตร

สาขาฟสิกสไดศึกษาตอไปวาในจาํนวนสทีัง้ 6 สี  สามารถกําหนดเปนแมสีได 3 สี ไดแก   สีแดง    

สีเขียว   และสีน้ําเงิน  เมื่อนาํแมสีมาผสมกันแตละคูจะไดสีชั้นที ่2 ดังนี ้ (Adams & David, 1982, 

p.193) 

     สีแดง  ผสมสีเขียว  จะเปนสีเหลือง  

        สีเขียว  ผสมสีน้ําเงนิ  จะเปนสฟีา  

      สีน้ําเงนิ  ผสมสีแดง  จะเปนสีแดงอมมวง  

      ถานําแมสีทั้งสามมาผสมกันจะไดสีขาว  การผสมสีในระบบนีเ้รียกวา  “วิธีบวก” 

(additive color mixture)   ประโยชนของการใชสีระบบนี้สามารถนํามาใชในเรื่องของการจัดไฟ 
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ตกแตงเวท ี การอัดขยายภาพสี  การพิมพภาพสี  เปนตน ดังภาพที่  3.1 

                          
ภาพที ่ 3.1  แสงขาวและสเปคตรัมของสี 

                                         ที่มา  (พงษศักดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 33) 
 

 2.  ระบบสีวัตถุธาตุ (pigment color) 

      ระบบสีธาตุวัตถุ  หรือระบบสีทางเคมี  เปนระบบสทีี่เกิดจากการผสมดวยเนื้อของสี

โดยการระบายลงบนวัสดุรองรับสี   เชน  กระดาษ   ผา  ไม   เปนตน   สีประเภทนี้ไดแก    สีน้าํ   

สีฝุน  สีน้าํมนั    สีอะคริลิก  เปนตน   สีในระบบนี้จะเกี่ยวของกับการผลติกราฟก   ประกอบดวย   

แมสีหรือสีชั้นหนึง่ (primary  color) จาํนวน 3 สี  ไดแก   สีแดง (crimson red) สีเหลอืง 

(gamboge tint) และสีน้าํเงนิ (prussian blue)   ซึ่งคุณสมบัติของแมสีนั้นจะเปนสทีี่ไมสามารถหา

สีอ่ืนใดมาผสมใหเกิดเปนแมสีได  แตแมสีนั้นสามารถที่จะผสมใหเกดิเปนสีอ่ืน ๆ  ได  ดังนัน้เมื่อนํา

แมสีมาผสมกนัเปนคู ๆ จะไดสีชั้นที่สอง (secondary color)  จํานวน  3 สี ไดแก สีสม สีเขียว  และ

สีมวง   ดังภาพที ่ 3.2 

 

                                              

สีแดง 

สีน้ําเงนิ 
 

สีเหลือง 

 

ภาพที ่ 3.2  แมสีข้ันที ่1 หรือสีปฐมภูมิ 

                                          ที่มา  (พงษศักดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 36) 
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ทฤษฎีที่เก่ียวของกับสี 
 จากระบบสทีั้งสองระบบทาํใหนกัออกแบบและศิลปนตางพากนัหาทางกําหนดทฤษฎกีาร

ใชสีเพื่อใหเกดิความสะดวกตอการออกแบบหลายทัศนะ  ดงันี ้

 1.  ทฤษฎีสีของแปรง (Prang ’s theory) 

      เปนการพฒันาระบบสีวตัถุธาตุ   โดยนําแมสีมาผสมกันเกิดเปนสชีั้นที่สอง   และเมื่อ

นําสีชัน้ที่สองมาผสมกับสีชัน้ทีห่นึง่อยางละ 50 %   จะทําใหเกิดเปนสีชั้นที่สามขึ้นอีก 6 สี  เชน  

นําสีแดงมาผสมกับสีสมทําใหเกิดเปนสีสมแดง  นําสีแดงมาผสมกับสีมวงทําใหเกดิสีมวงแดง   นํา

สีเหลืองมาผสมกับสีสมทําใหเกิดสีสมเหลอืง  นาํสีเหลืองมาผสมกับสีเขียวทาํใหเกิดเปนสีเขียว

เหลือง  นําสีน้าํเงนิมาผสมกบัสีมวงทําใหเกิดเปนสีมวงน้าํเงนิ   นําสีน้ําเงินผสมกับสีเขียวทาํใหเกิด

สีเขียวน้าํเงนิ  ซึ่งเมื่อรวบรวมจํานวนสีชั้นที่หนึ่ง   ชัน้ที่สอง  และชั้นทีส่ามแลวจะมี 12 สี  หรือที่

เรียกกนัวา “วงลอสีธรรมชาติ” (color wheel)    หากนาํแมสีทั้ง 3 สี คือสีแดง สีเหลอืง และสีน้ําเงนิ 

มาผสมในอัตราสวนเทากันก็จะเกิดสีกลาง  (neutral  color)  ข้ึน สีกลางนี้นยิมนาํไปผสมกับสีอ่ืน

แทนสีดํา เพื่อใหเกิดเปนสีแกหรือสีเขมขึ้นได  ดังภาพที ่ 3.3 

                                      

                         

สัญลกัษณ 
  แมสีจํานวน 3 สี 

  แมสีข้ันที ่2 จํานวน 3 สี 

 แมสีข้ันที ่3 จํานวน 6 สี 

 

ภาพที ่ 3.3  วงลอสีธรรมชาติ 

                                                 ที่มา  (พงษศักดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 36) 
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 2.  ทฤษฎีสีของมันเซลล (Munsell ’s theory) 

      มันเซลลไดนําสีของรุงหรือสเปคตรัมมาใช  5 สี  โดยตัดสีสม  ซึง่มองไมชัดออกไป   

ไดแก   สีมวง  สีน้าํเงนิ  สีเขียว   สีเหลือง   และสีแดง  ซึง่สามารถผสมใหเกิดเปนสีชัน้ที่สองไดอีก 

5 สี  รวมเปน 10 สี และยังกาํหนดใหใชสีขาวและสีดําผสมทําใหเกิดระยะสีเพิม่เติมข้ึน 9 ระยะ  

ระบบมนัเซลลนี้จึงสามารถผสมสีไดถึง 360 สี  จงึเปนทีน่ิยมใชในระบบอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป 

การกําหนดชือ่สีจึงใชเปนตวัเลขแทนการตั้งชื่อสี ตอมาภายหลงัก็มีผูตั้งชื่อสีข้ึนแลวใชตัวเลขกํากับ

ดวย เชน บริษทัทาํสีกระปอง ทัง้สีน้าํและสนี้ํามนัที่มีจําหนายอยูในปจจุบัน  ทฤษฎีสีของมันเซลล

จึงเปนทีน่ิยมใชกันอยางกวางขวาง 

3.  ทฤษฎีสีของวอลเลอร (Waller ‘s theory) 

     วอลเลอร  ไดสรางแมสีข้ึนมา 4 สี  ประกอบดวยสีแดง   สีเขียว  สีน้าํเงนิ   และสีเหลือง   

โดยตางจากมนัเซลลตรงที่ไมมีสีมวง  และนํามาผสมเปนสีชั้นที่สองไดอีก 4 สี  ไดแก  สีสม  สีเขียว  

สีน้ําเงิน  และสีมวง 
4. ทฤษฎสีขีองออสทวอลด (Ostwald’s theory) 

ทฤษฎนีี้ไมมีการกําหนดแมสี แตไดตั้งจํานวนสีที่ไดคัดเลือกแลวจํานวน 12 สีรวมทัง้ 

สีขาวและสีดํา เรียกวา “สีแทข้ันมูลฐาน” (foundation hues) เพราะสีทัง้ 12 สีนี้ไมจําเปนตองผสม

กันอีกแลว โรงงานผลิตสีสามารถผลิตออกมาใหใชครบทั้ง 12 สี ดังจะเหน็ไดจากการผลิตสีเปน 

ชุด ๆ คือ ชุด 12 สี และชุด 24 สี ทฤษฎีสีของออสทวอลด แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือลักษณะของ

สีแท  (hue) แสดงถึงความสดใสของสีแตละสี ลักษณะของสีจาง  (tint) ไดแกสีแทผสมกับสีขาว 

เพื่อเปลี่ยนสีใหออนหรือสีจางลง ลักษณะของสีเขม  (shade) ไดแกสีแทผสมกับสีดาํเพื่อเปลี่ยนสี

ใหเขมไปทางคล้ํา สําหรับช่ือในภาษาองักฤษทีม่ีชื่อเรียกเฉพาะเนื่องจากสีแตละสีมคีุณสมบัติใน

ตัวมันเอง สีประเภทเดียวกนัแตเนื้อสีแตกตางกนักม็ีช่ือเรียกแตกตางกันไป  

5. ทฤษฎีสีของบริวสเตอร (Brewster ‘s theory) 

บริวสเตอร ไดทําการทดลองโดยใชแมสี 3 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน มา 

ผสมกันแลวทาํใหไดแถบสีตามสเปคตรัมเปนผลสําเร็จ  และจากทฤษฎีสีนี้ไดมีการวจิัยพัฒนา

ตอมาจนสามารถใชอธิบายกฎของสีกลมกลืนและสีแตกตางที่ใชเปนเกณฑเลือกใชสีในการ

ออกแบบจนถงึปจจุบนั 
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6. ทฤษฎีสีของยงั – เฮลมโฮลทซ (Young – Helmholtz ‘s theory) 

เปนทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการรับรูสีที่เกดิขึ้นในตามนษุย  โดยตามนุษยจะประกอบ 

ดวยเซลลรับแสง  3 ชนิดที่มคีวามไวแสงในชวงความยาวคลื่นของแสงอันเปนแมสีแตละสี คือ 

เซลลรับแสงทีไ่วตอแสงสีแดง ไวตอแสงสีเขียว และไวตอแสงสีน้ําเงนิ สําหรับแสงสทีี่อยูระหวาง

กลางแมสีจะทําใหเซลลรับแสง 2 หรือ 3  ชนิดไดรับการกระตุนพรอมกัน เชน แสงสเีหลืองจะไป

กระตุนเซลลรับแสงที่ไวตอแสงสีแดงและไวตอแสงสีเขียวไดพรอมกัน ใหเกิดการรับรูเปนสีเหลือง 

ตามทฤษฎีนี้สีเหลืองจะไมใชแสงสีที่เปนแมสีตามทีก่ลาวไวในทฤษฎีบริวสเตอร หากแตเปนสีที่เกิด

จากการผสมระหวางแมสีสีแดงและสีเขียว 

7. ทฤษฎีสีของคริสทีน  แลดด  แฟรงคลิน  (Chritine  Ladd  Franklin ‘s theory)   

เปนทฤษฎีซึ่งเชื่อวาตาเปนอวัยวะซึ่งไดรับการพัฒนาการเปนระดับ ๆ  โดยระดับแรก 

เปนการพัฒนาใหสามารถแยกความแตกตางระหวางความมืดและความสวาง  ระดับกลางเปน

การพัฒนาใหสามารถแยกสแีดงและสีเขียวไดจนถงึระดับที่สุดทาย เปนการใหแยกความแตกตาง

ของสีตาง  ๆ  ได  จากทฤษฎีนี้  คนตาบอดสีที่ไมสามารถแยกสีแดงจากสีเขียวได  เนือ่งจากตาของ

คนนัน้ไมไดรับการพัฒนาที่เต็มที่นัน่เอง   และถาตาบอดสนิทแสดงวาตาของคนคนนัน้ไมไดรับการ

พัฒนาตั้งแตระดับแรกเลยทเีดียว   จากทฤษฎีของแฟรงคลิน ไดเปนที่ยอมรับในกลุมนักจิตวิทยา

วา   สีแดง  สีเขียว  สีน้าํเงนิ  สีเหลือง  สีดํา  และสีขาว  เปนสีพืน้ฐานของการมองเห็นที่สามารถ

มองเหน็ไดเร็วที่สุด  จึงไดกําหนดใหเปนแมสีทางจิตวทิยา  และไดมีการทดสอบการผสมสีของแมสี

นี้โดยใชวธิีการของเจมส  เคิลรก  แม็กซเวลล  ( James Clerk  Maxwell)  ที่ใชแผนวงกลมติดสี

ของแมสีและหมุนแผนวงกลมจนเห็นสนีัน้เปนสเีดียว  ซึ่งแผนวงกลมของแม็กซเวลลนี้ใชทดสอบ

กับการมองเหน็สีที่ไดจากการผสมสีของแมสีในปริมาณตาง  ๆ  กันบนแผนวงกลมสี  

(ผกามาศ  ผจญแกลว, 2543, หนา 128) 

      ทฤษฎีสีทีก่ลาวขางตนมทีั้งที่ใชกนัตามทฤษฎีนั้น ๆ  อยางแทจริง และมีทั้งสวนที่ใช

ผสม กนั แตอยางไรก็ตามทฤษฎีสีดังกลาวปจจุบนัไดกลายเปนระบบของสีสากล (universe  

system) ซึ่งแยกกนัไมออกเพราะในทางปฏิบัตินั้นอาจใชระบบตาง ๆ รวมกัน และหากนาํทฤษฎี

สีมาประมวลสรุปวาทฤษฎใีดเปนที่ยอมรับและนิยมใชกันอยางแพรหลายนัน้มีอยู  4  ทฤษฎีดังนี้  

(พงษศักษ  ไชยทิพย, 2544, หนา 34-35) 
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1. ทฤษฎีสีตามหลักวิชาฟสิกส  
เปนทฤษฎีที่อธิบายความหมายของสีจากการมองเหน็โดยมีความเกี่ยวของกับเร่ือง 

แสง  เพราะสนีั้นหมายถงึสวนประกอบของสเปคตรัม แมสีแสงนี้ประกอบดวยส ี3 สี ไดแก สีแดง  

สีเขียว และสีน้ําเงิน ถานาํเอาแสงสีทัง้สามมาผสมกันจะทําใหสีใหมอีก 3 สี ไดแก สีเหลือง 

(yellow)  สีฟา (cyan)  และสีแดงอมมวง (magenta)  และหากนาํสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงนิมา

ผสมกันจะกลายเปนสีขาว 

2. ทฤษฎีสีตามหลักวิชาเคม ี

เปนทฤษฎีที่อธิบายความหมายของสีตามคุณสมบัติทางเคมทีี่ปรากฏ นั่นคือสีที่มสีวน 

ผสมที่ยอมข้ึนมาหรือสีที่เปนเนื้อแทของส ีซึ่งแมสีนี้ประกอบดวยสี  3  สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และ

สีน้ําเงิน   และถานาํเนื้อสีมาผสมกันก็จะไดสีใหมอีก  3  สี ไดแก สีสม สีเขียว และสีมวง 

3. ทฤษฎีสีตามหลักจิตวิทยา 

เปนทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอันเปนแรงกระตุนหรือส่ิงเรา โดยคุณสมบัติของสี 

ตามสิ่งเราประเภทตาง ๆ ทีม่องเหน็  ซึง่แมสีนี้ประกอบดวยสี 4 สีไดแก สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน 

และสีแดง  หากนําสทีัง้สีมาผสมกันก็จะไดสีใหมอีก  4  สี ไดแก สีเขียวเหลือง สีเขียวน้าํเงนิ สีมวง 

และสีสม 

4. ทฤษฎีสีของมนัเซลล  
เปนทฤษฎีที่อธิบายความหมายและคุณสมบัติของสีตามที่ใชในชีวิตประจําวนั โดย 

กําหนดแมสีไว   5  สี ไดแก สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน และสีมวง  และหากนําสทีั้งหามาผสม

กันก็จะไดสีใหมอีก  5 สี ไดแก สีสมหรือสีเหลืองแก สีเหลืองเขียว สีเขยีวน้าํเงิน สีมวงน้าํเงนิ และ 

สีมวงแดง 

     ดงันัน้เมื่อพิจารณาทฤษฎีสีของเนื้อสีใหสัมพนัธกับทฤษฎีสีของสีของแสง  ก็อาจกลาว

ไดวาแมสีของแสงที่ประกอบดวย  สีเขียว  สีน้ําเงิน  และสีแดง  เมื่อนาํแมสีของแสง 2  สีมาผสม

กันจะไดเปนสนี้ําเงินเขียว  สีมวงแดง  และสีเหลือง  ซึง่เปนสีที่ใกลเคียงกับแมสีของเนื้อสีทาง

ศิลปะ  ไดแก  สีน้ําเงิน  สีแดง  และสีเหลือง  แตเมื่อผสมสีของแมสีของเนื้อสีจะไดสีมวง  สีสม  

และสีเขียว   จะเหน็วามีเพียงสีเขียวสีเดยีวที่เปนแมสีของแสง   สีจึงเปนเรื่องทีน่าพิศวงซึ่งยังไมมี

ใครสามารถใหคําตอบไดอยางแทจริงนักฟสิกส  นกัเคมี  และนักจิตวิทยายงัคงศึกษาพฤติกรรม

ของสีในแงมมุตาง  ๆ  ดวยความหวงัวา  วนัหนึ่งคงจะสามารถหาความหมายของสี  การรับรูสีของ

มนุษยตลอดจนอิทธพิลของสีที่มีตอการรบัรูของสีไดอยางแทจริง  สําหรับนักออกแบบหา

ความหมายของสีทางการพมิพแลวจะพิจารณาทฤษฎี ใดเปนหลกัในการพิจารณากาํหนดสีบน
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งานพิมพ  อาจพิจารณาใชเกณฑดังนี้  ถาเปนการผสมเนื้อสีเพื่อวาดภาพทางศิลปะที่ใชสีวาดภาพ

ที่ทึบแสง  อาจใชทฤษฎีของโบลนหรือบริวเตอร  แตถาเปนการกําหนดสีเพื่อที่จะนาํไปใชพิมพ  

โดยเฉพาะในการพิมพสอดสีที่ตองใชในการพิมพตองใชหมึกพิมพที่โปรงใสอาจใชทฤษฎีของยัง-

เฮลมโฮลทช   

 

องคประกอบของสี 
 สีแตละสียอมประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้  (พงษศักดิ์ ไชยทพิย, 2544, หนา 33) 

 1.  ตัวสี (hue)  เปนลักษณะความแตกตางของสี   ซึ่งยอมแตกตางไปตามความถี่ของ 

คลื่นแสง เชน  สีแดง   สีเหลอืง   สีน้ําเงิน  เปนตน   ลักษณะของตัวสีนีถ้ือไดวาเปนมติิที่ 1 ของสี 

 2.  คาของสี (value)  หมายถึง   ความสวางความมืดของแตละสี   โดยทั่วไปจะกําหนดไว

เปน 10 ระยะตั้งแต 0-10 คาของสีระยะ 0 จะเปนสีดํา   และระยะ 10  จะเปนสีขาว  ในธรรมชาติ  

เมื่อนําลกูบิลเลียดสีเขียวมาวางไวในสวนที่รับแสงจาที่สุดจะเหน็ลูกบลิเลียดเปนสีขาว  แตถาเรา

คอย ๆ  ปดหองใหมืดลงทีละนอยสีเขียวของลูกบิลเลียดนัน้จะคอย ๆ คล้ําลงจนเมื่อไมมีแสงสวาง

เลย   ลูกบิลเลียดนั้นจะเปนสีดํา   ในการผสมสีเพื่อใหเกิดคาของสีจากตัวสีอาจใชสีขาวคอย ๆ  

ผสมใหตัวสีจางลงจนกระทัง่ขาว  สีในลักษณะนี้เรียกวา “สีทินต” (tint) และอาจใชสีดําผสมสีให

คอย ๆ คล้ําลงจนเปนสีดําเรยีกวา “สีเฉด” (shade) คาของสีนี้ถือไดวาเปนมิตทิี่ 2 ของสี 

 3.  ความเขมของสี (chroma)  ความเขมของสีจะมีระดบัใดนั้นขึ้นอยูกับวาตวัเนื้อสี

สามารถสะทอนความเขมออกมาไดมากนอยเพียงไร    โดยสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขไดตั้งแต 

1,2,4  ไปตามลําดับ   ยิง่ตัวเลขสูงสีนัน้จะมีความเขมมาก   คุณสมบัตขิองสีแตละสีจะใหความ

เขมไดไมเทากนั  นับเปนมิตทิี่ 3 ของสี 

 การที่ผูออกแบบจะกําหนดใหสีแตละสีมคีวามสมดุลกนั  จําเปนจะตองคํานวณจาก

ความสัมพันธระหวาง  พื้นทีข่องสี x คาของสี x ความเขมของสี  โดยแตละสีจะตองมีตัวเลขที่

เทากัน   การใชสีดังกลาวจึงเกิดความสมดุลได  นอกจากนี้การที่มนุษยจะรับรูเร่ืองสีไดนั้น    

ยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน   อาทิ  อัตราการสะทอนแสงของวัตถ ุ เชน  วัตถทุี่มีผิวเรียบยอม

สะทอนความ 

สดใสของสีไดดีกวาวัตถุผิวหยาบ   ความเขมของแสงสวางที่สะทอนวตัถุก็มีผลตอการรับรู   เชน  

แสงสวางทีม่ากยอมใหสีที่สดใสกวาแสงสวางนอย   เปนตน   ดงันัน้ผูออกแบบจึงจาํเปนตองศึกษา

ถึงองคประกอบของสี  ตลอดจนปจจัยในการมองเหน็สี   เพื่อผลในการออกแบบงานศิลปะและ 

ส่ือส่ิงพิมพอยางมีประสิทธิภาพ 
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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 สีน้าํ

เงิน หรือสีสะทอนแสง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขอบเขตของการพลิตสีของหมึกพิมพชุดสอดสีให

ไดมากขึ้น 

      1.2  การพิมพสีพิเศษ หมายถึง การพิมพภาพสีจากหมึกพิมพสีพิเศษ  หรือหมึกพิมพ

ชุดสอดสีที่เปนพื้นตายหรือพื้นสกรีน ซึ่งมักเปนการพิมพภาพลายเสน ตัวอักษร พื้นสกรีนหรือทินต

และเสนตกแตง  สีของหมึกพิมพซึ่ งใสในระบบหมึกของเรื่องพิมพจะเปนสีที่ปรากฏบน

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 ที่สรางระบบกําหนดสีโดยใชตัวอยางสีข้ึนมาเปนมาตรฐานสําหรับใชส่ือสารใหเขาใจ

กัน  ระบบกําหนดสีที่นิยมใชกันมากในการออกแบบทางการพิมพอาจจําแนกตามลักษณะการ

พิมพสีและหมึกพิมพที่ใชไดเปน 2 ระบบ คือ ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสี และระบบกําหนด

สีหมึกพิมพพิเศษ  

     2.1  ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสี 

  งานพิมพสวนใหญมึกจะพิมพดวยหมึกพิมพชุดสอดสี เนือ่งจากเมื่อนกัออกแบบ

ตองการสีตาง ๆ ก็จะใชวธิีกาํหนดพื้นที่เม็ดสกรีนของหมกึพิมพชุดสอดสีที่เปอรเซ็นตตาง ๆ ให

พิมพซอนทับกันจะไดสีตาง ๆ มากมายบนงานพิมพไดโดยไมตองเสียคาใชจายทําแมพิมพและ

พิมพเพิ่มข้ึน 

  สําหรับชางพิมพแลว การควบคุมขนาดของพื้นที่เม็ดสกรีนใหคงที่สม่ําเสมอตลอด

ทั้งแผนและทุกแผนเพื่อใหไดสีคงที่สม่ําเสมอนั้นจะทําไดยากในขั้นตอนการพิมพ โดยเฉพาะในการ

พิมพระบบออฟเซต  แมวาสีสันของผงสีที่ใชในหมึกพิมพสวนใหญจะใกลเคียงกัน แตก็มีปจจัย 

อ่ืน ๆ  ที่แตกตางกัน เชน ปริมาณการเกิดเม็ดสกรีนบวมของหมึกพิมพแตละสี ชนิดกระดาษที่ใช

พิมพ สีของกระดาษ ฯลฯ   ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลใหสีที่ไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการ

ผสมเม็ดสกรีนของหมึกพิมพเพื่อการสรางสีเฉพาะในงานที่ตองการความถูกตองอยางมาก เชน  

สีของตราสัญลักษณ  ถาหลีกเลี่ยงไมไดก็อาจสามารถผสมเม็ดสกรีนของหมึกพิมพแมสีไมเกิน 2 สี 

เพราะจะควบคุมไดงายกวาการผสมเม็ดสกรีนของหมึกพิมพแมพิมพ 3 สี 



 81 

  ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสี เปนระบบกําหนดสีที่สรางขึ้นโดยการพิมพ

หมึกพิมพชุดสอดสีซอนทับกันดวยพื้นที่เม็ดสกรีนตาง ๆ ที่เพิ่มข้ึนทีละ 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 ระบบกําหนดสีหมึกพิมพชุดสอดสียังอาจจัดพิมพเปนแผนภูมิสีข้ึนใช

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 

 งานพิมพบางลักษณะอาจพมิพดวยหมกึพมิพสีพิเศษ เชน สีพิเศษของงานพิมพที่

ไมสามารถพิมพโดยการใชหมึกพิมพชุดสอดสีพิมพซอนทบักันเหมือนงานพิมพธรรมดาอื่น ๆ  

สีพิเศษเหลานี ้อาจเปนสีสะทอนแสงหรือสีโลหะ นอกจากนี ้ยงัมงีานพิมพที่ไมใชเปนภาพสอดส ี

แตเปนการออกแบบกราฟกสําหรับงานโฆษณา งานบรรจุภัณฑ หรือตราสัญลักษณซึ่งตองการ 

สีเฉพาะของบริษัทที่ตองการความถกูตองของสีอยางมาก การพิมพดวยหมกึพิมพสีพิเศษชวยให

ชางพิมพสามารถควบคุมการพิมพสีใหถกูตองไดงาย 

 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 แตควรระบุใหละเอียด เพื่อใหบริษัทผูผลิตหมึกพิมพและชางพิมพ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการผสมสีหมึกพิมพนั้นไดถูกตอง 
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ระบบกําหนดสีในการอกแบบทางการพิมพโดยใชคอมพิวเตอร 
 ปจจุบันมกีารนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการออกแบบทางการพิมพ  

นับต้ังแตการสรางภาพประกอบ  การตกแตงภาพถาย  ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรจะมีคําสั่งเพื่อใหผู

ที่ใชกําหนดสีสําหรับองคประกอบทางศิลปะตาง  ๆ   ทีต่องการใหปรากฏบนหนาสิง่พิมพ  โดย 

การกําหนดสีในโปรแกรมการออกแบบทางการพิมพสวนใหญจะสามารถกําหนดสีได  2  ลักษณะ

เชนเดียวกับการกําหนดสีบนแผนอารตเวริก  กลาวคือ  ถาตองการสีทีม่ีการพมิพดวยหมกึพิมพ 

ชุดสอดสีใหเลือกตัวสีโพรเซส  (process  color)   และถาตองการพิมพดวยสทีี่หมึกพิมพพิเศษให

เลือกตัวเลือกสีสปอต  (spot  color)  หลังจากเลือกลกัษณะสีที่ตองการไดแลวจึงกําหนดระบบสทีี่

ใช โดยสามารถกําหนดสีเปนโมเดลสีไดดังนี ้ (ผกามาศ  ผจญแกลว, 2543, หนา 154-162) 

1.  การกาํหนดสดีวยคาอารจีบ ี

คาสีอารจีบีเปนคาทีก่ําหนดจากโมเดลสีอารจีบีที่ใชหลักการของทฤษฎีสีและการผสม 

สีที่ใชแสงสีแดง  สีเขียว  และสีน้ําเงนิเปนแมสีในการผสมสีตาง  ๆ  หรืออาจกลาวไดวาสีตาง  ๆ  

สามารถกําหนดไดจากปริมาณของแสงสแีดง  สีเขียว  และสีน้ําเงินทีผ่สมกันแลวไดสีนั้น  ซึง่   

อาร  (R)  เปนตัวยอมาจาก  red  หรือสีแดง  จี ( G ) เปนตัวยอมาจาก  green  หรือสีเขียว  และ  

บี  (B)  เปนตวัยอมาจาก  blue  คือสีน้ําเงนินัน่เอง 

     การกาํหนดตามโมเดลสอีารจีบีนี้  เปนคาที่สัมพันธกบักลไกลการสรางสีบนจอภาพ 

ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชการเรืองแสงของจุดฟอสเฟอรของสีแดง  สีเขียว  และสีน้าํเงนิใหแสง

ผสมกันเกิดเปนสีตาง  ๆ  การกําหนดสีดวยคาอารจีบนีัน้  จะเปนการกําหนดคาตัวเลข  3  คา  คือ

คาของอาร  คาของจี  และคาของบี  โดยจะเปนคากําหนดปริมาณการเรืองแสง ของจดุฟอสเฟอร

หรือปริมาณความเขมของสแีดง  สีเขียว  และสีน้ําเงินตามลําดับ  ตัวเลขที่ใชกําหนดคาอารจีบีของ

แตละโปรแกรมอาจแตกตางกัน อาทเิชน 

     บางโปรแกรม  จะกําหนดเปนตัวเลขตัง้แต  0 – 255  ซึ่งเปนตัวเลขในระบบดิจิทลัที่

ควบคุมการยงิลําแสงดวยความเขมแสงตาง  ๆ  เพื่อใหเกดิการเรืองแสงในปริมาณตาง  ๆ  ตัวเลข  

0  แสดงวาไมมีการยงิลําแสงในบริเวณนัน้  เมื่อตัวเลขมากขึ้น  แสดงวาสัญญาณดิจทิัลไปควบคุม

ใหยิงลาํแสงดวยความเขมแสงเพิ่มข้ึน  มีการเรืองแสงในปริมาณมากขึ้น  จนถึงตัวเลข  255  ก็

แสดงวามกีารยิงลําแสงดวยความเขมสูงสดุ  มีการเรืองแสงในปริมาณมากที่สุด   

     บางโปรแกรม  จะกําหนดเปนตัวเลขเปอรเซ็นตตั้งแต  0 – 100  ซึ่งหมายถึงโปรแกรม

นั้นไดคํานวณปริมาณความเขมแสงจากปริมาณความเขมตํ่าสุดและสูงสุด  แลวเทยีบเปน 

เปอรเซ็นตเพื่อใหความสะดวกแกผูใช  เมื่อแสงสีใดมีคาตัวเลขเป ็น 0  แสดงวา  ไมมีแสงในสนีั้น 
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เปนสวนผสม  เมื่อตัวเลขมากขึ้นแสดงวามีปริมาณความเขมแสงสูงขึน้  และเมื่อตัวเลขเทากบั  

100  แสดงวามีปริมาณความเขมสูงสุด 

     การเปลี่ยนแปลงคาสีอารจีบีเปนการเปลี่ยนแปลงความเขมแสงทีเ่กิดกลไกการทํางาน

ของอุปกรณคือจอภาพ  ซึ่งไมไดสัมพันธกบักลไกการมองเหน็และรับรูสีของมนุษย  สีที่กําหนดดวย

คาอารจีบีที่คาหนึง่  เมื่อแสดงบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรตางกนัอาจแสดงสทีี่มองเหน็แลว

อาจแตกตางกนัไดบาง  ทั้งนี ้ อาจเปนเพราะมีปจจัยตาง  ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะของ

เครื่องแตกตางกัน  เชน  ชนดิของลําแสง  ชนิดของฟอสเฟอรที่ใช  เปนตน 

2.  การกําหนดสีดวยคาซีเอม็วายเค 

    คาซีเอ็มวายเคเปนคาสซีึง่กําหนดจากโมเดลซีเอ็มวายเคที่ใชหลักการของทฤษฎีสีและ

การผสมสีของหมึกพิมพแมสีในการผสมสีตาง ๆ  ที่สามารถกําหนดไดจากปริมาณของหมกึพมิพสี

น้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลอืง และสีดําเมือ่ผสมกันแลวไดสีนั้น  ซึ่งจะกําหนดเปนเปอรเซ็นตพืน้ที่

เม็ดสกรีนซ ี(c) เปนตัวยอมาจาก cyan  คือสีน้ําเงินเขยีว เอ็ม (m) เปนตัวยอมาจาก magenta คือ

สีมวงแดง และวาย (y) เปนตัวยอมาจาก yellow คือสีเหลือง และเค (k) เปนตัวยอมาจาก black  

       การกาํหนดสีดวยวิธนีี้ จะเปนการกําหนดคาตัวเข 4 คา คือคาของซี คาของเอ็ม คาของ

วาย และคาของเค  โดยจะเปนคากาํหนดขนาดพืน้ทีเ่มด็สกรีนของหมึกพิมพแตละสีเปนเปอรเซน็ต

คาที่กาํหนดนีเ้ปนคาที่สัมพนัธกับกลไกการสรางภาพสขีองเครื่องพิมพดิจิทัลที่จะพมิพภาพออก

จากเครื่องคอมพิวเตอร โดยเครื่องพิมพจะใชคาที่กาํหนดไวไปควบคุมการสรางขนาดเม็ดสกรีน 

ของหมึกพิมพ คาเปอรเซน็ตมากจะหมายถึงขนาดของเม็ดสกรีนจะใหญ และคาเปอรเซ็นตนอย

หมายถงึขนาดเม็ดสกรีนจะเล็ก ดังนัน้ การเปลี่ยนสีตามโมเดลสีซีเอ็มวายเคจงึเปนการเปลี่ยนอัน

เกิดจากการทีเ่ครื่องพิมพสรางเม็ดสกรีนขนาดตาง ๆ ทีเ่มือ่ผสมกันแลว มีสีเปลี่ยนไป ซึ่งเหมือนกับ

โมเดลสีอารจบีีคือ ไมไดสัมพันธกับกลไกการมองเหน็และรับรูสีของมนุษย และการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณสีของหมกึพิมพของวิธีการกําหนดสีดวยคาซีเอ็มวายเคก็คงใหผลการเปลี่ยนแปลงสี

ทํานองเดียวกบัการกําหนดสีดวยคาอารจบีี กลาวคือ เมือ่กําหนดสีดวยคาซีเอ็มวายเคที่คาหนึง่ 

เมื่อนําไปใชพมิพดวยเครื่องพิมพดิจทิัลตางเครื่องกนั จะมีผลใหไดสีภาพไมเหมือนกนั ทั้งนี้เกิด

จากชนิดของหมึกพิมพ หรือชนิดของกระดาษที่ใชไมเหมือนกนันัน่เอง 

3.  การกําหนดสีดวยคาเอชเอสบี 

      คาสีเอชเอสบีเปนคาสทีีก่ําหนดจากโมเดลสีซึ่งใชคุณลักษณะทีม่องเห็นของสี 3  

คุณลักษณะเปนหลกัในการกําหนดเปนสตีาง ๆ ไดแก คุณลักษณะของสีสัน ความอิ่มตัวสี และ

ความสวางสี หรืออาจกลาวไดวาสีตาง ๆ สามารถกําหนดไดจากคุณลักษณะของสทีี่มองเหน็
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ประกอบกันเปนสีนัน้ ซึง่ทําใหสีที่ไดใกลเคยีงการมองเหน็และรับรูของมนุษย  โดยคาสีเอชเอสบี 

เปนคาสทีี่ประกอบดวยคา 3 คา  คือ คาเอช คาเอส และคาบี ถาแสดงเปนโมเดลจะไดโมเดลสีซึ่ง

คลายกับตนไมของมันเซลล 

      3.1  คาเอช (h) เปนตวัยอมาจาก hue คือ คาบอกสีสันของสีนัน้  โดยกําหนดเปน

ตัวเลขแสดงมมุของวงกลมซึง่มีคาตั้งแต 0 ถึง 359 องศา อันเปนตาํแหนงของสีสันทีอ่ยูลอมรอบ

แกนกลาง ตําแหนงสีแทจะอยูที่องศาตาง ๆ  

      3.2  คาเอส (s) เปนตัวยอมาจาก saturation คือคาบอกความอิม่สีของสีนั้น ซึง่มีคา

ตั้งแต 0 ถึง 100 เปอรเซ็นต โดยคา 0 หมายถงึสีนัน้มีความอิ่มตัวสีต่าํสุด จะไดสีเทาเนื่องจากมีสีคู

ตรงขามอยูในสีนั้นมากจนผสมกับสีนัน้ปนสีเทา ถาคาเอสเพิ่มข้ึน หมายถึงสนีั้นมีความอิ่มตัวสี

เพิ่มข้ึน หรือมสีีเทาอยูในสนีัน้นอยลง จนถงึ 100 เปอรเซ็นต  แสดงวาสนีั้นมีความอิ่มตัวสูงสุดเปน

สีแทซึ่งไมมีสีเทาผสมอยูเลย 

      3.3  คาบี (b) เปนตัวยอมาจาก brightness คือคาบอกความสวางสีของสีนั้น ซึง่มีคา

ตั้งแต 0 ถึง 100 เปอรเซ็นต  โดยคา 0 จะหมายถงึสีนัน้มีความสวางสตี่ํา จะไดเปนสีดําเนื่องจากมี

สีดําอยูในสนีัน้มาก  และเมือ่มีคาบีเพิม่มากขึ้นจะไดสีทีม่ีความสวางสมีากขึ้น  หรือมีสีดําอยู

นอยลงจนถึง 50 เปอรเซ็นตจะไดสีแท  ถาเพิ่มคาบีตอไปอีกจะไดสีที่สวางมากขึ้น  เนือ่งจากมีสี

ขาวอยูสีนั้น จนถึง 100 เปอรเซน็ตจะไดเปนสีขาว 

      อยางไรก็ตาม  บางโปรแกรมอาจพบโมเดลสีอ่ืนที่ใชหลักการกําหนดสีเชนเดยีวกันกับ

เอชเอสบี เชน โมเดลสีเอชเอสแอล (HSL) ซึ่งคาเอชกําหนดสีสัน  คาเอสกําหนดความอิ่มตัวสี  

และคาแอล (lightness)  กําหนดความสวางสี  หรือโมเดลสีแอลซีเอช (LCH)  ซึ่งคาแอล 

(luminance)  กําหนดความสวางส ีคาซ ี(chroma)  กําหนดความอิ่มตัวสี และคาเอชกําหนดสีสัน 

เปนตน 

4.  การกําหนดสีดวยคาซีแล็บ 

      การกาํหนดสีดวยคาซีแล็บเปนการกําหนดคาสโีดยใชหลักการตามทฤษฎีสีคูตรงขาม

ซึ่งมีอยู 3 คู คือ สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีน้ําเงนิ และสีขาวกับสีดํา คาซีแล็บนีพ้ัฒนาขึ้นมาใช

โดยกลุมนักวทิยาศาสตรซึ่งรวมกันเปนคณะกรรมาธิการสรางและพฒันาระบบกําหนดสีใหเปน

มาตรฐานสากล (Commission  internationale  de  l’Eclairage  :  CLE)  โดยกอนหนานี้

คณะกรรมาธกิารชุดดังกลาวไดสรางระบบกําหนดสทีี่ใชคาไตรสติมูลัส (tristimulus  values)  และ

คาพิกัดโครมาติซิตี (chromaticity  coordinates) แตมีปญหาตรงที่การวิเคราะหสีจากคาดังกลาว
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ทําไดยาก  เพราะคานัน้ไมสัมพันธกับคุณลักษณะทีม่องเห็นของสี  คาสีซีแล็บเปนคาสีที่

ประกอบดวยคา 3 คา ดังนี ้

      4.1  คาแอล-สตาร (L*) เปนคาบอกความสวางส ีมีตัง้แต 0 ถึง 100  ถาคา L* มีคา

เทากับ 0  แสดงวาสนีัน้มีคาความสวางสตี่ําสุด  เปนสดีํา  เมื่อ L*  มีคามากขึน้  แสดงวาสนีัน้มี

ความสวางมากขึ้น  จนเทากบั 100  สีนั้นจะเปนสีขาว 

      4.2  คาเอ-สตาร (a*)  เปนคาบอกความเปนสีเขียวหรือสีแดง  มีคาตั้งแต -100 ถึง  

100  ถาคา a*  มีคาเปนบวก  แสดงวาสนีั้นมีสีสันไปทางสีแดง  ยิง่มีคาบวกมากขึ้นเทาใด  สีนั้นก็

จะยิ่งมีความอิม่ตัวสีของสีแดงมากขึน้เทานั้น  ในทางตรงกันขาม  ถาคา a*  มีคาลบ  แสดงวาสีนัน้

มีสีสันไปทางสีเขียว  ยิง่คาลบมากขึน้เทาใดสีนั้นก็จะยิง่มีความอิม่ตัวของสีเขียวมากขึ้น  สีทีม่ีคา 

a*  เปน 0 แสดงวาสนีัน้ไมใชทั้งสีเขยีวและสีแดง 

      4.3  คาบี-สตาร (b*)  เปนคาทีบ่อกความเปนสีเหลืองหรือสีน้าํเงิน  มีตั้งแต -100 ถึง 

100  ถาคา b*  เปนคาบวก  แสดงวาสนีั้นมีสีสันไปทางสีเหลือง  ยิ่งมคีาบวกมากขึน้  ก็จะยิ่งมี

ความอิ่มตัวของสีเหลืองมากขึ้น ในทางตรงกันขาม  ถาคา b*  มีคาลบ  แสดงวาสนีัน้มีสีสันไป

ทางสีน้าํเงนิ  ยิ่งมีคาลบมากขึ้น  ก็จะยิ่งมีความอิม่ตัวของสีน้ําเงนิมากขึ้น  สีที่มีคา b*  มีคาเปน 0 

แสดงวาสนีั้นไมใชทั้งสเีหลืองและสีน้าํเงนิ 

      สีใดที่มทีั้งคา a* และ คา b* เปน 0 สีนั้นจะไมมีสีสันใดเลย  คือ เปนสีขาว  สีเทา  หรือ

สีดํา  ทั้งนี้ข้ึนกับคา L*   โดยการกาํหนดสีดวยคาซีแลบ็นี้  จะเปนคาที่ใชเก็บขอมูลสีที่เปนอิสระไม

ข้ึนกับอุปกรณที่ใชแสดงสี  ไมวาจะเปนเครื่องพิมพดิจิทลัและจอภาพคอมพิวเตอร  และสามารถใช

คานี้สําหรับวดัเปรียบเทียบคาสีไดอยางมปีระสิทธิภาพ  คาซีแล็บมักใชสําหรับตัวอยางสีบนวัสดุ

พิมพประเภทสะทอนแสง  เชน  กระดาษ  ผา  นอกจากนี้ยังมีอีกระบบหนึง่คือ  คาซีลัฟ (CIELUV)  

ที่ใชหลกัการเดียวกนั  แตใชสําหรับแสดงสีบนจอภาพคอมพิวเตอร 

 

การใชสีตามหลักการออกแบบ 
 ในการออกแบบงานพมิพสีตาง ๆ ที่เลือกนาํมาใชอยูดวยกันควรจะประสานกนัไดดี  

เพื่อใหผูมองเห็นโดยทัว่ไปไมรูสึกขัดสายตาและความคิด  แตการทีจ่ะสามารถเลอืกสีตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพไดนัน้  ไมมีกฏตายตัวเพียงตองอาศยัประสบการณ  และความเขาใจรสนิยม

ของกลุมเปาหมาย  การนาํไปใชจึงตองขึ้นกับวิจารณญาณของนักออกแบบที่จะประยุกตใชในงาน

ออกแบบนั้น ๆ และควรคํานึงถงึความเหมาะสมดวย  โดยปกติการใชสีในการออกแบบทางการ

พิมพสามารถพิจารณาเลือกใชไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใชสีตามหลกัการออกแบบโดยที่สีตาง ๆ 
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ซึ่งเลือกมาใชอยูดวยกนัมาการผสมผสานกนัไดดี  และการใชสีเพื่อส่ือความรูสึกถึงผูมองใหคลาย

ตามเจตนารมณของผูออกแบบ  ซึง่การกําหนดสีสําหรับงานพิมพจะตองไมทาํใหเกดิปญหาตาม

ข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการพิมพ  และเมื่อพิมพออกมาแลวจะตองสามารถสื่อความหมายถงึ 

ผูอานตามความตองการได   ดังนัน้การเลอืกใชสีก็มหีลกัการเชนเดียวกับการจัดวางองคประกอบ  

ก็คือ การใชสีกลมกลนื (color  harmony)  การใชสีแตกตางหรือสีตัดกัน (color  contrrast)  และ

การใชสีสมดุล  (color  balance)   

1.  การใชสีกลมกลืน 

      สําหรับการใชสีในการออกแบบเพื่อใหเกิดความกลมกลืน  ก็คือ  การพิจารณา

ความสัมพันธของสีตาง ๆ ทีจ่ะเลือกนาํมาใชวามีความสมัพันธใกลเคียงกันโดยไมมีสีใดโดดเดน

แยกจากสีอ่ืน ๆ  การใชสีกลมกลืนมหีลายวิธีดังนี ้

      1.1  การใชสีสันเดียว (monochromatic  scheme)  เปนการใชสีแทเพียงสีเดียวในการ

ออกแบบ  หลกัการนีเ้ปนพืน้ฐานทีง่ายทีสุ่ดในการสรางความกลมกลืน  การใชสีสันเดียวนี้อาจทาํ

ไดหลายลักษณะ เชน 

  1.1.1  การใชสีแทที่มีความสวางสีและความอิ่มตัวสทีี่คาเดียว   แตอาจมีการใช 

สีขาวหรือสีดําชวย เชน  การพิมพตวัอักษรหรือภาพสีดํา  หรือเจาะขาวบนพืน้หลงัสีแทสีใดสีหนึ่ง  

การพิมพตัวอักษรหรือภาพดวยสีแทบนพืน้หลงัสีดําหรือสีขาว  เปนตน  แตการเลือกสีที่ใชกับสีดาํ

หรือสีขาวนั้นก็ตองเลือกสทีีไ่ปกันไดดวย  สวนใหญสีเกอืบทุกสีจะไปไดกับสีขาว  ยกเวนสีที่มีความ

สวางสงู  เชน สีเหลือง  และสีที่จะเลือกใชกับสีดําไมควรเลือกสีที่มีความสวางสีต่ํา  เชน สีน้ําเงนิ

คล้ํา 

  1.1.2  การใชสีแทสีเดียวแตเปลี่ยนความสวางและความอิ่มตัวสีใหแตกตางกนั

หลายระดับ  โดยการผสมสขีาว  สีเทา  หรือสีดํา  ซึง่มีความกลมกลนืดวยสีสันของตัวเองนี้จะให

ความกลมกลนืไดมากที่สุด  แตขณะเดียวกันก็อาจจะทาํใหนาเบื่อไดงายเชนกัน  นกัออกแบบอาจ

ใชวิธีอ่ืน ๆ ชวยใหงานออกแบบนาสนใจมากขึ้น เชน การใชสีที่มีความสวางหรือความอิ่มตัวสี

หลายระดับ  ตั้งแตระดับสูงสุดจนถึงระดบัตํ่าสุด การเพิ่มสีใดสีหนึ่งสําหรับใชพมิพเปนพืน้ที่สวน

นอยใหดูเดนขึ้น  หรือการเพิม่สีใดสีหนึง่ใหพิมพไปทั่วภาพ 

      1.2  การใชสีใกลเคียงกนั (analogous  scheme)  เปนการสรางความกลมกลนืโดย

เลือกใชสีที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกนั  การเลือกสีใกลเคียงกนัอาจเลือกจากสทีี่อยูเรียงติดกันใน

แถบสีสเปคตรัม  หรือเลือกจากวงลอสีที่ใชในงานศิลปะ  ซึ่งหากพิจารณาวงลอสีตามทฤษฎีและ

การผสมสีทางเนื้อสีของศิลปะ สีที่เรียงติดกนัเปนสีใกลเคยีงกนั  เชน  สีเหลืองสม  สีเหลือง  และ 
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สีเหลืองเขียว  ทั้งสามสีมีสีหนึ่งที่รวมกันอยู  คือสีเหลือง  ทําใหเมื่อนาํมาใชรวมกันแลวดูกลมกลนื

กัน  ถาใชสีสมและสีเขียวเพิ่มเขาไป สีทัง้หาสีนัน้เรียงตอกันซึ่งถือวาเปนสีใกลเคียงกัน  แมวาสีสม

และสีเขียวจะมีสีเหลืองเปนสีรวมกันเชนกนั  แตถาพจิารณาใหดีแลวสสีมจะมีสีแดงเปนสวนผสมที่

มากขึ้นกวาสีเหลืองสม และสีแดงเปนสีคูตรงขามของสีเขยีว  อาจทําใหสีในกลุมนี้มีความ

กลมกลนืนอยลง 

  ดังนัน้การเลือกใชสีใกลเคียงกันไมควรเลอืกสีที่เรียงติดกันมากเกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนสทีี่แสดงในวงลอสี  เชน  วงลอสีทีใ่ชนี้มี  12 สี นัน่คือ  สีใกลเคียงกนัทีน่าจะนํามาใชไดไม

ควรเกิน 4 สี  หากใชมากกวานี้ความกลมกลืนของสีอาจแปรเปลี่ยนเปนความแตกตางก็ได  และ

การเลือกใชสีใกลเคียงกันบางครั้งอาจทําใหผลงานการพิมพนาเบื่อหนาย ไมนาสนใจ นักออกแบบ

ผูมีความชาํนาญจึงอาจใชเทคนิคอื่นชวยใหงานพิมพนัน้ดูนาสนใจขึน้  เชน  การเปลี่ยนความสวาง

สีและความอิม่ตัวสีของสีใกลเคียงกนัใหเปนสีตาง ๆ การเนนสีใดสีหนึ่งใหเปนสเีดน  การใชสีนั้น

พิมพเปนพื้นทีข่นาดใหญกวาพืน้ที่ของสีอ่ืน  การใชสีที่มคีวามสวางสีต่ําบนพื้นหลังของสีอ่ืนที่มี

ความสวางสีสูง  หรือการใชสีที่มีความสวางสีสูงบนพื้นหลังของสีอ่ืนที่มีความสวางสีต่ํา  เปนตน 

     1.3  การใชสีวรรณะเดียวกัน (tone  harmony  scheme)  ในวงลอสี  จะสามารถแบง

สีไดเปน 2  วรรณะ คือวรรณะรอน (warm tone)    ซึ่งเปนสีที่มีสีเนนหนักไปทางสีแดง  ไดแก   

สีมวงแดง  สีแดง  สีสมแดง  สีสม  สีสมเหลือง  และวรรณะเย็น (cool tone)   ซึ่งเปนสีที่มีสี

เนนหนักไปทางสีน้าํเงนิ ไดแก  สีเขยีวออน  สีเขียว  สีเขียวน้าํเงิน  สีน้าํเงนิ  สีน้าํเงนิมวง  สวนสี

เหลืองและสมีวงเปนสีกลางที่จะอยูไดทัง้สองวรรณะ  ทัง้นี้ข้ึนกับสีอ่ืนซึง่จะนํามาใชรวมกนั 

การเลือกใชสีที่อยูในกลุมวรรณะเดียวกนั  จะใหความรูสึกไปในทิศทางเดียวกนั  

กลมกลนืกนั  แตผลงานของการออกแบบถาดูจืดชืดไป  ก็อาจจะสรางความขัดแยงในบางจุดที่

เหมาะสม  เพือ่ชวยใหงานออกแบบนาดูยิง่ขึ้น  เชน  ถาในสวนใหญของภาพเลือกใชสีวรรณะรอน  

อาจใชสีตรงขามที่อยูในวรรณะเย็นมาทําใหเปนสีออนซึง่มีความสวางสสูีงขึ้นมาเติมในบริเวณสวน

นอยบางสวน  ไมเกิน 10 เปอรเซ็นตของงานออกแบบ  ก็อาจจะทําใหงานนัน้นาสนใจมากขึน้ 

2.  การใชสีแตกตาง 

      การใชสีแตกตางเปนการใชสีสันตางกันเพื่อใหตัดกนั  ทําใหงานออกแบบนาสนใจ  

ตื่นเตน  ความแรงของการตดักันจะขึน้กับความแตกตางของสีที่เลือกใช  การทาํใหสีแตกตาง

สามารถทําไดหลายวิธีดงันี ้



 89 

      2.1  การใชสีคูตรงขาม (complementary  contrast)  สีคูตรงขามเปนสีที่อยูตรงขาม

กันในวงลอสี  เชน  สีเขียวเปนสีคูตรงขามกับสีแดง  สีทีต่รงขามกนัมาอยูดวยกนัจะใหความรูสึก

ตื่นเตนเราใจ  สีคูตรงขามที่เปนสีปฐมภูมิกบัสีทุติยภูมิจะตัดกันรุนแรงกวาสีคูตรงขามที่เปนส ี

ตติยภูมิ  เชน  สีแดงกับสีเขยีวจะตัดกนัรุนแรงกวาสีสมแดงกับสีเขียวน้ําเงิน สําหรับสีที่อยูใน 

ทิศทางตรงกนัขามในวงลอสี   มี 6 คู  ไดแก 

      สีเหลือง  ตรงกันขามกบั  สีมวง 

      สีแดง  ตรงกันขามกบั  สีเขียว 

       สีน้ําเงนิ  ตรงกันขามกบั  สีสม 

      สีเขียวเหลอืง  ตรงกันขามกบั  สีมวงแดง 

      สีสมเหลือง  ตรงกันขามกบั  สีมวงน้ําเงนิ  

      สีสมแดง  ตรงกันขามกบั  สีเขียวน้าํเงนิ 

       สีตรงกันขาม หรือ “สีคูปฏิปกษ” นี้จะมีความขัดแยงกนัอยางรนุแรง  ถานาํมาใช

เขาดวยกนั   ผูดูจะเกิดความรูสึกขัดแยงและไมนาสนใจ   ผูออกแบบจงึควรหลกีเลี่ยงการนํา 

สีตรงกันขามมาใชดวยกันในลักษณะตรง ๆ  ตัวอยางเชน  ไมควรใสเสื้อสีแดง  และนุงกระโปรง 

สีเขียว   เปนตน   แตในทางตรงขามถาผูออกแบบนําสีตรงกันขามมาใชดวยกนัอยางมีระบบและ

หลักการแลว  การใชสีตรงกนัขามนั้นกลับจะทําใหงานออกแบบมีคุณคา   และนาสนใจยิ่งกวาการ

ใชคูประกอบอื่น ๆ   เพราะการใชสีแตกตางนัน้ตองคํานึงถึงการใชสีตัดกันที่กลมกลืน (harmony  

of  contrast)  ในสายตาผูดดูวย  สีคูตรงขามทีม่ีความอิม่ตัวสูงมาอยูดวยกนัอาจทาํใหดูขัดแยงกนั

เกินไป  เพราะแตละสีจะแยงความสนใจไปจนผูดูไมเหน็จดุเดนทีน่ักออกแบบตองการสื่อ  ดังนั้น

การใชสีที่ตัดกนัแลวทาํใหดกูลมกลนืไดนัน้มีหลายวิธีดงันี ้

2.1.1  การใชสีที่มีความอิ่มตัวสีเทากัน  จะใชในปริมาณพื้นที่ตางกัน  โดยเลือก 

สีใดสีหนึ่งเปนสีเดน  ก็ใชสีนัน้ในพื้นที่ทีน่อยกวาดวยอกีสีหนึง่ 

2.1.2  การลดความอิ่มตัวสขีองสีใดสีหนึง่ที่ไมตองการใหเดนลง 

2.1.3  การลดความอิ่มตัวสขีองทั้งสองสีลงเพื่อลดความแรงของการตดักันของส ี

2.1.4  การใชสีทั้งสองสีในระดับน้ําหนกัสตีาง ๆ เพื่อลดความแรงของการตัดกัน 

ของสีแท 

2.1.5  การใชสีขาวและหรือสีดําชวยแทรกระหวางสีคูตรงขามจะชวยลดความ 

แตกตางระหวางสองสีได 
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2.1.6  การใชสีตรงกันขามในปริมาณที่สีขางหนึง่ชนะสีอีกขางหนึง่ในอตัรา  

80% ตอ 20 % ตัวอยางเชน  ใชสีน้าํเงนิในพืน้ที่สวนใหญ  และใชสีสมในพืน้ที่สวนนอยบริเวณจุด

แหงความสนใจ 

      2.1.7  การลดความสดใสของตรงกนัขาม  การลดความสดใดหรือการฆาสี (color 

brake)  เปนการทําใหสีแทหมนหมองลง  โดยการผสมสตีรงกันขามลงไปในสีแท  ตัวอยางเชน   

ตองการลดความสดใสของสแีดงจะตองนาํสีเขียวที่อยูตรงกันขามผสมลงในสีแดงเลก็นอยจะทาํให

สีแดงนั้นหมนลง   สีตรงกนัขามที่ลดความสดใสลงนัน้สามารถนํามาใชเขาดวยกนัโดยไมเกิด

ความรูสึกขัดแยง  นอกจากนี้การลดความสดใสของสียงันาํไปใชแสดงถึงสีสวนที่เปนเงาของวัตถุ

และวัตถุที่อยูระยะไกลได 

      2.1.8  การใชสีขาวผสมลงในสีแท   การผสมสีขาวหรือการทําสทีนิตนัน้นับเปน

การลดความเขมหรือความสดใสของสีแทลง  สีตรงขามที่ผสมดวยสีขาวจงึสามารถนํามาใชเขา

ดวยกนั   โดยไมเกิดความรูสึกขัดแยง 

      2.1.9  การใชสีดําผสมลงในพื้นที่   การผสมสีดําหรือการทําสีเฉดนั้น   เปนการลด

ความสดใสของสีแทใหหมนหมองลง   สีตรงกันขามที่ผสมดวยสีดําจงึสามารถนาํมาใชเขาดวยกนั

โดยไมเกินความรูสึกขัดแยงได 

      2.1.10 การใชสีขาวตัดเสนระหวางสีตรงกนัขาม   สีขาวซึ่งอยูระหวางรอยตอของ

สีตรงกันขามจะชวยลดความสดใสของสีแทลง  ดังนัน้  การใชสีตรงกนัขามที่ตัดดวยเสนสีขาวจึง

อยูดวยกนัโดยไมเกิดความรูสึกขัดแยง 

2.1.11 การใชสีดําตัดเสนระหวางสีตรงกันขาม  สีดาํจะมีผลในการลดความสดใส 

ของสีแทไดเชนเดียวกับสีขาว   และทําใหการใชสีตรงกนัขามดวยวิธนีี้ไมเกิดความรูสึกที่ขัดแยงตอ

ผูดู 

      2.1.12 การใชสีตรงกันขามโดยการปรับคาระยะของสี   สีแทซึ่งผานการปรับระยะ

คาของสีแลว   จะถกูลดความสดใสของสีลงตามลาํดับ    จนทําใหสีตรงกันขามสามารถอยูดวยกนั

ไดโดยไมตองขัดแยง 

หลักเกณฑการใชสีตัดกันนี้เปนหลกัการเบือ้งตนที่จะนําไปใชเทานัน้จะเครงครัด 

นักคงจะไมได ผูใชจะตองรูจกัพลิกแพลงประยุกตเอาเองตามความเหมาะสมสวยงามของตนและ

งานที่ผลิต 

      2.2  การใชสีใกลเคียงสคีูตรงขาม (near  or  split  complementary  contrast)   
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ถาการใชสีตรงขามเพื่อใหเกดิความแตกตางนั้นจะใหความรูสึกที่ขัดแยงกนัเกนิไป  อาจเลี่ยงมาใช

สีที่อยูใกลเคียงกับสีคูตรงขามซึ่งอาจจะใหผลเปนทีน่าพอใจขึ้น  เชน  สีมวงเปนสีคูตรงขามแทกบั

สีเหลือง  อาจจะเลือกใชสีน้าํเงนิมวงหรือแดงมาใชคูกับสีเหลืองเพื่อใหดูแตกตางกนัแทนสีมวงได 

      2.3  การใชความสวางสตีางกนั (value  contrast)  สีที่มีความสวางสทีี่ใกลเคียงกันมา

อยูใกลกัน  จะทําใหมองดูแลวรวมตัวกันในการรับรูสีเปนกลุมเดียวกัน  แตถาเปนสทีีม่ีความสวาง

สีตางกนัมาอยูใกล  สีของภาพที่มองเหน็จะผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 

อิทธิพลของความสวางสีที่อยูขางเคียง  

2.4 การใชสีที่มวีรรณะตางกนั  (tone  contrasat)       เปนการใชสีทั้งสองวรรณะเขา 

ดวยกนัในภาพ   สีที่อยูในวรรณะตางกัน  เชน  สีแดง  เปนสีในวรรณะรอน  และสีน้าํเงนิเปนสีที่

วรรณะเย็น  เมื่อนํามาใชดวยกันจะรูสึกตดักัน  โดยทั่วไปสีวรรณะรอนเปนสทีี่ใหความรูสึกที ่

ตื่นเตน เราใจ  ใกล  และหนกั มักใชเปนสวนของภาพทีต่องการเนน  ขณะที่สีวรรณะเย็นเปนสีให

ความรูสึกที่ผอนคลาย  สงบ  ไกล  และเบา  มักจะใชเปนสวนของพืน้หลงั     

การใชสีวรรณะเดียวในภาพแมวาจะทําใหเกิดเอกภาพและความกลมกลืน   แต 

เมื่อดูภาพนัน้ไปนาน ๆ จะทาํใหรูสึกนาเบือ่หนาย  ดังนัน้การสรางความนาสนใจใหเกิดขึ้นในภาพ  

ผูออกแบบจึงควรใชสีตางวรรณะเขาดวยกัน   แตก็ไมควรใชสีทั้งสองวรรณะในปริมาณที่เทา ๆ กัน    

ควรกําหนดใหสีวรรณะหนึง่มากกวาในอัตรา 80 % ตอ 20 %  ตัวอยางเชน  ตองการใชสีกลุม

วรรณะเย็นในพื้นที่สวนใหญก็ควรเวนพืน้ทีป่ระมาณ 20 % (ควรเปนบริเวณจุดแหงความสนใจ) 

สําหรับสีวรรณะรอนซึ่งจะทําใหงานออกแบบดูนาสนใจและไมขาดเอกภาพ 

     2.5  การใชสีแบบแตกตางแบบไซมัลเทเนยีส  (simultaneous  contrast) สีแตกตาง

แบบไซมัลเทเนียสเกิดขึน้จากการนาํสทีี่แตกตางกนัมาอยูใกลกัน  สีที่มองเหน็จะผดิเพี้ยนจากที่

เปนจริงดวยอทิธิพลของสีซึง่อยูขางเคียง ทั้งนี้เพราะเมือ่ตามองสใีดสหีนึง่จะกระตุนใหมองเหน็สีคู

ตรงขามของสนีั้นดวย  จึงมผีลใหส ีนัน้ไปรวมกับสีขางเคยีงทีม่องเหน็  เชน  เมื่อวางสเีทากลาง 

สีแดง  จะเหน็สีเทาที่อยูตรงกลางเพี้ยนไปทางสีเขียว  และเมื่อวางสีเทากลางสีเขียวจะเหน็สีเทาที่

อยูตรงกลางนัน้เพีย้นไปทางสีแดง 

ถาสีใดสีหนึ่งถกูแวดลอมดวยสีที่ตรงกนัขามกันจะดูมีความอิ่มตัวสีสูงกวาสทีี่ถกู 

แวดลอมดวยสีที่ใกลเคียงกนั เชน สีแดงซึง่ถูกแวดลอมดวยสีเขียวจะดูสดใสกวาสีแดงซึ่งถกู

แวดลอมดวยสีมวงแดง และสีใดสีหนึง่จะมองเหน็เปนสทีี่เพีย้นไปทางสีคูตรงกันขามของสีนัน้  เชน   

สีเขียวซึ่งถูกแวดลอมดวยสีเหลืองจะมองเห็นเปนสีเขียวน้ําเงิน  แตถาสีเขียวนัน้ถกูแวดลอมดวย 
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สีน้ําเงินจะมองเหน็เปนสีเขียวเหลือง  นอกจากนี้ความแตกตางแบบไซมัลเทเนียสยงัทําใหมองเหน็

ความสวางสีเปลี่ยนไปดวย เชน สีสมซึ่งถกูแวดลอมดวยสีเขียวที่มีความสวางสีต่าํจะมองเห็นสีสม

สวางกวาสีสมซึ่งถูกแวดลอมดวยสีเหลืองที่มีความสวางสีสูง 

จะเหน็ไดวาความแตกตางแบบไซมัลเทเนยีสนี้เปนความแตกตางของสีที่ถูก 

เปรียบเทียบกบัสีซึ่งแวดลอม  โดยมเิชล  ยูจีน  เซฟเริล นักเคมีชาวฝรัง่เศลเปนผูคนพบคนแรกซึง่

เขาคนพบเมื่อนําผาทีย่อมดวยสารสีเดียวกันไปวางใกลกลุมผาสีตางกันจะมองเห็นสีตางกนั  เขา

จึงศึกษาปรากฏการณนี้ตอไปจนสามารถสรุปเปน “กฎของเซฟเริล”  เกี่ยวกับความแตกตางแบบ

ไซมัลเทเนียสที่สามารถนํามาใชในการออกแบบได  ดังนี ้

2.5.1  สีตาง ๆ ที่มองเหน็จะขึ้นกับอิทธิพลของสีอ่ืนซึ่งอยูขางเคียง 

2.5.2  สีที่มีความสวางสีสูงหรือสีออนจะดูเดนเมื่ออยูกบัสีดํา 

2.5.3  สีที่มีความสวางสีต่ําหรือสีคล้ําจะดูเดนเมื่ออยูกบัสีขาว 

2.5.4  สีคล้ําบนพืน้หลงัสีออนจะยิง่ดูมีสีคล้ํากวาหรือมคีวามสวางสีต่ํากวาสีคล้ํา 

บนพืน้หลงัสีคล้ําดวยกนั 

2.5.5  สีออนบนพืน้หลงัสีคล้ําจะยิง่ดูมีสีออนกวาหรือความสวางสสูีงกวาสีออน 

บนพืน้หลงัสีออนดวยกัน 

2.5.6  สีที่มองเห็นจะไดรับอิทธิพลจากสทีีอ่ยูขางเคียง  โดยจะมองเหน็สีเพี้ยนไป 

ทางสีคูตรงขามของสีที่อยูขางเคียงนัน้ 

2.5.7  สีคูตรงขามที่มาวางขางกนั  จะมองเห็นแตละสีมคีวามอิ่มตัวสสูีงกวาสีนัน้ 

วางอยูโดด ๆ แยกกัน 

2.5.8  สีคล้ําทีว่างบนพื้นหลงัสีคล้ําซึง่ไมมสีีคูตรงขามกนั  จะดูออนกวาสีคล้ําที ่

วางบนพื้นหลงัสีคล้ําซึง่เปนสีคูตรงขามกนั 

2.5.9  สีออนที่วางบนพืน้หลังสีออนซึง่ไมใชสีคูตรงขามกัน   จะดูออนกวาสีออนที ่

วางบนพื้นหลงัสีออนกวาซึง่เปนสีคูตรงขามกัน 

2.5.10 เมื่อใชสีสดใสหรือสีที่มีความอิ่มตัวสีสูงกับสีหมนที่มีความอิ่มตัวสีต่ํา  คูสี 

ซึ่งใหความแตกตางกนัมากสุดคือ  คูสีซึ่งเปนคูตรงขามกัน 

2.5.11 สีออนบนพืน้หลงัสีออนที่ไมใชสีคูตรงขามกนัจะดูเขมขึ้น  เมื่อมีแถบสีเสน 

สีดําหรือสีคูตรงขามลอมรอบ 

2.5.12 สีคล้ําบนพืน้หลงัสีคล้ําที่ไมใชสีคูตรงขามกนัจะดสูดใสขึ้น  เมื่อมีแถบเสน 

สีขาวหรือสีออนลอมรอบ 
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3.  การใชสีสมดุล 

      การใชสีใหเกิดความสมดุลในสายตา  อาจทาํไดอยางงาย ๆ โดยการแบงพื้นที่เปน 2 

สวน  คือ ซาย-ขวา หรือบน-ลาง  เมื่อใชสีใดในดานหนึง่ก็ใหใชสีนัน้ในอีกดานตรงขามกันดวย การ

ใชสีที่ใหมองดูแลวสมดุลยังมีหลายวิธีดงันี ้

     3.1  การใชสีสามเสา (triad  balance)  สีสามเสา  หมายถงึ  สี 3 สีซึ่งอยูในวงลอสี

โดยมีตําแหนงหางกนัเทา ๆ กัน  ในการออกแบบวิธนีี้ตองใชสี 3 สีอยูดวยกนั  สีสามเสาในวงลอสี

จะใหกลุมสีทีส่มดุลที่สุด  เชน กลุมสีแดง  สีน้ําเงิน  และสีเหลือง  หรือกลุมสีสมแดง  สีเหลืองเขียว  

และสีมวงน้ําเงิน  สีแตละสีในกลุมจะมีความเดนเทา ๆ กันจงึทาํใหดูแลวสมดุล  อยางไรก็ตาม  

ควรเลือกใหสีใดสีหนึ่งเปนสโีดดเดนซึ่งตองการเนนและลดความแรงของอีกสองส ี ดวยการลด

ความอิ่มตัวสหีรือความสวางสีลง 

     3.2  การใชปริมาณพืน้ที่สมดุลกับความสวางส ี(quantitaion  balance)  ในการใชสี

ตั้งแต 2 สีข้ึนไป  สัดสวนปรมิาณพืน้ที่ของสีที่ใชกับความสวางสีของสนีั้นจะมีผลตอความสมดุลใน

การมองเหน็  คือ สีที่มีความสวางสงูกวาจะตองมีปริมาณพื้นที่นอยกวาสทีี่มีความสวางต่าํกวา

เพื่อใหดูวามพีืน้ที่สมดุล  เชนสีเหลืองมีความสวางสีสูงกวาสนี้ําเงินประมาณ 3 เทา  เมื่อนําสองสนีี้

มาใชใหเกิดสมดุลแลว  ควรใชพื้นที่ของสีเหลืองใหนอยกวาสนี้ําเงนิประมาณ 3 เทา  สําหรับสีแดง

กับสีเขียว  เปนสีที่ใหความสวางประมาณเทา ๆ กนั  เมื่อนําสองสีมาใชใหเกิดสมดุล  พืน้ที่ของสี

แดงก็ควรจะประมาณเทา ๆ กับของสีเขียว   

 
หลักการใชสีส่ือความรูสึก 

สีนั้นสามารถถายทอดความรูสึกตางๆ ไปสูผูดูไดอยางไมนาเชื่อ จะเห็นไดวา ความรูสึก

สนุกสนาน ความรัก ความเศรา สามารถแสดงออกไดดวยสี จนทาํใหสีบางสีกลายเปนสัญลักษณ

หรือเปนสทีี่บงบอกความรูสึกและอารมณตางๆ ได เชน สีขาวและสีดํา เมื่อนาํมาใชเปนสีของ

เครื่องแตงกายในบางวฒันธรรม จะหมายถึง ความตาย ความทกุข และความเศราโศก นอกจาก

จะใชสีเปนสื่อของอารมณแลว ยงัสามารถใชเปนสื่อเกีย่วกับขนาด ระยะทาง และการเคลื่อนไหว

ไดอีกดวย นกัจิตวิทยาไดพยายามศึกษาเรื่องอิทธพิลของสีที่มีตอความรูสึกของมนษุยไวมากมาย 

สําหรับหลักการใชสีเพื่อส่ือความรูสึกแกผูดูมีดังนี ้(Kandinsky, 1988, p. 132) 

 1.  ความรูสึกเกี่ยวกบัอารมณ สีมีพลงัที่สามารถจะกระตุนการตอบสนองทางอารมณของ

ผูดูไดดีมาก นกัออกแบบจึงมักใชสีเพื่อชักจูงใหผูดูเกิดอารมณตาง ๆ ตามตองการได อยางไรก็
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ตามบุคคลแตละคนอาจแสดงความรูสึกตอสีเดียวกนัออกมาแตกตางกันได ทั้งนี้ข้ึนกับการเรียนรู 

ประสบการณ แตโดยทั่วไปสทีี่จัดอยูในวรรณะรอน จะใหความรูสึกมชีีวติชีวา ตืน่เตนเราใจ และ 

สีที่จัดอยูในวรรณะเย็น จะใหความรูสึกผอนคลาย สงบ ยิ่งกวานัน้ สีแตละสียังมีลักษณะเฉพาะตวั

ที่มีการนาํใชในลักษณะตาง ๆ กนัไดมาก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1.1  สีแดง เปนสีที่มีความรอนแรงมากที่สุด มองเห็นไดรวดเร็วที่สุด จึงมักเลือกใหเปน

สีที่ใชสําหรับดึงดูดความสนใจมากที่สุดสีหนึง่ สีแดงเปนสีที่ใหความรูสึกของการมีพละกาํลัง 

ความกาวราว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรยีว จงึนิยมใชเปนสีสําหรับรถยนตสปอรต เสื้อทีม

สําหรับนักกฬีา นอกจากนัน้ สีแดงยังเปนสีที่แทนความรูสึกรักชาติ ความเปนชาตินยิม จงึมักจะ

พบวาสีแดงเปนสีประจําชาตขิองหลายชาต ิและสีแดงยังใชเปนสัญลักษณของความรกั ตลอดจน

อารมณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความเรารอน ความขัดแยง ทะเลาะววิาทและอันตราย เปนตน 

1.2  สีน้ําเงิน เปนสีทีม่ีความสวางสีต่าํ ใหความรูสึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความ

รับผิดชอบ ความจริงใจ สีน้าํเงินเขมมักเปนสีทีน่ักบริหารชั้นสูงเลือกใชเปนสีของรถ เครื่องแตงกาย 

สําหรับสีน้ําเงนิออนหรือสีฟา มกัทาํใหนึกถึงความสะอาด ความเย็น และผอนคลาย มักใชเปนสี

พื้นหลังบรรจภัุณฑของผลิตภัณฑที่ใหความรูสึกเย็นและความชุมชืน่ เชน ลูกอมที่มีเมนทอลผสม 

เปนตน 

1.3  สีเหลือง เปนสีทีม่ีความสวางสีสูง สีเหลืองที่สดใสเปนสัญลักษณของดวงอาทิตย 

ใหความรูสึกอบอุน ความสนกุสนานราเรงิ ความใหม ความทนัสมยั สุขภาพที่ดี แตถาเปนสีเหลือง

หมน จะใหความรูสึกถงึความขี้ขลาด ความออนแอ โรคภัยไขเจ็บ 

1.4  สีเขียว เปนสีที่ใหความรูสึกใกลเคียงกบัสีน้ําเงิน คือ รูสึกผอนคลาย สงบ แตให

ความรูสึกสดชื่นความมีชวีติชีวา การเติบโต ความเปนธรรมชาติ นยิมใชเปนสีสําหรบัสินคาที่

ปลอดสารเคมี หรือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

1.5  สีมวง เปนสีที่เกิดจากสแีดงผสมกับสีน้ําเงิน จงึรวมคุณลักษณะของทัง้สองสีเขา

ดวยกนั คือความมีอํานาจของสีแดง และความมีคณุธรรม รับผิดชอบของสีน้ําเงนิ สีมวงมักจะให

ความรูสึกยิง่ใหญ ความหรูหราโออา และความประทับใจ 

1.6  สีขาว เปนสีที่มีความสวางสีสูงสุด ใหความรูสึกโปรงเบา ละเอียดออน บริสุทธิ ์

ความดีงาม ความมีคุณธรรม การใชธงขาวจะหมายถึง การยอมแพ สงบศึก ในบางประเทศใช 

สีขาวแสดงถงึความเศราโศก การพลัดพราก 

1.7 สีดํา เปนสีที่มคีวามสวางสีต่ําที่สุด ใหความรูสึกหดหู เครงขรึม ลึกลับ นากลวั  

ชั่วราย ความเปนอมตะ ในบางประเทศใชสีดําแสดงถึงความเศราหมอง ความตาย 
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 2.  ความรูสึกเกี่ยวกบัขนาด สีออนหรือสีทีม่ีคาความสวางสีสูง เชน วตัถุสีเหลืองจะให

ความรูสึกวามขีนาดใหญกวาและน้าํหนักเบากวาวัตถมุสีีเขมหรือสีที่มคีาความสวางสีต่ํา เชน  

สีน้ําเงิน แมวาความจริงวัตถทุั้งสองนัน้มีขนาดเทากนั  

 3.  ความรูสึกเกี่ยวกบัระยะ สีแตละสีอาจใหความรูสึกเกีย่วกับระยะใกลไกลตางกนั 

กลาวคือ สีที่อยูในวรรณะรอน เชน สีแดง สีเหลือง สีสม จะใหความรูสึกวาอยูระยะใกล สวนสทีี่อยู

ในวรรณะเยน็ เชน สีมวง สีน้าํเงนิ จะใหความรูสึกวาอยูระยะไกล    

 4.  ความรูสึกเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหว   สําหรับแนวคิดเกีย่วกับสีใหความรูสึกของการ

เคลื่อนไหวมีดังนี ้  

สีน้ําเงิน เปนสทีี่สงบ เยือกเยน็ มัน่คง ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหวภายในตัวเอง 

สีเหลือง เปนสทีี่สดใส ชัดเจน ใหความรูสึกของการเคลือ่นไหวสูภายนอก 

สีเขียว เปนสทีีส่ดใส รมร่ืน ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหวเขาสูศนูยกลาง 

      หากพิจารณาตามกลุมสีแลวพบวาสีในวรรณะรอน จะใหความรูสึกของการเคลือ่นไหว

ไดดีกวาสีในวรรณะเย็น 

 

กลุมของสีที่ใหความรูสึกตางกัน 
นักออกแบบโฆษณาไดศึกษาและทดลองการใชกลุมสีของสี  จาํนวน 3-4 สี  ในการสราง

ความรูสึกแกกลุมเปาหมายใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคของการโฆษณา  โดยสามารถสรุป

ลักษณะของกลุมสี  ไดดังนี้  

1. กลุมสีที่กอใหเกิดความรูสึกตื่นเตนเราใจ เหมาะสาํหรบัใชกับการออกแบบประเภทปาย

เตือนใหระวงัอันตราย   ไดแก  สีแดง   สีดํา   สีเหลือง   และสีแสด 

2. กลุมสีที่แสดงความเปนผูหญิง เหมาะสาํหรับใชกับการออกแบบที่เนนความเปนผูหญิง   

หรือผลิตภัณฑสําหรับผูหญิง  ไดแก   สีชมพู  สีฟา  สีเหลืองออน  และสีเขียวออน 

3. กลุมสีที่แสดงความเปนผูชาย เหมาะสาํหรับใชกับการออกแบบที่เนนความเปนผูชาย  

หรือผลิตภัณฑสินคาสําหรับผูชาย   ไดแก  สีดาํ  สีน้าํเงิน   สีเทา   และสีแดง 

4. กลุมสีที่เนนความสด   เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบที่เนนความสดของสินคา  เชน  

อาหาร  เครื่องดื่ม   เปนตน  ไดแก   สีเหลือง  สีเขียวเหลือง   และสีน้ําเงนิ 

5. กลุมสีที่แสดงออกถึงสุขภาพ เหมาะสาํหรับใชกับการออกแบบผลิตภัณฑที่เนนดาน 

สุขภาพ  เชน  อาหารเสริม  ยา  ไดแก  สีเหลือง  สีน้ําตาล  และสีเขียว 
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 6. กลุมสีที่แสดงออกถึงความสั่นสะเทือน เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบ ซึ่งตองการ

แสดงความเคลื่อนไหว   ส่ันสะเทือน  ไดแก สีน้าํเงิน  สีแดง   สีเหลือง  และสีเขียว 

 7. กลุมสีที่แสดงออกถึงความนาเชื่อถือ   เปนสีที่เหมาะสําหรับใชกับการออกแบบ  ซึ่ง

ตองการจงูใจใหผูดูเชื่อถือในสินคา    หรือผลิตภัณฑนั้น ๆ ไดแก   สีดํา   สีเหลือง  สนี้ําตาล  และ 

สีทอง 

 นอกจากนี้สียงัใหความรูสึกถึงการเปนสญัลักษณในแตละฤดูกาลตาง ๆ ไดอีกดวย  

ตัวอยางเชน  สีเขียวใส  หมายถงึฤดูใบไมผลิ   สีเหลืองสด  หมายถึงฤดูรอน   สีสมหรือสีน้ําตาล  

หมายถงึฤดูใบไมรวง  สีขาวหรือสีน้าํเงิน   หมายถงึฤดหูนาว  และสําหรับเทศกาลตาง ๆ ยงัมีการ

ใชสีเปนสัญลกัษณในลักษณะสากล  ดังนี้  สีแดงและสีเขียวสําหรับเทศกาลคริสตมาส   สีมวง 

ลาเวนเดอร  สําหรับเทศกาลอีสเตอร  และสีแดงสมจีน  สําหรับเทศกาลเซนต  พาททริคส เปนตน 

 

ขอควรระวังในการใชสีในการออกแบบทางการพิมพ 
 การเลือกใชสีเพื่อใหสีที่สามารถพิมพแลวใหสีตามคุณภาพที่ตองการและมีประสิทธภิาพ

สูงสุดสําหรับงานออกแบบทางการพิมพ เพราะนอกจากจะยึดปฏิบัติตามหลกัการออกแบบ และ

การเลือกใชสีใหสามารถสื่อความรูสึกไดตามที่ตองการ และกําหนดสถีูกตองตามกระบวนการพิมพ

แลว  ควรคํานงึถึงปจจัยตาง ๆ อีกประการที่มีผลตอการเลือกใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพ ไดแก 

การรับรูสีที่ผิดพลาด ปญหาในการพิมพ ประจักษภาพ และกลุมเปาหมาย 

1.  การรับรูสีผิดพลาด 

     สีนั้นเกิดจากกระบวนรับรูอันเกิดขึ้นในสมองมนุษย ซึ่งในกระบวนการแปลความหมาย

เพื่อใหเปนสีใดสีหนึง่แกวัตถุนัน้ สมองมักจะแปลโดยการเปรียบเทียบสีที่มองเหน็กบัสีที่แวดลอม 

ทําใหสีที่มองเห็นเปนสีสัมพนัธกับสีที่แวดลอม (related color) ดังนัน้ สีที่มองเหน็ขณะนั้นอาจ 

ไมใชเปนสีแทจริง แตเปนสทีี่มองเหน็เปนสีผิดเพี้ยนไปตามสภาพแวดลอม แมวาบคุคลนั้นจะมี

สายตาปกติ เพราะมีปจจัยตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการรบัรูสีมีผลใหการรับรูสีผิดพลาด

ได ปรากฏการณที่ทําใหเกดิการรับรูสีผิดพลาดนี้อาจมผีลตอการกําหนดสีในการออกแบบทางการ

พิมพบางประการ ดังนี ้

      1.1  สภาพแวดลอมดวยแสงตางกัน เมื่อมองสีใดสหีนึง่ในสภาพแสงที่ตางกนัจะทําให

มองเหน็สนีั้นแตกตางกนัไปดวย เชน เมื่อมองสีแดงภายใตแสงไฟทงัสเตนซึ่งใหการกระจาย

พลังงานแสงทีม่ีความเขมแสงสูงในชวงความยาวคลื่นของแสงสีแดง-สม ทาํใหมองเห็นสีแดงเปนสี

สม แตเมื่อมองสีแดงเดียวกนันัน้ภายใตแสงไฟฟลูออเรสเซ็นตแบบเดยไลททีท่ําใหการกระจาย
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พลังงานแสงทีม่ีความเขมแสงสม่ําเสมอเทากันทุกส ีจะมองเหน็สีแดงนัน้เปนสีแดงถูกตอง ถาเกิด

สภาพการณเชนนี้ข้ึนในการกําหนดสีเพื่อการพิมพ โดยนักออกแบบกาํหนดสีภายใตสภาพแสง

อยางหนึ่ง ชางพิมพผสมสีหมึกพิมพและพมิพสีภายใตสภาพแสงอีกสภาพหนึ่งที่ไมเหมือนกัน ผลก็

คือ สีบนงานพมิพจะไมตรงตามทีน่ักออกแบบตองการ 

  ปกติภายในหองทีน่ักออกแบบกําหนดสีและภายในหองที่ชางพมิพปฏิบัติงานใหมี

สภาพแสงสวางประเภทเดียวกนั ในทางการพิมพหลอดไฟมาตรฐานซึ่งใชในหองพมิพเพื่อควบคมุ

คุณภาพการพมิพสี เพราะเมือ่ดูสีภายใตสภาพแสงนี้จะมองเหน็สีถกูตองไดมากที่สุด 

      1.2  สภาพแวดลอมดวยสีตางกัน   เมื่อมองสีใดสหีนึง่ซึ่งถูกลอมรอบดวยสีตางกนั จะ

ทําใหมองเหน็สีนั้นแตกตางกัน ทัง้นี้เพราะอิทธพิลของสีซึ่งอยูลอมรอบนั้น การรบัรูสีผิดพลาดนี ้

ทําใหเกิดความแตกตางแบบไซทัลเทเนียส นักออกแบบอาจนาํสีอันเกิดจากความแตกตางแบบ 

ไซมัลเทเนียสมาใชใหเปนประโยชนในการออกแบบได ถาเปนสีใดสีหนึ่งซึง่อาจเปนสีที่มี

ความสาํคัญ เชน สีตราสัญลักษณ หรือสีประจําบริษัทยอมจะไมตองการใหสีเพี้ยน แตนัก

ออกแบบไมไดคํานึงถึงสทีี่ใชแวดลอมสีนั้นก็อาจมีอิทธพิลใหมองเหน็สตีราสัญลกัษณนั้นเปลีย่นไป

บนภาพพิมพได แมวาชางพมิพจะพิมพดวยสีหมกึพิมพที่ถูกตองก็ตาม ดังนั้น เมื่อไมตองการให

เกิดปญหาของการมองเห็นสีผิดพลาดอันเนื่องจากอทิธพิลของสีซึ่งอยูแวดลอม นักออกแบบจึง

ควรใชสีแวดลอมเปนสีเทากลาง เพราะสีเทากลางเปนสทีี่ไมมีสีสันและมีความสวางสีปานกลาง จงึ

ไมมีอิทธพิลทาํใหสีรอบขางเปลี่ยนไปทัง้ทางดานสสัีนและความสวางสี 

2.  ปญหาในการพิมพ 

     บางครั้งนกัออกแบบกําหนดสีบนอารตเวิรก เมื่อสงไปแยกสีและพิมพบนวัสดุพิมพตาม

ข้ันตอนของกระบวนการพิมพแลวไมสามารถพิมพใหไดตามคุณภาพที่ตองการ ทั้งนี้เพราะอาจเกดิ

ปญหาในการพิมพ นกัออกแบบควรพิจารณาถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพิมพสีกอนที่จะกําหนด

สีบนอารตเวิรก ซึ่งจะเปนการชวยใหชางพิมพสามารถควบคุมการพมิพสีนัน้ใหเปนไปตามที ่

นักออกแบบตองการได 

      2.1  การกาํหนดสีพิเศษเพิ่มเติมจากหมึกพิมพชุดสอดสี แมวาการพิมพดวยหมึกชุด

สอดสีจะสามารถผลิตสีตาง ๆ ไดมากมายโดยการพมิพพื้นที่เม็ดสกรีนเปอรเซ็นตตาง ๆ ซอนทับ

กัน แตในงานออกแบบสิ่งพมิพบางงานอาจจําเปนตองกาํหนดสีพิเศษเพิ่มเติมจากหมึกพิมพชุด

สอดสี เพื่อลดปญหาในการพิมพใหนอยทีสุ่ด และสามารถควบคุมคุณภาพของสีบนวัสดุพิมพได

คงที่ สม่ําเสมอ นักออกแบบควรกําหนดสีพิเศษเพิ่มเตมิจากสีของหมึกพิมพชุดสอดสีในกรณีตาง ๆ 

ดังนี ้
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2.1.1  สีพื้นหลัง สีพื้นหลังซึง่เปนสีเกิดจากผสมสีของหมึกชุดสอดสีตั้งแต 2 สีข้ึน 

ไปดวยเปอรเซน็ตที่เม็ดสกรีนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสีพื้นหลังของภาพสอดสี การกําหนดสีพืน้

หลังนั้นใหพมิพเปนสพีิเศษแยกจากหมกึพิมพชุดสอดส ีจะชวยใหชางพิมพสามารถควบคุมการ

พิมพสีพืน้หลงัแยกจากการพมิพสีภาพสอดสีได คุณภาพของสีพื้นหลงัและสีภาพสอดสีจะทําให

คงที่สม่าํเสมอไดงายขึ้น โดยไมตองกังวลวาจะควบคุมอยางไรระหวางสีของพื้นหลงัและสีของพื้น

ภาพ  พิมพสีภาพสอดสีได นอกจากนี้ ยังชวยใหสีพื้นหลงัไมปรากฏเหน็เปนเม็ดสกรีนและใหความ

อ่ิมตัวสีไดดีกวา การกําหนดสีพื้นหลังของภาพสอดสี ตองกําหนดใหเวนขาวในปริมาณภาพสอดสี

ดวยเพื่อไมใหสีพื้นหลังซอนทับกับสีของภาพสอดสี ซึง่จะทําใหสีของภาพสอดสีผิดเพี้ยนไปได 

2.1.2  สีตราสัญลักษณหรือสีบรรจุภัณฑ สีตราสัญลักษณหรือสีบรรจุภัณฑมักจะ 

ตองเปนสีเฉพาะทีถู่กตอง ไมมีการผิดเพี้ยน ถากาํหนดใหพิมพดวยพืน้ที่เม็ดสกรีนเปอรเซ็นตตาง ๆ 

ของหมึกพิมพชุดสอดสีตั้งแต 2 สีข้ึนไป โอกาสสีจะเพี้ยนเปนไปไดสูง เพราะชางพิมพจะควบคุมให

สีของหมึกพิมพคงที่สม่ําเสมอไดยาก ขนาดของเม็ดสกรีนสีใดสีหนึง่เปลี่ยนไปเพยีงเล็กนอย มีผล

ใหสีที่ไดจากการพิมพซอนทบักันผิดเพี้ยนไปไดมาก นกัออกแบบจึงควรกําหนดสีตราสัญลักษณ

หรือสีบรรจุภัณฑเปนสหีมกึพิมพพิเศษ โดยเทียบสกีับระบบกําหนดสีแลวเก็บรหัสอางอิงไวเปน 

ขอมูลกําหนดสีนั้นทุกครั้ง 

2.1.3  สีที่ปรากฏซ้ําทกุหนา สีของพื้นหลงั เสน เสนกรอบภาพ ซึง่อาจตองการให 

ปรากฏเปนสีเดียวกนั ซ้าํกนัทุกหนาของเอกสาร หรือใหปรากฏตอเนื่องกันเปนหนาคู ถาพิมพดวย

การผสมเปอรเซ็นตเม็ดสกรีนของหมึกพิมพชุดสอดสี โอกาสของสีทีพ่ิมพไดบนแตละหนาแตกตาง

กันไดมาก การพิมพดวยหมกึพิมพสีพิเศษจะชวยใหชางพิมพสามารถพิมพสีขององคประกอบศิลป

นั้นไดเหมือนกนัทกุหนา 

2.1.4  สีที่ไมสามารถผลิตไดดวยหมึกพมิพชุดสอดสี สีที่ไมสามารถผลติไดดวย 

หมึกพิมพชุดสอดดี เชน สีสะทอนแสง สีทอง สีบรอนซ จาํเปนตองใชหมกึพิมพสีพิเศษซึ่งผสม

โดยเฉพาะมาจากโรงงานผูผลิตหมึกพิมพ โดยพิมพเปนสีที่เพิ่มเติมจากหมึกพิมพชดุสี่สี เพื่อให

ไดผลเปนไปตามที่ตองการ   

      2.2  การกาํหนดสีตัวอักษรซึ่งไมใชสีดาํ สีของตัวอักษรหรือภาพลายเสนซึ่งไมใชสีดํา 

แตเปนสีอันเกดิจากการพิมพชุดสอดสีผสมกัน เชน สีแดงเกิดจากการพิมพหมกึพิมพสีมวงแดง

ซอนทับสีเหลอืงในการพิมพ จะตองพิมพลายเสนของตัวอักษรแตละสีใหซอนทับสนิทกันพอด ีถา

ตัวอักษรนัน้มขีนาดใหญหากเกิดการพิมพเหลื่อม ก็อาจจะชวยใหมองเห็นขอผิดพลาดไมชัด แตถา

เปนตัวอักษรขนาดเล็กและมเีสนตัวอักษรบางมาก แมจะพิมพเหลื่อมกนัเล็กนอยก็สามารถ
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มองเหน็ขอผิดพลาดนัน้ไดชดั โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนสีซึ่งเกิดจากการผสมดวยพืน้ที่เม็ดสกรีน

ของหมึกพิมพจะยิ่งทําใหไดเสนตัวอักษรไมคมชัด ดังนัน้ จงึควรหลกีเลี่ยงการกําหนดสีตัวอักษรซึง่

เกิดจากการผสมพื้นที่เม็ดสกรีนของหมึกพิมพชุดสองสตีั้งแต 2 สีข้ึนไปและมีพืน้ที่เม็ดสกรีนต่ํากวา  

50 เปอรเซ็นต 

      2.3  การกาํหนดสีของงานพิมพบนกระดาษส ีการพิมพภาพสีโดยทัว่ไปมักนยิมใช

กระดาษเคลือบผิวสีขาว จะไดสีของภาพตรงตามทีก่ําหนดไวมากที่สุด บางครั้งการใชกระดาษสีจะ

ชวยสรางผลพเิศษใหกับภาพสีนัน้ได แตขอควรคํานึงถึงคือ หมึกพิมพภาพสอดสีเปนหมกึชนิด

โปรงใส ซึง่มีผลใหสีของกระดาษผานชั้นหมึกพิมพมาเขาตา ทําใหสีของภาพที่พมิพเพี้ยนไปตามสี

ของกระดาษ เชน สีของภาพสอดสีที่พิมพบนกระดาษสคีรีมจะดูอุนขึ้น สีฟาจะกลายเปนสฟีาอม

เขียว สีแดงจะกลายเปนสีแดงอมสม 

      การเกิดสีเพี้ยนของภาพสอดสีซึ่งพิมพบนกระดาษสี อาจแกไขได 2 วิธ ีคือ แกสีใน 

ข้ันตอนแยกสโีดยลดพื้นที่เม็ดสกรีนของสีกระดาษออกจากภาพสอดสี เชน การพมิพบนกระดาษ 

สีครีมก็จะลดเปอรเซ็นตพืน้ที่เม็ดสกรีนของสีแดงและเหลืองเทากับสีครีมของกระดาษ อีกวิธีหนึง่

คือ พิมพสีขาวทึบแสงในบริเวณที่จะพิมพภาพสอดสีกอน แลวจงึพิมพภาพสอดสีทับลงไป ซึ่งจะ

ใหผลเหมือนกบัการพิมพภาพสอดสีบนกระดาษขาวธรรมดา 

      2.4  การกาํหนดจํานวนเสนสกรีน ในการกําหนดส ี    นักออกแบบอาจตองกาํหนด

จํานวนเสนสกรีนที่ตองใชดวย การกําหนดจํานวนเสนสกรีนนัน้ตองคํานึงถงึชนิดของกระดาษที่ใช

พิมพ ถาใชกระดาษเคลือบผิวมันเรยีบ เชน กระดาษอารตมัน สวนใหญมักจะนิยมกําหนดจํานวน

เสนสกรีนประมาณ 133-200 เสนตอนิว้แตถาจะพิมพบนกระดาษไมเคลือบผิว ซึ่งมผิีวดานไมเรียบ 

เชน กระดาษปอนด มกัจะนิยมกําหนดจาํนวนเสนสกรนีประมาณ 90-120 เสนตอนิว้ ไมควร

กําหนดจํานวนเสนสกรีนที่ละเอียดเกนิไปกวานี้ เพราะจะทําใหเกิดเมด็สกรีนบวมมาก สีของภาพที่

พิมพอาจจะเพี้ยนไปจากทีก่ําหนดไว 

2.5  การกาํหนดสขีองงานพมิพที่มีการเคลือบพลาสติก งานพิมพบางงานมีการ 

เคลือบพลาสติกเพื่อเพิม่ความมนัวาว หรือเพื่อปองกนัการเกิดลายนิ้วมือ ซึ่งการเคลอืบนี้จะมีผล

ใหสีของหมึกพิมพมีความอิม่ตัวสีเพิม่ข้ึน และอาจทาํใหสีของภาพพมิพเปลี่ยนไปดวย ถานกั

ออกแบบสามารถทราบขอมลูลักษณะสีของหมกึพมิพซึง่เปลี่ยนไปหลงัการเคลือบมันแลว จะชวย

ใหสามารถกาํหนดสีใหชดเชยการเปลี่ยนไปของสีที่พมิพไดใกลเคียงทีสุ่ด 
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3.  ประจักษภาพ 

     การเลือกสขีองตัวอักษรและพื้นหลงัใหเกิดความประจักษภาพหรือสามารถอานไดงาย

ในระยะสายตาของผูอานมหีลักเกณฑในการกําหนดสีเพื่อใหเกิดประจักษภาพดังนี ้

      3.1  เมื่อตองการใชสีมากกวา 1 สี  ควรเลือกใชสีเขมที่สุดเปนสีสําหรับขอความซึ่ง

ตองการเนนหรือตองการใหผูอานอานกอน สวนสีอ่ืน ๆ จะใชเปนสวนประกอบเพื่อสรางอารมณ

ใหกับผูอานเทานัน้ 

      3.2  สีพื้นหลังของตวัอักษรสีดําหรือเขม ควรเปนสีออนซึ่งมีความสวางสสูีง เพื่อใหอาน

ขอความไดงายขึ้น ยิง่ถาใชตัวอักษรขนาดเล็กลงเทาใด ยิ่งควรใชพืน้หลังเปนสีออนมากขึ้นเทานัน้ 

หรืออาจใชวธิีเพิ่มความสวางสีใหกับสีพืน้ดวยการกําหนดเปนพืน้สกรนี 

      3.3  เมื่อตองการกาํหนดตัวอักษรใหเปนสอ่ืีนซึง่ไมใชสีดํา ไมควรกาํหนดสีตัวอักษร

เปนสีออนหรือสีที่มีความสวางสงู เชน สีเหลืองพิมพบนกระดาษสีขาว จะทําใหอานไดยาก แตถา

ตัวอักษรมีขนาดใหญอาจชวยใหสามารถอานไดงายขึ้น เพื่อความแนใจ ควรกําหนดสีใหกับ 

ตัวอักษรที่จะพิมพเปนขอความสัน้ ๆ และตองการเนนเทานั้น 

4.  กลุมเปาหมาย 

      การเลือกใชสีควรสอดคลองกันไดดีกบัอารมณของผูใชหรือกลุมเปาหมายดวย ดังนัน้

จึงควรพิจารณาจิตวิทยาหรือความรูสึกเกี่ยวกบัสีของกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร เพื่อใหงาน

ออกแบบสัมฤทธิผลมากที่สุด ปจจัยของกลุมเปาหมายหลายดานที่สัมพันธกับการเลือกใชสีไดแก 

วัย  เพศ  และวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย 

      4.1  วัย  ความชอบเกี่ยวกับสีของคนมกัเปลี่ยนไปตามวัย เชน ในกลุมวัยรุนมักจะชอบ

สีสดใส ซึ่งแสดงถึงความรวดเร็วทันใจ ปราดเปรียว กลุมผูสูงอายุมักจะชอบสีออน ซึ่งแสดงถงึ

ความสงบ มเีกียรติ มีคา ดังนั้นถาจะออกแบบบรรจุภัณฑสินคาสําหรับวัยรุน ควรเลอืกใชสีสันที ่

สดใสและควรมีมากกวา 1 สี แตถาออกแบบสําหรับผูใหญก็อาจใชสีลักษณะตรงกนัขาม เปนตน 

      4.2  เพศ  ความชอบสีของผูหญงิและผูชาย พบวาผูหญิงสวนใหญมักจะชอบสแีดง 

ขณะที่ผูชายสวนใหญมักจะชอบสีน้ําเงนิ หรือผูหญิงจะชอบสีออน ขณะที่ผูชายจะชอบสีคล้ํา  

ในการออกแบบจึงตองพิจารณาเกี่ยวกับเพศของกลุมเปาหมายที่จะใชงานพิมพนัน้ดวย เชน ถาจะ

ออกแบบสมุดบันทกึสําหรับผูหญิงควรจะเลือกสีออนเปนสีปก ถาเปนสมุดบันทกึสําหรับผูชายควร

จะเลือกสีคล้ําเปนสีปก เปนตน 
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4.3  วัฒนธรรม     วัฒนธรรมประเพณีที่แตละชนชาตยิึดถือก็มีผลตอความรูสึกเกี่ยว 

กับสีดวยเหมอืนกัน เชน การแตงงานของชาวตะวันตกมักนกึถึงสีขาวที่มองวาเปนสีที่บริสุทธิ ์แต

เปนงานศพมกันึกถึงสีดําซึ่งมองวาเปนสีแหงความโศกเศรา แตสําหรบัชาวอนิเดียกลับตรงกันขาม 

คือ สีขาวจะใชเปนสีของเครื่องแตงการสาํหรับสวมใสในงานศพ สวนในงานแตงงานมักนิยมสวม

ใสเครื่องแตงกายสีเหลือง ดังนั้น การทราบขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแตละชาติแตละภาษายอมจะ

พบวามีประโยชนอยางมากในการออกแบบสีเพื่อใหเหมาะสมและไมขัดแยงกับความรูสึกของ 

กลุมเปาหมายที่มวีัฒนธรรมแตกตางกนั 

 
สรุป 

สีมีความสาํคญัอยางมากตองานออกแบบ โดยเฉพาะในงานออกแบบกราฟกและสิ่งพิมพ 

เพราะนอกจากจะทาํใหภาพหรือส่ิงตาง ๆ มีความสดใส สวยงาม นาสนใจแลว ยังมีบทบาทในการ

ส่ือความหมายไดอยางถกูตอง เหมาะสมและมีคุณภาพอีกดวย  ดงันั้นในการศึกษาเรื่องราว

เกี่ยวกับสีเพื่อใชออกแบบกราฟกและสิง่พมิพเปนสิ่งสาํคัญยิ่ง  เพราะสีนั้นมีตวัสี  คาของสี  และ

ความเขมของสี เปนองคประกอบ ประกอบกับไดแบงสีออกเปน 2 ระบบ  ไดแก  ระบบสีแสงตาม

หลักฟสิกส  และระบบสีวัตถุธาตุตามหลกัเคมี   นอกจากนีย้ังไดมีผูวางแนวคิดไวหลายทัศนะที่

เกี่ยวกับสี  ไดแก  ทฤษฎีสีของแปรง   ทฤษฎีสีของมันเซลล  ทฤษฎีสีของวอลเลอร เปนตน เมื่อสี

นั้นมีความสําคัญตองานออกแบบจึงไดมกีารกําหนดระบบสีไวเปนมาตรฐานทัง้แบบที่ไมใช

คอมพิวเตอรและแบบที่ใชคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ   

การใชสีนัน้ก็มหีลักการตามหลักการออกแบบสามารถทําได  3 วิธี ไดแก  การใชสี 

กลมกลนื  การใชสีแตกตาง  และการใชสีสมดุล  ซึง่การใชกลมกลนืสามารถกระทาํไดโดยการใช

สีสันเดียว  การใชสีใกลเคียงกัน  และการใชสีในวรรณะเดียวกนั  การใชสีแตกตางสามารถกระทํา

ไดโดยการใชสีคูตรงขาม  การใชสีใกลเคียงสีคูตรงขาม  การใชสีที่มีความสวางสีตางกัน  การใชสี

วรรณะตางกนั  การใชสีแตกตางแบบไซมัลเทเนยีส  สําหรับการใชสีสมดุล  กระทําไดโดยการใช 

สีสามเสา  การปริมาณพื้นทีสี่สมดุลกับความสวางส ี  

หลักการใชสีในการออกแบบทางการพิมพนอกจากเพือ่ส่ือความหมายของงานพิมพแลว

ยัง  อาจเปนการใชสีเพื่อส่ือความรูสึก  เพือ่บอกขนาด  เพื่อบอกระยะ  และเพื่อบอกความ

เคลื่อนไหว  และการเลือกใชสีเพื่อการออกแบบทางการพิมพมีขอควรคํานึงถึงในดานการรับรูสีที่

ผิดพลาด  ปญหาในการพมิพ  ประจักษภาพ และกลุมเปาหมายเปนสวนสาํคัญในการพิจารณา

เพื่อใหการเลือกใชสีในงานพมิพส่ิงพิมพมีความเหมาะสมสูงสุด 



 102 

แบบฝกหัดทายบทที่  3 
 

1.  ในการออกแบบสิ่งพมิพนั้นสีมีความสาํคัญอยางไรบาง 

2.  จงอธิบายถึงองคประกอบของสี 

3.  จงอธิบายหลักการทฤษฎีสีของแปรง 

4.  จงอธิบายลักษณะของวงลอสีธรรมชาติที่นําเขามาใชสําหรับงานออกแบบสิ่งพมิพ 

5.  ในการออกแบบสิ่งพมิพนั้นมกีารเลือกใชสีสําหรับส่ือความรูสึกอะไรบาง  

6.  ในการกาํหนดระบบสีสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอรสามารถกระทาํไดใน

ลักษณะใดบาง 

7.  จงอธิบายหลักการใชสีกลมกลืนมาสัก 4 ลักษณะ พรอมยกตัวอยางสื่อส่ิงพิมพทีม่ีลักษณะการ

ใชสีเชนนั้นประกอบ 

8.  จงอธิบายหลักการใชสีตัดกันมาสัก 4 ลักษณะ พรอมยกตัวอยางสื่อส่ิงพิมพทีม่ลัีกษณะการใช

สีเชนนัน้ประกอบ 

9.  ในการกาํหนดสทีี่ดีเพื่อการออกแบบทางการพิมพควรคํานึงถึงดานใดบาง 

10.  กลุมเปาหมายมีอิทธิพลตอการเลือกใชสีทางการพมิพอยางไรบาง 
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