บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ การผลิตแบนเนอร์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมพระราชดารัส
เพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ ของสานักพระราชวัง ” ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและตรวจสอบบทความ
เกี่ยวข้องและคานิยามที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ การผลิตแบนเนอร์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พร้อมพระราชดารัส เพื่อเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ ของสานักพระราชวัง ในการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูจ้ ดั ทาโครงงานศึกษาเรื่ องต่อไปนี้ คือ
2.1 ความหมายของแบนเนอร์(banner)
2.2 ความหมายของพระบรมฉายาลักษณ์
2.3 พระราชดารัส
2.4 บทบาทของสื่ อออนไลน์
2.5 องค์ประกอบศิลป์ (Composition)
2.6 ทฤษฎีสี
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2.1 แบนเนอร์

แบนเนอร์ ( Banner ) คือรู ปแบบหนึ่งของการโฆษณาบนเวิร์ดไวด์เว็บ เป็ นการวางภาพ
โฆษณา ลงไปบนหน้าเว็บแล้วทาไฮเปอร์ ลิ้งค์กลับไปยังเว็บที่โฆษณา จุดประสงค์เพื่อดึงดูดผูเ้ ข้าชม
ให้เข้าไปยังเว็บไซด์ที่โฆษณานั้นผ่านการคลิกเว็บแบนเนอร์ สร้างขึ้นจากไฟล์รูปภาพทัว่ ไป เช่น
GIF, JPEG, PNG หรื อใช้จาวาสคริ ปต์เชื่ อมโยงเทคโนโลยีมลั ติมีเดียอย่างอื่นเช่น แฟลช ช็อกเวฟ จา
วา หรื อซิลเวอร์ไลต์ เป็ นต้น และอาจมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง หรื อวิดีโอมาผสมผสานเพื่อ
นาเสนอให้โดดเด่นมากที่สุด
แบนเนอร์ ที่ดี ควรมีคุณลักษณะสาคัญ คือ รู ปแบบและสี สันควรกลมกลืนกับเว็บไซต์ ไม่
ใช้รูปแบบที่โดดเด่นมากเกิ นไป หรื อน้อยเกิ นไป จนทาให้ขดั แย้งกับภาพลักษณ์ ของเว็บไซต์หลัก
นอกจากนั้น เนื้ อ หาที่ แสดงบนแบนเนอร์ ไ ม่ ค วรมี ม ากจนเกิ น ไป เพราะผูช้ มเว็บ ไซต์ไ ม่ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับรายละเอียดของเนื้ อหาที่ปรากฏอยูบ่ นแบนเนอร์ มากนัก แต่ควรให้ความสาคัญกับ
ภาพรวมที่ ส ามารถสร้ า งแรงดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ ช มเว็ บ ไซต์ หั น มามองในส่ วนแบนเนอร์ ที่ เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวจะต้องไม่สร้างความราคาญให้กบั เว็บไซต์หลัก1

Banner คืออะไร ? (ออนไลน์). แหล่งที่มา
http://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/45884/Banner-คื ออะไร
1
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2.2 พระบรมฉายาลักษณ์

ภาพจาก http://www.tvpoolonline.com/content/243512
พระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมรู ป / พระบรมรู ปถ่าย / ราชสาทิสฉายาลักษณ์ แปลว่า รู ปถ่าย
ใช้แก่ พระมหากษัตริ ย ์
พระฉายาลักษณ์ / พระรู ป แปลว่า รู ปถ่าย
ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระรู ป แปลว่า รู ปถ่าย
ใช้แก่ พระบรมวงศ์ช้ นั สมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุ วงศ์ช้ นั หม่อมเจ้า2

2

พระบรมฉายาลักษณ์ (ออนไลน์). แหล่งที่มา : www.คาราชาศัพท์.com/?p=747
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2.3 พระราชดารัส

ภาพจาก
http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=151&auto_id=6&TopicPk
พระราชด ารั ส หมายถึ ง ค าพู ด เป็ นราชาศั พ ท์ ที่ ใ ช้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ สมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหากใช้แก่ พ ระบรมวงศ์ช้ นั สมเด็จเจ้าฟ้ า ลงมา
จนถึ ง พระอนุ วงศ์ช้ ัน พระองค์เจ้า ใช้ว่า พระด ารั ส ซึ่ งหากเป็ นค ากริ ย า พู ด ราชาศัพ ท์ที่ ใ ช้แ ก่
พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จพระบรมราชิ นี สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ว่า มี พระราชดารัส , มี
พระราชกระแส, มีกระแสพระราชดารัส และหากใช้แก่พระบรมวงศ์ช้ นั สมเด็จเจ้าฟ้ า ลงมาจนถึง
พระอนุวงศ์ช้ นั พระองค์เจ้า ใช้วา่ มีพระดารัส3
ทีม่ า ราชบัญฑิตยสภา

3

พระราชดารัส (ออนไลน์). แหล่งที่มา : www.เกร็ ดความรู ้.net/พระราชดารัส-หมายถึงอะไร/
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2.4 บทบาทของสื่ อออนไลน์

ภาพจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/kantiyaL/2013/03/14/entry-1
สื่ อ ออนไลน์ (Online Media) มี บ ทบาทกับ สั ง คมปั จ จุ บ ัน อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ข้อ มู ล
ข่ าวสารบนสื่ อออนไลน์ ซ่ ึ งมี อยู่ม ากมายนี้ มี ท้ งั ข้อมู ล จริ ง ข่ าวลื อ และ ข่ าวลวง เนื่ องจากผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตสามารถทาหน้าที่ได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร โดยมีสื่อใหม่ (New Media) อาทิ เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ ไลน์ ยูทู ป เข้ามามี บ ทบาทในชี วิตประจาวัน ซึ่ งนอกจากจะเพิ่ ม ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่ อสารแล้ว ยังมีบทบาทในการกาหนดประเด็นต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในสังคม ดังนั้น สื่ อออนไลน์
จึงมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผูค้ นในยุคปั จจุบนั ขณะที่ สื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ด้ งั เดิ ม หรื อ สื่ อกระแสหลัก ก็ ให้ความส าคัญ กับ การผลิ ตข่ าวออนไลน์ มากขึ้ น และลด
ปริ มาณการผลิตสิ่ งพิมพ์ตามความต้องการที่ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ สื่ อประเภททีวี ก็มีการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปด้วยการผลิตข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ผา่ นช่องทางออนไลน์ ซึ่ งเป็ นการ
เพิ่มทางเลือกในการชมข้อมูลย้อนหลังในรู ปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพัฒนาไปสู่ ระบบทีวดี ิจิทลั 4

สื่ อออนไลน์ (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://blog.infoquest.co.th/iqmedialink/news_onlinemedia/
4
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2.5 องค์ ประกอบศิลป์ (composition )

ภาพจาก http://www.thaigoodview.com/files/u19252/CompositionVIII.jpg
การนาสิ่ งต่างๆมาประยุกต์ ดัดแปลง สร้ างสรรค์ จัดรวมเข้าด้วยกัน ตามรู ปร่ าง สัดส่ วน
รู ป ทรงตรงตามคุ ณ สมบัติข องสิ่ งนั้น ๆ เพื่ อให้ เกิ ดผลงานที่ มี ค วามเหมาะสม ส่ วนจะเกิ ด ความ
สวยงามความงดงาม น่าสนใจหรื อไม่น้ นั ย่อมขึ้นอยูก่ บั การนาเสนอภาพรวมของงาน ว่ามีการสื่ อถึง
เรื่ องราว วัตถุประสงค์ในการออกแบบของเรา
โดยคานึงถึงปัจจัยทีใ่ ช้ ในการออกแบบดังนี้
1. สัดส่ วนของภาพ (Proportion)
2. ความสมดุลของภาพ (Balance)
3. จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)
4. การเน้นหรื อจุดเด่นของภาพ (Emphasis)
5. เอกภาพ ( Unity )
6. ความขัดแย้ง ( Contrast )
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7. ความกลมกลืน ( Harmony )
สิ่ งต่างๆที่เราควรนามาใช้ประกอบเข้าด้วยกันคือ จุด , เส้น , รู ปร่ าง – รู ปทรง , สี , ลักษณะ
ผิว ส่ วนประกอบต่างๆของศิลปะ นามาจัดประสานสัมพันธ์กนั ให้เกิดคุณค่า ทางความงามเรี ยกว่า
องค์ประกอบศิลป์ ( Composition )

ความสาคัญขององค์ ประกอบศิลป์
องค์ประกอบศิลป์ เป็ นเรื่ องที่ผูเ้ รี ยนศิลปะทุกคนต้องเรี ยนรู ้เป็ นพื้นฐาน เพื่อที่จะนาไปใช้
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบโครงสร้างหรื อรู ปร่ างของภาพ แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบต่างๆได้ เช่ น การจัดวางสิ่ งของเพื่อตกแต่งบ้าน , การจัดสานักงาน , การจัดโต๊ะอาหาร ,
จัดสวน , การออกแบบปกรายงาน , ตัวอักษร , และการจัดบอร์ ดกิจกรรมต่างๆ สามารถนาไปใช้กบั
การออกแบบอื่นๆได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เราต้องอาศัยหลักองค์ประกอบศิลป์ ทั้งสิ้ น
ส่ วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ ที่สาคัญซึ่ งจะเป็ นส่ วนที่เรานามาเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทุกรู ปแบบได้ดี ให้น่าสนใจ และมีความสวยงาม ดังนี้
1. จุด ( Point, Dot )
คือ ส่ วนประกอบที่ เล็กที่สุด เป็ นส่ วนเริ่ มต้นไปสู่ ส่วนอื่นๆ เช่ น การนาจุดมาเรี ยงต่อกัน
ตามตาแหน่งที่เหมาะสม และซ้ าๆ กัน จะทาให้เรามองเห็นเป็ น เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง ลักษณะผิว และ
การออกแบบที่ น่ าตื่ น เต้น ได้ จากจุ ด หนึ่ ง ถึ ง จุ ดหนึ่ ง มี เส้ น ที่ ม องไม่ เห็ น ด้วยตา แต่ เห็ น ได้ด้ว ย
จินตนาการ เราเรี ยกว่า เส้ นโครงสร้าง นอกจากจุดที่เรานามาจัดวางเพื่อการออกแบบ เราสามารถ
พบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่ งเป็ นธรรมชาติ ที่อยูร่ อบๆ ตัวเราได้ เช่น ข้าวโพด รวงข้าว เมล็ด
ถัว่ ก้อนหิ น เปลือกหอย ใบไม้ ลายของสัตว์นานาชนิ ด ได้แก่ เสื อ ไก่ นก สุ นขั งู ม้าลาย และแมว
เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ธรรมชาติได้ออกแบบไว้อย่างสวยงาม มีระเบียบ มีการซ้ ากันอย่าง มีจงั หวะและมี
อิทธิ พลต่อความคิดของมนุษย์เราเป็ นอย่างมาก เช่น การออกแบบลูกคิด ลูกบิดประตู การร้อยลูกปั ด
สร้อยคอ และเครื่ องประดับต่างๆ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เกิดมาจากจุดทั้งสิ้ น
2. เส้ น ( Line)
เกิดจากจุดที่เรี ยงต่อกัน หรื อเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตั้ง
นอน เฉี ยง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้านาจุดมาวางเรี ยงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็ นเส้น
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ขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทาหน้าที่เป็ นขอบเขตของที่วา่ ง รู ปร่ าง รู ปทรง สี
น้ าหนัก รวมทั้งเป็ นแกนหลักโครงสร้างของรู ปร่ างรู ปทรงต่างๆ
เส้นเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของงานศิลปะทุกชนิ ด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู ้สึก
และอารมณ์ ดว้ ย การสร้ างเป็ นรู ปทรงต่างๆ ขึ้ น เส้ นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ
เส้นโค้ง (Curve Line) เส้ นทั้งสองชนิ ดนี้ เมื่ อนามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย
ความรู ้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วย
ลักษณะของเส้ น
เส้นมีจุดเด่นที่ นามาใช้ได้หลากหลายรู ปแบบ ทาให้เกิ ดรู ปร่ างรู ปทรงต่างๆ มากมาย เพื่อ
ต้องการสื่ อให้เกิดความรู ้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน
1. เส้นตั้ง หรื อ เส้นดิ่ง ให้ความรู ้สึกทางความสู ง สง่า มัน่ คง แข็งแรง หนักแน่นเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความซื่อตรง
2. เส้นนอน ให้ความรู ้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรี ยบ นิ่ง ผ่อนคลาย
3. เส้นเฉียง หรื อ เส้นทแยงมุม ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ ว ไม่มนั่ คง
4. เส้นหยัก หรื อ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็ นจังหวะ มีระเบียบไม่
ราบเรี ยบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุ นแรง
5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุ ภาพอ่อนโยน นุ่มนวล
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรื อเติบโตในทิศทางที่หมุนวน ถ้ามอง
เข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุ ด
7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู ้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ ว ไม่
หยุดนิ่ง
8. เส้นประ ให้ความรู ้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชดั เจน ทาให้เกิดความเครี ยด
ความสาคัญของเส้ น
- ใช้ในการแบ่งที่วา่ งออกเป็ นส่ วนๆ
- กาหนดขอบเขตของที่วา่ ง หมายถึง ทาให้เกิดเป็ นรู ปร่ าง (Shape) ขึ้นมา
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- กาหนดเส้นรอบนอกของรู ปทรง ทาให้มองเห็นรู ปทรง (Form) ชัดขึ้น
- ทาหน้าที่เป็ นน้ าหนักอ่อนแก่ ของแสงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น
- ให้ความรู ้สึกด้วยการเป็ นแกนหรื อโครงสร้างของรู ป และโครงสร้างของภาพ
3. รู ปร่ างและรู ปทรง ( Shape and Form)
รู ปร่ าง คือ พื้นที่ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว รู ปร่ างจึงมีสองมิติ
รู ปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรู ปร่ าง โดยมีความหนา หรื อความลึก ทาให้ภาพที่เห็นมี ความ
ชัดเจน และสมบูรณ์
รู ปร่ างและรู ปทรงแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะใหญ่ คือ
- รู ปเรขาคณิต (Geometric Form)
- รู ปทรงธรรมชาติ (Nature Form)
- รู ปทรงอิสระ (Free Form)5

2.6 ทฤษฎีสี

ภาพจาก http://www.8webz.com/wp-content/uploads/2016/02/ColorTheory1024x576.jpg

5 องค์ประกอบศิลป์

(ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/417795
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สี เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบที่มีรายละเอียดที่กว้างขวาง จึงได้มีการคิดค้นเป็ น
“ทฤษฎี สี ” ไว้เฉพาะสี ไม่เพียงแต่โน้มน้าวใจ ชี้ แจงสิ่ งที่ ตอ้ งการแสดงให้เห็ นและเปลี่ ยนอารมณ์
เท่านั้น แต่สียงั เป็ นที่คุน้ เคยและรู ้จกั ของผูค้ นมาตั้งแต่เด็กจนกระทัง่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ความคุน้ เคยนี้
ได้กลายเป็ นความต้องการที่ขาดไม่ได้ การนาสี มาใช้น้ นั ทุกคนต่างก็สามารถใช้ได้ ไม่เพียงจากัดอยู่
แค่ในแวดวงศิลปิ นหรื อช่ างเขียน หากยังรวมไปถึงผูม้ ีวิชาอื่นๆก็ยงั รู ้จกั ใช้สีดว้ ยเช่ นกัน แต่การจะ
ใช้อย่างผูร้ ู ้ จกั ใช้สีที่ดีน้ นั ก็ควรต้องมีความรู ้เรื่ องของสี และการใช้สีเป็ นพื้นฐานอยูบ่ า้ ง เพื่อให้การ
ใช้สีสร้างความมีคุณค่ายิง่ ขึ้น กระกอบกับในการออกแบบสื่ อให้เกิดความสวยงามนั้น นักออกแบบ
ควรมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ เพื่ อท าให้ก ารใช้สี ส าหรั บ การออกแบบและผลิ ตผลงานออกมาอย่า ง
สวยงามและมีคุณค่า จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีที่ครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย
และความสาคัญของสี การเกิดสี ระบบของสี แนวคิดการใช้สีตามทฤษฎีสี องค์ประกอบของสี การ
รับรู ้ ความรู ้สึกของกลุ่มสี แต่ละสี หลักการใช้สีสาหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ
ต่างๆ ตลอดจนระบบการกาหนดสี โดยไม่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ความหมายของสี
สี ( Color ) หมายถึ งลัก ษณะแสงสว่างปรากฏแก่ ตาให้เป็ นสี ข าว ดา แดง เขี ยว เป็ นต้น
นอกจากนี้ สี แต่ ล ะสี ยัง เป็ นสื่ อเร้ า ให้ เกิ ด ความรู ้ สึ กทางด้ า นอารมณ์ ใ ห้ แ ตกต่ า งกัน อี ก ด้ ว ย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
ดังนั้นสี จึงเป็ นปรากฏการณ์ทางด้านการมองเห็น โดยมีกาลังส่ องสว่างของแสงไปกระทบ
มวลวัตถุแล้วสะท้อนเข้าประสาทสัมผัสที่เรติน่าในดวงตาเรา และสมองแปลงสภาพการรับรู ้ เกิ ด
ความเข้าใจตามที่ตกลงกันของมนุ ษย์ นอกจากนี้ สีแต่ละสี ยงั มีอิทธิ พลในทางจิตวิทยาเป็ นสื่ อเร้าให้
เกิ ดความรู ้สึกทางด้านอารมณ์ ของมนุ ษย์ เพราะการที่สมองทาการแปลและรับความรู ้สึกของสี แต่
ละสี ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ของคนๆ
นั้น ที่ เคยเห็ นสี มาก่อนหรื ออาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่ องของสานตาในการรับคลื่ นแสง เช่ น
คนตาบอดสี เป็ นต้น
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การใช้ สีตามหลักการออกแบบ
ในการออกแบบสี ต่างๆ ที่ เลื อกมาใช้ด้วยกัน ควรจะประสานกันได้ดี เพื่ อให้ ผูม้ องเห็ น
โดยทัว่ ไปไม่รู้สึกขัดสายตาและความคิด แต่การที่จะเลื อกสี ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ไม่มี
กฎตายตัว เพียงแต่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ และความเข้าใจรสนิ ยมของกลุ่มเป้ าหมาย การนาไปใช้
จึ ง ต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ วิจารณญาณของนัก ออกแบบที่ จะประยุก ต์ใช้ในงานออกแบบนั้น ๆ และควร
คานึ งถึงความเหมาะสมด้วย โดยปกติการใส่ สีในการออกแบบโดยที่ สีต่างๆ ซึ่ งเลื อกมาใช้อยู่กนั
สามารถผสมผสานกันได้ดี และการใช้สี เพื่อสื่ อความรู ้ สึกถึ งผูม้ องให้คล้อยตามเจตนารมณ์ ของ
ผูอ้ อกแบบ ดังนั้นการใช้สีก็มีหลักการเช่นเดียวกับการจัดวางองค์ประกอบก็คือ การใช้สีกลมกลืน (
color harmony ) การใช้ สี แตกต่ า งกัน หรื อ ตัด กัน ( color contrast ) และการใช้ สี สมดุ ล ( color
balance )
1. การใช้ สีกลมกลืน
สาหรับการใช้สีในการออกแบบเพื่อให้เกิดความกลมกลืน ก็คือ การพิจารณาความสัมพันธ์
ของสี ต่างๆ ที่จะนามาใช้วา่ มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน โดยไม่มีสีใดโดดเด่นแยกจากสี อื่นๆ การใช้
สี กลมกลืนมีหลายวิธีดงั นี้
1.1 การใช้ สีสันเดียว ( monochromatic Scheme ) เป็ นการใช้สีเพียงสี เดียวในการออกแบบ
หลักการนี้ เป็ นพื้ นฐานที่ ง่ายที่ สุดในการสร้ างความกลมกลื น การใช้สีสันเดี ยวนี้ อาจทาได้หลาย
ลักษณะ
1.2 การใช้ สีใกล้ เคียงกัน ( analogous scheme ) เป็ นการสร้างความกลมกลืนโดยเลือกใช้สี
ที่คล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกัน การเลือกสี ใกล้เคียงกันอาจเลื อกสี ที่อยูเ่ รี ยงติดกันในแถบสี สเปคตรัม
หรื อเลือกจากวงล้อสี ที่ใช้ในงานศิลปะ ซึ่ งพิจารณาจากวงล้อสี ตามทฤษฎี และการผสมสี ทางเนื้ อสี
ของศิลปะ สี ที่เรี ยงติดกันเป็ นสี ใกล้เคียงกันเช่น สี เหลืองส้ม สี เหลือง และ สี เหลืองเขียว ทั้งสามสี มี
สี หนึ่ งที่ร่วมกันอยู่ คือ สี เหลือง ทาให้เมื่อนามาใช้ร่วมกันแล้วดูกลมกลืนกัน ถ้าใช้สีส้มและสี เขียว
เพิ่มเข้าไป สี ท้ งั ห้าสี น้ นั เรี ยงต่อกัน แม้วา่ สี ส้มและสี เขียวจะมีสีเหลื องเป็ นสี ร่วมกัน แต่ถา้ พิจารณา
ให้ดีแล้ว สี ส้มจะมี สีแดงเป็ นส่ วนผสมที่ มากขึ้นกว่าสี เหลื องส้ ม และสี แดงเป็ นสี คู่ตรงข้างของสี
เขียว อาจทาให้สีในกลุ่มนี้มีความกลมกลืนน้อยลง
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1.3 การใช้ สีวรรณะเดียวกัน ( tone harmony scheme ) ในวงล้อสี จะสามารถแบ่งสี ได้เป็ น
2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน ( warm tone ) ซึ่ งเป็ นสี ที่มีสีเน้นหนักไปทางสี แดง ได้แก่ สี ม่วงแดง สี ส้ม
แดง สี ส้ม สี ส้มเหลือง และวรรณะเย็น ( cold tone ) ซึ่ งเป็ นสี ที่มีสีเน้นหนักไปทางสี น้ าเงิน ได้แก่ สี
เขียวอ่อน สี เขียว สี เขียวน้ าเงิน สี น้ าเงิน สี น้ าเงินม่วง ส่ วนสี เหลืองและสี ม่วง เป็ นสี กลางที่จะอยูไ่ ด้
ทั้งสองวรรณะ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สี อื่นซึ่ งจะนามาใช้ร่วมกัน
2. การใช้ สีแตกต่ าง
การใช้สีแตกต่างเป็ นการใช้สีต่างกันเพื่อให้ตดั กัน ทาให้งานออกแบบน่ าสนใจ น่ าตื่นเต้น
ความแรงของการตัดกันจะขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างของสี ที่เลือกใช้ การทาให้สีแตกต่างสามารถทา
ได้หลายวิธีดงั นี้
2.1 การใช้ สีค่ ูตรงข้ าม (complementary contrast )
2.2 การใช้ สีใกล้ เคียงสี ค่ ูตรงข้ าม ( near or split complementary contrast )
2.3 การใช้ ความสว่างสี ต่างกัน ( value contrast
2.4 การใช้ สีทมี่ ีวรรณะต่ างกัน ( tone contrast )
2.5 การใช้ สีแบบแตกต่ างแบบไซมัลเทเนียส ( simultaneous contrast )
3. การใช้ สีสมดุล
การใช้สีให้เกิ ดความสมดุ ลในสายตา อาจทาได้อย่างง่ายๆโดยการแบ่งพื้นที่เป็ นสองส่ วน
คือ ซ้าย – ขวา หรื อ บน- ล่าง เมื่อใช้สีใดในด้านหนึ่ งก็ให้ใช้สีน้ นั ในอีกด้านตรงข้ามกันด้วย การใช้
สี ที่ให้มองดูแล้วสมดุลยังมีหลายวิธีดงั นี้
3.1 การใช้ สี ส ามเส้ า ( triad balance ) สี ส ามเส้ า หมายถึ ง สี 3 สี ซ่ ึ งอยู่ในวงล้อสี โดยมี
ตาแหน่งห่ างเท่าๆกัน ในการออกแบบวิธีน้ ี ตอ้ งใช้สี 3 สี อยูด่ ว้ ยกัน สี สามเส้าในวงล้อสี จะให้กลุ่มสี
ที่สมดุ ลที่สุด เช่น กลุ่มสี แดง สี น้ าเงิน และสี เหลือง หรื อกลุ่มสี ส้มแดง สี เหลืองเขียว และสี ม่วงน้ า
เงิน สี แต่ละสี ในกลุ่มจะมีความเด่นเท่าๆกัน จึงทาให้ดูแล้วสมดุล อย่างไรก็ตาม ควรเลือกให้สีใดสี
หนึ่ งเป็ นสี โดดเด่ นซึ่ งต้องการเน้นและลดความแรงของอี ก สองสี ด้วยการลดความอิ่ มตัวสี หรื อ
ความสว่างสี ลง
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3.2 การใช้ ปริ มาณพื้นที่สมดุลกับความสว่ างสี ( quantitation balance ) ในการใช้สีต้ งั แต่
สองสี ข้ ึนไป สัดส่ วนปริ มาณพื้นที่ของสี ที่ใช้กบั ความสว่างสี ของสี น้ นั จะมีผลต่อความสมดุลในการ
มองเห็น คือ สี ที่มีความสว่างสู งกว่าจะต้องมีปริ มาณพื้นที่นอ้ ยกว่าสี ที่มีความสว่างต่ากว่าเพื่อให้ดูวา่
มีพ้ืนที่สมดุล เช่นสี เหลือมีความสว่างสี สูงกว่าสี น้ าเงินประมาณ 3 เท่า สาหรับสี แดงกับสี เขียว เป็ น
สี ที่ ใ ห้ ค วามสว่า งประมาณเท่ า ๆกัน เมื่ อ น าสองสี ม าใช้ใ ห้ เกิ ด สมดุ ล พื้ น ที่ ข องสี แ ดงก็ ค วรจะ
ประมาณเท่าๆกับของสี เขียว6

6 ทฤษฎีสี

(ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.math.cmru.ac.th/web56/option/doc_document/1378538114.pdf

