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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากจุดประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้เพื่อให้ได้คําตอบในการเลือกใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบทาง 
ศิลปะเพื่อมาสร้างสรรค์ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อการบําบัดความเครียดและการสร้าง 
อัตลักษณ์ให้กับศิลปะแสงสีเพื่อการผ่อนคลายความเครียดจึงได้นํามาซึ่งการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําไปสู่การ วิเคราะห์วิจัยและนําข้อมูลมาใช้ในการสร้างงานต่อไปโดยบทนี้ประกอบไปด้วยข้อมูล  
10 ส่วนด้วย กัน คือ 

1. การรับรู้ 
 1.1 ทฤษฎีการรับรู้ 
 1.2 กลไกการรับรู้ 
 1.3 การจัดระบบการรับรู้ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด 
 2.1 ความหมายของความเครียด 
 2.2 ทฤษฎีความเครียด 
 2.3 ปัจจัยความเครียด 
 2.4 ระดับความเครียด 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 
 3.1 ความหมายของความเครียดในการทํางาน 
 3.2 ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดในการทํางาน 

 4. แสงสีเพื่อการผ่อนคลายความเครียด 
 4.1 การมองเห็นและการรับรู้สี 
 4.2 ทฤษฎีสี 
 4.3 จิตวิทยาสี 

5. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะแสงและส ี
6. ที่มาของแนวคิดแรงบันดาลใจจากคาไลโดสโคป 

6.1 ที่มาของคาไลโดสโคป 
6.2 ประเภทของคาไลโดสโคป 
6.3 รูปแบบลวดลายของคาไลโดสโคป 
6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาไลโดสโคป 

7. การสร้างอัตลักษณ์ 
 7.1 ความหมายของแบรนด์ 

7.2 การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
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7.3 การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย 
7.4 คุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี 

8. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
9. แนวคิดสู่งานศิลปะแสงส ี
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.การรับรู้ 

1.1 ทฤษฎีการรับรู้  
การรับรู้ (Perception) มีศัพท์มาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซึ่ง Per หมายถึง ผ่าน 

(Through) และ Cipere หมายถึงการนํา (ToTake) ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐาน 
ของบุคคล เนื่องจากถ้าขาดจากการรับรู้แล้วจะไม่สามารถจําหรือเรียนรู้ได้ (บุปผา พวงมาลี,2542) 
ซึ่งกระบวนการการรับรู้ได้ต้องผ่านการแปลความหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ 
ความสามารถ ในการแปลความหมายด้วย 
โดยกระบวนรับรู้ของมนุษย์เริ่มมาจากอวัยวะรับสัมผัส (Sensory Motor) ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก 

ลิ้น และผิวหนังโดยรับสัมผัสมาจากสิ่งเร้าแล้วกระตุ้นให้เกิดการแปลหรือตีความหมาย และตอบสนอง 
ต่อสิ่งเร้าขึ้นตามลําดับ 

  

 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการสัมผัสและการรับรู้ 

      (ภาพโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

  
การรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นจากการมองเห็นถึง 75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการได้ยิน 13 

เปอร์เซ็นต์ การสัมผัส 6 เปอร์เซ็นต์ การรับกลิ่น 3 เปอร์เซ็นต์ และการรับรส 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ซึ่งการรับรู้จะเกิดขึ้นมาก หรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะสิ่งเร้า ประสบการ์ณ และรูปแบบนําไป 
สู่การรับรู้ในสิ่งนั้นโดยการรับรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นไปตามต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ
ดังนี้ ขั้นที่ 1 สิ่งเร้า( Stimulus ) เข้ามากระทบอวัยวะสัมผัสของร่างกาย ขั้นที่ 2 กระแสประสาท 
สัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลางซึ่งอยู่บริเวณสมองเพื่อสั่งการขั้นตอนนี้จะเกิดการรับรู้  
( Perception ) ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมา เป็นชุดความรู้และความเข้าใจโดยอาศัย 
ความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ความจํา เจตคติ ความต้องการ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทําให้เกิด 
การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง สู่การรับรู้ ( Perception ) 

 
1.2 กลไกการรับรู้ 
กลไกการรับรู้เกิดขึ้นจากการได้รับสิ่งเร้าภายนอกและภายในโดยผ่านการรับรู้จากอวัยวะ 

รับสัมผัส (Sensory organ) เป็นเครื่องรับสิ่งเร้าของมนุษย์เช่น ดวงตา หู ลิ้น จมูก ผิวหนัง 
หลังจากการได้รับสิ่งเร้าประสาทรับสัมผัส (Sensory nerve) ในส่วนต่างๆจะทําหน้าที่ส่งสัญญาณ 
ไปตามเส้นประสาทสู่สมองซึ่งมีการแปลความรู้สึกและตีความหมายจากนั้นถูกสั่งการกลับมาผ่านประ-
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สาทมอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่อวัยวะมอเตอร์ (Motor organ) ซึ่งอยู่ในกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ 
จึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นโดยรูปแบบการตอบสนองโดยกลไกของอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ซึ่งมี 
หน้าที่แตกต่างกันในทางจิตวิทยาแบ่งประเภทเครื่องรับสัมผัส (Receptors) เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1.2.1 ตา ทําหน้าที่เป็นอวัยวะรับภาพและแสง รวมทั้งสิ่งเร้าในระยะที่อยู่ไกล้ หรือไกลโดยรับ 
สิ่งเร้าที่เป็นคลื่นแสงตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่นัยน์ตา 
 1.2.2 หู ทําหน้าที่รับและขยายสัญญาณ รับแรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงผ่านช่องหู ผ่านเข้าสู่ 
เซลล์ประสาทที่ใช้ในการรับเสียงแล้วจึงเปลี่ยนคลื่นเสียงไปในกระแสประสาทและส่งไปที่สมองที่ทํา 
หน้าที่ควบคุมการได้ยิน 
 1.2.3 จมูก ทําหน้าที่เป็นเครื่องรับสัมผัสในการดมกลิ่น ภายในโพรงจมูกจะมีเยื่อ บางๆและมีปุ่ม 
ประสาทสําหรับรับกลิ่นเมื่อมีสิ่งเร้าผ่านโพรงจมูกประสาทรับกลิ่นจะส่งสัญญาณไปสู่สมอง 
 1.2.4 ลิ้น ทําหน้าที่รับรสชาดสิ่งเร้าโดยมนุษย์มีการรับรู้รสชาดผ่านการรับรู้ 2 แบบ คือ รสทั่วไป 
เช่น เปรี้ยว เค็ม หวาน และขม ส่วนที่สองคือ การรับรู้รสเฉพาะซึ่งเกิดจากการกระตุ้นต่อมภายใน 
ปากทั้งนี้รสชาดเฉพาะจะมีการคัดสรรผ่านต่อมรับกลิ่นร่วมด้วยเพื่อคัดกรองสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
หรือเป็นพิษต่อร่างกาย 
 1.2.5 ผิวหนังทําหน้าที่รับสัมผัสโดยใต้ผิวหนังมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอยู่เป็นจํานวนมาก 
ทําให้ผิวหนังไวต่อความรู้สึก ผ่านผิวหนังชั้นนอก ผิวหนังชั้นใน และชั้นไขมันโดยเมื่อเซลล์ประสาท 
เหล่านี้ได้รับสิ่งเร้าก็จะส่งสัญญาณไปยังประสาทซึ่งความรู้สึกสามารถจําแนกเป็นความรู้สึกพื้นฐาน 
ใหญ่ได้ คือ ความรู้สึกถูกกระทบ ความรู้สึกอุ่นหรือเย็นจากอุณหภูมิ และความรู้สึกจากอาการเจ็บ 
ปวด หรืออาการอื่นๆเช่น อาการคัน เป็นต้น 

 
 1.3 การจัดระบบการรับรู้ 
 นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลต์ (1992) ได้สร้างทฤษฎีการรับรู้สิ่งเร้าจากการมองเห็น (Visual 
Perception) และหลักการจัดระเบียบการรับรู้สิ่งเร้าของบุคคลโดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้จะเลือกสรร 
(Selection) รับรู้เฉพาะสิ่งที่ตนสนใจ(Attention)และแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นร่วมกับ 
ประสบการณ์ที่บุคคลได้ผ่านการรับรู้มาก่อนหน้ามนุษย์เมื่อเจอหรือพบสิ่งเร้าจะไม่ได้รับรู้ตามที่สิ่งเร้า
ที่เกิดขึ้นแต่จะนํามาจัดระบบตามหลักการดังนี้  
  1.3.1 หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) สิ่งเร้าที่มีความคล้ายกัน  
  จะถูกรับรู้ว่าเป็นกลุ่ม หรือจําพวกเดียวกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่าง หลักแห่งความคล้ายคลึง 
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 1.3.2 หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity) สิ่งเร้าที่มีความตําแหน่ง 
 ใกล้กันจะถูกรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่าง หลักแห่งความไกล้ชิด 
   

 

  1.3.3 หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้  
  สมบูรณ์ขึ้นความคงที่ของการรับรู้ (Perceptual constancy) 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่าง หลักแห่งความสมบูรณ์ 
   

  
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด 
 2.1 ความเครียด 
 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2541: 3) กล่าวว่า ความเครียด หมายถึง ปฏิกิริยา 
ของร่างกายที่ตอบโต้ต่อสภาพแวดล้อม ความเครียดเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 
ในสภาวการณ์อย่างเดียวกันร่างกายจะแสดงออกเวลามีความเครียดโดยมีความดันโลหิตสูงขึ้นกว่า 
ปกติชีพจรเต็นเร็วขึ้น หายใจถี่ขึ้น หัวใจจะทํางานมากขึ้นและกล้ามเนื้อจะเกร็งปฏิกิรยาเหล่านี้เรียก 
โดย รวมว่าเป็นปฏิกิรยาของการ “จะสู้หรือจะถอยหนี”  
 Roger (อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2541: 12) ได้อธิบายไว้ว่า ความเครียด หมายถึง ภาวะจิตใจ 
ของบุคคลที่รู้สึกว่าตนถูกคุกคาม ทําให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล ระส่ําระสาย สับสน และไม่แน่ใจ 
ในทิศทางพฤติกรรมของตน อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความไม่สอดคล้อง ระหว่างโครงสร้าง 
แห่งตน ทําให้เกิดกระบวนการทางจิตที่จะดึงเอากลไกการป้องกันตนเองมาใช้ โดยมีลักษณะบิดเบือน 
การรับรู้ที่ไม่ยืดหยุ่น ผิดพลาด เกิดความวิตกกังวล ไม่ยอมรับพฤติกรรม บางส่วนของตน ซึ่งเป็นผล 
ให้รู้สึกถูกคุกคามมากยิ่งขึ้น 
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 2.2 ทฤษฎีความเครียด 
 Selye (1974 อ้างถึงใน ประณิตา ประสงค์จรรยา, 2542: 34) ได้กล่าวถึงทฤษฎี ความเครียด 
ของ selye (Selye’Stress Theory) ว่า เมื่อร่างกายถูกสิ่งที่มาคุกคาม (Stressor) จะทําให้เกิดความ 
เครียด ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดี จะทําให้ความสมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปและจะเกิดการ 
ตอบสนองของบุคคลต่อตัวกระตุ้น (Stressor) ซึ่งกลุ่มอาการนี้เกิดขึ้นเป็น 3 ระยะ คือ  
  2.2.1 ระยะเตือน (Alarm Reaction) เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า  

 หรือตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในระยะแรก ปฏิกิริยาในระยะนี้จะเกิดขึ้นเพียง  
 ระยะสั้นๆ ตั้งแต่เพียงไม่กี่นาที ระยะเตือนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

   1) ระยะช็อค (Shock Phase) เป็นระยะของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งบุคคลที่ถูก  
  รบกวนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของร่างกาย ถ้าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  
  รุนแรงมาก ความดันโลหิตจะลดต่ําลงอาจมีอาการช็อคหรือหัวใจหยุดเต้นได้  
  นอกจากนี้จะมีกลไก การป้องกันตัวเอง ซึ่งจะเข้าสู่ระยะต้านช็อค  

   2) ระยะต้านช็อค (Countershock Phase) เป็นระยะถัดจากระยะช็อค ซึ่ง  
  ร่างกายเริ่มปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยจะมีการดึงเอากลไกการต่อสู้   

   ของร่างกายออกมา ช่วยเหลือระบบต่างๆ ของร่างกาย เริ่มประสานกันอย่างมี  
   ระเบียบ อาการแสดงที่ตรวจพบ คือ อัตราการเต้นของหัวใจจะแรงและเร็ว   
   ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็ว มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน ม่านตาขยาย   
   และเหงื่อออกมากผิดปกติ 
  2.2.2 ระยะต่อต้าน (Stage of Resistance) สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวอย่างเต็มที่ต่อตัว  
  กระตุ้นให้เกิดความเครียดและผลที่ตามมา คือ อาการจะดีขึ้นหรือหายไปลักษณะที่  
  ปรากฏในระยะนี้จะแตกต่าง หรือมีลักษณะตรงกันข้ามกับระยะเตือน แต่ถ้าสิ่งมีชีวิต  
  นั้นยังได้รับการกระตุ้นจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดอยู่ สิ่งมีชีวิตนั้นจะสูญเสียการปรับ  
  ตัวอีกและจะเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ ระยะหมดกําลัง 
  2.2.3 ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhausion) เนื่องจากความสามารถในการปรับตัว  
  ของสิ่งมีชิวิตต้องมีจุดจบ  ถ้าตัวกระตุ้นก่อให้เกิดความเครียดรุนแรงและไม่สามารถจะ 
  ขจัดออกไปได้สิ่งมีชีวิตจะเกิดการหมดกําลัง อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในระยะเตือนก็จะ  
  กลับมาอีกและถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือประคับประคองจากภายนอกอย่าง 
  เพียงพอกลไกในการปรับตัวจะล้มเหลว เกิดโรคและเสียชีวิตได้ในที่สุด 

 
 2.3 ปัจจัยความเครียด 
 มะลิวัลย์ ชูเกียรศิริ (2544:22) ความเครียดเกิดจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตาม ที่ 
ผลักดันให้ร่างกายและจิตใจผิดไปจากเดิม ทําให้ไม่สบายใจ วิตกกังวล ผุดลุกผุดนั่ง อารมณ์เสีย 
ไม่มี สมาธิ ไม่พอใจ บางคนเมื่อเกิดอารมณ์เครียด ก็แสดงออกทางกายด้วย เช่น ปวดหัว 
นอนไม่หลับ กิน ไม่ได้ อ่อนเพลีย เป็นต้น โดยปกติความเครียดจะเกิดเพราะสาเหตุ 5 ประการ คือ  
  2.3.1 เกิดจากความกดดัน ทุกวันนี้คนเราถูกกดดันจากสภาพแวดล้อม และบุคคล  
  รอบข้าง เช่น เด็ก ถูกกดดันจากพ่อแม่ ให้เรียนหนังสือมาก ๆ ลูกน้องถูกกดดันจาก  
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  หัวหน้า ให้ทํางานตามสังคมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสังคมเมืองถูกกดดันด้วยเวลาจะ  
  ทําอะไรก็ต้องรีบเร่ง แข่งขันกับคนอื่นไปเสีย หมด หลาย ๆ คนต้องทําตนเองให้ได้   
  มาตรฐานตามที่สังคมกําหนด โดยไม่เต็มใจจึงทําให้เกิดความเครียด  
  2.3.2 เกิดจากความวิตกกังวล คนที่ชอบคิดมาก กังวลกับอดีต วิตกกังวลอนาคต   
  ย่อมไม่มีความสุข ในชีวิต คนเหล่านี้จะนอนไม่หลับ อารมณ์หงุดหงิด รู้สึกผิด ซึมเศร้า  
  อ่อนเพลีย เป็นต้น  
  2.3.3 เกิดจากความคับข้องใจ โดยปกติคนเรามักจะมีเป้าหมายในชีวิต หรือการทํางาน 
  แต่เมื่อถูกขัดขวางจะเกิดอาการเครียดได้ง่าย เช่น รถติดทําให้ไม่สามารถไปถึงจุดหมาย  
  ปลายทางเสียที หรือไม่มีเงินทําให้ไม่สามารถซื้อของที่ตนเองต้องการได้ นอกจากนั้น  
  ความผิดหวัง ความสูญเสีย ก็ทําให้เครียดได้เช่นกัน  
  2.3.4 เกิดจากการขัดแย้ง มีบ่อยครั้งที่เรามีการขัดแย้งในใจเมื่อจําเป็นต้อง ตัดสินใจ  
  ให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียวบางคนอยากได้เงินมากแต่ไม่ชอบทํางาน   
  มาก ความจําใจก็เป็นเหตุให้เกิดความเครียดได้  
  2.3.5 เกิดจากความผิดปกติทางด้านร่างกายของตนเอง เช่น ความพิการ ความผิด  
  ปกติของอวัยวะ ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และโรคประจําตัว  
  ที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ จึงทําให้เกิดความเครียดขึ้นในตลอดเวลา  

 กรมสุขภาพจิต (2541:35-39) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด คือปัจจัยส่วนบุคคล 
  และ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งได้เป็นทางด้านร่างกายและ  
  จิตใจสําหรับทางด้านรา่งกาย สภาวะทางกายบางประการ ทําให้เกิดความเครียดได้  
  ในลักษณะที่เรียกว่า ร่างกายเครียด ซึ่งปัจจัยทางร่างกายที่ก่อให้เกิดความเครียดได้แก่  
  คุณลักษณะทางพันธุกรรม ที่ทําให้บุคคลมีลักษณะพื้นฐานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะ   
  เป็นเรื่อง เพศ สีผิว ความเข้มแข็งหรือ ความอ่อนแอของระบบการทํางานของร่างกาย  
  ตลอดจน ความพิการทางร่างกายที่เป็นมาแต่กําเนิดทางด้านจิตใจ ที่สําคัญและเกี่ยวข้อง 
  ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียดมากที่สุด ได้แก่ บุคลิกภาพบางประเภทที่ก่อให้เกิด  
  ความเครียดได้ง่าย การเผชิญเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต (Live Event) ความขัดแย้งในใจ  
  (Conflict) เกิดจากการที่บุคคลต้องเผชิญทางเลือกสองทางขึ้นไป แต่ทางเลือกอย่าง  
  ใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นทางเลือกในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่อยากได้ ความคับข้องใจ   
  (Frustration) ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทางกายภาพ เช่นอุณหภูมิ ภูมิอากาศ  
  ความหนาแน่นของประชากร ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ปัจจัยทางชีวภาพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่  
  เป็นสิ่งมีชีวิต และทําอันตรายต่อบุคคลได้ เช่น เชื้อโรค ต่างๆ และปัจจัยทางสังคม   
  วัฒนธรรม ปรากฏการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ได้แก่ สถานภาพและบทบาทใน   
  สังคมของบุคคล ซึ่งอาจจะมีหลาย สถานภาพและหลายบทบาท หากบทบาทหลาย  
  อย่างนี้มีความขัดแย้งหรือมีความแตกต่างกันมาก ก็อาจทําให้เกิดความยากลำบากใน  
  การปรับตัวและเครียดได้  
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 2.4 ระดับความความเครียด 
 กรมสุขภาพจิต (2541:12) แบบประเมิณความเครียดสวนปรุง (SPST-20) แบ่งระดับ 
ความเครียดเป็น 4 ระดับคือ 
  2.4.1 ความเครียดในระดับต่ํา (Mind Stress) คือ ความเครียดอยู่ในระดับน้อย   
  และหายไปได้ในระยะสั้นๆ เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันและสามารถ  
  ปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ความเครียดในระดับนี้ถือว่า มีประโยชน์  
  ในการดําเนินชีวิตประจําวันเป็นแรงจูงในที่นําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้ 
  2.4.2 ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) คือ ความเครียดในระดับ  
  ปานกลาง เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันเนื่องจากมีสิ่งที่คุกคามหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เครียด 
  อาจรู้สึกวิตกกังวลหรือ กลัว ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ปกติความเครียดระดับนี้ ไม่ก่อให้เกิด  
  อันตรายหรือเป็นผลเสียต่อการดําเนินชีวิต สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ด้วยการ  
  ทํากิจกรรมที่เพิ่มพลัง เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทํางานอดิเรก หรือพูดคุยระบายความ  
  ไม่สบายใจกับผู้ที่ไว้วางใจ 
  2.4.3 ความเครียดในระดับสูง (High Stress) คือ ความเครียดในระดับสูง เป็นระดับ  
  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์รอบตัวทําให้วิตกกังวล กลัว รู้สึกขัด  
  แย้งหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แก้ไข จัดการปัญหานั้นไม่ได้ ปรับความรู้สึกด้วยความลําบาก 
  จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และการเจ็บป่วย เช่น ความดันโลหิตสูงเป็นแผลใน  
  กระเพาะ อาหาร ฯลฯ สิ่งที่ต้องรีบทําเมื่อมีความเครียดในระดับนี้คือคลายเครียดด้วย  
  วิธีที่ทําได้ง่าย แต่ได้ผลดี คือ การฝึกหายใจคลายเครียดพูดระบายความเครียดกับผู้ไว้ 
  วางใจหาสาเหตุหรือปัญหา ที่ทําให้เครียดและหาวิธีแก้ไข หากไม่สามารถจัดการ   
  คลายเครียดด้วยตนเองควรปรึกษากับผู้ให้การ ปรึกษาในหน่วยงานต่างๆ 
  2.4.4 ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) ความเครียดในระดับรุนแรงเป็น  
  ความเครียดระดับสูงที่เกิดต่อเนื่องหรือกําลังเผชิญกับวิกฤตของชีวิต เช่น เจ็บป่วย   
  รุนแรง เรื้อรัง มีความพิการ สูญเสียคนรัก ทรัพย์สิน หรือสิ่งที่รัก ความเครียดระดับนี้  
  ส่งผลทําให้ เจ็บป่วยทางกายและสุขภาพจิต ชีวิตไม่มีความสุข ความคิดฟุ้งซ่าน การตัด 
  สินใจไม่ดี ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้ ความเครียดระดับนี้ถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลเสียทั้งต่อตนเอง 
  และคนใกล้ชิด ควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้ให้การปรึกษาอย่างรวดเร็ว เช่น ทาง  
  โทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการปรึกษาใน หน่วยงานต่างๆ 
  
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 
 3.1 ความหมายของความเครียดในการทํางาน 
 ความเครียดในการทํางานมีผู้ศึกษาไว้หลากหลาย ดังนี้ 
 คีรีมาส อเต็นเต้ (2542) ให้ความหมายของความเครียดในการทํางานว่า หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างงานกับบุคคลไม่สมดุลและไม่เหมาะสม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายและจิตใจในตัว 
บุคคลนั้น 
 บริฟ และคณะ (Brief and others, 1981) กล่าวว่า ความเครียดในการทํางานคืนสู่ภาวะที่ 
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เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลคลกับงานของเขาเองทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้พวกเขา 
เหล่านั้นเปลี่ยนไปจากปกติ 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์กุล (2542) ได้ให้ความหมายของความเครียดในการทํางานว่า หมายถึง 
สภาวะที่บุคคลนั้นรับรู้ หรือประเมิณปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวงข้องกับการทํางาน เช่น ปริมาณงาน 
บทบาท ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ เชื่อมโยงไปถึง 
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลทั้งในทางบวกและลบ 
 
 3.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทํางาน 
 จากการสืบค้นข้อมูลได้มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของปัจจัยที่ก่อให้ 
เกิดความเครียดในการทํางาน ดังนี้ 
 วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2539, น.132) กล่าวว่า องค์ประกอบในงาน ได้แก่ บทบาทไม่ชัดเจน ความ 
ทะเยอทะยาน งานมากเกินไป ความรับผิดชอบ การเปลี่ยนงาน และกําหนดเวลา เป็นสาเหตุให้เกิด 
ความเครียด 
 บราวน์ และโมเบิร์ก ( ฺBrown and Moberg, 1980) ได้แบ่งสาเหตุที่ก่อ ให้เกิดความเครียด 
ในการทํางานได้ดังนี้คือ ปจัจัยที่เกี่ยวกับงาน เช่น สภาพการทํางาน งานที่หนักเกินไป, ปัจจัยที่ 
เกี่ยวกับบทบาทขององค์กร เช่น บทบาทที่คลุมเคลือ บทบาทที่ขัดแย้ง ความรับผิดชอบ, สัมพันธ-
ภาพในหน่วยงาน ได้แก่ สัมพันธภาพกับผู้บริหาร สัมพันธภาพกับ ผูร่วมงาน, พัฒนาการทาง 
อาชีพ, บรรยากาศในการทํางาน, สาเหตุที่มาจากปัจจัยภายนอกการเปลี่ยนแปลงในงานและ 
ระบบรางวัล 
 
4. แสง สีเพื่อการผ่อนคลายความเครียด 
 การใช้สีเพื่อบําบัดความเครียด (Chromotherapy) มีผลต่อปฎิกริยาในร่างกายและกระตุ้น 
ในระดับจิตใต้สํานึก โดยถูกจัดเป็นการบําบัดทางเลือกซึ่งใช้ทั้งแสงและสีปรับสภาวะสมดุลให้กับ 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และวิญญาณ ซึ่งสีแต่ละสีส่งผลต่อจิตใจแตกต่างกัน สีบางสีสามารถช่วย 
ผ่อนคลายความเครียดและความกังวล หรือบางสีก่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว นํามาซึ่ง 
การใช้สีสําหรับเครื่องแต่งกาย สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม หรือตกแต่ง สถานที่ เป็นต้น 
สีจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ช่วยคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี  
 
 4.1.การมองเห็นและการรับรู้สีก 
 การเกิดสีเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดสะท้อนกลับ และการดูดกลืนของคลื่นแสง 
เมื่อแสงเดินทางผ่าน หรือกระทบวัตถุหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศของโลก หรือสูญญากาศ นอก 
โลกโดยคลื่นแสงจะมีความยาวคลื่นแสงอยู่ช่วงระหว่าง 400 - 700 นาโนเมตร และการที่มนุษย์ 
เกิดการมองเห็นสีที่แตกต่างกันได้นั้นมาจาก 2 วิธี ดังนี้ (สี แสงอินทร์, 2546) 
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ภาพที่ 5  ความยาวคลื่นแสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ 

ที่มา สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1241 

 
  1. การเกิดสีแบบเต็ม (Additive method) เป็นการผสมผสานกันของแม่สีแสง 3 สี คือ  
  สีน้ําเงิน สีเขียว และสีแดง ทั้งที่ในความจริงนั้นมนุษบ์รู้จักสีในธรรมชาติซึ่งประกอบ  
  ด้วยแถบสี 7 สี โดยการเกิดสีในลักษณะนี้นําไปใช้ผลิตภาพสีบนจอโทรทัศน์ 
  2. การเกิดสีแบบหักลบ (Substractive method) เป็นการผสมสีที่เกิดจากสารสี หรือ  
  วัตถุโปร่งใสที่มีสีมาซ้อนกันทําให้เกิดสีใหม่ หลักการนี้จะมีแม่สี 3 สี คือ สีเหลือง   
  สีม่วงแดง และ สีน้ําเงินเขียว ซึ่งจะพบได้จากตัวอย่างในสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพระบายสี ฟิล์มสี 
  และภาพขยายสี เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 6 สีแบบเต็ม และสีแบบหักลบ 

 
 4.2 ทฤษฎีสี 
  4.2.1ทฤษฎีแม่สีของมันเซลล์ (Pigment Theory : Munsell) ผู้คิดคนทฤษฎีนี้ก็ คือ 
  อัลเบิรต เฮนรี่ มันเซลล (Albert Henry Munsell) จิตรกรชาวอเมริกัน เมื่อปีค.ศ. 1898 
  พัฒนาวงสีเป็น รูปกลมคลายลูกโลก มีแกนกลางสําหรับกําหนดค่าของสี (Value) ระยะ  
  ห่างจากแกนออกไป สําหรับความเข้มของสี (Intensity) และวงแหวนโดยรอบสําหรับ  
  สีแท้ (Hue) (มาริน, 2539: 45) โดยแบ่งได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงแผนภูมิสีของมันเซลล์ 

ที่มา แผนภูมิของมันเซลล์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.britannica.com 

 
  1. สีแท้ (Hue) จะมีตําแหน่งอยู่ที่วงแหวนโดยรอบ ซึ่งมีอยู่ 5 สีหลัก คือ สีแดง  

   สีน้ําเงิน สีเหลือง สีเขียว และสีม่วง ซึ่งเมื่อหมุนด้วยความเร็วจะเป็นสีเทา และดํา  
   เมื่อสีทั้งหาผสม กันทีละ 2 สีจะได้สีเพิ่มอีก 5 สีเรียกว่า “Intermediate” หรือ 45 
   “Compound” สีที่เกิดใหม่ จะมีชื่อ โดยใช้อักษรตัวแรกของสีถัดไปนําหน้า   
   (นับตามเข็มนาฬิกา) เชน YR (Yellow-Red) GY (Green-Yellow) BG (Blue- 
   Green) PB (Purple-Blue) และRP (RedPurple) เป็นต้น 
   2. ค่าของสี (Value) มันเซลล์กําหนดค่าของสีโดยใช้แกนกลางของวงสีและใช้   
   อักษร N แทนและแบ่งค่าของสีออกเป็น 11 ระดับ เริ่มจากสีดําโดยใช้หมายเลข 0  
   และสีขาวแทน หมายเลข 10 ให้ข้อสังเกตว่า สีขาววัตถุธาตุไม่ได้สะท้อนสีขาว  
   ทั้งหมด หรือสีดํา ไม่ได้ดูดซึมแสง ไวท้ั้งหมด ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็นสีขาว  
   บริสุทธิ์หรือสีดําบริสุทธิ์ ดังนั้น หมายเลขของสี ที่ขาว ที่สุดจะได้แก่ หมายเลข 9  
   และสีดําสุดหมายเลข 1 โดยมีสีเทาอยูระหวาง 1- 9  
   3. ความเข้มของสี (Intensity) มันเซลล์ใชคําวา “Chroma” โดยกําหนดความเข้ม  
   ของสีด้วยระยะทางจากแกนกลาง (สีเทา) ของวงสีออกไป ความเข้มของสีมืดจะใช้  
   หมายเลข จํานวนน้อยและความเข้มของสีที่ห่างออกไปจากแกนกลางใช้หมายเลข  
   จํานวนมาก หมายเลข ความเข้มของสีจะอยูหลังขีดเฉียงต่อจากหมายเลขค่าของสี  
   เช่น 5R 8/7 คือสีชมพูสว่าง และ 5R 8/3 คือสีชมพูคล้ํา เป็นต้น  

 4.2.2 ทฤษฎีวงล้อสี (Color Wheel theory) คือ การแสดงผลของค่าสีต่างๆในวงล้อ 
  โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  
   1. แม่สี หรือสีขั้นต้น (primary colours) มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน 
   2. สีขั้นที่สอง (Secondary Colours) เกิดจากการผสมของแม่สีทั้ง 3 สี ทีละคู่  
   ดังนี้ สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้สีส้ม, สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน ได้สีม่วง และ สีเหลือง  
   ผสมกับสีน้ําเงิน ได้สีเขียว 
   3. สีขั้นที่สาม (Tertiary Colours) เกิดจากการผสมสีจากสีขั้นที่สอง กับแม่สีเข้า  
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   ด้วยกันซึ่งจะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 6 คู่คือ ส้มเหลือง ส้มแดง เขียวเหลือง เขียวน้ําเงิน  
   ม่วงแดง ม่วงน้ําเงิน 

 

 
ภาพที่ 8 วงล้อสี 

  
 

 โดยมีการจําแนกประเภทของความกลมกลืนของคู่สี (Colours Harmony) ซึ่งเกิดจาก  
  การจับคู่สีในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งจากวงล้อสี มีรูปแบบดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 9 รูปแบบความกลมกลืนของสี 
  
 

  1. สีเดียว (Monochromatic) เกิดจากการใช้สีเพียงสีเดียว แต่เพิ่ม หรือ   
   ลดความเข้มและความอ่อนของสี 
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   2. สีที่คล้ายคลึงกัน (Analogous) โดยใช้สีข้างเคียงที่มีค่าสีไกล้เคียงกันในวงล้อสี 
   3. สีคู่ตรงข้าม (Complementary) เป็นคู่สีที่มีค่าสีตรงกันข้ามกันในวงล้อสี 
   4. สีคู่สาม (Triadic) เป็นการใช้สี 3 สี ที่อยู่ในตําแหน่งห่างกัน 2 คู่สี ในวงล้อสี 
   5. สีคู่สี่ (Tetradic) เป็นการใช้สี 4 สี ที่อยู่ในตําแหน่งห่างกัน 2 คู่สี ในวงล้อสี 
 
 4.3 จิตวิทยาสี 
  4.3.1 ทฤษฏีสีของโคบายาชิ 
  ทฤษฎีสีของโคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) เป็นทฤษฎีที่ค้นคว้าเกี่ยวกับ   
  สุนทรียภาพของสีโดยใช้วิธีการหาตําแหน่งเฉพาะของสีที่ปรากฏในวัตถุที่ต้องการหา 
  ด้วยคําศัพท์ที่สื่อความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึกถึง 180 คํา นํามาเชื่อมโยงกับชุดสี  
  ตามทฤษฎีแม่สีวัตถุธาตุของมันเซลล์ 
 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงทฤษฎีสีของโคบายาชิ 

  
 

  4.3.2 ทฤษฎีสีของคานดินสกี (Kandinsky's Color Theory)  
  เมื่อนึกถึงเฉดสี เราคงนึกถึงเฉดสีที่เราชอบมากที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเฉดสีแต่ละ  
  เฉดจะสื่อถึงความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยหลักดังกล่าวจึงได้เกิดการศึกษา 
  ของนักจิตวิทยาและเกิดการนําไปใช้ที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเลือกเฉดสีที่  
  เหมาะสมต่อการนําไปใช้งาน (Kandinsky, 1988, P.132) โดยมีเฉดสีอยู่ 11 เฉด หลักๆ 



 

 

17 

17 

  ซึ่งจะให้ผลทางจิตวิทยา ที่แตกต่างกันตามการผสมสีแบบต่างๆ มีแม่สีหลักทางจิตวิทยา  
  อยู่ 4 สี คือ แดง น้ําเงิน เหลือง และเขียว ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับร่างกายและจิตใจของ  
  มนุษย์ (Angela Wright. Color Psychology. Queen Mary’s Hospital. England.  
  2004) โดยสีให้คุณค่าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. สีแดง เป็นสีที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดและมีพลังมากที่สุด ถึงแม้ว่าจะเป็นสี  
   ที่ปรากฎให้เห็นได้ยากที่สุดมันจึงมีพลังเมื่อเราเห็นมัน เช่นสัญญาณไฟจราจร   
   สีแดงช่วยกระตุ้น ร่างกาย เพิ่มความเร็วการเต้นของหัวใจ และสัมพันธ์กับการ  
   กระตุ้นสัญชาตญาณการหนีหรือการต่อสู้ กระตุ้นการเกิดความมีชีวิตชีวาและใน  
   เวลาเดียวกันก็ถูกรับรู้ในฐานะสีแห่งความเกรี้ยวกราด เช่นกัน โดยพลังบวก   
   แสดงถึง ความกล้าหาญทางร่างกาย, ความแข็งแรง, ความอบอุ่น, พลังงาน,   
   การเอาชีวิตรอด, การสู้ หรือ การหนี, พลังกระตุ้นเร้า, กล้ามเนื้อ, ความน่าตื่นเต้น 
   พลังลบแสดงถึง  การท้าทาย, ความแข็งกร้าว, ความเครียด 
   2. สีน้ําเงิน คือสีของปัญญาและคุณค่าแห่งความสงบ เป็นสีที่กระทบต่อจิตใจ   
   มากกว่าร่างกายเมื่อเทียบกับสีแดง สีน้ําเงินเข้มช่วยเรื่องความคิด ส่วนสีน้ําเงิน 
   อ่อนช่วยผ่อนคลายจิตใจและทําให้เกิดสมาธิ แสดงความปลอดโป่รงทางการสื่อสาร 
   อย่างไรก็ดี สีน้ําเงินยังสื่อสารถึงความหนาวเหน็บ ไร้ความรู้สึกและไม่เป็นมิตร  
   ได้อีกด้วย โดยพลังบวกแสดงถึง ความฉลาด ทางปัญญา, การสื่อสาร, ความซื่อสัตย์ 
   ประสิทธิภาพ, ความสงบ, ตรรกะ, ความปลอดโปร่ง และความแจ่มใส    
   พลังลบแสดงถึง ความเหน็บหนาว, ความโดดเดี่ยว, ไร้อารมณ์และความไร้ซึ่ง  
   มิตรภาพ 
   3. สีเหลือง เป็นสีที่มีคลื่นยาวและเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ดี   
   สีเหลืองสดช่วยยกระดับจิตวิญญาณและเพิ่มพลังการรับรู้คุณค่าในตนเอง   
   เพิ่มความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดี แต่สําหรับสีเหลืองที่สดเกินไป หรือ   
   ในโทนอื่นๆอาจทําให้ลดความมั่นใจในตนเองลงและสร้างความหดหู่และความ  
   กลัวได้ โดยพลังบวกแสดงถึง การมองโลกในแง่ดี, ความมั่นใจ, การเห็นคุณค่า  
   ในตนเอง, การแสดงตัวตน, ความตรงไปตรงมาและความมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   พลังลบแสดงถึง ความไร้เหตุผล, ความกลัว, อารมณ์ที่เปราะบาง, ความหดหู่,   
   ความกังวล และการฆ่าตัวตาย 
   4. สีเขียว เป็นสีที่ช่วยในการสร้างสมดุลแสดงถึงการพัก เนื่องจากเป็นสีที่อยู่กลาง  
   สเปรคตัมจึงแสงถึงความเป็นกลาง เมื่อเห็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีเขียวเราจะคิดถึงน้ํา  
   และจะช่วยลดความกังวลเรื่องความอดอยาก ความยากไร้ ในทางกลับกัน   
   สีเขียวอาจแสดงถึงความเบื่อหน่าย ขาดรสชาติ และไร้ซึ่งอารมณ์ปราถนา โดยพลัง  
   บวกแสดงถึง ความกลมกลืน, ความสมดุล, ความสดชื่น, ความรัก, การพักผ่อน,  
   การฟื้นคืน, ความมั่นใจ, คุณค่าของสิ่งแวดล้อม, ความสมดุลของร่างกาย และ  
   สันติภาพ ความสงบสุข พลังลบแสดงถึง ความน่าเบื่อหน่าย, ความซึมเซา, ความ 
   อ่อนแรง หรือ อ่อนแอ 
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  5. สีม่วง เป็นสีที่มีความสั้นมากที่สุดในสเปรคตัม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ภายใน   
  สภาะจิตใจจนถึงจิตวิญญาณ มีความเป็นส่วนตัว คิดถึงเรื่องของตนเองสูง มีความคิด  
  ลึกซึ้งหรือแสดงถึงการทําฌาณ สมาธิ ทั้งนี้ยังสื่อสารถึงเรื่อง เวลา อวกาศและจักรวาล  
  ถ้ามีสีม่วงมากเกินไปอาจแสดงถึงการสํารวจความรู้สึกภายในตนเองมากเกินไป บางครั้ง  
  แสดงถึงของราคาถูกหรือสิ่งน่ารังเกียจ โดยพลังบวก แสดงถึง คุณค่าทางจิตวิญญาณ,  
  การวางแผนที่ดี, ทัศนคติ, ความหรูหรา, ความเป็นแก่นแท้, ความจริง และคุณภาพ  
  พลังลบ แสดงถึง การสํารวจความรู้สึกภายในตนเองมากเกินไป, ความเสื่อมโทรม,   
  การล้มล้างและความเป็นปมด้อย 
  6. สีส้ม คือสีที่เกิดจากการผสมระหว่าง สีแดง และสีเหลือง, สีส้มช่วยกระตุ้นร้างกาย  
  และจิตใจ เช่น อาหารที่ปลอดภัย ที่พักอาศัย หรือ ความอบอุ่นและบางครั้งแสดงถึง  
  อารมณ์ขัน ในทางกลับกันเมื่อใช้กับสีดําอาจแสดงถึงความไม่จริงจัง การขาดความ   
  เอาใจใส่ ขาดซึ่งปัญญา โดยพลังบวก แสดงถึง ความสบายทางด้านร่างกาย, อาหาร,  
  ที่พัก, ความอบอุ่น, ความหลงไหล, ความสนุกสนานและความสมบูรณ์ พลังลบ แสดงถึง  
  ความผิดหวัง, ความไม่เอาจริงเอาจัง และความไม่สมบูรณ์ 
  7. สีชมพู คือสีแดงที่ผสมสีขาว แต่ช่วยในการผ่อนคลาย มากกว่าการกระตุ้น,    
  โดยเป็นสีที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง การเอาตัวรอด แสดงถึงการเอาใจใส่และ   
  ผ่อนคลายทางร่างกาย ถ้ามีสีชมพูมากเกินไป โดยพลังบวก แสดงถึง ความสงบทาง   
  ร่างกาย, การเอาใจใส่, ความอบอุ่น, ความเป็นผู้หญิง, ความรัก, การเอาตัวรอดของ  
  มนุษย์ พลังลบแสดงถึง การขัดขวาง, ความรู้สึกกลัวพื้นที่ปิดทึบ, ความรู้สึกอ่อนแรง  
  และความอ่อนแอทางร่างกาย 
  8. สีเทา เป็นสีเดียวที่ไม่แสดงคุณสมบัติทางจิตวิทยา แสดงความเป็นกลางและ  
  การจําศีล ซึ่งบางครั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจและการแสดงออกถึงความกลัว พลังบวก  
  แสดงถึง ความเป็นกลาง พลังลบแสดงถึง ความไม่มั่นใจ การเก็บตัว ความหดหู่  
  และการแสดงออกถึงความกลัว 
  9. สีดํา คือสีที่ดูดซับทุกสี ทางจิตวิทยาคือการเห็นอกเห็นใจทุกคน ในทางกลับกันก็  
  แสดงออกถึงการปกต้องตนเอง สีดําแสดงถึงการไม่มีแสง และไม่มีความยาวในคลื่น  
  สเปคตรัม ยังแสดงถึงภัยคุกคาม เช่นความมืด แต่สีดํายังแสดงถึงความบริสุทธิ์   
  การสื่อสารที่ปราณีตและความไม่ประนีประนอมเพื่อได้มาซึ่งความงามขั้นสูงสุด   
  สีดํายังแสดงถึงน้ําหนักและความเครียด อีกด้วย โดยพลังบวกแสดงถึงความปราณีต,  
  ความมีเสน่ห์, ความมั่นคง, ปลอดภัย, ความมี ประสิทธิภาพและความเป็นแก่นแท้   
  พลังลบแสดงถึง การกดขี่, ความหนาวเหน็บ, ภัยคุกคาม และความหนาแน่น 
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ภาพที่ 11 ทฤษฎีสีกับความรู้สึกของ คานดินสกี 
ที่มา สีกับความรู้สึก, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://ekaterinasmirnova.wordpress.com 

 
 โดยสีแต่ละสีมีคุณค่าในการเสริม เพิ่ม หรือ หักล้าง ลบ เพื่อทําให้เกิดสภาวะสมดุลในร่างกาย 
และนํามาซึ่งการคลายความเครียด โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปศาสตร์ของการรักษา 
โรคโดยการใช้สีบําบัด นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งชนิดหรือโทนสีออกเป็น 2 แบบคือ ดังนี้ 
 1. กลุ่มสีโทนร้อน เป็นกลุ่มสีที่ทําให้เกิดความรู้สึกมีพลัง กระตือรือร้นและกระฉับกระเฉง 
 ในทางจิตวิทยาความแรงของสีโทนร้อนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากอาหาร ทําให้ 
 เกิดความรู้สึกหิวและกระตุ้นให้มีชีวิตชีวา  
 2. กลุ่มสีโทนเย็น เป็นกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกสดชื่น สงบ ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ
 และไม่ทําให้เครียดสีโทนเย็นจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องทํางานหนักและใช้ความคิด 
 เป็นอย่างมาก 
 

 

 
 

ภาพที่ 12 กลุ่มสีโทนร้อนและกลุ่มสีโทนเย็น 
  

 
5. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะแสง และสี 
 กลุ่มศิลปินที่ทํางานศิลปะแสง และสี มีหลากหลายรูปแบบซึ่งผู้วิจัยได้หาข้อมูลวิคราะห์จาก 
ผลงานที่มีแนวคิดไกล้เคียงกับข้อมูลที่ต้องสืบค้นดังนี้ 
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 5.1 เจมส์ เทอเรลล์ (James Turrell) คือศิลปินร่วมสมัยชาวอเมริกาที่เชี่ยวชาญศิลปะแบบ 
จัดวาง โดยเขากล่าวไว้ว่างานของเขาเกิดขึ้นจากความสนใจในเรื่อง การรับรู้ซึ่งที่ว่าง (perception of 
space) ในแง่ที่ว่าแสงเข้าไปสิงตัวอยู่ในที่ว่างอย่างไรหรือคนเราเกิดความตระหนักต่อการรับรู้ 
ของตัวเราเองอย่างไร (the reflexive act of coming to see your own perceiving) และ ความมี 
ตัวตนของที่ว่าง กล่าวคือ ที่ว่างที่เราสัมผัสได้ถึงตัวตนของมัน (Angkrit Ajchariyasophon, 2558) 
ได้สร้างงานศิลปะแสง และสีกับพื้นที่ ว่างโดยใช้ลามิเนตโฮโลแกรมประกอบกระจกเพื่อสะท้อนแสง 
จากหลอดฟลูออเรสเซนท์สีซึ่งลบล้างขอบเขตของแต่ละพื้นที่และสอดผสานอย่างลงตัวกับที่ว่างภาย 
ในเพื่อนําเสนอความแปลกใหม่ให้กับพื้นที่นั้นๆ  
 ตัวอย่างที่หยิบยกมาคือผลงาน ชื่อ Sight Unseen ที่จัดขึ้นที่หอศิลปะแห่งชาติประเทศ 
ออสเตเรีย พ.ศ.2556 เป็นชิ้นงานที่ปล่อยให้ผู้ชมเข้าถึงสภาวะที่ประสาทของการรับรู้ได้รับการปลด 
ปล่อย (Ganzfled) ภายในพื้นที่ว่างนี้มีการปรับเปลี่ยนแสงไฟไปตามช่วงเวลา โดยแสงถูกส่องสว่าง 
ไปในพื้นที่สีขาวไร้มุม นําผู้เข้าชมปล่อยใจไปกับการไม่สามารถนิยามขอบเขตของพื้นที่และเวลาได้ 
เหลือเพียงทัศนะความรู้สึกของผู้ชมที่มองเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 13 งานศิลปะแสงและสขีองเจมส์ เทอเนล 

ที่มา ศิลปะของเจมส์ เทอเนล, เขา้ถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.aisthesis-fai.it/Gallery.html 
 

 5.2 โอเลเฟอร์ เอเลียสสัน (Olafur Eliasson) เป็นศิลปินแสงไฟชาวเดนมาร์ค Olafur 
Eliassonศึกษาและทํางานเกี่ยวกับเทคนิคการประดิษฐ์ทางวิศวกรรมด้วยความเป็นนักสังเกตการณ์ 
ธรรมชาติเขาตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานของตัวเองบนพื้นฐานทางปรัชญา งานของเขาท้าทาย 
การตีความเกี่ยวกับความจริง และการมีส่วนร่วมของมนุษย์ เขาสร้างประสบการณ์ การรับรู้ 
และเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้กับศิลปะร่วมสมัย เขาสนใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิงานของเขาใช้ 
แสง สี ไอน้ําและอากาศ มาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมอย่างลงตัว 
เขาเป็นศิลปินที่มีห้องทดลองเป็นของตัวเอง และเคยทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทีมวิจัย ทาง 
วิศวกรรมของมหาวิทยาลัย เขาเปลี่ยนการรับรู้ของเราที่มีต่อธรรมชาติเปลี่ยนพื้นที่ทางศิลปะ ให้ 
เป็นสนามแสดงปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อสร้างสํานึกเกี่ยวกับพื้นที่การมีอยู่ของตัวเราและ 
ธรรมชาติ ประสบการณ์การรับรู้ความงามและการมีส่วนร่วม เขาเชื่อว่าการมีประสบการณ์ ที่เกิด 
ขึ้นจากการคิดและการลงมือทํานั้นไม่ได้มีไว้เพื่ออภิเชษฐ์เป็นการส่วนตัวแต่ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
พื้นที่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันการได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เราอาศัยอยู่นั่นคือการ 
แบ่งปันความรับผิดชอบที่มีต่อบ้านที่เราอยู่ร่วมกัน  
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ภาพที่ 14 งานศิลปะแสงและสีของโอเลเฟอร์ เอเลียสสัน 
ที่มา งานศิลปะของโอเลเฟอร์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.tate.org.uk 

 
 5.3 คริส วู้ด (Chris Wood) ศิลปินแสงและสี จากประเทศอังกฤษ ได้สร้างงานศิลปะ 
แสงและสีผ่านวัสดุโปร่ง เช่น กระจก หรืออะคริลิค โดยให้แสงบรรยากาศในพื้นทีนั้นๆ เป็นตัวขับสี 
สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน ผลงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการสร้างสรรค์การมองหาและพัฒนา 
การจัดวางเพื่อสร้างชิ้นงานในบริบทต่างๆให้งานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 15 งานศิลปะแสงและสีของคริส วู้ด 
ที่มา ศิลปะของคริส วู้ด, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560,เข้าถึงได้จาก www.chriswoodglass.co.uk 

 
6. ที่มาของแนวคิดแรงบันดาลใจจากคาไลโดสโคป  
 จากการสังเกตการณ์สิ่งของที่อยู่บนโต๊ะทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสํานักงาน 
ทั่วไป พบว่าพนักงานมักนําของส่วนตัวมาวางในพื้นที่เพื่อประดับ ตกแต่ง หรือสร้างบรรยากาศ 
ให้กับพื้นที่ทํางานของตนเอง โดยมีทั้งสิ่งของเพื่อการจัดระเบียบโต๊ะทํางาน ของประดับตกแต่ง 
ต้นไม้ ตุ๊กตา หรือของเล่นขนาดเล็ก ที่วางไว้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ ให้ผ่อนคลายจากภาระหน้าที่ 
หรือพักสายตาโดยสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ได้สร้างความสนใจให้กับข้าพเจ้า คือ คาไลโดสโคป 
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ซึ่งภายนอกไม่ได้สร้างความงามในการตกแต่งพื้นที่แต่อย่างใด แต่เมื่อมองเข้าไปภายใน 
แล้วเกิดสีสันและลวดลายที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลิน แต่กลับให้รู้สึกมีสมาธิ จึงเป็นแรงบันดาลใจ 
ใน การศึกษาเรื่องแสงและสี ที่สามารถช่วยในการบรรเทาความเครียดได้ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ 
คาไลโดสโคปดังต่อไปนี้ 
 
 6.1 ที่มาและประเภทของคาไลโดสโคป  
 คาไลโดสโคป หรือ กล้องสลับลาย (kaleidoscope) ถูกสร้างขึ้นโดย เซอร์ เดวิด บรูว์สเตอร์ 
ในปี ค.ศ.1816  “คาไลโดสโคป”มีรากศัพ์มาจากกรีก คําว่า “kalos” แปลว่า ความงาม ในภาษา 
อินโดยูโรเปียน “eidos” แปลว่า รูปร่าง และ “Scope” ในภาษากรีก แปลว่าการมอง 
(Kaleidoscope Optics, 2017) 
 

 
 

ภาพที่ 16 ลวดลายผ่านกล้องคาไลโดสโคป 
ที่มา ลวดลายคาไลโดสโคป, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษยน 2560, เข้าถึงได้จาก en.wikipedia.org/wiki/Kaleidoscope 

 
ส่วนประกอบของคาไลโดสโคปประกอบด้วยกระจกเงาหลายแผ่นหันหน้าเข้าหากัน 

ปลายด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สําหรับมอง ปลายอีกด้านมีช่องแสงเข้าซึ่งบรรจุวัตถุต่างๆ เช่น ลูกปัด, 
กระดาษหรือเศษแก้วหลายสีเอาไว้โดยจะเกิดวิธีการจะใช้การส่องดูภายในกล้องซึ่งจะเกิดภาพ 
สะท้อนภายในกระจกโดยอาศัยการปฎิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ดูด้วยการหมุน เขย่า หรือการส่องไปที่วัตถุ 
ที่ต้องการ เป็นต้น โดยถูกใช้งานกับคนหลากหลายกลุ่มและพบเห็นทั่วไปในห้องนั่งเล่น ทั้งเป็นของ 
เล่นให้กับเด็กๆและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใหญ่อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรวมไป
ถึงการประยุกต์ใช้งานภายในสถาปัตยกรรมในฐานะสิ่งประดับจนถึงศตวรรษที่19มีการพัฒนาตัว 
กระจกสะท้อนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงพัฒนารูปแบบประเภทต่างๆ (Cozy Baker, 1999) 
โดยแบ่งประเภทของคาไลโดสโคปดังนี้ 

 
 6.2 ประเภทของคาไลโดสโคป  
  6.2.1 เทเลไอโดสโคป (teleidoscopes) เป็นกล้องคาไลโดสโคปชนิดเดียวที่ใช้   
  บรรยากาศภายนอกมาเป็นตัวสร้างสรรค์ลวดลายภายใน โดยใช้มองผ่านเลนส์   
  ทรงกลมใสที่ปลายท่อ  
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ภาพที่ 17 เทเลไอโดสโคป 
ที่มา เทเลไอโดสโคป, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษยน 2560, เข้าถึงได้จาก www.etsy.com/shop/royskaleidoscopes 

 
  6.2.2 คาไลโดสโคปแบบล้อหมุน (Wheel Kaleidoscopes) เป็นกล้องคาไลโดสโคป  
  ชนิดที่มีแกนหมุนของวงล้อสีติดอยู่ที่ปลายกล้อง โดยจะมีล้อกี่ชิ้นก็ได้ โดยการสร้าง  
  ลวดลายบนผิวของวงล้อนั้น แล้วใช้การหมุนวงล้อเพื่อสร้างภาพให้ปรากฏขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 18 คาไลโดสโคปแบบล้อหมุน 
ที่มา  คาไลโดสโคปแบบล้อหมุน, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก brewstersociety.com 

 
  6.2.3 คาไลโดสโคปแบบปลายปิด (cell Kaleidoscopes) เป็นกล้องคาไลโดสโคป  
  ที่มีลวดลาย หิน ลูกปัดชิ้นเล็กๆ อยู่ที่กล่องปิดด้านปลาย เมื่อผู้ดูหมุนท่อ ก็จะเกิดลวด  
  ลายตามการกระจัดกระจายอย่างอิสระของสิ่งของภายใน มีทั้งแบบแห้งและแบบน้ํา  
  โดยศิลปินบางคนใช้น้ํามันผสมสีมาช่วยให้พื้นที่เซลล์มีความหนืดและน่าสนใจมากขึ้น 
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ภาพที่ 19 คาไลโดสโคปแบบปลายปิด 
ที่มา คาไลโดสโคปแบบปลายเปิด, เขา้ถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก capekaleidoscopes.com 

 
6.2.4 คาไลโดสโคปแบบหลอดเลื่อน (Wand Kaleidoscopes) เป็นกล้อง  
คาไลโดสโคปแบบหลอดเลื่อนที่บบรจุน้ําหรือน้ํามันและผสมกรวดหรือลูกปัดสีลงไป  
โดยมากจะทําจาก แก้ว หรือพลาสติกใส 
 

 
 

ภาพที่ 20 คาไลโดสโคปแบบปลายปิด 
ที่มา คาไลโดสโคปแบบปลายปิด, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.etsy.com 

 
6.2.5 คาไลโดสโคปแบบลูกหิน (Mable Kaleidoscopes) เป็นกล้องคาไลโดสโคป  
แบบง่ายสร้างโดยการใช้ลูกแก้ว หรือลูกหินที่มีลวดลายมาติดที่ปลายของกล้อง 

 
 

ภาพที่ 21 คาไลโดสโคปแบบลูกหิน 
ที่มา คาไลโดสโคปแบบลูกหิน, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก brewstersociety.com 
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 6.3 รูปแบบลวดลายของคาไลโดสโคป 
 การเกิดขึ้นของลวดลายในคาไลโดสโคปมาจากการสะท้อนของแสงซึ่งบางส่วนส่งตรงมาที่ตา 
เราและส่วนอื่นสะท้อนลงบนพื้นที่กระจก ทําให้เกิดการสะท้อนไปมาภายในกล้องก่อนจะเข้ามาที่ 
ดวงตาของเรา  
 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงการสะท้อนภาพในกระจกระนาบ 
  
 

วิธีเกิดขึ้นของลวดลายในกล้องคาไลโดสโคปมีหลายแบบขึ้นอยู่กับองศาของกระจกสะท้อนซึ่งจะ 
สร้างภาพสะท้อนแบบเพิ่มขึ้นตามองศาของกระจก 

 
ภาพที่ 23 แสดงการสะท้อนภาพในกระจกระนาบ 2 ชิ้น 
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ภาพที่ 24 แสดงการสะท้อนภาพในกระจกในองศาที่แตกต่างกัน 

ที่มา  ภาพสะท้อนกระจก, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก angelgilding.com 
 

 
ภาพที่ 25 การจำลองการสะท้อนในคาไลโดสโคปมุม 60 องศา 

  

 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาไลโดสโคป 
 คาไลโดสโคปเพื่อการผ่อนคลาย 
 จากการวิจัยพบว่า คาไลโดสโคป สามารถคลายความเครียดได้ โดยใช้การเพ่งมอง จดจ่อ 
อยู่กับลวดลาย สีและรูปทรงภายใน ที่เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของผู้ดู ทําให้เกิดสมาธิ ทําให้ใจ 
สงบขึ้นและยังเพิ่มมุมมองแห่งการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับผู้ใช้งาน โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับ 
การหมุนของผู้ดู เมื่อมีการหมุน พลาสติกสีหรือลูกปัดภายในจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งในการ 
สะท้อนทุกๆด้าน 
 ในต้นปี 1990 ได้มีการให้ผู้บริหารโรงเรียน และนักจิตวิทยาทดลองนำคาไลโดสโคปไป 
ทดลองใช้กับเด็กในโรงเรียน พบว่าจากการเพ่งมองไปในกล้องคาไลโดสโคป 2 นาที สามารถ 
เพิ่มความสงบและสมาธิให้เด็กนาน 2 ชั่วโมงโดยวัดจากระดับความดันของเลือด, ระดับการ 
เต้นของหัวใจและระดับความตื่อนเต้นลดลงจนถึงสภาวะปกติในช่วงเวลานั้นๆ โดยสีที่ใช้ 
จะอยู่ในสีวรรณะเย็น เช่น สีน้ําเงิน เขียว ม่วง และสีพาสเทล  
 ลวดลายที่สามารถคลายความเครียดของคาไลโดสโคปยังถูกพบในลวดลายมันดาลาซึ่งเป็นรูป
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แบบการสะท้อนแบบกระจก 2 ชิ้น เป็นศิลปะที่ถูกใช้เพื่อการทําสมาธิและการผ่อนคลาย ในฝั่ง 
ตะวันออกและตะวันออกกลางเป็นเวลา 1,000 กว่าปี และยังพบรูปแบบเดียวกัน ในหน้าต่าง 
กระจกสี โรสวินโดว์ (Rose Windows) ในโบสถ์ยุคโกธิคแถบยุโรปอีกเช่นกัน  (Clark Marcia,  
2002) 

 

 
 

ภาพที่ 26 มันดาลาพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ของประเทศเนปาล 
ที่มา มันดาลา, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก htpp://en.wikipedia.org/wiki/Mandala 

 

 
 

ภาพที่ 27 หน้าต่างกระจกสีทรงกลม โรส วินโดว์ มหาวิหารสทราซบูร์ ฝรั่งเศส 
ที่มา โรส วินโดว์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_window 

 
 ไอแอมาสโคป (Iamascope)  
 ไอแอมาสโคป คือ สื่อศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Artwork) ที่ใช้สําหรับการโยคะ 
โดยประกอบไปด้วยเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกและเสียง เพื่อสร้างสรรค์ภาพและ 
เสียงที่มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยงานศิลปะถูกสร้างขึ้น จากผู้ใช้งานผ่านรูปแบบการสะท้อนแบบ 
คาไลโดสโคป ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ โดยมีความสัมพันธ์กับคาไลโดสโคปที่ฉายขึ้นบนกําแพง 
ขนาดใหญ่เมื่อผู้ใช้เคลื่อนไหวร่างกายภาพกราฟิกแบบคาไลโดสโคปที่ปรากฎบนจอก็จะสัมพันธ์กับ
การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ สร้างประสบการณ์ตอบสนองระหว่างภาพและผู้ใช้แบบทันที (Realtime) 
(James Gauthier and Patricia Smith, 2007) ซึ่งผลการวิจัยการสะท้อนรูปแบบคาไลโดสโคป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจใน สื่อศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Artwork) 
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ที่ใช้สําหรับการโยคะเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับการเล่นโยคะ 
ได้ 25% ยังไม่พอใจกับเสียงที่ไม่สัมพันธ์กับภาพที่ปรากฎ 75% พอใจเสียงกับภาพที่ปรากฎออกมา  
 

 
ภาพที่ 28 งานวิจัยสื่อศิลปะปฏิสัมพันธ์ ของ ซิดนีย์ เฟลส์ 

ที่มา สื่อศิลปะของซิดนีย์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
www.ece.ubc.ca/~hct/research/iamascope/index.html 

 
7. การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
 7.1 ความหมายของแบรนด์  
 วิทวัส ชัยปาณี (2548) สรุปเรื่องแบรนด์ ว่า “แบรนด์” คือ ทุกอย่างที่สินค้ามีทั้งหมด 
รวมทั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ผู้บริโภคมีกับสินค้าหรือตรานั้นๆและเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล 
(Personality) ความน่าเชื่อถือ (Trust / Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ 
(Stastus) ประสบการณ์ (Share Experience) และความสัมพันธ์ (Relationship) 
 สําหรับองค์ประกอบของแบรนด์ได้พิจารณาจากแนวคิดของ Kotler (1997) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 4 อย่างด้วยกัน คือ 
  1. Attributes คือ รูปร่าง ภายนอกที่ก่อให้เกิดการจดจํา 
  2. Benefits คือ คุณประโยชน์ของสินค้าและบริการนั้นๆ 
  3. Values คือ คุณค่าที่ก่อให้เกิดการภาคภูมิใจ 
  4. Personality คือ บุคลิกภาพ เช่น ใช้แล้วแสดงความเป็นวัยรุ่นใช้แล้วรู้สึกทันสมัย  
 Goslar (2003 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557, หน้า 13) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของแบรนด์ซึ่งถูกเรียกว่าหัวใจ โดยมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
  1) หน้าที่ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายถึงตัวสินค้าในแต่ละแบรนด์ 
และในบางครั้งก็สามารถสื่อด้วยอารมณ์ได้ดีอีกด้วย 
  2. ประสิทธิภาพ คือ สิ่งที่อธิบายถึงข้อแตกต่างที่ไม่ใช่เพียงผิวเผินแต่เป็นสิ่งที่จับต้อง 
และเปรียบเทียบได้ 
  3. บุคลิกลักษณะ คือ ลักษณะของแบรนด์ที่สะท้อนตัวตยของผู้ใช้แบรนด์นั้น 
  4. คุณค่าที่แท้จริง เป็นคุณที่สามารถสั่งสมและเพิ่มค่าได้ในระยะยาว 
  
  



 

 

29 

29 

 
 7.2 การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า 
 ความหมายของอัตลักษณ์ (Identiy) 
 ในพจนานุกรมภาษาไทย - อังกฤษ หรือพจนานุกรม อังกฤษ - ไทย เรียบเรียงโดย วิทย์ 
เที่ยงบูรณะธรรม ได้ให้คําแปลของ “Identity” ว่า “เอกลักษณ์” ซึ่งมีความหมายตรงกับคําว่า 
“Identity” (ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และพนมพร จันทรปัญญา, การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ในระดับอุดมศึกษา, Panyapiwat Journal, 2015)  
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2542 : 1-2 อ้างถึงใน ฤดี นิยมรัตน์, 2551 : 4) กล่าวว่า “อัตลักษณ์” 
หมายถึง สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเราหรือพวกเราแตกต่างจากเขาหรือคนอื่น อัตลักษณ์ไม่จําเป็นต้องมีหนึ่ง 
เดียวแต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบเข้าเป็นตัวเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ 
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม (Social - Constructed) อัตลักษณ์จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการสร้าง 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพวกเราหรือคนอื่น 
 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) อ้างถึง Kathryn Woodward (1997) อัตลักษณ์คือสิ่งที่ทําให้เรา 
รับรู้ตนเองว่าเราคือใครและเราดําเนินความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตัวเราอยู่ 
อย่างไร อัตลักษณ์คือสิ่งที่กําหนดทางเดินให้กับเรา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเราและ 
ใครแตกต่างจากเรา (วรารักษ์ ศรีกัณฑา, 2555)  
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าอัตลักษณ์คือ รูปแบบ ลักษณะเฉพาะที่สร้างความแตกต่าง 
จากบุคคล สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อแยกแยะความแตกต่างของสิ่งนั้น  
  
 7.3 การออกแบบสัญลักษณ์ และเครื่องหมาย  
 การออกแบบแสดงการสื่อความหมายให้รับรู้ด้วยกันในสังคม โดยเป็นการสื่อความหมาย 
ที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิดที่แฝงไว้ในรูปแบบ ไม่ใช่ภาษาหรือภาพที่แสดงเป้าหมายไว้ตรงๆ 
ผู้ที่จะทําความเข้าใจกับการสื่อความหมายนั้นอาจจะต้องพบเห็นบ่อยๆหรื เรียนรู้จากประสบการณ์ 
ในระดับหนึ่งจึงจะสื่อความหมายกันได้ดี (สุธี โส้ปะหลาง, 2555) งานออกแบบสื่อความหมายตามที่ 
กล่าวนี้ มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
 เครื่องหมาย (Sign) เป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่การออกแบบมานุษยวิทยาและจิตวิทยา 
เครื่องหมายถูกแยกออกเป็นหลายลักษณะ คือ 
  1.1 เครื่องหมายสัญลักษณ์ (Symbol) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีตัวอักษรใช้แสดง บริษัท  
 ห้างร้าน สถาบัน มีลักษณะกลมกลืนเป็นเอกภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 29 ตัวอย่างเครื่องหมายสัญลักษณ์ 
ที่มา  โกสุม สายใจ. (2540). สีและการใช้สี. กรุงเทพฯ : สายใจพรินติ้ง 
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1.2 เครื่องหมายภาพ (Pictograph) ภาพแสดงใช้เป็นสัญลักษณ์ทางสาธารณะ 
ประโยชน์ใช้แก้ปัญหาอุปสรรคในด้านสื่อความเข้าใจทางภาษาหรือตัวอักษร ในด้านบอก 
ทิศทาง ยานพาหนะความปลอดภัย ควรมีลักษณะเป็นสากล เข้าใจง่าย และไม่สับสน 
สําหรับทางด้าน วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
 

 
 

ภาพที่ 30 ตัวอย่างเครื่องหมายภาพ 
ที่มา  ทองเจือ เขียดทอง. (2540). การใช้สัญลักษณ์. ธนบุรี : สถาบันราชภัฎธนบุรี 

 
1.3 เครื่องหมายอักษร (Letter Mark) จะแสดงตัวอักษรย่อในลักษณะเป็นตัวย่อ 
ที่ไม่อ่านออกเสียงเป็นคํา ส่วนมากจะใช้เป็นเครื่องหมาย บริษัทห้างร้าน นิยมออก 
แบบให้เป็นตัวอักษรที่เด่นชัด 
 

 
 

ภาพที่ 31 ตัวอย่างเครื่องหมายอักษร 
      ที่มา  โกสุม สายใจ. (2540). สีและการใช้สี. กรุงเทพฯ : สายใจพรินติ้ง 

 
1.4 เครื่องหมายภาษา (Logo) แสดงภาษาตัวอักษรที่เป็นคําอ่านออกเสียงเป็นคํา 
ตามความต้องการของผู้ถือสิทธิ์ ใช้แสดงบริษัท ห้างร้านหรือเป็นตรา ลักษณะที่สําคัญคือ  
อ่านได้เอกภาพเด่นชัด 
 

 
 

ภาพที่ 32 ตัวอย่างเครื่องหมายภาษา  
ที่มา  ทองเจือ เขียดทอง. (2540). การใช้สัญลักษณ์. ธนบุรี : สถาบันราชภัฎธนบุรี 

 
 1.5 เครื่องหมายผสม (Combination Mark) เมื่อออกแบบสัญลักษณ์ และ 
 เครื่องหมายภาษาเข้าไว้ด้วยกัน บางครั้งมีความสัมพันธ์ระหว่างภาพและตัวอักษร 
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ภาพที่ 33 ตัวอย่างเครื่องหมายผสม 

ที่มา  โกสุม สายใจ. (2540). สีและการใช้สี. กรุงเทพฯ : สายใจพรินติ้ง 

 
 1.6 เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียน 
 ถือลิขสิทธิ์เป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามกฏหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 

 
ภาพที่ 34 ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า 

ที่มา  ทองเจือ เขียดทอง. (2540). การใช้สัญลักษณ์. ธนบุรี : สถาบันราชภัฎธนบุรี 
 

7.4 คุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่ดี 
  ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องหมายที่ดี ควรที่จะมีการกําหนดกรอบลักษณะของ 
เครื่องหมายที่ดี โดยคูวายามะ (Kuwayama,1973) ได้เสนอไว้ 8 หัวข้อ คือ ความหมาย ความ 
ร่วมสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเป็นเอกลักษณ์ ความเรียบง่าย ความเป็นสากล ความเหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมาย ทองเจือ เขียดทอง (2535) อธิบายไว้โดยปรับพัฒนามาจาก กุวายามะ ดังนี้ 
  1. ความหมาย (Meaning) สัญลักษณ์ควรมีความหมายหรือเนื้อหาและผู้บริโภคเข้าใจ  
  หรือรู้สึกที่ได้จากภาพที่ปรากฎสามารถสื่อถึงวัตถุประสงค์หรือกิจการของบริษัท   
  หน่วยงาน หรือสินค้าได้ 
  2. ความเหมาะสมกับสื่อ (Suitability to media) หมายถึง ความงาม ความลงตัว  

 ความเป็นไปได้ที่จะใช้กับสื่อนั้นๆ เพราะสัญลักษณ์บางอย่างอาจดูดีเมื่ออยู่บนกล่อง 
 สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เหมาะสมกับการทําป้ายนีออน ดังนั้นต้องพิจารณาเครื่อง 
 หมายว่าใช้สื่อสําคัญที่สุดแบบไหนแล้วเลือกให้เหมาะสม ข้อสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  
 ความเหมาะสมเมื่อใช้ในขนาดย่อขยายต่างกัน และสุดท้ายต้องพิจารณาถึงผลการสื่อ 
 ความหมายเมื่อนําไปใช้กับสื่อหลักและรองหลายสื่อ 
3. ความร่วมสมัย (Contemporaneity) หมายความว่าสามารถเข้าถึงคนในสมัย 
 นั้นๆได้คือ มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สัญลักษณ์ที่ดีควรมีอายุการใช้งานยาวนานเช่น  
 5-10 ปี ก็ยังคงดูทันสมัยอยู่อาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ 
 สามารถสะท้อนถึงรสนิยมของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง 
4. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) รูปแบบของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายควรให้คนมอง 
แล้วเกิดความศรัทธา น่าเชื่อถือ เช่นเครื่องหมายการค้าของอาหาร เมื่อดูแล้วจะต้องไม่ก่อ 
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ให้เกิดความรู้สึกว่าเมื่อรับประทานแล้วอาจเป็นอันตราย เครื่องหมายธนาคาร หมู่บ้าน  
บริษัทขนส่ง ฯลฯ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เช่น ตราธนาคารมักจะมี 
ลักษณะของความมั่นคง จึงใช้ฐานสามเหลี่ยม เป็นต้น 
5. ความเป็นเอกลักษณ์ (Distinctiveness) นั่นคือ นักออกแบบจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ 
แปลกใหม่ไม่ซ้ําแบบใคร คือ มีความแตกต่างไปจากเครื่องหมายของหน่วยงาน สินค้าอื่น  
ในธุรกิจประเภทเดียวกันการมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวจะทําให้เกิดความฉงนสนใจได้ดีก 
ว่าและมีความชัดเจนในการที่จะสื่อสารถึงวัตถุประสงค์หรือกิจการของบริษัทที่จะบอก 
กล่าว 
6. ความเรียบง่าย (Simplification) หมายถึง การออกแบบตัดทอนให้เหลือน้อย 
เรียบร้อย ไม่รกรุงรังจะสามารถสร้างความประทับใจและสร้างความทรงจําได้ดี 
ในการออกแบบ  
7. ความเป็นสากล (Regionality) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบให้เครื่อง 
หมายสื่อสารได้กับคนทั่วไป ดังนั้นเครื่องหมายหนึ่งแบบจะสามารถใช้ได้ทุกประเภทแม้จะ 
แตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนาก็ตามหรือแม้ในประเทศเดียวกัน คนละภาคก็ 
สามารถสื่อสารเข้าใจและที่สาคัญคือเครื่องหมายในสาธารณะจะต้องมีความเป็นสากลด้ว 
8. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ 
บริโภคเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งแบบอย่าง (Style) ระดับการสื่อความหมายเข้าใจยากง่าย 
กับกลุ่มสูงกลุ่มต่ํา และต้องคํานึงถึงสถานภาพของบริษัท หรือสถานที่นั้นๆ ด้วยเครื่อง 
หมายที่ดีจะต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค คือจะต้องมีระดับความเป็นนามธรรมที่ตรง 
ตามกลุ่มเป้าหมาย ( วิมลฑา ศิริระเวทย์กุล, 2555)   

 
ส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์เพื่อขับเคลื่อนคุณค่าของตรา (Brand elements  
for driving brand equity) 
 นักการตลาดจะสร้างคุณค่าตราด้วยการสร้างโครงสร้างความรู้ในตราให้กับผู้บริโภค 
อย่างถูกต้อง โดยมีปัจจัยดังนี้ (Kotler and Keller, 2009:286-287) 
 1. การเลือกส่วนประกอบของตรา (Choosing band elements) ส่วนประกอบของตรา 
(Brand elements) เป็นเครื่องมือในการสร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อกําหนดเอกลักษณ์และความ 
แตกต่างในตรา ตราที่แข็งแกร่งจะใช้ส่วนประกอบจํานวนมากเพื่อสร้างคุณค่าตรา 
  1.1 เกณฑ์ในการเลือกส่วนประกอบของตรา (Brand element choice criteria)  
  มีดังนี้ คือจดจําได้ง่าย (Memorable) ชื่อตราที่สั้นจะช่วยให้เกิดการซื้อได้ง่าย เพราะ 

ผู้บริโภคจําได้ มีความหมายสําคัญ (Meaningful) ตราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ 
ผลิตภัณฑ์และเสนอสิ่งที่มีคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ เป็นที่ชื่นชอบ (Likeability) เป็น 
ส่วนประกอบของตราซึ่งแสดงถึงสุนรียภาพ ต่อผู้บริโภคผ่านทาง ประสาทสัมผัสทั้ง 5  
เพื่อกระตุ้นทําให้ผู้บริโภคชอบ หรือพอใจ สามารถ ถ่ายโอนได้ (Tranferable) สามารถใช้ 
แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในรายการสินค้าเดียวกัน หรือต่างรายการกันได้ ตลอดจน 
เพิ่มคุณค่าตราข้ามขอบเขตภูมิศาสตร์ และส่วนตลาด สามารถปรับปรุงได้  
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(Adaptable) และทําให้ทันสมัยขึ้นได้ ปกป้องได้ (Protectable) ส่วนประกอบ 
ควรได้รับการปกป้องตามกฎหมายจากคู่แข่งขันและเลียนแบบได้ยาก ตลอดจนรักษา 
สิทธิ์ครอบครองเครื่องหมายการค้า และไม่ให้กลายเป็นชื่อทั่วไป (Gneric names) เช่น  
แฟ้บ, Xerox เปน็ต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณ, 2552) 

  
1.2 การพัฒนาส่วนประกอบตรา (Developing brand elements) ในการสร้างตรา  
จะมีทางเลือกส่วนประกอบตราที่ทําให้เกิดเอกลักษณ์ ดังนี้ 
  1.2.1 ชื่อตรา (Brand name) การเลือกชื่อตรานั้นบริษัทจะต้องหารายชื่อ   

  ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มีการอภิปราย และคัดเลือกให้เหลือเพียง 2-3 ชื่อ    
  จากนั้นนํามาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสรุปทางเลือกสุดท้าย ในปัจจุบันบริษัท   
  ต่างๆจะมีการจ้างบริษัทวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาและทดสอบชื่อบริษัทเหล่านี้จะใช้   
  การระดมความคิด และใช้ฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ วิธีตั้งชื่อด้วยการใช้การวิจัย   
  ประกอบด้วย การทดสอบความสัมพันธ์ (Association tests) เป็นการดู     
  ภาพพจน์ที่มาจากจิตใจผู้บริโภค การทดสอบการเรียนรู้ (Learning tests) เป็นการ  
  พิจารณาความง่ายในการสะกดชื่อ ซึ่งจะมีคําที่ชี้นําให้ผู้บริโภคระลึกได้ หรือจําได้   
  การทดสอบความชอบ (Preference tests) เป็นการพิจารณาว่าชื่อใดที่ผู้บริโภค   
  ชอบ ซึ่งบริษัทต้องพิจารณาเพื่อให้แนใจในชื่อที่เลือก 

  1.2.2 สโลแกน (Slogans) เป็นข้อความสั้นๆ ที่ให้ความหมายต่อการสร้างคุณค่า  
  ตรา สโลแกนสามารถทําให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตรานั้นทําอะไรเป็นพิเศษ  
  และสามารถแปลความหมายโปรแกรมการตลาดได้ 

 
8. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ข้าพเจ้าได้ศึกษา ในหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เอก ประยกต์ศิลป์ศึกษา ในวิชา ศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอย (Funtional Art) ได้ผลักดันให้ 
ข้าพเจ้ารู้สึก และใช้ความรู้สึกหยิบเอาวัสดุ หรือเทคนิคนั้นๆมาใช้ โดยข้าพเจ้าได้เลือก “แสงส”ี 
มาเป็นเทคนิคหลักในการสร้างงาน โดยข้าพเจ้าสนใจการเปลี่ยนแปลงของสีสิ่งพิมพ์ตามแสงที่ 
ตกกระทบทําให้เกิดรูปแบบการดูดซับ ผลักออก และปล่อยผ่านของสี ที่น่าสนใจจึงนํามาซึ่ง 
การสร้างงาน โดยตามการพัฒนาชิ้นงานเป็น ดังนี้  
 1. แบบร่างขั้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากการมีชีวิต และความตาย โดยใช้การพิมพ์ 
ผสมกับวัสดุอะคริลิค เล่นกับแสงไฟ แอลอีดี โดยให้ค่าสีเขียว แทนความงามของการมีชีวิต และค่า 
สีแดงแทนความตาย เมื่อเปิดไฟสีเขียวจะปรากฎภาพของคนที่มีชีวิต แต่เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง 
ภาพนั้นจะเปลี่ยนเป็นรูปหัวกะโหลกซึ่งแสดงถึงความตาย 
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ภาพที่ 35 งานวิชาศิลปะเพื่อประโยชนใ์ช้สอย แบบร่างขั้นที่ 1  

  
 2. การพัฒนาแนวคิด แบบร่างขั้นที่ 2 จากคําแนะนําของอาจารย์ประจําวิชาให้เพิ่มเติม 
การใช้งานที่สัมพันธ์กับแนวคิด จึงพัฒนาแบบมาเป็นตู้ยา ที่แสดงศักยภาพของยาที่สามารถรักษา 
เปลี่ยนคนป่วยให้ดีขึ้นได้ และยังแทรกซึมไปในร่างกาย ถึงอวัยวะภายในแต่เราไม่มีวันเห็น โดย 
ใช้การซ้อนกันของกราฟิก 3 ชั้น ด้วยลวดลายที่ต่างกัน คือ ชั้นของกระดูก, ชั้นของเครื่องใน และ 
ชั้นของเส้นเลือด โดยจะแสดงผลตามค่าสี 

 

 
 

ภาพที่ 36 งานวิชาศิลปะเพื่อประโยชนใ์ช้สอย แบบร่างขั้นที่ 2  
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

  
 3. แบบร่างขั้นสุดท้าย จากคําแนะนําของอาจารย์ประจําวิชา ให้เพิ่มเติมการใช้งานที่สัมพันธ์ 
กับแนวคิดมากยิ่งขึ้น มีเรื่องการใช้งานได้จริง แรงบันดาลใจต้องการแสดงความรู้สึกไม่แน่ใจถึงเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงของชีวิต แสดงความไม่แน่นอนของการมีชีวิตอยู่ โดยใช้เทคนิคของแสงสี และสิ่ง 
พิมพ์ซึ่งมีการทดลองใช้วัสดุอะคริลิคแบบโปร่งแสง และการวาดด้วยปากกาเรืองแสง อีกทั้งมีการ 
พัฒนารูปแบบกราฟิกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนนําเสนอผลงาน 
 ทั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิธีคิดเกี่ยวกับ ศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอย (Funtional Art) มากขึ้น 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวัสดุอะคริลิค แหล่งวัสดุ และมีความสนใจในศิลปะ “แสงส”ีมากขึ้น 
รวมถึงทําให้มองเห็นความเป็นไปได้ของการออกแบบให้ได้ผลเชื่อมโยงกับงานศิลปะ”แสงส”ีที่ 
ข้าพเจ้าชื่นชอบอีกด้วย 
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ภาพที่ 37 งานวิชาศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอย แบบร่างขั้นสุดท้าย  
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 
9. แนวคิดสู่งานศิลปะแสงสี 
 แนวคิดเรื่องการสร้างสรรค์แสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกนั้นแสดงผ่านรูปแบบเปลี่ยนแปลง 
ของของสีแสง (Additive Color) ที่ตกกระทบลงบนสีของสิ่งพิมพ์ (Subtractive Color) โดยเน้น 
ไปที่ความรู้สึกที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 2 ค่าสีซึ่งเกิดจากการหาความเป็นไปได้ของค่าสี 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 9.1 ค่าสีของแสงสี (Additive Color Values) การกําหนดค่าสีของแสงผ่านหลอดไฟ แอล 
อี ดี  ในโหมดสี 8 บิต ค่าสีฐาน 16 มีค่าตัวเลขอยู่ 0 -225 โดยใช้ค่าสีลําดับที่ 1 และ 2 ในการหา 
ความเป็นไปได้ ได้แก่ สีแดง สีชมพูเข้ม สีน้ําเงิน สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือโดยกําหนดรูปแบบการ 
เปลี่ยนแปลงของสีเป็นไล่สีต่อเนื่อง (Fade) เพื่อสร้างความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนขึ้น  

 
ภาพที่ 38 ภาพแสดงชุดสีของแสง ในชุดสีลําดับที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าชุดสีของแสง ในชุดสีลําดับที่ 1 และ 2 
  

 
 9.2 ค่าสีของสีสิ่งพิมพ์ (Subtractive Color Values) การกําหนดค่าสีสิ่งพิมพ์ มีค่าตัวเลข 
อยู่ 0 -100 โดยใช้ค่าสีลําดับที่ 1 เท่านั้นในการหาความเป็นไปได้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ของสี มากที่สุด ได้แก่ สีฟ้า สีชมพูเข้ม และสีเหลือง โดยกําหนดรูปแบบของสีสิ่งพิมพ์เป็นแบบ 
ไล่สีต่อเนื่อง (Fade)  เพื่อสร้างความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงชุดสีสิ่งพิมพ์ในชุดสีลําดับที่ 1 และ 2 
  
 

 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงชุดสีสิ่งพิมพ์ในชุดสีลําดับที่ 1 และ 2 
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 หลังจากนั้นนําค่าสีของแสงและค่าสีของสิ่งพิมพ์ที่เลือกมามาสร้ฎางตารางเมทริกซ์เพื่อหาความเ
ป็นไปได้ของสีที่จะเกิดขึ้น และแสดงทรรศนะของความรู้สึกที่มีต่อสีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ 
สัญลักษณ์วงกลมแทนสีของแสง และสัญลักษณ์หกเหลี่ยมแทนสีของสิ่งพิมพ์ 

 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพรูปแบบสีของแสง และสีของสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในตารางเมทริกซ์ 
  
 

 
 

ตารางที่ 3 ตารางผลลัพท์ของสีของแสง และสีสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในตารางเมทริกซ์ 
  

 
 9.3 เวลา (Timing) ผลลัพท์ของสีที่ได้แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสีจากสีหนึ่ง 
ไปยังอีกสีหนึ่งแล้ววนกลับมา (Looping) ทั้งนี้จําต้องมีปัจจัยของเวลามาเกี่ยวข้องด้วย 
โดยการทดลองนี้กําหนดขอบเขตเวลาของการเปลี่ยนแปลงของสีแสงไว้ 5 ช่วงเวลา คือ 0.5 วินาที, 
1 วินาที, 3 วินาที, 5 วินาที และ 10 วินาที โดยผลของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาดังกล่าว มีผล 
ต่อความรู้สึก ดังนี้ 

 
ภาพที่ 41 ตัวอย่างกราฟิกแทนค่าสีรหัส YR-CM ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงสีที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อความรู้สึกตามช่วงเวลา 
 

 

 9.4 สีและแสงที่ส่งผลต่อความรู้สึก จากตารางเมทริกซ์ได้รูปแบบการไล่สีจํานวน 18 ชุดสี 
หลัง จากนั้นนําสิ่งที่เห็นมาบรรยาย และวิเคราะห์ความรู้สึก ได้ข้อมูลดังนี้ 
  

 
 

ภาพที่ 42 ภาพรูปแบบความเป็นไปได้การไล่สีจํานวน 18 ชุดสี  
  

เวลา สิ่งที่เห็น ความรู้สึก 

0.5 วินาที เปลี่ยนแปลงกระทันหัน ไม่สามารถระบุสีได้ รวดเร็ว สับสน วุ่นวาย ยุ่งเหยิง จับทิศทางไม่ได้ ไม่เป็นมิตร 
มีพิษ อันตราย 

1 วินาที รวดเร็ว มองตามสีไม่ทัน รวดเร็ว กระแสน้ําไหล ความเร็ว เส้นรถวิ่ง ไม่เป็นมิตร 

3 วินาที สีมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นระบุสีที่เหลี่ยนได้ มองเห็น การเปลี่ยนแปลง เพลิดเพลิน สนุก 

5 วินาที สีมีการเปลี่ยนช้าลง เคว้งคว้าง สงบ ทะเลลึก ไร้เพื่อน เหงา ก้อนเมฆลอย 

10 วินาที สีมีการเปลี่ยนช้าที่สุด เหมือนมีเพียงสีเดียว เอื่อย ง่วง เบา ไม่มีแรง อ่อนแรง นิ่ง ท้อแท้ สิ้นหวัง 
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ภาพที่ 42 ภาพรูปแบบความเป็นไปได้การไล่สีจํานวน 18 ชุดสี (ต่อ) 

  

 
 

ชุดสีชุดที่ 1 รหัส YR-CM 

 
ภาพที่ 43 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 1 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีเขียว สีลําดับที่สอง คือสีน้ําตาล สีสุดท้ายคือ 
สีแดง ตามลําดับ น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่เท่ากัน โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีคู่ตรงกันข้าม 
โดยมีสีแดงกินพื้นที่เวลามากที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน เร็วในช่วงต้น ชลอการเปลี่ยน 
แปลงในช่วงท้าย 
 ความรู้สึก (Analytical) สีคู่ตรงข้ามให้ความรู้สึกขัดแย้ง สับสน มีการเปลี่ยนแปลงแบบ 
กระทันหัน พื้นที่สีแดงให้ความรู้สึกร้อน เกี้ยวกราด มุ่งมั่น แข็งกร้าว แต่แฝงความไม่แน่ใจ น้ําหนัก 
สีที่เท่ากันให้ความรู้สึกฉงนสงสัย แปลกใจ ความไม่มั่นใจ 
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ชุดสีชุดที่ 2 รหัส YR-MY 

 
ภาพที่ 44 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 2 

  

  
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีแดง สีลําดับที่สองคือสีส้ม สีสุดท้ายคือสีส้ม 
เข้มตามลําดับ น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่เท่ากัน ภาพรวมของชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดย 
สีแดงกินพื้นที่เวลามากที่สุด กลุ่มสีอยู่ในสีโทนร้อนมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสีไม่มาก 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสีโทน 
ร้อนให้ความรู้สึกตึงเครียด ความทะยานอยาก พลัง อํานาจ กิเลส น้ําหนักสีที่ใกล้เคียงกัน ให้ความ 
รู้สึกนิ่ง เฉย แต่ภาพรวมอยู่ในโทนร้อนทําให้รู้สึกถึงพลังภายใน อํานาจ ความทะเยอทะยาน 

 
ชุดสีชุดที่ 3 รหัส YR-YC 

 
 

ภาพที่ 45 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 3 
  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีเหลือง สีลําดับที่สองคือสีเขียว สีสุดท้ายคือ 
สีเขียวเข้มตามลําดับ น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ต่างกันจากสว่างไปสู่สีมืด โดยภาพรวมของ 
ชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสีโทน 
เย็นให้ความรู้สึกสงบ ความหวัง การเก็บตัว สมาธิ มีการเคลื่อนตัวจากสีสว่างไปหาสีมืด ให้ 
ความรู้สึกเก็บตัว พื้นที่ปลอดภัย สงบ สมาธิ จําศีล 
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ชุดสีชุดที่ 4 รหัส RM-CM 

 
ภาพที่ 46 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 4 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีม่วงเข้ม สีลําดับที่สองคือสีม่วงอมชมพู สีสุด 
ท้ายคือสีชมพูอ่อนตามลําดับ กลุ่มสีอยู่ในสีโทนเย็น น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ต่างกัน 
จากสีมืดไปสู่สีสว่าง โดยภาพรวมของชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการ 
เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
ภาพรวมเป็นสีโทนเย็นให้ความรู้สึกถึงมนตรา เสน่ห์ เวทมนต์ มีความลึกลับ 
มีการเคลื่อนตัวจากน้ําหนักสีมืดไปหาสีสว่างให้ความรู้สึก คลายตัว ความเป็นได้ ทางสว่าง คลี่คลาย 
มีความหวัง  

 
ชุดสีชุดที่ 5 รหัส RM-MY 

 
ภาพที่ 47  รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 5 

  

  
บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีแดงส้ม สีลําดับที่สองคือสีชมพู สีสุดท้ายคือ 

สีส้มตามลําดับ ภาพรวมของชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแดงกินพื้นที่เวลามากที่สุด กลุ่มสีอยู่ในสี 
โทนร้อน มีลุ่มสีอยู่ในสีโทนร้อนมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสีไม่มาก 
 ความรู้สึก (Analytical) มีการเคลื่นตัวของค่าสีไปหาคู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว 
ต่อเนื่องแบบช้า  ภาพรวมเป็นสีโทนร้อนให้ความรู้สึกกระตือรือร้น ความทะยานอยาก พลังภายใน 
น้ําหนักสีที่ใกล้เคียงกันให้ความรู้สึกเคลื่อนตัวช้าๆ แต่ภาพรวมอยู่ในโทนร้อนทําให้รู้สึกถึงพลัง 
ภายใน อำนาจ ความทะเยอทะยานภายใน 
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ชุดสีชุดที่ 6 รหัส RM-YC 

 
ภาพที่ 48 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 6 

          

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีแดงส้ม สีลําดับที่สองคือสีม่วง สีสุดท้ายคือ 
สีน้ําเงินตามลําดับ ชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีคู่ตรงกันข้าม ทั้งสองสีเป็นคู่สีปฐมภูมิ 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีตรงกันข้ามแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีการ 
เปลี่ยนแปลงของสีปฐมภูมิจากสีโทนร้อนไปสีโทนเย็นแบบกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงไปสู่สีตรง 
ข้ามให้ความรู้สึกกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุทะลุ กล้าได้กล้าเสีย เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันให้อารมณ์ 
ความรู้สึกไร้เหตุผล รู้สึกสับสน ไม่มั่นคง 

  
ชุดสีชุดที่ 7 รหัส MB-CM 

 
ภาพที่ 49 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 7 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีน้ําเงิน สีลําดับที่สองคือสีชมพูอมม่วง สีสุดท้าย 
คือสีม่วงเข้มตามลําดับ กลุ่มสีอยู่ในสีโทนเย็น น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ต่างกัน โดยภาพ 
รวมของชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน  
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวแบบสลับขึ้นลง ภาพรวมเป็น 
สีโทนเย็นให้ความรู้สึกถึงความหวัง ความไม่มั่นคง ความหลงไหล กิเลส ตัณหา มีการเคลื่อนตัวจาก 
สีสว่างไปหาสีมืดให้ความรู้สึกเก็บตัว มนตรา ลึกลับ เวทมนต์  
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ชุดสีชุดที่ 8 รหัส MB-MY 

 
ภาพที่ 50 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 8 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีชมพู สีลําดับที่สองคือสีชมพูเข้ม สีสุดท้ายคือ 
สีชมพ ูดำตามลําดับ น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ต่างกันจากสว่างไปสู่สีมืด โดยภาพรวม 
ของชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน  
 ความรู้สึก (Analytical)  คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสีโทน 
เย็นให้ความรู้สึกสงบ ความเหงา การเก็บตัว มีการเคลื่อนตัวจากสีสว่างไปหาสีมืดให้ความรู้สึก 
เก็บตัว พื้นที่ซ่อนตัว เสน่ห์และความลึกลับภายใน  

 
ชุดสีชุดที่ 9 รหัส MB-YC 

 
ภาพที่ 51 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 9 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีแดงส้ม สีลําดับที่สองคือสีม่วง สีสุดท้ายคือ 
สีน้ําเงินตามลําดับ ชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีคู่ตรงกันข้าม ทั้งสองสีเป็นคู่สีปฐมภูมิ 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีตรงกันข้ามแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยน 
แปลงของสีปฐมภูมิจากสีโทนร้อนไปสีโทนเย็นแบบกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงไปสู่สีตรงข้าม ให้ 
ความรู้สึกกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุทะลุ กล้าได้กล้าเสีย เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน ให้อารมณ์ 
ความรู้สึกไร้เหตุผล รู้สึกสับสน ไม่มั่นคง 
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ชุดสีชุดที่ 10 รหัส BC-CM 

 
ภาพที่ 52 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 10 

  

  
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีน้ําเงิน สีสุดท้ายคือสีน้ําเงินเข้มตามลําดับ 
น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ไกล้เคียงกันจากสว่างไปสีมืด ภาพรวมเป็นสีโทนเย็น 
โดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน  
 ความรู้สึก (Analytical)  คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสีโทน 
เย็นให้ความรู้สึกสงบ ความเหงา การเก็บตัว มีการเคลื่อนตัวจากสีสว่างไปหาสีมืดให้ความรู้สึก 
เก็บตัว พื้นที่ซ่อนตัว เสน่ห์และความลึกลับภายใน  
 

ชุดสีชุดที่ 11 รหัส BC-MY 

 
        ภาพที่ 53 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 11 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีน้ําเงิน สีลําดับที่สองคือสีน้ําเงินเขียว สีสุดท้าย 
คือสีเขียวตามลําดับ ชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีโทนเย็น น้ําหนักสีเปลี่ยนจากสีมืดไปสู่สีสว่าง 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงและอยู่ในสีโทนเย็นแสดงความรู้สึกสงบนิ่ง เยือกเย็น 
เย็นชา มีการเคลื่อนตัวจากน้ําหนักสีมืดไปหาสีสว่างให้ความรู้สึก คลายตัว ผ่อนคลาย ความเป็นได้ 
ทางสว่าง คลี่คลาย มีความหวัง มีเหตุมีผล 
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       ชุดสีชุดที่ 12 รหัส BC-YC 

 
ภาพที่ 54 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 12 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีแดงส้ม สีลําดับที่สองคือสีม่วง สีสุดท้ายคือ 
สีน้ําเงิน ตามลําดับ ชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีคู่ตรงกันข้าม ทั้งสองสีเป็นคู่สีปฐมภูมิ 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีตรงกันข้ามแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยน 
แปลงของสีปฐมภูมิจากสีโทนร้อนไปสีโทนเย็นแบบกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงไปสู่สีตรงข้ามให้ 
ความรู้สึกกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว มุทะลุ กล้าได้กล้าเสีย เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน ให้อารมณ์ความ 
รู้สึกไร้เหตุผล รู้สึกสับสน ไม่มั่นคง 
 

ชุดสีชุดที่ 13 รหัส BC-YC 

 
ภาพที่ 55 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 13 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีน้ําเงิน สีสุดท้ายคือสีน้ําเงินเข้มตามลําดับ 
น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ไกล้เคียงกันจากสว่างไปสีมืด ภาพรวมเป็นสีโทนเย็น โดยสีแต่ละ 
สีกิน พื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน  
 ความรู้สึก (Analytical)  คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสีโทน 
เย็นให้ความรู้สึกสงบ ความเหงา การเก็บตัว มีการเคลื่อนตัวจากสีสว่างไปหาสีมืดให้ความรู้สึก 
เก็บตัว พื้นที่ซ่อนตัว เสน่ห์และความลึกลับภายใน 
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ชุดสีชุดที่ 14 รหัส CG-MY 

 
ภาพที่ 56 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 14 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีน้ําเงิน สีลําดับที่สองคือสีน้ําเงินเขียว สีสุดท้าย 
คือสีเขียวตามลําดับ ชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียง โดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้ 
เคียงกัน โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีโทนเย็น น้ําหนักสีเปลี่ยนจากสีมืดไปสู่สีสว่าง 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงและอยู่ในสีโทนเย็นแสดงความรู้สึกสงบนิ่ง เยือกเย็น 
เย็นชา มีการเคลื่อนตัวจากน้ําหนักสีมืดไปหาสีสว่างให้ความรู้สึก คลายตัว ผ่อนคลาย ความเป็นได้ 
ทางสว่าง คลี่คลาย มีความหวัง มีเหตุมีผล 

 
ชุดสีชุดที่ 15 รหัส CG-YC 

 
ภาพที่ 57 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 15 

  

  
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีเหลือง สีลําดับที่สองคือสีฟ้าเขียว สีสุดท้าย 
คือสีฟ้าตามลําดับ โดยมีสีฟ้ากินพื้นที่เวลามากที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน เร็วใน 
ช่วงต้น ชลอการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้าย น้ําหนักสีไกล้เคียงกันอยู่ในสีโทนเย็น 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงและอยู่ในสีโทนเย็นแสดงความรู้สึกสดชื่น ร่าเริงแจ่มใส 
ผ่อนคลาย โอกาส ความหวัง อากาศปลอดโปร่ง มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน ในช่วงแรก ให้ 
ความรู้สึก ตื่นตัว กระฉับกระเฉง  
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ชุดสีชุดที่ 16 รหัส GY-CM 

 
ภาพที่ 58 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 16 

  
 

 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีเขียว สีลําดับที่สอง คือสีน้ําตาล สีสุดท้ายคือ 
สีแดง ตามลําดับ น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่เท่ากัน โดยภาพรวมของชุดสีเป็นสีคู่ตรงกันข้าม 
โดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน 
 ความรู้สึก (Analytical) สีคู่ตรงข้ามให้ความรู้สึกขัดแย้ง สับสน มีการเปลี่ยนแปลงแบบ 
สม่ําเสมอ พื้นที่สีแดงให้ความรู้สึกร้อน มุ่งมั่น แข็งกร้าว แต่การข้ามมาในสีเขียว ซึ่งเป็นคู่ตรงข้าม 
แฝงความไม่แน่ใจ สับสน น้ําหนักสีที่เท่ากันให้ความรู้สึกฉงนสงสัย แปลกใจ ความไม่มั่นใจ 
 
  

         ชุดสีชุดที่ 17 รหัส RM-CM 

            
        ภาพที่ 59 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 17 

 
 

 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีน้ําตาลเข้ม สีลําดับที่สองคือสีน้ําตาลส้ม 
สีสุดท้ายคือสีส้มตามลําดับ กลุ่มสีอยู่ในสีโทนร้อน น้ําหนักสีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ต่างกันจาก 
สีมืดไปสู่สีสว่าง โดยภาพรวมของชุดสีเป็นคู่สีข้างเคียงโดยสีแต่ละสีกินพื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลง 
ใกล้เคียงกัน 
 ความรู้สึก (Analytical) คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสีโทน 
ร้อนให้ความรู้สึกการขับเคลื่อน ความเร่าร้อน ความพยายาม ความหวัง มานะ มีการเคลื่อนตัวจาก 
น้ําหนักสีมืดไปหาสีสว่างให้ความรู้สึก คลายตัว ความเป็นได้ ทางสว่าง คลี่คลาย มีความหวัง  
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ชุดสีชุดที่ 18 รหัส GY-YC 

 
ภาพที่ 60 รูปแบบสีแสงบนสีสิ่งพิมพ์ลําดับที่ 18 

  

 
 บรรยาย (Descriptive) สีที่ได้ในช่วงแรกคือสีเขียว สีสุดท้ายคือสีเขียวเข้มตามลําดับ น้ําหนัก 
สีเปลี่ยนไปในค่าน้ําหนักที่ไกล้เคียงกันจากสว่างไปสีมืด ภาพรวมเป็นสีโทนเย็น โดยสีแต่ละสีกิน 
พื้นที่เวลาในการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน  
 ความรู้สึก (Analytical)  คู่สีข้างเคียงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ภาพรวมเป็นสี 
โทนเย็นให้ความรู้สึกสงบ ความสมดุล ความสดชื่น การพักผ่อน การฟื้นคืน มีการเคลื่อนตัวจาก 
สีสว่างไปหาสีมืดให้ความรู้สึกปลอดภัย พื้นที่ซ่อนตัวแบบโปร่ง ผ่อนคลาย 
  
 9.5 รูปร่าง และลวดลาย (shape and patterns) มีการใช้รูปร่างมีลักษณะ2 มิติ 
โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ  
  9.5.1 รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  
  9.5.2 รูปร่างธรรมชาติ หรือ อินทรีย์รูป คือรูปร่างของสิ่งมีชีวิต หรือลักษณะ 

 คล้ายสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ ใบไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น  
  9.5.3 รูปร่างอิสระ คือ รูปทรงที่ไม่ได้จํากัดอยู่ในรูปแบบเลขาคณิต หรือ รูปร่าง 

 ธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีรูปทรงที่แน่นอน โดยนําโครงสร้างสีที่ได้  
 มาหาผความเป็นไปได้กับรูปร่างจากองค์ประกอบทางศิลปะลักษณะละ 3 แบบ  
 รวมทั้งหมด 27 แบบ เพื่อนําผลของความรู้สึกที่ได้นําไปสร้างสรรค์ลวดลายโดย 
 ให้คะแนนประเมิณรูปแบบสีที่ปรากฎบนรูปร่างที่ส่งผลต่อการคลายความเครียดทั้งหมด  
 27 แบบ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกในแบบสอบถามเป็นคําตอบแบบประเมิณค่า  
 (Rating scale) กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถึง ผ่อนคลายมากที่สุด  
   4 หมายถึง ผ่อนคลายได้มาก  
   3 หมายถึง ผ่อนคลายปานกลาง  
   2 หมายถึง ผ่อนคลายได้น้อย  
   1 หมายถึง ผ่อนคลายได้น้อยที่สุด 
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ภาพที่ 61 รูปแบบความเป็นไปได้ของสีสิ่งพิมพ์บนรูปร่าง 27 แบบ 
  
 

 
 

ภาพที่ 62 การทดลองสีแสงเพื่อให้คะแนนความรู้สึก 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 

 
 

ตารางที่ 5 ตารางผลค่าเฉลี่ยสีแสงและรูปทรงที่ส่งผลต่อความรู้สึกคลายเครียด 

  
  

จากตาราง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่าสีแสง 
น้ําเงินไปหาสีฟ้าบนสีสิ่งพิมพ์ที่ไล่สีจากสีชมพูไปสีเหลืองในรูปร่างอิสระที่ 1 ได้รับความพึงพอใจมาก 
ที่สุด (x=4.00) รองลงมาคือ สีแสงฟ้าไปหาสีเขียวบนสีสิ่งพิมพ์ที่ไล่สีจากสีเหลืองไปสีฟ้า ในรูปร่าง 
เรขาคณิตที่ 1  (x=3.85) สีแสงสีเขียวไปหาสีเหลืองบนสีสิ่งพิมพ์ที่ไล่สีจากสีเหลืองไปสีฟ้า ในรูปร่าง 
อิสระที่ 3 (x=3.71) สีแสงฟ้าไปหาสีเขียวบนสีสิ่งพิมพ์ที่ไล่สีจากสีชมพูไปสีเหลืองในรูปร่าง อิสระที่ 1 
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(x=3.28) และ สีแสงชมพูไปหาสีน้ําเงินบนสีสิ่งพิมพ์ที่ไล่สีจากสีเหลืองไปสีฟ้าในรูปร่าง เรขาคณิตที่ 1 
(x=3.14) ตามลําดับ โดยนําผลที่ได้มาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ลวดลายซึ่งมีปัจจัย ของเวลาของ 
การเปลี่ยนแปลงสีแสงที่ 0-3 วินาที และ 0-5 วินาที เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถรับรู้การเปลี่ยน 
แปลงของสีและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้ 

  
 10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Canbulat N (2014) School of Nursing, University of  
Texas at Arlington, USA. ได้ศึกษารูปแบบการเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวด และ ความ 
กังวลในกลุ่มเด็กอายุ 7-10 ปี ที่มารับการเจาะเลือด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เล่นเกมส์ไพ่ 
เพื่อการเบี่ยงเบนความสนใจ กลุ่มที่ใช้การมองกล้องคาไลโดสโคป และ กลุ่มเจาะเลือดปกติ โดยเก็บ 
ข้อมูลจากสังเกต สอบถามกลุ่ม ตัวอย่าง การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และการตอบแบบสอบถามเกี่ยว 
กับความกังวล และความเจ็บปวด ผลการศึกษาพบว่าระดับความเจ็บปวดของเด็กที่ดูกล้อง 
คาไลโดสโคปมีน้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มเด็กที่เล่นเกมส์ไพ่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ และ กลุ่มที่รับ 
บริการปกติมีผลระดับความรู้สึกเจ็บมากที่สุดตามลําดับ    
 สรุปข้อมูลการนําไปใช้ของแนวคิดจากทฤษฎีการรับรู้โดยนําเอาแนวคิดเรื่องการจัดระบบการเรีย
นรู้ เช่น หลักความคล้ายคลึงและหลักความสมบูรณ์ มาใช้เป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ลวดลายร่วมกับ 
รูปแบบสีและรูปร่างที่ก่อให้เกิดความรู้สึกตามที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์มาโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้
ภายใต้ลวดลายรูปแบบการสะท้อนแบบคาไลโดสโคปในองศาแบบต่างๆ เช่น การสะท้อนในแบบ 45 
องศา, 60 องศา และ 90 องศา เป็นต้น   

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดใช้เป็นชุดข้อมูลในการสร้างคําถามได้แก่เรื่อง ปัจจัย 
ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และการแก้ปัญหาความเครียดระหว่างการทํางาน เพื่อที่จะทราบ 
ต้นตอของความรู้สึกเครียดที่เกิดจากหน้าที่รวมถึงรูปแบบการแก้ปัญหาที่งานศิลปะจะเข้าไปมีส่วน 
ร่วมได้ จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาเป็นปัจจัยร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม 
จากการลงพื้นที่และการสัมภาษณ์ด้วย 

 ในส่วนของการสร้างอัตลักษณ์ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกได้นําแนวคิดเรื่องคุณลักษณ
ะที่ดีในการสร้างอัตลักษณ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ 
ร่วมกับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์เพื่อนํามาสร้างสัญลักษณ์แล้วนําไปสร้างแบบ
สอบถามต่อไป 
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