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1_ สี (Color) 

หรือกล่าวได้ว่า สีสันเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่สุดส�าหรับการลงสีที่แม่นย�า หรือเรียกอีกอย่างว่า สี

วันหนึ่งระหว่างการทดลอง...

เฮ้อ.. ส่องแสงไป
       เกอืบหมดแล้ว 
                    มาดูเรื่องสีกัน 

วิง๊วิง๊

เรื่องที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกคอืถ้ามี
            แสงส่อง ในที่สุดกจ็ะเกิดเป็นสี

แทนที่จะมัวไปจ�าชื่อส.ี..

แกรก ติง๊! สขีาว

นอกจากแสงแล้ว กต็้อง 
เตรยีมทั้งเฉดส ีความอิ่มตัว
            และความสว่าง

ต้องจดทุกอย่าง
ให้เป๊ะ!

เฉดสี
ความอิ่มตัว

ความ
สว่าง

แกรก แกรก

เมื่อแสงส่องมายังโลก ท�าให้เรารับรู้ถึงสีต่างๆ ได้ สีเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่มีอยู่จริง ภาพที่ถูกลงสี

ได้แม่นย�าจากการใช้ความรู้เรื่องแสง เป็นการย�้าให้เราเห็นว่า “แสงเป็นสิ่งที่ท�าให้เรารับรู้สีต่างๆ ได้” อย่างมี

ประสิทธิภาพที่สุด 

ในโลกของเรามีการใช้สีในความหมายที่หลากหลาย มาลองดูค�านิยามความหมายของสีที่เราจ�าเป็นต้องรู้กัน

ก่อนดีกว่า

ส ี   สทีางคณิตศาสตร์

ค่าทางฟิสิกส์ของแสง (พลังงาน) ที่ปล่อยออกมาจากตัว
วัตถุ เรยีกว่า ‘สฟีิสิกส์’ ‘สขีองแสง’

อยากรู้ว่าเราสอีะไร ดูที่กราฟเอาสิ!

คว
าม

เข
้ม

ความยาว

สเีหลอืง!

สสีัน    สทีี่มองเหน็

ดวงตารับแสงที่สะท้อนเข้าสู่ตา จากนั้นสมองกจ็ะรับรู้สี
ของแสงโดยอัตโนมัติ

อา... นี่คอืสเีหลอืงนี่!

สทีี่เราเรยีกๆ กันก็
คอือันนี้แหละ!

ส ี     ชื่อของสี

ลักษณะการแยกแยะสตี่างๆ จากกัน เป็น
แนวคิดที่ใช้กันอย่างหลากหลายที่สุด

“ตั้งชื่อให้เรา จะได้แยกแยะได้ง่าย”

สชีมพู สเีทอร์คอยส์ สแีดง

โทนส ี(Tone)     นามบัตรของสี

เป็นการรวมความสว่าง (Brightness) และความ
อิ่มตัวเข้ากับคุณสมบัติทั้ง 3 ของสี

สวัสด.ี.. ฉันคอืสแีดงหม่น
ส่วนฉัน 
  สเีหลอืงเข้ม

ชึ้บ
ชึ้บ
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1. การผสมสี 

ต้องใช้คนละวิธกีับ
แสงสินะ?

งั้นเริ่มที่วิธกีาร
สร้างสกี่อนเลย!

เรยีกว่า 
‘การผสม
ส’ี นี่เองวาบ!

พรึบ่

จะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงถ้า
ผสมสโีดยใช้แม่สทีั้ง 3 นะ

แม่สทีั้ง 3

สนี�้าเงินสเีหลอืงสแีดง

เช่นเดยีวกับแสง ถ้าเฉดส ีความ
สว่างและความอิ่มตัวไม่เหมอืนเดิม 
ผลลัพธ์กจ็ะเปลี่ยนไปแบบสุดๆ ...!

แต่กร็ู้สกึคุ้นๆ 
อยู่นะ!

ปุ้ง
ความอิ่มตัว
ความสว่าง   

    (Brightness) 

การใส่สีให้ภาพวาดเพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดของวัตถุเรียกว่า การลงสี และการท�าให้เกิดสีต่างๆ ขึ้นมานั้น

เรียกว่า การผสมสี การผสมสีท�าได้ด้วยการผสมเม็ดสีต่างๆ จนรวมกันเป็นสีที่ต้องการ ในการผสมสีจะต่าง

จากการผสมแสงคือ จะเป็นการผสมแบบลบ มาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณสมบัติของสีบ้าง

เมื่อเกิดการผสมแบบลบในกระบวนการผสมสี

การผสมแบบลบของแม่สทีั้ง 3 - โมเดลส ีRYB1) 

จะเข้มขึ้นเรื่อยๆ  
เช่นเดยีวกับสนี�้า!

ต่างกับการผสมแบบบวก
ของสอีย่างสิ้นเชิง!

การผสมแบบบวก

1) โมเดล RYB แบบจ�าลองเมด็สพีื้นฐาน
ส�าหรับใช้ในภาพวาด/การดไีซน์

แม่สีทั้ง 3 ถือเป็นพื้นฐานของการผสมสี โดยสี

ทั้ง 3 ในวงสีก็คือ แดง เหลือง และน�้าเงิน 

เม่ือเม็ดสีถูกผสม สีจะเข้มข้ึนเร่ือยๆ จนกลาย

เป็นสีด�า การผสมเช่นนี้เรียกว่า การผสมแบบลบ 

โดยเทคนิคการลงสีน�้าก็เป็นหน่ึงในการผสมสี

แบบลบที่เห็นได้ชัดเจน

สร้างเฉดสทีั้งหมดขึ้นมาได้โดยการผสมแม่สี

ทั้ง 3 นี้

สทีี่ถูกผสมขึ้นมา

ความสว่าง (Brightness) 
มคี่ากลางๆ !

ทั้งไม่มดืลงหรอืสว่างขึ้น!

(แบบลบ)  (แบบบวก) 

โดยทั่วไปแล้ว การลงสีแบบดิจิตอลจะเป็นวิธีการถูกลงสีใสๆ ทับลงไป จน

เกิดการผสมสีขึ้น เมื่อผสมสีด้วยด้วยวิธีแบบนี้ ค่าเฉลี่ยความสว่างและค่า

ความอิ่มตัวของสีจะลดลงมากๆ

แม้จะปรับความสว่างได้ง่าย แต่ปรับความอิ่มตัว
ได้ยาก จงึไม่ใช่วิธทีี่เหมาะสมในการวาดแสง

แต่ยังไงกง็่ายกว่าการลงสแีบบเดิมล่ะนะ
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2. การใช้คุณสมบัติทั้ง 3 ของสี
สีแต่ละสีจะมีเฉดสี ความอิ่มตัว และความสว่าง ซึ่งจะถูกก�าหนดผ่านแสงและชนิดของวัตถุ แต่สีเป็นเพียงสิ่ง

สมมติ ดังนั้น จึงสามารถปรับใช้แต่ละคุณสมบัติของมันในการลงสีให้ภาพมีสีสันขึ้นได้อย่างอิสระ ตอนนี้เรา

จะมาดูวิธีใช้คุณสมบัติของสีเพื่อให้เกิด “ความกลมกลืน” หรือ “เกิดคอนทราสต์” กันก่อน

 เฉดสี 

เจอกันบ่อยเหลอืเกิน!

ก�าหนดเฉดส ี(Hue) ของสีที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับ

ความยาวคลื่นของแสงและสีวัตถุ

ยิ่งปริมาณของแสง (Illuminance) เข้มข้น และสีของแสง

ชัดเจนเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลต่อสีมากเท่านั้น

แสงสีขาวซึ่งมีความยาวคลื่นจ�าเพาะนั้นไม่มีเฉดสี ดังนั้น จึง

ต้องควบคุมความสว่าง (Brightness) และความอิ่มตัวของสี

วัตถุเท่านั้น 

หากสีวัตถุและแสงเป็นสีคู่ตรงข้ามกัน แสงจะถูกวัตถุดูดซับ

ไปทั้งหมดจนสีของวัตถุไม่เกิดการสะท้อน ความอิ่มตัวและ

ความสว่างก็จะกลายเป็นสีที่ดูมืดๆ

▶ สีโทนร้อนและโทนเย็น

โทนร้อน

ร้อนแรง, ก้าวร้าว, 
ก้าวหน้า, เร้าใจ,
ดใีจ, โกรธ,  
มพีลัง...

โทนเยน็

เยน็ชา, 
เฉยเมย, ถดถอย, 
เงยีบสงบ, เศร้า, 
พัก, เยน็สบาย... โทนสกีลาง

เรากง็ั้นๆ อะ

ไม่รู้สิ

สีโทนร้อนและโทนเย็นจากตัวอย่างเป็นสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคน

ในแสงธรรมชาติ พระอาทิตย์มีสีเหลืองหรือแดงเพราะมีความยาวคลื่นสีแดง ส่วนท้องฟ้ามีสีฟ้าเพราะการ 

กระเจิงของความยาวคลื่นสีน�้าเงิน

สีแดงที่ท�าให้เรานึกถึงพระอาทิตย์หรือเปลวไฟนั้นเป็นสโีทนร้อน ในขณะที่สีน�้าเงินซึ่งท�าให้นึกถึงน�้าหรือ 

น�้าแข็งนั้นเป็นสโีทนเย็น 

สีม่วงและสีเขียวจะให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือเย็นชาก็ขึ้นอยู่กับการใช้สี สีเหล่านี้จะเรียกว่า โทนสีกลาง 

เมื่อวาดภาพโดยลงสีไร้สีหรือลงสีด้วยโทนสีกลาง หากเราใช้สีโทนร้อนและโทนเย็นเพิ่มเข้าไป ก็จะสร้าง

ความแตกต่างที่ส่งผลต่อความรู้สึกได้ 
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▶ สมดุลสีข้างเคียง

▶ คอนทราสต์ของสีคู่ตรงข้าม

เฉดสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสีนั้นเรียกว่า สีคู่ตรงข้าม เฉดสีที่เป็นคู่ตรงข้ามกันจะช่วยเพิ่มคอนทราสต์

ให้ภาพเมื่อน�าไปใช้งาน โดยท�าหน้าที่เน้นอีกเฉดสีให้เด่นขึ้น บางครั้งยังมีการตั้งใจใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อเน้น

ระหว่างสีไร้สีกับเฉดสีจ�าเพาะบางสีให้เด่นยิ่งขึ้นด้วย คอนทราสต์ของสีคู่ตรงข้ามจะช่วยให้ผลงานดึงดูด

สายตา นอกจากสีคู่ตรงข้ามแล้ว บางครั้งเราก็มักจะน�าสีข้างเคียงของสีคู่ตรงข้ามมาใช้ร่วมด้วย

สโีทนร้อนและเยน็ โดยพื้นฐานแล้วเป็นสขี้างเคยีงซึ่งกันและกัน!

ลงสตีามสูตรเป๊ะๆ  
แต่ดูน่าเบื่อ 
ยังไงไม่รู้...

การแยกเฉดสขีองสโีทนกลางนั้น
ค่อนข้างคลุมเครอื ดังนั้น สขี้างเคยีงของ

สโีทนร้อนและเยน็จงึใช้ง่ายกว่า

พอเปลี่ยนมาใช้สขี้างเคยีง
แล้วดูกลมกลนืมสีสีันขึ้น     
      เยอะเลย!

ระวังอย่าแหกกฎ 
หลักการของแสง 
มากเกินไปล่ะ!

เฉดสีที่อยู่ติดกันในวงล้อสีเรียกว่า สีข้างเคียง เฉดสีต่างๆ ที่เป็นสีข้างเคียงนั้นจะจับคู่กันได้กลมกลืน โดย

เฉพาะโทนสีกลางอย่างสีม่วงและสีเขียวนั้นมักถูกใช้เป็นสีข้างเคียงบ่อยๆ เพราะเป็นเฉดสีที่ใช้ได้ทั้งกับโทน

ร้อนและเย็น

สคีู่ตรงข้ามของฉันคอื
สเีทอร์คอยส์!

คอนทราสต์

บางครั้งกใ็ช้
สขี้างเคยีง

ของสคีู่ตรงข้าม
ด้วย...

ยิ่งคอนทราสต์มาก  
กย็ิ่งดงึดูดสายตา

โอ้... น่าสนุกแฮะ!

อยากเน้นให้สชีัดกว่านี้จัง

ปรับความอิ่มตัวไปแล้วนะ...

ลองใช้สคีู่ตรงข้ามดูสักหน่อย
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     เทยีบกับแสงแล้ว เราใช้สไีด้อิสระกว่ามากเลย! 

           มาดูกันดกีว่าว่าเมื่อใช้เฉดสตี่างๆ แล้ว งานจะดูเป็นอย่างไรบ้าง!

เฉดส ีมคีุณสมบัติเฉพาะตัวที่สุดในบรรดาคุณสมบัติของสทีั้งหมด 
เพราะมันใช้ได้อย่างหลากหลายและฟรสีไตล์ที่สุด!

มักใช้สีโทนร้อนและโทนเย็นในการปรับบรรยากาศโดยรวมของภาพบ่อยๆ

สโีทนร้อน
ให้บรรยากาศร้อนแรง มุ่งมั่น 
เหมาะกับภาพที่มไีดนามิก

สโีทนเยน็
ให้บรรยากาศเยน็ชา สงบ 
เหมาะกับภาพที่ดูสบายๆ

นอกจากนี้ยังใช้เพื่อสร้างคอนทราสต์ระหว่างส่วนสว่างและเงา

ความจริงแล้ว 
แสงธรรมชาติมคีวามคอนทราสต์ของเฉดสรีะหว่าง
พระอาทิตย์สโีทนร้อนและท้องฟ้าสโีทนเยน็อยู่ด้วย

สพีื้นฐาน
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หากใช้ความกลมกลืนของสีข้างเคียง จะช่วยให้การเลือกใช้สีในผลงานเพื่อท�าให้ภาพดูมีสีสันท�าได้ง่ายขึ้น 

เนื่องจากไม่ใช่การเปลี่ยนเฉดสีที่เกิดจากแสง จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากหากใช้สีคอนทราสต์มาก

เกินไปก็จะท�าให้ความสมจริงของภาพลดลงไปได้

แม้การใช้คอนทราสต์เพื่อเน้นเฉดสีใดเฉดสีหนึ่งจะท�าได้ง่าย แต่การใช้สีคู่ตรงข้ามของสีที่ต้องการเน้นนั้นจะ

ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

ความกลมกลนืของสขี้างเคยีง

คอนทราสต์ของสคีู่ตรงข้าม

เพราะมันมคีุณสมบัติที่มสีสีันที่สุดในคุณสมบัติทั้ง 3 ของส ีท�าให้ใช้ได้หลากหลายมากๆ !

มสีสีันสดใส ยิ่งเชค็ค่าน�้าหนัก (Value) ตอนลงสดี้วยกย็ิ่งเยี่ยมไปเลย

แต่ละเฉดสกีจ็ะมคีวามสว่างต่างกันไป
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หากใช้ความสัมพันธ์ของความอิ่มตัวสีมากเกินไป อาจท�าให้เกิดภาพลวงตา ซึ่งเฉดสีของสีคู่ตรงข้ามปรากฏ

บนสีไร้สีที่อยู่ติดกันได้

 ความอิ่มตัว 

วัตถุที่สว่างเพราะมีปริมาณของแสงเพียงพอจะมีความอิ่มตัวสูง ในการลงสีนั้นการปรับความอิ่มตัวจะส�าคัญ

พอๆ กับความสว่าง แต่การแสดงความอิ่มตัวของสีก็มีข้อจ�ากัด ต่างจากการผสมแบบบวกของแสงจึง 

ไม่สามารถสร้างสีที่มีความอิ่มตัวมากเกินไปได้ ดังนั้น การใชค้วามสัมพันธ์ของความอิ่มตัว ท�าให้เกิด 

ข้อเปรียบเทียบจากสีรอบๆ ก็จะท�าให้เห็นสีที่อยากเน้นความอิ่มตัวได้ชัดเจนขึ้น

ถ้าอยากลงสทีี่เกิดจากแสง จะ
         ต้องใส่ใจความอิ่มตัวให้มากๆ

แสงท�าให้สสีว่าง 
ยิ่งสว่าง สกีย็ิ่งชัด!

วาบ

แต่ถ้าอยากลงส ีกย็ังมี
ข้อจ�ากัดของความอิ่มตัว
             อกี... ท�ายังไงด?ี

เพิ่มความอิ่มตัวมากกว่านี้
ไม่ได้แล้ว...

กรอดด

พรึ่บ

ยิ่งความอิ่มตัวของอกีสสีูง
กว่า สกีจ็ะยิ่งเด่น

นี่กค็อืความสัมพันธ์
ของความอิ่มตัวไงล่ะ!

วาบ

วดื...

▶ ความสัมพันธ์ของความอิ่มตัว

เพราะแบบนี้ 
  ความอิ่มตัวของฉันถงึไม่เด่นไง

แถมเราจะสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วด้วย...!

โหวกเหวก โวยวาย

อยู่ที่นี่แล้วฉันเด่นสุดเลย!

มคีวามอิ่มตัวที่พอดีๆ

เงยีบ กริบ

       แทนที่จะเพิ่มความอิ่มตัวไปเรื่อยๆ 
ใช้สทีี่มคีวามอิ่มตัวต�่าร่วมด้วยจะออกมาดูดกีว่า!

จ้อกแจ้ก จอแจ

ความอิ่มตัว ซึ่งหมายถึง ระดับความสดของเฉดสี มีจุดเด่นคือ หากอยู่ข้างสีที่ค่อนข้างหม่นก็จะท�าให้โดดเด่น

ข้ึน นอกจากน้ี สีที่มีความอิ่มตัวน้อย จะมีเฉดสีไม่ค่อยเด่นนักเม่ือเทียบกับสีที่มีความอิ่มตัวสูง ส่ิงน้ีเรียกว่า 

ความสัมพันธ์ของความอิม่ตัว วิธน้ีีจะถกูน�ามาใช้บ่อยมาก น่ันเป็นเพราะว่าเราปรับเพ่ิมค่าความอิม่ตัวได้จ�ากัด

นั่นเอง

ความอิ่มตัวต�่า ความอิ่มตัวสูง
ถ้าลองกลับ
การกระจาย 
ความอิ่มตัวดู...

สไีร้สี
สไีร้สทีี่อยู่ถัดจากสคีวาม
อิ่มตัวสูงจะลวงตาท�าให้เหน็
เหมอืนเฉดสขีองสคีู่ตรงข้าม
เด่นขึ้น

ความอิ่มตัวสูง

 งั้นเรากไ็ปลดความอิ่มตัว
ของสอีื่นแทน

เลยดกีว่า!
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▶ ปรับความอิ่มตัว - การเน้นความอิ่มตัวก็คือการเน้นแสง

ความอิ่มตัวมีเอกลักษณ์คือ การแยกความแตกต่างโดยทันทีได้ยากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติอื่นๆ ของสี

โดยรวมแล้ว ภาพวาดที่มีสีจัดจ้านและความอิ่มตัวสูงนั้นจะแสดงบรรยากาศที่มีสีสันได้ดีกว่าผ่านคอนทราสต์

และความกลมกลืนของเฉดสี 

ในทางตรงข้าม ภาพที่มีความอิ่มตัวต�่าจะไม่ค่อยมีบรรยากาศที่จัดจ้านมีสีสัน แต่จะเหมาะกับการแสดงให ้

คอนทราสต์ที่สมจริงมากกว่า อันที่จริง ถ้าลองสังเกตสิ่งแวดล้อมดีๆ จะเห็นว่าระดับความอิ่มตัวนั้นแปรผัน

ไปตามแสงที่หลากหลาย

ต้องลงสี
ตรงนี้ให้ชัดกว่าที่อื่น...

แต่... ความอิ่มตัวที่จะใช้มัน
        มลีิมิตนี่นา?

บริเวณที่ได้รับแสง
เหมาะสมที่สุดจะใช้
ความอิ่มตัวสูง...

ลดความ 
อิ่มตัวลงดกีว่า!เสยีดายปริมาณ 

ของแสง ไม่เหมาะ

ยิ่งลงสีชัดเท่าไร ก็ยิ่งแสดงให้เห็นแสงได้ดีเท่านั้น ดังนั้น การเน้นความอิ่มตัวจึงเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงให้

เห็นแสงได้ดีที่สุด 

แต่ความอิ่มตัวที่ท�าได้โดยการลงสีนั้นค่อนข้างมีข้อจ�ากัดเมื่อเทียบกับสีที่ตาของเราสามารถรับรู้ได้ เมื่อสีบน

เส้นขอบของแสงและเงาปรากฏอย่างชัดเจน สีบนส่วนสว่างจะสว่างขึ้นจนเกือบเป็นสีขาว หรือสีไร้สีไปเลย 

หากต้องการลงสีบนส่วนสว่างให้ชัดเจนมากที่สุด ให้ลดความอิ่มตัวของเงาและลดความสว่างตรงเส้นขอบ

ของแสงและเงาที่ค่อนข้างต�่าลงไปอีก 

อย่างไรก็ตาม ความสว่างและค่าน�้าหนักนั้นเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเมื่อเทียบกับเฉดสีและความ

อิ่มตัว ดังนั้น เมื่อปรับความอิ่มตัว จึงควรใส่ใจกับความเปลี่ยนแปลงของคอนทราสต์ให้ดี

▶ ภาพความอิ่มตัวต�่าและภาพความอิ่มตัวสูง

การควบคุม 
ความอิ่มตัวให้ภาพดูสมจริงนั้น
ส�าคัญมาก เพราะในโลก 
ความเป็นจริงมคีวาม 
อิ่มตัวที่หลากหลายมาก!

นี่แหละ เสน่ห์ของภาพ
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รู้สกึใช้ยากกว่าคุณสมบัติอื่นๆ ของสมีากเลย... ไหนจะมลีิมิต

           หรอืเพราะการควบคุมความอิ่มตัวเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นกันนะ?

ในการควบคุมความอิ่มตัวให้ด ีจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของความอิ่มตัว
และค่าน�้าหนักให้ลกึซึ้งก่อนนะ

หากต้องการวาดโดยเน้นเฉดสีของสีใดสีหนึ่ง ความสัมพันธ์ของความอิ่มตัวจะช่วยให้ผลลัพธ์ภาพออกมา 

น่าพอใจขึ้น

ภาพที่มคีวามอิ่มตัวสูงนั้น
แม้จะดูจัดจ้านมาก แต่จะเน้นจุด
สนใจได้ยากเมื่อต้องเลอืกเฉดสี
ใดเฉดสหีนึ่ง ใช้ความอิ่มตัวสูงในการลงสี

ของบริเวณที่ได้รับแสงเพื่อ
เน้นให้เหน็แสง...

ใช้สทีี่มคีวามอิ่มตัว
ต�่าลงบริเวณเงาหรอื
วัตถุที่มคีวามอิ่มตัว

ของสคี่อนข้างต�่า
เพื่อเน้นสี

เนื่องจากการลวงตาที่เกิดจากความสัมพันธ์ของความอิ่มตัว 

ท�าให้สีที่ดูราวกับเป็นเฉดสีใดเฉดสีหนึ่งนั้น ในความจริงแล้วอาจ

เป็นสีไร้สีหรือสีที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงก็ได้

เป็นเรื่องปกติที่จะลง
สวีัตถุสเีหลอืงด้วยสี
เหลอืงอยู่แล้วนี่!

ความจริงมันอาจไม่ใช่
สเีหลอืง เพราะการ
ลวงตาที่เกิดจาก
คอนทราสต์ของ
ความอิ่มตัวกไ็ด้...

ถ้าลง 
สเีหลอืง 
ด้วยสเีหลอืง
จริงๆ อาจ 
ท�าให้ดู 
ประหลาดได้

สทีี่เหน็ สจีริง
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การจดัวางสทีีม่คีวามอิม่ตัวสงูน้ันท�าได้ยากกว่าสทีีม่คีวามอิม่ตวัต�า่

หากปริมาณของแสงเหมาะสม ความอิ่มตัวของส่วนสว่าง 

จะสูงที่สุด แต่เพราะความอิ่มตัวมีลิมิต ท�าให้ต้องลดความ 

อิ่มตัวของเส้นขอบของแสงและเงากับเงาลงแทนเพราะเพิ่ม

ความอิ่มตัวในจุดที่ต้องการเน้นไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม 

ควรจ�าไว้ว่าค่าน�้าหนักไม่ควรเปลี่ยนในระหว่าง 

การปรับค่าความอิ่มตัว

การลงสีภาพด้วยความอิ่มตัวสูงนั้นจะท�าให้ภาพดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก ในขณะที่ภาพที่มีความอิ่มตัวต�่าจะให้

ความรู้สึกที่ดูสมจริงเนื่องจากคอนทราสต์ของภาพไม่โอเวอร์มากนัก

บรรยากาศสดใส
และมชีวีิตชวีา! บรรยากาศค่อนข้างสมจริง

แทนที่จะใช้สทีี่มคีวามอิ่มตัวต�่าหรอืสูงในภาพ ควรฝึกลงสี 
โดยใช้ความอิ่มตัวที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบรรยากาศ
หรอืแสงแทนจะดกีว่า!

ถูกใช้บ่อยๆ เพราะสทีี่มคีวามอิ่มตัวสูงนั้นมอง
เหน็ได้ง่าย แต่หากใช้สไีด้อย่างเหมาะสมกจ็ะใช้
คอนทราสต์สร้างความอิ่มตัวได้มปีราะสิทธิภาพขึ้น

PART 06 สี  | 123

Part06 edit.indd   123 3/2/2566 BE   14:13



 ค่าน�้าหนัก 

ไม่สามารถใช้สอีย่างสมบูรณ์ได้ด้วย
               คุณสมบัติของสเีท่านั้น...

ถงึความสว่าง (Brightness) 
กับความอิ่มตัวจะเหมอืนกัน แต่
ความสว่างของสกีย็ังต่างกัน!

สเีหลอืง

สเีหลอืง

สนี�้าเงิน

สนี�้าเงิน

ถ้าแสงเป็นตัวควบคุมคุณสมบัติล่ะก.็..

เปลี่ยนเฉดส ีความอิ่มตัว ความสว่าง 
(Brightness) กแ็ล้วกัน!

วาบ!
ติง๊

ค่าน�้าหนักและความสว่างของสทีี่
สร้างโดยคณุสมบตัขิองสสี�าคญัทีส่ดุ!

ถงึจะมองไม่เหน็
ในทันทกีเ็ถอะ

ค่าน�้าหนัก (Value) คือ ความสว่างสุดท้ายของสีที่ปรากฏโดยขึ้นอยู่กับทั้งสามคุณสมบัติ คือ เฉดสี  

ความอิ่มตัว และความสว่าง 

การเช็คค่าน�้าหนักเป็นเรื่องยากเพราะมันไม่ใช่จะมองเห็นกันได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะท�าความ

เข้าใจให้ลึกซึ้ง เพราะเรื่องของค่าน�้าหนักนี่ล่ะ ที่จะช่วยให้ลงสีได้หลากหลายและสมจริงยิ่งขึ้น

▶ การเช็คค่าน�้าหนัก

การลงสีในโปรแกรม Digital Painting เราไม่สามารถปรับค่าน�้าหนักโดยตรงได้ แต่จะต้องท�าผ่านการปรับ

เฉดสี ความอิ่มตัว และความสว่างแต่ก็ยังพอมีวิธีดูอยู่บ้าง เช่น การดูภาพในสีโมโนโทน 

เรามาเรียนรู้วิธีการดูภาพสีโมโนโทนของภาพง่ายๆ ด้วยการใช้ Layer Blending Mode กันเถอะ

 สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา  ลงสีขาวจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโหมด Color  

เลเยอร์ใหม่ (Shift + Ctrl + N) 

แว่นตาค่าน�้าหนัก 
พร้อม!

ใส่ได้ทุกครั้งที่
ต้องการเลย

ค่าน�้าหนัก 1  เทสขีาว (Alt + Delete) 
2  เปลี่ยนเลเยอร์เป็นโหมด Color

ชึ้บ!

ถ้าลดความอิ่มตัวของส ี
ลงเฉยๆ จะเชค็ค่าน�้าหนัก 
ไม่ได้นะ...

*ตรงนี้ดูแค่วิธกีารคร่าวๆ ก่อนนะ วิธกีารละเอยีดๆ ให้ลองท�าตามจะอยู่ในหน้า 128

ลดความอิ่มตัวลง 
อย่างเดยีวไม่ได้เหรอ?
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▶ เฉดสีและค่าน�้าหนัก

พวกเราคอืสทีี่มคีวามสว่างและความอิ่มตัว
สูงสุด (100%) ! เรยีกว่าสีบริสุทธิ ์!

ส่วนฉัน.. เป็นแค่ 
พวกไร้ส ี..

สีไร้สี (สีเทา) ซึ่งเป็นสีที่ไม่มีเฉดสีใดๆ เลยนั้น แม้จะมีค่าน�้าหนักของความสว่าง แต่ค่าน�้าหนักของสีที่มีเฉดสี

ที่สว่างและบริสุทธิ์จะต่างกันไปตามแต่ละสี โดยสีที่มีความสว่างและความอิ่มตัวสูงที่สุด และไม่มีสีไร้สี ปะปน

อยู่เลยนั้นเรียกว่า สีบริสุทธิ์ 

ความสว่างของเฉดสกีค็อืค่าน�้าหนักนี่เอง!

สเีหลอืงมคี่าน�้าหนักที่สว่างมาก
สนี�้าเงินที่มคีวามอิ่มตัวและความสว่าง  
เท่ากันนั้นดูมดืมาก!

ส่วนฉัน... กย็ัง
เหมอืนเดิม..ชึ้บ!

หากลองเช็คค่าน�า้หนักของสีบริสุทธิดู์ จะพบว่าค่าน�า้หนักของแต่ละเฉดสีแตกต่างกนั โดยสีเหลืองจะมีค่าน�า้หนัก 

ที่สว่างมาก ส่วนสีน�้าเงินจะมีค่าน�้าหนักที่มืดมาก ทั้ง 2 สีจะดูเหมือนสีเทาสองโทนที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

พอเอาเฉดสอีอกไป (ลดความอิ่มตัว) 
ค่าน�้าหนักกจ็ะเท่ากันหมดเลย! โดยใช้ Ctrl + U...

สบีริสุทธิม์คีวามสว่างเท่ากันทั้งหมด พอเอาเฉดสี 
ออกไป กจ็ะกลายเป็นสเีทาที่มคีวามสว่างเท่ากัน มาสนิทกันเถอะ..

ยินดตี้อนรับ

สีบริสุทธิ์นั้นมีความสว่างเท่ากันทั้งหมด และเพราะแต่ละเฉดสีจะมีค่าน�้าหนักที่แน่นอน ดังนั้น หากลดความ

อิ่มตัวลง สีทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทาเหมือนๆ กัน

สไีร้สี

สบีริสุทธิ์

   จะมองเหน็ค่าน�้าหนัก
ของเฉดสไีด้ง่ายบนสบีริสุทธิ์

ค่าน�้าหนัก สไีร้ส ี
 (ลดความอิ่มตัว) 

    หากเปรยีบเทยีบภาพ 
     ที่มคีวามอิ่มตัวต�่ากับ 
      ค่าน�้าหนัก จะพบว่า 

    ความแตกต่างของค่าน�้าหนัก 
            จะเหน็ได้ชัดเจน 

          มากกว่าสไีร้ส ี
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▶ ลงสีโดยใช้ค่าน�้าหนัก – แสงและเงา 

สีของส่วนสว่างและเงาที่เกิดจากแสงและวัตถุจะแสดงค่าน�้าหนักของ Gradient อย่างสมบูรณ์

มาลงสีแสงและเงาด้วยสีที่หลากหลายโดยสนใจค่าน�้าหนักเป็นหลัก โดยมีสีที่ปรากฏจากแสงเป็นพื้นฐาน 

	เตรียมภาพขาว-เทา-ด�า (หรือที่เรียกกันว่า ภาพไร้สี) จากนั้นก็สร้างเลเยอร์ในโหมด Color เพื่อเช็ค 

 ค่าน�้าหนัก

ขอแนะน�าให้ลงสเีงาอย่างชัดเจน 
โดยเน้นคอนทราสต์

ระหว่างส่วนสว่างและเงา

สไีร้สมีี
  ค่าน�้าหนักเท่าเดิมเลยแฮะ?

ค่าน�้าหนัก

เพราะไม่มทีั้งเฉดสแีละ 
ความอิ่มตัว ความสว่าง ของส ี
จงึมคี่าน�้าหนักเท่าเดิม

	ลงสีซึ่งมีเฉดสีและความอิ่มตัวต่างๆ เพิ่มลงบนเลเยอร์ที่ลงสีไปก่อนหน้า โดยระมัดระวังค่าน�้าหนักเป็น 

 พิเศษ เมื่อลงสีเสร็จแล้ว ให้ลบเลเยอร์ในโหมด Color ที่ใช้เช็คค่าน�้าหนักออก จากนั้นก็เช็คความเป็น  

 3 มิติที่เกิดจากค่าน�้าหนักของสี 

คล้ายกับการลงส ี
Gradient ด้วยค่า
น�้าหนักเลยแฮะ...

ลงสทีับเป็นบางส่วน
กไ็ด้เหมอืนกัน

เพราะลงสดี้วยสตีามจินตนาการ     
        เลยให้ความรู้สกึสดใสมาก  

134 |  Drawing Comics Light & Color

Part06 edit.indd   134 3/2/2566 BE   14:13



▶ ลงสีโดยใช้ค่าน�้าหนัก – แสงและเงา 

คุณสมบัติของสีนั้นขึ้นอยู่กับว่าแสงและวัตถุมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร จนบางครั้งท�าให้สามารถมองเห็นสีที่

หลากหลายขึ้นได้ แต่สีเป็นความรู้สึกจากเซ้นสข์องผู้ชม ท�าให้เมื่อลงสีโดยรักษาค่าน�้าหนักไว้ จะสื่อสีออกมา

ได้อิสระมากขึ้น มาดูวิธีการลงสีที่สร้างจากแสง ร่วมกับสีตามจินตนาการ ที่เราต้องการกันดีกว่า

	เตรียมวัตถุที่มีสีสันกับเลเยอร์ที่ใช้เช็คค่าน�้าหนัก จากนั้นให้ลงสีบางส่วนด้วยสีที่มีค่าน�้าหนักเท่ากันใน 

 เลเยอร์เดียวกัน

ลงสเีหมอืนเดิมเลยได้ไหม?

สทีี่มดืและมคีวามอิ่มตัว
ต�่า ค่อนข้างมคี่าน�้าหนัก
คงที่ ให้ลงสทีับเงาหรอื
เส้นขอบของแสงและเงา ให้
มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้!

ส่วนสว่างจะต้องปรากฏ
สเีดิมของวัตถุ!

	ปิด Layer Visibility ของเลเยอร์ที่ใช้เช็คค่าน�้าหนัก จากนั้นก็ตรวจสอบสี

แม้ว่าสีที่ทาทับจะมีค่าน�้าหนักเท่ากัน แต่เพราะคุณสมบัติของส ี

ต่างกันชัดเจน จึงไม่ควรใช้สีที่ต่างไปจากสีเดิมของวัตถุ และ

เนื่องจากส่วนสว่างของวัตถุที่ได้รับแสงนั้นจะมีสีที่ชัดเจนมาก  

จึงแนะน�าให้ลงสีทับบริเวณเงาที่มีความอิ่มตัวค่อนข้างต�่าจะดีกว่า

ค่าน�้าหนักเป็นลักษณะเฉพาะ
ของส ีดังนั้น การลงสตีามใจ
มากเกินไปจะกลายเป็น
อุปสรรคต่อการวาดแสงให้
ดูสมจริง

โปรดใช้
อย่างระมัดระวัง..

มันคอืสอีะไร
กันแน่เนี่ย?
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