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บทคัดยอ 

ปจจุบันมีเคร่ืองมือทางดิจิตอลหลายอยาง นํามาใชชวยสรางภาพลงสีโดยคอมพิวเตอรของงานสถาปตยกรรมได แตวา

รูปแบบการกําหนดคาสี ในโมเดลสีระบบดิจิตอลแตกตางกับรูปแบบการกําหนดคาสีในโมเดลสีระบบมาตรฐานสําหรับ

สเีคลือบผวิอาคาร ซึง่การเทยีบสดีวยสายตาจากภาพทีป่รากฏบนจอคอมพวิเตอรมาเปนสีทีจ่ะใชในอาคารจริง ทาํไดยาก 

จงึมีคาํถามวา มคีวามจําเปนตองเทียบแปลงหาสีเดยีวกนัทีต่องการไปมาระหวางท้ัง 2 ระบบน้ีหรอืไม ถาจาํเปน มเีครือ่ง

มือใดชวยเทียบแปลงได ใชหลักการใดในการเทียบแปลง ผลที่ไดนั้น ถูกตอง หรือผิดเพี้ยนแคไหน สรุปแลวนําไปใชงาน

จริงไดหรือไม จึงเปนที่มาของการคนควาศึกษานี้ จนสุดทายไดขอคนพบวา โครงการปรับปรุงโครงการหนึ่งมีเหตุผลที่

ตองเทียบแปลงระบบสี นาจะใชเปนตัวอยางได และพบเครื่องมือสําหรับเทียบแปลงเปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บไซต

โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร ผลการทดลองใชงานทุกโปรแกรมท่ีพบคือ มคีวามผิดเพ้ียนท่ียอมรับได นาํไปใชงาน

ไดจริง และไดขอคนพบเพ่ิมอีกวา ทุกโปรแกรมมีสวนที่สนับสนุนใชงานอื่นๆ ที่เปนประโยชนอีก 

คําสําคัญ: โมเดลสีระบบอารจีบี  โมเดลสีระบบสีเอ็นซีเอส  การเทียบแปลงระบบสี  เครื่องมือจับคูสีในระบบดิจิตอล  
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ABSTRACT

Many digital tools are used on the tasks relating to colors in architecture such as 3D architectural rendering. 

However, the notation of color model in digital system is different from the notation of color model in standard 

system for color coating of building. From these facts arose an initial research question: is it necessary to 

convert the same color as desired between these two color models? If so, are there any tools for color 

conversion? How do they work? Is the conversion result accurate or distorted? How much distortion does it 

take? What is the possibility of applying these tools in practical work?  These are the questions fundamental 

to this study. With a renovation project as a case study, the research reveals that some web applications based 

on the mathematical principles are one of the tools for color conversion. The experimental results from using 

all web applications are acceptable, and thus can be applied to the practical work.  Another nding is that all 

these web applications can be used benecially for other work. 

Keyword: RGB Color Model,  NCS Color Model,  Color Conversion,  Digital Color Matching Tool 

บทนํา 

สีคือความรับรูของมนุษยที่มีตอแสง ซึ่งถูกสงตรงมาจาก
แหลงกําเนิดหรือสะทอนจากวัตถุเขาสูตา โดยสมองจะ

แปลความแสงทีม่คีวามยาวคลืน่คาตางๆ ใหเหน็เปนสสีนั
แตกต างกัน (อรวินท  เมฆพิรุณ , 2551) ช วง

ความยาวคลื่นของแสงที่ตาของมนุษยสามารถรับรูไดอยู
ในชวงความยาวคลื่น 380 นาโนเมตรถึง 760 นาโน
เมตร เปนชวงของสมีวงไลไปถงึสแีดง ภายในชวงสมีวงไล

ไปถึงสีแดงน้ี ตาของมนุษยสามารถท่ีจะแยกแยะสีสัน

ตางๆ ที่แตกตางกันออกมาไดนับลานสี ดังนั้นการตั้งชื่อ
สดีวยคาํเรยีกเพยีงอยางเดยีวใหกบัทกุสีเปนลานสีเพือ่ใช

สําหรับส่ือสารไดอยางครบถวนน้ัน จึงเปนวิธีการที่ยังใช
การไดไมดีพอและไมนิยมทํากันในทางปฏิบัติเพราะ       

มีความยาก และความไมสะดวก ในการหาคําเรียกมาตั้ง
ชื่อและการจดจําช่ือของสีทั้งหมด อีกท้ังการตั้งช่ือสีดวย
คําเรียก คําเรียกนั้นมักจะไมสื่อถึงคุณลักษณะของสี 

(color attribute) ไดแก ความสวางของสี (value) และ
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ความสดของส ี(intensity) ของแตละสไีดวามคีามากหรอื

นอยเพียงไร ไดดีนัก เชน สีเขียวขี้มา หรือ สีเขียวมะนาว 

ในคําเรียกไมไดบอกถึงคุณลักษณะของสีในเชิงปริมาณ

เลย เราไมรูแนชัดวาสีเขียวขี้มานั้น เปนสีเขียวโทนสวาง

หรือมืดเทาใดแน มีความสดซีดของสีมากนอยอยางไร สี

เขียวขี้มาตามความจําที่เคยรับรู หรือความเขาใจของ

แตละคนมกัไมใชสทีีต่รงกัน ดวยเหตนุีใ้นทางปฏบิตัจิงึแก

ปญหาโดยใชระบบตวัเลขซึง่มคีวามหมายเชงิปรมิาณเขา

มาประกอบกับคําเรียกในการตั้งชื่อสีแตละสี เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในดานปริมาณมากหรือนอยของคาความ

สวางของสี และความสดของสีเพื่อใชสื่อสารที่ตรงกัน   

เชน ตัวอยางเปรียบเทียบ สีเขียว S 1005 G กับสีเขียว 

S 4010 G หมายถึง สีเขียวแรกมีคาความสวางของสี 

(ออนแก) เปน 10 เมือ่เทยีบกบั 100 สวนและมีคาความ

สดของสีเปน 5 เมื่อเทียบกับ 100 สวน สวนสีเขียวตัว

หลังนั้นมีคาความสวางของสีเปน 40 เม่ือเทียบกับ 100 

สวน มคีาความสดของสีเปน 10 เมือ่เทยีบกบั 100 สวน 

สรุปไดวา สีเขียวตัวแรกเปนสีที่มีโทนสวางกวาสีเขียวตัว

หลงัเพราะมคีานอยกวา และสเีขยีวตวัแรกเปนสทีีส่ดนอย

กวาสเีขียวตัวหลงัเพราะมคีานอยกวา โดยสีเขียวท้ังสองมี

คาความสดของสีไมมากนัก วิธีการกําหนดสีที่เกิดขึ้นนี้ 

เรียกวาการสรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายสี หรือเรียกวา 

โมเดลส ี(color model) ซึง่จากตวัอยางทีย่กมาเปนโมเดล

สีระบบเอ็นซีเอส (NCS: natural color system) โดยจะ

ขอกลาวรายละเอียดของโมเดลสีนี้ในสวนเนื้อหาตอไป  

 

โมเดลสี คือแบบจําลองซึ่งสรางขึ้นเพื่ออธิบายสีที่มนุษย

มองเห็น โดยการแยกสีออกเปนองคประกอบพ้ืนฐาน

ตางๆ โมเดลสีที่ใชกันท่ัวไปมีอยูหลายระบบ เชน RGB 

CMYK HSB และ Lab เปนตน (อรวนิท เมฆพริณุ, 2551) 

ซึง่ระบบสเีหลานีม้กัใชอธบิายสใีนสิง่ทีเ่ก่ียวของกบัระบบ

ทางดิจิตอล สวนระบบสีในอุตสาหกรรม การผลิตสี

สาํหรับเคลือบผิวอาคารน้ันมีทัง้ระบบท่ีผูผลติสแีตละราย

สรางและพัฒนาขึ้นเอง และระบบที่เปนมาตรฐานสากล

ที่ผูผลิตสีสวนใหญใชรวมกัน คือ ระบบสีเอ็นซีเอส

 

ทีก่ลาวเร่ือง โมเดลสีระบบตางๆ มานัน้ เพือ่ตองการเสนอ

วา สใีดๆ ทีเ่ราใหความสนใจ เมือ่อยูในโมเดลสีระบบใดๆ 

จะมกีารกําหนดสีนัน้เปนไปตามรปูแบบของโมเดลสรีะบบ

นั้นๆ ถามีโอกาสที่ตองใชสีเดียวกันในรูปแบบที่ตางกัน

ของแตละระบบโมเดลสีจะมีวิธีการเทียบแปลงสีเดียวกัน

จากโมเดลสีระบบหน่ึงไปสูโมเดลสีระบบหน่ึงไดอยางไร 

สาเหตทุีเ่สนอประเดน็น้ี เนือ่งจากปจจบุนัสถาปนกิมกัจะ

ใชเครื่องมือทางดิจิตอลเปนเครื่องมือชวยในการทํางาน 

จึงทําใหมีโอกาสบอยคร้ังท่ีตองของเก่ียวกับสีที่อยูในรูป

แบบโมเดลสีในระบบดิจติอล เชน ระบบสีอารจบี ี(RGB) 

แตเมือ่ถงึขัน้ตอนทีต่องกาํหนดสสีาํหรบัเคลอืบผวิอาคาร 

สทีีจ่ะตองกําหนดน้ันกลับอยูในรูปแบบโมเดลสีของระบบ

อืน่ เชน ระบบสเีอน็ซเีอส ซึง่มรีปูแบบแตกตางจากโมเดล

สีในระบบดิจิตอล ดังนั้นการทํางานของสถาปนิกในภาพ

รวมจึงตองเก่ียวของกับสีในโมเดลสีของท้ัง 2 ระบบน้ี 

พรอมดวยคาํถามวา การเทยีบแปลงสใีดสหีน่ึงในระบบสี

อารจีบี ไปสูระบบสีเอ็นซีเอสหรือกลับกันทําไดหรือไม มี

วธิเีทยีบแปลงอยางไร มเีครือ่งมอืใดชวยเทียบแปลง แลว

ผลท่ีไดจากการเทียบแปลงจากเคร่ืองมือหรือวิธีการน้ัน

นําไปใชไดจริงหรือไม จะเช่ือถือความถูกตองของผลที่

แปลงได ไดมากนอยเทาไร เทียบผลความถูกตอง หรือ

ความเพี้ยนไป เปนรอยละไดหรือไม 

 

จากประเด็นและคําถามเหลานี้ จึงเปนท่ีมาของบทความ

นี้ที่ตองการช้ีใหเห็นถึงโอกาสท่ีตองมีการเทียบแปลงไป

มาระหวางโมเดลสีระบบหน่ึงไปสูโมเดลสีอีกระบบหน่ึง 
โดยการยกตัวอยางและเสนอแนะวิธีการ พรอมเหตุผล 

และเคร่ืองมอืทีใ่ชทัง้ทีไ่มตองเสยีคาใชจาย และทีต่องเสยี

คาใชจาย เพื่อใหผูสนใจนําไปทดลองใชในการทํางาน

ตางๆ ของตนได พรอมทั้งนําเสนอผลที่ไดวามีลักษณะ

อยางไร มีความถูกตอง คิดเทียบเปนรอยละ ไดคาเปน

อยางไรและสุดทาย ขอสรปุ เสนอแนะการประยุกตใชงาน

เคร่ืองมือท่ีนําเสนอเหลาน้ี ในลักษณะอ่ืนๆ ไดอีก โดย

หวงัไววาผูอานจะไดทัง้สาระ และความสนกุในการทาํงาน

ที่เกี่ยวของกับสีของทั้ง 2 ระบบน้ี
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โมเดลสีระบบอารจีบีและโมเดลสีระบบ
เอ็นซีเอส

กอนจะเขาสูประเด็นของเนื้อหาหลัก ขออธิบายหลักการ
พื้นฐานและความเปนมาโดยสังเขปของ โมเดลสีระบบ 
อารจีบีและโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส เพื่อชวยใหผู อาน
สามารถเขาใจประเด็นหลกัของบทความน้ีไดงายขึน้ โดย
กลาวรายละเอียดแบงเปนหัวขอดังนี้ 

โมเดลสีระบบอารจีบ ี  
 

โมเดลสรีะบบอารจบี ีเปนระบบโมเดลสทีีใ่ชแนวความคดิ

ในการผสมแสงสีหลัก 3 สีเขาดวยกัน คือ สีแดง สีเขียว 

และนํ้าเงิน ซึ่งจะทําใหเกิดสีตางๆ ไดอีกเปนจํานวนมาก 

ซึ่งลักษณะเชนนี้เรียกวา การผสมสีแบบบวก (additive 

color system) โดยผลลัพธของสีที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นกับ

สดัสวนความเขมของสีหลกัแตละสทีีม่คีาไดตัง้แต 0-255 

(ในระบบที่ใชขอมูลแบบ 8 บิต) และเม่ือสีหลักทั้ง 3 มี

ความเขมสงูสดุมาผสมกนักจ็ะไดสขีาว  (อรวนิท เมฆพริณุ, 

2551)  เพือ่ใหสามารถเขาใจหลกัการดงักลาวไดงายขึน้

ขออธิบายและยกตัวอยางดังนี้

 

โมเดลสีระบบอารจีบี มีองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ คือ

ชุดตัวเลข 3 ชุด แตละชุดใชเครื่องหมายจุลภาคขั้นไว 

ตัวเลขแตละชุดมีคาไดตั้งแต 0 เปนคาตํ่าสุดจนถึง 255 

เปนคาสูงสุด ตัวเลขชุดที่ 1 แทนคาของสีแดง ตัวเลขชุด

ที่ 2 แทนคาของสีเขียว และตัวเลขชุดที่ 3 แทนคาของ

สีนํ้าเงิน

ตัวอยางชุดที่ 1

สีแดง (red) คือ rgb(255, 0, 0) คือมีเฉพาะคาสีแดง

เต็มที่ ในขณะที่สัดสวนของสีอื่นมีคาเปนศูนย

สีเขียว (green) คือ rgb(0, 255, 0) คือมีเฉพาะคาสี
เขียวเต็มที่ ในขณะที่สัดสวนของสีอื่นมีคาเปนศูนย

สีนํ้าเงิน (blue) คือ rgb(0, 0, 255) คือมีเฉพาะคา
สีนํ้าเงินเต็มท่ี ในขณะที่สัดสวนของสีอื่นมีคาเปนศูนย

จากตวัอยางชดุที ่1 แสดงใหเหน็วา สทีีย่กตวัอยางมีความ
ชัดเจนมากวาเปนสีแดง สีเขียว หรือสีนํ้าเงิน เพราะมี
สัดสวนคาของสีนั้นสูงสุดและสีอื่นๆ มีคาตํ่าสุด

ตัวอยางชุดที่ 2

สีไซแยน (cyan) คือ rgb(0, 255, 255) คือมีเฉพาะคา
สีแดงเปนศูนย สีเขียวและสีนํ้าเงินเต็มที่

สีมาเยนตา (magenta) คือ rgb(255, 0, 255)  คือมี

เฉพาะคาสีเขียวเปนศูนย สีแดงและสีนํ้าเงินเต็มที่

สเีหลือง (yellow) คือ rgb(255, 255, 0) คือมีเฉพาะ

คาสีนํ้าเงินเปนศูนย สีแดงและสีเขียวเต็มที่ 

จากตวัอยางชดุที ่2 แสดงใหเห็นวา ถาใชคาสัดสวนสเีขยีว

เต็มที่ผสมกับสีนํ้าเงินเต็มที่ โดยไมมีสีแดงเลย จะได

ผลลพัธเปนสไีซแยน และถาใชคาสดัสวนสแีดงเตม็ท่ีผสม

กับสีนํ้าเงินเต็มที่ โดยไมมีสีเขียวเลย จะไดผลลัพธเปนสี

มาเยนตา และตวัอยางสดุทาย ถาใชสดัสวนคาสแีดงเตม็

ทีผ่สมกับสีเขยีวเตม็ท่ี โดยไมมสีนีํา้เงนิเลย จะไดผลลพัธ

เปนสีเหลือง

ตัวอยางชุดที่ 3

สีขาว (white) คอื rgb(255, 255, 255) คือท้ังสีแดงสี

เขียว และสีนํ้าเงิน มีสัดสวนเต็มที่

สีเทาออน (light grey) คือ rgb(180, 180, 180) คือ

ทั้งสีแดงสีเขียว และสีนํ้าเงิน มีสัดสวนเทากันโดยมีคาสูง

สีเทาแก (dark grey) คือ rgb(10, 10, 10) คือท้ังสีแดง

สีเขียว และสีนํ้าเงิน มีสัดสวนเทากันโดยมีคาตํ่า

สีดํา (black) คือ rgb(0, 0, 0) คือท้ังสีแดงสีเขียว และ

สีนํ้าเงิน มีสดัสวนนอยท่ีสุดเปนศูนย

จากตัวอยางชุดที่ 3 แสดงใหเห็นวา ถาใชสัดสวนของสี
แดง สเีขยีว และสีนํา้เงินเทากนั ไมมสีใีดโดดเดนกวาสีใด

จะไดผลลพัธออกมาเปนสกีลางหรอืสเีทา โดยถาคาแตละ
สีมีคาสูงสุดเปน 255 จะไดสีกลางที่สวางที่สุดคือสีขาว 

แตถาคาสแีตละสมีคีาเทากนัทีเ่ปนคาสงู เชน 180 จะได
สีกลางหรือสีเทาโทนสวาง แตถาคาสีแตละสีมีคาเทากัน
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ที่เปนคาต่ําๆ แตไมถึง 0 เชน 10 จะไดสีกลางท่ีเปนสี
เทาโทนมืด แตถาคาสีแตละสีมีคาตํ่าสุดเปน 0 จะไดสี
กลางที่มืดที่สุดคือสีดํา จากความเขาใจนี้ทําใหเรา
สามารถรับรูไดวาถาคาสีเปน rgb(128, 128,128) นี้
เปนสีเทาที่มีความสวางของสีที่อยูตรงกลางพอดี เพราะ 
128 มีคาเปนครึ่งหนึ่งของ 256 โดยที่ยังไมจําเปนตอง
เห็นสีนี้ก็สามารถเขาใจได
 
จากตัวอยางท้ัง 3 ชุด แสดงใหเห็นวาผลลัพธของสีสัน

ตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยูกับสัดสวนความเขมของสีหลัก

แตละสีคือ สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน ที่มีคาไดตั้งแต 

0-255 นับแลวได 256 คาในแตละสี (เทียบไดเปน

ขอมลูแบบ 8 บติ ในลกัษณะขอมลูทางคอมพวิเตอร) ดงั

นั้นความนาจะเปนที่จะเกิดสีสันตางๆ ที่เกิดจากผสมกัน

ของ 3 สหีลกัในโมเดลสอีารจบีนีีจ้งึสามารถมจีาํนวนสสีงู
ไดถึง 16.7 ลานสี (256x256x256) ซึ่งถานําไปใช

อธิบายสีที่ตามนุษยแยกแยะไดนั้น ถือวาพอเพียงในการ

ใชงานทัว่ไปไดอยางด ีแตอยางไรกต็ามถาตองการจาํนวน

สีที่เพ่ิมข้ึนกวานี้ ก็สามารถทําการเพ่ิมได โดยกําหนดคา

ตํ่าสุดเปน 0 แตคาสูงสุดไมใช 255 เปนคาที่สูงขึ้นของ

สหีลกัแตละส(ีอาจจะใชขอมูลแบบ 12 บติ หรอื 14 บติ) 

กจ็ะไดจาํนวนสทีีเ่กดิจากความนาจะเปนในการผสมสเีพือ่

ใหไดสีสันตางๆ เพิ่มขึ้นกวา 16.7 ลานสีได

 

หลักการของโมเดลสีอารจีบีที่ใชแสงสีหลัก คือสีแดง สี

เขียว และสีนํ้าเงินนั้นเปนการคิดคนขึ้นมาตามหลักการ

การทํางานของดวงตามนุษยคือในจอประสาทตาของ 

มนุษย จะมีเซลลรับรูสีที่มีรูปรางเปนกรวย (cone) โดย
ในดวงตาแตละขางจะมีจํานวนเซลลรูปกรวยสีแดง (red 
cone) เพ่ือใชรับรูสีแดงประมาณ 3 ลานเซลล  มีจํานวน

เซลลรูปกรวยสีเขียว (green cone) เพื่อใชรับรูสีเขียว

ประมาณ 3 ลานเซลล  และมีจํานวนเซลลรูปกรวย
สีนํ้าเงิน (blue cone) เพ่ือใชรับรูสีนํ้าเงินประมาณ 1 
ลานเซลล เซลลเหลานี้ในจอประสาทตาจะทําหนาที่
เปล่ียนจากพลังงานแสงท่ีไดรับใหเปนกระแสไฟฟาสง  

ผานไปยังเสนประสาทตา (optic nerve) ที่อยูดานหลัง
ตรงสูสมอง เพื่อใหสมองตีความเปนการรับรูสีสันตางๆ 

ตอไป  
 

โมเดลสีระบบเอ็นซีเอส 
 
ในอดีตบริษัทผูผลิตสีสําหรับเคลือบผิวอาคารหลายๆ 
บรษิทั ไดมกีารจดัทาํโมเดลระบบสมีาตรฐานเปนรปูแบบ
เฉพาะของตนเอง เพื่อไวใชในการผสมสีสันตางๆ ใน
กระบวนการผลิตสีตามระบบมาตรฐานของตน ทําให
บริษัทผู ผลิตสีแต ละบริษัท มีระบบต้ังชื่อประกอบ
หมายเลขของสีตางๆ เปนรูปแบบของตนเอง ดังนั้นการ
เลือกใชสีใดสีหน่ึงจากบริษัทใดตองเทียบหาจากรายการ

สีที่จัดทําขึ้นตามรูปแบบเฉพาะของบริษัทน้ัน มักเกิด

ความไมสะดวกตางๆ  

จนกระทั่งในเวลาตอมา มีการตระหนักรูถึงงานวิจัยสีเชิง

วทิยาศาสตรมากข้ึน จงึทาํใหบริษทัแหงหน่ึงซึง่ตอมาภาย

หลังในป ค.ศ. 1978 ไดเปลี่ยนช่ือเปนสถาบันวิจัยสีแหง

สแกนดิเนเวีย หรือ เอสซีไอ (Scandinavian Colour 

Institute, SCI) ไดหันมาใหความสําคัญในการพัฒนา

ระบบสีธรรมชาติ ที่ชื่อวาโมเดลระบบสีเอ็นซีเอส (NCS: 

Natural Colour System) ไปใชในเชิงการคาและการ

พัฒนาการส่ือสารดานการเรียกช่ือสีใหมีความงาย ถูก

ตองและมีเสถียรภาพเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันมากข้ึน 
โดยสถาบนัวจิยัมคีวามมุงหวังใหโมเดลสทีีเ่ปรยีบเหมอืน

หลักไวยากรณทางภาษาของสี ที่คิดคนขึ้นในระบบ

อุตสาหกรรมสีนี้ จะชวยในการพัฒนาการออกแบบ และ

การสื่อสารไดอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหผูที่เกี่ยวของใน

อุตสาหกรรมสีนี้มีภาษากลางที่ใชไดรวมกัน 

 

หลังจากเร่ิมมีการใชโมเดลระบบสีเอ็นซีเอส ได 5 ป 
ความตองการจากตลาดมีมากข้ึนท้ังจากกลุมนักออกแบบ
ในประเทศสวิซเซอรแลนด เดนมารก นอรเวย และกลุม

ของบรษิทัผูผลติสตีางๆ อาทิ บรษิทัไอซีไอ (ICI) ปจจบุนั

คือ บริษัทเอคโซ โนเบล (Akzo Nobel) บริษัทซิกมา     
คาลอน (Sigma Kalon) ปจจุบันคือ บริษัทพีพีจี (PPG)  
บริษัทโจตัน (Jotun) บริษัทอัลโค เบคเกอร (Alco 
Beckers) เปนตน  จากความตองการท่ีสูงข้ึน ทําให

สถาบันวิจัยตองมีการขยายฐานการดําเนินการ และการ
สงออกมากขึน้ ความสาํเรจ็อยางตอเนือ่งของโมเดลระบบ

สีเอ็นซีเอส ทําใหสถาบันวิจัยสีแหงสแกนดิเนเวีย ยังคง
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เครื่องมือชวยเทียบแปลงสี ระหวางโมเดลสีระบบดิจิตอล (อารจีบี) 
กับโมเดลสีระบบมาตรฐานสําหรับสีเคลือบผิวอาคาร (เอ็นซีเอส)

เดินหนาท่ีจะพัฒนาระบบสีประดุจดั่งผูเชี่ยวชาญดานสี 
และการส่ือสารชั้นนําของโลกตอไป
 
การเปลี่ยนครั้งใหญเกิดขึ้นเมื่อสถาบันวิจัยสีแหงสแกน
ดเินเวียตดัสนิใจเปล่ียนกลยุทธทีส่าํคัญ ในป ค.ศ. 1995 
โดยหันมาใหความสนใจกับคุณภาพ และประเด็นของ    
สิง่แวดลอมมากขึน้ ในดานส่ิงแวดลอมนัน้ สถาบนัวจิยัได
ปฏิเสธการใชแคดเมียม และสารตะกั่วภายในสี เพื่อลด
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอม สวนในดานคณุภาพ 

สถาบันวิจัยยังคงมีความตองการใหสีมีเสถียรภาพ และ

ความถูกตองสูงสุด โดยเฉพาะการรับรูสึกท่ีถูกตองและ

คลาดเคลือ่นนอยทีส่ดุในอตุสาหกรรมส ีการพฒันาโมเดล

ระบบสีของสถาบันวิจัยยังมีอยูเรื่อยมา ในเบ้ืองตนนั้น   

ทางสถาบนัไดวจิยั และกําหนดสมีาตรฐานออกมาไดทัง้สิน้ 

1,412 สี การไดมาของจํานวนสีดังกลาว มีที่มาจากขอ

จํากัดทางดานเม็ดสี (pigment) ที่ใชในการผลิตสีที่ตอง

คาํนงึถงึตนทนุ และตองเปนเมด็สทีีป่ราศจากสารพิษดวย 

จากน้ันไดมกีารพัฒนาเร่ือยมาจนกระท่ังในป พ.ศ. 2547 

สถาบันไดนําเสนอสีใหมเพิ่มอีกจํานวน 200 สีเพื่อเปน

ชุดสีมาตรฐานในช่ือเอ็นซีเอส 1950 ออริจินัล (NCS 

1950 original) โดยชุดสดีงักลาวพัฒนาข้ึนมาจากความ

ตองการของสถาปนิกช้ันนํา และบริษทัสจีาํนวนมาก การดําเนิน

กลยุทธตางๆ ที่ผานมาของสถาบัน ทําใหทุกวันน้ีโมเดล

ระบบสเีอ็นซเีอส กลายเปนผูนาํทางดานคณุภาพ และเปน

หนึ่งในระบบสีของโลกท่ีนิยมใชกัน (NCS Colour AB, 

2013)

 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหระบบสีมาตรฐานท่ีผูผลิตสีสวนใหญ

ตกลงใช ร วมกันคือระบบสี เอ็นซีเอสที่คิดค นโดย

สถาบนัวจิยัสแีหงสแกนดเินเวยี ซึง่ในเวลาตอมาไดเปลีย่น

ชื่ออีกคร้ังหน่ึงเปน สถาบันคัลเลอรสแกนดิเนเวียนเอบี 

(Scandinavian Colour Institute AB) โดยในระยะแรก
ระบบสเีอน็ซีเอสมสีใีนระบบทัง้สิน้ 1,950 ส ีและจะเพิม่

จํานวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการจัดการสีทั้งหมดนั้นใชหลักการ

ดังนี้ คือใชระบบฐานสิบ เขามาจัดการ เพราะจากการ

ประมาณปริมาณมากนอยในระบบฐานสิบ เปนสิ่งที่ทุก

คนน้ันคุนเคย

ตัวอยางจากภาพ โมเดลสีระบบเอ็นซีเอส ใชหลักการ

กําหนดสีหลักจํานวน 4 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีนํ้าเงิน 

และสเีขยีว โดยวางตาํแหนงสีเหลอืงไวในตาํแหนงของทศิ

เหนือ สีแดงในตําแหนงของทิศตะวันออก สีนํ้าเงินใน

ตาํแหนงของทศิใต และสเีขยีวในตาํแหนงของทศิตะวนัตก 

และมีการแบงสีจากทิศหลักออกเปน 10 ชวง (นับชวงท่ี

ถงึตวัสหีลกัถัดไปดวย) และใชหลกัการไลสเีริม่ตนจากทิศ

เหนือในลักษณะตามเข็มนาฬกา ดังนั้น จะมีการอานคา

สีเริ่มจาก สีเหลืองไปสีแดง สีแดงไปสีนํ้าเงิน สีนํ้าเงินไป

สีเขียว และสีเขียวไปสีเหลือง เทานั้นเสมอ เชนคาสีเปน 

Y90R จะหมายถึง สตีวัแรกคือ Y คอืสเีหลืองท่ีมสีวนผสม

ในสัดสวนของสีตัวหลังคือ R ซึ่งหมายถึงสีแดง 90 สวน 

ทําใหสีเหลืองเหลือแค 10 สวน ดังนั้นคาสีนี้จึงเปนสีที่มี

เนื้อสี (hue) คอนไปทางสีแดงมาก คือเปนสีแดงสมที่

เกือบจะเปนสีแดง แตถาคาสีเปน Y50R จะหมายถึงสี

เหลืองท่ีมีสวนผสมในสัดสวนของสีแดงเขามา 50 สวน 

ทําใหมีสีเหลืองเหลืออยู 50 สวนเชนกัน ดังนั้นคาสีนี้จึง

เปนสีทีม่เีน้ือสี เปนสีสมทีอ่ยูตรงกลางระหวางสเีหลอืงกบั

สแีดงพอด ีหรอือกีตวัอยางหนึง่คอื ถาคาสเีปน R70B จะ

หมายถึง สีตัวแรกคือ R คือสีแดงที่มีสัดสวนของสีตัวหลัง

ภาพที่ 1: แสดง วงจรสีเอ็นซีเอส (The NCS Colour Circle) 
วงจรสเีอน็ซเีอส คอื วงจรทีเ่กดิจากแนวตดัขวางพสิยัสใีนแนว
ราบ ที่กําหนดใหแมสีหลักท้ัง 4 สีวางตัวกันในส่ีทิศซ่ึงมี
ลักษณะคลายการวางตัวของเข็มทิศ โดยในแตละจตุภาคหรือ
ในแตละชวงสนีัน้จะแบงออกเปน 100 ชวงยอยเทาๆ กัน จาก
ภาพวงกลมส ีNCS สามารถอธบิายไดอยางชดัเจนวา ส ีY90R 
คือสีเหลืองที่ประกอบไปดวยสีแดงรอยละ 90 นั้นเอง
ที่มา: How the System Works, (n.d.): online
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คือ B ซึ่งหมายถึงสีนํ้าเงินผสมอยูในสัดสวน 70 สวนตอ
สตีวัแรก 30 สวน ดงันัน้คาสนีีจ้งึเปนสทีมีเีนือ้สเีปนสมีวง
คอนไปทางนํ้าเงิน หรือเรียกวาสีนํ้าเงินมวงได แตถาคา
สีเปน Y หรือ R หรือ B หรือ G เดี่ยวๆ นั้นหมายถึงตัว
เนื้อสีเปนสีนั้นปราศจากการผสมสีอื่นเลย มีสัดสวนของ
สีมันเองเต็ม 100 สวน

นัน้จากตวัอยางคาสทีัง้หมดเปน S1050 Y90R จงึหมาย
ถึงเน้ือสีที่เปนสีแดงสมที่มีโทนสีคอนไปทางสวาง และมี
ความสดที่กลางๆ ไมมากและไมนอย ดังนั้นถาเห็นคาสี
ตัวเลขคูแรกเปนเลข 70 หรือ 80 ทําใหเราคาดการณสี
ไดทนัทีวาเนือ้สคีงจะมคีวามสวางนอย โทนสีคอนไปทาง
สีมืด หรือถาเจอตัวเลขคูที่สองเปนคา 90 เราก็สามารถ
คาดการณสีไดทันทีวาเนื้อสีของสีนี้มีคาความสดของสี   
สูงมาก เปนตน

จากตัวอยางท่ีเสนอมาท้ังหมดแสดงใหเห็นวาโมเดลสี

ระบบเอ็นซีเอส เปนระบบสีที่ชวยใหสามารถจินตนาการ

เห็นสีเปนสีสันตางๆ ไดโดยตรงจากการอานคาสี โดย

เทียบสัดสวนกันในระบบฐานสิบ ซึ่งทุกคนจะคุนเคยกับ

ระบบฐานสบิเปนอยางด ีดงัน้ันโมเดลสีเอน็ซเีอสจงึกอให

เกิดความสะดวกในการสื่อสารมาก ผูที่เขาใจวิธีการอาน

คาสีจะสามารถคาดการณสีตางๆ ในถังสีไดทันทีโดยไม

ตองเปดฝาถังสีดู ผูที่เกี่ยวของท้ังหมดไลตั้งแตผูผลิตสี ผู

ออกแบบ ชางผูคุมงาน ตลอดจนคนขับรถสงสีถาเขาใจ

การอานคาสีของโมเดลสีระบบเอ็นซีเอสนี้ได  การ

ประสานงานกันกจ็ะทาํไดโดยสะดวกทําใหลดขอผดิพลาด

ตางๆ ลงไดเปนอยางมาก

 

การทํางานที่ตองของเกี่ยวทั้งโมเดลสี
ระบบอารจบี ีและโมเดลสีระบบเอ็นซเีอส

จากเนื้อหาของโมเดลสีทั้งสองระบบนี้ พอจะสรุปไดวา

เปนการสรางแบบจาํลองเพือ่อธบิายสทีีม่นุษยมองเหน็ได 
โดยการแยกสอีอกเปนองคประกอบพืน้ฐานตางๆ เหมอืน
กัน แตตางวิธีกัน และมีความหยาบ ความละเอียดของ

แบบจําลองท้ังสอง ไมเทากัน ในโมเดลสีระบบอารจบี ีถา

ใชคามาตรฐานท่ัวไปคือ คาจาก 0-255 (8bit) ตอสีหลัก

ซึ่งไดแก สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน จะไดจํานวนสีที่เปน
ไปไดทั้งหมด 16.7 ลานสี โดยไมมีขอจํากัดดานเม็ดสี
ใดๆ สาํหรบัโมเดลสรีะบบเอน็ซเีอสในขณะนีก้าํหนดคาสี

ออกมาไดสีหลักทั้งหมดจํานวน 1950 สี ซึ่งเปนสีที่
สามารถหาเม็ดสีผลิตขึ้นมาใชงานไดและสวนผสมตางๆ 
ผานเกณฑในเรื่องของความปลอดภัยของสีไรสารพิษ 

กลาวคือมีปริมาณสารประกอบอินทรีย (VOCs: Volatile 

ภาพท่ี 2: แสดง สามเหล่ียมสีเอ็นซีเอส (The NCS Colour 
Triangle) ซึง่หมายถงึ สามเหลีย่มสทีีเ่กดิจากแนวตดัขวางพสิยั
สีในแนวดิ่ง ฐานของสามเหล่ียมสี NCS นั้นจะเปนตัวกําหนด
ระดบัความมดืของสโีดยการไลสจีากสขีาวไปสูสดีาํในลกัษณะ
ของระดับสีเทา (greyscale) สวนยอดของสามเหล่ียมสีนั้นจะ
เปนจุดท่ีสีมีความสดมากท่ีสุด (maximum chromaticnes) 
จากสามเหลี่ยมสีเอ็นซีเอส ขางตนจึงทําใหสี (hue) หน่ึงสีสา
มารถมีลักษณะแตกตางกันไดถึง 100 ระดับ ขึ้นอยูกับคา
ความมืดและความสดนั้นเอง  ซึ่งจากตัวอยางในรูปขางตนจะ
เห็นวา 1050 นั้นหมายถึง สี Y90R ที่มีความมืดอยูที่รอยละ 
10 และความสดอยูที่รอยละ 50 .
ที่มา: How the System Works, (n.d.): online

จากภาพท่ี 2 เม่ือเลือกเนื้อสีที่สนใจไดแลว เชน Y90R 
ตัวเลขที่อยูดานหนา 4 ตัว แบงเปน 2 ชุด ตัวเลข 2 ตัว

ในชุดแรก (ซายมือ) จะหมายถึงคาความสวางของสี 
ตัวเลข 2 ตัวในชุดถัดมาจะหมายถึงคาความสดของสี ดัง
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organic compounds) ในสวนผสมที่มีอยูในเกณฑตํ่าที่
ยอมรบัได และมกีารพฒันาอยางตอเนือ่งทีจ่ะผลิตสอีืน่ๆ 
ที่สามารถผานเกณฑไดเพิ่มเติม แตอยางไรก็ตามเห็นได
วา โมเดลสีระบบอารจีบี มีความละเอียดกวาโมเดลสี
ระบบเอ็นซีเอสอยางมาก หรือกลาวอีกอยางไดวาโมเดล
สรีะบบอารจบี ีมปีรภิมูสิ ี(color gamut) ทีใ่หญกวาโมเดล
สีระบบเอ็นซีเอสมาก ดังนั้นการเลือกสีใดๆ จากโมเดลสี
ระบบอารจบี ีเพือ่ไปเทยีบหาสใีนโมเดลสรีะบบเอน็ซเีอส 
อาจจะหาสีที่ตองการไมพบแตไดสีที่มีลักษณะใกลเคียง

กนั เพราะจาํนวนสใีนโมเดลสรีะบบเอ็นซเีอสนัน้มจีาํนวน

นอยกวามาก ในทางกลับกันเมื่อเลือกสีใดๆ จากโมเดล

ระบบสีเอ็นซีเอส แลวนําไปเทียบหาสีในโมเดลสีระบบ 

อารจีบี เรากลับจะพบสีที่ตองการเสมอ เพราะในโมเดล

ระบบสีอารจีบีมีจํานวนสีตางๆ มากกวาโมเดลสีระบบ 

เอ็นซีเอสมาก 

จากขอสรุปนี้ สามารถพาเขาสูประเด็นเนื้อหาหลักของ

บทความนี้ไดคือ ในการทํางานของสถาปนิก ในยุคของ
การใชงานเคร่ืองมือดิจิตอลนี้ มีโอกาสที่ตองเทียบแปลง

สีที่ตองการไปมา ระหวางโมเดลสีระบบหนึ่ง ไปสูโมเดล

สีอีกระบบหน่ึงหรือไม คําตอบคือมีโอกาสอยูบอยคร้ังท่ี

ตองเทียบสีทั้งจากโมเดลสีระบบเอ็นซีเอสไปยังโมเดลสี

ระบบอารจีบี และจากโมเดลสีระบบอารจีบี ไปยังโมเดล

สีระบบเอ็นซีเอส โดยขอเสนอเน้ือหาหลักดวยตัวอยาง

ดังนี้ 

ตวัอยางที ่1 เปนตวัอยางทีต่องเทยีบสจีากโมเดลสรีะบบ
เอ็นซีเอสไปยังโมเดลสีระบบอารจีบี  เหตุการณที่มัก

พบเห็นไดบอยในกระบวนการทํางานท้ังหมดในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม คือ หลังจากท่ีทั้งสถาปนิกและ

เจาของงานไดเลือกสีตางๆ ที่สนใจรวมกัน จากโมเดลสี
ระบบเอ็นซีเอสไดเปนคาสีตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว 

สถาปนิกมักจะตองสรางและนําเสนอภาพจําลองอาคาร
ในลักษณะเปนทัศนียภาพสามมิติ เพื่อแสดงผลจําลอง
ของการเลือกใชสี และวัสดุในโทนสีตางๆ ภายใตสภาพ

แสงตางๆ ออกมาเปนทางเลอืกใหแกเจาของงานพจิารณา
เพ่ือตัดสนิใจเลือกใชสหีรือวสัดนุัน้ๆ ในท่ีสดุ กอนท่ีจะนํา
สทีีเ่ลอืกนัน้ไปใชในงานกอสรางจรงิๆ ดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร จึงทําใหตองเทียบสีนั้นจากโมเดลสีระบบ
เอ็นซีเอสใหเปนโมเดลสีระบบอารจีบีเสียกอน เพราะจะ
ไดกรอกคาสีใหกับชิ้นสวนตางๆ ของงานสถาปตยกรรม
ที่สรางขึ้นมาเปนหุนจําลอง 3 มิติดวยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง  โดยการเทียบแปลงโมเดล
สีระบบเอ็นซีเอสไปยังโมเดลสีระบบอารจีบีนี้ไดผลที่ถูก
ตองมากเพราะโมเดลสีระบบอารจีบี มีความละเอียดกวา
โมเดลสีระบบเอ็นซีเอสอยางมาก ซึ่งเครื่องมือที่ใชเทียบ
แปลงสีแบบน้ีมีใหบริการผานทางเว็บไซตอยางเปน

ทางการของเอ็นซีเอส (NCS Colour AB, (n.d.): online) 

โดยตรงคือโปรแกรมประยุกตบนเว็บที่ชื่อวา เอ็นซีเอส  

นาวิเกเตอร พรีเมี่ยม (NCS Navigator Premium) 

ในภาพที่ 3 เปนการทดลองเลือกสีที่ตองการในโมเดลสี

ระบบเอ็นซีเอส คือ S3560-Y90R เพื่อใหโปรแกรม 

เทยีบแปลงสนีีเ้ปนรปูแบบของโมเดลสรีะบบอารจบี ีซึง่ได

ผลลัพธคือ rgb (137, 38, 38) และเมื่อไดสีที่ตองการ

นีแ้ลว ทางโปรแกรมมีความสามารถท่ีจะสงคาสนีีอ้อกไป

ใชในโปรแกรมคอมพวิเตอรอืน่ๆ ไดแก โปรแกรมตกแตง

ภาพ และโปรแกรมสําหรับสรางหุนจําลอง 3 มิติตางๆ 

เชน โปรแกรมอะโดบี ซีเอส (Adobe CS) โปรแกรม     

ออโตแคด (AutoCAD) โปรแกรมเวคเตอรเวอรค 

(Vectorworks) และโปรแกรมสเกต็ชอพั (Sketchup) โดย

การคลิกที่ปุม “Export” ซึ่งจากตัวอยางเลือกโปรแกรมส

เก็ตชอัพ ไดผลดังภาพท่ี 4 คือทางโปรแกรมเอ็นซีเอส  

นาวิเกเตอร พรเีมีย่มจะสรางไฟล “ncscoloutpalette.zip” 
ใหดาวนโหลดเพ่ือเก็บไฟลนีไ้วทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอรของผู

ใชงาน จากนั้นผูใชงานตองแตกไฟลนี้ (extract) เพื่อให
ไดไฟล “NCS Colour palette-1.skm” เพื่อนําเขา 
(import) สนีีไ้ปใชงานในหุนจาํลองทีท่าํขึน้จากโปรแกรม

สเก็ตชอัพ ดังตัวอยางในภาพที่ 5

เวบ็ไซตใหบรกิารโปรแกรมเอ็นซเีอส นาวเิกเตอร พรเีมีย่ม 
นี้มีเงื่อนไข คือตองสมัครเปนสมาชิก ซึ่งเม่ือสมัครเปน
สมาชิกแลวแตยงัไมไดเสยีคาธรรมเนียมใดๆ จะสามารถ

ทดลองใชงานโปรแกรมนี้ไดภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
สมคัร หลงัจากน้ันถามคีวามประสงคจะใชงานตอตองเสีย
คาธรรมเนียมใหแกเว็บไซต
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ภาพท่ี 3: แสดงสวนติดตอผูใชงาน (user interface) ของโปรแกรมเอ็นซีเอสนาวิเกเตอร พรีเมี่ยม
ที่มา: Premium Navigator, (n.d.): online

ภาพท่ี 4: แสดงไฟล “ncscoloutpalette.zip” และไฟล “NCS 
Colour palette-1.skm”ที่ไดจากการแตกไฟล

ภาพที่ 5: แสดงตัวอยางการนําเขาไฟล “NCS Colour 
palette-1.skm” เขาไปใชงานในโปรแกรมสเก็ตชอัพ
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ตวัอยางที ่2 เปนตวัอยางทีต่องเทยีบสจีากโมเดลสรีะบบ
อารจีบีไปยังโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส ตัวอยางตอไปนี้เปน

ตวัอยางท่ีทางเจาของงานมีความประสงคเลอืกใชส ีสหีน่ึง 

ดวยเหตุผลสําคัญ โดยมีแนวคิดที่จะนําสีนี้ไปใชในงาน

สถาปตยกรรมภายในในบางสวนของตน โดยสทีีต่องการ

นั้นสามารถระบุในระบบโมเดลสีมาตรฐาน คือโมเดลสี

ระบบอารจีบีได แตสีที่ตองการท่ีระบุในโมเดลสีระบบ  

เอ็นซีเอสนั้นยังคงคนไมพบ ทางผูเขียนซ่ึงอยูในฐานะ

สถาปนิก ผูออกแบบโครงการนี้ จึงจําเปนตองหาวิธีการ

เทยีบแปลงจากโมเดลสรีะบบอารจบี ีไปยงัโมเดลสรีะบบ

เอ็นซีเอส เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการสั่งผลิตสีที่ตองการ

เพื่อนํามาเคลือบผิวอาคาร ตามแนวคิดดังกลาวโดยใน

รายละเอียด อธิบายไดดังนี้ 

เร่ิมจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจยัทรัพยากร

การเกษตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเปนเจาของงาน 

“โครงการปรับปรุงพืน้ทีค่ณะการอาหารและการเกษตร” 

ซึง่ใชพืน้ทีภ่ายในชัน้ที ่12 ของอาคารวทิยกติติ ์ โดยการ

ปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว ทางเจาของงานเห็นความสําคัญ

ของสีประจําหลักสูตร คือสีศิลาแลงหรือฟาลูเรด (falu-

red) เพราะสปีระจาํหลกัสตูรทีไ่ดมานีม้คีวามหมายอยาง

ลึกซึ้ง จึงอยากใหสีประจําหลักสูตรนี้ปรากฏอยูในงาน

สถาปตยกรรมภายในของงานปรับปรุงครั้งนี้ดวย ความ

หมายที่ลึกซ้ึงของสีประจําหลักสูตรนี้ทางผูอํานวยการ

หลกัสูตรไดกลาวไวคอื “เกษตรกรรมเกอืบจะทกุชนดิตอง

อาศัยพื้นดินไมวาการเพาะปลูก หรือเล้ียงสัตว การใชสี

จงึมีแนวคิดถงึการใชสขีองดนิ ซึง่อาจจะมหีลากหลายทัง้

สีดํา สีดินแดง สีนํ้าตาล หรือสีขาวปนเทา เปนตน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนดินแดง และเม่ือถูกทับถมไป
นาน จะเปนหนิลกูรงั และเมือ่ถกูบดอัดกนัเปนหลายรอย 
หลายพันป ก็จะกลายเปนศิลาแลง ดังนั้น สีที่มีความ

หมายของการเกษตรกรรมแลว การใชสีดิน และนาจะ

เปนสีดินแดง หรือสีศิลาแลง เพราะในเชิงความหมาย
แลว ผูที่ดําเนินงานดานการเกษตรนั้นตองอยูกับดิน 
ตองมีความอดทนสูง ยิง่ถกูบด ถกูเหยียบย่ํามากเพียง
ใด กจ็ะทาํใหแขง็แกรงข้ึนมากเทานัน้ ดงัเชน ศลิาแลง 
ซึ่งแทจริงแลวกอเกิดจากดิน ชาวนาในประเทศสวีเดน

เมือ่หลายรอยปทีแ่ลวยงัยากจนอยูมาก และมีบางยุคบาง

สมยัทีต่องยายถ่ินฐานไปอยูสหรัฐอเมริกา ในยุคสมัยกอน
หนาน้ัน ไดใชสีจากดิน ผงดิน ที่มีแรกลุมทองเหลือง 
ทองแดง มาเปนสีใชทาไมฝาบาน ลักษณะสีเปน สีแดง
อิฐ เหมือนสีของศิลาแลงหรือฟาลูเรด เพื่อรักษาเน้ือไม 
และมีขอบประตู ขอบหนาตาง ทาสีขาว โดยมีตัวบาน     
สแีดง จนเปนสสีญัลกัษณของสบีานชาวนา บานในชนบท
ของประเทศสวเีดนจนถงึทกุวันนี”้ (อรรณพ คณุาวงษกฤต, 
2552) 

จากความหมายที่ลึกซ้ึงของสีประจําหลักสูตรและความ

ตองการจากทางเจาของงาน ทําใหสถาปนิกตองเริ่มตน

ทํางานคนหาสีศิลาแลงหรือฟาลูเรดที่สามารถระบุสีนี้ใน

โมเดลสีระบบมาตรฐานได เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ

ภาพที่ 7: แสดง สีศิลาแลงหรือฟาลูเรด ใชเคลือบผิวไม
ที่มา: Wiles, 2008: online

ภาพที ่6: แสดงการใชสศีลิาแลงหรอืฟาลเูรดกบับานในชนบท
ของประเทศสวีเดน
ที่มา: TIRO Paint, (n.d.): online
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ภาพที่ 8: และ ภาพที่ 9: แสดงสีศิลาแลงหรือฟาลูเรดใช
เคลือบผิวไม
ที่มา: Sweden’s Own Colour, (n.d.): online

เปนมาตรฐานสากล ซึ่งสิ่งที่คนพบนั้นพบวาสีศิลาแลง
หรือฟาลูเรดมีเฉพาะในโมเดลสีระบบอารจีบี จึงทําให

ตองหาวิธี หรือเคร่ืองมือท่ีใชเทียบแปลงสีจากโมเดลสี

ระบบอารจบีนีีไ้ปเปนโมเดลสีระบบเอ็นซเีอส เพือ่ไวใชสัง่
ผลิตสีที่จะนํามาเคลือบผิวอาคารได จากเรื่องราวที่เกิด
ขึน้ในการประกอบวิชาชีพครัง้นีส้ามารถใชเปนตวัอยางได
วา มีโอกาสท่ีตองมีการเทียบแปลงสี จากโมเดลสีระบบ

อารจีบีไปยังโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส

จากตวัอยางสามารถทีจ่ะคิดเปรียบเทียบแบบประยกุต ได
วา ถาหนวยงานหรือองคกรใด ใชสีใดสีหน่ึง หรือหลายสี 
แทนตัวตน หรือเปนสัญลักษณแสดงถึงองคกร หรือเปน
เครื่องหมายทางการคา ของหนวยงานหรือองคกรน้ันๆ 
แลว ถามีความตองการใชสีเหลาน้ันสะทอนมาในงาน
สถาปตยกรรมของตนดวย การเทยีบแปลงสีนาจะมโีอกาส
เกิดข้ึนไมยาก เพราะสทีีใ่ชแสดงถงึองคกรเหลานัน้มกัจะ
อยู  ในรูปแบบของโมเดลสีระบบอาร จี บี ที่นับเป น
มาตรฐานใชกนัอยางแพรหลายอยูแลว เพราะตองมไีวใช

ในการทําสื่อกราฟฟกทางคอมพิวเตอรหรือสื่อส่ิงพิมพ

ตางๆ ดังน้ันถานํามาเทียบแปลงเปนสีในโมเดลสีระบบ

เอ็นซีเอส ก็จะไดสีที่ใชสําหรับเคลือบผิวอาคารท่ีมีความ

ใกลเคียงกับสีตั้งตนที่สุดได หรือแมแตงานออกแบบสี

สาํหรบังานสถาปตยกรรมท่ัวๆ ไป ถาสถาปนิกผูออกแบบ

ไดแรงบันดาลใจในเร่ืองของสี ทีไ่ดสใีดสีหน่ึงหรือหลายสี

ในภาพถาย ภาพวาด หรอืภาพเขยีนใดๆ ทีอ่ยูในรูปแบบ

ของไฟลดิจิตอล ก็นาที่จะสามารถเทียบแปลงสีเหลาน้ัน

มาเขาระบบสสีาํหรบัเคลอืบผวิอาคารเพือ่ไปใชในการระบุ

สีเพื่อใชเคลือบผิวอาคารได 

 

เคร่ืองมือคนหาสีที่ตองการในรูปแบบ
โมเดลสีระบบมาตรฐาน 

จากการประกอบวชิาชพีของผูเขยีนทีม่ฐีานะเปนสถาปนิก

ผูออกแบบโครงการปรบัปรงุพืน้ท่ีคณะการอาหารและการ

การเกษตรในขณะนั้นตามตัวอยางที่ 2 ที่ไดรับโจทยคือ

ตองหาสีศิลาแลง หรือฟาลูเรด ซึ่งเปนสีประจําหลักสูตร 

ในโมเดลสีระบบใดระบบหน่ึงท่ีเปนมาตรฐานใหได โดย
เฉพาะในรูปแบบโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส เพื่อใชสั่งผลิตสี
นี้สําหรับมาใชเคลือบผิวอาคารในงานสถาปตยกรรม

ภายใน ตามแนวคิดที่ตองการนําสีประจําหลักสูตรมาใช

ในงานออกแบบสถาปตยกรรมภายในในพื้นที่ของ

หลักสูตรนี้ ซึ่งการคนหาพบวาสีศิลาแลง หรือฟาลูเรด นี้
มีอยูในรูปแบบของโมเดลสีระบบอารจีบี ดวยเครื่องมือ
โปรแกรมประยุกต บนเว็บ จากเว็บไซต  http://

encycolorpedia.com ดังภาพท่ี 10 ซึ่งไดคาสีเปน 
#801818 หรือ rgb(128, 24, 24) และจากเว็บไซต 
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http://www.procato.com/rgbnd/ดงัภาพที ่11 และภาพ
ที่ 12 จากการคนหาสีจาก 2 แหลงนี้ ไดคาสีในโมเดลสี
ระบบอารจีบีที่ตรงกัน คือ #801818 หรือ rgb(128, 
24, 24)

เครื่องมือเทียบแปลงโมเดลสีระบบ

ภาพที่ 10: แสดง การคนหาสีในรูปแบบโมเดลสีมาตรฐาน
ดวยช่ือสี “Falu red” ซึ่งไดคาสีเปน #801818 หรือ 
rgb(128, 24, 24) จากเว็บไซต http://encycolorpedia.com
ที่มา: Encycolorpedia, (n.d.): online 

ภาพที่ 11: และ ภาพที่ 12: แสดง การคนหาสีในรูปแบบ
โมเดลสีมาตรฐานดวยชื่อสี “Falu red” ซึ่งไดคาสีเปน 
#801818 หรือ rgb(128, 24, 24) จากเว็บไซต http://
www.procato.com/rgbnd/และ http://www.perbang.dk
ที่มา: RGB Color Search, (n.d.): online และ RGB Chart & 
Multi Tool, (n.d.): online

อารจีบี ไปเปนโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส 

จากส่ิงท่ีคนพบคือไดคาสีศิลาแลง หรือฟาลูเรด เปน 
#801818 หรือ rgb(128, 24, 24) ทําใหยังคงตอง
คนควาตอไปวาสนีี ้จะเปนคาใดในโมเดลสรีะบบเอ็นซเีอส 
เพื่อนําไปใหบริษัทสีผลิตสีที่ตองการได ซึ่งจากหลักการ
ของโมเดลสีระบบอารจีบี และโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส ชี้
ใหเหน็วา โมเดลสีทัง้สองมีหลกัการท่ีใชระบบคณิตศาสตร
เหมือนกัน แตความหยาบละเอียดไมเทากัน แตอยางไร

ก็ตามก็สามารถที่จะเทียบแปลงกันได และตัวอยางที่ยก

มา ชีใ้หเห็นถึงเหตผุล หรอืความจาํเปนที ่ตองเทยีบแปลง

สี แตประเด็นหรือคําถามที่นาสนใจตอไปคือ จะทําการ

เทียบแปลงอยางไร ใชวิธีอะไร มีเครื่องมือใดบางที่นํามา

ชวยเทียบแปลงสีทั้งสองระบบน้ีได

ขัน้ตอนการคนหาวธิ ีหรอืเครือ่งมอืทีส่ามารถเทยีบแปลง

สจีากโมเดลสรีะบบอารจบี ีไปเปนโมเดลสรีะบบเอน็ซีเอส 

พบวามีเครื่องมืออยูในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตบน

เวบ็ (web application) กลาวคอืสามารถใชงานโปรแกรม

ผานทางเว็บไซตของผูพฒันาโปรแกรมไดโดยตรง โดยขอ

สรุปและแนะนําเว็บไซต ที่ใหบริการโปรแกรมประยุกต

บนเว็บ ดังตอไปน้ี

1. โปรแกรมประยุกตบนเว็บ จากเว็บไซต http://
encycolorpedia.com  ใหบรกิารโดยไมเก็บคาบรกิารใดๆ 

เมื่อเขาไปสูหนาเว็บไซต http://encycolorpedia.com 

แลวทาํการกรอกคาส ี“Falu red” ดวยคา rgb(128, 24, 

24) จากนั้นเลือกโมเดลสีระบบสีที่ตองการคือเอ็นซีเอส

ตามภาพที่ 13 ไดผลลัพธ เปนคาสีในโมเดลสีระบบเอ็น
ซีเอส ที่ใกลเคียงคือ S 2570-R ดังภาพที่ 14

2. โปรแกรมประยุกตบนเว็บ จากเว็บไซต http://
www.procato.com/rgbnd/ และhttp://www.perbang.
dk/rgb/  ทั้ง 2 เว็บไซตนี้เปนเว็บไซตที่เชื่อมโยงกัน 
เว็บไซต http://www.procato.com/rgbnd/มีหนาที่ใหผู
ใชงานคนหาสทีีต่องการ และเม่ือคนหาสทีีต่องการไดแลว 

ตองการเทียบแปลงสีที่ตองการนั้นไปยังโมเดลสีระบบ
ตางๆ จะมีปุมเปนรูปรางสี่เหลี่ยมท่ีมีสีพรอมช่ือตามสีที่
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คนหาดังภาพท่ี 10  เพื่อใหผูใชงานคลิกไปยังเว็บไซต 

http://www.perbang.dk/rgb/ อกีทหีนึง่เพือ่ดผูลลพัธการ

เทียบแปลงสีในโมเดลสีระบบอื่นๆ ซึ่งในการศึกษานี้

ตองการโมเดลสรีะบบเอน็ซเีอสซึง่ไดผลลพัธตวัท่ีใกลเคยีง

ทีส่ดุคอื S 3560-Y90R ดงัภาพท่ี15 และภาพท่ี16 โดย

ทั้ง 2 เว็บไซตนี้ใหบริการโดยไมเก็บคาบริการใดๆ

ภาพท่ี 14: แสดง ผลลัพธที่ทางโปรแกรมเทียบแปลงคาสีจากโมเดลสีระบบอารจีบี เปนโมเดลสีระบบเอ็นซีเอสเว็บไซต http://
encycolorpedia.com
ที่มา: Encycolorpedia, (n.d.): online

ภาพท่ี 13: แสดง การเลือกโมเดลสีระบบสีที่ตองการคือเอ็นซีเอสจากคาสีที่ตองการ
ที่มา: Encycolorpedia, (n.d.): online 

ภาพที่ 15: และ ภาพที่ 16: แสดงผลลัพธที่ทางโปรแกรม
เทียบแปลงคาสีจากโมเดลสีระบบอารจีบีเปนโมเดลสีระบบ
เอ็นซีเอส จากเว็บไซต http://www.perbang.dk/rgb/
ที่มา: RGB Chart & Multi Tool, (n.d.): online
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ผลที่ไดจากการเทียบแปลง

ผลที่ไดจากเครื่องมือที่นําเสนอมา ผลลัพธแรกไดจาก
เว็บไซต http://encycolorpedia.com ใหคาสีเปน 
S 2570-R โดยใหผลออกมาเปนคาเดียวซ่ึงมีการแจง
กํากับวาเปนคาสีที่เทียบเทา (equivalent) ไมใชสีที่ถูก
ตองสมบูรณ สําหรับผลลัพธที่ 2 ไดจากเว็บไซต http://
www.perbang.dk/rgb/ ใหคาสีเปน S 3560-Y90R ซึ่ง
มีการแจงกํากับวาคาสีที่ไดนี้มีความใกลเคียงกับสีที่

ตองการถึงรอยละ 99 โดยเสนอคาทางเลือกอื่นๆ พรอม

กํากับความใกลเคียงเทียบเปนรอยละใหดวย เชน          

S 3560-Y80R จะเปนคาความใกลเคียงกับสีที่ตองการ  

ลดลงเหลือรอยละ 98 และ S 4050-Y90R จะเปนคา

ความใกลเคียงกบัสทีีต่องการลดลงไปอกีเหลอืรอยละ 97 

เปนตน 

เมือ่ลองวเิคราะหด ูในเรือ่งของความสวางของสี ไดคาจาก

เว็บไซตทั้งสองอยูในชวง 25 35 และ 40 ซึ่งนับวาใกล

เคียงกันโดยถือวาสีที่ไดมีความสวางของสีเปนชวงกลาง

คอนไปทางสวาง สําหรับความสดของสีไดคาอยูในชวง 

70 60 และ 50 ซึ่งนับวาใกลเคียงกันโดยถือวาสีนี้คอน

ไปทางสด 

จากผลลัพธตางๆ ทีไ่ด ทางผูเขยีนจึงนาํคาท่ีไดเหลาน้ีไป
ปรึกษากับบริษัทผูผลิตสีแหงหน่ึงเพื่อขอคําแนะนํา โดย
ไดเลาถึงทีม่าในการใชสศีลิาแลง หรอืฟาลเูรดน้ีดวย จาก
ความหมายอันลึกซึ้งของสีประจําหลักสูตรน้ี ทําใหทาง
บริษัทผูผลิตสีรายน้ันไดนําเสนอสีที่มีสวนผสมของเสน
ฟางและเน้ือดนิจริงๆ ลงไปเพ่ือเม่ือนําไปเคลือบผวิอาคาร
แลวจะเกิดลักษณะของผิวท่ีขรุขระตามลักษณะของเสน
ฟางและดินเพื่อส่ือความหมายไดดียิ่งขึ้นตามภาพที่ 17

โดยสวนผสมท้ังหมดในสีตามภาพท่ี 17 นี ้จะทาํใหไดคา

สีออกมาเปนคา S 4550-Y90R ซึ่งเปนคาสีที่ถือวา

สามารถผลิตไดใกลเคยีงกับผลลัพธตางๆท่ีไดมามากท่ีสดุ

แลว ซึ่งไดใกลเคียงกับคา  S4050-Y90R ที่ไดกํากับคา

ความใกลเคยีงอยูทีค่าประมาณรอยละ 97 (อางอิงขอมลู

ตามเว็บไซต http://www.perbang.dk/rgb/)  ซึง่ในท่ีสดุ

ทั้งเจาของงาน และสถาปนิกผูออกแบบไดตกลงรวมกัน

ในการใชสนีีใ้นงานสถาปตยกรรมภายใน เพราะสทีีไ่ดแม

ไมตรงสมบรูณแตกใ็กลเคยีงแทบจะรบัรูความแตกตางได

ยาก ซึง่ประเดน็น้ีตองยอมรบัจากขนาด หรอืจาํนวนสขีอง

โมเดลสรีะบบเอน็ซเีอสนัน้มเีพยีงประมาณ 2,000 ส ีเมือ่

เทียบกับโมเดลสีระบบอารจีบีนั้นมีขนาด หรือจํานวนสี

ประมาณ 16.7 ลานสี ดงันัน้การไดมาของสีนี ้นบัวาเปน

ภาพที่ 17: แสดงตัวอยางสี S4550-Y90R โดยมีสวนผสม
ของเสนฟาง และเนือ้ดนิ ซึง่มชีือ่เรยีกทางการคาวา “J-Wall” 
เปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตสีเอสเค คาเคน (SK KAKEN) 
ประเทศญ่ีปุน
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สีที่เทียบแลวไดใกลเคียงที่สุด แตสุดทายแลวไดมีการนํา

สวนผสมทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรมาสรางเปนลกัษณะผวิ

เพื่อชดเชยในดานการส่ือความหมาย ของสีประจํา

หลักสูตร ไดตามเปาประสงค ซึ่งผลของการนําสีที่ไดไป

ใชงานในงานสถาปตยกรรมภายในดงัแสดงในภาพที ่18

ขอสรุปที่ไดจากการเทียบแปลง จากตัวอยางการทํางาน

ของโครงการนี ้ตอบไดวาสามารถเชือ่ถอืความถูกตองของ

ผลทีเ่ทยีบแปลงไดพอสมควร นาํไปใชจรงิได และสามารถ

บอกความถูกตองหรือความเพี้ยนไป เปนรอยละได 

 

บทสรุป 
 
การทํางานที่เกี่ยวของกับสี ดวยเครื่องมือทางดิจิตอลซ่ึง

ตองอาศัยโมเดลสีระบบอารจีบีเปนหลัก เพื่อใหไดผลนํา
ไปสู ขบวนการผลิตสีสําหรับเคลือบผิวอาคาร ตาม

มาตรฐานโมเดลสีระบบเอ็นซีเอส การเทียบแปลงสีจาก
โมเดลสีหนึ่งไปสูอีกโมเดลสีหนึ่งนั้น ผูเขียนยังยืนยันวา
เปนกระบวนการทีส่าํคญัและขาดเสยีมไิด เพราะเปนการ

เทียบแปลงโมเดลสี ดวยหลักการทางคณิตศาสตร 
คาํนวณคาโดยตรงปราศจากการผานส่ือกลางใดๆ แมวา
โมเดลสีระบบอารจีบีเปนโมเดลสีที่มีจํานวนสีมากกวา

โมเดลสีระบบเอ็นซีเอส สีบางสีสามารถเทียบแปลงออก

มาไดตรงไมผิดเพี้ยนเลย และสีสวนใหญเทียบแปลงแลว
ไดสทีีใ่กลเคยีง แตกถ็อืวาเปนวิธทีีส่ัน้และกระชบัทีส่ดุแลว 
ไมมปีจจยัอืน่ใดทีจ่ะทาํใหการเทยีบแปลงสจีะเพีย้นไดอกี 
โดยขอยกตัวอยางประกอบขอสรุปเชน ถานําแผนตวัอยาง
สไีปเทียบกับสีทีต่องการทีป่รากฏอยูบนหนาจอแสดงภาพ
ไมวาจะเปนหนาจอแสดงภาพของอุปกรณใดๆ จะเกิด
ความเคลือบแคลงขึ้นมาในทันทีวาสีที่ปรากฏบนหนา
จอแสดงภาพน้ันเปนสีที่ถูกตองเพียงใด มีความผิดเพี้ยน
ไปอยางไร มากนอยแคไหน จอแสดงภาพนัน้ไดมกีารปรบั

แตง (calibrate) ใหเชื่อถือไดแลวหรือยังและระหวาง

ทีท่าํการเทยีบสนีัน้ ไดดาํเนนิการอยูภายใตแสงใด แหลง

กําเนิดแสงที่ใชในขณะนั้นมีอิทธิพลทําใหสีที่กําลังเทียบ

กันอยูนั้นเพี้ยนไปมากนอยแคไหนหรือไม จากตัวอยาง

เห็นไดวามปีจจยั 2 ปจจยัทีจ่ะกอใหเกดิความผดิเพีย้นขึน้

ไดคอืมาตรฐานของอปุกรณจอแสดงภาพและแหลงกาํเนิด

แสง ซึง่ถาเราตดั 2 ปจจยัน้ีไปไดกเ็ปนการลดโอกาสทีจ่ะ

ทําใหความผิดเพี้ยนน้ันเกิดขึ้น

 

ทั้งนี้นอกจากสาระหลักคือการเทียบแปลงสีจากโมเดลสี

ระบบอารจบีไีปยงัโมเดลสรีะบบเอน็ซเีอสทีไ่ดนาํเสนอไป

แลวน้ัน เครื่องมือตางๆ ท่ีนําเสนอมามีความสามารถใน

การเทียบแปลงสีเปนโมเดลสีระบบอ่ืนๆ ไดอีกหลาย

ระบบ เชนดังภาพที่ 19 และมีความสามารถในการชวย

งานในลักษณะอ่ืนๆ อีก อาทิ การหาสีประกอบกับสีที่

เลือกตามโครงสี (color scheme) ตางๆ ดังภาพที่ 20 

เปนตน

ภาพท่ี 18: แสดงผลท่ีถูกนําไปใชจริงในงานสถาปตยกรรม
ภายใน โดยใชเฉพาะสวนท่ีเนนกบัชดุประตู และกาํหนดสขีอง
วงกบประตเูปนสีขาว เพือ่ใหไดตามรปูแบบของบานในชนบท
ของประเทศสวีเดน

ภาพท่ี 19: แสดงผลของการเทียบแปลงสีในโมเดลสีระบบ
อื่นๆ 
ที่มา: RGB Chart & Multi Tool, (n.d.): online  



138  

เครื่องมือชวยเทียบแปลงสี ระหวางโมเดลสีระบบดิจิตอล (อารจีบี) 
กับโมเดลสีระบบมาตรฐานสําหรับสีเคลือบผิวอาคาร (เอ็นซีเอส)

   

ภาพที่ 20: แสดงโครงสีตางๆ ที่ตองการหาสีประกอบกับสีที่
เลือก
ที่มา: RGB Chart & Multi Tool, (n.d.): online

ดังนั้นวัตถุประสงคหลักของบทความนี้ คือตองการชี้ให

เห็นถึง โอกาสท่ีมีความจําเปนตองเทียบแปลงโมเดลสี

ระบบหน่ึงไปสูระบบหน่ึง ในการปฏิบตัวิชิาชีพโดยการยก

ตัวอยางที่ผูเขียนไดมีประสบการณตรง โดยตัวอยางที่ยก

มาเปนงานปฏิบัติวิชาชีพที่ผูเขียนไดรับโอกาสใหทํางาน

ใหแกทางมหาวทิยาลยั โดยคาดวาสามารถนาํไปประยกุต

กับงานปฏิบัติวิชาชีพใหแกเอกชนอ่ืนๆ ไดเชนกัน และ

วัตถุประสงคถัดไปคือ ตองการนําเสนอเครื่องมือ พรอม

วิธีการใชงานเครื่องมือเหลานั้น รวมท้ังลักษณะของ

ผลลัพธที่ไดวามีลักษณะเปนอยางไร อยู ในเกณฑที่

ยอมรับไดหรือไม เพื่อใหผูสนใจเห็นเปนตัวอยาง แลว

สามารถนําสิ่งคนพบจากการศึกษานี้ไปใชในการปฏิบัติ

วชิาชพีของตนเมือ่มโีอกาสทีจ่าํเปนตองเทยีบแปลงโมเดล

สีระบบตางๆ หรือเพื่อประโยชนอื่นๆ ได 
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