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สี มีอยูท่ ุกแห่ งในการดําเนิ นชีวิต สี ช่วยให้เรารู ้สึกมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ความรู ้สึกที่มีต่อตนเองและผูอ้ ื่น สี มีอิทธิ พลต่อความคิด ทัศนคติ ทั้งในห้วงจิตสํานึ กและจิตใต้สาํ นึ ก การใช้สี
อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่วา่ สี สามารถเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตเราในด้าน
จิตใจ การตัดสิ นใจ ไม่ว่าเราจะเลือกเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ และการจัดสภาพแวดล้อม หากเราเข้าใจถึง
เรื่ องนี้กจ็ ะสามารถใช้สีมาช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็ นไปอย่างมีความสุ ข
ในอดีตความสามารถในการมองเห็นสี ต่างๆ ของมนุษย์และสัตว์จะ
นํามาใช้ในการเอาตัวรอด สี บางสี ช่วยให้หาอาหารได้ง่ายขึ้น เช่น สี แดงหรื อ
สี เ หลื อ งของผลไม้บ างอย่า งบอกให้รู้ ว่า สุ ก สี ด าํ บอกให้รู้ ว่า เน่ า เป็ นต้น
นอกจากนี้ สียงั มีผลต่อจิตใจ เช่น สี แดงมักทําให้รู้สึกตื่นเต้น คึกคัก สี ฟ้าทํา
ให้ใ จสงบเย็น ลง สี ห วานๆ ทํา ให้รู้ สึ ก สบาย ในปั จ จุ บ ัน มนุ ษ ย์ใ ช้สี เ ป็ น
สัญลักษณ์ ในการจัดระเบียบสังคมเพื่อช่วยให้เราดําเนิ นชีวิตได้ง่ายขึ้น เช่น
เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลี่ ยนเป็ นสี แดงรถจะหยุด สัญญาณให้คนข้าม
ถนนเป็ นสี เขียว หรื อเราจะนําจดหมายไปใส่ ตูไ้ ปรษณี ยส์ ี แดง ส่ วนสี ทองจะ
ทําให้นึกถึงของที่มีค่า
สําหรั บการใช้สีในด้านอารมณ์มีการทดลองกับเด็กโดยให้เล่นเกมต่อแท่งไม้โดยใช้สีแดง เด็กๆ จะ
แสดงความก้าวร้ าวกระวนกระวายใจมากกว่าปกติ ส่ วนผูใ้ หญ่ที่ชอบสี แดงมักเป็ นคนชอบเสี่ ยง โลดโผนและ
ชอบผจญภัยซึ่ งอาจจะแสดงออกในรู ปของการเล่นการพนัน ด้วยเหตุน้ ีจะเห็นได้วา่ บ่อนคาสิ โนเกือบทุกแห่งมัก
ตกแต่งด้วยสี แดง เมื่ อเราอยู่ในห้องสี แดงมักรู้ สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพราะสี แดงทําให้หัว
ใจเต้นถี่กว่าปกติจึงทําให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ วขึ้น เมื่อหัวใจเต้นถี่ข้ ึนกล้ามเนื้อจะเกิดความเครี ยดและทําให้รู้สึก
ว่าวัตถุที่เห็นดูหนักกว่าที่เป็ นจริ ง ส่ วนสี เขียวช่วยสร้างบรรยากาศที่สมดุลทางอารมณ์ เมื่อมองวัตถุสีเขียวดวงตา
จะได้ผ่อนคลายทําให้มีสมาธิ ดีข้ ึน ส่ วนสี ฟ้าจะทําให้หวั ใจและกล้ามเนื้ อผ่อนคลายเราจึงรู ้สึกเหมือนกับว่าเวลา
ผ่านไปช้าๆ

วาสสิ ลี แคนดินสกี (Wassily Kandinsky) จิตรกรแนวแอ็บสแตร็ กชาวรัสเซี ย กล่าวว่า “สี มีอิทธิ พลต่อ
จิตวิญญาณ” เขาศึกษาและสังเกตเห็นว่าคนส่ วนใหญ่รู้สึกกระตื อรื อร้ นในการใช้ชีวิต สี ให้บรรยากาศที่ สวย
สดใส เช่น แสงทองของพระอาทิตย์ สี เขียวของนํ้าทะเล มักทําให้เรารู ้สึกอบอุ่นและเป็ นสุ ข ดังนั้นจึงนับว่าสี
มีอิทธิ พลต่อมนุษย์และอาจนํามาประยุกต์ใช้ในรู ปแบบต่างๆ กัน เช่น นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงบําบัดเพื่อรักษา
อาการทางกายหรื อทางจิตได้ดว้ ย
อย่างไรก็ดี..เด็กไม่วา่ จะเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายต่างก็อยูใ่ นช่วงวัยที่ได้รับอิทธิ พลจากสื่ อต่างๆ มาก เช่น สี
จากตัวการ์ ตูน สี จากเครื่ องแต่งกายของตัวละคร รายการโทรทัศน์ที่เขาชื่ นชอบ พิธีกรแต่งกายด้วยสี โทนอะไร
สภาพแวดล้อมที่ปรากฏใช้สีใดโยงความสัมพันธ์กบั อารมณ์ในขณะดําเนิ นเรื่ อง เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นสี ที่ใช้ในการ
แต่งกาย แต่งหน้าทาปาก ทาเล็บ ล้วนมีอิทธิ พลต่อความคิดและเป็ นการวางเงื่อนไขในการดําเนิ นชีวิตและ
การเลือกใช้สีไปโดยปริ ยาย จะเห็นได้ว่าความชอบและความพึงพอใจในสี ยงั เกี่ยวข้องกับช่วงวัยและเพศด้วย
ซึ่ งก็มกั จะได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและการวางเงื่ อนไขในสังคม สี สันสดใสเป็ นสัญลักษณ์ ของวัยเด็ก
สี ช มพูม ัก ถู ก มองว่ า เป็ นสี ข องเด็ก ผูห้ ญิ ง สี ฟ้ าเป็ นสี ข องเด็ ก ผู ้ช าย เมื่ อ โตขึ้ น แนวคิ ด เหล่ า นี้ จะเปลี่ ย นไป
โดยทัว่ ไปแล้วเด็กเล็กจะรู ้ จกั สี ต่างๆ แยกสี ได้อายุ 2-5 ปี แต่ยงั ไม่รู้จกั ชื่ อสี เพียงแต่แยกแยะได้ ดังนั้นผูใ้ หญ่
อาจจะนําความสามารถในด้านนี้ มาใช้ในการสอนชื่อสี และโยงความสัมพันธ์ของสี กบั สิ่ งที่มีในธรรมชาติ เช่น
สี เขียวของใบไม้ สี เหลืองกับดอกดาวเรื อง หรื อกล้วยหอม สี น้ าํ ตาลกับกิ่งไม้ตน้ ไม้ สี แดงกับมะเขือเทศ เป็ นต้น

สี กบั การแสดงออกของเด็ก
นักจิตวิทยาหลายท่านเห็นพ้องต้องกันว่า สี กบั อารมณ์ของมนุษย์มีความเชื่ อมโยงกัน และสังเกตว่าสี
เป็ นสื่ ออารมณ์เพราะบุคคลจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกของสิ่ งต่างๆ จากการใช้สี การเลือกใช้สีจึงมีผลโดยตรง
กับอารมณ์ของบุคคล ในกรณี ของเด็กๆ ที่ฟังนิ ทานเรื่ องเล่าที่จบอย่างมีความสุ ขหากให้วาดรู ประบายสี จากเรื่ อง
ที่ ได้ฟังเด็กมักจะใช้สีเหลื อง แต่ถา้ เป็ นเรื่ องเศร้ าก็มีแนวโน้มจะเลื อกสี น้ าํ ตาล นักจิ ตวิทยาที่ ศึกษาเกี่ ยวกับ
อารมณ์ของเด็ก โดยใช้เทคนิคสี ที่เรี ยกว่า “Colour Your Life” ซึ่ งเหมาะกับเด็กอายุต้ งั แต่ 6 ขวบขึ้นไป เพราะ
เป็ นช่วงที่เด็กๆ พอจะรู ้จกั ชื่อสี และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง นักจิตวิทยาหรื อนักจิตเวชจะสอนให้เด็กๆ แยกแยะ
อารมณ์ เขาจะให้เด็กๆ พูดลักษณะอารมณ์ที่ดีดว้ ยการใช้สีตามที่เขาพอใจ โดยจะให้กระดาษและกล่องสี ซึ่ งมีสี
หลักๆ เช่น สี แดง นํ้าเงิ น เหลือง ส้ม ดํา เขียว ม่วง เป็ นต้น ขณะเดี ยวกันก็จะบอกให้เด็กๆ เลือกสี สําหรั บสื่ อ
อารมณ์ที่ไม่ดี เช่น อาการ โกรธ หงุดหงิด เบื่อ เหงา ฯลฯ เขาพบว่าเด็กๆ มักใช้สีสดใสกับอารมณ์ดี ใช้สีแดง
กับอารมณ์โกรธ ใช้สีส้มกับความสนุ กสนาน และใช้สีเทากับความเหงา จากนั้นก็ให้เด็กบอกว่าชอบสี อะไร
และสังเกตว่าเขาใช้สีอะไรบ่อยและภาพที่ปรากฏบนกระดาษเป็ นอย่างไร

การบําบัดด้ วยสี (Colour therapy)
การบําบัดด้วยสี คือ การนําความรู ้ เกี่ยวกับอิทธิ พลของสี ไปช่วยรักษาอาการเจ็บป่ วยทางกายหรื อจิต
ให้แก่เด็กหรื อคนไข้ และใช้สีช่วยกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานให้เขารู ้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้น
เมื่อสี มีพลังจึงมีผนู ้ าํ ความคิดนี้ มาประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วย หรื อกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรู ปแบบต่างๆ เช่น
ในโรงพยาบาลมักใช้สีโทนอ่อนเพื่อให้ผปู้ ่ วยรู ้สึกผ่อนคลาย สดชื่นสบาย และจะไม่ใช้สีร้อนแรงภายในห้องเด็ก
ออทิสติกที่มีความลุกลี้ลุกลน ฯลฯ
ทารกที่คลอดก่อนกําหนดมักมีอาการตัวเหลืองอย่างมาก แพทย์จะใช้แสงไฟสี ฟ้ามาอาบเพื่อช่วยรักษา
อาการดังกล่าว
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงควรหลีกเลี่ยงการใช้สีแดงในส่ งแวดล้อมทั้งในบ้านและ
ที่ทาํ งาน ผูท้ ี่มีอาการปวดศีรษะเป็ นประจําควรอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่มีสีเหลือง ศัลยแพทย์มกั แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้า
สี เขียวทํานองเดียวกับสี ประจําห้องผ่าตัด ทั้งนี้ เพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าสี เขียวช่วยให้คนไข้สงบสติอารมณ์
ลดอาการปวดศีรษะหรื อสายตาพร่ ามัว และช่วยให้ศลั ยแพทย์และผูช้ ่วยมีสมาธิ ไม่วอกแวก
องค์กรใหญ่ๆ เช่ น ธนาคารที่ตอ้ งสร้ างความมัน่ ใจให้ลูกค้าก็จะใช้สีและสัญลักษณ์ที่สุขุม รอบคอบ
และระมัดระวัง สี ที่ถ่ายทอดภาพพจน์ได้ดีคือสี น้ าํ เงิ น หรื อสี โทนฟ้ า สําหรั บในวงการนักกี ฬามักจะนิ ยมสี
ฉูดฉาด เพราะเสื้ อผ้าสี สดจะสื่ อความหมายถึง สมรรถภาพและสมรรถนะในการแข่งขันและให้ความรู ้สึกแจ่มใส
กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา
การนําการบําบัดด้ วยสี มาใช้ กับเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
การบําบัดด้วยสี ที่นาํ มาใช้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นจะนํามาใช้ใน
ด้านของการจัดสิ่ งแวดล้อม ในการเรี ยนรู ้ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้สีในการจัดห้องเรี ยน
หรื อสี ของอุปกรณ์หรื อสื่ อการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของการสอนด้วย เป็ นต้นว่าในห้องที่ตอ้ งการใช้ความสงบควรใช้สีอ่อน เช่น
สี ฟ้า สี เหลือง หรื อสี เขียว ส่ วนห้องที่ตอ้ งการให้เด็กกระปรี้ กระเปร่ าต้องใช้สีแดง
หรื อสี ส้ม เป็ นต้น การนําสี มาปรับพฤติกรรมและช่วยให้ลดความเคร่ งเครี ยดหรื อลดความรุ นแรง อารมณ์สงบ
ครู -พ่อแม่จะต้องคํานึงถึงสี และการออกแบบห้องโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อช่วยให้เด็กรู ้สึกผ่อนคลาย
เด็กสมาธิ ส้ ันและอยู่ไม่สุขควรให้อยู่ในห้องเรี ยนที่มีบรรยากาศของสี ที่เบาบางเยือกเย็น การแต่งกาย
ของครู ก็มีส่วนสําคัญเช่นกัน กล่าวคือ ไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าสี ฉูดฉาด หรื อมีลวดลาย เพราะจะทําให้เด็กมี
อาการลุกลี้ลุกลน ก้าวร้าวมากขึ้น.

