
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



ชื่อหนังสือ : มหัศจรรย์พลังแห่งสี (The Power of Color)

ผู้เขียน : มิจิโกะ ทะโอกะ

ผู้แปล : วิลาสินี รัตนเรืองไร ยามากุจิ

พิมพ์ครั้งที่ 1  ธันวาคม 2558

ราคา 225 บาท

ISBN 978-616-403-007-7

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 โดย บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำากัด

ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้

นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์

บรรณาธิการที่ปรึกษา กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการบริหาร สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการ อิศวเรศ ตโมนุท

พิสูจน์อักษร จิระพรรณ คณาสวัสดิ์, ศศรัณย์ พิพัฒน์นรพงศ์

ออกแบบปก ไพบูลย์ วณิชย์วรนันต์

ศิลปกรรม จ็อบ ควอลิตี้

Original Book Designer Mutsuko Nakamura

Executive Co-Ordinator Yukihiro Ogura

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ

ทะโอกะ, มิจิโกะ.  

    มหัศจรรย์พลังแห่งสี.--  กรุงเทพฯ :  ฟรีมายด์, 2558. 

    152 หน้า.  

 

    1. สี--แง่จิตวิทยา.  I. วิลาสินี รัตนเรืองไร ยามากุจิ, ผู้เแปล.   II. ชื่อเรื่อง.

 

152.145

จัดพิมพ์โดย

บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำากัด

27/33 ซอยศรีบำาเพ็ญ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2286-2414 โทรสาร 0-2286-2417

www.freemindbook.com      freemindbook

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภาพพิมพ์ 

45/12-14, 33 หมู่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0-2879-9154-6 โทรสาร 0-2879-9153

จัดจำาหน่ายโดย

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำากัด

108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม

ตำาบลมหาสวัสดิ์ อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9222, 0-2449-9500-6 

www.naiin.com

หากพบว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน

โปรดส่งหนังสือกลับมาที่สำานักพิมพ์ (ทางไปรษณีย์)

ทางเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ท่านทันที

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



รรมชาตสิรรคส์รา้งสรรพสิง่ไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละน่าอศัจรรย ์

และ “สสีนั” กค็อืหน่ึงในความอศัจรรยท์ีว่า่ 

เราต่างคุน้ชนิกบัสสีนัในธรรมชาต ิไมว่า่จะเป็นการทีพ่ชืพรรณ

ผลดัใบ เปลีย่นส ี ผลบิาน ออกดอกผล และรว่งโรย ยามเมือ่แต่ละ

ฤดูกาลมาเยีย่มเยอืนและเคลื่อนผ่าน หรอือย่างในสงิสาราสตัว ์ ที่

เพศผูม้กัมสีสีนัสดสวยไวค้อยดงึดดูความสนใจจากเหล่าบรรดาเพศ

เมยี เพือ่การสบืเผา่ด�ารงพนัธุ ์ทัง้ทีเ่หน็ไดจ้ากบรรดานกตวัน้อยใหญ่

ในป่ากวา้ง หรอืแมแ้ต่สิง่มชีวีติเลก็ๆ อยา่งปลาหางนกยงูในอ่างบวั

หน้าบา้น หรอืแมก้ระทัง่การอ�าพรางตวัใหพ้น้ภยัดว้ยการเปลีย่นสี

กายใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม อย่างทีห่มกึยกัษ์แห่งทอ้งทะเล หรอื

กิ้งก่าคาเมเลยีนตวัจอ้ยท�า ยามทีพ่วกมนัประสบภยัหรอืตกอยู่ใน

ภาวะถกูคกุคาม

กระนัน้แลว้ส�าหรบัมนุษยเ์ราเองละ่... สสีนัมคีวามส�าคญัเพยีง

ใด... ในเมือ่มนุษยห์าไดม้คีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งผลดัเปลีย่นเซลลส์ผีวิ

ตามฤดกูาล ไมต่อ้งอวดสสีนัเพือ่แยง่ชงิคูค่รองและด�ารงเผา่พนัธุ ์หรอื

แมแ้ต่พรางตวัหลบซ่อนยามเมือ่

มเีคราะหป์ระสบภยั

จรงิอยูท่ีม่นุษยไ์มม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้ “สสีนั” ในเหตุที่

กลา่วมาขา้งตน้ กระนัน้เราต่างรูด้แีก่ใจวา่ ในสงัคมมนุษยน์ัน้ “สสีนั” 

สรา้งความประทบัใจ “แรกพบ” รวมไปถงึความประทบัใจ “เมือ่พบ” 

และความประทบัใจ “ทุกครัง้ทีพ่บ” ไดม้ากมายเพยีงใดสแีต่ละสมีี

พลงัแอบซ่อนอยู่ เป็นพลงัทีช่่วยส่งเสรมิหรอืแมแ้ต่ลดทอนนัน่จงึ

เป็นเหตุผลทีว่า่บางสทีีด่สูวยงามบางสทีีเ่ราคดิวา่สวย จงึหาใชว่า่จะ

สวยงามยามเมือ่อยูบ่นตวัเราเสมอไป 

มิจิโกะ ทะโอกะ เจา้ของผลงานหนงัสอื “มหศัจรรย ์พลงัแห่ง

สี (The Power of Color)” ทีก่�าลงัอยูใ่นมอืทา่นผูอ้า่นเลม่น้ี ถอืได้

ว่าเป็นหน่ึงในผูเ้ชีย่วชาญเรื่องสชีาวญีปุ่่ นผูม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก มจิิ

โกะคร�่าหวอดในวงการมายาวนานกวา่สามสบิปีและไดร้บัการเทยีบ

เชญิให้เป็นที่ปรกึษาด้านสใีห้กบับรษิัทชัน้น�าระดบัโลกมากมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรษิทัยนตรกรรมทัง้ฝัง่ยโุรป (Ferrari) และใน

เอเชยี (Honda, Toyota, Yamaha, Suzuki, Kawazaki ฯลฯ) เธอได้

รวบรวมและถ่ายทอดเรือ่งราวความสนุกของ “ส”ี รวมถงึความละเอยีด

อ่อนในแงมุ่มต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการด�าเนินชวีติไมว่่าจะเป็นเรือ่งใกล้

ตวัอยา่งบุคลกิภาพ วา่สใีดคอืทีเ่หมาะ สใีดทีช่ว่ยขบัผวิ ชว่ยสง่เสรมิ

บุคลกิภาพใหด้นู่าเชือ่ถอื น่าเกรงขาม หรอืสใีดทีท่�าใหเ้ราดหูมน่หมอง 

สสีนัทีเ่หมาะกบักาละต่างๆ ทัง้การพบปะลกูคา้ การเจรจาตกลง กา

รออกเดตฯลฯ หรอืแมแ้ต่เรือ่งไกลตวัทีเ่ราคาดไมถ่งึวา่สจีะมอีทิธพิล

เขา้มาเกีย่วขอ้ง 

ศาสตร์แห่งสนีัน้มคีวามลกึซึ้งละเอยีดอ่อน และเป็นทีไ่ดร้บั

ความสนใจเป็นอยา่งมาก มากขนาดทีว่า่ทางมหาวทิยาลยัต่างๆ ใน

ประเทศญี่ปุ่ น ไดเ้ชญิใหม้จิโิกะไดว้างหลกัสูตรการเรยีนการสอน

ดา้นสขีึน้โดยเฉพาะ และผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะมโีอกาสได้

วางรากฐานหลกัสตูรดา้นสใีนมหาวทิยาลยัต่างๆ ในประเทศไทย ใน

อนาคตอนัใกลน้ี้

สดุทา้ยน้ี ขอขอบคณุ คณุยกูฮิโิระ โอกุระ ทีเ่อือ้เฟ้ือทกุความ

ช่วยเหลอืและการประสานงานกบัทางประเทศญี่ปุ่ นตลอดมา ขอ

ขอบคณุ คณุวลิาสนีิ รตันเรอืงไร ยามากุจ ิทีแ่ปลหนงัสอืเลม่น้ีดว้ย

ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ จนเกดิเป็นหนังสอืที่มเีน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์ 

พรอ้มๆ กบัภาพประกอบเน้ือหาทีม่จิโิกะตัง้ใจถ่ายทอดใหผู้อ้า่นเหน็

ภาพไดช้ดัเจนทีส่ดุ

     ส�านกัพมิพฟ์รมีายด์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ ์ 
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ดฉิันได้เปิดการบรรยายในฐานะของนักออกแบบตกแต่งสี

ใหก้บัองคก์รและโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ยงัไดเ้ปิด

คอรส์เกีย่วกบัสแีละการตกแต่งดว้ยส ี และท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัเสือ้ผา้

ใหก้บันิตยสารความงามและงานแสดงต่างๆ และยงัไดม้โีอกาสจดั

งานสมัมนาในต่างประเทศ เชน่ ไทย จนี ฯลฯ เพิม่มากขึน้

เมือ่ท�าการบรรยายกท็�าใหท้ราบถงึความกงัวลต่างๆ ของผูเ้ขา้

ฟัง เชน่ “ฉนัมกัจะเลอืกสเีรยีบๆ อยูเ่ป็นประจ�า” “น�าสสีนัต่างๆ เขา้มา

ในใชใ้นการแต่งตวัไมเ่ป็น” เป็นตน้ ซึง่เมือ่ไมน่านมาน้ี กไ็ดม้ผีูห้ญงิ      

ทีเ่รยีบสดุโต่งมาเขา้รว่มการบรรยายของดฉินั

พดูตามตรงแลว้ ใบหน้าทีไ่รก้ารตกแต่งและผมเผา้ทียุ่ง่เหยงิ 

เสือ้ตดิโบและกระโปรงบานยาวปิดเขา่นัน้ เป็นการแต่งตวัทีด่เูรยีบ

ไม่ทนัสมยั เมื่อลองถามเธอผูน้ัน้ดู กไ็ด้รบัค�าตอบว่า เธอไม่เคย

รูส้กึสนใจเกีย่วกบัการแต่งตวัเลย แต่เมือ่ไดใ้ชช้วีติเพยีงแคไ่ปกลบั

ระหว่างบา้นกบัทีท่�างานมาจนอายุได ้ 30 กว่า กฉุ็กคดิไดว้่า “ถา้

เป็นอยา่งน้ีต่อไปตอ้งแยแ่น่ๆ!” จงึมาเขา้รว่มฟังการบรรยาย “สมัผสั

ประสบการณ์การปฏริปูตวัเองอนัน่าตื่นเตน้” ของดฉินัคะ่

เธอคนน้ี แทจ้รงิแลว้มใีบหน้าและรปูร่างทีใ่สเ่สือ้ผา้แลว้ดหูรู

และสงา่งาม แต่ดว้ยแฟชัน่การแต่งกายทีเ่รยีบและคอ่นขา้งโบราณ 

จงึไดบ้ดบงัสว่นทีด่ขีองตวัเองไป ดฉินัจงึเปลีย่นใหเ้ธอแต่งตวัในแบบ 

Ethnic (สไตลพ์ืน้เมอืง หรอืสไตลช์นเผา่) ทีท่นัสมยั ตดิขนตาปลอม

และท�าผมตัง้ขึน้ ซึง่เมือ่ลองมองดเูธออกีครัง้ กเ็หน็วา่เธอดเูปลีย่นไป

อยา่งสิน้เชงิ ความเป็นตวัของตวัเองเริม่เปลง่ประกาย และเจา้ตวักด็ู

เหมอืนวา่จะตกใจกบัความเปลีย่นแปลงน้ีมาก จากทีเ่ป็นคนไมค่อ่ย

มคีวามมัน่ใจในตวัเองแมใ้นเวลาพดูคยุ กถ็งึกบัพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่ 

“ฉนักด็ดูเีหมอืนกนันะคะเน่ีย”

เมือ่เธอคนนัน้ตื่นตวัไปกบัการแต่งตวั กเ็ริม่กลา้ทีจ่ะลองแต่ง

ตวัในแบบอืน่ๆ จนในทีส่ดุ เธอไดก้ลบัมาดว้ยความดใีจพรอ้มกบัพดู

วา่ “การแต่งตวันัน้สนุกขนาดน้ีเชยีวหรอืเน่ีย!!” เมือ่เธอไดน้�าการแต่ง

ตวัเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของตวัเอง หลงัจากนัน้เมือ่มโีอกาสไดไ้ปรว่ม

งานปารต์ี ้กม็หีนุ่มๆ เขา้มาทกัทายพดูคยุดว้ยหลายคน แสดงใหเ้หน็

ถงึผลทีเ่หน็ไดท้นัท ีและดฉินักร็ูส้กึดใีจไปกบัเธอผูน้ัน้ดว้ย

ตวัอยา่งทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้เป็นเพยีงตวัอยา่งหน่ึงทีไ่มไ่ดม้ี

อะไรพเิศษ ซึง่กม็ตีวัอยา่งอื่นๆ ทีป่ระสบความส�าเรจ็มากมาย เชน่ 

สามารถสอบสมัภาษณ์ผา่น เป็นทีนิ่ยมในกลุม่นดับอด เป็นตน้ เพยีง

แคจ่�ากฎและจบัเทคนิคใหไ้ด ้ ไมว่า่ใครกส็ามารถทีจ่ะเปลีย่นตวัเอง

ไดค้ะ่

เมือ่แต่งตวัดว้ยสทีีเ่หมาะกบัตวัเอง ใบหน้าจะดสูดใส สผีวิจะ

ดสูวา่งขึน้ เสน้ผมจะดเูป็นประกายและท�าใหด้วงตาดมูพีลงัมากขึน้ 

นอกจากน้ี สยีงัสามารถชว่ยปกปิดจดุดอ้ยของคณุแลว้แต่การน�าไป                                                                                   

ใช้ได้อกีด้วย จงึเป็นเรื่องที่น่าเสยีดายถ้าคุณไม่รู้ว่าสทีี่เหมาะกบั             

ตวัเองคอืสอีะไร เพราะถอืวา่ไดข้าดทนุไป 80% เลยทเีดยีวคะ่

ค�ำน�ำผู้เขียน
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ไมม่หีลกัการยากๆ อยา่ง “การแต่งตวัอยา่งถกูตอ้ง ตอ้งเป็น

เชน่ไร”

การแต่งตวันัน้ตอ้งสนุกอยา่งมอีสิระ ซึง่หลกัสว่นตวัของดฉินั            

กค็อื “ใสใ่นสิง่ทีอ่ยากใส”่ คะ่ การเริม่จากการสนใจสายตาคนรอบขา้ง

เป็นสิง่ทีผ่ดิ ควรทีจ่ะนึกถงึบุคลกิของตวัเองเป็นอนัดบัแรกแลว้คดิวา่ 

“ใสอ่ยา่งไรใหด้เูขา้กบัตวัเอง”

อยา่งไรกต็าม แมว้า่เจา้ตวัจะบอกวา่ “ฉนัชอบแฟชัน่แบบน้ี” 

อยูเ่สมอ แต่หากเป็นการแต่งตวัทีท่�าใหรู้ส้กึ “ไมน่่ามอง” กถ็อืวา่ NG 

คะ่ เชน่ ผูห้ญงิอาย ุ50 ปี ใสก่ระโปรงสัน้และพยายามทีจ่ะท�าใหต้วัเอง            

ดอูายนุ้อย เจา้ตวัอาจจะรูส้กึวา่สามารถท�าใหต้วัเองดเูดก็ลงได ้แต่การ

แต่งหน้าและทรงผมทีย่งัเป็นแบบสมยัตวัเองยงัสาวนัน้ดูไม่เขา้กนั

เลย ท�าใหแ้ลด ู“ไมน่่ามอง” แต่ถา้หากสามารถทีจ่ะคมุรปูรา่งและเกบ็               

รายละเอยีดของการแต่งหน้าและทรงผมไดต้ามสมยันิยม คนวยั 50 ปี                                                                                           

ทีใ่ส่กระโปรงสัน้ไดอ้ย่างดูดกีไ็ม่น่าจะมปัีญหาอะไรค่ะ หากบุคลกิ               

สว่นตวัและแฟชัน่ของคนคนนัน้เขา้กนัได ้ไมว่า่จะเป็นการแต่งตวัจดั

แคไ่หนก ็OK คะ่ ในทางกลบักนั ดฉินักห็วงัทีจ่ะใหม้คีนทีส่นุกกบัการ

แต่งตวัอยา่งมอีสิระ ไมว่า่จะอายเุพิม่มากขึน้เทา่ไรเชน่กนัคะ่

ดอกซากุระกค็อืดอกซากุระ ดอกบ๊วยกค็อืดอกบ๊วย เฉกเชน่

ความงามของดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภท ไม่ว่าใคร

กม็คีวามงามในแบบฉบบัของคนคนนัน้อยู ่มคี�าพดูในภาษาญีปุ่่ นวา่ 

“คนคนนัน้เป็นคนทีม่/ีไมม่คีวามงามทีเ่ปลง่ประกาย” ซึง่จรงิๆ แลว้ไม่

วา่ใครกม็ ี“ความงามทีเ่ปลง่ประกาย” กนัทกุคน เพยีงแต่วา่คนคนนัน้                                

จะสามารถรูส้กึถงึความงามทีเ่ปล่งประกายนัน้ไดห้รอืไมเ่ท่านัน้เอง 

สิง่ส�าคญัในการทีจ่ะท�าใหค้วามงามทีเ่ปลง่ประกายนัน้ผลดิอกออกผล                                             

กอ็ยูท่ีค่วามพยายามของคนคนนัน้คะ่

ทุกวนัคุณเหน่ือยกบัการท�างานจนอาจจะไมม่เีวลาใหก้บัการ

แต่งตวั หรอืไมก่อ็าจจะเป็นคนทีล่ม้เลกิการทีจ่ะท�าใหต้วัเองสวย ดว้ย

ความคดิทีว่า่ “ฉนักไ็มใ่ชค่นสวย หุน่กไ็มด่”ี แต่ทราบหรอืไมค่ะวา่การ

ละทิง้ความพยายามจะท�าใหค้ณุกลายเป็นอยา่งไร ในตอนทีค่ณุมอง

ดกูระจกตอนอาย ุ35 ปี คณุจะเหน็ตวัคณุเองทีด่แูก่ลงไปมาก ยิง่โดย

เฉพาะชว่งอาย ุ35-40 ปีนัน้เป็นชว่งทีอ่นัตรายทีส่ดุเลยทเีดยีว เพราะ

เป็นชว่งอนัตรายทีด่ฉินัไดผ้า่นและไดส้มัผสักบัตวัเองมาแลว้คะ่

มองดบุูคลกิของตวัเองใหท้ะลุปรโุปรง่ แลว้ท�าให ้ “ความงาม            

ที่เปล่งประกาย” ของตวัเองนัน้ผลดิอกออกผล รูถ้งึสแีละสไตล์ที่

เหมาะกบัตวัเองและเทคนิคทีจ่ะท�าใหต้วัเองเปล่งประกายเจดิจรสัที่

ดฉินัอยากจะใหทุ้กๆ ทา่นมตีดิตวัไวเ้พือ่ดงึเสน่หข์องตวัเองออกมา

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุนะคะ

     มิจิโกะ ทะโอกะ
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17

ขั้นเริ่มต้น
ค้นหาสีส�าหรับ 

วันส�าคัญของตัวเอง!

ถ้ารูว่้าสีไหนคอืสสี�าหรบัวันส�าคญั กจ็ะสนกุกบัการแต่งตวัมากข้ึน
ปกตดิฉินัจะเริม่การบรรยายดว้ยการถามค�าถามวา่ “ในตูเ้สือ้ผา้                       

ของคุณมสีอีะไรเป็นส่วนใหญ่” ซึ่งก็จะได้รบัค�าตอบจากผู้เขา้ฟัง

บรรยายวา่ “สเีบจ” บา้ง “สเีทา” บา้ง ซึง่ในค�าตอบทัง้หลายเหลา่น้ี  

“สดี�า” มกัจะเป็นค�าตอบส่วนใหญ่ ถึงกบัเคยมคีนมาปรึกษาว่า  

“ใสแ่ต่สดี�าอยูเ่ป็นประจ�า” ควรท�าอยา่งไรดี

สดี�านัน้ใหภ้าพลกัษณ์ของความเป็นเมอืงใหญ่และดมูคีวามรู้

ความสามารถ เป็นสทีีด่งึดดูใหเ้หน็ถงึการมรีสนิยมทีด่ใีนการแต่งตวั 

ซึง่กส็ามารถทีจ่ะใหค้วามประทบัใจทัง้ในดา้นความหรหูราและความ 

เท่ นอกจากน้ียงัเป็นสทีี่สามารถเขา้กบัสอีื่นได้ง่าย ช่วยอ�าพราง              

รปูรา่งใหด้ผูอม เป็นสทีีใ่ชไ้ดใ้นทกุสถานการณ์เลยทเีดยีวคะ่ 

ทวา่ในจ�านวนคนทีม่กัจะใสส่ดี�านัน้ กม็คีนจ�านวนไมน้่อยเลย 

ทเีดยีวที ่“ใสส่ดี�าไวก้่อนจะไดส้บายใจ” ใชไ่หมคะ

สดี�า สเีทา สเีบจ (หรอืสนี�้าตาลเขม้) สนี�้าเงนิเขม้ สขีาว เหลา่น้ี 

เป็นสทีีเ่ขา้กบัสอีื่นไดง้า่ย เรยีกวา่เป็นสพีืน้ “คนทีไ่มส่ามารถเลอืก 

ใส่สสีนัไดอ้ย่างเหมาะสม” นัน้พูดอกีนัยหน่ึงกค็อื เป็นคนทีใ่ส่แต่ 

สพีืน้อยูเ่ป็นประจ�า ซึง่กไ็มไ่ดห้มายความวา่หา้มใสส่พีืน้เหลา่น้ีนะคะ 

เพยีงแต่วา่หากใสแ่ต่สพีืน้เหลา่น้ีทัง้หมด กจ็ะดเูป็นคนเรยีบๆ พืน้ๆ 

ไปนัน่เองคะ่
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1918

กลา่วกนัวา่ 90% ของความประทบัใจครัง้แรกนัน้ถกูก�าหนด

จากการมองเหน็ สเีป็นสิง่ที่สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นตวั

ของตวัเองไดใ้นเสีย้ววนิาท ีดงันัน้ เพือ่ทีจ่ะไมใ่หต้วัเองกลายเป็นคน

เรยีบๆ ทีข่าดความน่าประทบัใจ ลองเพิม่สอีกีเพยีงหน่ึงสเีขา้ไปยงั 

สพีืน้ กจ็ะชว่ยใหเ้สือ้ผา้ของคณุดมูชีวีติชวีามากยิง่ขึน้คะ่

แลว้จะเลอืกสอีกีหน่ึงสทีีว่า่นัน้อยา่งไร

ไมว่า่ใครกต็อ้งม ี“สทีีเ่หมาะ = สสี�าหรบัวนัส�าคญั” ของตวัเอง 

อยา่งแน่นอน

หากรูส้ทีีเ่หมาะส�าหรบัวนัส�าคญั กไ็มจ่�าเป็นทีจ่ะตอ้งมานัง่กลุม้

วา่ “จะใสอ่นัไหนด”ี จากตวัเลอืกทีม่อียูม่ากมาย นอกจากน้ี สทีีเ่ขา้กบั

ตวัคณุกเ็หมอืนกบัไดผ้า่นการรบัรองแลว้ ซึง่ชว่ยท�าใหค้ณุมัน่ใจทีจ่ะ

น�าสนีัน้มาใชก้บัแฟชัน่ของคณุคะ่

ลองเพิม่สนีัน้ๆ ทีก่ระโปรงหรอืกระเป๋า ฯลฯ ทีเ่ป็นเครือ่งประดบั 

ชิ้นเลก็ๆ ในช่วงแรก แลว้จงึค่อยเริม่ “ใชเ้ป็นสอีายชาโดว์” หรอื  

“ลองใส่สร้อยคอในโทนสเีดยีวกนั” คุณก็จะสามารถเพิม่สเีขา้ไป 

ไดท้ลีะนิดคะ่

หากคณุคดิวา่ไมส่ามารถใสส่สีนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มาเริม่ตน้

จากการรูถ้งึสขีองวนัส�าคญักนัคะ่ ซึง่สิง่น้ีน่าจะเป็นกา้วแรกทีจ่ะชว่ย

กระเทาะเปลอืกของความจ�าเจในแฟชัน่ของคณุออกไปไดค้ะ่

ของที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า ตีกันอยู่หรือเปล่า
สิง่ทีด่ฉินัอยากใหท้กุทา่นท�าก่อนทีจ่ะคน้หาสสี�าหรบัวนัส�าคญั

กค็อื ตรวจสอบภายในตูเ้สือ้ผา้คะ่

ไม่ว่าใครกต็ามกต็อ้งมสีทีีม่กัจะยื่นมอืไปหยบิอยู่เสมอ ซึง่ก็

เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยูบ่อ่ยๆ และเมือ่รูส้กึตวัอกีท ีกม็แีต่สทีีเ่หมอืนๆ 

กนัเรยีงรายอยูเ่ตม็ตู ้ ปกตแิลว้คณุมกัจะซือ้เสือ้ผา้แบบไหน แลว้ใน

จ�านวนเสือ้ผา้เหลา่นัน้ สอีะไรทีถ่กูใชง้านบอ่ยครัง้ วธิทีีด่ทีีส่ดุในการ

จบันิสยัในการเลอืกสขีองตวัเองคอื การรือ้ตูเ้สือ้ผา้ออกมาทัง้หมด

คะ่ ของในตูเ้สือ้ผา้จะชว่ยบอกถงึความสมัพนัธข์องคณุกบัสไีดอ้ยา่ง

เขา้ใจงา่ยเลยทเีดยีวคะ่ 

การตรวจสอบตูเ้สือ้ผา้ควรเริม่จากการแบง่ประเภท เชน่ ทอ่น

บน ทอ่นลา่ง เพยีงการมองดผูา่นๆ กจ็ะเหน็ไดว้า่ตวัไหนเป็นตวัทีใ่ส่

บอ่ยและตวัไหนเป็นตวัทีไ่มค่อ่ยไดใ้ส ่จากนัน้ใหแ้ยกออกตามระดบั 

คอื “ของทีใ่ชบ้อ่ย = ระดบั A” “ของทีใ่ชบ้า้งบางครัง้ = ระดบั B” และ 

“ของทีแ่ทบจะไมค่อ่ยไดใ้ช ้= ระดบั C”

ส�าหรบัชุดทีใ่ส่ปกตปิระจ�าวนัทีไ่ม่ใช่ชุดราตรไีปงาน หากใส ่

เพยีงปีละ 2-3 ครัง้ ก็ถอืได้ว่าการซื้อของชิ้นน้ีเป็นการจบัจ่ายที ่

ผดิพลาดค่ะ หลงัจากนัน้ ลองคดิถงึเหตุผลดูว่าซื้อของชิ้นนัน้มา

เพราะชอบตรงไหน ท�าไมซือ้มาแลว้ไมไ่ดใ้ส ่เป็นตน้ เหตุผลสว่นใหญ่ 

น่าจะเป็นเพราะวา่ “ชอบลวดลายมาก แต่ใสแ่ลว้ไมค่อ่ยเขา้กบัตวัเอง” 

หรอื “เขา้กบัเสือ้ผา้อืน่ไดย้าก” ใชไ่หมคะ
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ถดัมา ลองตรวจดขูองทีใ่ชบ้อ่ยทีอ่ยูใ่นระดบั A กนัคะ่

ในจ�านวนของเหลา่นัน้ มขีองทีใ่ชบ้อ่ยถงึสปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ 

หรอืมกีารเพิม่เครือ่งประดบัเขา้ไปบา้งหรอืไมค่ะ ในกรณขีองตวัดฉินั

เอง ดฉินัมกัจะใสเ่สือ้กัก๊อยูเ่ป็นประจ�าคะ่ เสือ้กัก๊สดี�าตวัสัน้นัน้เขา้กบั

อะไรกไ็ด ้ซึง่พอรูต้วัอกีทกีใ็สเ่สือ้กัก๊ไปสปัดาหล์ะประมาณ 4 ครัง้เลย

ทเีดยีวคะ่! ถงึแมว้า่จะเปลีย่นเสือ้ผา้ตวัอื่นใหมท่ัง้หมด แต่เพยีงแค่

ใสเ่สือ้กัก๊เขา้ไปกท็�าใหภ้าพลกัษณ์ดเูปลีย่นไปอยา่งสิน้เชงิ จงึมกัจะ

หยบิมาใชอ้ยูเ่ป็นประจ�า

ไมเ่พยีงแต่เสือ้ผา้เทา่นัน้ รองเทา้กเ็ป็นสิง่ทีค่วรตรวจสอบเชน่กนั 

รองเทา้บู๊ตคูน้ี่ถกูใชง้านจนไดท้ี ่ แต่รองเทา้หุม้สน้อกีคูห่น่ึงนัน้ยงัอยู่

ในสภาพใหมม่าก เป็นตน้ กระเป๋ากเ็ชน่เดยีวกนั กระเป๋าใบน้ีขนาด

ก�าลงัดเีลยใชบ้อ่ย แต่อกีใบเกบ็อยูแ่ต่ในตู ้ เป็นตน้ ไมว่า่ใครกเ็คยมี

ประสบการณ์เหลา่น้ีใชไ่หมคะ

เมื่อลองตรวจดูขา้วของทัง้หมดในตู้เสื้อผ้าก็จะทราบได้ว่า 

เสือ้ผา้ทีใ่สบ่่อยเป็นชุดทีช่อบ และเป็นเสือ้ผา้ทีส่ามารถใสส่ลบัคูก่บั

เสือ้ผา้อืน่ไดง้า่ยนัน่เอง

จ�าเสือ้ผา้ทีอ่ยูใ่นระดบั A ใหไ้ด ้แลว้ในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ครัง้

ต่อไป ใหเ้ลอืกซือ้เพิม่แคข่องทีส่ามารถน�ามาแต่งใหเ้ขา้กนักบัเสือ้ผา้

เหลา่น้ี ถา้เป็นของทีส่ามารถใสเ่ขา้กบัเสือ้ผา้ระดบั A แลว้ละก ็โอกาส

ในการใชส้อยกจ็ะเพิม่ขึน้เองโดยอตัโนมตั ิ และนิสยัทีจ่ะไม่จบัจ่าย

อยา่งผดิพลาดกจ็ะตดิตวัไปดว้ยคะ่

ในทางกลบักนั ควรตดัใจทิง้เสือ้ผา้ทีอ่ยูใ่นระดบั C ออกไปคะ่ 

ซึง่แมจ้ะพดูใหต้ดัใจทิง้ แต่กค็งจะมขีองทีไ่มส่ามารถทิง้ได ้ เชน่ “ชิน้น้ี 

แพงและยงัไมค่่อยไดใ้สเ่ลย” ในกรณีน้ีดฉินัจะยกใหก้บัคนทีเ่หมาะ

กบัของชิน้นัน้ๆ หรอืไมก่แ็ลกเปลีย่นกบัของชิน้อืน่ เป็นการท�าใหฝ่้าย 

ตรงขา้มรูส้กึดใีจ และเสือ้ผา้ชิน้นัน้กค็งจะยิง่รูส้กึดใีจถา้คนทีเ่หมาะ

น�าไปใส ่ดกีวา่ทีจ่ะปลอ่ยใหห้ลบัอยูใ่นตูเ้สือ้ผา้ต่อไป

การตรวจสอบตูเ้สือ้ผา้ควรเริม่จากการแบง่เสือ้ผา้ออกเป็นปีละ 

2 ครัง้ตามฤดกูาล คอื เสือ้ผา้ฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น (S/S) และเสือ้ผา้

ฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว (A/W) เมือ่เริม่ท�าไปไดส้กัระยะหน่ึง เสือ้ผา้

แต่ละชิน้กจ็ะสนิทสนมกนัมากขึน้ และในทีส่ดุจะจบัชิน้ไหนมาคูก่นั 

กด็ไูมป่ระหลาด และกลายเป็นตูเ้สือ้ผา้ทีม่แีต่เสือ้ผา้ทีเ่ขา้กนั

หากสขีองเสือ้ผา้ในตูต้กีนัอยูก่จ็ะท�าใหต้กอยูใ่นสภาพ “เสือ้ตวัน้ี 

เขา้ไดแ้ต่กระโปรงตวัน้ี!” ไปหมด โทนสทีีห่ลากหลายและชิน้ไหนๆ 

ก็มีรสนิยมที่ต่างกันนัน้ ดูแล้วเหมือนเป็นปัญหาขดัแย้งภายใน 

ตูเ้สือ้ผา้ (หวัเราะ) และทัง้ๆ ทีม่เีสือ้ผา้กองเท่าภูเขาอดัแน่นอยู่ใน

ตู ้แต่ทกุเชา้กม็กัจะอยูใ่นสภาพทีต่ื่นตระหนกวา่ “ไมรู่จ้ะใสอ่ะไรด!ี”
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ชว่งทีด่ฉินัอยูใ่นชว่งวยั 20 ปี ดฉินักเ็ป็นเจา้ของตูเ้สือ้ผา้ทีข่ดั

กนัอยา่งมาก เมือ่คดิวา่เคยมชีดุสทูสเีหลอืงเขยีวทีไ่มเ่หมาะกบัตวัเอง

เลย กนึ็กไดว้า่มเีสือ้เชิต้สคีอ่นขา้ง “ขรมึ” อยูใ่นตูบ้า้ง หรอืเมือ่นึกได ้

ว่ามเีสือ้คลุมสดี�าขลบัสไตล์รอ็ก กจ็�าไดว้่ามกีระโปรงแบบหวานๆ 

อยูด่ว้ย ดแูลว้เละเทะไปหมด ขนาดพดูไดว้า่ “น่ีเป็นเสือ้ผา้ของคน 

คนเดยีวจรงิๆ หรอื” ตัง้แต่ตอนนัน้ ดฉินักค็อ่ยๆ เลอืกและทิง้ตามกฎ

ของสทีีเ่หมาะกบัตวัเองจนกลายมาเป็น “ตูเ้สือ้ผา้ทีเ่ขา้กนัไดด้”ี ใน

ทีส่ดุ ดงันัน้ ดฉินัจงึเขา้ใจความรูส้กึของคนทีม่กัจะเผลอท�าตูเ้สือ้ผา้

ขดักนัไดอ้ยา่งดคีะ่

แมข้องในตูเ้สือ้ผา้จะขดักนัอย่างรุนแรงแค่ไหนกอ็ย่าเพิง่ทอ้

นะคะ 

การทีเ่สือ้ผา้ขดักนักห็มายความว่าคุณไดท้�าการผจญภยัได้

มากขนาดนัน้ หากไมผ่จญภยักไ็ปไมถ่งึสิง่ทีเ่หมาะกบัตวัเอง หาก

กลวัทีจ่ะตอ้งอบัอายแลว้ใสแ่ต่เสือ้ผา้เรยีบๆ พืน้ๆ อยูเ่ป็นประจ�า ก็

คงจะสามารถสนุกกบัแฟชัน่ไดแ้ค่ในขอบเขตแคบๆ เท่านัน้ การ

ท�าผดิซ�้าๆ กค็่อนขา้งเป็นเรื่องสนุกและสามารถท�าใหเ้กดิเป็นการ 

แต่งตวัอยา่งมเีอกลกัษณ์ไดอ้กีดว้ยคะ่

ดงันัน้ คนทีตู่เ้สือ้ผา้อยู่ในสภาพขดัแยง้กนัอยู่ ขอใหม้คีวาม

มัน่ใจและเริม่ดทีอ็กซเ์สือ้ผา้ของคณุกนันะคะ!

“สีที่ชอบ = สีที่เหมาะกับตัว” เสมอไป
ภาพถ่ายภาพหน่ึงที่ดิฉันยงัคงนึกถึงอยู่จนทุกวนัน้ี เป็น

ภาพถ่ายหมูต่อนไปทศันศกึษากบัทางโรงเรยีนสมยัประถม ซึง่ภาพ

นัน้เป็นภาพทีด่ฉินัแต่งตวัในโทนสเีบจสเีดยีว

เสือ้เชิต้สเีบจทีข่อใหคุ้ณพ่อคุณแม่ซื้อใหเ้พราะชอบลวดลาย

และกางเกงขาสัน้ทีใ่ส่คู่กนันัน้ค่อนขา้งเรยีบเลยทเีดยีว ซึง่ก่อนใส่ 

กค็ดิวา่ “อาจจะดเูท”่ แต่พอใสเ่ขา้จรงิกด็เูบลอๆ เหมอืนมาจากบา้นนอก 

สหีน้าในภาพถ่ายกด็ไูมค่่อยด ี ทุกอยา่งแยไ่ปหมด! เพยีงแค่นึกถงึ

ความรูส้กึในตอนนัน้กท็�าใหรู้ส้กึจ๋อยไปเลยทเีดยีว

เวลาไปทีร่า้นเสือ้ผา้แลว้รูส้กึชอบมากเพราะวา่ “สสีวย!” หรอื 

“ดสูวยจงัเลย!” แต่เมือ่มาลองใสด่ทูีบ่า้นแลว้กลบัไมเ่หมาะกบัตวัเอง 

และแมว้า่จะใสเ่พราะคดิวา่ดดู ีแต่เมือ่มองอยา่งเป็นกลางแลว้กด็งู ัน้ๆ 

ประสบการณ์แบบน้ีเกดิขึน้ไดเ้รือ่ยๆ ใชไ่หมคะ

คนเรานัน้มสีทีีเ่หมาะและสทีีไ่มเ่หมาะกบัตวัเองคะ่

แต่ถงึอยา่งนัน้กต็าม จะมสีกักีค่นทีส่ามารถตอบไดอ้ยา่งมัน่ใจ

เมือ่ถกูถามวา่ “สทีีเ่หมาะทีส่ดุคอืสอีะไร” และแมว้า่จะสามารถตอบ

ชือ่สทีีต่วัเองชอบไดท้นัท ี แต่เมือ่เป็นสทีีเ่หมาะแลว้ กค็อ่นขา้งยาก 

ทีจ่ะตอบ และถงึแมว้า่ตวัเองจะคดิวา่ “เหมาะ” แต่กอ็าจจะเป็นการ

คดิไปเอง โดยในบางครัง้อาจจะรูจ้ากการไดร้บัค�าชมจากบุคคลทีส่าม 

ซึง่คนสว่นใหญ่กม็กัจะคดิวา่ “สงสยัฉนัคงจะเหมาะกบัสน้ีี” ใชไ่หมคะ
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คณุคดิวา่อะไรคอืตวัก�าหนดวา่ “เหมาะ” หรอื “ไมเ่หมาะ” คะ

ความเขา้กนัไดก้บัสขีองดวงตาและสผีมกเ็ป็นส่วนส�าคญัใน

การตดัสนิใจ แต่สิง่ทีเ่ป็นตวัก�าหนดทีแ่ทจ้รงิกค็อืสผีวิคะ่ สทีีเ่หมาะสม

นัน้เป็นสทีีท่�าใหส้ผีวิทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิของคนทีส่วมใสด่อูอ่นเยาว์

อยา่งมสีขุภาพแขง็แรง และมคีวามสดชืน่ สดใส เปลง่ประกาย ในทาง

กลบักนั เมือ่ใสเ่สือ้ผา้สทีีไ่มเ่หมาะสมกจ็ะท�าสผีวิดอูอกเหลอืง สหีน้า

ดซูดีเซยีวไมแ่ขง็แรง ดแูก่กวา่ความเป็นจรงิ หรอือาจท�าใหเ้กดิความ

ประทบัใจในแงล่บต่อผูค้นรอบขา้งโดยไมรู่ต้วักเ็ป็นไดค้ะ่

บางคนอาจแปลกใจวา่ “มนัต่างกนัขนาดนัน้เชยีวหรอื” ผูเ้ขา้

ฟังบรรยายของดฉินัในช่วงแรกกม็สีหีน้ากึง่สงสยัว่า “จะเปลีย่นไป

มากขนาดนัน้เชยีวหรอื” แต่เมือ่ไดล้องท�าการตรวจสดีแูลว้ ทุกคน 

กร็ูส้กึประหลาดใจคะ่

เมือ่ลองน�าสทีีไ่มเ่หมาะกบัตวัทาบลงบนบรเิวณคอ แสงสะทอ้น

ของสที�าใหข้อบตาดา้นลา่งดคูล�า้ลงบา้ง รปูหน้าชว่งคางดหูยอ่นคลอ้ย

ลงบา้ง ซึง่สามารถเหน็ถงึความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจนเลยคะ่

เมื่อมองเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาของตวัเอง ผู้เข้าฟัง 

การบรรยายทุกท่านก็เริม่ให้ความสนใจและตัง้ใจฟังการบรรยาย 

มากขึน้ ซึง่กเ็ป็นบรรยากาศทีเ่กดิขึน้ในการบรรยายอยูเ่ป็นประจ�าคะ่ 

(หวัเราะ)

เมื่อใส่สีที่เหมาะกับตัวเอง
• ผวิดสูวา่งสดใส สผีวิ (สหีน้า) กด็สูวา่งและสวยงาม

• รอยกระ รอยหมองคล�า้ รอยด�าใตด้วงตา และรอยเหีย่วยน่

  ดไูมเ่ดน่ชดั

• สขีองดวงตาดสูดใส สผีมดเูป็นประกาย

• รปูหน้าดกูระชบัเรยีวเลก็มมีติิ

• บุคลกิสว่นตวัดโูดดเดน่ขึน้ แลดสูดชืน่มชีวีติชวีา

เมื่อใส่สีที่ไม่เหมาะกับตัวเอง
• สผีวิดหูมองคล�้า แลดสูขุภาพไมแ่ขง็แรง

• มองเหน็รอยกระ รอยหมองคล�้า รอยด�าใตด้วงตาและ

รอยเหีย่วยน่ไดช้ดัเจน และดแูก่กวา่วยั

•  รอยแดงบรเิวณแกม้จะถกูเน้นใหเ้หน็ชดัขึน้

•  ใบหน้าดบูวมใหญ่

•  บุคลกิส่วนตวัจะถูกซ่อนเอาไวแ้ละใหค้วามประทบัใจที่

ไมค่อ่ยด ีเชน่ ดฉููดฉาด หรอืขาดรสนิยม
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พื้นฐานคือพื้นสีเหลือง และพื้นสีฟ้า
หลงัจากทีท่ราบกนัถงึประสทิธผิลในการท�างานของสทีีใ่หผ้ล

ทัง้ในทางบวกและทางลบแลว้ กม็าถงึการคน้หา “สสี�าหรบัวนัส�าคญั 

(สทีีเ่หมาะกบัตวัเอง)” คะ่

สถีกูแบง่ออกเป็น “พืน้สเีหลอืง” และ “พืน้สฟ้ีา” 

โดยสโีทนเหลอืงเป็นสใีนกลุม่ทีม่สีเีหลอืงปนอยู ่สว่นสโีทนฟ้า

เป็นสใีนกลุม่ทีม่สีฟ้ีาปนอยู ่ทีถ่กูเรยีกกนัวา่ สโีทนเหลอืงนัน้ใหค้วาม

รูส้กึอบอุ่น สว่นสโีทนฟ้าใหค้วามรูส้กึเยน็

หลงัจากจ�าความแตกต่างของสทีัง้ 2 กลุม่น้ีแลว้ ต่อไปคอืการ

ลองสงัเกตสผีวิของตวัคณุเองคะ่

คนที่มสีผีวิขาวออกไปทางครมีหรอืออกเหลอืงที่อยู่ในกลุ่ม 

สเีหลอืงออกน�้าตาล (ochre) เป็นคนทีม่สีผีวิออกเหลอืงทีแ่ลดมูคีวาม

อบอุ่น สใีนวนัส�าคญัของคนกลุ่มน้ีจงึเป็นสโีทนเหลอืง ส่วนคนทีม่ ี

สผีวิขาวออกฟ้าหรอืออกไปทางชมพทูีเ่ป็นสผีวิทีใ่หค้วามรูส้กึเยน็นัน้ 

สใีนวนัส�าคญัจงึเป็นสโีทนฟ้า ดงันัน้ สทีีใ่กลก้บัสผีวิของตวัเองจงึเป็น

สทีีช่ว่ยเพิม่ความโดดเดน่ใหก้บัตวัเองนัน่เองคะ่

มวีธิกีารตรวจสอบอย่างง่ายๆ คอื การลองน�าเครื่องประดบั

ทองหรอืเงนิ (หรอืแพลทนิมั) มาทาบดกูบัผวิ หากสทีองเขา้กบัสผีวิ

ไดด้แีสดงว่ามผีวิโทนเหลอืง ในทางกลบักนั หากสเีงนิเขา้กบัสผีวิ

ไดด้แีสดงวา่มผีวิโทนฟ้า หากคนผวิโทนเหลอืงใสเ่ครือ่งประดบัเงนิ

และคนผวิโทนฟ้าใสเ่ครือ่งประดบัทองกจ็ะดไูมค่อ่ยขึน้เทา่ไร ยิง่โดย 

เฉพาะเวลาที่คนผิวโทนเหลืองใส่เครื่องประดบัเงินจะดูเหมือน 

เลอืดลมไมค่อ่ยด ีจงึควรระมดัระวงัเป็นพเิศษ

อยา่งไรกต็ามกไ็มไ่ดห้มายความวา่ “ผวิโทนเหลอืงไมเ่หมาะ 

กบัสฟ้ีา” หรอื “ผวิโทนฟ้าไมเ่หมาะกบัสเีหลอืง” นะคะ แมจ้ะเป็นสฟ้ีา

แต่กม็ทีัง้สฟ้ีาครามทีม่คีวามลกึของสฟ้ีา หรอืสเีทอรค์วอยซ์ทีเ่ป็น 

สฟ้ีาปนเหลืองอยู่ด้วย และไม่ว่าจะเป็นสฟ้ีาหรอืสเีหลือง คุณก็

สามารถทีจ่ะเลอืกสทีีเ่หมาะกบัผวิไดแ้ลว้แต่โทนส ี ดงันัน้ ไม่ต้อง

กงัวลคะ่!

YELLOW BASE

BLUE BASE

YELLOW BASE BLUE BASE
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• ชว่งเวลาการตรวจทีด่ทีีส่ดุคอืชว่งเวลากลางวนั ในทีท่ีม่แีสง           

จากธรรมชาต ิหากไมส่ามารถอยูใ่นทีด่งักลา่ว ใหต้รวจในทีท่ีม่แีสงไฟ

นีออนทีใ่กลเ้คยีงแสงธรรมชาตใิหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้(ไมส่ามารถ

ตรวจไดอ้ยา่งถกูตอ้งจากแสงไฟนีออนทีม่สีอีอกสม้หรอืแดง)

• ตรวจดว้ยใบหน้าทีป่ราศจากการแต่งหน้า

• ตรวจผวิทีแ่ทจ้รงิทีไ่มไ่ดถ้กูแดด (ดสูดีา้นในส�าหรบัแขนและขา)

• ในกรณทีีย่อ้มสผีม ใหต้รวจทีส่ขีนบนผวิหนงัแทน

หลงัจากทีต่รวจเชก็ไดค้รบตามขอ้ควรระวงัขา้งต้นแลว้ ให ้

นัง่ลงหน้ากระจก แลว้ตรวจดสูผีวิ นยัน์ตา เสน้ผม อยา่งละเอยีดไป

พรอ้มๆ กบัตอบค�าถามดงัต่อไปน้ี

1. ผิวสีอะไร
A สเีบจทีม่คีวามใสและเปลง่ประกาย

B สโีทนชมพทูีบ่างและเป็นสดีา้น

C สดีา้นและเป็นกระงา่ย

D สเีบจทีม่โีทนชมพเูขม้ ขาว หรอืไมก่ส็คีล�้า 

2. นัยน์ตาสีอะไร
A สนี�้าตาลออ่นเป็นประกาย

B สนี�้าตาลแดง หรอืสดี�าออ่นปนเทา

C สนี�้าตาลเขม้

D สนี�้าตาลเกอืบด�า สดี�า

ตรวจสอบสีส�าหรับวันส�าคัญด้วยตัวเอง
จิตรกรผู้รอบรู้ทางด้านศาสตร์แห่งสี โยฮันเนส อิทเทน 

(Johannes Itten) ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืของตนวา่ “ใน 4 ฤดกูาลของ

โลกธรรมชาตนิัน้ มทีกุสใีนทกุฤดกูาล และทัง้หมดมคีวามกลมกลนืกนั” 

สขีอง 4 ฤดกูาลนัน้ แมจ้ะเป็นคนทีเ่กดิและใชช้วีติอยูใ่นสภาพ

แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนักส็ามารถมภีาพลกัษณ์รว่มกนัได ้ซึง่ความคดิน้ี 

ไดจ้ดุชนวนใหช้าวอเมรกินัน�าเสนอวธิจีดัประเภท “4 ฤดกูาล” ต่อมา

ในภายหลงั คอื ฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น ฤดใูบไมร้ว่ง และฤดหูนาว

การจดัประเภทในแบบ “4 seasons color” เป็นการแบ่งส ี

พืน้ฐานคอืสเีหลอืงและสฟ้ีาออกเป็น 2 จ�าพวก 4 รปูแบบ อยา่งเป็น

ระบบ โดยแบ่งเป็นสโีทนเหลอืง คอื “SPRING (ฤดใูบไมผ้ล)ิ กบั 

AUTUMN (ฤดใูบไมร้ว่ง)” และสโีทนฟ้า คอื “SUMMER (ฤดรูอ้น) 

กบั WINTER (ฤดหูนาว)”

ปัจจบุนั “การตรวจสอบสสีว่นตวั (personal color)” สว่นใหญ่

จะท�าตามหลกัการจดัประเภททีก่ลา่วมาขา้งตน้

มาตรวจดวูา่คณุอยูใ่นประเภทไหนกนัคะ่

ในกรณทีีน่กัออกแบบสเีป็นผูต้รวจจะใชผ้า้ทีเ่รยีกวา่ “เดรป” มา 

วางเทยีบกบัใบหน้า การใหน้กัออกแบบสทีีม่คีวามเชีย่วชาญตรวจ 

เป็นสิง่ทกุคนตอ้งการ แต่เรากส็ามารถท�าการตรวจจากสผีวิ นยัน์ตา และ 

ผมไดด้ว้ยตวัเอง ซึง่กม็ขีอ้ควรระวงัส�าหรบัการตรวจดว้ยตวัเองดงัน้ี
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ใน A B C D เหลา่น้ีคณุไดข้อ้ไหนมากทีส่ดุคะ ขอ้ทีค่ณุไดม้าก

ทีส่ดุคอืตวับอกประเภทของคณุนัน่เองคะ่

• ได ้A เยอะทีส่ดุ  SPRING (ฤดใูบไมผ้ล)ิ

• ได ้B เยอะทีส่ดุ  SUMMER (ฤดรูอ้น)

• ได ้C เยอะทีส่ดุ  AUTUMN (ฤดใูบไมร้ว่ง)

• ได ้D เยอะทีส่ดุ  WINTER (ฤดหูนาว)

ในกรณีทีม่ขีอ้ทีไ่ดจ้�านวนเทา่กนั อาจเป็นไปไดว้า่ครอบคลุม

อยูท่ ัง้ 2 ฤด ู หากไมส่ามารถทีจ่ะตดัสนิใจได ้ ควรถามผูเ้ชีย่วชาญ 

นอกจากน้ี แมว้า่จะสามารถตรวจไดด้ว้ยตวัเองเพยีงคนเดยีว แต่การ

ตรวจพรอ้มกนั 2-3 คนอยา่งสนุกสนานจะท�าใหย้ิง่สามารถตดัสนิใจ 

ไดอ้ยา่งเป็นกลาง จงึขอแนะน�าใหต้รวจพรอ้มกนัหลายๆ คนคะ่

ในหวัขอ้ถดัไป เราจะมาพดูถงึลกัษณะพเิศษของแต่ละประเภท 

และสสี�าหรบัวนัส�าคญัของแต่ละกลุม่กนัคะ่

3. เส้นผมสีอะไร
A สนี�้าตาลออ่นทีม่คีวามเงางาม

B สนี�้าตาลแบบดา้นทีค่อ่นขา้งออ่น สนี�้าตาลแดงเขม้

C ไมค่อ่ยมคีวามเงางาม สนี�้าตาลออกเหลอืง

D คอ่นขา้งแขง็และมคีวามเงางาม สดี�าออกฟ้า สนี�้าตาลเขม้ 

  ทีไ่มป่นโทนเหลอืง

4. ภาพลักษณ์โดยรวมเป็นอย่างไร
A ท�าความสนิทสนมไดง้า่ย น่ารกัและสดใสรา่เรงิ

B เรยีบหรแูละเยน็สบาย นุ่มนวลและสงา่งาม

C หรหูราและล�้าลกึ แลดแูขง็แรง

D เฉียบคมทนัสมยั เท่
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ประเภทน่ารักสดใส เหมาะกับสีสัน
ที่ดูร่าเริงและเต็มไปด้วยความขี้เล่น

ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้

ออกดอกผลิบาน และถูกรายล้อมไปด้วย 

สเีขยีวออ่น เป็นฤดกูาลทีใ่หค้วามรูส้กึถงึการ

เริม่ตน้ใหม่

คนที่อยู่ ในกลุ่มน้ีจะมีภาพลักษณ์ 

ที่ตรงตามฤดูใบไม้ผลิคือ เหมาะกบัสีอนั 

เปล่งประกายทีท่�าใหนึ้กถงึแสงแดดอ่อนๆ 

หรือทุ่งดอกไม้อันอ่อนโยน สีพื้นเหลือง 

ที่สว่างสดใสจะใหค้วามประทบัใจในความ 

“น่ารกั” “สนิทสนมได้ง่าย” ถึงแม้ว่ามอง

ดูแล้วอาจดูเป็นสีที่ฉูดฉาด แต่ก็มีความ

สดใสอนัเป็นลกัษณะพเิศษของคนในกลุ่มน้ี  

ดงันัน้ สสีดใสทีไ่มม่คีวามขุน่มวัจงึเหมาะกบั

คนกลุม่น้ี

SPRING
ที่ดูร่าเริงและเต็มไปด้วยความขี้เล่น

ออกดอกผลิบาน และถูกรายล้อมไปด้วย

สเีขยีวออ่น เป็นฤดกูาลทีใ่หค้วามรูส้กึถงึการ

เริม่ตน้ใหม่

ที่ตรงตามฤดูใบไม้ผลิคือ เหมาะกบัสีอนั

เปล่งประกายทีท่�

หรือทุ่งดอกไม้อันอ่อนโยน สีพื้นเหลือง

ที่สว่างสดใสจะใหค้วามประทบัใจในความ 

“น่ารกั” “สนิทสนมได้ง่าย” ถึงแม้ว่ามอง

ดูแล้วอาจดูเป็นสีที่ฉูดฉาด แต่ก็มีความ

สดใสอนัเป็นลกัษณะพเิศษของคนในกลุ่มน้ี 

ดงันัน้ สสีดใสทีไ่มม่คีวามขุน่มวัจงึเหมาะกบั

คนกลุม่น้ี

สสีม้หรอืสเีหลอืงเขยีว ฯลฯ ที่ใหค้วามรูส้กึถงึความสดชื่น 

แขง็แรงกถ็กูรวมอยูใ่นฤดน้ีูเชน่กนั นอกจากน้ี ยงัเหมาะกบัหลากหลายสี

ทีป่นกนั ลองใสส่ทีีส่วา่งสดใสในตอนทีรู่ส้กึวา่ไมค่อ่ยสดชืน่แขง็แรง 

จะท�าใหค้วามรูส้กึหมองมวัของคณุสดใสขึน้คะ่

ส�าหรบัเสือ้ผา้ทีม่ลีวดลายนัน้ สามารถเขา้ไดก้บัทัง้ลายเลก็

ไปจนถงึลายใหญ่ ส่วนเครื่องประดบักส็ามารถเขา้ไดก้บัทัง้ลูกปัด

ต่างๆ ทีม่สีสีนัสดใส ยิง่ไปกวา่นัน้ การตกแต่งดว้ยเครือ่งประดบัราคา

ยอ่มเยากไ็มท่�าใหด้มูรีาคาถกูแต่อยา่งใด และสามารถทีจ่ะใชง้านได้

อยา่งน่ารกัเหมาะสมเลยทเีดยีวคะ่

ชาวเอเชยีโดยสว่นใหญ่จะเป็นคนในฤด ูSPRING น้ีคะ่

ลักษณะพิเศษของคนในประเภท SPRING
ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะพเิศษคอื มผีวิขาวใส ตาและผมเป็น

ประกาย ซึง่คนในกลุม่น้ีแมจ้ะมอีายเุพิม่ขึน้ แต่สว่นใหญ่กจ็ะถกูมอง

วา่มภีาพลกัษณ์ทีส่ดใสอยูต่ลอดเวลา

สีพื้น : Beige, Ivory, Camel, Pink beige

สีส�าหรับวันส�าคัญ : Coral pink, Light gold, Apple green, 

Pastel turquoise

ภาพลักษณ์ : สนุกสนาน สดใส น่ารกั หรหูรา ขีเ้ลน่ ออ่นเยาว ์
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ข้อแนะน�าในการแต่งตัว
เหมาะกบัเครื่องประดบัหรอืของชิ้นเลก็ๆ ที่มสีสีดใสน่ารกั 

อยา่งสเีทอรค์วอยซห์รอืสวีติามนิ เป็นตน้ และเน่ืองจากมพีืน้เหลอืง

จงึเหมาะกบัเครือ่งประดบัสทีองเชน่กนั

สีพื้นฐาน สีที่เข้ากันได้ดีและสีที่ท�าให้โดดเด่น

Ivory  Peach pink  Apricot Plastic turquoise

Honey beige  Light salmon  Light orange Light aqua

Warm beige  Nail pink  Golden yellow Pastel turquoise

Camel  Coral pink  Canary Medium blue

Golden brown  Coral red   Light gold Pansy  
 
        
        
Warm gray  Bright red  Pastel yellow green    Heliotrope

Pink beige  Orange red  Yellow green    
        
        

Light navy  Orange  Apple green

SPRING
YELLOW BASE
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