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บทคดัย่อ 

 

 การออกแบบ Photo book เร่ืองสุนขัจรจดั วตัถุประสงคเ์พื่อปลูกจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูท่ี้ไดพ้บ
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สุนัขเป็นแค่ส่ิงสนองความรู้สึกของตนเอง เม่ือไม่ต้องกาก็น าไปปล่อย สร้างปัญหาให้กับสังคม
มากมาย หนงัสือ photo book เล่มน้ีอาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้เกิดกบัผูอ่้าน และ
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Abstract 

 

 The design of Photo Book about strayed dogs is for the purpose of building good 

consciousness of people who meet strayed dogs by using Adobe Photoshop program assisting in 
editing and improve color of the picture to incorporate with the story in order to publicize. The use of 
Adobe InDesign is to Layout put in pictures and story.  The benefit of this Photo Book is for readers 
to have kindness for strayed dogs and do not raise dogs for their satisfaction when they are not wanted 
people just leave them in public places creating problems for society. This Photo Book may be part 
of creating good consciousness of the readers and assisting strayed dogs in many angles. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
สุนัขเป็นสัตว์คู่มนุษยม์ำนับพันปี พวกมันถูกคัดเลือกผสมพันธุ์มำเป็นเวลำพนัปีเพื่อให้มี

พฤติกรรมหลำกหลำย กำรรับรู้ควำมรู้สึก และลกัษณะทำงกำยภำพท่ีแตกต่ำงกนั หมำสำยพนัธุต่์ำง ๆ ใน
สมยัใหม่มีขนำด รูปร่ำง และพฤติกรรมหลำกหลำยกว่ำสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืน หมำเป็นทั้งนักล่ำและสตัวกิ์น
ซำก และมีกลำ้มเน้ือท่ีแข็งแรง กระดูกขอ้เทำ้เช่ือมกนั และระบบหมุนเวียนเลือดท่ีช่วยในกำรวิ่งและควำม
อดทน และมีฟันท่ีใชจ้บัและฉีกให้ขำด เช่นเดียวกบัสัตวน์ักล่ำท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมชนิดอ่ืน แต่สุนัขมีควำม

ซ่ือสตัยก์บัเจำ้ของอยำ่งมำก แถมข้ีซน ข้ีออ้น และควำมซ่ือบ้ือของพวกมนัท ำใหผู้ค้นหลงรัก แต่ก็ยงัมีคน
บำงกลุ่มท่ีไม่มีควำมรับผิดชอบน ำมนัมำปล่อยตำมขำ้งทำง ตำมวดัท ำให้พวกมนัเป็นสุนขัจรจดัไม่มีคน
ดูแลและเพ่ิมจ ำนวนมำกข้ึนเร่ือย ๆ 

 สถิติของ กรมปศุสตัว ์ไดก้ล่ำวไวว้่ำทุกวนัน้ีมีสุนขัมำกกว่ำ 7.5 ลำ้นตวัในไทย ซ่ึงมีจ  ำนวน 758,446 
ตวั (กรมปศุสัตว ,์ 2559) จำกสถิติสุนัขท่ีถูกทอดท้ิงจำกเจำ้ของ กลำยเป็นสุนัขไร้บำ้นท่ีนับวนัก็ยิ่งเพ่ิม
จ ำนวนประชำกรข้ึน เพรำะคนส่วนใหญ่พอเห็นลูกหมำก็ชอบอยำกเอำมำเล้ียง พอพวกมนัโตข้ึนก็ไม่ดูแล
เอำใจใส่มนั ปล่อยใหม้นัอยูบ่ำ้นคนเดียว ปล่อยมนัตำมทอ้งถนนหวงัใหร้ถชนตำย หรือปล่อยท่ีวดัหวงัจะ
ใหพ้ระดูแลก็ตำม เพรำะเหตุน้ีมนัเลยท ำใหไ้ม่มีกำรควบคุมและกำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ ช่วงท่ีผำ่นมำ
เรำคงได้ยินข่ำวกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ ซ่ึงกรมสุขภำพจิตไดส้ ำรวจ ว่ำโรคพิษสุนัขบำ้นั้นได้

เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปี 2560 ถึง 2 เท่ำ (กรมสุขภำพจิต, 2561)  สุนัขจรจดัเพ่ิมจ ำนวนข้ึนเร่ือย ๆ 
เพรำะ กำรปล่อยให้สุนัขเพศเมียท่ีไม่ท ำหมนัออกไปบนถนน 1 ตวั ในช่วงชีวิต มนัจะมีลูกหลำน และ
ลูกหลำนของมนัก็จะมีลูกหลำนออกไปเร่ือย ๆ  

ดว้ยเหตุผลน้ีผูจ้ดัท ำเล็งเห็นถึงปัญหำตรงน้ีเลยอยำกน ำเสนอกำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีให้กบัมนุษย ์
อยำกให้มีควำมรับผิดชอบในกำรเล้ียงดูสุนขัของตนเองใหม้ำกข้ึนไม่น ำสุนขัไปปล่อยใหเ้ป็นสุนขัจรจดั

อีก และอยำกใหผู้ค้นท่ีอยำกเล้ียงสุนขั น ำสุนขัจรจดัมำดูแลใหค้วำมอบอุ่นกบัมนัมอบควำมรักใหก้บัพวก

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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มนั โดยน ำเสนอขอ้มูลและภำพ ผ่ำน Photo Book เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกโดยมีเน้ือหำต่ำง ๆ จำกท่ี วดั และ 
องคก์ร 
วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตส ำนึกท่ีดีใหก้บัผูท่ี้ไดพ้บเห็นสุนขัจรจดั  
กลุ่มเป้ำหมำย 
วยัรุ่น อำยรุะหว่ำง 12-25 ปี  
ขอบเขตของกำรวิจยั 

1. ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ี                                       
1.1 ศึกษำค้นคว้ำข้อ มูลใน เขตพ้ืน ท่ี  จังหวัดก รุ ง เทพและปริมณฑล จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์                                   
2. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ  

2.1 ศึกษำควำมเป็นมำของสุนขัจรจดั 
2.2 ศึกษำปัญหำของสุนขัจรจดั 
2.3 ศึกษำหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ 
2.4 ศึกษำกระบวนกำรสร้ำงหนงัสือ 
2.5 ศึกษำกระบวนกำรถ่ำยรูป  
ศึกษำกระบวนกำรออกแบบ 

3. ขอบเขตดำ้นกำรปฏิบติั  สร้ำงสรรคผ์ลงำน Photo Book   
3.1 Photo Book  1เล่ม 4 สี 

3.1.1 ขนำด 8 x 8 น้ิว 
3.1.2 จ ำนวน 70 หนำ้ 
3.1.3 กระดำษอำร์ตมนั 120 แกรม  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 
 1. ประชนชนเขำ้ใจแหละรู้จกัสุนขัจรจดัมำกข้ึน 
 2. ปริมำรของสุนขัจรจดัท่ีมีอยูมี่สภำพดีข้ึน 
 3. ปริมำรของสุนขัจรจดัลดลง 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งงานวิจยัคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดสุนขัจรจดั 
2.2 แนวคิดความเป็นมาของศูนยรั์กษสุ์นขัหวัหิน 
2.3 แนวคิดการส่ือสารดว้ยภาพและกระบวนการถ่ายภาพ 
2.4 แนวคิดการออกแบบหนงัสือ 
2.5 แนวคิดการจดัองคป์ระกอบภาพ 
2.6 แนวคิดหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ 
2.7 แนวคิดเลยเ์อา้ท ์ 
2.8 แนวคิดกริด 
2.9 แนวคิดเก่ียวกบัการตกแต่งภาพ 
2.10 แนวคิดสี 
2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดสุนขัจรจดั 

 ปัญหาของสุนขัจรจดัของประเทศไทยน่าจะอยูท่ี่จ  านวนกบัการจดัการ ดว้ยจ านวนกว่า 800,000 
ตวัตอนน้ี ท าให้การดูแลจดัการล าบาก พอจดัการไดไ้ม่ทัว่ถึงเราก็มีปัญหาเร่ืองการแพร่ของโรคพิษ
สุนขับา้ เพราะสุนขัมีเช้ือแค่ตวัเดียวพอกดัตวัอ่ืนก็แพร่กระจายโรคทวีคูณ มีปัญหาสุนขัท าร้ายคนดว้ย 
เราคงเห็นว่ามีข่าวคนโดนกดัตลอดเวลา อีกเร่ืองคือกีดขวางท าให้เกิดอุบติัเหตุ รวมทั้งการส่งเสียง
รบกวน ถ่ายอุจจาระ กลายปัญหาสาธารณสุข ดงันั้นถา้ไม่มีการจดัการปัญหายอ่มเกิดข้ึนแน่ 
อุปสรรคในการแก้ปัญหาสุนัขจรจดัในปัจจุบัน 
 อุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดคือ คน โดยเฉพาะคนท่ีเล้ียง ดว้ยเหตุท่ีบา้นของเราน่ีสามารถเล้ียงสุนขัได้
ไม่จ  ากดั โดยหลกัของนานาชาติแลว้ ก่อนท่ีจะเล้ียงสุนขัตอ้งจดทะเบียนฝังชิพก่อน แลว้ตอ้งเรียนรู้ว่า
เล้ียงยงัไงดว้ย เพราะสุนัขแต่ละพนัธุก์็มีการเล้ียงคนละแบบ บา้นเราเนน้เล้ียงดว้ยความรัก แต่ไม่รู้ถึง
ขอ้เท็จจริงของการเล้ียงสุนขัแต่ละพนัธุ ์บางคนชอบสุนขับางแกว้ แต่ปรากฏว่าดุเกินกว่าท่ีเล้ียงได ้
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บางคนชอบสุนขัขนยาว แต่บา้นเราเมืองร้อน เป็นตน้ ความไม่รู้ผสมกบัการไม่ข้ึนทะเบียนท าใหเ้กิด
ปัญหาเก่ียวกบัสุนขัจรจดัตามมา 
 ทั้งทางภาครัฐและทอ้งถ่ิน (อบต. อบจ.) ตอนน้ีก  าลงัมีปัญหาขดัแยง้กนัในการดูแลสุนขัจรจดั 
ทั้งในเชิงกฎสุนขัและปฏิบติั ในเชิงกฎสุนขัคือตอนน้ีเราไดก้ระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินแลว้ แต่เร่ืองของ
สุนัขจรจดัเรายงัไม่ไดโ้อน ท าให้ตอนน้ีทางทอ้งถ่ินจะฉีดวคัซีนโรคพิษสุนัขบา้ไดก้็ต่อเมื่อกรมปศุ
สัตวป์ระกาศว่าให้จงัหวดันั้นเป็นเขตแพร่โรคพิษสุนัขบา้ ทอ้งถ่ินจึงมีสิทธ์ิท่ีจะฉีดได ้อยู่ดี ๆ จะฉีด
ไม่ได ้เพราะไม่ใช่อ  านาจของทอ้งถ่ิน  
 ล าดบัต่อมา คือ การลงมือฉีดวคัซีนและท าหมนัก็มีปัญหา เพราะสุนขัจรจดัมีอยู ่2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ท่ีมีคนเคาะกะละมงัเล้ียงกบักลุ่มท่ีออกหากินเอง ซ่ึงสุนัขกลุ่มหลงัน้ีหาตวัจบัยาก ท าให้การท าหมนั
และฉีดวคัซีนไม่ทัว่ถึง รวมไปถึงปัญหาปลีกย่อยอย่างการท าหมนัและฉีดวคัซีนตอ้งหาคนทอ้งถ่ิน
ช่วยมาจบัสุนขัจรจดั สถานท่ีท่ีจะเอาไปให้สุนขัท าหมนัก็ไม่มี ศ ักยภาพและความเร็วในการท าหมนั
เราก็ยงันอ้ย ท าหมนัไดแ้ค่ทีละหลกัสิบตวั ในขณะท่ีสุนขัมีเป็นแสนและแพร่พนัธุเ์ร็ว แบบน้ีก็ไม่ทนั
กนั มิหน าซ ้ายงัมีความเช่ืออีก คนท่ีคอยเคาะกะละมงัเล้ียงบางคนก็ไม่ยอมให้ท าหมนัสุนขั ใหเ้พียงแต่
ฉีดวคัซีน พระบางรูปท่ีอุดรเล้ียงสุนขัไวก้ว่า 80 ตวั บอกว่าไม่ยอมให้ท าหมนัเพราะบาป ถึงยคุสมยัน้ี
แลว้ความเช่ือแบบน้ีก็ยงัมีอยู่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอ อย่างการเป่าลูกดอกหรือยิงปืนยาสลบ 
บางจังหวดัมีปืนยิงยาสลบกระบอกเดียวใช้ร่วมกนั 3 จังหวดั น่ีคือปัญหาของประเทศไทย ท าให้
สุดทา้ยเราก็เลยกลบัมาใชส้วิงจบัเหมือนเดิม ซ่ึงคิดว่าเป็นวิธีท่ีปลอดภยัสุดทั้งคนจบัและสุนขั 
 ส าหรับแนวคิดน้ีทางท้องถ่ินก าลงัท าอยู่ แต่ก็มีปัญหาคือเป็นการท าโดยไม่แน่ใจว่าท าได้
หรือไม่ อยา่งเช่น กทม. ซ้ือท่ีท่ีจงัหวดัอุทยัธานี สร้างเป็นศูนยดู์แลสุนขัจรจดัมีสุนขักว่า 8,000 ตวั แต่
ปัญหาคือท าแบบน้ีสามารถเบิกเงิน สตง. ไดไ้หม เพราะ สตง. บอกว่าเร่ืองของสุนัขไม่ใช่เร่ืองของ
ส่วนทอ้งถ่ิน แต่เป็นหน้าท่ีส่วนของกรมปศุสัตว ์อย่างท่ีเรารู้กนัว่าเจา้หน้าท่ีกรมปศุสัตวถู์กฝึกมาใน
การดูแลสัตวเ์ศรษฐกิจ พอมาดูแลเร่ืองสุนขัจรจดัแลว้มกัไปไม่ถูกเลย ตอนน้ีก็เลยมีความลกัลัน่ว่าถา้
ทอ้งถ่ินเอาไปดูแลน่ีมีอ  านาจจริงหรือไม่ ซ่ึงก็พบว่าไม่มี เป็นเร่ืองตลกท่ีตอ้งยอมรับว่าน่ีแหละคือ
ประเทศเรา 
 แต่ถา้ถามแนวคิดว่าควรเอาเขา้ไหม ก็มีแนวคิดเหมือนกนัว่าควรเอาเขา้ ผมก็เลยประนีประนอม
กับเหล่าคนเล้ียงสุนัขจรจัด ส่วนท้องถ่ิน และกรมปศุสัตว์ท่ียงัไม่มีความพร้อมว่า สุนัขเร่ร่อน 5 
ประเภทท่ีตอ้งเอาเขา้ก่อน หน่ึงคือป่วย สองคือดุร้าย สามคือทอ้ง ส่ีคือลูกสุนัข ห้าคือเป็นโรคเร้ือน
หรือโรคผิวหนังอย่างร้ายแรง ซ่ึงตอนน้ีทุกกลุ่มเห็นดว้ยหมดแลว้ ดงันั้นสุนัข 5 กลุ่มน้ีจะถูกเก็บเขา้
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สถานเล้ียงสัตว์ของรัฐและเอกชนก่อนเลย เป็นภารกิจแรกท่ีตอ้งท า ซ่ึงถา้ท าแบบน้ีได้ก็น่าจะลด
จ านวนสุนขัจรจดัไดป้ระมาณ 1 ใน 3 
 ทางทอ้งถ่ินท่ีท าอยูห่ลกัๆ ตอนน้ีคือทาง กทม. ซ่ึงศูนยท่ี์อุทยัธานีก็รับสุนขัเต็มจ านวน 8,000 ตวั
แลว้ ทางภาครัฐอยา่งกรมปศุสัตวย์งัไม่มีแนวทางจดัการอยา่งจริงจงั ดงันั้นส่วนใหญ่ตอนน้ีการดูแล
สุนขัจรจดัส่วนมากจึงอยูใ่นมือของเอกชนท่ีเปิดสถานสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงบางแห่งก็ไม่พร้อม 
พ้ืนท่ีคบัแคบ ขาดทุนทรัพย ์แต่เน่ืองจากตอนน้ีเรามี พรบ.ป้องกนัการทารุณกรรมสัตว ์ใน พรบ.น้ี 
บอกว่าให้จดัตั้งกรรมการชุดหน่ึงซ่ึงมีหน้าท่ีส่งเสริมให้จดัตั้งสถานสงเคราะห์สัตว ์และผลกัดนัให้
ทางเอกชนท่ีท ากิจกรรมตรงน้ีอยู่ข้ึนทะเบียนเสีย พอข้ึนทะเบียนแลว้ในอนาคตทางภาครัฐก็จะได้
สนบัสนุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเต็มก าลงัต่อไป 
 อีกแนวทางหน่ึงคือการแกไ้ขระบบใหญ่ทัว่ประเทศ โดยการให้คณะกรรมการกระจายอ านาจ 
กบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกระทรวงมหาดไทย กระจายอ านาจให้เป็นภารกิจของ
ทอ้งถ่ินในการดูแลสุนขัจรจดั พอมีอ  านาจส่วนทอ้งถ่ินก็ไดรั้บงบประมาณ เขาก็มีเงินไปจดัการสุนขั
จรจัดอย่างท่ีต้องการไดแ้ลว้ แลว้เราก็ต้องแก้กฎหมายอีกขอ้หน่ึงคือให้ข้ึนทะเบียนสุนัข โดยให้
ทอ้งถ่ินรับลงทะเบียน ทีน้ีก็หมดปัญหาเพราะว่าเราแกปั้ญหาครบทั้งวงจรแลว้ สุนขัใครไม่ข้ึนทะเบียน
เราก็จัดการได้ กับให้ท้องถ่ินรับสุนัขจรจัดทั้งหมดในท้องถ่ินมาดูแล พอเป็นแบบน้ีก็น่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีดี 

2.2 แนวคิดความเป็นมาของศูนยรั์กษสุ์นขัหวัหิน 

โครงการศูนยรั์กษ์สุนัขหัวหิน นั้นเป็น โครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ซ่ึงทรงมีพระราชประสงคใ์หเ้ทศบางเมืองหวัหินเป็นตวัอย่างท่ีมี
การบริหารจดัการดูแลสุนัขจรจดัในเขตพ้ืนท่ี  ซ่ึงปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลกระทบกบัการท่องเท่ียวของ
อ าเภอหวัหิน  คือปัญหาสุนขัจรจดัท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากบริเวณชายหาด  และสถานท่ีอ่ืนๆ  ซ่ึงนบัวนั
มีแต่จะเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  และหากไม่ไดรั้บการควบคุมก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพิษสุนขับา้ติดต่อ
มาสู่คนได ้ จึงควรด าเนินการใหสุ้นขัเหล่าน้ีไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งถูกระบบ  โดยไดรั้บการดูแล

ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอาหาร, ดา้นสุขภาพ, ดา้นควบคุมปริมาณ  ดว้ยการท าใหสุ้นขัมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
โดยการหาสถานท่ีก่อสร้างคอกสุนัขท่ีสมบูรณ์แบบ   และท าศูนยรั์กษ์สุนัขหัวหินแห่งน้ีเป็น Pilot 
Project  หรือโครงการตน้แบบเพ่ือใหท้อ้งถ่ินอ่ืนๆ  ไดใ้ชเ้ป็นตวัอยา่งในการควบคุมสุนขัจรจดัในเขต
พ้ืนท่ีของตวัเอง 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดชฯ  ทรงพระราชทานพระราโชบายถึงส านกั

พระราชวงัฯ  ไดแ้จง้มายงัท่านผูว้่าราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  และท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัว
หินได้ท าการส ารวจพ้ืนท่ีโดยเป้าหมายจริงคือตอ้งการหาพ้ืนท่ี (Shelter)  เพื่อจะได้น าสุนัขจรจดั
เหล่าน้ีแทนท่ีจะอยูใ่นเขตเมืองไดเ้ขา้ไปอยูอ่าศยั  และท่านผูอ้  านวยการกองงานส่วนพระองคไ์ดเ้ขา้ไป
กราบนมสัการเจ้าอาวาสวดัเขาอิติสุคโตหัวหิน (พระครูบรรพตพฒันคุณ)  ถึงพระราชประสงค์
ดงักล่าว  ซ่ึงทางวดัยนิดีและใหก้ารสนบัสนุนโดยให้ใชพ้ื้นท่ีวดั  จ  านวนประมาณ  ๒๐ ไร่เศษ ติดกบั

วดั  ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการศูนยรั์กษสุ์นขัโดยพระราชทานนามว่า “ศูนยรั์กษสุ์นขัหวัหิน” (Hua 
Hin Dog Shelter)  ส าหรับงบประมาณการก่อสร้างศูนยรั์กษ์สุนขัในเบ้ืองตน้  พระองคท์รงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเงินรายไดจ้ากการจ าหน่ายเส้ือยืดพิมพภ์าพถ่ายฝีพระหัตถค์รอบครัวคุณ
ทองแดง  จ  านวน ๔ ลา้นบาท  เป็นค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการ บา้นพกั ปรับพ้ืนท่ี  ลอ้มร้ัวรอบบริเวณ
โรงเรือนสุนัข  และทางเทศบางเมืองหัวหินสนับสนุนงบประมาณอีกจ านวน ๓ ลา้นบาท  ในการ

จดัสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  เพ่ิมเติม  ไดแ้ก่  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท์  อุปกรณ์ทางการสตัว
แพทยแ์ละจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยรั์กษ์สุนัขเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี  ๒๕  มกราคม  
๒๕๔๖  โดยส านกังานชลประทานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ออกแบบก่อสร้างโดย  กองพลท่ี ๑ รักษา
พระองค์   และไดส่้งมอบให้กบัเทศบาลเมืองหัวหินด าเนินการบริหารงาน  เมื่อวนัท่ี ๓๐  สิงหาคม  
๒๕๔๖   โดยเทศบาลเมืองหัวหินไดต้ั้งงบประมาณประจ าปีเป็นค่าอาหาร  เวชภณัฑ์ต่างๆ  ค่าจา้ง
พนกังาน ฯลฯ  ทั้งน้ีต่อมาเทศบาลไดด้  าเนินการปรับปรุงก่อสร้างระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, บา้นสุนขั, 

สระธาราบ าบดั, Parasal, ห้องประขุม,อาคารจุดชมวิวและทศันียภาพอ่ืนๆ  โดยใชง้บประมาณของ
เทศบาลจ านวน ๒๘ ล้านบาท  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ออกแบบและควบคุมโครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ศูนยรั์กษสุ์นขัหวัหิน 
 วนัท่ี  ๑๓  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เสด็จพระ

ราชด าเนินไปทรงติดตามการด าเนินงานของศูนยรั์กษสุ์นขัหัวหิน  ทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรม
ต่างๆ  ทอดพระเนตรบริเวณกรงสุนขัขอรับการอุปการะ  ทรงใหข้นมส าหรับสุนขัแก่สุนขัภายในกรง  
และทอดพระเนตรบริเวณต่างๆโดยรอบศูนย ์ และเปิดป้ายประวติั อนุสาวรียคุ์ณทองแดง  ปัจจุบนัมี
สุนขัจ  านวน ๑,๑๒๗ ตวั (เพศผู ้๓๘๗ ตวั เพศเมีย ๗๔๐ ตวั) 
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 ร่วมสนับสนุนเพื่อสมทบทุนและบริจาคได้ท่ี  ศูนยรั์กษ์สุนัขหัวหิน เลขท่ี ๓๘/๙๙ ซอย

หมู่บ้านเขาน้อย  ต  าบลหัวหิน  อ  าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ๗๗๑๑๐ โทรศพัท์ ๐๓๒-
๕๑๖๕๕๑ โทรสาร ๐๓๒-๕๑๒๑๐๕ 

2.3 แนวคิดการส่ือสารดว้ยภาพและกระบวนการถ่ายภาพ 

ในปัจจุบนั ภาพถ่ายไดเ้ขา้มาเก่ียวพนัในชีวิตประจ า วนัของมนุษยม์ากเน่ืองจากภาพถ่ายเป็นส่ือ
ส าคญั ในการถ่ายทอดความรู้ข่าวสารแนวความคิด และความรู้สึกไปยงับุคคลอ่ืน ท าใหเ้กิดควาเขา้ใจ

ซ่ึงกนัและกนัได ้แมว้่า จะเป็นบุคคลต่างชาติต่างภาษา ทั้งน้ีเพราะภาพถือเป็นภาษาสากลและยงัเป็น
ส่ือสร้างสรรค์ความงดงาม จนเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า ภาพถ่ายเป็นศิลปะอีกแขนงหน่ึง ตาม
ประวติัการส่ือความหมายของมนุษยพ์บว่า มนุษย ์รู้จกัการใชภ้าพในการติดต่อส่ือสารท าความเขา้ใจ
ระหว่างกนัและกนัไดก่้อนท่ีมนุษยจ์ะรู้จกัการใชภ้าษาพูดและภาษาเขียน โยฮนั อมอส คอมินินอุส 
(Johann Amos Comenius) เป็นบุคคลแรกท่ีไดน้ าภาพมาประกอบบทเรียนในหนงัสือ Qrbis Pictus ซ่ึง

ถือไดว้่า เป็นหนงัสือเล่มแรกของโลกท่ีมีภาพประกอบ จุดประสงคคื์อเพื่อใหผู้อ่้าน ไดม้องเห็นภาพท่ี
เป็นรูปธรรม เข้าใจในเน้ือหาสาระไดถู้กต้องและรวดเร็วยิ่งข้ึน ดังค  ากล่าวท่ีว่า “ภาพหน่ึงภาพมี
ความหมายมากกว่า ค  าพูด หรือการเขียนนบัพนัค า 

ความหมายของการถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพมาจากภาษาองักฤษว่า “Photography” มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 2 ค  า คือ “Phos” 
และ “Graphein” ค  า ว่า “Phos” หมายถึงแสงสว่างและ“Graphein” หมายถึงการเขียน เม่ือรวมค าทั้ง
สอง แลว้จึงมีความหมายว่าการเขียนดว้ยแสงสว่าง การถ่ายภาพเป็นเร่ืองท่ีศึกษาเก่ียวกบักระบวนการ
ผลิตภาพ โดยอาศยัองค์ประกอบ พ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่กลอ้งถ่ายภาพ ระบบบนัทึกภาพ และแสง 
ฉะนั้น ในการผลิตภาพจะตอ้งมี ความรู้และทกัษะการใชก้ลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์ประกอบ หลกัการ

ถ่ายภาพ รวมทั้งความรู้ใน ดา้นศิลปะ แสง สี การจดัองคป์ระกอบของภาพ เป็นตน้ 

ประโยชน์ของการถ่ายภาพ สรุปได้ดงันี ้

1. ดา้นการศึกษา สามารถนา ภาพถ่ายมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ 

ของผูเ้รียน ท าให้เข้าใจบทเรียนไดร้วดเร็วข้ึนและจดจา เร่ืองราวต่าง ๆ ได้แม่นย  าถาวร ภาพถ่าย
สามารถเอาชนะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไดห้ลายประการ เช่น สามารถบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี 
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เกิดข้ึนในอดีตและน ามาศึกษาไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต หรือบนัทึกเหตุการณ์หรือสถานท่ีท่ีอยู่ 

ห่างไกลเพ่ือน ามาใชศึ้กษาในชั้น เรียนบนัทึกส่ิงท่ีเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วซ่ึงสายตาของคนเราไม่
สามารถมองตามทนัไดห้รือบนัทึกส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวชา้มาก ๆ เพ่ือศึกษาการ
เปล่ียนแปลงเป็นระยะ ๆ เช่น การเบ่งบานของดอกไมเ้ป็นตน้บนัทึกส่ิงท่ีมีขนาดเลก็มาก ๆ หรือ ส่ิงท่ี
มีขนาดใหญ่โตเกินท่ีสายตาคนเราจะสามารถมองเห็นได ้และสามารถบนัทึกส่ิงท่ีซอ้นเร้นอยู ่ภายใน
หรืออยูใ่นท่ี ท่ีล้ีลบัได ้

2. ดา้นการส ารวจ คน้ควา้ วจิยังานในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์การ 
อุตสาหกรรม การเกษตร การทหารการส่ือสารฯลฯ จ  า เป็นตอ้งใชก้ลอ้งในการบนัทึกภาพ อาจติดตั้ง
กลอ้งกบักลอ้งจุลทรรศน์หรืออุปกรณ์เอก็ซ์เรยเ์ช่ือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์บนัทึกภาพส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายมนุษยเ์พ่ือการวินิจฉัยโรค หรือการใช้กล้องชนิดพิเศษบันทึกภาพพ้ืนผิวโลกและ
รายละเอียดของจกัรวาลจากเคร่ืองบินหรือดาวเทียมเพื่อการส ารวจอวกาศ ท าแผนท่ี หรือการพยากรณ์

อากาศ เป็นตน้ 
3. ดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ภาพถ่ายจะเป็นส่ือหลกัในการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

สินคา้และการบริการ รวมทั้งการประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานต่าง ๆ 
4. ดา้นการส่ือความหมาย ภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดความรู้ข่าวสารต่าง ๆ     ไปยงัผูรั้บผา่น 

ทางส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพว์ารสาร หนงัสือ แผน่ภาพโฆษณา สไลด์ และโทรทศัน์
เป็นตน้ 

5. ภาพถ่ายสามารถบนัทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
ก่อนปีค.ศ.1839เราสามารถเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไดจ้ากภาพเขียน ภาพวาด และการแกะสลกัเท่านั้น 
ในระหว่างสงครามโลกปีค.ศ. 1853 – 1856 นบัเป็นคร้ังแรกท่ีไดมี้การบนัทึกภาพถ่ายของสงคราม ไว้
ใหค้นรุ่นหลงัสามารถน ามาใชใ้นการศึกษา 

6. ภาพถ่ายสามารถน ามาประกอบหลกัฐานและเอกสารท่ีส าคญั เช่น บตัรประจ าตวัใบ 

แสดงวุฒิทางการศกึษา และใบรับรองอ่ืน ๆ ตลอดจนน าไปเป็นหลกัฐานแสดงความเท็จจริง และ
ความถูกตอ้ง เช่น น ามาใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการตดัสินใจของศาลเก่ียวกบัอาชญากรรมการใช้
แรงงานเด็กท่ีผดิกฎหมาย เป็นตน้ 
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7. ดา้นศิลปะ ภาพถ่ายจะใหป้ระโยชน์ในทางสร้างสรรคส่ิ์งสวยงามและจรรโลงใจ 

8. งานอดิเรก งานดา้นภาพถ่ายจะใหค้วามเพลิดเพลินถือเป็นงานอดิเรกของผูรั้กงาน 
ถ่ายภาพ และงานถ่ายภาพสามารถยึดเป็นอาชีพอิสระไดซ่ึ้งอาจแยกเป็นภาพกีฬา ภาพข่าวการเมือง
ภาพสารคดีประกอบเร่ือง ภาพถ่ายบุคคล ภาพโฆษณา ภาพแฟชัน่ ตลอดจนภาพเหตุการณ์บุคคลเช่น 
งานวนั เกิด งานอุปสมบทงานมงคลสมรส เป็นตน้ นอกจากประโยชน์ต่าง ๆ  ของภาพถ่ายดงัท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น ภาพถ่ายยงัมีบทบาทหนา้ท่ี และอิทธิพลทั้งในดา้นการศึกษาการบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน

สงัคม การสร้างทศันคติท่ีดี การส่ือสารในการด ารงชีวิต ฯลฯ 

การส่ือความหมายของภาพถ่าย 

การส่ือสารดว้ยภาพเป็นระบบการส่ือสารดว้ยระบบสญัญะ ต่อประเด็นน้ีC.S. Peirce (กฤษณ์ 

ทองเลิศ, 2554, 19-24)ไดจ้  าแนกประเภทสญัญะไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
1. สญัรูป (icon) การส่ือสารตามส่ิงท่ีเห็นในภาพ เป็นการส่ือความหมายในระดบัท่ีเป็น 

ความหมายแบบตรงไปตรงมา ให้สารสนเทศในระดับพ้ืนผิว เช่น ภาพถ่ายบนบัตรประจ าตัว
ประชาชน เป็นสญัรูปท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของภาพ 

2. ดรรชนี (index) คือการส่ือสารท่ีตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเป็นเหตุและเป็นผลต่อกนั 

หรือการคิดของผูรั้บสาร เช่น เห็นภาพควนัไฟ ยอ่มรู้ไดว้่า มีไฟไหมเ้กิดข้ึน สมัผสัอาการตวัร้อน ยอ่ม
คิดไดว้่า มีอาการเป็นไขเ้ป็นตน้ 

3. สญัลกัษณ์ (symbol) คือ สญัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในสงัคม มีความ 
หมายถึงส่ิงอ่ืนตามท่ีคนในสงัคมไดต้กลงความหมายกนัเอาไวเ้ช่น ดอกกุหลาบสีแดงอาจหมายถึง 
ความรัก ภาพไมก้างเขนเป็นสญัลกัษณ์แทนศาสนาคริสต ์เป็นตน้ 

ในส่วนการรับรู้ความหมายของผูรั้บสารอาจจ าแนกประเภทของความหมายได2้ ระดบั คือ  

 1. ความหมายโดยตรง (denotation) มีสภาพเป็นวตัถุวิสยั ซ่ึงเป็นความหมายตามแบบแผน  
 2. ความหมายโดยนยั (connotation) เป็นความหมายทางสงัคมท่ีมีความเช่ือมโยงกบัมายา
คติตลอดจนอุดมการณ์ท่ีมีอยูใ่นสงัคมนั้น ๆ 
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 ภาพถ่ายหน่ึงภาพอาจมีลกัษณะท่ีเขา้ข่ายตามประเภทของสญัญะทั้ง 3 ประเภท อีกทั้งยงั มี

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั ความหมายท่ีเกิดจากระบบสญัญะสามารถจ าแนกท่ีมาของ
ความหมายได3้ ลกัษณะ ดงัน้ึ 
 1. ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของรูปทรงวตัถุในภาพ รูปทรงท่ีประกอบขั้นเป็นสัตวพื์ช 
ส่ิงของ หรือบุคคล นอกจากจะมีความสามารถใน การส่ือสารเก่ียวกบั สารสนเทศของส่ิงนัน่ๆ ซ่ึงเป็น
ความหมายโดยตรงแลว้ ภาพวตัถุต่างๆ อาจมี  ความหมายในระดบัสัญลกัษณ์ร่วมอยู่ด้วย ซ่ึงการ

ตีความหมายสัญลกัษณ์ของภาพนั้น เป็นกระบวนการท่ีอิงกบั ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ระบบ
สญัลกัษณ์ท่ีมีมาก่อน เช่น ภาพดอกเข็มท่ีใชใ้นพิธีไหวคุ้ณครูมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ถึงปัญญาท่ี 
แหลมคม ภาพดอกบวัส่ือความหมายถึงสญัลกัษณ์ถึงศาสนาพุทธ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามความหมายเชิง
สญัลกัษณ์ของภาพนั้น ยงัข้ึนต่อบริบทของการนา เสนอ ภาพนั้นๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพราะภาพถ่ายยงัมีความ
เก่ียวขอ้งกบัระบบสัญญะอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ช่ือภาพ ค าบรรยายภาพ การจดัหนา้การออกแบบกราฟฟิคและ

ความหมายโดยนยัของผูเ้ผยแพร่งานภาพ ซ่ึงเหล่าน้ีลว้นท า ใหภ้าพเปล่ียนแปลงความหมายไดด้ังนั้น
ในการพิจารณาความถูกตอ้งของภาพถ่ายนั้น จึงตอ้งค านึงถึงบริบทและส่ือท่ีภาพนั้นปรากฏอยู ่นัน่คือ 
ตวัส่ือและส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัก  าหนดการตีความหมายของภาพถ่ายในระดบัหน่ึงดว้ย 
 2. ความหมายแฝงของภาษาทางเทคนิคการถ่ายภาพ   เป็นผลมาจากหลกัจิตวิทยาการเห็น
ของมนุษย ์ซ่ึงเกิดจากการเลือกใชมุ้มกลอ้ง ช่วงความชดัความยาวโฟกสัของเลนส์ลกัษณะการจดัแสง
เป็นตน้ ไม่ว่าจะเป็นงานภาพข่าว ภาพถ่ายเชิงสารคดีแมจ้ะมีหลกัในการนา เสนอภาพท่ีเน้นคุณค่า

เก่ียวกบั ความถูกตอ้งเป็นจริงของเหตุการณ์ แต่งานภาพถ่ายเหล่าน้ีก็ไม่สามารถส่ือความหมายได้
อย่างเป็นวตัถุนิสัย เพราะภาพถ่ายทุกภาพลว้นมีความหมายแฝงจากภาษาเทคนิคการถ่ายภาพเสมอ 
ตวัอยา่งเหล่าน้ีลว้นเป็นความหมายแฝงท่ีแนบเน่ืองมากบัส่ิงท่ีถูกบนัทึกภาพ 

เทคนิคการถ่ายภาพ ความหมายแฝง 

ระดับมุมกล้อง 

มุมสูง / ความพ่ายแพต้  ่าตอ้ย / ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ 

มุมระดบัสายตา ความเสมอภาค / ความเป็นกลาง 
มุมต ่า / ความชนะความสูงส่ง / ความมีอ  านาจ 
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ช่วงความชัด ( Depth offield) 

ภาพแสดงความชดัลึก / การส่ือเร่ืองราวโดยรวม 
ภาพแสดงความชดัต้ืน / การเนน้ความส าคญั 

ภาพ soft focus ภาพถวิลหาอดีต / ภาพในความคิดฝัน จินตนาการ 

ความยาวโฟกสัของเลนส์ 

เลนส์ถ่ายไกล / การแอบมอง 

เลนส์มาตรฐาน / การมองปกติ 
เลนส์มุมกวา้ง / การเห็นท่ีบิดเบียน การแสดง 

ลกัษณะการจดัแสง 

High key / ความเปิดเผย / การมองโลกในแง่ดี 
Low key / ความเร้นลบั / ความเศร้า ความอึมครึม 
 ความหมายแฝงจากภาษาทางเทคนิคการถ่ายภาพเหล่าน้ี ตอ้งพิจารณาร่วมกบับริบทแวดลอ้ม
ทางการถ่ายภาพตลอดทั้งค  าบรรยายภาพดว้ย ในบางกรณีระดบัมุมกลอ้งจากมุมสูงก็ไม่ไดห้มายความ
ว่า ส่ิงท่ีถูกถ่ายภาพดูต ่าตอ้ยเช่น ภาพถ่ายภูมิทศัน์ทางอากาศของโบราณสถานยอ่มส่ือความหมายไดถึ้ง
ความยิง่ใหญ่ในคร้ังอดีตหรือตวัอยา่งภาพข่าวจากมุมต ่าท่ีเสนอภาพคนท่ีก  าลงัจะกระโดดลงจากท่ีสูง 

ก็ไม่ไดห้มายความว่าคน ๆ  นั้น เป็นผูย้ิง่ใหญ่ หากแต่ความหมายแฝงดงักล่าวเป็นหลกัการโดยทัว่ๆ ไป
เท่านั้น หลายกรณีไม่อาจใชตี้ความภาพบางประเภทไดเ้ช่น ในกรณีภาพข่าว เพราะช่างภาพอาจตอ้ง
เผชิญกับข้อจ ากัดของสถานการณ์ทางการถ่ายภาพ หรือต าแหน่งท่ีช่างภาพอยู่ในขณะท่ีท าการ
บนัทึกภาพ ท าใหห้ลกัการเร่ืองความหมายแฝงจากภาษาทางเทคนิคการถ่ายภาพไม่สามารถอธิบายได้
ในบางกรณี 

 2.4 แนวคิดการออกแบบหนงัสือ 

 หนังสือสามารถจัดทาได้หลายขนาดและหลายรูปแบบมากกว่า ซ่ึงในการเลือกขนาดและ
รูปแบบ ท่ีเหมาะสมน้ีจะตอ้งดูจากวตัถุประสงค์และประเภทของหนังสือ เป็นหลกั ส่วนใหญ่แลว้ 
จะตอ้งพยายามเลือกขนาดท่ีตดักระดาษไดโ้ดยเหลือเศษ น้อยเพื่อเป็นการประหยดักระดาษเพื่อลด
ตน้ทุนนอกจากในกรณีท่ีเป็น หนงัสือท่ี ระลึกราคาแพงและตอ้งการ รูปแบบ ท่ีแปลกแตกต่างไปจาก 
ปกติ 
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 แบบและขนาดตวัอกัษร ปกติแลว้ตวัอกัษรท่ีใชใ้นหนังสือหน่ึงเล่ม จะไม่มีความหลากหลาย
มากนักแต่อาจมีความแตกต่างกนัระหว่างตวัท่ีเป็นหัวเร่ืองหรือพาดหัว กบัตวัท่ีเป็นเน้ือเร่ืองเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามในเร่ืองขนาดของตวัเน้ือเร่ือง จะตอ้งพิจารณาใชใ้นขนาดท่ีเหมาะสมกบัผูอ่้านท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย หากเป็นผูม้ีอายมุากหรือเด็ก อาจจะ ตอ้งเลือกตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่กว่าตวัอกัษรท่ีใช ้
สาหรับ วยัรุ่นหรือผูใ้หญ่ทัว่ไป 
 แบบและจ านวนภาพประกอบ ภาพประกอบเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีควรน ามาพิจารณา ว่าตอ้งการ
จะนาเสนอภาพประกอบเป็นส่ีสีหรือขาวดา จ  านวนอยา่งละก่ีรูป ซ่ึงแบบและจ านวนภาพประกอบน้ี
จะไปมีผลต่อการเลือกชนิดกระดาษ ระบบการพิมพ ์และตน้ทุนในการผลิต 

องค์ประกอบและการจดัวางองค์ประกอบในการออกแบบหนังสือ 

 ท่ีจริงแลว้การออกแบบหนงัสือก็มีหลกัการเหมือนกบัการออกแบบส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ซ่ึงไดก้ล่าว
ถึงไปแลว้ อย่างไรก็ตามหนงัสือมี ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกบัจากส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ทาให้มีรายละเอียด
เพ่ิมเติมในการออกแบบส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ ปกหน้าของหนังสือ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีสุด
เช่นเดียวกบัหนา้แรกของหนงัสือพิมพแ์ละปกหนา้ของนิตยสาร โดยปกหน้าจะตอ้งทาหน้าท่ี ดึงดูด
ความสนใจของผูพ้บเห็นให้อยากจะหยิบข้ึนมาดูจากชั้นหนังสือ ในขณะเดียวกนัปกหนา้ของหนังสือ
ก็จะต้องท าหน้าท่ีส่ือสาร ให้เห็นถึงความคิดเบ้ืองหลงัรวมทั้งบุคลิกลกัษณะของเน้ือเร่ืองภายใน
หนังสือดว้ย เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์ั้งสองส่วนน้ีนกัออกแบบ จะตอ้งท าการออกแบบส่วนต่างๆ 
ในปกหนา้ของหนงัสือดงัน้ี 

1. ตราสญัลกัษณ์ของส านกัพิมพ ์
 2. ขอ้ความประกอบปกหนา้ 
 3. ช่ือหนงัสือ 
 4. ช่ือผูแ้ต่งหรือผูแ้ปล 

 2.5 แนวคิดการจดัองคป์ระกอบภาพ 

 องค์ประกอบภาพคือเร่ืองพ้ืนฐาน เก่ียวกบัการถ่ายภาพรูป การจดัวางต าแหน่งหลกัของภาพ
สามารถท าให้เกิดผลพวงทางความคิด ความรู้สึก ซ่ึงหากวางในจุดท่ีเหมาะสมจะท าใหภ้าพนั้นดูโดด
เด่นสะดุดตา ซ่ึงองคป์ระกอบภาพท่ีว่าน้ีมีหลายหลายรูปแบบใหศึ้กษา แบ่งออกเป็น 9 ขอ้ดงัน้ี 
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 1. กฎสามส่วน จากภาพจะเห็นไดว้่ามีเส้นขีดแบ่งภาพออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ทั้งแนวตั้ง

และแนวนอน ซ่ึงท าให้เกิดช่องดว้ยกนัเกา้ช่องและเกิดจุดตดัดว้ยกนั 4 จุด การวางจุดเด่นของภาพไว้
ตรงกบัจุดตดัดงักล่าว เป็นเทคนิคการวางองคป์ระกอบขั้นพ้ืนฐานท่ีช่างภาพทุกคนชอบใช ้ รวมไปถึง
การแบ่งภาพเป็นสามส่วน ในแนวนอน แลว้จดัองคป์ระกอบใหแ้ต่ละส่วนมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออก
ไป เช่นตวัอยา่ง ช่องบนสุดเป็นทอ้งฟ้า ช่องกลางเป็นตวัคน และช่องล่างสุดเป็นพ้ืนหญา้ 

 

ภาพท่ี 2.1 กฎสามส่วน 

 2. เสน้น าสายตา 

 

ภาพท่ี 2.2 เสน้น าสายตา 
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 3. เสน้ทแยงมุม สร้างเสน้ทแยงมุมดว้ยส่ิงท่ีอยูใ่นภาพ จะช่วยท าใหภ้าพดูมีมิติ มีชีวิตชีวา 

และรู้สึกไดถึ้งการเคล่ือนไหว 

 

ภาพท่ี 2.3 เสน้ทแยงมุม 

 4. สร้างกรอบ สร้างกรอบดว้ยวตัถุทางธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเช่นในภาพตวัอยา่ง 
ท่ีใชห้นา้ต่างของรถไฟ หรือกระจกรถยนต ์เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีช่วยใหภ้าพดูน่าสนใจ 

 

ภาพท่ี 2.4 สร้างกรอบ 
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 5. สร้างความแตกต่างระหว่าง พ้ืนหลงั กบั วตัถุ เป็นอีกหน่ึงเทคนิคท่ีช่วยสร้างภาพใหดู้

น่าสนใจ ดว้ยการหาความแตกต่างของแสง ของวตัถุ และพ้ืนหลงั อย่างชดัเจน ท าให้เกิด Contrast ท่ี
เด่นชดั ช่วยดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมอารมณ์ในภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ภาพท่ี 2.5 สร้างความแตกต่างระหว่าง พ้ืนหลงั กบั วตัถุ 

 6. Close Up ถ่ายการภาพแบบ Close Up จะช่วยให้ภาพดูเติมเต็ม ไม่มีพ้ืนท่ีว่างท่ีไม่จ  าเป็น
มากเกินไปเหมาะกบัภาพท่ีมีจุดประสงค ์เน้นเร่ืองราวของส่ิงนั้นส่ิงเดียวอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะการ
ถ่ายภาพมนุษย ์หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หรือแมก้ระทัง่ดอกไม ้ท่ี Close Up ก็ยงัคงเป็นเทคนิคท่ีหลายคน

นิยมใชเ้ป็นประจ า 

 

ภาพท่ี 2.6 Close Up 
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 7. ดวงตาคือศูนยก์ลาง เทคนิคท่ีจะช่วยใหภ้าพถ่าย Portrait ของคุณมีความน่าสนใจมากข้ึน

กว่าเดิม ดว้ยการจดัองคป์ระกอบใหด้วงตาขา้งใดขา้งหน่ึง อยูต่รงกลางของภาพ ช่วยเปล่ียนอารมณ์
ของภาพ Portrait ไปจากเดิม 

 

ภาพท่ี 2.7 ดวงตาคือศูนยก์ลาง 

 8. ใชแ้พทเทิร์นเพ่ิมลูกเล่น Patterns คือภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีดูคลา้ยกนั หรือเหมือนๆกนัอยู่
ต่อกนัหลายจุดในภาพเดียวเรียงซอ้นซ ้ากนัไปมาและมีจุดแตกต่างเพียงหน่ึงเดียวท่ีอยูก่ลางแพทเทิร์น
นั้นๆ ท าใหจุ้ดน้ีกลายเป็นจุดเด่น ช่วยใหภ้าพดูน่าสนใจไดม้ากเลยทีเดียว 

 

ภาพท่ี 2.8 ใชแ้พทเทิร์นเพ่ิมลูกเล่น 
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 9. ความเป๊ะ ‘Symmetry’ หรือ ความสมมาตร คือความสมดุลของสดัส่วนของภาพ โดยใช้

จุดเด่นอยูก่ึ่งกลาง เป็นตวัแบ่งภาพใหท้ั้งสองฝ่ัง (อาจเป็นฝ่ังซา้ย-ขวา หรือบน-ล่าง ก็ได)้ เท่ากนั ช่วย
ใหภ้าพดูน่าสนใจข้ึนมาก 

 

ภาพท่ี 2.9 ความเป๊ะ 

 2.6 แนวคิดหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ 

 ส่ิงพิมพท่ี์พบเห็นโดยทัว่ไปประกอบดว้ยองค์ประกอบส าคญัหลายอย่าง ไดแ้ก่ ตวัอกัษรหรือ
ขอ้ความ ภาพประกอบ เน้ือท่ีว่างและส่วนประกอบอ่ืน การออกแบบส่ิงพิมพต์อ้งค านึงถึงการจดัวาง
องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัโดยใชห้ลกัการดงัน้ี ทิศทางการและการเคล่ือนไหว (Direction 
& Movement)  
 เม่ือผูรั้บสารมองดูส่ือส่ิงพิมพ ์การรับรู้เกิดข้ึนเป็นล าดบัตามการมองเห็น สายตาของผูรั้บสารจะ
มองดูหนา้กระดาษท่ีเป็นส่ือพิมพใ์นทิศทางของตวัอกัษรซี (Z) ในภาษาองักฤษ คือ จะเร่ิมมองท่ีมุมบน
ดา้นขวา แลว้ไล่ลงมายงัมุมล่างดา้นซ้าย ไปจบท่ีมุม ล่างด้านขวาตามล าดบั การจดัองค์ประกอบท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการมองน้ี เป็นส่วนช่วย ใหเ้กิดการรับรู้ตามลาดบัท่ีตอ้งการ 

เอกภาพและความกลมกลืน (Unity & Harmony) 

 เอกภาพคือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงในการจัดท าเลย์เอาต์หมายถึงการน า เอา
องค์ประกอบท่ีแตกต่างกันมาวางไว้ใน พ้ืนท่ีหน้ากระดาษเดียวกันได้อย่างกลมกลืน ท าหน้าท่ี
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สอดคลอ้งและส่งเสริมกนัและกนัในการส่ือสารความคิดรวบยอดและบุคลิกภาพของส่ือส่ิงพิมพน์ั้น ๆ  
การสร้างเอกภาพน้ีสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น 
 1. การเลือกใชอ้งค์ประกอบอย่างสม ่าเสมอ เช่น การเลือกใชแ้บบตวัอกัษรเดียวกนั การ
เลือกใชภ้าพขาว ด าทั้งหมด เป็นตน้ 
 2. การสร้างความต่อเน่ืองกนัใหอ้งคป์ระกอบ องคป์ระกอบ เช่น การจดัใหพ้าดหวัวางทบั
ลงบนภาพ การใชต้วัอกัษรท่ีเป็นขอ้ความ ลอ้ตาม ทรวดทรง ของภาพ เป็นตน้ 
 3. การเวน้พ้ืนท่ีว่างรอบองคป์ระกอบทั้งหมด ซ่ึงจะทาใหพ้ื้นท่ีว่างนั้นทาหนา้ท่ีเหมือกรอบ
สีขาวลอ้มรอบองค์ประกอบทั้งหมด ไวภ้ายในช่วยให้องค์ ประกอบทั้งหมดดูเหมือนว่าอยู่กนัอย่าง
เป็นกลุ่มเป็นกอ้น 

ความสมดุล (Balance) 

 หลกัการเร่ืองความสมดุลน้ีเป็นการตอบสนองธรรมชาติของผูรั้บสารในเร่ืองของแรงโนม้ถ่วง 
โดยการจดัวางองคป์ระกอบทั้งหมดในพ้ืนท่ีหนา้กระดาษ จะตอ้งไม่ขดักบัความรู้สึกน้ี คือจะตอ้งไม่ดู
เอนเอียงหรือหนกัไปดา้นใดดา้นหน่ึง โดยไม่มีองคป์ระกอบมาถ่วงในอีกดา้น การจดัองคป์ระกอบให้
เกิดความสมดุลแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 
 1. สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance)เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้
องค์ประกอบในดา้นซ้ายและด้านขวาของพ้ืนท่ีหน้ากระดาษมีลกัษณะเหมือนกันทั้งสองขา้ง ซ่ึง
องคป์ระกอบ ท่ีเหมือนกนัใน แต่ละดา้นน้ีจะถ่วงนา้หนกักนัและกนัใหเ้กิดความรู้สึกสมดุล 
 2. สมดุลแบบอสมมาตร(AsymmetricalBalance)เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้
องค์ประกอบในดา้นซา้ยและดา้นขวาของพ้ืนท่ีหนา้กระดาษมีลกัษณะไม่เหมือนกนัทั้งสองขา้ง แม้
องคป์ระกอบจะไม่เหมือนกนัในแต่ละดา้นแต่ก็จะถ่วงนา้หนกักนัและกนัใหเ้กิดความสมดุล 
 3. สมดุลแบบรัศมี (Radial Balance)เป็นการจดัวางองค์ประกอบ โดยให้องค์ประกอบแผ่
ไปทุกทิศทุกทางจากจุดศูนยก์ลาง 

สัดส่วน (Proportion) 

 การก าหนดสัดส่วนน้ีเป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ในเร่ืองของขนาด ซ่ึงมีความส าคัญ
โดยเฉพาะในหน้ากระดาษของส่ือส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการให้มีจุดเด่น เช่น หน้าปกหนงัสือ เป็นตน้ เพราะ
องคป์ระกอบท่ีมีสดัส่วนแตกต่างกนัจะดึงดูดสายตาไดดี้กว่าการใชอ้งคป์ระกอบทั้งหมดในสดัส่วนท่ี
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ใกลเ้คียงกนั ในการก าหนดสัดส่วนจึงตอ้งพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดในพ้ืนท่ีหน้ากระดาษไป
พร้อม ๆ กนั ว่าควรจะเพ่ิมหรือลดองคป์ระกอบใด ไม่ใช่ค่อย ๆ ท าไปทีละองคป์ระกอบ 

ความแตกต่าง (Contrast) 

 เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุด โดยการเนน้ใหอ้งคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงเด่นข้ึนมาดว้ยการเพ่ิม
ขนาดใหใ้หญ่กว่าองคป์ระกอบอ่ืน ๆ โดยรอบ เช่น พาดหวัขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว้ผู ้
ดูจะเลือกมองดูองคป์ระกอบท่ีใหญ่กว่าก่อน 
  1. ความแตกต่างโดยขนาดเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุด โดยการเน้นให้องค์ประกอบใด
องคป์ระกอบหน่ึง เด่นข้ึนมาดว้ย การเพ่ิมขนาดใหใ้หญ่กว่าองคป์ระกอบอ่ืน ๆ โดยรอบ เช่น พาดหวั
ขนาดใหญ่เป็นตน้ ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว้ผูดู้จะเลือกมองดูองคป์ระกอบท่ีใหญ่กว่าก่อน 
 2. ความแตกต่างโดยรูปร่างเป็นวิธีท่ีเน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงเด่นข้ึนมา
ดว้ยการใชรู้ปร่างท่ีแตกต่างออกไปจากองคป์ระกอบอ่ืนในหนา้กระดาษ เช่น การไดคตัภาพคนตาม
รูปร่างของร่างกายแลว้นาไปวางในหนา้กระดาษท่ีมีภาพแทรกเลก็ๆ ท่ีอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมเป็นตน้ 
 3. ความแตกต่างโดยความเขม้เป็นวิธีการท่ีเน้นให้องค์ประกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงเด่น
ข้ึนมาด้วยการใช้เพ่ิมหรือลดความเข้มหรือน้าหนักขององค์ประกอบนั้นให้เข้มหรืออ่อนกว่า
องค์ประกอบอ่ืนท่ีอยูร่่วมกนัในหนา้กระดาษ เช่นการใชต้วัอกัษรท่ีเป็นตวัหนาในยอ่หน้าท่ีตอ้งการ
เนน้เพียงยอ่หนา้เดียวในหนา้กระดาษ เป็นตน้ 
 4. ความแตกต่างโดยทิศทาง    ทิศทาง เป็นวิธีการท่ีเน้นให้องค์ประกอบใดองคป์ระกอบ
หน่ึงเด่นข้ึนมาด้วยการวางองค์ประกอบท่ี ต้องการจะเน้นนั้ นให้อยู่ในทิศทางท่ีแตกต่างจาก
องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมกนัในหน้ากระดาษเช่น การวางภาพเอียง 45 องศา ในหน้ากระดาษท่ีเต็ม
ไปดว้ยตวัอกัษรท่ีเรียง เป็นแนวนอนเป็นตน้ 

จงัหวะ ลลีา และการซ ่า (Rhythm & Repetition) 

 การจดัวางองค์ประกอบหลาย ๆ  ช้ิน โดยก าหนดต าแหน่ง ขององค์ประกอบให้เกิดมีช่องว่าง
เป็นช่วง ๆ ตอน ๆ อย่างมีการวางแผนล่วงหน้า จะทาให้เกิดจังหวะและลีลาข้ึน และหากว่า
องค์ประกอบหลาย ๆ  ช้ินนั้นมีลกัษณะซ ้ ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้เกิดจงัหวะและ
ลีลา ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนลกัษณะตรงกนัขา้มกบัแบบแรก จงัหวะและลีลาลกัษณะน้ีจะก่อใหเ้กิดความรู้สึก 
ท่ีต่ืนเตน้ดูเคล่ือนไหวและมีพลงั 
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 2.7 แนวคิดเลยเ์อา้ท ์ 

 การจดัวางภาพ ตวัอกัษรตลอดจนส่ิงประกอบอ่ืน ๆ  เพ่ือประกอบกนัเป็นหน้าแต่ละหน้าของ
งานพิมพอ์ย่างคร่าว ๆ  เพื่อเป็นแนวในการจดัท าตน้ฉบบังานพิมพ ์ใชท้ดสอบปฏิกิริยาต่อการดึงดูด
และการน าสายตาของผูดู้ต่อส่ิงพิมพท่ี์จะเตรียมจดัท าข้ึน ไม่มีกฎตายตวัในการจดัท าเลยเ์อา้ท ์ส่ิงท่ีควร
ค านึงถึงคือ เลยเ์อา้ท์ท่ีดีจะช่วยให้ผูดู้ผ่านสายตาไปบนงานพิมพไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย มีความน่าสนใจ น่า
ติดตาม แต่ถา้เป็นไปในทางตรงขา้มคือผูดู้ตอ้งประสบกบัความยากล าบากในการดูงานพิมพน์ั้น ก็อาจ
ลงทา้ยดว้ยการเลิกดูไปเลย ในการท าเลยเ์อา้ท์นั้น ควรจดัล  าดบัความส าคญัของส่ิงท่ีจะน าเสนอ ควร
ท าใหส่ิ้งท่ีจะน าเสนอมีความชดัเจนและเรียงตามล าดบัความส าคญั 

ข้อแนะน าในการท าเลย์เอ้าท์ 

 1. ศึกษาภาพรวมของงาน ส่ิงพิมพท่ี์ก  าลงัจดัท าข้ึน อาจเป็นส่วนหน่ึงของงานทั้งหมด เช่น
แผ่นพับโฆษณาสินค้า ช้ินหน่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงของส่ือการโฆษณาอ่ืน ๆ อาทิเช่น ส่ือทีวี  
หนังสือพิมพ ์วิทยุ ฯลฯ ดงันั้นการออกแบบส่ิงพิมพจึ์งควรดูภาพรวมของงานทั้งหมด เพ่ือให้ช้ินงาน
พิมพอ์อกมาสอดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับส่ืออ่ืนๆ  รวมทั้งให้ค  านึงถึงภาพลกัษณ์ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัท า 
 
 2. จดัหมวดหมู่ของเน้ือหา  ส่ิงพิมพท่ี์เป็นเล่ม เช่น หนังสือ โบรชวัร์ แคตตาล็อก  จ  าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตอ้งท าการแบ่งหมวดหมู่ของเน้ือหา แยกเป็นบท ๆ  แต่ละบทจดัส่วนต่าง ๆ ของเน้ือหา 
ภาพประกอบ ให้เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นกอ้น ค านวณจ านวนหน้าส าหรับแต่ละบท รวมจ านวน
หนา้ทั้งหมดประกอบกนัเป็นเล่ม ส าหรับงานพิมพท่ี์เป็นช้ิน เช่น แผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ ก็ตอ้งจดั
กลุ่มเน้ือหา ภาพประกอบ ใหเ้ป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นกอ้นเช่นกนั 
 3. สร้างโครงแบบหรือกริด (Grid)  หน่ึงในวิธีการออกแบบส่ิงพิมพท่ี์นิยมใชก้นั คือใชก้ริด
ช่วยในการออกแบบ เร่ิมจากการจดัท าโครงแบบซ่ึงประกอบดว้ยเสน้ในแนวตั้งและแนวนอนเป็นผงั
ส าหรับวางเน้ือหา ภาพประกอบและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของแบบ (รายละเอียดของกริดจะกล่าวในหวั
เร่ืองถดัไป) 
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4. ลงรายละเอียดแต่ละหนา้ เมื่อไดโ้ครงแบบ ก็สามารถท าการออกแบบแต่ละหนา้ 
 4.1 จดัท าจุดสนใจหลกัใหโ้ดดเด่นโดยขยายขนาดใหใ้หญ่ ใชภ้าพประกอบท่ีน่าสนใจ 
ร าลึกเสมอว่าจะต้องให้ผูดู้เห็นเป็นส่ิงแรกเม่ือมองมาท่ีส่ิงพิมพ์หน้านั้น ส่วนส่ิงท่ีไม่ส าคัญหรือ
รายละเอียดใหม้ีขนาดเลก็ 
 4.2 ต าแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจจุดแรกของหนา้จะอยูด่า้นบนซา้ย จึงเป็นท่ีๆเหมาะสมใน
การวางส่วนส าคญัหลกัของขอ้มูล  
 4.3 เลือกใชสี้ในการเนน้ขอ้ความท่ีส าคญัทดสอบการใชสี้สดๆบนพ้ืนด า สีตรงขา้ม 
 4.4 พิจารณาในการตดัขอบ (Crop) ภาพประกอบใหภ้าพนั้นดูน่าสนใจข้ึน ดูดีข้ึน  
 4.5 ใชเ้สน้ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนใส่กรอบใหก้บัภาพเท่าท่ีจ  าเป็น การใชเ้สน้สาย
มากจะท าให้ดูรกและรบกวนสายตา ควรมีแนวคิดให้ใช้เส้นสายและกรอบภาพให้น้อยท่ีสุดแต่
สามารถท าใหง้านออกมาดูดี 
 4.6 การด าเนินจดัท าแบบแต่ละหนา้ส าหรับงานประเภทหนงัสือ นิตยสาร โบรชวัร์ 
แคตตาลอ็ก ควรมีการวางแผนใหส้อดรับกนัทั้งเล่ม อาจมีความแตกต่างบา้งเพ่ือความไม่จ  าเจ แต่ไม่
ควรมีความต่างกนัอยา่งส้ินเชิง และใหว้างรูปแบบเป็นหนา้คู่ท่ีติดกนัแทนท่ีจะคิดเป็นหนา้เด่ียว ๆ  
 4.7 ควรมคีวามรู้ความเขา้ใจในขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการพิมพเ์พือ่หลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน (ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี้ ขอ้คิดในการออกแบบส่ิงพิมพ)์ 
 ทกัษะในการจดัท าเลยเ์อา้ทส์ามารถฝึกฝนได ้โดยศกึษาจากผลงานท่ีมีช่ือเสียง เช่น หนงัสือ
รวบรวมผลงานการออกแบบ (โดยส่วนใหญ่เป็นหนงัสือท่ีจดัท าจากต่างประเทศ) นิตยสารต่าง ๆ ท่ีมี
จ  าหน่ายตามแผงหนงัสือซ่ึงก็มีนิตยสารหลาย ๆ หวัก็มีการจดัแบบไดดี้โดยเฉพาะหนา้โฆษณา  
นอกจากน้ียงัสามารถคน้ควา้หรือดูตวัอยา่งจากเวปต่าง ๆ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 2.8 แนวคิดกริด 

 ระบบกริดในการออกแบบทางการพิมพ ์ในการออกแบบใดๆก็ตาม การท่ีจะน าองคป์ระกอบ
ต่างๆเขา้ไปสู่การจดัองค์ประกอบ ส่ิงแรกท่ีตอ้งค านึงถึงก็คือ กรอบของงานท่ีถือเป็นอาณาบริเวณ 
พ้ืนท่ีของช้ินงานนั้น ว่าน าองค์ประกอบเหล่านั้นไปจดัวางไดอ้ยา่งเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจและ
เกิดประโยชน์ใชส้อยไดดี้เพียงไรในการออกแบบ งานพิมพก์็มีลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ ไดม้ีการ
จดัแบ่งพ้ืนท่ีของช้ินงานท่ีจะตีพิมพอ์อกเป็นส่วนยอ่ยๆท่ีเป็นกรอบของงานพิมพ ์โดยวางอยูใ่นรูปของ 
ตารางท่ีเรียกกนัว่า ระบบกริดทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดน้าส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอ้ความท่ีเป็นตวัพิมพห์รือ
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ภาพมาจดัวางตามหลกัการออกแบบทางการพิมพ ์ ซ่ึงระบบกริดน้ีไดน้าพ้ืนท่ีของกรอบส่ิงพิมพ์ใน
หน้านั้นๆมาจดัแบ่งเป็นตารางพ้ืนท่ีย่อยๆโดยใช้เส้นแนวตั้งและแนวนอนเพ่ือสร้างตาราง แลว้ใช้
จินตนาการ ตามหลกัการออกแบบมาค านวณทางสายตาเพ่ือจดัวางขอ้ความและภาพนั้นเป็นอาร์ตเวริก ์
ระบบกริดท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 8 ส่วน ดงัน้ี 
 1. มุมของกริด (Gridn Intersection) หมายถึง ต าแหน่งท่ีเส้นแนวตั้งและแนวนอนของ
ตารางตดักนั มุมของกริดน้ีใชค้วบคุมพ้ืนท่ีพิมพอ์ยู่ในขอบเขตท่ีก  าหนด และใหพ้ื้นท่ีท่ีวางไดมุ้มฉาก
กบัตารางอยา่งมีความเป็นระเบียบต่อเน่ือง กลมกลืนและเอกภาพ 
 2. เส้นตัดเจียน (Trim Mask) แนวเส้นท่ีใช้วางเคร่ืองหมายแสดงขนาดของส่ิงพิมพ์ท่ี
ตอ้งการจริงภายหลงัการจดัพิมพ ์ทาเล่ม และตดัเจียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ซ่ึงขนาดดงักล่าวอาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงว่า ขนาดของกริด 
 3. ช่องว่างหรือกตัเตอร์ (Gutter) หมายถึง พ้ืนท่ีว่างระหว่างกรอบพ้ืนท่ีพิมพข์องหน้าซา้ย
กบักรอบพ้ืนท่ีพิมพข์องหน้าขวา ซ่ึงเป็นแนวของส่วนท่ีเวน้ไวด้า้นสันของส่ิงพิมพอ์นัเป็นช่องว่าง
หน้าคู่ท่ีเรียกว่า อกกลาง ช่องว่างกตัเตอร์น้ีมีประโยชน์ต่อการเบ่งพ้ืนท่ีพิมพข์องแต่ละหน้าออกจาก
กนัและเอ้ือต่อการเปิดอ่านเพราะไดว้างแนวช่องว่างน้ีไวเ้พียงพอต่อการท าเล่ม 
 4. ต าแหน่งเลขหนา้ (Follo) หมายถึง ต าแหน่งท่ีก  าหนดไวเ้พื่อวางล าดบัเลขหนา้ โดยอาจ
ใชว้างตวัพิมพช่ื์อหนังสือหรือช่ือบทดว้ยก็ได ้เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองเป็นระบบและระเบียบอนัมี
ประโยชน์ต่อการรู้ลาดบัการเรียงของงานพิมพว์่าอยูห่นา้ใดและมีความหนาเท่าใด 
 5. อลัเลย ์(Alley) หมายถึง ช่องว่างของพ้ืนท่ีพิมพต์ามแนวตั้งหรือแนวนอนอนัขนานกบั
เสน้ตารางโดยเห็นเป็นช่องว่างระหว่างบรรทดัหรือคอลมัน์ท่ีประกอบเป็นขอ้ความหรือภาพ 
 6. หน่วยของกริด (Grid Unit) หมายถึง พ้ืนท่ีพิมพอ์นัดูแลว้เป็นกลุ่มของตารางท่ีจดัไวเ้ป็น
ชุดหรือพ้ืนท่ีพิมพท่ี์เกาะกลุ่มกนัภายในอลัเลยท่ี์ลอ้มรอบอยู่นั้น ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการจดัพิมพแ์ละ
อ่าน ท่ีดูแลว้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ 
 7. เสน้พบั (Fold Line) เสน้แนวก่ึงกลางของหนา้กระดาษระหว่างกตัเตอร์เพื่อใชพ้บัในการ
ท าเล่มหรือเป็นส่วนท่ีใชใ้นการแบ่งส่ิงพิมพน์ั้น 
 การใชร้ะบบกริดในการออกแบบทางการพิมพน์ั้น เป็นการวางแผนเพ่ือก าหนดว่าจะน าเอา
ขอ้ความหรือภาพ ทั้งส่วนท่ีเป็นหวัเร่ือง ยอ่หนา้ ขอ้ความ ค าบรรยาย ภาพ แผนภูมิ ตาราง เลขหนา้ ช่ือ
หนังสือหรือช่ือบทความไวใ้นต าแหน่งใดจึงจะถูกตอ้ง เหมาะสม และสวยงาม เมื่อก  าหนดจนเป็นท่ี
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พอใจแล้ว ก็นาไปสู่การด าเนินงานเพ่ือจัดท าเป็นอาร์กเวริก์ ดังนั้ น จึงกล่าวได้ว่าระบบกริด 
เปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว ท่ีใชใ้นการออกแบบจดัหนา้ส่ิงพิมพ ์
 รูปแบบพ้ืนฐานของกริดมีอยู ่4 ประเภท รูปแบบพ้ืนฐานทั้งส่ีแบบน้ีสามารถน าไปพฒันาสร้าง
แบบทั้งท่ีเรียบง่ายจนถึงแบบท่ีพลิกแพลงซบัซอ้นข้ึน 
 1. เมนูสคริปต์กริด  (Manuscript Grid) เป็นกริดท่ีมีโครงสร้างเรียบง่ายเป็นบล็อกใหญ่
บล็อกเดียวหรือคอลมัน์เดียว มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า บล็อกกริด (Block Grid) โดยทั่วไป รูปแบบกริด
ประเภทน้ีใชก้บัส่ิงพิมพท่ี์มีแต่เน้ือหาเป็นหลกั เช่น หนังสือนวนิยาย ต ารา จดหมายข่าว ฯลฯ แต่ก็
สามารถน าภาพมาวางประกอบ แมจ้ะเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่ายแต่ก็สามารถปรับแต่งเลยเ์อา้ท์ให้ดู
น่าสนใจได ้และไม่จ  าแจเมื่อเปิดหนา้ต่อหนา้ 
 2. คอลมัน์กริด (Column Grid) เป็นรูปแบบกริดท่ีมีคอลมัน์มากกว่าหน่ึงคอลมัน์ในหน่ึง
หน้าของแบบ มกัมีความสูงเกือบสุดขอบของช้ินงาน ความกวา้งของแต่ละคอลมัน์ไม่จ  าเป็นตอ้ง
เท่ากนั กริดในรูปแบบน้ีมกัถูกน าไปใชใ้น นิตยสาร แคตตาลอ็ก โบรชวัร์ การวางภาพในรูปแบบกริด
ประเภทน้ีอาจจะจดัวางใหม้ีความกวา้งเท่ากบัหน่ึงคอลมัน์หรือมากกว่าก็ได ้ 
 3. โมดูลาร์กริด (Modular Grid) เป็นรูปแบบกริดท่ีประกอบดว้ยโมดูลหลาย ๆ  โมดูลซ่ึงเกิด
จากการตีเสน้ตามแนวตั้งและแนวนอน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือรูปแบบท่ีเกิดจากการแบ่งคอลมัน์ใน
คอลมัน์กริดตามแนวนอนท าให้เกิดเป็นโมดูลย่อย โมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปจดัเลย์
เอา้ทไ์ดห้ลากหลาย สามารถประสมประสานภาพกบัขอ้ความเป็นชุด ๆ จดัแบ่งเร่ืองราวหลาย ๆ เร่ือง
มาอยู่ในหน้าเดียวกัน จัดภาพประกอบพร้อมค าบรรยายหลาย ๆ ชุดในหน่ีงหน้า เหมาะส าหรับ
ส่ิงพิมพ์ท่ีต้องการรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนง่ายเม่ือมีการจัดท าเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองอย่างเช่น 
หนังสือพิมพ ์ และยงัเหมาะกบังานพิมพป์ระเภทแคตตาล็อกสินคา้หรือบริการ แผ่นพิมพโ์ฆษณาท่ี
ตอ้งแสดงรายการสินคา้เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากโมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยโมดูลยอ่ย ๆ 
มีความอิสระในการปรับแต่งเลยเ์อา้ทไ์ดสู้ง จึงมีการน ามาใชใ้นการออกแบบหนา้โบรชวัร์ แคตตาลอ็ก 
นิตยสารและหนงัสือประเภทต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 
 4. ไฮราซิคลักริด (Hierarchical Grid) เป็นรูปแบบกริดท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น ประกอบดว้ย
โมดูลไดท้ั้งท่ีมีขนาดเท่ากนัหรือแตกต่างกนัมาจดัวางในหนา้เดียวกนั และอาจมีการเกยกนัของโมดูล
บางช้ิน ไฮราซิคลักริดเป็นรูปแบบท่ียากต่อการใชง้านในการท่ีจะท าใหเ้ลยเ์อา้ทท่ี์ออกมาดูดีและลงตวั  
มกัใชต่้อเมื่อไม่สามารถใชก้ริดรูปแบบอ่ืน ส่วนหน่ึงท่ีเลือกใชเ้น่ืองจากขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ของ
เลยเ์อา้ทม์ีความแตกต่างค่อนขา้งมาก เช่น อตัราส่วนของดา้นกวา้งกบัดา้นยาวของภาพประกอบแต่ละ
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ภาพมีความแตกต่างกนัมาก ขอ้แนะน าในการจดัท ารูปแบบไฮราซิคลักริดวิธีหน่ึงคือ น าองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ของแบบทั้งหมด เช่น ภาพประกอบ เน้ือหา หัวเร่ือง ฯลฯ มากองไว ้พิจารณาภาพรวม ค่อย ๆ 
ทดลองจดัวางโดยขยบัปรับขนาดแต่ละองคป์ระกอบจนดูแลว้ลงตวั พอมีแนวเป็นหลกัในการสร้าง 
กริดใช้ร่วมกันทั้งชุด/เล่มของงานพิมพ์ แลว้จึงลงมือท างาน รูปแบบกริดประเภทน้ีมีใช้ในการ
ออกแบบหนา้หนงัสือ โปสเตอร์ และฉลากผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ 

 2.9 แนวคิดเก่ียวกบัการตกแต่งภาพ 

 2.9.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแกไ้ข หรือการจดัการเก่ียวกบัรูปภาพ โดย 
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัการ ยกตวัอยา่งเช่น การท า Image Retouching ภาพคนแก่ใหม้ีวยัท่ีเด็ก
ข้ึน การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใชภ้าพกราฟิกในการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูส่ื้อสาร ตอ้งการและน่าสนใจยิง่ข้ึนดว้ยกราฟ แผนภูม ิแผนภาพ เป็นตน้ 
ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กราฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป เช่น ภาพถ่าย 
รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์ กราฟิกแบบ 3 มิติ เป็น
ภาพกราฟิกท่ีใชโ้ปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม    3 Ds Max  โปรแกรม Maya 
เป็นตน้ 
  
 
 2.9.2  เคร่ืองมือใชใ้นการตกแต่งภาพ 
 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใชส้ าหรับตกแต่งภาพถ่าย
และภาพกราฟิก ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพ ์นิตยสาร และงานดา้นมลัติมีเดีย
อีกทั้งยงัสามารถ รีทัชช่ิง ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ  ซ่ึงก  าลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ี เรา
สามารถ ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ การใส่เอฟเฟกต์ ต่างๆ ให้กบัภาพ 
และ ตัวหนังสือ การท าภาพขาวด า การท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียน  การน าภาพมารวมกนั  การรีทชั 
ตกแต่งภาพต่าง ปัจจุบนัโปรแกรมโฟโตช้็อป(Photoshop)ไดพ้ฒันามาถึงรุ่น CC (Creative Cloud) 
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับสร้างงานทางดา้นกราฟิกท่ีบุคลากรในหลาย
สาขาอาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  เน่ืองจากโปรแกรม Adobe 
Photoshop สามารถสร้างงานดา้นกราฟิกออกมาไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบตวัอกัษรลกัษณะ
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ต่าง ๆ  รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็นตน้ นอกจากน้ีโปรแกรม Adobe Photoshop ยงัมี Plug-in ท่ี
ช่วยในการสร้าง Effect ต่าง ๆ ท าให้ไดช้ิ้นงานท่ีไม่ซ ้ ากนั ทั้งยงัสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่
ช้ินงานอีกดว้ย 

 2.10 แนวคิดสี 

 ทฤษฏีสี คือ ลกัษณะกระทบต่อสายตาใหเ้ห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ  านาจใหเ้กิดความเขม้
ของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได ้การท่ีไดเ้ห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองท าให้
เกิดความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสีเช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมีความหมายอย่างมากเพราะ
ศิลปินตอ้งการใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและสะทอ้นความประทบัใจนั้น
ให้บงัเกิดแก่ผูดู้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตวันั้นลว้นแต่มีสีสัน
แตกต่างกนัมากมายสีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพ่ือประโยชน์กับตนเองและ ผูส้ร้างงานจิตรกรรมเพราะ
เร่ืองราวของสีนั้นมีหลกัวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเขา้ใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผล
ส าเร็จในงานมากข้ึน ถา้ไม่เขา้ใจเร่ืองสีดีพอสมควร ถา้ไดศึ้กษาเร่ืองสีดีพอแลว้ งานศิลปะก็จะประสบ
ความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่ (เจนจิรา ดารา, 2560)  

 2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวิวรรณ ดวงแกว้ 2551 สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การสร้าง
ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชนั เพื่อส่งเสริมสงัคมให้เกิดความตระหนกัแก่เยาวชน เก่ียวกบัปัญหาสุนัข
จรจดั สืบคน้ขอ้มูลวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2556 
 สุนัขเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของมนุษยม์าเป็นเวลานาน ว่ากนัว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง   สุนัขและ
มนุษยมี์มาตั้งแต่ดึกด าบรรพ ์โดยท่ีสุนขัและมนุษยเ์ร่ิมรู้จกักนัในตอนปลายของสมยัยคุหินยคุตน้ และ
มาคบหาสนิทสนมถึงกบัอยู่บา้นเดียวกนักินอยูห่ลบันอนดว้ยกนัในตอนแรกของสมยั ยคุหินยคุปลาย 
ซ่ึงนบัเป็นเวลาก็ตกส่ีหมื่นปีถึงหกหมืน่ปีมาแลว้  สาเหตุท่ีคนเราชอบเล้ียงสุนขั  เพราะอุ่นใจในความ
ซ่ือสตัยภ์กัดีท่ีสุนขัมีต่อคน มีความรูสึกว่าถึงใครจะไม่นบัถือ สุนขัก็ยงันบัถือ มีความภาคภูมิใจว่าตน
นั้นมีอ  านาจสิทธ์ิขาดเหนือชีวิตจิตใจของสุนัข   ถึงจะโดนเฆ่ียนตีทรมานให้อดอยาก สุนขก็ยงัคงจะ
กระดิกหางมาหมอบอยูแ่ทบเทา้เสมอ ไม่ถือโกรธ ไม่อาฆาต ไม่คลายความภกัดีลงไปได ้(ม.ร.ว. คึก
ฤทธ์ิปราโมช, 2544: 22, 24) 

แต่ส าหรับบางคนท่ีขาดความเขา้ใจในพฤติกรรมสุนัข  อาจจะเห็นว่าสุนัขเป็นสัตวท่ี์ก่อความ
ร าคาญ  และเป็นอนัตราย   ประกอบกบัมนุษยท่ี์ขาดความรับผิดชอบต่อสัตวเ์ล้ียง  ปล่อยปะละเลย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%C7%D4%C7%C3%C3%B3%20%B4%C7%A7%E1%A1%E9%C7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สุนัขให้ไปก่อความร าคาญหรือสร้างปัญหาให้กบัสังคม  แลว้ใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีโหดเห้ียม รุนแรง 
ปราศจากความเมตตาท่ีพึงมีต่อส่ิงมีชีวิตดว้ยกนั  เช่น ทุบตี ใชย้าเบ่ือ จบัขงักรง ขายสู่ตลาดเน้ือสุนขั  
หรือน าไปปล่อยใหเ้ป็นภาระกบัวดัหรือปล่อยเร่ร่อนเป็นสุนขัจรจดั  น ามาสู่ปัญหาของสงัคมต่อมา 

แลว้สุนขัจรจดัมาจากไหน?  คงผดุข้ึนมาเองเฉยๆไม่ได ้ มนัมีท่ีมาท่ีไปชดัเจน  โดยแทบทั้งหมด
มีตน้ก  าเนิดมาจากสุนัขบา้นทั้งนั้น  โดยท่ีถูกเจา้ของทอดท้ิงเน่ืองจากตอนซ้ือมาตวัเล็กๆ ดูน่ารักน่า
เอ็นดู  แต่พอโตข้ึนมาเร่ิมไม่น่ารัก มีพฤติกรรมท่ีไม่ดีตามประสาสัตว ์ หรือได้พนัธุ์ท่ีไม่ถูกใจมา  
หรือไม่ท าหมนัสุนขัตั้งแต่แรก  พอสุนัขทอ้งข้ึนมาเกิดขาดความรับผิดชอบไม่อยากเล้ียง  ไม่อยากมี
ภาระเพ่ิมก็เอาไปปล่อย  หรือส่วนนอ้ยท่ีอาจเกิดจากสุนขัพลดัหลงออกมาจากบา้นเองลว้นเป็นสาเหตุ
หลกัส าคญัของการเพ่ิมปริมาณของสุนขัจรจดัทั้งส้ิน 
ดูเหมือนว่าสุนขัเหล่าน้ี  ไดก้ลายเป็นจ าเลยสงัคมอยา่งไม่มีทางโตแ้ยง้  เพราะปัญหาต่างๆ  จากการเพ่ิม
ประมาณของสุนัขจรจัดเหล่าน้ี  เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข  
เน่ืองจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน  ท าใหเ้ช้ือโรงต่างๆ แพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  เมื่อสุนขัเจ็บป่วย  จึง
กลายเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค  และเป็นพาหนะน าเช้ือโรคมาสู่คน  เช่นโรคพิษสุนขับา้  หรือโรคอ่ืนๆ
อยา่งโรคฉ่ีหนู เป็นตน้  ยงัมีเร่ืองการท่ีสุนขัไปคุย้เข่ียขยะมูลฝอย  ปัสสาวะ  หรือขบัถ่ายเร่ียราดตามท่ี
สาธารณะ   ท่ีท าใหท่ี้ท าให้เกิดการเผยแพร่ของเช้ือโรคต่างๆดว้ยเช่นกนั  ส่วนปัญหาดา้นสงัคม  การ
ขับถ่ายไม่เลือกท่ีของสุนัขหรือสภาพร่างกายท่ีไม่น่าเอ็นดู  แน่นอนว่าย่อมท าให้เกิดความไม่น่า
ร่ืนรมยใ์นสังคม  น ามาซ่ึงความหดหู่ต่อสภาพจิตใจของผูพ้บเห็น  หรือร้ายแรงกว่านั้น  อาจถึงขั้นท่ี
สุนขัไปท าร้ายคนหรือสตัวอ่ื์นๆ  ทั้งหมดลว้นกลายเป็นภยัเคลือบแฝงท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้



 
 

 

บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันา 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

การออกแบบหนงัสือ Photo book เพื่อปลูกจิตส านึกให้กบัวยัรุ่น ไดข้อ้มูลมาจากการศึกษาหา
ขอ้มูลต่าง ๆ  จากการไปลงพ้ืนท่ีสอบถามกลุ่มวยัรุ่น และ ศูนยรั์กษสุ์นขัหัวหิน ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัญหา
ของสุนขั และไดสื้บคน้สถิติ จากกรมปศุสตัวพ์บว่าสุนขัจรจดัเพ่ิมจ านวนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผูจ้ดัท า
จึงไดท้ า Photo book เพื่อปลูกจิตส านึกใหก้บัคนยคุใหม่ใหเ้ห็นถึงความน่าสงสารของสุนขัจรจดั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. การศึกษาสภาพปัญหาท่ีพบของสุนขัจรจดั 
2. ออกแบบและสร้าง Photo book 
3. พฒันาผลงาน 

ออกแบบและพฒันา 

1. คิดเน้ือเร่ือง สืบเน่ืองจากท่ีผูจ้ดัท า ชอบท่องเท่ียว และ รักสตัวจึ์งท าใหผู้จ้ดัท า 
สงสัยว่าท าไมทุกสถานท่ี ท่ีไปถึงมีแต่สุนัขจรจดัอยู่กบัเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น วดัวาอาราม  ทะเล 
น ้ าตก หรือตามขา้งถนน ผูจ้ดัท าเลยศึกษาว่าสุนขัพวกน้ีมาจากไหน และมนัใชชี้วิตกนัยงัไง และจะท า
อยา่งไรใหสุ้นขัเหล่าน้ีลดจ านวนนอ้ยลง และมีวิธีช่วยเหลือพวกมนัเหล่าน้ีไดย้งัไง ผูจ้ดัท าจึงออกแบบ 

Photo book เพื่อวยัรุ่นไดเ้ห็นภาพอยา่งท่ีผูจ้ดัท าเห็นว่าสุนขัเหล่าน้ีน่าสงสารแค่ไหน 



28 
 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แรงบนัดาลใจ 

2. ลงพ้ืนท่ีหาสถานท่ีเก็บภาพต่างๆ  
2.1 ศูนยรั์กษสุ์นขัหวัหิน ต าบลหวัหิน อ  าเภอ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ ์77110 

2.2 วดัตน้เชือก ต าบล บา้นใหม่ อ  าเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 
2.3 วดัราษฎร์บ ารุง ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160 
2.4 เกาะสุนขั พุทธมณฑล ต าบลศาลายา อ  าเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 
2.5 วดัใหม่ป่ินเกลียว หมู่ 3 มาลยัแมน 68 ต าบลวงัตะกู อ  าเภอเมือง นครปฐม 73000 
2.6 วดัอ่างแกว้ ถนนเทอดไท แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
2.7 โรงงานขยะ 45/1-4 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 
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3. ออกแบบ layout 

เป็นขั้นตอนการออกแบบการจดัวางรูปภาพว่าจะใหห้นา้ต่างๆเป็นไปในแนวทางไหนเพ่ือการ
จดัวางท่ีง่ายข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.2 layout 01 

 

ภาพท่ี 3.3 layout 02 

 

ภาพท่ี 3.4 layout 03 

https://es-la.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A23/662194667202465
https://es-la.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A23/662194667202465
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ภาพท่ี 3.5 layout 04 

 

ภาพท่ี 3.6 layout 05 

 

ภาพท่ี 3.7 layout 06 

4. เก็บถ่ายภาพตามสถานท่ีต่างๆ 
เป็นขั้นตอนการลงพ้ืนท่ีเก็บภาพต่างๆเพ่ือน ามาใชใ้นการท าหนงัสือ Photo book ขั้นตอนน้ีเราตอ้งนึก

ภาพไวใ้นหวัก่อนว่าเราอยากจะเล่าเร่ืองและจะใหภ้าพส่ืออารมณ์เป็นไปในแนวทางไหน 
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ภาพท่ี 3.8 โรงงานขยะ 

 

ภาพท่ี 3.9 ศูนยรั์กษสุ์นขัหวัหิน 

 



32 
 

 

ภาพท่ี 3.10 วดัอ่างแกว้ 

 

ภาพท่ี 3.11 วดัอ่างแกว้ 02 

 

ภาพท่ี 3.12 วดัใหม่ป่ินเกลียว 
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ภาพท่ี 3.13 ถนนราชพฤกษ ์

5. น าภาพมาวางบน layout และออกแบบ 

 ไดจ้ดัวางรูปภาพ และ เร่ิมเขียน story ลงในหนงัสือ เพ่ือให้หนงัสือน่าอ่านมากข้ึน ไดมี้การ
ออกแบบและพฒันา สามารถแบ่งได ้4 คร้ัง 

5.1 ออกแบบและพฒันา คร้ังท่ี 1 ไดน้ าภาพในการออกไปถ่ายคร้ังแรกมาจดัวางบน 
โปรแกรม Adobe InDesign  ในการออกแบบคร้ังแรก ไดมี้การแต่งโทนสีของภาพ ไปแนวทาง มืดมน 
เนน้สีเหลืองอมน ้ าตาลเป็นหลกั แต่งภาพโดยโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

ภาพท่ี 3.14 ขั้นตอนการแต่งภาพ 01 
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ภาพท่ี 3.15 ขั้นตอนการแต่งภาพ 02 

 หลงัจากการแต่งภาพในโทนสีท่ีถูกใจแลว้ ไดม้ีการคิดช่ือหนงัสือ และ แบ่งหวัขอ้ของหนงัสือ 
มี 4หวัขอ้ 1. ทนทุกข ์2. เอาตวัรอด 3. โดดเด่ียว 4. อดอยาก 

 

ภาพท่ี 3.16 ออกแบบและพฒันา 01 
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ภาพท่ี 3.17 ออกแบบและพฒันา 02 

 

ภาพท่ี 3.18 ออกแบบและพฒันา 03 

 

ภาพท่ี 3.19 ออกแบบและพฒันา 04 

 

ภาพท่ี 3.20 ออกแบบและพฒันา 05 
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ภาพท่ี 3.21 ออกแบบและพฒันา 06 

 

 

ภาพท่ี 3.22 ภาพผลงานจริง 

 5.2 ออกแบบและพฒันา คร้ังท่ี 2 ไดน้ าการออกแบบคร้ังท่ี 1 น ามาพฒันาโดยการ
เรียบเรียงเน้ือหาและจดัวาง layout ใหม่ และเพ่ิม การเล่นสี เล่นค าเวน้วรรคต่างๆ เขา้ไปในช้ินงานให้
ดูสบายและอ่านง่ายข้ึน ปรับโทนสีภาพใหม่ ใหภ้าพดูสบายตายิง่ข้ึน ส่ืออารมณ์มากข้ึน 
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ภาพท่ี 3.23 ออกแบบและพฒันา  07 

 

ภาพท่ี 3.24 ออกแบบและพฒันา 08 

 

ภาพท่ี 3.25 ออกแบบและพฒันา 09 
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ภาพท่ี 3.26 ออกแบบและพฒันา 10 

 

ภาพท่ี 3.27 ออกแบบและพฒันา 11 

 

ภาพท่ี 3.28 ออกแบบและพฒันา 12 
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ภาพท่ี 3.29 ออกแบบและพฒันา 13 

 

ภาพท่ี 3.30 ออกแบบและพฒันา 14 

 5.2 ออกแบบและพฒันา คร้ังท่ี 3 เป็นการพฒันาคร้ังใหญ่ เพราะไดเ้รียบเรียง และเพ่ิม
เน้ือหาใหม่ทั้งหมด ไดแ้กห้วัขอ้ใหม่หมด 1.จุดเร่ิมตน้ 2. การกระท า 3. เผชิญปัญหา 4. หยาดน ้ าทิพย ์
แต่ยงัคนใชโ้ทนสีภาพแบบเดิม 
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ภาพท่ี 3.31 ออกแบบและพฒันา 15 

 

ภาพท่ี 3.32 ออกแบบและพฒันา 16 
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ภาพท่ี 3.33 ออกแบบและพฒันา 17 

 

 

ภาพท่ี 3.34 ออกแบบและพฒันา 18 
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ภาพท่ี 3.35 ออกแบบและพฒันา 19 

 

6. ขั้นตอนการส่งไฟลง์านเขา้โรงพิมพ ์ 

 หลงัจากท่ีไดม้ีการจดัวางลงตวัแลว้ เราจะท าการ Export ไฟลง์านในโปรแกรม Adobe InDesign  
เพื่อท่ีจะน าไฟลส่์งเขา้โรงพิมพ ์หนงัสือ โดยจ าเป็นตอ้ง ตั้งค่าระบบสีเป็น CMYK ซ่ึงเป็นโหมดท่ีพอ

ปร้ินออกมาแลว้ท าใหภ้าพสีตรงกบัภาพในคอมมากท่ีสุด และตอ้ง Save เป็นไฟล ์PDF เพื่อสะดวกต่อ
การส่งเขา้โรงพิมพ ์เพราะไฟล ์PDF จะรักษาความคมชดัของช้ินงานไดม้ากท่ีสุด เขา้สู่กระบวนการ
พิมพ ์4 สี เยบ็แบบปกแข็ง โดยก าหนดขนาด 8.1 x 8.1 น้ิวเป็นขนาดของหนงัสือ Photo book เล่มน้ี 
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ภาพท่ี 3.36 ช้ินงานสมบูรณ์ 



 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการปฏิบติังาน 

การออกแบบหนังสือ Photo book ในหัวขอ้สุนัขจรจดั ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงรูปแบบการน าเสนอ 

การปลูกจิตส านึกท่ีดีให้กบัผูท่ี้อ่านหนงัสือเล่มน้ี ซ่ึงผูจ้ดัท าอยากใหเ้ห็นถึง ความน่าสงสารของสุนขั
จรจดั และใหท้ราบถึงปัญหาเลก็ๆ ท่ีท าใหสุ้นขัจรจดัเพ่ิมข้ึนอยากต่อเน่ืองผา่นรูปถ่าย และในหนังสือ
เล่มน้ี ไดมี้การวางแผนการท างาน การลงพ้ืนท่ีถ่ายรูปตามสถานท่ีต่างๆ การออกแบบ story การจดัวาง
รูปภาพ และการเขียน Content ในหนงัสือเล่มน้ีไดผ้า่นการตรวจสอบ และพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง โดย
คณะกรรมการเป็นผูต้รวจ story ของหนงัสือเล่มน้ี จะแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ 

 1. จุดเร่ิมตน้  

 2. การกระท า  

 3. เผชิญปัญหา  

  3.1 โดดเด่ียว 

  3.2 อดอยาก 

  3.3 เอาตวัรอด 

  3.4 ทนทุกข ์

 4. หยาดน ้ าทิพย ์

ออกแบบหนา้ปก 

 หนา้ปกของ Photo book เล่มน้ีไดมี้การออกแบบและปรับแกม้า 2 คร้ัง ซ่ึงผูจ้ดัท าไดท้ าการเลือก
ภาพประกอบใน หนงัสือเล่มน้ี โดยไดเ้ลือกรูปภาพท่ีสุนขัก  าลงันัง่มองคนท่ีก  าลงัจะใหอ้าหารกบัพวก

มนัดว้ยแววตาแห่งความหวงั ซ่ึงเป็นภาพท่ีเหมาะจะน ามาเป็นภาพหนา้ปกในการน าเสนอช้ินงาน
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ชุดตวัอกัษรท่ีใชเ้ป็นช่ือเร่ือง 

อย่าแค่...สงสาร 

 ซ่ึงในตอนแรกผูจ้ดัท าไดใ้ชก้ารเล่นรายเส้นของชุดตวัอกัษรในการออกแบบช่ือเร่ือง แต่เมื่อ
น ามา ปร้ินเป็นช้ินงานจริงมนัท าให้อ่านยากไม่ส่ืออารมณ์ท่ีตอ้งการจะน าเสนอ  ผูจ้ดัท าจึงไดห้าชุด
ตัวอกัษรท่ีจะเข้ากบัเน้ือหาสามารถอ่านง่ายซ่ึงเลือกใช้ชุดตวัอกัษร FC Lamoon  เป็นชุดตัวอกัษร
ประเภทท่ีไม่มีหวัตวัโคง้มนอ่านง่าย เรียบง่ายไม่โดดเด่นจนเกินไป  

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้ปก 
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ภาพท่ี 4.2 ปกลอง 

ชุดตวัอกัษรท่ีใชเ้ล่าเร่ือง 

DB Helvethaica 
 จากการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลชุดตวัอกัษรตวัอกัษรท่ีเหมาะในการอธิบายหรือเล่าเร่ืองราว 
และอ่านง่ายนิยมใชชุ้ดตวัอกัษรไม่มีหวั เช่น DB Helvethaica และ FC Lamoon  ซ่ึงชุดตวัอกัษรเหล่าน้ีจะท า
ใหรู้้สึกสบายตา กว่าฟอนตรู์ปแบบมีหวั 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 หนา้ 1-2 
 

หวัขอ้ท่ีหน่ึง 

 ในหัวขอ้น้ีผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอถึง ความสัมพนัธ์ของคนกบัสุนัขในอดีต ว่า สุนัขคือเพื่อนท่ีดี
ท่ีสุดของคน เพราะสุนขัเป็นมากกว่าสตัวเ์ล้ียงแต่พวกเขาเป็นเหมือนสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว เป็น
ลูก เป็นเพื่อน และถึงแมจ้ะไม่สามารถตอบโตส่ื้อสารกบัเราดว้ยค าพูดได ้ความมหศัจรรยข์องสุนขัคือ
พวกเขาท าให้เรารู้สึก ปลอดภยั และจะซ่ือสัตยไ์ม่ทอดท้ิงเราไปตลอดชีวิต และใชภ้าพในขณะท่ีคน
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ก าลงัเล่นกบัสุนขั กอดสุนขั ใหอ้าหารกบัพวกมนั ซ่ึงส่ืออารมณ์ถึงการใหค้วามรักความอบอุ่นกบัพวก

มนั 
 

 
ภาพท่ี 4.4 หนา้ 3-4 

 
ภาพท่ี 4.5 หนา้ 5-6 

 



47 
 

 

ภาพท่ี 4.6 หนา้ 7-8 

 
ภาพท่ี 4.7 หนา้ 9-10 

หวัขอ้ท่ีสอง 

 ในหวัขอ้น้ีผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอถึง สาเหตุการเกิดสุนขัจรจดั ว่าคนสมยัน้ีเห็นสุนขัเป็นแค่ส่ิงของ
แกเ้หงา ตีราคาให้พวกมนั มองแค่มนัน่ารัก พอพวกมนัโตข้ึนหมดความน่ารัก ก็น าพวกมนัไปปล่อย
ตามสถานท่ีต่างๆ โดยใชภ้าพคนก าลงัเดินดูลูกสุนขัในตลาดมองเห็นแค่ความน่ารัก 

 
ภาพท่ี 4.8 หนา้ 11-12 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้ 13-14 

 

ภาพท่ี 4.10 หนา้ 15-16 

หวัขอ้ท่ีสาม 

 ในหัวขอ้น้ีผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอถึง การเผชิญปัญหาของสุนัขจรจดัเหล่าน้ี โดยจะใชภ้าพความ
เป็นอยูข่องพวกมนั โดยผูจ้ดัท าไดแ้บ่งเป็น 4 หวัขอ้ คือ  
 1. โดดเด่ียว เป็นภาพการใชชี้วิตอยูต่วัเดียวไม่ไดรั้บความอบอุ่นและมีแววตาแห่งความหวงั 
 2. อดอยาก เป็นภาพท่ีเล่าถึงความอดอยาก หาของกินประทงัชีวิตไปวนัๆ 

 3. เอาตวัรอด เป็นภาพท่ีส่ือถึงการใชชี้วิตของพวกมนัในแต่ละวนั ตอ้งเผชิญปัญหามากมาย 
 4. ทนทุกข ์เป็นภาพท่ีส่ือถึงการอยูอ่ยา่งหวาดระแวง ไม่ไวใ้จผูค้น 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้ 17-18 

 
ภาพท่ี 4.12 หนา้ 19-20 

 
ภาพท่ี 4.13 หนา้ 21-22 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้ 23-24 

 
ภาพท่ี 4.15 หนา้ 25-26 

 
ภาพท่ี 4.16 หนา้ 27-28 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้ 29-30 

 
ภาพท่ี 4.18 หนา้ 31-32 

 
ภาพท่ี 4.19 หนา้ 33-34 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้ 35-36 

 
ภาพท่ี 4.21 หนา้ 37-38 

 
ภาพท่ี 4.22 หนา้ 39-40 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้ 41-42 

 
ภาพท่ี 4.24 หนา้ 43-44 

 
ภาพท่ี 4.25 หนา้ 45-46 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้ 47-48 

 
ภาพท่ี 4.27 หนา้ 49-50 

 
ภาพท่ี 4.28 หนา้ 51-52 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้ 53-54 

หวัขอ้ท่ีส่ี 

 ในหัวข้อน้ีผูจ้ ัดท าได้น าเสนอถึง โครงการศูนยรั์กษ์สุนัขหัวหิน เป็นโครงการในพระราช

ประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ซ่ึงทรง มีพระราชประสงคใ์หเ้ทศบาล
เมืองหัวหิน ท่ีมีการบริหารจดัการดูแลหมาจรจดัในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอหัวหิน เป็นโครงการตน้แบบ 
เพ่ือใหท้อ้งถ่ินอ่ืนๆ ไดใ้ชเ้ป็นตวัอยา่งในการควบคุมสุนขัจรจดัในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง 

 
ภาพท่ี 4.30 หนา้ 55-56 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้ 57-58 

 

ภาพท่ี 4.32 หนา้ 59-60 

 

ภาพท่ี 4.33 หนา้ 61-62 
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ภาพท่ี 4.3 ปกลอง 

 

ภาพท่ี 4.3 ปกหลงั 

 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

 การศึกษาและการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือ Photo book สุนัขจรจดันั้น ได้ก  าหนดการตาม

วตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 1. เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูท่ี้ไดพ้บเห็นสุนขัจรจดั 

สรุปผลการศึกษาและสร้างสรรค ์ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัญหาของสุนขัจรจดั สรุปไดว้่า การสร้าง Photo book นั้นเป็นการถ่ายทอด

ความเป็นอยู่ของสุนัขจรจดัโดยน าเสนอผ่านรูปภาพ เพ่ือให้ผูอ่้านไดเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะ

เป็น การเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การกินอยู่ของพวกมนั และได้รู้ถึงวิธีการแกปั้ญหาเบ่ือตน้ท่ีพวกเรา

สามารถแบ่งปัน ช่วยเหลือกันได ้ตามมูลนิธิต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe InDesign และ Adobe 

Photoshop ในการท างาน 

โดยผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากองคก์รของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ท่ีพระองค์ไดท้รงจดัตั้ง ศูนยรั์กษสุ์นัขหัวหิน เพ่ือไดดู้แลสุนัขจรจดัท่ีโดนท้ิงตามทอ้งถนน มาให้อยู่

ก ันเป็นระบบระเบียบ หน่วยงานหลายหน่วยงานได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาลงได ้เน่ืองจากคนยงัเห็นสุนัขเป็นแค่

ส่ิงของแก้เหงา มองแค่มนัน่ารัก พอพวกมนัโตข้ึนหมดความน่ารักลงก็น าพวกมนัไปปล่อยตาม

สถานท่ีต่างๆ ทางผูจ้ดัท าจึงคิดจะสร้าง Photo book ข้ึนเพ่ือใหผู้ท่ี้อ่านแลว้ไดเ้กิดความรู้สึกสงสารไม่

เห็นสุนัขเป็นแค่ส่ิงของแก้เหงา พอหมดความน่ารักก็น ามนัไปปล่อย และให้ผูอ่้านได้ช่วยเหลือ

แบ่งปันอาหารและท่ีอยู่ให้กบัพวกสุนัขจรจดั Photo book  ผลงานช้ินน้ี มีช่ือว่า (อย่า...แค่สงสาร) มี

ขนาด 8x8 น้ิว จ  านวน 62 หนา้ ใน Photo book เล่มน้ีจะประกรอบไปดว้ย 4 หวัขอ้  

1.จุดเร่ิมตน้ 2.การกระท า 3.เผชิญปัญหา 4.หยาดน ้ าทิพย ์

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การถ่ายภาพสตัวท่ี์ไม่สามารถควบคุมได ้

2. อุปกรณ์ถ่ายภาพสตัวไ์ม่พร้อม 



59 
 

 

3. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบไม่พร้อม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมรูปภาพท่ีส่ือถึงอารมณ์ และ เน้ือหาต่างๆใหม้ากข้ึน ในหนงัสือ Photo book 

2. ควรพฒันาช้ินงานใหท้นัสมยัข้ึน เช่น E-Book 
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