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โปรแกรม Adobe illustrator CS6 และ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประกอบกบัการสร้างงาน
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  บทที ่ 1 
บทน ำ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์ คือ เป็นวสัดุท่ีมุ่งเสนอรำยละเอียดของสินคำ้ กำรออกแบบบรรจุภณัฑ์

ต้องอำศัยเทคนิค ควำมช ำนำญ ด้ำนประสบกำรณ์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเป็นเลิศ ส ำหรับ
ออกแบบ กำรผลิตบรรจุภณัฑ์ให้มีควำมเหมำะสมกบัสินค้ำ โดยผลิตข้ึนมำเพื่อคุ้มครองสินคำ้ 
ห่อหุม้สินคำ้ ตลอดจนส ำหรับประโยชน์ใชส้อย เช่น ควำมสะดวกสบำยในกำรห้ิว พกพำหรือกำรใช ้
ซ่ึงมกัจะมีภำพ สินคำ้และค ำบรรยำยประกอบ โดยกำรจดัแบ่งประเภทสินคำ้  เพรำะ  ส่ิงท่ีห่อหุ้ม
หรือตวับรรจุภณัฑ์ รวมทั้งภำชนะท่ีใชใ้นกำรขนส่งผลิตภณัฑ์สินคำ้จำกแหล่งผูผ้ลิตไปให้ยงัแหล่ง
ผูบ้ริโภค หรือแหล่งท่ีใชป้ระโยชน์ วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้คือกำรป้องกนัและรักษำผลิตภณัฑ์ ให้คง
สภำพตลอด ใหป้ลอดภยั และรักษำคุณภำพใหไ้ดม้ำกท่ีสุด ดงันั้น กำรจดัท ำภำพบรรจุภณัฑ์ตวัอยำ่ง
บรรจุภณัฑข้ึ์นมำเพื่อควำมสะดวกแก่ลูกคำ้และทำงบริษทัจึงจ ำเป็นตอ้งใส่ใจในเร่ืองคุณภำพให้มำก
ท่ีสุด งำนพิมพ์เป็นงำนพิมพ์ท่ีตอ้งมีควำมละเอียดเป็นอย่ำงมำก เพรำะท่ีดีมีคุณภำพจะช่วยสร้ำง 

ควำมน่ำเช่ือถือให้กบัสินคำ้ และกำรบริกำรของบริษทันั้นๆ อีกทั้งท ำให้สินคำ้และกำรบริกำรนั้นมี
ควำมโดดเด่นและน่ำสนใจยิ่งข้ึนอีกดว้ยปัจจุบนับรรจุภณัฑ์ เป็นส่ิงพิมพท่ี์มุ่งเสนอรำยละเอียดของ
สินคำ้และบริกำร ซ่ึงมกัจะมีภำพ สินคำ้และค ำบรรยำยประกอบ โดยกำรจดัแบ่งประเภทสินคำ้และ
กำรบริกำรออกเป็นหมวดหมู่จะช่วย อ ำนวยควำมสะดวกจดัท ำบรรจุภณัฑ์จึงจ ำเป็นตอ้งใส่ใจใน
เร่ืองคุณภำพให้มำกท่ีสุด งำนพิมพเ์ป็นงำนพิมพ์ท่ีตอ้งมีควำมละเอียดเป็นอย่ำงมำก เพรำะบรรจุ
ภณัฑท่ี์ดีมีคุณภำพจะช่วยสร้ำง ควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัสินคำ้ และกำรบริกำรของบริษทันั้นๆ อีกทั้งท ำ
ใหสิ้นคำ้และกำรบริกำรนั้นมีควำมโดดเด่นและน่ำสนใจยิง่ข้ึนอีกดว้ย  

ปัจจุบนัช่องทำงกำรตลำดมีมำกมำยจนบำงคร้ังก็เลือกกนัไม่ถูกวำ่สุดทำ้ยแลว้ กำรตลำดท่ีดี
ท่ีสุดของธุรกิจตวัเองนั้นควรอยูท่ี่ไหน บำงคนมีงบประชำสัมพนัธ์มำกก็อำจทุ่มทุนจำ้งบริษทัเอเยน
ซ่ี หรือถำ้ในกลุ่มคนเร่ิมธุรกิจใหม่ๆ ก็อำจขยบัขยำยจำกเทคนิคกำรตลำดทั้งแบบปำกต่อปำก และ
กำรส่ือสำรในโลกออนไลน์ต่ำงๆ ซ่ึงส่ิงส ำคญัคือท ำอยำ่งไรใหค้นรู้จกัและเขำ้ถึงสินคำ้ท่ีเรำตอ้งกำร
น ำเสนอไดร้วดเร็วและง่ำยท่ีสุดหน่ึงในช่องทำงน่ำสนใจ เช่น กำรโฆษณำผำ่น แคตตำล็อกออนไลน์  
ท่ีมำ//(https://www.d2design.co/blog/) และท่ีไดรั้บควำมนิยมอยำ่งแพร่หลำยก็คือ กำรน ำเสนอ
ภำพจ ำลองบรรจุภณัฑ ์ มีลกัษณะเป็นภำพท่ีเหมือนจริงเพื่อเป็นตวัอยำ่งของตวับรรจุภณัฑท่ี์ยงัไม่ได้
ผลิตจริงสำมำรถน ำภำพจ ำลองใชใ้นกำรส่ือสำรระหวำ่งบริษทักบักบัลูกคำ้เพื่อท่ีจะใหเ้ขำ้ใจไดง่้ำย
ข้ึน และสำมำรใชโ้ปรโมทในส่ืออนนไลน์ต่ำงๆ เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ เพจ ตำมส่ือต่ำงๆ  
ด้วยเหตุน้ีผูจ้ดัท ำจึงได้มีควำมคิดริเร่ิมท่ีจะจดัท ำโครงงำน “กำรสร้ำงภำพจ ำลองบรรจุภณัฑ์ของ
สินคำ้” ข้ึนมำเพื่อเป็นตวัช่วยเพื่อ ควำมสะดวกแก่ลูกคำ้และบริษทัในกำรส่ือสำรระหวำ่งลูกคำ้และ

https://www.d2design.co/blog/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87/
https://www.d2design.co/blog/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87/
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บริษทัแข่งขนักนัทำงดำ้นกำรคำ้เพื่อเพิ่มผลก ำไรให้กบัองค์กร และยงัถือเป็นกำร ประชำสัมพนัธ์
ใหก้บับริษทัอีกทำงหน่ึง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพื่อน ำเสนอสินคำ้ของบริษทัฯ กบัลูกคำ้  
1.2.2 เพื่อเป็นช่องทำงในกำรขำยสินคำ้ไดง่้ำยข้ึน 
1.2.3 เพือ่ใชใ้นกำรโปรโมทส่ือต่ำงๆ  ใหดู้สมจริง 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 1.3.1  ภำพจ ำลองสินคำ้ (Mocup )  

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 ท ำหนำ้ท่ีเป็นฉลำกแสดงตวัอยำ่งภำพจ ำลองของตวับรรจุภณัฑ ์

1.4.2 สร้ำงควำมน่ำสนใจและดึงดูดและเพื่อควำมสวยงำมและเหมือนจริง 

1.4.3 เพื่อเป็นตวัอยำ่งในกำรออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละภำพจ ำลอง 

 



 
 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

 
 โครงงานน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในดา้นการตลาดหรือการสนบัสนุน การ
ขาย ใหส้ามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาวะท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากในปัจจุบนั โดยน าเสนอ ออกแบบ
ภาพจ าลองสินคา้ (packaging) หรือมอกอพั เพื่อใชใ้นการท าส่ือออนไลน์  เพื่อ น ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในออกแบบแพ็คเกจจ้ิง โดยการน าหลกัการออกแบบของแพคเกจจ้ิงหรือภาพจ าลองสินคา้เขา้มา
ช่วยในการออกแบบตวัติดต่อส่ืออยา่งแพคเกจสินคา้ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย  

(1. แนวคิด 

(2. ทฤษฎ ี

(3. งานวจัิย 

2.1 แนวคิด 
ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 

 ความหมายของบรรจุภณัฑ์ คือ ส่ิงท่ีห่อหุ้มหรือตวับรรจุภทัฑ์ รวมทั้งภาชนะท่ีใช้ในการ
ขนส่งผลิตภณัฑ์สินคา้จากแหล่งผูผ้ลิตไปให้ยงัแหล่งผูบ้ริโภค หรือ แหล่งท่ีใช้ประโยชน์ วุตถุ
ประสงค์เบ้ืองตน้คือการป้องกนัและรักษาผลิตภณัฑ์ให้คงสภาพตลอด ให้ปลอลดภยั และรักษา
คุณภาพใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 แพ็คเกจจิง้ หมายถึง ส่ิงท่ีม าหนา้ท่ีในการรองรับหรือห่อหุ้มผลิตภณัฑ์ เพื่อท าหนา้ท่ีในการ
ป้องกนัท่ีผลิตภณัฑท่ี์ท าให้เกิดความเสียหายต่างๆ และยงัช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่งและ
การเก็บรักษาอีกดว้ย นอกจากน้ียงัช่วยกระตุน้การซ้ือ ตลอดเวลาจนช่วยแจง้แจง้รายละเอียดของ
ผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย 

2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบังานออกแบบ  

การออกแบบ คือ การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมใหดี้ข้ึน ดว้ย
การใชห้ลกัทศันธาตุ องคป์ระกอบทางศิลปะ ทฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทางและใชว้สัดุนานาชนิด เป็น
วตัถุดิบในการสร้างสรรคผ์ลงาน ตามวธีิการท่ีเหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึง
จุดมุ่งหมายของการออกแบบแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย 
ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นจุดมุ่งหมายแรกของการออกแบบ ซ่ึงประโยชน์ 
ท่ีจะได้รับมีทั้งประโยชน์ในการใช้สอยและประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การออกแบบเพื่อ 
ประโยชน์ในการใชส้อยท่ีส าคญัไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
เช่น อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น แห อวน ไถ ประโยชน์เหล่าน้ีจะเนน้ ไดแ้ก
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การออกแบบภาพจ าลอง หรือ บรรจุภณัฑ ์โปสเตอร์ งานโฆษณา ส่วนใหญ่มกัจะเนน้การส่ือสารถึง
กันด้วยภาษาและภาพ ซ่ึงสามารถรับรู้ ร่วมกันได้เป็นอย่างดีผูอ้อกแบบจ าเป็นจะต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึงการออกแบบ โดยมากมกัจะเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาชุมชน ประโยชน์ดา้น
น้ีจะเนน้ ทางดา้นความศรัทธา เช่ือถือและ การยอมรับตามส่ือท่ีไดรั้บรู้และการออกแบบเพื่อความ
งาม การเน้นประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็น หลกั ซ่ึงผลจากการออกแบบจะท าให้ผูท่ี้พบเห็นเกิด
ความสุขความพึงพอใจการออกแบบประเภท น้ีไดแ้ก่การออกแบบสร้างสรรคด์า้นจิตรกรรม ประติ
มากรกรม ตลอดจนงานออกแบบตกแต่ง ต่างๆ เช่น งานออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร 
งานออกแบบภูมิทศัน์ เป็นตน้ 

การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใช้วสัดุวิธีการเพื่อท า
ตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคล้องกบัลกัษณะรูปแบบ และคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิด ตาม
ความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา เช่น การจะท าโตะ๊ข้ึนมาซกัหน่ึงตวั เราจะตอ้ง
วางแผนไวเ้ป็นขั้นตอน โดยตอ้งเร่ิมตน้จากการเลือกวสัดุท่ีจะใช้ในการท าโต๊ะนั้น ว่าจะใช้วสัดุ
อะไรท่ีเหมาะสม ในการยึดต่อระหวา่งจุดต่างๆนั้นควรใช ้กาว ตะปู สกรู หรือใชข้อ้ต่อแบบใด รู้ถึง
วตัถุประสงคข์องการน าไปใชง้าน ความแข็งแรงและการรองรับน ้ าหนกัของโต๊ะสามารถรองรับได้
มากนอ้ยเพียงใด สีสันควรใชสี้อะไรจึงจะสวยงาม เป็นตน้ 

การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสม และ
ดูมีความแปลกใหม่ข้ึน เช่น โต๊ะท่ีเราท าข้ึนมาใช้ เม่ือใช้ไปนานๆก็เกิดความเบ่ือหน่ายในรูปทรง 
หรือสี เราก็จัดการปรับปรุงให้เป็น รูปแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้ งความเหมาะสม ความ
สะดวกสบายในการใชง้านยงัคงเหมือนเดิม หรือดีกวา่เดิม เป็นตน้ 

การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจดัองคป์ระกอบทั้งท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เขา้
ดว้ยกนัอยา่งมีหลกัเกณฑ ์การน าองคป์ระกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนันั้น ผูอ้อกแบบจะตอ้ง
ค านึงถึงประโยชน์ในการใชส้อยและความสวยงาม อนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของการออกแบบ เป็น
ศิลปะของมนุษยเ์น่ืองจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพ
ใหแ้ก่มนุษยด์ว้ย 

การออกแบบ หมายถึง กระบวนการท่ีสนองความตอ้งการในส่ิงใหม่ๆของมนุษย ์ซ่ึงส่วน
ใหญ่เพื่อการด ารงชีวติใหอ้ยูร่อด และสร้างความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

การออกแบบ  ( Design ) คือศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการ
สร้างสรรค์ และการแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และน ากลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งน่า
พอใจ ความน่าพอใจนั้น แบ่งออกเป็น 3 ขอ้หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1. ความสวยงาม เป็นส่ิงแรกท่ีเราไดส้ัมผสัก่อน คนเราแต่ละคนต่างมีความรับรู้เร่ือง ความ
สวยงาม กบัความพอใจ ในทั้ง 2 เร่ืองน้ีไม่เท่ากนั จึงเป็นส่ิงท่ีถกเถียงกนัอย่างมาก และไม่มีเกณฑ์ 

http://www.allalike-design.com/
http://www.allalike-design.com/
http://allalike-design.blogspot.com/
http://allalike-design.blogspot.com/
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ในการตดัสินใดๆเป็นตวัท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน ดงันั้นงานท่ีเราไดมี้การจดัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม
นั้น ก็จะมองวา่สวยงามไดเ้หมือนกนั 

2. มีประโยชน์ใชส้อยท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในงานออกแบบทุกประเภท เช่นถา้เป็นการ
ออกแบบส่ิงของ เช่น เกา้อ้ี, โซฟา นั้นจะตอ้งออกแบบมาให้นัง่สบาย ไม่ปวดเม่ือย ถา้เป็นงานกราฟ
ฟิค เช่น งานส่ือส่ิงพิมพน์ั้น ตวัหนงัสือจะตอ้งอ่านง่าย เขา้ใจง่าย ถึงจะไดช่ื้อวา่ เป็นงานออกแบบท่ีมี
ประโยชน์ใชส้อยท่ีดีได ้

3. มีแนวความคิดในการออกแบบท่ีดี เป็นหนทางความคิด ท่ีท าให้งานออกแบบสามารถ
ตอบสนอง ต่อความรู้สึกพอใจ ช่ืนชม มีคุณค่า บางคนอาจให้ความส าคญัมากหรือน้อย หรืออาจ
ไม่ให้ความส าคญัเลยก็ได้ ดงันั้นบางคร้ังในการออกแบบ โดยใช้แนวความคิดท่ีดี อาจจะท าให้
ผลงาน หรือส่ิงท่ีออกแบบมีคุณค่ามากข้ึนก็ได ้(AllAlike) 

2.2.1 การออกแบบภาพจ าลองและบรรจุภัณฑ์ 

 ในการออกแบบและจดัท าตน้ฉบบั ซอฟแวร์ท่ีท าเก่ียวกบัภาพและการตกแต่งภาพ มกัใช้ 
Adobe Photoshop ซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการจดัหนา้ มกัใช ้Adobe Indesign, Illustrator ในการจดัท าภาพ
จ าลองให้ค  านึงถึงลูกคา้ท่ีผูรั้บจะพบเห็น ถือเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ตอ้งให้เด่นสดุดตา ตวัแพค็เกจมี
การท าไดคตัเป็นรูปให้ดูแปลกตาและน่าสนใจ ขอ้ความในหนา้แรกตอ้งกระชบัส่ือถึงส่ิงท่ีตอ้งการ
ให้รับทราบ มีสารบญัหรือวิธีส่ือให้ผูอ่้านคน้หาสินคา้/บริการท่ีตอ้งการไดส้ะดวก ในหนา้อ่ืน ๆ ให้
ด าเนินเร่ืองราวและภาพอย่างต่อเน่ืองจากหน้าหน่ึงไปอีกหน้าหน่ึง การจดัรูปแบบแต่ละหน้าให้มี
ลกัษณะท่ีเขา้กนั และให้ดูไม่ขดักนัหรือไม่ต่อเน่ืองกนั เช่น จดัระยะขอบเท่ากนัทุกหน้า ใช้สีโทน
เดียวกนั ใชฟ้้อนตเ์ดียวกนั  
2.2.2 การจัดเลย์เอ้าท์ 

1. ศึกษาภาพรวมของงาน ส่ิงพิมพท่ี์ก าลงัจดัท าข้ึน อาจเป็นส่วนหน่ึงของงานทั้งหมด เช่น
แผน่พบัโฆษณาสินคา้ช้ินหน่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงของส่ือการโฆษณาอ่ืนๆ เช่น ส่ือทีวี หนงัสือพิมพ ์
วิทยุ ฯลฯ ดงันั้นการออกแบบส่ิงพิมพจึ์งควรดูภาพรวมของงานทั้งหมด เพื่อให้ช้ินงานพิมพอ์อกมา
สอดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัส่ืออ่ืนๆ รวมทั้งให้ค  านึงถึงภาพลกัษณ์ และวตัถุประสงค์
ของการจดัท า 

2. จดัหมวดหมู่ของตวัสินคา้ ส่ิงพิมพท่ี์เป็นเล่ม เช่น หนงัสือ โบรชวัร์ จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
ท าการแบ่งหมวดหมู่ของเน้ือหา แยกเป็นบทๆ แต่ละบทจดัส่วนต่างๆ ของเน้ือหา ภาพประกอบ ให้
เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน ค านวณจ านวนหน้าส าหรับแต่ละบท รวมจ านวนหน้าทั้งหมด
ประกอบกนัเป็นเล่ม ส าหรับงานพิมพท่ี์เป็นช้ิน เช่น แผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ ก็ตอ้งจดักลุ่มเน้ือหา 
ภาพประกอบ ใหเ้ป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นกอ้นเช่นกนั  
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3. สร้างโครงแบบหรือกริด (Grid) หน่ึงในวิธีการออกแบบส่ิงพิมพท่ี์นิยมใชก้นั คือใชก้ริด
ช่วยในการออกแบบ เร่ิมจากการจดัท าโครงแบบซ่ึงประกอบดว้ยเส้นในแนวตั้งและแนวนอนเป็น
ผงัส าหรับวางเน้ือหา ภาพประกอบและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของแบบ  

4. ลงรายละเอียดแต่ละหนา้ เม่ือไดโ้ครงแบบ ก็สามารถท าการออกแบบแต่ละหนา้ 
- จดัท าจุดสนใจหลกัให้โดดเด่นโดยขยายขนาดให้ใหญ่ ใชภ้าพประกอบท่ีน่าสนใจ ร าลึก

เสมอว่าจะต้องให้ผู ้ดู เห็นเป็นส่ิงแรกเม่ือมองมาท่ีส่ิงพิมพ์หน้านั้ น ส่วนส่ิงท่ีไม่ส าคัญหรือ
รายละเอียดใหมี้ขนาดเล็ก 

- ต าแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจจุดแรกของหนา้จะอยูด่า้นบนซ้าย จึงเป็นท่ีๆ เหมาะสมในการวาง
ส่วนส าคญัหลกัของขอ้มูล 

- เลือกใชสี้ในการเนน้ขอ้ความท่ีส าคญั ทดสอบการใชสี้สดๆ บนพื้นด า สีคู่ สีตรงขา้ม ฯลฯ 
-  พิจารณาในการตัดขอบ (Crop)  ภาพประกอบให้ภาพนั้ นดูน่าสนใจข้ึน ดู ดี ข้ึน   

- ใชเ้ส้นในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนใส่กรอบใหก้บัภาพเท่าท่ีจ  าเป็น การใชเ้ส้นสายมากจะท าให้ดูรก
และรบกวนสายตา ควรมีแนวคิดให้ใช้เส้นสายและกรอบภาพให้น้อยท่ีสุดแต่สามารถท าให้งาน
ออกมาดูด 

- การด าเนินจดัท าแบบแต่ละหน้าส าหรับงานประเภทหนังสือ นิตยสาร โบรชัวร์ แคต
ตาล็อก ควรมีการวางแผนให้สอดรับกนัทั้งเล่ม อาจมีความแตกต่างบา้งเพื่อความไม่จ  าเจ แต่ไม่ควร
มีความต่างกนัอยา่งส้ินเชิง และใหว้างรูปแบบเป็นหนา้คู่ท่ีติดกนัแทนท่ีจะคิดเป็นหนา้เด่ียว 

- ควรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการพิมพเ์พื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
(ศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้ ขอ้คิดในการออกแบบส่ิงพิมพ)์ 
2.2.3 กริด (Grid) 

กริด (Grid) คือตารางของเส้น (โดยส่วนใหญ่เส้นเหล่าน้ีจะไม่ปรากฏให้เห็นในช้ินงาน
พิมพจ์ริง) ท่ีจดัอยา่งเป็นแบบแผนใชเ้พื่อเป็นโครงในการก าหนดต าแหน่ง ขอบเขตบริเวณส าหรับ
บรรจุภาพ เน้ือหา ช่องวา่งเปล่าและส่วนประกอบต่าง ๆ ในการจดัรูปแบบแต่ละหนา้ของงานพิมพ ์
การสร้างกริดเป็นพื้นฐานของส่ือส่ิงพิมพแ์ทบทุกรูปแบบเพื่อจดัรูปร่างของเน้ือหาให้อยูใ่นสัดส่วน
ท่ีสวยงาม แมว้า่จะมีผูก้ล่าววา่การใชก้ริดท าให้จ  ากดัความอิสระในการออกแบบ แต่การใชก้ริดเป็น
การวางโครงแบบหลวม ๆ เป็นเคร่ืองมือในการท างานโดยเฉพาะงานออกแบบเป็นชุดเป็นเล่มท่ี
ตอ้งการความต่อเน่ือง ความเป็นเอกภาพ ผูใ้ชส้ามารถพลิกแพลงแบบไดต้ลอดเวลา ไม่มีกฎบงัคบั
ให้องคป์ระกอบต่าง ๆ อยูแ่ต่เพียงภายในกรอบท่ีจดัไว ้แต่ให้ดูผลงานสุดทา้ยเป็นหลกั การใช้กริด
ไม่ใช่ส่ิงใหม่ นกัออกแบบและศิลปินไดใ้ชโ้ครงสร้างกริดกนัมานานนบัศตวรรษแลว้ 

1. มาร์จิ้น/ช่องว่างรอบขอบกระดาษ (margins) มาร์จ้ินคือช่องว่างท่ีอยู่ระหว่างขอบของ
พื้นท่ีท างานซ่ึงมีตัวอักษรหรือภาพปรากฏอยู่กับขอบของกระดาษทั้ งส่ีด้าน ความกว้างจาก
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ขอบกระดาษของช่องวา่งน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากนัทั้งส่ิดา้นแต่ควรเป็นแบบแผนเดียวกนัทุก ๆ หนา้ใน
เล่มเพื่อความต่อเน่ือง มาร์จ้ินเป็นจุดพกัสายตา แต่สามารถใช้เป็นท่ีใส่เลขหน้า หัวเร่ือง ค าอธิบาย
ต่าง ๆ หรือบทความขยายสั้น ๆ และอาจใชเ้ป็นท่ีดึงดูดความสนใจ 

2. อาล์ลีย์/ช่องว่างระหว่างโมดูล (Alleys) อาล์ลียคื์อช่องวา่งระหวา่งโมดูลท่ีติดกนั ช่องวา่ง
ดงักล่าวอาจทอดยาวเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน หรืออาจเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได ้ช่องวา่งน้ี
มีผูเ้รียกอีกช่ือวา่ “กตัเตอร์ (Gutter)” อาลลี์ยแ์ต่ละแนวอาจมีความกวา้งท่ีต่างกนัในหนา้หน่ึง ๆ ก็ได้
แลว้แต่ผูอ้อกแบบ 

3. กัตเตอร์/ช่องว่างระหว่างหน้าตามแนวพับ (Gutters) กตัเตอร์ คือช่องวา่งระหวา่งโมดูล
ของหนา้สองหนา้ท่ีต่อกนัโดยมีแนวพบัอยู่ตรงกลาง ในการออกแบบหนา้หนงัสือ ให้ระวงัอย่าให้
ความกวา้งของกตัเตอร์แคบเกินไปจนท าใหข้อ้ความตามแนวสันหนงัสือขาดหายหรืออ่านล าบาก 

4. คอลัมน์/แถวในแนวตั้ง (Columns) คอลมัน์คือโมดูลท่ีต่อ ๆ กนัในแนวตั้ง ซ่ึงช่องว่าง
ระหวา่งคอลมัน์ก็คืออาลลี์ย/์กตัเตอร์นัน่เอง ในหนา้ออกแบบหน่ึงหนา้สามารถแบ่งคอลมัน์ไดก่ี้แถว
ก็ได ้และความกวา้งของแต่ละคอลมัน์ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากนัแลว้แต่ผูอ้อกแบบ 

5. คอลัมน์/แถวในแนวตั้ง (Columns) คอลมัน์คือโมดูลท่ีต่อ ๆ กนัในแนวตั้ง ซ่ึงช่องว่าง
ระหวา่งคอลมัน์ก็คืออาลลี์ย/์กตัเตอร์นัน่เอง ในหนา้ออกแบบหน่ึงหนา้สามารถแบ่งคอลมัน์ไดก่ี้แถว
ก็ได ้และความกวา้งของแต่ละคอลมัน์ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากนัแลว้แต่ผูอ้อกแบบ 

6. โรว์/แถวในแนวนอน (Rows) โรวคื์อโมดูลท่ีต่อ ๆ กนัในแนวนอนซ่ึงต่างจากคอลมัน์ท่ี
ต่อกนัในแนวตั้ง และถูกแบ่งแยกจากกนัดว้ยอาลลี์ย/์กตัเตอร์เช่นกนั 

7. สเปเชียวโซน/พื้นที่ครอบคลุม (Spatial Zones) สเปเชียวโซนคือกลุ่มของโมดูลท่ีต่อ
ติดกนัทั้งแนวตั้งและแนวนอนท าให้เกิดพื้นท่ีท่ีใหญ่ข้ึน ถูกน าไปใชใ้นการแสดงขอ้มูลโดยใส่เป็น
ขอ้ความตวัอกัษร หรือภาพก็ได ้

8. โฟลว์ไลน์/แฮงไลน์/เส้นขวาง (Flowlines/Hanglines) โฟลวไ์ลน์คือเส้นแบ่งในแนวนอน 
ใชเ้หน่ียวน าสายตาจากส่วนหน่ึงไปอีกส่วนหน่ึง หรือเป็นตวัคัน่เม่ือจบเร่ืองราว/ภาพหน่ึงและก าลงั
ข้ึนตน้เร่ืองราว/ภาพอีกชุดหน่ึง 

9. มาร์คเกอร์/ตัวช้ีต าแหน่ง (Markers) มาร์คเกอร์คือเคร่ืองหมายท่ีก าหนดต าแหน่งบริเวณ
ไวส้ าหรับใส่ขอ้ความสั้นๆ ท่ีระบุหมวดหมู่ หวัเร่ืองท่ีเปล่ียนไปเร่ือยๆ มกัมีต าแหน่งเดียวในแต่ละ
หนา้ 
ระบบกริด (Grid System) 

ระบบกริด คือรูปแบบของกริดท่ีใชเ้ป็นแม่แบบในการจดัท าจดัเลยเ์อา้ทโ์ดยสามารถตกแต่ง
ดดัแปลงเพิ่มเติมจนไดแ้บบหลาย ๆ แบบท่ีดูแตกต่างกนัแต่ยงัคงเคลา้โครงของกริดตน้แบบไวไ้ด ้
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ซ่ึงยงัผลให้แบบต่าง ๆ  ท่ีไดมี้ความเป็นเอกภาพ มีความเก่ียวเน่ืองกนั มีความสอดคลอ้งกนั มีความ
เหมือนในบางประการ 

ส่ิงพิมพป์ระเภท โบรชวัร์ นิตยสาร รายงานประจ าปี หนงัสือ มกัจะมีแบบจดัหน้าแต่ละ
หนา้ท่ีดูมีความคลา้ยกนั เช่น มีจ านวนคอลมัน์เท่ากนั หวัเร่ือง ภาพประกอบ ต าแหน่งเลขหนา้ แบบ
เดียวกนัหรือคลา้ยกนั ดว้ยการสร้างระบบกริดท าให้สะดวกส าหรับผูอ้อกแบบในการจดัหนา้ต่าง ๆ 
ในเล่มไดร้วดเร็วข้ึน อน่ึงการออกแบบระบบกริดท่ีสามารถใช้พลิกแพลงเป็นแบบต่าง ๆ ไดเ้ป็น
ศิลปะอนัหน่ึง ระบบกริดท่ีดีท าให้งานออกมาดูดีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกนัระบบกริด
ท่ีไม่ดีหรือซบัซอ้นเกินไปท าใหใ้ชย้ากและจ ากดัการเสนอรูปแบบท่ีต่างออกไป ท าใหรู้สึกขาดความ
อิสระได ้
รูปแบบต่าง ๆ ของกริด  (Grid types) 

รูปแบบพื้นฐานของกริดมีอยู่ 4 ประเภท รูปแบบพื้นฐานทั้งส่ีแบบน้ีสามารถน าไปพฒันา
สร้างแบบทั้งท่ีเรียบง่ายจนถึงแบบท่ีพลิกแพลงซบัซอ้นข้ึน 

1. เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid) เป็นกริดท่ีมีโครงสร้างเรียบง่ายเป็นบล็อกใหญ่
บล็อกเดียวหรือคอลมัน์เดียว มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า บล็อกกริด (Block Grid) โดยทัว่ไป รูปแบบกริด
ประเภทน้ีใชก้บัส่ิงพิมพท่ี์มีแต่เน้ือหาเป็นหลกั เช่น หนงัสือนวนิยาย ต ารา จดหมายข่าว ฯลฯ แต่ก็
สามารถน าภาพมาวางประกอบ แมจ้ะเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่ายแต่ก็สามารถปรับแต่งเลยเ์อา้ท์ให้ดู
น่าสนใจได ้และไม่จ  าแจเม่ือเปิดหนา้ต่อหนา้ 

 
ภาพที ่2.1 เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid)  

 
2. คอลัมน์กริด (Column Grid) เป็นรูปแบบกริดท่ีมีคอลมัน์มากกว่าหน่ึงคอลมัน์ในหน่ึง

หน้าของแบบ มกัมีความสูงเกือบสุดขอบของช้ินงาน ความกวา้งของแต่ละคอลมัน์ไม่จ  าเป็นต้อง
เท่ากนั กริดในรูปแบบน้ีมกัถูกน าไปใชใ้น นิตยสาร แคตตาล็อก โบรชวัร์ การวางภาพในรูปแบบก
ริดประเภทน้ีอาจจะจดัวางใหมี้ความกวา้งเท่ากบัหน่ึงคอลมัน์หรือมากกวา่ก็ได ้
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ภาพที ่2.2 คอลมัน์กริด (Column Grid) 

 
3. โมดูลาร์กริด (Modular Grid) เป็นรูปแบบกริดท่ีประกอบดว้ยโมดูลหลาย ๆ โมดูลซ่ึง

เกิดจากการตีเส้นตามแนวตั้งและแนวนอน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือรูปแบบท่ีเกิดจากการแบ่ง
คอลมัน์ในคอลมัน์กริดตามแนวนอนท าให้เกิดเป็นโมดูลย่อย โมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบท่ีสามารถ
น าไปจดัเลยเ์อา้ทไ์ดห้ลากหลาย สามารถประสมประสานภาพกบัขอ้ความเป็นชุด ๆ จดัแบ่งเร่ืองราว
หลาย ๆ เร่ืองมาอยูใ่นหนา้เดียวกนั จดัภาพประกอบพร้อมค าบรรยายหลาย ๆ ชุดในหน่ีงหนา้ เหมาะ
ส าหรับส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนง่ายเม่ือมีการจดัท าเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเช่น 
หนงัสือพิมพ ์ และยงัเหมาะกบังานพิมพป์ระเภทแคตตาล็อกสินคา้หรือบริการ แผน่พิมพโ์ฆษณาท่ี
ตอ้งแสดงรายการสินคา้เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากโมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบท่ีประกอบดว้ยโมดูลย่อย 
ๆ มีความอิสระในการปรับแต่งเลยเ์อา้ท์ไดสู้ง จึงมีการน ามาใชใ้นการออกแบบหน้าโบรชวัร์ แคต
ตาล็อก นิตยสารและหนงัสือประเภทต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 

 
ภาพที ่2.3 โมดูลาร์กริด (Modular Grid)  

 
4.  ไฮรา ซิคั ลก ริด  (Hierarchical Grid)  เ ป็น รูปแบบก ริด ท่ี มี โครงส ร้ างซับซ้ อน 

ประกอบดว้ยโมดูลไดท้ั้งท่ีมีขนาดเท่ากนัหรือแตกต่างกนัมาจดัวางในหน้าเดียวกนั และอาจมีการ
เกยกนัของโมดูลบางช้ิน ไฮราซิคลักริดเป็นรูปแบบท่ียากต่อการใชง้านในการท่ีจะท าให้เลยเ์อา้ท์ท่ี
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ออกมาดูดีและลงตวั  มกัใช้ต่อเม่ือไม่สามารถใช้กริดรูปแบบอ่ืน ส่วนหน่ึงท่ีเลือกใชเ้น่ืองจากของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเลยเ์อา้ทมี์ความแตกต่างค่อนขา้งมาก เช่น อตัราส่วนของดา้นกวา้งกบัดา้น
ยาวของภาพประกอบแต่ละภาพมีความแตกต่างกนัมาก ขอ้แนะน าในการจดัท ารูปแบบไฮราซิคลัก
ริดวิธีหน่ึงคือ น าองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแบบทั้งหมด เช่น ภาพประกอบ เน้ือหา หวัเร่ือง ฯลฯ มา
กองไว ้พิจารณาภาพรวม ค่อย ๆ ทดลองจดัวางโดยขยบัปรับขนาดแต่ละองคป์ระกอบจนดูแล้วลง
ตวั พอมีแนวเป็นหลักในการสร้างกริดใช้ร่วมกันทั้งชุด/เล่มของงานพิมพ์ แล้วจึงลงมือท างาน 
รูปแบบกริดประเภทน้ีมีใชใ้นการออกแบบหนา้หนงัสือ โปสเตอร์ และฉลากผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

 
ภาพที ่2.4 ไฮราซิคัลกริด (Hierarchical Grid) 

 
 

2.2.4 องค์ประกอบในการออกแบบ 
การออกแบบกราฟิกเพื่อการส่ือความหมาย จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 9 ประการ คือ 

เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, ขนาด, ทิศทาง, ท่ีวา่ง, ลกัษณะผวิ, ความเขม้ และสี ผูท่ี้ท  าการออกแบบจะตอ้ง
ศึกษาองคป์ระกอบ ในการออกแบบให้เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พื่อท่ีจะน ามาใชใ้นงานออกแบบต่างๆได้
อยา่งเหมาะสม และมีคุณค่าในทางศิลปะ 

1. เส้น (Line) 
เส้นมีความยาว และมีมิติเดียว ในทางเรขาคณิต เส้น หมายถึงจุดท่ีมาเรียงกนั จนสามารถ

แสดงเป็นแนวตั้ง แนวนอน เป็นเส้นโคง้ เป็นเส้นหัก แสดงทิศทางท าให้เกิดรูปร่าง เส้นสามารถ
แสดงให้เห็นความเคล่ือนไหว แสดงความเร็วได ้เส้นในลกัษณะต่างๆ เม่ือน ามาบรรจบกนัก็จะท า
ใหเ้กิดรูปร่างข้ึน 

เน่ืองจากเส้นมีหลายลกัษณะต่างกนั จึงมีความหมาย และคุณค่าไม่เหมือนกนั ซ่ึงพอจะแยก
ลกัษณะ และคุณค่าของเส้นแต่ละชนิดไดด้งัน้ี  
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เส้นตั้ง (Vertical Lines)  

ใหค้วามรู้สึก สูง แขง็แรง มีระเบียง 

 
เส้นนอน (Horizontal Lines) 

ใหค้วามรู้สึก สงบ ร่มเยน็ ราบเรียบ 

 
เส้นทแยง (Diagonal Lines)   

   ใหค้วามรู้สึก ความเคล่ือนไหว หรือการไม่อยูน่ิ่ง 

 
เส้นปะ   

   ใหค้วามรู้สึก ความไม่เป็นระเบียบ 

 
เส้นโค้ง (Curved Lines)   

   ใหค้วามรู้สึก อ่อนชอ้ย น่ิมนวล 

 
เส้นซิกแซก (Zigzag Lines)   

ใหค้วามรู้สึก ตะกุกตะกกั ไม่เรียบร้อย 
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เส้นแรกจนถึงเส้นสุดทา้ยจะเร่ิมจากเส้นตรงไปสู่เส้นโคง้ เส้นท่ี 1 กบั 2 หรือ 5 กบั 6 จะมี

ความใกลเ้คียงกนั หรือกลมกลืนกนั (Harmony of Line) เป็นเส้นท่ี 1 กบั 6 จะขดัแยง้กนัตรงขา้มกนั 
(Contrast of Line) 

2. รูปร่าง (Shape) 
รูปร่างเกิดจากเส้น และทิศทางท่ีมีปลายทั้งสองมาบรรจบกนัเป็นรูป 2 มิติ มีแต่ความกวา้ง 

และความยาว ไม่มีความหนา หรือความลึก เส้นรอบนอกท่ีแยกพื้นท่ีใหม่จากพื้นท่ีเดิม อาจจะ
แตกต่างไปจากส่ิงขา้งเคียง โดยอาศยัสี (Color) ลกัษณะผิว (Texture) เป็นส่วนเนน้ท าให้เห็นความ
ต่าง 

การออกแบบ หรือ จดัองคป์ระกอบศิลปะ คือ การจดัรูปทรงให้น่าสนใจ ซ่ึงควรศึกษาการ
ใชรู้ปร่างขดัแยง้ และกลมกลืนกนั รวมไปถึงการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

เส้นแต่ละเส้นท่ีตรงกบัหมายเลขนั้นๆ มีความแตกต่างในเร่ืองของทิศทาง ในวงจ ากดัของ
รูปร่าง สามเหล่ียม วงกลม 

วงจรรูปร่างน้ี รูปท่ี 1 และ 2 จะมีความเหมือน หรือ กลมกลืน (Harmony of Shape) รูปทรง
ท่ีอยูต่รงขา้มกนัจะมีความขดัแยง้กนั เช่น รูปท่ี 1 กบั 6 (Contrast of Shape) 

3. รูปทรง (Form) 
มีลกัษณะเป็น 3 มิติ คือ มีความกวา้ง ความยาว และความลึก หรือ ความสูง เม่ือเรามองเห็น

เส้นขอบนอกเราจะเห็นรูปร่าง และ หากไม่มีแสงมาส่องกระทบ และท าใหเ้กิดเงาข้ึนแลว้ เราไม่อาจ
มองเห็นวตัถุช้ินนั้นเป็นรูปทรงได ้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า เราจะเห็นรูปทรงไดจ้าก เส้น สี แสง เงา ถา้
วตัถุนั้นมีปริมาตรเราก็จะเห็นเป็นภาพ 3 มิติได ้เช่น รูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงตามธรรมชาติอยา่ง
กอ้นหิน, รูปทรงอิสระ ฯลฯ  

4. ขนาด (Size) 
ขนาด เป็นการแสดงถึงขนาดของวตัถุ วา่มีขนาดใหญ่ หรือ เล็ก ตามท่ีตารับรู้ และ ประสาท

สัมผสับอกให้ทราบ ขนาดก่อให้เกิดความรู้สึกเร่ืองระยะ หรือความลึก (Distance or Depth) วา่ใกล้
หรือไกลเพียงใด นอกจากนั้นเรายงัสามารถเห็นถึงความกลมกลืน และความขดัแยง้กนัของวตัถุได ้
เช่น วตัถุท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัวางอยู่ใกลก้นั จะท าให้เกิดความรู้สึกกลมกลืน (Harmony of Size) 
และถา้วตัถุมีขนาดแตกต่างกนั และวางอยูใ่กลก้นั จะท าให้เกิดความรู้สึกขดัแยง้ (Contrast of Size) 
ดงันั้นเม่ือมีการออกแบบงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ ผูอ้อกแบบควรท่ีจะค านึงถึงขนาดของวตัถุดว้ย 

5. ทศิทาง (Direction)  
ทิศทางแสดงถึงความเคล่ือนไหวโดยรวม โดยแสดงให้ รู้ว่า รูปร่างของวัตถุ  และ

ส่วนประกอบทั้งหมดมีแนวโน้ม และเคล่ือนไปในทิศทางใด ซ่ึงทิศทางต่างๆนั้นให้ความรู้สึก
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ต่างๆกนั เช่น เป็นการกระตุน้ความรู้สึกของผูพ้บเห็น ใหมี้ความคิดคลอ้ยตามทิศทางการเคล่ือนไหว
นั้น  

 
6. พืน้ทีว่่าง (Space) 
พื้นท่ีว่าง หมายถึง บริเวณว่างโดยรอบวตัถุ (Object) เรียกว่า พื้นท่ีว่างทางลบ (Negative 

Space) และบริเวณวา่งท่ีตวัของวตัถุเรียกวา่ พื้นท่ีวา่งทางบวก (Positive Space) ในการออกแบบงาน
ต่างๆ จะตอ้งค านึงถึงช่วงระยะ ให้มีความสัมพนัธ์กนั ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ จะตอ้ง
ก าหนดกรอบพื้นท่ี (Space Frame) เป็นรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม หรือรูปร่างอิสระก่อน แลว้
จึงจะสร้างรูปร่างรูปทรงตามท่ีตอ้งการลงในกรอบพื้นท่ีอีกทีหน่ึง  

พื้นท่ีว่าง 3 มิติ พื้นท่ีว่างชนิดน้ีเกิดข้ึนจากผลของการวางต าแหน่ง และขนาดของรูปร่าง 
รูปร่างท่ีมีขนาดใหญ่วางอยูส่่วนหนา้ของกรอบพื้นท่ี จะรู้สึกวา่อยูใ่กล ้รูปร่างท่ีเล็กกวา่ และวางอยู่
ส่วนบนของกรอบพื้นท่ี จะรู้สึกวา่อยูไ่กล ความใกลแ้ละไกลน้ีคือระยะหรือความลึก ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ของมิติท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ระยะ-ความลึก (Distance-Depth) มีความเก่ียวเน่ืองกนักบัพื้นท่ี 

7. ลกัษณะพืน้ผวิ (Texture)  
เป็นการแสดงลกัษณะพื้นผิวของรูปร่าง หรือรูปทรงต่างๆ ทั้งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ และท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงผิวนอกของส่ิงต่างๆท่ีมีลกัษณะต่างๆกนั ทั้งท่ีมีลกัษณะผิวหยาบ ผิวขรุขระ ผิว
ดา้น ผวิละเอียด และผวิมนั ซ่ึงเราสามารถรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีไดด้ว้ยการสัมผสั และทางตา 

 
 

2.2.5 ตัวอกัษร 
 ตวัอกัษรมีความส าคญัมากต่อการผลิตวสัดุกราฟิก เพราะตวัอกัษรจะท าหนา้ท่ีเป็นส่วนแจก
แจงรายละเอียดของขอ้มูล สาระท่ีตอ้งการน าเสนอดว้ยรูปแบบและการจดัวางต าแหน่งตวัอกัษรท่ี
สวยงาม ชดัเจน อ่านง่าย น่าสนใจ สวยงาม ลกัษณะของตวัอกัษรจึงถูกก าหนดตามการน าไปใช ้

1. อกัษร (Text) 
อกัษร (Text) เป็นขอ้ความออบเจก็ตช์นิดหน่ึง ตวัอกัษรหรือตวัหนงัสือคือ เคร่ืองหมายท่ีใช้

แสดง ความรู้สึกนึกคิดเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในความหมายไดอ้ย่าง ชดัเจน ตวัอกัษร
หรือตวัพิมพจึ์งจดัวา่เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัอนัดบัแรกของการ ออกแบบการจดัวาง (Lay-
OutDesign) การออกแบบจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้เก่ียวกับตัวอักษร เช่น ขนาด รูปร่างลักษณะ 
ส่วนประกอบตลอดจนกรรมวิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดและการผลิตตวัอกัษร เพื่อเกิดความ
เขา้ใจและการน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (วริงรอง แสงเสียงฟ้า) 

2. รูปแบบตัวอกัษร(Font) 
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รูปแบบตัวอักษร(Font) การสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรให้สวยงามแปลกตา และ 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอความ มีความชดัเจนท าให ้เกิดความน่าสนใจมากข้นึ การสร้างรูปแบบ 
ตวัอกัษรท าได้2 ทางคือการจินตนาการรูปแบบใหม่ส าหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะกบัการเลือกใช้ 
อกัษรส าเร็จท่ีออกแบบไวเ้ป็นมาตรฐานทัว่ไป (วริงรอง แสงเสียงฟ้า) 

 

2.2.6 โปรแกรม Photo shop 
 โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและ
ภาพกราฟฟิก ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นงานดา้นส่ิงพิมพ ์นิตยสาร และงานดา้นมลัติมีเดีย 
อีกทั้งยงัสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีมนิยมสูงมากในขณะน้ี 
เราสามารถใช้โปรแกรม  Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่  Effect ต่าง ๆให้กับภาพ และ
ตัวหนัง สือ  การท าภาพขาวด า  การท าภาพถ่าย เ ป็นภาพ เ ขียน  การน าภาพมารวมกัน 
การ Retouch ตกแต่งภาพต่าง 
ความสามารถพืน้ฐานของ Adobe Photoshop 

1. ตกแต่งหรือแกไ้ขรูปภาพ 
2. ตดัต่อภาพบางส่วน หรือท่ีเรียกวา่ crop ภาพ 

3. เปล่ียนแปลงสีของภาพ จากสีหน่ึงเป็นอีกสีหน่ึงได ้

4. สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือสร้างภาพไดอ้ย่าง
อิสระ 

5. มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคล่ือนยา้ยภาพไดเ้ป็นอิสระต่อกนั 

6. การท า cloning ภาพ หรือการท าภาพซ ้ าในรูปภาพเดียวกนั 

7. เพิ่มเติมขอ้ความ ใส่ effect ของขอ้ความได ้

8. Brush หรือ แปรงทาสี ท่ีสามารถเลือกรูปแบบส าเร็จรูปในการสร้างภาพไดแ้ละอ่ืนๆ อีก
มากมาย 
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ภาพท่ี 2.5 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
1.เมนูของโปรแกรม 
เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบดว้ย 

1. File หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใชจ้ดัการกบัไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, บนัทึก
ไฟล,์ น าเขา้ไฟล,์ ส่งออกไฟล ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัไฟล ์
      2. Edit หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใช้ส าหรับแกไ้ขภาพ และปรับแต่งการท างานของโปรแกรม
เบ้ืองตน้ เช่น ก๊อปป้ี, วาง, ยกเลิกค าสั่ง, แกไ้ขเคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ 
      3. Image หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), 
ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอ่ืน ๆ 
      4. Layer หมายถึง รวมค าสั่งท่ีใช้จดัการกบัเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และ
การจดัการกบัเลเยอร์ในดา้นต่าง ๆ 
      5. select รวมค าสั่งเก่ียวกบัการเลือกวตัถุหรือพื้นท่ีบนรูปภาพ (Selection) เพื่อน าไปใชง้าน
ร่วมกบัค าสั่งอ่ืน ๆ เช่น เลือกเพื่อเปล่ียนสี, ลบ หรือใชเ้อฟเฟ็กตต่์าง ๆ กบัรูปภาพ 
      6. Filter เป็นค าสั่งการเล่น Effects ต่างๆส าหรับรูปภาพและวตัถุ 
      7. View เป็นค าสั่งเก่ียวกบัมุมมองของภาพและวตัถุในลกัษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและ
ยอ่ภาพใหดู้เล็ก 
      8. Window เป็นส่วนค าสั่งในการเลือกใชอุ้ปกรณ์เสริมต่างๆท่ีจ าเป็นในการใชส้ร้าง Effects 
ต่างๆ 
      9. Help เป็นค าสั่งเพื่อแนะน าเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรม
อยูใ่นนั้น 
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2. เมนูของพืน้ทีท่ างาน Panel menu 
Panel (พาเนล) เป็นวนิโดวย์อ่ย ๆ ท่ีใชเ้ลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุมการท างานต่าง ๆ 

ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้ส าหรับเลือกสี, 
พาเนล Layers ใช้ส าหรับจดัการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงต าแหน่งท่ีช้ีเมาส์ 
รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นท่ีท่ีเลือกไว ้
3. พืน้ทีท่ างาน Stage หรือ Panel 

เป็นพื้นท่ีวา่งส าหรับแสดงงานท่ีก าลงัท าอยู ่ 
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้งาน Tools panel หรือ Tools box 

Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
วาด ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ี
คลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ 2 เพื่อบอก
ใหรู้้วา่ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 
5. ส่ิงทีค่วบคุมเคร่ืองมือทีใ่ช้งาน Tools control menu หรือ Option bar 

Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นส่วนท่ีใช้ปรับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือต่าง ๆ โดย
รายละเอียดในออปชัน่บาร์จะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีเราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เม่ือ
เราเลือกเคร่ืองมือ Brush (พู่กนั) บนออปชัน่บาร์จะปรากฏออปชั่นท่ีใช้ในการก าหนดขนาด และ
ลกัษณะหวัแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอตัราการไหลของสี เป็นตน้ 
6. เคร่ืองมือพืน้ฐานของโปรแกรม Tools 

Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเคร่ืองมือ จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
วาด ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ดงันั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ี
คลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหล่ียมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ 2 เพื่อบอก
ใหรู้้วา่ในปุ่มน้ียงัมีเคร่ืองมืออ่ืนอยูด่ว้ย 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-QimqV8-NzCk/U3htSgTmdcI/AAAAAAAAAR8/fzzZrMkkubc/s1600/toolbox_photoshop.jpg
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ภาพท่ี 2.6 การแบ่งกลุ่มเคร่ืองมือ 

 

 
7. คุณสมบัติเคร่ืองมือแต่ละช้ิน 
 

 
ภาพที ่2.7 Move 

ใชส้ าหรับเลือกพื้นท่ีบนภาพเป็นรูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลมัน์  ขนาด 1 พิเซล 
 

 
ภาพที ่2.8 Marquee 

   ใชส้ าหรับยา้ยพื้นท่ีท่ีเลือกไวข้องภาพ หรือยา้ยภาพในเลเยอร์หรือยา้ยเส้นไกด์ 
 

 
ภาพที ่2.9 Lasso 

ใชเ้ลือกพื้นท่ีบนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ 
 

http://3.bp.blogspot.com/-V-bYuvKCUTo/U3hxBVNRJjI/AAAAAAAAATo/GdCMAJn0c4g/s1600/3.gif
http://2.bp.blogspot.com/-SviLK2AEs8o/U3hxBuSfneI/AAAAAAAAAT8/9BfLsrMlke8/s1600/4.gif
http://2.bp.blogspot.com/-VZcLReixjmo/U3hxBxsy6XI/AAAAAAAAAUM/0AAjN9GBjnU/s1600/5.gif
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ภาพที ่2.10 Magic Wand 

ใชเ้ลือกพื้นท่ีดว้ยวธีิระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีท่ีใกลเ้คียงกนั 
 

 
ภาพที ่2.11 Crop 
ใชต้ดัขอบภาพ 

 

 
ภาพที ่2.12 Slice 

ใชต้ดัแบ่งภาพเพื่อบนัทึกไฟลภ์าพยอ่ย ๆ ท่ีเรียกวา่สไลซ์ (Slice) 
ส าหรับน าไปสร้างเวบ็เพจ 

 

 
ภาพที ่2.13 Eyedropper 

ใชเ้ลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ 

http://2.bp.blogspot.com/-4-LahEANOVU/U3hxCuFKKsI/AAAAAAAAAUU/OXXCd-gUsRI/s1600/6.gif
http://3.bp.blogspot.com/-GxfV-xcPODM/U3hxDGkTwOI/AAAAAAAAAUs/giIzEeBLdRc/s1600/7.gif
http://3.bp.blogspot.com/-2WAaOF7n8gs/U3hxDUUkEZI/AAAAAAAAAVA/nAbTfm-ReZw/s1600/8.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-qgmM7T0REtc/U3hxD9A6AZI/AAAAAAAAAUk/17hzsat1FWQ/s1600/9.gif
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ภาพที ่2.14 Healing Brush 

ใชต้กแต่งลบรอยต าหนิในภาพ 
 

 
ภาพที ่2.15 Brush 
ใชร้ะบายลงบนภาพ 

 

 
ภาพที ่2.16 Clone Stamp 

ใชท้  าส าเนาภาพ โดยก๊อปป้ีภาพจากบริเวณอ่ืนมาระบาย หรือระบายดว้ยลวดลาย 
 

 
ภาพที ่2.17 History Brush 

ใชร้ะบายภาพดว้ยภาพของขั้นตอนเดิมท่ีผา่นมา หรือภาพของสถานะ 
เดิมท่ีบนัทึกไว ้

http://1.bp.blogspot.com/-k5buHyNt-hs/U3hw8IUQWCI/AAAAAAAAASI/rAFJkh5vztc/s1600/10.gif
http://3.bp.blogspot.com/-qJ5_T6pBGZ0/U3hw8ERB16I/AAAAAAAAASQ/i7Bp-RN-FtY/s1600/11.gif
http://4.bp.blogspot.com/-gP2KzkkmGu4/U3hw8Pia-RI/AAAAAAAAASM/lXdITBxBegw/s1600/12.gif
http://1.bp.blogspot.com/-jlmYf6o1b2I/U3hw86N61pI/AAAAAAAAASU/VoDMd9oyrKQ/s1600/13.gif
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ภาพที ่2.18 Eraser 

ใชล้บภาพบางส่วนท่ีไม่ตอ้งการ 
 

 
ภาพที ่2.19 Gradient 

ใชเ้ติมสีแบบไล่ระดบัโทนสีหรือความทึบ 
 

 
ภาพที ่2.20 Blur 

ใชร้ะบายภาพใหเ้บลอ 
 

 
ภาพที ่2.21 Bern 

ใชร้ะบายเพื่อใหภ้าพมืดลง 
 

http://3.bp.blogspot.com/-S-uW9R_Y8mM/U3hw9Lxqn4I/AAAAAAAAASg/OsI74VqQ7y8/s1600/14.gif
http://3.bp.blogspot.com/-kd_ib5kjTNU/U3hw9euGFTI/AAAAAAAAASc/9gvyQhZEFJ0/s1600/15.gif
http://2.bp.blogspot.com/-2Ly-KPfr4WY/U3hw9qzqxoI/AAAAAAAAASk/J1GdeStNBRM/s1600/16.gif
http://1.bp.blogspot.com/-64JdnSvgxNY/U3hw-ESv_aI/AAAAAAAAAS4/dv08VEWh9BI/s1600/17.gif
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ภาพที ่2.22 Dodge  

ใชร้ะบายเพื่อใหภ้าพสวา่งข้ึน 
 

 
ภาพที ่2.23 pen 

ใชว้าดเส้นพาธ (Path) 
 

 
ภาพที ่2.24 Horizontal Type 

ใชพ้ิมพต์วัอกัษรหรือขอ้ความลงบนภาพ 
 

 
ภาพที ่2.25 Path Selection 

ใชเ้ลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ 

http://3.bp.blogspot.com/-jrJdhNwCXO0/U3hw-VYYlUI/AAAAAAAAASo/kttuRx2mgR4/s1600/18.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-RrlEGtJxxg0/U3hw-u3rM8I/AAAAAAAAAS0/yuY44r3367o/s1600/19.gif
http://1.bp.blogspot.com/-rvGsmIQmeEo/U3hw--dAhrI/AAAAAAAAATA/HFi-25m6xh0/s1600/20.gif
http://4.bp.blogspot.com/-F7A4wTZpF0k/U3hw_TTIOOI/AAAAAAAAATE/SemIF3qtlog/s1600/21.gif
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ภาพที ่2.26 Rectangle 

ใชว้าดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงส าเร็จรูป 
 

 
ภาพที ่2.27 Hand 

ใชเ้ล่ือนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ 
 

 
ภาพที ่2.28 Zoom 

ใชย้อ่หรือขยายมุมมองภาด 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-6SPuhYBN0PA/U3hw_ht8dNI/AAAAAAAAATI/ITiJiWakh1g/s1600/22.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-NurcigaVYvo/U3hxAIxJW7I/AAAAAAAAAUE/xOFopGZAN6U/s1600/23.gif
http://3.bp.blogspot.com/-ONU2HCWTGAg/U3hxACsfrJI/AAAAAAAAATQ/VN8aDzjGYCs/s1600/24.gif
http://2.bp.blogspot.com/-arOSS7wr7QQ/U3hxATivOhI/AAAAAAAAATc/3nELGzh07oQ/s1600/25.gif
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ภาพที ่2.29 Set Foreground Color, Set Background Color  
ใชส้ าหรับก าหนดสี Foreground Color และ  Background Color 

 

 
ภาพที ่2.30 Standard Screen mode 

เปิดแสดงหนา้กระดาษ แบบ Full screen 
8. ความหมายและความส าคัญของเลเยอร์ Layer 

เลเยอร์ Layer ช้ินงานย่อย หรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือ ชั้นของช้ินงานใหญ่ เป็นหลักการ
ท างานของโปรแกรม Photoshop นั่นคือการน าชั้ นต่างๆ มาผสมกันเพื่อปรับแต่งให้เกิดความ
สวยงามมากข้ึน 

 

 

ภาพที ่2.31 Layer 
 

http://4.bp.blogspot.com/-PcgTKPvd8r4/U3hxAuFpgiI/AAAAAAAAATk/e5uR_vwj_c0/s1600/26.gif
http://2.bp.blogspot.com/-kOLTWif_v7w/U3h1dnGYxCI/AAAAAAAAAVQ/Yi3oaHpa9Q4/s1600/01.JPG
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แสดงหรือซ่อน (Show or Hide Layer) การคลิกท่ีรูปดวงตาแต่ละคร้ัง จะเป็นการเปิดเพื่อ
แสดง หรือปิดเพื่อซ่อนส่ิงท่ีอยูใ่นเลเยอร์ เช่น ถา้เราไม่ตอ้งการให้แสดงภาพของเลเยอร์ใด ก็ท  าการ
ปิด หรือซ่อนไป 

คัดลอก และ ท าซ ้าเลเยอร์ (Copy and Duplicate Layer) แบ่งเป็น 
การคดัลอกเลเยอร์จากช้ินงานหน่ึงไปยงัอีกช้ินงานหน่ึง ท าไดห้ลายวธีิ 

1. คลิกเลเยอร์ท่ีตอ้งการท าการคดัลอก ใช้โปรแกรมเมนู Edit เลือก Copy หรือกดปุ่ม 
Ctrl+C คลิก Tab ของช้ินงานท่ีเราตอ้งการจะให้เลเยอร์นั้นมาวางไวแ้ลว้คลิก Edit เลือก Paste 
หรือกดปุ่ม Ctrl+V   

2. คลิกเลเยอร์ท่ีตอ้งการท าการคดัลอก คลิกขวาท่ีเมา้ส์ เลือก Duplicate Layer จะได้
หนา้ต่างตามภาพดา้นล่าง ใส่ช่ือในช่อง Destination ให้เป็นช่ือช้ินงานท่ีเราตอ้งการน าเลเยอร์น้ี
ไปไว ้

3. คลิกเลเยอร์ท่ีตอ้งการท าการคดัลอกคา้งไว ้แล้วลากไปยงัอีก Tab ของอีกช้ินหน่ึง
โดยตรง  

 

 

ภาพที ่2.32 Duplicate Layer 
 
การคดัลอกเลเยอร์ในช้ินงานเดียวกนั 

1. คลิกท่ีเลเยอร์ ใชโ้ปรแกรมเมนู Layer เลือก Duplicate Layer จะมีหนา้ต่างเหมือนภาพ
ท่ีดา้นบนเช่นกนั แต่ช่อง Destination ไม่ตอ้งก าหนดช่ือช้ินงานอ่ืน 

2. คลิกท่ีเลเยอร์ ใชโ้ปรแกรมเมนู Layer เลือก New เลือก Layer via Copy (คียล์ดั Ctrl + 
J) 

3. คลิกท่ีเลเยอร์นั้ น และกดคีย์ Alt พร้อมกับลากเลเยอร์ไปยงัต าแหน่งใน Panel ท่ี
ตอ้งการวาง ปล่อยเมา้ส์ 

ย้ายต าแหน่งเลเยอร์ (Move Layer) 

http://3.bp.blogspot.com/-YXXVWv6CZqc/U3h1dnWa0jI/AAAAAAAAAVo/lE-UEeOi7ds/s1600/02.JPG
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ขั้นตอนการท าคลา้ยกบัการคดัลอก เพียงเปล่ียนค าสั่งจาก Edit - Copy เป็น Edit Cut หรือ 
Ctrl X ในกรณีท่ียา้ยคนละช้ินงาน แต่ถา้ช้ินงานเดียวกนัเพียงคลิกท่ีเลเยอร์ และท าการเล่ือนไปยงั
ต าแหน่งบน Panel ท่ีตอ้งการเท่านนั 
เพิม่เลเยอร์ (Add Layer) 

เพียงแค่คลิกไอคอน Create a new Layer ซ่ึงอยูด่า้นล่างของ Layer Panel ติดกบัรูปถงั ก็จะ
ไดเ้ลเยอร์เพิ่มแลว้ หรือถา้ตอ้งการใชค้  าสั่งจากเมนูโปรแกรม เลือก Layer เลือก New เลือก Layer ตั้ง
ช่ือ และ Enter ก็ไดเ้หมือนกนั   

 

 
ภาพท่ี 2.33 

ลบเลเยอร์ (Delete Layer) 
วิธีลบเลเยอร์ท าโดย คลิกท่ีเลเยอร์ท่ีตอ้งการลบ กดปุ่ม Backspace หรือใช้โปรแกรมเมนู 

Layer เลือก Delete เลือก Layer หรือโดยการคลิกท่ีเลเยอร์แลว้ลากมาท่ีรูปถงั 
การลอ็ค และ ปลดลอ็ค เลเยอร์ (Lock and Unlock Layer) 

การล็อคเลเยอร์ ท าไดโ้ดย คลิกท่ีเลเยอร์ท่ีตอ้งการล็อค แลว้คลิกท่ีรูปกุญแจ ส่วนการปลด
ล็อคก็เพียงท าซ ้ าขั้นตอนเดียวกนั 

 

 
ภาพที ่2.34 

 

http://1.bp.blogspot.com/-1Y3JJdChJZQ/U3h1dv33nyI/AAAAAAAAAVM/_uXmeA-72fM/s1600/03.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-xh5rsK9oNzE/U3h1eeSKJXI/AAAAAAAAAVU/yJrxx1DEzK0/s1600/04.JPG
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การปลดล็อคเลเยอร์  Background วิธีปลดล็อคท าไดโ้ดย ดบัเบิ้ลคลิกท่ีเลเยอร์ จะมีหนา้ต่างดงัภาพ
ข้ึนมา จะตั้งช่ือเลเยอร์ใหม่หรือไม่ก็ได ้เลเยอร์นั้นก็จะปลดล็อคเป็นเลเยอร์ธรรมดา 
 

 
ภาพที ่2.35 

 
ตั้งช่ือเลเยอร์ (Name Layer) 

วิธีตั้งช่ือให้กบัเลเยอร์ ท าโดยดบัเบิ้ลคลิกท่ีช่ือบนเลเยอร์นั้น และพิมพช่ื์อ เสร็จแลว้ Enter 
ส าหรับ Photoshop CS6 เม่ือพิมพช่ื์อเลเยอร์หน่ึงเสร็จแลว้ สามารถกด Tab เพื่อเล่ือนไปยงัเลเยอร์อ่ืน
เพื่อท าการพิมพช่ื์อไดเ้ลย ไม่ตอ้งมาท าซ ้ าขั้นตอนเดิม ท าใหป้ระหยดัเวลาไดม้าก 
9. คลปิป้ิงเลเยอร์ (Clipping Layer) 

หมายถึงการท าให้เลเยอร์หน่ึงมีผลกบัอีกเลเยอร์หน่ึงเท่านั้น ไม่ไปกระทบเลเยอร์อ่ืนซ่ึงอยู่
ถดัลงไป อ่านแลว้คงจะ งง ลองดูภาพดา้นล่างนะครับ จากภาพจะเห็นเลเยอร์ Wood Gain ซ่ึงเป็น
ลายไม ้ผมตอ้งการใหล้ายไมน้ี้มีผลกบักรอบภาพซ่ึงเป็นเลเยอร์ Frame ท่ีอยูถ่ดัลงไปดา้นล่างเท่านั้น 
ผมจึงใชก้าร Clipping ซ่ึงจะเห็นลูกศรอยูท่ี่ดา้นหนา้นของเลเยอร์ Wood Gain การท าเช่นน้ี จะท าให้
ไดก้รอบภาพท่ีมีลายไมส้วยงามข้ึนมาแทนกรอบสีแดงเหลือง ในเลเยอร์ Frame 

การท า Clipping โดยการใช้คียล์ดั ให้กดปุ่ม Alt แล้ววางเมา้ส์ไวร้ะหว่างทั้งสองเลเยอร์ 
จากนั้นคลิก หรือถา้จะใชค้  าสั่งโปรแกรมเมนู Layer เลือก Create Clipping Mask (คียล์ดั Alt + Ctrl 
+ G) ถ้าตอ้งการยกเลิกก็เพียงแค่ท าซ ้ าวิธีเดิม โปรแกรมเมนู Layer เลือก Release Clipping Mask 
หรือ กดปุ่ม Alt แลว้คลิกเมา้ส์ท่ีเดิมอีกคร้ัง 
 

 
ภาพที ่2.36 

http://4.bp.blogspot.com/-dOoxrCjSNYo/U3h1eg_IN2I/AAAAAAAAAVc/-tpkI7ma_BQ/s1600/05.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-6-JSli6OJrE/U3h1fNzRRKI/AAAAAAAAAVs/WRwOfQOt-44/s1600/06.JPG
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10. การเปิดพืน้ทีก่ารใช้งานใหม่ 

1. ไปท่ี Application menu เลือก File > New จะปรากฎหนา้ต่างดงัรูปด่านล่าง 
 

 
ภาพที ่2.37 

 
       2. จากรูปมีการก าหนดค่าต่างๆมากมาย  

- ช่อง Name คือการก าหนดช่ือของช้ินงาน 

- ช่อง Preset คือ ชนิดของงานต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้ห้แลว้ มีให้เลือกมากมาย เช่น 
Web , Photo ,U.S.paper , international paper 

- ช่อง size จะสัมพนัธ์กบัช่อง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนิด เช่น ค่า Preset 
เป็น International paper ช่อง Size ก็จะมีตวัเลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอ่ืนๆ 

- ช่อง width คือขนาดความกวา้งของช้ินงาน หากตอ้งการก าหนดเอง มีหน่วนให้
เลือก 7 ชนิด 

- ช่อง Hight คือขนาดความสูงของช้ินงาน  

- ช่อง Resolution คือ ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelต่อน้ิว และ Pixel ต่อ
เซนติเมตร 

- ช่อง Color mode คือชนิดของพื้นท่ีสีในการท างาน มีให้เลือกหลากหลาย เช่น 
RGB , CMYK และมีค่าความละเอียดใหเ้ลือกเป็น bit 

- ช่อง Background Contents คือเลือกชนิดของ พื้นหลงังาน มี 3 แบบ คือ แบบขาว 
แบบสี และแบบโปร่งใส 

http://4.bp.blogspot.com/-uCDcEcGAji4/U3h9xZRcZcI/AAAAAAAAAWA/s7I9CcGBg00/s1600/111.PNG
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เม่ือท าการก าหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิปปุ่ม OK เพื่อท าการเปิดพื้นท่ีการ
ท างานดงัตวัอยา่งภาพ เปิดพื้นท่ีงานขนาด A4 พื้นหลงั สีขาว 
 

 
ภาพที ่2.38 

       
 
 
 
 
 
11. การน าภาพเข้าใช้งาน 

หากเรามีภาพท่ีตอ้งการเปิดเขา้ใชง้านในโปรแกรม ในท าการ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
ไปท่ี File > open เลือก Floder ท่ีมีรูปท่ีเราตอ้งการ เลือกรูปนั้นแลว้กด Open 

 
ภาพที ่2.39 

     จะไดรู้ปมาปรากฎอยูท่ี่ Stage หรือพื้นท่ีการท างานดงัรูป ตามตวัอยา่งดา้นล่าง ใชรู้ปดอกบวั 
 

http://1.bp.blogspot.com/-kG9UPFEUJxg/U3iEGlcoWfI/AAAAAAAAAWM/KLRjYYUmSPs/s1600/222.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-C6aMDzej8ak/U3iFN9CykEI/AAAAAAAAAWU/zygDzRP53gc/s1600/333.PNG
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ภาพที ่2.40 

 
12. การบันทกึงาน 

สมมุติวา่ เราไดแ้ต่งรูป พระทราย ดงัตวัอยา่งภาพดา้นล่าง เสร็จเรียบร้อยแลว้ เราตอ้งการ
บนัทึกการท างาน ท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 
ภาพที ่2.41 

 
- ไปท่ี File > Save as จะปรากฎหนา้ต่างดงัรูปดา้นล่าง 
- ช่อง File name คือใหเ้ราตั้งช่ืองาน 

- ช่อง Format คือ การบนัทึกไฟลง์านประเภทต่างๆ เช่น PSD , JPEG , TIFF และอ่ืนๆ  

- เม่ือเลือกเสร็จเรียบร้อยแลว้ กด Save ก็จะท าการบนัทึกส าเร็จ 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-kHk57CPC37U/U3iFm-nFYkI/AAAAAAAAAWc/Ffs0t_m-s_0/s1600/444.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-y3Cf1eRGRQc/U3iGbD_W_lI/AAAAAAAAAWk/NSqilI-Bgqk/s1600/555.PNG
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ภาพที ่2.42 
 
 
 
2.2.7 InDesign 

InDesign โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการออกแบบและ สร้างสรรคงานโดยเฉพาะด้านส่ือ
ส่ิงพิมพง์านออกแบบเอกสาร ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ให้ ความถูกตอ้ง
แม่นย  า สามารถควบคุมคุณภาพของงานและมีเคร่ืองมือพร้อมส าหรับตกแต่งในรองรับการใชฟ้อนต ์
ภาษาไทย ซึ่งเวอร์ชัน่ในปัจจุบนัสามารถผสมผสานกบั ซอฟตแ์วร์กราฟิกอ่ืนๆ ของ Adobe ไดผู้ใ้ช้
ควรจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator ดว้ยเพราะขั้นตอนการท างานตอ้งมีการ
เตรียมรูปภาพจาก Photoshop และ illustrator 

 

http://4.bp.blogspot.com/-djJc5O5W9TA/U3iG-0uJQ6I/AAAAAAAAAWs/nWb23AzW0a8/s1600/666.PNG
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ภาพที ่2.43 หน้าจอของโปรแกรม InDesign 
 

โปรแกรม InDesign แบ่งส่วนประกอบตามการท างานออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. แถบค าสั่ง (Menu bar)  
2. กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox)  
3. แถบการตั้งค่า (Option bar)  
4. พาเนลควบคุม (Panel)  
5. พื้นท่ีการท างาน (Art board) 

 

 

ภาพที ่2.44 แถบค าส่ัง (Menu bar) 
 

ส่วนดา้นบนสุดของโปรแกรม InDesign จะเป็นแถบรวมค าสั่งหลกัของโปรแกรมหรือท่ี
เรียกว่า Menu bar ซึ่งลักษณะการท างานก็จะคล้ายๆ กับ Menu bar ของโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น 
Photoshop, Illustrator เป็นต้น เม่ือคลิกท่ีหัวขัอท่ีต้องการจะมี Dropdown Menu เปิดแสดงค าสั่ง
ยอ่ยข้นึมาใหเ้ลือกใชง้าน 

กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox) 
  เป็นส่วนท่ีเก็บรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้าง ปรับเปล่ียน โดยแบงออกเป็น 6 กลุ่ม
เคร่ืองมือ 
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ภาพที ่2.45 กลุ่มค าส่ัง Selection tools 
 

 

ภาพที ่2.46 กลุ่มค าส่ัง Drawing and Type tools 
 
 

 

ภาพที ่2.47 กลุ่มค าส่ังพเิศษ Transform 
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ภาพที ่2.48 กลุ่มค าส่ัง เกีย่วกับการดูภาพ และปรับมุมมอง 

 

ภาพที ่2.49 กลุ่มค าส่ัง ในการเลอืกสีและเส้นขอบ 
 
 

 

ภาพที ่2.50 กลุ่มค าส่ัง เกีย่วกับการแสดงหน้าจอ 
 
คุณสมบัติของเคร่ืองมือแต่ละช้ิน 

 

 
ภาพที ่2.51 Selection ส าหรับคลกิเลอืกวตัถุ 

 

 
ภาพที ่2.52 Direct Selection ส าหรับคลกิเลอืกท างานกบัจุดบนเส้น Path 
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ภาพที ่2.53 Pen ส าหรับวาดเส้น Path 

 

 
ภาพที ่2.54 Type ส าหรับสร้างตวอกัษร 

 

 
ภาพที ่2.55 Pencil ส าหรับวาดเส้น 

 
ภาพที ่2.56 Line ส าหรับวาดเส้น Path 

 

 
ภาพที ่2.57 Rectangle Frame ส าหรับสร้างเฟรมเพือ่ใส่ตัวอกัษร 

 

 
ภาพที ่2.58 Rectangle ส าหรับวาดภาพสีเหลีย่ม 

 

 
ภาพที ่2.59 Rotate ส าหรับหมุนวตัถุ 

 

 
ภาพที ่2.60 Scale ส าหรับย่อขยายวตัถุ 
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ภาพที ่2.61 Transform ส าหรับย้ายต าแหน่ง ปรับขนาดวตัถุ 
 

 
ภาพที ่2.62 Gradient ส าหรับไล่น า้หนักของสี 

 

 
ภาพที ่2.63 Note ส าหรับบันทกึการท างาน 

 

 
ภาพที ่2.64 Eyedropper ส าหรับดูดค่าสี 

 

 
ภาพที ่2.65 Hand ส าหรับลากย้ายต าแหน่ง 

 

 
ภาพที ่2.66 Zoom เคร่ืองมือส าหรับย่อขยายมุมมองของการท างาน 

 
2.2.8 ทฤษฎสีี 

สี (COLOUR) หมายถึง ลกัษณะกระทบต่อสายตาใหเ้ห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวทิยา คือมีอ านาจ
ใหเ้กิดความเขม้ของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได ้การท่ีไดเ้ห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึก
ไปยงัสมองท าให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเต้น เศร้า สีมี
ความหมายอยา่งมากเพราะศิลปินตอ้งการใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของศิลปะและ
สะทอ้นความประทบัใจนั้นให้บงัเกิดแก่ผูดู้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่างๆ อยูต่ลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ี
อยูร่อบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนัมากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชน์กบัตนเองและ 
ผูส้ร้างงานจิตรกรรมเพราะ เร่ืองราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลส าเร็จในงานมากข้ึน ถา้ไม่เขา้ใจเร่ืองสีดีพอสมควร ถา้ไดศึ้กษาเร่ือง
สีดีพอแลว้ งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่ 
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ค าจ ากดัความของสี  
1. แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษยส์ามารถรับสัมผสัได ้
2. แม่สีท่ีเป็นวตัถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบดว้ย แดง เหลือง น ้าเงิน 
3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 

คุณลกัษณะของสี 
สีแท ้(HUE) คือ สีท่ียงัไม่ถูกสีอ่ืนเขา้ผสม เป็นลกัษณะของสีแทท่ี้มีความสะอาดสดใส เช่น 
แดง เหลือง น ้าเงิน 
สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใชเ้รียกสีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพ ู
สีแก่ (SHADE) ใชเ้รียกสีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีด า เช่น สีน ้าตาล 

ประวตัิความเป็นมาของสี  
มนุษยเ์ร่ิมมีการใช้สีตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ มีทั้งการเขียนสีลงบนผนงัถ ้ า ผนงัหิน 

บนพื้นผิวเคร่ืองป้ันดินเผา และท่ีอ่ืนๆภาพเขียนสีบนผนังถ ้ า(ROCK PAINTING) เร่ิม ท าตั้ งแต่
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยคนก่อนสมยัประวติัศาสตร์ในสมยัหินเก่าตอนปลาย 
ภาพเขียนสีท่ีมีช่ือเสียงในยคุน้ีพบท่ีประเทศฝร่ังเศษและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากร
ไดส้ ารวจพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวติัศาสตร์บนผนงัถ ้า และ เพิงหินในท่ีต่างๆ จะมีอายุระหวา่ง 
1500-4000 ปี เป็นสมยัหินใหม่และยุคโลหะไดค้น้พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 คร้ังแรกพบบนผนงัถ ้ าใน
อ่าวพงังา ต่อมาก็คน้พบอีกซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไป เช่น จงัหวดักาญจนบุรี อุทยัธานี เป็นตน้สีท่ีเขียนบนผนงั
ถ ้าส่วนใหญ่เป็นสีแดง นอกนั้นจะมีสีส้ม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน ้าตาล และสีด าสีบนเคร่ืองป้ันดินเผา 
ไดค้น้พบการเขียนลายคร้ังแรกท่ีบา้นเชียงจงัหวดัอุดรธานีเม่ือปี พ.ศ.2510 สีท่ีเขียนเป็นสีแดงเป็น
รูปลายกา้นขดจิตกรรมฝาผนงัตามวดัต่างๆสมยัสุโขทยัและอยุธยามีหลกัฐานว่า ใช้สีในการเขียน
ภาพหลายสี แต่ก็อยู่ในวงจ ากดัเพียง 4 สี คือ สีด า สีขาว สีดินแดง และสีเหลืองในสมยัโบราณนั้น 
ช่างเขียนจะเอาวตัถุต่างๆในธรรมชาติมาใชเ้ป็นสีส าหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใชท้  าสีขาว 
สีด าก็เอามาจากเขม่าไฟ หรือจากตวัหมึกจีน เป็นชาติแรกท่ีพยายามคน้ควา้เร่ืองสีธรรมชาติได้
มากกวา่ชาติอ่ืนๆ คือ ใชหิ้นน ามาบดเป็นสีต่างๆ สีเหลืองน ามาจากยางไม ้รงหรือรงทอง สีครามก็
น ามาจากตน้ไมส่้วนใหญ่แลว้การคน้ควา้เร่ืองสีก็เพื่อท่ีจะน ามาใช้ ยอ้มผา้ต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพ
เพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว คือ สีด าโดยใชห้มึกจีนเขียน 

สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. สีธรรมชาติ 
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2. สีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
สีธรรมชาติ เป็นสีท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์สีของทอ้งฟ้ายามเชา้ เยน็ สี

ของรุ้งกินน ้ า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ้ตน้ไม ้พื้นดิน ทอ้งฟ้า น ้ า
ทะเล 

สีทีม่นุษย์สร้างขึน้ หรือไดส้ังเคราะห์ข้ึน เช่น สีวทิยาศาสตร์ มนุษยไ์ดท้ดลองจากแสงต่างๆ 
เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกนั น ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการละคร การจดัฉาก
เวที โทรทศัน์ การตกแต่งสถานท่ี 

แม่สี (PRIMARIES)  
สีต่างๆนั้นมีอยูม่ากมายแหล่งก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกท่ีมีต่อสีของ

มนุษยแ์ต่ละกลุ่มยอ่มไม่เหมือนกนั สีต่างๆท่ีปรากฎนั้นยอ่มเกิดข้ึนจากแม่สีในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ตามชนิดและประเภทของสีนั้น  

แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแลว้ท าให้เกิดสีใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากสีเดิม แม่สี มี
อยู ่ 2 ชนิด คือ 

1.  แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สี
เหลือง และสีน ้ าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลังงานชนิดเดียวท่ีมีสีคุณสมบติัของแสง
สามารถน ามาใช ้ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสีในการแสดงต่างๆ เป็นตน้ 

2. แม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีท่ีไดม้าจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการทาง
เคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน ้ าเงิน แม่สีวตัถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง 
ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรมฯลฯ แม่สีวตัถุธาตุ เม่ือน ามาผสมกนัตามหลกัเกณฑ์ จะท าให้
เกิด วงจรสี ซ่ึงเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมกนัของแม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีหลกัท่ีใชง้านกนัทัว่ไป 
ในวงจรสี จะแสดงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

วงจรสี   ( Colour Circle)  
สีขั้นที ่1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน 
สีขั้ นที่  2 คือ สีท่ี เกิดจากสีขั้ นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จะท าให ้

เกิดสีใหม่ 3 สี ไดแ้ก่สีแดง ผสม สีเหลือง ไดสี้ส้ม สีแดง ผสม สีน ้าเงิน ไดสี้ม่วง สีเหลือง ผสม สีน ้า
เงิน ไดสี้เขียว 

สีขั้นที่ 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกับสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากัน จะได้สีอ่ืน ๆ 
อีก 6  สี คือ 

สีแดง ผสม สีส้ม ไดสี้ ส้มแดง 
สีแดง ผสม สีม่วง ไดสี้ม่วงแดง 
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สีเหลือง ผสม สีเขียว ไดสี้เขียวเหลือง 
สีน ้าเงิน ผสม สีเขียว ไดสี้เขียวน ้าเงิน 
สีน ้าเงิน ผสม สีม่วง ไดสี้ม่วงน ้าเงิน 
สีเหลือง ผสม สีส้ม ไดสี้ส้มเหลือง 

วรรณะของสี ีคือสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และ สีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี สี
ม่วงกบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ 

สีตรงข้าม หรือสีตดักนั หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีท่ีมีค่าความเขม้ของสี ตดักนัอย่างรุนแรง 
ในทางปฏิบติัไม่นิยมน ามาใชร่้วมกนั เพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าท่ีควร การน าสีตรงขา้มกนั
มาใชร่้วมกนั อาจกระท าไดด้งัน้ี 

1. มีพื้นท่ีของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอ้ย 
2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี 
3. ผสมสีตรงขา้มลงไปในสีทั้งสองสี 
สีกลาง คือ สีท่ีเขา้ไดก้บัสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน ้าตาล กบั สีเทา สีน ้าตาล เกิด

จากสีตรงขา้มกนัในวงจรสีผสมกนั ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั สีน ้าตาลมีคุณสมบติัส าคญั คือ ใชผ้สมกบั
สีอ่ืนแลว้จะท าใหสี้นั้น ๆ เขม้ข้ึนโดยไม่เปล่ียนแปลงค่าสี ถา้ผสมมากๆ เขา้ก็จะกลายเป็นสีน ้าตาล 

 

แม่สีวตัถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES)  
แม่สีวตัถุธาตุนั้นหมายถึง “วตัถุท่ีมีสีอยู่ในตวั” สามาน ามาระบาย ทา ยอ้ม และผสมได้

เพราะมีเน้ือสีและสีเหมือนตวัเอง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดข้ึนมาอีก
มากมาย ดว้ยการผสมของแม่สีซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 สีคือ 

1. น ้าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
2. แดง (CRIMSON LEKE) 
3. เหลือง (GAMBOGE TINT) 

สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน ้ าเงินกับสี
เหลืองซ่ึงต่างผสมกนัในตวัแลว้กลายเป็นสีเขียว อนัเป็นคู่สีของสีแดง 

สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะทอ้นรังสีของสีเหลืองออกมาแลว้ดึงดูดเอาสีแดงกบั
สีน ้าเงินซ่ึงผสมกนั ในตวัแลว้กลายเป็นสีม่วง อนัเป็นคู่สีของสีเหลือง 

สีน ้ าเงิน (PRESSION BLUE) สะท้อนรังสีของสีน ้ าเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกบัสี
เหลืองเขา้มาแลว้ผสมกนัก็จะกลายเป็นสีส้ม ซ่ึงเป็นคู่สีของสีน ้าเงิน 
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ระบบสี  RGB 
              ระบบสี RGB เป็นระบบสีของแสง ซ่ึงเกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม จะเกิด
แถบสีท่ีเรียกวา่ สีรุ้ง (Spectrum) ซ่ึงแยกสีตามท่ีสายตามองเห็นได ้7 สี คือ แดง แสด เหลือง เขียว น ้า
เงิน คราม ม่วง ซ่ึงเป็นพลงังานอยู่ในรูปของรังสี ท่ีมีช่วงคล่ืนท่ีสายตา สามารถมองเห็นได ้แสงสี
ม่วงมีความถ่ีคล่ืนสูงท่ีสุด คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกว่าแสงสีม่วง เรียกว่า อุลตราไวโอเลต (Ultra 
Violet) และคล่ืนแสงสีแดง มีความถ่ีคล่ืนต ่าท่ีสุด คล่ืนแสงท่ีต ่ากว่าแสงสีแดงเรียกว่า อินฟราเรด 
(InfraRed) คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกวา่สีม่วง และต ่ากว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษยไ์ม่สามารถรับ
ได ้และเม่ือศึกษาดูแลว้แสงสีทั้งหมดเกิดจากแสงสี 3 สี คือสีแดง (Red) สีน ้ าเงิน (Blue) และสีเขียว 
(Green) ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง เม่ือน ามาฉายรวมกนัจะท าให้เกิดสีใหม่ อีก 3 สี คือสีแดงมา
เจนตา้ สีฟ้าไซแอนและสีเหลือง และถา้ฉายแสงสีทั้งหมดรวมกนัจะไดแ้สงสีขาว จากคุณสมบติัของ
แสงน้ีเราไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ทัว่ไป ในการฉายภาพยนตร์ การบนัทึกภาพวิดีโอ ภาพโทรทศัน์ การ
สร้างภาพเพื่อการน าเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจดัแสงสีในการแสดง เป็นตน้ 
 
 

วรรณะของสี 
วรรณะของสี  คือสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่ง

ท่ี สีม่วงกบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ 
1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบดว้ยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วง

แดงและสีม่วง สีในวรรณะร้อนน้ีจะไม่ใช่สีสดๆ ดงัท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติ
ยอ่มมีสีแตกต่างไปกวา่สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้หากวา่สีใด ค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีส้ม 
เช่น สีน ้าตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน 

2.วรรณะสีเยน็ (COOL TONE) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้าเงิน สี
น ้ าเงิน สีม่วงน ้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืนๆ ถา้หนกัไปทางสีน ้ าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็น
ดงัเช่น สีเทา สีด า สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสังเกตไดว้า่สีเหลืองและสีม่วงอยูท่ ั้งวรรณะร้อนและวรรณะ
เยน็ ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ใหค้วามรูสึกร้อนและถา้ อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ใหค้วามรู้สึกเยน็
ไปดว้ย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีไดท้ั้งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ 
 
สีเพิม่น า้หนักขึน้ด้วยการใช้สีด าผสม ( shade) 
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วรรณะสีร้อน                                    วรรณะสีเยน็ 
 
เหลือง ม่วง 
 
เหลืองส้ม       ม่วงน ้าเงิน 
ส้ม น ้าเงิน 
 
แดงส้ม น ้าเงินเขียว 
 
แดง เขียว 
 
ม่วงแดง เขียวเหลือง 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงความหมายของสี 
 
สี ช่ือสี ความหมาย-อารมณ์ 
 
 Yellow-Green การเจบ็ป่วย – ความอิจฉา – ข้ีขลาด – การแตกแยก 
 Yellow ความสุข – พลงังาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ – การสร้าสรรค ์
 White  ความบริสุทธ์ิ – ความดี – ความดีพร้อม – ความเงียบสงบ – ความยติุธรรม 
 Red  พลงั – อนัตราย – สงคราม – อ านาจ 
 Purple ความหยัง่รู้ – ความทะเยอทะยาน – ความกา้วหนา้ – คามสง่างาม  
 Pink  เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ 

     Orange ก าลงั – ความมีโชค – พลงัชีวติ – การใหก้ าลงัใจ – ความสุข 
 Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด 
 Light Red ความรู้สึกดีใจ – เร่ืองทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก 
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 Light Purple เร่ืองรักใคร่ – ความสงบ – 
 Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ 
 Light Blue การหยัง่รู้ – โอกาส – ความเขา้ใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน 
 Green  ความอุดมสมบูรณ์ – การเติบโต – การกลบัมาของมิตรภาพ 
 Gold  สติปัญญา – ความร ่ ารวย – ความสวา่ง – ความส าเร็จ – โชคลาภ 
 Dark Yellow การตกัเตือน – การเจบ็ป่วย – ความเส่ือม – ความอิจฉา 
 Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกลา้หาญ – ก าลงัใจ 
 Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอนัแรงกลา้ – ความหรูหรา 
 Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา 
 Dark Blue ความจริง – สัจธรรม – อ านาจ – ความรู้ – ความซ่ือสัตย ์– การป้องกนั 
 Brown  ความอดทน – ความมัน่คง 
 Blue  สุขภาพ – ความเช่ือถือ – ไหวพริบ – จงรักภกัดี – ความเล่ือมใส  
 Black  ความลึกลบั – ความตาย – อ านาจ – พลงั – ความแรง – ส่ิงชัว่ร้าย  
 Aqua  การป้องกนั – สุขภาพ 

 
 
 
2.9 การจัดองค์ประกอบ (Composition) 

1. ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากนัหรือเท่าเทียมกนัทั้งสองขา้ง แบ่งออกเป็น 
สมดุลแบบทั้ง 

2 ข้างเหมือนกนั (Symmetrical balance) ทั้งซา้ยขวาเหมือนกนั การสมดุลแบบน้ีจะท าให้ดู
มัน่คงหนกัแน่น ยติุธรรม เช่น งานราชการ ใบวฒิุบตัรประกาศณียบตัร การถ่ายรูปติดบตัรเป็นตน้ 
สมดุลแบบ 2 ขา้งไม่เหมือนกนั (Asymmetrical balance) ดา้นซา้ยและขวาจะไม่เหมือนกนั แต่มองดู
แลว้เท่ากนัดว้ยน ้ าหนกัทางสายตา เช่น สมดุลดว้ยน ้ าหนกัและขนาดของรูปทรง ดว้ยจุดสนใจ ดว้ย
จ านวนดว้ยความแตกต่างของรายละเอียด ดว้ยค่าความเขม้-จางของสี เป็นตน้ 

3. การเน้นให้เกิดจุดเด่น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบดว้ยจุดส าคญัหรือส่วน
ประธานในภาพ จุดรองลงมาหรือส่วนรองประธาน ส่วนประกอบหรือพวกรายละเอียดปลีกย่อย 
ต่างๆ 
หลกัและวธีิในการใชก้ารเนน้ 

- เนน้ดว้ยการใชห้ลกัเร่ือง Contrast 
- เนน้ดว้ยการประดบั 
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- เนน้ดว้ยการจดักลุ่มในส่วนท่ีตอ้งการเนน้ 
- เนน้ดว้ยการใชสี้ 
- เนน้ดว้ยขนาด 
- เนน้ดว้ยการท าจุดรวมสายตา 
4. เอกภาพ (Unity) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยท่ีองค์ประกอบ

ภายในตอ้งกลมกลืนกนัมี 2 แบบคือ 
เอกภาพแบบหยดุน่ิง (Static unity) โดยใชรู้ปทรงเรขาคณิตท าใหเ้กิดลกัษณะหนกัแน่น 
เอกภาพแบบเคล่ือนไหว (Dynamic unity) ใช้รูปทรงหรือรูปร่างแบบธรรมชาติท าให้เคล่ือนไหว
สนุกสนาน 

5. ความกลมกลนื (Harmony) การจดัองคป์ระกอบท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ย ๆ กนัมาจดัภาพ
ท าใหเ้กิดความนุ่มนวลกลมกลืนกนัมี 3 แบบ คือ 

5.1 กลมกลืนในดา้นประโยชน์ใชส้อย คือ ท าใหเ้ป็นชุดเดียวกนั 
5.2 กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ & โลโก ้
5.3 กลมกลืนในองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 
- กลมกลืนดว้ยเส้น-ทิศทาง 
- กลมกลืนดว้ยรูปทรง-รูปร่าง 
- กลมกลืนดว้ยวสัดุ -พื้นผวิ 
- กลมกลืนดว้ยสี มกัใชโ้ทรสีท่ีใกลก้นั 
- กลมกลืนดว้ยขนาด-สัดส่วน 
- กลมกลืนดว้ยน ้าหนกั 

 
6. ความขัดแย้ง (Contrast) การจดัองคป์ระกอบให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจ

หรือใหเ้กิดความสนุกต่ืนเตน้ น่าสนใจ ลดความเรียบ น่าเบ่ือ ใหค้วามรู้สึกฝืนใจ ขดัใจ แต่ชวนมอง 
7. จังหวะ (Rhythm) จงัหวะเกิดจากการต่อเน่ืองกนัหรือซ ้ าซ้อนกนั จงัหวะท่ีดีท าให้ภาพดู

สนุก เปรียบไดก้บัเสียงเพลงอนัไพเราะ ในดา้นการออกแบบแบ่ง จงัหวะ เป็น 3 แบบ คือ 
7.1 จงัหวะแบบเหมือนกนัซ ้ าๆกนั เป็นการน าเอาองคป์ระกอบหรือรูปท่ีเหมือน ๆ กนั มาจดั

วางเรียงต่อกนั ท าให้ดูมีระเบียบ (Order) เป็นทางการ การออกแบบลายต่อเน่ือง เช่น ลายเหล็กดดั 
ลายกระเบ้ืองปูพื้นหรือผนงั ลายผา้ เป็นตน้ 

7.2 จงัหวะสลบักนัไปแบบคงท่ี เป็นการน าองค์ประกอบหรือรูปท่ีต่างกนัมาวางสลบักัน
อยา่งต่อเน่ือง เป็นชุด เป็นช่วง ใหค้วามรู้สึกเป็นระบบ สม ่าเสมอ ความแน่นอน 
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7.3 จงัหวะสลบักนัไปแบบไม่คงท่ี เป็นการน าองคป์ระกอบหรือรูปท่ีต่างกนัมาวางสลบักนั 
อยา่งอิสระ ทั้งขนาด ทิศทาง ระยะห่าง ใหค้วามรู้สึกสนุกสนาน 

7.4 จงัหวะจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็ก เป็นการน ารูปท่ีเหมือนกนั มาเรียงต่อกนั 
แต่มีขนาดต่างกนัโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็กอยา่งต่อ เน่ืองท าให้ภาพมีความลึก มี
มิติ 

8. ความง่าย (Simplicity) เป็นการจดัให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุง่ยากซบัซ้อนมีมโนทศัน์เดียว 
ลดการมีฉากหลงัหรือภาพประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่เก่ียวขอ้งออกไป เพราะการมีฉากหลงั
รกท าให้ภาพหลกัไม่เด่น นิยมใช้ในการถ่ายภาพท่ีปรับฉากหลงัให้เบลอ เป็นภาพเก่ียวกบัดอกไม ้
แมลง สัตว ์และบุคคลนางแบบ เป็นตน้ 

9. ความลกึ (Perspective) ใหภ้าพดูสมจริง คือ ภาพวตัถุใดอยูใ่กลจ้ะใหญ่ ถา้อยูไ่กลออกไป
จะมองเห็นเล็กลงตามล าดบั จนสุดสายตา ซ่ึงมีมุมมองหลกั ๆ อยู ่3 ลกัษณะ คือ วตัถุอยูสู่งกวา่ระดบั
ตา วตัถุอยูใ่นระดบัสายตา และวตัถุอยูต่  ่ากวา่ระดบัสายตา 
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ภาพที ่2.4 หัวข้องานวจัิย การออกแบบภาพจ าลองสินค้า (Packaging) หรือ Mocup เพื่อใช้ในการท า
ส่ือออนไลน์ 

บริษัท มอเรซ ครีเอทฟี 
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ภาพที ่2.5 หัวข้องานวจัิย การผลติแคตตาล๊อกเพือ่ประชาสัมพนัธ์สินค้าและบริการประจ าปี 2559 
ของ บริษัท ลนีเน่ บิวตี ้คอมบริเนช่ัน จ ากดั 
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ภาพที ่2.6 หัวข้องานวจัิย กระบวนการผลติสมุดแจ้งรายการสินค้าดิจิตอล ยนีส์ ดี อาร์ต 
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ภาพที ่2.7 หัวข้องานวจัิย การถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพือ่ประกอบสมุดแจ้งรายการสินค้า 
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ภาพที ่2.8 หัวข้องานวจัิย การออกแบบแอปพลเิคช่ัน 24Catalog บนอุปกรณ์สมาร์โฟน  
บริษัท ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปป้ิง 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั : บริษทั มอเรซ ครีเอทีฟ 

ท่ีอยู ่: อาคาร มอเรซ เลขท่ี 1 พุพทุธมนฑลสายสอง บางแค กทม 10160 

โทรศพัท ์: 099 2525 777, 02 454 1433  

ID Line : MEZCREATIVE 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั มอเรซ ครีเอทีฟ 

 

 

 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั มอเรซ ครีทีพ ( Morez Creative) ผูใ้หบ้ริการดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์และส่ือ
ส่ิงพิมพทุ์กประเภท เป็นการท่ีคิดและท าดว้ยใจ ออกแบบดว้ยใจ ใหแ้ก่ผูรั้บดว้ยใจ ส่ิงเหล่าจะ
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ นอกจากจะท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือจากภายนอก
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แลว้ ก็ยงัตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือจากภายใน ทั้งความน่าเช่ือถือ ความเป็นหน่ึงเดียวกนัขององคก์ร 
และความเอาใจใส่แก่บุคคลากรภายในองคก์รดว้ย 

มอเรซเห็นความส าคญัของ 2 จุดน้ีเป็นอยา่งยิง่ จึงก่อให้เกิดเป็น มอเรซ ในปัจจุบนั เรา
บริการทั้งดา้น การออกแบบ การผลิต การส่งถึงมือลูกคา้และความประทบัใจของผูรั้บ ท าให้
หน่วยงานต่างๆไวว้างใจมอเรซเห็นไดจ้ากผลิตภณัฑท่ี์เคยไดผ้ลิตมา มอเรซกา้วหนา้เติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ตอ้งขอบคุณทุกองคก์รและหน่วยงานท่ีไวว้างใจ เราจะพฒันาสินคา้และรักษามาตรฐาน
ของเราไว ้

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.2 การจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

ช่ือ– นามสกลุ :      นางสาว อจัฉรา ปะวะสี 

ต าแหน่งงาน   :      graphic design 

บริษทัมอเรซ ครีเอทีฟ 

กราฟิกดีไซน ์ ฝ่ายโปรดกัชัน่ ฝ่ายผลิต 

ผูจ้ดัการ 

นาย อนสุร ดิษเจริญ 
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ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

• ออกแบบ graphic design ต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• คียข์อ้มูล 

นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

ช่ือ– นามสกลุ :      อจัฉรา ปะวะสี 

ต าแหน่งงาน   :      graphic design 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ– นามสกลุ  :      นางสาว อารีวรรณ เสือด า 

ต าแหน่ง :      Graphic design 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 

 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ประชุมวางแผนภายในร่วมกบัพี่เล้ียงสหกิจศึกษา  

3.7.2 รวบรวมขอ้มูลและแนวความคิดร่วมกบัพี่เล้ียงท่ีปรึกษา  

3.7.3 น าขอบเขตงานท่ีไดรั้บมาออกแบบ  

3.7.4 ออกแบบช้ินงานดว้ย Wix.com ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้ 

3.7.5 เม่ือออกแบบเสร็จจึงส่งมอบงานใหก้บัพี่เล้ียงเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย  

3.7.6 น างานกลบัมาแกไ้ขตามค าแนะน าของพี่เล่ียง  

3.7.7 ปฏิบติังานตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 
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ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน การ การสร้างภาพจ าลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
บริษทั มอเรซ ครีเอทฟี 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1.วางแผนการด าเนินโครงงาน     
2.รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด     
3.ออกแบบโครงงาน     
4.จดัท าโครงงาน     
5.ตรวจสอบโครงงาน     
6.จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 

 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม adobe illustrator CS6 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

4. โปรแกรม Microsoft Word 2010 



 
 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงาน  
มีการวางแผนการด าเนินงานโดยสรุปขอ้มูลขอบเขตและความตอ้งการของช้ินงานนั้นๆ 

และรับงานจากพี่เล้ียงท่ีปรึกษามาด าเนินการต่อไป เม่ืองานเสร็จจึงส่งงานให้กบัพี่เล้ียงท่ีปรึกษา
ตรวจเช็คความเรียบร้อยแลว้หากมีขอบกพร่องในช้ินงาน นกัศึกษาจะน ากลบัมาแกไ้ขแ้ละส่งใหก้บั
พี่เล้ียงท่ีปรึกษาอีกคร้ังจนกวา่จะเป็นท่ีพึงพอใจ 

 
 
 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

วางแผน

ออกแบบงาน

ด าเนินงาน

ส่งงาน

ผา่น

ไม่ผา่น



54 
 

 

4.2 ขั้นตอนการออกแบบและด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที ่1 คิดหวัขอ้การออกแบบภาพจ าลองสินคา้ (Packaging) หรือ Mocup เพื่อ
ใชใ้นการท าส่ือออนไลน ์

 
  ขั้นตอนที ่ 2 เขา้โปรแกรม Photosshop  

 
 

  

ขั้นตอนที ่3 น ามอกอพัมาจดัวางหรือไอคดัตามขนาดแพค็เกจท่ีจะท า 
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ขั้นตอนที ่4  น าแพค็เกจมาจดัวางใหค้รบทุกส่วน และดูขนาดของทุกช้ินส่วน 

 

ภาพท่ี 4.5 การเพิ่มตวัแพค็เกจและรายละเอียดมอกอพั 

ขั้นตอนที ่5 ใช ้Ctrt+c 

 

ภาพท่ี 4.6 การแต่งสีและเงา 
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ขั้นตอนที ่6 Save for web 

 

 

ภาพท่ี 4.7 น าภาพท่ีไดคตัมา Save จดัเก็บไว ้
ขั้นตอนที ่7 น ามอกอพัท่ีท าเสร็จแลว้ ส่งใหลู้กคา้ หรือก็เก็บเพื่อเป็นตวัอยา่งในการท าภาพจ าลอง  
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`ตัวอย่างผลงาน มอกอพัทั้งหมด 

 

รูปท่ี 4.8 HYDRATNG ROSE 

   

รูปท่ี 4.9 God mami 
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รูปท่ี 4.10 DERICH 

 

   
 

รูปท่ี 4.11 healthy cookies 
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รูปท่ี 4.12 PACHA 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 Lady mousse 
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รูปท่ี 4.14 Organic Baby 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 Haad Cuara 
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รูปท่ี 4.16 CALISTA COSME 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 PMERVES 
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รูปท่ี4.18 MEZAY 
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รูปท่ี 4.19 Aura 

 

                                  

รูปท่ี 4.20 Nuntakar Skncare 
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รูปท่ี 4.21 delicate 

 

 

 

                                            

                                             

รูปท่ี 4.22 CALISTA COSME 
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รูปท่ี 4.23 G’ORY 

 

 

 

รูปท่ี 4.24 FINALE 
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รูปท่ี 4.25 FINALE 

                        

 

 

 

รูปท่ี 4.26 FOR MEN FRAGRANCE SHOWER GER 



67 
 

 

 

รูปท่ี 4.27 CHARCOAL FACIAL FOAM 

 

               

                   

 

 

รูปท่ี 4.28 Crackling loion 
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รูปท่ี 4.29 Bright Expert Ulimale Whilening Booster Serum 
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รูปท่ี 4.30 C Starfish Serum  

          

 

         



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและประชาสัมพนัธ์ใหก้บับริษทัและเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้รายใหม่ ใหก้บั
บริษทั เพื่อน าความรู้และทกัษะการเรียนรู้ในระบบการปฏิบติังานจริงของ บริษทั มอเรซ ครี
เทีฟ โดยท่ี "การออกแบบภาพจ าลองสินคา้ (Packaging) หรือ Mocup เพื่อใชใ้นการท าส่ือ
ออนไลน์ 

1. มอเรซ ครีเอทีฟ " ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อสร้างบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถส่ือสาร และสร้าง
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยใชค้วามรู้แขนงศิลปะเขา้มาสร้างคุณ ลกัษณะ เช่น มีเอกลกัษณ์
ลกัษณะพิเศษท่ีดึงดูดและสร้างการจดจ า ตลอดจนเขา้ถึงความหมายและคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์ 

  

 5.1.1 ปัญหาและอุปสรรค  
- ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบโปรแกรมและเคร่ืองใน

การใชง้านเป็นเวลา      พอสมควร  
5.1.2 ขอ้เสนอแนะ  

- หาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับตวัแพ็คเกจและใช้ความคิดในการออกแบบและ
ศึกษารายงานผูท่ี้เคยใชโ้ปรแกรมท่ีจะท าควบคู่ไปดว้ย 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดไ้ปฝึกงานท่ี บริษทั มอเรซ ครีเอทีฟ ท าให้ไดรั้บ

ประสบการณ์จากทางบริษทัเป็นอย่างมากเน่ืองจากพี่เล่ียงมีความเป็นกันเองท าให้งานท่ีได้รับ
มอบหมายผา่นไปไดด้ว้ยดีสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณพี่เล้ียง บริษทั มอเรซ ครีเอทีฟ มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
-  ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานจริง  
-   แกปั้ญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริง 
-   ฝึกการปรับตวัในเขา้กบัส่วนรวม (Teamwork) 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
-   ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งท า 
-   พบปัญหาขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
-   การส่ือสารกบัพี่เล้ียงไม่ตรงกนั 
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5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

-   ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ  
-   ไม่สร้างความเดือดร้อนและปัญหาในสถานท่ีประกอบการ  
-   รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
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ภาคผนวก  

 ภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

รูปท่ี ก.2 ถ่ายรูปสินคา้เพื่อน าไปท าภาพจ าลอง หรือ ( Mocup) 
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รูปท่ี ก.4 ถ่ายรูปสินคา้เพื่อน าไปท าภาพจ าลอง หรือ ( Mocup) 
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คณะ   :  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขาวชิา  :  แอนิเมชัน่และส่ือการสร้างสรรค ์
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