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เพื่ อ สร้ า งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ ห้มี ค วามสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด โดยใช้ซ อฟแวร์ ต่ า งๆ ช่ ว ยในการออกแบบดัง นี้
โปรแกรม Adobe illustrator CS6 และ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประกอบกับการสร้างงาน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
ปั จจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์ คือ เป็ นวัสดุ ที่มุ่งเสนอรำยละเอียดของสิ นค้ำ กำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ต้อ งอำศัย เทคนิ ค ควำมช ำนำญ ด้ำ นประสบกำรณ์ แ ละควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ที่ เ ป็ นเลิ ศ ส ำหรั บ
ออกแบบ กำรผลิ ต บรรจุ ภณ
ั ฑ์ใ ห้มี ค วำมเหมำะสมกับ สิ นค้ำ โดยผลิ ตขึ้ นมำเพื่ อ คุ ้มครองสิ นค้ำ
ห่อหุ ม้ สิ นค้ำ ตลอดจนสำหรับประโยชน์ใช้สอย เช่น ควำมสะดวกสบำยในกำรหิ้ว พกพำหรื อกำรใช้
ซึ่ งมักจะมีภำพ สิ นค้ำและคำบรรยำยประกอบ โดยกำรจัดแบ่งประเภทสิ นค้ำ เพรำะ สิ่ งที่ห่อหุ ้ม
หรื อตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งภำชนะที่ใช้ในกำรขนส่ งผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกแหล่งผูผ้ ลิตไปให้ยงั แหล่ง
ผูบ้ ริ โภค หรื อแหล่งที่ใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นคือกำรป้ องกันและรักษำผลิตภัณฑ์ ให้คง
สภำพตลอด ให้ปลอดภัย และรักษำคุณภำพให้ได้มำกที่สุด ดังนั้น กำรจัดทำภำพบรรจุภณั ฑ์ตวั อย่ำง
บรรจุภณั ฑ์ข้ ึนมำเพื่อควำมสะดวกแก่ลูกค้ำและทำงบริ ษทั จึงจำเป็ นต้องใส่ ใจในเรื่ องคุณภำพให้มำก
ที่ สุด งำนพิมพ์เป็ นงำนพิมพ์ที่ตอ้ งมี ควำมละเอี ยดเป็ นอย่ำงมำก เพรำะที่ ดีมีคุณภำพจะช่ วยสร้ ำง
ควำมน่ำเชื่ อถือให้กบั สิ นค้ำ และกำรบริ กำรของบริ ษทั นั้นๆ อีกทั้งทำให้สินค้ำและกำรบริ กำรนั้นมี
ควำมโดดเด่นและน่ำสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วยปั จจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรำยละเอียดของ
สิ นค้ำและบริ กำร ซึ่ งมักจะมีภำพ สิ นค้ำและคำบรรยำยประกอบ โดยกำรจัดแบ่งประเภทสิ นค้ำและ
กำรบริ กำรออกเป็ นหมวดหมู่จะช่ วย อำนวยควำมสะดวกจัดทำบรรจุภณ
ั ฑ์จึงจำเป็ นต้องใส่ ใ จใน
เรื่ องคุ ณภำพให้มำกที่สุด งำนพิมพ์เป็ นงำนพิมพ์ที่ตอ้ งมี ควำมละเอียดเป็ นอย่ำงมำก เพรำะบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดีมีคุณภำพจะช่วยสร้ำง ควำมน่ำเชื่อถือให้กบั สิ นค้ำ และกำรบริ กำรของบริ ษทั นั้นๆ อีกทั้งทำ
ให้สินค้ำและกำรบริ กำรนั้นมีควำมโดดเด่นและน่ำสนใจยิง่ ขึ้นอีกด้วย
ปั จจุบนั ช่องทำงกำรตลำดมีมำกมำยจนบำงครั้งก็เลือกกันไม่ถูกว่ำสุ ดท้ำยแล้ว กำรตลำดที่ดี
ที่สุดของธุ รกิจตัวเองนั้นควรอยูท่ ี่ไหน บำงคนมีงบประชำสัมพันธ์มำกก็อำจทุ่มทุนจ้ำงบริ ษทั เอเยน
ซี่ หรื อถ้ำในกลุ่มคนเริ่ มธุ รกิจใหม่ๆ ก็อำจขยับขยำยจำกเทคนิคกำรตลำดทั้งแบบปำกต่อปำก และ
กำรสื่ อสำรในโลกออนไลน์ต่ำงๆ ซึ่ งสิ่ งสำคัญคือทำอย่ำงไรให้คนรู ้จกั และเข้ำถึงสิ นค้ำที่เรำต้องกำร
นำเสนอได้รวดเร็ วและง่ำยที่สุดหนึ่งในช่องทำงน่ำสนใจ เช่น กำรโฆษณำผ่ำน แคตตำล็อกออนไลน์
ที่มำ//(https://www.d2design.co/blog/) และที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่ หลำยก็คือ กำรนำเสนอ
ภำพจำลองบรรจุภณ
ั ฑ์ มีลกั ษณะเป็ นภำพที่เหมือนจริ งเพื่อเป็ นตัวอย่ำงของตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยงั ไม่ได้
ผลิตจริ งสำมำรถนำภำพจำลองใช้ในกำรสื่ อสำรระหว่ำงบริ ษทั กับกับลูกค้ำเพื่อที่จะให้เข้ำใจได้ง่ำย
ขึ้น และสำมำรใช้โปรโมทในสื่ ออนนไลน์ต่ำงๆ เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ เพจ ตำมสื่ อต่ำงๆ
ด้วยเหตุ น้ ี ผูจ้ ดั ทำจึ งได้มีควำมคิดริ เริ่ มที่จะจัดทำโครงงำน “กำรสร้ ำงภำพจำลองบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
สิ นค้ำ” ขึ้นมำเพื่อเป็ นตัวช่วยเพื่อ ควำมสะดวกแก่ลูกค้ำและบริ ษทั ในกำรสื่ อสำรระหว่ำงลูกค้ำและ
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บริ ษทั แข่งขันกันทำงด้ำนกำรค้ำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กบั องค์กร และยังถื อเป็ นกำร ประชำสัมพันธ์
ให้กบั บริ ษทั อีกทำงหนึ่ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนำเสนอสิ นค้ำของบริ ษทั ฯ กับลูกค้ำ
1.2.2 เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรขำยสิ นค้ำได้ง่ำยขึ้น
1.2.3 เพือ่ ใช้ในกำรโปรโมทสื่ อต่ำงๆ ให้ดูสมจริ ง
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 1.3.1 ภำพจำลองสิ นค้ำ (Mocup )
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทำหน้ำที่เป็ นฉลำกแสดงตัวอย่ำงภำพจำลองของตัวบรรจุภณั ฑ์
1.4.2 สร้ำงควำมน่ำสนใจและดึงดูดและเพื่อควำมสวยงำมและเหมือนจริ ง
1.4.3 เพื่อเป็ นตัวอย่ำงในกำรออกแบบบรรจุภณั ฑ์และภำพจำลอง

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานนี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาดหรื อการสนับสนุ น การ
ขาย ให้สามารถเจริ ญเติบโตได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันสู งมากในปั จจุบนั โดยนาเสนอ ออกแบบ
ภาพจาลองสิ นค้า (packaging) หรื อมอกอัพ เพื่อใช้ในการทาสื่ อออนไลน์ เพื่อ นามาใช้เป็ นแนวทาง
ในออกแบบแพ็คเกจจิ้ง โดยการนาหลักการออกแบบของแพคเกจจิ้งหรื อภาพจาลองสิ นค้า เข้ามา
ช่วยในการออกแบบตัวติดต่อสื่ ออย่างแพคเกจสิ นค้าระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย
(1. แนวคิด
(2. ทฤษฎี
(3. งานวิจัย
2.1 แนวคิด
ความหมายของบรรจุภัณฑ์
ความหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ สิ่ งที่ห่อหุ ้มหรื อตัวบรรจุ ภทั ฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการ
ขนส่ ง ผลิ ตภัณฑ์สินค้า จากแหล่ ง ผูผ้ ลิ ตไปให้ยงั แหล่ ง ผูบ้ ริ โภค หรื อ แหล่ ง ที่ ใ ช้ป ระโยชน์ วุตถุ
ประสงค์เบื้ องต้นคื อการป้ องกันและรั กษาผลิ ตภัณฑ์ให้คงสภาพตลอด ให้ปลอลดภัย และรั กษา
คุณภาพให้ได้มากที่สุด
แพ็คเกจจิ ้ง หมายถึง สิ่ งที่มาหน้าที่ในการรองรับหรื อห่ อหุ ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อทาหน้าที่ในการ
ป้ องกันที่ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่างๆ และยังช่วยอานวยความสะดวกในการขนส่ งและ
การเก็บรักษาอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั ช่ วยกระตุน้ การซื้ อ ตลอดเวลาจนช่ วยแจ้งแจ้งรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับงานออกแบบ
การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีข้ ึน ด้วย
การใช้หลักทัศนธาตุ องค์ประกอบทางศิลปะ ทฤษฎีต่างๆ เป็ นแนวทางและใช้วสั ดุนานาชนิด เป็ น
วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามวิธีการที่เหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
จุ ด มุ่ ง หมายของการออกแบบแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ประเภท คื อ การออกแบบเพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ส อย
ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึ งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็ นจุดมุ่งหมายแรกของการออกแบบ ซึ่ งประโยชน์
ที่ จะได้รับ มี ท้ งั ประโยชน์ ใ นการใช้ส อยและประโยชน์ ใ นการติ ด ต่ อสื่ อสาร การออกแบบเพื่ อ
ประโยชน์ในการใช้สอยที่สาคัญได้แก่ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยานพาหนะเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ
เช่น อุปกรณ์ในการประกอบอาชี พทางการเกษตร เช่น แห อวน ไถ ประโยชน์เหล่านี้ จะเน้น ได้แก
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การออกแบบภาพจาลอง หรื อ บรรจุภณั ฑ์ โปสเตอร์ งานโฆษณา ส่ วนใหญ่มกั จะเน้นการสื่ อสารถึง
กันด้วยภาษาและภาพ ซึ่ ง สามารถรั บ รู ้ ร่ วมกันได้เป็ นอย่า งดี ผูอ้ อกแบบจาเป็ นจะต้องมี ค วามรู ้
ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่ งการออกแบบ โดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาชุมชน ประโยชน์ดา้ น
นี้ จะเน้น ทางด้านความศรัทธา เชื่อถือและ การยอมรับตามสื่ อที่ได้รับรู้และการออกแบบเพื่อความ
งาม การเน้นประโยชน์ทางด้า นจิ ตใจเป็ น หลัก ซึ่ งผลจากการออกแบบจะทาให้ผูท้ ี่ พบเห็ น เกิ ด
ความสุ ขความพึงพอใจการออกแบบประเภท นี้ ได้แก่การออกแบบสร้างสรรค์ดา้ นจิตรกรรม ประติ
มากรกรม ตลอดจนงานออกแบบตกแต่ง ต่างๆ เช่น งานออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
งานออกแบบภูมิทศั น์ เป็ นต้น
การออกแบบ หมายถึ ง การรู ้ จกั วางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จกั เลือกใช้วสั ดุวิธีการเพื่อทา
ตามที่ ตอ้ งการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรู ปแบบ และคุ ณสมบัติของวัสดุ แต่ละชนิ ด ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ข้ ึนมา เช่น การจะทาโต๊ะขึ้นมาซักหนึ่งตัว เราจะต้อง
วางแผนไว้เป็ นขั้นตอน โดยต้องเริ่ มต้นจากการเลื อกวัสดุ ที่จะใช้ในการทาโต๊ะนั้น ว่าจะใช้วสั ดุ
อะไรที่เหมาะสม ในการยึดต่อระหว่างจุดต่างๆนั้นควรใช้ กาว ตะปู สกรู หรื อใช้ขอ้ ต่อแบบใด รู ้ถึง
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้งาน ความแข็งแรงและการรองรับน้ าหนักของโต๊ะสามารถรองรับได้
มากน้อยเพียงใด สี สันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม เป็ นต้น
การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุ งแบบ ผลงานหรื อสิ่ งต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสม และ
ดูมีความแปลกใหม่ข้ ึน เช่ น โต๊ะที่เราทาขึ้นมาใช้ เมื่อใช้ไปนานๆก็เกิ ดความเบื่อหน่ ายในรู ปทรง
หรื อสี เราก็ จ ัด การปรั บ ปรุ งให้ เ ป็ น รู ป แบบใหม่ ใ ห้ ส วยกว่ า เดิ ม ทั้ง ความเหมาะสม ความ
สะดวกสบายในการใช้งานยังคงเหมือนเดิม หรื อดีกว่าเดิม เป็ นต้น
การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรื อการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็ น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้า
ด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การนาองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้อง
คานึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยและความสวยงาม อันเป็ นคุณลักษณะสาคัญของการออกแบบ เป็ น
ศิลปะของมนุ ษย์เนื่ องจากเป็ นการสร้างค่านิ ยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพ
ให้แก่มนุษย์ดว้ ย
การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่ งใหม่ๆของมนุ ษย์ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เพื่อการดารงชีวติ ให้อยูร่ อด และสร้างความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น
การออกแบบ ( Design ) คื อ ศาสตร์ แ ห่ ง ความคิ ด และต้อ งใช้ ศิ ล ป์ ร่ ว มด้ ว ย เป็ นการ
สร้ างสรรค์ และการแก้ไขปั ญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนากลับมาใช้งานได้อย่างน่า
พอใจ ความน่าพอใจนั้น แบ่งออกเป็ น 3 ข้อหลักๆ ได้ดงั นี้
1. ความสวยงาม เป็ นสิ่ งแรกที่เราได้สัมผัสก่อน คนเราแต่ละคนต่างมีความรับรู ้เรื่ อง ความ
สวยงาม กับความพอใจ ในทั้ง 2 เรื่ องนี้ ไม่เท่ากัน จึงเป็ นสิ่ งที่ถกเถียงกันอย่างมาก และไม่มีเกณฑ์

5

ในการตัดสิ นใดๆเป็ นตัวที่กาหนดอย่างชัดเจน ดังนั้นงานที่เราได้มีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม
นั้น ก็จะมองว่าสวยงามได้เหมือนกัน
2. มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี เป็ นเรื่ องที่สาคัญมากในงานออกแบบทุกประเภท เช่นถ้าเป็ นการ
ออกแบบสิ่ งของ เช่น เก้าอี้, โซฟา นั้นจะต้องออกแบบมาให้นงั่ สบาย ไม่ปวดเมื่อย ถ้าเป็ นงานกราฟ
ฟิ ค เช่น งานสื่ อสิ่ งพิมพ์น้ นั ตัวหนังสื อจะต้องอ่านง่าย เข้าใจง่าย ถึงจะได้ชื่อว่า เป็ นงานออกแบบที่มี
ประโยชน์ใช้สอยที่ดีได้
3. มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี เป็ นหนทางความคิด ที่ทาให้งานออกแบบสามารถ
ตอบสนอง ต่อความรู ้ สึกพอใจ ชื่ นชม มีคุณค่า บางคนอาจให้ความสาคัญมากหรื อน้อย หรื ออาจ
ไม่ให้ความสาคัญเลยก็ได้ ดังนั้นบางครั้ งในการออกแบบ โดยใช้แนวความคิ ดที่ ดี อาจจะทาให้
ผลงาน หรื อสิ่ งที่ออกแบบมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้ (AllAlike)
2.2.1 การออกแบบภาพจาลองและบรรจุภัณฑ์
ในการออกแบบและจัดทาต้นฉบับ ซอฟแวร์ ที่ทาเกี่ ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้
Adobe Photoshop ซอฟแวร์ ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator ในการจัดทาภาพ
จาลองให้คานึงถึงลูกค้าที่ผรู ้ ับจะพบเห็น ถือเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดตา ตัวแพ็คเกจมี
การทาไดคัตเป็ นรู ปให้ดูแปลกตาและน่าสนใจ ข้อความในหน้าแรกต้องกระชับสื่ อถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ
ให้รับทราบ มีสารบัญหรื อวิธีสื่อให้ผอู ้ ่านค้นหาสิ นค้า/บริ การที่ตอ้ งการได้สะดวก ในหน้าอื่น ๆ ให้
ดาเนิ นเรื่ องราวและภาพอย่างต่อเนื่ องจากหน้าหนึ่ งไปอีกหน้าหนึ่ ง การจัดรู ปแบบแต่ละหน้าให้มี
ลักษณะที่เข้ากัน และให้ดูไม่ขดั กันหรื อไม่ต่อเนื่ องกัน เช่ น จัดระยะขอบเท่ากันทุกหน้า ใช้สีโทน
เดียวกัน ใช้ฟ้อนต์เดียวกัน
2.2.2 การจัดเลย์เอ้าท์
1. ศึกษาภาพรวมของงาน สิ่ งพิมพ์ที่กาลังจัดทาขึ้น อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานทั้งหมด เช่ น
แผ่นพับโฆษณาสิ นค้าชิ้นหนึ่ งอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของสื่ อการโฆษณาอื่นๆ เช่น สื่ อทีวี หนังสื อพิมพ์
วิทยุ ฯลฯ ดังนั้นการออกแบบสิ่ งพิมพ์จึงควรดูภาพรวมของงานทั้งหมด เพื่อให้ชิ้นงานพิมพ์ออกมา
สอดคล้อง เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับสื่ ออื่นๆ รวมทั้งให้คานึ งถึ งภาพลักษณ์ และวัตถุ ประสงค์
ของการจัดทา
2. จัดหมวดหมู่ของตัวสิ นค้า สิ่ งพิมพ์ที่เป็ นเล่ม เช่น หนังสื อ โบรชัวร์ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ ง
ทาการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้ อหา แยกเป็ นบทๆ แต่ละบทจัดส่ วนต่างๆ ของเนื้ อหา ภาพประกอบ ให้
เป็ นหมวดหมู่ เป็ นกลุ่ ม เป็ นก้อน ค านวณจานวนหน้าส าหรั บ แต่ ล ะบท รวมจานวนหน้า ทั้ง หมด
ประกอบกันเป็ นเล่ม สาหรับงานพิมพ์ที่เป็ นชิ้น เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ก็ตอ้ งจัดกลุ่มเนื้ อหา
ภาพประกอบ ให้เป็ นหมวดหมู่เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนเช่นกัน
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3. สร้างโครงแบบหรื อกริ ด (Grid) หนึ่ งในวิธีการออกแบบสิ่ งพิมพ์ที่นิยมใช้กนั คือใช้กริ ด
ช่วยในการออกแบบ เริ่ มจากการจัดทาโครงแบบซึ่ งประกอบด้วยเส้นในแนวตั้งและแนวนอนเป็ น
ผังสาหรับวางเนื้อหา ภาพประกอบและองค์ประกอบอื่นๆ ของแบบ
4. ลงรายละเอียดแต่ละหน้า เมื่อได้โครงแบบ ก็สามารถทาการออกแบบแต่ละหน้า
- จัดทาจุดสนใจหลักให้โดดเด่นโดยขยายขนาดให้ใหญ่ ใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจ ราลึก
เสมอว่ า จะต้อ งให้ ผู ้ดู เ ห็ น เป็ นสิ่ ง แรกเมื่ อ มองมาที่ สิ่ ง พิ ม พ์ ห น้ า นั้ น ส่ ว นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส าคัญ หรื อ
รายละเอียดให้มีขนาดเล็ก
- ตาแหน่งที่เป็ นจุดสนใจจุดแรกของหน้าจะอยูด่ า้ นบนซ้าย จึงเป็ นที่ๆ เหมาะสมในการวาง
ส่ วนสาคัญหลักของข้อมูล
- เลือกใช้สีในการเน้นข้อความที่สาคัญ ทดสอบการใช้สีสดๆ บนพื้นดา สี คู่ สี ตรงข้าม ฯลฯ
- พิ จ ารณาในการตัด ขอบ (Crop) ภาพประกอบให้ ภ าพนั้ นดู น่ า สนใจขึ้ น ดู ดี ข้ ึ น
- ใช้เส้นในรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนใส่ กรอบให้กบั ภาพเท่าที่จาเป็ น การใช้เส้นสายมากจะทาให้ดูรก
และรบกวนสายตา ควรมี แนวคิ ดให้ใช้เส้นสายและกรอบภาพให้น้อยที่ สุดแต่สามารถทาให้งาน
ออกมาดูด
- การดาเนิ นจัดท าแบบแต่ ล ะหน้า สาหรั บ งานประเภทหนังสื อ นิ ตยสาร โบรชัวร์ แคต
ตาล็อก ควรมีการวางแผนให้สอดรับกันทั้งเล่ม อาจมีความแตกต่างบ้างเพื่อความไม่จาเจ แต่ไม่ควร
มีความต่างกันอย่างสิ้ นเชิง และให้วางรู ปแบบเป็ นหน้าคู่ที่ติดกันแทนที่จะคิดเป็ นหน้าเดี่ยว
- ควรมีความรู ้ความเข้าใจในข้อจากัดต่าง ๆ ของการพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
(ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ข้อคิดในการออกแบบสิ่ งพิมพ์)
2.2.3 กริด (Grid)
กริ ด (Grid) คื อตารางของเส้ น (โดยส่ วนใหญ่เส้ นเหล่ านี้ จะไม่ปรากฏให้เห็ นในชิ้ นงาน
พิมพ์จริ ง) ที่จดั อย่างเป็ นแบบแผนใช้เพื่อเป็ นโครงในการกาหนดตาแหน่ง ขอบเขตบริ เวณสาหรับ
บรรจุภาพ เนื้ อหา ช่องว่างเปล่าและส่ วนประกอบต่าง ๆ ในการจัดรู ปแบบแต่ละหน้าของงานพิมพ์
การสร้างกริ ดเป็ นพื้นฐานของสื่ อสิ่ งพิมพ์แทบทุกรู ปแบบเพื่อจัดรู ปร่ างของเนื้ อหาให้อยูใ่ นสัดส่ วน
ที่สวยงาม แม้วา่ จะมีผกู ้ ล่าวว่าการใช้กริ ดทาให้จากัดความอิสระในการออกแบบ แต่การใช้กริ ดเป็ น
การวางโครงแบบหลวม ๆ เป็ นเครื่ องมื อในการทางานโดยเฉพาะงานออกแบบเป็ นชุ ดเป็ นเล่ มที่
ต้องการความต่อเนื่ อง ความเป็ นเอกภาพ ผูใ้ ช้สามารถพลิกแพลงแบบได้ตลอดเวลา ไม่มีกฎบังคับ
ให้องค์ประกอบต่าง ๆ อยูแ่ ต่เพียงภายในกรอบที่จดั ไว้ แต่ให้ดูผลงานสุ ดท้ายเป็ นหลัก การใช้กริ ด
ไม่ใช่สิ่งใหม่ นักออกแบบและศิลปิ นได้ใช้โครงสร้างกริ ดกันมานานนับศตวรรษแล้ว
1. มาร์ จิ้น/ช่ องว่ างรอบขอบกระดาษ (margins) มาร์ จิ้นคือช่ องว่างที่อยู่ระหว่างขอบของ
พื้ น ที่ ท างานซึ่ งมี ต ัว อัก ษรหรื อ ภาพปรากฏอยู่ ก ับ ขอบของกระดาษทั้ง สี่ ด้า น ความกว้า งจาก
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ขอบกระดาษของช่องว่างนี้ ไม่จาเป็ นต้องเท่ากันทั้งสิ่ ดา้ นแต่ควรเป็ นแบบแผนเดียวกันทุก ๆ หน้าใน
เล่มเพื่อความต่อเนื่ อง มาร์ จิ้นเป็ นจุดพักสายตา แต่สามารถใช้เป็ นที่ใส่ เลขหน้า หัวเรื่ อง คาอธิ บาย
ต่าง ๆ หรื อบทความขยายสั้น ๆ และอาจใช้เป็ นที่ดึงดูดความสนใจ
2. อาล์ ลีย์/ช่ องว่ างระหว่ างโมดูล (Alleys) อาล์ลียค์ ือช่องว่างระหว่างโมดูลที่ติดกัน ช่องว่าง
ดังกล่าวอาจทอดยาวเป็ นแนวตั้ง หรื อแนวนอน หรื ออาจเป็ นทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้ ช่องว่างนี้
มีผเู ้ รี ยกอีกชื่ อว่า “กัตเตอร์ (Gutter)” อาล์ลียแ์ ต่ละแนวอาจมีความกว้างที่ต่างกันในหน้าหนึ่ง ๆ ก็ได้
แล้วแต่ผอู ้ อกแบบ
3. กัตเตอร์ /ช่ องว่ างระหว่ างหน้ าตามแนวพับ (Gutters) กัตเตอร์ คือช่องว่างระหว่างโมดูล
ของหน้าสองหน้าที่ต่อกันโดยมีแนวพับอยู่ตรงกลาง ในการออกแบบหน้าหนังสื อ ให้ระวังอย่าให้
ความกว้างของกัตเตอร์ แคบเกินไปจนทาให้ขอ้ ความตามแนวสันหนังสื อขาดหายหรื ออ่านลาบาก
4. คอลัมน์ /แถวในแนวตั้ง (Columns) คอลัมน์คือโมดูลที่ต่อ ๆ กันในแนวตั้ง ซึ่ งช่ องว่าง
ระหว่างคอลัมน์ก็คืออาล์ลีย/์ กัตเตอร์ นนั่ เอง ในหน้าออกแบบหนึ่งหน้าสามารถแบ่งคอลัมน์ได้กี่แถว
ก็ได้ และความกว้างของแต่ละคอลัมน์ก็ไม่จาเป็ นต้องเท่ากันแล้วแต่ผอู ้ อกแบบ
5. คอลัมน์ /แถวในแนวตั้ง (Columns) คอลัมน์คือโมดูลที่ต่อ ๆ กันในแนวตั้ง ซึ่ งช่ องว่าง
ระหว่างคอลัมน์ก็คืออาล์ลีย/์ กัตเตอร์ นนั่ เอง ในหน้าออกแบบหนึ่งหน้าสามารถแบ่งคอลัมน์ได้กี่แถว
ก็ได้ และความกว้างของแต่ละคอลัมน์ก็ไม่จาเป็ นต้องเท่ากันแล้วแต่ผอู ้ อกแบบ
6. โรว์ /แถวในแนวนอน (Rows) โรว์คือโมดูลที่ต่อ ๆ กันในแนวนอนซึ่ งต่างจากคอลัมน์ที่
ต่อกันในแนวตั้ง และถูกแบ่งแยกจากกันด้วยอาล์ลีย/์ กัตเตอร์ เช่นกัน
7. สเปเชี ยวโซน/พื้นที่ครอบคลุม (Spatial Zones) สเปเชี ยวโซนคื อกลุ่ มของโมดู ล ที่ ต่อ
ติดกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนทาให้เกิ ดพื้นที่ที่ใหญ่ข้ ึน ถูกนาไปใช้ในการแสดงข้อมูลโดยใส่ เป็ น
ข้อความตัวอักษร หรื อภาพก็ได้
8. โฟลว์ไลน์ /แฮงไลน์ /เส้ นขวาง (Flowlines/Hanglines) โฟลว์ไลน์คือเส้นแบ่งในแนวนอน
ใช้เหนี่ ยวนาสายตาจากส่ วนหนึ่ งไปอีกส่ วนหนึ่ ง หรื อเป็ นตัวคัน่ เมื่อจบเรื่ องราว/ภาพหนึ่ งและกาลัง
ขึ้นต้นเรื่ องราว/ภาพอีกชุดหนึ่ง
9. มาร์ คเกอร์ /ตัวชี้ตาแหน่ ง (Markers) มาร์ คเกอร์ คือเครื่ องหมายที่กาหนดตาแหน่งบริ เวณ
ไว้สาหรับใส่ ขอ้ ความสั้นๆ ที่ระบุหมวดหมู่ หัวเรื่ องที่เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ มักมีตาแหน่งเดียวในแต่ละ
หน้า
ระบบกริด (Grid System)
ระบบกริ ด คือรู ปแบบของกริ ดที่ใช้เป็ นแม่แบบในการจัดทาจัดเลย์เอ้าท์โดยสามารถตกแต่ง
ดัดแปลงเพิ่มเติมจนได้แบบหลาย ๆ แบบที่ดูแตกต่างกันแต่ยงั คงเคล้าโครงของกริ ดต้นแบบไว้ได้
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ซึ่ งยังผลให้แบบต่าง ๆ ที่ได้มีความเป็ นเอกภาพ มีความเกี่ยวเนื่ องกัน มีความสอดคล้องกัน มีความ
เหมือนในบางประการ
สิ่ งพิมพ์ประเภท โบรชัวร์ นิ ตยสาร รายงานประจาปี หนังสื อ มักจะมีแบบจัดหน้า แต่ละ
หน้าที่ดูมีความคล้ายกัน เช่น มีจานวนคอลัมน์เท่ากัน หัวเรื่ อง ภาพประกอบ ตาแหน่งเลขหน้า แบบ
เดียวกันหรื อคล้ายกัน ด้วยการสร้างระบบกริ ดทาให้สะดวกสาหรับผูอ้ อกแบบในการจัดหน้าต่าง ๆ
ในเล่มได้รวดเร็ วขึ้ น อนึ่ งการออกแบบระบบกริ ดที่สามารถใช้พลิ กแพลงเป็ นแบบต่าง ๆ ได้เป็ น
ศิลปะอันหนึ่ ง ระบบกริ ดที่ดีทาให้งานออกมาดูดีมีรูปแบบที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันระบบกริ ด
ที่ไม่ดีหรื อซับซ้อนเกินไปทาให้ใช้ยากและจากัดการเสนอรู ปแบบที่ต่างออกไป ทาให้รูสึกขาดความ
อิสระได้
รู ปแบบต่ าง ๆ ของกริด (Grid types)
รู ปแบบพื้นฐานของกริ ดมีอยู่ 4 ประเภท รู ปแบบพื้นฐานทั้งสี่ แบบนี้ สามารถนาไปพัฒนา
สร้างแบบทั้งที่เรี ยบง่ายจนถึงแบบที่พลิกแพลงซับซ้อนขึ้น
1. เมนู สคริ ปต์ ก ริ ด (Manuscript Grid) เป็ นกริ ดที่ มี โครงสร้ างเรี ยบง่ ายเป็ นบล็ อกใหญ่
บล็อกเดี ยวหรื อคอลัมน์เดี ยว มีชื่อเรี ยกอีกชื่ อว่า บล็อกกริ ด (Block Grid) โดยทัว่ ไป รู ปแบบกริ ด
ประเภทนี้ ใช้กบั สิ่ งพิมพ์ที่มีแต่เนื้ อหาเป็ นหลัก เช่น หนังสื อนวนิ ยาย ตารา จดหมายข่าว ฯลฯ แต่ก็
สามารถนาภาพมาวางประกอบ แม้จะเป็ นรู ปแบบที่ เรี ยบง่ ายแต่ก็สามารถปรั บแต่งเลย์เอ้าท์ให้ดู
น่าสนใจได้ และไม่จาแจเมื่อเปิ ดหน้าต่อหน้า

ภาพที่ 2.1 เมนูสคริปต์ กริด (Manuscript Grid)
2. คอลัมน์ กริ ด (Column Grid) เป็ นรู ปแบบกริ ดที่มีคอลัมน์มากกว่าหนึ่ งคอลัมน์ในหนึ่ ง
หน้าของแบบ มักมีความสู งเกื อบสุ ดขอบของชิ้ นงาน ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ไม่จาเป็ นต้อง
เท่ากัน กริ ดในรู ปแบบนี้ มกั ถูกนาไปใช้ใน นิ ตยสาร แคตตาล็อก โบรชัวร์ การวางภาพในรู ปแบบก
ริ ดประเภทนี้อาจจะจัดวางให้มีความกว้างเท่ากับหนึ่งคอลัมน์หรื อมากกว่าก็ได้
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ภาพที่ 2.2 คอลัมน์ กริด (Column Grid)
3. โมดูลาร์ กริ ด (Modular Grid) เป็ นรู ปแบบกริ ดที่ประกอบด้วยโมดูลหลาย ๆ โมดูลซึ่ ง
เกิ ดจากการตี เส้ นตามแนวตั้ง และแนวนอน หรื อกล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อรู ป แบบที่ เกิ ดจากการแบ่ง
คอลัมน์ในคอลัมน์กริ ดตามแนวนอนทาให้เกิ ดเป็ นโมดูลย่อย โมดูลาร์ กริ ดเป็ นรู ปแบบที่สามารถ
นาไปจัดเลย์เอ้าท์ได้หลากหลาย สามารถประสมประสานภาพกับข้อความเป็ นชุ ด ๆ จัดแบ่งเรื่ องราว
หลาย ๆ เรื่ องมาอยูใ่ นหน้าเดียวกัน จัดภาพประกอบพร้อมคาบรรยายหลาย ๆ ชุดในหนี่งหน้า เหมาะ
สาหรับสิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งการรู ปแบบที่ปรับเปลี่ยนง่ายเมื่อมีการจัดทาเป็ นประจาอย่างต่อเนื่ องอย่างเช่ น
หนังสื อพิมพ์ และยังเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทแคตตาล็อกสิ นค้าหรื อบริ การ แผ่นพิมพ์โฆษณาที่
ต้องแสดงรายการสิ นค้าเป็ นจานวนมาก เนื่องจากโมดูลาร์ กริ ดเป็ นรู ปแบบที่ประกอบด้วยโมดูลย่อย
ๆ มีความอิสระในการปรับแต่งเลย์เอ้าท์ได้สูง จึงมีการนามาใช้ในการออกแบบหน้าโบรชัวร์ แคต
ตาล็อก นิตยสารและหนังสื อประเภทต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 2.3 โมดูลาร์ กริด (Modular Grid)
4. ไฮราซิ คั ล กริ ด (Hierarchical Grid) เป็ นรู ปแบบกริ ดที่ มี โ ครงสร้ างซั บ ซ้ อ น
ประกอบด้วยโมดูลได้ท้ งั ที่มีขนาดเท่ากันหรื อแตกต่างกันมาจัดวางในหน้าเดี ยวกัน และอาจมีการ
เกยกันของโมดูลบางชิ้น ไฮราซิ คลั กริ ดเป็ นรู ปแบบที่ยากต่อการใช้งานในการที่จะทาให้เลย์เอ้าท์ที่
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ออกมาดูดีและลงตัว มักใช้ต่อเมื่อไม่สามารถใช้กริ ดรู ปแบบอื่น ส่ วนหนึ่ งที่เลื อกใช้เนื่ องจากของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเลย์เอ้าท์มีความแตกต่างค่อนข้างมาก เช่น อัตราส่ วนของด้านกว้างกับด้าน
ยาวของภาพประกอบแต่ละภาพมีความแตกต่างกันมาก ข้อแนะนาในการจัดทารู ปแบบไฮราซิ คลั ก
ริ ดวิธีหนึ่ งคือ นาองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบทั้งหมด เช่น ภาพประกอบ เนื้ อหา หัวเรื่ อง ฯลฯ มา
กองไว้ พิจารณาภาพรวม ค่อย ๆ ทดลองจัดวางโดยขยับปรับขนาดแต่ละองค์ประกอบจนดูแล้วลง
ตัว พอมี แนวเป็ นหลัก ในการสร้ า งกริ ดใช้ร่วมกันทั้งชุ ด/เล่ มของงานพิม พ์ แล้วจึ ง ลงมื อท างาน
รู ปแบบกริ ดประเภทนี้มีใช้ในการออกแบบหน้าหนังสื อ โปสเตอร์ และฉลากผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.4 ไฮราซิคัลกริด (Hierarchical Grid)

2.2.4 องค์ ประกอบในการออกแบบ
การออกแบบกราฟิ กเพื่อการสื่ อความหมาย จาเป็ นต้องคานึงถึงองค์ประกอบ 9 ประการ คือ
เส้น, รู ปร่ าง, รู ปทรง, ขนาด, ทิศทาง, ที่วา่ ง, ลักษณะผิว, ความเข้ม และสี ผูท้ ี่ทาการออกแบบจะต้อง
ศึกษาองค์ประกอบ ในการออกแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะนามาใช้ในงานออกแบบต่างๆได้
อย่างเหมาะสม และมีคุณค่าในทางศิลปะ
1. เส้ น (Line)
เส้นมีความยาว และมีมิติเดี ยว ในทางเรขาคณิ ต เส้น หมายถึ งจุดที่มาเรี ยงกัน จนสามารถ
แสดงเป็ นแนวตั้ง แนวนอน เป็ นเส้นโค้ง เป็ นเส้นหัก แสดงทิศทางทาให้เกิ ดรู ปร่ าง เส้นสามารถ
แสดงให้เห็นความเคลื่ อนไหว แสดงความเร็ วได้ เส้นในลักษณะต่างๆ เมื่อนามาบรรจบกันก็จะทา
ให้เกิดรู ปร่ างขึ้น
เนื่องจากเส้นมีหลายลักษณะต่างกัน จึงมีความหมาย และคุณค่าไม่เหมือนกัน ซึ่ งพอจะแยก
ลักษณะ และคุณค่าของเส้นแต่ละชนิดได้ดงั นี้
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เส้ นตั้ง (Vertical Lines)
ให้ความรู้สึก สู ง แข็งแรง มีระเบียง

เส้ นนอน (Horizontal Lines)
ให้ความรู ้สึก สงบ ร่ มเย็น ราบเรี ยบ

เส้ นทแยง (Diagonal Lines)
ให้ความรู้สึก ความเคลื่อนไหว หรื อการไม่อยูน่ ิ่ง

เส้ นปะ
ให้ความรู ้สึก ความไม่เป็ นระเบียบ

เส้ นโค้ ง (Curved Lines)
ให้ความรู ้สึก อ่อนช้อย นิ่มนวล

เส้ นซิกแซก (Zigzag Lines)
ให้ความรู ้สึก ตะกุกตะกัก ไม่เรี ยบร้อย
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เส้นแรกจนถึงเส้นสุ ดท้ายจะเริ่ มจากเส้นตรงไปสู่ เส้นโค้ง เส้นที่ 1 กับ 2 หรื อ 5 กับ 6 จะมี
ความใกล้เคียงกัน หรื อกลมกลืนกัน (Harmony of Line) เป็ นเส้นที่ 1 กับ 6 จะขัดแย้งกันตรงข้ามกัน
(Contrast of Line)
2. รู ปร่ าง (Shape)
รู ปร่ างเกิดจากเส้น และทิศทางที่มีปลายทั้งสองมาบรรจบกันเป็ นรู ป 2 มิติ มีแต่ความกว้าง
และความยาว ไม่ มี ค วามหนา หรื อความลึ ก เส้ นรอบนอกที่ แยกพื้นที่ ใหม่จากพื้ นที่ เดิ ม อาจจะ
แตกต่างไปจากสิ่ งข้างเคียง โดยอาศัยสี (Color) ลักษณะผิว (Texture) เป็ นส่ วนเน้นทาให้เห็นความ
ต่าง
การออกแบบ หรื อ จัดองค์ประกอบศิลปะ คือ การจัดรู ปทรงให้น่าสนใจ ซึ่ งควรศึกษาการ
ใช้รูปร่ างขัดแย้ง และกลมกลืนกัน รวมไปถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เส้นแต่ละเส้นที่ตรงกับหมายเลขนั้นๆ มีความแตกต่างในเรื่ องของทิศทาง ในวงจากัดของ
รู ปร่ าง สามเหลี่ยม วงกลม
วงจรรู ปร่ างนี้ รู ปที่ 1 และ 2 จะมีความเหมือน หรื อ กลมกลืน (Harmony of Shape) รู ปทรง
ที่อยูต่ รงข้ามกันจะมีความขัดแย้งกัน เช่น รู ปที่ 1 กับ 6 (Contrast of Shape)
3. รู ปทรง (Form)
มีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความลึก หรื อ ความสู ง เมื่อเรามองเห็น
เส้นขอบนอกเราจะเห็นรู ปร่ าง และ หากไม่มีแสงมาส่ องกระทบ และทาให้เกิดเงาขึ้นแล้ว เราไม่อาจ
มองเห็ นวัตถุ ชิ้นนั้นเป็ นรู ปทรงได้ ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่า เราจะเห็ นรู ปทรงได้จาก เส้น สี แสง เงา ถ้า
วัตถุ น้ นั มีปริ มาตรเราก็จะเห็ นเป็ นภาพ 3 มิติได้ เช่ น รู ปทรงเรขาคณิ ต, รู ปทรงตามธรรมชาติอย่าง
ก้อนหิ น, รู ปทรงอิสระ ฯลฯ
4. ขนาด (Size)
ขนาด เป็ นการแสดงถึงขนาดของวัตถุ ว่ามีขนาดใหญ่ หรื อ เล็ก ตามที่ตารับรู ้ และ ประสาท
สัมผัสบอกให้ทราบ ขนาดก่อให้เกิดความรู ้สึกเรื่ องระยะ หรื อความลึก (Distance or Depth) ว่าใกล้
หรื อไกลเพียงใด นอกจากนั้นเรายังสามารถเห็นถึงความกลมกลืน และความขัดแย้งกันของวัตถุ ได้
เช่ น วัตถุ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันวางอยู่ใกล้กนั จะทาให้เกิ ดความรู ้ สึกกลมกลื น (Harmony of Size)
และถ้าวัตถุมีขนาดแตกต่างกัน และวางอยูใ่ กล้กนั จะทาให้เกิดความรู ้สึกขัดแย้ง (Contrast of Size)
ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบงาน 2 มิติ หรื อ 3 มิติ ผูอ้ อกแบบควรที่จะคานึงถึงขนาดของวัตถุดว้ ย
5. ทิศทาง (Direction)
ทิ ศ ทางแสดงถึ ง ความเคลื่ อ นไหวโดยรวม โดยแสดงให้ รู้ ว่ า รู ปร่ างของวัต ถุ และ
ส่ วนประกอบทั้ง หมดมี แนวโน้ม และเคลื่ อนไปในทิ ศทางใด ซึ่ ง ทิ ศ ทางต่ า งๆนั้นให้ความรู ้ สึก
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ต่างๆกัน เช่น เป็ นการกระตุน้ ความรู ้สึกของผูพ้ บเห็น ให้มีความคิดคล้อยตามทิศทางการเคลื่อนไหว
นั้น
6. พืน้ ทีว่ ่าง (Space)
พื้นที่ ว่าง หมายถึ ง บริ เวณว่างโดยรอบวัตถุ (Object) เรี ยกว่า พื้นที่ ว่างทางลบ (Negative
Space) และบริ เวณว่างที่ตวั ของวัตถุเรี ยกว่า พื้นที่วา่ งทางบวก (Positive Space) ในการออกแบบงาน
ต่างๆ จะต้องคานึ งถึ งช่ วงระยะ ให้มีความสัมพันธ์กนั ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ จะต้อง
กาหนดกรอบพื้นที่ (Space Frame) เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หรื อรู ปร่ างอิสระก่อน แล้ว
จึงจะสร้างรู ปร่ างรู ปทรงตามที่ตอ้ งการลงในกรอบพื้นที่อีกทีหนึ่ง
พื้นที่ว่าง 3 มิติ พื้นที่ว่างชนิ ดนี้ เกิ ดขึ้ นจากผลของการวางตาแหน่ ง และขนาดของรู ป ร่ าง
รู ปร่ างที่มีขนาดใหญ่วางอยูส่ ่ วนหน้าของกรอบพื้นที่ จะรู ้สึกว่าอยูใ่ กล้ รู ปร่ างที่เล็กกว่า และวางอยู่
ส่ วนบนของกรอบพื้นที่ จะรู ้สึกว่าอยูไ่ กล ความใกล้และไกลนี้คือระยะหรื อความลึก ซึ่ งเป็ นลักษณะ
ของมิติที่ 3 จะเห็นได้วา่ ระยะ-ความลึก (Distance-Depth) มีความเกี่ยวเนื่องกันกับพื้นที่
7. ลักษณะพืน้ ผิว (Texture)
เป็ นการแสดงลักษณะพื้นผิวของรู ปร่ าง หรื อรู ปทรงต่างๆ ทั้งที่ มีอยู่ในธรรมชาติ และที่
มนุ ษย์สร้ างขึ้น ซึ่ งผิวนอกของสิ่ งต่างๆที่มีลกั ษณะต่างๆกัน ทั้งที่มีลกั ษณะผิวหยาบ ผิวขรุ ขระ ผิว
ด้าน ผิวละเอียด และผิวมัน ซึ่ งเราสามารถรับรู ้สิ่งเหล่านี้ได้ดว้ ยการสัมผัส และทางตา

2.2.5 ตัวอักษร
ตัวอักษรมีความสาคัญมากต่อการผลิตวัสดุกราฟิ ก เพราะตัวอักษรจะทาหน้าที่เป็ นส่ วนแจก
แจงรายละเอียดของข้อมูล สาระที่ตอ้ งการนาเสนอด้วยรู ปแบบและการจัดวางตาแหน่งตัวอักษรที่
สวยงาม ชัดเจน อ่านง่าย น่าสนใจ สวยงาม ลักษณะของตัวอักษรจึงถูกกาหนดตามการนาไปใช้
1. อักษร (Text)
อักษร (Text) เป็ นข้อความออบเจ็กต์ชนิดหนึ่ง ตัวอักษรหรื อตัวหนังสื อคือ เครื่ องหมายที่ใช้
แสดง ความรู ้ สึกนึ กคิดเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจในความหมายได้อย่าง ชัดเจน ตัวอักษร
หรื อตัวพิมพ์จึงจัดว่าเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญอันดับแรกของการ ออกแบบการจัดวาง (LayOutDesign) การออกแบบจ าเป็ นต้อ งมี ก ารเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ตัว อัก ษร เช่ น ขนาด รู ป ร่ า งลัก ษณะ
ส่ วนประกอบตลอดจนกรรมวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดและการผลิตตัวอักษร เพื่อเกิดความ
เข้าใจและการน ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม (วิรงรอง แสงเสี ยงฟ้ า)
2. รู ปแบบตัวอักษร(Font)
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รู ป แบบตัว อัก ษร(Font) การสร้ า งสรรค์ รู ป แบบตัว อัก ษรให้ ส วยงามแปลกตา และ
สอดคล้องกับลักษณะของขอความ มีความชัดเจนทาให้ เกิดความน่าสนใจมากข้นึ การสร้างรู ปแบบ
ตัวอักษรทาได้2 ทางคื อการจิ นตนาการรู ปแบบใหม่สาหรั บงานนั้นๆ โดยเฉพาะกับการเลื อกใช้
อักษรสาเร็ จที่ออกแบบไว้เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป (วิรงรอง แสงเสี ยงฟ้ า)
2.2.6 โปรแกรม Photo shop
โปรแกรม Photo shop เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ ใช้สาหรั บตกแต่งภาพถ่ ายและ
ภาพกราฟฟิ ก ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสิ่ งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย
อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้ างภาพ ซึ่ งกาลังเป็ นที่มนิ ยมสู งมากในขณะนี้
เราสามารถใช้โ ปรแกรม Photoshop ในการตกแต่ ง ภาพ การใส่ Effect ต่ า ง ๆให้ ก ับ ภาพ และ
ตั ว หนั ง สื อ การท าภาพขาวด า การท าภาพถ่ า ยเป็ นภาพเขี ย น การน าภาพมารวมกั น
การ Retouch ตกแต่งภาพต่าง
ความสามารถพืน้ ฐานของ Adobe Photoshop
1. ตกแต่งหรื อแก้ไขรู ปภาพ
2. ตัดต่อภาพบางส่ วน หรื อที่เรี ยกว่า crop ภาพ
3. เปลี่ยนแปลงสี ของภาพ จากสี หนึ่งเป็ นอีกสี หนึ่งได้
4. สามารถลากเส้น แบบฟรี สไตล์ หรื อใส่ รูปภาพ สี่ เหลี่ยม วงกลม หรื อสร้างภาพได้อย่าง
อิสระ
5. มีการแบ่งชั้นของภาพเป็ น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็ นอิสระต่อกัน
6. การทา cloning ภาพ หรื อการทาภาพซ้ าในรู ปภาพเดียวกัน
7. เพิ่มเติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้
8. Brush หรื อ แปรงทาสี ที่สามารถเลือกรู ปแบบสาเร็ จรู ปในการสร้ างภาพได้และอื่นๆ อีก
มากมาย
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ภาพที่ 2.5 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
1.เมนูของโปรแกรม
เมนูของโปรแกรม Application menu หรื อ Menu bar ประกอบด้วย
1. File หมายถึง รวมคาสั่งที่ใช้จดั การกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิ ด, ปิ ด, บันทึก
ไฟล์, นาเข้าไฟล์, ส่ งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์
2. Edit หมายถึ ง รวมคาสั่งที่ใช้สาหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทางานของโปรแกรม
เบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้ , วาง, ยกเลิกคาสัง่ , แก้ไขเครื่ องมือ และอื่น ๆ
3. Image หมายถึง รวมคาสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่ น สี , แสง, ขนาดของภาพ (image size),
ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสี ของภาพ, หมุนภาพ และอื่น ๆ
4. Layer หมายถึ ง รวมคาสั่งที่ใช้จดั การกับเลเยอร์ ทั้งการสร้ างเลเยอร์ , แปลงเลเยอร์ และ
การจัดการกับเลเยอร์ ในด้านต่าง ๆ
5. select รวมคาสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรื อพื้นที่บนรู ปภาพ (Selection) เพื่อนาไปใช้งาน
ร่ วมกับคาสั่งอื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี , ลบ หรื อใช้เอฟเฟ็ กต์ต่าง ๆ กับรู ปภาพ
6. Filter เป็ นคาสั่งการเล่น Effects ต่างๆสาหรับรู ปภาพและวัตถุ
7. View เป็ นคาสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและ
ย่อภาพให้ดูเล็ก
8. Window เป็ นส่ วนคาสัง่ ในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริ มต่างๆที่จาเป็ นในการใช้สร้าง Effects
ต่างๆ
9. Help เป็ นคาสัง่ เพื่อแนะนาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรม
อยูใ่ นนั้น
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2. เมนูของพืน้ ทีท่ างาน Panel menu
Panel (พาเนล) เป็ นวินโดว์ยอ่ ย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรื อคาสั่งควบคุมการทางานต่าง ๆ
ของโปรแกรม ใน Photoshop มี พ าเนลอยู่เป็ นจานวนมาก เช่ น พาเนล Color ใช้ส าหรั บเลื อกสี ,
พาเนล Layers ใช้ส าหรั บ จัดการกับ เลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่ า สี ตรงตาแหน่ ง ที่ ช้ ี เมาส์
รวมถึงขนาด/ตาแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้
3. พืน้ ทีท่ างาน Stage หรือ Panel
เป็ นพื้นที่วา่ งสาหรับแสดงงานที่กาลังทาอยู่
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ งาน Tools panel หรือ Tools box
Tool Panel (ทูลพาเนล) หรื อ กล่องเครื่ องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่ องมือเหล่านี้ มีจานวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่ องมือที่ทาหน้าที่
คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่ มเดียวกัน โดยจะมีลกั ษณะรู ปสามเหลี่ยมอยูบ่ ริ เวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพื่อบอก
ให้รู้วา่ ในปุ่ มนี้ยงั มีเครื่ องมืออื่นอยูด่ ว้ ย
5. สิ่ งทีค่ วบคุมเครื่องมือทีใ่ ช้ งาน Tools control menu หรือ Option bar
Option Bar (ออปชั่นบาร์ ) เป็ นส่ วนที่ ใช้ปรั บแต่งค่าการทางานของเครื่ องมื อต่าง ๆ โดย
รายละเอียดในออปชัน่ บาร์ จะเปลี่ยนไปตามเครื่ องมือที่เราเลื อกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อ
เราเลือกเครื่ องมือ Brush (พู่กนั ) บนออปชัน่ บาร์ จะปรากฏออปชัน่ ที่ใช้ในการกาหนดขนาด และ
ลักษณะหัวแปรง, โหมดในการระบายความโปร่ งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็ นต้น
6. เครื่องมือพืน้ ฐานของโปรแกรม Tools
Tool Panel (ทูลพาเนล) หรื อ กล่องเครื่ องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่ องมือเหล่านี้ มีจานวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่ องมือที่ทาหน้าที่
คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่ มเดียวกัน โดยจะมีลกั ษณะรู ปสามเหลี่ยมอยูบ่ ริ เวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพื่อบอก
ให้รู้วา่ ในปุ่ มนี้ยงั มีเครื่ องมืออื่นอยูด่ ว้ ย
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ภาพที่ 2.6 การแบ่งกลุ่มเครื่ องมือ

7. คุณสมบัติเครื่องมือแต่ ละชิ้น

ภาพที่ 2.7 Move
ใช้สาหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม วงกลม วงรี หรื อเลือกเป็ นแถวคอลัมน์ ขนาด 1 พิเซล

ภาพที่ 2.8 Marquee
ใช้สาหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรื อย้ายภาพในเลเยอร์ หรื อย้ายเส้นไกด์

ภาพที่ 2.9 Lasso
ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็ นแนวเขตแบบอิสระ
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ภาพที่ 2.10 Magic Wand
ใช้เลือกพื้นที่ดว้ ยวิธีระบายบนภาพ หรื อเลือกจากสี ที่ใกล้เคียงกัน

ภาพที่ 2.11 Crop
ใช้ตดั ขอบภาพ

ภาพที่ 2.12 Slice
ใช้ตดั แบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรี ยกว่าสไลซ์ (Slice)
สาหรับนาไปสร้างเว็บเพจ

ภาพที่ 2.13 Eyedropper
ใช้เลือกสี จากสี ต่าง ๆ บนภาพ
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ภาพที่ 2.14 Healing Brush
ใช้ตกแต่งลบรอยตาหนิในภาพ

ภาพที่ 2.15 Brush
ใช้ระบายลงบนภาพ

ภาพที่ 2.16 Clone Stamp
ใช้ทาสาเนาภาพ โดยก๊อปปี้ ภาพจากบริ เวณอื่นมาระบาย หรื อระบายด้วยลวดลาย

ภาพที่ 2.17 History Brush
ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผา่ นมา หรื อภาพของสถานะ
เดิมที่บนั ทึกไว้
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ภาพที่ 2.18 Eraser
ใช้ลบภาพบางส่ วนที่ไม่ตอ้ งการ

ภาพที่ 2.19 Gradient
ใช้เติมสี แบบไล่ระดับโทนสี หรื อความทึบ

ภาพที่ 2.20 Blur
ใช้ระบายภาพให้เบลอ

ภาพที่ 2.21 Bern
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพมืดลง
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ภาพที่ 2.22 Dodge
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น

ภาพที่ 2.23 pen
ใช้วาดเส้นพาธ (Path)

ภาพที่ 2.24 Horizontal Type
ใช้พิมพ์ตวั อักษรหรื อข้อความลงบนภาพ

ภาพที่ 2.25 Path Selection
ใช้เลือกและปรับแต่งรู ปทรงของเส้นพาธ
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ภาพที่ 2.26 Rectangle
ใช้วาดรู ปทรงเรขาคณิ ตหรื อรู ปทรงสาเร็ จรู ป

ภาพที่ 2.27 Hand
ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ

ภาพที่ 2.28 Zoom
ใช้ยอ่ หรื อขยายมุมมองภาด
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ภาพที่ 2.29 Set Foreground Color, Set Background Color
ใช้สาหรับกาหนดสี Foreground Color และ Background Color

ภาพที่ 2.30 Standard Screen mode
เปิ ดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen
8. ความหมายและความสาคัญของเลเยอร์ Layer
เลเยอร์ Layer ชิ้ นงานย่อย หรื อเรี ย กให้เข้า ใจง่ า ยคื อ ชั้นของชิ้ นงานใหญ่ เป็ นหลัก การ
ท างานของโปรแกรม Photoshop นั่น คื อ การน าชั้น ต่ า งๆ มาผสมกัน เพื่ อ ปรั บ แต่ ง ให้ เ กิ ด ความ
สวยงามมากขึ้น

ภาพที่ 2.31 Layer
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แสดงหรื อซ่ อน (Show or Hide Layer) การคลิกที่รูปดวงตาแต่ละครั้ง จะเป็ นการเปิ ดเพื่ อ
แสดง หรื อปิ ดเพื่อซ่ อนสิ่ งที่อยูใ่ นเลเยอร์ เช่น ถ้าเราไม่ตอ้ งการให้แสดงภาพของเลเยอร์ ใด ก็ทาการ
ปิ ด หรื อซ่อนไป
คัดลอก และ ทาซ้าเลเยอร์ (Copy and Duplicate Layer) แบ่งเป็ น
การคัดลอกเลเยอร์ จากชิ้นงานหนึ่งไปยังอีกชิ้นงานหนึ่ง ทาได้หลายวิธี
1. คลิกเลเยอร์ ที่ตอ้ งการทาการคัดลอก ใช้โปรแกรมเมนู Edit เลือก Copy หรื อกดปุ่ ม
Ctrl+C คลิก Tab ของชิ้ นงานที่เราต้องการจะให้เลเยอร์ น้ ันมาวางไว้แล้วคลิ ก Edit เลือก Paste
หรื อกดปุ่ ม Ctrl+V
2. คลิ กเลเยอร์ ที่ตอ้ งการท าการคัดลอก คลิ กขวาที่เม้าส์ เลื อก Duplicate Layer จะได้
หน้าต่างตามภาพด้านล่าง ใส่ ชื่อในช่อง Destination ให้เป็ นชื่ อชิ้นงานที่เราต้องการนาเลเยอร์ น้ ี
ไปไว้
3. คลิ กเลเยอร์ ที่ตอ้ งการทาการคัดลอกค้างไว้ แล้วลากไปยังอีก Tab ของอี กชิ้ นหนึ่ ง
โดยตรง

ภาพที่ 2.32 Duplicate Layer
การคัดลอกเลเยอร์ ในชิ้นงานเดียวกัน
1. คลิกที่เลเยอร์ ใช้โปรแกรมเมนู Layer เลือก Duplicate Layer จะมีหน้าต่างเหมือนภาพ
ที่ดา้ นบนเช่นกัน แต่ช่อง Destination ไม่ตอ้ งกาหนดชื่อชิ้นงานอื่น
2. คลิกที่เลเยอร์ ใช้โปรแกรมเมนู Layer เลือก New เลือก Layer via Copy (คียล์ ดั Ctrl +
J)
3. คลิ ก ที่ เลเยอร์ น้ ัน และกดคี ย ์ Alt พร้ อมกับ ลากเลเยอร์ ไ ปยัง ตาแหน่ ง ใน Panel ที่
ต้องการวาง ปล่อยเม้าส์
ย้ายตาแหน่ งเลเยอร์ (Move Layer)

25

ขั้นตอนการทาคล้ายกับการคัดลอก เพียงเปลี่ ยนคาสั่งจาก Edit - Copy เป็ น Edit Cut หรื อ
Ctrl X ในกรณี ที่ยา้ ยคนละชิ้ นงาน แต่ถา้ ชิ้ นงานเดี ยวกันเพียงคลิ กที่เลเยอร์ และทาการเลื่ อนไปยัง
ตาแหน่งบน Panel ที่ตอ้ งการเท่านัน
เพิม่ เลเยอร์ (Add Layer)
เพียงแค่คลิกไอคอน Create a new Layer ซึ่ งอยูด่ า้ นล่างของ Layer Panel ติดกับรู ปถัง ก็จะ
ได้เลเยอร์ เพิ่มแล้ว หรื อถ้าต้องการใช้คาสั่งจากเมนูโปรแกรม เลือก Layer เลือก New เลือก Layer ตั้ง
ชื่อ และ Enter ก็ได้เหมือนกัน

ภาพที่ 2.33
ลบเลเยอร์ (Delete Layer)
วิธีลบเลเยอร์ ทาโดย คลิกที่เลเยอร์ ที่ตอ้ งการลบ กดปุ่ ม Backspace หรื อใช้โปรแกรมเมนู
Layer เลือก Delete เลือก Layer หรื อโดยการคลิกที่เลเยอร์แล้วลากมาที่รูปถัง
การล็อค และ ปลดล็อค เลเยอร์ (Lock and Unlock Layer)
การล็อคเลเยอร์ ทาได้โดย คลิกที่เลเยอร์ ที่ตอ้ งการล็อค แล้วคลิกที่รูปกุญแจ ส่ วนการปลด
ล็อคก็เพียงทาซ้ าขั้นตอนเดียวกัน

ภาพที่ 2.34
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การปลดล็อคเลเยอร์ Background วิธีปลดล็อคทาได้โดย ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ จะมีหน้าต่างดังภาพ
ขึ้นมา จะตั้งชื่อเลเยอร์ ใหม่หรื อไม่ก็ได้ เลเยอร์ น้ นั ก็จะปลดล็อคเป็ นเลเยอร์ ธรรมดา

ภาพที่ 2.35
ตั้งชื่อเลเยอร์ (Name Layer)
วิธีต้ งั ชื่ อให้กบั เลเยอร์ ทาโดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อบนเลเยอร์ น้ นั และพิมพ์ชื่อ เสร็ จแล้ว Enter
สาหรับ Photoshop CS6 เมื่อพิมพ์ชื่อเลเยอร์หนึ่งเสร็ จแล้ว สามารถกด Tab เพื่อเลื่อนไปยังเลเยอร์ อื่น
เพื่อทาการพิมพ์ชื่อได้เลย ไม่ตอ้ งมาทาซ้ าขั้นตอนเดิม ทาให้ประหยัดเวลาได้มาก
9. คลิปปิ้ งเลเยอร์ (Clipping Layer)
หมายถึงการทาให้เลเยอร์ หนึ่ งมีผลกับอีกเลเยอร์ หนึ่ งเท่านั้น ไม่ไปกระทบเลเยอร์ อื่นซึ่ งอยู่
ถัดลงไป อ่านแล้วคงจะ งง ลองดูภาพด้านล่างนะครับ จากภาพจะเห็ นเลเยอร์ Wood Gain ซึ่ งเป็ น
ลายไม้ ผมต้องการให้ลายไม้น้ ี มีผลกับกรอบภาพซึ่ งเป็ นเลเยอร์ Frame ที่อยูถ่ ดั ลงไปด้านล่างเท่านั้น
ผมจึงใช้การ Clipping ซึ่ งจะเห็นลูกศรอยูท่ ี่ดา้ นหน้านของเลเยอร์ Wood Gain การทาเช่นนี้ จะทาให้
ได้กรอบภาพที่มีลายไม้สวยงามขึ้นมาแทนกรอบสี แดงเหลือง ในเลเยอร์ Frame
การทา Clipping โดยการใช้คียล์ ดั ให้กดปุ่ ม Alt แล้ววางเม้าส์ ไว้ระหว่างทั้งสองเลเยอร์
จากนั้นคลิก หรื อถ้าจะใช้คาสั่งโปรแกรมเมนู Layer เลือก Create Clipping Mask (คียล์ ดั Alt + Ctrl
+ G) ถ้าต้องการยกเลิ กก็เพียงแค่ทาซ้ าวิธีเดิ ม โปรแกรมเมนู Layer เลื อก Release Clipping Mask
หรื อ กดปุ่ ม Alt แล้วคลิกเม้าส์ที่เดิมอีกครั้ง

ภาพที่ 2.36
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10. การเปิ ดพืน้ ทีก่ ารใช้ งานใหม่
1. ไปที่ Application menu เลือก File > New จะปรากฎหน้าต่างดังรู ปด่านล่าง

ภาพที่ 2.37
2. จากรู ปมีการกาหนดค่าต่างๆมากมาย
- ช่อง Name คือการกาหนดชื่อของชิ้นงาน
- ช่ อง Preset คื อ ชนิ ดของงานต่างๆ ที่ กาหนดไว้ให้แล้ว มี ให้เลื อกมากมาย เช่ น
Web , Photo ,U.S.paper , international paper
- ช่ อง size จะสัมพันธ์กบั ช่ อง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนิ ด เช่ น ค่า Preset
เป็ น International paper ช่อง Size ก็จะมีตวั เลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอื่นๆ
- ช่ อง width คือขนาดความกว้างของชิ้นงาน หากต้องการกาหนดเอง มีหน่ วนให้
เลือก 7 ชนิด
- ช่อง Hight คือขนาดความสู งของชิ้นงาน
- ช่อง Resolution คือ ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็ น Pixelต่อนิ้ว และ Pixel ต่อ
เซนติเมตร
- ช่ อง Color mode คื อชนิ ดของพื้นที่ สีในการทางาน มี ให้เลื อกหลากหลาย เช่ น
RGB , CMYK และมีค่าความละเอียดให้เลือกเป็ น bit
- ช่อง Background Contents คือเลือกชนิ ดของ พื้นหลังงาน มี 3 แบบ คือ แบบขาว
แบบสี และแบบโปร่ งใส
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เมื่อทาการกาหนดขนาดของงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิปปุ่ ม OK เพื่อทาการเปิ ดพื้นที่การ
ทางานดังตัวอย่างภาพ เปิ ดพื้นที่งานขนาด A4 พื้นหลัง สี ขาว

ภาพที่ 2.38

11. การนาภาพเข้ าใช้ งาน
หากเรามีภาพที่ตอ้ งการเปิ ดเข้าใช้งานในโปรแกรม ในทาการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ไปที่ File > open เลือก Floder ที่มีรูปที่เราต้องการ เลือกรู ปนั้นแล้วกด Open

ภาพที่ 2.39
จะได้รูปมาปรากฎอยูท่ ี่ Stage หรื อพื้นที่การทางานดังรู ป ตามตัวอย่างด้านล่าง ใช้รูปดอกบัว
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ภาพที่ 2.40
12. การบันทึกงาน
สมมุติวา่ เราได้แต่งรู ป พระทราย ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เราต้องการ
บันทึกการทางาน ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.41
- ไปที่ File > Save as จะปรากฎหน้าต่างดังรู ปด้านล่าง
- ช่อง File name คือให้เราตั้งชื่องาน
- ช่อง Format คือ การบันทึกไฟล์งานประเภทต่างๆ เช่น PSD , JPEG , TIFF และอื่นๆ
- เมื่อเลือกเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว กด Save ก็จะทาการบันทึกสาเร็ จ
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ภาพที่ 2.42

2.2.7 InDesign
InDesign โปรแกรมที่ ใ ช้ส าหรั บ การออกแบบและ สร้ า งสรรคงานโดยเฉพาะด้า นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์งานออกแบบเอกสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง และได้รับความนิ ยมมากที่สุด ให้ ความถูกต้อง
แม่นยา สามารถควบคุมคุณภาพของงานและมีเครื่ องมือพร้อมสาหรับตกแต่งในรองรับการใช้ฟอนต์
ภาษาไทย ซ่ึ งเวอร์ ชนั่ ในปั จจุบนั สามารถผสมผสานกับ ซอฟต์แวร์ กราฟิ กอื่นๆ ของ Adobe ได้ผใู้ ช้
ควรจะต้องมีความรู ้พ้ืนฐานของ Photoshop และ illustrator ด้วยเพราะขั้นตอนการทางานต้องมีการ
เตรี ยมรู ปภาพจาก Photoshop และ illustrator
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ภาพที่ 2.43 หน้ าจอของโปรแกรม InDesign
โปรแกรม InDesign แบ่งส่ วนประกอบตามการทางานออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่
1. แถบคาสั่ง (Menu bar)
2. กล่องเครื่ องมือ (Toolbox)
3. แถบการตั้งค่า (Option bar)
4. พาเนลควบคุม (Panel)
5. พื้นที่การทางาน (Art board)

ภาพที่ 2.44 แถบคาสั่ ง (Menu bar)
ส่ วนด้านบนสุ ดของโปรแกรม InDesign จะเป็ นแถบรวมคาสั่งหลักของโปรแกรมหรื อที่
เรี ยกว่ า Menu bar ซ่ึ งลัก ษณะการท างานก็ จ ะคล้ า ยๆ กับ Menu bar ของโปรแกรมอื่ น ๆ เช่ น
Photoshop, Illustrator เป็ นต้น เมื่ อคลิ ก ที่ หัว ขัอที่ ต้อ งการจะมี Dropdown Menu เปิ ดแสดงค าสั่ ง
ึ
ย่อยข้นมาให้
เลือกใช้งาน
กล่องเครื่องมือ (Toolbox)
เป็ นส่ วนที่ เก็บรวบรวมเครื่ องมื อที่ใช้ในการสร้ าง ปรั บเปลี่ ยน โดยแบงออกเป็ น 6 กลุ่ ม
เครื่ องมือ
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ภาพที่ 2.45 กลุ่มคาสั่ ง Selection tools

ภาพที่ 2.46 กลุ่มคาสั่ ง Drawing and Type tools

ภาพที่ 2.47 กลุ่มคาสั่ งพิเศษ Transform
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ภาพที่ 2.48 กลุ่มคาสั่ ง เกีย่ วกับการดูภาพ และปรับมุมมอง

ภาพที่ 2.49 กลุ่มคาสั่ ง ในการเลือกสี และเส้ นขอบ

ภาพที่ 2.50 กลุ่มคาสั่ ง เกีย่ วกับการแสดงหน้ าจอ
คุณสมบัติของเครื่องมือแต่ ละชิ้น

ภาพที่ 2.51 Selection สาหรั บคลิกเลือกวัตถุ

ภาพที่ 2.52 Direct Selection สาหรับคลิกเลือกทางานกับจุดบนเส้ น Path
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ภาพที่ 2.53 Pen สาหรับวาดเส้ น Path

ภาพที่ 2.54 Type สาหรับสร้ างตวอักษร

ภาพที่ 2.55 Pencil สาหรับวาดเส้ น

ภาพที่ 2.56 Line สาหรับวาดเส้ น Path

ภาพที่ 2.57 Rectangle Frame สาหรับสร้ างเฟรมเพือ่ ใส่ ตัวอักษร

ภาพที่ 2.58 Rectangle สาหรับวาดภาพสี เหลีย่ ม

ภาพที่ 2.59 Rotate สาหรับหมุนวัตถุ

ภาพที่ 2.60 Scale สาหรับย่ อขยายวัตถุ
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ภาพที่ 2.61 Transform สาหรับย้ ายตาแหน่ ง ปรับขนาดวัตถุ

ภาพที่ 2.62 Gradient สาหรับไล่นา้ หนักของสี

ภาพที่ 2.63 Note สาหรับบันทึกการทางาน

ภาพที่ 2.64 Eyedropper สาหรับดูดค่ าสี

ภาพที่ 2.65 Hand สาหรับลากย้ายตาแหน่ ง

ภาพที่ 2.66 Zoom เครื่องมือสาหรับย่ อขยายมุมมองของการทางาน
2.2.8 ทฤษฎีสี
สี (COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็ นสี มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอานาจ
ให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู ้สึกได้ การที่ได้เห็นสี จากสายตาสายตาจะส่ งความรู ้สึก
ไปยัง สมองท าให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ต่ า งๆตามอิ ท ธิ พ ลของสี เช่ น สดชื่ น ร้ อ น ตื่ น เต้น เศร้ า สี มี
ความหมายอย่างมากเพราะศิลปิ นต้องการใช้สีเป็ นสื่ อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและ
สะท้อนความประทับใจนั้นให้บงั เกิ ดแก่ผดู ้ ูมนุ ษย์เกี่ ยวข้องกับสี ต่างๆ อยูต่ ลอดเวลาเพราะทุกสิ่ งที่
อยูร่ อบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สี เป็ นสิ่ งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กบั ตนเองและ
ผูส้ ร้ า งงานจิ ตรกรรมเพราะ เรื่ องราวองสี น้ ันมี หลัก วิช าเป็ นวิท ยาศาสตร์ จึง ควรท าความเข้า ใจ
วิทยาศาสตร์ ของสี จะบรรลุผลสาเร็ จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่ องสี ดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่ อง
สี ดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็ นอย่างยิง่

36

คาจากัดความของสี
1. แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้
2. แม่สีที่เป็ นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ าเงิน
3. สี ที่เกิดจากการผสมของแม่สี
คุณลักษณะของสี
สี แท้ (HUE) คือ สี ที่ยงั ไม่ถูกสี อื่นเข้าผสม เป็ นลักษณะของสี แท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น
แดง เหลือง น้ าเงิน
สี อ่อนหรื อสี จาง (TINT) ใช้เรี ยกสี แท้ที่ถูกผสมด้วยสี ขาว เช่น สี เทา, สี ชมพู
สี แก่ (SHADE) ใช้เรี ยกสี แท้ที่ถูกผสมด้วยสี ดา เช่น สี น้ าตาล
ประวัติความเป็ นมาของสี
มนุ ษย์เริ่ มมีการใช้สีต้ งั แต่สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ มีท้ งั การเขียนสี ลงบนผนังถ้ า ผนังหิ น
บนพื้ นผิวเครื่ องปั้ นดิ นเผา และที่ อื่นๆภาพเขี ย นสี บ นผนัง ถ้ า (ROCK PAINTING) เริ่ ม ท าตั้ง แต่
สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ใ นทวีปยุโรป โดยคนก่ อนสมัยประวัติศาสตร์ ใ นสมัย หิ นเก่ า ตอนปลาย
ภาพเขียนสี ที่มีชื่อเสี ยงในยุคนี้พบที่ประเทศฝรั่งเศษและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากร
ได้สารวจพบภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บนผนังถ้ า และ เพิงหิ นในที่ต่างๆ จะมีอายุระหว่าง
1500-4000 ปี เป็ นสมัยหิ นใหม่และยุคโลหะได้คน้ พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถ้ าใน
อ่าวพังงา ต่อมาก็คน้ พบอีกซึ่ งมีอยูท่ ว่ั ไป เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทยั ธานี เป็ นต้นสี ที่เขียนบนผนัง
ถ้ าส่ วนใหญ่เป็ นสี แดง นอกนั้นจะมีสีส้ม สี เลือดหมู สี เหลือง สี น้ าตาล และสี ดาสี บนเครื่ องปั้ นดินเผา
ได้คน้ พบการเขียนลายครั้งแรกที่บา้ นเชี ยงจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2510 สี ที่เขียนเป็ นสี แดงเป็ น
รู ปลายก้านขดจิตกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆสมัยสุ โขทัยและอยุธยามีหลักฐานว่า ใช้สีในการเขียน
ภาพหลายสี แต่ก็อยู่ในวงจากัดเพียง 4 สี คือ สี ดา สี ขาว สี ดินแดง และสี เหลื องในสมัยโบราณนั้น
ช่างเขียนจะเอาวัตถุต่างๆในธรรมชาติมาใช้เป็ นสี สาหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรื อหิ นขาวใช้ทาสี ขาว
สี ดาก็เอามาจากเขม่ าไฟ หรื อจากตัวหมึ ก จี น เป็ นชาติ แรกที่ พยายามค้นคว้า เรื่ องสี ธ รรมชาติ ไ ด้
มากกว่าชาติอื่นๆ คือ ใช้หินนามาบดเป็ นสี ต่างๆ สี เหลืองนามาจากยางไม้ รงหรื อรงทอง สี ครามก็
นามาจากต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้าเรื่ องสี ก็เพื่อที่จะนามาใช้ ย้อมผ้าต่างๆ ไม่นิยมเขียนภาพ
เพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสี เดียว คือ สี ดาโดยใช้หมึกจีนเขียน
สี สามารถแยกออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. สี ธรรมชาติ
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2. สี ที่มนุษย์สร้างขึ้น
สี ธรรมชาติ เป็ นสี ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สี ของแสงอาทิตย์ สี ของท้องฟ้ ายามเช้า เย็น สี
ของรุ ้ งกิ นน้ า เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเองธรรมชาติ ตลอดจนสี ของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิ น ท้องฟ้ า น้ า
ทะเล
สี ทมี่ นุษย์ สร้ างขึน้ หรื อได้สังเคราะห์ข้ ึน เช่น สี วทิ ยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจากแสงต่างๆ
เช่น ไฟฟ้ า นามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน นามาใช้ประโยชน์ในด้านการละคร การจัดฉาก
เวที โทรทัศน์ การตกแต่งสถานที่
แม่ สี (PRIMARIES)
สี ต่างๆนั้นมีอยูม่ ากมายแหล่งกาเนิ ดของสี และวิธีการผสมของสี ตลอดจนรู ้สึกที่มีต่อสี ของ
มนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สี ต่างๆที่ปรากฎนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะที่แตกต่างกัน
ตามชนิดและประเภทของสี น้ นั
แม่สี คื อ สี ที่นามาผสมกันแล้วทาให้เกิ ดสี ใหม่ ที่ มีลกั ษณะแตกต่างไปจากสี เดิ ม แม่สี มี
อยู่ 2 ชนิด คือ
1. แม่ สี ข องแสง เกิ ด จากการหั ก เหของแสงผ่ า นแท่ ง แก้ว ปริ ซึ ม มี 3 สี คื อ สี แ ดง สี
เหลื อ ง และสี น้ า เงิ น อยู่ใ นรู ป ของแสงรั ง สี ซึ่ งเป็ นพลังงานชนิ ด เดี ย วที่ มี สี คุณ สมบัติ ข องแสง
สามารถนามาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสี ในการแสดงต่างๆ เป็ นต้น
2. แม่สีวตั ถุ ธาตุ เป็ นสี ที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการทาง
เคมี มี 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง และสี น้ าเงิน แม่สีวตั ถุธาตุเป็ นแม่สีที่นามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรมฯลฯ แม่สีวตั ถุ ธาตุ เมื่อนามาผสมกันตามหลักเกณฑ์ จะทาให้
เกิด วงจรสี ซึ่ งเป็ นวงสี ธรรมชาติ เกิดจากการผสมกันของแม่สีวตั ถุธาตุ เป็ นสี หลักที่ใช้งานกันทัว่ ไป
ในวงจรสี จะแสดงสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วงจรสี ( Colour Circle)
สี ข้นั ที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สี แดง สี เหลือง สี น้ าเงิน
สี ข้ ั น ที่ 2 คื อ สี ที่ เ กิ ด จากสี ข้ ัน ที่ 1 หรื อแม่ สี ผ สมกัน ในอัต ราส่ ว นที่ เ ท่ า กัน จะท าให้
เกิดสี ใหม่ 3 สี ได้แก่สีแดง ผสม สี เหลือง ได้สีส้ม สี แดง ผสม สี น้ าเงิน ได้สีม่วง สี เหลือง ผสม สี น้ า
เงิน ได้สีเขียว
สี ข้ ันที่ 3 คื อ สี ที่ เกิ ดจากสี ข้ นั ที่ 1 ผสมกับ สี ข้ นั ที่ 2 ในอัตราส่ วนที่ เท่ า กัน จะได้สี อื่น ๆ
อีก 6 สี คือ
สี แดง ผสม สี ส้ม ได้สี ส้มแดง
สี แดง ผสม สี ม่วง ได้สีม่วงแดง
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สี เหลือง ผสม สี เขียว ได้สีเขียวเหลือง
สี น้ าเงิน ผสม สี เขียว ได้สีเขียวน้ าเงิน
สี น้ าเงิน ผสม สี ม่วง ได้สีม่วงน้ าเงิน
สี เหลือง ผสม สี ส้ม ได้สีส้มเหลือง
วรรณะของสีี คือสี ที่ให้ความรู ้สึกร้ อน-เย็น ในวงจรสี จะมีสีร้อน 7 สี และ สี เย็น 7 สี ซึ่ งแบ่งที่ สี
ม่วงกับสี เหลือง ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั สองวรรณะ
สี ตรงข้ าม หรื อสี ตดั กัน หรื อสี คู่ปฏิ ปักษ์ เป็ นสี ที่มีค่าความเข้มของสี ตัดกันอย่างรุ นแรง
ในทางปฏิบตั ิไม่นิยมนามาใช้ร่วมกัน เพราะจะทาให้แต่ละสี ไม่สดใสเท่าที่ควร การนาสี ตรงข้ามกัน
มาใช้ร่วมกัน อาจกระทาได้ดงั นี้
1. มีพ้ืนที่ของสี หนึ่งมาก อีกสี หนึ่งน้อย
2. ผสมสี อื่นๆ ลงไปสี สีใดสี หนึ่ง หรื อทั้งสองสี
3. ผสมสี ตรงข้ามลงไปในสี ท้ งั สองสี
สี กลาง คือ สี ที่เข้าได้กบั สี ทุกสี สี กลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สี น้ าตาล กับ สี เทา สี น้ าตาล เกิด
จากสี ตรงข้ามกันในวงจรสี ผสมกัน ในอัตราส่ วนที่เท่ากัน สี น้ าตาลมีคุณสมบัติสาคัญ คือ ใช้ผสมกับ
สี อื่นแล้วจะทาให้สีน้ นั ๆ เข้มขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าสี ถ้าผสมมากๆ เข้าก็จะกลายเป็ นสี น้ าตาล
แม่ สีวตั ถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES)
แม่สีวตั ถุ ธาตุ น้ ันหมายถึ ง “วัตถุ ที่มีสีอยู่ในตัว” สามานามาระบาย ทา ย้อม และผสมได้
เพราะมีเนื้ อสี และสี เหมื อนตัวเอง เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า แม่สีของช่ างเขี ยนสี ต่างๆจะเกิ ดขึ้ นมาอี ก
มากมาย ด้วยการผสมของแม่สีซ่ ึ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 สี คือ
1. น้ าเงิน (PRUSSIAN BLUE)
2. แดง (CRIMSON LEKE)
3. เหลือง (GAMBOGE TINT)
สี แ ดง (CRIMSION LAKE) สะท้อ นรั ง สี ข องสี แ ดงออกมาแล้ว ดึ ง ดู ด เอาสี น้ า เงิ นกับ สี
เหลืองซึ่ งต่างผสมกันในตัวแล้วกลายเป็ นสี เขียว อันเป็ นคู่สีของสี แดง
สี เหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะท้อนรังสี ของสี เหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสี แดงกับ
สี น้ าเงินซึ่ งผสมกัน ในตัวแล้วกลายเป็ นสี ม่วง อันเป็ นคู่สีของสี เหลือง
สี น้ า เงิ น (PRESSION BLUE) สะท้อนรั ง สี ข องสี น้ าเงิ นออกมาแล้วดึ งดู ดเอาสี แดงกับสี
เหลืองเข้ามาแล้วผสมกันก็จะกลายเป็ นสี ส้ม ซึ่ งเป็ นคู่สีของสี น้ าเงิน
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ระบบสี RGB
ระบบสี RGB เป็ นระบบสี ของแสง ซึ่ งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริ ซึม จะเกิด
แถบสี ที่เรี ยกว่า สี รุ้ง (Spectrum) ซึ่งแยกสี ตามที่สายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด เหลือง เขียว น้ า
เงิน คราม ม่วง ซึ่ งเป็ นพลังงานอยู่ในรู ปของรังสี ที่มีช่วงคลื่ นที่สายตา สามารถมองเห็นได้ แสงสี
ม่วงมี ความถี่ คลื่ นสู งที่ สุด คลื่ นแสงที่ มีความถี่ สูงกว่าแสงสี ม่วง เรี ยกว่า อุ ลตราไวโอเลต (Ultra
Violet) และคลื่นแสงสี แดง มีความถี่คลื่นต่าที่สุด คลื่นแสงที่ต่ากว่าแสงสี แดงเรี ยกว่า อินฟราเรด
(InfraRed) คลื่ นแสงที่มีความถี่ สูงกว่าสี ม่วง และต่ ากว่าสี แดงนั้น สายตาของมนุ ษย์ไม่สามารถรับ
ได้ และเมื่อศึกษาดูแล้วแสงสี ท้ งั หมดเกิดจากแสงสี 3 สี คือสี แดง (Red) สี น้ าเงิน (Blue) และสี เขียว
(Green) ทั้งสามสี ถือเป็ นแม่สีของแสง เมื่อนามาฉายรวมกันจะทาให้เกิดสี ใหม่ อีก 3 สี คือสี แดงมา
เจนต้า สี ฟ้าไซแอนและสี เหลือง และถ้าฉายแสงสี ท้ งั หมดรวมกันจะได้แสงสี ขาว จากคุณสมบัติของ
แสงนี้เราได้นามาใช้ประโยชน์ทว่ั ไป ในการฉายภาพยนตร์ การบันทึกภาพวิดีโอ ภาพโทรทัศน์ การ
สร้างภาพเพื่อการนาเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสี ในการแสดง เป็ นต้น

วรรณะของสี
วรรณะของสี คือสี ที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสี จะมีสีร้อน 7 สี และสี เย็น 7 สี ซึ่ งแบ่ง
ที่ สี ม่วงกับสี เหลือง ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั สองวรรณะ แบ่งออกเป็ น 2 วรรณะ
1.วรรณะสี ร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสี เหลือง สี ส้มเหลือง สี ส้ม สี ส้มแดง สี ม่วง
แดงและสี ม่วง สี ในวรรณะร้ อนนี้ จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสี เสมอไป เพราะสี ในธรรมชาติ
ย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสี ในวงจรสี ธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสี ใด ค่อนข้างไปทางสี แดงหรื อสี ส้ม
เช่น สี น้ าตาลหรื อสี เทาอมทอง ก็ถือว่าเป็ นสี วรรณะร้อน
2.วรรณะสี เย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สี เหลือง สี เขียวเหลือง สี เขียว สี เขียวน้ าเงิน สี
น้ าเงิ น สี ม่วงน้ าเงิ น และสี ม่วง ส่ วนสี อื่นๆ ถ้าหนักไปทางสี น้ าเงิ นและสี เขียวก็เป็ นสี วรรณะเย็น
ดังเช่น สี เทา สี ดา สี เขียวแก่ เป็ นต้น จะสังเกตได้วา่ สี เหลืองและสี ม่วงอยูท่ ้ งั วรรณะร้อนและวรรณะ
เย็น ถ้าอยูใ่ นกลุ่มสี วรรณะร้อนก็ให้ความรู สึกร้อนและถ้า อยูใ่ นกลุ่มสี วรรณะเย็นก็ให้ความรู ้สึกเย็น
ไปด้วย สี เหลืองและสี ม่วงจึงเป็ นสี ได้ท้ งั วรรณะร้อนและวรรณะเย็น
สี เพิม่ นา้ หนักขึน้ ด้ วยการใช้ สีดาผสม ( shade)
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วรรณะสี ร้อน

วรรณะสี เย็น

เหลือง

ม่วง

เหลืองส้ม
ส้ม

ม่วงน้ าเงิน
น้ าเงิน

แดงส้ม

น้ าเงินเขียว

แดง

เขียว

ม่วงแดง

เขียวเหลือง

ตารางแสดงความหมายของสี
สี

ชื่อสี

ความหมาย-อารมณ์

Yellow-Green การเจ็บป่ วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก
Yellow ความสุ ข – พลังงาน – ความเจริ ญ – การเรี ยนรู้ – การสร้าสรรค์
White
ความบริ สุทธิ์ – ความดี – ความดีพร้อม – ความเงียบสงบ – ความยุติธรรม
Red
พลัง – อันตราย – สงคราม – อานาจ
Purple ความหยัง่ รู ้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – คามสง่างาม
Pink
เป็ นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ
Orange
กาลัง – ความมีโชค – พลังชีวติ – การให้กาลังใจ – ความสุ ข
Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด
Light Red
ความรู้สึกดีใจ – เรื่ องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก
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Light Purple
Light Green
Light Blue
Green
Gold
Dark Yellow
Dark Red
Dark Purple
Dark Green
Dark Blue
Brown
Blue
Black
Aqua

เรื่ องรักใคร่ – ความสงบ –
ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ
การหยัง่ รู ้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน
ความอุดมสมบูรณ์ – การเติบโต – การกลับมาของมิตรภาพ
สติปัญญา – ความร่ ารวย – ความสว่าง – ความสาเร็ จ – โชคลาภ
การตักเตือน – การเจ็บป่ วย – ความเสื่ อม – ความอิจฉา
ความโกรธ – ความรุ นแรง – ความกล้าหาญ – กาลังใจ
ความสู งส่ ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรู หรา
ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริ ษยา
ความจริ ง – สัจธรรม – อานาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้ องกัน
ความอดทน – ความมัน่ คง
สุ ขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริ บ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส
ความลึกลับ – ความตาย – อานาจ – พลัง – ความแรง – สิ่ งชัว่ ร้าย
การป้ องกัน – สุ ขภาพ

2.9 การจัดองค์ ประกอบ (Composition)
1. ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากันหรื อเท่าเทียมกันทั้งสองข้าง แบ่งออกเป็ น
สมดุลแบบทั้ง
2 ข้ างเหมือนกัน (Symmetrical balance) ทั้งซ้ายขวาเหมือนกัน การสมดุลแบบนี้จะทาให้ดู
มัน่ คงหนักแน่น ยุติธรรม เช่น งานราชการ ใบวุฒิบตั รประกาศณี ยบัตร การถ่ายรู ปติดบัตรเป็ นต้น
สมดุลแบบ 2 ข้างไม่เหมือนกัน (Asymmetrical balance) ด้านซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน แต่มองดู
แล้วเท่ากันด้วยน้ าหนักทางสายตา เช่น สมดุลด้วยน้ าหนักและขนาดของรู ปทรง ด้วยจุดสนใจ ด้วย
จานวนด้วยความแตกต่างของรายละเอียด ด้วยค่าความเข้ม-จางของสี เป็ นต้น
3. การเน้ นให้ เกิดจุ ดเด่ น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบด้วยจุดสาคัญหรื อส่ วน
ประธานในภาพ จุดรองลงมาหรื อส่ วนรองประธาน ส่ วนประกอบหรื อพวกรายละเอียดปลี กย่อย
ต่างๆ
หลักและวิธีในการใช้การเน้น
- เน้นด้วยการใช้หลักเรื่ อง Contrast
- เน้นด้วยการประดับ
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- เน้นด้วยการจัดกลุ่มในส่ วนที่ตอ้ งการเน้น
- เน้นด้วยการใช้สี
- เน้นด้วยขนาด
- เน้นด้วยการทาจุดรวมสายตา
4. เอกภาพ (Unity) ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน เป็ นกลุ่มเป็ นก้อน โดยที่องค์ประกอบ
ภายในต้องกลมกลืนกันมี 2 แบบคือ
เอกภาพแบบหยุดนิ่ง (Static unity) โดยใช้รูปทรงเรขาคณิ ตทาให้เกิดลักษณะหนักแน่น
เอกภาพแบบเคลื่ อนไหว (Dynamic unity) ใช้รูปทรงหรื อรู ปร่ างแบบธรรมชาติ ทาให้เคลื่ อนไหว
สนุกสนาน
5. ความกลมกลืน (Harmony) การจัดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรื อคล้าย ๆ กันมาจัดภาพ
ทาให้เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกันมี 3 แบบ คือ
5.1 กลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอย คือ ทาให้เป็ นชุดเดียวกัน
5.2 กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบเครื่ องหมายการค้า & โลโก้
5.3 กลมกลืนในองค์ประกอบ ได้แก่
- กลมกลืนด้วยเส้น-ทิศทาง
- กลมกลืนด้วยรู ปทรง-รู ปร่ าง
- กลมกลืนด้วยวัสดุ -พื้นผิว
- กลมกลืนด้วยสี มักใช้โทรสี ที่ใกล้กนั
- กลมกลืนด้วยขนาด-สัดส่ วน
- กลมกลืนด้วยน้ าหนัก
6. ความขัดแย้ ง (Contrast) การจัดองค์ประกอบให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจ
หรื อให้เกิดความสนุกตื่นเต้น น่าสนใจ ลดความเรี ยบ น่าเบื่อ ให้ความรู ้สึกฝื นใจ ขัดใจ แต่ชวนมอง
7. จังหวะ (Rhythm) จังหวะเกิดจากการต่อเนื่ องกันหรื อซ้ าซ้อนกัน จังหวะที่ดีทาให้ภาพดู
สนุก เปรี ยบได้กบั เสี ยงเพลงอันไพเราะ ในด้านการออกแบบแบ่ง จังหวะ เป็ น 3 แบบ คือ
7.1 จังหวะแบบเหมือนกันซ้ าๆกัน เป็ นการนาเอาองค์ประกอบหรื อรู ปที่เหมือน ๆ กัน มาจัด
วางเรี ยงต่อกัน ทาให้ดูมีระเบียบ (Order) เป็ นทางการ การออกแบบลายต่อเนื่ อง เช่ น ลายเหล็กดัด
ลายกระเบื้องปูพ้ืนหรื อผนัง ลายผ้า เป็ นต้น
7.2 จังหวะสลับกันไปแบบคงที่ เป็ นการนาองค์ประกอบหรื อรู ปที่ต่างกันมาวางสลับกัน
อย่างต่อเนื่อง เป็ นชุด เป็ นช่วง ให้ความรู ้สึกเป็ นระบบ สม่าเสมอ ความแน่นอน
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7.3 จังหวะสลับกันไปแบบไม่คงที่ เป็ นการนาองค์ประกอบหรื อรู ปที่ต่างกันมาวางสลับกัน
อย่างอิสระ ทั้งขนาด ทิศทาง ระยะห่าง ให้ความรู ้สึกสนุกสนาน
7.4 จังหวะจากเล็กไปใหญ่หรื อจากใหญ่ไปเล็ก เป็ นการนารู ปที่เหมือนกัน มาเรี ยงต่อกัน
แต่มีขนาดต่างกันโดยเรี ยงจากเล็กไปใหญ่หรื อจากใหญ่ไปเล็กอย่างต่อ เนื่ องทาให้ภาพมีความลึก มี
มิติ
8. ความง่ าย (Simplicity) เป็ นการจัดให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุง่ ยากซับซ้อนมีมโนทัศน์เดี ยว
ลดการมีฉากหลังหรื อภาพประกอบอื่น ๆ ที่ไม่จาเป็ นหรื อไม่เกี่ยวข้องออกไป เพราะการมีฉากหลัง
รกทาให้ภาพหลักไม่เด่น นิ ยมใช้ในการถ่ายภาพที่ปรับฉากหลังให้เบลอ เป็ นภาพเกี่ ยวกับดอกไม้
แมลง สัตว์ และบุคคลนางแบบ เป็ นต้น
9. ความลึก (Perspective) ให้ภาพดูสมจริ ง คือ ภาพวัตถุใดอยูใ่ กล้จะใหญ่ ถ้าอยูไ่ กลออกไป
จะมองเห็นเล็กลงตามลาดับ จนสุ ดสายตา ซึ่ งมีมุมมองหลัก ๆ อยู่ 3 ลักษณะ คือ วัตถุอยูส่ ู งกว่าระดับ
ตา วัตถุอยูใ่ นระดับสายตา และวัตถุอยูต่ ่ากว่าระดับสายตา
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ภาพที่ 2.4 หัวข้ องานวิจัย การออกแบบภาพจาลองสิ นค้ า (Packaging) หรือ Mocup เพื่อใช้ ในการทา
สื่ อออนไลน์
บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ
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ภาพที่ 2.5 หัวข้ องานวิจัย การผลิตแคตตาล๊อกเพือ่ ประชาสั มพันธ์ สินค้ าและบริการประจาปี 2559
ของ บริษัท ลีนเน่ บิวตี้ คอมบริเนชั่น จากัด
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ภาพที่ 2.6 หัวข้ องานวิจัย กระบวนการผลิตสมุดแจ้ งรายการสิ นค้ าดิจิตอล ยีนส์ ดี อาร์ ต
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ภาพที่ 2.7 หัวข้ องานวิจัย การถ่ ายภาพและตกแต่ งภาพเพือ่ ประกอบสมุดแจ้ งรายการสิ นค้ า
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ภาพที่ 2.8 หัวข้ องานวิจัย การออกแบบแอปพลิเคชั่น 24Catalog บนอุปกรณ์ สมาร์ โฟน
บริษัท ทเวนตีโ้ ฟร์ ช้ อปปิ้ ง

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั มอเรซ ครี เอทีฟ
ที่อยู่ : อาคาร มอเรซ เลขที่ 1 พุพทุ ธมนฑลสายสอง บางแค กทม 10160
โทรศัพท์ : 099 2525 777, 02 454 1433
ID Line : MEZCREATIVE

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั มอเรซ ครี เอทีฟ

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั มอเรซ ครี ทีพ ( Morez Creative) ผูใ้ ห้บริ การด้านการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ทุกประเภท เป็ นการที่คิดและทาด้วยใจ ออกแบบด้วยใจ ให้แก่ผรู ้ ับด้วยใจ สิ่ งเหล่าจะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแก่ท้ งั ผูใ้ ห้และผูร้ ับ นอกจากจะทาให้เกิดความน่าเชื่ อถือจากภายนอก
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แล้ว ก็ยงั ต้องสร้างความน่าเชื่ อถือจากภายใน ทั้งความน่าเชื่อถือ ความเป็ นหนึ่งเดียวกันขององค์กร
และความเอาใจใส่ แก่บุคคลากรภายในองค์กรด้วย
มอเรซเห็นความสาคัญของ 2 จุดนี้เป็ นอย่างยิง่ จึงก่อให้เกิดเป็ น มอเรซ ในปัจจุบนั เรา
บริ การทั้งด้าน การออกแบบ การผลิต การส่ งถึงมือลูกค้าและความประทับใจของผูร้ ับ ทาให้
หน่วยงานต่างๆไว้วางใจมอเรซเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่เคยได้ผลิตมา มอเรซก้าวหน้าเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องขอบคุณทุกองค์กรและหน่วยงานที่ไว้วางใจ เราจะพัฒนาสิ นค้าและรักษามาตรฐาน
ของเราไว้
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั มอเรซ ครี เอทีฟ

ผูจ้ ดั การ
นาย อนุสร ดิษเจริ ญ

ฝ่ ายโปรดักชัน่

กราฟิ กดีไซน์

รู ปที่ 3.2 การจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ชื่อ– นามสกลุ : นางสาว อัจฉรา ปะวะสี
ตาแหน่ งงาน

: graphic design

ฝ่ ายผลิต
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ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
• ออกแบบ graphic design ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
• คียข์ อ้ มูล
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ชื่อ– นามสกลุ : อัจฉรา ปะวะสี
ตาแหน่ งงาน

: graphic design

3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ– นามสกลุ : นางสาว อารี วรรณ เสื อดา
ตาแหน่ ง

: Graphic design

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 สิ งหาคม 2562

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ประชุมวางแผนภายในร่ วมกับพี่เลี้ยงสหกิจศึกษา
3.7.2 รวบรวมข้อมูลและแนวความคิดร่ วมกับพี่เลี้ยงที่ปรึ กษา
3.7.3 นาขอบเขตงานที่ได้รับมาออกแบบ
3.7.4 ออกแบบชิ้นงานด้วย Wix.com ตามที่ได้ตกลงกันไว้
3.7.5 เมื่อออกแบบเสร็ จจึงส่ งมอบงานให้กบั พี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อย
3.7.6 นางานกลับมาแก้ไขตามคาแนะนาของพี่เลี่ยง
3.7.7 ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน การ การสร้ างภาพจาลองบรรจุภัณฑ์ ของสิ นค้ า

บริษทั มอเรซ ครีเอทีฟ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
1.วางแผนการดาเนินโครงงาน
2.รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
3.ออกแบบโครงงาน
4.จัดทาโครงงาน
5.ตรวจสอบโครงงาน
6.จัดทาเอกสาร
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook

ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม adobe illustrator CS6
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
3. โปรแกรม Microsoft Excel 2010
4. โปรแกรม Microsoft Word 2010

ส.ค. 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน
มีการวางแผนการดาเนิ นงานโดยสรุ ปข้อมูลขอบเขตและความต้องการของชิ้ นงานนั้นๆ
และรับงานจากพี่เลี้ ยงที่ปรึ กษามาดาเนิ นการต่อไป เมื่องานเสร็ จจึ งส่ งงานให้กบั พี่เลี้ ยงที่ป รึ ก ษา
ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยแล้วหากมีขอบกพร่ องในชิ้นงาน นักศึกษาจะนากลับมาแก้ไข้และส่ งให้กบั
พี่เลี้ยงที่ปรึ กษาอีกครั้งจนกว่าจะเป็ นที่พึงพอใจ

วางแผน
ไม่ผา่ น

ออกแบบงาน

ผ่าน

ดาเนินงาน
ส่ งงาน
ภาพที่ 4.1 แผนการดาเนินงาน
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4.2 ขั้นตอนการออกแบบและดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 คิดหัวข้อการออกแบบภาพจาลองสิ นค้า (Packaging) หรื อ Mocup เพื่อ

ใช้ในการทาสื่ อออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 เข้าโปรแกรม Photosshop

ขั้นตอนที่ 3 นามอกอัพมาจัดวางหรื อไอคัดตามขนาดแพ็คเกจที่จะทา

55

ขั้นตอนที่ 4 นาแพ็คเกจมาจัดวางให้ครบทุกส่ วน และดูขนาดของทุกชิ้นส่ วน

ภาพที่ 4.5 การเพิ่มตัวแพ็คเกจและรายละเอียดมอกอัพ
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ Ctrt+c

ภาพที่ 4.6 การแต่งสี และเงา
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ขั้นตอนที่ 6 Save for web

ภาพที่ 4.7 นาภาพที่ไดคัตมา Save จัดเก็บไว้
ขั้นตอนที่ 7 นามอกอัพที่ทาเสร็ จแล้ว ส่ งให้ลูกค้า หรื อก็เก็บเพื่อเป็ นตัวอย่างในการทาภาพจาลอง
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`ตัวอย่างผลงาน มอกอัพทั้งหมด

รู ปที่ 4.8 HYDRATNG ROSE

รู ปที่ 4.9 God mami
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รู ปที่ 4.10 DERICH

รู ปที่ 4.11 healthy cookies
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รู ปที่ 4.12 PACHA

รู ปที่ 4.13 Lady mousse
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รู ปที่ 4.14 Organic Baby

รู ปที่ 4.15 Haad Cuara
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รู ปที่ 4.16 CALISTA COSME

รู ปที่ 4.17 PMERVES
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รู ปที่4.18 MEZAY
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รู ปที่ 4.19 Aura

รู ปที่ 4.20 Nuntakar Skncare
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รู ปที่ 4.21 delicate

รู ปที่ 4.22 CALISTA COSME
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รู ปที่ 4.23 G’ORY

รู ปที่ 4.24 FINALE
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รู ปที่ 4.25 FINALE

รู ปที่ 4.26 FOR MEN FRAGRANCE SHOWER GER

67

รู ปที่ 4.27 CHARCOAL FACIAL FOAM

รู ปที่ 4.28 Crackling loion

68

รู ปที่ 4.29 Bright Expert Ulimale Whilening Booster Serum

69

รู ปที่ 4.30 C Starfish Serum

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือและประชาสัมพันธ์ให้กบั บริ ษทั และเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ให้กบั
บริ ษทั เพื่อนาความรู้และทักษะการเรี ยนรู้ในระบบการปฏิบตั ิงานจริ งของ บริ ษทั มอเรซ ครี
เทีฟ โดยที่ "การออกแบบภาพจาลองสิ นค้า (Packaging) หรื อ Mocup เพื่อใช้ในการทาสื่ อ
ออนไลน์
1. มอเรซ ครี เอทีฟ " ฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อสร้างบรรจุภณั ฑ์ให้สามารถสื่ อสาร และสร้าง
ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคโดยใช้ความรู ้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณ ลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์
ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจา ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์
5.1.1 ปัญหาและอุปสรรค
- ต้องใช้เวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโปรแกรมและเครื่ องใน
การใช้งานเป็ นเวลา พอสมควร
5.1.2 ข้อเสนอแนะ
- หาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ตัวแพ็คเกจและใช้ความคิ ดในการออกแบบและ
ศึกษารายงานผูท้ ี่เคยใช้โปรแกรมที่จะทาควบคู่ไปด้วย
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ไปฝึ กงานที่ บริ ษทั มอเรซ ครี เอทีฟ ทาให้ได้รับ
ประสบการณ์ จากทางบริ ษ ทั เป็ นอย่า งมากเนื่ องจากพี่ เลี่ ย งมี ค วามเป็ นกัน เองทาให้งานที่ ไ ด้รับ
มอบหมายผ่านไปได้ดว้ ยดีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่เลี้ยง บริ ษทั มอเรซ ครี เอทีฟ มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานจริ ง
- แก้ปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริ ง
- ฝึ กการปรับตัวในเข้ากับส่ วนรวม (Teamwork)
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งทา
- พบปัญหาข้อผิดพลาดในการทางาน
- การสื่ อสารกับพี่เลี้ยงไม่ตรงกัน
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
- ไม่สร้างความเดือดร้อนและปั ญหาในสถานที่ประกอบการ
- รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
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ภาคผนวก
ภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ ก.2 ถ่ายรู ปสิ นค้าเพื่อนาไปทาภาพจาลอง หรื อ ( Mocup)
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รู ปที่ ก.4 ถ่ายรู ปสิ นค้าเพื่อนาไปทาภาพจาลอง หรื อ ( Mocup)
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