


Editor’s Note

ในยุคที่สื่อดิจิตอลเขามามีบทบาทมากขึ้น สื่อสิ่งพิมพไดรับ

ผลกระทบมาก ทาํใหหลายคนคดิวาสื่อสิ่งพมิพนั้นอาจจะตายในไมชา 

แตในความเปนจริงนั้น สื่อสิ่งพิมพยังคงเปนที่นิยมและเปนที่ตองการ

อยางมาก เราจะเห็นไดจากจํานวนรานรับออกแบบสิ่งพิมพที่มีการ

เตบิโตมากขึ้นและเขาถงึไดงายขึ้น 

หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวมความรูทางดานสื่อสิ่งพิมพ ทั้งทาง

ดานพื้นฐานการใช โปรแกรม Photoshop และ Illustrator เครื่องมอืที่

สาํคญั พรอมทั้งเทคนคิการออกแบบสิ่งพมิพแบบตางโดยม ีWorkshop 

ใหไดฝกตาม

ทั้งนี้ทางสาํนกัพมิพหวงัวาหนงัสอืเลมนี้จะชวยใหผูอานไดพฒันา

ฝมือดานการออกแบบสิ่งพิมพและกาวสูมืออาชีพระดับประเทศได

อยางมั่นใจ

สหทัศน วชิระนภศูล

บรรณาธิการ





Writer’s Note

คณุคดิอยากทาํงานอาชพีนกัออกแบบกราฟกอยูใชใหม ???

แลวรูหรือไมวาอาชีพนี้เขาจะตองเรียนรูอะไร ? ตองทําอะไรกัน

บาง ?

ถาคาํตอบคอื ไมรู จงหยบิหนงัสอืเลมนี้กลบัไปอานดวน 

เพราะหนงัสอืเลมนี้ไดรวบรวมความรูในสวนตางๆ ที่สาํคญัสาํหรบั

อาชพีนี้ 

เริ่มตั้งแตความรูพื้นฐานการออกแบบ การใชงานโปรแกรมกราฟก

แบบมอือาชพี 

แสดงวิธีตีโจทยเพื่อใหไดแนวคิดงานออกแบบจนไดผลงานที่

ลูกคาประทบัใจ

รวม Workshops เดด็ๆ ที่คนทาํงานกราฟกสิ่งพมิพตองไดใชงาน

แนนอน

อนนั วาโซะ

bingo_aun@hotmail.com

ขอบคณุครอบครวัวาโซะและ ครอบครวัฮะดูแว ที่ดูแล

ครอบครวัผมเปนอยางดี

ขอบคณุตากลองฝมอืด ีนองโตน นองดนี นองหยกและ

เพื่อนเมน พี่นองๆ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกคนที่เอื้อเฟอรูปสวยๆ ใหผม

เลอืกใช

ขอบคณุจงัหวะเวลาและโอกาสดีๆ

ที่ทาํใหหนงัสอืนี้เกดิขึ้นมาจนได

ขอบคณุมากนะครบั

ที่อานหนงัสอืเลมนี้  :)

Thanks
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Intro : be Graphic Design

Graphic Design คือ ??
คาํนยิามของคาํวา “ออกแบบกราฟก” คอื กระบวนการทางความคดิสรางสรรคที่ใชความรูศลิปะรวมกบัหลกัการ

ออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อผลิตงานชิ้นเยี่ยม ซึ่งงานนั้นสามารถถายทอดและสื่อความหมายไปยังผูรับสารไดเขาใจ

อยางตรงกนั

คุณคาของงานออกแบบกราฟก
งานกราฟกที่ดีแสดงใหเห็นถึงความคิดในการออกแบบชัดเจน จะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโนมนาวผูรับขอมูลเกิด

ความสนใจและยอมรบั และในขณะเดยีวกนัยงัแสดงคณุคาอื่นพรอมกนัไปดวย ไดแก

 1. เปนสื่อกลางในการสื่อความหมาย ใหเกดิความเขาใจตรงกนัจากจดุหนึ่งไปยงัอกีจดุหนึ่งไดอยางชดัเจน

 2. ทาํหนาที่เปนสื่อเพื่อใหเกดิการเรยีนรู เกดิการศกึษากบักลุมเปาหมายไดอยางดี

 3. ทาํใหเกดิความนาสนใจ ความประทบัใจ และความนาเชื่อถอืแกผูบรโิภค

ทุกวันนี้ไมวาจะกวาดสายตาหันมอง

ไปทางไหน เราจะเหน็งานออกแบบกราฟกได

ทกุหนทกุแหง ไมวาจะกมลงมองจอมอืถอืที่มี

แอพพลเิคชนัสวยๆ นั่นกไ็ช หยบิถงุขนมที่ถอื

อยูก็ใชอีก หรือจะเงยหนามองปายบิลบอรด

ขนาดใหญที่แสนจะดึงดูดสายตา จะเห็นได

วางานกราฟกดไีซนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ

ชวีติประจาํวนัของเราไปแลว

 4. ทําใหเกิดความกระตุ นทางความคิดและการ

 ตดัสนิใจไดอยางรวดเรว็

 5. ทาํใหเกดิความคดิสรางสรรค ขอมลูที่ไดจากงาน

 ออกแบบกราฟกจะชวยกระตุนใหปฏบิตัติามหรอื

 เปลี่ยนพฤตกิรรมทางความคดิไดดวย
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คุณสมบัตินักออกแบบกราฟก
แนนอนวาการจะเปนนักออกแบบไดนั้นก็ตองมีพื้นฐานความรู ความเขาใจพื้นฐานทางศิลปะอยูพอสมควร แต

การที่จะเปนนักออกแบบมืออาชีพ ตัวนักออกแบบเองจะตองมีคุณลักษณะอีกหลายอยางประกอบกัน ซึ่งพอจะจําแนก

ออกมาไดดงันี้

 1. ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔ่ÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

เปนองคประกอบที่สําคัญลําดับแรกเลยก็วาได ทําใหมีความคิดริเริ่มที่จะสรางงานใหแตกตาง มีความโดดเดน 

สะดดุตา และแปลกใหม ทั้งนี้นกัออกแบบอาจหาแรงบนัดาลใจจากสิ่งรอบๆ ตวั หรอืออกไปเปดหูเปดตาภายนอก เพื่อ

หาไอเดยีใหม ๆ อยางเชน การพูดคยุ การดูหนงั ฟงเพลง เลนเกม อานหนงัสอื ทองเที่ยว เปนตน

 2. ¢ÂÑ¹½ƒ¡ËÑ´

ความขยนัฝกหดัดวยตนเองจะชวยใหการใชโปรแกรมออกแบบเกดิความชาํนาญไดเรว็ยิ่งขึ้น ซึ่งตองใชงานอยูเปน

ประจาํ ทาํซํ้าไปซํ้ามาจนเกดิเปนทกัษะ ความคลองในการออกแบบ ทั้งนี้สามารถฝกไดดวยตนเอง 3 วธิ ีดงันี้

 ½ƒ¡µÒÁáºº สําหรับกาวแรกผูเริ่มตนไมตองคิดอะไรมาก ทําตามวิธีในหนังสือ ทําตามซีดีไปกอน เปนวิธีฝก

เพื่อพฒันาตอ

 ½ƒ¡µÑ้§â¨·Â� เปนวธิฝีกเพื่อกาํหนดเปาหมายที่ชดัเจนขึ้น เชน สมมตโิจทยวาลูกคาตองการใหออกแบบกราฟก

ฉลากนมถั่วเหลอืงรสใหม หรอืโจทยออกแบบตราสญัลกัษณบรษิทัแบบใหมใหแตกตางจากที่มอียู วธินีี้จะทาํให

สามารถคดิงานไดรวดเรว็อกีทั้งยงัเชื่อมตอระหวางศลิปะและธรุกจิไดดขีึ้น

 ½ƒ¡àÅÕÂ¹áºº เปนการฝกโดยดูจากงานสวยๆ ของคนอื่นที่ตัวเราประทับใจ แลวลองทํา โดยใชโปรแกรมและ

เทคนคิของตนเอง พยายามใหผลลพัธใกลเคยีงกนัมากที่สุด วธินีี้ผูฝกจะตองมทีกัษะชาํนาญในการใชฟงกชนั

เครื่องมอืนั้นกอน จงึจะสามารถคดิวเิคราะห ดดัแปลงดวยตนเองได

 3. à«µ¤‹ÒàÍÒµ�¾ØµãËŒÊÇÂ

ทาํงานบนหนาจอเครื่องตวัเองอยางสวยงาม แตเมื่อพมิพออกมาทาํไมสคีนละเรื่องกบัในหนาจอเลย คนทาํกราฟก

จึงตองมีความรูเรื่องการเซตคาเอาตพุตใหสามารถแสดงสีออกมาไดสวยงามเชนเดียวกับที่เห็นหนาจอมอนิเตอร ยิ่งการ

ทาํงานกบัสื่อสิ่งพมิพดวยแลวสเีอาตพุตจาํเปนอยางมากที่ตองเหมอืนกนักบังานบนหนาจอ
 4. Ê¹ã¨ÊÔ่§ÃÍºµÑÇà¾×่ÍãËŒ§Ò¹·Ñ¹ÊÁÑÂ áÅÐµÃ§ã¨¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂÁÒ¡·Õ่ÊØ´

ฝกนสิยัรูจกัสงัเกต ดูแลวคดิวเิคราะหจากสิ่งที่ไดยนิไดเหน็รอบๆ ตวั จะชวยใหการคดิตโีจทย ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ 

สงผลใหผลงานมคีวามโดดเดน ตรงใจกลุมเปาหมายมากที่สดุ อาจทาํใหคณุเปนคนนาสนใจไดในพรบิตา 

“¡Ô¨ÇÑµÃ¢Í§¹Ñ¡ÍÍ¡áºº¤×Í¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡ÊÑ§à¡µáÅÐ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�”

 5. ¡ÅŒÒ·Õ่¨ÐÅÍ§ÊÔ่§ãËÁ‹æ

มคีวามกระหายอยากรูตลอดเวลา ยิ่งเทคโนโลยซีอฟตแวรมกีารพฒันาอยูเสมอ ทาํใหเราไดใชเครื่องมอืใหมๆ ที่

สามารถพฒันางานใหดแีละรวดเรว็ยิ่งขึ้น

“ÍÂ‹Ò·ํÒµÑÇàËÁ×Í¹¹ํ้Òàµ็Áá¡ŒÇ·Õ่äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒÍÐäÃãËÁ‹æ ä´ŒÍÕ¡áÅŒÇ”

 6. Á¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�´Õ

การทาํงานออกแบบกราฟกมกัจะทาํงานกนัเปนทมี จาํเปนตองสื่อสารกบัผูอื่นอยูเสมอ เชน นกัออกแบบกราฟกจะ

ตองสื่อสารกบั Art Director, Creative Director ฯลฯ  การปรบัตวัเขาใหกบัคนอื่นๆ ไดงายและรวดเรว็ จะทาํใหการทาํงาน

ใชชวีติอยูในองคกรนั้นราบรื่นและงายขึ้น ขอแนะนาํสาํหรบัมอืใหมควรจะเรยีนรูและฝกทาํงานกนัเปนทมี ยิ้มแยมแจมใส 

มนีํ้าใจชวยเหลอืเพื่อนรวมงานอยางจรงิใจ นอบนอม เปนตน

“¤Ø³à¤ÂàË็¹¤¹·Õ่à¡‹§ àÃÕÂ¹ä´Œà¡ÕÂµÔ¹ÔÂÁ áµ‹ÍÂÙ‹ÃÇÁ¡Ñº¤¹Í×่¹äÁ‹ä´ŒºŒÒ§äËÁ¤ÃÑº
¼ÁàË็¹ÁÒáÅŒÇ... ã¹·Õ่ÊØ´à¡‹§ÁÒ¡¡็µŒÍ§ÅÒÍÍ¡ä»à¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕã¤ÃÍÂÒ¡Ã‹ÇÁ·ํÒ§Ò¹´ŒÇÂ !!!!”
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งานออกแบบจะสื่อความเขาใจใหกับผูพบเห็นไดตรง
ความตองการไดนัน้ นกัออกแบบจะตองเขาใจเรือ่งองค
ประกอบงานออกแบบกราฟก วาสิ่งที่เลือกใชในงานนั้น
มันสื่อความหมายวาอยางไร

พื้นฐานการออกแบบ

CHAPTER
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พื้นฐานการออกแบบCH

A
PT

ER

ตัวอยางลักษณะเสนแบบตางๆ ที่ให
อารมณและความรูสึกแตกตางกัน

องคประกอบงานกราฟก (Element of Design)
ภาพในงานกราฟกจะเกิดจากองคประกอบตางๆ ประกอบกัน ซึ่งจะมีความหมายที่สามารถสื่อถึงความรูสึกและ

มคีณุสมบตัแิตกตางกนัไป นกัออกแบบจงึตองมคีวามรูความเขาใจ รูจกัที่จะเลอืกใชแตละองคประกอบใหสอดคลองกบั

แนวคดิของงาน องคประกอบหลกัๆ ในงานกราฟกจะแบงเปน 8 ชนดิคอื เสน, รูปราง, รูปทรง, นํ้าหนกั, พื้นผวิ, ที่วาง,

ส ีและตวัอกัษร

àÊŒ¹ Line

โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแตจุด เสน ระนาบ แตเพื่อให

เกิดความเขาใจงายๆ เราจะเริ่มที่เสนซึ่งเปนองคประกอบ

ที่มีขนาดยาว ที่เกิดจากนําจุดนั่นแหละ นํามาเรียงตอกัน 

เกดิเปนเสนสายแบบตางๆ ขึ้นมา คณุสมบตัขิองเสนนั้นจะ

ใหความรูสึกไปทางดานยาว นําสายตาไปในแนวทางของ

เสน ชวยกาํหนดทศิทาง สรางความตอเนื่องและสามารถ

ใชเปนแนวแบงซอยภาพได

ÅÑ¡É³ÐáÅÐÍÒÃÁ³�¢Í§àÊŒ¹

เสนจะมอียูหลายลกัษณะดวยกนั ในแตลกัษณะจะบงบอกอารมณความรูสกึของแตละเสนได ดงันี้

 àÊŒ¹µÃ§  : มั่นคงเปนระเบยีบ

 àÊŒ¹¹Í¹  : สงบนิ่ง เรยีบรอย

 àÊŒ¹à©ÕÂ§  : เคลื่อนไหว รวดเรว็ ไมหยดุนิ่ง มพีลงั และไมมั่นคง

 àÊŒ¹µÑ´¡Ñ¹  : ประสาน หนาแนน แขง็แกรง

 àÊŒ¹â¤Œ§  : นิ่มนวล พลิ้วไหว

 àÊŒ¹â¤Œ§¡Œ¹ËÍÂ  : เคลื่อนไหว ไมสิ้นสดุ มนึงง

 àÊŒ¹»ÃÐ  : โปรง ไมสมบูรณ

 àÊŒ¹â¤Œ§ÅÙ¡¤Å×่¹  : เคลื่อนไหว อยางนุมนวล

 àÊŒ¹ËÂÑ¡ «Ô¡á«¡  : ไมเปนระเบยีบ อสิระ ไมอยูในกรอบ สบัสนวุนวาย อนัตราย นากลวั

 àÊŒ¹àÅ็¡áÅÐºÒ§ : เบา เฉยีบคม

 àÊŒ¹Ë¹Ò  : หนกัแนน นาํสายตา
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เสนตางๆ ในภาพทําหนาที่นําสายตา
เรามุงสูเปาหมายทําใหจุดเดนมีความ
โดดเดนยิ่งขึ้น

หากสังเกตดีๆ แลวเสนจะมี

อยูในทกุๆ งานออกแบบ ซึ่งจะถูกใช

รวมกับองคประกอบตางๆ เพื่อสื่อ

ถึงอารมณของงานใหไดตามแบบที่

ตองการ ดังนั้น นักออกแบบจะตอง

คํานึงเปนอันดับแรกในการเลือกใช

เสนเขามาเปนสวนประกอบในงาน

ÃÙ»Ã‹Ò§ Shape

รูปแบนๆ ม ี 2 มติ ิมคีวามกวางกบัความยาว ไมมคีวามหนาเกดิจากเสนแบบตางๆ มาตอกนัจนเกดิเปนรูปราง 

2 มติ ิเชน รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรอืรูปอสิระ ที่แสดงเนื้อที่ของผวิที่เปนระนาบมากกวาแสดงปรมิาตรหรอืมวล 

ÃÙ»Ã‹Ò§áÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂ

รูปรางแตละชนดิกจ็ะมคีวามหมายและใหความรูสกึตางกนัออกไป เชน

 Ç§¡ÅÁ Circle : เปนศูนยกลาง ปกปอง ศูนยรวมความสนใจ

 ÊÕ่àËÅÕ่ÂÁ Square : วางตามแนวตั้งฉาก ใหความรูสกึสงบ มั่นคง เปนระเบยีบ    

  วางทแยง ใหความรูสกึเคลื่อนไหวและสรางจดุสนใจไดด ี

 ÊÒÁàËÅÕ่ÂÁ Triangle : วางรูปรางสามเหลี่ยมในภาพจะไดความรูสกึหยดุนิ่ง มั่นคง    

  แตที่สวนปลายมมุทั้ง 3 ดานใหความรูสกึถงึทศิทาง ความเฉยีบคม  

  และมแีรงผลกัดนั

 Ë¡àËÅÕ่ÂÁ Hexagon : จะใหความรูสกึถงึการเชื่อมโยง 

 ÃÙ»Ã‹Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ Organic : จะใหความรูสกึลื่นไหล อสิระ ไมมกีฎเกณท
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Shape รูปดอกไมจะเหมาะกับงานออกแบบที่เปนอารมณผูหญิง

Credit รูปภาพ : Solahudeen Hajichikesa

พื้นผิวที่มันวาวจะทําใหรูสึกถึงความมีคา 
สวนพื้นผิวที่ขรุขระจะทําใหรูสึกเกา

ÃÙ»·Ã§ Form 

รูปที่ลกัษณะเปน 3 มติ ินอกจาก

จะแสดงความกวาง ความยาวแลว ยัง

มีความลึก หรือความหนานูนดวย เชน 

รูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง

สี่เหลี่ยม รูปทรงกระบอก เปนตน 

¹ํ้ÒË¹Ñ¡ Value

นํ้าหนกัเกดิจากการนาํเตมิส ี แสง

เงาลงไปที่ตวัรปูทรง ทาํใหเกดิความรูสกึมี

มวล ความหนาแนนทาํใหรูสกึถงึความ หนกั 

เบา ทบึหรอืโปรงแสง 

¾×้¹¼ÔÇ Texture

พื้นผิวเปนองคประกอบที่ชวยใน

การสื่ออารมณของงานกราฟกไดชัดเจน

มาก เชน งานออกแบบกราฟกที่อยูบนพื้น

ผวิลกัษณะมนัวาว จะชวยใหรูสกึถงึความ

หรหูรา มรีะดบั กลบักนัถางานออกแบบไป

อยูบนพื้นเหลก็ที่มสีนมิ ขรขุระมรีอยเปอน

งานนั้นกจ็ะใหความรูสกึถงึความเกา ดงันั้น 

นักออกแบบควรเลือกสร างพื้นผิวให 

เหมาะสมกับลักษณะงานก็จะสามารถสื่อ

ความหมายที่ตองการได

การเลือกใชรูปรางจะมีผลอยาง

มากตออารมณในงานกราฟก เชน ถา

ตองการงานที่เปนอารมณผู หญิงจัดๆ 

เพียงแคใสรูปรางที่เปนดอกไมลงไปก็จะ

สามารถแสดงอารมณไดอยางชดัเจน
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การใชฟอนตเพียงเล็กนอยวางในตําแหนงที่เหมาะสม
จะทําใหผลงานดูลงตัวมากยิ่งขึ้น

·Õ่Ç‹Ò§ Space

พื้นที่วางในงานอาจเกดิจากความตั้งใจหรอืไมตั้งใจของนกัออกแบบกไ็ด ที่วางจะรวมถงึพื้นหลงั Background ดวย 

ในการออกแบบงานกราฟกพื้นที่วางจะเปนตวัชวยใหงานไมหนกัจนเกนิไป และถามกีารใชงานอยางฉลาดที่วางจะเปนตวั

ชวยเสรมิจดุเดนใหเหน็เดนชดัมากขึ้น ในงานออกแบบหนึ่งงานจะตองมพีื้นที่วางในงานอยูอยางนอย 30% หากพื้นที่วาง

นอยกวานี้จะทาํใหงานนั้นดูแนน อดึอดั ไมนาสนใจ

ÊÕ Color

เปนองคประกอบหลักที่สําคัญสําหรับงาน

ออกแบบเลยกว็าได เนื่องจากสมีอีทิธพิลตออารมณ

ความรูสึกรวมถึงการสื่อความหมายไดอยางเดนชัด 

อีกทั้งสามารถกระตุนอารมณความรูสึกของคนได 

ถานักออกแบบไมเขาใจการใชหรือใชสีไมเปน งาน

ออกแบบที่วาสวยๆ จะพังไดงายๆ สําหรับเรื่องสี

เราจะกลาวกนัอยางละเอยีดอกีครั้งในหวัขอตอไป 

ลักษณะที่วางในงานออกแบบที่จะชวยเสริมจุดเดนใหโดดเดนยิ่งขึ้น

µÑÇÍÑ¡ÉÃ Type

งานออกแบบกราฟกเกือบทุกๆ 

แขนงในปจจบุนั จะมตีวัหนงัสอืเกี่ยวของ

อยูเสมอ การเลือกตัวหนังสือที่เหมาะสม

จงึเปนสิ่งสาํคญัไมแพใคร เพราะตวัหนงัสอื

จะมอีทิธพิลผูพบเหน็ตอเรื่องความสวยงาม 

ความลงตัวในการจัดองคประกอบของ

งานออกแบบ จะเห็นไดวาในบางงานแค

มีรูปภาพ กับตัวหนังสือเพียงเล็กนอยใน

งาน ก็สามารถทําใหงานนั้นมีความลงตัว

อยางสวยงามได



11

01
พื้นฐานการออกแบบCH

A
PT

ER

สีสันการสื่อความหมายในอารมณตางๆ
นกัออกแบบจะตองทาํความรูจกัสใีหลกึซึ้งจงึจะเลอืกใชสใีหไดอารมณที่ตองการ โดยตองทาํความเขาใจกบั 3 เรื่อง

สาํคญันั่นคอื สเีกดิจากอะไร, ในแตละสมีคีวามหมายอยางไร และเทคนคิการนาํสไีปใชใหไดอยางใจตองการทาํอยางไร

กนักอน

รูจักแหลงกําเนิดสี
สเีกดิจากอะไร ในปจจบุนัแหลงกาํเนดิสจีะมอียู 3 ชนดิดวยกนัคอื

 ÊÕ·Õ่à¡Ô´¨Ò¡áÊ§ เกดิจากการหกัเหแสงผานแทงแกวปรซิมึม ี3 สคีอื สแีดง (Red), สเีขยีว (Green) และสนีํ้าเงนิ 

(Blue) เรยีกรวมวา RGB นาํมาผสมกนัจนเกดิเปนสสีนัตางๆ มากมาย ตวัอยางอปุกรณทใีชแหลงกาํเนดิสแีบบนี้ 

เชน โทรทศัน จอโทรศพัทมอืถอื หรอืจอคอมฯ ของเรานั่นเอง

 ÊÕ·Õ่à¡Ô´¨Ò¡ËÁÖ¡ÊÕã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾� เกดิจากการผสมสหีมกึทั้ง 4 สใีนเครื่องพมิพคอื สฟีา, สมีวงแดง, สเีหลอืง และ

สดีาํ เรยีกรวมกนัวา CMYK จนไดออกมาเปนสสีนัตางๆ ตามตองการ สาํหรบังานสื่อสิ่งพมิพตางๆ นกัออกแบบ

จะใชโหมดสนีี้ในการทาํงานเพื่อใหไดสใีนชิ้นงานตรงกบัที่เหน็ในหนาจอที่สดุ

 ÊÕ·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔà»š¹ÊÕ·Õ่ä´Œ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ เกดิจากกระบวนการสงัเคราะหทางเคม ีม ี3 สคีอื สแีดง สเีหลอืง

และสนีํ้าเงนิ หลงัจากนั้นจงึนาํมาผสมกนัจนเกดิเปนสอีื่นๆ แหลงกาํเนดิสแีบบนี้จะเปนแบบที่เราเรยีนกนัมาใน

ชั้นเรยีนศลิปะตั้งแตเดก็จนโตวาแมสนีั่นเอง

ความหมายของแตละสี
มารูกบัจติวทิยาของสทีี่มผีลตออารมณของผูพบเหน็กนัวา สอีะไรใหความรูสกึอยางไรบาง โดยความรูสกึเกี่ยวกบั

สทีี่จะกลาวตอไปนี้จะเปนความรูสกึแบบกลางๆ ที่ผูคนสวนใหญในโลกรบัรูและรูสกึกนั

 ·สแีดง   ใหความรูสกึอนัตราย เรารอน รนุแรง มั่นคง อดุมสมบูรณ

 ·สสีม   ใหความรูสกึสวาง เรารอน ฉูดฉาด

 ·สเีหลอืง   ใหความรูสกึสวาง สดใส สดชื่น ระวงั

 ·สเีขยีว   ใหความรูสกึงอกงาม พกัผอน สดชื่น

 ·สนีํ้าเงนิ   ใหความรูสกึสงบ ผอนคลาย สงางาม ทนัสมยั

 ·สมีวง   ใหความรูสกึหนกั สงบ มเีลศนยั

 ·สนีํ้าตาล   ใหความรูสกึเกา หนกั สงบเงยีบ

 สขีาว   ใหความรูสกึบรสิทุธิ์ สะอาด ใหม สดใส

 ·สดีาํ   ใหความรูสกึหนกั หดหู เศราใจ ทบึตัน

 ·สทีองเงนิและสทีี่มนัวาว ใหความรูสกึมั่นคง หรูหรา

 ·สดีาํอยูกบัสขีาว  ใหความรูสกึทางอารมณที่ถูกกดดนั

 สเีทาปานกลาง  ใหความรูสกึถงึความนิ่งเฉย สงบ

 ·สสีดและสบีางๆ ทกุชนดิ ใหความรูสกึกระชุมกระชวย แจมใส

การผสมสีไวใชงานจะใชวิธี

ผสมจากสีที่เกิดจากธรรมชาติ โดย

เริ่มจากแมสสีามส ีหรอืสขีั้นที่หนึ่ง ไป

จนเปนสีขั้นที่สองและสีขั้นที่สามตาม

ลาํดบัดงัภาพ
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นอกจากสแีตละสจีะสรางความรูสกึในตวัมนัเองแลว เมื่อนาํมาใชรวมกนัเรายงัสามารถแบงสอีอกเปน 2 วรรณะ 

เพื่อสรางอารมณที่แตกตางกนัออกไปเมื่อใชงานรวมกนัไดอกีคอื

 ÊÕ·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ÇÃÃ³ÐÃŒÍ¹ (Warm Tone Color) ไดแก สเีหลอืงสม สแีดง และสมีวงแดง สกีลุมนี้เมื่อใชในงานจะ

รูสกึอบอุน รอนแรง สนกุสนาน

 ÊÕ·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ÇÃÃ³ÐàÂ็¹ (Cool Tone Color) ไดแก สเีขยีว สฟีา สมีวงคราม สกีลุมนี้เมื่อใชในงานจะใหความรูสกึ

สดชื่น เยน็สบาย

เทคนิคการนําสีไปใชในงาน
การเลอืกใชสใีนงานออกแบบจะมหีลายวธิ ีแตทกุวธิกีม็จีดุประสงคเดยีวกนั 

คือ เพื่อเพิ่มความโดดเดนใหกับจุดเดนในภาพ และใชตกแตงสวนอื่นๆ ใหไดภาพ

รวมตามอารมณที่ตองการ เทคนิคการเลือกใชสีจะมีสูตรสําเร็จอยูบางคือ วิธีโยง

ความสมัพนัธจากวงลอส ี แนะนาํใหเปดวงลอสขีึ้นมากอนทาํงานทกุครั้ง แลวเลอืก

สหีลกัๆ ใหกบังานกอน

วงลอสี

ตัวอยางงานเว็บไซตใช
สีวรรณะรอนและวรรณะเย็น

ที่จะใหอารมณความรูสึก
แตกตางกัน
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เทคนคิการเลอืกใชสจีะมสีูตรสาํเรจ็หลายรูปแบบ แตที่นยิมใชงานเปนหลกัมอียู 4 รูปแบบดวยกนัคอื

 Mono ËÃ×ÍàÍ¡Ã§¤� คอื การใชสทีี่เปนไปในทางเดยีวกนัหมด เชน จดุเดนเปนสแีดง สสีวนที่เหลอืกจ็ะเปนสีที่

ใกลเคยีงกบัสแีดง โดยใชวธิลีดนํ้าหนกัความเขมของสแีดงลงไป

 Complement คอื สตีดักนัหรอืสคีูตรงขามกนัในวงจรส ีเชน สเีขยีวจะตรงขามกบัสแีดง หรอืสฟีาจะตรงขาม

กบัสสีม การนาํไปใชงานสาํหรบัคูสแีบบนี้สามารถสงผลไดทั้งดแีละไมด ีหากผูใชไมรูหลกัพื้นฐานในการใชงาน

จะทาํใหผลงานขาดจดุเดน ไมควรใชสตีดักนัในงานปรมิาณที่เทากนั 50 : 50 แนะนาํใหใชสใีดสหีนึ่งในปรมิาณ 

80 : 20 หรอื 70 : 30 เชน ถาเราเลอืกสเีขยีวบนพื้นที่งานโดยรวม 80% ที่เหลอืกจ็ะเปนพื้นที่ของสแีดง 20% จะ

ทาํใหความตดักนัของสทีี่มพีื้นที่นอยกวาเปนจดุเดนที่สดุในภาพ

 Triad คอื การเลอืกสสีามสทีี่มรีะยะหางเทากนัเปนสามเหลี่ยมดานเทามาใชงาน
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 Analogic หรอืสทีี่ใกลเคยีง นั่นคอืการเลอืกสใีดสหีนึ่งขึ้นมาใชงานพรอมกบัสทีี่อยูตดิกนัอกีขางละส ีหรอืสสีามสี

ที่อยูตดิกนัในวงจรสนีั่นเอง

ปจจบุนัเราสามารถใชงานวงลอสสีะดวกมาก เชน โปรแกรม Kuler ของ Adobe ที่เปนโปรแกรมสาํหรบัเลอืกสใีน

อารมณตางๆ อกีทั้งยงัมเีวบ็ไซตวงลอสีสาํเรจ็รูป ที่มพีรอมทั้งโคดสสีาํหรบันาํไปใชงานไดทนัท ีเชน www.paletton.com ที่

เราจะมาลองใชวงลอสจีากเวบ็ไซตนี้กนั กอนอื่นใหเขาไปที่เว็บไซต www.paletton.com

1. คลกิเลอืกเทคนคิสทีี่ตองการ

2. คลกิเลอืกสหีลกัที่จะใชในงาน

3. สรีองของงานจะถูกกาํหนดมาใหโดยอตัโนมตัพิรอมทั้งสามารถปรบัแตงสไีดอกีเลก็นอย

4. สทีั้งหมดจะใชในงานจะปรากฏอยูทางดานขวา เลื่อนเมาสมาวางที่สกีจ็ะมรีหสัสนีั้นปรากฏขึ้นมา เราสามารถ

นาํรหสันี้ไปใชในโปรแกรมตางๆ ไดทนัที

5. หรอืจะคลกิปุม TABLES/EXPORT... เพื่อเปดแสดงรหสัสทีั้งหมด

1

3

2 4

5
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6. นาํรหสัสจีากโหมดสทีี่ตองการไปใชงานในโปรแกรมตอไดทนัที

ถึงแมโปรแกรมชวยเลือกสีจะใหความสะดวกแกผูใชงานไดในระดับหนึ่ง แตในการทํางานจริงแลวเรามักจะใช

โปรแกรมเหลานี้ในการกําหนดชุดสีหลักๆ เทานั้น เมื่อลงไปในรายละเอียดของงานแลว การเลือกสีเพิ่มเติมก็ยังเปนสิ่ง

จาํเปนอยู ดงันั้น ทฤษฎตีางๆ กย็งัเปนสิ่งที่ทิ้งไปไมได ควรทาํความเขาใจเอาไวแลวใชรวมกบัโปรแกรม แบบนี้จะทาํให

พฒันาผลงานไดดมีากกวา

Typography
เพราะตัวหนังสือจะมีอิทธิพลผูพบเห็นตอเรื่องความสวยงาม สื่ออารมณไปในทิศทางเดียวกันเกิดความลงตัวใน

การจดัองคประกอบของงานออกแบบเปนอยางมาก จงึไมนาแปลกใจที่บางคนเลอืกที่จะศกึษางานดาน Typography อยาง

จริงจังเพื่อนํามาพัฒนาผลงาน ทีนี้ลองไปดูตัวอยางการใชตัวหนังสือบนงานออกแบบแลวเราจะเห็นวา แคตัวหนังสือก็

ทาํใหอารมณของงานแตกตางกนัสิ้นเชงิ

a : นามบัตรดานซายตัวหนังสือนิ่งๆ จัดวางนาเชื่อถือเหมาะกับนักธุรกิจมากกวา
b : นามบัตรดานขวาตัวหนังสือดูเลนมากเกินไปจึงไมเหมาะกับอารมณนักธุรกิจ ขาดความนาเชื่อถือ



16

Graphic Design for Printing & Publishing

รูจักชนิดของตัวอักษร
การจะเลอืกใชงานตวัอกัษรในงานใหเหมาะสมไดนั้น นกัออกแบบจะตองรูจกักบัคณุสมบตัทิี่สาํคญัของตวัอกัษร

เสยีกอน เชน สวนประกอบหลกัๆ ของตวัอกัษรแตละชนดิ 

Body & Proportion

Body หลกัๆ จะประกอบไปดวยตวั Body เอง และสวนแขนขา ที่สาํคญัที่สดุที่จะสงผลถงึการเลอืกใชงาน Font ก็

คอื สวนของ “เชงิ” หรอื “Sarif” (ในตวั Body ของ Font อาจจะแยกยอยไดเปนตา หรอืไหลไดอกี แตในเบื้องตนใหรูจกั

กบั Body กนักอน)

สวน Proportion ของ Font จะหมายถงึ ลกัษณะ

การนาํไปใชงาน เชน ตวัหนา หรอืตวัเอยีง โดยปกตแิลว 

Proportion ของ Font จะมอียู 3 แบบคอื Normal : แบบ

ปกต,ิ Italic : แบบเอยีง และ Bold : แบบหนา

นอกจากทั้ง 3 แบบที่กลาวมาแลว ในบางครั้งอาจจะ

เจอแบบที่แยกยอยลงไปอกี เชน Bold Italic : ตวัหนาและ

เอยีง หรอื Narrow : ตวัแคบผอมๆ กไ็ด

รูปแบบของตัวอักษร
ในปจจบุนัตวัอกัษรที่เราใชงานอยูม ี4 รูปแบบหลกัๆ คือ Serif เปนตวัอกัษรที่มเีชงิหรอืมฐีานอยูตรงปลาย, San 

Serif เปนตวัอกัษรที่ไมมฐีานตรงสวนปลาย, Antique เปนตวัอกัษรประดษิฐแบบโบราณ และ Script เปนตวัอักษรลกัษณะ

เหมอืนลายมอื มทีั้งลายมอืแบบเปนทางการและลายมอืหวดัๆ เหมอืนลายมอืเขยีน

Serif ตวัฟอนตจะดูเปนระเบยีบ เปนทางการ เหมาะจะ

ใชในงานที่เปนทางการ ตองการความนาเชื่อถอืมากๆ

San Serif ตวัฟอนตจะอานงาย ดทูนัสมยั เหมาะจะ

ใชในงานที่ตองการความทนัสมยัไมเปนทางการมากนกั

Antique ตวัฟอนตจะดูยอนยคุโบราณๆ เหมาะกบั

งานที่ตองการแสดงความชดัเจนของยคุสมยั หรอืตองการ

ยอนยคุ

Script ตัวฟอนตจะดูเปนลายมือเขียน เหมาะกับ

งานไมเปนทางการ ตองการความเปนกนัเอง สนกุสนาน
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เทคนิคเลือก Font ไปใชในงานออกแบบ
หลงัจากรูจกัชนดิของ Font กนัไปแลวทนีี้มาดูเทคนคิวธิกีารเลอืก Font ไปใชในงานออกแบบใหไดผลกนับาง สาํหรบั

เทคนคิการเลอืก Font ไปใชในงานออกแบบมขีอควรคาํนงึอยู 2 ประการคอื

1. ความหมายตองเขากนั หมายความวา ความหมายของคาํและ Font ที่เลอืกใชจะตองไปดวยกนัได เชน คาํวา 

นารกั กค็วรจะใช Font ที่ดูนารกัไปดวย

ปจจบุนัการแบงหมวดหมูของ Font อาจจะแบงไดจาก

หลายองคประกอบ นอกเหนือจากหมวดหมูหลักๆ ที่

กลาวมาแลว เชน แบงจากลขิสทิธิ์ของ Font ในการนาํ

ไปใชงาน เชน Free Font หรอื Commercial Font หรอื

แบงตามกลุมยอยๆ ของอารมณที่เกิดขึ้นเมื่อไดเห็น

ตวั Font เชน Font ในกลุม Modern หรอื Font ในกลุม 

Symbol ที่มลีกัษณะเปนรูปภาพ

NOTE :

2. อารมณของฟอนตและอารมณของงาน หมายถงึ ทั้งสองอยางจะตองไปในทศิทางเดยีวกนั เชน งานที่ตองการ

ความเชื่อถอืกค็วรจะเลอืก Font แบบ Serif ที่ดูหนกัแนน นาเชื่อถอื สวนงานที่ตองการความเปนเอง ไมเปน

ทางการมากนกั กค็วรจะเลอืกใช Font ที่ ในกลุม Script เปนตน 

a : รูปดานซายความหมายและตัวฟอนตไปในทางเดียวกัน เหมาะสมกับคําวานารัก
b : รูปดานขวาใชฟอนตที่ดูแข็ง ไมเขากันกับคําวานารักเอาเสียเลย

a : รูปดานซายใชฟอนต San Serif จะดูทันสมัย นาเชื่อถือ เปนทางการ
b : รูปดานขวาใชฟอนต Script จะดูเปนกันเอง สบายๆ มากกวานี้คือ
 อิทธิพลของอารมณฟอนตที่มีผลตอความรูสึกแกผูพบเห็น






