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1
ประสบการณใหมของ Photoshop
“เราต้องท�าให้มัน Responsive”

เครื่องมือในการออกแบบเว็บไซต์มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา ถึงเราจะเคยเป็นนักออกแบบเว็บที่ 

“โปร” มากแค่ไหน แต่หากว่าไม่รู้จักเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ไม่ใส่ใจเครื่องมือที่ถูกพัฒนาจนล�้าสมัย ถึงแม้

จะออกแบบเว็บไซต์ได้ มันก็อาจไม่พอที่จะตอบโจทย์ความต้องการของโลกปัจจุบัน

นั่นคือเหตุผลว่า ท�าไมจึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

ณ ตอนนี้ ช่วงเวลาต่อจากนี้ เราจะไปพบกับ Responsive Web Design (RWD) หรือที่เรียกเป็นไทย

ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะท�าได้แล้วว่า “การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์” ใช้ได้กับหน้าจอทุก

ขนาด ไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์คอมฯ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยใช้วิธีการที่ไม่ได้ยากกว่าการออกแบบ

เว็บไซต์ทั่วไป ใช้ Photoshop ท�างานได้ตามปกติ แถมยังลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยลงอีกด้วย

ความนิยมในการใช้ Photoshop ออกแบบเว็บไซต์นั้นลดลงไปมาก เม่ือมีเครื่องมือที่สะดวกมากกว่า

อย่าง Reflow, WebFlow, Macaw 

แล้วเราจะยังใช้ Photoshop กันอยู่ท�าไมล่ะ ? 

เช่ือเถอะว่าต้องมีอะไรที่ดีกว่าแน่นอนถึงท�าให้เรายังคงอ่านหนังสือออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop  

แบบนี้กันอยู่
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จากข้อสงสัย
Photoshop และการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive นั้นถูกกล่าวถึงมาระยะหนึ่งแล้ว ผู้เขียน

เคยกล่าวถึงเร่ืองน้ีครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี 2012 ในตอนนั้นเม่ือเลื่อนดู Twitter ไปเรื่อยๆ ก็มัก

จะพบหัวข้อที่มีเนื้อหาคล้ายกัน คือหัวข้อ “Responsive Web Design in Browser Part 1 : Kill 

Photoshop” หรือหมายความง่ายๆ ว่า ถ้าจะออกแบบเว็บให้ Responsive ก็เลิกใช้ Photoshop ซะ !!! 

(ดูรูป 1.1) แต่ลืมมันไปก็ได้ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นของเรา เราก็จะยังคงใช้ Photoshop กันต่ออยู่ดี

รูป 1.1 มีความเห็นมากมายแต่นักออกแบบส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า ถ้าจะออกแบบเว็บให้ Responsive ก็เลิกใช้ 

รูป 1.1 มีความเห็นมากมายแต่นักออกแบบส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า ถ้าจะออกแบบเว็บให้ Responsive ก็เลิกใช้ 
Photoshop กันเถอะ !!!

1
ประสบการณใหมของ Photoshop
“เราต้องท�าให้มัน Responsive”

เครื่องมือในการออกแบบเว็บไซต์มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา ถึงเราจะเคยเป็นนักออกแบบเว็บที่ 

“โปร” มากแค่ไหน แต่หากว่าไม่รู้จักเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ไม่ใส่ใจเครื่องมือที่ถูกพัฒนาจนล�้าสมัย ถึงแม้

จะออกแบบเว็บไซต์ได้ มันก็อาจไม่พอที่จะตอบโจทย์ความต้องการของโลกปัจจุบัน

นั่นคือเหตุผลว่า ท�าไมจึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

ณ ตอนนี้ ช่วงเวลาต่อจากนี้ เราจะไปพบกับ Responsive Web Design (RWD) หรือที่เรียกเป็นไทย

ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะท�าได้แล้วว่า “การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์” ใช้ได้กับหน้าจอทุก

ขนาด ไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์คอมฯ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยใช้วิธีการที่ไม่ได้ยากกว่าการออกแบบ

เว็บไซต์ทั่วไป ใช้ Photoshop ท�างานได้ตามปกติ แถมยังลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยลงอีกด้วย

ความนิยมในการใช้ Photoshop ออกแบบเว็บไซต์นั้นลดลงไปมาก เม่ือมีเครื่องมือที่สะดวกมากกว่า

อย่าง Reflow, WebFlow, Macaw 

แล้วเราจะยังใช้ Photoshop กันอยู่ท�าไมล่ะ ? 

เชื่อเถอะว่าต้องมีอะไรที่ดีกว่าแน่นอนถึงท�าให้เรายังคงอ่านหนังสือออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop  

แบบนี้กันอยู่
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เราคงไม่เชือ่ง่ายๆ ถ้าคนเพยีงคนเดยีวกล่าวแบบนี ้แต่หวัข้อทีค่ล้ายๆ กนักป็รากฏขึน้มาอีกมากมาย เช่น

 � กระแสการสร้างเว็บแบบ Responsive ท�าให้นักออกแบบเลิกใช้ Photoshop ? (www.

boagworld.com/design/has-responsive-design-killed-photoshop-for-web-designers/)

 � Photoshop ตายแล้ว ? (www.webdesignerdepot.com/2013/02/is-photoshop-dead)

 � จากผู้ใช้งาน  Photoshop : เปลี่ยนไปใช้ Sketch ท�าอย่างไรครับ (http://blog.mengto.com/

photoshop-users-how-to-switch-to-sketch)

 � Khoi Vinh ใช้ Sketch แทน Photoshop (www.creativebloq.com/khoi-vinh-using-sketch-

instead-photoshop-6133901)

 � เกิดมาเพื่อฆ่า Photoshop จริงๆ (www.photoshopkiller.com)

ต่อมา... สิง่ทีเ่รารูค้อืเหลอืนกัออกแบบเพยีงไม่กีค่นทีย่งัใช้ Photoshop  (ซึง่ส่วนใหญ่เพราะถกูบังคบัด้วย

เหตผุลใดเหตผุลหนึง่) นกัออกแบบส่วนใหญ่จะหนัไปใช้ Sketch ทีใ่ช้งานได้ดกีว่า หรอืไม่กอ็อกแบบด้วย

ภาษา HTML และ CSS โดยยอมทิ้งทุกอย่างที่เคยท�ามาก่อนหน้านี้ไปเลย

เกิดอะไรขึ้นกับ Photoshop กันนะ ? 

ช่วงปีท่ีผ่านมาผู้เขียนได้พยายามส�ารวจว่า ท�าไมนกัออกแบบจงึเปลีย่นจาก Photoshop ไปใช้โปรแกรมอืน่ 

และคนที่ยังยืนพื้นใช้ Photoshop นี่คิดอะไรกันอยู่ แล้วก็ได้พบว่า นักออกแบบยังคงใช้ Photoshop 

ในการท�างานให้ลูกค้า หากต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ถนัดอาจส่งผลกับหน้าที่ในทีมและกังวลว่า

จะต้องตกงาน นัน่อาจดเูหมอืนแค่การเปลีย่นโปรแกรมทีใ่ช้ออกแบบ แต่ไม่ใช่เลย เพราะมนัส่งผลกระทบ 

ต่อวงการออกแบบเว็บไซต์อย่างมาก

แล้วเราล่ะ ควรเปลี่ยนไหม ?

 
ติดหล่ม !
แน่นอน เราสามารถทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Photoshop ไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคย การอบรม ค่าใช้จ่าย 

หรือเราจะไปใช้โปรแกรมออกแบบตัวใหม่โดยไม่กลับไปใช้ Photoshop อีกเลยก็ได้โดยไม่มีใครว่า 

แถมพวกเขาจะช่ืนชมเสียด้วยซ�้า เพราะเราท�าให้การออกแบบเว็บไซต์ส�าหรับหน้าจอทุกขนาดน้ันมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น แบบที่ใครๆ เขาก็ท�ากัน
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แต่ทว่า... การเปลี่ยนเครื่องมือเพราะความนิยมนั้นไม่ดีนัก หรือเมื่อไปใช้เครื่องมือใหม่ๆ ก็คงไม่คุ้นเคย

เหมือน Photoshop ที่ใช้กันมายาวนาน แถมยังอาจจะได้ประโยชน์น้อยถึงน้อยลงมากจากการปรับ

เปลี่ยน แต่เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดในขั้นตอนการท�างาน ก็จะยิ่งพบจุดท่ีเป็นปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมมากขึ้นเรื่อยๆ

กลัวอะไรล่ะ ?
ท�าไมเราไม่คิดที่จะเลิกใช้ Photoshop ? เพียงเพราะไม่อยากหัดใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่มี แบบนั้นเหรอ ! 

ถ้าคดิแบบนีถ้อืว่าผดิไปแล้ว เพราะเมือ่มเีครือ่งมือใหม่ๆ เราควรต้องลองใช้งานมนัด ูลองดผูลทีเ่กดิขึน้ด้วย

ตาของตวัเอง เช่น หน้าจอแสดงผลของ Photoshop ทีเ่ราคาดหวงัว่าคณุสมบตัใิหม่จะช่วยให้ท�างานง่าย

ขึ้น และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือความสามารถที่โดดเด่นที่ผู้ใช้งานต้องการในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติใหม่สิ่งที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาด ท�าให้ Photoshop เป็นสุดยอดโปรแกรมส�าหรับ

การออกแบบในตอนนี ้มเีครือ่งมอืใหม่ๆ เพิม่มามากมายทีช่่วยในการวางตวัอกัษรและรูปภาพ ช่วยให้เรา

ท�างานง่ายขึ้นและน�าเวลาไปใช้กับการออกแบบได้มากข้ึน เมื่อเราไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องของการวาง

ภาพให้พอดกีบัขนาดหน้าจอทีเ่ลก็หรอืใหญ่ เรากจ็ะมเีวลาทีจ่ะสร้างสรรค์ไอเดยีอืน่ๆ เพิม่ขึน้อกีมากมาย

ท�ำอย่ำงไรถ้ำไม่รู้เรื่อง Code
การเขียนโค้ดน้ันเป็นเรื่องส�าคัญพอๆ กับการออกแบบ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธการออกแบบเว็บด้วย

การเขยีนโค้ดในบราวเซอร์ แถมยงัจะสอนเรือ่งการเขยีนโค้ดอยูน่ดิๆ เสยีด้วยซ�า้ ไม่ว่าจะเป็นการเริม่ต้น

ออกแบบด้วยการเขียนโค้ดในบราวเซอร์จนมาถึงการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ในหนังสือ

เล่มนี้ก็จะมีกล่าวไว้ทั้งหมด 

เราสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้นักออกแบบเขียน HTML และ CSS เพราะโครงสร้างของทั้ง 2 อย่างนี้เอื้อ

อ�านวยต่อการออกแบบเว็บไซต์และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายท่ีท�างานร่วมกัน ดังที่ Ben Terrett ได้

กล่าวไว้ว่า...

นักออกแบบทั้งหมดควรรู ้หรือเรียนรู ้เรื่องการเขียนโค้ด เราคือทีมนัก
ออกแบบ มันส�าคัญมากในการท�างานร่วมกันระยะยาวด้วยการแบ่งปันทักษะ
และประสบการณ์ สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ การสนับสนุนและสร้างวัฒนธรรม
แห่งการแบ่งปันของคนในทีม
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เราคงไม่เชือ่ง่ายๆ ถ้าคนเพยีงคนเดยีวกล่าวแบบนี ้แต่หวัข้อทีค่ล้ายๆ กนักป็รากฏขึน้มาอีกมากมาย เช่น

 � กระแสการสร้างเว็บแบบ Responsive ท�าให้นักออกแบบเลิกใช้ Photoshop ? (www.

boagworld.com/design/has-responsive-design-killed-photoshop-for-web-designers/)

 � Photoshop ตายแล้ว ? (www.webdesignerdepot.com/2013/02/is-photoshop-dead)

 � จากผู้ใช้งาน  Photoshop : เปลี่ยนไปใช้ Sketch ท�าอย่างไรครับ (http://blog.mengto.com/

photoshop-users-how-to-switch-to-sketch)

 � Khoi Vinh ใช้ Sketch แทน Photoshop (www.creativebloq.com/khoi-vinh-using-sketch-

instead-photoshop-6133901)

 � เกิดมาเพื่อฆ่า Photoshop จริงๆ (www.photoshopkiller.com)

ต่อมา... สิง่ทีเ่รารูค้อืเหลอืนกัออกแบบเพยีงไม่กีค่นทีย่งัใช้ Photoshop  (ซึง่ส่วนใหญ่เพราะถกูบังคบัด้วย

เหตผุลใดเหตผุลหนึง่) นกัออกแบบส่วนใหญ่จะหนัไปใช้ Sketch ทีใ่ช้งานได้ดกีว่า หรอืไม่กอ็อกแบบด้วย

ภาษา HTML และ CSS โดยยอมทิ้งทุกอย่างที่เคยท�ามาก่อนหน้านี้ไปเลย

เกิดอะไรขึ้นกับ Photoshop กันนะ ? 

ช่วงปีทีผ่่านมาผู้เขียนได้พยายามส�ารวจว่า ท�าไมนกัออกแบบจงึเปลีย่นจาก Photoshop ไปใช้โปรแกรมอืน่ 

และคนที่ยังยืนพื้นใช้ Photoshop นี่คิดอะไรกันอยู่ แล้วก็ได้พบว่า นักออกแบบยังคงใช้ Photoshop 

ในการท�างานให้ลูกค้า หากต้องเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ถนัดอาจส่งผลกับหน้าที่ในทีมและกังวลว่า

จะต้องตกงาน นัน่อาจดเูหมอืนแค่การเปลีย่นโปรแกรมทีใ่ช้ออกแบบ แต่ไม่ใช่เลย เพราะมนัส่งผลกระทบ 

ต่อวงการออกแบบเว็บไซต์อย่างมาก

แล้วเราล่ะ ควรเปลี่ยนไหม ?

 
ติดหล่ม !
แน่นอน เราสามารถทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Photoshop ไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคย การอบรม ค่าใช้จ่าย 

หรือเราจะไปใช้โปรแกรมออกแบบตัวใหม่โดยไม่กลับไปใช้ Photoshop อีกเลยก็ได้โดยไม่มีใครว่า 

แถมพวกเขาจะชื่นชมเสียด้วยซ�้า เพราะเราท�าให้การออกแบบเว็บไซต์ส�าหรับหน้าจอทุกขนาดน้ันมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น แบบที่ใครๆ เขาก็ท�ากัน
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หากทกัษะในการเขยีนโค้ดของเรามน้ีอย กไ็ม่ต้องกงัวลจนมากไป เพราะยงัมตัีวช่วยให้เราเรยีนรูเ้พิม่เตมิได้ 

อย่างเช่น เว็บไซต์ Treehouse (www.teamtreehouse.com), Code School (www.codeschool.

com), Codeacademy (www.codeacademy.com) หรือตามเว็บไซต์ที่สอนเรื่องการเขียนโค้ดต่างๆ 

เราไม่จ�าเป็นต้องเชี่ยวชาญด้านเทคนิค หน้าที่ของเราคือท�าให้ไอเดียที่คิดไว้นั้นเป็นจริง (ดูภาพ 1.2)

รปู 1.2 ช่องว่างทางด้านการออกแบบและการเขยีนโค้ดเป็นปัญหาในการออกแบบ
เว็บไซต์มานานและยังคงมีอยู่อีกมาก
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หากเคยลองใช้โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ตัวอื่น อะไรคือเหตุผลที่ต้องกลับมาใช้ Photoshop ? 

ส�าหรับผู้เขียน เพราะเป็นผู้ที่ใช้ Photoshop จนช�านาญ จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องไปใช้โปรแกรม

ตัวอ่ืน ความช�านาญในการใช้เคร่ืองมือนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ มาเล่นแบบนี้กันดีกว่าครับ ให้ลองหาค�าสั่ง 

Save for Web ดู... หาเจอกันหรือไม่ ? ไม่เจอสินะครับ (อยากรู้ว่าค�าสั่งนี้อยู่ไหนลองถาม Google ดูได้) 

ชดัเลยว่า... มกีารเปล่ียนแปลงเกดิขึน้แล้ว จาก Photoshop ทีคุ่น้เคย ค�าสัง่เริม่หายไปบ้าง ถกูรวมไปกบั

ค�าสั่งอื่นบ้าง ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องเรียนรู้ว่า Photoshop  เปลี่ยนไปมากขนาดไหน ?

เน้นที่กระบวนการท�างาน
เพราะโลกน้ีไม่มีปุ่มหรือค�าสั่งส�าหรับเปล่ียนให้เว็บไซต์ที่ออกแบบมา Responsive หรือใช้ได้กับทุก

อปุกรณ์ในครัง้เดยีว (ดรูปู 1.3) มนัมกีระบวนการทีม่ากกว่าการแค่คลกิปุม่ใน Photoshop  แต่มนัก็คงจะ 

ดีมากใช่ไหมล่ะ ถ้ามีปุ่มนั้นอยู่จริงๆ

รูป 1.3 เจอปุ่มวิเศษนั้นหรือยัง ถ้ายังลองกดปุ่ม <~> ที่คีย์บอร์ดดูสิ... ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับ นี่คือการอ�า !!! 
ถ้ามีจริงเราคงจะนอนสบายกันไปแล้ว

ส่วนทีส่นกุของการสร้างเวบ็ไซต์คือพาร์ทของการออกแบบและใช้ความคดิสร้างสรรค์ แต่ในส่วนของการ

ออกแบบเพือ่ให้ใช้งานได้กบัทกุขนาดหน้าจอนัน้ดจูะเป็นงานทีห่นัก ท้าทาย และต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา 

(แถมยังไม่มีระบบอัตโนมัติมารองรับอีก)
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ดังนั้น การออกแบบ Template จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหา 

การออกแบบท่ีสวยงามน้ันต้องอาศยัทัง้ความคดิและเครือ่งมอื เพือ่ให้งานออกมาด ีเราต้องยกระดบัความคดิ 

จาก “เราจะใช้เครื่องมือไหนดี” เป็น “เครื่องมือนี้เหมาะจะใช้ท�าอะไรในกระบวนการท�างาน ถึงจะช่วย

ให้ท�างานได้สะดวกขึ้น” 

ในปัจจบุนัขัน้ตอนในการท�างานนัน้ต้องมคีวามคล่องตวั ผูเ้ขยีนมัน่ใจว่า Photoshop ยงั “เอาอยู”่ เพียง

แต่ว่าต้องเปลี่ยนกระบวนการท�างานสักหน่อยเท่านั้นเอง

2 ค�าที่ต้องเลือก
หนังสือเล่มนี้เกือบจะใช้ชื่อที่ผิดเสียแล้ว

ผู้เขียนเกือบจะเลือกใช้ชื่อหนังสือว่า Responsive Web Design “in” Adobe Photoshop ลองดูที่

ปกสิว่าใช่ไหม ? ใช่ครับ มันผิด มันไม่ใช่ คราวนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง Responsive Web 

Design “in” Adobe Photoshop กับ Responsive Web Design “with” Adobe Photoshop กัน

สิ่งที่ท�าให้ “with” แตกต่างจาก “in” คือความจ�าเป็นในการออกแบบ

นักออกแบบใช้ Photoshop ออกแบบในทุกส่วนของเว็บไซต์มาหลายปี ซึ่งมันคืองานครึ่งหนึ่งของงาน

ทั้งหมด ครั้งหนึ่งเราท�าเรื่องแย่ๆ เมื่อออกแบบ “Home.psd, Landing.psd, Interior.psd” เสร็จแล้วก็

สะบดัก้นหนไีป เราหมดแรงไปกับการออกแบบใน Photoshop อยูเ่ป็นเดือนตามขัน้ตอนของตารางงาน 

และนั่นแค่ส�าหรับหน้าจอเพียงขนาดเดียวเท่านั้นนะ แถมยังต้องตรวจสอบด้วยว่าใช้ได้จริงไหม

ส�าหรบัการออกแบบเวบ็ไซต์ให้ใช้ได้กบัทกุอปุกรณ์ทีม่ขีนาดหน้าจอแตกต่างกนั จะต้องให้ความส�าคญักบั 

“ความยืดหยุ่น” เราอาจคิดว่ามีประสบการณ์ในการรับมือกับงานท่ีต้องออกแบบเท็มเพลตถึง 3 แบบ 

แต่จะเป็นอย่างไรล่ะถ้าต้องท�ามากกว่า 10 เท็มเพลต ส�าหรับหน้าจอที่ต่างกันมากกว่า 5 ขนาด...

ก็งานเข้าสิครับ ที่จริงแล้วเราสามารถร่นเวลาในส่วนนั้นได้ด้วย Photoshop เพื่อจะได้มีเวลาเพิ่มให้กับ

โค้ด HTML & CSS เทคนิคที่เราใช้นั้นเกิดจากการท�างาน “กับ” Photoshop หลังจากนั้นเรา (หรือนัก

พฒันา) จะได้เริม่สนกุกับการเขยีนโค้ด เพราะในการออกแบบเวบ็ไซต์ส�าหรบัหน้าจอทกุขนาดนัน้ไม่ได้ใช้

แค่ Photoshop เท่านั้น ยังต้องใช้ควบคู่ไปกับการเขียนโค้ดกับบราวเซอร์ (และเครื่องมืออีกมากมาย) ที่

ช่วยในการออกแบบอีกด้วย
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หัวข้อไม่ส�าคัญ
นีค่อืช่วงเวลาทีด่ทีีเ่ราจะมาพดูถงึหวัข้อไม่ส�าคญั ทีไ่ม่จ�าเป็นจะต้องเจาะลกึลงไปถงึรายละเอยีด เริม่จาก...

หัวใจของกำรออกแบบเว็บไซต์
ในการออกแบบเว็บไซต์ส�าหรับหน้าจอทุกขนาดนั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐาน อย่างการตรวจสอบขนาดของ

หน้าจอที่ใช้แสดงผล ความยืดหยุ่นในการวางองค์ประกอบ (Flexible Grides) รูปภาพและวิดีโอ (Fluid 

Images) (ดูรูป 1.4) แล้วเราก็ไม่ควรไปเสียเวลากับอะไรที่มันถูกออกแบบมาดีอยู่แล้วด้วย 

รูป 1.4 การออกแบบเว็บส�าหรับทุกอุปกรณ์ = Media Queries + Flexible Grides + Fluid Images ต้องมีให้ครบ

Responsive Pattern
มรีปูแบบการ Responsive หรอืการปรบัขนาดให้เข้ากบัหน้าจอต่างๆ อยูม่ากมายทีต้่องพัฒนากนัต่อ เช่น 

รปูแบบทีใ่ช้ได้จรงิส�าหรบัหน้าจอการจดัเรยีงเมนตูามแนวตัง้ทีค่ล้ายกบั Facebook จากทีเ่ราได้ลองใช้ก็

รู้ได้ว่ามันมีอะไรที่มากขึ้น มากกว่าที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจ�า และนี่ก็คือ Responsive 

Brad Fost นกัออกแบบเวบ็ไซต์ทีเ่ก่งสดุๆ ท่านหน่ึงกล่าวไว้ (และกเ็ป็นอย่างนัน้จริงๆ) (http://bradfrost.

github.io/this-is-reponsive)
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ประสิทธิภำพ
สดุท้ายแล้วสิง่ทีส่�าคญัอย่างมากในการออกแบบเวบ็ไซต์แบบ Responsive ทีเ่หล่านกัออกแบบทัง้หลาย

มักจะมองข้ามก็คือ “ประสิทธิภาพ” เว็บไซต์ที่สวยงามบางเว็บนั้น “ใหญ่” ท�าให้เปลืองเน็ต เมื่อดูผ่าน

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (ในกรณีที่ไม่ใช้ Wifi จะท�าให้เปลือง 3G หรือ 4G สุดๆ) ท�าให้บางครั้งแพ็คเกจ

อินเทอร์เน็ตของสมาร์ทโฟนหมดไปเลยก็มี ปัญหานั้นเกิดจากอะไร ? 

ส่วนใหญ่ “รูปภาพ” มักจะกลายเป็นแพะรับปาปในกรณีนี้ แต่ที่จริงแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่ท�าให้

เกิดปัญหา ซึ่งบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของ “เทคนิคอล” ที่พวกเราเหล่านักออกแบบสัมผัสไม่ถึง

พื้นฐำน Photoshop
ในส่วนของ Photoshop ผู้เขียนคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มันอาจจะท�าให้สนุกกับการ

ออกแบบมากขึ้นหรือน้อยลง และผู้เขียนคงไม่สามารถท�าให้ใครต่อใครมาหลงรัก Photoshop ได้ทุกคน 

แต่ก็ยังอยากที่จะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อ ถึงแม้ในบทนี้เราจะไม่มานั่งพูดถึงว่า วาดปุ่มท�าอย่างไร ไม่ใช่เพราะ

อยากหลีกเลี่ยงเรื่องอื่นๆ แต่เพียงแค่อยากให้โฟกัสกับเรื่องของการประยุกต์ใช้งานมากกว่าเท่านั้นเอง

ข้อแตกต่ำงในแต่ละเวอร์ชัน
เราอาจจะคุ้นเคยกับ Photoshop ในเวอร์ชันที่ใช้งานเป็นประจ�า แต่เมื่อมีการอัพเดต หน้าตาของมันก็ 

มกัจะถกูเปลีย่นไปบ้าง (ในหนงัสอืเล่มนีใ้ช้ Adobe cc) ขอแนะน�าว่าให้ผูอ่้านทกุท่านใช้เวอร์ชนัล่าสดุของ 

Adobe cc เพราะว่าในเวอร์ชันใหม่ๆ จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม รวมถึงเพิ่มความสามารถ

และประสิทธิภาพของเครื่องมือให้ดีขึ้น ที่ส�าคัญคือไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอน
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เปรียบเทียบประสิทธิภำพของเครื่องมือ
หากสงสัยว่าท�าไม Photoshop ถึงดีกว่า Sketch, Fireworks (เลิกใช้ไปในปี 2013), Microsoft Paint 

เชือ่เถอะว่า นัน่เป็นเพราะ Photoshop คอืโปรแกรมออกแบบเวบ็ทีม่หศัจรรย์แบบทีโ่ปรแกรมอืน่สูไ้ม่ได้ 

ถงึแม้จะเคยเหน็ว่ามโีปรแกรมอืน่ทีค่ล้ายๆ กนัอยู่บ้าง แต่หยดุเอาไว้ก่อน เพราะ ณ ตอนนี ้Photoshop ยัง

ใช้งานได้เป็นอย่างด ีผูเ้ขยีนไม่ได้บอกว่า “ต้องใช้ Photoshop เท่านัน้” แบบกล่าวอ้างลอยๆ แต่เป็นการ

บอกที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า “Photoshop คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการออกแบบเว็บไซต์” (ดูรูป 1.5)

รูป 1.5 Photoshop คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา
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ความลงตัวของ Photoshop
ในขณะที่ก�าลังเขียนเรื่องใหม่ของ Photoshop อยู่นั้น ผู้เขียนก็หวังว่าจะได้เห็นการน�าไปประยุกต์ใช้ให้

เป็นประโยชน์ สิง่ส�าคญัสิง่หนึง่ทีผู่เ้ขยีนได้เรยีนรูค้อื “การใช้ Photoshop ในการออกแบบ อาจจะใช้ได้ด ี

กับโปรเจ็กต์หน่ึงแต่อาจจะไม่ได้ผลกับโปรเจ็กต์อ่ืน” และนั่นเป็นที่มาว่าท�าไมเราจึงต้องหาความลงตัว

ในการใช้งาน Photoshop

เราจะมาเรยีนเร่ืองการใช้งาน Photoshop ส�าหรบัออกแบบเวบ็ไซต์ทัง้หน้าในบทถดัไป โดยเลอืกเฉพาะ

บางข้ันตอนทีน่่าสนใจเท่านัน้ หากเคยได้ยนิหรือเคยใช้งานมาคงคดิว่า Photoshop นัน้กอ็อกแบบเวบ็ไซต์

ทั้งหน้าได้เหมือนกัน แล้วอะไรคือความแตกต่างของการออกแบบในอดีตกับปัจจุบัน คนท่ีใช้ Sketch, 

Fireworks หรอืโปรแกรมอืน่ๆ กย็งัต้องจดัวางองค์ประกอบของเวบ็ไซต์เหมอืนเดมิ มนัไม่ใช่เรือ่งข้อผดิพลาด 

ของโปรแกรมแต่มันคือเรื่องของขั้นตอนในการท�างาน

แล้วจะเลิกใช้ Photoshop ท�าไม ? ใช้เถอะ นอกจากว่าจะเก่งพอท่ีจะเขียนโค้ดออกแบบโดยตรงกับ

บราวเซอร์ได้ แต่เราคงท�าไม่ได้แน่ๆ

ถอืว่าโชคดท่ีีใน Photoshop มขีัน้ตอนเพยีงเลก็น้อยทีต้่องท�า มนัจะช่วยให้การออกแบบทัง้หน้านัน้สัน้ลง

และเป็นผลดีกับการแสดงผลกับบราวเซอร์ เนื้อหาส่วนใหญ่ในเล่มนี้จะช่วยให้เห็นถึงขั้นตอนการท�างาน

ที่ดีที่สุด  เราจะได้รู้จักกับ Stly tiles, Style pototypes และส่วนอื่นๆ เราจะคัดเลือกส่วนที่ดีที่สุดบวก

กับเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ ส�าหรับการน�าส่วนที่สร้างขึ้นไปใช้งานกับบราวเซอร์

นอกจากนัน้ในเนือ้หาของหนงัสอืยงัได้รวบรวมปลัก๊อนิและส่วนเสรมิทีมี่ประโยชน์ต่อกระบวนการท�างาน

เอาไว้ หากก�าลังคิดว่ามันก็หาโหลดได้ทั่วไปแล้วล่ะก็ คิดใหม่ได้เลย เพราะเราได้เลือกสรรมาอย่างดีและ

น�าเอามาประยุกต์ใช้ให้ได้ดูกัน จะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันเองให้เสียเวลา

อีกหนึ่งสิ่งที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของมารยาท ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการตั้งชื่อเลเยอร์ !!! อย่าเพิ่ง

ข�าไป ถ้าหากรูส้กึว่าการตัง้ชือ่เลเยอร์และจัดให้เป็นระเบยีบเป็นเรือ่งน่าข�าแล้วล่ะก็ เตรยีมรบัหายนะจาก

ผู้ที่ท�างานต่อจากเราตอนที่ต้องส่งไฟล์ได้เลย

หากไม่ชอบการออกแบบท้ังหน้าใน Photoshop ก็ต้องออกแบบด้วยการเขียนโค้ดในบราวเซอร์ และ

การท�างานในปัจจุบันหากคนที่มารับงานไปท�าต่อเป็นคนที่เข้าใจแบบแผนการท�างานที่เราวางไว้ได้นั้น

ถือว่าโชคดีมาก
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ต้องสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive
ณ ตอนนี้ก็ได้เวลาอันควรแล้วถึงเวลาที่จะต้องลบความเชื่อเดิมๆ 

ก่อนที่เราจะเริ่ม สิ่งแรกที่เราต้องท�าความเข้าใจกันก่อนก็คือ ท�าไมทีม หรือองค์กรของเรา จึงเริ่มที่จะไม่

ใช้ Photoshop เพื่อให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาต่อไปแบบไม่ผิดทิศทาง

การสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive นั้นไม่ใช่แค่ออปชันเสริมอีกต่อไป แต่มันคือความจ�าเป็น ตอนนี้สิ่ง

เดียวที่กั้นระหว่างเราและขั้นตอนการท�างาน นั่นก็คือ เนื้อหาต่างๆ ที่จะได้เรียนรู้ในหน้าต่อๆ ไป ของ

หนังสือเล่มนี้
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ที่ดีที่สุด  เราจะได้รู้จักกับ Stly tiles, Style pototypes และส่วนอื่นๆ เราจะคัดเลือกส่วนที่ดีที่สุดบวก

กับเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ ส�าหรับการน�าส่วนที่สร้างขึ้นไปใช้งานกับบราวเซอร์

นอกจากนัน้ในเนือ้หาของหนงัสอืยงัได้รวบรวมปลัก๊อนิและส่วนเสรมิทีมี่ประโยชน์ต่อกระบวนการท�างาน

เอาไว้ หากก�าลังคิดว่ามันก็หาโหลดได้ทั่วไปแล้วล่ะก็ คิดใหม่ได้เลย เพราะเราได้เลือกสรรมาอย่างดีและ

น�าเอามาประยุกต์ใช้ให้ได้ดูกัน จะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันเองให้เสียเวลา

อีกหนึ่งสิ่งที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของมารยาท ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการตั้งชื่อเลเยอร์ !!! อย่าเพิ่ง

ข�าไป ถ้าหากรูส้กึว่าการตัง้ชือ่เลเยอร์และจัดให้เป็นระเบยีบเป็นเรือ่งน่าข�าแล้วล่ะก็ เตรยีมรบัหายนะจาก

ผู้ที่ท�างานต่อจากเราตอนที่ต้องส่งไฟล์ได้เลย

หากไม่ชอบการออกแบบท้ังหน้าใน Photoshop ก็ต้องออกแบบด้วยการเขียนโค้ดในบราวเซอร์ และ

การท�างานในปัจจุบันหากคนที่มารับงานไปท�าต่อเป็นคนที่เข้าใจแบบแผนการท�างานที่เราวางไว้ได้น้ัน

ถือว่าโชคดีมาก






