บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
2.1 หลักการการออกแบบกราฟิ ก
หลักการทางศิลปะ
1. รู ปแบบ/ขนาดตัวอักษร การสร้างรู ปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบที8แปลกตา สวยงามจะช่วยเร่ ง
ความรู ้สึกตอบสนองได้อย่างดี โดยจะเน้นเรื8 องความชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย และสอดคล้องกับการ
ออกแบบนัEน ๆ ด้วย นอกจากรู ปแบบตัวอักษรแล้ว การกําหนดขนาดตัวอักษรที8มีความสําคัญไม่นอ้ ยเลย
ขนาดตัวอักษรทุกส่ วนบนชิEนงานต้องมีขนาดที8เหมาะสมกับพืEนที8ที8จะทําให้อ่านง่าย ตัวอักษรที8มีขนาดเล็ก
มากอาจเป็ นอุปสรรคในการสื8 อความหมายที8ดี ความกว้างและความสู งพอเหมาะก็จะช่วยให้รูปแบบดูง่ายขึEน
ไม่ควรใช้ตวั อักษรมากกว่า 2 รู ปแบบในส่ วนของพืEนที8เดียวกัน หรื อหน้าจอเดียวกัน
2. ระยะห่างและพืEนที8วา่ ง การจัดพืEนที8วา่ งในการออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุประสงค์เพื8อต้องการจัด
ระเบียบของข้อมูล ช่วยการเน้นความชัดเจนและความเป็ นระเบียบมากขึEน ระยะห่างหรื อพืEนที8วา่ งจะช่วยพัก
สายตาในการอ่าน ทําให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม การจัด
ตําแหน่งของตัวอักษร เช่น ชิดซ้าย ชิดขวา กึ8งกลาง หรื อชิดซ้ายและขวา ควรพิจารณาการวางข้อความ ความ
สมดุล และวัตถุประสงค์ในการเน้น
3. การกําหนดโครงสร้างสี สี มีบทบาทอย่างยิง8 ที8จะช่วยเน้นความชัดเจน ทําให้สะดุดตา สร้างสรรค์
ความสวยงาม การกําหนดโครงสี จะใช้วธิ ีการใดก็ตอ้ งขึEนอยูก่ บั ลักษณะและประเภทของงานนัEน ๆ ข้อคํานึง
สําคัญคือสี บนตัวภาพพืEนภาพและบนตัวอักษรต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ8 งจะมี
ความสนใจและความชอบที8แตกต่างกันไป
นักออกแบบอาจใช้หลักการทางทฤษฎีผสมผสานกับหลัก
จิตวิทยาการใช้สีในการจัดโครงสี บนชิEนงาน เพื8อเป้าหมายการตอบสนองดีที8สุด
4. การจัดวางตําแหน่ง หมายถึง การออกแบบจัดโครงร่ างทัEงหมดที8จะกําหนดตําแหน่งขนาดของ
ภาพประกอบ ตําแหน่งของข้อความทัEงหมดและส่ วนประกอบอื8นๆ ที8ปรากฏ ควรคํานึงจุดเด่นที8ควรเน้น
ความสมดุลต่าง ๆ ตลอดจนความสบายตาในการมอง และให้ความสําคัญต่อสาระทุกส่ วนที8ปรากฏบน
ชิEนงานเท่ากันหมด ความเหมาะพอดีขององค์ประกอบตําแหน่งต่าง ๆ จะทําให้งานกราฟิ กเป็ นที8น่าสนใจ
ยิง8 ขึEน

2.2 องค์ ประกอบในการออกแบบ
1. ความง่าย ( Simplicity )การออกแบบกราฟิ กในการใช้เพื8อจุดประสงค์ต่างๆ กัน ควรจะคํานึงถึง
การนําไปใช้ ในกรณี นE ีกราฟิ กประเภทแผนภูมิ แผนภาพ หรื อแผนสถิติ ที8ใช้สาํ หรับประกอบในเอกสาร
สิ8 งพิมพ์ อาจไม่เหมาะต่อการนําไปใช้กบั เครื8 องฉาย เพราะอาจมีขอ้ ความมากเกินไป จนทําให้เกิดความ
สับสน แต่อาจเหมาะต่อการออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะช่วยทําให้ขอ้ มูลให้เป็ นรู ปธรรมและง่ายต่อ
การทําความเข้าใจ ดังนัEนควรพิจารณาองค์ประกอบภายในแต่ละภาพว่า ควรจะมีความคิดเพียงความคิดเดียว
โดยมีสิ8งสนับสนุนลักษณะที8เป็ นความง่าย ดังนีE
1.1 ง่ายต่อการนําไปใช้ คือให้มีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปหรื อเล็กเกินไป ทําด้วยวัสดุคงทน ไม่
เปรอะเปืE อนง่าย หรื อง่ายต่อการเรี ยกภาพมาแสดงหน้าจอ
1.2 ง่ายต่อการนําไปทําวัสดุฉาย คือให้มีสดั ส่ วนต่อการนําไปดัดแปลงใช้ในการทําเป็ นงานศิลป์ (
art work ) เพื8อการจัดทําแม่แบบสําหรับการผลิตสื8 อรู ปแบบอื8นๆ
1.3 ง่ายต่อการอ่าน เน้นลักษณะขององค์ประกอบในด้านการใช้ตวั หนังสื อ จะต้องมีรูปแบบที8อ่าน
ง่าย ขนาดใหญ่พอเหมาะกับเนืEอที8 และระยะการอ่าน
1.4 ง่ายต่อความเข้าใจ เป็ นการใช้ขอ้ ความสัEนๆ กะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกินกว่า 20 คํา อ่านและ
เข้าใจได้ทนั ที ส่ วนภาพประกอบ ควรเน้นภาพที8มีลกั ษณะที8ชดั เจน เหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน ดูแล้วเข้าใจได้โดย
ไม่ตอ้ งมีขอ้ ความอธิบายมากนัก
2. ความเป็ นเอกภาพ (Unity) ลักษณะที8เป็ นเอกภาพ ก็คือ การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในภาพที8แสดงออกเป็ นหนึ8งอันเดียวกัน การสร้างความเป็ นเอกภาพอาจใช้เครื8 องช่วย โดยการ
- ซ้อนภาพ
- ใช้ลูกศรชีEเชื8อมโยง หรื อเครื8 องชีEภาพ
- ใช้องค์ประกอบอื8นๆ เช่น เส้น สี รู ปร่ าง ช่องว่าวและพืEนผิว
ลักษณะของความเป็ นเอกภาพ ก็คือ การผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของงานกราฟิ กเข้าด้วยกันใน
รู ปแบบของภาพ 2 มิติ องค์ประกอบต่างๆ เหล่านีEจะต้องมีความหมายรวมกันเพียง “หนึ8งอย่าง” เท่านัEน หรื อ
มีความเกี8ยวพันซึ8 งกันและกัน การจัดภาพและข้อความประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์กนั และมีลาํ ดับ
ต่อเนื8องที8จะอยูภ่ ายในองค์ประกอบเดียวเท่านัEน

3. การเน้น ( Emphasis )การเน้นเป็ นเรื8 องจําเป็ นในการออกแบบ เพื8อช่วยเป็ นจุดสนใจของภาพ การ
เน้นอาจทําโดยใช้ขนาดความใกล้ไกลของวัสดุและความลึกของภาพหรื อทัศนะมิติ( perspective ) นอกจากนีE
ก็ยงั ใช้สี หรื อระยะห่างเพื8อช่วยในการเน้นก็ได้
4. ความสมดุล ( Balance )การจัดภาพหรื อการออกแบบเพื8อให้เกิดความสมดุล ก็คือ จัดให้นE าํ หนัก
ของภาพทัEง 2 ซึ ก คือ ซี กซ้ายและซี กขวาเท่ากัน ซึ8 งขึEนอยูก่ บั การจัดภาพ ทําได้ 2 ลักษณะคือ
4.1 สมดุลแบบเท่ากัน ( formal balance )คือการวางภาพโดยให้เกิดที8วา่ งเท่ากันทัEงสองด้าน โดย
องค์ประกอบทัEง 2 ด้าน มีลกั ษณะเหมือนกัน
4.2 สมดุลแบบไม่เท่ากัน ( informal balance )เป็ นความสมดุลที8เกิดจากการให้นE าํ หนักทางสายตา
ส่ วนประกอบในภาพของทัEงสองด้านซ้ายและขวาของภาพไม่จาํ เป็ นต้องมีขนาดเหมือนกันและเท่ากันด้วย
นํEาหนัก
5. รู ปร่ าง ( Shapes )รู ปร่ างที8ผดิ ปกติหรื อแปลกไปจากที8เป็ นจะช่วยทําให้ภาพน่าสนใจ
6. ช่องว่าง ( Space )การเว้นที8วา่ งรอบๆ ภาพและคําที8ปรากฏในงานออกแบบจะช่วยทําให้ผดู ้ ูรู้สึก
ผ่อนคลายความอึดอัดและความแน่นในภาพให้ลดลง อันจะเป็ นผลดีต่องาน
7. เส้น ( Lines )การใช้เส้นจะช่วยเชื8อมต่อองค์ประกอบภายในภาพ และกําหนดทิศทางเพื8อให้ผดู ้ ู
ลําดับความคิดและเนืEอหาได้
8. พืEนผิว ( Texture )เป็ นส่ วนที8ให้ความรู ้สึกในด้านการสัมผัส เช่นเดียวกันกับการใช้สี ลักษณะของ
พืEนผิว เช่นผิวเปลือกไม้ การดาษหนังช้าง กระดาษตะกัว8 หรื อเยือ8 บุชE นั ในของกระดาษลัง เป็ นต้น พืEนผิวจะ
ช่วยในการเน้นหรื อแยกแยะหรื อช่วยเสริ มความเป็ นเอกภาพได้ดีขE ึน
9. สี ( Color )สี เป็ นส่ วนประกอบที8สาํ คัญสําหรับการผลิตงานกราฟิ กทุกประเภท แต่กค็ วรจะรู ้จกั
นํามาใช้เพื8อให้เกิดประโยชน์มากที8สุด เนื8องจากการใช้สีจะช่วยในเรื8 องการเน้น การแยกแยะหรื อเสริ มความ
เป็ นเอกภาพของกราฟิ กนัEนๆ ได้เป็ นอย่างดีการออกแบบกราฟิ กโดยใช้คุณสมบัติของสี พิจารณาได้จากงวง
ล้อสี เพื8อเลือกใช้และนํามาช่วยให้ผดู ้ ูเกิดการรับรู ้เนืEอหาหรื อสารได้อย่างถูกต้อง
9.1 ความหมายของสี ( Meanings of color )สี แต่ละสี สามารถสร้างอารมณ์ความรู ้สึกหรื อสี สนั ของง
เนืEอหาได้เป็ นอย่างดี ซึ8 งถ้าพิจารณาความหมายของสี แต่ละสี ตามลักษณะของสี กพ็ อแยกแยะออกได้ดงั นีE

สี แดง

= ความรัก ความเกลียด โกรธ อันตราย

สี เหลือง

= ความอบอุ่น ความสงบ ความเจริ ญเต็มที8 ( สุ ก)

สี นE าํ เงิน

= เยือกเย็น จิตใจเหี8 ยวแห้ง เศร้าซึ ม

สี ดาํ

= แข็งแรง ประณี ต รวย เป็ นการเป็ นงาน

สี เขียว

= หนุ่ม อ่อนวัย สดชื8น ความเจริ ญเติบโต

สี ขาว

= สะอาด ประณี ต ความบริ สุทธิ\

สี สม้

= พลังงาน ร่ าเริ ง สดใส สนุกสนาน

สี ม่วง

= สู งศักดิ\ รํ8ารวย หรู หรา

ความรู ้ในเรื8 องความหมายของสี และการใช้สีเป็ นสัญลักษณ์นE ี ส่ วนใหญ่จะเห็นได้จากการนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรื อเครื8 องแต่งกาย เป็ นต้น
9.2 การผสมผสานสี ( color combination )การผลิตภาพโฆษณา ป้าย หรื อ วัสดุการฟิ ก ป้ายประกาศ
การใช้สีที8มีความสัมพันธ์กนั หลายสี จะทําให้น่าสนใจขึEน วิธีการใช้สีอย่างผสมผสานกัน มีขอ้ เสนอแนะใน
การนําไปใช้ดงั ต่อไปนีE
9.2.1 สี อ่อนกับแก่ จะมีความตัดกันดีมาก
9.2.2 ตัวหนังสื อสี ขาวบนพืEนหนังสี เข้ม จะมองเห็นได้ชดั แม้การนําเสนอจะอยูใ่ นระยะไกลๆ
9.2.3 สี แก่หรื อสี มืด ไม่ควรใช้กบั สี ที8มีความหนักมืดเหมือนกัน
9.2.4 อย่าใช้สีมากกว่า 2 หรื อ 3 สี และจะต้องมีสีเด่นอยู่ 1 สี เท่านัEน การใช้สีหลายๆ สี ในเวลา
เดียวกัน ในยึดหลักที8วา่ ใช้สีสว่างพืEนที8เล็กๆ และใช้สีเข้มกับพืEนที8ขนาดใหญ่
10. สัดส่ วน (proportion) การออกแบบที8ดีควรคํานึงถึงการใช้สดั ส่ วนของวัสดุกราฟฟิ กของแต่ละ
ชนิดอย่างเหมาะสมเนื8องจากขนาดของงานที8ผลิตจะแตกต่างกัน ทัEงนีEเพื8อให้การนําไปใช้ง่ายขึEนนอกจากนีE
ในการจัดองค์ประกอบภายในการทําเลย์เอาท์ หรื อการออกแบบ ก็จะสะดวกยิง8 ขึEนความสัมพันธ์ระหว่าง
ความกว้างกับความยาวของงานกราฟิ กแต่ละชนิดหรื อที8เรี ยกว่า Aspect Ratio ซึ8 งสัดส่ วนระหว่างความสู ง
และความกว้างของกรอบชิEนงานที8นาํ ไปใช้เพื8องานถ่ายทํา
11. การรวบรวมจัดวาง (organize) การวางภาพและข้อความควรเรี ยงลําดับเพื8อไม่ให้ผดู ้ ูเกิดความ
สับสน ซึ8 งในบางครัEงต้องคํานึงถึงพืEนฐานทางวัฒนธรรมของผูด้ ูดว้ ยเช่น การดูภาพจากซ้ายไปขวา การอ่าน
ตัวหนังสื อเป็ นคอลัมน์ หรื ออ่านจากด้านหลังมาด้านหน้า เป็ นต้น

12. การอ่านได้ง่าย(legibility)
องค์ประกอบต่างๆในเนืEอหาการนําเสนอไม่วา่ จะเป็ นภาพ
ตัว อักษร ควรเป็ นแบบง่าย อ่านง่าย และมีขนาดใหญ่เห็นได้ชดั เจน การทําให้กราฟิ กมองเห็นได้
ชัดเจน การทําการใช้ขนาดของให้กราฟิ กมองเห็นได้ชดั เจน เข้าใจง่ายนัEน นอกจากจะคํานึงถึงลักษณะง่ายๆ
ของภาพและตัวอักษรแล้ว การใช้ขนาดของตักอักษรและการวางลงบนพืEนผิวที8มีสีต่างๆ กัน ก็มีผลต่อ
ความง่ายในการอ่านด้วยเหมือนกัน นอกจากนีEการจัดช่องไฟของตัวอักษร และการเว้นบรรทัดก็มีผลใน
ด้านการอ่านได้ง่าย เช่นกัน หลักการใช้สีเพื8อช่วยให้อ่านง่าย มีดงั นีE
12.1 สี พEืนหลังกับสี ตวั อักษรควรมีสีเข็มอ่อนตัดกันคือ พืEนสี เข็มด้วยอักษรควรมีสีอ่อน และถ้าพืEน
หลังสี อ่อนตัวอักษรควรมีสีเข็ม เช่น ตัวอักษรสี ขาว/เหลืองบนพืEนสี นE าํ เงิน อักษรดํา บนพืEนสี เหลือง เป็ นต้น
12.2 หลีกเลี8ยงการจับคู่สีขอ้ ความ/ภาพที8ตดั หรื อกลมกลืนกันมาก เช่น แดงกับเขียว นํEาเงินกับเขียว
12.3 ในกรณี ที8สีพEืนและตัวอักษรใกล้เคียงกัน อาจเพิ8มเส้นขอบตัวอักษร ทําเงา หรื อทําสี ฟุ้งรอบตัว
อักษร( Shadow ) หรื อทําสี ฟุ้งรอบตัวอักษรก็ได้
12.4 ไม่ควรใช้สีหลายสี ในคํา/ประโยคเดียวกัน ยกเว้นต้องการเน้นให้สนใจ และไม่ควรใช้เกิน
กว่า 3สี (รวมสี พEืน )

อ้างอิงจาก คุณนภัสวรรณ ดํารงธรรม, คุณสโรชา อินทรากอง, คุณอนุสรา มนกลาง
เรื8 อง หลักการการออกแบบกราฟิ ก
สรุ ปได้วา่ การออกแบบกราฟิ ก
คือ การนําทักษะของศิลปะและองค์ประกอบ มาใช้สร้างชิEนงานที8มีความน่าสนใจและน่า
ดึงดูดเพิ8อให้ผบู ้ ริ โภคจดจําชิEนงานได้ การทําโฆษณาออนไลน์ จึงจําเป็ นที8จะต้องใช้กราฟิ กที8
สวยงาม

