บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษาเรื่ องปฏิบตั ิงานการออกแบบและผลิตกราฟิ กแบบ
เคลื่อนไหว สาหรับใช้ในการถ่ายทอดสดรายการ ไทยแลนด์ สตาร์ทอัพ บนสื่อออนไลน์ การนา
แนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษามาเพือ่ เป็ นแนวทางการผลิตผลงาน ดังนี่
2.1 ทฤษฎี การสร้างงานกราฟิ ก
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการออกแบบ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
2.4 ทฤษฎีสี
2.1ทฤษฎี การสร้ างงานกราฟิ ก
อนัน ท์ วาโซะ. Graphic Design for Printing & Publishing. นนทบุ รี ; บริ ษ ัท ไอดี ซี พรี เ มี ย ร์
จากัด. 2558.ได้กล่ าวว่า การออกแบบกราฟิ กเป็ นส่ วนสาคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อ การออกแบบและ
กระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ อที่ตอ้ งการการสัมผัสรับรู ้ดว้ ยตา ได้แก่ หนังสื อ นิตยสาร
วารสาร แผ่นป้ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ โฆษณา ภาพยนต์ ฯลฯ นักออกแบบจะ
ใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่ วมกันสร้างรู ปแบบสื่ อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสู งสุ ด
ในการที่จะเป็ นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร การวางแผนสร้างสรรค์
รู ปแบบโดยวางแผนจัดสัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย และการ
ผลิตของสิ่ งที่ตอ้ งการออกแบบนั้น ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบทางความงามและพิจารณาถึงประโยชน์ใช้
สอยการออกแบบที่ดี
การขั้นระหว่างช่วงเวลาต่างๆของรายการหรื อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปั ญหาของรายการ เราใช้
การออกแบบกราฟิ กเพือ่ ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็วและสามารถทาหน้าที่
เป็ นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันถูกต้องและชัดเจน

2.2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ
จุฑารัตน์ จอกสู งเนิ น กล่ าวว่า การออกแบบกราฟิ กเป็ นส่ วนสาคัญที่มีบทบาทยิ่งต่อ การ
ออกแบบและกระบวนการผลิ ตสื่ อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อ ที่ตอ้ งการการสัมผัสรับรู ้ด้วยตาได้แ ก่
หนังสื อ นิ ตยสาร วารสาร แผ่นป้ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ โฆษณา ภาพยนตร์
ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิล ปะและวิธีก ารทางการออกแบบร่ วมกันสร้ างรู ป แบบสื่ อ
เพื่อให้เกิดศักยภาพสู งสุ ดในการที่จะเป็ นตัวกลางในการสื่ อ ความหมายระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับ
สารวิธี ก ารออกแบบและวิธี แ ก้ปั ญ หาการออกแบบโดยการน าเอารู ป ภาพประกอบภาพถ่ า ย
สัญลักษณ์ รู ปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนาเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อ
กระบวนการสื่อความหมาย
การใช้ การออกแบบกราฟิ กในการช่ ว ยโปรโมท รายการไทยแลนด์ สตาร์ ท อัพ การ
ออกแบบที่มีความโดดเด่ นและไม่ เหมื อ นใครของรายการไทยแลนด์ สตาร์ ทอัพ อย่างไรก็ตาม
ภาพกราฟิ กในรู ปแบบเคลื่ อนไหว รายการไทยแลนด์ สตาร์ทอัพจัดทาขึ้นนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
โปรโมท รายการที่ต้ งั ใจให้เห็นถึ งเหตุผลของความต้องการที่จะเปลี่ ยนให้มาสนใจรายการไทย
แลนด์ สตาร์ทอัพนัน่ เองดังรู ปที่2.1

รู ปที่2.1 ตัวอย่างกราฟิ ก งาน STARTUP Thailand 2017 ผลงาน บริ ษทั ดูทีวี มีเดีย จากัด

การจัดองค์ประกอบของงานกราฟิ ก
1.จัดให้ เป็ นเอกภาพ ในที่น้ ีหมายถึง สิ่งที่ช่วยทาให้ชิ้นงานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งต้อง
ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์น้ นั ๆ ความเป็ นเอกภาพจะครอบคลุมถึงเรื่ องของความคิดและการออกแบบ
2.ความสมดุล ในงานกราฟิ กเป็ นเรื่ องของความงาม ความน่าสนใจ เป็ นการจัดสมดุลกันทั้งในด้าน
รู ปแบบและสี มีอยู่ 2 ลักษณะที่สาคัญ คือ
ความสมดุลในรู ปทรงหรื อความเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน คือเมื่อมองดูภาพแล้วเห็นได้ทนั ทีว่า
ภาพที่ปรากฎนั้นเท่ากัน ลักษณะภาพแบบนี้ จะทาให้ความรู ้สึกที่มนั่ คง เป็ นทางการ แต่อาจทาให้ดู
น่าเบื่อได้ง่าย
ความสมดุลในความรู ้สึก หรื อความสมดุลที่สองข้างไม่เหมือนกัน เป็ นความแตกต่างกันทั้ง
ในด้านรู ปแบบ สี หรื อพื้นผิว แต่เมื่อมองดูโดยรวม จะเห็นว่าเท่ากัน ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง
ความสมดุลในลักษณะนี้ ทาให้เกิดความรู ้สึกเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยน ไม่เป็ นทางการ และไม่น่าเบื่อ
3. การจัดให้ มีจุดสนใจ ภายในเนื้ อหาที่จากัดจะต้องมีการเน้น การเน้นจะเป็ น ณ จุดใดจุด
หนึ่งที่เห็นว่ามีความสาคัญ อาจทาได้ดว้ ยภาพหรื อข้อความก็ได้ โดยมีหลักว่า “ความคิดเดียวและจุด
สนใจเดียว” การ มีหลายความคิด หรื อมีจุดสนใจหลายจุด จะทาให้การออกแบบเกิดความล้มเหลว
เพราะหาจุดเด่ นชัดไม่ ไ ด้ ภาพรวมจะไม่ ชัดเจน ขาดเอกลักษณ์ ของความเป็ นผูน้ าในตัวชิ้ นงาน
สาหรับวิธีการที่จะทาให้มีจุดสนใจอาจเน้นด้วย สี ขนาด สัดส่ วน และรู ปร่ างที่แปลกไปกว่าส่ วน
อื่ น ๆในภาพ ส่ ว นต าแหน่ งที่ เ หมาะสมในการวางจุ ด สนใจนั้ นสามารถกระท าได้ ดั ง นี้
นาภาพมาแบ่งเป็ น 3 ส่ วน บริ เวณที่เส้นตัดกันนั้นก็คือ ตาแหน่ งที่เหมาะสม จากผลการวิจยั หลายๆ
ครั้ง พบว่า ตรงจุดตัดกันที่มุมบนซ้ายนั้นเป็ นตาแหน่งที่ดีที่สุด เหตุผลหนึ่งที่สนับสนุ นก็คือ ในการ
อ่านหนังสือนั้น เรามักอ่านจากมุมซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง ฉะนั้น ตาแหน่งนี้ จะเป็ นจุดแรกที่
สายตาเรามอง เพือ่ อ่านหรื อดูภาพบนแผ่นภาพนั้นเอง
การจัดพื้นที่ว่างในการออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การจัดระเบียบของข้อมูล ช่วย
เน้นความเป็ นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่างหรื อพื้นที่วา่ งจะช่วยพักสายตาในการอ่าน ทาให้ดู
สบายตา สร้างจังหวะขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม ดังรู ปที่2.2

รู ปที่2.2 ตัวอย่างกราฟิ ก งาน CENTRAL FOOD HALL WORLD ผลงาน บริ ษทั ดูทีวี มีเดีย จากัด
แนวสร้ างสรรค์งานกราฟิ ก
งานกราฟิ กที่ น่ า สนใจจะต้อ งมี เ อกลัก ษณ์ ข องตัว เองชัด เจน การออกแบบจะเป็ นตัว
สนับสนุ นให้งานน่ าสนใจ การออกแบบจึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างมากที่จะทาให้งานน่ าสนใจ
และการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิ กทัว่ ไป จะมีรูปแบบองค์ประกอบศิลป์ สาหรับงานกราฟิ ก
เพือ่ การพิจารณา ดังนี้
1.แบบแถบตรง เป็ นองค์ประกอบที่กาหนดเพื่อหาสาระรายละเอียดที่ตอ้ งการนาเสนอเข้า
ด้วยกันให้อยูใ่ นขอบเขตแนวดิ่งตรง
2.แบบแกน เป็ นลักษณะที่มีแกนกลาง และมีสาขาแยกย่อยออกไป โดยเน้นจุดเด่นที่แกน
กิ่งก้านสาขาจะช่วยเป็ นองค์ประกอบเสริ มให้จุดเด่นมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
3.แบบตาราง เป็ นองค์ประกอบที่มีลกั ษณะเป็ นตารางเล็กใหญ่สลับกับภาพในเนื้ อหาที่ที่
กาหนด
4.แบบกลุ่ม เป็ นลักษณะการจัดรวมเป็ นกลุ่มไม่เกิน 3 กลุ่มในชิ้นงาน และมีขนาดแตกต่าง
กัน โดยคานึงถึงเรื่ องการกาหนดพื้นที่วา่ งด้วย
5.แบบต่ อเนื่ อง คือ องค์ประกอบที่จดั วางให้มีล ักษณะที่ต่อเนื่ อ งกัน โดยคานึ งถึงจังหวะ
ลีลาของรู ปทรงรวมกับพื้นที่วา่ งด้วย

6.แบบอักษร อาจจัดเป็ นแบบรู ปทรงตัวอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีรูปร่ างสวยงาม เช่น จัด
แบบตัว T แบบตัว H แบบตัว S แบบตัว I หรื อแบบตัว Z ก็ได้
กราฟิ กเป็ นเรื่ องของความงาม ความน่าสนใจ เป็ นการจัดสมดุลกันทั้งในด้านรู ปแบบและสี
ความสมดุลในรู ปทรงหรื อความเหมือนกันความรู ้สึก หรื อความสมดุลที่สองข้างไม่เหมือนกัน เป็ น
ความแตกต่างกันทั้งในด้านรู ปแบบ สี ขนาด ตัวอักษรหรื อพื้นผิวแต่เมื่ อมองดูโดยรวม จะเห็นว่า
เท่ากัน ไม่ เอนเอี ยงไปข้างใดข้างหนึ่ ง ความสมดุ ลในลักษณะนี้ ทาให้เกิ ดความรู ้สึกเคลื่ อ นไหว
แปรเปลี่ยน ไม่เป็ นทางการ และไม่น่าเบื่อดังรู ปที่2.3

รู ปที่2.3 ตัวอย่างกราฟิ ก งาน Thailand is Jazz Smile @ Central World ผลงาน บริ ษทั ดูทีวี มีเดีย
จากัด
การออกแบบภาพเป็ นกลุ่ ม ให้ มี รู ป แบบแปลกตา สวยงามจะช่ ว ยเร่ ง เร้ า ความรู ้ สึ ก
ตอบสนองได้เป็ นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงามสอดคล้องกับจุดประสงค์สื่อความหมายได้ดี
ไม่ตอ้ งคิดมาก นอกจากนั้นแล้วต้องจัดวางรู ปแบบข้อความที่ดีก็จะช่วยให้การสื่ อความหมายเป็ น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพดังรู ปที่2.4

รู ปที่2.4 ตัวอย่าง งานTastes of the World ผลงาน บริ ษทั ดูทีวี มีเดีย จากัด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์
สกุลศรี ศรี สารคาม ได้กล่าวถึงลักษณะของสื่ อออนไลน์ที่ เป็ นการสื่ อ สารสองทาง การ
เข้าถึงในวงกว้าง สื่อออนไลน์เป็ นสื่อใหม่ที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่ อง เพราะมีการปฏิสัมพันธ์
กับสาร และเผยแพร่ ต่อได้ เชื่อมโยงข้อมูลได้จานวนมาก ข้อมูลข่าวสารบนสื่ อออนไลน์มีลกั ษณะ
แยกชิ้นส่วน หากผูร้ ับสารไม่เข้าใจและไม่สามารถประกอบรวมได้อาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แต่
ถ้าประกอบรวมได้จะมีประโยชน์ในการสื่อสารที่รอบด้าน สื่ อออนไลน์เอื้อต่อการสร้างชุมชน ทา
ให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มความคิด นาไปสู่การหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่ม
สื่อออนไลน์มีความสามารถในการประมวลเนื้ อหาจากหลายแห่ง ทาให้บทบทของ User-generated
content สาคัญ สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะส่ งเสริ มการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่ วมมือกันทางไซ
เบอร์ สื่ อ ออนไลน์ ย งั ท าให้เ กิ ด วัฒ นธรรมแบบรี มิ ก ซ์ คื อ การเลื อ กเนื้ อ หามาดัด แปลง ตัด ต่ อ
ประกอบสร้างใหม่ โดยที่ผรู ้ ับสารเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น
เทคโนโลยีอิ นเตอร์เน็ตทาให้เกิดลักษณะของการสร้างเนื้ อ หาบนสื่ อ ออนไลน์ซ่ ึ ง Deuze
(2003) อธิบายว่าการใช้สื่อออนไลน์ตอ้ งเลือกตัดสินใจการใช้สื่อที่แตกต่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่
จะนาเสนอและมีความเป็ นมัลติมีเดีย (multimedia) ต้องคานึ งถึ งช่องทางเครื่ องมือที่จะทาให้มีการ
โต้ตอบกับผูร้ ับสารและมีเครื่ อ งมื อให้ผูร้ ับสารสามารถเลื อกรับข่าวสารในรู ปแบบที่ตอ้ งการได้
(interactivity) และต้อ งคานึ งถึ งการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ข่ าวไปสู่ ป ระเด็น หรื อ ฐานข้อ มู ล อื่ นๆ ผ่า น
Hyperlink (hypertextuality) เช่นเดียวกับ Skoler (2009) ที่อธิบายว่าสื่ อสังคมเป็ นเรื่ องของการแบ่ง

บัน การรับฟั งและตอบโต้กับผูอ้ ื่ น ซึ่ งการแบ่งปั นข้อ มู ล นี้ ทาให้มี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู ้ และการรับฟั งความเห็ นของผูอ้ ื่น การสร้างความสัมพันธ์ และการรวบรวมความรู ้มาจาก
แหล่ งที่หลากหลาย รวมถึ งมาจากประสบการณ์โดยตรงไป ขณะที่ Newman (2009) อธิ บายไว้ว่า
สื่อสังคมเป็ นพลังของการสื่ อสารแบบเครื อข่ายที่ทาให้คนสามารถแสดงความเห็นส่งข้อมูลได้อย่าง
อิสระและก้าวข้ามข้อจากัดของสื่ อ แบบดั้งเดิม ในเมื่ อลักษณะของการสื่ อสารออนไลน์ สามารถ
สร้างบนสนทนา เช่น ให้แสดงความเห็น (comment) หรื อ เสนอเรื่ องของตัวเองให้คนอื่นรับรู ้ได้ ก็
ทาให้มีการสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง บางครั้ง บางเรื่ อง ยังนาไปสู่การสนทนาได้ท้งั ในระดับตัวต่อ
ตน เป็ นกลุ่มเล็ก หรื อ ขยายวงไปสู่การสร้างชุมชนออนไลน์ของคนที่ชอบอะไรๆ เหมือนกันได้ดว้ ย
ดังนั้น ในการสร้างศึกษาสื่อออนไลน์ส่ิ งที่สาคัญคือการ “ศึกษาที่บทสนทนา” ซึ่งรวมถึงการพูดคุย
กันแสดงความเห็น และการปฏิสัมพันธ์ต่อเรื่ องนั้นๆ เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาประเด็น การ
หล่อหลอมความคิด และอาจรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เพือ่ กาหนดทิศทางของสังคม
การสื่ อสารบนอิ น เตอร์ เน็ ต ท าให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึ ง ข้อ มู ล ต่า งๆ ได้ใ กล้เคี ยงกับ
สื่ อมวลชน เขาสามารถสร้างสื่ อได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูล อานาจในการผลิ ตสื่ อ ของ
สื่อมวลชนเป็ นข้อได้เปรี ยบที่น้อยลง คนทัว่ ไปมีบทบาทมากขึ้น และ อาจมีขอ้ มูลหรื อสร้างสื่อที่ดี
ได้ม ากกว่าสื่ อมวลชนด้วยซ้ าในบางเรื่ อง ดังนั้น การปรับตัวของคนสื่ อก็คือ ต้องเชื่ อมโยงความ
ร่ วมมื อระหว่าง “สื่ อมวลชน” กับ “ชุมชนออนไลน์” ให้ไ ด้ ทาได้ท้ งั ตัวเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
สนทนาร่ วมกับชุ ม ชนออนไลน์ เช่ น การเขียน blog ร่ วมใน forum, webboard อัพเดทข้อ มู ลผ่าน
twitter สร้างเครื อข่ายผ่าน Social Network ต่างๆ และการขยายเครื อข่ายเช่นนี้ จะมีประโยชน์ทาให้
มิติ ในการเข้าถึงข้อมูล และ การมองหาประเด็นที่เป็ นประโยชน์ต่องานสื่อสารมวลชนทาได้กว้าง
และ หลากหลายมากขึ้น ประเด็นในมิติน้ ี การศึกษาที่สาคัญคือการดูรูปแบบ กระบวนที่สื่อมวลชน
สื่อสาร “ข้ามสื่อ” รวมถึงจริ ยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพเมื่อต้องทาข่าวข้ามสื่อ
ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ สื่อที่อยูบ่ นเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมีลกั ษณะ
สร้างให้ผูใ้ ช้เกิ ดการแลกเปลี่ ยน พูดคุ ยกันระหว่างผูอ้ ื่น ไม่ ว่าจะเป็ นการสร้างข้อ มูล ด้วยผูใ้ ช้เอง
แลกเปลี่ยนข้อมูล หรื อแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นกับผูอ้ ื่น โดยมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสารแบบสอง
ทาง โดยมีสื่อสังคมมีลกั ษณะสาคัญคือ การมีส่วนร่ วม (Participation) คือเป็ นช่องทางสนับสนุนให้
เกิดการให้ขอ้ มูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผูส้ ื่อสารบนสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและ
รับสารในกระบวนการสื่ อสารสองทาง การเปิ ดกว้าง (Openness) คือ การเปิ ดพื้นที่ให้มีการแสดง
ตัวตน ความเห็น ความรู ้สึกอย่างเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเปิ ดพื้นที่ให้มีการตอบโต้ ปฏิสมั พันธ์กนั
ได้อ ย่างกว้างขวาง การสร้ างบทสนทนา (Conversation) สื่ อ สัง คมออนไลน์ เ ป็ นพื้น ที่ ของการ

สนทนาและแลกเปลี่ยนเรื่ องต่างๆ ระหว่างคนที่อยูใ่ นเครื อข่ายการสื่อสารเดียวกัน การสนทนาจะ
เกิดขึ้นจากการต้อ งการข้อ มูล ข่าวสาร หรื อมีความคิด ความเห็นและความชอบใกล้เคียงกันและ
ต้อ งการแลกเปลี่ ยนกับอี กฝ่ าย ซึ่ งการสนทนานี้ เมื่ อ เกิ ดเป็ นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ ยนอย่า งต่อ เนื่ อ ง
แบ่ ง ปั น ให้ ผู ้อื่ น ทั้ง ในและนอกเครื อ ข่ า ยได้รั บ รู ้ ท าให้ เ กิ ด การรวมตัว เป็ นชุ ม ชนออนไลน์
(Community) ขึ้น ซึ่ งจุดเด่ นของสื่ อ สังคมออนไลน์ท้ งั 4 ประการนี้ ก่ อ รู ปแบบของการสื่ อ สาร
การเมืองรู ปแบบใหม่บนสื่อออนไลน์
มีนกั วิชาการ นักคิดหลายคนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์กบั การขับเคลื่อน
ประเด็นทางการเมือ ง และประเด็นที่เป็ นเชิงสังคมได้ดี ด้วยลักษณะเด่นของสื่ อสังคมออนไลน์ที่
เป็ นการบอกต่อ กระจายข้อมูลต่อ ซึ่ งช่ วยให้การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ทาได้
กว้างขวาง มีประสิ ทธิภาพ ช่วยทาให้เกิดการระดมความร่ วมมือได้ง่ายมากขึ้น McConnell & Huba
(2550) บอกว่า การสื่ อสารเป็ นสื่ อ ออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนประเด็น เช่น เรื่ องการสื่ อสารการเมือ ง
เป็ นช่องทางที่ลงทุนน้อยแต่มีอิทธิพลในการจูงใจให้มามีส่วนร่ วมกับกระบวนการทางการเมืองสู ง
เป็ นต้น ดังนั้นการศึกษาสื่ อ สังคมคือ เรื่ อ งของการเข้าใจว่า มี การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่าย มี การสร้าง
ประเด็นการพูดคุย และมีการใช้ประโยชน์เพือ่ ขับเคลื่อนประเด็นในลักษณะเครื อข่ายอย่างไร
จากแนวคิดข้างต้น สะท้อนลักษณะสาคัญของสื่ อออนไลน์ในเรื่ องของความเร็ ว การเป็ น
เครื อข่าย การเชื่อมโยงข้อมูลจานวนมาก การปฏิสมั พันธ์ และการสร้างพื้นที่การนาเสนอข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสื่ อสารได้สองทางมากกว่าสื่ อประเภทอื่นๆ ดังนั้น การศึกษาและ
วิเคราะห์การสื่อสารบนสื่ อออนไลน์ตอ้ งทาการศึกษาในส่ วนของแพลตฟอร์มหรื อช่องทางที่มีการ
ใช้งานเพือ่ สื่ อสาร กระบวนการและรู ปแบบของการสื่อสาร เนื้อหาในการสื่อสาร และอิทธิพลของ
การสื่อสารบนสื่อออนไลน์ที่มีต่อความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในประเด็นต่างๆ
รายการ ไทยแลนด์ สตาร์ทอัพ ใช้สื่อออนไลน์ในการถ่ ายทอดสด เพราะทาให้คนทัว่ ไป
สามารถเข้าถึ งข้อ มู ลต่างๆพูดคุยกันแสดงความเห็ น และการปฏิสัมพันธ์ต่อ เรื่ อ งนั้นๆ และการ
ออกแบบกราฟิ ก ช่วยเป็ นสื่ อ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดีเนื่ องจากกราฟิ ก
เป็ นการถ่ายทอดข้อมูลให้เกิดความเข้าใจง่ายชัดเจน
2.4 ทฤษฎีสี
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงคาว่าสี (Colors) สี เป็ นสิ่งที่ปรากฏอยูบ่ น
โลก ทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูกจรรโลง และแต่งแต้มด้วย สี สัน
หลายหลาก ทั้ง สี สันตามธรรมชาติ และสี ที่ม นุ ษย์รังสรรค์ข้ ึน หากโลกนี้ ไม่ มี สี หรื อ มนุ ษย์ไ ม่

สามารถ รั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ สี ไ ด้ สิ่ ง นั้น อาจเป็ น ความพกพร่ อ งที่ ยิ่ง ใหญ่ ข องธรรมชาติ เพราะสี มี
ความสาคัญต่อวัฏจักรแห่ งโลก และเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุ ษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะมนุ ษย์ได้
ตระหนัก แล้ว ว่า สี น้ ัน ส่ ง ผลต่ อ ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด อารมณ์ จิน ตนาการ การสื่ อ ความหมาย และ
ความสุขสาราญใจในชีวิตประจาวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุ ษย์
เราเป็ นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสีอย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด

รู ปที่2.5 ตารางโทนสี
ประเภทของสี
สีพน้ื ฐานที่ถูกผสมจากแม่สีท้งั หมด 12 สีแบ่งออกเป็ น 2 โทนสีตามค่าความเข้มของสี
หรื อเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่าวรรณะของสี น้ ันคือวรรณะร้อ น(Warm Colors) และวรรณะเย็น (Warm
Colors) โดยมีความแตกต่างกันในอุณหภูมินอกจากนี้ แล้วยังมีกลุ่มสี อีกกลุ่มหนึ่ งนั้นก็คือ กลุ่มสี ที่
เป็ นกลาง (Neutral Colors) ซึ่ ง เกิ ด จากการเพิ่ ม หรื อ ลดค่ า สี เ พื่ อ ให้เ ห็ น ความแตกต่ า งของสี ที่
แสดงออกทางอารมณ์ มีชีวิตชี วาหรื อ เศร้าโศกฉะนั้นรู ปแบบของสี ที่สายตาของมนุ ษย์มองเห็ น
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้คือ
สี โทนร้ อน (Warm Colors)
สี แบบอุ่นหรื อสี โทนร้อนในทางจิตวิทยาเขามองกันว่าเป็ นกลุ่มสี ที่เกี่ยวข้องกับความสุ ข
ความปลอบโยนความอบอุ่นและดึงดูดใจ

สี โทนเย็น(Cool Colors)
ในทางจิตวิทยานั้นสีโทรเย็นดูสุภาพอ่อนโยนเรี ยบร้อยมองดูเป็ นผูช้ านาญคนกลุ่มนี้ มกั จะ
ชื่นชอบสี ในแบบเย็นและเป็ นกลุ่มสี มีคนชอบมากที่สุด สี เย็นประกอบด้วยสี เขียวทะเลสี ม่วงสี น้า
เงินสีอ่อนสีนา้ เงินอ่อนและน้า เงินเขียว

รู ปที่2.6 กลุ่มโทนสีร้อนและโทนสีเย็น
สี โทนกลาง (Neutral Colors)
สีที่เป็ นกลาง ประกอบด้วย สีดา สีขาว สีเทาและสีนา้ ตาล อย่างไรก็ตามกลุ่มสีท้งั หมด
เหล่านี้ คือ สีกลางที่สามารถนาไปผสมกับสีอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดสีกลางขึ้นมา สาหรับสีขาวใน

ความหมายทางจิตวิทยานั้น คือ บริ สุทธิ์ที่สุดในจานวนสี ท้งั หมดพร้อมยังแทนความบริ สุทธิ์ ความ
สะอาดหมดจดตลอดจนความเรี ยบร้อย ส่วนสีดานั้นสามารถแสดงออกถึงความสาคัญหรื อเป็ นลาง
ดูซ่อนเร้น เร้นลับคลุมเครื อ ซึ่งเป็ นสีแห่งความมืดมนดูมีพลัง ในวัฒนธรรม

รู ปที่2.7 กลุ่มโทนสีกลาง
สีตรงข้าม หมายถึง สี ที่อยูใ่ นตาแหน่ งตรงข้ามกันในวงจรสี และมีการตัดกันอย่างเด่นชัด
ซึ่งจะให้ความรู ้สึกขัดแย้งกัน หากนามาผสมกันจะได้สีกลาง(เทา) ซึ่งมีท้งั หมด 6 คู่ ได้แก่

รู ปที่2.8 ตารางสีที่ตรงกันข้าม
สีขา้ งเคียง หมายถึง สีที่อยูเ่ คียงข้างกันทั้งซ้ายและขวาในวงจรสี มีความคล้ายคลึงกัน หาก
นามาจัดอยูด่ ว้ ยกันจะมีความกลมกลืนกัน หากอยูห่ ่างกันมากเท่าใดความกลมกลืนจะยิง่ ลดน้อยลง
ความขัดแย้งก็จะมีมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็ นสี ในวรรณะเดียวกัน สีขา้ งเคียง ได้แก่
-สีแดง –ส้มแดง –ส้ม หรื อม่วงแดง –แดง –ส้มแดง
-สีสม้ เหลือง –เหลือง –เขียวเหลือง หรื อ ส้มแดง –ส้ม –ส้มเหลือง

-สีเขียว –เขียวน้าเงิน –น้าเงิน หรื อ เขียวน้าเงิน –เขียว –เขียวเหลือง
-สีม่วงน้าเงิน –ม่วง –ม่วงแดง หรื อ ม่วงน้าเงิน –น้าเงิน –เขียวน้าเงิน

รู ปที่2.9 เฉดที่ใกล้เคียงกัน
รายการ ไทยแลนด์ สตาร์ ท อัพ เป็ นรายการเกี่ ย วกับ ผู ้น าและธุ ร กิ จ สี แ ต่ ล่ ะ โทนให้
ความหมายในที่นี่เลือกใช้สีโทนร้อนและเย็นเพราะดึงดูดใจดูสุภาพอ่อนโยนเรี ยบร้อยมองดูเป็ นผู ้
ชานาญในการออกแบบกราฟิ กสี จะเป็ นตัวที่ช่วยเรื่ องของความสวยงามและช่วยการกระตุน้ ดึงดูด
ความน่าสนใจจะทาให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นและใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสม

