
บทที่  2 
หลักการออกแบบ 

 
 สรรพสิ่งตาง ๆ ในโลกนีห้ากพิจารณาจะเหน็วามีรูปราง รูปทรงที่แตกตางกนัออกไป ทั้งนี้

เพราะสิง่เหลานี้ประกอบดวยสวนประกอบภายในที่แตกตางกนั เชน ตนไม ประกอบไปดวยราก 

ลําตน  กิง่  ใบ   และดอก  หากมองลึกไปกจ็ะพบวาดอกนั้นมีสวนประกอบยอยลงไปอีก  

เปรียบเสมือนกับการออกแบบที่ประกอบดวยโครงสรางและองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ 

สวนประกอบทางศิลปะของการออกแบบ และหลกัการจดัวางสวนประกอบในการออกแบบ   

ดังนัน้ไมวาจะเปนงานออกแบบลักษณะใดก็ตามลวนตองอาศัยสวนประกอบของงานศิลปะอัน

ไดแก เสน รูปราง รูปทรง ลักษณะผิว สี  เปนตน เพื่อนํามาประกอบกนัเปนผลงานทีม่ีความ

สวยงาม เหมาะสมตามวัตถุประสงค จนทําใหเกิดเปนผลงานทีม่ีรูปแบบที่ดี และใชหลักการ

ออกแบบที่มีประสิทธิภาพ  เมื่อเปนเชนนี้การที่จะเปนผูออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพที่ดีควรจะได

รูจักและมีความรูความเขาใจในองคประกอบมูลฐานของการออกแบบ เพื่อจะไดใชองคประกอบ

เหลานี้ไดอยางถูกตอง บรรลุจุดมุงหมายและเกิดความสวยงาม 

 

องคประกอบมูลฐานของการออกแบบ  
 การจัดองคประกอบศิลป (composition) เปนการจัดกระทําตอสวนประกอบของงาน 

ออกแบบ  หรือองคประกอบมูลฐานของงานออกแบบ (element of design)  เพื่อใหเกิดคุณคาทาง

ศิลปะและความงาม  ซึง่การจัดองคประกอบศิลปนับไดวาเปนหวัใจของงานออกแบบ   

สําหรับองคประกอบมูลฐานของการออกแบบนั้นหมายถงึสิ่งซึง่ปรากฎแกสายตารอบ ๆ 

ตัว  โดยผูออกแบบสามารถนํามาประสมประสานใหเกดิเปนผลงาน  ดังนัน้   ผูออกแบบจึง

จําเปนตองศึกษาวิเคราะหถงึคุณสมบัติและบทบาทขององคประกอบมูลฐานตาง ๆ ใหเกิดความ

เขาใจอยางแทจริงในขอดีและขอจํากัดตาง ๆ เพื่อจะไดนําขอดีขององคประกอบมูลฐานมาใชกบั

งานออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ  และพยายามหลีกเลีย่งขอจํากัดขององคประกอบมูลฐานเพื่อมิ

ใหทาํลายหรือลดคุณคาของงานออกแบบ  เชน  สีสมแดงเปนสวีรรณะรอน มีคุณสมบัติทําใหผูดู

รูสึกอบอุน   กระฉับกระเฉง   ผูออกแบบควรนําสีสมแดงไปใชกับงานกราฟฟกที่ตองการความรูสึก

รอน เชน ภาพโฆษณาการแขงขันกฬีา  ปกหนังสือสงคราม  เปนตน   แตไมควรนําไปใชในงาน

กราฟกที่ตองการความรูสึกสงบ  เยือกเยน็  เชน  ภาพโฆษณาเรื่องราวทางศาสนา   เพราะจะทําให

เกิดความรูสึกขัดแยง  และทาํลายคุณคาของงานออกแบบนั้น   
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องคประกอบมูลฐานของการออกแบบ   ประกอบดวยสวนที่สําคัญดังนี ้(สุรสิทธิ์ วทิยารัฐ, 

2544, หนา 26-27) 

1.  จุด (dot) 

     จุดเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญสาํหรับการออกแบบ  เพราะจดุเปนตนกาํเนดิของ

เสน  และน้าํหนักของภาพ  ดังจะเห็นไดวา  ในการพิมพภาพโทนตอเนือ่ง (half tone)  การเกิด

น้ําหนกัออนแกในภาพเปนใชจุด  ในบริเวณที่เปนน้ําหนกัออน   เกิดจากจุดหรือเม็ดสกรีนที่เลก็

และหาง   สวนในบริเวณทีม่ีน้ําหนักเขมจะประกอบดวยจุดทีม่ีขนาดใหญและหนาแนน 

      จะเห็นไดวาจุดไดสรางความงามในธรรมชาติใหเกิดข้ึนอีกมากมาย  อาท ิ ลายจดุบน

ผิวหนังของเสอืดาว   จุดบนปกผีเสื้อ  จุดบนใบไม   จุดที่เกิดจากกอนกรวด   เม็ดทราย  เปนตน   

การที่ผูออกแบบจะนาํจุดมาใชในงานออกแบบสามารถใชได 3 ลักษณะ ดังนี ้

     1.1  การวางตําแหนงของจุดในลักษณะ  นิยมใชในการออกแบบแนวนอน   

     1.2  การวางตําแหนงของจุดในลักษณะเนนชองจงัหวะ  เปนการวางจุดโดยใหพกัเปน

ระยะ 

     1.3  การวางตําแหนงของจุดเปนกลุม  เปนการทําใหจุดในงานออกแบบเกิดเอกภาพ 

สามารถกระทาํไดในลักษณะตอไปนี้ 

  1.3.1   การวางจุดหลายขนาดไวดวยกนัลกัษณะทีเ่หมือนกนัของจุดจะทําใหเกิด

เอกภาพ 

1.3.2 การใชจุดขนาดเดียวกนั  แตใชเสนเชื่อมโยงเพื่อทําใหจุดเกิดเอกภาพ 

1.3.3 การวางจุดในกรอบภาพ  โดยใชจุดเปนตัวเนนและกรอบภาพเปนตัว 

สรางเอกภาพ 

 2.  เสน (line) 

      เสนเกิดจาการเดินทางหรือตอเนื่องของจุดในลักษณะทิศทางเดยีวกัน ไมเปะปะ 

กระจัดกระจาย  ในการออกแบบเสนอาจเกิดจากการลากพูกนั  (brush stroke)  การขูดขีดดวย 

ดินสอ  ปากกา  ชอลก  ของแหลมคม  เปนตน    

     นักออกแบบถือวาเสนเปนองคประกอบมูลฐานที่สําคัญเนื่องจากเสนเปนตนกาํเนิด

ของรูปราง รูปทรงทิศทาง พืน้ผิว และแสงเงาภาพในภาพได (Siebert & Ballard, 1992,p. 12)  

และในงานศิลปะตะวนัออกนิยมเนนความงามที่เสนรอบรูปมากกวาการใชสีสรางแสงเงา   เพราะ

เสนที่เนนน้าํหนักตางกนัสามารถสรางแสงเงาในภาพได   เชน   ในงานจิตรกรรมไทยสามารถสราง

ความรูสึกที่กลมในใบหนาจากการใชเสนในดานที่เปนแสง  และเสนหนกัในดานที่เปนเงา   
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     เสนในงานออกแบบประกอบดวยเสนหลักที่สําคัญไดแก   เสนนอน   เสนตั้ง   เสนเฉียง  

เสนโคง  เสนซกิแซก  และเสนคลื่น   เสนหนักเหลานี้ผูออกแบบจําเปนจะตองศึกษาถึงคุณสมบัติ

ในการสรางความรูสึกตอการรับรูของผูดูและนําอทิธพิลของเสนหลักเหลานี้มาใชใหเกิดผลดีในการ

ออกแบบ  โดยเฉพาะการนาํมาใชเปนเสนแกน (axis) ของภาพดังภาพที่ 2.1 

 

ภาพที ่ 2.1  การใชเสนในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                                   ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 13) 
 

      2.1  เสนนอน (horizontal line)  เปนเสนที่แสดงถึงความรูสึกสงบนิ่ง   กวางขวาง   

ผูออกแบบสามารถนาํอิทธพิลของเสนนอนมาใชในการแกปญหาสาํหรับการออกแบบเพื่อให

เกิดผลตามความตองการได  ตัวอยางเชน  คนที่มีลักษณะผอมสูงถาใชลวดลายเสื้อผาที่เปนเสน

นอน   จะชวยใหผูดูเกิดความรูสึกวาอวนได   ในการออกแบบที่ตองการเนนถึงความรูสึกที่

กวางขวาง  เชน ภาพทะเล จงึควรวางภาพตามแนวนอนมากกวาแนวตั้ง  

            การวางตําแหนงแกนของเสนนอน  ไมควรวางในแนวกลางภาพเพราะจะทําให

พื้นที่สวนบนและสวนลางมคีวามเทากันเกินไป  ควรวางในตําแหนงทีค่อนไปทางขางบนหรือ

ขางลางในอัตราสวน 2 ใน 3  

2.2 เสนตั้ง (vertical line)  เปนเสนที่แสดงถึงความสงา  ความมีระเบยีบ  แข็งแรง   

ผูออกแบบสามารถนาํอิทธพิลของเสนตั้งมาใชในการออกแบบเพื่อโนมนาวความรูสึกของผูดูให

เกิดความรูสึกดังกลาว   ตัวอยาง การออกแบบอนุสาวรียซึ่งตองการแสดงถึงความมีเกียรติยศ  

เปนตน    ในการแกปญหาสาํหรับคนที่อวนเตี้ย   ควรใชลวดลายเสื้อผาที่เปนเสนตั้งจะชวยให
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ความรูสึกดีข้ึน และควรวางแกนของเสนตั้งกับกรอบภาพในแนวตั้งมากกวากรอบภาพแนวนอน  

โดยตําแหนงของแกนของเสนตั้งไมควรวางที่กึง่กลางกรอบภาพ   เพราะจะทําใหพืน้ที่ซีกซายและ

ซีกขวาเทากันเกินไป  ควรวางในตาํแหนงคอนไปทางซายหรือขวา  ในอัตราสวน 2 ใน 3 

     2.3  เสนเฉยีง  (diagonal line) เปนเสนที่แสดงถึงความรูสึกเคลื่อนไหว  ความไม

แนนอน   และเกิดทิศทาง  ดงันัน้   ผูออกแบบยอมสามารถใชอิทธิพลจากเสนเฉียงในงาน

ออกแบบเพื่อใหผูดูเกิดความรูสึกดังกลาวได  ตัวอยางเชน  ในการออกแบบตัวอักษรซึ่งตองการ

แสดงถึงความรูสึกรวดเร็ว   ควรใชตัวอักษรในแนวเฉยีงมากกวาแนวตั้ง 

     2.4  เสนโคง (curve line)  เปนเสนที่ใหความรูสึกออนหวาน  นุมนวล แสดงถงึความ

ออนนอม เศราโศก  ผูออกแบบสามารถนาํอิทธพิลของเสนโคงมาใชเปนแกนหลักในการออกแบบ  

เพื่อโนมนาวผูดูใหเกิดความรูสึกดังกลาวได  ในลกัษณะตอไปนี้ 

  2.4.1  เสนโคงครึ่งวงกลม   เปนเสนรอบรูปของคนทีก่ําลงัเศราโศกสิ้นหวังในชีวิต

หรือเปนภาพดวงอาทิตยกาํลังลับขอบฟา  จึงชกันาํใหผูดูเกิดความรูสึกเศราใจได 

2.4.2  เสนโคง 1/4  คร่ึงวงกลม  มาจากเสนรอบรูปของผูคนที่กาํลังโคงคํานับหรือ 

โคงตัวไหว  จึงกอใหเกิดความนอบนอมถอมตนแกผูด ู

  2.4.3  เสนโคง 1/6 ของวงกลม  มาจากลักษณะของตนหญาที่กาํลังลูลม  

กอใหเกิดความรูสึกเริงรา  ออนหวานแกผูดู 

  ในการใชเสนโคง  ผูออกแบบไมควรจะใหเสนโคงอยูอิสระลอยกลางภาพ  เพราะ

จะทําใหเกิดความรูสึกวามีแรงดีด   เหมือนการที่เรางอไมซึ่งพรอมที่จะดีดตัวเองกลบัสูสภาพตรง

ตลอดเวลา   ความรูสึกไมสบายใจตอการมองดูภาพการออกแบบ   จงึควรจัดองคประกอบที่ชวย

ยึดสวนปลายของเสนโคงอันจะชวยใหผูดเูกิดความรูสึกสบายใจ 

2.5 เสนซิกแซก  (zigzag line) เปนเสนซึ่งแสดงความรูสึก  เคลื่อนไหวรุนแรง    

ไมแนนอน  ผูออกแบบสามารถนาํอิทธพิลของเสนซิกแซกมาใชการออกแบบ  เพื่อเสริมสราง

ความรูสึกแกผูดูได 

            นอกจากนี ้ การใชเสนซิกแซกยังสามารถสรางความรูสึกไดวาเปนการแบงมิติหรือ

พื้นที่ของเหตกุารณตาง ๆ ในภาพได  อยางเชน การใชเสนสีเทาในงานจิตรกรรมไทยจนเปน

สัญลักษณอยางหนึง่ของงานศิลปกรรมไทย   

      2.6  เสนคลื่น (wave line)  เปนเสนที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหวชา ๆ นิ่มนวลและเปน

จังหวะแกผูพบเห็น 
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       นอกจากเสนทีก่ลาวขางตนยังมีเสนตรง (straight line)  ที่แสดงถึงความสงา ความ

เขมแข็ง ความเกลี้ยง ความงาย ทําใหเกิดความรูสึกมัน่คง แข็งแรง   และเสนปะ (broken line) ที่

แสดงถึงความตื่นเตน ความไมเปนระเบียบ ความแตกแยก และความสับสนวุนวาย   

(เทียนชัย  ตั้งพรประเสริฐ, 2542, หนา 15-16)  

3.  รูปรางและรูปทรง (shape & form)     

     รูปรางและรูปทรง  เกิดจากเสนที่เดนิทางครบวงจร   ในการออกแบบมักจะกลาวถึง

รูปราง  และรูปทรงควบคูกนัไป   แตโดยขอเท็จจริงแลว  รูปรางจะมี 2 มิติ   ไดแกความกวางกับ

ความยาวในระนาบแบน  เหมือนกับการฉายไฟไปทีว่ัตถแุลวเกิดเปนเงาตกทอดที่ฉาก   ลักษณะ

ของเงานัน้ถือวาเปนรูปราง สวนรูปทรงม ี3 มิติ ไดแก ความกวาง ความยาว และความลึก ดังนั้น

อาจกลาว   ไดวา ตวัวัตถุคอืรูปทรง  สวนเงาของวัตถุคอืรูปราง 

      รูปรางและรูปทรงซึ่งเปนองคประกอบมูลฐานในการออกแบบนั้น สามารถจาํแนกได

เปน 3 ประเภท ไดแก 

      3.1  รูปเรขาคณิต       เปนรูปที่เกิดจากการสรางขึน้โดยใชเครื่องมอืเรขาคณิต ไดแก   

รูปวงกลม  วงรี   สามเหลี่ยม   ส่ีเหลีย่ม   หาเหลี่ยม   เปนตน   รูปในลักษณะนีจ้ะมีความแข็ง

กระดาง  ความมีระเบียบ  จงึเหมาะสมสําหรับงานออกแบบซึ่งตองการความแข็งแรงมีระเบียบ

เครงครัด   เชน  งานที่เกีย่วกับการกอสราง  งานวิทยาศาสตร  เปนตน 

      3.2  รูปธรรมชาติ   เปนรูปที่เกิดจากการนําลักษณะความงามในธรรมชาติมาใชในการ

ออกแบบ   รูปทรงในธรรมชาติที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ  ไดแก  เปลวไฟ  เปลือก

หอย   กอนหนิ   คลื่น  ใบไม   เปนตน   การนาํรูปทรงในธรรมชาติ  มาใชในการออกแบบกระทาํได

โดยการถายภาพ  การเขียนภาพแบบเหมอืนจริง  เปนตน 

      3.3  รูปอิสระ  เปนรูปที่ผูออกแบบใชจินตนาการสรางขึ้นดวยมืออิสระ   โดยไมใช

เครื่องจักรเขาชวย   อาจเกิดจากการดัดแปลงรูปทรงเราขาคณิต   หรือเปนการดัดแปลงจากรูปทรง

ในธรรมชาติกไ็ด  

     ในการออกแบบผูออกแบบควรเลือกใชเพียงรูปใดรูปหนึง่ในแตละภาพ  หรือในพื้นที่

สวนใหญในภาพ  ไมควรนํารูปตางชนิดมาใชปะปนกนั  เพราะจะทาํใหเกิดความรูสึกขัดแยงกันใน

งานออกแบบได  ดังภาพที ่ 2.2 
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ภาพที ่ 2.2  การใชรูปรางและรูปทรงในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                   ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 14) 

 

 4.  แสงและเงา (light & shade) 

      แสงและเงา เปนปจจัยทีท่ําใหผูดูเกิดความรูสึกตอลักษณะ 3 มิติ  ของรูปทรงไดชัดเจน

ยิ่งขึ้น  ในการออกแบบกราฟก  ซึ่งกระทาํบนวัสดุ 2 มิติ  ผูออกแบบสามารถใชแสงเงาเพื่อเนน

ความลึกหรือมิติที่สามได  โดยธรรมชาติของแสงยอมตกกระทบบนผวิของวัตถุไมเทากนั   ดานที่

ไดรับแสงจะมีความจา  สวนดานที่ตรงกนัขามจะมนี้ําหนักมืดลงตามลําดับ  ดังภาพที ่2.3 

 

ภาพที ่ 2.3  การใชแสงและเงาในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                             ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 23) 
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      การที่เรามองเหน็วัตถุไดนั้นเปนผลมาจากการที่มีแสงสวางมากระทบกับวัตถุทาํใหเกิด

เปนบริเวณสวางและบริเวณมืดโดยบริเวณสวางและบริเวณมืดจะคอย ๆ กระจายคาน้ําหนกั 

(tone) ความออนแกอยางกลมกลืน ปรากฏเปนปริมาตรของรูปทรงวัตถุ  ดงันัน้แสงและเงาจึง

เกี่ยวของโดยตรงกับน้าํหนกั ถาปราศจากแสงสวางหรือแสงสวางมีปริมาณนอยรูปทรงของวัตถุจะ

พรามัวไมชัดเจน  เพื่อใหงานออกแบบมีความสวยงามจงึควรพิจารณาการเลอืกใชแสงและเงาอัน

จะกอใหเกิดน้าํหนักบนวัตถอุยางเหมาะสมดังนี ้ (ชลูด  นิ่มเสมอ, 2544, หนา 49) 

4.1 การใหแสงเขาทางดานหนึ่ง อีกดานหนึง่เปนเงา เปนวิธีการของศิลปนที่เขียน 

ภาพแบบเหมอืนจริงทั่วไป 

4.2 การใหแสงเขาตรงหนา สวนที่อยูใกลจะมนี้ําหนกัออน สวนที่อยูไกลจะมีน้ําหนัก 

แก เปนวิธีการใหปริมาตรแกรูปทรงในงานจิตรกรรมสมัยเรอแนสซองซ (renaissance) เหน็ไดชัด

ในงานเขียนภาพปนูเปยกของไมเคิล  แองเจลโล  (Michelangelo)  ในวหิารซิสติน  

(Sistine chapel) 

4.3 แสงที่เกิดจากจุดกลางของภาพ สวนมากจะเปนแสงเทียน หรือแสงไฟฟา 

4.4 แสงที่เกิดขึน้ในจุดที่ตองการสวนอืน่จะอยูในเงามืด เชน งานจิตรกรรมของ 

ปรีชา เถาทอง 

4.5 แสงกระจายเลื่อนไหลไปทัว่ภาพ โดยเกือบไมคํานึงถึงปริมาตรของรูปทรง  

เนนความใกลไกล ลึก ตืน้ ดวยบรรยากาศของน้ําหนัก 

4.6 แสงสวางจาไมมีเงา มนี้าํหนักออนทัง้รูปและพื้น ไมเปนปริมาตรของรูปทรง  

แตเนนความสวางของแสงและสี  

4.7 แสงที่เตนระริกกระจายไปทัว่ภาพ  

     แตอยางไรก็ตามในทางศลิปะ  การใหแสงและเงาทีถ่อืวามีคุณคาทางความงามมาก

ที่สุด นยิมใหแสงเขากระทบวัตถุทางดานขางทํามมุเฉียง 45 องศา  มากกวาตําแหนงอื่น       

 5.  ชองวาง (space) 

      ชองวาง  หมายถงึ  การกาํหนดชองวางในตัววัตถหุรือตัวรูป (positive space) และ

ชองวางรอบตวัวัตถหุรือพืน้ (negative space) การออกแบบในสมัยกอนมักไมคํานงึถึง

ความสัมพันธระหวางรูปแบบและพื้นที่เทาใดนัก  โดยผูที่ออกแบบจะมุงใหความสาํคัญแกตัวรูป

เปนสวนใหญ  แตโดยทีง่านออกแบบเปนภาพรวมของพื้นที่ทัง้หมด   ผูออกแบบทีด่ีจึงควร

พิจารณาถึงความสมัพนัธตอเนื่องระหวางรูปและพื้นใหมีความเหมาะสมทัดเทยีมกนั  ดังภาพที ่ 

2.4 
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ภาพที ่ 2.4  การใชชองวางในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                                ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 18) 

 

     หลักในการสรางความสาํคัญระหวางรปูและพื้นใหมคีวามทัดเทยีมกันและมี

ความสัมพันธกัน  สามารถกระทําไดดังนี ้

      5.1  กําหนดใหพื้นที่ของรูปมีปริมาณใกลเคียงกนั 

      5.2  หลีกเลี่ยงไมใหตวัรูปลอยอยูกลางพืน้   แตควรใหตัวรูปตกชิดขอบภาพ  เพือ่มิให

บริเวณพื้นลอมรอบตัวรูป 

 การใชบริเวณวางในการออกแบบทั้งหลาย ผูสรางงานจะใชบริเวณวางใหมีความสมัพันธ

กับภาพรวมของวัตถนุั้น ๆ เชน สถาปนิกออกแบบตกแตงภายในอาคารจะจัดที่วางภายในอาคาร

ใหความสูงของหองพอเหมาะกับขนาดของผูใชสอย การวางโตะเกาอี้ไมขวางทางเดนิ มทีี่วาง

สําหรับเดินติดตอกันไดสะดวก  ผูออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพก็เชนกันจะตองคํานึงถงึบริเวณวาง

ที่เกิดขึ้นระหวางสวนตาง ๆ บนหนาสิง่พมิพใหมีความสวยงามและสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งลกัษณะ

ของบริเวณวาในงานศิลปะนั้นม ี 2   ลักษณะไดแก บริเวณวางจริง (physical  space) เปนบริเวณ

วางที่ปรากฏจริงใน 3 มิติ สามารถรับรูสัมผสัไดดวยความเปนจริงทางกายภาพ และบริเวณวาง

ลวงตา (pictorial  space) เปนบริเวณวางที่ปรากฏในงาน 3 มิติทางความรูสึก   แสดงความกวาง 

ยาว และลึกในลักษณะลวงตา บริเวณวางแบบนี้เรียกอกีอยางวา “บริเวณวางแบบรปูภาพ” 
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 6.  สี (color) 

      สีเปนองคประกอบมูลฐานที่มีอิทธิพลตอความรูสึกและการรับรูของผูดูเปนอยางยิ่ง   

ถาเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดํา  จะพบวามีภาพสียอมแสดงความแตกตางและให 

รายละเอียดแกผูดูไดดีกวาภาพขาวดาํ   เชน  ดอกไมสีแดงกับใบไมสีเขียว  ถาเปนภาพขาวดาํจะมี

น้ําหนกัเทาใกลเคียงกนั แตถาเปนภาพสผูีดูจะเหน็ความแตกตางกนัของสีไดอยางชัดเจน   ในการ

เลือกใชสีเพื่อใหเกิดผลดีตองานออกแบบ   ผูออกแบบควรพิจารณาหลกัการใชสีในลกัษณะ 

ตอไปนี้  

     6.1  ประเภทของสี   สีเปนแสงที่มีความถี่ของคลืน่ในขนาดที่ตามนุษยสามารถรับรู

และสัมผัสไดโดยสามารถจําแนกไดเปน 2 ชนิด ไดแก 

6.1.1 สีที่เปนแสง (spectrum) หมายถงึสีทีม่ีอยูในธรรมชาติเกดิขึ้นจากการ 

หักเหของแสง เชน สีรุง หรือสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเมื่อผานแทงแกวปริซึม (prism) การ 

หักเหของแสงแยกแสงออกไดเปน 7 สี ไดแก สีมวง สีคราม สีน้ําเงนิ สีเขียว สีเหลือง สีแสด และ 

สีแดง ในบรรดาสีทั้งหมดสมีวงเปนสทีี่มคีวามถี่สูงสุด  และมีชวงคลืน่สั้น สวนสีแดงจะมีความถี ่

ต่ําสุด และมีชวงคลื่นยาว 

6.1.2 สีที่เปนวัตถ ุ(pigment) หมายถงึสีทีม่ีอยูในวัตถธุรรมทั่วไป หรือเปนสทีี ่

มนุษยสังเคราะหข้ึนมาเพื่อนํามาใชในกิจการของมนุษยเอง เชน การผลิตสีจากสิ่งไมมีชีวิต จาก

ธรรมชาติ เชน ดิน หนิ แร ของเหลว หรือเกิดจากการผสมสีโดยกรรมวธิีทางเคม ีและผลิตสีจาก 

ส่ิงมีชีวิต เชน พืช ผัก สัตว หรือนํามาผสมขึ้นใหม 

     6.2  คุณลักษณะของส ี  ไดแก  อิทธิพลในการสรางความรูสึกและอารมณ  โดยผูดู

ยอมไดรับประสบการณที่เกีย่วของกับสีใดสีหนึง่อันจะเชือ่มโยงถึงความรูสึกเมื่อไดสัมผัสสีนัน้ ๆ  

ตัวอยางเชน  คนเคยจับเปลวไฟและรูสึกวารอน  คนผูนัน้จะมีประสบการณวาไฟซึ่งมีสีแดงนัน้รอน   

ตอมาเมื่อพบกับสีแดงก็จะเกิดการเชื่อมโยงวาสีแดงมีความรูสึกรอนหรืออันตราย  เปนตน 

  ตวัอยางความรูสึกของผูดูทีม่ีตอสี 

 สีแดง    ใหความรูสึกรอน  อันตราย 

  สีสม   ใหความรูสึกสวาง  อบอุน 

 สีเลือดหม ู  ใหความรูสึกสงา   หนักแนน 

 สีน้ําตาล  ใหความรูสึกเกาแก  ถอมตน 

  สีเหลือง   ใหความรูสึกสดใส  งอกงาม 
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 สีน้ําเงิน   ใหความรูสึกสงบ  จริงจงั 

 สีมวง   ใหความรูสึกหนักแนน  มีเลศนัย 

 สีดํา   ใหความรูสึกหดหู  เศรา 

 สีขาว   ใหความรูสึกบริสุทธิ์  สะอาด 

  ผูออกแบบจําเปนตองเลือกใชสีใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของงานออกแบบ   

จึงจะเกิดประสิทธิภาพตอความรูสึกของผูดู 

      6.3  การรับรูที่มีตอสี ผูดูยอมมีการรบัรูตอสีที่แตกตางกนั  ทัง้ในดานขนาดและ

ระยะทาง  เชน  นาํวงกลมที่มีสีออนมาวางไวระนาบเดยีวกนักับวงกลมสีเขม  ผูดูจะรับรูวาวงกลม

สีออนอยูใกลและมีขนาดใหญกวาวงกลมสีเขม  นอกจากนี ้ การใชสีเดียวกนับนพืน้รองรับทีม่ีสี

ตางกนัยงัใหความรูสึกที่ตางกัน  เชน  นาํแผนสีเหลืองทีม่ีขนาดเทากนัวางบนแผนสีเทาและสีดํา ผู

ดูจะรับรูวาสีเหลืองที่อยูบนสีเทามีขนาดใหญกวาสีเหลอืงที่อยูบนสีดาํ  เปนตน  ดังภาพที ่ 2.5 

 

ภาพที ่ 2.5  การใชสีในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                                    ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 25) 

 

      6.4  ลักษณะของเนื้อสี    ในการเลือกใชสี  ผูออกแบบตองคํานงึลักษณะของเนื้อสี  ซึ่ง

มีความแตกตางกนั 2 ลักษณะไดแก 
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  6.4.1  สีที่มีความโปรงใส   (transparent) หมายถึง  สีซึง่เมื่อนาํมาระบายทบักนั

แลว สามารถมองเหน็เนื้อสีที่อยูดานลางได  สีประเภทนี ้ไดแก  สีน้ํา หมึกสี  เปนตน  

  6.4.2  สีที่มีความทึบแสง  (opaque)  หมายถงึ   สีซึง่เมือ่ระบายทบักนัแลวจะไม

เห็นเนื้อสีชัน้ลางเลย   ไดแก   สีฝุน   สีโปสเตอร   สีอะครลิิค  สีพลาสตกิ  เปนตน 

7.  ลักษณะพืน้ผิว (texture) 

      ลักษณะพืน้ผิว  หมายถงึ   ความรูสึก  ในการจาํแนกความเรียบ  หรือความขรุขระของ

ผิววัตถุจากการสัมผัสทางสายตาลักษณะพื้นผวิทีม่ีความแตกตางกนัยอมเราใหผูดูเกิดความสนใจ   

ความแปลกตา   ไมนาเบื่อหนาย   เชน   ผนังอาคารที่มีลักษณะเรยีบยอมไมสรางความนาสนใจ

แกผูดู   แตสถาปนิกออกแบบโดยใชพืน้ผิวที่มีความแตกตางกนั  เชน  การใชหนิลาง   หินขัด 

การประดับหนิกาบบนผนัง   การใชผิวคอนกรีตเปลือย    ยอมสรางความนาสนใจใหแกผูดูไดดีกวา  

      7.1  สําหรบัพื้นผวินัน้มทีีม่าหรือเกิดจากหลายอยาง ไดแก 

7.1.1 พื้นผวิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแกพื้นผิวของตนไม ใบไม กอนหนิ  

ผิวหนัง ฯลฯ 

7.1.2 พื้นผวิที่เกิดขึ้นโดยมนุษยเปนผูสราง ไดแก การขูดขีดระบาย ใหเกิดเปน 

รองรอยพื้นผวิ ในลักษณะตาง ๆ เชน การเขียนดวยปากกา ดินสอ การเขียนสีดวยแปรงแหง ๆ การ

ใชฟองน้ํา การสกัด หรือสลักบนวัสดุตาง ๆ การใชสารเคมีกัดผิววัตถุใหเปนพืน้ผิวหลายลกัษณะ 

เปนตน 

7.1.3 พื้นผวิที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการผลิตของเครื่องจักร ไดแก การผลิตวัสดุ 

ใหมีพืน้ผิวที่แตกตางกนั  คอื พื้นผวิที่เลยีนแบบธรรมชาติ เชน ลายผวิหนงัสัตว ลายหินออน  และ

นําลวดลายดงักลาวผนึกลงบนผิวหนากระดาษ ไม วัสดุอ่ืน ๆ  และผิวที่สรางขึน้ใหมโดยไมอิง 

ธรรมชาติ เชน ลายบนกระดาษ โลหะ ผา เปนตน 

     7.2  สําหรบัการใชลักษณะพื้นผวิในงานกราฟก   สามารถกระทาํได 2 ลักษณะ ดังนี ้

     7.2.1  การใชลวดลายขูดขีดที่แตกตางกนัในแตละพืน้ที่ของภาพ   จะชวยใหผูดู

เกิดความรูสึกที่แตกตางกันของผิวได 

      7.2.2  การใชวัสดุ  3 มิติ   เชน  ตัวอักษร   ส่ิงของ   หรือวัสดุ  ที่มีผิวหยาบติดลง

บนภาพตนฉบบัแลวนําไปถายภาพ 

      7.3  ลักษณะพื้นผวิเปนสิ่งที่อยูภายนอกสุดของวัตถุสามารถกระตุนและเราความรูสึก

ตอบสนองตอผูสัมผัสอันจะนําไปสูสภาวะของการรับรูและความคิด เพราะลักษณะของพื้นผวิแต

ละอยางก็จะใหความรูสึกทีแ่ตกตางกนัออกไป ดังนี ้
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7.3.1 พื้นผวิที่ขรุขระไมราบเรียบ หยาบ  จะใหความรูสึกทีห่นักแนนบึกบนึ 

แข็งแรง ที่เปนเชนนีเ้พราะพืน้ผิวที่หยาบหรือขรุขระมีผลใหแสงและเงามีสวนรวมในพื้นผวิมากขึ้น 

ทําใหเกิดความรูสึกลึก มกีารตัดในน้ําหนกัของแสงและเงา ความรูสึกที่อัดแนนในมวลของแตละ

สวนยอยของผิวก็จะตามมา ในทางตรงขามพืน้ผิวที่คอนไปทางละเอยีดจะรูสึกวานิม่นวลและบอบ

บางมากกวาเมื่อเปรีบบเทียบกับพืน้ผิวที่ขรุขระ 

7.3.2 พื้นผวิขรุขระบางชนิด   จะใหความรูสึกที่ไมสะดุดตา มองเหน็ไดไมงาย  

นัก มักจะนาํมาประกอบเปนรูปทรงของผลติภัณฑในสวนที่ใชจับถือ ทัง้นี้เพื่อใหสามารถจับได

อยางกระชับมอืไมเลื่อนหลุดไดงาย ในทางตรงกันขามหากพื้นผวินั้นมนัวาว มีประกายดึงดูดลอตา 

แตอาจจะไมไดชวยในการจบัตองเทาใดนกั ก็มกัจะนํามาใชในการออกแบบสําหรับบริเวณที่เห็นได

งาย เปนการเนนและสรางจดุสนใจใหเกิดข้ึน  และหากมีการทาสหีรือพนสีลงบนพืน้ผนังที่เรียบ จะ

ทําใหสีทีพ่นนัน้ดูออนกวาเทาที่เปนอยูทั่วไป แตถาหากทาสีหรือพนสีลงบนพื้นผนงัทีไ่มเรียบ จะทํา

ใหสีทีพ่นนั้นดเูขมกวาความเปนจริง ดังนัน้พืน้ผิวจงึเปนปญหาสําคญัอยางหนึง่ทีน่ักออกแบบ

จะตองพยายามนําเขามาใชสําหรับงานออกแบบในลักษณะงานตาง ๆ ใหมีความสมบูรณ

เหมาะสมมากที่สุด 

 จะเหน็ไดวาในการออกแบบนั้นผูออกแบบตองคํานงึถงึองคประกอบมูลฐานทางศลิปะ

หลายประการ  ตั้งแตจุดทีเ่ปนพืน้ฐานของเสนที่ใชในการสรางรูปรางและรูปทรงตาง ๆ  ที่

หลากหลายขนาด  น้าํหนัก  แสงเงา  บริเวณวาง  สี  และลักษณะพื้นผวิ  ซึ่งสิง่เหลานี้ลวนมี

ความสาํคัญตองานออกแบบที่จะทําใหผลงานหรือช้ินงานออกมาไดผลตรงตามวัตถปุระสงคที่ตั้ง

ไว  
 

หลักการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบ 
 มนุษยทกุคนยอมรูจักองคประกอบมูลฐานที่ใชเปนสวนประกอบสําคัญในงานออกแบบซึ่ง

ไดแก  จุด  เสน  สี  แสงเงา  รูปราง  รูปทรง   และลักษณะพื้นผวิเปนอยางด ี   แตจะมีบางคน

เทานั้นที่สามารถจัดองคประกอบเหลานัน้ใหเกิดคุณคาทางความงาม   และบางคนไมสามารถจัด 

องคประกอบใหเกิดความงดงามลงตัวได  ผูออกแบบจึงจําเปนตองศึกษาถงึหลกัการในการนํา 

องคประกอบมูลฐานมารวมอยูดวยกันอยางมีระบบ  ประดุจการทีก่วีนาํคําตาง ๆ อันเสมือนเปน

องคประกอบมูลฐานมารอยกรองโดยมีฉันทลกัษณเปนเครื่องกําหนด  ซึ่งเปรียบไดกับหลักในการ

ออกแบบนั่นเอง   หลักการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบมีดังนี ้
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1.  การเนนจุดแหงความสนใจ (emphasis) 

      การสรางจดุแหงความสนใจใหเกิดขึ้นในงานออกแบบ   โดยการกาํหนดบริเวณใด

บริเวณหนึ่งในภาพที่เหมาะสม ใหมีลักษณะพิเศษกวาบริเวณอื่นเพื่อใชเปนเครื่องดดูความสนใจ

แกผูดู  งานออกแบบที่ขาดการเนนจะไมสามารถหยุดผูดูใหมีความสนใจตองานออกแบบได    

ตัวอยางเชน   ในคืนเดือนมดืซึ่งมีแตดวงดาวกระจายเตม็ทองฟายอมไมมีเสนหที่ชวนใหผูดูสนใจ

เหมือนกับทองฟาในคืนเดือนหงาย   ซึง่มดีวงจนัทรเปนจุดแหงความสนใจ  โดยมหีมูดาวและกอน

เมฆเปนองคประกอบรอง   การเนนจุดแหงความสนใจสามารถกระทาํไดหลายลักษณะดังนี ้

      1.1  การเนนโดยการตัดกัน (emphasis by contrast) หมายถงึการทําใหสวนประกอบ

จํานวนหนึ่งมคีวามแตกตางไปจากสวนประกอบอื่น โดยมีหลายวิธีดงันี ้

1.1.1 การเนนดวยขนาดของจุดแหงความสนใจ   ผูออกแบบสามารถสราง 

จุดแหงความสนใจใหมีขนาดที่ใหญเปนพเิศษกวาองคประกอบบริเวณอื่น 

1.1.2 การเนนดวยรูปรางของจุดแหงความสนใจ  ผูออกแบบควรสรางรูปราง 

ของจุดแหงความสนใจใหมีลักษณะที่แปลกกวาบริเวณอืน่  

1.1.3 การเนนดวยสขีองจุดแหงความสนใจ  ผูออกแบบสามารถใชสีในลักษณะ 

ตรงกันขามในบริเวณเปนจุดแหงความสนใจ   เชน   ภาพสวนใหญใชสีวรรณะเย็นประมาณ 80% 

ของพื้นที่  แตตรงบริเวณที่ตองการใชเปนจุดแหงความสนใจอาจใชสีวรรณะรอน  ประมาณ 20 %  

ของพื้นที่ ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวเกิดความนาสนใจ 

1.1.4 การเนนดวยน้าํหนักบริเวณจุดแหงความสนใจ   ผูออกแบบสามารถใช 

น้ําหนกัของภาพสําหรับการเนนจุดแหงความสนใจได    เชน  บริเวณพืน้ที่สวนใหญมนี้ําหนกัออน   

ควรเนนจุดแหงความสนใจโดยใชน้ําหนกัเขม 

1.1.5 การเนนดวยพืน้ผิว ผูออกแบบสามารถใชลักษณะพืน้ผิวที่เรียบเปน 

จุดแหงความสนใจโดยใชเทคนิคตาง ๆ  ทําใหบริเวณรอบมีพื้นผวิที่หยาบ ขรุขระ กจ็ะทําใหพื้นผวิ

เรียบดูโดดเดนขึ้น 

     1.2  การเนนโดยการแยกตัวออกไป  (emphasis by isolation) หมายถงึ การเนนโดย

ใหสวนประกอบบางสวนแยกตัวออกมาตางหาก การเนนดวยวิธนีี้เปนการเนนดวยการนํารูปราง

หรือรูปทรงสวนใหญอยูรวมกันเปนกลุมสวนใดสวนหนึง่ของพื้นที่  รูปรางหรือรูปทรงที่แยกตัว

ออกมาจะกลายเปนจุดเดน 
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1.3  การเนนโดยการจัดวางตําแหนง  (emphasis by placement)  หมายถึง การเนน 

โดยผูออกแบบจัดวางสวนประกอบในตําแหนงที่เหมาะสม ไมใชเปนการตัดกันดวยรูปรางตาง ๆ 

แตอาจใชเสน  สี  รูปราง  รูปทรง ฯลฯ นํามาจัดวางเนนใหอยูในตาํแหนงที่นาสนใจ  โดยมีหลายวิธี

ดังนี ้

1.3.1  การเนนโดยใชเสนชกันําสายตา   เสนชักนําสายตา  ไดแก  เสนตาม 

หลักทัศนียภาพเชน  ทางเดนิ    แนวเสาไฟฟา   แนวตนไม   ลูกศร  เปนตน   ส่ิงเหลานี้จะชวยเนน

ใหผูดูเกิดความสนใจบริเวณปลายเสนชักนําสายตาได 

1.3.2  การเนนโดยตําแหนงในการจัดวางสวนประกอบตาง ๆ ใหมทีิศทางคลอย 

ตามกนัไป  หรือใหเปนแนวรศัมีจากจุดเดน  เพื่อเปนการนําจุดแหงความสนใจไปยงัตําแหนง 

ทิศทางในพืน้ที่ทีก่ําหนด 

         การกําหนดจดุแหงความสนใจนัน้ควรใหมีเพียงจุดเดียวในภาพการทีจ่ะอยู

บริเวณใดในภาพนั้นไมมกีฎเกณฑที่ตายตวั    แตไมควรอยูในบริเวณกึง่กลางภาพและในบริเวณ

ชิดขอบภาพมากเกนิไป    มวีิธีกาํหนดจุดแหงความสนใจอยางงายโดยใชเทคนิคแบงสาม  ซึง่จะ

ทําใหเกิดตําแหนงจุดแหงความสนใจ 4 จดุในภาพ   ผูออกแบบสามารถเลือกไดตามความ 

เหมาะสม  ดังภาพที ่ 2.6 
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ภาพที ่ 2.6  การยึดหลักเนนจุดสนใจในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                         ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 34) 
 
 2.  ความสมดลุ (balance) 

      ความสมดุลเปนการกําหนดและจัดวางองคประกอบมูลฐานใหมนี้าํหนักและขนาดใน

สัดสวนที่เทา ๆ กันทั้งสองขาง   งานออกแบบที่ขาดความสมดุลจะกอใหเกิดความรูสึกภาพนัน้

เอียงได   ซึ่งการสรางความสมดุลใหเกิดขึน้ในงานออกแบบสามารถกระทําได 3 แบบ ไดแก 

      2.1  สมดุลแบบสมมาตร  (symetrical or formal balance)  หมายถึง   การจัดวาง

ภาพโดยวางองคประกอบใหซีกซายและซีกขวามลัีกษณะเหมือนกนัทุกประการ  ตัวอยางเชน  

ลักษณะใบหนาคน   ลักษณะลายผีเสื้อ  ลักษณะสถาปตยกรรมสวนใหญ    ซึ่งเมื่อแบงงาน

ดังกลาวออกเปน 2 ซีกจะมอีงคประกอบที่เหมือนกันอยางแทจริง    สมดุลในลักษณะนี้จะใหความ 

รูสึกที่เครงครัดเปนระเบียบ  หนักแนน เทีย่งตรง  มัน่คง และมีความนาเคารพศรัทธาแกผูพบเหน็   

ความสมดุลแบบสมมาตร  บางครั้งก็เรียก “สมดุลแท” 

2.2 สมดุลแบบอสมมาตร (asymetrical or formal balance)  เปนการจัด 

องคประกอบเพื่อใหผูดูเกิดความรูสึกวาองคประกอบในซีกซายและขวามีปริมาณที่เทา ๆ กัน   

แมวาลักษณะที่แทจริงจะไมเหมือนกนัก็ตาม  สมดุลในลักษณะนีจ้ะใหความรูสึกที่เปนอิสระไม

เครงครัด   และถาวางองคประกอบในทิศทางที่แยงกนัจะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในภาพ   ความ

สมดุลแบบอสมมาตร  บางครั้งเรียกวา “สมดุลในความรูสึก”  ซึ่งแตกตางจากความสมดุลแท เปน

ความสมดุลที่เกิดความรูสึกในการรับรูจากภาพขององคประกอบตาง ๆ  ดังภาพที ่ 2.7 
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ภาพที ่ 2.7  การยึดหลักความสมดุลในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                         ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 31) 

                   การสรางสมดุลในทางความรูสึกนัน้ยังไมมหีลักเกณฑตายตัวทําให

ผูออกแบบมีอิสระ เพราะมหีลายวธิีทีท่ําใหเกิดความสมดุลแบบนี้ ไดแก 

2.2.1 ความสมดุลทีท่ั้งสองขางมีลักษณะไมเหมอืนกันแตมนี้ําหนกั 

เทากัน 

2.2.2 ความสมดุลทีท่ั้งสองขางมีรูปทรง สัดสวน และน้าํหนักไมเทากัน  

ไมเหมือนกันทั้งสองขาง แตถาเลื่อนเสนแกนใหเขาใกลจุดที่มีน้าํหนกัมากกกวากจ็ะเกิดความ 

สมดุลได 

2.2.3 ความสมดุลทีท่ั้งสองมีสีที่แตกตางกนั สีวรรณะอุนยอมมีน้ําหนัก 

มากกวาสวีรรณะเย็น สีที่สดใสยอมมีน้าํหนักมากกวาสทีี่สงบ ดังนั้นผูออกแบบตองใหดานที่มีสีอุน

หรือสีสดใสมีขนาดหรอืมนี้าํหนักนอยกวาจึงจะสมดุล แตถาทัง้สองขางมนี้ําหนักและขนาดเทากนั

ตองเลื่อนเสนแกนกลางเขาใกลจุดที่มีสีสดใสกวา 

2.2.4 ความสมดุลทีท่ั้งสองขางมีพืน้ผิวที่แตกตางกัน พืน้ผวิหยาบ  

ขรุขระ จะมีน้าํหนักมากกวาพืน้ผิวเรียบละเอียด จงึตองทําใหดานที่มพีื้นผวิหยาบมนี้ําหนกัและ

ขนาดนอยกวาดานที่มพีื้นผวิเรียบ หรือเมือ่มีขนาดเทากนัตองเลื่อนเสนแกนกลางเขาใกลดานที่มี

พื้นผวิหยาบ 

     2.3  สมดุลแบบรัศมี (radical)  เปนการจัดวางองคประกอบใหมีการกระจายหรือการ

รวมตัวทีจุ่ดศูนยกลาง    นยิมใชในการออกแบบลวดลายตาง ๆ เชน  ลายดาวเพดาน  และ

เครื่องหมายการคา เปนตน 

3.  ความมเีอกภาพ (unity) 

      การจัดวางองคประกอบใหมีการรวมตัวเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันโดยไมแตกแยก   

กระจัดกระจาย   งานออกแบบที่ขาดเอกภาพจะทําใหผูดูเกิดความรูสึกแตกแยกและไมนาสนใจ   

การสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นกับงานออกแบบสามารถทีจ่ะกระทาํไดหลายวธิี  ดังนี ้

      3.1  การนาํรูปราง  รูปทรง  มาวางซอนทับเกี่ยวเนื่องกัน  การซอนทับกนัยอมสราง

ความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนัใหเกิดขึ้นในภาพได 

     3.2  การใชรูปราง   รูปทรง  ที่มีความกลมกลืนกันแมวาตัวภาพจะมีลักษณะที่แตกตาง

กัน   แตถาตองการออกใหเกิดเอกภาพอาจใชพื้นรองรับภาพที่เหมือนกันจะทําใหเกดิเอกภาพ  เชน   
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การใชรูปอิสระทั้งหมด   หรือรูปเรขาคณิตทั้งหมดโดยไมปะปนกนัในแตละภาพ ดังภาพที่  2.8 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.8  การยึดหลักความเอกภาพในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                       ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 36) 

 

     3.3  การใชพื้นรองรับภาพในลักษณะเดียวกนั  แมวาตัวภาพจะมลัีกษณะที่แตกตาง

กัน  แตถาตองการออกแบบใหเกิดเอกภาพอาจใชพื้นรองรับภาพที่เหมอืนกันจะทําใหเกิดเอกภาพ

ได 

     3.4  การใชเสนชักนําสายตาสูจุดเดียวกัน   ลักษณะของเสนชักนาํสายตารวมที่สูจุด

เดียวกนั   ยอมทําใหผูดูรูสึกวามีความเปนอันหนึง่อันเดียวกนัหรือเกดิภาพพจน 

     3.5  การใชเสนโยงเพื่อทําใหเกิดเอกภาพ  องคประกอบซึ่งวางอยูโดยกระจัดกระจาย  

ผูออกแบบสามารถทาํใหเกดิการรวมตัวไดโดยการใชเสนโยงเพื่อใหอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
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     3.6  การใชสีวรรณะเดียวกัน   เพื่อทาํใหเกิดเอกภาพ  แมวางานออกแบบจะมีการใช

รูปรางที่ไมกลมกลืนกัน   แตถาผูออกแบบใชโครงสีที่เปนวรรณะเดียวกันในพืน้ที่สวนใหญของภาพ

ก็จะชวยใหงานออกแบบนัน้เกิดเอกภาพได 

     จะเห็นไดวาเอกภาพเปนหลักสําคัญของการจัดวางองคประกอบทางศิลปะโดยการ

สรางเอกภาพหลายวิธีดงักลาวทําใหเกิดเปนเอกภาพ 2 ลักษณะไดแก เอกภาพที่อยูกับที ่ (static 

unity) ที่มีการจัดกลุมของสิง่ตาง ๆ ในลักษณะที่ไมเปลีย่นแปลงมีความคลายคลงึกันและตอเนื่อง 

และเอกภาพทีเ่คลื่อนไหว (dynamic unity) ที่มกีารจัดกลุมส่ิงตาง ๆ ใหมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ 

ซึ่งผลงานลกัษณะนี้จะสรางความสนใจใหแกผูพบเหน็ไดมากกวา  อยางไรก็ตามการสรางเอกภาพ

ตองอาศัยหลกัเกณฑยอยสองอยางคือ ความกลมกลนื และความขัดแยง เขามาผสมผสานทําให

เร่ืองราวและองคประกอบทัง้หลายเขากนัไดเปนอยางดี เกิดความนาสนใจ  ซึ่งอาจทาํไดโดยการใช

เสน รูปราง สี ขนาด พื้นผวิ ที่แตกตางกันเขาไปดวยในอตัราสวนประมาณ 1 : 4  ก็จะทําใหผลงาน

เกิดความนาสนใจ  (นพวรรณ หมัน้ทรพัย, 2539, หนา 192) 

4.  จังหวะ (rhythm) 

     ลักษณะของจังหวะในการจัดภาพ ไดแก  การวางองคประกอบมลูฐานใหมีระยะ

ตําแหนงขององคประกอบเปนชวง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหว  ตอเนื่องและความม ี

ทิศทางแกผูดู  จังหวะในการงานออกแบบ  แบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก จังหวะชนิดซ้ํา จังหวะ

ชนิดชวงระยะที่เปนแบบแผนคงที ่ และจังหวะชนิดชวงระยะไมคงที ่ ดังภาพที่  2.9 
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ภาพที ่ 2.9  การใชจังหวะในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 

                                ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 33) 

     4.1  จังหวะชนิดซ้ํา (repetition rhythm)    เปนการกําหนดใหองคประกอบที่เหมือน ๆ 

กันมีชวงระยะเทา ๆ กัน  โดยใหความรูสึกตอเนื่อง   นิยมใชกับการออกแบบลวดลายที่มีลักษณะ

ซ้ํา  เชน  การออกแบบลวดลายผา   ลวดลายกระดาษปดผนัง  เปนตน 

     4.2  จังหวะชนิดชวงระยะที่เปนแบบแผนคงที่ หรือจังหวะแบบตอเนื่อง (continuous 

rhythm)  เปนการวางจงัหวะใหมีจงัหวะลดหลั่นเปนชวงระยะอยางคงที่  โดยจะใหความรูสึก

สม่ําเสมอแกผูดู   

     4.3  จังหวะชนิดชวงระยะไมคงที ่หรือจังหวะแบบกาวหนา  ( progressive rhythm) 

เปนการวางองคประกอบใหจังหวะที่อิสระไมคงที่   โดยจะใหความรูสึกที่เปนการเคลื่อนไหวอยาง

อิสระแกผูดู    

5.  ความกลมกลืน  (harmony) 

     ความกลมกลืนเปนการจัดวางองคประกอบทางศิลปะซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเคียงกนัเขาไว

ดวยกนัอยางพอเหมาะ ทาํใหงานออกแบบนั้นเกิดความประสานกลมกลืน มีความเปนระเบียบ

และนําไปสูความมีเอกภาพ แตในบางกรณีถาหากความกลมกลนืมาจากสิ่งที่ซ้าํกนั เหมือนกนัหรือ

เทากันมากเกนิไปอาจทําใหเกิดความนาเบื่อได จึงตองจัดใหความขดัแยงเขาไปรวมในผลงานนัน้

บางเพียงเล็กนอยก็จะทาํใหเกิดความนาสนใจขึ้น ความกลมกลนืจงึเปนการรวมกนัของหนวยยอย
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ตาง ๆ ไดแก เสน รูปราง สี ขนาด ฯลฯ  ใหมีความสัมพนัธตอเนื่องกนัในการออกแบบโดยไมมี

ความขัดแยงกนั  (Graves, 1951, p. 19)  ซึ่งความกลมกลืนสามารถแบงได  5 ลักษณะดังนี ้

5.1 ความกลมกลนืของความคดิและความมุงหมาย  (harmony of thought and  

purpose) เปนการออกแบบที่ใหความคดิสอดคลองกับความมุงหมาย ถาตองการออกแบบเพื่อ

แสดงใหเหน็ถงึความสามัคคี ความเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกันของสงัคม สามารถแสดงแนวคิดได 

ตางกนั เชน การออกแบบใหเปนฝูงปลาวายเปนฝงูตามกนั การออกแบบใหเหน็ถงึการนําไมมามัด

รวมกัน  การออกแบบโดยใชตราสัญลักษณที่แสดงถึงความสามัคคี การรวมพลงั เปนตน 

5.2 ความกลมกลนืของเสนและรูปราง  (harmony of line and shape) เปนการ 

ออกแบบใหเกดิความรูสึกกลมกลืน และถาหากจุด เสน หรือรูปรางทีน่าํมาใชในการออกแบบนั้นมี

ลักษณะและขนาดคลายคลึงกัน ถือวาการออกแบบนั้นกลมกลนื 

5.3 ความกลมกลนืของขนาดและทิศทาง (harmony of size and direction) เปนการ 

ออกแบบโดยใชขนาดและทศิทางใหมีความสัมพนัธกนั เชน วัตถุทีม่ีขนาดใหญจะใหความรูสึกใกล

กวาขนาดเล็ก สวนวัตถทุี่มีขนาดเล็กจะใหความรูสึกวาอยูไกลออกไป  ในการออกแบบถาขนาด

ใกลเคียงกนัอยูในทิศทางเดยีวกนัก็ถือวาทั้งขนาดและทิศทางกลมกลืนกนั ทิศทางมีความสาํคัญ

อยางมากในการออกแบบเพราะถาผูออกแบบสามารถโนมนาวใหผูดูตดิตามในทิศทางที่ตองการ

ไดแสดงวาการออกแบบนั้นบรรลุผลและมีความกลมกลนืเกิดขึ้นในผลงาน 

5.4 ความกลมกลนืของสีและบรเิวณวาง  (harmony of color and space) เปนการ 

ออกแบบโดยใชสีและบริเวณวางเขามาสัมพันธกัน เพราะสีเกี่ยวของกบับริเวณวางโดยใหความ 

รูสึกดานระยะใกลไกล เชน สีน้ําเงิน วางบนพืน้สีดํา จะรูสึกวาอยูไกลกวาสีเหลืองวางบนพื้นสีดาํ 

เพราะความเขมของสีน้าํเงนิและสีดําใกลเคียงกนัจึงกลมกลืนกัน   

5.5 ความกลมกลนืของพืน้ผิวและจังหวะ (harmony of texture and rhythm) เปน 

การออกแบบโดยใชพื้นผวิและจังหวะอยางสัมพนัธกัน พื้นผวิที่ละเอียดใหความรูสึกบอบบาง จะดู

กลมกลนืกับความประณีตเรยีบรอย สวนพืน้ผิวที่ขรุขระใหความรูสึกบกึบึน แขง็แรง จะกลมกลนื

กับความมั่นคง ความแข็งกระดาง 

ความกลมกลนืในการออกแบบดังกลาวอาจจะสรางเพยีงความกลมกลืนประเภทใด 

ประเภทหนึ่งอยางเดยีวหรือรวมกันทัง้หมดก็ได โดยมีขอคํานึงถึงวาวตัถุที่มีขนาด ลักษณะ และ

คุณสมบัติใกลเคียงกนัยอมมคีวามกลมกลนืกนั  

6.  ความขัดแยง  (contrast) 
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     ความขัดแยงเปนการจัดวางสวนประกอบมูลฐานของการออกแบบไมใหซ้ําซากกนั เชน 

มีรูปราง สี  ทีแ่ตกตางกนั ซึง่ความขัดแยงจะตรงขามกับความกลมกลนื และมีคุณคาในงาน

ออกแบบของศิลปะและสิ่งพิมพ เพราะสามารถนํามาใชแกไขสิ่งที่กลมกลืนกันมาก  ๆ จนเกิด

ความนาเบื่อหนายใหกลับกลายดูนาสนใจขึ้นได  เชน ดอกนกยงูสีแดงบานสะพรัง่เต็มตน มีความ

สวยงาม แตถาในสวนของสแีดง หรือดานหลังของสีแดงมีสีเขียวของใบไมรวมอยูดวยหรือฉากหลงั

เปนทองฟาสนี้ําเงินก็จะทําใหสีแดงนัน้มคีวามสวยงามและมีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น  เปนตน  

ซึ่งการสรางความขัดแยงมีได 2 ลักษณะดงันี ้

6.1 ความขัดแยงในเนื้อที่  เปนการออกแบบแกความกลมกลืนที่มมีากเกนิไปใน 

บริเวณหรือปริมาณที่ไมมาก ถาเปรยีบเทยีบเนื้อทีก่ันแลวควรใหมีความขัดแยงประมาณ 20 สวน

ตอความกลมกลืน 80 สวน ซึ่งในหลักการนี้สังเกตไดจากความงามตามธรรมชาติ   

(วิบูล  จันทรแยม , 2546, หนา 194) 

6.2 ความขัดแยงในสวนประกอบของการออกแบบ  เปนการออกแบบโดยใชความ 

แตกตางกนัของสวนประกอบ ไดแก เสน สี รูปราง รูปทรง ทิศทาง ขนาด สี และพื้นผิว เปนตน ซึ่ง

วิธีการนี้จะทําใหงานออกแบบมีความนาสนใจเพิม่ข้ึน 

 

 7.  สัดสวน  (proportion) 

      ในการออกแบบถือไดวาสัดสวนมีความสําคัญมาก  โดยสัดสวนเปนกฎเกณฑของ 

เอกภาพที่เกีย่วของกับความสมสวนซึ่งกนัและกันของขนาดในสวนตาง ๆ ของรูปทรงและระหวาง

รูปทรง  เชน  การที่เราพบเห็นคนหวัโตตวัเตี้ย คนคอยาวขาสัน้ เปนตน อยูในสังคมแสดงใหเห็นถึง

สัดสวนที่ผิดไปจากธรรมดาของบุคคลทั่วไป     ในงานออกแบบมีการนําสัดสวนเขามาใชเพื่อสราง

ความรูสึกทางสุนทรียภาพและอุดมคติ  นัน่คือ การใชสวนประกอบมลูฐานทางการออกแบบ ไดแก 

เสน สี แสงเงา ฯลฯ  เขามาใชไดอยางมีความสัมพันธ เหมาะสมกลมกลืน  แสดงวาการออกแบบ

นั้นไดสัดสวน    ทัง้นี้เพราะภาพหรือวัตถทุีม่ีสัดสวนงดงามจะชวยสงเสริมใหองคประกอบนัน้มี

ความสวยงามกลมกลนืกับสวนประกอบอื่น ๆ   ตามไปดวย  สัดสวนที่นับวามีความงดงามลงตวั

ไมสามารถกําหนดลงเปนกฎเกณฑตายตวัไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความสวยงามเปน

สําคัญ  ซึง่สัดสวนในงานออกแบบสามารถแบงได 2 ลักษณะดังนี ้

7.1 สัดสวนที่มีความสัมพันธในตัวของมันเอง สัดสวนลักษณะนี้จะเกี่ยวของกับ 

ตัววัตถุ เชน  แขน ขา หัว มอื ที่มีความสมัพันธและสมบรูณในตัวเอง 

7.2 สัดสวนที่ใหความสมัพนัธซึง่กันและกัน สัดสวนลักษณะนี้จะเกี่ยวของกับความ 
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สัมพันธระหวางสิง่ตาง ๆ กบัสภาพแวดลอมใกลเคียง เชน  อาคารทางสถาปตยกรรมกับ

สภาพแวดลอมรอบอาคาร  เฟอรนิเจอรภายในอาคารทีม่ีความสมัพนัธกับสัดสวนของผูใช  การ

ออกแบบกรอบรูปภาพ ปกหนงัสือ สมุด  ใหมีสัดสวนเหมาะสมกับขนาดกระดาษที่ใช เปนตน 

8.  ความเรียบงาย (simplicity) 

     การวางองคประกอบในการจัดภาพ   ควรเนนที่ความเรียบงายไมรกรุงรัง   พบวามี

ความแตกตางของงานออกแบบในสมัยโบราณกับงานออกแบบสมยัใหม   ไดแก   การใชความ

เรียบงายในการออกแบบ   โดยที่สมยักอนมนษุยมีระยะเวลาในการพิจารณางานออกแบบ

มากกวามนษุยในปจจุบนั  ทําใหผูออกแบบแบบสมัยใหมจําเปนจะตองตัดทอนรายละเอียดของ

งานออกแบบ   เพื่อใหงายตอการรับรูผูดูและเหมาะสมกบัสภาพความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

สําหรับหลักในการจัดวางองคประกอบทางศิลปะนั้นมหีลายแนวทาง ไดแก   การเนนจุด

ความสนใจ  ความสมดุล  เอกภาพ  จงัหวะ  ความกลมกลืน ความขัดแยง  ความมีสัดสวน และ

ความเรียบงาย  เพราะสิง่เหลานี้เปนหลักการพืน้ฐานสาํคัญในการทีจ่ะทําใหงานออกแบบมี 

กฎเกณฑและเกิดความสวยงามไดอยางลงตัวและสมบูรณโดยสามารถรับรูไดดวยสายตาและ

ความรูสึก   ซึง่ผูออกแบบจะจัดองคประกอบทางการออกแบบไดดีเพียงใดจําเปนตองฝกฝนและ

หมั่นสังเกตวิธกีารจัดองคประกอบที่ดีแลวนํามาพฒันาปรับปรุงการออกแบบอยูเสมอ 

หลักในการออกแบบที่ดี 
 ผลงานของการออกแบบที่มคีุณคายอมตองมาจากหลักการออกแบบที่ดี ซึง่ผูทีท่ํางาน

เกี่ยวของกับการออกแบบนัน้ควรคิดพิจารณาอยูเสมอในการสรางสรรคผลงานโดยยึดหลักการ 

ดังตอไปนี้ (อารี  สุทธิพนัธุ, 2521, หนา 134-135) 

1. ควรจะเปนการออกแบบที่มลัีกษณะเหมาะสม ตรงกบัความมุงหมายตามประโยชน 

ใชสอย มีความกลมกลนืตามหลักเกณฑความงามของสงัคม และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได 

2. ควรเปนการออกแบบที่มีลักษณะงาย มีจาํนวนผลิตผลตามความตองการของสงัคม  

และมีกระบวนการผลิตไมยุงยากสลับซับซอน 

3. ควรจะมีสัดสวนที่ดี มีความกลมกลืนกันทั้งสวนรวม เชน รูปแบบ ลักษณะผิว เสน สี  

เปนตน และมสัีดสวนที่เหมาะสมในการใชงานดวย 

4. ควรมีความเหมาะสมกับวัสดุและวิธีการ มีคุณภาพ มวีธิีการใชงายสะดวก สามารถ 

ผลิตไดตรงตามความตองการของสังคมปจจุบัน 

5. ควรมีลักษณะของการตกแตงอยางพอด ีไมรกรุงรัง 

6. ควรมีโครงสรางที่เหมาะสมกลมกลืนกับวฒันธรรมและความตองการของสังคม 
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7. ไมควรสิ้นเปลอืงเวลามากนกั 

 
หลักในการพิจารณาออกแบบสิ่งพิมพ 
 กอนที่ผูออกแบบจะตัดสินใจผลิตสื่อส่ิงพมิพ  ผูออกแบบจําเปนจะตองพิจารณา

องคประกอบของการพมิพเปนขอมูลที่สําคัญ ตอการออกแบบองคประกอบในการพิมพ ไดแก 

วัตถุประสงคของงานพิมพ รูปรางของงานพิมพ ตําแหนงจุดแหงความสนใจในงานพมิพ  ขนาด

ของกระดาษและสิ่งพมิพ และศักยภาพของระบบการพิมพ  (ศิริพงษ  พยอมแยม, 2537,หนา 22) 

1.  วัตถุประสงคของงานพิมพ 

     การกาํหนดเปาหมายของสื่อส่ิงพิมพวา  เปนสิง่พมิพสําหรับบุคคลวัยใด  หนังสอื

สําหรับเด็กหรอืผูใหญ   เพศใด   สําหรับผูหญิงหรือผูชายการศึกษาระดับใด   สําหรบัผูอานที่มี

การศึกษาระดับใด  ลักษณะของสื่อส่ิงพมิพ  เชน  เปนหนังสือทางวิชาการเริงรมย  สารคดี   รอย

แกว  หรือ  รอยกรอง   เปนตน    ปจจัยเหลานี้จะเปนเครื่องกําหนดการผลิตสื่อส่ิงพมิพเปนอยาง

มาก   เชน   หนังสือวิชาการยอมมีการเก็บรักษาเปนเวลานาน  ดังนัน้กระดาษที่ใชในการพิมพจึง

ควรเปนชนิดดีกวาหนังสือเริงรมยซึง่มีระยะเวลาในการอานสัน้กวา  เปนตน  นอกจากนี้  ระดับวยั 

เพศ   การศึกษาของกลุมเปาหมาย  ยอมมีผลตอการออกแบบสื่อส่ิงพิมพเปนอยางยิ่ง 

2.  รูปรางของงานพิมพ 

     รูปรางของสื่อส่ิงพิมพตามปกติมักมีรูปรางมาตรฐานเปนรูปส่ีเหลีย่มผืนผาตาม

ลักษณะของกระดาษขนาดมาตรฐาน   ดงันัน้   การกาํหนดสื่อส่ิงพิมพใหมีรูปรางสีเ่หลี่ยมผนืผาจงึ

ไมทําใหกระดาษเสียเศษ    ซึ่งมทีั้งสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตัง้  และสี่เหลีย่มผืนผาแนวนอน  ในกรณทีี ่

ผูออกแบบตองการหลีกเลีย่งความนาเบื่อหนาย  อาจออกแบบใหมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัส  

หรือ เปนรูปรางภายนอกของภาพสัตว ส่ิงของ  เชน  รูปรางของหนงัสือสําหรับเด็ก  แตวิธีนี้จะตอง

เสียเศษของกระดาษ 

 3.  ตําแหนงจดุแหงความสนใจในงานพมิพ 

      โดยปกติผูออกแบบสื่อส่ิงพิมพมกัใหความสาํคัญแกปกหนาเปนพเิศษกวาสวนอื่น   

ทั้งนี้  เพราะเปนจุดดึงดูดสายตา   และสามารถสรางความนาสนใจแกผูดูในกรณีทีม่ีการแขงขันกบั 

ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ   สําหรับการจัดหนาภายในหนังสือนัน้  สมัยกอนมักใหความสําคัญแกหนา

ขวามือ   หรือหนาที ่ ไดแก   หนา 1,3,5,7  ไปตามลําดับ   แตในปจจุบนัจากผลการวจิัยพบวา

ผูอานใหความสําคัญแกหนาหนงัสือทางซายมือเทากับหนาขวามือ  ดังนั้นในการจัดหนาจึงควร
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ออกแบบตกแตงใหมีความนาสนใจเทา ๆ กัน  ในบางครั้งอาจออกแบบใหรูปภาพคาบเกี่ยวทัง้หนา

ซายมือและหนาขวามือ  เชน   ในการทําจุลสาร   หรือ  การทําหนงัสอือานสําหรับเด็ก  เปนตน 

      ความสนใจของผูดูที่มีตอตําแหนงตาง ๆ ในหนาหนงัสือแตละหนานั้นจากผลการวิจัย

พบวา   ผูดูจะมีความสนใจตอตําแหนงตาง ๆ ของหนาไมเทากัน โดยความสนใจจะมีมากบริเวณ

มุมบนซายสาํหรับหนังสือหนาซาย  และมุมบนขวาสําหรับหนังสือที่เปนหนาขวา   จากนั้นความ

สนใจจะคอย ๆ ลดลงตามลาํดับเมื่อสายตาเลื่อนลงมาขางลาง  และนอยที่สุดเมื่อใกลบริเวณพับ

กลางของหนังสือ (กําธร  สถริกุล, 2515, หนา 143)  

      ในการจัดสื่อส่ิงพิมพสองหนา  นิยมจดัใหขอบในแคบกวาขอบนอก  ขอบดานบนจะ

กวางกวาขอบดานขางเล็กนอย  และขอบดานลางจะมคีวามกวางมากที่สุด  สําหรบัการออกแบบ

ส่ือส่ิงพิมพหนาเดียว  พบวาผูดูจะมีความสนใจตอส่ิงทีอ่ยูดานบนมากกวาสิ่งที่อยูดานลางเสมอ   

ตัวอยางเชน   ในการดูการแตงกายของมนษุย ผูดูสวนใหญจะสนใจตอสวนบนของรางกาย   เชน  

ใบหนา   หรือเสื้อมากกวาสวนลางของรางกาย  เชน  กางเกง   หรือรองเทา  เปนตน  จุดทีน่าสนใจ

ที่สุดอยูที่แนวแกนกลางเหนอืเสนกลางหนาแนวนอนครึง่หนึง่เรียกวา “จุดรวมสายตา”   

(optical center)  ดังนัน้การจัดวางพืน้ที่สําหรับการพิมพหนาเดยีว  นยิมจัดเวนขอบดานซายและ

ขวาใหแคบ   และใหขอบดานบนกวางกวาขอบดานขางเล็กนอย   โดยใหขอบดานลางมีความ

กวางมากที่สุด 

4.  ขนาดของกระดาษและสื่อส่ิงพิมพ 

      ขนาดของสื่อส่ิงพิมพยอมข้ึนอยูกับขนาดของกระดาษเปนสาํคัญ  จะเหน็ไดวา   

หนงัสือขนาด 8 หนายกทีพ่มิพในปจจุบันมีขนาดรูปเลมที่แทจริงไมเทากัน  ทัง้นี ้เนือ่งจากขนาด

ของกระดาษทีใ่ชพิมพไมเทากัน  ไดแก  กระดาษขนาด 31x 43 นิ้ว  และกระดาษขนาด 24 x 35 

นิ้ว  

      สําหรับประเทศไทยนิยมใชกระดาษขนาด 31 x 43 นิว้  เปนสวนใหญ  เมื่อนํามาพับ

และตัดใหเล็กลงครึ่งหนึ่งจะเปนกระดาษขนาดตัด  2 สําหรับใชพิมพภาพโฆษณา  ในการพิมพ

หนงัสือเลมนยิมใชกระดาษขนาดตัด 4 หรือขนาด 25 x 21 นิ้ว   โดยเรียกวาเปนกระดาษ 1 ยก  

(ศิริพงษ  พยอมแยม, 2530, หนา 65)  

      เมื่อกระดาษ 1 ยก  มาพบัต้ังฉาก 2 คร้ัง  จะเหลือพืน้ที่กระดาษประมาณ 7 ½ x 10 ½  

นิ้ว  จาํนวน 8 หนา  ซึ่งเรียกวาเปนขนาด 8 หนายก   ในปจจุบันองคการมาตรฐานระหวางประเทศ 

(ISO)  ไดกําหนดขนาดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  โดยกําหนดใหกระดาษ 1 รีม  มีสัดสวน

ความกวางเทากับ 1 และ ความยาวเทากบั 1.414  และเมื่อตัดแบงครึ่งก็จะยังคงรักษาสัดสวนนี้
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ตลอดไปทุกครั้ง   กระดาษขนาดมาตรฐานนี้เรียกวา  กระดาษชุด A จะเริ่มตนดวย AO  มีขนาด

ความกวาง x  ยาวเทากับ 1 ตารางเมตร  เพื่อสะดวกตอการคิดน้ําหนกัของกระดาษเปนกรัมตอ 

ตารางเมตร   

      ในประเทศไทยโดยมติของคณะรัฐมนตรีไดใหหนวยราชการตาง ๆ ใชกระดาษขนาด

มาตรฐานในการพิมพเมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516  แตในทางปฏิบัติความนยิมในการใช

กระดาษขนาดมาตรฐานยังไมแพรหลาย  ทั้งนี้เนื่องจากความเคยชนิในการตัดกระดาษขนาด  

31 x 43 นิ้ว  มากอน  ซึ่งไมตรงกับขนาดมาตรฐาน  เมือ่ผูพิมพจะตองนาํมาพิมพดวยขนาดชุด A  

ก็จะตองตัดกระดาษเหลือเศษอยูนัน่เอง 

5.  ศักยภาพของระบบการพมิพ 

     การพมิพในแตละระบบยอมมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะตัว  ผูที่ทาํหนาที่ในการ

ออกแบบสื่อส่ิงพิมพจาํเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการทาํงาน  ศักยภาพของระบบ

การพิมพ  ตลอดจนคาใชจายในการพิมพในแตละระบบ  เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจเลือกระบบ

การพิมพ   อันมีผลตอการออกแบบสื่อส่ิงพิมพใหสอดคลองกับลักษณะของการพมิพนัน้ ๆ 

     ในการออกแบบสิ่งพิมพนัน้นอกจากตองพิจารณาถงึองคประกอบมูลฐานทางศลิปะ

และหลักการจดัวางสวนประกอบตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม ผูออกแบบควรพิจารณาถึง 

วัตถุประสงคในการจัดทําสิง่พิมพ  ลักษณะของสิ่งพิมพ  ความนาสนใจของสิ่งพมิพ ขนาดของ

กระดาษที่ใช และระบบการพิมพ  เพราะสิง่เหลานีเ้ปนปจจัยทีท่าํใหส่ิงพิมพเกิดความสวยงามและ

มีคุณคา  
 

หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
1. ดึงดูดความสนใจของผูอานและผูพบเหน็สื่อส่ิงพิมพนัน้ จะเปนการชักนําใหผูอาน 

ติดตามรายละเอียดตอไป เชน การออกแบบโปสเตอรก็ตองใหมีลักษณะดึงดูด สะดุดตา นาสนใจ 

ทั้งทางดานสี รูปแบบ ขนาด และเนื้อความ 

2. ใหเปนที่สังเกตหรือจดจําไดงาย การออกแบบที่ดีจะทาํใหผูอานหรือผูที่ดูส่ิงพมิพ 

สังเกตเห็นสิง่พิมพและจดจําสิ่งพิมพนัน้ ๆ  ไดดีข้ึน ซึ่งจะเปนผลใหเกิดการติดตาม อยากรู อยาก

เห็นตอไป อาจทําไดโดยการใชสี รูปแบบหรือขอความที่สะดุดตาได 

3. เปนการนําขาวสารไปสูผูอานดวยการออกแบบที่มีลักษณะของการเสนอเนื้อหาใน 

รูปแบบที่สวยงาม และสะดวกตอการทําความเขาใจในเนื้อหา ฉะนัน้จงึตองออกแบบใหอานไดงาย

และชวนติดตาม 
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4. ใชศิลปะของการออกแบบปดบังความดอยในคุณภาพของวัสดุพมิพ เชน เมื่อจําเปน 

ตองใชกระดาษที่ไมดีพมิพงาน ก็อาจใชวธิีการออกแบบใหมีสีสัน ลวดลายสวยงาม สะดุดตาปดบัง

ไว ซึ่งจะทาํใหดูเหมือนวาเปนสิ่งที่มีคาได 

5. ใหผูอานเขาใจเนื้อหาไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น 

 

ขอควรคํานึงในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
เนื่องจากแมพมิพทีม่ีความสวยงามสมบูรณเพียงใด   คุณภาพของสื่อส่ิงพิมพที่ไดก็จะมี

มากเพียงนัน้   ดังนัน้นักวชิาการดานศิลปกรรมศาสตรหลายทานไดใหขอควรคํานึงใน 

การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ  มดีังนี ้

จันทนา   ทองประยูร (2540, หนา 99-110) กลาววา   ปจจัยที่ควรคํานึงถงึใน 

การออกแบบและจัดหนาสือ่ส่ิงพิมพ ไดแก 

1. ความสอดคลองกับประเภทและลักษณะเนื้อหาของสื่อส่ิงพิมพ 
2. การตอบสนองตอนโยบาย  ความตองการ  และวัตถุประสงคในการจัดทํา 

3. การคํานงึถงึจติวิทยาในการรับรูขาวสารของกลุมเปาหมาย  เพื่อใหสอดคลองกับ 

ความตองการและวัตถุประสงคการใชส่ือส่ิงพิมพของกลุมเปาหมาย 

4. การกําหนดขนาดและรูปรางของสื่อส่ิงพิมพที่สอดคลองกับลักษณะของกระดาษ 

มาตรฐาน 

 ทิววัฒน  ภัทรกุลวณิชย  และนิวัต กองเพยีร (อางถึงใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2542, หนา 45) 

กลาววา   การวางเลยเอาทหนังสือพิมพควรคํานึงถึงสิง่ตอไปนี้ 

1. ควรใหน้าํหนักของสีในหนาสิง่พิมพควรไปดวยกนัได 
2. ควรมีเสนกัน้คอลัมนบาง ๆ ในการแบงคอลัมนใหเหน็ชัดเจนขึ้น  โดยเฉพาะการทาํ 

หนงัสือพมิพเลมเล็ก  หรือขนาดแท็ปลอยด 

3. ควรใชชองวางใหเปนประโยชนในการสื่อความหมาย  ซึง่ชวยใหหนังสือนาอาน  และ 

สวยงาม 

4. ควรจัดใหเหน็แนวคอลัมนทีช่ัดเจน   ทําใหเหน็ความสวยงามของการจัดหนา 

หนงัสือพมิพเปนคอลัมน 

5. ควรมีจํานวนภาพขาว   หรือภาพประกอบที่พอเหมาะ  ไมควรมีมากเกินไป  สังเกตได 

จากขนาดของภาพที่ไมเลก็จนมองไมเหน็ไมสามารถสื่อความหมายได 

6. การกําหนดใหภาพขาว  หรือภาพประกอบเรื่องภาพใดภาพหนึ่งเดนเปนพิเศษ 
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7. การใชภาพประกอบที่ส่ือความหมายตรงกบัการพาดหวัขาว  หรือเนื้อหา 

8. การใชองคประกอบของเสนโคง   วงกลม  วงรี   มาประกอบในการจัดหนาบาง  เพื่อ 

หลีกหนีความจําเจ   เนื่องจากสวนใหญ  การจัดหนามกัมีภาพประกอบเปนกรอบสี่เหลี่ยม  

ขณะเดียวกนัเสนแบงคอลัมนหรือแนวคอลัมนก็เปนเหลีย่มเชนเดียวกนั  เชน  ภาพรปูถายที่อยูใน

กรอบภาพวงกลมหรือวงรี  เปนตน 

9. เร่ืองเดนประจาํฉบับ    ไมจําเปนตองวางดานขางเสมอไป  อาจจะวางสวนบนหรือ 

สวนลางของหนาสิง่พิมพก็ได 

10. การวางชื่อหนงัสือพิมพ   ใหโดดเดนแยกออกจากสวนอืน่ ๆ ของหนาสิ่งพิมพ  โดย 

เฉพาะเหมาะกับหนังสือพิมพที่เนนนาํเสนอขาวหนัก  

11. การจัดวางพาดหัวขาว  ไมควรปลอยใหพืน้ทีว่างมาก   แตควรขยายตัวอักษรการพาด 

หัวขาวใหเปนตัวอักษรตัวอวนหนาเต็มคอลัมนเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอาน  สวนรายละเอยีด

อ่ืน ๆ ที่จะสนบัสนุนพาดหัวใหหนักแนนควรนําไปใสไวในพาดหวัรอง  

12. การกําหนดพาดหัวขาวควรอยูระหวาง 14-16 คํา 

13. การใชภาพกราฟกประกอบคําอธิบายขาวแทนการเขียนเนื้อหา  ในกรณีที่หรือเนื้อหา 

ซับซอน  ทาํความเขาใจยาก 

14. การตัดแตงภาพแลวใหเนื้อขาววางไหลตามภาพนั้น  ทําใหภาพดูเดน 

15. ควรจัดหนาใหแนวตั้งและแนวนอนของแตละคอลัมนสัมพันธกัน ทาํใหอานงาย 

บุญชัย   วลธีรชีพสวัสด์ิ (2542, หนา 45) กลาววา  ขอควรคํานงึในการออกแบบ 

ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก    

1. ความมีสัมฤทธิ์ผลในการใชงาน 

2. สามารถผลิตไดโดยไมสรางปญหาใหยุงยาก 

3. มีความสวยงาม  ดงึดูดใจ 

4. สามารถผลิตไดอยางประหยดั  ไมฟุมเฟอย 

5. ใชศิลปะการออกแบบชวยเพิ่มคุณคาของงานพิมพ 
 ประชิด   ทิณบุตร (2539, หนา 48)  กลาวถึงขอควรคํานงึในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพวา  

เนื่องจากความตองการใหเกิดความรับรูในขาวสารไดอยางมีประสิทธภิาพและกวางขวาง   หนังสอื

และเอกสารการพิมพตาง ๆ จึงเกิดขึ้น   เพือ่เปนสื่อกลางรองรับความตองการดานการเผยแพรที่

ตองอาศัยวธิีการผลิตซ้ําทางการพิมพมาชวยในการเพิ่มปริมาณของขาวสารหรือขอมูล  และอาศัย
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วิธีการออกแบบมาชวยเพื่อสรางเสริมขาวสารดวยการจัดหนา  (page lay out)  หรือพื้นที่ของ

หนงัสือใหเกิดความสวยงามนาสนใจ 

 วรพงษ   วรชาติอุดมพงษ (2540, หนา 99-110)  กลาววา   การปรุงแตงงานออกแบบ

จะตองสอดคลองกับปรัชญาการออกแบบ  ซึง่นาํมาเปนขอควรคํานงึในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพได

เปนอยางดี  ไดแก 

1. กอใหเกิดประโยชนและแสดงศักยภาพในหนาที่ไดตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 

2. ตองสามารถแสดงคุณคาในดานสนุทรียศาสตรไดอยางดี 
3. มีรูปแบบที่ทนัสมัย 

4. มีความประหยัดคาใชจายมากที่สุดและสงผลตามวัตถปุระสงคไดมากที่สุด 

5. มีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณและลักษณะเฉพาะอันสอดคลองกับลักษณะศิลป 

วัฒนธรรม 

 

 

 

 วิรุณ  ตั้งเจริญ (2539, หนา 110)  กลาววา  การออกแบบสื่อส่ิงพิมพในปจจุบนัควรได

คํานึงถึงประเด็นตอไปนี ้

1. การออกแบบที่สัมพนัธกับระบบการพิมพ 
2. การออกแบบที่ตัวหนงัสือสัมพันธกับภาพ 

3. การออกแบบที่มีคุณคาทางศิลปะ 

4. การออกแบบที่มีลักษณะทนัสมัย 

5. การออกแบบที่มีความประณีตเรียบรอย 

วันชยั ศิริชนะ และธัม วศินเกษม (2534, 272)  กลาววา ในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพจะ 

ตองคํานงึถงึสิง่ตอไปนี ้

1. คํานึงถึงความรูสึกและปฏิกิริยาตอบสนองของผูอานหรือผูชมเปนอนัดบัแรก 

2. คํานึงถึงความสะดวกในการพิมพ 
3. คํานึงถึงความประหยัดทัง้ในแงของการพิมพ ขนาด และวัสดุที่ใช 

4. คํานึงถึงความสวยงามและสอดคลองกับลักษณะของสื่อส่ิงพิมพนั้น ๆ และตอง 

สามารถถายทอดใหผูอานเขาใจแนวคิดหรือเนื้อหาของสือ่ส่ิงพิมพนัน้ไดดวย 

5. ผูออกแบบควรทํางานรวมกบับรรณาธิการหรือเจาของงานอยางใกลชดิ เพื่อจะไดม ี
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ความเขาใจกนัและกนั 

6. ผูออกแบบนอกจากจะมีความรูดานการออกแบบและศิลปะแลว ยงัตองรูเกี่ยวกับ 

ระบบการพมิพ เพื่อใหการออกแบบมีความสอดคลองกับระบบการพิมพ  

กลาวโดยสรุปการออกแบบสื่อส่ิงพิมพจะตองคํานงึถงึความพอใจของผูอานถือไดวา 

เปนลูกคาคนสําคัญ   ตลอดจนผูวาจาง บรรณาธิการหรือสํานกัพมิพทีว่าจางดวย  เพราะเกี่ยวของ

กับการกาํหนดวัตถุประสงค นโยบาย  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ   ประกอบกับผูออกแบบควร

มีความรูดานการพิมพพอสมควร และในขณะเดียวกนัก็คํานงึถงึองคประกอบมูลฐานทางศิลปะ

และหลักการออกแบบที่ดี ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับการออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพ 
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เทคนิคการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
 การออกแบบที่ดีมิไดมาจากรสนิยมที่ดีแตเพียงอยางเดียว  นกัออกแบบที่ตองการเห็น

ความสาํเร็จในผลงาน  จาํเปนตองเรียนรูวิธีควบคุมผลกระทบจากหลายปจจัย  ซึ่งนําไปสูผลงานที่

ทั้งสวยและทรงคุณคา  อาท ิ สี  จังหวะ  ความสมดุล  การเลือกแบบตัวอักษร   ความเสมอตน

เสมอปลาย  ตลอดจนภาพประกอบตาง ๆ  ที่ใชในงานนัน้  จะพบเหน็กันอยูบอย ๆ  วาผลงาน

ออกแบบที่ประสบผลสําเร็จอยางสงูไดมาจากความเรียบงาย 

 การจัดตัวพมิพ  การออกแบบและการพมิพเคยเปน “หัตถกรรม”  ซึ่งจะรูกนัแตเพยีงใน

บรรดาผูที่เกี่ยวของเทานั้นวาอยางนีท้ําได   อยางนัน้ทําไมได คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมยัใหม

ไดสรางความเปลี่ยนแปลงขนานใหญใหกบัวงการนี ้ จงึถึงกับขนานนามการพิมพยคุใหมนีว้า  

“ การพิมพแบบอิเล็กทรอนกิส” (electronic printing)  หรือ “การพมิพแบบดจิิตัล” (digital 

printing)  ไดชวยเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบรรดาผูที่อยูในแวดวงนี้ แถมยงัมีเครื่องมือที่

ชวยใหใครกท็าํได แทนที่จะจํากัดอยูแตเพยีงในหมูมืออาชีพเทานัน้  และการจะตัดสนิใจวางาน

ออกแบบแตละชิ้นดีหรือไมเพียงไรนัน้   ออกจะเปนลักษณะอัตวิสัยอยูบาง   การใหเหตุผลวาทาํไม

จึงไมชอบอะไรสักอยาง  ดูเหมือนวางายกวาที่จะบอกวาถงึชอบสิง่นัน้  อยางไรก็ตามมีเทคนิคอยู

หลายประการในการออกแบบงานสื่อส่ิงพมิพใหกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ (สุรสิทธิ์  วทิยารัฐ, 

2542, หนา 54-58) 

 1.  การออกแบบใหผูอาน   อยาออกแบบใหตัวเอง 

      กลาวกนัวา “ผลงานออกแบบที่ดีที่สุดนั้นยังไมมีใครเคยเหน็”  การออกแบบที่ดีเทากับ

เปนการชี้นาํรายละเอยีดตาง ๆ ที่บรรจุอยูในงานนั้น  ชนดิที่แทบจะไมตองไปพลิกดูรายละเอยีด

ภายในเลยก็วาได    ผูอานจะซึมทราบความประสงคของงานนัน้จากการออกแบบไดเลย  หากเขา

ไมมีเวลา   หรือไมอยูในภาวะที่จะอานไดอยางเปนงานเปนการ 

      เมื่อคํานึงถึงผูอาน  ผูออกแบบที่ดีตองมีเปาหมายสาํคัญอยู 3 ประการคือ  เรียกรอง

ความสนใจผูอาน  ทํางานของคุณใหงาย   ชักจูงผูอานใหทําอะไรสักอยาง  ซึง่ผูออกแบบบางราย

เรียกรองผูอานโดยอาศยัเลยเอาตที่แปลกหรือสวยงาม  แตมาตกมาตายที่ไมสามารถโนมนาว 

ชักจูงใจผูอาน     และใชการแนะแนวทางทีค่ลุมเครือไมชัดเจน  หากไมมีเหตุผลเฉพาะตัวที่

จําเปนตองใหผูอานมานะพยายามเปนพิเศษแลวก็ควรจะออกแบบใหดําเนินไปตามเทคนิคนี ้ 

เพราะมหีลายสิ่งหลายอยางที่เปนที่รูกนัดกีวาจะชวยใหการอานงายขึน้  ผลการวิจัยพบวาหากมี

ตัวอักษรในแตละบรรทัดเกินกวา 10 -12 คํา แลวจะทาํใหการกวาดสายตากลับมาหาตําแหนง

เร่ิมตนบรรทัดถัดไปมีปญหา  ดวยเหตุผลนีจ้ึงมีการแบงซอยเปนหลายคอลัมนเพื่อชวยลดปญหา
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ดังกลาว  การขึ้นยอหนาใหมเปนเสมือนเครื่องหมายเตอืนผูอานใหทราบถึงการนําเขาสูความคิด

หรือเนื้อหาใหม แบบตัวอักษรเดียวกนัทัง้ยอหนาชวยใหการสรางความเขาใจเนื้อหาถอยความใน

ยอหนานั้นงายขึ้น  ยงัมีลูกเลนอีกหลากหลายในการจัดหมวดหมูและเนนขอความทีช่วยดึงดูด

ความสนใจใหรายละเอียดตางๆ ดูกระชับเปนกลุมเปนกอนขึ้น 

 2.  ลูกคาสําคญัที่สุด 

      หากลูกคากังวลกับเร่ืองงบประมาณ  กต็องคลอยตามความประสงคอยาไดขัดใจ 

ลูกคา  เวนเสยีแตวาจําเปนจริง ๆ ไมเชนนั้นผลงานออกมาดูไมสวยงามได  เก็บรายละเอียดจาก

ลูกคาใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได อาท ิ

2.1  มีงบประมาณเทาไร 
2.2 ใหเวลาเทาใด 

2.3 กลุมเปาหมายคือใคร 
2.4 อยากใหผูอานทําอะไร 
2.5 คูแขงของลูกคาคือใคร 
2.6 ที่ผานมาเคยตดิตอกับผูอานอยางไร  ไดผลประการใด 

2.7 สัญลักษณขององคกรธุรกิจลูกคามหีรือไม  รูปรางหนาตาเปนอยางไร เปนตน 

     นักออกแบบตองพยายามสืบคนวาลูกคาตองการอะไรจากสื่อส่ิงพมิพนัน้  ตอง

วิเคราะหวาทาํอยางไรจึงจะบรรลุเปาประสงคดังกลาว  แตทั้งนีม้ิไดหมายความวาตองสนองตอบ

ความตองการของลูกคาทกุประเด็น  นกัออกแบบที่ดีจะเสนอแนวคิดกวาง ๆ เพื่อช้ีใหลูกคาเหน็วา

ภายในงบประมาณและกรอบเวลาที่กาํหนดใหนัน้ทาํอะไรไดเพียงใด   ความคิดพิเศษ ๆ  ในการ

ออกแบบงานแตละชิ้นมักจะเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน ที่มกีารเผื่อเวลาและงบประมาณไว

สําหรับสวนนีด้วย 

      การออกแบบงานสิ่งพิมพในแบบอิเลก็ทรอนกิสจะมีทางเลือกหรือความเปนไปไดใหกับ

ลูกคามากขึ้น   นักออกแบบบางรายพอใจที่จะใหลูกคามารวมพิจารณาในขณะออกแบบ  เพราะ

จะไดขอยุติกันไปเลยในครั้งเดียว   ไมตองเสียเวลารอ  แตบางรายก็ปฏิเสธอยางเด็ดขาด  โดยมี

เหตุผลวาลูกคามีทางเลือกมากเทาใดการแกไขงานกม็ีมากขึ้นเทานัน้  เสียเวลามากขึ้น  บางครั้ง

ลูกคาจินตนาการมากไปจนหลงประเดน็  กระทบไปยงังานของลกูคารายอื่น ๆ อีก  และที่สําคัญ

บางครั้งเสยีเวลากันไปหมดทั้งกระบวน   จึงตองพิจารณาใหรอบคอบกอนที่จะใหลูกคามารวม

พิจารณาในขณะที่มีการออกแบบ 
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3.  ลําดับการออกแบบ   และรวบรวมรายละเอียดของงานทั้งหมด 

      การจัดลําดับความสําคญักอนหลงัในการออกแบบเปนสิ่งสาํคัญ  จะชวยใหการทํางาน

รวดเร็วขึ้น  เพราะจะไมตองโดดไปมา   แยกแยะประเภทงาน  จัดหมวดหมูลักษณะงานที่

เหมือนกนัหรอืคลายคลึงกนัโดยจัดการใหเสร็จเปนหมวดงานไป   สวนใหญลูกคาจะสงตนฉบบัมา

ให 

รวมกัน  จึงตองจัดหมวดหมูหัวขอประเภทเดียวกนัหรือคลายกนั   เพื่อกําหนดการใชตัวอักษร

สําหรับหัวเรื่องแบบและขนาดเดียวกนัทั้งงาน   ในสวนของตัวเนื้อความก็เชนกนั  ตองใหเปนแบบ

และขนาดเดียวกันทัง้งาน  มฉิะนั้นแลวจะนําไปสูความสบัสนทางความคิด  งานขาดเอกภาพ   

การเลือกใชแบบ  ขนาด  ตลอดจนสีของตัวอักษรที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความคิดจะชวยใหงาน

นาสนใจ  ไมรูสึกลา หรือเบือ่หนายในขณะอาน 

      หากวาในการจัดหมวดหมูหวัของานมีขอควรระวังอยูประการหนึง่คือ  อยาเปลีย่น

ความหมายใหตางไปจากตนฉบับที่ลูกคามอบใหโดยพลการเปนอนัขาด  การออกแบบที่ดีจะตอง

ไมสรางความเขาใจผิดหรือนาํไปสูการตีความที่ผิดไปจากเปาประสงคที่แทจริงของงาน 

4. วางจงัหวะใหเหมาะสม 

      หลักการจดัหมวดหมูในเนื้องานออกเปนหวัขอใหญ  หัวขอยอย  เนือ้ความคําบรรยาย

ภาพ ฯลฯ  เรียบรอยแลว   กม็าถงึเรื่องของการวางจงัหวะ  หนงัสือมาตรฐานทัว่ไป  จะใชความ 

ตอเนื่องของเลยเอาตจากหนาหนึง่ไปยังอกีหนาหนึง่เปนหลกั  ในเลยเอาตจะใชการวางคอลมัน

ของขอความขนานกนัไป  ทายคอลัมนดานลางอาจปรับใหเสมอกนัหมดหรือปลอยอิสระ  อีกทั้ง

ขนาดและตําแหนงในการวางภาพตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนองคประกอบสําคัญของการวางจังหวะใน

หนางานออกแบบสิ่งพิมพแตละชิ้น  และเครื่องมือสําคญัที่ชวยใหการวางจงัหวะในหนางานที่ดี

ที่สุดเหน็จะไมพนการสรางภาพรางคราว ๆ ของงาน  ซึง่ยงัคงใชงานไดดี   แมจะเขาสูยุคการ

ออกแบบสิ่งพมิพแบบอิเล็กทรอนิกสแลวก็ตาม   เพราะเหตุที่ชวยใหมองภาพรวมของงานไดแจม

ชัดขึ้นวาจะวางอะไรไวตรงไหนจงึจะดูด ี

5.  การใหความสําคัญกับรายละเอียด 

      ในการออกแบบไมมีอะไรที่สงผลกระทบกับคุณภาพของการออกแบบไดมากมาย 

เทากับความบกพรองจากการจัดตัวพิมพหรือความบกพรองเล็กนอย ๆ  เชน  ลากเสนไมบรรจบกัน  

จํานวนคอลัมนที่ไมสม่าํเสมอ  เปนตน  ดงันัน้ออกจะเปนเรื่องยากเอาการอยูทีจ่ะใหผูออกแบบมา

นั่งหาขอบกพรองของตัวเองไปดวยในเวลาเดียวกัน  ทางที่ดีควรมีใครสักคนที่มีประสิทธิภาพมา

ชวยตรวจคําผดิ  ดูความเสมอตนเสมอปลาย  รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนในเลยเอาต คงไม 
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เสียเวลาไปเทาใดนักหากจะพิมพงานออกมาทางเครื่องพิมพเลเซอรในสํานักงานเพือ่ตรวจทานครั้ง

สุดทาย  กอนที่จะสงไฟลไปพิมพออกทางเครื่องพิมพคุณภาพสูง   แมวางานนัน้จะดวนหรือใกล

เวลากาํหนดเสร็จมากเพียงใดก็ตาม  การมองขามจุดลอแหลมนี้ไปกอใหเกิดความเสียหายมานบั

รายไมถวนแลว  บางครั้งตองกลับมายงิไฟลใหมหมดอีกรอบ   บางครั้งถึงกับตองพิมพกันใหมหมด  

เปนเรื่องทะเลาะกนัใหญโตวาใครจะเปนผูออกคาใชจายในความผิดพลาดครั้งนี ้

6.  ทํางานเพยีงในขีดจาํกัดสมรรถนะของคุณ 

      เนื่องจากเปนไปไดยากทีจ่ะทําอะไรไดนอกเหนือไปจากกรอบของระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณทีม่ี  รวมทัง้สมรรถนะที่มีอยู  จึงตองประเมนิความเปนไปไดภายใตปจจัยที่ไดรับ  

ประเมินจุดแขง็จุดออน  ตลอดจนงานออกแบบโดยคํานึงถงึสมรรถนะของตัวเอง 

 7.  คํานงึวาจะพิมพงานออกมาในลักษณะใด 

      งานพิมพจริงทายสุด  จะเปนตัวกาํหนดรูปแบบลักษณะการออกแบบเปนตนวา  ถา

ตั้งใจจะใชเครื่องพิมพเลเซอรพิมพใบปลิวสัก 200 ใบ เหน็ที่จะไมใชเร่ืองฉลาดหากสแกนภาพดวย

สแกนเนอรแบบความละเอียดสูงสุด  เพราะเครื่องพิมพเลเซอรจะพิมพไดรายละเอียดสูงสุด เพยีง 

300 จุดตอนิ้ว  หากคุณตองการพิมพออกเปนฟลม   เปนไปไดยากมีทางจะใสภาพที่ไมสามารถ

แปลงฟอรแมตใหเปนดิจิตัลออกไปใหกับศูนยถายงานผานทางโมเดม็   ก็จะตองพจิารณาเวลาใน

การสงไฟลเผือ่ไปใหดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งถางานคณุมีภาพทีซ่ับซอนมาก ๆ  

 8.  คิดถึงโรงพมิพ 

       เทคนิคขอนี้จะมองขามไปไมไดเปนอันขาด  ผูออกแบบสื่อส่ิงพิมพจะตองรูแนชัดวา

ใครจะเปนคนพิมพงาน   ตองรูสมรรถนะของโรงพมิพ  และที่สําคัญตองมีคําตอบที่ดีพอสําหรับ 

คําถามตอไปนี ้

8.1 ระยะการชาํระเงนิเปนอยางไร 
8.2 งานเตรียมฟลมจะเสร็จเมื่อไร 
8.3 จะตองติดตอกับใคร 
8.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ที่ไหนจะประหยัดที่สุด 

8.5 งานเตรียมพมิพที่จาํเปนของงานนัน้มีอะไรบาง  และใครจะเปนผูทํา 

8.6 จะตองใชฟลมหรือกระดาษโบรไมด   และเนกาทฟี หรือโพสิทฟี 

8.7 ภาพฮาลฟโทนจะตองใชสกรีนเทาใด  (ข้ึนอยูกับลักษณะการพมิพ) 

8.8 จะใชสีระบบอะไรเปนพิเศษหรือไม  
8.9 ตองขอดูฟลมกอนหรือไม 
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8.10  ตองพมิพปรูฟสีดูกอนหรือไม 
8.11  เมื่อใดงานจะเสร็จ 

8.12  หากตองเรงงานตองจายเงนิเพิม่เติมอีกเพียงใดหรือไม 
โรงพิมพที่ไดมาตรฐานจะยนิดีตอบคําถามเหลานี้กอนที่จะลงมือทํางานดังนัน้จะเห็น 

ไดวามีหลายอยางที่ชวยใหประหยัดไดทั้งเวลาและงบประมาณ 

  

สรุป 
 ในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพเปนการสรางและจัดวางองคประกอบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน

การสื่อสารขอมูลที่จะนํามาพิมพที่อาศยัการออกแบบทางศิลปะเขามาเกี่ยวของ โดยสื่อส่ิงพิมพมี

สวนประกอบ 2 ลักษณะใหญ คือ สวนที่เปนตัวอักษร และสวนที่เปนภาพ   ดงันัน้ในการออกแบบ

ส่ือส่ิงพิมพนัน้ผูออกแบบที่ดจีึงควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบมูลฐานทางศิลปะที่จะ

นําเขามาใชสําหรับการออกแบบสิ่งพิมพตาง ๆ   ไดแก จุด เสน รูปราง รูปทรง สี แสงและเงา  ฯลฯ 

ใหสามารถนาํองคประกอบขางตนมาจัดวางในตาํแหนงที่เหมาะสมเกดิความสวยงามและทําให 

ส่ิงพิมพนั้นมีคณุคา    ซึง่หลกัของการออกแบบนั้นมหีลายแนวทางทีจ่ะนํามาประยกุตในแงของ

ความนาสนใจ ความสมดุล ความจงัหวะ เอกภาพ  กลมกลืน  ขัดแยง  มีสัดสวน   และความ 

เรียบงาย  ซึ่งการออกแบบสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง  ๆ กจ็ะนําองคประกอบทางศิลปะมาใชหลักการ

ออกแบบในลกัษณะใดนัน้กค็วรคํานึงถึงความสอดคลองของลักษณะสวนประกอบแตละอยาง  

ลักษณะสําคญัและวัตถุประสงคในการจดัทําสื่อส่ิงพิมพแตละชนิดประกอบเขาดวยกันเพื่อทําให

การออกแบบสื่อส่ิงพิมพนัน้เกิดความสวยงามสมบูรณ 

นอกจากนี้ในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพใดก็ตามควรจะมหีลักการพิจารณาปจจัยที่เกีย่วของ

กับการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพใหมีคุณภาพไดแก วัตถุประสงคของงานพิมพ   รูปรางของงาน

พิมพ  ตําแหนงจุดแหงความสนใจในงานพิมพ  ขนาดของกระดาษและสิ่งพมิพที่ใช   ตลอดจน

ศักยภาพของระบบการพมิพที่เลือกใชใหเหมาะสมกับส่ือส่ิงพิมพนัน้ ๆ   ประกอบกับการคํานงึถึง

การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญดานพื้นฐานทางศิลปะที่เขามามีสวนสัมพันธกับส่ิงพิมพอัน

จะทําใหส่ิงพมิพนัน้ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลกูคาที่อาจจะเปนผูวาจาง 

หรือกลุมผูอาน  อยางไรก็ตามนักออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพควรจะตองมีเทคนิคบางประการ

เพื่อทาํใหการสรางสรรคงานใหกับลูกคาดังกลาวมีประสิทธิภาพ  เพราะการออกแบบไมใชเพื่อ 

ตัวเองแตเพื่อลูกคาที่ตองใหความสาํคัญเปนอันดับหนึง่ 
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แบบฝกหัดทายบทที่  2 
 

1. องคประกอบสําคัญของการออกแบบสื่อส่ิงพิมพประกอบดวยอะไรบาง 
2. จงอธิบายความรูสึกจากการรับรูเสนในลักษณะตาง ๆ มาสัก 4 แบบ 

3. จงอธิบายความสัมพนัธระหวางการใชแสงเงากบัน้าํหนัก พรอมยกตัวอยางประกอบ 

4. วัตถุประสงคทีสํ่าคัญของการใชสีในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพประกอบดวยอะไรบาง  
5. ทําไมจงึตองมบีริเวณวางเกดิขึ้นในงานออกแบบสิ่งพมิพ   
6. จงยกตวัอยางสื่อส่ิงพิมพตอไปนี้มาอยางละ 1 ชนิด พรอมระบุองคประกอบมูลฐานทางศิลปะ 

ที่สรางจุดเดนใหเกิดขึ้นตอการรับรู 

6.1 กระดาษหัวจดหมาย 

6.2 ปกนิตยสาร 

6.3 ถุงกระดาษ 

6.4 ตราสัญลักษณหนวยงาน 

7. จงอธิบายถงึความสมัพนัธระหวางความกลมกลืนและความขัดแยงในงานออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 
8. การออกแบบโดยยึดหลักความเรียบงายมลัีกษณะเปนเชนใด จงยกตวัอยางประกอบ 

9. จงยกตวัอยางลักษณะของการออกแบบสื่อส่ิงพิมพที่ดมีาสัก 5 ประการ 

10. จงยกตวัอยางประเภทของสือ่ส่ิงพิมพตอไปนี้มาอยางละ 1 ชนิด พรอมระบุวามีจุดเดนและ 

จุดดอยตามการออกแบบอยางไร 

10.1 จดหมายขาว 

10.2 โปสเตอร 
10.3 แผนพับ 

10.4 นามบัตร   
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