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13530455 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : โครงการจัดท าหนังสือคู่มือสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเก่ียวกับการจัดท าหนังสือที่มีเนื้อหาขั้นตอนการสอนวาด
ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อันเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์และแรง
บันดาลใจในออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ด้วยตนเอง  นอกจากจะได้ลวดลายที่สวย
ถูกใจแล้ว ยังมีคุณค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเองด้วย  

ขั้นตอนของการผลิตหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของ
การออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลักการเขียนหนังสือคู่มือ หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
หลักการถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้สี  จากแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือและอินเทอร์เน็ต รวมถึง
สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญในด้านการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งของด้วยตนเองรวมทั้งหมด 2 คน เป็นการ
สัมภาษณ์ และสอบถามเก่ียวกับแนวคิดเทคนิค และขั้นตอนการออกแบบและวาดลวดลายลงบน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานออกแบบและก าหนดรูปแบบของ
หนังสือ ก่อนจะลงมือวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เขียนเนื้อหา ถ่ายภาพประกอบ น ามาจัด
หน้าและเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ ขนาด 5.83 x 8.27 นิ้ว จ านวน 84 หน้า 
พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ด้วยระบบการพิมพ์แบบดิจิทัล 

จากนั้นน าไปประเมินผลโดยกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 -24 ปี ที่ชื่นชอบการวาดลวดลายลง
บนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  และกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบจัดหน้าหนังสือ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สรุปผลประเมินทั่วไปอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.75 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55 ซ่ึงหลังจากที่ผู้อ่านได้อ่านหนังสือแล้วท า
ให้รู้สึกอยากลงมือท า เพราะเป็นรูปแบบที่ง่ายส าหรับผู้หัดใหม่ อธิบายขึ้นตอนและวิธีท าได้กระชับ 
เข้าใจง่าย และการออกแบบน่ารัก เรียบง่าย ท าให้น่าอ่านยิ่งขึ้น  

หากมีการน าชิ้นงานไปพัฒนาต่อ ควรอธิบายเนื้อหาในแต่ขั้นตอนให้ละเอียดขึ้น เพ่ิม
เนื้อหาในส่วนของการน าชิ้นงานเซรามิกส์ไปตกแต่งบ้าน เพ่ิมลูกเล่น สีสันที่สดใสในงาน เพ่ือให้
น่าสนใจและเพ่ือให้ได้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส า เร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี  
ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยเติมเต็มใน
จุดอ่อนต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณคุณบัทม์ แก้วงอก และคุณกมลชนก ภาณุเวศย์ ที่กรุณาให้ข้อมูล ความรู้
เก่ียวกับงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เรามิกส์ด้วยดีตลอดมา 

ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยเป็นก าลังใจ และคอยให้ค าปรึกษาในยามที่ท้อแท้เสมอ 
และยังเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในทุกขั้นตอนให้แก่ข้าพเจ้า 

ขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือให้หยิบยืมอุปกรณ์ รวมถึงค าแนะน า ปรึกษา 
ในทุก ๆ เรื่อง และขอขอบคุณที่อยู่ข้างกันจนมาถึงวันนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณา อาจ ารย์ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและกา รสื่อสา ร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ์ทุกท่านที่ให้ความรู้  ค าแนะน า และ
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา  
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม และการใช้
สอย ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เดิมเรามักจะคุ้นเคยกับค าว่า เครื่องปั้นดินเผา ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ 
หม้อ ไห ถ้วย ชาม ตลอดจนสิ่งของเพ่ือประดับตกแต่งหรือใช้ในพิธีกรรม ปัจจุบันนิยมใช้ค า ว่า   
“เซรามิกส์ (Ceramics)” แทนค าว่าเครื่องปั้นดินเผา  เนื่องจากการผลิตเซรามิกส์นั้นมีวิธีการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ได้กลายวิธีเช่น การหล่อน้ าสลิป การอัดดิน และการรีดดินเป็นต้น มิใช่การปั้นด้วยมือแต่
เพียงอย่างเดียว (ภรดี พันธุภากร 2535 : 1) 

ด้วยกรรมวิธีการผลิตนั่นเอง ท าให้เซรามิกส์เป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อน และการเสียดสี
ได้มากกว่าวัสดุชนิดอ่ืนใดในผิวโลก และยังทนต่อการขีดข่วนการกัดกร่อนจากสารเคมี และไม่เป็น
สนิม (สุขุมมาล เล็กสวัสด์ิ 2548 : 1 ) ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จึงได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มี
การพัฒนาในด้านของรูปทรง ประโยชน์การใช้สอยและตลอดจนกรรมวิธีการผลิต โดยน าเอา
เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต มีการคิดค้นวัตถุดิบประกอบกับเทคนิคที่แปลกใหม่ในการ
รังสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีบทบาทในวงการต่าง  ๆ อยู่ เสมอ อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์, 
ฉนวนไฟฟ้า, วัสดุขัดเจียร, ชิ้นส่วนยานอวกาศ, ภาชนะและเครื่องครัว (Table ware), เครื่องประดับ
ตกแต่ง (Decoration & Garden ware), เครื่องสุขภัณฑ์, ชิ้นส่วนในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น 

นอกจากประโยชน์จากการใช้สอยแล้ว การออกแบบลาดลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ใน
ยุคปัจจุบันมีความส าคัญไม่แพ้กัน อาจกล่าวได้ว่า ลวดลายที่สวยงามสะดุดตา ท าให้เกิดความชอบ
และความต้องการซ้ือ ทั้งนี้อาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากกระแสบริโภคนิยมที่ทวีความรุนแรงขึ้นนับต้ังแต่
กลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ประกอบกับลักษณะ
ทางความคิดแบบหลักสมัยใหม่ (Post-Modernism) และหลักโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) 
ที่เป็นอภิปรัชญาอยู่เบื้องหลังสังคมและเศรษฐกิจ จึงท าให้งานออกแบบมีความส าคัญต่อร่างกาย และ
มีความหมายต่อจิตใจมนุษย์เพ่ิมขึ้น (ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา 2552 : 96)  

และท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมเหล่านั้น งานออกแบบที่ตอบสนองได้ทั้งในเรื่องความ
สวยงามและประโยชน์ใช้สอยนั้นกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานยุคปัจจุบันซ่ึง ต้องการ
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ทั้งงานที่ มีคุณค่า (Value) มีความหมาย (Meaning) เป็นเครื่องบอกอัตลักษณ์ ( Identity) สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ( Image) และสามารถแสดงไลฟ์สไตล์ของตนได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างไม่
เคยเสื่อมคลาย นั่นก็คือ รสนิยมในเรื่อง ความเรียบง่าย (Simplicity) หรือ หลักการท าน้อยกว่าคือ
การได้มากกว่า (Less is More) ท าให้ความเรียบง่าย (Simplicity) เป็นสิ่งที่ มีความส าคัญ ส าหรับการ
รับรู้ความงามและสุนทรียภาพ เป็นความสวยงามแบบที่ไม่ถูกพันธนาการให้อยู่ในกรอบของกาลเวลา 
ความเรียบง่ายช่วยท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและแม่นย าในการสร้างงานและท าให้เกิดความเข้าใจ
อย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งเป็นกลยุทธ์อันส าคัญที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา 2552 : 100) 

ดังที่กล่าวมา จึงให้อยากน าเสนอความรู้เก่ียวกับการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ในยุคปัจจุบัน และน าเสนอไอเดียง่าย ๆ ในการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ท าให้เกิดอิสระ
ทางความคิด สร้างสรรค์งานที่ลักษณะเฉพาะตัว โดยเน้นหลักการท าน้อยกว่าคือการได้มากกว่า (Less 
is More) หรือ ความเรียบง่าย (Simplicity) และสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วย
ตนเอง ซ่ึงจะน าเสนอวิธีการสอนวาดโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไป และยังสามารถท า
ตามได้จริงอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือผลิตหนังสือน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับการวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
ส าหรับกลุ่มผู้อ่านอายุ15–24 ปี 

2.  เพ่ือให้กลุ่มผู้ อ่านเกิดไอเดียและสามารถวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ด้วย
ตนเอง 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ศึกษาและการออกแบบสร้างสรรค์ลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในยุคปัจจุบัน จากบุคคลที่
ท างานการออกแบบเซรามิกส์ และสอนวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยตนเอง โดยเน้นไปที่
ภาชนะและเครื่องครัว (Table ware) และเครื่องประดับตกแต่ง (Decoration & Garden ware) 
โดยการเขียนเนื้อหาอธิบายประกอบภาพถ่ายเพ่ือเสริมความเข้าใจ แก่กลุ่มผู้อ่านที่มีอายุ15 – 24 ปี 
ผลิตเป็นหนังสือจ านวน 1 เล่ม 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร หนังสือ เพ่ือศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการออกแบบลาย

บนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลักการเขียนหนังสือคู่มือ หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพและ
การจัดองค์ประกอบภาพ และทฤษฎีการใช้สี 

2. ก าหนดแนวทางในการออกแบบและจัดหน้าหนังสือ 
3. สัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากบุคคลที่ท าอาชีพเก่ียวกับการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์

บนเซรามิกส์  
4. ออกแบบลวดลวยเซรามิกส์ของตนเอง และถ่ายภาพขึ้นตอนการวาดลายลงบน

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ตามล าดับ 
5. คัดเลือกภาพถ่ายและน าไปตกแต่งเพ่ือใช้ในการจัดท ารูปเล่มต่อไป 
6. เขียนบรรยายและอธิบายขั้นตอนการท าให้ชัดเจน 
7. น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได้มาก าหนดโจทย์การออกแบบ (Design 

Brief) เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบจัดหน้า 
8. ท าตนแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของหนังสือ 
9. ออกแบบจัดหน้าลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
10. น างานออกแบบจัดหน้าที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
11. น าผลงานรูปเล่มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินผลความพึงพอใจ 
12. สรุปผลการศึกษา 
 

แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

  ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและผลงานที่เก่ียวข้อง         

  ก าหนดแนวทางออกแบบและสรุปภาพรวมหนังสือ         
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

  ลงมือเขียนข้อมูลและถ่ายภาพ         

  ด าเนินการด้านออกแบบจัดหน้า         

  ประเมินความพึงพอใจ         

  สรุปผลการศึกษา         

  จัดท าเอกสารจุลนิพนธ์         

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือให้ได้หนังสือส าหรับกลุ่มผู้อ่านที่มีอายุ15–24 ปี ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักการพ้ืนฐาน
ของการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วย
ตนเอง ให้มีทั้งความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง อันเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ อ่านเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ด้วยตนเอง 
 
นิยามศัพท์ 

เซรามิกส์ (Ceramics) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัตถุดิบอนินทรีย์สาร อันได้แก่ ดิน 
หิน และแร่ธาตุต่าง ๆ โดยน ามาผ่านขบวนการความร้อนในระดับอุณหภูมิหนึ่ง เพ่ือให้เป็นเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท มีความหมายตรงกับค าว่า 
เครามอส (Keramos) ของกรีกในสมัยโบราณ ซ่ึงแปลว่าสิ่งที่ถูกเผา จึงมีการรวมผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนที่
ผ่านกระบวนการเผาเข้าไว้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วย  

ในทีนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากดินเป็นวัตถุดิบหลักและน ามาเผาในอุณหภูมิที่
เหมาะสมกับดินแต่ละชนิด (ภรดี พันธุภากร 2535 : 1) 

เครื่องป้ันดินเผา หมายถึง สิงที่ท าจากดิน หิน แร่ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ใช้ความร้อน
หรื อกา รเผา เพ่ือ ให้ มีควา มแข็ งแกร่ งและสามารถน า ไป ใช้ง าน ได้  ปกติแล้วการกล่ าวถึ ง
เครื่องปั้นดิน เผาโดยทั่วไปที่น ามาใช้สอยหรือประดับตกแต่งในชีวิตประจ าวัน จะตรงกับค าว่า 
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“Pottery” ซ่ึงมีความหมายแคบกว่า ค าว่า เซรามิกส์ (ceramics) แต่เนื่องจากค าว่าเซรามิกส์ไม่มี
ค าอธิบายที่ให้ความหมายตรงตัวในภาษาไทย ท าให้บางครั้งมีการใช้ค าว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่อง
เคลือบดินเผา แทนค าว่าเซรามิกส์เช่นกัน (สุขุมาล เล็กสวัสด์ิ 2548 : 1) 

ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง ความหมดจดของกระบวนความคิดที่เรียบง่ายทั้ง
ด้านความรู้สึก ลักษณะรูปร่างการใช้งาน ตลอดจนลักษณะรูปร่างของงานที่มีความร่วมสมัย  (รัษฎากร 
ชัยเรืองรัชต์ 2554 : 228) 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

โครงการจัดท าหนังสือคู่มือสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เป็นโครงการ
จัดท าหนังสือที่ มีภาพประกอบเนื้อหาเก่ียวกับลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยเน้นไปที่ภาชนะและ
เครื่องครัว (Table Ware) และเครื่องประดับตกแต่ง (Decoration & Garden Ware) เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ ได้ด้วยตนเอง 

โดยเนื้อหาภายในเล่มจะใช้การเขียนเล่าเรื่องราวประกอบภาพถ่าย การเขียนอธิบายตาม
ขั้นตอน (Step by Step) และน าเสนอด้วยภาพถ่ายในแต่ละขั้นตอนของการวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการออกแบบจัดท ารูปเล่มเพ่ือให้งานถูกต้องตามหลักงานออกแบบ  
ที่ดี ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการจัดท าโครงการในครั้งนี้จึงประกอบไปด้วย 

ตอนที่ 1 หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
ตอนที่ 2 หลักการเขียนหนังสือคู่มือ 
ตอนที่ 3 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
ตอนที่ 4 หลักการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ 
ตอนที่ 5 ทฤษฎีการใช้สี 
 

ตอนท่ี 1     หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
1. ความหมายของการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
การแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในอันที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์

นั้นสวยงาม มีคุณค่า เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้ เพ่ือสนองประโยชน์ใช้สอย เพ่ือการตกแต่ง และ
เพ่ือคุณค่าทางความงาม ความรู้สึก การตกแต่งนี้สามารถกระท าได้ในหลายขั้นตอน และหลายวิธีการ
ทั้งนี้โดยให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อดิน สภาพต่าง  ๆ ของดิน วิธีการขึ้นรูป ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และการใช้สอย (ภรดี พันธุภากร 2535 : 112) 

2. การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าสลิปนั้นจ าเป็นจะต้องเลือกวิธีการ

ตกแต่ง ให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนตลอดจนลักษณะเฉพาะของเนื้อดิน และวิธีการขึ้นรูปต่าง ๆ ดังนี้  
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2.1 การตกแต่งภายหลังการเผาดิบ ผลิตภัณฑ์ภายหลังการเผาดิบนั้นจะมีเนื้อที่แข็ง
มากขึ้นในระดับหนึ่ง ท าให้สะดวกในการหยิบจับ และไม่แตกเสียหายง่าย และขณะเดียวกันจ าเป็น
จะต้องเลือกวิธีการตกแต่งที่ เหมาะสม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการแต่งเก่ียวกับ สีและลวดลาย โดยมี
วิธีการดังนี้คือ 

2.1.1 การตกแต่งด้วยน้ าสลิปสี เป็นการตกแต่งที่สามารถท าได้ในขึ้นตอน
ภายหลังการเผาดิบ เช่นเดียวกับในช่วงดินหมาดภายหลังการขึ้นรูป ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ เผาดิบแล้ว 
(Biscuit) จะมีการดูดซึมน้ าที่ดีกว่า และเนื้อแข็งสะดวกต่อการหยิบจับในขณะท าการตกแต่ง 

2.1.2 กา รเขียนสีใต้เคลือบ  เป็ นการตกแต่งที่นิ ยมท ากันมาก  และมีควา ม
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าสลิป ซ่ึงการตกแต่งในลักษณะนี้ จะต้องใช้ฝีมือ
ความสามารถในการลงสีและลักษณะความประณีตและรูปแบบของลวดลาย สีที่ใช้เขียนนี้อาจเป็นสีที่
ผสมขึ้นเองจากสารให้สีต่าง ๆ หรือสีส าเร็จรูปที่ เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน และมีให้เลือกมา กมาย
หลายสี เป็นสีที่ใช้กับเนื้อดินเผาไฟสูง และเนื้อดินเผาไฟต่ า โดยใช้เคลือบใสให้เหมาะสม นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการเขียนสีน้ า เงินที่เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ลายคราม” (Blue and White) ซ่ึงเป็นการตกแต่งที่
นิยมท ากันในช่วงเวลาหนึ่งของจีน และมีอิทธิพลมาถึงการตกแต่งเครื่องถ้ วย และยังมีการท ากันแม้ใน
ปัจจุบันนี้ 

2.1.3 การใช้ขี้ผึ้ง หรือพาราฟินกัน เป็นการตกแต่งด้วยการใช้ขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน 
กันพ้ืนที่บางส่วนที่ไม่ต้องการให้น้ าเคลือบเกาะติดโดยการน าขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน ใส่ภาชะนะต้ังไฟให้
ละลาย แล้วใช้พู่กันชุบขี้ผึ้งทา ระบายพ้ืนที่ที่ไม่ต้องการให้เคลือบติดผิว จากนั้นจึงน าไปชุบเคลือบ
ตามปกติ บริเวณที่ทาขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน น้ าเคลือบจะไม่เกาะ จึงน าเข้า เตาเผา ซ่ึงขี้ผึ้งจะระเหย
ออกไป นอกจากการใช้ขี้ผึ้ง หรือพาราฟินแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เช่น กาว ยางพารา
น้ า หรือเทปติดกระดาษทาแปะติดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ถูกน้ า เคลือบ แล้วน าไปเคลือบในวิธีการที่
เหมาะสม เช่นจุ่ม หรือพ่นสีเคลือบ เป็นต้น 

2.1.4 การเคลือบ การเคลือบด้วยน้ าอาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีการตกแต่งลักษณะ
หนึ่งที่สามารถท าให้เกิดความสวยงามตามสีสัน และลักษณะเฉพาะของน้ าเคลือบ วิธีการเคลือบที่
เหมาะสมได้แก่ การชุบ จุ่ม เทราด พ่น หรืออาจมีการเขียนหรือทาระบายด้วยน้ าเคลือบในบางพ้ืนที่ที่
ต้องการ หรืออาจตกแต่งเพ่ิมเติมด้วยการขูดขีดบนน้ าเคลือบให้เห็นสีผิวดิน ซ่ึงวิธีการนี้ต้องเลือกใช้กับ
เคลือบที่ไม่ไหลตัว มิฉะนั้นเคลือบจะไหลตัวจนไม่เห็นร่องรอยขูดขีด 

2.1.5 การใส่เศษแก้ว เป็นการตกแต่งโดยการใช้เศษแก้วท่ีมีสีน ามาทุบเป็นชิ้น
เล็ก ๆ ใส่ลงไปในพ้ืนที่ท่ีเป็นหลุม แอ่ง พอที่จะขังไม่ให้แก้วไหลเยิ้มเป็นบริเวณกว้างหรือไหลลงบนพ้ืน
ชั้นวางได้ ซ่ึงการใส่เศษแก้วนี้จะใส่ภายหลังการชุบเคลือบ ในขณะเผาแก้วจะเกิดการหลอมละลาย
ผสมผสานกับน้ าเคลือบที่ขังอยู่ในพ้ืนที่นั้น และกลายเป็นผลึกที่สวยงาม 
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เทคนิคการตกแต่งภายหลังการเผาดิบนี้ อาจน ามาใช้ในขั้นตอนดินแห้งก่อนการเผาดิบได้
ด้วย ทั้งการเขียนสีใต้เคลือบ การชุบเคลือบ การใช้ขี้ผึ้ง และการใส่เศษแก้ว เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน
การเผาดิบไปได้ ซ่ึงนิยมท าในลักษณะของอุตสาหกรรมที่ผลิตเป็นจ านวนมาก แต่ที่เหมาะสมแล้วควร
ได้มีการเผาดิบเสียก่อน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเนื้อผลิตภัณฑ์มีความ
แข็งขึ้น และการเผาดิบยังช่วยเผาไหม้อินทรีย์สารที่อยู่ในดิน ลดปฏิกิริยาที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลิตภัณฑ์ภายหลังการเผาเคลือบได้ 

2.2 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ภายหลังการเผาเคลือบ 
ขั้นตอนการตกแต่งภายกลังการเผาเคลือบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบด้วยเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อผลิตภัณฑ์และผิวเคลือบมีความแข็งแก่งเต็มที่แล้ว ไม่สามารถใช้
วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือพ้ืนผิวได้เลยท าได้เฉพาะในส่วนของลวดลายและสีสันเท่านั้น โดย
วิธีการดังนี้ 

2.2.1 การเขียนสีบนเคลือบ เป็นการตกแต่งที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง โดยการน า
ผลิตภัณฑ์ที่ เผาเคลือบแล้วมาท าการเขียนสีบนเคลือบ ซ่ึงน้ าสีจะเป็นสีส าเร็จรูป ซ่ึงอาจจะต้องน ามา
ผสมกับกาวหรือน้ า มันปรับคุณสมบัติของสีให้เหมาะสมต่อการเขียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติในการใช้
สีของแต่ละบริษัท เม่ือเขียนสีแล้ว น าเข้าเตาเผาอุณหภูมิประมาณ 700-900 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะท า
ให้สีติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมเขียนสีบนเคลือบได้แก่ เครื่องเบญจรงค์ที่ มี
การเขียนเดินเส้นทอง และลงสี 

2.2.2 การใช้รูปลอก เป็นวิธีการตกแต่งที่นิยมน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วย
การหล่อน้ าสลิป ทั้งนี้ เนื่องจากการหล่อจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวเรียบเนียน ท าให้มีความเหมาะสมต่อ
การใช้รูปลอก ทั้งยั งสามา รถท าได้ลวดเร็ วมีปริมาณมา ก สอดคล้องกับการผลิตในลักษณะ
อุตสาหกรรม (Mass Product)  

การท ารูปลอกมีลักษณะคล้ายคลึงกับสต๊ิกเกอร์ (Sticker) แต่ใช้น้ าช่วยให้
รูปหรือลวดลายเลื่อนออกจากแผ่นกระดาษ แล้วติดบนผิวผลิตภัณฑ์  วิธีการท าคือ การพิมพ์ซิลค์ 
สกรีน (Silk Screen) ด้วยสีเซรามิกส์บนเคลือบโดยพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่ใช้รูปลอกน้ า ด้านหน้าของ
กระดาษเป็นลักษณะเคลือบด้วยกาว ส่วนอีกด้านมีความลื่น โดยพิมพ์ในด้านที่เป็นกาว สีที่พิมพ์เป็นสี
เซรามิกส์บนเคลือบ น ามาผสมกับน้ าในอัตราส่วนของสูตรที่ก าหนดมากับสี เม่ือปาดสีในกรอบ
ตะแกรงไหมแล้วปล่อยไว้ให้แห้ง จากนั้นจึงพิมพ์เคลือบผิวหน้าด้วยน้ ายาเหลวข้น ( Over Coat) โดย
น้ ายานี้จะเคลือบคลุมลวดลายที่เป็นสีไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนน ามาลอกติดบนผิวผลิตภัณฑ์ การลอก
จะต้องน ากระดาษรูปลอกแช่ในน้ า ลวดลายที่ถูกเคลือบด้วย Over Coat จะเริ่มร่อนออก แล้วจึง
น ามาทาบนผิวผลิตภัณฑ์ จับส่วนของลายที่ถูกเคลือบทับด้วยฟิล์มเคลือบกดติดกับผลิตภัณฑ์ แล้ว
เลื่อนชิ้นกระดาษออก จากนั้นท าการจัดตกแต่งให้ลายแนบสนิท ไม่มีน้ าหรือฟองอากาศอยู่ภายใน ทิ้ง
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ไว้ให้แห้ง แล้วจึงน าเข้าเตาเผาไฟฟ้า เผาในอุณหภูมิที่ เหมาะสม สวนใหญ่ประมาณ 700-900 องศา
เซลเซียส ผลิตภัณฑ์ที่แต่งด้วยรูปลอกได้แก่ ภาชนะชุดอาหาร จาน ชาม แก้วน้ า แก้วกาแฟ จานรอง 
เป็นต้น  

2.2.3 ตรายาง เป็นส่วนของการตกแต่งที่สามารถท าในช่วงหลังการเผาดิบ และ
ภายหลังการเผาเคลือบ โดยใช้ตรายางที่เป็นรูปลายเส้น ลวดลายต่าง ๆ กดจุ่มสีใต้เคลือบ แล้วน ามา
ประทับลงบนผิวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการปั๊มตรายางนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือ
แหล่งผลิตภัณฑ์ 

2.2.4 การท ารอยราน เป็นวิธีการตกแต่งที่ขึ้นอยู่กับส่วนเคลือบ กล่าวคือ เป็น
การหดตัวท่ีไม่สัมพันธ์กันระหว่างดินกับน้ า เคลือบ ท าให้เกิดรอยราน ซึงการเกิดรอยรานนี้ นับเป็น
เทคนิคการใช้ตกแต่งได้ในลักษณะหนึ่ง โดยเม่ือผิวเคลือบเกิดรอยรานภายหลังการเผาเคลือบแล้ว ใช้
หมึกด าทาบริเวณผิวเคลือบ หมึกด าจะซึมลงไปขังอยู่ในรอยรานนั้น ท าให้เกิดรอยรานเป็นร่างแหสีด า
ทีส่วยงาม แต่ติดแน่นตลอดไป ซ่ึงการท าเคลือบรานนี้ ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าสลิป 
แต่ไม่เหมาะต่อการใช้ตกแต่งกับผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอาหาร 

ในส่วนของเทคนิคการตกแต่งที่ เหมาะสมกับการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ า
สลิป จะเห็นได้ว่ามีเพียงบางวิธีเท่านั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากดินที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อนั้น เป็นดิน
เนื้อละเอียด มีความเหนียวน้อย ท าให้ไม่สามารถท าการตกแต่งเพ่ือการเปลี่ยนรูปทรงได้มาก ดังนั้น
การตกแต่งที่ เหมาะสมได้แก่การตกแต่งที่พ้ืนผิว เช่นการตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบ บนเคลือบ 
การใช้น้ าสลิปสี การใช้เศษแก้ว และการชุบเคลือบ 

3. การวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบ DIY 
3.1 ความหมาย DIY 

DIY ย่อมาจาก Do It Yourself มีความหมายว่า ท าได้ด้วยตัวคุณเอง การท า 
DIY เป็นการประดิษฐ์ หยิบจับของที่มีอยู่แล้วมารวมประกอบร่างระบายสีหรือตกแต่งอีกเล็กน้อยให้
กลายเป็นของใช้เก๋ไก๋ประจ าบ้านชิ้นใหม่แบบที่มีชิ้นเดียวในโลก DIY เป็นสิ่งที่ ต้องเนรมิตจากฝีมือ
ตัวเองเกือบทุกขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย จึงควรเป็นของอะไรที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากเกินจน
ท้อแท้ไม่อยากลงมือท า 

DIY เป็นเรื่องง่ายที่ใคร ๆ ก็สามารถท าได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ ซ่ึง
หาได้ง่ายและสะดวกจากข้าวของภายในบ้านตนเอง เช่น เสื้อยืดเก่า ผ้าขนหนูเหลือใช้ ถ้วยชาเก่าเก็บ
ไม่เข้าชุด ไขควง เข็ม ด้าย กาว ปากกาเมจิก ฯลฯ หรือหากไม่มีที่บ้านก็สามารถหาซ้ือจากร้านวัสดุ
อุปกรณ์ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้าน แล้วค่อยหาเวลาว่างลงมือท าตามขั้นตอนต่าง ๆ การท า DIY เป็นการ
ใช้เวลาว่างได้คิดได้ลองจับโน่นผสมนี่ สนุกคิดและสนุกท า เปิดโอกาสให้เราได้ลิ้มลองประสบการณ์
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ใหม่ ๆ ผ่านการทดลองน าเอาสิ่งที่คิดมาลงมือประดิษฐ์จนได้ของใช้แฮนด์เมดน่าภูมิใจ (ศักด์ิชัย ศรี
วัฒนาปิติกุล 2556 : 18-20) 

3.2 ที่มาของการ DIY 
“ท าได้ด้วยตัวคุณเอง” หรือที่ใช้ตัวย่อว่า ดีไอวาย (DIY) เกิดขึ้นในระหว่าง

ทศวรรษที่ 1950 เพ่ือแสดงถึงการท าของใช้เองในบ้าน ซ่ึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมโดยเริ่มขึ้นจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เม่ือสงครามสิ้นสุดลงโครงการบูรณะบ้านเรือนของประชาชนเกิดขึ้นทันทีท่ัวทุก
พ้ืนที่ในสหรัฐอเมริกา เป็นความฝันของเจ้าของบ้านในยามต่ืนเพ่ือการต้อนรับผู้คน ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟูและมีการจ้างงานกลับมาอย่างเต็มที่ในอเมริกา ท าให้ความฝันของพลเมืองที่จะได้
ประโยชน์จากหลักทรัพย์ใหม่ทางการเงินได้กลายเป็นความจริง 

ในช่วงของความวุ่นวายและความยุ่งเหยิงที่ เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น 
ส าหรับประชาชนทั่วไป หรือ อย่างเช่น อดีตทหารประจ าการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  “บ้าน” 
หมายถึง สัญลักษณ์ของความปลอดภัย และความม่ันคง จึงท าให้เจ้าของบ้านทั้งหลายต่างพร้อมที่จะ
ลบร่องรอยต่าง ๆ ของบ้าน และทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบ ารุง “ปรับปรุง” บ้านของพวกเขา (Scott 
Oram 2556) 
 
ตอนท่ี 2     หลักการเขียนหนังสือคู่มือ 

1. ความหมายของหนังสือคู่มือ 
คู่มือ จ ากการศึกษาความหมายของคู่มือจากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน เช่ น 

ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ (2535) ปรีชา ช่างขวัญยืน และคนอ่ืน ๆ (2539) และ ณรงค์ เบ็ญขันธ์ (2545) 
สรุปได้ว่า คู่มือคือการอธิบายหรือให้รายละเอียดของการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบ
ผลส าเร็จโดยผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ คู่มือเป็นหนังสือที่ให้แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ใช้คู่มือ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (นภาลัย สุวรรณธาดา , 
ธิดา โมสิกรัตน์ และสุมาลี สังข์ศรี 2553 : 234)  

โดยการเขียนคู่มือนั้น จะน าหลักการเขียนอธิบายมาใช้ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการวาด
ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อย่างแจ่มแจ้งและสามารถปฏิบัติตามได้ส าเร็จ 

2. ความหมายของการเขียนอธิบาย 
การเขียนอธิบาย คือ เขียนเชิงปฏิบัติที่ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายความ ตีความ หรือ

แสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และการให้เหตุผลต่าง ๆ ด้วย ซ่ึงเป็น
หัวใจของนักวิชาการที่จะเสนอแนะ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ซ่ึงบางรายสามารถน าไป
ทดลองท าตามจนประสบความส าเร็จ  
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ปัจจุบันมีการเขียนอธิบายเป็นเรื่อง เรียกกันเข้าใจง่าย ๆ ว่า “คู่มือ” และหลายท่าน
ที่เป็นผู้รู้ได้เขียนคู่มือแล้วน ามาชี้แจงทางวิทยุ โทรทัศน์ เช่น รายการเก่ียวกับเกษตรกรรม การเลี้ยง
สัตว์ การท าอาหาร ความรู้เฉพาะทางผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 20) 

3. หลักการเขียนอธิบาย 
การอธิบายชี้แจงสิ่งต่าง ๆ มีดังนี้ (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 21) 
3.1 เรื่อง เม่ือต้องการอธิบายเรื่องใดก็เขียนข้อมูลเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือความ

ชัดเจน โดยไม่น าเรื่องอ่ืนมาปะปน 
3.2 แสดงความรู้ ความคิดเห็น เป็นการเขียนความรู้ ความคิดเห็นของตนเอง และถ้า

จะอ้างความคิดเห็นของผู้อ่ืนบ้างเพ่ือให้เห็นถึงความคิดที่หลากหลาย ก็ควรหลอมความคิดเหล่านั้นให้
เป็นความคิดของผู้เขียนเองในตอนท้าย 

3.3 รู้และเข้าใจเรื่องดี ก่อนจะอธิบายเรื่องใดต้องรู้ เรื่องอย่างละเอียด มีข้อมูลชัดเจน 
ถูกต้องแน่นอน และเข้าใจเรื่องแจ่มแจ้ง เพราะถ้าผู้เขียนไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง จะไม่สามารถเขียนอธิบาย
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้เช่นกัน 

3.4 ใช้ภาษาสุภาพ ควรใช้ภาษาที่สุภาพ เรียบเรียงประโยค และวรรคตอนให้
สละสลวยน่าอ่าน น่าสนใจ ต่อเนื่องเป็นล าดับเข้าใจง่าย และไม่วกวน 

4. องค์ประกอบของการอธิบาย 
การอธิบายเป็นการสื่อความคิดแบบหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจเรื่องที่

อธิบาย ดังนั้น องค์ระกอบของการอธิบายจึงประกอบด้วย (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 104 -105) 
4.1 ความรู้ในเรื่องที่จะอธิบาย การที่จะท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรื่องราวได้ ผู้อธิบายต้อง

เข้าใจเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี จึงจะสามารถอธิบายจุดส าคัญหรือแก่นของเรื่องที่อธิบายได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ให้ครบถ้วน ทั้งจากการฟังและการอ่าน 

4.2 ภาษา การอธิบายต้องใช้ภาษา หากขาดความสามารถทางภาษาก็จะอธิบายได้  
ไม่ดี ความสามารถทางภาษาอาจไม่ต้องสูงทัดเทียมนักภาษาศา สตร์ เพียงแต่รู้จักการเรียบเรียง
ประโยค รู้ค าศัพท์ต่าง ๆ รู้จักใช้ค าเชื่อม ถ้าผู้อธิบายมีความสามารถทางภาษาจะท าให้อธิบายได้ผลดี 

4.3 ผู้รับสาร การสื่อสารต้องค านึงถึงผู้รับสาร ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องวัย
ความรู้ อาชีพ ฐานะ และระดับความรู้ทางภาษา ผู้อธิบายต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร แล้วปรับ
กระบวนการอธิบายให้เหมาะกับผู้รับสาร จึงจะอธิบายได้ผลสัมฤทธิ์ตามต้องการ 

4.4 กลวิธีการอธิบาย กลวิธีการอธิบายมีหลายวิธี ผู้อธิบายจะเลือกใช้กลวิธีใดขึ้นอยู่
กับเนื้อหาที่จะอธิบาย กลวิธีในการอธิบายมีดังนี้ 
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4.4.1 การอธิบายโดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เป็นวิธีกา ร
เขียนที่เหมาะสมส าหรับการอธิบายสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย อาจท าตารางประกอบค าอธิบายให้เห็น
ข้อดีและข้อเสียชัดเจน เช่น การอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของดอกอินทนิลและตะแบก 

4.4.2 การอธิบายตามล าดับขั้นตอน เป็นการอธิบายกระบวนการท างาน หรือล าดับ
ขั้นของเหตุผล เป็นการเขียนตามล าดับเป็นระยะ ๆ ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน และแสดงให้
เห็นชัดว่าเพราะอะไรจึงเรียงล าดับก่อนหลัง โดยเขียนให้สัมพันธ์กัน ท าให้ไม่สับสนทั้งผู้เขียน และ
ผู้อ่าน ถ้า มีภาพ สถิติ แผนภูมิ แผนผังประกอบ จะท าให้การอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การอธิบาย   
การประดิษฐ์เศษวัสดุ วิธีการประกอบอาหาร และขั้นตอนการท ากรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

4.4.3 การอธิบายโดยการอุปมา เป็นกระบวนการอธิบายเชิงเปรียบเทียบอีกด้านหนึ่ง 
เช่น น้ าท าให้เรือลอยหรือจมได้ฉันใด อาหารก็ต่อชีวิตหรือตัดชีวิตเราได้ฉันนั้น เป็นต้น 

4.4.4 การอธิบายโดยใช้ตัวอย่างประกอบ เป็นการอธิบายโดยใช้ตัวอย่าง นิยมใช้กับ
การอธิบายวิธีการหรือหลักการ หรือความรู้ที่เข้าใจยาก การเขียนอธิบายนี้จะพบค าว่า “ตัวอย่าง” 
“เช่น” ปรากฏอยู่เสมอ 

4.4.5 การอธิบายโดยแสดงสาเหตุและผลที่ได้เป็นการเขียนชี้ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุ 
อะไรเป็นผลท่ีเกิดขึ้น และจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างไร 

4.4.6 การให้ค านิยาม เป็นการเขียนอธิบายความหมายของค าศัพท์เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน เช่น การเขียนนิยามศัพท์ในงานวิจัย หรือการให้ค าจ ากัดความในพจนานุกรม เป็นต้น  
มีข้อสังเกตการให้นิยามในการอธิบาย คือ ต้องเป็นการอธิบายตามความเป็นจริงเท่านั้น เช่น ดีท็อกซ์ 
ย่อมาจาก Detoxification หมายถึง การก าจัดพิษหรือท็อกซินออกจากร่างกาย 

สรุป ได้ว่า การ เขี ยนอธิบ ายชี้แ จ งเป็นการสื่ อสาร แทนค า  พูดที่ ใช้มากที่สุ ด ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการเขียนต าราวิชาการที่ต้องรู้หลักวิธีการก่อนออกไปปฏิบัติในชีวิตจริง ถ้า
ไม่เข้าใจค าอธิบายแล้วการปฏิบัติคงไม่เป็นผลส าเร็จ ทั้งยังท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตตนเองและผู้อ่ืน
ดังนั้น การเขียนอธิบายชี้แจงต้องอาศัยการรู้จักใช้ค าที่ตรงกับความหมายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาเข้าใจ
ได้ง่ายชัดเจน จึงจะสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตอนท่ี 3     หลักการออกแบบส่ิงพิมพ์ 

1. องค์ประกอบของหนังสือ (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2542 : 41-44) 
1.1 ใบหุ้มปก (Book Jacket) เป็นกระดาษที่หุ้มอยู่นอกปกหนังสือ มิได้เย็บติดกับ

เล่มหนังสือ แต่พับปลายมาด้านหลังของปกหน้าและปกหลัง จุดประสงค์ของการจัดให้มีใบหุ้มปกเพ่ือ
ประโยชน์ ดังนี้ 

- ป้องกันหนังสือไม่ให้ช้ าหรือสกปรก ทั้งยังช่วยรักษาปกให้ใหม่อยู่เสมอ 
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- เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้คนเลือกซ้ือหนังสือนั้น 
- บอกรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน กระดาษหุ้มปกจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้

แต่ง บางเล่มอาจมีชื่อผู้พิมพ์ปรากฏอยู่ด้วย 
ใบหุ้มปกมักจะพิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ส่วนด้านหลังที่แนบกับปกหนังสือ

นั้น มักไม่พิมพ์ให้มีภาพหรือข้อความใด ๆ ปรากฏอยู่ 
1.2 ปก (Cover) หน้ าที่ ข องปก คือ  ป้ อง กัน รักษาตัวหนั งสือทั้ งหมดและให้

รายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของหนังสือ ในกรณีที่ไม่มีใบหุ้มปก ปกติท าหน้าที่ เป็นสิ่งชักจูงใจให้คนซ้ือ
หนังสือด้วยลักษณะการออกแบบปกจึงเน้นในเรื่องของความสวยงามมากเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็
พยายามสื่อความหมายของเนื้อหาภายในเล่มหนังสือด้วย 

ส่วนประกอบของหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ ง ชื่อผู้พิมพ์ โดยเลือก
ขนาดตัวอักษรให้ลดหลั่นกันตามล าดับ ส่วนที่เป็นสันปกก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน จะต้องมีชื่อเรื่อง
และชื่อผู้แต่ง เพ่ือจะสามารถจะมองเห็นข้อความดังกล่าวได้เม่ือน าหนังสือเรียงใส่ตู้แล้ว 

1.3 ใบผนึกปก (End Paper) โดยปกติหากเป็นหนังสือปกแข็งจะมีกระดาษปิดผนึก
ติดกับด้านในของปกหนังสืออีกแผ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังปก โดยครึ่งหนึ่งของกระดาษผนึกด้านใน
ปก ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งอาจจะปล่อยให้เป็นใบรองปก กระดาษที่น ามาใช้มักจะเป็นกระดาษที่มี
ความเหนียว เนื้อดี ใบผนึกปกและใบรองปกนี้จะท าหน้าที่ช่วยยึดปกให้แน่นกับตัวเล่มหนังสือ โดย
อาจปล่อยให้เป็นกระดาษว่าง ๆ หรือออกแบบให้พิมพ์เป็นลวดลายสวยงามก็ได้ 

1.4 ใบรองปก (Fly-Leaf) เป็นปลิวติดกับปก ท าหน้าที่ยึดเล่มหนังสือกับปกหนังสือ 
ส่วนใหญ่จะมีใบรองปกทั้งปกหน้าและปกหลัง 

1.5 ปกใน (Title Page) มีหน้าที่ให้รายละเอียดเก่ียวกับหนังสือเช่นเดียวกับปก 
ประกอบด้วยข้อความระบุ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้พิมพ์ ท าให้อ่านได้รายละเอียดเหล่านี้ในกรณีที่
ปกหน้าฉีกขาดหรือหากห้องสมุดน าหนังสือไปท าปกใหม่ให้แข็งแรงขึ้น 

1.6 หน้ าลิขสิทธิ์ (Copyright Page) หมายถึง หน้าบ่งบอกแก่ผู้ อ่านว่าผู้ใดเป็ น
เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้  หนังสือนั้นได้จัดพิมพ์มาแล้วก่ีครั้ง เม่ือใดบ้าง นอกจากนี้หนังสือบางเล่ม
อาจให้ข้อมูลส าหรับบัตรรายการห้องสมุดไว้ด้วย หน้าลิขสิทธิ์จะอยู่ด้านหลังของปกใน ในกรณีของปก
ในหลายแผ่น หน้านี้จะอยู่หลังปกในแผ่นหลังสุด 

1.7 หน้าอุทิศ (Dedication Page) เป็นหน้าที่ของผู้แต่งระบุว่า อุทิศผลงานให้แก่ผู้ใด
ผู้หนึ่ง ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือหลายคน หรืออุทิศให้แก่สถาบันก็ได้ หน้าอุทิศนี้ใช้หน้าหนังสือ 1 
หน้า ถึงแม้ว่าจะพิมพ์ตัวหนังสือเพียงไม่ก่ีค า ก็จะใช้เนื้อที่ทั้งหน้า และต้องอยู่ล าดับถัดจากหน้า
ลิขสิทธิ์ การออกแบบมักจัดให้ดูเป็นทางการน่าเคารพ มีลักษณะเป็นอนุสรณ์ให้แก่บุคคลหรือสถาบัน
ที่อุทิศให้ 
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1.8 ค านิยม (Foreword) หมายถึง ค าที่บุคคลอ่ืนเขียนน าเก่ียวกับเนื้อหาในหนังสือ 
หรือผู้แต่ง ค านิยมนี้จะต้องอยู่ก่อนค าน าของผู้แต่ง ถ้ามีผู้ เขียนค านิยมหลายคนจะต้องเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของบุคคลที่เขียนค านิยม 

1.9 ค าน า (Preface) หมายถึง ข้อความที่ผู้แต่งเขียนขึ้น เพ่ืออธิบายให้ผู้อ่านทราบถึง
แรงบันดาลใจหรือสิ่งที่อยากให้ผู้ อ่านทราบ ก่อนที่จะเริ่มอ่านเรื่อง อาจจะเป็นการขอบคุณ ผู้ที่
เก่ียวข้องหรือช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ ถ้า เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสถาบัน อาจมีค าน าของสถาบัน 
ค าน าของบรรณาธิการหรือผู้จัดพิมพ์ แล้วจึงเป็นค าน าของผู้เขียน 

1.10 สา รบัญ  (Table of Contents) หมายถึง  รายชื่ อของบทและเรื่ อง เรี ย ง
ตามล าดับเพ่ือบอกแก่ผู้อ่านว่าในหนังสือเล่มนั้นประกอบด้วยบทและเรื่องใดบ้าง แต่ละเรื่องที่หน้าใด 
เพ่ือให้ผู้อ่านเปิดหาได้สะดวก การออกแบบจึงควรให้สะดวกแก่การเปิดหาได้ง่าย มีลักษณะสบายตา  

1.11 สารบัญภาพ (Table of Illustrations) หนังสือบางเล่มที่ มีภาพเป็นส่วนส าคัญ
และมีภาพจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีสารบัญภาพ เพ่ือให้ผู้อ่านพลิกดูได้สะดวก 

1.12 เนื้อเรื่อง (Contents) เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาส าคัญของหนังสือ ส าหรับส่วนเนื้อ
เรื่องนี้อาจแบ่งออกเป็นภาค (Part) เป็นตอน (Section) เป็นบท (Chapter) หรือแบ่งเป็นข้อย่อย ๆ  
ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องค านึงถึงหลักการอ่านที่ง่าย เพ่ือผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้โดยสะดวก 

1.13 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาโดยตรง แต่เป็นการอธิบาย
เรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อเรื่อง หนังสือบางเล่มจ าเป็นต้องมีค าชี้แจงประกอบในเนื้อหาของเรื่อง เพ่ือ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องดีขึ้น ส่วนที่เป็นภาคผนวกนี้อาจจะเป็นระเบียบ กฎหมาย ค าอธิบายที่ ต้องใช้
รายละเอียดมากเกินกว่าจะท าเป็นเชิงอรรถของท้ายหน้าได้ 

1.14 บรรณานุกรม (Bibliographies) หนังสือวิชาการจะต้องแจ้งถึงที่มาของเนื้อหาที่
ได้มีการอ้างอิงมาจากผลงานของบุคคลอ่ืน โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อห นังสือ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ 
เพ่ือให้ผู้อ่านทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนั้นด้วย 

1.15 ดัชนี (Index) หมายถึง หน้าที่จัดเรียงหัวข้อส าคัญของเรื่องในหนังสือ ซ่ึงส าคัญ 
บุคคล สถานที่หรือหัวข้อรายละเอียดที่ส า คัญของเนื้อหาในหนังสือนั้น โดยจัดเรียงตามล าดับอักษร 
แล้วบอกเลขหน้าให้รู้ว่าเรื่องนั้น ๆ จะอ่านได้จากหน้าใดในหนังสือเล่มนั้น 

2. องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ (Element of Design)  
องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ หมายถึง สิ่งซ่ึงปรากฏแ ก่สายตารอบ ๆ ตัว

โดยผู้ออกแบบสามารถน ามาประสมประสานให้เกิดเป็นผลงานการออกแบบ ดังนั้น ผู้ออกแบบจึง
จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติและบทบาทขององค์ประกอบมูลฐานต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในข้อดีและข้อจ ากัดต่าง  ๆ เพ่ือจะได้น าข้อดีขององค์ประกอบมูลฐานมาใช้กับงาน
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ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดขององค์ประกอบมูลฐานเพ่ือมิให้
ท าลายหรือลดคุณค่าของงานออกแบบ องค์ประกอบมูลฐานที่ส าคัญ ได้แก่ (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2542 : 
136-147) 

2.1 จุด (Dot) 
จุดเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส า คัญส าหรับการออกแบบ เพราะจุดเป็นต้น

ก าเนิดของเส้น และน้ าหนักของภาพ ดังจะเห็นได้ว่า ในการพิมพ์ภาพโทนต่อเนื่อง (half tone) การ
เกิดน้ าหนักอ่อนแก่ในภาพเป็นการใช้จุด ในบริเวณที่เป็นน้ าหนักอ่อน เกิดจากจุดหรือเม็ดสกรีนที่เล็ก
และห่าง ส่วนในบริเวณที่มีน้ าหนักเข้มจะประกอบด้วยจุดที่ มีขนาดใหญ่และหนาแน่น 

จะเห็นได้ว่าจุดได้สร้างความงามในธรรมชาติให้เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ลายจุดบน
ผิวหนังของเสือดาว จุดบนปีกผีเสื้อ จุดบนใบไม้ จุดที่ เกิดจากก้อนกรวด เม็ดทราย เป็นต้น การที่
ผู้ออกแบบจะน าจุดมาใช้ในงานออกแบบสามารถใช้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1.1 การวางต าแหน่งของจุดในลักษณะซ้ า นิยมใช้ในการออกแบบแนวนอน 
2.1.2 การวางต าแหน่งของจุดในลักษณะเน้นช่องจังหวะ เป็นการจุดโดยการให้

พักเป็นระยะ 
2.1.3 การวางต าแหน่งของจุดเป็นกลุ่ม เป็นการท าให้จุดในงานออกแบบเกิด

เอกภาพ สามารถกระท าได้ในลักษณะต่อไปนี้ 
ก. การวางจุดหลายขนาดไว้ด้วยกัน ลักษณะที่เหมือนกันของจุดจะท าให้

เกิดเอกภาพ 
ข. การใช้จุดขนาดเดียวกัน แต่ใช้เส้นเชื่อมโยง เพ่ือท าให้จุดเกิดเอกภาพ 
ค. การวางจุดในกรอบภาพ โดยใช้จุดเป็นตัวเน้นและกรอบภาพเป็นตัว

สร้างเอกภาพ 
2.2 เส้น (Line) 

เส้นเกิดจากการเดินทางหรือต่อเนื่องของจุดในลักษณะทิศทางเดียว ไม่เปะปะ
กระจัดกระจาย 

เส้นในงานออกแบบประกอบด้วยเส้นหลักที่ส าคัญได้แก่ เส้นนอน เส้นต้ัง เส้น
เฉียง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก และเส้นคลื่น เส้นหลักเหล่านี้ผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติใน
การสร้างความรู้สึกต่อการรับรู้ของผู้ ดู และน าอิทธิพลของเส้นหลักเหล่านี้ม าใช้ให้เกิดผลดีในการ
ออกแบบ โดยเฉพาะการน ามาใช้เป็นเส้นแกน (Axis)  

2.2.1 เส้นนอน  (Horizontal Line) เป็ น เส้ นที่ แ สดงถึ งความรู้ สึกส งบนิ่ ง
กว้างขวาง ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นนอนมาใช้ในการแก้ปัญหาส าหรับการออกแบบ
เพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คนที่มีลักษณะผอมสูงถ้าใช้ลวดลายเสื้อผ้าที่เป็นเส้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

นอน จะช่วยให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกว่าอ้วนได้ ในการออกแบบที่ต้องการเน้นถึงความรู้สึกที่กว้างขวาง 
เช่น ทะเล จึงควรวางภาพตามแนวนอนมากว่าแนวต้ัง 

2.2.2 เส้นต้ัง (Vertical Line) เป็นเส้นที่แ สดงถึงความสง่า ความมีระเบียบ 
ความแข็งแรง ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นต้ังมาใช้ในการออกแบบ เพ่ือโน้มน้าวความรู้สึก
ของผู้ดูให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบอนุสาวรีย์ ซ่ึงต้องการแสดงถึงความมี
เกียรติยศ เป็นต้น 

2.2.3 เส้นเฉียง (Diagonal Line) เป็นเส้นที่แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว ความไม่
แน่นอน และเกิดทิศทาง ดังนั้น ผู้ออกแบบย่อมสามารถใช้อิทธิพลจากเส้นเฉียงในงานออกแบบเพ่ือให้
ผู้ดูเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบตัวอักษรซ่ึงต้องการแสดงถึงความรู้สึก
รวดเร็ว ควรใช้ตัวอักษรในแนวเฉียงมากกว่าในแนวต้ังฉาก 

2.2.4 เส้นโค้ง (Curve Line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล แสดง
ความอ่อนน้อมเศร้าโศก ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นโค้งมาใช้เป็นแกนหลักในการออกแบบ 
เพ่ือโน้มน้าวผู้ดูให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ ในลักษณะต่อไปนี้ 

ก. เส้นโค้งครึ่งวงกลม เป็นเส้นรอบรูปของคนที่ก าลังเศร้าโศกสิ้นหวังใน
ชีวิต หรือเป็นภาพดวงอาทิตย์ก าลังลับขอบฟ้า จึงชักน าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกเศร้าใจได้ 

ข. เส้นโค้ง 1/4 ครึ่งวงกลม มาจากเส้นรอบรูปของคนที่ก าลังโค้งค านับ
หรือโค้งตัวไหว้ จึงก่อให้เกิดความนอบน้อมถ่อมตนแก่ผู้ดู 

ค. เส้นโค้ง 1/6 ของวงกลม มาจากลักษณะของต้นหญ้ าที่ ก าลังลู่ลม 
ก่อให้เกิดความรู้สึกเริงร่า อ่อนหวานแก่ผู้ดู 

2.2.5 เส้นซิกแซก (Zigzag Line) เป็นเส้นซ่ึงแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวรุนแรง 
ไม่แน่นอน ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นซิกแซกมาใช้ในการออกแบบเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้สึกแก่ผู้ดูได้  

นอกจากนี้ การใช้เส้นซิกแซกยังสามารถสร้างความรู้สึกได้ว่าเป็นการแบ่ง
มิติหรือพ้ืนที่ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภาพได้ อย่างเช่น การใช้เส้นสินเทาในงานจิตรกรรมไทยจนเป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของงานศิลปกรรมไทย 

2.2.6 เส้นคลื่น (Wave Line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวช้า ๆ นิ่มนวล
และเป็นจังหวะแก่ผู้พบเห็น 

2.3 รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 
รูปร่างและรูปทรง เกิดจากเส้นที่ เดินทางครบวงจร ในการออกแบบ มักจะ

กล่าวถึงรูปร่างและรูปทรงควบคู่กันไป แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว รูปร่างจะมี 2 มิติ ได้แก่ ความกว้างกับ
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ความยาวในระนาบแบน เหมือนกับการฉายไฟไปที่วัตถุแล้วเกิดเป็นเงาตกทอดที่ฉาก ลักษณะของเงา
นั้นถือว่าเป็นรูปร่าง อาจกล่าวได้ว่า ตัววัตถุคือรูปทรง ส่วนเงาของวัตถุเป็นรูปร่าง 

ทั้งรูปร่างและรูปทรงซ่ึงเป็นองค์ประกอบมูลฐานในการออกแบบนั้นสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ 

2.3.1 รูปเรขาคณิต เป็นรูปที่ เกิดจากการสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเราขาคณิต
ได้แก่ รูปวงกลม วงรี สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น รูปในลักษณะนี้จะมีความแข็งกระด้าง 
ความมีระเบียบ จึงเหมาะส าหรับงานออกแบบ ซ่ึงต้องการความแข็งแรงมีระเบียบเคร่งครัด เช่น งาน
ที่เก่ียวกับการก่อสร้าง งานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2.3.2 รูปธรรมชาติ เป็นรูปที่ เกิดจากการน าลักษณะความงามในธรรมชาติมาใช้
ในการออกแบบ รูปทรงในธรรมชาติที่ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ ได้แก่ เปลวไฟ เปลือก
หอย ก้อนหิน คลื่น ใบไม้ เป็นต้น การน ารูปทรงในธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบกระท า ได้โดยการ
ถ่ายภาพ การเขียนภาพแบบเหมือนจริง เป็นต้น 

2.3.3 รูปอิสระ เป็นรูปที่ผู้ออกแบบใช้จินตนาการสร้างขึ้นด้วยมืออิสระ โดยไม่ใช้
เครื่องมือเข้าช่วย อาจะเกิดจากการดัดแปลงรูปทรงเรขาคณิต หรือเป็นการดัดแปลงจากรูปทรงใน
ธรรมชาติก็ได้ 

2.4 แสงและเงา (Light & Shade) 
แสงและเงาเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกต่อลักษณะ 3 มิติ ของรูปทรงได้

ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการออกแบบกราฟิก ซ่ึงกระท าบนวัสดุ 2 มิติ ผู้ออกแบบสามารถใช้แสงเงาเพ่ือเน้น
ความลึกหรือมิติที่สามได้ โดยธรรมชาติของแสงย่อมตกกระทบบนผิวของวัตถุไม่เท่ากัน ด้านที่ได้รับ
แสงจะมีความจ้า ส่วนด้านตรงกันข้ามจะมีน้ าหนักมืดลงตามล าดับ 

ในทางศิลปะ การให้แสงและเงาที่ถือว่ามีคุณค่าทางความงามมากที่สุดนั้น นิยม
ให้แสงเข้ากระทบวัตถุทางด้านข้างท ามุมเฉียง 45 องศา มากกว่าต าแหน่งอ่ืน 

2.5 ช่องว่าง (Space) 
ช่องว่าง หมายถึง การก าหนดช่องว่างในตัววัตถุหรือตัวรูป (Positive Space) 

และช่อ งว่างรอบ ตัววัตถุหรือ พ้ืน  (Negative Space) กา รออกแบบในสมัยก่อน มักไม่ค านึงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและพ้ืนเท่าใดนัก โดยที่ผู้ออกแบบจะมุ่งให้ความส าคัญแก่ตัวรูปเป็นส่วน
ใหญ่ แต่โดยที่งานออกแบบเป็ นภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งหมด ผู้ออกแบบที่ดีจึงควรพิจารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างรูปและพ้ืนให้มีความเหมาะสมทัดเทียมกัน  

หลักในการสร้างความส าคัญระหว่างรูปและพ้ืนให้มีความทัดเทียมกันและมี
ความสัมพันธ์กัน สามารถกระท าได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้พ้ืนที่ของรูปและพ้ืนมีปริมาณใกล้เคียงกัน 
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2. หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวรูปลอยอยู่กลางพ้ืน แต่ควรให้ตัวรูปตกชิดขอบภาพ เพ่ือมิให้
บริเวณพ้ืนที่ล้อมรอบตัวรูป 

2.6 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) 
ลักษณะพ้ืนผิว หมายถึง ความรู้สึกในการจ าแนกความเรียบหรือความขรุขระของ

ผิววัตถุจากการสัมผัสทางสายตา ลักษณะพ้ืนผิวท่ีมีความแตกต่างกันย่อมเร้าให้ผู้ ดูเกิดความสนใจ 
ความแปลกตา ไม่น่าเบื่อหน่าย ตัวอย่างเช่น ผนังอาคารที่มีลักษณะเรียบย่อมไม่สร้างความน่าสนใจ
แก่ผู้ดู แต่สถาปนิกออกแบบโดยใช้พ้ืนผิวท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การใช้หินล้าง หินขัด การประดับ
หินกาบบนผนัง การใช้ผิวคอนกรีตเปลือย ย่อมสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ดูได้ดีกว่าการใช้ลักษณะ
พ้ืนผิวในงานกราฟิก สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.6.1 การใช้ลวดลายขูดขีดที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ของภาพ จะช่วยให้ผู้ดูเกิด
ความรู้สึกที่แตกต่างกันของพ้ืนผิวได้ 

2.6.2 การใช้วัสดุ 3 มิติ เช่น ตัวอักษร สิ่งของ หรือวัสดุที่ มีผิวหยาบ ติดลงบน
ภาพต้นฉบับแล้วน าไปถ่ายภาพ            

3. หลักการออกแบบ 
จะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมรู้จักองค์ประกอบมูลฐาน ซ่ึงได้แก่ เส้น สี แสงเงา 

รูปร่าง รูปทรง และลักษณะพ้ืนผิวเป็นอย่างดี แต่จะมีบางคนเท่านั้นที่สามารถจัดองค์ประกอบให้เกิด
ความงดงามลงตัวได้ ผู้ออกแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงหลักการ โดยการน าองค์ประกอบมูลฐานมา
รวมอยู่ ด้วยกันอย่างมีระบบประดุจการที่กวีน าค าต่าง ๆ อันเสมือนเป็นองค์ประกอบมูลฐานมาร้อย
กรองโดยมีฉันทลักษณ์เป็นเครื่องก าหนด ซ่ึงเปรียบได้กับหลักในการออกแบบนั่นเอง หลักการ
ออกแบบทางทัศนศิลป์มีดังนี้ (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2542 : 147-155) 

3.1 การสร้างจุดแห่งความสนใจ (Emphasis) 
การสร้างจุดแห่งความสนใจ (Center of Interest) ให้เกิดขึ้น ในงานออกแบบ 

โดยการก าหนดบริเวณใดบริเวณหนึ่งในภาพที่เหมาะสม ให้มีลักษณะพิเศษกว่าบริเวณอ่ืนเพ่ือใช้เป็น
เครื่องดึงดูดความสนใจแก่ผู้ดู งานออกแบบที่ขาดการเน้นจะไม่สามารถหยุดผู้ดูให้มีความสนใจต่องาน
ออกแบบได้ ตัวอย่างเช่น ในคืนเดือนมืดซ่ึงมีแต่ดวงดาวกระจายเต็มท้องฟ้าย่อมไม่มีเสน่ห์ที่ชวนให้ผู้ ดู
สนใจเหมือนกับท้องฟ้าในคืนเดือนหงาย ซ่ึงมีดวงจันทร์เป็นจุดแห่งความสนใจ โดยมีหมู่ดาวและก้อน
เมฆเป็นองค์ประกอบรอง การเน้นจุดแห่งความสนใจสามารถกระท าได้หลายลักษณะดังนี้ 

3.1.1 การเน้นที่ขนาดของจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบสามารถสร้างจุดแห่ง
ความสนใจให้มีขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษกว่าองค์ประกอบบริเวณอ่ืน ๆ 

3.1.2 การเน้นรูปร่างของจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบควรสร้างรูปร่างของจุด
แห่งความสนใจให้มีลักษณะที่แปลกกว่าบริเวณอ่ืน 
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3.1.3 การเน้นที่สีของจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบสามารถใช้สีใน ลักษณะ
ตรงกันข้ามในบริเวณที่เป็นจุดแห่งความสนใจ ตัวอย่างเช่น ภาพส่วนใหญ่ใช้สีวรรณะเย็นประมาณ 
80% ของพ้ืนที่ แต่ตรงบริเวณที่ต้องการใช้เป็นจุดแห่งความสนใจอาจใช้สีวรรณะร้อน ประมาณ 20% 
ของพ้ืนที่ ซ่ึงจะท าให้บริเวณดังกล่าวเกิดความน่าสนใจได้ 

3.1.4 การเน้นโดยน้ าหนักบริเวณจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบสามารถใช้
น้ าหนักของภาพส าหรับการเน้นจุดแห่งความสนใจได้ ตัวอย่างเช่น บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก
อ่อน ควรเน้นจุดแห่งความสนใจโดยใช้น้ าหนักเข้ม 

3.1.5 การเน้นโดยใช้เส้นชักน าสายตา เส้นชักน าสายตา ได้แก่ เส้นตามหลัก
ทัศนียภาพ (Perspective) เช่น ทางเดิน แนวเสาไฟฟ้า แนวต้นไม้ ลูกศร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วย
เน้นให้ผู้ดูเกิดความสนใจบริเวณปลายเส้นชักน าสายตาได้ 

3.2 ความสมดุล (Balance) 
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุล หมายถึง การก าหนดและจัดวาง

องค์ประกอบมูลฐานให้มีน้ าหนักและขนาดในสัดส่วนที่เท่า ๆ กันทั้งสองข้าง งานออกแบบที่ขาดความ
สมดุลจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ม่ันคงแก่ผู้พบเห็น ภาพที่วางองค์ประกอบหนักไปทางซีกใดซีกหนึ่ง ผู้
ดูจะเกิดความรู้สึกว่าภาพนั้นเอียงได้ 

การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในงานออกแบบ สามารถกระท าได้ 2 แบบ ได้แก่ 
3.2.1 สมดุลแบบมาตรฐาน  (Symmetrical or Formal Balance) หมายถึ ง 

การจัดวางภาพโดยวางองค์ประกอบให้ซีก ซ้ายและซีกขวามีลักษณะเหมือน กันทุ กประกา ร 
ตัวอย่างเช่น ลักษณะใบหน้าคน ลักษณะลายผีเสื้อ ลักษณะสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงเม่ือบางงาน
ดังกล่าวออกเป็น 2 ซีกจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันอย่างแท้จริง สมดุลในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกที่
เคร่งครัดเป็นระเบียบ มีความน่าเคารพศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ความสมดุลแบบสมมาตร บางครั้งก็
เรียกว่า “สมดุลแท้” 

3.2.2 สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical or Informal Balance) เป็นการ
จัดองค์ประกอบ เพ่ือให้ผู้ ดูเกิดความรู้สึกว่าองค์ประกอบในซีกซ้ายและขวามีปริมาณที่เท่า  ๆ กัน 
แม้ว่าลักษณะที่แท้จริงจะไม่เหมือนกันก็ตาม สมดุลในลักษณะนี้จะให้ ความรู้สึกที่ เป็นอิสระไม่
เคร่งครัด และถ้าวางองค์ประกอบในทิศทางที่แย้งกันจะท าให้เกิดการเคลื่อนไหวในภาพ ความสมดุล
แบบแสมมาตร บางครั้งเรียก “สมดุลในความรู้สึก” ซ่ึงแตกต่างจากความสมดุลแท้ เป็นความสมดุลที่
เกิดจากความรู้สึกในการรับรู้จากภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ 

3.2.3 สมดุลรัศมี (Radical) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้มีการกระจายหรือ
การรวมตัวที่ จุดศูนย์กลาง นิยมใช้ในการออกแบบลวดลายต่าง  ๆ เช่น ลายดาวเพดานและ
เครื่องหมายการค้า             
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3.3 ความมีเอกภาพ (Unity) 
การจัดวางองค์ประกอบให้มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่แตกแยก 

กระจัดกระจาย งานออกแบบที่ขาดเอกภาพจะท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกแตกแยกและไม่น่าสนใจ การ
สร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นกับงานออกแบบ สามารถที่จะกระท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

3.3.1 การน ารูปร่าง รูปทรง มาวางซ้อนทับเก่ียวเนื่องกัน การซ้อนทับกันย่อม
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในภาพได้ 

3.3.2 การใช้รูปร่าง รูปทรง ที่มีความกลมกลืนกัน ท าให้เกิดเอกภาพ เช่น การใช้
รูปอิสระทั้งหมด หรือรูปเรขาคณิตทั้งหมด โดยไม่ปะปนกันในแต่ละภาพ 

3.3.3 การใช้พ้ืนรองรับภาพในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าตัวภาพจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน แต่ถ้า ต้องการออกแบบให้เกิดเอกภาพอาจใช้พ้ืนรองรับภาพที่เหมือนกันจะท าให้เกิด
เอกภาพได้ 

3.3.4 การใช้เส้นชักน าสายตาสู่จุดเดียวกัน ลักษณะของเส้นชักน าสายตารวมที่สู่
จุดเดียวกัน ย่อมท าให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเกิดเอกภาพได้ 

3.3.5 การใช้เส้นโยงเพ่ือท าให้เกิดเอกภาพ องค์ประกอบซ่ึงวางอยู่โดยกระจัด
กระจาย ผู้ออกแบบสามารถท าให้เกิดการรวมตัวได้โดยการใช้เส้นโยงเพ่ือให้เป็นอันหนึ่งอันเดีย วกัน 

3.3.6 การใช้สีวรรณะเดียวกัน เพ่ือท าให้เกิดเอกภาพ แม้ว่างานออกแบบจะมี
การใช้รูปร่างที่ไม่กลมกลืนกัน แต่ถ้าผู้ออกแบบใช้โครงสีที่เป็นวรรณะเดียวกันในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ภาพก็จะช่วยให้งานออกแบบนั้นเกิดเอกภาพได้ 

3.4 จังหวะ (Rhythm) 
ลักษณะของจังหวะในการจัดภาพ ได้แก่ การวางองค์ประกอบมูลฐานให้มีระยะ

ต าแหน่งขององค์ประกอบเป็นช่วง ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่องและความมีทิศทาง
แก่ผู้ดู จังหวะในงานออกแบบแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

3.4.1 จังหวะชนิดซ้ า เป็นการก าหนดให้องค์ประกอบที่เหมือน ๆ กัน มีช่วงระยะ
เท่า ๆ กัน โดยให้ความรู้สึกต่อเนื่อง นิยมใช้กับการออกแบบลวดลายที่มีลักษณะซ้ า เช่น การ
ออกแบบลวดลายผ้า ลวดลายกระดาษปิดผนัง เป็นต้น 

3.4.2 จังหวะชนิดช่วงระยะที่เป็นแบบแผนคงที่ เป็นการวางจังหวะให้มีจังหวะ
ลดหลั่นเป็นช่วงระยะอย่างคงที่ โดยจะให้ความรู้สึกสม่ าเสมอแก่ผู้ดู 

3.4.3 จังหวะชนิดช่วงระยะไม่คงที่ เป็นการวางองค์ประกอบให้จังหวะที่อิสระไม่
คงที่ โดยจะให้ความรู้สึกที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระแก่ผู้ ดู 
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3.5 ความเรียบง่าย (Simplicity) 
การวางองค์ประกอบในการจัดภาพ ควรเน้นที่ความเรียบง่ายไม่รกรุงรัง พบว่า

ความแตกต่างของงานออกแบบในสมัยโบราณกับงานออกแบบสมัยใหม่ ได้แก่ การใช้ความเรียบง่าย
ในการออกแบบ โดยที่ในสมัยก่อนมนุษย์มีระยะเวลาในการพิจารณางานออกแบบมากกว่ามนุษย์ใน
ปัจจุบัน ท าให้ผู้ออกแบบสมัยใหม่จ าเป็นจะต้องตัดทอนรายละเอียดของงานออกแบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การรับรู้ของผู้ดูและเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

4. การจัดท าเลย์เอาท์ 
เลย์เอาท์มีหลายรูปแบบ ต้ังแต่เป็นการร่างแบบเพ่ือถ่ายทอดความคิดอย่างคร่าว ๆ 

ไปจนถึงขั้นที่เป็นแบบร่างที่ค่อนข้างมีรายละเอียดคล้ายสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จจริง ซ่ึงเลย์เอา ท์ในแต่ละ
รูปแบบนี้จัดท าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยมีล า ดับขั้นต้ังแต่การจัดท า 
เลย์เอาท์ย่อขนาด หรือ ร่างหยาบย่อขนาด (Thumbnail) ตามมาด้วย เลย์เอาท์หยาบ หรือ ร่างหยาบ 
(Rough) ซ่ึงมีรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น และสุดท้ายคือ เลย์เอา ท์สมบูรณ์ (Comprehensive) ซ่ึงมี
รายละเอียดเกือบคล้ายผลงานที่สมบูรณ์  ในบางครั้งก็อาจจะมีการท า ดัมมี (Dummy) ส าหรับ
สิ่งพิมพ์ที่ เป็นรูปเล่มด้วย อย่างไรก็ตาม ล าดับขั้นตอนในการจัดท าเลย์เอาท์นี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวว่า
จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนในทุกกรณี ความจ าเป็นในการจัดท าเลย์เอา ท์ว่าจะต้องท าใน
รูปแบบของขั้นตอนใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่ กับผู้ที่ท างานร่วมกัน ได้แก่ นักออกแบบและบรรณาธิการ 
ผู้บริหารหรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ว่าจะต้องการเลย์เอาท์ที่สมบูรณ์เพียงใด ทุกฝ่ายจึงจะเข้าใจได้ถึง
รูปร่างหน้าตาของสิ่งพิมพ์นั้นว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเม่ือสมบูรณ์ ส าหรับรายละเอียดของเลย์เอาท์ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้ (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 50-52) 

4.1 เลย์เอาท์ย่อขนาด หรือ ร่างหยาบย่อขนาด เป็นรูปแบบหรือขั้นตอนแรกของการ
จัดท าเลย์เอาท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดองค์ประกอบเพ่ือให้ได้ทางเลือก
มากที่สุด โดยเลย์เอา ท์ขนาดเล็กนี้จะมีลักษณะเป็นการร่างด้วยดินสอหรือปากกาอย่างคร่าว ๆ ใน
ขนาดประมาณ 1 : 8 หรือ 1 : 4 ของขนาดสิ่งพิมพ์จริง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาความหลากหลาย
ในการปรับเปลี่ยนขนาดและต าแหน่งขององค์ประกอบ รวมทั้งใช้ในการพิจารณาด้วยว่าควรจะน า
องค์ประกอบนั้นมาใช้หรือไม่ 

4.2 เลย์เอาท์หยาบ หรือ ร่างหยาบ เป็นพัฒนาการขั้นต่อไปของการจัดท าเลย์เอา ท์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปขนาด ต าแหน่งและสัดส่วนขององค์ประกอบต่าง  ๆ ในเลย์เอาท์ว่ามี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันและต่อพ้ืนที่หน้ากระดาษอย่างไรโดยเลย์เอา ท์หยาบนี้จะมีลักษณะ
เป็นการร่างด้วยดินสอหรือปากกา  และอาจจะมีการลงสีหรือเอาภาพมาตัดปะลงไปบนเลย์เอา ท์อย่าง
หยาบ ๆ ในขนาดประมาณครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับขนาดของสิ่งพิมพ์จริง เลย์เอาท์หยาบนี้มีประโยชน์ใน
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การน าเสนอความคิดให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกันได้ให้ความเห็น และในบางกรณีอาจรวมไปถึง
ผู้บริหารหรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ด้วย 

4.3 เลย์เอาท์สมบูรณ์  เป็นพัฒนาการขั้น สุดท้ายของการจัดท าเลย์เอา ท์ โดย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขนาด ต าแหน่งและสัดส่วนที่แน่นอนขององค์ประกอบต่าง ๆ ในเลย์เอาท์ 
โดยเลย์เอาท์สมบูรณ์นี้จะมีลักษณะเป็นการวาดหรือเป็นการพิมพ์แบบจากคอมพิวเตอร์ที่ มีลักษณะ
ใกล้เคียงสิ่งพิมพ์จริงมากที่สุด ส่วนประกอบที่เป็นข้อความขนาดใหญ่ควรจะเป็นข้อความจริงที่พิมพ์
ด้วยแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่จะใช้จริง มักจะจัดท าในขนาดเท่ากับขนาดของสิ่งพิมพ์จริงเพ่ือ
ประโยชน์ในการน าเสนอความคิดให้ผู้ บริหารหรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ที่ไม่คุ้นเคยกับการดูเลย์เอา ท์
หยาบสามารถดูได้เข้าใจ 

4.4 ดัมมี เป็นแบบจ าลองที่เกือบเหมือนจริงของสิ่งพิมพ์ซ่ึงมีหลาย  ๆ หน้า เช่น 
หนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ การท าดัมมีนี้อาจจะท าในขนาดที่เท่ากับสิ่งพิมพ์นั้น  ๆ หรือใน
ขนาดที่เล็กกว่าของจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งพิมพ์ เช่น ดัมมีของหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คอาจจะท า
เท่าขนาดของหนังสือ แต่ดัมมีของหนังสือภาพขนาดใหญ่ อาจจะท าเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่เท่าหรือเล็ก
กว่านั้นก็ได้ การจัดท าดัมมีนี้จะช่วยในการด าเนินการได้ในหลาย  ๆ ส่วน กล่าวคือ จะช่วยให้ได้ทราบ
ถึงเนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ เช่า ส่วนที่เป็นเนื้อที่โฆษณา และส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็น
ภาพรวมของสิ่งพิมพ์นั้นว่าเม่ือน าหน้าต่าง ๆ มาเรียงกันตามล าดับแล้ว มีความต่อเนื่องดังที่ได้ต้ังใจไว้
หรือไม่ การท าดัมมียังช่วยป้องกันการผิดพลาดต่าง ๆ ในขั้นการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียง
หน้า 

5. ระบบกริด 
ในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้น นักออกแบบจะสื่อสารแนวความคิดโดยการน าองค์ประ- 

กอบต่าง ๆ ทั้งในส่วนขององค์ประกอบที่เป็นภาพ ส่วนที่เป็นตัวอักษร และส่วนที่เป็นองค์ประกอบ
ทางการออกแบบอ่ืน ๆ มาจัดวางอยู่รวมกันในพ้ืนที่หน้ากระดาษโดยอาศัยหลักการทางการออกแบบ
เพ่ือให้ได้เป็นผลลัพธ์ท่ีสวยงาม 

หากสิ่งพิมพ์ที่ท าการออกแบบเป็นสิ่งพิมพ์ที่ มีหลายหน้า เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
หรือนิตยสาร นักออกแบบยังต้องมีภาระเพ่ิมเติมขึ้นจากการจัดวางองค์ประกอบในหน้ากระดาษแต่ละ
หน้าให้สวยงาม คือ ต้องพยายามในการควบคุมให้ภาพรวมของทุก ๆ หน้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือ
กลมกลืนกัน เพ่ือให้สิ่งพิมพ์ทั้งเล่มดูมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 
139) 
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5.1 ส่วนประกอบในระบบกริด  
ในการน าร ะบบกริดมาใช้ ในการออกแบบนั้ น จ ะต้องท าความรู้จั กกับ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบกริดเสียก่อน โดยส่วนประกอบที่ส าคัญ มีดังนี้  (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 
2550 : 141-143) 

5.1.1 ยูนิตกริด (Grid unit) คือ ส่วนประกอบที่เป็นพ้ืนที่ย่อยที่เกิดขึ้นจากเส้น
ในแนวต้ังและแนวนอนที่ตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม พ้ืนที่ย่อยเหล่านี้จะใช้ในการวางองค์ประกอบต่าง ๆ 
โดยในพ้ืนที่หน้ากระดาษหนึ่ง  ๆ นั้นจะมียูนิตกริดจ านวนเท่าใดก็ได้และแต่ละยูนิตกริดจะมีขนาด
เท่ากันหมดหรือแตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

5.1.2 อัลลีย์ (Alley) คือ ส่วนประกอบที่เป็นที่เว้นว่างระหว่างยูนิตกริดแต่ละ   
ยูนิตที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ในการออกแบบกริดส่วนใหญ่นิยมมีอัลลีย์  เพราะจะช่วยให้เกิดการอ่านได้
ง่ายเม่ือวางตัวอักษรลงไปในยูนิตที่อยู่ ติดกัน คือ จะเกิดเป็นช่องว่างค่ันอยู่ระหว่างแต่ละคอลัมน์ 
อย่า งไรก็ตาม ในสิ่ งพิมพ์บางอย่า งอาจ จะไม่ มีส่ วนประกอบนี้ ก็ ได้  โดยที่เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ มี
ภาพประกอบมาก ๆ หรือภาพประกอบขนาดใหญ่โดยไม่มีส่วนที่เป็นข้อความนัก 

5.1.3 ขอบว่าง หรือมาร์จิน (Margin) คือส่วนประกอบที่เป็นที่ เว้นว่างโดยรอบ
กลุ่มยูนิตกริดทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วจะนิยมออกแบบยูนิตกริดให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม คลอบคลุมพ้ืนที่
เกือบทั้งหน้ากระดาษ โดยเว้นของทั้ง 4 ด้านไว้เนื่องจากหากมีการวางองค์ประกอบลงไปในบริเวณ
ของเหล่านี้ก็อาจจะขาดหายไปในตอนที่ท าการเขียนขอบกระดาษได้ (ยกเว้นการใช้ภาพตัดตก) ซ่ึงจะ
เป็นผลเสียต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์ประกอบนั้นเป็นตัวอักษรข้อความ ดังนั้นจึงนิยม
ที่จะเว้นที่ว่างไว้รอบ ๆ ของทั้ง 4 ด้านของกลุ่มยูนิตกริด 

5.1.4 กัตเตอร์ (Gutter) คือมาร์จินในส่วนที่เป็นที่เว้นว่างระหว่างหน้าซ้ายและ
หน้าขวาของสิ่งพิมพ์ ซ่ึงเหตุผลในการเว้นนั้น ก็เป็นเช่นเดียวกันกับการเว้นมาร์จิน เพราะหากไม่มีการ
เว้นแล้วจะท าให้เกิดปัญหาในการอ่านเม่ือน าเอาหน้าทั้งหมดของสิ่งพิมพ์นั้นมาเย็บเล่มเข้าด้วยกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหนังสือที่มีความหนา การเว้นที่เว้นว่างในส่วนนี้ไว้จะช่วยให้นักออกแบบไม่
ลืมว่าไม่ควรวางองค์ประกอบที่ส าคัญไว้ในบริเวณนี้ 

5.2 ประเภทระบบกริด 
ระบบกริดที่ เป็นที่นิยมใช้กันในการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แบ่ง

ออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 145)  
5.2.1 เมนูสคริปต์ กริด (Manuscript Grid) เป็นระบบกริดที่ มีโครงสร้าง

เรียบง่ายและซับซ้อนน้อยที่สุดกว่าระบบกริดประเภทอ่ืน ๆ การพิมพ์หนังสือในสมัยโบราณจะใช้
ระบบกริดในลักษณะนี้ เป็นส่วนใหญ่ รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยม 1 ยูนิต 
โดยมีขนาดใหญ่เกือบเต็มหน้า และมีมาร์จินล้อมรอบ 
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กริดประเภทนี้ เหมาะส าหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ มีเนื้อหาข้อความจ านวน
มากและมีขนาดยาวต่อเนื่องกัน และไม่มีภาพประกอบหลากหลายมากนัก เช่น หนังสือ 

5.2.2 คอลัมน์ กริด (Column Grid) เป็นระบบกริดที่มีโครงสร้างซับซ้อน
มากกว่าเมนูสคริปต์ กริด รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยมมากกว่า 1 ยูนิต โดย
แบ่งพ้ืนที่ ด้วยเส้นทางต้ังออกเป็นคอลัมน์คือ มีขนาดความสูงเกือบเต็มหน้า ขนาดความกว้างของแต่
ละคอลัมน์จะเท่ากันหรือไม่เท่าก็ได้ มักมีอัลลีย์เป็นช่องเว้นว่างระหว่างคอลัมน์ และมีมาร์จินล้อมรอบ 

กริดประเภทนี้ เหมาะส าหรับการพิมพ์เนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่องกันยาวมาก
นัก และมีการจัดวางภาพอยู่ด้วย เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร  

5.2.3 โมดูลาร์ กริด (Modular Grid) เป็นระบบกริดที่ มีโครงสร้างซับซ้อน
มากกว่าสองประเภทแรก รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่ เหลี่ยมหลายยูนิต โดยแบ่ง
ด้วยเส้นทั้งทางต้ังและทางนอน มักมีอัลลีย์เป็นช่องเว้นว่างระหว่างยูนิต และมีมาร์จินล้อมรอบ 

กริดประเภทนี้ เหมาะส าหรับการพิมพ์ข้อความและมีการจัดวางภาพ
อยู่ด้วยและเหมาะกับการใช้ในสิ่งพิมพ์ที่มีการออกเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 

5.2.4 ไฮราชิเคิล กริด (Hierarchical Grid) เป็นระบบกริดที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนและแปลกเป็นพิเศษ ซ่ึงได้รับการออกแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นเฉพาะ
กรณี รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยมมากกว่า 1 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีขนาด
เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ จะมีอัลลีย์เป็นช่องเว้นว่างระหว่างยูนิตหรือวางซ้อนทับกันก็ได้ และจะมี
หรือไม่มีมาร์จินล้อมรอบก็ได้ 

กริดประเภทนี้ เหมาะส าหรับการพิมพ์ข้อความและภาพอยู่ ด้วย เช่น 
หนังสือที่มีภาพประกอบจ านวนมาก แคตตาล็อก หรือโปสเตอร์ 
                  
ตอนท่ี 4     หลักการถ่ายภาพ 

1. ความหมายของการถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพมาจากภาษาอังกฤษว่า “Photography” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก  

2 ค า คือ “Phos” และ “Graphein” 
ค าว่า “Phos” หมายถึง แสงสว่าง และ “Graphein” หมายถึงการเขียน เม่ือรวมค า

ทั้งสองค าแล้วจึงมีความหมายว่า การเขียนด้วยแสงสว่าง 
การถ่ายภาพเป็นเรื่องที่ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการผลิตภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบ

พ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ วัสดุไวแสง และแสงสว่าง ฉะนั้นในการผลิตถ่ายภาพ 
จะต้องมีความรู้และทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ประกอบ ฟิล์ม กระดาษอัดภาพ น้ ายา
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ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ หลักการในการถ่ายภาพ รวมทั้งความรู้
ด้านศิลปะ แสง สี การจัดองค์ประกอบของภาพ เป็นต้น (สมาน เฉตระการ 2554 : 14) 

2. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย (Composition)  
การสร้างภาพถ่ายให้สวยงามและมีคุณค่านั้น นอกจากการให้ภาพถ่ายได้รับแสงพอดี 

สีสันสวยงาม มีความคมชัดแล้ว มีเรื่องราวในการสื่อความหมาย การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ 
การเลือกมุมถ่ายที่เหมาะสม ตลอดจนในภาพมีเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถดึงดูด โน้มน้าวจิตใจ ของผู้ ดู
ให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามนั้นถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง 

การสร้างภาพถ่ายมีความเหมือนกันกับการวาดภาพของจิตรกร ซ่ึงเริ่มจากกระดาษที่
ว่างเปล่า สร้างสรรค์แนวความคิด จัดหาเรื่องราว วางต าแหน่งขององค์ประกอบภาพต่าง  ๆ ให้
เหมาะสม ให้เกิดภาพที่สวยงาม นักถ่ายภาพที่ดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือต้องเป็นผู้ที่ มีแนวความคิด
สร้างสรรค์ สามารถค้นหา และมองให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจในธรรมชาติแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ประกอบกัน ให้มีบรรยากาศเกิดความรู้สึกประทับใจให้ได้ (สมาน เฉตระการ 2554 
: 71-75) 

การประกอบภาพโดยทั่ว ๆ ไป ควรค านึงถึงหลักการทางศิลปะดังต่อไปนี้ 
2.1 องค์ประกอบของภาพ 

ในการสร้างภาพถ่ายขึ้นมาแต่ละภาพ ที่จะให้ทั้งเรื่องราว ความรู้สึก ความ
สวยงาม มีคุณค่านั้น ย่อมต้องมีสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพ นั่นคือองค์ประกอบ องค์ประกอบของ
ภาพในแต่ละภาพจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบ เช่น 

2.1.1 รูปทรง (Form) 
ภาพที่ให้รูปทรงจะมีมิติคือ กว้าง ยาว ลึ ก ได้แก่ ทรงสีเหลี่ยม ทรง

สามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ฯลฯ เช่น ภาพถ่ายอาคาร ตึก วัด ผลไม้ วัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องประกอบด้วยรูปทรงที่เด่นชัด โดยจัดทิศทางของแสง เลือกมุมในการ
ถ่ายภาพให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงามมีแสงเงา มีมิติ 

2.1.2 รูปร่าง (Shape) 
ได้แก่ภาพที่เน้นเฉพาะรูปร่างขององค์ประกอบ ไม่แสดงในรายละเอียด 

เช่นภาพถ่ายย้อนแสงให้มองเห็นรูปร่างลักษณะของวัตถุเป็นภาพเงาด า (Silhouette) เช่น แนวไม้ ต้น
ตาล เกวียน คน ลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น 

2.1.3 น้ าหนักสี (Tone)  
วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีในธรรมชาติ จะมีน้ าหนักสี มีค่าของความสว่าง และ

ความเข็มไม่เหมือนกัน และถ้าวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้นได้รับแสงเงาที่ ต่างกัน น้ าหนักสีของวัตถุ
สิ่งของเหล่านั้นจะมีค่าความสว่างความเข้มที่แตกต่างกันไปอีกด้วย 
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                              น้ าหนักของสีที่แตกต่างกันจะให้ความลึกของภาพท าให้ภาพมีมิติ เช่น ภาพ
ภูเขาที่สลับซับซ้อน วัตถุที่อยู่ใกล้จะมีสีเข้ม ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลออกไป สีจะอ่อนจางลงไปตามล าดับ 

ลักษณะของน้ าหนักสีของภาพที่มีความสว่างขาวเป็นส่วนใหญ่ เรียกภาพ
นั้นว่าภาพไฮคีย์ (High Key) ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล ส่วนภาพที่มีบริเวณส่วนใหญ่เข้ม มีเงา
และมืด เรียกว่าภาพ โลว์คีย์ (Low Key) ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง ก าย า บึกบึน และลึกลับ 

2.1.4 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) 
ลักษณะของพ้ืนผิวเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของการสร้างภาพ ลักษณะ

พ้ืนผิวของวัตถุมีอยู่มากมายหลายชนิด ให้ความงดงาม และความรู้สึกเร้าอารมณ์ที่แตกต่างกัน เช่น 
ผิวของแก้วหรือกระจกที่มันเรียบ ผิวของพ้ืนทราย ผิวของหินที่ขรุขระ ผิ วของลายไม้ ผิวของเหล็กที่
ถูกสนิมกัดกร่อน ผิวของริ้วรอยเหี่ยวย่นของใบหน้าคนชรา ฯลฯ การรู้จักเลือกลักษณะพ้ืนผิวประกอบ
ภาพให้เหมาะสม เลือกทิศทางของแสง สี เรื่องราวและมุมมองที่ถูกต้อจะท าให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจขึ้น 

2.1.5 รูปแบบ (Pattern) 
ได้แก่การจัดองค์ประกอบของภาพที่มีลักษณะซ้ า  ๆ กันของวัตถุ อาจ

แสดงในลักษณะของขนาด เส้น รูปร่าง ลักษณะพ้ืนผิว ฯลฯ จะช่วยให้ภาพมีความงดงามและแปลก
ตายิ่งขึ้น 

2.1.6 เส้น (Line) 
เส้นเป็น ส่วนประกอบที่ส า คัญอย่างหนึ่งในการจัดองค์ประกอบของ

ภาพถ่าย สามารถบอกลักษณะโครงสร้างของภาพ เป็นตัวน าสายตาไปสู่ จุดเด่น หรือจุดสนใจ สามารถ
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพและการเคลื่อนไหว ลักษณะของเส้น
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น เส้นตรงหรือเส้นแนวต้ังแสดงถึงความสง่าและ
ภาคภูมิ เส้นขวางหรือเส้นแนวนอนแสดงถึงความรู้สึกสงบนิ่ง เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก
ถึงความเคลื่อนไหว เส้นโค้งและเส้นคดเค้ียวให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นิ่มนวล 

2.2 การสร้างความสมดุลของภาพ (Balance) 
การจัดวางต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์ประกอบในภาพถ่ายต้องให้เกิดความสมดุล 

ซ่ึงมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
2.2.1 ความสมดุลที่สองข้างเท่ากัน (Formal or Symmetry Balance)  

ได้แก่ การจัดประกอบภาพให้องค์ประกอบที่มีขนาด รูปทรง และน้ าหนัก
สีทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาเท่ากัน ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 

2.2.2 ความสมดุลที่สองข้างไม่เท่ากัน (Informal or Asymmetry Balance) 
                              ภาพประเภทนี้จะมีองค์ประกอบของภาพ เช่น ขนาด รูปทรง และน้ าหนักสี 
ทั้งสองข้างซ้ายขวาไม่เหมือนกัน แต่เม่ือประกอบเป็นภาพถ่ายแล้ว จะให้ความรู้สึกเกิดความสมดุล  
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2.3 การใช้กรอบเพ่ือเน้นภาพให้เด่นชัด (Frame) 
การประกอบภาพโดยการเพ่ิมกรอบให้เป็นฉากหน้าของภาพ จะช่วยสร้างความ

เด่น สะดุดตา ท าให้ภาพภายในกรอบ มีความเด่นน่าสนใจขึ้น เช่น ช่องประตู หน้าต่าง รั้ว ก่ิงไม้ ฯลฯ 
และควรให้กรอบภาพเหล่านี้มีน้ าหนัก ความเข้มของภาพให้มากกว่าภาพเรื่องราวท่ีอยู่ภายใน 

2.4 ฉากหน้าและฉากหลังของภาพ (Foreground and Background) 
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ การจัดให้มีฉากหน้า และฉากหลังให้พอเหมาะจะช่วย

สร้างให้เกิดความงดงามในภาพถ่ายได้มาก แต่ถ้าไม่รู้จักเลือกทั้งฉากหน้าและฉากหลังให้เหมาะสม 
อาจท าให้ความงดงามของภาพเสียไปได้เหมือนกัน เช่น การถ่ายภาพหญิงสาว มีฉากหลังเป็นต้นไม้ 
เสาไฟ ป่าละเมาะ ถ้าเลือกมุมถ่ายไม่ดีแล้วศีรษะของแบบอาจไม่ก่ิงไม้ หรือเสาไฟ โผล่ขึ้นมาข้างหลังก็
ได้ ท าให้ภาพที่ได้ขาดความเหมาะสมไปอย่างน่าเสียดาย หากเลี่ยงมุมถ่ายไม่ได้ควรใช้การเปลี่ยน
เลนส์ถ่ายภาพให้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ หรือปรับช่องรับแสงให้กว้างขึ้นเพ่ือให้ภาพมีความชัดเฉพาะตัว
แบบ ส่วนฉากหลังให้มีลักษณะละลายหรือเบลอ 

การเพ่ิมองค์ประกอบของภาพบางอย่างไว้ท่ีฉากหน้าของภาพ เช่น โขดหิน ก่ิงไม้ 
ยอดหญ้า ดอกไม้ ฯลฯ จะช่วยให้ภาพเกิดความสมดุล มีมิติเป็นการสร้างความลึกให้เกิดขึ้นในภาพได้
อีกด้วย 

2.5 การเน้นจุดสนใจ (Point of Interest) 
การถ่ายภาพแต่ละภาพ ควรมีจุดเด่นซ่ึงเป็นจุดแห่งความสนใจ และไม่ควรให้มี

มากกว่า 1 แห่ง แต่ถ้าจ าเป็นต้องมีหลายจุด ก็ควรให้มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องสอดคล้องส่งเสริมซ่ึงกัน
และกัน เพ่ือให้ภาพมีเอกภาพ (Unity) มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การวางต าแหน่งจุดแห่งความสนใจ ของภาพถ่ายนั้น ในวงการศิลปะไม่นิยมวาง
ไว้ศูนย์กลางของภาพ เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกสงบนิ่งจืดตา ไม่น่าสนใจ แต่ก็สามารถพบเห็นอยู่
เสมอ ในกรณีต้องการเน้นภาพอย่างจงใจ เช่น ภาพโฆษณา ภาพลวดลาย เป็นต้น 

การวางต าแหน่งจุดแห่งความสนใจนั้นนิยมใช้กฎ 3 ส่วน (Rule of Third) เป็น
แนวทางในการสร้างภาพ ได้แก่ การแบ่งเนื้อที่ของภาพตามแนวนอนและแนวต้ัง ออกเป็น  3 ส่วนเท่า 
ๆ กัน จุด 4 จุด ซ่ึงเป็นจุดตัดของเส้นต่าง ๆ จะเป็นบริเวณต าแหน่งที่วางจุดแห่งความสนใจที่ส าคัญ 

3. การให้แสงในการถ่ายภาพ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพคือ แหล่งแสงและทิศทางของแสง  

ถ้าไม่มีแสงสว่างก็ถ่ายภาพไม่ได้ ในวิชาการถ่ายภาพซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกว่า Photography ก็มี
ความหมายว่าการเขียนด้วยแสงสว่าง (Light Writing) และถึงแม้จะมีแสงสว่างเพียงพอที่จะถ่ายได้
การรู้จักเลือกใช้ชนิดของแสง ตลอดจนการก าหนดทิศทางของแสงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ทั้งยัง 
สามารถสร้างสรรค์ความงามให้กับภาพถ่ายได้สวยงามยิ่งขึ้น (สมาน เฉตระการ 2554 : 76) 
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แหล่งแสงที่ให้ผลต่อการถ่ายภาพโดยทั่ว ๆ ไปนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
3.1 แสงธรรมชาติ (Natural Light) 

ได้แก่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ นับว่าเป็นแหล่งก าเนิดแสงที่ให้ทั้ง
ความสว่างและสีสันถูกต้อง สวยงามตามธรรมชาติที่สุดในการถ่ายภาพ 

3.2 แสงประดิษฐ์ (Artificial Light) 
      ได้แก่แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์
ขึ้น เช่น 

3.2.1 แสงจากหลอดแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Flash) 
3.2.2 แสงจากหลอดไฟโฟโต้ฟลัด (Photo Flood Light) 
3.2.3 แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Light) 
3.2.4 แสงอ่ืน ๆ เช่น แสงไฟจากตะเกียง เทียนไข เป็นต้น 

4. เทคนิคการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) 
การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง หมายถึง การถ่ายภาพวัตถุสิ่งของต่าง  ๆ เช่น แจกันดอกไม้ ถ้วย

ชาม ช้อนส้อม ขวดเหล้า เบียร์ แก้ว บุหรี่ น้ าหอม เสื้อผ้า รองเท้า ผัก ผลไม้ อาหาร ฯลฯ จุดมุ่งหมาย
ส่วนใหญ่ก็เพ่ือน าภาพไปจัดท าสื่อในการโฆษณาต่าง ๆ เช่น ท าปก หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ หรือ
สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 

การฝึกถ่ายภาพหุ่นนิ่ง จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เทคนิคต่าง  ๆ ในการถ่ายภาพได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้เพราะวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่น ามาถ่ายภาพจะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เราสามารถทดลองจัด
ภาพได้หลาย ๆ แบบตามต้องการ ส่วนการให้แสงก็ท าได้ในหลายลักษณะ อาจใช้แสงธรรมชาติ แต่
ส่วนใหญ่มักใช้แสงไฟประดิษฐ์ เพราะสามารถควบคุมทิศทางตลอดจนปริมาณของแสงสว่างได้ตาม
ความเหมาะสม (สมาน เฉตระการ 2554 : 106) 
  
ตอนท่ี 5     ทฤษฎีสีและการใช้สี 

ตามปกติแล้วมนุษย์จะมองเห็นสีของสิ่งต่าง ๆ ทั้งสีของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
สีของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซ่ึงอยู่ล้อมรอบตัวเราตลอดเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษย์ตกอยู่
ท่ามกลางวงล้อมของสี ซ่ึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการแต่งเติม
ให้มีสีสันเหมาะสมสวยงามตามจุดม่งหมายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (โกสุม สายใจ 2540 : 3) 

1. คุณสมบัติของสีต่อการให้ความรู้สึกแตกต่างกัน (โกสุม สายใจ 2540 : 50-51) 
1.1 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับขนาด 

สีอ่อนมักจะท าให้รู้สึกว่ากว้างใหญ่ขึ้น ในขณะที่สีเข้มหรือสีมืดจะท าให้ดูแล้รู้สึก 
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แคบหรือเล็กลงแต่ดูมีน้ าหนักมากว่าสีอ่อน 
1.2 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับความสะอาด 

สีผสมขาวหรือสีนวล ๆ จะให้ความรู้สึกสะอาดตา น่าใช้ น่าจับต้อง มากกว่าสีแท้ 
หรือสีเข้ม ๆ และภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีเดียวจะดูสะอาดตากว่าภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สี  
หลายสี 

1.3 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับพลัง 
   สีแท้เป็นสีที่ยังมิได้ผสมกับสีอ่ืน ๆ จะให้พลังสดใสแข็งแรงมากกว่าสีที่ถูกผสมแล้ว 

เช่น สีแดงจะดูมีพลังมากกว่าสีชมพู (แดงผสมขาว) และสีน้ าตาล (แดงผสมด า) นอกจากนี้สีที่ให้
ความรู้สึกร้อนแรง เช่น สีแดง ส้ม ม่วงแดง จะให้พลังมากกว่าสีที่ให้ความรู้สึกเย็น เช่น สีน้ าเงิน สี
เขียว และสีม่วงคราม เป็นต้น ส่วนสีที่ผสมด าจะให้ความรู้สึกว่ามีมวลหรือมีน้ าหนักมากกว่าสีที่ผสม
ด้วยขาว 

1.4 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับความเคลื่อนไหว 
ความเคลื่อนไหวของสีแต่ละสี รับรู้ได้ด้วยตาและจิต โดยการมองผิวหน้าของแต่

ละสีที่ เปล่งประกายออกมาในลักษณะของความสั่นสะเทือนของสี (Vibration) แคนเดนสก้ี จิตรกรใน
กลุ่มนามธรรม (Abstract Art) ได้ก าหนดการเคลื่อนไหวของสี ดังนี้ 

สีน้ าเงิน สงบ ม่ันคง มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวภายในตัวเอง 
สีเหลือง สดใส ชัดเจน มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวสู่ภายนอก 
สีเขียว สดใจ ร่มเย็น มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเข้าสู่ก่ึงกลาง 
นอกจากนี้เขายังได้สรุปต่อไปอีกว่า กลุ่มสีร้อน เช่น แดง ส้ม ม่วงแดง เคลื่อนไหว

ได้ดีกว่ากลุ่มสีเย็น เช่น น้ าเงินเขียว ม่วงน้ าเงิน 
1.5 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับระยะใกล้ไกล 

สีแต่ละสีให้ความรู้สึกเก่ียวกับระยะใกล้ไกลต่างกัน เม่ือน าสีแท้มาระบายใน
โครงงานเดียวกัน สีแท้ท่ียังมิได้ผ่านการผสมสีใด ๆ จะให้ความรู้สึกทางด้านระยะแตกต่างกันโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะคือ 

1.5.1 ระยะหน้า (Fore Ground) เหลือง ส้ม แดง 
1.5.2 ระยะกลาง (Middle Ground) ส้มแดง เขียว น้ าเงิน 
1.5.3 ระยะหลังสุด (Back Ground) ม่วง ม่วงน้ าเงิน 

1.6 นอกจากนี้สีแต่ละสียังให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปอีก  
เช่น สีแดง รุนแรง ต่ืนเต้น แข็งแกร่งมีพลัง ร้อนระอุ เห็นชัดเจน กระตุ้นประสาท 

และดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น บางครั้งแสดงถึงพลังอ านาจเม่ือน ามาใช้ร่วมกับสีทอง 
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สีเหลือง เบิกบาน สว่างสดใส ม่ังค่ังสมบรูณ์ กระตุ้นสายตา ไวต่อการมองเห็น
ของมนุษย์และเม่ืออยู่ใกล้ ๆ กับสีอ่ืน จะเปล่งพลังข่มสีเหล่านั้น 

สีน้ าเงิน เรียบร้อย สงบ อ้างว้าง แต่ม่ันคง ถ้าใช่ในปริมาณมากจะท าให้รู้สึกเงียบ
สงบ วังเวง 

สีเขียว สงบ ร่มเย็น มีชีวิตชีวา ถ้าใช้ปริมาณมากท าให้รู้สึกอุดมสมบรูณ์และช่วย
ให้ประสาทตาและกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความตึงเครียด 

สีส้ม เร่งเร้า แสบตา กระวนกระวาย โดดเด่น อยู่แนวหน้า 
สีม่วง สงบ ภาคภูมิ ถ้าใช้ในปริมาณมาก ๆ และผสมให้อ่อนลงจะท าให้รู้สึก

ซึมเศร้า เหงา ผิดหวัง เวิ้งว้างและลึกลับน่ากลัว 
สีขาว สะอาดตา บริสุทธ์ิ แต่ถ้าใช้ปริมาณมากท าให้รู้สึกจืดชืด จ าเจ เบื่อหน่าย 
สีด า มืดมิด ลึกลับ เศร้าหมอง น่าเกรงกลัว ความตาย เม่ือใช้กับสี อ่ืน ๆ จะส่งให้

สีอ่ืนเด่นชัดขึ้น 
สีเทา ธรรมดา เรียบร้อย แก่ชรา แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าจะให้ความรู้สึกสง่างามเข้ากับ

ทุกสีได้ 
สีชมพู แสดงความอ่อนหวานนุ่มนวลและเป็นสัญลักษณ์ของความรัก 
สีน้ าตาล หนักแน่นม่ันคง ถ้าใช้ปริมาณมากหรือเป็นสีส่วนรวมของภาพท าให้รู้สึก

แห้งแล้ง หงอยเหงา 
2. การใช้สีตามหลักการใช้สีของระบบสีสามเหลี่ยม (Color Triangle System) 

ระบบนี้ คิดขึ้นโดย โจเซฟ อัลเบอร์ (Josef Albers) และสวอล ซิลแมน (Sewell 
Sillman) โดยก าหนดว่าสีที่เราพบเห็นจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  

1. สีที่ปรากฏจากแสงที่ส่องกระทบโดยตรง เช่น สีแดง สีน้ าเงิน สีเหลือง ส้ม เขียว 
2. สีที่ปรากฏจากแสงสะท้อนของแต่ละสี เช่น สีโคลน อันเนื่องจากการผสมของสี

ตรงกันข้าม 3 คู่ 
สีทั้งสองกลุ่มนี้ เม่ือใช้ในโครงงานเดียวกัน สีกลุ่มที่  2 จะส่งเสริมให้สีกลุ่มที่ 1 แสดง

พลังได้อย่างเต็มที่ (โกสุม สายใจ 2540 : 78-95)   
การใช้สีตามหลักการใช้สี แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ๆ ดังนี้ 
2.1 การใช้สีเพ่ือให้แต่ละสีประสานกลมกลืนกัน 

ตามปกติแล้ว ความกลมกลืน เป็นความพอดี หรือความพึงพอใจในการจั ด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทางศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และสี เป็นต้น 

การสร้างความกลมกลืนของสี โดยปกติแล้วจะพิจารณาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสีหนึ่งกับสีอ่ืน ๆ โดยมีความเชื่อว่า “สีจะอยู่โดดเด่ียวหรือแยกออกไปจากกลุ่มมิได้” ถ้าจะลง
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สีใดสีหนึ่งไปในภาพจะต้องนึกถึงความสัมพันธ์กับสีอ่ืน  ๆ ในภาพนั้นด้วย เราสามารถสร้างเกณฑ์หลัก 
ที่เก่ียวกับความกลมกลืนของสีได้ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 การใช้สีกลมกลืนด้วยค่าน้ าหนังของสี สีเดียว (Total Value Harmony) 
การใช้สีกลมกลืนด้วยค่าน้ าหนักของสี สีเดียว หมายถึง การท าให้สี สีเดียว

มีค่าหลายน้ าหนักโดยการผสมขาวให้มีน้ าหนักอ่อนลงเป็นสีนวลและผสมสีด า ให้มีน้ าหนักเข้มขึ้นเป็น
สีคล้ าเพ่ือจะได้น าไปใช้ได้หลายน้ าหนัก 

2.1.2 การสร้างความกลมกลืน โดยใช้สีใกล้เคียง (Sympel harmony) เป็นการ
ใช้สีที่วางอยู่ใกล้เคียงกันในวงจรสี เช่น แดง แสด ส้ม เป็นต้น 

2.1.3 การสร้างความกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม (Two Colors And Mixing) 
สีคู่ผสมหมายถึง สีคู่ใดคู่หนึ่งผสมกันแล้วได้สีที่สาม ซ่ึงมีส่วนผสมของสีทั้ง

สอง เช่น สีแดงผสมกับสีเหลือง จะได้สีส้ม เม่ือใช้สีทั้งสามในโครงงานเดียวกัน จะได้สีที่กลมกลืน 
2.1.4 การสร้างความกลมกลืน โดยใช้สีในลักษณะสภาพสีส่วนรวม (Tonality of 

Color) 
สภาพสีส่วนรวมหมายถึง สีของวัตถุ สิ่งของ หรือภาพเขียน ที่ มีสีส่วนรวม

หรือสีส่วนใหญ่ของภาพออกสีใดสีหนึ่ง แม้ว่าในส่วนละเอียดของภาพจะมีสีอ่ืน ๆ ปนอยู่ด้วย 
2.1.5 การสร้างความกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี (Tone of Colors) 

ในวงจรสีจะมีทั้งหมด 12 สี ถ้าแบ่งออกเป็นสองส่วน จะได้ส่วนละ 6 สี 
และถ้าไม่นับสีเหลืองและสีม่วงก็จะเหลือส่วนละ 5 สี เป็นสีที่ มีประกายไปทางสีแดง ซ่ึงเรียกว่า กลุ่ม
หรือวรรณะสีร้อนหรือสี อุ่น (Warm Tone) และสีที่มีประกายไปทางสีน้ าเงิน เรียกว่า วรรณะสีเย็น 
(Cool Tone) 

2.1.6 การสร้างความกลมกลืนโดยใช้สีในลักษณะสีเอกรงค์ (Monochrome) 
เป็นการสร้างงานโดยใช้สีเดียว สีโทนสีเดียว เพ่ือให้มองดูแล้วกลมกลืนกันเป็นสิ่ง

เดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน  
2.1.7 การกลับค่าของสี (Discord) 

ในหลักการสีหมายถึง การสร้างความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่เหมาะสม
ได้จังหวะ ส่งเสริมให้มีสีสันน่าดูขึ้น 

2.2 การใช้สีให้ประสานส่งเสริมกัน 
หลักการใช้สีมีวิธีการใช้สีให้ประสานและส่งเสริมกัน ดังต่อไปนี้ 
2.2.1 การใช้สีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพลังสีเด่น (Intensity) 

เป็นการใช้สีให้เกิดการส่งเสริมกันระหว่างสีของส่วนรวมหรือสีของพ้ืนกับสี
ของส่วนเด่น โดยให้สีของส่วนเด่นปรากฏเด่นชัดขึ้นหรือเปล่งพลังของสีออกมาอย่างเต็มที่ 
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2.2.2 การใช้สีตรงกันข้ามให้ประสานส่งเสริมกัน (Complementary Colors) 
สีตรงกันข้ามหมายถึงสีที่อยู่ในต าแหน่ งที่ตรงกันข้ามกันในวงจรสี ซ่ึงมี

ทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่  
สีเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วง 
สีแดง ตรงกันข้ามกับ สีเขียว 
สีน้ าเงิน ตรงกันข้ามกับ สีส้ม 
สีเขียวเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วงแดง 
สีส้มเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วงน้ าเงิน 
สีส้มแดง ตรงกันข้ามกับ สีเขียวน้ าเงิน 

2.2.3 การใช้สีสมดุล (Symmetrical Coloring) 
เป็นการใช้สีโดยแบ่งภาพออกเป็นสองส่วน ซ้าย -ขวา หรือส่วนบน-ล่าง 

โดยให้เกิดความสมดุลในทั้งสองด้าน 
2.2.4 การใช้สีเป็นคู่ 

ส่วนใหญ่จะใช้เพียง 2 สี หรือใช้สีคู่ใดคู่หนึ่ง ซ่ึงอาจจะตัดกันหรือใกล้เคียง
กันก็ได้ 
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บทท่ี  3 

การเก็บข้อมูล 
 

โครงการจัดท าหนังสือคู่มือสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เป็นโครงการ
จัดท าหนังสือ ที่ มีภาพประกอบเนื้อหาเก่ียวกับการออกแบบสร้างสรรค์ลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
โดยเน้ นไปที่ ภาชนะและเครื่องครัว (Table Ware) และเครื่องปร ะดับตกแต่ง (Decoration & 
Garden Ware) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กลุ่มผู้ อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใน
ออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ด้วยตนเองต่อไป โดยม ีข ั้นตอนในการด  าเนินการวิจัย 
ด ังนี้ 
 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา  

              1.  แหล่งข้อม ูลประเภทเอกสารได้จากการศ ึกษาข้อม ูล บทความ ทฤษฎี แนวความค ิด 
เก ี่ยวก ับหลักการพ้ืนฐานของการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลักการเขียนหนังสือคู่มือ
หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ และทฤษฎีการใช้สี  
              2. ข้อม ูลปร ะเภทคล ิป ว ิด ีโอจากอ  ินเทอร์เน ็ตที่ เก  ี่ยวข้องก ับ ว ิธ ีการวาดลายลงบน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยตนเอง โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้สีส าหรับเพ้นท์เซรามิกส์หลังเคลือบ  
              3.  แหล่งข้อม ูลประเภทบ ุคคล เป็นการส ัมภ าษณ์ และสอบถามเก ี่ยวก ับแนวค ิด เทคนิค
และขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพ่ือน ามาผลิตผลงานให้ มี
ความสมบูรณ์มากที่สุด โดยพิจารณาเลือกสัมภาษณ์จากผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญ และผู้ที่ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โดยเฉพาะ 
 
วิธีการเก็บรวบรวม  
      1. ศ ึกษาค้นคว้ารวบรวมจากข้อม ูลเอกสาร รวมถ ึงข้อม ูลต่าง ๆ บนอ ินเทอร์เน ็ต น  ามา
วิเคราะห์ เพ ื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าหนังสือ  
      2. เก ็บข้อม ูลจากการสร้างสรรค์ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และภาพถ่ายขั้นตอน
การวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ผู้ศ ึกษาได้ทดลอง และจัดท าข ึ้น เพ ื่อใช้ประกอบการเข ียน
เนื้อหาภายในเล่ม  
      3. เก ็บรวบรวมข้อม ูลประเภทบ ุคคล โดยการส ัมภา ษณ์ผูท้ ี่ม ีความเชี่ยวชาญในด้าน
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เซรามิกส์ผู้ที่ม ีความค ิดสร้างสรรค์ รวมถึงม ีเอกล ักษณ์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ลายลงบน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โดยเฉพาะ โดยจะม ีแนวค าถามท ี่ใช้สัมภาษณ์ด ังนี้ 

- แนวค ิดในออกแบบและการสร้างสรรค์ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- การเลือกใช ้ว ัสด ุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- ข ั้นตอนและวิธ กีารวาดลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- เทคนิคการวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
- การเข ียนและการถ ่ายภาพประกอบอย ่างไรให ้ผู ้อ ่านเข ้าใจและทำตามได ้ง่าย 

 
กลุ่มตัวอย่าง  
               โครงการจัดท าหนังสือเก่ียวกับการออกแบบสร้างสรรค์ลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในยุค
ปัจจุบัน จากบุคคลที่ท างานการออกแบบเซรามิกส์ และสอนวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ได้
ก  าหนดค ุณสมบ ัต ิผู้ ให้สัมภาษณ์คือ ต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้เรื่องการการออกแบบและการสร้างสรรค์
ลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่  
      1. นางสาวกมลชนก ภาณุเวศย์ (May & Clay Ceramic) ได้รับรางวัลดีเด่น  ประเภท
อุตสาหกรรม ในการประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ 2556  
      2. นายบัทม์ แก้วงอก อาจารย์และศิลปินด้านการออกแบบเซรามิกส์  เจ้าของโรงเรียน
สอนออกแบบผลิตภ ณฑ์เซรามิกส์ และมีผลงานจัดแสดงทั่วโลก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
      1. ว ิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หน ังส ือ หร ืองานว ิจ ัยท ี่เก ี่ยวข้อง รวมท ั้งบทความจา ก 
เว็บไซต ์ต่าง ๆ และคลิปวิดีโอข ั้นตอนการวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์มาสรุปแล้วใช้เป็นเนื้อหา
ภายในรูปเล ่มหนังสือ  
      2. ว ิเคราะห์ข้อมูลบ ุคคลที่ได้ จากการส ัมภาษณ์ และนำแนวค ิด เทคน ิคต่าง ๆ ท ี่ได้
จากการสัมภาษณ์ น ามาเขียนเรื่องราว และสร ้างสรรค์ผลงานให้ม ีความสมบูรณ์มากท ี่สุด  
      3. ว ิเคราะห์ผลการประเม ินความพ ึงพอใจจากแบบสอบถามท ี่ให้ก ับกลุม่เป้าหมายท ี่ชื่น
ชอบและสนใจการวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  อายุ15 – 24 ปี และผู้ที่ เก่ียวข้อง โ ดยใช้
คำถ ามปลา ยเปิดแ ล ะว  ิธ ีก า รว  ิจ ัย เช ิง ปร  ิมา ณ  (Quantitative Analysis) ว  ิเครา ะห์ ผ ลด ้ว ย
โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางด ้านสถิต ิ ด ้วย ว ิธี Descriptive หาค่าความถ ี่ (Frequency) แล้ววิเคราะห์
หาค่าทางสถ ิต ิ ค ือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ ื่อใช้แปลความหมายข้อม ูลต่าง ๆ ซ ึ่งการวิจัยเชิงปริมาณได้ 
ก  าหนดให้ใช้คำถามแบบมาตรา ส่วนประเม ินค่า (Rating Scale) 5 ระด ับ ตามแนวค ิดของลิเค ิร์ธ 
(Likert’s five rating scale) ซ ึ่งม ีเกณฑ์คะแนนด ังต ่อไปนี้ (พวงรัตน ์  ทวีรัตน์ 2531: 114 - 115) 
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  พ ึงพอใจมากท ี่สุด = 5 คะแนน   
  พ ึงพอใจมาก = 4 คะแนน   
  พ ึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนน   
  พ ึงพอใจน้อย = 2 คะแนน 
  พ ึงพอใจน้อยท ี่สุด = 1 คะแนน  
  แล้วน าคะแนนท ี่ได้จากแบบสอบถามมาจดัแบ่งเป็น 5 ช่วง เพ ื่อแปลความหมาย
ระด ับ ค่าเฉลี่ยความต้องการ ด ังนี้  
  พ ึงพอใจมากท ี่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  
  พ ึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 
  พ ึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  
  พ ึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  
  พ ึงพอใจน ้อยท ี่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  
  โดยม ีประเด ็นท ี่ใช้ในการประเม ินด ังนี้  
  1) ด้านเนื้อหาและภาพถ ่าย  
  2) ด้านการออกแบบ  
  3) ด้านภาพรวมของหนังสือ 
 
วิธีการออกแบบ  
      1. น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่ สรุปได้ มากำหนดโจทย์ การออกแบบ 
(Design Brief) เพ ื่อต ีกรอบความค ิด ก่อนที่จะเข้าสู่ข ั้นตอนการออกแบบจัดหน ้า  
      2. ทำต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมม ี (Dummy) เพ ื่อด ูภาพรวมของหนังสือ  
      3. จัดเลย ์เอาท ์  (Layout)  
      4. น างานออกแบบ (Artwork) ท ี่ได้เข้าสู่กระบวนการพ ิมพ์และจัดทำเป็นรูปเล่ม 
 
การประเมินผล  
     จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบตารางความพ ึงพอใจ ประกอบก ับค าถามปลายเปิดใหก้ ับ 
ท ี่ชื่นชอบการวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อายุ15 – 24 ปี และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยแบ ่งเป็นส่วน
ของข้อมูลท ั่วไปและข้อค ิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ประเมินด้านเนื้อหา ภาพถ่ายและการออกแบบ น ามา
สรุปผล   เพ ือ่น ามาปรับปรุงและพ ัฒนางานในโอกาสต่อไปให้เก ิดความสมบ ูรณ์ท ี่สุด 
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บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง โครงการจัดท าหนังสือเก่ียวกับการออกแบบสร้างสรรค์ลายบนผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ และสอนวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  จากการศึกษารวบรวมข้อมูล และเก็บรวบรวม
ข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และมีแบรนด์สินค้าเป็นของ
ตนเอง ได้ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาจากการทดลองวาดลายลงบนชิ้นงาน 
ตอนที่ 3 วิเคราะห์งานออกแบบ 

 
ตอนท่ี 1     วิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ 
นายบัทม์ แก้วงอก (ศิลปินเซรามิกส์) 

ประวัติและการท างาน 
จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ไป

ศึกษาวิชาการท าเซรามิกส์ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี คุณบัทม์อาศัยอยู่ที่เมือง อิงะ อุเอโนะฉิ 
จังหวัดมิเอะ โดยศึกษากับอาจารย์ คันจิ อาตาระชิ ปรมาจารย์เครื่องปั้นดินเผาสไตล์ อิงะ ยากิ ที่ มี
ชื่อเสียงของญี่ปุ่น ปัจจุบันคุณบัทม์ เปิดสตูดิโอจัดแสดงผลงาน และสอนปั้นเซรามิกส์ที่ ปัทม์ สตูดิโอ 
(Bathma Studio) 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
เทคนิคการวาดรูปลงบนภาชนะเครื่องกระเบื้องนั้นมีหลักการเช่นเดียว กันกับการวาด

ภาพสีน้ าบนกระดาษทั่วไป ความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ใช้ภาชนะกระเบื้องเคลือบสีขาวแทนกระดาษ 
ใช้สีเฉพาะส าหรับการวาดบนกระเบื้องและยังมีขั้นตอนเครื่องมือช่วยบางอย่างเพ่ิมขึ้นเพ่ือความคงทน
ของผลงาน  นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่นักวาดชอบมาก นั่นคือ การวาดบนกระเบื้องสามารถ
ลบได้ แก้ไขได้ ท าซ้ าได้จนกว่าผู้วาดจะพอใจ ภาชนะจะไม่เสีย ถ้าไม่บังเอิญท าแตก ต่างจากการวาด
ภาพสีน้ าบนกระดาษที่วาดเสียแล้วแก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งแต่เพียงอย่างเดียว 
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การวาดลายลงบนเซรามิกส์ท าได้หลายวิธี แต่วิธีการเพ้นท์นั้น สามารถท าได้ทั้งก่อนและ
หลังการเผาเคลือบ โดยก่อนที่จะเริ่มวาดลงบนเซรามิกส์ อาจารย์บัทม์บอกกับเราว่า ควรจะออกแบบ
ลวดลายนั้นเสียก่อน โดยร่างแบบลงบนกระดาษ เพ่ือก าหนดสัดส่วน มุม และแสงเงา เม่ือม่ันใจแล้ว 
ร่างเบา ๆ ด้วยดินสอ ที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากนั้น จึงให้สีส าหรับเพ้นท์เซรามิกส์วาดและระบายลงไป 
ส าหรับคนที่ก าลังเริ่มต้นฝึกวาด เรามีอุปกรณ์เพ่ิมเต่ิมที่ช่วยในการเพ้นท์ลายคือตัวปั๊ม ใช้วิธีการจุ่มสี 
แล้วปั๊มบนเซรามิกส์ได้  

เทคนิคการระบายสี หากเป็นเซรามิกส์ที่ยังไม่ได้เผาเคลือบ ไม่ควรลงสี ทับกันหลายชั้น 
เพราะเวลาน าไปเผาเคลือบจะท าให้สีหลุดและกร่อนลงมาได้ และควรระบายสีไปในทิศทางเดียวกัน 
ส าหรับเซรามิกส์ที่ เผาเคลือบแล้ว จะเพ้นท์ได้ง่ายกว่า จะผสมสี หรือลงสีหนาเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถ้าจะ
น าไปเผาเคลือบอีกรอบ ก็ควรระวังเหมือนกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเพ้นท์หลังเผาเคลือบเราจะ   
ไม่นิยมน าไปเผาอีก แต่จะอบด้วยความร้อน ซ่ึงก็สามารถท าได้เองโดยการน าเข้า เตาอบขนม ต้ังไฟ
ประมาณ 150 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ก็จะท าให้สีแห้งเร็วและติดทนได้มากในระดับหนึ่ง 

ส่วนการแก้ไข หากเพ้นท์ผิด หรือเลอะเทอะ ท าได้โดยการให้พู่กันชุบน้ าระบายลงส่วนที่
ต้องการลบ แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดออก แต่เซรามิกส์ที่ยังไม่ได้น าไปเผา ไม่ควรเช็ดล้างบ่อย ไม่เกิน 3-4 
ครั้ง เพราะสีจะออกได้ไม่หมด เม่ือน าไปเผาก็จะเป็นคราบสี ท าให้ไม่สวยงาม 

ดังนั้นเบื้องต้นเราควร เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการเพ้นท์ โดยอาศัยการฝึกฝนการวาด
องค์ประกอบพ้ืนฐานเหล่านี้ให้คล่องได้แก่ 

1. จุด กดปลายพู่กันแล้วยกขึ้น ต้องจุ่มสีชุ่ม ๆ หน่อยจะได้วงกลมที่กลม 
2. เส้นตรง ลากพู่กันโดยกดน้ าหนักมือให้เสมอกัน 
3. เส้นแหลม กดปลายพู่กันลงแล้วลาก ค่อย ๆ ยกปลายพู่กันขึ้น 
4. เส้นโค้ง ยกปลายพู่กันขึ้น กดลงเม่ือถึงตรงกลาง แล้วยกขึ้นเม่ือถึงปลาย 
5. เส้นโค้งแหลม ท าเหมือนกับเส้นแหลม แต่ลองวาดให้ปลายโค้งลง 
6. เส้นเวฟ ลากพู่กันให้เสมอกัน โดยวาดให้เป็นคลื่นโค้ง 
7. หยดน้ า กดพู่กันให้เต็ม ลากสั้น ๆ ในขณะที่ยกปลายพู่กันขึ้น 
8. หยดน้ าโค้ง วาดแบบเดียวกับหยดน้ า เม่ือถึงปลายแหลมให้ตวัดพู่กันให้โค้งงอ 
9. หยดน้ ายาว วาดหยดน้ า แล้วลากหางให้ยาวขึ้น ลองวาดหลาย ๆ เส้นให้ปลายแหลม

มาชนกัน 
ในเรื่องของการผสมสี การเพ้นท์ก่อนเผาเคลือบนั้นเราจะไม่ผสมสี เพราะถ้าหากผสมสี

แล้ว น้ าไปเผาด้วยความร้อนจะท าให้สีเปลี่ยน ไม่ได้สีตามที่ต้องการ จึงต้องใช้สีที่ มีไว้ส าหรับเพ้นท์ในสี
นั้น ๆ แต่การเพ้นท์หลังเผาเคลือบที่เราจะท าในจุลนิพนธ์นี้ สามารถผสมสีได้ โดยใช้สีส าหรับเพ้นท์
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เซรามิกส์ที่เป็นแม่สี ได้แก่ สีน้ า เงิน สีแดง และสีเหลือง น ามาผสมกัน ซ่ึงสีน้ าเงินผสมกับสีแดง ได้สี
ม่วง สีน้ าเงินผสมกับสีเหลือง ได้สีเขียว และสีแดงผสมกับสีเหลือง ได้สีส้ม  

อีกสองสีที่ควรจะมีไว้ใช้ในงานเพ้นท์เซรามิกส์ คือสีด าและสีขาว เพราะสองนี้นี้ เป็นสี
พิเศษที่ไม่สามารถผสมเองได้ และนอกจากนี้ยังสามรถใช้สีด าผสมกับสีอ่ืน ๆ เม่ืออยากได้สีทีเ่ข้มขึ้น 
เช่น สีน้ าตาลไหม้ และใช้สีขาว ผสมเม่ือต้องการให้สีที่อ่อนลงหรือเป็นสไตล์สีพาสเทลหวาน ๆ โดยทั้ง
สองสีนี้  ควรผสมในอัตราส่วน 1:3 คือ สีอ่อน 3 ส่วน สีเข้ม 1 ส่วน  จึงจะได้สีที่พอดี สวยงาม หรือ
สามารถ ผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างไป เพ่ือให้ได้สีตามต้องการ 
 
นางสาวกมลชนก ภาณุเวศย์ เจ้าของ "May & Clay Ceramics Studio" 

ประวัติและการท างาน 
จบ กา ร ศึกษาจ า กคณะสถาปั ตยกร รมศา สตร์  ส าขา ออกแบ บ อุตสา หกร รม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ระหว่างเรียน คุณเมย์เลือกเรียนสาขาวิชาเซรามิกส์ด้วย หลังจากเรียน
จบเมย์ได้ไปท างานประจ าที่โรงงานเซรามิกส์ที่ จ.ราชบุรี อยู่ เกือบปี และหลังจากนั้นก็ได้รับทุนจาก
มูลนิธิของคนญี่ปุ่นให้ไปฝึกงานที่เมือง arita ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือนและอยู่ที่ Tokyo อีก 2 
อาทิตย์ จึงกลับมาสร้างแบรนด์ May&Clay ของตนเองขึ้นมา 

ผลงานของ ของคุณเมย์รางวัลดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมจากเวทีประกวดศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
เซรามิกส์นอกจากเราจะปั้นขึ้นรูปแล้ว สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันคือการออกแบบลาย การ

เพ้นท์ ซ่ึงจะช่วยท าให้เซรามิกส์ธรรมดา ๆ ดูสวยงาม น่าใช้เพ่ิมขึ้น ส าหรับเทคนิคการเพ้นท์เซรามิกส์ 
เน้นการวาดจากจินตนาการ  คือคิดก่อนว่าเราจะวาดอะไร จากนั้น จึ่งวาดแบบร่าง และลงมือเพ้นท์ 
ซ่ึงอุปกรณ์ก็สามารถหาซ้ือได้ทั่วไป แต่ความส าคัญอยู่ที่ดีไซน์  คือก่อนที่เราจะเพ้นท์ เราควรออกแบบ
ผลงานที่ออกมาจากตัวตนของเราจริง ๆ เน้นการท างานศิลปะให้มีฟังก์ชั่น  คือสวยด้วยและน าไปใช้
งานจริงได้ด้วย สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท างานคือควรมีใจรัก ท าด้วยความเต็มที่ มีความเป็นอิสระ มี
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

ส าหรับการท าหนังสือเพ้นท์เซรามิกส์ คุณเมย์ให้ค าแนะน าว่า เรื่องภาพถ่ายความส าคัญ
มาก เพราะบางครั้งเรามองภาพ ก็สามารถเข้าใจได้ ดังนั้น เวลาถ่ายก็จัดองค์ประกอบภาพให้ ดูดี 
เลือกวางของให้ได้มุมสวยงาม ดูเรื่องแสง จากนั้นก็แต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเน้นการ
เขียนอธิบายเทคนิคที่เพ่ิมเติมจากภาพให้อ่านเข้าใจง่าย 
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ตอนท่ี 2     วิเคราะห์เน้ือหาจากการทดลองวาดลายลงบนชิ้นงาน 
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และหนังสือที่ เก่ียวข้องกับหลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ รวมถึงข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่านเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบ
ลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยตนเอง ผู้จัดท าได้น ามาวิเคราะห์ คิดค้น และท าการทดลองวาดลายลง
บนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โดยสรุปเป็นกรอบในการวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณ์เซรามิกส์หลักที่จะน ามาใช้เพ้นท์ คือ ภาชนะและเครื่องครัว (Table Ware) 
และเครื่องประดับตกแต่ง (Decoration & Garden Ware) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สามารถ
น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

2. วัสดุที่ใช้เพ้นท์ลวดลาย จะใช้สีส าหรับเพ้นท์เซรามิกส์ชนิดเพ้นท์หลังเผาเคลือบเป็น
หลัก เพราะหาซ้ือได้ง่ายและสะดวกต่อการเพ้นท์เองได้ที่บ้าน 

3. การวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  จะใช้อุปกรณ์ช่วยในการสร้างลวดลาย 
อาทิ พู่กัน ตราปั๊ม ไม้บรรทัด เทปกาว เป็นต้น ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดที่แตกต่างกัน 
โดยน าเสนอวิธีที่ง่ายที่สุด เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดไอเดียได้ 

4. การตกแต่งชิ้นงานประดิษฐ์ จะใช้สีโทนเข้ม และใช้สีแต่น้อย เพ่ือให้ชิ้นงานน่ามอง ดู
แล้วสบายตา ไม่ใช้สีฉูดฉาด หรือตกแต่งลวดลายมากจนเกินไป 

 
ตอนท่ี 3     วิเคราะห์งานออกแบบ 

ในโครงการโครงการจัดท าหนังสือสอนวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์นี้ ได้เลือกจัดท า
หนังสือที่ มีรูปเล่มขนาด 5.83 x 8.27 นิ้ว เนื่องจากมีขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะผลิตขึ้น ด้วย
ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ผูจ้ัดท าจึงน ามาใช้ประกอบในการจัดท าหนังสือ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาและการออกแบบ จะน ามาเป็นกรอบในการจัดท า
หนังสือขึ้น โดยมีโจทย์การออกแบบ (Design Brief) ดังนี้ 

1.  ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ 
จัดท าหนังสือเรื่องราวเก่ียวกับการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
ชื่อหนังสือว่า “D.I.Y Painting On Ceramics” 

2.  ลักษณะเน้ือหา 
เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นงานเขียนที่อธิบายถึงวิธีการเพ้นท์ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์

เซรามิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถท าตามและน าไปใช้ ได้จริง โดยมีภาพประกอบวิธีการประดิษฐ์แต่ละขั้นตอน
เพ่ือเสริมความเข้าใจ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มคนอายุ 15 – 24 ปี ที่มีความชื่นชอบในการ เพ้นท์ ลวดลายต่าง ๆ ลงบน

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กลุ่มผู้อ่านเกิดไอเดียและสามารถวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ด้วยตนเอง 
5. ความคิดรวบยอด/แนวความคิด 

12 วิธี D.I.Y ที่จะท าให้คุณสนุกไปกับงานศิลปะบนเซรามิกส์ 
6. เหตุผลสนับสนุนความคิด 

นอกจากประโยชน์จากการใช้สอยแล้ว การออกแบบลาดลายลงบนผลิตภัณฑ์  เซรา
มิกส์ในยุคปัจจุบันมีความส าคัญไม่แพ้กัน ลวดลายที่สวยงามสะดุดตา ท าให้เกิดความชอบและความ
ต้องการซ้ือมากขึ้น แต่บางครั้งลวดลายต่าง ๆ ที่หา ซ้ือ ก็ไม่มีลายที่ชอบและถูกใจสักที ดังนั้น การ
เพ้นท์เองจึงเป็นทางออกของปัญหานี้  ซ่ึงนอกจากจะได้ลวดลายที่สวยถูกใจแล้ว ยังมีคุณค่าและสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเองด้วย 

7. Mood & Tone 
ก าหนดให้งานดีไซน์ดูเรียบง่าย สบายตา โดยใช้สีขาว สีด า เป็นโทนสีหลัก และใช้โทน

สีอบอุ่น ได้แก่ สีน้ าเงิน สีส้ม สีเหลือง และสีฟ้า เสริมเข้าไป 

 
ภาพ 4-1     สีหลักในการออกแบบ 
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8. รูปแบบตัวอักษร 
ใช้ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 6 ชุดตัวอักษร ดังนี้ 

 
ภาพ 4-2    ชุดรูปแบบตัวอักษร 
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หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาและการออกแบบแล้ว จะน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา
และจัดท าขึ้นเป็นหนังสือ โดยมีการก าหนดขนาดและรูปแบบหนังสือดังนี้ 

ขนาดรูปเล่ม 5.83 x 8.27 นิ้ว 

 
ภาพ 4-3    ขนาดรูปเล่มชองงาน ขนาด 5.83 x 8.29 นิ้ว 

จ านวน 84 หน้า 
ปก ปกอ่อน อาร์ตการ์ด 260 แกรม 
พิมพ์ 4 สี 
หน้าใน กระดาษ อาร์ตด้าน 160 แกรม 
การเข้าเล่ม ไสกาว 
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บทท่ี  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 
วิธีการออกแบบ 

1. น าผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดมาวางแนวทางในการออกแบบ โดยการจัดเรียงเนื้อหา 
ใสดั่มมีเพ่ือดูภาพรวมของเล่ม เป็นแนวทางในการจัดวางเลย์เอาท์ต่อไป 

ภาพต่อไปนี้เป็นการแสดงการจัดวางหน้าหลักภายในหนังสือ 

 
ภาพ 5-1    การวางดัมมีของหนังสือ 

 
การวางดัมมีของหนังสือในหน้าเนื้อหาวิธีท า DIY ของทั้ง 12 ชิ้น ในหน้าเปิดจะมีลักษณะ

เหมือนกัน คือ หน้าเปิดของวิธีการเพ้นท์ทั้งหมด 6 วิธี ส่วนรูปส าเร็จของที่เพ้นท์จะอยู่หน้าถัดไปทาง
ซ้ายมือ ส่วนหน้าขวาจะเป็นการอธิบายถึงสิ่งของที่จะเพ้นท์  ส่วนในหน้าวิธีการเพ้นท์จะปรับเปลี่ยน
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ต าแหน่งของรูปและขั้นตอนไปตามความเหมาะสม และหน้าขวาจะมีรูปส าเร็จอีกที แต่โดยรวมแล้วก็
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หลังจากวางดัมมีคร่าว ๆ ตลอดทั้งเล่มแล้ว จะน าไปสู่ขั้นตอนการจัดวางเลย์
เอาท์ต่อไป 

2. วางเลย์เอาท์และอาร์ตเวิร์ค จัดหน้าให้เหมือนกับที่ออกแบบดัมมีไวใ้ห้เข้ากับแนวคิด 
ของงาน ซ่ึงหนังสือเล่มนี้เป็นการเพ้นท์ผลิตภัณ์เซรามิกส์บนโต๊ะอาหารและของประดับตกแต่ง จึงใช้
ภาพพ้ืนหลังเป็นพ้ืนผิวก าแพงกับผ้าปูโต๊ะ เนื้อหาก็เป็นขั้นตอนการเพ้นท์ที่ มีความยาวไม่มาก เน้นรูป
ประกอบแต่ละขั้นตอนมากกว่า จะช่วยให้ง่ายต่อการอ่านท าความเข้าใจ ซ่ึงการออกแบบที่ดีจะช่วยให้
ผูอ่้านเกิดความประทับใจ  

ส่วนจัดวางเลย์เอาท์โดยน าภาพจริงที่ถ่ายจากขั้นตอนการเพ้นท์เซรามิกส์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ประกอบกับเนื้อหาน ามาจัดวางเลย์ เอาท์ โดยจัดวางในต าแหน่งที่ เหมาะสม ได้ผลงานการ
ออกแบบดังนี้ 
 
ปกหน้าและปกหลัง 

 
ภาพ 5-2    การวางเลย์เอาท์ปกหน้าและปกหลัง 
 

แนวคิดในการออกแบบปกหน้าและปกหลัง                    
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ในการออกแบบปกหน้า ได้มีการใช้ภาพถ่ายเต็มของงาน  1 ชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจและค าโปรยเพ่ือเชิญชวนให้ผู้อ่านเกิดความสนใจยิ่งขึ้น ส่วนปกหลังออกแบบให้มีผ้า
ปูโต๊ะอันเดิม พาดยาวมาถึงข้างหลัง และมีข้อความเชิญชวนผู้อ่านอีกครั้ง  
 
หน้าค าน า 

 
ภาพ 5-3    การวางเลย์เอาท์ในหน้าค าน า 

 
แนวคิดในการออกแบบหน้าค าน า 
ในการออกแบบหน้าค าน า เน้นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยลูกเล่นเล็ก  ๆ น้อย ๆ 

คือเลือกใช้ฟ้อนต์หัวข้อและเนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือ ซ่ึงเป็นฟ้อนต์ที่ใช้เหมือนกันในทุก  ๆ หน้า ส่วน
ค าลงท้ายมีกราฟฟิคเป็นรูปหน้าผู้เขียน เพ่ือจบประโยค ส่วนภาพพ้ืนหลังเลือกใช้ก าแพงที่เป็นอิฐปูน 
เพ่ือจะสื่อถึงการเป็นเซรามิกส์ประเภทหนึ่ง โดยสีทั้งหมดที่ใช้ในสองหน้านี้จะใช่สีโทนอ่อน 
 
 
 
หน้าสารบัญ 
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ภาพที่ 5-4 การวางเลย์เอาท์ในหน้าสารบัญ 
 

แนวคิดในการออกแบบหน้าสารบัญ 
ในหน้าสารบัญยังคงใช้ฟ้อนต์หัวเรื่องเดิม และวางไว้ในต าแหน่งเดิม โดยในส่วนของ

เนื้อหาก็จะวางภาพการเพ้นท์แต่ละวิธีพร้อมบอกเลขหน้า โดยวางเรียงกัน เป็นแนวเดียวกัน ส่วนพ้ืน
หลัง เปลี่ยนเป็นผ้าปูโต๊ะลายจุดเพ่ือจะสื่อว่าของที่ท าการเพ้นท์เป็นเซรามิกส์ประเภทเครื่องใช้ ในครัว
และของประดับตกแต่ง โดยสีทั้งหมดที่ใช้ในสองหน้านี้ยังคงใช้สีโทนอ่อน  
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ตัวอย่างเลย์เอาท์ของเนื้อหาภายในเล่ม 

 
ภาพที่ 5-5 การวางเลย์เอาท์ในหน้าเปิดเพ่ือเข้าสู่เนื้อหา 
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ภาพ 5-6    การวางเลย์เอาท์ในหน้าอุปกรณ์ 

 
ภาพ 5-7    การวางเลย์เอาท์ในหน้าสอนวาดเบื้องต้นและทฤษฎีสีขั้นพ้ืนฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-8 การวางเลย์เอาท์ในหน้าก่อนและหลังเพ้นท์ 

 
ภาพที่ 5-9 การวางเลย์เอาท์ในหน้าเปิดเพ่ือเข้าสู่การเพ้นท์วิธีท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

 
ภาพที่ 5-10 การวางเลย์เอาท์ในหน้าเปิดเพ่ือเข้าสู่การเพ้นท์ของชิ้นที่ 1 

 
ภาพที่ 5-11 การวางเลย์เอาท์ในหน้าวิธีท าของชิ้นที่ 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-12 การวางเลย์เอาท์ในหน้าเปิดเพ่ือเข้าสู่การเพ้นท์ของชิ้นที่ 2 

 
ภาพที่ 5-13 การวางเลย์เอาท์ในหน้าวิธีท าของชิ้นที่ 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-14 การวางเลย์เอาท์ในหน้าแทรกบทสนทนา 

 
ภาพที่ 5-15 การวางเลย์เอาท์ในหน้าขอบคุณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวความคิดในการออกแบบหน้าเนื้อหา 
จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า ก่อนเข้าสู่หน้าวิธีการเพ้นท์ จะมีการจัดวางเลย์เอาท์หน้า

เนื้อหาในส่วนแรก ที่ เป็นหมวดให้ความรู้  โดยจะมีรูปแบบการวางหัวเรื่องเหมือนกันทั้งหมด คือวางไว้
ตรงมุมขวาของหน้า เนื้อหาและภาพถ่ายจัดวางอย่างเป็นระเบียบ เพ่ือให้อ่านง่ายดูสบายตา และใช้
โทนสีอ่อน ๆ ทั้งรูปภาพประกอบด้วยและพ้ืนหลัง   

การจัดวางเลย์เอาท์ของหนังสือในหน้าเนื้อหาวิธีท า DIY ของทั้ง 12 ชิ้น ในหน้าเปิดจะมี
ลักษณะเหมือนกัน คือ หน้าเปิดของวิธีการเพ้นท์ทั้งหมด 6 วิธี ส่วนรูปส าเร็จของที่เพ้นท์จะอยู่หน้า
ถัดไปทางซ้ายมือ ส่วนหน้าขวาจะเป็นการอธิบายถึงสิ่งของที่จะเพ้นท์  ส่วนในหน้าวิธีการเพ้นท์จะ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งของรูปและขั้นตอนไปตามความเหมาะสม และหน้าขวาจะมีรูปส าเร็จอีกที  โดย
จะสลับภาพเล็กใหญ่ พ้ืนหลังใช้เป็นลายผ้าปูโต๊ะเห มือนกันตลอดทั้งเล่ม และมีการใช้ภาพกราฟิก ที่
เป็นภาพลายเส้นของของที่เก่ียวข้องกับของที่เพ้นท์ในแต่ละชิ้นเข้ามาประกอบเล็ก ๆ ในทุกหน้า 

3. ผลิตออกเป็นรูปเล่ม เม่ือท าการจัดวางเลย์เอาท์และอาร์ตเวิร์คเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ซ่ึงขั้นตอนนี้ผู้จัดท าต้องตรวจงานให้ถูกต้องในส่วนของเนื้อหาและ
ภาพถ่ายก่อนเข้าโรงพิมพ์ 

ส่วนการพิมพ์ผู้จัดท าเลือกใช้ระบบดิจิทัล (Digital Printing) แทนการจัดพิมพ์ในระบบ
ออฟเซท (Offset) ที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือโดยทั่วไป เนื่องจากปริมาณการพิมพ์ที่น้อยและมีค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า ซ่ึงหนังสือของผู้จัดท า มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เล่มละ 500 บาท 
 

รายงานผลจากแบบประเมิน 
การประเมินผล ได้น าผลงานที่จัดท าเป็นเล่มสมบูรณ์ให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการ

ท าหนังสือ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  รวมกันจ านวน 5 คน และให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 15 คน รวมเป็น 20 คน เป็นผู้ประเมินผลงานในด้านเนื้อหาและการออกแบบ 
โดยเป็นแบบสอบถามตารางความพึงพอใจด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ประกอบกับค าถามปลายเปิดให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นติชมและเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุง
และพัฒนางานในโอกาสต่อไป 

โดยมีประเด็นที่ใช้ในการประเมินดังนี้ 
1. ด้านเนื้อหาและภาพถ่าย 
2. ด้านการออกแบบ 
3. ด้านภาพรวมของหนังสือ 
 

 

   ส
ำนกัหอ
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1. ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและภาพถ่าย 

ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและภาพถ่าย จ านวน 20 คน 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อเนื้อหา
และภาพถ่าย 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

รวม ค่า 
เฉล่ีย 
( ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

วิธีท่ีสอนวาดมีความ 
น่าสนใจ 

12 
(60%) 

8 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.60 0.50 

ปริมาณเนื้อหามีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อ 
ความต้องการ 

12 
(60%) 

6 
(30%) 

2 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.50 0.69 

ภาพถ่ายแต่ละข้ันตอนมี 
ความสวยงาม 
และดูเข้าใจง่าย 

19 
(95%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.95 0.22 

ข้ันตอนการวาดลายเขียนได้
ชัดเจนและสามารถท าตาม
ได้ด้วยตัวเอง 

16 
(80%) 

3 
(15%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.75 0.55 

 
โดยสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 

1.1 วิธีที่สอนมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄  = 4.60, SD = 0.50) 
1.2 ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

(x̄ = 4.50, SD = 0.69) 
1.3 ภาพถ่ายแต่ละขั้นตอนมีความสวยงามและดูเข้าใจง่าย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

(x̄ = 4.95, SD = 0.22) 
1.4 ขั้นตอนการวาดลายเขียนได้ชัดเจนและสามารถท าตามได้ด้วยตัวเอง อยู่ในระดับพึง

พอใจมากที่สุด (x̄ = 4.75, SD = 0.55) 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหาและภาพถ่าย 

ความคิดเห็น 
- ภาพถ่ายน่ารัก เนื้อหาเหมาะสม น้อยแต่เข้าใจง่าย โดยรวมแล้วถือว่าภาพชัดเจน สวย

และน่ารักมาก 
- เนื้อหาอาจจะน้อยไปนิด ควรเพ่ิมให้เยอะขึ้น แต่มีวิธีการบอกเคล็ดลับที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง 
- ภาพถ่ายสวยมาก อบอุ่นมาก 

   ส
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ข้อเสนอแนะ 
- เนื้อหาควรอธิบายขั้นตอนให้ละเอียดขึ้น 
- ควรจะให้ภาพสว่างขึ้น และเพ่ิมสีสันให้งานมากขึ้น 
- ด้านเนื้อหาอาจจะเพ่ิมเกร็ดเรื่องการดูแลรักษาการจัดบ้านด้วยเซรามิกส์ 

 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบ 

ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบ จ านวน 20 คน 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ออกแบบ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

รวม ค่า 
เฉล่ีย 
( ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การจัดองค์ประกอบภาพ
และเนื้อหามีความสวยงาม
น่าสนใจ 

16 
(80%) 

4 
(20%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.80 0.41 

สามารถล าดับการอ่าน
ข้ันตอนการวาดลายตามได้
ง่าย ไม่สะดุด 

14 
(70%) 

6 
(30%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.70 0.47 

ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ 7 
(35%) 

11 
(55%) 

2 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.25 0.64 

การออกแบบปกมีความ
น่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่าน
เนื้อหาภายในเล่ม 

14 
(70%) 

4 
(20%) 

2 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.60 0.68 

 
โดยสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 

2.1 การจัดองค์ประกอบภาพและเนื้อหามีความสวยงามน่ าสนใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (x̄ = 4.80, SD = 0.41) 

2.2 สามารถล าดับการอ่านขั้นตอนการวาดลายตามได้ง่าย ไม่สะดุด อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (x̄ = 4.70, SD = 0.47) 

2.3 ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̄ = 4.25, SD = 0.64) 
2.4 การออกแบบปกมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่านเนื้อหาภายในเล่ม อยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก (x̄ = 4.60, SD = 0.68) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการออกแบบ 
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ความคิดเห็น 
- การออกแบบน่ารักดีแล้ว เรียบง่ายน่าอ่าน 
- ฟ้อนต์ลายมือ อ่านยากพอสมควร เพราะจากที่อ่านทั้งเล่มแล้วล่ืนไหลไปกับภาพและ

วิธีการท า แต่มาสะดุดกับหน้าค าน า กับหน้าปิดท้ายที่ใช้ฟ้อนต์ลายมือ ถ้าแก้ให้อ่านง่ายขึ้นก็จะดี แต่
ยังคงเป็นรูปแบบลายมือไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้เพ่ิมหัวเรื่องของแต่ละหน้าจะได้ดูสมบูรณ์ขึ้น 
- ควรจะมีหลากหลายรูปแบบในเรื่องของลูกเล่นและสีสัน 
- ควรจัดภาพให้ดูน่าสนใจ โดยเน้นลักษณะการจัดให้แสดงจุดเด่นของภาพให้ชัดเจน 
- ปกควรปรับให้สีสดใสขึ้น 

 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของหนังสือ 

ตารางที่ 5-3 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของหนังสือ จ านวน 20 คน 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ออกแบบ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

รวม ค่า 
เฉล่ีย 
( ) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
ภาพรวมของหนังสือมีความ
น่าสนใจ 

16 
(80%) 

3 
(15%) 

1 
(5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.75 0.55 

ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน 15 
(75%) 

5 
(25%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.75 0.44 

น าไปต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ท่ีจะวาดลายลง
บนเซรามิกส์ด้วยตนเอง
ต่อไปได้ 

17 
(85%) 

3 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

4.85 0.37 

 
 
โดยสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 

3.1 ภาพรวมของหนังสือมีความน่าสนใจ  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.75,    
SD = 0.55) 

3.2 ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄ = 4.70, SD = 0.44) 
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3.3 น าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ที่จะวาดลายลงบนเซรามิกส์ด้วยตนเองต่อไปได้ อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก (x̄ = 4.85, SD= 0.37) 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านภาพรวมของหนังสือ 
ความคิดเห็น 
- ภาพสวยมาก จัดหน้าสวย น่าอ่าน วิธีการน่าสนใจ 
- อ่านหนังสือแล้วท าให้รู้สึกอยากท า น่าจะท าได้ เพราะเป็นรูปแบบที่ ง่ายส าหรับผู้หัด

ใหม่ ถ้ามีเวลาว่างก็จะลองท า 
- หลังจากที่ได้อ่านแล้ว รู้สึกเข้าใจง่ายในขั้นตอน อีกทั้งภาพสวย และมีการออกแบบที่

น่ารักมาก ๆ 
ข้อเสนอแนะ 
- งานน่าสนใจมาก และอยากให้ผลิตเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก 
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บทท่ี  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้  ศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับการเขียนขั้นตอนการสร้างสรรค์ลายลงบน

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์พร้อมรูปประกอบ โดยน าเสนอขั้นตอนการวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ทั้งหมด 12 วิธี พร้อมภาพถ่ายในแต่ละขั้นตอนเพ่ือเสริมความเข้าใจ เพ่ือผลิตเป็นหนังสือโดยใช้ชื่อว่า 
“D.I.Y Painting on Ceramics” 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการจัดท าหนังสือสอนวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ได้มีการศึกษาเก่ียวกับ 
หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบลายบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลักการเขียนหนังสือคู่มือ หลักการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้ สี โดยเก็บข้อมูลจากหนังสือและสื่อ
ประเภทต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญในด้านการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งของด้วยตนเองรวมทั้งหมด 2 
คน เป็ นการสัมภาษณ์และสอบถามเก่ียวกับแนวคิดเทคนิค และขั้นตอนการออกแบบและวาด
ลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ รวมถึงได้ทดลองคิดค้นและลงมือวา ดลายลงบนเซรามิกส์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้ พู่กัน ใช้เทปกาว ใช้ฟองน้ า ใช้ไม้บรรทัดช่วยในการวาดและท าลวดลาย ฯลฯ 
จากนั้นก็ถ่ายรูปขั้นตอนการประดิษฐ์ เขียนเนื้อหา น ามาออกแบบจัดท าเป็นหนังสือขนาด 5.83 x 
8.27 นิ้ว จ านวน 84 หน้า ปกอ่อน เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม และน า
รูปเล่มผลงานไปให้กลุ่มเป้าหมายอายุ 15-24 ปีที่ชื่นชอบการวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบจัดหน้าหนังสือ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ทั้งหมด 20 คน เป็นผู้ประเมินผลงานในด้านเนื้อหาและการออกแบบ ซ่ึงแบบประเมินนั้น 
เป็นแบบสอบถามตารางความพึงพอใจประกอบกับค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ประเมินแสดงความ
คิดเห็นติชมและเสนอแนะ โดยผลการประเมินเฉลี่ยแล้ว อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” 
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อภิปรายผล 
สิ่งที่ได้จากการด าเนินงาน คือ ได้ความรู้และเทคนิคในการวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์

เซรามิกส์ รวมไปถึงขั้นตอนในการถ่ายภาพ และการเขียนอธิบายจากผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
และวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ได้รู้ถึงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในสร้างสรรค์ลวดลาย
บนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ให้ได้ออกมาชิ้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่
มีเนื้อหาเก่ียวกับออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เบื้องต้น ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และไอ เดียดี ๆ ในการจัดวางเลย์เอาท์  และการถ่ายภาพมากยิ่ งขึ้ น รวมทั้งได้รับความรู้ เรื่อ ง
รายละเอียดของการจัดท ารูปเล่มจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน  

ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน คือ การวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เผาเคลือบ
แล้วนั้น ท าได้ยากกว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ยังไม่ได้เผาเคลือบ เพราะพ้ืนผิวมีความมันวาว จึงมี
ข้อจ ากัดในการลงสีมากกว่า จึงยากต่อการคิดค้นวิธีการวาดลายด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถท า
ตามได้จริง ซ่ึงผู้ศึกษาได้ทดลองผิดถูกอยู่หลายครั้ง ท าให้ เสียเวลาในการคิดไปค่อนข้างมาก กว่าจะได้
ผลงานที่น่าพึงพอใจส าหรับมาใช้เป็นเนื้อหาภายในเล่มได้ 

ส าหรับเรื่องการถ่ายภาพประกอบ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ศึกษาต้องประสบตลอดการ
ท างาน เนื่องด้วยการถ่ายรูปขั้นตอนของการประดิษฐ์ชิ้นงาน รูปชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์บางรูป 
ตลอดไปถึงการถ่ายภาพรวมของอุปกรณ์ ผู้ศึกษาต้องใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพและถ่ายด้าน
นอก บางวันที่ไม่มีแสงก็ท าให้ไม่สามารถถ่ายได้ ท าให้ต้องเสียเวลาในการรอแสงถ่ายภาพหลายครั้ง
เช่นกัน  

การจัดวางเลย์เอาท์ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ในการเลือกชุดตัวอักษรที่เข้า กับชิ้นงาน ใน
แต่ละชิ้นท าได้ยาก เพราะต้องการให้ตัวอักษรนั้น ๆ สื่อถึงการวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ด้วยมือ และดูเป็นชุดตัวอักษรเดียวกัน ดังนั้นจึงเลือกใช้ตัวอักษรแบบลายมือ ซ่ึงชุดตัวอักษรของ
ภาษาไทยค่อนข้างอ่านยาก  จากการประเมินในส่วนนี้จึงได้คะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าส่วนอ่ืน ๆ  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม ส่วนมากมีความพึงพอใจในเกณฑ์ “พึงพอใจมาก
ที่สุด” ซ่ึงหลังจากที่ผู้อ่านได้อ่านหนังสือแล้วท าให้รู้สึกอยากท า เพราะเป็นรูปแบบที่ง่ายส าหรับผู้หัด
ใหม่ อธิบายขึ้นตอนและวิธีท าได้กระชับ เข้าใจง่าย และการออกแบบน่ารัก เรียบง่าย ท าให้น่าอ่าน
ยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอะแนะ 

ถ้ามีการน าชิ้นงานไปพัฒนาต่อ ควรอธิบายเนื้อหาในแต่ขั้นตอนให้ละเอียดขึ้น  อาจจะ
เพ่ิมเกร็ดเรื่องการดูแลรักษาการจัดบ้านด้วยเซรามิกส์ ในด้านการออกแบบควรแก้ไขฟ้อนท์ลายมือ ให้
อ่านง่ายขึ้น แต่ยังคงเป็นรูปแบบลายมือไว้ และเพ่ิมลูกเล่น สีสันที่สดใสให้งานน่าสนใจมากขึ้น ส่วนใน
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ด้านภาพถ่าย ควรจัดองค์ประกอบภาพให้ดูน่าสนใจ โดยเน้นลักษณะการจัดให้แสดงจุดเด่นของภาพ
ให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสือคู่มือสอนวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสือคู่มือสอนวาดลายลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
เพศ:   หญิง  ชาย 

อายุ: ……… ปี  
การศึกษา:   มัธยม  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปวช.  
  ปวส.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................... 
คุณมีความสนใจในการวาดลายลงบนเซรามิกส์ด้วยตนเองหรือไม่: 
  สนใจ    เฉย ๆ    ไม่สนใจ 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านเน้ือหาและภาพถ่าย 
2.1 วิธีที่สอนวาดมีความน่าสนใจ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
2.2 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
2.3 ภาพถ่ายแต่ละขั้นตอนมีความสวยงามและดูเข้าใจง่าย 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
2.4 ขั้นตอนการวาดลายเขียนได้ชัดเจนและสามารถท าตามได้ด้วยตัวเอง 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการออกแบบ 
3.1 การจัดองค์ประกอบภาพและเนื้อหามีความสวยงามน่าสนใจ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.2 สามารถล าดับการอ่านขั้นตอนการวาดลายตามได้ง่าย ไม่สะดุด 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.3 ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.4 การออกแบบปกมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่านเนื้อหาภายในเล่ม 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของหนังสือ 
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4.1 ภาพรวมของหนังสือมีความน่าสนใจ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
4.2 ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
4.3 น าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ที่จะวาดลายลงบนเซรามิกส์ด้วยตนเองต่อไปได้ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
5.1 คุณคิดว่ามีจุดที่ควรจะเพ่ิมเติม หรือแก้ไขหรือไม่ อย่างไร เก่ียวกับเนื้อหาและภาพถ่ายในเล่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 คุณคิดว่าด้านการออกแบบมีจุดที่ควรจะเพ่ิมเติม หรือแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.3 เม่ืออ่านแล้วคุณจะวาดลายลงบนเซรามิกส์ตามขั้นตอนที่เขียนไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.4 ถ้าหนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกขาย คุณมีความประสงค์จะซ้ือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Let ‘s enjoy !   ส
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สีสำ หรับเพนทเซรามิกส
สีที่ควรมี ดำ  ขาว แดง 
น้ำ เงิน เหลือง

พูกัน 
ควรมีหลายขนาดเพื่อ
ความสะดวกในการเลือกใช้

จานสี
เตรียมไว้ใช้สำ หรับการผสมสี

1

2

3
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สมุดกลาง
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Materials

ดินสอ
ใช้สำ หรับการออกแบบ 
ร่างเส้น บนภาชนะต่างๆ

ภาชนะเซรามิกส 
ใช้ได้ทั้งแบบเผาเคลือบแล้ว
และที่ยังไม่ได้เผาเคลือบ

ผาสะอาด และน้ำ 
ไว้ใช้เช็ดล้างพู่กัน

6

5

4

·íÒ¤ÇÒÁÃÙ¨Ñ¡ÍØ»¡Ã³é                 ì
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Easy Paint

จุด 
กดปลายพู่กันแล้วยกขึ้น 
ต้องจุ่มสีชุ่มๆ หน่อย
จะได้วงกลมที่กลม

เสนตรง
ลากพู่กันโดยกดน�้าหนัก
มือให้เสมอกัน

ËÑ´ÇÒ´ãË¤ÅÍ§Á×Í

เสนแหลม
กดปลายพู่กันลงแล้วลาก 
ค่อยๆ ยกปลายพู่กันขึ้น

เสนโคง
ยกปลายพู่กันขึ้น กดลง
เมือ่ถงึตรงกลาง แล้วยก
ขึ้นเมื่อถึงปลาย

เสนโคงแหลม
ท�าเหมือนกับเส้นแหลม แต่
ลองวาดให้ปลายโค้งลง

เสนเวฟ
ลากพู่กันให้เสมอกัน โดย
วาดให้เปนคลื่นโค้ง

หยดนํ้า
กดพู่กันให้เต็ม ลากส้ันๆ 
ในขณะทีย่กปลายพูก่นัขึน้

หยดนํ้าโคง
วาดแบบเดียวกับหยดน�้า 
เมือ่ถงึปลายแหลมให้ตวดั
พู่กันให้โค้งงอ

หยดนํ้ายาว
วาดหยดน�า้ แล้วลากหางให้
ยาวขึ้น ลองวาดหลายๆ 
เส้นให้ปลายแหลมมาชนกัน

é      è
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Colour Theory

   สีดํา  จะผสมเมื่ออยากได้สีเข้ม 
เช่น สีน�้าตาลไหม้ 
   สีขาว ใช้ผสมเมื่อต้องการให้สีที่
อ่อนลงหรือเปนสไตล์สีพาสเทลหวานๆ 
    ทั้งสองสีนี้ ควรผสมในอัตราส่วน 
1:3 คือ สีอ่อน 3 ส่วน สีเข้ม 1 ส่วน

·ÄÉ®ÕÊÕ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹

 +      = 
 +      = 
 +      = 
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BEFORE   

เช็ดทําความสะอาดเซรามิกสที่เราจะเช็ดทําความสะอาดเซรามิกสที่เราจะเช็ดทําความสะอาดเซรามิกสที่เราจะเช็ดทําความสะอาดเซรามิกสที่เราจะ
เพนทดวยแอลกอฮอล หรือนํ้าอุนเพนทดวยแอลกอฮอล หรือนํ้าอุนเพนทดวยแอลกอฮอล หรือนํ้าอุนเพนทดวยแอลกอฮอล หรือนํ้าอุน“                    ”
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



17171717171717171717171717

AFTER

เพื่อใหสีแหงและติดทนนานยิ่งขึ้น เพื่อใหสีแหงและติดทนนานยิ่งขึ้น เพื่อใหสีแหงและติดทนนานยิ่งขึ้น เพื่อใหสีแหงและติดทนนานยิ่งขึ้น 
นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 150 นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 150 นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 150 นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 150 นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 150 °C C 
นาน 30 นาทีนาน 30 นาที“                    ”   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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Town Mug

จับแกวสีขาว ธรรมดาๆ มาแต่งเติมลวดลายตาม

จินตนาการสักหน่อย เพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนแกวนํ้าใบ

โปรดของคณุ ใหกลายเป็นแกวทีไ่ม่ธรรมดา ไม่ซํา้ใคร

แลวหล่ะ

21
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ร่างเส้นภาพที่ต้องการด้วยดินสอ ใช้พู่กันเพ้นท์ตัดเส้น

ระบายสีให้เต็ม ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.

 
    ดินสอ
    แก้วเซรามิกส์
    พู่กัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

Materials

1 2

3 4

 How to   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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pineap p le set
เติมลวดลายน่ารักๆ บนแกวและจานรองที่ดูเขากั๊น

เขากันเพียงเล็กนอย ก็จะไดแกวเซ็ตน่ารักๆ เพิ่ม

ความน่ารัก สดใสสําหรับเชาวันใหม่

k

25
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ร่างเส้นภาพด้วยดินสอ ลงสีเหลืองในส่วนผล

ใช้สีเขียววาดใบ เติมจุดด้วยสีขาว

 
    ดินสอ
    แก้วเซรามิกส์ จานรอง
    พู่กัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า 
    สีเหลือง สีเขียว

1 2

3 4

 How to

Materials
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variation
เพ้นท์จานรองที่เข้าเซ็ทกัน

ก็น่ารักไปอีกแบบ
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Mustache

สําหรับใครที่ไม่ถนัดใชพู่กันวาดลวดลายลงไป

จะหาปริ้นท์ลายที่ชอบ หรือวาดลงบนกระดาษ

ก่อนก็ได ลองทําตามกันดู ออกมาสวยไม่แพกัน

กับที่ซื้อมาเลย

31
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วาดหรอืปริน้ท์ลายทีช่อบ
ลงกระดาษ แล้วตัดส่วนท่ี
ต้องการเพ้นท์สีออก

ติดรูปลงบนแก้ว ควรติด
กระดาษให้แนบสนิทกับแก้ว 
เพื่อกันไม่ให้สีซึมออก

ลงสีด้วยพู่กันให้ทั่ว

รอให้สแีห้ง แล้วลงสีทับอกีรอบ 
ให้เรียบเสมอกัน

ทิ้งไว้ประมาณ 1-4 ชั่วโมง
แล้วลอกกระดาษที่ติดไว้ออก

ควรติดกระดาษให้แนบสนิทกับแก้ว 
เพื่อกันไม่ให้สีซึมออกขณะเพ้นท์

TIP !

1 2

3

4 5

 
   
    กระดาษ เทปกาว
    กรรไกร คัตเตอร์
    แก้วเซรามิกส์ 
    พู่กัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

How to

; Materials
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Moon 

& 
B unny

ลองเพนท์ดานในหรือดานนอก ก็ทําไดง่ายๆ ขอแค่มี

จินตนาการแลวลงมือทํา ไม่ว่าจะเป็นชอน ถวย จาน 

ก็แต่งแตมลวดลายและสีสันไดเหมือนกัน

#

35
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    กระดาษ เทปกาว
    กรรไกร คัตเตอร์
    ถ้วย, ช้อนเซรามิกส์ 
    พู่กัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

วาดหรือปริ้นท์ลายที่ชอบ
ลงกระดาษ

ใช้คตัเตอร์ตัดส่วนท่ีต้องการ
เพ้นท์สีออก

ติดรูปลงบนแก้วให้แนบสนิท

รอให้สแีห้ง แล้วลงสีทับอกีรอบ 
ให้เรียบเสมอกัน

ทิ้งไว้ประมาณ 1-4 ชั่วโมง
แล้วลอกกระดาษที่ติดไว้ออก

1 2

3 4

5

ลงสีด้วยพู่กันให้ทั่ว

6

;

How to

Materials
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Strip e  Cup

เปล่ียนแกวกาแฟใบเดิมใหเกขึ้น ดวยเทคนิกง่ายๆ

โดยใชเทปกาว ช่วยในการเพนท์ จะเพนท์ลายทาง 

หรือจะลองครีเอทลายใหแนวสุดๆ ก็ทําไดไม่ยาก

<

41

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42

ติดเทปกาวลงบนแก้ว 
เว้นส่วนที่ต้องการลงสีไว้ 

ลงสด้ีวยพู่กนัหวัตดั ทิง้ไว้ให้แห้ง  
แล้วลงสีซ�้าอีกรอบ

ทิ้งให้สีแห้งสักครู่ ลอกเทปกาวออก ทิ้งไว้ให้สีแห้ง ประมาณ 1-4 ชม. 

 
   
    เทปกาว
    กรรไกร
    แก้วเซรามิกส์
    พู่กันหัวตัด
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

<

1 2

3 4

How To

Materials
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ควรติดเทปกาวให้แนบสนิทกับแก้ว 
เพื่อกันไม่ให้สีซึมออกขณะเพ้นท์

TIP !
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สมุดกลาง
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Line p late

ลองครเีอทลายเสนใหม่ๆ ใหกนัจานธรรมดา แลวจะ

เอาไวเป็นของประดับตกแต่งบาน หรือเอาไปใส่

อาหารเสิร์ฟ ก็เพิ่มความตื่นเตนได

6

45
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    เทปกาว
    กรรไกร คัตเตอร์
    จานเซรามิกส์    
    พู่กันหัวตัด
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า 
    สีขาว สีทอง

<

ติดเทปกาวลงบนจาน ตามแนวเส้นที่ร่างไว้วัดจุดกึ่งกลางจาน แล้วลากเส้นทะแยงมุม 
ระยะห่าง 1.5 ซม. จนครบทั้งจาน

ตัดแต่งส่วนที่เกินออก ท�าเช่นเดียวกันจนครบทั่วทั้งใบ

ผสมสีด�ากับสีขาวให้ได้สีเทา 
แล้วลงสีส่วนที่เว้นไว้ให้ทั่ว

ทิ้งไว้ให้แห้ง ลอกเทปกาวออก 
เปนอันเสร็จเรียบร้อย

} 1.5 cm

How To

1 2

3 4

5 6

Materials
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variation
เพ้นท์สีทองเพิ่มลูกเล่นให้จาน ก็เท่ไปอีกแบบ
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Gradient
 Tea Set

นอกจากฟองนํ้า จะใชในการลงสีพื้นในงานศิลปะ

หรือใชลางจานแลว เจาฟองนํ้าสารพัดประโยชน์นี้

ยังเอามาใชทําการเพนท์ไล่สีงานเซรามิกส์ไดดวย

51
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1 2

3 4

 
   
    ฟองน�้า
    จานสี
    กาน�้าชา แก้วเซรามิกส์
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า
    

ใช้ฟองน�้าจุ่มสีส�าหรับเพ้นท์
เซรามิกส์สีด�า

จ�้าฟองน�้าลงบนกาน�้าชา 
ไล่จากซ้ายไปขวา 

จ�้าฟองน�้าลงบนกาอีกครั้ง 
โดยไล่จากล่างไปบน และ
ก�าหนดน�้าหนักมือให้เบาลง 

ท�าเช่นเดียวกัน จนได้
การไล่ระดับสีที่พอใจ 

how to >>>

Materials

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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variation
เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ{            }{            }{            }{            }{            }{            }

v
{            }

variation
{            }

ariationvariationv
{            }

variationv
เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ{            }เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบเพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ{            }เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบเพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ{            }เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบเพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ{            }เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ
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มาใชฟองนํ้าทําลวดลายกาแล็คซีกันเถอะ ขอบอก

ว่าไม่ยากเลย แค่เตรียมแปรงสีฟนเก่าๆ อีกสักอัน 

แลวมาเริ่มกันเลย
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ใช้ฟองน�้าจุ่มสีด�า แล้วแตะเบาๆ 
ให้ทั่วจาน

ท�าเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนสีเปน
สีแดง และสีน�้าเงิน

จากนั้นใช้แปรงสีฟันจุ ่มสีขาว 
แล้วดีดให้ทั่ว

ใช้ไม้จิม้ฟันแต้มสทีอง แล้วจดุลง
บนจานเล็กน้อย เพียงเท่านี้ก็จะ
ได้ดาวฤกษ์แล้ว

 
   
    ฟองน�้า
    จานสี
    จานเซรามิกส์
    แปรงสีฟัน ไม้จิ้มฟัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า
    น�้าเงิน แดง ขาว ทอง
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จานลายจุดสุดน่ารัก ใชวางขนมยิ่งทําใหน่ากิน 

เขาไปใหญ่ ส่วนวิธีทําก็ไม่ยุง่ยากเลย แค่เตรียม

ไมบรรทัดเรขาคณิต ก็ลองทําตามไดเลย
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    ไม้บรรทัดเรขาคณิต 
    ดินสอ
    จานเซรามิกส์ 
    พู่กัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีแดง

เลือกวงกลมขนาดที่ต้องการ ใช้ดินสอร่างเส้นให้ทั่วทั้งจาน

ใช้พู่กันลงสีวงกลมให้เต็ม ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.
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เพิ่มความเท่ใหกระถางตนไมใบเดิม ดวยการเพนท์

คําหรือขอความเแลวโดนๆ แลวนําไปปลูกในบาน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวกันสักหน่อย 
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    ไม้บรรทัดตัวอักษร 
    ดินสอ
    กระถางเซรามิกส์ 
    พู่กัน
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีน�้าเงิน

วางไม้บรรทัดลงบนกระถาง ใช้ดินสอร่างเส้นค�าที่ต้องการ

 ใช้พู่กันลงสีค�าตามที่ร่างเส้นไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.
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ใครทีอ่ยากไดลายสวยๆ น่ารกัๆ แต่วาดยงัไงกไ็ม่สวย

สักที ตัวปมช่วยได จะแกะเองแบบตัวปมยางลบ 

หรือซื้อแบบสําเร็จรูปมาลองทําดูได

9
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9
 
   
    ยางลบ ดินสอ
    คัตเตอร์
    กระถางเซรามิกส์ 
    พู่กัน จานสี
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีแดง
    สีเหลือง

วาดสามเหลี่ยมลงบนยางลบ 
ใช้คัตเตอร์ตัดด้านนอกออก

ผสมสีแดงและสีเหลืองให้ได้สีส้ม 
จากนั้นน�ามาระบายที่ยางลบ

ปั๊มยางลบลงไปให้รอบตัวกระถาง ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.
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variation
ลองเพิ่มสีสัน แบบคัลเลอร์ฟูล 

ดูสิ !
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Love you

เลือกลายจากตัวแสตมปสําเร็จรูป แลวมาปมลงที่

เจาเซรามิกส์ ไดเลย นอกจากจะปมที่เซรามิกส์แลว 

ยังเก็บไวปมวัสดุอย่างอื่นไดอีกดวยนะ 

75

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76

9

 
   
    
    ตัวปั๊มส�าเร็จรูป
    เหยือกเซรามิกส์ 
    พู่กัน 
    สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

ปั๊มตัวปั๊มลงไปขณะที่สียังไม่แห้ง เสร็จเรียบร้อย ทิ้งไว้ให้แห้ง

เตรียมตัวปั๊มส�าเร็จรูปลายที่ชอบ ใช้พู่กันหัวตัดลงสีให้ทั่วบริเวณวงกลม2

3 4

1

How to

Materials
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