
บทที่ 1 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์

1ความหมายและความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.1 ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ อาจพิจารณาได้หลายแนวทางต่อไปนี้ 

1. สื่อสิ่ ง พิมพ์ ตามความหมายที่นิยามไว๎ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิจยสถาน พ.ศ. 2525               

ให๎ความหมายของคําวํา  “สื่อ”  ดังนี้  ทําการติดตํอให๎ถึงกัน ชักนําให๎รู๎จักกัน  สํวนคําวํา “พิมพ์” นิยามไว๎วํา 

“การใช๎เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ เป็นต๎น ให๎ติดบนวัตถุ เชํน แผํนกระดาษ ผ๎า”  

สําหรับคําวํา สื่อสิ่งพิมพ์นั้น  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานไมํได๎ให๎ความหมายไว๎ อยํางไรก็ดี        

ในหนังสือบัญญัตวิชาการพิมพ์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2540) ได๎บัญญัติคําวํา “Print media”        

เป็นสื่อพิมพ์ โดยไมํมีคําอธิบายหรือนิยามไว๎ แตํจะมีความหมายเชํนเดียวกับคําวําสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช๎เรียกในชุด

วิชานี้ 

2. สื่อสิ่งพิมพ์ตามความหมายที่บัญญัติไว๎ในกฏหมาย พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ให๎ความหมาย

ของคําวํา พิมพ์ ไว๎ดังนี้ หมายถึงการทําให๎เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยใดๆโดยการกด หรือการใช๎พิมพ์หิน 

เครื่องกล เคมี หรือวิธีอ่ืนใดอันอันกาจกํอให๎เกิดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสําเนา  

จะเห็นได๎วํา คําวํา พิมพ์ นั้นไมํได๎เฉพาะเจาะจงวําจะต๎องเป็นการพิมพ์ด๎วยกระดาษ อาจจะใช๎วัสดุอ่ืน

พิมพ์ ไมํวําจะเป็นผ๎า หิน หรือวัสดุอ่ืนใดที่อาจกํอให๎เกิดสื่อสิ่งพิมพ์หลายสําเนา อยํางไรก็ดี                  การ

ตีความหมายของคําวํา การพิมพ์ เพ่ือใช๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ในชุดวิชานี้จะเน๎นเป็นหารใช๎กระดาษเป็นการพิมพ์เป็น

หลัก 

คําวําสื่อสิ่งพิมพ์ นั้น พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 บัญญัติวํา สื่อสิ่งพิมพ์ หมายความวํา สมุด 

แผํนกระดาษ หรือวัสดุใดๆที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี 

ใบประกาศ แผํนเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเชํนเดียวกัน 

3. ความหมายในทางบรรณารักษศาสตร์ คําวํา สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึงวัสดุตีพิมพ์ ได๎แกํ สื่อสิ่งพิมพ์       ที่

รวบรวมเป็นเลํมจากการตีพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ เป็นวัสดุเพ่ือการอํานและการศึกษาค๎นคว๎าตํางๆ           ที่

ห๎องสมุดได๎รวบรวม จัดหา จัดเก็บ เพ่ือให๎บริการในห๎องสมุด เป็นวัสดุพิมพ์ด๎วยกระเษมีรูปลักษณะที่ตํางกัน            

ได๎แกํ หนังสือ วารสาร หรือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และ กฤตภาค 



4. สื่อสิ่งพิมพ์ ตามความหมายในเชิงการสื่อสาร ได๎แกํ สื่อที่ใช๎ติดตํอทําความเข๎าใจกันด๎วยภาษาเขียน

หรือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายได๎ โดยใช๎วัสดุกระดาษพิมพ์ออกมาพร๎อมกันหลายสําเนาเพ่ือแจกจํายให๎กับ

ผู๎อํานได๎คราวละมากๆสื่อสิ่งพิมพ์นั้นอาจมีรูปแบบตํางๆกัน ไมํวําจะเป็นนิตยสาร วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ 

ใบปลิว แผํนพับ หนังสือคูํมือ และโปสเตอร์ ฯลฯ สื่อสิ่ งพิมพ์บางประเภทอาจใช๎ติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคล

ไมํก่ีคน  บางประเภท เพื่อติดตํอสื่อสารกันภายในกลุํม และบางประเภทติดตํอสื่อสารกับมวลชนสาธารณะ 

5. สื่อสิ่งพิมพ์ตามความหมายในเชิงเทคโนโลยี เป็นการพิจารณาความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์              

เชํน สื่อสิ่งพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากระบบการพิมพ์แบบแมํพิมพ์พ้ืนนูน          สื่อ

สิ่งพิมพ์-ออฟเซต หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากระบบการพิมพ์จากแมํพิมพ์พ้ืนราบ สื่อสิ่งพิมพ์ซิลค์สกรีน 

หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลอตจากระบบการพิมพ์แบบปมํพิมพ์ฉลุ และสื่อสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ด๎วยระบบ

แสงและระบบดิจิทัล เป็นต๎น 

นอกจากนี้ อาจจะพิจารณาจาการใช๎สีในการพิมพ์ เชํน สื่อสิ่งพิมพ์สีเดียว สื่อสิ่งพิมพ์สอดสี           หรือ

พิจารณาที่วัสดุในการพิมพ์ เชํน สื่อสิ่งพิมพ์กระดาษ สื่อสิ่งพิมพ์ผ๎า สื่อสิ่งพิมพ์พลาสติก รวมทั้งอาจพิจารณา

จากรูปแบบ เชํน หนังสือพิมพ์ขนาดใหญํ หนังสือพิมพ์ขนาดแทบลอยด์ (ขนาดแผํนเล็ก)           สื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทใบปลิว ใบปิด (โปสเตอร์) เอกสารแผํนพับ จุลสาร นิตยสารตลอดจนหนังสือปกแข็ง   ปกอํอน พ็อกเก๏

ตบุ๏ก เป็นต๎น โดนแตํละประเภทสื่อสิ่งพิมพ์จะมีรูปรําง รูปแบบ การจัดเลํมและเย็บเลํมแตกตํางกันออกไป 

1.2 ประวัติสื่อส่ิงพิมพ์ 

          1.2.1 ประวัติการพิมพ์ “หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะได๎ปรากฏบนผนังถ้ําอัลตามิรา (Altamira) 

ในสเปน และถ้ําลาสควักซ์ (Lascaux) ในฝรั่งเศส มีผลงานแกะสลักหิน แกะสลักผนัง ถ๎าเป็นรูปสัตว์ลายเส๎นจึง

เป็นหลักฐานในการแกะพิมพ์ เป็นครั้งแรกของมนุษย์ หลังจากนั้นได๎มีบุคคลคิดวิธีการทํากระดาษขึ้น จนมา

เป็นการพิมพ์ในปัจจุบัน นั่นคือ ไซลั่น ซึ่งมีเชื้อสายจีน ชาวจีน ได๎ผลิตทําหมึกแทํงขึ้น    ซึ่งเรียกวํา “บั๊ก”  

1.2.2 ประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย 

           ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา ได๎เริ่มแตํงและพิมพ์หนังสือคําสอนทาง

ศาสนาคริสต์ขึ้น และหลังจากนั้นหมอบรัดเลย์เข๎ามาเมืองไทย และได๎เริ่มด๎านงานพิมพ์จนสนใจเป็นธุรกิจ     

ด๎านการพิมพ์  

            ในเมืองไทย พ.ศ.2382 ได๎พิมพ์เอกสารทางราชการเป็นชิ้นแรก คือ หมายประกาศห๎ามสูบฝิ่น 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า เจ๎าอยูํหัวทรงโปรดให๎จ๎างพิมพ์จํานวน 9,000 ฉบับ                     ตํอมาเมื่อ

วันที่ 4 ก.ค.2387 ได๎ออกหนังสือฉบับแรกขึ้น คือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (Bangkok Recorder) เป็นจดหมาย



เหตุอยํางสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับ และใน 15 มิ.ย. พ.ศ.2404 ได๎พิมพ์หนังสือเลํมออกจําหนํายโดยซื้อลิขสิทธิ์

จากหนังสือนิราศลอนดอนของหมํอมราโชทัย และได๎เริ่มต๎นการซื้อขาย        ลิขสิทธ  ิ์จําหนํายในเมืองไทย

หมอบรัดเลย์ ได๎ถึงแกํกรรมในเมืองไทยกิจการการพิมพ์ของไทยจึงเริ่มต๎นเป็นของไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ.

2500  ประเทศไทยจึงนําเครื่องพิมพ์แบบโรตารี ออฟเซท (Rotary off Set) มาใช๎เป็นครั้งแรก โดยโรงพิมพ์

ไทยวัฒนาพานิชนําเครื่องหลํอเรียงพิมพ์ Monotype มาใช๎กับตัวพิมพ์ภาษาไทย ธนาคาร แหํงประเทศไทยได๎

จัดโรงพิมพ์ธนบัตรในเมืองไทยขึ้นใช๎เอง 

 

1.3 ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์ 

        1. หนังสือเรียน แบบเรียน ตํารา เอกสารการสอน 

          2. หนังสือพิมพ์ 

          3. วารสาร นิตยสาร 

          4. แผํนปลิว โฆษณา 

          5. หนังสือการ์ตูน 

          6. หนังสือนวนิยาย 

 

  1.4 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 

        1.4.1 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ 

               1. หนังสือสารคดี ตํารา แบบเรียน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ความรู๎ตําง 

ๆ เพื่อสื่อให๎ผู๎อําน เข๎าใจความหมาย ด๎วยความรู๎ที่เป็นจริง จึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน๎นความรู๎อยํางถูกต๎อง 

              2. หนังสือบันเทิงคดี  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช๎เรื่องราวสมมติ เพ่ือให๎ผู๎อํานได๎รับควา 

เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกวํา หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocket Book ได ๎



            1.4.2 สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพรํขําวสาร 

1. หนังสือพิมพ์ (Newspapers) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอเรื่องราว ขําวสารภาพ

และความคิดเห็น ในลักษณะของแผํนพิมพ์ แผํนใหญํ ที่ใช๎วิธีการพับรวมกัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดนี้ ได๎พิมพ์ออก

เผยแพรํทั้งลักษณะ หนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน 

                 2. วารสาร, นิตยสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนําเสนอสาระ ขําว ความบันเทิง ที่มี

รูปแบบการนําเสนอ ที่โดดเดํน สะดุดตา และสร๎างความสนใจให๎กับผู๎อําน ทั้งนี้การผลิตนั้น มีการ กําหนด

ระยะเวลาการออกเผยแพรํที่แนํนอน ทั้งลักษณะวารสาร, นิตยสารรายปักษ์ (15 วัน) และ รายเดือน 

                3. จุลสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นแบบไมํมุํงหวังผลกําไร เป็นแบบให๎เปลําโดยให๎ผู๎อํานได๎

ศึกษาหาความรู๎ มีกําหนดการออกเผยแพรํเป็นครั้ง ๆ หรือลําดับตําง ๆ ในวาระพิเศษ 

            1.4.3 สิ่งพิมพ์โฆษณา 

                    1. โบร์ชัวร์ (Brochure) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสมุดเลํมเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็นเลํม 

จํานวน 8 หน๎าเป็น อยํางน๎อย มีปกหน๎าและปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเก่ียวกับโฆษณาสินค๎า 

                     2. ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใบเดียว ที่เน๎นการประกาศหรือโฆษณา มักมี

ขนาด A4 เพ่ืองํายในการแจกจําย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเป็นข๎อความท่ีผู๎อําน อํานแล๎วเข๎าใจงําย  

                     3. แผํนพับ (Folder) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยเน๎นการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอ

นั้นเป็นเนื้อหา ที่สรุปใจความสําคัญ ลักษณะมีการพับเป็นรูปเลํมตําง ๆ 

                     4. ใบปิด (Poster) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา โดยใช๎ปิดตามสถานที่ตําง ๆ มีขนาดใหญํเป็น

พิเศษ ซึ่งเน๎นการนําเสนออยํางโดดเดํน ดึงดูดความสนใจ 

            1.4.4 สิ่งพิมพ์เพ่ือการบรรจุภัณฑ์ 

                    เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช๎ในการหํอหุ๎มผลิตภัณฑ์การค๎าตําง ๆ แยกเป็นสิ่งพิมพ์หลัก          ได๎แกํ 

สิ่งพิมพ์ที่ใช๎ปิดรอบขวด หรือ กระป๋องผลิตภัณฑ์การค๎า สิ่งพิมพ์รอง ได๎แกํ สิ่งพิมพ์ที่เป็นกลํองบรรจุ      หรือ

ลัง 

           1.4.5 สิ่งพิมพ์มีคํา  

                   เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน๎นการนําไปใช๎เป็นหลักฐานสําคัญตําง ๆ ซึ่งเป็นกําหนดตามกฎหมาย เชํน 

ธนาณัติ, บัตรเครดิต, เช็คธนาคาร, ตั๋วแลกเงิน, หนังสือเดินทาง, โฉนด เป็นต๎น 



           1.4.6 สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 

                   เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล๎วแตํการใช๎งาน ได๎แกํ นามบัตร, บัตรอวยพร, 

ปฎิทิน,บัตรเชิญ,ใบสํงของ,ใบเสร็จรับเงิน,สิ่งพิมพ์บนแก๎ว ,สิ่งพิมพ์บนผ๎า เป็นต๎น  

           1.4.7 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

                   เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช๎งานในคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต      ได๎แกํ 

Document Formats, E-book for Palm/PDA เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

บทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ ์

2.1 ความหมายของบทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ 

      “ บทบาท ” หรือ “ role ” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “rota” หมายถึง      “วัตถุ

ทรงกลมทั้งหลาย ” คํานี้จึงเป็นคําที่มาของคําวํา role ในภาษาอังกฤษด๎วย จะแปลวํา “กลิ้ง” หรือ “วัตถุทรง

กลม” ก็ได๎เหมือนกัน 

 “บทบาท” ในภาษาไทย จึงหมายถึง การหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนหรือแบํงงานกันทํา ตามที่ได๎ตกลงหรือ

ได๎รับมอบหมาย มักจะไมํมีการกําหนดไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร แตํเป็นที่รู๎กันโดยธรรมชาติ หรือจะรู๎กันโดย

จารีตประเพณี หรือรู๎กันโดยจริยธรรม หรือรู๎กันโดยที่เขียนหรือตกลงกันไว๎ 

 “ หน๎าที่ ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับ พ.ศ. 2525) หมายถึง วงแหํงกิจการ กิจที่

ควรทํา กิจที่จะต๎องทํา ตรงกับภาษาอังกฤษวํา “duty” ซึ่งถ๎าดูจาก Webster Third New International 

Dictionary ค.ศ.1981 ซึ่งอาจตรงกับคําที่อธิบายวํา  “ภาระที่ต๎องทํา บริการที่ต๎องให๎ บทบาทหน๎าที่ที่ต๎อง

ปฏิบัติภายใต๎คําสั่ง หรือขนบธรรมเนียม ซึ่งเป็นไปตามยศ ตําแหนํง อาชีพ วิชาชีพ” 

 เมื่อนําทั้งสองคํามารวมกันกลายเป็นบทบาทหน๎าที่ มีความหมายคอบคลุมถึงสิ่งที่ควรจะทําตาม

ธรรมชาติ จารีตประเพณี จริยธรรม และสิ่งที่จะต๎องทําตามภาระหน๎าที่ที่กําหนดไปตามยศ ตํา แหนํงอาชีพ 

หรือวิชาชีพ ตรงกับภาษาอังกฤษที่วํา “function” ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาะติน function หมายถึง บทบาท 

(role) หน๎าที่ (duty) และภาระผูกพัน (obligation) 

 คําวําบทบาทหน๎าที่ หรือ function มีผู๎ที่แปลเป็น ภาษาไทย วํา “ภารกิจ” หรือ “พันธกิจ ” ก็ยังไมํมี

ความคลาดเคลื่อนไปจากคําวํา “ function ” นั้นหมายรวมถึง สิ่งที่กําลังทํา กําลังบังเกิดผล จะได๎บังเกิดผลไป

แล๎วด๎วย Denis McQuail ใช๎คําวํา “consequence” (ผลที่บังเกิด) “purpose” (ความประสงค์ที่จะให๎

บังเกิดผล) และ “requirement” (สิ่งที่จะต๎องกระทําหรือสิ่งที่ต๎องการ) 

 สื่อสิ่งพิมพ์  เปรียบเสมือนสื่อกลางหรือกระจกสะท๎อนให๎เห็นลักษณะตําง ๆ ของสังคมบ๎านเมืองหรือ

ของประเทศนั้น ๆ ไมํวําจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมประเพณีและวัฒนธรรม โดยทําหน๎าที่และบทบาทใน

การถํายทอดขําวสาร ข๎อมูล การนําเสนอ แสดงความคิดเห็นตําง ๆ ดั งนั้นบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือ การ

กระทําหรือการสื่อสารของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได๎สํงผล กําลังสํงผลหรือจะสํงผลตํอชีวิตและสังคม 



2.2 บทบาทหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ 

      1. บทบาทการเป็นนายทวารประตูขําว 

          เคิร์ท เลวิน ได๎ให๎ความหมายของนายทวารประตูขําว หรือคนเฝ้าประตูวํา คือบุคคลที่ทําหน๎าที่เป็นคน

กลางในชํองทางการสื่อสาร เป็นผู๎ตัดสินใจขําวสารที่ตนได๎รับมานั้นจะสํงไปยังมวลชนหรือไมํและสํงไปอยํางไร 

บุคคลผู๎ทําหน๎าที่นี้มักได๎แกํ บรรณาธิการ หัวหน๎าขําว นักขําว ซึ่งจะต๎องใช๎วิจารณญาณในการตัดสินเลือกและ

เสนอขําวสารไปยังประชาชน 

      2. บทบาทการเป็นผู๎แจ๎งขําวสาร 

       มีบทบาทในการแจ๎งขําวสารให๎ประชาชนทราบ เสาะหาข๎อเท็จจริง รายงานแบบเจาะลึก รวมไปถึงการ

รายงานเชิงสืบสวน เปิดโปง 

      3. บทบาทการเป็นสุนัขยาม 

          3.1 เฝ้าและจับตา ดูการปฏิบัติงานของรัฐบาล เจ๎าหน๎าที่รัฐ วําการทํางานตามหน๎าที่ ตามนโยบาย

หรือไม ํ

          3.2 พิทักษ์ ปกป้อง ผลประโยชน์ของประชาชน จากกลุํมอิทธิพล นักการเมือง 

          3.3 เตือนหรือเหํา ให๎เจาหน๎าที่รัฐทําตามหน๎าที่ อันที่ถูกต๎องหรือละเว๎นการกระทําไมํถูกต๎ อง และ

เตือนให๎ประชาชนระวังกลลวง 

      4. บทบาทการเป็นเจ๎าหน๎าที่รับเรื่องราวร๎องทุกข์ 

          4.1 รับเรื่องราวร๎องทุกข์จากประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็นธรรมจากเจ๎าหน๎าที่รัฐหรือเอกชน 

         4.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมที่ถูกร๎องเรียนพร๎อมหาข๎อเท็จจริง มารายงาย 

         4.3 ตรวจสอบสื่อด๎วยกันเองในเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 เมื่อเทคโนโลยีทางการพิมพ์เจริญก๎าวหน๎าจนถึงข้ันมีการประดิษฐ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์

ที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต การพิมพ์จํานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว             ทําให๎

สิ่งพิมพ์มีบทบาทมากมายในชีวิตประจําวันของมนุษย์ ตั้งแตํการใช๎สิ่งพิมพ์เป็นแหลํงให๎ข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ 

ความบันเทิง เป็นแหลํงข๎อมูลที่มนุษย์ใช๎ประกอบการตัดสินใจ ฯลฯ สิ่งพิมพ์นอกจากจะมีบทบาทอยํางมากใน

ชีวิตประจําวันระดับบุคคลแล๎ว ยังมีบทบาทอยํางมากตํอการพัฒนาบ๎านเมือง ตํอความเจริญทางเศรษฐกิจ 

การเมืองสังคมด๎วย สําหรับบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นอาจแยกได๎ 3 ประการ กลําวคือ 



บทบาทด้านการด าเนินงานของรัฐ 

 การใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ในการนดําเนินงานของรัฐ หมายถึง การที่รัฐหรือผู๎ปกครองประเทศใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ 

เพ่ือชี้แจงนโยบายและการดําเนินงานของรัฐ เพ่ือเผยแพรํกิจกรรรมของรัฐ วางแผนเพือํพัฒนาชาติ สร๎าง

ความรู๎สึกเรื่องความเป็นชาติในหมูํประชาชนตลอดจนใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ตอบโต๎กับฝ่ายที่ขัดขวางการดําเนินงาน

ของรัฐไปสูํเป้ารหมายที่ได๎วางไว๎ รวมทั้งใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ในการเรํงเร๎าให๎ประชาชนิดําเนินการตํางๆ ไปตาม

แนวทางท่ีรัฐกําหนด 

 “รัฐจะใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ไปในแนวทางใดขึ้นอยูํกับรูปแบบการปกครองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของแตํ

ละประเทศ ” 

 ตามความหมายของอุดมการณืทางการเมืองนั้น หมายถึง การรวมชุชนเข๎าไว๎ด๎วยกัน ให๎ทุกคนมีสํวน

รํวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยผู๎นําของประเทศหรือกลุํมผู๎ปกครองพยายามชักจูงให๎ประชาชนสนับสนุน และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม ดังนั้น ความแตํงตํางกันทางด๎านอุดมการณ์ทางการเมืองในแตํละประเทศ ทํา

ให๎รัฐบาลแตํละประเทศใช๎สื่อสิ่งพิมพ์แตํงตํางกันออกไป 

 สําหรับการใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ของรัฐในกรณีประเทศไทยนั้น รัฐให๎อิสระเสรีภาพในการเผยแพรํสื่อสิ่งพิมพ์

แตํก็อยูํภายใต๎กรอบของกฏหมาย โดยเฉพาะกฏหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์โดยตรง                    คือ 

พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2548 ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แหํงชาติ ในฐานนะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์

เสนอให๎รัฐดําเนินการยกเลิก ทั้งนี้ รัฐเคยมีการออกหนังสือพิมพ์เอง แตํก็ยกเลิกไปในที่สุด ดังนั้น การใช๎สื่อ

สิ่งพิมพ์ในปัจจุบันของรัฐไทยจึงเป็นไปในด๎านสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเผยแพรํและประชาสัมพันธ์นโยบายและ

กิจกรรมของรัฐเป็นหลัก อาจกลําวได๎วําสื่อสิ่งพิมพ์ที่รัฐดําเนินการสํวนใหญํจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเทํานั้น 

บทบาทด้านการพัฒนาเศราฐกิจและด าเนินธุรกิจ 

 โครงสร๎างทางเศรษฐกิจของไทยได๎มุํงเน๎นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจการเกษตรมาสูํเกศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงเชํนนี้ทําให๎เกิดอุตสาหกรรมการผลิตในทุกด๎าน นอกจากนั้น         การ

เพ่ิมจํานวนของโรงงานอุตสาหกรรม ทําให๎เกิดความต๎องการใช๎ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์ เชํน บรรจุภัณฑ์ที่เป็น

กลํอง ซอง ปายปิด(ฉลาก) และสื่อสิ่งพิมพ์ เชํน คูํมือการใช๎ แคตตะล๏อก เป็นต๎น เพ่ือบริการสินค๎าเหล๎านั้น ทํา

ให๎สิ่งพิมพ์สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคูํกันไป นอกจากนี้          การชื่อสิ่งพิมพ์

มากขึ้น ทําให๎เกิดอุตสาหกรรมตํอเนื่อง เชํน อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตหมึกพิมพ์ และ

อุตสาหกรรผลิตวัสดุที่เกี่ยวข๎องอีกจํานวนมาก สามารถสร๎างงาน สร๎างเทคโนโลยี     สร๎างรายได๎ให๎กับ

ประเทศชาติมหาศาล  



 ในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังจะเห็นได๎วําหนํวยงานธุรกิจตํางๆ 

ทั้งทางด๎านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตํางต๎องใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประโยชน์ทั้งทางด๎านการตลาด การสร๎าง

ความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยงานธุรกิจกับลูกค๎า และกับคนในหนํวยงานของตนเอง 

บทบาทด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

 การพัฒนาการสึกษาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน การใช๎สื่อการเรียนการสอนได๎ใช๎สื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือ

เรียนเป็นสื่อหลักที่มีราคาถูก สะดวกตํอการใช๎ ถึงแม๎วําจะใช๎สื่อเสริมประกอบการสอนอ่ืนๆ        เชํน เทป

เพลง สไลด์ วีดิทัศน์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบมัลติมีเดีย (Multi-media) ก็ตาม        ตํางก็เป็นสื่อ

ประกอบทางการศึกษาทั้งสิ้น รวมทั้ง แนวโน๎มที่จะเพ่ิมอัตราการเรียนรู๎หนังสือของประชาชนทั่วทั้งประเทศก็

ตาม 

 สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาททั้งตํอการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เชํน การศึกษาสําหรับ

ผู๎ด๎อยโอกาสทางการสึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ด๎อยโอกาสในระดับอุดมศึกษา เชํน การจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช หรือสถาบันราชภัฏก็ตาม ดังนั้น บทบาทของสื่อ

สิ่งพิพม์เป็นบทบาทท่ีสําคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษา เพราะตคํางต๎องใช๎สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักในการเรียน

การสอน  

 ในสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมทํไร๎พรหมแดนด๎านขําวสารหรือสังคมแหลํงขําวสาร ในแตํละชุมชนสื่อ

สิ่งพิมพ์ได๎เข๎าไปมีบทบาทให๎สังคมนั้นเรียนรู๎ รับรู๎ขําวสารทุกด๎าน เรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแตํละ

สังคมของคนในชาติ ประเทศไทยประกอบไปด๎วยสังคมในเมืองกับสังคมในชนบทซึ่งตํางสามารถเรียนรู๎ชีวิตใน

สังคมระหวํางกันด๎วยสื่อสิ่งพิมพ์  

 สื่อสิ่งพิมพ์มีสํวนชํวยให๎การดํารงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก จากยุคที่ปราศจากสิ่งพิมพ์ 

มนุษย์สามารถเรียนรู๎สิ่งตํางๆ เพื่อนําไปประกอบอาชีพด๎วยการเรียนรู๎จากหนังสือ อาศัยการถํายทอดจากตํารา

ตําราตํางๆ เป็นเครื่องชี้นําในการทํางานมนุษย์เลี่ยนแบบกันดํวยการอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือถํายทอด

ขําวสารและความรู๎ตํางๆ รวมทั้งได๎ชํวยแก๎ไขปัญหาสังคมในด๎านตํางๆ ด๎วย  

2.3 หน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ 

2.3.1 การให๎ขําวสาร 

 สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่เกําแกํและเกิดกํอนสื่ออ่ืนๆ เนื่องจากสังคมที่ใหญํโตขึ้นการสื่อสารตํอกัน

ในลักษณะตัวตํอตัวการกระทําได๎ลําบากมากขึ้น ประกอบกันการประดิษฐ์คิดค๎นของมนุษญ์ จากกการค๎นพบ

กระดาษ หมึก และวิวัฒนาการจากการเขียนมาเป็นหารพิมพ์หน๎าที่ประการแรกของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท



หนังสือพิมพ์จึงเป็นการอบกกลําวขําวสารและแม๎มีการพัฒนาใช๎สื่อชนิดนี้ไปมากมาย แตํหน๎าที่การบอกกลําว

หรือการมให๎ขําวสารก็ยังเป็นหน๎าที่สําคัญ นั้นก็คือการรายงานเหตุการณ์ตํางๆซึ่งเป็นที่สนใจของคนสํ วนใหญํ

ได๎อยํางรวดเร็วที่สุด 

ในแตํละวันเหตุการณ์ตํางๆเกิดขึ้นมากกมาย แตํคนเราก็มีความจํากัดในการรับ และสื่อเองก็มี

ข๎อจํากัดในเรื่องของเนื้อที่ เวลา จึงทําให๎เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไมํอาจหยิบขึ้นมาเป็นขําวทุกเหตุการณ์ นักขําวต๎อง

เลือกเอาเหตุการณ์ที่เห๎นวําสําคัญๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญของขําวที่นําสนใจ คือ ความใหมํสด 

ความเดํนของขําว ความใกล๎ชิด คือเป็นเหตุการณ์ที่ใกล๎ตัวมากทั้งสาระและระยะทาง ถ๎าใกล๎มากคนเราจะให๎

ความสนใจตํอขําวนั้นมากกวํา ความผิดปรกติ แปลกประหลาด ความขัดแย๎ง การค๎นพบสิ่งใหมํๆความลึกลับ

ซับซ๎อน นําสงสัย เป็นต๎น  

การรายงานเกตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญของขําวที่ทําให๎คน

สนใจแล๎วยังต๎องมีความรับผิดชอบ และคุณภาพ กลําวคือ 

1. ความถูกต๎อง ได๎แกํ ความถูกต๎องของข๎อเท็จจริง เนื้อหา ชื่อ วัน เดือน ปี ตลอดจน

รายละเอียดข๎อเท็จจริงอื่นๆที่ประกอบอยุํในขําว 

2. ความเป้นกลาง คือ การนําเสนอขําวอยํางตรงไปตรงมาตามข๎อเท็จจริงของเหตุการณ์ ไมํ

สอดแทรกความคิดเห็นใดๆไมํเสนอขําวในด๎านใดด๎านหนึ่งเพียงด๎านเดียว ซึ่งอาจทําให๎อีกฝ่ายหนึ่งได๎รับความ

กระทบกระเทือนเสียหายได๎ ควรให๎โอกาสแกํทุกฝ่ายเทําเทียมกัน 

3. ต๎องเสนอขาํวด๎วยความรวดเร็วทันตํอเหตุการณ์ นั่นคือ ความใหมํสดของขําวนั่นเอง 

4. เสนอขําวอยํางตรงตํอความจริง ไมํบิดเบือนตอํเติมเสรอมแตํงเพ่ือหวังผลใดๆ 

5. ใช๎ภาษาเรียบงําย กะทัดรัด ไมํเขียนขําวอยํางสับสน กํากวม ที่จะกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิดกัน

ได ๎

ขําวที่นําเสนอกันทุกวันนี้แบํงออกแป็น 2 ประเภทคือ ขําวในประเทศ และขําวตํางประเทศ      ที่มา

หรือแหลํงขําวที่ควรทราบคือ 

1. ขําวในประเทศ มีแหลํงที่มาจาก 

- ผู๎สื่อขําวประจํา ผู๎สื่อขําวไมํประจํา 

- ผู๎สื่อขําวตํางจังหวัด 

- ขําวแจกแจงจากหนํวยงานตํางๆ ทั้งหนํวยงานจากราชการ และธุรกิจเอกชน 

- ขําวจากผู๎อําน 



- ขําวจากแหลํงขําวที่นําเชื่อถือได๎ 

- ขําวจากวิทยุและโทรทัศน์ 

- ขําวจากสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 

2. ขําวในประเทศ มีที่มาจาก  

- สํานักขําวตํางประเทศตํางๆ เชํน AP (Associated Press – สหรัฐอเมริกา) UPI 

(United Press Internationnal – สหรัฐอเมริกา) REUTRES (ของอังกฤษ) เป็นต๎น ทั้ง

ที่ประจําอยูํในประเทศและตํางประเทศซึ่งวิธีสํงขําวผํานดาวเทียมและโทรพิมพ์ 

- หนํวยงานองค์กรณ์ เชํน สถานฑูติตํางประเทศที่จําเป็นในประเทศ 

- ผู๎สื่อขําวพิเศษท่ีสํงไปทําขําวในตํางประเทศ 

- นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ จากตํางประเทศ 

-  

 2.3.2  การให๎ความรู๎ 

           หน๎าที่การให๎ความรู๎ของสื่อสิ่งพิมพืนั้นอาจเป้นการให๎ความรู๎โดยตรง เชํน วารสารทางวิชาการ

ตํางๆ ตําราเรียน จุลสาร หรืออาจจะแทรกอยูํบางสํวนของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เชํน ในบางคอลัมน์ของ

หนังสือพิมพ์และนิตยสารตํางๆเป้นต๎น 

           การศึกษานั้นมิใชํวํามีเพียงในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆ เทํานั้นที่คนเราจะแสวงหาความรู๎ได๎ 

การแสวงหาความรู๎ หรือการเข๎าศึกษาในสถานศึกษานั้นเป็นเพียงชํวงต๎นหรือชํวงใดชํวงหนึ่งของชีวิตเทํานั้น 

แตํเมื่อพ๎นจากสภาพสถานศึกษาก็มิใชํวําจะพ๎นจากการแสวงหาความรู๎ ความรู๎หรือการเรียนรู๎นี้จะต๎องมีชีวิตอยูํ

ตลอด ทั้งนี้ เ พ่ือการมีชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือนประโยชน์ในการทํางาน และเพืทํอการพัฒนาให๎ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆด๎าน โลกปัจจุบันเป้นโลกของวิทยาการแขนงตํางๆ ที่เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ไมํมีที่

สิ้นสุด การแสวงหาความรู๎จึงเป็นสิ่งจําเป็น และมนุษย์สามารถแสวงหาความรู๎จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อมวลชน

อ่ืนๆ ซึ่งมีสํวนสําคัญเป็นอยํางมากในการให๎ความรู๎แกํมวลชนได๎อยํางกว๎างขวาง สามารถกระจายขําวสารได๎

อยํางรวดเร็ว จึงมีสํวนสําคัญในการให๎ความรู๎ความคิดและประสบการณ์ใหมํๆแกํมวลชน 

  นอกจากนั้นปัจจุบันยังมรการให๎การศึกษาทางไปรษณีย์ รวมทั้งเสริมความรู๎และประสบการณ์

ตํางๆ ผํานทางสื่อมวลชนอ่ืนๆ เชํน วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งนี้ เพราะจํานวนผู๎ เรียนมีมากขึ้น โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งรัฐไมํอาจสนองความต๎องการของผู๎เรียนในมหาวิทยาลัยปิดได๎อยํางมั่ว ถึง จึงกํอตั้ง

มหาวิทยาลัยเปิดขึ้น ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได๎ใช๎สื่อ

สิ่งพิมพ์ในรูปของตําราเรียน เอกสารการสอน จดหมายขําว และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เป็นต๎น 



 อาจสรุปประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในการให๎ความรู๎ได๎ดังนี้ 

  1. เป็นเอกสารในการเพิ่มพูนความรู๎นอกเหนือจากในชั้นเรียน 

   2. ทําให๎ผู๎อํานมีความรู๎กว๎างขวางมากยิ่งขึ้น 

  3. สร๎างความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ 

  4. สร๎างนิสัยรักการอําน 

   5. มีความรู๎รอบตัวเพื่อนวร๎างเสริมประสบการณ์ 

  6. ทําให๎เป้นคนทันสมัย สามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพการณ์ปัจจุบันได ๎

 

 2.3.3. การให๎ความบันเทิง 

  เป็นหน๎าที่หนึ่งที่สื่อสิ่งพิมพ์เน๎นมากข้ึนในปัจจุบัน โดยจัดสรรเนื้อที่เพ่ือสนองความบันเทิงในรูปแบบ

ตํางๆมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือสนองความต๎องการของผู๎อํานสํวนหนึ่งที่ชอบใช๎เวลาวํางจากการตรากตรําทํางาน 

พักผํอนด๎วยสาระบันเทิงจากสิ่งพิมพ์ ความบันเทิงดังกลําวนี้ออกมาในรูปแบบของ นวนิยาย การ์ตูน เรื่อง

ประเภทตลกขบขัน เกม ปัญหาตํางๆและคอลัมน์เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ซึ่งมุํงที่จะให๎ความสนุกสนาน       ความ

เพลิดเพลิน และการพักผํอนหยํอนใจ เป้นสํวนใหญํ โดยอาจให๎ความบันเทิงท้ังเด็กและผู๎ใหญํ 

  จากข๎อเท็จจริงประการหนึ่งที่นําสนใจของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์กับการให๎ความบันเทิงคือ 

จากการที่หนังสือพิมพ์ถูกควบคุมการเสนอขําวสาร ข๎อคิดเห็นไมํวําด๎วยวิธีการใด จนกระทั่งถึงขั้นถูกสั่งปิด

โรงพมพ์ ก็มีสํวนสําคัญที่ผลักดันให๎หนังสือพิมพ์หันมาเน๎นทางด๎านให๎ความบันเทิงมากขึ้น เพ่ือป้องกันความ

กระทบกระเทือนดังกลําว เพราะการกระทําหนังสือพิมพ์ต๎องลงทุนอยํางมากมาย จึงต๎องหวังผลทางธุรกิจ 

ป้องกันการขาดทุนของเจ๎าของกิจการให๎ได๎มากท่ีสุด 

  นอกจากนั้นปัจจุบันนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับจัดทําหน๎าพิเศษขึ้นเพ่ือลงเรื่องยํอ เรื่องสั้นของภาพยนต์

หรือละครโทรทัศน์ เป็นการลงลํวงหน๎าจากที่เสนอฉายแตํละวัน ทําให๎เพ่ืมจํานวนยอดจําหนํายขึ้นได๎ 

โดยเฉพาะการลงบทภาพยนต์หรือบทละครโทรทัศน์ที่กําลังเป็นที่นิยมกันทั้งบ๎านทั้งเมือง นอกจากนั้นแล๎ว ด็มี

การลงรายการโทรทัศน์ประจําวันและขําวสารบันเทิงอ่ืนๆ การลงขําวสารความบันเทิงนั้น ไมได๎เป็นการให๎

ความบันเทิงโดยตรง แตํเป้นตัวกลางแจ๎งขําว บอกขําว ตลอดจนเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบความ

เคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ซึ่งที่มีสาระบ๎าง และไมํมีสาระ แตํหวังผลด๎านการโฆษณาการค๎า เป็นต๎น 

 



บทที่ 3 

หลักการออกแบบ 

3.1 ความหมายของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์

 หลักการออกแบบ หมายถึง การนําองค์ประกอบมูลฐานมาจัดหรือรวบรวมเข๎าด๎วยกันอยํางมีระบบในงาน

ออกแบบ ไมํวําจะเป็นตัวอักษร ภาพ หรือพ้ืนที่วําง ๆ เพื่อให๎การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

ต๎องการ ดังตํอไปนี้ 

           1. หลักความสมดุล (balance) หมายถึง การกําหนดและการจัดวางองค์ประกอบมูลฐานให๎มีน้ําหนัก 

และขนาดในสัดสํวนที่เทําๆ กันทั้งสองข๎าง งานออกแบบขาดความสมดุลจะกํอให๎เกิดความรู๎สึกไมํมั่นคงแตํผู๎

พบเห็น 

           2. ความมีเอกภาพ (Unity) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบให๎มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่ง         อัน

เดียวกัน โดยไมํแตกแยก กระจัดกระจาย งานออกแบบขาดเป็นเอกภาพจะทําให๎ผู๎อํานเกิดความรู๎สึกแตกแยก

และไมํนําสนใจ 

           3. การเน๎นจุดแหํงความสนใจ (Emphasis) หมายถึง การสร๎างจุดแหํงความสนใจให๎เกิดขึ้นในงาน

ออกแบบ โดยการกําหนดบริเวณใดบริเวณหนึ่งในภาพที่เหมาะสม ให๎มีลักษณะพิเศษกวําบริเวณอ่ืน เพ่ือให๎

ดึงดูดความสนใจแกํผู๎อําน 

           4. ความมีสัดสํวน (Proportion) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบ โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ของ

ขนาด รูปรํางขององค์ประกอบ เชํน ตัวอักษร รูปภาพ และความสัมพันธ์ระหวํางด๎านกว๎างและด๎านยาวของ

สิ่งพิมพ์ 

           5. จังหวะ (Rhythm) ได๎แกํ การวางองค์ประกอบมูลฐานทางศิลปะให๎มีระยะตําแหนํงของ

องค์ประกอบเป็นชํวงๆ ซึ่งจะกํอให๎เกิดความรู๎สึกเคลื่อนไหวตํอเนื่องและความมีทิศทางแกํผู๎อําน 

           6. ความเรียบงําย (Simplicity) การวางองค์ประกอบในการจัดภาพ ควรเน๎นที่ความเรียบงํายไมํรก

รุงรัง เพราะแม๎วํานักออกแบบจะสามารถออกแบบให๎ผลงานหรูหราแตํหากไมํสามารถสื่อความ หมายได๎ตามที่

ต๎องการก็สูญเปลํา ดังนั้น หลักความเรียบงํายของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ก็เพ่ือให๎งํายตํอการรับรู๎ของผู๎อําน 

 

 



3.2 ความเป็นมาของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 วัสดุสิ่งพิมพ์ (Printed Meterial) นับได๎วําเป็นประดิษฐกรรมของมนุษญ์ที่มีวิวัฒนาการสืบทอดกันมาเป้น

เวลานานกวํา 2000 ปี จากหลักญานทางการพิมพ์ที่มีอายุเกําแกํที่สุด ได๎แกํ การพิมพ์หนังสือวัชรสูตรด๎ วย

เทคนิคแมํพิมพ์แกะไม๎ มีลักษณะเป็นม๎วน โดยวางเบียะ ในปี ค.ศ.1868 จากรูปแบบงานพิมพ์ใน  ยุคแรก ซึ่งมี

ลักษณะม๎วนยํอมทําให๎เกิดปัญหาในความไมํสะดวกตํอการค๎นหาข๎อความที่ต๎องการ และเปลืองเนื้อที่ในการ

ค๎นหามาก ชาวจีนจึงคิดทําหนังสือเลํมใหมํในลักษณะการพับ(fold book ) ด๎วยการพับไปมา (คล๎ายสมุดขํอย

ของไทย) ในปี ค.ศ.950 ทําให๎สะดวกตํอการอํานมากขึ้น ตํอมาได๎ดัดแปลงรูปเลํมของหนังสือโดยการใช๎ด๎าย

เย็บที่สันของหนังสือเพ่ือให๎สะดวกตํอการเปิดและเป็นต๎นแบบหนังสือเย็บเป็นเลํม (stitched book) เป็นครั้ง

แรกในปี ค.ศ. 1116           

ตํอมาการพิมพ์ได๎ขยายตัวอยํางกว๎างขวางในทวีปยุโรป จากกการพัฒนาตัวพิมพ์และเครื่องพิมพ์    โดยกู

เตนเบริ์กเมื่อปี ค.ศ. 1440 การจัดรูปเลํมของหนังสือจะมีลักษณะเป็นเลํมขนาดใหญํ เนื่อจากตัวพิมพ์มีขนาด

ใหญํ และยังไมํมีการตกแตํงหน๎าหนังสือให๎มีความสวยงาม เพราะมุํงประโยชน์เพียงการนําเสนอเนื้อหาสาระ

เทํานั้น 

ในปี ค.ศ. มานูเทียส (William Manutius) ชํางพิมพ์ชาวเวนิส ได๎ออกแบบตัวพิมพ์ให๎มรขนาดเล็กลง จึงมี

ผลทําให๎หนังสือมีขนาดเล็กลงใกล๎เคียงกับหนังสือที่พิมพ์ในปัจจุบันทําให๎การพิมพ์หนังสือได๎รับความนิยมจาก

ผู๎อํานอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น แตํการจัดหน๎าหนังสือก็ยังมิได๎เน๎นความประณีตงดงามในทางศิลปะเพราะมุํงแสดง

ข๎อความเทํานั้น 

จนกระทั่งในปี ค.ศ.1888 มอริส(William Moris) นักเขียนและศิลปินชาวอังกฤษได๎จัดตั้งสํานักพิมพ์เคล์

มสกอตต์ (Kelmscott press) และมีการจัดทําหนังสือให๎มีความงดงามแตกตํางจากสิ่งพิมพ์ในยุคกํอนโดยใช๎

แรงบันดาลใจ จากศิลปินยุคกลาง และลวดลายพฤษชาติมาใช๎เป็นหรอบหน๎าหนังสือ ตลอดจนการออกแบบ

ตัวพิมพ์ที่งดงามขึ้นมา ใหมํ 3 แบบได๎แกํ Golden และ Troy และ แบบ Chaucer ซึ่งยังคงนิยมใช๎กันมาถึง

ปัจจุบัน 

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ได๎พัฒนารูปแบบของสิ่งพิมพ์จากการเริ่มต๎นของมอริสโดยการผสมผสานศิลปะแบบ

ยุโรปและศิลปะภาพพิมพ์แกะไม๎ของญี่ปุ่นเข๎าด๎วยกัน โดยเน๎นลายเส๎นที่อํอนหวาน การตัดกันระหวํางรูป

เรขาคณิตกับรูปธรรมชาติจนเกิดเป็นศิลปะการออกแบบกลุํมอาร์ตนูโว ในตอนปลายศตวรรษที่ 19     และ

กํอให๎เกิดการตื่นตัวในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ได๎แกํ หนังสือ ภาพโฆษณา สูจิบัตร แผํนพับ         อยําง

กว๎างขวาง 



สมัยต๎นศตวรรษที่ 20 โลกเข๎าสูํอุตสาหกรรม การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได๎นําแนวความคิดที่เป็นระบบการ

ผลติเชิงอุตสาหกรรมเข๎ามาใช๎งานออกแบบโดยเน๎นประโยชน์การใช๎สอย คํานึงถึงความก๎าวหน๎าทางวัสดุ เวลา 

และแรงงาน ผลจากกการกํอตั้งสถาบันออกแบบบาวเฮ๎าส์ขึ้นในเยอรมันเมื่อปี ค.ศ.1919       ทําให๎เกิด

แนวทางในการสร๎างแมํพิมพ์จากภาพถําย ซึ่งแตํเดิมใช๎วิธีวาดภาพประกอบเทํานั้น มีการนํา    “ตารางกริด” 

มาใช๎เป็นหลักในการจัดวางหน๎า  การใช๎ตัวอักษรวางชิดหน๎าเสมอและเสมอหลัง เป็นตัน  

ในปัจจุบันได๎มีการค๎นพบเทคโนโลยีใหมํๆในการสร๎างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะการนํา

คอมพิวเตอร์ การออกแบบภาพประกอบ และการผสมผสานโดยใช๎เครื่องโครมาคอม เป็นต๎น ทําให๎การ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันสามารถขยายขอบขํายการปฏิบัติงานได๎อยํางกว๎างขวางขึ้น 

 

3.3 การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ 

      หลักการสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์ ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

            1. การระบุคําตําง ๆ ของโปรแกรม ได๎แกํ คํากําหนดแถบไม๎บรรทัด (Ruler) วําเป็นนิ้ว, เซนติเมตร

หรือ มิลลิเมตร และยังมีการกําหนดระยะกระโดด หรือที่เรียกวํา Tab ซึ่งควรปรับแตํงคําเหลํานี้กํอนการพิมพ์

ให๎เหมาะกับความถนัดและเหมาะกับงานพิมพ์นั้น จะชํวยให๎การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ

ตรงกับความต๎องการ 

            2. การกําหนดคําของกระดาษ กระดาษแบํงตามผิวได๎ 2 ประเภทคือ 

                 2.1 กระดาษไมํเคลือบผิว เป็นกระดาษที่ไมํมีการเคลือบของผิวกระดาษด๎วยสารใด ๆ จะมี

ลักษณะเป็นผิวขุรขระ 

                2.2 กระดาษเคลือบผิว เป็นกระดาษท่ีมีการเคลือบผิวด๎วยสารเคมีที่ผิวกระดาษ เพ่ือให๎เกิดความ

มัน และเรียบ ซึ่งมาตรฐานสิ่งพิมพ์ขององค์กรระหวํางประเทศวําด๎วยมาตรฐาน ISO (International 

Organization for Standardization) แบํงมาตรฐานกระดาษไว๎ 3 ชุด ชุด A และ B สําหรับงานพิมพ์ทั่วไป 

และชุด C  สําหรับ   งานซองจดหมาย ซึ่งกระดาษจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎า สัดสํวนความกว๎างและ

ความยาวอยูํที่ 1 : 1.414 โดยประมาณ  

            3. การตั้งคําเครื่องพิมพ์ ได๎แกํ การตั้งระยะกั้นหน๎า (Left Margin) การตั้งระยะกั้นหลัง (Right 

Margin) การตั้งระยะขอบบน (Top Margin) หรือการตั้งระยะขอบลําง (Bottom) เครื่องพิมพ์แตํละประเภท 

แตกตํางกัน หากไมํได๎กําหนดคําเครื่องพิมพ์ งานพิมพ์ที่ได๎อาจเสียระยะในการจัดพิมพ์ไว๎ในเอกสาร  



ขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

             1. เก็บรวบรวมข๎อมูลของสิ่งพิมพ์ 

             2. สรุปลักษณะตําง ๆ เชํน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์, ลักษณะกระดาษ 

             3. ออกแบบแนวคิดสื่อสิ่งพิมพ์วําต๎องการให๎ออกมาให๎รูปแบบใด 

             4. ทดลองทําและแก๎ไขในสิ่งที่ต๎องการปรับปรุง 

             5. พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 

การจัดองค์ประกอบศิลป์    การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  เป็น หลักสําคัญสําหรับผู๎สร๎างสรรค์ และผู๎

ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล๎วนมีคุณคําอยูํ  2  ประการ คือ คุณคําทางด๎านรูปทรง 

และ คุณคําทางด๎านเรื่องราว คุณคําทางด๎านรูปทรง เกิดจากการนําเอา องค์ประกอบตําง ๆ ของ ศิลปะ อัน

ได๎แกํ  เส๎น  สี  แสงและเงา  รูปรําง  รูปทรง  พื้นผิว  ฯลฯ มาจัดเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎เกิดความงาม  ซึ่งแนวทาง

ในการนําองค์ประกอบตําง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกวํา การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมี

หลักการจัดตามที่จะกลําวตํอไป  

  อีกคุณคําหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณคําทางด๎านเนื้อหา เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปิน

ผู๎สร๎าง สรรค์ ต๎องการที่จะแสดงออกมา ให๎ผู๎ชมได๎สัมผัส รับรู๎  โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัด

องค์ประกอบศิลป์นั่นเอง หรืออาจกลําวได๎วํา ศิลปิน นําเสนอเนื้อหาเรื่องราวผํานรูปลักษณะที่เกิดจากการจัด

องค์ประกอบทางศิลปะ  ถ๎าองค์ประกอบที่จัดขึ้น ไมํสัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะ

ขาดคุณคําทางความงามไป  ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์   จึงมีความสําคัญในการสร๎างสรรค์งานศิลปะเป็น

อยํางยิ่ง เพราะจะทําให๎งานศิลปะทรงคุณคําทางความงามอยํางสมบูรณ ์

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควรคํานึง   อยูํ 5 ประการ คือ 

  1.  สัดสํวน (Proportion) 

  2. ความสมดุล (Balance) 

  3. จังหวะลีลา (Rhythm) 

4. การเน๎น (Emphasis) 

 5. เอกภาพ (Unity)  



1.สัดสํวน หมายถึง  ความสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสมระหวํางขนาดของ องค์ประกอบที่แตกตํางกัน ทั้ง

ขนาดที่อยูํในรูปทรงเดียวกันหรือระหวํางรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหวํางองค์ประกอบ

ทั้งหลายด๎วย  ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไมํ มากไมํน๎อย ขององค์ประกอบทั้งหลายที่นํามาจัดรวมกัน ความ

เหมาะสมของสัดสํวนอาจ พิจารณาจากคุณลักษณะดังตํอไปนี้  

            1.1  สัดสํวนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาต ของ คน สัตว์  พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือวํา 

สัดสํวนตามธรรมชาติ  จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุดหรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร๎างสรรค์ของมนุษย์ เชํน 

Gold section เป็นกฎในการสร๎างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือวํา "สํวนเล็กสัมพันธ์กับสํวนที่ใหญํกวํา  สํวนที่

ใหญํกวําสัมพันธ์กับสํวนรวม"  ทําให๎สิ่งตําง ๆ ที่สร๎างข้ึนมีสัดสํวนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอยํางลงตัว 

         1.2  สัดสํวนจากความรู๎สึก  โดยที่ศิลปะนั้นไมํได๎สร๎างขึ้นเพ่ือความงามของรูปทรงเพียงอยํางเดียว 

แตํยังสร๎างขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู๎สึกด๎วย  สัดสํวนจะชํวย เน๎นอารมณ์ ความรู๎สึก ให๎

เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต๎องการ ลักษณะเชํน นี้ ทําให๎งานศิลปะของชนชาติตําง ๆ มี

ลักษณะแตกตํางกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และ ความรู๎สึกที่ต๎องการแสดงออกตําง ๆ กันไป เชํน  กรีก  

นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติ เน๎นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง    จึง

แสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ สํวนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิม เน๎นที่ความรู๎สึกทางวิญญานที่นํากลัว 

ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดสํวนที่ผิดแผกแตกตํางไปจากธรรมชาติทั่วไป 

         

 

 



 

 

 2. ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ําหนักที่เทํากันขององค์ประกอบ  ไมํเอนเอียงไปข๎างใดข๎าง

หนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ สํวนตําง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรือ

งานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบตําง ๆ  ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะต๎องคํานึงถึงจุดศูนย์ถํวง ใน

ธรรมชาตินั้น  ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยูํได๎โดยไมํล๎มเพราะมีน้ําหนักเฉลี่ยเทํากันทุกด๎าน  ฉะนั้น ในงานศิลปะถ๎า

มองดูแล๎วรู๎สึกวําบางสํวนหนักไป แนํนไป  หรือ เบา  บางไปก็จะทําให๎ภาพนั้นดูเอนเอียง   และเกิดความ รู๎สึก

ไมํสมดุล เป็นการบกพรํองทางความงาม  ดุลยภาพในงานศิลปะ มี  2 ลักษณะ คือ 

         2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ๎ายขวาเหมือนกัน คือ 

การวางรูปทั้งสองข๎างของแกนสมดุล    เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช๎น๎อย 

สํวนมากจะใช๎ในลวดลายตกแตํง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต๎องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคง

จริง ๆ  

             2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ๎ายขวาไมํเหมือนกัน 

มักเป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหมํของมนุษย์   ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ๎ายและขวาจะไมํ เหมือนกันใช๎

องค์ประกอบที่ไมํเหมือนกัน  แตํมีความสมดุลกัน   อาจเป็นความสมดุลด๎วย น้ําหนักขององค์ประกอบ หรือ

สมดุลด๎วยความรู๎สึกก็ได๎  การจัดองค์ประกอบให๎เกิดความ สมดุลแบบอสมมาตรอาจทําได๎โดย   เลื่อนแกน

สมดุลไปทางด๎านทีม่ีน้ําหนักมากวํา   หรือ เลื่อนรูปที่มีน้ําหนักมากวําเข๎าหาแกน  จะทําให๎เกิดความสมดุลขึ้น 

หรือใช๎หนํวยที่มีขนาดเล็กแตํมีรูปลักษณะที่นําสนใจถํวงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญํแตํมีรูปแบบธรรมดา 



  
     ความสมดุลสองข๎างเทํากัน  ความสมดุลสองข๎างไมํเทํากัน 

3. จังหวะลีลา  หมายถึง  การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ํากันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ําที่เป็น

ระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีชํวงหํางเทําๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ๎อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็น

รูปลักษณะของศิลปะ  โดยเกิดจาก การซ้ําของหนํวย หรือการสลับกันของหนํวยกับชํองไฟ หรือเกิดจาก การ

เลื่อนไหลตํอเนื่องกันของเส๎น สี รูปทรง หรือ น้ําหนัก 

        รูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกวําแมํลาย  การนําแมํลายมาจัดวางซ้ํา ๆ กันทําให๎เกิดจังหวะและถ๎าจัดจังหวะ

ให๎แตกตํางกันออกไป ด๎วยการเว๎นชํวง หรือสลับชํวง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกตํางกันออกไป ได๎อยํ างมากมาย  

แตํจังหวะของลายเป็นจังหวะอยํางงําย ๆ ให๎ความ รู๎สึกเพียงผิวเผิน และเบื่องําย เนื่องจากขาดความหมาย 

เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกัน แตํไมํมีความหมายในตัวเอง จังหวะที่นําสนใจและมีชีวิต ได๎แกํ การ

เคลื่อนไหวของ คน สัตว์  การเติบโตของพืช  การเต๎นรําเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร๎างที่ให๎ความบันดาลใจ

ในการสร๎างรูปทรงที่มีความหมาย 

 

4. การเน๎น  หมายถึง  สํวนที่สําคัญที่สุดของภาพที่ต๎องการแสดง ซึ่งนําไปสูํการบอกเลําเนื้อหาของ

ภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให๎มอง ในทางทัศนศิลป์จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว ซึ่งอาจเป็นสํวน

ที่แสดงความสําคัญหรือมีสีสันสดใสที่สุด นอกจากนั้นยังเน๎นให๎เกิดจุดสนใจด๎วยการสร๎างความแตกตํางขึ้นใน

ภาพ จุดสนใจไมํจําเป็นจะต๎องอยูํจุดกึ่งกลางเสมอไป อาจอยูํสํวนใดสํวนหนึ่งของภาพก็ได๎  

5. เอกภาพ  หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด๎านรูปลักษณะและด๎าน

เนื้อหาเรื่องราว  เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของสํวนตําง ๆให๎เกิดความเป็น หนึ่งเดียวเพ่ือผลรวมอันไมํ

อาจแบํงแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกไป  



     การสร๎างงานศิลปะ คือ  การสร๎างเอกภาพขึ้นจากความสับสน  ความยุํงเหยิง  เป็นการจัดระเบียบ 

และดุลยภาพ ให๎แกํสิ่งที่ขัดแย๎งกันเพ่ือให๎รวมตัวกันได๎ โดยการเชื่อมโยงสํวนตําง ๆให๎สัมพันธ์กันเอกภาพของ

งานศิลปะ มีอยูํ  2 ประการ คือ 

        - เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุํงหมายเดียว แนํนอน และมี ความเรียบ

งําย  งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไมํได๎ จะทําให๎สับสน ขาดเอกภาพ            และ

การแสดงออกด๎วยลักษณะเฉพาตัวของศิลปินแตํละคน ก็สามารถทําให๎ เกิดเอกภาพแกํผลงานได 

        - เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอยํางมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบ ทางศิลปะ 

เพ่ือให๎เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน ออกได๎อยํางชัดเจน เอกภาพ

ของรูปทรง เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตํอความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช๎เป็นสื่อในการแสดงออก

ถึงเรื่องราว  ความคิด และอารมณ์  ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร๎างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับ

ธรรมชาติ  ซึ่งมีอยูํ 2 หัวข๎อ  คือ  

  1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย๎ง (Opposition) มีอยูํ 4 ลักษณะ คือ  

           1.1 การขัดแย๎งขององค์ประกอบทางศิลปะแตํละชนิด  และรวมถึงการขัดแย๎งกันของ 

องค์ประกอบตํางชนิดกันด๎วย  

           1.2 การขัดแย๎งของขนาด  

           1.3 การขัดแย๎งของทิศทาง  

           1.4 การขัดแย๎งของที่วํางหรือ จังหวะ  

 2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition) คือ การทําให๎เกิดความกลมกลืน ให๎สิ่งตําง ๆ เข๎ากันด๎

อยํางสนิท เป็นการสร๎างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข๎าด๎วยกัน การประสานมีอยูํ  2 วิธี  คือ  

           2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ  การทําสิ่งที่ขัดแย๎งกันให๎กลมกลืนกัน ด๎วยการใช๎ตัวกลาง

เข๎าไปประสาน  เชํน สีขาว กับสีดํา ซึ่งมีความแตกตําง ขัดแย๎งกันสามารถทําให๎อยูํรํวมกันได๎อยํ างมีเอกภาพ  

ด๎วยการใช๎สีเทาเข๎าไปประสาน  ทําให๎เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น  

           2.2 การซ้ํา (Repetition)  คือ การจัดวางหนํวยที่เหมือนกันตั้งแตํ 2 หนํวยขึ้นไป  เป็นการสร๎าง

เอกภาพที่งํายที่สุด แตํก็ทําให๎ดูจืดชืด นําเบื่อที่สุด  นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย๎งและการ

ประสานแล๎ว ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 2 ข๎อ คือ  

           1. ความเป็นเดํน (Dominance)  ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ  



              1.1 ความเป็นเดํนที่เกิดจากการขัดแย๎ง ด๎วยการเพ่ิม หรือลดความสําคัญ   ความนําสนใจในหนํวย

ใดหนํวยหนึ่งของคูํท่ีขัดแย๎งกัน  

             1.2 ความเป็นเดํนที่เกิดจากการประสาน 

          2. การเปลี่ยนแปร (Variation) คือ การเพ่ิมความขัดแย๎งลงในหนํวยที่ซ้ํากัน เพ่ือป้องกัน ความจืดชืด 

นําเบื่อ ซึ่งจะชํวยให๎มีความนําสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปรมี  4  ลักษณะ คือ  

             2.1 การปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ  

             2.2 การปลี่ยนแปรของขนาด  

             2.3 การปลี่ยนแปรของทิศทาง  

             2.4 การปลี่ยนแปรของจังหวะ  

            การเปลี่ยนแปรรูปลักษณะจะต๎องรักษาคุณลักษณะของการซ้ําไว๎ ถ๎ารูปมีการเปลี่ยน แปรไปมาก  

การซ้ําก็จะหมดไป  กลายเป็นการขัดแย๎งเข๎ามาแทน และ  ถ๎าหนํวยหนึ่งมีการ เปลี่ยนแปรอยํางรวดเร็ว      มี

ความแตกตํางจากหนํวยอ่ืน ๆ มาก   จะกลายเป็นความเป็นเดํนเป็นการสร๎างเอกภาพด๎วยความขัดแย๎งการ

เน๎นด๎วยสี 

 

สํวนประกอบขององค์ประกอบที่สําคัญขององค์ประกอบศิลป์ มีดังนี้ 

1. จุด (Point) เป็นองค์ประกอบที่สามารถสัมผัสและรับรู๎ได๎น๎อย แตํในทางศิลปะจุด ๆ หนึ่งที่ปรากฏในภาพ

อาจจะคํอย ๆ ขยายใหญํในความรู๎สึกแปรเปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์สิ่งตําง ๆ เชํน การนําเอาจุดมาแทนสิ่งตําง 

ๆ ที่อยูํในระยะหนทางที่หํางไกล เชํน ดวงดาว แสงไฟ ฯลฯ การตีความในจินตนาการอาจขยายกว๎างใหญํกวํา

การรับรู๎หลายเทํา และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปได๎อยํางไมํสิ้นสุด  จุดมี 2 ลักษณะคือ 

1.1 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชํน จุดในลายของสัตว์ และดอกไม๎ เป็นต๎น 



 

 1.2 เกิดจากมนุษย์สร๎างขึ้น เชํน การจิ้ม การกดด๎วยวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

2. เส๎น (Line) เส๎นตรง เส๎นโค๎ง เส๎นซิกแซก เส๎นขยุกขยิก เป็นต๎น ซึ่งเส๎นที่ปรากฏในลักษณะที่ตํางกันก็จะมี

อิทธิพลที่สามารถกระตุ๎นเร๎าความรู๎สึกจากการรับรู๎ให๎แตกตํางกันออกไป 

 

http://advertising.clickingme.com/images/stories/line.gif
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3. รูปรํางและรูปทรง (Shape & Form) 

   รูปรําง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกว๎างกับความยาวไมํมีความหนาเกิดจากเส๎นรอบนอกที่

แสดงพ้ืนที่ขอบเขตของรูปตําง ๆ เชํน รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็น

ระนาบมากกวําแสดงปริมาตรหรือมวล  

   รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว๎าง ความยาแล๎ว ยังมีความลึก 

หรือความหนา นูน ด๎วย เชํน รูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก ให๎ความรู๎สึกมีปริมาตร       ความ

หนาแนํน มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช๎คําน้ําหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน 

 

 

ความสัมพันธ์ระหวํางรูปทรง เมื่อนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล๎กัน รูปเหลํานั้นจะ                 มี

ความสัมพันธ์ดึงดูด หรือผลักไสซึ่งกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงทําได๎โดยใช๎การนํารูปเรขาคณิต รูป

อินทรีย์ และรูปอิสระ มาซ๎อนทับกัน ผนึกเข๎าด๎วยกัน แทรกเข๎าหากัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน นํามาประกอบ

เข๎าด๎วยกันจะได๎รูปลักษณะใหมํ ๆ อยํางไมํสิ้นสุด 

 บริเวณวําง (Space) สํวนที่เป็นพ้ืนที่ที่ปราศจากองค์ประกอบใด ๆ ถ๎าบริเวณที่วํางมีน๎อย ความรู๎สึกจาก

การรับจะรู๎สึกแนํน แขํงขัน แยํงชิง ฯลฯ แตํถ๎าบริเวณวํางมีมากจะให๎ความรู๎สึกวํางเปลํา เงียบเหงา อ๎างว๎าง 

หดหูํ ฯลฯ แตํถ๎าบริเวณวํางมีเทํากันจะให๎ความรู๎สึกพอดี สมดุล เสมอภาค เป็นต๎น 



 

4. สี (Color) สีเป็นคุณลักษณะที่สามารถรับรู๎ได๎ด๎วยประสาทตา โดยอาศัยแสงเป็นตัวสํองสวําง สีแตํละสีมี

สมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุ๎นเร๎าให๎เกิดความรู๎สึกที่แตกตํางกั นอกไป เชํน สีแดงยํอมกระตุ๎นเร๎า      

ความรู๎สึกให๎เกิดแตกตํางไปจากสีขาวหรือสีดําทําให๎ความรู๎จากการรับรู๎ไมํเหมือนสีเขียว เป็นต๎น 

 

 

 



วรรณะสี คือ เฉดสีที่อยูํในกลุํมเดียวกัน จะแบํงได๎ 2 ประเภทคือ  

    4.1 สีโทนร๎อน 

 

 4.2 สีโทนเย็น     

 

5. พ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวอาจเป็นเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด แข็งหรือหยาบ นิ่มหรือเรียบ พ้ืนผิวจะทําให๎ผู๎ดู

เกิดความรู๎สึก ไมํวําด๎วยสายตาหรือรํางกาย พ้ืนผิวเปรียบเสมือนตัวแทนของมวลภายในของวัตถุนั้น   จาก

ลักษณะพ้ืนผิวที่ทําให๎ความรู๎สึกที่แตกตํางกัน ทําให๎มีการนําเอาลักษณะตําง ๆ ของพ้ืนผิวเข๎ ามามีสํวนรํวมใน

การสร๎างงานศิลปะ เพ่ือกระตุ๎นเร๎าผู๎ดูเกิดความรู๎สึกที่ตํางกัน เมื่อได๎สัมผัสภาพผลงานที่มีพ้ืนผิวที่ตํางกัน 

 

 


