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คู่มอืการทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ส่ือประชาสัมพนัธ์  คือหนทางหรือวิถีทางในการนาํข่าวสารท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์จากผูส่้ง

ไปสู่ผูรั้บ ในปัจจุบนัส่ือในการประชาสัมพนัธ์มีมากมายและหลากหลาย อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการพฒันาดา้น

เทคโนโลยี่ของโลก โดยยกตวัอย่างการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีใช้สําหรับการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ หรือ 

เชิญชวน ดงัน้ี 

 3โปสเตอร์ (poster) 

คือภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกําแพง 

โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพแ์ละ/หรือภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ จุดประสงคก์็เพื่อ

ทาํใหเ้ตะตาผูดู้และส่ือสารขอ้มูล โปสเตอร์อาจจะใชส้อยไดห้ลายประการ แต่ส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นการเผยแพร่

เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

 3แผ่นพบั (Brochure)  

แผ่นพบัว่า  หมายถึง ส่ิงพิมพท่ี์มีการกางพบัเขา้ และกางออก มีขนาดเล็ก หยิบง่ายให้ขอ้มูล

รายละเอียดไดม้ากพอสมควรมีวตัถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 3สําหรับแผ่นพบัท่ีออกแบบใน

ปัจจุบนัจะเนน้การ ออกแบบและการผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่าเป็นหลกั3 และการออบแบบสําหรับงานพิมพใ์นรูปแบบ

หรูหรา เป็นอีกขอ้ไดเ้ปรียบอีกประเภทหน่ึง คือ รูปแบบสวย สะดุดตา เป็นงานพิมพข์ั้นสูง ราคาก็สูงตามไปดว้ย  

3องค์ประกอบของภาพโปสเตอร์โฆษณา3และแผ่นพบั 

 3รูปภาพ(Picture) 

 3พาดหวั (Headline) 

 3พาดหวัรอง (Sub headline) 

 3ขอ้ความบอกรายละเอียด (Body text) 

 3ขอ้ความพิสูจน์กล่าวอา้ง (Proof) 

 3ขอ้ความปิดทา้ย (Closing) 

 3ผูพ้ิมพแ์ละโฆษณา (Publishers) 

 

  รูปภาพ (Picture) 

รูปภาพมีบทบาทและความสาํคญัของการส่ือความหมายดว้ยภาพมาก  ซ่ึงสามารถจาํแนกขอ้เด่นไดด้งัน้ี 

- สะดุดตา  - น่าสนใจ 

- ส่ือความหมาย  - ประทบัใจ 



 
 

2 การทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

 3พาดหัว (Headline) 

ในการเขียนขอ้ความโฆษณา จาํเป็นจะตอ้งมีพาดหวัเสมอเพราะพาดหวัเป็นส่วนท่ีเด่นท่ีสุดในประเภท

ของขอ้ ความโฆษณา มีไวเ้พื่อใหส้ะดุดตาสะดุดใจชวนใหติ้ดตามอ่านเร่ืองราวต่อไป ลกัษณะของพาดหวัท่ีดี 

ควรจะมีขนาดตวัอกัษรโตหรือเด่น  เป็นขอ้ความท่ีสั้น  กะทดัรัด ชวนใหน่้าคิดหรือน่าติดตามอ่านต่อไป 

  พาดหัวรอง (Subheadline or Subcaption) 

คือ ขอ้ความท่ีมีขนาดและความสาํคญัรองลงมาจากพาดหวั หรือในกรณีท่ีพาดหวัเป็นประโยคยาว ๆ ทาํ

ใหไ้ม่เด่นไม่สะดุดตา อาจจะตดัทอนตอนใดตอนหน่ึงลงมาใหเ้ป็นพาดหวัรองก็ได ้โดยลดใหต้วัอกัษรมีขนาด

รองลงมาจากพาดหวั ถา้เป็นพาดหวัประเภทอยากรู้อยากเห็นหรือแบบฉงน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้อ่้านสนเท่ห์

หรือประหลาดใจ อาจจะตอ้งใชพ้าดหวัรองทาํหนา้ท่ีขยายความจากพาดหวัให้เขา้ใจเพิ่มข้ึน 

 3ข้อความบอกรายละเอยีด (Body text) 

สาํหรับสินคา้ใหม่ท่ีประชาชนยงัไม่รู้ยงัไม่เขา้ใจประโยชน์วา่ใชท้าํอะไร ใชอ้ยา่งไร หรือรู้จกัแลว้แต่

การโฆษณาตอ้งการเนน้ใหถึ้งประโยชน์เพื่อการจูงใจซ้ือ  จึงควรช้ีให้เห็นวา่สินคา้น้ีให้ประโยชน์คุม้ค่าอยา่งไร 

แต่ถา้เป็นสินคา้ท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไป  อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งเนน้ประโยชน์ก็ได ้เพื่อใหพ้ื้นท่ีโฆษณาดูโปร่งตา ไม่

รกไปดว้ยขอ้ความ ซ่ึงจะดูดีกวา่โฆษณาท่ีแน่นไปทั้งภาพดว้ยเร่ืองราวต่างๆ  เตม็พื้นท่ี 

ประโยชน์อ่ืน  ๆ  หรือรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ ถา้สินคา้มีคุณสมบติัพิเศษ หรือมีประโยชน์เหนือกวา่

สินคา้ธรรมดาโดยทัว่ไป  การเขียนขอ้ความโฆษณาจึงควรมีรายละเอียดส่วนน้ีไวด้ว้ย เพื่อช่วยสร้างความสนใจ

เป็นพิเศษแก่ผูอ่้าน เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น นอกจากใชดู้ดฝุ่ นแลว้ยงัสามารถใชเ้ป่าลมไดอี้กดว้ย  

 3ข้อความพสูิจน์ข้ออ้าง (Proof) 

ขอ้ความส่วนน้ีมีไวเ้พื่อสร้างความเช่ือถือหรือช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจ ในสินคา้ โดยมกัจะอา้งอิงบุคคลท่ี

สามารถอา้งอิงไดต้ั้งแต่บุคคลธรรมดาทัว่ ๆ  ไปท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการ แต่ถา้เป็นดาราหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับและรู้จกักนัดีในสังคม  ก็จะไดรั้บความสนใจและไดรั้บความเช่ือถือเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเด่นคนดงั

ใน สาขาอาชีพนั้นๆ เช่น นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาติ หรือระดบัโลก  โฆษณาสินคา้ท่ีเก่ียวกบักีฬาประเภท

นั้นๆ ผูมี้ช่ือเสียงเก่ียวกบัอาหารการกิน  แนะนาํเร่ืองอาหารหรือเก่ียวกบัอาหาร 

 3ข้อความลงท้าย (Closing) 

ขอ้ความเป็นการจบโฆษณา โดยสรุปใหท้ราบวา่ผูอ่้านควรจะทาํอยา่งไร เช่นให้ตดัสินใจซ้ือ ซ้ือไดท่ี้

ไหน ซ้ือโดยวธีิใด ใครเป็นผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย และคาํขวญั ก็เป็นท่ีนิยมในส่วนขอ้ความปิดทา้ย เป็นตน้ 

 3



 
 

3 การทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ผู้รับผดิชอบหรือผู้พมิพ์และโฆษณา (Publishers) 

คือส่วนท่ีตอ้งระบุหน่วยงานตน้เร่ือง หรือหน่วยงานเจา้ของเร่ือง ในท่ีน้ีไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริม

อุตสาหกรรม ส่วน ฝ่าย หรือหน่วยร่วมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

หมายเหตุ : ในงานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ องคป์ระกอบขา้งตน้ อาจจะมีครบทั้ง 7 องคป์ระกอบ หรือมีไม่ครบ 

หรือมีมากกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีเราจะใส่ลงไป 

ตัวอย่าง 

 

 
 

1.รูปภาพ 

2.พาดหัว 

3.พาดหัวรอง 

4. ข้อความบอก

รายละเอยีด 

7.ผู้รับผดิชอบ 



 
 

4 การทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.รูปภาพ 

2.พาดหัว 

3.พาดหัวรอง 

4. ข้อความบอก

รายละเอยีด 

7.ผู้รับผดิชอบ 

6. ข้อความลงท้าย 



 
 

5 การทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

การออกแบบจะต้องเร่ิมต้นที่คําถาม 

 ตอ้งการผลสัมฤทธ์ิอะไร ? 

 ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ? 

 ตอ้งการจะพดูอะไร ? 

 ใชว้ธีิการเสนอข่าวอยา่งไร ? 

 ค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณท่ีใช ้? 

 

 การสร้างภาพ 

      เม่ือไดมี้การพิจารณาเลือกส่ือท่ีจะทาํการผลิตเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระแลว้ ใหท้าํการออกแบบ

โดยเร่ิมจากการร่างภาพหยาบ ๆ ใหเ้ห็นเป็นเคา้โครงจดัวางตาํแหน่งของพื้นท่ีสาํหรับใส่เน้ือหาและภาพเป็น

หลกั 

 การร่างงานแบบหยาบ 

      การสร้างภาพตอ้งเร่ิมดว้ยการร่างหยาบก่อนซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ออกแบบการร่างหยาบ หมายถึงการนาํเอา

เน้ือหาท่ีกาํหนดเขียนและวาดลงบนกระดาษอยา่งรวมเร็วและไม่ประณีตมากนกั พอใหเ้ห็นวา่เป็นเร่ืองอะไร มี

เน้ือหามากเท่าไร ภาพอยูต่รงไหน ดูสมดุลและดูง่ายหรือไม่ การร่างหยาบทาํใหผู้อ้อกแบบไดใ้ชค้วามคิดสร้าง

งานข้ึนมาหลายแบบ สะดวกในการเปล่ียนแปลงรูปแบบ และคดัเลือกงานท่ีดีท่ีสุดมาใช ้

 การร่างงานเท่าแบบจริง 

     การออกแบบตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการร่างหยาบ คือ การขีดเส้นใหเ้ห็นรูปร่างของงาน เช่น ส่วนใดจะเป็น

ภาพ ส่วนใดเป็นตวัพิมพ ์ส่วนใดเป็นช่องวา่ง ส่วนใดเป็นเน้ือหาเด่นหรือเน้ือหารอง ส่วนใหญ่จะใชดิ้นสอดาํร่าง

เร็ว ๆ ใหเ้ป็นรูปร่างคร่าว ๆ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยพิจารณาถึงความเด่น ความกลมกลืน ความสมดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 การทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

องค์ประกอบในการผลติส่ือส่ิงพมิพ์เพือ่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  

มีหลกัการสาํคญัท่ีใชเ้ป็นเกณฑ ์ในการพิจารณาอยู ่7 ประการ คือ 

 

1. ส่วนสัด (Proportion)  

คือการกาํหนดขนาดและสัดส่วนของงานท่ีทาํการผลิต โดยเฉพาะงานช้ินแรกท่ีจะทาํการผลิต เพื่อเป็น

แนวทางในการจดัวางองคป์ระกอบยอ่ยอ่ืน ๆ การกาํหนดกรอบของขอบเขตหรือขนาดของส่ิงพิมพ ์สัดส่วน

เหล่าน้ี ไม่เพียงแต่จะใชส้ในการกาํหนดขนาดของส่ือส่ิงพิมพเ์ท่านั้น แต่สามารถใชใ้นการกาํหนดสัดส่วนของ

ขนาดองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ส่วนอ่ืน ๆ ในส่ือส่ิงพิมพไ์ดอี้กดว้ย 

1รูปแบบส่วนสัดมี 2 ประการคือ1 

      1.1 ความสัมพนัธ์ในเร่ืองของขนาด ระยะหรือพื้นท่ีระหวา่งของสองส่ิง เช่น กวา้ว –ยาว0 สอดคลอ้งกบั

สัดส่วนของกระดาษมาตรฐานท่ีจาํหน่ายทัว่ไปการใชม้าตรฐานดงักล่าวเป็นการใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่า ไม่ควร

กาํหนดส่วนสัดใหเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือส่ีเหล่ียมผนืผา้เพราะจะดูไม่น่าสนใจ1 

     1.2 การเปรียบเทียบระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ย และภาพรวมขององคป์ระกอบทั้งหมด1 เช่น ขนาด

ตวัอกัษรและภาพประกอบในแต่ละหนา้คือไม่ควรใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดต่างกนัมากเกินไปในหน่ึงหนา้ ยกเวน้

หนงัสือพิมพ์1 

 

2. ความสมดุล (balance)  

จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ องคป์ระกอบยอ่ย ๆ ท่ีอยูใ่นส่ือส่ิงพิมพถู์กจดัวางใหมี้นํ้าหนกัเท่กนั ทาํใหเ้กิด

ความรู้สึกสมดุลแก่คนดูหรือผูท่ี้มองนํ้าหนกัดงักล่าวเกิดข้ึนจากรูปร่าง สี และความเขม้จาง หรือองคป์ระกอบ

ภายในผลงานนั้น ๆ 

1ความสมดุลในการจดัวางรูปแบบมี 2 ประเภท คือ0  

      2.1 ความสมดุลแทห้รือท่ีองคป์ระกอบทางซา้ยและขวา หรือบนและล่างมีนํ้าหนกัเท่ากนั0  

      2.2 ความสมดุลเทียม คือความสมดุลท่ีองคป์ระกอบทางดา้นซา้ยและขวา หรือบนและล่างมีนํ้าหนกัไม่

เท่ากนั เม่ือมองรวมกนัแลว้จะใหค้่านํ้าหนกัของภาพเท่ากนัรอบจุดก่ึงกลางของสายตา ( optical center ) 

โดยทัว่ไปแลว้แบบท่ี 1.2 จะใหค้วามรู้สึกมากกวา่ เพราะเป็นการเปรียบเทียบและใชรู้ปทรงขององคป์ระกอบ

ภาพต่างๆ มาจดัแบ่งนํ้าหนกัของภาพใหอ้ยูใ่นสมดุลกนัการทดสอบวา่การจดัวางตาํแหน่งมีความสมดุลกนั

หรือไม่อาจทาํง่ายๆ ไดด้ว้ยการหร่ีตามองในระยะห่างหลายๆฟุต0 ซ่ึงจะทาํใหม้องไม่เห็นรายละเอียดของภาพ แต่

จะมองเห็นเฉพาะส่วนประกอบใหญ่ๆ0 ท่ีมีนํ้าหนกัเท่านั้น ซ่ึงจะทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่มีส่วนใดใหญ่ไปเล็กไป เขม้

ไป หรืออ่อนไป0 หรือหนกัไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงได ้
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3. 1ความแตกต่าง0 (Contrast)  

การส่ือความหมายโดยทัว่ไปยอ่มจะตอ้งมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีตอ้งการเนน้มากกวา่สืวนอ่ืน ๆ นอกจากจะ

เป็นการแสดงความสาํคญัแลว้ ยงัทาํใหส่ิ้งท่ีตอ้งการแสดงนั้น มีความน่าสนใจมากข้ึน การผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อ

การโฆษณาเพื่อประชาสัมพนัธ์ ถา้ไม่เนน้ใหเ้ห็นความแตกต่าง งานก็จะดูไม่น่าสนใจ 

3.1.  การเน้นความแตกต่างโดยขนาด คือตอ้งการเน้นให้มีขนาดใหญ่ข้ึนกว่าปกติ0 ซ่ึงมกัพบในงาน

โปสเตอร์ ปกหนงัสือ และงานโฆษณาต่างๆ 

 

    

3.2. 1การเนน้ความแตกต่างโดยรูปร่าง การใชข้นาดท่ีแตกต่างกนัเพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ อาจตอ้ง

ใชว้ิธีสร้างองคป์ระกอบภาพให้มีรูปร่างท่ีต่างๆ กนัออกไปดว้ย ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการบงั ( crop ) ภาพบางส่วน 

การใชฮ้าฟโทน หรือการใส่สกรีนขนาดต่างๆ เขา้ช่วยในการทาํตวัอกัษรหรือภาพได ้การเนน้ความแตกต่างโดย

รูปร่าง การเนน้ความแตกต่างโดยการใชค้วามแก่– อ่อนของสีภาพ การเนน้ความแตกต่างดว้ยทิศทาง 
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3.3. 1การเนน้ความแตกต่างโดยการใชค้วามแก่ – อ่อนของสีภาพ อาจจะทาํให้สวยงามน่าสนใจมากข้ึน

หากกาํหนดให้แต่ละส่วนมีความเขม้แก่ – อ่อน ไม่เท่ากนั จะช่วยให้เห็นความลึกความชดัของภาพไดดี้ข้ึนเพื่อ

เพิ่มความน่าสนใจให้ส่ิงพิมพ ์และเร้าความรู้สึกของผูดู้ไดโ้ดยการใชสี้ตดักนั การใชต้วัอกัษรเวน้ขาวในพื้นทึบ 

หรือการใชเ้น้ือท่ีวา่งแทรกระหวา่งหนา้ท่ีมี เน้ือความมากๆ เป็นตน้ 

 

   

3.4.  การเนน้ความแตกต่างดว้ยทิศทาง การใชทิ้ศทางในการช้ีแนะผูอ่้านให้ติดตามขอ้ความท่ีตอ้งการ

ส่ือความหมายไปตามลาํดบั เช่นขอ้ความพาดหวัทางดา้นบนภาพจะไปส้ินสุดขอ้ความดา้นขวามือ และจะถูกชกั

นาํมาสู่ขอ้ความขา้งล่างโดยเส้นทแยงมุมและเม่ือจบขอ้ความสุดทา้ย แลว้จึงจะถึงขอ้ความปิดทา้ย ส่วนกรอบ

ส่ีเหล่ียม จะทาํหนา้ท่ีเป็นกรอบท่ีกาํหนดทิศทางใหอ้งคป์ระกอบภาพวา่จะอยูใ่นแนวตั้งหรือแนวนอน 
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4. 1ลลีา 1(Rhythm)  

หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีมีความซํ้ าและต่อเน่ืองกนัเป็นระยะ ๆ และจากการเคล่ือนไหวซํ้ าๆ กนั ทาํให้

เกิดรูปร่าง ขนาด รูปลกัษณะต่าง ๆ กนัออกไป 

4.1.  โดยกาํหนดให้มีองคป์ระกอบท่ีมีรูปแบบเดียวกนัเรียงซํ้ ากนั ความแตกต่างกนัในรูปแบบท่ีวางมี

ไม่มากนกัเพื่อทาํใหผู้อ่้านไม่สับสนเพราะมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนัและทาํใหก้ารดูเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองยิง่ข้ึน 

4.2. 1โดยการใชเ้ส้นเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงลีลาของภาพ เป็นการใชเ้ส้นหรือส่วนประกอบของรูปแบบ ช่วย

นาํสายตาผูอ่้านหรือผูดู้ไปสู่จุดสําคญัท่ีตอ้งการส่ือความ ช่วยให้ส่วนประกอบต่างๆ แลดูคลา้ยมีการเคล่ือนไหว

จากส่วนประกอบหน่ึงไปอีกส่วนประกอบหน่ึงทาํให้ภาพดูไม่ “น่ิง”เกินไปช่วยป้องกนัความสับสนจากการดู

ส่ิงพิมพด์ว้ย วธีิการหน่ึงท่ีช่วยใหส่ิ้งพิมพดู์มีลีลาโดยการใชลู้กศรหรือเส้น ซ่ึงอาจเป็นเส้นตรง เส้นโคง้ หรือเส้น

ในลกัษณะอ่ืนท่ีนาํไปสู่จุดสนใจได ้

 

5. 1ความมีเอกภาพ (Unity)  

เป็นการจัดวางองค์ประกอบทั้ งหมดของรูปแบบตั้ งแต่ข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ และอ่ืนๆ ให้มี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั สามารถสะทอ้นเร่ืองราวเป็นหน่ึงเดียว ทาํให้เกิดผลต่อผูอ่้านหรือผูดู้ไปในทาง

เดียวกนั โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องเจา้ของงานและผูอ้อกแบบ การจดัองคป์ระกอให้

มีเอกภาพทาํไดโ้ดยการใช้จาํนวนแบบตวัพิมพ์ห์รือแบบตวัอกัษรท่ีไม่มากเกินไปในหน่ึงหน้า เพื่อไม่ให้เกิด

ความหลากหลายหรือทาํใหส่้วนประกอบต่างๆของรูปแบบแยกออกจากกนัมากเกินไป 

 

6. การผสมกลมกลนื0 (Harmony)  

6.1. การออกแบบจะตอ้งจดัให้องคป์ระกอบของภาพใหมี้ความผสมกลมกลืนและไดผ้ลตามความ

ตอ้งการหลกั 2 ประการ 

               - รูปแบบท่ีออกมาจะตอ้งสะดุดตาผูช้ม 

               - ภาพรวมทั้งหมดจะตอ้งส่ือความหมายหรือใหผ้ลในการมองเป็นส่ิงเดียวกนั 

ความผสมกลมกลืนจะจดัการไดใ้นเร่ือง สี รูปทรงขององคป์ระกอบต่างๆและแบบตวัอกัษร 

7. เน้นจุดแห่งความสนใจ (Center of interest)  

ควรจะตอ้งมีจุดหรือบริเวณหน่ึงซ่ีงมีลกัษณะเด่น น่าสนใจเป็นพิเศษกวา่บริเวณอ่ืนเพื่อดึงดูดสายตาของ 

ผูดู้ ตาํแหน่งจุดแห่งความสนใจนั้น อาจอยูใ่นบริเวณ optical center 
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หลกัการใช้สีกบัส่ือประชาสัมพนัธ์ 

1. การใช้สีกลมกลนื 

 สําหรับการใชสี้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความกลมกลืน ก็คือ การพิจารณาความสัมพนัธ์ของสีต่างๆ 

ท่ีจะเลือกนาํมาใชว้า่มีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกนัโดยไม่มีใดโดดเด่นแยกจากสีอ่ืนๆ การใชสี้กลมกลืนมีหลายวิธี

ดงัน้ี 

 1.1 การใชสี้สันเดียว (monochromatic scheme) เป็นการใชสี้แทเ้พียงสีเดียวในการออกแบบ หลกัการน้ี

เป็นพื้นฐานท่ีง่ายท่ีสุดในการสร้างความกลมกลืน  

 1.2 การใชสี้ใกลเ้คียงกนั (analogous scheme) เป็นการสร้างความกลมกลืนโดยเลือกใชสี้ท่ีคลา้ยคลึง

หรือใกล้เคียงกัน การเลือกสีใกล้เคียงกันอาจเลือกจากสีท่ีอยู่เรียงติดกนัในวงล้อสี ซ่ึงสีท่ีเรียงติดกันเป็นสี

ใกลเ้คียงกนั เช่น สีเหลืองส้ม สีเหลือง และสีเหลืองเขียว 

 1.3 การใชสี้วรรณะเดียวกนั (tone harmony scheme) ในวงลอ้สี จะสามารถแบ่งสีไดเ้ป็น 2 วรรณะ คือ

วรรณะร้อน (warm tone) ซ่ึงเป็นสีท่ีมีสีเน้นหนกัไปทางสีแดง ไดแ้ก่ สีม่วงแดง สีแดง สีส้มแดง สีส้ม สีส้ม

เหลือง และวรรณะเยน็ (cool tone) ซ่ึงเป็นสีท่ีมีสีเนน้หนกัไปทางสีนํ้ าเงิน ไดแ้ก่ สีเขียวอ่อน สีเขียว สีเขียวนํ้ า

เงิน สีนํ้ าเงิน สีนํ้ าเงินม่วง ส่วนสีเหลืองและสีม่วงเป็นสีกลางท่ีจะอยู่ไดท้ั้งสองวรรณะ ทั้งน้ีข้ึนกบัสีอ่ืนซ่ึงจะ

นาํมาใชร่้วมกนั 

2. การใช้สีแตกต่าง 

 การใชสี้แตกต่างเป็นการใชสี้สันต่างกนัเพื่อใหต้ดักนั ทาํใหง้านออกแบบน่าสนใจต้ืนเตน้ ความแรงของ

การตดักนัจะข้ึนกบัความแตกต่างของสีท่ีเลือกใช ้การทาํใหสี้แตกต่างสามารถทาํไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

 2.1 การใชสี้คู่ตรงขา้ม (complementary contrast) สีคู่ตรงขา้มเป็นสีท่ีอยูต่รงขา้มกนัในวงลอ้สี เช่น สี

เขียวเป็นสีคู่ตรงขา้มกบัสีแดง สีท่ีตรงขา้มกนัมาอยูด่ว้ยกนัจะให้ความรู้สึกต่ืนเตน้เร้าใจ สีคู่ตรงขา้มท่ีเป็นสีปฐม

ภูมิกบัสีทุติยภูมิจะตดักนัรุนแรงกว่าสีคู่ตรงขา้มท่ีเป็นสีตติยภูมิ เช่น สีแดงกบัสีเขียวจะตดักนัรุนแรงกว่าสีส้ม

แดงกบัสีเขียวนํ้าเงิน สาํหรับสีท่ีอยูใ่นทิศทางตรงกนัขา้มในวงลอ้สี มี 6 คู่ ไดแ้ก่ 

  สีเหลือง  ตรงกนัขา้มกบั  สีม่วง 

  สีแดง  ตรงกนัขา้มกบั  สีเขียว 

  สีนํ้าเงิน  ตรงกนัขา้มกบั  สีส้ม 

  สีเขียวเหลือง ตรงกนัขา้มกบั  สีม่วงแดง 

  สีส้มเหลือง ตรงกนัขา้มกบั  สีม่วงนํ้าเงิน 

  สีส้มแดง ตรงกนัขา้มกบั  สีเขียวนํ้าเงิน 

 2.2  การใชสี้ใกลเ้คียงสีคู่ตรงขา้ม (near or split complementary contrast)  ถา้การใชสี้ตรงขา้มเพื่อให้

เกิดความแตกต่างนั้นจะให้ความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนัเกินไป อาจเล่ียงมาใชสี้ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัสีคู่ตรงขา้มซ่ึงอาจจะ

ใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจข้ึน เช่น สีม่วงเป็นสีคู่ตรงขา้มแทก้บัสีเหลือง อาจจะเลือกใชสี้นํ้าเงินม่วงหรือแดงมาใชคู้่กบั

สีเหลืองเพื่อใหดู้แตกต่างกนัแทนสีม่วงได ้
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 2.3 การใชสี้สวา่งสีต่างกนั (value contrast) สีท่ีมีความสวา่งสีท่ีใกลเ้คียงกนัมาอยูใ่กลก้นั จะทาํให้มองดู

แลว้รวมตวักนัในการรับรู้สีเป็นกลุ่มเดียวกนั แต่ถา้เป็นสีท่ีมีความสวา่งสีต่างกนัมาอยูใ่กล ้สีของภาพท่ีมองเห็น

จะผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของความสวา่งสีท่ีอยูข่า้งเคียง 

 2.4 การใชสี้ท่ีมีวรรณะต่างกนั (tone contrast) เป็นการใชสี้ทั้งสองวรรณะเขา้ดว้ยกนัในภาพ สีท่ีอยูใ่น

วรรณะต่างกนั เช่น สีแดง เป็นสีวรรณะร้อน และสีนํ้าเงินเป็นสีท่ีวรรณะเยน็ เม่ือนาํมาใชด้ว้ยกนัจะรู้สึกตดักนั 

โดยทัว่ไปสีวรรณะร้อนเป็นสีท่ีใหค้วามรู้สึกท่ีต่ืนเตน้ เร้าใจ ใกล ้และหนกั มกัใชเ้ป็นส่วนของภาพท่ีตอ้งการ

เนน้ ขณะท่ีสีวรรณะเยน็เป็นสีใหค้วามรู้สึกท่ีผอ่นคลาย สงบ ไกล และเบา มกัจะใชเ้ป็นส่วนของพื้นหลงั 

3. การใช้สีสมดุล   

การใชสี้ให้เกิดความสมดุลในสายตา อาจทาํไดอ้ยา่งง่ายๆ โดยการแบ่งพื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ ซ้าย-ขวา 

หรือบน-ล่าง เม่ือใช้สีใดในดา้นหน่ึงก็ให้ใชสี้นั้นในอีกดา้นตรงขา้มกนัดว้ย การใชสี้ท่ีให้มองดูแลว้สมดุลยงัมี

หลายวธีิดงัน้ี 

 3.1 การใช้สีสามเส้า (triad balance) สีสามเส้า หมายถึง สี 3 สีซ่ึงอยูใ่นวงลอ้สีโดยมีตาํแหน่งห่างกนั

เท่าๆ กนั ในการออกแบบวธีิน้ีตอ้งใชสี้ 3 สีอยูด่ว้ยกนั สีสามเส้าในวงลอ้สีจะให้กลุ่มสีท่ีสมดุลท่ีสุด เช่น กลุ่มสี

แดง สีนํ้ าเงิน และสีเหลือง หรือกลุ่มสีส้มแดง สีเหลืองเขียว และสีม่วงนํ้ าเงิน สีแต่ละสีในกลุ่มจะมีความเด่น

เท่าๆ กนัจึงทาํให้ดูแลว้สมดุล อยา่งไรก็ตามควรเลือกให้สีใดสีหน่ึงเป็นสีโดดเด่นซ่ึงตอ้งการเนน้ และลดความ

แรงของอีกสองสี ดว้ยการลดความอ่ิมตวัหรือความสวา่งสีลง 

 3.2 การใช้ปริมาณพื้นท่ีสมดุลกบัความสว่างสี (quantization balance) ในการใช้สีตั้งแต่ 2 สีข้ึนไป 

สัดส่วนปริมาณพื้นท่ีของสีท่ีใชก้บัความสวา่งสีของสีนั้นจะมีผลต่อความสมดุลในการมองเห็น คือ สีท่ีมีความ

สวา่งสูงกวา่จะตอ้งมีปริมาณพื้นท่ีนอ้ยกวา่สีท่ีมีความสวา่งตํ่ากว่า เพื่อให้ดูวา่มีพื้นท่ีสมดุล เช่นสีเหลืองมีความ

สวา่งสีสูงกวา่สีนํ้ าเงินประมาณ 3 เท่า เม่ือนาํสองสีน้ีมาใช้ให้เกิดความสมดุลแลว้ ควรใชพ้ื้นท่ีของสีเหลืองให้

นอ้ยกวา่สีนํ้าเงินประมาณ 3 เท่า สาํหรับสีแดงกบัสีเขียว เป็นสีท่ีใหค้วามสวา่งประมาณเท่าๆ กนั เม่ือนาํสองสีมา

ใชใ้หเ้กิดสมดุล พื้นท่ีของสีแดงก็ควรจะประมาณเท่าๆ กบัของสีเขียว 

หลกัการใช้สีส่ือความรู้สึก 

 ตามบุคคลแต่ละคนอาจแสดงความรู้สึกต่อสีเดียวกันออกมาแตกต่างกันได้ ทั้ งน้ีข้ึนกบัการเรียนรู้

ประสบการณ์ แต่โดยทัว่ไปสีท่ีจดัอยูใ่นวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา ต่ืนเตน้เร้าใจ และสีท่ีจดัอยู่ใน

วรรณะเยน็ จะให้ความรู้สึกผอ่นคลาย สงบ ยิ่งกวา่นั้น สีแต่ละสียงัมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีการนาํใชใ้นลกัษณะ

ต่างๆ กนัไดม้าก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 1.1 สีแดง เป็นสีท่ีมีความร้อนแรงมากท่ีสุด มองเห็นไดรวดเร็วท่ีสุด จึงมกัเลือกให้เป็นสีท่ีใช้สําหรับ

ดึงดูดความสนใจมากท่ีสุดสีหน่ึง สีแดงเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกของการมีพละกาํลงัความกา้วร้าว รุนแรง รวดเร็ว 

และปราดเปรียว จึงนิยมใชเ้ป็นสีสาํหรับรถยนตส์ปอร์ เส้ือทีมสาํหรับนกักีฬา นอกจากนั้น สีแดงยงัเป็นสีท่ีแทน

ความรู้สึกรักชาติ ความเป็นชาตินิยม จึงมกัจะพบวา่สีแดงเป็นสีประจาํชาติของหลายชาติ และสีแดงยงัใช้เป็น
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สัญลกัษณ์ของความรัก ตลอดจนอารมณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความเร้าร้อน ความขดัแยง้ ทะเลาะวิวาทและอนัตราย 

เป็นตน้ 

 1.2 สีนํ้าเงิน เป็นสีท่ีมีความสวา่งสีตํ่า ให้ความรู้สึกเยือกเยน็ เงียบสงบ ความรับผิดชอบ ความจริงใจ สี

นํ้าเงินเขม้มกัเป็นสีท่ีนกับริหารชั้นสูงเลือกใชเ้ป็นสีของรถ เคร่ืองแต่งกาย สําหรับสีนํ้ าเงินอ่อน หรือสีฟ้า มกัทาํ

ใหนึ้กถึงความสะอาด ความเยน็ และผอ่นคลาย มกัใชเ้ป็นสีพื้นหลงับรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความรู้สึกเยน็ 

และความชุ่มช่ืน เช่น ลูกอมท่ีมีเมนทอลผสม เป็นตน้ 

 1.3  สีเหลือง เป็นสีท่ีมีความสว่างสีสูง สีเหลืองท่ีสดใสเป็นสัญลกัษณ์ของดวงอาทิตย ์ให้ความรู้สึก

อบอุ่น ความสนุกสนานร่าเริง ความใหม่ ความทนัสมยั สุขภาพท่ีดี แต่ถา้เป็นสีเหลืองหม่น จะให้ความรู้สึกถึง

ความข้ีขลาด ความอ่อนแอ โรคภยัไขเ้จบ็ 

 1.4  สีเขียว เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกใกลเ้คียงกบัสีนํ้ าเงิน คือ รู้สึกผอ่นคลาย สงบ แต่ให้ความรู้สึกสดช่ืน

ความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ นิยมใช้เป็นสีสําหรับสินคา้ท่ีปลอดสารเคมี หรือการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

 1.5  สีม่วง  เป็นสีท่ีเกิดจากสีแดงผสมกบัสีนํ้าเงิน จึงรวมคุณลกัษณะของทั้งสองสีเขา้ดว้ยกนั คือความมี

อาํนาจของสีแดง และความมีคุณธรรม รับผดิชอบของสีนํ้ าเงิน สีม่วงมกัจะใหค้วามรู้สึกยิง่ใหญ่ ความหรูหราโอ่

อ่า และความประทบัใจ 

 1.6  สีขาว เป็นสีท่ีมีความสวา่งสีสูงสุด ใหค้วามรู้สึกโปร่งเบา ละเอียดอ่อน บริสุทธ์ิ ความดีงาม ความมี

คุณธรรม การใชธ้งขาว หมายถึง การยอมแพ ้สงบศึก ในบางประเทศใชสี้ขาวแสดงถึงความเศร้าโศก การพลดั

พราก 

 1.7  สีดาํ เป็นสีท่ีมีความสว่างสีตํ่าท่ีสุด ให้ความรู้สึกหกหู่ เคร่งขรึม ลึกลบั น่ากลวั ชัว่ร้าย ความเป็น

อมตะ ในบางประเทศใชสี้ดาํแสดงถึงความเศร้าหมอง ความตาย 

กลุ่มของสีทีใ่ห้ความรู้สึกต่างกนั 

 นกัออกแบบโฆษณาไดศึ้กษาและทดลองการใชก้ลุ่มสีของสี จาํนวน 3-4 สี ในการสร้างความรู้สึกแก่

กลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการโฆษณา โดยสามารถสรุปลกัษณะของกลุ่มสี ไดด้งัน้ี 

 1. กลุ่มสีท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกต่ืนเตน้เร้าใจ เหมาะสาํหรับใชก้บัการออกแบบประเภทป้ายเตือนให้ระวงั

อนัตราย ไดแ้ก่ สีแดง สีดาํ สีเหลือง และสีแสด 

 2. กลุ่มสีท่ีแสดงความเป็นผูห้ญิง เหมาะสําหรับใช้กับการออกแบบท่ีเน้นความเป็นผูห้ญิง หรือ

ผลิตภณัฑส์าํหรับผูห้ญิง ไดแ้ก่ สีชมพ ูสีฟ้า สีเหลืองอ่อน และสีเขียวอ่อน 

 3. กลุ่มสีท่ีแสดงความเป็นผูช้าย เหมาะสําหรับใชก้บัการออกแบบท่ีเนน้ความเป็นผูช้าย หรือผลิตภณัฑ์

สินคา้สาํหรับผูช้าย ไดแ้ก่ สีดาํ สีนํ้าเงิน สีเทา และสีแดง 

 4. กลุ่มสีท่ีเน้นความสด เหมาะสําหรับใช้กับการออกแบบท่ีเน้นความสดของสินค้า เช่น อาหาร 

เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ไดแ้ก่ สีเหลือง สีเขียวเหลือง และสีนํ้าเงิน 
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 5. กลุ่มสีท่ีแสดงออกถึงสุขภาพ เหมาะสําหรับใช้กบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นด้านสุขภาพ เช่น 

อาหารเสริม ยา ไดแ้ก่ สีเหลือง สีนํ้าตาล และสีเขียว 

 6. กลุ่มสีท่ีแสดงออกถึงความสั่นสะเทือน เหมาะสําหรับใช้กบัการออกแบบ ซ่ึงตอ้งการแสดงความ

เคล่ือนไหว สั่นสะเทือน ไดแ้ก่ สีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

 7. กลุ่มสีท่ีแสดงออกถึงความน่าเช่ือถือ เป็นสีท่ีเหมาะสาํหรับใชก้บัการออกแบบ ซ่ึงตอ้งการจูงใจให้ผูดู้

เช่ือถือในสินคา้ หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ไดแ้ก่ สีดาํ สีเหลือง สีนํ้าตาล และสีทอง 

หัวข้อการใช้สีกบัตัวอกัษร 

 การเลือกสีของตวัอกัษรและพื้นหลงัให้เกิดความประจกัษภาพ หรือสามารถอ่านไดง่้ายในระยะสายตา

ของผูอ่้านมีหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดสีเพื่อใหเ้กิดประจกัษภาพ ดงัน้ี 

 1. เม่ือต้องการใช้สีมากกว่า 1 สี ควรเลือกใช้สีเข้มท่ีสุดเป็นสีสําหรับข้อความซ่ึงต้องการเน้นหรือ

ตอ้งการใหผู้อ่้านอ่านก่อน ส่วนสีอ่ืนๆ จะใชเ้ป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างอารมณ์ใหก้บัผูอ่้านเท่านั้น 

 2. สีพื้นหลงัของตวัอกัษรสีดาํ หรือเขม้ ความเป็นสีอ่อนซ่ึงมีความสวา่งสีสูง เพื่อให้อ่านขอ้ความไดง่้าย

ข้ึน ยิ่งถ้าใช้ตวัอกัษรขนาดเล็กลงเท่าใด ยิ่งควรใช้พื้นหลงัเป็นสีอ่อนมากข้ึนเท่านั้น หรืออาจใช้วิธีเพิ่มความ

สวา่งสีใหก้บัสีพื้นดว้ยการกาํหนดเป็นพื้นสกรีน 

 3. เม่ือตอ้งการกาํหนดตวัอกัษรใหเ้ป็นสีอ่ืนซ่ึงไม่ใชสี้ดาํ ไม่ควรกาํหนดสีตวัอกัษรเป็นสีอ่อน หรือสีท่ีมี

ความสวา่งสูง เช่น สีเหลืองพิมพบ์นกระดาษสีขาว จะทาํให้อ่านไดย้าก แต่ถา้ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่อาจช่วยให้

สามารถอ่านไดง่้ายข้ึน เพื่อความแน่ใจ ควรกาํหนดสีให้กบัตวัอกัษรท่ีจะพิมพเ์ป็นขอ้ความสั้ นๆ และตอ้งการ

เนน้เท่านั้น 

สรุป 

 สีมีความสําคญัอย่างมากต่องานออกแบบ โดยเฉพาะในงานออกแบบกราฟิก และส่ิงพิมพ์ เพราะ

นอกจากจะทาํให้ภาพหรือส่ิงต่างๆ มีความสดใส สวยงาม น่าสนใจแลว้ ยงัมีบทบาทในการส่ือความหมายได้

อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณภาพอีกดว้ย  

 การใชสี้นั้นมีหลกัการตามหลกัการออกแบบสามารถทาํได ้3 วธีิไดแ้ก่  

 1. การใชสี้กลมกลืน 

 2. การใชสี้แตกต่าง 

 3. การใชสี้สมดุล 

หลกัการใชสี้ในการออกแบบทางการพิมพน์อกจากเพื่อส่ือความหมายของงานพิมพแ์ลว้ อาจเป็นการใช้

สีเพื่อส่ือความรู้สึก เพื่อบอกขนาด เพื่อบอกระยะ และเพื่อบอกความเคล่ือนไหว และการเลือกใช้สีเพื่อการ

ออกแบบทางการพิมพ์มีขอ้ควรคาํนึงถึงในด้านการรับรู้สึกท่ีผิดพลาด ปัญหาในการพิมพ ์ประจกัษภาพ และ

กลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนสําคญัในการพิจารณา เพื่อให้การเลือกใชสี้ในงานพิมพส่ิ์งพิมพมี์ความเหมาะสมสูงสุด
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ตัวอย่างและวธีิแนะนําการออกแบบส่ือ 

 

ส่ิงพิมพ์

แบนเนอร์

วิทยุ

วีดีโอ

การออกแบบสื่อ

 
 

ส่ิงพิมพ์

การออกแบบสื่อ
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ส่ิงพิมพ์

การออกแบบสื่อ

หัวเรื่องหลัก

หัวเรื่องรอง

รายละเอียด

รูปภาพ

อ้างอิง
ผู้จัดทํา

ข้อความลงท้าย

สมัครด่วน

 

แบนเนอร์

การออกแบบสื่อ

เป�นการวางภาพโฆษณาลงไปบนหน้าเว็บแล้วทํา

ไฮเปอร์ลิงก์

กลับไปยังเว็บที่โฆษณา  

เว็บแบนเนอร์สร้างขึ้นจากไฟล์รปูภาพทั่วไป

เช่น GIF JPEG PNG

 

 

 

 

  



 
 

16 การทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ขั้นตอนกระบวนการคดิ  Creative 

1. แนวคิดในการออกแบบ  Concept 

 การคิดท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง+ความตอ้งการของลูกคา้ และการส่ือความหมาย-ส่ือสารให้

ตรงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด   (ประโยชน์ใชส้อย+ความสวยงาม) 

2. ข้อมูลรายละเอียด-เนือ้หาของโครงการ  DATA/Project 

ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการและเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 

3. รูปภาพ Picture + สี Color 

 คาํนึงถึงการส่ือความหมายใหต้รงมากท่ีสุด และความเหมาะสมของภาพ ทาํใหดู้น่าสนใจ ดึงดูด และ

สวยงาม   เช่น การใชสี้ใหต้รงกบัองคก์ร  (กรมส่งเสริมอุตฯ-สีม่วง) 

4. ข้อความ ตัวอกัษร  (Font) 

 การใชต้วัอกัษรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน  บรรยากาศ และโอกาส  

5. การจัดวางรูปแบบ  Lay Out 

 4.1 รูปแบบของแผน่พบั จากกระดาษ A4   พบั2 , พบั3, แนวตั้ง  แนวนอน  

   4.2 รูปแบบการจดัวางขอ้มูล-รูปภาพในแผน่พบั 

  คาํนึงถึงสัดส่วน  ความเหมาะสม  การอ่านง่าย   ดึงดูดตา....อาย/ุวยั   กลุ่มคน 

คาํนึงถึงผูใ้ช-้ผูอ่้าน หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 

พฤติกรรมการอ่าน,  ขอ้ความภาษาไทย+ภาษาองักฤษ 

“จดัทาํแผน่พบั ตามแนวทาง/ขอ้มูลท่ีไดม้าใหต้รงใจลูกคา้ และส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด” 



คู่มือการเร่ิมใช้งานใน ssmwiki 

การสมัครและใช้งาน ssmwiki  

 

1.จากเวบ็ไซต ์www.ssmwiki.org แลว้ทาํการสร้างบญัชีผูใ้ช ้สาํหรับ

ผูเ้ร่ิมตน้ใชง้านคร้ังแรก และล๊อกอิน สาํหรับผูมี้บญัชีผูใ้ชแ้ลว้ 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit1.jpg


 

 

 

2.สาํหรับผูใ้ชใ้หม่ คลิกท่ี สร้างบญัชีผูใ้ช ้สาํหรับผูมี้บญัชีผูใ้ชแ้ลว้ใส่ ช่ือผูใ้ช ้

และรหสัผา่น  

 

 

3.กรอกขอ้มูลส่วนตวัสาํหรับการสร้างบญัชีผูใ้ช ้โดยขอใหใ้ชช่ื้อผูใ้ชเ้ป็นช่ือ

จริง  

 

 

4.ระบบจะแจง้วา่ท่านล็อกอินสาํเร็จ  

ท่านสามารถเขา้ไปดูหนา้หลกัของ SSMWIKI ได ้หรือจะเลือกเขา้

บทความท่ีมีใน SSMWIKI แลว้หรือสร้างบทความใหม่ได ้โดยการพิมพ์

ช่ือบทความท่ีตอ้งการ  

 

การดขู้อมูลต่างๆ ใน ssmwiki 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit2.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit3.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit4.jpg


 

1.เม่ือ Login แลว้ ท่านสามารถคน้หาบทความท่ีมีอยูแ่ลว้หรือสร้าง

บทความใหม่ได ้โดยพิมพช่ื์อบทความ หรือช่ือ นามสกุลของบุคคลท่ี

ตอ้งการในช่องค้นหาท่ีอยูใ่นเมนูดา้นซา้ย แลว้คลกิท่ีไปหรือค้นหาก็ได ้ 

 

 

2.หรืออีกทางหน่ึง หากตอ้งการดูบทความท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ใหไ้ปท่ีหนา้

หลกั แลว้เล่ือนหนา้ลงไปท่ีสัปดาห์นีม้ีอะไรใหม่เลือกบทความท่ีผูดู้แล

ระบบนาํข้ึนมาให้เขา้บทความนั้นไดโ้ดยตรง โดยคลกิทีช่ื่อบทความท่ี

เป็นสีฟ้า  

 

3.หรือจะไปเลอืกทีก่ล่องขอ้ความดา้นบนจะมีรายการใหเ้ลือกบทความ

ตามหมวดหมู่ ท่ีไดท้าํกาํหนดไวใ้นบทความ เม่ือพบบทความท่ีตอ้งการ

ท่านสามารถอ่านเน้ือหาของบทความท่ีมีอยูไ่ดทุ้กบทความ หากท่านไม่

พบบทความท่ีท่านตอ้งการและท่านตอ้งการใหส้ร้างบทความนั้น ท่าน

จะตอ้งสร้างหนา้บทความนั้นก่อนพร้อมทั้งพิมพข์อ้มูลของบทความเท่าท่ี

ท่านทราบหรือตอ้งการ เพื่อใหผู้รู้้มาเพิ่มเติมขอ้มูลในบทความนั้น  

การแก้ไขและเพิ่มเตมิข้อมูลใน ssmwiki 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD6.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD7edit.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD7edit2.jpg


 

1.เม่ือเขา้หนา้บทความท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ และไดอ้่านบทความพร้อมทั้งมี

ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีจะแบ่งปันหรือพบวา่ขอ้มูลท่ีอยูบ่นบทความไม่ถูกตอ้ง 

ท่านสามารถเขา้ไปแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลไดโ้ดย คลกิท่ีTabแก้ไข

ของบทความ หรือ หากตอ้งการแกไ้ขเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของ

บทความ ใหค้ลกิท่ีแก้ไขทา้ยซ่ือเน้ือหาของส่วนนั้น  

 

 

2.การแกไ้ขและเพิ่มเติมขอ้มูล ขอความร่วมมือท่านอยา่แกไ้ขคาํสั่งท่ีอยู่

ดา้นบนสุดของบทความ และคาํสั่งท่ีเป็นการแทรกภาพ หากท่านมีความรู้

เก่ียวกับคาํส่ังท่ีใช้ใน MediaWiki และมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง

คาํส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหน้าให้ดีกว่าท่ีใช้อยู่  ขอความกรุณาท่านช่วย

เขียนคาํแนะนาํน้ันลงใน Tab อภิปราย ในการพิมพบ์ทความขอให้

พิมพโ์ดยไม่ตอ้งกงัวลกบัคาํสั่งต่างๆ ใหพ้ิมพเ์หมือนกบัท่านให ้MS 
Word  
 

    
 
 
 
 

 
 
3.เม่ือพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการแลว้ใหค้ลกิท่ีแสดงตัวอย่างเพื่อดูผลการพิมพซ่ึ์งจะเป็น

หนา้ท่ีแสดงใหผู้เ้ขา้บทความนั้นไดเ้ห็นและอ่าน หากตอ้งการแกไ้ขใหเ้ล่ือนลงมายงั

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD8.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD9.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD10.jpg


กรอบท่ีเขียนขอ้ความท่ีอยูด่า้นล่าง และแกไ้ขขอ้ความนั้นไดท้นัที เม่ือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งแลว้ให ้คลกิท่ีบันทกึเพื่อบนัทึกบทความ  

การแทรกภาพ 
1.เตรียมภาพท่ีตอ้งการโดยใหภ้าพมีขนาดไม่เกิน 100 kb  

 

 

 
 
 
 

2. อปัโหลดภาพ

โดยไปท่ี เมนูดา้นซา้ย 

เคร่ืองมือ เพิม่ใหค้ลกิท่ี

อปัโหลด  

 

 

 
 
 

 
3.หนา้ อัปโหลดเลือกภาพดว้ยการคลกิท่ีBrowse เม่ือเลือกไดแ้ลว้ให้ตั้ง

ช่ือภาพเป็นช่ือท่ีเราจะนาํไปแทรกหรือแสดง แลว้ไปคลกิท่ีอปัโหลดท่ีดา้นล่าง

อีกคร้ังหน่ึง  

 

 

 
 
 
 
 
4.การแทรกภาพในหนา้แกไ้ขบทความ ใหน้าํเคอร์เซอร์ไปไวใ้นตาํแหน่งท่ี

ตอ้งการแทรก แลว้ไปท่ีเมนูลดัใส่ภาพจะมีคาํสั่งการแทรกภาพตรงเคอร์เซอร์ท่ี

ท่านวางไว ้ใหใ้ส่ช่ือภาพพร้อมสกุลตามท่ีเราอปัโหลดไว ้ 

การสร้างหน้าบทความใหม่ 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD11.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD12.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD13.jpg


 

1.พิมพช่ื์อบทความท่ีตอ้งการสร้างในช่องค้นหาเมนูดา้นซ้ายแลว้ เช่น อาหาร

ปลอดภัยแลว้คลกิท่ีไป  

 

 

2.ระบบจะแสดงหนา้ค้นหาหากช่ือบทความท่ีตอ้งการมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ ระบบจะ

แสดงหนา้บทความอาหารปลอดภัยข้ึนมา(ระบบจะไม่อนุญาตใหส้ร้างซํ้ าช่ือท่ี

มีอยูแ่ลว้)แต่ถา้ช่ือท่ีตอ้งการคือ อาหารปลอดภัยยงัไม่มีใน ssmwiki จะมี

ขอ้ความแจง้วา่ ไม่พบหัวข้อ "อาหารปลอดภัย" คุณอาจจะ สร้างหน้าใหม่ใน

ช่ือนี ้ใหค้ลกิท่ีสร้างหน้าใหม่ในช่ือนี ้ท่านจไดบ้ทความใหม่ในช่ือท่ีท่าน

ตอ้งการ หรืออีกวธีิหน่ึงคือไป คลกิ ท่ีช่ือบทความคืออาหารปลอดภัยท่ีอยู่

ดา้นบนขวาของหนา้น้ีก็ได ้ 

 

 

3.ในหนา้บทความในท่ีน้ีคืออาหารปลอดภยั จะมีพื้นท่ีวา่งสาํหรับการเขียน

บทความ และขอบดา้นบนของบทความจะมีเมนูลดัเพื่อช่วยในการจดัรูปแบบ

ของตวัอกัษร การแทรกรูป และการเช่ือมโยงภายในและภายนอก  
 

 

4.หนา้บทความใน ssmwiki จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD14.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD15.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD16.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD17.jpg


1. ส่วนท่ีเป็นคาํสั่งการจดัหนา้และแสดงหวัขอ้  
2. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา หรือ Contents ซ่ึงสามารถแบ่งตอนไดด้ว้ย

คาํสั่ง=ช่ือตอน=  
3. ส่วนท่ีแสดงหมวดหมู่ ใน ssmwiki จะมีหมวดหมูท่ีสาํคญั 9 

หมวดหมู่ ท่านสามารถดูหมวดหมู่ทั้งหมดไดโ้ดยคลกิท่ีหมวดหมู่ท่ี

อยูเ่มนูดา้นซา้ย  

 ท่านสามารถพิมพข์อ้มูลต่างๆ ไดใ้นส่วนท่ีเป็น Contents หากท่านไม่

สามารถเขียนคาํสั่งในส่วนท่ี 1 และ 2 ใหเ้วน้ไว ้ผูดู้แลระบบจะดาํเนินการ

ในภายหลงั เม่ือท่านพิมพข์อ้มูลเรียบร้อยแลว้ใหค้ลกิท่ีแสดงตัวอย่างและ

บันทกึ เม่ือเห็นวา่ขอ้มูลท่ีพิมพมี์ความถูกตอ้งครบถว้นแลว้  

 

5. แสดงหนา้จอเม่ือท่านบนัทึกเสร็จเรียบร้อยแลว้  

 

 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD18.jpg
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การสมัครและใช้งาน ssmwiki 

1. จากเว็บไซต์ www.ssmwiki.org แล้วทําการสร้างบญัชีผู้ใช้ สําหรับผู้

เร่ิมต้นใช้งานครัง้แรก และล๊อกอิน สําหรับผู้ มีบญัชีผู้ใช้แล้ว  

 

 

 

 

 

2. สําหรับผู้ใช้ใหม่ คลิกท่ี สร้างบญัชีผู้ใช้ สําหรับผู้ มีบญัชีผู้ใช้แล้วใส ่ช่ือผู้ใช้ 

และรหสัผา่น  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit1.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit2.jpg
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3. กรอกข้อมลูสว่นตวัสาํหรับการสร้างบญัชีผู้ใช้ โดยขอให้ใช้ช่ือผู้ใช้เป็นช่ือจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระบบจะแจ้งวา่ท่านล็อกอินสําเร็จ  

ท่านสามารถเข้าไปดหูน้า

หลกัของ SSM WIKI ได้ หรือ

จะเลือกเข้าบทความท่ีมีใน 

SSMWIKI แล้วหรือสร้าง

บทความใหม่ไ ด้  โดยการ

พิมพ์ช่ือบทความท่ีต้องการ  

 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit3.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADedit4.jpg
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การดูข้อมูลต่างๆ ใน ssmwiki 

1. เม่ือ Login แล้ว ท่านสามารถค้นหาบทความท่ีมีอยู่แล้วหรือสร้าง

บทความใหม่ได้ โดยพิมพ์ช่ือบทความ หรือช่ือ นามสกุลของบคุคลท่ีต้องการ

ในช่องค้นหาท่ีอยู่

ใ น เ ม นู ด้ า น ซ้ า ย 

แล้วคลิกท่ีไปหรือ

ค้นหาก็ได้  

 

 

 

2. หรืออีกทางหนึง่ หากต้องการดบูทความท่ีมีอยู่ทัง้หมด ให้ไปท่ีหน้าหลกั 

แล้วเล่ือนหน้าลงไปท่ี

สั ป ด า ห์ นี ้ มี อ ะ ไ ร

ใหม่เลือกบทความท่ี

ผู้ ดูแลระบบนําขึน้มา

ให้เข้าบทความนัน้ได้

โดยตรง โดยคลิกท่ี

ช่ือบทความท่ีเ ป็นสี

ฟ้า  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD6.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD7edit.jpg
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3. หรือจะไปเลือกท่ี

กล่องข้อความด้านบนจะมี

รายการให้เลือกบทความ

ต า ม หม วด ห มู่  ท่ี ไ ด้ ทํ า

กําหนดไว้ในบทความ เม่ือ

พบบทความท่ีต้องการท่าน

สามารถอ่านเ นื อ้หาของ

บทความท่ีมีอยู่ได้ทกุบทความ หากท่านไม่พบบทความท่ีท่านต้องการและท่าน

ต้องการให้สร้างบทความนัน้ ท่านจะต้องสร้างหน้าบทความนัน้ก่อนพร้อมทัง้

พิมพ์ข้อมูลของบทความเท่าท่ีท่านทราบหรือต้องการ เพ่ือให้ผู้ รู้มาเพิ่มเติม

ข้อมลูในบทความนัน้  

 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD7edit2.jpg
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การแก้ไขและเพิ่มเตมิข้อมูลใน ssmwiki 

1. เ ม่ื อ เ ข้ า ห น้ า

บทความท่ีต้องการได้แล้ว 

และได้อา่นบทความพร้อมทัง้

มีข้อมูลเพิ่มเติมท่ีจะแบ่งปัน

ห รือพ บว่ า ข้อมูล ท่ีอยู่ บ น

บทความ ไม่ถูก ต้อง  ท่าน

สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้โดย คลิกท่ีTabแก้ไขของบทความ 

หรือ หากต้องการแก้ไขเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ ให้คลิกท่ีแก้ไข

ท้ายช่ือเนือ้หาของสว่นนัน้ 

2.  การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล ขอความร่วมมือท่านอย่าแก้ไขคําสัง่ท่ีอยู่

ด้านบนสุดของบทความ และคําสั่งท่ีเป็นการแทรกภาพ หากท่านมีความรู้

เ ก่ี ย ว กั บ คํ า สั่ ง ท่ี ใ ช้ ใ น 

MediaWiki    แ ล ะ มี

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง

คําสั่งท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

หน้าให้ ดีกว่า ท่ี ใ ช้อยู่  ขอ

ความกรุณาท่านช่วยเขียน

คําแนะนํานัน้ลงใน  Tab 

อภิปราย ในการพิมพ์บทความขอให้พิมพ์โดยไม่ต้องกงัวลกบัคําสัง่ตา่งๆ ให้พิมพ์

เหมือนกบัทา่นให้ MS Word  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD8.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD9.jpg
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3. เ ม่ื อ พิ ม พ์

ข้อความท่ีต้องการแล้วให้

คลิกท่ีแสดงตัวอย่างเพ่ือ

ดูผลการพิมพ์ซึ่งจะเป็น

ห น้ า ท่ี แ ส ด ง ใ ห้ ผู้ เ ข้ า

บทความนัน้ได้เห็นและ

อา่น หากต้องการแก้ไขให้เล่ือนลงมายงักรอบท่ีเขียนข้อความท่ีอยู่ด้านล่าง และ

แก้ไขข้อความนัน้ได้ทนัที เม่ือตรวจสอบความถกูต้องแล้วให้ คลิกท่ีบันทึกเพ่ือ

บนัทกึบทความ  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD10.jpg
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การแทรกภาพ 

1. เตรียมภาพท่ีต้องการโดย

ให้ภาพมีขนาดไมเ่กิน 100 kb  
2. อปัโหลดภาพโดยไปท่ีเมนู

ด้านซ้าย เคร่ืองมือเพิ่มให้คลิกท่ี

อัปโหลด  

3. หน้า อปัโหลดเลือก

ภาพด้วยการคลิกท่ีBrowse 

เม่ือเลือกได้แล้วให้ตัง้ช่ือภาพ

เป็นช่ือท่ีเราจะนําไปแทรกหรือ

แสดง แล้วคลิกท่ีอัปโหลดท่ี

ด้านลา่งอีกครัง้หนึง่  

4. การแทรกภาพในหน้า

แก้ไขบทความ ให้นําเคอร์เซอร์ไป

ไว้ในตําแหน่ง ท่ี ต้องการแทรก 

แล้วไปท่ีเมนลูดัใส่ภาพจะมีคําสัง่

การแทรกภาพตรงเคอร์เซอร์ ท่ี

ท่านวางไว้ ให้ใส่ ช่ือภาพพร้อม

สกลุตามท่ีเราอปัโหลดไว้  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD11.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD12.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD13.jpg
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การสร้างหน้าบทความใหม่ 

 

1. พิมพ์ช่ือบทความท่ีต้องการ

สร้างในชอ่งค้นหาเมนดู้านซ้ายแล้ว 

เชน่ อาหารปลอดภัยแล้วคลิกท่ี

ไป  

 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าค้นหาหากช่ือบทความท่ีต้องการมีผู้ สร้างไว้แล้ว 

ร ะ บ บ จ ะ แ ส ด ง ห น้ า

บทความอาหารปลอดภัย

ขึน้มา(ระบบจะไม่อนุญาต

ให้สร้างซํา้ช่ือท่ีมีอยู่แล้ว)แต่

ถ้าช่ือท่ีต้องการคือ อาหาร

ป ล อ ด ภั ย ยั ง ไ ม่ มี ใ น 

ssmwiki จะมีข้อความแจ้ง

วา่ ไม่พบหัวข้อ "อาหารปลอดภัย" คณุอาจจะ สร้างหน้าใหม่ในช่ือนี ้ให้คลิก

ท่ีสร้างหน้าใหม่ในช่ือนี ้ท่านจได้บทความใหม่ในช่ือท่ีท่านต้องการ หรืออีกวิธี

หนึ่งคือไป คลิก ท่ีช่ือบทความคืออาหารปลอดภัยท่ีอยู่ด้านบนขวาของหน้านี ้

ก็ได้  

 

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD14.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD15.jpg
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3. ในหน้าบทความในท่ีนี ้

คืออาหารปลอดภยั จะมีพืน้ท่ีว่าง

สําหรับการเขียนบทความ และ

ขอบด้านบนของบทความจะมี

เมนูลดัเพ่ือช่วยในการจดัรูปแบบ

ของตัวอักษร การแทรกรูป และ

ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอก  

 

4. หน้าบทความ ใ น 

ssmwiki จะแบง่เป็น 3 ส่วน

คือ  

4.1 ส่ ว น ท่ี เ ป็ น

คํ า สั่ ง ก า ร จัด

หน้าและแสดง

หวัข้อ  

4.2 ส่วนท่ีเป็นเนือ้หา หรือ Contents ซึ่งสามารถแบ่งตอนได้ด้วย

คําสัง่=ช่ือตอน=  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD16.jpg
http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD17.jpg


  
หน้า 10 

 

  

4.3 ส่วนท่ีแสดงหมวดหมู่ ใน ssmwiki จะมีหมวดหมูท่ีสําคัญ 9 

หมวดหมู่ ท่านสามารถดหูมวดหมู่ทัง้หมดได้โดยคลิกท่ีหมวดหมู่

ท่ีอยูเ่มนดู้านซ้าย  

  

ท่านสามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ได้ในส่วนท่ีเป็น Contents หาก

ท่านไม่สามารถเขียนคําสัง่ในส่วนท่ี 1 และ 2 ให้เว้นไว้ ผู้ดแูลระบบจะ

ดําเนินการในภายหลัง เม่ือท่านพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี

แสดงตัวอย่างและบันทึก เม่ือเห็นว่าข้อมูลท่ีพิมพ์มีความถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แสดงหน้าจอเม่ือทา่นบนัทกึเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

http://www.ssmwiki.org/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD18.jpg
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