สารบัญ
คู่มือการทําสื่ อประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ (poster)

1

0

0

หน้า

แผ่นพับ (Folder)
-

0

0

0

0

0

0

0

รู ปภาพ (Picture)
พาดหัว (Headline)

2

พาดหัวรอง (Subheadline or Subcaption)
ข้อความบอกรายละเอียด (◌ฺ Body text)
ข้อความพิสูจน์ขอ้ อ้าง (Proof)
ข้อความลงท้าย (Closing)
ผูร้ ับผิดชอบหรื อผูพ้ ิมพ์และโฆษณา (Publishers)

ตัวอย่าง
การออกแบบจะต้องเริ่ มต้นที่คาํ ถาม

0

การสร้างภาพ
การร่ างงานแบบหยาบ
การร่ างงานเท่าแบบจริ ง
องค์ประกอบในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
หลักการใช้สีกบั สื่ อประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างและวิธีแนะนําการออกแบบสื่ อ
ขั้นตอนกระบวนการคิด Creative

3

5

6
10
14
16

คู่มอื การทําสื่ อประชาสั มพันธ์
สื่ อประชาสัมพันธ์ คือหนทางหรื อวิถีทางในการนําข่าวสารที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์จากผูส้ ่ ง
ไปสู่ ผรู ้ ับ ในปั จจุบนั สื่ อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็ นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี่ของโลก โดยยกตัวอย่างการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ใช้สําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อ
เชิญชวน ดังนี้
3

โปสเตอร์ (poster)
คื อ ภาพขนาดใหญ่ พิ ม พ์บ นกระดาษ ออกแบบเพื่ อ ใช้ ติ ด หรื อ แขวนบนผนัง หรื อ กํา แพง

โปสเตอร์อาจจะเป็ นภาพพิมพ์และ/หรื อภาพเขียน หรื ออาจจะเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จุดประสงค์ก็เพื่อ
ทําให้เตะตาผูด้ ูและสื่ อสารข้อมูล โปสเตอร์ อาจจะใช้สอยได้หลายประการ แต่ส่วนใหญ่มกั จะใช้ในการเผยแพร่
เพื่อการประชาสัมพันธ์
3

แผ่นพับ (Brochure)
แผ่นพับว่า หมายถึ ง สิ่ งพิมพ์ที่มีการกางพับเข้า และกางออก มีขนาดเล็ก หยิบง่ายให้ขอ้ มูล

รายละเอียดได้มากพอสมควรมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สําหรับแผ่นพับที่ออกแบบใน
3

ปั จจุบนั จะเน้นการ ออกแบบและการผลิตที่ใช้ตน้ ทุนตํ่าเป็ นหลัก และการออบแบบสําหรับงานพิมพ์ในรู ปแบบ
3

หรู หรา เป็ นอีกข้อได้เปรี ยบอีกประเภทหนึ่ง คือ รู ปแบบสวย สะดุดตา เป็ นงานพิมพ์ข้ นั สู ง ราคาก็สูงตามไปด้วย
3

องค์ ประกอบของภาพโปสเตอร์ โฆษณา และแผ่นพับ
รู ปภาพ(Picture)
3

3

3

3

3

3

3

3

พาดหัว (Headline)
พาดหัวรอง (Sub headline)
ข้อความบอกรายละเอียด (Body text)
ข้อความพิสูจน์กล่าวอ้าง (Proof)
ข้อความปิ ดท้าย (Closing)
ผูพ้ ิมพ์และโฆษณา (Publishers)

รูปภาพ (Picture)
รู ปภาพมีบทบาทและความสําคัญของการสื่ อความหมายด้วยภาพมาก ซึ่ งสามารถจําแนกข้อเด่นได้ดงั นี้
- สะดุดตา
- น่าสนใจ
- สื่ อความหมาย
- ประทับใจ
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2

พาดหัว (Headline)

ในการเขียนข้อความโฆษณา จําเป็ นจะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็ นส่ วนที่เด่นที่สุดในประเภท
ของข้อ ความโฆษณา มีไว้เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านเรื่ องราวต่อไป ลักษณะของพาดหัวที่ดี
ควรจะมีขนาดตัวอักษรโตหรื อเด่น เป็ นข้อความที่ส้ ัน กะทัดรัด ชวนให้น่าคิดหรื อน่าติดตามอ่านต่อไป
พาดหัวรอง (Subheadline or Subcaption)
คือ ข้อความที่มีขนาดและความสําคัญรองลงมาจากพาดหัว หรื อในกรณี ที่พาดหัวเป็ นประโยคยาว ๆ ทํา
ให้ไม่เด่นไม่สะดุดตา อาจจะตัดทอนตอนใดตอนหนึ่งลงมาให้เป็ นพาดหัวรองก็ได้ โดยลดให้ตวั อักษรมีขนาด
รองลงมาจากพาดหัว ถ้าเป็ นพาดหัวประเภทอยากรู ้อยากเห็นหรื อแบบฉงน ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผอู ้ ่านสนเท่ห์
หรื อประหลาดใจ อาจจะต้องใช้พาดหัวรองทําหน้าที่ขยายความจากพาดหัวให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
3

ข้ อความบอกรายละเอียด (Body text)

สําหรับสิ นค้าใหม่ที่ประชาชนยังไม่รู้ยงั ไม่เข้าใจประโยชน์วา่ ใช้ทาํ อะไร ใช้อย่างไร หรื อรู้จกั แล้วแต่
การโฆษณาต้องการเน้นให้ถึงประโยชน์เพื่อการจูงใจซื้ อ จึงควรชี้ให้เห็นว่าสิ นค้านี้ให้ประโยชน์คุม้ ค่าอย่างไร
แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่รู้จกั กันดีโดยทัว่ ไป อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องเน้นประโยชน์ก็ได้ เพื่อให้พ้ืนที่โฆษณาดูโปร่ งตา ไม่
รกไปด้วยข้อความ ซึ่ งจะดูดีกว่าโฆษณาที่แน่นไปทั้งภาพด้วยเรื่ องราวต่างๆ เต็มพื้นที่
ประโยชน์อื่น ๆ หรื อรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า ถ้าสิ นค้ามีคุณสมบัติพิเศษ หรื อมีประโยชน์เหนือกว่า
สิ นค้าธรรมดาโดยทัว่ ไป การเขียนข้อความโฆษณาจึงควรมีรายละเอียดส่ วนนี้ไว้ดว้ ย เพื่อช่วยสร้างความสนใจ
เป็ นพิเศษแก่ผอู ้ ่าน เช่น เครื่ องดูดฝุ่ น นอกจากใช้ดูดฝุ่ นแล้วยังสามารถใช้เป่ าลมได้อีกด้วย
3

ข้ อความพิสูจน์ ข้ออ้ าง (Proof)

ข้อความส่ วนนี้มีไว้เพื่อสร้างความเชื่อถือหรื อช่วยให้เกิดความมัน่ ใจ ในสิ นค้า โดยมักจะอ้างอิงบุคคลที่
สามารถอ้างอิงได้ต้ งั แต่บุคคลธรรมดาทัว่ ๆ ไปที่ใช้สินค้าหรื อบริ การ แต่ถา้ เป็ นดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่ยอมรับและรู ้จกั กันดีในสังคม ก็จะได้รับความสนใจและได้รับความเชื่ อถือเป็ นพิเศษโดยเฉพาะคนเด่นคนดัง
ใน สาขาอาชีพนั้นๆ เช่น นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงระดับชาติ หรื อระดับโลก โฆษณาสิ นค้าที่เกี่ยวกับกีฬาประเภท
นั้นๆ ผูม้ ีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับอาหารการกิน แนะนําเรื่ องอาหารหรื อเกี่ยวกับอาหาร
3

ข้ อความลงท้ าย (Closing)

ข้อความเป็ นการจบโฆษณา โดยสรุ ปให้ทราบว่าผูอ้ ่านควรจะทําอย่างไร เช่นให้ตดั สิ นใจซื้ อ ซื้ อได้ที่
ไหน ซื้อโดยวิธีใด ใครเป็ นผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจําหน่าย และคําขวัญ ก็เป็ นที่นิยมในส่ วนข้อความปิ ดท้าย เป็ นต้น
3
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ผู้รับผิดชอบหรือผู้พมิ พ์ และโฆษณา (Publishers)
คือส่ วนที่ตอ้ งระบุหน่วยงานต้นเรื่ อง หรื อหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง ในที่น้ ีได้แก่ ศูนย์ส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม ส่ วน ฝ่ าย หรื อหน่วยร่ วมต่าง ๆ เป็ นต้น
หมายเหตุ : ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบข้างต้น อาจจะมีครบทั้ง 7 องค์ประกอบ หรื อมีไม่ครบ
หรื อมีมากกว่านั้น ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่เราจะใส่ ลงไป
ตัวอย่ าง

2.พาดหัว
3.พาดหัวรอง

4. ข้ อความบอก
รายละเอียด
1.รูปภาพ

7.ผู้รับผิดชอบ
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ตัวอย่ าง

2.พาดหัว
3.พาดหัวรอง

1.รูปภาพ

4. ข้ อความบอก
รายละเอียด
6. ข้ อความลงท้าย
7.ผู้รับผิดชอบ
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การออกแบบจะต้ องเริ่มต้ นที่คําถาม
 ต้องการผลสัมฤทธิ์ อะไร ?
 ใครเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ?
 ต้องการจะพูดอะไร ?
 ใช้วธ
ิ ี การเสนอข่าวอย่างไร ?
 ค่าใช้จ่ายหรื องบประมาณที่ใช้ ?
การสร้ างภาพ
เมื่อได้มีการพิจารณาเลือกสื่ อที่จะทําการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระแล้ว ให้ทาํ การออกแบบ
โดยเริ่ มจากการร่ างภาพหยาบ ๆ ให้เห็นเป็ นเค้าโครงจัดวางตําแหน่งของพื้นที่สาํ หรับใส่ เนื้อหาและภาพเป็ น
หลัก
การร่ างงานแบบหยาบ
การสร้างภาพต้องเริ่ มด้วยการร่ างหยาบก่อนซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นออกแบบการร่ างหยาบ หมายถึงการนําเอา
เนื้อหาที่กาํ หนดเขียนและวาดลงบนกระดาษอย่างรวมเร็ วและไม่ประณี ตมากนัก พอให้เห็นว่าเป็ นเรื่ องอะไร มี
เนื้อหามากเท่าไร ภาพอยูต่ รงไหน ดูสมดุลและดูง่ายหรื อไม่ การร่ างหยาบทําให้ผอู ้ อกแบบได้ใช้ความคิดสร้าง
งานขึ้นมาหลายแบบ สะดวกในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ และคัดเลือกงานที่ดีที่สุดมาใช้
การร่ างงานเท่ าแบบจริง
การออกแบบต้องเริ่ มต้นด้วยการร่ างหยาบ คือ การขีดเส้นให้เห็นรู ปร่ างของงาน เช่น ส่ วนใดจะเป็ น
ภาพ ส่ วนใดเป็ นตัวพิมพ์ ส่ วนใดเป็ นช่องว่าง ส่ วนใดเป็ นเนื้อหาเด่นหรื อเนื้อหารอง ส่ วนใหญ่จะใช้ดินสอดําร่ าง
เร็ ว ๆ ให้เป็ นรู ปร่ างคร่ าว ๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยพิจารณาถึงความเด่น ความกลมกลืน ความสมดุล
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องค์ ประกอบในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพือ่ การโฆษณาประชาสั มพันธ์
มีหลักการสําคัญที่ใช้เป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาอยู่ 7 ประการ คือ
ส่ วนสั ด (Proportion)
คือการกําหนดขนาดและสัดส่ วนของงานที่ทาํ การผลิต โดยเฉพาะงานชิ้นแรกที่จะทําการผลิต เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดวางองค์ประกอบย่อยอื่น ๆ การกําหนดกรอบของขอบเขตหรื อขนาดของสิ่ งพิมพ์ สัดส่ วน
เหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะใช้สในการกําหนดขนาดของสื่ อสิ่ งพิมพ์เท่านั้น แต่สามารถใช้ในการกําหนดสัดส่ วนของ
ขนาดองค์ประกอบย่อย ๆ ส่ วนอื่น ๆ ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้อีกด้วย
รู ปแบบส่ วนสัดมี 2 ประการคือ
1.1 ความสัมพันธ์ในเรื่ องของขนาด ระยะหรื อพื้นที่ระหว่างของสองสิ่ ง เช่น กว้าว –ยาว สอดคล้องกับ
สัดส่ วนของกระดาษมาตรฐานที่จาํ หน่ายทัว่ ไปการใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็ นการใช้กระดาษอย่างคุม้ ค่า ไม่ควร
กําหนดส่ วนสัดให้เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส หรื อสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเพราะจะดูไม่น่าสนใจ
1.2 การเปรี ยบเทียบระหว่างองค์ประกอบย่อย และภาพรวมขององค์ประกอบทั้งหมด เช่น ขนาด
ตัวอักษรและภาพประกอบในแต่ละหน้าคือไม่ควรใช้ตวั อักษรที่มีขนาดต่างกันมากเกินไปในหนึ่งหน้า ยกเว้น
หนังสื อพิมพ์
1.

1

1

0

1

1

1

ความสมดุล (balance)
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ องค์ประกอบย่อย ๆ ที่อยูใ่ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ถูกจัดวางให้มีน้ าํ หนักเท่กนั ทําให้เกิด
ความรู ้สึกสมดุลแก่คนดูหรื อผูท้ ี่มองนํ้าหนักดังกล่าวเกิดขึ้นจากรู ปร่ าง สี และความเข้มจาง หรื อองค์ประกอบ
ภายในผลงานนั้น ๆ
ความสมดุลในการจัดวางรู ปแบบมี 2 ประเภท คือ
2.1 ความสมดุลแท้หรื อที่องค์ประกอบทางซ้ายและขวา หรื อบนและล่างมีน้ าํ หนักเท่ากัน
2.2 ความสมดุลเทียม คือความสมดุลที่องค์ประกอบทางด้านซ้ายและขวา หรื อบนและล่างมีน้ าํ หนักไม่
เท่ากัน เมื่อมองรวมกันแล้วจะให้ค่านํ้าหนักของภาพเท่ากันรอบจุดกึ่งกลางของสายตา ( optical center )
โดยทัว่ ไปแล้วแบบที่ 1.2 จะให้ความรู ้สึกมากกว่า เพราะเป็ นการเปรี ยบเทียบและใช้รูปทรงขององค์ประกอบ
ภาพต่างๆ มาจัดแบ่งนํ้าหนักของภาพให้อยูใ่ นสมดุลกันการทดสอบว่าการจัดวางตําแหน่งมีความสมดุลกัน
หรื อไม่อาจทําง่ายๆ ได้ดว้ ยการหรี่ ตามองในระยะห่างหลายๆฟุต ซึ่ งจะทําให้มองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ แต่
จะมองเห็นเฉพาะส่ วนประกอบใหญ่ๆ ที่มีน้ าํ หนักเท่านั้น ซึ่ งจะทําให้พิจารณาได้วา่ มีส่วนใดใหญ่ไปเล็กไป เข้ม
ไป หรื ออ่อนไป หรื อหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งได้
2.

1

0

0

0

0

0
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ความแตกต่ าง (Contrast)
การสื่ อความหมายโดยทัว่ ไปย่อมจะต้องมีบางสิ่ งบางอย่างที่ตอ้ งการเน้นมากกว่าสื วนอื่น ๆ นอกจากจะ
เป็ นการแสดงความสําคัญแล้ว ยังทําให้สิ่งที่ตอ้ งการแสดงนั้น มีความน่าสนใจมากขึ้น การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อ
การโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าไม่เน้นให้เห็นความแตกต่าง งานก็จะดูไม่น่าสนใจ
3.1. การเน้นความแตกต่างโดยขนาด คือต้องการเน้นให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าปกติ ซึ่ งมักพบในงาน
3.

1

0

0

โปสเตอร์ ปกหนังสื อ และงานโฆษณาต่างๆ

3.2. การเน้นความแตกต่างโดยรู ปร่ าง การใช้ขนาดที่แตกต่างกันเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ อาจต้อง
1

ใช้วิธีสร้างองค์ประกอบภาพให้มีรูปร่ างที่ต่างๆ กันออกไปด้วย ซึ่ งอาจทําได้โดยการบัง ( crop ) ภาพบางส่ วน
การใช้ฮาฟโทน หรื อการใส่ สกรี นขนาดต่างๆ เข้าช่วยในการทําตัวอักษรหรื อภาพได้ การเน้นความแตกต่างโดย
รู ปร่ าง การเน้นความแตกต่างโดยการใช้ความแก่– อ่อนของสี ภาพ การเน้นความแตกต่างด้วยทิศทาง
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3.3. การเน้นความแตกต่างโดยการใช้ความแก่ – อ่อนของสี ภาพ อาจจะทําให้สวยงามน่าสนใจมากขึ้น
1

หากกําหนดให้แต่ละส่ วนมีความเข้มแก่ – อ่อน ไม่เท่ากัน จะช่วยให้เห็นความลึกความชัดของภาพได้ดีข้ ึนเพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจให้สิ่งพิมพ์ และเร้าความรู้สึกของผูด้ ูได้โดยการใช้สีตดั กัน การใช้ตวั อักษรเว้นขาวในพื้นทึบ
หรื อการใช้เนื้อที่วา่ งแทรกระหว่างหน้าที่มี เนื้อความมากๆ เป็ นต้น

3.4. การเน้นความแตกต่างด้วยทิศทาง การใช้ทิศทางในการชี้ แนะผูอ้ ่านให้ติดตามข้อความที่ตอ้ งการ
สื่ อความหมายไปตามลําดับ เช่นข้อความพาดหัวทางด้านบนภาพจะไปสิ้ นสุ ดข้อความด้านขวามือ และจะถูกชัก
นํามาสู่ ขอ้ ความข้างล่างโดยเส้นทแยงมุมและเมื่อจบข้อความสุ ดท้าย แล้วจึงจะถึงข้อความปิ ดท้าย ส่ วนกรอบ
สี่ เหลี่ยม จะทําหน้าที่เป็ นกรอบที่กาํ หนดทิศทางให้องค์ประกอบภาพว่าจะอยูใ่ นแนวตั้งหรื อแนวนอน
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ลีลา (Rhythm)
หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีความซํ้าและต่อเนื่องกันเป็ นระยะ ๆ และจากการเคลื่อนไหวซํ้าๆ กัน ทําให้
เกิดรู ปร่ าง ขนาด รู ปลักษณะต่าง ๆ กันออกไป
4.1. โดยกําหนดให้มีองค์ประกอบที่มีรูปแบบเดียวกันเรี ยงซํ้ากัน ความแตกต่างกันในรู ปแบบที่วางมี
4.

1

1

ไม่มากนักเพื่อทําให้ผอู ้ ่านไม่สับสนเพราะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันและทําให้การดูเป็ นไปอย่างต่อเนื่องยิง่ ขึ้น
4.2. โดยการใช้เส้นเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงลีลาของภาพ เป็ นการใช้เส้นหรื อส่ วนประกอบของรู ปแบบ ช่วย
1

นําสายตาผูอ้ ่านหรื อผูด้ ูไปสู่ จุดสําคัญที่ตอ้ งการสื่ อความ ช่วยให้ส่วนประกอบต่างๆ แลดูคล้ายมีการเคลื่อนไหว
จากส่ วนประกอบหนึ่ งไปอีกส่ วนประกอบหนึ่ งทําให้ภาพดูไม่ “นิ่ ง”เกินไปช่วยป้ องกันความสับสนจากการดู
สิ่ งพิมพ์ดว้ ย วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งพิมพ์ดูมีลีลาโดยการใช้ลูกศรหรื อเส้น ซึ่ งอาจเป็ นเส้นตรง เส้นโค้ง หรื อเส้น
ในลักษณะอื่นที่นาํ ไปสู่ จุดสนใจได้
ความมีเอกภาพ (Unity)
เป็ นการจัด วางองค์ ป ระกอบทั้ง หมดของรู ป แบบตั้ง แต่ ข ้อ ความ ภาพ สั ญ ลัก ษณ์ และอื่ น ๆ ให้ มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน สามารถสะท้อนเรื่ องราวเป็ นหนึ่ งเดี ยว ทําให้เกิ ดผลต่อผูอ้ ่านหรื อผูด้ ูไปในทาง
เดียวกัน โดยสอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของเจ้าของงานและผูอ้ อกแบบ การจัดองค์ประกอให้
มีเอกภาพทําได้โดยการใช้จาํ นวนแบบตัวพิมพ์ห์รือแบบตัวอักษรที่ไม่มากเกิ นไปในหนึ่ งหน้า เพื่อไม่ให้เกิ ด
ความหลากหลายหรื อทําให้ส่วนประกอบต่างๆของรู ปแบบแยกออกจากกันมากเกินไป
5.

1

การผสมกลมกลืน (Harmony)
6.1. การออกแบบจะต้องจัดให้องค์ประกอบของภาพให้มีความผสมกลมกลืนและได้ผลตามความ
ต้องการหลัก 2 ประการ
- รู ปแบบที่ออกมาจะต้องสะดุดตาผูช้ ม
- ภาพรวมทั้งหมดจะต้องสื่ อความหมายหรื อให้ผลในการมองเป็ นสิ่ งเดียวกัน
ความผสมกลมกลืนจะจัดการได้ในเรื่ อง สี รู ปทรงขององค์ประกอบต่างๆและแบบตัวอักษร
7. เน้ นจุดแห่ งความสนใจ (Center of interest)
ควรจะต้องมีจุดหรื อบริ เวณหนึ่งซี่ งมีลกั ษณะเด่น น่าสนใจเป็ นพิเศษกว่าบริ เวณอื่นเพื่อดึงดูดสายตาของ
ผูด้ ู ตําแหน่งจุดแห่งความสนใจนั้น อาจอยูใ่ นบริ เวณ optical center
6.

0
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หลักการใช้ สีกบั สื่ อประชาสั มพันธ์
1. การใช้ สีกลมกลืน
สําหรับการใช้สีในการออกแบบเพื่อให้เกิดความกลมกลืน ก็คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ของสี ต่างๆ
ที่จะเลือกนํามาใช้วา่ มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันโดยไม่มีใดโดดเด่นแยกจากสี อื่นๆ การใช้สีกลมกลืนมีหลายวิธี
ดังนี้
1.1 การใช้สีสันเดียว (monochromatic scheme) เป็ นการใช้สีแท้เพียงสี เดียวในการออกแบบ หลักการนี้
เป็ นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดในการสร้างความกลมกลืน
1.2 การใช้สีใกล้เคียงกัน (analogous scheme) เป็ นการสร้างความกลมกลืนโดยเลือกใช้สีที่คล้ายคลึ ง
หรื อใกล้เคี ยงกัน การเลื อกสี ใ กล้เคี ย งกันอาจเลื อกจากสี ที่อยู่เรี ย งติ ดกันในวงล้อสี ซึ่ งสี ที่เรี ยงติ ดกันเป็ นสี
ใกล้เคียงกัน เช่น สี เหลืองส้ม สี เหลือง และสี เหลืองเขียว
1.3 การใช้สีวรรณะเดียวกัน (tone harmony scheme) ในวงล้อสี จะสามารถแบ่งสี ได้เป็ น 2 วรรณะ คือ
วรรณะร้ อน (warm tone) ซึ่ งเป็ นสี ที่มีสีเน้นหนักไปทางสี แดง ได้แก่ สี ม่วงแดง สี แดง สี ส้มแดง สี ส้ม สี ส้ม
เหลือง และวรรณะเย็น (cool tone) ซึ่ งเป็ นสี ที่มีสีเน้นหนักไปทางสี น้ าํ เงิน ได้แก่ สี เขียวอ่อน สี เขียว สี เขียวนํ้า
เงิน สี น้ าํ เงิ น สี น้ าํ เงิ นม่วง ส่ วนสี เหลื องและสี ม่วงเป็ นสี กลางที่จะอยู่ได้ท้ งั สองวรรณะ ทั้งนี้ ข้ ึนกับสี อื่นซึ่ งจะ
นํามาใช้ร่วมกัน
2. การใช้ สีแตกต่ าง
การใช้สีแตกต่างเป็ นการใช้สีสันต่างกันเพื่อให้ตดั กัน ทําให้งานออกแบบน่าสนใจตื้นเต้น ความแรงของ
การตัดกันจะขึ้นกับความแตกต่างของสี ที่เลือกใช้ การทําให้สีแตกต่างสามารถทําได้หลายวิธีดงั นี้
2.1 การใช้สีคู่ตรงข้าม (complementary contrast) สี คู่ตรงข้ามเป็ นสี ที่อยูต่ รงข้ามกันในวงล้อสี เช่น สี
เขียวเป็ นสี คู่ตรงข้ามกับสี แดง สี ที่ตรงข้ามกันมาอยูด่ ว้ ยกันจะให้ความรู ้สึกตื่นเต้นเร้าใจ สี คู่ตรงข้ามที่เป็ นสี ปฐม
ภูมิกบั สี ทุติยภูมิจะตัดกันรุ นแรงกว่าสี คู่ตรงข้ามที่เป็ นสี ตติยภูมิ เช่ น สี แดงกับสี เขียวจะตัดกันรุ นแรงกว่าสี ส้ม
แดงกับสี เขียวนํ้าเงิน สําหรับสี ที่อยูใ่ นทิศทางตรงกันข้ามในวงล้อสี มี 6 คู่ ได้แก่
สี เหลือง
ตรงกันข้ามกับ
สี ม่วง
สี แดง
ตรงกันข้ามกับ
สี เขียว
สี น้ าํ เงิน
ตรงกันข้ามกับ
สี ส้ม
สี เขียวเหลือง ตรงกันข้ามกับ
สี ม่วงแดง
สี ส้มเหลือง ตรงกันข้ามกับ
สี ม่วงนํ้าเงิน
สี ส้มแดง
ตรงกันข้ามกับ
สี เขียวนํ้าเงิน
2.2 การใช้สีใกล้เคียงสี คู่ตรงข้าม (near or split complementary contrast) ถ้าการใช้สีตรงข้ามเพื่อให้
เกิดความแตกต่างนั้นจะให้ความรู ้สึกที่ขดั แย้งกันเกินไป อาจเลี่ยงมาใช้สีที่อยูใ่ กล้เคียงกับสี คู่ตรงข้ามซึ่ งอาจจะ
ให้ผลเป็ นที่น่าพอใจขึ้น เช่น สี ม่วงเป็ นสี คู่ตรงข้ามแท้กบั สี เหลือง อาจจะเลือกใช้สีน้ าํ เงินม่วงหรื อแดงมาใช้คู่กบั
สี เหลืองเพื่อให้ดูแตกต่างกันแทนสี ม่วงได้
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2.3 การใช้สีสว่างสี ต่างกัน (value contrast) สี ที่มีความสว่างสี ที่ใกล้เคียงกันมาอยูใ่ กล้กนั จะทําให้มองดู
แล้วรวมตัวกันในการรับรู ้สีเป็ นกลุ่มเดียวกัน แต่ถา้ เป็ นสี ที่มีความสว่างสี ต่างกันมาอยูใ่ กล้ สี ของภาพที่มองเห็น
จะผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อิทธิ พลของความสว่างสี ที่อยูข่ า้ งเคียง
2.4 การใช้สีที่มีวรรณะต่างกัน (tone contrast) เป็ นการใช้สีท้งั สองวรรณะเข้าด้วยกันในภาพ สี ที่อยูใ่ น
วรรณะต่างกัน เช่น สี แดง เป็ นสี วรรณะร้อน และสี น้ าํ เงินเป็ นสี ที่วรรณะเย็น เมื่อนํามาใช้ดว้ ยกันจะรู้สึกตัดกัน
โดยทัว่ ไปสี วรรณะร้อนเป็ นสี ที่ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้น เร้าใจ ใกล้ และหนัก มักใช้เป็ นส่ วนของภาพที่ตอ้ งการ
เน้น ขณะที่สีวรรณะเย็นเป็ นสี ให้ความรู ้สึกที่ผอ่ นคลาย สงบ ไกล และเบา มักจะใช้เป็ นส่ วนของพื้นหลัง
3. การใช้ สีสมดุล
การใช้สีให้เกิดความสมดุ ลในสายตา อาจทําได้อย่างง่ายๆ โดยการแบ่งพื้นที่เป็ น 2 ส่ วน คือ ซ้าย-ขวา
หรื อบน-ล่าง เมื่อใช้สีใดในด้านหนึ่ งก็ให้ใช้สีน้ นั ในอีกด้านตรงข้ามกันด้วย การใช้สีที่ให้มองดูแล้วสมดุลยังมี
หลายวิธีดงั นี้
3.1 การใช้สีสามเส้า (triad balance) สี สามเส้า หมายถึง สี 3 สี ซ่ ึ งอยูใ่ นวงล้อสี โดยมีตาํ แหน่งห่ างกัน
เท่าๆ กัน ในการออกแบบวิธีน้ ีตอ้ งใช้สี 3 สี อยูด่ ว้ ยกัน สี สามเส้าในวงล้อสี จะให้กลุ่มสี ที่สมดุลที่สุด เช่น กลุ่มสี
แดง สี น้ าํ เงิ น และสี เหลื อง หรื อกลุ่มสี ส้มแดง สี เหลืองเขียว และสี ม่วงนํ้าเงิน สี แต่ละสี ในกลุ่มจะมีความเด่น
เท่าๆ กันจึงทําให้ดูแล้วสมดุล อย่างไรก็ตามควรเลือกให้สีใดสี หนึ่ งเป็ นสี โดดเด่นซึ่ งต้องการเน้น และลดความ
แรงของอีกสองสี ด้วยการลดความอิ่มตัวหรื อความสว่างสี ลง
3.2 การใช้ปริ มาณพื้นที่สมดุ ลกับความสว่างสี (quantization balance) ในการใช้สีต้ งั แต่ 2 สี ข้ ึนไป
สัดส่ วนปริ มาณพื้นที่ของสี ที่ใช้กบั ความสว่างสี ของสี น้ นั จะมีผลต่อความสมดุลในการมองเห็น คือ สี ที่มีความ
สว่างสู งกว่าจะต้องมีปริ มาณพื้นที่นอ้ ยกว่าสี ที่มีความสว่างตํ่ากว่า เพื่อให้ดูวา่ มีพ้ืนที่สมดุล เช่นสี เหลืองมีความ
สว่างสี สูงกว่าสี น้ าํ เงิ นประมาณ 3 เท่า เมื่อนําสองสี น้ ี มาใช้ให้เกิดความสมดุลแล้ว ควรใช้พ้ืนที่ของสี เหลืองให้
น้อยกว่าสี น้ าํ เงินประมาณ 3 เท่า สําหรับสี แดงกับสี เขียว เป็ นสี ที่ให้ความสว่างประมาณเท่าๆ กัน เมื่อนําสองสี มา
ใช้ให้เกิดสมดุล พื้นที่ของสี แดงก็ควรจะประมาณเท่าๆ กับของสี เขียว
หลักการใช้ สีสื่อความรู้ สึก
ตามบุ ค คลแต่ล ะคนอาจแสดงความรู้ สึ ก ต่อสี เดี ย วกันออกมาแตกต่ า งกันได้ ทั้ง นี้ ข้ ึ นกับ การเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ แต่โดยทัว่ ไปสี ที่จดั อยูใ่ นวรรณะร้อน จะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา ตื่นเต้นเร้าใจ และสี ที่จดั อยู่ใน
วรรณะเย็น จะให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย สงบ ยิ่งกว่านั้น สี แต่ละสี ยงั มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่มีการนําใช้ในลักษณะ
ต่างๆ กันได้มาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1 สี แดง เป็ นสี ที่มีความร้ อนแรงมากที่สุด มองเห็นไดรวดเร็ วที่สุด จึงมักเลือกให้เป็ นสี ที่ใช้สําหรับ
ดึงดูดความสนใจมากที่สุดสี หนึ่ ง สี แดงเป็ นสี ที่ให้ความรู้สึกของการมีพละกําลังความก้าวร้าว รุ นแรง รวดเร็ ว
และปราดเปรี ยว จึงนิยมใช้เป็ นสี สาํ หรับรถยนต์สปอร์ เสื้ อทีมสําหรับนักกีฬา นอกจากนั้น สี แดงยังเป็ นสี ที่แทน
ความรู้สึกรักชาติ ความเป็ นชาตินิยม จึงมักจะพบว่าสี แดงเป็ นสี ประจําชาติของหลายชาติ และสี แดงยังใช้เป็ น
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สัญลักษณ์ ของความรัก ตลอดจนอารมณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเร้าร้อน ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทและอันตราย
เป็ นต้น
1.2 สี น้ าํ เงิน เป็ นสี ที่มีความสว่างสี ต่าํ ให้ความรู้สึกเยือกเย็น เงียบสงบ ความรับผิดชอบ ความจริ งใจ สี
นํ้าเงินเข้มมักเป็ นสี ที่นกั บริ หารชั้นสู งเลือกใช้เป็ นสี ของรถ เครื่ องแต่งกาย สําหรับสี น้ าํ เงินอ่อน หรื อสี ฟ้า มักทํา
ให้นึกถึงความสะอาด ความเย็น และผ่อนคลาย มักใช้เป็ นสี พ้ืนหลังบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกเย็น
และความชุ่มชื่น เช่น ลูกอมที่มีเมนทอลผสม เป็ นต้น
1.3 สี เหลือง เป็ นสี ที่มีความสว่างสี สูง สี เหลื องที่สดใสเป็ นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ให้ความรู้สึก
อบอุ่น ความสนุ กสนานร่ าเริ ง ความใหม่ ความทันสมัย สุ ขภาพที่ดี แต่ถา้ เป็ นสี เหลืองหม่น จะให้ความรู ้สึกถึ ง
ความขี้ขลาด ความอ่อนแอ โรคภัยไข้เจ็บ
1.4 สี เขียว เป็ นสี ที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับสี น้ าํ เงิน คือ รู้สึกผ่อนคลาย สงบ แต่ให้ความรู้สึกสดชื่ น
ความมีชีวิตชี วา การเติบโต ความเป็ นธรรมชาติ นิ ยมใช้เป็ นสี สําหรับสิ นค้าที่ปลอดสารเคมี หรื อการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม
1.5 สี ม่วง เป็ นสี ที่เกิดจากสี แดงผสมกับสี น้ าํ เงิน จึงรวมคุณลักษณะของทั้งสองสี เข้าด้วยกัน คือความมี
อํานาจของสี แดง และความมีคุณธรรม รับผิดชอบของสี น้ าํ เงิน สี ม่วงมักจะให้ความรู ้สึกยิง่ ใหญ่ ความหรู หราโอ่
อ่า และความประทับใจ
1.6 สี ขาว เป็ นสี ที่มีความสว่างสี สูงสุ ด ให้ความรู ้สึกโปร่ งเบา ละเอียดอ่อน บริ สุทธิ์ ความดีงาม ความมี
คุณธรรม การใช้ธงขาว หมายถึง การยอมแพ้ สงบศึก ในบางประเทศใช้สีขาวแสดงถึงความเศร้าโศก การพลัด
พราก
1.7 สี ดาํ เป็ นสี ที่มีความสว่างสี ต่าํ ที่สุด ให้ความรู้สึกหกหู่ เคร่ งขรึ ม ลึกลับ น่ากลัว ชัว่ ร้าย ความเป็ น
อมตะ ในบางประเทศใช้สีดาํ แสดงถึงความเศร้าหมอง ความตาย
กลุ่มของสี ทใี่ ห้ ความรู้ สึกต่ างกัน
นักออกแบบโฆษณาได้ศึกษาและทดลองการใช้กลุ่มสี ของสี จํานวน 3-4 สี ในการสร้างความรู้สึกแก่
กลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา โดยสามารถสรุ ปลักษณะของกลุ่มสี ได้ดงั นี้
1. กลุ่มสี ที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกตื่นเต้นเร้าใจ เหมาะสําหรับใช้กบั การออกแบบประเภทป้ ายเตือนให้ระวัง
อันตราย ได้แก่ สี แดง สี ดาํ สี เหลือง และสี แสด
2. กลุ่ ม สี ที่ แ สดงความเป็ นผูห้ ญิ ง เหมาะสํา หรั บ ใช้ก ับ การออกแบบที่ เ น้น ความเป็ นผูห้ ญิ ง หรื อ
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูห้ ญิง ได้แก่ สี ชมพู สี ฟ้า สี เหลืองอ่อน และสี เขียวอ่อน
3. กลุ่มสี ที่แสดงความเป็ นผูช้ าย เหมาะสําหรับใช้กบั การออกแบบที่เน้นความเป็ นผูช้ าย หรื อผลิตภัณฑ์
สิ นค้าสําหรับผูช้ าย ได้แก่ สี ดาํ สี น้ าํ เงิน สี เทา และสี แดง
4. กลุ่ ม สี ที่ เน้น ความสด เหมาะสํา หรั บ ใช้ก ับ การออกแบบที่ เ น้น ความสดของสิ นค้า เช่ น อาหาร
เครื่ องดื่ม เป็ นต้น ได้แก่ สี เหลือง สี เขียวเหลือง และสี น้ าํ เงิน
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5. กลุ่มสี ที่แสดงออกถึ งสุ ขภาพ เหมาะสําหรับใช้กบั การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่เน้นด้านสุ ขภาพ เช่ น
อาหารเสริ ม ยา ได้แก่ สี เหลือง สี น้ าํ ตาล และสี เขียว
6. กลุ่ มสี ที่แสดงออกถึ งความสั่นสะเทือน เหมาะสําหรับใช้กบั การออกแบบ ซึ่ งต้องการแสดงความ
เคลื่อนไหว สั่นสะเทือน ได้แก่ สี น้ าํ เงิน สี แดง สี เหลือง และสี เขียว
7. กลุ่มสี ที่แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ เป็ นสี ที่เหมาะสําหรับใช้กบั การออกแบบ ซึ่ งต้องการจูงใจให้ผดู้ ู
เชื่อถือในสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ได้แก่ สี ดาํ สี เหลือง สี น้ าํ ตาล และสี ทอง
หัวข้ อการใช้ สีกบั ตัวอักษร
การเลือกสี ของตัวอักษรและพื้นหลังให้เกิดความประจักษภาพ หรื อสามารถอ่านได้ง่ายในระยะสายตา
ของผูอ้ ่านมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดสี เพื่อให้เกิดประจักษภาพ ดังนี้
1. เมื่ อต้องการใช้สีม ากกว่า 1 สี ควรเลื อกใช้สี เข้ม ที่สุ ดเป็ นสี สําหรั บข้อความซึ่ งต้องการเน้นหรื อ
ต้องการให้ผอู ้ ่านอ่านก่อน ส่ วนสี อื่นๆ จะใช้เป็ นส่ วนประกอบเพื่อสร้างอารมณ์ให้กบั ผูอ้ ่านเท่านั้น
2. สี พ้ืนหลังของตัวอักษรสี ดาํ หรื อเข้ม ความเป็ นสี อ่อนซึ่ งมีความสว่างสี สูง เพื่อให้อ่านข้อความได้ง่าย
ขึ้น ยิ่งถ้าใช้ตวั อักษรขนาดเล็กลงเท่าใด ยิ่งควรใช้พ้ืนหลังเป็ นสี อ่อนมากขึ้นเท่านั้น หรื ออาจใช้วิธีเพิ่มความ
สว่างสี ให้กบั สี พ้ืนด้วยการกําหนดเป็ นพื้นสกรี น
3. เมื่อต้องการกําหนดตัวอักษรให้เป็ นสี อื่นซึ่ งไม่ใช้สีดาํ ไม่ควรกําหนดสี ตวั อักษรเป็ นสี อ่อน หรื อสี ที่มี
ความสว่างสู ง เช่ น สี เหลื องพิมพ์บนกระดาษสี ขาว จะทําให้อ่านได้ยาก แต่ถา้ ตัวอักษรมีขนาดใหญ่อาจช่วยให้
สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น เพื่อความแน่ใจ ควรกําหนดสี ให้กบั ตัวอักษรที่จะพิมพ์เป็ นข้อความสั้นๆ และต้องการ
เน้นเท่านั้น
สรุป
สี มี ค วามสํา คัญอย่า งมากต่ องานออกแบบ โดยเฉพาะในงานออกแบบกราฟิ ก และสิ่ ง พิม พ์ เพราะ
นอกจากจะทําให้ภาพหรื อสิ่ งต่างๆ มีความสดใส สวยงาม น่าสนใจแล้ว ยังมีบทบาทในการสื่ อความหมายได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณภาพอีกด้วย
การใช้สีน้ นั มีหลักการตามหลักการออกแบบสามารถทําได้ 3 วิธีได้แก่
1. การใช้สีกลมกลืน
2. การใช้สีแตกต่าง
3. การใช้สีสมดุล
หลักการใช้สีในการออกแบบทางการพิมพ์นอกจากเพื่อสื่ อความหมายของงานพิมพ์แล้ว อาจเป็ นการใช้
สี เพื่อสื่ อความรู ้ สึก เพื่อบอกขนาด เพื่อบอกระยะ และเพื่อบอกความเคลื่ อนไหว และการเลื อกใช้สีเพื่อการ
ออกแบบทางการพิมพ์มีขอ้ ควรคํานึ งถึ งในด้านการรับรู้สึกที่ผิดพลาด ปั ญหาในการพิมพ์ ประจักษภาพ และ
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นส่ วนสําคัญในการพิจารณา เพื่อให้การเลือกใช้สีในงานพิมพ์สิ่งพิมพ์มีความเหมาะสมสู งสุ ด

การทําสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวอย่ างและวิธีแนะนําการออกแบบสื่ อ

การออกแบบสื�อ
สิ�งพิมพ์
แบนเนอร์
วิทยุ
วีดีโอ

การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์
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การออกแบบสื�อ
หัวเรื�องรอง

สิ�งพิมพ์

ข้อความลงท้าย

หัวเรื�องหลัก
สมัครด่วน

รูปภาพ

อ้างอิง

แบนเนอร์

รายละเอียด

ผู้จัดทํา

การออกแบบสื�อ

เป�นการวางภาพโฆษณาลงไปบนหน้าเว็บแล้วทํา
ไฮเปอร์ลิงก์
กลับไปยังเว็บที�โฆษณา
เว็บแบนเนอร์สร้างขึ�นจากไฟล์รปู ภาพทั�วไป
เช่น GIF JPEG PNG
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ขั้นตอนกระบวนการคิด

Creative

แนวคิดในการออกแบบ Concept
การคิดที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง+ความต้องการของลูกค้า และการสื่ อความหมาย-สื่ อสารให้
ตรงกลุ่มเป้ าหมายให้มากที่สุด (ประโยชน์ใช้สอย+ความสวยงาม)
1.

2.

ข้ อมูลรายละเอียด-เนือ้ หาของโครงการ DATA/Project
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและเป้ าหมายของกิจกรรม/โครงการ

รู ปภาพ Picture + สี Color
คํานึงถึงการสื่ อความหมายให้ตรงมากที่สุด และความเหมาะสมของภาพ ทําให้ดูน่าสนใจ ดึงดูด และ
สวยงาม เช่น การใช้สีให้ตรงกับองค์กร (กรมส่ งเสริ มอุตฯ-สี ม่วง)
3.

4.

ข้ อความ ตัวอักษร (Font)
การใช้ตวั อักษรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน บรรยากาศ และโอกาส

การจัดวางรู ปแบบ Lay Out
4.1 รู ปแบบของแผ่นพับ จากกระดาษ A4 พับ2 , พับ3, แนวตั้ง แนวนอน
4.2 รู ปแบบการจัดวางข้อมูล-รู ปภาพในแผ่นพับ
คํานึงถึงสัดส่ วน ความเหมาะสม การอ่านง่าย ดึงดูดตา....อายุ/วัย กลุ่มคน
คํานึงถึงผูใ้ ช้-ผูอ้ ่าน หรื อกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก
พฤติกรรมการอ่าน, ข้อความภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ
“จัดทําแผ่นพับ ตามแนวทาง/ข้อมูลที่ได้มาให้ตรงใจลูกค้า และสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด”
5.
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คู่มือการเริ่มใช้ งานใน ssmwiki
การสมัครและใช้ งาน ssmwiki

1.จากเว็บไซต์ www.ssmwiki.org แล้วทําการสร้างบัญชีผใู ้ ช้ สําหรับ
ผูเ้ ริ่ มต้นใช้งานครั้งแรก และล๊อกอิน สําหรับผูม้ ีบญั ชีผใู้ ช้แล้ว

3.กรอกข้อมูลส่ วนตัวสําหรับการสร้างบัญชีผใู ้ ช้ โดยขอให้ใช้ชื่อผูใ้ ช้เป็ นชื่ อ
จริ ง

2.สําหรับผูใ้ ช้ใหม่ คลิกที่ สร้างบัญชีผใู ้ ช้ สําหรับผูม้ ีบญั ชี ผใู ้ ช้แล้วใส่ ชื่อผูใ้ ช้
และรหัสผ่าน

4.ระบบจะแจ้งว่าท่านล็อกอินสําเร็ จ
ท่านสามารถเข้าไปดูหน้าหลักของ SSMWIKI ได้ หรื อจะเลือกเข้า
บทความที่มีใน SSMWIKI แล้วหรื อสร้างบทความใหม่ได้ โดยการพิมพ์
ชื่อบทความที่ตอ้ งการ

การดูข้อมูลต่ างๆ ใน ssmwiki

ระบบนําขึ้นมาให้เข้าบทความนั้นได้โดยตรง โดยคลิกทีช่ ื่ อบทความที่
เป็ นสี ฟ้า

1.เมื่อ Login แล้ว ท่านสามารถค้นหาบทความที่มีอยูแ่ ล้วหรื อสร้าง
บทความใหม่ได้ โดยพิมพ์ชื่อบทความ หรื อชื่อ นามสกุลของบุคคลที่
ต้องการในช่ องค้ นหาที่อยูใ่ นเมนูดา้ นซ้าย แล้วคลิกที่ไปหรื อค้ นหาก็ได้

3.หรื อจะไปเลือกทีก่ ล่องข้อความด้านบนจะมีรายการให้เลือกบทความ
ตามหมวดหมู่ ที่ได้ทาํ กําหนดไว้ในบทความ เมื่อพบบทความที่ตอ้ งการ
ท่านสามารถอ่านเนื้อหาของบทความที่มีอยูไ่ ด้ทุกบทความ หากท่านไม่
พบบทความที่ท่านต้องการและท่านต้องการให้สร้างบทความนั้น ท่าน
จะต้องสร้างหน้าบทความนั้นก่อนพร้อมทั้งพิมพ์ขอ้ มูลของบทความเท่าที่
ท่านทราบหรื อต้องการ เพื่อให้ผรู้ ู้มาเพิ่มเติมข้อมูลในบทความนั้น

การแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลใน ssmwiki
2.หรื ออีกทางหนึ่ง หากต้องการดูบทความที่มีอยูท่ ้งั หมด ให้ไปที่หน้า
หลัก แล้วเลื่อนหน้าลงไปที่สัปดาห์ นีม้ ีอะไรใหม่ เลือกบทความที่ผดู ้ ูแล

1.เมื่อเข้าหน้าบทความที่ตอ้ งการได้แล้ว และได้อ่านบทความพร้อมทั้งมี
ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะแบ่งปั นหรื อพบว่าข้อมูลที่อยูบ่ นบทความไม่ถูกต้อง
ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อมูลได้โดย คลิกที่Tabแก้ ไข
ของบทความ หรื อ หากต้องการแก้ไขเฉพาะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของ
บทความ ให้คลิกที่แก้ ไขท้ายซื่ อเนื้อหาของส่ วนนั้น

2.การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล ขอความร่ วมมือท่านอย่าแก้ไขคําสั่งที่อยู่
ด้านบนสุ ดของบทความ และคําสั่งที่เป็ นการแทรกภาพ หากท่ านมีความรู้
เกี่ยวกับคําสั่งที่ใช้ ใน MediaWiki และมีข้อเสนอแนะการปรั บปรุ ง
คําสั่ งที่ เกี่ยวข้ องกับการจัดหน้ าให้ ดีกว่ าที่ใช้ อยู่ ขอความกรุ ณาท่ านช่ วย
เขียนคําแนะนํานั้นลงใน Tab อภิปราย ในการพิมพ์บทความขอให้
พิมพ์โดยไม่ตอ้ งกังวลกับคําสั่งต่างๆ ให้พิมพ์เหมือนกับท่านให้ MS
Word

3.เมื่อพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการแล้วให้คลิกที่แสดงตัวอย่างเพื่อดูผลการพิมพ์ซ่ ึงจะเป็ น
หน้าที่แสดงให้ผเู้ ข้าบทความนั้นได้เห็นและอ่าน หากต้องการแก้ไขให้เลื่อนลงมายัง

กรอบที่เขียนข้อความที่อยูด่ า้ นล่าง และแก้ไขข้อความนั้นได้ทนั ที เมื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วให้ คลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกบทความ

การแทรกภาพ
1.เตรี ยมภาพที่ตอ้ งการโดยให้ภาพมีขนาดไม่เกิน 100 kb

2.
โดยไปที่
เครื่องมือ
อัปโหลด

อัปโหลดภาพ
เมนูดา้ นซ้าย
เพิม่ ให้คลิกที่

3.หน้า อัปโหลดเลือกภาพด้วยการคลิกที่Browse เมื่อเลือกได้แล้วให้ต้งั
ชื่อภาพเป็ นชื่ อที่เราจะนําไปแทรกหรื อแสดง แล้วไปคลิกที่อปั โหลดที่ดา้ นล่าง
อีกครั้งหนึ่ง

4.การแทรกภาพในหน้าแก้ไขบทความ ให้นาํ เคอร์ เซอร์ไปไว้ในตําแหน่งที่
ต้องการแทรก แล้วไปที่เมนูลดั ใส่ ภาพจะมีคาํ สั่งการแทรกภาพตรงเคอร์เซอร์ที่
ท่านวางไว้ ให้ใส่ ชื่อภาพพร้อมสกุลตามที่เราอัปโหลดไว้

การสร้ างหน้ าบทความใหม่

ต้องการ หรืออีกวิธีหนึ่งคือไป คลิก ที่ชื่อบทความคืออาหารปลอดภัยที่อยู่
ด้านบนขวาของหน้านี้ก็ได้

1.พิมพ์ชื่อบทความที่ตอ้ งการสร้างในช่องค้ นหาเมนูดา้ นซ้ายแล้ว เช่น อาหาร
ปลอดภัยแล้วคลิกที่ไป
3.ในหน้าบทความในที่น้ ี คืออาหารปลอดภัย จะมีพ้ืนที่วา่ งสําหรับการเขียน
บทความ และขอบด้านบนของบทความจะมีเมนูลดั เพื่อช่วยในการจัดรู ปแบบ
ของตัวอักษร การแทรกรู ป และการเชื่อมโยงภายในและภายนอก

2.ระบบจะแสดงหน้าค้ นหาหากชื่อบทความที่ตอ้ งการมีผสู ้ ร้างไว้แล้ว ระบบจะ
แสดงหน้าบทความอาหารปลอดภัยขึ้นมา(ระบบจะไม่อนุญาตให้สร้างซํ้าชื่อที่
มีอยูแ่ ล้ว)แต่ถา้ ชื่ อที่ตอ้ งการคือ อาหารปลอดภัยยังไม่มีใน ssmwiki จะมี
ข้อความแจ้งว่า ไม่ พบหัวข้ อ "อาหารปลอดภัย" คุณอาจจะ สร้ างหน้ าใหม่ ใน
ชื่ อนี ้ ให้คลิกที่สร้ างหน้ าใหม่ ในชื่ อนี ้ ท่านจได้บทความใหม่ในชื่อที่ท่าน

4.หน้าบทความใน ssmwiki จะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ

1. ส่ วนที่เป็ นคําสั่งการจัดหน้าและแสดงหัวข้อ
2. ส่ วนที่เป็ นเนื้อหา หรื อ Contents ซึ่ งสามารถแบ่งตอนได้ดว้ ย
คําสัง่ =ชื่อตอน=
3. ส่ วนที่แสดงหมวดหมู่ ใน ssmwiki จะมีหมวดหมูที่สาํ คัญ 9
หมวดหมู่ ท่านสามารถดูหมวดหมู่ท้งั หมดได้โดยคลิกที่หมวดหมู่ที่
อยูเ่ มนูดา้ นซ้าย
ท่านสามารถพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆ ได้ในส่ วนที่เป็ น Contents หากท่านไม่
สามารถเขียนคําสัง่ ในส่ วนที่ 1 และ 2 ให้เว้นไว้ ผูด้ ูแลระบบจะดําเนินการ
ในภายหลัง เมื่อท่านพิมพ์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกที่แสดงตัวอย่างและ
บันทึก เมื่อเห็นว่าข้อมูลที่พิมพ์มีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

5. แสดงหน้าจอเมื่อท่านบันทึกเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

การสมัครและใช้ งาน ssmwiki
1. จากเว็บไซต์ www.ssmwiki.org แล้ วทําการสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ สําหรับผู้
เริ่ มต้ นใช้ งานครัง้ แรก และล๊ อกอิน สําหรับผู้มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ แล้ ว

2. สําหรับผู้ใช้ ใหม่ คลิกที่ สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ สําหรับผู้มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ แล้ วใส่ ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน

หน้ า 1

3. กรอกข้ อมูลส่วนตัวสําหรับการสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ โดยขอให้ ใช้ ชื่อผู้ใช้ เป็ นชื่อจริ ง

4. ระบบจะแจ้ งว่าท่านล็อกอินสําเร็ จ
ท่านสามารถเข้ าไปดูหน้ า
หลักของ SSM WIKI ได้ หรื อ
จะเลื อกเข้ า บทความที่ มี ใ น
SSMWIKI แล้ ว หรื อ สร้ าง
บทความใหม่ ไ ด้ โดยการ
พิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการ

หน้ า 2

การดูข้อมูลต่ างๆ ใน ssmwiki
1. เมื่ อ Login แล้ ว ท่านสามารถค้ น หาบทความที่มี อยู่แล้ วหรื อสร้ าง
บทความใหม่ได้ โดยพิมพ์ชื่อบทความ หรื อชื่อ นามสกุลของบุคคลที่ต้องการ
ในช่ องค้ นหาที่อยู่
ในเ ม นู ด้ าน ซ้ า ย
แล้ วคลิก ที่ไ ปหรื อ
ค้ นหาก็ได้

2. หรื ออีกทางหนึง่ หากต้ องการดูบทความที่มีอยู่ทงหมด
ั้
ให้ ไปที่หน้ าหลัก
แล้ วเลื่อนหน้ าลงไปที่
สั ป ด า ห์ นี ้ มี อ ะ ไ ร
ใหม่ เ ลื อกบทความที่
ผู้ดูแลระบบนํ าขึน้ มา
ให้ เข้ าบทความนัน้ ได้
โดยตรง โดยคลิ ก ที่
ชื่ อ บทความที่ เ ป็ นสี
ฟ้า

หน้ า 3

3. หรื อ จะไปเลื อ กที่
กล่องข้ อความด้ านบนจะมี
รายการให้ เลื อ กบทความ
ต า ม ห ม ว ด ห มู่ ที่ ไ ด้ ทํ า
กํ าหนดไว้ ใ นบทความ เมื่ อ
พบบทความที่ ต้องการท่าน
สามารถอ่ า นเนื อ้ หาของ
บทความที่มีอยู่ได้ ทกุ บทความ หากท่านไม่พบบทความที่ท่านต้ องการและท่าน
ต้ องการให้ สร้ างบทความนัน้ ท่านจะต้ องสร้ างหน้ าบทความนันก่
้ อนพร้ อมทัง้
พิม พ์ ข้อมูล ของบทความเท่าที่ ท่ านทราบหรื อต้ องการ เพื่ อให้ ผ้ ูร้ ู มาเพิ่ม เติม
ข้ อมูลในบทความนัน้
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การแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลใน ssmwiki
1. เ มื่ อ เ ข้ า ห น้ า
บทความที่ ต้ อ งการได้ แ ล้ ว
และได้ อา่ นบทความพร้ อมทัง้
มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ จะแบ่งปั น
หรื อพบว่ า ข้ อมู ล ที่ อ ยู่ บ น
บทความไม่ ถู ก ต้ อง ท่ า น
สามารถเข้ าไปแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อมูลได้ โดย คลิกที่Tabแก้ ไขของบทความ
หรื อ หากต้ องการแก้ ไขเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ ให้ คลิกที่ แก้ ไ ข
ท้ ายชื่อเนื ้อหาของส่วนนัน้
2. การแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูล ขอความร่ วมมือท่านอย่าแก้ ไขคําสัง่ ที่อยู่
ด้ า นบนสุ ด ของบทความ และคํ า สั่ง ที่ เ ป็ นการแทรกภาพ หากท่ า นมี ค วามรู้
เ กี่ ย ว กั บ คํ า สั่ ง ที่ ใ ช้ ใ น
MediaWiki
แ ล ะ มี
ข้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง
คําสั่งที่เกี่ ยวข้ องกับการจัด
หน้ าให้ ดี ก ว่ า ที่ ใ ช้ อยู่ ขอ
ความกรุ ณ าท่านช่วยเขี ยน
คํ า แนะนํ า นั น้ ลงใน Tab
อภิปราย ในการพิมพ์บทความขอให้ พิมพ์โดยไม่ต้องกังวลกับคําสัง่ ต่างๆ ให้ พิมพ์
เหมือนกับท่านให้ MS Word
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3. เ มื่ อ พิ ม พ์
ข้ อความที่ต้องการแล้ วให้
คลิกที่แสดงตัวอย่ างเพื่อ
ดูผ ลการพิ ม พ์ ซึ่ ง จะเป็ น
ห น้ า ที่ แ ส ด ง ใ ห้ ผู้ เ ข้ า
บทความนัน้ ได้ เ ห็ น และ
อ่าน หากต้ องการแก้ ไขให้ เลื่อนลงมายังกรอบที่เขียนข้ อความที่อยู่ด้านล่าง และ
แก้ ไขข้ อความนันได้
้ ทนั ที เมื่อตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วให้ คลิกที่บันทึกเพื่อ
บันทึกบทความ

หน้ า 6

การแทรกภาพ
1. เตรี ยมภาพที่ต้องการโดย
ให้ ภาพมีขนาดไม่เกิน 100 kb
2. อัปโหลดภาพโดยไปที่เมนู
ด้ านซ้ าย เครื่ องมือเพิ่มให้ คลิกที่
อัปโหลด

3. หน้ า อัปโหลดเลือก
ภาพด้ วยการคลิกที่Browse
เมื่อเลือกได้ แล้ วให้ ตงชื
ั ้ ่อภาพ
เป็ นชื่อที่เราจะนําไปแทรกหรื อ
แสดง แล้ วคลิกที่อัปโหลดที่
ด้ านล่างอีกครัง้ หนึง่
4. การแทรกภาพในหน้ า
แก้ ไขบทความ ให้ นําเคอร์ เซอร์ ไป
ไว้ ในตํ า แหน่ ง ที่ ต้ องการแทรก
แล้ วไปที่เมนูลดั ใส่ ภาพจะมีคําสัง่
การแทรกภาพตรงเคอร์ เ ซอร์ ที่
ท่ า นวางไว้ ให้ ใส่ ชื่ อ ภาพพร้ อม
สกุลตามที่เราอัปโหลดไว้
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การสร้ างหน้ าบทความใหม่
1. พิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการ
สร้ างในช่องค้ นหาเมนูด้านซ้ ายแล้ ว
เช่น อาหารปลอดภัยแล้ วคลิกที่
ไป

2. ระบบจะแสดงหน้ าค้ น หาหากชื่ อบทความที่ต้องการมี ผ้ ูส ร้ างไว้ แล้ ว
ร ะ บ บ จ ะ แ ส ด ง ห น้ า
บทความอาหารปลอดภัย
ขึน้ มา(ระบบจะไม่อนุญ าต
ให้ สร้ างซํ ้าชื่อที่มีอยู่แล้ ว)แต่
ถ้ าชื่อที่ต้องการคือ อาหาร
ป ล อ ด ภั ย ยั ง ไ ม่ มี ใ น
ssmwiki จะมีข้อความแจ้ ง
ว่า ไม่ พบหัวข้ อ "อาหารปลอดภัย" คุณอาจจะ สร้ างหน้ าใหม่ในชื่อนี ้ ให้ คลิก
ที่สร้ างหน้ าใหม่ในชื่อนี ้ ท่านจได้ บทความใหม่ในชื่อที่ท่านต้ องการ หรื ออีกวิธี
หนึ่งคือไป คลิก ที่ชื่อบทความคืออาหารปลอดภัยที่อยู่ด้านบนขวาของหน้ านี ้
ก็ได้
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3. ในหน้ าบทความในที่ นี ้
คืออาหารปลอดภัย จะมีพื ้นที่ว่าง
สํ า หรั บการเขี ย นบทความ และ
ขอบด้ า นบนของบทความจะมี
เมนูลดั เพื่อช่วยในการจัดรูปแบบ
ของตัวอักษร การแทรกรู ป และ
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก
4. หน้ าบทความใน
ssmwiki จะแบ่งเป็ น 3 ส่วน
คือ
4.1 ส่ ว น ที่ เ ป็ น
คํ า สั่ ง ก าร จั ด
หน้ าและแสดง
หัวข้ อ
4.2 ส่ ว นที่ เ ป็ นเนื อ้ หา หรื อ Contents ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ตอนได้ ด้ ว ย
คําสัง่ =ชื่อตอน=
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4.3 ส่ว นที่ แ สดงหมวดหมู่ ใน ssmwiki จะมี ห มวดหมูที่ สํ า คัญ 9
หมวดหมู่ ท่านสามารถดูหมวดหมู่ทงหมดได้
ั้
โดยคลิกที่หมวดหมู่
ที่อยูเ่ มนูด้านซ้ าย

ท่านสามารถพิม พ์ ข้อมูลต่างๆ ได้ ในส่วนที่ เป็ น Contents หาก
ท่านไม่สามารถเขียนคําสัง่ ในส่วนที่ 1 และ 2 ให้ เว้ นไว้ ผู้ดแู ลระบบจะ
ดํ าเนิ น การในภายหลัง เมื่ อ ท่านพิ ม พ์ ข้อมูล เรี ย บร้ อยแล้ วให้ คลิก ที่
แสดงตั ว อย่ า งและบั น ทึก เมื่ อเห็ น ว่าข้ อมูล ที่ พิ ม พ์ มี ค วามถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วนแล้ ว

5. แสดงหน้ าจอเมื่อท่านบันทึกเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
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