
GRAPHIC DESIGN
การออกแบบกราฟิก
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การวาดภาพและการเขียนภาพ  



การออกแบบสื่อกราฟก
มีองคประกอบหลักอยู 2 ประการ

ภาษาตัวอักษร



การออกแบบสื่อกราฟก
มีองคประกอบหลักอยู 2 ประการ

ภาพและภาพประกอบ



การออกแบบสื่อกราฟก
ประเภทของ
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การออกแบบกราฟกที่เกี่ยวของกับการบันทึกภาพ 
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Symbolism & Logo 

การออกแบบกราฟกที่เกี่ยวของกับสัญลักษณ

Symbolism & Logo
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การออกแบบกราฟกที่เกี่ยวของกับการสรางภาพประกอบ 
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การออกแบบกราฟกที่เกี่ยวของกับ
                                             ตัวอักษรและการพิมพ 

Typography & Print



• ขั้นกอนการออกแบบ

• ขั้นออกแบบ

• ขั้นหลังการออกแบบ

ขั้นตอนใน
การออกแบบ



คิด        มอง        วาด
Brainstorming

วางแผน

Mind Map

เนื้อหา

รูปภาพ

ภาพประกอบ

ภาพเคลื่อนไหว

สีและพื้นหลัง

Internet

Magazine/Book

Advertising

Product

Others

Sketch

Thumbnail

Rough Draft

ขั้นกอนการออกแบบ



• องคประกอบของการออกแบบ

• หลักการออกแบบ

• ทฤษฎีสี

• การเลือกใชตัวอักษร

ขั้นการออกแบบ



ขั้นหลังการออกแบบ

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• ประเมินการออกแบบ

• ปรับปรุงแกไข



องคประกอบของการออกแบบ 
ELEMENTS OF DESIGN

องคประกอบของการออกแบบ 
หมายถึง สวนประกอบทางทัศนะ
มิติ (Visual elements) หรือสิ่ง
ตางๆ ที่กอใหเกิดโครงสรางรูปทรง
ของภาพ (Form) และสามารถมอง
เห็นไดจากงานออกแบบกราฟก 
เชน จุด เสน สี รูปราง รูปทรง น้ำ
หนัก พื้นผิว ที่วาง ฯลฯ



•  จุด (Dot)&จุด Dot











เสน Line
•  จุด (Dot)&

• !เส้น (Line)&









 สี Color







•  จุด (Dot)&
• !เส้น (Line)&

• !สี (Color)&
• !ระนาบและรูปร่าง &

(Plane&&&Shape)&

ระนาบและรูปราง Plane & Shape 







•  จุด (Dot)&
• !เส้น (Line)&

• !สี (Color)&
• !ระนาบและรูปร่าง &

(Plane&&&Shape)&

• !รูปทรง (Form)&

รูปทรง Form











•  จุด (Dot)&
• !เส้น (Line)&

• !สี (Color)&
• !ระนาบและรูปร่าง &

(Plane&&&Shape)&

• !รูปทรง (Form)&

• !พื้นผิว (Texture)&

•  จุด (Dot)&
• !เส้น (Line)&

• !สี (Color)&
• !ระนาบและรูปร่าง &

(Plane&&&Shape)&

• !รูปทรง (Form)&

• !พื้นผิว (Texture)&

พื้นผิว Texture









ที่วาง Space









หลักการออกแบบ 
DESIGN PRINCIPLE



BALANCE 
ความสมดุล!
การจัดแบ่งองค์ประกอบของการออกแบบให้มีน้ําหนักเท่ากัน 1



ความสมดุลแบบสมมาตร Symmetrical
ความสมดุลแบบปกติ เปนการจัดองคประกอบ

ใหทั้งสองขางมีน้ำหนักเทากัน   











ความสมดุลแบบอสมมาตร Asymmetrical
ความสมดุลแบบไมปกติ เปนการจัดองคประกอบใหทั้งสอง
ขางมีน้ำหนักไมเทากัน แตใหผลเทากัน









HARMONY 
ความกลมกลืนและ!

หลักการออกแบบที่ทําให้ชิ้นงานที่ออกแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2ความเป็นเอกภาพ!
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PROXIMITY 
การจัดองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องกัน เกิดภาพรวมที่มีเอกภาพ 3ความใกล้ชิด!









SIMILARITY 
สร้างความเป็นเอกภาพ และกลมกลืนกันในความรู้สึกสัมผัส 4ความคล้ายคลึงกัน!









REPETITION 
การจัดองค์ประกอบให้ซ้ํากันไปมา ได้ทั้งจังหวะลีลาละความเป็นเอกภาพพพพ 5การซ้ํากัน   การซ้ํากัน 











CONTINUITY 
เส้นหรือทิศทางนําสายตาของผู้ชมให้มองตามที่ผู้ออกแบบกําหนดไว้ 6ความต่อเนื่องกัน 









ALIGNMENT 
รูปแบบแนวแถวเส้นตรง ช่วยกําหนดขอบเขตของการออกแบบ ให้อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการ 7การจัดกลุ่มแนวตรง และ ตารางสี่เหลี่ยม!







CONTRAST 
ความแตกต่างเป็นตัวกําหนดความน่าสนใจหรือความโดดเด่นในงาน 8การตัดกันหรือความแตกต่าง 









Minimalist  Poster 

















COLORสี



สี คือ แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่
มนุษยสามารถมองเห็นได



ประเภทของสี

แมสีแสง

แมสีวัตถุธาตุ



ประเภทของสี

สีแสง RGB สีงานพิมพ CMYKสีวัตถุธาตุ RYB
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การใชความกลมกลืนของคูสี
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ANALOGOUS



COMPLEMENTARY



TRIADIC



SPLIT 
COMPLEMENTARY



DOUBLE COMPLEMENTARY (TETRADIC)



kuler.adobe.com













การเลือกใชสีในงานกราฟก

Hue is color (blue, green, red, etc.).



Chroma is the purity of a color (a high chroma 
has no added black, white or gray).



Saturation refers to how strong or weak a color is 
(high saturation being strong).



Value refers to how light or dark a color is 
(light having a high value).



Tones are created by adding gray to a color, making 
it duller than the original.



Shades are created by adding black to a color, 
making it darker than the original.



Tints are created by adding white to a color, making it 
lighter than the original.





วรรณะสี



วรรณะสี
รอน WARM

COOL เย็น



RED       ORANGE        YELLOW



R
e

d
: P

as
si

on
, L

ov
e,

 A
ng

er

The true red accents stand out against the dark black 
background, and give a powerful and high-end feeling to the site.



The very bright red accents on this site give a sense of energy and movement.



The dark red on this site, because it’s combined with grunge 
elements, seems more like the color of blood.



The dark shades of red in this design give a powerful and elegant feel to the site.
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The bright orange box draws attention to its contents, even with 
the other bright red elements on the page.



Orange is used here in its most obvious incarnation, to represent fire.



The dark orange, when set against the lime green, almost 
acts as a neutral and grounding color here.



Orange is used here to give a friendly and inviting impression.
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The light yellow is used almost as a neutral in the header here, and combined 
with the hand-drawn illustrations gives a very cheerful impression.



The bright yellow header and graphics used throughout 
this site give a sense of energy and positivity.



The bright yellow sunflower reminds visitors of summer on this site, and combined 
with the antique-yellow background, it gives a homey and established feeling.



The bright yellow header here adds a bit of extra energy to this design.



The bright yellow accents bring attention to the most important parts of this site.



GREEN         BLUE         PURPLE



Green: New Beginnings, Abundance, Nature

The extremely muted greens of this site give it a very down-to-earth and natural feeling.



The bright green header of this site mixed with the leaf motif 
gives it a very natural and vibrant feeling.



The brighter, more retro-looking greens of this site give it a very fresh, energized feeling.



The more olive-toned green of this site gives it a natural feeling, 
which is very appropriate for the content.



Another olive green site with a very natural feeling.
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The dark blues give this a feeling of reliability, while the brighter 
and lighter blues keep it from feeling staid.



The dark blue gives this a site a professional feeling, especially when combined with 
the white background. But the lighter blue accents add a bit more interest.



The bright, sky blue of this site gives it a young and hip feeling, 
which is emphasized by the reddish accents.



This site combines a range of blues, which gives it a refreshing feeling overall.



The light, muted blue of this site gives a very relaxed and calm impression.
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The dark shade used here evokes the royal heritage of purple, which is very 
appropriate for the Asprey luxury goods brand.



The light and medium purples here work well to convey a sense of creativity.



The brighter, more reddish purple of this site gives it 
both a rich and energetic look.



The dark purple accents on this site give a sense of luxury and refinement.



The dark purple background here adds to the creative feeling of the overall site.



Neutrals Color
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The black accents, mixed with the brighter colors and very dark 
brown background add an edgier look to the overall design.



Black, when mixed with icy blues, looks colder.



The black here, mixed with dark grays and lime green, and an overall 
grungy theme, adds to the edginess of the design.



The black accents here add an extra layer of sophistication and modernity to the site.



The strong black accents on this site add to the 
overall sophistication of the design.
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The white on the Fuelhaus site is used to contrast against the electric blue.



White backgrounds are very popular on minimalistic sites, and provide 
great contrast to black typography.



White combined with gray gives a soft and clean feeling to this design.



Here, white is used as an accent color, which lightens the 
overall effect of the site.



Again, white used as a background lightens the whole design.
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Light gray gives a very subdued and quiet feeling to this design.



The light gray background here adds to the modern 
feeling created by the typography.



The cooler gray on this site gives a modern, sophisticated feel to the site.



The dark gray background and lighter gray typography lend a 
decidedly modern look to this design.



The wide spectrum of gray shades used in this design combine to give a 
sophisticated and professional look to the site.



Brown: Nature, Wholesomeness, Dependability

The grayish-brown here lends a sense of responsibility and dependability.



The orangish-brown here gives a very earthy and dependable feeling.



The dark brown used in the background here lends an earthy and steadfast look to the 
overall layout, and lets the brigher colors in the design really get to stand out.



Woodgrain is a popular use of brown, and in this case the warm 
brown adds some friendliness to an otherwise minimalist site.



The grayish-brown background here lends a feeling of stability and down-to-earthness.



Tan or Beige: Conservative, Piety, Dull

The light tan background here feels young and fresh 
because of the bright colors around it.



The light tan background here lends a more conservative and 
elegant feeling to the overall design.



Tan is popularly used as a paper-bag texture, and in its more 
grayish form as a concrete or stone texture.



The beige header background and other accents on the site lend a refined 
and traditional feeling to the overall design.



The yellowish tan background is made even warmer by the 
orange and brown accents throughout this site’s design.
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The cream background here reinforces the antique theme that runs 
throughout the design’s graphics.



The grayish-cream background here is made warmer by 
the orangish-brown accents.



The ivory background here has a warm quality that’s tempered by 
some of the cooler colors on the site.



The cream background adds a sense of understated elegance this site 
would otherwise be lacking.



การเลือกใช้ตัวอักษร
 TYPOGRAPHY



ชนิด การจัดวาง บุคลิกและขนาด

TYPOGRAPHY
การจัดวางรูปแบบตัวอักษร (letter form) ใหความ
สมดุล มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และมีความ
สวยงามนาสนใจ



1. กายวิภาคของตัวอักษร

2. ชนิดหรือประเภทของตัวอักษร

3. บุคลิกหรือกลุมของตัวอักษร

4. ขนาดของตัวอักษร

สิ่งสำคัญที่ ควรรู
เกี่ยวกับตัวอักษร



กายวิภาคของตัวอักษร



• ภาษาอังกฤษ (English)

• ภาษาไทย (Thai)

ประเภทของตัวอักษร
Type Style or Type Classification



• แบบเซอริฟ (Serif) หรือ 
แบบดั้งเดิม (Old Style)

• แบบทรานสิชั่นนอล

• แบบโมเดิรน
• แบบสแลบ เซอริฟ

ประเภทของ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ



Bodoni
Caslon
Baskerville
Clarendon
Garamond
Mrs Eaves
Rockwell
Minion
Sabon
Bembo
Times
Georgia





แบบแซนเซอริฟ (Sans Serif) Helvetica
Akzidenz Grotesk
Avenir
DIN
Futura
News Gothic
Frutiger
Meta
Gill Sans
Dax
Myriad
Avant Garde
Univers
Rotis





แบบดิสเพลย (Display)





แบบสคริปต (Script)







ประเภทของ
ตัวอักษรภาษาไทย
ตัวอักษรแบบเกาหรือแบบมีหัว



ตัวอักษรแบบหัวตัด



ตัวอักษรแบบคัดลายมือ



ตัวอักษรแบบลายมือ



ตัวอักษรประดิษฐ



บุคลิกหรือกลุม
ตัวอักษร



แบงออกเปน 2 กลุม

Normal/Regular – ตัวอักษรแบบตัวปกติ

Italic – ตัวอักษรแบบตัวเอียง

Bold – ตัวอักษรแบบตัวหนา

Bold-Italic – ตัวอักษรแบบตัวหนาและตัวเอียง

กลุมทั่วไป



Extra/Black – ตัวอักษรแบบตัวหนาพิเศษ

Light – ตัวอักษรแบบบาง

Extended – ตัวอักษรแบบกวาง

Narrow/Condensed – ตัวอักษรแบบแคบพิเศษ

Outline – ตัวอักษรที่มีลักษณะเปนกรอบเสนรอบนอก

All Caps – ตัวอักษรแบบตัวพิมพใหญทั้งหมด

***ใชในการทำหัวเรื่องหรือสิ่งที่ตองการเนน

กลุมพิเศษ



6 picas    =   1 inch

12 points  =   1 picas

36 point   =   ½ inch

72 point   =   1 inch

ขนาดของตัวอักษร



วางเสมอหนาหรือชิดซาย (Align Left)

วางเสมอหลังหรือชิดขวา (Align Right)

วางตรงกลาง (Center)

วางเสมอหนาและหลัง (Justify)

วางเสมอหนาและหลังแบบไทย (Thai Distributed)

วางรอบภาพประกอบ (Contour)

วางเปนรูปหรือวางในรูปทรงปด (Concrete)

วางตามทิศทางอื่นๆ (Direction)

การจัดแถวตัวอักษร 



วางเสมอหนาหรือชิดซาย Align Right







วางเสมอหลังหรือชิดขวา Align Right



วางตรงกลางCenter





วางเสมอหนาและหลัง Justify











วางรอบภาพประกอบ Contour





วางเปนรูปหรือวางในรูปทรงปดConcrete







วางตามทิศทางอื่นๆDirection









THANK  YOU


