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แผนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 8-10 

หัวข้อเรื่อง  

 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

รายละเอียด 

 1. สัญลักษณ์ในตราสัญลักษณ์ 

 2.  องค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

  2.1  ความเข้าใจเรื่องมูลฐานทางศิลปะ (Element of Art) 

  2.2  ความเข้าใจเรื่องหลักการทางศิลปะ (Principle of Art) 

 3.  การพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์เพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

  3.1  การตัดทอน (Distortion)  

  3.2  ระบบตาราง (Grid System) ในการออกแบบตราสัญลักษณ์   

  3.3  ภาพและพื้นภาพ (Figure and Ground Relationship)   

  3.4  การออกแบบให้เกิดการเคลื่อนไหว  

  3.5  การออกแบบให้มีความต่อเนื่อง 

 4. กรณีศึกษา 

  4.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ ป้าศรี 

  4.2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ กาแฟ ขนมปัง Kob 

  4.3 ตราสัญลักษณ์วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์   

จำนวนชั่วโมงที่สอน   

 12 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายองค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 2. สามารถอธิบายวิธีการพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์เพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 3. เข้าใจและสามารถออกแบบตราสัญลักษณ์ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. บรรยายและอธิบายประกอบเอกสาร และสื่อมัลติมีเดีย 

 2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 3. ผู้สอนสาธิต ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 

 4. การค้นคว้าข้อมูล 

 5. การนำเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ฝึกปฏิบัติ 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื่อคอมพิวเตอร์ 

 3. ตัวอย่างผลงานออกแบบ 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 1. ผลการเรียนรู้ 

 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงาน 

 1.2 ด้านความรู ้

  1.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่  

  1.2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาด้านการออกแบบ  

 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.3.1 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได้  

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 1.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.5.3 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร  
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 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์ การมีจรรยาบรรณในการทำงาน 

 2.2 ด้านความรู ้

  2.2.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบปลายภาค 

  2.2.2 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายและการสอบปลายภาคเรียน 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 สังเกตพฤติกรรมในการทำงานและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 

 2.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 การนำเสนอผลจากการค้นคว้าข้อมูล 

  2.5.2 สังเกตพฤติกรรมในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

  2.5.3 การนำเสนอผลจากการค้นคว้าข้อมูล 

 3. สัดส่วนของการประเมิน 

  3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 1 

   3.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงาน ร้อยละ 1 

  3.2 ด้านความรู้ ร้อยละ 7 

   3.2.1 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่าง 

เป็นหมวดหมู่  ร้อยละ 3 

   3.2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 

ด้านการออกแบบ ร้อยละ 4 

  3.3 ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 3 

   3.3.1 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ ร้อยละ 3 
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  3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 1 

   3.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1 

  3.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3 

   3.5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 1 

   3.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 1 

   3.5.3 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 1 
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บทที่ 5 

การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

  

 ตราสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบอัตลักษณ์ เป็นตัวแทนในการสร้าง

ความแตกต่างในการสื่อความหมาย แสดงความเป็นเจ้าของ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้เกิดการรับรู้

และเข้าใจถึงความเป็นแบรนด์ ความเป็นองค์กรเดียวกันด้วยรูปแบบการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

1. สัญลักษณ์ในตราสัญลักษณ์ 

 สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นสิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งที่ต้องการอ้างถึงหรือสื่อสารถึง 

ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะประกอบด้วย วัตถุ ที่มีรูปร่าง รูปทรง ปริมาตร สี หรือพื้นผิว เป็นต้น ใน

บางกรณีตัวอักษร ก็สามารถที่จะใช้ในฐานะเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ได้เช่นกัน เช่น สัญลักษณ์ที่

สื่อสารถึงที่จอดรถมีการใช้อักษร P (ดังภาพที่ 5.1) เป็นต้น  

  

ภาพที่ 5.1 การใช้รูปแบบอักษรในฐานะสัญลักษณ์ อักษร P สื่อสารถึงความหมายของที่จอดรถ 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ก) 

 อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นสื่อกลางเพื่อใช้ในการสื่อความหมายหรือแนว

ความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน ให้การสื่อสารถึงบางสิ่งบางอย่างเกิดความง่าย ชัดเจน กระชับ 

รวมทั้งสัญลักษณ์นั้นสามารถผลิตซ้ำได้ ซึ่งในที่นี้การซ้ำหมายถึง รูปแบบสัญลักษณ์นั้นสามารถการนำไป

ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น นำไปพิมพ์ด้วยระบบ
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อุตสาหกรรม ใช้ในระบบดิจิทัลมีเดีย อื่นๆ ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้สัญลักษณ์นั้นจะต้องมีรูปร่าง เส้น 

ระนาบต่างๆ ที่ชัดเจน สิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์นั้นอาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ 

 สัญลักษณ์ที่ดีนั้นจะขจัดกำแพงหรืออุปสรรคของการสื่อสาร ช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจ

ตรงกันแม้จจะแตกต่างกันคนละวัฒนธรรม แต่ทั้งนี้ความเข้าใจในสัญลักษณ์เดียวกันนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และ

ผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด  

 ในมุมมองด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo หรือ Trademark) 

เป็นการสื่อสารเอกลักษณ์หรือความแตกต่างขององค์กร ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผ่านภาพ (Visual) ที่ถูก

กำหนดขึ้นโดยนักออกแบบสร้างสรรค์ ลักษณะของภาพดังกล่าวมีการตัดทอน หรือจัดวางองค์ประกอบ

ซึ่งได้รับการคัดสรรเฉพาะที่จำเป็นมาใช้สื่อสาร ซึ่งผลงานออกแบบนั้นเียกร้องความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะที่มีการสื่อสารความแตกต่างขององค์กร ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และนักออกแบบมักจะเลือกใช้

สัญลักษณ์เป็นกลวิธีในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อความงามและความหมาย เพราะการนำสัญลักษณ์เข้ามา

ร่วมใช้ในตราสัญลักษณ์นั้น สามารถทำให้ภาพลักษณ์ที่ต้องการระบุถึงนั้นคมชัดขึ้น  

 การนำภาพแทนความหมายมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์นั้น จำเป็นต้องมีความพิถีพิถัน 

นักออกแบบอาจจะใช้รูปแบบการตัดทอน ดัดแปลง เพื่อกำหนดรูปลักษณ์ให้ใช้งานได้สะดวก สามารถ

ผลิตซ้ำได้โดยง่าย กล่าวคือ หากมีการนำตราสัญลักษณ์นั้นๆ ไปในสื่อหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะต้องใช้ได้

อย่างสะดวก ตราสัญลักษณ์นั้นๆ จะต้องยังคงรายละเอียดครบถ้วน 

  

ภาพที่ 5.2 ตราสัญลักษณ์ ซาฟารี 

ที่มา: ไทยพีเอ็นจี (ม.ป.ป.) 
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2. องค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 การใช้องค์ประกอบศิลป์ (Composition) เป็นวิธีการ (Approach) ในการออกแบบตรา

สัญลักษณ์จะช่วยให้นักออกแบบสามารถวางแผนและกำหนดแนวทางในการสื่อสารความหมาย ความ

งามในตราสัญลักษณ์ได้อย่างดี ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ ประกอบด้วย  

 2.1 ความเข้าใจเรื่องมูลฐานทางศิลปะ (Element of Art) หรือหน่วยของวัตถุธาตุต่างๆ 

ที่ใชเ้ปน็ปจัจยัในการประกอบสรา้งใหเ้กดิรปู เชน่ ความเขา้ใจเรื่อง เสน้ ส ีแสงเงา รปูรา่งรปูทรงและพื้นผวิ 

เป็นต้น ปาพจน์ หนุนภักด ี(2553, น.112-123) ได้จำแนกมูลฐานทางศิลปะ (Element of Art) ไว้ดังนี้ 

  1)  จุด เส้น ระนาบ  เป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญในการออกแบบ โดยใช้เป็นองค์

ประกอบในการสร้างภาพ พื้นผิว ลวดลายต่างๆ  

   จุด มีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาว หรือความลึกเป็นองค์ประกอบที่ไม่

สามารถแบ่งได้อีก ตัวจุดเองจะมีความหมายได้ต่อเมื่อมันปรากฏบนพื้นที่ว่างโดยจะเกิดพลังผลักดัน

โต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่างจุดและที่ว่าง 

   เส้น คือจุดที่ต่อเนื่องกันในทางยาว หรือร่องรอยของจุดที่เคลื่อนไปในมิติเดียว 

ความยางของเส้นทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปร่าง ขอบเขตของ

น้ำหนัก ขอบเขตของสี และเป็นแกนของรูปร่างและรูปทรง เส้นขั้นต้นมี 2 แบบคือ เส้นตรงและเส้นโค้ง 

แต่สามารถพัฒนาออกไปต่างๆ กัน เช่น เส้นซิกแซกหรือฟันปลา เกิดจากเส้นตรงมาประกอบกัน หรือ

เส้นคลื่นเกิดจากเส้นโค้งมาประกอบกัน ซึ่งเส้นแต่ละลักษณะสามารถสื่อถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันออก

ไป ตัวอย่างเช่น 

     - เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึกถึงความสงบ ราบเรียบ 
   - เส้นตรงแนวตั้ง ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง 
   - เส้นทแยง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง รวดเร็ว แสดงถึงการเคลื่อนไหว 
   - เส้นตัดกัน ให้ความรู้สึกถึงการประสาน หนาแน่น 
   - เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล 
   - เส้นประ ให้ความรู้สึกโปร่ง ไม่สมบูรณ์ 
   - เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่สิ้นสุด 
   - เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว นุ่มนวล 
   - เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึกน่ากลัว อันตราย 
   ระนาบ คือพื้นผิวเรียบซึ่งขยายออกไปในทางกว้างและทางยาว ระนาบหนึ่งอาจเกิด
จากการเคลื่อนไหวของเส้นในทางกว้าง และรูปร่างคือระนาบอย่างหนึ่ง อาจเข้าใจได้ว่าระนาบคือพื้นผิว
แบนราบ 2 มิติที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปร่างของที่ว่าง  



 140

  2)  รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร รูปร่าง เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการนำเส้นต่างๆมาต่อ

กันจนได้รูปร่าง สองมิติที่มีความกว้างและความยาว หรือความสูงโดยจะแบ่งรูปร่างออกเป็น 2 แบบคือ 

รูปร่างที่คุ้นตา เช่น ดอกไม้ คน และอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นรูปร่างแบบอิสระ เป็นแนวที่ใช้รูปร่างสื่อ

ความหมายที่จินตนาการไว้ออกมา  

   รูปทรง เป็นรูปร่างที่มีมิติ มีความลึกเพิ่มขึ้น ทำให้เห็นเป็นงาน 3 มิติ คือมีความลึก

เพิ่มเข้ามาด้วย 

   ปรมิาตรเปน็สว่นที่มาเสรมิใหด้อูอกวา่รปูทรงมนีำ้หนกัขนาดไหน เบา หรอืหนกั ทบึ 

หรือโปร่งแสง น้ำหนักจะเกิดจากการเติมสีและแสงเงาลงไปในรูปทรงจนได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการ 

  3)  ทัศนียภาพ เกิดจากการพยายามที่จะเลียนแบบสิ่งที่ตาเห็น มีระยะข้างหน้าและ

ข้างหลัง โดยสิ่งที่อยู่ด้านหน้าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลัง 

  4)  พื้นผิว ป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่ารูปร่างหรือรูปทรงมีสัมผัสอย่างไร ซึ่งแบ่งเป็น 2 สัมผัส 

คือ สัมผัสได้ด้วยมือ เช่น พื้นผิวขรุขระของรูปปั้นที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และแบบสัมผัสได้ด้วย

สายตา พื้นผิวลักษณะต่างๆของภาพ ที่มองแล้วให้ความรู้สึกถึงสัมผัส 

  5) ขนาด สามารถเป็นได้ทั้งตัวกระทำ (Subjective) หรือตัวถูกกระทำ (Objective) 

เป็นตัวกระทำการวัดสิ่งต่างๆ ขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างขนาด ที่ตั้ง หรือสีของ

องค์ประกอบที่อยู่รอบๆ เมื่อองค์ประกอบมีลักษณะเหมือนกันจะทำให้เกิดความรู้สึกเฉยๆ แต่เมื่อมี

ขนาดที่ขัดแย้งกันมากๆ จะทำให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจ 

  6)  สี สีแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ 

ทั้งหมด เช่น ใช้สีโทนร้อนสำหรับงานที่ต้องการแสดงถึงความท้าทาย ใช้สีโทนเทาดำในงานที่ต้องการ

แสดงถึงความขรึม สุขุม 

 2.2 ความเข้าใจเรื่องหลักการทางศิลปะ (Principle of Art) ความเข้าใจเรื่องวิธีการนำ

หน่วยของวัตถุมาประกอบรวมกันให้เกิดความงามและสื่อความหมายได้ เช่น ความเข้าใจเรื่องหลักสมดุล 

เอกภาพ จังหวะ การลดหลั่น ความขัดแย้ง การเน้น ขนาดหรือสัดส่วน เป็นต้น ปาพจน์ หนุนภักด ี

(2553, น.112-123) อธิบายเกี่ยวกับหลักการทางศิลปะไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1) ความสมดุล สำหรับงานออกแบบความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเป้าหมายหลัก

ของการออกแบบ เกิดจากการถ่วงดลุกันของสองสิ่งวางสองด้านอย่างเท่าเทียมกัน แต่ความสมดุลอาจไม่

ต้องการความคงที่ คือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความสมมาตรปกติทั่วไป แต่เป็นการมโนภาพของผู้ชม

ที่มีต่อวัตถุนั้นๆ ในเรื่องของขนาด ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของแต่ละวัตถุ ความสมดุลในงานออกแบบ

สามารถสร้างได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

    - ความสมดุลแบบสมมาตร เป็นการจัดภาพโดยวางองค์ประกอบแบบสองข้างมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ ให้ความรู้สึกเคร่งครัด มีระเบียบ  
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    - ความสมดุลแบบอสมมาตร มีลักษณะเป็นการจัดองค์ประกอบแบบสองข้างไม่
เหมือนกันให้ความรู้สึกเป็นอิสระ ไม่คร่ำเคร่ง อยู่ในระบบ และในบางกรณีอาจทำให้เกิดความรู้สึก
เคลื่อนไหวด้วย 
   2) จังหวะ คือการซ้ำขององค์ประกอบที่เป็นระเบียบด้วยรูปแบบต่างๆ เปรียบเหมือน
จังหวะของเสียงดนตรี จังหวะของเสียงฝน การพูด ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดจากความพิเศษของจังหวะ 
จังหวะอาจเกิดขึ้นได้จาก การซ้ำของรูปร่าง การสลับกันของรูปร่างกับพื้นที่ว่าง การเลื่อนไหลต่อเนื่อง
กันของเส้น รูปทรง น้ำหนัก หรือสี ซึ่งนักออกแบบนั้นอาจใช้ประโยชน์ของจังหวะในการสร้างภาพ
ลักษณ์ได้ 
   3) สัดส่วน ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่าง
ทั ้งขนาดที ่อยู ่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่าง 
องค์ประกอบทั้งหลาย ซึ่งมีความพอดีขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของ
สัดส่วนอาจพิจารณาจาก สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน เช่น รูปลักษณ์ตามธรรมชาติของคน สัตว์ พืช ซึ่งเป็น
สัดส่วนตามธรรมชาติ   และพิจารณาจากสัดส่วนจากความรู้สึก โดยนักออกแบบนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อ
ความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย
สัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 
   4) การเน้นจุดสนใจ เป็นการสร้างจุดแห่งความสนใจให้เกิดในงานออกแบบ งาน
ออกแบบที่ดีควรมีจุดสนใจในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในภาพ เพื่อสร้างความดึงดูดความสนใจแก่ผู้ชม ซึ่ง
จุดสนใจอาจเกิดจากการใช้ขนาดที่แตกต่างกัน การเน้นรูปร่างรูปทรงให้เกิดความสนใจ หรืออาจเกิดจาก
ใช้เส้นนำสายตาเน้นให้จุดเด่นเป็นที่สนใจขึ้น การเน้นจุดสนใจอาจทำได้โดยวิธีดังนี้ 
    -  การเน้นโดยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่
แปลกแตกต่างไปจากส่วนอื่นๆ ของงานจะเป็นจุดสนใจ การใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างหรือขัด
แย้ง กับส่วนอื่นจะทำให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได้ 
                       -  การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation)  เมื่อสิ่งหนึ่ง
ถูกแยกออกไปจากส่วนอื่นๆ ของภาพหรือกลุ่มของมันสิ่งนั้นจะเป็นจุดสนใจ              
                        -  การเน้นด้วยการจัดวางตำแหน่ง (Emphasis by Placement) เป็นการจัดวาง
องค์ประกอบ อื่นๆ ชี้นำมายังจุดใดๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมา 
   5) เอกภาพ คือการจัดองค์ประกอบให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน 
เข้ากันได้ ซึ่งอาจเกิดจากการเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ อย่างมีดุลยภาพ อาจเป็นการ
แสดงออกจากเรื่องราว การใช้รูปร่างหรือรูปทรงอย่างมีเอกภาพ ซึ่งกฏเกณฑ์ของการสร้างเอกภาพ มี 2 
รูปแบบ คือ 
    -  เอกภาพของการแสดงออก คือการแสดงออกทีมีวัตถุประสงค์เดียว แน่นอน 
และมีความเรียบง่าย แสดงเรื่องราวหรืออารมณ์เดียวเท่านั้น 
    - เอกภาพของรูปทรง คือการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบของ     
องค์ประกอบเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรงนับว่า
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สำคัญมากต่อคุณค่าทางความงามของผลงานออกแบบ สามารถใช้สื่อเรื่องราว ความคิดและอารมณ์ของ
งานออกแบบ 
   6) ความขัดแย้ง เป็นการจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดการขัดแย้งโดยการใช้           
องค์ประกอบต่างชนิดกัน การใช้ขนาดที่ขัดแย้งกัน การใช้ทิศทางที่ขัดแย้งกัน และการใช้ความขัดแย้ง
ของที่ว่างและจังหวะ 
   7) การประสาน เป็นการจัดองค์ประกอบให้เกิดความกลมกลืนให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้
อย่างสนิทเป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประสานมีอยู่ 2 วิธี  
คือ 
    -  การเป็นตัวกลาง (Transition) คือการทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืนกัน ด้วย
การใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไปประสานทำให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น          
    - การซ้ำ (Repetition) คือการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป  
เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืดชืดน่าเบื่อ 
   8) พื้นหลังและภาพ พื้นหลังและภาพมีความสัมพันธ์กับรูปร่างที่ตามองเห็น ภาพมัก
จะมีความสัมพันธ์กับพื้นรอบๆ เสมอ ธรรมชาติคนจะมองที่ภาพมากกว่าพื้นที่รอบๆ จริงๆ แล้วพื้นหลังมี
ผลต่อการมองอย่างมาก นักออกแบบให้ความสำคัญกับทั้งภาพและพื้นหลัง เพราะทั้งคู่เหมือนเป็นสิ่ง
เดียวกัน 
   9) การจัดลำดับ เป็นการไล่เรียงองค์ ประกอบตามความสำคัญ ให้สิ่งที่สำคัญอยู่
ลำดับแรกก่อนแล้วตามมาด้วยส่วนรองลงมา จนถึงสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด การจัดลำดับเปรียบเสมือนการ
สร้างระบบ แบ่งชนิดหรือประเภท  ซึ่งอาจแสดงออกจากการใช้ขนาดที่ต่างกันก็ได้ 
   10)  เลเยอร์ คือการซ้อนกันของภาพหรือตัวอักษรที่วางทับกัน การสื่อสารที่เกิดการ
ทับซ้อนกันอาจเพราะเป็นสื่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ผู้ออกแบบจะต้องจัดลำดับชั้นให้เหมาะสมทั้งในแง่ของ
ความหมายและความสวยงามซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะให้ความหมายออกมาแตกต่างกัน 
  ทั้งมูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะ ผู้ออกแบบจะต้องมีการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติให้

เกิดความชำนาญ เพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจในการสร้างสรรค์รูปแบบของงานศิลปะ เปรียบได้ว่าองค์ประกอบ

ศิลป์นั้นเป็น “ไวยากรณ์ทางศิลปะ” ด้วยความเข้าใจและการมีทักษะทาง ‘ไวยากรณ์’ นี้ผู้ออกแบบก็จะ

สามารถสร้างสรรค์รูปแบบของผลงานได้อย่างหลากหลาย บนพื้นฐานที่บุคคลผู้รับสารทั่วไปสามารถ

เข้าใจสิ่งที่ออกแบบออกมานั้น เช่นเดียวกับที่นักภาษาใช้โครงสร้างของไวยากรณ์ภาษาไปผูกประโยค

ต่างๆ ขึ้นมา แล้วสามารถสื่อสารเรื่องราวนั้นๆ ได้หลากหลายด้วยโครงสร้างของไวยากรณ์ประเภท

เดียวกัน 
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3. การพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์เพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 ในการออกแบบตราสัญลักษณ์นั้นนักออกแบบจะต้องใช้ทักษะทางด้านการใช้มูลฐานทาง

ศิลปะและหลักการทางศิลปะในการออกแบบ แต่มีหัวข้อที่เกี่ยวกับแนวคิดทางการออกแบบบางแนวคิด

ที่นักออกแบบควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แนวคิดทางการออกแบบดังกล่าง ได้แก่ 

 3.1  การตัดทอน (Distortion) การนำสัญลักษณ์มาร่วมใช้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์นั้น จะช่วยให้ผู้รับสารรับรู้ความคิดรวบยอด (Concept) ที่เป็นเนื้อหาสาระขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์และบริการได้เด่นชัดขึ้น รูปภาพสัญลักษณ์จะมีส่วนช่วยให้การระลึกนึกถึงตราฯ นั้นๆ ได้ง่าย

ขึ้น แต่ทั้งนี้การเลือกใช้รูปสัญลักษณ์บางครั้งเป็นข้อตกลงร่วมกันหรือเป็นข้อกำหนดของเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายการตลาด แต่เมื่อตัดสินใจใช้รูปสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนความหมายนั้นๆ แล้ว หน้าที่

ของนักออกแบบจะต้องใช้มุมมองทางด้านศิลปะในการจัดการ เพื่อสื่อสารสไตล์ที่เหมาะสมออกมาเป็น

สัญลักษณ์  

 การพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์สามารถกระทำได้หลายแนวทาง นักออกแบบสามารถที่จะ

แสวงหาแนวทางที่สอดคล้องหรือเหมาะสมตามความถนัดของตน  

 ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนารูปสัญลักษณ์จากต้นแบบ

เหมือนจริง ขั้นตอนต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

  1) การคัดเลือกรูปต้นฉบับที่ให้ความหมายและความงามสอดคล้องกับโจทย์  ในที่นี้จะ

ยกตัวอย่างจากภาพของม้า ซึ่งการสื่อสารถึงม้า ย่อมมีหลายอารมณ์ลักษณ์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ

การสื่อสารนั้นๆ 

  2) การตัดทอนรายละเอียดระยะที่ 1 นักออกแบบต้องมองให้เห็นเพียงรูปร่างที่จำเป็น

ที่สามารถกำหนดรูปลักษณะของสิ่งนั้นๆ ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5.3 

     

ภาพที่ 5.3 การตัดทอนรายละเอียดระยะที่ 1 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ข) 
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 3) การตัดทอนรายละเอียดระยะที่ 2 นักออกแบบจะต้องเพิ่มมุมมองการใช้องค์

ประกอบศิลป์ในการสื่อสาร เลือกใช้องค์ประกอบที่ทุกๆ ส่วน (Element) มีหน้าที่ในการสื่อสาร กล่าว

คือ เส้น ระนาบ ปริมาตรต่างๆ ที่ตัดสินใจวางลงไปบนแบบนั้นจะต้องมีส่วนช่วยให้ผลงานนั้นสื่อความ

หมาย 

  

ภาพที่ 5.4 การตัดทอนรายละเอียดระยะที่ 2 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ค) 

 4) การตัดทอนรายละเอียดระยะที่ 3 เป็นระยะสุดท้ายที่นักออกแบบต้องกำหนดองค์

ประกอบส่วนที่จำเป็นในการมีส่วนช่วยสร้างความงาม พลัง และความหมาย ที่พร้อมจะนำไปใช้ในตรา

สัญลักษณ์ 

  

ภาพที่ 5.5 การตัดทอนรายละเอียดระยะที่ 3 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฅ) 
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 จากตัวอย่างการพัฒนาสัญลักษณ์ข้างต้นนั้น สัญลักษณ์ที่ได้จากการตัดทอนสามารถสื่อความ

หมายและมีความงามตามวัตถุประสงค์ที่นักออกแบบต้องการ 

 3.2  ระบบตาราง (Grid System) ในการออกแบบตราสัญลักษณ์  ตาราง หรือ กริด 

(Grid) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์งานออกแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ กล่าวคือ ตารางเป็น

โครงสร้างการวางแผน การพัฒนา ที่จัดอย่างเป็นแบบแผนใช้เพื่อเป็นโครงในการกำหนดตำแหน่ง 

ขอบเขตบริเวณสำหรับบรรจุภาพ เนื้อหา ช่องว่างเปล่าและส่วนประกอบต่าง ๆ ในการจัดรูปแบบแต่ละ

หน้าของงานพิมพ์ การสร้างกริดเป็นพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์แทบทุกรูปแบบเพื่อจัดรูปร่างของเนื้อหาให้

อยู่ในสัดส่วนที่สวยงาม แม้ว่าจะมีผู้กล่าวว่าการใช้กริดทำให้จำกัดความอิสระในการออกแบบ แต่การใช้

กริดเป็นการวางโครงแบบหลวมๆ เป็นเครื่องมือในการทำงานโดยเฉพาะงานออกแบบเป็นชุดเป็นเล่มที่

ต้องการความต่อเนื่อง ความเป็นเอกภาพ ผู้ใช้สามารถพลิกแพลงแบบได้ตลอดเวลา ไม่มีกฎบังคับให้องค์

ประกอบต่างๆ อยู่แต่เพียงภายในกรอบที่จัดไว้ แต่ให้ดูผลงานสุดท้ายเป็นหลัก การใช้กริดไม่ใช่สิ่งใหม่ 

นักออกแบบและศิลปินได้ใช้โครงสร้างกริดกันมานานนับศตวรรษแล้ว 

  รูปแบบของกริด   (Grid Types) มีรูปแบบพื้นฐานของกริดมี อยู่ 4 ประเภท รูปแบบ

พื้นฐานทั้งสี่แบบนี้สามารถนำไปพัฒนาสร้างแบบทั้งที่เรียบง่ายจนถึงแบบที่พลิกแพลงซับซ้อนขึ้น ได้แก่ 

  1) เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid) เป็นกริดที่มีโครงสร้างเรียบง่ายเป็นบล็อก

ใหญ่บล็อกเดียวหรือคอลัมน์เดียว มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า บล็อกกริด (Block Grid) โดยทั่วไป รูปแบบกริด

ประเภทนี้ใช้กับสิ่งพิมพ์ที่มีแต่เนื้อหาเป็นหลัก เช่น หนังสือนวนิยาย ตำรา จดหมายข่าว ฯลฯ แต่ก็

สามารถนำภาพมาวางประกอบ แม้จะเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ก็สามารถปรับแต่งเลย์เอ้าท์ให้ดูน่าสนใจ

ได้ และไม่จำแจเมื่อเปิดหน้าต่อหน้า 

  

ภาพที่ 5.6 ระบบตารางเมนูสคริปต์กริด 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฆ) 
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  2) คอลัมน์กริด (Column Grid) เป็นรูปแบบกริดที่มีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ใน

หนึ่งหน้าของแบบ มักมีความสูงเกือบสุดขอบของชิ้นงาน ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องเท่า

กัน กริดในรูปแบบนี้มักถูกนำไปใช้ใน นิตยสาร แคตตาล็อก โบรชัวร์ การวางภาพในรูปแบบกริด

ประเภทนี้อาจจะจัดวางให้มีความกว้างเท่ากับหนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่าก็ได้ 

  

ภาพที่ 5.7 ระบบตารางคอลัมน์กริด 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ง) 

  3) โมดูลาร์กริด (Modula Grid) เป็นรูปแบบกริดที่ประกอบด้วยโมดูลหลายๆ โมดูล

ซึ่งเกิดจากการตีเส้นตามแนวตั้งและแนวนอน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือรูปแบบที่เกิดจากการแบ่งคอลัมน์

ในคอลมันก์รดิตามแนวนอนทำใหเ้กดิเปน็โมดลูยอ่ย โมดลูารก์รดิเปน็รปูแบบที่สามารถนำไปจดัเลยเ์อา้ทไ์ด้

หลากหลาย สามารถประสมประสานภาพกับข้อความเป็นชุดๆ จัดแบ่งเรื่องราวหลายๆ เรื่องมาอยู่ใน

หน้าเดียวกัน จัดภาพประกอบพร้อมคำบรรยายหลายๆ ชุดในหนี่งหน้า เหมาะสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ

รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนง่ายเมื่อมีการจัดทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น หนังสือพิมพ์   และยังเหมาะ

กับงานพิมพ์ประเภทแคตตาล็อกสินค้าหรือบริการ แผ่นพิมพ์โฆษณาที่ต้องแสดงรายการสินค้าเป็น

จำนวนมาก เนื่องจากโมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยโมดูลย่อยๆ มีความอิสระในการปรับแต่ง

เลย์เอ้าท์ได้สูง จึงมีการนำมาใช้ในการออกแบบหน้าโบรชัวร์ แคตตาล็อก นิตยสารและหนังสือประเภท

ต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 5.8 ระบบตารางโมดูลาร์กริด 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560จ) 

  4) ไฮราซิคัลกริด (Hierarchical Grid) เป็นรูปแบบกริดที่มีโครงสร้างซับซ้อน 

ประกอบด้วยโมดูลได้ทั้งที่มีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันมาจัดวางในหน้าเดียวกัน และอาจมีการเกยกัน

ของโมดูลบางชิ้น ไฮราซิคัลกริดเป็นรูปแบบที่ยากต่อการใช้งานในการที่จะทำให้เลย์เอ้าท์ที่ออกมาดูดี

และลงตัว  มักใช้ต่อเมื่อไม่สามารถใช้กริดรูปแบบอื่น ส่วนหนึ่งที่เลือกใช้เนื่องจากขององค์ประกอบต่างๆ 

ของเลย์เอ้าท์มีความแตกต่างค่อนข้างมาก เช่น อัตราส่วนของด้านกว้างกับด้านยาวของภาพประกอบ

แต่ละภาพมีความแตกต่างกันมาก ข้อแนะนำในการจัดทำรูปแบบไฮราซิคัลกริดวิธีหนึ่งคือ นำองค์

ประกอบต่าง ๆ ของแบบทั้งหมด เช่น ภาพประกอบ เนื้อหา หัวเรื่อง ฯลฯ มากองไว้ พิจารณาภาพรวม 

ค่อยๆ ทดลองจัดวางโดยขยับปรับขนาดแต่ละองค์ประกอบจนดูแล้วลงตัว พอมีแนวเป็นหลักในการ

สร้างกริดใช้ร่วมกันทั้งชุด/เล่มของงานพิมพ์ แล้วจึงลงมือทำงาน รูปแบบกริดประเภทนี้มีใช้ในการ

ออกแบบหน้าหนังสือ โปสเตอร์ และฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

  

ภาพที่ 5.9 ระบบตารางไฮราชิเคิลกริด 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฉ) 
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ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างงานออกแบบตราสัญลักษณ์จากระบบกริด 

(Church Logo Design Grid) 

ที่มา : The Logo Smith - Logo & Brand Identity Studio (2017) 

 3.3  ภาพและพื้นภาพ (Figure and Ground Relationship)  ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพและพื้นภาพนั้นสิ่งแรกที่ควรกล่าวถึงคือเรื่องพื้นที่ของการมองเห็นในทางทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่ง

พื้นที่ของการมองเห็นเป็น 2 ประเภท ดังที่ ปาพจน์  หนุนภักดี (2553, น.98-99) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1) พื้นที่การมองเห็นที่มีองค์ประกอบเป็นพื้น (Homogeneous Visual Field) เป็น

พื้นที่ของการมองเห็นที่มีองค์ประกอบที่เป็นพื้นเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีองค์ประกอบอื่นใดอีก ซึ่งพื้นที่

แบบนี้ไม่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง 

  2) พื้นที่การมองเห็นที่มีองค์ประกอบอื่นๆ ประกอบ (Heterogeneous Visual Field) 

เป็นพื้นที่ของการมองเห็นที่มีองค์ประกอบที่เป็นพื้นและมีองค์ประกอบอื่นๆ อยู่บนพื้นนั้นด้วย ซึ่งพื้นที่

แบบนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถเห็นกันอยู่ในโลกของความเป็นจริง 

https://dribbble.com/thelogosmith
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ภาพที่ 5.11 การมองเห็นจากหลักการภาพและพื้นภาพ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ช) 

 ใน Heterogeneous Visual Field นั้นส่วนที่เป็นพื้น จะเรียกว่า “พื้นภาพ (Ground)” 

และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นจะเรียกว่า “ภาพ (Figure)” หากพิจารณาดูจะเห็นว่ามีข้อสังเกตในเรื่อง

ของภาพและพื้นภาพดังนี ้

  1) แม้ว่าทั้งภาพและพื้นภาพจะอยู่บนระนาบเดียวกัน แต่ภาพมักจะมองดูเหมือนว่าอยู่

ใกล้กว่า 

  2) ภาพมักจะกินพื้นที่น้อยกว่าพื้น 

  3) ไม่สามารถมองพื้นและภาพพร้อมกันในเวลาเดียวได้ ต้องมองเป็นลำดับก่อนหลัง

และทั้งภาพและพื้นอาจจะมีการสลับหน้าที่กันได้ (ภาพกลายเป็นพื้นและพื้นกลายเป็นภาพ) แล้วแต่ว่าผู้

ดูให้ความสนใจในองค์ประกอบใด เช่นในภาพ Heterogeneous Visual Field ที่ผ่านไปนั้น ผู้ดูอาจมอง

เห็นภาพวงกลมหรือภาพสี่เหลี่ยมที่มีรูปตรงกลาง 

 เมื่อพิจารณาจากหลักการแล้ว จะมีภาพโดยปราศจากพื้นภาพไม่ได้ และคุณสมบัติของการ

สลับหน้าที่กันของภาพและพื้นภาพเป็นความสัมพันธ์ที่นักออกแบบตราสัญลักษณ์สามารถนำมาใช้กับรูป

ร่างง่ายๆ ให้มีความหมายเพิ่มมากขึ้น และในกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ของภาพและพื้นภาพนั้นมีหลัก

การทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์ คือ จิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology)     

ซึ่งในการศึกษานั้น นำเสนอหลักการไว้หลายข้อ แต่ข้อที่ควรให้ความสนใจนั้นมี 4 ข้อ ดังที่ อารยะ 

ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1) ความใกล้ชิด (Proximity) 

  2) ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) 
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  3) ความต่อเนื่อง (Continuty) 

  4) การปิด (Closure) 

 การศึกษาหลักการ 4 ข้อนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับนักออกแบบในการออกแบบตราสัญลักษณ์

สามารถเข้าใจธรรมชาติของผู้ดูในการรับรู้ ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถวางแผนล่วงหน้าในการจัดวาง

องค์ประกอบต่างๆให้เอื้อตามการรับรู้นั้นนั้น 

  1) ความใกล้ชิด (Proximity) ในการจัดองค์ประกอบตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป ยิ่งองค์

ประกอบอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งดูเป็นกลุ่มเดียวกันมากเท่านั้น 

  

ภาพที่ 5.12 ตัวอย่างภาพจากหลักความใกล้ชิด (Proximity) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ซ) 

 จากภาพที่ 5.12 จะเห็นได้ว่าในภาพ ก มีระยะห่างระหว่างวงกลมแต่ละวงเท่าๆ กัน ผู้ดูจะเห็น

วงกลมทั้งหมดรวมกลุ่มกันเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนในภาพ ข ซึ่งระยะห่างของวงกลมในแนวนอนมีมากกว่า

ระยะห่างของวงกลมในแนวตั้ง ผู้ดูจะมองเห็นเส้นเป็นแถวแนวนอน ส่วนในภาพ ค ซึ่งระยะห่างในแนว

ตั้งมีมากกว่าระยะห่างในแนวนอน ผู้ดูก็จะเห็นเส้นเป็นแนวตั้ง 

 การใช้หลักการนี้กับเรื่องของพื้นที่นั้น จะพบอีกว่าองค์ประกอบที่กินพื้นที่น้อยมักจะถูกรับรู้ว่า

เป็นภาพ ส่วนองค์ประกอบที่กินพื้นที่มากมักจะถูกรับรู้ว่าเป็นพื้น ตัวอย่างเช่นตราสัญลักษณ์ของสาย

การบิน Eastern Airlines ซึ่งผู้ดูจะมองเห็นพื้นที่สีขาวเป็นภาพและพื้นที่สีดำเป็นพื้น คือมองเห็นภาพ

ตัดทอนของเครื่องบินแทนที่จะมองเห็นภาพวงรี ซึ่งโดยปกติแล้วพื้นที่เป็นสีดำมักจะเป็นส่วนที่ได้รับการ

รับรู้ว่าเป็นภาพ 
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ภาพที่ 5.13 ตราสัญลักษณ์ของสายการบิน Eastern Airlines 

(Eastern Airlines Logo) 

ที่มา : Graphic Archives (n.d.a) 

  2) ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ในการนำองค์ประกอบตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป มาจัดวาง

ลงบนพื้นที่ว่างนั้น องค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ ได้แก่ รูปร่าง ขนาด สี เป็นต้น มัก

จะได้รับการรับรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้ดูจะจัดให้องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน 

  

ภาพที่ 5.14 ตัวอย่างภาพจากหลักความคล้ายคลึงกัน (Similarity) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฌ) 

 จากภาพที่ 5.14 จะเห็นว่ารูปร่างโดยรวมของภาพทั้งสามเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน แต่ภาพ ข จะ

เป็นเส้นแนวนอนที่สลับกันระหว่างวงกลมและสี่เหลี่ยม ในขณะที่ภาพ ค จะมีรายละเอียดเป็นเส้นแนว

ตั้งที่สลับกันระหว่างวงกลมกับสี่เหลี่ยม หากพิจารณาในเรื่องความใกล้ชิด (Proximity) จะพบว่าระยะ

ห่างระหว่างแต่ละองค์ประกอบจะเท่ากัน การจัดกลุ่มว่าเป็นเส้นแนวตั้งหรือแนวนอนนั้นเกิดจากความ
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คล้ายกันของรูปร่างวงกลม หรือสี่เหลี่ยม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอิทธิพลในการจัดองค์ประกอบเข้ากลุ่มของ

ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) จะมีเหนือกว่าอิทธิพลของความใกล้ชิด (Proximity)      

 ความสำคัญของความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์นั้น เนื่องมา

จากความเกี่ยวพันกันของความคล้ายคลึงกัน (Similarity) กับความสมดุล แม้ว่าการที่องค์ประกอบจะมี

ความสมดุลกันได้นั้น องค์ประกอบแต่ละอันไม่จำเป็นจะต้องมีความคล้ายคลึงกัน แต่หากองค์ประกอบมี

ความคล้ายคลึงกัน ก็จะเป็นอิทธิพลเสริมให้เกิดความรู้สึกสมดุลกันมากขึ้น ซึ่งในทางการออกแบบ

สื่อสารนั้นจะเรียกสถานการณ์ทางการออกแบบในลักษณะนี้ว่าการย้ำคิดย้ำทำที่พึ่งปรารถนา 

  

ภาพที่ 5.15 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท Rockwell ใช้หลักความคล้ายคลึงกัน (Similarity) 

(Rockwell Logo) 

ที่มา : Graphic Archives (n.d.b) 

  3) ความต่อเนื่อง (Continuty) ในการจัดประกอบนั้น องค์ประกอบที่ได้รับการจัดวาง

โดยไม่มีการขัดจังหวะ จะดูเป็นกลุ่มเดียวกันต่อเนื่องเป็นเส้นตรงหรือเส้นของการใช้หลักการความต่อ

เนื่อง (Continuty) ในงานออกแบบนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ในการใช้ตัวอักษรสำหรับการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์นั้น จะพบว่าหากเป็นตัวอักษรแบบมีฐาน (Serif) จะมีการรับรู้ได้รวดเร็วกว่าแบบไม่มีฐาน 

(San Serif) ทั้งนี้ก็เพราะส่วนที่เป็นฐานจะเป็นส่วนที่สอดคล้องกับหลักการ  



 153

  

ภาพที่ 5.16 การใช้ตัวอักษรแบบมีฐาน (Serif) จะมีการรับรู้ได้รวดเร็วกว่าแบบไม่มีฐาน (San Serif)  

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ญ) 

  4) การปิด (Closure) ในการจัดองค์ประกอบนั้น องค์ประกอบที่ได้รับการจัดวางให้

เป็นเส้นหรือรูปร่างที่เกือบจะสมบูรณ์ จะถูกรับรู้เป็นเส้นหรือรูปร่างที่สมบูรณ์ (ปิด) 

  

ภาพที่ 5.17 การแสดงตัวอย่างภาพจากหลักการปิด (Closure) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฎ) 

 จากภาพที่ 5.17 จะเห็นได้ว่าในภาพ ก นั้น จะรับรู้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมากกว่าดูเป็นเส้นตรง

สามเส้น ส่วนภาพ ข นั้นจะดูเป็นรูปร่างวงกลมวงเดียวมากกว่าจะเป็นจุดเล็กๆ หลายจุด 

 ในความเป็นจริงแล้วหลักการต่างๆ ตามกฎของเกสตัลท์ ไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิด (Proximity) 

ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ความต่อเนื่อง (Continuty) และการปิด (Closure) จะมีความสัมพันธ์

และทำงานร่วมกันอย่างแยกกันไม่ออก 
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 เนื่องจากตราสัญลักษณ์นั้นเป็นความพยายามที่จะสื่อสารแนวความคิดผ่านองค์ประกอบ

ทางการมองเห็น ความเข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์นั้น จึงเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบในการ

วางแผนการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบให้ผู้ดูรับรู้ตามที่ได้คิดไว้ 

 3.4  การออกแบบให้เกิดการเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้ามี

หลายจำพวกต้องการความรู้สึกทันสมัยเจริญรุ่งเรืองพัฒนาการสอทของกับการออกแบบให้ได้ความรู้สึก

เคลื่อนไหว มีแนวทางการออกแบบดังที่ ทองเจือ เขียดทอง (2548, น.122) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1) ใช้หลักการลดหลั่น โดยการออกแบบให้รูปร่างเล็กใหญ่ การออกแบบเส้นของรัศมี

ต่างกันซ้อนกัน การออกแบบโดยใช้เส้นจากหนาไปบาง บางครั้งก็ใช้หลักความแตกต่างของน้ำหนักซึ่ง

ต้องใช้ร่วมกับหลักการซ้ำ 

  2) ใช้การซ้ำเป็นหลัก โดยออกแบบให้รูปร่างรูปทรงขนาดเดียวกันหลายๆ รูป หรือ

ออกแบบโดยใช้เส้นซ้ำๆ กัน ทั้งในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวเฉียง 

  

ภาพที่ 5.18 ตัวอย่างการออกแบบให้เกิดการเคลื่อนไหว 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฏ) 

 3.5  การออกแบบให้มีความต่อเนื่อง การออกแบบลักษณะนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือการ

สัมผัสติดต่อกันในจุดที่เหมาะสม (Contact) และการนำมาเชื่อมต่อกัน (Continuation) อาจเชื่อมต่อ

ตลอดทั้งคำ คล้ายกับการเขียนโดยไม่ยกปากกา หรือเชื่อมต่อกันแล้วมีการดัดแปลงบางส่วน เช่นการ

ปรับทิศทาง ปรับองศา ขนาดเส้นหรือแม้กระทั่งการดัดแปลงตัวอักษร 
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ภาพที่ 5.19 ตัวอย่างการออกแบบให้มีความต่อเนื่อง 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฐ) 

 ในการออกแบบตราสัญลักษณ์นั้น นักออกแบบนอกจากจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการแล้ว ยังต้องมีทักษะในการใช้ทั้งมูลฐานทางศิลปะและหลัก

การทางศิลปะ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลงานโดยคำนึงถึงการรับรู้ของผู้บริโภค ต้องมีการเรียนรู้ฝึก

ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพราะสิ่งนี้เป็นหัวใจในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ 

4. กรณีศึกษา 

 4.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ ป้าศรี 

  การออกแบบตราสญัลกัษณผ์ลติภณัฑก์ลว้ยกรอบปา้ศร ี เกดิจากการรว่มกนัวเิคราะหค์ณุสมบตัิ

ที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ จุดเด่นอยู่ที่ผู้ผลิต (นางสมศรี เที่ยงธรรม) เป็นผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ที่

รสชาติเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในท้องถิ่น อีกทั้งรูปร่าง เค้าโครงใบหน้าของนางสมศรี

มีความเป็นมิตร เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำมากำหนดเป็นตราสัญลักษณ์ได้ โดยใช้กระบวนการลดทอน 

ปรับรูปแบบรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย เพื่อรองรับการผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถสร้างตราที่ทำด้วยมือ

ได้ เมื่อเป็นรูปตราสัญลักษณ์แล้วสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย หลากหลายวัตถุประสงค์ 

  

ภาพที่ 5.20 แบบตราสัญลักษณ์สี–ขาวดำ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ ป้าศรี 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฑ)   
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 4.2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ กาแฟ ขนมปัง Kob 

  การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ กาแฟ ขนมปัง Kob เกิดจากการร่วมกัน

วิเคราะห์คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ ผู้ผลิต (นางนิดาพรรณ ประวงษ์) ซึ่งผู้ผลิตมีชื่อเล่นว่า 

‘กบ’ และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในท้องถิ่น อีกทั้งไม่มีผู้ประกอบการรายใดในท้องถิ่นแห่งนั้นมีชื่อดัง

กล่าว และความเป็นมาของชื่อก็ตั้งขึ้นตามชื่อเรียกของกบที่เป็นสัตว์ ดังนั้น การออกแบบจึงใช้รูปลักษณ์

ของกบที่ปรับแต่งแล้วเป็นเอกลักษณ์มากำหนดเป็นตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการลดทอน 

ปรับรูปแบบรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย เพื่อรองรับการผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถสร้างตราที่ทำด้วยมือ

ได้ เมื่อเป็นรูปตราสัญลักษณ์แล้วสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย หลากหลายวัตถุประสงค์ 

  

ภาพที่ 5.21 แบบตราสัญลักษณ์สี–ขาวดำ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ กาแฟ ขนมปัง Kob 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฒ) 

 4.3 ตราสัญลักษณ์วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร ์

  วิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์เคยได้มีการใช้รูปสัญลักษณ์ลิงกินกล้วยเป็นภาพประกอบบน

ฉลากสติ๊กเกอร์มาก่อนโดยให้เหตุผลว่ากล้วยคู่กับลิง ถือเป็นเคล็ดความเชื่อเรื่องความนิยมในสินค้า ดัง

นั้น ตราสัญลักษณ์ใหม่จึงได้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการออกแบบ  โดยออกแบบเป็นรูปลิงถือกล้วยหางโค้ง

เป็นวงพระจันทร์ตามชื่อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยความงาม ความหมาย และเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับ

ผลิตภัณฑ์รายอื่นๆ อีกหลายยี่ห้อ ที่ได้มีการนำลิงมาเป็นตราสัญลักษณ์ 
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ภาพที่ 5.22 แบบตราสัญลักษณ์สี–ขาวดำ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โสมจันทร์ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ณ) 

สรุป 

 การใช้องค์ประกอบศิลป์เป็นวิธีการในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ช่วยให้นักออกแบบสามารถ

วางแผนและกำหนดแนวทางในการสื่อสารความหมาย ความงามในตราสัญลักษณ์ได้อย่างดี ความรู้ด้าน

องค์ประกอบศิลป์ ประกอบด้วย  

 1. ความเขา้ใจเรื่องมลูฐานทางศลิปะ (Element of Art) ไดแ้ก ่จดุ เสน้ ระนาบ, รปูรา่ง รปูทรง 

ปริมาตร, ทัศนียภาพ, พื้นผิว, ขนาด และสี 

 2. ความเข้าใจเรื่องหลักการทางศิลปะ (Principle of Art) ได้แก่ ความสมดุล, จังหวะ, 

สัดส่วน, การเน้นจุดสนใจ, เอกภาพ, ความขัดแย้ง, การประสาน, พื้นหลังและภาพ, การจัดลำดับ และ

เลเยอร์ 

 นอกจากเรื่องดังกล่าวในการพัฒนารูปแบบสัญลักษณ์เพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ยังต้อง

อาศัยหลักการบางหลักการซึ่งเป็นเทคนิคเพิ่มเติมในการออกแบบ อันได้แก่  

 1. การตัดทอน (Distortion) การนำสัญลักษณ์มาร่วมใช้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบตรา

สัญลักษณ์นั้น จะช่วยให้ผู้รับสารรับรู้ความคิดรวบยอด (Concept) ที่เป็นเนื้อหาสาระขององค์กร 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดเ้ดน่ชดัขึ้น รปูภาพสญัลกัษณจ์ะมสีว่นชว่ยใหก้ารระลกึนกึถงึตราฯ นั้นๆ ไดง้า่ยขึ้น 

 2. ระบบตาราง (Grid System) ในการออกแบบตราสัญลักษณ์  ตาราง หรือ กริด (Grid) ถือ

เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์งานออกแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ กล่าวคือ ตารางเป็นโครงสร้าง

การวางแผน การพัฒนา ที่จัดอย่างเป็นแบบแผนใช้เพื่อเป็นโครงในการกำหนดตำแหน่ง ขอบเขตบริเวณ

สำหรับบรรจุภาพ 
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 3. ภาพและพื้นภาพ (Figure and Ground Relationship)  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและ

พื้นภาพนั้นสิ่งแรกที่ควรกล่าวถึงคือเรื่องพื้นที่ของการมองเห็น 

 4. การออกแบบให้เกิดการเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้ามีหลาย

จำพวกต้องการความรู้สึกทันสมัยเจริญรุ่งเรืองพัฒนาการสอทของกับการออกแบบให้ได้ความรู้สึก

เคลื่อนไหว 

 5. การออกแบบให้มีความต่อเนื่อง การออกแบบลักษณะนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือการสัมผัส

ติดต่อกันในจุดที่เหมาะสม (Contact) และการนำมาเชื่อมต่อกัน (Continuation) 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. จงอธิบายลักษณะการเกิดของระนาบ 

 2. จงอธิบายความแตกต่างของรูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 

 3. การจัดองค์ประกอบที่มีขนาดเท่าๆ กัน กับการจัดองค์ประกอบที่มีขนาดที่ขัดแย้งกันมากๆ 

จะทำให้เกิดความรู้สึกต่างกันอย่างไร 

 4. สีทำหน้าที่สำคัญอย่างไรต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 5. จงอธิบายขั้นตอนของการตัดทอน (Distortion) สัญลักษณ์เพื่อใช้ในการออกแบบตรา

สัญลักษณ์ 

 6. ไฮราซิคัลกริด (Hierarchical Grid) มีลักษณะรูปแบบกริดเป็นอย่างไร 

 7. หลักการภาพและพื้นภาพ (Figure and Ground Relationship) มีแนวคิดมาจากกลุ่มการ

ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ชื่ออะไร 

 8. อธิบายการใช้หลักความใกล้ชิด (Proximity)  

 9. ใช้ตัวอักษรแบบมีฐาน (Serif) หรือตัวอักษรแบบไม่มีฐาน (San Serif) ที่มีการรับรู้ได้รวดเร็ว 

 10. การออกแบบให้มีความต่อเนื่อง การออกแบบลักษณะนี้มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 



 160



 161

บทปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบตรา

สัญลักษณ์ 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ 

 กระดาษ ดินสอ ยางลบ สี คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนออกแบบตราสัญลักษณ์ “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” 

ข้อมูลปัญหา  

 “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยมีการ

จัดการศึกษาเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากกิจกรรมการสื่อสารของโรงเรียนมีการติดต่อ

สื่อสารกับองค์กรต่างๆ ภายนอก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีความสวยงาม น่าเชื่อ ทางโรงเรียน

หมู่บ้านเด็กจึงมีความประสงค์จะปรับภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ใหม่ 

ข้อเสนอแนะ    

 ให้ผู้เรียนออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” โดยให้นำเสนอผลงานเป็น 

ทางเลือกแนวทางต่างๆ หลากหลายแบบเพื่อนำไปสู่การออกแบบแบบตราสัญลักษณ์ ตามแนวความคิด

ที่กำหนดไว้ 

ข้อกำหนด  

 - ออกแบบ Visual Idea ทั้งหมด 3 แนวทาง โดยมีแนวทางละ 4 แบบ จัดวาง Visual Idea บน

กระดาษ A3 แนวนอน 

 - สี/นำเสนอ ผลงานออกแบบ B/W / และจัดวางผลงานบนกระดาษขนาด A3  

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 2. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  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