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แผนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 11-13 

หัวข้อเรื่อง  

 การออกแบบสี ภาพ และตัวอักษรอัตลักษณ์ 

รายละเอียด 

 1. การออกแบบสีอัตลักษณ์ (Color) 

  1.1 หลักการในการเลือกใช้สี 

  1.2 ตัวแปรที่มีผลต่อการนำสีมาใช้ 

  1.3 การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสี 

 2. การออกแบบภาพอัตลักษณ์ (Imagery) 

  2.1 ภาพเหมือนจริง 

  2.2 ภาพกึ่งนามธรรม  

  2.3 ภาพนามธรรม 

 3. การออกแบบอักษรอัตลักษณ์ (Typography) 

  3.1 ประเภทของตัวอักษร 

  3.2 บุคลิกของตัวอักษร (Type Charector) 

  3.3 การจัดวางตัวอักษร 

 4. กรณีศึกษา 

จำนวนชั่วโมงที่สอน   

 12 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. เข้าใจและสามารถออกแบบสีอัตลักษณ์ 

 2. เข้าใจและสามารถออกแบบภาพอัตลักษณ์ 
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 3. เข้าใจและสามารถออกแบบอักษรอัตลักษณ์ 

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 (●) 

  1.1.2 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา (●) 

 1.2 ด้านความรู้ 

  1.2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์การออกแบบนิเทศศิลป์ (◦) 

  1.2.2 มีความสามารถในการใช้กระบวนการคิดการผลิตผลงานออกแบบ

สร้างสรรค์ (◦) 

  1.2.3 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ (●) 

  1.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาด้านการ

ออกแบบ (●) 

 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1.3.1 มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ (◦) 
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  1.3.2 มีสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง (◦) 

  1.3.3 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได้ (●) 

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม (●) 

  1.4.2 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกต่าง (●) 

 1.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (●) 

  1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (●) 

  1.5.3 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร (●) 

 2. วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์ การมีจรรยาบรรณในการทำงาน 

  2.1.2 สังเกตพฤติกรรมการรักษาระเบียบของชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการส่งผล

งานตรงตามเวลาที่กำหนด 

 2.2 ด้านความรู้ 

  2.2.1 การฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบปลายภาค 

  2.2.2 การฝึกปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างงานออกแบบ 

  2.2.3 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการออกแบบและการสอบปลายภาค 

  2.2.4 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 การฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

  2.3.2 การสร้างงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 

  2.3.3 การสรา้งงานออกแบบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและการสอบปลายภาคเรยีน 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 สังเกตพฤติกรรมในการทำงานและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
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  2.4.2 สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็น

ที่แตกต่าง 

 2.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 การนำเสนอผลจากการค้นคว้าข้อมูล 

  2.5.2 สังเกตพฤติกรรมในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

  2.5.3 การนำเสนอผลจากการค้นคว้าข้อมูล 

 3. สัดส่วนของการประเมิน 

  3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 2.2 

   3.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงาน ร้อยละ 1.25 

   3.1.2 มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ร้อยละ 0.95 

  3.2 ด้านความรู้ ร้อยละ 11.35 

   3.2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์การออกแบบนิเทศศิลป์ ร้อยละ 0.95 

   3.2.2 มีความสามารถในการใช้กระบวนการคิดการผลิตผลงาน 

ออกแบบสร้างสรรค์ ร้อยละ 1.9 

   3.2.3 มีความสามารถในการแสวงหา การจัดการความรู้อย่าง 

เป็นหมวดหมู่  ร้อยละ 2.9 

   3.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 

ด้านการออกแบบ ร้อยละ 5.6 

  3.3 ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 4.9 

   3.3.1 มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ ร้อยละ 1.1 

   3.3.2 มีสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงาน 

ด้วยตนเอง   ร้อยละ 1.1 

   3.3.3 มีสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ ร้อยละ 2.7 

  3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ร้อยละ 2.5 

   3.4.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 1.9 
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   3.4.2 มีสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเคารพใน 

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ร้อยละ 0.6 

  3.5 ด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 2.66 

   3.5.1 มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 1.1 

   3.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 0.81 

   3.5.3 รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 0.75 
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บทที่ 6 

การออกแบบสี ภาพ และตัวอักษรอัตลักษณ์ 

  

 กระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างชื่อและภาพลักษณ์ที่เป็น

เอกลักษณ์ (Unique) สำหรับองค์กร ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยวิธีการออกแบบให้ทุกรูปแบบการ

สื่อสาร มีความสอดคล้องกัน (Consistent Theme) ซึ่งองค์ประกอบของภาพลักษณ์ที่จะทำให้เกิดอัต

ลักษณ์นั้นนอกเหนือจากชื่อและตราสัญลักษณ์แล้ว ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สี ภาพ และตัว

อักษร ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวต้องได้รับการวางกลยุทธ์ ออกแบบและสื่อสารอย่างมีศิลปะ 

1. การออกแบบสีอัตลักษณ์ (Color) 

 มีแบรนด์มากมายที่ผู้บริโภคสามารถจดจำสีได้มากกว่ารายละเอียดของตราสัญลักษณ์ เพรา

สีอาจเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ได้ กลยุทธ์การเลือกใช้สีในตราสัญลักษณ์ ในผลิตภัณฑ์ ในเว็บไซต์ หรือ

ในสื่อต่างๆ จะช่วยดึงดูดผู้บริโภคได้มาก เป็นตัวแทนสำคัญที่จะถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ออกมา อีกทั้ง

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า สีช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและสร้างการรับรู้ได้ การเลือกใช้สีจึงมีผล

กับการสร้างอัตลักษณ์อย่างมาก นื่องจากจะเป็นส่วนแรกที่ผู้บริโภคมองเห็น และยังเป็นเครื่องมือสื่อสาร 

ที่จะส่งผลในระยะยาว 

 1.1 หลักการในการเลือกใช้สี 

  1.1.1 เลือกสีที่บรรยายตัวตนของแบรนด์  

   สีที่เลือกใช้ควรบอกได้ทันทีถึงแก่นของแบรนด์ เมื่อผู้บริโภคเห็นสามารถรับรู้ได้ถึง

การสื่อสารความหมายทันที อาทิ ความเข้มแข็ง จริงจัง ความซับซ้อน สนุกสนาน อ่อนโยน ดังนั้น

พยายามเลือกใช้สีที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของตัวเอง ให้ได้มากที่สุด 

  1.1.2 เลือกสีที่มีความหมายตรงกับธุรกิจ  

   ต้องเลือกสีที่ถูกต้องตรงกับข้อความที่ต้องการสื่อสาร นักออกแบบจำเป็นต้องรู้

การสื่อความหมายของสีต่างๆ ที่เลือก เช่น ถ้าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับการเงิน มักมีการเลือกใช้สีที่เข้มๆ 

เพื่อแสดงถึงความคู่ควรแก่การไว้วางใจและสื่อถึงมิตรภาพ องค์กรที่เกี่ยวกับสตรีมักมีการเลือกใช้สีชมพู 

เป็นต้น 
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  1.1.3 เลือกสีที่ให้ความหมายด้านบวก  

   สีที่เลือกใช้นอกจากจะสื่อความหมายและแก่นขององค์กรแล้วยังต้องให้ความ

หมายในด้านบวก เพื่อส่งเสริมการจดจำและสร้างความรู้สึกที่ดีแก่องค์กร เช่น การเลือกใช้สีแดงสำหรับ

ร้านดอกไม้ให้ความรู้สึกด้านบวกเนื่องจากสีของดอกกุหลาบแดงเป็นสีแห่งความรัก แต่ในทางตรงกัน

ข้ามการเลือกใช้สีดำกับบริษัทของเล่นเด็กอาจส่งผลในด้านลบ เพราะไม่ดึงดูดเด็กๆ นั่นเอง 

  1.1.4 เลือกสีที่ให้อารมณ์และความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์  

   เลือกใช้สีที่มีพลัง สว่าง และดูมีชีวิตชีวา เช่น สีส้ม สีเหลือง และสีแดง เป็นต้น สี

ทุกสีให้ความหมายที่แตกต่างกัน และให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย 

  1.1.5 เลือกสีให้เข้ากับด้านวัฒนธรรมของประเทศ  

   ประเทศแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป สีแต่ละสีก็จะให้ความ

หมายที่ต่างกันไปด้วยสำหรับแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรม นักออกแบบจำเป็นต้องรู้ความหมายของสี

ที่อยู่ในสถานที่ที่ต่างกันและวัฒนธรรมที่ต่างกันด้วย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า สีที่เลือกนั้นสร้างความ

ประทับใจต่อกลุ่มเป้าหมาย 

  1.1.6 เลือกใช้สีที่ไม่ทำให้ผู้บริโภคสับสน  

   การเลือกใช้สีต้องสอดคล้องกัน มีโทนที่ใกล้เคียงกันไม่ตัดกันมากเกินไปเพราะจะ

ทำให้รบกวนสายตาของผู้พบเห็น ดังนั้นควรเลือกสีที่เข้ากันจะช่วยสร้างแรงดึงดูดแก่ผู้พบเห็นได้ดีกว่า 

  สิ่งสำคัญในการเลือกใช้สีนั้น ควรคำนึงถึงอารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิก (Mood & 

Tone) ที่ได้กำหนดแนวความคิดไว้ใน Design Brief ซึ่งสีนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความหมายและสื่อสาร

อารมณ์ต่างๆ ออกมา สีสามารถระบุความแตกต่าง ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เนื่องจาก

เป็นองค์ประกอบที่สามารถรับรู้และระลึกถึงได้โดยไม่มีความซับซ้อน ต้องการให้อัตลักษณ์สื่อไปใน

ทิศทางไหนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สี ในการค้นหาสีที่จะนำมาใช้นั้น นักออกแบบอาจเลือกสีจาก

ตัวผลิตภัณฑ์ สีที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องที่ สีจากประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติรอบๆ ตัว ที่บ่งบอกถึง

เอกลักษณ์ได้ 
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ภาพที่ 6.1 การเลือกใช้สีจากตัวผลิตภัณฑ์ 

(The What, Why & How of Mood Boards) 

ที่มา: Zahra Media Group (2017) 

 

ภาพที่ 6.2 การเลือกใช้สีจากสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

(Sultan's Palace) 

ที่มา: Rodrigues (2014) 
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 1.2 ตัวแปรที่มีผลต่อการนำสีมาใช้ 

  เมื่อเลือกสีที่จะใช้แล้ว ต้องคำนึงถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการนำสีมาใช้งานด้วย เพราะ

สีๆ เดียวกันหรือชุดสีเดียวกัน อาจสื่อสารข้อมูลได้แตกต่างกันหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีตัวแปรไม่เหมือน

กัน อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.62-64) อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี้ 

  1.2.1 ความรู้สึกร่วมที่เกิดจากสี (Color Association)  

   จากความช่างสังเกตและความพยายามที่จะจดจำสิ่งต่างๆ ของมนุษย์ ทำให้มี

การนำสีเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่มองเห็น และเมื่อมีการสั่งสมความคิดนานเข้า ก็อาจถึงจุด

ที่สีกลายเป็นตัวแทนของสิ่งนั้นๆ ไป เช่น ไฟที่ดูเป็นสีแดง สีแดงจึงให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนไฟ น้ำซึ่งดู

เป็นสีฟ้า สีฟ้าจึงให้ความรู้สึกเย็นเหมือนน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการนำสีมาใช้ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอด

ความคิดในกลุ่มสังคมนั้นๆ ด้วย 

  1.2.2  การผสมกันของสีข้างเคียง (Combination of Hue)  

   การใช้สีในงานออกแบบตราสัญลักษณ์นั้นมักมีการใช้สีที่น้องกว่างานออกแบบ

ประเภทอื่นๆ อาจมีเพียงสีเดียว แต่มีบางส่วนที่มีการใช้สีมากกว่าหนึ่งสี ซึ่งนักออกแบบจะต้องเลือกชุดสี

ที่เหมาะสมกับแนวความคิด อารมณ์ ลีลา และบุคลิกของงาน ยังจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติต่างๆ ของสี

เมื่อนำมาอยู่ร่วมกัน เนื่องจากสีเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อกันและกันได้ในหลายๆ ลักษณะ เช่น อาจไป

เสริมหรือลดความเข้มให้กับและกัน หรืออาจบิดเบือนให้เพี้ยนไป เป็นต้น เป็นเรื่องของการมองเห็น เมื่อ

มองสีหนึ่งอวัยวะที่มีหน้าที่รับสีสีนั้นในดวงตาจะล้าลง ทำให้อวัยวะที่รับสีอื่นๆ ทำงานได้ดีว่า และไปมี

ผลกระทบเมื่อละสายตาไปมองสีที่อยู่ข้างๆ  

  1.2.3 คุณค่าและความอิ่มตัวของสี (Value and Saturation) 

   การเลือกสีตามแนวคิด อารมณ์ ลีลา และบุคลิกของงานนั้น หากเลือกโดยเพียง

กำหนดชื่อก็อาจทำให้ได้สีที่ต่างกัน เช่น เมื่อพูดถึง “สีเหลือง” ในความคิดของแต่ละคนนั้นอาจเป็นสี

เหลืองที่แตกต่างกันก็ได้ สีซึ่งมืดลงหรือสว่างขึ้นเมื่อเจือสีขาวหรือสีดำเป็นการเพิ่มหรือลดคุณค่าของสี 

(Value) ในขณะที่สีที่ถูกเจือด้วยน้ำให้อ่อนลงหรือถูกทาทับหลายๆ เที่ยวให้เข้มขึ้นเป็นการเพิ่มหรือลด

ความอิ่มตัวของสี (Saturation)  

  1.2.4 รูปร่างและขอบเขต (Shape and Edge) 

   นักออกแบบควรคำนึงถึงลักษณะพื้นที่ที่จะนำสีนั้นไปใช้ว่ามีรูปร่างหรือขอบเขต

แบบใด เพราะแม้จะเป็นสีเดียวกัน แต่อยู่ในคนละรูปร่างหรือขอบเขต จะให้ผลในการสื่อสารที่แตกต่าง
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กัน เช่น สี่เหลี่ยมสีฟ้าก็จะดูแตกต่างจากวงกลมสีฟ้า หรือวงรีสีฟ้าที่มีขอบคมชัดก็ดูไม่นุ่มนวลเท่าวงรีสี

ฟ้าที่มีขอบไม่ชัด (Blur) เป็นต้น 

  1.2.5 ขนาดและสัดส่วน (Size and Proportion) 

    ขนาดและสัดส่วนของพื้นที่นั้น เช่น จุดเล็กๆ สีแดงบนพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นสีที่ตัด

กัน อาจจะมีความเด่นเท่ากับจุดใหญ่ๆ สีน้ำเงินบนพื้นสีเขียว ซึ่งเป็นสีที่ใกล้เคียงกัน 

  1.2.6 ลวดลายและพื้นผิว (Pattern and Texture) 

   ลวดลายและพื้นผิวเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการใช้สี ในด้านลวดลายนั้นองค์

ประกอบนี้มักจะมีผลทางด้านการรับรู้ในด้านยุคสมัยได้อย่างรวดเร็ว เช่น สีฟ้าที่อยู่บนลวดลายวงกลมให้

ความรู้สึกถึงยุค 60’s ในขณะที่สีฟ้าที่อยู่บนลวดลายรูปขนมเปียกปูนให้ความรู้สึกถึงยุคโกธิค เป็นต้น ใน

ด้านพื้นผิวที่แตกต่างกันนั้นจะสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน เช่น สีเหลืองบนพื้นผิวที่เรียบมันให้

ความรู้สึกทันสมัย ในขณะที่สีเหลืองเดียวกันอยู่บนพื้นผิวขรุขระกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตร เป็นต้น 

 1.3 การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสี 

  ในการเลือกใช้สีในการออกแบบนั้นมีทฤษฎีมากมาย นักออกแบบควรศึกษาความหมาย

ของสีในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อการเลือกสีที่สอดคล้องกับมุมมองของวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากนี้

ก็ควรศึกษาลักษณะของสีที่มีผลต่อการรับรู้ทางจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้เชิงบวกและเชิงลบ

ของผู้ที่ได้พบเห็นสีเหล่านั้น 

ตารางที่ 6.1 การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสี 

ที่มา : อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.67) 

สี ความหมายด้านบวก ความหมายด้านลบ

สีขาว ความบริสุทธิ์ ความสมบูรณ์แบบ 

ความสดชื่น ความจริง ความฉลาด

ความว่างเปล่า ความเงียบสนิท ช่องว่าง 

ภูติผี

สีดำ ความตั้งมั่น โดดเด่น ทรงเกียรติ   

สง่างาม ความมืด

ความตาย หมดหวัง การปฏิเสธ บาป

ปีศาจ ความเงียบนิรันดร์
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ตารางที่ 6.1 การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสี (ต่อ) 

ที่มา : อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2541, น.67) 

 ตัวอย่างสีตามตารางที่ 6.1 นั้นเป็นสีที่มักพบเห็นในการออกแบบตราสัญลักษณ์             

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของสีกับสิ่งต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับอารมณ์ 

ลีลาและบุคลิกของงานออกแบบที่ได้กำหนดเอาไว้ใน Design Brief อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงตัวแปร

ต่างๆนักออกแบบต้องไม่มักง่ายเลือกเอาเฉพาะสีที่คุ้นเคยเท่านั้น แต่ต้องพยายามค้นคว้าทดลองใช้   

กลุ่มสีที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป แต่มีความเป็นต้นแบบสูง เพราะวิธีนี้อาจสีซึ่งเป็นอัตลักษณ์

สี ความหมายด้านบวก ความหมายด้านลบ

สีแดง ความสุข แรงกระตุ้น พลัง  

ความเข้มแข็ง การเคลื่อนไหว พิศวาส

ความสยดสยอง สงคราม เลือด 

ความวุ่นวาย ปีศาจ

สีเขียว ธรรมชาติ การเกิดใหม่ ชีวิต  

ความหวัง ความสงบ ความมั่นคง

ความอิจฉาริษยา ความเฉื่อย

สีเหลือง ความร่าเริง การรู้แจ้ง แสงสว่าง 

ความเฉลียวฉลาด ความเยาว์วัย

ความขี้ขลาด การทรยศ

สีน้ำเงิน การอนุรักษ์นิยม การอุทิศตัว 

ความยุติธรรม ความมีเหตุผล สันติ

ความเฉยเมย ความสงสัย ความซึมเศร้า

สีน้ำตาล ความเข้มแข็ง ความเป็นผู้ชาย

ธรรมชาติ ความแน่น-ลงตัว

การอวดดี ความเก่า

สีม่วง ความสูงศักดิ์ ความภักดี อำนาจ 

ความทรงจำ ความจริง ศาสนา

ตันหา ความโศกเศร้า ความลึกลับ

สีส้ม การสื่อสาร การแต่งงาน ความสนุก

ความทะเยอทะยาน ความใจกว้าง

การให้ร้าย ความอิจฉาริษยา

สีเทา ความเป็นกลาง ความเป็นนิรันดร์ ความลังเล ความกลัว ความน่าเบื่อ

ความหดหู่ ความแก่เฒ่า
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ขององค์กรไปเลย เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดใช้มาก่อน เช่น การใช้สีม่วงและสีบานเย็นของตราสัญลักษณ์

บริษัทการบินไทย เป็นต้น 

2. การออกแบบภาพอัตลักษณ์ (Imagery)
องค์ประกอบที่สำคัญมากอีกองค์ประกอบหนึ่งคือ ภาพ 

(Imagery) ช่วยในการสื่อสารข้อมูลขององค์กร สร้างความเข้าใจ
ให้กระจ่างยิ่งขึ้น ดึงดูดความสนใจ และในบางครั้งยังสื่อสารได้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ สามารถใช้ในการประกอบการสร้างอัต
ลักษณ์ร่วมกับตราสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี โดยประเภทของภาพอัต
ลักษณ์นั้นมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 2.1 ภาพเหมือนจริง 

  เป็นภาพที่ถ่ายทอดรายละเอียดที่เหมือนจริง อาทิ ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพพืช และวัตถุ

สิ่งของต่างๆ ภาพแบบเหมือนจริงนั้นสามารถสะท้อนให้ถึงข้อเท็จจริงกับผู้ที่ได้พบเห็นได้อย่างรวดเร็ว ไม่

ต้องตีความ เทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพแบบเหมือนจริงนั้นอาจใช้ภาพถ่ายหรือภาพที่วาดขึ้นก็ได้ขึ้น

อยู่กับลักษณะของงานและโจทย์ที่ตั้งไว้ เช่น ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางมีการใช้รูปถ่ายของนาง

แบบนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ เมื่อผู้บริโภคได้เห็นนางแบบที่เป็น

พรีเซนเตอร์ผู้คนก็จะจดจำและนึกถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.3 การใช้ภาพเหมือนจริงของนางแบบเพื่อเป็นตัวแทนการสื่อสารผลิตภัณฑ์ 

(DIOR Miss Dior New Advertising Visual) 
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ที่มา: Pennacchia (2012) 

 2.2 ภาพกึ่งนามธรรม  

  เป็นภาพซึ่งดัดแปลงหรือตัดทอนรายละเอียดจากภาพเหมือนจริง ทำให้เกิดความรู้สึกที่

แปลกใหม่ ให้ความทันสมัย สร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็น โดยผู้ดูสามารถรับรู้ได้ว่าต้องการสื่อสาร

สิ่งใด ภาพกึ่งนามธรรมนั้น ได้แก่ ภาพการ์ตูน ภาพพิคโตกราฟ (Pictograph) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.4 การใช้ภาพกึ่งนามธรรมประกอบในสื่อสิ่งพิมพ์ 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ก) 
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ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างภาพกึ่งนามธรรม 

ที่มา: วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ข) 

 2.3  ภาพนามธรรม 

  เป็นการใช้มูลฐานทางศิลปะต่างๆ มาประกอบให้เกิดความสวยงามด้วยหลักการทาง

ศิลปะ สามารถสื่อสารแนวคิดโดยการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ แทนรูปความคิดเพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกัน ได้แก่ ภาพสัญลักษณ์ (Symbol) ภาพไดอะแกรม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.6 การใช้ภาพนามธรรมประกอบในงานออกแบบอัตลักษณ์ 

(Abstract Elements) 

ที่มา: Freepik (n.d.) 

 ภาพทำให้แบรนด์เกิดบุคลิก เรื่องราว โน้มนำความรู้สึกผู้รับสารให้เป็นไปตามที่แบรนด์

ต้องการสื่อสารตนเองได้ง่าย 

   

3. การออกแบบอักษรอัตลักษณ์ (Typography)
ตัวอักษรมีความสำคัญต่องานออกแบบอัตลักษณ์อย่างยิ่ง เนื่องจากทำหน้าที่หลักในการ

สื่อสารข้อมูล การออกแบบตัวอักษรเพื่อการสื่อความหมายมีความซับซ้อนเนื่องจากตัวอักษรต้องทำ

หน้าที่ 2 ส่วน คือการสื่อข้อความในรูปของคำและการสื่อความหมายด้วยตัวอักษร ต้องคำนึงถึงความถูก
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ต้องของภาษา พร้อมทั้งเสียง ตัวสะกด และการจัดเรียบเรียงลำดับของข้อมูลด้วย เราสามารถเห็นตัว

อักษรแสดงอยู่ในเกือบทุกๆ สิ่ง ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และอื่นๆ อีก

มากมาย หรือสามารถพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ (Brand)  เสริมอัตลักษณ์ ให้กับตั ว

สินค้าหรือบริการ สนับสนุนให้งานออกมาดูดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่า ภาพลักษณ์ และเสริมพลังให้กับสาร

ที่ต้องการจะสื่อออกไป 

 ในการออกแบบอัตลักษณ์ “ตัวอักษร” ไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการสื่อข่าวสารหรือเนื้อหา 

(content) ของแบรนด์เท่านั้น แต่ตัวอักษรมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารบุคลิกภาพ  ลีลา   อารมณ์

อันก่อให้เกิดอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์แก่แบรนด์อีกด้วย โดยตัวอักษรนั้นมีบทบาทความสำคัญต่อการ

ออกแบบอัตลักษณ์มีดังนี้ 

  - การออกแบบจัดวางตัวอักษรเป็นกลยุทธการแย่งชิงพื้นที่การสื่อสาร 

  - สร้างการแรงดึงดูดต่อข้อมูล หรือเสริมพลังต่อข้อมูล 

  - สร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ องค์กรหรือบริการ 

  - สร้างมูลค่าทางทางการตลาด 

 ข้อมูลหรือตัวอักษรที่มีจำนวนมากเมื่อขาดการออกแบบ มักก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ 

  - ผู้รับสารเกิดความยุ่งยากต่อการอ่าน 

  - ต้องใช้เวลามากในการเข้าถึงข้อมูล 

  - ขาดพลังในการสื่อสาร 

  - ใช้พื้นที่มาก ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร 

  - ไม่เกิดมูลค่าทางการตลาด 

  - การสื่อสารไม่บรรลุผล 

 การออกแบบจัดวางตัวอักษร คือ การใช้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านศาสตร์และศิลป์

เกี่ยวกับตัวอักษร เพื่อการจัดการ (Organize) ข้อมูล (Information) อย่างเป็นระบบตามหลักการมอง

เห็น ตอบวัตถุประสงค์ ของชุดข้อมูลนั้นๆ และมีความงาม นักออกแบบจัดวางตัวอักษรต้องมีความรู้

ความเข้าใจและทักษะในเรื่องต่อไปนี้ 

  - การพัฒนาข้อมูล (Info- Development)  

  - ภาษาภาพ (Visual Language) 

  - สุนทรียภาพและศิลปะ (Art and Aesthetics) 

  - ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับตัวอักษร (Typography) 

  - เทคโนโลยีช่วยในการจัดวางตัวอักษร (Technology) 

  - ความรักความพอใจในงานด้านตัวอักษร 
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 นักออกแบบอักลักษณ์มีหน้าที่จัดการตัวอักษร ซึ่งมีหน้าที่ทำเรื่องต่อไปนี้ 

  -  ผู้ตีความข้อมูล (An interpreter where interpretation is central to the idea 

of communication.) 

  -  ทำให้ข้อมูลน่าสนใจ (To make information more attractive, more noticed,  

more read.) 

  -  ปรับปรุงข้อมูลให้ดีขึ้น (To enhance the tone of a message.) 

  -  ทำให้ขอมูลอ่านง่ายขึ้น (To make the message more legible, more 

readable.) 

  -  ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีและอยู่ในความทรงจำ (To improve comprehension, 

retention.) 

  -  ทำให้เกิดการเน้นจุดเด่นของข้อมูล (To achieve emphasis of key points in a 

message.) 

 3.1 ประเภทของตัวอักษร 

  3.1.2 การแบ่งประเภทของตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวโรมัน) 

    การแบ่งหรือจัดจำแนกประเภทตัวอักษร มีการจัดกลุ่มตามรูปร่างทางกายภาพ

ที่มองเห็นของตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และ 1 สัญลักษณ์พิเศษ ดังนี้ 

   1) อักษรแบบมีฐาน (Serif Typefaces) เป็นตัวอักษาที่มีส่วนเป็นฐานหรือ

เป็นติ่ง บางครั้งเรียกว่า ตัวมีเชิง ส่วนใหญ่มักมีความหนาบางของเส้นตัวอักษรไม่เท่ากันตลอดทั้งตัว

อักษร เชื่อว่าเป็นตัวพิมพ์ที่อ่านง่ายกว่าตัวอักษรแบบไม่มีฐาน 

 

ภาพที่ 6.7 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐาน (Serif Typefaces) 
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ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ค) 

  การแบ่งอักษรมีฐานตามหลัก British Standards Classification มีการแบ่งอักษร

แบบมีฐาน ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบเก่า (Old style)  

 

ภาพที่ 6.8 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเก่า (Old style) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฅ) 

  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional)  

 

ภาพที่ 6.9 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฆ) 
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ภาพที่ 6.10 ตัวอย่าง Serif typeface ระหว่างฟอนต์ Bembo ซึ่งเป็นลักษณะ Old style และ ฟอนต์ 

Baskerville ซึ่งเป็นรูปแบบ Transitional 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ง) 

  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบสมัยใหม่ (Modern)  

 

ภาพที่ 6.11 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบสมัยใหม่ (Modern) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560จ) 
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  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบเท้าหนา/แผ่นหิน (Slab serif)  

 

ภาพที่ 6.12 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเท้าหนา/แผ่นหิน (Slab serif) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฉ) 

  2) อักษรแบบไม่มีฐาน  (Sans-Serif Typefaces) 

  เป็นตัวอักษรที่ไม่มีส่วนที่เป็นฐานหรือติ่ง บางครั้งเรียกว่า ตัวไม่มีเชิง ส่วนใหญ่มี

ลักษณะความหนาของเส้นตัวอักษรที่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร นิยมใช้เรียงพิมพ์เป็นตัวพาดหัว ไม่ใช้กบั

ขอ้ความทีม่ขีนาดยาวๆ เนือ่งจากเชือ่วา่เปน็ตวัพมิพท์ีอ่า่นยากกวา่ตวัพมิพท์ีม่ฐีาน (อารยะ ศรกีลัยาณบตุร, 

2550 : 81)  

 

ภาพที่ 6.13 ตัวอย่างอักษรแบบไม่มีฐาน  (Sans-Serif Typefaces) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ช) 
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  การแบ่งอักษรไม่มีฐานตามหลัก British Standards Classification แบ่งอักษรแบบ

ไม่มีฐาน ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลก (Grotesque) 

  

ภาพที่ 6.14 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลก (Grotesque) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ซ) 

  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลกยุคใหม่ (Neo Grotesque) 

 

ภาพที่ 6.15 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลกยุคใหม่ (Neo Grotesque) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฌ) 
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  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบที่มีความเป็นมนุษย์ (Humanist) 

 

ภาพที่ 6.16 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบที่มีความเป็นมนุษย์ (Humanist) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ญ) 

  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบเรขาคณิต (Geometric) 

 

ภาพที่ 6.17 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบเรขาคณิต (Geometric) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฎ) 
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  3) อักษรตัวเขียน (Script) 

  เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเลียนแบบลายมือเขียน มักมีเส้นของตัวอักษรไม่เท่ากันทั้งตัว

อักษร บางครั้งมีลักษณะเส้นต่อเนื่องทุกตัวอักษร นิยมใช้เป็นในข้อความสั้นๆ ในการ์ดเชิญต่างๆ การ

แบ่งอักษรตัวเขียน (Script) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

  - อักษรตัวเขียนรูปแบบทางการ (Formal scripts) 

 

ภาพที่ 6.18 ตัวอย่างอักษรตัวเขียนรูปแบบทางการ (Formal Scripts) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฏ) 

  - อักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ (Casual scripts) 

 

ภาพที่ 6.19 ตัวอย่างอักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ (Casual scripts) 
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ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฐ) 

  3.1.2 การแบ่งประเภทของตัวอักษรภาษาไทย 

     การแบ่งประเภทของตัวอักษรไทยอาจเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของตัว

อักษรภาษาอังกฤษ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  1) ตัวอักษรแบบมีหัว นิยมใช้เป็นข้อความ เนื้อเรื่อง เชื่อว่าเป็นแบบอักษรที่อ่านได้

ง่ายที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบที่มีเส้นตัวอักษรเท่ากัน และแบบที่มีเส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 

ภาพที่ 6.20 ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบมีหัว 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฑ) 

  2) ตัวอักษรแบบไม่มีหัว เป็นตัวอักษรที่มีหัวถูกปาดออก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

แบบที่มีเส้นตัวอักษรเท่ากัน และแบบที่มีเส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 

ภาพที่ 6.21 ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบไม่มีหัว 
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ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฒ) 

  3) ตัวอักษรแบบตัวเขียน เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเลียนแบบลายมือเขียน แบ่งออก

เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

 - อักษรตัวเขียนรูปแบบทางการหรือตัวอาลักษณ์ มีลักษณะเหมือนการคัดลายมือ 

 

ภาพที่ 6.22 ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบตัวอาลักษณ์ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ณ) 

 

 - อักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ หรือตัวอักษรแบบลายมือ มีลักษณะเลียนแบบ

ลายมือเขียนทั่วๆ ไป 

 

ภาพที่ 6.23 ตัวอย่างอักษรไทยตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ด) 
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ภาพที่ 6.24 การออกแบบชื่อหนังสือด้วยอักษรไทยตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ต) 

 4) ตัวอักษรแบบประดิษฐ์หรือแบบตกแต่ง เป็นอักษรที่ได้ออกแบบเพื่อให้มีลักษณะ

แปลกหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ มักใช้ในการพัดหัวหรือข้อความสั้นๆ 

 

ภาพที่ 6.25 ตัวอย่างอักษรไทยแบบประดิษฐ์ หรือแบบตกแต่ง 
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ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ถ) 

 

ภาพที่ 6.26 การออกแบบชื่อหนังสือด้วยอักษรไทยแบบประดิษฐ์ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ท) 

 3.2 บุคลิกของตัวอักษร (Type Charector)  

  จากรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย การสร้างแบบอักษรก็ยังมีความแตกต่างที่หลายรูปแบบ 

ทำให้มีลักษณะเฉพาะของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 

 - Normal / Regular คือตัวอักษรแบบปกติ 

 - Italic คือตัวอักษรแบบตัวเอียง 

 - Bold คือตัวอักษรแบบหนา 

 - Bold Italic คือตัวอักษรแบบตัวหนาและเอียง 

 - Extra / Black คือตัวอักษรแบบตัวหนาพิเศษ 

 - Light คือตัวอักษรที่มีลักษณะบางเป็นพิเศษ 

 - Extended คือ ตัวอักษรที่มีลักษณะกว้างเป็นพิเศษ 

 - Narrow / Condensed คือตัวอักษรที่มีลักษณะแคบเป็นพิเศษ 
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 - Outline คือตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นกรอบเส้นรอบนอก 

 - Allcaps คือตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 

 เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.27 บุคลิกของตัวอักษร (Type Charector) 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ธ)

 ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ตัวอักษร ได้แก่ 

 - อักษรแต่ละชุดมีบุคลิกในตนเอง เช่น เบาหรือหนัก กลมหรือเป็นเหลี่ยม ผอมสูงหรือ

อ้วนเตี้ย 

 - อักษรบางชุดสามารถนำมาเรียงกันได้ความรู้สึกเหมือนแถวทหาร 

 - อักษรบางตัวดูเหมือนจะเปล่งเสียงได้ 

 - เลือกฟอนต์โดยพิจารณาลีลาอารมณ์ที่มีบรรจุอยู่ในฟอนต์ จับคู่แบบอักษรกับรูปแบบ

สินค้า 

 ลีลาและอารมณ์ตัวอักษร ได้แก่ 

 - ตวัอกัษรทีม่อีารมณเ์ปน็ระเบยีบ  เรยีบรอ้ย  สภุาพ  เปน็ทางการ  ใหม ่

 - ตวัอกัษรทีม่อีารมณเ์ป็นตัวเอง เป็นมิตร ไม่มีพิธีรีตอง ยืดหยุ่น 
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 - ตวัอกัษรทีม่อีารมณเ์ปน็ตวัเอง กลา้ ทะนงตวั บอบบาง 

 - ตวัอกัษรทีม่อีารมณห์นกั ประกาศตวั  มมุานะ 

 การเลือกฟอนต์เพื่อใช้ในงานออกแบบ ควรพิจารณาถึงลักษณะโดยรวมของงานชิ้นนั้น แล้ว

จึงเลือกฟอนต์ให้มีความสมดุลย์ระหว่างประโยชน์ในการสื่อความหมาย กับประโยชน์ในเชิงสุนทรียะ 

 3.3 การจัดวางตัวอักษร 

  การจัดวางตัวอักษรให้สวยงามและอ่านง่าย ต้องเข้าใจหลักการสำคัญคือ ช่องไฟ

ระหว่างคำ ช่องไฟระหว่างอักษร ตัวอักษรจัดวางอยู่ที่ใด ต้องทำงานร่วมกับองค์ประกอบอะไรบ้าง ข้อ

ควรพิจารณา ได้แก่ 

  1) ระบบช่องไฟของการจัดอักษร 

  2) ระบบตารางระหว่างอักษรกับองค์ประกอบ นักออกแบบสามารถที่จะประยุกต์ใช้รูป

แบบแต่ละอย่างให้สอดคล้องกับการออกแบบแต่ละงานได้ 

 ในขอบข่ายของงานออกแบบนิเทศศิลป์ มูลฐานสำคัญสำหรับอัตลักษณ์ของแบรนด์ คือ 

ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดภาพการรับรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ องค์กรหรือบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ตรา

สัญลักษณ์  สี  ภาพ (Illustrate/Photo) และตัวอักษร (Typography) มูลฐานสำคัญทั้ง 4 ประการจะ

ต้องได้รับการวางแผน และออกแบบโดยคำนึงถึงตำแหน่งการวางแบรนด์ (Brand Positioning) ที่มี

ความความแตกต่าง และความแตกต่างนั้นสะท้อนความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ภาพที่ 6.28 แผนผังโครงสร้างมูลฐานสำคัญสำหรับอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
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ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560น) 

 

ภาพที่ 6.29 แผนผังแสดงการออกแบบสื่อสาร 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560บ) 

 

ภาพที่ 6.30 แผนผังแสดงรูปแบบการสื่อสาร 
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ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ป) 

4. กรณีศึกษา 

 การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปของชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย 

 การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการช่วยยกมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ให้แก่

ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพในสายตาของผู้บริโภค อีกทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์

จากท้องถิ่นมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นกว้างขึ้น ซึ่งส่งผลแบบกลไกนำความเจริญกลับมายังผู้ผลิตและ

ท้องถิ่นนั้นๆ เป็นลำดับ 

 ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปของชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น

โดยภูมิปัญญาของคนในชุมชนบ้านเดื่อ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพื้นที่เรียบริมแม่น้ำโขง

ยาวกว่า 3,000 เมตร มีต้นมะเดื่อจำนวนมาก อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ การทำนา และมีการ

ประกอบอาชีพเสริมคือการเลี้ยงปลานิลกระชัง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลานิล จึงมีการคิดค้นการทำ

ปลานิลแปรรูป ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลานิลแบบต่างๆ เช่น ปลานิลบอง ปลานิลแดดเดียว แหนมปลา

นิล ปลาเชียง ปลาหยอง ไส้กรอก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบปัญหาด้านการออกแบบอัตลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ เช่น องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) มูลฐานการออกแบบต่างๆ (Visual 

Elements) 

 จากปัญหาการขาดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป ซึ่ง

ผลการออกแบบ เริ่มจากการกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อแบรนด์ “บ้านเดื่อ” และมีชื่อทางการค้า

แยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่พึง

ประสงค์ด้วยกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์ จากองค์ประกอบทางการออกแบบสำคัญ 4 องค์ประกอบ

คือ  

 1. ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะ ยี่ห้อ

ผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันได้ง่าย จากชื่อ รูปลักษณ์และความงาม  

 2. ทัศนศิลป์อัตลักษณ์  องค์ประกอบที่สามารถระบุความเป็นตัวตนที่แตกต่าง ชักจูงความ

รู้สึกนึกคิดผู้รับสารไปยังความหมายที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น  

 3. ตัวพิมพ์หรือรูปแบบอักษร รูปแบบของอักษร (type style) ที่มีการใช้อย่างต่อเนื่องใน

ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ นั้น เป็นเครื่องช่วยในการจดจำความเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้ในกระบวนการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ที่มองเห็นต่างๆ จะต้องมีการใช้ตัวอักษรนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการจดจำให้แก่ผู้

บริโภค  
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 4. สื่ออัตลักษณ์ ซึ่งอาจจะหมายถึงกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  

 จากองค์ประกอบทั้ง 4 นั้นได้นำไปสู่การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 1. ตราสัญลักษณ์ (logo) ตราสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่

เพียงเป็นส่วนที่ทำให้คนจดจำชื่อผลิตภัณฑ์ได้เพียงเท่านั้น แต่ตราสัญลักษณ์ยังเป็นเครื่องมือทางการค้า

ที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้อีกด้วย ซึ่งการบริหารการสื่อสารตราสัญลักษณ์ที่ดีจะก่อให้เกิดมูลค่า

ทางธุรกิจได้ ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อนั้น ได้มีการ

ออกแบบและพัฒนาขึ้นร่วมกันระหว่างนักออกแบบและชุมชนเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสวงหาจุดเด่น สร้างความแตกต่าง โดยผลการออกแบบตราสัญลักษณ์

ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาข้อมูลการออกแบบขึ้นจากเอกลักษณ์หรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ คือ วัตถุดิบของ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปลานิล จึงได้พัฒนาแบบและรูปลักษณ์ปลานิลที่มีเอกลักษณ์ มีความเป็นมิตร และ

เพื่อสื่อสารถึงบุคลิกของผลิตภัณฑ์ที่มีนัยยะของความเป็นธรรมชาติ เป็นการผลิตแบบพื้นบ้าน ใบตองจึง

ได้ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการสื่อสาร อีกทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ หรือ Logo Type ก็เป็นการนำเสนอ

รูปแบบตัวเขียนด้วยมือ เพื่อกำหนดให้บุคลิกของตราสัญลักษณ์สื่อสารความเป็นมิตร เข้าถึงง่าย และมี

เอกลักษณ์ เป็นต้น โดยได้ปรากฏรูปแบบดังนี้ 

 

ภาพที่ 6.31 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ผ) 

 จากผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ ผลงานเกิด

จากการร่วมกันวิเคราะห์คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ จุดเด่นสำคัญของสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้

ปลานิลเป็นวัตถุดิบหลัก และมีกระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิตที่เน้นธรรมชาติ การสื่อสารด้วย
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สัญลักษณ์ใบตองจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับความเป็นอาหาร ความไม่มีพิษ หรือเคมีต่างๆ 

นอกจากนี้ได้มีการปรับแต่งรูปร่าง เค้าโครงมีความเป็นมิตร เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำมากำหนดเป็น

ตราสัญลักษณ์ได้ โดยใช้กระบวนการลดทอน ปรับรูปแบบรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย รูปแบบอักษร

เน้นบุคลิกเรียบง่าย ซื่อๆ แบบฉบับพื้นบ้าน เพื่อสร้างชุดความหมายให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เข้าถึง

ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ รูปแบบของตราสัญลักษณ์โดยรวมได้มีการคำนึงถึงกระบวนการผลิตสื่อ

แบบง่ายๆ โดยทำต้นแบบแม่พิมพ์ตรายาง ผู้ผลิตสินค้านำไปใช้งานได้ด้วยตนเอง พิมพ์ซ้ำในปริมาณที่

จำกัดแบบไม่ต้องพึงการพิมพ์ระบบอุสาหกรรม รวมถึงตราสัญลักษณ์สามารถใช้งานหลากหลาย

วัตถุประสงค์ ทั้งพิมพ์บนกระดาษ ปักบนผ้า พิมพ์บนผ้า เป็นต้น 

 2. ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ (Visual Identity) ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ในที่นี้ประกอบด้วย สี

และภาพ ซึ่งกำหนดและออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป สีประจำ

แต่ละผลิตภัณฑ์คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่  ส่วนภาพที่ใช้ในการสื่อสารอัตลักษณ์ 

โดยพิจารณาจากวัตถุที่มองเห็นได้และเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้

สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย ดังนี้ 

  2.1 สีอัตลักษณ์  สีเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถระบุความแตกต่าง ความเป็น

เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สามารถรับรู้และระลึกถึงได้โดยไม่มีความ

ซับซ้อน สีที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ ได้แก่ สีอัตลักษณ์หลัก คือ สีน้ำเงินเข้ม ได้มา

จากสัญลักษณของน้ำโขง กลุ่มสีอัตลักษณ์ขั้นที่สอง คือ สีเขียวอ่อนมาจากใบตอง สีแดงและสีทอง คือสี

ที่สะท้อนสภาพกายภาพของชุมชน อีกทั้งเป็นสีในมุมมองคู่สีตัดกับสีอัตลักษณ์หลัก ที่จะช่วยให้การ

ออกแบบสื่อต่างๆ มีความสวยงามมากขึ้น 

 

ภาพที่ 6.32 สีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฝ) 

C  100
M  80
Y  40
K  30

C  0
M  90
Y  80
K  0

C  20
M  30
Y  50
K  0

C  20
M  10
Y  80
K  0
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  2.2 ภาพ ภาพอัตลักษณ์จะช่วยให้เกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่มี

ความชัดเจนมากขึ้น ภาพอัตลักษณ์เพื่อใช้ประกอบการออกแบบสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิล

แปรรูปบ้านเดื่อ ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากภาพที่เป็นวัตถุดิบ หรือบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

เช่น ปลานิล ผลมะเดื่อ คลื่นน้ำ ถ้อยคำที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.33 ภาพอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560พ) 

  2.3 ตัวพิมพ์หรือรูปแบบอักษร ตัวพิมพ์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้สื่อสารอัต

ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพราะตัวพิมพ์ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนำเสนอต่อผู้บริโภค รูปแบบ

อักษรได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบุคลิกของผลิตภัณฑ์ โดย ออกแบบตัวพิมพ์ให้มีลักษณะ

ตัวอักษรแบบลายมือ (Script) สื่อสารถึงบุคลิกที่เป็นกันเองของผลิตภัณฑ์และชุมชนผู้ผลิตที่มีบุคลลิค

ซื่อๆ แบบชาวบ้าน หรือให้ดูแบบท้องถิ่น ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 6.34 รูปแบบอักษรผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฟ) 

 3. สื่ออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

  ผลการออกแบบสือ่อตัลกัษณส์ำหรบัผลติภณัฑป์ลานลิแปรรปูบา้นเดือ่ ประกอบดว้ย  
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  3.1 กระดาษห่อสินค้า ใช้สำหรับห่อสินค้าประเภทไส้กรอก หรือแหนมปลานิล 

เป็นต้น โดยออกแบบให้มีลวดลายโดยใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลปอัตลักษณ์มาจัดวาง 

 

ภาพที่ 6.35 กระดาษห่อสินค้าผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ภ) 

  3.2 ฉลากปลาเชียง ใช้ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ถุงใสที่บรรจุหลอดกุนเชียงปลานิล 

สามารถทำซ้ำได้คราวละมากๆ ต่อการทำสำเนาแต่ละครั้ง 

 

ภาพที่ 6.36 ภาพฉลากปลาเชียง หรือกุนเชียงปลานิล 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ม) 
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  3.3 ฉลากปลาร้าบอง ใช้ติดลงบนภาชณะบรรจุทรงกระบอก 

 

ภาพที่ 6.37 ภาพฉลากปลาร้าบอง 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ย) 

    3.4 ฉลากไส้กรอกปลานิล ใช้ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ถุงใสสำเร็จรูป 

 

ภาพที่ 6.38 ภาพฉลากไส้กรอก 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ร) 

    3.5 ฉลากแหนมปลานิล ใช้ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ถุงใสสำเร็จรูป 
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ภาพที่ 6.39 ภาพฉลากแหนมปลานิล 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฤ) 

   3.6 ผลการใช้งานสื่ออัตลักษณ์ 

 

ภาพที่ 6.40 ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ปลาหยอง 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฤ) 



206

 

ภาพที่ 6.41 ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ปลาเชียง 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ล) 

 

ภาพที่ 6.42 ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้บนบรรจุภัณฑ์รวมสำหรับบรรจุแหนมปลานิล 

ที่มา : วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2560ฦ) 

 ผลการการออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป ‘บ้านเดื่อ’ ได้ข้อสรุป

ดังนี้คือ อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ สามารถกำหนดขึ้นจากองค์ประกอบที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์ดังนี้ คือ  

 1. ตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเรียกหรือจดจำชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 

อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  

 2. ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความ

แตกต่าง จดจำได้ง่าย โดยองค์ประกอบที่อยู่ในทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ได้แก่ สี ภาพต่างๆ  
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 3. ตัวอักษร ที่มีรูปแบบเฉพาะและสื่อสารบุคลิกผลิตภัณฑ์  

 4. สือ่อตัลกัษณ ์ซึง่ถอืเปน็พาหณะนำองคป์ระกอบอตัลกัษณไ์ปสือ่สารกบัผูร้บัสาร เชน่ บรรจภุณัฑ ์

ฉลาก สื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

สรุป 

 วิธีการออกแบบอัตลักษณ์ นักออกแบบควรออกแบบให้ทุกรูปแบบการสื่อสาร มีความ

สอดคล้องกัน (Consistent Theme) ซึ่งองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ได้แก่ สี ภาพ และตัวอักษร ซึ่ง

องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวต้องได้รับการวางกลยุทธ์ ออกแบบและสื่อสารอย่างมีศิลปะ 

 การออกแบบสีอัตลักษณ์ (Color) มีหลักการในการเลือกใช้สีที่หลากหลาย ได้แก่ การเลือกสีที่

บรรยายตัวตนของแบรนด์ การเลือกสีที่มีความหมายตรงกับธุรกิจ การเลือกสีที่ให้ความหมายด้านบวก 

การเลือกสีที่ให้อารมณ์และความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์ การเลือกสีให้เข้ากับด้านวัฒนธรรมของประเทศ 

และการเลือกใช้สีที่ไม่ทำให้ผู้บริโภคสับสน ซึ่งนักออกแบบยังต้องคำนึงถึงตัวแปรต่างๆ ในการเลือกใช้สี

อันได้แก่ ความรู้สึกร่วมที่เกิดจากสี การผสมกันของสีข้างเคียง คุณค่าและความอิ่มตัวของสี รูปร่างและ

ขอบเขต ขนาดและสัดส่วน ลวดลายและพื้นผิว นอกจากนี้นักออกแบบควรศึกษาความหมายของสีใน

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและลักษณะของสีที่มีผลต่อการรับรู้ทางจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้เชิง

บวกและเชิงลบของผู้ที่ได้พบเห็นสีเหล่านั้น เพื่อการเลือกสีที่เหมาะสม 

 การออกแบบภาพอัตลักษณ์ (Imagery) มีส่วนสำคัญมากต่อการสื่อสารข้อมูลขององค์กร สร้าง

ความเข้าใจให้กระจ่างยิ่งขึ้น ดึงดูดความสนใจ และในบางครั้งยังสื่อสารได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

ภาพที่เลือกนำมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ วัตถุประสงค์ สิ่งสำคัญคือควรมีความสอดคล้องกัน ภาพมีหลาย

รูปแบบ ได้แก่ ภาพเหมือนจริง ภาพกึ่งนามธรรม และภาพนามธรรม 

 การออกแบบอักษรอัตลักษณ์ (Typography) ทำหน้าที่หลักในการสื่อสารข้อมูล การออกแบบ

ตัวอักษรเพื่อการสื่อความหมายมีความซับซ้อนเนื่องจากตัวอักษรต้องทำหน้าที่ 2 ส่วน คือการสื่อ

ข้อความในรูปของคำและการสื่อความหมายด้วยตัวอักษร สามารถพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง

แบรนด์ (Brand)  เสริมอัตลักษณ์ให้กับตัวสินค้าหรือบริการ สนับสนุนให้งานออกมาดูดีมากยิ่งขึ้น เพิ่ม

มูลค่า ภาพลักษณ์ และเสริมพลังให้กับสารที่ต้องการจะสื่อออกไป 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. เพราะเหตุใดนักออกแบบจึงต้องออกแบบองค์ประกอบให้ มีความสอดคล้องกัน 

(Consistent Theme) 

 2. จงอธิบายบทบาทความสำคัญของสีอัตลักษณ์ (Color) 

 3. จงอธิบายหลักการในการเลือกใช้สีอัตลักษณ์ 

 4. ยกตัวอย่างความแตกต่างจากตัวแปรของการใช้สีในหัวข้อรูปร่างและขอบเขต (Shape and 

Edge) 

 5. เพราะเหตุใดนักออกแบบจึงควรศึกษาลักษณะของสีที่มีผลต่อการรับรู้ทางจิตวิทยา 

 6. จงอธิบายลักษณะของภาพกึ่งนามธรรม 

 7. จงอธิบายลักษณะของภาพสัญลักษณ์ (Symbol) 

 8. จงอธิบายการใช้หลักความใกล้ชิด (Proximity)  

 9. จงอธิบายบทบาทความสำคัญของอักษรอัตลักษณ์ (Typography) 

 10. เลือกใช้ตัวอักษรแบบประดิษฐ์อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
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บทปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสี ภาพ และอักษรอัตลักษณ์ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบสี ภาพ 

และอักษรอัตลักษณ์ 

 2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรูณาการองคค์วามรูแ้ละเทคนคิวธิกีารตา่งๆ เพือ่ออกแบบส ีภาพ และอกัษรอตัลกัษณ ์

 3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถนำเสนอแนวคดิและผลงานออกแบบส ีภาพ และอกัษรอตัลกัษณไ์ดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

อุปกรณ์ 

 กระดาษ ดินสอ ยางลบ สี คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนออกแบบ Stationary Design “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” 

ข้อมูลปัญหา  

 “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมีการ

จัดการศึกษาเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากกิจกรรมการสื่อสารของโรงเรียนมีการติดต่อ

สื่อสารกับองค์กรต่างๆ ภายนอก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีความสวยงาม น่าเชื่อ โรงเรียน

หมู่บ้านเด็กจึงมีการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อ Stationary ในกิจกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และ

อื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ    

 ให้ผู้เรียนออกแบบส ี ภาพ และอกัษรอตัลกัษณ ์ เพือ่จดัทำเปน็ Stationary ภายใต้แนวความคิดที่

สอดคล้องเหมาะสมกับ “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” โดยให้นำเสนอผลงานเป็น แฟ้มเอกสารที่ประกอบด้วย

ชุด Stationary ต่างๆ 

ข้อกำหนด  

 - ออกแบบ ชุดสื่อ Stationary ประกอบด้วย (1) แฟ้มเอกสารขนาด A4 (2) นามบัตรโรงเรียน 

(3) กระดาษจดหมายขนาด A4 (4) ซองจดหมาย (ขนาดมาตรฐานราชการ) 

 - ข้อมูลในสื่อ ชื่อ/สกุล (กรณีนามบัตร)  

 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก (Children Village School) 

 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190  



212

 โทรศัพท์ 089-410-4427, 089-410-4429 โทรสาร 0-3451-5106 

 http://www.ffc.or.th E-mail : mbd.ffc@ffc.or.th 

 - สี/นำเสนอ ผลงานออกแบบ full color / และจัดเก็บสื่อทุกๆ ชุดในแฟ้ม (ขนาดเท่าจริง) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบส ีภาพ และ

อกัษรอตัลกัษณ ์

 2. ผูเ้รยีนสามารถบรูณาการองคค์วามรูแ้ละเทคนคิวธิกีารตา่งๆ เพือ่ออกแบบส ีภาพ และอกัษรอตัลกัษณ ์

 3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบส ีภาพ และอกัษรอตัลกัษณไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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