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บทที่ 6 

การออกแบบสี ลวดลาย อักษร และข้อความ 

1. ตัวอักษรและข้อความ 

 ตัวอักษรนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ เริ่มตั้งแต่การคิดค้นตัวอักษรของชาวอียิปต์โบราณที่มีชื่อว่า 

“ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิก (Hieroglyphs)” ลักษณะเด่นคือการใช้ภาพและสัญลักษณ์แทนความหมาย

ต่างๆ อย่างไรก็ตามอักษรภาพมีการใช้งานไม่สะดวกในการสื่อสารนัก ต่อมาจึงถูกลดความสำคัญและ

หายไปในที่สุด คงเหลือไว้แต่ภาษาจีนที่จัดว่าเป็นอักษรภาพที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 ตัวอักษรในยุคถัดมาคือ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มีใช้ในบางภาษาเท่านั้น 

เช่น ตัวอักษรไทย ตัวอักษรจีน มาประกอบเป็นคำ ซึ่งเหมาะกับการสื่อสาร จดจำง่าย โดยในปัจจุบัน

ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ตัวอักษรอังกฤษ ที่พัฒนามาจากตัวอักษรละตินนั่นเอง 

 1.1 บทบาทของตัวอักษร 

 ตัวอักษรมีบทบาทอย่างมากต่องานออกแบบสื่อสารซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ใน

ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการพัฒนาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับ

งานออกแบบที่สูงขึ้น การพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ต การสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบมี     

ไอเดียที่หลากหลายมากขึ้น  

 ตัวอักษรมีความสำคัญต่องานกราฟิกอย่างยิ่ ง ทำหน้าที่หลักในการสื่อสารข้อมูล            

การออกแบบตัวอักษรเพื่อการสื่อความหมายมีความซับซ้อนเนื่องจากตัวอักษรต้องทำหน้าที่ 2 ส่วน 

คือการสื่อข้อความในรูปของคำและการสื่อความหมายด้วยตัวอักษร ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของ

ภาษา พร้อมทั้งเสียง ตัวสะกด และการจัดเรียบเรียงลำดับของข้อมูลด้วย เราสามารถเห็นตัวอักษร

แสดงอยู่ในเกือบทุกๆ สิ่ง ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และอื่นๆ อีก

มากมาย หรือสามารถพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ (Brand) เสริมอัตลักษณ์ให้กับตัว

สินค้าหรือบริการ สนับสนุนให้งานออกมาดูดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่า ภาพลักษณ์ และเสริมพลังให้กับ

สารที่ต้องการจะสื่อออกไป 

 1.2 ประเภทของตัวอักษร 

 1.2.1 การแบ่งประเภทของตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวโรมัน) 

   การแบ่งหรือจัดจำแนกประเภทตัวอักษร มีการจัดกลุ่มตามรูปร่างทางกายภาพที่

มองเห็นของตัวอักษร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และ 1 สัญลักษณ์พิเศษ ดังนี้ 
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   1) อักษรแบบมีฐาน (Serif Typefaces) เป็นตัวอักษาที่มีส่วนเป็นฐานหรือ

เป็นติ่ง บางครั้งเรียกว่า ตัวมีเชิง ส่วนใหญ่มักมีความหนาบางของเส้นตัวอักษรไม่เท่ากันตลอดทั้งตัว

อักษร เชื่อว่าเป็นตัวพิมพ์ที่อ่านง่ายกว่าตัวอักษรแบบไม่มีฐาน (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2550 : 79)  

 

ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐาน (Serif Typefaces) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

  การแบ่งอักษรมีฐานตามหลัก British Standards Classification มีการแบ่งอักษร

แบบมีฐาน ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบเก่า (Old style)  

 

ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเก่า (Old style) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 
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  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional)  

 

ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 

ภาพที่ 6.4 ตัวอย่าง Serif typeface ระหว่างฟอนต์ Bembo ซึ่งเป็นลักษณะ Old style และ ฟอนต์ 

Baskerville ซึ่งเป็นรูปแบบ Transitional 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 
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  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบสมัยใหม่ (Modern)  

 

ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบสมัยใหม่ (Modern) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

  - อักษรแบบมีฐานรูปแบบเท้าหนา/แผ่นหิน (Slab serif)  

 

ภาพที่ 6.6 ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเท้าหนา/แผ่นหิน (Slab serif) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 

  2) อักษรแบบไม่มีฐาน  (Sans-Serif Typefaces) 

  เป็นตัวอักษรที่ไม่มีส่วนที่เป็นฐานหรือติ่ง บางครั้งเรียกว่า ตัวไม่มีเชิง ส่วนใหญ่มี

ลักษณะความหนาของเส้นตัวอักษรที่เท่ากันตลอดทั้งตัวอักษร นิยมใช้เรียงพิมพ์เป็นตัวพาดหัว ไม่ใช้

กบัขอ้ความทีม่ขีนาดยาวๆ เนือ่งจากเชือ่วา่เปน็ตวัพมิพท์ีอ่า่นยากกวา่ตวัพมิพท์ีม่ฐีาน (อารยะ ศรกีลัยาณบตุร, 

2550 : 81)  
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ภาพที่ 6.7 ตัวอย่างอักษรแบบไม่มีฐาน  (Sans-Serif Typefaces) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

  การแบ่งอักษรไม่มีฐานตามหลัก British Standards Classification แบ่งอักษรแบบ

ไม่มีฐาน ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลก (Grotesque) 

  

ภาพที่ 6.8 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลก (Grotesque) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช) 
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  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลกยุคใหม่ (Neo Grotesque) 

 

ภาพที่ 6.9 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลกยุคใหม่ (Neo Grotesque) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ซ) 

  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบที่มีความเป็นมนุษย์ (Humanist) 

 

ภาพที่ 6.10 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบที่มีความเป็นมนุษย์ (Humanist) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฌ) 
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  - อักษรไม่มีฐานรูปแบบเรขาคณิต (Geometric) 

 

ภาพที่ 6.11 ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบเรขาคณิต (Geometric) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ญ) 

  3) อักษรตัวเขียน (Script) 

  เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเลียนแบบลายมือเขียน มักมีเส้นของตัวอักษรไม่เท่ากันทั้ง

ตัวอักษร บางครั้งมีลักษณะเส้นต่อเนื่องทุกตัวอักษร นิยมใช้เป็นในข้อความสั้นๆ ในการ์ดเชิญต่างๆ 

การแบ่งอักษรตัวเขียน (Script) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

  - อักษรตัวเขียนรูปแบบทางการ (Formal scripts) 

 

ภาพที่ 6.12 ตัวอย่างอักษรตัวเขียนรูปแบบทางการ (Formal scripts) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฎ) 
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  - อักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ (Casual scripts) 

 

ภาพที่ 6.13 ตัวอย่างอักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ (Casual scripts) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฏ) 

  4) สัญลักษณ์พิเศษ (Decorative) บางครั้งเรียก Decorate, Dingbats หรือ 

Specialty Typefaces 

 

ภาพที่ 6.14 ตัวอย่างสัญลักษณ์พิเศษ (Decorative) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฐ) 
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  1.2.2 การแบ่งประเภทของตัวอักษรภาษาไทย 

     การแบ่งประเภทของตัวอักษรไทยอาจเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  1) ตัวอักษรแบบมีหัว นิยมใช้เป็นข้อความ เนื้อเรื่อง เชื่อว่าเป็นแบบอักษรที่อ่านได้

ง่ายที่สุด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบที่มีเส้นตัวอักษรเท่ากัน และแบบที่มีเส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 

ภาพที่ 6.15 ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบมีหัว 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฑ) 

  2) ตัวอักษรแบบไม่มีหัว เป็นตัวอักษรที่มีหัวถูกปาดออก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

แบบที่มีเส้นตัวอักษรเท่ากัน และแบบที่มีเส้นตัวอักษรไม่เท่ากัน 

 

ภาพที่ 6.16 ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบไม่มีหัว 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฒ) 
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  3) ตัวอักษรแบบตัวเขียน เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเลียนแบบลายมือเขียน แบ่งออก

เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

 - อักษรตัวเขียนรูปแบบทางการหรือตัวอาลักษณ์ มีลักษณะเหมือนการคัดลายมือ 

 

ภาพที่ 6.17 ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบตัวอาลักษณ์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ณ) 

 

 - อักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ หรือตัวอักษรแบบลายมือ มีลักษณะเลียนแบบลายมือ

เขียนทั่วๆ ไป 

 

ภาพที่ 6.18 ตัวอย่างอักษรไทยตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ด) 
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 4) ตัวอักษรแบบประดิษฐ์หรือแบบตกแต่ง เป็นอักษรที่ได้ออกแบบเพื่อให้มี

ลักษณะแปลกหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ มักใช้ในการพัดหัวหรือข้อความสั้นๆ 

 

ภาพที่ 6.19 ตัวอย่างอักษรไทยแบบประดิษฐ์ หรือแบบตกแต่ง 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ต) 

 1.3 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 

 - Outline คือตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นกรอบเส้นรอบนอก 

 - Allcaps คือตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 

 เป็นต้น 
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ภาพที่ 6.20 บุคลิกของตัวอักษร (Type Charector) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ถ) 

 1.4 ขนาดของตัวอักษร (Size Type) 

 ขนาดของตัวอักษรเป็นการกำหนดขนาดที่เป็นสัดส่วนความกว้าง และสูงและรูปร่างของตัว

อักษร โดยเอาความสูงเป็นหลักในการจัดขนาดเรียกว่า พอยต์ (Point) ขนาดตัวอักษรหัวเรื่องมักใช้

ขนาดตั้งแต่ 16 พอยต์ขึ้นไป ส่วนขนาดของเนื้อหาจะใช้ขนาดประมาณ 6 พอยต์ถึง 16 พอยต์ แล้ว

แต่ลักษณะของงานนั้น ๆ 

         - 12 พอยต์ = 1 ไพก้า 

         - 6 ไพก้า = 1 นิ้ว (2.5 ซ.ม.) 

         - 75 พอยต์ = 1 นิ้ว 

 ขนาดทางราบหรือทางกว้างของตัวอักษร เมื่อเรียงกันไปเป็นคำหรือความยาวใน 1 บรรทัด 

หรือเรียกว่าเป็น "ความยาวคอลัมน์" จะกำหนดเป็นไพก้า (Pica) (ปาพจน์ หนุนภักดี, 2553, น. 188) 

 1.5 การสร้างตัวอักษรด้วยเครื่องมือไทป์ (Type Tool) 

 เครื่องมือในกลุ่มไทป์ (Type Tool) ในโปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) มีเครื่องมือใน

กลุ่มนี้ 6 เครื่องมือ ซึ่งสามารถสร้างข้อความในลักษณะต่างๆ ได้มากมาย อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้

งานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 6.21 แถบเครื่องมือในกลุ่มไทป์ (Type Tool)  

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

 การพมิพข์อ้ความลงบนพืน้ทีก่ารทำงานนัน้ สามารถเลอืกใชก้ลุม่เครือ่งมอืไทป ์ (Type Tool) 

ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.5.1 การพิมพ์ตัวอักษรแนวนอนด้วยเครื่องมือไทป์ (Type Tool)  

 ใช้ในการพิมพ์ข้อความตามแนวนอนหรือแบบปกติ สามารถเลือกใช้เครื่องมือไทป์ (Type 

Tool)  โดยสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความได้ดังต่อไปนี้ 

 1) คลิกเครื่องมือไทป์ (Type Tool)  ซึ่งใช้สำหรับพิมพ์ข้อความแบบแนวนอน 

โดยคลิกบนพื้นที่การทำงานหนึ่งครั้ง บนพื้นที่การทำงานจะปรากฏเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ สามารถ

พิมพ์ข้อความได้ทันที 

 2) การพิมพ์ข้อความแบบกำหนดพื้นที่กล่องข้อความทำได้โดยคลิกเครื่องมือไทป์ 

(Type Tool)   จากนั้นแดรกเมาส์บนพื้นที่การทำงานเพื่อให้เกิดกล่องข้อความ 

 

ภาพที่ 6.22 การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือไทป์ (Type Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 
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 3) สามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะของตัวอักษรที่ใช้พิมพ์

บนพื้นที่การทำงาน โดยคลิกเมนู Window > Type > Character หรือคลิกปุ่ม Command + T 

เพื่อเรียกใช้พาเนลคาแรกเตอร์ (Character Panel) 

 4)  ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปบนพื้นที่การทำงานได้ตามต้องการ 

 1.5.2 การพิมพ์ตัวอักษรภายในกรอบวัตถุด้วยเครื่องมือแอเรียไทป์ (Area Type)  

 เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบพื้นหลังให้กับข้อความ โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ   

แอเรียไทป์ (Area Type)  ภายในขอบเขตรูปร่างที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรที่จะแสดง

ภายในกรอบที่กำหนดหรือเลือกไว้เท่านั้น 

 1) คลิกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรูปร่าง รูปทรง อาทิเช่น สร้างพื้นที่รูปวงกลม

หรือวงรี 

 2)  คลิกเมาส์ลงภายในกรอบวัตถุที่ต้องการพิมพ์ข้อความ 

 3)  คลิกเครื่องมือแอเรียไทป์ (Area Type)  จากนั้นคลิกเมาส์ลงบนเส้น 

Path ต่อจากนั้นจึงพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Command + Enter 

 

ภาพที่ 6.23 การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือแอเรียไทป์ (Area Type) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 1.5.3 การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้นพาธ (Path) ด้วยเครื่องมือไทป์ออนอะพาธ (Type 

on a Path Tool)  

 การพิมพ์ตัวอักษร  หรือข้อความตามเส้นพาทที่กำหนดไว้  ซึ่งจะได้ทิศทางที่พริ้วไหวตาม

ความโค้งงอของเส้นพาท สามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

 1) วาดเส้นพาธที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ 

 2) คลิกเครื่องมือไทป์ออนอะพาธ (Type on a Path Tool)  
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 3) คลิกเมาส์บนเส้นพาธ (Path) เพื่อเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ข้อความ 

 4) พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงบนเส้นพาธที่ได้วาดขึ้นมา 

 

ภาพที่ 6.24 การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือไทป์ออนอะพาธ (Type on a Path Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

 1.5.4 การพมิพต์วัอกัษรแนวตัง้ดว้ยเครือ่งมอืเวอรต์เิคลิไทป ์ (Vertical Type Tool) 

 

 การพิมพ์ข้อความตามแนวตั้ง สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ (Vertical 

Type Tool)  ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความตามแนวตั้งและขึ้นบรรทัดใหม่จากทางซ้าย  

  1) ใช้เครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ (Vertical Type Tool)  คลิกลงบนพื้นที่การ

ทำงานในจุดที่ต้องการพิมพ์ข้อความ 

  2) กำหนดรูปแบบ ลักษณะของตัวอักษรได้จากพาเนลคาแรกเตอร์ (Character 

Panel) 

  3) ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปบนพื้นที่การทำงานได้ตามต้องการ 
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ภาพที่ 6.25 การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ (Vertical Type Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ง) 

 1.5.5 การพิมพ์ตัวอักษรแนวตั้งภายในกรอบวัตถุด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลแอเรียไทป์ 

(Vertical Area Type)   

 เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบพื้นหลังให้กับข้อความแนวตั้ง โดยสามารถเลือกใช้เครื่อง

มือเวอร์ติเคิลแอเรียไทป์ (Vertical Area Type)  ภายในขอบเขตรูปร่างที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อความ

หรือตัวอักษรที่จะแสดงภายในกรอบที่กำหนดหรือเลือกไว้เท่านั้น 

  1)  คลิกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างรูปร่าง รูปทรง อาทิเช่น สร้างพื้นที่รูปวงกลม

หรือวงรี  

  2)  คลิกเมาส์ลงภายในกรอบวัตถุที่ต้องการพิมพ์ข้อความ 

  3)  คลิกเครื่องมือเวอร์ติเคิลแอเรียไทป์ (Vertical Area Type)  จากนั้นคลิก

เมาส์ลงบนเส้น Path ต่อจากนั้นจึงพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Command + Enter 

 

ภาพที่ 6.26 การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลแอเรียไทป์ (Vertical Area Type) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559จ) 
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 1.5.6 การพิมพ์ตัวอักษรแนวตั้งตามเส้นพาธ (Path) ด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ออ

นอะพาธ (Vertical Type on a Path Tool)   

 การพมิพต์วัอกัษร หรอืขอ้ความแนวตัง้ตามเสน้พาททีก่ำหนดไว ้  ซึง่จะไดท้ศิทางทีพ่ริว้ไหว

ตามความโค้งงอของเส้นพาท สามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

  1) วาดเส้นพาธที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ 

  2) คลกิเครือ่งมอืเวอรต์เิคลิไทปอ์อนอะพาธ (Vertical Type on a Path Tool)   

  3) คลิกเมาส์บนเส้นพาธ (Path) เพื่อเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ข้อความ 

  4) พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงบนเส้นพาธที่ได้วาดขึ้นมา 

 

ภาพที ่6.27 การพมิพข์อ้ความดว้ยเครือ่งมอืเวอรต์เิคลิไทปอ์อนอะพาธ (Vertical Type on a Path Tool) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฉ) 

 1.6 การสร้างข้อความแบบย่อหน้า (Paragraph) 

 การพิมพ์ข้อความแบบย่อหน้า (Paragraph) พบเห็นกับมากในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การออกแบบ

โปสเตอร์ แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นการอธิบายข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้อย่างง่าย

และชัดเจน โดยการใช้งานนั้นสามารถปรับแต่งย่อหน้า หรือจัดวางข้อความได้ตามต้องการโดยทำงาน

ควบคู่กับพาเนลพารากราฟ (Paragraph Panel) 

 1) ใช้เครื่องมือไทป์ (Type Tool) แดรกเมาส์ไปบนพื้นที่การทำงาน 

 2) พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ 

 3) ปรับแต่งย่อหน้าจากพาเนลพารากราฟ (Paragraph Panel) โดยคลิกเมนู 

Window > Type > Paragraph หรือคลิกปุ่ม Alt + Command + T 
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 ภาพที่ 6.28 พาเนลพารากราฟ (Paragraph Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ช) 

 - คำสั่ง Text Alignment ใช้สำหรับจัดตำแหน่งข้อความให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งของกล่อง

ข้อความ มีทั้งสิ้น 3 แบบ คือ ชิดซ้าย จัดกลาง และชิดขวา 

 - คำสั่ง Text Justify ใช้สำหรับจัดตำแหน่งข้อความพร้อมกับกำหนดกั้นหน้า และกั้นหลัง 

โดยการจัดข้อความในลักษณะนี้จะกระจายตัวอักษรให้ด้านหน้าและหลังมีแนวตรงกัน ซึ่งจะแตกต่าง

กันที่บรรทัดสุดท้ายของแต่ละย่อหน้า 

 - คำสั่ง Left Indent / Right Indent เป็นการกั้นหน้าและกั้นหลังเป็นการกำหนดค่าเพื่อ

เว้นระยะข้อความให้ห่างออกจากกล่องข้อความ  

 -  คำสั่ง First-Line Left Indent เป็นการตั้งค่าย่อหน้ากับบรรทัดแรกของย่อหน้าที่เลือก 

 - คำสั่ง Space before / Space after Paragraph เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่าง

ย่อหน้า 

 - คำสั่ง Automatic hyphenation หรือยัติภังค์ เป็นสัญลักษณ์ที่แทรกไว้ท้ายคำ ที่ไม่

สามารถเขียนจบในแต่ละบรรทัดโดยอัตโนมัติ และต้องตัดขึ้นไปบรรทัดใหม่ 

 เทคนิคการจัดข้อความล้อมภาพ โดยงานออกแบบบางประเภทต้องใช้ทั้งภาพและข้อความ

จัดวางไว้คู่กัน แล้วจัดข้อความล้อมรูปภาพ สามารถทำได้โดย 

   1) สร้างข้อความแบบย่อหน้า จากนั้นวางภาพไว้ด้านบน คลิกเลือกภาพ 

   2) คลิกเมนู Object > Text Wrap > Make ข้อความจะล้อมกรอบภาพทันที 
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ภาพที่ 6.29 การใช้ Text Wrap 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ซ) 

   3) คลิกเมนู Object > Text Wrap > Text Wrap Option จะปรากฏหน้าต่าง 

Text Wrap Option เพื่อปรับค่าระยะห่าง จากนั้นคลิก OK 

 

ภาพที่ 6.30 หน้าต่างชุดคำสั่ง Text Wrap Option 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฌ) 

 การแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์จะช่วยให้การจัดข้อความเป็นระเบียบ มีความน่าสนใจ และอ่าน

ง่ายขึ้น สามารถแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

   1) คลิกเลือกข้อความที่สร้างไว้  
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   2) จากนั้นคลิกเลือกเมนู Type > Area Type Options จะปรากฏหน้าต่างของ 

Area Type Options เพื่อการปรับตั้งค่าต่างๆ 

 

ภาพที่ 6.31 หน้าต่างชุดคำสั่ง Area Type Options 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ญ) 

 

ภาพที่ 6.32 การสร้างคอลัมน์โดยการใช้ Area Type Options 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฎ) 



21

 1.7 การจัดการรูปแบบตัวอักษร 

 ตัวอักษรที่พิมพ์ไปแล้ว สามารถปรับแต่ง หรือปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมและ

สวยงาม โดยการจัดรูปแบบ ขนาด ระยะห่างระหว่างตัวอักษร ระยะห่างของบรรทัด ฯลฯ โดยการ

ปรักแต่งค่าต่างๆ จากพาแนลคาแรกเตอร์ (Character Panel) เปิดใช้งานโดยคลิกที่เมนู Window > 

Type > Character หรือกดปุ่ม Command + T 

 

ภาพที่ 6.33 หน้าต่างพาแนลคาแรกเตอร์ (Character Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฏ) 

 1.8 เทคนิคการตกแต่งตัวอักษร 

 1.8.1 เติมสีและเส้นให้กับตัวอักษร 

 ตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปแล้วนั้น สามารถตกแต่งให้มีความสวยงาม น่าสนใจมากขึ้นได้ เช่น

การใส่สีและการแต่งเส้นให้กับตัวอักษร ซึ่งมีวิธีการใช้งานตังต่อไปนี้ 

 1) คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเติมสีและเส้น 

 2) คลิกเลือกสีพื้นและสีเส้นจาก Color Picker, Swatchs หรือ Color 

 3) คลิกปุ่ม Stroke เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสีเส้นที่ใช้ตกแต่งตัวอักษร 

 4) กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเส้น ตามต้องการ 

 1.8.2 การใส่สไตล์ (Style) ให้กับตัวอักษร 

 ในการตกแต่งให้กับตัวอักษรหรือข้อความให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น โดย

รูปแบบสไตล์ (Style) ซึ่งถูกเก็บเอาไว้ใน Graphic Style Libraries สามารถเรียกมาใช้งานได้ตาม

ต้องการ ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
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 1) คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการ 

 2). คลิกเมนูคำสั่ง Window > Graphic style Libraries > Type Effects 

 3) คลิกเมาส์เลือกรูปแบบที่ต้องการจากพาเนล Type Effects 

 1.8.3 ปรับตัวอักษรให้เป็นพาธ (Path) 

 สามารถทำการแปลงตัวอักษรที่พิมพ์ลงในพื้นที่การทำงานให้กลายเป็นแบบเส้นพาธ 

(Path) ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) คลิกเลือกข้อความที่ต้องการแปลงเป็น Path 

 2) คลิกเมนูคำสั่ง Type > Create Outlines หรือคลิก Command + Shift + 

O เพื่อแปลงตัวอักษรให้กลายเป็นเส้นพาธ (Path) 

2. สี ลวดลายและเส้น 

 การออกแบบกราฟิกนั้น มีองค์ประกอบสำคัญที่กระตุ้นต่อความรู้สึกต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย

นั่นคือสี สี สีไม่เพียงแต่ช่วยโน้มน้าวใจ สียังสามารถสื่อสาร และสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้อีก 

การเลือกใช้สีในผลงานจึงควรเข้าใจถึงหลักการทางจิตวิทยาการใช้สี 

 จิตวิทยาแห่งสี (Psychology of Colors) 

 การใช้สีให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทย จะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึกต่อมนุษย์อย่างไร จึงจะ

ใช้ได้อย่างเหมาะสม ความรู้สึกเกี่ยวกับสีสามารถจำแนกออกได้ดังนี้ 

 - สีแดง ให้ความรู้สึกอันตราย เร่าร้อน รุนแรง มั่นคง อุดมสมบูรณ์ 

 - สีส้ม ให้ความรู้สึกสว่าง เร่าร้อน ฉูดฉาด 

 - สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่าง สดใส สดชื่น ระวัง 

 - สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม พักผ่อน สดชื่น 

 - สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม 

 - สีม่วง ให้ความรู้สึกหนัก สงบ มีเลศนัย 

 - สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ 

 - สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส 

 - สีดำ ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน 

 (โสรชัย  นันทวัชรวิบูลย์, 2545, น. 85-86) 

 การเลือกใช้สีอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมงานออกแบบกราฟิกให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์นั้นมีวิธีการลงสีหลายหลายรูปแบบมีวิธีการแตกต่างกันไป และ

แสดงผลของสีจากรูปแบบเรียบง่ายไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อนได้อีกด้วย 
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 การลงสีในโปรแกรมสามารถใช้ได้ทั้งภาพวาด ตัวอักษร และมีวิธีการลงสีที่หลากหลาย ได้แก่

การลงสีพื้นแบบสองมิติ การลงสีแบบไล่โทนสี การลงสีแบบลวดลาย (Pattern) เป็นต้น สำหรับโหมด

สีที่เลือกใช้จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น เลือกใช้โหมดสี RGB ซึ่งเหมาะกับ

ผลงานที่ต้องการแสดงผลทางหน้าจอโทรทัศน์ โทรศัพท์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือเลือกใช้

โหมดสี CMYK ซึ่งเหมาะสำหรับผลงานจำพวกงานพิมพ์ หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น เนื่องจาก

โหมดสี CMYK เป็นโหมดสีที่ใช้ตรงกันในโรงพิมพ์ในปัจจุบัน 

 2.1 การใช้สีจากคัลเลอร์ พิกเกอร์ (Color Picker) 

 คัลเลอร์ พิกเกอร์ (Color Picker) เป็นหน้าต่างสำหรับเลือกสี สามารถกำหนดโหมดสี โทนสี 

น้ำหนักของสีได้ การเรียกใช้งานสามารถทำได้โดย 

 - ใช้เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool) คลิกเลือกวัตถุที่จะลงสี 

 - ดับเบิลคลิกเครื่องมือ Fill ใน Toolbox จะปรากฏหน้าต่าง Color Picker 

 - คลิกเลือกสี หรือผสมสี จากนั้นคลิก OK 

 

ภาพที่ 6.34 เครื่องมือ Fill และ Stroke ที่กล่องเครื่องมือ  

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฐ) 

 

ภาพที่ 6.35 หน้าต่างคัลเลอร์ พิกเกอร์ (Color Picker) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฑ) 



24

 ส่วนประกอบของหน้าต่างคัลเลอร์ พิกเกอร์ (Color Picker) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) เลือกสีที่จะนำไปใช้ 

 2) คลิกเพื่อเลือกสีที่จะนำไปใช้กับงานเว็บไซต์ 

 3) เลือกน้ำหนักของสี 

 4) แถบสีใหม่ที่เลือก 

 5) แถบสีเดิม 

 6) สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสีนี้สามารถใช้งานกับเว็บไซต์ได้ 

 7) ใส่โค้ดสีสำหรับใช้งานกับการออกแบบเว็บไซต์ 

 8) เลือกผสมสีกับโหมดสีต่างๆ ได้แก่ HSB, RGB และ CMYK 

 9) เลือกใช้สีจาก Swatches ที่โปรแกรมจัดไว้ให้ 

 2.2 การใช้สีจากคัลเลอร์พาเนล (Color Panel) 

 การลงสดีว้ยคลัเลอรพ์าเนล (Color Panel) สามารถเลอืกลงสวีตัถแุละลงสเีสน้ โดยการเลือ่น

แถบสีตามโหมดสีที่ใช้งานอยู่ หรือกำหนดเปอร์เซนต์ของสีได้ด้วยตนเอง การเรียกใช้คัลเลอร์พาเนล 

(Color Panel) ทำไดโ้ดยคลกิเมน ูWindow > Color สว่นประกอบของคลัเลอรพ์าเนลมสีว่นประกอบ

ดังนี้ 

 

ภาพที่ 6.36 ส่วนประกอบของคัลเลอร์พาเนล 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฒ) 

 การเลือกโหมดสีควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานออกแบบ สามารถลดการผิดเพี้ยน

ของสีเมื่อผลิตผลงานได้ โดยโหมดสีในพาเนลมีให้เลือก 5 รูปแบบ ดังนี้ 

 1) โหมดสี Grayscale สำหรับการทำงานแบบไล่โทนขาวและดำ 

 2) โหมดสี RGB สำหรับการทำงานที่นำเสนอทางหน้าจอ 
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 3) โหมดสี HSB สำหรับการทำงานที่ต้องการเลือกใช้สีแบบผสมตามระดับความสว่าง 

 4) โหมดสี CMYK สำหรับการทำงานสิ่งพิมพ์ 

 5) โหมดสี Web Safe RGB สำหรับการทำงานออกแบบเว็บไซต ์

 2.3 การใช้สีและสร้างชุดสีจากสวอทส์พาเนล (Swatches Panel) 

 สีจากสวอทส์พาเนล (Swatches Panel) จะเป็นสีที่โปรแกรมตั้งค่าไว้แล้ว มีสีให้เลือกใช้

หลากหลายชุด ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ตามต้องการ การเรียกใช้งานสวอทส์พาเนล (Swatches 

Panel) ทำได้โดยการคลิกเมนู Window > Swatches  

 

ภาพที่ 6.37 ส่วนประกอบของสวอทส์พาเนล 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ณ) 

 เลือกการแสดงผลของชุดสีได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน โดยคลิกปุ่ม 

Show Swatch Kinds Menu บนสวอทส์พาเนล (Swatches Panel) จากนั้นเลือการแสดงผลของสี 

โดยมีให้เลือก 5 รูปแบบ ดังนี้ 

 -  การแสดงผลแบบ Show All Swatches คอืการแสดงรปูแบบของสทีัง้หมด ทัง้สแีบบทบึ 

สีแบบไล่โทน และแบบลวดลาย 

 -  การแสดงผลแบบ Show Color Swatches คือการเลือกแสดงเฉพาะสีแบบทึบ 

 -  การแสดงผลแบบ Show Gradient Swatches คอืการเลอืกแสดงเฉพาะสแีบบไลโ่ทน 
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 -  การแสดงผลแบบ Show Pattern Swatches คือการเลือกแสดงเฉพาะสีแบบ

ลวดลาย 

 - การแสดงผลแบบ Show Color Groups คือการเลือกแสดงเฉพาะสีแบบชุดเท่านั้น 

 

ภาพที่ 6.38 การเลือกการแสดงผลของชุดสี 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ด) 

 ในสวอทส์พาเนล (Swatches Panel) สามารถเลือกกลุ่มสีใหม่ (Color Group) ได้ ซึ่งการ

สร้างกลุ่มสีนั้นทำเมื่อต้องใช้ชุดสีเดิมโดยไม่ต้องผสมสีใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างกลุ่มสีมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) คลิกปุ่ม New Color Group บนสวอทส์พาเนล จะปรากฏหน้าต่าง New Color 

Group 

 2) ตั้งชื่อให้กลุ่มสี จากนั้นคลิก OK 

 3) ผสมสทีีต่อ้งการใชใ้นคลัเลอรพ์าเนล จากนัน้ลากเมาสน์ำสทีีไ่ดไ้ปไวใ้นกลุม่สทีีส่รา้งขึน้ 

 4) ทำซ้ำกับสีอื่นๆ เพื่อให้ได้ชุดสีตามต้องการ 

 การสร้างกลุ่มสีใหม่จากวัตถุ เป็นการคัดลอกกลุ่มสีจากผลงาน หรือวัตถุที่สร้างไว้แล้ว ทำให้

การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น ในการสร้างกลุ่มสีใหม่จากวัตถุมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) ใช้เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool) ลากเมาส์คลุมเพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด 

 2) คลิกปุ่ม New Color Group บนสวอทส์พาเนล จะปรากฏหน้าต่าง New Color 

Group 

 3) ตั้งชื่อให้กลุ่มสี จากนั้นคลิก OK 

 4) ในกลุ่มสีนั้นจะปรากฏสีใหม่จากวัตถุที่เลือกที่พร้อมใช้งานทั้งหมด 
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 2.4 การลงสีแบบไล่โทน (Gradient) 

 การลงสีแบบไล่โทนสีเป็นวิธีการใส่สีให้วัตถุตั้งแต่ 2 สี ขึ้นไปโดยกำหนดค่าต่างๆ และทำงาน

ในการ์เดียนพาเนล (Gardient Panel)  ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางและรูปแบบการไล่โทนสีได้ 2 รูป

แบบ คือ แบบแนวตรง (Linear)  และแบบรัศมีวงกลม (Radial) การลงสีลักษณะนี้จะทำงานควบคู่ไป

กับเครื่องมือไล่โทนสี (Gardient Tool) เพื่อปรับแต่งทิศทางในการไล่โทน การเรียกการ์เดียนพาเนล 

(Gardient Panel) ทำได้โดยคลิกเมนู Window > Gardient  

 

ภาพที่ 6.39 การกำหนดค่าของการ์เดียนพาเนล (Gardient Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ต) 

 วิธีการปรับเปลี่ยนสีแบบไล่โทนทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ 

 1)  ใช้เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool) เลือกวัตถุที่ต้องการเปลี่ยนสี 

 2)  เปิดการ์เดียนพาเนล (Gardient Panel)  

 3)  กำหนดรูปแบบการไล่โทนสี 

 4)  ดับเบิ้ลคลิกจุดสีที่ต้องการเปลี่ยนสี จากนั้นจะปรากฏเครื่องมือในการเปลี่ยนสี 2 รูป

แบบ คือ แบบ Color และแบบ Swatches สามารถทำการเลือกสีได้ตามต้องการ 

 5) หากต้องการเพิ่มสีให้มีมากกว่า 2 สี สามารถทำได้โดยนำลูกศรไปคลิกด้านใต้ของ

แถบกำหนดสี จะปรากฏเป็นจุดสีเพิ่มขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ 

 6) หากต้องการลบสีที่ไม่ต้องการใช้นั้นสามารถทำได้โดยคลิกที่จุดสีนั้นจากนั้นคลิกปุ่ม

รูปถังขยะด้านขวามือของแถบกำหนดสี จุดสีนั้นจะหายไป 

 7) การปรับแต่งระยะห่างของสีทำได้โดยคลิกปุ่มสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้านบนของแถบ

กำหนดสี สามารถคลิกลากไปมาซ้ายขวาเพื่อกำหนดระยะห่างของสีแต่ละสีได้ตามต้องการ 
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 8) การไลโ่ทนสแีบบเฟดส ี(Fade) จากสทีบึไลไ่ปจนโปรง่ใส สามารถทำไดโ้ดยการกำหนด

คา่ Opacity เป็น 0% เพื่อให้สรที่เลือกไม่แสดงผลออกมา 

 9) การปรับเปลี่ยนทิศทางของการไล่โทนสี สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือ 

Gardient Tool ลากเมาส์ไปมา เพื่อกำหนดทิศทางของการไล่โทนสี 

 2.5 การผสานและปรับความโปร่งใสให้สี 

 การผสานสีให้มีมิติ การซ้อนกันของวัตถุ และปรับความทึบหรือความโปร่งใสของสีให้กับวัตถุ 

สามารถทำได้จากการตั้งค่าคำสั่งในทรานส์พาเรนซี่พาเนล (Transparency Panel) โดยเปิดเมนู 

Window > Transparency  

 

ภาพที่ 6.40 หน้าต่างของทรานส์พาเรนซี่พาเนล (Transparency Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ถ) 

 การเพิ่มความโปร่งใสให้วัตถุเพื่อให้เกิดแสงเงาที่สวยงามมีมิติ ในการกำหนดค่ามีขั้นตอนดังนี้ 

 1)  สร้างวัตถุชิ้นที่หนึ่งขึ้น 

 2) สร้างวัตถุชิ้นใหม่วางไว้ด้านบนของวัตถุชิ้นที่หนึ่ง จากนั้นเลือกวัตถุด้วยลูกศรสีดำ 

(Selection Tool) 

 3)  เปิดทรานส์พาเรนซี่พาเนล (Transparency Panel)  

 4)  ปรับลดค่า Opacity ลงอย่างพอเหมาะ จากนั้นวัตถุชิ้นที่สองจะมีความโปร่งใสทำให้

มองเห็นวัตถุชิ้นที่หนึ่งจางๆ 

 การผสานสีให้กลมกลืนในทรานส์พาเรนซี่พาเนล (Transparency Panel) มีให้เลือกหลาย 

รูปแบบ ทำได้โดยการปรับเปลี่ยน Blend Mode 
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ภาพที่ 6.41 การปรับเปลี่ยน Blend Mode 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ท) 

 ตัวอย่างการแสดงผลของการปรับเปลี่ยน Blend Mode ในรูปแบบต่างๆ 

 

ภาพที่ 6.42 การแสดงผลของโหมด Darken 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ธ) 
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ภาพที่ 6.43 การแสดงผลของโหมด Screen 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559น) 

 2.6 การลงสีแบบละเอียดด้วยเครื่องมือเมส (Mesh) 

 การลงสีด้วยเครื่องมือเมสเป็นการลงสีแบบตาข่าย ต้องใช้ความชำนาญในการทำงานสูง เพื่อ

จะให้ผลลัพธ์การลงสีสมบูรณ์ การสร้างตาข่ายจะต้องใช้เครื่องมือเมส (Mesh Tool)   

 1) คลิกเลือกเครื่องมือเมส (Mesh Tool) 

 2) คลกิบนรปูทีส่รา้งขึน้เพือ่สรา้งตาขา่ย โดยจดุตดัทีป่รากฏจะเปน็จดุทีท่ำการปรบัเปลีย่นส ี

 3) คลิกจุดถัดไปเพื่อสร้างตาข่ายเพิ่ม โดยจะต้องดูความเหมาะสมในการเพิ่มจุดและ

ปรับเปลี่ยนสี 

 

ภาพที่ 6.44 คลิกจุดเพื่อสร้างตาข่ายในวัตถุ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559บ) 
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 4) หากต้องการลบเส้นตาข่ายให้ใช้เครื่องมือเมส (Mesh Tool) จากนั้นกดแป้น Alt 

ค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกบนจุดตัดเพื่อลบเส้นตาข่าย 

 การสร้างเส้นตาข่ายด้วยความรวดเร็ว สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Object > Create 

Gradient Mesh จะปรากฏหน้าต่าง Create Gradient Mesh เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ทำให้เกิดเส้น

ตาข่าย และสามารถระบุค่าความสว่างของโทนสีได้ด้วย 

 

ภาพที่ 6.45 หน้าต่าง Create Gradient Mesh เพื่อกำหนดค่าต่างๆ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ป) 

 2.7 การลงสีให้วัตถุด้วยเครื่องมือไลฟ์เพนต์บักเก็ต (Live Paint Bucket) 

 เครื่องมือไลฟ์เพนต์บักเก็ต (Live Paint Bucket) เป็นเครื่องมือ   เป็นเครื่องมือสำหรับ

ลงสีกับวัตถุหลายชิ้นที่วางซ้อนกัน โดยไม่ต้องแบ่งชิ้นส่วนของภาพที่วาดให้เป็นชิ้นๆ เพื่อลงสี แต่

เครื่องมือนี้จะทำการเทสีตามชิ้นส่วนของขอบเขตเส้นพาธที่แยกพื้นที่กัน วิธีการทำงานทำได้ดังนี้ 

 1) สร้างรูปที่ต้องการ 

 2) ใช้เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool) ลากเมาส์คลุมวัตถุทั้งหมด 

 3) คลิกเครื่องมือไลฟ์เพนต์บักเก็ต (Live Paint Bucket)    

 4) คลิกเลือกสีจากพาเนล Swatches  

 5) คลิกเพื่อเทสีลงไปตามขอบเขตของเส้นพาธ 

 6) กดปุ่มลูกศรซ้าย-ขวาบนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อเลือกสีถัดไปจากพาเนล Swatches  
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ภาพที่ 6.46 การลงสีด้วย เครื่องมือไลฟ์เพนต์บักเก็ต (Live Paint Bucket) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ผ) 

 2.8 การเติมลวดลาย (Pattern) 

 2.8.1 การเติมลวดลาย (Pattern) ให้ภาพทำให้เกิดลักษณะของพื้นผิว หรือลวดลายที่

แตกต่าง โดยการเติมลวดลายนั้นสามารถเลือกใช้งานโดยใช้พาเนลสวอท (Swatches Panel) ซึ่งมี  

ขั้นตอนดังนี้ 

  1) เปิดพาเนลสวอท (Swatches Panel) จากนั้นคลิกปุ่มสวอท ไลบรารี่ เมนู 

(Swatches Libraries Menu) เพื่อเปิดชุดสีแบบอื่นๆ 

  2) คลิกเลือกแพทเทิร์น (Pattern) จากนั้นเลือกชุดลวดลายที่ต้องการนำมาใช้งาน 

 

ภาพที่ 6.47 การเลือกแพทเทิร์น (Pattern) จากพาเนลสวอท (Swatches Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฝ) 
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  3) ปรากฏพาเนลลวดลายย่อยที่เลือก สามารถเลือกลวดลายที่ต้องการนำมาใช้

งานได้ทันที 

 

ภาพที่ 6.48 ตัวอย่างพาเนลลวดลายผิวหนังสัตว์ (Nature Animal Skins) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559พ) 

 2.8.2  การสร้างลวดลายใหม่ (Create Pattern) ลวดลายที่โปรแกรมมีนั้นมีอยู่อย่าง

มากมาย แต่ผู้ออกแบบสามารถออกแลลลวดลายให้แตกต่างและสอดคล้องกับลักษระงานออกแบบได้ 

ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

  1) ใช้เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle Tool)  วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

  2) สร้างลวดลายขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยมจุตุรัส 

  

ภาพที่ 6.49 สร้างลวดลายขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยมจุตุรัส 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฟ) 

  3) ลบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออก 
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  4) ใช้เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool)  เลือกลวดลายทั้งหมด จากนั้น 

คลิกเมนู Object > Pattern > Make จะเข้าสู่กระบวนการสร้างลวดลาย และปรากฏหน้าต่างตั้งค่า

ลวดลาย (Pattern Option) 

 

ภาพที่ 6.50 หน้าต่างตั้งค่าลวดลาย (Pattern Option) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ภ) 

  5) ตั้งชื่อลวดลาย และตั้งค่าตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Done 

  6) ลวดลายที่สร้างจะปรากฏในพาเนลสวอท (Swatches Panel) สามารถนำมา

ใช้งานได้ทันที 

 

ภาพที่ 6.51 ลวดลายปรากฏในพาเนลสวอท (Swatches Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ม) 
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ภาพที่ 6.52 ลวดลายที่สร้างใหม่ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ย) 

 2.9 การตกแต่งเส้นขอบของวัตถุ 

 การสร้างวัตถุจากเครื่องมือต่างๆ วัตถุที่สร้างขึ้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือสีพื้น (Fill) ซึ่ง

สามารถเติมสีได้หลายลักษณะ เช่น สีสองมิติ สีแบบไล่โทนสี หรือเติมลวดลายที่แปลกตาได้ และส่วน

ที่ 2 คือ เส้นขอบ (Stroke) ซึ่งสามารถใส่ลักษณะพิเศษและสีสันได้มากมายหลาย 

 การกำหนดสีของเส้นขอบของวัตถุสามารถปรับเปลี่ยนสีได้จากพาเนลคัลเลอร์ (Color 

Panel) และพาเนล สวอท (Swatches Panel) โดยคลิกเลือกสโตรก (Stroke) ขึ้นมาไว้เหนือฟิล 

(Fill) จากนั้นเลือกสีเพื่อปรับเปลี่ยนสีให้เส้น 

 

ภาพที่ 6.53 เลือกสโตรก (Stroke) ขึ้นมาเหนือฟิล (Fill) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ร) 
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ภาพที่ 6.54 การเลือกสีจากพาเนลสวอท (Swatches Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฤ) 

 การปรับลักษณะของเส้นขอบสามารถปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆ ได้จากพาเนลสโตรก 

(Stroke Panel) โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1) เปิดพาเนลสโตรก (Stroke Panel) จากเมนูวินโดว์ (Window) 

 2) จากนั้นสามารถปรับลักษณะพิเศษต่างๆ ได้เพื่อให้ตามตามงานออกแบบ 

 

ภาพที่ 6.55 การกำหนดลักษณะต่างๆ จากพาเนลสโตรก (Stroke Panel) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฤ) 

  

 3) ปรับขนาดของเส้นได้จากช่องปรับความกว้างของเส้น (Weight) 

 4) ปรับลักษณะของปลายเส้นจากช่อง Cap ซึ่งมีให้เลือก 3 ลักษณะตามภาพในพาเนล 
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 5) ปรับลักษณะของมุมเส้นจากช่อง Corner ซึ่งมีให้เลือก 3 ลักษณะตามภาพใน

พาเนล 

 6) ปรับลักษณะการขยายเส้น ซึ่งเป็นการจัดตำแหน่งของเส้นขอบ ซึ่งมีให้เลือก 3 

ลักษณะตามภาพในพาเนล 

 7) ปรับเปลี่ยนเส้นให้เป็นเส้นประ โดยการคลิกปุ่มแดชไลน์ (Dashed Line) จากนั้น

สามารถกำหนดความกว้างยาวของเส้นประและช่องไฟของเส้นประได้จากการกำหนดในช่องแดช 

(Dash) และช่องแก๊บ (Gap) 

 

ภาพที่ 6.56 คลิกปุ่มแดชไลน์ (Dashed Line) เพื่อสร้างเส้นประ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ล) 

 

ภาพที่ 6.57 การสร้างเส้นประ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ว) 
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 8) สามารถใส่หัวลูกศรให้กับเส้นได้ทั้ง 2 ปลายเส้น โดยคลิกเลือกแบบลูกศรจากช่องแอ

โรว์เฮด (Arrowheads) อีกทั้งยังสามารถปรับขนาดของหัวลูกศรได้จากช่องปรับขนาด (Scale) 

 

ภาพที่ 6.58 การสร้างหัวลูกศรให้เส้น 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ศ) 

 9) เลือกรูปแบบของเส้นเพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษให้เส้นได้จากช่องโปรไฟล์ (Profile) เช่น

ปรับเส้นให้เหมือนกับการเขียนของพู่กัน ปากกา เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.59 ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเส้นโดยใช้โปรไฟล์ (Profile) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ษ) 
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ภาพที่ 6.60 ลักษณะพิเศษของเส้นจากคำสั่งโปรไฟล์ (Profile) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ส) 

สรุป  

 ตัวอักษรมีบทบาทต่องานออกแบบกราฟิกอย่างยิ่ง ทำหน้าที่หลักในการสื่อข้อความในรูปของ

คำและการสื่อความหมายด้วยตัวอักษร ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของภาษาและการจัดเรียบเรียง

ลำดับของข้อมูลเพื่อความสวยงามและน่าสนใจ สามารถเห็นตัวอักษรแสดงอยู่ในสื่อต่างๆ ได้แก่ 

หนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ เป็นต้น หรือสามารถพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของ

การสร้างแบรนด์ (Brand) เสริมอัตลักษณ์ให้กับตัวสินค้าหรือบริการ 

 ตัวอักษรมีหลายรูปแบบซึ่งสื่อถึงความรู้สึกและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป รูปแบบ

ของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่ รูปแบบตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif) รูปแบบตัวอักษรแบบไม่มีเชิง 

(San Serif) ตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script) ตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ์ (Text Letter)  ตัวอักษรแบบ

ประดิษฐ์ (Display Type) และรูปแบบของตัวอักษรไทย ได้แก่ ตัวอักษรแบบดั่งเดิมหรือตัวอักษรมีหัว 

ตัวอักษรแบบหัวตัดหรือตัวอักษรแบบไม่มีหัว  ตัวอักษรแบบตัวเขียน อักษรแบบอาลักษณ์ ตัวอักษร

แบบประดิษฐ์ จากรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย การสร้างแบบอักษรก็ยังมีความแตกต่างที่หลาย  

รูปแบบ ทำให้มีลักษณะเฉพาะของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ลักษณะ Regular ลักษณะ Italic 

ลักษณะ Bold ลักษณะ Bold Italic เป็นต้น 

 การพิมพ์ตัวอักษรในโปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) ทำได้โดยใช้เครื่องมือในกลุ่มไทป์ 

(Type Tool) ซึง่มเีครือ่งมอื 6 เครือ่งมอื ไดแ้ก ่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพมิพต์วัอกัษรแนวนอนดว้ยเครือ่งมอื

ไทป์ (Type Tool)  เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรภายในกรอบวัตถุด้วยเครื่องมือแอเรียไทป์ 

(Area Type)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพมิพต์วัอกัษรตามเสน้พาธ (Path) ดว้ยเครือ่งมอืไทปอ์อน อะพาธ 

(Type on a Path Tool)   เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรแนวตั้งด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ 

(Vertical Type Tool)  เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรแนวตั้งภายในกรอบวัตถุด้วยเครื่องมือ

เวอร์ติเคิลแอเรียไทป์ (Vertical Area Type)  เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรแนวตั้งตามเส้น
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พาธ (Path) ด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ออนอะพาธ (Vertical Type on a Path Tool)  ซึ่ง

สามารถกำหนดค่าต่างๆ เพื่อปรับแต่งรูปแบบ ลักษณะต่างๆ ของตัวอักษรได้จากพาแนลคาแรกเตอร์ 

(Character Panel) เปิดใช้งานโดยคลิกที่เมนู Window > Type > Character หรือกดปุ่ม 

Command + T และปรับแต่งลักษระของย่อหน้าได้จากพาเนลพารากราฟ (Paragraph Panel) โดย

คลิกเมนู Window > Type > Paragraph หรือคลิกปุ่ม Alt + Command + T  

 การเลือกใช้สีในผลงานกราฟิกเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างมาก เพราะสีสามารถกระตุ้น 

โน้มน้าวใจ และสื่อสารอารมณ์ต่างๆ ได้อย่างดี เพราะฉะนั้นผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจในเรื่องของ

จิตวิทยาการใช้สีเป็นอย่างดี ในเรื่องของการลงสีวัตถุหรือภาพต่างๆ ในโปรแกรมอิลัสเตเตอร์นั้นมีวิธี

การลงสีหลายหลายรูปแบบมีวิธีการแตกต่างกันไป ได้แก่ การลงสีพื้นแบบสองมิติ การลงสีแบบไล่โทน

สี การลงสีแบบลวดลาย (Pattern) เป็นต้น โดยผ่านพาเนลคัลเลอร์ (Color Panel) พาเนลสวอท 

(Swatches Panel) พาเนลการ์เดียน (Gradient Panel) และสามารถปรับแต่งลักษณะของเส้นขอบ

เพื่อให้เหมาะสมกับงานออกแบบลักษณะต่างๆ โดยผ่านการตั้งค่าคุณลักษณะต่างๆ จากพาเนลสโตรก 

(Stroke Panel) ซึ่งสามารถปรับขนาดของเส้น ปรับให้เป็นเส้นปะ หรือปรับลักษณะของปลายเส้นให้

มีลักษณะพิเศษได้ โดยการปรับแต่งสีและเส้นขอบนั้นจะต้องคำนึงถึงการกำหนดโหมดสีให้เหมาะสม

กับวัตถุประสงค์การใช้งานออกแบบ โดยโหมดสีนั้นมีให้เลือก 5 รูปแบบ ดังนี้ 

 1) โหมดสี Grayscale สำหรับการทำงานแบบไล่โทนขาวและดำ 

 2) โหมดสี RGB สำหรับการทำงานที่นำเสนอทางหน้าจอ 

 3) โหมดสี HSB สำหรับการทำงานที่ต้องการเลือกใช้สีแบบผสมตามระดับความสว่าง 

 4) โหมดสี CMYK สำหรับการทำงานสิ่งพิมพ์ 

 5) โหมดสี Web Safe RGB สำหรับการทำงานออกแบบเว็บไซต์ 
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คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. อธิบายบทบาทความสำคัญของตัวอักษรในงานออกแบบ 

 2. อธิบายลักษณะต่างๆ ของรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

 3. อักษรแบบอาลักษณ์เหมาะสมกับงานออกแบบลักษณะใด 

 4. อธิบายประโยชน์ของการจัดข้อความแบบคอลัมน์ 

 5. อธิบายประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นเส้นพาธ (Path) 

 6. อธิบายความสำคัญของการใช้สีในงานออกแบบ 

 7. ควรเลือกโหมดสีใดที่เหมาะกับการทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ 

 8. อธิบายขั้นตอนในการเติมสีแบบไล่โทนสี 

 9. อธิบายวิธีการในการลงสีให้วัตถุด้วยเครื่องมือไลฟ์เพนต์บักเก็ต (Live Paint Bucket) 

 10. สามารถปรับแต่งลักษณะพิเศษของเส้นขอบได้จากพาเนลใด 



42

บทปฏิบัติการเรื่อง การสร้างตัวอักษรประดิษฐ์ 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร 

 2. เพื่อฝึกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการลงสี ลวดลาย และเส้น 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนสร้างตัวอักษรประดิษฐ์โดยโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

ข้อเสนอแนะ 

 ให้ผู้เรียนออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์จากนั้นจัดทำในรูปแบบเวคเตอร์โดยโปรแกรมอิลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) 

 

ภาพที่ 6.61 อักษรประดิษฐ์รูปแบบเรโทร (Retro Vintage Type Font) 

ที่มา : Freepik (2016a) 
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ภาพที่ 6.62 อักษรประดิษฐ์รูปแบบ Colorful (Colorful Alphabet) 

ที่มา : Freepik (2016b) 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน 

 1. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร 

 2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการลงสี ลวดลาย และเส้น 



44

เอกสารอ้างอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

ปาพจน์  หนุนภักดี. (2553). หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 

วสันต์ พึ่งพูนผล. (2558). Professional Guide Illustrator CC. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 

โสรชัย นันทวัชวิบูลย์. (2545). Be Graphic สู่เส้นทางกราฟิกดิไซเนอร์. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 

อารยะ  ศรีกัลยาณบุตร. (2550). การออกแบบสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ: วิสคอมเซ็นเตอร์. 

เอกสารอื่นๆ  

สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ. (นักออกแบบ). (2559ก). ตัวอย่างอักษรแบบมีฐาน (Serif Typefaces). 

[ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ข). ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเก่า (Old style). [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ค). ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional). 

[ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฆ). ตัวอย่าง Serif typeface ระหว่างฟอนต์ Bembo ซึ่งเป็น

ลักษณะ Old style และ ฟอนต์ Baskerville ซึ่งเป็นรูปแบบ Transitional. [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ง). ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบสมัยใหม่ (Modern). [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559จ). ตัวอย่างอักษรแบบมีฐานรูปแบบเท้าหนา/แผ่นหิน (Slab 

serif). [ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 



45

________. (นักออกแบบ). (2559ฉ). ตัวอย่างอักษรแบบไม่มีฐาน  (Sans-Serif Typefaces). [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ช). ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลก (Grotesque). [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ซ). ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบแปลกยุคใหม่ (Neo 

Grotesque). [ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฌ). ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบที่มีความเป็นมนุษย์ 

(Humanist). [ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ญ). ตัวอย่างอักษรไม่มีฐานรูปแบบเรขาคณิต (Geometric). [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฎ). ตัวอย่างอักษรตัวเขียนรูปแบบทางการ (Formal scripts). 

[ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฏ). ตัวอย่างอักษรตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ (Casual 

scripts). [ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฐ). ตัวอย่างสัญลักษณ์พิเศษ (Decorative). [ภาพกราฟิก]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฑ). ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบมีหัว. [ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ฒ). ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบไม่มีหัว. [ภาพกราฟิก]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ณ). ตัวอย่างตัวอักษรไทยแบบตัวอาลักษณ์. [ภาพกราฟิก]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 



46

________. (นักออกแบบ). (2559ด). ตัวอย่างอักษรไทยตัวเขียนรูปแบบไม่เป็นทางการ. [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ต). ตัวอย่างอักษรไทยแบบประดิษฐ์ หรือแบบตกแต่ง. [ภาพ

กราฟิก]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ถ). บุคลิกของตัวอักษร (Type Charector). [ภาพกราฟิก]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ก). แถบเครื่องมือในกลุ่มไทป์ (Type Tool). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ข). การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือไทป์ (Type Tool). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ค). การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือแอเรียไทป์ (Area Type). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฆ). การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือไทป์ออนอะพาธ (Type on a 

Path Tool). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ง). การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ (Vertical Type 

Tool). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559จ). การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลแอเรียไทป์ (Vertical 

Area Type). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฉ). การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือเวอร์ติเคิลไทป์ออนอะพาธ 

(Vertical Type on a Path Tool). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ช). พาเนลพารากราฟ (Paragraph Panel). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ซ). การใช้ Text Wrap. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 



47

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฌ). หน้าต่างชุดคำสั่ง Text Wrap Option. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ญ). หน้าต่างชุดคำสั่ง Area Type Options. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฎ). การสร้างคอลัมน์โดยการใช้ Area Type Options. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฏ). หน้าต่างพาแนลคาแรกเตอร์ (Character Panel). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฐ). เครื่องมือ Fill และ Stroke ที่กล่องเครื่องมือ. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฑ). หน้าต่างคัลเลอร์ พิกเกอร์ (Color Picker). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฒ). ส่วนประกอบของคัลเลอร์พาเนล. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขา

วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ณ). ส่วนประกอบของสวอทส์พาเนล. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขา

วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ด). การเลือกการแสดงผลของชุดสี. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ต). การกำหนดค่าของการ์เดียนพาเนล (Gardient Panel). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ถ). หน้าต่างของทรานส์พาเรนซี่พาเนล (Transparency Panel). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ท). การปรับเปลี่ยน Blend Mode. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ธ). การแสดงผลของโหมด Darken. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559น). การแสดงผลของโหมด Screen. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 



48

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559บ). คลิกจุดเพื่อสร้างตาข่ายในวัตถุ. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ป). หน้าต่าง Create Gradient Mesh เพื่อกำหนดค่าต่างๆ. 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ผ). การลงสีด้วย เครื่องมือไลฟ์เพนต์บักเก็ต (Live Paint Bucket). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฝ). การเลือกแพทเทิร์น (Pattern) จากพาเนลสวอท (Swatches 

Panel). [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559พ). ตัวอย่างพาเนลลวดลายผิวหนังสัตว์ (Nature Animal Skins). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฟ). สร้างลวดลายขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยมจุตุรัส. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ภ). หน้าต่างตั้งค่าลวดลาย (Pattern Option). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ม). ลวดลายปรากฏในพาเนลสวอท (Swatches Panel). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ย). ลวดลายที่สร้างใหม่. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ร). เลือกสโตรก (Stroke) ขึ้นมาเหนือฟิล (Fill). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฤ). การเลือกสีจากพาเนลสวอท (Swatches Panel). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ฤ). การกำหนดลักษณะต่างๆ จากพาเนลสโตรก (Stroke Panel). 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ล). คลิกปุ่มแดชไลน์ (Dashed Line) เพื่อสร้างเส้นประ. [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 



49

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ว). การสร้างเส้นประ. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________.(ผู้ถ่ายภาพ). (2559ศ). การสร้างหัวลูกศรให้เส้น. [ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ษ). ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเส้นโดยใช้โปรไฟล์ (Profile). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ส). ลักษณะพิเศษของเส้นจากคำสั่งโปรไฟล์ (Profile). [ภาพถ่าย]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

Reference 

Other document(s) 

Freepik. (2016a). Retro vintage type font. Retrieved April 30, 2016, from http://

www.freepik.com/free-vector/retro-vintage-type-font_716623.htm 

________. (2016b). Colorful alphabet. Retrieved April 30, 2016, from http://

www.freepik.com/free-vector/colorful-

alphabet_958013.htm#term=colorful%20alphabet&page=1&position=13 


