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รายวิชา คอมพิวเตอร�กราฟ�ก (Computer Graphic)
รหัสวิชา ง30265

 หน+วยที่ 2 เรื่อง หลักการออกแบบงานคอมพิวเตอร�กราฟ�ก

ครูผู5สอน
นายเจตวัตร  สวัสด์ิพาณิชย�

นางสาวศิริลักษณ� หมู+สีเสียด

เว็บไซต� http://www.jetavat.com

หัวข5อในการเรียนรู5

1. ระบบสีที่ใช�กับภาพกราฟ�ก

2. ความหมายของทันศิลป"

3. องค$ประกอบของทัศนศิลป"

4. ทัศนศิลป"กับการออกแบบ

1.ระบบสีที่ใช5
กับภาพกราฟ�ก
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1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

โดยทั่วไปสีในธรรมชาติและสีที่สร�างข้ึน จะมีรูปแบบการ
มองเห็นของสีที่แตกต3างกัน ซึ่งรูปแบบการมองเห็นสีที่ใช�ในงานด�าน
กราฟ�กทั่วไปนั้น ได�แก3 

            1. ระบบสี RGB

            2. ระบบสี CMYK

            3. ระบบสี HSB

            4. ระบบสี LAB

1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

1. ระบบสี RGB

ย3อมาจากคําว3า  Red   
Green  Blue   เปGนระบบสีที่เกิด
จากการรวมกันของแสง สีแดง  สี
เขียว และ สีนํ้าเงิน เมื่อมีการใช�
สัดส3วนของ 3 สีน้ีต3างกัน จะทําให�
เกิดสีต3าง ๆ ได�อีกมากมายถึง 16.7 
ล�านสี เรียกระบบสีน้ีว3า Additive 
หรือการผสมสีแบบบวก

ระบบสี RGB จะมีค+าสีท่ีใกล5เคียงกับสีท่ีตาเรามองเห็นปกติ

1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

2. ระบบสี CMYK

 ย3อมาจากคําว3า  Cyan  Magenta  Yellow  Black  เปGนระบบสีมาตรฐานท่ี
เหมาะกับงานพิมพ$  พิมพ$ออกทางกระดาษหรือวัสดุผิวเรียบอื่น ๆ โดยทําการแก�ไขจุดบก

พร3องของระบบสี RGB ท่ีเคร่ืองพิมพ$ ไม3สามารถพิมพ$สีบางสีออกไปได� ซ่ึงประกอบด�วย

สีหลัก 4 สี ได�แก3 สีฟ[า สีชมพูม3วง สีเหลือง และสีดํา เมื่อนําสีทั้งหมดมาผสมกันจะเกิดเปGน
สีดํา จึงเรียกระบบสีน้ีว3า Subtractive Color
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1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

3. ระบบสี HSB

Hue คือ สีต3างๆ ท่ีสะท�อนออกมาจากวัตถุแล�วเข�าสู3สายตาของเรา 
ซ่ึงมักเรียกสีตามช่ือสี เช3น สีเขียว สีเหลือง สีแดง เปGนต�น

Saturation คือ ความสดของสี โดยค3าความสดของสีจะเร่ิมท่ี 0 ถึง 100 
ถ�ากําหนด Saturation ท่ี 0 สีจะมีความสดน�อย แต3ถ�ากําหนด
ท่ี 100 สีจะมีความสดมาก

Brightness คือ ระดับความสว3างของสี โดยค3าความสว3างของสีจะเร่ิมท่ี 0 
ถึง 100 ถ�ากําหนดท่ี 0 ความสว3างจะน�อยซ่ึงจะเปGนสีดํา แต3
ถ�าดําหนดท่ี 100 สีจะมีความสว3างมากท่ีสุด

1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

3. ระบบสี HSB

1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

4. ระบบสี LAB

  เปGนมาตรฐานสําหรับการวัดค3าแบบครอบคลุมทุกสีในระบบสี RGB และ 
CMYK สามารถใช�กับสีที่ เกิดจากอุปกรณ$ทุกชนิดไม3ว3าจะเปGนจอคอมพิวเตอร$ เคร่ืองพิมพ$ 
สแกนเนอร$ รวมท้ังอุปกรณ$อื่นๆ ส3วนประกอบของระบบสีน้ี ได�แก3

     L  (Luminance) เปGนค3าความสว3าง จะมีค3าตั้งแต3 0 (สีดํา) ไปจนถึงค3า 100 (สีขาว)

A  แสดงการไล3สีจากสีเขียวไปยังสีแดง

B  แสดงการไล3สีจากสีนํ้าเงินไปยังสีเหลือง 
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1.ระบบสีท่ีใช5กับภาพกราฟ�ก

4. ระบบสี LAB

2. ความหมาย
ของทันศิลปM

2.ความหมายของทันศิลปM

ทัศนศิลปM คือการรับรู�ทางจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร วัตถุ 
และสรรพส่ิงที่มากระทบ รวมถึงมนุษย$หรือสัตว$ จะด�วยการหยุดนิ่ง หรือการ
เคล่ือนไหวก็ตาม
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3. องค�ประกอบ
ของทัศนศิลปM

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

การออกแบบ เปGนกระบวนการสร�างสรรค$ของมนุษย$ โดยนําเอาทฤษฎีต3างๆ 
เปGนแนวทาง นักออกแบบจึงจําเปGนต�องมีความรู�ศิลปะด�านทัศนศิลป" ซ่ึงเปGนรากฐานของ
การสร�างสรรค$งานศิลปะทุกแขนง ส3วนประกอบพ้ืนฐานของทัศนศิลป" ท่ีใช�เปGนหลักในการ
นําไปใช�ในการออกแบบ แบ3งได�ดังน้ี

1. จุด (Dot)
2. เส�น (Line)
3. รูปร3าง (Shape)
4. รูปทรง (Form)

5.     ขนาด (Size)
6.     ทิศทาง (Direction)
7.     พ้ืนท่ีว3าง (Space)
8. ลักษณะพ้ืนผิว (Texture)
9. ค3านํ้าหนักของสี (Value)

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

1. จุด (Dot) เปGนองค$ประกอบแรกของการออกแบบ จุดหมายถึง 
“ส่ิงที่ไม3มีความกว�าง ความยาว ความหนา”จุดมีความเกี่ยวข�องกับความรู�สึก
เปGนอย3างมาก เพราะจุดๆหนึ่ง จะเปล่ียนแปลงเปGนส่ิงต3างๆ ตามจิตนาการได�
อย3างมากมาย
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3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

2. เส5น (Line) คือส3วนประกอบของจุดหลายจุดที่เรียงกันเปGนแถว 
ทิศทางและลักษณะของเส�น ให�ความรู�สึก แตกต3างออกไป ดังนี้

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

3. รูปร+าง (Shape) เกิดจากเส�น และทิศทางที่มีปลายทางปลายทั้ง
สองมาบรรจบกันเปGนรูป 2 มิติ มีแต3ความกว�าง และความยาว ไม3มีความ
หนา หรือความลึก

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

4. รูปทรง (Form) 
เปGนรูป 3 มิติที่พัฒนามาจาก
เส�นเช3นเดียวกับซึ่งรูปร3าง  
รูปทรงที่มีทรงตันที่เรียกว3า 
“มวล” และรูปทรงที่ภายใน
โปร3งเรียกว3า “ปริมาตร”

ผ
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3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

5. ขนาด (Size) เปGนการแสดงถึงลักษณะของวัตถุที่ทําให�เกิด
ความรู�สึกเร่ืองระยะ หรือความลึก (Distance or Depth) ให�ความรู�สึก
ใกล�หรือไกล ความกลมกลืนและความขัดแย�งในการออกแบบ ผู�ออกแบบ
ควรที่จะคํานึงถึงขนาดของวัตถุด�วย

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

6. ทิศทาง (Direction) เปGนการนําองค$ประกอบต3างๆ ของการ
ออกแบบมาใช�ร3วมกันเพ่ือให�ผู�ดูสามารถรับรู�แล�วเกิดความรู�สึกได�ว3าวัตถุนั้น
จะมีการเคล่ือนที่ไปในทิศทางใด ซึ่งจะทําให�ภาพดูน3าสนใจ และมีผลดีต3อ
การเรียนรู�มากยิ่งข้ึน

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

7. พ้ืนท่ีว+าง (Space) เปGนการจัดบริเวณพ้ืนที่ในภาพให�ได�ขนาด
พอเหมาะเปGนระเบียบ ไม3แน3นเกินไปหรือห3างเกินไป เช3น มีรูปทรงสองรูป
อยู3ใกล�กันจะดูเปGนพวกเดียวกัน แต3ถ�าอยู3ห3างกันจะดูเปGนคนละกลุ3ม

พ้ืนที่ว+าง 2 ลักษณะ ที่ทําให5เกิดภาพต+างกัน
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3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

8. ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) หมายถึงคุณลักษณะของพ้ืนผิว
วัตถุต3างๆในการออกแบบเม่ือได�สัมผัสหรือรับรู�ด�วยสายตาแล�ว ทําให�วัตถุ
นั้นมีความเรียบ มัน หรือขรุขระ หยาบหรือละเอียด แข็งหรืออ3อนนุ3ม

ภาพลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุต+างชนิดกันให5ความรู5สึกแตกต+างกัน

3. องค�ประกอบของทัศนศิลปM

9. ค+านํ้าหนักของสี (Value) หมายถึง ค3าความเข�มของสีบนวัตถุ 
ตามที่ประสาทตารับรู�ได� น้ําหนักสีที่แตกต3างกันในภาพเดียว หรือภาพขาว-
ดํา จะทําให�ภาพดูน3าสนใจมากข้ึน

นํ้าหนักสีที่แตกต+างกันทําให5เกิดความรู5สึกที่แตกต+างกัน

4. ทัศนศิลปMกับ
การออกแบบ
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

ทัศนศิลป"เปGนการจัดวางองค$ประกอบของศิลปะให�เกิความ
สวยงามในการมองเห็น โดยอาศัยหลักการออกแบบประกอบไปด�วย

1. จังหวะ (Rhythm)
2. การเปล่ียนแปลง (Gradation)
3. ความกลมกลืน (Harmony)
4. การตัดกัน (Contrast)

5.   สัดส3วน (Proportion)
6.   ความสมดุล (Balance)
7.   การเน�น (Emphasis)
8.   เอกภาพ (Unity)

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

1.จังหวะ (Rhythm) เปGนการนําเอาส3วนประกอบของการออกแบบ
รวมเข�าไว�ด�วยกัน โดยยึดหลักว3าส่ิงท่ีสัมพันธ$กันย3อมมีจังหวะ ระยะหรือความถี่ใน
ตัวเอง จังหวะแบ3งเปGน 3 ชนิด ได�แก3 

1. จังหวะท่ีซํ้ากัน (Repetition Rhythm) 
2. จังหวะท่ีสลับกัน (Alternation Rhythm) 
3. จังหวะท่ีต3อเน่ือง (Continuous Rhythm) 

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

ภาพจังหวะที่ซํ้ากนั ภาพจังหวะที่สลบักัน ภาพจังหวะที่ต+อเน่ือง
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

2. การเปลี่ยนแปลง (Gradation) คือการเปล่ียนรูปร3าง รูปทรง ทิศทาง
จากสภาวะหน่ึงไปอีกสภาวะหน่ึง  เช3น การเปล่ียนจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ3 
เปล่ียนสีหรือความเข�ม บางคร้ังเรียกว3าการไล3เฉดสีหรือทิศทาง ประโยชน$ของการ
เปล่ียนแปลงในการออกแบบ สามารถใช�ในการนําสายตาและจัดลําดับความสําคัญ

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

3. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึงการประสานให�เปGน
หมู3พวกเปGนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม3ขัดแย�งซึ่งกันและกัน ความกลมกลืนมี 
2 แบบ คือ 

ความกลมกลืนแบบคล5อยตามกัน หมายถึง การนํารูปร3าง 
รูปทรง เส�น หรือสี ที่มีลักษณะเดียวกันมาจัด 

ความกลมกลืนแบบขัดแย5ง หมายถึง การนําเอาองค$ประกอบ
ต3างชนิด ต3างรูปร3าง รูปทรง ต3างสี มาจัดวางในภาพเดียวกัน

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

ความกลมกลืนแบบคล5อยตามกัน ความกลมกลืนแบบขัดแย5ง
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

4. การตัดกัน (Contrast) หมายถึง ความไม3ประสานสัมพันธ$กัน
หรือส่ิงที่ตรงข�ามกัน การนําความแตกต3างกันมาใช�ในงานศิลปะอย3าง
พอเหมาะ จะช3วยแก�ปyญหาความเบื่อหน3าย และยังช3วยให�เกิดความต่ืนเต�น 
การตัดกันทําได� 3 วิธี ได�แก3 
• การตัดกันด�วยความแตกต3าง 
• การตัดกันด�วยวัตถุกับพ้ืนหลัง
•  การตัดกันด�วยทิศทาง 

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

การตัดกันด5วยความแตกต+าง 

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

การตัดกันด5วยวัตถุกับพ้ืนหลัง
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

การตัดกันด5วยทิศทาง 

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

5. สัดส+วน (Proportion) หมายถึงการจัดสัดส3วนความสัมพันธ$
ระหว3างขนาดและพ้ืนที่ สัดส3วนแบ3งออกเปGน 2 ด�าน
• สัดส3วนสัมพันธ$กับตัววัตถุ
• สัดส3วนที่สัมพันธ$กับส่ิงแวดล�อม 

ประโยชน$ของสัดส3วนในการออกแบบ สามารถใช�กําหนดมิติหรือ
ขนาดของวัตถุ ใช�ดึงดูดความสนใจ ใช�เน�นการส่ือความของรูปภาพ และใช�
กําหนดโครงร3างของหน�ากระดาษ

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

การออกแบบโซฟา ที่ใช�สัดส3วนให�พนักพิงส้ันผิดปกติ ทําให�เกิดจุดเด3นได�
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

6. ความสมดุล (Balance) หมายถึง ความเท3ากัน หรือถ3วงกัน
เพ่ือให�เกิดการเท3ากัน อาจเท3ากันจริงด�วยวัตถุหรือเท3ากันในความรู�สึกของ
ผู�ชม โดยความสมดุลมี 2 ลักษณะได�แก3 

• ความสมดุลที่เท3ากัน
• ความสมดุลที่ไม3เท3ากัน

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

ความสมดุลที่เท3ากัน

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

ความสมดุลที่ไม3เท3ากัน
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

7. การเน5น (Emphasis)  
เปGนหลักการเสริมสร�างจุดเด3น
ให�กับการออกแบบ โดยเฉพาะ
ส3วนที่เปGนจุดมุ3งหมายหลักหรือ
เนื้อหาสําคัญที่ต�องการให�ผู�ดูได�
รับรู�

การเน5นจุดสนใจจากองค�ประกอบท่ีมี
ความแตกต+าง

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

การเน5นด5วยองค�ประกอบรูปร+างท่ีไม+แน+นอน

4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

การจุดสนใจไว�กึ่งกลาง
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4. ทัศนศิลปMกับการออกแบบ

8. เอกภาพ (Unity) หมายถึงความเปGนอันหนึ่งอันเดียวกันไม3
แตกแยกกัน หรืออยู3ร3วมกันได�ดีระหว3างองค$ประกอบ เช3น เส�น รูปร3าง 
รูปทรง ซึ่งสายตามองเห็น

ใบงานท่ี 2

ให5นักเรียนออกแบบตราสัญลักษณ�   
(โลโก5)คนละ 1 สัญลักษณ� โดยมีหลักเกณฑ�ใน
การออกแบบดังน้ี
1. ตราสัญลักษณ$ ( โลโก�) ต�องแสดงถึงและส่ือ
ความหมายของตัวตนของนักเรียน
2. ตราสัญลักษณ$ (โลโก�) ให�มีข�อความ “ช่ือของ
นักเรียน”
3. นักเรียนต�องอธิบายแนวคิด ความหมายของ
ผลงาน

1. จงอธิบายระบบสีที่ใช�กับภาพกราฟ�กที่นักเรียคิดว3ามีความสําคัญกับภาพกราฟ�ก
มาที่สุดมาอย3างน�อย 3 ระบบ ?

2. จงอธิบายความหมายของทัศนศิลป"ตามที่นักเรียนเข�าใจมาพอสังเขป ?

3. องค$ประกอบของทัศนศิลป"มีองค$ประกอบอะไรบ�าง ?

4. จงอธิบายความรู�สึกที่ได�จากเส�นแต3ละลักษณะมาให�ถูกต�อง ?

5.     ทัศนศิลป"กับการออกแบบประกอบไปด�วยองค$ประกอบใดบ�าง จงอธิบาย ?

แบบฝlกหัดท5ายหน+วย


