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ยุคดิจิตัล เป็นยุคที่นักเขียน หรือคอลัมนิสต์ต้องปรับตัวเข้า
หาสื่อออนไลน์ และอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซ่ึงอาจจะเปลี่ยน
จากการท างานส่งส านักพิมพ์ เพื่อตีพิมพ์ลงกระดาษ
แบบเดิมๆ ตอนนี้กลายเป็นการท าสื่อที่เรียกว่า eBook ซ่ึงมี
หลายช่องทางที่ท าให้นักเขียนหารายได้แบบออนไลน์ได้มาก
ขึ้น โดยที่ไม่ต้องง้อส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์แบบแต่ก่อน 
นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีประโยชน์ในอีก
หลายๆ ด้าน ดังนี้ 

รับก าไรจากการขายไป 100% 
แม้ว่าการตีพิมพ์งานเขียนกับส านักพิมพ์จะไม่ต้องเผชิญ
ความเสี่ยงเร่ืองการขาดทุน แต่ต้องแลกกับส่วนแบ่งรายได้
น้อยนิดจากส านักพิมพ์เท่านั้น แต่ E-Book นั้นใช้ต้นทุน
เพียงเล็กน้อยเพียงมีไอเดียเจ๋งๆ ก็มีโอกาสได้รับก าไรที่มาก
ขึ้น หรืออาจจะเรียกได้ว่า 100% จากที่ลงแรงไป สิ่งที่จะได้
กลับมา มันเป็นเงินของคุณคนเดียว! 

ต้นทุนในการผลิตที่ต่ าลง 
สมัยก่อนหากต้องการจะท าหนังสือสักเล่ม คุณจะต้องสืบ
ราคาต้นทุนการพิมพ์หนังสือ และต้องยอมจ่ายต้นทุนการ
พิมพ์ รวมถึงค่าจัดส่งหนังสือให้กับลูกค้า หรือกระทั่งยอม
โดนหักค่าฝากขายในร้านหนังสือ แต่เมื่อก้าวเข้ามาสู่ยุคของ 
E-Book คุณไม่ต้องเสียค่าพิมพ์แม้แต่บาทเดียว ลูกค้า
สามารถซ้ือหนังสือคุณทั้งเล่มเพียงแค่กดคลิกเท่านั้น ไม่
ต้องมีค่าจัดส่งใดๆ และตอนนี้ในแอพพลิเคช่ันอีบุ๊คบางแห่งไม่
ท าการเก็บส่วนแบ่งรายได้แล้วเช่น Ookbee ดังนั้นคุณจะได้ 
รายได้จากการขายแบบเต็มๆ โดยไม่ต้องลงทุนมาก 

ซื้อง่าย ขายเร็ว ประหยัดเวลาทัง้คนเขียน-
คนอ่าน 
ส าหรับ E-Book เพียงคลิกและดาวน์โหลด ไม่นานก็ได้อ่าน
แล้วประหยัดเวลา ไม่ต้องรอคอย จึงไม่ต้องแปลกใจถ้าตลาด 
E-Book ไทยจะขยายตัวรวดเร็ว เพราะสามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ซ้ือที่ไม่ชอบการรอนาน 

Social Media เปน็การตลาดที่เข้าถงึงา่ย 
เนื่องจากนักเขียนหน้าใหม่ มักมีปัญหากับการหาสปอนเซอร์
เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนซ้ือเนื้อที่โฆษณาราคาแพง แต่หาก
เป็น E-Book การแชร์ผลงานของคุณจะง่ายขึ้น เนื่องจากใน
บางแอพพลิเคช่ันที่ให้บริการ E-Book มีการท า Referral 
Linkหรือ “ลิ้งช่วยขาย” ให้คุณสามารถน าไปแปะในหน้า
เว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถแชร์เนื้อหาบางส่วนจาก
หนังสือก็ยังท าได้ เพราะตัวแอพพลิเคช่ันรองรับ กรณีของ 
Ookbee เ อ ง  จ ะ มี เ ม นู ก ด แ ช ร์ ห น้ า ห นั ง สื อ จ า ก ใ น
แอพพลิเคช่ันอยู่แล้ว ซ่ึงจะแชร์ผลงานของคุณไปบน Social 
Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter ที่จะช่วยดึงดูด
คนเข้ามาดูผลงานได้มากขึ้น โดยไมมีค่าใช้จ่าย 

E-Book แนบไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียงได้! 
การน าสื่อผสมอื่นๆ มาใช้ในงานหนังสือของตนเองจะเป็น
การขยายตลาดให้เราได้ทางหนึ่ง ด้วยการเพิ่มลูกเล่นแก้เซ็ง
ให้กับคนอ่าน หากเปรียบเทียบกันระหว่างหนังสือที่มีแต่
ตัวหนังสือ กับหนังสือที่มีทั้งภาพ วิดีโอ หรือเสียง แบบไหน 
น่าสนใจกว่ากันและในปัจจุบัน เพียงแค่คลิกก็ได้ฟังแล้วโดยไม่
ต้องเสียเวลาไปหาเคร่ืองเล่น 

รายได้อื่นๆ ที่เข้ามาเพราะคุณเป็นนักเขียน! 
บางคร้ังนักเขียนก็เหมือนดารา เมื่อแนวคิดของคุณได้รับ
การยอมรับในวงกว้าง มีคนให้ความสนใจมากมาย สื่อต่างๆ 
ก็จะวิ่งเข้าหาคุณ เช่น นิตยสาร เว็บข่าว รายการทีวี ฯลฯ 
และการได้รับเชิญไปร่วมงานต่างๆ นั้น คุณสามารถหา
รายได้จากส่งเหล่านี้ด้วย ซ่ึงนับว่าเป็นผลพลอยได้จาก
ช่ือเสียงที่น่าเย้ายวนใจ 

 
 
 

E-Book มีอะไรดี ? 
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เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล นักอ่านทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จัก E-Book หรือ E-Magazine ด้วยการพกพาที่สะดวก และสามารถเปิดอ่านได้
ในทุกอุปกรณ์พกพา ทั้ง แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน 
 

 
 
 
 
 
สิ่งพิมพ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ
หลายอย่าง ได้แก่ ตัวอักษร หรือข้อความ ภาพประกอบ เนื้อ
ที่ว่างและส่วนประกอบอื่นๆ การออกแบบสิ่งพิมพ์ต้อง
ค านึงถึง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวเข้าไป
ด้วยกัน 
 
 
 
 
  

ทิศทางและการเคลื่อนไหว  
(Direction & Movement) 
เมื่อผู้รับสารมองดูสื่อสิ่งพิมพ์ การรับรู้เกิดขึ้นเป็นล าดับ
ตามการมองเห็น กล่าวคือ เกิดขึ้นตามการกวาดสายตา
จากองค์ประกอบหนึ่งไปยังอีกองค์ประกอบหนึ่ง จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการวางแผน ก าหนด 
และชักจูงสายตาของผู้รับสารให้เคลื่อนไหวไปทิศทางที่
ถูกต้องตามล าดับขององค์ประกอบที่ต้องการให้รับรู้
ก่อนหลังโดยทั่วไปหากไม่มีการสร้างจุดเด่นขึ้นมา สายตา
ของผู้รับสารจะมองดูหน้ากระดาษที่เป็นสื่อพิมพ์ในทิศทาง
ของตัวอักษร “Z” คือการมองที่มุมบนด้านซ้าย ไปด้านขวา 
แล้วไล่ระดับลงมาที่มุมล่างด้านซ้าย และไปจบที่มุมล่าง
ด้านขวาตามล าดับการจัดองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการมองนี้ เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้
ตามล าดับที่ต้องการ 

 
ทิศทางและการเคลื่อนไหว (Direction & Movement) 

เอกภาพและความกลมกลืน  
(Unity & Harmony) 
เอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงในการจัดท าเลย์เอาท์ 
(Layout) หมายถึงการน าเอาองค์ประกอบที่แตกต่างกันมา
วางไว้ ในพื้นที่หน้ากระดาษเดียวกันได้อย่างกลมกลืน  
ท าหน้าที่ สอดคล้องและส่งเสริมกันและกันในการสื่อสาร
ความคิดรวบ ยอดและบุคลิกภาพของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ การ
สร้างเอกภาพนี้สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
 

1. การเลือกใช้องค์ประกอบที่มีความเท่ากัน  
เช่น การเลือกใช้แบบตัวอักษรเดียวกัน การเลือกใช้

ภาพขาว-ด า ทั้งหมด เป็นต้น 

 
การเลือกใช้องค์ประกอบทีม่ีความเท่ากัน 

www.pinterest.com 
 

2. การสร้างความต่อเนื่องกันให้องค์ประกอบ  
เช่น การจัดให้พาดหัววางทับลงบนภาพ การใช้

ตัวอักษรที่เป็นข้อความ ล้อตามทรวดทรงของภาพ เป็นต้น 

 
การสร้างความต่อเนือ่งกันให้องค์ประกอบ 

หลักการออกแบบสิ่งพิมพ ์
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3. การเว้นพื้นที่ว่างรอบองค์ประกอบทั้งหมด 
ซ่ึงจะท าให้พื้นที่ว่างนั้นท าหน้าที่เหมือนกรอบสีขาวล้อมรอบองค์ประกอบทั้งหมดไว้ภายใน ช่วยให้องค์ประกอบทั้งหมด  

ดูเหมือนว่าอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน 

 
การเว้นพื้นทีว่่างรอบองค์ประกอบทั้งหมด  จาก https://khaodesign.com 

ความสมดุล (Balance) 
หลักการเร่ืองความสมดุลนี้เป็นการตอบสนองธรรมชาติ ของผู้รับสารในเร่ืองของแรงโน้มถ่วง โดยการจัดวางองค์ ประกอบ
ทั้งหมดในพื้นที่หน้ากระดาษ จะต้องไม่ขัดกับ ความรู้สึกนี้ คือจะต้องไม่ดูเอนเอียงหรือหนักไปด้านใด ด้านหนึ่ง โดยไม่มีองค์ประกอบ
มาถ่วงในอีกด้าน การจัด องค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 

1. สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) 
เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้องค์ประกอบใน

ด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะ
เหมือนกันสองข้าง ซ่ึงองค์ประกอบที่เหมือนกันทั้งสองด้านนี้ 
จะถ่วงน้ าหนักกันและกันให้เกิดความรู้สึกสมดุล 

 

 
สมดลุแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) 

2. สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) 
เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้องค์ประกอบใน

ด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะไม่
เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง แม้องค์ประกอบจะไม่เหมือนกันในแต่ละ
ด้าน จะถ่วงน้ าหนักกันให้เกิดความสมดุล 

 
สมดลุแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) 
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3. สมดุลแบบรัศมี (Radial Balance) 
เป็นการจัดองค์ประกอบโดยให้มีการกระจายหรือ

การรวมตัวอยู่ที่จุดกลาง  นิยมใช้ออกแบบลวดลายต่าง ๆ 
อาทิเช่น  ลายดาวเพดาน  และเคร่ืองหมายการค้า 

 
สมดลุแบบรัศมี (Radial Balance)  www.freepik.com 

 
เทคนิคการแบ่งสาม  ใช้เทคนิคแบ่งสาม  ซ่ึงก าหนดให้เกิดจุด
แห่งความสนใจ 4 จุดในภาพซ่ึงสามารถเลือกได้ตามความ
เหมาะสม 

กฎ 3 ส่วน และจุดตัด 9 ช่อง 
การจัดวางต าแหน่งหลักของภาพถ่าย เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่สามารถท าให้เกิดผลทางด้านแนวความคิด และความรู้สึก
ได้ การวางต าแหน่งที่เหมาะสมของจุดสนใจในภาพ เป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ และที่นิยมกันโดยทั่วไปคือ กฎสามส่วน 
 
กฎสามส่วนกล่าวไว้ว่า ไม่ว่าภาพจะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอน
ก็ตาม หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสามส่วน ทั้งตามแนวตั้ง
และแนวนอน แล้วลากเส้นแบ่งภาพทั้งสามเส้น จะเกิดจุดตัด
กันทั้งหมด 4 จุด ซ่ึงจุดตัดของเส้นทั้งสี่นี้ เป็นต าแหน่งที่
เหมาะสมส าหรับการจัดวางวัตถุที่ต้องการเน้นให้เป็นจุดเด่น
หลัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้น เป็นส่วนส าคัญที่รองลงมา
การจัดวางต าแหน่งจุดเด่นหลักไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดมาก
นัก อาจถือเอาบริเวณใกล้เคียงทั้ง สี่จุดนี้ 
 

  
กฎ 3 ส่วน และจดุตดั 9 ช่อง 

สัดส่วน (Proportion) 
การก าหนดสัดส่วนนี้เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ในเร่ือง
ของขนาด ซ่ึงมีความส าคัญโดยเฉพาะในหน้ากระดาษของ
สิ่งพิมพ์ที่ต้องการให้มีจุดเด่น เช่น หน้าปกหนังสือเป็นต้น 
เพราะองค์ประกอบทั้งหมดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในการ
ก าหนดสัดส่วนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ งหมด  
ในพื้นที่หน้ากระดาษไปพร้อมๆ กันว่าควรจะเพิ่มหรือลด
องค์ประกอบใด ไม่ใช่ค่อยๆ ท าไปทีละองค์ประกอบ 

 
สร้างจุดสนใจด้วยการเน้นสดัสว่น (Proportion) 

www.maxpointhridoy.com  

ความแตกต่าง (Contrast) 
เป็นวิ ธีการที่ ง่ ายที่ สุด  โดยการเน้นองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนี่ง เด่นขึ้นมาด้วยการเพิ่ม ขนาดให้ใหญ่กว่า
องค์ประกอบอื่นๆ โดยรอบ เช่น พาดหัวขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วผู้ดูจะเลือกดูองค์ประกอบที่ใหญ่กว่า
ก่อน 

1. ความแตกต่างโดยขนาด  
สามารถท าได้ง่ายโดยการเน้นให้องค์ประกอบหนึ่ง เด่นขึ้นมา 
ด้วยการเพิ่มขนาดให้ใหญ่กว่าองค์ประกอบอื่นๆ โดยรอบ 
เช่น พาดหัวขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยธรรมชาติแล้วผู้ดูจะ
เลือกดู องค์ประกอบที่ใหญ่กว่าก่อน 

http://www.freepik.com/
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ความแตกต่างโดยขนาด 

 
2. ความแตกต่างโดยรูปร่าง 

เป็นวิธีที่เน้นให้องค์ประกอบหนึ่ง เด่นขึ้นมาด้วยการใช้รูปร่าง 
ที่แตกต่างออกไปจากองค์ประกอบอื่นในกระดาษ เช่น การ
ไดคัต ภาพคนตามรูปร่างของร่างกายแล้วน าไปวางใน
หน้ากระดาษ ที่มีภาพแทรกเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม  
เป็นต้น 

 
ความแตกต่างโดยรูปร่าง 

 
3. ความแตกต่างโดยความเข้ม  

เป็นวิธีที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมา 
ด้ วยการ ใ ช้ เพิ่ มห รือลดความ เข้มห รือน้ าหนักของ
องค์ประกอบ นั้นให้เข้มหรืออ่อนกว่าองค์ประกอบอื่นที่อยู่
ร่วมกันในหน้า กระดาษ เช่น การใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาใน

ย่อหน้าที่ต้องการ เน้น เพียงย่อหน้าเดียวในหน้ากระดาษ 
เป็นต้น 

 
ความแตกต่างโดยความเข้ม 

 
4. ความแตกต่างโดยทิศทาง  

ทิศทางเป็นวิธีที่เน้นให้องค์ประกอบหนึ่ง  เด่นขึ้นมาด้วยการ 
วางองค์ประกอบที่ต้องการจะเน้นนั้นให้อยู่ ในทิศทางที่
แตกต่าง จากองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในหน้ากระดาษ 
เช่น การ วางภาพเอียง 45 องศา ในหน้ากระดาษที่เต็มไป
ด้วยตัวอักษร ที่เรียง เป็นแนวนอน เป็นต้น 

 
ความแตกต่างโดยทิศทาง 
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จังหวะ ลีลา และการซ้ า 
(Rhythm & Repetition) 
การจัดวางองค์ประกอบหลายๆ ช้ิน โดยก าหนดต าแหน่ง 
ขององค์ประกอบให้เกิดมีช่องว่างเป็นช่วงๆ ตอนๆ อย่างมี
การ วางแผนล่วงหน้า จะท าให้เกิดจังหวะและลีลาขึ้น และหา
กว่า องค์ประกอบหลายๆ ช้ินนั้นมีลักษณะซ้ ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน ก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้เกิดจังหวะและลีลา ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะตรงกันข้ามกับแบบแรก จังหวะและลีลา
ลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวและมี
พลัง 

 
จังหวะ ลีลา และการซ้ า (Rhythm & Repetition) 

 
 
 
 
 
 
สามารถเข้าไปศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อม
ตัวอย่างการออกแบบได้จากเว็บไซต์ ประกอบด้วย 4 ตอน
สามารถเข้าดูได้จากลิงก์ดังนี ้

 
เว็บไซต์ khaodesign.com 

PART 1 https://qrgo.page.link/pf5WX 
PART 2 https://qrgo.page.link/QF3T4 
PART 3 https://qrgo.page.link/cM92u 
PART 4 https://qrgo.page.link/1XC4t 

 
 
 
 
สีของงานกราฟิก ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญเลยก็ว่าได้ เพราะ
การเลือกใช้สีจะแสดงถึงอารมณ์ที่ต้องการได้ ชัด เจน
มากกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น สีโทนร้อน ส าหรับ
งานที่ต้องการความตื่นเต้น ท้าทาย หรือสีโทนเย็นส าหรับ
งานต้องการให้ดูสุภาพ สบาย ๆ 
 

ทฤษฎีสีเป้นเร่ืองที่ไม่อาจมองข้ามได้ ถ้าอยากจะถ่ายภาพ
ออกมาให้สวย สีมีโครงสร้างเเละลักษณะทางกายภาพที่ 
เเตกต่างกัน การรู้จักผสมสี มองสี ก็จะก าหนดภาพถ่าย 
ที่ออกมาได้ ท าใจให้คุ้นชินกับการใช้สี เเล้วผลลัพท์ของภาพ
ที่ออกมาจะมีการเปลี่ยนเเปลง ไปในทางที่ดี นอกจากนี้ 
อารมณ์ของภาพก็จะเด่นขึ้นมาอีกด้วย 

ความสัมพนัธ์ของส ี
สีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะ เมื่อลองดูในวงจรสี (หรือจะ
เรียกว่าวงล้อสีก็ได้) 

 
www.photoschoolthailand.com 

สีขั้นที่ 1 แม่สี (PRIMARY COLORS) 
คือสีที่เมื่อผสมกันเเล้ว จะได้สีอื่นอีก กลุ่มนี้คือสี แดง เหลือง 
น้ าเงิน 
สีขั้นที่ 2 (SECONDARY COLORS) 
คือสีที่เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1 เช่น สีม่วง สีส้ม  
สีเขียว 
สีขั้นที่ 3 (TERTIARY COLORS) 
คือสีที่เกิดจากการผสมสีขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เข้าด้วยกัน เช่น 
สี เ เ ด งส้ ม  ( vermilion)  เ หลื อ งส้ ม  ( amber)  แ ด งม่ ว ง 
(magenta) น้ าเงินม่วง (violet) น้ าเงินเขียว (teal) เหลืองเขียว
(chartreuse) 

50 เทคนคิการออกแบบกราฟฟกิ 
ที่มา khaodesign.com 

สี และการสื่อความหมาย 
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ความหมายของส ี
นอกจากแต่ละสีจะสร้างความรู้สึกด้วยตนเองแล้ว เมื่อน า 
มาใช้ร่วมกันเรายังสามารถแบ่งสีออกเป็น 2 วรรณะ  
เพื่อสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อใช้งานร่วมกันได้
อีกคือ 

ใช้โทนสีร้อนเพื่อให้ภาพดูอบอุ่น 
เช่น กลุ่มสีโทนส้ม เเดง เหลือง และสีน้ าตาล เเละเมื่อประกอบ
กับภาพของเเสงอาทิตย์ สีโทนร้อน ก็จะยิ่งกระตุ้น ความรู้สึก
อบอุ่น ได้สมจริงมากขึ้น ส่วนมากสีโทนนี้จะถูกใช้ในการ 
เเต่งภาพที่เป็นช่วง Golden hour 
สีที่อยู่ในวรรณะร้อน (Warm Tone Color) 

ได้แก่ สีแดง สีส้ม ให้ความรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง 
สนุกสนาน รวดเร็ว เร่งรีบ 

 

 
ตัวอย่างงานออกแบบสีทีอ่ยูใ่นวรรณะร้อน 

ใช้โทนสีเยน็เพื่อภาพจะดูสบายตา 
กลุ่มสโีทนเย็น เช่น สีเขียว สีฟ้า น้ าเงิน จะให้ความรู้สึก 
สบาย ผ่อนคลาย สโีทนนี้จะเกิดขึน้ก่อนดวงอาทติย์ขึน้ เเละ
หลังดวงอาทิตย์ตก หรือข่วงที่เรียกว่า Blue hour นั่นเอง 
นอกจากนี้ ภาพสีโทนเยน็ กับภาพทิวทัศน์ที่เเสดงออกถึง
ความเย็น เขา่ภูเขาทีม่ีน้ าเเข็งปกคลุมบางส่วน จะยิ่งกระตุน้
ให้คนดู ได้รู้สึก เเละสมัผัสได้ถึงความหนาวเย็น และเงียบสงบ 

สีที่อยู่ในวรรณะเย็น (Cool Tone Color) 
ได้แก่ สีน้ าเงิน  สีเขียว  สีฟ้า  สีกลุ่มนี้เมื่อใช้งานจะได้

ความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย ผ่อนคลาย 

 

 
สีทีอ่ยู่ในวรรณะเย็น 

ใช้โทนสีกลาง เป็นได้ทัง้สีร้อนและเย็น 
สีที่อยู่ในวรรณะกลาง  
ได้แก่ สีที่สามารถเป็นได้ทั้งวรรณะร้อนและเย็น ได้แก่สีเหลือง 
และม่วง เมื่อสีวรรณะกลางอยู่กับสีวรรณะใดจะกลายเป็นสี
วรรณะนั้น ๆ  การใช้สีเพิ่มความโดดเด่นให้กับจุดเด่นในภาพ 
และใช้สีตกแต่งส่วนอื่น ๆ ของภาพให้ได้ภาพรวมออกมาใน
อารมณ์ 

 

 
ตัวอย่างงานออกแบบสีทีอ่ยูใ่นวรรณะกลาง 
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อ่านอารมณ์เเละใช้สีให้เข้ากับอารมณ์งาน 
สี เ เล ะอารมณ์  เป็นสิ่ งที่ เ ช่ือมโยงกันอย่างตัดไม่ขาด  
ในภาพถ่าย คนที่มองภาพ จะมีความรู้สึกร่วมกับภาพ เเละ
ยิ่งช่างภาพสามาถสร้างความน่าสนใจ เเละมีการลงน้ าหนัก
ที่อารมณ์ โดยเพิ่มการใช้สีเข้าไปกระตุ้นอกีด้วยเเล้ว ภาพนั้น
จะเป็นภาพที่เรียกได้เลยว่ามีอทิธิพลกับจติใจของคนดู  และสี
ก็ยังเป็นการสื่อถึงระยะเวลาด้วย เช่น ภาพที่ถ่ายนั้น เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาไน ฤดูอะไรที่ต้องการ เทคนิคการเลือกใช้สีแบบ
สูตรส าเร็จจะมีอยู่หลายรูปแบบ 

 

การใช้สีคู่ตรงขา้ม  
(COMPLEMENTARY COLORS) 

 

 
 
สีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสี เป็นสีที่มีค่าสีตัดกันอย่าง
ชัดเจน โดยสีคู่นี้จะให้ความรู้สึกรุนแรง จัดจ้าน ฉูดฉาด การ

ใช่สีคู่ตรงข้าม จะท าให้ภาพสะดุดอย่างมาก สร้างความรู้สึก
เป็นเอกลักษณ์ในการอยู่เคียงคู่กัน 

สีที่ตัดกันหรือสีตรงกันข้าม 
สีที่ตัดกันหรือสีตรงกันข้าม เป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี 
เช่น สีน้ าเงินตรงข้ามกับสีแดงและสีเหลือง หรือสีแดงจะตรง
ข้ามกับสีเขียว ควรใช้สีใดสหีนึ่งจ านวน 80% และเลือกใช้สีคู่
ตรงกันข้างเพียง 20% หรือ 70-30 โดยประมาณ บนพื้นที่
ของงานโดยรวม จะท าให้ช้ินงานเกิดเป็นจุดเด่น เมื่อน ามา
รวมกันจะท าให้สีทั้งสองนั้นเด่นชัดมากขึ้น 
 

 
ตัวอย่างสีคู่ตรงกันข้าม หาดทรายสีน้ าตาลเเดงกับน้ าทะเสสีฟ้า 
 

 
การใช้สีแบบสีที่ตัดกันหรือสีตรงกันข้าม เหลืองส้ม-น้ าเงินม่วง 



 

 

12 การสร้าง E-book 

E-book 
 

โดย.นางสาวเบญสริย์า  ปานปญุญเดช  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ขอ้มลูเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

การแยกคูส่ีที่อยู่ติดกับสีคู่ตรงกันขา้ม 
(SPLIT COMPLEMENTARY COLORS) 

 
 
การใ ช้สีที่สองสีที่อยู่ติดกับสี คู่ตรงข้าม ก็ เป็นการใ ช้
ความสัมพันธ์ของสีที่น่าสนใจ เช่น ในภาพที่มีสีแดงส้ม สี
เขียว เเละสีน้ าเงิน อยู่ด้วยกัน จะสร้างความเเตกต่าง เเละ
ความฉูดฉาดมากขึ้น เเต่ก็ให้ภาพที่ดูน่าสนใจมากกว่าภาพ
ที่ใช่คู่สีตรงข้าม 

 
ตัวอย่าง SPLIT COMPLEMENTARY COLORS 

การใช้สีที่ใกลเ้คียงกนั  
(ANALOG COLORS) 
สีที่ใกล้เคียงกัน คือสีที่อยู่เรียงติดกันในวงจรส ีจะสร้างความ
กลมกลืนขึ้นในภาพ ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ ลองจัดภาพ  
ให้มีสีใกล้เคียงกัน ลองมองวิว เเล้วเอามาเทียบกับวงจรสี 
เเล้วจะจินตนาการได้ว่าภาพจะออกมาในลักษณะไหน 
รวมทั้งการเเต่งภาพหลังจากนั้น จะได้ก าหนดทิศทางสีได้ว่า 
จะต้องเเต่งภาพให้ออกมาเป็นสีอะไรบ้าง  

 
 
เพื่อไม่ให้หลุดจากความกลลมกลืนตามคอนเซปต์สีเป็นการ
ใช้สีที่ไปในโทนเดียวกันทั้งหมด เช่น จุดเด่นเป็นสีน้ าเงิน สี
ส่วนที่ เหลือก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับน้ าเงิน โดยใช้วิธีลด
น้ าหนักความเข้มของสีน้ าเงินลงไป 
 

 
 

 
ภาพการใช้สแีบบโทนเดยีวกันใกลเ้คียงกัน 
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การเลือกใช้โครงสีสามเหลี่ยม  (TRIAD COLORS) 

 
 
คือการใช้สีสามสีที่อยู่ห่างกันโดยจะอยู่ที่มุมของสามเหลี่ยมเเต่ละมุม เช่น เมื่อเลือกสีเเดง สีเหลือง เเละสีฟ้า ก็จะถูกจัดว่าเป็นกลุ่ม
เดียวกัน  ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ กลุ่มสามสีก็กระตุ้นความน่าสนใจของภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างมิติให้กับภาพอีกด้วย 
 

   
ภาพตัวอยา่งการใช้โครงสีสามเหลี่ยม (TRIAD COLORS) 
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สีกับการสือ่อารมณ ์
สีน้ าเงิน เป็นสีเเห่งความสงบ โล่ง กว้าง เมื่อมีการใช้สีน้ าเงิน
ลงในภาพ จะให้รู้สึกถึงพื้นที่กว้าง มีพื้นที่ในภาพ 

 
 
สีเทา   กระตุ้นให้รู้สึกถึง สายฝน น้ า ไอหมอก ก้อนเมฆ เเละ
ท้องฟ้า นอกจากนี้ สีเทาก็สื่อได้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น 
สัมผัสได้ถึงความเยือกเย็น และความรุนเเรง 

 
 
สีม่วง   ใ ห้ความรู้สึกผ่อนคลาย อาจจะไม่ ค่อยพบใน
ธรรมชาติ สีม่วงกลายเป็นสีที่เเสดงถึงสัญลักษณ์เเห่งความ
งาม เเละความแปลกใหม่ 
 

 
 
 
 
 

สีเขียว เป็นสีที่พบเป็นปกติในการถ่ายภาพทิวทัศน์ สีเขียว 
ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา สงบร่มเย็น 

 
 
สีแดง เก่ียวข้องกับความโกรธ ความปรารถนา ความรัก พบ
โทนสีนี้ในธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ตก ดอกไม้ เเละสีของ
ฤดูใบไม้ร่วง 

 
 
สีส้ม พบบ่อยคร้ังเมื่อถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตก เป็นสีโทนอุ่น 
ให้ความรู้สึก สนุกสนาน เบิกบาน ความสุข เเละความ
หลงไหล 
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สีน้ าตาล เป็นสีของพื้นดิน (Earth tone) เป็นสีที่ใช้เมื่อจะสื่อ
ถึงสภาวะของสิ่งเเวดล้อม 

 

สีเหลอืง  พบมากกับทิวทัศน์ที่มีดอกไม้ ทะเลทราย เเละใบไม้
ในฤดูใบไม้ร่วง ถูกใช้เพื่อกระตุ้น ความสุข พลังงาน 

 
 
การใช้ทฤษฎีสี ต้องค านึงอยู่เสมอว่า จะใช้สีนี้ในภาพ  “ท าไม” เเละ “อย่างไร” การเข้าใจพื้นฐานของสีท าให้การถ่ายภาพสื่อ 
ถึงอารมณ์ เเละชี้น าเพื่อให้รู้สึก ในสิ่งที่เราต้องการจะน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
Text Colors 

 
การเลือกใช้สีที่เหมือนใกล้เคียงกันมากจนเกินไปจะท าให้การ
อ่านตัวอักษรได้อยาก ดังนั้นในการเลือกใช้สีตัวอักษรและสี
ของพื้นหลังควรมีสีที่ตัดกันชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
อ่านตัวอักษรได้อยากสะดวก 

วิธีเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบ 

 
 

การเลือก Font ไปใช้ในงานออกแบบมีข้อควรค านึงง่าย ๆ 
อยู่ 2 ข้อคือ 

1. ความหมายต้องเข้ากัน หมายความว่า ความหมาย
ของค าและ Font  ที่เลือกใช้ควรจะไปด้วยกันได้ เช่น ค าว่า
น่ารักก็ควรจะใช้ Font ที่ดูน่ารักไปด้วย ไม่ควรใช้ Font ที่ดู
เป็นทางการดังภาพตัวอย่าง 

 
2. อารมณ์ของฟอนต์ และอารมณ์ของงานต้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน เช่น งานที่ต้องการความน่าเช่ือถือก็จะ
เลือกใช้ Font แบบ Serif  ที่ดูหนักแน่น น่าเช่ือถือ ส่วนงานที่
ต้องการความฉูดฉาดอย่างโปสเตอร์ลดราคาก็ควรจะ
เลือกใช้ Font ที่เป็นกันเองไม่เป็นทางการมากนักอย่าง Font 
ในกลุ่ม Script เป็นต้น 

 

เลือกใช้ตัวอักษรส าหรับการออกแบบ 

http://www.km-web.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/n55-0201-n71.jpg
http://www.km-web.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/text-05.png
http://www.km-web.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/text-06.png
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นอกจากการเลือก Font มาใช้งานแล้ว การวางต าแหน่ง
ตัวอักษรก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่มีความส าคัญกับการท างาน 
ส าหรับการวางต าแหน่งตัวอักษร มีข้อควรค านึงถึงไว้ให้อยู่ 
3 ข้อคือ 

1. ธรรมชาติการอ่านของคนไทยจะอ่านจากซ้ายไปขวา 
และบนลงล่าง โดยมีรัศมีการกวาดสายตาตามล าดับ ดังนั้น
ถ้าอยากให้อ่านง่าย ควรจะวางเรียงล าดับให้ดีด้วย ไม่เช่นนั้น
จะเป็นการอ่านข้ามไปข้ามมาท าให้เสียความหมายของ
ข้อความไป 

2. จุดเด่นควรจะมีเพียงจุดเดียว หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ  
มีตัวอักษรตัวใหญ่ๆ อยู่เพียงชุดเดียว จึงจะเป็นจุดเด่นที่
มองเห็นได้ง่าย ไม่สับสน ส่วนจุดอื่น ๆ ขนาดควรจะเล็กลงมา
ตามล าดับความส าคัญ 

3. ไม่ควรใช้ Font หลากหลายรูปแบบเกินไป จะท าให้
กลายเป็นงานที่อ่านยากและชวนปวดศรีษะมากกว่าชวน
อ่าน ถ้าจ าเป็นจริง ๆ แนะน าให้ใช้ Font เดิมแต่ไม่ตกแต่งพวก
ขนาด, ความหนาหรือก าหนดให้เอียงบ้าง เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจไม่ให้งานดูน่าเบื่อแบบนี้จะดีกว่า

 

ตัวอย่างการใช้ Font ในงานออกแบบ 

    
ไมม่หีวั         มหีวั 
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เมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint 2013  คร้ังแรก โปรแกรมจะให้เลือกว่าตอ้งการสร้างงานน าเสนอแบบไหน ซ่ีงจะมใีห้เลือกแบบ
ว่างเปล่าแบบสไลด์เอาไวแ้ละพรีเซนต์แบบธีม (Theme) ทีอ่อกแบบโครงสร้างฐานของสไลด์ไว ้ เช่น ภาพกราฟฟิกพืน้หลัง ชุดสีของ
องค์ประกอบ  รูปแบบข้อความ และการจัดวางเนือ้หา ซ่ึงสามารถน าเนื้อหาใส่ได้เลย 

หน้าต่างโปรแกรม PowerPoint 2013 

 
 

1. เ ร่ิมต้นการใช้งานโปรแกรม โดยคลิกปุ่ม Start คลิก All Programs เลือก Microsoft Office 2013 > Microsoft 
PowerPoint 2013 จะเข้าสู่หน้าจอหลักการท างานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 หรือคลิกปุ่ม Start > Windows 
จากนั้นพิมพ์ข้อความ ในช่องค้นหาในช่อง Search program and file พิมพ์ Pow ก็จะปรากฏรายการโปรแกรม PowerPoint ให้
คลิกเลือกโปรแกรมดังกล่าว เมื่อเปิดโปรแกรมได้แล้วจะพบกับหน้าต่างการสร้างสไลด์ใหม่ดังนี้ 
 

 

รู้จักกับพื้นที่ท างาน PowerPoint 2013 

1 

2 พิมพ์ช่ือโปรแกรม “Power” 

คลิกเลือกโปรแกรม 
 “PowerPoint 2013” 

3 
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2. เบื้องต้นให้ท่านสร้างสไลด์เร่ิมตน้แบบวา่งเปล่า 

 

สร้างสไลด์เร่ิมต้นแบบว่างเปล่า 

3. จะปรากฏหน้าต่างสไลด ์เปล่า 1 สไลด ์

 
 
 

4 

เลือกการสร้างสไลด์ใหมแ่บบ Blank Presention 

รม 
ปรากฏสไลดเ์ปลา่ 

5 
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Slide Master  สร้างธมีและเท็มเพลต 
เป็นการก าหนดหรือใส่ส่วนประกอบต่างๆ ข้างใน เพื่อให้ทุกๆ สไลด์มีรูปแบบเดียวกัน เช่น ต้องการให้สไลด์ทุกสไลด์มีช่ือ

บริษัทหรือโลโก้ ปรากฏอยู่ด้านล่างของสไลด์ทุกๆ สไลด์โดยใส่เพียงแค่คร้ังเดียวสามารถเพิ่มใน Slide Master ได้เลยครับ ขั้นตอน
ต่างใน PowerPoint 2010, 2013 และ 2016 ก็จะเหมือนๆกัน   

เช่น การออกแบบหนังสือต่าง ๆ รูปแบบส่วนหัว ส่วนท้ายของเร่ิมในแต่ละหน้าจะเหมือนๆ กัน จะต่างกันตรงส่วนของหน้าขั้น
ขึ้นบทใหม่นั้นเอง ในการสร้างงานน าเสนอ หากต้องการตั้งค่า Theme หรือ Template ได้เองเหมือนที่เลือกใช้แบบส าเร็จรูป ก็
จะต้องเข้ามาก าหนดค่าต่าง ๆ ที่ Slide Master นั้นเอง 

ก าหนดขนาด Slide ให้เป็นขนาดหนงัสือ 
1. เมื่อสร้าง Slide เปลา่เรียบร้อยแลว้ 
2. เลือกตั้งเมน ู> Design  > จากนัน้คลิก Ribbon > Slide Slize > ตามด้วยค าสั่ง > Custom Slide Size 

 
 

 
 

3. ตั้งค่าสไลด์ตามขนาดที่ต้องการ เมื่อตั้งค่าขนาดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK 

  
 

คลิกเลือกเมน ู“Design” 1 
คลิกเลือก Ribbon “Slide Size” 

 
 

2 

คลิกเลือกเมน ู"Custom Slide Size” 3 

ตัวอย่างการตั้งค่า ขนาด E-book  
ความกว้าง   17  เซนติเมตร 
ความสูง       23  เซนติเมตร  
 

ก าหนดขนาดทีต่อ้งการ 4 

5 คลกิปุม่ OK  
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4.  หลังจากกดปุม่ OK จะปรากฏหน้าตา่งให้ก าหนดการตั้งค่า เพิ่มเติมโดยให้เลอืก Maximize หรือ Ensure Fit 

 
 
 
 

5. หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าสไลดต์ามทีต่ั้งค่าใหมด่ังภาพ 
 

 
 
 
 
 

6 เลอืกวา่ตอ้งการงานแบบไหน  
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1. คลิกที่แถบเมน ู> View ตามดว้ยค าสั่ง >  Slide Master 
2. เลือก Ribbon “Slide Master” 

 

 
 
 
 

3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า Slide Master โดยจะสามารถตั้งค่า Slide Master จ านวนทั้งหมด 12 หน้า  
ดังภาพ จากนั้นเราก็สามารถตั้งค่ารูปแบบธีมที่ต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 

1 เลอืกเมน ูView  

2 เลอืก Ribbon “Slide Master” 

3 Slide Master จ านวนทัง้หมด 

วิธีการสร้าง  Slide Master 
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4. ออกแบบหน้า Master ตามที่ต้องการ เช่น ก าหนดพื้นหลัง ก าหนดตัวอักษรที่ต้องการใช้งาน บริเวณเฟรมของสไลด์ 
ตามที่ต้องการด้วยการวาดรูปทรงต่าง ๆ หรือเซฟภาพมาเป็นพื้นหลังมาก็ได้เช่นกัน 
จาก สไลด์เลย์เอาต์ 12 แบบ หากต้องการแกไ้ข เลย์เอาต์ไหนให้คลกิเลือกที่เลย์เอาต์นั้นกอ่นไม่จ าเปน็ตอ้งแก้ไขทั้ง 12 ให้เลือกแกไ้ข
ตามความต้องการทีจ่ะใช้งานก็เพยีงพอ 

5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วต้องการกลับไปที่โหมดการท างานปกติให้คลิกเลือกที่ค าสั่ง  Close Master View  
 

 
 

6. หากต้องการแก้ไขใหม่ก็ให้คลิกที่ค าสั่งเดิมเหมือนตอนเข้ามาตั้งค่าคร้ังแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
ตัง้คา Slide Master  

5 
เลอืก Ribbon “Slide Master” 
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วิธีการเลือก Layout Slide มาใช้งาน 
1. คลิกเลือกเมนู Home 
2. คลิกเลือก Ribbon > Layout จากนั้นเลือก Layout ที่ต้องการ เช่น Title Slide เปน็ตน้ 

3.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 เลอืกเมน ูHome 

2 เลอืก Ribbon “Layout” ทีต่อ้งการ 
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ต ็
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1. เปิดเว็บไซต์ www.remove.bg  วิธีการใช้งานคลิกเลือกปุ่ม Upload Image > อัพโหลดภาพทีต่้องการลบพื้นหลังออก
จากเคร่ืองเว็บจะท าการประมวลผลและปรากฎภาพที่ได้ลบพื้นหลักงออกจากนั้นให้คลิกเลือกปุ่ม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remove.bg ลบพื้นหลับอัตโนมัติผ่านเวบ็ 

1 
คลิกเลือกปุ่ม Upload Image 
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2.  คลิกปุ่ม Download จะมีให้เลือก 2 แบบคือ 
2.1  Preview Image 612 × 408 แบบฟรีคุณภาพภาพที่ได้จะมีขนาด 612 × 408  pixcel 
2.2  Full Image 2048 × 1365 แบบเสียเงินคุณภาพภาพที่ได้จะมีขนาด 2048 × 1365 pixcel 

 

เมื่อคลิกปุ่มดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเคร่ืองจะดาวน์โหลดไฟล์ไว้ที่เคร่ืองดังนี้ ท่านสามารถน ารูปที่ได้ท าการลบพื้นหลัง
ออกอัตโนมัติไปใช้กับงานออกแบบได้  
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คุณสมบัติหลักของ Application 
Snapseed 

Application Snapseed  เป็นแอพส าหรับใช้ในการ
แก้ไขรูปภาพระดับมืออาชีพที่มีฟังก์ชัน ด้วยฟี เจอร์ที่
หลากหลาย เช่นการท าให้ภาพดูโดดเด่น, หมุนภาพ, ลบ
รอยสิว, ลบจุดด่างด า รวม มากไปกว่านั้นแอพนี้ยังมี
คุณสมบัติ  คล้ายๆ โปรแกรมอย่าง Photoshop โดยมี
เคร่ืองมือและฟิลเตอร์ให้ใช้งานถึง 25 รายการ 

การใชง้าน Application Snapseed 
1.  เปิดแอพเข้ามาจะเจอหน้าหลักของแอพ 

 

2. จะปรากฏหน้าจอของ Application Snapseed ซ่ึงมีเมนู
เดียวคือ “+ แตะทีใ่ดกไ็ดเ้พือ่เปดิรปูภาพ”  ให้เลอืกรูปภาพที่
ต้องการจะแต่งเพื่อน าไปใช้ต่อไป 

 
 
 

 
 
3. เลือกภาพทีต่้องการปรับแต่ง 

 
 

4. คลิกเลือกที่เมน ู“เครือ่งมอื” 

 
 
 
 
 

Application Snapseed ส าหรับการรีทัชภาพด้วยมือถือ 

Application Snapseed 

1 

2 

แตะทีใ่ดกไ็ดเ้พือ่เปดิรปูภาพ 

เครือ่งมอื 
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5. ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง “ปรบัแตง่ภาพ” 
โดยก าหนดค่า 3 สว่นคอื 

5.1 ความสว่าง 
5.2 ความอิ่มตัว 
3. บรรยากาศ 

 
6. ภาพที่ได้หลังจากการปรับค่าแล้ว 

 

 
7. บนัทกึไฟล์เพื่อน าไปใช้งาน บนสื่อออนไลน์หรือเซฟลงใน
เคร่ือง 

 
 

8. รูปที่ได ้

   
ภาพกอ่นปรบั 

 
ภาพหลงัปรบั 
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PUB HTML5 คือ เคร่ืองมือส าหรับการสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ หรือฟลิปบุ๊ค (Flipbook) ในรูปแบบสามมิติ เช่น  

แมกกาซีนออนไลน์, อีโบรชัวร์, อีแคตตล็อค เป็นตัน มีระบบการท างานทุกอย่างอยู่บนเว็บไซต์ ที่สามารถสร้างและผยแกรข้อมูลใน
รูปแบบอีบุ๊คออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองผ่นทางเว็บไซต์ pubhtml5.com  โดยการอัพ
โหลดไฟล์ pdf และก าหนดค่ารายละเอียดข้อมูลของเอกสารเท่านั้น 

How to Use PUB HTML5? 
Creating Eye-Catching Flipping Book has Never Been that Easy 

 

1. มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งโปรแกรม และไมต่อ้งติดตั้งโปรแกรม สามารถใช้งานได้ผา่นระบบออนไลนไ์ด้เลย 
2. สร้างและเผยแพร่ เอกสารในรูปแบบอีบุ๊ค ผ่านระบบออนไลน ์
3. สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หรือฟลิปบุ๊ค (Flipbook) ไดโ้ดยผ่านเว็บไซต์เพียงแค่อพัโหลดไฟลใ์นรูปแบบ Pdf 

ที่มีขนาดไฟลไ์ม่เกิน 150 MB. 
4. สามารถแชร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือฟลปิบุ๊คได้ด้วยช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook  Google  e-Mail หรือการ

คัดลอกลิงก์ไปแชร์ส่งผ่านไลน์หรืออืน่ ๆ ไดโ้ดยง่าย 
5. สามารถน าหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ หรือฟลิปบุ๊คฝังโค๊ตเพือ่เผยแพร่บนเว็บไซตไ์ดด้้วยวิธีการ “Embed Code HTML” 

วิธีการเข้าใช้งาน 

 

1 พมิพ ์Url เวบ็ไซต ์pubhtml5.com 

2 
 คลกิปุม่ “Sign in”  

คุณสมบัติของ PUB HTML5 
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1. เปิดเบราว์เซอร์พิมพ ์URL เว็บไซต์ pubhtml5.com  
2. คลิกเลือกปุ่ม “Sign in” 
3. กรณีที่ยังไม่มีบัญชี ให้เลือกสร้างบัญชีใหม่ “Create New Account”  ซ่ึงสามารถ Sign in ได้ 3 วิธี คือ 1) Facebook   

2) Google+  หรือ 3) อีเมล  โดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
4. เมื่อ “Sign in” เรียบร้อยแล้ว ช่ือผู้ใช้จะปรากฏบนแถบเมนูด้านบน  ให้คลิกเลือกปุ่ม “Quick Upload” หรือ “Create Your 

Publication” 
 

 
 
5. ปรากฏหน้าตา่งให้อัพโหลดไฟล์ คลิกเลือกค าสั่ง “Upload Online”  

 
 

4 

ชือ่ผูใ้ช ้

คลิกเลือกปุ่ม “Quick Upload” 
หรือ “Create Your 

5 
คลกิ 



 

 

33 การสร้าง E-book 

E-book 
 

โดย.นางสาวเบญสริย์า  ปานปญุญเดช  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ขอ้มลูเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6. เลือกโฟล์เดอรท์ี่ตอ้งการอัพโหลดเอกสาร เบือ้งตน้กรณีที่สร้างคร้ังแรกจะมีเพียงโฟล์เดอร์ “Default”  จากนั้นคลิกที่ค าสั่ง 
“Next” 

 

7. คลิกค าสั่ง  "Browse" เพื่ออัพโหลดไฟล์หนังสือในรูปแบบ PDF (ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 150 MB) ดังรูป 

 
 

8. ในขณะที่ก าลังอัพโหลดไฟล์ ให้ใสร่ายละเอยีดที่ "Book Info" ไดแ้ก่ ช่ือเร่ือง (Title) ค าอธิบาย (Description) คีย์เวิร์ด 
(keywords) ประเภทหนังสอื (Category) และอื่นๆ ทีต่้องการ เช่น อนุญาตให้ผู้อา่นดาวน์ไฟล์ PDF ได้ เป็นตนั  

9. คลิกเลือกค าสั่ง Next 

   

6 
คลกิ 

เลอืกโฟลเดอร ์

7 
คลกิ Browse 

8 ใสร่ายละเอยีด 

9 
คลกิค าสัง่ Next 
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10.  จะปรากฏหน้าต่างให้เลอืก “Template” พื้นหลังของ E-book คลิกเลือกแบบทีต่้องการจากนั้นคลิกเลือกค าสั่ง “Next” 
 

 

11. เลือก “Theme” ทีต่้องการจากนัน้คลิกค าสั่ง “Next” 

 
 

10 

เลอืก Template 

คลกิค าสัง่ Next 

เลอืก Theme 

คลกิค าสัง่ Next 
11 
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12. ก าหนดค่า “Advance” ตามที่ตอ้งการ  จากนั้นคลิกเลือกค าสั่ง “Create” 
 

 
 

12 
คลกิค าสัง่ Create 
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13. รอระบบท าการประมวลผลจนสมบูรณ์จะปรากฏหน้าต่างดังนี้  

 
 

 
 
1. PubHTML5 Link จะพบกับรูปเล่มของหนังสอืทีส่ามารถก าหนดการพลิกหนา้หนังสอือตัโนมตัิได้ ดังภาพตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 

เมือ่คลกิทีร่ปูเลม่หนงัสอืจะม ี2 ลงิกใ์ห้เลอืกดงันี้ 
1. PubHTML5 Link 
2. Online Line 
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ความหมายของปุ่ม (Icon) 

 

UPload 
อัพโหลดเอกสารเพื่อสร้าง E-book ใหม ่

 

Like 
แสดงความคิดเห็นเมื่อถูกใจผลงาน 

 

Embed 
น า Code ดังกลา่วไปใส่ลงในเว็บไซต์เพื่อใส่
หนังสือไว้ในเว็บทีต่อ้งการเผยแพร่  

Share 
เมื่อตอ้งการแชร์ผลงานตอ่ในสือ่ออนไลนต์่าง ๆ 

 
2. Online Line  จะเป็นการแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบลิงก์และมีขนาดเตม็หน้าจอ ดังภาพ 

 
 

การแก้ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
กรณีที่ตอ้งการปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารที่เผยแพร่ไป ให้เข้าไปที่ 
1. คลิกเลือกที่ชือ่ของ User  
2. เลือกเอกสารที่ตอ้งการแก้ไข 

 

1 คลกิเลอืก My Pubs 

2 เลอืก  General Setting 
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3. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่า เหมอืกับตอนทีอ่ัพโหลดเอกสารใหม่ เร่ิมจากการตั้งค่า Title เมือ่ตั้งค่าการแก้ไขครบทุกส่วน
ตามที่ตอ้งการแลว้ให้กดค าสั่ง “Save And Close” 

 
 
 
 
 

3 คลกิเลอืก  Save And Close 


