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หลักการออกแบบเว็บไซต์ ทดี่ ี
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สารบัญ
หน้า
สารบัญ
ตอนที่ 1 รู้ จักกับการออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบให้ตรวงกับเป้ าหมายและลักษณะของเว็บไซต์
องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
จัดระบบโครงสร้างข้อมูล
กระบวนการ 13 ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
ตอนที่ 3 การออกแบบเพือ่ ผู้ใช้
กาหนดกลุ่มผูใ้ ช้เป้ าหมาย
สิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการจากเซ็บไซต์
ข้อมูลหลักที่ควรมีอยูใ่ นเว็บไซต์
ตอนที่ 4 การจัดระบบข้ อมูลในเว็บไซต์
แบบแผนระบบข้อมูล
แบบแผนระบบข้อมูลแบบแน่นอน
แบบแผนระบบข้อมูลแบบไม่แน่นอน
แบบแผนระบบข้อมูลแบบผสม
โครงสร้างระบบข้อมูลในเว็บไซต์
โครงสร้างระบบข้อมูลแบบลาดับชั้น
โครงสร้างระบบข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์
โครงสร้างระบบข้อมูลแบบฐานข้อมูล
ตอนที่ 5 การออกแบบระบบเนวิเกชันสาหรับเว็บไซต์
ความสาคัญของระบบเนวิเกชัน
รู ปแบบของระบบเนวิเกชัน
องค์ประกอบของระบบเนวิเกชันหลัก
คุณสมบัติสาคัญของระบบเนวิเกชัน
ตอนที่ 6 การออกแบบหน้ าเว็บ
สร้างลาดับชั้นความสาคัญขององค์ประกอบ
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สร้างรู ปแบบ บุคลิก และสไตล์
สร้างความสม่าเสมอตลอดทัว่ ทั้งเว็บไซต์
การวางองค์ประกอบที่สาคัญไว้ในส่ วนบนของหน้าเสมอ
ตอนที่ 7 การเลือกใช้ สีสาหรับเว็บไซต์
เลือกใช้สีสาหรับเว็บไซต์
ประโยชน์ของสี ในเว็บไซต์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี
การผสมสี
การผสมสี แบบบวก
การผสมสี แบบลบ
วงล้อสี
วงล้อสี แบบลบ
วงล้อสี แบบบวก
สี ที่เป็ นกลาง
สี อ่อน สี เข้ม และโทนสี
ความกลมกลืนของสี
รู ปแบบชุดสี พ้นื ฐาน
ชุดสี ร้อน
ชุดสี เย็น
ชุดสี แบบสี เดียว
ชุดสี แบบสามเส้า
ชุดสี ที่คล้ายคลึงกัน
ชุดสี ตรงข้าม
ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียง
ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน
ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สีในเว็บไซต์
ระบบสี ในเว็บไซต์
ตอนที่ 8 การออกแบบกราฟิ กสาหรับเว็บไซต์
ระบบการวัดขนาดของรู ปภาพ
ความละเอียดของรู ปภาพ
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ปัญหาเกี่ยวกับขนาดไฟล์ของกราฟิ ก
ลดขนาดไฟล์กราฟิ กสาหรับเว็บไซต์
ตอนที่ 9 การจัดรู ปแบบตัวอักษรสาหรับเว็บไซต์
ส่ วนประกอบของตัวอักษร
การจัดตาแหน่ง
ช่องว่างระหว่างตัวอักษรและช่องว่างระหว่างคา
ระยะห่างระหว่างบรรทัด
ความยาวของบรรทัด
ความยาวของหน้าเว็บไซต์
ขนาดของตัวอักษร
ดึงดูดความสนใจด้วยอักษรขนาดใหญ่
การเน้นข้อความให้เด่นชัด
การสร้างความสมดุลในหน้าเว็บไซต์
การใช้สีกบั ตัวอักษร
อ้างอิง
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การออกแบบเว็บไซต์ ที่ดี
ตอนที่ 1 รู้จกั กับการออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบเว็บไซต์น้ นั ไม่ได้หมายถึงลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การเริ่ มต้นกาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์ ระบุกลุ่มผูใ้ ช้ การจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชัน การ
ออกแบบหน้าเว็บ รวมไปถึงการใช้กราฟิ ก การเลือกใช้สี และการจัดรู ปแบบตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้อง
คานึงถึงความแตกต่างของสื่ อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ดว้ ย สิ่ งเหล่านี้ได้แก่ ชนิดและรุ่ นของบราวเซอร์
ขนาดของหน้าจอมอนิเตอร์ ความละเอียดของสี ในระบบ รวมไปถึง Plug-in ชนิดต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้มีอยู่ เพื่อให้ผใู ้ ช้
เกิดความสะดวกและความพอใจที่จะท่องไปในเว็บไซต์น้ นั
ดังนั้นทุกสิ่ งทุกอย่างในเว็บไซต์ท้ งั ที่คุณมองเห็น
และมองไม่เห็นล้วนเป็ นผลมาจากกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ท้ งั สิ้ น
เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรื อมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่นบั เป็ นการออกแบบที่ดีก็ได้ ถ้าความ
สวยงามและลู ก เล่ นเหล่ า นั้นไม่ เหมาะสมกับ ลัก ษณ์ ข องเว็บ ไซต์ ด้วยเหตุ น้ ี จึง เป็ นเรื่ องยากที่ จะระบุ ว่า การ
ออกแบบเว็บไซต์ที่ดีน้ นั เป็ นอย่างไร เนื่ องจากไม่มีหลักเกณฑ์แน่ นอนที่จะใช้ได้กบั ทุกเว็บไซต์ แนวทางการ
ออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมกับเว็บไซต์หนึ่ ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกเว็บไซต์หนึ่ งก็ได้ ทาให้แนวทางในการ
ออกแบบของแต่ละเว็บไซต์น้ นั แตกต่างกันไปตามเป้ าหมายและลักษณะของเว็บไซต์น้ นั เว็บไซต์บางแห่ งอาจ
ต้องการความสนุกสนาน บันเทิง ขณะที่เว็บอื่นกลับต้องการความถูกต้อง น่าเชื่ อถือเป็ นหลัก ดังนั้นอาจสรุ ปได้
ว่าการออกแบบที่ดีก็คือ การออกแบบให้เหมาะสมกับเป้ าหมายและลักษณะของเว็บไซต์ โดยคานึ งถึ งความ
สะดวกในการใช้งานของผูใ้ ช้เป็ นหลัก

ออกแบบให้ ตรงกับเป้ าหมายและลักษณะของเว็บไซต์
เว็บไซต์แต่ละประเภทต่างมีเป้ าหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เป็ น
Search Engine ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมที่อยูข่ องเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็ นประตูไปสู่ เว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์ประเภท
นี้มีเป้ าหมายที่จะให้ขอ้ มูลที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการอย่างรวดเร็ ว และจะมีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การค้นหาข้อมูลเป็ นจานวนมากใน
แต่ละวัน ดังนั้นสิ่ งที่สาคัญในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ก็คือสามารถแสดงหน้าเว็บอย่างรวดเร็ ว เมื่อผูใ้ ช้
เปิ ดเข้ามาและมีระบบสื บค้นข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ ว
สาหรับเว็บเพื่อความบันเทิงหรื อเกี่ยวข้องกับศิลปะนั้น ผูใ้ ช้มกั คาดหวังที่จะได้พบกับสิ่ งที่น่า
ตื่นเต้น เรื่ องราวที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรื ออาจจะได้เรี ยนรู ้สาระบางอย่างบ้าง ความสาคัญในการออกแบบ
เว็บไซต์เหล่านี้ จึงมีมากพอกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ส่ วนเว็บทัว่ ไปที่ให้บริ การข้อมูล ซึ่ งไม่ได้มีเป้ าหมายที่จะ
ให้ความบันเทิง ควรจะมีการจัดข้อมูลอย่างเป็ นระบบและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
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รู ปแสดงตัวอย่างเว็บไซต์ของ Adobe
ส่ วนเว็บไซต์ขององค์กรธุ รกิจที่มีเป้ าหมายเพื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
ยิง่ จาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก เพราะผูใ้ ช้หรื อลูกค้าของคุณจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยดูจากสิ่ งที่พบเห็นในเว็บไซต์ ซึ่ งลักษณะการออกแบบของเว็บไซต์ก็จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของธุ รกิจนั้น
จึงทาให้เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ได้
มากกว่าเว็บไซต์อื่น

องค์ ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ อย่ างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1. ความเรียบง่ าย (Simplicity)
หลักที่สาคัญของความเรี ยบง่าย คือ การสื่ อสารเนื้อหาถึงผูใ้ ช้โดยจากัดองค์ประกอบเสริ มที่
เกี่ยวข้องกับการนาเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ นเท่านั้น
2. ความสม่าเสมอ (Consistency)
ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เนื่ องจากผูใ้ ช้จะรู ้สึกกับเว็บไซต์วา่ เป็ นเสมือนสถานที่จริ ง
ถ้าลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดียวกันนั้นแตกต่างกันมาก ผูใ้ ช้ก็จะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากาลัง
อยูใ่ นเว็บเดิมหรื อไม่ ดังนั้นรู ปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิ ก ระบบเนวิเกชัน และโทนสี ที่ใช้ควรจะมีความ
คล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
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3. ความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity)
การออกแบบต้องคานึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากรู ปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึง
เอกลักษณ์ และลักษณะขององค์กรนั้นได้
4. เนือ้ หาทีม่ ีประโยชน์ (Useful Content)
เนื้อหาถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นในเว็บไซต์ควรจัดเตรี ยมเนื้ อหาและข้อมูล ที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุ งและเพิ่มเติมให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ เนื้อหาที่สาคัญ
ที่สุดคือ เนื้ อหาที่สร้างขึ้นมาเองโดยทีมงานของคุณและไม่ซ้ ากับเว็บอื่น เพราะจะเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูใ้ ช้ให้เข้ามาใน
เว็บไซต์อยูเ่ สมอ
5. ระบบเนวิเกชันทีใ่ ช้ งานง่ าย (User-Friendly Navigation)
ระบบเนวิเกชันเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญมากของเว็บไซต์ จะต้องออกแบบให้ผใู ้ ช้เข้าใจได้ง่าย
และใช้งานสะดวก โดยใช้กราฟิ กที่สื่อความหมายร่ วมกับคาอธิ บายที่ชดั เจน รวมทั้งมีรูปแบบและลาดับของ
รายการที่สม่าเสมอ
6. มีลกั ษณะทีน่ ่ าสนใจ (Visual Appeal)
เป็ นเรื่ องยากที่จะตัดสิ นว่าลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์น่าสนใจหรื อไม่
เพราะเกี่ยวข้องกับ
ความชอบของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามหน้าตาของเว็บไซต์จะมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ
7. การใช้ งานอย่างไม่ จากัด (Compatibility)
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุด โดยไม่มีการบังคับให้ผใู ้ ช้ตอ้ งติดตั้ง
โปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม หรื อต้องเลือกใช้บราวเซอร์ ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ สามารถ
แสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบตั ิการและที่ความละเอียดหน้าจอต่างกันอย่างไม่มีปัญหา
8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability)
ถ้าต้องการให้ผใู ้ ช้รู้สึกว่าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ก็ควรให้ความสาคัญกับ
การออกแบบเว็บไซต์อย่างมาก
9. ระบบการใช้ งานทีถ่ ูกต้ อง (Functional Stability)
ระบบการทางานต่าง ๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอน และทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็ นระบบเฟรม
ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งโดยไม่จาเป็ น
ใช้ตวั หนังสื อหรื อภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา
มีที่อยูเ่ ว็บไซต์ที่ซบั ซ้อน (URL) ยากต่อการจดจาและพิมพ์
ไม่มีการแสดงชื่อและที่อยูข่ องเว็บไซต์ในหน้าเว็บเพจ
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6.
7.
8.
9.
10.

มีความยาวของหน้ามากเกินไป
ขาดระบบเนวิเกชันที่มีประสิ ทธิภาพ
ใช้สีของลิงค์ไม่เหมาะสม
ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย
เว็บเพจแสดงผลช้า

ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
การจัดระบบโครงสร้ างข้ อมูล (Information Architecture)
ในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่กาลังจะได้ศึกษาต่อไปนี้ได้อาศัยหลักการจัดระบบโครงสร้าง
ข้อมูลที่เรี ยกว่า Information Architecture อยูใ่ นหลาย ๆ ส่ วน ตั้งแต่ข้ นั แรกจนถึงขั้นที่ได้เป็ นรู ปแบบโครงสร้าง
สุ ดท้าย (Final Architecture Plan) ซึ่ งถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญมากที่จะทาให้เว็บไซต์บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้
การจัดระบบโครงสร้างข้อมูล คือ การพิจารณาว่าเว็บไซต์ควรจะมีขอ้ มูลและการทางานใดบ้าง
ด้วยการสร้างเป็ นแผนผังโครงสร้างก่อนที่จะเริ่ มลงมือพัฒนเว็บเพจ โดยเริ่ มจากการกาหนดเป้ าหมายเว็บไซต์
และกลุ่มผูใ้ ช้เป้ าหมาย ต่อมาก็พิจารณาถึงเนื้ อหาและการใช้งานที่จาเป็ น แล้วนามาจัดกลุ่มให้เป็ นระบบ จากนั้น
ก็ถึงเวลาในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลในหน้าเว็บ ให้พร้อมที่จะนาไปออกแบบกราฟิ ก และหน้าตาให้
สมบูรณ์ต่อไป
การจัดทาระบบโครงสร้างข้อมูลเป็ นพื้นฐานสาคัญในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ที่จะช่วยพัฒนา
แบบแผนรายละเอียดข้อมูลในการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่ งได้แก่ รู ปแบบการนาเสนอ ระบบการทางาน
แบบจาลอง ระบบเนวิเกชัน และอินเตอร์ เฟสของเว็บ ดังนั้นการจัดระบบโครงสร้างข้อมูลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่
เกี่ยวข้องอยูใ่ นกระบวนการออกแบบเว็บไซต์
เป้ าหมาย

เนื้อหา

เงินทุน

บุคลากร
เว็บไซต์

ระยะเวลา

กลุ่มผูใ้ ช้
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กระบวนการ 13 ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์
สิ่ งที่ได้รับ
Phase 1 : สารวจปัจจัยสาคัญ (Research)
3. รู้จกั ตัวเอง – กาหนดเป้ าหมายและสารวจความพร้อม
4. เรี ยนรู้ผใู้ ช้ – ระบุกลุ่มผูใ้ ช้และศึกษาความต้องการ
5. ศึกษาคู่แข่ง - สารวจการแข่งขันและเรี ยนรู ้คู่แข่ง

1. เป้ าหมายหลักของเว็บไซต์
2. ความต้องการของผูใ้ ช้
3. กลยุทธ์ในการแข่งขัน

Phase 2 : พัฒนาเนื้ อหา (Site Content)
6. สร้างกลยุทธ์การออกแบบ
7. หาข้อสรุ ปขอบเขตเนื้ อหา

1. แนวทางการออกแบบเว็บไซต์
2. ขอบเขตเนื้ อหาและการใช้งาน
3. ข้อมูลที่ถูกจัดอย่างเป็ นระบบ

Phase 3 : พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure)
8. จัดระบบข้อมูล
9. จัดทาโครงสร้างข้อมูล
10. พัฒนาระบบเนวิเกชัน

1. แผนผังโครงสร้างข้อมูล
2. แนวทางการท่อเว็บ
3. ข้อมูลที่ถูกจัดอย่างเป็ นระบบ

Phase 4 : ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ (Visual design)
1. ออกแบบลักษณะหน้าเว็บเพจ
2. พัฒนาเว็บต้นแบบและข้อกาหนดสุ ดท้าย

Phase 5 : พัฒนาและดาเนินการ (Production and Operation)
11. ลงมือพัฒนาเว็บเพจ
12. เปิ ดตัวเว็บไซต์
13. ดูแลและพัฒนาต่อเนื่ อง

1. ลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์
2. เว็บเพจต้นแบบที่จะใช้ในการพัฒนา
3. รู ปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
4. ข้อกาหนดในการพัฒนาเว็บไซต์
1. เว็บไซต์ที่สมบูรณ์
2. เปิ ดตัวเว็บไซต์และทาให้เป็ นที่รู้จกั
3. แนวทางการดูแลและพัฒนาต่อไป
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ตอนที่ 3 การออกแบบเพือ่ ผู้ใช้
กาหนดกลุ่มผู้ใช้ เป้ าหมาย
การทาเว็บไซต์จาเป็ นต้องรู ้กลุ่มผูใ้ ช้เป้ าหมายที่จะเข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์อย่างชัดเจน
เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผูู ู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

สิ่ งทีผ่ ู้ใช้ ต้องการจากเว็บไซต์
1. ข้อมูลและการใช้งานที่เป็ นประโยชน์
2. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
3. ความบันเทิง
4. ของฟรี

ข้ อมูลหลักทีค่ วรมีอยู่ในเว็บไซต์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั (About the company)
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product information)
3. ข่าวความคืบหน้าและข่าวจากสื่ อมวลชน (News/Press releases)
4. คาถามยอดนิยม (Frequently asked questions)
5. ข้อมูลในการติดต่อ (Contact information)

รู ปแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวสิ นค้า

11

ตอนที่ 4 การจัดระบบข้ อมูลในเว็บไซต์
การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์เป็ นสิ่ งสาคัญต่อความสาเร็ จของเว็บไซต์ เนื่องจากโครงสร้าง
ข้อมูลมีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบเนวิเกชัน เนื่องจากข้อมูลในแต่ละลาดับชั้นจะมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับรายการในระบบเนวิเกชัน นอกจากนั้นชื่อของกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ก็จะเป็ นตัวกาหนดชนิ ดและ
ลักษณะของข้อมูลภายในกลุ่มนั้น ๆ ด้วย
การจัดระบบข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย แบบแผนระบบข้อมูล (Organizational Scheme)
และโครงสร้างระบบข้อมูล (Organizational Structure) โดยที่แบบแผนระบบข้อมูลในกลุ่ม ซึ่ งจะมีผลต่อการ
จัดแบ่งข้อมูลเข้าในแต่ละกลุ่มภายหลัง ส่ วนโครงสร้างระบบข้อมูลจะกาหนดรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ข้อมูล

แบบแผนระบบข้ อมูล (Organizational Scheme)
แบบแผนระบบข้อมูล คือ การกาหนดลักษณะพื้นฐานของข้อมูลภายในกลุ่มเดียวกัน ใน
ชีวติ ประจาวันคุณอาจได้สัมผัสกับแบบแผนการจัดระบบต่าง ๆ มากมายโดยไม่รู้ตวั เช่น ในการค้นหาเบอร์
โทรศัพท์จากสมุดโทรศัพท์ ซึ่ งใช้รูปแบบการจัดระบบตามตัวอักษร หรื อการเลือกซื้ อของในห้างสรรพสิ นค้าที่มี
การแบ่งหมวดหมูส่ ิ นค้าที่แตกต่างกันไป
แบบแผนระบบข้ อมูลแบบแน่ นอน (Exact Organizational Schemes)
แบบแผนระบบข้อมูลแบบแน่นอน เกิดจากการแบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่มที่แน่นอน โดยไม่มีการ
เหลื่อมล้ าของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างระบบข้อมูลรู ปแบบนี้ ได้แก่ ระบบข้อมูลตามตัวอักษร ระบบข้อมูล
ตามลาดับเวลา และระบบข้อมูลตามพื้นที่ ลักษณะเด่นของแบบแผนประเภทนี้ คือ ความง่ายต่อการออกแบบ
และดูแล เพราะไม่จาเป็ นต้องอาศัยความพยายามใด ๆ ในการแบ่งข้อมูลให้อยูต่ ามกลุ่มและยังง่ายต่อการใช้งาน
 การจัดเรี ยงข้อมูลตามลาดับอักษร (Alphabetical) เป็ นรู ปแบบการจัดระบบพื้นฐานของ
พจนานุกรม สารานุกรม สมุดโทรศัพท์ ห้องสมุด และดัชนีที่อยูด่ า้ นหลังหนังสื อ สิ่ ง
เหล่านี้ลว้ นใช้ประโยชน์จากการลาดับตัวอักษรในการจัดเรี ยงข้อมูล แต่วธิ ี น้ ีก็มีขอ้ ด้วย คือ
สิ่ งที่อยูใ่ กล้เคียงกันอาจไม่มีความสัมพันธ์กนั แต่อย่างใด
 การจัดข้อมูลตามลาดับเวลา (Chronological) มีความเหมาะสมกับข้อมูลบางประเภทที่มี
ความสัมพันธ์กบั เวลา เช่น ข่าว หนังสื อพิมพ์ รายการทีวี ซึ่ งจาเป็ นนาเสนอข้อมูู ล
ตามลาดับเวลา
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 ข้อมูลที่ควรจัดระบบตามพื้นที่ (Geographic) ได้แก่ ข่าว พยากรณ์อากาศ เศรษฐกิจ
การเมืองหรื อการปกครอง ที่มีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่

แบบแผนระบบข้ อมูลแบบไม่ แน่ นอน
ข้อมูลที่อยูใ่ นแบบแผนนี้ เป็ นข้อมูลที่ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มโดยไม่มีการกาหนดแน่นอน ซึ่ งยากต่อ
การออกแบบ ดูแล และใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามรู ปแบบนี้กลับมีความสาคัญและเป็ นที่นิยมใช้มากกว่าแบบการ
จัดระบบที่แน่นอนเสี ยอีก ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตบางคนไม่รู้แน่ชดั ถึงสิ่ งที่กาลังค้นหา หรื อ
อาจจะรู ้เพียงบางส่ วนแต่ยงั ไม่แน่ใจนัก
เนื่องจากระบบข้อมูลแบบนี้ มีการรวมข้อมูลตามลักษณะที่คล้ายหรื อใกล้เคียงกัน
ฉะนั้นใน
กระบวนการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้รายละเอียดของสิ่ งที่คน้ หาเพิม่ ขึ้นได้ ตามจานวนครั้งใน
การค้นหาข้อมูลจากเสิ ร์ชเอ็นจิ้น โดยใช้คาที่มีความหมายกว้างก่อนและจากผลการเสิ ร์ชทาให้เรารู ้สึกถึงสิ่ งที่มี
ความเฉพาะเจาะจงขึ้นเรื่ อย ๆ จึงนาข้อมูลนั้นมาเสิ ร์ชต่อแล้วพบสิ่ งที่ตอ้ งการในที่สุด
ชนิดของแบบแผนระบบข้ อมูลแบบไม่ แน่ นอน
 จัดกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อ (Topical)
เป็ นวิธีที่มีประโยชน์และนิยมใช้กนั ในเว็บไซต์
โดยทัว่ ไป สิ่ งสาคัญและท้าทายความสามารถในการจัดกลุ่มแบบนี้ คือ การกาหนดหัวข้อ
ต่าง ๆ ให้สื่อความหมายและเข้าใจได้ง่าย มีขอบเขตไม่กว้างหรื อแคบจนเกินไป และควร
คานึงถึงข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจเพิ่มในอนาคตด้วย
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 จัดกลุ่มข้อมูลตามกลุ่มผูใ้ ช้ (Audience-specific) ในกรณี ที่คุณมีกลุ่มผูู ู้ใช้ที่ชดั เจน และ
เข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ จะเป็ นการดีถา้ คุณสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็ น
พวก ๆ ตามความสนใจของผูู ู้ใช้แต่ละกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเลือกดูเฉพาะที่
ตนเองสนใจ
 จัดกลุ่มข้อมูลตามการทางาน (Task-oriented) เป็ นการแบ่งเนื้อหาและการทางานต่าง ๆ ให้
อยูใ่ นรู ปของกระบวนการ หน้าที่ และงานย่อย ในปั จจุบนั เว็บไซต์ที่จดั ระบบตามลักษณะ
งานนี้มีให้เห็นได้นอ้ ย เนื่ องจากข้อมูลในเว็บไซต์ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเนื้ อหามากกว่าการ
ทางาน
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 จัดกลุ่มข้อมูลตามแบบจาลอง (Metaphor-driven) แบบจาลองเป็ นสิ่ งที่มกั ใช้กบั การแนะนา
สิ่ งใหม่ โดยเชื่อมความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่ใช้คุน้ เคยอยูแ่ ล้ว ในขั้นนี้เราสามารถใช้แบบจาลอง
การจัดระบบ (organizational metaphor) ช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าใจสิ่ งใหม่ได้ดีและชัดเจนขึ้น ข้อ
สาคัญก็คือ ต้องแน่ใจว่าแบบจาลองที่เลือกมาใช้น้ นั เป็ นที่คุน้ เคยต่อผูู ู้ใช้ส่วนใหญ่แล้ว

แบบแผนระบบข้ อมูลแบบผสม (Hybrid Schemes)
การจัดระบบข้อมูลโดยใช้เพียงแบบแผนใดแบบแผนหนึ่งนั้น จะทาให้ผใู ้ ช้สามารถทาความ
เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ ว แต่เมื่อไรก็ตามที่จาเป็ นต้องมีการผสมแบบแผนเหล่านั้น ก็จะสร้างความสับสนให้กบั
ผูู ู้ใช้อย่างเลี่ยงไม่พน้
ตัวอย่างของการผสมแบบแผนนั้นมีให้เห็นในเว็บไซต์ได้ทวั่ ไป เนื่ องจากเป็ นเรื่ อง
ค่อนข้างยากที่จะตัดสิ นใจใช้เพียงแบบแผนเดียวกับข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย
ในการนาเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลายภายในเว็บ ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้หลาย
แบบแผนรวมกันในการจัดกลุ่มข้อมูล วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผใู ้ ช้ยงั คงความเข้าใจในรู ปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน
ได้ดี ก็คือการแยกส่ วนการนาเสนอของแบบแผนที่ต่างกันให้อยูค่ นละที่กนั และทาให้มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน

โครงสร้ างระบบข้ อมูลในเว็บไซต์
โครงสร้างระบบข้อมูล คือ รู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล ซึ่ งจะมีผลต่อความ
สะดวกในการท่องเว็บของผูใ้ ช้ ระบบข้อมูลที่มีโครงสร้างดีจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กบั เนื้อหา โครงสร้างหลัก
ของระบบข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ มีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบ ได้แก่ แบบลาดับชั้น (Hierarchy) แบบไฮเปอร์ เท็กซ์
(Hypertext) และแบบฐานข้อมูล (Database Model) โดยที่โครงสร้างแต่ละแบบมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน
บางครั้งคุณสามารถใช้โครงสร้างรู ปแบบเดียวได้ แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วควรใช้โครงสร้างทั้ง 3 รู ปแบบร่ วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โครงสร้ างระบบข้ อมูลแบบลาดับชั้ น (Hierarchy)
พื้นฐานของโครงสร้างระบบข้อมูลที่ดี โดยส่ วนใหญ่จะจัดอยูใ่ นรู ปของลาดับชั้น เนื่องจากมี
การแบ่งแยกกลุ่มอย่างชัดเจน อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชั้นข้อมูลก็เป็ นสิ่ งที่เราคุน้ เคย และไม่ยากเกินจะเข้าใจ
เช่น ในที่ทางานที่คุณมีหวั หน้า รองหัวหน้า อยูช่ ้ นั ต้น ๆ ของโครงสร้าง ต่อจากนั้นก็เป็ นพนักงาน ลูกน้อง
ฯลฯ รองลงไปเรื่ อย ๆ
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เนื่องจากความแพร่ หลายในการใช้โครงสร้างระบบข้อมูลแบบนี้ เมื่อเรานามาใช้กบั ข้อมูลใน
เว็บไซต์ก็จะทาให้ผใู ้ ช้เข้าใจโครงสร้างของข้อมูลที่ซบั ซ้อนในเว็บได้ง่ายและรวดเร็ ว
ซึ่ งถือเป็ นโครงสร้างที่
เหมาะสมกับข้อมูลบนเว็บมาก เพราะในทุกวัน ๆ เว็บจะเริ่ มจากหน้าโฮมเพจก่อนเสมอ แล้วจึงแบ่งแยกออกเป็ น
ส่ วนย่อย ๆ และด้วยวิธีการจัดลาดับชั้นจากบนลงล่าง ทาให้คุณสามารถกาหนดขอบเขตของเนื้อหาภายใน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ ว โดยเริ่ มจากการกาหนดหัวข้อหลักของข้อมูล แล้วจึงเลือกใช้แบบแผนระบบข้อมูล
(organizational scheme) ที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณที่สุด
หลักการออกแบบโครงสร้ างระบบข้ อมูลแบบลาดับชั้ น
ในการออกแบบโครงสร้างระบบข้อมูลแบบลาดับชั้นสาหรับเว็บไซต์
คุณควรยึดหลัก 2
ประการ ดังนี้
1. แต่ละกลุ่มข้อมูลควรแยกจากกันอย่างชัดเจน ไม่มีส่วนใดร่ วมหรื อซ้ ากันในแบบแผนระบบ
ข้อมูลประเภทหนึ่ง ๆ คุณมีหน้าที่ในการสร้างความสมดุลระหว่างการรวมหรื อไม่รวม
รายการลงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยิง่ ข้อมูลส่ วนใหญ่ในเว็บไซต์มีแบบแผนแบบไม่แน่นอน ก็
ทาให้การแยกรายการออกตามกลุ่มเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถมากขึ้น
2. การพิจารณาถึงความกว้างและความลึกของโครงสร้างระบบข้อมูล
ความกว้างในที่น้ ี
หมายถึงจานวนรายการที่มีอยูใ่ นแต่ละชั้นข้อมูล ส่ วนความลึก หมายถึง จานวนชั้นของ
ข้อมูลในโครงสร้าง ถ้าโครงสร้างข้อมูลมีลกั ษณะแคบและลึกมาก ผูใ้ ช้จะต้องคลิกหลาย
ครั้งกว่าจะเข้าถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ ในทางตรงกันข้ามถ้าโครงสร้างระบบข้อมูลมีลกั ษณะกว้าง
และตื้นมาก ผูใ้ ช้จะต้องเผชิ ญกับรายการที่มีให้เลือกจานวนมากในแต่ละเมนู และหลังจาก
ที่เขาคลิกเข้าไปยังส่ วนใดส่ วนหนึ่งแล้ว
ก็อาจจะรู ้สึกประหลาดใจกับเนื้ อหาที่มีจานวน
น้อยกว่าที่คิด
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โครงสร้ างระบบข้ อมูลแบบไฮเปอร์ เท็กซ์ (Hypertext)
ไฮเปอร์ เท็กซ์เป็ นโครงสร้างระบบข้อมูลแบบใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายเครื อข่ายโยงใย โครงสร้าง
ระบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ รายการหรื อกลุ่มข้อมูลที่ถูกลิงค์ กับลิงค์ที่เชื่อมโยงข้อมูล
เหล่านั้น องค์ประกอบ 2 ส่ วนนี้เมื่อรวมกัน จะเกิดเป็ นระบบการเชื่ อมโยงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ตัวอักษร ข้อมูล รู ปภาพ เสี ยง หรื อภาพยนตร์ โดยการเชื่อมโยงนั้นอาจเป็ นไปตามลาดับชั้นข้อมูลหรื อไม่
ตามลาดับชั้นข้อมูล หรื อทั้งสองอย่างรวมกันก็เป็ นได้
จากความยืดหยุน่ อย่างสู งของระบบไฮเปอร์ เท็กซ์
จึงเป็ นไปได้ง่ายที่คุณจะทาการเชื่อมโยง
ซับซ้อนเกินไปจนทาให้ผใู ้ ช้สับสน และไม่สามารถนึกถึงโครงสร้างรวมของเว็บไซต์ได้ แต่จากการที่ระบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ได้เปิ ดช่องทางให้มีการเชื่อมโยงระหว่างรายการใด ๆ ในลาดับชั้นข้อมูลที่ต่างกัน เราจึงมักนา
ระบบไฮเปอร์ เท็กซ์มาใช้เป็ นส่ วนเสริ มให้กบั โครงสร้างข้อมูลแบบลาดับชั้นที่มีอยูแ่ ล้วมากกว่าจะใช้เป็ น
โครงสร้างหลักเสี ยเอง
โครงสร้ างข้ อมูลแบบฐานข้ อมูล (Database Model)
โครงสร้างข้อมูลแบบนี้มกั นาไปใช้กบั เว็บขนาดใหญ่ที่มีผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องระบบฐานข้อมูล
โดยเฉพาะ ฐานข้อมูลเป็ นการจัดระบบข้อมูลที่เป็ นที่นิยมมากประเภทหนึ่ง โดยข้อมูลจะถูกจัดอยูใ่ นรู ปแถวและ
คอลัมน์ดว้ ยกฎเกณฑ์บางอย่างที่มีการกาหนดไว้เฉพาะฐานข้อมูลนั้น ๆ การนาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว นอกจากนั้นการใช้ระบบฐานข้อมูลยัง
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลและปรับปรุ งเนื้อหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
เนื่องจากความซับซ้อนของกฎเกณฑ์และข้อจากัดต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล จึงเป็ นเรื่ องยากใน
การจัดเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่ งมีท้ งั ตัวอักษร ลิงค์ รู ปภาพ และสื่ ออื่น ๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันได้
ทั้งหมด หรื อถ้าจะทาจริ งก็ตอ้ งใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ด้วยเหตุดงั กล่าวระบบฐานข้อมูลควรนาไปใช้
กับบางส่ วนในเว็บไซต์ หรื อเว็บไซต์ยอ่ ย (Sub site) ที่มีกลุ่มของข้อมูลประเภทเดียวกัน

ตอนที่ 5 ออกแบบเนวิเกชันสาหรับเว็บ
ความสาคัญของระบบเนวิเกชัน
ในชีวติ จริ งของเราบางครั้งอาจมีความจาเป็ นต้องขับรถไปในที่ๆ ไม่เคยไปมาก่อน สิ่ งที่ทุกคน
ปราถนาคือการไปถึงที่หมายโดยไม่หลงทางเพราะนอกจากจะทาให้เราไปไม่ถึงที่หมาย เสี ยเวลาเสี ยพลังงานแล้ว
ยังอาจทาให้อารมณ์เสี ยได้อีก โชคดีที่เรามีระบบการป้ องกันการจราจรที่ดี เช่นป้ ายแสดงชื่อถนน ป้ ายแสดงชื่อ
ทางแยก สิ่ งเหล่านี้เมื่อนามาใช้ปะกอบกันก็จะช่วยให้เรารู ้ตาแหน่งปั จจุบนั และทิศทางไปสู่ จุดหมายได้
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เช่นเดียวกับโลกอินเตอร์ เน็ท ที่คุณอาจหลงทางในเว็บไซท์บางแห่งเพราะขาดระบบการนาทางที่
ดีทาให้เกิดความรู ้สึกสับสนและไม่พอใจ ขณะที่การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ดีช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ขึ้น ส่ วนระบบนิเนวิเกชัน่ เป็ นส่ วนเสริ มในการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่สื่อความหมาย เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้ท่องเว็บได้อย่าง
คล่องตัวโดยไม่หลงทาง ทาให้ผใู ้ ช้รู้สึกสบายขณะที่ท่องเว็บ โดยสามารถรู ้วา่ ตัวเองกาลังอยูท่ ี่ไหน ได้ผา่ นที่ใดมา
บ้าง และควรจะไปทางไหนต่อ
การเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกเป็ นหัวใจสาคัญของระบบเนวิเกชัน่ การมีเนื้ อหาในเว็บไซท์ที่ดีจะ
เป็ นสิ่ งดึงดูดให้ผใู ้ ช้เข้ามาใช้บริ การอย่างสม่าเสมอแต่เนื้ อหานั้นจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าผูใ้ ช้คน้ หาสิ่ งที่ตอ้ งการ
ไม่พบ
ความสาเร็ จของเว็บไซท์ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผใู ้ ช้สามารถพึ่งพาระบบเนวิเกชัน่ ในการนาทางไปถึงที่
หมายได้
ระบบเนวิเกชัน่ นั้นอาจประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่นเนวิเกชันบาร์ หรื อ pop-up
menu ซึ่ งมักจะมีอยูใ่ นทุกๆ หน้าของเว็บเพจ และอาจอยูใ่ นหน้าเฉพาะที่มีรูปแบบป็ นระบบสารบัญ ระบบดัชนี
หรื อ site map ที่สามารถให้ผใู ้ ช้คลิกผ่านโครงสร้างข้อมูลไปยังส่ วนอื่นๆได้ การเข้าใจถึงรู ปแบบและ
องค์ประกอบของระบบเนวิเกชัน่ เหล่านี้ จะทาให้คุณออกแบบระบบเนวิเกชันด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รู ปแบบของเนวิเกชัน
ระบบเนวิเกชันสาหรับเว็บไซท์ขนาดใหญ่มกั ใช้หลายรู ปแบบร่ วมกันเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลให้มากขึ้น ซึ่ งผูอ้ อกแบบควรมีความเข้าใจและเลือกใช้อย่างเหมาะสม โดยไม่ให้หลากหลายหรื อจากัด
เกินไป
ระบบเนวิเกชัน่ แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบดังนี้
 ระบบเนวิกเกชัน่ แบบลาดับขั้น (Hierarchical)
 ระบบเนวิกเกชันแบบโกลบอล (Global)
 ระบบเนวิกเกชัน่ แบบโลคอล (Local)
 ระบบเนวิกเกชันแบบเฉพาะที่ (Ad Hoc)

องค์ ประกอบของระบบเนวิกเกชันหลัก (Main Navigation Elements)
ระบบเนวิกเกชันที่สาคัญและพบได้มากที่สุดคือ เนวิเกชันที่อยูใ่ นหน้าเดียวกับเนื้อหา ไม่ใช่เน
วิกเกชันที่อยูใ่ นหน้าแรก เนื่ องจากเมื่อผูใ้ ช้ผา่ นหน้าแรกเข้าไปสู่ ภายในเว็บไซท์แล้ว ก็ไม่อยากจะกลับมาเริ่ มต้น
ใหม่ที่หน้าแรกทุกครั้งก่อนจะเข้าไปดูเนื้ อหาในส่ วนอื่นๆต่อ ระบบเนวิเกชันหลักทั้งแบบโกบอลและแบบโลคอล
จึงช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถย้ายจากหน้าใดๆ ไปสู่ ส่วนอื่นในเว็บไซท์ได้อย่างคล่องตัว องค์ประกอบของเนวิกเกชันมี
ได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ เนวิเกชัน่ บาร์ เนวิกเกชันเฟรม Pull down, menu, pop-up menu, image map
และ search box
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เนวิเกชันบาร์ (Nevigation Bar)
เนวิเกชันบาร์ เป็ นระบบพื้นฐานที่ใช้ได้หลายรู ปแบบทั้งแบบลาดับชั้น แบบโกลบอล และแบบ
โคบอล โดยทัว่ ไปเนวิเกชันบาร์ จะประกอบด้วยกลุ่มของลิงค์ต่าง ๆ ที่อยูร่ วมกันในบริ เวณหนึ่งของหน้าเว็บ
โดยอาจจะเป็ นตัวหนังสื อหรื อกราฟิ กก็ได้ และถือเป็ นรู ปแบบของระบบเนวิเกชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
เนวิเกชันบาร์ ระบบเฟรม (Frame-Based)
การสร้างเนวิเกชันบาร์ โดยใช้ระบบเฟรมเป็ นอีกวิธีที่ทาให้ผใู ้ ช้เข้าถึงเนวิเกชันได้ง่าย
และ
สม่าเสมอ คุณสมบัติของเฟรมจะทาให้คุณสามารถแสดงเว็บหลาย ๆ หน้าไว้ในหน้าต่างบราวเซอร์ เดียวกัน โดย
ที่แต่ละหน้ายังเป็ นอิสระต่อกัน การลิงค์จากเฟรมที่เป็ นเนวิเกชันบาร์ สามารถควบคุมการแสดงผลของข้อมูลใน
อีกเฟรมหนึ่งได้ ดังนั้นส่ วนที่เป็ นเนวิเกชันบาร์ จะปรากฏอยูค่ งที่เสมอ ในขณะที่ผใู ้ ช้เลื่อนดูขอ้ มูลใด ๆ ก็ตามใน
อีกเฟรมหนึ่ง การแยกระบบเนวิเกชันบาร์ ออกจากหน้าข้อมูลในลักษณะนี้ จะทาให้ผใู ้ ช้เข้าถึงระบบเนวิเกชันได้
ตลอดเวลา และยังคงความสม่าเสมอทัง่ ทั้งเว็บไซต์
อย่างไรก็รตาม การใช้เฟรมในระบบเนวิเกชันนั้น สร้างปั ญหาที่สาคัญอีกหลายประการ อาทิ
เช่น
1. การครอบครองพื้นที่หน้าจอตลอดเวลา
2. รบกวนการทางานของบราวเซอร์
3. ทาให้เวลาในการแสดงผลช้ายิง่ ขึ้น
4. ต้องใช้การออกแบบที่ซบั ซ้อน

คุณสมบัติสาคัญของระบบเนวิเกชัน
ในปั จจุบนั แม้วา่ จะมีโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์มากมาย แต่กไ็ ม่มีโปรแกรมไหนที่
จะช่วยสร้างระบบเนวิเกชันให้คุณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การใช้คุณสมบัติพิเศษ On Mouse Over หรื อ Image
Map ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนัก ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้ งรู ้หลักนการสร้างเนวิเกชันที่เหมาะสม เพื่อ
จะสื่ อถึงเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ จากนั้นจึงใช้โปรแกรมต่าง ๆ ช่วยสร้างสิ่ งเหล่านั้นให้สาเร็ จขึ้นมา
คุณสมบัติของระบบเนวิเกชันทั้ง 10 ประการต่อไปนี้ ไม่ได้รวมกันเป็ นสู ตรสาเร็ จแต่อย่างใด แต่จะเป็ นส่ วนช่วย
ให้เข้าใจในหลักการ และนาไปใช้ในการะบวนการออกแบบได้อย่างดี
ระบบเนวิเกชันที่มีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เข้าใจง่าย
2. มีความสม่าเสมอ
3. มีการตอบสนองต่อผูใ้ ช้
4. มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน
5. นาเสนอหลายทางเลือก
6. มีข้ นั ตอนสั้นและประหยัดเวลา

19

7.
8.
9.
10.

มีรูปแบบที่สื่อความหมาย
มีคาอธิ บายที่ชดั เจนและเข้าใจได้ง่าย
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
สนับสนุนเป้ าหมายและพฤติกรรมของผูใ้ ช้

ตอนที่ 6 หลักการออกแบบหน้ าเว็บ
สร้ างลาดับชั้นความสาคัญขององค์ ประกอบ (Visual Hierarchy)
หลักสาคัญในการออกแบบหน้าเว็บอย่างหนึ่งก็คือ
การสร้างลาดับชั้นความสาคัญของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บ เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็ นเรื่ องสาคัญมาก สาคัญรองลงไปหรื อสาคัญน้อย
ตามลาดับการจัดระเบียบขององค์ประกอบอย่างเหมาะสม จะช่วยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในหน้าเว็บได้ ในการออกแบบคุณจึงควรให้ความสนใจกับปั จจัยเหล่านี้ดว้ ย
ขนาดเปรี ยบเทียบ (relative size) ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าเว็บจะช่วยสื่ อความหมายถึง
ความสาคัญของสิ่ งหนึ่งต่อสิ่ งอื่น ๆ โดยองค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่ยอ่ มสามารถดึงความสนใจของผูใ้ ช้ได้ก่อน
และยังแสดงถึงความสาคัญที่มีเหนือองค์ประกอบขนาดเล็ก ตัวอย่างที่เราเห็นกันอยูท่ วั่ ไปก็คือ การกาหนด
หัวข้อเรื่ องต่าง ๆ ให้มีขนาดใหญ่กว่าส่ วนของเนื้ อหาเสมอ เพื่อแสดงให้ผใู ้ ช้มองเห็นได้ชดั เจนและเข้าใจจุสาคัญ
ของเนื้ อหาได้ดีข้ ึน แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกาหนดให้ส่วนของหัวข้อมีขนาดเล็กกว่าเนื้อหาก็จะส่ งผลให้ผใู ้ ช้เกิด
ความสับสนได้ทนั ที
 ตาแหน่ งและลาดับขององค์ ประกอบ แสดงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูลที่คุณต้องการให้
ผูใ้ ช้ได้รับ เนื่องจากภาษาส่ วนใหญ่รวมถึงภาษาไทยและอังกฤษจะอ่านจากซ้ายไปขวา และ
จากบนลงล่าง คุณจึงควรจัดวางสิ่ งที่มีความสาคัญไว้ที่ส่วนบนหรื อด้านซ้ายของหน้าอยู่
เสมอ เพื่อให้ผใู ้ ช้มองเห็นได้ก่อน แต่ถา้ คุณจัดวางสิ่ งสาคัญไว้ที่ส่วนท้ายของหน้า ผูใ้ ช้
จานวนมากอาจจะไม่ได้รับข้อมูลนั้น
 สี และความแตกต่ างของสี แสดงถึงความสาคัญและความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆภายในหน้าสี
ที่เด่นชัดเหมาะสมสาหรับองค์ประกอบที่มีความสาคัญมาก
ส่ วนองค์ประกอบที่ใช้สี
เดียวกันย่อมสื่ อความหมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความสาคัญที่เท่าเทียมกัน
โดยทัว่ ไปการใช้สีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใ้ ช้ให้
มองเห็นและตอบสนองอย่างรวดเร็ ว แต่การใช้สีที่หลากหลายเกินไปอย่างไม่มีความหมาย
เต็มไปหมดทั้งหน้า กลับจะสร้างความสับสนให้กบั ผูใ้ ช้เสี ยมากกว่า
 ภาพเคลือ่ นไหว เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี แต่คุณจะต้องใช้อย่างจากัดและ
ระมัดระวัง เพราะการที่เราใช้สิ่งเคลื่อนไหวในหน้าเว็บมากเกินไปนั้น จะทาให้มีจุดสนใจ
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บนหน้าจอมากมายจนผูใ้ ช้ตดั สิ นใจได้ลาบากว่า สิ่ งไหนสาคัญกว่ากัน ดังนั้นคุณควรใช้
ภาพเคลื่อนไหวโดยมีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่า จะให้ผชู ้ มเพ่งความสนใจไปตรงไหน

สร้ างรู ปแบบ บุคลิก และสไตล์
รู ปแบบของหน้าเว็บนั้นขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาและเป้ าหมายของเว็บไซท์วา่ ต้องการให้ความรู ้ โฆษณา
หรื อขายสิ นค้า เมื่อคุณมีแนวคิดของเว็บไซท์เรี ยบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือสร้างหน้าเว็บที่จะใช้เป็ นสื่ อในการ
นาเสนอเนื้ อหาภายในแก่ผใู ้ ช้ ซึ่ งการออกแบบที่ดีควรจะประกอบด้วยรู ปแบบ บุคลิก และสไตล์ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและสร้างความชัดเจนในการสื่ อสาร
รู ปแบบ การเลือกรู ปแบบของหน้าเว็บที่เหมาะสม จะช่วยสร้างความเข้าใจของผูใ้ ช้ได้ดีข้ ึน โดย
คุณสามารถจาลองรู ปแบบของสิ่ งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาของเว็บไซท์ไปใช้ได้ เช่น เว็บที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับภาพยนตร์ ก็อาจจะออกแบบหน้าเว็บให้คล้ายกับโรงภาพยนตร์ จริ งๆ
บุคลิก เว็บไซท์แต่ละประเภทอาจมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาและเป้ าหมายใน
การนาเสนอ บุคลิกที่เหมาะสมกับเนื้อหาย่อมทาให้ผใู ้ ช้เข้าถึงเนื้อหาได้ดีข้ ึน เว็บไซท์แต่ละแห่งสามารถให้
ความรู ้สึกสนุกสนาน,เชี่ยวชาญ,วิชาการ,ทันสมัย,ลึกลับ หรื อเป็ นทางการ ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบเว็บที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คุณก็ควรออกแบบให้ แสดงถึงความทันสมัย ไฮเทค เช่นเดียวกับเนื้อหาภายในเว็บไซท์
ด้วยเหตุน้ ีเองเว็บไซท์ 2 แห่งที่มีเนื้อหาเหมือนกัน แต่มีบุคลิกต่างกันก็จะให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกันได้
สไตล์ สไตล์ในที่น้ ีหมายถึงลักษณะการจัดโครงสร้างของหน้า,รู ปแบบกราฟิ ก,ชนิดและการจัด
ตัวอักษร,ชุ ดสี ที่ใช้ และรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆทั้งหมด คุณไม่ควรสร้างสไตล์ของเว็บไซท์ตามอาเภอใจ โดยไม่
คานึงถึงความเหมาะสม และจะต้องระวังเป็ นพิเศษ เมื่อนากราฟิ กจากเว็บไซท์อื่นที่มีสไตล์แตกต่างจากของคุณ
เข้ามาใช้ นอกจากนี้ รูปแบบของกราฟิ กต่างๆ รวมถึงสไตล์ของเว็บไซท์ควรมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาในเว็บไซท์
อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ใช้เพียงเพื่อแสดงฝี มือว่าคุณสามารถตกแต่งกราฟิ ก โดยใช้เทคนิคแปลกๆได้
และไม่วา่ คุณจะเลือกรู ปแบบ บุคลิก และสไตล์ใดมาใช้ก็ตาม คุณควรใช้ลกั ษณะเหล่านั้นให้
สม่าเสมอตลอดทั้งเว็บไซท์ เพื่อป้ องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ถ้าคุณใช้ปุ่มเนวิเกชันที่เป็ นแบบ 2D มา
ตลอด แล้วกลับเปลี่ยนเป็ นแบบ 3D ในบางส่ วน ผูใ้ ช้จะรู ้สึกสับสนกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลได้

สร้ างความสมา่ เสมอตลอดทัว่ ทั้งเว็บไซต์
ปั ญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะเคยพบเห็นมาแล้วในบางเว็บไซต์ คือ การมีรูปแบบในแต่ละหน้าที่ไม่
เหมือนกัน จนทาให้ไม่แน่ใจว่ายังอยูใ่ นเว็บเดิมหรื อเปล่า เมื่อคุณได้ออกแบบโครงสร้างของหน้าเว็บเพจ
รู ปแบบของกราฟิ ก ลักษณะตัวอักษร โทนสี และองค์ประกอบอื่น ๆ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็ควรนาลักษณะ
ดังกล่าวไปใช้กบั ทุก ๆ หน้าให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เพื่อเป็ นเอกลักษณ์ให้ผใู ้ ช้สามารถจดจา
ลักษณะของเว็บไซต์ได้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนั้นความสม่าเสมอของโครงสร้างหน้าเว็บ และระบบเนวิเกชันก้จะทา
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ให้ผใู้ ช้รู้สึกคุน้ เคย และสามารถคาดการณ์ลกั ษณะของเว็บได้ล่วงหน้า ซึ่ งจะช่วยให้การท่องเว็บเป็ นไปอย่าง
สะดวก
ในทางเทคนิคคุณสามารถใช้ Cascading Style Sheet (CSS) ช่วยในการกาหนดสไตล์มาตรฐาน
ให้กบั องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร สี หรื อตาราง โดยที่กาหนดรู ปแบบเพียงครั้งเดียว แล้วสามารถ
นาไปใช้ได้กบั ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ทาให้เกิดความสะดวกในการออกแบบ และยังง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
ในภายหลัง
ข้อควรระวังอีกอย่างก็คือ ในขณะที่คุณพยายามรักษาความสม่าเสมอของเว็บไซต์ไว้โดยตลอด
นั้น บางครั้งก็อาจกลายเป็ นข้อจากัดที่ทาให้เว็บไซต์ดูน่าเบื่อได้ แนวทางแก้ไขก็คือ การสร้างความแตกต่างที่
น่าสนใจในแต่ละหน้า โดยใช้องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน แต่มีสีหรื อลักษณะแตกต่างไปเล็กน้อย เพื่อทาให้เกิด
ลักษณะพิเศษเฉพาะของหน้านั้น แต่ยงั สามารถคงความสม่าเสมอของเว็บไซต์ไว้ได้

การวางองค์ ประกอบทีส่ าคัญไว้ ในส่ วนบนของหน้ าเสมอ
ส่ วนบนของหน้าในที่น้ ี หมายถึง ส่ วนแรกของหน้าที่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างบราวเซอร์ โดย
ที่ยงั ไม่มีการเลื่อนหน้าจอใด ๆ เนื่องจากส่ วนบนสุ ดของหน้าจะเป็ นบริ เวณที่ผใู ้ ช้มองเห็นได้ก่อน ดังนั้นสิ่ งที่อยู่
ในบริ เวณนี้จึงควรเป็ นสิ่ งที่สาคัญและสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใ้ ช้ได้
โดยปกติแล้วส่ วนบนสุ ดนี้ควร
ประกอบด้วย
 ชื่อของเว็บไซต์ เพื่อให้ผใู ้ ช้รู้ได้ทนั ทีวา่ กาลังอยูใ่ นเว็บอะไร
 ชื่อหัวเรื่ องหรื อชื่ อแสดงหมวดหมู่ของเนื้อหา ช่วยให้ผใู ้ ช้รู้ถึงส่ วนของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่
 สิ่ งสาคัญที่คุณต้องการโปรโมทในเว็บไซต์ เพราะเป็ นบริ เวณที่ผใู ้ ช้ทุกคนจะได้เห็น

ตอนที่ 7 เลือกใช้ สีสาหรับเว็บไซต์
เลือกใช้ สีสาหรับเว็บไซต์ ( Designing Web Colors)
สี สันในหน้าเว็บเพจ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากในการดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้ เนื่ องจากสิ่ ง
แรกที่พวกเขามองเห็นจากเว็บเพจก็คือ สี ซึ่ งเป็ นสิ่ งกาหนดบรรยากาศและความรู ้สึกโดยรวมของเว็บไซต์ เรา
สามารถใช้สีได้กบั ทุกองค์ประกอบของเว็บเพจ ตั้งแต่ตวั อักษร,รู ปภาพ,ลิงค์,สี พ้นื หลัง และรู ปภาพพื้นหลัง การ
เลือกใช้สีอย่างเหมาะสมจะช่วยในการสื่ อความหมายของเนื้อหา และเพิ่มความสวยงามให้กบั หน้าเว็บนั้น แต่
ในทางกลับกัน สี ที่ไม่เหมาะสมอาจสร้างความยากลาบากในการอ่านหรื อรบกวนสายตาผูใ้ ช้ รวมทั้งอาจทาให้การ
สื่ อสารความหมายไม่ถูกต้องได้
เรื่ องของสี ในเว็บไซต์มีความซับซ้อนพอสมควร
เริ่ มตั้งแต่การเข้าใจถึงการแสดงออกของสี
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันของบราวเซอร์ ,จอมอนิ เตอร์ และระบบปฏิบตั ิการ ตลอดจนถึงการเข้าใจทฤษฎีสี รู้จกั
เลือกใช้สีที่เหมาะสมเพื่อการสื่ อความหมายอย่างสวยงาม ดังนั้น เป้ าหมายของเราคือ การตัดสิ นใจเลือกใช้สีให้
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เหมาะสมกับบุคลิกและเป้ าหมายของเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลที่ตรงกับความประสงค์มากที่สุด การใช้ชุดสี ที่
เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ แต่ยงั ทาให้พวกเขามีความรู ้สึกร่ วมไปกับ
เป้ าหมายของเว็บไซต์น้ นั ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการให้ขอ้ มูล สร้างความบันเทิง รวมถึงการขายสิ นค้าหรื อบริ การ

ประโยชน์ ของสี ในเว็บไซต์
สี เป็ นเครื่ องมืออเนกประสงค์อย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญมากในการออกแบบเว็บไซต์ เนื่องจากสี
สามารถสื่ อถึงความรู ้สึกและอารมณ์ และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กบั เวลาอีกด้วย ดังนั้นสี จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่วยเสริ มสร้างความหมายขององค์ประกอบให้กบั เว็บเพจได้ อย่างดี
ประโยชน์ของสี ในรู ปแบบต่างๆ มีดงั นี้
- สี สามารถชักนาสายตาผูอ้ ่านให้ไปยังทุกบริ เวณในหน้าเว็บเพจ
ผูอ้ ่านจะมีการเชื่ อมโยง
ความรู ้สึกกับบริ เวณของสี ในรู ปแบบที่คาดหวังได้
การเลือกเฉดสี และตาแหน่งของสี อย่าง
รอบคอบในหน้าเว็บ สามารถนาทางให้ผอู ้ ่านติดตามเนื้ อหาในบริ เวณต่างๆ ตามที่เรากาหนดได้
วิธีน้ ีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณต้องการให้ผอู ้ ่านให้ความสนใจกับส่ วนใดส่ วนหนึ่งใน
เว็บไซต์เป็ นพิเศษ เช่น ข้อมูลใหม่ โปรโมชัน่ พิเศษ หรื อบริ เวณที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมา
ก่อน
- สี ช่วยเชื่อมโยงบริ เวณที่ได้รับการออกแบบเข้าด้วยกัน
ผูอ้ ่านจะมีความรู ้สึกว่าบริ เวณที่มีสี
เดียวกันจะมีความสาคัญเท่ากัน วิธีการเชื่ อมโยงแบบนี้ช่วยจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
อย่างไม่เด่นชัดเข้าด้วยกันได้
- สี สามารถนาไปใช้ในการแบ่งบริ เวณต่างๆ ออกจากกัน ทานองเดียวกับการเชื่ อมโยงบริ เวณที่มีสี
เหมือนกันเข้าด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นการแบ่งแยกบริ เวณที่มีสีต่างกันออกจากกัน
- สี สามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านสายตาผูอ้ ่านมักจะมองไปยังสี ที่มีลกั ษณะเด่น หรื อ
ผิดปกติเสมอ การออกแบบเว็บไซต์ดว้ ยการเลือกใช้สีอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่จะกระตุน้ ความ
สนใจของผูอ้ ่านเพียงเท่านั้น แต่ยงั ช่วยหน่วงเหนี่ยวให้พวกเขาอยูใ่ นเว็บไซต์ได้นานยิง่ ขึ้น ส่ วน
เว็บไซต์ที่ใช้สีไม่เหมาะสม เสมือนเป็ นการขับไล่ผชู ้ มไปสู่ เว็บอื่นที่มีการออกแบบที่ดีกว่า
- สี สามารถสร้างอารมณ์โดยรวมของเว็บเพจ
และกระตุน้ ความรู้สึกตอบสนองจากผูช้ มได้
นอกเหนือจากความรู้สึกที่ได้รับจากสี ตามหลักจิตวิทยาแล้ว ผูช้ มยังอาจมีอารมณ์และความรู้สึก
สัมพันธ์กบั สี บางสี หรื อบางกลุ่มเป็ นพิเศษ
- สี ช่วยสร้างระเบียบให้กบั ข้อความต่างๆ เช่น การใช้สีแยกส่ วนระหว่างหัวเรื่ องกับตัวเรื่ อง หรื อ
การสร้างความแตกต่างให้กบั ข้อความบางส่ วน โดยใช้สีแดงสาหรับคาเตือน หรื อใช้สีเทา
สาหรับสิ่ งที่เป็ นทางเลือก
- นอกเหนือจากการใช้สีช่วยในการออกแบบแล้วสี ยงั สามารถส่ งเสริ มเอกลักษณ์ขององค์กรหรื อ
หน่วยงานนั้นๆ ได้ ด้วยการใช้สีที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์กรมาเป็ นโทนสี หลักของเว็บไซต์
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การออกแบบเกี่ยวกับสี ไม่ใช่เรื่ องง่าย แม้วา่ จะมีกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ช่วยในการสร้างชุดสี (color
scheme) ที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีแนวทางและความเข้าใจผิดจานวนมากที่จะนาไปสู่ การสร้างชุดสี ที่ให้
ความรู ้สึกไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์อาจใช้สีเป็ นเพียงเครื่ องประดับอย่างหนึ่งในการออกแบบ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม การใช้สีที่มากเกินไป อาจทาให้ไปบดบังองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้าเว็บเพจได้ ดังนั้นการเลือกใช้สีให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
แม้วา่ การเลือกชุดของสี มาใช้ในเว็บเพจค่อนข้างจะขึ้นอยูก่ บั
ความชอบของแต่ละคน อย่างน้อยเราควรมีความเข้าใจถึงหลักการใช้สีเบื้องต้น ที่จะช่วยในการเลือกใช้สีชุดใดชุด
หนึ่งจากชุดสี พ้นื ฐานอื่นๆได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้จะไม่ทาให้คุณ
สามารถเลือกชุดสี ได้ในทันทีทนั ใด แต่อย่างน้อยก็จะช่วยนาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสี
ทุกคนคงได้รู้จกั แม่สีหรื อสี ข้ นั ต้น ( primary color ) ทั้งสามซึ่ งประกอบด้วย สี แดง,เหลือง และ
น้ าเงิน มาก่อนจากการศึกษาในอดีต เหตุที่สีท้ งั สามนี้ถือว่าเป็ นแม่สีหลัก ก็เพราะว่าสี ท้ งั สามเป็ นสี ที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นจากการผสมของสี อื่นๆ และยังเป็ นต้นกาเนิ ดของสี อื่นๆที่เหลือทั้งหมด ต่อไปก็เป็ นสี ข้ นั ที่ 2 ที่เกิดจากการ
ผสมของสี ข้ นั ต้นเข้าด้วยกัน โดยที่ สี แดงกับสี เหลืองได้เป็ นสี ส้ม,สี เหลืองกับน้ าเงินได้เป็ นเขียว และสี น้ าเงินกับ
แดงได้เป็ นม่วง ต่อจากนั้นก็เป็ นสี ข้ นั ที่ 3 ซึ่ งเกิดจากการผสมของสี ข้ นั ต้นกับสี ข้ นั ที่ 2 ที่อยูต่ ิดกันทั้งสองด้าน ใน
ที่สุดเราก็จะได้สีข้ นั ที่ 3 ทั้งหมด 6 สี โดยสี ข้ นั ต้น 1 สี ทาให้เกิดสี ข้ นั ที่สาม 2 สี ดังนี้ : เหลือง-ส้ม , แดง-ส้ม ,
แดง-ม่วง , น้ าเงิน-ม่วง ,น้ าเงิน-เขียว และเหลือง-เขียว เมื่อเรารู ้ที่มาของสี ต่างๆดีแล้ว ในขั้นต่อไปจะเป็ นเรื่ องของ
พื้นฐานการผสมสี การจัดระบบสี และรู ปแบบของชุดสี พ้ืนฐาน
แสดงตัวอย่างสี ข้ นั ต่างๆ

สี ข้ นั ที่ 1

สี ข้ นั ที่ 2
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สี ข้ นั ที่ 3

สี ข้ นั ที่ 4

การผสมสี ( Color Mixing)
รู ปแบบการผสมสี เพื่อให้เกิดเป็ นสี ต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือการผสมของแสงหรื อ
การผสมแบบบวก ( additive mixing ) และการผสมของรงควัตถุ (pigment) หรื อการผสมแบบลบ (subtractive
mixing) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การผสมสี แบบบวก (Additive Mixing)
การผสมสี แบบบวกนี้ เป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างยากในการทาความเข้าใจ เพราะมีหลักการที่ลบล้างสิ่ งที่
คุณถูกสอนมาในสมัยก่อน เรากาลังจะพูดถึงรู ปแบบการผสมของแสง ไม่ใช่การผสมของวัตถุมีสีบนกระดาษ
เนื่องจากแสงสี ขาวประกอบด้วยลาแสงที่มีสีต่างๆตามความยาวคลื่นแสง ความยาวคลื่นแสงพื้นฐานได้แก่สีแดง
เขียว และน้ าเงิน ไม่ใช่สีแดง เหลืองและน้ าเงินอย่างที่เราเข้าใจมาก่อน เมื่อคลื่นแสงเหล่านี้มีการซ้อนทับกันก็จะ
ก่อให้เกิดการบวกและรวมตัวกันของความยาวคลื่นแสง จึงเป็ นที่มาของชื่อ “สี แบบบวก” เมื่อแสงทั้งสามสี มีการ
ผสมกันเป็ นคู่ ก็จะเกิดเป็ นสี น้ าเงินแกมเขียวหรื อ cyan (เกิดจากสี น้ าเงินบวกกับเขียว) สี แดงแกมม่วงหรื อ
magenta (เกิดจากสี แดงบวกกับน้ าเงิน) และสี เหลือง (เกิดจากสี แดงบวกกับเขียว) และในที่สุดเมื่อผสมสี ท้ งั สาม
เข้าด้วยกัน ก็จะได้ผลลัพธ์เป็ นแสงสี ขาวอีกครั้ง
สื่ อใด ๆ ก็ตามที่มีการใช้แสงส่ องออกมา อย่างเช่น จอโปรเจคเตอร์ (movie projector) ทีวี หรื อ
จอมอนิเตอร์ สาหรับคอมพิวเตอร์ ต่างก็เป็ นไปตามกฎของการผสมสี แบบบวกนี้ เพราะเหตุน้ ี การออกแบบสี
สาหรับเว็บไซต์ จึงต้องอาศัยหลักการผสมสี แบบบวกนี้เช่นกัน

รู ปแสดงการผสมสี แบบบวก
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การผสมสี แบบลบ (Subtractive Color Mixing)
การผสมสี แบบลบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องของลาแสงแต่อย่างใด ๆ แต่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดูดกลืนและสะท้อนแสงของวัตถุต่างๆ เมื่อแสงสี ขาวส่ องมายังวัตถุหนึ่งๆวัตถุน้ นั จะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
บางระดับไว้และสะท้อนแสงที่เหลือออกมาให้เราเห็น สี ข้ นั ต้นในรู ปแบบนี้ประกอบด้วย สี แดงแกมม่วง
(magenta) สี น้ าเงินแกมเขียว (cyan) และสี เหลือง ซึ่ งไม่ใช่สีแดง เหลือง และน้ าเงินอย่างธรรมดาอย่างที่หลายๆ
คนเข้าใจ เมื่อมีการผสมของรงควัตถุหรื อวัตถุมีสี จะเกิดการรวมกันของสี ที่จะถูกดูดกลืนไว้ ทาให้ปริ มาณแสงที่
จะสะท้อนออกมาลดลง จึงเป็ นที่มาของชื่อ “ สี แบบลบ ” เมื่อสี ท้ งั สามมีการผสมกันเป็ นคู่ๆ ก็จะเกิดผลเป็ นสี
ต่างๆ ได้แก่สีแดง (เกิดจากสี แดงแกมม่วงบวกกับเหลือง) สี เขียว (เกิดจากสี เหลืองบวกกับน้ าเงินแกมเขียว) และสี
น้ าเงิน (เกิดจากสี น้ าเงินแกมเขียวบวกกับแดงแกมม่วง) ในขั้นสุ ดท้าย เมื่อรวมสี ท้ งั สามเข้าด้วยกันก็จะเห็นเป็ นสี
ดา เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสี ไว้ท้ งั หมด ทาให้ไม่มีแสงสี ใดสามารถสะท้อนออกมาได้
สื่ อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้วตั ถุมีสี อย่างเช่น สี ที่ใช้ในการวาดรู ปของศิลปิ น , ดินสอสี , สี
เทียน รวมถึงระบบการพิมพ์แบบ 4 สี ในสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ (โดยมีหมึกสี ดาเพิ่มมาอีกสี หนึ่ง) ล้วนอาศัยการผสมสี
แบบลบนี้ท้ งั สิ้ น

รู ปแสดงการผสมสี แบบลบ
วงล้อสี (Color Wheel)
เพื่อความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสี ที่ดีข้ ึนเราความทาความรู ้จกั กับระบบสี ที่เข้าใจง่าย และมี
ประโยชน์มากที่สุดที่เรี ยกกันว่า วงล้อสี ( color wheel ) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่มีระบบการจัดเรี ยงสี ท้ งั หมดไว้ใน
วงกลม วงล้อสี ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการกฎระเบียบที่ชดั เจนของลาดับและความกลมกลืนของสี แม้ในอดีต
จะมีการพัฒนาและออกแบบระบบสี ในรู ปแบบต่างๆมากมาย
แต่ส่วนใหญ่มกั จะมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะ
นามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบจริ ง ในที่สุดเราจะใช้วงล้อสี แบบ 12 ขั้น ซึ่ งถูกประดิษฐ์ข้ ึนโดย Sir Isaac
Newton ในปี 1666 ที่ได้แสดงถึงการจัดลาดับเฉดสี อย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการนาไปใช้ จึงเป็ นประโยชน์อย่าง
มากต่อศิลปิ นในการศึกษาและออกแบบศิลปะต่างๆ รวมทั้งการเลือกใช้สีในกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่เรา
กาลังสนใจอยู่
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วงล้อสี แบบลบ ( Subtractive Color Wheel )

Yellow

Cyan

Magenta
สี ข้ นั ต้นในวงล้อสี แบบลบประกอบด้วย สี แดงแกมม่วง ( magenta ) สี น้ าเงินแกมเขียว ( cyan )
และสี เหลือง ( yellow ) ส่ วนสี อื่นๆอาศัยหลักการผสมสี แบบลบได้เป็ นสี ที่เหลือทั้งหมด
วงล้อสี แบบบวก ( Additive Color Wheel )

Green

Blue
Magenta

bBMagent
a

Red
วงล้อสี แบบบวกนี้ดูคล้ายๆกับวงล้อสี แบบลบ แต่มีความสมดุลของสี ที่ตา่ งกันอย่างมาก ตรงที่สี
โดยส่ วนใหญ่ถูกครอบคลุมด้วยสี น้ าเงินและเขียว ขณะที่สีเหลืองและสี แดงมีผลเพียงเล็กน้อยในวงล้อสี แบบนี้
เช่นเดียวกับการกระจายตัวของสี ในสเปกตัม ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นของความยาวคลื่นแสงสี น้ าเงิน และมีส่วนของ
ความยาวคลื่นแสงสี แดงเพียงเล็กน้อย
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สี ทเี่ ป็ นกลาง ( Neutral Colors )
สี ที่เป็ นกลางคือสี กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในวงล้อสี เพราะเป็ นสี ที่ไม่ได้รับอิทธิ พลใดๆมา
จากสี อื่น ซึ่ งก็คือสี เทา แม้วา่ จะมีเฉดสี ของสี เทาจานวนมากมายไม่สิ้นสุ ด แต่แค่เพียงที่ 256 ระดับ สายตาคนเราก็
ไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกันได้แล้ว ทาให้มองเห็นเป็ นแถบสี ระหว่างดากับขาว โดยไม่มีรอยต่อแต่
อย่างใด สี เทาได้ชื่อว่าเป็ นสี กลางก็เพราะเป็ นสี ที่ไม่มีลกั ษณะเฉพาะส่ วนตัว ทาให้ชุดของสี ที่ประกอบไปด้วยสี
เทาทั้งหมดจะดูค่อนข้างจืดชื ด ไม่เร้าอารมณ์ อย่างไรก็ตาม สี เทาก็จะไปรับเอาลักษณะจากสี ที่อยูล่ อ้ มรอบนั้นเอง
เป็ นเหตุให้ศิลปิ นส่ วนใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้สีเทา เพราะผลที่ได้รับจากสี อื่นนั้นไม่คงที่ ยากต่อการควบคุม
สี เทา 12 ขั้นตามลาดับจากอ่อนไปเข้ม
สี อ่อน สี เข้ ม และโทนสี ( Tint , Shade and Tone )
ในการผสมสี กลางดังกล่าวเข้ากับสี บริ สุทธิ์ (สี ที่ไม่ผา่ นการผสมกับสี อื่นมาก่อน) จะเกิดเป็ นสี
ต่างๆจานวนมากมาย จนไม่สามารถบรรจุไว้ในวงล้อสี ได้ท้ งั หมด จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา คุณคงรู ้วา่ สี แดง
ไม่ได้มีเพียงเฉดสี เดียว แท้จริ งแล้ว มีแดงอ่อน,แดงแก่,แดงเข้ม หรื องแดงจาง ฯลฯ อีกจานวนนับไม่ถว้ น สี เหล่านี้
เป็ นผลมาจากการผสมของสี บริ สุทธิ์ กบั สี ดา ขาว และเทาระดับต่างๆ นัน่ เอง
- เมื่อสี บริ สุทธิ์ ผสมกับสี ขาว จะได้เป็ นสี อ่อน ( tint of the hue )
- เมื่อสี บริ สุทธิ์ ผสมกับสี เทา จะได้เป็ นโทนสี ที่ระดับต่างๆ ( tone of the hue )
- เมื่อสี บริ สุทธิ์ ผสมกับสี ดา จะได้เป็ นสี เข้ม ( shade of the hue )
สี อ่อน สี เข้ม และโทนสี มีประโยชน์อย่างมาก ในการจัดชุดของสี เพราะทาให้สีสีหนึ่ งสามารถ
แสดงออกและให้ความรู ้สึกได้หลายรู ปแบบยิง่ ขึ้น ทดแทนการใช้สีเดียวล้วนๆ ซึ่ งอาจมีลกั ษณะไม่น่าสนใจ

รู ปแสดงความหลากหลายของสี ที่ได้จากการผสมสี หลักกับสี ขาว เทา และดา
ความกลมกลืนของสี ( Color Harmony )
ความกลมกลืนของสี หมายถึงความเป็ นระเบียบของสี อย่างเป็ นที่น่าพึงพอใจต่อสายตา ทาให้ผชู ้ มรู ้สึก
ถึงความเป็ นระเบียบ สมดุล และความสวยงามในเวลาเดียวกัน การใช้สีที่จืดชืดเกินไปจะทาให้เกิดความรู ้สึกน่า
เบื่อ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผูช้ มได้ ในทางตรงกันข้าม การใช้สีที่มากเกินไป ดูวนุ่ วาย ไร้ระเบียบ ก็
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จะสร้างความไม่เข้าใจและสับสนให้ผชู ้ ม ดังนั้น เป้ าหมายสาคัญของเราในเรื่ องสี ก็คือการนาเสนอเว็บไซต์โดย
ใช้ชุดสี ในรู ปแบบที่เข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ และสื่ อความหมายได้อย่างเหมาะสม

รู ปแบบชุดสี พนื้ ฐาน ( Simple Color Schemes )
หลังจากคุณได้รู้จกั พื้นฐานของสี มาพอสมควร ต่อไปจะเป็ นเรื่ องของชุ ดสี ที่ถูกจัดกลุ่มอย่างเข้ากันด้วย
รู ปแบบต่างๆ ทาให้เรามีโอกาสเลือกชุดสี เหล่านี้มาใช้ในการออกแบบได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาสุ่ มเลือกสี ต่างๆให้ดู
เข้ากัน อย่างไรก็ตามคุณควรยึดรู ปแบบเหล่านี้เป็ นเพียงหลักการเบื้องต้น และยังคงต้องทาการปรับเปลี่ยนค่าของ
สี ( hue ) ความอิ่มตัวของสี ( saturation ) และความสว่างของสี ( lightness ) เพื่อให้เกิดลักษณะที่อ่านง่าย สวยงาม
และเหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์
ชุ ดสี ร้อน ( Warm Color Scheme )
ชุดสี ร้อนประกอบด้วยสี ม่วงแกมแดง , แดงแกมม่วง , แดง , ส้ม , เหลือง และเขียวอมเหลือง สี เหล่านี้
สร้างความรู ้สึกอบอุ่น สบาย และความรู ้สึกต้อนรับแก่ผชู ้ ม ช่วยดึงดูดความสนใจได้ง่าย ในทางจิตวิทยาสี ร้อนมี
ความสัมพันธ์กบั ความสุ ข สะดวก สบาย สี ต่างๆในชุดสี ร้อนมีความกลมกลืนอยูใ่ นตัวเอง ขณะที่อาจจะดูไม่
น่าสนใจบ้าง เพราะขาดสี ประกอบที่ตดั กันอย่างชัดเจน

รู ปแสดงชุดสี ร้อน
ชุ ดสี เย็น ( Cool Color Scheme )
ชุดสี เย็นประกอบด้วยสี ม่วง , น้ าเงิน , น้ าเงินอ่อน , ฟ้ า , น้ าเงินแกมเขียว และสี เขียว ตรงกันข้ามกับชุด
สี ร้อน ชุดสี เย็นให้ความรู้สึกเย็นสบาย องค์ประกอ บที่ใช้สีเย็นเหล่านี้จะดูสุภาพเรี ยบร้อย และมีความชานาญ แต่
ในทางจิตวิทยา สี เย็นเหล่านี้ กลับมีความสัมพันธ์กบั ความซึ มเศร้าหดหู่และเสี ยใจ นอกจากนั้น ชุดสี เย็นมีความ
กลมกลืนกันโดยธรรมชาติ
แต่อาจจะดูไม่น่าสนใจในบางครั้ง
เพราะขาดความแตกต่างของสี ที่เด่นชัด
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เช่นเดียวกับชุ ดสี ร้อน จะเห็นว่า มีอีก 2 สี ที่ไม่อาจจาแนกออกเป็ นสี ร้อนหรื อสี เย็นได้อย่างแน่นอน ซึ่ งก็คือสี
เหลืองและสี เขียว เพราะสี ท้ งั สองสามารถให้ความรู ้สึกได้ท้ งั ร้อนและเย็นตามแต่สถานการณ์และสี รอบข้าง

รู ปแสดงชุดสี เย็น
ชุ ดสี แบบสี เดียว (Monochromatic Color Scheme)
รู ปแบบของชุ ดสี ที่ง่ายที่สุดคือชุดแบบสี เดียวที่มีค่าของสี บริ สุทธิ์ เพียงสี เดียว ความหากหวาย
ของสี ชุดนี้เกิดจากการเพิม่ สี เดียว ความหลากหลายของสี ชุดนี้เกิดจากการเพิม่ ความเข้มหรื อความเข้มหรื อความ
อ่อนในระดับต่างๆ ให้กบั สี ต้ งั ต้น ดังนั้น ชุดสี แบบเดียวของสี แดงอาจประกอบด้วยสี แดงล้วน สี แดงอิฐ(สี เข้ม
ของสี แดง) สี สตรอเบอรี่ (สี อ่อนปานกลางของสี แดง) ละชมพู(สี อ่อนมากของสี ชมพู)
ชุดสี แบบนี้ค่อนข้างจะมีความกลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกัน และประสิ ทธิ ภาพในการสร้างอารมณ์
โดยรวมด้วยการใช้สีเพียงสี เดียว แต่ในบางครั้งรู ปแบบที่มีสีเดียวนี้อาจดูไม่มีชีวติ ชี วา เพราะขาดความหลากหลาย
ของสี ซึ่ งอาจทาให้ผอู ้ ่านความสนใจ

รู ปแสดงชุดสี แบบเดียว
ชุ ดสี แบบสามเส้ า (Triadic Color Scheme)
วิธีการที่งายอีกแบบหนึ่งในการเลือกชุดสี มาใช้ก็คือ การนึกถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าลอยอยูเ่ หนื อ
วงล้อสี เพียงเท่านี้ สี ที่อยูท่ ี่มุมของสามเหลี่ยมทั้งสามก็จะเป็ นสี ที่เข้าชุดกัน ชุดสี ที่ได้จากการเลือกแบบนี้จึง
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เรี ยกว่า ชุดสี แบบสามเส้า ซึ่ งอาจประกอบด้วยสี สามสี ที่มีระยะห่างกันเท่ากันในวงล้อสี จึงมีความเข้ากันอย่างลง
ตัว ชุดสี แบบสามเส้าที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดคือ ชุดที่ประกอบด้วยสี ข้ นั ต้นทั้งสามนั้นเอง เนื่ องจากการตัดกัน
อย่างรุ นแรงของสี ท้ งั สามนัน่ เอง เนื่ องจากการตัดกันอย่างรุ นแรงของสี ท้ งั สาม ที่สร้างความสะดุดตาอย่างมาก
ส่ วนชุดสี ที่ได้จากสี ช้ นั สองและสี ข้ นั ที่สามนั้น ยากต่อการนามาใช้เพราะความแตกต่างของสี ดงั กล่าวยังไม่รุนแรง
นัก
ชุดสี แบบสามเส้ามีขอ้ ได้เปรี บยตรงที่มีเสถียรภาพสู ง เพราะแต่ละสี มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์
แบบกับอีกสองสี ที่เหลือ และรู ปแบบนี้ยงั มีลกั ษณะของความเคลื่อนไหว เนื่องจากแต่ละสี มีการชักนาไปสู่ กนั
และกัน ตามกระบวนการธรรมชาติ ทาให้มีลกั ษณะเด่นในด้านความีชีวิตชีวา ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการนาเสนอ
ข้อมูลในรู ปแบบที่ชดั เจน แน่นอน แต่บางครั้งความสดใสดังกล่วงอาจมีลกั ษณะที่ฉูดฉาดเกินไปจนไปรบกวน
การสื่ อสารความหมายที่แท้จริ งได้

รู ปแสดงชุดสี แบบสามเส้า
ชุ ดสี ทคี่ ล้ ายคลึงกัน (Analogous Color Scheme)
ชุดสี ที่มีรูปแบบอย่างง่ายอีกแบบหนึ่ง ก็คือชุ ดสี ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ งจะประกอบด้วยสี 2 หรื อ 3 สี ที่อยู่
ติดกันในวงล้อสี เช่นสี แดงแกมม่วง สี แดง และสี ส้ม เนื่องจากชุดสี ที่อยูใ่ นรู ปแบบนี้มีจานวนมากมายทาให้เรา
สามารถเลือกชุดสี แบบนี้มาใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก และแม้วา่ เราสามารถเพิ่มจานวนสี ในชุดให้มากขึ้นเป็ น 4
หรื อ 5 สี ได้ แต่กลับจะมีผลให้ขอบเขตของสี ที่มีความกว้างเกินไป ทาให้สีอยูต่ รงปลายทั้งสองของชุดไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นสาเหตุให้ลกั ษณะการที่อยูต่ รงปลายทั้งสองชุดไม่มีความสัมพันธ์ เป็ นสาเหตุให้ลกั ษณะการ
ที่มีสีคล้ายคลึงกันลดลง
ณ บางตาแหน่งของวงล้อสี ชุดสี คล้ายคลึงกัน 3-4 สี ทีอยูต่ ิดกันอาจดูเหมือนเป็ นสี เดียวกัน เพราะมีสี
ใดสี หนึ่งคลุมโทนของสี ท้ งั หมดไว้ ไม่เพียงแต่ชุดสี แบบนี้จะนามาใช้งานได้สะดวก ความคล้ายคลึงกันของสี ยงั
ก่อให้เกิดความกลมกลืนกันอีกด้วย แม้กระนั้นก็ดีการขาดความแตกต่างอย่างชัดเจน อาจทาให้ไม่มีความเด่น
เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้
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รู ปแสดงชุดสี ที่คล้ายคลึงกันประกอบด้วยสี 2-3 สี ทีอยูต่ ิดกันในวงล้อสี
ชุ ดสี ตรงข้ าม (Complementary Color Scheme)
สี ตรงข้ามในที่น้ ี หมายถึง สี ที่อยูต่ รงกันข้ามกันในวงล้อสี เช่น สี แดงกับฟ้ า หรื อสี น้ าเงินอ่อน
กับส้มน่าสนใจที่วา่ เมื่อนาสี ท้ งั สองนี้มาผสมกัน จะได้ผลลัพธ์เป็ นสี ขาวสาหรับวงล้อสี แบบบวก หรื อได้เป็ นสี
ดาสาหรับวงล้อสี แบบลบ ที่เป็ นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าสี แต่ละสี ที่อยูต่ รงข้ามกัน จะมีอตั ราส่ วนของสี ข้ นั ต้นที่ผกผัน
กัน ตัวอย่างเช่น สี แดงในวงล้อสี แบบบวกมีสีที่ตรงข้ามเป็ นสี น้ าเงินแกมเขียว ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมจากสี น้ าเงินและ
เขียว จึงทาให้สีท้ งั สองรวมกันยังได้เป็ นสี ขาวอีกเช่นเดิม จากคุณสมบัติน้ ีเราอาจเรี ยกสี คู่น้ ีวา่ เป็ น “สี เติมเต็ม” ก็
ได้
เมื่อนาสี ท้ งั สองมาใช้คู่กนั ก็จะทาให้สีท้ งั สองมีความสว่าง และสดใสมากขึ้น ซึ่ งถือเป็ นคุ่สีที่มี
ความแตกต่างมากที่สุด และยังมีความเสถียรมากที่สุด (maximum contrast and maximum stability) ข้อได้เปรี ยบ
ของสี ในรู ปแบบนี้คือ ความสดใส สะดุดตา และบางครั้งดูน่าสนใจกว่าสี ที่ใช้รูปแบบสามจุดเสี ยอีก ทาให้แน่ใจ
ได้วา่ ชุดสี ตรงกันข้ามนี้ จะไม่ดูจืดชื อ ขาดความน่าสนใจ อย่างไรก็ดีจานวนสี ที่จากัดในรู ปแบบนี้ ทาให้ผอู ้ ่าน
ให้ความสนใจได้ง่าย แล้วหลังจากนั้นก็อาจละทิง้ ความรู ้สึกสนใจไปได้ง่ายเช่นกัน

รู ปแสดงชุดสี ตรงข้ามได้แก่สี 2 สี ที่อยูต่ รงข้ามในวงล้อ
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ชุ ดสี ตรงข้ ามข้ างเคียง (Split Complementary Color Scheme)
ชุดสี ตรงข้ามข้างเคียงมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงมาจากชุดสี ตรงข้าม แต่ละความแตกต่างกันที่สีใด
สี หนึ่งที่อยูต่ รงข้ามกันถูกแทนที่ดว้ ยสี ที่อยูดา้ นข้างทั้งสอง เช่น สี ฟ้าซึ่ งมีสีดา้ นข้างเป็ นสี น้ าเงินอ่อนกับสี น้ าเงิน
แกมเขียว ฉะนั้นชุดสี ตรงข้ามข้างเคียงที่ได้จึงประกอบด้วย สี แดง สี น้ าเงินอ่อน และสี น้ าเงินแกมเขียว
ข้อได้เปรี ยบของชุดสี แบบนี้ คือ ความหลากหลายที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับชุดสี ตรงข้าม อย่างไร
ก็ตามความหลากหลายที่เพิม่ ขึ้นมานี้ มีผลให้ความสดใสและความสะดุดตาลดลง รวมถึงความเข้ากันของสี ก็
ลดลงด้วย

รู ปแสดงชุดสี ตรงข้ามข้างเคียง
ชุ ดสี ตรงข้ ามข้ างเคียงทั้ง 2 ด้ าน (Double Split Complementary Color Scheme)
ชุดสี แบบนี้ถูกดัดแปลงมาจากชุดสี ตรงข้าม เช่นกัน แต่คราวนี้สีตรงกันข้ามทั้งสองถูกแบ่งแยก
เป็ นสี ดา้ นข้างทั้ง 2 ด้าน จึงได้เป็ นชุดสี 4 สี ดังเช่นสี แดงแกมม่วงกับน้ าเงินแกมเขียว และน้ าเงินอ่อนกับส้ม ข้อ
ได้เปรี ยบที่เห็นได้ชดั คือ ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นจากชุดสี ตรงข้ามแบบแบ่งแยก ส่ วนข้อเสี ยเปรี ยบก็ยงั มี
ลักษณะเช่นเดิมที่ความสดใสและความกลมกลืนของสี ลดลง

รู ปแสดงชุดสี ตรงข้ามแบบแบ่งแยก 2 ด้าน
นอกเหนือจากนี้ ยังมีรูปแบบอื่นที่เรี ยกว่า Alternate Complementary Color Scheme โดยมีสีที่
ได้จากสามเหลี่ยมรวมกับอีกสี หนึงที่อยูต่ รงกันข้ามกับสี ใดสี หนึ่งในสามเหลี่ยม เช่น สี เขียว สี ม่วงแดง สี แดง
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และสี ส้ม ส่ วนแบบสุ ดท้ายได้แก่ ชุดสี แบบสี่ เหลี่ยม (Tetrad Color Scheme) ที่เกิดจาก 4 สี ที่อยูต่ รงกันข้าม
ภายใต้รูปสี่ เหลี่ยม วิธีน้ ีเป็ นการใช้สีข้ นั ต้น 1 สี สี ข้ นั ที่สอง 1 สี และสี ข้ นั ที่สาม 2 สี มาประกอบกัน

Color Wheel Pad ที่ออกแบบโดย web.designBrand.com มี
การแสดงค่าของสี ในระบบเลขฐานสิ บไว้ในแต่ละช่องสี ซึ่ งจะ
เป็ นประโยชน์ในการเลือกใช้สีตามรู ปแบบต่าง ๆ จากวงล้อสี

ข้ อคิดเกีย่ วกับการใช้ สีในเว็บไซท์
จากสี ที่ได้เรี ยนรู ้มาตัง่ แต่ตน้ เกี่ยวกับสี และสื่ อต่างๆที่มีผลต่อการสแดงออกของสี คงจะพอทาให้
คุณออกแบบเว็บไซท์โดยใช้สีที่เหมาะสมกลมกลืนกันในการสื่ อความหมายถึงเนื้ อหา และสร้างความสวยงาน
ให้กบั หน้าเว็บเพจได้เป็ นอย่างดี และที่สาคัญจาการใช้ชุดสี สาหรับเว็บเพจที่มีสีสันตรงกับความตั้งใจอย่างไม่
ผิดเพี้ยน
ในส่ วนนี้ เป็ นเรื่ องของข้อคิดสั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สีให้เกิดประโยชน์กบั เว็บไซท์ 3 ข้อดังนี้
1. ใช้ สีอย่าสม่าเสมอ
การออกแบบเว็บไซท์โดยใช้สีอย่างสม่าเสมอช่วยสร้างความรู ้สึกถึงบริ เวณของสถานที่ เช่นการ
ใช้สีที่เป็ นชุดเดียวกันตลอดทั้งไซท์เพื่อสร้างขอบเขตของเว็บไซท์ที่สัมผัสได้ดว้ ยตา เมื่อผูใ้ ช้คลิกเข้าไปในแต่ละ
หน้าก็ยงั รู ้สึกได้วา่ กาลังอยูภ่ ายในเว็บไซท์เดียวกัน
2. ใช้ สีอย่างเหมาะสม
เว็บไซท์เปรี ยบเสมอสถานที่หนึ่งๆ ที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่นเดียวกับสถานที่ต่างๆ ในชีวติ จริ ง
อย่าง ธนาคาร โรงเรี ยน หรื อร้านค้าต่างๆ ดังนั้น การเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซท์ จะช่วยส่ งเสริ ม
เป้ าหมายและภาพพจน์ของเว็บไซท์ได้ นอกจากนี้คุณควรคานึงถึงปั จจัยหลายๆอย่างที่มีผลต่อความเหมาะสมของ
สี ในเว็บไซท์ เช่น วัฒนธรรม แนวโน้ม ของแฟชัน่ อายุและประสบการณ์ของผูใ้ ช้ ดังนั้นเราจึงรู้สึกเห็นด้วยเมื่อมี
การใช้สีชมพูเพื่อสแดงถึงความรัก ใช้โทนสี น้ าตาลดา สื่ อถึงเหตุการณ์ใน อดีต ใช้สีสดใสสาหรับเด็ก และการใช้
สี ตามแฟชัน่ ในเว็บมีเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกาย
3. ใช้ สีเพือ่ สื่ อความหมาย
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ดังที่ได้เห็นแล้วว่า สี แต่ละสี ให้ความหายและความรู ้สึกต่างกัน โดยสี หนึ่งๆ อาจสื่ อความหายไป
ในทางบวกหรื อทางลบก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สี ดาฝห้ความรู ้สึกโศกเศร้าในงานศพ แต่กลับส
แดงถึงความเป็ นมืออาชีพในการแสดงผลงานของศิลปิ น ดังนั้นสี ที่ให้ความหมายและความรู ้สึกตรงกับเนื้อหา จะ
ช่วยสนับสนุนให้ผใู ้ ช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

ระบบสี ในเว็บไซท์
ระบบสี ในเว็บไซท์มีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสี อื่นๆ อย่างสิ้ นเชิง ทาให้การใช้สีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพในเว็บจึงต้องอาศัยความเข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร ระบบสี ที่มีความเฉพาะตัวนี้ เป็ นผล
มาจากความเกี่ยวข้องกับสื่ อ 3 ประเภทที่มีอิทธิ พลต่อการปรากฏของสี ได้ แก่
- จอมอนิเตอร์ : เป็ นเพราะเว็บเพจถูกเรี ยกดูผา่ นทางจอมอนิเตอร์ ดังนั้นการแสดงสี ของเว็บเพจ
จึงขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพด้านสี ของจอมอนิ เตอร์
- บราวเซอร์ : เนื่องจากบราวเซอร์มีระบบการความคุมและแสดงสี ภายในตัวเอง เมื่อใดที่มีการ
แสดงผลในหน้าจอที่มีจานวนสี จากัด บราวเซอร์ จะทาการสร้างสี ทดแทนให้ดูเหมือนหรื อไกล้เคียงกับสี ที่กาหนด
ไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่แน่นอน
- HTML : สี ในเว็บเพจที่ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของรู ปภาพ เช่น สี ของตัวอักษรและพื้นหลัง จะถูก
ควบคุมด้วยคาสั่งภาษา HTML โดยระบุค่าของสี ในระบบเลขฐานสิ บหก
เพราะฉะนั้น การเข้าใจถึงอิทธิ พลของปั จจัยทั้งสาม และออกแบบโดยคานึงถึงข้อจากัดเหล่านี้
จะทาให้ผใู ้ ช้โดยส่ วนใหญ่ได้เห็นสี ที่ถูกต้องอย่างที่คุณตั้งใจ

ตอนที่ 8 การออกแบบกราฟิ กสาหรับเว็บไซต์
ระบบการวัดชนาดของรู ปภาพ
เมื่อจอมอนิเตอร์ ทาการแสดงผลรู ปภาพในเว็บเพจ พิกเซลในรู ปภาพจะจับคู่กนั แบบหนึ่งต่อ
หนึ่งกับพิกเซลตามความละเอียดของหน้าจอ ทาให้หน่วยการวัดรู ปภาพในเว็บจึงเป็ นพิกเซล ไม่ใช่นิ้วหรื อ
เซ็นติเมตรแต่อย่างใด ดังนั้นในกระบวนการ ออกแบบกราฟิ กและรู ปภาพต่างๆ คุณจึงความลดขนาดเป็ นพิกเซล
ไว้เสมอ ซึ่ งจะมีประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบขนาดกราฟิ กกับองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้าเว็บ รวามถึงขนาด
วินโดว์ของบราวเซอร์ อีกด้วย
ระบบการวัดความละเอียดของรู ปภาพ
เนื่องจากรู ปภาพในเว็บโดยส่ วนใหญ่จะถูกสแดงผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ ในทางเทคนิคที่ถูกต้อง
แล้ว ระบบการวัดความละเอียดของรู ปภาพจึงต้องเป็ น “Pixels per inch” (ppi) แต่ก็มีระบบการวัดอีกแบบหนึ่งคือ
“Dot per inch (dpi) ที่ใช้ความละเอียดของรู ปถาพที่พิมพ์ออกมา ซึ่ งความละเอียดที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพ
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ของเครื่ องพิมพ์แต่ละเครื่ องในทางปฏิบตั ิ หน่วย ppi กับ dpi อาจใช้แทนกันได้ ทาให้เป็ นที่ยอมรับว่าความ
ละเอียดของรู ปภาพในหน้าจอมีหน่วยเป็ น dpi แทนท่จะเป็ น ppi ที่ถูกต้อง

ความละเอียดของรู ปภาพ
โดยปรกติแล้ว รู ปภาพทุกรู ปในเว็บไซท์ควรจะมีความละเอียดแค่ 72 ppi ก็ เพียงพอแล้ว เรื่ อง
จากจอมอนิเตอร์ องผูใ้ ช้ส่วนใหญ่มีความละเอียดต่า (72 ppi) ดังนั้นแม้วา่ รู ปภาพจะมีความละเอียดสู งกว่านี้เราก็
ไม่อาจมองเห็นความแตกต่างได้
เมื่อเปรี ยบเทียบความละเอียดของรู ปภาพในเว็บกับในสิ่ งพิมพ์ คุณจะเห็นความแตกต่างกันว่า
รู ปภาพในเว็บมีคุณภาพที่ต่ากว่า เนื่องจากมีขอ้ มูลและรายละเอียดของรู ปภาพที่นอ้ ยกว่าทาให้รูปที่ได้มองดูมี
ลักษณะเป็ นจุดเล็กๆ ซึ่งถือเป็ นธรรมชาติของรู ปภาพในเว็บ

ปัญหาเกีย่ วกับขนาดไฟล์ของกราฟิ ก
แม้วา่ กราฟิ กและรู ปภาพต่างๆ จะช่วยสึ ความหมายและสร่ างประโยชน์อีกหลายอย่าง เราควรรู ้
ถึงข้อเสี ยของกราฟิ กเหล่านี้ไว้บา้ ง โดยปรกติ แล้วข้อมูลในเว็บไซท์ประกอบด้วยไฟล์ HTML ที่เป็ นตัวอักษร
และกราฟิ กหรื อรู ปภาพเป็ นสิ่ งสาคัญ กราฟิ กใช้เวลาในการดาวน์โหลดมาก กว่าตัวอักษรหลายเท่า ดังนั้นกราฟิ ก
ขนาดใหญ่อาจใช้เวลาในการสแดงผลนานมาก เมื่อผูใ้ ช้ระบบการเชื่อต่อกับอินเตอร์ เน็ทที่ค่อนข้างช้า
แม้วา่ กราฟิ กของคุณจะออกแบบมาอย่างดีเพียงใด ถ้าต้องใช้เวลาในการโหลดนาน จรทาให้ผใู้ ช้
รู ้สึกหงุดหงิด และเปลี่ยนใจไม่รอดูรูปเหล่านั้นสิ่ งที่คุณทุ่มเทออกไปไว้ก็จะมีมีความหมาย เพื่อป้ องกันปั ญหา
ความล่าช้านี้เราจึงต้องทาการลดขนาดไฟล์กราฟิ กลงให้เล็กเข้าไว้ก่อน

ลดขนาดไฟล์กราฟิ กสาหรับเว็บ (Optimizing Web Graphic)
ปัญหาความเชื่องช้าของอินเตอร์เน็ททาให้ผอู้ อกแบบเว็บไซท์ตอ้ งระมัดระวังในเรื่ องของเวลาที่
ใช้ในการดาวน์โหลดเป็ นอย่างมาก แนวทางง่ายๆ สาหรับผูม้ ีหน้าที่ออกแบบกราฟิ กาหรับเว็บก็คือพยายามทาให้
กราฟิ กมีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ทั้งนี้ผอู ้ อกแบบต้องรู ้จกั ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความสวยงามกับความเร็ วในการแสดงผล
เรื่ องจากการสร้างเว็บโดยไม่มีรูปภาพกราฟิ กใดๆ เลยย่อมไม่น่าสนใจ เพราะกราฟิ กมีบทบาทสาคัญในการ
แนะนา และสร้างความบันเทิงต่อผูช้ ม ดังนนั้นแนวทางที่ดีที่สุดคือการสร้างเว็บที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้กราฟิ กที่
แสดงผลได้อย่างรวดเร็ ว
การ Optimize กราฟิ กจะช่วยลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงได้ทาให้แสดงผลได้เร็ วขึ้น และทาให้การป
ราฏของสี อย่างถูกต้องในหน้าจอของผูใ้ ช้
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ตอนที่ 9 การจัดรูปแบบตัวอักษรสาหรับเว็บไซต์
ส่ วนประกอบของตัวอักษร

ในแต่ละตัวอักษรประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ที่เราน่าจะรู ้จกั ไว้ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์เมื่อต้องการ
เปรี ยบเทียบลักษณะของตัวอักษณแต่ละชนิดได้ ส่ วนประกอบหลัก ๆ ที่ควรรู ้จกั มีดงั นี้
 Ascender ส่ วนบนของตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่สูงกว่าความสู ง x-height ของตัวอักษร
 Descender ส่ วนล่างของตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ต่ากว่าเส้น baseline ของตัวอักษร
 Baseline เส้นสมมุติที่ตวั อักษรส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่
 Cap height ความสู งจากเส้น baseline ไปถึงส่ วนบนสุ ดของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
 x-height หมายถึง ความสูงของตัวอักษร x ในแบบพิมพ์เล็ก ซึ่งมักจะใช้อา้ งถึงความสู ง
ของตัวอักษรที่ไม่รวมส่ วนบนและส่ วนล่าง
 point size ระยะความสู งทั้งหมดวัดจากส่ วนบนสุ ดถึงส่ วนล่างสุ ดของตัวอักษร
การจัดตาแหน่ ง (Alignment)
การจาตาแหน่งของตัวอักษรในแต่ละส่ วนมีผลต่อความรู ้สึกของเอกสาร โดยที่การจัดตาแหน่ง
แต่ละแบบจะให้ความรู ้สึกที่ต่างกัน
ตัวอักษรที่ถูกจัดให้ชิดขอบด้านซ้ายโดยที่ปล่อยให้ดา้ นขวามีลกั ษณะไม่
สม่าเสมอ จะให้ความรู ้สึกไม่เป็ นทางการ และจะอ่านได้ง่ายกว่าการจัดชิ ดขอบขวา โดยทัว่ ไปแล้วพยายาม
หลีกเลี่ยงการจัดชิดขวา ยกเว้นเมื่อมีความเหมาะสมกับรู ปแบบจริ งๆ ส่ วนตัวอักษรที่มีการปรับระยะให้ชิดขอบ
ทั้งซ้ายและขวา (Justify) เป็ นที่นิยมใช้ในหนังสื อพิมพ์และจุลสาร พร้อมกับให้คามรู ้สึกที่เป็ นทางการอีกด้วย
ในภาษา HTML คุณสามารถจัดตาแหน่งตัวอักษรได้ดว้ ยคาสั่ง ALIGN และเลือกคาสั่ง left,
right, center และ Justify (คาสั่ง Justify ใช้ได้เฉพาะบราวเซอร์ รุ่นใหม่ๆ) ดังตัวอย่าง
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จัดกึง่ กลาง

ตัวอักษรที่ถูกจัดให้ชิดขอบซ้าย จะมีปลายด้านขวาไม่สม่าเสมอเนื่องจาก
ตัวอักษรในแต่ละยรรทัด มีความยาวไม่เท่ากัน แต่ผอู ้ ่านก็สามารถหาจุดเริ่ มต้น
ของแต่ละบรรทัดได้ง่าย
แม้วา่ การจัดตัวอักษรให้ชิดขอบขวา จะดูน่าสนใจแต่จุดเริ่ มต้นในแต่ละ
บรรทัดที่ไม่สม่าเสมอ ทาให้อ่านยากเนื่ องจากผูอ้ ่านต้องหยุดชะงัก เพื่อหา
จุดเริ่ มต้นของแต่ละบรรทัด
การจัดตัวอักษรให้อยูก่ ่ ึงกลาง ใช้ได่ผลดีกบั ข้อมูลที่มีปริ มาณไม่มาก
เหมาะสมกับรู ปแบบที่เป็ นทางการอย่างเช่นคาประกาศ หรื อ คาเชื้อเชิญ

จัดชิดขอบ
ซ้ าย
และขวา

เมื่อคุณจัดคอลัมน์ของตัวอักษรแบบ Justify จะมีพ้อื ที่วา่ งเกิดขึ้นระหว่างคา
สิ่ งที่ความระวังคือ การเกิดช่องว่างที่เป็ นเหมือนทางของสายน้ า ซึ่ งจะรบกวน
ความสะดวกในการอ่าน แต่เป็ นเรื่ องยากที่จะหลีกเลี่ยง ในคอมลัมที่มีขนาด
แคบ

จัดชิดซ้ าย

จัดชิดขวา

ช่ องว่างระหว่างตัวอักษร (Tracking) และช่ องว่างระหว่างคา
ความรู ้สึกของตัวอักษรอาจจะเป็ นผลมาจากพื้อที่วา่ งโดยรอบ ที่อยูร่ ะหว่างตัวอักษร ระหว่างคา
หรื อระหว่างบรรทัด คุณสามารถปรับระยะของช่องว่างเหล่านี้เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น แม้วา่ ตัวอักษรจะถูกออกแบบ
มาให้มีระยะห่างที่เหมาะสมอยูแ่ ล้ว แต่ในบางสถานการณ์ อาจมีความต้องการให้ตวั อักษรดูแน่นหรื อหลวมเป็ น
พิเศษ อย่างเช่นตัวอักษีที่ใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ งั หมด (UPPERCASE) จะดูค่อนข้างแน่นเพราะถูกออกแบบให้ใช้
ร่ วมกับตัวพิมพ์เล็กดังนั้นคุณควรเพิ่มช่องว่างระหว่างตัวอักษรให้มากขึ้นเล็กน้อย สาหรับคาที่ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่
ทั้งหมด
ตัวอักษรบางคู่ที่อยูต่ ิดกันอาจมีระยะห่างไม่เหมาะสม
จาเป็ นต้องทาการปรับแต่งที่เรี ยกว่า
Kerning เป็ นการปรับระยะห่างระหว่างคู่ของตัวอักษร ซึ่ งจะมีความสาคัญมากเมื่อใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่หรื อ
ตัวอักษรที่ใช้เป็ นหัวข้อหลัก เพราะเมื่อตัวอักษรใหญ่ข้ ึนก็จะเกิดช่องว่างที่มากขึ้นด้วย จุดประสงค์ของการทา
kerning คือการปรับระยะห่างของตัวอักษรให้เท่ากันโดยตลอด เพื่อที่สายตาจะได้เคลื่อนที่อย่างราบเรี ยบและ
สม่าเสมอ
ช่องว่างระหว่างคาสาหรับภาษาอังกฤษ หรื อ ช่องว่างระหว่างคาในภาษาไทย เป็ นสิ่ งที่ควรจะ
เท่ากันเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดตาแหน่งแบบ Justify ช่องว่างของแต่ละคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบรรทัด เพื่อ
ช่วยให้ขอบซ้ายและขวาเท่ากัน คุณอาจต้องใช้เครื่ องหมายยัติภงั ค์ (-) มาช่วยแยกคาให้อยูค่ นละบรรทัด หรื อ
ปรับเปลี่ยนการเว้รวรรคใหม่ เพื่อไม่ให้มีช่องว่างมากเกินไป
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ระยะห่ างระหว่างบรรทัด (Leading)
ระยะห่างระหว่างบรรทัด หรื อ Leading ซึ่ งมีที่มาจากการเติมแนวของตะกัว่ เข้าไประหว่าง
บรรทัดเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นในกระบวนการทาตัวอักษรโลหะในสมัยก่อน (Leading ออกเสี ยงว่า “เล็ดดิ้ง” มาจากคา
ว่า Lead หรื อตะกัว่ แปลตรงตามตัวว่า “เส้นตะกัว่ ที่ใช้ถ่างบรรทัดในการพิมพ์” ไม่ได้เกี่ยวกับคาว่า lead ที่แปลว่า
“การนา” หรื อ “สิ่ งนา” แต่อย่างใด
จากกระบวนการนี้ทาให้คาว่า Leading ถูกนามาใช้ในการกาหนกระยะห่างระหว่างบรรทัด ใน
โปรแกรมใช้ในการกาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดในโปรแกรมออกแบบสิ่ งพิมพ์และ word processing ที่
ระยะห่างน้อยจะมีจานวนตัวอักษรได้มากจะขยายพื้นที่ของตัวอักษรและยังเพิ่มความสะดวกในการอ่านอีกด้วย
ลองเปรี ยบเทียบผลของความสะดวกในการอ่านจากตัวอย่างต่อไปนี้
ความยาวของบรรทัด
เมื่อบรรทัดของตัวอักษรยาวขึ้น อาจสร้างความไม่สะดวกให้กบั ผูอ้ ่านที่ตอ้ งเลื่อนสายตาจาก
ปลายบรรทัดไปยังส่ วนต้นของบรรทัดใหม่ ในทางตรงกันข้ามบรรทัดที่ค่อนข้างสั้น ข้อความจะถูกแยกจากกัน
บ่อยครั้งซึ่ งเป็ นการรบกวนผูอ้ ่านเช่นกัน ความยาวที่เหมาะสมของบรรทัดขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยอย่างเช่น ชนิ ด
ตัวอักษร ขนาด ระยะห่างระหว่างบรรทัด และความยาวของเนื้ อหา
คุณสามารถควบคุมความยาวของบรรทัดได้ดว้ ยการสร้างตางราง HTML ครอบบริ เวณเนื้อหา
เหล่านั้น แล้วกาหมดความกว้างของช่องเป็ นพิกเซลแทนการให้เปอร์ เซ็นต์ จากการศึกษาพบว่าสายตาคนเรา
สามารถกวาดไปในพื้นที่กว้างประมาณ 4 นิ้วได้โดยไม่ตอ้ งขยับศีรษะ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่ละ
บรรทัดควรมีตวั อักษรประมาณ 50-70 ตัวหรื อ 7-15 คา (ภาษาอังกฤษ) หรื อเทียบเป็ นพื้นที่ก็จะกว้างประมาณ
350-500 พิกเซล
ความยาวของหน้ าเว็บ
โดยปรกติแล้ว ความยาวของหน้าเว็บไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะหน้าเว็บที่ยาวมากๆ จะทาให้
ผูใ้ ช้รู้สึกเหนื่อยล้าที่จะอ่าน ทางที่ดีควรจะแบ่งออกเป็ นหน้าสั้นๆ หลายๆ หน้าต่อกัน ซึ่ งจะให้ความรู ้สึกที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม ไม่มีขอ้ กาหนดตามตัวเกี่ยวกับความยาวสู งสุ ดที่ควรจะเป็ น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบหน้าและขนาก
ไฟล์น้ นั ๆ
แบ่ งเนือ้ หาออกเป็ นย่อหน้ า (Paragraph)
เมื่อใดที่เนือห้ าของคุณมีความยาวมากๆหลายบรรทัดต่อกันก็ควรแบ่งข้อความเหล่านั้นให้เป็ น
ส่ วนย่อยๆ หรื อเรี ยกว่า “ย่อหน้า” หรื อ Paragraph ซึ่ งแต่ละย่อหน้าแต่ละเว็บเพจแยกออกจากกันโดยการขึ้นย่อ
หน้าใหม่ และมักจะมีบรรทัดว่างคัน่ เนื่ องจากภาษา HTML คาสั่งหรื อแท็กซี่ ที่ใช้ในการขึ้นย่อหน้าใหม่คือ <P>
จะทาให้เกิดบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้าด้วยกันเพื่อแยกให้เห็นได้ชดั ว่าเป็ นข้อความที่อยูค่ นละย่อหน้า
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ขนาดของตัวอักษร
ขนาดของตัวอักษรมีผลต่อคุณสมบัติและลักษณะของเนื้อหาหลายประการ การเข้าถึงบทบาท
และความสาคัญของขนาดตัวอักษร จะช่วยให้คุณออกแบบเว็บเพจที่สามารถดึงความสนใจของผูอ้ ่านไปยังข้อมูล
ที่ตอ้ งการ และมีผลในการนาทางให้ผใู ้ ช้คลิกไปยังส่ วนต่างๆ ได้ แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จาก
ขนาดของตัวอักษรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ดึงดูดความสนใจด้ วยอักษรขนาดใหญ่
คุณอาจนาสายตาของผูอ้ ่านให้มุ่งไปยังเป้ าหมายด้วยการใช้ตวั อักษษรขนาดใหญ่ เช่นในส่ วน
ของโลโก้หรื อหัวข้อหลักต่างๆ หรื อบริ เวณที่คุณต้องการให้ผอู ้ ่านสนใจ ซึ่ งเป็ นการกาหนดตาแหน่งให้ผอู ้ ่านใช้
เป็ นจุดเริ่ มต้น โดยปรกติแล้วผูอ้ ่านจะเริ่ มต้นจากด้านบนซ้ายแต่ถา้ คุณต้องการให้เริ่ มสนใจที่ส่วนอื่นของหน้าก็
อาจใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่ให้สะดุดตาสายผูอ้ ่านก่อน
 การใช้ ตัวอักษรขนาดใหญ่เริ่มต้ นประโยค (Initial caps หรือ Drop caps)
บางครั้งคุณไม่จาเป็ นต้องใช้ตวั อักษรแบบกราฟิ ก เพื่อดึงดูดความสนใจเน้นถึงความสาคัญของ
ข้อความ เมื่อคุณสามารถใช้ตวั อักษรที่มีขนาดใหญ่เริ่ มต้นประโยคเป็ นเทคนิคที่นิยมใช้กนั มานานแล้วในสิ่ งพิมพ์
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านด้วยการสร้างความแตกต่างของขนาดตัวอักษร
โดยทัว่ ไปแล้วตัวอักษรตัวแรกจะมีขนาดใหญ่วา่ ตัวอื่นประมาณ 2-5 พอยท์ และยังนิยมที่จะใช้
ตัวอักษรชนิดอื่นเพื่อให้เกิดความแตกต่างมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังอาจใช้รูปแบบสลับสี ซึ่งจะใช้ตวั อักษณสี
อ่อนเหนื อพื้นหลังสี เข้มเพื่อให้เห็นได้เด่นชัด หรื อคุณอาจยกเนื้อหายางส่ วนหรื อข้อความสาคัญออกมาแสดงให้
เด่นชัด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบั เนื้อหาที่ค่อนข้างยาว
 ใช้ ตัวอักษรขนาดเล็กเพือ่ เพิม่ ความต่ อเนื่องของเนือ้ หา
การใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มความต่อเนื่ องให้กบั เนื้ อหาได้ การใช้ตวั อักษร
ขนาดเล็กในส่ วนของราบละเอียดเนื้ อหา จะทาให้สามารถบรรจุตวั อักษรได้มากขึ้นในพื้นที่ที่มีอยู่ ช่วยสร้างความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาค่อนข้างยาวได้ดีกว่าตัวอักษรขนาดใหญ่

การเน้ นข้ อความให้ เด่ นชัด
เราสามารถใช้ตวั อักษรในลักษณะต่างๆ กัน เพื่อแสดงการเน้นย้าถึงประเด็นหลัก ใจความสาคัญ
หรื อบทสรุ ปของเนื้ อเรื่ อง เพื่อสร้างความสะดวกให้กบั ผูอ้ ่านที่ตอ้ งการสารวจเนื้ อหาคร่ าวๆ อย่างรวดเร็ ว และยัง
ช่วยเน้นจุดสาคัญในขณะที่ผอู ้ ่านกาลังอ่านอย่างละเอียดอีกด้วย
หลักในการเน้นข้อความทาได้โดยอาศัยความแตกต่างที่ปรากฏของตัวอักษร รวมถึงความ
แตกต่างระหว่างพื้นที่ตวั หนังสื อกับพื้นที่วา่ งโดยรอบ การออกแบบอย่างรอบคอบด้วยการสร้างความแตกต่างของ
รู ปแบบอย่างรอบคอบด้วยการสร้างความแตกต่างของรู ปแบบและลักษณะของตัวอักษรให้เห็นได้ชดั เจนจะเป็ นที่
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สะดุดตาและดึงดูดความสนใจจากผูอ้ ่านได้อย่างมาก แต่ถา้ เลือกใช้ตวั หนาทั้งหมดก็จะไม่มีอะไรเด่นชัดขึ้นมา แต่
กลับทาให้รู้สึกว่าเป็ นการตะโกนใส่ ผอู ้ ่าน และถ้าพยายามจัดตัวหนังสื อให้ต่อนข้างแน่นเกินไป ผูอ้ ่านก็อาจ
มองเห็นเหมือนเป็ นกาแพงตัวอักษร และไม่สามารถมองหาจุดที่น่าสนใจได้ ในทานองเดียวกันการใช้ตวั อักษร
ขนาดใหญ่ท้ งั หมดก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด เพราะสิ่ งที่เห็นจะดูเหมือนกันหมด ไม่มีส่วนที่สะดุดตา
แนวทางในการเน้นข้อความให้เด่นชัดสามารถทาได้หลายรู ปแบบ ซึ่ งเมื่อนาไปใช้อย่างเหมาสม
ก็จะช่วยสร้างความน่าสนใจกับเนื้อหา และยังช่วยเสริ มความสวยงามให้กบั เว็บเพจได้อีกด้วย ดังวิธีการต่อไปนี้
การใช้ ขนาดและนา้ หนักของตัวอักษร
เป็ นเรื่ องปรกติที่จะสร้างความเด่นให้กบั ตัวอักษรโดยทาให้มีขนาดใหญ่กว่า หรื อมีลกั ษณะเส้น
ที่หนาและเข้มกว่า ซึ่ งจะทาให้ดูมีความสาคัญมากกว่าสิ่ งที่อยูร่ อบข้าง ในการอ่านอย่างคร่ าวๆ สิ่ งที่ตอ้ งการเน้น
จะมีลกั ษณะเด่นชัดและสะดุดตาผูอ้ ่าน ในทางตรงกันข้าม ข้อความที่ไม่ตอ้ งการเน้นจะมีขนาดเล็กและบางกว่า
ซึ่งในภาษา HTML เรามีน้ าหนักของตัวหนังสื อให้เลือกเพียง 2 ระดับ คือ ตัวปรติ และตัวหนาที่กาหนดด้วยคาสัง่
<B> (Bold)
การทาตัวเอียง (Italic)
ลักษณะตัวอักษรแบบเอียงเป็ นที่นิยมใช้กบั สิ่ งพิมพ์ในการเน้นคาหรื อข้อความ ตัวอักษรแบบ
เอียงนี้มกั จะทาให้อ่านยากกว่าตัวปรกติเล็กน้อยจึงทาให้ ผูอ้ ่านต้องหยุดเพื่ออ่านซ้ าๆ ซึ่ งนับถือเป็ นสิ่ งที่เน้นเพราะ
ความแตกต่างจากตัวอักษรปรกติ และเพราะความเร็ วของการอ่านที่ลดลง ซึ่ งจะทาให้สายตาของเรามุ่งไปสู ้จุดที่
แตกต่างจากปรกติ ตามลักษณะเฉพาะของสมองมนุษย์
ตาราทางด้าน Publishing หลายเล่ม แนะนาให้ใช้ตวั เอียงเพื่อเน้นมากกว่าทาตัวหนา (Bold) เสี ย
อีก เพราะเรี ยกร้องความสนใจได้โดยไม่สะดุดตาหรื อรบกวนการกวาดสายตาเกินไป
ขณะที่การใช้ตวั เอียงในสิ่ งพิมพ์ได้ผลดี แต่ในหน้าจอมนิเตอร์ แล้ว กลับมีการแสดงของพิกเซล
อย่างไม่ลงตัว เพราะจุดบนจอภาพมีความละเอียดต่ากว่าการพิมพ์มาก คือมีความละเอียดเพียงประมาณ 72-96 dpi
(จุดต่อนิ้ว) ในขณะที่การพิมพ์น้ นั ใช้ความละเอียดถึง 2,400 dpi ขึ้นไป ดังนั้นเป็ นเวลาแสดงผลตัวเอียงในปริ มาณ
มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวอักษรภาษาไทย จึงเป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง หรื อถ้าจาเป็ นต้องใช้ก็ตอ้ งแน่ใจว่าผูใ้ ช้จะ
สามารถอ่านได้โดยไม่ลาบากนัก
การขีดเส้ นใต้
เทคนิคการขีดเส้นใต้เป็ นที่นิยมใช้ในการพิมพ์ดีดสมัยก่อน ที่มีการใช้สืบเนื่องจนมาถึงยุคการ
พิมพ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word Processing) แต่เนื่ องจากการใช้เส้นใต้มีความหมายพิเศษในระบบเว็บ ซึ่ ง
แสดงถึงไฮเปอร์ ลิงค์ที่ติดอยูก่ บั คานั้น (Hypertext) ดังนั้นเราจึงไม่ควรใช้ขีดเส้นใต้ในความหมายอื่นอีก มิฉะนั้น
สร้างความสับสนให้กบั ผูใ้ ช้ได้
ตาแหน่งตัวอักษร
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ตาแหน่งของคาหรื อบรรทัดที่อยูต่ ่างจากปรกติจะมีความเด่นในตัว เช่นเดียวกับการย่อหน้า
เข้าข้างในหรื ออกข้างนอก (Indent หรื อ hanging indent) ให้เกิดความแตกต่างในพารากราฟ ซึ่ งจะช่วยดึงดูดความ
สนใจได้
แนวทางของตัวอักษร (Orientation)
ตัวอักษรที่อยูใ่ นแนวตั้งจากล่างไปบนเป็ นสิ่ งที่แปลกใหม่ สังเกตได้ง่าย แต่ทาให้ไม่สะดวกใน
การอ่านในหน้าหนังสื อปกติเราแต่กลับด้านหนังสื อก็จะอ่านได้แต่ในจอมอนิ เตอร์ ผอู ้ ่านต้องเอียงคอจึ
จะอ่านได้ ส่ วนตัวอักษรในแนวตั้งจากบนลงล่าง เป็ นสิ่ งที่ทาไม่ได้ในภาษา Html แต่สามารถทาได้ง่ายโดยใช้รูป
กราฟิ กแทน ถ้าจาเป็ นก็ตอ้ งใช้ก็ควรใช้อย่างจากัด
พืน้ ทีว่ ่าง (White Space)
นอกเหนือจากขนาดตัวอักษรที่จะแสดงถึงความสาคัญ พื้นที่วา่ งรอบๆ ตัวอักษรก็เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
เช่นกัน ตัวอักษรขนาดเล็กในพื้นที่กว่างๆ จะมีความโดดเด่นมากกว่าปรกติ นอกจากนั้น การมีพ้นื ที่วา่ งมากๆ ใน
หน้าเว็บยังช่วยทาให้เนื้อหานั้นน่าอ่านมากกกว่าหน้าที่เต็มไปด้วยตัวหนังสื อ ผูอ้ อกแบบควรเข้าใจว่าการทา
เนื้อหาให้ดูอ่านง่ายสาคัญกว่าการใส่ เนื้อหาให้มากที่สุดในหน้าเว็บ การออกแบบเว็บเพจโดยคานึงถึงพื้นที่วา่ ง จึง
ช่วยทาให้คุณสามารถจัดบริ เวณของเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ
วิธีเบื้องต้นในการควบคุมการปรากฏของตัวอักษรในเว็บเพจ คือการใช้คาสั่ง <PRE> ที่มีไว้
สาหรับแสดงตัวอักษรตามรู ปแบบที่กาหนดไว้ ส่ วนวิธีที่พลิกแพลงขึ้นอีกหน่อยคือการใช้กราฟิ กโปร่ งใสมาคัน่
ให้เกิดพื้นที่วา่ ง หรื อการกาหนดค่าพื้นที่วา่ งในแนวตัง่ และแนวนอนโดยรอบของกราฟิ ก
นอกจากนั้น การใช้ตาราง HTML ทาให้คุณสามารถจัดตัวอักษรและกราฟิ กได้อย่างเป็ นระเบียบ
มากขึ้น ขณะที่ Cascading Style Sheets และ Dynamic HTML ก็เป็ นเทคนิคใหม่ที่จะช่วยคุณในการควบคุม
ตาแหน่งของข้อความและรู ปกราฟิ กต่างๆ โดยใช้การจัดตาแหน่งอย่างแน่นอน และการจัดลาดับของชั้นเอกสาร
ขององค์ประกอบในหน้าเว็บวาอะไรซ้อนกับอะไร

การสร้ างความสดุลในหน้ าเว็บ
การจัดรู ปแบบโครงสร้างของเนื้อหาในหน้าเว็บต้องอาศัยแนวทางในการจัดระเบียบ สร้างสมดุล
รวมถึงการจัดแนวของตัวอักษรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผอ้ ่านเข้าใจได้ง่าย แม้วา่ เรายังจะมีขอ้ จากัดในการ
จัดรู ปแบบตัวอักษรอยูม่ าก แนวทางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณนาเสนอข้อความอย่างมีรูปแบบ
จัดเรียงรายการลิงค์ ตามแนวนอน
คุณไม่จาเป็ นต้องเรี ยงรายการลิงค์เป็ นแถวตามแนวตั้งเสมอไป บางครั้งการเรี ยงตามแนวนอน
อาจทาให้มองเห็นได้ชดั เจนและยังดึงดูดความนใจได้ดีกว่า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบและความเหมาะสมของการ
ออกแบบด้วย
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สร้ างความสมดุลของตัวอักษรขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
หลักในการใช้ตวั อักษรอีกอย่างหนึ่งคือ การสร้างความสมดุลของตัวอักษรขนาดใหญ่และขนาด
เล็กโดยปรกตินกั ออกแบบจะใช้ GIF สาหรับตัวอักษรขนาดใหญ่ และตัวอักษษรแบบ HTML กับส่ วนเนื้ อหาใน
เว็บเพจ ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมให้ตวั อักษรแบบ GIF เข้ากันได้แบบ HTML อย่างเหมาะสมและต้องไม่โดดเด่น
เกินไป
จัดกลุ่มข้ อความเป็ นสั ดส่ วนเหลือ่ มลา้ กัน
วิธีการหนึ่งในการสร้างความสมดุลให้กบั หน้าเว็บ คือการจัดกลุ่มข้อความให้เป็ นสัดส่ วนเหลื่อม
ล้ ากัน เช่นการจัดข้อความ 3 พารากราฟให้เหลื่อมล้ ากันลงมาด้านล่างจากซ้ายไปขวา ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่ มอ่านที่
พารากราฟที่อยูด่ า้ นบนซ้ายและไล่ไปตามลาดับ วิธีน้ ีถือเป็ นการจัดข้อความให้เป็ นสัดส่ วนที่น่าติดตามอย่าง
สร้างสรรค์
จัดโครงสร้างพื้นที่ของตัวอักษรอย่างไม่เท่ากัน (Asymmetrical)
ไม่จาเป็ นต้องจัดวางพื้นที่ของตัวอักษรให้เท่ากันหรื ออยูต่ รงกลางเสมอ ที่จริ งแล้ว การแบ่งพื้นที่
หน้าอย่างไม่สมดุลเช่นเป็ น 2 คอลัมน์ในอัตราส่ วน 30:70 ไม่เพียงแต่จะดูน่าสนใจแต่ยงั ช่วยสร้างความสมดุล
ระหว่างพื้นที่วา่ งและตัวอักษร วิธีการในการแบ่งพื้นที่ ทาได้ดว้ ยดารดาหนดตารางให้มีความกว้างเต็มพื้นที่
หน้าจอ แล้วแบ่งคอลัมน์ตามขนาดที่ตอ้ งการ
จัดแนวตัวอักษรในกลุ่มเดียวกัน
การจัดแบบนี้จะช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถแยกแยะข้อความตามลักษณะออกเป็ นกลุ่มอย่างชัดเจนซึ่ ง
อาจทาได้โดยใช้พ้นื ที่วา่ งและคอลัมน์ในตารางในส่ วนของเนวิกเกชัน่ บาร์ ก็ควรรวมลิงค์ประเภทเดียวกันเข้า
ด้วยกัน พร้อมทั้งจัดแนวให้เป็ นระเบียบ และควรนึกถึงความสม่าเสมอของรู ปแบบโดยรวมของทั้งหน้า อย่าลืมว่า
การแยกส่ วนของข้อมูลกับลิงค์ออกจากกัน อาจทาให้ผใู ้ ช้สนใจ หรื อในทางตรงกันข้ามอาจจะสับสนก็ได้

การใช้ สีกบั ตัวอักษร
สี เป็ นองค์ประกอบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการนาเสนอบนเว็บ โดยจะช่วยตกแต่งโครงสร้างและ
รู ปแบบของตัวอักษรให้ดูดียงิ่ ขึ้น เมื่อเทียบกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ส่วนมายังเป็ นขาว-ดาแล้ว การใช้สีก็เป็ นเรื่ องที่น่า
ตื่นเต้นและเรี ยกความสนใจได้มากกว่า นอกจากนี้สาหรับเว็บเพจ การใช้สีไม่ทาให้ตน้ ทุนของเราเพิ่มขึ้น และสี
ยังช่วยทาให้เกิดความแตกต่างจากตัวอักษรปรกติอีกด้วย ดังนั้นในเว็บเพจของคุณอาจใช้สีแสดงการเน้นคาหรื อ
ข้อความแทนที่จะใช้ตวั หนาหรื อตัวเอียง สี ที่แตกต่างหรื อมีความเด่นชัดมากเท่าไหรย่อมมหายถึงการเน้นที่มาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรสี แดงจะมีความเด่นมากกว่าสี เหลืองเมื่ออยูบ่ นพื้นสี ขาว สาหรับเว็บเพจเลือกใช้เพียงสี
ขาวและดา อาจสร้างความแตกต่างกัน รายละเอียดต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณใช้สีอย่างสร้างสรรค์กบั เนื้ อหาใน
เว็บเพจได้
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กาหนดสี หลักสาหรับเว็บ
เว็บไซท์ที่ดีอาจไม่จาเป็ นต้องใช้สีจานวนมากอย่างที่คิด โดยทัว่ ไปแล้วเว็บไซท์ตอ้ งการสี หลัก
จานวน ถึง 7 สี ที่จะใช้ประจาสาหรับองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บเพจ ซึ่ งรวมถึงตัวอัษรด้วยแต่ก็ไม่ใช่วา่ คุณจะใช้ได้
เฉพาะสี ที่กาหนดไว้เท่านั้นคุณอาจเลือกใช้สีอื่นเพิ่มเข้าได้เสมอ เพียงแต่ตอ้ งระวังให้สีท้ งั หมดไปด้วยกันได้ดีโดย
ไม่ขดั แย้งกัน
ใช้ สีของตัวอักษรอย่างมีความหมายและสม่าเสมอ
เนื่องจากผูใ้ ช้จะมองเป็ นความแตกต่างของสี ได้อย่างรวดเร็ ว การใช้สีของตัวอักษรที่ต่างกันตาม
ลักษณะเนื้อหาเช่น หัวข้อ รายละเอียด และลิงค์อย่างสม่าเสมอ จะทาให้ผใู ้ ช้คุน้ เคยและท่องไปในเว็บไซท์ได้อย่าง
สะดวกตลอดไซท์
เพื่อความสม่าเสมอของสี ตลอดทั้งเว็บไซท์คุณอาจใช้เทคนิคของ Cascading Style Sheets ช่วย
ระบุสีและรู ปแบบขององค์ประกอบแต่ละชนิด ภายในเว็บได้อย่างสะดวก และจะเป็ นการดีถา้ คุณจดรหัสที่ใช้ไว้
อ้างอิงภายหลัง ทั้งค่าในแบบ Hexadecimal สาหรับ HTML และค่า RGB ที่จะต้องใช้ในงานกราฟิ ก รวมไปถึงค่า
CM ถ้าคุณจาเป็ นต้องเปรี ยบเทียบกับสี ในสิ่ งพิมพ์
ใช้ สีทแี่ ตกต่ างกันในแต่ ละส่ วนข้ อมูล
ถ้าคุณกาลังนาเสนอเนื้ อหาท่แบ่งเป็ นส่ วนๆ ได้ อย่างเช่น สิ นค้าหลายๆ ประเภท หรื อลิงค์ไปยัง
ข้อมูลหลายๆส่ วน คุฯอาจทดลองใช้สีที่ต่างกันในแต่ละย่อหน้า ช่วยให้ผอู ้ ่านได้รับข้อมูลที่เร็ วขึ้นและถ้าเราใช้สี
เหล่านี้อย่างสม่าเสมอผูอ้ ่านก็จะคุน้ เคยและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น ที่สาคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าสี ที่นามาใช้เข้า
กันได้กบั สี ขององค์ประกอบอื่นๆ
กาหนดสี ของลิงค์ ให้ เหมาะสม
ในขั้นตอนการออกแบบลิงค์ คุณสามารถระบุสีให้กบั สภาวะทั้งสามอย่างของลิงค์ ซึ่ งได้แก่ ลิงค์
ที่ยงั ไม่ได้คลิก ลิงค์ขณะที่คลิก และลิงค์ที่ได้ผา่ นการลิกไปแล้ว ทั้งนี้การเลือกสี ที่ใช้ความคานึงถึงหน้าที่ของแต่
ละสภาวะ ลิงค์ตามปรกติควรจะมีสีที่เด่นชัดให้รู้วา่ สามารเชื่อมโยงไปที่อื่นได้ จึงควรใช้สีที่เด่นมองเห็นได้ชดั
ขณะที่สีของลิงค์ขณะที่คลิกนั้นมีไว้เพื่อตอบสนองว่ากาลังถูกคลิกอยู่ จึงควรทาให้มีสีสันที่ชดั เจนเช่นกันแต่ตอ้ ง
ต่างจากสี ของลิงค์ปกติพอสมควร ส่ วนลิงค์ที่ผานการคลิกไปแล้วมีหน้าที่เตือนให้เรารู ้วา่ ได้คลิกเข้าไปแล้ว จะได้
ไม่ตอ้ งคลิกซ้ าอีก จึงควรใช้สีที่แตกต่างไม่จาเป็ นต้องใช้สีที่เด่นชัดแต่อย่างใด
สี กบั การพิมพ์เว็บเพจ
ถ้าคุณตั้งใจให้ผใู ้ ช้พิมพ์ขอ้ มูลจากเว็บแล้วควรจะออกแบบให้มีลกษณะพิเศษที่เหมาะสมกับการ
พิมพ์ เช่นการใช้ตวั อักษรสี เย้มบนพื้นหลังสี อ่อนมีผอู ้ อกแบบจานวนมากที่ใช้พ้นื หลังเป็ นสี เข้มกับตัวอักษรสี ขาว
โดยอาจลืมคิดไปว่า ปกติแล้วสี พ้นื หลังจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาด้วยคือกลายเป็ นสี ขาวไป ทาให้ไม่สามารถพิมพ์
ตัวอักษรสี ขาวบนพื้นขาวได้ หรื อถ้ามีการกาหนดให้พิมพ์สีพ้นื หลังออกมาด้วยก็จะเป็ นการสิ้ นเปลื้องหนึกพิมพ์
อย่างไม่สมควรนัก
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