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ภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็

ภาพประกอบเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเดก็บางคนยงัไม่สามารถอ่านหนงัสือไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว จึงรับรู้
เร่ืองราวหรือขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านการใชส้ายตา ดูภาพ อ่านเร่ืองจากภาพ 
คิดและจินตนาการจากภาพเป็นส าคญั



หนา้ท่ีหลกัของภาพประกอบในหนงัสือส าหรับเดก็  คือ  ช่วย   
การอธิบายเร่ืองราวใหช้ดัเจน  ผูว้าดภาพตอ้งสร้างสรรคภ์าพให้สวยงาม
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและภาษาของผูเ้ขียนเร่ือง  เพ่ือเติมเตม็กระบวนการ
เรียนรู้  ต่อยอดจินตนาการใหเ้ดก็ ๆ                                                                 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็



ความส าคญัของภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็

• ภาพประกอบมีความส าคญัช่วยอธิบายขยายเน้ือเร่ืองใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้
ยิง่ข้ึน  เพราะภาพเป็นรูปธรรมมากกวา่ขอ้ความท่ีเป็นตวัหนงัสือ 
• ภาพประกอบมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจผูอ่้าน 
• ภาพประกอบช่วยใหเ้กิดจินตนาการและช่วยขยายประสบการณ์
• ภาพประกอบท่ีดีควรสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนักบัเน้ือเร่ือง ช่วยสนบัสนุน
ใหเ้น้ือเร่ืองมีความชดัเจน



เทคนิคการสร้างภาพประกอบในหนังสือส าหรับเด็ก

•การเลือกใช้ภาพในหนังสือส าหรับเด็กส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัประเภท
ของหนงัสือและเน้ือหาเป็นส าคญั ดงัน้ี

1. ภาพวาดลายเส้น 4. ภาพเทคนิคผสม
2. ภาพวาดระบายสี 5. ภาพจากคอมพวิเตอร์
3. ภาพสามมิติ



1. ภาพวาดลายเส้น

ภาพวาดลายเส้น เป็นเทคนิคการวาดท่ีสามารถส่ือสารเร่ืองราว
ไดอ้ยา่งเรียบง่าย  แต่ก็เป็นเทคนิคท่ียากในการส่ือสารอารมณ์ เพราะมี
เพียงอุปกรณ์นอ้ยช้ินและทกัษะฝีมือของผูว้าดเท่านั้น



2. ภาพวาดระบายสี

ภาพวาดระบายสี คือ ภาพท่ีร่างหรือวาดด้วยลายเส้นแล้วใช้สี
ระบายลงไปใหเ้กิดสีสนั สีท่ีใชใ้นการระบายมีหลายชนิด เช่น

2.1 สีชอลก์ 
2.2 สีน ้ า
2.3 สีโปสเตอร์ 
2.4 สีน ้ ามนัและสีอะคริลิก 



2.1 สีชอล์ก เป็นสีท่ีท าใหภ้าพวาดนั้นมีลกัษณะนุ่มนวลหรือ
สร้างใหมี้ลายเสน้ท่ีฉวดัเฉวยีนกไ็ด้



2.2 สีน ้า เป็นเทคนิคท่ีนิยมมากในหนงัสือภาพส าหรับเด็กเพราะ
คุณสมบติัโปร่งแสง  นุ่มนวล  อ่อนโยน  สามารถสร้างผิวสัมผสัได้
หลากหลาย  มีมิติความลึกในตนเอง  เหมาะส าหรับสารท่ีตอ้งการส่ง
ความรู้สึกไปสู่ผูอ่้าน



2.3 สีโปสเตอร์ เป็นตระกูลสีทึบแสง ขอ้ดีของสีโปสเตอร์ คือ 
สีสันสดใส  ภาพสีโปสเตอร์มกัปรากฏในงานท่ีตอ้งการความต่ืนเตน้ 
ความสดใส ความสนุกสนาน



2.4 สีน ้ามันและสีอะคริลิก สีน ้ ามนัจดัอยู่ในตระกูลสีทึบแสง    
ผูว้าดตอ้งใช้ทกัษะฝีมือค่อนขา้งสูง และใช้ท างานบนวสัดุได้หลาย
อยา่ง เช่น ผา้ใบ  กระดาษ  หรือแผน่ไม้



3. ภาพสามมิติ

ภาพสามมิติ คือ การประดิษฐ์ภาพให้แยกออกจากหน้าราบของ
หนงัสือท าใหภ้าพคล่ีออกมาเป็นรูปลอยยืน่จากหนา้กระดาษ

เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “หนงัสือป๊อบอบั” (Pop up Book) หนงัสือ
แบบน้ีจดัภาพเป็นลกัษณะสามมิติ





4. ภาพเทคนิคผสม

ภาพเทคนิคผสม คือ การน าเทคนิคการสร้างภาพหลายแบบมา
รวมกนั เช่น  บางคร้ังผู้เขยีนอาจใช้สีน า้และสีไม้ผสมกนั  หรือเป็นงาน
วาดเส้นที่ผสมสีน ้า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น                                                               
การแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค ์                                      อยา่ง
อิสระของผูว้าดภาพถ่ายทอดไปยงัผูเ้สพ



5. ภาพจากคอมพวิเตอร์

ภาพจากคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก  เพราะ
เทคนิคคอมพิวเตอร์สามารถสร้างงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  หลากหลาย 
และแกไ้ขงานไดง่้าย



ลกัษณะของภาพประกอบที่เดก็ชอบ

•ลกัษณะของภาพประกอบท่ีเดก็ชอบ โดยมีขอ้สรุปดงัต่อไปน้ี
- เด็กมกัชอบภาพประกอบท่ีมีสีสันสดใส ชอบภาพท่ีมีขนาด

ใหญ่มากกวา่ภาพขนาดเลก็ 
- เด็กเลก็ชอบภาพท่ีมีลายเส้นง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น ส่วนเด็กโตชอบ

ภาพท่ีมีความสมจริง



- เด็ก ๆ มักดูภาพจากหน้ากระดาษด้านขวาก่อนด้านซ้ายมือ 
เพราะในขณะท่ีอ่านหนงัสือสายตาของผูอ่้านจะปะทะกบัหนา้กระดาษ
ด้านขวาก่อน เพราะฉะนั้ น ในการสร้างภาพประกอบควรวางแผน
ก าหนดต าแหน่งของภาพใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและจุดสนใจของผูอ่้าน

ลกัษณะของภาพประกอบที่เดก็ชอบ



หลกัการใช้สี

การสร้างภาพประกอบในหนังสือส าหรับเด็ก  ผูส้ร้างภาพตอ้ง
เขา้ใจหลกัการและความหมายของสีต่าง ๆ 

สีมีความส าคญัในการสร้างภาพประกอบ  
เน่ืองจากสีช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน อีกทั้ง
มีความส าคญัในการส่ือความหมาย ส่ืออารมณ์ความรู้สึก



สีกบัความรู้สึก

• สีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู ้อ่าน อีกทั้ งสามารถส่ือ
ความหมาย และสามารถส่ือสารกบัผูอ่้านในส่ิงท่ีไม่สามารถอธิบายได้
ดว้ยตวัอกัษร 
•ปราณี เชียงทอง (2526: 131) อธิบายวา่สีใหค้วามรู้สึกต่าง ๆ ดงัตาราง
ต่อไปน้ี



สี อารมณ์และความรู้สึก

สีแดง การเร้าประสาท การกระตุน้ การเคล่ือนไหว

สีส้มเหลือง ความอบอุ่น มีชีวติชีวา

สีเหลือง ความสนุกสนาน  เบิกบาน

สีเหลืองเขียว ความยนิดี ร่าเริง

สีเขียว สงบ พกัผอ่น

สีน ้าเงิน ความเงียบ ความมีน ้ าใจ  และความเยอืกเยน็



สี อารมณ์และความรู้สึก

สีน ้าเงินเขียว ความมืด เงียบขรึม

สีฟ้า สงบ  เยน็  ส่ือถึงน ้ า  ความร่มเยน็ หรือส่ือถึงฤดูหนาว

สีม่วง โอ่อ่า  ร ่ ารวย  สูงส่ง  และยศศกัด์ิ

สีขาว สะอาด  บริสุทธ์ิ  อ่อนเยาว์

สีด า เศร้า  เสียใจ ลึกลบั โหดเห้ียม ความมืด และความตาย



• สีสามารถส่ือความรู้สึกไดดี้โดยเฉพาะกบัเดก็  เช่น
- ถา้เป็นความรู้สึกตกใจ หวาดกลวั ไม่แน่ใจ สีท่ีแสดงความรู้สึก

เหล่าน้ี คือ สีด าและสีม่วง
- เด็กจะจดจ าสีต่าง ๆ สัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เช่น สีแดง      

สีเหลืองกบัดวงอาทิตย ์  สีฟ้ากบัทอ้งฟ้า   สีเขียวกบัหญา้  
- เด็กมกัชอบสีแดง  สีเขียว  สีน ้าเงิน และชอบภาพท่ีระบายสีทึบ 

สีสดใส 
- สีท่ีเด็กชอบนอ้ยท่ีสุดมกัเป็นสีด าและสีม่วง
- เดก็เลก็มกัใหค้วามส าคญัของสีมากกวา่รูปร่าง 



หลกัการใช้สีกบัภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็

1. การใชสี้ควรช่วยเพิ่มความน่าสนใจของหนงัสือดว้ยการค านึงถึง
ความเหมาะสมของสีกบัธรรมชาติของเดก็ในแต่ละช่วงวยั กล่าวคือ 

- เดก็เลก็ควรใชสี้ฉูดฉาด ประเภทแม่สี เพื่อดึงดูดตาและความสนใจ 
- ภาพควรใชโ้ทนสีสดใส  เนน้ความน่ารัก  บริสุทธ์ิ  แจ่มใส
- ไม่ควรเนน้โทนสีเขม้ เพราะดูลึบลบั น่ากลวั 
- ส าหรับเดก็โตควรใชสี้เนน้ความสมจริง เพื่อช่วยในการเรียนรู้ นิยม

ใชสี้ผสมมากกวา่สีโทนเดียว



2. ควรเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสมตามเน้ือเร่ืองและตอ้งค านึงถึงการใชสี้ท่ี
ใหค้วามรู้สึกต่าง ๆ กนัใหต้รงตามเน้ือเร่ืองเสมอ  เช่น 

- กล่าวถึงน ้าหรือฤดูหนาว ควรใชสี้ฟ้า 
- กล่าวถึง ดวงอาทิตยค์วรใชสี้เหลือง สีแดง
- ถ้าเป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกับความสนุกสนาน เบิกบาน ควรใช้สีใน

วรรณะสีอุ่น 
- ถา้กล่าวถึงเร่ืองบางอย่างท่ีลึกลบั ควรใช้สีด าหรือสีม่วงประกอบ

ในช่วงนั้น ๆ

หลกัการใช้สีกบัภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็



3. ควรใช้สีวรรณะอุ่นในการเร่งเร้า และดึงดูดความสนใจของ
เด็ก ๆ มากกวา่จะใชสี้วรรณะเย็น ซ่ึงไม่ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้
เท่าท่ีควร

4. ควรหลีกเล่ียงสีท่ีแสดงความรู้สึกโศกเศร้า ไม่เบิกบาน เช่น    
สีด า สีม่วง และสีน ้าตาล เป็นต้น ควรจะใช้สีเหล่าน้ี เฉพาะส่วนท่ี
ตอ้งการแสดงความรู้สึกโศกเศร้าของตวัละครในเร่ืองเท่านั้น

หลกัการใช้สีกบัภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็



5. การใช้สีต่าง ๆ ควรใช้สีเขม้ ชัดเจน ให้ความรู้สึกตรงตาม
ความตอ้งการ มากกวา่จะใชสี้ซีดจาง โดยเฉพาะปกหนงัสือส าหรับเด็ก 
ควรใชสี้สดใส สะดุดตา เพื่อใหดึ้งดูดความสนใจของเด็ก

หลกัการใช้สีกบัภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็



•ภาพประกอบท่ีใชสี้ย่อมมีอิทธิพลให้เด็กเกิดความพึงพอใจมากกว่า
ภาพท่ีมีสีนอ้ยหรือสีด า 
•ดงันั้น หากจ าเป็นตอ้งใชสี้ขาวหรือสีด าในการสร้างภาพประกอบใน
หนงัสือส าหรับเด็ก ก็ควรใชภ้าพขนาดใหญ่กว่าภาพสีสันสดใสหรือ
ภาพสีธรรมชาติ เพื่อใช้องค์ประกอบของขนาดในการสร้างความ
ประทบัใจแก่ผูอ่้านทดแทนสีสนัท่ีขาดหายไป

หลกัการใช้สีกบัภาพประกอบในหนังสือส าหรับเดก็



รูปแบบของตวัละครในภาพประกอบหนังสือส าหรับเดก็

•วิธีการสร้างตัวละครในภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็กมี  3
ลกัษณะ ซ่ึงผูส้ร้างภาพประกอบจะเลือกใชต้วัละครลกัษณะใด ข้ึนอยู่
กบัวยัของผูอ่้านเป็นหลกั ดงัน้ี

1. ตัวละครรูปแบบเรขาคณติ 
2. ตัวละครรูปแบบลดทอน 
3. ตัวละครรูปแบบสมจริง



1. ตัวละครรูปแบบเรขาคณติ 
• เป็นตวัละครท่ีมีรูปทรงและรูปร่างเรียบง่าย สร้างโดยอาศยัลกัษณะ
ของรูปทรงเรขาคณิต เช่น วงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม วงรี เป็น
แกนกลางในการร่างภาพ 
• ลกัษณะการวาดตวัละครโดยอาศยัรูปทรงเรขาคณิตเป็นแกนกลางน้ี
เป็นหลกัการเดียวกนักบัการท่ีมนุษยใ์ชจ้ดจ าใบหนา้ของบุคคลนัน่เอง



1. ตัวละครรูปแบบเรขาคณติ 
• ลกัษณะตวัละครแบบเรขาคณิตน้ี เหมาะส าหรับเดก็เลก็ เน่ืองจากเด็ก
จะสามารถจ าแนกลกัษณะของตวัละครต่าง ๆ ในเร่ืองได้ง่าย  เช่น      
ตวัการ์ตูน  โดเรมอน  คติตีห้รือโปเกมอน 



2. ตัวละครรูปแบบลดทอน 
• ตวัละครลกัษณะน้ี มีลกัษณะก า้กึง่ระหว่างภาพสมจริงกับภาพการ์ตูน 
โดยลดทอนความสมจริงใหภ้าพมีความเรียบง่ายมากข้ึน  
• ภาพแบบลดทอนลกัษณะเหมาะส าหรับเด็กโต 
• ภาพลดทอนลกัษณะจะมีความเป็นมนุษยผ์สมผสานในตวัละคร เช่น 
การเดิน 2 ขา   การเคล่ือนไหวแบบมนุษย์  การแสดงสีหน้าอารมณ์
แบบมนุษย์ 
• แมต้วัละครจะเป็นสตัวก์ส็ามารถแสดงอากปักิริยา มีการเคล่ือนไหว
แบบมนุษย ์



•ภาพแบบลดทอนน้ีมีขอ้ดีคือ ช่วยให้ตวัละครแสดงออกในดา้นต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งอิสระและมีความสมจริงในการส่ือสารกบัผูอ่้าน 
• ตวัละครรูปแบบลดทอน เช่น ตวัละคร หนูกบัแมว ในเร่ืองทอม แอนด์ 
เจอร์รี (Tom and Jerry) หรือตัวละครเสือในเร่ือง พิงค์แพนเตอร์ (Pink 
Panter)



3. ตัวละครรูปแบบสมจริง
• เป็นตวัละครท่ีมีความใกลเ้คียงกบัส่ิงมีชีวติท่ีมีอยูธ่รรมชาติ เช่น หาก
ตวัละครเป็นสตัว ์4 เทา้ ภาพท่ีวาดกต็อ้งเป็นรูปสตัวเ์ดิน 4 เทา้ 
•ลกัษณะน้ีเหมาะกบัเด็กวยัรุ่นจนถึงวยัผูใ้หญ่  เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ี
ยดึถือความเป็นจริง มีความคิดและการรับรู้โลกตามความจริง
•การท่ีตวัละครมีความสมจริงก็ยิ่งสร้างความน่าเช่ือถือว่าตวัละคร
เหล่านั้นมีตวัตนจริง ๆ เช่น ตัวละครสัตว์ในเร่ือง เดอะ ไลออน คิงส์ 
(The lion kings) เป็นตน้



• ทั้งน้ี การท่ีวาดภาพประกอบจะเลือกใช้รูปแบบการสร้างตวัละคร
แบบใด ควรค านึงถึงวยัผูอ่้าน เน้ือหาในเร่ือง สารท่ีตอ้งการส่ือไปถึง
ผูอ่้าน รวมทั้งความถนดัของตนเป็นองคป์ระกอบในการพิจารณา
• ตวัอยา่งภาพวาดตวัละคร 3 รูปแบบ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

รูปแบบของตวัละครในภาพประกอบหนังสือส าหรับเดก็







การออกแบบปก

• ปกเป็นส่วนประกอบส าคญัของหนงัสือส าหรับเดก็ โดยเปรียบเสมือน
ประตูบานแรกในการดึงดูดความสนใจใหเ้ดก็อยากอ่านเน้ือหาภายใน
หนงัสือ 
• การออกแบบปกควรออกแบบใหท้นัสมยัดึงดูดความสนใจของเด็ก
ดว้ยสีและภาพท่ีตรงกบัเน้ือเร่ือง
• ผูว้าดภาพจะตอ้งอ่านเน้ือเร่ืองในหนงัสือใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือออกแบบ
ปก ซ่ึงการออกแบบปกควรค านึงถึงหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี



1. ช่ือเร่ือง

• ปกควรมีช่ือเร่ืองท่ีเด่นชดั อ่านง่าย ตวัอกัษรบนปกตอ้งมีขนาดใหญ่
เหมาะกบัสายตาเดก็ 
• สีตวัอกัษรควรเป็นสีเขม้ เพ่ือท าใหอ่้านไดง่้าย มองเห็นไดช้ดัเจน 
• ลกัษณะของตวัละครตอ้งถูกตอ้ง 
• ไม่ควรใชต้วัอกัษรเลก็ หรืออกัษรประดิษฐจ์นเกินไป เพราะเด็กเลก็
อาจอ่านไม่ออกและจะเป็นการใหม้โนทศัน์แก่เดก็ในเร่ืองของ
ลกัษณะตวัอกัษรท่ีไม่ถูกตอ้ง



2. ภาพประกอบบนปก 

• ภาพหนา้ปกหนงัสือควรสอดคลอ้งและแสดงลกัษณะบางอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาภายในเร่ือง เพ่ือส่ือความหมายไปถึงเน้ือเร่ือง 
• ผูอ้อกแบบปกควรเลือกตอนท่ีน่าสนใจท่ีสุดในเน้ือเร่ือง และน า
รายละเอียดมาน าเสนอใหค้รบถว้น 





3. สีปก 

•สีปกควรเป็นสีสดใส การใชสี้ของภาพวาดบนปกตอ้งเด่น สะดุดตา 
เช่น เขียว แดง สม้ เหลือง





5. ส่วนประกอบบนหน้าปก 

•บนปกควรเขียนช่ือเร่ือง  ช่ือผู้แต่ง  และผู้วาดภาพประกอบโดยใช้
ตวัหนงัสือตวัโตสะดุดตากวา่ตวัอกัษรอ่ืน ๆ 
• ส านักพมิพ์อาจใส่เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ของส านักพมิพ์ลงไป
บนปกหนงัสือดว้ย เช่น ชมรมเด็ก ห้องเรียน แฮปป้ีคดิส์ เป็นตน้



6. ปกหนังสือ 

•ปกหนงัสืออาจเป็นปกแขง็หรือปกอ่อนกไ็ด ้
- ถา้เป็นปกแขง็ หนงัสือจะทนทานแต่ราคาค่อนขา้งสูง 
- ถา้เป็นปกอ่อนราคาจะถูกลง 

•ในส่วนของหนงัสือส าหรับเดก็เลก็ ควรเป็นปกแขง็เพ่ือความทนทาน
ถาวร




















