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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การโฆษณา
ค ำว่ำ “กำรโฆษณำ” หรื อ “Advertising” มำจำกรำกศัพ ท์ ภ ำษำลำติ น ว่ำ “Ad Vertere”ซึ่ ง
หมำยถึง “กำรหันเหจิตใจไปสู่ ” (to turn the mind toward) (Russell and Lane. 1990 :21) ซึ่งหมำยควำม
อย่ำงกว้ำงๆว่ำ กำรหันเหใจของผูซ้ ้ื อไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขำยนัน่ เอง
กำรโฆษณำเป็ นเครื่ องมือสำคัญอย่ำงหนึ่ งของกำรส่ งเสริ มกำรตลำด โดยมีหน้ำที่ สำคัญเพื่อ
ติดต่อสื่ อสำรไปยังลูกค้ำ ด้วยเหตุที่กำรแข่งขันทำงด้ำนธุ รกิจในปั จจุบนั มีควำมรุ นแรง บทบำทของกำร
โฆษณำจึงทวีควำมรุ นแรงมำกยิง่ ขึ้น(รองศำสตรำจำรย์พิบูล ทีปะปำล,2537:64)

2.2วัตถุประสงค์ ของการโฆษณา
กำรโฆษณำนับเป็ นเครื่ องมื อสำคัญของกำรสื่ อสำรกำรตลำดขององค์กรธุ รกิ จ โดยองค์ก ร
ธุ รกิ จต่ำงๆสำมำรถนำกำรโฆษณำมำใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์หลำยประกำรดังนี้ (Aaker, 1991 ; Kitchen
และ Pelsmacker , 2004)
1. เพื่อให้ขอ้ มูลข่ำวสำรควำมรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ กำรโฆษณำสำมำรถใช้ในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้ำและบริ กำร ไม่วำ่ จะเป็ นวิธีใช้ คุณประโยชน์ รำคำ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
และรำยกำรส่ งเสริ มกำรตลำดต่ำงๆของสิ นค้ำและบริ กำร
2. เพื่อบอกควำมแตกต่ำงในตัวผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขำยจำกคู่แข่งขัน กำรโฆษณำสำมำรถเป็ น
เครื่ องมื อในกำรนำเสนอควำมแตกต่ำงของสิ นค้ำและบริ กำรจำกคู่แข่งขัน ทำให้ผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำย
รับทรำบว่ำตรำสิ นค้ำนั้นมีควำมเหนือกว่ำตรำสิ นค้ำคู่แข่งอย่ำงไรบ้ำง
3. เพื่ อกระตุ ้นให้เกิ ดกำรซื้ อ/ใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ กำรโฆษณำสำมำรถนำมำใช้ใ นกำรกระตุ ้นให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดกำรตัดสิ นใจซื้ อ/ใช้ตรำสิ นค้ำนั้นได้ ดังนั้นจะสังเกตเห็ นได้ว่ำสิ นค้ำที่ โฆษณำมักจะมี
ยอดขำยที่สูงกว่ำสิ นค้ำที่ไม่ได้โฆษณำ
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4. เพื่อสร้ ำ งภำพลัก ษณ์ ที่ ดีให้กบั ตรำสิ นค้ำ กำรโฆษณำนอกจำกจะช่ วยกระตุ ้นกำรซื้ อ/ใช้
สิ นค้ำและบริ กำรแล้ว วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประกำรหนึ่ งก็คือกำรช่วยส่ งเสริ มภำพลักษณ์ที่ดีให้กบั
ตรำสิ นค้ำได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ในรู ปแบบกำรโฆษณำเพื่อสร้ ำงภำพลักษณ์ องค์กร(Corporate
Advertising) จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเป้ ำหมำยเกิ ดกำรตีควำมหมำยในเชิ งบวกกับตรำสิ นค้ำหรื อชื่ อองค์กร
อันนำไปสู่ กำรสร้ำงทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
5. เพื่ อช่ วยเพิ่ ม ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำ ยให้สู ง ขึ้ น กำรโฆษณำสำมำรถเพิ่ ม ช่ องทำงกำรจัด
จำหน่ำยให้กว้ำงขวำงยิง่ ขึ้น โดยกำรสร้ำงกำรยอมรับให้กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยต่ำงๆได้ง่ำยขึ้นเนื่องจำกสิ นค้ำ
ที่โฆษณำมักเป็ นสิ นค้ำที่ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ซึ่ งเมื่อเป็ นเช่ นนั้นจึงทำให้ผูจ้ กั จำหน่ำยมีควำมมัน่ ใจว่ำสิ นค้ำ
นั้นย่อมจะขำยได้ จึงมีแนวโน้มที่จะยอมรับเอำสิ นค้ำนั้นมำวำงขำยเพิม่ มำกขึ้น
6. เพื่อสร้ ำงควำมภักดี ในตรำสิ นค้ำ กำรโฆษณำนั้นนอกจำกจะนำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่ำวสำรของสิ นค้ำใหม่ที่เพิ่งออกสู่ ตลำดแล้ว ยังสำมำรถนำมำใช้กบั สิ นค้ำที่ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั เป็ นอย่ำงดี
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคยังคงซื้ อ/ใช้สินค้ำและบริ กำรนั้นอย่ำงต่อเนื่ องและไม่เปลี่ ยนใจไปใช้ตรำสิ นค้ำ
ของคู่แข่งนัน่ เอง เนื่ องจำกกำรโฆษณำสำมำรถช่วยย้ ำเตือน (Remind) ให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้วำ่ สิ นค้ำนั้น
ยังคงมีอยูใ่ นตลำด และยังสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงดียงิ่ โดยไม่จำเป็ นต้อง
เปลี่ยนไปใช้ตรำสิ นค้ำอื่น
7. เพื่อช่ วยลดต้นทุ นด้ำนกำรขำยให้ต่ ำลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับจำนวนกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำย
กำรโฆษณำสำมำรถช่วยลดต้นทุนด้ำนกำรขำยให้ต่ ำลงเมื่อเทียบกับจำนวนกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำยได้
โดยเฉพำะกำรโฆษณำผ่ำนช่ องทำงสื่ อมวลชน ซึ่ งได้แก่ วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสี ยง เป็ นต้น
เนื่ องด้วยเป็ นสื่ อที่ เ ข้ำ ถึ ง ผูร้ ั บ สำรจ ำนวนมำก จึ ง ท ำให้ เหมื อนคิ ด ต้นทุ นเฉลี่ ย ต่ อ หัวของผูบ้ ริ โภค
เป้ ำหมำยจะเป็ นต้นที่ต่ ำมำกซึ่ งหำกเทียบกับกำรใช้เครื่ องมือกำรส่ งเสริ มกำรตลำดประเภทอื่นๆ เช่ น
กำรใช้พนักงำนขำย หรื อ กำรตลำดทำงตรง จะเสี ยต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวของผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำยที่แพงมำก
8. เพื่อช่ วยสร้ ำงคุ ณค่ำตรำสิ นค้ำให้เป็ นที่ ยอมรับแก่ผูบ้ ริ โภค กำรโฆษณำสำมำรถช่ วยสร้ ำง
คุณค่ำตรำสิ นค้ำ (Brand Equity)ให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคได้ โดยช่วยทำให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ ำหมำย
ได้รู้จกั ตรำสิ นค้ำ เกิ ดกำรรั บ รู ้ ในคุ ณภำพของตรำสิ นค้ำ ซึ่ งผลของกระบวนกำรเหล่ ำนี้ ย่อมจะช่ วย
เสริ มสร้ำงคุณค่ำตรำสิ นค้ำให้อย่ำงยิง่ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555 :164-165)
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2.3 การออกแบบสื่ อเพื่อการโฆษณา
การออกแบบโปสเตอร์
โปสเตอร์ (Poster) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่มีบทบำทต่อกำรประชำสัมพันธ์มำกสื่ อหนึ่ ง ทั้งนี้ เพรำะ
โปสเตอร์ เป็ นสื่ อที่ สำมำรถเผยแพร่ ได้สะดวกกว้ำงขวำง สำมำรถเข้ำ ถึ งกลุ่ มเป้ ำ หมำยได้ทุก พื้นที่
สื่ อสำรกับผูบ้ ริ โภคได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับกำรศึกษำ มีควำมยืดหยุน่ ในตัวของสื่ อเป็ นอย่ำงดี
โปสเตอร์ นำมำใช้ใ นกำรประชำสัมพันธ์ โดยมี จุดประสงค์เพื่อ บอกกล่ ำวเผยแพร่ ให้ผูด้ ู มี
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำม ไม่เน้นในกำรส่ งเสริ มกำรขำยสิ นค้ำ ของผูจ้ ดั ทำ แต่จะเน้นหนักไป
กำร สร้ำงภำพพจน์ขององค์กร ให้เป็ นที่ยอมรับ เกิ ดควำมฝังใจ เชื่ อถือ ศรัทธำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้
เพื่อย้ำเตือนใจกลุ่มประชำชนเป้ ำหมำย ด้วย
วัตถุประสงค์ ของการใช้ โปสเตอร์ เพื่อการประชาสั มพันธ์


เพื่อบอกกล่ำวหรื อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง



เพื่อเชิ ญชวนกลุ่มเป้ ำหมำยให้เข้ำร่ วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น



เพื่อโน้มน้ำวใจ กลุ่มเป้ ำหมำยให้เห็นคล้อยตำม



เพื่อปลุกเร้ำ ให้กลุ่มเป้ ำหมำย ตระหนักถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง



เพื่อย้ำเตือน กลุ่มเป้ ำหมำย ให้ระลึกถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง



เพื่อสร้ำงควำมจดจำให้เกิดขึ้น



เพื่อให้ควำมรู ้ในสำระอันเป็ นประโยชน์แก่กลุ่มเป้ ำหมำย ได้ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
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ประเภทของโปสเตอร์ เพื่อการประชาสั มพันธ์
โปสเตอร์ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ สำมำรถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั นี้คือ


เพื่อขอควำมสนับสนุ น เป็ นกำรจัดทำเพื่อชักชวนให้ ประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยสนับสนุ น
เห็นด้วย ให้ควำมร่ วมมือกับองค์กร ในควำมคิด เรื่ องรำว และประเด็นต่ำงๆ



เผยแพร่ ข่ำวสำร เกี่ยวกับนโยบำย หรื อกิจกรรมขององค์กร เพื่อเป็ นกำรสร้ำงภำพพจน์ ที่ดี
ให้เกิ ดขึ้ นกับองค์ก ร โดยหวัง ให้ป ระชำชนกลุ่ ม เป้ ำ หมำยได้ทรำบถึ ง ผลงำน บทบำท
ควำมสำคัญ และควำมรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม



เพื่อส่ งเสริ มสังคมอันเป็ นกำรมุ่งเน้นที่จะให้ควำมคิด อันเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม เพื่อให้
คนในสังคม อยู่ร่วมกันด้วยดี มีควำมสุ ข และมีควำมเป็ นอยู่ดีข้ ึน ซึ่ งองค์กรผูจ้ ดั ทำจะได้
ประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรประชำสัมพันธ์น้ ี คือ ทำให้ประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำย เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กรว่ำมีควำมรับผิดชอบ และสนใจควำมเป็ นไปของสังคม ซึ่ งจะนำมำซึ่ งควำม
ศรัทธำ จำกประชำชนกลุ่มเป้ ำหมำยในที่สุด

ข้ อดีของการใช้ โปสเตอร์ เพื่อการประชาสั มพันธ์


สำมำรถกำหนดสถำนที่ ของกำรเผยแพร่ ได้อย่ำงแน่นอน



สำมำรถดึ งดู ดควำมสนใจของประชำชนได้ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมี สีสันสวยงำม มี
ขนำดใหญ่ ตั้งอยูใ่ นทำเลที่เด่นและสะดุดตำ



ช่วยย้ำเตือนควำมคิดเห็นบำงอย่ำงแก่ประชำชนเป้ ำหมำย;



มีรำคำถูก



ผลิตได้ง่ำย



เผยแพร่ ได้ง่ำย โดยติดได้ทวั่ ไป และโอกำสที่จะใช้มีมำก
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ข้ อจากัดของการใช้ โปสเตอร์ เพื่อการประชาสั มพันธ์


ไม่คงทนถำวร



ไม่สำมำรถบอกรำยละเอียดได้มำก



เมื่อหมดอำยุ ก็จะทำเกิดควำมรกตำ หรื อสร้ำงควำมสกปรก อันจะเป็ นผลลัพธ์ในทำงลบ
แก่หน่วยงำนได้

องค์ ประกอบของโปสเตอร์
พำดหัวหรื อหัวเรื่ อง เป็ นสิ่ งที่สำคัญของโปสเตอร์ เพรำะช่วย ดึงดูดควำมสนใจ หรื อติดตำมดู
รำยละเอียดอื่นๆ ของข้อควำมในโปสเตอร์ พำดหัวหรื อหัวเรื่ อง อำจแสดงด้วย ภำพ หรื อข้อควำม หรื อ
ทั้งภำพและข้อควำมก็ได้ แต่ส่วนมำกจะใช้ ข้อควำมที่มีขนำดใหญ่ กว่ำข้อควำมอื่น ถ้ำข้อควำมมีควำม
ยำวมำก อำจจะแบ่งเป็ น หัวเรื่ องรอง (Subheadline)

พำดหัวของโปสเตอร์ มีลกั ษณะ ดังนี้


มีขอ้ ควำมสั้น กะทัดรัด ได้ใจควำม สื่ อควำมหมำยได้เร็ ว



มีควำมกระจ่ำง สำมำรถดึงดูดควำมสนใจ ของผูท้ ี่คำดว่ำจะเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยได้



มีควำมเหมำะเจำะ ตอบสนองควำมต้องกำร ของผูท้ ี่คำดว่ำจะเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยได้



มีควำมน่ำสนใจ เพื่อเรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่คำดว่ำจะเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยสนใจ โดยใช้หลักกำรทำง
จิตวิทยำ และกำรใช้ภำษำ



มีเพียงแนวคิดเดียว ในโปสเตอร์ แต่ละแผ่น



มีควำมน่ำเชื่ อถือ คือ ข้อควำมที่กล่ำวอ้ำง ต้องมีน้ ำหนัก น่ำเชื่อถือ
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พำดหัวรอง (SubHeadline)นิ ย มใช้ต วั อัก ษรที่ มี ข นำดใหญ่ รองจำกพำดหัว ท ำหน้ำที่ ใ นกำร
เชื่ อมโยงพำดหัว ไปยัง เนื้ อเรื่ อ งในโปสเตอร์ ใ ช้ใ นกรณี ที่ พ ำดหัว ไม่ ส ำมำรถจะให้รำยละเอี ย ดได้
เพียงพอ จึงจำเป็ นที่จะต้องมีกำรขยำยควำมให้กระจ่ำงขึ้น
ข้อควำม(Body Copy) คือส่ วนที่เป็ นเนื้ อหำรำยละเอียด เพิ่มเติมจำกพำดหัวของโปสเตอร์ ฉบับ
นั้นๆข้อควำมจะสนับสนุ นเนื้ อหำของโปสเตอร์ โดยส่ วนรวม มีกำรคัดเลื อกอย่ำงชัดเจนไม่คลุมเครื อ
หรื อเข้ำใจไปได้หลำยทำง และใช้ขอ้ ควำมที่ส้ ันกะทัดรัดอักษรชัดเจนอ่ำนง่ำยเข้ำใจได้ทนั ทีตอบสนอง
ควำมต้องกำรใคร่ รู้ของผูอ้ ่ำนและมองเห็นได้แต่ไกล
ภำพประกอบ(Illustration) คือส่ วนที่จะมำเสริ มหรื อขยำยพำดหัว ตลอดจนสร้ ำงควำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้นจำกข้อควำม ช่วยสร้ำง หรื อดึ งดูดควำมสนใจและภำพที่นำมำใช้ ควรเป็ นภำพที่ดูง่ำย สำมำรถ
เข้ำใจได้ทนั ทีเน้นจุดสนใจในภำพ เพียงจุดเดี ยว และมองเห็ นได้ในระยะไกล สำมำรถสื่ อควำมคิด
สร้ำงสรรค์ได้อย่ำงแจ่มชัด รวมทั้งสำมำรถสร้ำง ควำมจดจำให้แก่ผรู ้ ับได้ดว้ ย
ส่ วนลงท้ำย(Ending) ชื่อหรื อสัญลักษณ์ขององค์กำรผูเ้ ผยแพร่ (Identification)
สถำนที่ต้ งั หรื อสถำนที่ติดต่อขององค์กรผูผ้ ลิต
คำขวัญ หรื อ สโลแกน (Slogan) ข้อควรคำนึงถึงในกำรออกแบบโปสเตอร์


ควรเป็ นแผ่นเดียวโดดๆ สำมำรถนำไปติดบนพื้นผิวใดก็ได้



ควรมีภำพประกอบ และข้อควำม ที่บ่งบอกถึง อะไร ที่ไหน เมื่อใด ใช้ขอ้ ควำมกระทัดรัด
เข้ำใจง่ำย ชัดเจนไม่คลุมเครื อ หรื อเข้ำใจไปได้หลำยทำง และใช้ขอ้ ควำมที่สำมำรถเข้ำใจได้
ทันที แสดงแนวคิด หลักและเรื่ องรำวเพียงอย่ำงเดียว



กำรวำงตำแหน่งภำพประกอบ และข้อควำม ต้องประสำนส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน และง่ำยแก่
กำรจดจำ (ควรมีคำขวัญหรื อสโลแกน)



ตัวอักษรที่ใช้ควรเด่น สะดุดตำ คำนึ งถึงระยะห่ ำงทำงกำรอ่ำน และขนำดของตัวอักษร ควร
แตกต่ำงกัน ตำมหน้ำที่ เช่น ตัวหัวเรื่ อง หรื อพำดหัว ควรมีขนำดใหญ่กว่ำข้อควำม



ภำพหรื อข้อควำมที่เสนอ ต้องมีขนำดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถมองเห็ นได้ง่ำย และขนำด
ของโปสเตอร์ ต้องปรับให้เหมำะสมกับ สถำนที่ต้ งั โปสเตอร์ ดว้ ย
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2.4 ประเภทของงานการโฆษณา
2.4.1 Brand advertising
เป็ นลักษณะโฆษณำตรำสิ นค้ำ โดยเน้ นสั ญลักษณ์ รูปภาพทีใ่ ห้ นึกถึงตัวสิ นค้ า โฆษณำประเภท
นี้เหมำะสำหรับสิ นค้ำที่เป็ นที่จดจำอยูแ่ ล้วหรื อเป็ นสิ นค้ำที่สร้ำงแบรนด์มำยำวนำน

รู ปที่ 2.1 Brand advertising
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2.4.2 Trade advertising
กำรโฆษณำทำงกำรค้ำ (Trade Advertising) เป็ นการสื่ อสารระหว่ างผู้ผลิตกับผู้แทนจาหน่ าย
เพรำะถือเป็ นส่ วนแรกที่จะแนะนำสิ นค้ำจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เพื่อให้ร้ำนค้ำมัน่ ใจที่จะ
รับสิ นค้ำไว้จำหน่ำย

รู ปที่ 2.2 Trade advertising

12

2.4.3 Retail advertising
กำรโฆษณำค้ำปลี ก (Retail Advertising) เป็ นกำรโฆษณำที่ ไม่ได้มุ่งที่ ตรำสิ นค้ำแต่เป็ นการ
โฆษณาสถานที่ จาหน่ าย หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จขำยปลี กเพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคมำ ซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร ณ
สถำนที่จำหน่ำย เป็ นกำรโฆษณำ ในท้องถิ่น

รู ปที่ 2.3 Retail advertising
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2.4.4 Professional advertising
เป็ นกำรโฆษณำที่มุ่งไปยังบุคคลในวงการวิชาชี พต่ างๆเพื่อ จู งใจให้ กลุ่มบุคคลเหล่ านี้แนะนา
ลูกค้ าของตนให้ ซื้อสิ นค้ า ที่โฆษณา จึงเหมำะกับสิ นค้ำที่ผูบ้ ริ โภคต้องฟั งควำมคิดเห็ นหรื อคำแนะนำ
จำกผูท้ ี่มีควำมชำนำญพิเศษ

รู ปที่ 2.4 Professional advertising
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2.4.5 Corporate advertising
เป็ นการโฆษณาที่ม่ ุ งเน้ นสร้ า งภาพลัก ษณ์ ใ ห้ อ งค์ ก รหรื อสร้ ำ งกำรรั บ รู ้ ใ ห้ ภำยนอกรั บ รู ้ ว่ำ
องค์กรทำอะไร

รู ปที่ 2.5 Corporate advertising
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2.4.6 Idea advertising
กำรโฆษณำแนวควำมคิด (Idea Advertising) เป็ นการเสนอความคิดเห็นไปสู่ กลุ่มประชาชน
เป้ าหมาย เพื่อให้ เกิดการยอมรับ ควำมคิดเห็นเป็ นกำรสร้ำงภำพพจน์หรื อสร้ำงค่ำนิยมขึ้นใหม่

รู ปที่ 2.6 Idea advertising
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2.4.7 การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising)
เป็ นการโฆษณาย่ อยใช้ เนื้อที่ขนาดเล็ก มีแต่ เฉพาะข้ อความสั้ น ๆ หรื ออำจมี ภำพประกอบเรำ
จะพบเห็นได้ตำมหน้ำ

หนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสำรเช่น กำรโฆษณำซื้ อ – ขำย กำรรับสมัครงำน

รู ปที่ 2.7 กำรโฆษณำแยกประเภท
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2.5 ภาพประกอบโฆษณา
กำรใช้ภำพประกอบโฆษณำ ( Illustration ) มีผลต่อกำรอธิ บำยให้เขำใจข้อควำมโฆษณำง่ำย
ขึ้น รวมทั้งมี ผลต่อกำรดึ งดู ดควำมสนใจและเปรี ยบเทียบให้เห็ นได้ชดั เจนกว่ำกำรอธิ บำยด้วยคำพูด
หรื อข้อควำมเพียงอย่ำงเดียว กำรเลือกภำพประกอบโฆษณำควรเลือกภำพที่สอดคล้องกับข้อควำมพำด
หัว และองค์ประกอบของโฆษณำอื่น ๆ รวมทั้งควรคำนึ งถึงกำรจัดวำงภำพ สี สีนของภำพ ขนำดของ
ภำพ กำรจัดสันส่ วนของช่องว่ำง รู ปแบบและขนำดของตัวอักษร ซึ่ งสำมำรถเลือกภำพประกอบโฆษณำ
ได้ดงั นี้
1. ภำพผลิ ตภัณฑ์ เป็ นกำรนำเสนอภำพของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นควำมเด่นชัดของผลิตภัณฑ์
นิยมสำหรับสิ นค้ำที่ตอ้ งกำรเน้นลักษณะ คุณลักษณ์ ควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ นิยม
ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องสำอำง น้ ำหอม เสื้ อผ้ำ เครื่ องหนัง รถยนต์ โทรศัพท์
2. ภำพส่ วนหนึ่ งของผลิ ตภัณฑ์ เป็ นกำรนำเสนอส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งกำรเน้น
ให้ผบู ้ ริ โภคเห็นเป็ นพิเศษ เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้หรื อกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค
3. ภำพผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะใช้งำน แสดงภำพของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะใช้งำน
4. ภำพผลิตภัณฑ์ เป็ นกำรนำเสนอภำพผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งำน
5. ภำพกำรทดสอบประสิ ท ธิ ภำพของผลิ ตภัณฑ์ ภำพกำรทดสอบผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อยืนยันให้
ผูบ้ ริ โภคเป้ ำหมำยเกิดควำมเชื่อมัน่ ต่อผลิตภัณฑ์
6. ภำพผลิตภัณฑ์เปรี ยบเทียบคู่แข่งขัน กำรนำเสนอภำพโดยเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
กับ ผลิ ตตรำภัณฑ์อื่นต้องระวัง ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยกำรเปรี ย บเที ยบจึ ง ห้ำมไม่ ให้แสดงภำพให้
เห็นชัดว่ำเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กับผลิตภัณฑ์ใด
7. ภำพแสดงควำมสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ช่ น ควำมสุ ข ควำมมัน่ ใจจำกกำรใช้
ผ้ำอนำมัย
8. ภำพแสดงควำมไม่มนั่ ใจ เพรำะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์
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2.6 องค์ ประกอบในการออกแบบงานกราฟิ กและสื่ อ
ส่ วนสำคัญที่จะสร้ำงสรรค์ควำมสุ นทรี บนงำนออกแบบ มีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่ วน คือ
1.อักษรและตัวพิมพ์
ตัวอัก ษรจะทำหน้ำที่ เป็ นส่ วนแจกแจงรำยละเอี ยดของข้อมู ล สำระที่ ตอ้ งกำรนำเสนอด้วย
รู ปแบบและกำรจัดวำงตำแหน่งอย่ำงสวยงำม มีควำมชัดเจน กำรออกแบบ กำรเลือกแบบตลอดจนกำร
กำหนดรู ปแบบของตัวอักษรที่ จะนำมำใช้ ต้องมี ลกั ษณะเด่ น อ่ำนง่ ำย สวยงำม น่ ำสนใจ ลักษณะที่
แตกต่ำงของตัวอักษร จึงต้องกำหนดตำมสภำวะกำรนำไปใช้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่
เป็ นหัวเรื่ อง หรื อชื่ อสิ นค้ำ จะต้องเน้นควำมโดดเด่นของรู ปแบบมำกที่สุด และส่ วนที่เป็ นข้อควำมหรื อ
เนื้ อหำ ที่ตอ้ งกำรแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ นิ ยมใช้ตวั อักษรที่มีรูปแบบเรี ยบง่ำยสะดวกในกำรอ่ำนมำก
ที่ สุดในกำรเลื อกใช้ตวั อัก ษรให้มีควำมเหมำะสมกับ งำนที่ ออกแบบ ผูอ้ อกแบบควรได้พิจำรณำถึ ง
รู ปแบบตัวอักษร ขนำดตัวอักษร รู ปร่ ำงลักษณะของตัวอักษร กำรกำหนดระยะห่ ำงและพื้นที่ว่ำง กำร
กำหนดสี และกำรจัดวำงตำแหน่งให้มีควำมสมดุลเหมำะสมพอดี
(ปำพจน์ หนุนภักดี.2555)
2. ภำพและส่ วนประกอบตกแต่งภำพ
ภำพและส่ วนประกอบตกแต่งภำพ ที่ตอ้ งกำรเน้นให้เกิดคุณค่ำทำงควำมงำม ซึ่งจะทำหน้ำที่ใน
กำรถ่ำยทอดจินตนำกำรออกมำเป็ นรู ปแบบ และนำเสนอแนวคิดให้เป็ นรู ปธรรมดำตำมควำมคิดของ
ตน เพื่ อต้อ งกำรให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในกำรสื่ อ สำรมำกที่ สุ ด งำนออกแบบที่ ดีค วรน ำภำพมำใช้ใ ห้
เหมำะสมกับโอกำสและหน้ำที่อย่ำงกลมกลืน คือ
2.1 เมื่อต้องกำรดึงดูดควำมสนใจ
2.2 เมื่อต้องกำรใช้ประกอบกำรอธิบำยควำมรู ้
2.3 เมื่อต้องกำรคำอธิบำยควำมคิดรวบยอด
2.4 เมื่อต้องกำรอ้ำงอิงสิ่ งที่ปรำกฏขึ้นจริ ง
2.5 เมื่อต้องกำรใช้ประกอบข้อมูลทำงสถิติ
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2.7 ความหมายของการออกแบบ
ค ำว่ำ กำร ”ออกแบบ” (Design) มี ค วำมหมำยที่ ห ลำกหลำยเช่ น เดี ย วกับ ค ำว่ำ ศิ ล ปะ ทั้ง นี้
เนื่องจำกกำรให้คำจำกัดควำมนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ทรรศนะส่ วนตัวผนวกกับประสบกำรณ์ของผูใ้ ห้คำจำกัด
ควำมนั้น ฉะนั้น จึงขอยกตัวอย่ำงควำมหมำยของ “กำรออกแบบ”เพื่อให้ทรำบกันโดยรวมดังนี้
ค ำว่ำ ”Design”มำจำกศัพ ท์ ล ำติ น ซึ่ งมำจำกค ำว่ ำ Designer หมำยถึ ง ก ำหนดออกมำ หรื อ
เป้ ำหมำยในกำรแสดงออกถึ งสิ่ งที่อยู่ในควำมคิ ด(Conscious) ซึ่ งเป็ นโครงกำร รู ปแบบ หรื อแผนผัง
ควำมคิ ดที่ ผูส้ ร้ ำงผลงำนก ำหนดขึ้ นด้วยกำรจัดกำรองค์ป ระกอบต่ ำ งๆ เช่ น ท่ำ ทำง ถ้อยค ำ เส้ น สี
รู ปแบบ โครงสร้ ำง และวัสดุ ต่ำงๆ โดยใช้เกณฑ์ทำงควำมงำมหรื อสุ นทรี ยภำพ(Aesthetic Principle)
ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ข้ ึนจำกสิ่ งที่ง่ำยที่สุดไปหำสิ่ งที่ยงุ่ ยำกซับซ้อน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป้ ำหมำยในควำมสำเร็ จ
ของชิ้นงำนที่สมบูรณ์
กำรออกแบบไม่ใช่กำรแสดงควำมงำมให้ปรำกฎเพียงอย่ำงเดี ยวเท่ำนั้น แต่ยงั มีอีกหลำยสิ่ งที่
ต้องพิจำรณำ กำรออกแบบยังเป็ นกระบวนกำรสร้ ำงสรรค์รูปแบบอันเป็ นประโยชน์ ต่ำงไปจำกงำน
จิ ต รกรรมและประติ ม ำกรรมอัน สะท้อ นถึ ง ภำพและควำมฝั น ส่ ว นตัวของศิ ล ปิ นผู ส้ ร้ ำ งงำน กำร
ออกแบบเป็ นงำนเพื่อชี วติ จริ งในแง่ของประโยชน์ใช้สอย งำนออกแบบที่ดี ต้องแสดงออกซึ่ งรู ปแบบที่
ดี ที่ สุ ดเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์อย่ำ งใดอย่ำ งหนึ่ ง ไม่ ว่ำ จะออกแบบเพื่ อ ข่ ำ วสำร(Message) หรื อ เพื่ อ กำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์(Product) กำรออกแบบที่มีประสิ ทธิ ภำพนั้น นักออกแบบต้องคำนึ งถึงสิ่ งที่ดีที่สุด
ทำงด้ำนรู ปแบบ กำรผลิต กำรส่ ง หรื อกำรสื่ อสำร กำรนำไปใช้รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภัณฑ์
กับสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น กำรออกแบบจึงต้องพิจำรณำทั้งเรื่ องของควำมงำม เรื่ องประโยชน์ใช้สอย และ
ควำมนิยมของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ตำมช่วงเวลำหนึ่ง(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สกนธ์ ภู่งำมดี.2554:1-3)
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2.7.1 ความสาคัญของการออกแบบ
กำรออกแบบที่ดีควรประกอบด้วยควำมสำคัญดังนี้
กำรออกแบบที่ ดีจะช่ วยพัฒนำระบบสื่ อสำรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภำพมำกขึ้ นเนื่ องจำกระบบกำร
สื่ อสำรนั้น จะต้องมี”สื่ อกลำง” ที่นำเสนอข้อมูลข่ำวสำรไปสู่ ผชู ้ ม ผูฟ้ ัง หรื อผูบ้ ริ โภค และกำรออกแบบ
นี้เอง ก็จะเป็ นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้สื่อที่วำ่ นั้นมีควำมสมบูรณ์และสื่ อสำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
กำรออกแบบที่ดีจะช่ วยให้ระบบกำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้นเนื่ องจำก
กำรออกแบบที่ดี ทำให้กำรสื่ อสำรมุ่งตรงไปยังเป้ ำหมำย มีควำมฉับไวและมีเนื้ อหำสำระชัดเจนรัดกุม
โดยในกระบวนกำรออกแบบนั้น จะต้องศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่ อที่เหมำะสม ลักษณะและ
ศักยภำพของกลุ่มเป้ ำหมำย รวมทั้งกลวิธีนำเสนอ เพื่อนำทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ ไปสู่ กำรปฏิบตั ิกำรในกำร
ออกแบบ ดัง นั้นหำกเป็ นผลงำนออกแบบที่ เสร็ จสมบู รณ์ และมี คุ ณภำพแล้ว ก็ จะเป็ นสื่ อที่ มี ค วำม
ครอบคลุมข้อควำมที่ตอ้ งกำรสื่ อสำรอย่ำงรัดกลุ่มชัดเจน รวมทั้งตรงกลุ่มเป้ ำหมำย และ ถูกนำเสนอสู่
สำยตำยของกลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงรวดเร็ ว
กำรออกแบบที่ดีจะช่วยสนับสนุ นกำรสร้ำงควำมนิ ยมทำงควำมงำม ควำมนิ ยมในควำมงำมใน
ที่น้ ี หมำยถึ งกำรกำรมี ทรรศนะเกี่ ยวกับควำมงำมที่ควรจะเป็ น หรื อควรเกิ ดจำกกำรสร้ ำงสรรค์ด้วย
ควำมสำมรถของผูส้ ร้ำงที่นำองค์ประกอบควำมรู ้เกี่ยวกับควำมงำมซึ่ งหมำยถึงสุ นทรี ยศำสตร์ มำผนวก
กับศำสตร์ ทำงศิลปะ และกำรออกแบบ หรื ออื่นๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรสร้ ำงสรรค์ควำมงำมใน
รู ปแบบของกำรออกแบบสื่ อต่ำงๆเนื่ องจำกกำรรับรู ้ของมนุษย์น้ นั ส่ วนหนึ่ งเกิดมำจำกกำรกระตุน้ โดย
สิ่ งเร้ำ ซึ่ งสิ่ งเร้ำที่วำ่ นี้ก็คือกำรนำเสนอ หำกมีควำมสวยงำม ดึงดูดใจ หรื อน่ำสนใจ ก็จะทำให้ผชู ้ มหรื อ
ผูบ้ ริ โภคเกิดกำรรับรู ้ได้ดีกว่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ไม่น่ำสนใจ ด้วยเหตุน้ ี กำรออกแบบจึงเป็ นปั จจัย
สำคัญที่ตอ้ งนำมำใช้เพื่อทำให้เกิดผลงำนที่มีควำมงำมดึ งดู ดควำมสนใจคนเป็ นที่ยอมรับและนำไปสู่
กำรสร้ำงควำมนิยมทำงควำมงำมได้มำกที่สุด
กำรออกแบบที่ ดีจะช่ วยสนับสนุ นควำมก้ำวหน้ำทำงธุ รกิ จและอุ ตสำหกรรมในฐำนะที่ กำร
ออกแบบเป็ นกลวิธีที่ทำให้สื่อชนิ ดต่ำงๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของกลุ่มเป้ ำหมำย
อันจะนำไปสู่ พฤติกรรมกำรบริ โภคต่อไป
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2.7.2ประเภทของงานออกแบบ
กำรออกแบบ แบ่งเป็ น3 ประเภทหลักๆดังนี้
งำนออกแบบเพื่ อ กำรสื่ อ สำรหรื อ เรี ย กอี ก อย่ ำ งว่ ำ กำรออกแบบสื่ อ สำร(Communication
Design) เป็ นผลงำนกำรออกแบบที่เน้นกำรสื่ อสำรระหว่ำงกันด้วยภำษำและภำพที่สำมำรถรับรู ้ร่วมกัน
ได้เป็ นอย่ำ งดี โดยไม่จำกัดเฉพำะกำรออกแบบสิ่ งพิ มพ์เพี ยงอย่ำงเดี ยว ทั้งนี้ กำรออกแบบเพื่ อกำร
สื่ อสำรที่ทำให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน หรื อเพื่อโน้มน้ำว ชักชวน และเรี ยกร้ อง ควำมสนใจ
จำกกลุ่ มผูบ้ ริ โภคนั้น ยกตัวอย่ำงเช่ น กำรออกแบบแผ่นปะปิ ดโฆษณำหรื อโปสเตอร์ หนังสื่ อพิมพ์
นิ ตยสำร ใบปลิว งำนโฆษณำทั้งทำงสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อแม้แต่งำนโฆษณำข้ำงรถประจำทำง
งำนโฆษณำบริ เวณป้ ำยรถเมล์ งำนโฆษณำบนป้ ำยขนำดใหญ่ที่ปรำกฏบนอำคำรหรื อริ มทำงด่วน เป็ น
ต้น ทั้งนี้ กำรออกแบบเพื่อกำรสื่ อสำรต้องอำศัยควำมรู ้เฉพำะด้ำน ซึ่ งนอกจำกต้องเรี ยนรู ้เรื่ องคุณค่ำทำง
ควำมงำมตำมแนวคิดของสุ นทรี ยศำสตร์ องค์ควำมรู ้ทำงศิลปะ และกำรออกแบบแล้ว ยังต้องเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับจิ ตวิทยำเกี่ ยวกับคนในวัยต่ำงๆ เป็ นต้นรวมทั้งปั จจัยต่ำงๆ เกี่ ยวกับมนุ ษย์ตำมแนวทำงของ
สังคมศำสตร์ และมนุ ษย์ศำสตร์ เช่ นข้อกำหนดของศำสนำต่ำงๆที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรบริ โภค
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่ นที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจในกำรซื้ อและกำรบริ โภคที่ แตกต่ำงกันกับของ
ท้องถิ่นต่ำงๆ สภำพท้องถิ่นที่อยูข่ องคนในภูมิภำคต่ำงๆที่ทำให้คนในพื้นที่ต่ำงๆเกิดควำมจำเป็ นในกำร
ใช้ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้ำที่ต่ำงกัน เป็ นต้น
งำนออกแบบเพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ส อย (Functional Design)หมำยถึ ง กำรออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Design)ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยหรื อประโยชน์ทำงกำยเป็ นหลัก โดยผนวกกับกำรใช้คุณค่ำ
ทำงควำมงำมเป็ นปั จจัยที่ทำให้งำนออกแบบสวยงำมน่ ำสนใจควบคู่กบั ประโยชน์ใช้สอย ในปั จจุบนั
กำรออกแบบมี ควำมทันสมัย และซับ ซ้อนมำกขึ้ น เนื่ องจำกเกิ ดเทคโนโลยีและวิทยำกำรต่ ำ งๆที่ มี
มำกมำยซึ่ งนักอออกแบบต้องติดตำมและเรี ยนรู ้ แล้วนำมำผนวกกับกำรออกแบบที่ทนั สมัยและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
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2.8 องค์ ประกอบของการออกแบบ
องค์ประกอบสำคัญสำหรับกำรออกแบบนั้น เป็ นองค์ประกอบที่คล้ำยคลึ งกับองค์ประกอบ
พื้นฐำนศิ ลปะที่สำมำรถมองเห็ นด้วยตำ อย่ำงไรก็ตำม องค์ประกอบของกำรออกแบบจะมีลกั ษณะ
เฉพำะที่ทำให้ผลงำนกำรออกแบบมีคุณค่ำทำงควำมงำมควบคู่กบั คุณค่ำด้ำนประโยชน์ใช้สอยอย่ำงลง
ตัว องค์ประกอบดังกล่ำว มีดงั นี้

2.8.1 จุด(Dot)
จุดที่ใช้ในกำรออกแบบนั้น เป็ นได้ท้ งั ส่ วนที่เล็กที่สุดหรื อส่ วนที่มีขนำดใหญ่ในกำรออกแบบ
ซึ่ งต่ำงจำก “ จุด “ ในองค์ประกอบพื้นฐำนของศิลปะที่หมำยถึ งส่ วนที่เล็กที่สุดเท่ำนั้น กำรใช้ “จุดใน
งำนออกแบบ” จะทำให้ผลงำนมี ควำมโดดเด่ นสะดุ ดตำเกี่ ย วกับขนำดต่ำงๆ ขององค์ประกอบย่อย
ภำยในผลงำนที่สำมำรถสร้ำงควำมดึงดูดใจได้ นอกจำกนี้ ในกำรออกแบบสำมมิติ “จุด” อำจมีปริ มำตร
ได้เช่นกัน เช่น “ จุด “ ที่ใช้ในงำนประติมำกรรมสมัยใหม่ในลักษณะรู ปปั้ นทรงกลมที่สำมำรถมองเห็น
ได้รอบด้ำน

2.8.2 เส้ น (Line)
เส้นที่ใช้ในกำรออกแบบ จะเป็ นองค์ประกอบที่ไม่จำกัดขอบเขตและมีอิสระทั้งในควำมยำว
ทิศทำง หรื อขนำดของเส้น ซึ่ งต่ำงจำก “เส้นที่เป็ นองค์ประกอบพื้นฐำนของศิลปะ” และ “เส้นในกำร
เขียนแบบ” โดยเส้นที่เป็ นองค์ประกอบพื้นฐำนของศิลปะ เน้นว่ำ เส้น คื อ จุดที่เรี ยงต่อกันโดยมีทิศ
ทำงกำรเคลื่อนไหวของเส้นจำกจุดหนึ่ งสู่ อีกจุดหนึ่ง ส่ วน “เส้นในกำรเขียนแบบ” คือองค์ประกอบที่ใช้
แบ่งพื้นที่ แบ่งบริ เวณ และใช้กำหนดรู ปทรงต่ำงๆ ในกำรเขียนแบบหรื องำนเรขำคณิ ตต่ำงๆ ทั้งนี้ เส้น
สำหรับกำรออกแบบ เป็ นองค์ประกอบที่ใช้สร้ำงควำมรู ้สึกต่ำงๆ ให้แฝงในผลงำนกำรออกแบบ เช่ น
เส้นโค้งที่ทำให้เกิ ดควำมรู ้ สึกถึ งควำมอ่อนโยน อ่อนช้อย เส้นหยักทำให้เกิ ดควำมรู ้ สึกตื่นเต้น ควำม
กระด้ำง ควำมท้ำทำย ควำมกล้ำ เป็ นต้น
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2.8.3 รู ปร่ างและรู ปทรง (Shape and Form)
ในทำงกำรออกแบบ รู ปร่ ำงนั้น (Shape) หมำยถึง เส้นรอบนอกที่ตดั กับบริ เวณที่วำ่ งที่ทำให้เกิด
ลักษณะต่ำงๆเช่ นรู ปร่ ำงสำมมิติ เป็ นต้น ส่ วนรู ปทรง (Form) หมำยถึง องค์ประกอบที่มีท้ งั 3 มิติ คือมี
ทั้งควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมลึก ซึ่ งเปรี ยบได้วตั ถุน้ นั ซึ่ งสำมำรถเป็ นพื้นที่บรรจุอำกำศหรื อน้ ำได้
เช่ นเดี ยวกับ สิ่ งของเครื่ องใช้ต่ำ งๆ เช่ น ขวดโหล แจกัน แก้วน้ ำ รวมทั้งสิ่ งต่ำงๆรอบตัว ที่ ส ำมำรถ
มองเห็ นได้ทุ กด้ำน เช่ น ต้นไม้ ทั้งนี้ รู ปร่ ำงและรู ปทรงเป็ นองค์ประกอบที่ สั มพันธ์ ก ันสำหรั บกำร
ออกแบบ
2.8.4 มวลและปริมาตร (Mass and Volume)
ในกำรออกแบบ “มวล” (Mass)หมำยถึง ส่ วนที่เป็ นเนื้ อทั้งหมดของสสำรหรื อวัตถุต่ำงๆ เช่น
มวลของหิ นที่ประกอบด้วยเนื้อแข็งแน่น มวลของฟองน้ ำ คือส่ วนเนื้อที่อ่อนนุ่มและโปร่ ง ส่ วน
“ปริ มำตร” (Volume) หมำยถึง บริ เวณที่แผ่ครอบคลุมเนื้ อที่ในอำกำศทั้งหมดภำยในของวัตถุที่มีมิติ
กว้ำง ยำว และ หนำ ทั้งนี้มวลและปริ มำตรจึงรวมอยูด่ ว้ ยกันเสมอ
2.8.5 ลักษณะผิว (Texture)
ส่ วนผิวนอกของวัตถุที่มองเห็นได้หรื อสัมผัสได้เช่น ลักษณะผิวของหิ นศิลำและที่หยำบและมี
รู พรุ นซึ่ งเมื่อสัมผัสแล้วจะรู ้สึกสำกมือสะดุดมือ ลักษณะผิวของเครื่ องทองเหลืองที่ผิวมีควำมมันวำว
เรี ยบเนี ยนซึ่ งเมื่อสัมผัสจะรู ้ สึกลื่ นมือไม่สะดุ ด องค์ประกอบดังกล่ำวนี้ ทำให้ผลงำนกำรออกแบบมี
ควำมสวยงำมและทำให้ผสู ้ ัมผัสผลงำนเกิดควำมรู ้สึกต่ำงๆได้ องค์ประกอบที่วำ่ นี้นกั ออกแบบสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรสร้ำงผลงำนแบบสองและสำมมิติได้
2.8.6 พืน้ ทีว่ ่าง (Space)
ในกำรออกแบบนั้นพื้นที่วำ่ ง (Space) เป็ นองค์ประกอบเป็ นผลงำนจำกกำรวำงแผนเพื่อจัดวำง
องค์ประกอบอื่นๆ เช่ น จุด เส้น รู ปร่ ำง รู ปทรง ในบริ เวณว่ำงอย่ำงเหมำะสมควบคู่กบั กำรเว้นว่ำงไว้
อย่ำงเหมำะสมเช่นกัน ทั้งนี้ บริ เวณว่ำง เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทำให้ผลงำนกำรออกแบบสวยงำมและ
ทำให้ผูช้ มผลงำนเกิดควำมรู ้สึกต่ำงๆได้เช่น กำรออกแบบที่จดั วำงองค์ประกอบต่ำงๆ แบบหนำแน่ น
และเหลื อบริ เวณว่ำงน้อย ก็จะทำให้ผูช้ มผลงำนรู ้ สึกถึ งควำมหนักแน่ น จริ งจัง ไม่มีควำมโปร่ งโล่ ง
สบำย เป็ นต้น
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2.8.7 นา้ หนักสี (Value)
ควำมแตกต่ำงของสี ในน้ ำหนักของสี ระดับต่ำงๆโดยผูอ้ อกแบบสำมำรถกำหนดระดับน้ ำหนัก
ที่แบ่งเป็ นช่ อง 10 ช่ อง เริ่ มจำกช่ องแรกเป็ นสี ดำ ช่ องต่อๆไป เป็ นสี เทำเข้ม สี เทำ สี เทำอ่อน จนช่ อง
สุ ดท้ำยเป็ นสี ข ำว นอกจำกกำรไล่ ระดับควำมเข้มไปจนถึ งระดับควำมอ่อนสุ ดของสี แล้ว กำรสร้ ำ ง
น้ ำหนักยังเกิดได้จำกควำมแตกต่ำงของน้ ำหนักสี ในวงจรสี ที่มีคู่สีตรงกันข้ำมระหว่ำงกลุ่มแม่สีข้ นั ที่ 1
ซึ่ งจะตรงข้ำมกับกลุ่มแม่สีข้ นั ที่2 ซึ่ งในวงจรสี น้ ี ก็จะมีสีที่มีน้ ำหนักต่ำงกันและตัดกันด้วยทั้งนี้ กำรใช้
น้ ำหนักของสี ในงำนออกแบบเพื่อทำให้งำนมี ควำมสวยงำมและดึงดูดควำมสนใจอย่ำงมำกนั้น ขึ้นอยู่
กับกำรฝึ กฝน ควำมชำนำญ และรสนิ ยมของผูอ้ อกแบบแต่ละคน (ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สกนธ์ ภู่งำม
ดี.2554:29-34)

2.9แนวทางหลักสาหรับการออกแบบ
หัวใจสำคัญของแนวทำงหลัก ส ำหรั บ กำรออกแบบคื อกำรนำองค์ป ระกอบต่ำ งๆ ของกำร
ออกแบบมำร้ อ ยต่ อ และจัด วำงในลัก ษณะต่ ำ งๆ อย่ำ งประสำนกลมกลื น จนเกิ ด เป็ นผลงำนกำร
ออกแบบที่สวยงำม น่ำสนใจ และสอดคล้องกับเป้ ำหมำยด้ำนประโยชน์ใช้สอยได้ต่อไปแนวทำงหลัก
สำหรับกำรออกแบบประกอบด้วย ควำมสมดุล ควำมเป็ นเอกภำพ กำรใช้สัดส่ วนกำรสร้ำงจังหวะลีลำ
กำรใช้กำรตัดกัน กำรใช้กำรรวมตัว รำยละเอียดมีดงั นี้
2.9.1 ความสมดุล (Balance)
น้ ำหนักที่เท่ำกันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้ำงใดข้ำงหนึ่ งในทำงศิลปะยังรวมถึงควำม
ประสำนกลมกลืน ควำมพอเหมำะพอดีของ ส่ วนต่ำงๆ ในรู ปทรงหนึ่ ง หรื องำนศิลปะชิ้นหนึ่ ง กำรจัด
วำงองค์ประกอบต่ำงๆ ลงในงำนศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชำติน้ นั ทุกสิ่ งสิ่ งที่
ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ลม้ เพรำะมีน้ ำหนักเฉลี่ ยเท่ำกันทุกด้ำน ฉะนั้น ในงำนศิลปะถ้ำมองดู แล้วรู ้ สึกว่ำ
บำงส่ วนหนักไป แน่นไป หรื อเบำ บำงไปก็จะทำให้ภำพนั้นดูเอนเอียงและเกิดควำม รู ้สึกไม่สมดุล เป็ น
กำรบกพร่ องทำงควำมงำม
ควำมสมดุ ลที่เหมือนกัน (Symmetrical Balance) หรื อควำมสมดุลแบบซ้ำยขวำเหมือนกัน คือ
กำรวำงรู ปทั้งสองข้ำงของแกนสมดุ ลเป็ นกำรสมดุ ลแบบธรรมชำติลกั ษณะแบบนี้ ในทำงศิลปะมีใช้
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น้อยส่ วนมำกจะใช้ในลวดลำยตกแต่ง ในงำนสถำปั ตยกรรมบำงแบบ หรื อในงำนที่ตอ้ งกำรดุลยภำพที่
นิ่งและมัน่ คงจริ ง ๆ
ควำมสมดุลที่ต่ำงกัน (Asymmetrical Balance) หรื อ ควำมสมดุลแบบซ้ำยขวำไม่เหมือนกัน มัก
เป็ นกำรสมดุ ล ที่ เกิ ดจำกำรจัดใหม่ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ งมี ล ัก ษณะที่ ท ำงซ้ำ ยและขวำจะไม่ เหมื อนกัน ใช้
องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีควำมสมดุ ลกัน อำจเป็ นควำมสมดุลด้วย น้ ำหนักขององค์ประกอบ
หรื อสมดุ ลด้วยควำมรู ้ สึกก็ได้ กำรจัดองค์ประกอบให้เกิ ดควำมควำมสมดุ ลที่ ต่ำงกัน อำจทำได้โดย
เลื่อนแกนสมดุ ลไปทำงด้ำนที่มีน้ ำหนักมำกว่ำ หรื อเลื่อนรู ปที่มีน้ ำหนักมำกว่ำเข้ำหำแกนจะทำให้เกิ ด
ควำมสมดุ ลขึ้นหรื อใช้หน่ วยที่มีขนำดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่ำสนใจถ่ วงดุ ลกับรู ปลักษณะที่มีขนำด
ใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดำ

2.9.2 ความเป็ นเอกภาพ (Unity)
ควำมเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันขององค์ประกอบศิลป์ ทั้งด้ำนลักษณะและด้ำนเนื้ อหำเรื่ องรำว
เป็ นกำรประสำนหรื อจัดระเบี ย บของส่ วนต่ ำงๆ ให้เกิ ดควำมเป็ น หนึ่ ง เดี ยวเพื่ อผลรวมอันไม่ อำจ
แบ่งแยกส่ วนใดส่ วนหนึ่งออกไป กำรสร้ำงงำนศิลปะ คือกำรสร้ำงเอกภำพขึ้นจำกควำมสับสน ควำมยุง่
เหยิง เป็ นกำรจัดระเบียบ และดุลยภำพ ให้แก่สิ่งที่ขดั แย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้โดยกำรเชื่ อมโยงส่ วน
ต่ำง ๆให้สัมพันธ์กนั เอกภำพของงำนศิลปะ มีอยู่ 2 ประกำร คือ
เอกภำพของกำรแสดงออก หมำยถึ ง กำรแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมำยเดี ยว แน่ นอน และมีควำม
เรี ยบง่ำย งำนชิ้นเดียวจะแสดงออกหลำยควำมคิด หลำยอำรมณ์ไม่ได้ จะทำให้สับสน ขำดเอกภำพ และ
กำรแสดงออกด้วยลักษณะเฉพำตัวของศิลปิ นแต่ละคน ก็สำมำรถทำให้เกิดเอกภำพแก่ผลงำนได้
เอกภำพของรู ปทรง คื อกำรรวมตัวกันอย่ำงมี ดุลยภำพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทำง
ศิลปะ เพื่อให้เกิ ดเป็ นรู ปทรงหนึ่ ง ที่ สำมำรถแสดงควำมคิ ดเห็ นหรื ออำรมณ์ ของศิ ลปิ นออกได้อย่ำง
ชัดเจนเอกภำพของรู ปทรง เป็ นสิ่ งที่สำคัญที่สุดต่อควำมงำมของผลงำนศิลปะ เพรำะเป็ นสิ่ งที่ศิลปิ นใช้
เป็ นสื่ อในกำรแสดงออกถึงเรื่ องรำว ควำมคิดและอำรมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ในกำรสร้ำงเอกภำพในงำน
ศิลปะเป็ นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชำติ
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2.9.3 สั ดส่ วน (Proportion)
ควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงเหมำะสมระหว่ำงขนำดขององค์ประกอบที่แตกต่ำงกันทั้งขนำดที่อยูใ่ น
รู ปทรงเดียวกันหรื อระหว่ำงรู ปทรงและรวมถึ งควำมสัมพันธ์กลมกลืนระหว่ำงองค์ประกอบทั้งหลำย
ด้วยซึ่ ง เป็ นควำมพอเหมำะพอดี ไม่มำกไม่น้อยขององค์ประกอบทั้งหลำยที่ นำมำจัดรวมกัน ควำม
เหมำะสมของสัดส่ วนอำจพิจำรณำจำกคุณลักษณะดังต่อไปนี้
สัดส่ วนที่ เป็ นมำตรฐำน จำกรู ปลักษณะตำมธรรมชำติ ของคน สัตว์ พืช ซึ่ งโดยทัว่ ไปถื อว่ำ
สัดส่ วนตำมธรรมชำติ จะมีควำมงำมที่ เหมำะสมที่สุด หรื อจำกรู ปลักษณะที่เป็ นกำรสร้ ำงสรรค์ของ
มนุ ษย์เช่น Goldsectionเป็ นกฎในกำรสร้ำงสรรค์รูปทรงของกรี ก ซึ่ งถือว่ำ “ส่ วนเล็กสัมพันธ์กบั ส่ วนที่
ใหญ่กว่ำส่ วนที่ใหญ่กว่ำสัมพันธ์กบั ส่ วนรวม” ทำให้สิ่งต่ำง ๆที่สร้ำงขึ้นมีสัดส่ วนที่สัมพันธ์กบั ทุกสิ่ ง
อย่ำงลงตัว
สัดส่ วนจำกควำมรู ้ สึกโดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้ำงขึ้นเพื่อควำมงำมของรู ปทรงเพียงอย่ำงเดียว
แต่ยงั สร้ำงขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหำ เรื่ องรำว ควำมรู ้สึกด้วย สัดส่ วนจะช่วยเน้นอำรมณ์ ควำมรู ้สึกให้
เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ และเรื่ องรำวที่ศิลปิ นต้องกำร ลักษณะเช่นนี้ ทำให้งำนศิลปะของชนชำติต่ำง ๆ
มีลกั ษณะแตกต่ำงกัน เนื่ องจำกมีเรื่ องรำว อำรมณ์ และควำมรู ้สึกที่ตอ้ งกำรแสดงออกต่ำง ๆ กันไป เช่น
กรี กนิ ยมในควำมงำมตำมธรรมชำติเป็ นอุดมคติ เน้นควำมงำมที่เกิ ดจำกกำรประสำนกลมกลื น ของ
รู ปทรง จึงแสดงถึ งควำมเหมือนจริ งตำมธรรมชำติ ส่ วนศิ ลปะแอฟริ กนั ดั้งเดิ มเน้นที่ควำมรู ้ สึกทำง
วิญญำณที่น่ำกลัวดังนั้นรู ปลักษณะจึงมีสัดส่ วนที่ผดิ แผกแตกต่ำงไปจำกธรรมชำติทวั่ ไป
2.9.4 จังหวะลีลา (Rhythm)
กำรเคลื่ อนไหวที่ เกิ ดจำกำรซ้ ำกันขององค์ประกอบเป็ นกำรซ้ ำ ที่ เป็ นระเบี ยบ จำกระเบี ย บ
ธรรมดำที่มีช่วงห่ ำงเท่ำๆ กันมำเป็ นระเบียบที่สูงขั้น ซับซ้อนขั้นจนถึงขั้นเกิดเป็ นรู ปลักษณะของศิลปะ
โดยเกิ ด จำกกำรซ้ ำ ของหน่ ว ยหรื อ กำรสลับ กัน ของหน่ ว ยกับ ช่ อ งไฟหรื อ เกิ ด จำกกำรเลื่ อ นไหล
ต่อเนื่ องกันของเส้น สี รูปทรง หรื อ น้ ำหนักรู ปแบบๆ หนึ่ ง อำจเรี ยกว่ำแม่ลำย กำรนำแม่ลำยมำจัดวำง
ซ้ ำๆ กันทำให้เกิดจังหวะและถ้ำจัดจังหวะให้แตกต่ำงกันออกไปด้วยกำรเว้นช่วงหรื อสลับช่วง ก็จะเกิด
ลวดลำยที่แตกต่ำงกันออกไปได้อย่ำงมำกมำย แต่จงั หวะของลำยเป็ นจังหวะอย่ำงง่ำยๆ ให้ควำมรู ้ สึก
เพียงผิวเผิน และเบื่อง่ำยเนื่องจำกขำดควำมหมำยเป็ นกำรรวมตัวของสิ่ งที่เหมือนกันแต่ไม่มีควำมหมำย
ในตัวเองจังหวะที่น่ำสนใจและมีชีวติ ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ กำรเติบโตของพืช กำรเต้นรำ
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เป็ นกำรเคลื่ อนไหวของโครงสร้ ำงที่ให้ควำมบันดำลใจในกำรสร้ำงรู ปทรงที่มีควำมหมำยเนื่ องจำก
จังหวะของลำยนั้น ซ้ ำ ตัวเองอยู่ตลอดไปไม่มีวนั จบ และมีแบบรู ปของกำรซ้ ำ ที่ตำยตัว แต่งำนศิลปะ
แต่ละชิ้นจะต้องจบลงอย่ำงสมบูรณ์และมีควำมหมำยในตัว งำนศิลปะทุกชิ้นมีกฎเกณฑ์และระเบียบที่
ซ่ อนลึ กอยู่ภำยใน ไม่สำมำรถมองเห็ นได้ชดั เจน งำนชิ้ นใดที่แสดงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนเกิ นไป
งำนชิ้นนั้นก็จะจำกัด ตัวเองไม่ต่ำงอะไรกับลวดลำยที่มองเห็นได้ง่ำย ไม่มีควำมหมำย ให้ผลเพียงควำม
เพลิดเพลินสบำยตำแก่ผชู ้ ม

2.9.5 ลักษณะพืน้ ผิว (Texture)
พื้นผิว หมำยถึงลักษณะของบริ เวณผิวหน้ำของสิ่ งต่ำงๆ ที่เมื่อสัมผัสแล้วสำมำรถรับรู ้ได้ ว่ำมี
ลักษณะอย่ำงไร คือรู ้วำ่ หยำบ ขรุ ขระ เรี ยบ มัน ด้ำน เนียน สำก เป็ นต้น ลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิว
มี2 ประเภท คือ
พื้นผิวที่ สัมผัสได้ด้วยมื อหรื อกำยสัมผัส เป็ นลักษณะพื้นผิวที่ เป็ นอยู่จริ งๆ ของผิวหน้ำของ
วัสดุน้ นั ๆซึ่ งสำมำรถสัมผัสได้จำกงำนประติมำกรรมงำนสถำปั ตยกรรม และสิ่ งประดิษฐ์อื่น ๆ
พื้นผิวที่สัมผัสได้ดว้ ยสำยตำจำกกำรมองเห็ นแต่ไม่ใช่ ลกั ษณะที่แท้จริ งของผิววัสดุน้ นั ๆ เช่ น
กำรวำดภำพก้อ นหิ น บนกระดำษ จะให้ค วำมรู ้ สึ ก เป็ นก้อ นหิ น แต่ มื อสั ม ผัส เป็ นกระดำษ หรื อ ใช้
กระดำษพิมพ์ลำยไม้หรื อลำยหิ นอ่อน เพื่อปะทับ บนผิวหน้ำของสิ่ งต่ำงๆ เป็ นต้นลักษณะเช่ นนี้ ถือว่ำ
เป็ นกำรสร้ำงพื้นผิวลวงตำให้สัมผัสได้ดว้ ยกำรมองเห็นเท่ำนั้น พื้นผิวลักษณะต่ำงๆ จะให้ควำมรู ้สึกต่อ
งำนศิลปะที่แตกต่ำงกันพื้นผิวหยำบจะให้ควำมรู ้สึกกระตุน้ ประสำท หนักแน่น มัน่ คง แข็งแรงถำวร
ในขณะที่ผิวเรี ยบ จะให้ควำมรู ้สึกเบำสบำย กำรใช้ลกั ษณะของพื้นผิวที่แตกต่ำงกัน เห็นได้ชดั เจนจำก
งำนประติมำกรรม และมำกที่สุ ดในงำนสถำปั ตยกรรมซึ่ งมีกำรรวมเอกลักษณะต่ำงๆ กันของพื้นผิว
วัสดุ หลำยๆอย่ำง เช่ น อิฐ ไม้ โลหะ กระจก คอนกรี ต หิ น ซึ่ งมีควำมขัดแย้งกันแต่สถำปนิ กได้นำมำ
ผสมกลมกลืนได้อย่ำงเหมำะสมลงตัวจนเกิดควำมสวยงำม

28

2.9.6 ความตัดกัน (Contrast)
ควำมขัด แย้ง พู ด กัน ตำมธรรมดำควำมขัด กัน ก็ ห มำยควำม ที่ ไ ม่ ต กลงกัน คื อ ขำดควำม
ประสำนกัน แต่ ค วำมขัดกัน ทำงศิ ล ปะเขำถื อ ว่ำ เป็ นหลัก ใหญ่ ซ่ ึ งเกี่ ย วกับ กำรสร้ ำ งองค์ป ระกอบ
เพรำะฉะนั้นควำมขัดกันจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของควำมประสำนกันคือกำรตัดหรื อขัดแย้งของเส้นสี ช่องว่ำง
พื้นผิว แสงและเงำควำมตัดกัน จะต้องมี ควำมประสำน สัมพันธ์กบั ควำมกลมกลื นควำมสำคัญของ
ควำมขัดกันในองค์ป ระกอบควำมขัดกันย่อมทำ ให้มวลสิ่ ง มี ค วำมถ่ วงเท่ ำกัน หรื อไม่เช่ นนั้นก็ ใ ช้
สำหรับตัดควำมซ้ ำซำกจืดตำของควำมประสำนกัน ซึ่ งเรี ยบจนเกินไป เช่ นละครมีตลก แทรกหรื อใช้
เพื่อให้ขอ้ เท็จจริ งในสิ่ งของรู ปหรื อสิ่ งใดให้เด่นยิ่งขึ้น หรื อใช้เพื่อทำสี ให้ดูเป็ นชี วิตจิตใจ หรื อคึกคัก
ยิง่ ขึ้น
ควำมตัดกัน(Contrast) ในทำงทัศนศิลป์ คือ กำรประกอบกันของทัศน์ธำตุ (Art Element) ต่ำงๆ
ที่ขดั แย้งหรื อตัดกัน ทั้งนี้ จะต้องประสำนสัมพันธ์กบั ควำมกลมกลืนด้วยในงำนศิลปะแต่ละชิ้น ควรจะ
มีองค์ประกอบของศิลปะให้กลมกลืนเป็ นส่ วนใหญ่ และให้มีควำมตัดกันในส่ วนน้อย เช่นกำรตกแต่งสี
บ้ำนควรใช้สีที่ประสำนกลมกลืนกันประมำณ 80% ของเนื้ อที่และอีก 20%ของเนื้ อที่ควรมีสีที่มีควำม
ตัด กั น ควำมตัด กั น นี้ จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ควำมเด่ น และช่ ว ยให้ ง ำนศิ ล ปะนั้ น แลดู มี จุ ด สนใจ(ผู ้ช่ ว ย
ศำสตรำจำรย์ ดร.สกนธ์ ภู่งำมดี.2554:35-44)

2.10 วัสดุสิ่งพิมพ์ และเทคนิคเฉพาะในการออกแบบสิ่ งพิมพ์ แต่ ละประเภท
ประเภทของวัสดุสิ่งพิมพ์และเทคนิคเฉพำะ มีดงั นี้

2.10.1 ใบปลิว (Leaflet)
เป็ นสิ่ งพิมพ์เพื่อส่ งเสริ มกำรขำย(Promotion pieces) โดยตรง ทั้งนี้ ในขั้นตอนกำรพิมพ์มกั ใช้
กระดำษน้ ำหนักเบำถึงปำนกลำงประโยชน์ของใบปลิ ว คือ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ทำให้เกิ ดกำรสื่ อสำรได้
กว้ำงขวำง ไม่วำ่ จะเป็ นกำรสื่ อสำรเพื่อกำรบอกข่ำวให้รู้ กำรเชิ ญชวน กำรขยำยกลุ่มเป้ ำหมำยใหม่ เป็ น
ต้น และที่สำคัญ ค่ำใช้จ่ำยในจัดพิมพ์ใบปลิวไม่สูงจนเกินไป
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หลักทัว่ ไปของกำรออกแบบใบปลิว คือใช้ตวั อักษรที่สำมำรถมองเห็นและอ่ำนได้ง่ำย รวมทั้ง
ใช้ขอ้ ควำมที่สื่อได้เข้ำใจรวดเร็ วและทันที แนวทำงทั้งสองประกำรนี้ ทำให้สำมำรถหลี กเลี่ ยงกำรใช้
ภำพประกอบโดยไม่จำเป็ นเนื่องจำกพื้นที่ของใบปลิวมีจำกัด และจะทำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ดี

2.10.2 หัวกระดาษจดหายและซองจดหมาย (Letter Head and Envelop)
เป็ นงำนสิ่ งพิมพ์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่ อสำรโดยทัว่ ไป แต่ท้ งั นี้ แม้จะเป็ นสิ่ งพิมพ์ที่พบเห็ นได้
โดยทัว่ ไป แต่เหตุ ที่ต้องมี กำรออกแบบเนื่ องจำกในกรณี ที่เป็ นกำรติ ดต่อสื่ อสำรระหว่ำ งหน่ วยงำน
สิ่ งพิมพ์ชนิ ดนี้ ตอ้ งมี ส่วนในกำรเป็ นตัวแทนของหน่ วยงำนในกำรสื่ อสำรกับอี กฝ่ ำยหนึ่ ง เพื่อสร้ ำง
ควำมเชื่ อ ถื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น กำรออกแบบจึ ง มี ห น้ำ ที่ ส ร้ ำ งสรรค์ใ ห้ สิ่ ง พิ ม พ์ช นิ ด นี้ เป็ นที่ ดึ ง ดู ด ใจ น่ ำ
ประทับใจ และน่ำเชื่อถือ
กำรออกแบบสิ่ งพิมพ์ประเภทหัวกระดำษจดหมำยและซองจดหมำย คือต้องให้ควำมสำคัญกับ
ข้อ ควำมที่ ร ะบุ ไ ว้ที่ หัว กระดำษจดหมำยและซองซึ่ งประกอบด้ว ย ชื่ อ หน่ ว ยงำน สถำนที่ ต้ งั ของ
หน่วยงำนที่สำมำรถติดต่อได้สะดวงทำงไปรษณี ย ์ หมำยเลขโทรศัพท์และโทรสำร และที่สำคัญอย่ำง
มำก คือ ตรำสัญญำลักษณ์ (Logo) ของหน่ วยงำนที่ จะทำให้ผูร้ ั บสำมำรถจำหน่ วยงำนที่เป็ นผูส้ ื่ อสำร
มำถึ งได้ในทันที ทั้งนี้ ในกำรออกแบบหัวกระดำษจดหมำยและซอง นอกจำกนี้ ผูอ้ อกแบบจะต้องใช้
ควำมรู ้ ควำมชำนำญทำงกำรจัดองค์ประกอบทำงศิลปะแล้ว ยังต้องให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์
ภำพลักษณ์ที่สำมำรถสะท้อนถึง “ลักษณะเด่นของหน่วยงำน” นอกจำกนี้ กำรออกแบบที่ดี ควรมีควำม
ครบถ้วนในรำยละเอี ยดที่ จำเป็ นต่อกำรแสดงควำมเป็ นหน่ วยงำนนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น หำกเป็ นไปได้
ผลงำนกำรออกแบบดังกล่ำวต้องมีควำมสวยงำมที่สำมำรถดึ งดู ดให้ผรู ้ ับเกิ ดควำมต้องกำรในกำรเก็บ
สะสมเพรำะควำมสวยงำมของกระดำษและซองจดหมำยนั้นด้วย อย่ำ งไรก็ ตำม ในปั จจุ บ นั มี ก ำร
ออกแบบและกำหนดขนำดของกระดำษและซองจดหมำยที่หลำกหลำยทั้งในแง่ รูปลักษณ์ และสี สัน
โดยไม่ จำกัดอยู่เพี ย งรู ป ลัก ษณ์ ที่ เป็ นสี่ เหลี่ ย มเรี ยบง่ ำ ยเท่ ำ นั้นนอกจำกนี้ แนวทำงกำรออกแบบหัว
กระดำษจดหมำยและซอง ยังสำมำรถนำไปใช้ในกำรออกแบบ กระดำษบันทึกช่ วยจำ (Memo Sheets)
และสมุดฉี ก (Notepad) ที่หน่ วยงำนผลิตขึ้นเพื่อใช้ภำยในหน่วยงำนซึ่ งเป็ นแนวทำงหนึ่ งในกำรสร้ ำง
จิตสำนึ กของควำมเป็ นหนึ่ งเดียวกัน และสำมำรถนำไปแจกบุคคลภำยนอก เพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์
หน่วยงำนได้ในทำงอ้อมอีกด้วย

30

สิ่ ง ส ำคัญอี ก ประกำรหนึ่ ง ในกำรออกแบบหัวกระดำษจดหมำยและซองจดหมำย คื อ กำร
เลือกใช้สีในกำรออกแบบไม่เกิน 2 สี เพื่อเป็ นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในแง่กำรผลิต

2.10.3 ไปรษณียบัตร (Postcards)
นับ เป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ที่ ส่ ง เสริ ม กำรขำยได้ดีเช่ น เดี ย วกับ ใบปลิ ว แต่ ต่ำ งกันที่ ไ ปรษณี ย บัตรเป็ น
สิ่ งพิมพ์ที่ใช้ส่งข้อมูลข่ำวสำรโดยช่องทำงติดต่อสื่ อสำรที่ไม่เป็ นทำงกำรและเป็ นทำงกำร เช่น อำศัยที่
ทำกำรไปรษณี ยเ์ ป็ นผูส้ ่ งเช่ นเดี ยวกับจดหมำย รวมทั้งยังเป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจสำหรั บผูร้ ั กกำรสะสมด้วย
ในขณะที่ใบปลิ วอำศัยกำรแจกจ่ำยโดยไม่ตอ้ งผ่ำนที่ทำกำรไปรษณี ยแ์ ละสำมำรถแจกจ่ำยได้ตำมจุ ด
ต่ำงๆ ที่ เป็ นพื้นที่ เป้ ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม ไปรษณี ยบัตร สำมำรถบรรจุ ภำพและข้อควำมที่ ตอ้ งกำร
สื่ อสำรได้เช่นกัน โดยจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เขียนข้อควำมลักษณะเดียวกับกำรเขียนจดหมำยในสัดส่ วนที่
เหมำะสม ทั้ง นี้ ในแง่ มุ ม ของหน่ วยงำนที่ ต้องกำรสื่ อสำรหรื อ โฆษณำสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ก็ ส ำมำรถใช้
ไปรษณี ยบัตรเป็ นสื่ อเพื่อจัดส่ งไปยังกลุ่มเป้ ำหมำยได้เช่นกัน
ในกำรออกแบบไปรษณี ยบัตรนั้นอำจใช้แนวทำงเดี ยวกับกำรออกแบบหัวกระดำษจดหมำย
และซองจดหมำย ทั้งนี้ ขนำดของไปรษณี ยบัตรที่เห็นกันโดยทัว่ ไปจะมีขนำด 4x6นิ้วแต่อย่ำงไรก็ตำม
ในปั จจุบนั อำจเห็นไปรษณี ยบัตรในขนำดที่ต่ำงกันออกไปเนื่องจำกในปั จจุบนั กำรสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ
จะมีอิสระมำกขึ้นตำมกระแสของโลกที่เปลี่ยนไป

2.10.4 ปฏิทนิ (Calendars)
สิ่ ง พิ ม พ์ป ระเภทนี้ มี อ ำยุ ก ำรใช้ง ำนที่ ย ำวนำนกว่ำ สิ่ ง พิ ม พ์ป ระเภทใบปลิ ว หรื อ ใบปะปิ ด
โฆษณำ(Poster)เนื่ อ งจำกทั้ง ใบปลิ ว หรื อ ใบปะปิ ดโฆษณำ จะถู ก น ำมำใช้เพื่ อ กิ จ กรรมเฉพำะใน
ระยะเวลำหนึ่งเท่ำนั้น ในขณะที่ปฏิทินสำมำรถนำไปใช้ได้ในชีวติ ประจำวันตลอดระยะเวลำ 1 ปี
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2.10.5เอกสารเผยแพร่ รายละเอียดสิ นค้ า (Brochures)
เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่สร้ำงสรรค์ข้ ึนเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผอู ้ ่ำนหรื อกลุ่มเป้ ำหมำย โดยมีชื่อเรี ยกต่ำงๆ เช่น
“แพมเฟล็ท” (Pamphlet) แต่โดยส่ วนใหญ่จะเรี ยกทับศัพท์ภำษำอังกฤษว่ำ โบว์ชวั ร์
โบว์ชัวร์ เป็ นสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นที่ นิย มของหน่ วยงำนต่ำ งๆ ไม่ ว่ำจะเป็ นบริ ษทั หรื อหน่ วยงำน
รัฐบำล เนื่องจำกโบว์ชวั ร์สำมำรถบรรจุรำยละเอียดและภำพประกอบได้มำกพอสมควรเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับใบปลิ ว โดยหน่ วยงำนเหล่ ำนั้นจะใช้โบว์ชัวร์ เป็ นสื่ อในกำรโฆษณำสิ นค้ำและบริ กำร กิ จกรรม
เด่นๆ ของหน่วยงำน หรื อแม้แต่เผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อชี้แจง แนะนำ หรื อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในกำรออกแบบโบว์ชวั ร์ มีแนวทำงหลักคือ กำรรู ้จกั เลือกใช้ขอ้ ควำมเฉพำะที่สำคัญลงในส่ วน
ที่เหมำะสม กำรเลือกภำพประกอบที่สอดคล้องกับข้อควำมโดยมีขนำดของภำพที่เหมำะสมและชัดเจน
กำรเลื อกใช้ข ้อควำมดึ งดู ดควำมสนใจและส ำคัญพำดหัว และกำรจัดวำงองค์ ประกอบต่ ำ งๆ อย่ำ ง
เหมำะสมสวยงำม ตำมแนวทำงหลัก ของกำรออกแบบ ทั้ง นี้ โบว์ชัว ร์ มี ข นำดต่ ำ งกัน ตำมควำม
เหมำะสมและตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่ตอ้ งกำรจัดพิมพ์ อย่ำงไรก็ตำม ขนำดที่เรี ยกได้วำ่ เป็ น
ขนำดมำตรฐำนและนิยมใช้กนั มำก คือ ขนำด 8x11นิ้ว

2.10.6 หนังสื อแจ้ งรายการสิ นค้ า(Catalogs)
เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่ส่วนใหญ่จะรู ้จกั กันในชื่ อทับศัพท์ภำษำอังกฤษว่ำ Catalogsโดยข้อมูลที่ปรำกฏ
ในสิ่ งพิมพ์ประเภทนี้ได้แก่ รำยกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ตอ้ งกำรนำเสนอต่อกลุ่มเป้ ำหมำย
สำหรับกำรออกแบบCatalogsนั้น จะเน้นควำมครบถ้วนของข้อมูลและควำมสวยงำมของภำพ
เป็ นสำคัญ ส่ วนขนำดนั้นจะไม่กำหนดตำยตัว อย่ำงไรก็ตำมกำรออกแบบสิ่ งพิมพ์ดงั กล่ำวนี้ จะต้อง
สร้ำงสรรค์ให้สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของกลุ่มเป้ ำหมำยและมีควำมโดดเด่นกว่ำบริ ษทั คู่แข่ง
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2.10.7 หนังสื อเล่มเล็ก (Booklets)
เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่สร้ำงสรรค์ข้ ึนเพื่อบรรจุรำยละเอียดจำนวนมำกและซับซ้อนเกี่ยวกับหน่วยงำน
หรื อตัวสิ นค้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่ำนหรื อกลุ่มเป้ ำหมำยเกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น และหำกเปรี ยบเทียบกับโบว์
ชัวร์ ควำมแตกต่ำ งระหว่ำ งสิ่ งพิ มพ์ท้ งั สอง คื อ หนังสื อเล่ ม เล็ ก จะนำเสนอข้อมู ลที่ ให้รำยละเอี ย ด
มำกกว่ำ และมักจะมีภำพประกอบเพื่อสนับสนุ นข้อมูลมำกกว่ำ ขนำดของหนังสื อเล่มเล็กโดยทัว่ ไปจะ
เล็กกว่ำขนำดของกระดำษ A4

2.10.8แผ่นพับ (Folders)
สิ่ งพิมพ์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้เป็ นสื่ อในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ได้โดยตรงกับผูอ้ ่ำนหรื อ
กลุ่ ม เป้ ำ หมำย หรื อที่ เรี ย กว่ำ ไดเร็ ค เมล์ ซึ่ งผู ผ้ ลิ ต สิ น ค้ำ และบริ ก ำรสำมำรถแจกจ่ ำ ยแผ่น พับ ทำง
ไปรษณี ย ์ หรื อใช้บุคลำกรแจกจ่ำยให้ผูค้ นตำมสถำนที่ ต่ำงๆ ลักษณะที่น่ำสนใจของแผ่นพับคือ เป็ น
สิ่ งพิมพ์ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยได้ตำมต้องกำร เนื่ องจำกเป็ นสิ่ งพิมพ์ที่มีขนำดเล็ก น้ ำหนัก เบำ
ถือสะดวก และสำมำรถบรรจุขอ้ มูลที่เป็ นรำยละเอียดได้มำกพอสมควร และที่สำคัญ กำรจัดพิมพ์แผ่น
พับมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำสื่ อสิ งพิมพ์ชนิดอื่น
กำรออกแบบแผ่นพับจะให้ควำมสำคัญกับลักษณะกำรพับเป็ นหลัก โดยกำรพับนั้นต้องไม่ทำ
ให้ขอ้ มูลและภำพมีควำมครบถ้วนหรื อควำมสวยงำมลดลง กำรพับแผ่นพับมีหลำยลักษณะ นับตั้งแต่
กำรพับที่มำกที่สุดคื อ 80หน้ำ และน้อยที่ สุด 4 หน้ำ แต่โดยส่ วนใหญ่จะนิ ยมพับ 16หน้ำ นอกจำกนี้
แผ่นพับไม่นิยมใส่ เลขหน้ำ ดังนั้น กำรออกแบบจึงต้องให้ควำมสำคัญกับเรื่ องต่อไปนี้
-จำนวนของข้อมูลที่ตอ้ งชัดเจนเพื่อกำรจัดวำงในพื้นที่ที่ถูกกำหนดด้วยกำรพับ
-แต่ละหน้ำต้องแสดงลักษณะเฉพำะเพื่อป้ องกันกำรสับสนในกำรอ่ำนข้อมูลซึ่ งไม่มีเลขหน้ำ
กำกับ
-แต่ละหน้ำต้องมี ขอ้ มู ลที่สัมพันธ์ โดยเฉพำะหน้ำที่ พบั ต่อกัน ดังนั้นผูอ้ อกแบบจึงต้องแบ่ง
ข้อมูลไว้ในแต่ละส่ วนให้ดี มิฉะนั้นผูอ้ ่ำนจะต้องพลิกไปมำจนสับสนทั้งนี้ ควรจัดวำงข้อมูลแต่ละส่ วน
ให้จบภำยในหน้ำนั้นๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผอู ้ ่ำนที่สำมำรถอ่ำนหน้ำใดหน้ำหนึ่งก่อนได้
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-ภำพประกอบภำยในแผ่นพับควรเลื อกให้สอดคล้องกับเรื่ องรำวและจัดวำงให้เหมำะสมกับ
เรื่ องรำวแต่ละหน้ำ
-กำรจัดวำงข้อมูลและภำพประกอบโดยรวม ไม่ควรจัดให้หนำแน่นหรื อโล่งเกินไป
2.10.9หนังสื อคู่มือ (Manuals)
สิ่ งพิมพ์ที่เป็ นหนังสื อคู่มือหรื อสมุดคู่มือที่ให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับข้อแนะนำต่ำงๆ เพื่อกำรปฏิ บตั ิ
ตำม เช่ น สมุ ดคู่ มื อ เพื่ อ กำรดู แลสุ ข ภำพผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน หนัง สื อ คู่ มื อ ในกำรลงทะเบี ย นเรี ย น
หนังสื อคู่มือกำรใช้กล้องดิจิตอล เป็ นต้น ทั้งนี้ ขนำดโดยทัว่ ไปของสิ่ งพิมพ์ประเภทนี้คือ ขนำดเท่ำกับ
กระดำษ A4 ส่ วนควำมหนำนั้นแล้วแต่ควำมมำกน้อยของข้อมูล

2.10.10 หนังสื อเพื่อการแนะนา (Directory)
เป็ นสิ่ งพิมพ์ประเภทที่มีขนำดใกล้เคียงกับหนังสื อเล่มเล็กโดยเน้นที่กำรให้ขอ้ มูลซึ่ งรวบรวม
ลำดับรำยชื่ อของสิ่ ง ต่ำ งๆ ในชุ ดเดี ยวกัน เช่ น รำยชื่ อสิ นค้ำ สำหรั บ เดิ นป่ ำที่ ลดรำคำในช่ วงฤดู กำล
ท่องเที่ยว รำยชื่อหน่วยรำชกำร รำยชื่อบริ ษทั ผูส้ ่ งออกไทย เป็ นต้น

2.10.11 ใบปะปิ ดโฆษณา (Poster)
เป็ นสิ่ งพิ มพ์ที่รู้จกั กันอย่ำงแพร่ หลำยโดยเรี ย กทับ ศัพ ท์ภำษำอังกฤษว่ำ โปสเตอร์ สิ่ ง พิม พ์
ดังกล่ำวนี้ เป็ นที่นิยมสำหรับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ เนื่ องจำกสำมำรถนำเสนอข้อควำมพร้ อมกับ
ภำพประกอบได้ในขนำดที่ไม่มีขอบเขตจำกัดตำยตัว และมีควำมสวยงำมสะดุดตำ นอกจำกนี้ ยังเป็ น
สื่ อที่นำไปติดเผยแพร่ ได้ง่ำย สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยได้ทุกสถำนที่ตำมต้องกำร รวมทั้งเป็ นที่รู้จกั
และยอมรับของคนทุกเพศทุกวัย
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ลักษณะของโปสเตอร์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ คือ ต้องเป็ นแผ่นๆเดียวที่สำมำรถนำไปติดลงบนพื้นผิว
ได้ ไม่ควรนำเสนอเพียงภำพอย่ำงเดียวแม้ในกรณี ที่ตอ้ งกำรก็สื่อสำรด้วยภำพเป็ นหลัก ควรมีขอ้ ควำม
เพื่อแสดงควำมชัดเจนอยู่ด้วยนอกจำกนี้ โปสเตอร์ ควรถู กติ ดไว้ในที่ สำธำรณะเพื่ อควำมคุ ้มค่ำ และ
เป็ นไปตำมเป้ำหมำยของกำรสื่ อสำรหรื อโฆษณำ
กำรออกแบบโปสเตอร์ น้ ัน เน้นที่ ก ำรแสดงแนวควำมคิ ดหลัก (Concept)เพี ย งแนวคิ ดเดี ย ว
นอกจำกนี้ ต้องกำหนดข้อควำมและภำพที่จะสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยทำงกำรสื่ อสำร โดยกำรเลือกใช้
ข้อควำมชัดเจนและกระชับ เลื อกภำพที่เหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้ อควำมรวมทั้งยังต้องใช้ควำมรู ้
ควำมชำนำญทำงกำรองค์ประกอบทำงกำรศิลปะเพื่อสร้ำงควำมสวยควำมและดึงดูดใจเช่นเดียวกับกำร
ออกแบบสิ่ งพิมพ์อื่นๆที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น
เกณฑ์ในกำรออกแบบโปสเตอร์ มีดงั นี้
 ขนำดของโปสเตอร์ ขนำดของโปสเตอร์ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในกำรสื่ อสำรหรื อกำรโฆษณำ
อย่ำ งไรก็ ตำม ตัวก ำหนดขนำดของโปสเตอร์ ที่ ส ำคัญอย่ำ งหนึ่ ง คื อ ขนำดของกระดำษใน
ท้องตลำด โดยในตลำดของไทยมีจำหน่ำย 2 ขนำด คือขนำด 24x35 นิ้ว และ ขนำด 31x43 นิ้ว
ขนำดของกระดำษดัง กล่ ำวสำมำรถแบ่ งและผลิ ตเป็ นงำนโปสเตอร์ ไ ด้ใ นขนำดต่ำ งๆ เช่ น
ขนำด 12x17 ½นิ้ ว และขนำดพิเศษเช่ น 24x11 ½ นิ้ วแต่ไม่ว่ำจะกำหนดขนำดของโปสเตอร์
อย่ำงไร สิ่ งสำคัญคือกำรกำหนดขนำดต้องเป็ นกำรใช้เนื้อที่ของกระดำษอย่ำงเต็มที่และคุม้ ค่ำ
 ภำพประกอบในโปสเตอร์ สำมำรถเป็ นได้ท้ งั รู ปภำพจำกกำรวำดด้วยควำมเชี่ ยวชำญทำงศิลปะ
ของคนไม่วำ่ จะเป็ น ภำพงำนจิตรกรรม(Painting) หรื อภำพงำนวำดเส้น(Drawing) ภำพจำกกำร
ถ่ำยภำพหรื อแม้แต่ภำพจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ หรื อเรี ยกว่ำComputer Art แนวทำงในกำรใช้
ภำพประกอบในโปสเตอร์ คือ เริ่ มจำกกำรกำหนดเรื่ องรำวตำมแนวคิดหลัก (Concept) ของ
กำรนำเสนอโปสเตอร์ แล้วกำหนดภำพประกอบที่ตอ้ งสอดคล้องกับเรื่ องรำว พร้อมทั้งมีควำม
คมชัดสวยงำมนอกจำกนี้ ต้องกำหนดตำแหน่งของภำพอย่ำงเหมำะสมโดยใช้ระบบกริ ด (Grid
System) ทั้งนี้ กำรวำงตำแหน่ งภำพประกอบที่เหมำะสมจะสร้ำงจุดสนใจภำยในโปสเตอร์ ได้
เป็ นอย่ำงดี โดยกำรวำงตำแหน่งของภำพนั้นมีหลำยวิธี เช่ น วำงภำพไว้ที่ดำ้ นใดด้ำนหนึ่ งเพื่อ
สร้ ำงควำมสมดุ ล ทำงควำมรู ้ สึก หรื อที่ เรี ย กว่ำ ควำมสมดุ ลแบบอสมมำตร (Asymmetrical
Balance) หรื อวิธี ที่ ง่ ำ ยกว่ำ คื อกำรวำงภำพที่ บ ริ เวณส่ วนกลำงของภำพโดยเหลื อพื้ นที่ ว่ำ ง

35

โดยรอบในสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ ำ กัน ที่ เ รี ย กว่ำ กำรสร้ ำ งควำมสมดุ ล แบบสมมำตร (Symmetrical
Balance)
 ตัว อัก ษรในโปสเตอร์ ตัว อัก ษรเป็ นสิ่ ง ส ำคัญ ส ำหรั บ กำรออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ทุ ก ประเภท
เนื่องจำกตัวอักษรเป็ นปัจจัยที่ใช้สื่อข้อควำมเพื่อให้ผลงำนสิ่ งพิมพ์น้ นั สำมำรถสื่ อสำรกับผูอ้ ่ำน
และกลุ่ ม เป้ ำ หมำยได้ และเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ ใ ห้ สิ่ ง พิ ม พ์น้ ัน บรรลุ เป้ ำ หมำยทำงกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ดว้ ย สำหรับตัวอักษรในโปสเตอร์ น้ นั จะเน้นกำรนำตัวอักษรมำใช้เป็ นหัวเรื่ อง
และเป็ นข้อควำมบอกรำยละเอียดของเรื่ องรำว ที่ตอ้ งกำรสื่ อสำร ทั้งนี้ ต้องมีกำรกำหนดขนำด
ควำมหนำ และสี ของตัวอักษร ที่เหมำะสม สวยงำม และชัดเจน
 ขนำดของตัวอักษร โดยทัว่ ไปแล้วตัวอัก ษรที่ ใช้ใ นงำนกำรออกแบบโปสเตอร์ จะแบ่ งเป็ น
ตัวอักษรขนำดใหญ่เพื่อใช้เป็ นข้อควำมพำดหัว ตัวอักษรขนำดกลำงเพื่อใช้เป็ นข้อควำมพำดหัว
รอง และตัวอักษรขนำดเล็กเพื่อให้รำยละเอียดของเรื่ องรำว อย่ำงไรก็ตำม กำรกำหนดขนำด
ของตัวอักษรไม่มีเกณฑ์ระบุตำยตัวซึ่ งขึ้นอยู่กบั รู ปแบบของงำนโปสเตอร์ ตำมที่นกั ออกแบบ
ได้วำงแผนและร่ ำงเอำไว้ แต่แม้ว่ำจะไม่มีกฎเกณฑ์ตำยตัวหลักกำรพื้นฐำนก็คือ ตัวอักษรนั้น
ต้องสำมำรถอ่ำนได้ง่ำยและสำมำรถทำให้ผูอ้ ่ำนเข้ำใจได้วำ่ ข้อควำมใดคือส่ วนสำคัญที่สุดและ
ดึงดูดควำมน่ำสนใจให้อ่ำนข้อควำมอื่นๆต่อไป นัน่ คือ ต้องทำให้ขนำดของตัวอักษรทำหน้ำที่
เป็ นข้อควำมพำดหัว ข้อควำมพำดหัวรอง และข้อควำมรำยละเอียดได้ชดั เจนสมบูรณ์
นอกจำกหลักกำรพื้นฐำนข้ำงต้น กำรกำหนดตัวอักษรต้องคำนึ งถึงระยะห่ำงระหว่ำงสำยตำกับ
ควำมสู งของตัวอักษรในโปสเตอร์ นอกจำกนี้ ต้องคำนึ งถึ งระยะห่ ำงระหว่ำงบรรทัด รวมทั้งเกณฑ์
ควำมสำคัญระหว่ำงขนำดตัวอักษรกับอำยุของผูอ้ ่ำนที่เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำย เนื่ องจำกหำกกลุ่มเป้ ำหมำย
เป็ นผูส้ ู งอำยุ ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นจะลดลง
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2.10.12คูปอง(Coupons)
เป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม กำรขำยที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ใ นกำรโฆษณำ
ประโยชน์ของคูปองมีอย่ำงน้อย2ประกำร คือ ใช้แสดงต่อห้ำงร้ำงเพื่อใช้สิทธิ ในกำรลดรำคำ รวมทั้งใช้
แสดงสิ ทธิ ในกำรรับสิ นค้ำหรื อบริ กำรฟรี หรื อในรำคำพิเศษ หน่วยงำนที่จดั พิมพ์คูปอง มิได้จดั ทำเพื่อ
วัตถุ ประสงค์ส่งเสริ มกำรขำยเพิ่งอย่ำงเดี ยวแต่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์หน่ วยงำน
บริ ษทั สิ นค้ำ หรื อ บริ กำรด้วย ทั้งนี้ สังเกตได้จำกบนคู ปอง จะมี ภำพประกอบและข้อควำมเกี่ ยวกับ
สิ นค้ำ หรื อบริ กำร รวมทั้งตรำสัญลักษณ์ และชื่ อบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้นๆ ดังนั้น ผูท้ ี่ ทำ
หน้ำที่ ออกแบบคู ปอง จึ งต้องใช้หลักกำรออกแบบอย่ำงครบถ้วนเช่ นเดี ยวกับสิ่ งพิมพ์ประเภทอื่ นๆ
เช่นกันแม่วำ่ คูปองจะเป็ นสิ่ งพิมพ์ขนำดเล็กก็ตำม
กำรออกแบบคูปอง สำมำรถนำแนวทำงกำรออกแบบมำใช้ได้อย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรสร้ำง
ควำมสมดุล กำรจัดองค์ประกอบที่ลดหลัน่ กันเพื่อสร้ ำงทิศทำงหรื อสร้ ำงควำมรู ้ สึกด้ำนต่ำงๆ กำรใช้
ข้อควำมและภำพประกอบที่ตอ้ งชัดเจนและใช้ในสัดส่ วนที่ไม่มำกเกิ นไป กำรใช้สีสันสดใสสะดุดตำ
กำรออกแบบให้คูปองมีขนำดเล็กที่เหมำะสมกับกำรพกพำ จัดเก็บ และกำรใช้งำน กำรออกแบบรู ปร่ ำง
รู ปทรงของคูปองที่มีควำมเรี ยบง่ำยไม่แปลกเกินไปเพื่อลดควำมสิ้ นเปลืองในกำรพิมพ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ไม่
ว่ำจะใช้แนวทำงกำรออกแบบลักษณะใดก็ตำม สิ่ งสำคัญคือ ผลงำนกำรออกแบบคูปองนั้น ต้องมีควำม
สวยงำม น่ำใช้ และสำมำรถสื่ อสำรของมูลไปยังกลุ่มเป้ ำหมำยได้ยงั ครบถ้วน
2.10.13 ป้ ายโฆษณา (Advertising Board)
ป้ ำยโฆษณำ ถื อว่ำเป็ นสิ่ งพิมพ์สองมิติเช่ นกัน มีประโยชน์คือ มำสำรถให้ขอ้ มู ลรำยละเอียด
ของสิ่ งที่ตอ้ งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ได้ค่อนข้ำงมำก โดยสำมำรถนำไปจัดตั้งรวมกับบอร์ ดแข็ง
ประเภทต่ำงๆได้ ทั้งนี้ หำกป้ ำยโฆษณำนำไปติดตั้งภำยในอำคำร เช่น ภำยในนิ ทรรศกำร ก็จะสำมำรถ
นำเสนอข้อมูลและภำพประกอบได้มำก แต่หำกไปนำเสนอภำยในบริ เวณกลำงแจ้งหรื อนอกอำคำร ก็
ต้องใช้ภำพประกอบหรื อข้อควำมที่ไม่มำกโดยเลือกภำพประกอบและข้อควำมที่สำคัญต่อกำรสื่ อสำร
กับกลุ่ มเป้ ำหมำยเท่ำนั้น มิฉะนั้น ป้ ำยดังกล่ ำวจะไม่ได้รับควำมสนใจจำกกลุ่ มเป้ ำหมำย และจะไม่
สำมำรถสื่ อสำรข้อมูลกับกลุ่มเป้ ำหมำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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2.10.14 สิ่ งพิมพ์บนผ้า (Cloth-Printing)
เป็ นงำนพิมพ์ที่สำมำรถสร้ำงลวดลำยและสี สันพร้ อมกับกำรสื่ อสำรข้อมูลสู่ กลุ่มเป้ ำหมำยได้
เป็ นอย่ำงดี ตัวอย่ำงทีเห็นได้ชดั เจนคือ กำรพิมพ์บนเสื้ อ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเสื้ อขององค์กรหรื อสถำบัน
ต่ำงๆที่มกั จะทำเสื้ อเพื่อประชำสัมพันธ์สถำบันให้เป็ นที่รับรู ้แก่คนทัว่ ไป และเป็ นกำรกระตุน้ ให้คนใน
องค์ก รได้นำมำสวมใส่ เพื่ อแสดงควำมเป็ นเอกภำพและควำมรั ก ในองค์กร แนวทำงกำรออกแบบ
สิ่ งพิมพ์บนผ้ำต้องพิจำรณำขนำดของพื้นที่บนผ้ำที่ตอ้ งกำรพิมพ์ หำกเป็ นพื้นที่แคบก็ตอ้ งออกแบบให้มี
รำยละเอียดไม่มำกแต่มีควำมโดดเด่นเป็ นประกำรแรก ประกอบกับกำหนดสี ที่เด่นชัดที่ตดั กับสี ของผ้ำ
อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้สิ่งที่ขำดไม่ได้ คือไม่วำ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ผำ้ ประเภทใดก็ตำม เช่น เสื้ อ ถุง กระเป่ ำ
ฯลฯ กำรออกแบบงำนพิมพ์บนผ้ำนั้น ควรมีขอ้ ควำมหรื อตรำสัญลักษณ์ขององค์กรที่เป็ นผูจ้ ดั ทำ เป็ น
กำรใช้ผ ลงำนกำรออกแบบกำรพิ ม พ์บ นผลิ ตภัณฑ์ผ ำ้ นั้น เป็ นช่ องทำงกำรโฆษณำประชำสัม พันธ์
องค์กรด้วย

2.11 ทฤษฎีการใช้ สี
สี (COLOUR) หมำยถึง ลักษณะกระทบต่อสำยตำให้เห็นเป็ นสี มีผลถึงจิตวิทยำ คือมีอำนำจให้
เกิดควำมเข้มของแสงที่อำรมณ์และควำมรู ้สึกได้ กำรที่ได้เห็นสี จำกสำยตำสำยตำจะส่ งควำมรู ้สึกไปยัง
สมองทำให้เกิดควำมรู ้ สึก ต่ำงๆตำมอิทธิ พลของสี เช่น สดชื่ น ร้อน ตื่นเต้น เศร้ ำ สี มีควำมหมำยอย่ำง
มำกเพรำะศิล ปิ นต้องกำรใช้สีเป็ นสื่ อสร้ ำงควำมประทับใจในผลงำนของศิล ปะและสะท้อนควำม
ประทับใจนั้นให้บงั เกิดแก่ผดู ้ ูมนุ ษย์เกี่ยวข้องกับสี ต่ำงๆ อยูต่ ลอดเวลำเพรำะทุกสิ่ งที่อยูร่ อบตัวนั้นล้วน
แต่มีสีสันแตกต่ำงกันมำกมำย สี เป็ นสิ่ งที่ควรศึกษำเพื่อประโยชน์กบั ตนเองและ ผูส้ ร้ำงงำนจิตรกรรม
เพรำะ เรื่ องรำวองสี น้ นั มีหลักวิชำเป็ นวิทยำศำสตร์ จึงควรทำควำมเข้ำใจวิทยำศำสตร์ ของสี จะบรรลุผล
สำเร็ จในงำนมำกขึ้น ถ้ำไม่เข้ำใจเรื่ องสี ดีพอสมควร ถ้ำได้ศึกษำเรื่ องสี ดีพอแล้ว งำนศิลปะก็จะประสบ
ควำมสมบูรณ์เป็ นอย่ำงยิง่
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คาจากัดความของสี
1. แสงที่มีควำมถี่ของคลื่นในขนำดที่ตำมนุษย์สำมำรถรับสัมผัสได้
2. แม่สีที่เป็ นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ ำเงิน
3. สี ที่เกิดจำกกำรผสมของแม่สี
คุณลักษณะของสี
สี แท้ (HUE)

สี ที่ยงั ไม่ถูกสี อื่นเข้ำผสม เป็ นลักษณะของสี แท้ที่มีควำมสะอำดสดใส เช่ น
แดง เหลือง น้ ำเงิน

สี อ่อนหรื อสี จาง (TINT)ใช้เรี ยกสี แท้ที่ถูกผสมด้วยสี ขำว เช่น สี เทำ, สี ชมพู
สี แก่ (SHADE)

ใช้เรี ยกสี แท้ที่ถูกผสมด้วยสี ดำ เช่น สี น้ ำตำล

ประวัติความเป็ นมาของสี
มนุ ษย์เริ่ มมีกำรใช้สีต้ งั แต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ มีท้ งั กำรเขียนสี ลงบนผนังถ้ ำ ผนังหิ น บน
พื้นผิวเครื่ องปั้ นดิ นเผำ และที่ อื่นๆภำพเขี ยนสี บนผนังถ้ ำ (ROCK PAINTING) เริ่ ม กรมศิ ลปำกรได้
สำรวจพบภำพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศำสตร์ บนผนังถ้ ำ และ เพิงหิ นในที่ต่ำงๆ จะมีอำยุระหว่ำง 15004000 ปี เป็ นสมัยหิ นใหม่และยุคโลหะได้คน้ พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถ้ ำในอ่ำวพังงำ
ต่อมำก็คน้ พบอีกซึ่ งมีอยูท่ วั่ ไป เช่ น จังหวัดกำญจนบุรี อุทยั ธำนี เป็ นต้นสี ที่เขียนบนผนังถ้ ำส่ วนใหญ่
เป็ นสี แดง นอกนั้นจะมีสีส้ม สี เลือดหมู สี เหลือง สี น้ ำตำล และสี ดำสี บนเครื่ องปั้ นดินเผำ ได้คน้ พบกำร
เขียนลำยครั้งแรกที่บำ้ นเชี ยงจังหวัดอุดรธำนี เมื่อปี พ.ศ.2510 สี ที่เขียนเป็ นสี แดงเป็ นรู ปลำยก้ำนขดจิต
กรรมฝำผนังตำมวัดต่ำงๆสมัยสุ โขทัยและอยุธยำมีหลักฐำนว่ำ ใช้สีในกำรเขียนภำพหลำยสี แต่ก็อยูใ่ น
วงจำกัดเพียง 4 สี คือ สี ดำ สี ขำว สี ดินแดง และสี เหลืองในสมัยโบรำณนั้น ช่ำงเขียนจะเอำวัตถุต่ำงๆใน
ธรรมชำติมำใช้เป็ นสี สำหรับเขียนภำพ เช่น ดินหรื อหิ นขำวใช้ทำสี ขำว สี ดำก็เอำมำจำกเขม่ำไฟ หรื อ
จำกตัวหมึกจีน เป็ นชำติแรกที่พยำยำมค้นคว้ำเรื่ องสี ธรรมชำติได้มำกกว่ำชำติอื่นๆ คือ ใช้หินนำมำบด
เป็ นสี ต่ำงๆ สี เหลืองนำมำจำกยำงไม้ รงหรื อรงทอง สี ครำมก็นำมำจำกต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วกำรค้นคว้ำ
เรื่ องสี ก็เพื่อที่จะนำมำใช้ ย้อมผ้ำต่ำงๆ ไม่นิยมเขียนภำพเพรำะจีนมีคติในกำรเขียนภำพเพียงสี เดียว คือ
สี ดำโดยใช้หมึกจีนเขียน
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สี สามารถแยกออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. สี ธรรมชาติ เป็ นสี ที่เกิดขึ้นเองธรรมชำติ เช่น สี ของแสงอำทิตย์ สี ของท้องฟ้ ำยำมเช้ำ เย็น สี
ของรุ ้งกินน้ ำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชำติ ตลอดจนสี ของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน ท้องฟ้ำ น้ ำทะเล
2. สี ที่มนุษย์ สร้ างขึน้ หรื อได้สังเครำะห์ข้ ึน เช่น สี วทิ ยำศำสตร์ มนุ ษย์ได้ทดลองจำกแสงต่ำงๆ
เช่น ไฟฟ้ ำ นำมำผสมโดยกำรทอแสงประสำนกัน นำมำใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรละคร กำรจัดฉำกเวที
โทรทัศน์ กำรตกแต่งสถำนที่
แม่ สี (PRIMARIES)
สี ต่ำงๆนั้นมี อยู่มำกมำยแหล่ งกำเนิ ดของสี และวิธีกำรผสมของสี ตลอดจนรู ้ สึกที่ มีต่อสี ของ
มนุ ษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สี ต่ำงๆที่ปรำกฎนั้นย่อมเกิ ดขึ้นจำกแม่สีในลักษณะที่แตกต่ำงกัน
ตำมชนิดสี ที่นำมำผสมกันแล้วทำให้เกิดสี ใหม่ ที่มีลกั ษณะแตกต่ำงไปจำกสี เดิม
แม่สี มีอยู่ 2 ชนิด คือ
1. แม่ สีของแสง เกิดจำกกำรหักเหของแสงผ่ำนแท่งแก้วปริ ซึม มี 3 สี คือ สี แดงสี เหลือง และสี
น้ ำเงิน อยูใ่ นรู ปของแสงรังสี ซ่ ึงเป็ นพลังงำนชนิดเดียวที่มีสีคุณสมบัติของแสงสำมำรถนำมำใช้ ในกำร
ถ่ำยภำพภำพโทรทัศน์ กำรจัดแสงสี ในกำรแสดงต่ำง ๆ เป็ นต้น
2. แม่ สีวตั ถุธาตุ เป็ นสี ที่ได้มำจำกธรรมชำติ และจำกกำรสังเครำะห์โดยกระบวนทำงเคมี มี 3 สี
คือ สี แดง สี เหลื อง และสี น้ ำเงิ น แม่สีวตั ถุ ธำตุ เป็ นแม่สีที่นำมำใช้งำนกันอย่ำงกว้ำงขวำง ในวงกำร
ศิลปะ วงกำรอุตสำหกรรม ฯลฯแม่สีวตั ถุธำตุ เมื่อนำมำผสมกันตำมหลักเกณฑ์ จะทำให้เกิด วงจรสี ซึ่ ง
เป็ นวงสี ธรรมชำติ เกิ ดจำกกำรผสมกันของแม่สีวตั ถุ ธำตุ เป็ นสี หลักที่ใช้งำนกันทัว่ ไป ในวงจรสี จะ
แสดงสิ่ งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
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วงจรสี ( Colour Circle)
สี ข้นั ที่ 1 แม่สี ได้แก่ สี แดง สี เหลือง สี น้ ำเงิน
สี ข้นั ที่ 2 สี ที่เกิดจำกสี ข้ นั ที่ 1 หรื อแม่สีผสมกันในอัตรำส่ วนที่เท่ำกัน จะทำให้เกิดสี ใหม่ 3 สี ได้แก่
สี แดง

ผสมกับสี เหลือง

ได้สีส้ม

สี แดง

ผสมกับสี น้ ำเงิน

ได้สีม่วง

สี เหลือง

ผสมกับสี น้ ำเงิน

ได้สีเขียว

สี ข้นั ที่ 3 สี ที่เกิดจำกสี ข้ นั ที่ 1 ผสมกับสี ข้ นั ที่ 2 ในอัตรำส่ วนที่เท่ำกัน จะได้สีอื่น ๆอีก 6 สี คือ
สี แดง

ผสมกับสี ส้ม

ได้สีส้มแดง

สี แดง

ผสมกับสี ม่วง

ได้สีม่วงแดง

สี เหลือง

ผสมกับสี เขียว

ได้สีเขียวเหลือง

สี น้ ำเงิน

ผสมกับสี เขียว

ได้สีเขียวน้ ำเงิน

สี น้ ำเงิน

ผสมกับสี ม่วง

ได้สีม่วงน้ ำเงิน

สี เหลือง

ผสมกับสี ส้ม

ได้สีส้มเหลือง

วรรณะของสี
สี ที่ให้ควำมรู ้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสี จะมีสีร้อน 7 สี และสี เย็น 7 สี ซึ่ งแบ่งที่ สี ม่วงกับสี เหลือง
ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั สองวรรณะ
สี ตรงข้ าม
หรื อสี ตดั กัน หรื อสี คู่ปฏิปักษ์ เป็ นสี ที่มีค่ำควำมเข้มของสี ตัดกันอย่ำงรุ นแรง ในทำงปฏิบตั ิไม่
นิ ยมนำมำใช้ร่วมกัน เพรำะจะทำให้แต่ละสี ไม่สดใสเท่ำที่ควร กำรนำสี ตรงข้ำมกันมำใช้ร่วมกัน อำจ
กระทำได้ดงั นี้
1. มีพ้นื ที่ของสี หนึ่งมำก อีกสี หนึ่งน้อย
2. ผสมสี อื่นๆ ลงไปสี สีใดสี หนึ่ง หรื อทั้งสองสี
3. ผสมสี ตรงข้ำมลงไปในสี ท้ งั สองสี
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สี กลาง
สี ที่เข้ำได้กบั สี ทุกสี สี กลำงในวงจรสี มี 2 สี คือ สี น้ ำตำล กับ สี เทำสี น้ ำตำล เกิดจำกสี ตรงข้ำม
กันในวงจรสี ผสมกัน ในอัตรำส่ วนที่เท่ำกัน สี น้ ำตำลมีคุณสมบัติสำคัญ คือ ใช้ผสมกับสี อื่นแล้วจะทำ
ให้สีน้ นั ๆ เข้มขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่ำสี ถ้ำผสมมำก ๆ เข้ำก็จะกลำยเป็ นสี น้ ำตำลสี เทำ เกิดจำกสี ทุก
สี ๆ สี ในวงจรสี ผสมกัน ในอัตรำส่ วนเท่ำกัน สี เทำ มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ใช้ผสมกับสี อื่น ๆ แล้วจะ
ทำให้ มืด หม่น ใช้ในส่ วนที่เป็ นเงำ ซึ่ งมีน้ ำหนักอ่อนแก่ในระดับต่ำง ๆ ถ้ำผสมมำก ๆ เข้ำจะกลำยเป็ น
สี เทำ
แม่ สีวตั ถุธาตุ (PIGMENTARY RRIMARIES)
แม่สีวตั ถุธำตุน้ นั หมำยถึง“วัตถุที่มีสีอยูใ่ นตัว” สำมำนำมำระบำย ทำ ย้อม และผสมได้เพรำะมี
เนื้ อสี และสี เหมือนตัวเอง เรี ยกอีกอย่ำงหนึ่ งว่ำ แม่สีของช่ำงเขียนสี ต่ำงๆจะเกิ ดขึ้นมำอีกมำกมำย ด้วย
กำรผสมของแม่สีซ่ ึ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 สี คือ
1. สี แดง (CRIMSION LAKE)สะท้อนรังสี ของสี แดงออกมำแล้วดึงดูดเอำสี น้ ำเงินกับสี เหลือง
ซึ่ งต่ำงผสมกันในตัวแล้วกลำยเป็ นสี เขียว อันเป็ นคู่สีของสี แดง
2. สี เหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะท้อนรังสี ของสี เหลืองออกมำแล้วดึงดูดเอำสี แดงกับสี
น้ ำเงินซึ่ งผสมกัน ในตัวแล้วกลำยเป็ นสี ม่วง อันเป็ นคู่สีของสี เหลือง
3. สี น้ ำ เงิ น (PRESSION BLUE) สะท้อนรั ง สี ข องสี น้ ำ เงิ น ออกมำแล้วดึ ง ดู ด เอำสี แ ดงกับ สี
เหลืองเข้ำมำแล้วผสมกันก็จะกลำยเป็ นสี ส้ม ซึ่ งเป็ นคู่สีของสี น้ ำเงิน
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ระบบสี CMYK และ RGB
ระบบสี CMYK เป็ นระบบสี ที่ใช้กบั เครื่ องพิมพ์ CMYK ย่อมำจำก cyan (ฟ้ำอมเขียว) magenta
(แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (สี ดำ - ไม่ใช้ B แทน black เพรำะจะสับสนกับ blue) ซึ่ งเป็ นชื่ อสี ที่
นำมำใช้ กำรผสมสี ท้ งั สี่ น้ ี จะทำให้เกิ ดสี ได้อีกหลำยร้ อยสี นำมำใช้ในกำรพิมพ์สีต่ำง ๆ ซึ่ งปกติกำร
เลือกใช้สีน้ นั จะมีดว้ ยกันอยู่ 2 แบบคือ CMYK และ RGB สำมำรถแบ่งแยกประเภทกำรใช้งำนได้ง่ำยๆ
นั้นก็คือ ถ้ำเป็ นสี ที่ตอ้ งพิมพ์ออกมำ ไม่วำ่ จะพิมพ์ในรู ปแบบใดก็ตำม จะต้องใช้ค่ำสี ของ CMYK แต่ถำ้
ต้องกำรสี ที่แสดงผลออกทำงหน้ำจอ ก็จะเลือกใช้ RGB เท่ำนั้น ซึ่ งหลักกำรดังกล่ำว ในปั จจุบนั ยังมีผมู ้ ี
ควำมเข้ำใจในส่ วนนี้ น้อยมำก เนื่ องจำกว่ำ นักออกแบบมือสมัครเล่น หรื อ มื อใหม่ เวลำต้องกำรจะ
ทำงำนประเภทสิ่ งพิมพ์ ก็มกั ตั้งค่ำสี เป็ น RGB เพรำะว่ำค่ำสี ดงั กล่ำวสี สดกว่ำ แต่เมื่อสัง่ พิมพ์แล้ว ทำให้
ค่ำสี ที่ออกมำผิดเพี้ยน มำกหรื อน้อย ก็ข้ ึนอยูก่ บั สี ที่เลือก เช่น เลือกสี แดง อำจจะได้สีชมพู เหลือสี ม่วง
อำจจะได้สีน้ ำเงิน ดังนั้นผูท้ ี่ใช้โหมดสี ควรจะทำควำมเข้ำใจของงำนให้มำก เพื่องำนที่ออกมำจะได้ค่ำสี
ที่ตรงกับควำมต้องกำร
กำรกำหนดค่ำสี RGB ในส่ วนของ RGB กำรเลือกสี ต่ำงๆ นั้น สำมำรถเลือกได้ถึง 2 สี - 16 ล้ำน
สี (ข้อมูลอ้ำงอิงจำกกระทรวงศึกษำธิ กำร หลักสู ตรกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับปี 2545)
โดยกำรเข้ำรหัสสี สำมำรถเลือกเฉดสี ได้ดว้ ยลักษณะของชุดรหัสตัวเลข 0-9 และ A-F ปนกันไปจนครบ
6 ตัวอักษรเท่ำนั้น เช่น 000000 = สี ดำ FFFFFF = สี ขำว FF0000 = สี แดง ดังนั้น ผูใ้ ช้สี สำมำรถกำหนด
สี ได้ต่ำงๆ มำกมำย โดยใช้ตวั อักษรปะปนกันไป เพรำะสำมำรถสร้ำงรู ปแบบหรื อกำหนดสี ได้มำกกว่ำ
16 ล้ำนรู ปแบบ ( เช่ น AC01B22, 522AA6, F2D3A0 โดยชุ ดดังกล่ำวจะเป็ นสี ต่ำงๆ เพียงแค่กฎกำรใช้
คือใช้ตวั เลขใดๆ ก็ได้ 0-9 จะกี่ตวั ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 6 ตัวอักษร แต่ถำ้ จะมีอกั ษรภำษำอังกฤษผสมด้วย
ก็สำมำรถเอำมำใช้ได้ แต่จะเลือกใช้ได้ต้ งั แต่ A-B-C-D-E-F เท่ำนั้น นับตั้งแต่ตวั G ขึ้นไปจะไม่สำมำรถ
ประเมินผลได้
ในส่ วนของ CMYK จะใช้หลักกำรเลื อกสี รูปแบบเดี ยวกับ RGB แต่ว่ำค่ำสี จะถู กตัดออกไป
เป็ นจำนวนเยอะมำก ทำให้มีค่ำสี อยูแ่ ค่หลักร้อย หรื อ พันกว่ำสี เท่ำนั้น โดยที่ค่ำสี ของ CMYK จะตัดค่ำ
สี ที่ตำเรำมองไม่เห็ น หรื อไม่สำมำรถแยกแยะออกถึงควำมใกล้เคียงกันมำเกินไปได้ อย่ำงในกรณี ของ
ใบไม้ ที่ เรำอำจจะมองว่ำเป็ นสี เขี ยว แต่ถ้ำจะให้ระบุ สีในใบไม้เดี ยวกันให้ใกล้เคี ยงที่ สุด อำจจะได้
คำตอบที่เป็ น สี เขียว, เขี ยวแก่ , เขี ยวแก่ กว่ำ, เขี ยวอ่อน, เขียวอมเหลื อง, เขียวแกรมฟ้ ำ ฯลฯ อย่ำงหำ
ข้อสรุ ปไม่ได้ เพรำะในสำยตำคนเรำมักจะมองรู ปแบบสี หลักๆ เท่ำนั้น ดังนั้นปั ญหำเรื่ องของสี โหมด
CMYK จึงจะตัดค่ำสี ที่ห่ำงกันไม่มำกออกไปเพียงเท่ำนั้น
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วรรณะของสี
วรรณะของสี คือสี ที่ให้ควำมรู ้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสี จะมีสีร้อน 7 สี และสี เย็น 7 สี ซึ่ งแบ่งที่
สี ม่วงกับสี เหลือง ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั สองวรรณะ แบ่งออกเป็ น 2 วรรณะ
1.วรรณะสี ร้อน (WARM TONE)
ประกอบด้วยสี เหลือง สี ส้มเหลือง สี ส้ม สี ส้มแดง สี ม่วงแดงและสี ม่วง สี ใน วรรณะร้อนนี้ จะ
ไม่ ใ ช่ สี สดๆ ดัง ที่ เห็ นในวงจรสี เสมอไป เพรำะสี ใ นธรรมชำติ ย่อมมี สี แตกต่ ำ งไปกว่ำ สี ในวงจรสี
ธรรมชำติอีกมำก ถ้ำหำกว่ำสี ใด ค่อนข้ำงไปทำงสี แดงหรื อสี ส้ม เช่น สี น้ ำตำลหรื อสี เทำอมทอง ก็ถือว่ำ
เป็ นสี วรรณะร้อน
2.วรรณะสี เย็น (COOL TONE)
ประกอบด้วย สี เหลือง สี เขียวเหลื อง สี เขี ยว สี เขี ยวน้ ำเงิ น สี น้ ำเงิ น สี ม่วงน้ ำเงิ น และสี ม่วง
ส่ วนสี อื่นๆ ถ้ำหนักไปทำงสี น้ ำเงินและสี เขียวก็เป็ นสี วรรณะเย็นดังเช่ น สี เทำ สี ดำ สี เขียวแก่ เป็ นต้น
จะสังเกตได้ว่ำสี เหลื องและสี ม่วงอยู่ท้ งั วรรณะร้ อนและวรรณะเย็น ถ้ำอยู่ในกลุ่มสี วรรณะร้ อนก็ให้
ควำมรู สึกร้อนและถ้ำ อยูใ่ นกลุ่มสี วรรณะเย็นก็ให้ควำมรู ้สึกเย็นไปด้วย สี เหลืองและสี ม่วงจึงเป็ นสี ได้
ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น
สี เพิม่ นา้ หนักขึน้ ด้ วยการใช้ สีดาผสม ( Shade )
วรรณะสี ร้อน (WARM TONE)
วรรณะสี เย็น (COOL TONE)
เหลือง
เหลืองส้ม
ส้ม
แดงส้ม
แดง
ม่วงแดง

ม่วง
ม่วงน้ ำเงิน
น้ ำเงิน
น้ ำเงินเขียว
เขียว
เขียวเหลือง

ตารางที่ 2.1 แสดงวรรณสี
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สี
Yellow-Green
Yellow
White
Red
Purple
Pink
Orange
Light Yellow
Light Red
Light Purple
Light Green
Light Blue
Green
Gold
Dark Yellow
Dark Red
Dark Purple
Dark Green
Dark Blue
Brown
Blue
Black
Aqua

ความหมาย-อารมณ์
กำรเจ็บป่ วย – ควำมอิจฉำ – ขี้ขลำด – กำรแตกแยก
ควำมสุ ข – พลังงำน – ควำมเจริ ญ – กำรเรี ยนรู ้ – กำรสร้ำสรรค์
ควำมบริ สุทธิ์ – ควำมดี – ควำมดีพร้อม – ควำมเงียบสงบ – ควำมยุติธรรม
พลัง – อันตรำย – สงครำม – อำนำจ
ควำมหยัง่ รู ้ – ควำมทะเยอทะยำน – ควำมก้ำวหน้ำ – คำมสง่ำงำม – อำนำจ
เป็ นมิตร – ควำมรัก – ควำมโรแมนติก – ควำมเคำรพ
กำลัง – ควำมมีโชค – พลังชีวติ – กำรให้กำลังใจ – ควำมสุ ข
ปัญญำ – ควำมฉลำด
ควำมรู ้สึกดีใจ – เรื่ องทำงเพศรส – ควำมรู ้สึกของควำมรัก
เรื่ องรักใคร่ – ควำมสงบ
ควำมกลมกลืน – ควำมสงบ – สันติภำพ
กำรหยัง่ รู ้ – โอกำส – ควำมเข้ำใจ – ควำมอดทน – ควำมอ่อนโยน
ควำมอุดมสมบูรณ์ – กำรเติบโต – กำรกลับมำของมิตรภำพ
สติปัญญำ – ควำมร่ ำรวย – ควำมสว่ำง – ควำมสำเร็ จ – โชคลำภ
กำรตักเตือน – กำรเจ็บป่ วย – ควำมเสื่ อม – ควำมอิจฉำ
ควำมโกรธ – ควำมรุ นแรง – ควำมกล้ำหำญ – กำลังใจ
ควำมสู งส่ ง – ควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำ – ควำมหรู หรำ
ควำมทะเยอทะยำน – ควำมโลภ – ควำมริ ษยำ
ควำมจริ ง – สัจธรรม – อำนำจ – ควำมรู ้ – ควำมซื่อสัตย์ – กำรป้ องกัน
ควำมอดทน – ควำมมัน่ คง
สุ ขภำพ – ควำมเชื่อถือ – ไหวพริ บ – จงรักภักดี – ควำมเลื่อมใส – ควำม
ถูกต้อง
ควำมลึกลับ – ควำมตำย – อำนำจ – พลัง – ควำมแรง – สิ่ งชัว่ ร้ำย – ควำม
ประณี ต
กำรป้ องกัน – สุ ขภำพ
ตาราง 2.2 ตารางแสดงความหมายของสี

