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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานปฏิบตั ิสหกิจเรื่ อง การออกแบบงานกราฟิ กเพื่อใช้ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทสื่ อ
สิ่ งพิมพ์:ศึกษากรณี งาน “ Thank you Party ” ของบริ ษทั ไมโครซอฟ ณ The Cavalry Club มุ่งศึกษา
ถึงขั้นตอนในการออกแบบBackdrop และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะงานThank you
Party ของบริ ษทั ไมโครซอฟ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูจ้ ดั ทารายงาน
ศึกษาเรื่ องต่อไปนี้
- แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับโฆษณา
- แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการออกแบบ
- การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการโฆษณา
สมาคมหารตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา (The American Marketing Association หรื อ AMA)
ให้คาจากัดความโฆษณาว่า “การโฆษณา คือ รู ปแบบของการเสนอใดๆ ซึ่งต้องชาระเงินและผ่าน
สื่ อที่มิใช้ตวั บุคคล การเสนอนี้เป็ นการส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ต่างๆ โดยมีผอู ้ ุปภัมภ์ที่ระบุไว้ ” (แน่งน้อย บุญยเนตร 2539)
การโฆษณา
เป็ นกิจกรรมสื่ อสารมวลชนที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมอัน
เอื้ออานวยต่อการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ การขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยอาศัยจากเหตุผลซึ่งมีท้ งั กล
ยุทธ์จริ งและผลสมมุติผา่ นสื่ อโฆษณา (เสรี วงค์มณฑา 2535)
การโฆษณา เป็ นการสื่ อสารผ่านสื่ อโฆษณาเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการจะซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การ โดยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายให้กบั สื่ อและระบุตวั ผูโ้ ฆษณาด้วย (ศิริพรรณวดี รุ่ งวุฒิขจร
2541)
ความหมายของการโฆษณา (Advertising) เป็ นสิ่ งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการโฆษณาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่สาคัญทางการตลาด เป็ น
กระบวนการทางด้านสื่ อมวลชนที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจให้มีความต้องการในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
(ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย 2552)
โฆษณา หมายถึง รู ปแบบการใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้บุคคลเกี่ยวข้องกับ
องค์การผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ จากความหมายนี้ จะเห็นได้วา่ การ
โฆษณามีความหมายดังนี้ (1) เป็ นการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้บุคคล (Nonpersonal communication
of information) กล่าวคือ เป็ นการติดต่อสื่ อสารโดยใช้สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ (2)
โดยทัว่ ไปต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา(Usually paid for advertising) (3) โดยทัว่ ไปจะจูงใจ
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อความคิด (Usually persuasive about products, services or ideas) (4) สามารถ
ระบุผอู ้ ุปถัมภ์รายการได้ (By identifies sponsor) กล่าวคือ สามารถระบุผเู ้ ป็ นเจ้าของสิ นค้าและเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้น (5) โดยอาศัยสิ่ งต่างๆ (Through various medias) สื่ อที่ใช้เรี ยกว่า
สื่ อมวลชน (Mass media) ติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจอบกลับอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่ องมือ
นี้เราเรี ยกว่า การตลาดทางตรง (Direct marketing)
ความหมายของการโฆษณา (Advertising) เป็ นสิ่ งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการโฆษณาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่สาคัญทางการตลาด เป็ น
กระบวนการทางด้านสื่ อมวลชนที่เกิดขึ้นเพือ่ จูงใจให้มีความต้องการในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
(ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย 2552)
โดยสรุ ปแล้ว การโฆษณา หมายถึง การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การต่างๆ หรื อเป็ นตัวช่วยในการพิจารณาก่อนการตัดสิ นใจซื้อ โดยอาศัยเทคนิคการจูงใจผ่านสื่ อ
ในรู ปแบบต่าง เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ นค้าและพยายามให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า
เพิ่มมากขึ้น
2.1.1 เป้าหมายของการโฆษณา
เสรี วงษ์มณฑา(2535:140)ได้เสนอเป้ าหมายของการโฆษณาเพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและการปฎิบตั ิงานของการโฆษณาเป็ น 4 ประเด็นคือ เป้ าหมายทางจิตวิทยา เป็ นเป้ าหมาย
ที่จะให้โฆษณามีผลต่อความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคเช่น ให้จาได้ ให้เปลี่ยนใจ ประเด็นที่สอง
เป้ าหมายทางการกระทาคือ เป้ าหมายที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ ริ โภค เช่น ให้
ลองใช้ ให้รีบซื้อและซื้อทีละมากๆ ประเด็นที่สาม เป้ าหมายทางภาพลักษณ์ คือ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ให้คนรู ้จกั และยอมรับผิดชอบต่อสังคม และประเด็นสุ ดท้ายคือ เป้ าหมายทางธุรกิจเป็ นเป้ าหมาย
เกี่ยวข้องกับองค์กร บุคลากรโดยตรงเพื่อต้องการสร้างการยอมรับและความมัน่ ใจต่อผูจ้ าหน่ายเป็ น
ต้น
การตั้งเป้ าหมายของการโฆษณามีเป้ าหมายหลักก็คือ ต้องการให้สื่อไปยังผูบ้ ริ โภค และ
นาไปสู่การวางกลยุทธ์ในการผลิตโฆษณาออกมาเพื่อสร้างภาพแทนที่ในสมองของผูบ้ ริ โภคเป็ น
จุดเริ่ มต้นของข่าวสารที่จะสื่ อกับผูบ้ ริ โภค
2.1.2 องค์ ประกอบของการโฆษณา
การโฆษณาเป็ นการสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ตหรื อประเภทอื่นๆจะมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยภาพ(Picture)ข้อความ (Words) และ
เสี ยง (Sound) เพื่อให้งานโฆษณามีความน่าสนใจและดึงดูดใจ เป็ นการสร้างสรรค์ดา้ นภาพสาหรับ
การโฆษณามีความแตกต่างกันระหว่าง การสร้างสรรค์ภาพทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อโทรทัศน์ โดยที่
สื่ อสิ่ งพิมพ์ จะเป็ นภาพที่ทาขึ้นจากคอมพิวเตอร์หรื อภาพวาดด้วยมือก็ได้ ในขณะที่โทรทัศน์อาจ
เป็ นภาพเคลื่อนไหวสมจริ ง (Life Action) หรื อเป็ นภาพอนิเมชัน่ (Animation) ที่สร้างขึ้นจาก
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คอมพิวเตอร์หรื อวาดขึ้นได้เช่นกัน ตัวอักษร การออกแบบลักษณะตัวอักษร ลักษณะตัวอักษรที่
ต้องการก็สามารถแสดงถึงอารมณ์ที่ต่างกันได้เช่นการออกแบบลักษณะตัวอักษรนั้นต้องให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของภาพโฆษณา และยังมีความเกี่ยวของกันทางด้านโฆษณาดังนี้คือ
ผูโ้ ฆษณา(Advertiser)คือเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การมีประสงค์ที่จะทาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การโดยยินยอมที่จะรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การทั้งหมด
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา(Advertising Agency) เป็ นด้านองค์กรหรื อบริ ษทั ที่ได้รับการว่าจ้างจากผู ้
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การได้ให้ทาการออกแบบและผลิตโฆษณา
ต่างๆ
สื่ อโฆษณา (advertising media) เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารหรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
สิ นค้าหรื อบริ การไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเป้ าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
ผูบ้ ริ โภค (consumer) เป็ นผูท้ ี่ยนิ ดีที่จะจ่ายเงินเพือ่ ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ ต่างๆซึ่ง
เลือกจากความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าโดยอาศัยทางด้านการรับรู ้ข่าวสาร
สิ นค้าผ่านสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การในการช่วยตัดสิ นใจอีกทาง
หนึ่ง (อนุพงษ์ พูลพร 2552)
2.1.3 บทบาทและหน้ าทีข่ องการโฆษณา
คณะกรรมการกลุ่มผูผ้ ลิตชุดวิชาการหลักโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เสนอบทบาท
ของการโฆษณาไว้วา่ มีบทบาทหลักต่อกระบวนการการตลาดดังนี้
2.1.3.1การให้ข่าวสารเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสิ นค้าว่ามี
รู ปร่ างลักษณะคุณสมบัติรูปสมบัติพิเศษเด่นชัดประสิ ทธิภาพของสิ นค้าตลอดจนการใช้สถานที่
จาหน่ายผูผ้ ลิตฯลฯซึ่งทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและเปรี ยบเทียบคุณค่าของสิ นค้า
ราคาเพื่อสะดวกในการตัดสิ นใจ
2.1.3.2การให้ความบันเทิงนอกจากการโฆษณาจะเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าโฆษณา
ยังมีวิธีการเสนอข่าวสารในรู ปแบบต่างๆทีมีความสนุกสนานความบันเทิงจะช่วยกระตุน้ ความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคในจุดเริ่ มต้นชักชวนให้ติดตามข่าวสารโฆษณานั้นซ้ าอีกในคราวต่อไปจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคจดจาเรื่ องราวที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นค้าได้มมากขึ้นและทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่
ดีต่อสิ นค้าด้วย
2.1.3.3 การโน้มน้าวใจการโฆษณาช่วยให้ผบู ้ ริ โภคจดจาชื่อสิ นค้านั้นยังมีบทบาทใน
การชักจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าไปทดลองใช้หากเกิดความพึงพอใจในคุณภาพ
ของสิ นค้าย่อมนาไปสู่การซื้อสิ นค้านั้นต่อไปการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้เกิดความชื่นชอบในสิ นค้า
นั้นแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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ก)วิธีการโฆษณาที่มุ่งชักชวนผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ นค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง
อย่างกว้างๆ ไม่จาเพราะเจาะจงว่าต้องเป็ นสิ นค้าใดเป็ นพิเศษ
ข) วิธีการโฆษณาที่มุ่งชักชวนผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการสิ นค้าที่เจาะจง สิ นค้านั้น
เป็ นพิเศษ
2.1.3.4 การตอกย้าความจาได้ งานโฆษณาสิ นค้าแต่ละชิ้นไม่วา่ จะปรากฏออกมาใน
รู แบบใดก็ตามหรื อผ่านสื่ อมวลชนและสื่ ออื่นๆ สิ่ งที่เหมือนกันคืองานโฆษณาแต่ละชิ้นจะถูกนา
ออกมาเผยแพร่ ไปสู่ผบู ้ ริ โภคซ้ ากันหลายๆครั้งภายในระยะเวลาหนึ่ง
จึงจะเปลี่ยนแปลงโดย
ออกอากาศงานโฆษณาชิ้นใหม่ข้ ึนมาทดแทนต่อไป งานโฆษณาที่เสนอผูบ้ ริ โภคหลายๆครั้งนี้ จะมี
ส่ วนช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความคุน้ เคยกับสิ นค้า สามารถจดจารายละเอียดตรายีห่ อ้
และชื่อ
ทางการได้โดยผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งพยายามท่องจา
ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของการโฆษณาจะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการจดจาทันที และเปิ ดโอการให้สินค้านั้นเป็ นอันดับแรก ดังนั้นงานโฆษณาที่ดีจึงช่วย
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการแข่งขันในตลาด
2.1.3.5การย้าความมัน่ ใจโฆษณามีบทบาทในการย้าความมัน่ ใจให้ผบู ้ ริ โภค
ตลอดเวลานั้นนับตั้งแต่ที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าไปทดลองใช้ครั้งแรกโฆษณาจะชักจูงความ
สนใจเอาไว้กบั สิ นค้าเดิมต่อไป แม้ตดั สิ นใจซื้อสิ นค้านั้นในครั้งต่อไปก้อจะผูกพันกับสิ นค้าเดิม
การสร้างมัน่ ใจโดยการโฆษณานี้ทาให้ธุรกิจสามารถจาหน่ายสิ นค้าของตนได้ตลอดไประยะยาว
ขณะเดียวกันก็จะผูกพันผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้านั้นไว้เป็ นพิเศษด้วย
2.1.3.6 การประสานงานกับการส่ งเสริ มการจาหน่ายรู ปแบบต่างๆ เช่น การจับ
ฉลากชิงโชค การแจกของแถม เป็ นต้น
2.1.4 หน้ าทีข่ องการโฆษณา
การโฆษณาทาหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
2.1.4.1 หน้าที่ทางการตลาด (Marketing function) กล่าวคือ ทาหน้าที่เป็ นส่วนหนึ่งใน
ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ทั้งสี่ เครื่ องมือนี้ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าอันจะนาไปสู่การสร้างยอดขายและกาไรในที่สุด
2.1.4.2 หน้าที่การติดต่อสื่ อสาร (Communication function) การโฆษณาถือเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ หรื อเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้เกิดกับกลุ่มเป้ าหมาย
2.1.4.3 หน้าที่ให้ความรู ้ (Education function) การโฆษณาถือเป็ นการให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์และทาให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทาให้คุณภาพชีวติ ของมนุษย์ดีข้ ึน
2.1.4.4 หน้าที่ดา้ นเศรษฐกิจ (Economic function) จากการที่บุคคลรู ้จกั ผลิตภัณฑ์
เนื่องมาจากการโฆษณา ซึ่งทาให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั จึงเท่ากับว่าการโฆษณาเป็ นตัวสร้าง

7
ยอดขายและกาไรทาให้ธุรกิจดาเนินไปได้ดว้ ยดี ทาให้เกิดการขยายตัวด้านการลงทุน เป็ นผลทาให้
เกิดการสร้างงานอันเป็ นผลทาให้ระบบเศรษฐกิจโดยส่ วยรวมดีข้ นึ
2.1.3.4 หน้าที่ดา้ นสังคม (Social function) การโฆษณาเป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยปรับปรุ ง
มาตรฐานการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งและทัว่ โลก การเผยแพร่ ข่าวสาร
การโฆษณาจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม การโฆษณาไม่ใช่แต่มุ่งที่การ
ขายสิ นค้าเท่านั้นแต่มีการโฆษณาจานวนมาที่เป็ นการโฆษณาที่ตอ้ งคานึงถึงภาระความรับผิดชอบ
ของธุรกิจที่มีต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ
2.1.5 ประเภทของการโฆษณา
การโฆษณามีการจัดประเภทตมเกณฑ์ต่าง ดังนี้
2.1.5.1 การจัดประเภทตามกลุ่มผูร้ ับข่าวสาร (Classification by target audience)
• การโฆษณาที่มุ่งสู่ผบู้ ริ โภค (Consumer advertising) เป็ นการโฆษณาที่มุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ส่วนตัวไม่ใช่เพื่อธุรกิจ การโฆษณาส่ วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็ น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ เป็ นการโฆษณาที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภค เช่น การโฆษณาน้ าอัดลม นมสด
ฯลฯ
• การโฆษณาที่มุ่งสู่ธุรกิจ (Business advertising) เป็ นการโฆษณาที่มุ่งที่บุคคล
หรื อหน่วยธุรกิจที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรื อใช้ในธุรกิจ ประกอบด้วย 4 แบบ ดังนี้
- การโฆษณาสิ นค้าอุตสาหกรรม (Industrial advertising) เป็ นโฆษณาที่มุ่ง
สู่บริ ษทั อุตสาหกรรมที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อการดาเนินการผลิต การขนส่ ง การใช้ประโยชน์ หรื อใช้ใน
การดาเนินงานของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม การโฆษณาแบบนี้น้ ีส่วนใหญ่ใช้นิตยสารเฉพาะกลุ่ม
เช่น นิตยสารคอมพิวเตอร์ เครื่ องจักร อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม
- การโฆษณาที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade advertising) เป็ นการโฆษณาที่กระตุน้
ผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลัก เพื่อซื้อสิ นค้าไปขายต่อ บางครั้งเรี ยกว่าการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่คนกลาง
(Trade advertising)
- การโฆษณาที่มุ่งสู่กลุ่มวิชาชีพ (Professional advertising) เป็ นการโฆษณา
ที่มีกลุ่มเป้ าหมายที่กลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี นักกฎหมาย สถาปนิก ครู
ฯลฯ
- การโฆษณาสิ นค้าเกษตรกรรม (Farm or agricultural advertising) เป็ น
การโฆษณาที่มีกลุ่มเป้ าหมายที่กลุ่มเกษตกร ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าเกษตรกรรม
2.1.5.2 การจัดประเภทตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ (Classification by geographic area
covered)เป็ นการจัดประเภทการโฆษณาโดยถือเกณฑ์อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่เป็ นเป้ าหมายในการ
โฆษณา มีการจัดประเภทดังนี้
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- การโฆษณาที่มุ่งสู่ต่างประเทศ (International advertising) เป็ นการโฆษณาที่
มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศที่แตกต่างกัน
- การโฆษณาระดับชาติ (National advertising) เป็ นการโฆษณาที่มุ่งสู่ลูกค้า
ทั้งประเทศ เช่น การโฆษณาเบียร์สิงห์ มีกลุ่มเป้ าหมายที่ผรู ้ ับข่าวสารในประเทศไทย
- การโฆษณาในเขตใดเขตหนึ่ง (Regional advertising) เป็ นการโฆษณาที่มุ่ง
สู่เขตใดเขตหนึ่งหรื อภาคใดภาคหนึ่ง เช่น การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ช่อง 8 ลาปาง ช่อง 4 หาดใหญ่
ช่อง 10 ขอนแก่น เป็ นต้น
- การโฆษณาท้องถิ่น (Local advertising) เป็ นการโฆษณาที่มุ่งสู่กลุ่มลูกค้า
ภายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรื อท้องถิ่งใดท้องถิ่นหนึ่ง เช่น การโฆษณารับสมัครนักศึกษา
นักเรี ยนของโรงเรี ยนพาณิ ชย์ ฯลฯ
2.1.5.3 การจัดประเภทตามสื่ อ (Classification by medium) เป็ นการจัดประเภทการโฆษณาตาม
สื่ อที่ใช้ในการโฆษณาดังนี้
• การโฆษณาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic advertising)
- การโฆษณาทางโทรทัศน์ (Television advertising)
- การโฆษณาทางวิทยุ (Radio advertising)
• การโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print advertising)
- การโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ (Newspaper advertising)
- การโฆษณาทางนิตยสาร (Magazine advertising )
•การโฆษณานอกสถานที่ (ป้ ายโฆษณาและสื่ อเคลื่อนที่)(Out-of-home advertising)
- การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณา (Outdoor advertising)
- การโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit advertising)
• การโฆษณาโดยใช้จดหมายตรง (Direct mail advertising)

• การโฆษณาโดยใช่สมุดโทรศัพท์ (Directories advertising)
• การโฆษณาโดยการจัดแสดงสิ นค้า (Display advertising)
• สื่ ออื่นๆ เช่น โรงภาพยนตร์ วีดีโอเทป ฯลฯ
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2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการออกแบบ
2.2.1 ความสาคัญของการออกแบบงานกราฟิ ก
-การออกแบบที่ดีทาให้ขอ้ มูลที่กระจัดกระจายมีระเบียบมากขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ชดั เจนและถูกต้อง
- ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน
- ช่วยสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์ทางสังคม เพื่อการสื่ อความหมายร่ วมกัน
- ช่วยพัฒนาระบบการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
- ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่ งใหม่ๆอยูเ่ สมอๆ
- ส่ งเสริ มให้เกิดค่านิยมทางความงาม
- ส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
- ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2.2.2 อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิ ก
องค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยทาให้งานกราฟิ กมีความโดดเด่นน่าสนใจนักออกแบบจึงใช้หลักและ
วิธีการทางศิลปะเป็ นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาดังนี้
• รู ปแบบตัวอักษรและขนาด การสร้างรู ปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา
สวยงามจะช่วยเร่ งเร้าความรู ้สึกตอบสนองได้เป็ นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ สาหรับข้อความนาเรื่ องและข้อความรายละเอียดนอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มี
ความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย
สื่ อความหมายได้ดีไม่ตอ้ งคิดมาก นอกจากนั้นแล้วการจัดวางรู ปแบบข้อความที่ดีกจ็ ะช่วยให้การ
สื่ อความหมายเป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
•การกาหนดระยะห่างและพื้นที่วา่ งการจัดพื้นที่วา่ งในการออกแบบกราฟิ กมี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล ช่วยเน้นความเป็ นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่าง
หรื อพื้นที่วา่ งจะช่วยพักสายตาในการอ่าน ทาให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพ
ให้เหมาะสมและสวยงาม
•การกาหนดสี สีมีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจนทาให้สะดุดตา
สร้างสรรค์ความสวยงาม การกาหนดสี ใดๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงานนั้นๆ ข้อสาคัญที่ควรคานึงถึง
คือ สี บนตัวภาพ พื้นภาพและตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่งมี
ความชอบที่แตกต่างกัน นักออกแบบจะพยายามใช้สีเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์มากที่สุด
•การจัดวางตาแหน่งเป็ นการจัดวางโครงร่ างทั้งหมดที่จะกาหนดตาแหน่งขนาด
ของภาพประกอบ ตาแหน่งของข้อความทั้งหมด และส่ วนประกอบอื่นๆที่ปรากฎ ซึ่งต้องคานึงถึง
จุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุลต่างๆ ความสบายตาในการมอง นักออกแบบต้องให้ความสาคัญต่อ

10
ทุกๆส่ วนที่ปรากฏบนชิ้นงานเท่ากันทั้งหมด
ความพอเหมาะพอดีช่วยให้งานออกแบบมีความ
น่าเชื่อถือและน่าสนใจ
2.2.3 ส่ วนประกอบของการออกแบบ
• จุด เป็ นส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็ นพื้นฐานเบื้องต้นของส่วนประกอบต่างๆ โดย
อาจเรี ยงเป็ นเส้นหรื อรวมเป็ นภาพ
• เส้น เป็ นส่วนประกอบของจุดหลาย ๆ จุดต่อเนื่องกันจนกลายเป็ นเส้น อาจเป็ น
เส้นตรง เส้นโค้งก็ได้ รวมถึงสิ่ งอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นแนวเส้น
• รู ปร่ าง เมื่อนาเส้นมาบรรจบกันจะเป็ นภาพรู ปร่ างมีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ คือ กว้าง และ
ยาว ซึ่งมีลกั ษณะ เช่น รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปสามเหลี่ยม รู ปกลม รู ปหลายเหลี่ยม รู ปอิสระไม่แน่นอน
• รู ปทรง เป็ นลักษณะของรู ป 3 มิติ ซึ่งนอกจากจะมีความกว้างความยาวแล้ว ยังเพิม่
ความหนาขึ้นอีกด้วย ทาให้เราทราบถึงรู ปร่ างสัณฐานของวัตถุต่างๆได้
• แสงและเงา เราสามารถเห็นวัตถุต่างๆ ได้กต็ ่อเมื่อมีแสงไปกระทบวัตถุน้ นั แล้ว
แสงจากวัตถุน้ นั สะท้อนเข้าตาเรา จึงทาให้เราเห็นภาพขึ้น ส่ วนเงานั้นจะทาให้เราเห็นภาพนั้นเด่น
ขึ้น หรื อเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นว่าวัตถุน้ นั มีรูปร่ างเป็ นอย่างไร
• สี มีอิทธิพลอย่างมากต่อมนุษย์เรา สี ที่ปรากฏนั้นอาจเกิดจากการมองเห็นของ
สายตา จากการที่แสงส่ องมากระทบวัตถุ เกิดจากสี ที่มีอยูใ่ นตัวของวัตถุเอง เราอาจแยกสี เป็ น 2
ประเภท คือ
- สี ที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น สี ของใบไม้ ดอกไม้ ท้องฟ้ า สี ผวิ และอื่นๆอีก
มากมาย
- สี ที่เกิดจากการผลิตขึ้นมาโดยมนุษย์ อาจให้สีเหมือนธรรมชาติหรื อสร้างขึ้นมา
ใหม่กไ็ ด้
• ลักษณะพื้นผิว ในการออกแบบกราฟิ ก พื้นผิวมี 2 ลักษณะคือ
-พื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ อาจเรี ยบหรื อขรุ ขระ
- พื้นผิวที่สื่อออกมาด้วยลายเส้น หรื อวิธีการใด ๆ ทางกราฟิ ก
• สัดส่ วน สัดส่วนทั้งในส่วนของวัตถุ และความเหมาะสมระหว่างวัตถุและบริ เวณ
ภาพ ซึ่งเรื่ องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่ องขนาด ปริ มาณ และบริ เวณว่าง จะต้องพิจารณาให้ละเอียดไม่ควร
ละเลย ซึ่งจะมีผลต่อการสื่ อความหมายได้
• ทิศทาง เป็ นการนาสายตา จูงใจ และแสดงความเคลื่อนไหว อาจแสดงด้วยเส้น
ลูกศร สายตา การเดินทาง ถนน ฯลฯ
• จังหวะ ลีลา การจัดวางเส้น รู ปร่ าง รู ปทรงที่มีความต่อเนื่อง มีลีลาที่เคลื่อนที่แสดง
ความถี่หรื อใกล้ชิด ความห่างหรื อไกลกัน และอาจมีความพอเหมาะพอดีที่เรี ยกว่า “ลงตัว”
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• บริ เวณว่าง ควรจะคานึงถึงและใช้ให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นแล้วจะมีผลต่อการสื่ อ
ความหมายให้ผดิ พลาดคลาดเคลื่อนได้ การใช้บริ เวณว่างที่เหมาะสมจะทาให้ได้ภาพชัดเจน ง่ายต่อ
การรับรู ้และเข้าใจรวมไปถึงความงามอีกด้วย
• ระยะของภาพ สายตาของมนุษย์เราจะมองเห็นภาพที่อยูใ่ กล้ชดั เจนที่สุด และ
มองเห็นภาพที่อยูไ่ กลเลือนราง ให้รายละเอียดไม่ชดั เจน การรับรู ้ของสายตาและการถ่ายทอดเพื่อ
สื่ อความหมายในเรื่ องระยะของภาพนี้ ทาให้เกิดความถูกต้อง สมจริ ง บอกได้ถึงขนาด สัดส่ วน
ระยะทาง ความลึก ฯลฯ
2.2.4 การจัดองค์ ประกอบของงานกราฟิ ก
2.2.4.1 จัดให้เป็ นเอกภาพ ในที่น้ ีหมายถึง สิ่ งที่ช่วยทาให้ชิ้นงานเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซึ่งต้องขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์น้ นั ๆ ความเป็ นเอกภาพจะครอบคลุมถึงเรื่ องของความคิด
และการออกแบบ
2.2.4.2 ความสมดุล ในงานกราฟิ กเป็ นเรื่ องของความงาม ความน่าสนใจ เป็ นการจัด
สมดุลกันทั้งในด้านรู ปแบบและสี มีอยู่ 2 ลักษณะที่สาคัญ คือ
- ความสมดุลในรู ปทรงหรื อความเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน คือเมื่อมองดูภาพ
แล้วเห็นได้ทนั ทีวา่ ภาพที่ปรากฏนั้นเท่ากัน ลักษณะภาพแบบนี้จะทาให้ความรู ้สึกที่มนั่ คง เป็ น
ทางการ แต่อาจทาให้ดูน่าเบื่อได้ง่าย
- ความสมดุลในความรู ้สึก หรื อความสมดุลที่สองข้างไม่เหมือนกัน เป็ น
ความแตกต่างกันทั้งในด้านรู ปแบบ สี หรื อพื้นผิว แต่เมื่อมองดูโดยรวม จะเห็นว่าเท่ากัน ไม่เอน
เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ความสมดุลในลักษณะนี้ ทาให้เกิดความรู ้สึกเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยน ไม่
เป็ นทางการ และไม่น่าเบื่อ
2.1.4.3 การจัดให้มีจุดสนใจ ภายในเนื้อหาที่จากัดจะต้องมีการเน้น การเน้นจะเป็ น
ณ จุดใดจุดหนึ่งที่เห็นว่ามีความสาคัญ อาจทาได้ดว้ ยภาพหรื อข้อความก็ได้ โดยมีหลักว่า “ความคิด
เดียวและจุดสนใจเดียว” การ มีหลายความคิด หรื อมีจุดสนใจหลายจุด จะทาให้การออกแบบเกิด
ความล้มเหลวเพราะหาจุดเด่นชัดไม่ได้ ภาพรวมจะไม่ชดั เจน ขาดเอกลักษณ์ของความเป็ นผูน้ าใน
ตัวชิ้นงาน
สาหรับวิธีการที่จะทาให้มีจุดสนใจอาจเน้นด้วย สี ขนาด สัดส่วน และรู ปร่ างที่แปลกไปกว่า
ส่ วนอื่นๆในภาพ ส่ วนตาแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดสนใจนั้นสามารถกระทาได้ดงั นี้
นาภาพมาแบ่งเป็ น 3 ส่ วน บริ เวณที่เส้นตัดกันนั้นก็คือ ตาแหน่งที่เหมาะสม จากผลการวิจยั หลายๆ
ครั้ง พบว่า ตรงจุดตัดกันที่มุมบนซ้ายนั้นเป็ นตาแหน่งที่ดีที่สุด เหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนก็คือ ในการ
อ่านหนังสื อนั้น เรามักอ่านจากมุมซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง ฉะนั้น ตาแหน่งนี้จะเป็ นจุดแรกที่
สายตาเรามอง เพื่ออ่านหรื อดูภาพบนแผ่นภาพนั้นเอง
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2.2.5 หลักการพิจารณาเกีย่ วกับการใช้ สี
การใช้สีในงานออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาให้งานนั้นน่าดู สวยงาม และตื่นตา
หรื อส่ งเสริ มให้เนื้อหาสาระที่นาเสนอมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นคนแต่ละวัยมีความสนใจกลุ่มสี แตกต่าง
กัน เด็กเล็กๆจะสนใจสี สด เข้ม สะดุดตา ไม่ชอบสี อ่อน และจะสังเกตได้วา่ เมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยงิ่ ไม่
ชอบสี สดใสมากๆ กลับนิยมสี อ่อนหวาน นุ่มนวล การวางโครงสี ในงานออกแบบกราฟิ กในเชิง
พาณิ ชย์ จึงต้องเน้นเรื่ องวัยของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ เด็กเล็กๆ ควรใช้สีประเภทปฐมภูมิ หรื อสี
ทุติยภูมิ ส่ วนผูใ้ หญ่อาจต้องใช้สีแท้ ผสมกลุ่มสี ขาวหรื อสี นวลหรื อสี ดา การใช้สีขาวหรื อสี ดามา
ผสมกับสี แท้ ก็จะช่วยลดความสดใสของสี เดิมลงตามขนาดสัดส่ วนมากน้อยตามต้องการ ดังนั้น
ก่อนจะวางโครงสี ในการทางาน จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สีในทางจิตวิทยาด้วย ดังนี้
2.2.5.1 ใช้สีสดสาหรับกระตุน้ ให้เห็นเด่นชัด เพื่อการมองในระยะเวลาสั้นๆ เหมาะอย่าง
ยิง่ สาหรับการทาสื่ อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.2.5.2 พึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้สีมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการเน้นให้เห็นเด่นชัด มุ่ง
ส่ งเสริ มเนื้อหาสาระมีความชัดเจนขึ้น ถูกต้องขึ้น บางครั้งการใช้สีของนักออกแบบ จะสามารถใช้สี
ได้อย่างอิสระเพื่อความสวยงาม บางครั้งก็ตอ้ งจาเป็ นนึกถึงหลักความจริ ง และความถูกต้องอย่าง
เหมาะสมด้วย
2.2.5.3 การออกแบบพาณิ ชย์ศิลป์ งานกราฟิ กต่างๆ อาจจะไม่จาเป็ นต้องใช้สีเสมอไป
ผูอ้ อกแบบจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยว่าควรใช้อย่างไร เพียงใด การกาหนดว่าจะใช้สี
เพิ่มขึ้นมา 1 สี น้ นั หมายความว่าจะต้องเพิม่ งบประมาณตามมาอีกจานวนหนึ่งเสมอ
2.1.5.4 ควรใช้สีให้เหมาะสมกับวัยผูบ้ ริ โภค
2.1.5.5 การใช้สีมากเกินไปไม่เกิดผลดีกบั งานออกแบบอย่างแท้จริ ง เพราะสี ในหลายๆสี
อาจทาให้ลดความเด่นชัดของงานและเนื้อหาที่ตอ้ งการนาเสนอ
2.1.5.6 เมื่อใช้สีสด เข้มจัด คู่กบั สี อ่อนมากๆ จะทาให้ดูเด่นชัดและมีชีวิตชีวาน่าสนใจ
2.1.5.7การใช้สีพ้นื ในงานออกแบบสิ่ งพิมพ์ที่มีพ้นื ที่วา่ งมากๆ ไม่ทาให้เกิดผลในการเร้าใจ
เท่าที่ควรจึงควรหลีกเลี่ยง
2.1.5.8 ข้อพิจารณาสาหรับการใช้สีบนตัวอักษร ข้อความ คือ จะต้องให้ชดั เจน อ่านง่าย
ควรงดเว้นการใช้สีตรงข้ามในปริ มาณที่เท่าๆกัน บนพื้นที่เดียวกันหรื อใกล้เคียง เพราะจะทาให้ผดู ้ ู
ต้องแพ่งมองอย่างมาก ทาให้เกิดภาพซ้อนพร่ ามัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่ วนที่เป็ นเนื้อหาสาระ เช่น
ตัวอักษรสี แดงบนพื้นสี เขียว ความเด่นชัดของข้อความที่ตอ้ งการเน้นด้วยความแตกต่างกันของสี ก็
จะลดความเด่นชัดลงอีกด้วย
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2.1.5.9 วงล้อสี ธรรมชาติ

รู ปที่ 2.1 ภาพวงล้อสี ธรรมชาติ
a) สี ทุกสี ในวงล้อเป็ นสี แท้ เพราะทุกสี มีความเข้มหรื อความสดใสในตัวของมันเองซึ่งเกิดจากการ
ผสมของแม่สี
b) เมื่อนาสี ทุกสี มาผสมกันในอัตราส่ วนที่เท่ากันจะทาให้เกิดสี เป็ นกลาง
c) สี ที่อยูใ่ กล้กนั จะมีความกลมกลืนกัน เพราะเป็ นการผสมสี จากสี ร่วมกัน เช่น ม่วงแดง แดง และ
แสดแดง
d) สี ตรงข้ามกันในวงล้อสี จะมีลกั ษณะสี ที่ตดั กัน หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน เช่น สี แดง กับสี เขียว
ฉะนั้นในวงล้อสี จึงมีสีที่ตดั กันอย่างแท้จริ ง อยู่ 6 คู่ การนาสี ตรงข้ามมาใช้ในการออกแบบ จะช่วย
ทาให้ภาพน่าสนใจมากขึ้น แต่ตอ้ งใช้ให้ถูกหลักการ คือไม่ควรใช้สีที่ตดั กันอย่างแท้จริ งสัดส่ วนที่
เท่ากัน ถ้าจะใช้ควรจะมีสดั ส่ วนประมาณ 80 : 20 หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งทาให้สีใดสี หนึ่งหรื อทั้งคู่ ลด
ความสดใสรุ นแรงลงไป ที่เรี ยกว่า การเบรกสี หรื อ ฆ่าสี ซึ่งอาจทาได้โดย
- การทาให้สีจางลง โดยการเติมสี ขาวลงไปในสี แท้
- การทาให้สีเข้มหรื อมืด โดยการเติมสี ดาลงไป
- การใช้วิธีการใช้สีเทา ผสมลงเล็กน้อย จะทาให้สีหม่นลง หรื ออาจใช้สีตรงข้ามเพียงเล็กน้อย
ก็จะทาให้สีน้ นั ลดความสดใสไปได้
2.1.5.10 จิตวิทยาในการใช้สี
การมีความรู ้และประสบการณ์ในการเลือกใช้สีของนักออกแบบ เป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้งาน
เหล่านั้นบรรลุเป้ าหมายตามความต้องการได้ไม่ยากนัก การเรี ยนรู ้ถึงอิทธิพลที่มีต่อความรู ้สึกของ
การมองสี แต่ละสี จึงเป็ นสิ่ งที่น่าศึกษาอย่างยิง่
2.1.5.12 วรรณะของสี
วรรณะของสี หมายถึง กลุ่มสี ที่ปรากฏให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน สังเกตจากวงล้อสี จะปรากฏ
เป็ น 2 วรรณะ คือ
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- วรรณะสี ร้อน ลักษณะของสี จะให้ความรู ้สึกสดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด หรื อรื่ นเริ ง สี ในกลุ่มนี้
ได้แก่ สี เหลือง สี แดง สี แสด และสี ที่ใกล้เคียง
- วรรณะสี เย็น ความรู ้สึกที่ปรากฏในภาพจะแสดงความสงบ เยือกเย็นจนถึงความเศร้า ได้แก่
สี น้ าเงิน สี ม่วง สี เขียว และสี ที่ใกล้เคียง
2.1.5.13 สี แสดงอารมณ์
-สี แดง เป็ นสี ของไฟ การปฏิวตั ิ ความรู ้สึกทางกามารมณ์ ความปรารถนา สี ของความอ่อนเยาว์
ดังนั้นจึงเป็ นที่ชอบมากสาหรับเด็กเล็กๆ สี แดงเป็ นสี ที่มีพลังมากสามารถบดบังสี อื่นๆ จึงไม่เหมาะ
ที่จะใช้เป็ นสี พ้นื หรื อฉากหลัง
- สี เหลือง เขียว และม่วงทุกระดับสี มีค่าสี แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สี ที่มาผสม สี ดงั กล่าวอาจ
ทาให้เกิดความรู ้สึกในทางบวก การแสดงออกเต็มไปด้วยความรู ้สึกชาญฉลาด หรื อให้ความรู ้สึก
ในทางลบ และเก็บกดก็เป็ นได้ เมื่อนาสี แดงมาผสมกับสี ขาวจะเป็ นสี ชมพู สี แดงจะลดพลังลง และ
ทาให้รู้สึกถึงความอ่อนหวาน นุ่มนวล และความเป็ นกวีข้ ึนมาแทน แต่ถา้ สี แดงและเหลืองถูกผสม
ให้เข้ม ผลลัพธ์กค็ ือสี น้ าตาล ซึ่งมีความอ่อนแก่ต่างกัน แต่ไม่วา่ จะอ่อนแก่เพียงใด สี ประเภทน้ าตาล
จะให้ความรู ้สึกเกี่ยวกับพื้นดิน ความมัน่ คง แข็งแรง เข้มแข็ง ความเป็ นจริ ง อบอุ่น
สาหรับสี เหลือง เป็ นสี ที่มีพลังในด้านความสว่างอย่างมาก ให้ความรู ้สึกเย็นมากกว่าสี เหลืองอมส้ม
แต่กอ็ ุ่นกว่าสี เหลืองอมเขียว สี เหลืองสะท้อนถึงสติปัญญามากกว่าจิตใจ คุณลักษณะของสี เหลือง
จะรู ้สึกได้เมื่อมีสีที่สองปรากฏอยูด่ ว้ ย เช่น เมื่ออยูก่ บั สี เขียวจะทาให้รู้สึกมัน่ คง และจับต้องได้มาก
ขึ้น สี เขียวเป็ นสี ทางชีววิทยาซึ่งใกล้เคียงกับธรรมชาติ และช่วยให้ความคิดพลุ่กพล่านสงบลง เป็ นสี
กลางๆ ไม่เย็นและก็ไม่ร้อน แต่ถา้ เข้มขึ้นไปในทางสี น้ าเงินจะดูเป็ นน้ า สี เขียวอมฟ้ า สี ฟ้าพลอย
เป็ นสัญลักษณ์ของน้ า และอาการเคลื่อนไหว โดยปกติแล้วสี เขียวอมฟ้ าเป็ นสี ตรงข้ามกับสี ฟ้า
- สี น้ าเงิน เป็ นสี ที่เก็บกด ช่างฝัน เปล่าเปลี่ยว ถึงแม้วา่ จะทาให้ใสขึ้นโดยการผสมสี ขาวเข้าไปก็
ตาม สี น้ าเงินให้ความประทับใจเกี่ยวกับความสะอาด บริ สุทธิ์ จึงมักใช้ในที่ตอ้ งการแสดง
สุ ขอนามัย
-สี ม่วง แสดงถึงความใคร่ ครวญ การทาสมาธิ ความลึกลับ เวทมนต์คาถา และความเก่าแก่โบราณ
แม้วา่ จะผสมสี ขาวให้เป็ นสี ม่วงไลแลค ก็ยงั ทาให้คนที่มองเห็นไม่กล้าเข้าใกล้ ไม่รู้สึกเป็ นมิตร สี
ม่วงครามซึ่งใกล้สีน้ าเงินมาก จะดูเกี่ยวข้องกับโลกมากกว่าสี ม่วงแดง แต่ยงั ให้ความเป็ นเจ้านายและ
เต็มไปด้วยเกียรติยศอยูน่ ้ นั เอง
-สี ทอง มีตาแหน่งใกล้สีสม้ และนับว่าเป็ นสี อุ่นสี หนึ่ง ในขณะที่สีเงินถูกจัดให้เป็ นสี เย็น และมี
ความคล้ายคลึงกับสี เทากลาง การใช้สีเงินออกยากกว่าเนื่องจากต้องมีสีอุ่นมาใช้ร่วมด้วยหากว่า
ต้องการผลของความรู ้สึกในทางบวก
-สี เทา สาหรับสี เทาซึ่งมีระดับสี อ่อนแก่แตกต่างกันมากหลายระดับ อาจจะเป็ นที่คุน้ เคยกันดีจาก
การดูภาพขาวดา การอ่านหนังสื อพิมพ์และหนังสื อทัว่ ไป
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-สี ดา ซึ่งเรี ยกว่า อรงค์ คือ ถือว่าไม่ใช่สีดา เป็ นสัญลักษณ์ของความมืด ความว่าง ในการตีพิมพ์สี
ดามีค่าในทางบวกมาก เนื่องจากเมื่อเราไม่ใช้สีอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพหรื ออักษรวางลงไป ก็จะทาให้
สี เหล่านั้นเจิดจ้าสะดุดตาขึ้น
-สี ขาว สี ขาวก็เช่นกัน ไม่เป็ นทั้งสี อุ่นและเย็น ยกเว้นเมื่ออยูก่ บั สี เหลือง จะทาให้สีเหลืองจ้าขึ้น
เราสามารถวางภาพ หรื ออักษรสี ต่างๆ ลงบนพื้นขาวได้ผลดีเช่นเดียวกับสี ดา
อ้างอิง : http://bowtysnoo.blogspot.com/
2.2.6 การจัดองค์ประกอบภาพในงานกราฟฟิ ก
การจัดองค์ประกอบภาพในงานกราฟฟิ ก ในงานศิลปะ หรื อการออกแบบ มีแนวคิดไม่แตกต่าง
กันเท่าใดนัก นักสร้างสรรค์จะต้องหาแนวทางที่จะทาให้งานกราฟิ กที่คิดขึ้นมีความน่าสนใจ เร้าใจ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และการนาเสนอควรจะต้องคานึงถึง
2.2.6.1 การใช้เส้น เส้นเป็ นตัวกาหนดรู ปร่ างและเป็ นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งาน
กราฟิ ก ซึ่งอาจจะแบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ 5 ชนิด คือ
- เส้นโค้ง (Curved)
- เส้นหมุน (Spiral)
- เส้นวนไปมา (Meandering)
- เส้นซิกแซก (Zigzag)
- เส้นตรง (Straight)
การเขียนเส้นด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ย่อมทาให้ลกั ษณะของเส้นมีความแตกต่างกันไป และแนวการ
เขียนด้วยเส้นวัสดุประเภทเดียวกันของศิลปิ น ก็สามารถแสดงลีลาของการเขียนได้หลายแบบหลาย
วิธี ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้ นซึ่งสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.2.6.2 การกาหนดรู ปร่ าง รู ปร่ างเกิดจากการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ กัน ลากมาต่อกันเกิด
เป็ นรู ปร่ างหลัก (Basic shape) ในศิลปะ หรื อที่เรี ยกว่า รู ปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิ ต และรู ปทรง
อิสระซึ่งมีรูปร่ างที่ไม่แน่นอน ลักษณะที่ชดั เจนของรู ปร่ างต่าง ๆ จะเน้นความรู ้สึกของการมองเห็น
เป็ น 2 มิติ คือ แสดงให้เห็นส่ วนกว้างและยาว หรื อกว้างและสูงเท่านั้น ถ้าเป็ นการเน้นส่ วนหนาหรื อ
ส่ วนลึกขึ้นมาก็จะทาให้รูปร่ างต่าง ๆ แสดงความเป็ น 3 มิติเพิ่มขึ้น ทาให้การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ และถ้าเพิ่มรายละเอียดสี สนั แสงเงาลงไป ก็ยงิ่ จะเพิ่มความมีมิติมากยิง่ ขึ้น
2.2.6.3 มุมมองทัศนียภาพ การนาเสนอรู ปภาพงานสิ่ งพิมพ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เร้า
ใจ สามารถสร้างได้โดยง่ายด้วยการเสนอมุมมองของภาพที่จะนาเสนอ มุมมองที่แปลกตาสามารถ
สร้างสรรค์ข้ ึนได้โดยง่าย อาจจะด้วยการถ่ายภาพ หรื อใช้เทคนิคพิเศษในห้องมืด หรื อจากการเขียน
ภาพ และการเลือกมุมภาพในการนาเสนอก็ได้ จะเห็นว่ามุมมองต่าง ๆ ที่ต่างกันไป ย่อมให้
ความรู ้สึกที่ต่างกันอย่างชัดเจน
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2.2.6.4 จังหวะและลีลา การกาหนดจังหวะของแต่ละส่ วนหรื อการจัดวางองค์ประกอบ
ภาพ จาเป็ นที่จะต้องอาศัยหลักการทางศิลปะ การสร้างจังหวะหรื อลีลาของส่ วนประกอบต่าง ๆ
ได้แก่ ข้อความ ภาพประกอบ หรื อสัญลักษณ์ จะทาหน้าที่ 2 ทาง คือ เป็ นการชี้นาให้ผดู ้ ูภาพ และ
สาระข้อมูลตามต้องการ และเป็ นการเน้นให้เกิดความสวยงามแปลกตา วิธีการสร้างองค์ประกอบ
ให้เกิดจังหวะลีลากระทาได้หลายแบบ ได้แก่
- แบบจัดระเบียบ เป็ นการจัดที่ค่อนข้างเน้นรู ปแบบอย่างเป็ นทางการ เช่น
การจัดให้เกิดความสมดุลแบบสมมาตร การแบ่งแยกตัวอักษรและภาพไว้เป็ นคนละส่ วนกัน การ
แบ่งระยะพื้นที่วา่ งเป็ นระยะ ๆ เท่ากัน
- การจัดแบบสลับ การสร้างจังหวะลีลาแบบสลับเป็ นการสลับเนื้อหาสาระ
รู ปภาพ การสลับรู ปแบบรู ปทรง เพื่อเน้นความตื่นตาตื่นใจไม่น่าเบื่อหน่าย นิยมใช้จดั ออกแบบ
กราฟิ กหน้าเอกสาร
-การจัดแบบศูนย์กลาง เป็ นการเน้นรู ปภาพอยูต่ รงกลางภาพ และให้
ตัวอักษรข้อความอยูล่ อ้ มรอบหรื อกระจายเป็ นรัศมี นิยมใช้จดั ในงานออกแบบสื่ อโฆษณา
-การจัดแบบกระจายเป็ นการจัดแบบอิสระโดยไม่เน้นลักษณะ
องค์ประกอบแบบใด การจัดภาพแบบนี้จะมีจงั หวะลีลาไม่แน่นอน แล้วแต่โอกาสและลักษณะงาน
นั้น ๆ นิยมใช้ในงานออกแบบสื่ อโฆษณา
- การจัดแบบผสมผสาน เป็ นการนาเอาหลาย ๆ วิธีการจัดออกแบบ
ร่ วมกัน ทาให้เกิดเป็ นรู ปแบบใหม่ข้ ึนมา การจัดวิธีการนี้จะต้องคานึงถึงความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
มากที่สุด
2.2.6.5 เทคนิคเกี่ยวกับภาพ ที่มาของภาพที่นามาใช้ในงานกราฟิ กอาจได้จากภาพถ่าย การ
เขียนภาพ หรื อการพิมพ์ภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกมากมาย แต่
ละแบบแต่ละวิธีการสามารถสร้างสรรค์ภาพให้น่าสนใจได้อย่างอิสระ บางแบบอย่างอาจจะเหมาะ
กับการใช้งานเฉพาะอย่าง บางแบบอาจใช้ได้ทวั่ ไป การสร้างสรรค์อย่างอิสระนี้เองทาให้นกั
ออกแบบสามารถนาเอาเทคนิคเกี่ยวกับภาพมาใช้ในงานกราฟิ กได้อย่างกว้างขวาง เทคนิคต่าง ๆ จะ
ทาให้รูปแบบของงานสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไป เช่น
• การใช้ภาพที่มีรายละเอียดมาก ๆ ในการนาเสนอ
• การใช้ภาพที่มีความต่อเนื่องกันเพื่อการนาเสนอ
• การใช้ภาพเล็ก ๆ หลาย ๆ แบบรวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ในการนาเสนอ
2.2.6.6 การนาเสนอรู ปแบบ
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2.2.7 ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบ
ในการคิดสร้างประดิษฐ์สิ่งต่างๆของมนุษย์ผลงานที่ปรากฏมักจะมีความแตกต่างกันแม้วา่
ผลงานนั้นอาจจะมีจุดมุ่งหมายหรื อความต้องการในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งนี้เพราะพื้นฐานและ
ปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันมีความแตกต่างกันรวมทั้งในการสร้าง คิดประดิษฐ์ผลงานเหล่านั้นมี
ที่มาจากการคิดโดยผสมผสานเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ประกอบแตกต่างกันกระบวนการดังกล่าวเรา
เรี ยกว่า การออกแบบ
การออกแบบกล่าวได้วา่ เป็ นคาที่ปรากฏใช้ในแทบทุกวิชาชีพไม่เฉพาะในด้านศิลปะเท่านั้น
การทาอาหาร การสร้างบ้าน การตัดเย็บเสื้ อผ้า ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั เรามากที่สุดผูผ้ ลิตก็ตอ้ งใช้การ
ออกแบบมาช่วยให้งานออกมาตรงตามความต้องการในการใช้งานและมีความสวยงาม ซึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการออกแบบนั้นจะประกอบด้วยเงื่อนไขเบื้องต้น 2 ประการ คือ
- เงื่อนไขในด้านเทคนิค (Technical Condition) เงื่อนไขทางเทคนิคนั้นจะประกอบไปด้วย
คุณค่าในด้านการใช้สอย ความรู ้ทางเทคโนโลยี
- เงื่อนไขทางด้านทางศิลปะ (Aesthetic Condition) มนุษย์มีสิ่งที่เรี ยกว่า สุ นทรี ยภาพภายใน
ตัวเอง มีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์ เงื่อนไขในส่วนนี้จึงเป็ นส่ วนที่มีให้ผลงานมีความแปลกใหม่
และสวยงาม
อ้างอิง: http://bowtysnoo.blogspot.com/
2.2.8 การออกแบบงานกราฟิ กสาหรับสื่อโฆษณา
การออกแบบ การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรู ปแบบจากความคิดออกมาเป็ นผลงาน
ที่ผอู ้ ื่นสามารถมองเห็น รับรู ้ หรื อสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่ วมกัน แบบที่คิดออกมา
อาจเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้จริ ง หรื อแบบที่เป็ นลักษณะเพื่อฝัน เป็ นเพียงนามธรรมก็ได้ ผูท้ ี่ออกแบบจะ
เรี ยกว่า นักออกแบบ ซึ่งหมายถึงคนที่ทางานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที่แตกต่างกันไป เช่น นัก
ออกแบบแฟชัน่ , นักออกแบบแนวความคิด หรื อนักออกแบบเว็บไซต์
การออกแบบนั้นมีความจาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณาด้าน สุนทรี ยศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลัก
เศรษฐศาสตร์ และมุมมองสังคมการเมือง ทั้งในสิ่ งที่ออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ การ
ออกแบบอาจเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูล ความคิด การทาแบบจาลอง การปรับเปลี่ยนให้ทางาน
ร่ วมกันได้ และอาจมีการออกแบบใหม่ ขณะที่ความหลายหลายของการออกแบบอาจรวมไปถึง
เสื้ อผ้า ส่ วนต่อประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ ตึกระฟ้ า เอกลักษณ์กลุ่มบริ ษทั ขั้นตอนการทาธุรกิจ หรื อ
แม้กระทัง่ ขั้นตอนการออกแบบเอง (Brinkkemper, S. (1996) Method engineering: engineering of
information systems development methods and tools, Information and Software Technology
(38:4), p. 275-280.)
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กราฟิ กดีไซน์ การออกแบบกราฟิ กดีไซน์เป็ นศาสตร์เฉพาะที่สิ่งต่างๆสามารถตีความไปได้
หลากหลาย ดังนั้น การทาความเข้าใจกับความหมายของสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้นกั ออกแบบ
เข้าใจงานกราฟิ กดีไซน์ได้ดียงิ่ ขึ้นโดยได้มีผใู ้ ห้คานิยามไว้ดงั นี้
Massimo Vignelli นักออกแบบหลายสาขาชาวอิตาลีให้ความเห็นว่า"กราฟิ กดีไซน์
เปรี ยบเสมือนกับการจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ"โดยประกอบไปด้วยเรื่ องต่างๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงความหมายให้ถูกต้อง, การจัดการกับประโยค หรื อข้อความที่สอดคล้องกันและการ
จัดการกับส่วนที่มีความยุง่ ยากต่อการทาความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
Paul Rand กราฟิ กดีไซเนอร์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ ได้กล่าวไว้ที่ MIT Media Laboratoryaul ว่า ดีไซน์
คือ "วิธีการดึงรู ปแบบและเนื้อหาออกมารวมกัน"
Milton Glaser กราฟิ กดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก อีกท่านกล่าวไว้ ณ Brigham Young University ปี
ค.ศ. 2006 โดยมีความเห็นว่า ดีไซน์คือ "การวางแผนอย่างเรี ยบง่าย" โดยผลงานที่ดีจะมาจากการอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากกว่า
Tibor Kalman นักกราฟิ กดีไซเนอร์ชาวฮังการี แห่งค่าย Color Magazine ได้ให้สมั ภาษณ์กบั
Moira Cullen นักเขียนทางด้านการออกแบบภาษาชั้นนากล่าวไว้วา่ "กราฟิ กดีไซน์คือภาษาอย่าง
หนึ่ง แต่นกั ออกแบบกราฟิ กไม่ตอ้ งยุง่ ยากหรื อกังวลเกี่ยวกับหลักการในเรื่ องภาษา เช่น เรื่ องพยางค์
หรื อเว้นวรรคมากนัก แต่นกั ออกแบบควรจะใช้เวลาที่มีไปสนใจในเรื่ องของการสื่ อสารออกไปใน
ทิศทางที่มนั ควรจะเป็ นให้ได้เสี ยมากกว่า"
Bob Gill กราฟิ กดีไซเนอร์และนักเขียนภาพประกอบชาวอเมริ กนั ให้ความเห็นสั้นๆ ว่า
"กราฟิ กดีไซน์เปรี ยบดังภาษาขั้นที่สอง"
เราสามารถสรุ ปภาพรวมของคาจากัดความของกราฟิ กดีไซน์ได้วา่ กราฟิ กดีไซน์ คือ การ
ออกแบบภาษาชนิดหนึ่งที่มีพ้นื ฐานมาจากองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งสามารถบอกเล่าแนวคิดของ
เราต่อสิ่ งต่างๆ โดยมันจะต้องน่าสนใจทั้งใจแง่ตวั ภาษาและเนื้อหาที่พดู ถึงมัน
อ้างอิง : ปาพจน์ หนุนภักดี. Graphic Design Principles Second edition หลักการและกระบวนการ
ออกแบบงานกราฟิ กดีไซน์ นนทบุรี : ไอดีซีฯ , 2555
2.2.9 ความสาคัญและประวัตของสื่ อสิ่ งพิมพ์
ความหมายและความสาคัญของสื่ อสิ่ งพิมพ์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคาที่เกี่ยวกับ “สื่ อสิ่ งพิมพ์” ไว้ดงั นี้ คา
ว่า “สิ่ งพิมพ์” หมายถึงสมุด แผนกระดาษหรื อวัตถุใด ๆ ที่พิมพ์ข้ ึน รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่
แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสี ยง หรื อสิ่ งอื่นใดอันมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน
“สิ่ งพิมพ์” หมายถึง ข้อความ ข้อเขียน หรื อภาพที่เกี่ยวกับแนวความคิด ข้อมูล สารคดีบนั เทิง ซึ่ง
ถ่ายทอดด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟิ ล์ม หรื อวัสดุพ้นื เรี ยบ
“สื่ อ” หมายถึง การติดต่อให้ถึงกันชักนาให้รู้จกั กัน หรื อตัวกลางที่ทาการติดต่อให้ถึงกัน
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“พิมพ์” หมายถึง ถ่ายแบบ ใช้เครื่ องจักรกดตัวหนังสื อหรื อภาพ ให้ติดบนวัตถุ เช่นแผ่นกระดาษ ผ้า
ทาให้เป็ นตัวหนังสื อ หรื อรู ปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรื อการใช้พิมพ์ หิ นเครื่ องกลวิธีเคมีหรื อวิธี
อื่นใด อันอาจให้เกิดเป็ นสิ่ งพิมพ์ข้ ึนหลายสาเนา รู ปร่ าง ร่ างกาย แบบ
ดังนั้น “ สื่ อสิ่ งพิมพ์” จึงมีความหมายว่าจะเป็ นแผ่นกระดาษหรื อวัตถุใด ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ อัน
เกิดเป็ นชิ้นงานที่มีลกั ษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายสาเนา ในปริ มาณมากเพื่อเป็ นสิ่ งที่ทาการติดต่อ
หรื อชักนาให้บุคคลอื่นให้เห็นหรื อทราบข้อมูลต่าง ๆ” สิ่ งพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสารหนังสื่ อ
เรี ยน หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ
ประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
ในปัจจุบนั สามารถแบ่งประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้มามายหลายประเภท โดยทั้งสิ่ งพิมพ์
2 มิติ และสิ่ งพิมพ์ 3 มิติ คือ สิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเรี ยบ ใช้วสั ดุจาพวกกระดาษและมี
เป้ าหมายเพื่อนาเสนอเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ เช่น หนังสื อ นิตยสาร จุลสาร หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ โบ
ชัวร์ ใบปลิว นามบัตร แมกกาซีน พ็อกเก็ตบุค๊ เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งพิมพ์ 3 มิติ คือ สิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะ
พิเศษที่ตอ้ งอาศัยระบบการพิมพ์แบบพิเศษ และส่ วนใหญ่จะเป็ นการพิมพ์โดยตรงลงบนผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรู ปทรงมาแล้ว สาหรับตัวอย่างการพิมพ์แบบ 3 มิติได้แก่ การพิมพ์สกีนบนภาชนะต่าง ๆ เช่น
แก้ว กระป๋ อง พลาสติก การพิมพ์ระบบแพดบนภาชนะที่มีผวิ ต่างระดับ เช่น เครื่ องปั้นดินเผา
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า การพิมพ์ระบบพ่นหมึก เช่น การพิมพ์วนั หมดอายุของอาหารกระป๋ องต่าง ๆ โดย
สามารถจาแนกประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้ ดังนี้
• สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
-หนังสื อสารคดีตาราแบบเรี ยนเป็ นหนังสื อสิ่ งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการศาสตร์ความรู ้
ต่างๆ เพื่อสื่ อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายด้านความรู ้ที่เป็ นจริ งจึงเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เน้นความรู ้อย่าง
ถูกต้อง
-หนังสื อบันเทิงคดี เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่ องราวสมมติ เพือ่ ให้ผอู ้ ่านได้รับ
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรี ยกว่า หนังสื อฉบับกระเป๋ า หรื อ Pocketbooks ได้
• สื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร
-หนังสื อพิมพ์ (Newspapers) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนาเสนอเรื่ องราวข่าวสารภาพ
และความคิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วิธีการพับรวมกับ ซึ่งสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดนี้
ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ ท้ งั ลักษณะหนังสื อพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
-วารสาร นิตยสาร เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนาเสนอสาระข่าว ความบันเทิง ที่มี
รู ปแบบการนาเสนอ ที่โดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน ทั้งนี้การผลิตนั้น มีการ
กาหนดระยะเวลาการออกแบบเผยแพร่ ที่แน่นอน ทั้งลักษณะวารสาร นิตยสารรายปักษ์ (15 วัน)
และรายเดือน
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-จุลสาร เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นแบบไม่มุ่งหวังผลกาไร เป็ นแบบให้เปล่าโดยให้ผอู ้ ่าน
ศึกษาหาความรู ้ ที่กาหนดออกแบบเผยแพร่ เป็ นครั้ง ๆ หรื อลาดับต่าง ๆ ในวาระพิเศษ
สิ่ งพิมพ์โฆษณา
-โบชัวร์ (Brochure) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็ นเล่ม
จานวน 8 หน้า เป็ นอย่างน้อยมีปกหน้า และปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับโฆษณาสิ นค้า
-ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ใบเดียว ที่เน้นการประกาศ มักมีขนาด A4
เพื่อง่ายในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเป็ นข้อความที่ผอู ้ ่านแล้วเข้าใจง่าย
-แผ่นพับ (Folder) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เน้นการผลิตโดยเน้นการเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่
นาเสนอนั้นเป็ นเนื้อหาที่สรุ ปใจความสาคัญ ลักษณะเป็ นการพับเป็ นรู ปเล่มต่าง ๆ
-ใบปิ ด (Poster) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็ น
พิเศษซึ่งเน้นการนาเสนออย่างโดเด่นดึงดูดความสนใจ
• สิ่ งพิมพ์เพื่อการบรรจุภณั ฑ์
เป็ นสิ่ งพิมพ์ที่ใช้ในการห่อหุม้ ผลิตภัณฑ์การค้าต่าง ๆ แยกเป็ นสิ่ งพิมพ์หลัก ได้แก่สิ่งพิมพ์ที่ใช้ปิด
รอบขวด หรื อกระป๋ องผลิตภัณฑ์การค้า สิ่ งพิมพ์รอง ได้แก่ สิ่ งพิมพ์ที่เป็ นกล่องบรรจุหรื อลัง
สิ่ งพิมพ์มีค่า เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เน้นการนาไปใช้เป็ นหลักฐานสาคัญต่าง ๆ ซึ่งกาหนดตามกฎหมาย
เช่น ธนาณัติ บัตรเครดิต เช็คธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน หนังสื อเดินทาง โฉนด เป็ นต้น
• สิ่ งพิมพ์ลกั ษณะพิเศษ
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน ได้แก่นามบัตร บัตรอวยพร
ปฏิทิน ใบส่ งของ ใบเสร็ จรับเงิน สิ่ งพิมพ์บนแก้ว สิ่ งพิมพ์บนผ้า เป็ นต้น
• สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเมื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่
Document Formats, E-book for Palm/PDA เป็ นต้น
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานสื่ อมวลชน สื่ อสิ่ งพิมพ์มีความสาคัญในด้านการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร สาระ และความบันเทิง ซึ่งเมื่องานสื่ อมวลชนต้องเผยแพร่ จึงต้องผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น
หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็ นต้น
บทบาทสื่ อสิ่ งพิมพ์ในสถานศึกษา สื่ อสิ่ งพิมพ์ถูกนาไปใช้ในสถานศึกษา โดยทัว่ ไปซึ่งทาให้
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น เช่น หนังสื อ ตารา แบบเรี ยน แบบฝึ กหักสามารถพัฒนาได้เป็ น
เนื้อหาในระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตได้

21
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานด้านธุรกิจ สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ถูกนาไปใช้ในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ
เช่น งานโฆษณา ได้แก่ การผลิต หัวจดหมาย/ซองจดหมาย ใบเสร็ จรับเงิน /ใบส่ งของ โฆษณาหน้า
เดียว นามบัตร เป็ นต้น
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานธนาคารงานด้านการธนาคาร ซึ่งรวมถึง งานการเงิน และงานที่
เกี่ยวกับหลักฐานทางกฎหมาย ได้นาสื่ อสิ่ งพิมพ์หลาย ๆ ประเภทมาใช้ในการดาเนินงาน เช่นใบนา
ฝาก ใบถอน ธนบัตร เช็คธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน และหนังสื อเดินทาง
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าปลีก สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ทางห้างสรรพสิ นค้า
หรื อร้านค้าปลีกใช้ในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ใบปิ ดโฆษณาต่าง ๆ ใบปลิว แผ่นพับ จุลสาร
การเตรียมงานก่อนส่ งโรงพิมพ์และการจัดการภาพสาหรับงานพิมพ์
ปัจจุบนั ระบบการพิมพ์มีความก้าวหน้าขึ้น
โดยได้นาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วย
จัดการกับงานพิมพ์มีความกว้าหน้าขึ้น
ทาให้การสร้างสรรค์งานพิมพ์ง่ายขึ้น แต่ยงั มีปัญหาที่
ตามมาคือ
ไฟล์ตน้ ฉบับสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ทางานของโรงพิมพ์ ดังนั้น ผูท้ ี่สร้างสรรค์งานพิมพ์ไว้เรี ยบร้อยแล้วต้องการจัดพิมพ์ให้เป็ นหนังสื อ
นิตยสารหรื อสิ่ งพิมพ์แบบอื่น ๆ นั้น สามารถทาได้ดงั นี้
– จัดส่ งไฟล์งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นไฟล์ขอ้ มูล ไฟล์ภาพ หรื อฟอนต์ให้กบั โรง
พิมพ์
– พิจารณาถึงความละเอียดและฟอร์แมทของไฟล์ภาพที่ส่งไป
– เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการทางาน เช่น พิมพ์ขอ้ ความผ่านโปรแกรม Word สร้าง
ภาพกราฟิ กแบบโปรแกรม Illustrator ตกแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop จัดและวางข้อมูลประกอบ
บนหน้าสิ่ งพิมพ์ดว้ ย Page Maker
การจัดการภาพสาหรับงานพิมพ์
การนาภาพมาประกอบลงบนสิ่ งพิมพ์อาจนามาได้หลายแหล่ง เช่น สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล
แผ่ซีดี อินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรมจับภาพ หรื อแม้แต่การสร้างภาพที่ตอ้ งหารขึ้นมาเอง โดยการ
ทางานของภาพกับการสร้างสรรค์งานสิ่ งพิมพ์มีความสาคัญและข้อควรพิจารณามากมาย
ดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ความแตกต่างระหว่างภาพเวพเตอร์และบิตแม็พ
ก่อนที่จะเรี ยนรู ้เรื่ องรู ปภาพมาเรี ยนรู ้ขอ้ แตกต่างของภาพเวกเตอร์และภาพบิตแม็พภาพทั้ง
ประเภทนี้มีขอ้ แตกต่าง ดังนี้
– ภาพเวกเตอร์ (Vector) เกิดจากการคานวณค่าทางคณิ ตศาสตร์ มักถูกสร้างขึ้นมาโดยอาศัยการ
ทางานของโปรแกรม Illustrator, Core Draw ภาพที่ได้จึงมีลกั ษณะเป็ นการ์ตูนหรื อเรี ยกว่า Clip Art
สาหรับข้อดีและภาพเวกเตอร์คือ ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กผลงานมีความคมชัด เมื่อขยายก็จะไม่ทาให้
คูณภาพของานลดลง
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– ภาพบิตแม็พ (Bitmap) เกิดจากพิกเซล ซึ่งเป็ นช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรี ยงต่อกัน ดังนั้นเมื่อขยายก็
ส่ งผลทาให้คูณภาพของงานลดลง จึงเหมาะกับงานที่ตอ้ งการความละเอียดของสี มาก ๆ เช่น รู ปถ่าย
เป็ นต้น
ความละเอียดทีเ่ หมาะสมของภาพ
ในกรณี ที่นาภาพจากเครื่ องสแกนเนอร์หรื อการจับภาพควรมีความละเอียด 300 dpi ส่ งผลทา
ให้งานเข้าโรงพิมพ์ ภาพที่ปรากฏขึ้นมาจะมีคมชัด และส่ วนของภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอลควรมี
ความละเอียดระดับปานกลาง 2-5 ล้านพิกเซล ส่ วนรายละเอียดสูง ควรกาหนดความละเอียดที่ 6
ล้านพิกเซล
ในกรณี ทีกาหนดโหมดสี สามารถกาหนดโหมดสี สองโหมดสี คือ RGB และ CMYK โดยปกติ
ภาพที่นาเข้ามาใช้งานที่จะอยูใ่ นโหมด RGB (Red-Green-Blue) ซึ่งเป็ นโหมที่แสดงบนหน้าจอ
ทัว่ ไปแต่เมื่อต้องการส่ งไฟล์งานให้โรงพิมพ์ควรกาหนดให้เป็ นโหมด CMYK (Cyan-MagentaYellow-Black) เนื่องจากภาพที่อยูใ่ นโหมด RGB จามีความสว่างมากกว่าโหมด CMYK ซึ่งการ
แสดงโหมดสี สามารถทาได้จากโปแกรมตกแต่งภาพทัว่ ไป เช่น Photoshop เพียงแค่เลือกเมนู
Image> Made> CMYK Color
อ้างอิง:https://chonamat.wordpress.com
2.3 การใช้ โปรแกรม Illustrator CS6

รู ปที่ 2.2 ภาพโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
Adobe Illustrator เป็ นโปรแกรมที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในการออกแบบกราฟิ ก โดยที่
โปรแกรมนี้มกั จะนาไปใช้สาหรับการวาดภาพ หรื อการออกแบบสัญลักษณ์เนื่องจากเป็ นโปรมแก
รมที่ทางานด้วยระบบ Vector ซึ่งเป็ นการสร้างภาพกราฟิ กจากการคานวณของโปรแกรม โดยไม่
จาเป็ นต้องกาหนดความละเอียดของภาพทาให้รูปภาพที่วาดจากโปรแกรมนี้มีความคมชัดสวยงาม
และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายครั้ง โดยที่คุณภาพของภาพยังคงเดิม
จุดเด่นของ โปรแกรม Illustrator ภาพที่ได้จากการ วาดภาพ โดยใช้ โปรแกรม Illustrator จะมี
ลักษณะเป็ นภาพกราฟิ กประเภทเวคเตอร์ซ่ ึงจะมีความคมชัดอย่างมาก เนื่องจากลายเส้นของภาพ
ประเภทเวคเตอร์ จะไม่แตกเหมือนกับภาพบิทแมพ โดยไฟล์ภาพที่ได้จากโปรแกรม Illustrator จะ
ได้ภาพที่มีความคมชัด ไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุลเป็ น .ai, .pdf, .eps ที่สามารถนาไปใช้กบั โปรแกรมที่
มีความสามารถในการออกแบบกราฟิ กอื่นๆ ได้อีกด้วย ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรม Photoshop, Flash,
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InDesign ฯลฯภาพบนคอมพิวเตอร์น้ นั มีวธิ ีการประมาผล 2 แบบแตกต่างกันดังนี้การประมวลแบบ
เวกเตอร์ (vector) เป็ นการประมวลผลแบบอาศัยการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ โดยมีสีและตาแหน่ง
ของสี ที่แน่นอน ฉะนั้นไม่วา่ เราจะเคลื่อนย้าย ย่อ หรื อ ขยาย ภาพก็จะไม่เสี ยรู ปทรงทางเรขาคณิ ต
โปรแกรม illustrator เป็ นโปรแกรมที่ประมวลผลภาพแบบเวกเตอร์การประมวลผลแบบบิตแมพ
(Bitmap) เป็ นการประมวลผลแบบอาศัยค่าสี ในแต่ละพิกเซล โดยแต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าสี ที่
เจาะจงในแต่ละตาแหน่ง ซึ่งเหมาะกับภาพที่มีลกั ษณะแบบภาพถ่าย โปรแกรมที่ประมวลผลภาพ
แบบบิตแมพ ได้แก่ Photoshop , Paint เป็ นต้น
2.3.1 โปรแกรม ทาอะไรได้บา้ ง
โปรแกรม Illustrator ให้เราสามารถสร้างภาพโดยเริ่ มจากหน้ากระดาษเปล่า เหมือนจิตรกรที่
เขียนภาพลงบนผืนผ้า โดยใน Illustrator จะมีท้ งั ปากกา พูก่ นั ดินสอ และอุปกรณ์การวาดภาพอื่นๆ
ซึ่งเราสามารถนามาใช้สร้างงานได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ โบชัวร์ นามบัตร
หนังสื อ งานออกแบบทางกราฟิ ก โลโก้ งานด้านการ์ตูน งานด้านเว็บไซต์

รู ปที่ 2.3 ภาพงานกราฟฟิ กที่ทาด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
หน้าจอโปรแกรม จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานแตกต่างกันออกไปดังนี้

รู ปที่ 2.4 ภาพแสดงส่ วนต่างๆของโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
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รู ปที่ 2.5 ภาพคาสัง่ ใน Menu Barในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
2.3.2 มีดงั ต่อไปนี้
-File: เป็ นหมวดของคาสัง่ ที่จดั การเกี่ยวกับไฟล์และโปรแกรมทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการ
เปิ ด-ปิ ดไฟล์ การ บันทึกไฟล์ การนาภาพเข้ามาใช้ (Place) ตลอดจนการออกจากโปรแกรม (Exit)
-Edit: เป็ นหมวดของคาสัง่ ที่จดั การแก้ไข เช่น Undo Cut Copy Paste Select รวมทั้งการ
กาหนดคุณสมบัติ ต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับแต่งภาพด้วย เช่นการสร้างรู ปแบบ (Define Pattern) การ
กาหนดค่าสี (Color Setting) เป็ นต้น
-Type: เป็ นหมวดของคาสัง่ ที่ใช้จดั การตัวหนังสื อ เช่น Fonts Paragraph เป็ นต้น
-Select: เป็ นหมวดของคาสัง่ ที่ใช้ในการเลือกวัตถุ สามารถเลือกด้วยคุณสมบัติได้ เช่น
เลือกวัตถุที่มี
-Fill และ Stroke แบบเดียวกัน วัตถุที่อยูบ่ น Layer เดียวกัน เป็ นต้น
-Filter: เป็ นหมวดของคาสัง่ ที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กบั ภาพ โดยจะมีผลต่อรู ปร่ างของ path
-Effect: เป็ นหมวดของคาสัง่ ที่ใช้สร้างเทคนิคพิเศษให้กบั ภาพคล้าย Filter แต่จะไม่มีผลกับ
รู ปร่ างของ PathView: เป็ นหมวดของคาสัง่ เกี่ยวกับการมองทุกสิ่ งในงาน เช่น Zoom Show/Hide
Ruler Bounding Box Outline Mode/Preview Mode เป็ นต้น
-Window: เป็ นหมวดของคาสัง่ เกี่ยวกับการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่างเครื่ องมือต่างๆ เช่น Palette
Tool Box เป็ นต้น
-Help: เป็ นหมวดที่รวบรวมวิธีการใช้งานและคาแนะนาเพือ่ ช่วยเหลือผูใ้ ช้โปรแกรม
2.3.3 Selection tool เครื่ องมือกลุ่มนี้วา่ ด้วยเรื่ องการเลือกวัตถุ ประกอบไปด้วย

รู ปที่ 2.6 ภาพเครื่ องมือ Selection toolในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
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2.3.4 คอนโทรลพาเนล (Control Panel)

รู ปที่ 2.7 ภาพคอนโทรลพาเนล (Control Panel)ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
เป็ นแถบตัวเลือกสาหรับกาหนดค่าต่างๆ ของวัตถุ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ให้
สามารถกาหนดค่าสี ขนาด ตาแหน่ง และคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุที่เลือกได้ง่ายขึ้น
2.3.5 พื้นที่การทางาน (Artboard)
เป็ นบริ เวณที่ใช้วางวัตถุเพื่อสร้างชิ้นงาน ส่ วนพื้นที่นอกเหนือจากนั้น (Scratch area) เป็ น
บริ เวณที่วางวัตถุแต่ไม่ตอ้ งการให้แสดงในชิ้นงานใช้เพือ่ พักวัตถุ หรื อเผือ่ ไว้ใช้ในภายหลัง

รู ปที่ 2.8 ภาพ Artboard ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
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2.3.6 พาเนลควบคุมการทางาน (Panel)
เป็ นหน้าต่างย่อยที่รวบรวมคุณสมบัติการทางานของเครื่ องมือต่างๆ ให้เลือกปรับแต่งการ
ใช้งานได้ง่ายๆ ไม่ตอ้ งเปิ ดหาแถบคาสัง่ ซึ่งพาเนลจะถูกจัดเก็บไว้ในกรอบจัดเก็บพาเนลด้านขวา
ของหน้าจอ

รู ปที่ 2.9 ภาพ พาเนลควบคุมการทางาน ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
อ้างอิง : http://www.vdoschool.com/vdo/index.php/2015-06-22-08-04-22/176--illustrator-.html
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2.3.7 คียล์ ดั ในโปรแกรม Adobe Illustrator

รู ปที่ 2.10 ภาพคียล์ ดั ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
สร้างงานใหม่ = Control + N
เปิ ดชิ้นงาน = Control + O
ปิ ดหน้าต่างงาน = Control + W
ปิ ดโปรแกรม = Control + Q
เซฟงานทับของเก่า = Control + S
เซฟงานโดยเลือกที่เซฟใหม่ = Control + Shift + S
ก็อบปี้ = Control + C
วางงานที่กอ็ บปี้ = Control + V
วางงานที่กอ็ บปี้ ไว้ดา้ นบน(ในตาแหน่งเดิม) = Control + F
วางงานที่กอ็ บปี้ ไว้ดา้ นล่าง(ในตาแหน่งเดิม) = Control + B
กรุ๊ บงานรวมงานไว้ดว้ ยกัน = Control + G
ยกเลิกกรุ๊ บงาน = Control + Shift + G
สัง่ ปริ้ น = Control + P
ซูมเข้าหน้าต่างงาน = Control + ( + )
ซูมออกหน้าต่างงาน= Control + ( - )
เลือกงานทั้งหมด = Control + A
ล็อคชิ้นงาน = Control + 2
ปลดล็อคชิ้นงาน = Control + Alt + 2
ซ่อนชิ้นงาน = Control + 3
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นาชิ้นงานที่ซ่อนกลับมา = Control + Alt + 3
เอาชิ้นงานลงด้านล่าง = Control + [
เอาชิ้นงานลงไว้ล่างสุ ด = Control + Shift + [
เอาชิ้นงานขึ้นบน = Control + ]
เอาชิ้นงานขึ้นบนสุ ด = Control + Shift + ]
เพิ่มเติม ทาตัวหนังสื อ Outline = Control + Shift + O
อ้างอิง : http://stang.sc.mahidol.ac.th/ait/training/PDF/AI.pdf
2.4 การใช้ โปรแกรม Photoshop CS6

รู ปที่ 2.11 ภาพโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
Photoshopเป็ นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรู ปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบใน
ทุกวงกาย่อมรู ้จกั โปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็ นโปรแกรมที่มีเครื่ องมือมากมายเพื่อ
สนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่ งพิมพ์ งานวีดีทศั น์ งานนาเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงาน
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshopจะประกอบด้วยโปรแกรมสองตัว
ได้แก่ Photoshop และ Image Ready การที่จะใช้งานโปรแกรม Photoshopคุณต้องมีเครื่ องที่มี
ความสามารถสูงพอควร มีความเร็ วในการประมวลผล และมีหน่วยความจาที่เพียงพอ เพราะการ
ทางานจะช้าและมีปัญหาตามมามาก ขณะนี้โปรแกรม Photoshop ได้พฒั นามาถึงรุ่ น Adobe
Photoshop CS6
อ้างอิง http://babybearjubujubu.blogspot.com/2008/09/phoshop-photoshop-photoshop-adobe.html
Menu bar

รู ปที่ 2.12 ภาพเมนูคาสัง่ Menu Barในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
เป็ นแถบที่ใช้เก็บคาสัง่ หลักต่างๆของโปรแกรม โดยเราสามารถเรี ยกใช้คาสัง่ ในแถบคาสัง่ ได้ ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้

• Click mouse ที่แถบคาสัง่ จะปรากฏแถบคาสัง่ ย่อย
• Click mouse เลือกแถบคาสัง่ ย่อยที่เราต้องการ
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รู ปที่ 2.13 ภาพคาสัง่ Menu Barในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
2.4.1 คาสัง่ ใน Menu Bar มีดงั ต่อไปนี้
-File หมายถึง รวมคาสัง่ ที่ใช้จดั การกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิ ด, ปิ ด, บันทึก
ไฟล์, นาเข้าไฟล์, ส่ งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์
Edit หมายถึง รวมคาสัง่ ที่ใช้สาหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทางานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น
ก๊อปปี้ , วาง, ยกเลิกคาสัง่ , แก้ไขเครื่ องมือ และอื่น ๆ
-Image หมายถึง รวมคาสัง่ ที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี , แสง, ขนาดของภาพ (image size),
ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสี ของภาพ, หมุนภาพ และอื่น ๆ
- Layer หมายถึง รวมคาสัง่ ที่ใช้จดั การกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และ
การจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ
-Select รวม คาสัง่ เกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรื อพื้นที่บนรู ปภาพ (Selection) เพื่อนาไปใช้
งานร่ วมกับคาสัง่ อื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี , ลบ หรื อใช้เอฟเฟ็ กต์ต่าง ๆ กับรู ปภาพ
- Filter เป็ นคาสัง่ การเล่น Effects ต่างๆสาหรับรู ปภาพและวัตถุ
-View เป็ นคาสัง่ เกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพ
และย่อภาพให้ดูเล็ก
-Window เป็ นส่ วนคาสัง่ ในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริ มต่างๆที่จาเป็ นในการใช้สร้าง
Effects ต่างๆ
-Help เป็ นคาสัง่ เพือ่ แนะนาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของ
โปรแกรมอยูใ่ นนั้น
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2.4.2 Option bar
รู ปที่ 2.14 ภาพ Option bar ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
Option Bar (ออปชัน่ บาร์) เป็ นส่ วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทางานของเครื่ องมือต่าง ๆ โดย
รายละเอียดในออปชัน่ บาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่ องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อ
เราเลือกเครื่ องมือ Brush (พูก่ นั ) บนออปชัน่ บาร์จะปรากฏออปชัน่ ที่ใช้ในการกาหนดขนาด และ
ลักษณะหัวแปรง, โหมดในการระบายความโปร่ งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็ นต้น
2.4.3 Tool Bar

รู ปที่ 2.15 ภาพ Tool Bar ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
Tool Panel (ทูลพาเนล) หรื อ กล่องเครื่ องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่ องมือเหล่านี้มีจานวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่ องมือที่ทาหน้าที่
คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่ มเดียวกัน โดยจะมีลกั ษณะรู ปสามเหลี่ยมอยูบ่ ริ เวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพื่อ
บอกให้รู้วา่ ในปุ่ มนี้ยงั มีเครื่ องมืออื่นอยูด่ ว้ ย
2.4.4 เครื่ องมือ
Move ใช้สาหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม วงกลม วงรี หรื อเลือกเป็ นแถว
คอลัมน์ ขนาด 1 พิกเซล
Marquee ใช้สาหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรื อย้ายภาพในเลเยอร์หรื อย้ายเส้นไกด์
Lasso ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็ นแนวเขตแบบอิสระ
Magic Wand ใช้เลือกพื้นที่ดว้ ยวิธีระบายบนภาพ หรื อเลือกจากสี ที่ใกล้เคียงกัน
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Crop ใช้ตดั ขอบภาพ
Slice ใช้ตดั แบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรี ยกว่าสไลซ์ (Slice)
สาหรับนาไปสร้างเว็บเพจ
Eyedropper ใช้เลือกสี จากสี ต่าง ๆ บนภาพ
Healing Brush ใช้ตกแต่งลบรอยตาหนิในภาพ
Brush ใช้ระบายลงบนภาพ
Clone Stamp ใช้ทาสาเนาภาพ โดยก๊อปปี้ ภาพจากบริ เวณอื่นมาระบาย หรื อระบายด้วย
ลวดลาย
History Brush ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผา่ นมา หรื อภาพของสถานะ
เดิมที่บนั ทึกไว้
Eraser ใช้ลบภาพบางส่ วนที่ไม่ตอ้ งการ
Gradient ใช้เติมสี แบบไล่ระดับโทนสี หรื อความทึบ
Blur ใช้ระบายภาพให้เบลอ
Bern ใช้ระบายเพื่อให้ภาพมืดลง
Dodge ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น
Pen ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
Horizontal Type ใช้พิมพ์ตวั อักษรหรื อข้อความลงบนภาพ
Path Selection ใช้เลือกและปรับแต่งรู ปทรงของเส้นพาธ
Rectangle ใช้วาดรู ปทรงเรขาคณิ ตหรื อรู ปทรงสาเร็ จรู ป
Hand ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
Zoom ใช้ยอ่ หรื อขยายมุมมองภาพ

- Set Foreground Color, Set Background Color ใช้สาหรับกาหนดสี
- Foreground Color และ Background Color
เปิ ดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen
รู ปที่ 2.16 ภาพเครื่ องมือใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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2.4.5 Panel (พาเนล)

รู ปที่ 2.17 ภาพ Panel ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
Panel (พาเนล) เป็ นวินโดว์ยอ่ ย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรื อคาสัง่ ควบคุมการทางานต่าง ๆ ของ
โปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้สาหรับเลือกสี , พาเนล
Layers ใช้สาหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสี ตรงตาแหน่งที่ช้ ีเมาส์ รวมถึง
ขนาด/ตาแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้
อ้างอิง : http://thaigraph.blogspot.com/2013/08/photoshop.html
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2.4.6 คียล์ ดั ในโปรแกรม Adobe Photoshop

-

รู ปที่ 2.18 ภาพคียล์ ดั ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
i : เครื่ องมือในกลุ่ม eyedropper
k : เครื่ องมือในกลุ่ม slice
l : เครื่ องมือในกลุ่ม lasso
m : เครื่ องมือในกลุ่ม rectangular
o : เครื่ องมือในกลุ่ม dodge
r : เครื่ องมือในกลุ่ม blur
t : เครื่ องมือในกลุ่ม horizontal
u : เครื่ องมือในกลุ่ม rectangle
v : เครื่ องมือ move
y : เครื่ องมือ history brush
z : เครื่ องมือ zoom
ctrl+ a : selection ทั้งเยอร์หรื อทั้งเฟรม
ctrl+b : เข้าหน้าคาสัง่ color balance
ctrl+c : การใช้คาสัง่ การ copy
ctrl+d : การใช้คาสัง่ การ deselect หรื อ การลบ selection
ctrl+e : การใช้คาสัง่ การรวมเลเยอร์ 2 กับ เลเยอร์ 1
ctrl+f : การใช้คาสัง่ การใช้ฟิลเตอร์เมื่อครั้งล่าสุ ดที่ผา่ นมา
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-

ctrl+h : การใช้คาสัง่ ยกเลิก extras
ctrl+j : การใช้คาสัง่ การ copy layer
ctrl+l : การใช้คาสัง่ เรี ยก levels
ctrl+m : การใช้คาสัง่ การเรี ยก curves
ctrl+n : การใช้คาสัง่ การเรี ยกพื้นที่ทางานใหม่
ctrl+o : การใช้คาสัง่ การเปิ ดไฟล์งานที่มีอยู่
ctrl+p : การใช้คาสัง่ ปริ้ น
ctrl+s : การใช้คาสัง่ การเซฟงานต่อเนื่อง โดยที่ไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนการเซฟใหม่
ctrl+t : การใช้คาสัง่ การเรี ยก free transform
ctrl+u : การใช้คาสัง่ การเรี ยก hue saturation
ctrl+v : การใช้คาสัง่ จากการ copy แล้วนามาวาง (paste)
ctrl+shift+ b : การใช้คาสัง่ auto color
ctrl+shift+d : การใช้คาสัง่ การเรี ยก selection ครั้งล่าสุ ดที่เราทาไว้
ctrl+shift+e : การใช้คาสัง่ การรวมเลเยอร์
ctrl+shift+l : การใช้คาสัง่ auto levels
ctrl+alt+d : การใช้คาสัง่ เรี ยก feater selection เพิ่มเปอร์เซ็นต์ selection
ctrl+alt+z : การถอยหลังการทางานแต่ละขั้นตอน ถ้าเป็ น ctrl+z ก็จะกลับมาที่การทางาน
ขั้นสุ ดท้าย
ctrl+alt + เครื่ องหมาย – : =ขยายพื้นที่ทางานจะย่อลง
ctrl+alt+ เครื่ องหมาย + : ขยายพื้นที่ทางานจะเพิ่มขึ้น
{ : ขนาดของหัวแปรงต่างๆจะลดลง
} : ขนาดของหัวแปลงต่างๆจะเพิ่มขึ้น

