บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
กราฟฟิ ก คาว่า กราฟฟิ ก (Graphic) นั้นมีที่มาจากภาษากรี ก 2 คาด้วยกันคือ
1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน
2. Graphein หมายถึง การเขียน
มีคนที่ให้ความหมายหรื อคาจากัดความของคาว่า "กราฟฟิ ก" ไว้มากมายหลายแบบด้วยกัน แต่หลักๆก็มี
ดังนี้
- กราฟฟิ กเป็ นศิลปะแบบหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิดอ่านและอารมณ์โดยใช้เส้น รู ปภาพ ภาพเขียนหยาบๆ
ไดอะแกรม ฯลฯ
- กราฟฟิ กเป็ นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ตอ้ งอาศัย
ศิลปะ เข้ามาช่วยเพือ่ ทาให้ผดู ้ ูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผสู ้ ่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ
แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็ นต้น
- วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็ นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้างและความยาว
เท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิกในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของจิตรกร การออกแบบ
โฆษณาของช่างออกแบบ
- กราฟฟิ กเป็ นศิลปะหรื อศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ
และการจัดทาหนังสือ
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ กราฟิ ก นั้นหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้การสื่อความหมายด้วยการใช้เส้น ภาพวาด
สัญลักษณ์ ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถสื่อความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องตรง
ตามที่ผรู ้ ับสารต้องการ
คาว่าคอมพิวเตอร์กราฟฟิ กละหมายถึงอะไร คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข
หรื อการจัดการเกี่ยวกับภาพกราฟฟิ กโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การตกแต่งภาพ
การวาดภาพ การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิ กในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ

ปั จจุบนั นี้เข้ามามีบทบาทมาก ในปั จจุบนั มีการใช้ภาพกราฟิ กในงานทุกๆ ด้านไม่วา่ ด้านธุรกิจ งานพิมพ์
งานศิลปะ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา ซึ่งเห็นได้ชดั ว่า คอมพิวเตอร์กราฟิ ก นั้นมีบทบาทสาคัญมาก
ในปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือที่สามารถช่วยงานในด้านการออกแบบทางด้านกราฟฟิ ก ให้เป็ นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียว อีกทั้งผูอ้ อกแบบเองก็สามารถดูผลงานการ
ออกแบบของตนเองได้โดยทันทีสะดวกมาก
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
ก็แบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2 มิติ
คือ ภาพ 2 มิติ ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วยภาพกราฟิ กแบบแรสเตอร์ ภาพกราฟิ กแบบ
เวกเตอร์ที่ไม่มีการคานวณความลึก ลวดลายฟอนต์ ฯลฯ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 3 มิติ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 3 มิติ คือ ภาพที่สร้างขึ้นจากการจาลองโมเดล 3 มิติทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้การคานวณ
ในด้านต่างๆ เช่น พีชคณิ ตเชิงเส้น ตรี โกณมิติ เพื่อหา Perspective เพือ่ นามาทาการจาลองภาพกลับเป็ น 2 มิติ
หรื อ 3D หรื ออาจหมายถึงการคานวณอื่นๆเพือ่ เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของโมเดล 3 มิติ (iamthaigraphic , 2555
)

ใบปลิว คือ
ซึ่งตามสารานุกรมในคาจากัดความใบปลิวมีความหมายเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นการจัดการโฆษณาด้วย
กระดาษใช้โดยการกระจายเป็ นวงกว้าง ติดประกาศหรื อจัดส่งผ่านจดหมาย (อ้างอิงมาจาก Wikipedia) ซึ่ง
ทั้งนั้นในภาษาอังกฤษใบปลิวนั้นถูกเรี ยกในหลายชื่อซึ่งขึ้นอยูก่ บั การใช้งานและขนาดของใบปลิวเป็ น
สาคัญ แต่ท้งั นั้นภาษาไทยจะเรี ยกรวมทั้งหมดว่าใบปลิวเพียงอย่างเดียวซึ่งก็คือสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาใดที่เป็ น
ลักษณะโครงสร้างกระดาษใบเดียว ไม่พบั หรื อเย็บเล่มใดๆ นัน่ เอง หากลองนาคาว่าใบปลิวไปลองหาชื่อ
เรี ยกในภาษาอังกฤษตามแหล่งต่างๆ จะพบว่ามีการให้นิยามชื่อที่ต่างกันออกไป เช่น Leaflet ,Hanbill ,Flyer,
Phamphlet เป็ นต้น เหตุที่ทาให้ชื่อเรี ยกต่างกันนั้นเป็ นเพราะความเป็ นมา ขนาด ประโยชน์ วิธีการกระจาย
ของใบปลิว ขอยกตัวอย่างชื่อเรี ยกที่นิยมเช่น 1. Leaflet ใบปลิวชนิดนี้หากแปลตามชื่อคือจดหมายใบไม้ ซึ่ง
แน่นอนว่าลักษณะต้องบาง เบา มีขนาดเล็กเหมือนใบไม้ และใช้การจัดส่งใช้วธิ ีการเดียวกับจดหมาย ไม่วา่
จะแนบกับจดหมายหรื อใส่ตามกล่องจดหมาย ตูร้ ับฝากข้อความ เป็ นต้น 2.Handbill ใบปลิวชนิ ดนี้แปลได้
ตรงตัวว่า ใบถือ เอกสารถือ ดังนั้นเป็ นที่แน่นอนว่าขนาดของใบปลิวจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถพกพา
ได้สะดวกและการกระจายก็จะใช้วธิ ีการแจกโดยใช้มือ หรื อการยืนแจกตามสถานที่ต่างๆ ที่มีคนพลุกพล่าน
หรื อตามสถานที่ที่มีกลุ่มเป้ าหมายรวมตัวกัน 3. Flyer หรื อ Phamphlet ใบปลิวประเภทนี้มีที่มาเก่าแก่ที่สุด
และตรงตัวกับคาว่าใบปลิวมากที่สุดนัน่ คือใบที่ปลิวได้หรื อบินได้

ใบปลิวประเภทนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้น

เพือ่ ให้มีพ้นื ที่หน้าตัดมากส่งผลให้ลอยตัวได้ดี วิธีการแจกจะเป็ นแบบการโยนขึ้นฟ้ าให้กระจายไปตามลม
ซึ่งจุดสาคัญคือเนื้อหาภายในมักจะเป็ นด้านการเมือง สังคม ศาสนา ทีไ่ ม่สามารถแจกโดยวิธีทวั่ ไปหรื อระบุ
ตัวตนของผูจ้ ดั ทาได้ โดยในปั จจุบนั ไม่นิยมทาเนื่องด้วยข้อบังคับด้านกฎหมาย ในปั จจุบนั ใบปลิวได้ถูก
จาเพาะไปอยูใ่ นกลุ่มสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ และถูกใช้ในการทาการตลาดทางตรง(Direct marketing)
ระหว่างผูจ้ ดั ทาสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยเนื้อหาของใบปลิวจะไม่นิยมระบุรายละเอียดมากเหมือนจดหมาย แต่จะเป็ น
สรุ ปอย่างย่อเพือ่ ให้อ่านง่ายและน่าสนใจ การใช้ประโยชน์ใบปลิวที่พบเห็นได้มากคือ 1. การแนะนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร 2.การให้ขอ้ มูล ซึ่งเป็ นไปได้ท้งั ทางภาครัฐและเอกชน เช่น
การป้ องกันไข้หวัดใหญ่ แนะนาผูล้ งสมัครเลือกตั้งและนโยบาย 3.รับสมัครงานหรื อสมาชิก 4.โฆษณาอี
เว้นท์หรื อกิจกรรมพิเศษ เช่น งานคอนเสิร์ต หรื อมหกรรมลดราคา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ไม่จากัดขึ้นอยูก่ บั ความคิดสร้างสรรค์ของผูจ้ ดั ทา

การพิมพ์ใบปลิวนั้นสามารถ

จัดพิมพ์ได้ท้งั สองด้านไม่จากัดขนาดสามารถกาหนดได้เองแต่ตอ้ งคานึงถึงประโยชน์การใช้สอย ซึ่งขนาดที่
ใช้กนั มากหลักๆ คือ ขนาด A4 เพราะพอดีกบั หัวจดหมาย ขนาด A5 ที่จะเรี ยกว่าขนาดครึ่ งหัวจดหมาย หรื อ

ขนาด DL (Compliments slip) ซึ่งเป็ นขนาดประมาณซองจดมายหรื อเช็คเงินสด และสุดท้ายขนาด A6 หรื อ
นิยมเรี ยกว่าขนาดโปสการ์ด

สาหรับกระดาษที่ใช้ไม่ควรหนามากหรื อราคาแพงมากจนเกินไปเนื่องจาก

ใบปลิวเป็ นสื่อโฆษณาที่มีจุดเด่นด้านความประหยัดและสะดวก ทาให้ใบปลิวจัดเป็ นสื่อโฆษณาทางเลือก
อันดับแรกๆ
( พิมพ์เพลิน,2558)

สาหรับผูเ้ ริ่ มต้นเป็ นได้อย่างดี

ความหมายของการออกแบบ
ความหมายของการออกแบบ การออกแบบ คืออะไร ซึ่งความหมายของคาว่า "ออกแบบ" นั้นถูกให้คา
นิยาม หรื อคาจากัดความ ไว้หลายรู ปแบบมากมาย ตามความเข้าใจ การตีความหมาย และการสื่อสารออกมา
ด้วยตัวอักษรของแต่ละคน ตัวอย่างความหมายของการออกแบบ เช่น
- การออกแบบ หมายถึง การรู ้จกั วางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู ้จกั เลือกใช้วสั ดุวธิ ีการเพือ่ ทาตามทีต่ อ้ งการนั้น
โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรู ปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ และการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ข้ นึ มา เช่น การจะทาโต๊ะขึ้นมาซักหนึ่งตัว เราจะต้องวางแผนไว้เป็ นขั้นตอน โดยต้อง
เริ่ มต้นจากการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการทาโต๊ะนั้น ว่าจะใช้วสั ดุอะไรที่เหมาะสม ในการยึดต่อระหว่างจุด
ต่างๆนั้นควรใช้ กาว ตะปู สกรู หรื อใช้ขอ้ ต่อแบบใด รู ้ถึงวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้งาน ความแข็งแรง
และการรองรับน้ าหนักของโต๊ะสามารถรองรับได้มากน้อยเพียงใด สีสนั ควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม เป็ นต้น
- การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุ งแบบ ผลงานหรื อสิ่งต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสม และดูมีความแปลก
ใหม่ข้ นึ เช่น โต๊ะที่เราทาขึ้นมาใช้ เมื่อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายในรู ปทรง หรื อสี เราก็จดั การ
ปรับปรุ งให้เป็ น รู ปแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช้งานยังคง
เหมือนเดิม หรื อดีกว่าเดิม เป็ นต้น
- การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรื อการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็ น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมี
หลักเกณฑ์ การนาองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึงถึงประโยชน์ใน
การใช้สอยและความสวยงาม อันเป็ นคุณลักษณะสาคัญของการออกแบบ เป็ นศิลปะของมนุษย์เนื่องจากเป็ น
การสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์ดว้ ย
- การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ ซึ่งส่ วนใหญ่เพือ่ การ
ดารงชีวติ ให้อยูร่ อด และสร้างความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น

การออกแบบ ( Design ) คือศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ ร่ วมด้วย เป็ นการสร้างสรรค์ และการแก้ไข
ปั ญหาที่มีอยู่ เพือ่ สนองต่อจุดมุ่งหมาย และนากลับมาใช้งานได้อย่างน่าพอใจ ความน่าพอใจนั้น แบ่ง
ออกเป็ น 3 ข้อหลักๆ ได้ดงั นี้
1. ความสวยงาม เป็ นสิ่งแรกที่เราได้สมั ผัสก่อน คนเราแต่ละคนต่างมีความรับรู ้เรื่ อง ความสวยงาม กับความ
พอใจ ในทั้ง 2 เรื่ องนี้ไม่เท่ากัน จึงเป็ นสิ่งที่ถกเถียงกันอย่างมาก และไม่มีเกณฑ์ ในการตัดสินใดๆ เป็ นตัวที่
กาหนดอย่างชัดเจน

ดังนั้นงานที่เราได้มีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมนั้น

ก็จะมองว่าสวยงามได้

เหมือนกัน
2. มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี เป็ นเรื่ องที่สาคัญมากในงานออกแบบทุกประเภท เช่นถ้าเป็ นการออกแบบสิ่งของ
เช่น เก้าอี้,โซฟา นั้นจะต้องออกแบบมาให้นงั่ สบาย ไม่ปวดเมื่อย ถ้าเป็ นงานกราฟฟิ ค เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์
นั้น ตัวหนังสือจะต้องอ่านง่าย เข้าใจง่าย ถึงจะได้ชื่อว่า เป็ นงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีได้
3. มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี เป็ นหนทางความคิด ที่ทาให้งานออกแบบสามารถตอบสนอง ต่อ
ความรู ้สึกพอใจ ชื่นชม มีคุณค่า บางคนอาจให้ความสาคัญมากหรื อน้อย หรื ออาจไม่ให้ความสาคัญเลยก็ได้
ดังนั้นบางครั้งในการออกแบบ โดยใช้แนวความคิดที่ดี อาจจะทาให้ผลงาน หรื อสิ่งที่ออกแบบมีคุณค่ามาก
ขึ้นก็ได้( Allalike-design, 2553 )

ใบปลิวถือเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในงานโฆษณาเกือบทุกสาขาธุรกิจ และเป็ นสื่อที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก
ที่สุด สังเกตได้วา่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นใบปลิวยังคงมีให้เห็นได้ในปั จจุบนั และยังคงมีประสิทธิภาพต่อการ
โฆษณาในสาขาต่างๆ ใบปลิวยังคงเป็ นส่วนส่งเสริ มงานการขายและเพิม่ ยอดขาย โดยการแจ้งให้ผบู ้ ริ โภค
ทราบถึงสินค้าเป็ นโปรชัน่ ต่างๆในช่วงเวลานั้นๆ ใบปลิวมีช่วงระยะเวลาในการใช้ส้ นั แต่ทรงประสิทธิภาพ
ยังคงครองใจผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็ นจานวนมาก

