บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
Graphic Design
กราฟิ ก ดีไซน์ คือ การออกแบบกราฟิ ก กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู ้ศิลปะรวม
กับหลักการออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่ งงานนั้นสามารถถ่ายทอดและสื่ อความหมายไปยังผูร้ ับสารได้เข้าใจ
คุณค่าของงานออกแบบกราฟิ ก
งานกราฟิ กที่ดีแสดงให้เห็ นถึ งความคิดในการออกแบบชัดเจน จะมีอิทธิ พลโดยตรงที่จะโน้นน้าวผูร้ ับ
ข้อมูลเกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกันยังแสดงคุณค่าอื่นพร้อมกันไปด้วย ได้แก่
1. เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อความหมาย ให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ งได้อย่าง
ชัดเจน
2. ทําหน้าที่เป็ นสื่ อเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างดี
3. ทําให้เกิดความหน้าสนใจ ความประทับใจ และความหน้าเชื่อถือแก่ผบู ้ ริ โภค
4. ทําให้เกิดความกระตุน้ ทางความคิดและการตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว
5. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลที่ได้จากงานออกแบบกราฟิ กจะช่วยกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิตามหรื อ
เปลี่ยนพฤติกรรมทางความคิดได้ดว้ ย
องค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยทําให้งานกราฟิ กมีความโดดเด่นน่าสนใจ นักออกแบบจึงใช้หลักและ
วิธีการทางศิลปะเป็ นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณาดังนี้
1.รู ปแบบตัวอักษรและขนาด
การสร้ างรู ปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะช่วยเร่ งเร้าความรู ้ สึกตอบสนองได้เป็ นอย่างดี
โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้องกับจุดประสงค์ สําหรับข้อความนําเรื่ องและข้อความรายละเอียด
นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงาน
ต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย สื่ อความหมายได้ดีไม่ตอ้ งคิดมาก นอกจากนั้นแล้วการจัดวางรู ปแบบข้อความที่
ดีก็จะช่วยให้การสื่ อความหมายเป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วย

2.การกําหนดระยะห่างและพื้นที่วา่ งการจัดพื้นที่วา่ ง
ในการออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล ช่ วยเน้นความเป็ นระเบียบและความ
ชัด เจน ระยะห่ า งหรื อ พื้ น ที่ ว่า งจะช่ ว ยพัก สายตาในการอ่ า น ทํา ให้ ดู ส บายตา สร้ า งจัง หวะลี ล าของ
องค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม
3.การกําหนดสี สีมีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจน
ทําให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การกําหนดสี ใดๆ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของงานนั้นๆ ข้อสําคัญที่ควร
คํานึ งถึ งคือ สี บนตัวภาพ พื้นภาพและตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่ น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งมี
ความชอบที่แตกต่างกัน นักออกแบบจะพยายามใช้สีเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์มากที่สุด
4.การจัดวางตําแหน่ง
เป็ นการจัดวางโครงร่ างทั้งหมดที่จะกําหนดตําแหน่งขนาดของภาพประกอบ ตําแหน่งของข้อความทั้งหมด
และส่ วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏ ซึ่ งต้องคํานึ งถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุ ลต่างๆ ความสบายตาในการ
มอง นักออกแบบต้องให้ความสําคัญต่อทุกๆส่ วนที่ปรากฏบนชิ้นงานเท่ากันทั้งหมด ความพอเหมาะพอดี
ช่วยให้งานออกแบบมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ
คุณสมบัติออกแบบกราฟิ ก
แน่ นอนว่าการจะเป็ นนักออกแบบได้น้ ันต้องมี พ้ืนฐานความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานทางศิ ลปะอยู่
พอสมควรแต่การที่จะเป็ นนักออกแบบมืออาชี พ ตัวนักออกแบบเองจะต้องมีคุณลักษณะอีกหลายอย่าง
ประกอบกัน ซึ่ งพอจะจําแนกออกมาได้ดงั นี้
1. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญลําดับแรกเลยก็วา่ ได้ ทําให้มีความคิดริ เริ่ มที่จะสร้างงานให้แตกต่าง มี
ความโดดเด่นสะดุ ดตาและแปลกใหม่ ทั้งนี้นกั ออกแบบอาจหาแรงบันดาลใจจากสิ่ งรอบๆตัว
หรื อออกไปเปิ ดหู เปิ ดตาภายนอก เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ อย่างเช่น การพูดคุย การดูหนัง ฟั งเพลง
เล่นเกมอ่านหนังสื อ ท่องเที่ยว เป็ นต้น

2. ขยันฝึ กหัด
ความขยันฝึ กหัดด้วยตัวเองจะช่วยให้การใช้โปรแกรมออกแบบเกิดความชํานาญได้เร็ วยิ่งขึ้น
ซึ่ งต้องใช้งานอยูเ่ ป็ นประจํา ทําซํ้าไปซํ้ามาจนเกิดเป็ นทักษะ ความคล่องในการออกแบบ ทั้งนี้
สามารถฝึ กได้ดว้ ยตนเอง 3 วิธี ดังนี้
- ฝึ กตามแบบ สําหรั บก้าวแรกผูเ้ ริ่ มต้นไม่ตอ้ งคิ ดอะไรมาก ทําตามซี ดีไปก่ อน เป็ นวิธีฝึกเพื่อ
พัฒนาต่อ
- ฝึ กตั้งโจทย์ เป็ นวิธีการฝึ กเพื่อกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนขึ้น เช่น สมมติโจทย์วา่ ลู กค้าต้องการ
ให้ออกแบบกราฟิ กฉลากนมถัว่ เหลื องรสใหม่ หรื อโจทย์ออกแบบตราสัญลักษณ์ บริ ษทั แบบ
ใหม่ให้แตกต่างจากที่ มีอยู่ วิธีน้ ี จะทําให้สามารถคิ ดงานได้รวดเร็ วอี กทั้งยังเชื่ อมต่อระหว่าง
ศิลปะและธุรกิจได้ดีข้ ึน
- ฝึ กเลียนแบบ เป็ นการฝึ กโดยดูจากงานสวยๆ ของคนอื่นที่ตวั เราประทับใจ แล้วลองทํา โดยใช้
โปรแกรมและเทคนิ คของตนเอง พยายามให้ผลลัพธ์ ใกล้เคียงกันมากที่สุด วิธีผูฝ้ ึ กจะต้องมี
ทักษะชํานาญในการใช้ฟังก์ชนั เครื่ องมือนั้นก่อน จึงจะสามารถคิดเคราะห์ ดัดแปลงด้วยตนเอง
ได้
3. เซตค่าเอาต์พุตให้สวย
ทํา งานบนหน้า จอเครื่ องตัวเองอย่างาสวยงาม แต่เมื่ อพิมพ์ออกมาทําไมสี คนละเรื่ องกับ ใน
หน้าจอเลย คนทํากราฟิ กจึงต้องมีความรู ้ เรื่ องการเซตค่าเอาต์พุตให้สามารถแสดงสี ออกมาได้
สวยงามเช่ นเดี ยวกับที่ เห็ นหน้าจอมอนิ เตอร์ ยิ่งการทํางานกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ด้วยแล้วสี เอาต์พุต
จําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งเหมือนกับงานบนหน้าจอ
4. สนใจสิ่ งรอบตัวเพื่อให้งานทันสมัย และตรงใจกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
ฝึ กนิ สัยรู ้จกั สังเกต ดูแล้วคิดวิเคราะห์จากสิ่ งที่ได้ยินได้เห็นรอบๆตัว จะช่ วยให้การคิดตีโจทย์
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ส่งผลให้ผลงานมีความโดดเด่น ตรงใจกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด อาจทําให้
คุณเป็ นคนน่าสนใจได้ในพริ บตา
“กิจวัตรของนักออกแบบคือการรู ้จกั สังเกตและวิเคราะห์”

5. กล้าที่จะลองสิ่ งใหม่ๆ
มีความกระหายอยากรู ้ ตลอดเวลา ยิ่งเทคโนโลยีซอฟแวร์ วีการพัฒนาอยู่เสมอ ทําให้เราได้ใช้
เครื่ องมือใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนางานได้ดีและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
“อย่าทําตัวเหมือนนํ้าเต็มแก้วที่สามารถรับความรู ้อะไรใหม่ๆ ได้อีกแล้ว
6. มนุษยสัมพันธ์ดี
การทํางานออกแบบกราฟิ กมักจะทํางานกันเป็ นทีม จําเป็ นต้องสื่ อสารกับผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ เช่น
นักออกแบบกราฟิ กจะต้องสื่ อสารกับ Art Director, Creative Director ฯลฯ การปรับตัวเข้า
ให้กบั คนอื่นๆ ได้ง่ายและรวดเร็ ว จะทําให้การทํางานใช้ชีวติ อยูใ่ นองค์กรนั้นราบรื่ นและง่าย
ขึ้น ขอแนะนําสําหรับมือใหม่ควรจะเรี ยนรู ้และฝึ กทํางานกันเป็ นทีม ยิม้ แย้มแจ่มใสมีน้ าํ ใจ
ช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานอย่างจริ งใจ นอบน้อม เป็ นต้น (วสันต์ พึ่งพูลผล,2558)
โปรแกรม Photoshop
Photoshop คือ โปรแกรมกราฟิ กที่มีความสามารถครบถ้วน รองรับกราฟิ กทุกรู ปแบบ ที่สาํ คัญคําสั่งต่างๆ
ใช้งานง่ายในขณะที่ได้ผลลัพธ์ประสิ ทธิ ภาพสู งทําให้Photoshop เป็ นโปรแกรมที่ครองใจนักกราฟิ กดีไซน์
ทัว่ ทุกมุมโลกตลอดมา และถ้าถามว่า Photoshop สามารถทําอะไรได้บา้ ง ก็คงต้องตอบว่า ทํางานกราฟิ กได้
ทุกงานทุกประเภท
Photoshopไม่ได้เป็ นที่นิยมแค่นกั กราฟิ กมืออาชีพที่ใช้สร้างงานเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ยงั เป็ นโปรแกรมที่นิยม
ตั้งแต่มือสมัครเล่น นักเรี ยน นักศึกษาเพื่อใช้แต่งภาพประกอบรายงาน ทําการบ้านส่ งอาจารย์ แต่งภาพเล่นๆ
เป็ นอดิเรกไว้อวดเพื่อนบน Facebook จะเห็นว่าเป็ นโปรแกรมที่นิยมกันทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวสําหรับ
ตัวอย่างด้านกราฟิ กที่เกิดจากการใช้โปรแกรมPhotoshop ที่เห็นกันบ่อยๆมีดงั นี้
- ช่ า งภาพ อาชี พ ยอดฮิ ตในปั จจุ บ นั นี้ ไ ม่ ว่า มื อ สมัค รเล่ นหรื อ มื ออาชี พ จะใช้Photoshop เพื่ อ
ปรับแต่งสี ของรู ปหรื อแก้ไขให้ภาพดูดีข้ ึน
- นักออกแบบกราฟิ ก ใช้Photoshop เพื่อสร้ างงานกราฟิ ก วาดภาพ ลงสี สร้ า งสรรค์กราฟิ กที่
สวยงามขึ้นมา
- นัก โฆษณา ครี เอที ฟ ใช้Photoshop เพื่อออกแบบงานสื่ อต่ า งๆไม่ ว่า จะเป็ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
มัลติมีเดีย ฯลฯ ( อนัน วาโซะ,2559)

โปรแกรม InDesign
InDesignคือโปรแกรมสําหรับงานด้านสิ่ งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรื อเรี ยกกันง่ายๆว่า โปรแกรม
จัดหน้ากระดาษนั้นเอง จุดเด่นของโปรแกรม Indesign คือสามารถทํางานด้านการจัดหน้ากระดาษได้เป็ น
อย่างดี ซ่ ึ งคล้ายๆกับการนําเอาโปรแกรม Pagemaker มารวมกับโปรแกรม Illustrator ระบบการทํางานของ
โปรแกรม Indesign นั้น คุณไม่สามารถใช้ Indesign เดี่ยวๆ ได้ คุณต้องมีความรู ้พ้ืนฐานของ Photoshop และ
illustrator ด้วย เพราะคุณต้องมีการเตรี ยมรู ปภาพจาก Photoshop และเตรี ยมคลิปอาร์ ต หรื อ Logo ต่างๆ มา
จาก illustrator ส่ วนข้อความคุณสามารถเตรี ยมมาจาก โปรแกรมประเภท Word Prospering แล้วเราจึงนํามา
ประกอบรวมกันเป็ นหนังสื อ หรื อแผ่นพับต่างๆ ใน Indesign เสร็ จแล้วเราจึง Export ไฟล์งานของเรานั้นเป็ น
ไฟล์ PDFX1-a หรื อ PDFX-3 เพื่อส่ งโรงพิมพ์ ทางโรงพิมพ์ก็จะทํา Digital Poof ส่ งกลับมาให้เราตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อยก่อนจะทําเพลท และส่ งให้โรงพิมพ์ต่อไป (เกียรติพงษ์ บุญจิตร,2557)
การออกแบบแคตตาล็อก
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสิ นค้าเพื่อให้ขอ้ มูลและรายละเอียดของสิ นค้านั้นๆ หลักๆ
จะมีภาพสิ นค้ามีคาํ บรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสิ นค้าหรื อเป็ นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
แคตตาล็อกมุ่งเสนอหรื อประชาสัมพันธ์สินค้า จึงมีผลต่อการจําหน่ ายสิ นค้าค่อนข้างสู ง ฉะนั้นการจัดทํา
แคตตาล็อกจึ งต้องมี การเอาใจใส่ ในเรื่ องของการออกแบบและข้อมู ลอยากเป็ นระบบเพื่อให้ดูเข้าใจง่า ย
นั้นเองสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ออกมาเป็ นระยะๆ สําหรับผูอ้ ่านทัว่ ไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู ้และความ
บันเทิง มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทัว่ ไป การทําแมกกาซี นให้สวยและสะดุดตาอ่านง่าย ต้อง
อาศัยการจัดว่างอาร์ ตเวิร์ค (Art Work) ให้ถูกต้องและต้องเป็ นมืออาชี พ เพื่อไม่ให้ เลเอาท์ (Lay Out) ดูรกตา
จนเกินไป
การออกแบบหน้าแรกของปกหนังสื อสําคัญมาก เพราะหน้าแรกจะมุ่งแสดงให้รู้ถึงหนังสื อนั้นเป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับอะไร ใครเป็ นผูแ้ ต่ง อ่านแล้วจะรู ้เรื่ องราวอะไรบ้าง ไฮไลท์ของเล่มนี้ คืออะไร ส่ วนในรู ปแบบด้าน
ในเป็ นการจัดอาร์ ตเวิร์ค เพื่อส่ งโรงพิมพ์ในขั้นตอนนั้นๆต่อๆไป
การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ นักออกแบบจะเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับรู ปร่ าง
และรายละเอี ยดของหน้าสิ่ งพิมพ์ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการจัดอาร์ ตเวิร์ค (Art Work) นักออกแบบจะใช้
ความรู ้และกฎเกณฑ์ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ได้ไฟล์ตน้ ฉบับ และนํา
ไฟล์ตน้ ฉบับจัดส่ งโรงพิมพ์ในรู ปแบบสี CMYK และโรงพิมพ์จะจัดการแยกสี อัดเพลท ในขั้นต่อๆไป

แคตตาล็อกเป็ นเอกสารเย็บเล่ม สิ่ งพิมพ์เป็ นเล่ม มักมีสารบัญ บทนํา เนื้ อหามักจะเป็ นรายละเอียด
ของสิ นค้า/บริ การต่างๆ และบทความแนะนํา โฆษณาต่างๆ สําหรับสิ นค้า/บริ การนั้น ๆ ลักษณะที่สําคัญของ
แคตตาล็ อกเป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ที่ มุ่ ง เสนอรายละเอี ย ดของสิ นค้า /บริ ก ารมัก มี ภาพสิ นค้า มี ค าํ บรรยายประกอบ
จัดแบ่งประเภทสิ นค้า/การบริ การเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกบางเล่มบรรจุสินค้า/บริ การ
เป็ นจํานวนมาก ทําให้หนังสื อมีความหนามาก แคตตาล็อกมีผลต่อการจําหน่ ายสิ นค้า/บริ การค่อนข้างสู ง
การจัดทําแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ ในเรื่ องคุณภาพเป็ นอย่างมาก ส่ วนรู ปแบบของแคตตาล็อก มักจะ
เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรื อใส่ สันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็ นกระดาษหนา ปั จจุบนั อาจจะมีหลายขนาด
ที่นิยมมากจะเป็ นขนาด A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บ
ในกรณี มีสินค้า/บริ การจํานวนน้อย อาจจะไม่เย็บเล่ม แต่เป็ นการพับเก็บเล่มก็ได้ ตัวอย่างของแคต
ตาล็อก เช่ น แคตตาล็อกแสดงรายการสิ นค้า แคตตาล็อกแสดงรายการการบริ การ แคตตาล็อกส่ งเสริ มการ
ขายสิ นค้า แคตตาล็อกส่ งเสริ มการขายงานบริ การ แคตตาล็อกแสดงผังรายการ แคตตาล็อกแนะนําสถานที่
สํา คัญต่ า ง ๆ แคตตาล็ อกแนะนํา สถานศึ ก ษาต่า ง ๆ แคตตาล็อกแนะนํา สถานที่ เที่ ย ว แคตตาล็ อก
อะไหล่ แคตตาล็อกอุปกรณ์เสริ ม แคตตาล็อกแสดงข้อมูลต่าง ๆ แคตตาล็อกแนะนําร้านค้าต่าง ๆ แคตตาล็
อกคู่มือการใช้สินค้าต่าง ๆ แคตตาล็อกคู่มือการใช้บริ การต่าง ๆ ฯลฯ
งานพิมพ์แคตตาล็อกเป็ นงานที่พิถีพิถนั แคตตาล็อกที่ดีมีคุณภาพช่วยสร้ างความน่าเชื่อถือให้กบั สิ นค้า/การ
บ ริ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น อี ก ทั้ ง ทํ า ใ ห้ สิ น ค้ า / ก า ร บ ริ ก า ร นั้ น มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น
การออกแบบรู ปเล่มและเนื้ อหาที่ดีของแคตตาล็อกย่อมทําให้สินค้า/การบริ การนั้น ๆ มีความโดดเด่นและ
น่าสนใจยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะทําให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์แคตตาล็อกนั้นประสบความสําเร็ จ

