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- แนวคิดด้ านการออกแบบกราฟฟิ ก
2.1 ความหมายของการออกแบบกราฟฟิ ก
คาว่า "กราฟิ ก" มาจากภาษากรี ก 2 คา คือ Graphikos กับ Graphein
Graphikos หมายถึง การเขียนภาพทั้งที่เป็ นภาพสี และภาพขาวดา
Graphein หมายถึง การเขียนตัวหนังสื อและการใช้เส้นในการสื่ อสาร
ดังนั้น "Graphic" จึงหมายถึง การเขียนทั้งภาพสี และภาพขาวดา ตลอดจนการเขียนตัวหนังสื อและ
การใช้เส้นเพื่อสื่ อความหมาย
.......กราฟิ ก หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่ประกอบด้วยภาพถ่าย ภาพวาด สัญลักษณ์ คาบรรยาย สามารถใช้
เป็ นสื่ อถ่ายทอด ข้อเท็จจริ ง และแนวความคิดบางประการได้ กราฟิ ก เป็ นศิลป์ หรื อศาสตร์ ทางการ
วาดภาพ เขียนภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานสาหรับช่างเขียนฝี มือ
.......งานกราฟิ ก มีความสัมพันธ์ กบั การออกแบบ ซึ่ งถ้ามี การออกแบบที่ ดีงานกราฟิ กจะมี ความ
น่ าสนใจมากยิ่งขึ้ น ก่ อนอื่ นเราควรจะทราบความหมายของการออกแบบก่ อนว่า การออกแบบ
หมายถึงอะไร ซึ่ งมีผใู ้ ห้คานิยามความหมายของการออกแบบ ดังนี้
.......การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุ งแบบ ผลงานหรื อสิ่ งต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสมมีความ
แปลกใหม่ข้ ึ น เช่ น เก้าอี้ เราทาขึ้ นมาใช้ซ่ ึ งเมื่ อใช้ไปนานๆก็ เกิ ดความเบื่ อหน่ ายในรู ป ทรง เราก็
จัดการปรับปรุ งให้เป็ น รู ปงแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการ
ใช้งานยังคงเหมือนเดิม หรื อดีกว่าเดิม เป็ นต้น
......ด้วยเหตุน้ ี การออกแบบกราฟิ ก จึงควรหมายถึง การสร้างสรรค์ลกั ษณะ ส่ วนประกอบภายนอก
ของโครงสร้าง ให้สามารถสื่ อสาร สื่ อความหมาย ความเข้าใจในอันที่จะให้ผลในการดึงดูดความ
สนใจ การให้ม โนภาพ ด้ว ยการใช้วิธี ก ารออกแบบ การจัด วางรู ป ตัว อัก ษร ถ้อ ยค า โฆษณา
เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ และอาศัยหลักศิลปะ
การจัดภาพ ให้เกิดการประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
......สาหรั บการออกแบบด้านกราฟิ กนั้น มุ่งที่ จะวางแผน ออกแบบ สื่ อด้านกราฟิ ก ไม่ว่าจะเป็ น
แผนภูมิ แผนภาพ สถิติ ภาพโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนงานกราฟิ กอื่นๆ ทั้ง แผ่นพับ ปกหนังสื อ และ

การออกแบบ สาหรับสื่ อการเรี ยนการสอน เช่น CAI WBI สื่ อมัลติมีเดีย ให้มีความน่าสนใจ สื่ อสาร
ได้ตรงประเด็น และช่วยให้การเรี ยนการสอนหรื อการนาเสนอนั้น มีประสิ ทธิ ภาพ ดียงิ่ ขึ้น
2.2 ประเภทของงานออกแบบกราฟิ ก
งานกราฟิ กบนสื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์
สื่ อโฆษณามีหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสิ่ งพิมพ์ ปั จจุบนั ในวงการธุ รกิ จนิ ยมใช้เป็ น
สื่ อประเภทนี้ค่อนข้างสู ง เพื่อช่วยในการส่ งเสริ มการขาย เพิม่ การตลาด วิธีในการสร้างสื่ อสิ่ งพิมพ์มี
มากมายและตัวสื่ อสิ่ งพิมพ์เองก็มีการพัฒนาตัวเองให้ทนั กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ เข้ามา จึ งช่ วย
ส่ งเสริ มแนวทางในการออกแบบงานกราฟิ ก และเทคนิ คในการออกแบบได้เป็ นอย่างดี สื่ อโฆษณา
มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แต่ที่ใช้กนั มากเป็ นเรื่ องรู ปแบบของการออกแบบสื่ อที่น่าสนใจ ได้แก่
แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อโปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว และบัตรเชิญ
แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อโปสเตอร์
แผ่นป้ ายโฆษณา หรื อ โปสเตอร์ (poster) เป็ นสื่ อที่มีบทบาทอย่างมากในการประชา
สัมพันธ์เพราะสื่ อประเภทนี้สามารถเผยแพร่ ได้สะดวกและกว้างขวาง สามาระเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้
ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุน่ ในตัวสื่ อได้เป็ นอย่างดี ในการออกแบบสามารถ
สร้างรู ปภาพประกอบ ตลอดจนแนวทางการออกแบบกราฟิ กได้อย่างอิสระและสวยงาม
ลักษณะของแผ่นป้ ายโฆษณาจะสามารถนาเสนอข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผลิ ตง่าย ใช้
สะดวก จึงเป็ นที่นิยมตลอดมา ในเบื้องต้นมีการกาหนดลักษณะกว้าง ๆ ของการออกแบบแผ่นป้ าย
โฆษณาว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่ วนด้วยกันคือ
1. ต้องเป็ นแผ่นเดียวสามารถปะติดลงบนผิวใดก็ได้
2. ต้องมีขอ้ ความประกอบเสมอ
3. ต้องปิ ดไว้ในที่สาธารณะ
4. ต้องผลิตขึ้นจานวนมากได้

2.3 หลักการออกแบบกราฟิ ก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN)
ก่อนที่จะทางานออกแบบกราฟิ กประเภทใดก็ตาม สิ่ งแรกที่ตอ้ งคานึ งถึ งคื อ การกาหนด
จุ ดประสงค์ที่ชัดเจนของงาน เพราะช่ องทาง รู ปแบบและวิธีการ ของการนาเสนอมี มาก มี ความ
รวดเร็ ว ไร้ขอบเขต เช่นใน เว็บไซต์ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตต่างๆ ซึ่ งต้องมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
ให้ทนั เหตุการณ์ อาจจะทาให้เกิดความสับสน ยุง่ ยากในการดาเนิ นงาน มีผลกระทบต่อการทางาน
เกิดความไม่เป็ นระบบ มีการสู ญเสี ยและสิ้ นเปลืองโดยไม่จาเป็ น ดังนั้นผูอ้ อกแบบจึงควรมีหลักการ
และข้อควรคานึ งก่อนการเริ่ มงานเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง รัดกุมและวางแผนการดาเนิ นงานให้
สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนจบกระบวนการ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค หลักการดาเนิ นงาน
ออกแบบกราฟิ ก
- แนวคิดด้ านการวางแผนและการออกแบบกราฟฟิ ก
1) วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ผูอ้ อกแบบต้องรู ้วา่ จะบอกกล่าว เรื่ องราวข่าวสารอะไรแก่ผูร้ ับรู ้
บ้าง เช่ น ทฤษฎี หรื อหลักการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผูอ้ อกแบบต้องรู ้ วิธีการนาเสนอ
(Presentation) ที่ ดีและเหมาะสมกับเรื่ องราวเหล่ านั้นว่ามี เป้ าหมายของการออกแบบเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อแนะนา เผยแพร่ เพื่อให้ความรู ้ หรื อความบันเทิงเป็ นต้น
2) กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร แบ่งเป็ นเพศ ชาย หญิงหรื อบุคคลทัว่ ไป มีช่วงอายุเท่าใด นิ สิต
นักศึกษาหรื อเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสารที่ให้มีระดับความยาก-ง่าย หรื อมีความเป็ นสากลหรื อไม่
เฉพาะคนในประเทศหรื อ ชาวต่ า งชาติ ซึ่ งผู อ้ อกแบบจ าเป็ นจะต้อ งรู ้ แ ละเข้า ใจเพื่ อ วางแผน
ดาเนินการกับข่าวสาร ออกแบบ และการนาเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ถูกต้อง
3) สิ่ งที่ ต้ อ งการบอกคื อ อะไร หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ จ ะสื่ อความหมายกั บ ผู ้รั บ รู ้ ห รื อ
กลุ่มเป้ าหมาย และถ้าที่มีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้วก็จะทาให้ผูอ้ อกแบบมี
ความสะดวกในการที่จะบอกหรื อสื่ อความหมายได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย
และภาพประกอบต่าง ๆสื่ อแทนคาศัพท์ ข้อความที่เป็ นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถ
ในการรั บ รู ้ ข องผูร้ ั บ จะช่ วยให้เกิ ดความเข้า ใจในความหมายของข่ า วสารนั้น ๆ จาได้ใ นเวลา
อันรวดเร็ วและจดจาไว้ตลอดไป

4) นาเสนอข่าวสารด้วยสื่ อใด แบบใด ผูอ้ อกแบบต้องมี ความรู ้ เกี่ ยวกับประเภทของสื่ อ
ศักยภาพของสื่ อชนิ ดต่างๆ คานึ งถึ งการเลื อกใช้สื่อในการนาเสนอข่าวสารเป็ นรู ปแบบใด จึ งจะ
ได้ผลดีมีความเหมาะสมกับข่าวสาร และผูอ้ อกแบบควรจะใช้วิธีการจัดการกับข่าวสารนั้น อย่างไร
จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจและสื่ อความหมายต่อผูร้ ับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น โปสเตอร์
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

การออกแบบ คือ กระบวนการ ทางานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรื อเกิดสิ่ งใหม่ อาจเป็ นรู ปแบบสองมิติหรื อสามมิติ โดยกระบวนการทางานนั้นมี
การวางแผนในรู ปของ แนวความคิด และปฏิบตั ิการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนนั้นออกมาเป็ น
รู ปธรรม ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความต้องการของตนเองและคนในสังคม
การแบ่งประเภทของงานออกแบบ
งานออกแบบเป็ นสื่ อกลางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั วัตถุ ดังนั้น
งานออกแบบจึงไม่อาจทาได้เพียงเพื่อความต้องการส่ วนตนแต่จะต้องคานึงถึงความต้องการขอผูอ้ ื่น
และสภาพแวดล้อมด้วย สภาพแวดล้อมในที่น้ ีคือสภาพวัตถุ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนใน
สังคม ซึ่ งอาจแบ่งประเภทของงานออกแบบกว้างๆ ได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. งานออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
เป็ นงานออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยหรื อประโยชน์ทางกายเป็ นหลักมีคุณค่าทางความงามเป็ น
ตัวผลักดันให้งานออกแบบน่าสนใจ น่าใช้สอย ได้แก่ งานหัตถกรรมเป็ นงานที่ทาด้วยมือมีคุณค่า
ด้านความงาม แต่ก็มีประโยชน์ใช้สอย งานออกแบบผลิตภัณฑ์ซ่ ึงปัจจุบนั มีสภาพเป็ นเครื่ องไฟฟ้า
และเครื่ องจักรกลประกอบไว้ดว้ ย ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้งานออกแบบต้อง
เกี่ยวข้องกับกลไกที่สลับซับซ้อน ดังนั้นผูอ้ อกแบบจาเป็ นต้องมีความรู ้เฉพาะด้าน
2. งานออกแบบเพื่อการติดต่อสื่ อสาร
เป็ นงานที่เน้นการสื่ อสารด้วยภาษาและภาพที่เป็ นสากล สามารถรับรู ้ร่วมกันอาจเป็ นงานพิมพ์
หรื อไม่ก็ได้ จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในทางความรู ้ ความเข้าใจ การชี้ชวนหรื อเรี ยกร้อง ได้แก่
งานออกแบบสิ่ งพิมพ์ งานออกแบบโฆษณา งานออกแบบพาณิ ชยศิลป์ งานออกแบบสัญลักษณ์และ
เครื่ องหมาย งานออกแบบเพื่อการสื่ อสารเหล่านี้จาเป็ นต้องมีความรู ้เฉพาะด้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
งานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาชุมชน ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
3. งานออกแบบเพื่อคุณค่าทางความงาม
เป็ นงานออกแบบที่มีเป้าหมายเฉพาะตัว เน้นผลงานทางด้านอารมณ์สะเทือนใจ ความรู ้สึกสัมผัสใน
ความงาม และคุณค่าทัศนคติได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรมสถาปั ตยกรรม และภาพพิมพ์ ซึ่ งเป็ น
งานวิจิตรศิลป์ ผูอ้ อกแบบจะต้องได้รับการฝึ กฝนมีความเชื่อและลักษณะเฉพาะตัว สามารถ
ออกแบบให้สัมพันธ์ กันทั้งรู ปแบบและเนื้อหา

