บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนิ นรายงานสหกิ จศึกษาเรื่ อ ง “ ขั้นตอนการออกแบบและผลิ ต สติ๊ กเกอร์
ฉลาก บรรจุภณั ฑ์ ” ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
2.1.1 ความหมายของการออกแบบ
2.1.2 ประเภทการออกแบบ
2.1.3 ความหมายและอารมณ์ของสีการออกแบบ
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ
2.2.1 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
มนุ ษย์รู้จกั การออกแบบมานานแล้วจากหลักฐานที่นักโบราณคดีขดุ ค้นพบปรากฏเป็ นที่ยนื ยัน
ว่ามนุ ษ ย์ส ามารถออกแบบสิ่ งของเครื่ อ งใช้ม านานกว่า 6,000 ปี รู ้ จกั ใช้ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้า งสรรค์
ออกแบบลวดลายบนภาชนะเช่น ลวดลายบนเครื่ องปั้ นดินเผา บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้น
นักออกแบบที่ดี อย่างน้อยควรมีความรู ้พ้นื ฐาน ในการแก้ไขปั ญหาเมื่อมีปัญหาก็สามารถรู ้วา่
ปั ญหานั้นเคยได้รับการแก้ไขอย่างไรมาก่อน นักออกแบบที่ดีควรให้ความสนใจกับ โครงสร้างทาง
วิศวกรรมของงานชิ้นนั้นๆและมีความรู ้พ้นื ฐาน ในโครงสร้างลักษณะของการทางานและลักษณะการ
ใช้งานของสิ่งที่ได้ออกแบบแนวคิดในการออกแบบที่ดี ผูอ้ อกแบบจะต้องไม่สนใจแต่ในความงามเพียง
อย่างเดียวแนวคิดในการออกแบบที่ดี ต้องใช้งานง่าย และสร้างประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ได้อย่างสูงสุด
โดยนักออกแบบที่ดีจะต้องมีการบริ หารจัดการทรัพยากร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( Pramote Patana )
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2.1.1 ความหมายของการออกแบบ
การถ่ายทอดรู ปแบบจากความคิดออกมาเป็ นผลงาน ที่ผอู ้ ื่นสามารถมองเห็น รับรู ้ หรื อสัมผัส
ได้ เพื่อ ให้มีความเข้าใจในผลงานร่ วมกัน โดยมี คามสาคัญอยู่หลายประการ กล่ าวคือ ในแง่ของ การ
วางแผน การการทางาน งานออกแบบจะช่ วยให้ การทางานเป็ นไปตามขั้นตอน อย่างเหมาะสมและ
ประหยัดเวลา ดังนั้น อาจถือ ว่า การออกแบบ คือ การวางแผนการทางานก็ได ในแง่ของการนาเสนอ
ผลงานนั้น ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความ เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้นความสาคัญใน
ด้านนี้ คือ เป็ นสื่ อความหมาย เพือ่ ความเข้าใจระหว่างกัน เป็ นสิ่ งที่ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งาน
บางประเภทอาจมี รายละเอียดมากมายซับซ้อ น ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้อ ง และผูพ้ บเห็นมี
ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรื อ อาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูอ้ อกแบบ ได้
ทั้งหมดนัน่ เอง
คานิ ยามความหมายของคาว่า การออกแบบ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิ ยามแตกต่างกัน
ออกไปมุมมองของแต่ละศาสตร์ คานิยามต่อไปนี้ผเู ้ ขียนได้อา้ งจากคุณเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
โกลสไทน์ ( Golestein.1968) ให้ความเห็ นว่า การออกแบบ คือ การเลื อ ก และการจัดสิ่ งต่าง ๆ
(วัตถุ สิ่งของ หรื อเรื่ องราวเนื้อหา) ด้วยจุดมุ่งหมายสองอย่าง คือ เพือ่ ให้มีระเบียบ และให้มีความงาม
เบฟลิน (Bevlin.1980) ให้ความเห็ นว่า การออกแบบ คือ การรวบรวมส่ วนต่างๆ ให้สัมพันธ์เข้า
ด้วยกันทั้งหมด
อารี สุ ท ธิ พ ัน ธ์ (2527) ให้ค วามหมายของการออกแบบไว้ว่า การออกแบบหมายถึ งการรู ้จ ัก
วางแผน เพื่อที่จะได้ลงมือกระทาตามที่ตอ้ งการและการรู ้จกั เลือกวัสดุ วิธีการเพื่อทาตามที่ตอ้ งการนั้น
โดยให้ส อดคล้อ งกบลัก ษณะรู ป แบบ และคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ แต่ ล ะชนิ ดตามความคิด สร้างสรรค์
สาหรับการออกแบบอีกความหมายหนึ่ งที่ให้ไว้ หมายถึงการ ปรับปรุ งรู ปแบบผลงานที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อ
สิ่งต่างที่มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสม ให้มีความแปลกความใหม่เพิม่ ขึ้น
วิรุณ ตั้งเจริ ญ (2527) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ คือ การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดย
วางแผน จัดส่ วนประกอบของการออกแบบ ให้สมั พันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอยวัสดุ และการผลิตของสิ่งที่
ต้องการออกแบบนั้น
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สิทธิศกั ดิ์ ธัญศรี สวัสดิ์กุล (2529) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ เป็ นกิจกรรมอันสาคัญประการหนึ่งของ
มนุ ษย์ ซึ่ งหมายถึงสิ่ งที่มีอยูใ่ นความนึกคิด อันอาจจะเป็ นโครงการหรื อรู ปแบบที่นักออกแบบกาหนด
ขึ้นด้วยการจัด ท่าทาง ถ้อยคา เส้น สี แสง เสียง รู ปแบบ และวัสดุต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์ทางความงาม
พาศนา ตัณฑลักษณ์ (2526) ให้ความเห็นว่า การออกแบบ เป็ นการสร้างสรรค์โดยมีแบบแผนตาม
ความ ประสงค์ที่กาหนดไว้
สรุปได้ ว่าการออกแบบสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภณั ฑ์ เป็ นการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน โดย
จัดองค์ประกอบของงานให้สื่อสารตรงกับเป้าหมายกาหนดไว้
2.1.2 ประเภทการออกแบบ
การแสดงออกทางด้านการออกแบบ เป็ นการสร้างสรรค์งานศิลปะในรู ปแบบใหม่ๆ ขึ้นมานั้น
มีความแตกต่างกันตามกระบวนการคิด และสติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความประทับใจที่
จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อผูอ้ อกแบบ โดยคานึงถึงความต้องการ ความสวยงาม ความกลมกลืนของ
รู ปทรง สี รวมทั้งสะท้อนให้เห็ นถึ งรสนิ ยมอันทันสมัย และความก้าวหน้า ในเรื่ องนี้ จะกล่ าวถึ งการ
ออกแบบทางประยุกต์ศิลป์ ซึ่ งสาคัญที่จะเน้นหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยเป็ นอันดับแรก ส่ วนความ
งามจะตามมาเป็ นอันดับรอง หรื อถ้าได้ท้ งั ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามได้ก็จะเป็ นการดีอย่างยิง่
ดังนั้นงานออกแบบจึงเป็ นการนาเอาองค์ประกอบต่างๆ และหลักการออกมาพิจารณาออกแบบชิ้นงาน
ขึ้นตามประเภทของการใช้สอยต่างๆ กัน ซึ่งพอจะแยกเป็ นประเภทได้ดงั นี้
1. การออกแบบตกแต่ง (Decorative designs) เป็ นการออกแบบตกแต่งให้ชิ้นงานมีความงดงาม
ยิง่ ขึ้นซึ่งตรงกับการออกแบบสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภณั ฑ์
2. การออกแบบพาณิ ชศิลป์ (Commercial designs) เป็ นการออกแบบเพือ่ สนับสนุนการค้า ซึ่ง
การออกแบบสติก๊ เกอร์ ฉลาก และบรรจุภณั ฑ์ ทาให้สินค้าดูน่าซื้อเป็ นการสนับสนุนการค้าในทางหนึ่ง
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Productive designs) การออกแบบบรรจุภณั ฑ์เป็ นหนึ่งในการศึกษาของ
รายงานซึ่งตรงกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

6

2.1.3 ความหมายและอารมณ์ของสีการออกแบบ
นอกจากเฉดสี จะเป็ นส่ วนช่ วยให้เว็บไซต์มีความสวยงาม น่ าสนใจได้แล้ว "สี " ยังส่ งผลต่อ
ความรู ้สึกและสามารถสื่ อถึงอารมณ์ส่งไปยังผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดยสี แต่ละสี จะมีความหมาย
และสื่ออารมณ์ที่ต่างกันจึงควรเลือกใช้เฉดสีให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของท่าน เช่น
สี ส้ม เป็ นสีแห่งความสร้างสรรค์อบอุ่น สดใส มีสติปัญญาความทะเยอทะยาน
สี แดง เป็ นสีที่กระตุน้ ระบบประสาทของเราได้รุนแรงที่สุด ให้ความรู ้สึกเร้าใจ ตื่นเต้น ท้าทาย
ตื่นตัว
สี ชมพู ให้ความรู ้สึกอบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวลอ่อนหวาน ความรัก
สี เหลือง ให้ความรู ้สึกแจ่มใส ความสดใส ความอบอุ่น ความร่ าเริ ง ความสุกสว่างใส
สี เขียว เป็ นสีที่เด่นที่สุดบนโลกให้ความรู ้สึกร่ มเย็นสบายตาผ่อนคลาย ปลอดภัยทาให้เกิด
ความหวังและความสมดุล
สี น้าเงิน เป็ นสีที่สร้างความสุขมุ เยือกเย็นหนักแน่นและละเอียดรอบคอบ น่าเชื่อถือ
สี ฟ้า เป็ นสีที่ให้ความรู ้สึกสงบเยือกเย็น เป็ นอิสระ ปลอดโปร่ ง สบาย ปลอดภัย ใจเย็น สะอาด
สี ม่วง เป็ นสีแห่งผูร้ ู ้ ให้ความรู ้สึกมีเสน่ห์น่าติดตาม เร้นลับ น่าค้นหา
สี ขาว ให้ความรู ้สึกบริ สุทธิ์สะอาด สดใส เบาบางอ่อนโยน
สี ทอง ให้ความรู ้สึกความหรู หราโอ่อ่า มีราคา สง่างาม เป็ นต้น
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โดยการออกแบบสติ๊กเกอร์ ฉลาก และบรรจุภณั ฑ์ตอ้ งสื่ออารมณ์ของงานให้ได้ตามทีล่ ูกค้า
ต้องการโดยใช้สีในการช่วยออกแบบ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าต้องการงานที่ออกแนวน่ารัก สดใส เรา
อยากจะเลือกใช้สีหลักของงานเป็ นสีเหลืองเพือ่ สื่ออารมณ์ของงานให้ได้ตามทีล่ ูกค้าต้องการ
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ
2.2.1 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
หมายถึงการสร้างการตกแต่งแก้ไขโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ในการจัดการยกตัวอย่างเช่นการ
สร้างบ้านการ์ตูนขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิ กในการนาเสนอข้อมู ลต่างๆ
เพื่อ ให้ส ามารถสื่ อ ความหมายได้ตรงตามที่ ผูส้ ื่ อ สารต้อ งการและน่ าสนใจยิ่งขึ้ นด้วยกราฟแผนภู มิ
แผนภาพ เป็ นต้น ภาพกราฟิ กแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ 1) กราฟิ กแบบ 2 มิ ติ เป็ นภาพที่ พ บเห็ น
โดยทั่วไป เช่ น ภาพถ่ ายรู ป วาด ภาพลายเส้น สัญ ลักษณ์ ก ราฟ รวมถึ งการ์ ตูน ต่ างๆในโทรทัศน์ 2)
กราฟิ กแบบ 3 มิติ เป็ นภาพกราฟิ กที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะเช่น โปรแกรม 3 Ds Max
โปรแกรม Maya เป็ นต้น
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในงานออกแบบ
Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สาหรับตกแต่งภาพถ่าย และ
ภาพกราฟิ กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสิ่งพิมพ์นิตยสารและงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้ง
ยังสามารถรี ทชั ชิ่ง ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมสูงมากในขณะนี้เราสามารถใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่เอฟเฟกต์ต่างๆให้กบั ภาพ และตัวหนังสือการ
ทา ภาพขาวดา การทาภาพถ่ายเป็ นภาพเขียน การนาภาพมารวมกัน การรี ทชั ตกแต่งภาพ ต่างๆ
ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ส่วนใหญ่จะใช้ในการรี ทชั ภาพในงานออกแบบ
· ตกแต่งหรื อแก้ไขรู ปภาพ
· ตัดต่อภาพบางส่วน หรื อที่เรี ยกว่า crop ภาพ
· เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเป็ นอีกสีหนึ่งได้
· สามารถลากเส้น แบบฟรี สไตล์ หรื อใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรื อสร้างภาพได้อย่างอิสระ
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· มีการแบ่งชั้นของภาพเป็ น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็ นอิสระต่อกัน
· การทา cloning ภาพ หรื อการทาภาพซ้ าในรู ปภาพเดียวกัน
· เพิม่ เติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้
· Brush หรื อแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรู ปแบบสาเร็จรู ปในการสร้างภาพได้
Adobe Illustrator
โปรแกรม Adobe Illustrator เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้ในการวาดภาพโดยจะสร้าง
ภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้นหรื อที่เรี ยกว่า Vector Graphic จัดเป็ นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กนั เป็ น
มาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทางานออกแบบต่างๆได้หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งพิมพ์
บรรจุภณั ฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพือ่ ใช้เป็ นภาพประกอบในการทางานอื่นๆ
เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็ นต้น งานออกแบบส่วนใหญ่จะเลือกใช้ Illustrator ในการทางาน
เพราะเป็ น Vector Graphic จึงสร้างภาพได้โดยไม่ตอ้ งกลัวภาพจะแตก (พีคนกมิว มิวนกพีค
http://pycknokmiu.blogspot.com)
ประเภทงานที่สามารถใช้ Adobe Illustrator ทาได้
· งานสิ่งพิมพ์
· งานออกแบบทางกราฟิ ก
· งานทางด้านการ์ตูน
· งานเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต

