
บทที่  6 
การออกแบบและจัดทําสื่อสิ่งพิมพทั่วไป 

 

 การสื่อสารเปนกระบวนการที่จําเปนยิ่งสําหรับการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม มนุษย

เราสามารถสื่อสารกันในระดับตาง ๆ เชน ส่ือสารภายในคนคนเดียว ส่ือสารในกลุมเล็กหรือกลุม

ใหญ และการสื่อสารมวลชน การสื่อสารในคนคนเดียวสามารถสื่อสารดวยการนึกคิด หากเปน

กลุมเล็กหรือกลุมใหญสามารถสื่อสารดวยการพูด การเขียน และการใชสัญญาณหรือสัญลักษณ 

โดยผานสื่อตาง ๆ เชน การพูดใชภาษาพูดผานสื่อบุคคล หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสที่เปนเครื่องขยาย

เสียง การเขียนใชภาษาเขียนผานสื่อส่ิงพิมพ การใชสัญญาณผานสื่อภาพ ส่ือธง ส่ือมือ หรือควัน

ไฟ เปนตน สําหรับการสื่อสารในกลุมมวลชน หรือการสื่อสารมวลชนจําเปนตองใชส่ือซึ่งมีลักษณะ

เฉพาะที่เรียกวา “ส่ือมวลชน”  ที่ใชเปนชองทางการสื่อสารตาง ๆ อาจเปนสื่อส่ิงพิมพ เชน 

หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เปนตน หรืออาจเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ส่ือวิทยุกระจายเสียง 

ส่ือวิทยุโทรทัศน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบขาวสารในเวลาเดียวกันไดอยางรวดเรว็ 

และพรอมกัน  ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อที่ใชในการติดตอส่ือสารระหวางกันและกันไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการธุรกิจหรือวงการโฆษณาประชาสัมพันธที่ใชส่ือสิ่งพิมพประเภท

นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร และแผนพับ ซึ่งจัดวาเปนสิ่งพิมพทั่วไป เพื่อใชในการ

ติดตอส่ือสารโดยมี 

จุดมุงหมายที่แตกตางกันตามวัตถุประสงคการใชงาน และมีการออกแบบจัดทําใหสวยงามเพื่อ 

ดึงดูดความสนใจใหติดตาม ทั้งยังเปนการสรางภาพพจนใหแกเจาของสื่อส่ิงพิมพนั้น ๆ ดวย  

 

ความหมายของการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป 
 การออกแบบเปนการคิดกระทําการสิ่งใดใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตัง้ไว โดยใชองคประกอบ

ทางศิลปะ อาทิ เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นที่วาง พืน้ผิว ประกอบรวมกนัใหผลงานนัน้เกิดความ

งดงาม มีสุนทรียภาพ และเกิดประโยชนใชสอยตามที่ตั้งเปาหมายไว  ส่ิงพิมพทัว่ไปที่จะกลาวถึงนี้

คือผลงานที่ผานกระบวนการทางการพมิพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน

ประกอบดวยนามบัตร กระดาษหวัจดหมาย โปสเตอร และแผนพับ   

 ดังนั้น การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปจึงหมายถึง การออกแบบนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย 

โปสเตอร และแผนพับ โดยใชสวนประกอบทางศิลปะมาประกอบรวมกันเพื่อใหเกิดความสวยงาม 

มีสุนทรียภาพ และเกิดประโยชนใชสอยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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1. ความหมายของนามบัตร  
  นามบัตร หมายถึง กระดาษคอนขางแข็งและเล็ก ที่พิมพชื่อตัว นามสกุล ที่อยู และ 

ที่ทํางานไวเพื่อแนะนําตัว  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

  นามบัตรที่เราพบเห็นจึงมักนิยมพิมพบนกระดาษเปนสวนใหญ จะมีพิเศษบางคือ

พิมพบนพลาสติกบางสีขาว โรงพิมพบางแหงอาจเรียกวา “กระดาษลอยน้ํา” กระดาษที่นํามาใชแต

เดิมเปนกระดาษแข็งสีขาวพิมพดวยระบบการพิมพเลตเตอรเพรส ปจจุบัน อาจใชกระดาษการดซึ่ง

มีลวดลายและสีสวยงาม และพิมพดวยระบบการพิมพตาง ๆ เชน เลตเตอรเพรส ออฟเซต สกรีน 

หรือพิมพดวยเครื่องพิมพจากระบบคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งจะทําใหเกิดความสวยงามแตกตางกัน

ไป การพิมพนามบัตรดวยระบบการพิมพที่แตกตางกันจะทําใหเกิดความรูสึกแตกตางกัน เชน การ

พิมพดวยระบบการพิมพเลตเตอรเพรสโดยใชตัวเรียงพิมพตะกั่ว จะใหความรูสึกเรียบงาย ธรรมดา 

แบบตัวอักษรมีใหเลือกไมมากนัก นามบัตรลักษณะนี้จึงเหมาะแกวงการธุรกิจที่ไมตองการสราง

ภาพพจนของผูใชนามบัตรมากนัก ตองการเพียงแสดงขอมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู สถานที่ทํางานเทานั้น 

สวนนามบัตรที่เลือกใชวัสดุที่สวยงาม พิมพดวยระบบการพิมพสกรีน เปนแบบตัวอักษรพิมพนูน

หรือสีพิเศษ นอกจากจะใหขอมูลเบื้องตนแลวยังสรางภาพพจนที่ดีแกเจาของนามบัตรหรือสถาน

ประกอบการนั้น ๆ ดวย 

2.  ความหมายของกระดาษหัวจดหมาย  

กระดาษหัวจดหมาย หรือตรงกับภาษาอังกฤษวา “letter head” อาจเขาใจผิดวาเปน 

กระดาษสําหรับเขียนจดหมาย แตที่จริงแลวคืองานออกแบบเพื่อประกอบบนกระดาษเขียน 

จดหมาย ทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะตนหรือหนวยงานนั้น ๆ    การออกแบบจึงมักนิยมใชตรา

สัญลักษณ (logo) ชื่อสถานประกอบการ ภาพกราฟก เปนหลักในการออกแบบ เพื่อใหเกิดความ

สวยงามและสรางภาพพจนที่ดีในการติดตอส่ือสารกัน (ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร, 2543, หนา 6) 

3. ความหมายของโปสเตอร  
โปสเตอรเปนการเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษวา “poster” คําไทยที่ใชเรียกกันคือ  

“ใบปด” เปนสิ่งพิมพประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงคในการโฆษณาสินคา และบริการ หรือเพื่อ 

ประชาสัมพันธ รณรงคกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือเพื่อความสวยงามเทานั้น 

  การจัดพิมพโปสเตอรมักจัดพิมพดวยกระดาษอารตอยางดี ขนาดใหญ เพื่อใชปดตาม

สถานที่สาธารณะโดยมีขอความเพื่อเรงเราความสนใจ และระบุรายละเอียดของสิ่งที่ตองการให

ทราบพอสมควร 
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4. ความหมายของแผนพับ  

แผนพับตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “folder”  ซึ่งสิ่งพิมพใดที่ขณะใชงานมีการพับ 

เขาและกางออก จะเรียกสิ่งพิมพนั้นวา “แผนพับ” ไมวาแผนพับนั้นจะมีวัตถุประสงคเพื่อการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ หรือใชเปนคูมือสินคาก็ตาม  โดยรูปแบบการพับจะแตกตางกันตาม

ลักษณะใชงานและตามการออกแบบของนักออกแบบ อันมีวัตถุประสงคเพื่อใหพกพาไดสะดวก 

แฝงดวยความสวยงาม และสามารถบรรจุเนื้อหาไดละเอียดพอสมควร 

  แผนพับจะมีลักษณะเดนอยูตรงที่มีขนาดเล็ก หยิบถือไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวม 

ขอมูลไดมาก คาใชจายในการผลิตต่ําเมื่อเทียบกับส่ิงพิมพอ่ืน ๆ หากออกแบบใหมีลักษณะการพบั

ที่นาสนใจ จะกอใหเกิดภาพพจนที่ดีตอสินคา หรือบริการนั้น ๆ 

 
ประเภทของสิ่งพิมพทั่วไป 
 จากที่กลาวมาขางตนวาสิง่พมิพทัว่ไปสิ่งพมิพทีจ่ะกลาวถึงนีเ้ปนผลงานที่ผาน

กระบวนการทางการพิมพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรสูสาธารณชนที่สามารถแบงได 4 

ประเภทดังนี ้(ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร, 2543, หนา 6) 

1. นามบัตร  
2. กระดาษหัวจดหมาย  

3. โปสเตอร  
4. แผนพับ   

 ส่ิงพิมพทั่วไปอันประกอบดวยนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร และแผนพับ มี

ลักษณะการใชงานที่แตกตางกันออกไปตามแตละประเภท ซึ่งจะแยกกลาวรายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภทของนามบัตร  
 นามบัตรโดยทั่วไปมีขนาดประมาณ 5.5 เซนติเมตร x 9 เซนติเมตร แบงออกตาม 

วัตถุประสงคการใชงานได 4 ประเภท คือ นามบัตรสวนบุคคล นามบัตรธุรกิจ นามบัตรสถาบันหรือ

หนวยงาน และนามบัตรทั่วไป 

 1. นามบัตรสวนบุคคล หมายถึง นามบัตรที่แสดงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ฐานันดรศักดิ์ที่อยู 

หรือที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร หรือภาพประกอบที่เกี่ยวของกับเจาของบัตร  โดยมี

จุดประสงคเพื่อการแนะนําตัวใหรูจัก หรือใชเปนสื่อแทนตัวเจาของบัตรในกรณีที่ไมสามารถ
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ดําเนินการนั้น ๆ ได จึงอาจใชนามบัตรเปนตัวแทน เชน นามบัตรติดกลองของขวัญแลวใหผูอ่ืนไป

ใหแทน หรือการฝากนามบัตรเพื่อติดตอธุรกิจตาง ๆ เปนตน 

      นามบัตรสวนบุคคลนีม้กัเปนนามบัตรสวยงาม ใชวสัดุและระบบการพิมพซึง่ให 

คุณภาพดี เชน กระดาษการดสี พิมพดวยระบบการพมิพสกรีน หมึกพิมพตวันนู เปนตน  จาํนวนสี

ที่พิมพอาจใช  2 สีข้ึนไป หรือเลือกใชสีพิเศษ เชน สีทอง สีเงนิ  และอาจใชเทคนิคทางการพิมพ

พิเศษตาง ๆ   เชน การดุนนนู เปนตน 

      นามบัตรสวนบุคคล นอกจากจะเปนการแนะนาํตัวแลวยังเปนการบอกลักษณะ

อุปนิสัย บุคลิกและภาพพจนของเจาของนามบัตรอีกดวย จงึมกันยิมออกแบบใหมคีวามสวยงาม 

ดังภาพที่  6.1 

 

ภาพที ่ 6.1  นามบัตรสวนบคุคล 

                                               ที่มา  (ปราโมทย  ธงชยั, 2547, หนา 8) 

 

 2.  นามบัตรธุรกิจ หมายถึง นามบัตรที่แสดงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนาที่การ

ทํางาน หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร สถานที่ทาํงาน แผนที่ตัง้ทีท่ํางาน ตราสัญลักษณ นามบัตร

นี้มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนาํเจาของบัตรวา มหีนาที่การทํางานอยางไร เพื่อประโยชนในการติดตอ

ดานธุรกิจ การออกแบบจึงเนนลกัษณะใหสอดคลองกับธุรกิจของตนเชน ธุรกิจการเงิน มักมี

ภาพประกอบที่เกี่ยวของกบัการเงนิ ธุรกิจหองอาหาร มกัมีภาพเกี่ยวกบัการตอนรับ หรืออาหาร 

เปนตน อีกทั้งการจัดวางรูปแบบตวัอักษร อาจจะเปนแบบเดียวกนัหมดทั้งหนวยงานเพื่อสราง

ความเปนเอกภาพในหนวยงาน นามบัตรธุรกิจนี้ไมมีจุดประสงคเพื่อแนะนาํเจาของบัตรเปนการ

สวนตัว แตเปนการแนะนาํในเชิงธุรกิจจึงมักมีรายละเอยีดเกี่ยวของกบับริษัท  ทาํใหภาพพจนที่

เกิดขึ้นจึงเปนภาพพจนของหนวยงาน ไมใชภาพพจนของเจาของบัตร  ดังภาพที ่ 6.2 
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ภาพที ่ 6.2  นามบัตรธุรกิจ 

                                                   ที่มา  (Silver, 1992, p. 119) 

 

 3.  นามบัตรสถาบันหรือหนวยงาน หมายถึง นามบัตรทีแ่สดงขอมูลเจาของนามบัตรใน

ฐานะตวัแทนของหนวยงานที่มิไดมุงเนนทางดานธุรกิจ เชน สถาบนัการศึกษา สมาคม    องคกร 

นามบัตรประเภทนี้มีจุดมุงหมายในการประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ของหนวยงาน จึงมักม ี

คําขวัญหรือขอความที่แสดงปรัชญาการทํางานของหนวยงาน การออกแบบนามบตัรสถาบันหรือ

หนวยงานมักเนนดวยภาพประกอบ หรือตราสัญลักษณ ซึ่งสามารถสื่อถึงบทบาทหนาที่ไดทนัท ี

สวนขอมูลอ่ืน ๆ จะมีความสาํคัญรองลงมา นามบัตรสถาบันจะเนนภาพพจนของสถาบันมากกวา

เจาของนามบตัรเชนเดียวกบันามบัตรธุรกิจ ดังภาพที่  6.3 

 

ภาพที ่ 6.3  นามบัตรหนวยงาน 

                                                ทีม่า  (ปราโมทย  ธงชัย, 2547, หนา 8) 
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 4.  นามบัตรทัว่ไป หมายถึง นามบัตรที่มิไดมุงเนนบุคคลเปนหลกั แตมุงการใหขอมลูดาน

ธุรกิจเปนหลัก จึงปรากฏขอความที่แสดงถึงการใหบริการ หรือการขาย เชน นามบตัรนําเทีย่ว  

นามบัตรรานขายอุปกรณกอสราง นามบัตรอุปกรณกลองถายรูป เปนตน การออกแบบนามบัตร 

นี้มุงเนนเสนอขอมูลทางธุรกจิมากกวาความสวยงาม จงึไมพิถพีิถนัวัสดุหรือเทคนิคการพิมพที่ใช

มากนัก เชน อาจใชกระดาษการดขาวธรรมดา พิมพดวยระบบการพมิพเลตเตอรเพรส เปนตน 

 
ประเภทของกระดาษหัวจดหมาย  
 กระดาษหัวจดหมายสามารถแบงออกได 5 ประเภท คือ กระดาษหัวจดหมายสวนบุคคล 

กระดาษหัวจดหมายธุรกิจ กระดาษหัวจดหมายสถาบันหรือหนวยงาน  กระดาษหัวจดหมาย

เฉพาะกิจ และกระดาษหัวจดหมายทั่วไป 

 1.  กระดาษหวัจดหมายสวนบุคคล หมายถึง กระดาษหัวจดหมายทีใ่ชเปนสวนตัวหรือ

เฉพาะกลุม เพื่อใชสําหรับการสื่อสารภายในกลุมหรือกับผูอ่ืน เพื่อสรางภาพพจนเฉพาะตนหรือ

กลุมของตนตอผูที่ติดตอดวย 

 2.  กระดาษหวัจดหมายธุรกจิ หมายถึง กระดาษหัวจดหมายซึง่บริษทัหรือหางราน

ออกแบบขึ้นเพื่อใชในวงการธุรกิจ เพื่อสรางความทรงจาํและภาพพจนแกลูกคา มีจดุประสงคหลกั

เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธแฝงอยูในกระดาษหวัจดหมาย จงึอาจมีขอความโฆษณา คาํขวญั

บริษัทปรากฏอยูดวย 

 3.  กระดาษหวัจดหมายสถาบนัหรือหนวยงาน หมายถงึ กระดาษหัวจดหมายที่ออกแบบ

ข้ึนเพื่อใชในสถาบันการศึกษา หนวยงาน องคกร สมาคม ฯลฯ เพื่อสรางภาพพจนและเปนการ

ประชาสัมพันธหนวยงานของตนใหเปนที่รูจักแพรหลายในสังคม ดังภาพที ่ 6.4 

 4.  กระดาษหวัจดหมายเฉพาะกิจ หมายถงึ กระดาษหัวจดหมายที่ออกแบบขึ้นเพื่อใชใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่โดยเฉพาะ เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จส้ินแลวก็เลกิใช เมื่อมกีิจกรรมใหมจงึ

ออกแบบกระดาษหวัจดหมายใชใหมตอไป เชน กิจกรรมงานแสดงนทิรรศการศิลปะ การรณรงค

รักษาสิ่งแวดลอม การรณรงคประหยัดน้าํ เปนตน 

 5.  กระดาษหวัจดหมายทัว่ไป หมายถงึ กระดาษหวัจดหมายที่ออกแบบขึ้นเพื่อความ

สวยงาม นาใช มุงสรางรสนยิมและบุคลิกที่ดีแกผูใช     มิไดมุงหวังทางการโฆษณา หรือการ

ประชาสัมพันธ หรือการรณรงคแตอยางใด การออกแบบจึงสนองความตองการของผูใชที่มีวยั เพศ     

สถานภาพที่แตกตางกนั 
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ภาพที ่ 6.4  กระดาษหวัจดหมายหนวยงาน 

                                        ที่มา  (สถาบนัราชภัฏเทพสตรี, 2545) 

 
ประเภทของโปสเตอร  
 โปสเตอรสามารถแบงประเภทออกตามลักษณะการใชงานได 3 ประเภท คือ โปสเตอร

โฆษณา โปสเตอรประชาสัมพันธ และโปสเตอรรณรงค 

1. โปสเตอรโฆษณา หมายถึง ใบปดที่มีวัตถปุระสงคในการโฆษณาขายสินคา หรือ 

บริการ การออกแบบโปสเตอรจึงมีการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวา ตองการใหกลุมเปาหมาย

รับรูอะไร เกิดผลสะทอนกลับอยางไร การจัดพิมพโปสเตอรนี้จึงมักมกีารวางแผน และการนาํเสนอ

เปนอยางดี เชน โปสเตอรโฆษณาน้าํหอม  โปสเตอรโฆษณาเครื่องดื่ม  เปนตน ดังภาพที ่ 6.5 

 

ภาพที ่ 6.5  ตวัอยางโปสเตอรโฆษณา 

                                           ที่มา  (ปายโฆษณา, 2547) 
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2. โปสเตอรประชาสัมพันธ หมายถึง ใบปดที่มีวัตถุประสงคในการแจงขอมูลขาวสาร 
กิจกรรมของหนวยงาน สถาบัน องคกร เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ การจัดทําโปสเตอรลักษณะนี้

จึงมักจัดทําเปนครั้งคราวตามกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน โปสเตอรประชาสัมพันธการแสดงผลงานสินคา

ราชทัณฑ  โปสเตอรแสดงสินคา 1 ตําบล 1  ผลิตภัณฑ   โปสเตอรการแสดงนิทรรศการ  เปนตน   

ดังภาพที่  6.6 

 

ภาพที ่ 6.6  ตวัอยางโปสเตอรประชาสัมพนัธ 

                                      ทีม่า  (สถาบนัราชภัฏเทพสตร,ี 2545) 
 

 3.  โปสเตอรรณรงค หมายถึง ใบปดที่มีวัตถปุระสงครณรงคเชิญชวนใหประชาชน หรือ

กลุมเปาหมายกระทาํหรือไมกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ เชน การรณรงคใหประหยัดน้าํ

ประหยัดไฟฟา  การรณรงคประหยัดน้าํมนัเชื้อเพลิง   การรณรงคใหอนุรักษศิลปวฒันธรรม เปน

ตน การจัดพิมพโปสเตอรรณรงคจึงมักออกมาจากหนวยงานของรัฐ และมักมีความตอเนื่องกัน 

เพื่อโนมนาวจติใจกลุมเปาหมายใหเหน็คลอยตามวัตถปุระสงคที่ตั้งไว 
 

ประเภทของแผนพับ  
 แผนพับสามารถแบงประเภทตามลักษณะการใชงานได 3 ประเภท คือ แผนพับโฆษณา 

แผนพับประชาสัมพันธ และแผนพับรณรงค  

 1. แผนพับโฆษณา หมายถึง แผนพับที่จัดพิมพข้ึนเพื่อโฆษณาสินคาหรือบริการ เพื่อให

ลูกคาทราบขอมูลสินคา รายละเอียด ขอแนะนําและขอควรระวัง เปนตน แผนพับโฆษณาสินคา  

มักจัดพิมพควบคูกับสินคาที่ออกใหมเพื่อเปนการโฆษณาและแนะนําสินคาไปพรอมกัน เชน  

แผนพับแนะนําการดูแลรักษาเครื่องยนตสําหรับรถยนตรุนใหม แผนพับแนะนําการใชเครื่อง 

คอมพิวเตอรอยางถูกวิธี เปนตน 
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 2. แผนพับประชาสัมพันธ หมายถึง  แผนพับที่จัดพิมพ ข้ึนเพื่อแนะนําหนวยงาน 

สถาบันการศึกษา องคกร หรือประชาสัมพันธกิจกรรม นิทรรศการ เทศกาลตาง ๆ โดยมุงใหขอมูล

ดานความรูที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ เชน แผนพับนิทรรศการเครื่องปนดินเผา แผนพับแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม  เปนตน  ดังภาพที่  6.7 

 

ภาพที ่ 6.7  ตวัอยางแผนพบัประชาสัมพนัธ 

                                       ทีม่า  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546) 
 

 3. แผนพับรณรงค หมายถึง แผนพับที่จัดพิมพข้ึนเพื่อใหขอมูล ขาวสาร ความรู หรือเพื่อ

เชิญชวนใหประชาชนทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เชน แผนพับแนะนําการเลือกตั้ง แผนพับแนะนํา

วิธีปองกันรักษาโรคตาง ๆ  เปนตน   ดังภาพที่  6.8 

 

ภาพที ่ 6.8  ตวัอยางแผนพบัรณรงค 

                                            ที่มา  (กระทรวงสาธารณสขุ, 2546) 
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องคประกอบของนามบัตร 
 นามบัตรมีโครงสรางและองคประกอบที่แตกตางกันดังนี้      

 1. องคประกอบนามบัตรสวนบุคคล ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1  ชื่อ – นามสกุล นิยมระบุเฉพาะชื่อ – นามสกุลเทานั้น ไมนิยมระบุคํานําหนานาม 

เชน นาย นาง นางสาว แตมักนิยมระบุฐานันดรศักดิ์ เชน ม.ร.ว.(หมอมราชวงศ)ม.ล.(หมอมหลวง) 

คํานําหนาทางวิชาการ เชน ดร. (ดอกเตอร) ผศ. (ผูชวยศาสตราจารย) ตัวอยาง  การระบุชื่อใน

นามบัตร เชน พงษศักดิ์ พยัคฆวิเชียร   ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน   รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ เปนตน 

  1.2  ที่อยู  ระบุใหชัดเจนทั้งที่บาน และที่ทํางาน พรอมหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร 

  1.3  ภาพประกอบ การออกแบบภาพประกอบนามบัตรสวนบุคคล มักใชภาพกราฟก

ประกอบใหสวยงาม สอดคลองกับอาชีพ หรือบุคลิกของเจาของบัตร 

 2.  องคประกอบนามบัตรธุรกิจ ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

  2.1  ชื่อ – นามสกุล มีรายละเอียดเชนเดียวกับนามบัตรสวนบุคคล 

2.2  ตําแหนงหนาที่ในการทํางาน บอกหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานธุรกิจ เชน     

ผูจัดการ หัวหนาฝาย ผูส่ือขาว เปนตน 

  2.3  สวนประกอบอื่น ๆ เชน แผนที่ คําขวัญ เปนตน 

 3.  องคประกอบนามบัตรสถาบันหรือหนวยงาน ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

3.1  ชื่อ – นามสกลุ มีรายละเอียดเชนเดียวกับนามบัตรสวนบุคคลและนามบัตรธุรกิจ 

  3.2  ตําแหนงหนาที่ในการทาํงาน บอกหนาทีท่ี่รับผิดชอบในสถาบนัหรือหนวยงาน 

เชน อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ เปนตน 

  3.3  ชื่อสถาบันและที่อยู นอกจากจะใสชื่อสถาบันและที่อยู ยังอาจใสตราสัญลักษณ

ของสถาบันหรือหนวยงานนั้นดวย 

3.4  สวนประกอบอื่น ๆ เชน แผนที่ คําขวัญ เปนตน 

 4.  องคประกอบนามบัตรทั่วไป ประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

  4.1  ชื่อบริษัท หางราน หรือช่ือเจาของราน 

  4.2  ระบุประเภทกิจการ เชน รานอาหาร รานขายอุปกรณกอสราง เปนตน 

  4.3  สถานที่ตั้ง นอกจากที่อยูของบริษัท หางรานแลว อาจใสตราสัญลักษณ       

หมายเลขโทรศัพท และโทรสารดวย 

4.4 สวนประกอบอื่น ๆ เชน แผนที่ เปอรเซ็นตสวนลดใหแกผูถือนามบัตร เปนตน 

ดังภาพที่  6.9 
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ชื่อบริษัทหรือหางราน  

ชื่อเจาของราน 

ที่อยู   หมายเลข

โทรศัพท และโทรสาร 

ตําแหนงหนาที่

ในการทํางาน 

 

ภาพที ่ 6.9  องคประกอบของนามบัตร 

                                           ที่มา  (โรงพิมพพี.เค.กราฟฟค บางแสน, 2546) 
 

องคประกอบของกระดาษหัวจดหมาย 
 กระดาษหัวจดหมายที่พบเห็นและใชอยูในปจจุบันนี้จะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ชื่อหนวยงาน องคกร สถาบัน บริษัท หางราน 

 2. ตราสัญลักษณ 

 3. สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 

 4. คําขวัญ 

 5. ภาพประกอบ ซึ่งมักนิยมใชสีออน หรือพิมพเปนพื้นกระดาษ เปนตน  ดังภาพที่  6.10 

ช่ือหนวยงาน 

ตราสญัลักษณ 

 
ภาพที ่ 6.10  องคประกอบของกระดาษหวัจดหมาย 

                                  ที่มา  (กระดาษหัวจดหมาย, 2547) 
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องคประกอบของโปสเตอร 
 โปสเตอรแตละประเภทมักมีองคประกอบโดยทั่วไปคลายคลึงกัน อาจแตกตางกันก็เฉพาะ

วิธีการออกแบบ ซึ่งโปสเตอรจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังภาพที่ 6.11 และมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวเรื่อง 

ขอความ 

ภาพประกอบ 

 

ภาพที ่ 6.11  องคประกอบของโปสเตอร 

                                          ที่มา  (สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2545) 

 

1. หัวเรื่อง (heading) หมายถงึขอความที่ตองการใหผูพบเห็นทราบเปนอันดับแรก  

มักเปนขอความที่มีความกระชับรัดกุม ใหความกระจางชัด และเรียกรองความสนใจไดดี หากเปน

โปสเตอรโฆษณาขายสนิคาอาจใชหวัเรื่องไดหลายวธิี เชน เปรียบเทยีบใหเหน็คุณคาของสินคา 

บอกชื่อรุนของสินคา เปนตน หากเปนโปสเตอรประชาสัมพันธการทองเที่ยว หัวเรื่องอาจเปนชื่อ

เทศกาลที่จัดขึน้ เชน เทศกาลแหเทียนพรรษา งานบุญบัง้ไฟ เปนตน 

 2. หัวเรื่องรอง (subheading) หมายถงึขอความขยายหัวเรื่องเพื่อใหผูพบเห็นรูขอมูล

มากขึ้น ใหความกระจางมากขึ้น 

 3. ขอความโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ (copy) หมายถึงขอความที่บอกรายละเอยีดของ

สินคาหรืองานประชาสัมพันธ เพื่อใหผูพบเห็นสามารถเขาใจขอมูลไดชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

 4. ภาพประกอบ หมายถงึภาพทีน่ํามาใชประกอบเรื่องราว เนื้อหา ในโปสเตอรเพื่อสราง

ความนาสนใจ ดึงดูดใจ และจดจําไดงาย 

5.  ผูพิมพและผูโฆษณา (publisher) หมายถงึขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ของผูที่เปน 

เจาของสนิคา หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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6.  ตราสัญลักษณ หรือสัญลักษณ หมายถึง เครื่องหมายตราเฉพาะของบริษัทหรือ 

หนวยงานนัน้ ๆ เพื่อผลทางดานการจดจํา และยังสงผลดานภาพพจนของหนวยงานและความ 

รับผิดชอบในการทาํงานดวย หรือตราสัญลักษณที่ออกแบบขึ้นสําหรบักิจกรรมเฉพาะ  
 

องคประกอบของแผนพับ 
 แผนพับมีองคประกอบที่แตกตางกันไปตามลักษณะการใชงาน แผนพับมักประกอบดวย

สวนตาง ๆ  ดังนี้ 

 1. ชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง หมายถึงขอความสําคัญที่มุงหวังใหผูอานรับรูเปนอันดับแรก    

หัวเรื่องอาจเปนคําเชิญชวน คําที่ดึงดูดใจ ชื่อรุนสินคา ชื่อการแสดงกิจกรรม 

2. หัวเรื่องรอง หมายถึง ขอมูลขยายชื่อเร่ือง หรือหัวเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น การระบุหัวเร่ือง 

รองอาจมีหลายหัวเรื่อง เพื่อเปนการแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ  

 3. ขอความ หมายถึงขอมูลของรายละเอียดสินคา บริการ หรือการประชาสัมพันธอยาง

ชัดเจนครบถวน เพื่อโนมนาวจิตใจใหผูอานเชื่อถือในสินคา หรือบริการนั้น ๆ  

4.  ภาพประกอบ การใชภาพประกอบเนื้อหาเพื่อใหมีความชัดเจนสมบูรณ  สวยงาม 

ดึงดูดใจ แผนพับมักใชภาพประกอบมากกวาโปสเตอรเพราะแผนพับมีหัวเรื่องและเนื้อหามากกวา 

ภาพประกอบ 

 5. ผูพิมพและผูโฆษณา การใหขอมูลเจาของสินคา/บริการ หรือผูจัดพิมพเปนการแสดง

ความรับผิดชอบในสิ่งพิมพของตนและเพื่อใหผูอานสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดในภายหลัง 

 6. ตราสัญลักษณ เปนตราสัญลักษณของหนวยงานที่พิมพโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือ

ตราสัญลักษณที่ออกแบบเพื่อใชในกิจกรรมนั้น ๆ ดังภาพที่  6.12 

ขอความ 

ภาพประกอบ 

ช่ือเรื่อง 

ผูพิมพผูโฆษณา 

 

ภาพที ่ 6.12  องคประกอบของแผนพับ 

                                           ที่มา  (Rockport, 2001, p. 23) 
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วัสดุ อุปกรณ ในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป 
 วัสดุและอุปกรณที่ใชในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป ก็เหมือนกับวัสดุและอุปกรณที่ใชใน

การออกแบบงานดานการพิมพทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  กระดาษอารตเวิรก หมายถึงกระดาษที่ใชเปนตนแบบในการจัดทําอารตเวิรก ปกติมัก

ใชกระดาษอารต มีความหนาหรือบางตามความตองการของนักออกแบบ และพิมพตารางกริด 

สีฟาบนกระดาษอารตเวิรกเพื่อชวยกําหนดแนวในการปะติดขอความที่เรียงพิมพเปนรางยาว

มาแลว และภาพประกอบ 

 2. ปากกาเขียนแบบ มีลักษณะปากแหลมเล็กคลายเข็ม มีขนาดใหเลือกตามความ

ตองการจากเสนเล็กถึงเสนใหญตั้งแตขนาด 0.1-1.2 มิลลิเมตร หมึกที่ใชจะเปนหมึกเฉพาะปากกา

เขียนแบบที่มีความดําสนิทเหมาะแกการใชทําตนแบบทางการพิมพ 

 3. ดินสอ ดินสอที่ใชจะเปนดินสอดําทั่วไป หรือดินสอสีฟาก็ได โดยดินสอดําจะใชในการ

รางภาพหรือเขียนขอความคําสั่งบนกระดาษอารตเวิรก ดินสอสีฟาจะใชเพื่อแยกรอยดินสอสีฟา

ออกจากสวนที่เปนงานพิมพสีดํา อีกทั้งรอยดินสอสีฟาที่เขียนลงบนกระดาษอารตเวิรกเมื่อนําไป

ถายเปนฟลมแลว จะไมปรากฏรอยดินสอบนฟลม จะถายติดเฉพาะลวดลายและงานพิมพที่เปน 

สีดําเทานั้น ปจจุบัน นักออกแบบส่ิงพิมพมักไมนิยมใชดินสอสีฟา เนื่องจากมีราคาแพง จึงนิยมใช

ดินสอดําในการจัดทําอารตเวิรกเปนสวนมาก 

 4. สีโปสเตอรขาว ในการเขียนภาพทั่วไป สีโปสเตอรสีขาวจะใชลบสวนที่ไมตองการออก 

เชน เมื่อออกแบบลวดลายหรือตีเสนดวยหมึกดําแลวมีสวนเกินที่ไมตองการ จะลบดวยการใชสี

โปสเตอรขาวระบายทับสวนที่ไมตองการออก หรืออาจใชน้ํายาลบคําผิดแทน 

 5. เครื่องมือตัด หมายถึง อุปกรณที่ใชในการตัดกระดาษ เชน กรรไกร คัตเตอร ซึง่เปนมดี

ที่มีใบมีดบางสามารถหักสวนปลายออกไดเพื่อใหมีความคมอยูเสมอ หรือใชเปนอุปกรณชวยใน

การจับวางหรือขยับแผนกระดาษรางยาวใหตรงตามตําแหนงที่ตองการ 

 6. ไมบรรทัด ใชสําหรับตีเสน วัด กะ ตําแหนงที่จะติดภาพ หรือกระดาษรางยาว            

ไมบรรทัดที่นิยมใชเปนไมบรรทัดเหล็กขนาดความยาว 1 ฟุต จึงเรียกกันทั่ว ๆ ไปวา “ฟุตเหล็ก” 

ชวยในการตัดกระดาษไดเปนอยางดี และนิยมรองหนุนใหไมบรรทัดสูงขึ้นเล็กนอย เพื่อเวลาตีเสน

หมึกจะไดไมยอนซึมเปอนกระดาษ 

 7. กาว หมายถึง วัสดุที่ใชติดกระดาษรางยาวลงบนกระดาษอารตเวิรก กาวที่ใชอาจใช

กาวแทงหรือกาวยางน้ําซึ่งมีลักษณะพิเศษคือติดไดชั่วคราว สามารถแกะลอกออกได การใชกาว

ยางน้ําสามารถใชได 2 วิธีคือ ใชปดขณะกาวแหง ซึ่งการปดวิธีนี้จะไมมีโอกาสเลื่อนหรือขยับ
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กระดาษได และใชปดขณะกาวยังเปยกอยู ซึ่งการปดวิธีนี้สามารถเลื่อนหรือปรับกระดาษใหตรง

ตามตําแหนงที่ตองการได 

 

บุคลากรในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป 
 การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปจําเปนตองใชนักออกแบบสิ่งพิมพและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ

กับการออกแบบกราฟกมีการศึกษาดานการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวของกับศิลปกรรม มีความ

เขาใจเรื่ององคประกอบศิลป การจัดองคประกอบ กระบวนการจัดทําสิ่งพิมพ และการพิมพเปน

อยางดี  ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวของกับการออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพทั่วไป มีดังนี้ 

 1. นักออกแบบสรางสรรค หรือครีเอทีฟ เปนผูที่คิดวิเคราะหงานออกแบบสิ่งพิมพวาควร

จะมีแนวทาง หรือความคิดรวบยอดอยางไร อันจะเปนการกําหนดแนวทาง ลักษณะ หรือ

บรรยากาศงาน ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ไดรับ ภาพและขอความที่จัดประกอบกันใหเกิดความ

สวยงาม และนาสนใจ 

 2. ผูกํากับฝายศิลป เปนผูที่คิดออกแบบดานศิลปะ โดยปรึกษากับนักออกแบบ

สรางสรรค เพื่อสรุปหาแนวทางและความคิดรวบยอดที่จะใชในการออกแบบ ผูกํากับฝายศิลปจะ

เปนผูมีความรูดานศิลปะ และสามารถประยุกตใชใหสอดคลองกับงานออกแบบที่มีลักษณะ

แตกตางกันออกไป 

 3. ชางศิลป หรือชางทําอารตเวิรก เปนผูทําหนาที่ปฏิบัติงานศิลปะ จัดทําอารตเวิรก หรือ

วาดภาพประกอบ ตามที่ผูกํากับฝายศิลปไดคิดออกแบบไว ในบางครั้งชางศิลปอาจเปนผูออกแบบ

เอง โดยผูกํากับฝายศิลปเปนผูใหขอมูลหรือแนวทางในการออกแบบ 

 4. ผูรางภาพหรือนักวาดภาพประกอบ เปนผูที่ทําหนาที่วาดภาพประกอบตามที่ผูกํากับ

ฝายศิลปคิดออกแบบไว ผูรางภาพมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา “visualizer” ซึ่งหมายถึง ผูมี 

มโนภาพ   ผูมีจินตนาการ ผูรางภาพหรือนักวาดภาพประกอบจึงเปนผูที่ตองใชจินตนาการในการ

สรางงาน และสามารถถายทอดจินตนาการนั้นใหออกมาเปนภาพที่สวยงาม 

 5. ชางภาพ เปนผูที่ทําหนาที่ถายภาพเพื่อใชประกอบในสิ่งพิมพ ชางภาพจําเปนตองมี

อุปกรณพรอมสําหรับในการถายภาพ บางครั้งอาจอาศัยเทคนิคทางการถายภาพ การสรางภาพ    

การอัดขยาย เพื่อใหไดภาพที่มีความสวยงามเหมาะสมตามที่ไดออกแบบไว 

 6. ชางเรียงพิมพคอมพิวเตอร เปนผูที่มีหนาที่เรียงพิมพตัวอักษรโดยใชเคร่ืองเรียงพิมพ

คอมพิวเตอร  เพื่อใหไดรางยาวตัวเรียงพิมพ 
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กระบวนการออกแบบและจัดทําส่ิงพิมพทั่วไป 
 ในการออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพทั่วไปนั้นมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหความตองการในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป 

  ส่ิงพิมพทั่วไปประเภทนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร และแผนพับ จัดเปน

ส่ิงพิมพในเชิงธุรกิจที่เนนการใหขอมูลขาวสารแกกลุมเปาหมาย การวิเคราะหความตองการมี

หลักเกณฑในการวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของสอดคลองกับความตองการในการออกแบบ

และจัดทําสิ่งพิมพทั่วไป ประกอบดวยวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครอง  กลุมเปาหมาย และ

ลักษณะของสื่อส่ิงพิมพ ดังนี้ 

  1.1 วัตถุประสงคหลัก 

  ในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป นักออกแบบควรทราบวัตถุประสงคหลักของ 

ส่ิงพิมพที่จะออกแบบนั้น โดยปกติส่ิงพิมพทั่วไปมักจะจัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงคหลักเพื่อการ 

ติดตอส่ือสารและการใหขอมูลขาวสาร 

1.1.1  การติดตอส่ือสาร ส่ิงพิมพทั่วไปประเภทนามบัตรหรือกระดาษหัวจดหมาย 

มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อการแนะนําตัว และเปนตัวแทนในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล และ

ระหวางหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธหนวยงานของตนอีกดวย 

  1.1.2  การใหขอมูลขาวสาร ส่ิงพิมพทั่วไปที่ใชประโยชนเพื่อใหขอมูลขาวสาร เชน 

แผนพับ ทั้งนี้เพราะแผนพับสามารถใหรายละเอียดไดมาก นอกจากนี้ยังมีโปสเตอรที่สามารถให 

ขอมูลไดอยางทั่วถึงกลุมเปาหมาย และเรียกรองความนาสนใจไดเปนอยางดี 

      1.2  วัตถุประสงครอง 

      ส่ิงพิมพทั่ วไปที่จัดทํา ข้ึน  อาจมีวัตถุประสงครองอ่ืน  ๆ  ที่นอกเหนือจาก

วัตถุประสงคหลักไดดังนี้ 

        1.2.1 ประชาสัมพันธหนวยงาน (public relation) ส่ิงพิมพตาง ๆ ที่ผลิตออกสู 

สาธารณชนแมวาจะเปนการใหขอมูลขาวสารในทางตรงแลว ยังสามารถใชเปนการประชาสัมพันธ

หนวยงานใหผูรับสารไดทราบกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของหนวยงานดวย 

       1.2.2 สรางภาพลักษณของหนวยงาน (image) การพิมพส่ิงพิมพใหสวยงาม ใช

วัสดุคุณภาพดีในการพิมพ และพิมพเผยแพรสูสังคมอยูเสมอ ยอมสรางความรูสึกที่ดีตอผูพบเห็น 

กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน 

     1.2.3 สรางความเปนเอกภาพและการยอมรับในหนวยงาน (unity and accept) 

หนวยงานใดที่มีส่ิงพิมพเปนของตนเอง มีตราสัญลักษณเปนของหนวยงาน เมื่อใชในการติดตอ 
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ส่ือสารกับหนวยงานอื่น ยอมกอใหเกิดความเปนเอกภาพในการติดตอส่ือสาร ใหลักษณะของการ

อยูรวมกันภายใตองคกรเดียวกัน อันจะสงผลใหเกิดเปนความจงรักภักดีและการยอมรับใน

หนวยงานที่ตนสังกัดอยู 

      1.2.4 สรางมิตรภาพระหวางหนวยงาน (relationship) ส่ิงพิมพเปนสื่อที่ถายทอด

ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานและสาธารณะ การสงและรับรูขาวสารจะเสมือนเปนการสนทนา

กัน อันจะกอใหเกิดความเขาใจระหวางกัน สัมพันธภาพที่ดียอมเกิดขึ้นตามมาโดยผานสื่อส่ิงพิมพ 

       1.2.5 รับผิดชอบตอสังคม (responsibility) การที่หนวยงานผลิตสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ 

แสดงความรับผิดชอบโดยการระบุผูจัดพิมพ ชื่อและสถานที่ตั้งผูพิมพโฆษณา ยอมถือไดวาเปน 

ผูรับผิดชอบตอสังคม หากมีผลกระทบใดเกิดขึ้น ผูจัดพิมพยอมรับผิดชอบโดยตรง 

      1.3  กลุมเปาหมาย 

             นอกจากจะคํานึงถึงวัตถุประสงคในการใชงานเปนหลักแลว ยังตองคํานึงถึง

กลุมเปาหมายเปนสําคัญดวยวามีลักษณะอยางไร หวังผลในการรับรูขาวสารอยางไร นักออกแบบ

สามารถสนองความตองการในการรับรูขาวสารนั้นไดเพียงไร       เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความ

พึงพอใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองเชนไร หากการออกแบบสิ่งพิมพใหผลบรรลุตามเปาหมายที่วาง

ไว ยอมถือไดวาประสบความสําเร็จในการจัดทําสิ่งพิมพนั้น โดยการพิจารณาถึงคุณลักษณะทั่วไป

และเฉพาะของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับส่ิงพิมพนั้น ๆ  

  1.3.1  คุณลักษณะทั่วไป หมายถึงการพิจารณาเกี่ยวกับวัย เพศ อาชีพ เชื้อชาติ 

ซึ่งสงผลตอความคิด ความรัก ความชอบ รสนิยม และการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย เชน วัยรุน 

จะมีความสนุกสนาน ชอบความตื่นเตนเราใจ มีรสนิยมตามสมัย ตัดสินใจรวดเร็ว มั่นใจตัวเอง 

การออกแบบสิ่งพิมพเพื่อสนองความงาม เชน ผูที่มีอาชีพนักธุรกิจ นายแพทยวิศวกร มักชอบ

รูปแบบเรียบงาย ขรึม ภูมิฐาน นาเชื่อถือ สวนผูที่มีอาชีพดานศิลปะหรืองานประดิษฐ งานตกแตง  

นักดนตรี นักออกแบบ มักนิยมรูปแบบที่มีสีสันแปลกตา อิสระ ไมเรียบงายจนเกินไป เปนตน 

  1.3.2  ความตองการเฉพาะดาน  หมายถึง ความตองการในการใชส่ิงพิมพใหเกิด

ประโยชนใชสอยตามวัตถุประสงค เชน การใชนามบัตรในลักษณะสวนตัว หรือสวนรวมของ 

หนวยงาน ยอมมีการออกแบบที่แตกตางกัน หรือการใชโปสเตอรในลักษณะเพื่อการสื่อสารหรือ

เพื่อความสวยงาม หรือการใชโปสเตอรและแผนพับในขณะเดียวกันเพื่อใหขอมูลไดจํานวนมาก  

ดังนั้นนักออกแบบตองออกแบบและสรางสรรคงานนั้น ๆ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใช

งานของกลุมเปาหมายดวย  
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      1.4  ลักษณะสิ่งพิมพ 

  การพิจารณาลักษณะสิ่งพิมพเปนการเขาใจถึงลักษณะของสิ่งพิมพ ซึ่งแตกตาง

กันตามลักษณะการใชงาน และตามวัตถุประสงคของผูใช ดังนี้ 

  1.4.1 นามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย เปรียบเสมือนตัวแทนของผูที่เปน 

เจาของ การออกแบบและการเลือกใชวัสดุจึงควรใหมีความสอดคลองกับบุคคลหรือหนวยงานที่

เปนเจาของนามบัตร และกระดาษหัวจดหมาย 

  1.4.2 โปสเตอร เปนสิ่งพิมพที่มีวัตถุประสงคและลักษณะการใชงานหลากหลาย 

การออกแบบจําเปนตองคํานึงถึงการใชงานเปนประเด็นสําคัญ โดยใหมีความสอดคลองกับการใช

งาน มีความสวยงาม ดึงดูดใจผูพบเห็นไดเปนอยางดี เนื่องจากโปสเตอรสวนใหญติดอยูในที่

สาธารณะ จําเปนตองใหมีความนาสนใจจึงจะมีคนหยุดดูโปสเตอรนั้น 

  1.4.3 แผนพับ เปนสิ่งพิมพเพื่อใหขอมูลขาวสารไดละเอียด สามารถแจกจายหรือ

สงทางไปรษณียใหผูรับโดยตรง การออกแบบแผนพับจึงควรนําเสนอใหมีความรูสึกนาจับตอง 

สะดวกตอการพกพา มีการแบงเนื้อหาขอมูลที่ชัดเจน และมีลักษณะการพับที่นาสนใจ สอดคลอง

กับเนื้อหาในแผนพับ 

 2.  การวางแผนและเตรียมการ ในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป 

  การวางแผนและเตรียมการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อ 

ใหไดขอมูลในการออกแบบ การจัดลําดับขอมูล และการทํางานเปนระบบ มีข้ันตอนไมเกิดความ

ซ้ําซอน  สําหรับข้ันตอนในการวางแผนและเตรียมการมีดังนี้ 

  2.1 การเก็บขอมูลเบื้องตน 

  การเก็บขอมูลเบื้องตนเปนการศึกษาหาขอมูลวาจะทําอะไร เพื่อใคร ที่ไหน  

อยางไร และเมื่อใด อีกทั้งทราบวามีงบประมาณมากนอยเพียงใด การศึกษาขอมูลเบื้องตนนี้ทําให

นักออกแบบทราบทิศทางในการออกแบบวาจะดําเนินการอยางไร มีส่ิงใดเปนจุดประสงคหลัก เชน 

มีผูวาจางใหออกแบบโปสเตอรพิมพ 4 สี เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธใหกลุมวัยรุนมาชมการแสดง

ดนตรีปดตัวของวงดนตรี D2B ซึ่งจะนําโปสเตอรนี้ติดตามศูนยการคาและที่สาธารณะตาง ๆ บัตร

เขาชมราคา 100 บาท 250 บาท และ 500 บาท เมื่อทราบขอมูลเบื้องตนนี้แลว นักออกแบบจะ

สามารถออกแบบโปสเตอรใหมีบรรยากาศของการแสดงดนตรีของวงนี้  โดยออกแบบตัวอักษร 

และสีสันที่สดใส  เพื่อดึงดูดความสนใจอาจนําภาพศิลปนวงนี้มาประกอบดวย   

 

 



 185 

      2.2  การวิเคราะหขอมูล 

  เมื่อไดขอมูลเบื้องตนแลว จะตองนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหวาในการทํางานควรมี

ประเด็นปลีกยอยอะไรบาง มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองอ่ืนอยางไร จะไดเตรียมดําเนินการไดถูกตอง 

เชน เมื่อทราบขอมูลวาการแสดงดนตรีเปนแนวใด จะตองวิเคราะหวาจะใชภาพหรือสัญลักษณ

อะไรบางจึงจะสื่อความหมายถึงวงดนตรี  D2B โดยอาจเปนภาพการแสดงสดบนเวที หรือภาพ

เครื่องดนตรีที่ใชในการแสดง หรือภาพทาทางการเตน ภาพเสื้อผาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ

ดนตรีแนวนี้ เพื่อนําภาพดังกลาวมาสื่อความหมายในการออกแบบโปสเตอร 

      2.3  การจัดเตรียมความพรอม 

  การจัดเตรียมความพรอมในการออกแบบหมายถึง การคนหาหรือดําเนินการ

เกี่ยวกับส่ิงที่จําเปนตองใชในการออกแบบสิ่งพิมพ เชน เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลววาโปสเตอร

โฆษณาประชาสัมพันธการแสดงดนตรีนี้จําเปนตองใชภาพการแสดงสดบนเวที ภาพและประวัติ 

นักแสดง สัญลักษณประจําวง นักออกแบบตองรีบดําเนินการจัดเตรียมสิ่งดังกลาวเพื่อใชในการ

ออกแบบตอไป 

      2.4  การลงมือออกแบบ 

  เมื่อจัดเตรียมสิ่งจําเปนในการออกแบบแลว จึงดําเนินการออกแบบตามขั้นตอน

การออกแบบดังกลาวคือ การระดมความคิดดวยการทําเลยเอาตขนาดจิ๋ว การทําเลยเอาตหยาบ 

การทําเลยเอาตสมบูรณ การทําอารตเวิรก ทั้งนี้ ตองอาศัยความรูดานศิลปะการออกแบบดวยจึง

จะไดผลงานที่มีความสวยงาม ดึงดูดใจผูพบเห็น 

  การเตรียมการออกแบบอยางมีข้ันตอนและเปนระบบจะชวยใหการทํางานไม 

สับสน เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 3.  การสรางสรรครูปแบบสิ่งพิมพทั่วไป 

      เมื่อจัดเตรียมการหาขอมูลในการออกแบบแลวจึงดําเนินการออกแบบ เพื่อจัดเตรียม

อารตเวิรกสงโรงพิมพและทําเปนแมพิมพสําหรับจัดพิมพตอไป ข้ันตอนการออกแบบยังมี

รายละเอียดดังนี้ 

     3.1 ข้ันระดมความคิด เปนขั้นตอนแรกของการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป โดยจะเปนการ

คนหาความคิดในการออกแบบใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได การระดมความคิดในขั้นตอนนี้จะ

ถายทอดออกมาในรูปแบบของแบบรางขนาดเล็กจิ๋ว เรียกวา “เลยเอาตขนาดจิ๋ว” (thumbnail 

sketch) เพื่อบันทึกแนวความคิดทั้งหมดใหออกมาในรูปแบบของภาพขนาดเล็ก ยังไมมี

รายละเอียดของภาพมากนัก เปนเพียงการกําหนดองคประกอบรวมของภาพเทานั้น 
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     3.2  ข้ันเลยเอาตหยาบ เปนขั้นตอนของการรางภาพตอเติมจากแบบเลยเอาตขนาดจิ๋ว

ที่ไดจากขั้นระดมความคิด โดยการจัดกลุมแบบเลยเอาตขนาดจิ๋วที่มีลักษณะทิศทางเดียวกันใหอยู

ในกลุมเดียวกัน แลวคัดเลือกแบบเลยเอาตจากแตละกลุมเพื่อใหเกิดความหลากหลาย นัก

ออกแบบจะนําเลยเอาตหยาบแตละแบบมาทําการรางภาพใหมีรายละเอียด และองคประกอบ

สมบูรณมากขึ้น มีการกําหนดตําแหนงภาพ  แบบตัวอักษร และสีใหมีรายละเอียดมากขึ้น 

      3.3  ข้ันเลยเอาตสมบูรณ เปนการเลือกเลยเอาตหยาบที่ถูกคัดเลือกมาเปนตวัแทนจาก

กลุมที่มีทิศทางแนวการออกแบบเดียวกัน นํามาเปนตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกแบบของ 

เลยเอาตหยาบมาเพียง 1 – 3 แบบ มาจัดทําเปนเลยเอาตสมบูรณ ซึ่งเปนภาพรางสมบูรณมี

ลักษณะคลายของจริงมากที่สุด มีการระบุรายละเอียดของแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สี 

ลักษณะภาพ ซึ่งจะใชนําเสนอผูวาจาง และใชเปนแนวทางในการจัดทําเปนอารตเวิรกสําหรับการ

พิมพตอไป 

      3.4 ข้ันอารตเวิรก เมื่อคัดเลือกแบบจากเลยเอาตสมบูรณแลว ไดแบบเลยเอาตที่พอใจ 

และเปนที่ยอมรับแลว จึงนําแบบเลยเอาตสมบูรณนั้นมาทําเปนอารตเวิรกเพื่อใชเปนตนแบบอัด

แมพิมพ สําหรับพิมพตอไป ในขั้นนี้ตองระบุลักษณะกระดาษที่ใชพิมพ จํานวนพิมพ จํานวนสีที่

พิมพ รูปแบบการพิมพ โดยมีการจัดเตรียมภาพตนแบบ และทําแบบจําลอง หรือดัมมี (dummy) 

และนําเลยเอาตสมบูรณใหฝายจัดพิมพเพื่อทราบรายละเอียดของงานไดดีโดยไมมีขอผิดพลาด 

เมื่อไดจัดทําตนแบบเรียบรอยแลว จึงสงใหโรงพิมพจัดทําเปนแมพิมพใหสัมพันธกับงานออกแบบ 

และระบบการพิมพตามที่นักออกแบบกําหนด  จะเห็นไดวาการปฏิบัติงานออกแบบสิ่งพิมพ หาก

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวจะทําใหงานออกแบบเปนระบบ คลองตัว และไดผลงานที่มีคุณภาพ 

เนื่องจากแตละขั้นตอนจะมีการพิจารณาไตรตรอง และคัดเลือกแบบเปนอยางดีกอนจะทําการ

พิมพจริง หากนักออกแบบดําเนินการขามขั้นตอนอาจจะทําใหการทํางานลาชา และไมไดคุณภาพ

งานดีเทาที่ควร 

  ขณะที่นักออกแบบลงมือออกแบบในขั้นระดมความคิดดวยการทําเลยเอาตขนาด

จิ๋วจะมีการสรางสรรครูปแบบเพื่อจัดวางองคประกอบตาง ๆ ใหอยูในตําแหนงที่สวยงามตาม 

หลักการออกแบบและสอดคลองกับแนวคิดที่กําหนดไววาตองการใหลักษณะงานออกมาอยางไร 

จากกรณีของการออกแบบโปสเตอรโฆษณาประชาสัมพันธการแสดงดนตรีปดตัวของวงดนตรี 

D2B องคประกอบที่ใชในการออกแบบประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ ภาพ และตัวอักษร สวนที่

เปนชื่องานแสดง มีขอมูลของรายละเอียดการแสดง และคําบรรยายตาง ๆ ซึ่งนักออกแบบจะจัด

วางรูปแบบองคประกอบดังกลาวใหอยูในตําแหนงสวยงามตามหลักการออกแบบตอไป 
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การออกแบบนามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย 
 นามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย เปนสิ่งพิมพที่ใชในการติดตอส่ือสารซึ่งแสดงภาพพจน

ของผูเปนเจาของนามบัตร และหนวยงานเจาของกระดาษหัวจดหมาย การออกแบบจึงมีลักษณะ

สรางความสัมพันธระหวางบรรดาองคประกอบตาง ๆ ใหมีความสอดคลองและเขาชุดกัน อันสงผล

ถึงความมีเอกภาพในสิ่งพิมพและหนวยงาน ดังภาพที่  6.13 

 

ภาพที ่ 6.13  การออกแบบนามบัตรและกระดาษหัวจดหมายเขาชุด 

                      ที่มา  (Rockport, 2001, p. 194) 
 

 การออกแบบนามบัตรและหัวจดหมาย มีหลักการจัดองคประกอบหลายประการ ดังนี้ 

 1. การใชตัวอักษร เปนการออกแบบที่เนนการใชตัวอักษรเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจมีการยอ 

ขยายแลวจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมสวยงาม หรืออาจมีการตกแตงตัวอักษร หรือการทํา

ลักษณะตัวอักษรใหเปนลวดลายกราฟฟกประกอบบนนามบัตรหรือกระดาษหัวจดหมาย 

 2. การใชสัญลักษณ เปนการออกแบบที่ใชสัญลักษณของหนวยงาน  สถาบัน   หรือของ

ตนเองโดยเฉพาะ ประกอบลงบนนามบัตรหรือกระดาษหัวจดหมาย สัญลักษณที่ใชจะถูกจัดวางใน

ตําแหนงตาง ๆ เชน มุมซายหรือขวาดานบน หรือยอ – ขยายเปนขนาดตาง ๆ เพื่อใชเปนภาพ    

กราฟฟกประกอบประกอบเพื่อความสวยงาม 

 3. การใชภาพประกอบ เปนการออกแบบโดยใชภาพประกอบที่เกี่ยวของกับเจาของบัตร

หรือบริษัทนั้น ๆ เชน เจาของนามบัตรเปนสมาชิกชมรมถายรูปจะมีรูปกลองถายรูปประกอบใน

นามบัตร เจาของนามบัตรที่มีอาชีพจัดดอกไมจะมีรูปดอกไมประกอบ หรือบริษัทที่ประกอบกิจการ

ดานวงดนตรีอาจมีภาพเครื่องดนตรีประกอบในกระดาษหัวจดหมาย เปนตน 
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 4. การสื่อความหมาย เปนการออกแบบโดยใชภาพเพื่อเปนสื่อในการตีความหมายถึงชื่อ

หรือสถานะของตน เชน เจาของนามบัตรชื่อ “อารักษ” คําวา “อา” ส่ือความหมายโดยใชตัว “A” 

และ “รักษ”  ส่ือความหมายโดยใช “รูปหัวใจ” แทนคําพองเสียง “รัก”  แลวจึงนํารูปหัวใจและตัว A 

มาใชในการออกแบบหรือเจาของนามบัตรที่ เปนทหารสามารถนําดาวที่ประดับยศมาส่ือ

ความหมายถึงสถานะของเจาของนามบัตร เปนตน 

 5. การจัดวางองคประกอบ เปนการออกแบบที่มิไดจัดวางตัวอักษรในตําแหนงปกติทั่วไป 

แตจัดวางในตําแหนงที่สัมพันธกับพื้นที่วาง หรือกราฟฟกที่ออกแบบขึ้น จนดูกลมกลืนเปนภาพ

เดียวกัน 

 6. การใชเทคนิคพิเศษ เปนการออกแบบใหมีการใชเทคนิคพิเศษตาง ๆ ทางการพิมพใน

การทําสิ่งพิมพสําเร็จ เชน การเดินรอยรอนหรือปมทอง การดุนนูนหรือการปมนูน การอัดตัดตาม

แมแบบหรือทําไดคัต (die cut) การใชวัสดุพิมพพิเศษ เชน กระดาษลอยน้ําซึ่งเปนพลาสติกบาง

เหมือนกระดาษไขหนา (tracing paper) เปนตน  ดังภาพที่  6.14 

 

 

ภาพที ่ 6.14  ตัวอยางการออกแบบนามบตัรและกระดาษหัวจดหมาย 

                    ที่มา  (กระดาษหัวจดหมาย, 2547) 
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การออกแบบแผนพับ 
 แผนพับเปนสิ่งพิมพซึ่งสามารถบรรจุเนื้อหาไดพอสังเขป นิยมทําเปนสิ่งพิมพโฆษณา

ประชาสัมพันธสําหรับจัดสงทางไปรษณียใหลูกคาโดยตรง หรือแจกจายใหผูรับดวยตนเองใน

โอกาสตาง ๆ เพราะจัดสงไดงาย และพกพาไปในที่ตาง ๆ ไดสะดวก การออกแบบแบบแผนพับจะ

มีลักษณะการพับหลายแบบตามลักษณะการพับ ดังนี้ 

 1. พับหนึ่ง หรือพับกึ่งกลาง (single fold) เปนการพับกลางหนากระดาษเพียง 1 คร้ัง  

 2. พับแบบบานประตู (single gate fold) เปนการพับกระดาษใหแบงออกเปน 3 สวน     

เทา ๆ กัน  รวมแลวจะได 6 หนา 

 3. พับแบบบานประตูสองชั้น (double gate fold) เปนการพับกระดาษใหได 4 สวน เทา ๆ 

กันรวมแลวจะได 8 หนา 

 4. พับแบบสมุดไทยหรือแบบหีบเพลงชัก (accordian fold) เปนการพับสลับกันไปมา   จน

หมดความยาวของกระดาษ ซึ่งผูออกแบบอาจแบงหนากระดาษใหมีกี่สวนก็ได เชน ถาแบง 4 สวน

จะไดจํานวนหนา 8 หนา ถาแบง 6 สวนจะไดจํานวนหนา 12 หนา เปนตน 

 5. พับแบบขนาน (parallel fold) เปนการพับกระดาษใหได 4 สวนเทา ๆ กัน โดยการพับ

แตละครั้งจะพับกึ่งกลางในแนวขนานกับแนวพับคร้ังแรก 

 6. พับแบบพิเศษ (special fold) เปนการพับกระดาษใหมีลักษณะการพับแตกตางไป

จากการพับลักษณะทั่วไปดังกลาวแลว เชน พับใหปลายกระดาษไมเสมอกัน พับโดยตัดปลาย

กระดาษดานหนึ่งใหมีลักษณะโคงหรือตามภาพกราฟฟกที่ตองการ หรือพับแลวใหมีการตัดเจาะ

เพื่อใหการคลี่แผนพับแลว เกิดภาพลอดเดนขึ้นมา หรือแผนพับที่ออกแบบและตัดใหเปนรูปอยาง

อ่ืนที่ไมเปนสี่เหลี่ยม หรือแผนพับที่เปนกระดาษขนาดใหญเมื่อคลี่ออกแลวสามารถใชเปน

โปสเตอรได เปนตน   ดังภาพที่  6.15 

 

ภาพที ่ 6.15  ตัวอยางแผนพับที่มกีารพับในลักษณะตาง ๆ  

                            ที่มา (Rockport, 2001, p. 19) 



 190 

การออกแบบโปสเตอร 
 การออกแบบโปสเตอรมี 2 ลักษณะไดแก โปสเตอรทั่วไปและโปสเตอรประชาสัมพันธ 

โดยทั่วไป โปสเตอรเปนสิ่งพิมพโฆษณาประชาสัมพันธสําหรับติดในที่สาธารณะ การออกแบบจึง

เนนการสรางจุดเดน และโนมนาวใจใหผูผานไปมาเกิดความสนใจ การจะเรียกรองความสนใจจาก

ผูพบเห็นจึงควรศึกษาหลักจิตวิทยาการโนมนาวจิตใจประกอบกับการออกแบบที่สวยงาม การสื่อ

ความหมายที่ดีเพื่อใหผูดูเกิดพฤติกรรมที่ตองการคือหยุดดู เกิดความเชื่อถือ เปลี่ยนทัศนคติ มีการ

ตัดสินใจ และกระทําตามขอความเชิญชวนนั้น 

 1.  การออกแบบโปสเตอรทั่วไปที่เนนการสื่อความหมาย  การโนมนาวใจ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไวสามารถออกแบบไดดังนี้ 

      1.1  การใชภาพและตัวอักษรประกอบกัน (combination) เปนการใชภาพสินคาหรือ

ภาพกราฟฟกรวมกับตัวอักษรเพื่อใหส่ือความหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน โปสเตอร

โฆษณารานอาหารที่มีการนํารูปภาพอาหารแตละอยางเพื่อส่ือความหมายระหวางคําและภาพได

เปนอยางดี เปนตน ดังภาพที่ ดังภาพที่  6.16 

 

ภาพที ่ 6.16  ตัวอยางโปสเตอรที่ใชภาพและตัวอักษรประกอบกันอยางลงตัว  

               ที่มา  (Silver, 1992, p. 53) 

 

      1.2  การใชภาพสามมิต ิ(three dimension) เปนการใชภาพถายสนิคาหรือภาพอื่นใด

ในลักษณะเปนภาพสามมิต ิคือมีความกวาง ยาว ลึก รวมกับภาพเขียนหรือภาพวาด ที่มีลักษณะ

สองมิติ เพื่อแสดงใหเห็นระยะที่แตกตางกัน กอใหเกิดความนาสนใจและสวยงาม 
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1.3 การใชภาพสื่อความรูสึกหรือความหมาย (sensory reaction) เปนการใชภาพ 

ประกอบเพื่อใหผูดูเกิดความรูสึก หรือส่ือความหมายที่ตองการไดในทนัททีันใดเมื่อดูภาพ โดยไม

จําเปนตองมีขอความประกอบหรืออาจมีเพียงเล็กนอยเพื่อเปนการขยายความหมายใหชัดเจนขึ้น 

และอาจมีขอความแสดงรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบดวย ดังภาพที ่6.17 

 

ภาพที ่ 6.17  ตัวอยางโปสเตอรที่ใชภาพสื่อความรูสึกหรือความหมาย  

                    ที่มา  (Rockport, 2001, p. 77) 
 

      1.4  การใชภาพเลียนแบบกัน (repetition) เปนการจัดวางภาพในลักษณะซ้ํากัน หรือ

เลียนแบบกนัเพื่อใหภาพเรียงกันเปนระเบยีบ กอใหเกิดความสวยงาม และยังสามารถสื่อ

ความหมาย หรือใหความรูสึกตาง ๆ ได 

      1.5  การใชภาพแสดงความประหลาดใจ (surprising) เปนการใชภาพประกอบเพื่อให

เกิดความรูสึกประหลาดใจ ลึกลับ หรือเหนือความจริง เพื่อใหเกิดความนาสนใจ ดังภาพที ่ 6.18 

 

ภาพที ่ 6.18  ตัวอยางโปสเตอรที่ใชภาพแสดงความประหลาดใจ 

                        ที่มา  (Silver, 1992, p. 92) 
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      1.6  การตกแตงลวดลาย (decoration) เปนการออกแบบโดยตกแตงลวดลายประกอบ

ในโปสเตอรใหเกิดความสวยงาม สอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ  ดังภาพที่  6.19 

 

ภาพที ่ 6.19  ตัวอยางโปสเตอรที่มีการตกแตงลวดลาย 

                               ทีม่า  (Rockport, 2001, p. 81) 
 

      1.7  การใชภาพระยะใกล (close - up) เปนการใชภาพประกอบที่เปนภาพระยะใกล 

เพื่อใหเกิดจุดสนใจเฉพาะในสวนที่ตองการ เพื่อใหเกิดความนาสนใจเพียงจุดเดียว 

      1.8  การใชภาพเงาดํา หรือภาพซิลลูเอ็ต (silhouete) เปนการใชภาพเงาสลวัหรอืเงา

ดําที่ไมแสดงรายละเอยีดในภาพมากนกั เพื่อใชเปนกรอบภาพหรือพื้นภาพ แลวนําภาพอืน่มาวาง

ซอนอีก 

      1.9  การใชตัวอักษรหรอืภาพกราฟฟกขนาดใหญ (big graphics) เปนการใชตวัอักษร

หรือภาพกราฟฟกขนาดใหญเต็มหนากระดาษ หรือประมาณสองในสามของหนากระดาษ เพื่อให

เกิดความเดนสะดุดตา  ดังภาพที ่ 6.20 

ภาพที ่ 6.20  ตัวอยางโปสเตอรที่ใชตัวอักษรขนาดใหญเต็มหนา 

                         ทีม่า  (Silver, 1992, p. 27) 
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 2.  การออกแบบโปสเตอรประชาสัมพันธ 

      การออกแบบโปสเตอรเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธยังมีกลยุทธในการออกแบบ

แตกตางออกไปจากการออกแบบโปสเตอรทั่วไป เพื่อเรียกรองใหเกิดความนาสนใจ นาเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทําไดดังนี้ 

       2.1  การใชบุคคลอางอิง เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาเปนสื่อเพื่อโนมนาวใจ การใช

ตัวบุคคลนํามาอางอิงทําใหผูดูเกิดความนาเชื่อถือ บุคคลที่นักออกแบบจะนํามาอางอิงนี้ อาจ

จําแนกไดเปน 3 กลุม คือ 

   2.1.1 ผูผลิต เปนการนําบุคคลผูรับผิดชอบในการผลิตสื่อส่ิงพิมพนั้นมาประกอบ

ในงานพิมพเพื่อยืนยัน หรือแสดงความรับผิดชอบตอขอมูล เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ เชน ผูผลิต

สินคา ผูบังคับบัญชา เปนตน 

   2.1.2 ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ เปนการกลาวอางบุคคลผูรอบรู และเชี่ยวชาญ

ในเรื่องนั้น ๆ จนเปนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันแพรหลายทั่วไปมายืนยันความเปนจริง ความถูกตอง 

เชน การใชนายแพทยมายืนยันสรรพคุณทางยา การใชนักวิชาการเกษตรมายืนยันคุณภาพของยา

ฆาแมลง เปนตน 

   2.1.3 ผูมีชื่อเสียงในสังคม เปนการอางบุคคลที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง

ในสังคมมาเปนสื่อในการโนมนาวใจใหนาเชื่อถือ เชน นักแสดง นักรอง ผูที่ประสบความสําเร็จใน

สังคม เปนตน 

      2.2  การใชความรูสึก เปนการใชอารมณ หรือความรูสึก เปนสื่อโนมนาวใจใหเกิด

ความเชื่อตามขอมูล  ซึ่งจําแนกออกไดดังนี้ คือ 

   2.2.1 การสรางความนิยมในชาติ เปนการสรางความรูสึกใหนึกถึงทองถิ่น สังคม

สวนรวม และประเทศชาติ เชน การสรางอารมณในการรณรงคแกปญหาการจราจรวา “ทุกคนตอง

รวมมือกันเพื่อสังคมไทย” หรือการโฆษณาเบียรสิงหที่เนนความเปนไทยวา “เบียรสิงหเบียรไทย”

หรือโปสเตอรของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยที่วา “พลังไทยเพื่อไทย” หรือ “ไทยทําไทยใช” 

เปนตน 

   2.2.2 การสรางความตระหนักถึงผลลัพธ เปนการสรางความรูสึกใหนึกถึงผลได

ผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไมปฏิบัติตามขอความโฆษณาประชาสัมพันธ เชน “อยากใหลูกหลานเปน

เชนนี้หรือ”  “ชาหมดอดแน”  “รออีก 500 ป ก็ไมมีการตอสูแบบนี้อีก”  “ตัดกอนตาย เตือนกอนวาย

วอด” “เหลือ 30 หลังสุดทายเทานั้น พลาดแลวจะเสียใจ” เปนตน 
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   2.2.3 การคลอยตาม เปนการสรางความรูสึกใหผูดูรับรูวาสังคมสวนใหญเขาทํา

อยางนี้ หรือใชสินคานี้ เพื่อใหรูสึกวาการกระทําอยางนี้เปนสิ่งที่ดี จนคลอยตามและทําตามไปดวย 

เชน  “ทุกสังคมนิยมใช…”  “กวา 500 ครอบครัวมาอยูกับเราที่นี่แลว” เปนตน 

   2.2.4 การเขามวลชน เปนการโนมนาวใจใหรูสึกวากําลังทํางานเพื่อสังคม หรือ

เปนสินคาเพื่อชนกลุมนั้นโดยเฉพาะ เชน โฆษณานมกลองเพื่อเด็กโดยเฉพาะวา “ไมใชเด็กไมมี

สิทธิ์” หรือ “เตาแกส…ขวัญใจแมบาน” หรือโฆษณาสุราที่เนนภาพลักษณวาเปนหวงสังคมไทย 

โดยเนนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคม เปนตน 

   2.2.5 การใหความสําคัญเฉพาะบุคคล เปนการสรางความรูสึกใหผูดูรับรูวาตนมี

ความสําคัญยิ่งที่ตองกระทําส่ิงนั้น หรือใชสินคาและบริการนั้น เชน โปสเตอรโฆษณาที่เนน

ขอความวา “คุณสําคัญเสมอสําหรับเรา” หรือ “รักคุณเทาฟา” เปนตน 

   2.2.6 การอางอิงความเปนพวกเดียวกัน เปนการสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันเปนพวกเดียวกัน นาไวใจได เชน “กาวไปพรอมกันกับ…” “มาอยูกับเราซิครับ” เปนตน 

   2.2.7 การอางความเปนหนึ่ง เปนการสรางความรูสึกใหเปนถึงความดีและ

ยิ่งใหญที่สุดของกิจกรรมหรือสินคานั้น ๆ เชน “ยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย” “กวางไกลที่สุดในระบบ 

1800” “เปปซ่ีดีที่สุด” เปนตน   

   2.2.8  การอําพรางบางสวน  เปนการสรางความรูสึกใหเกิดความอยากรูอยาก

เห็นตอไป โดยมีการปดบังบางสวน หรือการใหขอมูลที่เปนการทาทายใหเกิดความอยากรู อยาก

กระทําตอไป เชน “เคล็ดลับความงามของผูหญิง” เปนตน 

   2.2.9 การใหรางวัล เปนการโนมนาวใจโดยใชรางวัลเปนสิ่งลอใจ เชน “ตดัชิน้สวน

มาเพื่อรับสวนลด” “ลด 10 เปอรเซ็นต สําหรับผูอานโฆษณานี้” “50 ทานแรกจะไดรับสวนลด 10 

เปอรเซ็นต” เปนตน 

   2.2.10 การทาทาย เปนการสรางความรูสึกใหเกิดการอยากรูอยากทดลองใช 

สินคา หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ เชน “ไมลองไมรู” “คุณลองแลวหรือยัง” เปนตน 

   2.2.11 การเปรียบเทียบคุณภาพ  เปนการนําสินคา 2 ชนิดมาเปรียบเทียบเพื่อให

เห็นความแตกตางวาสินคาของตนดีกวาอยางไร การเปรียบเทียบจะตองหลีกเลี่ยงการเอยถึงสินคา

คูแขงโดยตรง ในลักษณะดูถูกทับถมคูแขงขันใหรูสึกดวย ซึ่งนอกจากจะเปนการเสียมารยาท หรือ   

ผิดจรรยาบรรณแลว ยังอาจถูกฟองรองไดอีกดวย จึงไมสมควรกระทําอยางยิ่ง 
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   2.2.12 การใหคํามั่นสัญญา เปนการสรางความรูสึกใหผูดูเกิดความมั่นใจในการ

ทํางาน หรือในคุณภาพสินคา ดวยการใหคํามั่นสัญญาวาสามารถทําไดจริงตามนั้น เชน “เราคือ

มืออาชีพ” “เราขอสัญญา” เปนตน 

   2.2.13 การอาสารับใช เปนการเสนอตัวเขามาเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนผูให

การบริการ หรือผูรับใชของคุณ เชน “การติดตอที่ไมขาดสายเปนภารกิจของเรา” “ความ

สะดวกสบายของทานคือหนาที่ของเรา” เปนตน 

   2.2.14 การนําเสนอภาพเหตุการณและบุคคล เปนการนําเสนอภาพเรื่องราว และ

บุคคลในการออกแบบใบปดภาพยนตร โดยมีการนําภาพนักแสดง และส่ิงที่เกิดขึ้นในภาพยนตรมา

จัดองคประกอบ ถือไดวาเปนใบปดที่มีลักษณะเฉพาะ 

   2.2.15 การใชภาพสวยงาม เปนการนําภาพที่มีความสวยงามมาใชเปนหลักใน

โปสเตอร เชน ใชภาพวาดทิวทัศน ภาพวาดนักแสดง ภาพดอกไม เปนตน  ดังภาพที่ 6.21 

 

ภาพที ่ 6.21  การออกแบบโดยใชภาพที่สวยงาม 

                                   ที่มา  (Rockport, 2001, p. 43) 

 

   2.2.16  การสาธิต เปนการแสดงวิธีการทํางานของสินคาวามีประสิทธิภาพดี

เพียงใด เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและคลอยตาม 

   2.2.17 การอุปมาอุปไมย เปนการนําความดีของสินคา หรือบริการของตนมา

เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยใหเห็นภาพพจนชัดเจนขึ้น เชน “นิ่มดุจปุยนุน” “สะอาดจนดมความ

สะอาดได” เปนตน 
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   2.2.18 การนําเสนอในรูปของสารคดี  เปนการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองราว

ของสินคา หรือกระบวนการผลิตสินคา เพื่อใหผูดูเห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต  ความตั้งใจ

ในการทํางาน จนเกิดความมั่นใจในสินคายิ่งขึ้น 

   2.2.19  การแสดงออกเกนิจริง เปนการนําเสนอประสิทธภิาพของสนิคาใน

ลักษณะเกนิความเปนจริง เพื่อใหปะทะความรูสึกอยางฉับพลันวาสนิคานั้นดยีอดเยี่ยม เชน การ

นําเสนอความแข็งแกรงของกระเบื้องมงุหลังคา โดยการใหชางเหยียบ เปนตน 

   2.2.20 การสรางชวงหนึ่งของชีวิต เปนการสรางภาพชวงใดชวงหนึ่งของชีวิต 

เพื่อใหผูดู รู สึกวาอาจเปนชวงหนึ่งของชีวิตเขา ถาใชสินคานั้นแลวก็จะไดความประทับใจ

เชนเดียวกับที่เห็นในโฆษณา เชน ภาพโฆษณาคูรักที่ใหแหวนหมั้นแกกันดวยความสุข ภาพคนรัก

ที่ดูแลกันยามปวยไขดวยยาแกปวด เปนตน หรือสรางสถานการณใดสถานการณหนึ่งวาอาจ

เกิดขึ้นในชีวิตเรา ถามีสินคานั้นแลวจะทําใหแกปญหาได เชน รถเสีย ภรรยาจะคลอดในขณะที่รถ

ติด ถามีโทรศัพทมือถืออาจแกไขสถานการณนั้นได เปนตน 

   2.2.21 การเสนอภาพสินคา เปนการเสนอเฉพาะภาพสินคาเพียงอยางเดียว เพื่อ

แสดงภาพสินคาไดอยางเต็มที่ มักเปนการนําเสนอสินคาที่มีรูปลักษณงดงาม เชน เครื่องประดับ 

รถยนต เครื่องใชที่มีรูปแบบแปลกใหมสวยงาม เปนตน  ดังภาพที่  6.22 

 

ภาพที ่ 6.22  การออกแบบโดยใชภาพสินคาเพียงอยางเดียว 

                           ทีม่า  (ปายโฆษณา, 2547) 
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   2.2.22 การแสดงอรรถประโยชน เปนการแสดงความสามารถของสินคานั้น ๆ วา

สามารถใชงานไดหลายลักษณะ มีประโยชนหลายอยาง หรือชวยแกปญหาตาง ๆ ไดสารพัด เชน 

มีดพกสารพัดประโยชน เครื่องออกกําลังกายที่ชวยในการออกกําลังกายไดหลายแบบ เปนตน 

   2.2.23 การสรางจินตนาการหรือแฟนตาซี (fantasy) เปนการสรางบรรยากาศใน

งานโฆษณาใหดูร่ืนรมย ผอนคลาย มีความสุข เชน การโฆษณาโดยใชเร่ืองความรักในเทพนิยาย 

การผจญภัยตาง ๆ เปนตน 

   2.2.24 การเทียบใหเห็นภาพลักษณ เปนการเปรียบเทียบสินคากับภาพลักษณ

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเห็นวามีคุณสมบัติเทาเทียมกัน เชน “งามเหมือนสโนวไวท” “ยุติธรรมเหมือน

เปาบุนจิ้น” เปนตน 

   2.2.25  การอางพยานหลักฐาน เปนการเสนอภาพบุคคลที่เคยใชสินคานัน้มา

กลาวยืนยันคณุภาพสินคาวาใชไดผลดีอยางไร เพื่อใหผูดูเกิดความมัน่ใจวามีผูเคยใชมาแลวไดผล 

   2.2.26 การใชเครื่องหมายการคา เปนการใชเครื่องหมายการคาซึ่งเชื่อมั่นวาเปน

ที่ยอมรับโดยทั่วไป เปนเครื่องยืนยันรับรองคุณภาพสินคา เชน “โซนี่รับประกันคุณภาพ” เปนตน 

   2.2.27 การใชสถิติขอมูล เปนการสรางความนาเชื่อถือดวยการนําขอมูลตัวเลข

สถิติ แผนภูมิยืนยันในประสิทธิภาพสินคา การอางยอดจําหนายสูงสุด แสดงถึงการไดรับการนิยม 

เชน “ประหยัดไฟไดถึง 5 เปอรเซ็นต” “ยอดจําหนายกวา 1 ลานเครื่อง” “กวา 5 แสนคนในยุโรป

นิยมใช” เปนตน 

   2.2.28 การใชการตูน เปนการเสนอภาพโดยใชการตูนชองเดียวจบ (cartoon) 

หรือการตูนหลายชอง (comic) หรือการสรางภาพเคลื่อนไหว (animation) เปนตัวดําเนินเรื่องเสนอ

ขายสินคานั้น ๆ ซึ่งมักจะเปนสินคาที่เกี่ยวกับเด็ก วัยรุน เพื่อเนนความสนุกสนาน เปนกันเอง 

   2.2.29 การสรางอารมณขบขัน เปนการสรางอารมณในงานโฆษณาใหรูสึกขบขัน

เพื่อดึงดูดใจผูดูใหจดจําไดงาย เชน การเสนอภาพคนที่ไมไดใชสินคานั้นแลวดูเปนเชย หรือคนที่ไม

ยอมใชน้ํามันเครื่องลดควันขาวแลว คนรักไมยอมซอนทายไปซอนคันที่ไมมีควันขาว เปนตน 

   2.2.30 การสรางความรูสึกตกใจ  เปนการนําเสนอขายสินคาใหผูดูเกิดความรูสึก

ตกใจหรือช็อคเพื่อใหจดจําไดงาย เชน การนําเครื่องประดับที่สวยงามไวที่คอเสือดําที่มีลักษณะ 

ดุราย เปนตน 

   2.2.31  การใชภาพศิลปะ เปนการออกแบบโดยใชภาพศิลปะที่เปนที่ยอมรับใน

สังคม หรือเปนที่รูจักทัว่ไป ประกอบในการออกแบบ เพือ่ใหภาพศิลปะเปนสื่อนําสายตาใหเกิด
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ความนาสนใจ เชน การใชภาพโมนาลิซาประกอบสินคายาบาํรุงผม การใชภาพเขยีนของไมเคิล

แอนเจโลประกอบในการขายรองเทาสตรี เปนตน 

   2.2.32  การใชส่ิงดึงดูดใจ  เปนการนําเสนอภาพ ขอความ ที่มีลักษณะโนมนาว

จิตใจไดเปนอยางด ี มักใชความรูดานจิตวทิยาที่ศึกษาถงึความตองการหรือความสนใจบางอยาง

ซึ่งมนุษยไมอาจหลกีเลี่ยงไดมาประกอบ เชน ความสนใจเพศตรงขาม ซึ่งนักออกแบบงานโฆษณา

นําเสนอภาพผูหญิง หรือภาพผูชายในฝน เปนตน 

   2.2.33 การใชความแปลกใหม เปนการนําเสนอภาพลักษณ การสรางอารมณ

ความรูสึกตาง ๆ เปนวิธีการออกแบบที่ไดมีการคิดสังเคราะหข้ึนมาใหม จากสิ่งที่ยังไมเคยมีผูใด

นําเสนอมากอน หรือเสนอสิ่งที่ไมเคยคาดคิดมากอน เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการ

สรางภาพ การใชจินตนาการฝนเกินจริง เปนตน 

การออกแบบโปสเตอรเพื่อใชเปนสื่ออยางหนึง่ที่บอกกลาวถงึรายละเอยีดใหผูคนที่ไดพบ

เห็นไดทราบโดยมีจุดเดนและเขาใจไดในระยะเวลาสั้น ๆ ในภาพโฆษณาอาจบรรจตุัวหนงัสือหรือ

ภาพ หรือทัง้สองอยาง  ดังนัน้การออกแบบโปสเตอรจึงตองมีจุดยืนหรือความแนนอนดานความคิด

และการเชิญชวนหรือทักทายตอสายตาของผูคนไดตามเปาหมายที่คาดหวังไว   โดยมีขอควร

คํานึงถึงในการออกแบบโปสเตอรที่ดีดังนี ้

1. ควรนําเสนอแนวความคิดและเรื่องราวเพยีงหนึง่เดียว 

2. ควรนําเสนอเปนรูปแบบทีง่าย ๆ  ไมซับซอน อาจจะใชภาพถาย ภาพเขียน หรือภาพ 

ลายเสน เปนภาพประกอบกับขอความหรือเนื้อหาสัน้ ๆ ตีพิมพดวยตัวอักษรที่ชัดเจนและสะดวก

ตอการอาน ความหมายของขอความจะตองชัดเจน กระชับ และส้ัน 

3. ควรใชตัวอักษรที่เดน สะดุดตา และคํานึงถึงขนาดและระยะหางทางการอานที่ได 

สัดสวนกนั 

4. ควรใชสีสันที่เดน สะดุดตา มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและจิตวิทยาการใชสีดวย 

5. ควรคํานึงถึงหลักศิลปะการจัดภาพโดยทัว่ไปไดแก ความมีเอกภาพ ความสมดุล และ 

จุดแหงความสนใจของภาพ 
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กระบวนการจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพทั่วไป 
 ปจจุบันการจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพทั่วไปสามารถทําได 2 ลักษณะคือ การทําโดยใชชาง

ศิลปเปนผูออกแบบ รางแบบ จัดวางตัวอักษร และองคประกอบอื่น ๆ ดวยตนเอง อีกลักษณะหนึ่ง

คือการใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยชางศิลปในการจัดวางภาพ ตัวอักษร และองคประกอบอื่น ๆ  

อยางไรก็ตามกระบวนการจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพทั่วไป มีข้ันตอนสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 1. การเตรียมตนฉบับ เปนการจัดเตรียมขอมูลและภาพประกอบเพื่อใชในการพิมพ  การ

จัดเตรียมตนฉบับนี้อาจเขียนเปนลายมือ หรือพิมพดีดเปนแผนพิมพก็ได 

 2. การตรวจแกไขตนฉบับ เปนการตรวจเนื้อหา การตรวจแกคําผิดและเขียนใหมใหถูกตอง 

เรียกกนัวา “ตรวจพิสูจนอักษร หรือตรวจปรูฟ” (proof reading) ปกติจะทําอยางนอย  2 คร้ัง คือ 

การตรวจปรูฟตนฉบับที่ไดมาจากผูเขียน และตรวจปรูฟรางยาวตัวเรยีงพิมพที่ไดมาจากการ

เรียงพมิพ  การตรวจปรูฟจะใชเครื่องหมายตรวจพิสูจนอักษร เขียนกาํกับตรงสวนทีต่องการแกไข

ลงบนตนฉบับ หรือกระดาษรางยาว 

3. การเรียงพิมพ เปนการเรียงพมิพตัวอักษรตามตนฉบับเพือ่ใหไดตัวพิมพและความ 

กวางคอลัมนตามคําสั่งที่กําหนดไว การเรียงพิมพอาจเรียงพิมพดวยระบบเรียงพิมพดวยแสงไปบน

กระดาษไวแสง ซึ่งจะทําใหเสนตัวอักษรคมชัดเหมาะแกการนําไปทําเปนตนแบบเพื่อทําแมพิมพ

ตอไป 

 4. การจัดประกอบหนาอารตเวิรก เปนขั้นตอนการจัดทําอารตเวิรกที่แทจริง กลาวคือเปน

การนําเอาขอความที่เรียงพิมพแลว ภาพประกอบ มาจัดประกอบลงบนกระดาษอารตเวิรก ปดดวย

กาวพรอมตกแตงดวยเสนหรือภาพกราฟฟก และเขียนคําสั่งที่ใชในการพิมพบนแผนโอเวอรเลยซึ่ง

ปะหนากระดาษอารตเวิรกนั้น เพื่อใหโรงพิมพเขาใจในงานออกแบบและสามารถทําแมพิมพตาม

แบบที่ตองการ 

      การจัดทําอารตเวิรกมีสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดภาพ ตัวอักษร และสี ใหจัดพิมพ

เปนลักษณะตาง ๆ ที่ทําใหงานพิมพมีความสวยงาม การกําหนดดังกลาวสามารถทําไดโดยการ

เขียนคําสั่งใหชางปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

     4.1  การกําหนดภาพ 

   4.1.1 แหลงที่มาของภาพ ภาพที่ใชในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปสามารถจัดทํา

หรือจัดหาไดจากแหลงตาง ๆ  เชน  

1) ภาพสไลด จะใหผลทางการพิมพดีมาก ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับขนาดของ 

ฟลมสไลดที่ใชดวยซึ่งควรใชใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของสิ่งพิมพ  
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2) ภาพจากฟลมหรือฟลมขาวดํา เปนภาพที่อัดมาจากฟลมสีและ 

ขาวดําทั่วไป จึงเหมาะทําเปนตนแบบการพิมพทั่วไปที่ไมตองการรายละเอียด  หรือความสวยงาม

มากนัก  โดยภาพสีจะเหมาะกับงานพิมพที่เปนสี และภาพขาว-ดําจะเหมาะกับงานพิมพสีเดียว 

3) ภาพจากนิตยสารหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ เปนภาพที่เหมาะสมกับงาน 

ทั่วไปที่ไมพิถีพิถันในดานคุณภาพมากนัก เพราะภาพที่ผานการพิมพมาแลวเมื่อนํามาใชเปน 

ตนฉบับทางการพิมพเพื่อถายฟลมใหม ภาพที่พิมพไดจะไมคมชัด ไมไดรายละเอียดเทาที่ควร   

4) ภาพวาด เปนตนฉบับภาพที่ดี เนื่องจากจะเก็บรายละเอียดไดมาก  

อีกทั้งยังสามารถวาดใหมีขนาดใหญกวาขนาดที่ตองการจริง เมื่อนํามาถายยอเพื่อนําไปพิมพแลว 

จะยิ่งมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น 

5) ภาพถายเอกสาร เปนภาพตนฉบับที่อาจนํามาใชเปนภาพประกอบ 

ใหเกิดความสวยงามมากกวาจะใชเปนภาพประกอบเนื้อหาอยางแทจริง 

   4.1.2   ลักษณะภาพประกอบ ภาพประกอบที่นํามาใชมี 2 ลักษณะดังนี้ 

1) ภาพประกอบตามความจริง  หมายถึงภาพประกอบที่ถูกตองตาม 

เนื้อหา ภาพที่นํามาใชเปนภาพถายจากสถานที่จริง เชน โปสเตอรประชาสัมพันธงานตักบาตร 

ดอกไม จังหวัดสระบุรี ภาพประกอบจะเปนภาพถายรูปตักบาตรดอกไม หรือเปนภาพถายกิจกรรม

ที่จัดขึ้นในจังหวัดสระบุรี เปนตน 

2) ภาพประกอบสรางบรรยากาศ หมายถึงภาพประกอบที่ไมถูกตอง 

ตามความเปนจริงในเนื้อหา แตนํามาประกอบเพื่อสรางบรรยากาศใหสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อ

ความสวยงาม จดจําไดงาย เชน โปสเตอรรณรงคปองกันการขายลูกเปนโสเภณีในจังหวัดเชยีงใหม 

การทําภาพประกอบอาจใชภายนอกสถานที่ทั่ว ๆ ไปก็ได หรือเปนภาพฉากที่จัดขึ้น เปนตน 

3) การตกแตงภาพประกอบ เมื่อไดแหลงภาพประกอบ และลักษณะ 

ของภาพประกอบที่จะใชแลว  จะพบวาภาพมีขนาดแตกตางกัน  ไมสามารถจัดใหลงใน

หนากระดาษไดอยางเหมาะสม จึงตองมีการตกแตงภาพประกอบ เพื่อใหสามารถจัดวางภาพ

ดังกลาวลงบนกระดาษอารตเวิรกไดลงตัว และเปนการสรางสรรคภาพใหเกิดความสวยงาม โดยมี

วิธีการตาง ๆ  เชน การยอขยายภาพ การบังภาพ การคัตเอาทภาพ เปนตน ดังรายละเอียดที่กลาว

ไวในบทที่ 5 
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   4.1.3  การเลอืกลักษณะภาพ ในการออกแบบสิ่งพิมพทัว่ไปสามารถเลือกใช

ลักษณะภาพใหเหมาะสมตอการใชงานได 3 ลักษณะ คือ 

1)  ภาพเหมือนจริง (realistic) คือภาพที่มีน้ําหนักสีขาว เทาเหมือนจริง 

ตามลําดับ การเขียนคําสั่งบนแผนโอเวอรปดหนาอารตเวิรก ใหเขียนวา “ภาพสกรีน” ซึ่งสามารถ

เลือกใหภาพมีน้ําหนักสีเขมข้ึนหรือจางลงได ตามเปอรเซ็นตของเม็ดสกรีน เชน ภาพสกรีน 20 % 

ภาพจะมีน้ําหนักสีจางลงมาก ภาพสกรีน 40 % ภาพจะมีน้ําหนักสีปานกลาง  ภาพสกรีน 100 % 

ภาพจะมีน้ําหนักสีเหมือนกับตนฉบับ เปนตน การลดเปอรเซ็นตเม็ดสกรีนนี้บางครั้งอาจใชลด

น้ําหนักของพื้นหลังใหจางลงเพื่อใชเปนกรอบภาพ หรือเพื่อใหเห็นตัวอักษรซึ่งตองพิมพซอนทับ

ภาพใหปรากฏชัดเจนขึ้น 

2) ภาพขาวจัดดําจัด (hardtone) คือภาพที่มีน้ําหนักสีขาวและดํา 

เทานั้น ไมมีสวนน้ําหนักสีเทาในภาพ ภาพจึงมีลักษณะหยาบ ไมมีรายละเอียด เหมาะแกการใช 

ตกแตงหนาสิ่งพิมพใหสวยงามเทานั้น ไมสามารถใหรายละเอียดเพื่อใชประกอบเนื้อเร่ืองได 

 3)  ภาพสลับน้ําหนักสี (reversal) คือภาพที่มีน้ําหนักสีกลับกันระหวาง 

ภาพและพื้นหลังหรือเปนภาพในลักษณะเนกาตีฟ กลาวคือ ภาพจะเปนสีขาวและพื้นหลังจะเปน 

สีดํา  ซึ่งตามปกติภาพจะเปนสีดํา และพื้นหลังเปนสีขาว การใชภาพลักษณะนี้เพื่อประดับหนา 

ส่ิงพิมพใหเกิดความแปลกตา เชน อาจใชเปนพื้นหลังในส่ิงพิมพเพื่อแกปญหาของการมีพื้นที่วาง

มากเกินไป เปนตน 

   4.1.4  การจัดวางภาพ การจัดวางภาพเปนการสรางอารมณ ความนาสนใจใน

งานออกแบบสิ่งพิมพซึ่งมีหลักการจัดวางภาพ ดังนี้ 

1) แบบมอนเดรียน (mondrian layout) เปนการจัดวางภาพในลักษณะ 

ส่ีเหลี่ยมที่มีขนาดแตกตางกันในแนวตั้งและแนวนอนจนเต็มพื้นที่ที่กําหนด อาจมีการใสเสนหนา

ระหวางภาพ หรือใชภาพเรียงตอกันโดยไมใสเสนก็ได 

2) การใชภาพขนาดใหญ (picture window layout) เปนการจัดภาพ 

ประกอบรูปใหญเพียงรูปเดียว โดยเนนภาพประกอบมากกวาสวนที่เปนตัวอักษร  ดังภาพที่  6.23 

3) การจัดกรอบภาพ (frame layout) เปนการจัดวางองคประกอบภาพ 

ใหอยูในกรอบที่ออกแบบขึ้น ซึ่งอาจเปนภาพหรือแถบสีตาง ๆ 

4) การจัดภาพเปนวง (circus layout) เปนการจัดวางองคประกอบโดย 

ใชภาพหลายภาพจัดวางลอมรอบใหเปนวง เชน อาจจัดวางภาพขนาดใหญไวตรงกลางแลวนํา

ภาพขนาดเล็กวางลอมรอบภาพใหญ เปนตน 
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ภาพที ่ 6.23  การออกแบบโดยใชภาพขนาดใหญ 

                                   ที่มา  (Silver, 1992, p. 136) 

 

5) การจัดเรื่องราว (multipanel layout) เปนการจัดองคประกอบภาพ 

โดยเนนเรื่องราวมีเนื้อหาตอเนื่องกัน หรือเรียงลําดับเหตุการณใหสอดคลองกับเนื้อหาสิ่งพิมพ 

6) การใชภาพแทนคํา (rebus layout)  เปนการใชภาพประกอบเปน 

สวนสําคัญในการสื่อความหมายไดอยางชัดเจน สามารถเขาใจไดโดยไมจําเปนตองใชขอความ

โฆษณาจํานวนมาก หรืออาจไมใชเลย ดังภาพที่  6.24 

 

ภาพที ่ 6.24  การออกแบบโดยใชภาพแทนคํา 

                                      ทีม่า  (Siebert & Ballard, 1992, p. 7) 
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  4.2  การกําหนดตัวอักษร 

     ในงานสิ่งพิมพทั่วไป นอกจากจะมีภาพซึ่งเปนจุดเดนสําคัญเพื่อเรียกรองความ

นาสนใจใหกับส่ิงพิมพแลว ยังมีตัวอักษรที่เปนสวนสําคัญในดานขอมูลเนื้อหา ซึ่งนักออกแบบมิ

อาจละเลยได ในการออกแบบสิ่งพิมพจึงตองเรียนรูการจัดวางตัวอักษร การกําหนดตัวอักษร ซึ่งจะ

กลาวตอไป  ดังนี้ 

   4.2.1  การจัดเรียงตัวอักษร สามารถทําไดดังนี้ 

1) เรียงชิดซาย จะเรียงบรรทัดใหตัวอักษรชิดเสนขอบดานหนา สวน 

ดานหลังจะไมเสมอกัน แลวแตความสั้นยาวของขอความในแตละบรรทัด   

2) เรียงชิดขวา จะเรียงบรรทัดใหตัวอักษรชิดซายขอบดานหนา สวน 

ดานหนาจะไมเสมอกัน 

3) เรียงปรับเต็มแนว หรือเสมอหนาเสมอหลัง จะเรียงบรรทัดให 

ตัวอักษรชิดเสนขอบหนาและหลัง เปนการเรียงที่ตองอาศัยการปรับระยะชองไฟ ระยะเวนวรรคคํา 

ประโยค หรืออาจมีการตัดคําหรือขอความ เพื่อใหเกิดความลงตัวในแตละบรรทัด ดังภาพที่  6.25 

 

ภาพที ่ 6.25  การออกแบบโดยใชตัวอักษรเรียงเต็มแนว 

                              ที่มา  (Silver, 1992, p. 66) 

 

4) เรียงกลาง จะเรียงบรรทัดตัวอักษรโดยถือระยะกลางของขอความใน 

แตละบรรทัด  สวนหนาและทายจะไมเสมอกัน ขึ้นกับความสั้นยาวของขอความแตละบรรทัด 

5) เรียงแบบไมสมดุล จะเรียงตัวอักษรในลักษณะไมอยูกึ่งกลาง ไมมี 

ความสมดุลในตัวเองแตเมื่อดูโดยรวมกับองคประกอบอื่น ๆ เชน ภาพประกอบจะใหความรูสึกวา

สมดุล 
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6) เรียงเปนรูป (concreat) จะเรียงตัวอักษรรวมกันใหเกิดเปนรูปราง 

ตาง ๆ ตามที่กําหนดขึ้น เพื่อเนนความหมายใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังภาพที่  6.26 

 

ภาพที ่ 6.26  การออกแบบโดยใชตัวอักษรเรียงเปนรูป 

                                ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 15) 

 

7) เรียงรอบรูป (contour) จะวางตัวอักษรลอมรอบขอบภาพ ซึ่งอาจจะ 

เปนภาพสี่เหลี่ยมโดยทั่วไป หรือภาพรูปรางอิสระหรือรูปรางไมปกติก็ได การเรียงลักษณะนี้จะให

ความรูสึกวามีความสัมพันธกันระหวางขอความและภาพ  ดังภาพที่ 6.27 

 
ภาพที ่ 6.27  การออกแบบโดยใชตัวอักษรเรียงรอบรูป 

                               ทีม่า  (Siebert & Ballard, 1992, p. 5) 
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8) เรียงในทิศทางตาง ๆ (direction free)  จะจัดเรียงตัวอักษรในแนวตั้ง  

เฉียง ทแยงโคง และอ่ืน ๆ เพื่อใหรับสัมพันธกับภาพและความหมายที่ตองการสื่อสาร  

ดังภาพที่  6.28 

 

ภาพที ่ 6.28  การออกแบบโดยใชตัวอักษรเรียงในทิศทางตาง ๆ 

                         ทีม่า  (Siebert & Ballard, 1992, p. 12) 

 

  ดังนั้นการจัดเรียงตัวอักษรจําเปนตองใหมีความสัมพันธกันกับภาพประกอบจึงจะ

เกิดความงาม ตัวอักษรและภาพมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแยกกันโดยเด็ดขาด จึงจะทําให

ส่ิงพิมพมีความสวยงาม 

  4.2.2   การเลอืกใชตัวอักษร การใชตัวอักษรในการออกแบบสิ่งพิมพมปีระเด็นที่ตอง

พิจารณา ดังนี ้ 

    1)  แบบตัวอักษร ซึ่งมีมาตรฐานที่ใชกันทั่วไปดังนี้ 

1.1)  ตัวบาง เปนตัวอักษรบางที่ใชในการพิมพขอความที่เรียกวาเปน 

ตัวพื้น คือ เนื้อหาทั่วไป มักใชพิมพเนื้อหาที่ไมตองการเนนความสําคัญ เชน ที่อยูในนามบัตร  

ขอความรายละเอียดในแผนพับหรือขอความโฆษณาในโปสเตอร เปนตน 

     1.2) ตัวหนา เปนตัวอักษรที่มีความหนากวาปกติ มักใชในกรณีตองการ

เนนขอความสําคัญ เชน  ชื่อเจาของนามบัตร หัวขอรองในแผนพับและโปสเตอร เปนตน 

     1.3) ตัวแคบ เปนตัวอักษรที่มีลักษณะผอมสูง เบียดเขาหากัน เหมาะ

สําหรับขอความยาวแตมีเนื้อในการพิมพจํากัด หรือการใชประกอบขอความที่ตองการลักษณะ
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พิเศษใหเห็นเดนชัดแตกตางออกไปจากสวนขอความเนื้อหาทั่วไป เชน ใชในสวนที่แสดงขอความ

คําขวัญของจังหวัดในแผนพับแนะนําการทองเที่ยว เปนตน 

     1.4) ตัวกวาง เปนตัวอักษรที่มีความกวางอวน เหมาะสําหรับขอความ 

ส้ัน ๆ และมีเนื้อที่ในการพิมพกวาง หรือการนํามาใชเปนหัวเรื่องในสิ่งพิมพ เชน ใชเปนชื่อเจาของ

นามบัตร ใชเปนหัวเรื่องในแผนพับ หรือโปสเตอร เปนตน 

     1.5) ตัวเอน เปนตัวอักษรที่เปนตัวเอน มักใชเปนคําบรรยายภาพ หรือ 

ขอความแสดงถึงคําพูด ซึ่งจะใสเครื่องหมายคําพูดกํากับไวดวย การเลือกใชตัวเอนในนามบัตร

นิยมใชเปนตัวอักษรสําหรับพิมพที่อยู หมายเลขโทรศัพท สวนในแผนพับและโปสเตอร นิยมใชเปน

คําบรรยายภาพ 

    2)  ขนาดตัวอกัษร ตัวอักษรที่ใชในสิง่พิมพนิยมกาํหนดใหมี 3 ขนาด คือ 

ขนาดใหญ สําหรับหวัเรื่อง ขนาดกลางสาํหรับหวัเรื่องรอง และขนาดเล็กสําหรับขอความเนื้อเร่ือง 

การกําหนดขนาดตัวอักษรขนาดใหมีความสัมพนัธกับขนาดของสิง่พมิพ ชองไฟ ระยะบรรทัด 

ตลอดจนอายขุองผูอาน เพือ่ใหการอานสะดวก และเกดิความสวยงามในการออกแบบ ปกติแลว 

ตัวอักษรทีม่ีระยะหางจากสายตา 20 นิ้ว ควรมีความสงูประมาณ 1/8  นิว้  ขนาดตัวอักษรที่ใชกับ 

นามบัตรนิยมใชขนาดประมาณ 10 – 18 พอยต สวนตัวอักษรที่นิยมใชพิมพแผนพับ นิยมใชขนาด

ประมาณ 12 – 24 พอยต  สวนที่เปนหัวเรื่อง นิยมใชขนาดตัวอักษรประมาณ 24 – 48 พอยต และ

โปสเตอร นิยมใชขนาดตัวอักษรประมาณ 18 – 30 พอยต สวนที่เปนหัวเรื่องในโปสเตอรมักนิยม

เนนใหมีขนาดใหญมาก ตั้งแต 72 พอยตข้ึนไป  ดังภาพที่  6.29 

 

ภาพที ่ 6.29  การออกแบบโดยใชขนาดตัวอักษรที่แตกตางกนั 

                          ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 6) 
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      4.3  การกําหนดสี 

       สีมีอิทธพิลตอการรับรู การกําหนดสีใหกบังานพมิพจงึสงผลตอความรูสึกตอ 

ผูอาน นักออกแบบจึงควรยดึหลัก 3 ประการในการกําหนดสีดังนี ้

   4.3.1 สอดคลองกับขอความและเนื้อหา เปนการใชสีที่สัมพันธกับขอความและ

เนื้อหาของสิ่งพิมพที่จะออกแบบ เชน ขอความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสนุกสนาน ควรใชสี 

สดใสในกลุมสีแดง เหลือง สม สวนขอความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการพักผอนควรใชสีสงบใน

กลุมสีฟา เทา น้ําเงิน เปนตน 

   4.3.2 น้ําหนักสี เปนการกําหนดสีใหกับภาพหรือตัวอักษรตัดกันกับสีพื้นหลัง เพื่อ

เพิ่มความเดนชัดของภาพหรือตัวอักษร หากใชสีที่ใกลเคียงกับสีพื้นหลังจะทําใหภาพหรือตัวอักษร

กลืนกับพื้นหลัง มองเห็นไมชัดเจน เชน พื้นสีเขียวควรใชตัวอักษรกลุมสีสม หากใชสีฟาจะทําให 

ตัวอักษรไมชัดเจน หรือที่เรียกวาตัวอักษรจม และไมควรใชสีคูตรงกันขามกันทีเดียว คือ แดงกับ

เขียว สมกับน้ําเงิน มวงกับเหลือง  ในการกําหนดสีพื้นหลัง และสีตัวอักษร เพราะจะทําใหสีตัดกัน

อยางรุนแรง ซึ่งจะมีผลใหภาพหรือตัวอักษรพรามัว มองเห็นไมชัดเจนไดเชนกัน  ดังภาพที่  6.30 

 

 

ภาพที ่ 6.30  การออกแบบโดยคํานงึถึงน้าํหนกัของส ี

                                ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 61) 
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   4.3.3 เอกภาพสี เปนการเลือกใชสีที่ไมหลากหลายจนเกินไป เชน เลือกกลุมสี 

ใกลเคียงในวงลอ สี เชน สีแดง สีสม หรือ สีน้ําเงิน เปนตน ในการออกแบบสิ่งพิมพโดยทั่วไป การ

กําหนดตัวอักษรสําหรับหัวเรื่อง หัวเรื่องรอง และขอความรายละเอียดควรใชในปริมาณนอย หรือ

ใชวิธีเพิ่มหรือลดน้ําหนักสี เพราะการใชสีหลายสีจะทําใหสีโดดเดนแขงกันเอง ไมมีเอกภาพในการ

ใชสี 

      การกําหนดตัวอักษรไมวาจะเปนแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และสีตัวอักษร ลวน

เปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบสิ่งพิมพที่ตองอาศัยประสบการณในการทํางานสูง ทั้งนี้

เนื่องจากการกําหนดภาพ คาสี อาจมีขอผิดพลาดในการเขียนคําสั่งได เนื่องจาก นักออกแบบ

จะตองใชจินตนาการสูงเพื่อมองภาพใหออกวาเมื่อทําการสั่งสีนี้แลวจะมีความคมชัด ไมเกิด

ลักษณะสีจมเพราะคาน้ําหนักสีตัวอักษรใกลเคียงกับสีพื้นหลังจนแยกไมออก    อานไมชัดเจน เชน  

ตัวอักษรสีแดงบนพื้นหลังสีสม จะทําใหการอานตัวอักษรนั้นไมชัดเจน เปนตน ดังนั้นนักออกแบบที่

ยังมีประสบการณไมเพียงพอ จึงควรรางแบบสี หรือที่เรียกวา “สเก็ตสี” เพื่อใชเปนตนแบบในการ

ส่ังสีเพื่อการพิมพจะไดไมเกิดขอผิดพลาดทางการพิมพ 

 5.  การตรวจความเรียบรอยสุดทาย เปนการตรวจสอบคําผิดครั้งสุดทายบนงานอารตเวริก 

ตรวจความเรียบรอยของการทําอารตเวิรก ตลอดจนการเขียนคําสั่งในการพิมพ 

      การจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพจําเปนตองรวมมือกันหลายฝาย อาทิ นักออกแบบ  

ชางภาพ ชางเรียงพิมพ ผูเขียน โรงพิมพ  ดังนั้น จึงตองมีการประสานความรู ความเขาใจ และ 

วัตถุประสงคในการทํางานรวมกันทุกขั้นตอน ผลงานจึงจะสําเร็จลุลวงดวยดีและมีคุณภาพตาม

ตองการ 

 

การกําหนดเทคนิคพิเศษในการผลิตส่ิงพิมพทั่วไป 
 ในการผลิตสิ่งพิมพ บางครั้งตองการลักษณะพิเศษบางอยางเพื่อใหส่ิงพิมพมีความ

แตกตางจากสิ่งพิมพทั่วไป ซึ่งนักออกแบบสามารถกําหนดเทคนิคพิเศษได 2 ลักษณะคือ เทคนิค

พิเศษเกี่ยวกับระบบพิมพและเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบ ในที่นี้จะขอกลาวถึงเทคนิคพิเศษ

เกี่ยวกับการพิมพ เพราะปจจุบันระบบการพิมพทันสมัยขึ้นทําใหสามารถสรางเทคนิคพิเศษไดดังนี้ 

 1.  การพิมพสีพิเศษ นอกเหนือจากการพิมพดวยหมึกพิมพแมสีหลักที่ใชในการพิมพทั่วไป 

คือ สีเหลือง มวงแดง น้ําเงินเขียว และดําแลว นักออกแบบสามารถกําหนดใหพิมพหมึกพิมพ 

สีพิเศษ เชน สีเงิน สีทองได สีพิเศษนี้เหมาะกับการพิมพเปนชื่อเจาของนามบัตร ตราสัญลักษณใน

นามบัตร หัวเรื่องในแผนพับและโปสเตอร เปนตน 
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 2. การเดินรอยรอน หรือปมเงินหรือทอง เปนการพิมพโดยใชฟอยล (roll leaf foil) ซึ่งมีสี

และลวดลายตาง ๆ เชน สีเงิน สีทอง และลวดลายตาง ๆ พิมพปมลงบนสิ่งพิมพดวยการพิมพ 

เลตเตอรเพรส การใชเทคนิคนี้จะทําใหส่ิงพิมพมีความแวววาว กอใหเกิดความนาสนใจและมี 

คุณคาสูงขึ้น เชน การพิมพชื่อเจาของนามบัตร การพิมพตราสัญลักษณในนามบัตร เปนตน 

3.  การพิมพตัวนูน  เปนการพิมพใหตัวอักษรมีลักษณะนูนขึ้น เหมาะกับตัวอักษรและ 

ลายเสนที่ใชในนามบัตร และกระดาษหัวจดหมาย การดุนนูนมี 2 วิธี คือ วิธีการพิมพสกรีนโดยใช

หมึกพิมพนูนดรูไลทในการพิมพนามบัตร และวิธีการโรยดวยผงนูน ซึ่งมีลักษณะเปนสีขาวละเอียด 

เมื่อถูกความรอนจะละลายและรวมตัวกันเปนผลึก การใชผงนูนเหมาะกับการพิมพเลตเตอรเพรส

ซึ่งใหหมึกพิมพหนาพอที่ผงนูนจะเกาะได การโรยจะโรยในขณะหมึกพิมพยังเปยกอยู แลวเคาะผง

นูนสวนเกินออก จากนั้นนําไปอังไฟผงนูนจะละลายบนหมึกพิมพทําใหนูนขึ้น ปจจุบันผงนูนไมเปน

ที่นิยมใช เพราะขั้นตอนการทํายุงยาก อีกทั้งเครื่องโรยผงนูนโดยเฉพาะจะมีราคาแพงมาก 

 4. การปมนูนหรือดุนนูน เปนการทําใหงานพิมพโดยเฉพาะในสวนของตัวอักษรสัญลักษณ 

เครื่องหมาย หรือบางสวนของภาพใหเกิดความนูนขึ้น เกิดเปนขอบเงาเล็กนอย สงผลใหส่ิงพิมพมี

ความสวยงาม การปมนูนนิยมมากในการปมภาพกราฟฟกประกอบนามบัตร แผนพับ หรือ

โปสเตอร เพื่อใหเกิดลักษณะพิเศษเฉพาะตน การปมนูนทําได 2 วิธี คือ 

      4.1 การปมนูนดวยลูกกลิ้ง เปนการปมนูนแบบตอเนื่องบนสิ่งพิมพ โดยลูกกลิ้งสองลูก

ในเครื่องพิมพจะหมุนเขาหากัน ลูกกลิ้งตนแบบจะเปนโลหะแกะลายนูน สวนอีกลูกหนึ่งจะเปนยาง

แข็งหรือกระดาษอัดแข็ง กระดาษที่พิมพจะถูกอัดเขาไประหวางลูกกลิ้งทั้งสอง เกิดเปนลวดลาย

ตามที่ออกแบบไว 

      4.2 การปมนูนดวยบล็อก เปนการปมนูนเฉพาะสวนที่ตองการ โดยการใชบล็อกพิมพ

อัดลงบนงานพิมพ บล็อกพิมพทําจากสังกะสี หรือโลหะอื่น ๆ แกะเปนลวดลายโดยการกัดกรด 

(etching) ใหสังกะสีลึกลงไป ทําใหเกิดสวนเวาและสวนนูนขึ้น เพื่อใชในการพิมพใหกระดาษนูน

ข้ึน ขณะปมนูนจะมีวัสดุรองรับ ซึ่งมีลวดลายนูนในลักษณะตรงขามกับตนแบบ เพื่อใหสามารถ

ประกอบกันไดดี 

 5. การโรยทอง เปนการตกแตงงานพิมพดวยการใชผงโลหะสีเงินหรือทอง เพื่อใหเกดิความ

แวววาว โดยการใชหมึกพิมพวานิช  (bronzing varnish) พิมพลงบนงานแลวโรยผงเงินหรือลงบน

หมึกพิมพในขณะยังเปยกอยู เคาะผงเงินหรือทองสวนที่เกินออก แลวจึงนําไปผานเครื่องขัดเงา 

(burnishing machine) อีกครั้งหนึ่ง จะทําใหผงเงินหรือทองมีความแวววาวขึ้น การโรยผงทองอาจ
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ทําดวยมือหรือเครื่องโรยก็ได  การโรยทองนี้นิยมใชกับการพิมพนามบัตร การด แผนพับ และ

โปสเตอรที่ตองการความโดดเดนเปนพิเศษ 

 6. การเคลือบผิว งานพิมพที่ผานการพิมพแลวควรนําไปเคลือบเงาเพื่อปองกันรักษางาน

พิมพ ปองกันน้ําซึม และรอยขีดขวน อีกทั้งยังใหความสวยงาม การเคลือบผิวนี้ไมคอยนิยมใชใน

การพิมพนามบัตรเนื่องจากไมคุมการลงทุน แตนิยมเคลือบแผนพับ และโปสเตอรที่พิมพในโอกาส

พิเศษ เคลือบเงาบนปกหนังสือ การเคลือบผิวสามารถทําไดหลายลักษณะคือ (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 

2535, หนา 173) 

      6.1 การเคลือบดวยวานชิ (overprint varnish) เปนการเคลือบน้าํมันวานชิลงบนงาน

พิมพ การพิมพวานิชทําไดโดยตรงเหมือนการพิมพสีทั่วไปในระบบการพิมพเลตเตอรเพรส 

ออฟเซต และสกรีน น้ํามันวานิชมลัีกษณะใส เหลวขนหลายหมกึพิมพ หลังจากพิมพแลวน้าํมนั 

วานิชจะแหงไดดวยตัวเอง การพิมพเคลือบสามารถพิมพทัว่ทัง้แผน หรือพิมพเฉพาะสวนที่ตองการ

ก็ได  

      6.2 การอาบมัน (overcoat varnish) เปนการเคลือบดวยการใชเครือ่งเคลือบมัน

เคลือบผิวสิ่งพมิพทัง้แผน น้าํมันเคลือบเงามีสวนผสมของแลคเกอรและทินเนอร เมื่อเคลือบแลว

เครื่องจะผานงานพิมพไปอบความรอนอกีครั้งหนึ่งเพื่อใหเกิดความมนั เรียบ สวยงาม 

      6.3 การขัดมัน (calendering) เปนการเคลือบมันทั้งแผนดวยเครื่องเคลือบเงา

เชนเดียวกับการอาบมัน แตตางกันที่น้ํามันเคลือบและสีผสม เมื่องานพิมพผานการอบแหงแลว จะ

นําไปขัดเงาอีกครั้งหนึ่งดวยการผานชิ้นงานใหผิวเคลือบสัมผัสผิวเรียบของแผนเหล็กรอน อัดเรียบ

ดวยแรงอัด และผานลมเปาใหเย็น น้ํามันวานิชจะมีความมันวาว เรียบ และมีความแข็งตัว 

      6.4 การเคลือบเงาดวยรงัสียูว ี(UV – coating) เปนการเคลือบมันทีใ่หความมันสงู  

น้ํามนัที่ใชไมมีสวนผสมของทนิเนอร แตจะแหงและแขง็ตัวทนัทีเมื่อถกูรังสีอัลตราไวโอเลต จงึตอง

เคลือบเงาดวยเครื่องเคลือบยูวีโดยเฉพาะ 

      6.5 การเคลือบพลาสติก (laminating) เปนการเคลือบแผนฟลมพลาสติกใสบางบน

งานพิมพ ดวยการใชกาวหรอืความรอนและแรงกดของลูกเหล็กกลม พลาสติกที่ใชจะมีความหนา

บางตามตองการ การเคลือบพลาสติกจะมรีาคาสูงมาก เหมาะแกส่ิงพมิพที่ตองการคุณภาพสูง

และเก็บไวใชงานไดนาน เชน ปกหนังสือปกแข็ง รายการอาหาร เปนตน 

 7. การอัดตัดตามแมแบบ หรือปมตัด (die cut) เปนการตัดตกแตงงานพิมพทั้งหมดหรือ

บางสวนใหมีรูปรางแปลกออกไปจากรูปส่ีเหลี่ยมตามปกติ การอัดตัดตามแมแบบอาจตัดเสนรอบ

นอก หรือตัดฉลุดานในใหเปนรูปตาง ๆ เชน เจาะเปนรูปหนาตาง ๆ เปนตน การอัดตัดตามแมแบบ
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นิยมใชกับนามบัตรที่ตองการลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และแผนพับที่ตองการใหมีลักษณะเดนรับ

กับเนื้อหาที่พิมพ เชน การอัดตัดตามแมแบบเปนสวนโคงรับกับสินคาที่โฆษณา การอัดตัดตาม 

แมแบบไมนิยมใชกับการพิมพโปสเตอร เนื่องจากเปนสิ่งพิมพซึ่งติดตามที่สาธารณะ ผูดูไมมีเวลา

หยุดดูไดนาน อีกทั้งโปสเตอรมักพิมพเปนจํานวนมาก การอัดตัดตามแมแบบจะทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ดังภาพที่   6.31 

 

ภาพที ่ 6.31  การใชไดคัตเปนเทคนิคพิเศษตกแตงสิ่งพิมพ 

                            ที่มา  (Rockport, 2001, p. 47) 

 
ขอควรคํานึงในการออกแบบและจัดทําส่ิงพิมพทั่วไป 
 การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปเกี่ยวของกับองคประกอบหลัก 3 ประการคือ หลักการสื่อสาร 

หลักการออกแบบ และหลักการดําเนินการผลิต ซึ่งเปนปจจัยที่นักออกแบบทั้งหลายควรคํานึงถึง

ในการออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพทั่วไปดังนี้ (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร, 2543, หนา 46-48) 

 1.  การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปโดยยึดหลักการสื่อสาร   มีส่ิงควรคํานึงถึงดังนี้ 

      1.1 ความตรงประเด็น คอืการสื่อสารสามารถระบุไดวาตองการสื่อสารอะไรใหชัดเจน

ไมวกวน แมวาบางครั้งการสื่อสารอาจใชภาษาเชงิเปรยีบเทียบ กจ็ะตองมีการใหขอมูลวาตองการ

ส่ือถึงเรื่องใด เพื่อใหกลุมเปาหมายทราบสิง่ที่ตองการสื่อไดอยางถูกตอง เชน การออกแบบ

โปสเตอรประชาสัมพนัธการอนุรักษศิลปหัตถกรรมไทย หากนักออกแบบทําการออกแบบเพียง 
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จัดวางภาพศลิปหัตถกรรมไทย พรอมกับขอความเชิญชวนใหอนุรักษศิลปหัตถกรรมไทยโดยมิได

ระบุวิธีการอนรัุกษ โปสเตอรลักษณะดังกลาวอาจยังคงสือ่สารไดไมดี การออกแบบจึงควรระบุ 

พฤติกรรมทีพ่งึประสงค และไมพึงประสงค เชน “ไมสะสมของเกา” “ไมซื้อขายสมบตัิชาติ” เพราะ

ประเด็นที่ตองการคือใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมไมสะสมของโบราณ เพื่อจะไดไมมีการซื้อขาย 

และการขุดสมบัติเพื่อมาทําเปนการคา การส่ือสารลักษณะนี้จึงถือวาเปนการสื่อสารที่ตรงประเด็น

ตามตองการ เปนตน 

      1.2  แกนของสาร คือสาระสําคัญของสารซึ่งผูออกแบบจะตองทราบวาประเดน็ที่จะ

ส่ือสารคืออะไรเปนสิ่งถกูตองหรือไม อะไรคือแกนของสารที่ควรสื่อออกไป และมีอะไรเปน

สวนประกอบ เชน โปสเตอรโฆษณายาสีฟนที่มีคุณลกัษณะพิเศษคือปราศจากน้ําตาลเปน

สวนผสม สําหรับเด็ก ขอความโฆษณาจงึควรระบุใหชัดเจนวาตองการสื่ออะไร ตองการสื่อวายาสี

ฟนนี้ใชกับเดก็ หรือส่ือวายาสีฟนนี้ไมมนี้าํตาลและจะใชกับใครก็ได หรือส่ือวาไมมนี้ําตาลแลวดี

อยางไร เปนตน ถาเลือกจะสื่อสารวายาสฟีนดังกลาวไมมีน้ําตาลแลวดีอยางไร การสื่อสารถึงแกน

ที่แทจริงจึงควรระบุวา “น้ําตาลสาเหตุของฟนผ ุยาสฟีนไมมีน้าํตาลไมทําใหฟนผ”ุ เปนตน 

      1.3  วิธีส่ือสาร บางครั้งการจัดทําสิ่งพิมพทั่วไปอาจจะไมทําการสื่อสารโดยตรง (direct 

communication) เพราะตรงเกินไป ไมมีลูกเลนทําใหไมนาสนใจ ไมสรางปริศนาใหนาสนใจ

ติดตาม แตอาจจะใชวิธีทางออม (indirect communication) แทน กลาวคือ มีการใชสัญลักษณ 

ภาษาทางกวี วรรณกรรม สุภาษิตเปรียบเทียบ เสียดสี เปนอาทิ เพื่อโยงใหเห็นสิ่งที่ตองการสื่อ เชน 

โฆษณารถยนตยี่หอหนึ่งโดยใหเนนประสิทธิภาพของหามลอวาดียอดเยี่ยม แทนที่จะระบุโดยตรง

วา “หยุดไดสนิทใจ” ก็อาจจะไมทําใหเกิดความนาสนใจ แตถาหากใชภาพสื่อสารวารถยนตยี่หอ

นั้นสามารถหยุดไดสนิท เปรียบเทียบกับรถยนตยี่หออ่ืนที่ไมสามารถหยุดไดสนิท พรอมกับมี 

ขอความในเชิงเปรียบเทียบวา “ถาไมใชยี่หอนี้หามเลียนแบบ” วิธีบอกเชนนี้ผูดูจะดูภาพ

เปรียบเทียบและจินตนาการตอไดเอง ซึ่งเปนการสื่อสารที่นาสนใจกวาการบอกโดยตรง 

      1.4  รายละเอียดและความถูกตอง ส่ิงพิมพทั่วไปควรตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ ให

ครบถวน ถูกตอง ทั้งขอมูลที่ตองการสื่อ เนื้อหาใหกระชับ รายชื่อสถานที่ บุคคล ตราสัญลักษณ 

ตลอดจนคําผิด เพื่อใหส่ิงพิมพที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ 

      1.5  ความนาสนใจ  โปสเตอรนอกจากจะมีความถูกตอง   มีขอมูลพรอมที่จะทําการ

ส่ือสารแลวยังจะตองสรางสรรคใหมีความสวยงาม ปะทะสายตา สรางความทึ่งและความสนเทห

แกผูพบเห็นเพื่อเปนการเรียกรองใหอานขอมูลที่ตองการนําเสนอ 
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      1.6  ความเขาชุดกัน นักออกแบบควรคํานึงถึงงานพิมพแตละชิ้นงานใหมีความเขาชุด

กัน เชน นามบัตร แผนพับ โปสเตอรของงานเดียวก็ควรมีแนวคิดและการออกแบบไปในทิศทาง     

เดียวกัน สรางเอกภาพในสิ่งพิมพ  ไมควรออกแบบใหมีลักษณะหลากหลายจนไมเขาชุดกัน เปน

ตน  ดังภาพที่  6.32 

 

ภาพที ่ 6.32  การออกแบบโดยคํานงึถึงความเขาชุดกนั 

                               ทีม่า  (Siebert & Ballard, 1992, p. 60) 

 

 2.  การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปโดยยึดหลักการออกแบบ   มีส่ิงควรคํานึงตอไปนี้ 

      2.1  ความกระจางชัด คือ การออกแบบสิ่งพิมพที่มีประเด็นในการสื่อสารชัดเจน ไม

คลุมเครือรับรูไดอยางรวดเร็ว ไมวาการออกแบบนั้นจะใชลักษณะความเรียบงาย หรือซับซอนก็

ตาม  เชน การจัดหมวดหมูภาพ ตัวอักษร หัวเรื่อง หัวเรื่องรองใหเปนกลุมเดียวกันหรือมีการวาง

จังหวะใหเกิดความสวยงาม การเลือกใชตัวอักษรที่ไมหลากหลายเกินไปจนขาดเอกภาพใน 

ส่ิงพิมพ  เปนตน 

2.2 ความสวยงาม คือ การออกแบบที่มีความสวยงาม หรือแปลกใหม ดึงดดูความ 

สนใจ  โดยอาจมีการใชสีและการจัดวางองคประกอบใหสะดุดสายตา เรียกรองความสนใจไดดี  

นักออกแบบสิ่งพิมพตองศึกษาหลักการทางศิลปะ ประกอบกับเหตุการณสมัยที่นาสนใจ รวมทั้ง

การนําหลักจิตวิทยามาใชประกอบการออกแบบเพื่อใหเปนที่นาสนใจตอผูพบเห็นดวย 

      2.3  ความโดดเดน คือ การออกแบบที่ไดมีการศึกษาหาแนวทางใหมที่ไมซ้ํากับแนว

เดิม หากพบวาการออกแบบในยุคปจจุบนัมีแนวโนมไปในทิศทางใด แลวออกแบบไปตามทิศทาง

นั้น งานที่ออกแบบก็อาจไมมีลักษณะโดดเดนเพยีงพอ จึงควรคนหาแนวทางใหมเพือ่สราง 
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เอกลักษณใหตัวเอง ไมซ้ํากับแนวทางเดิมเสมอไป เพื่อใหส่ิงพิมพที่ออกแบบมีลักษณะแตกตาง

จากส่ิงพิมพอ่ืนทั่ว ๆ ไป เชน การจัดพิมพโปสเตอรมีการใชภาพประกอบเปนภาพเหมือนจริงเปน

จํานวนมากแลวจนไมเกิดลักษณะเดนที่นาสนใจ ก็อาจเลือกใชภาพลักษณะขาวจัดดําจัด เพื่อให

เกิดความแตกตางจากโปสเตอรอ่ืน ๆ ใหเกิดความโดดเดนขึ้นได หรือกรณีการวางตําแหนง 

ตัวอักษรชื่อเร่ืองซึ่งสวนมากนิยมวางไวกลางหนากระดาษดานบน ก็อาจเปลี่ยนมาจัดวางตัวอักษร

ไวดานบนสุดหรือลางสุด เปนตน 

 3.  การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปโดยยึดหลักการดําเนินการผลิต   มีส่ิงควรคํานึงดังนี้ 

      3.1  ความคุมทุน คือ การออกแบบที่คํานงึถงึตนทุนการผลิตวาไมสูงเกนิความจาํเปน 

เชน การพมิพ 4 สี บางครั้งอาจกําหนดใหพิมพเพียง 2 สี แลวให 2 สีนั้นผสมกันจะไดเปนสีที่สาม

เพิ่มข้ึนมา หรือการกําหนดความหนาของกระดาษ ควรใหเหมาะสมกบัการใชงาน เชน การพมิพ

นามบัตร ควรใชกระดาษการดหนาประมาณ 150 – 180 กรัมตอตารางเมตร โปสเตอรควรใช

กระดาษอารตหนาประมาณ 170 – 200 กรัม ตอตารางเมตร เปนตน 

      3.2  ลูกคา นักออกแบบสิ่งพิมพจาํเปนตองสืบคนใหไดวาลูกคาหรือเจาของสิ่งพิมพ

ตองการอะไรจากสิ่งพิมพนัน้ ตองวิเคราะหวาทาํอยางไรจึงบรรลุจุดประสงคที่ตองการนักออกแบบ

จะตองตอบสนองความตองการนัน้ทกุประการ โดยการเสนอแนวคิดกวาง ๆ ใหเหน็วาสามารถ

ออกแบบสิ่งพมิพไปในแนวทางใดไดบาง แลวใหเจาของงานเปนผูพิจารณาตัดสินหรือนักออกแบบ

อาจใหคําปรึกษาและรวมกนัพิจารณากับเจาของสิง่พิมพเพื่อใหไดผลงานที่ดทีี่สุด 

      3.3  วิธีการผลิต คือ การออกแบบที่เรียบงายไปซับซอนเกนิไป จะทาํใหเกิดความ 

ยุงยากในการผลิตนอยกวาการออกแบบที่วิจิตรพิสดาร  ซับซอน อันจะเปนผลใหตนทุนในการผลิต

ต่ํากวาดวย 

       3.4  การตรวจสอบขั้นสดุทาย  คือ การตรวจความบกพรองที่อาจเกิดขึ้นเล็ก ๆ นอย ๆ 

เชน การตีเสนที่ไมตรงกนั แนวคอลัมนไมสม่ําเสมอกนั คําผิดที่อาจทาํใหความหมายเปลี่ยนไป 

การตรวจสอบในขั้นนี ้ผูตรวจสอบตองมีความละเอียดและความรูในเรื่องภาษา การออกแบบ

ทางการพิมพ และความเขาใจส่ิงพิมพที่ตองเผยแพรสูสาธารณชนดีพอสมควร เพื่อใหผลงานมี

คุณภาพดีที่สุด 

      3.5  เวลาในการผลิต ในการจัดพิมพส่ิงพิมพตาง ๆ ควรคํานึงถึงเวลาที่ใชในขั้นตอน

การผลิตดวยวาจําเปนตองใชเวลานานเทาใด ทัง้นีเ้นื่องจากฝายพมิพจําเปนตองใชเวลาในการ

ถายฟลม  ทําแมพิมพ  จัดเตรียมกระดาษ และทาํการพิมพ การคํานวณเวลาในการทํางานจึงเปน

ส่ิงสําคัญยิง่ เพื่อนักออกแบบจะไดวางแผนการทํางานใหเหมาะสมกบัเวลา 
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สรุป 
 

 ส่ิงพิมพทั่วไปไดแก นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย โปสเตอร และแผนพับ ซึ่งใชเปน

เครื่องมือในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธบุคคล สินคา บริษัทหรือหนวยงานตาง ๆ ไปสู

กลุมเปาหมายเพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่ตองการ ส่ิงพิมพทั่วไปประเภทนามบัตร กระดาษหัว

จดหมาย แผนพับ และโปสเตอร จะมีโครงสรางและองคประกอบที่แตกตางกันตามวัตถุประสงค

ของการใชงาน 

การออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปไดอยางสวยงามจําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณพรอมเพื่อการออกแบบ 

ตลอดจนบุคลากรที่ทําหนาที่ตาง ๆ ที่มีความรู ความสามารถในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป 

กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปประกอบดวยขั้นตอนวิเคราะหความตองการ ข้ันตอนวางแผน

และเตรียมการ ข้ันตอนสรางสรรครูปแบบสิ่งพิมพทั่วไป และการจะออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปที่

สามารถใหประโยชนอยางสูงสุดได นักออกแบบจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่จะมีผลตอการ

ออกแบบดวย 

 การจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพทั่วไปจะมีข้ันตอนตาง ๆ เพื่อผลิตงานอารตเวิรกออกมาเปน 

ตนแบบสมบูรณพรอมที่จะนําไปใชในการพิมพ ซึ่งนักออกแบบจะตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการกําหนดภาพ ตัวอักษร และสี ตลอดจนเทคนิคพิเศษตาง ๆ ที่จะมีผลใหงานพิมพที่ผลิต

มีความนาสนใจ สะดุดตาผูพบเห็น 

 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพทั่วไปจําเปนตองใชวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให

สามารถออกแบบสิ่งพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการผูวาจางได โดยกระบวนการ

ผลิตสิ่งพิมพทั่วไปประกอบดวย 3  ข้ันตอนใหญ คือ การวิเคราะหความตองการในการออกแบบ 

ส่ิงพิมพทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑในการวิเคราะหความตองการ ประกอบดวย วัตถุประสงคหลัก 

วัตถุประสงครอง กลุมเปาหมาย และลักษณะสิ่งพิมพ   การตระหนักถึงความจําเปนและบทบาท

ของ 

ส่ิงพิมพทั่วไปที่มีผลตอการสื่อสาร การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม และการ

วางแผนและเตรียมการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป ประกอบดวยขั้นตอนการศึกษาหาขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การจัดเตรียมความพรอม และการลงมือออกแบบเพื่อใหส่ิงพิมพมีคุณภาพดี 

ถูกตองเหมาะสมกับความตองการของผูใช 

 นอกจากนี้บุคลากรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไปก็จําเปนตองมีความรู

ความเขาใจในหลักการออกแบบและการพิมพเปนอยางดีดวย เพราะการที่จะสามารถออกแบบ
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และจัดทําสิ่งพิมพทั่วไปใหไดคุณภาพดี ถูกตอง และเหมาะสม นักออกแบบควรคํานึงถึงหลักการ

ส่ือสาร หลักการออกแบบ และหลักการดําเนินการผลิตที่มีความสัมพันธกัน 

 

 

 

 

แบบฝกหัดทายบทที่  6 
 

1.  ส่ิงพิมพทั่วไปประกอบดวยอะไรบาง 

2.  จงอธิบายประเภทและองคประกอบของนามบัตร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 

3.  ทําไมจงึตองมีกระดาษหัวจดหมายไวใชในหนวยงาน และกระดาษหัวจดหมายที่พบเหน็ใน

ปจจุบันมีลักษณะใดบาง 

4.  จงอธิบายลักษณะของโปสเตอรที่ดีจะตองมีองคประกอบอะไรบาง  

5.  การใชภาพและสีเขามาชวยในการออกแบบโปสเตอรเพื่อประโยชนอยางไร 

6.  จงบอกลักษณะเดนของแผนพับ  และในการออกแบบการพับแผนพับทําไดกี่วิธี อยางไรบาง  

7.  จงยกตัวอยางการออกแบบและจัดทําแผนพับที่ดีมา 1 ชิ้น   พรอมระบุองคประกอบ 

วามีอะไรบาง 

8.  จงยกตวัอยางเทคนิคพิเศษมาสัก 4 ชนิดทีท่ําใหการออกแบบและจัดทําสิง่พิมพทั่วไปมีความ

สวยงามและสะดุดตาแกผูพบเห็น 

9.  หากทานไดรับมอบหมายใหทาํการออกแบบและจัดทําโปสเตอรหวัขอ “ประหยดัน้ํา-ไฟฟา”   

ทานจะมวีิธีการดําเนินการอยางไรบาง พรอมจัดทําอารตเวิรกประกอบเพื่อใหเหน็ชดัเจน 

10.  ในการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพทั่วไปควรคํานึงถึงหลักเกณฑใดบาง 
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