
บทที่  10   
การออกแบบและจัดทําสื่อสิ่งพิมพโฆษณา 

 

 ส่ิงพิมพโฆษณา (print advertisement) เปนสื่อชนิดหนึ่งที่ใชในการโฆษณา โดยสิง่พิมพ

โฆษณาเริ่มจากการคิดคนตวัพิมพทีเ่คลื่อนยายไดโดยโจฮัน กูเต็นเบริก (Johannes Gutenberg) 

และในป ค.ศ. 1625 ไดมีการลงโฆษณาในหนงัสือพิมพเปนครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ และในป ค.ศ. 1704 หนังสือพิมพบอสตันนิวสเลตเตอร (Boston Newsletter) ไดมีการลง

โฆษณาเปนชิน้แรกประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงแรก ๆ การโฆษณาทางสื่อส่ิงพมิพจะตองมีการ

ออกแบบโดยใชตัวอักษรและภาพวาดเปนองคประกอบ จนกระทั่งชวงปลาย ค.ศ. 1880 ไดเกิดการ

คิดคนการถายภาพขึ้น ซึง่มผีลใหเกิดตนแบบของรูปแบบการออกแบบสื่อส่ิงพิมพโฆษณาทีพ่บเห็น

กันอยูในปจจุบัน  ดังนั้นสิง่พิมพโฆษณาจึงเปนการสื่อสารความคิดโฆษณาผานทางสื่ออันเกิดจาก

กระบวนการทางการพิมพโดยมีจุดมุงหมายใหเปนสื่อมวลชน (mass media) เพื่อสงขาวสารไปยัง

กลุมเปาหมาย และการศึกษาเกีย่วกับการออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณานั้นโดยเลือกและ

สรางองคประกอบตาง ๆ ทางการมองเหน็ไมวาจะเปนตัวอักษร ภาพวาด ภาพถายและสัญลักษณ 

แลวนําองคประกอบเหลานัน้มาจัดวางประกอบกนัใหตอบสนองตามความคิดโฆษณาที่ตองการ

ส่ือสารไดอยางบรรลุตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งกอนทีจ่ะเริ่มออกแบบและจัดทํา

ส่ิงพิมพโฆษณาที่ใชอยูกันอยางแพรหลายนัน้ ควรไดทราบวาสิ่งพมิพโฆษณาที่ใชกันอยูทุกวันนี้

สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ ส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพ ส่ือโฆษณาทางนิตยสาร ส่ือ

โฆษณาไดเร็คเมล ส่ือโฆษณากลางแจง และส่ือโฆษณาทางการขนสง  ซึ่งสื่อโฆษณาแตละสื่อมี

รายละเอียดทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบ และผลกระทบตอการออกแบบดังนี ้

 

 ส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพ  
เนื่องจากลกัษณะทางสังคมที่ซับซอนขึ้น ในปจจุบนัจึงเกิดมีหนังสือพมิพในรูปแบบตาง ๆ 

เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากหนังสอืพิมพทั่วไป ซึ่งเสนอขาวสารหลากหลายทั้งดานการเมอืง เศรษฐกิจ 

สังคม บันเทงิ กีฬา และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยงัมหีนงัสอืพิมพที่มุงเสนอขาวสารขอมูลสําหรับผูทีม่ี

ความสนใจเฉพาะกลุม ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกจิก็มีหนงัสือพมิพเศรษฐกิจธรุกิจหลายฉบบั 

เชน ฐานเศรษฐกิจ ผูจัดการ ประชาชาติธุรกิจ เปนตน หรือในดานกีฬาก็มีหนังสือพิมพที่เนนเนื้อหา

ดานกฬีา เชน สยามกฬีารายวัน ซอคเกอร  เปนตน   
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1. ประเภทของการโฆษณาทางสื่อส่ิงพิมพ สําหรับการโฆษณาทางหนงัสอืพิมพนัน้  

จัดแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 

      1.1  การโฆษณาตกแตง (display advertising) เปนการโฆษณาที่อยูในหนา

หนงัสือพมิพตาง ๆ โดยอาจจะแทรกอยูกบัสวนเนื้อหาที่เปนขาวหรืออยูเต็มหนาเดีย่ว ๆ ก็ได มทีัง้ที่

เปนขาว-ดํา และสี 

      1.2  การโฆษณายอย (classified advertising) เปนการโฆษณาในหนาที่จัดไวสําหรับ

ลงโฆษณาสินคาหรือบริการประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ ซึง่จะแยกหมวดหมูของสนิคาหรือบริการที่

คลายคลึงกนัไวดวยกนั มักจะเปนโฆษณาขนาดเล็ก พิมพเปนขาว-ดําหรือพิมพสีเพิม่ข้ึนอีกหนึง่สี 

และไมคอยใชภาพในการโฆษณา 

      1.3  การโฆษณาเปนสิ่งพิมพแทรกพิเศษ (perprinted inserts) เปนการโฆษณาทีพ่ิมพ

ข้ึนตางหากโดยผูโฆษณา ซึง่อาจจะทาํเปนแผนพบัหรือเย็บเปนเลมแลวนาํเขามาแทรกไวใน

หนงัสือพมิพ ส่ิงพิมพแทรกพิเศษอาจมีขนาดใหญหรือเล็กไดไมจํากัด แตเมื่อนําไปแทรกแลว ตอง

มีขนาดไมใหญกวาขนาดหนังสือพิมพสําเร็จที่พับแลว 

2.  ขนาดของสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ 

      การโฆษณาทางหนงัสือพิมพสามารถเลือกขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ

งานที่ออกแบบได โดยตองจัดลงในเนื้อทีซ่ึ่งคิดเปนคอลมันนิว้ (column inches) คอลัมนนิว้คือ

หนวยพื้นที่โฆษณาซึ่งเกิดจากความสูงคอลัมนวัดเปนนิว้คูณดวยจํานวนคอลัมน เชน พื้นที่โฆษณา

ขนาด 20 คอลัมนนิว้ อาจเกิดจากความสูงคอลัมน 20 นิว้ x ความกวางจํานวน 1 คอลัมน หรือ

ความสงูคอลัมน 4 นิว้ x ความกวางจํานวน 5 คอลัมน หรือความสงูคอลัมน 2 นิว้ x ดวยความ

กวางจํานวน 10 คอลัมนก็ได  ในการออกแบบโฆษณาควรตรวจขนาดคอลัมนที่แนนอนของขนาด

หนงัสือพมิพแตละฉบับกอน เนื่องจากหนังสือพิมพแตละฉบับมีขนาดหนังสือพิมพไมเทากนั ทัง้ยงั

แบงความกวางของหนาเปนคอลัมนในจาํนวนที่ไมเทากนัอีกดวย อยางไรก็ตาม ขนาดของสื่อ

โฆษณาทางหนังสือพิมพซึ่งเปนทีน่ิยมใชกนัอยางแพรหลายเปนมาตรฐานมีอยู 4 แบบ ดังนี ้

     2.1  เต็มหนา (full page) ใชพื้นที่โฆษณาเต็มหนาหนังสือพิมพ โดยตองเวนขอบ 

มารจินทั้ง 4 ดานไวดวย ยกเวนเมื่อใชพืน้ที ่ 2 หนาตดิตอกันจะไมตองเวนมารจนิหรือกัตเตอรใน

ดานที่ติดกนั 

     2.2  ครึ่งหนา (half page) ใชพื้นที่โฆษณาครึ่งหนาหนงัสือพมิพ อาจจะเปนดานบน

หรือดานลางกไ็ด 
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      2.3  เศษหนึ่งสวนสีห่นา (quarter page) ใชพื้นที่โฆษณาหนึ่งในสีห่นา เมื่อแบงครึ่งทั้ง

ทางแนวตัง้และแนวนอนแลว 

2.4 หนาจูเนียร (junior page) ใชพื้นที่โฆษณาในลักษณะเดียวกับแบบเศษหนึง่สวน 

ส่ีหนาแตมีขนาดทั้งทางสงูและทางกวางมากกวา  ดังภาพที ่ 10.1 

 

ภาพที ่ 10.1  การโฆษณาทางหนงัสือพมิพ 

                           ทีม่า  (ซอคเกอร, 2547, หนา 1) 

 

 3.  ขอดีและขอจํากัดของสื่อโฆษณาทางสิง่พมิพ มีดังนี ้  

     3.1  ขอด ี

  3.1.1  ครอบคลุมตลาดไดทั่วถึง เนื่องจากเปนสื่อทีเ่ขาถงึแทบทุกกลุม 

  3.1.2  มีความยืดหยุนในการใชงาน โดยในแตละวันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง 

ทั้งขนาดและรปูแบบของโฆษณาได 

        3.2  ขอจํากัด 

  3.2.1 คุณภาพงานโฆษณาต่ํา เนื่องจากไมไดใชกระดาษที่มีคุณภาพสูง และไมมี

เวลาในการพถิีพิถนักับมาตรฐานทางการพิมพ จงึทาํใหโฆษณามีคณุภาพต่ํากวาตนแบบ ยกเวน

สวนที่เปนสิ่งพิมพแทรกพิเศษ 
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  3.2.2 หนงัสอืพิมพมีชวงอายุใชงานสัน้ โดยเฉพาะหนงัสือพมิพรายวนั ปกติ

คนเราจะใชเวลาอานหนังสอืพิมพประมาณฉบับละ 15 นาทีเทานั้น และมีอายุใชงานในวนัที่ออก

หนงัสือพมิพเทานั้น เมื่อข้ึนวันใหมหนงัสอืพิมพฉบับเกาจะหมดอายุใชงานไป 

3.2.3 มีจํานวนโฆษณาอยูปะปนกนัหนาแนนมากทั้งในเชงิจํานวนโฆษณาและ 

ประเภทสินคาหรือบริการ จงึออกแบบใหโฆษณาโดดเดนไดยาก  
 
 
ส่ือโฆษณาทางนิตยสาร  

นิตยสารเปนสือ่ส่ิงพิมพทีม่ีกาํหนดชวงเวลาในการออกจาํหนายที่แนนอน ซึง่อาจจะเปน

รายสัปดาห รายปกษ หรือรายเดือน นิตยสารในปจจุบนัมักจะมุงเจะจงกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม

โดยใชรูปแบบชีวิตเปนเกณฑในการแยกแยะ ซึง่มักจะมุงเนนกลุมคนที่มีความเหมือนกนัในเรื่อง

ของกิจกรรมทีท่ําตามความสนใจ และความคิดเหน็  แมนิตยสารจะมีหลายขนาด แตสวนใหญจะมี

ขนาดเล็กกวาหนงัสือพมิพและมีความหนามากกวา ขนาดของนิตยสารที่นยิมคือ 8.5 นิว้ x 11 นิว้ 

นิตยสารจะมกีารกระจายไปสูสาธารณชนได 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ การซื้อขายตามรานหนงัสือ

หรือแผงหนังสอืทั่วไป และการสงทางไปรษณีย สําหรับผูสมัครเปนสมาชิก ซึ่งสวนใหญเปนการซือ้

นิตยสารโดยจายเปนราย 6 เดือน หรือรายป 

 พื้นที่โฆษณาในนิตยสารโดยมากมกัจะใชเต็มพื้นที ่ 1 หนา แมจะมนีิตยสารบางฉบับมี

โฆษณาแบบครึ่งหนาแตก็ไมเปนมาตรฐานทีน่ิยมกัน การโฆษณาในนิตยสารสวนใหญมักจะเปน  

1 หนา หรือ 2 หนาคู (2หนาติดกัน)  และในการออกแบบสามารถใชพืน้ทีท่ั้งหมดไดโดยไมตองเวน

ขอบมารจิน หรือเรียกวา “การตัดตก”  นอกจากนี้การโฆษณาในนิตยสารยังสามารถจัดทําเปน 

ส่ิงพิมพแทรก ซึ่งอาจจะเปนแผนพบั คูปอง หรือตัวอยางสนิคา แลวนําไปแทรกไวระหวางหนา

นิตยสาร แตการโฆษณาในลักษณะนีจ้ะตองมีการตกลงกับนิตยสารแตละฉบับเปนกรณีพิเศษ 

 การโฆษณาทางนิตยสารมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึ่งมผีลเกี่ยวของกบัการออกแบบที่ควร

คํานึงถึง ดังนี้  

  ขอดีของการโฆษณาทางนติยสาร  

 1.  เจาะจงกลุมคนที่เปนเปาหมายไดชัดเจน   ทําใหนกัออกแบบทราบลวงหนาถงึรสนิยม 

ความชอบหรอืไมชอบของผูที่จะดูโฆษณา และสารมารถออกแบบโฆษณาใหเหมาะสมสอดคลอง

กันได 
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 2. มีคุณภาพของโฆษณาสูง เนื่องจากสามารถพิมพดวยกระดาษคุณภาพดีและใช 

มาตรฐานการพิมพสูงได จึงใหภาพทัง้สแีละขาวดําที่สวยงามใกลเคยีงตนฉบับ ทําใหมีอิสระใน

การออกแบบมากขึ้น 

 3. มีชวงอายุใชงานยาว ผูอานมกัจะเก็บนติยสารไวเปดอานจนกวาจะมีฉบับถัดไปออกมา

ซึ่งอาจจะเปนเวลานานถงึ 1 เดือน ทาํใหมีโอกาสเปดเห็นโฆษณาและมีเวลาดูโฆษณามากขึ้น

เพียงพอที่จะไดรับการสื่อสารในรายละเอียดตาง ๆ ไดมากขึ้น 

 ขอจํากัดของการโฆษณาทางนิตยสาร 

 1. ใชเวลาจดัพิมพนาน   ทาํใหตองสงอารตเวิรกใหสํานักพมิพนิตยสารลวงหนาเปน

เวลานาน เชน 6 สัปดาห กอนที่นิตยสารจะออกวางตลาด มีผลใหตองทําการออกแบบลวงหนา

เปนเวลานาน 

2. มีจํานวนโฆษณาอยูปะปนกนัหนาแนนทําใหมีการแขงขันสูง นิตยสารในปจจุบนัม ี

หนาโฆษณาอยูเปนจาํนวนมากเมื่อเทยีบกับหนาที่เปนเนื้อหา จึงเปนเรื่องคอนขางยากที่จะ

ออกแบบใหหนาโฆษณาโดดเดนขึ้นมาจากหนาโฆษณาอื่น ๆ ในเลมเดียวกนั ดังภาพที ่ 10.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 10.2  การโฆษณาทางนิตยสาร 

                              ที่มา  (บานและสวน, 2547, หนา 290) 
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ส่ือโฆษณาไดเร็คเมล  
ส่ือโฆษณาไดเร็คเมล (direct mail advertising) เปนสื่อโฆษณาที่สงไปถึงตัวผูบริโภคโดย

ผานทางไปรษณียหรือบริการสงของ เปนสื่อโฆษณาหนึง่ในการโฆษณาตรง (direct advertising) 

การโฆษณาตรงนี้มีรูปแบบของการใชส่ือครอบคลุมทุกส่ือที่ติดตอโดยตรงกับผูบริโภคที่มีแนวโนม

วาจะเปนลกูคา ไมวาจะเปนทางโทรสาร คอมพิวเตอรออนไลน (on-line computer) โทรศัพท  

ตูอิเล็กทรอนิกส พนักงานขาย รวมทั้งทางไปรษณียและบริการสงของดวย ขอแตกตางจะอยูที่

วิธีการสงสื่อโฆษณา เชน หากแผนพบัใบเดียวกนันีถู้กสงไปโดยพนักงานขายจะไมจัดเปนไดเร็ค

เมล แตก็ยงัจดัเปนการโฆษณาตรงอยู 

 ส่ือโฆษณาไดเร็คเมลนี้มีรูปแบบหลากหลาย ตั้งแตเปนโพสตการด (postcard) ใบเล็ก ๆ 

หรือเปนใบปลวิ (leaflet and flyer) ซึ่งเปนกระดาษใบเดยีว ไปจนถงึแคตาล็อก (catalog) ตัวอยาง

สินคาซึง่เปนเลมมีความหลากหลายแผน โดยจะมีการระบุชื่อและทีอ่ยูของผูบริโภคจะเปนผูรับไว

เสมอ  ดงัภาพที่  10.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 10.3  ตัวอยางสื่อโฆษณาไดเร็คเมล 

                           ทีม่า  (แคตตาล็อกเบลเมซอง, 2546, หนา 1) 
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 การใชส่ือโฆษณาไดเร็คเมลมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึง่มีผลเกีย่วของกับการออกแบบ 

ดังนี ้

 ขอดีของการโฆษณาไดเร็คเมล 

 1. เลือกกลุมผูบริโภคไดเจาะจง เนื่องจากทราบวา ผูบริโภคที่จะไดรับคือใคร มีลักษณะ

นิสัยเชนไร จึงทําใหสามารถออกแบบไดเหมาะสม 

 2. มีความยืดหยุนของรูปแบบ   นักออกแบบมีอิสระที่จะเลือกลกัษณะงานออกแบบให

เหมาะสมได ซึ่งอาจจะเปนชิ้นเล็กๆ เชน โพสตการด จนถึงชิ้นใหญ ๆ เชน กลองใสตัวอยางสินคา

หรือผลิตภัณฑ 

 3. มีโอกาสนาํเสนอโดยไมมีคูแขงขัน เมือ่ผูบริโภคเปดดูส่ือโฆษณาไดเร็คเมล ผูบริโภคจะ

เห็นโฆษณาเพียงชิ้นเดียว ไมมีคูแขงขันมากมายเหมือนในหนังสอืพิมพหรือนิตยสารที่มโีฆษณา

หลาย ๆ ชิน้อยูปะปนกันหนาแนน 

 ขอจํากัดของการโฆษณาไดเร็คเมล  

 1. มีปญหาดานการขนสง การสงทางไปรษณียมีโอกาสที่จะทําใหโฆษณาที่สงไดรับความ

เสียหาย หรือสูญหายได 

 2. ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติในทางลบ เพราะปจจุบัน ผูบริโภคไดรับส่ือโฆษณาไดเร็ค

เมลมากมายในแตละวนั ซึง่ผูบริโภคเห็นวา ไมมีขอมลูที่มีประโยชนอยางแทจริง ทําใหมองวาสือ่

โฆษณาไดเร็คเมลเปนไปรษณียขยะ (junk mail) ที่สามารคโยนทิง้ขยะไดโดยไมตองเปดดู 

 
ส่ือโฆษณากลางแจง  

ส่ือโฆษณากลางแจง (outdoor advertising) เปนสื่อโฆษณาที่ติดอยูตามสถานทีต่าง ๆ 

นับเปนสวนหนึ่งของสื่อโฆษณานอกบาน โฆษณากลางแจงอาจมรูีปแบบเปนกระดาษหรือผาที่

ผานกระบวนการพิมพ เปนแผนไมอัดหรือสังกะสีทีม่กีารวาดเปนภาพโฆษณา หรือปายไฟฟากไ็ด 

โดยสื่อโฆษณากลางแจงในสวนที่เปนสิ่งพิมพนัน้ มักจะเปนแผนโปสเตอรขนาดตาง ๆ ซึง่ผาน

กระบวนการพมิพ อาจเปนโปสเตอรแผนเดียวขนาดเลก็หรือใหญ หรือเปนโปสเตอรหลาย ๆ ใบที่

พิมพเปนภาพตอ ๆ กันจนมขีนาดใหญใชเปนปายบิลบอรด (billboard) ซึ่งติดตามทีส่าธารณก็ได 
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 การใชโปสเตอรเปนสื่อโฆษณากลางแจงมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึง่มีผลเกีย่วของกับ

การออกแบบดังนี ้

 ขอดีของการโฆษณากลางแจง 

 1.  มีขนาดที่สะดุดตา  ดึงดดูความสนใจไดงาย  โปสเตอรสามารถถกูจัดทําใหเปนสือ่

โฆษณาที่มีขนาดใหญมากได ทําใหสะดุดตา และเราใจผูพบเหน็ 

 2. จัดใหอยูในจุดที่จะมกีารขายสินคา โปสเตอรมักติดอยูใกลสถานทีท่ีม่ีการขายสนิคา จึง

เปนการย้ําเตอืนและกระตุนผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อสินคานั้น 

 ขอจํากัดของการโฆษณากลางแจง 

 1. มีการสื่อสารขอมูลที่จํากดั ผูบริโภคจะเห็นโปสเตอรเพียงชวงเวลาสั้น ๆ ระหวางที่เดิน

หรือนั่งรถผาน ดังนัน้ จึงไมสามารถสื่อสารขอมูลรายละเอียดที่ตองใชเวลาในการอานนานได 

2. ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติในทางลบ เนื่องจากมีปายโฆษณาติดอยูมากมายจนดูรกรุงรัง 

ไปทุกหนทุกแหง ทาํใหผูบริโภคมองวาเปนมลพิษทางสายตาไปได ดังภาพที ่ 10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 10.4  ตัวอยางสื่อโฆษณากลางแจง 

                           ทีม่า  (ปายโฆษณา, 2547) 
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ส่ือโฆษณาทางการขนสง  
ส่ือโฆษณาทางการขนสง เปนสื่อโฆษณาที่ติดอยูตามสถานที่ตาง ๆ หรือพาหนะที่

เกี่ยวของกับการขนสง เชน ปายติดรถโดยสารแบบตาง ๆ ปายติดรถบรรทุกสินคา เปนตน นับเปน

สวนหนึง่ของสื่อโฆษณานอกบานเชนเดียวกับโฆษณากลางแจง  ดงัภาพที่  10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 10.5  ตัวอยางสื่อโฆษณาทางการขนสง 

                        ที่มา  (ปายโฆษณา, 2547) 
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 การใชโฆษณาทางการขนสงมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึ่งมีผลเกีย่วของกับการออกแบบ

ดังนี ้

 ขอดีของสื่อโฆษณาทางขนสง  

 1. สามารถมองเหน็ไดบอย ๆ เนื่องจากผูบริโภคมักใชพาหนะในเสนทางเดิมทุก ๆ วนั จึงมี

โอกาสเห็นโฆษณาซ้ําบอย ๆ ทําใหจดจําโฆษณานัน้ได 

 2. มีโอกาสเสนอขายขณะทีบ่ริโภคมีความตองการเลือกสินคาใหเหมาะสม เชน ภาพ

เครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ติดขางรถโดยสารในฤดูรอน เปนตน 

 ขอจํากัดของสือ่โฆษณาทางขนสง 

 1. มีการสื่อสารขอมูลที่จํากดั แมจะสามารถใหขอมูลไดมากกวาสื่อโฆษณากลางแจง แต

ผูบริโภคก็ยังใชเวลากับโฆษณาทางการขนสงเลก็นอย จงึไมสามารถสามารถสื่อสารขอมูลที่ใช

เวลามากได 

 2.  เกิดการสกปรกไดงาย   เนื่องจากสื่อโฆษณาทางการขนสงอยูสภาพแวดลอมทีม่ฝุีน

ละอองมาก ทาํใหงานโฆษณาดูสกปรกไดงาย ซึ่งจะมผีลตอภาพลักษณของสินคาที่โฆษณาได 

 จะเหน็ไดวาสือ่โฆษณาที่ขางตนแมจะเปนสื่อส่ิงพิมพเหมือนกนั แตกจ็ะมีลักษณะรูปแบบ

รวมทัง้ขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกนั นกัออกแบบและจัดทําสื่อโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพจงึควรทํา

ความเขาใจเพือ่ใหงานออกแบบมีความเหมาะสมกับลักษณะของสื่อส่ิงพิมพแตละชนิดที่เลือกใช 

ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพของโฆษณาทีน่ําเสนอ 

 

องคประกอบของสิ่งพิมพโฆษณา 
 การโฆษณาทางหนงัสือพมิพ นิตยสาร รวมทัง้สื่อโฆษณาอื่น ๆ ทีต่องผานกระบวนการ

พิมพจะมีความแตกตางกนัในดานประโยชนใชสอยและความเหมาะสม แตก็มอีงคประกอบที่

ใกลเคียงกนัซึง่สามารถแบงออกไดดังนี ้

  1.  สวนที่เปนขอความ  สวนที่เปนขอความที่ปรากฏบนสื่อโฆษณาทั่วไป จะม ี2 ลักษณะ

คือ ขอความตกแตง และขอความเนื้อเร่ือง 

1.1  ขอความตกแตง (display copy) หมายถงึองคประกอบทั้งหมดทีเ่ปนขอความ 

ตัวอักษร ซึ่งควรจะสามารถอานไดโดยการมองผาน ๆ องคประกอบเหลานี้มักเปนตัวอักษรขนาด

ใหญ และไดรับการออกแบบใหดึงความสนใจและหยุดการมองผานออกไป ในสวนขอความ 

ตกแตงนี้เปนขอความสําหรบัสวนตาง ๆ ดังนี ้
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1.1.1  พาดหัว (headline) เปนสวนที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคญัที่สุด 

สวนหนึง่ในงานโฆษณา พาดหัวอาจจะเปนตัวอักษรอยางเดียวหรือรวมกับภาพ เพื่อเรียกรอง 

ความสนใจและสื่อสารความคิดโฆษณา ตวัอักษรสําหรบัพาดหวัมกัขนาดตัวอักษรที่ใหญ หรืออยู

ในตําแหนงที่เดนชัด 

1.1.2  พาดหัวรอง (subheadline) เปนสวนที่ไดรับความสนใจจากผูอาน 

ถัดไป หากวาภาพและพาดหัวสามารถเรียกรองความสนใจเอาไวได พาดหัวรองชวยใหผูอาน

เขาใจหลักใหญ ๆ ของเนื้อหา พาดหัวรองมักเปนตัวอักษรขนาดเล็กกวาพาดหัว แตมีขนาด

ตัวอักษรใหญกวาขอความเนื้อเร่ือง (body copy) ในงานโฆษณาที่มขีอความเนื้อเรื่องจํานวนมาก 

พาดหวัรองจะชวยทําใหขอความเนื้อเร่ืองดส้ัูนลง ไมตอกนัยาวเหยียดจนไมนาอาน 

1.1.3  คําบรรยายภาพ (caption) เปนขอความสัน้ ๆ ทีอ่ธิบายภาพในงาน 

โฆษณา ซึ่งนอกจากจะมหีนาที่ชวยใหผูอานเขาใจภาพแลว ยังเปนสวนที่ไดรับความสนใจอยาง

มากเพราะอยูติดกับภาพ 

1.1.4  คําขวญั และประโยคทิ้งทาย  (tagline) คําขวัญ หมายถงึ ประโยคหรือ 

วลีที่ถกูใชอยางตอเนื่องเปนประจําทกุครั้งที่กลาวถงึสินคาหรือบริการ เปนขอความที่จํางาย  

สวนประโยคทิง้ทาย หมายถึงประโยคสดุทายในขอความโฆษณาจะจับประเด็นที่ตองการสื่อสาร

มาสรุปอีกครั้ง ซึ่งในบางครั้งเมื่อใชอยางตอเนื่องประโยคทิ้งทายก็จะกลายเปนคําขวัญไปในที่สุด 

      1.2  ขอความเนื้อเร่ือง หมายถงึกลุมขอความที่เปนเนื้อทาํใหรายละเอียดและเหตุผล

สนับสนนุ หรือขอพิสูจนคํากลาวอางในพาดหัว ขอความเนื้อเร่ืองมักเปนตัวอักษรขนาดเล็กจัดเปน

คอลัมน ซึง่ตองจัดใหนาอานไมดูยาวเหยียดนาเบื่อ เพราะขอความเนื้อเร่ืองจะเปนสวนชักจงูใจให

คลอยตามเหมือนคํากลาวที่วา “พาดหวัสะดุดตา แตขอความเนื้อเร่ืองชนะใจ” (the headline 

catches their eye, but the copy wins their heart) 

2.  สวนที่เปนภาพ 

      ปจจุบันจะเห็นไดวาสวนที่เปนภาพมีบทบาทเพิม่มากขึ้นในการโฆษณา และมีการ

คาดการณวาในอนาคตความสําคัญของภาพจะยิ่งมีเพิม่มากขึ้น เนือ่งจากสงัคมทีเ่ปลี่ยนไปจาก

สังคมทีย่ึดติดกับคําพูดหรือขอความมาเปนสังคมที่เชื่อในภาพลกัษณ ทัศนคติ และการรับรู และ

อีก 

เหตุผลหนึ่งคอืโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน (globalization) ทําใหมีการโฆษณาขามชาติ ซึง่ใช

โฆษณาเดียวกันเผยแพรไปทั่วโลกกนัมากขึ้น การใชภาพจึงเปนทางออกที่สมเหตสุมผลกวาการ

พยายามแกปญหาความแตกตางกนัทางภาษาของชนแตละชาติ สวนที่เปนภาพในงานโฆษณานั้น
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มีประโยชนใชสอยหลายอยาง เชน เรียกรองความสนใจ ทาํใหภาพลักษณเปนที่จดจํา สงเสริมให

เขาใจความคดิโฆษณา  ดึงความสนใจเอาไวไดโดยการนําเสนอภาพเปนลาํดับ ๆ ทําใหเขาใจ

อารมณของโฆษณา  สรางความนาเชื่อถือเนื่องจากเปนภาพทีเ่หน็กับตา สาธติคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑวางรากฐานของบคุลิกภาพของผลิตภัณฑวาเปนแบบใด เชน หรูหรา สมราคา เปนที่

นิยมของมหาชน เปนตน  ดึงผลิตภัณฑใหเกีย่วของกับรูปแบบชีวิตของกลุมคนที่เปนเปาหมาย 

ชวยใหหลุดพนจากเวลาและระยะทางที่เปนอยูจริง  เปนตน 

      สวนที่เปนภาพในงานโฆษณานี้อาจจะเปนภาพถาย ภาพวาด หรือภาพจาก

คอมพิวเตอรกราฟฟกก็ได ซึง่แตละแบบกม็ีความเหมาะสมในการนํามาใชที่แตกตางกัน โดยสวนที่

เปนภาพในงานโฆษณานี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้

      2.1  ภาพหลัก (main visual) เปนภาพที่มีขนาดใหญที่สุดในตําแหนงทีเ่ดนที่สุดในงาน

โฆษณาเปนสวนที่เรียกรองความสนใจโดยอาจทํางานรวมกับพาดหัว หรือไมซ้ําซอนกัน คือภาพ

จะตองไมมีเนือ้หาซ้าํซอนกบัคําพูดในพาดหัว และพาดหัวตองไมใชคาํบรรยายภาพ 

      2.2  ภาพแทรก (insert) เปนภาพที่มกัมขีนาดเล็ก ในงานโฆษณาอาจมีมากกวา 1 

ภาพ โดยเปนภาพที่แทรกอยูกับขอความเนื้อเร่ืองเพื่อขยายความเขาใจในเนื้อหา อาจจะเปน

แผนภูมิแบบตาง ๆ ภาพขยาย ภาพรางวัล เปนตน 

      2.3  ภาพผลิตภัณฑ (pack shot) เปนภาพที่แสดงรูปรางหนาตาของผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ อาจจะแยกเปนภาพเดี่ยวหรือรวมอยูในภาพหลักก็ได โดยทั่วไป ภาพผลติภัณฑมักจะ

อยูตอนทายของหนาโฆษณาเหนือช่ือและคําขวัญ 

3.  สวนที่เปนสัญลักษณ 

      ในงานโฆษณามีสวนที่เปนสัญลักษณใน 2 ลักษณะดังนี ้

      3.1 สัญลักษณของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนสัญลักษณที่เปนแบบภาพ (symbol) เปน

ตัวอักษร (logo) เปนแบบทีม่ีทั้งภาพและตัวอักษรรวมกนั (combination mark) จะตองมีอยูในงาน

โฆษณาเพื่อระบุใหจดจําไดวาใครเปนผูโฆษณา และใหเกิดความคุนเคย เปนการสราง

ความสัมพันธกับผูบริโภคสวนใหญหากผลิตภัณฑเปนสินคาก็จะมีสัญลักษณอยูในบรรจุภัณฑ 

(package) อยูดวย ซึ่งแสดงไปพรอมกนัในภาพผลิตภณัฑ แตหากผลิตภัณฑนั้นเปนการบริการ 

เชน ประกันภยั ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งไมมีภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพ กม็ีความจําเปนตองใช

สัญลักษณ โดยมักจะวางในตําแหนงตอนทายของหนาโฆษณาเหนือคําขวัญ 

      3.2  ตรารับรอง (seals of approval) เปนสัญลักษณที่อางองิหลกัฐานวาผลิตภัณฑ

ไดรับการยอมรับในมาตรฐานดานตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนตรารับรองที่ออกใหโดยหนวยงานรัฐบาล 
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หรือเอกชนที่เปนกลาง เชน ตรา ม.อ.ก. หรือตรา อ.ย. เปนตน หรืออาจเปนตราที่ไดรับการ

ออกแบบขึ้นเอง เพื่อใหดูนาเชื่อถือมากขึน้ 

องคประกอบทั้ง 3 สวน คือ สวนที่เปนขอความ สวนที่เปนภาพ และสวนที่เปนสัญลักษณ

จะรวมกนัเปนโครงสรางของสิ่งพิมพโฆษณา ซึง่ในแตละชิ้นงานโฆษณาจะมีการใหความสําคัญใน

แตละสวนแตกตางกนัไป หรือในงานโฆษณาบางชิ้นอาจจะไมมีสวนใดสวนหนึง่ก็เปนได ทัง้นี้

ข้ึนกับความเหมาะสมตามวตัถุประสงคที่ไดกําหนดไวลวงหนา  ดงัภาพที ่ 10.6 

ขอความเนื้อเรื่อง 

ภาพสินคา 

ตราสัญลักษณ 

พาดหัว 

 

ภาพที ่ 10.6  องคประกอบของสิ่งพมิพโฆษณา 

                        ที่มา  (Silver, 1992, p. 145) 

 

บุคลากรในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา 
 ส่ิงพิมพโฆษณาเปนสื่อโฆษณาหนึ่งที่ใชในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัสินคาหรือบริการ ซึ่ง

บางครั้งอาจจะใชเปนสื่อเดยีว หรือบางครั้งอาจจะใชรวมกับส่ืออ่ืน ๆ ในแคมเปญโฆษณา 

(advertisiting campaign) ก็ได ไมวาจะเปนกรณีใด ส่ิงพมิพโฆษณาจะไดรับการพัฒนาขึ้นใน

บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งมบีุคลากรผูที่มหีนาที่รับผิดชอบมากมาย เพื่อใหเห็นภาพรวมกอนจะไป

ถึงบุคลากรทีม่ีความเกี่ยวของโดยตรงกับการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา จะกลาวถึงผูเกี่ยวของกับ

การพัฒนางานโฆษณาในบริษัทตัวแทนโฆษณา สําหรับบุคลากรที่มีหนาที่เกีย่วของโดยตรงใน

สวนของการออกแบบสิ่งพมิพโฆษณาจะเปนผูที่อยูฝายสรางสรรคและฝายศิลป ซึง่จะตองทํางาน

รวมกับบุคลากรภาพนอกบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยจะรับผิดชอบในสวนของการผลิต ดังนี ้

1.  ผูกํากับศิลป  ผูกํากับศิลป (art director) เปนผูรับผิดชอบที่อยูในฝายสรางสรรคของ

บริษัทตัวแทนโฆษณา ซ่ึงจะรวมงานกับผูคิดสรางสรรคคําในโฆษณา เพื่อหาแนวความคิด 

แกปญหารวมกัน เมื่อไดขอสรุปแลว ผูกาํกับศิลปจะนาํแนวความคิดนัน้มาดําเนนิการพฒันา
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รายละเอียดตางๆ ในดานการออกแบบตั้งแตการเลือกจดัองคประกอบ ควบคุมการัดทําเลยเอาต 

ควบคุมการถายภาพหรือวาดภาพประกอบ ควบคุมการทําอารตเวิรก ตลอดจนควบคุณภาพการ

พิมพของส่ิงพมิพโฆษณา 

2.  ผูรางภาพ  ผูรางภาพหรอืวิชวลไลซอร (visualizer) เปนผูทีท่ํางานตามการกาํกบัศิลปมี

หนาทีห่ลักในการจัดทาํเลยเอาตตามแบบที่ผูกํากับศิลปไดจัดองคประกอบไว ซึง่เลยเอาตนี้จะใช

เปนตนแบบในการผลิตงานสิ่งพิมพโฆษณาตอไป 

3.  ชางภาพ  ชางภาพอาจเปนชางภาพทีอ่ยูประจําในบริษัทตัวแทนโฆษณา หรือชางภาพ

ที่มีบริษทัรับถายภาพของตนเอง มหีนาที่จัดสรางภาพถายใหตรงตามแนวความคิดที่ผูกํากับศิลป

กําหนดมา 

4.  นักวาดภาพประกอบ  บางครั้ง ผูกํากบัศิลปอาจจะเห็นวาภาพถายไมเหมาะสมจะ

ส่ือสารแนวความคิดไดดี จึงอาจเลือกใชภาพประกอบซึง่เปนภาพวาดแทน นักวาดภาพประกอบ

จะมีหนาที่จักสรางภาพประกอบใหตรงตามความคิดที่ผูกํากับศิลปกาํหนด ซึ่งนักวาด

ภาพประกอบในปจจุบนัจะมีความชาํนาญเฉพาะทาง เชน นักวาดภาพประกอบประเภทการตูน 

หรือนักวาดภาพประกอบประเภทสีน้าํ หรือนักวาดภาพประกอบดวยคอมพิวเตอร เปนตน 

5.  ชางเรียงพมิพ ชางเรียงพมิพมหีนาทีจ่ัดทําตัวอกัษรหรือที่เรียกวาการเรียงพิมพ

ตัวอักษรตามขอความและรูปแบบที่ผูกํากบัศิลปกําหนดมาให เพื่อใชประกอบในอารตเวริก 

6. ชางศิลป  ชางศิลปมีหนาที่นาํเอาองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนภาพถาย 

ภาพประกอบ ตัวเรียง สัญลักษณ ที่อยูในสิ่งพิมพโฆษณามาประกอบกันขึ้นเปนอารตเวิรกตามที่ผู

กํากับศิลปกาํหนดมา ปจจุบันนีม้ีความนยิมใชคอมพวิเตอรในการจัดทําอารตเวิรกกันมาก ซึง่ให

ความสะดวกรวดเร็วและสามารถเรียงพิมพตัวอักษรในขั้นตอนนีพ้รอมกันไดเลย 

 จะเหน็ไดวา ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณานี ้ผูที่เปนหัวใจสาํคัญคือ ผูกาํกับศิลป เพราะ

เปนผูที่รวมกาํหนดแนวความคิดโฆษณาและนําแนวความคิดนั้นมาประสานงานและควบคุมผูที่

เกี่ยวของใหดาํเนนิการจนสาํเร็จออกมาเปนงานโฆษณาในที่สุด 
 

การวางแผนและเตรียมการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา 
การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณามีบุคลากรผูเกี่ยวของมากมาย และมงีานในขั้นตอนเพื่อทาํ

ใหการออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณาบรรลุตามวัตถปุระสงคในการใชงาน  โดยขั้นตอนในการ

พัฒนางานโฆษณามี  8 ข้ันตอนดังนี ้(วรพงศ วรชาติอุดมพงศ, 2535, หนา 112) 
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ข้ันที่  1  การรบัทราบแผนทางการตลาดจากลูกคา (เจาของสินคา) 

ข้ันที่  2  การคนควาขอมูลเพิม่เติม 

ข้ันที่  3  การวางแผนการรณรงคโฆษณาและการสรางสรรค 

ข้ันที่  4  พัฒนาการสรางสรรคงานโฆษณา 

ข้ันที่  5  การวางแผนสื่อโฆษณา 

ข้ันที่  6  การนาํเสนอความคดิโฆษณาแกลูกคา 

ข้ันที่  7  การผลิต 

ข้ันที่  8  การนาํงานโฆษณาออกเผยแพร 

 

เมื่อลูกคาซึง่เปนเจาของสินคาหรือบริการไดแสดงความจํานงใหบริษทัตัวแทนโฆษณาเขา

มาจัดการดานโฆษณาใหแลวลูกคาจะแจงแผนการตลาดใหบริษัทตัวแทนโฆษณาทราบและ

อาจจะขอปรึกษาหารือวาควรเปนไปในทิศทางใด  จากนัน้บริษัทตวัแทนโฆษณาจะคนควาหา

ขอมูลตาง ๆ ที่มีผลเกีย่วของกับสินคาหรอืบริการรวมทัง้กลุมเปาหมาย  เพื่อนํามาสรุปใชเปนแผน

ในแคมเปญโฆษณาตอไป  ซึ่งคลอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ สภาพตลาดและคูแขง 

จุดประสงคของการโฆษณา กลุมเปาหมาย จุดขาย เหตุผลสนับสนนุ อารมณและลีลาของงาน 

และการตอบสนองที่คาดหวัง 

เมื่อไดวางแผนและเตรียมการจนไดโจทยของการสรางสรรคโฆษณาแลว  กอนจะไปถึงขั้น

การออกแบบผูกํากับศิลปจะตองทาํงานรวมกับผูคิดสรางสรรคคําโฆษณาในการหาความคิด

โฆษณาเสยีกอน  จากนัน้จงึนาํความคิดนั้นมาเปนหลกัในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาในขัน้

ตอไป   

 

ลักษณะของแนวความคิดในส่ิงพิมพโฆษณา 
การรวมกนัหาความคิดโฆษณานี้  ในบรษิทัตัวแทนโฆษณานิยมใชวิธกีารที่เรียกวา  การ

ระดมสมองซึง่เปนการทํางานรวมกนัเพื่อคนหาทางออกที่เปนไปไดมากที่สุด  โดยมจีุดสําคัญคือ  

จะตองบันทึกทุกความคิดทีไ่ดรับการเสนอมา  ความคิดโฆษณาทีถู่กเลือกเพื่อนําไปดําเนนิการใน

ข้ันตอนตอไปจะเรียกวา  ความคิดรวบยอดซึ่งความคดิรวบยอดที่ดจีริงก็จะกลายเปนความคิดที่

ยิ่งใหญ  หรือบ๊ิกไอเดียที่จะอยูคูกับผลิตภัณฑและชวยสงเสริมการขายไปไดอีกนาน ซึ่งลักษณะ

ของความคิดรวบยอดที่ด ี ความคิดรวบยอดที่ดีมากจนจัดเปนบิ๊กไอเดียมีลักษณะดังนี ้
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1.  มีความสอดคลองและเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ  จดุประสงค  กลุมเปาหมาย   

และจุดขายของสินคาหรือบริการ  อยางแยกไมออก 

2. มีความเปนตนแบบ  โดยไมลอกเลียนแบบ  หรือทําซ้ํากับงานโฆษณาที่เคยมีมากอน 

3. แรงกระทบทางใจจนทําใหอยูในความทรงจําของกลุมเปาหมาย 

4. มีอายุการใชงานไปไดนาน  ไมตองเปลี่ยนบอย ๆ 

5. ชวยสรางความสัมพนัธอันดีระหวางกลุมเปาหมายและสินคาหรือบริการ  อันเปน 

รากฐานใหเกดิความจงรักภักดีตอตรายี่หอ 

 6.  นํามาพฒันาขึ้นเปนการนําเสนอความคิดโฆษณาไดมากมาย  ไมมีที่ส้ินสุด 

     จากนัน้นาํเสนอความคิดโฆษณาใหออกมาในเปนงานโฆษณาทีม่อีงคประกอบทุก

อยางครบถวน  และไดรับการจัดวางองคประกอบที่เสร็จสมบูรณ  แตกอนที่จะไปถึงขัน้ตอนการลง

มือออกแบบหรือเขียนขอความที่แนนอนนัน้  จะตองมีการนําเอาความคิดโฆษณามพิจารณา  เพื่อ

ตดัสินใจเลือกรูปแบบการสื่อสารขอมูลเสียกอน  เพื่อหาวิธีที่จะสื่อสารขอมูล  ซึง่ก็เปนการเสนอ

ความคิดโฆษณาใหออกไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  แมแตในกลุมผลิตภัณฑเดียวกัน  สินคาหรอื

บริการแตละยีห่ออาจใชรูปแบบการสื่อสารขอมูลแตกตางกัน  ไมไดมีกฎตายตัววารูปแบบการ

ส่ือสารขอมูลแบบใดเหมาะสมกับผลิตภัณฑแบบใด  

 
รูปแบบการนําเสนอขอมูลทางสิ่งพิมพโฆษณา 

รูปแบบการสื่อสารขอมูลมีมากมายหลายแบบ แบงออกไดเปน  3  แนวทาง  ดังนี ้

1.  แนวทางเนนความสําคัญที่ผลิตภัณฑ  

2.  แนวทางเนนความสําคัญที่ผูเสนอขาย   

3.  แนวทางเนนความสําคัญที่กลุมเปาหมาย  

     การนําเสนอขอมูลในงานโฆษณาทั้ง  3  แนวทางนัน้  เปนรูปแบบทีน่ิยมใชกันในการ

นําเสนอความคิดโฆษณา  ซึง่เปนสวนแรกของการนาํเสนอความคิดโฆษณา  จากขั้นตอนนี้เมื่อได

รูปแบบที่คิดวาเหมาะสมแลว  นักสรางสรรคโฆษณาจะแยกกันดาํเนนิการในขั้นตอไป  กลาวคือ   

ผูคิดสรางสรรคคําโฆษณาจะลงมือคิดและเขียนขอความโดยละเอียดทุก ๆ สวนและผูกํากบัศิลป

จะลงมือออกแบบ  ซึง่ทัง้   2  คนจะทาํงานประสานกนัตลอดเวลาเพือ่ใหทราบถึงรายละเอยีดใน

ดานขอความโฆษณาหรือดานการออกแบบอันอาจจะมผีลกระทบซึง่กันและกนั 

     เมื่อผานขัน้ตอนคนหาความคิดโฆษณา  และการเลอืกรูปแบบการสื่อสารขอมูล

โฆษณาแลวขัน้ตอไปคือ  การออกแบบเพือ่นําเสนอความคิดโฆษณา  ซึ่งในดานสิง่พมิพโฆษณา
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จะเริ่มดวยการออกแบบและการจัดทาํเลยเอาต  ซึ่งขัน้ตอนการจัดทาํเลยเอาตสามารถทาํไดหลาย

วิธีตั้งแตเปนแบบหยาบ ๆ ไปจนถงึแบบคอนขางละเอียดซึ่งแตละขั้นตอนในกระบวนการนี้จะสนอง

จุดประสงคทีต่างกนั  แตก็ไมนับเปนกฎตายตัว  เนื่องจากบางกรณีอาจจะไมมีความจําเปนตองทาํ

ทุกขั้นตอนก็ได  ทัง้นี้ข้ึนกับความสามารถที่จะสื่อสารใหลูกคาซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑสามารถ

เขาใจความคดิโฆษณาไดหรือไม 

 
ขั้นตอนการจัดทําเลยเอาตส่ิงพิมพโฆษณา 

ในการจัดทําเลยเอาตของงานโฆษณากจ็ะมีลักษณะคลายคลึงกับส่ือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ โดยมี

ลักษณะดังนี ้  

1.  เลยเอาตขนาดจิว๋  เปนขัน้ตอนแรกของกระบวนการจดัทําเลยเอาต  มีวัตถุประสงคหา

ความเปนไปไดในการจัดวางองคประกอบเพื่อใหไดทางเลือกมากที่สุด  เลยเอาตขนาดจิ๋วมักมี

ขนาดเล็กประมาณ 1/4 หรือ 1/8   ของขนาดโฆษณาจรงิ  และผูกํากับศิลปมักทดสอบรางเลยเอาต

ขนาดจิ๋วจาํนวนมากโดยปรบัเปลี่ยนขนาดและตําแหนงขององคประกอบ  แลวจึงเลือกอันทีเ่หน็วา

มีความเหมาะสมมาพัฒนาในขั้นตอนตอไป 

2. เลยเอาตหยาบ  เปนพฒันาการขั้นที่  2  มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปความสัมพันธของ 

สัดสวนขององคประกอบตาง ๆ ในเลยเอาต  และมักใชเลยเอาตหยาบในการเสนอความคิดเปน

การภายในกับบริษัทตัวแทนโฆษณา ในกรณีเรงดวนอาจมีการใชเลยเอาตหยาบนาํเสนอตอลูกคา

เลยก็ได  เลยเอาตหยาบมักมีขนาด 1/2  หรือเทากับขนาดจริงของโฆษณา 

3. เลยเอาตสมบูรณ  เปนการพัฒนาความคดิที่ไดคัดเลือกจาก  2  ข้ันตอนแรกไวแลว   

วัตถุประสงคของการทําเลยเอาตสมบูรณกเ็พื่อใชนาํเสนอตอลูกคา  จงึมักทาํเลยเอาตสมบูรณมี

ลักษณะคลายกับงานโฆษณาสุดทายมากที่สุดเทาที่จะทาํได  ซึง่จะเปนการชวยใหผูที่ไมคุนเคยกับ

การดูเลยเอาตแบบรางสามารถมองเห็นงานโฆษณาสุดทายได  ในขัน้ตอนสวนที่เปนตัวอักษรของ

ขอความตกแตงโดยเฉพาะพาดหวัและพาดหัวรอง  จะตองเขียนหรือพิมพเปนขอความที่จะมีอยู

จริงดวยรูปแบบตัวอักษรที่ใช  สวนขอความเนื้อเร่ืองนัน้อาจใชการลากเสน  หรือ  ปะตัวอักษรที่ยัง

ไมไดใชขอความจริงลงไปกอนได  ผูรางภาพจะจัดทําและวาดภาพบนเลยเอาตสมบูรณ  โดยตอง

สามารถสื่อความรูสึกตามทีต่องการ  ซึ่งในขั้นตอนการนําเสนอผลงานตอลูกคาอาจนําเสนอ

ลักษณะภาพถายหรือภาพวาดทีจ่ะใชจริงมาแสดงประกอบกับภาพทีผู่รางภาพวาดขึ้นในเลยเอาต

ก็ได  ปจจุบนัมีเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอรกราฟฟกเกิดข้ึนก็อาจมีการนํามาใชในขัน้ตอนนี้ดวย 
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รูปแบบของเลยเอาตส่ิงพิมพโฆษณา 
การประยุกตใชหลักการออกแบบมาจัดองคประกอบบจะทําใหเกิดรูปแบบตาง ๆ ของหนา

ส่ิงพิมพโฆษณามากมายหลายลักษณะ  โดยมีรูปแบบเปนทีน่ิยมใชกนัทัว่ไป  และสามารถนํามา

ประยุกตใชไดอยางประสบความสาํเร็จในงานออกแบบสิง่พิมพประเภทอื่น ๆ ดังนี้  

(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2545, หนา 255-260) 

1. แบบหนาตางภาพ  เปนรูปแบบเลยเอาตทีม่ีพื้นฐานที่สุดและมักถูกใชบอยที่สุด   

หลักการของเลยเอาตแบบหนาตางภาพคือ  การใชภาพขนาดใหญ  แลวตามดวยพาดหวัขอเนื้อ

เร่ืองและลงทายดวยภาพผลิตภัณฑหรือตราสัญลักษณของยี่หอสินคาหรือบริการ  สวนใหญจะ

เปนการจัดลําดับขอมูลในแนวตั้งใหสมดุลแบบ  2  ขางเทากัน  ความเรียบงายของเลยเอาต 

รูปแบบนี้ทําใหงายตอการอาน  จงึเปนทีน่ยิมใชกนัอยางมาก  โดยเฉพาะสิ่งพิมพโฆษณาทาง

นิตยสาร  ดังภาพที่  10.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 10.7  ส่ิงพิมพโฆษณาแบบหนาตางภาพ 

                        ที่มา  (รักลูก, 2540, หนา 6) 

 

2. แบบหนักขอความ  เปนรูปแบบเลยเอาตทีม่ักจะเริ่มตนดวยพาดหวัขนาดใหญ  แลว 

ตามดวยขอความเนื้อเร่ืองจาํนวนมากซึง่จดัเปนคอลัมน  มักนิยมใช  2  คอลัมน  มีลักษณะ

พื้นฐานเหมือนการประกาศขาว  บางครั้งอาจมีการใชภาพขนาดไมใหญนักแทรกอยูในคอลัมนของ 

ขอความเนื้อเร่ือง  การใชภาพก็เพื่อชวยใหเขาใจเนื้อหาไดยิ่งขึ้น  ไมใชใชเพื่อเรียกรองความสนใจ

เหมือนกับในรูปแบบหนาตางภาพ 
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3. แบบกรอบ  เปนรูปแบบเลยเอาตที่ดัดแปลงมาจากแบบหนกัขอความ  แตเปนรูปแบบ 

คอนขางเปนทางการ  โดยลอมกรอบขอความดวยเสนกรอบหรือลวดลาย  บางครั้งอาจมีภาพเปน

สวนหนึง่ของกรอบดวย  จุดประสงคของการจัดทําเลยเอาตรูปแบบนี้  คือ  การใชกรอบมาเปน 

องคประกอบที่เรียกรองความสนใจ 

4. แบบตัดตก  เปนรูปแบบเลยเอาตที่ใชภาพจนสุดขอบทัง้ 4 ดานของหนาสิง่พิมพ  โดย 

ทั่วไปมักใชรูปแบบนี้เมื่อมีขอความไมมากนัก  จงึจัดขอความทั้งหมดวางซอนทับอยูบนภาพแมวา

รูปแบบนี้จะอานตัวอักษรไดยาก  แตก็เปนรูปแบบที่เหมาะสมสาํหรับการสรางอารมณดวยภาพ 

5. แบบตารางกรดิ  เปนรูปแบบเลยเอาตที่มตีารางกริดเปนโครงสรางในการจัดวาง 

องคประกอบมักเหมาะกับโฆษณาทีม่ีองคประกอบมาก   เชน  มีภาพหลาย ๆ ภาพ  ทัง้นี้เพื่อจะทํา

ใหภาพไมดูยุงเหยงิหรือกระจัดกระจายอยางไมมีเอกภาพ รูปแบบตารางกริดนี้อาจจะไมตองทาํ

เปนชองขนาดเทากันหมด  แตใหมีขนาดของแตละชองใหญเล็กแตกตางกนั  แลวมาจัดวางให

ประสานกันเหมือนลักษณะกระเบื้องโมเสก  ซึง่เลยเอาตรูปแบบนี้เรียกวา “แบบมอนเดรียน” 

6. แบบแผงภาพ  เปนรูปแบบเลยเอาตที่ดัดแปลงมาจากแบบตารางกริด  โดยแบงพืน้ที ่

ออกเปนชองเทา ๆ กนั  ทางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ไดรับความเหมาะสม  รูปแบบเลยเอาตนี้ใชไดดี

กับโฆษณาทีต่องการอธิบายกระบวนการ  เชน  การใชผลิตภัณฑ  หรือข้ันตอนการถอนเงินดวย

บัตรเอทีเอ็ม  เปนตน  และยงัเปนประโยชนในการใชแสดงภาพสนิคาในหลาย ๆ รุน 

7. แบบตัดเปนชอง  เปนรูปแบบเลยเอาตที่ใชภาพเล็กซอนหรือทับลงไปในภาพใหญที ่
ตําแหนงใด ๆ ก็ได   ที่สําคัญ คือ  ขนาดของภาพจะตองแตกตางกนัอยางเห็นไดชัดระหวางภาพ

เล็กและภาพใหญ  รูปแบบเลยเอาตนี้เหมาะที่จะใหแสดงภาพขยายของผลิตภัณฑ 

8. แบบภาพเงา  เปนรูปแบบเลยเอาตทีม่ีการจัดวางภาพและขอความรวมกันเปนรูปราง 

ที่แปลกตา  มกีารเกาะกลุมกันโดยใหมพีืน้ที่เวนวางอยูรอบ ๆ ในลักษณะเปนกรอบ  หรือเรียกอกี

อยางหนึ่งวา “แบบซิลลูเอ็ต” 

9. แบบเปนมุม  เปนรูปแบบเลยเอาตทีม่ีการจัดทั้งภาพและขอความในตาํแหนงที่เปน 

แนวเอียง  มีจดุประสงคหลกัคือ  ตองการเนนความรูสึกเราใจ  เคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง  จงึ

เหมาะจะใชกบัโฆษณาผลิตภัณฑประเภทรถยนต 

10. แบบยุงเหยิง  เปรูปแบบเลยเอาตที่ดูไมเปนทางการ  ยุงเหยงิ  มีการจดัวางองค 
ประกอบตาง ๆ อยางสนุกสนาน  รูปแบบนี้ออกแบบคอนขางยาก  เพราะอาจทําใหยากแกการอาน

และการลําดับขอมูลที่ตองการจะสื่อสาร  บางครั้งอาจเรยีกรูปแบบเลยเอาตนี้วา  “แบบละครสัตว” 
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     รูปแบบเลยเอาตทัง้  10  แบบนี้เปนลักษณะการจัดองคประกอบของสิ่งพิมพโฆษณา

ซึ่งเปนทีน่ิยมใชกัน ซึ่งนักออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณาจะตองเลือกรูปแบบเลยเอาตทีม่ี

ความสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ  ตัง้แตข้ันเตรียมการเพื่อใหไดผลตามที่กาํหนดไว  อยางไรก็ตาม

รูปแบบเลยเอาตอาจมีมากกวาที่กลาวมาขางตน ทัง้นี้อาจเกิดจากการผสมระหวางรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อใหไดรูปแบบการจัดทาํโฆษณาที่แปลกใหมและมีความเฉพาะตัวเพิ่มข้ึนอกีก็ได 
 

การใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา 
การใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา  มีพืน้ฐานทางทักษะและหลกัการเหมือนกบัการ

ใชสีในการออกแบบสิ่งพมิพทั่วไป  แตจะมขีอพิจารณาเพิ่มเติมในแงวตัถุประสงคและหนาที่ของสี  

ดังนี ้

1.  เพื่อเรียกรองความสนใจ   การใชภาพสีจะไดรับความสนใจมากกวาภาพขาวดํา   

ดังนัน้  ส่ิงพิมพโฆษณาที่เปนสีมักไดรับความสนใจมากกวาสิง่พมิพเปนขาว – ดํา  สีบางสีมีความ

สะดุดตา  เนื่องจากสะทอนแสงไดดี  เชน  สีเหลือง  แดง  เปนตน 

2. เพื่อเสริมความเหมือนจริง  สีทําใหขอมูลบางขอมูลสามารถสื่อสารไดอยางนาเชื่อถือ 

และเสมือนจรงิ  จนทําใหสีเปนเรื่องจาํเปนในการพิมพภาพ  ภาพขาว – ดํา ของอาหาร  ดอกไม  

หรือสายรุง  ยอมไมสามารถชักจูงใหผูดูคลอยตามไดเทากับการพิมพภาพนั้นเปนภาพส ี

3. เพื่อสรางอารมณ  สีทางภาษาจิตวทิยาทีส่ื่อใหเขาใจอารมณ  และความรูสึกไดดี  เชน   

สีแดงใหความรูสึกกระฉับกระเฉง  รุนแรง  มีพลัง  ขณะสฟีาหรือสีเขียวใหความรูสึกสงบ  รมร่ืน  

เปนตน 

4. เพื่อสรางบุคลกิใหตรายีห่อ  การโฆษณาทีม่ีการใชสีใดสหีนึง่เปนประจาํ  ขอมูลที ่

ส่ือสารผานสนีั้น ๆ จะกลายเปนบุคลิกสวนตัวของตรายี่หอนัน้ ๆ ซึ่งจะมีผลตอการเลือกใชสินคา

ของกลุมเปาหมายวาตรายีห่อใดมีบุคลิกที่เหมาะสมกับตนเอง เชน ผลิตภัณฑคิตตี้ ซึ่งเหมาะ

สําหรับผูหญิง จึงใชสีชมพหูรือสีฟาที่ดูออนหวาน เปนตน 

     การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาที่ด ี จะตองคํานงึถงึประโยชนใชสอยของสีดังกลาว

ขางตนใหเต็มที่และเหมาะสมสําหรับแตละกรณีไป  โดยพิจารณารวมไปกับความรูดานใชสีในการ

ออกแบบสิ่งพมิพทัว่ ๆ ไปดวย 
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การจัดทําอารตเวิรกและผลิตส่ิงพิมพโฆษณา 
ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา เมื่อผานขั้นตอนตาง ๆ จนถึงขั้นเลยเอาตสมบูรณแลว  

จะมีการนําเอาเลยเอาตเสนอความคิดโฆษณาแกลูกคาผูเปนเจาของสินคาหรือบริการ  หากไดรับ

ความเห็นชอบจากลูกคา  ก็จะเริ่มข้ันตอนการผลิตดวยการจัดหาหรือสรางองคประกอบตาง ๆ 

ตามที่ไดกําหนดไวในเลยเอาตเมื่อไดองคประกอบครบถวนจึงนํามาประกอบเขาดวยกันเปน 

ตนแบบเรียกวา “อารตเวิรก”  จากนั้นจึงสงตอไปยังหนังสือพิมพ  หรือนิตยสารที่จะลงโฆษณา เพือ่

จะไดดําเนินการในขั้นตอนพิมพตอไป 

ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการจัดทําอารตเวิรกอยางมาก  และใหผลงานที่

เรียบรอยทั้งตัวอักษรและภาพรวมกันอยางสมบูรณเปนแผนเดียว  ไมมีชิ้นสวนใดที่ตองตัดปะ

เหมือนอารตเวิรกที่ไมใชคอมพิวเตอร  การจัดทําอารตเวิรกที่มีลําดับข้ันตอนก็ยังเปนสิ่งจําเปนและ

สําคัญตอนักออกแบบและจัดทํา ซึ่งขั้นตอนการจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพโฆษณา มีดังนี้ 

1.  การเตรียมองคประกอบที่เปนขอความ  เปนการเตรียมองคประกอบในสวนที่จะมาเปน 

พาดหวั  พาดหัวรอง  คาํบรรยาย  คําขวญั  และขอความเนื้อเร่ือง  ซึง่จะมกีารดําเนินการใน 

ข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้

       1.1  การเตรียมตนฉบับ  ขอความโฆษณาที่เขยีนขึน้โดยผูคิดสรางสรรคคําโฆษณา

นั้นเมื่อผานการนําเสนอตอลูกคาแลว  จะตองนาํมาตรวจพิสูจนอักษร  หาคําผิดและการเวนวรรค

ตาง ๆ เพื่อแกไขใหถกูตอง  และมีการระบวุาขอความใดคือพาดหวั ขอความใดคือเนือ้เร่ือง จากนัน้

จึงนาํมาพิมพหรือเขียนใหเรียบรอย  ชัดเจน  และอานงาย  และผูกํากบัศิลปจะเขียนคําสั่งระบ ุ

รูปแบบและขนาด  รวมทั้งการจัดเรียงตัวอักษรในแตละสวนใหตรงกับความตองการ   เพื่อความ

ชัดเจนผูกํากับศิลปควรเขียนคําสั่งดวยปากกาที่ใหสีตาง ๆ ไปจากสีตัวอักษรบนตนฉบับ  จึงจะได

ตนฉบับที่พรอมจะสงทําการเรียงพิมพและพิมพตอไป 

 1.2  การเรียงพิมพ  ชางเรียงพิมพจะทําการเรียงพิมพสวนที่เปนขอความตามคาํสั่งที่

กําหนดไวในตนฉบับ  ซึ่งจะไดตัวเรียงพมิพทีม่ีรูปแบบ  ขนาด  และการจัดเรียงตามคําสั่งโดย

อาจจะออกมาเปนกระดาษ หรือฟลม  หรือฟลมแยกสีเลยก็ได 

 2.  การเตรียมองคประกอบที่เปนภาพ  เปนการเตรียมองคประกอบในสวนที่จะนํามาใช

เปนภาพหลัก  ภาพแทรก  และภาพผลิตภัณฑ  ไมวาจะเปนภาพถายหรือภาพวาดกต็าม  โดยจะมี

การดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ดงันี ้
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 2.1 การสั่งงาน  ผูกํากับศิลปจะนําเลยเอาตที่ไดรับความเห็นชอบจากลูกคาแลว

นํามาใหชางภาพ  หรือนักวาดภาพประกอบที่ชํานาญงานเหมาะสมกับลักษณะงานที่ตองการดู  

เพื่อแจงความตองการทั้งในเชิงเนื้อหา  อารมณและความรูสึก  รวมทั้งรูปแบบเทคนิคของภาพที่ 

ออกแบบไวโดยจะมีการปรึกษาหารือกัน  ซึ่งชางภาพหรือนักวาดภาพประกอบอาจจะเสนอการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงใหภาพสามารถสื่อสารความคิดโฆษณาไดชัดเจนขึ้นก็ได 

 2.2  การถายหรือวาดภาพ  เปนการดําเนนิการในสวนของชางภาพหรอืนักวาด

ภาพประกอบ  ในขั้นตอนนีน้กัออกแบบโฆษณาหรือผูกาํกับศิลปจะมหีนาที่ดูแลและตัดสินใจ  โดย

ในการถายภาพนัน้จะมกีารลองถายดวยฟลมโพลารอยดกอน  เพื่อตรวจสอบแสง - เงา  และการ

จัดองคประกอบของภาพจนสามารถปรับแตงจนเปนที่พอใจแลว  จงึจะถายเปนภาพจริงออกมา  

สวนการวาดภาพนั้น  อาจจะมีการดูแบบเปนขั้น ๆ   เชน  ข้ันรางดินสอ  ข้ันลงสี  และขั้นสมบูรณ  

เปนตน 

      ในขั้นการสั่งงาน  และการถายหรือวาดภาพ  ผูกํากับศิลปจะตองทําหนาที่ดูแล  

ไมใชเฉพาะชางภาพและนักวาดภาพประกอบเทานั้น  แตยังรวมไปถึงฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย  

คือ ฝายจัดหานักแสดง โดยผูกํากับศิลปจะตองเลือกนักแสดงที่ลักษณะเหมาะสม  ฝายเสื้อผา 

และฝายจัดฉาก  ซึ่งจะเปนสวนที่เขามาประกอบกันเพื่อใหไดภาพที่ส่ือสารความคิดโฆษณาได

อยางมีผลกระทบทางจิตใจมากที่สุด 

 2.3  การตกแตงภาพ  บางครั้งภาพถายหรือภาพวาดที่จัดทําเสร็จแลว  อาจจะมี 

ขอผิดพลาดเล็กนอย  เชน  รอยคล้ําใตตาของนางแบบ  เปนตน  หรือบางกรณีตองการตัดตอภาพ

หลาย ๆ ภาพเขาดวยกัน  เชน  เอาบานจากภาพหนึ่ง  มาใสในสนามของอีกภาพหนึ่ง  และทองฟา

จากอีกภาพหนึ่ง  เปนตน  ทั้ง 2 กรณีดังกลาว  ผูกํากับศิลปจะประสานงานใหมีการตกแตงภาพได

โดยสั่งงานกับผูดําเนินการทางดานนี้ โดยตรงซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการใชเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอรกราฟฟกเขามาชวยเสริมเพื่อใหงานออกมาดีที่สุด 

 2.4  การยอ – ขยายภาพ  องคประกอบในสวนที่เปนภาพนี้จะไมถูกนาํมาตัดปะลง

บนกระดาษอารตเวิรกโดยตรง  แตชางศิลปจะนาํภาพขาว – ดํา ที่ไดจากการยอขยายดวยกลอง

ภาพถายเปนขนาดที่ตองการมาปะบนอารตเวิรกรวมกบัองคประกอบอื่น ๆ  เพื่อใหผูปฏิบัติงานใน

ข้ันพิมพทราบไดวา  ภาพควรจะมีขนาดเทาใด ตัดขอบภาพอยางไร  และอยูในตําแหนงใดของหนา

โฆษณา 
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 3.  การเตรียมองคประกอบที่เปนสัญลกัษณ  เปนการเตรียมองคประกอบ  ในสวนที่

นํามาใชเปนสญัลักษณของผลิตภัณฑ  หรือตรารับรอง  ซึ่งมกัจะมีลักษณะเปนภาพลายเสน  โดย

จะมีการดาํเนนิการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

3.1 การเตรียมตนฉบับ  จะตองจัดหาตนฉบับที่ถูกตอง  และไดรับการยืนยันจาก 

ลูกคา เพราะสัญลักษณตาง ๆ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ผูออกแบบโฆษณาไมทราบ

ก็ได  เมื่อไดตนฉบับสัญลักษณแลวหากไมคมชัดจะตองนําตกแตง  ซึ่งมักเปนหนาที่ของชางศิลป  

โดยปกติมักจะทําใหมีขนาดใหญกวาขนาดที่ตองการใชจริง  เพื่อวาเมื่อยอสวนลงไปเทากับขนาด

ที่ใชจริงจะไดภาพที่มีความคมชัดสูง 

       3.2  การยอ – ขยาย  จากตนฉบับที่ไดจัดเตรียมไว  ชางศิลปจะคิดคํานวนขนาดวา

จะตองยอหรือขยายเปนเปอรเซ็นตเทาไรเพื่อใหไดขนาดสัญลักษณถูกตองที่จะนําไปตัดปะบน

กระดาษทําอารตเวิรกพอดีตามที่ผูกํากับศิลปออกแบบไวในเลยเอาต  สัญลักษณที่ยอ – ขยายแลว

จากกลองถายภาพงานพิมพ  จะมีสัญลักษณเปนภาพลายเสนขาว - ดํา 

      ดงันัน้ในการเตรียมองคประกอบทัง้ที่เปนขอความ  ภาพ  และสัญลักษณนี ้ จะตอง

ตรวจสอบกับฝายสื่อดวยวา  มกีารวางแผนใชส่ืออยางไร  เพราะโดยทัว่ไปจะมีการวางแผนใชส่ือ

ในนิตยสารหรอืหนงัสือพิมพหลายฉบับพรอมกัน  บางครั้งจะมีการสงอารตเวิรกที่ใชรวมกันไปมา

ระหวางนิตยสารหรือหนังสือพิมพหลายฉบบัได  แตบางครั้งอาจจะตองการอารตเวิรกมากกวา  

1 ชุด เนื่องจากชวงเวลาทีน่ติยสารหรือหนังสือพิมพแตละฉบับตองการใชอารตเวิรกอาจจะตรงกนั  

แตกรณีหลังนีจ้ึงจําเปนตองจัดทําอารตเวริกเพิ่มเติมข้ึนมา  ในสวนที่เปนภาพก็ตองมีการทาํสําเนา

ภาพเพิม่ข้ึนจากตนฉบับใหเทากับจํานวนอารตเวิรกที่จดัทํา  และเนื่องจากภาพเปนองคประกอบที่

มีคาใชจายในการจัดทาํสูง  บางครั้งผูกํากบัศิลปจะเก็บภาพตนฉบับไว  โดยสงภาพสําเนาไปกับ

อารตเวิรกแทน 

4. การตัดปะ  เปนสวนของการนําเอาองคประกอบทั้งหมดที่เปนตัวอักษร  ภาพ  และ 

สัญลักษณมาประกอบรวมกันเปนชิ้นเดียวใหมีลักษณะใกลเคียงกับเลยเอาต 

5. การระบุคําส่ัง เปนขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงอารตเวิรกไปสูข้ันตอนการพิมพ โดย 

เปนขั้นตอนที่ตองกําหนดคําส่ังตามความตองการ เชน สี พื้นที่ เม็ดสกรีน เปนตน เพื่อให

ผูปฏิบัติงานในการพิมพไดเขาใจความตองการของนักออกแบบและผูผลิตสิ่งพิมพโฆษณา 

     จะเหน็ไดวาในการสรางสรรคส่ิงพิมพโฆษณาใหออกมามีความสมบูรณและตอบสนอง

กับความพงึพอใจของเจาของสินคามากเพยีงใด ผูออกแบบและผลิตสิ่งพิมพโฆษณามีความ

จําเปนจะตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกบัการสรางสรรคส่ิงพิมพโฆษณาหลายประการ ตลอดจน
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ข้ันตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการออกแบบจนกระทั่งการพิมพเปนสิง่พมิพโฆษณาเพือ่เผยแพรไปยงั 

สาธารณชนตอไป 

 

หลักการออกแบบและจัดทําส่ิงพิมพโฆษณา 
ในการพัฒนาเลยเอาตไปตามขั้นตอนขางตน  มีหลกัการทางการออกแบบที่ตัองนาํมาใช

เพื่อใหสามารถนําเอาองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนตวัอักษรหรือภาพมาจัดวางอยูรวมกนั  โดย

สามารถเรยีกรองความสนใจจากผูดูได  และตองกอใหเกดิผลทั้งทางดานประโยชนใชสอยและ

ความสวยงามดวย  หลกัการออกแบบเฉพาะทีม่ีความสาํคัญตอการจดัทําสิ่งพิมพโฆษณา  มีดังนี ้

1.  ทิศทางและการเคลื่อนไหว  เมื่อมองดส่ิูงพิมพโฆษณา  สายตาของผูดูจะกวาดจาก

องคประกอบหนึง่ไปยังอกีองคประกอบหนึ่ง  จงึมีความจําเปนที่ตองวางแผนใหมองดูเปนไปตาม

ทิศทางที่ถูกตองตามลาํดับขององคประกอบที่ตองการใหเหน็กอนและหลัง  โดยทัว่ไป  ผูดูจะมองดู

หนาสิ่งพิมพในลักษณะที่กวาดสายตาเปนรูปตัวซี  ในภาษาองักฤษ  คือจะเริ่มมองที่มุมบน

ดานซาย  แลวกวาดสายตามาทางดานขวา  จากนัน้ก็กวาดเปนแนวทแยงลงมาที่มมุลางดานซาย  

มาจบที่มุมขวาตามลาํดับ  อยางไรก็ตาม ทิศทางการมองของผูดูนี้สามารถถูกจัดใหเคลื่อนไหวไป

ตามที่ตองการได  ดังนัน้ในการออกแบบหนาสิง่พิมพโฆษณาจะตองมจีุดเดน  เพื่อใหเปน

จุดเริ่มตนในการมองซึง่มักใชภาพทีเ่ดน  หรือพาดหัวขนาดใหญ  และจุดเดนนีจ้ะตองมีเพยีงจุด

เดียวและมีองคประกอบอื่นเปนจุดรองลงไป 

2.  เอกภาพ  การจัดทาํเลยเอาตจะเริ่มทีก่ารจัดสรางองคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางกัน   

แลวจึงมาจบลงที่การรวมองคประกอบเหลานัน้ไวดวยกันอยางกลมกลนืเหมือนเปนหนึ่งเดียวกนั  

โดยการสรางเอกภาพอาจทาํไดหลายวิธ ี ดังนี ้

     2.1  ความสม่ําเสมอในการเลือกใชองคประกอบ  เชน  ใชตัวอักษรทีเ่ปนรูปแบบ

เดียวกนัทัง้หมด  เปนตน 

2.2  การตอเนื่องกนัขององคประกอบ  เชน  การจัดทําใหภาพสัมผัสกับพาดหัว   

การใชภาพหลายภาพที่มีบางสวนซอนกัน  หรือพาดหวัเลยลงไปปนอยูในเนื้อเร่ือง  เปนตน 

2.3  การเวนพื้นทีว่างรอบองคประกอบ  การเวนพื้นที่วางรอบองคประกอบตาง ๆ ให 

รวมไวดวยกันจะกอใหเกิดความเปนเอกภาพ  ขณะทีก่ารเวนพืน้ที่ระหวางองคประกอบจะทาํใหดู

แตกแยก 
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3.  ความสมดลุ  ส่ิงพิมพโฆษณาจะตองดแูลวสบายตา  ไมเอนเอยีง  หรือหนักไปทางใด 

ทางหนึ่ง  ซึง่จดุศูนยกลางของการมองจะตองอยูตรงกลางความกวางของหนากระดาษและสูงจาก

ดานลางหนากระดาษขึ้นมาประมาณ  5/8  ของความสงูของหนา  องคประกอบทั้งหมดจะถกูจัด

อยูรอบ  ๆ อยางสมดุล  อาจเปนความสมดุลที่วางองคประกอบทัง้  2  ขางเทากนั  ทีเ่รียกวาสมดุล

แบบสมมาตร  หรือความสมดุลที่วางองคประกอบทัง้  2  ขางไมเทากนัก็ได  ความสมดุลทั้ง  2 

แบบมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกนั  คือ  แบบแรกจะใหความรูสึกมัน่คง  สูงสงเปนทางการ  ดูขรึม  

ซึ่งอาจจะดูเกาโบราณ  สวนแบบหลังจะใหความรูสึกสนุก  ตื่นเตน  และดูทันสมัย  ดังภาพที่  10.8 

 

 

ภาพที ่ 10.8  การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาแบบสมดุล 

                   ที่มา  (Silver, 1992, p. 120) 

 

4.  สัดสวน  องคประกอบตาง ๆ ในการพมิพโฆษณาอาจมีสัดสวนพื้นที่ตางกัน  เชน   

ภาพอาจจะใหญถึง  2/3  ของหนา  ขณะทีอี่ก  1/3  ของหนาเปนสวนขอความ  องคประกอบที่มี

ขนาดใกลเคียงกันไปหมดจะทําใหดูหนาเบื่อ  ไมมีจุดเดน  โดยเฉพาะการจัดองคประกอบทีม่ีการ

แบงครึ่งหนากระดาษ ดังภาพที ่ 10.9 

5.  ความแตกตาง  ความแตกตางขององคประกอบหรือการจัดองคประกอบตางจากปกติ 

จะทําใหเกิดความเดนขึ้นมา  โดยจะเปนการเสริมใหองคประกอบใดองคประกอบหนึง่ในหนา

โฆษณาเดนขึ้นมาเปนจุดเดนหรือการจัดองคประกอบทีท่ําใหโฆษณานั้น ๆ เดนขึน้มาจากโฆษณา

อ่ืน  เชน  การโฆษณาดวยหนาขาว – ดํา  ในนิตยสารทีม่ีหนาโฆษณา  4  สีอยูมากมาย  เปนตน 

ดังภาพที่  10.10 
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ภาพที ่ 10.9  การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาเนนสัดสวน 

                   ที่มา  (Siebert & Ballard, 1992, p. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 10.10  การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาเนนความแตกตาง 

             ทีม่า  (Rockport, 2001, p. 135) 
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6.  ความเรียบงาย  ผูดูสวนใหญมักจะไมตั้งใจที่จะเปดหนังสือพิมพหรือนิตยสารเพื่อดู 

โฆษณา  ผูดูจงึใหเวลากบัการดูโฆษณาไมมากนัก  ความเรียบงายจะชวยใหการสื่อสารเปนไปได

รวดเร็วและชดัเจน  องคประกอบใดก็ตามที่นาํเสนอไปแลวไมทําใหเสียขอมูลทั้งในเชิงขาวสารและ

ความรูสึกก็ไมควรเก็บเอาไว  การมีองคประกอบมากมายในหนาโฆษณาจะทาํใหดแูนนจนไม

สามารถจบัความคิดโฆษณาไดในเวลาที่ผูดูโฆษณานัน้ 

     หลักการขางตนเมื่อใชรวมกับทักษะพืน้ฐานทางศิลปะอ่ืน ๆ เชน  การเลือกใชสี  หรือ

การจัดความสมัพันธของภาพและพืน้ภาพ  เปนตน  จะชวยใหนักออกแบบสามารถพัฒนางานเลย

เอาตไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค และนําไปสูการนาํเสนอผลงาน

โฆษณาผานสือ่ส่ิงพิมพตาง ๆ  ไดอยางที่ตัง้ใจไว 

 
ขอคํานึงในการออกแบบและจัดทําส่ิงพิมพโฆษณา 

ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา  นอกจากจะดําเนนิการใหมีพฒันาการไปตามขั้นตอน

และหลักการออกแบบแลวนกัออกแบบควรคํานึงถึงสิง่ทีม่ีอิทธพิลตอผลงานออกแบบไดแก 

1. ความสาํคัญของภาพรวม 

การออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณาใหโนมนาวใจกลุมเปาหมายไดนั้น ควรคํานงึ 

ถึงหลกัการทางจิตวทิยาในขอที่วาภาพรวมของงานสาํคัญกวาสวนยอย ซึ่งในการออกแบบนั้นให

คํานึงถึงภาพรวมของสิง่พิมพโฆษณาเปนสําคัญกวา เมือ่มองผาน ๆ แลวสามารถสื่อสารไดตามที่

ตองการหรือไม  องคประกอบตาง ๆ  ที่เปนสวนยอยแตละสวนนัน้มีความสาํคัญรองลงไป แมวา

องคประกอบนั้น จะมีรายละเอียดสวยงามอยางไร หากขัดแยงกันหรือไมไปในทิศทางเดียวกับกับ

ภาพรวมแลวก็ควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขใหอยูในแนวเดียวกับภาพรวมของงาน 

2. ความงาย 

เนื่องจากผูอานเปดสื่อส่ิงพมิพไมไดตองการดูหรืออานโฆษณา หนาโฆษณาจงึเปน 

ส่ิงที่ไดรับเวลาจากผูดูไมมากนัก ความงายของการออกแบบจะชวยสือ่สารความคิดโฆษณาให

เขาใจไดรวดเร็วขึ้น โดยจัดใหมีองคประกอบนอยหรือไมใหสับสน ความคิดโฆษณาที่จะสื่อสารได

รวดเร็วและชดัเจนมากขึ้น ดังนัน้ในการออกแบบสิ่งพมิพโฆษณาหากมีองคประกอบใดที่นําออกไป

จากหนาโฆษณาแลวไมมีผลกระทบตอความเขาใจก็ควรจะลดองคประกอบนัน้เสียเพื่อไมใหผูอาน

ใชเวลากบัส่ิงที่ไมจําเปน 
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3. การตอบโจทย 
การออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณาจะตองใชทกัษะทางการออกแบบเพื่อใหงาน 

โฆษณามีความสวยงามโดยบางครั้งไมตรงกับโจทยของการออกแบบที่ไดกําหนดไวลวงหนา คือ

มุงเนนความสวยงามโดยลมืคํานึงถึงความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ วัตถุประสงคของการโฆษณา 

กลุมเปาหมาย และจุดขาย ซึ่งทาํใหความคิดโฆษณาไมไดรับการสื่อสารอยางถูกตอง การ

ออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณานั้นเปนการกาํกับศิลปเพื่อหวังผลทางธุรกิจ จึงตองระมัดระวงั

ที่จะไมใชทัศนคติของมุมมองแตดานศิลปะสําหรับทุกสิง่ทุกอยางในหนาโฆษณา แตจะตองมองถงึ

ความมีประโยชนทางการใชสอย และการมีผลตอการโนมนาวใจของผูดูซึ่งเปนกลุมเปาหมายตอ

โฆษณาผลิตภณัฑนัน้ ๆ มากกวา 

4. การสรางลกัษณเฉพาะตวั 

สินคาหรือบริการตาง ๆ  ทีม่ีตรายี่หอซึง่เปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน มักจะม ี

การโฆษณาทีม่ีรูปรางลักษณะใกลเคียงกนั ทั้งนี้เพราะเมื่อสินคาหรือบริการยี่หอหนึ่งใชโฆษณา

ลักษณะใดประสบความสาํเร็จ  การเลียนแบบหรือทําตามรูปแบบนัน้จะดูเหมือนเปนสูตรสําเร็จ

และทางออกที่ปลอดภัย  แตในความเปนจริงแลวสิ่งที่อันตรายมากทีสุ่ดคืองานโฆษณาที่ดูซ้าํซาก

กันจนนาเบื่อหรือเหน็จนชินตานั่นเอง  ดังนั้นการกลาทีจ่ะออกแบบและจัดทําโฆษณาที่ฉีกแนว

ออกไปจากรูปแบบเดิม ๆ ของโฆษณาผลิตภัณฑประเภทเดยีวกนัจะทําใหเกิดความโดดเดน มี

ความเปนตนแบบ หรือไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายไดดี 

5. ความแปลกใจ 

ส่ิงทีท่ําใหผูดูแปลกใจ ยอมไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม  

การออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณาใหเกิดความแปลกใจเมื่อแรกเห็นจะเปนการเรียกรองความ

สนใจที่ไดผล  การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาโดยคํานึงถึงอยูตลอดเวลาวาจะตองตานความดาดดื่น 

ธรรมดา และความคุนเคยที่มีอยูใหไดโดยคาดหมายจะทําใหไดส่ิงพมิพโฆษณาทีอ่อกแบบมานัน้มี

ความโดดเดนแยกตางหากจากหนาโฆษณาอื่น ๆ ในหนงัสือพิมพหรือนติยสารฉบับนัน้ ๆ ใหได 

6.  ความสามารถพัฒนาตอเนื่องเปนแคมเปญโฆษณาได 

     การโฆษณาสวนใหญมกัจะไมไดประกอบดวยโฆษณาเพียงชิน้เดียว แตจะมีโฆษณา 

หลายชิ้นออกมาชวยกนัสื่อสารอยางตอเนื่อง หรืออาจจะใชความคิดโฆษณาอนัเดยีว แต

ตอเนื่องกนัเปนโฆษณาหลาย ๆ ชิน้โดยเปลี่ยนการนาํเสนอไปไดเร่ือย ๆ ในการออกแบบและจดัทํา

ส่ิงพิมพโฆษณาจึงตองคาํนึงถงึความยืดหยุนได นัน้คือสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตอจากชิ้นแรก

ไปไดอีกมากมายและไมนาเบื่อ ซ้ําซาก   และก็จะตองไมหลุดจากความคิดโฆษณาเดิม โดยมี
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ความเปนเอกภาพกับโฆษณาที่ออกมาลวงหนามากพอที่ผูดูจะสามารถจดจําและระบุผลิตภัณฑ

นั้นไดเปนอยางดี ก็จะแสดงใหเหน็วาการออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณานั้นมปีระสิทธิภาพ 

 

สรุป 
 ส่ิงพิมพโฆษณาเปนสื่อที่เกิดจากกระบวนการพิมพ  ทีใ่ชในการสื่อสารความคิดโฆษณาไป

ยังกลุมเปาหมายแบงเปน 5 ประเภทไดแก ส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพ ส่ือโฆษณาทางนิตยสาร 

ส่ือโฆษณาไดเร็คเมล ส่ือโฆษณากลางแจง และส่ือโฆษณาทางการขนสง แตละประเภทมีขอดีและ

ขอจํากัดในการใชงานที่แตกตางกนั  ซึ่งสิ่งพิมพโฆษณาแตละประเภทประกอบดวยองคประกอบ

หลัก 3 สวน คอื ขอความ  ภาพ และสัญลักษณ แตละสวนจะตองไดรับการออกแบบใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของสื่อโฆษณานัน้  ๆ  โดยการสรางสรรคส่ิงพิมพโฆษณามีบุคลากรเกี่ยวของ

มากมายทั้งในและนอกบริษทัตัวแทนโฆษณาทั้งนี้ผูกาํกบัศิลปเปนบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุด 

นอกจากนีย้ังมีผูรางภาพ ชางภาพ นักวาดภาพประกอบ ชางเรียงพิมพ และชางศิลป เปนตน 

การออกแบบและจัดทําสิง่พิมพโฆษณา จะตองมีการวางแผนและเตรียมการหาขอมูล 

ไดแก ผลิตภัณฑ สภาพตลาดและคูแขง กลุมเปาหมาย จุดขาย เหตุผลสนับสนนุ  อารมณและลีลา

ของงาน และการตอบสนองที่คาดหวงั  ตลอดจนวิธกีารนําเสนอความคิดรวบยอดของงานโฆษณา

ไปยังกลุมเปาหมาย  รวมทั้งหลักการออกแบบและสรางสรรคงานสิ่งพมิพโฆษณาแตละขั้นตอน   

เพราะสิง่เหลานี้จะทําใหนกัออกแบบโฆษณาสามารถสรางสรรคงานโฆษณาไดตรงตามที่ลูกคา

หรือผูผลิตตองการใหผูบริโภคตอบสนองตอการโฆษณาผลิตภัณฑนัน้   

หลักการออกแบบที่ตองนาํมาใชเพื่อใหสามารถนําเอาองคประกอบตาง ๆ ของงาน

โฆษณาไมวาจะเปนตวัอักษรหรือภาพมาจัดวางอยูรวมกัน  โดยกอใหเกิดผลในดานประโยชนใช

สอยดวยการจดัองคประกอบที่ดีจะทําใหขาวสารขอมูลที่ตองการสื่อสารนั้นทาํใหผูดสูามารถรับรู

ไดงายและรวดเร็วขึ้น  และกอใหเกิดผลดานความสวยงามของชิน้งานโฆษณาดูนาสนใจ  และ

สบายตาที่จะมอง อันไดแก ทิศทางและการเคลื่อนไหว เอกภาพ  ความสมดุล ความมีสัดสวน 

ความแตกตาง และความเรียบงาย   ทัง้นี้นกัออกแบบจะนําหลักการดังกลาวมาใชรวมกับทกัษะ

พื้นฐานทางศลิปะอื่น ๆ  เพือ่จะชวยใหนกัออกแบบสามารถพัฒนางานเลยเอาตและจัดทําสิง่พมิพ

โฆษณาในรูปแบบตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
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แบบฝกหัดทายบทที่  10 
 

1.  ส่ิงพิมพโฆษณามีกี่ประเภท และมีขอดี ขอจํากัดแตกตางกนัอยางไร 

2.  ส่ิงพิมพในโฆษณามีองคประกอบกี่สวน อะไรบาง 

3.  บุคลากรทีเ่กี่ยวของในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณามีใครบาง  และแตละคนมีหนาที่อยางไร 

4.  ผูกาํกับศิลปมีหนาที่อะไรบางกอนการออกแบบสิ่งพมิพโฆษณา  จะตองมีการเตรยีมการและ

วางแผนในเรื่องใดบาง 

5.  จงอธิบายการวางแผนขัน้ตอนการจัดทําสิง่พิมพโฆษณาโดยสงัเขป 

6.  กระบวนการพัฒนาเลยเอาต  มกีี่ข้ันตอนอะไรบาง 

7.  ระบกุารหลักออกแบบทีม่ีความสาํคัญตอการจัดทําสิ่งพิมพโฆษณามา  3  หลักการ 

8. วัตถุประสงคทีสํ่าคัญของการใชสีส่ิงพิมพโฆษณามีอะไรบาง 
9. ความคิดในโฆษณามีความสาํคัญอยางไร และในการเสนอความคิดโฆษณาทาํไดกีว่ิธี  
อะไรบาง ยกตวัอยางโฆษณาประกอบ 

10. จงยกตวัอยางสิ่งพิมพโฆษณาทางสิง่พิมพ พรอมระบุวามีรูปแบบของการออกแบบและจัดทํา 

อยางไร สัก 4 รูปแบบ 
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