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ก่อนอ่ืนเราลองถามตวัเองดกู่อนดไีหมว่า  
เราอยู่ที่จุดไหน ???? 

  

 

 ในปัจจบุนัไม่ว่าเราจะหนัมองทางไหน รอบตวัเราเตม็ไปด้วยงาน ออกแบบ
กราฟฟิก     ไมว่่าจะเป็นถงุใสข่อง ปกซีด ีปฏิทินตัง้โต๊ะ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ 
กระทัง่ผนงัของอาคารร้านค้าบางแหง่  

 ชีวิตเราถกูผสมผสานเข้ากบังานกราฟฟิกจนแทบจะไม่รู้สกึถงึความแปลก
แยกระหว่างเราทกุคนกบัมนั เม่ือเราเลือกที่จะเป็นนกัออกแบบกราฟฟิก  หนทางที่จะ
เป็นไปได้นัน้เราจะต้องผ่านอะไร มีคณุสมบตัิอยา่งไรในการที่จะก้าวข้ามไป 
 

 



คนในระดบัทั่วไป  
  คนเราโดยทัว่ไปมีเซน็ส์ของความมีศิลปะอยูภ่ายในกนัทกุคนอยูแ่ล้ว ไม่ว่า

ใครก็สามารถตดัสินงาน วิจารณ์งานได้ไม่ใชเ่ร่ืองแปลก แตก่็มกัจะเป็นเร่ืองของความ
สวยความงามเป็นหลกั ซ่ืงจะว่าไปแล้วความสวยงามไม่มีข้อถกูข้อผิดในการตดัสิน 
(และเป็นเพียงเร่ือง ๆ หนึง่ในการออกแบบเทา่นัน้) คนเราทกุคนมองไม่เหมือนกนัแต่
ก็มีแนวโน้มที่จะมองเหน็ไปในทางเดียวกนัมากกว่าเราเองทกุคนก็อยูใ่นจดุนี ้เร่ิมกนัที่
จดุนี ้

 



คนที่มองงานเป็น วิจารณ์งานได้ 

•  มองงานเป็น วิจาณ์งานได้นัน้คือ คนที่อยูใ่นอีกจดุหนึง่ เป็นจดุท่ีคนเหลา่นัน้ให้
ความสนใจในงานกราฟฟิกมากขึน้มาอีกระดบั มีความเข้าใจในภาพใน
องค์ประกอบตา่ง ๆ ที่อยูใ่นภาพ สามารถคิด วิเคราะห์และวิจารณ์งานได้  

 



คนที่สามารถออกแบบงานกราฟฟิกได้ 
 
• คนที่ออกแบบได้คือ คนที่สามารถคิดสงัเคราะห์โจทย์ แนวความคิด เข้าใจใน
องค์ประกอบพืน้ฐานและองค์ประกอบสี และควบคมุองค์ประกอบตา่ง ๆ ภายใน
ภาพ หรือ สามารถจดัองค์ประกอบตา่ง ๆ ภายในภาพให้ออกมาได้อยา่งลงตวัและ
สามารถถ่ายทอดภาพงานให้เป็นไปดงัที่นกึคิด ที่จินตนาการเอาไว้ 
 



คนที่ออกแบบงานกราฟฟิกได้ดี 

• คนที่ออกแบบงานกราฟฟิกได้ดีคือ คนในระดบัที่ 3 ที่ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้และหา
ความรู้เพ่ิมเติมอยา่งสม ่าเสมอ เพราะงานกราฟฟิกนัน้แปรเปลี่ยนสไตล์ได้ทกุวนั    
เทรนด์ ( Trend ) หรือแนวโน้มแหง่สมยัมีอิทธิพลตอ่งานเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ 
คนที่จะเก่งได้ต้องทนัตอ่ยคุสมยั ดเูยอะ ๆ ท าเยอะ ๆ จนกว่าจะหาสไตล์หรือ
เอกลกัษณ์ของตวัเองได้นัน่เอง  

 



ศิลปะ Arts  คือศาสตร์แห่งการแสดงออกจากจินตนาการ
และอารมณ์ เพ่ือความสขุทางใจ 
 
•" การสื่อความหมาย จงึเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในงานศิลปะ 
"  

• คณุคา่ของศิลปะขึน้อยูก่บัความหมายที่สื่อมาจากตวัศิลปินผู้ รังสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็น
การสื่อความหมายแบบตรงไปตรงมา หรือสื่อความหมายแบบแอบแฝง 
 



ศิลปะถกูแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ ๆ ได้แก่ 

 
• 1. วิจติรศิลป์ (Fine Arts) 

• เป็นศิลปะสาขาที่ตอบสนองตอ่ความต้องการทางจิตใจเป็นหลกัแบ่งออกเป็น 3 สาขา ยอ่ยคือ 
ทศันศิลป์ (Visual Arts) เป็นงานศิลปะท่ีสื่อให้เราได้รับรู้จากการมองเห็นได้แก่ 
- จิตรกรรม - ประติมากรรม- หตัถกรรม- ภาพพิมพ์ 
 

• โสตศิลป์ (Audio Arts) เป็นศิลปะท่ีสื่อให้เราได้รับรู้จาก 
การได้ยิน หรือ การอา่นจากตวัอกัษร ได้แก ่
- ดนตรี- วรรณคดี 
 

• โสตทศันศิลป์ (Audio Visual Arts)เป็นศิลปะท่ีสื่อให้ 
เราได้รับรู้จากการแสดง ซึง่ปัจจบุนัมีมากมายหลายแขนง เช่น ภาพยนต์ วิดีทศัน์ ซึง่ศิลปะสาขา
นีม้กัจะต้อง พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลกั 
 
 



2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
 เป็นศิลปะสาขาที่ตอบสนองความต้องการของคนเราเป็นหลกั 
- สถาปัตยกรรม (Architecture) เป็นศิลปะที่เก่ียวจ้องกบัการออกแบบ
พืน้ที่ว่าง เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านการอยูอ่าศยัเป็นเร่ืองหลกั 

 
- ศิลปะอตุสาหกรรม (Industrial Design) เป็นศิลปะที่สร้างขึน้เพ่ือใช้
ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของ คนเราในชีวิตประจ าวนั บางครัง้ก็มีเร่ืองของธรุกิจ
เข้ามามีอิทธิพลในงานประเภทนี ้งานออกแบบ 
 



กราฟฟิก ในทุกวันนีจั้ดอยู่ในหมวด ของศิลปะอุตสาหกรรม  
 
• การออกแบบ (Design) คือศาสตร์แหง่ความคิด การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพ่ือ
สนองตอ่จดุมุ่งหมาย และน ากลบัมาใช้งานได้อยา่งน่าพงึพอใจ 

 

• ค าว่า " พงึพอใจ " ความพงึพอใจนัน้มองหลกั ๆ มีอยูท่ัง้หมด3 ประเดน็ส าคญั
คือ......... 

 

 



1. ความสวยงาม (Asthetic) 
 
• เป็นความพงึพอใจแรกที่คนเราสมัผสัได้ก่อน มนษุย์เราแตล่ะคนตา่งมีการรับรู้เร่ือง 

ความสวยงามและความพงึพอใจในเร่ืองของความงามได้ไม่เทา่กนั ความงามจงึเป็น 

เร่ืองถกเถียงกนัมาก และไม่มีกฎเกณฑ์การตดัสินใด ๆ ที่เป็นตวัก าหนดความแน่ชดั
ลงไป แตเ่ช่ือว่างานที่มีการจดัองค์ประกอบที่ดี คนสว่นใหญ่ก็จะมองว่าสวยงามได้
เหมือน ๆ กนั 

 



2. มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function) 
 
• การมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีนัน้เป็นเร่ืองส าคญัมากในงานออกแบบทกุประเภท เชน่ 
ถ้าเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์เก้าอี ้เก้าอีน้ัน้จะต้องนัง่สบาย  

• ถ้าเป็นบ้าน บ้านนัน้จะต้องอยูแ่ล้วไม่รู้สกึอดึอดั  

• ถ้าเป็นงานกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ ตวัหนงัสือที่อยูใ่นงาน จะต้องอา่นง่าย ไม่ต้องถงึ
ขัน้เพ่งสายตา ถงึจะเรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีได้ เป็นต้น 
 



3. มีแนวความคดิในการออกแบบที่ดี (Concept) 
 
• แนวความคิดในการออกแบบที่ดีนัน้คือ หนทางความคดิที่ท าให้งานออกแบบที่
ได้ตอบสนองต่อความรู้สกึพอใจ ช่ืนชม บางคนให้ความส าคญัมาก บางคนให้
ความส าคญัน้อย บางคนไม่ให้ความส าคญั แตบ่างครัง้จะมีคณุคา่(Value) 
มากขึน้ ถ้าได้ออกแบบงานจากแนวความคิดที่ดี 
 

• ในปัจจบุนัไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทส าคญัในงานออกแบบ 
กราฟิกดงันัน้การเลือกใช้โปรแกรมนบัเป็นสิ่งส าคญัในการท างานเหมือนเลือกใช้
เคร่ืองไม้ เคร่ืองมือ พู่กนั จานสีที่เหมาะสม ที่เราถนดั 



ความคดิสร้างสรรค์ 
 

• ความหมายได้ครอบคลมุก็คือ  " การผนวกส่วนของความคดิลกึ ๆ ภายในใจ
ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา แก้ไขโจทย์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยมีรูปแบบ
ค่อนข้างใหม่ไม่ซ า้กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว และมีคุณค่าในการตอบโจทย์เป้าหมาย 
หรือสิ่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดี 
 



• เราในฐานะผู้ออกแบบต้องก้าวข้ามพืน้ฐานสามญัของมนษุย์นีอ้อกมาเพราะการ
มองภาพสวยไม่สวยเพียงอยา่งเดียวคงไม่พอ และไม่สามารถท าให้เราออกแบบงาน
กราฟิกที่ดีได้ การมองภาพที่สามารถสร้างให้เราเป็นนกัออกแบบกราฟิกได้นัน้ 
จะต้องเป็นการมองเข้าไปในแก่นของภาพ ซึง่มีเร่ืองหลกัอยู ่2 เร่ืองด้วยกนั คือ 

 

1. มองเข้าไปในความหมายของภาพ (Meaning) ที่นักออกแบบ
ต้องการสื่อ 

 

2. มองลกึเข้าไปในรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ (Element)  

ที่อยู่ภายในภาพ 

 

• รวมทัง้มีความเข้าใจและคิดวิเคราะห์สิ่งตา่ง ๆ ข้างต้น ให้เป็นแบบอยา่ง 
ที่เก็บอยูใ่นคลงัสมองของเรา เพ่ือน ากลบัมาใช้ในการออกแบบในภายหลงั 

 

 



ภาษาภาพ (Visual Language) 
 • มนษุย์เราเป็นสตัว์สงัคมที่มีความต้องการใช้ชีวิตอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ก้อนเป็นกลุม่
สงัคม ดงันัน้จงึแทบเป็นไปไม่ได้ที่มนษุย์จะหลีกหนีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั
มนษุย์จงึมีการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกนัและ
กนั 

 

• ตวัภาษามีจดุส าคญัอยูท่ี่การสื่อความหมายให้มีความเข้าใจตรงกนั เชน่ เรามี
ภาษาพดูที่ใช้สื่อสารระหว่างกนั และเป็นภาษาที่เราเลือกใช้ได้ง่ายที่สดุแคเ่ปลง่
เสียงออกมาเทา่นัน้ แตล่องนกึภาพ ถ้าสมมติว่าเช้าวนัหนึง่เราตื่นขึน้มากลางกรุง
เม็กซิโกเราจะพดูกบัใคร พดูกนัอยา่งไร ........... 

    

  ภาษาพดูจึงมีขอ้จ ากดั โดยเฉพาะข้อจ ากดัในกลุม่คนท่ีใช้ภาษาพดูคนละ
ภาษามนุษยจึ์งใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกนัทางอื่นนัน่ก็คือภาษาภาพ  

 



การรับรู้ภาพ (Perception Image) 
 
• การรับรู้ภาพเกิดจากการมองเหน็ด้วยตา  ผ่านการประมวลผลจากสมองและจิตใจ 
เป็นการรับรู้และท าความเข้าใจ มีความหมายของใครของมนั และการรับรู้ของ    
แตล่ะคนขึน้อยูก่บัการฝึกฝน การมองงานมาก ๆ การพยามสร้างความเข้าใจภาพ
เปรียบเหมือนเรายิ่งฝึกพดู ฝึกฟัง ภาษาองักฤษบอ่ย ๆ ก็จะท าให้เก่งภาษาองักฤษ
ได้นัน่เอง  
 



สิ่งส าคัญที่สุดของงานศิลปะ 
• โดยเฉพาะงานออกแบบกราฟิกคือ การสื่อความหมายสื่อสิ่งที่นกัออกแบบคิดหรือ
พยายามถ่ายทอดออกมาได้ เพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์หรือโจทย์ที่ตัง้ขึม้า ใครก็
ตามที่ตดัสินคณุคา่ของงานออกแบบเพียงแคค่ าว่า  

 

 "สวย" และ "ไม่สวย"เป็นตวัก าหนดงานว่า "ดี" และ "ไม่ดี" ใครคนนัน้
ก าลงัคิดผิด เพราะคณุคา่ของงานออกแบบที่ดี ไม่ได้มองกนัที่ความสวยงาน 
(Aesthetic) เพียงอยา่งเดียว ความสวยงามเป็นเพียงสว่นหนึง่ของงานเทา่นัน้ 
(ซึง่เป็นสว่นที่ไม่มีเกณฑ์การตดัสินที่แน่นอนด้วยซ า้ เพราะเกณฑ์การตดัสินเร่ือง
ความสวยงามขึน้อยูก่บัความรู้สกึของแตล่ะคน)  

 



• ในการสื่อความหมายนีเ้องที่ผู้สร้างงานถือว่าจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องรู้โจทย์ว่าคือ 
อะไร อาจจะไม่ต้องรู้สกึ (แตก่ารรู้ยิ่งลกึจะท าให้ออกแบบได้ตรงตามโจทย์มากขึน้) 
แตแ่ครู้่จกัก็พอ เพราะการรู้จกัโจทย์ของตวังานท าให้เรามีเกณฑ์ในการตดัสินงาน
ออกแบบในด้านการสื่อความหมายขึน้ในใจ ยกตวัอยา่ง 
 

เชน่ รู้ว่าร้านซกัผ้าที่ดีควรจะมีภาพลกัษณ์ของความสะอาด คราวนีเ้ราลองมาอยูใ่น
ฐานะผู้ออกแบบกนัดบู้าง เพ่ือเรียนรู้ หลกัในการออกแบบงานกราฟิก เพ่ือให้งานสื่อ
ความหมายตามที่โจทย์ต้องการ 
 



เหมือนเราต้องถามตวัเองอยู่เสมอว่า "เม่ือเราพดูถงึสิ่งนีแ้ล้ว เราจะ
คดิถงึอะไร ? " 

 

• หลกัส าคญัในการออกแบบภาพให้สื่อความหมายนัน้เราจะต้องจบัประเดน็ส าคญั
ของโจทย์ หรือตีโจทย์ที่เรามีออกมาให้ได้ก่อน อาจจะใช้ค าส าคญั 

(Keyword) เป็นจดุก าเนิด 
 การคิดก่อน ลองพดูออกมาเร่ือยๆ และเขียนเก็บไว้จากนัน้คอ่ยเอาที่เขียน
เก็บไว้มาลองพิจารณาสร้างความคิด เช่ือมโยงแบบอปุมาอปุไมย 
(Metaphor) ซึง่อาจท าให้เราเหน็ภาพคร่าว ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบตอ่ไปได้ 
 



• โจทย์ : "งานออกแบบเคร่ืองหมายการค้า ร้านซกัผ้า Point 

Wash"  

• Keyword : (คิดดวู่า ถ้าเราพดูถงึร้านซกัผ้า เราจะนกึถงึอะไร ?)  

ซกั น า้ ความสะอาด ฟอง ผงซกัฟอก  

 

• ภาพ : ความสะอาด การซกัผ้าแสดงฟองแหง่ความสะอาดที่ลอ่งลอย  

• ตีความหมายภาพ : ความสะอาด = สีขาว ,น า้ = สีฟ้า 
   ฟองผงซกัฟอก = วงกลมเลก็ ๆ ที่ลอ่งลอย  

  

• สรุป :  การออกแบบภาพน่าจะใช้สีโทนเยน็เป็นหลกั สว่นองค์ประกอบ 
ในภาพอาจจะใช้หยดน า้ที่สื่อถงึความสดช่ืนของผลิตภณัฑ์  

 



• ผลงานทีไ่ด ้เป็นภาพลกัษณ์ทีมี่การเล่นตวัอกัษร เสมือนก าลงัอยู่ในน ้าก าลงัถูก
เคร่ืองซกัอยู่ ผนวกกบัวงกลมเม็ดเล็ก ๆ ทีเ่ปรียบไดก้บัฟองผงซกัฟอกภาพลกัษณ์
โดยรวมของโลโก้เป็นสีขาวและสีฟ้าอ่อน ซ่ึงสือ่ความหมายถึงการชะลา้งและความ
สะอาด ในการออกแบบกราฟิก การสื่อความหมายเป็นเร่ืองส าคญัที่ไม่ควรข้ามไป 
การสื่อความหมายที่ดีต้องตอบสนองแนวความคิดที่เราวางกนัไว้แตต้่นในการ
ออกแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Art) 



เราจะรู้ได้อย่างไรว่า งานออกแบบกราฟิกแบบไหนเป็นงานออกแบบที่ดี แบบไหน
เป็นงานออกแบบที่ไม่ดี ???  
  
1. การตอบสนองประโยชน์ใช้สอย 
เป็นข้อส าคญัมากในการออกแบบทัง้หมด ในงานออกแบบกราฟิกนัน้ ประโยชน์ 
ใช้สอยมีอิทธิพลกบังานที่เราออกแบบ เชน่ งานออกแบบหนงัสือ ต้องอา่นง่าย ตวั 
หนงัสือชดัเจน ไม่วางเกะกะกนัไปซะหมด หรืองานออกแบบเว็บไซต์ ถงึจะสวยอยา่ง 
ไร แตถ้่าโหลดช้า ท าให้ผู้ ใช้งานต้องรอนาน ก็ไม่นบัว่าเป็นงานออกแบบเว็บไซต์ที่ดี 
หรืองานออกแบบซีดีรอม ถ้าปุ่ มที่มีไว้ส าหรับกดไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของเนือ้หานัน้วาง 
เรียงอยา่งกระจดักระจาย ทกุครัง้ที่ผู้ ใช้งานจะใช้ก็ต้องกวาดตามองหาอยูต่ลอด  
อยา่งนีก้็เรียกว่า เป็นการออกแบบที่ไม่สนองตอ่ประโยชน์ใช้สอย เป็นงานออกแบบ 
ไม่ดี 
ดงันัน้นกัออกแบบจงึต้องค านงึถงึประโยชน์ใช้สอยเป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัแรก 
ในการออกแบบเสมอ........... 

 



2. ความสวยงามพงึพอใจ Aesthetic 
 
• ในงานที่มีประโยชน์ใช้สอยดีพอ ๆ กนั ความงามจะเป็นเกณฑ์ตดัสินคณุคา่ของ
งานโดยเฉพาะงานออกแบบกราฟิก ซึง่ถือเป็นงานออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอย
น้อยกว่างานออกแบบด้านอื่น อยา่งงานออกแบบผลิตภณัฑ์ งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ฯลฯ ความสวยงามจงึเป็นเร่ืองส าคญัและมีอิทธิพลในงาน
ออกแบบกราฟิกอยา่งมาก 



3. การสื่อความหมาย Meaning 

 

• งานศิลปะนัน้จะมีคณุคา่ก็ตอ่เม่ือมนัสื่อความหมายออกมาได้ งานกราฟิกก็คืองาน
ศิลปะเชน่กนั การสื่อความหมายจงึเป็นสิ่งที่นกัออกแบบขาดเสียไม่ได้ในการ
ออกแบบ ตอ่ให้งานที่ได้สวยงามอยา่งไร แตไ่ม่สามารถตอบโจทย์ของงานออกแบบ 
หรือสื่อสิ่งที่ผู้ออกแบบคิดเอาไว้ได้ งานกราฟิกนัน้ก็จะมีคณุคา่ลดน้อยลงไป 

• ดงันัน้เม่ือเราต้องการออกแบบงานกราฟิก จะต้องค านงึถงึเกณฑ์ 3 ข้อนีไ้ว้ให้ 
มัน่ หรือทอ่งอยูใ่นใจก็ได้ 



• ดงันัน้เม่ือเราต้องการออกแบบงานกราฟิก จะต้องค านงึถงึเกณฑ์ 3 ข้อนีไ้ว้ให้มัน่ 
หรือทอ่งอยูใ่นใจก็ได้ 
 

• หนึ่ง ต้อง เวร์ิก  

• สอง ต้อง สวย  

• สาม ต้อง สื่อ  

 



• สว่นในการประกวดแบบ ซึง่อาศยัตวัเลขมาตดัสินนัน้ ก็อาจจะต้องมาแบง่ให้ 
น า้หนกัในแตล่ะข้อกนั ซึง่ใครจะให้เกณฑ์คะแนนหรือน า้หนกัในข้อใดเป็นสดัสว่น
เทา่ไหร่นัน้ ก็สดุแล้วแตง่าน แล้วแตค่น แตส่ว่นมากมกัจะให้เกณฑ์คะแนนงาน
ออกแบบกราฟิกดงันีคื้อ 
 

 

• ประโยชน์ใช้สอย 30 %  

• ความสวยงาม 40 %  

• สื่อความหมาย 30 %  

 



กระบวนการท างานออกแบบกราฟิก 
Graphic Design Workflow 

• 1. วเิคราะห์โจทย์ ที่มีมาให้แก้ไข (Program Analysis) 

• จดุเร่ิมต้นของงานออกแบบคือ ปัญหา ... มีปัญหา มีโจทย์ จงึมีการออกแบบ
แก้ไข โจทย์ที่ว่านัน้มีความยากง่ายตา่งกนัแล้วแตช่นิดของงาน แตโ่จทย์ไม่มี
ทางออกแบบได้ ถ้าปราศจากการวิเคราะห์ที่ถกูต้อง การวิเคราะห์หลกั ๆ ส าหรับ
โจทย์งานกราฟิกมกัจะเป็นดงันี ้
 



• What เราจะท างานอะไร ? ก าหนดเป้าหมายของงานที่จะท า ซึง่เป็นเร่ือง
เบือ้งต้นในการออกแบบที่เราจะต้องรู้ก่อนว่า จะก าหนดให้งานของเราบอกอะไร 
 

• (Inform) เชน่ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ บอกทฤษฎี หรือหลกัการ เพ่ือความ
บนัเทิงเป็นต้น 

 



• Where งานของเราจะน าไปใช้ที่ไหน ?  

 

• เชน่ งานออกแบบผนงัร้านหนงัสือที่สยามสแควร์ที่เตม็ไปด้วยร้านค้าแหลง่วยัรุ่น คง
ต้องมีสีสนัฉดูฉาดสะดดุตามากกว่าร้านแถวสีลม ซึง่สถานที่ในเขตคนท างาน ซึง่มี
อายมุากขึน้  

 



• Who ใครคือคนที่มาใช้งาน ? หรือกลุม่ผู้ ใช้งานเป้าหมาย (User Target 

Group) เป็นเร่ืองส าคญัที่สดุในการวิเคราะห์โจทย์เพ่ือการออกแบบ เพราะ
ผู้ ใช้งานเป้าหมายอาจเป็นตวัก าหนดแนวความคิดและรูปลกัษณ์ของงานออกแบบ
ได้ 
 เชน่ งานออกแบบโปสเตอร์ส าหรับผู้ ใหญ่ เราต้องออกแบบโดยใช้สีจ านวน
ไม่มาก  ไม่ฉดูฉาด และต้องใช้ตวัอกัษรที่มีขนาดใหญ่ รวมถงึจดัวางอยา่งเรียบง่าย
มากกว่าผู้ ใช้ในวยัอื่น ๆ  

 

 



• How แล้วจะท างานชิน้นีอ้ยา่งไร ?  

 

• การคิดวิเคราะห์ในขัน้สดุท้ายนีอ้าจจะยากสกัหน่อย แตเ่ป็นการคิดที่รวบรวมการ
วิเคราะห์ที่มีมาทัง้หมดกลัน่ออกมาเป็นแนวทาง  

 



2. สร้างแนวคดิหลักในการออกแบบให้ได้  

(Conceptual Design) 

 
• งานที่ดีต้องมีแนวความคิด (Concept) แตไ่ม่ได้หมายความว่างานที่ไม่มีแนว 
ความคิดจะเป็นงานที่ไม่ดีเสมอไป งานบางงานไม่ได้มีแนวความคิด แตเ่ป็นงาน 
ออกแบบทีตอบสนองตอ่กฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) ที่มีอยู่
ก็เป็น 
งานที่ดีได้เชน่กนั เพียงแตถ้่าเราลองเอางานที่ดีมาวางเทียบกนั 2 ชิน้ เราอาจจะ 
ไม่รู้สกึถงึความแตกตา่งอะไรมากมายนกัในตอนแรก แตเ่ม่ือเรารู้ว่า งานชิน้ที่ 
หนึง่มีแนวความคิดที่ดี ในขณะที่อีกชิน้หนึง่ไม่มี งานชิน้ที่มีแนวความคิดจะดมีู 
คณุคา่สงูขึน้จนเราเกิดความรู้สกึแตกตา่ง 
 



3. ศึกษางานหรือกรณีตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว (Case Study)  
 
• การศกึษากรณีตวัอยา่งเป็นการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของงานที่มีอยูแ่ล้ว เพ่ือน า 
มาประยกุต์ใช้ออกแบบในงานของเรา ส าหรับผมการท ากรณีศกึษานบัเป็นเร่ือง 
ส าคญัมากทีเดียวในงานออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนตวัชีแ้นะหนทางในการ 
ออกแบบหรือแก้ไขปัญหาของเราได้ แตจ่งระวงัว่าอยา่ไปติดกบัรูปแบบที่ช่ืนชอบ 
มากเพราะ อาจจะท าให้เราติดกบักรอบความคิด ติดกบัภาพที่เหน็จนบางครัง้ 
ไม่สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ออกมาได้ ซึง่การติดรูปแบบหรือภาพมากเกิน 
ไปนีเ้อง มนัจะซมึซบัมาสูง่านของเรา จนกลายเป็นการตบแบบหรือลอกแบบ 
ชาวบ้านมานัน่เอง 
 



4. ออกแบบร่าง (Preliminary Design) 

 

• การออกแบบร่างเป็นเร่ืองส าคญัที่หลายคนมกัมองข้าม การออกแบบร่างคือ การ 
ออกแบบร่างเอาแนวความคิดที่เรามีออกมาตีความเป็นแบบ ซึง่สว่นใหญ่เวลา 
ท างานเรามกัจะสเก็ตงานด้วยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน (สเก็ตด้วยมือไม่ได้ 
สวยอะไรมาก ให้เราเข้าใจคนเดียว หรือเพ่ือนที่ร่วมงานกบัเราเข้าใจก็พอ) เพราะ 
การสเก็ตจากมือคือการถ่ายทอดสิ่งที่อยูใ่นสมองของเรา สิ่งที่เป็นนามธรรมให้ 
ออกมาเป็นรูปธรรม ความคิดออกมาจากสมองกลายเป็นสิ่งที่เหน็ได้ จบัต้องได้ 
บนกระดาษ แล้วจบัไอ้น่ีที่เราสเก็ต หรือแบบร่างนัน่แหละ ไปท าตอ่ โดยน าไป 
ออกแบบในโปรแกรมที่ตนถนดั ไม่ว่าจะเป็น Photoshop, Illustrator 



5. ออกแบบจริง (Design) 

 

• ออกแบบจริงจากแบบร่างที่มีอยู่ จากแบบร่างทัง้หมดที่เราคดัเลือกแล้ว คราวนี ้
แหละที่เราต้องเลือกเอามาออกแบบในโปรแกรมที่เราถนดั ซึง่ขัน้ตอนนีค้งจะไม่
บอกว่าท าอยา่งไรเพราะเป็นเร่ืองตอ่ไปที่ให้ได้ศกึษากนั 

 
 















































4 ขัน้ตอน เทคนิคการออกแบบสัญลักษณ์ 

• 1.Scope 

 



• 2.Style 



• 3.Skill 



• 4.Sketch 



แนวโน้ม Logo Design Trends ปี 2016 

• 1. Flat 



• สีเดียวแบนๆเรียบง่าย สไตล์มินิมอลจะยงัคงดดูี และเป็นที่นิยมอยูใ่นปีนีค้รับ เพราะ
มนัดสูะอาด และน าไปประยกุต์ใช้ในสื่อตา่งๆได้อยา่งดีเยี่ยม อีกทัง้ยงัสะท้อนความ
ทนัสมยัและความเป็นนวตักรรมอีกด้วย เพราะบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ ล้วนมา
แนวทางนีเ้กือบหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google 

Facebook ฯลฯ 
 



• 2.Handmade 

 



• โลโก้ในรูปแบบลายมือยงัน่าจะเป็นแนวทางฮอตฮิตในปีนี ้เพราะความเป็นมิตร 
น่ารักข้ามกาลเวลาของรูปแบบนี ้ที่สอดรับกบัเทรนด์สบายๆ สื่อถงึบคุลิกภาพเป็น
กนัเอง เหมาะกบัร้านอาหาร ร้านกาแฟ ขนมนมเนยเป็นอยา่งยิ่ง หรือสินค้าวยัรุ่นก็
ยงัน่าสนใจ เพราะมนัอยูต่รงกลางระหว่างความเป็นเดก็น้อยกบัความเก๋ไก๋แบบ
ผู้ใหญ่ 
 



• Kinetic Logos 





• โลโก้แบบนีค้ือแบบ Dynamic ซึง่ยืดหยุน่สามารถที่จะน าไปประยกุต์ใช้ได้
หลากหลายรูปแบบอยา่งลื่นไหล โดยต้องออกแบบกราฟฟิคหลกัภาพรวมให้มีความ
ชดัเจนมากๆ อยา่งเชน่สีและรูปทรงหรือตวัอกัษรของ รูปแบบหลกัแล้วเม่ือถกู
น าไปใช้ในสว่นอื่นๆก็ดดัแปลงไปได้มากมาย โดยท่ีความเป็นแบรนด์หลกัไม่ได้
หายไปไหนจากตวัอยา่งบนจะเหน็ว่าชือส านกัพิมพ์ยงัคงเดิมทัง้ตวั Font และค า
ที่ใช้ แตท่ี่เปลี่ยนไปคือรูปกราฟฟิกด้านซ้ายที่แบง่แยกไปตามประเภทของธรุกิจ แต่
ยงัคงมีความเป็นแบรนด์หลกัอยูเ่สมอ 

 



• 4.Negative Space 



• โลโก้ที่ฉลาดใช้พืน้ที่ว่างทัง้สว่นมืดและสว่างมาตดักนัมากๆ จนเกิดเป็นมิติภาพที่
มองได้สองความหมายแบบนี ้ยงัคงความนิยมไม่เสื่อมคลาย และอาจจะยิ่งมากขึน้ 
เพราะเราจะเหน็ธรุกิจที่มกัควบรวมสองธรุกิจมาอยูใ่นองค์กรเดียวมากยิ่งขึน้ จดัได้
ว่าฮอตฮิตเหนือกาลเวลามานานแล้วและจะยงัฮอตตอ่เน่ืองไปอีกปี 

 



• 5. Letterstacking 



• โลโก้สไตล์ไทป์เฟซมาจดัวางเรียงกนัเป็นก้อน ซึง่โดยมากก็จะวางให้เป็นสี่เหลี่ยม 
มกัอยูก่บั Key Visual ที่เป็น Grid สี่เหลี่ยมแบง่แยกชดัเจน มีความสม
มาตราและระยะหา่งประมาณนงึ ข้อสงัเกตอุีกอยา่งคือการตดับนัทดัที่หวงัผลเพ่ือ
ความลงตวั แล้วมนัยงัสะท้อนความเก๋ไก๋ของเทรนด์ด้วย และในปี 2016 ก็จะยงัคง
เก๋ไก๋ตอ่ไป 
 



• 6. MonoLines 



เทรนด์นีม้นัมาพร้อมกบัรูป Vector ลายเส้นกราฟฟิคแบบเส้นเด่ียว สีเดียว จะเป็น
เส้นหนา เส้นบาง มีความซบัซ้อนมากน้อยแคไ่หนก็ไม่ส าคญั หวัใจของมนัคือการถกู
วาดแบบ simple ให้ดงู่ายและต้องเป็นเส้นสีเดียว ซึง่รูปแบบนีเ้ราคงได้เหน็กนั
บอ่ยๆในงาน Infographic มาตัง้แตป่ระมาณกลางๆปี 2015 แล้ว และมนัจะ
เป็นเทรนด์ที่มาแรงในปี 2016 อยา่งแน่นอน 

 


