บทที่ 10
การออกแบบและจัดทําสื่อสิ่งพิมพโฆษณา
สิ่งพิมพโฆษณา (print advertisement) เปนสื่อชนิดหนึ่งที่ใชในการโฆษณา โดยสิง่ พิมพ
โฆษณาเริ่มจากการคิดคนตัวพิมพทเี่ คลื่อนยายไดโดยโจฮัน กูเต็นเบิรก (Johannes Gutenberg)
และในป ค.ศ. 1625 ไดมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพเปนครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และในป ค.ศ. 1704 หนังสือพิมพบอสตันนิวสเลตเตอร (Boston Newsletter) ไดมีการลง
โฆษณาเปนชิน้ แรกประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงแรก ๆ การโฆษณาทางสื่อสิง่ พิมพจะตองมีการ
ออกแบบโดยใชตัวอักษรและภาพวาดเปนองคประกอบ จนกระทั่งชวงปลาย ค.ศ. 1880 ไดเกิดการ
คิดคนการถายภาพขึ้น ซึง่ มีผลใหเกิดตนแบบของรูปแบบการออกแบบสื่อสิ่งพิมพโฆษณาทีพ่ บเห็น
กันอยูในปจจุบัน ดังนั้นสิง่ พิมพโฆษณาจึงเปนการสื่อสารความคิดโฆษณาผานทางสื่ออันเกิดจาก
กระบวนการทางการพิมพโดยมีจุดมุงหมายใหเปนสื่อมวลชน (mass media) เพื่อสงขาวสารไปยัง
กลุมเปาหมาย และการศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณานั้นโดยเลือกและ
สรางองคประกอบตาง ๆ ทางการมองเห็นไมวา จะเปนตัวอักษร ภาพวาด ภาพถายและสัญลักษณ
แลวนําองคประกอบเหลานัน้ มาจัดวางประกอบกันใหตอบสนองตามความคิดโฆษณาที่ตองการ
สื่อสารไดอยางบรรลุตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งกอนทีจ่ ะเริ่มออกแบบและจัดทํา
สิ่งพิมพโฆษณาที่ใชอยูก ันอยางแพรหลายนัน้ ควรไดทราบวาสิ่งพิมพโฆษณาที่ใชกันอยูท ุกวันนี้
สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ สื่อโฆษณาทางนิตยสาร สือ่
โฆษณาไดเร็คเมล สื่อโฆษณากลางแจง และสื่อโฆษณาทางการขนสง ซึ่งสื่อโฆษณาแตละสื่อมี
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวของกับการออกแบบ และผลกระทบตอการออกแบบดังนี้

สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ
เนื่องจากลักษณะทางสังคมที่ซับซอนขึ้น ในปจจุบนั จึงเกิดมีหนังสือพิมพในรูปแบบตาง ๆ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากหนังสือพิมพทั่วไป ซึ่งเสนอขาวสารหลากหลายทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม บันเทิง กีฬา และอืน่ ๆ นอกจากนี้ยงั มีหนังสือพิมพที่มงุ เสนอขาวสารขอมูลสําหรับผูท มี่ ี
ความสนใจเฉพาะกลุม ไมวา จะเปนในดานเศรษฐกิจก็มีหนังสือพิมพเศรษฐกิจธุรกิจหลายฉบับ
เชน ฐานเศรษฐกิจ ผูจ ัดการ ประชาชาติธุรกิจ เปนตน หรือในดานกีฬาก็มีหนังสือพิมพที่เนนเนื้อหา
ดานกีฬา เชน สยามกีฬารายวัน ซอคเกอร เปนตน
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1. ประเภทของการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ สําหรับการโฆษณาทางหนังสือพิมพนนั้
จัดแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
1.1 การโฆษณาตกแตง (display advertising) เปนการโฆษณาที่อยูในหนา
หนังสือพิมพตา ง ๆ โดยอาจจะแทรกอยูกบั สวนเนื้อหาที่เปนขาวหรืออยูเต็มหนาเดีย่ ว ๆ ก็ได มีทงั้ ที่
เปนขาว-ดํา และสี
1.2 การโฆษณายอย (classified advertising) เปนการโฆษณาในหนาที่จัดไวสําหรับ
ลงโฆษณาสินคาหรือบริการประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ ซึง่ จะแยกหมวดหมูของสินคาหรือบริการที่
คลายคลึงกันไวดวยกัน มักจะเปนโฆษณาขนาดเล็ก พิมพเปนขาว-ดําหรือพิมพสีเพิม่ ขึ้นอีกหนึง่ สี
และไมคอยใชภาพในการโฆษณา
1.3 การโฆษณาเปนสิ่งพิมพแทรกพิเศษ (perprinted inserts) เปนการโฆษณาทีพ่ ิมพ
ขึ้นตางหากโดยผูโฆษณา ซึง่ อาจจะทําเปนแผนพับหรือเย็บเปนเลมแลวนําเขามาแทรกไวใน
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพแทรกพิเศษอาจมีขนาดใหญหรือเล็กไดไมจํากัด แตเมื่อนําไปแทรกแลว ตอง
มีขนาดไมใหญกวาขนาดหนังสือพิมพสาํ เร็จที่พับแลว
2. ขนาดของสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ
การโฆษณาทางหนังสือพิมพสามารถเลือกขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ออกแบบได โดยตองจัดลงในเนื้อทีซ่ ึ่งคิดเปนคอลัมนนวิ้ (column inches) คอลัมนนวิ้ คือ
หนวยพื้นที่โฆษณาซึ่งเกิดจากความสูงคอลัมนวัดเปนนิว้ คูณดวยจํานวนคอลัมน เชน พื้นที่โฆษณา
ขนาด 20 คอลัมนนวิ้ อาจเกิดจากความสูงคอลัมน 20 นิว้ x ความกวางจํานวน 1 คอลัมน หรือ
ความสูงคอลัมน 4 นิว้ x ความกวางจํานวน 5 คอลัมน หรือความสูงคอลัมน 2 นิว้ x ดวยความ
กวางจํานวน 10 คอลัมนก็ได ในการออกแบบโฆษณาควรตรวจขนาดคอลัมนที่แนนอนของขนาด
หนังสือพิมพแตละฉบับกอน เนื่องจากหนังสือพิมพแตละฉบับมีขนาดหนังสือพิมพไมเทากัน ทัง้ ยัง
แบงความกวางของหนาเปนคอลัมนในจํานวนที่ไมเทากันอีกดวย อยางไรก็ตาม ขนาดของสื่อ
โฆษณาทางหนังสือพิมพซึ่งเปนทีน่ ิยมใชกนั อยางแพรหลายเปนมาตรฐานมีอยู 4 แบบ ดังนี้
2.1 เต็มหนา (full page) ใชพื้นที่โฆษณาเต็มหนาหนังสือพิมพ โดยตองเวนขอบ
มารจินทั้ง 4 ดานไวดวย ยกเวนเมื่อใชพนื้ ที่ 2 หนาติดตอกันจะไมตองเวนมารจนิ หรือกัตเตอรใน
ดานที่ติดกัน
2.2 ครึ่งหนา (half page) ใชพื้นที่โฆษณาครึ่งหนาหนังสือพิมพ อาจจะเปนดานบน
หรือดานลางก็ได
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2.3 เศษหนึ่งสวนสีห่ นา (quarter page) ใชพื้นที่โฆษณาหนึ่งในสีห่ นา เมื่อแบงครึ่งทั้ง
ทางแนวตัง้ และแนวนอนแลว
2.4 หนาจูเนียร (junior page) ใชพื้นที่โฆษณาในลักษณะเดียวกับแบบเศษหนึง่ สวน
สี่หนาแตมีขนาดทั้งทางสูงและทางกวางมากกวา ดังภาพที่ 10.1

ภาพที่ 10.1 การโฆษณาทางหนังสือพิมพ
ทีม่ า (ซอคเกอร, 2547, หนา 1)
3. ขอดีและขอจํากัดของสื่อโฆษณาทางสิง่ พิมพ มีดังนี้
3.1 ขอดี
3.1.1 ครอบคลุมตลาดไดทั่วถึง เนื่องจากเปนสื่อทีเ่ ขาถึงแทบทุกกลุม
3.1.2 มีความยืดหยุน ในการใชงาน โดยในแตละวันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
ทั้งขนาดและรูปแบบของโฆษณาได
3.2 ขอจํากัด
3.2.1 คุณภาพงานโฆษณาต่ํา เนื่องจากไมไดใชกระดาษที่มีคุณภาพสูง และไมมี
เวลาในการพิถีพิถนั กับมาตรฐานทางการพิมพ จึงทําใหโฆษณามีคณ
ุ ภาพต่ํากวาตนแบบ ยกเวน
สวนที่เปนสิ่งพิมพแทรกพิเศษ
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3.2.2 หนังสือพิมพมีชวงอายุใชงานสัน้ โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน ปกติ
คนเราจะใชเวลาอานหนังสือพิมพประมาณฉบับละ 15 นาทีเทานั้น และมีอายุใชงานในวันที่ออก
หนังสือพิมพเทานั้น เมื่อขึ้นวันใหมหนังสือพิมพฉบับเกาจะหมดอายุใชงานไป
3.2.3 มีจํานวนโฆษณาอยูปะปนกันหนาแนนมากทั้งในเชิงจํานวนโฆษณาและ
ประเภทสินคาหรือบริการ จึงออกแบบใหโฆษณาโดดเดนไดยาก

สื่อโฆษณาทางนิตยสาร
นิตยสารเปนสือ่ สิ่งพิมพทมี่ ีกาํ หนดชวงเวลาในการออกจําหนายที่แนนอน ซึง่ อาจจะเปน
รายสัปดาห รายปกษ หรือรายเดือน นิตยสารในปจจุบนั มักจะมุงเจะจงกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม
โดยใชรูปแบบชีวิตเปนเกณฑในการแยกแยะ ซึง่ มักจะมุงเนนกลุมคนที่มีความเหมือนกันในเรื่อง
ของกิจกรรมทีท่ ําตามความสนใจ และความคิดเห็น แมนิตยสารจะมีหลายขนาด แตสวนใหญจะมี
ขนาดเล็กกวาหนังสือพิมพและมีความหนามากกวา ขนาดของนิตยสารที่นยิ มคือ 8.5 นิว้ x 11 นิว้
นิตยสารจะมีการกระจายไปสูสาธารณชนได 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ การซื้อขายตามรานหนังสือ
หรือแผงหนังสือทั่วไป และการสงทางไปรษณีย สําหรับผูสมัครเปนสมาชิก ซึ่งสวนใหญเปนการซือ้
นิตยสารโดยจายเปนราย 6 เดือน หรือรายป
พื้นที่โฆษณาในนิตยสารโดยมากมักจะใชเต็มพื้นที่ 1 หนา แมจะมีนิตยสารบางฉบับมี
โฆษณาแบบครึ่งหนาแตก็ไมเปนมาตรฐานทีน่ ิยมกัน การโฆษณาในนิตยสารสวนใหญมักจะเปน
1 หนา หรือ 2 หนาคู (2หนาติดกัน) และในการออกแบบสามารถใชพนื้ ทีท่ ั้งหมดไดโดยไมตองเวน
ขอบมารจิน หรือเรียกวา “การตัดตก” นอกจากนี้การโฆษณาในนิตยสารยังสามารถจัดทําเปน
สิ่งพิมพแทรก ซึ่งอาจจะเปนแผนพับ คูปอง หรือตัวอยางสินคา แลวนําไปแทรกไวระหวางหนา
นิตยสาร แตการโฆษณาในลักษณะนีจ้ ะตองมีการตกลงกับนิตยสารแตละฉบับเปนกรณีพิเศษ
การโฆษณาทางนิตยสารมีขอ ดีและขอจํากัดเฉพาะซึ่งมีผลเกี่ยวของกับการออกแบบที่ควร
คํานึงถึง ดังนี้
ขอดีของการโฆษณาทางนิตยสาร
1. เจาะจงกลุม คนที่เปนเปาหมายไดชัดเจน ทําใหนกั ออกแบบทราบลวงหนาถึงรสนิยม
ความชอบหรือไมชอบของผูที่จะดูโฆษณา และสารมารถออกแบบโฆษณาใหเหมาะสมสอดคลอง
กันได
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2. มีคุณภาพของโฆษณาสูง เนื่องจากสามารถพิมพดวยกระดาษคุณภาพดีและใช
มาตรฐานการพิมพสงู ได จึงใหภาพทัง้ สีและขาวดําที่สวยงามใกลเคียงตนฉบับ ทําใหมีอิสระใน
การออกแบบมากขึ้น
3. มีชวงอายุใชงานยาว ผูอา นมักจะเก็บนิตยสารไวเปดอานจนกวาจะมีฉบับถัดไปออกมา
ซึ่งอาจจะเปนเวลานานถึง 1 เดือน ทําใหมีโอกาสเปดเห็นโฆษณาและมีเวลาดูโฆษณามากขึ้น
เพียงพอที่จะไดรับการสื่อสารในรายละเอียดตาง ๆ ไดมากขึ้น
ขอจํากัดของการโฆษณาทางนิตยสาร
1. ใชเวลาจัดพิมพนาน
ทําใหตองสงอารตเวิรกใหสํานักพิมพนิตยสารลวงหนาเปน
เวลานาน เชน 6 สัปดาห กอนที่นิตยสารจะออกวางตลาด มีผลใหตองทําการออกแบบลวงหนา
เปนเวลานาน
2. มีจํานวนโฆษณาอยูปะปนกันหนาแนนทําใหมีการแขงขันสูง นิตยสารในปจจุบนั มี
หนาโฆษณาอยูเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับหนาที่เปนเนื้อหา
จึงเปนเรื่องคอนขางยากที่จะ
ออกแบบใหหนาโฆษณาโดดเดนขึ้นมาจากหนาโฆษณาอื่น ๆ ในเลมเดียวกัน ดังภาพที่ 10.2

ภาพที่ 10.2 การโฆษณาทางนิตยสาร
ที่มา (บานและสวน, 2547, หนา 290)
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สื่อโฆษณาไดเร็คเมล
สื่อโฆษณาไดเร็คเมล (direct mail advertising) เปนสื่อโฆษณาที่สง ไปถึงตัวผูบริโภคโดย
ผานทางไปรษณียหรือบริการสงของ เปนสื่อโฆษณาหนึง่ ในการโฆษณาตรง (direct advertising)
การโฆษณาตรงนี้มีรูปแบบของการใชสื่อครอบคลุมทุกสื่อที่ติดตอโดยตรงกับผูบริโภคที่มีแนวโนม
วาจะเปนลูกคา ไมวา จะเปนทางโทรสาร คอมพิวเตอรออนไลน (on-line computer) โทรศัพท
ตูอิเล็กทรอนิกส พนักงานขาย รวมทั้งทางไปรษณียและบริการสงของดวย ขอแตกตางจะอยูท ี่
วิธีการสงสื่อโฆษณา เชน หากแผนพับใบเดียวกันนีถ้ ูกสงไปโดยพนักงานขายจะไมจัดเปนไดเร็ค
เมล แตก็ยงั จัดเปนการโฆษณาตรงอยู
สื่อโฆษณาไดเร็คเมลนี้มีรูปแบบหลากหลาย ตั้งแตเปนโพสตการด (postcard) ใบเล็ก ๆ
หรือเปนใบปลิว (leaflet and flyer) ซึ่งเปนกระดาษใบเดียว ไปจนถึงแคตาล็อก (catalog) ตัวอยาง
สินคาซึง่ เปนเลมมีความหลากหลายแผน โดยจะมีการระบุชื่อและทีอ่ ยูของผูบริโภคจะเปนผูรับไว
เสมอ ดังภาพที่ 10.3

ภาพที่ 10.3 ตัวอยางสื่อโฆษณาไดเร็คเมล
ทีม่ า (แคตตาล็อกเบลเมซอง, 2546, หนา 1)
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การใชสื่อโฆษณาไดเร็คเมลมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึง่ มีผลเกีย่ วของกับการออกแบบ
ดังนี้
ขอดีของการโฆษณาไดเร็คเมล
1. เลือกกลุมผูบริโภคไดเจาะจง เนื่องจากทราบวา ผูบ ริโภคที่จะไดรับคือใคร มีลักษณะ
นิสัยเชนไร จึงทําใหสามารถออกแบบไดเหมาะสม
2. มีความยืดหยุน ของรูปแบบ นักออกแบบมีอิสระที่จะเลือกลักษณะงานออกแบบให
เหมาะสมได ซึ่งอาจจะเปนชิ้นเล็กๆ เชน โพสตการด จนถึงชิ้นใหญ ๆ เชน กลองใสตัวอยางสินคา
หรือผลิตภัณฑ
3. มีโอกาสนําเสนอโดยไมมีคูแขงขัน เมือ่ ผูบริโภคเปดดูสื่อโฆษณาไดเร็คเมล ผูบริโภคจะ
เห็นโฆษณาเพียงชิ้นเดียว ไมมีคูแขงขันมากมายเหมือนในหนังสือพิมพหรือนิตยสารที่มโี ฆษณา
หลาย ๆ ชิน้ อยูปะปนกันหนาแนน
ขอจํากัดของการโฆษณาไดเร็คเมล
1. มีปญหาดานการขนสง การสงทางไปรษณียม ีโอกาสที่จะทําใหโฆษณาที่สง ไดรับความ
เสียหาย หรือสูญหายได
2. ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติในทางลบ เพราะปจจุบัน ผูบริโภคไดรับสื่อโฆษณาไดเร็ค
เมลมากมายในแตละวัน ซึง่ ผูบริโภคเห็นวา ไมมีขอมูลที่มีประโยชนอยางแทจริง ทําใหมองวาสือ่
โฆษณาไดเร็คเมลเปนไปรษณียขยะ (junk mail) ที่สามารคโยนทิง้ ขยะไดโดยไมตองเปดดู

สื่อโฆษณากลางแจง
สื่อโฆษณากลางแจง (outdoor advertising) เปนสื่อโฆษณาที่ติดอยูตามสถานทีต่ าง ๆ
นับเปนสวนหนึ่งของสื่อโฆษณานอกบาน โฆษณากลางแจงอาจมีรูปแบบเปนกระดาษหรือผาที่
ผานกระบวนการพิมพ เปนแผนไมอัดหรือสังกะสีทมี่ กี ารวาดเปนภาพโฆษณา หรือปายไฟฟาก็ได
โดยสื่อโฆษณากลางแจงในสวนที่เปนสิ่งพิมพนนั้ มักจะเปนแผนโปสเตอรขนาดตาง ๆ ซึง่ ผาน
กระบวนการพิมพ อาจเปนโปสเตอรแผนเดียวขนาดเล็กหรือใหญ หรือเปนโปสเตอรหลาย ๆ ใบที่
พิมพเปนภาพตอ ๆ กันจนมีขนาดใหญใชเปนปายบิลบอรด (billboard) ซึ่งติดตามทีส่ าธารณก็ได
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การใชโปสเตอรเปนสื่อโฆษณากลางแจงมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึง่ มีผลเกีย่ วของกับ
การออกแบบดังนี้
ขอดีของการโฆษณากลางแจง
1. มีขนาดที่สะดุดตา ดึงดูดความสนใจไดงาย โปสเตอรสามารถถูกจัดทําใหเปนสือ่
โฆษณาที่มีขนาดใหญมากได ทําใหสะดุดตา และเราใจผูพบเห็น
2. จัดใหอยูในจุดที่จะมีการขายสินคา โปสเตอรมักติดอยูใกลสถานทีท่ มี่ ีการขายสินคา จึง
เปนการย้ําเตือนและกระตุน ผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อสินคานั้น
ขอจํากัดของการโฆษณากลางแจง
1. มีการสื่อสารขอมูลที่จํากัด ผูบริโภคจะเห็นโปสเตอรเพียงชวงเวลาสั้น ๆ ระหวางที่เดิน
หรือนั่งรถผาน ดังนัน้ จึงไมสามารถสื่อสารขอมูลรายละเอียดที่ตองใชเวลาในการอานนานได
2. ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติในทางลบ เนื่องจากมีปายโฆษณาติดอยูมากมายจนดูรกรุงรัง
ไปทุกหนทุกแหง ทําใหผูบริโภคมองวาเปนมลพิษทางสายตาไปได ดังภาพที่ 10.4

ภาพที่ 10.4 ตัวอยางสื่อโฆษณากลางแจง
ทีม่ า (ปายโฆษณา, 2547)
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สื่อโฆษณาทางการขนสง
สื่อโฆษณาทางการขนสง เปนสื่อโฆษณาที่ติดอยูตามสถานที่ตาง ๆ หรือพาหนะที่
เกี่ยวของกับการขนสง เชน ปายติดรถโดยสารแบบตาง ๆ ปายติดรถบรรทุกสินคา เปนตน นับเปน
สวนหนึง่ ของสื่อโฆษณานอกบานเชนเดียวกับโฆษณากลางแจง ดังภาพที่ 10.5

ภาพที่ 10.5 ตัวอยางสื่อโฆษณาทางการขนสง
ที่มา (ปายโฆษณา, 2547)
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การใชโฆษณาทางการขนสงมีขอดีและขอจํากัดเฉพาะซึ่งมีผลเกีย่ วของกับการออกแบบ
ดังนี้
ขอดีของสื่อโฆษณาทางขนสง
1. สามารถมองเห็นไดบอย ๆ เนื่องจากผูบ ริโภคมักใชพาหนะในเสนทางเดิมทุก ๆ วัน จึงมี
โอกาสเห็นโฆษณาซ้ําบอย ๆ ทําใหจดจําโฆษณานัน้ ได
2. มีโอกาสเสนอขายขณะทีบ่ ริโภคมีความตองการเลือกสินคาใหเหมาะสม เชน ภาพ
เครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ติดขางรถโดยสารในฤดูรอ น เปนตน
ขอจํากัดของสือ่ โฆษณาทางขนสง
1. มีการสื่อสารขอมูลที่จํากัด แมจะสามารถใหขอมูลไดมากกวาสื่อโฆษณากลางแจง แต
ผูบริโภคก็ยังใชเวลากับโฆษณาทางการขนสงเล็กนอย จึงไมสามารถสามารถสื่อสารขอมูลที่ใช
เวลามากได
2. เกิดการสกปรกไดงาย เนื่องจากสื่อโฆษณาทางการขนสงอยูสภาพแวดลอมทีม่ ฝี ุน
ละอองมาก ทําใหงานโฆษณาดูสกปรกไดงาย ซึ่งจะมีผลตอภาพลักษณของสินคาที่โฆษณาได
จะเห็นไดวาสือ่ โฆษณาที่ขางตนแมจะเปนสื่อสิ่งพิมพเหมือนกัน แตกจ็ ะมีลักษณะรูปแบบ
รวมทัง้ ขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน นักออกแบบและจัดทําสื่อโฆษณาผานสื่อสิง่ พิมพจงึ ควรทํา
ความเขาใจเพือ่ ใหงานออกแบบมีความเหมาะสมกับลักษณะของสื่อสิง่ พิมพแตละชนิดที่เลือกใช
ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพของโฆษณาทีน่ ําเสนอ

องคประกอบของสิ่งพิมพโฆษณา
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ นิตยสาร รวมทัง้ สื่อโฆษณาอื่น ๆ ทีต่ องผานกระบวนการ
พิมพจะมีความแตกตางกันในดานประโยชนใชสอยและความเหมาะสม
แตก็มอี งคประกอบที่
ใกลเคียงกันซึง่ สามารถแบงออกไดดังนี้
1. สวนที่เปนขอความ สวนที่เปนขอความที่ปรากฏบนสื่อโฆษณาทั่วไป จะมี 2 ลักษณะ
คือ ขอความตกแตง และขอความเนื้อเรื่อง
1.1 ขอความตกแตง (display copy) หมายถึงองคประกอบทั้งหมดทีเ่ ปนขอความ
ตัวอักษร ซึ่งควรจะสามารถอานไดโดยการมองผาน ๆ องคประกอบเหลานี้มักเปนตัวอักษรขนาด
ใหญ และไดรับการออกแบบใหดึงความสนใจและหยุดการมองผานออกไป ในสวนขอความ
ตกแตงนี้เปนขอความสําหรับสวนตาง ๆ ดังนี้
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1.1.1 พาดหัว (headline) เปนสวนที่ไดรบั การยอมรับวามีความสําคัญที่สุด
สวนหนึง่ ในงานโฆษณา พาดหัวอาจจะเปนตัวอักษรอยางเดียวหรือรวมกับภาพ เพื่อเรียกรอง
ความสนใจและสื่อสารความคิดโฆษณา ตัวอักษรสําหรับพาดหัวมักขนาดตัวอักษรที่ใหญ หรืออยู
ในตําแหนงที่เดนชัด
1.1.2 พาดหัวรอง (subheadline) เปนสวนที่ไดรับความสนใจจากผูอาน
ถัดไป หากวาภาพและพาดหัวสามารถเรียกรองความสนใจเอาไวได พาดหัวรองชวยใหผูอาน
เขาใจหลักใหญ ๆ ของเนื้อหา พาดหัวรองมักเปนตัวอักษรขนาดเล็กกวาพาดหัว แตมีขนาด
ตัวอักษรใหญกวาขอความเนื้อเรื่อง (body copy) ในงานโฆษณาที่มขี อความเนื้อเรื่องจํานวนมาก
พาดหัวรองจะชวยทําใหขอความเนื้อเรื่องดูสั้นลง ไมตอกันยาวเหยียดจนไมนา อาน
1.1.3 คําบรรยายภาพ (caption) เปนขอความสัน้ ๆ ทีอ่ ธิบายภาพในงาน
โฆษณา ซึ่งนอกจากจะมีหนาที่ชว ยใหผูอานเขาใจภาพแลว ยังเปนสวนที่ไดรบั ความสนใจอยาง
มากเพราะอยูต ิดกับภาพ
1.1.4 คําขวัญ และประโยคทิ้งทาย (tagline) คําขวัญ หมายถึง ประโยคหรือ
วลีที่ถกู ใชอยางตอเนื่องเปนประจําทุกครั้งที่กลาวถึงสินคาหรือบริการ เปนขอความที่จํางาย
สวนประโยคทิง้ ทาย หมายถึงประโยคสุดทายในขอความโฆษณาจะจับประเด็นที่ตอ งการสื่อสาร
มาสรุปอีกครั้ง ซึ่งในบางครั้งเมื่อใชอยางตอเนื่องประโยคทิ้งทายก็จะกลายเปนคําขวัญไปในที่สุด
1.2 ขอความเนื้อเรื่อง หมายถึงกลุม ขอความที่เปนเนื้อทําใหรายละเอียดและเหตุผล
สนับสนุน หรือขอพิสูจนคํากลาวอางในพาดหัว ขอความเนื้อเรื่องมักเปนตัวอักษรขนาดเล็กจัดเปน
คอลัมน ซึง่ ตองจัดใหนาอานไมดูยาวเหยียดนาเบื่อ เพราะขอความเนื้อเรื่องจะเปนสวนชักจูงใจให
คลอยตามเหมือนคํากลาวที่วา “พาดหัวสะดุดตา แตขอความเนื้อเรือ่ งชนะใจ” (the headline
catches their eye, but the copy wins their heart)
2. สวนที่เปนภาพ
ปจจุบันจะเห็นไดวา สวนที่เปนภาพมีบทบาทเพิม่ มากขึ้นในการโฆษณา และมีการ
คาดการณวาในอนาคตความสําคัญของภาพจะยิ่งมีเพิม่ มากขึ้น เนือ่ งจากสังคมทีเ่ ปลี่ยนไปจาก
สังคมทีย่ ึดติดกับคําพูดหรือขอความมาเปนสังคมที่เชื่อในภาพลักษณ ทัศนคติ และการรับรู และ
อีก
เหตุผลหนึ่งคือโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน (globalization) ทําใหมีการโฆษณาขามชาติ ซึง่ ใช
โฆษณาเดียวกันเผยแพรไปทั่วโลกกันมากขึ้น การใชภาพจึงเปนทางออกที่สมเหตุสมผลกวาการ
พยายามแกปญ
 หาความแตกตางกันทางภาษาของชนแตละชาติ สวนที่เปนภาพในงานโฆษณานั้น
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มีประโยชนใชสอยหลายอยาง เชน เรียกรองความสนใจ ทําใหภาพลักษณเปนที่จดจํา สงเสริมให
เขาใจความคิดโฆษณา ดึงความสนใจเอาไวไดโดยการนําเสนอภาพเปนลําดับ ๆ ทําใหเขาใจ
อารมณของโฆษณา สรางความนาเชื่อถือเนื่องจากเปนภาพทีเ่ ห็นกับตา สาธิตคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑวางรากฐานของบุคลิกภาพของผลิตภัณฑวาเปนแบบใด เชน หรูหรา สมราคา เปนที่
นิยมของมหาชน เปนตน ดึงผลิตภัณฑใหเกีย่ วของกับรูปแบบชีวิตของกลุมคนที่เปนเปาหมาย
ชวยใหหลุดพนจากเวลาและระยะทางที่เปนอยูจริง เปนตน
สวนที่เปนภาพในงานโฆษณานี้อาจจะเปนภาพถาย ภาพวาด หรือภาพจาก
คอมพิวเตอรกราฟฟกก็ได ซึง่ แตละแบบก็มีความเหมาะสมในการนํามาใชที่แตกตางกัน โดยสวนที่
เปนภาพในงานโฆษณานี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ภาพหลัก (main visual) เปนภาพที่มีขนาดใหญที่สุดในตําแหนงทีเ่ ดนที่สดุ ในงาน
โฆษณาเปนสวนที่เรียกรองความสนใจโดยอาจทํางานรวมกับพาดหัว หรือไมซ้ําซอนกัน คือภาพ
จะตองไมมีเนือ้ หาซ้าํ ซอนกับคําพูดในพาดหัว และพาดหัวตองไมใชคาํ บรรยายภาพ
2.2 ภาพแทรก (insert) เปนภาพที่มกั มีขนาดเล็ก ในงานโฆษณาอาจมีมากกวา 1
ภาพ โดยเปนภาพที่แทรกอยูกับขอความเนื้อเรื่องเพื่อขยายความเขาใจในเนื้อหา อาจจะเปน
แผนภูมิแบบตาง ๆ ภาพขยาย ภาพรางวัล เปนตน
2.3 ภาพผลิตภัณฑ (pack shot) เปนภาพที่แสดงรูปรางหนาตาของผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ อาจจะแยกเปนภาพเดี่ยวหรือรวมอยูในภาพหลักก็ได โดยทั่วไป ภาพผลิตภัณฑมักจะ
อยูตอนทายของหนาโฆษณาเหนือชื่อและคําขวัญ
3. สวนที่เปนสัญลักษณ
ในงานโฆษณามีสวนที่เปนสัญลักษณใน 2 ลักษณะดังนี้
3.1 สัญลักษณของผลิตภัณฑ ไมวา จะเปนสัญลักษณที่เปนแบบภาพ (symbol) เปน
ตัวอักษร (logo) เปนแบบทีม่ ีทั้งภาพและตัวอักษรรวมกัน (combination mark) จะตองมีอยูในงาน
โฆษณาเพื่อระบุใหจดจําไดวาใครเปนผูโฆษณา และใหเกิดความคุน เคย เปนการสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคสวนใหญหากผลิตภัณฑเปนสินคาก็จะมีสญ
ั ลักษณอยูในบรรจุภัณฑ
(package) อยูดวย ซึ่งแสดงไปพรอมกันในภาพผลิตภัณฑ แตหากผลิตภัณฑนั้นเปนการบริการ
เชน ประกันภัย ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งไมมีภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพ ก็มีความจําเปนตองใช
สัญลักษณ โดยมักจะวางในตําแหนงตอนทายของหนาโฆษณาเหนือคําขวัญ
3.2 ตรารับรอง (seals of approval) เปนสัญลักษณที่อางอิงหลักฐานวาผลิตภัณฑ
ไดรับการยอมรับในมาตรฐานดานตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนตรารับรองที่ออกใหโดยหนวยงานรัฐบาล
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หรือเอกชนที่เปนกลาง เชน ตรา ม.อ.ก. หรือตรา อ.ย. เปนตน หรืออาจเปนตราที่ไดรับการ
ออกแบบขึ้นเอง เพื่อใหดูนา เชื่อถือมากขึน้
องคประกอบทั้ง 3 สวน คือ สวนที่เปนขอความ สวนที่เปนภาพ และสวนที่เปนสัญลักษณ
จะรวมกันเปนโครงสรางของสิ่งพิมพโฆษณา ซึง่ ในแตละชิ้นงานโฆษณาจะมีการใหความสําคัญใน
แตละสวนแตกตางกันไป หรือในงานโฆษณาบางชิ้นอาจจะไมมีสวนใดสวนหนึง่ ก็เปนได ทัง้ นี้
ขึ้นกับความเหมาะสมตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวลวงหนา ดังภาพที่ 10.6
พาดหัว

ขอความเนื้อเรื่อง
ภาพสินคา
ตราสัญลักษณ

ภาพที่ 10.6 องคประกอบของสิ่งพิมพโฆษณา
ที่มา (Silver, 1992, p. 145)

บุคลากรในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา
สิ่งพิมพโฆษณาเปนสื่อโฆษณาหนึ่งที่ใชในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ซึ่ง
บางครั้งอาจจะใชเปนสื่อเดียว หรือบางครั้งอาจจะใชรวมกับสื่ออืน่ ๆ ในแคมเปญโฆษณา
(advertisiting campaign) ก็ได ไมวาจะเปนกรณีใด สิ่งพิมพโฆษณาจะไดรับการพัฒนาขึ้นใน
บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งมีบุคลากรผูที่มหี นาที่รับผิดชอบมากมาย เพื่อใหเห็นภาพรวมกอนจะไป
ถึงบุคลากรทีม่ ีความเกี่ยวของโดยตรงกับการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา จะกลาวถึงผูเกี่ยวของกับ
การพัฒนางานโฆษณาในบริษัทตัวแทนโฆษณา สําหรับบุคลากรที่มีหนาที่เกีย่ วของโดยตรงใน
สวนของการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาจะเปนผูที่อยูฝายสรางสรรคและฝายศิลป ซึง่ จะตองทํางาน
รวมกับบุคลากรภาพนอกบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยจะรับผิดชอบในสวนของการผลิต ดังนี้
1. ผูกํากับศิลป ผูกํากับศิลป (art director) เปนผูรับผิดชอบที่อยูใ นฝายสรางสรรคของ
บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งจะรวมงานกับผูคิดสรางสรรคคําในโฆษณา เพื่อหาแนวความคิด
แกปญหารวมกัน เมื่อไดขอสรุปแลว ผูกาํ กับศิลปจะนําแนวความคิดนัน้ มาดําเนินการพัฒนา
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รายละเอียดตางๆ ในดานการออกแบบตั้งแตการเลือกจัดองคประกอบ ควบคุมการัดทําเลยเอาต
ควบคุมการถายภาพหรือวาดภาพประกอบ ควบคุมการทําอารตเวิรก ตลอดจนควบคุณภาพการ
พิมพของสิ่งพิมพโฆษณา
2. ผูรางภาพ ผูรางภาพหรือวิชวลไลซอร (visualizer) เปนผูทที่ ํางานตามการกํากับศิลปมี
หนาทีห่ ลักในการจัดทําเลยเอาตตามแบบที่ผูกํากับศิลปไดจัดองคประกอบไว ซึง่ เลยเอาตนี้จะใช
เปนตนแบบในการผลิตงานสิ่งพิมพโฆษณาตอไป
3. ชางภาพ ชางภาพอาจเปนชางภาพทีอ่ ยูประจําในบริษัทตัวแทนโฆษณา หรือชางภาพ
ที่มีบริษทั รับถายภาพของตนเอง มีหนาที่จัดสรางภาพถายใหตรงตามแนวความคิดที่ผูกํากับศิลป
กําหนดมา
4. นักวาดภาพประกอบ บางครั้ง ผูกํากับศิลปอาจจะเห็นวาภาพถายไมเหมาะสมจะ
สื่อสารแนวความคิดไดดี จึงอาจเลือกใชภาพประกอบซึง่ เปนภาพวาดแทน นักวาดภาพประกอบ
จะมีหนาที่จักสรางภาพประกอบใหตรงตามความคิดที่ผกู ํากับศิลปกาํ หนด ซึ่งนักวาด
ภาพประกอบในปจจุบนั จะมีความชํานาญเฉพาะทาง เชน นักวาดภาพประกอบประเภทการตูน
หรือนักวาดภาพประกอบประเภทสีนา้ํ หรือนักวาดภาพประกอบดวยคอมพิวเตอร เปนตน
5. ชางเรียงพิมพ ชางเรียงพิมพมหี นาทีจ่ ัดทําตัวอักษรหรือที่เรียกวาการเรียงพิมพ
ตัวอักษรตามขอความและรูปแบบที่ผูกํากับศิลปกําหนดมาให เพื่อใชประกอบในอารตเวิรก
6. ชางศิลป
ชางศิลปมีหนาที่นาํ เอาองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนภาพถาย
ภาพประกอบ ตัวเรียง สัญลักษณ ที่อยูในสิ่งพิมพโฆษณามาประกอบกันขึ้นเปนอารตเวิรกตามที่ผู
กํากับศิลปกาํ หนดมา ปจจุบันนีม้ ีความนิยมใชคอมพิวเตอรในการจัดทําอารตเวิรกกันมาก ซึง่ ให
ความสะดวกรวดเร็วและสามารถเรียงพิมพตัวอักษรในขั้นตอนนีพ้ รอมกันไดเลย
จะเห็นไดวา ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณานี้ ผูที่เปนหัวใจสําคัญคือ ผูกาํ กับศิลป เพราะ
เปนผูที่รว มกําหนดแนวความคิดโฆษณาและนําแนวความคิดนั้นมาประสานงานและควบคุมผูที่
เกี่ยวของใหดาํ เนินการจนสําเร็จออกมาเปนงานโฆษณาในที่สุด

การวางแผนและเตรียมการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา
การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณามีบุคลากรผูเกี่ยวของมากมาย และมีงานในขั้นตอนเพื่อทํา
ใหการออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณาบรรลุตามวัตถุประสงคในการใชงาน โดยขั้นตอนในการ
พัฒนางานโฆษณามี 8 ขั้นตอนดังนี้ (วรพงศ วรชาติอดุ มพงศ, 2535, หนา 112)

353

ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

1
2
3
4
5
6
7
8

การรับทราบแผนทางการตลาดจากลูกคา (เจาของสินคา)
การคนควาขอมูลเพิม่ เติม
การวางแผนการรณรงคโฆษณาและการสรางสรรค
พัฒนาการสรางสรรคงานโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา
การนําเสนอความคิดโฆษณาแกลกู คา
การผลิต
การนํางานโฆษณาออกเผยแพร

เมื่อลูกคาซึง่ เปนเจาของสินคาหรือบริการไดแสดงความจํานงใหบริษทั ตัวแทนโฆษณาเขา
มาจัดการดานโฆษณาใหแลวลูกคาจะแจงแผนการตลาดใหบริษัทตัวแทนโฆษณาทราบและ
อาจจะขอปรึกษาหารือวาควรเปนไปในทิศทางใด จากนัน้ บริษัทตัวแทนโฆษณาจะคนควาหา
ขอมูลตาง ๆ ที่มีผลเกีย่ วของกับสินคาหรือบริการรวมทัง้ กลุมเปาหมาย เพื่อนํามาสรุปใชเปนแผน
ในแคมเปญโฆษณาตอไป ซึ่งคลอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ สภาพตลาดและคูแขง
จุดประสงคของการโฆษณา กลุมเปาหมาย จุดขาย เหตุผลสนับสนุน อารมณและลีลาของงาน
และการตอบสนองที่คาดหวัง
เมื่อไดวางแผนและเตรียมการจนไดโจทยของการสรางสรรคโฆษณาแลว กอนจะไปถึงขั้น
การออกแบบผูกํากับศิลปจะตองทํางานรวมกับผูคิดสรางสรรคคําโฆษณาในการหาความคิด
โฆษณาเสียกอน จากนัน้ จึงนําความคิดนั้นมาเปนหลักในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาในขัน้
ตอไป

ลักษณะของแนวความคิดในสิ่งพิมพโฆษณา
การรวมกันหาความคิดโฆษณานี้ ในบริษทั ตัวแทนโฆษณานิยมใชวิธกี ารที่เรียกวา การ
ระดมสมองซึง่ เปนการทํางานรวมกันเพื่อคนหาทางออกที่เปนไปไดมากที่สุด โดยมีจุดสําคัญคือ
จะตองบันทึกทุกความคิดทีไ่ ดรับการเสนอมา ความคิดโฆษณาทีถ่ ูกเลือกเพื่อนําไปดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไปจะเรียกวา ความคิดรวบยอดซึ่งความคิดรวบยอดที่ดจี ริงก็จะกลายเปนความคิดที่
ยิ่งใหญ หรือบิ๊กไอเดียที่จะอยูคูกับผลิตภัณฑและชวยสงเสริมการขายไปไดอีกนาน ซึ่งลักษณะ
ของความคิดรวบยอดที่ดี ความคิดรวบยอดที่ดีมากจนจัดเปนบิ๊กไอเดียมีลักษณะดังนี้
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1. มีความสอดคลองและเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ จุดประสงค กลุม เปาหมาย
และจุดขายของสินคาหรือบริการ อยางแยกไมออก
2. มีความเปนตนแบบ โดยไมลอกเลียนแบบ หรือทําซ้ํากับงานโฆษณาที่เคยมีมากอน
3. แรงกระทบทางใจจนทําใหอยูในความทรงจําของกลุมเปาหมาย
4. มีอายุการใชงานไปไดนาน ไมตองเปลี่ยนบอย ๆ
5. ชวยสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางกลุม เปาหมายและสินคาหรือบริการ อันเปน
รากฐานใหเกิดความจงรักภักดีตอตรายี่หอ
6. นํามาพัฒนาขึ้นเปนการนําเสนอความคิดโฆษณาไดมากมาย ไมมีที่สิ้นสุด
จากนัน้ นําเสนอความคิดโฆษณาใหออกมาในเปนงานโฆษณาทีม่ อี งคประกอบทุก
อยางครบถวน และไดรับการจัดวางองคประกอบที่เสร็จสมบูรณ แตกอ นที่จะไปถึงขัน้ ตอนการลง
มือออกแบบหรือเขียนขอความที่แนนอนนัน้ จะตองมีการนําเอาความคิดโฆษณามพิจารณา เพื่อ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการสื่อสารขอมูลเสียกอน เพื่อหาวิธีที่จะสื่อสารขอมูล ซึง่ ก็เปนการเสนอ
ความคิดโฆษณาใหออกไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด แมแตในกลุมผลิตภัณฑเดียวกัน สินคาหรือ
บริการแตละยีห่ ออาจใชรูปแบบการสื่อสารขอมูลแตกตางกัน ไมไดมีกฎตายตัววารูปแบบการ
สื่อสารขอมูลแบบใดเหมาะสมกับผลิตภัณฑแบบใด

รูปแบบการนําเสนอขอมูลทางสิ่งพิมพโฆษณา
รูปแบบการสื่อสารขอมูลมีมากมายหลายแบบ แบงออกไดเปน 3 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางเนนความสําคัญที่ผลิตภัณฑ
2. แนวทางเนนความสําคัญที่ผูเสนอขาย
3. แนวทางเนนความสําคัญที่กลุมเปาหมาย
การนําเสนอขอมูลในงานโฆษณาทั้ง 3 แนวทางนัน้ เปนรูปแบบทีน่ ิยมใชกันในการ
นําเสนอความคิดโฆษณา ซึง่ เปนสวนแรกของการนําเสนอความคิดโฆษณา จากขั้นตอนนี้เมื่อได
รูปแบบที่คิดวาเหมาะสมแลว นักสรางสรรคโฆษณาจะแยกกันดําเนินการในขั้นตอไป กลาวคือ
ผูคิดสรางสรรคคําโฆษณาจะลงมือคิดและเขียนขอความโดยละเอียดทุก ๆ สวนและผูกํากับศิลป
จะลงมือออกแบบ ซึง่ ทัง้ 2 คนจะทํางานประสานกันตลอดเวลาเพือ่ ใหทราบถึงรายละเอียดใน
ดานขอความโฆษณาหรือดานการออกแบบอันอาจจะมีผลกระทบซึง่ กันและกัน
เมื่อผานขัน้ ตอนคนหาความคิดโฆษณา และการเลือกรูปแบบการสื่อสารขอมูล
โฆษณาแลวขัน้ ตอไปคือ การออกแบบเพือ่ นําเสนอความคิดโฆษณา ซึ่งในดานสิง่ พิมพโฆษณา
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จะเริ่มดวยการออกแบบและการจัดทําเลยเอาต ซึ่งขัน้ ตอนการจัดทําเลยเอาตสามารถทําไดหลาย
วิธีตั้งแตเปนแบบหยาบ ๆ ไปจนถึงแบบคอนขางละเอียดซึ่งแตละขั้นตอนในกระบวนการนี้จะสนอง
จุดประสงคทตี่ างกัน แตก็ไมนับเปนกฎตายตัว เนื่องจากบางกรณีอาจจะไมมีความจําเปนตองทํา
ทุกขั้นตอนก็ได ทัง้ นี้ขึ้นกับความสามารถที่จะสื่อสารใหลูกคาซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑสามารถ
เขาใจความคิดโฆษณาไดหรือไม

ขั้นตอนการจัดทําเลยเอาตสิ่งพิมพโฆษณา
ในการจัดทําเลยเอาตของงานโฆษณาก็จะมีลักษณะคลายคลึงกับสือ่ สิ่งพิมพอื่น ๆ โดยมี
ลักษณะดังนี้
1. เลยเอาตขนาดจิว๋ เปนขัน้ ตอนแรกของกระบวนการจัดทําเลยเอาต มีวัตถุประสงคหา
ความเปนไปไดในการจัดวางองคประกอบเพื่อใหไดทางเลือกมากที่สุด เลยเอาตขนาดจิ๋วมักมี
ขนาดเล็กประมาณ 1/4 หรือ 1/8 ของขนาดโฆษณาจริง และผูกํากับศิลปมักทดสอบรางเลยเอาต
ขนาดจิ๋วจํานวนมากโดยปรับเปลี่ยนขนาดและตําแหนงขององคประกอบ แลวจึงเลือกอันทีเ่ ห็นวา
มีความเหมาะสมมาพัฒนาในขั้นตอนตอไป
2. เลยเอาตหยาบ เปนพัฒนาการขั้นที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปความสัมพันธของ
สัดสวนขององคประกอบตาง ๆ ในเลยเอาต และมักใชเลยเอาตหยาบในการเสนอความคิดเปน
การภายในกับบริษัทตัวแทนโฆษณา ในกรณีเรงดวนอาจมีการใชเลยเอาตหยาบนําเสนอตอลูกคา
เลยก็ได เลยเอาตหยาบมักมีขนาด 1/2 หรือเทากับขนาดจริงของโฆษณา
3. เลยเอาตสมบูรณ เปนการพัฒนาความคิดที่ไดคัดเลือกจาก 2 ขั้นตอนแรกไวแลว
วัตถุประสงคของการทําเลยเอาตสมบูรณกเ็ พื่อใชนาํ เสนอตอลูกคา จึงมักทําเลยเอาตสมบูรณมี
ลักษณะคลายกับงานโฆษณาสุดทายมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึง่ จะเปนการชวยใหผทู ี่ไมคุนเคยกับ
การดูเลยเอาตแบบรางสามารถมองเห็นงานโฆษณาสุดทายได ในขัน้ ตอนสวนที่เปนตัวอักษรของ
ขอความตกแตงโดยเฉพาะพาดหัวและพาดหัวรอง จะตองเขียนหรือพิมพเปนขอความที่จะมีอยู
จริงดวยรูปแบบตัวอักษรที่ใช สวนขอความเนื้อเรื่องนัน้ อาจใชการลากเสน หรือ ปะตัวอักษรที่ยัง
ไมไดใชขอความจริงลงไปกอนได ผูรางภาพจะจัดทําและวาดภาพบนเลยเอาตสมบูรณ โดยตอง
สามารถสื่อความรูสึกตามทีต่ องการ ซึ่งในขั้นตอนการนําเสนอผลงานตอลูกคาอาจนําเสนอ
ลักษณะภาพถายหรือภาพวาดทีจ่ ะใชจริงมาแสดงประกอบกับภาพทีผ่ ูรางภาพวาดขึ้นในเลยเอาต
ก็ได ปจจุบนั มีเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรกราฟฟกเกิดขึ้นก็อาจมีการนํามาใชในขัน้ ตอนนี้ดวย
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รูปแบบของเลยเอาตสิ่งพิมพโฆษณา
การประยุกตใชหลักการออกแบบมาจัดองคประกอบบจะทําใหเกิดรูปแบบตาง ๆ ของหนา
สิ่งพิมพโฆษณามากมายหลายลักษณะ โดยมีรูปแบบเปนทีน่ ิยมใชกนั ทัว่ ไป และสามารถนํามา
ประยุกตใชไดอยางประสบความสําเร็จในงานออกแบบสิง่ พิมพประเภทอื่น ๆ ดังนี้
(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2545, หนา 255-260)
1. แบบหนาตางภาพ เปนรูปแบบเลยเอาตทมี่ ีพื้นฐานที่สุดและมักถูกใชบอยที่สุด
หลักการของเลยเอาตแบบหนาตางภาพคือ การใชภาพขนาดใหญ แลวตามดวยพาดหัวขอเนื้อ
เรื่องและลงทายดวยภาพผลิตภัณฑหรือตราสัญลักษณของยี่หอสินคาหรือบริการ สวนใหญจะ
เปนการจัดลําดับขอมูลในแนวตั้งใหสมดุลแบบ 2 ขางเทากัน ความเรียบงายของเลยเอาต
รูปแบบนี้ทําใหงา ยตอการอาน จึงเปนทีน่ ยิ มใชกนั อยางมาก โดยเฉพาะสิ่งพิมพโฆษณาทาง
นิตยสาร ดังภาพที่ 10.7

ภาพที่ 10.7 สิ่งพิมพโฆษณาแบบหนาตางภาพ
ที่มา (รักลูก, 2540, หนา 6)
2. แบบหนักขอความ เปนรูปแบบเลยเอาตทมี่ ักจะเริ่มตนดวยพาดหัวขนาดใหญ แลว
ตามดวยขอความเนื้อเรื่องจํานวนมากซึง่ จัดเปนคอลัมน มักนิยมใช 2 คอลัมน มีลกั ษณะ
พื้นฐานเหมือนการประกาศขาว บางครั้งอาจมีการใชภาพขนาดไมใหญนักแทรกอยูใ นคอลัมนของ
ขอความเนื้อเรื่อง การใชภาพก็เพื่อชวยใหเขาใจเนื้อหาไดยิ่งขึ้น ไมใชใชเพื่อเรียกรองความสนใจ
เหมือนกับในรูปแบบหนาตางภาพ
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3. แบบกรอบ เปนรูปแบบเลยเอาตที่ดัดแปลงมาจากแบบหนักขอความ แตเปนรูปแบบ
คอนขางเปนทางการ โดยลอมกรอบขอความดวยเสนกรอบหรือลวดลาย บางครั้งอาจมีภาพเปน
สวนหนึง่ ของกรอบดวย จุดประสงคของการจัดทําเลยเอาตรูปแบบนี้ คือ การใชกรอบมาเปน
องคประกอบที่เรียกรองความสนใจ
4. แบบตัดตก เปนรูปแบบเลยเอาตที่ใชภาพจนสุดขอบทัง้ 4 ดานของหนาสิง่ พิมพ โดย
ทั่วไปมักใชรูปแบบนี้เมื่อมีขอ ความไมมากนัก จึงจัดขอความทั้งหมดวางซอนทับอยูบนภาพแมวา
รูปแบบนี้จะอานตัวอักษรไดยาก แตก็เปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการสรางอารมณดวยภาพ
5. แบบตารางกริด เปนรูปแบบเลยเอาตที่มตี ารางกริดเปนโครงสรางในการจัดวาง
องคประกอบมักเหมาะกับโฆษณาทีม่ ีองคประกอบมาก เชน มีภาพหลาย ๆ ภาพ ทัง้ นี้เพื่อจะทํา
ใหภาพไมดูยงุ เหยิงหรือกระจัดกระจายอยางไมมีเอกภาพ รูปแบบตารางกริดนี้อาจจะไมตองทํา
เปนชองขนาดเทากันหมด แตใหมีขนาดของแตละชองใหญเล็กแตกตางกัน แลวมาจัดวางให
ประสานกันเหมือนลักษณะกระเบื้องโมเสก ซึง่ เลยเอาตรูปแบบนี้เรียกวา “แบบมอนเดรียน”
6. แบบแผงภาพ เปนรูปแบบเลยเอาตที่ดัดแปลงมาจากแบบตารางกริด โดยแบงพืน้ ที่
ออกเปนชองเทา ๆ กัน ทางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ไดรับความเหมาะสม รูปแบบเลยเอาตนี้ใชไดดี
กับโฆษณาทีต่ องการอธิบายกระบวนการ เชน การใชผลิตภัณฑ หรือขั้นตอนการถอนเงินดวย
บัตรเอทีเอ็ม เปนตน และยังเปนประโยชนในการใชแสดงภาพสินคาในหลาย ๆ รุน
7. แบบตัดเปนชอง เปนรูปแบบเลยเอาตที่ใชภาพเล็กซอนหรือทับลงไปในภาพใหญที่
ตําแหนงใด ๆ ก็ได ที่สําคัญ คือ ขนาดของภาพจะตองแตกตางกันอยางเห็นไดชัดระหวางภาพ
เล็กและภาพใหญ รูปแบบเลยเอาตนี้เหมาะที่จะใหแสดงภาพขยายของผลิตภัณฑ
8. แบบภาพเงา เปนรูปแบบเลยเอาตทมี่ ีการจัดวางภาพและขอความรวมกันเปนรูปราง
ที่แปลกตา มีการเกาะกลุมกันโดยใหมพี นื้ ที่เวนวางอยูร อบ ๆ ในลักษณะเปนกรอบ หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “แบบซิลลูเอ็ต”
9. แบบเปนมุม เปนรูปแบบเลยเอาตทมี่ ีการจัดทั้งภาพและขอความในตําแหนงที่เปน
แนวเอียง มีจดุ ประสงคหลักคือ ตองการเนนความรูสึกเราใจ เคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง จึง
เหมาะจะใชกบั โฆษณาผลิตภัณฑประเภทรถยนต
10. แบบยุงเหยิง เปรูปแบบเลยเอาตที่ดูไมเปนทางการ ยุง เหยิง มีการจัดวางองค
ประกอบตาง ๆ อยางสนุกสนาน รูปแบบนี้ออกแบบคอนขางยาก เพราะอาจทําใหยากแกการอาน
และการลําดับขอมูลที่ตองการจะสื่อสาร บางครั้งอาจเรียกรูปแบบเลยเอาตนี้วา “แบบละครสัตว”
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รูปแบบเลยเอาตทงั้ 10 แบบนี้เปนลักษณะการจัดองคประกอบของสิ่งพิมพโฆษณา
ซึ่งเปนทีน่ ิยมใชกัน ซึ่งนักออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณาจะตองเลือกรูปแบบเลยเอาตทมี่ ี
ความสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ตัง้ แตขั้นเตรียมการเพื่อใหไดผลตามที่กาํ หนดไว อยางไรก็ตาม
รูปแบบเลยเอาตอาจมีมากกวาที่กลาวมาขางตน ทัง้ นี้อาจเกิดจากการผสมระหวางรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหไดรปู แบบการจัดทําโฆษณาที่แปลกใหมและมีความเฉพาะตัวเพิ่มขึ้นอีกก็ได

การใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา
การใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา มีพนื้ ฐานทางทักษะและหลักการเหมือนกับการ
ใชสีในการออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป แตจะมีขอพิจารณาเพิ่มเติมในแงวตั ถุประสงคและหนาที่ของสี
ดังนี้
1. เพื่อเรียกรองความสนใจ การใชภาพสีจะไดรับความสนใจมากกวาภาพขาวดํา
ดังนัน้ สิ่งพิมพโฆษณาที่เปนสีมักไดรับความสนใจมากกวาสิง่ พิมพเปนขาว – ดํา สีบางสีมีความ
สะดุดตา เนื่องจากสะทอนแสงไดดี เชน สีเหลือง แดง เปนตน
2. เพื่อเสริมความเหมือนจริง สีทําใหขอมูลบางขอมูลสามารถสื่อสารไดอยางนาเชื่อถือ
และเสมือนจริง จนทําใหสีเปนเรื่องจําเปนในการพิมพภาพ ภาพขาว – ดํา ของอาหาร ดอกไม
หรือสายรุง ยอมไมสามารถชักจูงใหผูดูคลอยตามไดเทากับการพิมพภาพนั้นเปนภาพสี
3. เพื่อสรางอารมณ สีทางภาษาจิตวิทยาทีส่ ื่อใหเขาใจอารมณ และความรูสึกไดดี เชน
สีแดงใหความรูสึกกระฉับกระเฉง รุนแรง มีพลัง ขณะสีฟาหรือสีเขียวใหความรูสึกสงบ รมรื่น
เปนตน
4. เพื่อสรางบุคลิกใหตรายีห่ อ การโฆษณาทีม่ ีการใชสีใดสีหนึง่ เปนประจํา ขอมูลที่
สื่อสารผานสีนั้น ๆ จะกลายเปนบุคลิกสวนตัวของตรายี่หอนัน้ ๆ ซึ่งจะมีผลตอการเลือกใชสินคา
ของกลุมเปาหมายวาตรายีห่ อ ใดมีบุคลิกที่เหมาะสมกับตนเอง เชน ผลิตภัณฑคิตตี้ ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูห ญิง จึงใชสีชมพูหรือสีฟาที่ดูออนหวาน เปนตน
การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาที่ดี จะตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยของสีดังกลาว
ขางตนใหเต็มที่และเหมาะสมสําหรับแตละกรณีไป โดยพิจารณารวมไปกับความรูดานใชสีในการ
ออกแบบสิ่งพิมพทวั่ ๆ ไปดวย
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การจัดทําอารตเวิรกและผลิตสิ่งพิมพโฆษณา
ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา เมื่อผานขั้นตอนตาง ๆ จนถึงขั้นเลยเอาตสมบูรณแลว
จะมีการนําเอาเลยเอาตเสนอความคิดโฆษณาแกลูกคาผูเปนเจาของสินคาหรือบริการ หากไดรับ
ความเห็นชอบจากลูกคา ก็จะเริ่มขั้นตอนการผลิตดวยการจัดหาหรือสรางองคประกอบตาง ๆ
ตามที่ไดกําหนดไวในเลยเอาตเมื่อไดองคประกอบครบถวนจึงนํามาประกอบเขาดวยกันเปน
ตนแบบเรียกวา “อารตเวิรก” จากนั้นจึงสงตอไปยังหนังสือพิมพ หรือนิตยสารที่จะลงโฆษณา เพือ่
จะไดดําเนินการในขั้นตอนพิมพตอไป
ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการจัดทําอารตเวิรกอยางมาก และใหผลงานที่
เรียบรอยทั้งตัวอักษรและภาพรวมกันอยางสมบูรณเปนแผนเดียว ไมมีชิ้นสวนใดที่ตองตัดปะ
เหมือนอารตเวิรกที่ไมใชคอมพิวเตอร การจัดทําอารตเวิรกที่มีลําดับขั้นตอนก็ยังเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญตอนักออกแบบและจัดทํา ซึ่งขั้นตอนการจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพโฆษณา มีดังนี้
1. การเตรียมองคประกอบที่เปนขอความ เปนการเตรียมองคประกอบในสวนที่จะมาเปน
พาดหัว พาดหัวรอง คําบรรยาย คําขวัญ และขอความเนื้อเรื่อง ซึง่ จะมีการดําเนินการใน
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1 การเตรียมตนฉบับ ขอความโฆษณาที่เขียนขึน้ โดยผูคิดสรางสรรคคําโฆษณา
นั้นเมื่อผานการนําเสนอตอลูกคาแลว จะตองนํามาตรวจพิสูจนอกั ษร หาคําผิดและการเวนวรรค
ตาง ๆ เพื่อแกไขใหถกู ตอง และมีการระบุวาขอความใดคือพาดหัว ขอความใดคือเนือ้ เรื่อง จากนัน้
จึงนํามาพิมพหรือเขียนใหเรียบรอย ชัดเจน และอานงาย และผูก ํากับศิลปจะเขียนคําสั่งระบุ
รูปแบบและขนาด รวมทั้งการจัดเรียงตัวอักษรในแตละสวนใหตรงกับความตองการ เพื่อความ
ชัดเจนผูกํากับศิลปควรเขียนคําสั่งดวยปากกาที่ใหสีตาง ๆ ไปจากสีตัวอักษรบนตนฉบับ จึงจะได
ตนฉบับที่พรอมจะสงทําการเรียงพิมพและพิมพตอไป
1.2 การเรียงพิมพ ชางเรียงพิมพจะทําการเรียงพิมพสว นที่เปนขอความตามคําสั่งที่
กําหนดไวในตนฉบับ ซึ่งจะไดตัวเรียงพิมพทมี่ ีรูปแบบ ขนาด และการจัดเรียงตามคําสั่งโดย
อาจจะออกมาเปนกระดาษ หรือฟลม หรือฟลมแยกสีเลยก็ได
2. การเตรียมองคประกอบที่เปนภาพ เปนการเตรียมองคประกอบในสวนที่จะนํามาใช
เปนภาพหลัก ภาพแทรก และภาพผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนภาพถายหรือภาพวาดก็ตาม โดยจะมี
การดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

360

2.1 การสั่งงาน ผูกํากับศิลปจะนําเลยเอาตที่ไดรับความเห็นชอบจากลูกคาแลว
นํามาใหชางภาพ หรือนักวาดภาพประกอบที่ชํานาญงานเหมาะสมกับลักษณะงานที่ตองการดู
เพื่อแจงความตองการทั้งในเชิงเนื้อหา อารมณและความรูสึก รวมทั้งรูปแบบเทคนิคของภาพที่
ออกแบบไวโดยจะมีการปรึกษาหารือกัน ซึ่งชางภาพหรือนักวาดภาพประกอบอาจจะเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงใหภาพสามารถสื่อสารความคิดโฆษณาไดชัดเจนขึ้นก็ได
2.2 การถายหรือวาดภาพ เปนการดําเนินการในสวนของชางภาพหรือนักวาด
ภาพประกอบ ในขั้นตอนนีน้ กั ออกแบบโฆษณาหรือผูกาํ กับศิลปจะมีหนาที่ดูแลและตัดสินใจ โดย
ในการถายภาพนัน้ จะมีการลองถายดวยฟลมโพลารอยดกอน เพื่อตรวจสอบแสง - เงา และการ
จัดองคประกอบของภาพจนสามารถปรับแตงจนเปนที่พอใจแลว จึงจะถายเปนภาพจริงออกมา
สวนการวาดภาพนั้น อาจจะมีการดูแบบเปนขั้น ๆ เชน ขั้นรางดินสอ ขั้นลงสี และขั้นสมบูรณ
เปนตน
ในขั้นการสั่งงาน และการถายหรือวาดภาพ ผูกํากับศิลปจะตองทําหนาที่ดูแล
ไมใชเฉพาะชางภาพและนักวาดภาพประกอบเทานั้น แตยังรวมไปถึงฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย
คือ ฝายจัดหานักแสดง โดยผูกํากับศิลปจะตองเลือกนักแสดงที่ลักษณะเหมาะสม ฝายเสื้อผา
และฝายจัดฉาก ซึ่งจะเปนสวนที่เขามาประกอบกันเพื่อใหไดภาพที่สื่อสารความคิดโฆษณาได
อยางมีผลกระทบทางจิตใจมากที่สุด
2.3 การตกแตงภาพ บางครั้งภาพถายหรือภาพวาดที่จัดทําเสร็จแลว อาจจะมี
ขอผิดพลาดเล็กนอย เชน รอยคล้ําใตตาของนางแบบ เปนตน หรือบางกรณีตองการตัดตอภาพ
หลาย ๆ ภาพเขาดวยกัน เชน เอาบานจากภาพหนึ่ง มาใสในสนามของอีกภาพหนึ่ง และทองฟา
จากอีกภาพหนึ่ง เปนตน ทั้ง 2 กรณีดังกลาว ผูกํากับศิลปจะประสานงานใหมีการตกแตงภาพได
โดยสั่ ง งานกั บ ผู ดํ า เนิ น การทางด า นนี้ โ ดยตรงซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ อ าจมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ท าง
คอมพิวเตอรกราฟฟกเขามาชวยเสริมเพื่อใหงานออกมาดีที่สุด
2.4 การยอ – ขยายภาพ องคประกอบในสวนที่เปนภาพนี้จะไมถูกนํามาตัดปะลง
บนกระดาษอารตเวิรกโดยตรง แตชางศิลปจะนําภาพขาว – ดํา ที่ไดจากการยอขยายดวยกลอง
ภาพถายเปนขนาดที่ตองการมาปะบนอารตเวิรกรวมกับองคประกอบอื่น ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานใน
ขั้นพิมพทราบไดวา ภาพควรจะมีขนาดเทาใด ตัดขอบภาพอยางไร และอยูในตําแหนงใดของหนา
โฆษณา
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3. การเตรียมองคประกอบที่เปนสัญลักษณ เปนการเตรียมองคประกอบ ในสวนที่
นํามาใชเปนสัญลักษณของผลิตภัณฑ หรือตรารับรอง ซึ่งมักจะมีลกั ษณะเปนภาพลายเสน โดย
จะมีการดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
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
ดังนัน้ ในการเตรียมองคประกอบทัง้ ที่เปนขอความ ภาพ และสัญลักษณนี้ จะตอง
ตรวจสอบกับฝายสื่อดวยวา มีการวางแผนใชสื่ออยางไร เพราะโดยทัว่ ไปจะมีการวางแผนใชสื่อ
ในนิตยสารหรือหนังสือพิมพหลายฉบับพรอมกัน บางครั้งจะมีการสงอารตเวิรกที่ใชรวมกันไปมา
ระหวางนิตยสารหรือหนังสือพิมพหลายฉบับได แตบางครั้งอาจจะตองการอารตเวิรกมากกวา
1 ชุด เนื่องจากชวงเวลาทีน่ ติ ยสารหรือหนังสือพิมพแตละฉบับตองการใชอารตเวิรก อาจจะตรงกัน
แตกรณีหลังนีจ้ ึงจําเปนตองจัดทําอารตเวิรกเพิ่มเติมขึน้ มา ในสวนที่เปนภาพก็ตองมีการทําสําเนา
ภาพเพิม่ ขึ้นจากตนฉบับใหเทากับจํานวนอารตเวิรกที่จดั ทํา และเนื่องจากภาพเปนองคประกอบที่
มีคาใชจายในการจัดทําสูง บางครั้งผูก ํากับศิลปจะเก็บภาพตนฉบับไว โดยสงภาพสําเนาไปกับ
อารตเวิรกแทน
4. การตัดปะ เปนสวนของการนําเอาองคประกอบทั้งหมดที่เปนตัวอักษร ภาพ และ
สัญลักษณมาประกอบรวมกันเปนชิ้นเดียวใหมีลักษณะใกลเคียงกับเลยเอาต
5. การระบุคําสั่ง เปนขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงอารตเวิรกไปสูขั้นตอนการพิมพ โดย
เป น ขั้ น ตอนที่ ต อ งกํ า หนดคํ า สั่ ง ตามความต อ งการ เช น สี พื้ น ที่ เ ม็ ด สกรี น เป น ต น เพื่ อ ให
ผูปฏิบัติงานในการพิมพไดเขาใจความตองการของนักออกแบบและผูผลิตสิ่งพิมพโฆษณา
จะเห็นไดวา ในการสรางสรรคสิ่งพิมพโฆษณาใหออกมามีความสมบูรณและตอบสนอง
กับความพึงพอใจของเจาของสินคามากเพียงใด ผูออกแบบและผลิตสิ่งพิมพโฆษณามีความ
จําเปนจะตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคสิ่งพิมพโฆษณาหลายประการ ตลอดจน
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ขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการออกแบบจนกระทั่งการพิมพเปนสิง่ พิมพโฆษณาเพือ่ เผยแพรไปยัง
สาธารณชนตอไป

หลักการออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพโฆษณา
ในการพัฒนาเลยเอาตไปตามขั้นตอนขางตน มีหลักการทางการออกแบบที่ตัองนํามาใช
เพื่อใหสามารถนําเอาองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวอักษรหรือภาพมาจัดวางอยูรวมกัน โดย
สามารถเรียกรองความสนใจจากผูดูได และตองกอใหเกิดผลทั้งทางดานประโยชนใชสอยและ
ความสวยงามดวย หลักการออกแบบเฉพาะทีม่ ีความสําคัญตอการจัดทําสิ่งพิมพโฆษณา มีดังนี้
1. ทิศทางและการเคลื่อนไหว เมื่อมองดูสิ่งพิมพโฆษณา สายตาของผูดูจะกวาดจาก
องคประกอบหนึง่ ไปยังอีกองคประกอบหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่ตองวางแผนใหมองดูเปนไปตาม
ทิศทางที่ถูกตองตามลําดับขององคประกอบที่ตองการใหเห็นกอนและหลัง โดยทัว่ ไป ผูดูจะมองดู
หนาสิ่งพิมพในลักษณะที่กวาดสายตาเปนรูปตัวซี ในภาษาอังกฤษ คือจะเริ่มมองที่มุมบน
ดานซาย แลวกวาดสายตามาทางดานขวา จากนัน้ ก็กวาดเปนแนวทแยงลงมาที่มมุ ลางดานซาย
มาจบที่มุมขวาตามลําดับ อยางไรก็ตาม ทิศทางการมองของผูดูนี้สามารถถูกจัดใหเคลื่อนไหวไป
ตามที่ตองการได ดังนัน้ ในการออกแบบหนาสิง่ พิมพโฆษณาจะตองมีจุดเดน เพื่อใหเปน
จุดเริ่มตนในการมองซึง่ มักใชภาพทีเ่ ดน หรือพาดหัวขนาดใหญ และจุดเดนนีจ้ ะตองมีเพียงจุด
เดียวและมีองคประกอบอื่นเปนจุดรองลงไป
2. เอกภาพ การจัดทําเลยเอาตจะเริ่มทีก่ ารจัดสรางองคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางกัน
แลวจึงมาจบลงที่การรวมองคประกอบเหลานัน้ ไวดวยกันอยางกลมกลืนเหมือนเปนหนึ่งเดียวกัน
โดยการสรางเอกภาพอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้
2.1 ความสม่ําเสมอในการเลือกใชองคประกอบ เชน ใชตัวอักษรทีเ่ ปนรูปแบบ
เดียวกันทัง้ หมด เปนตน
2.2 การตอเนื่องกันขององคประกอบ เชน การจัดทําใหภาพสัมผัสกับพาดหัว
การใชภาพหลายภาพที่มีบางสวนซอนกัน หรือพาดหัวเลยลงไปปนอยูในเนื้อเรื่อง เปนตน
2.3 การเวนพื้นทีว่ างรอบองคประกอบ การเวนพื้นที่วา งรอบองคประกอบตาง ๆ ให
รวมไวดวยกันจะกอใหเกิดความเปนเอกภาพ ขณะทีก่ ารเวนพืน้ ที่ระหวางองคประกอบจะทําใหดู
แตกแยก
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3. ความสมดุล สิ่งพิมพโฆษณาจะตองดูแลวสบายตา ไมเอนเอียง หรือหนักไปทางใด
ทางหนึ่ง ซึง่ จุดศูนยกลางของการมองจะตองอยูตรงกลางความกวางของหนากระดาษและสูงจาก
ดานลางหนากระดาษขึ้นมาประมาณ 5/8 ของความสูงของหนา องคประกอบทั้งหมดจะถูกจัด
อยูรอบ ๆ อยางสมดุล อาจเปนความสมดุลที่วางองคประกอบทัง้ 2 ขางเทากัน ทีเ่ รียกวาสมดุล
แบบสมมาตร หรือความสมดุลที่วางองคประกอบทัง้ 2 ขางไมเทากันก็ได ความสมดุลทั้ง 2
แบบมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกัน คือ แบบแรกจะใหความรูสึกมัน่ คง สูงสงเปนทางการ ดูขรึม
ซึ่งอาจจะดูเกาโบราณ สวนแบบหลังจะใหความรูสึกสนุก ตื่นเตน และดูทันสมัย ดังภาพที่ 10.8

ภาพที่ 10.8 การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาแบบสมดุล
ที่มา (Silver, 1992, p. 120)
4. สัดสวน องคประกอบตาง ๆ ในการพิมพโฆษณาอาจมีสัดสวนพื้นที่ตางกัน เชน
ภาพอาจจะใหญถึง 2/3 ของหนา ขณะทีอ่ ีก 1/3 ของหนาเปนสวนขอความ องคประกอบที่มี
ขนาดใกลเคียงกันไปหมดจะทําใหดูหนาเบื่อ ไมมีจุดเดน โดยเฉพาะการจัดองคประกอบทีม่ ีการ
แบงครึ่งหนากระดาษ ดังภาพที่ 10.9
5. ความแตกตาง ความแตกตางขององคประกอบหรือการจัดองคประกอบตางจากปกติ
จะทําใหเกิดความเดนขึ้นมา โดยจะเปนการเสริมใหองคประกอบใดองคประกอบหนึง่ ในหนา
โฆษณาเดนขึ้นมาเปนจุดเดนหรือการจัดองคประกอบทีท่ ําใหโฆษณานั้น ๆ เดนขึน้ มาจากโฆษณา
อื่น เชน การโฆษณาดวยหนาขาว – ดํา ในนิตยสารทีม่ ีหนาโฆษณา 4 สีอยูมากมาย เปนตน
ดังภาพที่ 10.10
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ภาพที่ 10.9 การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาเนนสัดสวน
ที่มา (Siebert & Ballard, 1992, p. 88)

ภาพที่ 10.10 การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาเนนความแตกตาง
ทีม่ า (Rockport, 2001, p. 135)
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6. ความเรียบงาย ผูดูสว นใหญมักจะไมตั้งใจที่จะเปดหนังสือพิมพหรือนิตยสารเพื่อดู
โฆษณา ผูดูจงึ ใหเวลากับการดูโฆษณาไมมากนัก ความเรียบงายจะชวยใหการสื่อสารเปนไปได
รวดเร็วและชัดเจน องคประกอบใดก็ตามที่นาํ เสนอไปแลวไมทําใหเสียขอมูลทั้งในเชิงขาวสารและ
ความรูสึกก็ไมควรเก็บเอาไว การมีองคประกอบมากมายในหนาโฆษณาจะทําใหดแู นนจนไม
สามารถจับความคิดโฆษณาไดในเวลาที่ผดู ูโฆษณานัน้
หลักการขางตนเมื่อใชรว มกับทักษะพืน้ ฐานทางศิลปะอื่น ๆ เชน การเลือกใชสี หรือ
การจัดความสัมพันธของภาพและพืน้ ภาพ เปนตน จะชวยใหนักออกแบบสามารถพัฒนางานเลย
เอาตไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค และนําไปสูการนําเสนอผลงาน
โฆษณาผานสือ่ สิ่งพิมพตาง ๆ ไดอยางที่ตงั้ ใจไว

ขอคํานึงในการออกแบบและจัดทําสิ่งพิมพโฆษณา
ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา นอกจากจะดําเนินการใหมีพฒ
ั นาการไปตามขั้นตอน
และหลักการออกแบบแลวนักออกแบบควรคํานึงถึงสิง่ ทีม่ ีอิทธิพลตอผลงานออกแบบไดแก
1. ความสําคัญของภาพรวม
การออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณาใหโนมนาวใจกลุมเปาหมายไดนั้น ควรคํานึง
ถึงหลักการทางจิตวิทยาในขอที่วาภาพรวมของงานสําคัญกวาสวนยอย ซึ่งในการออกแบบนั้นให
คํานึงถึงภาพรวมของสิง่ พิมพโฆษณาเปนสําคัญกวา เมือ่ มองผาน ๆ แลวสามารถสื่อสารไดตามที่
ตองการหรือไม องคประกอบตาง ๆ ที่เปนสวนยอยแตละสวนนัน้ มีความสําคัญรองลงไป แมวา
องคประกอบนั้น จะมีรายละเอียดสวยงามอยางไร หากขัดแยงกันหรือไมไปในทิศทางเดียวกับกับ
ภาพรวมแลวก็ควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขใหอยูในแนวเดียวกับภาพรวมของงาน
2. ความงาย
เนื่องจากผูอา นเปดสื่อสิ่งพิมพไมไดตองการดูหรืออานโฆษณา หนาโฆษณาจึงเปน
สิ่งที่ไดรับเวลาจากผูดูไมมากนัก ความงายของการออกแบบจะชวยสือ่ สารความคิดโฆษณาให
เขาใจไดรวดเร็วขึ้น โดยจัดใหมีองคประกอบนอยหรือไมใหสับสน ความคิดโฆษณาที่จะสื่อสารได
รวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น ดังนัน้ ในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาหากมีองคประกอบใดที่นําออกไป
จากหนาโฆษณาแลวไมมีผลกระทบตอความเขาใจก็ควรจะลดองคประกอบนัน้ เสียเพื่อไมใหผูอาน
ใชเวลากับสิ่งที่ไมจําเปน
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3. การตอบโจทย
การออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณาจะตองใชทกั ษะทางการออกแบบเพื่อใหงาน
โฆษณามีความสวยงามโดยบางครั้งไมตรงกับโจทยของการออกแบบที่ไดกําหนดไวลวงหนา คือ
มุงเนนความสวยงามโดยลืมคํานึงถึงความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ วัตถุประสงคของการโฆษณา
กลุมเปาหมาย และจุดขาย ซึ่งทําใหความคิดโฆษณาไมไดรับการสื่อสารอยางถูกตอง การ
ออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณานั้นเปนการกํากับศิลปเพื่อหวังผลทางธุรกิจ จึงตองระมัดระวัง
ที่จะไมใชทัศนคติของมุมมองแตดานศิลปะสําหรับทุกสิง่ ทุกอยางในหนาโฆษณา แตจะตองมองถึง
ความมีประโยชนทางการใชสอย และการมีผลตอการโนมนาวใจของผูด ูซึ่งเปนกลุมเปาหมายตอ
โฆษณาผลิตภัณฑนนั้ ๆ มากกวา
4. การสรางลักษณเฉพาะตัว
สินคาหรือบริการตาง ๆ ทีม่ ีตรายี่หอซึง่ เปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน มักจะมี
การโฆษณาทีม่ ีรูปรางลักษณะใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพราะเมื่อสินคาหรือบริการยี่หอหนึ่งใชโฆษณา
ลักษณะใดประสบความสําเร็จ การเลียนแบบหรือทําตามรูปแบบนัน้ จะดูเหมือนเปนสูตรสําเร็จ
และทางออกที่ปลอดภัย แตในความเปนจริงแลวสิ่งที่อนั ตรายมากทีส่ ุดคืองานโฆษณาที่ดูซา้ํ ซาก
กันจนนาเบื่อหรือเห็นจนชินตานั่นเอง ดังนั้นการกลาทีจ่ ะออกแบบและจัดทําโฆษณาที่ฉีกแนว
ออกไปจากรูปแบบเดิม ๆ ของโฆษณาผลิตภัณฑประเภทเดียวกันจะทําใหเกิดความโดดเดน มี
ความเปนตนแบบ หรือไดรับความสนใจจากกลุม เปาหมายไดดี
5. ความแปลกใจ
สิ่งทีท่ ําใหผูดูแปลกใจ ยอมไดรับความสนใจจากกลุม เปาหมายที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม
การออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณาใหเกิดความแปลกใจเมื่อแรกเห็นจะเปนการเรียกรองความ
สนใจที่ไดผล การออกแบบสิ่งพิมพโฆษณาโดยคํานึงถึงอยูตลอดเวลาวาจะตองตานความดาดดื่น
ธรรมดา และความคุนเคยที่มีอยูใหไดโดยคาดหมายจะทําใหไดสิ่งพิมพโฆษณาทีอ่ อกแบบมานัน้ มี
ความโดดเดนแยกตางหากจากหนาโฆษณาอื่น ๆ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารฉบับนัน้ ๆ ใหได
6. ความสามารถพัฒนาตอเนื่องเปนแคมเปญโฆษณาได
การโฆษณาสวนใหญมกั จะไมไดประกอบดวยโฆษณาเพียงชิน้ เดียว แตจะมีโฆษณา
หลายชิ้นออกมาชวยกันสื่อสารอยางตอเนื่อง หรืออาจจะใชความคิดโฆษณาอันเดียว แต
ตอเนื่องกันเปนโฆษณาหลาย ๆ ชิน้ โดยเปลี่ยนการนําเสนอไปไดเรื่อย ๆ ในการออกแบบและจัดทํา
สิ่งพิมพโฆษณาจึงตองคํานึงถึงความยืดหยุน ได นัน้ คือสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตอจากชิ้นแรก
ไปไดอีกมากมายและไมนา เบื่อ ซ้ําซาก และก็จะตองไมหลุดจากความคิดโฆษณาเดิม โดยมี

367

ความเปนเอกภาพกับโฆษณาที่ออกมาลวงหนามากพอที่ผูดูจะสามารถจดจําและระบุผลิตภัณฑ
นั้นไดเปนอยางดี ก็จะแสดงใหเห็นวาการออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพ

สรุป
สิ่งพิมพโฆษณาเปนสื่อที่เกิดจากกระบวนการพิมพ ทีใ่ ชในการสื่อสารความคิดโฆษณาไป
ยังกลุมเปาหมายแบงเปน 5 ประเภทไดแก สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ สื่อโฆษณาทางนิตยสาร
สื่อโฆษณาไดเร็คเมล สื่อโฆษณากลางแจง และสื่อโฆษณาทางการขนสง แตละประเภทมีขอดีและ
ขอจํากัดในการใชงานที่แตกตางกัน ซึ่งสิ่งพิมพโฆษณาแตละประเภทประกอบดวยองคประกอบ
หลัก 3 สวน คือ ขอความ ภาพ และสัญลักษณ แตละสวนจะตองไดรับการออกแบบใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของสื่อโฆษณานัน้ ๆ โดยการสรางสรรคสิ่งพิมพโฆษณามีบุคลากรเกี่ยวของ
มากมายทั้งในและนอกบริษทั ตัวแทนโฆษณาทั้งนี้ผูกาํ กับศิลปเปนบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุด
นอกจากนีย้ ังมีผูรางภาพ ชางภาพ นักวาดภาพประกอบ ชางเรียงพิมพ และชางศิลป เปนตน
การออกแบบและจัดทําสิง่ พิมพโฆษณา จะตองมีการวางแผนและเตรียมการหาขอมูล
ไดแก ผลิตภัณฑ สภาพตลาดและคูแขง กลุมเปาหมาย จุดขาย เหตุผลสนับสนุน อารมณและลีลา
ของงาน และการตอบสนองที่คาดหวัง ตลอดจนวิธกี ารนําเสนอความคิดรวบยอดของงานโฆษณา
ไปยังกลุมเปาหมาย รวมทั้งหลักการออกแบบและสรางสรรคงานสิ่งพิมพโฆษณาแตละขั้นตอน
เพราะสิง่ เหลานี้จะทําใหนกั ออกแบบโฆษณาสามารถสรางสรรคงานโฆษณาไดตรงตามที่ลกู คา
หรือผูผลิตตองการใหผูบริโภคตอบสนองตอการโฆษณาผลิตภัณฑนนั้
หลักการออกแบบที่ตองนํามาใชเพื่อใหสามารถนําเอาองคประกอบตาง ๆ ของงาน
โฆษณาไมวา จะเปนตัวอักษรหรือภาพมาจัดวางอยูรวมกัน โดยกอใหเกิดผลในดานประโยชนใช
สอยดวยการจัดองคประกอบที่ดีจะทําใหขาวสารขอมูลที่ตองการสื่อสารนั้นทําใหผูดสู ามารถรับรู
ไดงายและรวดเร็วขึ้น และกอใหเกิดผลดานความสวยงามของชิน้ งานโฆษณาดูนา สนใจ และ
สบายตาที่จะมอง อันไดแก ทิศทางและการเคลื่อนไหว เอกภาพ ความสมดุล ความมีสัดสวน
ความแตกตาง และความเรียบงาย ทัง้ นี้นกั ออกแบบจะนําหลักการดังกลาวมาใชรวมกับทักษะ
พื้นฐานทางศิลปะอื่น ๆ เพือ่ จะชวยใหนกั ออกแบบสามารถพัฒนางานเลยเอาตและจัดทําสิง่ พิมพ
โฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
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แบบฝกหัดทายบทที่ 10
1. สิ่งพิมพโฆษณามีกี่ประเภท และมีขอดี ขอจํากัดแตกตางกันอยางไร
2. สิ่งพิมพในโฆษณามีองคประกอบกี่สวน อะไรบาง
3. บุคลากรทีเ่ กี่ยวของในการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณามีใครบาง และแตละคนมีหนาที่อยางไร
4. ผูกาํ กับศิลปมีหนาที่อะไรบางกอนการออกแบบสิ่งพิมพโฆษณา จะตองมีการเตรียมการและ
วางแผนในเรื่องใดบาง
5. จงอธิบายการวางแผนขัน้ ตอนการจัดทําสิง่ พิมพโฆษณาโดยสังเขป
6. กระบวนการพัฒนาเลยเอาต มีกี่ขั้นตอนอะไรบาง
7. ระบุการหลักออกแบบทีม่ ีความสําคัญตอการจัดทําสิ่งพิมพโฆษณามา 3 หลักการ
8. วัตถุประสงคทสี่ ําคัญของการใชสีสิ่งพิมพโฆษณามีอะไรบาง
9. ความคิดในโฆษณามีความสําคัญอยางไร และในการเสนอความคิดโฆษณาทําไดกวี่ ิธี
อะไรบาง ยกตัวอยางโฆษณาประกอบ
10. จงยกตัวอยางสิ่งพิมพโฆษณาทางสิง่ พิมพ พรอมระบุวา มีรูปแบบของการออกแบบและจัดทํา
อยางไร สัก 4 รูปแบบ

