
หลกัการออกแบบ 

( Principles Of  
  Design )  

รหัสวชิา :  2031117  

อ.สุวธิธ์  สาดสังข์ 



การออกแบบงาน 2 มติ ิ
 หมายถึง การออกแบบงานทีนํ่าเอาส่วนข้อมูลฐานทางการออกแบบ 

หลกัการออกแบบและทฤษฎสีีมาใช้รวมกนัในการสร้างสรรค์งานออกแบบ 

ทีมี่เพยีง 2 มิติคอื มีเฉพาะความสูงและความกว้าง แต่นักออกแบบกส็ามารถ 

ใช้สีสร้างภาวะลวงตาให้ดูเป็นงาน 3 มิติทีมี่ความลกึเพิม่ขึน้ได้ 

 

 

หลกัการออกแบบ ( Principles Of Design ) 

ประเภทของงานออกแบบ 2 มติ ิ
-    งานดไีซน์ออกแบบกราฟฟิก 

-  งานดไีซน์ออกแบบตกแต่งผลติภณัฑ์ 

-  งานดไีซน์ออกแบบตกแต่งภายใน    เป็นต้น 



การออกแบบกราฟฟิก 
 เป็นการออกแบบโดยนักออกแบบกราฟฟิก ทีม่ีจุดมุ่งหมาย 

เพือ่การค้าเป็นส่วนใหญ่ และเร่ิมเป็นทีนิ่ยมขึน้ภายหลงัเกดิการ 

ปฏิวตัอุิตสาหกรรมขึน้ในทวปียุโรปซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น  

9 ประเภทดงันี ้



การออกแบบตราสัญลกัษณ์ 
 เป็นการออกแบบช่ือ สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายการค้าของ 

บริษทัห้างร้านต่าง ๆ เพือ่ให้ง่ายต่อการจดจาํตราสัญลกัษณ์ของ 

บริษทัห้างร้านนี ้มักจะปรากฏอยู่ในงานออกแบบกราฟฟิกประเภท 

อืน่ ๆ ของบริษทัห้างร้านด้วย รวมถงึหน่วยงานของภาครัฐและ 

ภาคเอกชนอืน่ ๆ กม็ีตราสัญลกัษณ์นีด้้วย 

 แม้กระทัง่ในงานแข่งขนักฬีาต่าง ๆ กม็ีการออกแบบ 

ตราสัญลกัษณ์ประจาํการแข่งขนัน้ัน ๆ  

 







การออกแบบภาพเคร่ืองหมาย 
 เป็นการออกแบบเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ เพือ่การ 

ส่ือสารหรือการประชาสัมพนัธ์ทีม่ีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 



การออกแบบเคร่ืองเขยีน 
 เป็นการออกแบบหัวจดหมาย ซองจดหมายและนามบตัร 

ของบริษทัห้างร้าน ซ่ึงปกตจิะมีตราสัญลกัษณ์ของบริษทัห้างร้าน 

ปรากฎอยู่ด้วย 







การออกแบบตกแต่งบรรจุภณัฑ์ 

 เป็นการออกแบบตกแต่งหีบห่อหรือภาชนะทีใ่ช้บรรจุ 

ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงเรียกโดยรวมว่า “ บรรจุภณัฑ์ “ ด้วย 

ภาพประกอบ ข้อความ และแบบลายทีส่วยงาม เพือ่ดงึดูดใจ 

ผู้บริโภค ซ่ึงถอืว่าเป็นงาน 2 มิต ิแต่ถ้าเมื่อใดพูดถงึรูปทรง 

ของงานออกแบบบรรจุภณัฑ์นี ้เพือ่การผลติ จะถอืว่าเป็นงาน  
3 มิต ิ





การออกแบบเพือ่การโฆษณา 
 เป็นการออกแบบเพือ่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  

สามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้ ดงันี ้

1.1 การออกแบบใบปิดประกาศ ( Poster Design ) 

 เป็นการออกแบบลงบนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่เพือ่นําไป 

ปิดประกาศ ณ สถานทีท่ีก่าํหนด ในกรณทีีต้่องการใช้ปิดประกาศ 

จาํนวนมากจะต้องจดัพมิพ์เพือ่นําไปปิดประกาศ ณ สถานทีต่่าง ๆ  

เช่น ใบปิดโรงภาพยนตร์ ใบปิดของงานแสดงกจิกรรม บันเทงิต่างๆ  

ใบปิดของงานนิทรรศการ ใบปิดเพือ่การรณรงค์ให้ทาํกจิกรรม เป็นต้น 









1.2 การออกแบบใบปลวิ ( Placard Design ) 

 เป็นการออกแบบแล้วนําไปพมิพ์ลงบนแผ่นกระดาษซ่ึงมี 

ขนาดเลก็กว่าใบปิดประกาศมาก เพือ่ความสะดวกในการนําไปแจก 

จ่ายคร้ังละมาก ๆ ในปัจจุบันวงการภาพยนตร์นิยมออกใบปลวิขนาด 

กะทดัรัดสวยงามทีเ่รียกว่า แฮนด์บิล ( Handbill ) แจกจ่ายให้กบั 

แฟนภาพยนตร์เกบ็ไว้เป็นทีร่ะลกึ  





1.3 การออกแบบแผ่นพบั ( Brochure Design ) 

 เป็นการออกแบบและนําไปพมิพ์ลงบนแผ่นกระดาษทีม่ี 

ขนาดไม่ใหญ่มากนัก แล้วทาํการพบัลงมาเพือ่ให้เหลอืขนาดเลก็ 

กระทกัรัดเหมาะมือ ส่วนใหญ่เป็นการออกแบบทีต้่องมีการบอก 

รายละเอยีดหรือข้อมูลในการประชาสัมพนัธ์จาํนวนมาก ๆ   









1.4 การออกแบบสติก๊เกอร์( Sticker Design ) 

 เป็นการออกแบบและนําไปพมิพ์ลงบนแผ่นสติก๊เกอร์ซ่ึงเป็น 

แผ่นพลาสตกิด้านหลงัมีกาวพเิศษเพือ่ความสะดวกในการปะตดิลง 

บนพืน้ผวิของวตัถุต่าง ๆ ได้ง่าย 







1.6 การออกแบบบิลบอร์ด ( Billboard Design ) 

 เป็นการออกแบบโฆษณาลงแผ่นป้ายขนาดใหญ่  ส่วนใหญ่ 

ตั้งอยู่กลางแจ้งเพราะผู้คนสามารถพบเห็นได้มาก ซ่ึงงานมักจะมี 

ความโดดเด่น เน้นการส่ือสารทีชั่ดเจนเข้าใจด้วยภาพ ไม่ใช้ตวัอกัษร 

มากมายนัก 







1.7 การออกแบบโฆษณาส่ือข้างรถประจาํทาง  
      ( Bus Board Advertising Design ) 

 เป็นการออกแบบเพือ่โฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ  

ทีด้่านข้างหรือด้านหลงัรถโดยสารประจาํทาง ปัจจุบันมีการขยายวง 

ไปยงัพาหนะอืน่ ๆ ด้วย 







การออกแบบหนังสือ 
 เป็นการออกแบบภาพประกอบในหนังสือ และส่วนของปก 

หนังสือเพือ่จูงใจให้คนเกดิความสนใจและอยากซ้ือไปอ่าน 





การออกแบบCharacter ตวัการ์ตูน 
 เป็นการออกแบบภาพตวัการ์ตูน ส่วนใหญ่ใช้เป็นภาพ 

ประกอบในหนังสือการ์ตูนและหนังสือทัว่ไป 



การออกแบบการ์ดบัตร 
 เป็นการออกแบบบัตรเพือ่ใช้ในกจิกรรมต่าง ๆ เช่น  

บัตรโทรศัพท์ บัตร ATM บัตรช่ัวโมงอนิเตอร์เน็ต บัตรอวยพร 

ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 





การออกแบบหน้าเวบ็เพจบนอนิเตอร์เน็ต 
 เป็นการออกแบบและส่ือสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหน้าเวบ็ไซด์ 

บนอนิเตอร์เน็ต ซ่ึงสามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายและส่ือสาร 

ข้อมูลได้จาํนวนมาก ๆ ง่ายและสะดวกและเข้าถงึคนได้หลายกลุ่ม 



การออกแบบตกแต่งผลติภัณฑ์ 
 เป็นการออกแบบเพือ่เพิม่ความงามให้แก่พืน้ผวิของ 

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีผ่ลติขึน้เพือ่ใช้ในชีวติประจาํวนั 

ด้วยการใช้ลายเส้นหรือสีตามทฤษฎ ี หรือรูปร่างต่าง ๆ ให้เกดิบน 

พืน้ผวิได้อย่างกลมกลนื เพือ่ดงึดูดใจลูกค้าและผู้บริโภคให้มีความ 

สนใจในตวัสินค้ามากขึน้ 







การออกแบบตกแต่งภายใน 
 เป็นการออกแบบเพือ่ใช้ในการดไีซน์ตกแต่งภายในอาคาร 

หรือยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เพือ่กาํหนดประโยชน์ใช้สอยและ 

ความสวยงาม โดยการใช้ลายเส้น สี วสัดุ และส่ิงของต่าง ๆ มาใช้ 

ในการออกแบบให้เกดิความลงตวัและสวยงาม 





ตวัอย่างผลงานศิลปะ 2 มิต ิการสร้างสรรค์ LOGO 
กระดาษจดหมายและซองจดหมาย 









    




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48

