
การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถ
มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน 

การออกแบบ  (DESIGN) 

ความหมาย 

    ผลงานการออกแบบจะใช้เป็นสื่อระหว่างนักออกแบบกับเจ้าของงาน หรือนักออกแบบกับผู้ท า  
ผู้ผลิต โดยที่แบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับงาน เพื่อให้การผลิตผลงานเป็นไป
ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้แบบ ยังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความคิด ความต้องการของผู้ออกแบบ 
เพื่อน าเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบอย่างชัดเจนอีกด้วย 



ความส าคัญของการออกแบบ มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ  
     1.ในแง่ของการวางแผนการการท างาน งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไปตามขัน้ตอน อย่าง
เหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนัน้อาจถือว่าการออกแบบคือการวางแผนการท างานก็ได้ 
     2. ในแง่ของการน าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้องมีความเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน  
ดังนัน้ ความส าคัญในด้านนี ้คือ เป็นส่ือความหมายเพื่อความเข้าใจระหว่างกัน 
     3. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย ซับซ้อน ผลงาน 
ออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง และผู้พบเหน็มีความเข้าใจที่ชัดเจนขึน้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ 
คือ ตัวแทนความคดิของผู้ออกแบบได้ทัง้หมด 
     4. แบบ จะมีความส าคัญอย่างที่สุด ในกรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่น 
สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง  นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน  หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับ
คนเขียนบทละครน่ันเอง 



แบบ  เป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นสิ่งที่เกดิจากความคดิสร้างสรรค์และฝีมือของ 
นักออกแบบ แบบมีอยู่หลายลักษณะ ดังนี ้คือ 
1. เป็นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures) หรือแบบ
ร่าง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง   ภาพพมิพ์ (Printing) ฯลฯ 
ภาพต่าง ๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับงาน ที่เป็น 
2 มิต ิ
 
 
 
 
 
 
2. เป็นแบบจ าลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหน่ึงที่ใช้แสดงรายละเอียด
ของงานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เน่ืองจากมีลักษณะเป็น 3 มิต ิท าให้สามารถเข้าใจใน
ผลงานได้ดีกว่า นอกจากนี ้แบบจ าลองบางประเภทยังใช้งานได้เหมือนของจริงอีกด้วยจงึ
สามารถใช้ในการทดลอง และทดสอบการท างาน เพื่อหาข้อบกพร่องได้ 



     เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี ้เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่ง
โดยทั่วไปจะต้องท างานร่วมกับ วศิวกรและมัณฑนากร  โดยสถาปนิก จะรับผิดชอบเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามของสิ่งก่อสร้าง งานออกแบบทางสถาปัยตกรรม ได้แก่ 
- สถาปัตยกรรมท่ัวไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า  โบสถ์  วหิาร  ฯลฯ 
- สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร  
- สถาปัตยกรรมภายใน  เป็นการออกแบบที่ต่อเน่ืองจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร  
- งานออกแบบภมูิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง  เป็นการจัดบริเวณพืน้ที่ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสม   
   กับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม  
- งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม 
   อาคารจ านวนมาก ระบบภมูิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

1.การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 

ประเภทของการออกแบบ 



     เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ งานออกแบบสาขานี ้มีขอบเขต 
กว้างขวางมากที่สุด และแบ่งออกได้มากมายหลาย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเก่ียวกับประโยชน์ใช้สอย
และความสวยงามของผลิตภณัฑ์  งานออกแบบประเภทนีไ้ด้แก่ 
 - งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์  - งานออกแบบครุภณัฑ์  - งานออกแบบเคร่ืองสุขภณัฑ์   
 - งานออกแบบเคร่ืองใช้สอยต่างๆ   - งานออกแบบเคร่ืองประดับ อัญมณี  - เคร่ืองแต่งกาย   
  - งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์ - งานออกแบบผลิตเคร่ืองมือต่าง ๆ   ฯลฯ 

2. การออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) 

ประเภทของการออกแบบ 



     เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกัน ต้องใช้ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยใีนการผลิตสูง  ผู้ออกแบบคือ วศิวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ
ในเร่ืองของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภยัและ กรรมวธีิในการผลิต บางอย่างต้องท างานร่วมกันกับนัก
ออกแบบสาขาต่าง ๆ ด้วย งานออกแบบประเภทนีไ้ด้แก่  
  - งานออกแบบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  - งานออกแบบเคร่ืองยนต์  - งานออกแบบเคร่ืองจักรกล   
- งานออกแบบเคร่ืองมือส่ือสาร  - อเิลคทรอนิคส์  ฯลฯ 

3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) 

ประเภทของการออกแบบ 



     เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึน้  
นักออกแบบเรียกว่า มัณฑนากร (Decorator) ซึ่งมักท างานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนีไ้ด้แก่    
- งานตกแต่งภายใน (Interior Design)   - งานตกแต่งภายนอก  (Exterior Design) – งานจัดสวนและบริเวณ  
(Landscape Design) – งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display) - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) – การจัดบอร์ด  
และการตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น 

4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) 

ประเภทของการออกแบบ 



เป็นการออกแบบเพื่อทางผลิตงานสิ่งพมิพ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ  หนังสือพมิพ์  
โปสเตอร์  นามบตัร  บตัรต่าง ๆ  งานพมิพ์ลวดลายผ้า  งานพมิพ์ภาพลงบนสิ่งของ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  งานออกแบบรูปสัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองหมายการค้า  
ฯลฯ 

5. การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) 

ประเภทของการออกแบบ 



 
การวางแผนท่ีดี เท่ากับงานส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

การออกแบบก็เช่นกัน 
ผลงานจากออกแบบที่ดี จะคงคุณค่าตราบนานเท่านาน 
เวลาที่ผ่านไปนอกจากจะไม่ท าให้คุณค่าของมันลดลง   

แต่จะช่วยเพ่ิมให้มากขึ้น 
 


