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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการรวบรวมและสรุปอิทธิพลต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบ
วิชาชีพนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่ ในยุคหลังการเปลี่ยนสหัสวรรษ (พ.ศ.2543)
เป็นต้นมา เป็นภาพสะท้อนให้นักออกแบบเลขนิเทศในยุคปัจจุบันเตรียมตัวให้พร้อม
กับการเปลี ่ยนแปลง เป็นเสมือนแผนที ่และป้ายบอกทางสำหรับนักออกแบบ
เลขนิเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งนักออกแบบเลขนิเทศที ่เพิ ่งเริ ่มปฏิบัติว ิชาชีพ จะได้เห็น
ภาพกว้างๆ และเข้าใจเลือกทางเดินของตนเองไปสู่การประสบความสำเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพนักออกแบบเลขนิเทศ

ความสำคัญ

ในห้วงเวลาตั้งแต่การเปลี่ยนสหัสวรรษ (พ.ศ. 2543) จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆ ด้าน การประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบเลขนิเทศ
Graphic Communication Design ก็เชน่กนั ซึง่เกิดการเปลีย่นแปลงไปตามกระแสโลก
สำหร ับน ักออกแบบเลขน ิเทศไทยการศ ึกษาว ิชาการทางด ้านการออกแบบ
เลขนิเทศจากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษานั้น อาจก้าว
ตามไม่ทัน เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ทำการเรียนการสอนอยู่นั ้นปรับตัวตามความ
เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยทัน หลักสูตรการศึกษาต่างๆ ไม่สามารถเตรียมบัณฑิตให้

อิทธิพลซ่ึงมีผลกระทบต่อการประกอบ
วิชาชีพนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่

ในยุคหลังการเปล่ียนสหัสวรรษ
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พร้อมได้ในทุกๆ เรื ่อง ในทุกๆ สภาวะสังคมซึ ่งมีการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็ว
นักออกแบบเลขนิเทศเมื่อจบการศึกษาไปจากสถาบันต่างๆ ต้องไปเผชิญกับการ
เรียนรู้การทำงานในลักษณะก้าวกระโดดและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
จรงิท่ีฝรัง่เรยีกวา่ On the job training เพือ่เอาตวัรอด

ผู้เขียนมีแนวความคิดที่ว่าการงานใดๆ ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและ
การปรับตัว การทำความเข ้าใจอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที ่จะมีผลต่อการประกอบ
วิชาชีพ จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี บทความนี้ได้รวบรวม
อิทธิพลต่างๆ ที่อาชีพนักออกแบบเลขนิเทศจะต้องเผชิญในการปฏิบัติวิชาชีพ
เพื่อเป็นภาพสะท้อนให้นักออกแบบเลขนิเทศในยุคปัจจุบันเตรียมตัวให้พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้น

ผู้เขียนอยากให้บทความนี้เป็นเสมือนแผนที่และป้ายบอกทาง สำหรับนักออกแบบ
เลขนิเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งนักออกแบบเลขนิเทศที ่เพิ ่งเริ ่มปฏิบัติว ิชาชีพ จะได้เห็น
ภาพกว้างๆ และเข้าใจเลือกทางเดินของตนเองไปสู่การประสบความสำเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพนักออกแบบเลขนิเทศ ผู้เขียนขอจำแนกอิทธิพลออกเป็นประเภท
ต่างๆ เพื่อสร้างความกระจ่าง

เทคโนโลยี

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ก้าวมาเป็นเคร่ืองมือหลักในการปฏิบัติงานการออกแบบเลขนเิทศ
และพัฒนาการของเครื ่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
และราคาที ่ถูกลงอย่างเร้าใจ คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ
นักออกแบบเลขนิเทศ เช่นเดียวกับที ่ไม้บรรทัด ดินสอ ปากกาและสีเคยเป็นในอดีต
นักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องถ่ายทอดแนว
ความคิด นักออกแบบรุ ่นใหม่มีความสามารถทางการใช้เครื ่องมือคอมพิวเตอร์
มากกว่านักออกแบบรุ ่นก่อนๆ เนื ่องจากเป็นผู ้ที ่เติบโตมาในยุคที ่คอมพิวเตอร์
เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน ไม่กลัวที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งซอฟท์แวร์ใหม่ๆ
ที่มีคุณภาพช่วยลดช่องว่างระหว่างการใช้เครื ่องมือแบบดั้งเดิมและคอมพิวเตอร์
ลดความกระด้างของผลงานซึ่งเคยเป็นขีดจำกัดของการใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะ
เดียวกันเทคโนโลยีซึ ่งราคาถูกลงและหาได้ง่ายก็ทำให้คนส่วนมากซึ ่งไม่ได้รับ
การศึกษาทางด้านการออกแบบกลายมาเป็นผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบสิ่งในชีวิตประจำวัน ได้ช่วยให้งานซึ่งเคยเป็นงานเฉพาะทางของนักออกแบบ
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กลายมาเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวัน จึงมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มากมายซึ่ง
คิดว่าตนเองก็เป็นนักออกแบบได้ นักออกแบบเลขนิเทศต้องพยายามสร้างความ
แตกต่างระหว่างนักออกแบบตัวจริงกับผู ้อ้างตนเป็นนักออกแบบเพียงเพราะใช้
คอมพิวเตอร์เป็น ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งในการแก้ปัญหาทางเลขนิเทศ
และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับมวลชนว่าการออกแบบเลขนิเทศที ่ด ีนั ้น
มีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งมีกรรมวิธีและกระบวนการในการคิด การแก้ปัญหาซึ่งไม่ได้มอง
เพียงหน้าตาของผลงานในขั้นสุดท้าย จึงขอให้ระลึกไว้เสมอว่า คอมพิวเตอร์เป็น
เพียงแค่เครื่องมือเหมือนกับที่ดินสอ ปากกาและไม้บรรทัดเป็นเท่านั้น

นโยบายรัฐบาล

ในช่วงหลังการเปลี่ยนสหัสวรรษ รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีหน้าที่เร่งด่วน
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งยืดเยื้อมาจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย
ต้มยำกุ ้งไครซิส ซึ ่งได้ดำเนินนโยบายต่างๆ เพื ่อแก้ไขปัญหานี้ บางนโยบายของรัฐบาล
มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพนักออกแบบเลขนิเทศเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว มีผลิตภัณฑ์
ที่ขึ้นบัญชีไว้กับโครงการจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลปี พ.ศ.
2546) ซึ ่งมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที ่ต ้องการการออกแบบจากนักออกแบบเลขนิเทศ
ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์บางส่วนซึ่งได้รับการพัฒนาถึงขั้นที่สามารถจำหน่ายในระดับสากลได้
และมีนักออกแบบเลขนิเทศจำนวนไม่น้อยที่มีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้
รับการพัฒนา นักออกแบบเลขนิเทศสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสินค้า
OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีความสามารถที่จะไปขยายตลาดไปสู่สากลได้
นักออกแบบเลขนิเทศจะกลายเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง

โครงการไทยแลนด์แบรนด์เป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งผลักดันให้ผลิตภัณฑ์
ของไทยสร้างแบรนด์เพื่อก้าวสู่ตลาดการค้าสากล ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องการสร้าง
แบรนด์ “แบรนด์ดิ้ง” เป็นอย่างมาก ซึ่งในการสร้างแบรนด์นั้นมีความจำเป็นต้องใช้
นักออกแบบเลขนิเทศเพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าและ
งานเลขนิเทศประกอบอื ่นๆ อีกมาก ยิ ่งมีส ินค้าและบริการเข้าร ่วมโครงการ
ไทยแลนด์แบรนด์มากเท่าใด ความต้องการนักออกแบบเลขนิเทศที่มีความเข้าใจ
ในเรื่องแบรนด์ดิ้ง ก็ยิ่งมีมากขึ้น
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นโยบายการพัฒนาโทรคมนาคมและสารสนเทศ หรือไอซีที บริษัทและกลุ ่มที ่
ทำงานเกี่ยวข้องกับเกมและแอนิเมชั่นได้รับผลกระทบในแง่บวกจากนโยบายนี้เป็น
อย่างสูง รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานองค์กรมหาชนเช่นสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติเพื่อสนับสนุนโนบายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเอกชน
อย่างเป็นรูปธรรม มีจำนวนบริษัทซึ่งดำเนินงานในหัวข้อดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และนักออกแบบเลขนิเทศเป็นที ่ต ้องการของบร ิษ ัทเหล่าน ั ้น ลักษณะของ
บริษัทผลิตเกมในประเทศไทยในระยะเริ่มต้นนั้น เป็นแบบที่เรียกว่า “Me-too”
คือเป็นการลอกเลียนแบบแนวความคิดและหลักการเกมซึ่งประสบความสำเร็จแล้ว
ในต่างประเทศ และนำมาปรับรูปร่างหน้าตาเนื ้อเรื ่องให้เกิดความแตกต่างจากต้นแบบ
เพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้
เกิดขึ้นจากการขาดความเข้าใจของหัวหน้าทีมการทำงานผลิตเกมซึ่งโดยมากแล้ว
มักจะเป็นโปรแกรมเมอร์ในเรื ่องการออกแบบเลขนิเทศสำหรับเกม นักออกแบบ
เลขนิเทศสามารถอาศัยนโยบายการส่งเสริมไอซีทีของรัฐบาลนี้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
บริษัทเกมต่างๆ และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้มีแนวความคิดที่เป็นเอกลักษณ์
ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเกม สามารถ
นำไปขายในราคาที่สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ

นโยบายการดำเนินการนำประเทศเข ้าสู ่เขตการค้าเสรี FTA เป็นนโยบายของร ัฐบาล
ซึ ่งหากสำเร็จลุล่วง อาจเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงต่อวงการการออกแบบ
เลขนิเทศในแง ่ของตลาดแรงงาน นักออกแบบไทยอาจโดนนักออกแบบต่างประเทศ
เข้ามาแย่งงานบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ ่งมี
เม็ดเงินจำนวนมหาศาลและถือได้ว่าไทยเป็นประเทศสำคัญ อุตสาหกรรมโฆษณา
ของไทยนั ้นก้าวหน้าไปกว่าประเทศในภูมิภาคมาก นักออกแบบเลขนิเทศไทย
จะต้องทำงานแข่งกับต่างชาติซึ่งจะพุ่งเข้ามาเปิดสำนักงานเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งดังกล่าว
หรืออย่างน้อยอาจมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร จากการเข้ามาร่วมทุนของ
ต่างชาติ ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของที่เป็นไทยลดลง อีกหนึ่งประเด็นที่มักจะ
ถูกมองข้ามไปคือเรื ่องลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์ นักออกแบบเลขนิเทศไทยนั้นในอดีต
ที่ผ่านมามีความได้เปรียบนักออกแบบต่างชาติเป็นอย่างมากในการฝึกหัดการใช้
เครื่องมือดิจิตอล เนื่องจากซอฟท์แวร์เถื่อนแพร่หลายหาซื้อได้ง่าย แต่ในอนาคต
หากไทยต้องการเข้าสู่เขตการค้าเสรีสำเร็จ อาจต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดเรื่อง
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ ์ ทำให้นักออกแบบไทยอาจมีโอกาสได้สัมผัสเครื ่องมือที ่ม ี
คุณภาพลดลงและยากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือก็คือเครื่องมือ ปากกาคุณภาพดี
กับปากกาด้ามละสองบาทก็ไม่แตกต่างกันแล้วแต่ผู้เขียนจะเขียนอะไร สมองและ
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วิธีการแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ในการทำงาน

นักออกแบบรุ่นใหม่อาจได้รับผลดีจากการเปิดเสรีทางการค้าด้วยเช่นกัน ดังจะเห็น
ได้จากแนวโน้มที่นักออกแบบไทยเริ ่มออกไปทำงานหรือรับงานจากต่างประเทศ
ตลาดใหม่อีกหลายแห่งในโลกซึ่งยังต้องการการบริการงานออกแบบเลขนิเทศอีกมาก
ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย หรืออเมริกาใต้ นักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่ควรมีความ
สามารถในทางภาษาที ่สองและภาษาที ่สาม เพื ่อเป็นการเปิดโอกาสตนเองให้
สามารถปรับตัวรับงานซึ่งอาจจะมาจากต่างประเทศในอนาคต

การดำเนินธุรกิจ

ลักษณะในการดำเนนิธุรกิจในยคุหลงัวิกฤตเศรษฐกจิ ได้เปลีย่นแปลงไปจากยคุก่อนๆ
มาก จากการดำเน ินธุรก ิจการออกแบบเป ็นบร ิษ ัทที ่ม ีร ูปแบบเป ็นทางการ
มีโครงสร้างชัดเจนได้เปลี่ยนมาเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่โฆษณา
จนกระทั ่งสำนักงานออกแบบ ได้ม ีองค์กรขนาดเล ็กเก ิดข ึ ้นเป ็นจำนวนมาก
นักออกแบบอิสระที่ไม่สังกัดสำนักงานออกแบบใดๆเลยก็มีจำนวนมากขึ้น ลักษณะ
การดำเนินธุรกิจบริการการออกแบบเช่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบรุ่นใหม่
จากนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่มาก เนื่องจากความเป็นอิสระ มีเวลาเป็นตัวของ
ตัวเองและไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร สามารถเลือกรับงานในรูปแบบที่ตนเองถนัดและ
สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานเองได้ เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ว่า การดำเนิน
ธุรกิจบริการการออกแบบเช่นนี้จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่คาดว่าใน
อนาคตอันใกล้ในช่วงเวลา 5 – 10 ปีนับจากนี้ คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ซึ่งพลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิงอย่างแน่นอน

ส่ือใหม่ชนิดต่างๆ

ในช่วงหลังการเปลี่ยนสหัสวรรษได้เกิดสื่อใหม่ๆ มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทางการตลาด นักออกแบบเลขนิเทศได้เข้ามาทำงาน
ในสื่อใหม่ๆ เหล่านี้จากความต้องการของตลาด ทั้งๆ ที่นักออกแบบเลขนิเทศไม่ได้
รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยในเรื่องของสื่อเหล่านี้ในชั้นเรียน
สื่อใหม่ชนิดต่างๆ ดังกล่าวได้แก่
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ส่ืออินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
สื่ออินเตอร์เน็ตนั้นได้ผ่านยุคฟองสบู่แห่งการตื่นตัวมาแล้ว ความเข้าใจในสื่อ
ชนิดนี้มีมากขึ้น และตัวนักออกแบบเองก็เริ่มมีความคุ้นเคยกับสื่ออินเตอร์เน็ต
แล้วเช่นกัน บริษัท ห้างร้าน องค์กรและบริการชนิดต่างๆ กระโจนเข้าสู่สื่อ
อินเตอร์เน็ต มีเวบไซต์ใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การออกแบบ
เวบไซต์ให้สื่อสารข้อมูลได้ตามที่เจ้าของเวบไซต์ต้องการนั้น จำเป็นต้องใช้
นักออกแบบเลขนิเทศที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ลำดับการให้ข้อมูล
สามารถให้ข้อมูลตามที่ผู ้ชมต้องการได้โดยไม่เสียเวลา และจัดทำรูปแบบ
หน้าตาเวบไซต์ให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผู ้ชมให้ใช้เวลา
เยี่ยมชมอยู่ที่เวบไซต์ไว้ได้นานที่สุด นอกจากนี้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อโฆษณา
ยุคใหม่ที ่ยังมีพื ้นที ่เหลือเฟือให้นักออกแบบเลขนิเทศรุ ่นใหม่ได้เข้ามาใช้
ความสามารถ

ส่ือโทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์ในยุคหลังการเปลี่ยนสหัสวรรษนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
แต่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สถานีโทรทัศน์ที ่ออกอากาศโดยผู้ชม
สามารถรับชมโดยไม่เสียค่าบริการนั้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด
แต่เคเบิ้ลทีวี โทรทัศน์แบบจ่ายค่าบริการนั้นเกิดสถานีช่องต่างๆ เพิ่มขึ้น
อยา่งมาก โดยทกุๆ ปท่ีีผ่านมา จะมชีอ่งโทรทศันเ์พิม่ข้ึนไมต่ำ่กวา่ 2–3 ชอ่ง
ทำให้มีรายการโทรทัศน์เกิดขึ้นใหม่อีกมาก ซึ่งทุกๆ สถานีโทรทัศน์และทุกๆ
รายการโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นใหม่ต้องการการออกแบบทางเลขนิเทศมากมาย
ไม่ว่าจะป็นไตเติ้ลรายการและเลขนิเทศหน้าจอโทรทัศน์ รวมไปถึงเลขนิเทศ
อื่นๆ ในรายการ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อเคลื่อนไหว สื่อโทรทัศน์ได้รับความ
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสื่อที่ผู้ชมมักเลือกเหนือสื่ออื่นๆ

การออกแบบเลขนิเทศเคลื่อนไหว Motion Graphic นั้น นักออกแบบต้อง
ทำความเข้าใจในเรื่องของ “เวลา” ซึ่งเป็นมิติที่เพิ่มขึ้นมาจากงานออกแบบ
เลขนิเทศแบบดั้งเดิม มิติที ่เพิ ่มขึ ้นนี้ทำให้การถ่ายทอดความคิดและการ
นำเสนอผลงาน มีข้อจำกัดต่างๆ น้อยลง

ส่ือส่งเสริมการขาย
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเปลี่ยนสหัสวรรษ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายได้กลายเป็นธุรกิจใหญ่ สินค้าและบริการหลากหลายได้
หันมาใช้กิจกรรมแทนสื่อแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดบริษัทเล็กบริษัทน้อยให้
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บริการด้านจัดกิจกรรมที่เรียกตัวเองว่า “ออร์แกนไนเซอร์” มากมาย และ
กลายเป็นหน่วยงานยอดนิยมในการเริ่มงานของบัณฑิตจบใหม่ บริษัทจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายมีงานให้ทำมาก เนื่องจากในระยะหลังมีการจัดงาน
แสดงสินค้าและบริการขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากทั้งจากการสนับสนุนของทาง
รัฐบาลและความต้องการของตลาดเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
มีขนาดของงานตั้งแต่เล็กมากจนถึงใหญ่มาก งานเลขนิเทศในบริษัทจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายมีลักษณะที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากจุกจิกและเร่งร้อน
จำเป็นต้องทำงานให้เสร็จในเวลาที่จำกัดมากๆ โดยส่วนใหญ่แล้วนักออกแบบ
เลขนิเทศในหน่วยงานเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั ้นออกแบบจนถึงขั ้นควบคุมการผลิตและติดตั ้งผลงาน เนื ้องานที ่นักออกแบบ
เลขนิเทศได้รับมอบหมายให้ดูแลยกตัวอย่างเช่น ตัวบูธ ฉากหลัง บอร์ดแสดง
เนื้อหา วิดีทัศน์พรีเซ้นเทชั่น รวมไปถึงงานสิ่งพิมพ์ประกอบต่างๆ
และการออกแบบเหตุการณ์

เกมและแอนิเมช่ัน
จากนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชั่นของรัฐบาล ที่ต้องการ
ให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตดิจิตอลคอนเท้นท์ มีบริษัทต่างๆ ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อ
การนี้ แม้ในประเทศไทยจะเพิ่งมีการเรียนการสอนโดยตรงในเรื่องดังกล่าว
และมีจำนวนไม่มากนัก ผู้ที่ทำงานบุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย
มักมีพื้นฐานมาจากวงการนักออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเลขนิเทศ สถาปนิก และ
การออกแบบอุตสาหกรรม เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับเนื้องาน คนส่วนมากมักคิดว่าเกมและแอนิเมชั่นเป็นเรื่องเดียวกันมีความ
ใกล้เคียงกัน แม้จะมีเนื้องานบางส่วนคาบเกี่ยวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ในเนื ้องานการออกแบบเกมและแอนิเมชั ่นนั ้นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก
ในที่นี้จึงขอแยกกล่าวถึงหัวข้อทั้งสองออกจากกันดังนี้

เกม
เกม เป็นอุตสาหกรรมบันเทิงในรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ในปี พ.ศ. 2548 สหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรม
เกมสามารถทำเงินได้มากกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในประเทศไทยนั้น
ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเกมมักเป็นผู้มีพื้นฐานมาทางด้านโปรแกรมเมอร์
และมักเริ่มจากการดัดแปลงเกมที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วให้มีรูปลักษณ์
และเนื้อหาเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนักแต่มักเน้น
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การเขียนโปรแกรมให้ได้ลักษณะของเกมเหมือนกับเกมที่เป็นต้นแบบ แล้ว
พยายามนำเกมที่ดัดแปลงแล้วไปขาย ผลงานโดยมากจึงมีลักษณะเป็นเพียง
ผลิตภัณฑ์ประเภท “Me Too” ซึ่งทำให้ขายไม่ออก และเป็นผลิตภัณฑ์ด้อย
มูลค่า หากผู้ดำเนินการเข้าใจถึงกลไกการตัดสินใจซื้อเกมของผู้บริโภคแล้ว
จะพบว่าเนื้อหาของเกมนั้นเป็นส่วนสำคัญ

งานออกแบบเลขนิเทศในเกมมีอยู่หลายส่วน เริ่มตั้งแต่การออกแบบตัวเกม
ขอบเขตการเล่น เนื ้อหาของเกม เรื ่องราวและการเล่าเรื ่อง กฎเกณฑ์ในการเล่น
ไปจนถึงการออกแบบฉากและตัวละคร ในปัจจุบันทางสำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ได้จัดให้มีหลักสูตรทาง
ด้านการผลิตเกมอยู่จำนวนหนึ่ง เป็นโอกาสให้นักออกแบบเลขนิเทศมีโอกาส
ร่วมชั ้นเรียนกับโปรแกรมเมอร์เพื ่อเตรียมให้คนเหล่านี ้ทำงานร่วมกันใน
อนาคต

แอนิเมช่ัน
แอนิเมชั่นในประเทศไทยนั้นค่อยๆ กลายเป็นอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ
เรามีสตูดิโอรับจ้างผลิตผลงานซึ่งรับงานจากฮอลลีวู้ด รวมถึงงานหลังการ
ถ่ายทำ (post production) ซึง่รบัชว่งงานใสเ่อฟเฟคพเิศษ (special effects)
สำหรับงานภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนั้นยังได้มีการสร้าง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเต็มเรื่อง รวมถึงรายการโทรทัศน์ในไทยเองแล้วเช่นกัน
ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นยังต้องการนักออกแบบเลขนิเทศอีกจำนวนมาก

ส่ือบนอุปกรณ์ไร้สาย
อุปกรณ์ไร้สายและโทรศัพท์มือถือได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีขึ ้นมาก
ในช่วงระยะเวลาไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา จนมีคุณสมบัติเป็นเครื ่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเล็กๆ ซึ่งมีศักยภาพสูง สามารถทำงานได้หลายหลากและตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์สื่อใหม่ๆ บนอุปกรณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นตาม
เช่น เกมและภาพหน้าจอ มีบริษัทให้บริการด้านเนื้อหา ซึ่งภาษาอังกฤษ
เรยีกวา่ “Content Provider” เกิดขึน้มาก จากขอ้มลูป ีพ.ศ. 2548 จำนวนผูใ้ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย 32.5 คน ต่อประชากร 100 คน เราสามารถ
มองเห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของบริการทางด้านเนื้อหา
เหล่านี้ นักออกแบบเลขนิเทศสามารถผลิตงานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ขอยกตัวอย่างงานในอุตสาหกรรมนี้ เช่น การออกแบบหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
screen saver, wallpaper และ multimedia message เปน็ตน้
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กระแสโลกทางสังคม

ในช่วงหลังการเปลี ่ยนสหัสวรรษมีการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมครั ้งใหญ่ คือเหตุการณ์
ถล่มตึกเว ิลด ์เทรดเซ ็นเตอร ์ท ี ่มหานครนิวยอร ์ค โลกทั ้งโลกตื ่นตัวก ับลัทธิ
การก่อการร้าย แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็เช่นกัน มีเหตุการณ์ความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ ่งทำให้วิธีการมองโลกมองชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี ่ยนไป
โดยสิ ้นเชิง ความรู ้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง การแสวงหาสิ ่ง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีเพิ่มขึ้น ความคิดที่ว่าศาสนา การเข้าวัดเข้าวาเป็นเรื่องของ
คนแก่นั้นหมดสมัยลงอย่างสิ้นเชิง กลุ่มคนหนุ่มสาวได้หันหน้าเข้าหาที่พึ่งทางใจ
ผลงานการประพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อและศาสนามีเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก งานออกแบบเลขนิเทศบนสิ่งพิมพ์และสื่ออื ่นๆ ในหัวข้อดังกล่าว
เพื่อตอบสนองรสนิยมของคนรุ่นใหม่ก็มีมากตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากแผงและ
ร้านหนังสือในหมวดนี้ จากเดิมซึ ่งเคยเต็มไปด้วยหน้าปกหนังสือซึ ่งไม่เน้นการออกแบบ
มักจะมีพระพุทธรูป ภาพพระชื ่อดัง ภาพสัญลักษณ์ทางศาสนา กลายมาเป็นหน้าปก
ที่สวยงามดึงดูดใจกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ แม้กระทั่งงานประพันธ์ซึ ่งได้รับความนิยม
มาเป็นเวลานาน เช่น งานประพันธ์ของท่านพุทธทาสภิกขุ ยังได้รับการออกแบบ
จัดทำรูปเล่มใหม่ดูทันสมัยเช่นกัน

ลักษณะของคน

นักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่ ในช่วงหลังการเปลี่ยนสหัสวรรษ ที่เพิ่งเริ ่มทำงาน
และที่กำลังจะจบการศึกษา มีผู้ที่ถูกเรียกเหมารวมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ นักการตลาด
บางสำนักให้ศัพท์เทคนิคเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “เจเนอเรชั่น วาย” คือกลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2523 ถึง 2540 ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนในรุ่นก่อนๆ
ลักษณะพิเศษที่ว่านี้คือ เป็นกลุ่มคนซึ่งไม่ชอบทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ความอดทนต่ำ
รักอิสระ ทำงานเพียงพอต่อการดำรงชีพ เมื่อมีรายได้ก็นำไปใช้จ่ายเพื่อความสุขของ
ตนเอง ไม่เชื่อว่าวิถีที่คนรุ่นก่อนๆ ทำมาเป็นวิถีที่จะทำให้ตนมีความสุขในชีวิต และ
รู้สึกว่ากำลังแสวงหาอะไรบางอย่าง แต่ยังไม่เจอสิ่งที่แสวงหา นอกจากนี้ยังมีกระแส
ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนเหล่านี้เรียกว่า “อินดี้” ซึ่งย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษ
“Independant” ซึ่งแปลว่าเป็นอิสระ ไม่ขึ ้นกับใคร แต่ในแง่การทำงานออกแบบ
และศิลปะแล้ว หมายถึงการทำเองผลิตเอง โดยใช้เครื่องมือและความสามารถเท่าที่
มีที ่อำนวย ไม่จำเป็นและไม่สนใจเข้าระบบซึ่งมีอยู ่ก่อนแล้ว คนกลุ่มนี ้เมื ่อเป็น



128

อิทธิพลซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่
ในยุคหลังการเปล่ียนสหัสวรรษ

ผู้บริโภคก็นิยมที่จะเสพสื่อซึ่งผลิตโดยผู้บริโภคเอง ตัวอย่างคือเว็บล๊อค (Weblog)
หรือบล๊อค (Blog) ซึ่งเป็นเสมือนไดอารีออนไลน์สามารถเขียนบันทึก ใส่ภาพด้วย
ตนเองอย่างง่ายดายและสะดวก และเปิดให้ใครก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมและอ่านเนื้อหา
รวมถึงตอบและให้ความเห็น เป็นการสร้างเนื้อหาผลงานและเสพผลงานกันในหมู่
ผู ้บริโภคด้วยกันเอง ซึ่งผู ้ผลิตต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสดังกล่าว ทำให้
ผู้ผลิตสินคา้และบรกิารทำการตลาดในแนวใหมท่ี่เรียกวา่ แมสคสัตอมไมเซชัน่ (Mass
Customization) เป็นกระแสทางการตลาดทีก่ำลังได้รับความนยิม แมสคสัตอมไมเซชัน่
เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จับนั่นผสมนี่ได้ตามความพอใจ หรือ
เปิดโอกาสให้ส ับเปลี ่ยนข้อเสนอของสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการ
ผู ้บริโภคกลายเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการออกแบบสิ ่งต่างๆ ที่เขาซื ้อ นักออกแบบ
เลขนิเทศเป็นผู ้ช ่วยหรือผู ้วางระบบให้ผ ู ้ผล ิตและผู ้บร ิโภคสื ่อสารได้ตรงกัน
รูปแบบการออกแบบเพื ่อกลุ ่มคนรุ ่นใหม่เหล่านี ้ ย่อมมีความแตกต่างจากการออกแบบ
ตามวิถีที ่นักออกแบบเลขนิเทศได้ทำมาในอดีตอย่างมาก นักออกแบบเลขนิเทศ
รุ่นใหม่นั้นก็ส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้ จึงย่อมจะเข้าใจดีถึงความต้องการ และวิธีการ
สื่อสารเข้าถึงจิตใจของผู้ชม นักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่ ต้องทำความเข้าใจกับ
วิถีทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้การทำงานราบรื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลงาน
ที่ดีที่สุด

สรุป

อิทธิพลต่างๆ ที่ได้นำมาแจกแจงในบทความนี้ ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ในความเปน็จรงิแลว้ เราไมส่ามารถแยกสิง่ต่างๆ ออกจากกนั และอาจมอิีทธิพล อ่ืนๆ
นอกเหนือจากที ่ผ ู ้ เข ียนได้นำมากล่าวถ ึงอ ีกมาก การมองเห็นภาพรวมและ
การทำความเข้าใจผลพวงของอิทธิพลต่างๆ จะทำให้นักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่
ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นข้อมูลเพื ่อตัดสินใจ
เลือกทางเดินสำหรับแต่ละบุคคลในอนาคต และเมื่อนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหม่นี้
เติบโตเป็นนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นใหญ่ในอนาคตจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถ
เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักออกแบบเลขนิเทศรุ่นต่อๆ ไปได้
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