
Witty Thinking 
กบัการออกแบบกราฟิกดไีซน ์

 

 

Graphic Design Principle 



 

กราฟิก “Wit” เป็นเทคนิควธิคีดิแบบกลไกทีส่ามารถท าใหเ้กิดสิง่ที่
คนไทยเรยีกวา่ “มุก” นัน่เอง 

 ในงานออกแบบกราฟิก การใชว้ธิีคดิแบบ wit เป็นทีนิ่ยมมานานมาก 
กราฟิกดไีซเนอรท์ีม่ีชือ่เสยีงมกัใชก้ราฟิก Wit เป็นตวัท าใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องงานออกแบบ เชน่เดยีวกนันกัออกแบบทีม่ีชือ่เสยีง 

ในการใชก้ราฟิก Wit เชน่ Paul Rand  
หรือ Alan Fletcher 

 Wit ? 



 

1. แบบผูดู้มีสว่นรว่ม 

2. การแทนคา่ 

3. การปฏิเสธ 

4. การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้

5. สภาวะและคณุลกัษณะ 

วธิีแบบ Wit สามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี 



 

6. การเลา่เรือ่งตามเวลา 

7. การจบัคู ่

8. ภาษา 

9. ความก ากวมของภาษาภาพ 

10. การแทนที ่

วธิีแบบ Wit สามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี 



 

11. การเพ่ิม 

12. การเชือ่มโยง 

13. การเลียนแบบอยา่งสมจริง 

14. ค าพอ้งเสียงและวลีทา้ยค า 

15. การเป็นไปตามตวัอกัษร 

วธิีแบบ Wit สามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี 



 

16. วางอุบายใหค้าดหวงัในสิง่หน่ึงแตพ่บกบัอกีสิง่หน่ึง 

17. ความไมเ่ก่ียวขอ้งกนัเลย 

18. การเป็นไปตามเทศกาลหรือตามเศรษฐกิจ 

19. เลน่กบัหนา้ตาหรือรา่งกาย 

20. ทีว่า่งบวกและทีว่า่งลบ 

วธิีแบบ Wit สามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี 



 

ตัวอย่างการออกแบบ 



แบบผูดู้มีสว่นรว่ม Interactive Graphic 

Case Study 1 

เป็นการเรยีกรอ้งใหค้น 

ไปสมคัรเป็นทหาร 

ในสงครามโลกครัง้ที ่1 



แบบผูดู้มีสว่นรว่ม Interactive Graphic 

Case Study 2 
Time Magazine  
ปี 2006 ไดย้กใหผู้เ้ลน่
อนิเทอรเ์น็ตเป็นบุคคลแหง่ปี 



แบบผูดู้มีสว่นรว่ม Interactive Graphic 

Case Study 3 
งานออกแบบโปสเตอรท์ีใ่หค้นดู

สามารถจบัตอ้งตวัโปสเตอรไ์ด ้

โดยเมื่อเห็นรูปฟ้าผา่แลว้เอามือ 

กระตุกโปสเตอรจ์ะมีเสยีงกระเพ่ือม 

ของแมเ่หล็กคลา้ยฟ้ารอ้ง 



แบบผูดู้มีสว่นรว่ม Interactive Graphic 

Case Study 4 
งานออกแบบโปสเตอรช์ือ่ 

saxofunny อกีอนัทีต่วั
ปุ่มนูน (bubble) จะเกิด
เสยีงเหมือนพิมพด์ดี 



การแทนคา่ substitute 

หมายถึง มนุษยไ์ดแ้ทนคา่บางสงิลงไปในอกี 

           สิง่หน่ึงเพ่ือสรา้งความน่าสนใจ 



การแทนคา่ Substitute 

7 
ปกตชิาวตะวนัตกบางคนจะอธิษฐานแลว้

โยนเหรียญลงไปในน า้พุโบราณแลว้นกั

ออกแบบน าเหรียญเหล่านัน้มาใสใ่น

ถุงพลาสตกิแลว้น ามาท าเป็นโปสเตอร ์

แสดงวา่ค าอธษิฐานตา่งๆ ไดถู้กน ามา

บรรจไุวใ้นถุงพลาสตกิแลว้ 



การแทนคา่ Substitute 

8 

แทนคา่ความรกัธรรมชาตดิว้ย

รอยมือสเีขียว 



การแทนคา่ Substitute 



การปฏิเสธ Rejection 

หมายถึง เราใชก้ารปฏิเสธเป็นลูกเลน่ 



การปฏิเสธ Rejection 

ปกตมิกัใหข้องขวญัวนัพ่อดว้ย

เนคไท เอาจดุน้ีมาประชด  

เอาอะไรก็ไดท้ีไ่มใ่ช ่เนคไท 



การปฏิเสธ Rejection 



การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้ Homage 

นกัออกแบบอาจน าความหมายของสิง่ทีค่นรูจ้กั

ท ัว่ไปอยูแ่ลว้มาใชใ้นการท างาน 



การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้ Homage 

ออกแบบใหผ้ิวของสโนไวทเ์ป็นตวัสือ่ 

โดยออกแบบใหผ้ิวของสโนไวทแ์ละ

เจา้ชายมีสญัลกัษณย์ีห่อ้ของ

เครือ่งส าอางตดิบนผวิหนงั 



การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้ Homage 

เหมือนกบัการมองวา่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ยีห่อ้ชารป์ คอื ความหวงัของผูห้ญงิ 

ในภาพทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวก 

ใหเ้ธอ 



การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้ Homage 

ลอ้เลียนอดตีประธานาธิบด ี4 คน ของอเมรกิา  
แตด่ดัแปลงเป็นการโชวบ์ัน้ทา้ยแทน 



การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้ Homage 

งานออกแบบโฆษณาทีใ่ชห้นวดและทรงผมของอดอลฟ์ ฮติเลอร์

กบัหนวดและหมวกของชารล์ี แชปลินมาเป็นตวัสือ่ 



การยมืความหมายของสิง่เกา่มาใช ้ Homage 

โปสเตอรง์านแสดงเฟอรนิ์เจอรจ์งึลอ้เลียนภาพของ 

ลีโอนาโด ดาวนิชใีนลกัษณะทีเ่มื่อยจงึนัง่ 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

สภาวะในทีน้ี่ถกูน ามาจากคณุสมบตัขิองสิง่ตา่งๆ 

หรอือุปนิสยัของสิง่นัน้ 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

แสดงสภาวะของอมิโพรไวส ์

ในตวัโนต๊เพราะดนตรีแจส๊ 

มีลกัษณะการพนักนัของ 

เสน้เสยีงเป็นรูปธรรม 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

ของเลน่ชือ่ Galt Toys ซึง่ใชส้ภาวะหรอืคณุลกัษณะ
นิสยัการเลน่สลบัสิง่ตา่งๆ ของเด็กเล็กๆ ทีม่กัจะซนเสมอ 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

งานออกแบบหนงัสอืเก่ียวกบั

มาเฟียทีเ่อาสภาวะของการซมึ

ของหมึกแทนเลือดมาใช ้



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

เครือ่งส าอางยีห่อ้โอเลยท์ีใ่ชส้ภาวะของ 

การลบเลือนของตวัเลขแทนอายุมาใช ้



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

เมดเิตอรเ์รเนียนเกมส ์ซึง่มีเน้ือหา

เก่ียวกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

โดยใชส้ภาวะการกระเพ่ือม 

ของน า้ทะเลเป็นตวัแสดงออก 



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

โปรโมตการแสดงดนตรแีจส๊ของเยอรมนั

ทีใ่ชก้ารพนักนัของตวัโนต้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของดนตรแีจส๊ทีเ่รยีกวา่ อมิโพรไวส ์



สภาวะและคณุลกัษณะ Quality 

งานออกแบบรณรงคก์ารเลิกสบูบุหรีโ่ดย

ใชก้น้บุหรีท่ีแ่ทนทีฟั่นเป็นตวัแสดงออก 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 

การเลา่เรือ่งตามเวลายอ่มมีล าดบัทีต่อ่เน่ืองจาก 

 1 2 3 …. ไปเรือ่ย ๆ หรอืเอาชว่งเวลาใด 

เวลาหน่ึง ทีผู่ด้จูะคาดการณไ์ดว้า่มีอะไรทีเ่กิดข้ึน

ก่อนหนา้นัน้และอะไรจะเกิดขึ้นตอ่ไป 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 



การเลา่เรือ่งตามเวลา  
Narrative from the time 



การจบัคู ่Pairs 



การจบัคู ่Pairs 



การจบัคู ่Pairs 



การจบัคู ่Pairs 



การจบัคู ่Pairs 



ภาษา Language 



ภาษา Language 



ภาษา Language 



ความก ากวมของภาษา Ambiquity 

 



ความก ากวมของภาษา Ambiquity 



ความก ากวมของภาษา Ambiquity 



ความก ากวมของภาษา Ambiquity 

ความก ากวมระหวา่งรูป 

หนา้แมวกบัหนา้หนู 



ความก ากวมของภาษา Ambiquity 

ความก ากวมระหวา่งรูปมิกกี้ เมาส ์

กบัหวักระโหลกบนธงโจรสลดั 



เป็นการหลอมละลายของสองสิง่ทีไ่มส่ามารถ

รว่มกนัไดใ้หอ้ยูด่ว้ยกนัได ้

การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



การแทนที ่Substitution 



คอื การเปล่ียนรูปทรงโดยการเพ่ิมสิง่ใดสิง่หน่ึง 

    ลงไปเล็กนอ้ย 

การเพ่ิม Addition 



การเพ่ิม Addition 



การเพ่ิม Addition 



การเพ่ิม Addition 



การเพ่ิม Addition 



การเชือ่มโยง Missing Link 



การเชือ่มโยง Missing Link 



การเชือ่มโยง Missing Link 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



การเลียนแบบอยา่งสมจริง Trompe l’ oeil 



ค าพอ้งเสียงและวลีทา้ยค า Puns and Rebuse 



การเป็นไปตามตวัอกัษร Talking It Literally 



การเป็นไปตามตวัอกัษร Talking It Literally 



การเป็นไปตามตวัอกัษร Talking It Literally 



วางอุบายใหค้าดหวงัในสิง่หน่ึงแตพ่บกบัอกีสิง่หน่ึง 

Expectation Confounded 



วางอุบายใหค้าดหวงัในสิง่หน่ึงแตพ่บกบัอกีสิง่หน่ึง 

Expectation Confounded 



ความไมเ่ก่ียวขอ้งกนัเลย Incongruity 



ความไมเ่ก่ียวขอ้งกนัเลย Incongruity 



การเป็นไปตามเทศกาลหรอืตามเศรษฐกิจ Economy 



การเป็นไปตามเทศกาลหรอืตามเศรษฐกิจ Economy 



เลน่กบัหนา้ตาหรือรา่งกาย  
The face and The body 



เลน่กบัหนา้ตาหรือรา่งกาย  
The face and The body 



เลน่กบัหนา้ตาหรือรา่งกาย  
The face and The body 



ทีว่า่งบวกและทีว่า่งลบ  
Positive space and Negative space 



ทีว่า่งบวกและทีว่า่งลบ  
Positive space and Negative space 



ทีว่า่งบวกและทีว่า่งลบ  
Positive space and Negative space 


