บทที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
การออกแบบใหสื่อสิ่งพิมพมคี วามสวยงามหรือมีความเหมาะสมถูกตองตามวัตถุประสงค
ของการใชงานนัน้ ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นหนึ่ง
ถึงแมวาจะไมใชขนั้ ตอนโดยตรงของ
กระบวนการพิมพก็ตาม แตก็นับวามีความสําคัญมาก เพราะสิ่งพิมพในปจจุบนั มิไดมุงใหอานได
สื่อขอความไดเพียงอยางเดียว แตยังมุงใหมีความสวยงาม เอื้ออํานวยตอการอาน จดจํางาย
สะดุดตา และยังมุง ประโยชนทางการคาอีกดวย การออกแบบจึงเขามามีบทบาทตอการพิมพและ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพอยางมาก อาจกลาวไดวาสื่อสิ่งพิมพนนั้ เปนผลผลิตของศิลปะและเทคโนโลยีใน
ขณะเดียวกัน การวางรูปแบบและการออกแบบที่ดีจะชวยใหสื่อสิ่งพิมพดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น และ
ไมนาเบื่อหนายอีกตอไป ดังนัน้ ในบทนี้จะทราบถึงความหมายและความเปนมาของการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ ตลอดจนขั้นตอนในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพเบื้องตน รวมทั้งเครื่องมือที่เขามาสัมพันธ
กับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความสวยงามและเหมาะสมตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความหมายของการออกแบบ
ในการใหคําจํากัดความคําวา “การออกแบบ” นั้นมีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะไว
ดังนี้
นวลนอย บุญวงษ (2542, หนา 2-3) ไดใหความหมายของการออกแบบไวเปน 2 แนวทาง
แนวทางแรกเมื่อเปนคํานาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลที่เกิดขึ้นจากทั้งสองกระบวนการ คือ
กระบวนการออกแบบซึ่งยังอยูในรูปของแนวความคิด
แบบรางตลอดจนตนแบบ และจาก
กระบวนการผลิตซึ่งอยูในรูปของผลผลิตที่เปนวัตถุของผลิตภัณฑตาง ๆ แนวทางที่สองเมื่อเปน
คํากริยา หมายถึง กระบวนการทํางานเพือ่ ใหเกิดเปนผลผลิตที่กลาวถึงในแนวทางแรก
วิบูล จันทรแยม (2546, หนา 6) ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การ
วางแผนการทํางาน และการสรางสรรคผลงานขึ้นใหม หรือเปนการดัดแปลงปรับปรุงของเดิมใหดี
ยิ่งขึ้น โดยใชสวนประกอบของการออกแบบ และหลักการจัดองคประกอบเพื่อทําใหผลงานที่
เกิดขึ้นมีความงามหรือมีประโยชนทางการใชสอยก็ไดแลวแตจุดมุงหมายทีว่ างไว
วิรัตน พิชญไพบูลย (2528, หนา 1) ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การใช
ความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะ ดวยการเลือก การจัดวัสดุและเครื่องมือเพื่อสรางงานศิลปะที่
มีรูปลักษณใหเหมาะสมกับหนาที่ในดานความงามและอัตถประโยชน
หรือการสรางสรรคงาน

2

ศิลปะบริสุทธิท์ ี่มีความมุง หมายในดานความงดงาม ความซาบซึ้ง ความสะเทือนใจ เพื่อใหเกิด
ความนิยม
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2527, หนา 10) ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การ
ออกแบบจะเกีย่ วของกับการควบคุมและความรูในหนาทีข่ องเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งใชในการ
สรางสรรคผลงาน แตทมี่ ากกวานัน้ คือ การออกแบบเปนสิ่งซึ่งเจริญเติบโตได สรางความหวัง
ความฝน ความตองการและแรงบันดาลใจใหกับมนุษย
ศิริพงษ พยอมแยม (2537, หนา 21) ไดใหความหมายของการออกแบบ (design) ซึ่งมี
รากศัพทมาจากภาษาละตินวา “designare” หมายถึง การกําหนดออกมา กะ หรือขีดเขียนไว
เปาหมายที่ไดแสดงออกมาก อาจเปนโครงการ รูปแบบ หรือแผนผัง โดยผูออกแบบไดกําหนด
ขึ้นมาดวยการจัดทาทาง ถอยคํา เสน สี แสง รูปราง โครงสราง ลักษณะพื้นผิวตาม
หลักเกณฑ
อารี สุทธิพนั ธุ (2521, หนา 8-9) ไดใหความหมายของการออกแบบ หมายถึง การรูจัก
วางแผนเพื่อจะไดกระทําตามที่ตองการ ตลอดจนรูจกั เลือกวัสดุและวิธีการเพื่อทําตามที่ตองการ
นั้น
โดยใหสอดคลองกับลักษณะของรูปและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิด
ตามความคิด
สรางสรรค
หรือเปนการปรับปรุงรูปแบบผลงานที่ดอี ยูแลวใหเหมาะสมและมีความแปลกใหม
เพิ่มขึ้น การออกแบบจึงมีทงั้ เปนการสรางสิ่งใหมและเปนการปรับปรุงของเดิม
พจนานุกรมแฮริทิจอเมริกา (The American Heritage dictionary, 1983, p. 256)
ไดกลาวสรุปความหมายของการออกแบบไวเปนหัวขอสัน้ ๆ ดังนี้
1. การประดิษฐที่เกิดขึ้นในใจการวาดตัวอยางใหมองเห็นโดยคราว ๆ ดวยวิธีการสเกตซ
หรือการวาด
2. ทําใหมองเห็นขั้นสําเร็จหรือวัตถุประสงคทวี่ างไว
3. การวาดหรือการรางภาพเพือ่ นําเสนอรายละเอียดของบางสิง่ บางอยางที่จะทําขึ้น
4. การจัดเตรียมในสวนตาง ๆ หรือรายละเอียดของบางสิง่ บางอยางที่จะจัดทําขึ้น
ตามแผน
5. การตกแตงลวดลาย
6. ศิลปะแหงการสรางสรรคการออกแบบในสิง่ ทัง้ หลาย
7. แบบแผนหรือโครงการ
8. เหตุผลในวัตถุประสงคหรือความตัง้ ใจ
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พจนานุกรมกลอเรีย (The Grolier International dictionary, 1992, p. 259) ไดกลาววา
การออกแบบหมายถึงการตกแตงลวดลาย
หรือโครงสรางสําหรับทําบางสิง่ บางอยางกอนลง
รายละเอียดใหดูมีชีวิต รวมทัง้ โครงสรางโดยทั่ว ๆ ไปของชิ้นงานศิลปะซึ่งประกอบดวยการ
จัดเตรียมเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก วัสดุ ฯลฯ และการสรางสิ่งหนึง่ สิ่งใดขึ้นมาเปน
แบบอยางกอนการผลิต
หวูเซียะ หวอง (Wong, 1972, p. 5) ไดกลาววา การออกแบบหมายถึงความงามของ
บางสิง่ บางอยางที่สรางสรรคขึ้นดวยความเพียรใหปรากฏเพียงความงาม เพื่อทําใหผูพบเห็นเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ
ดังนัน้ การออกแบบจึงมีความหมายโดยสรุปวา เปนการคิดกระทําการสิ่งใดใหบรรลุ
วัตถุประสงคทตี่ ั้งไว โดยใชองคประกอบทางศิลปะ อาทิ เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นที่วา ง พืน้ ผิว
ประกอบรวมกันใหผลงานนัน้ เกิดความงดงาม มีสนุ ทรียภาพ และเกิดประโยชนใชสอยตามที่ตงั้
เปาหมายไว หรือเปนกระบวนการทางความคิดในอันทีว่ างแผนการรวบรวมองคประกอบทัง้ หลาย
เขาดวยกันอยางเปนระบบเพื่อสรางสรรคหรือปรับปรุงประดิษฐกรรมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในดานประโยชนใชสอยและดานความงามหรือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการออกแบบที่ได
วางไว

ขอบขายของการออกแบบ
ความหมายของการออกแบบสมัยใหมไดถูกนําออกไปใชอยางกวางขวางโดยเฉพาะสวน
ของการกําหนดและวางแผนที่เกี่ยวของกับขอมูลทางศิลปะ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการนําไปใชใน
การแสดงออกทางดานศิลปะนั่นคือในการออกแบบที่สมบูรณนั้นจะตองประกอบดวยเงื่อนไข
6 ประการ ดังนี้ (Osborne, 1980, p. 312)
1. ขอมูลการออกแบบ
2. ทฤษฎีความสัมพันธระหวางรูปทรง
3. มูลฐานทางการออกแบบที่มพี ลังในการสื่อความหมาย
4. การแสดงเหตุผล
5. การคํานึงถึงความงายและความประหยัด
6. สิ่งที่กาํ หนดขึน้ ในตราหรือเครื่องหมาย เปนทีย่ อมรับของผูอื่น
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วัตถุประสงคของการออกแบบ
ในการสรางสรรคผลงานออกแบบของมนุษยนนั้ มีวัตถุประสงคที่สามารถจําแนกได 5
ประการดังตอไปนี้ (วิบูล จันทรแยม, 2546, หนา 8-9)
1. งานออกแบบเพื่อการอยูอาศัย เปนงานออกแบบที่จะตองคํานึงถึงการใชงานบริเวณ
วาง ความงาม โครงสรางของวัสดุ เชน การออกแบบทางสถาปตยกรรม การออกแบบตกแตง การ
ออกแบบผังเมือง เปนตน
2. งานออกแบบเพื่อการใชสอย เปนงานออกแบบที่จะตองคํานึงถึงประโยชนในการ
ใชสอยและความงามควบคูก ันไปอยางแยกไมออก เชน การออกแบบเครื่องเรือน รถยนต ของ
ประดับ ของเลน เปนตน
3. งานออกแบบเพื่อการเผยแพร เปนงานออกแบบที่จะตองคํานึงถึงความตองการของ
มนุษย วัฒนธรรมของแตละสังคม และการออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งมีความสัมพันธกับศิลปะและจิตวิทยาโดยตรง เชน การออกแบบงานโฆษณา
เปนตน
4. งานออกแบบเพื่อเสนอความงาม งานออกแบบในลักษณะนี้ไดมีการพัฒนาไปอยาง
กวางขวางตามสภาพความคิดและความเชื่อของกลุมลัทธิตาง ๆ เปนงานออกแบบดานทัศนศิลป
เชน การออกแบบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สื่อผสม ซึง่ ตองการความรูสึกสะเทือน
อารมณ ความซาบซึ้งตอความงาม ความคิด ทัศนคติบางอยาง เปนคุณคาทางอารมณความรูสึกที่
อาจจะมีผลตอการดํารงชีวติ หรือทัศนคติของมนุษยในสังคมนัน้
5. งานออกแบบเพื่อการดํารงชีพ เปนงานออกแบบเพื่อชีวติ ความเปนอยู หรืออาชีพใน
ชุมชน เชน การออกแบบในงานกสิกรรม งานเลีย้ งสัตว งานออกแบบเครื่องมือการประกอบอาชีพ
เครื่องทุนแรง เปนตน ทัง้ นีเ้ พื่อใชประโยชนในการพัฒนาการดํารงชีพของมนุษย

ความเปนมาของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
วัสดุสิ่งพิมพ (printed material) นับไดวาเปนประดิษฐกรรมของมนุษยที่มวี ิวัฒนาการ
สืบทอดกันมาเปนเวลานานกวา 2,000 ป จากหลักฐานทางการพิมพทมี่ ีอายุเกาแกที่สุด ไดแก
การพิมพหนังสือวัชรสูตรดวยเทคนิคแมพมิ พแกะไม ซึง่ มีลักษณะเปนมวนโดยชางชาวจีนชื่อ
“วางเซียะ” ในปค.ศ. 868
จากรูปแบบงานพิมพในยุคแรก ซึ่งมีลกั ษณะเปนมวนยอมทําใหเกิดปญหาในความไม
สะดวกตอการคนหาขอความที่ตองการ และเปลืองเนือ้ ที่ในการคนหามาก ชาวจีนจึงไดคิดทํา
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หนังสือเลมในลักษณะการพับ (fold book) ดวยการพับไปพับมาคลายสมุดขอยของไทย ในป
ค.ศ.950 ทําใหเกิดความสะดวกตอการอานมากขึ้น ตอมาไดดัดแปลงรูปเลมของหนังสือโดยการ
ใชดายเย็บที่สนั ของหนังสือเพื่อใหสะดวกตอการเปดอานมากขึ้น และเปนตนแบบหนังสือแบบ
เย็บเลม (stitched book) เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1116
ตอมากิจการพิมพไดขยายตัวอยางกวางขวางในทวีปยุโรป จากการพัฒนาตัวพิมพและ
เครื่องพิมพโดยกูเตนเบิรก เมือ่ ป ค.ศ. 1440 การจัดรูปเลมของหนังสือจะมีลักษณะเปนเลมขนาด
ใหญเนื่องจากตัวพิมพมีขนาดใหญ และยังไมมีการตกแตงหนาหนังสือใหความสวยงาม เพราะ
มุงประโยชนเพียงการเสนอเนื้อหาสาระเทานั้น
ในป ค.ศ. 1499 เอลดัส มานูเทียส (Aldus Manutius) ชางพิมพชาวเวนิสไดออกแบบ
ตัวพิมพใหมีขนาดเล็กลงจึงมีผลทําใหหนังสือมีขนาดเล็กลงใกลเคียงกับหนังสือที่พมิ พในปจจุบัน
ทําใหการพิมพหนังสือไดรับความนิยมจากผูอานอยางกวางขวางยิง่ ขึ้น แตในการจัดหนาหนังสือ
ก็ยังมิไดเนนความประณีตงดงามในทางศิลปะเพราะมุงแสดงขอความเทานั้น
จนในป ค.ศ.1888 วิลลเลียม มอริส (William Moris) นักเขียนและศิลปนชาวอังกฤษได
จัดตั้งสํานักพิมพเคลมสกอตต (Kelmscott press) และมีการจัดทําหนังสือใหมีความงดงาม
แตกตางจากสิง่ พิมพในยุคกอน โดยใชแรงบันดาลใจจากศิลปะยุคกลาง และลวดลายพฤษชาติ
มาใชเปนกรอบหนาหนังสือ ตลอดจนการออกแบบตัวพิมพทงี่ ดงามขึ้นมาใหม 3 แบบ ไดแก
แบบโกลเดน (golden) แบบทรอย (troy) และแบบชัวเซอร (chaucer) ซึ่งยังคงนิยมใชกนั มาถึง
ปจจุบัน
นักออกแบบสิง่ พิมพไดพัฒนารูปแบบของสิ่งพิมพจากการเริ่มตนของมอริสโดยการ
ผสมผสานศิลปะแบบยุโรปและศิลปะภาพพิมพแกะไมของญี่ปุนเขาดวยกันโดยเนนลายเสนที่
ออนหวานและการตัดกันระหวางรูปเรขาคณิตกับรูปธรรมชาติจนเกิดเปนศิลปะของการออกแบบ
กลุมอารตนูโวในตอนปลายศตวรรษที่ 19 และกอใหเกิดการตื่นตัวในการออกแบบตกแตงสื่อ
สิ่งพิมพไดแก หนังสือ ภาพโฆษณา สูจิบตั ร แผนพับ ฯลฯ อยางกวางขวางตั้งแตนั้นเปนตนมา
สมัยตนศตวรรษที่ 20 โลกเขาสูยุคอุตสาหกรรม การออกแบบสิ่งพิมพไดนําแนวความคิดที่
เปนระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเขามาใชงานออกแบบโดยเนนประโยชนใชสอย
คํานึงถึง
ความกาวหนาทางวัสดุ เวลา และแรงงาน ผลจากการกอตั้งสถาบันการออกแบบบาวเฮาสขึ้นใน
เยอรมันเมื่อป ค.ศ. 1919 ทําใหเกิดแนวทางในการสรางแมพมิ พจากภาพถาย ซึ่งแตเดิมใชวิธี
วาดภาพประกอบเทานัน้ มีการทํา “ตารางกริด” (grid scale) มาใชเปนหลักในการจัดวางหนา
การใชตัวอักษรวางชิดเสมอหนาและเสมอหลัง เปนตน
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ในปจจุบนั ไดมีการคนพบเทคโนโลยีใหม ๆ
ในการสรางสรรคงานออกแบบสิ่งพิมพ
โดยเฉพาะการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียงพิมพตัวอักษร การจัดหนาดวยคอมพิวเตอร
การออกแบบภาพประกอบ และการผสมภาพโดยใชเครื่องโครมาคอม เปนตน ทําให
การออกแบบสิ่งพิมพในปจจุบันสามารถขยายขอบขายปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางยิ่งขึน้

ประเภทของงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
สิ่งพิมพหรืองานกราฟกที่เราพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันมีอยูมากมายหลายประเภทและ
แตกตางกันหลายขนาดตั้งแต ขนาดเล็กจิว๋ เชน แสตมป นามบัตร ฯลฯ จนกระทัง่ ถึงกระดาษเขียน
จดหมาย หนังสือที่มีขนาดเล็ก- ใหญ โดยเอลิซาเบธ ดับเบิลยู แอดเลอรไดแบงประเภทของงาน
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพไว 4 ประเภทดังนี้ (Adler, 1993, p. 2)
1. งานออกแบบสิ่งพิมพชนิดกระดาษทางธุรกิจ (business papers) ไดแก ซองจดหมาย
กระดาษจดหมาย นามบัตรธุรกิจ ปายหรือฉลาก แบบฟอรมและใบสงสินคา กระดาษบันทึก
ชวยจํา และสมุดฉีก
1.1 หัวกระดาษและซองจดหมาย (letter head and envelope)
เปนสิ่งพิมพทใี่ ชเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยตรง นับเปนสิ่งพิมพประเภทแรกที่
จะทําใหคูติดตอสื่อสารเกิดความประทับใจในการทํางานรวมกัน
สวนประกอบหรือสาระสําคัญที่ปรากฏในหัวกระดาษจดหมายและซองประกอบ
ดวยชื่อตัวแทนธุรกิจ สถานที่ที่สามารถติดตอไดทางไปรษณีย หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร
รวมทัง้ ตราสัญลักษณ (logo) สวนหนาทีห่ ลักของหัวกระดาษจดหมายและซอง ผูออกแบบจะตอง
คํานึงถึงการสรางสรรครูปแบบทั้งในแงของภาพลักษณ และการจัดวางสวนประกอบทาง
การออกแบบใหคงไวซงึ่ บุคลิกภาพของมืออาชีพทางธุรกิจนั้น ๆ กลาวคือหากหัวกระดาษและ
ซองจดหมายที่กลาวถึงมือผูรับสารก็สามารถจะสรางความรูสึกยินดีตอผูรับ ทําใหเกิดความรูสึก
อยากเก็บรักษาไวเปนเจาของดุจสิ่งมีคา ทีค่ วรหวงแหน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของรูปแบบอาจ
เลือกใชรูปแบบที่เปนไปตามสมัยนิยมแตก็ไมลาสมัยในการนําไปใชเพื่อการสื่อสารในอนาคต
ซึ่งขนาดของหัวกระดาษจดหมายทีน่ ิยมใชกันทางธุรกิจคือ ขนาด A4 หรือขนาด 8.4 x 11.8 นิ้ว
สวนซองจดหมายนิยมใชขนาด 4.2 x 9.2 นิ้ว ดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ตัวอยางหัวจดหมาย ซองจดหมาย
ที่มา (Siebert & Ballard, 1992, p. 80)
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1.2 นามบัตรทางธุรกิจ (business cards)
เปนสิ่งพิมพขนาดเล็กที่มีความสําคัญตอระบบธุรกิจเปนอยางยิ่งในปจจุบัน
เพราะนามบัตรจะทําหนาที่เปรียบเสมือนตัวแทนหนวยงานแรกของระบบธุรกิจทุกประเภทที่ลูกคา
หรือกลุมเปาหมายนึกคิดและจดจําได
ขนาดและรูปแบบของนามบัตรทั่วไป ถึงแมวานามบัตรเปนเพียงเศษกระดาษ
เปอนสีไรคุณคาชิ้นเล็ก ๆ เทานั้นแตทางกลับกันบางครั้งนามบัตรที่กลาวถึงหากมีบันทึกสั้น ๆ
พรอมลายมือชื่อของเจาของธุรกิจที่เกี่ยวของกํากับไปดวยจะทําใหเกิดคุณคาของความนาเชื่อถือ
ทางธุรกิจที่กาํ ลังดําเนินอยูใหไดรับการตอบรับอยางรวดเร็ว และเกิดความสุนทรียภาพ ประกอบ
กับสภาพธุรกิจที่เครงเครียดรูปแบบนามบัตรที่สวยงามและชวนมองจะสามารถชวยผอนคลาย
อารมณของคูติดตอทางธุรกิจในเชิงลบใหเกิดความรูสึกคลอยตามได สําหรับขนาดมาตรฐานของ
นามบัตรที่นยิ มใชจะมีเพียงขนาดเดียวคือขนาด 2 x 3 ½ นิว้ ดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 ตัวอยางนามบัตร
ที่มา (ปราโมทย ธงชัย, 2547, หนา 1)
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นอกจากนี้แลวเพื่อประโยชนในการใชสอยและความสวยงามบางธุรกิจไดมีการ
ออกแบบหัวจดหมาย ซองจดหมาย และนามบัตร ใหมีความเหมือนหรือสอดคลองกัน
ดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 ตัวอยางหัวจดหมาย ซองจดหมายและนามบัตรเปนชุด
ที่มา (ปราโมทย ธงชัย, 2547, หนา 6)
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1.3 ปายหรือฉลาก (labels)
เปนสิ่งพิมพขนาดเล็กทางธุรกิจอีกประเภทหนึ่งซึ่งประกอบดวยปายหรือฉลาก
และตราสัญลักษณ นิยมนํามาใชประกอบเขาดวยกันกับสถานทีท่ ี่สามารถใชติดตอและสื่อสาร
รวมกันไดทางระบบไปรษณีย ปายหรือฉลากโดยทั่วไปสามารถอํานวยประโยชนโดยสามารถนําไป
ปดบนบรรจุภัณฑขนาดตาง ๆ นอกจากนีย้ ังใชนยิ มใชปด ทับบนกระดาษซองจดหมายขนาด
ตาง ๆ ตามความประสงคของผูใช เชน ซองขนาดธรรมดา ขนาดกลาง และขนาดใหญ คือ ขนาด
4.2 x 9.2 นิว้ และขนาด 10 x 14 นิ้ว ดังภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 ตัวอยางปายหรือฉลาก
ที่มา (Siebert & Ballard, 1992, p. 99)
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1.4 แบบฟอรมและใบสงสินคาทางธุรกิจ (forms and invoices)
องคกรทางดานธุรกิจทุกแหงมีความจําเปนตองใชแบบฟอรมและใบสงสินคาชนิด
ตาง ๆ สําหรับการดําเนินการทางธุรกิจในบางโอกาส แบบฟอรมและใบสงสินคาเหลานี้มี
คุณลักษณะเชนเดียวกันกับหัวกระดาษจดหมาย เพียงแตแบบฟอรมและใบสงสินคาทางธุรกิจจะมี
การเพิม่ เติมเสนชองบรรทัดและบริเวณวางสําหรับการบันทึก ถอยคําและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ จํานวนสินคา และราคาในการซื้อขาย ในขณะเดียวกันหากสถานธุรกิจใดเพิ่งเริ่มกอตั้ง
ใหมยงั ไมไดมีการเตรียมการเรื่องแบบฟอรมและใบสงสินคารายการสินคาทางธุรกิจ ก็สามารถใช
หัวกระดาษจดหมายที่มีอยูท ดแทนไดตามกฎหมาย เพียงแตการบันทึกขอความที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อขายนัน้ ๆ จะตองมีความชัดเจนและอานงาย สําหรับขนาดของแบบฟอรมและใบสงสินคา
โดยทั่วไปที่นยิ มใชกันคือ ขนาด 8.5 x 11 นิ้วและขนาด 5.2 x 8 นิว้ ดังภาพที่ 1.5

ภาพที่ 1.5 ตัวอยางแบบฟอรมและใบสงสินคาทางธุรกิจ
ทีม่ า (โรงพิมพพ.ี เค.กราฟฟค บางแสน, 2546)
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1.5 กระดาษบันทึกชวยจํา (memo sheets)
กระดาษบันทึกชวยจําโดยปกติมองดูคลายกับกระดาษ หัวจดหมายทางธุรกิจ
เพียงแตกระดาษบันทึกชวยจําขาดการระบุสถานทีท่ ี่ใชเพื่อการติดตอสื่อสารทางไปรษณีย รวมทั้ง
หมายเลขรหัสโทรศัพทและโทรสาร ตามความเขาใจทางดานการออกแบบกราฟกบางครั้งเรียก
กระดาษบันทึกชวยจําวา “หัวจดหมาย” (banner letterhead) ก็มี กระดาษบันทึกชวยจํา
นอกจากจะใชเพื่อการบันทึกขอมูลสําคัญ ๆ ที่เกีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจ บุคลากรและ
สาระสําคัญสวนอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของกับธุรกิจโดยตรงแลว ยังสามารถใชแทนปกรายงาน ขอเสนอ
สําหรับระเบียบวาระการประชุม และการสื่อสารเรื่องอื่น ๆ ตามปกติที่ไมเปนทางการไดอีกดวย
สําหรับขนาดกระดาษบันทึกชวยจําตามปกตินิยมใชขนาด 8 ½ นิ้ว x 11 นิ้ว
1.6 สมุดฉีก (notepads)
เปนสิ่งพิมพทใี่ ชกระดาษรวมเปนเลมมีความหนาพอประมาณ สามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลากหลายชนิด โดยปกติมีขนาด 5 ½ นิ้ว x 8 ½ นิว้ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ
กระดาษมาตรฐานขนาด A4 ทีน่ ิยมใชเปนมาตรฐานสําหรับกระดาษบันทึกชวยจํา ดังภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.6 ตัวอยางสมุดฉีก
ที่มา (สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2545)
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2. งานออกแบบสิ่งพิมพเพื่อการสงเสริมการขาย (promotion pieces) ไดแก ใบปลิว
โปสเตอร ปฏิทินรูปแบบตาง ๆ และไปรษณียบัตร
2.1 สิง่ พิมพโฆษณา (advertises)
ขนาดและรูปแบบของสิ่งพิมพโฆษณามีมากมายหลายประเภท แตกตางกันตาม
ความตองการของลูกคาและความเหมาะสมของสื่อที่ปรากฏ เชน หนังสือแจงหมายเลขโทรศัพท
หนาเหลือง หนังสือพิมพ และนิตยสาร ฯลฯ ขั้นตอนการออกแบบกราฟกหรือสิ่งพิมพโฆษณาที่
กลาวถึงนี้ผูเกีย่ วของทั้งสองสวนคือผูวา จางและผูสรางสรรคจะตองพิถพี ิถันและใหความเอาใจใส
เปนกรณีพิเศษทั้งทางดานรูปภาพ การใชภาษา และถอยคําที่จะตองตรวจสอบใหเกิดความถูกตอง
ในทุกขัน้ ตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับรายละเอียดที่มีความจําเปนตองใชสําหรับ
การนําเสนอในขั้นตอนสุดทายของงานโฆษณา กอนที่จะไปปรากฏในสื่อตามที่ลูกคาระบุและ
จับจองไว ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวันและเวลาในการตีพิมพและการเผยแพร ซึ่งสิ่งพิมพโฆษณา
โดยทั่วไปจะพบเห็นในหนาหนังสือพิมพและนิตยสารมากที่สุด ดังนัน้ ขนาดในการพิมพจงึ จะตอง
เปนไปตามขนาดของหนังสือพิมพ และนิตยสาร หรือสิ่งพิมพนนั้ ๆ
2.2 ใบปลิว (flyers)
แผนปลิวหรือใบปลิวที่ใชคนแจก ถือวาเปนโปสเตอรขนาดเล็ก ตามปกติจะมี
ขนาด 8 ½ x 11 นิ้ว นิยมใชกระดาษที่มนี ้ําหนักขนาดเบาถึงปานกลาง พิมพเพียงดานเดียวหรือ
ดานใดดานหนึ่ง แมแผนปลิวจะมีชว งอายุการเผยแพรในระยะสัน้ ๆ อีกทั้งราคาในการผลิตก็ไม
แพง แตก็มีขีดความสามารถในการเผยแพรคอนของสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนการสราง
ผลกระทบตอลูกคาทางดานการเชิญชวน การหาสมาชิกใหม การบอกกลาว หรือการแจงขาว
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ทีจ่ ะจัดขึ้นเพื่อการสงเสริมการขาย ซึ่งรูปลักษณะของแผนปลิวที่ปรากฏ
โดยทั่วไปนิยมใชตัวอักษรทีง่ า ยตอการอาน หลีกเลี่ยงการใชภาพประกอบในสวนที่จะทําใหราคา
ตนทุนของการผลิตสูงขึ้น
2.3 โปสเตอร (posters)
โปสเตอรหรือใบแจงความสําหรับปดหรือใบปด ทุกวันนี้ไดรับอิทธิพลมาจาก
ตางประเทศโดยมีความเปนมาที่ยาวนานและมีรูปแบบดานศิลปกรรมที่เปนอิสระ ซึ่งมีการพัฒนา
ไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรับขนาดของโปสเตอรมีหลายขนาดตามความตองการและ
วัตถุประสงคของลูกคา หรือกลุมเปาหมาย แตขนาดที่ถกู กําหนดเพื่อความเหมาะสมในการใชงาน
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ขึ้นอยูกับขนาดของกระดาษมาตรฐาน เชน 8 ½ x 11 นิว้ และขนาดกระดาษในชุด B ทีม่ ีขนาด
ตั้งแต 39.37 x 55.67 นิ้ว ถึง 9.64 x 13.90 นิ้ว ดังภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 ตัวอยางโปสเตอร
ที่มา (Siebert & Ballard, 1992, p. 58)
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2.4 ปฏิทนิ (calendars)
หากเปรียบอายุการใชงานระหวางโปสเตอรและปฏิทินก็จะพบวาแผนหรือชุด
ปฏิทินมีอายุการใชงานยาวนานกวาโปสเตอรและงานโฆษณา ทั้งนีเ้ พราะแผนโปสเตอรถูกใชงาน
เฉพาะกิจเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึง่ สําหรับงานโฆษณาก็
เชนเดียวกันจะถูกนําไปใชในงานเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึง่ เฉพาะ หรือเพียงฤดูกาลหนึง่ ๆ เมื่อ
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ออกสูตลาดเทานั้นเอง ทัง้ สองสื่อที่กลาวถึงนีห้ ากจะถูกนําไปใชในชวงระยะเวลา
ที่ยาวนานและตอเนื่องกวานั้นก็มักจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปลักษณและถอยคําใหมีความแตกตาง
ออกไปจากเดิม ดังภาพที่ 1.8

ภาพที่ 1.8 ตัวอยางปฏิทนิ
ที่มา (Silver, 1992, p. 31)
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2.5 ไปรษณียบัตร (postcards)
เปนสิ่งพิมพทมี่ ีศักยภาพสูงมาก หากรูจักนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับการ
สงเสริมการขาย ทัง้ นี้เพราะไปรษณียสามารถบรรจุสื่อทั้งในสวนของภาพและถอยคําไดในเวลา
เดียวกัน อีกทัง้ ยังสะดวกในการจัดสงไปถึงมือกลุมเปาหมายไดโดยตรงในระบบไปรษณีย ซึง่ เปน
การประหยัดกวาการจัดสงโดยทางจดหมาย และขนาดของไปรษณียบัตรโดยทั่วไปมีขนาด
มาตรฐานคือ 4 x 6 นิว้ ดังภาพที่ 1.9

ภาพที่ 1.9 ตัวอยางไปรษณียบัตร
ทีม่ า (บริษทั เอไอเอส, 2547)
2.6 สิง่ พิมพโฆษณาในโอกาสพิเศษ (ad spceialities)
เปนสิ่งพิมพทโี่ ดยทั่วไปมีรูปแบบหรือตัวสารจะปรากฏบนผิววัตถุที่เปนผลิตภัณฑ
ชนิดสามมิติ เชน ปากกา ดินสอ แทงแมเหล็ก ถวยแกว หมวก ลูกโปง รวมทัง้ เสื้อยืด เปนตน
จัดพิมพขนึ้ เปนวาระพิเศษเพื่อการสงเสริมการขายตัวผลิตภัณฑหลัก โครงการธุรกิจใหมหรือ
องคกรและสถาบัน สําหรับขนาดของสิ่งพิมพโฆษณาในโอกาสพิเศษขึน้ อยูกับลักษณะขนาดและ
พื้นผิวของตัวผลิตภัณฑที่ถกู จัดเปนตัวนําเสนอจึงไมมีขนาดความเปนมาตรฐานตายตัวแนนอน
3. งานออกแบบสิ่งพิมพเพื่อการนําเสนอขอมูล (information pieces) ไดแก หนังสือเลม
เล็ก จดหมายขาว จุลสาร หนังสือคูมือ หนังสือแจงรายการสินคา สูจิบตั ร และรายการอาหาร
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3.1 หนังสือเลมเล็ก (brochures)
ทุก ๆ องคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชนลวนตองทําหนังสือเลมเล็กเพื่อการนําเสนอ
ชี้นํา หรือแสดงคําอธิบายและขอเสนอแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมหรือภารกิจขององคกรนั้น ๆ วา
องคกรของตนมีลักษณะและรูปแบบอยางไร อะไรคือกิจกรรมหลักขององคกร มีหนาที่ใหการ
บริการกลุมเปาหมายดานใดบาง หรือผลิตสินคาประเภทใดสําหรับความตองการของลูกคา ซึ่ง
ขนาดของหนังสือเลมเล็กทีพ่ บเห็นมีความแตกตางกันหลายขนาด แตที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
ก็คือขนาดมาตรฐาน 8 ½ x 11 นิ้ว หรือ 14 นิ้ว ขนาดทั้งหมดทีก่ ลาวมาหากพับครึ่งหนึง่ จะ
สามารถบรรจุซองจดหมายขนาดเบอร 10 ไดพอดี นอกจากนี้ยงั มีคาํ วา “แพมเฟล็ต” (pamphlet)
เปนชื่อเรียกหนังสือเลมเล็ก ๆ เชนเดียวกันกับโบรชัวรดวย
3.2 จดหมายขาว (newsletters)
เปนสิ่งพิมพประเภทแจงขาวสาร หรือขอมูลไปยังกลุม เปาหมายโดยเฉพาะใน
แตละวิชาชีพและบุคคลทั่ว ๆ ไป เนื้อหาและเรื่องราวทีบ่ รรจุในจดหมายขาวประกอบดวยเรื่องทั่ว ๆ
ไป ที่เกีย่ วของกับวิชาชีพขององคกรซึง่ เปนเจาของจดหมายขาวนัน้ ๆ รวมทัง้ เรื่องราวของสุขภาพ
การเงิน การคมนาคม และเทคโนโลยี สําหรับระยะเวลาในการตีพิมพเพื่อเผยแพรของจดหมาย
ขาวมีระยะเวลาที่สม่าํ เสมอและแนนอน เชน รายวัน รายสัปดาห รายปกษ และรายเดือน แตสวน
ใหญเทาทีพ่ บเห็นนิยมจัดระยะเวลาสําหรับการเผยแพรเปนรายเดือน เพราะเปนความสะดวกทั้ง
ทางดานการรวบรวมขอมูล การผลิตตนฉบับ และการจัดการ สําหรับขนาดของซองจดหมายขาว
โดยทั่วไป นิยมใชขนาด 8 ½ x 11 นิว้ ทัง้ นี้เพราะสามารถบรรจุซองขนาด C4 ไดหรือใชดานหลัง
ของปกหลังจดหมายขาวปดแสตมปจาหนาถึงผูรับไดโดยไมตองบรรจุซอง
3.3 หนังสือเลมเล็ก (booklets)
หนังสือเลมเล็ก หรือเรียกวา “บุคเคล็ต” เปนสิ่งพิมพที่มหี นาที่แสดงขอมูล
รายละเอียดยุง ยากซับซอนที่เกี่ยวของกับองคกร ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ตอผูอานให
เกิดความเขาใจไดดีกวาโบรชัวรทงั้ ในสวนของภาพประกอบ และรายละเอียดอื่น ๆ สําหรับขนาด
ของบุคเคล็ตโดยทั่ว ๆ ไปจะมีขนาดเล็กกวา A4 คือ ขนาด 7.8 x 8.3 นิ้ว และ 5.5 x 8.8 นิ้ว
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3.4 ไดเรคโทรี่ส (directories)
ไดเรคโทรี่ส หรือตรงกับภาษาไทยวา “หนังสือสําหรับการแนะนํา” เปนหนังสือเลม
ขนาดเล็กเชนเดียวกันกับบุคเคล็ต ทําหนาที่รวบรวมลําดับรายชื่อของเรื่องตาง ๆ ไวเปนชุด
เดียวกัน เชน ชื่อบุคคล และรายละเอียดขอมูลอื่น ๆ ที่มสี วนเกี่ยวพันกับกลุมคน ฯลฯ
3.5 หนังสือคูมือ (manuals)
หนังสือคูมือ หรือสมุดคูมือตรงกับคําวา “แฮนดบุคส” (handbooks) เนื้อหาโดย
ทั่วไปของหนังสือคูมือที่กลาวถึงนี้เราสามารถพบเห็นไดทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐที่มีไว
บริการประชาชนที่เกี่ยวของกับการปกครองและงานสาธารณประโยชน ฯลฯ สาระสําคัญของ
เนื้อหามีไวเพือ่ กําหนดใหประชาชนผูรับบริการ ปฏิบัติตามขอแนะนําตาง ๆ ที่ระบุไวในคูมือ ในการ
ขอรับการบริการ เพื่อประโยชนรวมกันและประหยัดเวลา
ขนาดหนังสือคูมือโดยทั่ว ๆ ไป นิยมใชขนาดมาตรฐานของกระดาษ A4
สวนความหนาขึ้นอยูกบั เนื้อหาของหนวยงานหรือผลิตภัณฑนนั้ ๆ หากเปนหนวยงานซึ่งใหการ
บริการตอประชาชนหรือเปนตัวผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ทีม่ ีความสลับซับซอนในเชิงระบบ และการ
นําไปใชมักจะเย็บเลม แตกม็ ีผลิตภัณฑหรือสินคาบางชนิดนําเสนอคูม ือการใชผลิตภัณฑเปน
แผนปลิวก็มีซงึ่ ผูใชจําเปนจะตองรับผิดชอบในการจัดหาแฟมหรือรวมเลมใหเปนหมวดหมูเพื่อ
ความสะดวกตอการใชงานดวยตนเอง
3.6 หนังสือแจงรายการสินคา (catalogs)
หนังสือแจงรายการสินคาหรือที่รูจักกันดีกค็ ือคําวา “แคตตาล็อก” เพราะเปน
สิ่งพิมพที่แสดงรายการสินคาที่มีสีสนั สวยงาม และมีจาํ นวนหรือชนิดใหเลือกมากมายตาม
หมวดหมูท ี่ตนเองตองการ รูปแบบและขนาดของแคตตาล็อกสินคาในปจจุบันไดรับการพัฒนา
รูปแบบและการผลิตไปไกล ทั้งนี้เพราะมีการแขงขันกันทางดานการผลิต การขาย รวมทั้งการสราง
ภาพลักษณตวั ผลิตภัณฑใหโดดเดนเหนือคูแขงขัน ดังนัน้ ขนาดของแคตตาล็อกที่กลาวถึงนีจ้ ึงมี
มากมายหลายขนาดตั้งแต 8.5 x 11 นิว้ , 5.4 x 8.4 นิว้ และ 5.5 x 7.4 นิว้
3.7 บทความ (articles)
บทความทัว่ ไปที่ปรากฏในหนาหนังสือ นิตยสาร จดหมายขาว หรือสื่อชนิดใด
ชนิดหนึ่งที่ผานกระบวนการทางการพิมพไปสูกลุมผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันบทความ
ที่กลาวถึงนี้ไดเขาไปมีบทบาทในการขยายความรู ความเขาใจตอผูรับสารเปนอยางสูง ยิง่ บทความ
ใดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือสินคาที่ตอ งเปดโครงการแนะนําตัวตอตลาดก็จะตองมีบทความ
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ลงตีพิมพประกอบ เพื่อเปนการสงเสริมความเขาใจและใหขอเท็จจริงแกผูอานเพิม่ เติมทั้งในรูปของ
บุคคลที่เปนประจักษพยานในการใชผลิตภัณฑ สถิติขอมูลการวิจยั เบื้องตน และความจําเปนใน
การผลิตสินคานัน้ ๆ สําหรับผูบริโภค
ขนาดของบทความขึ้นอยูกบั พื้นที่ ๆ ที่จะใชสื่อ หากเปนหนังสือพิมพนิยมใชเต็ม
หนาหรือเพียงครึ่งเดียวของหนาหนังสือพิมพ สวนนิตยสารก็เชนเดียวกัน แตหากตองการประหยัด
ตนทุนก็อาจใชพื้นที่ไมมากนัก เชน กําหนดเพียงขนาดความกวาวยาวของขนาดคอลัมนก็สามารถ
ทําได ดังภาพที่ 1.10

ภาพที่ 1.10 ตัวอยางบทความที่ลงในหนานิตยสาร
ทีม่ า (Silver, 1992, p. 128)
3.8 สูจิบัตร (programs)
หากเปรียบเทียบอายุการใชงานของสูจิบัตรกับสิ่งพิมพชนิดอื่น ๆ เชน
หนังสือพิมพ พบวาสูจิบัตรมีชวงระยะเวลาในการใชงานที่มีระยะเวลาสั้นเชนเดียวกัน อีกทัง้
วัตถุประสงคของสูจิบัตรก็มปี รากฏอยูเพียงดานเดียว คือ การแจงขอมูลที่เกีย่ วของกับรายการ
โปรแกรมหรือการแสดงที่จะจัดใหมีขึ้นในวันและชวงระยะเวลาที่กาํ หนดขึ้นในสูจิบัตรนั้น ๆ
ดังนัน้ เพื่อสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับสูจิบัตรที่ผลิตขึ้นในแตละครั้งคราวใหเกิดความสวยงาม และ
ความเหมาะสมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึน้ จึงควรมีขอพิจารณาเพิ่มเติมประกอบดวย เชน ความ
เหมาะสมของโอกาส การเพิม่ เติมอารมณขัน ความสนุกสนาน ความมีเกียรติยศ และความอบอุน
ใหปรากฏเปนรูปแบบอยูในสูจิบัตรนั้น ๆ
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ในสวนของความคิดสรางสรรค รูปแบบของสูจิบัตรควรจะสะทอนลักษณะเฉพาะ
หรือธรรมชาติของรายการและโปรแกรมทีจ่ ัดขึ้นใหปรากฏโดยอาศัยรูปแบบทางการออกแบบ
กราฟกอันมีผลสืบเนื่องมาจากพลังจินตนาการของนักออกแบบอันจะสงผลใหรูปแบบของสูจิบัตรที่
ผลิตขึ้นไดมีโอกาสขยายชวงระยะเวลาแหงความทรงจําทีด่ ีของผูรับ แมวาโปรแกรมและรายการ
ตาง ๆ ไดจบสิ้นไปแลว ซึ่งขนาดของสูจิบตั รโดยทั่วไปนิยมใชขนาด 8.4 x 11.5 นิ้ว ดังภาพที่ 1.11

ภาพที่ 1.11 ตัวอยางสูจิบตั ร
ที่มา (Rockport, 2001, p. 27)
3.9 รายการอาหาร (menu)
รายการอาหารหรือเมนู เปนสิ่งพิมพที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเชนเดียวกับ
สูจิบัตร นั่นคือมีหนาที่โดยตรงเพียงอยางเดียว คือจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการทางดานอาหาร แต
คําถามที่จะตามมาก็คือหากทานเปนนักออกแบบสิ่งพิมพทา นจะมีวธิ ีการอยางไรที่จะทําให
รายการอาหารที่ทานออกแบบมีความสําคัญในการใหบริการตอลูกคา
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ดังนัน้ ในการออกแบบ “เมนู” ที่ควรคํานึงถึงดังตอไปนี้คือเมนูที่ดีจะตองสะทอน
ภาพลักษณความรูสึกในเชิงบวก กลมกลืนกับรายละเอียดของหองอาหาร สรางเสริมรสนิยมที่ดีตอ
ลูกคา และจะตองเหมาะมือในการเปดและงายตอการอาน สําหรับขนาดของเมนูโดยทั่วไปมีอยู
3 ขนาดคือ ขนาด 9.5 x 12.5 นิว้ , 8.4 x 11.5 นิ้ว และ 5.4 x 8.4 นิ้ว ดังภาพที่ 1.12

ภาพที่ 1.12 ตัวอยางรายการอาหาร
ที่มา (Rockport, 2001, p. 16)
4. งานออกแบบสิ่งพิมพชนิดเอกสารเฉพาะหนวยงาน (task-oriented pieces) ไดแก
แบบสอบถาม รายงาน เคาโครงวิจัย ใบปลิว จดหมายหรือหนังสือราชการ และบัตรเชิญ เปนตน
สิ่งพิมพประเภทนี้เกี่ยวของกับการใชประโยชนทางการสื่อสารในสํานักงานเปนสวน
ใหญ หนาที่โดยตรงของผูออกแบบจะตองจัดวางตัวอักษรใหปรากฏเปนบรรทัดหรือกลุมขอความที่
เปนความรับผิดชอบโดยตรงของเจาพนักงานแผนกสารบรรณของแตละองคกร ดังนั้นลักษณะของ
สิ่งพิมพที่ปรากฏจึงจะตองมีกฎเกณฑตายตัวตามระเบียบแบบแผนของแตละหนวยงาน อีกทัง้
ระยะเวลาในการจัดพิมพเผยแพรและจัดสงก็จะถูกกําหนดเปนงานประจําตําแหนงเฉพาะบุคคลใน
แตละวันที่ตองสัมพันธกับระยะเวลา
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หนาที่หลักของระบบการสรางสรรคประเภทสิ่งพิมพเพื่อการสื่อสารเฉพาะหนวยงานที่
กลาวถึงนี้จึงมุง เนนไปในสวนของการใชตัวอักษร และขอความทางการสื่อสารเปนสวนใหญ เชน
ขอเสนอ (proposals) แบบสอบถาม (questionnaires) รายงาน (reports) ใบปลิวพับเพื่อการ
นําเสนอ (presentation folders) จดหมายขอเงินชวยเหลือกองทุน (fund raising letters) และ
บัตรเชิญ (invitations) เปนตน สําหรับขนาดของสิ่งพิมพในประเภทดังกลาวนี้จาํ นวน 5 ชนิด
แรกมีขนาดเทากัน คือ 8 ½ x 11 นิ้ว

ขั้นตอนของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพถอื เปนกระบวนการสําคัญที่สดุ ในกระบวนการสรางสรรค
สิ่งพิมพใหปรากฏตอผูรับสาร เพราะในขัน้ ตอนนี้จะรวมสวนประกอบในการนําเสนอรูปแบบและ
เนื้อหา ชนิดของภาพประกอบ แบบตัวอักษร ชนิดกระดาษและเทคนิคการพิมพตา ง ๆ เขามา
ดําเนินการโดยไมใหละเลยหรือละทิง้ สวนใดใหหลุดหายไปจากแนวคิดที่ไดกําหนดไว ซึง่ การ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพสามารถแบงไดเปน 6 ขั้นตอนดังนี้ (ปราโมทย แสงพลสิทธิ์, 2540,
หนา 174 -179)
1. ขั้นศึกษาขอมูลหรือขั้นตีโจทย (identify) หมายถึงขึ้นพินจิ พิจารณาเกี่ยวกับปญหา
ของโจทย เพื่อใหเขาใจถึงความตองการของลูกคาหรือกลุม เปาหมาย โดยกําหนดรายละเอียด
ปลีกยอยที่เกีย่ วของกับสิง่ ทีล่ ูกคาหรือโจทยกําหนด รวมทั้งขอจํากัดและวิธีการในการสื่อสาร
2. ขั้นรางแบบจิว๋ หรือขั้นระดมคําตอบ (preliminary) หมายถึง ขั้นตอนในการแสวงหา
คําตอบในหลาย ๆ หนทางและหลาย ๆ วิธกี าร เพื่อขยายแนวความคิดในการตอบปญหานั้น ๆ ให
กวางขึ้น วิธีการหาคําตอบในขั้นนี้ถือเปนขั้นตอนแรกทีจ่ ะปรากฏ ออกมาเปนรูปวาดคราว ๆ
ขนาดเล็ก (thumbnail) บางกลุมนิยมเรียกวา “แบบสเก็ตซขนาดเล็ก” (thumbnail sketch) หรือ
บางกลุม เรียกวา “เลยเอาทขนาดเล็ก” (thumbnail layout)
3. ขั้นรางแบบหยาบ หรือขั้นจัดกลุมคําตอบ (refinement) หมายถึง ขั้นตอนคัดเลือก
คําตอบที่มีลักษณะใกลเคียงกันเขากลุมเดียวกัน โดยคัดเลือกอันทีเ่ ดนที่สุดในแตละกลุมมา
ออกแบบใหมเพิ่มเติม เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มขึ้น เชน ขนาด การจัดวาง แบบตัวอักษรชนิด
คราว ๆ และการใชสี เรียกขัน้ ตอนการจัดกลุมคําตอบในขั้นนี้วา “สเก็ตซหยาบ” (rough sketch)
หรือ
“เลยเอาทแบบหยาบ” (rough layout) ก็ได
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4. ขั้นรางแบบละเอียดหรือขั้นคําตอบที่สมบูรณ (analyze) หมายถึง ขั้นตอนที่เกี่ยวของ
กับการประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบทั้งหมด ในสวนของรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวอักษร การจัดวางภาพประกอบ การใชสี การเจียนตัด และการประกอบหนา ฯลฯ
โดยนักออกแบบกราฟก จะตองทําการออกแบบใหมีลักษณะใกลเคียงความจริง เรียกวา
“คอมพรีเฮนสีฟ สเก็ตซ” (comprehensive sketch) หรือ “คอมพรีเฮนสีฟ เลยเอาท”
(comprehensive layout) เพื่อเลือกคําตอบที่ดีที่สุดจากขั้นจัดกลุมคําตอบโดยวิธีการเปรียบเทียบ
และตัดสินใจเพียงคําตอบเดียว
5. ขั้นจัดทําตนฉบับงานออกแบบสิ่งพิมพหรือกราฟก เรียกวาขั้นตัดสินใจ (decide) เปน
ขั้นตอนสุดทายในกระบวนการออกแบบทีน่ ักออกแบบและผูเกี่ยวของตัดสินใจเลือกใชชิ้นงานใด
ชิ้นงานหนึ่งทีป่ รากฏอยูตรงหนา ชิน้ งานทีไ่ ดรับการคัดเลือกจะถูกนําไปสูการจัดทําตนฉบับ
ทางการพิมพ (artwork) ที่เปรียบเสมือนคําตอบที่ตรงกับโจทยในขัน้ ตอนแรก
6. ขั้นงานพิมพสาํ เร็จ หรือขั้นการนําไปใช (implement) เปนขั้นตอนของการนําคําตอบ
ซึ่งผานการพิจารณาและคัดเลือกแลวอยางพิถีพถิ ันวาเปนคําตอบที่ดีและสมบูรณที่สดุ เพื่อนําออก
เผยแพรดวยสือ่ ชนิดตาง ๆ เชน ใบปลิว โปสเตอร นิตยสาร ฯลฯ
จะเห็นไดวาในงานออกแบบสิ่งพิมพหรือกราฟกมีสวนประกอบที่สาํ คัญไดแก ตัวอักษร
ภาพประกอบ และเทคนิควิธกี ารสรางสรรคงานศิลปกรรมเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ
จัดทําตนฉบับทางการพิมพ ซึ่งประกอบดวยการสรางสรรคภาพชนิดตาง ๆ เชน ภาพลายเสน
ภาพฮาลฟโทน และภาพถายสําเนา กลุมภาพเหลานี้จะตองคํานึงกระบวนการสรางสรรคให
สัมพันธกับขนาดของงานกราฟกหรือสิ่งพิมพ โดยผานกระบวนการยอ การขยาย และ
การครอบภาพ เปนตน

การสรางเลยเอาทที่ดี
สําหรับในการสรางเลยเอาทที่ดีนนั้ จะตองประกอบดวยหลักการใหญ 3 ประการดังนี้
1. เลยเอาทที่ดีตอ งมีพลัง หมายถึงผูรับสารจะตองสามารถเก็บเนื้อหาจากเลยเอาทได
อยางรวดเร็วและมีวิธกี ารในการสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม
สาระสําคัญตอไปนี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการทําเลยเอาท
1.1 ตัดสินใจเกี่ยวกับสาระที่เปนหลักหรือหัวใจของชิ้นงาน รวมทั้งการวางแผนเกี่ยว
กับเลยเอาทอยางรอบคอบ เชน เลือกรูปสนับสนุนสาระหรือขอความหลัก
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1.2 กําหนดขนาดของชิ้นงานที่จะใชใหลงตัวเสียกอนที่จะเริ่มลงมือทําเลยเอาท เชน
แผนพับจะตองกําหนดขนาดที่เหมาะมือในการพับและการพกติดตัว
1.3 ฝงใจและติดตาผูพบเห็นในทุกที่ เชน ชื่อนิตยสารสามารถมองเห็นไดงาย แมวา
จะเดินผานไปอยางรวดเร็ว
1.4 รักษากลุม เปาหมายไวในใจเมื่อมีการกําหนดขนาดและรูปแบบและการเลือก
ขนาดตัวพิมพ นัน่ คือการสรางสรรคทุกสิง่ ทุกอยางใหมีขนาดใหญพอเหมาะ และงายตอการ
มองเห็น หากกลุมเปาหมายของเราเปนผูส ูงอายุ
1.5 ตรวจสอบกับที่ทาํ การไปรษณียใกลตัว เพือ่ ใหเกิดความเชื่อมั่นไดวา สือ่ ที่
สรางสรรคสามารถสงไปไดทางไปรษณีย เพราะโดยปกติระบบการขนสงจะมีผลกระทบตอขนาด
น้ําหนัก ปลายทางและรูปแบบของการพับ
1.6 เลือกและจัดเก็บกระดาษไวสําหรับงานที่จาํ เปนตองใชระบบการพิมพเลเซอรใน
กรณีของกระดาษจดหมาย จดหมายขาว แผนปลิว หากไมพิมพในระบบแรกจะใชระบบการพิมพ
แบบใด
1.7 เลือกกระดาษที่มีสีสวาง และเลือกใชนา้ํ หนักหมึกเขม หากจําเปนตองอัดสําเนา
ดวยเครื่องถายเอกสาร
1.8 ตองเชื่อมั่นวาโลโกจะตองชัดเจน มองเห็นไดงายในทุก ๆ ขนาดที่จําเปนตองใช
2. เลยเอาททดี่ ีตองมีองคประกอบอยางมีระบบ หมายถึง ผูอานหรือผูรับสารจะสามารถ
เคลื่อนหรือกราดสายตาไปทัว่ ทัง้ แผนงานกราฟกไดอยางนุมนวลและงายดายตลอดทั้งแผน
สาระสําคัญตอไปนี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางเลยเอาท
2.1 การใชตัวพิมพที่มีขนาดแตกตางกัน เชน หัวเรื่องหลักควรใหญกวาหัวเรื่องรอง
2.2 การจัดวางพื้นที่สําคัญ ๆ ของขอมูลจะตองทําใหลงตัวกอนการคิดเรื่องสี
2.3 การสลับน้าํ หนักตัวพิมพ เชน การใชตัวพิมพชนิดกึ่งอวนดูเดน แตแทจริงแลว
ตัวพิมพที่อว นจริงดูเดนกวา
2.4 การทิง้ พืน้ ที่สขี าวหรือสีออนรอบตัวสาร
2.5 การเลือกตําแหนงการจัดวางสารสําคัญทีด่ ีที่สุด เชน การจัดวางไวตาํ แหนง
สวนบนมุมซายมือผูอาน เพราะเปนมุมที่ผอู านจะดูกอน
2.6 การจัดกลุมถอยคําใหเปนแนวหรือแถวเดียวกัน
2.7 การจัดภาพเปนประเด็นสําคัญตอเนื่องจากสาระและถอยคํา
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2.8 การกําหนดใหภาพทําหนาทีด่ ึงดูดใจและเปนตัวเสริมกําลังใหถอยคํา
2.9 การจับตัวพิมพใสกรอบ หรือสรางสรรคในรูปแบบทีน่ าสนใจกวา
2.10 การจัดหัวขอสําคัญตามลําดับ เพื่อใหผูอา นมองเห็นไดงาย ๆ โดยวางจุดดํา
กลม ๆ เล็ก ๆ หนาขอความ
2.11 การแลกเปลีย่ นตัวพิมพ
2.12 การใชสีแตกตางกันหรือกลับคาน้ําหนัก
3. เลยเอาททดี่ ีตองมีสิ่งดึงดูดใจตอผูพบเห็น หมายถึง เลยเอาทนนั้ ๆ จะตองมีความเดน
สงา และมีสมรรถนะในการดึงดูดใจผูรับสารเหนือคูแขงขันที่เปนเลยเอาทในประเภทเดียวกัน
สาระสําคัญตอไปนี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางสรรคเลยเอาทใหดึงดูดใจ
3.1 การขยายภาพสิ่งที่มีขนาดเล็กใหดูมีขนาดใหญ เชน ผึง้ หรือไสเดือน หรือการ
จัดวางใหปกคลุมแผไปทั่ว
3.2 การจัดวางรูปใหเอียง หรือจัดวางถอยคําเปนกรอบไวทมี่ ุมรูป
3.3 การจัดวางรูปขนาดเล็ก ๆ ไวรอบ ๆ หรือตัวอักษรขนาดเล็กที่เปดชองวาง
ขนาดใหญ
3.4 การเลือกใชสสี ด หากชิ้นงานกราฟกมองดูภาพรวมเปนสีเทา
3.5 การใชพนื้ ทึบดํา หรือขาวทีม่ ีขนาดใหญ สําหรับหนาโฆษณาทางหนังสือพิมพ
3.6 การใชตัวอักษรขนาดใหญ เพื่อการปลุกความคิดหรืออารมณขัน ในสวนที่เปน
หัวเรื่อง
3.7 การทําชิ้นงานกราฟกในสวนเดียวกันใหมีขนาดที่แตกตางกันและโดดเดนกวา
ชิ้นงานกราฟกอื่น ๆ ที่มีขนาดเทากัน
3.8 การเลือกใชกระดาษที่นา สนใจมีความเดนชัดทั้งพื้นผิวและสี
3.9 การจัดวางขาวสารขอมูลโดยใชวิธีการที่เหนือปกติ เชน การจัดวางหัวเรื่องโคงงอ
หรือการใชตัวอักษรเลนคําและแบบตัวพิมพ

ระบบกริดในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
ระบบกริดหรือระบบตารางมีความสําคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนเราทุก ๆ
คน ระบบนี้จะปรากฏใหเห็นในสองรูปแบบทั้งชนิดรูปธรรมและนามธรรม โดยระบบกริดที่เปน
รูปธรรมจะแสดงใหเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณะของเสนตารางที่แตกตางกันทั้งชนิดสองและสามมิติ
หากเปนรูปสองมิติหมายถึงการลากเสนในแกนตั้งและแกนนอนใหเกิดตัดกันเปนรูปตารางที่มี
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ขนาดเล็ก-ใหญบนพื้นกระดาษหรือวัสดุพื้นระนาบที่นํามาใช สวนระบบเสนตารางที่มีลักษณะเปน
สามมิติจะปรากฏใหมองเห็นไดในสวนสิ่งแวดลอมที่มนุษยปรุงแตงขึ้น เชน การแบงขอบเขตและ
อาณาบริเวณของเรือกสวน ไรนา รวมทั้งการกําหนดพื้นที่เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล
และผังเมืองเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่วาง
สําหรับระบบกริดที่เปนนามธรรมจะปรากฏเปนภาพอยูในจิตใจเกี่ยวของกับการวางแผน
หรือการจัดการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันของมนุษย หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่
มีความเกี่ยวของและมีความสําคัญตอบุคคลนั้น ๆ รูปแบบของกริดจึงมักแสดงภาพใหปรากฏใน
จินตนาการของแตละบุคคล ในรูปของตารางและกําหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการทํางานให
บรรลุผล ดังนั้นในการออกแบบกราฟกหรือสิ่งพิมพจึงไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญตอระบบ
การทํางานของนักออกแบบ ในลักษณะเสนตั้งและเสนนอนที่ตัดกันจนเกิดเปนตารางสี่เหลี่ยมบน
พื้นระนาบใชประโยชนในการคํานวณทางสายตาในการจัดวางสวนประกอบของการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ เชน รูปภาพ และกลุมคําของตัวอักษรใหเกิดความเปนระเบียบหรือหมวดหมูเพื่อความ
สะดวกตอการมองเห็นและการอาน และเพื่อใหการออกแบบสิ่งพิมพบรรลุผลกอใหเกิดประโยชน
ดา นตา ง ๆ จึง ควรมี ค วามรู ค วามเขา ใจเกี่ย วกับ ความหมายและส ว นประกอบของระบบกริ ด
ตลอดจนการนําระบบกริดเขามาใชในงานออกแบบสิ่งพิมพ
1. ความหมายของระบบกริด
วิรณ
ุ ตั้งเจริญ (อางถึงใน ปราโมทย แสงพลสิทธิ์, 2540, หนา 181) ไดกลาววา
ระบบกริดหมายถึงตารางพื้นที่คือขายงาน (network) ของแนวนอนและแนวตั้ง สัมพันธกับบริเวณ
วางที่แสดงแบบแผน สําหรับการกําหนดพื้นภาพที่ผสานสัมพันธกันกับแนวที่กําหนด เปนแบบแผน
บนเลยเอาท หรือแผนผังสําหรับการออกแบบ
เค็น การแลนด (Garland, 1980, p. 2) ไดกลาววา ระบบกริดหมายถึงกระดาษออก
แบบสําหรับจัดทําตนฉบับ แสดงเสนตั้งและเสนนอนของเสนบรรทัด รวมทั้งจํานวนคอลัมน ตาม
ความประสงคของนักออกแบบ ซึ่งเปนผูมีหนาที่จัดวางสวนประกอบพื้นฐานทางการพิมพ
สรุปไดวาระบบกริดเปนระบบเสนตารางแมแบบที่ใชประโยชนในการจัดหนาสิ่งพิมพ
(master grid) ที่เอื้อประโยชนตอการออกแบบและการผลิตทางการพิมพ อีกทั้งเปนเครื่องมือใน
การผสานความเปนเอกภาพระหวางตัวอักษร ถอยคํา และรูปภาพที่ปรากฏในงานกราฟกหรืองาน
พิมพนั้น ๆ อีกดวย
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2. ประโยชนของระบบกริด
การใชประโยชนจากระบบกริดในการออกแบบสิ่งพิมพมีอยูหลายประการ แตในสวน
สําคัญของประโยชนใชสอยโดยตรงของเสนตารางนั้นสามารถกลาวไดวา ระบบกริดเปนตัวกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ในการออกแบบกราฟกและสิ่งพิมพและสวนประกอบอื่น ๆ เชน พื้นที่ในการจัด
วางหัวเรื่อง (headline) พื้นที่ในการจัดวางภาพถายหรือภาพประกอบ (photography and
illustration) รวมทั้งพื้นที่ในการจัดวางคําบรรยายใตภาพ (caption) และพื้นที่ในการจัดวางหนา
ฯลฯ ดังนั้นหากจําแนกประโยชนของระบบกริดที่ใชเปนเครื่องมือในงานออกแบบสิ่งพิมพมีดังนี
2.1 ประโยชนทางดานมาตราสวนที่ใชในการวัดหรือหนวยกําหนดทางการพิมพ
เสนตารางที่ประกอบเขาดวยกันเปนรูปสี่เหลี่ยมเล็ก – ใหญ ขนาดตาง ๆ ที่เรา
มองเห็นนั้ นสัม พันธ กับการวั ดขนาดภาพถายหรือภาพประกอบ ความกวางและความลึกของ
คอลัมน เนื้อหาหรือชองตารางขนาดเล็กที่สัมพันธกับขนาดตัวอักษร ในขณะเดียวกันนอกจาก
หนวยวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ปรากฏบนหนากระดาษสิ่งพิมพในแตละหนาแลว มาตราสวนที่ใชใน
การวัดนี้ยังรวมไปถึงขนาดและรูปเลมของงานพิมพทั้งหมดที่ถูกกําหนดขึ้นดวยพื้นที่ของระบบกริด
2.2 ประโยชนดานความสัมพันธและตอเนื่อง
ในการจัดสวนประกอบในการออกแบบกราฟกหรือสิ่งพิมพนั้นระบบกริดถือวา
เปนเครื่องมือในการกําหนดการจัดวางสวนประกอบทางการออกแบบทางการพิมพตาง ๆ เชน
ภาพและตัวอักษรใหเกิดความสัมพันธตอเนื่องกัน มีความเปนระเบียบ ชวนมองหรือดึงดูดใจแกผู
พบเห็น และยังชวยสรางความเปนเอกภาพในงานออกแบบสิ่งพิมพนั้น ๆ ดวย
2.3 ประโยชนดานการใชสอยเฉพาะอยาง
ระบบกริดไดถูกนํามาใชประโยชนใชสอยที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับชนิดของ
ระบบกริด สําหรับระบบกริดชนิดธรรมดาสามารถอํานวยประโยชนแกแมบานหรือเด็กนักเรียนใน
การสรางรูปหรือลายปกบนแผนผาและงานฝมือชนิดตาง ๆ แตในขณะเดียวกันขอบเขตของการ
ออกแบบสิ่งพิมพสามารถใชประโยชนจากระบบกริดไดอยางกวางขวางขึ้นอยูกับความตองการ
และวัตถุประสงคของนักออกแบบและลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการจัดหนางานพิมพ
ประเภทหนังสือพิมพและนิตยสารจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวา แมสิ่งพิมพทั้งสองประเภทนี้จะมี
หนาที่ในการนําเสนอขาวสารตอผูอานเชนเดียวกัน แตภาพลักษณะที่ปรากฏลวนแตกตางกัน
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2.4 ประโยชนดานความงามและการสื่อสาร
ปจจุบันงานออกแบบสิ่งพิมพมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งนี้
เพราะระบบอุตสาหกรรมการพิมพมีเครือขายทางการผลิตที่กวางไกล ทั้งในสวนของเครื่องมือ
วัตถุดิบ และผูสรางสรรค ดังนั้นระบบอุตสาหกรรมการพิมพนี้จึงหลีกหนีไมพนกระบวนการสื่อสาร
ที่จะตองประกอบดวยปจจัยทางดานปริมาณในการผลิตเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของ
ลูกคาและปจจัยทางดานความงาม ซึ่งหมายถึงคุณภาพอีกดานหนึ่งที่ผูผลิตจะตองแขงขันกัน
พัฒนาใหสอดคลองกับความนิยมของกลุมเปาหมาย
ในแงของการสื่อสารระบบกริดไดกลายเปนที่ยอมรับของทั้งผูผลิตและผูรับสารวา
ระบบนี้ไดมีสวนชวยอยางมากในการขจัดปญหาของความสลับซับซอนในการสื่อสารใหเขาใจได
งายขึ้น ทั้งในสวนของแผนภูมิ ตารางชนิดตาง ๆ หรือขอมูลที่บอกจํานวนดวยตัวเลขในงานพิมพ
3. สวนประกอบของระบบกริด
หากเปดหนังสือหรือหนาสิ่งพิมพฉบับใดฉบับหนึ่งแลวคลี่ออกอานโดยไมตั้งใจ เรา
อาจไม ลว งรูไ ด ว า เบื้อ งหน า และเบื้อ งหลั ง ของหน า สิ่ง พิ ม พนั้ น ๆ ต า งก็ผา นการใช เ วลาอยา ง
พิถีพิถันในกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพจนกลายมาเปนสิ่งพิมพสมบูรณที่สรางความพึงพอใจแก
ผู ส ร า งสรรค ในการจั ด วางและออกแบบระบบกริ ด จึ ง เป น การจํ า แนกส ว นปลี ก ย อ ยของการ
ออกแบบทั้งหมดในหนาสิ่งพิมพใหมองเห็นเปนชิ้นเดียวกัน เพื่อความเขาใจในสวนประกอบของ
ระบบกริดที่ใชสําหรับการออกแบบสิ่งพิมพที่มีอยูดวยกัน 8 สวนดวยกันดังภาพที่ 1.13

อัลเลย

มารจิน

กัตเตอร
ภาพที่ 1.13 สวนประกอบของระบบกริด
ที่มา (ปราโมทย แสงพลสิทธิ์, 2543, หนา 87)
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3.1 มารจิน (margin) หมายถึงกรอบพื้นที่ หรือบริเวณวางที่ตอเนื่องกับขอบเขตของ
ส ว นที่ ใ ช ใ นการจั ด วางเนื้ อ หา การกํ า หนดขอบเขตและพื้ น ที่ ข องกรอบที่ ก ล า วถึ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
ประโยชนใชสอยของการจัดหนาสิ่งพิมพตามแนวคิดของนักออกแบบแตละกลุมที่เขาไปมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาที่ปรากฏในงานออกแบบนั้น ลักษณะและสภาพของมารจินโดยทั่ว ๆ ไปจัดเปน
พื้นที่วาง หากเปนหนังสือหรือสิ่งพิมพชนิดธรรมดาจะเวนขาว หรือปลอยใหเห็นเนื้อของกระดาษ
โดยปราศจากสิ่งอื่นใด โดยหนาที่ของมารจินชวยใหเนื้อหา ตัวอักษร และภาพที่จัดวางไวในแต
หนามีขอบเขตที่แนนอน เกิดความเปนระเบียบและมองเห็นเดนชัดยิ่งขึ้น
3.2 กัตเตอร (gutter) หมายถึงพื้นที่บริเวณที่เปนสวนตอเนื่องของหนาหนังสือหรือ
สิ่งพิมพชนิดหนาคู หรือ ซายขวา กัตเตอรจึงเปนสวนของดานในที่เปนบริเวณวางของของในแตละ
ดาน หนาที่ของกัตเตอรชวยเปนบริเวณวางหรือชองไฟในการแยกสวนระหวางรอยตอของหนาซาย
ขวาออกจากกัน
3.3 อัลเลย (alley) หมายถึงพื้นที่วางที่เกิดขึ้นตามเสนตารางในแนวตั้งและแนวนอน
ของหนว ยตาราง ทํ า หน า ที่ เ ป น ช อ งไฟเพื่อ แบ ง แยกใหเ กิ ดช องว า งระหว า งบรรทั ด ตั ว อั ก ษรที่
ประกอบเปนเนื้อหา ภาพถาย หรือภาพประกอบ หัวเรื่อง และคําบรรยายใตภาพ ฯลฯ
3.4 หนวยของกริด (grid units) หมายถึง กลุมตารางที่จัดไวเปนชุด หรือแบบเดียว
กัน จัดวางไวอยางมีจังหวะเปนกลุมเปนกอนหรือแยกออกจากกันก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
นักออกแบบ หนวยตารางที่จัดไวเปนกลุมก็เพื่อกําหนดใหเสนตารางที่สรางขึ้น มีหนาที่ในการ
กําหนดขนาดและสัดสวนของคอลัมน ภาพ รวมทั้งหนาตาในภาพรวมทั้งหมดของสิ่งพิมพชนิด
หนาเดี่ยวและหนาคู
3.5 มุมกริด (grid intersection) เปนตําแหนงที่เสนตั้งและเสนนอนของตารางพบกัน
มุมตารางจะมีหนาที่ในการควบคุมการจัดวางตําแหนงของตัวอักษรและภาพใหปรากฏอยูใน
ขอบเขตที่ตองการ
3.6 ตําแหนงเลขหนา (folio) การกําหนดเลขหนาในงานออกแบบสิ่งพิมพเปนสวน
สําคัญอีกสวนหนึ่งของการออกแบบ เพราะเลขหนาที่จัดวางขึ้นตามาจํานวนหนาที่ปรากฏ โดยจะ
ทําหนาที่ย้ําเตือนผูอานเกี่ยวกับเนื้อหาและปริมาณของหนาสิ่งพิมพที่ผานไป ในขณะเดียวกัน
หนาที่ของเลขหนาก็ยังเปนสวนของตัวเลือกอีกชนิดหนึ่งที่จะชวยใหผูอานตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
ในการเลือกเรื่องราวกอนหลังสําหรับในการอานแตละครั้ง
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3.7 เสนพับ (fold) หมายถึง เสนผาศูนยกลางของหนากระดาษที่ปรากฏในงานออก
แบบกราฟกหรือสิ่งพิมพที่ตองการจะเขาเลม เปนกึ่งกลางของกัตเตอรและเปนเสนกึ่งกลางของ
หนาคูซายขวา โดยเสนพับจะมีหนาที่ไวกําหนดพื้นที่หรือขอบเขตในหนาสิ่งพิมพที่มีจํานวนหนา
ตั้งแตสองหนาขึ้นไป นอกจากนี้จะใชประโยชนเพื่อการแบงขอบเขตในการเย็บและเก็บเลมแลว
เส น พั บ ที่ ก ล า วถึ ง นี้ ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ เตื อ นใจให นั ก ออกแบบสิ่ ง พิ ม พ ต ระหนั ก ในการจั ด วาง
ภาพประกอบ และตัวอักษรในการจัดวางหนาคูไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นไดสําหรับการอานและการ
จัดวางหนา
3.8 ขนาดกริด (grid size) ขนาดของกริดถือวาเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งในการ
กําหนดรูปแบบและหนาที่ของสิ่งพิมพ กําหนดใหกลุมเปาหมายเกิดระบบทางการมองเห็น และ
รับรูอยางเปนหมวดหมูในงานออกแบบไดโดยงาย ซึ่งขนาดของกริดจะถูกกําหนดดวยกระดาษ
อารตเวิรกที่ใชในการจัดหนาและผลิตสื่อสิ่งพิมพนั้น ๆ ดังนั้นขนาดของกริดจะถูกกําหนดตาม
ขนาดมาตรฐานของกระดาษที่ นํามาใชผลิตสิ่งพิ มพนั่นเอง เชน ใบปลิว จะมีขนาดของกริด
ประมาณ 8.5 x 11.5 นิ้ว, 6.7 x 10 นิ้ว และ 4 x 8.5 นิ้ว ตามขนาดของกระดาษที่นํามาใชผลิต
เปนตน
4. การใชงานในระบบกริด
ระบบกริดเปนเครื่องมือที่นําเขามาใชในการออกแบบสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ที่มีอยู
มากมายหลายชนิดทําใหระบบกริดมีขอบเขตของการใชที่แตกตางกันออกไปโดยสามารถแบง
ลักษณะของการใชระบบกริดไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ (ปราโมทย แสงพลสิทธิ์, 2543, หนา 98)
4.1 การใชระบบกริดสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป
4.2 การใชระบบกริดสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพเฉพาะ
4.3 การใชระบบกริดผสม
นักออกแบบสิ่งพิมพอาศัยระบบกริดเขามาใชเปนเครื่องมือในการออกแบบสิ่งพิมพจะ
ตองคํานึงถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่เปนตัวรวมทั้งในสวนของภาพ เนื้อหา หัวเรื่อง และตาราง ฯลฯ
ใหมีความสัมพันธกับเครื่องมือทางการออกแบบและการสื่อสารที่นํามาใช เชน การแบงพื้นที่ของ
กระดาษตนฉบับทางการพิมพเปนหนวยตารางสี่เหลี่ยม การใชเครื่องมือกําหนดหนวยวัดทางการ
พิมพมาใชใหเกิดประโยชนและสัมพันธกับการใชตัวอักษรไดอยางเหมาะสม
สําหรับการนําระบบกริดมาใชในงานออกแบบสิ่งพิมพในลักษณะตาง ๆ ก็ตองคํานึงถึง
บริเวณพื้นที่จัดวางกราฟกในระบบกริดใหมีความสัมพันธกันกับสวนพื้นที่ภายในมารจิน กัตเตอร
และอัลเลย โดยสามารถจัดวางสวนประกอบทางการพิมพได 2 แบบ แบบที่หนึ่งชนิดสมดุลหรือ
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ดุลยภาพ คือลักษณะของการจัดวางองคประกอบทั้งหมดรวมกลุมเปนหนวยภายในกรอบของกริด
แบบที่สองชนิดอดุลยภาพ คือลักษณะของการจัดวางองคประกอบแบบไมธรรมดานั่นคืออาจมีการ
จัดวางสวนของภาพขยายไปถึงขอบกระดาษที่เรียกวา “ภาพตัดตก” (bleed) ดังภาพที่ 1.14

ภาพที่ 1.14 เปรียบเทียบระบบกริดชนิดธรรมดาและชนิดไมธรรมดา
ที่มา (ปราโมทย แสงพลสิทธิ์, 2540, หนา 195)
เมื่อกลาวถึงภาพซึ่งเปนสวนประกอบทางการออกแบบในหนาสิ่งพิมพที่อาศัยระบบ
กริดเปนตัวกําหนดขอบเขตในการจัดวางเพื่อใหเกิดพื้นที่วางที่เรียกวา“บริเวณขอบภาพที่สวยงาม”
โดยบริเวณขอบภาพจะปรากฏเปนขอบหรือพื้นที่วางสีขาวทามกลางพื้นที่สีเทาทั้งหมดในหนา
สิ่งพิมพ นอกจากขอบภาพแลวยังมีขอบหรือชองวางระหวางคอลัมน ยอหนา ภาพ และบรรทัด ซึ่ง
บริเวณขอบภาพหรือบริเวณวางที่ปรากฏในหนาสิ่งพิมพนั้นจะเปนประโยชนในการพักสายตา
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ดวางองค ป ระกอบในลั ก ษณะเป น หน ว ย ซึ่ง คํ า วา “หน ว ย”
หมายถึงการแบงสวนคอลัมนตามปกติ ตั้งแต 1 หนวยตอ 1 หนากระดาษสําหรับสิ่งพิมพประเภท
หนังสือ สวนสิ่งพิมพอื่นอาจจะมีจํานวนหนวยตั้งแต 1 หนวยตอ 1 หนากระดาษหรือมากกวานั้น
อยางไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซากจําเจ และเพิ่มความสามารถระบบกริดใหมาก
ขึ้ น ต อ งานออกแบบสิ่ ง พิ ม พ เช น ตามปกติร ะบบกริ ด ธรรมดาใชจั ด หน า นิ ต ยสารหรื อ หนั ง สื อ
สามารถจัดหนาไดตั้งแตชนิดคอลัมนเดียวจนถึงสามคอลัมน แตสําหรับหนังสือหรือนิตยสารบาง
ประเภท การออกแบบระบบตารางสามารถเปดโอกาสใหนั กออกแบบจัด วางคอลั ม น ใ นหน า
เดียวกันไดทั้งชนิดคอลัม นเดียวและหลาย ๆ คอลัมนไดในเวลาเดียวกัน เปน ลักษณะของการ
ผสมผสานการใชงานของระบบกริดนั่นเอง
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การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบกราฟก
ในอดีตคอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือและอาวุธสงคราม ผลิตขึ้นใชในกองทัพบกอเมริกนั เมื่อ
ประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 ในฐานะของเครื่องมือที่ใชสําหรับการคํานวณเพื่อการกําหนด
วิถีโคงของกระสุนปนใหญทปี่ ลอยจากจุดยิงกอนการโจมตีเปาหมาย เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่
2 วิถีชวี ิตของมนุษยจึงมุงสูส ันติภาพเปนจุดสูงสุดของอุปกรณและเครื่องมือที่เคยใช
ประหัตประหารชีวิตมนุษยหลายประเภทในชวงสงครามจึงถูกนํามาประยุกตใชเพื่อประโยชนทาง
สันติภาพและการดําเนินชีวติ แบบใหม เชน การสํารวจทางดานภูมิศาสตร การคมนาคม และการ
สื่อสารชนิดตาง ๆ คอมพิวเตอรคือเครื่องมือชนิดหนึง่ ทีจ่ ัดอยูในขอบเขตดังกลาวและไดรับการ
พัฒนาอยางรวดเร็วเพื่อนําไปใชประโยชนทางดานพาณิชย โดยบริษทั แอบเปล คอมพิวเตอร
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงานออกแบบกราฟกโดยเฉพาะ
ออกวางจําหนายในทองตลาดเปนครั้งแรก
การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรในการออกแบบกราฟกกลาวไดวามีสวนเกี่ยวของ
รวมกันสองสวนคือดานวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการทํางานตามกลไกของเครื่องกล
อิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ และดานการออกแบบ ซึ่งอาศัยความรู
ความเขาใจทางดานการนําสวนประกอบทางการออกแบบมาใชรวมกันกับหลักเกณฑทาง
การออกแบบ เพื่อใหเกิดความสมบูรณในรูปแบบที่นักออกแบบสรางสรรคขึ้น ดังนัน้ การนํา
คอมพิวเตอรมาใชประโยชนทางการออกแบบกราฟกมีสงิ่ ที่ตองคํานึงถึงสามสวนดวยกันคือ การใช
แบบตัวอักษร การใชสวนภาพและกราฟก และการสรางหนาสิ่งพิมพหรือพื้นที่สาํ หรับจัดวาง
กราฟก (ชูศักดิ์ เพรสคอทท, 2543, หนา 361-365)
1. การใชแบบตัวอักษร
จะเห็นไดวาปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเกีย่ วกับการใชตวั อักษรขึ้นมา
มากมายหลายโปรแกรม ทําใหการใชคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพมีความสามารถ
และสะดวกมากยิง่ ขึ้นในการเลือกสรรแบบตัวอักษรมาใชงานหลากหลายขนาดตั้งแตเล็กสุด ขนาด
4 พอยท จนถึงขนาดใหญสดุ เต็มหนากระดาษที่สามารถใชบรรจุในถาดกระดาษของเครื่อง
พรินเตอรได
2. การสรางภาพและกราฟก
ในการใชเครื่องคอมพิวเตอรเขามาสรางภาพและงานกราฟกนัน้ สามารถกระทําได 2
วิธี คือการสแกนภาพ หรือการใชงานกราฟกจากแหลงอื่น และการสรางภาพขึน้ มาใหมโดยใช
โปรแกรมสรางงานกราฟกโดยเฉพาะ
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3. การสรางหนาสิ่งพิมพ
ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทอยางสูงในการสรางหนาสิง่ พิมพโดยลด
ขั้นตอนในการ และทําใหหนาสิ่งพิมพมีความชัดเจนกลายเปนตนฉบับทางการพิมพไดเลย ซึ่งมี
โปรแกรมสําเร็จรูปที่นยิ มใชในการสรางเลยเอาทหนาสิง่ พิมพหลายโปรแกรม เชน เพจเมกเกอร,
ควอรก เอ็กซเพรส เปนตน

สรุป
การออกแบบกราฟกที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในปจจุบันมีอยูมากมายหลาย
ชนิดที่ผลิตขึ้นตามความตองการของผูผลิตเพื่อสนองประโยชนตอกลุม เปาหมายหรือผูใช โดยไดมี
การจําแนกชนิดและประเภทของงานกราฟกสิ่งพิมพออกไว 4 ประเภทคือ งานกราฟกและสิ่งพิมพ
ชนิดกระดาษทางธุรกิจ งานกราฟกและสิง่ พิมพเพื่อการสงเสริมการขาย งานกราฟกและสิ่งพิมพ
เพื่อการนําเสนอขอมูล และสิ่งพิมพชนิดเอกสารเฉพาะหนวยงาน
ระบบกริดหรือระบบเสนตาราง ถือเปนเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่สําคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งที่
นักออกแบบสิ่งพิมพจะสามารถนําไปใชประโยชนไดเปนอยางดีในการประกอบอาชีพ ทั้งในสวน
ของงานออกแบบชนิดพื้นฐานและงานออกแบบกราฟกในขั้นสูง
สวนประกอบที่สําคัญของระบบกริดสามารถแบงตามหนาที่ได 8 สวน ไดแก มารจิน กัต
เตอร อัลเลย หนวยของกริด มุมกริด ตําแหนงการจัดวางเลขหนา เสนพับ และขนาดกริด ซึ่งลวน
เปนสิ่งสําคัญที่จะไปใชประโยชนตอการออกแบบสิ่งพิมพที่มีขนาดแตกตางกัน ทําใหในการใช
ประโยชนของระบบกริดมีรูปแบบแตกตางกันไปดวยสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพทั่วไป และงาน
ออกแบบสิ่งพิมพเฉพาะทาง
นอกจากนี้ในการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพจะประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการตี
โจทย รางแบบจิ๋ว รางแบบหยาบ รางแบบละเอียด จัดทําเปนตนฉบับ และเขาสูงานพิมพสําเร็จ
ซึ่งแตละขั้นตอนตองมีความสัมพันธและพิถีพถิ ันในงานอยางมาก ประกอบกับปจจุบันไดมีการ
พัฒนาอุปกรณที่ทนั สมัยขึน้ นัน่ คือมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบและผลิต
สิ่งพิมพทําใหลดขั้นตอนบางขั้นตอนลงไปเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย หากแตคงความ
สวยงามและมีคุณคาของสิ่งพิมพ
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แบบฝกหัดทายบทที่ 1
1. จงอธิบายความหมายของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ และมีปจจัยใดบางที่มีผลกระทบ
ตอการออกแบบในอดีตและปจจุบัน
2. ประเภทของการออกแบบสิ่งพิมพสามารถแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง
3. จงบอกสวนประกอบที่สําคัญอยางนอยสองประการในหัวกระดาษและซองจดหมาย
ทางธุรกิจ
4. การจัดการทางธุรกิจที่เริ่มตนใหมสงิ่ ใดสามารถทดแทนเอกสารสําคัญทางธุรกิจการ
ซื้อขายได
5. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางใบปลิวและแผนพับ
6. ระบบกริดมีความสําคัญตอนักออกแบบสิง่ พิมพอยางไร
7. จงเปรียบเทียบกริดธรรมดามีความแตกตางจากกริดผสมอยางไร
8. จงอธิบายถึงสวนประกอบของระบบกริดวามีกี่สว น อะไรบาง
9. จงอธิบายขั้นตอนคราว ๆ ของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
10. ในปจจุบนั ไดมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพใน
ลักษณะใดบาง

