
บทที่  8 
การออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสาร 

 

 นิตยสารเปนสือ่ส่ิงพิมพที่สนองความตองการเฉพาะกลุมมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกบั
หนังสือพิมพ  โดยมุงเนนไปที่กลุมใดกลุมหนึ่งซ่ึงมีลักษณะรูปแบบชวีิตคลาย ๆ กัน  มีความสนใจ
ในเรื่องเดยีวกนัคลาย ๆ กัน  กลุมความสนใจที่แตกตางกนันี้จะแปรผันตามความซับซอนของสังคม  
กลาวคือสังคมที่มีความเจริญทางดานวัตถุมาก  จะกอใหเกิดทางเลือกตาง ๆ ใหแกสมาชิกในสังคม
ทุก ๆ ดาน  สมาชิกของสังคมที่ซับซับซอนก็จะพยายามหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตวัเองเนื่องจากมี
ทางเลือกมากทําใหเกดิการแบงกลุมออกมาตามทางเลือกนั้น นิตยสารซึ่งจัดวาเปน 

ส่ือส่ิงพิมพที่ไดรับการจัดทําขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความสนใจของกลุมใดกลุมหนึง่
โดยเฉพาะจึงพลอยแปรผันตามความซับซอนของสังคมไปดวย   ทั้งในเชิงปริมาณและจํานวน    
ดังจะเห็นไดวายิ่งในสังคมทีเ่จริญทางดานวัตถุมากเทาไรก็จะยิ่งมีนิตยสารแตละประเภทมากมาย
ออกมาเผยแพรอยางหลากหลายฉบับใหไดเลือก  ส่ิงสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของนิตยสาร  คือ  
ความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงและเปนกลุมที่เหมาะสมกบัวัตถุประสงค
ในการจดัทํานติยสารนั้น  

ดวยเหตนุี้เองหนาที่สําคัญของนักออกแบบจึงไมใชแคการพยายามสงผานขอมูลขาวสารได
ชัดแจงรวดเรว็เหมือนที่จําเปนตองทําในหนังสือพิมพ  แตวานกัออกแบบจะตองพยายามสราง
บุคลิกภาพที่เหมาะสมตอกลุมเปาหมายใหเกิดขึน้กับนติยสารที่ตนรับผิดชอบเพื่อใหผูที่เปน
กลุมเปาหมายสามารถระบุเลือกนิตยสารนั้นแยกจากนติยสารประเภทอื่นได นอกจากนั้นในปจจุบัน
ยังมีส่ือส่ิงพิมพอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับนิตยสาร ที่เรียกกนัวา “วารสาร “  ทําใหนกั

ออกแบบและจัดทําส่ือส่ิงพิมพตองมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับรายละเอยีดปลีกยอยที่
เหมือนและคลายคลึงกันทั้งสองประเภทนีเ้พื่อทําใหการออกแบบและจดัทําส่ิงพมิพนีไ้ดบรรลุผล
ตาม 

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
 

ความหมายของการออกแบบนิตยสารและวารสาร 
 นิตยสารเปนสิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนรูปเลม  บรรจุเนื้อหาสาระหลากหลาย  มีกําหนด

ระยะเวลาออกเผยแพรที่แนนอน  เชน  รายสัปดาหออกทุกวันจันทร  รายปกษออกทุกวันที่  1  และ  

16  ของเดือน  รายเดือนออกทุก ๆ  ตนเดือน  เปนตน  สวนการออกแบบนั้นก็เปนการวางแผนหรือ

วางเปาหมายหรือความตั้งใจวาจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
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 การออกแบบนิตยสารจึงมีความหมายถึง  การวางแผน  และกําหนดรูปรางของนิตยสารเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูอานและกระตุนใหผูอานอานนิตยสารฉบับนั้นตั้งแตปกหนาไปจนถึงปก
หลังของนิตยสาร (ประชัน วัลลิโก, 2543, หนา 77) 

 ดังนั้นการออกแบบนิตยสารก็นาจะมีความหมายวาการทําใหสวนตาง ๆ ของนิตยสารนั้น
เปนที่นาสนใจ  เร่ิมตั้งแตการกําหนดรูปเลม ตลอดจนการวางเนื้อในของนิตยสาร ซ่ึงนักออกแบบ
จะตองหาวิธีช้ีชวนใหผูอานอานนิตยสารฉบับนั้นตั้งแตปกหนาไปจนถึงปกหลังดวยความสนใจ  
เราใจ ทุกครั้งที่ออกแบบนิตยสาร  ผูออกแบบจึงควรยึดหลักเชนนี้ไวในใจเสมอ  เนื่องจากการที่จะ
ประเมินวาการออกแบบนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด  จะดูกันตรงที่วาผูอานจะ
สามารถอานนิตยสารฉบับนั้นไดโดยสะดวกหรือไมนั่นเอง 
 บทบาทหนาที่หลักของการออกแบบจัดหนานิตยสารคือ  ทําใหผูอานเนื้อหาไดสะดวก  ไม
สับสนการออกแบบนิตยสารจะตองชวยนําสายตาของผูอานใหเคล่ือนตามไปอยางราบรื่นจาก
ประโยคสูประโยค และจากยอหนาหนึ่งสูอีกยอหนาหนึ่ง  ผูออกแบบนิตยสารจึงมีภารกิจสําคัญใน
การที่จะกระตุนผูอานใหเร่ิมอานนิตยสารฉบับนั้นโดยสรางสรรคหนานิตยสารนั้นใหดูนาสนใจ  
และพยายามคงความสนใจนั้นไวดวยการทําใหผูอานอานนิตยสารฉบับนั้นไดโดยสะดวกและดวย
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 สําหรับวารสารนั้นเปนสิ่งพิมพที่มีรูปเลมลักษณะเดียวกันกับนิตยสารและมีกําหนดระยะ

ออกเชนเดียวกัน  มีเร่ืองตาง ๆ รวมอยูในเลมเดียวกันโดยผูแตงหลายคน  เนื้อหาภายในเลมอาจ

เปนแนวเดียวกันหรือไมก็ได  และจะจบภายในฉบับหรือตอฉบับถัดมาก็ได  โดยความหมายแลวไม

แตกตางไปจากนิตยสาร  แตจะพบวาส่ือส่ิงพิมพที่ใชชื่อวารสารมักเปนสิ่งพิมพในทางวิชาการ

มากกวาเรื่องบันเทิง  จัดพิมพโดยสถาบัน  หนวยงานของรัฐ  เอกชนและสมาคมตาง ๆ เปนตน  

ชื่อของสิ่งพิมพนั้นสวนมากมักจะมีคําวา  “วารสาร”  เปนคํานําหนาหรือตามหลัง  เชน  

วารสารวิชาการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

วารสารกรุงเทพฯ รูทันเอดส   เปนตน 

 เนื่องจากเนื้อหาของวารสารเปนการเสนอบทความเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ การออกแบบ

วารสารจึงเนนที่การนําเสนอเนื้อหาสาระใหอานงาย  และทําใหผูอานเกิดความเขาใจในเนื้อหานั้น

ไดดียิ่งขึ้น  เชน  มีภาพประกอบในตําแหนงที่เหมาะสม  มีการจัดหนาที่เปนระเบียบและอานงาย  

เปนตน 

 การออกแบบวารสารจึงมีความหมายเชนเดียวกับการออกแบบนิตยสาร  นั่นคือ  เปนการ
วางแผนจัดองคประกอบของวารสารทั้งรูปเลม  และการจัดหนาใหเปนระเบียบและอานงาย 
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อยางไรก็ตามการออกแบบนิตยสารและวารสารมีหลักการสําคัญที่จะสงขาวสารไปสูผูรับใน
ลักษณะของรูปภาพและตัวอักษร ถึงแมวารูปภาพ ตัวอักษร  และสัญลักษณจะทําหนาที่ตางกันใน
ส่ิงพิมพ  โดยมีวัตถุประสงคในการออกแบบคลายคลึงกันในการทําหนาที่ดึงดูดความสนใจของ 

กลุมผูอาน 
 

ประเภทของนิตยสาร 
การแบงประเภทนิตยสารตามกลุมผูอานหรือตามเนื้อหานี้แมวาจะมีความแตกตางกนับาง

ในรายละเอียดปลีกยอย  แตสวนใหญแลวจะคลายคลึงกนั ซ่ึงปจจุบันสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 
1.  นิตยสารทัว่ไป (general magazine)   เปนนิตยสารที่มีเนื้อหาสําหรบัผูอานทั่วไป 

นิตยสารประเภทนี้บางคนเรยีกวา นิตยสารที่คนทั่วไปสนใจ (general interest magazines) หรือ

นิตยสารสําหรับผูซ้ือทั่วไป (general consumer magazines) บางคนกจ็ัดนิตยสารประเภทนี้เปน

พวกนิตยสารสําหรับมวลชนทั่วไป (magazine for the masses)  แตตามสภาพความเปนจริงใน

ปจจุบันนีน้ิตยสารประเภทนีดู้เหมือนลดนอยถอยลงไปทกุที  เนื่องจากไมสามารถจะแขงขันกับ
นิตยสารเฉพาะกลุมผูบริโภคหรือนิตยสารเฉพาะดานได ถึงจะมีอยูบางก็มักจะถูกจดัเขาเปน
ประเภทใดประเภทหนึ่งในจาํพวกนิตยสารเฉพาะดานเสียมากกวา นิตยสารประเภทนีท้ี่เรารูจักกัน
และยังคงมีจําหนายอยูทุกวนันี้  คือ รีดเดอรไดเจสท  ซ่ึงเปนนิตยสารประเภทยอเร่ืองที่นาสนใจตาง 
ๆ  แปลเปนภาษาอีกหลายภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จํานวนจําหนายเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
เกือบ 20 ลานฉบับ และในตางประเทศอีกประมาณ 10 ลานฉบับ นับไดวาเปนนิตยสารสําหรับ

มวลชนทั่วไปอยางแทจริง  นิตยสารอีกฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาทีม่ีจํานวนจําหนายพุงพรวด
ขึ้นมาอยางไมนาเชื่อก็คือ ทวีี ไกด (TV Guide)  ซ่ึงเสนอรายการโทรทัศนพรอมดวยบทความ

ประจําสัปดาห มีจํานวนจําหนายประมาณ  20 ลานฉบับตอสัปดาห 

     สําหรับในเมืองไทยนิตยสารที่จัดวาเปนนิตยสารทั่วไป โดยวัดจากจํานวนจําหนายนั้น
คงไมมี แตถาจะดจูากเนื้อหาทั่วไปแลวก็มอียูบางเหมือนกัน เชน  นิตยสารฟาเมืองไทย เปนตน 

2.  นิตยสารเฉพาะกลุมผูบริโภคหรือเฉพาะดาน (specialized magazine) เปนนิตยสารที่

มีการจัดกลุมแตกตางกันออกไปตามลักษณะของกลุมผูบริโภค ในที่นี้ขอแบงเปนกลุมใหญๆ ดังนี ้
     2.1  นิตยสารขาว (new magazines) เนนเรื่องขาว เบื้องหลังขาว วิเคราะหและวิจารณ

ขาว พรอมทั้งบทความและสารคดีอ่ืน ๆ นิตยสารขาวทีรู่จักกันทัว่โลก คือ ไทม (Time) และนวิสวีค  

(Newsweek)  สําหรับในเมอืงไทยนั้นนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ และมติชนสุดสัปดาห   จดั
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ไดวาเปนตัวอยางของนิตยสารขาว  นิตยสารประเภทนี้บางทีก็จัดเปน นิตยสารทั่วไปไดเหมือนกนั
เพราะภายในมีเร่ืองที่ทุกคนสนใจ 

2.2 นิตยสารผูหญิง (women magazines) เปนนิตยสารที่เนนในเรื่องความสนใจของ 

ผูหญิงทั่วไป เนื่องจากผูหญิงเปนกลุมผูบริโภคที่สําคัญ  นิตยสารที่เกีย่วกับผูหญิงจึงมีมากมาย  และ
สามารถหาโฆษณาไดไมยากนักเพราะสินคาและผลิตภัณฑหลายอยางทีมุ่งเจาะตลาดผูหญิง
โดยเฉพาะ เชน สตรีสาร สกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน ลลนา ฯลฯ 

     2.3  นิตยสารผูชาย (men magazines) เปนนิตยสารที่มุงเนนเรื่องเพศเปนสําคัญ มีภาพ

โปเปลือยของผูหญิงสาวเปนเครื่องลอใจผูซ้ือ แตบางฉบับก็มีบทความดี ๆ แทรกอยู  เชนนติยสาร
เพลบอยของสหรัฐอเมริกา  ในเมืองไทยมนีติยสารแมน หนุมสาว ฯลฯ  

     2.4  นิตยสารธุรกิจ (business magazines) เปนนิตยสารที่เนนเรื่องธุรกิจการคา  

อุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การบริหารและการจัดการ เปนตน กลุมผูอานไดแก ผูบริหารและ
ผูอยูในวงการธุรกิจทั่วไป ตลาดหนังสือประเภทนี้ไดรับความนิยม เพราะผูประกอบการธุรกิจมี
ความตองการติดตามขาวสารขอมูลในดานนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกจิประจําวนั เชน 
คูแขง การเงินการธนาคาร ธุรกิจการเงิน ดอกเบี้ย ผูนํา ผูจัดการ เปนตน 

     2.5  นิตยสารสมาคม (association magazines)  เปนนิตยสารที่ออกในนามสมาคม

ตางๆ เชน สมาคมผูคุมครองผูบริโภค สมาคมโฆษณาธุรกิจฯ สมาคมคหกรรมศาสตร สมาคม
ธรรมศาสตร ฯลฯ นิตยสารที่ออกโดยสมาคมเหลานี้บางครั้งอาจจัดเขาเปนนิตยสารเฉพาะดานหรือ
เฉพาะกลุมผูบริโภคประเภทใดประเภทหนึง่ไดเชนเดียวกนั 

     2.6 นิตยสารวิชาชีพ (professional magazines)  เปนนิตยสารคลายๆ กับนิตยสาร

สมาคมแตเนนในเรื่องวิชาชพีเฉพาะ เชน วิชาชีพส่ิงพิมพ วิชาชีพทนายความ วิชาชีพการแพทย 
วิชาชีพครู เปนตน วารสารวิชาการ (journals) ทั้งหลายอาจจะจัดรวมอยูในกลุมนีก้็ได เพราะ 

วารสารเชิงวิชาการตาง ๆ มักจะเนนในวิทยาการดานนั้น ๆ เปนหลัก เชน วารสารวิชาการดาน
การแพทย ดานวิทยาศาสตร ดานสังคมศาสตร ดานนิเทศศาสตร ดานบรรณารักษศาสตร เปนตน  
แตบางทีวารสารวิชาการก็อาจจะจัดอยูในนติยสารสมาคมไดเชนกันถาหากเรามองในแงผูจัดพิมพที่
เปนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพตาง  ๆ 

     2.7  นิตยสารการประชาสัมพันธ (public relation magazines)  เปนนิตยสารทีอ่อก

โดยบริษัทหรอืหนวยงานตาง ๆ เพื่อเผยแพรแกสาธารณาชนโดยมีจดุประสงค ในการ
ประชาสัมพันธหนวยงานหรือบริษัท  เชน เซลล  เอสโซ การบินไทย ธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ  
ออกเปนประจาํสม่ําเสมอ นอกจากนี้อาจจะมีนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรภายใน
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ระหวางลูกจางพนักงานหรอืระหวางบรษิทักับลูกคาที่บางทีเรียกวา    “วารสารหนวยงาน หรือ

นิตยสารบริษทั” (house journals/company magazines)  

     2.8  นิตยสารของหนังสือพิมพ (newspaper’s magazines หรือ Sunday 

supplement magazines)  เปนนิตยสารที่ออกเปนอภนินัทนาการหรอืเปนฉบับแถมของ 

หนังสือพิมพในวันพิเศษหรือวันอาทิตย   
     2.9  นิตยสารเฉพาะดานอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน  เชน นิตยสารเดก็ 

นิตยสารวยัรุน นิตยสารครอบครัว นิตยสารดารานักรอง นิตยสารภาพยนตร ดนตรี นติยสารกีฬา
นิตยสารความคิดเห็น นิตยสารเฉพาะชุมชน นิตยสารวิทยาศาสตร นิตยสารเครื่องเสียง นิตยสาร
คอมพิวเตอร นิตยสารวีดีโอทีวี นิตยสารรถยนตร นิตยสารบานและการตกแตง นิตยสารการเกษตร
นิตยสารทองเที่ยว นติยสารสุขภาพ  นิตยสารถายภาพ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม นติยสารศาสนา 
นิตยสารพระเครื่อง ฯลฯ 
                                                                

ประเภทของวารสาร 
 ประเภทของวารสารสามารถแบงแยกออกเปน 2  ประเภทใหญ ดังนี ้

 1.  วารสารของหนวยงาน ไดแก 

1.1 วารสารของหนวยราชการ เชน วารสารแรงงานสัมพันธ ของกรมแรงงาน
กระทรวง 

มหาดไทย วารสารกรมบัญชีกลาง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
     1.2  วารสารของรัฐวิสาหกิจ เชน ขาวสาร กฟผ. ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย วารสารบาน ของการเคหะแหงชาต ิ

     1.3  วารสารของสมาคมตาง ๆ  เชน  วารสารจิตวิทยาคลินิก ของสมาคมนักจิตวทิยา

คลินกิไทย วารสารการตลาด ของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

     1.4  วารสารขององคการภายในประเทศ เชน การเพิ่มผลผลิต ของศูนยเพิ่มผลผลิตแหง

ประเทศไทย วารสารพาณิชยนาวี ของศูนยประสานงานการพาณิชยนาว ีสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี

     1.5  วารสารขององคการระหวางประเทศหรือหนวยงานตางประเทศ เชน เสรีภาพ ของ

สํานักขาวสารอเมริกันประจาํประเทศไทย วารสารคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา 
สหประชาชาต ิขององคการยูเนสโกในประเทศไทย 
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     1.6  วารสารของหนวยงานธุรกิจ เชน ความรูคือประทีป ของบริษัทเอสโซ 

2.  วารสารดานวิชาการ  ไดแก 

     2.1  วารสารสาระสังเขป (abstract journal) เปนวารสารรวมยอบทความจากหนังสือ

จุลสาร และวารสารตาง ๆ 

     2.2  วารสารสมพัตสร (almanac หรือ annual) เปนวารสารรายงานกิจการในรอบป

ของหนวยงานรัฐบาล สมาคม องคการหรือสถาบัน  
     2.3  หนังสือประกาศ หรือจุลสาร (bulletin) เปนสิ่งพิมพของทางราชการแจงขาวการ

ประชุมของรัฐสภา หรือ ราชกิจจานเุบกษา  พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด 
กฎหมาย และเรื่องทั่วไปที่แจงใหประชาชนทราบ 

     2.4  วารสารวิชาการ (journal)  เปนวารสารที่จัดทําโดยสถาบัน บริษัท สมาคม หรือ

หนวยงานใดที่ตีพิมพขาว รายงานกจิกรรมตาง ๆ และงานในวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่ง 
2.5 เอกสารการประชุมทางวิชากร (proceeding) เปนสิ่งพมิพที่บันทึกเรือ่งราวและ 

ผลการศึกษาคนควาที่สมาชกิของสมาคมทางวิชาการหรือหนวยงานเสนอในวาระการประชุม ของ
สมาคมหรือหนวยงานนัน้ และมีการจัดพิมพบันทึกนี้โดยมีระยะเวลากําหนดการตีพิมพอยาง
สม่ําเสมอ  

     2.6  วารสารวิจารณหรือปริทัศน (review)  เปนวารสารที่ตีพิมพบทความวิจารณ เชน 

การวิจารณทางการเมือง การปกครอง วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน         
                                                                          

การจัดประเภทนิตยสารและวารสารดังกลาวจะเห็นไดวาบางประเภทอาจจะเหลื่อมลํ้ากัน
บางแลวแตวาเราจะจัดทําตามวัตถุประสงคเชนใด  หากวาการแบงประเภทของนิตยสารและวารสาร
เหลานี้จะชวยใหนกัออกแบบไดมองเหน็ประเภทและลกัษณะเฉพาะของนิตยสารและวารสารได
ชัดเจนขึ้นนําไปสูการออกแบบและจัดทํานิตยสารวารสารที่สนองตามความพึงพอใจของกลุม 

ผูอานและผูจัดทําไดเปนอยางดีนั่นเอง 
 จากการแบงประเภทของนิตยสารและวารสาร พบวา วารสารจะมีรูปเลมเชนเดียวกับ
นิตยสารที่ประกอบดวยปกหนา  สารบัญ  บทบรรณาธิการ แตวารสารจะเนนเนื้อหาไปทางดาน
วิชาการ  มีเอกสารที่ใชอางอิงในการเขียนบทความนั้น ๆ  ผูแตงก็มักจะใชช่ือจริง นอกจากนี้ยังมี
ถอยแถลงของกองบรรณาธิการเกี่ยวกับความรับผิดชอบดานกฎหมายที่มีตอบทความที่ปรากฎใน
วารสาร ตลอดจนวารสารสวนใหญมักจะจัดทําโดยสถาบัน  กลุมบุคคล  หรือสวนราชการที่ตองการ
เสริมความรูในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือทั่วไป  
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 ดังนั้นวารสารจะมีองคประกอบดานเนื้อหามากที่สุด ไดแก บทความประเภทใหความเห็น

และประสบการณในสาขาวิชาการนั้น ๆ   สวนนิตยสารองคประกอบดานเนื้อหามากที่สุดไดแก  

เร่ืองสั้น  นวนิยาย  และเรื่องที่ใหความบันเทิงอื่น ๆ  เมื่อเปนเชนนี้การศึกษาองคประกอบของ

นิตยสาร  วารสาร  แตละเลมแตละฉบับเปนเรื่องสําคัญเพราะเกี่ยวกับการออกแบบโดยตรง  ทั้ง

การวางรูปเลมที่ตองใหสอดคลองกับเนื้อหา  และเกี่ยวโยงกับรสนิยมของกลุมเปาหมายหรือผูอาน 

ส่ิงพิมพฉบับนั้น ๆ ดวย 
 

วัสดุและอุปกรณในการออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสาร 
แมวาการออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสารใหปรากฏออกมาเปนรูปแบบตาง ๆ นั้น  

ปจจุบันใชเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพเปนอุปกรณสําคัญ  แตวัสดุ
อุปกรณพื้นฐานในการออกแบบก็ยังมีความสําคัญอยู  เชน  กระดาษ  ดินสอ  เปนตน  นอกจากนี้  
ยังมีวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ เชน  กระดาษกริด  คูมือแบบตัวพิมพ  ไมบรรทัดไพกา  ไมบรรทัดรูปตัว
แอล โตะเขียนแบบ   คูมือกําหนดสี  เปนตน  วัสดุและอุปกรณดังกลาวไดกลาวมาบางแลว  ดังนั้น
ในบทนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงวัสดุและอุปกรณบางอยางที่เกี่ยวของกับการออกแบบจัดทํานิตยสาร
และวารสาร ดังนี้ 
 1.  กระดาษกริด    ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  หนังสือเลม  นิตยสาร วารสาร ทีม่ใิชเปนการ

เร่ิมทําครั้งแรกหรือเร่ิมตน  กระดาษกริดจะจําเปนในการออกแบบรูปเลมและหนาพิมพ ซึ่งจะตองมี

ใชอยูแลว  แตถาเพิ่งจะเร่ิมจัดทําเปนเลมแรกจําเปนที่กองบรรณาธิการจะตองจัดทํากระดาษกริด

ข้ึนมาเพื่อใชงาน  กระดาษกริดจะแสดงสวนประกอบตาง ๆ และมาตราสวนแบงคอลัมนตาม

แนวตั้งเปนนิ้วหรือเซนติเมตร 

      การพิจารณาลักษณะรูปแบบของกระดาษกริดจะตองพิจารณาขอบมารจิน  ความกวาง
ของคอลัมน ชองวางระหวางคอลัมน   และชองวางระหวางหนาไปพรอม ๆ กัน  ซ่ึงสัดสวน 

ดังกลาวจะแตกตางกันไปตามแตจะกําหนด  ความกวางของคอลัมนมีสวนสําคัญในการแสดง
รูปรางหนาตาของนิตยสารและวารสาร   เพราะถาขอบมารจินแคบไปจะทําใหเกิดความรูสึกวา 
ส่ิงพิมพมีขนาดใหญและมีน้าํหนักมาก  ตรงขามหากขอบมารจินกวางขึ้นจะลดขนาดและน้ําหนัก
ในความรูสึกลงได  การแกไขอีกวิธีหนึ่งคอื  การลดความกวางของคอลัมนลงไปเพื่อเหลือพื้นที่
ขอบมารจินมากขึ้น  ขนาดของคอลัมนอาจคงที่หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เชน  ขนาด
ของคอลัมนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแยกเรื่องที่เสนอในหนาทีอ่ยูติดกนั เพื่อมิใหผูอานเขาใจวาเปนเรื่อง
เดียวกัน  เปนตน 

2. คูมือแบบตัวพมิพ     นักออกแบบจะตองเลือกตัวพิมพที่ชัดเจนอานงายเหมาะสมกับ 
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ประเภทและวตัถุประสงคของสิ่งพิมพนั้น  ตัวพิมพที่เปนหัวเร่ืองและเนื้อเร่ืองควรมลัีกษณะ
แตกตางกนั  ขอความที่เปนเนื้อหาโดยทัว่ไปกับขอความที่ตองการเนนควรมีลักษณะแตกตางกัน  
ซ่ึงการที่นักออกแบบจะสามารถเลือกแบบตัวพิมพไดนัน้  จําเปนตองมีคูมือแบบตัวพิมพซ่ึงแสดง 
รูปแบบของตัวพิมพชนิดและขนาดตาง ๆ ใหสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

3.  ภาพและตนฉบับ     วัสดุในการออกแบบหนาหนังสือที่สําคัญอีกประการคือ  ภาพและ 

ตนฉบับเรื่องที่จะนําลงพิมพ  ทั้งสองอยางนี้ควรจะวัดขนาดความกวางและความยาวออกมาเปน
คอลัมนนิ้ว  ภาพอาจมีการขยายหรือยอเพื่อใหไดขนาดตามที่ตองการ  สวนตนฉบับนั้นหากไดรับ
มาในรูปของรางยาวที่ไดเรียงพิมพมาแลวยอมจะทราบความยาวที่แนนอนสามารถใชประกอบการ
ออกแบบจัดหนาไดโดยสะดวก 

      ในกรณีที่ตนฉบับไมไดอยูในสภาพรางยาว หรือยังไมไดเรียงพิมพมาก็อาจคํานวณ
คราว ๆ  ไดโดยใหนับจํานวนอักษรในหนึง่บรรทัดโดยเลือกบรรทัดที่มีความยาวโดยเฉลี่ย  คือไม
ส้ันไมยาวเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับบรรทดัอื่น ๆ จากนัน้ใหนับจํานวนบรรทัดทั้งหมดของตนฉบับ
แลวคูณดวยจํานวนอกัษรในหนึ่งบรรทัดทีน่ับไวแลว  ผลลัพธที่ออกมาจะเปนจํานวนอักษรทั้งหมด
ของตนฉบับนั้น  เมื่อตองการทราบวาตนฉบับจะกนิเนื้อที่หนากระดาษเทาใด  ใหคํานวณหาจํานวน
อักษรตอ  1  คอลัมน  โดยวิธีคลายกันคือ  ดจูากหนังสือเลมเดิมวาขนาดตัวอักษรทีใ่ชเปนตัวพิมพ

เนื้อเร่ืองในความกวาง  1  คอลัมน   ลึก  1  นิ้ว มีอักษรจํานวนกี่ตัวเมื่อคูณออกมากจ็ะไดจํานวน

อักษรใน  1  คอลัมนนิ้ว  นําจํานวนอักษรใน  1 คอลัมนนิ้วไปหารจํานวนอักษรทั้งหมดของ

ตนฉบับที่คํานวณไว  ผลลัพธที่ไดออกมาจะเทากับความยาวของตนฉบบัเปนคอลัมนนิ้ว  การ
คํานวณจะแมนยําเพยีงใดอยูที่วาตนฉบับนัน้เขียนดวยลายมือหรือวาพมิพดีดหรือเรียงพิมพ  หาก
เปนตนฉบับพมิพจํานวนอักษรในแตละบรรทัดยอมจะใกลเคียงกัน  ทาํใหการคํานวณแมนยํากวา
ตนฉบับที่เขียนดวยลายมือ 

      อีกวิธีหนึ่งที่งายกวาและไมเสียเวลาในการคํานวณคือ  ในการพิมพตนฉบับใหตั้งระยะ
พิมพดีดหรือคอมพิวเตอรใหไดจํานวนอักษรในแตละบรรทัดเทา ๆ กันกับจํานวนอักษร 1  บรรทัด

ของคอลัมนส่ิงพิมพ  วิธีนี้จะชวยใหการคํานวณงายขึ้น  เชน  สมมติวา  ตัว  1  คอลัมนนิ้วมี  5  

บรรทัด  ถาตนฉบับพิมพมีความยาว  50  บรรทัด  ตองการทราบวาตนฉบับจะมีความยาวกี่คอลัมน

นิ้วก็ใหนําจํานวนบรรทัดตอ  1  คอลัมนนิ้ว  (5  บรรทัด)  หารจํานวนบรรทัดตนฉบับ 

ทั้งหมด  (50  บรรทัด)  ก็จะไดความยาวตนฉบับเปนคอลัมนนิ้ว  (10  คอลัมนนิ้ว)  เปนตน ถาหาก

คอลัมนหนังสือแคบ  ตัวอักษรตอบรรทัดที่กวาง  ๆ  คอลัมนอาจจะนอยเกินไปไมสะดวกในการ
ปฏิบัติก็ใหตั้งความยาวของบรรทัดพิมพตนฉบับเปน  2  เทา เมื่อคํานวณหาความยาวของตนฉบับ

เปนคอลัมนนิ้วก็ใหเพิ่มลดตามสวน   
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     ดังนั้นจะเห็นไดวาวัสดุอุปกรณแตละชิ้นมีความจําเปนตองานออกแบบและจัดทํา
นิตยสารและวารสาร จึงควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของใหครบถวนเพื่อจะไดดําเนินการ
ในการออกแบบและผลิตแตละขั้นตอนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

องคประกอบของการออกแบบนิตยสารและวารสาร 
 การออกแบบนิตยสารและวารสารมีหลักการทั่วไปเหมือนกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพอ่ืน 
ๆ    จะมีบางในสวนประกอบที่แตกตางจากสื่อส่ิงพิมพอ่ืนซึ่งทําใหมีรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการ
ออกแบบโดยสวนประกอบที่สําคัญของนิตยสารและวารสารแตละสวนมีดังนี ้
 1.  ปกหนา   ปกหนาคือสวนของนิตยสารซึ่งผูดูเห็นเปนสิ่งแรก  และนักออกแบบจะตอง

ตระหนกัวาความหวังทั้งมวลของผูที่เกี่ยวของกับการจัดทาํนิตยสารขึ้นอยูกับหนานี้  โดยปกหนานี้
จะตองทําหนาที่ระบุเอกลักษณของนิตยสารใหโดดเดนจากนิตยสารฉบบัอื่น    ปกหนาจะตอง
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็นไดในทันท ี นอกจากนี้ยังตองทําหนาที่กระตุนหรือเรา
อารมณที่เหมาะสมกับนิตยสารนั้นใหผูอานรูสึกได   แมวาจะไมมีวิธีทีรั่บประกันความสําเร็จในการ
ออกแบบปกหนา   แตในความพยายามเพือ่ใหปกหนาสามารถทําหนาที่ขางตนไดนัน้นักออกแบบ
จะตองจดัการกับองคประกอบที่อยูบนปกหนาซ่ึงมีสวนประกอบตาง ๆ  ดังภาพที่ 8.1   
 

หัว

ภาพประกอบปกหนา 

ขอความบนปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8.1  สวนประกอบปกหนาของนิตยสาร 
                                     ที่มา  (สุนทรี  เนตรประไพ, 2547, หนา 2) 

1.1 หัวนิตยสารและรายละเอียดของฉบับ  ( ฉบับที่ ปที่ ฯลฯ) เปนองคประกอบที่ 

ปรากฏอยูบนปกหนานิตยสารโดยมีความสําคัญที่สุด สวนใหญจะมีลักษณะเปนตราสัญลักษณ 
ตัวอักษรที่สามารถอานออกไดและยังไดรับการออกแบบเปนพิเศษไมใชเพียงการเอาตัวอักษรที่มใีช
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กันอยูทัว่ไปมาวางเรียงกันเทานั้น    ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึน้   นักออกแบบ
อาจจะออกแบบตัวอักษรขึ้นมาใหมโดยเฉพาะ  หรือดดัแปลงรายละเอียดจากตัวอักษรที่มีใชกันอยู
ทั่วไปแทน  หากสํารวจดูช่ือที่ปกหนาของนิตยสารทั่วไปอาจดูเหมอืนวาไมมกีารออกแบบอะไร   
เปนเพยีงการนําเอาตัวอักษรที่มีใชกันอยูมาวางเรียงกัน แตหากพิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวา
นักออกแบบมกัจะดัดแปลงตัวอักษรที่เปนหัวนิตยสารนี้มักจะเปนตวัอักษรขนาดใหญ   โดยจะตอง
เปนตัวอักษรที่มีขนาดใหญที่สุดเหนือกวาตัวอักษรอืน่ใดในปกหนาทัง้นี้ขนาดตวัอักษรตอง 
ไมเล็กกวา 72 พอยต   

  สําหรับตําแหนงหัวหนังสือของนิตยสารสวนใหญหรือแทบทุกฉบับจะวางไวที่
ตอนบนสุดของหนากระดาษ  เนื่องจากเปนจุดที่ผูพบเหน็และมองเปนจุดแรก   ประกอบกับเหตุผล
ในการจดัสิ่งพมิพบนชั้นหรอืบนแผงหนังสือที่อาจจะมกีารวางนิตยสารซอนกนัโดยวางฉบับที่มี
ขนาดเล็กทับซอนฉบับที่มีขนาดใหญ   ดังนั้นหากวางหัวนติยสารไวที่สวนบนก็จะไมถูกนิตยสาร
ฉบับอื่นทับซอน   ผูที่มาเลือกซื้อก็ยังสามารถมองเห็นชื่อนิตยสารไดอยู  รายละเอยีดของฉบับควร
จะมีลักษณะและรูปแบบทั้งขนาดและแบบตัวอักษรเหมอืนเดิมทุกฉบบัและควรจะมขีนาดที่เล็กกวา
ช่ือคอนขางมาก  เพราะไมใชขอมูลที่มีความสําคัญมากนักและเพื่อไมใหแขงกันเดน   สวนตําแหนง
นั้นสามารถวางใดที่ใดก็ได    หากเปนไปไดไมควรอยูติดกับแถบชื่อมากเกินไปเนือ่งจากจะทําให
แถบชื่อที่เปนหัวนิตยสารไมโดดเดน   

     1.2  ภาพประกอบปกหนา   การจัดวางภาพบนปกหนานิตยสารสวนใหญ  แลวมเีพียง 2 

ลักษณะ  คือ แบบแรกเปนเต็มหนากระดาษโดยตดัตกทัง้ส่ีดาน   มแีถบชื่อและตัวอักษรอื่น ๆ  ซอน
อยูในภาพนัน้  แบบที่สองเปนแบบอยูในกรอบใตแถบชื่อโดยมีพื้นทีว่างลอมรอบ   ทั้งสองลักษณะ
มีขอดีขอเสียแตกตางกัน การใชภาพตัดตกจะทําใหภาพดูใหญสะดุดตาและดูเหมือนวาไมไดมีแค
นั้นแตมีสวนของภาพตอออกไปอีก    แตในบางครั้งภาพอาจจะไปมีผลกระทบตอตัวอักษรใหตัด
กับสีของภาพ  หากเปนภาพที่มีหลากหลายสีก็ยิ่งยากที่จะแกไข   ในขณะทีก่ารใชภาพที่อยูในกรอบ
จะไมตองกังวลเรื่องนี้   เพราะแถบชื่อและตัวอักษรจะอยูในพื้นทีว่างรอบภาพทําใหงายแกการอาน 
นอกจากภาพประกอบที่เปนภาพหลักในปกหนาแลว  นิตยสารบางเลมอาจจะตองการเสนอภาพ
ของเรื่องอื่น ๆ ที่นาสนใจในฉบับ  ซ่ึงนักออกแบบสามารถเพิ่มเติมภาพเหลานั้นลงในปกหนาได    
แตจะตองเปนภาพที่มีขนาดเล็กกวาภาพประกอบหลักอยางเห็นไดชัด   หากมีหลายภาพก็ควรจะมา
วางเรียงกันเปนแถวอยูดานลางหรือดานขางของภาพหลกั  ไมควรจะวางสะเปะสะปะทั่วไปหมดทัง้
ปกหนา 
      1.3   ขอความบนปก (cover lines)   วัตถุประสงคของการใชตัวโปรยเปนขอความบน

ปกหนานั้น   ก็เพื่อแนะนําเรื่องที่นาสนใจในฉบับ   นิตยสารบางฉบับอาจจะมีขอความบนปก 
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ขอความเดียวเพื่อแนะนําเรื่องเดนที่สุดในฉบับ  ในกรณนีี้นักออกแบบจะตองเลือกภาพประกอบปก
ที่เปนเรื่องเดยีวกันกับขอความนั้น แตหากมีขอความบนปกหลายขอความเพื่อแนะนําหลาย ๆ เร่ือง
ในฉบับ  นักออกแบบก็สามารถเลือกภาพประกอบที่เกี่ยวของกับเรือ่งใดก็ได   ทั้งนี้ไมจําเปนตอง
เปนภาพทีเ่กีย่วของกับเรื่องเดนก็ได    สวนขนาดของขอความบนปกนั้นไมควรมีขนาดใหญมาก
เกินไปเพราะจะแยงความเดนกับภาพประกอบและแถบชื่อ เพียงแตใหมีขนาดที่อานออกไดใน
ระยะใกลขนาดที่คนยืนดูที่แผงหนังสือก็พอ   สวนตําแหนงนัน้กว็างไดหลากหลายเพียงแตตองไม
ไปทับสวนที่สําคัญของภาพหรืออยูใกลกบัแถบชื่อมากเกินไป    ในกรณีที่ปกหนามีภาพประกอบ
หลายภาพทั้งภาพประกอบขนาดใหญซ่ึงเปนภาพหลักและภาพประกอบขนาดเล็กเปนภาพรอง  
ขอความแตละขอความบนปกก็ควรจะอยูในตําแหนงที่มลัีกษณะเปนขอความบรรยายแตละภาพเพือ่
ผูดูจะไดไมสับสน 
      สําหรับวารสารนั้นการออกแบบปกหนานั้นก็มีสวนประกอบตาง ๆ คลายคลึงกับ
นิตยสารเพียงแตวาการใชภาพประกอบและสีสันบนปกหนาอาจจะดไูมหวือหวาเทากับนิตยสารเทา
นั้นเอง ดังภาพที่  8.2 

 

หัววารสาร 

ภาพประกอบปกหนา 

ขอความบนปก 

ภาพที่  8.2  สวนประกอบปกหนาของวารสาร 
                                      ที่มา  (สุนทรี  เนตรประไพ, 2547, หนา 2) 

2.  หนาสารบญั    หากนักออกแบบสามารถออกแบบปกหนาใหดึงดดูใจพอทีจ่ะทําให 

ผูพบเห็นหยิบนิตยสารขึ้นมาดูแลว   ส่ิงที่จะเกิดตอไปก็คอืผูดูจะพลิกดนูิตยสารผาน ๆ อยางรวดเรว็  
หากมีหนาใดที่มีความนาสนใจเปนพิเศษก็จะหยดุดู   จากนั้นบางคนอาจจะพลิกหาเรื่องจากปก    
แลวมาถึงหนาสารบัญเพื่อตรวจดวูามีเร่ืองทีน่าสนใจพอทีจ่ะซื้อหาไปอานหรือไม   หนาสารบัญจึง
เหมือนกับโอกาสสําคัญที่เสนอสิ่งที่คิดวาผูอานจะสนใจ   ดังนั้นในการออกแบบหนาสารบัญ   นัก
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ออกแบบตองพยายามทําใหงายแกการอานและซึมซับขอมูลไดอยางรวดเรว็  สวนใหญหนาสารบัญ
มักจะวางไวในหนา 3 หรือ 5 ซ่ึงเปนหนาที่ผูไมคุนเคยกับนิตยสารมกัจะมองหาหนาสารบัญ   ใน
การออกแบบหนาสารบัญมีองคประกอบที่จะตองนํามาจัดวาง  ที่สําคญัคือ 

     2.1   สวนสารบัญ   ซ่ึงระบุช่ือเร่ือง   ช่ือคอลัมน   ช่ือผูเขียน  และเลขหนา 

     2.2.  ตราสัญลักษณของหัวหนังสือ  และคําขวัญของนิตยสารหากมี 

      2.3   ขอความที่ระบุเลมที่   ฉบับที่  เดือนและป 

     2.4   รายช่ือตําแหนงและชื่อบุคคลในกองบรรณาธิการ 

     2.5   ขอมูลเกี่ยวกับนิตยสาร  ที่อยู   สถานที่พิมพ  สถานที่ติดตอ  ฯลฯ 

             จะเหน็ไดวาหนานีม้ีองคประกอบที่จะตองจดัวางอยูไมนอยทัง้เปนองคประกอบที่
มีความจําเปนทั้งการใชประโยชนนิตยสารและการระบุตามกฎหมาย  ดังนั้นสิ่งแรกที่นักออกแบบ
จะตองตระหนักก็คือจะทําอยางไรไมใหหนาสารบัญนี้ดูมีเนื้อหามากจนผูอานรูสึกวาแนนไปหมด
จนไมอยากจะหยุดดู  วิธีการหนึ่งที่นยิมใชกันก็คือพยายามจัดวางองคประกอบแยกเปนกลุม ๆ โดย
วางองคประกอบที่เกี่ยวของกันไวในกลุมเดียวกัน   เชน สารบัญเปนกลุมที่หนึ่ง ตราสัญลักษณของ
หัวหนังสือ คําขวัญของนิตยสาร  ขอความที่ระบุ เลมที่  ฉบับที่ เดือน และป ไวเปนกลุมที่สอง    
จากนั้นจึงจัดวางรายชื่อตําแหนงและชื่อบุคคลในกองบรรณาธิการ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับนิตยสาร  
ที่อยู  สถานทีพ่ิมพ  สถานที่ติดตอ ฯลฯ  ไวเปนกลุมทีส่าม  เปนตน   ทั้งนี้จะตองมีการเวนทีว่าง
ระหวางแตละกลุมใหมากพอที่ผูอานจะอานขอมูลไดทีละกลุมโดยไมยาก  ดังภาพที่  8.3 
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ภาพที่  8.3  ตวัอยางหนาสารบัญของนิตยสารและวารสาร 
                            ที่มา  (สุนทรี  เนตรประไพ, 2547, หนา 3) 
 

3. หนาบรรณาธิการ  นักออกแบบควรจะพิจารณาถึงความพิเศษประการหนึ่งที่ทําใหหนานี้

แตกตางจากหนาอ่ืนของนิตยสาร โดยนําเรื่องราวตาง ๆ จากภายนอกนิตยสารมาบอกเลา   แตหนา
บรรณาธิการเปนการบอกเลาถึงเรื่องราวความคิดความเห็น และความเชื่อของผูที่เลาเรื่องราว
เหลานั้นซึ่งมปีรากฎอยูในนิตยสารใหผูอานไดรับทราบ  สําหรับองคประกอบที่ปรากฏอยูในหนา
บรรณาธิการ  ไดแก 
      3.1  ขอความที่เขียนโดยบรรณาธิการ 

      3.2  พาดหวัส้ัน ๆ  เพื่อดงึดูดความสนใจขอความ  ซ่ึงอาจจะมหีรือไมมีก็ได 

      3.3  ช่ือ   หรือลายมือช่ือของบรรณาธิการ 

     3.4  ภาพถายของบรรณาธิการ   อาจจะมีหรือไมก็ได  การแสดงภาพถายอาจจะให 

ประโยชนในการเพิ่มความเปนสวนตวัระหวางผูอานกับนิตยสาร   และยังเปนโอกาสอันดีที่จะสราง
ความนาเชื่อถือหากบรรณาธิการเปนผูมีช่ือเสียงเปนที่รูจักในหมูนกัอาน 
      3.5  ภาพการตูนขนาดเล็ก อาจจะมหีรือไมมีก็ได 
  ในการจดัวางองคประกอบขางตนใหดูเปนบรรณาธิการนั้น   วัตถุประสงคหนึ่งที่
จะทําใหประสบความสําเร็จก็คือ   จะตองออกแบบใหหนานี้มีความแตกตางกับหนาอ่ืน ๆ เร่ิมดวย
การมีพื้นที่เวนวางระหวางขอความในหนานี้กับเนื้อหาในหนาตรงขาม เพื่อบงบอกวาเปนเนื้อหาคน
ละสวนกนั  อาจจะมกีารใชขนาดตัวอักษรที่ใหญกวาขนาดที่ใชปกติในหนาอ่ืน   หรือเวนชองวาง
ระหวางบรรทดัใหมากกวาปกติ   หรือจัดวางขอความเปนแบบเสมอหลัง  แทนที่จะเสมอหนา   
หรือเสมอหนาหลังเหมือนกบัหนาอ่ืน  รวมทั้งการจดัวางลายมือช่ือหรือภาพถายกจ็ะชวยเพิ่มความ
แตกตางใหกับหนานี้อีกดวย  สวนหนาบรรณาธิการนี้จะอยูที่หนาใดของนิตยสารก็ไมไดมีขอจํากดั
ตายตัว สวนใหญจะนยิมไวเปนหนาตอจากสารบัญ อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือจะตองวางหนา
บรรณาธิการไวที่หนาเดิมทกุฉบับไมเปลี่ยนไปมา   

4.  หนาเปดเรื่อง   หนาเปดเรื่องหรือหนาแรกของเรือ่งนับเปนหนาที่สําคัญอีกหนาหนึ่ง  

นักออกแบบจะตองพยายามสรางความรูสึกตื่นตาตื่นใจใหเกิดขึน้กับผูอาน  สวนใหญนิตยสารจะมี
เร่ืองประจํา หรือคอลัมนประจํา ในกรณนีีก้ารออกแบบรปูแบบมาตรฐานไวใชไดในทกุ ๆ ฉบับก็มี
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ขอดีในแงที่ชวยในการจดจาํและเปนการชวยส่ือสารใหผูอานเขาใจไดงายอยางรวดเร็ววาหนานี้คือ
จุดเริ่มตนของเรื่องใหม   แมวาบางครั้งอาจจะดนูาเบื่อเมือ่ใชไปนาน ๆ  แตหากสามารถออกแบบให
มีความยืดหยุน สามารถเปลี่ยนแปลงไดในรายละเอยีดก็จะเปนประโยชนอยางมาก  
ดังภาพที่  8.4 

 
ภาพที่  8.4  ตวัอยางหนาเปดเรื่องของนิตยสาร 

                                     ที่มา  (บานและสวน, 2546, หนา 129) 
 
      เนื่องจากหนานิตยสารสวนใหญจะเต็มไปดวยภาพและตัวอักษรเต็มหนาไปหมด  วิธีที่
อาจจะเรยีกวาเปนสูตรสําเร็จของการออกแบบหนาเปดเรื่อง ก็คือการออกแบบใหดูเรียบงายและมี
องคประกอบเทาที่จําเปน  โดยพยายามใหมีพื้นที่วางมากกวาปกติ   วธีิจะทําใหหนานี้โดดเดนออก
จากหนาอ่ืน ๆ ของนิตยสาร 

      ในการออกแบบหนาเปดเรื่องนั้น   นักออกแบบจะตองวางแผนใหผูอานไดรับขอมูล
ตามลําดับที่ถูกตองไลตั้งแตช่ือเร่ือง   ช่ือผูเขียน  คํานํา  และเนื้อเร่ือง  ทัง้นี้จะตองไมออกแบบให
องคประกอบทั้งหมดเดนแขงขันกันจนผูอานไมทราบวาจะดูองคประกอบใดกอน    ดังนั้นขนาด
และตําแหนงขององคประกอบเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญ การใชภาพประกอบในหนาเปดเรื่องเปนสิง่
ที่ตองระวัง   ปกติแลวจะไมนิยมใชภาพที่ใหญหรือเดนมาก เนื่องจากผูอานอาจจะนึกวาเปนหนา
โฆษณาได  การใชภาพขนาดเล็กหรือภาพลายเสนเปนพืน้หลังก็เปนวธีิที่ไดรับความนิยม  หากหนา
เปดเรื่องนั้นเปนหนาเปดของเรื่องที่ปรากฎภาพอยูในปกหนา  นกัออกแบบอาจจะยอภาพในปก
หนาใหเหลือขนาดเล็กแลวมาวางไวในหนานี้ก็ได  อยางไรก็ตามเรื่องขนาดของภาพนี้ไมใชกฎ
ตายตัว   นักออกแบบอาจจะใชภาพขนาดใหญเพื่อดึงดดูความสนใจก็ได    แตส่ิงที่สําคัญก็คือ
จะตองไมลืมพื้นที่วางทีจ่ะชวยทําใหหนาที่ดูเรียบงาย ไมแนนไปดวยภาพและตัวอักษรซึ่งจะทํา



 281 

หนาใหไมโดดเดนออกจากหนาอ่ืน     ในบางกรณีหากนิตยสารใดมกีารใชหนาเปดเรื่องเปนหนาคู   
คือใชทั้งหนาซายและขวาของนิตยสาร  กอ็าจจะสามารถใชภาพขนาดใหญเต็มหนาซายโดยไมมี
ขอความอะไรเลย   แลวเอาชือ่เร่ืองและขอความอื่น ๆ มาไวในหนาขวาก็ได  นอกจากนี้แลวการใช
คําบรรยายภาพเปนการเรยีกรองความสนใจจากผูอานไดดีอีกทางหนึ่ง   คําบรรยายภาพนี้มักจะเปน
ตัวอักษรขนาดเทากับหรือเล็กกวาเนื้อเร่ือง   แตอาจจะเปนอีกแบบตวัอักษรหนึ่งตางหาก   หรือ
อาจจะเปนอีกสีหนึ่ง  หรืออาจจะเปนตัวเอนก็นยิมทํากัน  ทั้งนี้เพื่อเปนการทําใหองคประกอบ
แตกตางและโดดเดนขึ้นมากกวาปกตินั่นเอง 
 5. หนาเนื้อเร่ือง   เปนหนาทีส่นองเจตนาหรือวัตถุประสงคของผูจัดทํานิตยสารมากทีสุ่ด

เมื่อเทียบกับหนาอ่ืน ๆ   หนาเนื้อเร่ืองนี้เปนหนาทีจ่ะใชถายทอดขอมูลอันเปนหวัใจของนิตยสาร
เพื่อส่ือสารกับผูอาน  สิ่งที่จะปรากฏอยูในหนานี้คือเนื้อเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งภาพประกอบ และ 
คําบรรยายภาพ 
      องคประกอบในหนาเนือ้เร่ืองนี้ไมมีมากมายหลายอยางเหมือนในหนาอ่ืน  โดยจะแยก
เปนเพยีง 2 อยางไดแก 

      5.1   เนื้อเร่ือง  ซ่ึงเปนเนือ้หาที่ตองการนําเสนอ 

      5.2  ภาพประกอบเรื่อง   ซ่ึงเปนสวนทีใ่หรายละเอียดที่อาจแยกหรือเพื่อชวยใหผูอาน

สามารถจินตนาการไดชัดเจนขึ้น  พรอมกับมีคําบรรยายภาพประกอบเพื่อเพิ่มความเขาใจที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 ในการออกแบบนิตยสารนั้นปกหนาเปนสวนที่ไดรับการเอาใจใสในดานการออกแบบมาก
ที่สุด  ตามมาดวยหนาเปดเรือ่งตาง ๆ  ในขณะที่หนาเนือ้เร่ืองไมไดพถีิพิถันอะไรกนัมากนกั   ทัง้นี้
อาจจะเปนเพราะวาหนาเนื้อเรื่องนี้มีองคประกอบที่สําคัญ  คือ  เนื้อเร่ืองซึ่งเปนสวนที่มีเนื้อหามาก
และตองการตดิตามที่งาย  ดังนั้นในการออกแบบจึงมกัจะมุงเนนไปทีค่วามเรียบงาย  เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการอานและติดตามเนื้อหา  อยางไรกต็ามความคิดนีอ้าจจะถือวาถูกตองเพียงครึง่
เดียว  เพราะนอกจากจะตองสนองประโยชนใชสอยในแงการอานงายแลวก็จะตองสนองความ
ตองการในเชิงจิตวิทยาดวย   กลาวคือจะตองดูแลวไมนาเบื่อ   นาติดตามเนื้อเร่ืองไปจนจบใน
ขณะเดียวกันกค็วรจะชวยเสริมสรางใหเหน็ถึงความรูสึกนึกคิดของผูเขยีนที่ตองการจะถายทอด  
โดยขยายบุคลิกภาพของเนื้อหาใหรับรูไดชัดเจนขึ้นกวาการอานแคตัวหนังสือเฉย ๆ  
 

ปจจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสาร 
นิตยสารและวารสารนั้น  มักจัดพิมพในนามของสํานักพิมพ  องคกร หรือสถาบัน ซ่ึงมัก 
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จะมีกองบรรณาธิการฝายตาง ๆ จัดทํา  ถาในเรื่องการออกแบบจัดรูปเลมก็จะมีบรรณาธิการฝาย
ออกแบบเพื่อทําหนาที่ดังกลาว  โดยมีบุคลากรประจําทําหนาที่ออกแบบรูปเลมและจัดหนานิตยสาร
ใหสอดคลองกันทั้งเลม ซ่ึงผูเขียนบทความจะไมสามารถกําหนดรูปแบบการจัดวางหนาของ
บทความที่ตนเองเขียนได  เมื่อเปนเชนนี้นักออกแบบจึงมีภารกิจสําคัญที่พึงปฏิบัติโดยพิจารณา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและจัดทํานิตยสารและวารสารดังตอไปนี้ 
 1.  กําหนดรูปแบบของสิ่งพิมพ  ไดแก  การกําหนดขนาดรูปเลมและหนาพิมพ  ซ่ึงในการ

กําหนดรูปแบบนี้ควรคํานึงถึงขนาดที่สะดวกในการถือและเปดอาน  การเก็บ  การจัดสง  และเปน
ขนาดที่ตัดจากกระดาษขนาดมาตรฐานแลวไมเหลือเศษ 

     โดยทัว่ไปขนาดรูปเลมของหนังสือ  นติยสาร  และวารสาร  จะเปนขนาด  8  หนายก

ธรรมดา  (ประมาณ  7   1/2  นิ้ว x  10    1/4  นิ้ว)  ขนาด  8  หนายกพิเศษ  (ประมาณ  8  1/4  นิ้ว  x 

11  3/4  นิ้ว)  และ  8  หนายกใหญ การที่หนังสือ  8  หนายกมีขนาดแตกตางกัน ทั้งนีข้ึ้นกับขนาด

มาตรฐานของกระดาษแผนเต็มที่นํามาใช  โดยขนาด  8  หนายกธรรมดา  จะใหกระดาษขนาด

มาตรฐาน  31 นิ้ว  x 43 นิ้ว ขนาด  8  หนายกพิเศษใชกระดาษขนาดมาตรฐาน  24  นิ้ว  x  35 นิ้ว  

สําหรับขนาด 8  หนายกใหญ  จะใชขนาดมาตรฐานของกระดาษมวน 

2.  กําหนดสัดสวนของหนาพิมพ  ไดแก การจัดภาพและเรื่องลงหนาพิมพใหมีความสมดุล  

ไมเอียงไปขางใดขางหนึ่ง  มีการเวนมารจินหรือขอบขาวเปนที่วางรอบ ๆ พื้นที่พิมพ  การเวนระยะ
ระหวางบรรทัดการเวนระยะระหวางหัวขอกับเนื้อเร่ือง ทั้งนี้  ควรวางรูปแบบใหเปนลักษณะ
เดียวกันตลอดเลม 
 3.  การเลือกตัวพิมพ  ไดแกการเลือกแบบตัวอักษรที่มีลักษณะอานงาย ขนาดเหมาะสม

กับการนําไปใช  เชน  ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง  หัวเรื่อง  เนื้อเร่ือง  คําบรรยายภาพ เปนตน ขอความ

เหลานี้ควรใชตัวอักษรขนาดแตกตางกันแตมีรูปแบบที่ผสมกลมกลืนและสัมพันธกัน ดังภาพที่  8.5 
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ภาพที่  8.5  การจัดหนานิตยสารเนนตัวอักษรที่แตกตางกนั 
                            ที่มา  (Silver, 1992, p. 175) 

4.  ตกแตงหนาพิมพ  คือ  การทําใหหนาพิมพนั้นสวยงาม  ชวนอานโดยการใชภาพที่มี 

คุณภาพดีและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  การใชตัวอักษร การวาดลายเสนตาง ๆ การใชพื้นสกรีน  
ตลอดจนการเวนพื้นที่วาง เปนตน  ดังภาพที่  8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  8.6  การจัดตกแตงหนานิตยสาร 

                                               ที่มา  (หิ้งหนงัสือ, 2546) 
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กระบวนการออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสาร 
 ในการออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสารนั้นก็มีขั้นตอนหลัก ๆ  ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหกลุมเปาหมายและขอจํากัดในการออกแบบนิตยสาร  วารสาร 

1.1  การวิเคราะหกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในการออกแบบนิตยสารมีหลายประเภท ซ่ึงลักษณะของกลุมเปา 
หมายเหลานี้ทําใหรูปแบบการออกแบบและจัดหนานิตยสารและวารสารมีความแตกตางกัน เชน 

1.1.1 นิตยสารประเภททั่วไป  นิตยสารประเภทนี้มักจัดทําเพื่อใหผูอานที่ 

ตองการแสวงหาความบันเทิงเสียมากกวา  หากจะเปนความรูก็เปนความรูประเภทปกิณกะและ

หากวาเปนขาวสารการเมืองก็เปนประเภทสรุปขาว  การออกแบบนิตยสารประเภทนี้ควรมีสีสัน  

เร่ิมแตรูปเลม ขนาด จะตองใหญพอมีสีสันสวยงาม การออกแบบและจัดหนาตองสะดุดตา  

เลือกใชตัวพิมพที่พร้ิวไหวกอใหเกิดบุคลิกที่ออนชอยนาจับตอง 

1.1.2 นิตยสารประเภทเสนอขาวเชิงวิจารณ  นิตยสารประเภทนี้จะไดรับการ 

ออกแบบและจัดทําสําหรับผูอานประเภทที่ตองการอรรถรสที่นอกเหนือไปจากสาระเบา ๆ หรือ

สาระบันเทิง  แตจะเนนเรื่องสําหรับผูอานที่ตองการอานขาวเชิงวิเคราะห บทความ  การออกแบบ

รูปเลมควรจะขนาดเล็กหรือไมใหญกวานิตยสารประเภททั่วไป  สีสัน  ตัวพิมพ  ภาพประกอบ 

ตองการความรูสึกที่เครงขรึม  ไมตองพริ้วไหวเหมือนประเภทแรก 

1.1.3 นิตยสารเฉพาะกลุม  การวิเคราะหกลุมเปาหมายของนิตยสารประเภทนี้ 

จะพิจารณาจากเนื้อหาของนิตยสารวาเกี่ยวของกับเรื่องใด  ก็จะทําใหสามารถทราบกลุมเปาหมาย
ของนิตยสารนั้น เชน นิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กลุมเปาหมายจะหมายถึงผูอานที่ตองการความ
ทันสมัย  เทคโนโลยีใหม  การออกแบบควรเนนรูปแบบซึ่งแสดงถึงความทันสมัย   
รูปแบบที่แปลกตา  มีการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรสรางสรรครูปแบบของนิตยสาร  เปนตน 

สําหรับกลุมเปาหมายในการออกแบบวารสารนั้น  วารสารจะเปนสิ่งพิมพที่นํา 
เสนอเรื่องราวหรือสาระสําหรับกลุมเปาหมายที่ตองการคนควาวิชาการในสาขาตาง ๆ และมักจะ
จัดทําโดยนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ลักษณะพิเศษของสื่อส่ิงพิมพที่ถูกจัดใหเปนวารสารซึ่ง
แตกตางจากนิตยสารนั้นและไดรับการออกแบบรูปเลมใหเล็กลงเปนขนาด  8  หนายก  ลักษณะ

หนาในเลมไดรับการออกแบบคลาย ๆ หนังสือเลม  แบงจํานวนคอลัมนนอยกวานิตยสาร  เชน  
คอลัมน  บทความแบง  2  คอลัมน  ซ่ึงทําใหคอลัมนกวางขึ้น  ภาพประกอบจะถูกบีบใหเล็กลง

เทากับครึ่งหนา  หรือเทากับความกวางของคอลัมนในแตละหนานั่นเอง 
     1.2  การวิเคราะหขอจํากัดในการออกแบบนิตยสาร  วารสาร 

ไมวาจะเปนการออกแบบนิตยสาร หรือ วารสาร ลวนตองดําเนินการใหสอดคลอง 
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กับทรัพยากรที่มีอยูขอจํากัดทั่ว ๆ ไป  ที่นักออกแบบตองคํานึงถึงมีอยูมากมายหลายประการ   
ดังตอไปนี้ 

1.2.1 อุปกรณการออกแบบ    ในปจจุบันอุปกรณการออกแบบมีความกาวหนา 
ไปมาก  และสามารถรองรับความคิดสรางสรรคของนักออกแบบไดเปนอยางดี  พรอมทั้งอํานวย
ความสะดวกใหดวย  เชน  ใชเครื่องคอมพิวเตอรออกแบบจัดหนาชวยในการออกแบบ  แตมี
ขอจํากัดคือ  เครื่องมือสมัยใหมนี้มีราคาแพงอาจทําใหไมสามารถหามาใชงานไดเพราะเหตุผล
ทางดานงบประมาณ  นับวาเปนขอจํากัดสําคัญประการหนึ่ง 

1.2.2 เทคนิคการพิมพ    นับวาเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง  เชน  เครื่อง 
พิมพ  ซ่ึงเปนขอจํากัดในเรื่องขนาดของหนังสือ  การพิมพสี บางโรงพิมพใชเครื่องพิมพปอน
กระดาษมวนแบบโรตารี  หากออกแบบใหพิมพ  4  สี  ยอมจะทําใหงานพิมพไมประณีตเหมือน

เครื่องพิมพปอนกระดาษแผน  ดังนั้นเครื่องพิมพปอนกระดาษมวนเหมาะสําหรับพิมพงานพิมพที่
ไมตองการความประณีตมากนัก  เชน พิมพหนังสือพิมพ  เปนตน 

1.2.3  บุคลากร  บางโรงพิมพแมจะมีเครื่องมือ  อุปกรณอยางครบครัน  แตจะยัง 

ไมสามารถเสนอผลงานที่ดี ๆ ออกมาได  ทั้งนี้เพราะขาดบุคลากร  นับตั้งแตนักออกแบบที่มีฝมือ  มี
ความคิดสรางสรรค ชางแยกสี ชางถายทําเพลทหรือแมพิมพที่มีความชํานาญ  สถาบันที่ให
การศึกษาดานนี้แมจะมีอยู แตบางครั้งก็ไมสามารถหาอุปกรณสมัยใหม ตลอดจนอาจารยผูสอนทํา
ใหการผลิตบุคลากรดานนี้จึงยังไมเพียงพอ  

2.  การวางแผนและเตรียมการในการออกแบบนิตยสาร วารสาร 

      ในการผลิตส่ิงพิมพทุกประเภทจะตองมีกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตซับซอน
กวาส่ิงพิมพนัน้ ๆ จะสําเร็จเปนรูปเลมออกมา  ขั้นตอนเหลานั้นประกอบดวย  3  ขั้นตอนใหญ  คือ  

การวางแผน  การกําหนดเนือ้หาและจดัเตรียมตนฉบับ    และขั้นตอนเกี่ยวกับการพมิพ ดังนี ้
2.1  การวางแผนและเตรียมการออกแบบนิตยสารและวารสาร 

ในการวางแผนและเตรียมการออกแบบนิตยสารและวารสารเนื่องจากเปนสิ่งพิมพ 
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันมาก  จึงจะขอกลาวถึงขั้นตอนการวางแผนการออกแบบรวมกันไป  โดยการ
วางแผนและเตรียมการออกแบบทั้งนิตยสารและวารสารนี้อาจดําเนินการเปนขั้นตอนได 
ดังตอไปนี้ 

 2.1.1  ระบุความตองการในการออกแบบใหชัดเจน   หากเปนนิตยสารที่มีวาง

จําหนายอยูแลว   จะตองพิจารณาวาควรจะทําการปรับปรุงจากบุคลิกภาพเดิมหรือควรจะเปลี่ยน
บุคลิกภาพใหม   เนื่องจากกลุมเปาหมายของนิตยสารยอมจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาทีผ่านไป   
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ดังนั้นนิตยสารก็จําเปนจะตองเปลี่ยนตัวเองไปดวยเพื่อรักษาความสัมพันธกับกลุมเปาหมายเอาไว   
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนการปรับปรุงจุดเล็ก ๆ เพื่อพยายามรักษากลุมเปาหมายดั้งเดิม  
แตบางครั้งการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญเพือ่พยายามดึงกลุมเปาหมายใหม เคยมีผูกลาววานิตยสาร
ควรจะมกีารปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทุก 5 ป ตามกาลเปลี่ยนแปลงของกลุมเปาหมาย อยางไรก็

ตามแมวาการเปลี่ยนแปลงนัน้จะมีเพื่อดึงเอากลุมเปาหมายเขามาแตก็ควรจะทําอยางระมัดระวัง
ไมใหกลุมเปาหมายเดิมรูสึกวาถูกแปลกแยกออกไป 

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหไดหลายลักษณะ  อาจจะเปน 
เปลี่ยนรูปแบบของชื่อนิตยสารที่ปกอาจจะเปนการเปลี่ยนรูปรางหนาตา    หรือการเปลี่ยนขนาด
ของนิตยสาร เปนตน   การเปลี่ยนแปลงนติยสารอาจจะเกิดขึ้นอยางพลิกโฉมในฉบับเดียวก็ไดหรือ
อาจจะคอย ๆ   เปลี่ยนไปทีละนิดก็ได    แตเมื่อไดเปลี่ยนแปลงไปจนไดอยางที่ตองการแลวจะตอง
คงรูปแบบใหมไวใหนานพอที่ผูอานจะสามารถจับบุคลิกภาพใหมนี้ได 

2.1.2   กําหนดรูปแบบของนิตยสารและวารสาร  ไดแก  การกําหนดขนาดรูปเลม   
ระบบการพมิพ ลักษณะของปก  กระดาษที่จะใชพิมพปกและเนื้อใน  การเขาเลม  จาํนวนคอลัมน

ในแตละหนา  การออกแบบหนาใน การใหสีสัน  ตลอดจนการกําหนดภาพประกอบและตัวพิมพที่

เหมาะสม  แมวานิตยสารจะสามารถผลิตไดในทุกขนาดและรูปแบบ   แตในการกําหนดขนาดและ

รูปแบบนั้น  จะตองมีการคํานึงถงึความประหยัดตนทนุการพิมพและการผลิต   ตนทนุที่สําคัญก็คอื

คากระดาษที่ใชในการพิมพ   การกําหนดขนาดทีท่าํใหเกดิการตัดกระดาษไดโดยไมเหลือเศษหรือ

เหลือเศษนอยจึงเปนเรื่องทีน่ิตยสารทุกฉบับตองคํานงึถึง  ดังนั้นขนาดของนิตยสารที่มีอยูในตลาด

จึงมักมีขนาดที่นยิมใชกนัอยูในปจจุบนัม ี4 ขนาดดังนี ้

1) นิตยสารที่มุงการนําเสนอภาพมักนยิมขนาด 10 ½ x 13  นิ้ว   

ซ่ึงเปนขนาดทีค่อนขางใหญ 
2) นิตยสารที่มุงการนําเสนอภาพและเนื้อหาที่เปนตัวอักษร มักนิยม 

ขนาด 7 ½ x 10 ¼  นิ้ว 

3) นิตยสารที่มุงการนําเสนอภาพและเนื้อหาที่เปนตัวอักษร มักนิยม 
ขนาด 8 ½ x 11 นิ้ว ซ่ึงเปนขนาดที่นิยมใชมากที่สุด 

 
4) นิตยสารที่มุงการนําเสนอเนื้อหาที่เปนตวัอักษร มกันิยมขนาด  

5 ½  x 7 ½  นิ้ว  ซ่ึงเปนขนาดคอนขางเล็ก  เรียกวา “ขนาดพ็อกเก็ตบุก” 

  นอกจากเรื่องความพยายามในการประหยดักระดาษเพื่อลดตนทุนแลว  ขนาด
นิตยสารจะตองเหมาะสมกับการใชงาน คือสามารถถือไปมาและเปดอานเปนเวลานานไดสะดวก   
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นอกจากนี้ยังตองคํานึงดวยวาจะสามารถวางอยูบนชั้นหนงัสือไดหรือไม    อยางไรก็ตามนิตยสาร
บางฉบับก็อาจจะเลือกใชขนาดรูปเลมที่แตกตางไปจากขนาดมาตรฐานทั่วไป  เชน  ส่ีเหล่ียมจตุรัส
ขนาด 11  x 11 นิ้ว   เปนตน  แมจะเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต  แตก็จะไดผลดีในการสราง

ความโดดเดนและความแตกตางใหนิตยสารนั้น 

  รูปแบบของนิตยสารสวนใหญมักจะเปนแนวตั้งเสมอ และความหนาของนิตยสาร
ก็มักจะมีจํานวนหนาเทากันทุกฉบับ โดยเฉพาะนิตยสารที่ไมมีหนาโฆษณา  สวนนติยสารที่มีหนา
โฆษณานั้นอาจจะมจีํานวนหนาเปลี่ยนแปลงไปบางตามจํานวนหนาโฆษณาในแตละฉบับ 

2.1.3  ประชุมปรึกษาหารือกับบรรณาธิการ  เจาของ เพื่อทราบความตองการ 

และบุคลิกลักษณะของนิตยสารและวารสารนั้น  บางครั้งความตองการของบรรณาธิการหรือ 

เจาของอาจไมตรงกับความคิดของนักออกแบบซึ่งจะเนนในเรื่องศิลปะ  ความสวยงาม  แตอาจมี
ความบกพรองในเรื่องการเปนสื่อที่ดีที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่บรรณาธิการและเจาของ
ตองการ  บรรณาธิการเปนผูใกลชิดกับผูอาน และเปนผูผลิตเนื้อหาหรือที่เรียกวา “บรรณาธิกรสาร

“ (editorial matters) ยอมทราบดีวานิตยสารหรือวารสารที่จะเปนพาหะนําสารไปสูกลุมเปาหมาย

ของเขานั้นควรจะมีหนาตาเปนอยางไร  ผูออกแบบเปนผูกอใหเกิดส่ิงพิมพที่มีรูปรางหนาตาตามที่
บรรณาธิการตองการ  หากสองความคิดนี้สามารถรวมกันไดยอมจะไดรูปแบบ  รูปรางหนาตาของ
นิตยสารและวารสารที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังตองรวมกันพิจารณาดวยวา  จะเรียงลําดับเนื้อหา  
คอลัมน และบทความในนิตยสารและวารสารอยางไร 

2.1.4  ศึกษารูปแบบของฉบับที่พิมพมากอนหนานั้นเพื่อกําหนดขนาดของ 

นิตยสารหรือวารสารที่ออกแบบใหสามารถนําไปรวมเลมกับฉบับเดิม ๆ ได นอกจากนี้ควรศึกษา
แนวทางการออกแบบจากนิตยสาร วารสารฉบับอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อเปน
แนวทางในการประยุกตใชกับการออกแบบนั่นเอง 

2.1.5  จําลองแบบนิตยสารและวารสารหลังจากที่ไดภาพรวมของนิตยสารและ 

วารสารที่จะผลิตพอสมควรแลวโดยนักออกแบบควรดําเนินการดังนี้คือ 

1) จัดทําดัมมี  ซ่ึงอาจทําเทากับขนาดจริง  หรือทําเปนขนาดครึ่งหนึ่งของ 
ขนาดจริงก็ได 

2) กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในดัมมี  เนื่องจากนิตยสารและวารสาร   
มักจะมีขนาดรูปเลมจะใหญกวาหนังสือเลม  เชน  ขนาด  8  หนายกพิเศษหรือ  8 หนายกธรรมดา  

ในการทําดัมมีควรกําหนดจํานวนหนาโดยประมาณ  กําหนดการแบงคอลัมนวาจะแบง  2 หรือ 3 

หรือ 4 คอลัมน  มีขอกําหนดวาจะใหขนาดคอลัมนเทากันทุกหนา  หรือจะอนุโลมใหเปลี่ยนแปลง

ขนาดคอลัมนไดในบางเรื่องบางหนา  เชน อาจใหคอลัมนที่อยูตรงขอบของหนาเล็กกวาคอลัมนที่
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อยูกลางหนา ภาพประกอบเรื่องอาจใหพิมพตกขอบก็ไดเพื่อใหเกิดความหลากหลายหรือแปลกตา 
ไมซํ้าซาก การเสนอเรื่องจะไหจบเปนเรื่องไป  จึงขึ้นเรื่องใหม  หรือจะกําหนดใหขึ้นเรื่องใหม
เฉพาะหนาคี่เทานั้น  กรณีที่เร่ืองไมจบหนาคูเพื่อใหขึ้นเรื่องใหมในหนาคี่พอดีก็อาจกําหนดใหตอ
เร่ืองชวงลางของหนาคี่ใหจบ  สวนชวงบนของหนาคี่ใหใชสําหรับขึ้นเรื่องใหมก็สามารถทําได
นิตยสารหรือวารสารบางฉบับอาจจะเย็บกลางหรือเย็บมุมหลังคา  จึงทําใหมีหนากลางตอกันสอง
หนา  นักออกแบบอาจออกแบบใหเปนหนาสําหรับเสนอเรื่องเดน  หรือเรื่องพิเศษประจําฉบับ
นิตยสาร  วารสาร  บางฉบับอาจไดรับการออกแบบใหหนากลางเปนเรื่องเดนประจําฉบับสัมพันธ
กับภาพที่ขึ้นปกหนา 

     การวางแผนการออกแบบยังครอบคลุมถึงการกําหนดวาจะใหเนื้อที่ 
โฆษณาบรรจุอยูในสวนใดบางของนิตยสารหรือวารสาร  จะตีพิมพในหนาคี่ไดหรือไม  หรือจะให
แทรกไดทั่วไป รวมทั้งหนาคั่นกอนจะถึงหนาสารบัญ  นักออกแบบจะตองกําหนดสิ่งเหลานี้ลง
ในดัมมีเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากบรรณาธิการ  หากเปนธุรกิจขนาดใหญอาจนําเขาหารือในที่
ประชุมซ่ึงประกอบดวยฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  ฝายอํานวยการ บรรณาธิการ  ฝายศิลป  
ฝายผลิต ฝายจัดจําหนายเพื่อหาขอยุติและถือเปนหลักในการปฏิบัติงานตอไป 

 
การสรางสรรครูปแบบนิตยสารและวารสาร 
 การสรางสรรครูปแบบนิตยสาร และวารสาร มีความคลายคลึงกันเนื่องจากมีองคประกอบ

หลักที่เหมือนกัน ในการสรางสรรครูปแบบ  ส่ิงที่จะพิจารณาสรางสรรครายละเอียดตาง ๆ ของ

นิตยสารและวารสาร  ดังนี้ 

 1.  ขนาดรูปเลม   

     กอนจะลงสูรายละเอียดของการสรรคสรางรูปแบบ นักออกแบบจะตองเขาใจถึงเหตุผล

ที่ผูอานซื้อนิตยสาร  วารสารมาอานเสียกอน  บางคนอานเพราะเคยอานประจํา บางคนอานเพราะ

เห็นวารูปเลมภาพปกสะดุดตาจึงซื้อไปลองอานดู  โดยทั่วไปนิตยสารในลักษณะนี้จะวางจําหนาย

ปนกับนิตยสารประเภทเดียวกันและมีนิตยสารประเภทอื่น ๆ มากมาย สวนที่จะบอกรับเปนสมาชกิ

นั้นมีนอย กรณีเชนนี้หากออกแบบนิตยสารใหมีรูปเลมเล็กเกินไปจะไมเปนที่สะดุดตาหรือมองเห็น

ไดไมชัดเจนเทานิตยสาร วารสารที่มีขนาดรูปเลมใหญกวา     อีกประการหนึ่งนิตยสาร วารสารมี

เนื้อหาสาระที่บรรจุลงไปมากมาย  ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหนิตยสาร  วารสารมีความหนาจนเกินไป

จึงมักไดรับการออกแบบใหมีขนาดใหญกวาหนังสือเลม  เชน  มีขนาดครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ

หรือขนาดเทากับขนาดแท็บลอยด หรือที่เขาใจทั่วไปวาเปนขนาด  8 หนายกใหญ  หรือขนาด

ประมาณ  11 x 14 นิ้ว หรือ  8 หนายกพิเศษ 8 x 11  นิ้ว เปนตน  การเลือกขนาดรูปเลมเล็กเกินไป
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หากจะบรรจุเนื้อหาใหครบครันตามความตองการของตลาดในปจจุบันจะทําใหนิตยสาร วารสาร มี

ความหนามาก  

     นอกจากนี้หากขนาดไมไดมาตรฐาน คือเล็กเกินไปจะทําใหพิมพภาพประกอบเรื่องได

ไมสวย ยิ่งเปนภาพพิมพสอดสีแลวยอมจะตองการภาพขนาดใหญจึงจะไดภาพที่สวยงามเหมือน

ตนฉบับ  นอกจากนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา เพราะโฆษณาในปจจุบันเจาของสินคาจะติดตอ

กับส่ือโดยผานบริษัทโฆษณา ซึ่งจะรับผิดชอบในการออกแบบ  บริษัทโฆษณาจะออกแบบและ

ผลิตงานโฆษณาใหมีขนาดพอเหมาะกับขนาดหนานิตยสาร วารสารที่ไดมาตรฐานทัว่ไป  หากหนา

นิตยสาร วารสารเล็กกวาขนาดมาตรฐานจะทําใหเกิดปญหากับฝายออกแบบโฆษณา  เชน ตอง

ออกแบบหรือแยกสีถายฟลมในขนาดผิดไปจากขนาดมาตรฐานทั่วไป  ทําใหเกิดความยุงยาก

ข้ึนกับฝายที่มาใชบริการ  นับวาเปนปญหาที่ควรคํานึงถึงมากทีเดียว 

 2.  ปก   

     ปกของนิตยสาร  วารสารมีสวนชี้ชวนใหอาน  หรือใหซื้อเปนอยางมาก  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนิตยสาร  วารสารของไทย  ดังไดกลาวแลววามักจะวางขายตามแผง  จึงมีความจําเปนที่

จะตองคํานึงถึงการแขงขันเพื่อเรียกรองความสนใจจากผูอานหรือผูซื้อ  นักออกแบบจําเปนตอง

ออกแบบปกใหสวยงาม  แปลกและใหม  โดยคํานึงถึงกลุมเปาหมายหรือผูอานหรือผูที่อยูในขายที่

จะอานหนังสือฉบับนั้น ๆ แมนักออกแบบไมมีเสรีภาพในการตัดสินใจแตเพื่อใหไดขอยุติ  ควรมี

การออกแบบปกหลาย ๆ แบบ เพื่อเสนอใหผูที่เกี่ยวของในการเลือกตัดสินใจวาจะใชแบบใด   

     ผูที่มีสวนสําคัญในการเลือกหรือบางทีก็เปนผูรับผิดชอบในการออกแบบเอง  ไดแก  

บรรณาธิการฝายศิลป  นากจากนั้นก็มีบรรณาธิการภาพ บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา ตลอดจน

บรรณาธิการฝายจัดจําหนาย ซึ่งวิธีนี้จะไดขอยุติที่เปนที่พอใจของทุกฝาย ขอสําคัญที่นักออกแบบ

นําเสนอคือจะตองคํานึงถึงรสนิยมของผูอานหนังสือประจําดวย 

     นอกจากนัน้นักออกแบบจะตองพจิารณาองคประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏบนปก ไดแก ช่ือ
นิตยสาร วารสาร รายละเอียดของฉบับ ภาพประกอบและขอความอื่น ๆ  บนปก ฯลฯ โดยเฉพาะชื่อ
ของนิตยสารหรือวารสารจะตองมีการออกแบบและนํามาใชอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อสรางความ
มีเอกลักษณและการจดจํางายแกผูอานหรือผูพบเห็น ดังภาพที่  8.7 
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  ภาพที่  8.7  ตวัอยางหัวนิตยสารบานและสวนที่อยูปกหนาทุกฉบับ 

                        ที่มา  (บานและสวน, 2546, หนา 1) 
 

     ปกประกอบดวยช่ือนิตยสาร  วารสาร  ขอความระบุฉบับที่  ปที่และวันเดือนปที่
หนังสือออกจาํหนาย  ราคาหนังสือ  บางฉบับยังนําเรื่องเดนขึ้นปกดวย  การใชภาพปกจะตองมี
ความเกีย่วเนื่องกับเรื่องเดนหรือเร่ืองเอกประจําฉบับ  อาจจะเปนภาพถาย ภาพเขยีนหรือภาพศิลปะ
ลายเสนก็ได  สวนเรื่องที่นํามาขึ้นปกในทาํนองสารบัญยอเปนเรื่องเดนที่มีความสําคัญรอง ๆ  สวน
เร่ืองเดนที่สุดประจําฉบับอาจเจาะเปนภาพเล็กลงประกอบเพื่อใหสามารถดึงดูดความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น  แตตองระวังดวยเหมอืนกัน  เพราะหากมีการเจาะภาพเล็ก ๆ ลงบนภาพปกมากเกินไปจะทํา
ใหรกตาและยุงยากในการแยกสีในกรณกีารพิมพสอดสี  ดังภาพที่  8.8 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่  8.8  การใชภาพประกอบปกหนาของวารสาร 

                                   ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 

     ภาพที่ใชเปนภาพปกอาจจะมีขนาดใหญตัดตก  4  ดานก็ได  ในกรณีเชนนี้ช่ือหนังสือ

รวมทั้งสารบัญยอและขอความอื่น ๆ จะพิมพทับบนภาพปก  ผูออกแบบตองระมัดระวัง ขอความ
ดังกลาวจะทับจุดเดนหรือสวนสําคัญของภาพปก  เชน หากเปนภาพวิว  หรือทิวทัศน  ขอความที่
พิมพบนหนาปกจะตองไมบดบังความสวยงามของภาพวิว  หรือถาเปนภาพบุคคลก็ตองไมบังหนา  
หรือพิมพทับบนหรือตรงศรีษะ  ถาเปนศาสนวัตถุ เชน โบสถ  เจดีย หรือพระพุทธรูป  ควรเลี่ยงการ
พิมพขอความใด  ๆ อยูเหนือหรือระดับเดียวกัน  ดังภาพที่  8.9 
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ภาพที่  8.9  วารสารที่มีการจัดวางชื่อ ภาพไดอยางกลมกลนื 
                           ที่มา  (วารสารนิสสัน, 2546, หนา 1) 

 

     นิตยสาร  วารสารบางเลม  นิยมอนุโลมใหช่ือหนังสือและขอความอื่น ๆ ที่พิมพบนปก
ยายไปอยูจุดตาง ๆ ของหนาไดเพื่อใหเกิดความหลาก และความสะดวกในการออกแบบ  เชน   
ช่ือหนังสืออาจอยูมุมซาย หรือขวาบน กลาง ซายลาง หรือขวาลาง  หรืออาจจะวางตามแนวดิ่งของ
ขอบซายขวาก็มี   นอกจากนี้นิตยสารหรือวารสารบางฉบับอาจตัดความสูงของภาพปกออกเพื่อใหมี
สวนบนของปกไวพิมพช่ือนิตยสารหรือวารสารฉบับนั้น  และขอความอื่น ๆ ตามที่กลาวแลว  โดย
ใหเปนภาพตัดตกสามดาน  หรือใหภาพนั้นอยูในกรอบก็ได   สําหรับปกของนิตยสารหรือวารสาร
นั้นมีอยู 2 สวนดังนี้ 

2.1 ปกหลัง  ปกหลังเปนหนาหารายไดที่สําคัญอีกหนาหนึ่งสําหรับนิตยสารและ 

วารสารดูเหมือนวาจะเปนความหวังแรกของฝายจัดการที่จะแสวงหารายได  นักออกแบบจึงมักไม

เกี่ยวของกับหนานี้มากนักแตก็ควรทราบวาเปนชิ้นโฆษณาอะไร พิมพสอดสีหรือไม เพราะเกี่ยวกับ

การใหสีปกหนา  ปกในใหกลมกลืนกัน  เนื่องจากตองพิมพพรอมกัน 

 

2.2  ปกใน  ปกในของนิตยสาร  วารสาร ซ่ึงไดแก  ปกในดานหนา  และปกในดาน 

หลัง  เปนจุดเดนอีกจุดหนึ่งของนิตยสาร  วารสาร  ปกติจะเปนหนาที่พิมพโฆษณาที่มีอัตรา 
คาโฆษณาสูงเปนอันดับ  2  รองจากปกหลังดานนอก  สวนใหญมักจะเปนโฆษณาที่พิมพ  4  สี 

หากไมมีโฆษณาอาจพิมพภาพที่เกี่ยวเนื่องกับปก  โดยอาจพิมพภาพตอเนื่องไปที่ปกในดานหลัง  
เนื่องจากสามารถพิมพสอดสีพรอม ๆ กับปกหนา บางทีอาจไดรับการออกแบบใหเปนที่ตีพิมพ 
สารคดีที่เนนภาพสวยงาม  ซ่ึงอาจพิมพสีบางภาพหรือทุกภาพก็ได  ดังภาพที่  8.10 
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ภาพที่  8.10  ปกหลังที่สวนใหญจะมีการพิมพโฆษณาแบบสอดสี 
                        ที่มา  (บานและสวน, 2546, หนา 330) 
 

  3.  รูปแบบของปกหนา    

     ปกหนาของนิตยสารเปนหนาสําคัญที่สุดของนิตยสาร  ปกหนาเปรียบเสมือนหนาตา
ของนิตยสารซึ่งกอใหเกิดความประทับใจเมื่อแรกเหน็  อีกทั้งยังเปนจุดที่แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพ
ของนิตยสารไดชัดเจน  ดังนั้นกอนจะออกแบบในรายละเอียด  ตองมีการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  ที่
เกี่ยวของกับรูปแบบของปกหนา  ดังนี ้

     3.1  จะเลือกรูปแบบปกหนาในตวั  (self cover)    หรือปกหนาแยก (separate cover)  

ปกหนาในตวั คือปกหนาที่ใชกระดาษเชนเดียวกับหนาในและพิมพไปพรอมกันกับการพิมพหนา
ใน  สวนปกหนาแยก คือปกหนาที่ใชกระดาษที่แตกตางจากหนาใน   มักจะเปนกระดาษที่หนากวา
และพิมพแยกเฉพาะสวนทีเ่ปนปก ปกหนาในตวัจะประหยัดตนทนุในการผลิตมากกวาปกหนาแยก   
แตก็เหมาะจะใชในกรณีกระดาษทีใ่ชในการพิมพเปนกระดาษที่คอนขางหนาและคุณภาพดีเทานัน้  

     3.2 จะใหมีพื้นที่โฆษณาในปกหนาหรือไม    เนื่องจากปกหนาเปนสวนที่เดนทีสุ่ดของ

นิตยสาร การแบงพื้นที่บางสวนเพื่อขายเปนพื้นที่โฆษณาจะนํารายไดที่แนนอนมาใหนิตยสาร  แต
ในขณะเดยีวกนัก็จะทําใหเสียพื้นที่ทีจ่ะใชในการสรางความประทับใจและชักจูงใจผูอาน  เมื่อเทยีบ
ผลไดและผลเสียแลว   จะพบวานิตยสารสวนใหญเลือกไมใหมีพื้นทีโ่ฆษณาในปกหนา   เพราะ
พื้นที่โฆษณาในปกหนาดานใน ปกหลังดานใด และดานนอกก็มีอยูเพยีงพอแลว 

     3.3   จะกําหนดสัดสวนระหวางภาพและตัวอักษรอยางไร   ปกหนาที่สําคัญหลาย

ประการ  ทั้งเรยีกรองความสนใจและสรางความประทับใจ   กอนทําการออกแบบจะตองมีการ
กําหนดเสียกอนวาจะใหมีสัดสวนระหวางภาพและตัวอักษรอยางไร   เร่ิมตั้งแตช่ือนิตยสาร  สวน
ใหญจะตองมขีนาดใหญเพือ่ใหเหน็ไดชัดเจนและมักจะวางอยูสวนบนของหนาเพื่อไมใหถูกบดบงั
จากนิตยสารอื่นเมื่อวางอยูบนแผงขายหนังสือ   นอกจากแถบชื่อแลวนติยสารสวนใหญมักจะใช
ภาพเปนองคประกอบหลักซึง่จะตองกําหนดวาจะเปนการใชภาพแบบเต็มหนาหรืออยูในกรอบใต
แถบชื่อ   อยางไรก็ตามก็มีนติยสารบางฉบับที่ไมไดใชภาพ  คือ ใชเพยีงตัวอักษรในปกหนาซ่ึงหาก
ไดรับการออกแบบในรายละเอียดที่ดกี็สามารถจะสรางใหเกิดความโดดเดนไดเชนกนั  นอกจากนี้
ตัวอักษรอืน่บนปกหนาก็มักจะเปนรายละเอียดเกีย่วกับฉบับที่  ปที่   ราคา  และอาจจะมีตัวโปรย
เพื่อแนะนําเรือ่งราวภายในเลมประกอบดวย 

4.  หนาคั่นระหวางปกกับหนาสารบัญ   
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     นิตยสาร วารสารบางฉบับจะไดรับการออกแบบโดยเพิ่มหนาคั่นระหวางปกกับหนา
สารบัญขึ้นอีกหนึ่งแผนหรือ  2 หนา  หรือเพิ่มขึ้นหลายแผนเพื่อเพิ่มเนื้อท่ีโฆษณา ทั้งนี้จะมีกี่หนา

ขึ้นอยูกับวาตองการพิมพช้ินโฆษณาจํานวนเทาใด  กระดาษที่พิมพอาจมีคุณภาพเทากับกระดาษที่
พิมพปก หรืออาจเปนกระดาษที่มีลักษณะพิเศษผิดไปจากกระดาษที่ใชในหนาอ่ืนรวมทั้งกระดาษ
ปก  เชน  เทาที่พบเห็นอยูจะใชกระดาษคอนขางแข็งสีออกน้ําตาลเพื่อใหแปลกตาและเรียกรอง
ความสนใจถาเปนนิตยสาร  วารสารที่เย็บเลมตรงกลาง  สวนที่เพิ่มขึ้นมานี้จะทําใหไดหนาเพิ่มใน
สวนหนา และสวนหลังของนิตยสาร วารสาร  ถาไมตรงการหนาเพิ่มในสวนหลังก็อาจตัดกระดาษ
ใหส้ันเขาเหลือเพียงแคเลยจากตรงที่เข็มเย็บการะดาษไปประมาณ  1 – 1.5 นิ้ว ก็ได  แตอาจจะทํา

ใหยุงยากในการพิมพการเขาเลมและการเย็บเลม 

 5.  หนาสารบัญ   

     หนาสารบัญในนิตยสาร วารสารเปรียบเสมือนเมนูแสดงรายการอาหาร  การออกแบบ
จึงควรยึดหลักในการใหความสะดวกแกผูตองการจะคนหาสิ่งที่เขาตองการจะบริโภค  หรืออานใน
กรณีของนิตยสาร วารสาร  การใหความสะดวกอาจทําใหโดยจัดเนื้อหาเร่ืองขางในไวเปนหมวดหมู
โดยนิยมที่จะจัดเรื่องราวอันเปนสาระไวตอนตน  หรือหนาแรก ๆ  ถัดไปจึงเปนเรื่องเบาและปดทาย
ดวยเร่ืองปกิณกะ เชน เริ่มดวยสารคดี  บทความ สรุปขาว นวนิยาย บทกวีนิพนธ  เปนตน  การ
ออกแบบหนาสารบัญจะเกี่ยวกับการเรียบลําดับเรื่องในหนานิตยสาร  วารสาร  ดังนั้นนักออกแบบ
จะตองทํางานรวมกันกับฝายบรรณาธิการความรับผิดชอบของผูออกแบบจัดหนาอยูที่ทําอยางไร
หนาสารบัญจึงจะสวยงาม  ไมอัดแนนจนเกิดไป หากเปนนิตยสาร  วารสาร  ที่มีขนาดเล็กตองคิด
ใหรอบคอบวา หนาสารบัญจะมีโฆษณาหรือไม  จะรวมบทบรรณาธิการดวยหรือไม  บางฉบับจะ
แบงหนาสารบัญออกเปนสองสวน  สวนหนึ่งเปนสารบัญ  อีกสวนหนึ่งเปนบทบรรณาธิการ  กรณี
เชนนี้อาจจะทําใหหนาสารบัญอัดแนนจนเกินไป 

      บางฉบับผูออกแบบจะนําภาพเดนและเรื่องยอลงในหนาสารบัญดวย  ความคิดแบบนี้
ไดรับความนิยมแพรหลาย  เพราะสามารถเรียกรองความสนใจใหผูอานติดตามอานเรื่องไดเปน
อยางดี  แตจะตองแยกบทบรรณาธิการไปไวหนาอ่ืน  เวนแตวาขนาดนิตยสารนั้นใหญเปนพิเศษ 

      ผูออกแบบควรใหความสนใจกับตัวพิมพที่ใชในหนาสารบัญดวย  ที่นิยมใชกันทัว่ไป
นั้นมักจะใหขนาดตัวอักษรใหญกวาตวัอักษรที่ใชพิมพเนื้อใน 

      นิตยสาร  วารสารบางฉบับออกแบบหนาสารบัญโดยมีบทบรรณาธิการอยูดานซายมือ
หรือขวามือก็ได  หากจะแยกหนาบรรณาธกิารไวตางหากมักจะจัดไวหนาถัดไปและนิยมทีจ่ะไวใน
ตําแหนงหนาคี่ เพราะถือวาเปนหนาที่เดนกวาหนาคู 
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      สารบัญของนิตยสาร วารสารบางฉบับจะยอภาพประกอบเรื่องเสนอไวในหนาสารบัญ
ดวย  กรณเีชนนี้ควรแยกบทบรรณาธิการไวอีกหนาหนึ่งตางหากเพราะจําทําใหหนาสารบัญแนน
จนเกนิไปทําใหหนาสารบัญไมสวยงาม  เพราะปกตหินาสารบัญมักจะมีหนาเดียว  แตหากจําเปนก็
อาจใหมีไดมากกวาหนาเดียว  ดังภาพที่  8.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8.11  รูปแบบการจดัหนาสารบัญของนิตยสารและวารสาร 

                       ที่มา  (หิ้งหนงัสือ, 2546) 

 

 6. หนาใน   

     เนื่องจากหนาสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร  วารสารมีขนาดไมใหญนัก  ผิดกับหนา
หนังสือพิมพเมื่อกางออกจะสามารถวาดสายตาครอบคลุมทั้งสองหนาได  ดังนั้นการออกแบบหนา
ใน ๆ ของนิตยสาร  วารสารจึงนิยมอกแบบเปนหนาคู คือ ถือวาทั้งสองหนาเปนสวน (unit)  

เดียวกันที่จะตองวางหัวเร่ือง ภาพ เนื้อเร่ือง หรือองคประกอบในหนาใหเกิดความสมดุล  อยางไรก็
ตาม  หนาในของนิตยสาร วารสารสามารถแบงเปนประเภทเพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ
เร่ืองการออกแบบได 2 ประเภท คือ หนาเปดและหนาตอ 

      6.1  หนาเปด  หมายถึง  หนาเริ่มเรื่องใหม ไมวาจะเปนเรื่องที่เทาใด  เมื่อนําเสนอใน

เลมยอมตองมีหนาเปด  แตเดิมในการออกแบบคอนขางจะเครงครัดวาจะตองจัดใหหนาเปดอยูใน

หนาคี่เสมอสวนที่ตอจากหนาเปดก็จะตอเนื่องในหนาตอ ๆ ไปจนจบ  ถาหากเรื่องจบในหนาคูก็

สามารถตอหนาเปดของเรื่องตอไปไดในหนาคี่  ตรงขามถาเรื่องจบในหนาคี่เต็มหนาหรือคร่ึงหนา  

วิธีแกปญหาก็คือหนาคูถัดมาจะลงพิมพโฆษณา กรณีที่เร่ืองจบในหนาที่ไมเต็มหนา  เชน  คร่ึงหนา
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ผูออกแบบอาจจะแบงหนาออกเปนสองสวน  สวนบนสําหรับใชเปนหนาเปดของเรื่องใหม  

สวนลางใชสําหรับตอเร่ืองเดิมจนจบโดยมีเสนคั่นระหวางบนกับลาง 

      6.2 หนาตอ  ในยุคตนของการทํานิตยสาร  วารสาร  นักออกแบบจะแบงจํานวนหนา

ออกเปนสองสวนเรียกวา  “คร่ึงแรกและครึ่งหลัง”  โดยมีหนากลางเปนจุดแบงครึ่งสวนของครึ่ง

แรกนั้นกันไวสําหรับเปดเรื่องในฉบับ  สวนของครึ่งหลังสงวนไวเปนหนาตอเร่ืองหรือคอลัมนตาง 
ๆ  จะลงในครึ่งแรกโดยไมนิยมนําลงในครึ่งหลัง  ประกอบกับมักจะมีขอหามลงโฆษณาในครึ่งแรก  
หลักเกณฑเชนนี้ทําใหครึ่งหลังของนิตยสารไมมีเร่ืองหรือคอลัมนจูงใจใหผูอานพลิกไปอาน  
ยกเวนกรณีที่อานเรื่องตอเทานั้น  เจาของโฆษณาก็ไมพอใจหากโฆษณาของเขาไดรับการตีพิมพไว
ในที่คร่ึงหลังของนิตยสาร  วารสาร  เพราะโอกาสที่โฆษณาจะถูกเห็นนั้นมีนอยมาก 

     ดังนั้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูอานที่ไมตองพลิกไปหาหนาตอและยังทํา
ใหเสียเวลาการออกแบบหนานิตยสารวารสาร  ในยุคหลัง ๆ จนกระทั่งปจจุบันจึงเปลี่ยนมา
ออกแบบใหเร่ืองแตละเรื่องดําเนินไปจนจบจากนั้นจึงขึ้นเรื่องใหม การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนที่
พอใจของผูโฆษณาหรือเจาของสินคาและบริการ ขอความหรือขอจํากัดที่ไมใหพิมพโฆษณาในครึ่ง
แรกของนิตยสาร วารสารก็ไมมีผูใดถือปฏิบัติจึงเลิกลมไปโดยปริยาย  จะเห็นวาโฆษณาจะแทรกอยู 
ทั่วไปในเลม  ไมวาจะเปนหนาที่อยูในครึ่งแรกหรือคร่ึงหลังของเลม การจัดสรรเนื้อที่สําหรับลง
โฆษณาในเลมก็จะถือวา  ใครมากอนจะไดอยูหนาตน ๆ ในตําแหนงเดนกวา ใครมาทีหลังก็จะได
อยูหนาหลัง ซ่ึงเดนนอยกวาเขาหลักการที่วา  “ใครมากอนไดกอน” (first com first serve) 

 7.  การจัดลําดับหนา   

     การจัดลําดับหนาจัดวามีความสําคัญนับตั้งแตขั้นวางแผน เพราะถาหากวางแผนหรือกะ
เกณฑเรื่องนี้ไดถูกตองแลวจะชวยใหสามารถจัดหนาสารบัญไดสวยงามและสะดวกแกการคนหา
เร่ือง เพราะการจัดลําดับหนาคือ  วางเรื่องตาง ๆ ลงในหนากอนหลัง ตั้งแตหนาแรกจนกระทั่งหนา
สุดทาย เกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคิดแตกตางกันหลายฝาย แตเทาที่ถือปฏิบัติอยูก็คือ  เรื่องที่เปน
สาระสําคัญ  เชน  บทความ สารคดี  เนื้อหาทางวิชาการจะไดรับการจัดใหอยูหนาตน ๆ จากนั้นจะ
เปนเรื่องเบา ๆ เชน นวนิยาย  เรื่องสั้น ปกติ ปกิณกะ สวนหนากลางซึ่งจะเปนหนาคูติดกันบน
กระดาษแผนเดียวในกรณีที่นิตยสารวารสารนั้นเย็บกลาง ถาไมถูกโฆษณารายใหญจองไวลวงหนา
มักจะไดรับการกําหนดใหเปนเนื้อที่สําหรับพิมพเรื่องที่มีภาพประกอบมาก ๆ หรือเร่ืองที่ตองการ
เนนความสวยหรือความสําคัญของภาพ  เชน  เสนอเปนภาพชุด  หรือสารคดีเชิงภาพ  เปนตน 

      ถึงแมวาการจัดหนานิตยสาร วารสารควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูเสมอไม
ควรออกแบบใหมีรูปแบบตายตัวหรือหยดุนิ่ง  แตเมื่อจดัวางคอลัมนตาง ๆ รวมทั้งโฆษณาลงตัว
แลวไมควรเปลี่ยนแปลงถาไมมีเหตุผลอันสมควร  เพราะความคุนเคยของผูอานเปนจุดสําคัญ



 296 

เหมือนกนัที่จะทําใหผูอานผกูพันกับคอลัมนนั้น ๆ อยางตอเนื่องคือ อานประจํา การลาํดับเรื่อง  
ลําดับหนาควรคํานึงถึงเหตุผลที่ผูอานจะหยิบจับหรือซ้ือนิตยสาร วารสารนั้น ๆ การลําดับหนามี
สวนสําคัญในการสรางความคุนเคยใหกับผูอาน ขณะเดยีวกันก็มีสวนในการสรางบุคลิกภาพที่เปน
รูปธรรมใหกับนิตยสาร วารสารนั้น เพราะแตละคอลัมน แตละเนื้อหาจะชวยใหผูอานทราบอยู
ตลอดเวลาวาเขากําลังอานนติยสารหรือวารสารอะไร หนาไหนอยู 
       อยางไรกต็ามการออกแบบและลําดับเรื่องในนิตยสาร  วารสารยอมมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาบางในชวงเวลาหนึ่งที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบทัง้เลม  แตผูจัดทําจะตองมั่นใจ
วาเปนการทําใหถูกใจผูอานสวนหนึ่งและทําใหแปลกตาสวนหนึ่ง แมวาการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการลําดับหนาถือวาเปนสวนหนึ่งของการพฒันา แตผูออกแบบตองระลึก
ตลอดเวลาวารูปแบบขั้นพื้นฐานในการออกแบบสิ่งพิมพใด ๆ ยังถือวาเปนเรื่องจําเปน  เชนเดยีวกบั
ความรูสึกคุนเคยกับขนาดรปูเลมตัวพิมพ และสีสันที่ผูอานชื่นชม 
 

8. แบบและขนาดตัวอักษร     
ตัวอักษรในนติยสารนั้นแมวาจะสามารถมีไดมากแบบ   แตก็ควรมกีารกําหนดแบบ 

หลัก ๆ สําหรับหนาตาง ๆ  เอาไวเพื่อใหเกดิความสม่ําเสมอตลอดเลม    นอกจากแบบตัวอักษรแลว
ก็ควรมีการกําหนดขนาดเอาไวดวยวาตวัอักษรในสวนใดควรจะมีขนาดเทาใด 

9.  รูปแบบและขนาดภาพประกอบ    เชนเดียวกับตวัอักษร  ภาพประกอบในนิตยสารก็ควร
มีการกําหนดรปูแบบและขนาดในการนําไปใช ทั้งนี้ก็เพือ่ใหเกดิเปนภาพลักษณทีแ่สดงถึง 
เอกลักษณอันบงบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของนิตยสาร  เชน  ใชภาพที่มีพื้นหลังเสมอ   ไมมีการ
ไดคัต  หรือ  ตัดเอาพื้นหลังออก   เพื่อแสดงวาภาพนัน้ไมไดมกีารตกแตงเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ  
เปนตน  

 

การจัดทําอารตเวิรกของนิตยสารและวารสาร 
 ในการพิมพระบบออฟเซตที่นิยมใชพิมพส่ิงพิมพประเภทนิตยสาร  วารสาร  จะตองมีการ
จัดทําตนฉบับเพื่อการพิมพ  ซ่ึงจะเปนตนแบบในการถายภาพในการพิมพ  และใชในการจัดทํา
เพลทหรือแมพิมพตอไป ตนฉบับเพื่อการพิมพนี้มักเรียกกันวา  ตนฉบับที่สมบูรณ  หรืออารตเวิรก 

 อารตเวิรกเปนการพัฒนาแบบรางของสิ่งพิมพลงบนกระดาษที่ใชทําอารตเวิรก  ซ่ึงนิยมใช
กระดาษอารตมีขนาดใหญกวาหนาหนังสือที่จะใชพิมพจริงเล็กนอย  การทําอารตเวิรกอาจทําเปน
หนาเดีย่วหรือหนาคูก็ได  โดยกระดาษทีใ่ชทําอารตเวิรกจะมีเสนกริดสีเขียวหรือสีฟาออน  เมื่อ
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นําไปถายภาพทางการพิมพสีเขียวหรือสีฟาออนนี้จะถายฟลมไมติด และเสนกริดดังกลาวจะเปน
แนวใหชางทําอารตเวิรกสามารถปะติดตัวเรียงพิมพไดสะดวกขึ้น 

 การจัดทําอารตเวิรกเปนงานที่มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการพิมพเปนอยางยิ่ง  เพราะ
ผลงานที่ออกมาจะเปนอยางไรนั้น  ยอมขึน้อยูกับอารตเวิรกที่ดี  หากอารตเวิรกสมบูรณ  การพิมพก็
จะราบรื่น  ผลงานที่ออกมาก็จะดีดวยเชนกัน แตหากอารตเวิรกมีปญหาก็จะทําใหงานลาชา  หรือ
ผลงานออกมาไมไดคุณภาพตามที่ตองการ  ซ่ึงงานอารตเวิรกมักจะประกอบดวยสวนสําคัญ  2  

สวน  คือ  สวนที่เปนตวัอักษร  และสวนที่เปนภาพประกอบ 

1.  สวนที่เปนตัวอักษร 

     สวนที่เปนตัวอักษรประกอบดวย  ตัวอักษรที่เปนตัวเรื่อง  สวนนํา  สวนพาดหัว   

ขอความที่ตองการเนน  และสวนที่เปนเนื้อเรื่อง  สวนที่เปนตัวอักษรนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง

เนื่องจากเปนเนื้อหาหลัก  ดังนั้น  การกําหนดขนาด  รูปแบบ  รูปรางลักษณะของตัวอักษรจึงตองมี

ความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ  ลักษณะตัวอักษรที่มักปรากฏในสิ่งพิมพ  มีหลายลักษณะเชน  

ตัวอักษรประดิษฐ  ตัวอักษรลอก  ตัวเรียงพิมพ   

     ตนฉบับขอความสําหรับการพิมพส่ิงพิมพทุกชนิด ไมวาจะเปนนิตยสาร  หรือวารสาร  
จะตองมีการเตรียมการใหดีกอนที่จะสงงานใหชางเรียงพิมพ  ดังนั้นบรรณาธิการหรือผูเขียนควรมี
การเตรียมตนฉบับอยางดี  โดยอาจจะพิมพดีดเพื่อใหตนฉบับอานงายและชวยใหชางเรียงพิมพเรียง
ขอความไดรวดเร็วขึ้น  นอกจากนั้นควรปฏิบัติตามหลักการของการเตรียมตนฉบับ  ดังตอไปนี้ 

1.1 ควรพิมพตนฉบับในกระดาษขนาดเอสี่  เพื่อความสะดวกในการเก็บเขาแฟม 

1.2 ควรพิมพเวน  2  บรรทัด  สะอาด  และ เวนขอบมารจินโดยรอบพื้นที่พิมพไว 

พอสมควร  อยางนอยดานละ  1  นิ้ว 

1.3 แกไข  ตกแตงตนฉบับใหเรียบรอย  โดยใชเครื่องหมายแกไขและตกแตงตนฉบับ 

ที่เปนสากล  เพื่อปองกันการเขาใจผิดของชางเรียงพิมพ  การแกไขควรทําเสียตั้งแตยังเปนตนฉบับ
จะดีกวาไปแกไขเมื่อเขาสูกระบวนการพิมพแลว 

1.4 ระบุเลขหนาตามลําดับใหชัดเจน  ถาหากมีจํานวนหนามากกวา  1 หนา  เมื่อทาย 

ของหนาควรพิมพคําวา  “มีตอ”  และพิมพคําวา  “จบ” หรือทําเครื่องหมาย  เมื่อถึงหนาสุดทาย 

1.5 พิมพช่ือเร่ืองหรือช่ือผูเขียนไวที่มุมซายมือดานบนสุดของหนา 

1.6 เร่ิมเรื่องใหมดวยหนาใหมเสมอ  โดยพิมพหัวเร่ืองไวที่สวนบนสุดของหนา 
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1.7 ไมควรแยกคําที่ปลายบรรทัดออกจากกัน  เชน เมื่อจบบรรทัดที่คําวา “ยุติธรรม”   

ไมควรพิมพคําสุดทายของบรรทัดวา “ยุติ”  แลวไปตอบรรทัดใหมวา “ธรรม”  จะทําใหผูอานสับสน 

1.8 ไมควรพิมพประโยคแยกออกจากกันระหวางตอหนาใหม  เชน ประธานอยู 

หนาแรก  แตกริยาและกรรมไปพิมพไวที่หนาสอง เปนตน และใหหลีกเล่ียงการยอหนาในระหวาง
ตอหนาใหม 

1.9 ทําเครื่องหมายสั่งตัวเรียงและระบุขอกําหนดอื่น ๆ รวมทั้งตําแหนงที่ขอความจะ 

ปรากฏในอารตเวิรก  อยางชัดเจน  ถาเปนไปได  ในการสงเรียงพิมพควรสงตนฉบับไปพรอม
กับเลยเอาต  หรือ  ดัมมี  เพื่อชางเรียงพิมพสามารถมองเห็นภาพไดวาขอความตอนใดจะอยูตรงสวน
ใดของหนาพิมพบาง 

      ส่ิงที่ตองกําหนดในการสั่งตัวเรียงพิมพไดแก  ขนาดตัวพิมพ แบบตัวพิมพ  การ 

ปรับแนวขอความ  ความกวางคอลัมน  รายละเอียดดังกลาว  ผูออกแบบสิ่งพิมพหรือผูจัดทําอารต
เวิรกจะตองระบุลงไปในตนฉบับ  เพื่อใหชางเรียงพิมพสามารถเรียงขอความไดถูกตองตามตองการ  
ซ่ึงการระบุรายละเอียดดังกลาวเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “การสั่งตัวเรียง” (copy  markup) 

2.  สวนที่เปนภาพประกอบ 

     สวนที่เปนภาพประกอบชวยทําใหส่ิงพิมพนาสนใจยิ่งขึ้น  เพราะผูอานมักจะใหความ
สนใจกับภาพในระยะแรกกอนที่จะอานทําความเขาใจขอความ  ภาพที่จะนํามาใชงานสิ่งพิมพ  ไม
วาจะเปนนิตยสาร   หรือวารสาร  จึงควรเปนภาพที่มีคุณภาพดีคือ  จะตองมีความคมชัด  สามารถสื่อ
ความหมายไดดี  และมีความเหมาะสมกับเนื้อหาภาพประกอบสิ่งพิมพในปจจุบัน  มีวิธีการ
สรางสรรคภาพไดหลายวิธี  เชน  ภาพลายเสน  ภาพระบายสี  ภาพการตูน ภาพที่เกิดจากเทคนิค
สรางสรรค  ซ่ึงอาจเปนการสรางภาพดวยพูกันลมหรือดวยคอมพิวเตอร  เปนตน  ดังภาพที่  8.12 
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ภาพที่  8.12  การใชภาพการตูนจัดหนานติยสาร 

                                   ที่มา  (Silver, 1992, p. 144) 

 

     เมื่อไดตัวอักษรที่เรียงพิมพเปนรูปแบบที่ตองการ ก็นําตัวเรียงพิมพมาประกอบกันเปน
ตัวภาพประกอบบนหนาอารตเวิรก  โดยอาจใชกระดาษกริดเปนกระดาษที่วางสวนประกอบตาง ๆ  
เขาดวยกัน  โดยในการจัดวางองคประกอบของตัวอักษร และภาพอาจแยกตนฉบับที่เปนภาพกับ
ตัวอักษรออกจากกัน  เชนตองการวางชื่อหัวขอเร่ืองลงบนภาพประกอบ  การใชตัวเรียงพิมพหรือ
ตัวอักษรลอกทับลงบนภาพจะทําใหมีความยุงยากในการแกไขทีหลัง  เพราะไมไดแยกภาพกับ 

ตัวอักษรออกจากกันทําใหตองแยกสีทั้งสองสวนไปพรอมกัน  ซ่ึงหากผูจัดทําอารตเวิรกส่ังผิดพลาด  
เชนใชสีตัวอักษรสีฟาออนลงบนสวนที่เปนทองฟาตอนกลางวันในภาพทําใหสีตัวอักษรจมลงไป
ในสวนที่เปนภาพ  การแกไขโดยเพิ่มเปอรเซนตของสกรีนสีใดสีหนึ่งเขาไปก็จะมีผลตอเปอรเซนต
ของสกรีนในภาพดวย  ทําใหสีของภาพประกอบผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง  แตหากแยกสวนที่
เปนภาพและตัวอักษรออกจากกัน  การแกไขก็จะทําใหสะดวกขึ้น  ในการทําสวนมากจะทําที่สวน
เปนขอความไวบนแผนใสหรือกระดาษไข  ซ่ึงวางซอนลงบนภาพที่ติดบนกระดาษอารตเวิรก จะทํา
ใหไดองคประกอบของชิ้นงานทั้งหมด 

     เมื่อทําอารตเวิรกแลว ควรมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  โดยตรวจสอบขอความในสวน
ของตัวเรียงพิมพวามีความสวนใดตกหลน   หรือสลับที่กันหรือไม  คําบรรยายภาพ   และ
ภาพประกอบตรงกันหรือไม  นอกจากนี้  ควรตรวจสอบความสะอาดเรียบบรอยของอารตเวิรก
เพื่อใหงานเรียบรอยยิ่งขึ้น 

     นอกจากการทําอารตเวิรกโดยใชวิธีนําตัวเรียงพิมพมาประกอบหนาดังกลาวแลว  
ปจจุบันไดมีวิธีการจัดทําอารตเวิรกที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยการใชคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพ  หรือตกแตงหนาพิมพดวยภาพ  ลายเสน  และสกรีนตาง ๆ โดยไม
ตองมีการตัดปะ  เชน การทําอารตเวิรกแบบเดิม และการทําอารตเวิรกตามระบบใหมนี้  ถือวาเปน
ระบบที่กาวหนามากทําใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  ผูที่ทําหนาที่ดานนี้นอกจากจะมีความ
เขาใจพื้นฐานในเรื่องการทําอารตเวิรกหนาหนังสือแลวยังจะตองมีความเขาใจในเรื่องการทํา
คอมพิวเตอรเปนอยางดี  ไมเชนนั้นแลวก็จะไมรวดเร็วและประณีตอยางที่ตองการ  เพราะตามระบบ
ใหมนี้ยังคงตองอาศัยเลยเอาตจัดหนา  แตสามารถนําตัวอักษรขนาดตาง ๆ  เชนหัวเรื่อง  ช่ือ
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ผูประพันธ  ตัวโปรย  เนื้อเร่ืองมาประกอบกันใหเปนรูปแบบตามเลยเอาตบนจอภาพของ
คอมพิวเตอร ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการพิมพไดรับการพัฒนาออกแบบใหกาวไปมากใน
ปจจุบันจนสามารถทําใหงานจัดหนาอารตเวิรก  เลยเอาตฟลม สามารถลดขั้นตอนบางขั้นตอนได 
เชน  เมื่อจัดหนาอารตเวิรกบนจอภาพของคอมพิวเตอรเสร็จแลว   แทนที่จะพิมพออกมาเปนแผน
อารตเวิรกโดยใชเครื่องพิมพเลเซอรกอนแลวจึงนําไปถายลงแผนฟลม  ก็สามารถสงขอมูลหนา
อารตเวิรกจากเครื่องคอมพิวเตอร “ออนไลน”  ไปยังเครื่องถายฟลม  สามารถถายหนาหนังสือ

ออกมาเปนแผนฟลมไดเลยสามารถลดขั้นตอนการพิมพและการผลิตส่ิงพิมพ 
     ภาพประกอบเปนสิ่งที่ชวยทําใหส่ิงพมิพนาสนใจมากยิ่งขึ้น  เพราะนอกจากภาพ 

ประกอบจะชวยเพิ่มเติมความสวยงามและดึงดูดความสนใจใหแกส่ิงพิมพนั้นแลว  ยังชวยในการสื่อ
ความหมายใหผูอานเกิดความเขาใจเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในสิ่งพิมพนั้นไดอยางชัดเจนยิ่งขึน้
ดังนั้นภาพที่จะนํามาใชในสิง่พิมพจะตองมีความชัดเจนในเนื้อหาและมีความคมชัด  โดยการ
นําไปใชจะตองใหสอดคลองกันระหวางรูปแบบภาพ  และระบบการพิมพ  ในปจจุบันมวีิธีการ
มากมายที่สามารถนํามาสรางสรรคภาพประกอบใหนาสนใจยิ่งขึ้น ไดแก ภาพเขยีนหลาย ภาพ
ระบายสี  ภาพถาย  ภาพทีเ่กิดจากเทคนคิสรางสรรค  เชน งานเขียนภาพดวยการพนสี  งานสราง
ภาพดวยการปะติด  งานสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก  เปนตน 
 ในการเตรยีมภาพประกอบสําหรับสิ่งพมิพ ผูรับผิดชอบในการผลิตส่ิงพิมพควรคํานึงถึง
หลักการพิจารณาดังตอไปนี ้

2.1 พิจารณาเนื้อหาของสิ่งพิมพ  และวางแผนวาจะเลือกใชภาพอยางไรในการ 

ประกอบเนื้อหาของสิ่งพิมพนั้น  โดยคํานึงถึงเนื้อความสําคัญและองคประกอบอืน่ที่จะชวยใหเกิด
การรับรูของผูอานไดดยีิ่งขึ้น  ควรเลือกใชภาพที่เขากับเนื้อหา  สามารถอธิบายหรือเสริมเนื้อเร่ืองได
อยางเหมาะสม  ดังภาพที่  8.13 
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ภาพที่  8.13  การใชภาพประกอบใหมีความสัมพันธตั้งแตปกหนาถึงหนาใน 
                ที่มา  (Silver, 1992, p. 111) 

 

2.2 จัดหาภาพประกอบ  หากยังไมมีภาพอยูในแฟมภาพของหนวยงาน  ควรคิดไว 

ลวงหนาวาภาพที่ใชจะเปนภาพลักษณะใด  และประสานงานกับชางภาพในการจัดถายภาพไว 

ลวงหนา 

2.3 คํานึงถึงระบบการพิมพที่ใชดวยวาเหมาะสมกับภาพลักษณะใด  เชน  ถาใชระบบ 

เลตเตอรเพรสมีขอจํากัดในการพิมพสอดสีซ่ึงจะไมไดภาพที่สวยงามเทาที่ควร  จึงควรเลือกใชภาพ
ที่เปนลายเสนมากกวา  หรือหากพิมพระบบออฟเซต  ถาเลือกใชภาพทีม่ีสีสันและความเขมของสี
ตางกันไปมาก  ก็จะไดคุณภาพงานพิมพที่ไมสวยงามเทาควร  หรือการใชภาพสไลดสี  เมื่อผาน
กระบวนการการแยกสีแลวจะไดภาพที่คมชัดกวาการใชภาพสีที่อัดจากฟลมสีเนกาตฟี เปนตน 

2.4 ควรเลือกใชภาพที่คมชัด  สวยงามที่สุดเทาที่หาได  หากมีภาพคุณภาพดีอยู 

จํานวนมาก และไมสามารถนําลงในสิ่งพมิพไดทั้งหมด  ก็ไมควรเสียดายที่จะเลือกใชภาพทีด่ีที่สุด
เทาที่จําเปน  สวนภาพที่เหลือก็ควรเก็บรักษาไว  และจดัระบบการเกบ็ที่ดี  เพื่อสามารถนํามาใชได
ในโอกาสตอไป 

2.5 ตกแตงภาพทีย่ังมีขอบกพรอง  หรือใชเทคนิคพิเศษเขาชวยปรุงแตงภาพที่บงบอก 

เหตุการณชัดเจนเกนิไปเพื่อใหภาพนาสนใจมากขึ้น  และการใชภาพทีม่ีลักษณะเดน  แปลกตา  ก็
เปนการชวยเสริมใหส่ิงพิมพนาสนใจขึ้น 

2.6 คํานึงถึงหลักการทางศิลปะของการจัดองคประกอบภาพ  ภาพประกอบที่ดีนิยม 

การวางภาพแบบเรียบงาย  ไมซับซอน  ไมสับสน  มีการเนนจุดเดน  หรือหัวใจของเนื้อหาใหเกดิ
ความโดดเดน  ดวยขนาด  สีสัน  เทคนิค  หรือการเนนรายละเอียดมากเปนพิเศษ  คํานึงถึงการสราง
สมดุลเพื่อใหดูสบายตา  มีความเปนเอกภาพในภาพ  ทั้งเอกภาพในดานสาระของภาพ  และเอกภาพ
ในดานแนวคดิของการนําเสนอ 
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ขอคํานึงถึงในการจัดทํานิตยสารและวารสาร 

การออกแบบนิตยสาร  วารสารควรเรียกรองความสนใจจากผูอานไดสม่ําเสมอ  ตั้งแตหนา
แรกจนหนาสุดทาย  แทนที่จะเนนความสําคัญเพียงครึ่งแรกของเลมกลาวคือ  เปดเรื่องใหมหรือขึ้น
เร่ืองใหม  ใหภาพ  ใหหัวเร่ือง  ตลอดจนตัวพิมพสวย ๆ ในครึ่งแรกของเลม หนากลางก็ไดรับการ
ออกแบบใหสวยงามเปนพิเศษ  แตพอเลยหนากลางไปแลวก็ปลอยใหเปนหนาตอเร่ืองหรือหนา
โฆษณา  การออกแบบเชนนี้นอกจากจะทําใหผูอานไมสนใจอานหนาตาง ๆ  ในครึ่งหลังของเลม
แลว  ยอมไมเปนที่พอใจของสินคาที่ลงโฆษณาวาเสียเงินไมคุมคา  เพราะโอกาสที่ผูอานจะพลิกไป
ดูหนาหลังของเลมยอมมีนอยมาก  เวนเสียแตวาจะพลิกไปอานเร่ืองตอบางเรื่องเทานั้น   ดังนั้นใน
การออกแบบและจัดทํานิตยสาร  วารสาร   จึงควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 

1.  รูปเลม   

     รูปเลมของนิตยสาร  วารสาร  ควรจะเปนสี่เหล่ียมผืนผาแนวตั้ง  ( upright)  มากกวา

แนวนอน  (oblong)  เพราะคนทั่วไปจะอานสิ่งพิมพประเภทนี้ติดตอกันนานถาไมอานทุกวันก็

หลายวันในหนึ่งสัปดาหขึ้นอยูกับสาระเนื้อหาของนิตยสาร วารสาร และวาระการออกจําหนาย  
ดังนั้นการจัดทํานิตยสาร วารสารจะตองมีการออกแบบใหดูไดนาน ๆ โดยไมเบื่อ  พยายามรักษา
รูปเลมและขนาดไวใหคงที่ไมควรเปลี่ยนบอย ๆ เพราะจะทําใหรูปลักษณของหนังสือผิดไปจาก
ความเคยชินของผูอาน เวนเสียแตวานาน ๆ  จะปรับเปลี่ยนสักที 

2.  ขนาด   

     ขนาดเลมเล็กหรือใหญของสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร  วารสาร  ก็เปนเรื่องที่จะตอง
คํานึงถึงอยางมากเชนกัน  ขนาดเล็กหรือใหญนั้นใชเกณฑของการถือจับเปนหลัก  ถาหากขนาดเล็ก
หรือใหญเกินไป  มือจะถือจับไมสะดวก  ยิ่งปจจุบันเวลาที่ใชในการอานมีไมมากนักเพราะทุกคน
ตองทํามาหาเลี้ยงชีพ เวลาในการอานมักจะเจียดเวลาวางจากการทํางาน ในบางโอกาสตองใชเวลา
ระหวางการเดินทางไปทํางานหรือไปทําธุรกิจ  ดังนั้น  หนังสือที่มีขนาดพอเหมาะจึงมีขนาดไม
ใหญหรือเล็กจนเกินไปยอมจะสนองความตองการหรือความจําเปนของผูอานได 

3.  หลักการจัดหนา   

     การจัดหนานิตยสาร  วารสารสําหรับหนาใน ๆ ยกเวนปกและสารบัญนิยมจัดหรือ
ออกแบบใหเกิดความสมดุล  โดยเฉพาะนิตยสารและวารสาร ดังไดกลาวไวบางแลววาหนาของ
ส่ิงพิมพทั้งสองประเภทนี้มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ  ดังนั้นจึงถือวาหนาคูกัน  เชน  หนา  
2  กับหนา  3  หรือหนา  4  กับหนา  5  เปนตน  เปนเสมือนหนวยเดียวกัน  ตามหลักการออกแบบ
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จะตองจัดใหหนวยเดียวกันนี้เกิดความสมดุลทางสายตา  นั่นคือการวางหัวเรื่อง  ภาพประกอบ  เสน  
กรอบ  และเนื้อเร่ืองลง ในตําแหนงตาง ๆ ของหนาแลวใหเกิดน้ําหนักที่สมดุล 

     ความสมดุลของการออกแบบหนานิตยสาร  วารสาร  มีอยู  2  รูปแบบ  คือ  สมดุล

แทจริง (true  balance)  กึ่งสมดุล  (near  balance) 

3.1  สมดุลแทจริง ความสมดุลแบบนี้ถือจุดแกนกลางเปนหลัก  น้ําหนักที่อยูสองขาง 
แกนกลางจะตองเทากันโดยวางองคประกอบใหอยูหางจากจุดแกนกลางเทากันและระดับเดียวกัน  
ถาเปนหนาสิ่งพิมพจะมีการแบงหนาออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน  ตามแนวดิ่ง  เสนแบงครึ่งหนา
ตามแนวดิ่งนี้คือ  แนวของจุดแกนกลาง  องคประกอบของหนาที่ถือวามี “น้ําหนัก”  เชน  ภาพเสน

ลอมกรอบ  จะตองมีน้ําหนักเทากันวางอยูในระนาบเดียวกัน  และหางจากจุดแกนกลางเทากัน  หรือ
จะวางในลักษณะแยงก็อนุโลมวาเปนสมดุลแทจริง  ดังภาพที่  8.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8.14  ตวัอยางการจัดหนานิตยสารแบบสมดุล 
                                ที่มา  (Silver, 1992, p. 28) 
 

      ในการจัดหนานิตยสารหรือวารสารใหมีความเทากันหมดตั้งแตหนาแรกจนถึงหนา
สุดทาย ผูออกแบบตองคํานึงถึงใหทุกหนามีความสมบูรณทุกดาน ตองมีความสมดุลทั้งหนาเดี่ยว
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และหนาคู ความสัมพันธกันระหวางหนา ผูออกแบบตองออกแบบไมใหเกิดความสับสน อาจใช
วิธีการกําหนดกรอบภาพ การออกแบบกรอบคอลัมน หรือกรอบหนาหนังสือจะชวยแยกเนื้อหาและ
สรางความเดนชัดสวยงามไดมากยิ่งขึ้น  ดังภาพที่  8.15 และภาพที่ 8.16  

 

ภาพที่  8.15  การจัดนิตยสารหนาคูแบบสมดุล 
                                     ที่มา  (Silver, 1992, p. 175) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8.16  การจัดนิตยสารหนาเดีย่วแบบสมดุล 
                                  ที่มา  (Silver, 1992, p. 90) 
 

3.2 กึ่งสมดุล  การออกแบบหนาแบบกึ่งสมดุลหมายความวา  น้ําหนักที่อยูสองขาง 
ของจุดแกนกลางไมจําเปนจะตองมีขนาดน้ําหนักเทากัน  แตความ  “กึ่งสมดุล”  จะเกิดจากการ

ถวงดุลโดยวิธีการตาง ๆ เชน  ใชภาพขนาดเล็ก ๆ หลายภาพถวงดุลกับภาพขนาดใหญ  1  ภาพ  

หรืออีกวิธีหนึ่งอาจใหภาพใหญอยูใกลแกนกลาง  แตภาพเล็กหางออกไปจากแกนกลาง  ดวยวิธีนี้
ทําใหการจัดหนาเกิดความหลากหลายขึ้นโดยไมจําเปนวาจะตองหาน้ําหนักถวงใหเทากนัทกุครัง้ไป
ซ่ึงเปนไปไดยากมากในทางปฎิบัติ  ดังภาพที่  8.17 
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ภาพที่  8.17  การจัดหนานิตยสารแบบกึ่งสมดุล 
                                    ที่มา  (Silver, 1992, p. 174) 
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สรุป 
หลักการทั่วไปในการออกแบบจัดทํานิตยสารและวารสารนั้น  ควรตองมีความสวยงาม  

ดึงดูดใจ และตองสรางสรรคเพื่อใหผูพบเห็นสามารถเขาใจถึงประเภทและบุคลิกภาพเฉพาะตัว

ของนิตยสารและวารสารนั้น ๆ ได   เนื่องจากนิตยสารและวารสารมีกลุมผูอานที่แคบกวา

หนังสือพิมพ  การเลือกและจัดวางองคประกอบประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวอักษรและภาพก็ตองมี

ความเหมาะสมตองตามรสนิยมของผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมายหลักที่ไดกําหนดไวดวย 

 ในการออกแบบนิตยสารนั้นเปนการวางแผนและกําหนดรูปรางของนิตยสารเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูอานและกระตุนใหผูอานอานนิตยสารฉบับนั้นตั้งแตปกหนาไปจนถึงปกหลังของ
นิตยสาร เร่ิมตั้งแตการกําหนดรูปเลมตลอดจนการวางเนื้อในของนิตยสารซึ่งผูจัดทําจะตองหาวิธีช้ี
ชวนใหผูอานอานนิตยสารฉบับนั้นตั้งแตปกหนาไปจนถึงปกหลังดวยความสนใจ เนื่องจากการที่จะ
ประเมินวาการออกแบบและจัดทํานิตยสารนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด  จะดูกัน
ตรงที่วาผูอานจะสามารถอานสิ่งพิมพฉบับนั้นไดโดยสะดวกหรือไมนั่นเอง  

สําหรับการออกแบบและจัดทําวารสาร นั้นซึ่งเปนสิ่งพิมพที่มีรูปเลมลักษณะเดียวกันกับ
นิตยสารและมีกําหนดระยะออกเชนเดียวกัน  มีเร่ืองตาง ๆ รวมอยูในเลมเดียวกันโดยผูแตงหลายคน  
เนื้อหาภายในเลมอาจเปนแนวเดียวกันหรือไมก็ได  และจะจบภายในฉบับหรือตอฉบับถัดมาก็ได  
โดยความหมายแลวไมแตกตางไปจากนิตยสาร  แตจะพบวาส่ือส่ิงพิมพที่ใชช่ือวารสารมักเปน
ส่ิงพิมพในทางวิชาการมากกวา  เร่ืองบันเทิงที่จัดพิมพโดยสถาบัน  หนวยงานของรัฐ  เอกชนและ
สมาคมตาง ๆ เปนตน  ช่ือของสิ่งพิมพนั้นสวนมากมักจะมีคําวา  “วารสาร”  เปนคํานําหนาหรือ

ตามหลัง  เชน  วารสารการทาเรือ  วารสารการแพทย  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  เปนตน 
เนื่องจากเนื้อหาของวารสารเปนการเสนอบทความเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ การออกแบบ

และจัดทําวารสารจึงเนนที่การนําเสนอเนื้อหาสาระใหอานงาย  และทําใหผูอานเกิดความเขาใจใน

เนื้อหานั้นไดดียิ่งขึ้น  เชน  มีภาพประกอบในตําแหนงที่เหมาะสม  มีการจัดหนาที่เปนระเบียบและ

อานงาย  เปนตน  โดยมีการออกแบบและจัดทําวารสารเชนเดียวกับนิตยสาร  นั่นคือ  เปนการวาง

จัดองคประกอบของวารสารทั้งรูปเลม  และการจัดหนาใหเปนระเบียบและอานงาย 
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1. การออกแบบนิตยสารมีจุดมุงหมายที่สําคญัอยางไร 

2. สวนประกอบของนิตยสารโดยทั่วไปจะประกอบดวยอะไรบาง 
3. การจัดหนาโดยทั่วไปของนติยสารควรยึดหลักการใด 

4. หลักในการจัดหนาแรกของหนังสือพิมพประกอบดวยอะไรบาง 
5. จงอธิบายวาการใชภาพชวยในการออกแบบนิตยสารและวารสารมีประโยชนสําคัญอยางไ 

6. วัตถุประสงคที่สําคัญของการใชสีในการพิมพส่ือส่ิงพิมพมีอะไรบาง 
7. การกําหนดเนือ้หาของนิตยสารควรทําอยางไร 

8. จงเปรียบเทยีบบุคลิกของนิตยสารและวารสารมาใหเห็นชัดเจน 

9. ในการจดัหนาสารบัญระหวางนิตยสารกับวารสารมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกนัอยางไร 

พรอมยกตวัอยางประกอบ 

10. หากทานไดรับมอบหมายใหสรางสรรคนิตยสารมา 1 เลม ทานมีหลักการพิจารณาการ 

ออกแบบและจัดทํานิตยสารใหมีสอดคลองกับผูอานอยางไรบาง จงอธิบายใหละเอียดในแตละ
ประเด็น 
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