
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  9 
 

เนื้อหา 
กระบวนการวางแผนกอนการผลิต 
 การวางแผนการผลิต 

 การเตรียมตนฉบับ 

 การบรรณาธิกร 

กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 
 การเรียงพิมพ 

 การจัดวางหนาหรือเลยเอาท 

 การจัดทาํตนแบบสื่อส่ิงพิมพ 

 การจัดอารตเวิรค 

 การพิสูจนอักษร 

 การทาํแมพิมพ 

 การพิมพ 

กระบวนการหลังการผลิต 
 การเขาเลม 

 การอาบพลาสติก 

 การเคลือบพลาสติก 

 การเดินทองและปมนนู 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  9  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการวางแผนกอนการผลิตสื่อส่ิงพิมพได 
2. บอกถึงขัน้ตอนในกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพไดถกูตอง 
3. บอกถึงกระบวนการหลังผลติสื่อส่ิงพิมพไดถูกตอง 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  9 

2. บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 

3. แบงกลุมนักศกึษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้
3.1  รวมรวบตัวอยางสื่อส่ิงพิมพ และระบถุึงวธิีการที่ใชหลังกระบวนการผลิต 

ส่ือส่ิงพิมพแตละชนิด  

3.2  รวมวางแผนและจัดทาํอารตเวิรคสําหรับโปสเตอรขนาด A4 มา 1 ชิ้น 

4.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

5.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. ใบงาน 

4. ปายนเิทศ 

5. ตัวอยางสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  

6. แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากชิน้งานทีผ่ลิตและการนําเสนอหนาชัน้เรียน 

3. จากการทาํใบงาน 

4. จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  9 
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

 
ในการผลิตสื่อส่ิงพิมพทุกประเภทสามารถจัดลําดับไดเปนขั้นตอน  หรือ  "กระบวนการ"   

ใหเหน็ภาพตั้งแตเร่ิมตนทํางานจนสําเร็จเปนสิ่งพิมพไดโดยอาศัยขั้นตอนหลักในการผลิตสื่อส่ิงพิมพ 

ที่ครอบคลุมทกุกระบวนการ ไดแก การวางแผนการออกแบบและกําหนดแนวคิดในการจัดทาํ  

(pre-prepress) การเตรียมตนฉบับเพื่อการพิมพ (prepress) ซึ่งถือวาเปนกระบวนการวางแผนกอน

การผลิตสื่อส่ิงพิมพ  การพิมพ (press) ก็คือกระบวนการของการผลิต  และหลังการพมิพ (afterpress) 

ซึ่งถอืวาเปนกระบวนการหลงัการผลิตที่เกดิเปนสิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ นัน่เอง  จะเห็นไดวาใน 

การจัดทาํสื่อส่ิงพิมพนัน้มีข้ันตอนที่ชัดเจน สําหรับข้ันตอนการวางแผนการออกแบบและกําหนด 

แนวคิดในการจัดทํานั้นถือวาเปนขัน้ตอนแรกของกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ และเปนกิจกรรม 

ในลักษณะการวางแผนการทํางาน  (planning) และการกําหนดแนวคิด  (concept) ของสื่อส่ิงพิมพ 

ซึ่งจะตองใชความรูและความเขาใจในหลกัวิชาการทางดานวารสารศาสตร (journalism) เปนสําคัญ 

เพราะมีความแตกตางจากขั้นตอนตอมาทีเ่นนในเรื่องของทักษะ รวมทัง้เทคนิคที่เกี่ยวของกับ 

หลักวชิาเทคโนโลยทีางการพิมพ (printing technology) เปนสําคัญ ดังนั้นในบทนี้จะไดทราบถึง

กระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพทุกกระบวนการในภาพรวมของแตละประเภทของสื่อส่ิงพิมพ เพื่อนําไป

ประยุกตใชผลิตสื่อส่ิงพิมพไดอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กระบวนการวางแผนกอนการผลิต  (prepress)  
การจัดทาํหนังสือหรือส่ิงพมิพใด ๆ  กอนอื่นผูจัดทําจาํเปนตองพิจารณาเลือกระบบการพิมพ

ใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงานทีพ่ิมพ เพราะจะทาํใหสะดวก ประหยัด และรวดเร็วยิ่งขึ้น  

การเลือกใชวสัดุการพิมพ เชน กระดาษเนื้อใน กระดาษปก หรือวิธกีารเขาเลมกม็ีความสาํคัญเชนกนั 

นอกจากนีย้ังควรมีความรูเกี่ยวกบัการจดัเตรียมตนฉบับ  การจัดทาํอารตเวิรค และการประเมนิราคา 

ส่ิงพิมพบางพอสมควร เพื่อใหสามารถติดตอกับโรงพิมพไดอยางสะดวกและรวดเร็วถูกตองยิง่ขึ้น  

รวมทัง้ตองมกีารวางแผนการออกแบบและกําหนดแนวคิดในการจัดทาํที่ตองพิจารณาถึงวัตถุประสงค

การใชงาน งบประมาณ รูปรางขนาด องคประกอบของสือ่ส่ิงพิมพ วัสดุที่ใชในการพิมพ รวมทัง้  

ตนฉบับ   ซึง่พอสรุปไดวาในกระบวนการวางแผนกอนการผลิต ประกอบดวยขั้นตอนดังนี ้
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 การวางแผนการผลิต 
 การออกแบบสิ่งพิมพจาํเปนตองคํานึงถึงขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เพือ่ใหการปฏิบตัิงานใน 

แตละขั้นตอนใหสอดคลองและดําเนนิไปไดอยางถกูตอง มีการสื่อความหมายและความเขาใจที่ตรงกัน 

ทําใหการปฏบิัติงานไมผิดพลาด หรือเกดิการผิดพลาดนอยที่สุด 
การเตรยีมตนฉบับ 
การเตรียมตนฉบับ (manuscript) เปนหวัใจสําคัญของการจัดพิมพงานตาง ๆ ทัง้หมดเพื่อนาํ 

ไปถายทอดเปนแมพิมพ เพราะการเตรียมตนฉบับที่ดีจะทําใหหนังสือหรือส่ิงพมิพออกมาถกูตอง  

สวยงาม เรียบรอยมากหรอืนอยเพยีงใด ดังนั้นในการเตรียมตนฉบบัควรจะตองทราบถึงความหมาย

และองคประกอบที่สําคัญของตนฉบับ  

1.  ความหมายของคําวา “ตนฉบับ“ 

      สุรสิทธิ์  วทิยารัฐ (2544, หนา 61) ไดใหความหมายของคําวาตนฉบับซ่ึงอาจแบงไดเปน  

2 ความหมาย คือ 

1.1 ตนฉบับที่เปนตนเรื่อง   คือตนฉบับซ่ึงอาจอยูในรูปของลายมือเขียนหรอืพิมพดีดก็ได  
ตนฉบับที่เปนตนเรื่องนีห้ากจะสงโรงพิมพเพื่อจัดพิมพแลวควรเปนตวัพิมพดีด ที่ไดตรวจทานความ 

ถูกตองเรียบรอยแลว  เพื่อจะไดไมมีการแกไขอีกโดยเฉพาะอยางยิ่งคาํศัพทที่เปนคาํเฉพาะตาง ๆ ที ่

ไมไดใชกันโดยทั่วไป  ถาตนฉบับเรียบรอยถูกตอง  งานพิมพจะรวดเร็วถูกตอง  และประหยัด เพราะ

การแกไขเพิ่มเติม  ตัดทอน  ขอความในตนฉบับภายหลังจากสงเรยีงพมิพิ์แลวเปนสิ่งที่ไมสมควรทํา

อยางยิ่ง  จะทาํใหลาชา  เพิม่คาใชจาย   และผิดพลาดไดงาย  ยกเวน  กรณีที่จาํเปนจริง ๆ  เทานั้น 

            สําหรับตนฉบบัที่เปนภาพถาย  กราฟ  แผนผังอืน่ ๆ นัน้ควรจัดหาหรอืจัดทําใหพรอม

และตรวจทานใหเรียบรอย  ไมควรหวงัวาโรงพิมพจะทําใหไดทุกอยาง 

1.2 ตนฉบับสําหรับการถายฟลม  สําหรับการพิมพออฟเซตตองนําตนฉบบัในขอ  1   

มาเรียงพิมพใหเปนรางยาวกอน  แลวจงึนํารางยาวนั้นมาติดกับแผนอารตเวิรคใหเปนหนาตาง ๆ  

ตามที่ออกแบบไวเพื่อนาํไปใชถายฟลมทาํแมพิมพตอไป (วันชัย  ศิริชนะ, 2536, หนา 4) 

2.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับตนฉบับ 

           การสรางตนฉบับที่สมบูรณและมีคุณภาพจะชวยทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย  และ

รักษาระดับคุณภาพไดเปนอยางด ี ซึง่ตนฉบับโดยทัว่ไปจะประกอบดวย (วชิัย  พยัคฆโส, 2542,  

หนา 60 - 62) 
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     2.1  เนื้อหา  ลักษณะของเนื้อหาที่ดีเพือ่ใชในการพิมพ  ควรมีลักษณะดังนี ้

       2.1.1 สมบูรณและถูกตอง  หมายถงึ  มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณไมตองเพิ่มเติมและ

แกไขเนื้อหาอกี  ประกอบกับอักขระควรถูกตองตามพจนานุกรมหรอืตามหลักภาษาทีถู่กตอง  ทั้งนี้ก็

เพื่อชวยใหการคํานวณราคาและความหนาของหนังสือถูกตองและประหยัดเวลาในการแกไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการเรียงพิมพิไปแลวในภายหลัง 

       2.1.2 ชัดเจนเปนมาตรฐาน  หมายถึง  ควรใชตวัพิมพดดีเปนหลกั  โดยกําหนดขนาด

กระดาษที่ใชพิมพ   กําหนดความกวางบรรทัด  กาํหนดความยาวบรรทัดใน  1  หนา  กําหนดยอหนา

เวนวรรคใหเปนมาตรฐานตลอดทั้งเลม  รวมถงึการลาํดับเลขหนาเนื้อหาตั้งแตตนจนจบ  ในกรณทีี่เปน

ตารางควรระบุขนาดกวางของชองและขนาดของเสน  ทัง้นี้เพื่อสะดวกตอการเรียงพมิพ  ตรวจปรูฟและ

การคํานวณราคาไดอยางถกูตอง 

        2.1.3  ครบถวน  หมายถึง  เนื้อหาควรจดัใหครบถวนทุกหนา  เพราะถาเวนเปนหนา

ไวไมอาจจัดทาํอารตเวิรค  หรือลําดับหนาตอไปได  จะทําใหงานลาชาออกไปอีก 

                2.2  ปก  ปกและเนื้อในจะสัมพนัธกนัในเรื่องของความหนาและขนาดของเลมหนังสือ  การ

กําหนดลักษณะภาพ  ขอความ  และสันหนังสือ  จงึควรจัดสงแบบปกพรอมตนฉบับ  ภาพ  พรอมกับ

เนื้อใน ขณะเดียวกนัตําแหนงของภาพ  ขอความและสขีององคประกอบตาง ๆ จะตองชัดเจนและ 

ถูกตอง เพราะการแกไขภายหลังจะตองจดัทําใหม  นอกจากจะไมประหยัดในการผลิตแลว  ยงัทาํให

สูญเสียเวลาในการจัดทําคอนขางมาก  เพราะการตรวจปรูฟสีจริงที่มีการใชวัสดุตาง ๆ ไปมากแลว  

เชน  ฟลม  และ เพลท  เปนตน 

                2.3  ภาพ  ภาพที่จะใชในการพิมพจะแบงออกไดหลายแบบ  เชน 

2.3.1 ภาพสีโปรงใส  ไดแก  สไลดสีขนาดตาง ๆ ขนาดตนฉบับใดเทาใดจะทาํให 

คุณภาพการขยายภาพเมื่อพิมพิแลวดีและสวยงามกวาภาพขนาดเล็กแลวขยายใหมขีนาดโตมาก ๆ จึง

ควรมีขนาดทีจ่ะใชขยายไมเกิน  3  เทา  สไลดสีจะใหคุณภาพการถายแยกสีดีทีสุ่ดมากกวาตนฉบับ

แบบอื่น  ถาหากมีความคมชัดดี  ไมคลาดสี  และมีโทนของภาพที่เหมาะสม 

       2.3.2  ภาพสสีะทองแสง  ไดแก  ภาพถายสี  ภาพเขียนดวยสนี้ํา  ดนิสอสี  สีน้ํามนั

หรือภาพที่พิมพแลว  ตนฉบบัที่ดีสามารถแยกสีไดคุณภาพสงูใกลเคียงกับหมึกทางการพิมพไมควรใช 

สีสะทอนแสงเพราะหมึกพิมพจะยอมใหสีผานทะลุไปสูกระดาษกอนแลวสะทอนแสงออกมาจึงทาํให 

พิมพแลวไมเหมือนตนฉบับและไมควรใชภาพที่พิมพแลว  เพราะมจีุดเล็ก ๆ ของสกรีนอยูกอนแลวเมื่อ 
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นํามาถายทําใหมจะเกิดเปนลายทีเ่รียกวา  "ลายเสื่อ" (moire  pattern)  ดูแลวไมคมชัดและไมสวยงาม

เมื่อนํามาพิมพใหม 

       2.3.3  ภาพขาวดํา  หมายถงึ  งามพมิพถาตองการพมิพสีเดียวไมควรใชภาพสีมาเปน

ตนฉบับเพราะการแยกรายละเอียดของสีไมอาจแยกไดชดัเจนเหมือนกบัความขาวและความดาํ  ทําให

ภาพมืดดูแลวไมชัดเจนหรือขาดรายละเอยีดบางสวนไป  ดังนั้น  ถาหากเปนภาพลายเสนควรเขียน

ดวยหมึกสดีําบนกระดาษสขีาว  และถาเปนภาพเขียนควรเขียนหรือระบายดวยสนี้ําสีดํา  หมกึดําหรือ

ดินสอดําระบายความออนแกของโทนตามความตองการ  หรือถาเปนภาพถายควรเปนภาพถายขาวดํา

ที่มีความแตกตางคาความดาํกับความขาวคอนขางสงู 

        สําหรับตนฉบบัภาพ ถาเปนภาพสีสะทอนแสง  และภาพขาวดาํ  ควรเปน

ภาพขนาดอยางนอยเทาแบบหรือขนาดโตเปน  2  เทาของขนาดภาพที่จะพิมพจริง  เพราะจะสามารถ

ลบรอยขรุขระและความไมเรียบรอยของเสนภาพตาง ๆ ลงไดเมื่อถายยอภาพลงมา 

      3.  ความสาํคัญของการเตรียมตนฉบับเพือ่การผลิตสื่อส่ิงพิมพ 

     3.1   ภาพพิมพสามารถพิมพใหสวยทีสุ่ดไดเพียงแคเกือบเทาความสวยของตนฉบับเทานัน้ 

     3.2   ตนฉบับที่ดีชวยใหการผลิตงานพมิพปราศจากปญหา 

3.3  ตนฉบับที่ไมสมบูรณเพียงเล็กนอย  ก็เปนสาเหตุใหงานพิมพขาดความสมบูรณไป 

ทั้งหมด 

3.4  หากเพิ่มความพิถพีิถนัในการปรับปรุงตนฉบับอีกเพียงเล็กนอย  ส่ิงพมิพที่ไดจะม ี

คุณคาเพิ่มข้ึนมาก 

     3.5  การแกไขความผิดพลาดของตนฉบับที่ปรากฏบนงานพิมพ  มีความสูญเสียมากกวา

การแกไขความผิดพลาดขณะยังเปนตนฉบับมากมาย อยางไมอาจเทียบกนัไดเลย 

3.5 การตรวจความถูกตองของตนฉบับเปนหนาที่ของคนตรวจปรูฟก็จริง  แตทุกคนใน 

ทุกกระบวนการที่เกีย่วของกับงานพิมพควรชวยกันเปนหูเปนตาดวย  เพราะความผดิพลาดที่เกิดขึ้น 

คือ  ความสูญเสียของทกุคน 

     3.7   ผูทําตนฉบับควรหมั่นฝกฝนในการพัฒนาทักษะฝมือ  และเพิม่พูนความรูในการ

ทํางานเพื่อใหการผลิตสื่อส่ิงพิมพมีการพฒันาอยางตอเนื่อง 
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      4.  หลักเกณฑในการเตรียมตนฉบับสําหรับส่ือส่ิงพิมพแตละประเภทนั้น  ส่ิงควรคาํนงึไมวา

ตนฉบับจะเปนบทความ  เรียงความ  ตํารา  แผนพับ  โปสเตอร ฯลฯ นัน่คือ งานเขียนที่จะไปปรากฏ

บนหนาสื่อส่ิงพิมพ ซึง่การเตรียมงานเขียนในตนฉบับมหีลักเกณฑ  3  ประการ ดังนี ้

4.1 หลักเกณฑในการกําหนดรูปแบบที่ดี  
งานเขียนบางประการมีการกําหนดรูปแบบและลักษณะการเขียนเปนการเฉพาะ 

ตายตวั แตบางประเภทก็ไมมีรูปแบบที่แนนอน ในการเขยีนตนฉบบัเพือ่ใหส่ือความหมายไดตาม 

เปาประสงค  จึงจําเปนตองเลือกใชวธิกีารเขียนใหเหมาะสมกับส่ือส่ิงพิมพแตละประเภท  ซึง่แบง

ออกเปน  3  ประเภทไดแก 

4.1.1 ส่ือที่ใหความรู  เชน  หนงัสือตํารา   หนังสือทางวชิาการ  หนงัสอืสารคดี   

รายงานทางวชิาการ  รายงานการวิจยั  บทความทางวิชาการ 

4.1.2 ส่ือที่ใชขาวสาร  เชน  หนังสือพิมพ  ปายประกาศ  แผนปลิว  แผนพับ โปสเตอร 

4.1.3  ส่ือที่ใหความบนัเทงิ  เชน  นวนิยาย  เร่ืองสัน้  เปนตน 

4.2 หลักเกณฑในการเสนอเนื้อหาสาระที่ดี ประกอบดวย 

4.2.1  การกําหนดแนวทางการเขียน เปนขั้นตอนที่สําคญัสําหรับการนําเสนอเนื้อหา 

สาระที่ดี การกําหนดแนวทางในการเขียนอยางมีหลกัเกณฑ  การวางแผนจัดระเบียบความคิดให 

ชัดเจนในรูปของการสรางโครงเรื่องที่เปนระบบ  จะทาํใหผูเขียนสามารถผลิตตนฉบับงานเขียนได 

อยางสมบูรณตรงตามวัตถปุระสงค   

4.2.2 การจัดระเบียบความคิด  กอนที่จะเร่ิมลงมือเขียน  ผูเขยีนจะตองรูจักวิธีการ 

จัดเรียบเรียงความคิดใหเปนระบบระเบียบตามลําดับของเรื่องราว  เพื่อใหผูอานติดตามไดโดยงาย  

และไมเกิดความสับสน  เชน  อาจกระทาํไดโดยการจัดแบงเปนหมวดหมู  เปนกลุม  เปนพวก 

4.2.3 การวิเคราะหเร่ือง  เร่ืองที่จะเขียนออกมาไดครบถวนสมบูรณตรงกับ 

จุดมุงหมายหรือไม  จะตองขึ้นอยูกบัการวิเคราะหเนือ้หาสาระของผูเขียนเปนประการสําคัญ ในการ

วิเคราะหเร่ืองนั้นสิง่สําคัญทีต่องพิจารณา  ไดแก 

        1)  การพิจารณาขอบเขตของเนื้อหาสาระ  เปนการพิจารณาเพื่อกําหนด

ขอบเขตและประเด็นตาง ๆ ที่จะนําเสนอใหแนชัด  หลกัโดยทั่วไปที่ใชในการกาํหนดขอบเขต  และ 

แยกแยะประเด็นตาง ๆ ก็คอื  พยายามกาํหนดเนื้อหาสาระใหอยูในขอบเขตจํากัด  อยาใหกวางเกินไป 
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จนอยากตอการที่จะนําสาระมาบรรจุไดครบถวนสมบูรณหรือมีสาระมากเกินความตองการ  แตทั้งนี้

ตองระวังไมใหขอบเขตนั้นแคบเกินไป  จนไมสามารถบรรจุเนื้อหาสาระที่ตองการลงไปได 

       2)  กําหนดวัตถุประสงคในการเขียน เชน  เพื่อใชเปนตาํรา  เพื่อใหขอเท็จจริง  

เพื่อใหความเพลิดเพลนิบันเทิงใจแกผูอาน  ทัง้นี ้ เพื่อผูเขียนจะไดกาํหนดรูปแบบ  ภาษา  วิธีการเขียน  

และเนื้อหาสาระใหถูกตองและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ 

4.2.4 การวางโครงเรือ่ง  เปนการนาํเอาความคิดหรือภาพรวมของเรื่องที่ได 

วิเคราะหไวแลวมากําหนดใหเปนเคาโครงที่เหน็เปนนามธรรม  โครงเรือ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะ 

สามารถใชเปนแนวทางใหผูเขียนเพิม่เติมรายละเอียดทีต่องการใหอยูในเคาโครงที่ตัง้ไวได 

อยางครบถวน  วธิีการสรางโครงเรื่องที่ดีควรดําเนนิดังนี ้

1)  ศึกษาคนควาหาขอมลูเบื้องตน  ทัง้โดยการอาน  การฟง  ประสบการณ 

ของตัวเอง  และแหลงขอมลูขาวสาร 

2) จัดระเบียบความรูและความคิด  โดยกาํหนดประเด็นหลกัขึ้นกอน  แลว 

จึงกําหนดหวัขอยอยในแตละประเด็น  หลังจากนั้น  นําหัวขอเหลานัน้  มาเรียงลําดับความสัมพันธ

ความเชื่อมโยงกัน  เชน  ควรกลาวถงึหัวขอใดกอนและหลัง 

3) ลงมือเขียนโครงเรื่อง  ซึ่งการเขียนโครงเรือ่งมี  2  วิธ ี คอื เขียนในรูป 

หัวขอ  ซึ่งเปนการนาํประเดน็มาเขยีนเปนคําวลีส้ัน ๆ มกัใชกับขอเขียนที่ไมเปนทางการ  และอีกวธิีคือ

เปนการเขียนในรูปประโยค มักใชกับขอเขยีนที่เปนทางการ  เชน  ภาคนิพนธ  วทิยานพินธ  รายงาน  

ตํารา  เปนตน 

     4.3  หลักเกณฑการใชภาษาที่ด ี

       ตนฉบับงานเขยีนที่ดีนอกจากประกอบดวยเนื้อหาสาระที่ดีแลว  ยงัจะตองมีการใช

ภาษาที่ดีถูกตอง  และงดงามตามลักษณะของสื่อส่ิงพมิพ  จึงจะสามารถทาํหนาที่ใหความรู  ความคิด

ของผูเขียนไปใหผูอานไดอยางสมบูรณ  การใชภาษาที่ดใีนงานเขียน  มีขอควรพิจารณาดังนี ้

4.3.1 การเลือกระดบัของภาษา  ซึ่งโดยทั่วไปภาษาเขยีนจัดแบงออกไดเปน  3   

ระดับ คือ  ระดับภาษาปาก  ระดับกึง่แบบแผน  ระดับแบบแผน  ซึง่ใชแตกตางกนัในแตละโอกาส 

และสถานที ่
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        1)  ภาษาปาก เปนภาษาทีใ่ชในการพูดมากกวาการเขยีน  เปนภาษาที่ไมมี

แบบแผนตายตัว  เชน  สนทนาระหวางเพือ่นฝูง  ภาษาถิ่น  ภาษาแสลง  อยางไรกต็าม  มีขอยกเวนคือ  

ภาษาปากอาจนํามาใชในการเขียนบางลกัษณะได  เชน  บทลอเลยีนในวารสารหรือหนังสือพิมพ   

บทพูดหรือขอเขียนในนวนิยายหรือละคร  เพื่อใหเกดิความสมจรงิกับสภาพชวีิต  จดหมายสวนตัว

ระหวางเพื่อนฝูง  ญาติมิตร  รายงานขาวสังคม ขาวกีฬา  และขาวบนัเทงิ  ในหนาหนงัสือพมิพ  หรือ

วารสาร  เปนตน 

2) ภาษากึง่แบบแผน  เปนภาษาที่ใชทัง้ในการพูดและการเขียน  มีลักษณะ 

เปนแบบแผนมากกวาภาษาปาก  ภาษากึ่งแบบแผนทีใ่ชในงานเขียน  ไดแก  ภาษาที่ใชในการเขียน

ขาว  บทความ  และคอลัมนตาง ๆ ในสื่อมวลชน  รวมทั้ง  ขอเขียน  ในวารสาร  นติยสาร  สารคดี   

นวนิยาย  เร่ืองสั้น  บทวิจารณ  เปนตน 

        3)  ภาษาแบบแผน  เปนภาษาที่ใชในการพูดและการเขียนที่เปนทางการ  

สวนใหญจะมรูีปแบบกําหนดวิธีการพูด  วิธีการเขียนทีแ่นนอน  เชน  ปาฐกถา  โอวาท  คําปราศรัย  

คํากลาวในพิธกีารตาง ๆ การกลาวแนะนาํบุคคลสําคัญ  สวนภาษาแบบแผนที่ใชในการเขียน  ไดแก  

การเขียนบทความวิจัย  วรรณกรรม  บทวจิารณทางวิชาการ  หนังสือประเภทตาง ๆ แบบเรียน   

วิทยานิพนธ  ภาคนพินธ  รายงานและประกาศของทางราชการ  การเขียนเรียงความทางวิชาการ  

หนงัสืออางอิง  เปนตน 

            แมวาจะมกีารจัดระดับของภาษาไว  3  ระดับ  แตไมไดแยกออกจากกนั

โดยสิ้นเชงิ  หลักสําคัญของการเลือกระดับของภาษาเพื่อใชในงานเขียน  ใหคํานงึถึงความเหมาะสม

ของภาษากับพื้นฐานความรูและประสบการณของผูอาน 

4.3.2  การเลอืกใชคํา  ประโยค  และการเรียงลําดับความ  เพราะสิง่เหลานีท้ําใหเกิด 

ทวงทาํนองการเขียนที่ดี  ไดแก 

                1)  มีความชัดเจน  หมายถงึ ขอเขียนสามารถสื่อความไดเขาใจ  โดยการ

เลือกใชถอยคาํที่กระชับรัดกมุ  และตรงความหมาย 

                2) มีความเรียบงายในการเขียน  หมายถงึ  งานเขียนที่ใชถอยคําธรรมดา   

เขาใจงาย  แตมีผลกระทบตอผูอานตามความตองการของผูเขียน  โดยหลีกเลีย่งการใชคําฟุมเฟอย  

ออมคอม  เยิน่เยอ  
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               3)   มีความกระชับ  หมายถงึ  ใชคํานอย  แตไดใจความชัดเจน  และมีน้ําหนักด ี 

โดยการรวมประโยค  การเลอืกสรรคําที่ตรงความหมายแทนที่จะใชประโยคยาว ๆ  

3) มีความประทบัใจ  หมายถงึ  สามารถเราความรูสึกของผูอาน  โดยการ 

เนนคาํ  การใชคําที่ขัดแยงกันในประโยคการใชคําที่สรางภาพพจนการใมชคําซ้ําในทีท่ี่เหมาะสม 

เพื่อใหเกิดความซาบซึ้ง  เขมขน  และมีน้าํหนัก 

               5)  มีโครงสรางของยอหนาที่ด ี โดยเรื่องในแตละยอหนาจะตองมีใจความ

สําคัญเพียงเรือ่งเดียว  เมื่อกลาวถึงใจความสําคัญใหมก็ตองขึ้นยอหนาใหม  ยอหนาจะตองมีเอกภาพ  

สัมพันธภาพ   สารัตภาพ คือ  มีประโยคใจความสาํคัญที่อธิบายสาระสําคัญของเรื่องในแตละยอหนา

เพียงประโยคเดียว แลวมีประโยคขยายความที่สัมพนัธกนัมาประกอบเพื่อสนับสนุนประโยคใจความ

สําคัญใหละเอียดชัดเจนขึ้น และเนื้อความที่ขยายจะตองเปนเรื่องเดยีวกนักับประโยคใจความสาํคัญ 

5.  ประเภทของตนฉบับ 

     การเตรียมตนฉบับในการพิมพสามารถแบงไดเปน 2  ประเภท  คือ  การเตรียมตนฉบับเปน

เนื้อความ  การเตรียมตนฉบบัที่เปนภาพ   

5.1 ตนฉบับที่เปนเนื้อความ   การตรวจสอบตนฉบับทีเ่ปนเนื้อความใหถกูตองสมบูรณที ่

สุดเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการผลติสื่อส่ิงพิมพ  โดยปกติแลวมักตรวจสอบกันเปน  2  ข้ันตอน  

คือ  การตรวจสอบตนฉบับข้ันตนและการตรวจแกไขเนื้อความ   

     5.2  ตนฉบับที่เปนภาพ  ภาพประกอบของสื่อส่ิงพมิพจัดเปนตนฉบับอีกประเภทหนึ่งที่จะ

นําไปประกอบกับตนฉบับที่เปนเนื้อความเพื่อผลิตใหออกมาเปนสื่อส่ิงพิมพ  โดยในสื่อส่ิงพิมพบาง

ประเภทภาพจะเปนจุดเดนมากพอ ๆ กับเนือ้ความ  เชน  โปสเตอรโฆษณา  และบางครั้งภาพก็ใช

อธิบายเรื่องราวตาง ๆ ไดดวยตัวเอง  ซึง่ตนฉบับทีเ่ปนภาพอาจแบงไดเปน  3  ประเภทคือ  

ภาพลายเสน  ภาพขาวดาํ  และภาพสี   

5.2.1 ภาพลายเสน  เปนภาพที่มีลักษณะขาวจัด  ดําจัด  ไมมีสีออนหรือเขม  เชน   

ภาพที่เปนลายเสนปากกา  ภาพกราฟ  แผนภูมิ  การทาํใหภาพมีความดํามากหรือนอย  ทําไดโดยการ

เพิ่มเสนหนัก - เบา  หรือใหเสนมีความถี ่ - หางกัน  จงึอาจเขียนภาพลายเสนใหดูเหมือนเปนภาพจริง  

มีลักษณะเหมอืนกับวามีสีเขมสีออนได  ภาพที่ใชพิมพดวยระบบเลตเตอรเพรสในระยะเริ่มแรกทีย่ัง 

ไมมีการคนพบการทาํภาพดวยการใสเมด็สกรีนลงบนภาพกท็ําดวยวิธีการนี้      
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5.2.2 ภาพขาวดาํ  เปนภาพถายทีม่ีสีขาว - ดํา  ซึ่งเหมาะที่จะใชเปนตนฉบบั 

ในการพิมพขาวดํามากกวาภาพสี  เพราะจะไดความคมชัดมากกวา  ภาพที่เหมาะสมจะใชเปนภาพ

ตนฉบับในการพิมพควรเปนภาพขนาดประมาณ 5 x 7 นิ้ว  ผิวมนั มคีวามคมชัด และมีความขาว - ดํา 

(contrast)  พอเหมาะ เพราะภาพที่มีความขาวจัดดําจดัเกินไปจะไมสามารถใหรายละเอียดของ 

ภาพได  สวนภาพทีม่ีความขาว-ดํานอยกจ็ะไมเหน็รายละเอียดเชนกนั  เพราะภาพจะดูซีดจางไปหมด  

สําหรับการใชภาพสีมาเปนตนฉบับพิมพสีขาว-ดํา  อาจกระทาํไดแตจะทําใหรายละเอียดของภาพ 

ที่พิมพออกมาไมชัดเจนเทากับภาพขาว-ดํา 

5.2.3 ภาพสี  ไดแก  ภาพทีม่ีสีเหมอืนของจริง  อาจเปนภาพทีอั่ดลงบนกระดาษ   

หรือภาพสไลดสีก็ได แตถาจะนํามาใชเพือ่การพิมพสอดสีแลวควรใชตนฉบับที่เปนภาพสไลด  เพราะ

ภาพสไลดสีจะใหภาพที่มีสีใกลเคียงกับของจริง  เมือ่นําภาพไปแยกสีเพื่อนํามาพิมพจะไดภาพพิมพ

ออกมาใกลเคยีงกับของจริงมากกวา 

 กลาวโดยสรุป  การเตรียมตนฉบับ  คือ  การเตรียมผลงานที่เกิดจากการเขียนของผูเขียน   

ทั้งภายในกองบรรณาธิการที่มีหนาที่โดยตรง  รวมทัง้ผูเขียนจากภายนอกกองบรรณาธิการ  เชน   

นักเขียนรับเชญิ  คอลัมนนสิตกิตติมศักดิ์  ตนฉบับหมายความรวมถงึ  เนื้อหา  รูปภาพประกอบเรื่อง  

คําบรรยายภาพ  แผนภูมิ  กราฟกตาง ๆ เปนตน 
การบรรณาธกิร  (editing) 

      การบรรณาธิกร หมายถงึ  การเตรียม  การตรวจแกตนฉบับ การเลอืกเฟนเรื่อง  การเลือก

อักษรพิมพ  การพาดหัว  การเขียนชื่อเร่ือง  การใชภาพ  และการวารรูปแบบ  เพื่อการนําลงพมิพ  โดย

ผูที่มีหนาที่ในการบรรณาธิกรจะยึดรูปแบบเหลานี ้ ซึ่งเปนเอกลกัษณของหนงัสือพิมพหรือส่ือส่ิงพิมพ

แตละฉบับ  เรียกวา  "สไตลบุค" (style  book) หรือ  "สไตลชีท"  (style  sheet) 

      การตรวจแกไขตนฉบับส่ือส่ิงพิมพ (rewrite)  กอนที่จะสงไปเรียงพมิพเปนภาระงานที่สําคัญ

อยางหนึ่งในขั้นตอนการผลติสื่อส่ิงพิมพ  ทั้งนี้เพราะตนฉบับที่ไดมานั้น  อาจจะยังมีขอผิดพลาดใน

เร่ืองตาง ๆ ทีผู่เขียนละเลย  หลงลืม  หรือรูเทาไมถงึการณ  เชน  ขอเทจ็จริงที่เสนอมาอาจผิดพลาด 

เนื้อหาบางตอนอาจมีขอความที่ละเมิดสทิธิผูอ่ืน  อันอาจเปนเหตุใหมีการฟองรองกันได  หรือเนื้อหา

ถูกตองแตใชภาษาไมเหมาะสม  เชน  ใชภาษาปาก  ภาษาแสลง  ใชคําที่มีความหมายเดียวกนัตาง ๆ 

กันจนทาํใหผูอานเกิดความสับสน  หรือมิฉะนั้นอาจจะเขียนในรปูแบบที่ผิดจากรูปแบบสากลทั่วไป  

หรือผิดจากรูปแบบของสํานกัพิมพ  หรือผูผลิตสื่อส่ิงพิมพนัน้ ๆ 
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      ดังนัน้  การตรวจแกไขตนฉบบัที่สมบูรณกค็ือ การทําหนาที่ในการดูแลความถกูตอง  เรียบรอย

ทั้งมวล  ตลอดจนการตระหนักถงึ  ตวับทกฎหมาย  จรรยาบรรณ  และหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม

เปนสําคัญดวย  ผูตรวจแกไขตนฉบับหรือบรรณาธิการจึงจําเปนตองตรวจแกไขทัง้ในสวนของเนื้อหา

สาระ  สํานวนภาษา  และรูปแบบของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภทดวย ซึ่งในขัน้ตอนของการบรรณาธิกร 

ประกอบดวย (สมพิศ  คูศรีพิทักษ, 2539, หนา  458) 

 1.  การตรวจสอบตนฉบับข้ันตน (manuscript  editing)  เปนการตรวจทานความสอดคลอง

ตอเนื่องของขอความ  การสื่อความหมายของเนื้อความ  ตลอดจนการพิจารณาวามีขอความตอนหนึ่ง

ตอนใดที่อานแลวไมเขาใจ  หรือทําใหเกิดความสับสนไมชัดเจนบาง  แลวดําเนนิการแกไข  ถาเปน 

ขอเขียนของผูตรวจเองก็ควรแกไขใหถูกตอง  แตถาเปนการตรวจขอเขียนของบุคคลอ่ืน  กอ็าจ

สอบถามไปยงัผูเขียนกอนแลวจึงแกไข  หรือการเปนบรรณาธิการที่ไดรับการมอบหมายใหตรวจแกก็

อาจ 

ทําการแกไขไดเลย  ซึง่การตรวจสอบขั้นนี้เปนการตรวจอยางคราว ๆ ถึงเนื้อความและความเขาใจ 

ในเนื้อหาเทานั้น 

2. การตรวจแกไขเนื้อความ  (copy editing) เปนการตรวจสอบขั้นสุดทาย เพื่อแกไขให 

ตนฉบับที่จะสงไปยังโรงพิมพโดยมีความถูกตองมากทีสุ่ด  ส่ิงที่ตองพิจารณามี  5  ประการดังนี ้

2.1 ตรวจแกไขการพิมพดีดตนฉบับ 

2.2 ตรวจแกไขขอเท็จจริง 
2.3 ตรวจแกไขการใชไวยากรณ 
2.4 ตรวจแกไขประโยค  หรือขอความที่ไมชัดเจน  หรือเขาใจยาก 

2.5 กําหนดรูปแบบของการพมิพใหถกูตอง 
ขอดีของการตรวจตนฉบับใหเรียบรอยกอนที่จะนาํสงไปโรงพิมพ  มีดังนี ้

1.  ไดขอความที่ถกูตองตามหลักภาษาไวยากรณและขอเท็จจริง 

2. ลดคาใชจายในการจัดพิมพลง  เพราะไมตองมีการแกไขอีกภายหลงัจากสงงานให 
โรงพิมพแลว 

3.  ทําใหเกิดความรวดเรว็เพราะไมมีการยอนกลับมาแกไขอีก 

 4.  ทําใหส่ิงพมิพมีคุณคาขึน้ 

 5.  ทําใหรูปแบบของหนังสอืหรือส่ือส่ิงพมิพมีความสม่าํเสมอสอดคลองกันตลอดทัง้เลม 
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      การตรวจแกไขตนฉบับแตกตางจากการพสูิจนอักษร  คอื การตรวจแกไขตนฉบับจะครอบคลุม

ถึงความสมบรูณ  ความถูกตองของขอเทจ็จริงในเนื้อหาของตนฉบับ  และการเรียบเรียงตนฉบับใหเปน

ลําดับตอเนื่อง  สามารถสื่อความหมายไดดี  ตลอดจนตรวจแกไขการใชภาษาที่ถูกตอง สวนการพสูิจน

อักษรจะมวีัตถุประสงคเพื่อการตรวจแกไขการเขียน  เชน  ตัวสะกด  การันตใหถกูตองตามหลกัภาษา

เปนสําคัญ 

3.  การตรวจแกไขรูปแบบตนฉบับ 

         การที่บรรณาธิการจะสามารถตรวจแกไขรูปแบบของตนฉบับใหถกูตองไดนั้น  บรรณาธิการ

จําเปนตองรูจกัลักษณะและโครงสรางของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภทจึงจะสามารถตัดสินใจไดวาการ

เขียนในตนฉบบัผิดจากรูปแบบที่กาํหนด  ซึ่งการตรวจแกไขรูปแบบตนฉบับของหนังสือ นิตยสารและ

วารสาร และหนังสือพิมพ มดีังนี ้

3.1 การตรวจแกไขรูปแบบตนฉบับหนงัสือ เปนการตรวจแกไขและปรับปรุงลักษณะของ 

ตนฉบับใหเปนไปตามรูปแบบของหนังสอืตามที่สํานกัพิมพในฐานะเปนผูผลิตกําหนดไว  อยางไรก็

ตาม  การตรวจแกไขรูปแบบหนงัสือ  มีส่ิงอันพงึพิจารณาคือ  แกไขตามลักษณะหรือองคประกอบของ

หนงัสือ  ซึ่งไดศึกษามาแลวในบทที่ 3 กลาวคือ หนังสือจะประกอบดวยสวนตาง  ๆ เชน  สวนปก  

สวนนําหนา  สวนเนื้อหา   และสวนอางองิ  เปนตน 

3.2 การตรวจแกไขตนฉบับนิตยสารและวารสาร นิตยสารและวารสารเปนสื่อส่ิงพิมพทีม่ี 
กําหนดเวลาออกแนนอน  สม่ําเสมอ  มีรูปแบบ  ลีลา  และรสนิยม  ของเนื้อหาที่แตกตางจากหนังสือ 

การตรวจแกไขตนฉบับส่ือส่ิงพิมพประเภทนี้จงึจาํเปนตองทาํความเขาใจกับรูปแบบลักษณะเนื้อหา

สาระ ดวยเหตทุี่เนื้อหาสาระของวารสารและนิตยสารมหีลากหลาย  และเขียนโดยนักเขียนทัง้ที่เปน 

นักเขียนประจาํและนักเขียนจากภายนอก  ดังนัน้ในการรวบรวม  และการจัดลําดับเนือ้เร่ือง  จึงอาจจะ

มีรูปแบบและวิธีเขียนที่แตกตางกนั  เชน  เร่ืองของนกัเขียนที่มิใชนกัเขยีนอาชีพจะลาํดับเร่ืองอยางไมมี

ประสิทธิภาพทําใหเคาโครงเรื่องออน  บางคนก็ไมสนใจกับการวางเคาโครงเรื่อง  จงึเปนหนาที่ของ

บรรณาธิการที่จะตองใหความสําคัญและพิจารณาแกไขขอบกพรองดังกลาว 

     3.3  การตรวจแกไขตนฉบับหนงัสือพมิพ จํานวนคอลัมนทีป่รากฏในหนาหนงัสือพิมพแต

ละฉบับทาํใหหนงัสือพมิพแตละฉบับมีรูปลักษณะแตกตางกนั  หนงัสือพิมพทีม่ีขนาดเดียวกนักอ็าจมี

จํานวนคอลัมนไมเทากนั โดยทั่วไปหนงัสือพิมพขนาดเล็กจะมีขนาดคอลัมนประมาณ  4-7  คอลัมน  

และถาเปนหนงัสือพิมพขนาดใหญก็จะมีคอลัมนประมาณ  5-10  คอลัมน  หนงัสือพิมพใดมีจาํนวน
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คอลัมนมาก  ขนาดของคอลัมนกย็อมจะเล็กลง  แตถามีคอลัมนนอย  ขนาดของคอลัมนก็จะใหญข้ึน  

ดังนัน้การจัดคอลัมนตางกนัก็จะมีผลกระทบตอการตกแตงตนฉบับดวย 

       นอกจากนัน้  หนงัสือพมิพแตละฉบับจะแบงจํานวนคอลัมนเทา ๆ กนัในทุกหนา แต

บางฉบับก็อาจจะแบงจาํนวนคอลัมนใหเทากนัเฉพาะหนาแรก ๆ สวนหนาในจะแบงจํานวนคอลัมนไม

เทากัน ทัง้นี้ข้ึนอยูกับนโยบายหรือแบบฉบับของหนังสอืพิมพแตละฉบับ 

4.  การตรวจแกไขสํานวนภาษา 

           องคประกอบสําคัญที่จะทําใหเกิดทวงทํานองการเขยีนที่ดีนัน่คือการใชคํา  การผูกประโยค  

และการเรียงลาํดับความ  ดังนัน้ ในการตรวจแกไขสํานวนภาษาตนฉบับงานเขียน  จึงจาํเปนตอง

ตรวจดูความเหมาะสมถกูตองในเรื่องดงักลาวทุกแงทุกมุม อยาเจาะจงพิจารณาเฉพาะเรื่องหนึ่ง  เชน   

ดูเฉพาะการเขยีนสะกดการนัตใหถกูตอง  ขอที่ควรพิจารณาในการตรวจแกไขสํานวนภาษาที่ใชใน 

การเขียนโดยทั่วไป  ควรจะคํานงึถึงการแกไขหรือขัดเกลาสํานวนภาษาเพื่อใหถายทอดเนื้อหาสาระ

และความคิดเห็นตาง ๆ   ของผูเขียนไปยงัผูอานไดชัดเจนแจมแจงตามเจตนารมณของผูเขียน   

สวนลีลาการเขียนของผูเขียนนัน้ไมควรแกไข  แตหากจาํเปนตองแกไขก็ควรคงลักษณะเฉพาะของ 

ผูเขียนไวและตรวจสอบแกไขในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  (สมพิศ  คูศรีพิทกัษ, 2539,หนา 467) 

4.1 การเขียนใหถกูตอง 
4.2 คําที่ใชคําถูกตอง 
4.3 คําที่ใชเหมาะสม 

4.4 คําที่ใชชัดเจน 

4.5 ประโยคที่ใชถกูไวยากรณ 
4.6 ประโยคที่ใชไมกํากวม 

4.7 ประโยคที่ใชกะทัดรัด 

4.8 ประโยคที่ใชสละสลวย 

4.9 ประโยคที่ใชสัมพันธกนั 

5.  การตรวจแกไขเนื้อหา 

           โดยทัว่ไปแลวการตรวจแกไขเนื้อหาของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภทจะมีความคลายคลึงกนั  

คือ  จะตรวจแกไขในเรื่องตอไปนี้ 
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5.1  ความถูกตองของเนื้อหา 

5.2  ความเหมาะสมของเนื้อหา 

5.3  ความถูกตองในการอางอิงงานของผูอ่ืน 

5.4  ความถูกตองในเชิงกฎหมาย 

หลังจากจัดเตรียมตนฉบับทัง้ที่เปนเนื้อความและเปนภาพเรียบรอยแลว  ข้ันตอนตอไปจะตอง

กําหนดรายละเอียดในการพมิพ ไดแก ขนาดของสิ่งพิมพ  ขนาดของคอลัมน  การกําหนดตัวอักษรและ

การกําหนดตําแหนงและขนาดของภาพประกอบ เพราะสิ่งเหลานีจ้ําเปนตอกระบวนการตอไปของ 

การผลิตสื่อส่ิงพิมพ 

 

กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ  (press) 
      กระบวนการในขั้นตอนของการผลิตสื่อส่ิงพิมพแบงไดเปน 3  ข้ันตอนไดแก งานกอนพิมพ 

(prepress  work)  งานพมิพ ( press  work) และงานทําสาํเร็จ (finishing after press work)  ข้ันตอน

ของการผลิตทัง้หมดขางตนจะกระทาํภายหลังผานกระบวนการกอนการผลิต  ไดแก  การวางแผน 

การผลิต  การเตรียมตนฉบบั  และการบรรณาธิกร หรือการตรวจแกตนฉบับเสร็จส้ินสมบูรณแลว 

นั่นเอง (จนัทนา  ทองประยูร, 2537,หนา 21) 

      งานกอนพิมพ  ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก  การเรียงพิมพ  การพิสูจนอักษร   

การทาํอารตเวริค  การถายฟลม  และการเตรียมแมพิมพ 

      งานพิมพ  ประกอบดวยขัน้ตอนตาง ๆ ไดแก  ข้ันตอนการถายทอดภาพและขอความจาก 

แมพิมพลงบนวัสดุพิมพโดยใชเครื่องพิมพ 

      งานทาํสําเร็จ  ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก  ข้ันตอนการพับวัสดุพิมพ  การเขาเลม   

การเขาปก  การตัดเจียน  และการแปรสภาพงานพิมพ  เชน  การอาบมัน (varnishing) การเคลือบ

พลาสติก  (laminating)  การเดินทอง (hot stamping)  การพิมพนนู (embossing)  เปนตน  

      ในงานพิมพส่ือส่ิงพิมพทกุชนิด  แมจะมีลักษณะ  ประเภท  รูปแบบ  วัตถุประสงค  วัสดุที่ใช

พิมพและกรรมวิธีในการพิมพที่แตกตางกนั  แตส่ิงพมิพทุกชนิดจะตองผานกระบวนการพิมพเหมอืน ๆ 

กัน  กลาวคือ  มีลําดับข้ันตอนของกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ  6  ข้ันตอนเปนพืน้ฐานดงันี ้ 

การเรียงพิมพ   การจัดวางหนา  หรือ  เลย  เอาท การจัดทําอารต  เวิรค  การพิสูจนอักษร   

การทาํแมพิมพ  การตีพมิพ  และการเขาเลม 
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การเรยีงพิมพ  (composition) 
      ในการเรียงพมิพจําเปนตองรูจักเทคโนโลยีของการเรียงพิมพเพื่อนําไปใชเปนแนวปฏิบัติได

อยางถูกตอง   

1.  วธิีการเรียงพิมพเพื่อทาํตนแบบที่เปนอารตเวิรคของการพิมพออฟเซต  ทาํไดหลายวธิี  เชน  

พิมพดีดเรียงพิมพโดยตัวโลหะ (เลตเตอรเพรส)  เรยีงพิมพดวยเครื่องคอมพวิเตอร แตละวิธีกม็คีวาม

เหมาะสมคุณภาพและราคาแตกตางกนัออกไป  (วนัชัย  ศิริชนะ, 2536,หนา  4) 

1.1 การเรียงพิมพดวยมือดวยตวัเรียงโลหะ  เปนเทคนิคการเรียงพมิพที่เกาแกที่สุดของ 

การพิมพเลตเตอรเพรส  และยังคงใชมาจนถึงปจจุบนั  ถาแมวาจะไดรับความนยิมนอยลงก็ตาม   

แตดวยคุณสมบัติเฉพาะหลายอยางที่ด ี กท็ําใหยังมีความจําเปนตองใชอยู 

1.2 การเรียงพิมพดวยเครื่องพมิพดีด  หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  เปนการเรียงพิมพ 

เพื่อนาํไปทาํตนฉบับของการพิมพออฟเซต  มีคุณภาพพอใชได  ราคายอมเยา  มกีารใชในวงการศึกษา

เปนสวนใหญ  ในทางการคามีใชบางแตไมมากนัก 

1.3 การเรียงพิมพดวยเครื่องเรียงพิมพคอมพวิเตอร  หรือการเรียงพิมพดวยแสงเปนการ 
เรียงพมิพเพื่อการนาํไปทําเปนตนฉบับเพือ่การพิมพออฟเซต  หรือระบบการพมิพอ่ืน ๆ ได    

สําหรับขอดีของการเรียงพมิพวธิีนี้คือ  รวดเร็ว  มีตัวอกัษรใหเลือกมากแบบมากขนาด  สามารถทํางาน

เรียงพมิพไดมากกวาการเรียงดวยมือประมาณ 6-7 เทา  สวนขอเสียกค็ือ  ตัวเครื่องและวัสดุที่ใช

ประกอบ  เชน  กระดาษไวแสง  และน้าํยา  มีราคาแพง 

      2.  พัฒนาการของเครื่องเรียงพิมพดวยแสง  อาจแบงออกไดเปน  4  ยคุ ดังนี ้

2.1 ยุคที่  1  ในป ค.ศ. 1950  เปนยุคเริ่มแรกที่มีการเรียงพมิพดวยแสงโดยใชมือ นั่นคือ 

นําแถบตวัอักษรที่มีลักษณะเปนแผนฟลมเนกาตีฟ  เมือ่ตองการเรียงพิมพก็เลื่อนตวัอักษรที่ตองการให

มาอยูในตําแหนงที่ตองการ แลวฉายแสงที่ไดจากหลอดไฟฟาไสทังสแตนใหผานตัวอักษรไปตกบน

กระดาษไวแสงทีละตวั เปนการกระทําโดยใชมือทัง้หมดทําใหเรียงพมิพไดคอนขางชา  เครื่องเรยีงพมิพ

ภาษาจนี  และญี่ปุน  ในระยะแรกก็ใชวธินีี้เชนกัน 

2.2 ยุคที่  2  ค.ศ. 1954  เครื่องเรียงพิมพยุคนีใ้ชทั้งระบบอิเล็กทรอนกิส  และวิธีกล 

รวมกัน  คือ  แมแบบตัวอักษรทาํดวยแถบฟลมเนกาตีฟ ( หรืออาจทําเปนจานกลมได)  และควบคุม

การเรียงพิมพขอความตาง ๆ และการฉายแสงผานแมแบบตัวอักษรดวยเครื่องคอมพิวเตอรเล็ก ๆ ที่มี

อยูในเครื่อง ซึง่เครื่องบางแบบไดพัฒนาใหเก็บความจาํลงบนแผนแมเหล็กไดมากขึ้น  ตัวอยาง 
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เครื่องในยุคนี ้  ไดแก  ยีห่อคอมพิวกราฟก  รุน  UNIVERSAL IV.7800, 2800   และ Photon  200 B 

เปนตน แหลงกําเนิดแสงการเรียงพิมพคือหลอดไฟซีนอน (xenon) ที่เปดปดดวยการควบคุม 

ทางอิเล็กทรอนิกส 

           2.3  ยุคที ่ 3  ยุคนี้เร่ิมตนเมื่อประมาณ  ค.ศ. 1978  เปนการปฏิวัตจิากยุคที่  2  โดยสิ้นเชงิ

กลาวคือ  ไมใชแมแบบเปนแถบฟลมเนกาตีฟ  แตแบบตัวอักษรทัง้หมดจะถกูเกบ็ไวในแถบแมเหล็ก

แทน และสามารถเรียกออกมาใชไดตลอดเวลา  ทาํใหสะดวกตอการใชงานมาก  สามารถเลอืกแบบ

และตัวอักษรไดมากกวายุคที่  2  มาก  เพราะไมตองใชเลนสยอขยาย  แตใชระบบการควบคมุดวย

คอมพิวเตอร  ทําใหการทํางานเปนไปดวยความรวดเร็ว  แหลงกาํเนิดแสงเปนรังสีแคโทด 

           2.4  ยุคที ่  4  ในระยะหลัง ๆ ไมสามารถแบงไดวายคุใดเกิดขึ้นในปใด  เพราะพฒันาการ

ไดเกิดขึ้นในระยะที่ใกลกนัมาก  จึงตองดูจากความแตกตางของเทคนิคที่ใช  ยุคที่  4  นี้ไดพฒันามาก

ข้ึนกวายุคที ่  3  คือใชลําแสงเลเซอรแทนการใชรังสีแคโทด  ทาํใหสามารถทํางานไดรวดเร็วขึ้นและ

ภาพตัวอักษรมีความคมชัดขึ้น  เพราะไมใชระบบสรางภาพดวยการกวาดลาํแสงไปทีละเสนเหมอืนกับ

การใชรังสีแคโทด 

    3.  ส่ิงที่ควรคํานงึเปนแนวปฏิบัติในการเรียงพมิพ 

           จากการวิจยัความสามารถในการอาน  พบวาเวลาอานหนังสือสายตาของเราจะกวาดผาน

หนากระดาษในลักษณะของการกระโดดและหยุดเปนชวง ๆ โดยจะหยดุเพงดูบางกลุมคําเปนเวลาครั้ง

ละประมาณเศษหนึง่สวนสีข่องวินาท ี  แลวก็จะกวาดสายตาตอและกระโดดขามไปยังกลุมคําตอ ๆ ไป 

นอกจากนี ้ การวิจัยยังพบวา  เมื่ออานหนงัสือสายตาจะใหความสําคญัที่คร่ึงบนของตัวอักษรแตละตัว

มากกวาบริเวณครึ่งลาง  หากแบบของตวัอักษรทีเ่ลือกใชของสวนบนของตัวอักษรแตละตัวแตกตางกนั

อยางชัดเจนแลว  จะยิง่ชวยทําใหอานขอความไดอยางรวดเร็วและเขาใจไดงายยิ่งขึน้  ส่ิงที่ควรคาํนึง

เปนแนวปฏิบัติในการเรียงพิมพ ไดแก  (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2544, หนา 75-77) 

3.1 รูปรางของตัวอักษร  ตวัอักษรประเภทบบีผอม  (condensed)  หรือประเภทกวาง  

(expand)  จะอานยากกวาตวัอักษรทีม่ีความกวางปกติ  ตัวอักษรทีม่ีลักษณะรูปทรงเรขาคณิตของ 

ตัวอักษรบางรุนจะอานยาก  เพราะแตละตัวอักษรมีรูปทรงคลาย ๆ กนั  ยากที่จะแยกความแตกตาง

ออกจากกัน 

          3.2  ชองไฟระหวางตัวอกัษร  ชองไฟระหวางตวัอักษรมีสวนสาํคัญที่ทาํใหอานงายหรือไม

ตัวอักษรที่ชิดเกินไปทาํใหไมนาอาน  แตถาหางเกินไปกจ็ะทําใหอานยาก 
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           3.3  การใชตัวเลข  ตัวเลขของชุดตัวอักษรแบบดั้งเดมิ  (old style)  จะอานงายกวาตัวเลข

ของชุดตัวอักษรแบบสมัยใหม  ผูอานจะรับรูจํานวนทีเ่ปนตัวเลขไดงายกวาจาํนวนที่เปนตวัอักษรหรือ

เลขโรมัน  ผูอานสวนใหญชอบดูตารางมากกวาแผนภูม ิ แตบางครั้งแผนถูมิอาจดูเขาใจไดงายกวา  ใน

กรณีที่จัดเรียงเปนตารางควรใชตัวเลขที่มขีนาดไมต่ํากวา  8  พอยท  ดวยชองวางระหวางแตละ

คอลัมนไมนอยกวา  1  ไพกา 

     3.4  ตัวประดิษฐ  สําหรับตัวอักษรแบบประดิษฐ  (display  type)  แลว  ขนาดที่แตกตาง

กันไมคอยมีผลแตกตางกนัมากนักตอความสามารถในการอาน การรูจักใชพื้นที่ขาวจะชวยใหขอความ

นั้นอานงายมากยิง่ขึ้น 

     3.5  สี  ตวัอักษรที่อานงายที่สุดคือตัวอักษรสีดําทีพ่มิพบนกระดาษสีขาวนวล การใชคูสีที่

ผิดจะทําใหตัวอักษรอานยาก  เชน  ตวัอักษรสีแดงบนพืน้สีดํา  หรือตัวอักษรสีขาวบนพืน้สีเหลือง  หรือ

ตัวอักษรสีขาวบนพืน้สีฟา  สวนคูสีที่ชวยใหอานงาย  ไดแก  ตัวอกัษรสีเหลืองบนพืน้สีน้าํเงนิหรือสีแดง

หรือสีมาเจนตา 

       3.6  การยอหนา  การยอหนาที่ตนบรรทัดประมาณ  2-3  เซนติเมตรจะชวยใหอานงายกวา

ไมมีการยอหนาเสียเลย  หากไมประสงคจะยอหนาที่ตนบรรทัดแลว  ควรมีการเวนบรรทัดวางชวย 

     3.7  ชองวางระหวางบรรทัด  ถาเรียงตัวอักษรชิดกันมากจะอานยาก  และดอึูดอัด  ควร

จัดเรียงใหแตละบรรทัดหางกันเล็กนอย  โดยเพิ่มอีกประมาณ 20%  ของขนาดตัวอักษรจากระยะ

บรรทัดปกติ  (solid)  ตวัอักษรทีเ่ปนตัวหนาตองการระยะหางระหวางบรรทัดมากกวาตัวที่บางกวา 

โดยทั่วไปแลวชองวางระหวางบรรทัดควรมากกวาชองวางระหวางคํา 

     3.8  การใชตัวนาํและตัวตาม  ตัวตาม  (lowercase)  อานงายกวาตัวนาํ  (uppercase)  

อยางมากในสวนของเนื้อความสวนใหญ  ยกเวนในสวนซึ่งเปนหวัขอทีม่ีขอความไมยาวมากนักอาจจะ

ไมคอยมีความแตกตางกนัมากนัก  การเริ่มตนแตละประโยคดวยตัวนําและขอความที่เหลือเปนตวัตาม

จะชวยใหเนื้อความอานงาย  ตัวประดิษฐซึ่งเรียงเปนตวันําทั้งหมดจะอานยากเนื้อความ (body  copy)  

ซึ่งเรียงเปนตวันําทั้งหมดยิง่อานยากไปใหญ  เพราะผูอานจะตองอานทีละตัวอักษรแทนที่จะอานแบบ

เปนกลุมคาํ  ทําใหความเร็วในการอานชาลงประมาณ  15% 

       3.9  ความยาวของบรรทัด  ข้ึนอยูกับขนาดและแบบของตัวอักษรที่ใช  บรรทัดที่ส้ันเกินไป

หรือยาวเกนิไปยอมทาํใหอานยากทั้งสิน้  สําหรับตัวอกัษรขนาด  9 - 12 พอยท  แตละบรรทัดควรมี

ความยาวประมาณ  10 - 12  คํา  ซึ่งอาจมีความยาวบรรทัดละ  18 - 24  ไพกา  ถาใชตัวอักษรขนาด
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เล็กลง  ความยาวบรรทัดก็ควรจะหดแคบลงตามสวน  การเรียงพิมพแบบ  2  คอลัมนจะชวยใหอาน

งายกวาการเรยีงคอลัมนกวาง ๆ เพยีงคอลัมนเดียว 

     3.10  ตัวเจาะขาว  ตัวอักษรสีขาวบนพืน้ดําจะอานยากกวาตัวอักษรสีดําบนพืน้ขาว

ประมาณ  15%  จากการวจิัยพบวา ผูอานมากกวา  3  ใน  4  ชอบอานขอความที่เปนตัวอักษรสีดําบน

พื้นสีขาวมากกวาถาจาํเปนตองใชตัวอักษรเจาะขาว  ไมควรใชตัวขนาดเล็กกวา  12  พอยท 

       3.11  การเรียงพมิพเพื่อพิมพตาํรา  การเรียงพิมพใหอานงายที่สุดเปนสิ่งที่สําคญัมากเพื่อ

ชวยเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนรูส่ิงใหม ๆ ซึ่งทาํไดโดยการรูจักเนนขอความที่สําคัญ  และการเนน

ลําดับความสาํคัญของหัวขอตาง ๆ นักเรียนในชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชอบตําราเรียนที่

จัดเรียงเปนแบบ  2  คอลัมนมากกวา  นอกจากนี้การใชการแบงหัวขอตามลําดับ  ประกอบกับการรูจัก

ใชภาพประกอบและแผนภูมิตาง ๆ   จะยิ่งชวยใหอานงายกวาการใชตัวอักษรลวน ๆ การเรียงพิมพ

และการออกแบบกราฟกที่ดมีีสวนสาํคัญอยางมากในการชวยใหหนงัสอือานงายขึน้ 

     3.12  การใชพื้นขาว   พื้นขาวเปนสิ่งสําคัญ  ยิง่รูจกัการใชพืน้ขาวมากเทาไรกย็ิ่งสามารถ

ดึงดูดความสนใจจากผูมากไดเทานัน้ 

     3.13  น้าํหนกัที่ตางกนัของตัวอักษร  ตัวอักษรที่มนี้ําหนกัขนาดปานกลางจะอานงายกวา  

ตัวหนา  หรือตัวบาง    ตัวปกติจะงายกวาตัวเอน  ตัวหนา  ตัวบีบผอม  และตัวกวาง  ถงึแมตัวเอนจะดู

สวยงามก็ตาม  แตการใชตัวหนาเปนการเนนขอความสําคัญจะดีกวา  แตถาใชตัวหนามากเกินไปจะ

ทําใหสายตาลาไดงาย 

       3.14  หนวยวัดในการเรียงพิมพ 

       1  นิว้  =  6  ไพกา  =  72  พอยท 

                                       1  ไพกา  =  12  พอยท 

3.15 การจัดเรียงแนวเนื้อความ  ในการจัดเรียงหนาสิ่งพิมพมรูีปแบบอยูหลายรูปแบบ   

ไดแก 

            1)  เสมอหนา  ปลอยหลงั 

            2)  เสมอหลงั  ปลอยหนา 

            3)  เสมอกลาง 

            4)  เสมอหนาหลัง 
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           จะเห็นไดวาการเรียงพมิพทีน่ิยมเวลานี้  คือ  ใชวิธีเรียงพมิพดวยเครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับการพมิพออฟเซต  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา   "เรียงพมิพดวยแสง”  เพราะสะดวก   รวดเร็ว   

ตัวอักษรคมชดั  แตราคาจะสูงกวาวิธีอ่ืน ๆ  เมื่อไดแผนที่เรียงพิมพเรียบรอยแลวทีเ่รียกวา  "รางยาว"  

ก็นํารางยาวมาปดลงบนกระดาษที่กําหนดตารางหรือขอบเขตของขนาดหนาไวแลววาตองการให 

ส่ิงพิมพที่ออกมาเปนอยางไร  ตัวหนงัสืออยูตําแหนงใด  ภาพอยูตําแหนงใด  ข้ันนี้มกัเรียกรวม ๆ กัน 

ไปวาเปน  "การทําอารตเวิรค"  ดงัจะไดกลาวในหวัขอตอไป (วันชยั  ศิริชนะ, 2536,หนา  4) 
      การจัดวางหนาหรือเลยเอาท  (layout) 
      การจัดวางหนา  หรือการออกแบบสื่อส่ิงพมิพ  ประกอบดวยขั้นตอนสาํคัญ  4  ข้ันตอน  คือ  

การกําหนดรูปแบบและขนาด  การทาํแบบรางหยาบ  (rough  layout) การทําแบบรางสมบูรณ  

(comprehensive  layout)  หรือแบบรางละเอียด  และการทาํแบบจาํลองของสื่อส่ิงพิมพสําเร็จ  หรือ  

ดัมมี่  (dummy)  ดังนี ้ (จนัทนา  ทองประยูร, 2537, หนา  20) 

      1.  การกําหนดรูปแบบและขนาด  เปนการหารูปแบบเฉพาะตวัของสื่อส่ิงพิมพทีจ่ะออกแบบ  

เชน การออกแบบสื่อส่ิงพิมพที่มีรูปแบบเปนตัวหนงัสือเรียน  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  จุลสาร  แผนพับ  

โปสเตอร  เปนตน  พรอมกบัขนาดของสือ่ส่ิงพิมพเหลานี ้

      2.   การทําแบบรางหยาบ  เปนการแปลงรูปแบบความคิดจากขอแรกสูรูปแบบที่มองเหน็ได

นิยมทําเปนขนาดเล็กกวาของจริง  แตไดสัดสวนทัง้รูปรางและขนาด  การทําแบบรางหยาบอาจทาํ

หลายชิ้น  และหลายแบบเพื่อใหเจาของงานเลือก  โดยเลือกทาํเฉพาะหนาสําคัญ  เชน  หนาปก  และ 

หนาที่ข้ึนใหม หรือเร่ืองใหม  นอกจากนี้  ควรมีการกาํหนดตําแหนงตัวอักษร  และภาพประกอบ   

ในการกาํหนดกําหนดตําแหนงตัวอกัษรนยิมใชตัวอักษรสมมติ    เชน  ใชตัว  ก  หรือ  NO  แทน 

สวนที่เปนขอความทั้งหมด 

      3.   การทําแบบรางสมบูรณหรือแบบรางละเอียด  เปนการทํารางหยาบใหมีลักษณะสมบูรณ  

นิยมทําเปนขนาดเทากบัส่ิงพิมพที่จะจัดทาํ  และใชกระดาษที่จะพมิพจริง  โดยการกําหนดลักษณะ  

ขนาด  และแบบตัวพิมพ  (typeface)  หรือแบบตัวอักษรและภาพประกอบ  โดยใชสัญลักษณแทน

ขนาด  และชวงบรรทัด  หรือชองระหวางบรรทัดของตัวอักษร  นอกจากนี ้ ยงัมกีารกาํหนดรายละเอียด

และเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ ในการจัดทํา  เชน  การกาํหนดส ี การกําหนดเปอรเซ็นตเม็ดสกรีน  และ 

รายละเอียดอืน่ ๆ ที่เกีย่วของ 
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4.  การทาํดัมมี่    เปนการทาํรูปแบบจําลองของสิ่งพิมพสําเร็จ  เพื่อใชควบคุมการพับและ 

การจัดหนา  นิยมทําเปนขนาดยอสวน  ถาสิ่งพิมพที่จะทํามีขนาดใหญ  โดยพับกระดาษใหมลัีกษณะ

เปนรูปส่ิงพิมพที่จะจัดทาํ  เชน  เปนรูปหนังสือ  สมุด  แผนพับ  เปนตน  แลวเขียนรายละเอียดของ 

แตละหนาลงไปในดัมมี ่

           ความละเอยีดของดัมมี่ข้ึนอยูกับความยาก หรือความซับซอนในการจัดทําสิง่พมิพ  ถาเปน

ส่ิงพิมพที่ใชข้ันตอนงาย ๆ การทาํดัมมี่อาจเปนแบบหยาบ  แตถาเปนสิ่งพิมพที่ใชความซับซอนใน 

การจัดทาํ  การทําดัมมี่ควรเปนแบบละเอยีดเพื่อใหผูปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนทราบขอมูลที่เกีย่วของ  

และสามารถสือ่ความหมายไดตรงกับที่ผูออกแบบสิ่งพมิพตองการ 

           ขอมูลที่ควรกําหนดในดมัมี่แบบละเอยีด  (dummy  scale)  ไดแก  ขนาดหนังสอื   

การลําดับเลขหนา  การลาํดับเนื้อหา  ขนาดแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร  จาํนวนสีที่ใช  จํานวน  

ขนาดและรูปแบบของคอลัมนในแตละหนา  การจัดวางตัวอักษรใหเรียงชิดซาย (flush  left  หรือ    

left  alignment)    หรือใหมกีารปรับเต็มแนว (justification)  หรือการเรียงชิดซายและชิดขวาในบรรทัด

เดียวกนั  นอกจากนี้ยังควรกาํหนดความยาวของบรรทัด  ตําแหนงและขนาดของภาพประกอบ ตาราง

ประกอบ  แผนภูมิ  การเนนหัวเรื่อง  การจดัวางยอหนา  ลักษณะการพบั  การเก็บเลม  การเขาเลม  

และรายละเอยีดอื่นที่จาํเปนตอการจัดทาํสื่อส่ิงพิมพ 
      การจัดทาํตนแบบสื่อสิ่งพมิพ  (mock  up)   
      ตนแบบของสือ่ส่ิงพิมพ หมายถงึ  การจดัทําสื่อส่ิงพิมพจําลอง  เพือ่ทดสอบความเปนไปได  

และหยัง่ความรูสึกของผูอานเมื่อพบเห็นงาน  ตลอดจนความรูสึกของลกูคาผูเปนเจาของงาน   

สวนใหญจะใชวิธีพมิพออกทางเครื่องพมิพเลเซอร แลวประกอบเปนเลมตนแบบขึ้นมาดู  

ในปจจุบนัในการจัดทาํสื่อส่ิงพิมพบางประเภท  เชน  นิตยสาร  หรือวารสาร  ผูจัดทํานิยม

จัดทําตนแบบจําลองของสื่อส่ิงพิมพที่จะจดัทําขึ้นมาเพื่อใชพิจารณาถึงความเปนไปไดในการจัดพมิพ  

รวมทัง้ความเปนไปไดในแงการจําหนาย  และหาผูสนับสนุนการจัดพมิพ  เชน  ผูลงโฆษณา  เปนตน   

      การออกแบบงานพิมพโดยใชเครื่องมืออิเลก็ทรอนกิส แมจะใชหลกัการเดียวกับการออกแบบ

งานเชนที่เคยทํามาดั้งเดิม  แตก็มีขอปลีกยอยไปจากการตัดปะลงบนกระดาษทาํอารตเวิรค ส่ิงที่เหน็

ชัดเจนที่สุด  ไดแก   การออกแบบดวยคอมพิวเตอรนั้น การออกแบบกับการผลิตเริม่ทําไปพรอม ๆ  
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      ดังนัน้  ตนแบบของสิ่งพมิพในการออกแบบดวยคอมพวิเตอร  จะตองคํานึงวา  หลังจาก 

เสร็จส้ินการออกแบบเบื้องตน  รวมทั้งเลยเอาทงานเรียบรอยแลว  ก็ถึงเวลาที่จะสรางตนแบบ  

มีขอแนะนาํบางประการดังนี ้

1. หากเปนไปได  นาจะพิมพงานลงบนทัง้สองดานของกระดาษ  (เขาพมิพ  2  คร้ัง)   

เหมือนเวลาพมิพจริง 

2. หากเปนไปได  สรางตนแบบจากกระดาษที่จะใชพิมพจริง  อาจจะตองเจียนกระดาษ 

ออกบางเพื่อใหเขาเครื่องพมิพเลเซอรได  รวมทัง้อาจจะตองใชวิธีปอนดวยมือถาใชกระดาษหนา 

3. หากเปนงานสอดสี  จะดนูาเชื่อถือมากขึน้ถาไดพิมพตนแบบออกมาจากเครื่องพิมพสี  

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับงบประมาณและขอตกลงกบัลูกคา  หากงานทีท่ําใหญเกินกวาขนาดกระดาษที ่

เครื่องพิมพจะรับรองได  ใหใชวิธีพมิพตอเปนชิ้นยอย ๆ  (tiling) 
      การจัดทาํอารตเวิรค  (art  work) 
      กระบวนการจดัทําอารตเวิรคจะดําเนนิการตอเนื่องมาจากการจัดวางหนาหรือการวาง 

เลยเอาท เปนการจัดทาํงานศิลปโดยจัดวางองคประกอบในหนาสื่อส่ิงพิมพ  ไดแก  ขอความหรือ 

ตัวอักษรรูปภาพประกอบ  กราฟก  ตาง ๆ มาจัดวางตามที่ไดกาํหนดไวในเลยเอาท ซึง่ถือเปนการ 

จัดทําตนฉบับจริงขึ้นกอนที่จะสงไปทาํแมพมิพนัน่เอง 
การพสิูจนอักษร  (proof  reading)   

      ในการพิสูจนอักษรมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเรยีบรอยของชิ้นงานอารตเวิรคกอนสง

ไปสูกระบวนการจัดทําแมพมิพในขัน้ตอนตอไป  ดังนั้นการพิสูจนอักษรจึงเนนในดานความถกูตอง 

การใชภาษา  เชน  การสะกดการันต  การเวนวรรคผิดที่  การพิมพตัวอักษรผิดขนาด  เปนตน  รวมทั้ง

พิจารณาความเรียบรอยทัว่ ๆ ไปของชิ้นงาน  เชน  การขึ้นยอหนาใหม  การจัดวางรูปภาพประกอบ

เร่ือง  และคาํบรรยายภาพที่ตรงกับตําแหนงทีก่ําหนดไวในขั้นตอนของการวางเลยเอาท  รวมทัง้ 

การตัดคําระหวางบรรทัด  เพื่อจะไดแกไขกอนสงไปทาํแมพิมพ เนือ่งจากถามีความผิดพลาดเกดิขึ้น

แลวการไปแกไขในขั้นแกไขแมพิมพจะเสยีคาใชจายสูงกวามาก  เพราะบางกรณีจะตองถายฟลมใหม

หมด เมื่อเปนนี้การพิสูจนอักษรจงึนับเปนขั้นตอนสําคัญตอการจัดทําอารตเวิรคที่มีความถูกตอง

สมบูรณแบบ 
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      การทาํแมพมิพ  (printed  plate) 
      เนื่องจากการพิมพในปจจุบนันยิมระบบการพิมพแบบออฟเซต  ซึ่งการทําแมพมิพเร่ิมตน 

ตั้งแตการนาํชิน้งานอารตเวิรคมาแยกสี  เพือ่ใหไดฟลม  แลวนาํไปถายลงบนแผนสังกะสีเคลือบ 

น้ํายาสารเคม ี เพื่อใหเกิดรูปรอยตามตนฉบับ  ตางกับการพิมพในระบบเลตเตอรเพรส  ซึง่การทํา 

แมพิมพเปนเพียงการนําบล็อกโลหะ  เชน  ตัวอักษรทีม่ีการจัดทาํไวเรียบรอยแลวมาเรียงตอกันตาม 

ตนฉบับ ในการทําแมพมิพส่ิงที่ควรรูจัก ไดแก 

      1.  การพิมพสอดสี 

         การพมิพสอดสี  หมายถงึ  การพิมพงานสื่อส่ิงพิมพที่มีมากกวา  1  สี  ซึ่งเรียกกันติดปาก

วา  "พิมพส่ีสี"  ภาษาอังกฤษเรียกวา  "full - color"  ชางพมิพจะตองทาํแมพิมพจํานวน  4  แผน  เพลท

แผนหนึ่งสาํหรับพิมพหมึกสดีํา  (black)  อีก  3  เพลทสาํหรับพมิพสีหมึก สีมวงแดง (magenta)   

หมึกพิมพสีเหลือง   (yellow)  และหมึกพมิพสีฟา  (cyan) เมื่อพิมพหมึกสีทัง้สี่สีนีซ้อนทับกันตาม 

แมพิมพแลวหมึกสีก็จะผสมกันทําใหเกิดภาพสีสวยงาม 

           การพมิพสีทีละสีผสมกันจนไดสีที่ตองการนัน้  มีการผสมสีอยู  2  ระบบ  คือ  ระบบการ

ผสมสีแบบบวก  เปนการผสมสีที่เราพบเหน็อยูทัว่ไปในธรรมชาติ  คือ  สีมวง  คราม  น้ําเงิน  เขยีว  

เหลือง  แสด  แดง  เมื่อมาผสมรวมกนัก็จะไดแสงสีขาว  คือ  แสงแดด 

           การผลิตภาพสีอีกระบบหนึง่เรียกวา  ระบบการผสมสีแบบลบ  ซึง่เปนระบบที่ใชในการ

พิมพ  ระบบนีม้ีแมสีเปนหลกั  และหักลบกับแสงสีที่สองมาบนกระดาษ  หรือสองลงมายงัฟลม  ซึง่จะ

ไดสีตาง ๆ ดังนี ้

           น้ําเงนิเขียว  +  เหลือง                       =       เขียว 

           น้ําเงนิเขียว  +  มวงแดง                     =       น้าํเงิน 

           เหลือง  +  มวงแดง                            =       แดง 

           เหลือง  +  มวงแดง  +  น้าํเงนิเขียว      =       ดํา 

2. การแยกสี (color  scanning) 

            การแยกส ี หมายถงึ  การนําขอมูลจากตนฉบับภาพสไีปสรางเปนภาพสกรนีบนฟลม  4  

ชิ้น  เพื่อนําไปทําแมพิมพ   4  แผน  สําหรบันําไปพมิพดวยหมึกสฟีา  มวงแดง  เหลอืง    และดาํลง 

บนพืน้ที่สีขาว  ใหภาพแตละสีซอนทับตรงกันไดเปนภาพสีเหมือนตามตนฉบับ  
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           การเกิดสีสันในการพิมพภาพสีเกิดจากหมึกสฟีา  มวงแดง  และเหลือง  ภาพพิมพจาก

หมึกพิมพ  3  สี  มีความดาํไมเพียงพอ  ภาพจะไมสวยงาม  ดงันัน้  การพิมพสีดาํลงไปในภาพทําให

ภาพพมิพเกิดความเปรียบตางเพิ่มข้ึน 

           ในกรณีที่ภาพประกอบเปนภาพถาย  หรือฟลมสไลด  เพื่อใหไดภาพพิมพสีที่ใกลเคียง

ธรรมชาติ ผูออกแบบตองสั่งการใหชางควบคุมทาํการถายเพลทแยกสีจากฟลมใหไดสีถูกตอง   

ตลอดจนควบคุมปริมาณหรอืน้ําหนกัของสีที่จะพิมพในแตละเพลท  

           การแยกสตีองอาศัยเครือ่งและอุปกรณหลายชิน้  ไดแก  เครื่องสแกนเนอร  (แบบ

ทรงกระบอกและแบบแทนราบ)  เครื่องคอมพิวเตอร  ซอฟตแวรโปรแกรมการแยกสี  เครื่องพิมพปรูฟสี

และเครื่องอิมเมจเซตเตอร  (Image setter) 

         ในการแยกสีมีเทคนิคบางประการที่ควรพิจารณา  คือ  ควรจัดกลุมรูปภาพตนฉบับที่

คลายกนัเพื่อทําการแยกสพีรอม ๆ กันไดสะดวก  โดยพจิารณาถงึความสวาง  ความเปรียบตาง  และ

กําลังขยายของภาพ  ควรกําหนดความละเอียดของภาพใหพอดี  ไมตองเผื่อความละเอียด  เพราะจะ

ทําใหขนาดขอมูลเพิ่มโดยไมจําเปน  ควรใชการตกแตงแทน 

      3.  การพิมพปรูฟ 

           ในการทําแมพิมพจะตองมีการปรูฟงานพิมพกอนทําการพิมพจริง  เพื่อความสมบรูณ 

เรียบรอยของแมพิมพ  ในปจจุบันวธิีการปรูฟแมพิมพมหีลายวิธ ี เชน  ปรูฟไดจากฟลม  ปรูฟจาก 

แทนปรูฟและปรูฟดวยดิจิตอล  นอกจากนี้เพื่อใหการปรูฟไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง จงึควรสราง 

มาตรฐานการปรูฟโดยการทาํ  "ซีเอมเอส"  (color  management  system  :  CMS )  การปรูฟจะตอง

คํานึงถึงวาภาพที่ไดจากการปรูฟสามารถนําไปพมิพไดจริงบนแทนพมิพ  ทั้งนี้ระบบการปรูฟจะตอง

จําลองสถานการณจริงใหมากที่สุด  ทัง้เฉดสีหมึก  กระดาษพิมพ  เมด็สกรีน  และแรงกดในการพิมพ  

ในขณะเดียวกนั  ตองมกีารควบคุมคุณภาพของกระบวนการเตรยีมตนฉบับอยางแมนยําเพื่อรักษา

ความตอเนื่องของผลในการปรูฟแตละครั้งดวย 
      การตีพิมพ  (press) 
      การพิมพใหไดคุณภาพดี  ผูจัดทําจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ หลายประการ  ไดแก  การใช

วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะกับงานและพิมพไดดี  การใชเครื่องพิมพที่มีสภาพดี  ควบคมุไดงาย  ชางพิมพมี

ทกัษะความชาํนาญในการพิมพในกรณีการพิมพสอดสี  (พมิพส่ีสี)  การพิมพแตละสีจะตองซอนทับ

ตรงกัน มีรอยฉากตรงตามทีก่ําหนด  การพิมพมีการปลอยหมึกพิมพเขมพอดี  การถายทอดภาพคมชัด
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เม็ดสกรีนไมบวม  สีของภาพถูกตอง  ชิน้งานสะอาดเรยีบรอย  หมึกแหงเร็วดีไมมปีญหาเปรอะเปอน

อยางไรก็ตามการพิมพจะมคีุณภาพที่ดีไดนั้น ผูจัดพิมพควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ

พิมพเปนพื้นฐาน 

      การจัดทาํหนังสือหรือส่ือส่ิงพิมพใด ๆ ก็ตามกอนอ่ืนผูจัดทําจะตองพิจารณาเลือกระบบการ

พิมพใหถกูตอง  เหมาะสมกบัลักษณะงานที่พิมพ  เพราะจะทาํใหสะดวก  ประหยัด  และรวดเร็วยิง่ขึ้น  

การเลือกใชวสัดุการพิมพ  เชน  กระดาษเนื้อใน  กระดาษปก  หรือวิธีการเขาเลมก็มีความสาํคัญ

เชนกนั  นอกจากนี้ยงัควรมีความรูเกี่ยวกับการจัดเตรยีมตนฉบับ  การจัดทําอารตเวิรค  และการ

ประเมินราคาสิ่งพิมพบางพอสมควร  เพื่อใหสามารถติดตอกับโรงพิมพไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

ถูกตองยิง่ขึ้น   

      ในปจจุบนัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดานการพิมพเปนไปอยางรวดเร็ว  และอาจ

กลาวไดวาในรอบ  10  ปทีผ่านมานี ้ การพัฒนาเทคนิคตาง ๆ ในการพิมพไดเกิดขึน้มากมายและ 

รวดเร็วกวาในระยะ  50  ปที่แลวอยางมาก  ทัง้นี้เนือ่งจากมีการนาํเอาคอมพิวเตอรมาประยุกตใช

ทางดานตาง ๆ เชน  การเรยีงพมิพ  การแยกสี  การควบคุมการพิมพ  และการตรวจสอบคุณภาพการ

พิมพ การพัฒนาในสิง่เหลานี้ยงัคงมอียูตอไปในอนาคตและเปนสิ่งที่ผูมีอาชพีทางดานการพมิพควร

เฝาติดตามอยูเสมอ  เพราะจะตองมีผลกระทบตอการปฏิบัติในอนาคตอยางแนนอน และในการตีพิมพ 

ส่ิงที่ควรรูจักคอื  

      1.  การพิมพเปนยก 

           ในการพิมพหนังสือจํานวนมาก ๆ นัน้  โดยปกติแลวจะไมพิมพทีละหนา  เพราะเสียเวลา

และคาใชจายสูงและไมมีความจําเปนที่จะตองทําเชนนั้น  แตจะพมิพมากกวาครั้งละหนึง่หนาเสมอ  

เชน  2 หนา 4 หนา 8 หนา และ  16  หนา  เปนตนไป  จะพิมพดานละกี่หนา  ก็ข้ึนอยูกับขนาดของ

หนงัสือ และขนาดของแทนพิมพ  เมื่อพิมพครบทั้งสองหนาแลว  จงึนาํมาพับใหไดขนาดรูปเลมของ

หนงัสือที่ตองการ  แตละแผนทีพ่ิมพครบทัง้สองหนาแลวนํามาพับใหไดขนาดตามตองการนี้เรียกวา   

"ยก"  ภาษาอังกฤษใชคําวา "signature"  เชน  ขนาด  8  หนายก  ก็คือ  กระดาษทีเ่ขาเครื่องพิมพพิมพ

ดานละ  4  หนา  2  ดาน  เทากับ  8  หนา  เมื่อนาํมาพบัต้ังฉากกัน  2  คร้ัง  จะไดจํานวนทั้งหมด   

8  หนา  เปนตน 

           ดงันัน้  ความหมายของคําวายก  ก็คือ  จาํนวนของหนาหนงัสือทีจ่ะพิมพบนกระดาษ 
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แผนใหญ  1  แผน  ทัง้  2  หนา  นัน่เอง  แทนพิมพขนาดใหญ  จึงสามารถพิมพจาํนวนหนาตอยกได

จํานวนมาก 

      2.  ขนาดของหนงัสือ 

           ขนาดมาตรฐานของหนงัสือในแตละประเภทในอดีตมกัไมเหมือนกนั  ในบางครั้งขึ้นอยูกับ

ขนาดของกระดาษที่โรงงานกระดาษทําออกมาขาย หรือบางครั้งก็ข้ึนอยูกับความนยิม ซึง่ถามีมาก 

โรงงานกระดาษก็จะเปลีย่นขนาดของกระดาษที่จะขายได  แตในปจจบุันองคการมาตรฐานนานาชาติ

ไดกาํหนดใหมีขนาดมาตรฐานขึน้และเริ่มใชกันอยางแพรหลายบางแลว สําหรับในประเทศไทย

สามารถจาํแนกขนาดหนงัสอืพิมพทีน่ิยมกันไดดังนี ้

2.1 ขนาด  8  หนายกธรรมดา  (7.1/2" x 10.1/4")  เปนขนาดที่นิยมใชกนัทั่วไปในการ 

พิมพหนังสือเรียนในปจจุบันเพราะใชกระดาษขนาด  31" x 43"  มาตัดลงพิมพและพบัไดลงตัวพอดี 

2.2 ขนาด A4  (8/14" x 11.3/4")  เปนขนาดมาตรฐานตามทีอ่งคการมาตรฐานนานาชาติ 

กําหนดใชกระดาษขนาด  24" x 35"  พิมพและพับไดลงตัวพอด ี

2.3 ขนาด  16  หนายก (5" x 7" โดยประมาณหรือครั้งหนึ่งของ A4 ) เรียกอีกอยางหนึ่งวา  

"ขนาดพ็อคเกต็บุค"  นิยมใชพิมพพวกนยิายหรือหนังสือคูมือเปนสวนมาก 

2.4 ขนาดของวารสารและนิตยสาร  นิตยสารและวารสารมกัมีขนาดไมแนนอนหรือเฉพาะ 

เจาะจง  เชน อาจใชขนาด  8.5" x 11.5" (ใกลเคียงกับ A4 ) 9.5" x 13" เปนตน 

               นอกจากนี ้  ก็อาจมีขนาดอื่น ๆ ไดอีกตามตองการของผูใชงานเชน  10" x 10" เปนตน

อยางไรกต็าม การกําหนดขนาดของหนงัสือที่จะพิมพควรจะคํานึงถงึกระดาษแผนใหญที่ใชพิมพเสมอ

วานํามาพมิพแลวไดลงตัวไมเหลือเศษ  และประหยัดหรือไม  เพราะถากําหนดขนาดของหนงัสือ 

ตามใจชอบโดยไมคํานงึถงึขนาดของกระดาษแลว  อาจเสียเศษมากโดยไมจําเปน 

        การใชกระดาษโรเนียวสั้น  ( 8.5 " x 11 " ) หรือโรเนียว ( 8.5 " x 13.5 ") มาพิมพ 

ส่ิงพิมพทีละหนาแลวนํามาเย็บก็อาจทําไดหากมีความจาํเปน  แตขนาดของหนงัสอืก็จะดูไมกะทัดรัด

หรือไมไดมาตรฐานที่ใชกนัโดยทั่วไป 

      3.  การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ 

           การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะชวยใหส่ือส่ิงพิมพที่ผลิตขึ้นมาได

คุณภาพตรงตามเปาหมายทีก่ําหนดไวในการตรวจสอบคุณภาพงานพมิพ  มีส่ิงที่ควรพิจารณา 

ดังตอไปนี้ 
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           3.1  การตรวจสอบสีและเม็ดสกรีนวาเปนไปตามความตองการหรือไม  เชน  การผสมสี  

การปลอยปริมาณของสีมาก - นอยเกินไปหรือไม  การตรวจเม็ดสกรีนวามีน้าํหนักเพียงพอหรือไม  

การตรวจสอบการบวมของเม็ดสกรีนซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการถายฟลม  ตลอดจนเปลี่ยนลาํดับ 

การพิมพสีแตละสี  เปนตน  การตรวจสอบอาจทาํโดยการใชแวนขยายหรือกลองสองเม็ดสกรีนด ู  เพื่อ

ดูวาเม็ดสกรีนถูกปลอยอยางสม่ําเสมอหรอืไม  การที่สีไมสม่ําเสมออาจทาํใหภาพดูเลอะเทอะ  ไมมี

ความนุมนวล  และไมสะอาดตา 

       3.2  ตรวจสอบความเหมาะสมของกระดาษที่ใชพมิพ 

       3.3  ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของการพิมพหลายสี  ในการพิมพทีม่ากกวาสเีดียว

โดยเฉพาะการพิมพสอดสี  4  สี  อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของตําแหนงแมพมิพทาํใหภาพมัว   

ไมคมชัด  ในการตรวจสอบขั้นพื้นฐานอาจใชดูดวยตาเปลาได  แตการใชแวนขยายสองดูจะทําใหเหน็

ความคลาดเคลื่อนไดชัดเจนขึ้น  โดยตรวจสอบตรงจุดหรือเสนกาํหนดตําแหนงซึ่งจะอยูตรงมุมทั้ง 

ส่ีดานของชิน้งาน หากตัง้เพลทแมพิมพซอนทับกันพอดีกับตําแหนง  ภาพที่พมิพออกมาก็จะชัดเจน

และสวยงาม 

       3.4  ตรวจสอบความสะอาดของงานพิมพจากสาเหตุตาง ๆ เชน มีรอยเลอะ (สกมั)  

เนื่องจากหมึกและน้ําไมสมดุล  มีข้ีหมกึอุดตันทําใหภาพไมเต็ม  มรีอยขูดขีดแบบขนแมวอาจเกิดจาก

หมึกยังแหงไมสนิท  หรืออาจจะเปนเพราะมีรอยที่ภาพสไลดซึ่งเปนตนฉบับ  หรืออาจเกิดมีรอยใน

ระหวางการแยกสี  หรือการทําเพลทแมพมิพ  ซึ่งปญหาเหลานี้มีโอกาสเกิดขึ้นไดทุกข้ันตอน 

     เมื่อไดตรวจสอบและสั่งใหชางแกไขแลว ในการพมิพจริงก็ควรตรวจสอบการพมิพยกแรก ๆ 

ที่โรงพิมพวาไดงานที่มีคุณภาพตรงตามความตองการหรอืไมอีกครั้งหนึง่  นอกจากทีก่ลาวมาแลวยงัมี

โอกาสจะเกิดความบกพรอง  ความคลาดเคลื่อน  หรือปญหาอืน่ ๆ อีกมากมาย  จงึจาํเปนตอง 

ตรวจสอบทุกข้ันตอนของกระบวนการผลติ  การตรวจสอบนอกจากเปนการแกไขในสวนที่บกพรองของ

งานแลว  ยงัเปนการสงเสรมิและสนับสนนุใหผลงานมคีวามสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะกระทําได  

 
กระบวนการหลังการพิมพ  (afterpress) 
 สําหรับข้ันตอนของกระบวนการหลงัการพมิพนัน้ประกอบดวย 

การเขาเลม 
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      การพิมพหนงัสือโดยทั่วไปจะแบงการทําเลมเปน  2  วธิี  คือ  การทาํเลมแบบปกออน  และ

การทาํเลมแบบปกแข็ง 

 

1. การทาํเลมแบบปกออน  เปนการทําเลมทีใ่ชปกที่มนี้ําหนักมากกวาน้าํหนักของกระดาษ 

เนื้อในประมาณ  2  เทา  เชน  กระดาษการดอารตที่สามารถจับปกงอโคงได  วธิีการเขาเลมแบบ 

ปกออนทําไดหลายวิธีตามความเหมาะสมของงาน  ไดแก 

1.1 เย็บมุงหลงัคา  เปนการเขาเลมเย็บดวยลวด  2  จุด  พรอมกันทั้งปกและเนื้อใน 

บริเวณกลางเลมหนงัสือ  แบบนี้เหมาะสําหรับหนงัสอืที่มีความหนาไมมาก  ไมควรเกิน  100  หนา  

เชน  วารสาร  หนงัสือแนะนาํ  หรือหนงัสอืบาง ๆ  หรือถาเปนหนากระดาษปอนด  70  กรัมตอตาราง

เมตรก็ไมควรเกิน  40  หนา  เพราะจะทําใหเย็บยาก  และหนงัสือปดไมสนทิ  แตก็เปนวิธทีีง่ายสะดวก

ที่สุด  รวมทัง้มีตนทนุการผลิตต่ํา 

1.2 เย็บสัน  เปนการเย็บสันดวยลวดหางจากสนัประมาณ  3-5  มิลลิเมตร  เย็บเฉพาะ 

เนื้อในดวยลวด แลวนําปกมาหุมและผนกึดวยกาวเพื่อปดสัน  และปดรอยลวดทั้ง  2  จุด  ปกตจิะใช

กับหนังสือที่หนาและตองการมีขอความทีสั่นปก  วิธนีี้ควรใชกับหนังสอืที่มีความหนาเกนิ  100  หนา  

แตไมควรหนาเกิน 1 เซนติเมตร  เพราะจะตองใชลวดขนาดโต เมื่อปดปกตัวปกจะไมยึดลวดไวทําให

ปกหลุดออกงาย  หรือเมื่อลวดเปนสนิม  ปกและใบรองปกหนาหลงัอาจถกูดึงฉีกขาดพรอมปกไดงาย  

ปจจุบันการเยบ็เลมหนังสือวธิีนี้เร่ิมนิยมนอยลง  เพราะสันจะไมเรียบ  ปกหลุดงาย  และเปดอานได

ยาก  เพราะจะตองถูกเย็บเขาไปจากสนั  3-5  มิลลิเมตร  แตมีความคงทนมากกวาการเย็บเลมใน 

แบบแรก  

1.3 ไสกาว  เปนการเขาเลมโดยใชเครื่องทําเลมกรีดสันออกแลวเลื่อยใหเปนรอง  เพื่อให 

กาวเขาไปยึดติดระหวางแผนเนื้อในแลวใชปกหุมผนึกดวยกาว ปจจุบนัไดพัฒนาเครื่องทําเลมอัตโนมัติ

โดยวิธีการนีม้ากขึ้น  การเขาเลมแบบนี้คลายกับการเยบ็สัน  แตแทนที่จะเย็บดวยลวดก็นาํมาทาดวย

กาวซึง่มทีั้งแบบกาวเย็น  (cold  glue)   โดยใชกาวลาเทก็ซ    และอีกแบบคือกาวสังเคราะห   หรือ 

กาวรอน  ( hotmelt  glue)  ทั้งสองแบบใหคุณภาพใกลเคียงกนั 

            วิธีนีม้ีขอดีคือ ไมจํากัดความหนาของจาํนวนหนาสื่อส่ิงพิมพ  เปดอานไดงาย  ทาํได

รวดเร็ว สวยงาม  สันปกเรียบ  เพราะใชเครื่องทํา  แตขอเสียก็คือ  ถาทากาวไมดหีรือปดปกไมแนน  

หนงัสือจะหลดุออกมาเปนแผน ๆ ไดงาย 
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     1.4  เย็บกี ่ - ไสกาว  เปนการเขาเลมโดยใชดายระหวางยกพิมพติดตอกันทัง้เลม  แลวใช

กาวทาสนัใหยดึติดกัน  จากนั้นจงึนําไปเขาปก  ซึง่อาจเปนปกออนหรอืปกแข็งก็ได  วิธีนี้ดทีี่สุด   

แข็งแรงที่สุด แพงที่สุด และทําไดโดยพมิพหนังสือใหเปนยก ๆ และจดัไวเปนกี ่ หนึง่กี่อาจประกอบดวย   

2-4 ยก นํามาเยบ็เขาดวยเชือก  แลวจึงนําแตละกี่มาเก็บรวมกันเปนเลมหนงัสือ  แลวจึงทากาวปด 

ปกที่สัน 

2. การทาํเลมแบบปกแข็ง  เปนการเขาเลมโดยแยกเนื้อในออกมาเย็บดวยการเย็บกี ่ หรือ 

ไสสันทากาวไวกอน  จากนัน้จึงนําไปเขาปกที่เปนกระดาษแข็งเบอรทีต่องการ  หุมดวยกระดาษอารตที่

ใชพิมพปก  หรือหุมดวยผาไหม  ผาแลคซนี  หรือกระดาษสี  แลวนํามาเขาเลม  ปกติจะกําหนดขนาดที่

เนื้อใน  ปกจะโตกวาเนื้อในจากขนาดมาตรฐานประมาณ  2-5  มิลลิเมตร  ทั้ง  3  ดาน  เพื่อปองกัน

เนื้อในใหคงทน  วิธนีี้จะไดหนังสือที่ตองการความคงทนสูง  แตตนทนุการผลิตจะสูงเพิ่มข้ึนกวาการเขา

เลมแบบปกออนมาก 
การอาบพลาสติก  (lacquer  or  varnish  coating: uv coating) 

      การอาบพลาสติกมักใชกับงานปกหรือส่ือส่ิงพิมพที่ตองการความเงามันเพิ่มข้ึน  โดยใช 

น้ํายาเหลวทั้งแบบธรรมดาอาบหรือเคลือบ แลวนาํไปขัดผิวใหเกิดความเงามนั หรือแบบน้ํายาทีแ่หง

ดวยแสงอุลตราไวโอเลต  (UV) เคลือบลงไปแลวผานแสงจะไดความเงามันขึน้มา 

      ในปจจุบนัการอาบพลาสตกิบนกระดาษไดรับความนยิมอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปกหนังสือ  แผนโฆษณา  และส่ิงพิมพทีต่องทนตองานหนักตาง ๆ ผิวที่ไดรับการเคลือบหรืออาบจะมี

ความมนัมาก  และดูสวยงาม  แตควรใชกบักระดาษอารตเทานั้น  ปจจุบันราคาคาอาบหรือการ 

เคลือบพลาสติกไดลดลงมามากแลว 
การเคลือบพลาสติก  (plastic  laminating)  

      วิธีนี้ตองการความคงทนของผิวกระดาษหรอืผิววัสดุใหทนตอการฉีกขาด  หรือปองกันน้ําโดย

ใชแผนพลาสติกบาง ๆ สีขาวผนกึเคลือบลงบนผิววัสดุอีกชั้นหนึง่  โดยอาจใชกาวพเิศษหรือระบบ

ความรอนใหแผนพลาสติกเกาะยึดอยู  วิธีนี้ไมไดตองการทาํใหผิวมนัวาว  แตตองการคุณภาพเรื่อง

ความคงทน  วิธีนี้ผลิตไดชาและตนทนุการผลิตสงูกวาวธิีการอาบพลาสติกมาก  แตตนทนุผลิตจะ 

สูงเพิ่มข้ึนตามลักษณะงานเชนกนั   
การเดินทองและปมนูน  (hot  stamping  &  embossing) 

      การเดินทองและการปมนูนสวนมากใชมากกับตัวอักษร  ตรา  หรือ  การดมงคลตาง ๆ ซึ่ง 
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การเดินทอง คือ  การใชฟอยดสีทองหรือสีอ่ืน ๆ เชน  เงิน  ฟา  เขยีว  เหลือง  เมื่อปมดวยความรอนใน

ระดับหนึง่ฟอยดสีจะหลุดเกาะติดบนวัสดุนั้น  ในกรณีที่ตองการใหตัวอักษรหรือตรานูนสูงขึน้มา

จะตองทาํบลอกปมใหนูนสงูขึ้นมาอีกครั้งหนึง่  วิธนีี้อาจไดสีสวยงาม  และความสวยงามพิเศษ 

สรุป 
      จากกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพขางตนปรากฏวาขัน้ตอนในการจัดทาํสื่อส่ิงพิมพนัน้

ประกอบดวย 3 ข้ันตอนใหญ ไดแก กระบวนการวางแผนกอนกอนผลิต  ที่ครอบคลุมในเรื่องของการ

เตรียมตนฉบบั กระบวนการผลิตสื่อส่ิงพมิพ ที่ครอบคลุมต้ังแตการเรียงพิมพ การจัดหนา การกาํหนด

ขนาดรายละเอียดในการพมิพ การตรวจปรูฟ ฯลฯ  และกระบวนหลงัผลิต ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทํา 

ส่ิงพิมพใหสําเร็จรูปดวยวิธีการตาง ๆ  และในแตละกระบวนการก็จะมีข้ันตอนรายละเอียดปลีกยอย 

ที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตามนําสรุปในภาพรวม กระบวนการการผลิตสื่อส่ิงพิมพ มดีังนี้   

1.  เตรียมตนฉบับใหเรียบรอย  สมบรูณ  อยาใหมีการแกไขอีกภายหลังจากเรียงพมิพแลวโดย

ไมจําเปน  ภาพประกอบตาง ๆ ตองจัดหาใหพรอม 

2.  พิจารณาเลือกระบบการพิมพใหเหมาะสมกับงาน 

3.  เลือกใชกระดาษที่เหมาะสม 

4.  ใหโรงพิมพเสนอราคาใหพิจารณา  และตกลงราคากอน  ในกรณียงัไมทราบความหนา 

ใหตกลงราคาตอยกตอจํานวนพิมพที่ตองการ 

5.  ติดตามตรวจปรูฟใหถูกตองเรียบรอยดวยตนเองอีกครั้ง  หรือหลายครั้ง  อยาไวใจวา 

ทางโรงพิมพไดตรวจใหแลวเพราะอาจมีบางทีที่ผูเรียงพมิพไมเขาใจ  ทําใหผิดพลาดไดงาย 

6.  ถาเปนงานพิมพออฟเซต  ตองตรวจดูอารตเวิรคใหเรียบรอยกอนสงพิมพ  และควรดูดัมมี่

หรือหุนจําลองของหนงัสือดวยเพื่อตรวจดูวามีการเรียงหนาถกูตองหรือไม  แลวจงึสงพิมพ  
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1. จงอธิบายกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพตั้งแตเร่ิมตนจนเปนสิ่งพิมพสมบูรณ พอสังเขป 

2. หากทานไดรับมอบหมายใหผลิตสิ่งพิมพ 1 ชนิดควรเริ่มตนจากขัน้ตอนใด เพราะเหตุใด 

3. ในการวางแผนการผลิตสื่อส่ิงพิมพส่ิงที่ตองปฏิบัติคืออะไรบาง 
4. ตนฉบับมีความสําคัญและองคประกอบอยางไรบาง 
5. การบรรณาธิกรคือการทําหนาที่อะไรบาง 
6. เมื่อไดตนฉบับการพิมพที่เรียบรอยเพื่อเขาสูกระบวนการผลิตสิ่งพิมพซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 

อะไรบาง 

7. ส่ิงที่จาํเปนตองคํานงึถงึในการเรียงพิมพประกอบดวยอะไรบาง 
8. การจัดวางเลยเอาทและดัมมี่ มหีลักการอยางไร  
9. เพราะเหตุใดจงึตองจงึตองมกีารเขาเลม และการเขาเลมมีกี่วิธ ีอะไรบาง  

10. ทานมีความเหน็วาปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตสื่อส่ิงพิมพจะมีอะไรบาง พรอมแนวทางใน 

การแกไข สัก 4 ประเด็น  
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