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บทที่ 7 

การออกแบบกราฟิกสำหรับงานสิ่งพิมพ์ 

 การคิดค้นเครื่องพิมพ์กูเทนเบริก (Gutenberg) ถือเป็นจุดเริ่มของการออกแบบสิ่งพิมพ์ยุคใหม่

ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยแม่พิมพ์ตัวอักษรสามารถถอดและเลื่อนตำแหน่งได้ มีการออกแบบ

ให้สัมพันธ์กับขอบกระดาษ มีการออกแบบช่องว่าง คอลัมน์ และมีการใช้พิมพ์หนังสือจำนวนมาก   

ถือได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดจากการจัดทำสิ่งพิมพ์ด้วยมือไปสู่การจัดทำต้นฉบับของหนังสือ จากนั้น

กระบวนการพิมพ์จึงได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในศตวรรษที่ 20 มีโรงเรียนเบาเฮาส์ (Bauhaus) 

ได้เปิดสอนศิลปะและการออกแบบเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ส่งผลให้นักออกแบบเริ่มพัฒนางานออกแบบให้

สร้างสรรค์มากขึ้น และนำไปสู่การออกแบบบนสื่อและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ของสิ่งพิมพ์ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคำที่เกี่ยวกับ “สื่อสิ่งพิมพ์” ไว้ว่า       

“สิ่งพิมพ์” หมายถึงสมุด แผนกระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผัง

ภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

 สื่อ หมายถึง ตัวกลางที่ทำให้ติดต่อกัน หรือรู้จักกัน 

 พิมพ์ หมายถึง การใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพให้ติดบนวัตถุ เช่น แผ่นกระดาษ ผ้า ให้

เกิดเป็นตัวตัวหนังสือ หรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์ หินเครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธี

อื่นใด อันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา 

 สิ่งพิมพ์ หมายถึง ข้อความ และภาพที่ถ่ายทอดด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟิล์ม หรือวัสดุพื้น

เรียบ 

 สือ่สิง่พมิพ ์จงึมคีวามหมายวา่ วสัดตุพีมิพ ์ (Printed Materials) ทีผ่ลติขึน้ดว้ยกระบวนการพมิพ์

ระบบต่างๆ ลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการทำความเข้าใจ ด้วยภาพ ข้อความ โดย

สามารถผลิตสำเนาออกมาเพื่อเผยแพร่ได้เป็นจำนวนมากๆ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 

เป็นต้น  

 จากวตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่การสือ่สารขอ้มลู ความเขา้ใจนัน้ทำใหส้ือ่สิง่พมิพม์บีทบาทความสำคญั

อย่างมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการออกแบบสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ให้มีวิวัฒนาการ

ก้าวหน้าและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดีนั้นจะสามารถทำหน้าที่ดึงดูด

ความสนใจของผูพ้บเหน็สือ่สิง่พมิพ ์ ถา่ยทอดขอ้มลูทีต่อ้งการจะสือ่สารอยา่งชดัเจน เกดิความนา่ประทบัใจ

และชวนให้จดจำ 
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2. ประเภทของสิ่งพิมพ์ 

 การแบ่งประเภทของงานสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยแบ่ง

เป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังที่อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550: น. 17-18) สรุปไว้ดังนี้ 

 1) หนังสือ (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มมีการเรียงเนื้อหาจากต้นไปท้ายจนจบ มีขนาด

หลากหลายทั้งเล็กและใหญ่ ปกแข็งปกอ่อน หากเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเป็นพิเศษมักเลือกใช้กระดาษที่

มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ ปกทำด้วยกระดาษแข็งและหนาหรืออาจมีปกนอกห่อหุ้มอีกหนึ่งชั้น (Book 

Jacket) เพือ่ใหส้ามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดใ้นระยะเวลานาน สิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอืนัน้ ไดแ้ก ่หนงัสอืเรยีน 

ตำราทางวิชาการ นวนิยาย วรรณกรรม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 7.1 นวนิยายดอนเกลอ สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ 

ที่มา :  วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ (2558) 

 2) หนังสือพิมพ์ (Newspaper) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการรวมเล่มเป็นฉบับแต่ไม่มีการเย็บเข้าเล่ม 

มักมีเนื้อหาที่หลายหลาย รวบรวมเอาเนื้อหา เรื่องราว บทวิเคราะห์ หรือเหตุการณ์ การโฆษณาต่างๆ 

ไว้ด้วยกัน มีระยะเวลาในการผลิตออกมาเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น 

 3)  นิตยสาร (Magazine) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งสาระ ความรู้หรือเรื่อง

บันเทิงต่างๆ มุ่งให้ความรู้กับผู้อ่านโดยส่วนรวมหรืออาจมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มก็ได้ 

กำหนดการในการผลิตออกวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือรายปี ทั้งนี้ขึ้นกับ

วัตถุประสงค์ และงบประมาณในการผลิต 

 4)  สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจหรือสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Publications) เป็นสิ่งพิมพ์

ที่มีการประกอบของหน้ากระดาษหน้าเดียวหรือหลายหน้าก็ได้ เป็นรูปเล่มหรือไม่เป็นรูปเล่มก็ได้ มีรูป
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แบบที่หลากหลาย มีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียว และมักมีเนื้อหาขนาดสั้นๆ จัดทำขึ้นเพื่อวาระพิเศษขึ้นกับ

วัตถุประสงค์และความต้องการที่จะนำมาใช้ 

 

ภาพที่ 7.2 สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจหรือสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด (Catalogue Spring and Summer 2016) 

ที่มา : InDesign Skills (2016) 

3. องค์ประกอบในการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

 ในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้นมีองค์ประกอบหลักๆ ที่นำมาใช้ในการออกแบบเลย์เอ้าต์ (Layout)  

อยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังที่อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550: น. 70-71) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 องค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ คือองค์ประกอบต่างๆ ที่ศาสตร์ทางด้านศิลปะและ

การออกแบบทุกแขนงนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานทางการออกแบบมีดังนี้ 

  - จุด (Dot)  

  - เส้น (Line) 

  - รูปร่าง (Shape) 

  - พื้นผิว (Texture) 

  - ที่ว่าง (Space) 

  - สี (Color) 

 3.2 องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษรในการออกแบบสิ่งพิมพ ์  ในการสื่อสารนั้นตัวอักษรถือเป็น

องค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความคิด ข้อมูล ข่าวสาร สำหรับรูปแบบตัวอักษรนั้นมี

วิวัฒนาการมาอย่างยาวนานจากการเขียน มาสู่ยุค “การเรียงพิมพ์” เริ่มต้นจากการทำแม่พิมพ์แกะไม้ 

แล้วพัฒนามาสู่แม่พิมพ์ซึ่งมามารถถอดประกอบได้ที่หล่อด้วยโลหะ มาถึงการเรียงพิมพ์ด้วยแสง และ

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ยุคการเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้รูปแบบของงาน
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ออกแบบมีขีดความสามารถที่ไม่จำกัด ทีความคมชัด คุณภาพของงานมีความสวยงาม และสามารถ

สร้างตัวพิมพ์บนแผ่นฟิล์มแยกสีได้โดยตรง 

 การแบ่งหรือจัดจำแนกประเภทตัวอักษร มีการจัดกลุ่มตามรูปร่างทางกายภาพที่มองเห็นของ

ตัวอักษร ตัวอักษรแต่ละประเภทมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว คล้ายกับมนุษย์ บางครั้งจึงมีการเรียกอักษร

เป็น Charecter ซึ่งรูปแบบแต่ละประเภท มีชีวิต ท่าทาง นิสัย ดังนั้น เมื่อมีการเลือก Typeface 

อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ จึงควรต้องพิจารณาให้ดีถึงความเข้ากันได้ระหว่างแบบตัวอักษรกับอักษรอื่นๆ 

และความเข้ากันได้ระหว่างแบบอักษรกับเนื้อหา 

 

ภาพที่ 7.3 ปกหนังสือเรื่องพระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย 

ที่มา: สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2557) 

 3.3 องค์ประกอบที่เป็นภาพประกอบและองค์ประกอบอื่นๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์  

 ภาพประกอบนั้นจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผู้รับสารให้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นจากการอ่านตัว

อกัษร ชว่ยใหเ้กดิความชดัเจน และเสรมิสรา้งจนิตนาการของผูร้บัสารได ้ภาพประกอบทีใ่ชใ้นการออกแบบ

สิ่งพิมพ์นั้นมีหลากหลายประเภท ดังที่อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550: น.106-117) อธิบายไว้สรุปได้

ดังนี้ 

 1) ภาพถ่าย องค์ประกอบสำคัญในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด

ความน่าสนใจ ขยายความเข้าใจ และชวนให้ติดตามเนื้อหา หรืออาจส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ติดตาสร้าง

ความน่าเชื่อถือได้ ภาพส่วนใหญ่ที่นำมาใช้นั้นส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ภาพถ่าย

สำหรับงานโฆษณา (Advertising Photography) ภาพถ่ายของกองบรรณาธิการ (Editorial 

Photography) คือภาพที่สนับสนุนเนื้อหาของเรื่องราวหรือบทความ ภาพถ่ายแฟชั่น (Fashion 
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Photography) ภาพถ่ายศิลปะ (Fine Art Photography) คือภาพที่ถ่ายขึ้นตามจินตนาการของ     

ผู้ถ่ายภาพแต่ต่อมาได้ขายเพื่อนำไปใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

ภาพที่ 7.4 ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา (Advertising Photography) 

ที่มา: De Carufel (n.d.) 

 2) ภาพที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การวาดภาพสีน้ำ สีน้ำมัน สี

โปสเตอร์ หรือภาพที่ได้รับการตกแต่งหรือวาดขึ้นจากโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก โดยมีจุด

ประสงค์หลักเพื่อช่วยสนับสนุนหรือขยายความของเนื้อหาที่นำเสนอ โดยภาพประกอบนั้นสามารถ

แบ่งประเภทต่างๆ ได้ตามเทคนิค ได้แก่ ภาพวาดแบบดั่งเดิม (Traditional Illustration) ภาพพิมพ์ 

(Printmaking Illustration) ภาพวาดด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic 

Illustration) 

 องค์ประกอบอื่นๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ทำหน้าที่สร้างความน่าสนใจให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ 

ทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารได้ครบถ้วน โดยการเลือกนำมาใช้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหา

หรือโจทย์ที่กำหนดไว้ โดย องค์ประกอบอื่นๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้นได้แก่  

 3) แผนภูมิ (Chart or Graph) โฟลชาร์ต (Flow Chart) แผงผัง (Diagram) และแผนที่ 

(Map) ซึ่งเป็นการออกแบบระบบข้อมูล (Information) ให้เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการ

รับรู้ เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ภาพที่ 7.5 องค์ประกอบประเภทแผนภูมิ (Assortment of Colorful Infographic Elements) 

ที่มา : Freepik (2016) 

 4)  ตราสญัลกัษณ ์ เปน็เครือ่งหมายซึง่ออกแบบมาเพือ่เปน็ตวัแทนของบคุคล องคก์ร หรอื

สนิคา้ อาจเป็นตัวอักษร หรือเป็นภาพ หรือเป็นทั้งภาพและตัวอักษรก็ได้ 

 5) เสน้ (Line) เสน้ลอ้มกรอบ (Border) กลอ่ง (Box) และแรเงา (Shading) เปน็องคป์ระกอบ

เพื่อใช้แยก จัดหมวดหมู่ข้อมูล หรือใช้เป็นฐาน แนวกั้นในการจัดองค์ประกอบของเลย์เอาท์ เพื่อช่วย

ให้การสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย และสวยงาม 

4. กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

 กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นกระบวนการหนึ่งในหลายขั้นตอนของกระบวนการใหญ่ที่

เรียกว่า “กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Process of Publishing)” แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนซึ่งจะ

ต้องดำเนินการไปตามลำดับ จากขั้นตอนแรก คือ  

  1) ขั้นตอนการจัดหาต้นฉบับ (Submission) เป็นการจัดหางานเขียน ได้แก่ นวนิยาย 

บทความ สารคด ีหรอืเรือ่งราวลกัษณะตา่งๆ ซึง่อาจเกดิจากผูเ้ขยีนนำเสนอตอ่สำนกัพมิพ ์หรอืสำนกัพมิพ์

ว่าจ้างให้มีการทำต้นฉบับขึ้น หรืออาจเกิดจากบริษัทที่รับออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

ประสานจัดทำต้นฉบับขึ้น 

  2) ขั้นงานบรรณาธิการ (Editorial) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบต้นฉบับ ปรับแก้ไข และ

ตรวจทาน เพื่อให้ผลงานมีเอกลักษณ์ และเอกภาพ มีบุคลิกที่ชัดเจนน่าจดจำ 
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  3) ขั้นงานก่อนพิมพ์ (Prepess) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ จัดหา

ภาพประกอบ เพื่อนำเสนอในรูปแบบเลย์เอาต์ให้ผู้ที่เป็นเข้าของสิ่งพิมพ์และบรรณาธิการได้แนะนำ

และปรบัแก ้พสิจูนอ์กัษร กำหนดประเภท ลกัษณะกระดาษ เทคนคิการพมิพต์า่งๆ เพือ่จดัทำอารต์เวริก์

ส่งพิมพ์ต่อไป 

  4) ขั้นการพิมพ์ (Printing) ในขั้นตอนนี้สำนักพิมพ์จะส่งอาร์ตเวิร์กให้โรงพิมพ์ผลิต 

  5) ขั้นกระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย (Distribution & Promotion) เป็นขั้นตอน

หลังจากผลิตสิ่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจำหน่ายหรือแจกจ่ายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

 จาก 5 ขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นว่ากระบวนการออกแบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขั้นงานก่อนพิมพ์ 

(Prepess) โดยกระบวนการออกแบบนั้นยังแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วงคือ กระบวนการ

วางแผนก่อนการออกแบบ และกระบวนการออกแบบ 

 4.1 กระบวนการวางแผนก่อนการออกแบบ 

 -  การรับทราบความต้องการ และนโยบายต่างๆ ของผู้บริหารหรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ 

โดยสิง่ทีจ่ะตอ้งทราบ ไดแ้ก ่กลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ปน็เปา้หมาย แผนการขยายตวัในอนาคต ชอ่งทางการจำหนา่ย 

ลักษณะบุคลิกภาพของสิ่งพิมพ์ 

 -  การคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิแลว้นำมาวเิคราะห ์ขอ้มลูทีส่ำคญั ไดแ้ก ่ขอ้มลูทางการตลาด

และขอ้มลูของคูแ่ขง่ ขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัเิจา้ของสิง่พมิพ ์ นกัเขยีน และผูอ้อกแบบภาพ ขอ้มลูอนัเปน็

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลตัวอย่างของเนื้อหาและภาพประกอบ 

 -  การเขียนโจทย์ของการออกแบบ แผนกลยุทธ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้นถือเป็นสิ่ง

สำคัญอย่างยิ่ง แผนกลยุทธ์นั้นเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดประเด็นสำคัญจากนั้นนำมา

เขียนในรูปแบบของโจทย์ของการออกแบบ (Design Brief)  

 - การกำหนดรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การกำหนดขนาดรูปเล่มสิ่งพิมพ์ รายละเอียด

ลำดับเนื้อหา จำนวนลักษณะภาพ กระดาษที่จะใช้พิมพ์ ลักษณะปกและกระดาษหุ้มปก จำนวนพิมพ์ 

ระบบการพิมพ์และจำนวนสีที่จะใช้ในการพิมพ์  

 4.2 กระบวนการออกแบบ 

 - การเลอืกหรอืสรา้งองคป์ระกอบและการจดัวางตามหลกัการจดัองคป์ระกอบ นกัออกแบบ

จะตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบตา่งๆ ซึง่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบพืน้ฐานทางการออกแบบ องค์ประกอบที่

เป็นตัวอักษร และองค์ประกอบที่เป็นภาพและองค์ประกอบอื่นๆ โดยใช้โจทย์ในการออกแบบเป็น

เครือ่งมอืในการวเิคราะหว์า่องคป์ระกอบใดเหมาะสมและสอดคลอ้ง เพือ่นำวางทดลองวางองคป์ระกอบ

ให้ออกมาเป็นเลย์เอาต์หลายๆ แบบ 

 - การจัดทำเลย์เอาต์ เป็นการร่างแบบเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดอย่างคร่าวๆ จนถึง  

แบบร่างที่มีรายละเอียดคล้ายสิ่งพิมพ์ที่สำเร็จแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำเลย์เอาต์ ได้แก่ 1) การจัด
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ทำเลย์เอาต์หยาบย่อขนาด 2) การจัดทำเลย์เอาต์หยาบ 3) การจัดทำเลย์เอต์สมบูรณ์ 4) การจัดทำ

ดัมมี ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับสิ่งพิมพ์ที่สุด และจะเป็นต้นแบบในการนำไปใช้ทำ

อาร์ตเวิร์กซึ่งจะนำไปใช้ในการพิมพ์ 

 - การประเมินผลงานออกแบบ เป็นการประเมินถึงความเหมาะสมของสิ่งพิมพ์ และความ

คิดสร้างสรรค์โดดเด่นจากสิ่งพิมพ์คู่แข่ง โดยในการประเมิน 4 ประเด็น คือ  

  1)  ความเป็นต้นฉบับ (Originality) มีเอกลักษณ์ โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง  

  2)  ความยืดหยุ่น (Flexiblility) มีรูปแบบลักษณะ แนวคิด หรือโครงสร้างที่นำไปประตุ

กต์ใช้ได้ต่อไป หรือใช้ได้ในระยะเวลานานไม่เบื่อ  

  3)  การให้รายละเอียด (Eleboration) การเลือกหรือสร้างองค์ประกอบในการออกแบบ

สิ่งพิมพ์ที่ส่งเสริมการสื่อสารเนื้อหาและแนวความคิด 

  4)  ทกัษะ (Fluency / Skill) ทกัษะความเชีย่วชาญในการสรา้งสรรคผ์ลงานใหม้ลีกัษณะ

โดดเดน่ งดงามลงตัว และมีรูปแบบ (Style) ที่เหมาะสมกับสิ่งพิมพ์ 

5. หลักการออกแบบและระบบกริด 

 การจัดทำเลย์เอาต์เป็นการจัดองค์ประกอบหลักได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางการออกแบบ 

องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษร และองค์ประกอบที่เป็นภาพและองค์ประกอบอื่นๆ ให้อยู่ร่วมกันในหน้า

กระดาษ นักออกแบบจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในหลักการออกแบบ ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดขนาด 

ตำแหน่ง และลักษณะของการปรากฏขององค์ประกอบต่างๆ ในผลงาน ดังที่วิรุณ ตั้งเจริญ (2531: 

น.101-104) อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้  

 5.1 หลักการออกแบบ 

 หลักการออกแบบสามารถแยกประเภทหลักการได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หลักการ

เบื้องต้น (Primary Principle) และหลักการสนับสนุน (Support Principle) 

 หลักการเบื้องต้นเป็นหลักการที่ควบคุมภาพรวมของผลงานออกแบบ ได้แก่ 

 1) เอกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างภาพและพื้น เอกภาพที่เกิดขึ้นในผลงาน ได้แก่ 

เอกภาพทางความคิด (Intellectual Unity) และเอกภาพทางการมองเห็น (Visual Unity) ผลงานที่มี

เอกภาพนั้นควรมีเอกภาพทั้งสองลักษณะประกอบกัน ผลงานจะต้องดูแล้วมีองค์ประกอบที่จัดวางอยู่

อย่างเหมาะสม ไม่ดูเกินความจำเป็นหรือไม่รู้สึกว่าองค์ประกอบบางอย่างขาดหายไป นอกจากนี้ยัง

ต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาพและพื้น (Figure / Ground relationship) ซึ่งหมาย

ถึง องค์ประกอบใดก็ตามที่วางลงในที่ว่าง ไม่ว่าจะเป็นเส้น รูปร่าง ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถ่าย ฯลฯ 

ส่วนพื้นคือที่ว่างที่เหลืออยู่จากการวางองค์ประกอบ 
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 2) การเน้นและสร้างลำดับความสำคัญมีส่วนช่วยให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจและ

ติดตามข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่สับสนในการกวาดตาดูข้อมูล ช่วยเน้นความสำคัญและทำให้งาน

ออกแบบดูน่าสนใจ การเน้นและการสร้างลำดับความสำคัญเป็นหลักการที่ควรนำมาใช้งานสิ่งพิมพ์ทุก

ชิ้น ซึ่งอาจจะใช้หลักการสนับสนุนมาช่วยให้เกิดจุดเน้น อาทิ การใช้ความขัดแย้ง เป็นต้น 

 3) สัดส่วน (Proportion) การกำหนดสัดส่วนในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้น มีลักษณะ

การกำหนด 2 ชั้น คือสัดส่วนภายนอก (Outer Proportion) คือภาพรวมของสิ่งพิมพ์ว่าจะเป็นใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะหลัก คือ 

  - ลักษณะทางด้านตั้ง คือสัดส่วนของสิ่งพิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านสูงมากกว่า

ด้านยาว เช่น นิตยสาร หนังสือพิพม์ เป็นต้น 

  - ลักษณะทางด้านนอน คือ สัดส่วนของสิ่งพิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาว

มากกว่าด้านสูง เช่น ใบประกาศ สมุดเงินฝาก เป็นต้น 

  - ลกัษณะจตัรุสั คอืสดัสว่นของสิง่พมิพท์ีเ่ปน็สีเ่หลีย่มจตัรุสั ทีม่ดีา้นเทา่กนัทัง้สองดา้น 

 สดัสว่นภายใน (Internal Proportion) คอืการกำหนดความสมัพนัธก์นัขององคป์ระกอบ

ต่างๆ ในเรื่องของขนาดในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ในส่วนนี้จะช่วยให้

สิ่งพิมพ์นั้นเป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดสายตาซึ่งในการออกแบบนั้นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดใน

พื้นที่หน้ากระดาษไปพร้อมๆ กัน 

 หลักการสนับสนุน เป็นหลักการย่อยที่ช่วยให้หลักการเบื้องต้นบรรลุผล ได้แก่ 

 1) ขนาด (Scale) เปน็หลกัการทีม่คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเรือ่งของสดัสว่น ในงานสิง่พมิพ์

นัน้จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีห่ลากหลาย การใชข้นาดจะมผีลอยา่งมากตอ่การลำดบัขอ้มลูเพือ่การสือ่สาร

ที่ถูกต้อง ขนาดขององค์ประกอบที่นำมาจัดวางนั้นไม่ควรมีขนาดที่เท่ากันหมด ควรมีขนาดที่ลดหลั่น

กันไปตามความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร 

 2) ความสมดุล (Balance) ความสมดุลมีการจัดองค์ประกอบอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

  - สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบแบบ

ซ้ายและขวามีลักษณะเหมือนกันในหน้ากระดาษ 

  - สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้

ด้านซ้ายและด้านขวามีลักษณะไม่เหมือนกัน แต่ถึงแม้ว่าสองข้างจะไม่เหมือนกัน แต่จะสามารถถ่วง

น้ำหนักกันและกันให้เกิดความรู้สึกสมดุลกันได้ 

 3) ทศิทางและการเคลือ่นไหว (Direction & Movement) หลกัการนีจ้ะชว่ยใหก้ารสือ่สาร

เป็นไปตามลำดับการมองเห็น ทำให้เกิดการกวาดสายตาจากองค์ประกอบหนึ่งไปยังองค์ประกอบหนึ่ง 

สร้างลำดับก่อนและหลังในการรับสาร 
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 4) ความขัดแย้ง (Contrast) เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้มากในการออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้เกิด

จุดเน้น และสร้างความน่าสนใจขึ้น ได้แก่ ความขัดแย้งของขนาด ความขัดแย้งของรูปร่าง ความขัด

แย้งของน้ำหนัก ความขัดแย้งของทิศทาง ความขัดแย้งของพื้นผิว ความขัดแย้งของพื้นที่ว่าง เป็นต้น 

 5) จังหวะ ลีลา และการซ้ำ (Rhythm & Repetition) เป็นการวางองค์ประกอบหลายๆ 

ชิ้นที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน โดยกำหนดตำแหน่งอย่างมีแบบแผนทำให้เกิดจังหวะและ

ลีลาขึ้น ซึ่งอาจวางตำแหน่งในรูปแบบสม่ำเสมอ รูปแบบไม่สม่ำเสมอ และรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอแต่

สามารถคาดเดาตำแหน่งได้ 

 5.2 ระบบตาราง (Grids System) 

 ระบบตารางหรอืระบบกรดิ (Grids System) ในการออกแบบสิง่พมิพเ์ปน็เครือ่งมอืทีม่คีวามสำคญั

และมปีระโยชนม์าก ระบบตารางเปน็การแบง่พืน้ทีห่นา้กระดาษใหเ้ปน็พืน้ทีย่อ่ยๆ โดยใชเ้สน้ตรงแนวตัง้

และแนวนอนหลายๆ เส้นลากตัดกันเป็นมุมฉากในพื้นที่กระดาษ ทำให้เกิดวิธีการออกแบบที่เป็น

ระบบ ประหยัดเวลา และช่วยให้เกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นเอกภาพ 

  5.2.1 ส่วนประกอบของระบบตาราง  

 -  ระยะขอบ (Margin) คือบริเวณว่างนอกขอบเขตเนื้อหาหรือเนื้อความ ขอบ

แต่ละด้านอาจมีความกว้างแตกต่างกัน ระยะขอบมีสภาพเป็นกรอบของพื้นที่พิมพ์ช่วยเน้นให้อักษรใน

พื้นที่พิมพ์ดูเด่นชัดขึ้น 

 -  ช่องกลาง (Gutter) คือขอบด้านในอยู่ระหว่างหน้าทั้งสองของสิ่งพิมพ์เป็น

บริเวณว่างที่เตรียมไว้สำหรับการเข้าเล่ม แยกหน้าซ้ายและขวา 

 -  ช่องว่างระหว่างตาราง (Alley) คือ บริเวณว่างตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

ระหว่างหน่วยตาราง กำหนดเป็นช่องว่างที่ช่วยแบ่งแยก หัวเรื่อง หัวข้อ เนื้อความ และภาพประกอบ 

 -  หน่วยตาราง (Grid Units) คือ กลุ่มหรือชุดตารางที่ช่วยกำหนดขนาดและ

สัดส่วนของภาพประกอบ ความกว้างของเนื้อหา และสีลงบนพื้นที่พิมพ์ 

 -  แถวในแนวตั้ง (Columns) คือโมดูลที่ต่อๆ กันในแนวตั้ง ซึ่งช่องว่างระหว่าง

คอลัมน์ก็คืออาล์ลีย์/กัตเตอร์นั่นเอง ในหน้าออกแบบหนึ่งหน้าสามารถแบ่งคอลัมน์ได้กี่แถวก็ได้ และ

ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันแล้วแต่ผู้ออกแบบ 

 -  แถวในแนวนอน (Rows) คือโมดูลที่ต่อๆ กันในแนวนอนซึ่งต่างจากคอลัมน์ที่

ต่อกันในแนวตั้ง และถูกแบ่งแยกจากกันด้วยอาล์ลีย์/กัตเตอร์เช่นกัน 

 -  โฟลว์ไลน์/แฮงไลน์/เส้นขวาง (Flowlines/Hanglines) โฟลว์ไลน์คือเส้น

แบ่งในแนวนอน ใช้เหนี่ยวนำสายตาจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่ง หรือเป็นตัวคั่นเมื่อจบเรื่องราว/ภาพ

หนึ่งและกำลังขึ้นต้นเรื่องราว/ภาพอีกชุดหนึ่ง 
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 - มาร์คเกอร์/ตัวชี้ตำแหน่ง (Markers) มาร์คเกอร์คือเครื่องหมายที่กำหนด

ตำแหน่งบริเวณไว้สำหรับใส่ข้อความสั้น ๆ ที่ระบุหมวดหมู่ หัวเรื่องที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ   มักมีตำแหน่ง

เดียวในแต่ละหน้า 

 - สเปเชียวโซน/พื้นที่ครอบคลุม (Spatial Zones) สเปเชียวโซนคือกลุ่มของ

โมดูลที่ต่อติดกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนทำให้เกิดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น ถูกนำไปใช้ในการแสดงข้อมูลโดยใส่

เป็นข้อความตัวอักษร หรือภาพก็ได้ 

 -  มุมตาราง (Grid Intersection) คือตำแหน่งที่เส้นตั้งและเส้นนอนของ

ตารางมาพบกัน มุมตารางจะช่วยควบคุมตำแหน่งของตัวอักษรเนื้อหา ภาพประกอบ มีสภาพเหมือน

เป็นจุดกำหนดในการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ บนพื้นที่พิมพ์ 

 -  เลขหน้า (Folio) คือ เลขหน้าและบางครั้งก็อาจประกอบไว้ด้วยข้อมูลสั้นๆ 

เช่น ปีที่ ฉบับที่ วันที่ นิยมเขียนไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนระยะขอบ 

 -  เส้นพับ (Fold) คือ เส้นที่แสดงรอยเข้าเล่มสันปก เป็นเส้นกึ่งกลางของช่อง

กลาง เปน็ขอบดา้นในของหนา้ (หนา้คู)่ เปน็เสน้ทีห่ยดุอยูต่รงกลางของหนา้คูซ่า้ยและขวา ถา้จะจดัวาง

ภาพประกอบหรือตัวอักษรผ่านเส้นพับต้องระวังปัญหาความคลาดเคลื่อนหลังการเข้าเล่ม 

 -  เส้นบรรทัด (Flow Line) คือ เส้นขนานตามแนวนอนเรียงไล่กันลงมาเป็น

ลำดับแต่ละเส้นมีระยะห่างเท่ากันกับขนาดระยะบรรทัด (Leading) ของตัวพิมพ์ที่ใช้เป็นเนื้อความ

ส่วนประกอบต่างๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น ตัวพิมพ์ ภาพประกอบ หรือชิ้นส่วนกราฟิกอื่นๆ ต้อง

ใช้เส้นนี้เป็นบรรทัดฐานในการจัดวาง 

 -  พื้นที่พิมพ์ (Print Area) คือ บริเวณหรือพื้นที่หลักสำหรับจัดวางตัวพิมพ์

และภาพประกอบ บริเวณนี้คือส่วนที่เป็นหน่วยตารางรวมทั้งช่องว่างระหว่างตารางทั้งหมดแต่ไม่รวม

ระยะขอบ 

 ระบบตารางเปน็การวางแผนเตรยีมพืน้ทีใ่นการทำงานอยา่งเปน็ระบบ เพือ่สานสมัพนัธอ์งคป์ระกอบ

ต่างๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ นักออกแบบควรใช้ระบบตารางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบ 
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ภาพที่ 7.6 ส่วนประกอบของระบบตาราง 

ที่มา: บริษัท สุพรีมพริ้นท์ จำกัด (ม.ป.ป.) 

  5.2.2 ประเภทของระบบตาราง  

  ระบบตารางที่เป็นที่นิยมใช้กันในการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  แบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภท ได้แก่ 

 1)  ระบบตารางเมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid) เป็นระบบตารางที่มี

โครงสร้างเรียบง่ายและซับซ้อนน้อยที่สุด การพิมพ์หนังสือโบราณจะใช้ระบบตาราง ลั ก ษ ณ ะ นี้ เ ป็ น

ส่วนใหญ่ รูปแบบในหนึ่งหน้ากระดาษจะมีหน่วยตาราง (Grid Units) สี่เหลี่ยมอยู่ 1 ยูนิต โดยมีขนาด

อยู่เกือบเต็มหน้ากระดาษ และมีระยะขอบ (Margin) ล้อมรอบ 

 

ภาพที่ 7.7 ระบบตารางเมนูสคริปต์กริด 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 
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 2) ระบบตารางคอลมันก์รดิ (Column Grid) เปน็ระบบตารางทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น

มากกว่าระบบตารางเมนูสคริปต์ กริด ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมีหน่วยตาราง (Grid Units) สี่เหลี่ยมอยู่

มากกว่า 1 ยูนิต โดยแบ่งพื้นที่ด้วยเส้นทางตั้งออกเป็นคอลัมน์มีขนาดความสูงเกือบเต็มหน้า ขนาด

ความกว้างของคอลัมน์อาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ มักมีช่องว่างระหว่างตาราง (Alley) เป็นช่องเว้น

ว่างระหว่างคอลัมน์ และมีระยะขอบ (Margin) ล้อมรอบ ระบบตารางลักษณะนี้เหมาะกับการพิมพ์

เนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่องกันยาวมากนัก และมีการจัดวางภาพประกอบ เช่น การออกแบบนิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 7.8 ระบบตารางคอลัมน์กริด 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

 3) ระบบตารางโมดูลาร์กริด (Modular Grid)  เป็นระบบตารางที่มีโครงสร้าง

ซับซ้อนมากกว่าสองประเภทแรก ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมีหน่วยตาราง (Grid Units) สี่เหลี่ยมหลาย

ยูนิต โดยแบ่งด้วยเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน มักมีช่องว่างระหว่างตาราง (Alley) เป็นช่องเว้นว่าง

ระหว่างยูนิต และมีระยะขอบ (Margin) ล้อมรอบ ระบบตารางลักษณะนี้เหมาะกับการพิมพ์เนื้อหาที่

ไม่ต่อเนื่องกันยาวมากนัก และมีการจัดวางภาพประกอบ เช่น การออกแบบนิตยสาร หนังสือพิมพ์ 

เป็นต้น 
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ภาพที่ 7.9 ระบบตารางโมดูลาร์กริด 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 4) ระบบตารางไฮราชิเคิลกริด (Hierachical Grid) เป็นระบบตารางที่มี

โครงสร้างซับซ้อนและแปลกเป็นพิเศษ ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะนำเสนอเป็น

เฉพาะกรณี ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมีหน่วยตาราง (Grid Units) สี่เหลี่ยมอยู่มากกว่า 1 ยูนิต โดย

แต่ละยูนิตมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ จะมีช่องว่างระหว่างตาราง (Alley) ระหว่างยูนิตหรือวาง

ทับกันก็ได้ และจะมีมีระยะขอบ (Margin) หรือไม่มีก็ได้  (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2550 : 145) 

 

ภาพที่ 7.10 ระบบตารางไฮราชิเคิลกริด 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ฆ) 

 ระบบตารางหรือระบบกริดนั้นมีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการทำงานออกแบบ สามารถ

แบ่งสัดส่วนพื้นที่ของกระดาษเพื่อการวางองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและสานสัมพันธ์กัน

ทุกองค์ประกอบ ทำให้การทำงานของนักออกแบบเกิดความคล่องแคล่วว่องไวและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์และช่วยคงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้สิ่งพิมพ์  
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 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นผลงานที่เน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นไปในเรื่องของ    

การสื่อสาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องพยายามทำความเข้าใจในเนื้อหา จากนั้น

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดเอาความคิดรวบยอดของเนื้อหาทั้งหมดออกมาเพื่อให้เห็นถึงบุคลิกภาพของ

เนื้อหาจึงจะสามารถเลือกสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์มาใช้ได้อย่างเหมาะสม

และสำเร็จออกมาเป็นงานออกแบบที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อไป 

6. การจัดเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์ 

 ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบคือขั้นการนำเสนอผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอด้วย  

การผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการนำเสนอเป็นสื่อดิจิตอลเหล่านี้จะต้องอาศัยการวางแผนงานอย่าง

ละเอียดและรอบคอบ ทั้งเรื่องของการจัดการระบบสี ชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ และขั้นตอนของ     

การดำเนินงานซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของผลงานเป็นอย่างมาก นักออกแบบจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผลงานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก เช่น การใส่สีพิเศษ 

การจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ซึ่งเป็นความรู้ทางเทคนิคที่ทันสมัยจะช่วยให้งานมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 หลังจากการตรวจอนุมัติรับผลงานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมการเพื่อพิมพ์

จริง ในขั้นตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของการปรับแก้ไขก่อนส่งผลิต ตรวจสอบทุกรายละเอียดที่อยู่ภาย

ใต้ความรับผิดชอบ อาทิเช่น จัดระเบียบชุดสีที่เลือกใช้ การจัดเรียงหน้า ปรับแต่งข้อความและพิสูจน์

ตัวอักษรให้สมบูรณ์ รวมถึงการจัดการระบบตัวอักษร (Font) ที่ใช้ทั้งหมดในไฟล์งาน ไฟล์ที่นิยมส่งไป

ผลิตคือ ไฟล์ PDF เนื่องจากผลงานจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากไฟล์ต้นฉบับ และควรแนบไฟล์รูปประกอบ

และไฟล์ของตัวอักษร (Font) เพื่อช่วยลดความผิดพลาดได้ระดับหนึ่ง 

 6.1 ไฟล์สำหรับงานพิมพ์ 

  6.1.1 ไฟล์ PDF 

   ไฟล์ PDF หรือ Portable Document Format ช่วยให้การตรวจผลงานไม่ต้องอาศัย

การพิมพ์ลงบนกระดาษ ทีมงาน ลูกค้า โรงพิมพ์ สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานได้ทันที

จากไฟล์ตั้งแต่เริ่มต้นร่างงานไปจนถึงขั้นการอนุมัติผลงาน ถือเป็นมาตราฐานในการทำงานซึ่งให้

คุณภาพความคมชัดและมีรายละเอียดที่ครบถ้วน 

   หลายโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรองรับการสร้างไฟล์ PDF ที่บรรจุค่าสี รูป และไฟล์

ตัวอักษร (Font) แนบพร้อมไปในไฟล์ ในการทำงานนั้นควรตั้งการบันทึกไฟล์ PDF ให้เหมาะสมการ

งานแต่ละประเภท โดยการปรับแต่งค่าต่างๆ เช่น การเลือกเส้น Mark และเส้น Bleed หรือเส้นตัดตก

เพื่อกำหนดขอบเขตของผลงาน 
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ภาพที่ 7.11 การเลือกบันทึกไฟล์งานเป็น PDF ในโปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

 

ภาพที่ 7.12 หน้าต่างการตั้งค่าของการบันทึกไฟล์งานเป็น PDF ในโปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ 

(Illustrator) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

   คุณสมบัติที่ดีของไฟล์ PDF ได้แก่ 

   - ไฟล์มีขนาดเล็ก  

   - รูปภาพจะถูกฝังในไฟล์และถูกย่อให้มีความละเอียดที่เหมาะสม  

   - สามารถฝังตัวไฟล์อักษร (Font) ในตัวไฟล์  

   - ตัวผลงานมีรายละเอียดครบถ้วนใกล้เคียงต้นฉบับ 
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   - รองรับการเปิดด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย 

   - สะดวกต่อการส่งอีเมลเื่อการตรวจสอบ 

  6.1.2 ไฟล์ PSD และ ไฟล์ Ai 

  ไฟล ์PSD และ ไฟล ์Ai  เปน็ไฟลส์ำหรบัโปรแกรมโฟโตช้อป (Photoshop) และโปรแกรม

อิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) ตามลำดับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานออกแบบภาพและกราฟิก  ทำงาน

ได้กับโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) โปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) โปรแกรมอินดีไซน์ 

(Indesign) โดยมีข้อจำกัดในการใช้งานเพียงเล็กน้อย ในการบันทึกไฟล์งานนั้นนักออกแบบควรบันทึก

ไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขงานได้ในภายหลังในทั้งสองโปรแกรม 

  6.1.3 ไฟล์ EPS 

  ไฟล์ EPS เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ในการเตรียมส่งต้นฉบับไปสู่กระบวนการพิมพ์ โดยไฟล์

รองรบัทัง้การทำงานแบบเวคเตอร ์ (Vector) และบติแมพ (Bitmap) ซึง่เหมาะกบังานออกแบบสิง่พมิพ์

ขนาดใหญ่ หรืองานออกแบบโลโก้ (Logo) ที่มีการใช้สีเพียงหนึ่งหรือสองสี ไฟล์ EPS สามารถแก้ไขได้

โดยใช้โปรแกรมอิลลัสเตเตอร์ (Illustrator) และนำไปจัดวางเลย์เอาต์ได้ด้วยโปรแกรมอินดีไซน์ 

(Indesign) โดยปกติไฟล์ EPS มีการฝังฟอนต์ที่เลือกใช้ในงานลงไปในตัวไฟล์และสามารถเปลี่ยน

ฟอนต์เป็นเวคเตอร์ได้ด้วยคำสั่ง Create Outline 

  6.1.4 ไฟล์ TIFF 

  ไฟล์ TIFF เป็นหนึ่งในไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลค่าความ

โปร่งใส หรือ Alpha Channel ไว้ ช่วยบันทึกงานออกแบบในลักษณะโปร่งใส โดยไม่ต้องอยู่ในรูปของ

สีทึบ ไฟล์ TIFF เป็นไฟล์ที่ให้คุณภาพของภาพสูงที่สุด สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป 

(Photoshop) ละนำไปจัดวางเลย์เอาต์ได้ด้วยโปรแกรมอินดีไซน์ (Indesign) 

  6.1.5 ไฟล์ JPEG 

  ไฟล์ JPEG เป็นหนึ่งในไฟล์ที่ถูกบีบอัดได้สูงสุด คุณภาพของภาพจะถูกลดลงระดับหนึ่ง 

ไม่นิยมใช้ในการทำงานกับภาพที่มีความซับซ้อน สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมโฟโต้ชอป 

(Photoshop) ละนำไปจัดวางเลย์เอาต์ได้ด้วยโปรแกรมอินดีไซน์ (Indesign) กล้องดิจิตอลในปัจจุบัน

นิยมบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียดสูงที่เหมาะต่อการนำไปพิมพ์ภาพหรือคัดลอกไปวางเลย์เอาต์

ได้ แต่หากต้องการภาพที่มีความละเอียดที่สูงมีคุณภาพควรบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ TIFF 

 6.2 การตรวจสอบก่อนพิมพ์ 

 ในการส่งไฟล์แบบอิเล็กทรอนิกส์สิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบ ได้แก่ 

  -  ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์งานฉบับล่าสุด 

  -  ตรวจสอบการส่งไฟล์รูปภาพประกอบทั้งหมด ไฟล์สกุล .eps .tif .pdf มักมีการลิงค์ 

(Link) ไปที่รูป ดังนั้นควรแนบไฟล์ต้นฉบับของภาพติดไปด้วยกรณีอาจมีการปรับปรุงและแก้ไข 
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  - ตรวจสอบการบรรจุไฟล์ตัวอักษร (Font)  

  -  คำแนะนำสำหรับผู้จัดพิมพ์ โดยอาจแนบไฟล์เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ 

  -  ตวัอยา่งไฟลส์ดุทา้ย หรอืไฟล ์PDF ความละเอยีดตำ่เพือ่ใชใ้นการอา้งองิและตรวจสอบ 

  -  ผลงานตัวอย่างต้นแบบ ซึ่งอาจเป็นโมเดล หรือดัมมี่ เป็นต้น 

  -  ตัวอย่างวัสดุ เช่น ตัวอย่างสี กระดาษ เป็นต้น 

 6.3 ข้อควรระวังในการตั้งชื่อไฟล์ 

  -  ควรระวังไม่ใช้การเว้นวรรค (Space) ในการตั้งชื่อไฟล์หรือนามสกุลไฟล์หากต้องการ

แยกคำควรใช้ขีดล่างแทน เช่น book_open.pdf เป็นต้น 

  -  ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 

  -  ใช้เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขในการตั้งชื่อไฟล์ หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ เช่น @ % 

^ & * < > เปน็ตน้ และใชเ้ครือ่งหมายจดุในการแบง่ระหวา่งชือ่ไฟลแ์ละนามสกลุของไฟล ์ (แดฟเนอร,์ 

สจ๊วต, และ เซ็มโปล์, 2558, น. 124-127) 

7. การนำเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ 

 ในขั้นตอนการอนุมัติผลงานครั้งสุดท้าย จะมีการพิจารณาผลงานอย่างละเอียด การนำเสนอ

ผลงานต้นแบบที่ดีจะส่งผลต่อการสื่อสารแนวความคิดและให้ผลลัพธ์ที่ดีในที่สุด สิ่งที่นักออกแบบควร

พิจารณามีดังต่อไปนี้ 

 7.1 สี  เครื่องพรินต์สีคุณภาพสูงอาจให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการพิมพ์สี่สีในขั้นตอนการผลิต  

สีที่แสดงบนหน้าจอนั้นแตกต่างกับการพิมพ์อย่างแน่นอนเนื่องจากค่าสีที่แตกต่างกัน เว้นแต่หน้าจอ

มอนิเตอร์จะได้รับการสอบเทียบค่าสี (Calibrate) มาอย่างดี 

  

ภาพที่ 7.13 ความแตกต่างของภาพที่ได้รับการสอบเทียบค่าสี  
(Calibrate and Uncalibrated Photo) 

ที่มา: FsToppers (2014) 
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 7.2 รูปแบบ  

 การสร้างต้นแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผลงานสุดท้ายมากที่สุด เช่น หนังสือ โปสเตอร์ หรือ

บรรจุภัณฑ์ กระดาษที่เลือกใช้ควรมีลักษณะใกล้เคียงกับวัสดุจริงมากที่สุด สิ่งที่ควรระวังคือการตัดตก 

จุดมาร์คตำแหน่งเพื่อให้งานออกมาตรงกันกรณีการพิมพ์สองหน้า และความประณีตในการประกอบ

เป็นต้นแบบ 

 7.3 การสร้างต้นแบบด้วยมือ 

 เทคนิคบางอย่างไม่สามารถทำได้โดยการออกแบบดิจิตอลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นต้องอาศัย

ทักษะการประดิษฐ์ด้วยมือประกอบด้วย นักออกแบบจะต้องมีความระมัดระวัง มีความสะอาด

รอบคอบ มคีวามใสใ่จในรายละเอยีดและประณตีกบัผลงานใหม้ากทีส่ดุ (แดฟเนอร,์ สจว๊ต, และเซม็โปล,์ 

2558, น. 128-129) 

8. กระดาษกับงานพิมพ์ 

 กระดาษเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับงานพิมพ์ที่จะทำให้ผลงานดูน่าสนใจ หรือดูหมองลง

ได้ กระดาษที่เลือกใช้ในงานพิมพ์นั้นมีหลากหลายรูปรูปแบบ ต่างกันทั้งพื้นผิว สี น้ำหนัก การเลือก

กระดาษอย่างถูกต้องย่อมส่งผลต่อความน่าดูของผลงาน นักออกแบบควรศึกษาคุณสมบัติและความ

เหมาะสมของกระดาษแต่ละชนิดเพื่อสามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง  

 คุณสมบัติของกระดาษสามารถแบ่งได้ 7 คุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) น้ำหนัก เป็นตัวบ่งบอกความหนาแน่นของเยื่อกระดาษที่มาทำเป็นแผ่น มีหน่วยเป็น

ปอนด์ (lb) หรือกรัมต่อตารางเมตร (gsm หรือ g/m2)  

 2) ความหนา วัดได้โดยเครื่องคาลิปเปอร์ (Caliper) หน่วยเป็นนิ้ว หรือมิลลิเมตร  

 3) พื้นผิว ขึ้นกับขนาดและคุณภาพของเยื้อกระดาษ รวมถึงการวางโครงสร้างของเยื่อ 

การกดอัดเยื่อกระดาษที่ละเอียดกว่าจะให้กระดาษที่เรียบเนียน มักใช้กับการเขียนหรือการพิมพ์ ส่วน

เยื่อการดาษที่หยาบเกิดจากการกดอัดน้อย  

 4) ความแข็งแรง เป็นผลที่เกิดจากพื้นผิว ความหนาแน่น น้ำหนัก และความหนารวมกัน 

ทำให้เกิดความตึงและความยืดหยุ่น 

 5) ความโปร่งใส ขึ้นกับความหนาแน่นและความหนาของกระดาษ ส่งผลต่อการพิมพ์ว่า

จะทำให้ข้อความหรือรูปภาพทะลุไปอีกด้านหรือไม่ 

 6) ความสว่าง ขึ้นกับการฟอกขาวเยื้อกระดาษก่อนนำมากดอัดว่ามีมากน้อยเพียงใด 

กระดาษที่สว่างกว่า คือกระดาษที่มีการสะท้อนแสงกลับมามากกว่า ให้ความรู้สึกสดใสกว่า 

 7) สีของกระดาษ เกิดจากการใส่สีย้อมไปในเยื่อกระดาษก่อนการกดอัด  
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 กระดาษคุณภาพต่างกันย่อมส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ที่แตกต่างกัน เช่น การพิมพ์ลงบน

กระดาษแบบผิวด้าน (Matte) กระดาษแบบผิวมัน (Glossy) และกระดาษแบบผิวซาติน (Satin)  

ผลลัพธ์ย่อมไม่เหมือนกัน กระดาษพื้นผิวแบบด้านเหมาะกับงานพิมพ์เอกสาร เพราะเวลาอ่านจะ

สบายตา กระดาษแบบพื้นผิวมันจะมีผลกับการสะท้อนกลับให้ความเป็นประกาย สีสันสดใส นิยมใช้

เป็นหน้าปกนิตยสาร หรือผลิตบรรจุภัณฑ์ ส่วนกระดาษแบบผิวซาติน เป็นการเคลือบแบบผ้าต่วนมี

คุณสมบัติเป็นเงาแต่ไม่สะท้อนมากนัก  

 การใส่เทคนิคพิเศษและการเคลือบผิวช่วยให้งานพิมพ์ดูมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจและ

ดูมีราคา ซึ่งเทคนิคพิเศษนั้นสามารถใส่ได้กับกระดาษทั้งแผ่นหรือใส่เฉพาะจุดได้ เทคนิคพิเศษนั้นแบ่ง

ได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

 1) การเคลือบวานิช (Varnishes) เป็นการเคลือบในระหว่างการพิมพ์เกิดเป็นชั้นฟิลม์

เคลือบพื้นผิว แต่จะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับหมึก และสามารถทำการย้อมสีได้เมื่อเติมสีเข้าไปในขั้น

ตอนของการเคลือบ 

 

ภาพที่ 7.14 กระดาษเคลือบวานิช (Varnishes Can Be Glossy) 
ที่มา : Webpagefx (2013a) 

 2) การอาบ UV คือการอาบน้ำยาลงบนพื้นผิวทำให้เกิดชั้นฟิลม์ขึ้น มีทั้งแบบด้านและ

แบบเงา และสามารถใส่ในพื้นที่เฉพาะจุดได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 7.15 กระดาษอาบยูวีเฉพาะจุด (UV Varnishes) 
ที่มา : Webpagefx (2013b) 

 3) การพ่นสีที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Aqueous Coating) สามารถเคลือบได้ทั้งแบบผิว

ด้านแบบผิวมัน และแบบผิวซาติน แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและควบคุมพื้นที่ได้ยาก 

 4) การเคลือบลามิเนต (Laminate) ใช้แผ่นพลาสติกใสหรือของเหลวใสเคลือบเป็นเนื้อ

เดียวกับกระดาษ 

 

ภาพที่ 7.16 กระดาษเคลือบลามิเนตแบบเงา (High Gloss Laminate) 
ที่มา : Webpagefx (2013c) 
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ภาพที่ 7.17 กระดาษเคลือบลามิเนตแบบด้าน (Matte Laminated) 
ที่มา : Webpagefx (2013d) 

 5) การปั้มนูน (Emboss) เป็นการปั้มกระดาษให้เกิดพื้นผิวนูนซึ่งอาจเป็นตัวอักษร ภาพ

หรือโลโก้ สามารถปั้มสีได้โดยการใช้แผ่นฟอยส์สี  (แดฟเนอร์, สจ๊วต, และ เซ็มโปล์, 2558, น. 

130-131) 

 

ภาพที่ 7.18 กระดาษปั้มลายนูน (Embossing) 
ที่มา : Webpagefx (2013e) 

9. ระบบการพิมพ์ 

 9.1 การพิมพ์สี่สีหรือการพิมพ์ระบบออฟเซต (Offset) 

 กระบวนการพิมพ์สี่สีทางโรงพิมพ์จะต้องใช้เพลตจำนวน 4 เพลต  ด้วยหลักการสำคัญคือน้ำ

และน้ำมันจะไม่ผสมเข้าด้วยกัน โดยเพลตที่ผลิตขึ้นจะอาบด้วยน้ำยาเคมีที่ทำให้ตัวเพลตอมหมึกแต่ไม่

อมน้ำ โดยแผ่นเพลตจะถูกม้วนกับกระกอบเพลตที่หมุนได้ ซึ่งจะหมุนไปรับน้ำหมึกก่อนจะส่งต่อไปยัง
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กระบอกพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นยาง และกระบอกพิมพ์จะส่งน้ำหมึกลงไปบนกระดาษที่ป้อนเข้ามา 

กระบอกกดจะมีหน้าที่กดกระดาษให้แนบกับกระบอกพิมพ์ กระบอกกดสามารถปรับแรงกดได้ตาม

ความหนาของกระดาษที่นำมาใช้พิมพ์ กระบวนการพิมพ์จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งแต่ละเพลตจะ

อมและคายน้ำหมึกในทุกๆ รอบการพิมพ์ 

 ข้อดีของการพิมพ์แบบออฟเซ็ต 

 - มีคุณภาพการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง 

 - สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่หลากหลาย 

 - ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลดลงเมื่อมีจำนวนสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้น 

 - คุณภาพของเทคโนโลยีการยิงเพลตจากคอมพิวเตอร์ ประหยัดค่าใช้จ่ายและรวดเร็ว 

 9.2 การพิมพ์ระบบดิจิตอล 

 การพิมพ์ดิจิตอลเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงต้นศตวรรษที่ 1990 เป็นการพิมพ์โดยตรงจาก

ไฟล์ดิจิตอล ช่วยในเรื่องของความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายลง และควบคุมงบประมาณได้อย่างแม่นยำ 

การพิมพ์ดิจิตอลเป็นการพิมพ์โดยการใช้ผงหมึกหรือโทนเนอร์และอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างไฟฟ้าสถิต

เพื่อนำผงหมึกให้ปรากฏลงบนแผ่นกระดาษ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับเครื่องพริ้นเตอร์แบบเลเซอร์ 

สามารถใช้กับงานพิมพ์ได้หลากหลายนิยมใช้กับงานพิมพ์ที่มีการปรับข้อมูลบ่อยๆ เช่น จดหมายข่าว 

การพิมพ์หนังสือตามความต้องการ (Print On Demand) เป็นต้น  

 9.3 หลักในการเลือกพิมพ์ระบบดิจิตอลและระบบออฟเซต 

 - จำนวนการพิมพ์ ในงานพิมพ์จำนวนต่ำกว่า 1,000 ชิ้น การพิมพ์ดิจิตอลจะมีค่าใช้จ่าย

ที่ต่ำกว่า ถ้าจำนวนการพิมพ์มากกว่า 1,000 ชิ้น มักเลือกการพิมพ์ระบบออฟเซตเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย

ต่อชิ้นที่ต่ำกว่า 

 - ส ีการพมิพแ์บบดจิติอลใชว้ธิเีดยีวกบัเครือ่งพริน้เตอรแ์บบเลเซอรส์ีส่ ีแตห่ากเปน็การพมิพ์

สีเดียวหรือการพิมพ์แบบสองสีนั้น การพิมพ์ในระบบออฟเซตจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า หรือมีการพิมพ์สี

พิเศษหรือสีแพนโทนจะต้องใช้การพิมพ์ในระบบออฟเซตเท่านั้น  

 - กระดาษ แม้ปัจจุบันการพิมพ์ดิจิตอลจะสามารถรองรับกระดาษลักษณะพิเศษมากขึ้น 

แต่การพิมพ์ระบบออฟเซตยังคงมีความยืดหยุ่นในการรองรับวัสดุต่างๆ มากกว่า 

 - การตรวจพิมพ์ การพิมพ์ดิจิตอลให้ความถูกต้องระหว่างต้นฉบับผลงานจริงได้สูงกว่า 

แต่ระบบออฟเซตนั้นการตรวจก่อนการผลิตนั้นจะผลิตต้นฉบับจากการพิมพ์ดิจิตอลเท่านั้น 

10. การตรวจงานพิมพ์ก่อนการผลิต 

 การตรวจงานพิมพ์ก่อนการผลิตควรพิจารณาอย่างละเอียดก่อนการผลิตผลงานจริง เนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขในขั้นตอนนี้ยังไม่สูงมากนัก สิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ 
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  - ความหนาแน่นของเม็ดสี 

  - ความถูกต้องของสี 

  - จุดสีที่ไม่พึงประสงค์ 

  - ความถูกต้องของตัวอักษร 

  - การตัดตก 

  - การพับ 

  - การเข้าเล่ม ฯลฯ 

 ในการตรวจจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ จะต้องให้เวลาและใส่ใจอย่างมาก เนื่องจากหาก

ความผิดพลาดถูกพบหลังจากผลิตผลงานจริงไปแล้ว จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่สูงมาก เช่น 

การทำเพลตใหม่สำหรับการพิมพ์ระบบออฟเซต การเตรียมพิมพ์ใหม่ และตารางงานที่ต้องเปลี่ยนไป

ซึ่งมีผลอย่างมากต่อต้นทุนในการผลิต (แดฟเนอร์, สจ๊วต, และ เซ็มโปล์, 2558, น. 134-139) 

11. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ผลงานออกแบบ 

 -  Dot Gain หมึกที่พิมพ์ลงบนพื้นผิวมีขนาดที่ใหญ่กว่ามาตรฐานเกิดจากการซึมกระจายของ

หมึก ลงบนกระดาษ ทำให้ภาพที่ถูกพิมพ์ออกมาดูมืดกว่าปกติ การกระจายของหมึกพิมพ์อาจเกิดจาก

กระดาษที่เลือกใช้ 

 -  Quality Control Strip เป็นแถบสีที่มักถูกพิมพ์อยู่ด้านนอกผลงาน เป็นตัววัดคุณภาพ

ของการทำเพลต เลือกสีและตรวจพิมพ์โดยแถบสีอาจมีทั้งเฉดสีขาวดำเทา และแบบสีต่างๆ ที่ใช้ใน

การพิมพ์ผลงาน 

 -  Registration marks เส้นเล็กๆ บางๆ ที่อยู่แต่ละมุมของกระดาษเป็นเครื่องหมายกำหนด

ตำแหน่งของเพลทว่าถูกต้องตรงกันทุกแผ่นหรือไม่และเป็นเส้นแสดงขอบตัดของผลงานที่ถูกตัดออก

ในขั้นตอนสุดท้าย 

 -  Flexography เป็นการพิมพ์แบบแม่พิมพ์นูน มักใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ 

 -  Gravure การพิมพ์กราวัวร์  เป็นการพิมพ์ด้วยการใช้แม่พิมพ์แบบร่องลึก  ที่หมึกพิมพ์จะ

เข้าไปอยู่ในร่องที่มีความตื้นลึกแตกต่างกัน ทำให้เกิดความเข้มที่แตกต่างกัน 

 -  Offset lithography การพิมพ์แบบออฟเซต เริ่มจากการยิงเพลตและอาบเพลตด้วยน้ำยา

เคมีซึ่งเพลตจะอมหมึกพิมพ์แต่ไม่อมน้ำ 

 - Plates แผ่นเพลตที่ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยเพลตหนึ่งๆ จะใช้สำหรับการพิมพ์สีใดสีหนึ่ง

เท่านั้น 

 -  Relief การพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการพิมพ์ที่พิมพ์จากผิวส่วนที่อยู่สูงกว่าบนแม่พิมพ์ 

ตัวอย่างการพิพม์ลักษณะนี้ เช่น เล็ตเตอร์เพลส (Letterpress) 
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 -  Screen Printing การพิมพ์แบบสกรีน เป็นกระบวนการพิมพ์ที่ให้หมึกพิมพ์ซึมทะลุรูเล็กๆ 

บนแม่พิมพ์สกรีน 

 -  DPI หรือ Dot per Inch คือจำนวนจุดหมึกพิมพ์ต่อหนึ่งตารางนิ้ว เป็นหน่วยมาตรฐาน

ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ ค่า DPI มากหมายถึงความละเอียดในการพิมพ์ที่มากขึ้นและมีความคม

ชัดสูงขึ้น 

 - LPI หรือ Lines per Inch คือหน่วยเส้นต่อนิ้ว เป็นหน่วยมาตรฐานสำหรับความละเอียด

ของระบบการพิมพ์แบบ Halftone เช่น หนังสือพิมพ์หนึ่งสี 

 - PPI หรือ Pixels per Inch คือพิกเซลต่อนิ้ว คล้ายกับ DPI มักใช้เป็นหน่วยมาตรฐาน

สำหรับความละเอียดของภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องสแกนเนอร์ และกล้องดิจิตอล 

สรุป 

 สื่อสิ่งพิมพ์ คือวัสดุตีพิมพ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการพิมพ์ระบบต่างๆ ลงบนกระดาษหรือวัสดุ

อื่นๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการทำความเข้าใจ ด้วยภาพ ข้อความ โดยสามารถผลิตสำเนาออกมาเพื่อ    

เผยแพร่ได้เป็นจำนวนมากๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้นมีองค์ประกอบหลักๆ ที่นำมาใช้ในการออก

แบบเลย์เอ้าต์ (Layout)  อยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

  1) องค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ 

  2) องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษรในการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

  3) องค์ประกอบที่เป็นภาพประกอบและองค์ประกอบอื่นๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

 กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Process of Publishing) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  

  1) ขั้นตอนการจัดหาต้นฉบับ (Submission) เป็นการจัดหางานเขียน 

  2) ขั้นงานบรรณาธิการ (Editorial) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบต้นฉบับ ปรับแก้ไข 

  3) ขั้นงานก่อนพิมพ์ (Prepess) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ เพื่อ

จัดทำอาร์ตเวิร์กส่งพิมพ์ 

  4) ขั้นการพิมพ์ (Printing) ในขั้นตอนนี้สำนักพิมพ์จะส่งอาร์ตเวิร์กให้โรงพิมพ์ผลิต 

  5) ขั้นกระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย (Distribution & Promotion) 

 ในการจดัทำเลยเ์อาตเ์ปน็การจดัองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก ่ องคป์ระกอบพืน้ฐานทางการออกแบบ 

องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษร และองค์ประกอบที่เป็นภาพและองค์ประกอบอื่นๆ ให้อยู่ร่วมกันในหน้า

กระดาษ นักออกแบบจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในหลักการออกแบบ และการใช้ระบบตาราง (Grid 

Symtem) เพื่อให้ผลงานมีลักษณะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน 

 ประเภทของงานสิง่พมิพส์ามารถแบง่ตามวตัถปุระสงคก์ารใชง้อนออกเปน็ 4 ประเภทใหญ่ๆ  คอื  

  1) หนังสือ (Book) 
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  2) หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 

  3) นิตยสาร (Magazine) 

  4). สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจหรือสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Publications) 

 ขั้นตอนในการเตรียมงานเพื่อผลิตและการนำเสนอผลงานนั้น ถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ
นักออกแบบจะต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมากกับการวางแผนตรวจสอบผลงานไม่ว่าจะ
เป็นการนำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลหรือนำเสนอในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตผลงาน ตั้งแต่การเลือกใช้ไฟล์ที่เหมาะสมกับงานลักษณะต่างๆ การกำหนด
ค่าความละเอียดของงานเพื่อให้ผลงานนั้นถูกผลิตออกมาได้อย่างคมชัดและมีคุณภาพ ไฟล์ที่นิยมส่งไป
ผลิตคือ ไฟล์ PDF เนื่องจากผลงานจะไม่ผิดไปจากไฟล์ต้นฉบับ และยังมีไฟล์ PDS ซึ่งเหมาะสมกับ
งานจากโปรแกรมโฟโตช้อป สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงผลงานได ้ ไฟล ์ AI เปน็ไฟลซ์ึง่ทำงานจากโปรแกรม
อลิลสัเตเตอร ์ และไฟลอ์ืน่ๆ ซึง่นกัออกแบบจะตอ้งเลอืกใชไ้ฟลอ์ยา่งเหมาะสม จากนัน้จะตอ้งมกีารตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนที่จะนำส่งเพื่อผลิต ได้แก่ ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์งานฉบับล่าสุด ตรวจสอบการแปลง
ตัวอักษร หรือใช้วิธีการบรรจุไฟล์ตัวอักษร (Font) ไปด้วย ตรวจสอบค่าความละเอียดของผลงาน 
ตรวจสอบการตั้งชื่อไฟล์ผลงาน เป็นต้น  
 การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของงาน เพราะในปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของระบบสี กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์และการนำเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ ระบบการพิมพ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งส่งผลต่อการผลิตผลงานที่แตกต่างกันไป 



27

คำถามทบทวน 

คำสั่ง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 1. อธิบายกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 2. กระบวนการในการออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นขั้นตอนย่อยของขั้นตอนใดของกระบวนการผลิต

สื่งสิ่งพิมพ์ 

 3. ประเด็นใดบ้างที่ใช้ในการประเมินผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 4. อธิบายบทบาทความสำคัญของระบบตาราง (Grid Symtem) ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ 

 5. ระบบตารางแบบใดที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบหนังสือเรียน 

 6. บอกคุณสมบัติที่ดีของไฟล์ PDF ที่มีต่องานพิมพ์ 

 7. อธิบายลักษณะของกระดาษที่ได้เมื่อใช้เทคนิคการอาบ UV 

 8. อธิบายข้อดีของการพิมพ์ระบบออฟเซต (Offset) 

 9. อธิบายความแตกต่างของการพิมพ์ดิจิตอลและการพิมพ์ระบบออฟเซต 

 10. DPI หรือ Dot per Inch คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร 
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บทปฏิบัติการเรื่อง  การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบ 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ 

 คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก 

แบบฝึกปฏิบัติ  

 ให้ผู้เรียนออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) และ    

โปรแกรมอิลัสเตเตอร์ (Illustrator) 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูล จากนั้นนำผลสรุปของข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการออกแบบสื่อเพื่อ     

ส่งเสริมอัตลักษณ์ 

 2. ข้อมูลองค์กร : กลุ่มบ้านขนมฝรั่งกุฎีจีน “ธนูสิงห์” ที่อยู่ 235 หมู่ 1 ซอยกุฎีจีน 7 ถนน

เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 02 4655882 

 3. การส่งงาน : นำเสนอผลงานในชั้นเรียนและส่งผลงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 

ผลการศึกษาและปฏิบัติงาน 

 1. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบ 

 2. ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบ 

 3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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