
บทที่  7 
การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพ 

 
 เนื่องจากหนงัสือพิมพสวนใหญจัดทาํขึ้นเพื่อเผยแพรเปนประจํา  การออกแบบและจัดทํา

หนงัสือพมิพจงึเปนเรื่องที่ตองการแขงขันกับเวลามากทีสุ่ดเมื่อเทียบกบัการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ

ประเภทอื่น ๆ   นอกจากนีห้นงัสือพมิพทัว่ไปซึ่งไมใชหนังสือพิมพเฉพาะดาน  เชน  หนังสือพมิพ

กีฬา   จะมีเนือ้หาขอมูลที่เปนขาวสารมากมายหลายดาน   เชน  การเมือง   บันเทงิ    ศาสนา  ฯลฯ   

ถาหากเพียงแคพิจารณาตัวแปรสองประการดังกลาวก็จะเหน็ไดวา  การออกแบบและจัดทํา

หนงัสือพมิพเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถของนักออกแบบและผูผลิตหนงัสือพิมพเปนอยาง

มากเลยทีเดียว  นอกจากนีห้นงัสือพิมพยังเปนสื่อทีค่รอบคลุมกลุมผูอานที่กวางขวาง  แมวา

หนงัสือพมิพแตละฉบับจะมกีลุมผูอานที่เปนกลุมเปาหมายหลัก  เชน ผูอานที่อยูในเมืองหรือผูอาน

ที่อยูในชนบท   เปนตน    แตดวยราคาที่ไมแพงจนเกนิไปนักทําใหหนงัสือพิมพมีผูซือ้อยูในวงกวาง   

นักออกแบบและผูผลิตจึงควรจะนาํปจจัยเหลานี้มาประกอบในการพจิารณาสําหรบัการออกแบบ

และจัดทําหนงัสือพิมพ  เพื่อใหรูปแบบของหนงัสือพมิพทีจ่ะออกมานัน้ถูกใจผูอานกลุมเปาหมาย

หลัก   แตในขณะเดียวกนัก็ควรจะไมทาํใหผูอานในกลุมอ่ืน ๆ  รูสึกวาถกูกีดกนัออกไป  ทัง้นี้การ

ออกแบบหนงัสือพิมพจงึเปนการจัดเนื้อหาทุกชนิดของหนงัสือพมิพใหเปนระบบดวยการใชปจจัย

ดานศิลปะและหนาที่ของหนังสือพิมพเปนหลกั  เพื่อใหเปนสิ่งพิมพที่มีความสาํคัญตอการ

เสริมสรางความสนใจ  ยกระดับเนื้อหา  สนองภาระหนาที่  สนับสนนุการผลิต เสริมสราง

เอกลักษณและสงเสริมการขาย และองคประกอบของหนงัสือพมิพไดแก  เนื้อหาประเภทตาง ๆ  

บรรจุอยูในโครงสรางหนงัสอืพิมพ  ซึง่อาจมีจํานวนหนามากนอย และมีขนาดทั้งใหญและเลก็ 

ตลอดจนบุคลากรออกแบบและจัดทําหนงัสือพิมพแตกตางกนัไปตามหนงัสือพมิพแตละฉบับ   แต

อยางไรก็ตามการออกแบบและจัดทําหนงัสือพิมพก็คงมีหลักการวธิกีาร รูปแบบ   และวสัดุ

อุปกรณพื้นฐานที่จาํเปนหลายประการที่คลายคลึงกัน 

 

ความหมายของการออกแบบหนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพเปนพาหะสําหรับถายทอดขาวสาร ความคิดตาง ๆ ไปสูผูรับสารหรือผูอาน 

และการออกแบบเปนกระบวนการสวนสําคัญในการสื่อสารนี้  โดยเริ่มตนจากการนํากระดาษเปลา

มาดําเนินการจัดพิมพความคิดและขาวสารที่ตองการถายทอด ดังนั้น การออกแบบหนังสือพมิพจงึ

หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาที่ผานการจัดเรียบเรียบอยางเปนระบบและใหสามารถเขาใจไดงาย  



 218 

เพื่อการนี้นักออกแบบหนังสือพิมพจะใชตัวพิมพเนื้อหา (text type)  ตัวพิมพขนาดใหญ (display  

type)  ภาพ เสนขนาดตาง ๆ  (line  work)  เนื้อที่วางของหนากระดาษ  และการจัดลําดับหนา  ใน

ลักษณะของการผสมผสานอยางเหมาะสม (ชวรัตน เชิดชัย, 2543, หนา 139) 

การออกแบบหนงัสือพมิพจะชวยเพิ่มความหมายใหแกเนื้อหา  ยกระดับและสงเสริมส่ิงที ่

ผูเขียนเขียนขึ้น  การออกแบบหนงัสือพมิพ หรือการออกแบบเชิงวารสารศาสตร  (journalistic  

design)  ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรรณาธิกร   ดวยเหตุนีก้ารออกแบบสิ่งพิมพนี้จงึ

เกี่ยวของกับการสื่อสารขาวสารเปนหลัก  และคํานึงถึงลกัษณะของภาระหนาทีห่รือการใชสอย  

(functional design)  ขององคประกอบตาง ๆ ของหนงัสือพิมพมากกวาจะเปนการออกแบบเชิง

ศิลป  (artistic  design)  ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดองคประกอบตาง ๆ เพือ่ใหเกิดความสวยงาม 

การออกแบบหนังสือพิมพไมใชส่ิงใหมและก็ไมใชการออกแบบเพื่อจัดทําเฉพาะรูปเลม

หนังสือพิมพเทานั้น  แตการออกแบบหนังสือพิมพยังรวมถึงการจัดรูปรางหนาตาและองคประกอบ

ทุกชนิดของหนังสือพิมพ  ทั้งเนื้อหาตาง ๆ การใชตัวพิมพ  และการควบคุมการใชพื้นที่วางบน

หนากระดาษ  เพื่อส่ือสารชุดของขาวสารหลายชนิดหลายประเภทที่ไมเปนเรื่องเดียวกัน  หรือไม

เกี่ยวของกัน  รวมทั้งแตละขาวอาจมีความสําคัญหลากหลายไมจํากัดโดยผานขั้นตอนการวางแผน  

เรียบเรียงเนื้อหา  และตกแตงสวนประกอบตาง ๆ เหลานั้น เพื่อใหสามารถสนองความตองการของ

ผูอานไดดวยลีลาแบบแผนเสมอตนเสมอปลาย และสามารถทําการผลิตดวยความสะดวกรวดเร็ว

และประหยัดคาใชจายอีกดวย 

ดังนัน้สรุปไดวาการออกแบบหนงัสือพมิพหมายถงึ  การจัดองคประกอบตาง ๆ ลงใน

บริเวณเนื้อที่วางของหนากระดาษอยางเปนระบบและสม่ําเสมอเพื่อใหผูอานสามารถจําแนก

แยกแยะ  และจัดลําดับความสําคัญและเขาใจองคประกอบเหลานัน้ไดอยางสะดวกสบาย  สงผล

ทําใหการผลิตหนงัสือพมิพดาํเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพดวย 

 

ความสําคัญของการออกแบบหนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพทั้งฉบับควรจะตองใหมีทั้งความสวยงามและดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็น  

การออกแบบหนังสือพิมพนับเปนเครื่องมือสําคัญในอันที่จะทําใหหนังสือพิมพสามารถทําหนาที่ได

เปนอยางดี  ดังนั้นการออกแบบหนังสือพิมพจึงมีความสําคัญหลายประการ ดังนี้ 

1.  เสริมสรางความสนใจใหผูอาน  การออกแบบหนังสือพิมพอยางมีหลักเกณฑถูกตอง

ดวยวิธีการและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการออกแบบ จะชวยสรางความสนใจใหผูอานหัน

มาสนใจมากขึ้นเพราะการออกแบบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น  นักออกแบบจะตองพิจารณา

 



 219 

และดําเนินการเกี่ยวกับองคประกอบทั้งหมดของหนังสือพิมพ ทั้งขนาดรูปเลม การแยกแยะและ

กําหนดตําแหนงของเนื้อหาตาง ๆ การใชตัวพิมพหัวขาวและเนื้อเร่ือง  การนาอานนาจับตอง  ซึ่ง

จะเกี่ยวของกับการออกแบบทางการพิมพดวย 

2.  สรางความสําคัญและยกระดับเนื้อหา  เนื่องจากการออกแบบเปนการทําหนาที่ของ 

การสื่อความหมายใหแกเร่ืองราวที่เขียน  โดยเริ่มโนมนาวความสนใจของผูอานใหเกิดความตั้งใจที่

จะอานและมุงไปที่เร่ืองนั้น ๆ หรือสนับสนุนเนื้อหาของหนังสือพิมพโดยรวม 

3. สนองภาระหนาที่  ภาระหนาที่ของหนังสือพิมพคือ  การ  “ขาย” หรือการ “รายงาน”   

เนื้อหาขาวสารทั้งที่เปนความรูความบันเทิงและการโฆษณาใหเกิดความชัดเจนและอานไดงาย 

การออกแบบหนังสือพิมพไมใชเพียงการจัดเรียงตัวพิมพบนหนากระดาษตามรูปแบบที่ยึดถือตอ ๆ 

กันมา  หรือเปนเพียงการลองทําเพื่อสนองความสนใจความพึงพอใจของตนเอง  เพราะตัวพิมพ  

รูปแบบการจัดหนาหนังสือพิมพที่ดี  ลวนเปนเพียงสื่อของเนื้อหาขาวสารทั้งสิ้น เพียงแตเปนเนื้อหา

ขาวสารที่สําคัญ  หากการนําเสนอไมดีขาวสารดังกลาวยอมจะสูญเสียความสําคัญลงไป  หรือ

ไดรับผลนอย  ดังนั้นการจัดหนาหนังสือพิมพจะตองใหสามารถแสดงความสัมพันธอันเหมาะสม

ระหวางรูปแบบกับเนื้อหา  หนังสือพิมพจะสามารถรายงานขาวสารไดชัดเจนที่สุด 

4. สนับสนุนการผลิต  หนังสือพิมพเปนสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาหลากหลายภายในฉบับเดียว 

กันและมีอายุส้ันเมื่อเปรียบเทียบกับนิตยสาร  หรือจุลสาร เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ ตองมี

ความใหมสดจึงจะเราความอยากรูอยากเห็นและเราความสนใจของผูอาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว 

แต เนื่องจากหนังสือพิมพไมสามารถเสนอขาวไดทันทีทันใดที่ เกิดเหตุการณ ข้ึนเหมือน

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพจึงตองการเวลาดําเนินการพิมพส้ันที่ สุด  

กระบวนการบรรณาธิกรและการผลิตจึงตองเรงรีบ เพื่อใหผูอานสามารถอานขาวไดเร็วที่สุด

นับต้ังแตขาวเกิด ซึ่งการออกแบบสามารถจะชวยใหการผลิตรวดเร็วขึ้นได  ทั้งการออกแบบรูปเลม  

การจัดวางคอลัมน  การจัดวางลําดับตําแหนงของหนาสําหรับเนื้อหาประเภทตองการความใหมสด  

และกระบวนการบรรณาธิกร ดังนั้นการจัดหนาหนังสือพิมพก็จะชวยใหการผลิตดําเนินไปอยาง

สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

5. สงเสริมการขาย  การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพมีการแขงขันกันเพื่อเสนอเนื้อหาให 

ดึงดูดความสนใจจากผูอานมากที่สุด และยิ่งมีการแขงขันอยางเขมขนระหวางสื่อมวลชนประเภท

อ่ืน ๆ อีกมากมาย  เชน  วิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน  และนิตยสาร  เปนตน  ทําใหผูอานมี

ทางเลือกเปดรับขาวสารจากสื่อที่ตนสนใจ  พอใจ  และเราใจ  การออกแบบหนังสือพิมพที่ดี

สามารถจะใหการเนนขาวอันควรเนน  สามารถเลือกใชตัวอักษรพิมพใหเดนสะดุดสายตาผูอานกับ
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เนื้อหาขาวที่ไมนาสนใจ  สามารถทําใหตําแหนงตาง ๆ ของเนื้อหาเปนตูโชวของหนังสือพิมพได

เปนอยางดี  

6. สรางเสริมเอกลักษณ  การออกแบบใหหนังสือพิมพมีขนาด  รูปราง  จํานวนคอลัมน 

การใชตัวอักษรพิมพ  ลีลาการเขียน  ตลอดจนการใชองคประกอบอื่น  ๆ ทางการพิมพในแตละ

หนาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จะชวยสรางบุคลิกภาพ  ลักษณะเดน ลักษณะเฉพาะใหแก

หนังสือพิมพเปนสิ่งพิมพที่งายตอการจดจํา  เพียงชําเลืองสายตาก็สามารถรับรูไดทนัท ี จนนาหยบิ

นาจับหรือซ้ือมาอาน 

7. สงเสริมการอาน  หนังสือพิมพที่มีการออกแบบอยางถูกตองเหมาะสมในทุก ๆ ดาน  

ยอมเปนสิ่งพิมพที่สะดุดสายตานาสนใจ  และดึงดูดใจใหผูอานอยากจะหยิบจับข้ึนมาเปดอาน  

ปจจัยการออกแบบที่สามารถสงเสริมการอานมีมากมาย เชน  ขนาดของคอลัมน ขนาดและ

รูปลักษณของตัวพิมพ  ตัวพิมพหัวเรื่อง  ตัวพิมพเนื้อเร่ือง ตลอดจนคุณภาพของวัสดุทางการพิมพ  

เปนตน 

 

ประเภทของหนังสือพิมพ 
กอนจะทําการออกแบบหนงัสือพิมพนัน้นกัออกแบบจะตองมีการกาํหนดและวางแผน

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกบัการออกแบบอันประกอบดวยการกําหนดขนาดและรูปแบบของ

หนงัสือพมิพทีม่ีความเกี่ยวของกับประเภทของหนงัสือพมิพนัน้เอง   ซึง่โดยทัว่ไปเกณฑจําแนก

ประเภทของหนังสือพิมพมีหลายเกณฑ ในที่นีพ้ิจารณาตามขนาดของหนงัสือพมิพทีน่ิยมใชกันเปน

มาตรฐานทาํใหสามารถแบงประเภทของหนังสือพิมพมีดงันี ้ 

1.  หนงัสือพมิพแผนใหญ (broadsheet)  หรือขนาดเต็มหนากระดาษ (full size)   เปน

ขนาดที่ใชกันทั่วไปในหนังสอืพิมพประเภทหนังสือพิมพรายวนัที่รายงานขาวทัว่ไป 

 

ภาพที ่ 7.1  หนังสือพิมพแผนใหญ 

                                              ที่มา  (ไทยวิทยา, 2546) 
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2.  หนงัสือพมิพแผนเล็ก  (half size หรือ tabloid)  เปนหนงัสือพมิพทีร่ายงานขาวเฉพาะ

ดาน  เชน  หนงัสือพิมพกฬีา  เปนตน   ในตางประเทศนยิมใชกับหนงัสือพิมพประเภทรายงานขาว

เราใจ   ในประเทศไทยนิยมใชทําหนาแทรกในโอกาสตาง ๆ  (supplement) 

 

ภาพที ่ 7.2  หนังสือพิมพแผนเล็ก 

                                              ทีม่า  (ไทยวิทยา, 2546) 

 

ทั้งนี้การกาํหนดขนาดและรูปแบบตามประเภทของหนงัสือพิมพนัน้ยังตองคํานงึถงึความ

สะดวกสบายในการอานและการจัดเก็บเมือ่อานเสร็จแลว   ตลอดจนความประหยัดในดานตนทุน

การพิมพและการผลิตดวย 
 

องคประกอบในการออกแบบหนังสือพิมพ 
 ในการออกแบบหนงัสือพมิพเกี่ยวของกับการออกแบบสวนประกอบตามโครงสรางที่

สําคัญแตละสวนของหนังสือพิมพดงันี ้

 1. หนาแรก    หนาแรกเปนสวนสําคัญของหนังสือพิมพที่ผูผานไปมาจะพบเหน็และอาน

กอนหนาอื่น ๆ  และการทีผู่พบเหน็เลือกซื้อหนงัสือพมิพฉบับนัน้ ๆ  ก็เพราะขาวทีน่ําเสนอ    ส่ิงที่

นักออกแบบควรจะทาํใหหนาแรกมีประสิทธภิาพสงูสุดกค็ือ   การเลือกนําเสนอขอมลูที่เปนหวัเรื่อง

หรือพาดหัวขาว   และภาพของขาวทีน่าสนใจนัน้อยางชัดเจน   งายแกการอานหรอืดูรูเร่ืองไดใน

เวลาอนัรวดเรว็   

 2.  หนาใน    หนาในของหนังสือพิมพเปนหนาที่รวมความหลากหลายของขาวประเภท

ตาง ๆ  ซึ่งหนงัสือพิมพนยิมแบงหนาตาง ๆ เปนเรื่อง ๆ  คือนาํขาวที่เปนเรื่องเดียวกันมาไวในหนา

เดียวกนั  เชน หนากีฬา  หนาการศึกษา  หนาสงัคม  เปนตน   สําหรับหนังสือพมิพบางฉบับที่
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ตองการจะเนนเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึง่เปนพิเศษก็อาจจะแยกเรื่องนัน้ ๆ ออกมาเปนอีกสวน

ตางหากก็ได    การแบงหนาในลักษณะนี้จะมีผลดีตอนักออกแบบใหทาํงานงายขึ้น และสามารถ

ออกแบบใหทัง้หนาหรือทัง้สวนนั้นมีความกลมกลนืกนัเปนหนึ่งเดียวได  นอกจากนี้ยังมีความ

สะดวกในการผลิตอีกดวย    

 3.  เนื้อที่โฆษณา  เนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพมีลักษณะที่ไมเหมือนกับนิตยสาร 

เนื่องจากเนื้อที่โฆษณาในนติยสารนัน้มักจะเปนการใชเนื้อทีท่ั้งหนากระดาษ ไมมาเกีย่วของหรือ

แทรกอยูระหวางสวนที่เปนเนื้อหาเหมือนอยางกับหนาหนงัสือพมิพ ทําใหการจัดเนื้อที่โฆษณาไมมี

ผลกระทบตอการออกแบบหนากระดาษของนิตยสารเหมือนกับมีผลกระทบตอการจัดหนาของ

หนงัสือพมิพ แมวาหนงัสอืพิมพบางฉบบัอาจจะมีเนื้อที่โฆษณาเต็มหนาก็ตาม แตก็จะยังมีเนื้อที่

โฆษณาแทรกอยูกับสวนทีเ่ปนเนื้อหาอยูดี เนื้อที่โฆษณาในหนาหนังสือพิมพนี้บางครั้งอาจจะมี

ขนาดเล็ก  ขนาดใหญถงึครึ่งหนาหรือมากกวานัน้ก็ได 

 ในการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพใหสามารถตอบสนองหนาที่และความพึงพอใจของ

ผูอานแลว นกัออกแบบจะตองมีความรูความเขาใจในองคประกอบตาง ๆ ของแตละสวนในหนา

หนงัสือพมิพแตละฉบับเพื่อใหการจัดองคประกอบของหนงัสือพมิพมคีวามสอดคลองกลมกลนืกนั

เพื่อใหหนงัสือพิมพนัน้เกิดความชัดเจนและอานไดงายแกผูอาน 

 
องคประกอบหนาแรกของหนังสือพิมพ 
 หนงัสือพมิพไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามลวนมีองคประกอบหนาแรกคลายคลึงกนั โดยมี

รายละเอียดแตละสวนดงันี ้

1.  หัวหนงัสือพิมพ   (name plate) นิยมออกแบบโดยนาํเอาตัวอกัษรที่เปนชื่อของ

หนงัสือพมิพนัน้ ๆ  มาจัดเรียงและดัดแปลงใหมีลักษณะเฉพาะตวั โดยจัดองคประกอบใหเกิดเปน

ตราสัญลักษณประเภทตัวอักษร ซึง่จะตองโดดเดน  และงายแกการจดจํา   หนงัสอืพิมพบางฉบบั

อาจจะมกีารจดัวางคาํขวัญ (slogan) ของหนงัสือพมิพนัน้ ๆ ประกอบไปกับช่ือดวย   โดยคําขวัญ

นี้ก็จะเปนตัวอกัษรขนาดเลก็กวาชื่อหนังสอืพิมพวางอยูดานบนหรือลางของแถบชื่อ รวมทั้งการใช

สีสันที่มเีอกลกัษณเฉพาะของหวัหนังสือพิมพแตละฉบบั ดังภาพที ่ 7.3 
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ภาพที ่ 7.3  ตัวอยางหวัหนงัสือพิมพ 

                                            ที่มา  (ไทยวทิยา, 2546) 

 

2.  หวัขาว หรือ หัวเรื่อง (headline) บางครั้งเรียกวา “พาดหวั” เนื่องจากหวัขาวหรือพาด

หัวขาวเปนเหมือนจุดขายทีสํ่าคัญของหนงัสือพิมพ  การเลือกใชตัวอักษรที่จะมาเปนหวัขาวจึงตอง

มีความพิเศษแตกตางไปจากตัวอักษรอืน่ ๆ  ในหนาทั้งในแงของขนาดซึง่จะตองมีความใหญเดน

กวาตวัอักษรอืน่ ๆ ทัง้หมด  และยังจะตองเลือกรูปแบบที่มีความโดดเดนกวาปกตดิวย    โดย

อาจจะเลือกเอาจากตวัอักษรประดิษฐ (dispiay type)  ซึ่งมีความสําเร็จรูปอยูมากมายหลายพัน

แบบ   หรืออาจจะมกีารออกแบบตัวอักษรสําหรับหัวขาวขึ้นใชเองเปนพิเศษสําหรับหนงัสือพิมพ

นั้น ๆ โดยเฉพาะก็ได   ขนาดของหัวขาวก็ควรมีขนาดที่เหน็ไดชัดเจนจากระยะไกลและมักนยิมใช

ตัวเนน (bold)  หรือเนนพิเศษ (extra bold)  ทั้งนี้ตัวอักษรที่เปนหวัขาวนี้อาจจะมีสีที่แตกตางไป

จากตัวอกัษรอ่ืน ๆ  ในหนา  เชน  ตัวพมิพเนื้อเร่ืองปกติเปนสีดํา    อาจจะใชตัวอักษรที่เปนหวัขาว

เปนสีน้าํเงิน  เปนตน    นอกจากสีของตัวอักษรเองแลว  ก็อาจจะใชสีของพืน้หลงัของตัวอักษรเพื่อ

แยกหวัขาวนัน้ใหโดดเดนออกจากสวนอืน่ ๆ  โดยอาจจะเปนการใชสีงาย ๆ เชน การเปลีย่นพื้น

หลังเปนสีดํา และตัวอักษรเปนตัวเจาะขาว    หรือเปนตวัอักษรสีดําอยูพื้นสเีขียว  เปนตน  ดังภาพ

ที่  7.4 

     ในสวนของการจัดวางหวัขาว หรือพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ  มอียู 2 ประเภท    

คือ ชุดหวัขาว (bank) ซึง่เปนหวัขาวที่เปนตัวอักษรเรียงกัน  โดยมีความยาว 1 แถว ทาํใหบางครั้ง

เรียกวา “บรรทัด” (line)   และชั้นหวัขาว (deck) ซึง่หมายถงึหัวขาวที่เปนตวัอักษรเรียงกัน  โดยมี

ความยาวมากกวา 1 บรรทัดขึ้นไป   ทัง้นี้ในการเรียงแบบชั้นหวัขาวนัน้   ตัวอักษรในแตละบรรทดัก็
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ไมจําเปนจะตองมีขนาดเดียวกัน   อาจจะมีบรรทัดในบรรทัดหนึง่ใหญกวาบรรทัดอ่ืน ๆ  เพื่อเพิม่

การเนนคําหรอืวลีที่เห็นวานาจะเปนจุดสนใจได ดังภาพที่  7.4 

 

ภาพที ่ 7.4  ตัวอยางการพาดหัวในหนาหนังสือพิมพ 

                                 ทีม่า  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1) 

 

3.  หัวรอง (subhead) คือหวัขาวที่มีขนาดเล็ก เพื่อขยายความหัวขาวเดนและใหขอมูล 

เพิ่มเติมอีกเลก็นอยเพื่อนาํผูอานเขาสูเนือ้ขาว ดังภาพที่  7.5 

 

ภาพที ่ 7.5  ตัวอยางหวัรองในหนาหนงัสอืพิมพ 

                                    ที่มา  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1) 

 

4.  เนื้อขาว  เปนสวนทีน่ําเสนอเนื้อหาของขาว ซึ่งโดยมากในหนาแรกจะมีเนื้อหาขาวแต

ละเรื่องเพยีงเล็กนอยเพื่อเปนการเกริ่นนําเทานั้น มักจะมกีารนาํเสนอเนื้อขาว ซึ่งเปนรายละเอียด

ในแตละเรื่องไวในหนาในอืน่ ๆ เนื้อขาวมกัจะเปนตวัอักษรขนาดเล็กกวาตัวอกัษรที่เปน

สวนประกอบอื่น ๆ  ดังภาพที่ 7.6 
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ภาพที ่ 7.6  ตัวอยางเนื้อหาขาวในหนาหนังสือพิมพ 

                                 ทีม่า  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1) 

 

5. ภาพประกอบขาว  เปนสวนที่ชวยเรียกรองความสนใจรวมกับหัวขาว ภาพประกอบใน 

หนาแรกนี้มกัจะเปนภาพที่เกี่ยวของกับหวัขาวที่ใหญทีสุ่ด ภาพประกอบนี้อาจจะมีจํานวน 1 ภาพ

หรือมากกวากไ็ด โดยขนาดของภาพมกัจะเรียงลาํดับจากใหญไปเล็กตามความสําคัญของขาว  

ดังภาพที่  7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.7  ตัวอยางภาพประกอบขาวหนาแรกของหนังสือพิมพ 

                         ทีม่า  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1) 

 

     ภาพประกอบขาวในหนาหนงัสือพมิพนัน้ไมเหมือนกบัภาพประกอบในสื่อส่ิงพิมพอ่ืน ๆ 

เชน  หนังสือ  หรือนิตยสาร   กลาวคือภาพประกอบในสื่อส่ิงพิมพอ่ืน ๆ นั้น  นักออกแบบสามารถ

กําหนดหรือออกแบบตามจนิตนาการ แลวมอบหมายใหชางภาพไปถายภาพมาตามที่กาํหนดไวได   

แตภาพประกอบในหนังสือพิมพนัน้เปนภาพประกอบขาว ซึ่งหมายถงึวานักออกแบบไมมีทางทราบ

ลวงหนาวาภาพจะมีลักษณะและคุณภาพเปนอยางไร  ดังนัน้การที่จะวางแผนลวงหนาที่จะใชภาพ
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ในลักษณะที่เปนการไดคัต  หรือตัดเอาพืน้หลงัออก  หรือมีกรอบภาพเปนวงรี ฯลฯ  นั้นจึงเปนสิง่ที่

ยากจะทาํ   ภาพที่ใชจงึตองมีลักษณะทีเ่ปนภาพสี่เหลีย่มธรรมดา   นักออกแบบจะตัดสินใจใช

ภาพประกอบไดก็เปนเรื่องทีเ่กี่ยวของกับขนาดและสัดสวนของภาพวาควรจะมีการยอหรือขยาย

ภาพใหใหญหรือเล็กมากนอยเทาใด หรือจะวางสัดสวนของกรอบภาพใหเปนสีเ่หลีย่มจตุรัสหรือ 

ส่ีเหลี่ยมผนืผาที่กวางยาวเทาใด   

 

องคประกอบหนาในของหนังสือพิมพ 
 จากที่กลาวมาแลววาหนาในของหนงัสือพมิพเปนหนาทีร่วมความหลากหลายของขาว

ประเภทตาง ๆ  ไวในหนาเดียวกนั  เชน หนากฬีา  หนาการศึกษา  หนาสังคม  เปนตน   สําหรับ

หนงัสือพมิพบางฉบับที่ตองการจะเนนเนือ้หาเรื่องใดเรือ่งหนึ่งเปนพิเศษก็อาจจะแยกเรื่องนั้น ๆ 

ออกมาเปนอกีสวนตางหากก็ได  การแบงหนาในแบบแยกสวนนีจ้ะมผีลดีตอนักออกแบบใหทาํงาน

งายขึน้ และสามารถออกแบบใหทัง้หนาหรือทั้งสวนนัน้กลมกลืนกันเปนหนึง่เดียวได  ทั้งยังมีความ

สะดวกในการผลิต   โดยการออกแบบหนาในจะตองคํานึงถงึองคประกอบตาง ๆ  ดงันี ้

1.  หัวขาว หรือ พาดหัว   เชนเดียวกับหวัขาวในหนาแรก ตัวอักษรที่จะนํามาเปนหวัขาว

ในหนาในนีก้ต็องมีขนาดใหญกวาตัวอกัษรที่เปนตัวพิมพเนื้อเร่ืองทัว่ไป   เพียงแตไมมีขนาดใหญ

เทากับหวัขาวหนาแรก  เนื่องจากความจํากัดในเนื้อที่ซึง่มีขอมูลที่ตองการจะนําเสนอมากประกอบ

กับหัวขาวหนาในไมจาํเปนตองเรียกรองความสนใจเทากับหวัขาวหนาแรก  นอกจากนี้ความ

แตกตางจากเนื้อเร่ืองในดานขนาดแลวยงัอาจจะสรางความเดนของหัวขาวไดดวยการเปลี่ยน

รูปแบบของตัวอักษรใหแตกตางกนัออกไปหรือเปล่ียนสีตวัอักษรหรือสีพื้นหลังก็ได ดังภาพที่  7.8 

 

ภาพที ่ 7.8  ตัวอยางพาดหวัหนาในหนงัสอืพิมพ 

                                    ที่มา  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 12) 
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2. หัวคอลัมน เปนชื่อของคอลมันซึง่มีอยูประจําในทุกฉบบั โดยหวัคอลมันนีม้ักจะมีการ 

ออกแบบตัวอักษรใหพเิศษแตกตางไปจากตัวอักษรธรรมดาที่ใชในสวนประกอบอื่น ๆ ของ

หนงัสือพมิพ หรืออาจจะเปนตัวอักษรที่ประดิษฐข้ึนมาเปนพิเศษและอาจจะมีภาพประกอบเล็ก ๆ 

ดวยก็ได  ดงัภาพที่  7.9 

 

ภาพที ่ 7.9  ตัวอยางหวัคอลมันหนาในของหนังสือพิมพ 

                              ที่มา  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 9) 
 

3.  ชื่อเร่ือง (title) เปนตัวอกัษรขนาดใหญหรือหนากวาเนื้อเร่ือง ปรากฏอยูบนสุดเหนือ 

เนื้อเร่ืองเพื่อบอกใหผูอานทราบวาเปนเรื่องอะไร 

4.  หัวรอง (sub hedline)  หวัรองมักจะใชเปนตัวอักษรขนาดใหญกวาเนื้อเร่ืองแตเล็ก 

กวาหัวขาว   หัวรองแทรกอยูในสวนเนื้อเร่ือง   มักนิยมวางแบบเสมอกลาง   เสมอหนา   หรือเสมอ

หนาหลงัคอลมัน หัวรองมีหนาที่แบงเนื้อหาของขาวซึ่งอาจจะมีความยาวมาก แยกออกเปนสวน ๆ 

โดยมีหวัรองแทรกอยู นอกจากนีห้ากเนื้อหาของขาวมีหลายประเด็นก็อาจจะใชประโยชนจาก 

หัวรองนี้ไดเชนกนั 

5.  หัวตอ  (jump head)   หวัตอมักจะใชเปนตัวอักษรขนาดใหญกวาเนื้อเร่ืองแตเล็ก 

กวาหัวขาว  มขีนาดใกลเคียงกับหัวรอง   โดยจะอยูนําในสวนเนื้อเร่ืองซึ่งเปนเรื่องทีต่อมาจากหนา

แรกหรือในหนาอื่น  มักนิยมวางแบบเสมอกลาง   หรือเสมอหนาของคอลัมน  หัวตอมกัจะเปนคํา

หรือวลีทีท่ําใหผูอานมองหาและติดตามขาวไดงายขึ้น ดังภาพที่  7.10 

 

ภาพที ่ 7.10  ตัวอยางหวัขาวตอที่ใชในหนาหนังสือพิมพ 

                              ที่มา  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 16) 
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6. พิมพลกัษณ  (imprint) เปนขอความแสดงชื่อและที่อยูของผูพิมพ ผูโฆษณา มกั 

ปรากฏอยูสวนใตสุดของขอความในหนาสุดทาย 

7.  เนื้อขาว  เนื้อขาวนี้เปนองคประกอบที่เปนขอความที่มขีนาดยาวที่สุด  การเรียง 

จะเรียงเปนคอลัมนตามระบบกริดที่ไดวางเอาไว    มักนยิมวางแบบเสมอหนาหลงัของคอลมัน  

โดยขนาดความกวางของคอลัมนนีก้็ไมควรจะกวางหรือยาวเกินไปเพราะจะมีผลตอการอานงาย  

ในการกาํหนดขนาดความกวางของคอลัมนนี้จะตองคํานึงถงึขนาดของตัวอักษรเปนสําคัญ  คอื

ควรจะมีความกวางแปรผันตามขนาดของตัวอักษร  ตวัอักษรของคอลัมนคือการกาํหนดใหบรรทัด

มีความยาวเปนไพกาเทากับ 2 เทาของขนาดพอยตของตัวอักษรที่เลือกใช  เชน  ตวัอักษรที่มีขนาด 

12 พอยต  กค็วรใหบรรทัดยาวประมาณ 24 ไพกา หรือตัวอักษรที่ใชมีขนาด 8 พอยต  ก็ควรให

บรรทัดยาวประมาณ 16 ไพกา 

     สําหรับเนือ้หาที่ปรากฏในหนังสือพิมพสามารถจาํแนกไดหลายลกัษณะดังนี ้
       7.1  ขาวอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ  และขาวสะเทือนขวัญ  (sensational 

appeals)  เชน  อารมณสะเทือนใจ  โกรธ  สงสาร  ที่เกดิกับผูอานเมือ่อานเนื้อขาวจบแลว 

7.1 ขาวราชการ  ขาวการเมือง 

7.2  โฆษณา  และประกาศแจงความ 

7.3 เศรษฐกิจการคา 

7.4 บทบรรณาธิการ  จดหมายถงึบรรณาธิการ 

7.5 การศึกษา  กิจกรรมทางการศึกษา 

7.6 ศาสนา  จริยธรรม  ศิลธรรม 

7.7 ความแปลกใหม  ส่ิงทีน่าสนใจของมนุษย  (human interest) 

7.8 อุตสาหกรรม  แรงงาน  เกษตรกรรม 

7.9 เทคโนโลยี  วทิยาศาสตรการแพทย 

7.10 กีฬา 

7.11 สารคดี  ชีวประวัติ  ศิลปวัฒธรรม  บนัเทงิคดี 

7.12 สตรี / บุรุษ  แมบาน  แฟชั่น  การครัว 

7.13 ผลรางวัล  / ประกาศผลลอตเตอรี่ 

7.14 เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  
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8.  ภาพประกอบขาว    การใชภาพประกอบขาวในการออกแบบหนงัสือพิมพนัน้   

นักออกแบบอาจจะไมไดมีบทบาทมากนกัเมื่อเทียบกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพอ่ืน ๆ   อยางไรก็

ตามการใชภาพประกอบขาวในหนาในของหนังสือพิมพนี้ก็อาจจะมกีารนํามาใชไดอยางมีลูกเลน

มากกวาในหนาแรก  เนื่องจากเนื้อขาวบางเรื่องเปนเรือ่งที่มกีารเตรยีมการมาลวงหนาทาํให 

นักออกแบบมเีวลาที่จะเลือกและนําภาพประกอบนัน้มาปรับปรุงหรือตกแตงใหมีรูปแบบพิเศษจาก

ภาพสี่เหลีย่มธรรมดา หรืออาจมีการสรางภาพประกอบในลักษณะภาพวาดขึ้นมาเพิ่มเติมจากการ

ใชภาพปกติ  ภาพประกอบขาวมีสวนชวยใหผูอานเหน็ขาวไดชัดเจนขึน้ มกัเปนภาพขนาดไมใหญ

อยางในหนาแรก  ดังภาพที่  7.11 

ภาพที ่ 7.11  ตัวอยางภาพประกอบขาวหนาในของหนังสือพิมพ 

                         ทีม่า  (ไทยรัฐ, 2547, หนา 12) 

 
วัสดุและอุปกรณในการออกแบบหนังสือพิมพ 

ในการออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพนักออกแบบจําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณอ่ืนอกี

บางอยางสาํหรับใชเปนเครื่องมือประกอบในการออกแบบหนา  ไดแก 

1.  คูมือแบบแผน  วัสดุสําคญัสําหรับหนงัสือพิมพที่พมิพออกประจําและดําเนนิธุรกิจใน

รูปอุตสาหกรรมคือ  คูมือแบบแผนซึ่งอาจทําเปนเลม (stylebook) หรือเปนแผน (stylesheets)

สําหรับใหบุคลากรผูเกี่ยวของยึดถือปฏิบตัเิปนแนวเดียวกัน  โดยเฉพาะอยางยิง่ผูปฏิบัติงานฝาย

บรรณาธิการ 

     สาระของคูมือแบบแผนดังกลาวสวนใหญมีประโยชนดานบรรณธิการเนื้อหา

หนงัสือพมิพ ไดแก  นโยบายตาง ๆ หลักการเขียนภาษา   การเขียนจํานวนเลข  การเขียนชื่อ
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เฉพาะ  คาํยอคําสั้น และคาํราชาศัพท ฯลฯ  ทั้งบรรจุสาระเกี่ยวกับการออกแบบหนาหนังสือพิมพ

ไดแก  การเลอืกใชตัวพิมพภายใตสถานการณตาง  ๆ การกําหนดรูปแบบของประเภท  ขนาด

ตัวพิมพ  หวัขาว  หวัเรื่อง  และระบุหัวขาวในเลยเอาต   วิธีจัดเรียงตวัพิมพ   การเวนวรรคตอน  

การยอหนา  ระยะหางระหวางบรรทัด  วธิจีัดภาพ  ตลอดจนวิธีจัดหนาหนังสือพิมพใหเปนรูปแบบ

ตาง  ๆ  เปนตน 

     สวนหนังสอืพิมพที่มกีารออกแบบจัดหนาโดยใชคอมพิวเตอรชวย  คูมือแบบแผนคือ

ไฟล (files)  ซึง่บรรจุขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับขนาดกระดาษทีก่ําหนดขึ้นใช  รูปแบบกริด การยอ

หนา   ขนาด   การเวนวรรค   การยอหนา รูปแบบตัวอักษรพิมพเนื้อหา  หัวขาว  คําบรรยาย  และ

ตัวอักษรพิมพสําหรับหัวรอง เปนตน  ในการใชคูมือแบบแผนหรือไฟลผูจัดหนาสามารถทาํไดโดย

การเลือกรูปแบบตัวอักษรพมิพตามตองการจากรายการในไฟล (style  menu) เพื่อนํามาจัด

เรียงพมิพขอความหรือหวัขาวก็จะไดรูปแบบตัวอักษรพมิพที่ตองการ 

2. เครื่องมือสําหรับเขียน เชน ดินสอดํา ปากกาเมจกิ ยางลบ   และกาวสาํหรับติด 

กระดาษ เปนตน 

3. แผนเลยเอาตหรือแผนกริด (grid sheets) เปนแผนกระดาษทีม่ีสัดสวนเทาขนาดจริง 

หนาหนังสือพมิพที่ไดแบงพืน้ที่ของกระดาษออกเปนตารางคอลัมนสําหรับใชเปนกรอบหรือโครง

รางในการออกแบบจัดหนาหนงัสือพมิพเชนเดียวกับการจัดหนาหนังสือเลมและนิตยสาร  

ดังภาพที่  7.12 

 

ภาพที ่ 7.12  แผนเลยเอาตหรือแผนกริดจดัหนาหนังสือพิมพ 

                           ทีม่า  (เนชั่นกรุป, 2546) 
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4.  อุปกรณ  ไดแก   ไมบรรทัดเหลก็ยาว  กรรไกรตัดกระดาษ  โตะสาํหรับทาํเลยเอาตควร

ใหมีขนาดกวางพอสมควร  โตะสําหรับทําอารตเวิรกขนาดกวางและยาวไมนอยกวาของแผน 

กริด  1  แผน  คือประมาณ   20 นิ้ว x  30  นิ้ว  บางฉบับใชขนาดใหญสามารถติดแผนกริดไดถึง 4  

แผน   และไฟสองจากใตโตะที่สามารถปรบัระดับเอียงได สวนบนของโตะปูดวยกระจกฝาเพื่อให

แสงไฟสะทอนจากใตโตะดูแผนสไลดและแผนกริดซึ่งเปนฟลมไดชัดเจน 

 

รูปแบบการจัดหนาแรกของหนังสือพิมพ 
หนาแรกของหนังสือพิมพควรจะไดรับการออกแบบใหมรูีปแบบมาตรฐานในการจัดวาง

องคประกอบตาง ๆ   ทั้งที่เปนตวัอักษรและภาพ   รูปแบบนี้จะตองไดรับการรักษาไวใชทุกฉบับ

ตอเนื่องกนัไปเรื่อย ๆ   ไมวาจะเปนตําแหนงและขนาดของตัวอักษรและภาพ   เพื่อให

กลุมเปาหมายเกิดความคุนเคยและสามารถจดจําไดจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ

หนงัสือพมิพไปในที่สุด   อยางไรก็ตามรูปแบบมาตรฐานนี้จะตองมีความยืดหยุนสูง   เนื่องจาก

ภาพและตวัอกัษรของแตละฉบับนั้นจะตองอยูกับขาวของแตละวันวามปีริมาณและคุณภาพเปน

อยางไร หากวันใดมีภาพทีส่ื่อสารไดดีก็อาจจะลดขนาดตัวอักษรที่เปนหวัขาวหรือพาดหวัขาวใหมี

ขนาดเล็กลง สําหรับรูปแบบการจัดวางองคประกอบในหนาแรกของหนังสือพิมพทีน่ยิมใชกนัทัว่ไป

มีอยู  6  แบบดังนี ้

(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2545, หนา 377) 

1.  แบบสมมาตร (symmetrical balance)   เปนการจัดวางองคประกอบทางดานซาย

และขวาของหนาใหเหมือนกนัหรือสมดุลแบบเทากันสองดาน   โดยวางหัวหนงัสือพิมพไวตอนบน

ตรงกลางหนา  รูปแบบการจดัวางแบบสมมาตรนี้ไมคอยเปนทีน่ิยมแลวในปจจุบนัเนือ่งจากไมคอย

มีความยืดหยุนในการนาํเสนอ  และทาํใหหนาหนังสือพมิพดูนิง่  ไมนาตื่นเตน   

2. แบบอสมมาตร (asymmetrical balance)   เปนการจัดวางองคประกอบ 

แบบที่ทางดานซายและขวาไมเหมือนกัน  แตมีการวางใหเกิดความรูสึกโดยรวมแลวดูสมดุลกัน  

รูปแบบการจัดวางแบบอสมมาตรนี้เปนที่นยิมใชมาก เนื่องจากมีความยืดหยุนในการนาํเสนอภาพ

และขอความ อีกทั้งยังทําใหหนาหนังสือพมิพดูตื่นเตนมชีีวิตชีวา   

3.  แบบยึดโยง (brace)  เปนการจัดวางองคประกอบโดยจัดใหมีขาวแตละเรื่องเรียงตัว

เปนลักษณะรูปตัวแอลใหญ (L)   ทั้งตัวแอลปกติและตัวแอลที่กลับซาย - ขวา   เพื่อใหแตละขาว

สอดยึดโยงกนัและกันเอาไว รูปแบบการจัดวางแบบยดึโยงนี้ไมคอยเปนทีน่ิยมมากนักในปจจุบนั

แมจะมีความยืดหยุนและดตูื่นเตนก็ตาม   
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4.  แบบละครสัตว (circus)  เปนการจัดวางองคประกอบแบบสนุกสนานดูไมเปนทางการ  

มีความยืดหยุนในการจัดวางมากและดูตื่นเตน   แตความไมเปนทางการของรูปแบบนี้ทาํใหไมเปน

ที่นยิมใชกับหนังสือพิมพที่รายงานขาวทั่วไปเพราะมีผลทําใหขอมูลทีน่ําเสนอดูไมนาเชื่อถือ 

5. แบบแนวนอน (horizontal)  เปนการจดัวางองคประกอบโดยจัดใหขาวแตละเรื่องเรียง

ตัวกันเปนแนวนอนไลจากดานบนของกระดาษลงมาสูดานลาง  รูปแบบนี้มีความยืดหยุนในการจัด

วางองคประกอบแตก็ดูไมตื่นเตนนัก 

6. แบบแนวตัง้ (vertical)  เปนการจัดวางองคประกอบโดยจัดใหขาวแตละเรื่องเรียงตัวกัน

เปนแนวตั้งไลดานซายของกระดาษลงมาสูดานขวา ไมวาจะเปนหวัขาว เนื้อหาขาวลวนถกูจัดลง

ใหเต็มตามความกวางคอลัมนกริดเพยีงคอลัมนเดียวเปนสวนใหญ ทาํใหไมมีผลตอการเนนขาวที่

มีความสาํคัญมากนัก เพราะหัวขาวถกูจาํกัดดวยขนาดคอลัมนและขนาดตัวอักษร เวนแตจะเรียง

หัวขาวคอลัมนเดียวหลาย ๆ บรรทัด  วธิีนี้เปนการจัดหนาหนังสือพมิพแบบเกาและมีลักษณะตรง

ขามกับแนวนอนและไมคอยนิยมใชมากนักในปจจุบัน 

 
รูปแบบการพาดหัวขาว 
 ขาวถือไดวาเปนเนื้อทีท่ี่สําคัญของหนงัสอืพิมพ และการพาดหัวขาวที่ดีจะชวยดึงดูดความ

สนใจและบอกใหผูอานรูวาขาวนัน้มีประเด็นสําคัญอะไรบา  โดยการเขียนพาดหัวขาวนัน้ตองสรุป

ประเด็นของขาวที่สําคัญที่สุดมาเขียนใหไดใจความ  ซึ่งตามหลักของการบรรณาธิกร  หวัขาว

เปรียบเทียบเสมือนสินคาตวัอยางทีจ่ัดแสดงในตูโชวเพือ่ใหคนอยากเดินเขาราน  แลวยงัเปนแหลง

แรกที่จะบอกผูผานไปมาวาในหนังสือพิมพฉบับนัน้  ๆ  มีขาวอะไรทีน่าสนใจบาง  การเขียนหัวขาว

จึงตองคํานึงถงึวัตถุประสงคและรูปแบบที่สําคัญดังนี ้

 1.  วัตถุประสงคของการพาดหัวขาว  มีดังนี้ (พนม  วรรณศิริ, 2544, หนา 188) 

      1.1  ดึงดูดความสนใจ  หนาที่ลําดับแรกของหวัขาว คือ สรางความสนใจแกผูอานโดย

เสนอประเด็นสําคัญของขาวทีน่าสนใจ เมื่อผูอานสะดุดตอขอความในหวัขาวแลว ยอมมีแนวโนม

อยากรูอยากเห็นเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของเหตุการณเปนอยางไรบาง มีความกระหายอยากอาน

ตอจนกวาจะหมดความสงสัย วัตถปุระสงคนี้จะสาํเร็จเมื่อผูอานหยิบหนงัสือพมิพข้ึนดู และซื้อไป

อานตอที่บาน กลาวไดวาการสรางความสนใจนี้เปนสวนเชื้อเชิญใหผูอานซื้อหนงัสือพิมพฉบับนัน้

ใหได การพาดหัวจงึตองมุงใชคําและภาษาใหส้ัน กระชบั แตไดใจความภายในเนื้อที่จํากัด 

      1.2  ใหสาระสําคัญของขาว ปจจุบันเหตุการณทีเ่กดิขึ้นสมควรไดรับรายงานเปนขาว

ทางหนาหนังสือพิมพอยูมากมาย บางครัง้ผูอานก็เบื่อหนายที่จะอานขาวทกุชิ้นที่ปรากฏ หรืออาจ
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ไมมีเวลาพอทีจ่ะอานหนังสอืพิมพทั้งฉบับ ฉะนัน้ การเขยีนหัวขาวที่ดจีะชวยประหยดัเวลาใหผูอาน

ไดมาก กลาวคือสามารถทราบสาระความสําคัญของขาวไดในทนัททีีอ่านพาดหวัขาว หรืออาจเลย

ไปอานถงึความนํา หวัขาวทีด่ีควรบอกสาระสําคัญของเรือ่งทัง้หมดอยางรวดเร็วแคเพียงชําเลืองดู 

ถานาสนใจก็จะซื้อเพื่ออานรายละเอยีดตอไป 

      1.3  ชวยการจัดหนาใหสวยงาม  ในการพาดหัวขาวยอมมีความแตกตางกันในเนื้อหา

สาระและขนาดของตัวอักษร ความหลากหลายเหลานี้จะกลายเปนสวนประกอบหนึ่งของการจัด

หนาหนังสือพิมพใหมีความหลากหลายที่สวยงามไมดูเรียบหรือเกลี้ยงจนเกินไป ถาจินตนาการดู

วาหนังสือพิมพไมมีหัวขาวประกอบเลย คงจะทําใหหนังสือพิมพนั้นไมนาอาน เพราะขาดความมี

ชีวิตชีวา และไมดึงดูดความสนใจ 

      1.4  บอกลาํดับความสาํคัญของขาว  ปกติผูอานหนงัสือพิมพจะเลอืกอานขาวที่

นาสนใจที่สุดกอน การพาดหัวขาวจึงชวยบอกใหทราบขาววาขาวใดสําคัญมาก ขาวใดสําคัญนอย 

โดยการใชขนาดของตัวพมิพที่แตกตางกนั จาํนวนคอลมันที่ไมเทากนั ขาวที่บรรณาธิการพจิารณา

วามีประเดน็สาํคัญมักไดรับการพาดหัวขาวดวยตัวอกัษรขนาดใหญกวาขาวทีม่ีความสําคัญนอย 

ดวยวิธนีี้จงึเทากับเปนการจัดลําดับความสําคัญของขาว เปนการใหความสะดวกในการเลือกอาน

ขาววิธหีนึ่ง 

      1.5  สรางบุคลิกและเอกลักษณของหนงัสือพิมพ  ลักษณะการพาดหัว การใชภาษา 

และการเลือกตัวอักษรของหนงัสือพมิพแตละฉบับไมเหมือนกนั และโดยสํานวน ภาษา และ

ลักษณะตัวอักษรที่ใชสม่ําเสมอจะทาํใหผูอานเกิดความคุนเคยกับลักษณะเฉพาะตวัของ

หนงัสือพมิพข้ึน จะสงัเกตไดวาในฐานะผูอานเราสามารถระบุชื่อหนังสือพิมพไดถูกตองเพียงแคดู

ลักษณะการพาดหัวขาวและการจัดหนาหนังสือพิมพเทานัน้ 

2. รูปแบบของการพาดหัวขาว 

เวลาเราอานหนังสือพิมพจะสังเกตเห็นวา หวัขาวแตละขาวนั้นมีลักษณะแตกตางกนั 

ไมเหมือนกันเสียทีเดียว ถาพิจารณาดูแลวสามารถจัดแบงออกเปนหลายลักษณะ ทั้งในดานของ

ขนาด ภาษา และความกวางของคอลัมน หากพิจารณาจัดกลุมกวาง ๆ  แลวจะมีอยูไมกี่แบบที่ใช

กันอยูเปนประจํา  ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัความสะดวกที่ไดจากประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม และสภาวการณการแขงขันอยางเขมขนระหวางธุรกิจส่ือมวลชนใน

ปจจุบัน  สําหรับรูปแบบหัวขาวที่ใชกันอยูในหนังสือพิมพหลายฉบับทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศมีดังนี้  (พนม  วรรณศิริ, 2544, หนา 190-193) 
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      2.1  แบบแบนเนอร  (banner)  เปนหัวขาวขนาดใหญมากหรือเรียกวา”พาดหวัยักษ

เต็มหนา หรือพาดหวัตัวไม” จะใชกบัขาวที่มีความสาํคัญมาก ตองการเนนความสําคัญของขาว

เปนพิเศษ โดยพาดสวนบนของหนงัสือพิมพดวยขนาดอักษรใหญพเิศษตลอดหนากระดาษ เร่ิม

จากดานซายมือสุดไปที่ดานขวามือสุดของหนาหนงัสอืพิมพ หวัขาวชนิดนี้จงึครอบคลุมเนื้อทีทุ่ก

คอลัมนที่ปรากฏในหนาหนึง่ สวนมากจะมีขอความยาวประมาณ 1 – 2 บรรทัด  ดงัภาพที่  7.13 
 

 

ภาพที ่ 7.13  ลักษณะหวัขาวแบบแบนเนอร 

                                       ทีม่า  (ไทยรัฐ, 2546, หนา 1) 
 

      2.2  แบบรีดเอาต  (readout)  เปนหวัขาวรองจากที่พาดหัวใหญซึ่งเปนขอความ

ตอเนื่องที่ไมสามารถจะใสไวหมดในพาดหัวขาวใหญ มีไวเพื่ออธบิายหรือขยายความขาวพาดหัว

อยูระหวางหัวขาวกับความนําขาว ขนาดตัวอักษรจะเล็กกวาหวัขาว มีลักษณะการเรียงบรรทดั

คลายขั้นบนัได ความยาว  2 – 3 บรรทดั แตละบรรทัดอาจมีขอความยาวเทากันหรือใกลเคียงกัน 

โดยบรรทัดแรกเรียงชิดซายมือ บรรทัดตอไปขยับไปทางขวา บางทีเรียกวา “แบบขั้นบันได”  (drop 

หรือ stepped line)  ดังภาพที่  7.14 

 

 
ภาพที ่ 7.14  ลักษณะหวัขาวแบบรีดเอาต 

                                         ที่มา  (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 190) 
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      2.3  แบบสกายไลน  (skyline)  คือ  ลักษณะการพาดหัวที่มีขนาดตัวอักษรไมใหญมาก

นัก วางอยูสวนบนสุดของหนังสือพิมพหนา 1 ใชกับขาวเดนภายในฉบบั หรือ เปนขอความโฆษณา

เนื้อหาทีน่าสนใจ บางทีเรียกวา “พาดหวัแบบสมดุล”  ดังภาพที่  7.15 

 

ภาพที ่ 7.15  ลักษณะหวัขาวแบบสกายไลน 

                                       ทีม่า  (ซอคเกอร, 2547, หนา 1) 

 

      2.4  แบบคิกเกอร  (kicker)  เปนการพาดหวัที่มีขอความสวนหนึง่สั้น ๆ อยูสวนซายมือ

ของบรรทัดบนสุด มักใชตัวอักษรขนาดเลก็กวาอีก 2 – 3 บรรทัดลาง และจะขีดเสนใตที่ขอความ

สวนบนหวัขาวแบบนีน้ิยมใชกับหวัขาวทีต่องการเนนความสาํคัญของคําพูดและบคุคลที่พูด

ประหยัดเนื้อทีแ่ตไดใจความ  ดังภาพที่  7.16 

 

ภาพที ่ 7.16  ลักษณะหวัขาวแบบคิกเกอร 

                                        ที่มา  (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 192) 
 
      2.5  แบบครอสไลนหรือบารไลน  (crossline หรือ barline)  เปนหัวขาวแบบเต็ม

คอลัมน มีขอความเพียง 1 บรรทัดพาดจากริมคอลัมนดานซายสุดไปสุดที่ริมดานขวาสุดของ

คอลัมน  แตถาหากวาม ี2  บรรทัดเทากันก็จะเรียกวา “ดับเบิ้ลครอสไลน”  (double  crossline) 

ดังภาพที่  7.17 
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ภาพที ่ 7.17  ลักษณะหวัขาวแบบครอสไลน 

                                       ทีม่า  (แสงธาน,ี 2546, หนา 1) 

 

2.6 แบบแฮงกิ้ง อินเดนต (hanging indent)  บรรทัดแรกจะเรียงขอความเต็ม 

คอลัมน สวนบรรทัดที่ 2 – 3 – 4  จะยอหนาเขาไปสกัเลก็นอย โดยจัดขอความในบรรทัด 2 – 3 – 4 

ใหชิดเสมอหนาทิง้ทาย  ดังภาพที่  7.18 

 

 
 

ภาพที ่ 7.18  ลักษณะหวัขาวแบบแฮงกิง้อนิเดนต 

                                   ที่มา  (ชวรัตน  เชิดชัย, 2543, หนา 148) 

 

     2.7  แบบเสมอซาย  (flush left)  จะมคีวามยาว 2 – 3 บรรทัด แตละบรรทัดอาจยาวไม

เทากันไดแตตองจัดใหทุกบรรทัดชิดมาทางซายเสมอกันหมด ดังภาพที ่ 7.19 
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ภาพที ่ 7.19  ลักษณะหวัขาวแบบเสมอซาย 

                                       ทีม่า  (ชวรัตน  เชิดชัย, 2543, หนา 188) 

 

      2.8  แบบเสมอขวา  (flush right)  ตรงขามกับแบบเสมอซาย เพยีงแตจัดใหทุกบรรทัด

ชิดไปทางขอบขวามือเสมอกนัหมด       

      2.9  แบบกึ่งกลาง  (centered middle line) คือ หวัขาวทีม่ีความยาว 3 บรรทัด แต

บรรทัดกลางมขีอความสั้นกวาจัดใหอยูกึง่กลางระหวางซาย - ขวา 

      2.10  แบบพีระมิดหวักลบั  (inverted pyramid)  มีลักษณะคลายรปูพีระมิดหวักลับ 

ความยาว 2 – 3 บรรทัด บรรทัดลางจะสั้นกวาบรรทัดบนตามลาํดับ โดยจัดขอความใหอยูกึง่กลาง 

ดังภาพที่  7.20 

 

ภาพที ่ 7.20  ลักษณะหวัขาวแบบพีระมิดหัวกลับ 

                                   ที่มา  (ชวรัตน  เชิดชัย, 2543, หนา 147) 
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      2.11   แบบฐานเจดีย  (centered-top line) เปนหวัขาวที่มีลักษณะคลายฐานเจดยี

หรือพีระมิดหวัตั้งมีมากกวา 2 บรรทัด บรรทัดบนสั้นที่สุด   ดงัภาพที่  7.21 

 

ภาพที ่ 7.21  ลักษณะหวัขาวแบบฐานเจดยี 

                                        ที่มา  (พนม  วรรณศิริ, 2544, หนา 191) 

 

     ตวัอยางขางตนเปนหัวขาวที่นยิมใชกนัทัว่ไป บางฉบับอาจมีรูปแบบอ่ืน ๆ ปะปนใชให

เห็นถึงความแตกตางโดยวิธผีสมกันใหดูมรูีปแบบที่แปลกออกไปแลวแตกรณี 

3.  ขอแนะนําสําหรับการพาดหัวขาว 

      เนื่องจากขอจํากัดของเนือ้ที่สําหรับหวัขาว และวัตถปุระสงคของหวัขาว คือ ตองการ

ใหผูอานทราบทันทีวามีอะไรในขาว ผูเขียนพาดหวัจงึตองอาศัยทกัษะและความพยายามฝกฝน

เพื่อจะไดสามารถพาดหัวขาวไดดีและดึงดูดความสนใจ โดยมีขอแนะนําในทางปฏบิัติ ดังนี ้

3.1  หวัขาวควรจะตองเปนขอสรุปของประเด็นสําคัญของขาว 

3.2  หวัขาวควรคลอบคลุมสาระสําคัญทีผู่อานอยากรู 

3.3 โดยหลักการแลว บรรณาธิการจะเขียนหวัขาวหลงัจากการอานบทสรปุประเด็น 

สําคัญจากความนาํ แตถาไมสามารถเก็บใจความไดทัง้หมด ก็อาจใชการพาดหัวขาวแบบรีดเอาต 

มาชวยได 

3.4 หัวขาวตองใหขอเท็จจริงที่ปรากฏในขาวเทานั้น หามใสความเห็นหรือขอวินิจฉัย 

ลงไปในหวัขาว 

3.5 หัวขาวควรใชคําในการเขียนพาดหวัขาวที่มีลักษณะปจจุบันหรืออนาคต ไมใช 

คําที่เปนอดีตกาล 

3.6  หวัขาวควรใชตัวอักษรแตละตัวที่มีความหมายชัดเจน 

3.7  หวัขาวตองเขียนใหกระชับ ส้ัน  และไดใจความ 
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3.8  หวัขาวมีการใชภาษาที่แสดงถึงรสนิยมด ีไมมีความหมายสองนัย 

3.9  หวัขาวควรมขีอความที่เนนถึงแสดงการกระทํา เชน “โจรปาบุกปลนหมูบาน”  

ไมใช  “หมูบานถูกบกุปลนจากโจรปา” 

 

รูปแบบการจัดเนื้อที่โฆษณาของหนังสือพิมพ 
 การจัดเนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพมีลักษณะที่ไมเหมอืนกับนิตยสาร ในหนงัสือพมิพบาง

ฉบับอาจจะมเีนื้อที่โฆษณาเต็มหนา หรือแทรกอยูกับสวนที่เปนเนื้อหา ประกอบกบัเนื้อทีโ่ฆษณา

ในหนาหนงัสอืพิมพบางครัง้อาจจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญแตกตางกันออกไปทาํใหการจัดพื้นที่

สําหรับช้ินงานโฆษณาในหนงัสือพิมพมหีลายรูปแบบ สําหรับการจัดเนื้อทีโ่ฆษณาทีพ่บเห็นกัน

ทั่วไปมีดังตอไปนี ้

1.  เต็มหนา (full page) ใชพื้นที่ทัง้หมดของหนากระดาษ 

2.  จูเนยีรเพจ (junior page) ใชพื้นที่ประมาณเกือบสองในสามของหนากระดาษ 

3.  คร่ึงหนา (half page) ใชพืน้ที่ประมาณครึ่งหนึง่ของหนากระดาษ ปกติแลวจะ 

เปนในแนวนอน แตปจจุบนัมีการใชในแนวตั้งดวย 

4.  เศษหนึง่สวนสี่หนา (quarter page) ใชพืน้ที่ประมาณเศษหนึง่สวนสีข่องหนา 

กระดาษ  

     นอกจากเนื้อที่โฆษณาขนาดมาตรฐานขางตนแลว ยังมีเนื้อทีโ่ฆษณาในลักษณะที่เปน 

“คอลัมนนิว้” คือกําหนดขนาดความกวางของเนื้อที่โฆษณาตามขนาดของคอลัมนวาตองการให

กวางกี่คอลัมน สวนความสงูนัน้ก็กาํหนดเปนนิว้  

     เนื้อที่โฆษณานี้เปนสิ่งทีน่ักออกแบบหนังสือพิมพตองคอยแกปญหาเพราะเนื้อที่

โฆษณาในแตละวันนัน้จะแตกตางกนัเนื่องจากโฆษณาสวนใหญที่ลงในหนาหนงัสอืพิมพมักจะลง

เพียงชวงเวลาสั้น ๆ  เชน 1 วัน 2 วนั โดยจะตองคอยรกัษาสมดุลของสวนที่เปนเนือ้หาและสวนที่

เปนเนื้อที่โฆษณา เพราะเนื้อที่โฆษณาขนาดใหญยอมจะมีผลตอการดึงดูดความสนใจของผูอาน

จากเนื้อหาของขาวที่นาํเสนอ  ดังภาพที่  7.22 

 



 240 

 

 

ภาพที ่ 7.22  ลักษณะการจดัเนื้อที่โฆษณาในหนาหนังสอืพิมพ 

                         ทีม่า  (แสงธาน,ี 2546, หนา 7) 

 

ปจจัยที่เก่ียวของกับการสรางสรรครูปแบบหนังสือพิมพ 
 หนงัสือพมิพแตละฉบับเปรียบเสมือนสิง่แทนแนวคิดวิธีการบูรณาการองคประกอบตาง ๆ  

ของหนงัสือพมิพ การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพจึงอาศัยทั้งศาสตรและศิลปที่ทาทายความรู

ความสามารถดานการสื่อสารกับศิลปะและการผสมผสานองคประกอบอันหลากหลายเขาดวยกนั

อยางมีระบบแบบแผน  หรือลอกเลียนรูปแบบหนงัสือพมิพที่ประสบความสําเร็จมากอน  ประกอบ

กับหนังสือพิมพตองแขงขันกับส่ือมวลชนอื่น ๆ ในอนัทีจ่ะเรียกความสนใจของกลุมเปาหมายใหหนั

มามองสิ่งที่ตองการใหมากที่สุด  การใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบและจัดทําหนงัสือพมิพ

จึงนับเปนขัน้ตอนสําคัญอยางยิง่ เพื่อใหส่ิงที่ผูอานตองการพบเหน็งายและอานงายหรือรับขาวสาร

ไดอยางสะดวกดวย 

 ดวยเหตนุี้เองหนงัสือพมิพทัง้อดีตและปจจุบันจงึมีรูปแบบหลากหลายทั้งที่มีสวน

คลายคลึงกนัและเปนเอกลกัษณของตนเอง  นอกจากนั้นยังมกีารพฒันาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไม

หยุดนิง่ ไมวาหนงัสือพิมพจะมีรูปแบบคลายคลึงกนัหรือแตกตางกนัทัง้หมดหรือเพียงบางสวนก็

ตาม  การสรางสรรครูปแบบหนงัสือพมิพจะพิจารณาปจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ  คือ  นโยบาย

หนงัสือพมิพ  การกาํหนดขนาดหนงัสือพมิพ  การใชพืน้ที ่  การใชตวัพิมพ  การจดัลําดับเนื้อหา  

เนื้อที่โฆษณา  บทบาทของระบบกริด  และรูปแบบการจดัหนา 
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1.  นโยบายของหนังสือพิมพ  

      นโยบายของหนังสือพิมพนับวามบีทบาทสาํคัญตอรูปลักษณของหนงัสือพมิพ  เพราะ

นโยบายจะเปนตัวกาํหนดประเภทของเนือ้หา  วธิีการนาํเสนอเนื้อหาและการสรรคสรางลักษณะ

การจัดหนา  จะเหน็ไดวาหนงัสือพิมพทีเ่สนอเนื้อหาหนกั ๆ เชน  การเมือง  การศึกษา  เศรษฐกิจ  

ยอมจะออกมาเพื่อกลุมเปาหมายประเภทจริงจังกบัเนื้อหาประเภทนัน้ โดยไมคอยสนใจกับรูปแบบ

หนงัสือพมิพมากนกัหนงัสือพิมพประเภทนี้จะจัดรูปแบบของหนาไมหวือหวาเราอารมณ  ซึง่

แตกตางกับหนังสือพิมพที่มนีโยบายเสนอขาวสารเพื่อมวลชนยอมจัดสรางรูปแบบหนาตาให

สามารถดงึดูดความสนใจจากมวลชนทกุระดับไดทันททีีพ่บ 

2.  การกําหนดขนาดหนังสอืพิมพ 

     หนังสือพิมพทัว่ไปมี 2 ขนาด  คือ  ขนาดธรรมดาหรอืขนาดใหญ  และขนาดประมาณ

คร่ึงของหนังสอืพิมพขนาดใหญหรือทีเ่รียกวา  หนงัสือพิมพขนาดเลก็หรือแท็บลอยด  ซึง่การ

กําหนดขนาดของหนงัสือพมิพไมมีขอจํากัดตายตัว  สวนใหญหนังสอืพิมพที่เพิ่งเริม่จะพิมพ

ออกเปนครั้งแรก  การออกแบบขนาดหนงัสือพิมพมักจะขึ้นอยูกับวัตถปุระสงคของหนังสือพิมพ  

กลุมเปาหมายหรือผูอานหนังสือพิมพฉบับนั้น ปจจัยเกือ้หนนุและจํากัดดานการผลิตและการพมิพ  

ตลอดจนความสะดวกตอการที่จะอาน 

     สําหรับหนงัสือพิมพขนาดใหญนั้น  ปกติจะมีขนาดของหนากวางประมาณ 15 นิ้ว  

และยาวหรือลึกประมาณ 23 นิ้ว  เมื่อกางออกเต็มที่จะมีความกวางประมาณ  30 นิ้ว  และลึก

ประมาณ 23 นิ้ว ขนาดที่แทจริงของหนงัสือพมิพขนาดนี้อาจแตกตางกนัไปบางขึ้นอยูที่ขนาด

มาตรฐานของกระดาษที่ใชพิมพ  หากใชกระดาษพิมพเปนแผนจะมีขนาดมาตรฐานอยางหนึง่  ถา

พิมพโดยใชกระดาษเปนมวนขนาดของหนากระดาษหนังสือพิมพทีพ่มิพสําเร็จแลวมักจะไม

แตกตางกนัมากนกั  เพราะขนาดมาตรฐานของกระดาษมีมาตรฐานเดยีว 

     สําหรับหนงัสือพิมพแท็บลอยดนั้นสวนใหญมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ

ขนาดใหญและจะมีสัดสวนของหนากระดาษไมแนนอนนักเพราะนอกจากจะขึน้อยูกับขนาดของ

กระดาษพิมพที่ใชเปนแผนแลวยังขึน้อยูกบัเครื่องพิมพที่ใชพิมพอีกดวย  เชน  เมื่อพมิพ

หนงัสือพมิพขนาดใหญดวยเครื่องพิมพแบบโรตารีความยาวหรือความลึกจะคงที่ตามสวนโคงรอบ

แมพิมพเมื่อแมพิมพหมุนไปหนึง่รอบก็จะเปนจุดตัดกระดาษของหนาหนงัสือพมิพหนึ่งหนาพอด ี 

ถานาํหนงัสือพิมพขนาดหนาใหญมาพับคร่ึงตามสวนลึกแลว  ความลกึของหนังสือขนาดใหญก็จะ

กลายเปนความกวางของหนงัสือพิมพแท็บลอยด  ดังนัน้เครื่องพมิพแบบโรตารซีึ่งตัดกระดาษ

ขนาดประมาณ  23 นิ้ว  กจ็ะไดขนาดกระดาษของหนงัสือพิมพแท็บลอยดกวาง  23 นิ้ว  เมื่อพบั
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ตามปกติก็จะมีขนาดหนากวางเพยีงประมาณ 11.5 นิ้ว  หนงัสือพมิพแท็บลอยดทั่วไปจะมีขนาด

หนากวางประมาณ  11.5 นิ้ว  ยาวหรือลึกประมาณ  15 นิ้ว  จะเหน็ไดวาหนงัสือพิมพแท็บลอยดมี

ขนาดกะทัดรัด  เหมาะสําหรับการที่ผูอานจะกางออกอาน  มวน  พับ  และสะดวกตอการพกพาตดิ

ตัวไปอานในสถานที่ตาง ๆ  

     อยางไรก็ตามการเลือกขนาดหนงัสือพมิพมักจะเริ่มตนและสิ้นสดุลงทีว่ัตถุประสงคของ

กองบรรณาธกิารเสมอ  แตการตัดสินใจเลือกแบบหนึ่งแบบใดยอมข้ึนอยูกับเทคโนโลยกีารพมิพ  

รวมทัง้สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของหนงัสือพมิพในขณะนัน้ดวย หนงัสือพิมพทัง้สองรูปแบบ

ตางก็มทีัง้จุดเดนจุดดอยอยูในตัวเอง  เชน  การพิมพหนงัสือพมิพแท็บลอยดหนึง่ฉบับตามปกติ

จะตองสูญเสยีเนื้อที่กระดาษตามบริเวณที่รอบ ๆ มารจนิ  และตามรอยพับตาง ๆ มากกวาการ

สูญเสียพืน้ที่สําหรับพมิพเนือ้หาตามปกต ิ หากใชกระดาษพิมพประมาณเทากนัพมิพหนงัสือพิมพ

ขนาดใหญ  เปนตน 

     ดงันัน้การออกแบบและจัดหนาหนังสอืพิมพจงึเริ่มตนดวยรูปแบบของหนงัสือพมิพ  ซึ่ง

มักจะเกิดจากการพิจารณาปจจัยหลายอยางผสมผสานกนั  โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคนิคการผลติ

รูปพรรณสัณฐาน  ขอพจิารณาดานบรรณาธิการและธุรกิจ  เมื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบใดรูปแบบ

หนึง่แลวการจดัหนาหรือวางหนาก็เกิดขึ้นภายในรูปแบบที่เลือกแลวเทานั้น 

3.  แบบและขนาดตัวอักษร  

     เนื่องจากความหลากหลายของเนื้อหาขาวในหนงัสือพิมพทําใหดูเหมือนกับวาจะตองมี

การใชตัวอักษรหลายแบบเพือ่ใหเหมาะสมกับเนื้อหาของขาวแตละเรื่อง แตหากมีการเลือกใชแบบ

ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ก็อาจกอใหเกิดปญหาในดานประโยชนใชสอยและดานการสื่อสารที่

อาจจะเกิดความสบัสนในการอานและความยุงยากในการติดตามขาว เนื่องจากรูปแบบที่

หลากหลายทาํใหดูซับซอน นอกจากนีก้ารไมมีรูปแบบที่แนนอนยังจะมีผลทาํใหผูอานไมสามารถ

จับภาพลักษณที่เปนเอกลกัษณของหนงัสือพิมพได   เพราะไมสามารถมองเหน็ความสม่ําเสมอใน

การออกแบบ   ดวยเหตุนีก้อนที่จะทาํการออกแบบหนงัสือพิมพจงึควรกําหนดแบบของตัวอักษรไว

กอน   ทัง้นี้ไมใชวาจะตองกําหนดตัวอักษรเพียง 1 แบบเทานัน้  เพราะยอมไมเพียงพอตอการ

นํามาใชไดอยางเหมาะสม    การกาํหนดแบบตัวอักษรแมจะตองมีการใชหลายแบบแตก็สามารถ

สรางความสม่าํเสมอไดดวยการกําหนดลักษณะของการนําตัวอักษรแตละแบบไปใชดวย  เชน  

ตัวอักษรแบบที่หนึ่งใชกับตัวพิมพเนื้อเร่ือง  และตวัอักษรแบบที่สองใชกับตัวพมิพหัวขาว  เปนตน   

     นอกจากแบบตัวอักษรแลว  ขนาดตวัอักษรก็ควรจะมีการกาํหนดดวย   ทั้งนี้จะตอง

คํานึงถึงความยืดหยุนเชนเดยีวกนั   โดยขนาดตัวอักษรที่ใชเปนตวัพมิพเนื้อเร่ืองนัน้ไมควรมีขนาด
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เล็กกวา 12 พอยต  เพราะจะทําใหยากตอการอานเมื่อมเีนื้อหาของขาวจํานวนมาก   สวนตัวอักษร

ที่ใชเปนตวัพมิพหวัเรื่อง  หวัรอง  นั้นควรจะมีขนาดใหญตั้งแต 18 พอยต เปนตนไป เพื่อที่จะได

สามารถเนน  หรือเรียกรองความสนใจตอผูอานได 

4.  การใชพืน้ที ่

     พืน้ทีว่างบนหนากระดาษเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในการออกแบบจัดหนา  ซึง่

ไมควรมองขาม  ผูออกแบบจัดหนาควรเหน็ความสําคัญและทําความเขาใจวาพื้นที่วางเปนปจจัยที่

จะชวยยึดองคประกอบอื่น ๆ เขาดวยกัน  หรือเปนสวนที่จะแยกองคประกอบอื่น ๆ  ออกจากกัน  

พื้นที่วางมีสวนทัง้ที่สามารถจะชวยผอนคลายสายตาจากการมองเนื้อหาที่มีความยาวมาก ๆ  หรือ

ทําใหตองเพงสายตามากขึน้  ขณะมองดอูงคประกอบอื่น ๆ  บนหนาหนังสือพิมพ นอกจากนี้พืน้ที่

วางสามารถชวยเพิม่ประสิทธิภาพการอานโดยเปนปจจัยในการแยกคาํ แบงวรรคตอน การเวน

บรรทัด การจัดความยาวของบรรทัด การจัดชองวางบริเวณพิมพ รวมทัง้สามารถสรางเอกภาพ

จัดลําดับ จัดจําแนกหรือการเนนย้าํองคประกอบอื่น ๆ  การใชพืน้ทีว่างในการสรางสรรครูปแบบ 

และการจัดหนาหนงัสือพมิพเกิดขึ้นจากวธิีการตาง ๆ ดงันี ้

     4.1  การเวนชองวาง (spacing) ชองวางระหวางตัวพิมพและระหวางบรรทัด หากมี

การเวนชองวางมากเกนิไปยอมทําใหเนื้อหาขาวสารไมนาสนใจและอานไดยาก ตรงกันขาม หาก

เวนชองวางนอยเกินไปจะทาํใหตัวหนงัสือ คํา ขอความ และบรรทัดของตัวหนงัสือเบยีดชิด อัด

แนนเกนิไปเปนผลใหขาวสารซึ่งปรากฏแกสายตาถกูทาํลายและอานไดยาก ผูอานสวนมากมกัจะ

อานขามตัวหนังสือที่เวนชองวางมากหรือนอยเกนิไป เวนแตเนื้อหานัน้จะมีความสาํคัญหรือ

นาสนใจจริง ๆ เทานัน้จงึจะทําใหทนอานจนจบ 

    การเรียงตวัพมิพจํานวนมาก ๆ ในหนาหนงัสือพมิพ ชองวางก็คือ บริเวณพื้นที่

ระหวางคําและระหวางบรรทัด คําและขอความที่เรียงชิดกันเกนิไปทําใหอานยาก หรือคําและ

ขอความซึ่งหางกันเกนิไปก็ทาํใหเกิดชองวางที่นาเกลยีดระหวางตัวพิมพ หรือบรรทัดของตัวพมิพ

ซึ่งชิดกนัเกนิไปยอมมีปญหาในการอาน ผูอานตองพยายามแยกแยะวาตวัพิมพแตละบรรทดัเริ่ม

ตรงจุดใด และอาจอานซ้ําบรรทัดเดิมอีกกไ็ด หากแตละบรรทัดหางกนัมากเกินไปยอมเกิดชองวาง

มากทําใหเสียเวลาในการอานขณะกวาดสายตาอานจากบรรทัดหนึง่ไปสูอีกบรรทัดหนึ่ง 

  ปจจุบันการเวนชองวางตาง ๆ ยงัไมมมีาตรฐานและกฏเกณฑแนนอนหรือเปน

ขอมูลเชิงวทิยาศาสตร เพราะการเวนชองวางแทบทุกกรณีจะขึ้นอยูกับองคประกอบอื่น ๆ อีกดวย 

การเวนชองวางอยางเหมาะสมแลวแตกรณีจึงเปนสิง่พงึยึดถือในที่สุด 
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      4.2 พื้นที่ขอบขาว หรือมารจิน ไดแก พืน้ทีว่างบริเวณรอบเนื้อทีพ่ิมพ เปนองคประกอบ

สําคัญที่สามารถทําใหเกิดความนาสนใจและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มารจนิริมกระดาษทํา

หนาที่เสมือนกรอบของหนาหนงัสือพมิพ ถามารจินริมกระดาษแคบเกินไป หนาพิมพก็จะมองดู

หนาทึบ ทําใหยากตอการอาน หากชองวางริมกระดาษเปนกรอบกวางก็จะดูวาหนากระดาษมี

กรอบอันแข็งแรงแนนหนาชวยใหหนาพิมพมีเอกภาพยิ่งขึน้ ชวยรักษารูปลักษณของการจัดหนา

เขาดวยกนั ทาํใหหนาหนังสอืพิมพดนูาอานมากขึ้น การอานก็สะดวกมากขึ้น ชวยใหผูอานกวาด

สายตาจากบรรทัดหนึง่ไปยงัอีกบรรทัดหนึง่ไดงายและแนนอนยิง่ขึ้น 

      4.3  พืน้ทีว่างระหวางคอลัมน หนังสือพิมพทุกฉบับจําเปนตองจัดพืน้ที่แตละหนา

ออกเปนคอลมัน นอกจากจะดวยเหตุผลการผลิตและดานธุรกิจแลว การจัดแบงพืน้ที่ออกเปน

คอลัมนก็เพื่อใหการจัดหนาหนงัสือพมิพมคีวามหลากหลายมีชวีิตชีวา สะดุดสายตาและความ

สนใจของผูอาน และชวยใหผูอานสามารถอานไดสะดวกในสภาพแวดลอมตาง ๆ ปกติ 

หนงัสือพมิพทัง้ขนาดใหญและขนาดเล็กอาจจะจัดแบงพื้นที่แตละหนาออกเปนกี่คอลัมนก็ได 

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวนัน่เอง หนงัสือพิมพไดพฒันาวิธีการจดัแบงคอลัมน

ตลอดมา  ปจจุบันหนงัสือพิมพอาจจัดแบงคอลัมนในแตละหนาไดถึง 12 คอลัมน เนื่องจากหนา

หนงัสือพมิพไมวาจะเปนหนงัสือพิมพขนาดใหญ  หรือหนงัสือพิมพแท็บลอยดมักจะมีขนาดของ

หนาเทา ๆ  กนัตามประเภทของหนงัสอืพมิพ  ยิง่จัดแบงใหจาํนวนคอลัมนในแตละหนามนีอย  เชน 

2 คอลัมน 4-6 คอลัมน  ยอมจะเสียเนื้อทีร่ะหวางคอลัมนนอยลง และถาจํานวนคอลัมนถกูจัดแบง

แตละหนามีมาก  การใชพืน้ทีว่างระหวางคอลัมนก็จําเปนตองมากตามไปดวย  ทัง้นี้ไมจาํเปนวา

คอลัมนจะถกูจัดแบงโดยใชพื้นที่วาง หรือโดยใชเสนกัน้ยอมมีความจําเปนตองแบงแยกคอลมัน

อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 

5.  การใชตัวพิมพ 

      ตวัพิมพเปนองคประกอบสําคัญในการจัดหนาหนังสือพิมพ  เพราะตัวพิมพเปนพาหะ

ที่จะนําขาวสารสูผูอาน  การใชตัวพิมพทัง้ตัวพิมพเนื้อเร่ือง หรือตัวพิมพขนาดใหญ หรือตัวที่

แตกตางสําหรบัขาว  หรือหัวเรื่องตาง ๆ  ใหไดขนาดที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคจึงมี

ความสาํคัญ การเลือกตัวพมิพทีม่ีความสวยงามในทัศนะของผูเลือก แตนํามาใชผิดที่ผิด

วัตถุประสงคกย็ังไมนบัวาเปนความสําเร็จของการออกแบบและจัดทําหนงัสือพมิพ 

      การใชตัวพิมพสําหรับหนังสือพิมพยังไมมีสูตรสําเร็จแนนอนตายตัวขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการที่สําคัญดังนี ้
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      5.1  ตัวพมิพเนื้อเร่ือง (body type, text type หรือ book type)  ในหนังสือพิมพฉบับ

หนึง่ ๆ มีตัวพมิพเนื้อเร่ืองเปนสวนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุด และเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะ

ตัวพิมพประเภทนี้ทัง้หมดลวนทําหนาทีถ่ายทอดขาวสารของหนงัสือพมิพโดยตรง  โดย

ความสาํคัญของตัวพมิพเนือ้เร่ืองเกิดจากปจจัยสําคัญอยางนอย 2 ประการคือ  ความจําเปนที่ตอง

อานงายเพื่อจะไดแขงกับส่ือประเภทอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งวทิยุโทรทศันกับความชดัเจนในการ

อาน  เนื่องจากจํานวนผูอานหนังสือพิมพโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนและผูอานประเภทสูงอายุและแมแตเด็ก 

ๆ  ยอมตองการอานตวัพิมพที่มีขนาดใหญและชัดเจน  การเลือกตวัพิมพเนื้อเร่ืองจึงนับเปนขัน้แรก

ที่สําคัญของการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพ  ตวัพมิพเนื้อเร่ืองทีด่ีจะตองไมมีอุปสรรคตอการ

อานเนื้อหาหนงัสือพิมพ 

  การเลือกใชตวัพิมพเนื้อเร่ืองเพื่อใหอานงายไปพรอม ๆ  กับการประหยัดเนื้อทีท่ี่

นักออกแบบตองพิจารณาอยางนอย 4 ประการ ไดแก ขนาด รูปแบบตัวพิมพ  การพิมพ และการ

จัดเรียงตัวพิมพ 

 5.1.1    ขนาดตัวพิมพ (size)  ตัวพิมพมีมากมายหลายขนาดใหเลือกใชสําหรับ

หนงัสือพมิพนัน้ การเลือกใชตัวพิมพขนาดไมเหมาะสม  เชน  ใชตัวพิมพขนาดเลก็เกนิไป  ก็จะทํา

ใหยากตอการอาน  หากใชตวัพิมพขนาดใหญเกนิไปก็อาจไมสามารถเรียงความขอความลงใน

เนื้อหาทีก่ําหนดไดทั้งหมด หากพิจารณาดานประสทิธิภาพการอานการใชตัวพิมพขนาดเล็กแมจะ

ประหยัดเนื้อทีก่ระดาษ  หรือเรียงขอความในเนื้อทีท่ี่กําหนดใหไดทัง้หมด  แตก็อานยาก  หาก

ขอความสวนนั้นไมนาสนใจหรือไมแสดงความสาํคัญจริง ๆ  แลวผูอานสวนมากก็มกัจะอานขาม  

และหากใชตวัพิมพขนาดใหญเกินไป  นอกจากจะตองเสียเนื้อที่ เสยีเวลาเพื่อเรียงขอความทั้ง

หมดแลวการอานกจ็ะใชเวลานานกวาจะอานจบอกีดวย   

       ขณะนี้ยังไมมกีฏเกณฑแนนอนสําหรับการเลือกตัวพมิพขนาดตาง ๆ เพื่อ

นํามาใชสําหรบัสายตาธรรมดา  ตัวพิมพเล็กที่สุด (optimum  type  size)  สําหรับใชกบั

หนงัสือพมิพทีผู่อานสามารถอานไดอยางตอเนื่องไดแก  ตัวพิมพขนาดระหวาง 8 พอยต 9 พอยต 

12 พอยต 14 พอยต  ตัวพมิพขนาดเกนิกวา 14 พอยต ถือวาเปนตวัพิมพขนาดใหญทัง้นีย้ังอยูที่

ขนาดลําตัวหลัก (x-height)  และระดับของพืน้ทีว่างระหวางบรรทัดอกีดวย  เนื่องจากวธิีการอาน

หนงัสือตามปกติของคนเรา  ทําใหเนื้อหาขอความซึ่งใชตวัพิมพขนาดใหญหรือเล็กกวาขนาด

ดังกลาวจะอานไดยาก  อยางไรก็ตามประสิทธิภาพการอานใชวาจะอยูที่ขนาดของตัวพมิพเพยีง

อยางเดยีวแตยังอยูที่ปจจัยอื่น ๆ  อีกเชน รูปแบบตัวพมิพ   สกุลตัวพิมพ (family)  การผลิตและ

การเรียงตวัพมิพ เปนตน 
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 5.1.2 รูปแบบตัวพิมพ (style) รูปแบบตัวพิมพเปนขอพิจารณาอีกอยางหนึ่งใน

การเลือกใชตวัพิมพสําหรับการทาํหนังสือพิมพ การเลือกตัวพิมพทีม่ีรูปแบบและขนาดเหมาะสม

จะชวยใหผูอานมองเหน็และแยกแยะไดในเบื้องตนวา  สวนใดเปนหวัเรือ่งหรือหวัขาว  สวนใดเปน

เนื้อเร่ือง และการเลือกรูปแบบตัวพิมพอยางเหมาะสมจะชวยใหสงเสรมิหนงัสือพิมพมีลักษณะเปน

เอกภาพ  มีความกลมกลนื เสริมสรางและรักษาเอกลักษณใหหนังสือพิมพไดเปนอยางดี  ตรงกัน

ขามหากเลือกรูปแบบตัวพิมพไมเหมาะสมก็จะเปนการทาํลายความสนใจและบั่นทอน

ประสิทธิภาพการอานของผูอานใหลดนอยลง 

        รูปแบบตัวพิมพเกิดจากรูปแบบลักษณะของตัวพมิพในสกุลหนึ่ง ๆ 

สวนมากประกอบดวยตัวพมิพรูปแบบธรรมดา  แบบหนา  แบบบาง  แบบเอน  แบบหนาเอน  

นอกจากนัน้ รูปแบบตัวพิมพยังรวมถงึลักษณะตวัพมิพมีเสนหนาเสนบางดวย ตัวพิมพขนาด

เดียวกนัแตขนาดเสนตางกนั เชน ตวัพิมพลักษณะแคบ (condensed) หรือตัวกวาง (expanded) 

ตัวเอน (italics)  และตัวพิมพลักษณะอืน่  ๆ   

        การเลือกใชตวัพิมพรูปแบบตาง ๆ  นักออกแบบจะตองคํานึงถงึ

ประสิทธิภาพการอานเปนหลัก  เชน  ตัวพิมพลักษณะแคบ และตัวพิมพเสนบางเกนิไปยอมไม

เหมาะสมกับการใชพิมพเนือ้หาแมจะประหยัดเนื้อที่การพิมพเพราะทาํใหอานยาก  ตัวพิมพแบบ

กวางมักจะไมนํามาใชเรียงพิมพเนื้อหาธรรมดาเพราะจะทําใหเปลืองเนื้อที ่  สวนมากจะใชพมิพหัว

เร่ืองหัวขาว  แตก็ควรจํากัดอยูในสกุลเดียวกนั สวนตัวพมิพลักษณะแคบก็มีที่จะใชจํากัด  

สวนมากนํามาใชกับขอความที่ตองการเรยีกความสนใจเปนพเิศษ  สําหรับตัวพิมพเอนนัน้ปกติเปน

ตัวพิมพมีเสนบางและมีลักษณะแคบ  จึงไมเหมาะสมทีน่ํามาใชเรียงพมิพเนือ้หาขนาดยาว ๆ  

เพราะทําใหอานยาก  สวนใหญจะนาํมาใชกับการเรียงพมิพภาษาตางประเทศชื่อหนงัสือหรอื

นิตยสาร  คําบรรยายภาพ ชื่อผูเขียนหรือผูแตง  ขอความพิเศษเรียงพิมพตนฉบับส้ัน   ตลอดจน

เรียงเนื้อหาในลอมกรอบ อยางไรกต็ามหากตองการใชตัวพมิพเอนควรเลือกใชตัวพิมพเอนเสน

หนาและขนาดพอยตคอนขางมาก  และไมควรใชตัวพิมพเอนกับเทคนิคการลอมกรอบแบบ

ตัวพิมพเจาะขาว (reverse  blocks)  เวนแตจะใชตัวพมิพเอนขนาดตั้งแต 18 พอยต หรือมากกวา

นั้น   

5.1.3  วิธีการพิมพ ( reproduction )  วิธกีารพิมพมีผลกระทบตอการอานงาย 

หรืออานยากของตัวพมิพ ทั้งนี้ตัวพิมพทีน่ํามาใชพมิพควรใหสอดคลองกับปจจัยดานเทคนิคการ

พิมพที่จะใช เชน  ตัวพิมพชนิดหนึ่งเมื่อเลือกและนํามาพิมพโดยระบบการพิมพแบบพื้นนูน

ธรรมดา ยอมจะไดผลงานพิมพที่ชัดเจนอานงาย  เพราะเทคนิคและสวนประกอบของการพมิพ
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แบบนี้เอื้ออํานวยใหไดผลงานพิมพดงักลาวโดยไมยากนัก  แตตัวพิมพชนิดเดียวกนันัน้หาก

นํามาใชกับเครื่องพิมพแบบโรตารีอาจจะใหผลงานพิมพที่ไมชัดเจนก็ได  เพราะระบบการพมิพ

แบบนี้จะแตกตางกับแบบระบบพืน้นนูธรรมดาทั้งดานวธิีจัดหนา ความเร็วในการพิมพ ชนิดของ

กระดาษ และหมึกพิมพ เปนตน 

5.1.4  การจัดเรียงพมิพ  (typesetting) การจัดเรียงตัวพิมพอาจมีผลตอการอาน 

ไดงายและสะดวกรวดเร็ว หนังสือพิมพสวนมากจัดแบงเนื้อที่ของหนาหนงัสือพมิพออกตามแนวตั้ง

การจัดเรียงตวัพิมพลงเต็มตามเนื้อที่คอลมันก็จะมีความยาว การอานอาจจะชาและอานยาก  

ผูอานกจ็ะเบื่อที่จะอานไดงาย บางครั้งอาจจะหลงตําแหนงบรรทัดเมื่อกวาดสายตาจากบรรทัด

หนึง่ไปยังอกีบรรทัดหนึง่ขณะอานเทากับบ่ันทอนการอานและหยุดอานในที่สุด  ตรงกันขามหาก

ตัวพิมพถูกเรยีงในคอลัมนแคบเกนิไปอาจทําใหผูอานจากซายไปขวาตองกวาดสายตากลับไป

กลับมาอยางสม่ําเสมอ  จนเกิดการเหนด็เหนื่อยอนัเปนเหตุใหอานชาลง  นอกจากนัน้ตัวพมิพที่

เรียงบรรทัดสัน้จนเกินไปจาํเปนตองจัดแยกคําบางคําทีค่วรอยูบรรทัดเดียวกนัออกไปอีกบรรทัด

หนึง่บอย ๆ โดยไมสมควร 

       การเรียงตวัพมิพใหมีขนาดความยาวบรรทัดที่เหมาะสมนั้นอาจทําไดโดย

อาศัยหลกัการประมาณวาขนาดความยาวบรรทัดที่เหมาะสม หรือความกวางคอลมัน ยอมกําหนด

ข้ึนโดยขนาดของตัวพมิพกบัรูปแบบตัวพิมพที่ใช ดงันัน้ ตัวพิมพขนาดตัวเล็กจะเหมาะสมกับ

คอลัมนแคบ  สวนตัวพิมพขนาดใหญยอมเหมาะสมกับคอลัมนกวาง  อีกวิธหีนึง่คือการกําหนดให

บรรทัดมีความยาวเปนไพกาเทากับ  2  เทา  ของจํานวนพอยตของตวัพิมพทีเ่ลือกใช เชน  ตวัพิมพ

ที่ใชมีขนาด  2  พอยต  กค็วรใหบรรทัดยาวประมาณ  24  ไพกาหรือตัวพิมพขนาด  14  พอยต  

บรรทัดควรมีความยาวประมาณ  28 ไพกา  เปนตน   

        จะเหน็ไดวาตวัพิมพที่ใชมีขนาดเล็กเทาไร  ยิง่ตองเรียงดวยบรรทัดที่ส้ัน

มากขึ้นเทานัน้และยิ่งตัวพิมพมีขนาดเพิ่มข้ึน  บรรทัดที่เรียงก็ควรใหยาวมากเพิ่มข้ึนดวย  ดังนั้น

ความยาวของบรรทัดหรือความกวางของคอลัมนทีเ่หมาะสมควรมีความสัมพนัธกับขนาดและ

รูปแบบของตัวพิมพที่ใชดวยทุกครั้ง  หากใหขนาดหรือความยาวบรรทดัไมเหมาะสมกับขนาด

ตัวพิมพแลว  จะทําใหตัวพมิพเนื้อหาขาดความนาสนใจและเปนอุปสรรคตอการอานงายและ

ความสบายของสายตาในการอาน 

        นอกจากการจดัเรียงตัวพมิพใหบรรทัดเสมอกัน (justified)  เต็มความ

กวางของคอลมันซึง่กําหนดไวตามปกติแลว  การเรียงตวัพิมพภายในคอลัมนปกติ  โดยจัดเรียงให

แตละบรรทัดมีความยาวไมเทาหรือไมเสมอกัน (unjustified) เปนลักษณะของรูปแบบการเรียง
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ตัวพิมพในนิตยสาร  นอกจากจะมีผลตอความสะดวกในการอานแลว  ยังจะชวยใหเนื้อหาสวนนัน้

เดนสะดุดสายตาผูอาน  และนาสนใจไดดวยเหมือนกัน  ซึ่งนกัออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพอาจ

นํารูปแบบดังกลาวมาใชเปนครั้งคราวดงัตอไปนี้ 

        1)  เรียงชิดซายจัดเสมอซาย  (ragged right or english line-fall)  เปน

ลักษณะการจดับรรทัดตัวพมิพใหเสมอกนัเฉพาะหัวบรรทัดดานซายมือเทานัน้เหมอืนการพิมพดดี 

2) เรียงชิดขวาจดัเสมอขวา (ragged left)  เปนลักษณะการจัดเรียง 

บรรทัดรูปแบบตรงขามกับการเรียงชิดซายคือ  จัดเรียงใหปลายบรรทดัดานขวาเสมอกัน  สวนดาน

หัวบรรทัดจะไมเสมอกนัจึงเกิดชองวางเวาแหวงมากบางเล็กบางตามบริเวณหัวบรรทดัดานซายมือ  

           การจัดบรรทัดตัวพิมพทัง้แบบใหบรรทดัเทากนัและแบบบรรทัดไม

เทากันก็มีทัง้ขอดีและขอเสีย เชน ขอดีของบรรทัดเทากันคือเกิดความชดัเจนของเนื้อที่ระหวาง

คอลัมนแตบางครั้งจัดยากไมสะดวกตอการจัดพิมพในบางระบบเพื่อใหบรรทัดเทากันจงึอาจตอง

จัดแยกคําบางคําไวคนละบรรทัดซึ่งอาจจะไมพอดีเสมอไป  สวนการจัดแบบบรรทัดไมเสมอกันมี

ขอดีคือ  อาจใชเนื้อทีจ่ัดไมมากนกั  จัดงายและสะดวกตอการจัดหนาพิมพโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

พิมพระบบตัวพิมพนนูแบบแทนนอน  แตไมประหยัดเนือ้ที่และบางครั้งไมสะดวกตอการอาน

โดยเฉพาะอยางยิง่การจัดแบบเสมอขวา 

5.1.5  การใชตัวพิมพผสมรูปแบบ (mix  type  styles)  หนงัสือพมิพฉบับหนึง่ ๆ  

ประกอบดวยเนื้อหามากมายหลายประเภทและเนื้อหาแตละประเภทยงัสามารถใหความหมาย

และอารมณตาง ๆ  อารมณและความรูสึกจะเกิดจากความหมายของเนื้อหาโดยตรงแลวสวนหนึ่ง

ยังเกิดจากตัวพิมพที่ใชเพื่อเนนย้ํา  หรือสรางความแตกตางใหเนื้อหาดวย จะเหน็วาหนงัสือพิมพ

ไมสามารถจะเลือกใชตัวพมิพอยางกลมกลืนกนัไดตลอดทั้งฉบับเหมอืนสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ เชน   

หนงัสือเลม  และนิตยสาร เปนตน การเลือกใชตัวพมิพสําหรับหนังสือพิมพจงึมีความยืดหยุนสงู

มากเพราะหนงัสือพิมพสามารถจะใชตัวพมิพทีห่ลากหลายทัง้ขนาดและรูปแบบ การเลอืกใช

ตัวพิมพเนื้อหาควรคํานงึถงึการอานงายและความสะดวกในการผลิตเปนหลกั เมือ่จําเปนตองใช

ตัวพิมพหลายรูปแบบผสมกันเพื่อเนนหรือสรางความแตกตางภายในเนื้อเร่ืองเดียวกนั 

      5.2 ตัวพิมพขนาดใหญหรือตัวตกแตง  ไดแก  ตัวพมิพขนาดตั้งแต 16 พอยตข้ึนไป 

สวนมากใชพมิพหวัขาวหวัเรื่อง  และขอความที่ตองการความเดนตาง ๆ   

       5.2.1  หัวขาว  การเลือกใชตัวพิมพหวัขาวขนาดใหญเทาใดก็ตาม  สวนมากถูก

กําหนดโดยเงือ่นไขทางภาระหนาที่ทัว่ไปของหัวขาวหรือหัวเรื่อง ดังนี ้  
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     1)  ดึงดูดความสนใจของผูอานใหอานหนังสือพิมพฉบับนั้นแทนการเปด

วิทยโุทรทัศนหรือเปดอานนติยสารโดยการใชอักษรขนาดใหญมาเปนสวนประกอบการจัดหนา

หนงัสือพมิพเพื่อใหมีความนาสนใจ 

   2)  เปนสัญญาณเตือนเพื่อใหผูอานรูวาเนือ้หานั้นเกี่ยวกบัเร่ืองอะไรมี

ระดับความสําคัญเพียงใด 

  3) โนมนาวใจใหผูอานขาวทกุขาวอานเรื่องทุกเรื่องมากที่สุด  ดวยการใช

ตัวอักษรขนาดตาง ๆ  แยกจําแนกระดับความสาํคัญของขาวเพื่อใหความสะดวกแกผูอานในการที่

จะอานตามลาํดับ 

   4)  หนาที่ขายหนงัสือพมิพ  เนื้อหาหวัขาวมีลักษณะรูปใหส้ันและให

ความหมายมากที่สุดเพื่อจะใหสายตาซึ่งเรงรีบสามารถอานเขาใจเรื่อง  ผูเขียนหัวขาวจึงตองเขียน

ใหเขาจุดสนใจของเรื่องและผูจัดหนาตองเลือกใชตัวพิมพขนาดที่จะทาํใหหัวขาวนัน้สามารถ

มองเหน็ไดงายที่สุด 

  5) สรางเอกลกัษณใหกับหนังสือพิมพถือเปนหนาที่ประการสุดทายของ

หัวขาวทนัทีทีม่องเหน็รูปรางหนาตาของตวัพิมพหวัขาวยอมจะรูดีวาเปนหนังสือพิมพฉบับใดแม

ไมใชเปนการจดจําไดเพียงรูปรางลักษณะของหนังสือบางตัวแตก็ไมเปนการจําลักษณะโดยรวม

ของตัวหนังสือเหลานั้นทัง้หมด ดังนั้นหัวขาวก็จะสรางบคุลิกภาพของตัวเองขึ้นมาไมวา

หนงัสือพมิพจะบงบอกบุคลกิลักษณะใดกต็ามแตหัวขาวจะตองแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพของ

หนงัสือพมิพ 

      5.2.2  หัวรอง    เปนชื่อทั่วไปใชเรียกหวัเรือ่งหรือหวัขาวซึ่งใชตัวพิมพขนาดเล็ก

กวาตวัพิมพหวัขาวธรรมดาแตมีขนาดใหญกวาตัวพิมพเนื้อเร่ืองซึง่วางแทรกอยูระหวางตวัพมิพ

เนื้อเร่ือง หวัรองมีหนาที่แบงแยกเนื้อหาขนาดยาวและมีหลายประเดน็แทรกหัวรองระหวางประเดน็

ตาง ๆ เพื่อใหผูอานสะดวกขึ้นและชวยใหมีโอกาสพักผอนสายตาขณะอานเนื้อหาทีม่ีความยาว

มาก ๆ หวัรองสําหรับขาวมักวางไวตรงกลางคอลัมน (crossheads หรือ centered) หรือชิด

ดานซายของคอลัมนขาว (flush-left หรือ sideheads) ก็ได  สวนหวัเรื่องรองของเนื้อหาประเภทอื่น

นอกจากขาวควรวางใหใกลหัวเรื่องหลักใหมากที่สุด 

       5.2.3 หัวขาวตอ  ไดแก  ตัวพิมพขนาดใหญใชแสดงความตอเนื่องเร่ืองและขาว

ของหนงัสือพมิพจากหนาหนึ่งไปอีกหนาหนึง่สําหรับหนังสือพิมพที่เสนอขาวยาว ๆ และไมสามารถ

จบขาวในหนาที่เสนอขาวนั้น และเพื่อเปนการประหยัดเวลาและเนื้อที่ หัวขาวตอจึงถูกดัดแปลง

และยนยอจนเหลือเพยีงตัวเลขหรือวลีส้ัน ๆ ใชสัญญาณการตอขาวหนึง่ ๆ เทานัน้  
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6.  การจัดลําดับเนื้อหา 

      หนังสือพิมพทุกฉบับควรจะตองมีความชัดเจนในการจัดลําดับตามความสาํคัญของ

เนื้อหาทกุประเภท  ทัง้เนื้อหาขาว วิจารณ  การอธิบาย ความสนุกสนานบันเทงิและมทีัศนคติที่ดีใน

การบริการเนือ้หาแกมวลชนผูอาน หนงัสอืพิมพทุกฉบบัจึงควรออกแบบใหมีระบบที่ผูอานสามารถ

เขาใจไดในการนําเสนอเนื้อหาหลากหลายโดยการจัดลําดับทัง้ ขาว และความคิดเหน็ ซึง่ระบบการ

จัดลําดับเนื้อหาซึง่สามารถเขาใจกันไดเปนสากลมีวิธกีารดังนี ้

6.1  หนาขวามือ  ( 1, 3, 5, 7,...)  ถือเปนตําแหนงหนาหนังสือพิมพที่สําคญัเพราะ 

ผูอานจะเหน็กอนหนาอืน่ ๆ แตละหนาหนังสือพิมพควรจัดใหเปนหนวยทีม่ีความพอเพียงภายใน

หนานัน้ ๆ  ในการเสนอเนื้อหาที่จัดแบงออกเปนหนวยของเนื้อหาซึง่เรียกวา “เร่ือง” (stories)  หรือ 

“คอลัมน”  ตาง ๆ  สําหรับเร่ืองหรือเนื้อหาที่จัดเสนอ สวนหนาในก็เสนอเนื้อหาที่ไมตองการความ

รีบดวนมากนกั  แตไมวาระบบการจัดจําแนกเนื้อหาออกเปนเรื่องยอยลักษณะใด  จะตองสามารถ

ใหผูอานเขาใจไดชัดเจน 

      6.2  เนื้อหาและเนื้อเร่ืองซึ่งผูอานคาดหวงัวาจะมีเปนประจํา  เชน  สารบัญขาว  

บทบรรณาธิการ  รายงานอากาศ  รายงานวทิยุกระจายเสียงและโทรทัศน  ราคาหุน  รายงานการ

กีฬาประจําวัน หรือการตูนลอเลียน เปนตน  ควรจัดวางไวในตําแหนงประจําซึ่งผูอานคาดหวังและ

จะตองเปดพบไดทันท ี  สวนขาวตาง ๆ  ซึ่งเกิดขึ้นในแตละวัน  เชน  ขาวการเมือง  อาชญากรรม  

การศึกษา  เศรษฐกิจ  กฬีา  เปนตน  ควรจัดใหอยูในตาํแหนงใกลเคยีงกับตําแหนงของขาวนัน้ใน

หนงัสือพมิพทกุวัน  แมวาขนาดของเนื้อหาที่ขาวจะเปลีย่นแปลงอยูเสมอก็ตาม  และสําหรับเร่ือง

หรือคอลัมนประจําควรมีชื่อคอลัมนหรือโลโกบงบอกอยางชัดเจน 

6.3  การจัดเนือ้หาเดียวกนัแยกเปนสัดสวน   หากตองเสนอเนื้อหาแตละประเภทใน 

แตละวันปริมาณมากพอแทนการจัดเนื้อหาประเภทเดียวเปนแผนกยอยหรือเซคชั่น (sub-division  

หรือ  section)  ไวภายในหนาเดียวกนั  เชน  เนื้อหาเกีย่วกับตางประเทศจัดในหนา 2   เศรษฐกิจ

หนา 7  กีฬาหนา 12  เปนตน  อาจจัดแยกออกเปนสวนตางหากหรือเมื่อมีขาวใหญที่ตองการ

เนื้อหาทีม่ากกวาปกต ิ  การแยกเนื้อหาออกเปนสวนนอกจากจะชวยใหการจัดหนาและการผลิต

สะดวกแลว  โดยเฉพาะการตอขาวจากหนาหนึ่งไปอกีหนาหนึง่แลว  ยงัชวยใหผูอานแตละกลุม

สามารถอานเนื้อหาตามความสนใจของตนพรอม ๆ กนัได  โดยเฉพาะผูอานในครอบครัวเดียวกนั  

เชน พออานขาวทั่วไป  แมอานขาวบันเทงิ  และลูกอานขาวกฬีา เปนตน  
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7.  เนื้อทีโ่ฆษณา  

      การโฆษณาสินคาและภาพลักษณขององคกรทางหนาหนังสือพมิพแมจะเปนการ

ส่ือสารรูปแบบหนึง่ที่ดงึดูดความสนใจจากผูอาน  เปนแหลงรายไดหลกัและมีอิทธพิลตอการ

ออกแบบจัดหนาหนงัสือพมิพทุกฉบับ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง โฆษณาขนาดใหญ (display 

advertising) ปกติมักมีภาพและหรือตัวอักษรขนาดใหญเปนสวนประกอบของชิ้นโฆษณา  

เนื่องจากการจัดชิ้นโฆษณาลงในบริเวณพืน้ทีห่นาหนงัสอืพิมพมักดําเนนิการและอยูในความ

รับผิดชอบของฝายโฆษณาหรือฝายจัดการฝายเดียว  โดยไมมีการประสานงานปรึกษาหารือกับ

ฝายบรรณาธกิารลวงหนา  หากโฆษณาดงักลาวเปนเพยีงสวนหนึง่ของหนาหนงัสือพิมพที่มีสวนที่

เหลือเปนเนื้อหาขาวสารแลว  โฆษณาขนาดใหญอาจสรางผลกระทบทางสายตาแกผูอาน ซึ่ง

นับวาการจัดเนื้อที่โฆษณาเปนปญหาสําคัญมากของผูออกแบบจัดหนา 

      ปกติโฆษณาสินคาทั้งโฆษณายอยและโฆษณาขนาดใหญ  เปนปจจัยที่มีอิทธพิลตอ

การออกแบบจัดหนาหนังสอืพิมพในหลายดานคือ  ปริมาณเนื้อหาโฆษณาในหนาหนงัสือพมิพแต

ละหนาอาจมปีริมาณโฆษณาที่ตองใชเนือ้ที่มากนอยตางกนั   โฆษณาเมื่อเทยีบกับขาวอาจม ี

สัดสวน  70:30  60:40  50:50  40:60  30:70 หรือ 20:80  แลวแตนโยบายหนงัสือพมิพนัน้ ๆ   

รูปรางลักษณะของภาพประกอบโฆษณาและตําแหนงของโฆษณา 

8.  รูปแบบการจัดหนา 

     รูปแบบของหนาหนงัสือพิมพเกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของผูออกแบบจัด

หนาที่รับผิดชอบในการนําองคประกอบตาง ๆ  มาจัดสรรคเพื่อสนองวัตถุประสงคของการ

ออกแบบจัดหนาหนงัสือพมิพใหมากที่สุด เนื่องจากหนังสือพิมพเปนสินคาที่ตองแขงขันกับสินคา

ประเภทเดียวกัน คือหนงัสอืพิมพฉบับอ่ืน ๆ โดยตองทํางานแขงกับเวลาเพื่อใหสินคาหรือขาวสาร

ถึงมือผูอานไดเร็วที่สุด  การทาํงานภายใตความกดดนัของเวลานัน่เอง  หนงัสือพิมพตองรีบ

ออกแบบจัดหนาเพราะมีเวลาไมมากนักทีจ่ะสรางสรรครูปแบบใหหนาตาหนงัสือพิมพนาสนใจได

ทุกวนั  ผูออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพแตละฉบับจึงจําเปนที่ตองทาํการสรางสรรครูปแบบที่เปน

ลักษณะเฉพาะไวลวงหนาหลาย ๆ แบบเพื่อจะนาํมาหมนุเวยีนใชอยางหลายหลากไดทุกวนั 

สําหรับรูปแบบการจัดหนามีหนาตาอยางไรบางนั้นดงัที่กลาวไวขางตนแลว 

 9.  ผูอาน   

 หนงัสือพมิพทกุฉบับจัดพิมพข้ึนมาเพื่อผูอานและกลุมเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวง 

หนาซึ่งกลุมผูอานที่มีคุณลกัษณะเฉพาะบางประการทีช่ัดเจนและมีจาํนวนคอนขางแนนอน เนื้อหา

ซึ่งบรรจุอยูภายในฉบับหนงัสือพิมพ ตลอดจนรูปแบบการจัดหนาจะสามารถทําใหสอดคลองกับ
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ความตองการ รสนิยมหรือทศันคติของผูอานไดงาย  สวนผูอานกลุมทัว่ไป ไดแก มวลชน   เปน

ผูอานที่มักจะไมสามารถกําหนดจาํนวนและคุณสมบัติที่ชัดเจนแนนอนตายตัวลงไปได      ดงันัน้

เนื้อหาของหนงัสือพิมพประเภทนี้จงึลักษณะหลากหลายในทกุ ๆ ดาน เพื่อใหสามารถสนองความ

ตองการเนื้อหาของผูอานไดทุกกลุมทกุประเภท การออกแบบหนงัสือพิมพประเภทนี้จึงตอง

พิถีพถิันมากกวาหนงัสือพิมพสําหรับผูอานประเภทแรกคือ จะตองออกแบบใหเหมาะสมกับผูอาน

ทุกกลุมซึ่งไมอาจกําหนดตัวตนและระบคุุณสมบัติไดแนนอน หนงัสือพิมพประเภทนี้จึงตองมี

ลักษณะทีท่าํให “เด็กก็อานได ผูใหญก็อานดี” จะเหน็ไดวากลุมผูอานก็เปนปจจัยทีสํ่าคัญตอการ

สรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบของหนาหนงัสือพิมพแตละฉบับ 

 
วิธีการจัดทําอารตเวิรกหนังสือพิมพ 
 เมื่อพิจารณาความหมายอยางแคบและเฉพาะเจาะจง การจัดทาํอารตเวิรกหนังสือพิมพ

เปนขั้นตอนสาํคัญขั้นตอนหนึง่กอนการจดัทําแมพมิพ  สําหรับการพิมพหนงัสือพมิพดวย

กระบวนการพมิพพืน้ราบหากจะพิจารณาความหมายอยางกวางแลว การจัดทาํอารตเวิรกเปน

ข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการพิมพของหนงัสือพิมพดวยระบบการพมิพพืน้นนูดวยเชนเดียวกัน  

เพราะการทาํอารตเวิรกคอื  การทาํงานศิลป ซึ่งผูจัดทําจะวางองคประกอบตาง ๆ ทั้งดานเนื้อหา

และดานการพิมพ ลงในพืน้ที่ของกระดาษกริดตามแผนของการใชความคิดออกแบบสรางสรรคซึ่ง

กําหนดไว ลวงหนาแลว ทั้งกระบวนการพิมพพื้นนูนและพื้นราบ จะแตกตางกนัอยูบางก็เฉพาะ

ดานเทคนิคของการเตรียมแมพิมพสําหรบัจะพิมพเทานั้น  ซึ่งการทาํอารตเวิรกสาํหรับหนังสือพมิพ

ที่ใชระบบการพิมพพื้นราบจะดําเนนิตามขัน้ตอนสําคัญ ดังนี ้

1. ข้ันตอนการทาํเลยเอาต  เมือ่บุคลากรฝายบรรณาธิการไดรับเนื้อหาสาํหรับจะพิมพ 
แตละหนาครบถวนแลว  ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบจะทําการรางเลยเอาตหยาบ  โดยกําหนดขนาดของ 

ตัวพิมพทัง้หวัขาว หัวเรื่อง  เนื้อหาอืน่ ๆ  กําหนดเนื้อที่สําหรับภาพ ตลอดจนกําหนดการใชเนือ้ที่

สําหรบัองคประกอบทางการพิมพอ่ืน ๆ ลงบนแผนกริด  เมื่อตนฉบบัเนื้อหาซึง่เปนตัวอักษรผาน

การเรียงพิมพดวยแสง  และทําการตรวจปรูฟแกไขคําผิดเรียบรอยแลว  ฝายพิมพก็จะทาํการถาย

องคประกอบทางการพิมพทั้งหมดลงบนกระดาษซึง่มคีุณสมบัติพิเศษที่สามารถรบัและทําใหภาพ

และตัวพิมพมสีีดําจัด  หรือถายลงบนฟลมสําหรับทําอารตเวิรกในขัน้ตอนตอไป ดังภาพที ่ 7.23 
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ภาพที ่ 7.23  ตัวอยางการทาํเลยเอาตหนงัสือพิมพคมชดัลึก 

                           ทีม่า  (เนชั่นกรุป, 2546) 

 

2. ข้ันตอนการทําอารตเวิรก  เปนขั้นตอนทีจ่ัดทําโดยชางศิลป โดยชางศิลปผูรับผิดชอบจะ

นํากระดาษหรือฟลมตนฉบบัทั้งที่เปนตัวอักษรพิมพ ภาพและองคประกอบอื่น ๆ ที่ผาน

กระบวนการในขั้นตอนแรกมาตัดปะบนแผนกริดกระดาษ หรือแผนกริดฟลม  แลวแตกรณีที่มี

ขนาดสัดสวนเทาขนาดหนาหนงัสือพมิพทีพ่ิมพจริงทกุประการ  โดยตดัปะขอความและภาพลงบน

แผนกริดใหไดขนาดและสัดสวนตามเลยเอาตซึ่งบรรณาธิการจัดหนาไดทําไวทกุประการดวยความ

ประณีตบรรจง ในกรณีปะติดบนกริดกระดาษจะตองนําไปถายเปนฟลมกอนที่จะนําฟลมไปถาย

ทําแมฟลม ถาปะติดบนแผนฟลมโดยตรงกส็ามารถจะนาํแผนฟลมนั้นไปถายทําแมพมิพไดทนัท ี 

ดงัภาพที่  7.24 
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 การนําฟลมติดบนเลยเอาต การนําอารตเวิรกถายเปนตนฉบับ 

 

 

 

 
ตนฉบับที่กําลังถายดวยเครื่อง ตนฉบับหรือเพลทที่จะนําไปจัดพิมพตอไป 

 

 

ภาพที ่ 7.24  ตัวอยางบางขั้นตอนการทาํอารตเวิรกหนงัสือพิมพ 

                         ทีม่า  (เนชัน่กรุป, 2546) 

 

      การทําอารตเวิรกหนังสือพิมพยอมข้ึนอยูกับวิธกีารกาํหนดหรือระบุองคประกอบของ

เนื้อหาสําคัญของหนงัสือพมิพอันไดแก ตวัอักษรและภาพ รวมทั้งองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งนอกจาก

จะเพิ่มสีสันใหแกหนงัสือพมิพแลว ยังทําใหหนังสือพิมพเปนสื่อทีน่าสนใจทัดเทียมกบัส่ืออ่ืน ๆ ได

ดังนัน้ในการขั้นตอนนี้จึงมีความสมัพนัธกบัการกําหนดตัวอักษร  ภาพ   และสี 

     2.1  การกาํหนดตัวอักษร 

      สําหรับหนงัสอืพิมพที่มีคูมอืแบบแผนการเขียนสําหรับใชในกองบรรณาธิการ เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็ว ตัวอักษรพิมพทุกชนิดทัง้ตัวอักษรหัวขาวและเนื้อเร่ืองจะตองกําหนดทั้ง
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ขนาดตัวอักษรและความกวางคอลัมนตามที่กาํหนดไวในคูมือแบบแผนการเขียนและเปนการ

กําหนดขึ้นหลงัจากผูจัดหนาทาํการออกแบบจัดหนาและทําเลยเอาตเรียบรอยแลว และเพื่อบง

บอกใหชางทําอารตเวิรกไดรูวาพืน้ที่ของหนาบริเวณใดบนแผนกริดจะลงพิมพขาวใด ผูออกแบบ

จัดหนาอาจระบุหัวขาวเต็มหรือระบุเพียงคาํหลักของขาวลงในบริเวณเนื้อทีท่ี่กาํหนดไววาจะลง

พิมพเทานัน้ก็เพียงพอ โดยไมจําเปนตองระบุคําเต็มของหวัขาวรวมทัง้ไมจําเปนตองระบุตัวอักษร

ของหัวขาวทุกบรรทัด เวนแตความกวางของคอลัมนและขนาดตัวอักษรจะไมชัดเจนพอ สวนการ

เดินเรื่องของขาวนั้นในเนื้อทีต่อจากหวัขาวเดียวกนั ผูจดัหนาจะระบุโดยเขียนเสนตรงและลูกศรชี้

ไปตามเนื้อที่และจํานวนคอลัมนที่ตัง้ใจ 

หนงัสือพมิพขนาดใหญสวนมากในปจจุบนัโดยเฉพาะอยางยิ่งหนงัสือพิมพบาง 

ฉบับที่ยงัไมมคีูมือแบบแผนการเขียน แตไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการ

ออกแบบจัดหนาการกําหนดขนาดตัวอักษรมักจะทําตรงขามคือ ผูออกแบบจัดหนาแตละหนาจะ

ออกแบบหนาโดยใชเครื่องพมิพเลเซอรพมิพแผนกริดนี้แตละคอลัมนของขาวสาํคัญ ๆ จะพมิพ

ขนาดและจํานวนตัวอักษรรูปแบบหนึ่งสาํหรับหัวขาวทีจ่ะใชคอลัมนนั้นกํากับไวดวยประมาณ 1-2 

ขาวเพื่อใหความสะดวกแกผูจัดหนาที่จะไมตองคิดคนหรือนับจํานวนตัวอักษรพิมพและขนาดหวั

ขาวสําหรับเนือ้ที่ที่กาํหนดไวในแผนกริดจากเครื่องพิมพเลเซอร สวนขาวเล็ก ๆ หรือคอลัมนประจํา 

นอกจากนัน้กป็ลอยใหผูจัดหนาใชดุลพนิจิของตนเองในการที่จะเลือกใชตัวอักษรขนาดตาง ๆ กับ

ขาวและเนื้อหาที่จะลงพิมพในบริเวณอื่นซึง่การกาํหนดขนาดตัวอักษรในกรณีหลงันี้เกิดจาก

ประสบการณและความเคยชินเปนสวนมาก 

2.2  การกําหนดภาพ 

       การกาํหนดภาพคลายคลึงกับการกําหนดตัวอกัษรที่กลาวมาแลว การกาํหนดขนาด

ภาพและคําบรรยายภาพของแตละภาพลวนตองกระทาํหลังจากที่ผูออกแบบทําการรางแบบการ

จัดหนาบนแผนกระดาษเลยเอาต  ในการกําหนดภาพผูจัดหนาควรระบุพื้นที่ขนาดและความลกึ

ของคอลัมน รวมทัง้พืน้ที่ที่จะลงพมิพคําบรรยายภาพไวในแผนเลยเอาตอยางชัดเจน ขนาด

ดังกลาวนี้จะตองเปนขนาดเทากับขนาดของภาพที่สงไปทําแมพิมพ เพือ่ปองกันความสับสนใน

กรณีหนานัน้มภีาพหลายภาพที่มีขนาดเดยีวกนัหรือใกลเคียงกนั ควรระบุคําหลกัเนื้อหาหรือคํา

บรรยายภาพบนแผนเลยเอาตดวย สําหรบัภาพที่สงไปทําแมพิมพควรแสดงคําหลักเอาไวที่ภาพ

ดวย วิธีทีป่องกันมิใหเกิดความสับสนในการจัดภาพขณะทําอารตเวิรก ภาพที่จะลงพิมพหนาใดก็

ตาม กอนสงไปทําแมพิมพหรือจัดทําอารตเวิรก ควรถายสําเนาภาพนัน้ ๆ ตามขนาดที่ตองการ
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พิมพแลวตัดปะลงบนแผนกริดทําเลยเอาตในบริเวณทีต่องการพมิพจะชวยมิใหเกดิความผิดพลาด

ในขณะจัดภาพทาํอารตเวิรกไดเปนอยางดี 

2.3  การกําหนดสีและสกรนี 

       นักออกแบบและจัดหนาหนังสือพิมพนิยมใชสีและสกรีนตามตาํแหนงตาง ๆ บนหนา

หนงัสือพมิพอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดผลดานความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของ 

ผูอานและเปนการแขงขันดานธุรกิจ 

2.3.1 การกําหนดสี  โดยทัว่ไปสีที่นาํมาใชกับหนังสือพมิพก็เหมือนกบัสีที่ใชกับ 

ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ เพียงแตอาจใหผลดีไมเทาเทียมกับส่ิงพิมพอ่ืนนัก สวนหนึง่เปนเพราะหนงัสือพิมพใช

กระดาษคุณภาพไมเหมาะจะพิมพสีโดยตรงและขาดความประณีตในการพิมพสี เนื่องจาก

หนงัสือพมิพมเีวลาเตรียมการพิมพที่ส้ันมาก 

   ในการกําหนดสีที่จะพิมพนั้น สําหรับเนือ้หาขาวสารซึง่อยูในความรบัผิดชอบ 

ของฝายบรรณาธิการ นกัออกแบบจัดหนาจะเปนผูกาํหนดบริเวณที่จะใหสีกับภาพ ตัวอักษร เสน 

และสวนประดับทางการพมิพ เชน เสนหนา บาง ลอมกรอบเครื่องหมายและสัญลกัษณตาง ๆ เปน

ตน โดยระบุบริเวณและสีที่จะใหพมิพดวยหลายวิธกีาร ไดแก การระบายสีทีจ่ะใชพมิพเพื่อใหเปน

ตัวอยางลงตามบริเวณสวนหนึง่ทีจ่ะพมิพจริง หากเปนบริเวณที่พมิพสีอยูเปนประจาํผูออกแบบ

เลยเอาตก็ตัดภาพสีปะติดไปกับเลยเอาต หรือการระบุรหัสประเภทสทีี่จะใชพิมพบนเครื่องหมาย

สัญลักษณตาง ๆ ที่จะพิมพ 

     สวนเนื้อที่โฆษณาซึง่อยูในความรับผิดชอบของฝายโฆษณาหรือฝายจัดการ 

จะพิมพสีก็จะถูกกําหนดโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจาของโฆษณาและมักจะสงสไลดภาพ

โฆษณาใหฝายโฆษณาโดยตรง 

     ส่ิงที่ควรพจิารณาเกีย่วกบัการพิมพสีและกําหนดสีสําหรับพมิพหนงัสือพิมพ 

คือควรออกแบบกําหนดการพิมพสีใหอยูในหนาหนงัสอืพิมพที่สามารถพิมพพรอมกันไดในคราว

เดียว เชน หนาแรกกับหนาสุดทาย 2 หนาคูกลาง เปนตน ทั้งนี้เพือ่ประหยัดเวลาการดําเนนิการ

แยกสี และถายภาพทางการพิมพ สําหรับการพิมพบางระบบ รวมทัง้ประหยัดคาใชจายดวย 

2.3.2 การกําหนดสกรีน  การใชสกรีนกับเนื้อหาหนงัสือพมิพไมวาจะเปนงานตัว 

อักษรเนื้อหา ตลอดจนการใชเปนพืน้หลังของหัวขาว โดยใชสกรีนทีม่ีขนาดและชนิดตาง ๆ เปนที่

นิยมกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพมิพทีม่ีนโยบายเสนอเนื้อหาเราอารมณผูอาน ซึ่งการระบุ

ขนาดของสกรนีคงตองระบุใหสอดคลองกบักระบวนการพิมพและกระดาษที่ใชพิมพ แตการเลือก

ชนิดของสกรนีนัน้ผูจัดหนาควรระมัดระวงั โดยเลือกใหเหมาะสมกับวตัถุประสงค จะเหน็ไดวาการ
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ใชสกรีนในหลายโอกาสยอมจะสะดุดสายตาและดึงดูดความสนใจจากผูอาน แตในบางโอกาส

กลับไมเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแตอยางใดนัก 

3  การใชคอมพิวเตอรในการทําอารตเวิรก  ปจจุบนัการผลิตหนงัสือพมิพกลายเปน 

อุตสาหกรรมอยางหนึ่งที่ตองทําการผลิตหนังสือพิมพจํานวนมากดวยความรวดเร็วเพื่อสนองตอบ

ตอความตองการของมวลชน ตลอดจนการแขงขันระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ยิง่กวานัน้การ

พิมพสีหลาย ๆ สีในหนังสือพิมพแตละฉบับที่ออกมาจาํเปนตองใชเทคโนโลยีเขาชวยในการ

ออกแบบจัดหนาและทําอารตเวิรก หนังสือพิมพขนาดใหญจึงจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

อยางเปนระบบขึ้น เพื่อชวยในการผสานสมัพันธและบูรณาการทั้งตัวพิมพและภาพกราฟฟกตาง ๆ 

เขาดวยกนัแทนการปฏิบัติดวยบุคลากรจัดหนาเชนในอดีต ระบบคอมพิวเตอรดังกลาวสามารถจะ

รับตัวเรียงพมิพจากหองเรียงพิมพตลอดจนรับภาพกราฟฟกจากแหลงตาง ๆ ซึง่ติดตั้งอยูภายใน

ระบบเดียวกนั หลังจากนัน้จะเปลี่ยน (convert) ขอมูลเหลานัน้ก็คือสวนประกอบของหนังสือพิมพ

แตละหนานัน้เองเปนขอมูลดิจิทัล สําหรับที่จะนํามาผสมผสานสอดแทรกทําการบรรณาธิกร 

ตลอดจนนํามาจัดเขาดวยกนัใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามเลยเอาตหยาบที่ออกแบบจดัทําไวกอนแลว 

โดยการจัดครั้งละหนาตามกระบวนการเชนวานี้จนครบทุกหนาของหนงัสือพมิพทัง้ฉบับ 

ดังภาพที่  7.25 

 

ภาพที ่ 7.25  การใชคอมพวิเตอรจัดทําอารตเวิรกหนงัสอืพิมพ 

                          ที่มา  (เนชัน่กรุป, 2546) 
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      การใชคอมพิวเตอรชวยจัดหนาหนังสอืพิมพอาจเปนกระบวนการอันซับซอน การจัด

หนาสวนใหญมักเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา และจําเปนตองมอุีปกรณคอมพิวเตอรจํานวนมากประกอบ

กันเขาเปนระบบที่สามารถจะตกแตงไดตามความตองการ สวนประกอบพื้นฐานของระบบการ

ออกแบบจัดหนาดวยคอมพวิเตอรก็คือ ที่โตะควบคุมการจัดหนาอนัเปนศูนยปฏิบัติการของระบบ

จะประกอบดวยจอภาพขนาดใหญที่สามารถแสดงภาพหนาหนังสือพมิพขนาดใหญไดทั้งหนา และ

หนงัสือพมิพขนาดเล็กไดคราวละ 2 หนาพรอม ๆ กัน พรอมทั้งคียบอรด เมาส และอุปกรณอ่ืน

สําหรับใชในการควบคุมวางแผนบนโตะสาํหรับวางแผนจัดหนา ซึง่ผูออกแบบจะใชดําเนนิการจัด

หนาตามเลยเอาต 

      นอกจากนัน้ภายในหองศูนยปฏิบัติการยังอาจจัดใหมีจอภาพเสริมอีกหลายตัวสาํหรับ

ชวยกอนการจดัหนาสมบูรณ เชน ชวยทาํการบรรณาธิกร หรือเรียกขอมลูเพิ่มเติมเพื่อใหเนื้อหา

บางเรื่องสมบรูณถูกตองยิ่งขึ้น  จะเหน็ไดวา การจัดหนาโดยใชคอมพวิเตอรมาชวยนับเปนระบบ

คอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถเก็บขอมลูและเรียกขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา 

สวนขอมูลนําเขาอาจมาจากระบบการเรียงพิมพดวยแสง ระบบแยกสี สไลด หรือขอมูลจาก

หองสมุด หนังสือพิมพ เปนตน ดวยระบบอนัมีประสิทธิภาพสงูเชนนี ้ผูออกแบบจัดหนาสามารถที่

จะวางแผนเพือ่จัดหนงัสือพมิพลวงหนาไดอยางกวางขวางบนจอภาพเพยีงอยางเดียว โดยไม

จําเปนตองพมิพออกมาเปนแผนพิมพไดโดยตรงหรือถายทอดลงบนกระดาษไวแสงเพื่อนาํไปถาย

ลงฟลมสําหรบัทําแมพิมพอีกทอดหนึ่งตอไป อนึ่งหากระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยอุปกรณที่

สมบูรณครบถวนแลว ยงัสามารถถายทอดหนาหนังสือพิมพที่จัดหนาแลวไปยังฝายทําแมพิมพได

โดยตรงจึงนับวาคอมพิวเตอรสามารถชวยใหการจัดหนาหนงัสือพมิพใหมีความสะดวก รวดเรว็ 

ถูกตอง และแมนยาํยิง่ขึ้น ทาํใหรูปรางหนาตาของหนงัสอืพิมพยุคปจจุบันสวยงาม สะดุดตา และ

นาสนใจ 

 

ขอคํานึงถึงในการออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพ 
 ไมวาการออกแบบจะเปนการเริ่มตนของหนังสือพิมพฉบับใหม หรือเปนการปฏิบัติงาน

ของหนงัสือพมิพฉบับเกาทีด่ําเนนิงานมาอยางตอเนื่อง  นักหนังสือพมิพ  นักออกแบบ  ตลอดจน

ผูเกี่ยวของกับการออกแบบหนงัสือพมิพควรคํานงึถงึปจจัยบางประการ คือ 

1.  กลุมเปาหมาย 

      ปจจัยสําคญัประการแรกซึ่งนักออกแบบหนงัสือพมิพจะตองคาํนงึกอนอื่นคือ ผูอาน

หนงัสือพมิพและคุณสมบัติของผูอานหนงัสือพิมพฉบับนั้น ๆ  เชน หนงัสือพิมพทีม่ีกลุมเปาหมาย
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หลักหรือผูอานคือเด็กโดยเฉพาะรูปแบบที่ควรนาํมาใชคือ รูปแบบหนังสือพิมพขนาดเล็ก  ที่จัด

หนาอยางงาย ๆ  ใชตัวพิมพขนาดใหญหรือใชภาพประกอบมากกวาหนังสือพิมพรูปแบบขนาด

ใหญสําหรับผูอานทั่วไป  เปนตน 

2.  ปรัชญาการออกแบบ 

      การออกแบบหนงัสือพมิพใชวาจะเปนเพียงเทคนิคของกระบวนการทําใหหนา

หนงัสือพมิพมคีวามถกูตองหรือเปนหนาหนังสือพิมพที่ใชไดเทานัน้แตการออกแบบหนงัสือพมิพมี

ลักษณะคลายคลึงกับการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ  กลาวคือ  จะเกี่ยวของกับหลกัการ  วิธีการ  

รสนิยม  การใชดุลยพินจิ  การฝกอบรม  และประสบการณ  การออกแบบควรจะตองมีปรัชญาการ

ออกแบบดวย  ปรัชญาการออกแบบหมายถึงอาจรวมทั้งความชอบ  หรือการรูจักใชตัวพิมพบาง

ชนิดกับขาวบางขาวในสถานการณ หรือการรูจักใชองคประกอบทางการพิมพและกราฟฟก

บางอยางเพื่อสะทอนภาพลกัษณเนื้อหาของหนังสือพิมพ รวมทัง้รสนยิมและการใชดุลยพินิจใน

การออกแบบ เปนตน 

      ปรัชญาการออกแบบเปนปจจัยสําคัญทีส่ามารถชวยดงึความหมายและหรือทิศทาง

การตัดสินใจใด ๆ ของนกัออกแบบ  ปรัชญาการออกแบบใชวาจะเกดิขึ้นจากการอานหนงัสือ 

ตํารา  หรือจากคําบอกเลาของผูอ่ืนโดยตรงไม  แตปรัชญาการออกแบบตองการความเพยีร

พยายามที่จะเรียนรูทุกอยางเกี่ยวกับการสื่อสารใหมากทีสุ่ด  ตลอดชีวติการประกอบอาชีพของ 

นักออกแบบทีจ่ะตองบมเพาะและพัฒนาขึน้มาดวยตนเอง  สวนการอานหนังสือตํารา  นิตยสาร  

หนงัสือพมิพ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  รวมทั้งการศึกษาผลงานการออกแบบของผูอ่ืนเปนเพียง

สวนประกอบ  นอกจากนัน้นกัออกแบบยังตองมีวิสัยทัศนทีก่วางขวางครอบคลุมทุกแขนงสาขา

โดยเฉพาะอยางยิง่การวิจัยตลาด  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  สถิติ  การรายงานขาว  และ

การบรรณาธิกร  รวมทั้งการพัฒนาดานคอมพิวเตอรและเทคนิคใหมเปนตน 

3.  วัตถุประสงคการออกแบบ 

     การออกแบบสิ่งพิมพแตละชนิดยอมมเีปาหมายหรือจุดหมายที่แตกตางกนัออกไป

สําหรับการออกแบบหนงัสือพิมพโดยทัว่ไปมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลกัสําคัญดังนี ้

      3.1  ดึงดูดความสนใจและสะดุดสายตาผูอาน  โดยสรางความสนใจทีห่นงัสือพิมพทั้ง

ฉบับกอนเปนอันดับแรกแลวจึงสนใจทีห่นาหนังสือพิมพบางหนาโดยเฉพาะและสนใจสวนประกอบ

แตละอยางของหนาหนงัสือพิมพตามลําดบั   ดวยการใชองคประกอบที่สามารถดงึดูดสายตาของ

ผูอานตามโอกาสและสภาพแวดลอมตาง ๆ อันเหมาะสม เชน ใชองคประกอบจัดหนาขนาดใหญ  

ใชตัวอักษรขนาดใหญ การใชสีหรือการใชรูปรางแปลก ๆ การใชเสน การลอมกรอบเนื้อหา การใช
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ภาพประกอบ การใชองคประกอบบางอยางทางการพิมพ การใชสกรีน การใชอักษรนําขนาดใหญ

หรือการใชกราฟฟกตาง ๆ  เปนตน 

  หลังจากใชองคประกอบในการจัดหนาเพือ่ดึงดูดความสนใจของผูอานแลว 

นักออกแบบจดัหนาจะตองทําใหผูอานเกดิความสนใจในองคประกอบตาง ๆ ทีน่าํมาจัดหนาดวย 

โดยใชกระบวนการของการบรรณาธิกรใหคูขนานไปกับกระบวนการของการออกแบบจัดหนาและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคประกอบบางอยางเพื่อใหนาสนใจและยึดสายตาของผูอานใหอาน 

เนื้อหานัน้ไปจนจบหรือดึงสายตาผูอานใหหยุดอยูที่เนื้อหานั้นใหนานที่สุดเชน การจัดองคประกอบ

บางอยางใหมขีนาดใหญหรือเล็กกวาปกต ิ หรือการปลอยใหเหลือเนือ้ที่วางรอบ ๆ องคประกอบ

บางอยางใหมาก หรือการใชสีสดและเดนกบัภาพบางภาพ เปนตน 

      3.2  สรางความตอเนื่องและจําแนกเนื้อหา การออกแบบจะตองสามารถทําใหผูอานรู

ไดทันทีและมคีวามชัดเจนวาในเนื้อหาและองคประกอบที่มีอยูมากมายนัน้เนื้อหาใดมีความ

ตอเนื่องและเนื้อหาใดไมมคีวามตอเนื่อง  ผูออกแบบจัดหนาสามารถจะสรางความตอเนื่อง  และ

จําแนกแยกแยะเนื้อหาในหนาหนงัสือพมิพไดโดยการใชองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางประกอบกันคือ ขนาดและรูปรางตําแหนงของเนื้อหา  ขนาดและความยาวของเสน  ความ

แตกตางของตวัหนังสือพิมพและพื้นที่วาง เปนตน 

4.  รูปแบบหนงัสือพิมพ 

      รูปแบบหนงัสือพิมพเปนปจจัยพืน้ฐานในการตัดสินใจเริ่มจากขนาดของหนา

หนงัสือพมิพ รูปแบบการจัดหนา  ลีลาการเขียนภาษา  การบรรณาธิกร  การเลือกใชตัวอักษรทีม่ี

ขนาดและรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนความสัน้ยาวของวรรคตอนของเนื้อหา รูปแบบขออง

หนงัสือพมิพทีเ่สนอขาวหนัก  เชน ขาวการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  ยอมไมเหมาะกับรูปแบบ

ของหนงัสือพมิพบายซึ่งเสนอเนื้อหาประเภทสนุกสนานและเราอารมณผูอานมากกวา  ทาํใหการ

ออกแบบจัดหนาและการใชตัวพิมพแตกตางกนัไประหวางหนงัสือพมิพทัง้ 2 ประเภท ถา

หนงัสือพมิพถกูจัดพิมพข้ึนมาสําหรับผูอานสวนใหญซึง่ทําธุรกจิและตองเดินทางโดยรถไฟหรือ

รถเมลที่แนนไปดวยผูโดยสารแลว  หนงัสือพิมพที่ออกแบบก็ควรใหผูทีก่ําลังเดนิทางสามารถอาน

ไดสะดวก  เนือ้หาที่พิมพก็ควรเปนขาวลาสุด  ขาวสรุป   สารบันเทงิสัน้ ๆ    และควรมีรูปแบบ

ขนาดเล็กหรือแท็บลอยด  เพราะหยิบจับถืออานไดสะดวกและรายละเอียดตาง ๆ ดานการพิมพก็

สามารถจะเสนอรายงานขาววรรคสั้น ๆ  ไดมาก  ตรงกนัขามหากการใชรูปแบบของหนงัสือพมิพ

ขนาดใหญกับเนื้อหาประเภทดังกลาวขางตน  จะเปนดวยเหตุผลใดก็ตามยอมเกิดปญหาดาน

ความสะดวกในการหยิบจับและกางออกอานเพราะหนากระดาษที่มีขนาดใหญ  นอกจากนัน้
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ลักษณะของขาวและพฤติกรรมการอาน  ควรหลีกเลีย่งการตอขาวหนาอื่น ๆ เพราะไมสะดวกตอ

การพลิกอานกลับไปกลับมา  ที่สําคัญอยางยิง่คือ หนาแรกควรออกแบบและจัดหนาใหดึงดูด

ความสนใจของผูอานใหกวางขวางมากสุดเทาที่จะเปนได 

     ทํานองเดียวกนัหากเปนหนงัสือพมิพสําหรับสมาชิกทุกคนของครอบครัวจะอานรวมกัน

ที่บาน  ควรหลีกเลี่ยงการจดัสารคดีเกี่ยวผูหญิงไวในหนาเดียวกนักับเนื้อหากฬีา  หรือแมจัดใหอยู

ในหนาหลังของหนากีฬา เปนตน การเลือกรูปแบบหนังสอืพิมพก็จะตองคํานงึถงึปจจัยดาน

ลักษณะลีลาของเนื้อหาความสะดวกและพฤติกรรมการอานของผูอานดวย 

5.  หนาที่ของหนงัสือพมิพ 

      หนงัสือพมิพจะมีรูปแบบใดก็คงมีหนาที่สําคัญ ๆ เหมือนกนั ไดแก เปนพาหะของการ

รายงานขาวและความคิดเหน็  ใหการศึกษา ใหการอธบิาย ใหความบันเทงิ  และโฆษณาสินคา 

เปนตน  นักออกแบบจะตองมีความรูความเขาใจหนาทีข่องหนงัสือพมิพเปนอยางดี  และตอง

เขาใจวาการออกแบบไมใชการตกแตงหนาเพื่อความสวยงามเพียงอยางเดียว  แตการออกแบบ

จะตองเปนการสื่อสารที่สรางความชัดเจน  การใชตัวอักษรพิมพ องคประกอบทางการพิมพ

หลากหลายเปนเพยีงวิธีชวยใหหนังสือพิมพทาํหนาที่ส่ือสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ใน

ขณะเดียวกนัการออกแบบใหขาวสารที่มีลักษณะและความสําคัญหลากหลายจํานวนมากมา

รวมกันอยูในเนื้อที่ของหนากระดาษชุดเดยีวกนัดวยความสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัดมากที่สุด 

ก็เปนสิง่ทีน่ักออกแบบหนงัสือพิมพตองคํานงึถงึเพราะเปนหนาทีห่ลักของหนงัสือพมิพที่ตอง

พิจารณาเปนอันดับแรก  และการใชความรูความสามารถ  ตลอดจนทักษะดานศิลปะและการ

พิมพเปนอนัดบัรองเสมอ โดยการออกแบบหนงัสือพมิพใหทาํหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวของกับประเด็นดังนี ้

      5.1  หนงัสอืพิมพมีขนาดและรูปรางเหมาะสม ชวยใหผูอานหยิบจับและเปดอานได

สะดวกในสภาพแวดลอมอันจํากัด  และจดัหนาแตละหนาดึงดูดความสนใจของผูพบเหน็ใหอยาก

อานขาวที่ปรากฏในหนาหนงัสือพิมพนัน้ 

      5.2  หนงัสอืพิมพจาํแนกแยกแยะขาวและเนื้อหาอืน่ ๆ   เพื่อใหผูอานสามารถรูวาขาว

หรือเร่ืองใดมคีวามสาํคัญมากที่สุด  และเรื่องใดสําคัญนอย  แมเพียงชําเลืองตามองเทานัน้ 

      5.3  หนงัสอืพิมพทําการสื่อสารไดชัดเจนและประหยัด  ดวยการออกแบบใหเปนสื่อที่

สามารถอานเขาใจไดงายมากที่สุดอยางสม่ําเสมอ  และดวยการใชพืน้ที่จาํกัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพที่สุด 
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      5.4  หนงัสอืพิมพทําการสื่อสารดวยลีลารูปแบบเสมอตนเสมอปลายเปนเอกลักษณ

เฉพาะตวั  ซึ่งผูอานสามารถจดจําไดและตองการอานหนงัสือพิมพนัน้ทนัททีี่พบเหน็  สงเสริมให 

ผูอานจดจาํงายและสะดวกตอการอาน เชน กาํหนดตําแหนงของคอลมันประจําไวทีห่นาใดหนา

หนึง่อยางแนนอน  ไมเปลีย่นกลับไปกลับมา  เพื่อชวยผูอานไดรูตําแหนงและสามารถเปดอานได

ทันทีเมื่อตองการอาน เปนตน 

5.5  หนังสือพิมพประหยัดทัง้เวลาและวิธกีารผลิต ทั้งดานกระบวนการจัดเตรียม 

เนื้อหาและดานการพิมพ  รวมทัง้การออกแบบที่ยืดหยุนชวยใหสามารถเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของขาวสารตาง ๆ ดวย 

6.  สวนประกอบของหนาหนังสือพิมพ 

      ทุก ๆ หนาของหนงัสือพมิพฉบับหนึง่ ๆ มีองคประกอบสําคัญ ๆ คอื ตัวพมิพที่มขีนาด 

และรูปลักษณะตาง ๆ กนั  ภาพซึง่มีประเภท และขนาดตาง ๆ กนั  สวนตกแตงทางการพิมพที่ใช

สําหรับวัตถุประสงคบางประการ  รวมทั้งใชตกแตงหนาหนงัสือพมิพใหสวยงาม มชีวีิตชีวา สะดุด

สายตาและนาสนใจ  และพืน้ทีว่างขาวบนหนากระดาษพิมพ   ซึ่งเหลานีน้ักออกแบบจัดหนา

หนงัสือพมิพจะตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดี  เพื่อจะเลือกนาํมาใชไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับกระบวนการอานและนิสัยการอานของผูอาน  ตลอดจนขอจํากัดดานการผลิตของ

หนงัสือพมิพฉบับนั่นเอง ดงัภาพที ่ 7.26 

 

ภาพที ่ 7.26  การจัดองคประกอบสวนตาง ๆ ในหนาหนงัสือพิมพ 

                       ที่มา  (ส.เมืองสิงห, 2546, หนา 4) 
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      สวนประกอบสําคัญบางอยางของหนาหนงัสือพมิพทีค่วรคํานึงถึงคอื  ตัวพิมพ  สวน

ประดับหรือตกแตงทางการพิมพ  และพื้นที่วางบนหนาหนงัสือพมิพ 

      6.1  ตัวพมิพ   เปนสื่อนาํความคิด ขอมูลและ  ขาวสารตาง ๆ สําหรับหนงัสือพิมพ

ไดรับการอาน  ตัวพมิพที่นาํมาใชกับเนื้อหาและไดรับการอานมากที่สุดคือ ตัวพิมพเนื้อเร่ืองซึง่อาจ

เปนเนื้อหาขาว  บทความ สารคดี ฯลฯ  กบัตัวพิมพขนาดใหญสําหรับพิมพหัวเรื่องและหัวขาว  

สวนมากเปนตัวพิมพขนาดใหญกวาตัวพมิพเนื้อเร่ือง  มักใชพิมพหัวขาวหรือหัวเรือ่งอื่น ๆ  ในการ

ออกแบบจัดหนาหนงัสือพมิพ  นักออกแบบจึงควรคํานึงถึงมาตรการสาํคัญอยางนอย 2 ประการ 

ในการเลือกใชตัวพิมพ คือตัวพิมพทีม่ีอานงายและ อานออก ทั้งสําหรบัตัวพิมพเนื้อเรื่องและ

ตัวพิมพหวัเรื่อง    

     6.2 ภาพ   เปนสวนประกอบของหนาหนังสือพมิพไมวาจะเปนภาพถาย  ภาพวาด  

ภาพใชสําหรับอธิบายเรื่องตาง ๆ ควรเปนภาพทีม่ีคุณภาพด ีไดแก มคีวามคมชัดและมีความหมาย  

สามารถนํามาใชอธิบายเรื่องราวไดอยางด ี โดยปกติภาพที่นาํมาใชในการจัดหนาหนงัสือพิมพ   

ผูออกแบบจัดหนาควรพิจารณาปจจัยบางประการ ดังนี ้

 6.2.1 คุณภาพของภาพและความหมายหรือเนื้อหาของภาพ 

 6.2.2 ตาํแหนงของภาพ เชน ภาพควรจัดวางไวภายในเนื้อเร่ืองหรือใกลชิดกับเนื้อ

เร่ืองที่เกีย่วกับภาพนัน้ใหมากที่สุด 

 6.2.3 คําอธิบายภาพ และตาํแหนงของคําอธิบายภาพ 

  6.2.4 ขนาดภาพ 

 6.2.5 เทคนิคของการทาํภาพ 

      6.3  สวนประดับหรือตกแตงทางการพิมพ  นอกจากตัวพิมพขนาดตาง ๆ แลว ในหนา

หนงัสือพมิพนกัออกแบบยังอาจนาํสวนประกอบอื่น ๆ มาใชสําหรับตกแตงเพื่อใหบริเวณเนื้อหาที่

พิมพสะดุดตานาสนใจ  ดงึสายตาผูอานไปในทิศทางทีต่องการ  สวนประดับทางการพิมพมีอยู

มากมาย  เชน  เสนทีม่ีขนาดและลวดลายตาง ๆ ที่ออกแบบมาใชสําหรับตกแตงหนาพิมพ

โดยเฉพาะ  สวนประดับตกแตงทางการพิมพเหลานี้  หากนาํมาใชเปนครั้งคราวยอมชวยใหหนา

หนงัสือพมิพมคีวามสดใส  สามารถดึงดดูสายตาผูอานไปสูจุดที่ตองการทําใหหนาหนังสือพิมพมี

ความแปลกตา  ไมซ้ําซากนาเบื่อหนาย  แตก็ตองเขาใจวาเนื้อทีทุ่กตารางนิ้วของหนังสือพิมพมีคา  

การนาํสวนประดับตกแตงทางการพิมพมาใชควรเปนไปอยางเหมาะสมไมพรํ่าเพรื่อ  และเพื่อ

ประโยชนในฐานะของพาหะถายทอดขาวสารมิใชนาํมาใชเชิงศิลปะหรือเพียงเพื่อการตกแตงให

หนาหนังสือพมิพสวยงามแปลกตาเทานัน้   
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      6.4  พื้นทีข่องกระดาษ  ผูออกแบบจะตองจัดใหมีการใชประโยชนจากพืน้ที่วางบน

กระดาษพิมพโดยนําองคประกอบตาง ๆ ทั้งตัวพิมพ ภาพ และสวนประดับและตกแตงตาง ๆ มา

ประกอบเขาดวยกนัอยางมศีิลปะ  เพื่อทาํใหบริเวณทีพ่มิพตัวหนงัสือและภาพ  ทาํหนาทีถ่ายทอด

ขาวสารตาง ๆ  ในลกัษณะทีอ่านงาย มีความสวยงามและนาสนใจ  โดยปกติพืน้ทีว่างที่สามารถ

จะทําหนาที่หนาหนงัสือพมิพใหเกิดความสวยงามนาสนใจ ไดแก บริเวณพืน้ทีว่างขาวรอบ ๆ  

ตัวพิมพขนาดใหญ  ซึง่เกิดขึ้นจากการแทรกลดระหวางตัวพิมพ พื้นทีว่างระหวางบรรทัด  ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นจากทัง้แทรกลดระหวางบรรทัดหรือเกิดจากการหลอบรรทัดของตัวพิมพโดยตรง  หรือพื้นที่

วางระหวางตัวพิมพ  หรือระหวางคาํที่เรียกภายในบรรทัดตาง ๆ ของเนื้อหา เปนตน 

      เนื้อทีว่างคือบริเวณเนื้อที่กระดาษที่ไมมีการพิมพแตมีความสาํคัญเทา ๆ กับ

บริเวณที่พมิพ  ในการออกแบบจัดหนาหนงัสือพิมพพืน้ทีว่างนับวามีความสําคัญเปนอันมาก   

นักออกแบบจดัหนาตองมีความรูความเขาใจดีวา  พืน้ทีว่างเกิดจากอะไรและจะใชประโยชนในการ

จัดหนาไดอยางไรจึงจะสามารถจัดการและควบคุมพืน้ทีว่างไดอยางเหมาะสม  การจัดควบคมุ

พื้นที่วางอยางถูกตองจงึมีความสําคัญอยางยิ่งไมวาจะเปนพืน้ทีว่างรอบ ๆ หัวขาวและภายในขาว

ก็ดีพื้นที่ซึง่อยูเหนือและต่ํากวาเสนบรรทัดและเสนกัน้  เนื้อหาตาง ๆ ในคอลัมนก็ด ี พืน้ทีว่าง

ระหวางหัวขาวกับหวัเรื่องยอยหรือหวัเรื่องรองก็ดีพืน้ที่วางระหวางวรรคตอนและการยอหนาของ

เนื้อหา หรือพืน้ทีว่างตามแนวนอนก็ดี และพื้นทีว่างตามแนวตั้ง  หรือระหวางคอลัมน  เปนตน 

  7.  รูปแบบการจัดเลยเอาต 

      หนาหนงัสอืพิมพเปรียบเสมือนตูโชวที่เปนเอกลักษณของหนงัสือพมิพฉบับนั้นเพือ่ให

หนงัสือพมิพทาํหนาที่เปนตูโชวอยางแทจริง  ผูออกแบบจึงตองมีความเขาใจและยดึมั่นในนโยบาย

ทุก ๆ ดานเกี่ยวกับการจัดหนา  ทั้งนโยบายรูปแบบการจัดหนา การจดัองคประกอบในหนา 

หนงัสือพมิพ   การจัดเนื้อหา  ขนาดคอลัมน การเลือกใชตัวพิมพ การจดัและเลือกใชตัวพิมพ 

หัวขาว และตาํแหนงหัวขาว เปนตน  นโยบายเหลานี้จะเปลี่ยนไปโดยคณะบรรณาธิการ  หรือ

หนงัสือพมิพเปลี่ยนรูปแบบใหมทัง้หมด  เชน  จากหนังสือขนาดใหญเปลี่ยนเปนหนงัสือพิมพ

ขนาดเล็ก  หรือหนงัสือพิมพขนาดเล็กเปลีย่นรูปแบบเปนหนังสือพิมพขนาดใหญ เปนตน 
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8. กระบวนการผลิต 

      กระบวนการผลิตเปนขั้นตอนสุดทายดานเทคนิคที่จะทําใหหนงัสือพิมพสําเร็จออกมา

เปนรูปเลมเปนขั้นตอนที่ตองรองรับและประสานกบัการทํางานของฝายบรรณาธิการ  เพื่อให

หนงัสือพมิพดาํเนนิการผลิตอยางประหยัด  มีความรวดเร็วทันตามกาํหนดเวลา  นักออกแบบ

จะตองคํานึงถงึขั้นตอนการผลิตการพิมพตลอดจนเวลาทีต่องใชในแตละขั้นตอน  เพื่อใหการ

ออกแบบและจัดหนาไดดําเนินไปตามระยะเวลาที่ผลิต 

 

สรุป 
การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพควรมีโครงสรางหรือระบบกริดที่มีความยืดหยุนตอ

ปริมาณของเนื้อหาของขาวแตละเรื่องซึ่งแตกตางกันไปในแตละวัน  และจัดองคประกอบของ

หนังสือพิมพลงในเนื้อที่โครงสรางหนังสือพิมพตามลําดับ เพื่อใหหนังสือพิมพสามารถอานไดทุก

สภาพการณใหมากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาการเลือกองคประกอบและตําแหนงในการจัดวาง

องคประกอบตองคํานึงถึงความสะดวกของผูอานในการแยกแยะ  คนหาและติดตามเนื้อหาของ

ขาว 

ตั้งแตตนจนจบ  โดยองคประกอบที่เปนตวัอักษรและภาพจะตองเนนใหผูอานเกิดความเขาใจขาว

ไดงายที่สุด ขณะเดียวกนัการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพจะดําเนินไปตามขั้นตอนของการ

วิเคราะหความตองการในการออกแบบจากปจจัยดานนโยบายของหนงัสือพิมพ  วัตถุประสงคของ

การออกแบบกลุมเปาหมายหนังสือพิมพ และปจจัยในการออกแบบ สวนขั้นตอนการวางแผน

เตรียมการ เปนการพิจารณาปจจัยที่เกีย่วกับเนื้อหา ดัมมีหลัก และการจัดวางโฆษณา  และ 

ข้ันตอนการสรรคสรางรูปแบบของหนังสือพิมพนัน้มีส่ิงควรคํานงึหลายประการคือ นโยบาย

หนงัสือพมิพ การใชพืน้ที ่บทบาทของระบบกริด การใชตัวพิมพ การจัดลําดับเนื้อหา เนื้อที่โฆษณา 

นอกจากนีย้ังตองคํานงึถงึสิง่สําคัญบางประการ ไดแก  กลุมเปาหมาย    ปรัชญาการออกแบบ 

วัตถุประสงคการออกแบบ  และรูปแบบตาง ๆ ของหนงัสือพิมพ  เปนตน 

สําหรับการจัดทําอารตเวิรกหนังสือพิมพถือวาเปนการดําเนินการจัดองคประกอบตาง ๆ 

ลงในเนื้อที่หนากระดาษโดยมีการระบุคําสั่งตางๆ เกี่ยวกับตัวอักษร ภาพ สีและสกรีนตาม

กระบวนการของการจัดพิมพตอไป  ทั้งนี้ตัวอักษร  ภาพ  สี และสกรีน จะกําหนดโดยผูออกแบบ

และจัดหนาสําหรับตัวอักษรและภาพทันทีที่ทําเลยเอาตเสร็จเรียบรอยแลว สวนสี และสกรีน จะ

กําหนดหลังจากทําอารตเวิรกเสร็จแลวกอนดําเนินงานทําแมพิมพเพื่อพิมพตอไป 
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1. ส่ิงที่ตองกําหนดและวางแผนกอนการออกแบบหนงัสือพิมพคืออะไร 
2. หนงัสือพมิพแตละฉบับประกอบดวยอะไรบาง 
3. ในการจัดหนาแรกของหนงัสอืพิมพตองคํานึงถงึสวนประกอบใดบาง บางยกตัวอยางมาใหเหน็  

1 ฉบับ พรอมอธิบายแตละสวนพอสังเขป 

4.   หลกัในการจัดหนาแรกของหนังสือพิมพประกอบดวยอะไรบาง 

5.   จงอธบิายปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคหนงัสือพมิพใหมีประสิทธิภาพ 

6.   จงอธบิายวาการใชภาพขาวชวยในการออกแบบหนาหนังสือพิมพมีประโยชนสําคัญอยางไร 

7. จงเปรียบเทียบการออกแบบหนาหนงัสือพิมพตางกับการออกแบบสื่อส่ิงพิมพอ่ืนอยางไร 
8. ในการกาํหนดขนาดของหนงัสือพิมพมีผลประโยชนตอการจัดทําหนงัสอืพิมพอยางไร 
9. หลักในการใชพื้นที่วางของการจัดหนาหนงัสือพิมพมีกี่วธิ ีอะไรบาง 

10. จงอธิบายความสัมพันธระหวางเนื้อขาวกับโฆษณา 

 

 


	ความหมายของการออกแบบหนังสือพิมพ์ 
	ประเภทของหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.1  หนังสือพิมพ์แผ่นใหญ่ 
	ภาพที่  7.2  หนังสือพิมพ์แผ่นเล็ก 
	องค์ประกอบในการออกแบบหนังสือพิมพ์ 
	 
	องค์ประกอบหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ 

	 
	ภาพที่  7.3  ตัวอย่างหัวหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.4  ตัวอย่างการพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.5  ตัวอย่างหัวรองในหน้าหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.6  ตัวอย่างเนื้อหาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.7  ตัวอย่างภาพประกอบข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ 
	องค์ประกอบหน้าในของหนังสือพิมพ์ 

	ภาพที่  7.8  ตัวอย่างพาดหัวหน้าในหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.9  ตัวอย่างหัวคอลัมน์หน้าในของหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.10  ตัวอย่างหัวข่าวต่อที่ใช้ในหน้าหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.11  ตัวอย่างภาพประกอบข่าวหน้าในของหนังสือพิมพ์ 
	 
	วัสดุและอุปกรณ์ในการออกแบบหนังสือพิมพ์ 

	 
	ภาพที่  7.12  แผ่นเลย์เอาต์หรือแผ่นกริดจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 
	 
	รูปแบบการพาดหัวข่าว 
	 
	ภาพที่  7.13  ลักษณะหัวข่าวแบบแบนเนอร์ 
	ภาพที่  7.14  ลักษณะหัวข่าวแบบรีดเอาต์ 
	 
	ภาพที่  7.15  ลักษณะหัวข่าวแบบสกายไลน์ 
	 
	ภาพที่  7.16  ลักษณะหัวข่าวแบบคิกเกอร์ 
	 
	ภาพที่  7.17  ลักษณะหัวข่าวแบบครอสไลน์ 
	 
	ภาพที่  7.18  ลักษณะหัวข่าวแบบแฮงกิ้งอินเดนต์ 
	ภาพที่  7.19  ลักษณะหัวข่าวแบบเสมอซ้าย 
	ภาพที่  7.20  ลักษณะหัวข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ 
	ภาพที่  7.21  ลักษณะหัวข่าวแบบฐานเจดีย์ 
	ภาพที่  7.22  ลักษณะการจัดเนื้อที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ 
	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์รูปแบบหนังสือพิมพ์ 
	1.  นโยบายของหนังสือพิมพ์  
	2.  การกำหนดขนาดหนังสือพิมพ์ 
	4.  การใช้พื้นที่ 
	 




	ภาพที่  7.23  ตัวอย่างการทำเลย์เอาต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ภาพที่  7.24  ตัวอย่างบางขั้นตอนการทำอาร์ตเวิร์กหนังสือพิมพ์ 
	ภาพที่  7.25  การใช้คอมพิวเตอร์จัดทำอาร์ตเวิร์กหนังสือพิมพ์ 
	ข้อคำนึงถึงในการออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 

	 
	ภาพที่  7.26  การจัดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ 


	  7.  รูปแบบการจัดเลย์เอาต์ 
	8. กระบวนการผลิต 
	สรุป 
	แบบฝึกหัดท้ายบทที่  7 






