
บทที่  9 
การออกแบบและจัดทําหนังสือ 

 
วิวัฒนาการในการจัดรูปเลมหนงัสือนั้น อาจกลาวไดวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ

ของหนงัสือ ตามความจําเปนในแตละยุคแตละสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพิมพหนังสือในสมัย

แรก ๆ  นิยมพิมพเปนแผน ๆ และเปนมวน ดังตวัอยาง การพิมพหนังสือวัชรสูตรของจีนซึง่ถือวา

เปนการพิมพคร้ังแรกในลักษณะที่เปนมวน ตอมาพบวารูปเลมของหนังสือที่เปนมวนนัน้มีความ

ยุงยากตอการที่จะตรวจคนเนื้อหาที่อยูในตอนกลาง ๆ มวน ผูจัดพมิพชาวจนีจึงไดคิดวิธีการพบั

กระดาษที่พิมพแลวกลับไปกลับมาซึง่มีลักษณะคลายหีบเพลงชัก ทีม่ีลักษณะเชนเดียวกนักับสมุด

ขอยโบราณของไทย ทาํใหการเปดคนควาตอนใดตอนหนึง่กระทําไดงายขึน้ 

 ในป ค.ศ.1116 ชาวจีนไดรูจกัการเย็บหนังสือดวยเชือกทางดานขางของหนังสือซ่ึง

กลายเปนจุดเริ่มตนของการจัดรูปเลมหนงัสือ ตอมาความเจริญดานการพิมพไดแพรหลายไปสู

ทวีปยโุรปทาํใหมีการพัฒนารูปแบบของการจัดรูปเลมหนังสือ จนมีลักษณะรูปเลมใกลเคียงกบั

หนงัสือในปจจุบัน แตในดานศิลปะการออกแบบจัดหนาหนงัสือนัน้ยังไมสูจะพิถพีิถันมากนกั โดย

ขอใหมีเพียงตวัหนังสือก็ถือวาเปนหนงัสือแลว จนในป ค.ศ.1888 William Moris  ไดจัดตั้ง

สํานักพิมพข้ึนในประเทศองักฤษ โดยย้ําความสาํคัญของการออกแบบรูปเลมหนงัสือในการ

จัดพิมพวา “เปนศิลปะที่ตองจัดทาํดวยความประณีตรอบคอบ” จึงทาํใหผูจัดพมิพหนงัสือตาง ๆ 

หันมาใหความสําคัญตอ การออกแบบและจัดทําหนงัสือยิ่งขึน้ และทําใหศิลปะการพมิพหนงัสือ

พัฒนากวางขวางมาจนถงึปจจุบัน 

 

ความหมายของการออกแบบหนังสือ 
 หนังสือเปนสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกันตลอดเลม  เย็บรวมเปนรูปเลมถาวร  มี

สวนประกอบของรูปเลมที่สมบูรณ ประกอบดวย  ปกหนา  ปกใน   คํานํา  สารบัญ  เนื้อเร่ือง  

บรรณานุกรม  เปนตน และการออกแบบเปนการวางแผน  หรือความตั้งใจวาจะดําเนินการอยางใด

อยางหนึ่งที่เปนระบบและมีแบบแผนตามที่ไดกําหนดลวงหนาไว  

ดังนั้นการออกแบบหนังสือ  (book  design) หมายถึงการกําหนดความคิดรวบยอดการ

วางแผน  และกําหนดโครงสรางทางกายภาพของหนังสือเลม โดยคํานึงถึงการจัดวางองคประกอบ

ตาง ๆ ของหนังสือใหเปนรูปราง  และไดสัดสวนของหนังสือที่ออกมาเปนระเบียบ  สวยงาม   
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อานงาย และมีความนาสนใจ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจัดพิมพหนังสือ

นั้น ๆ ดวย  

 นักออกแบบจะตองหาวิธีชี้ชวนผูอานใหติดตามอานหนังสือเลมนั้น  ตั้งแตปกหนาไปจนถงึ

ปกหลังดวยความสนใจ  การจะดูวาการออกแบบหนังสือประสบความสําเร็จหรือไมจะดูจาก 

รูปเลมของหนังสือนั้น ๆ วานาจับตองหรือไม  มีการจัดวางองคประกอบนาอาน  นาสนใจเพียงใด   

ผลงานออกแบบนั้นจะตองไมทําใหผูอานรูสึกสับสน  หรือเบื่อหนาย  ตรงกันขามนักออกแบบ

จะตองใชความพยายามทุก ๆ ทางที่จะทําใหผูอานเกิดความรูสึกสะดุดตาในรูปเลมทางกายภาพ

เบื้องตน  และเมื่อพลิกเขาไปดานในก็เกิดความรูสึกอยากติดตามอานเนื้อเร่ืองในหนังสือไมวาเรื่อง

นั้นจะเปนเรื่องหนักหรือเรื่องเบา  การออกแบบและจัดทําหนังสือที่ดีควรเปนการทําใหผูอาน

สามารถติดตามอานเนื้อหาของหนังสือเลมนั้นตอไปไดอยางสบายตา  มีความเขาใจเนื้อหา

ประโยคตอประโยค  ยอหนาตอยอหนา  เร่ืองตอเร่ือง  สัมพันธกันไปตลอดทั้งเลม  ซึ่งถือวาเปน

ลักษณะที่สําคัญอันเกิดจากการไดมีการออกแบบหนังสือไวไดนั่นเอง 

 

ประเภทของหนังสือ 
 การออกแบบและจัดทําหนงัสือตองมีโครงสรางที่ดี  แนนอน   รอบคอบ  และสมบูรณแบบ

เพื่อนาํเสนอขอมูลปริมาณมากใหงายแกการอาน และสามารถติดตามเนื้อหาไดโดยไมสับสนหรือ

เบื่อหนาย  ในขณะที่การออกแบบและจัดทําหนงัสือพิมพตองการความยืดหยุนเพื่อรองรับความ

หลากหลายของเรื่องทีเ่ปนขาวสารและความรวดเร็วในการผลิต สวนการออกแบบและจัดทํา

นิตยสารหรือวารสารตองการความพิเศษในการสรางเอกลักษณใหแตกตางจากนิตยสารหรือ 

วารสารฉบับอ่ืน ๆ  ในประเภทเดียวกนั   ดังนัน้เมื่อเปรียบเทียบกับหนงัสือพมิพและนิตยสารแลว  

จะพบวาหนงัสือจะมีกลุมเปาหมายที่แคบกวาซึง่ผูเขียนจะทราบแนนอนวาตองการสื่อสารกับผูใด  

โดยเฉพาะอยางยิง่หนงัสือประเภทเฉพาะทาง  เชน  หนังสือวิชาการตาง ๆ กลุมเปาหมายเหลานี้

จะเปนสิง่ทีก่ําหนดรูปแบบและจํานวนขององคประกอบตาง ๆ ในหนังสือ เชน  ควรใช

ภาพประกอบหรือไม  หากใชจะใชภาพประกอบรูปแบบใด  จํานวนเทาใด  เปนตน 

 นอกจากผูอานที่เปนกลุมเปาหมาย  ลักษณะเนื้อหาหนงัสือก็เปนอีกตวัแปรหนึง่ทีม่ผีลตอ

การออกแบบหนงัสือ  ดังนั้นนักออกแบบจึงตองรูวาหนังสือนั้นมีประเภทใดบางตาม ซึง่การแบง

ประเภทของหนังสือสามารถทําไดหลายวธิแีลวแตจะยึดหลักเกณฑใดวิธีทีน่ิยมแบงกัน คือการแบง

ตามเนื้อหา และการแบงตามลักษณะการแตง 
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1.  การแบงประเภทหนังสือตามลักษณะเนื้อหา  สามารถแบงยอยเปน  2  วิธีคือการแบง

ตามเนื้อหากวาง ๆ และการแบงตามเนื้อหายอย 

1.1  การแบงประเภทตามเนื้อหากวาง ๆ ไดแก 

1.1.1  หนงัสือตําราและสารคดี   ตําราเปนหนังสือที่เขียนขึ้นตามหลักสูตรการ 

เรียนการสอนในระดับและแขนงวชิาตาง ๆ มีเนื้อหาวิชาการลวน และมีลักษณะเหมอืนหนังสือ 

สารคดี  คือ มุงใหความรู  ตางกนัแตวา หนังสือสารคดีนอกจากจะใหสาระประโยชนในขอบเขตที่

ไมจํากัดแลวยงัใหความเพลดิเพลินจากสาํนวนภาษา ลีลาการเขียน หรือเนื้อหาดวย ดังภาพที่  9.1 

 

ภาพที ่ 9.1  ตัวอยางหนงัสือตํารา 

                                              ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 

 

  1.1.2  หนังสือบันเทิงคดี หรือหนังสือประเภทนวนิยาย เปนหนังสือที่เขียนขึ้นจาก

ประสบการณหรือจินตนาการของผูประพันธ โดยอาศัยเคาความจริงของชีวิตและสังคม มุงหมาย

ใหความเพลิดเพลิน กระทบอารมณยังผูอานเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันผูอานจะไดรับขอคิด คติ

ชีวิตที่นาสนใจ ซึ่งผูเขียนแทรกไวในเรื่องดวย   

     1.2  การแบงประเภทตามเนื้อหายอย ไดแก 

  1.2.1  หนงัสือสารคี (non – fiction) เปนหนังสือที่ใหความรูในดานตาง ๆ คือ

หนงัสือตํารา  หนงัสืออานประกอบ  หนังสือความรูทัว่ไป และหนังสือทางดานสันทนาการ  

ดังภาพที่  9.2 
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ภาพที ่ 9.2  ตัวอยางหนงัสือสารคดี 

                                             ที่มา  (อมรรัตน  จนัทรเพญ็สวาง, 2546, หนา 1) 

 

  1.2.2  หนงัสือนวนิยาย  (fiction) เปนหนังสือที่เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจาก

จินตนาการของผูเขียน เรียบเรียงขึ้นเพื่อความเพลิดเพลนิ     

  1.2.3 หนังสืออางอิง (reference book)  เปนหนังสือที่ชวยตอบปญหาทั้ง

ทางดานวิชาการและเรื่องทั่วไป  ผูอานใชประกอบหรือเพื่อคนควาในบางเรื่องตอน ดังภาพที่  9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.3  ตัวอยางหนงัสืออางอิง 

                                              ที่มา  (Silver, 1992, p. 58) 
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2.  การแบงตามลักษณะการแตง  อาจแบงออกไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

      2.1   รอยแกว (prose)  เปนหนงัสือที่ใชความเรียงไมมีการกาํหนดลักษณะบังคบัใน

การแตงแตประการใด  หนังสือสวนใหญจะแตงดวยรอยแกว ไมวาจะเปนหนังสือสารคดี หรือ

หนงัสือนวนยิาย  

      2.2    รอยกรอง (verse)  เปนหนังสือทีม่ีการกาํหนดลักษณะบังคบัในการแตง  เชน  

กําหนดจํานวนคําในแตละบท  กําหนดสัมผัสกําหนดเสียงหนักเบา บังคับวรรณยกุต บังคับครุลหุ 

เปนตน  ซึง่แบงยอยตามลักษณะการแตงไดอีกหลายประเภท เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย 

กลบท ลิลิต เปนตน   การแบงหนังสือประเภทรอยกรองนี้ถาแบงตามวัตถุประสงคของการใช อาจ

แบงเปนบทละคร ใชสําหรบัแสดงละคร บทเสภา ใชสําหรับขับเสภาหรือเลานิทาน เพลงยาวใชเปน

บทฝากรกั นิราศใชแสดงความรัก ความอาลัย หรือคร่ําครวญยามจากกันไกล เปนตน 

 นอกจากการแบงประเภทหนงัสือดังทีก่ลาวมานี้แลวเราอาจแบงยอย ๆ ลงไปไดอีกตาม

ความตองการโดยไมมีหลกัเกณฑอะไรตายตัว เชน แบงเปนหนงัสือนยิาย หนังสือวชิาการ หนังสอื

วิชาชพี หนงัสือสารคดี หนังสือกวีบทละคร หนงัสือการตูน เปนตน  และจะเหน็ไดวาหนงัสือมี

ความแตกตางจากหนงัสือพมิพในหลายประเด็น เชน หนังสือมีขนาดเลมเล็ก มีปกหุมและเย็บเลม 

ในขณะทีห่นงัสือพิมพมีขนาดใหญวางกระดาษซอนกัน ไมมีปก เปนตน นอกจากนี้ยังมีความ

แตกตางกนัทางดานเนื้อหา ตลอดจนวัตถปุระสงคในการจัดทํา ลักษณะและการจาํแนกหนงัสือนั้น

บางประเภทสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนในขณะที่บางประเภทไมสามารถแบงแยกไดอยาง

เดนชัด  

แตอยางไรก็ตามการไดทราบถึงผูอานที่เปนกลุมเปาหมายและประเภทเนื้อหาของหนังสือจะชวย

ใหนักออกแบบสามารถวางแผนและออกแบบหนงัสือไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

ขอดีและขอจํากัดของหนังสือ 
 หนงัสือนัน้ถงึแมวาจะมีหลากหลายประเภทเพื่อสนองตอบความตองการดานขอมลู 

ขาวสารและเรือ่งราวตาง ๆ  หากพิจารณาในภาพรวมทัว่ไปก็พบวามทีัง้ขอดีและขอจํากัดบาง

ประการดังนี ้

  1.  ขอดีของหนังสือ 

 1.1  มีความคงทนถาวรในดานเนื้อหาสาระ  เก็บสะสมไวอานไดโดยไมลาสมัย   

 1.2  ใหรายละเอียดเนื้อหาลกึซึ้ง 

 1.3  ใหความรู  นาเชื่อถือ  สามารถอางองิได 
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 1.4  เนื้อหามคีวามหลากหลาย 

 1.5  ใหความสนุกเพลิดเพลนิ  เชน  หนังสอืการตูน 

 1.6  เจาะกลุมเปาหมายไดชดั  เชน  ตําราเรียน สําหรับกลุมนักเรียน นกัศึกษา เปนตน 

 1.7  สามารถพกพาไปไดไกล  ทุกสถานที ่

 1.8  ราคาถูก ชนทกุระดับช้ันสามารถหาซือ้อานได 

2.  ขอเสียของหนงัสือเลม 

  2.1  เนื้อหาเปนวิชาการไมนาสนใจ  เชน  ตําราเรียน  เปนตน 

 2.2  ผลิตไดชา เพราะไมมกีาํหนดระยะเวลาออกที่แนนอน  เชน  ตาํราทางวิชาการ 

 2.3  ผูที่อานหนังสือไมออกทําความเขาใจเนื้อหาไดยาก  

 2.4  รูปเลมอาจฉีกขาดไดงาย   

  2.5  เนื้อหามคีวามเปนสากลนอยกวาวิทยุโทรทัศน  คือ หนังสือบางเลมกําหนด 

ออกชา เนื้อหาจึงไมทันสมัย  แตวทิยุโทรทศันเมื่อมีรายการใหม ๆ สด ๆ ก็สามารถนาํเสนอไดทนัท ี

 

ขอแตกตางระหวางหนังสือกับส่ือสิ่งพิมพอื่น ๆ 
เมื่อเปรียบเทยีบระหวางหนงัสือกับส่ือส่ิงพิมพประเภทอื่น ๆ พบวามีความแตกตางกนั

หลายประการดังนี ้

 1.  เนื้อหาเปนแนววิชาการ  ในเลมหนึง่ ๆ เนื้อหาจะจบในเลมเสมอ 

2.  ไมมีกําหนดออกที่แนนอนเหมือนหนงัสือพิมพ หรือนิตยสาร 

  3.  ไมมีโฆษณาในเลม 

 4.  หนงัสือเลมหนึง่ ๆ มักจะแตงดวยผูเขยีนคนเดยีว และเปนผูทรงคณุวุฒ ิ

 5.  สามารถนาํมาอางองิ หรือใชทํารายงานได  

 

ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและจัดทําหนังสือ 
หนงัสือในแตละประเภทดังกลาว จะสงัเกตไดวามีรูปเลมและลักษณะที่แตกตางกันอยาง 

เห็นไดชัด และปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและจัดทํารูปเลมหนงัสือใหมีลักษณะแตกตางกนันั้นมี

อยู  2 องคประกอบ ดังนี ้  

1. ปจจัยดานความงาม (beauty) และการรบัรู (perception) ของมนุษย โดยหลักการ 

ของการรับรูของมนษุยในแตละเพศ แตละวัย แตละระดับการศึกษา ยอมมีการรับรูทางความงาม

แตกตางกนั เชน เดก็เล็ก ๆ จะชอบสีสันที่สดใส แตพอโตเปนผูใหญจะหนัมาชอบสีที่คล้ําหมนลง 
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หรือเด็ก ๆ อาจชอบรูปภาพงาย ๆ   แบบการตูน แตผูใหญจะชอบรูปภาพที่มีรายละเอยีด เชน 

ภาพถาย ดงันัน้ผูจัดทาํหนังสือจึงจําเปนตองออกแบบหนงัสือใหมคีวามเหมาะสมกับความสนใจ

ของผูอานหรือกลุมเปาหมายของหนังสือเปนสําคัญ 

2. ปจจัยดานประโยชนใชสอย (function) หนังสือที่มีลักษณะแตกตางกนั เชน หนังสือ 

ตําราวชิาการกับหนังสือพจนานุกรม ซึง่มีวัตถปุระสงคการใชตางกนัก็ยอมมีผลตอการออกแบบ

และจัดรูปเลมตางกนั โดยหนงัสือตําราผูอานจาํเปนตองอานตั้งแตหนาแรกถงึหนาสุดทาย

ตามลําดับ การออกแบบตัวหนงัสือหรือภาพประกอบจําเปนตองจดัทําใหมีลักษณะที่อานไดงาย 

แตในกรณีพจนานุกรมนนัน้ผูอานไมจาํเปนตองอานทุกหนา แตจะมุงอานเฉพาะคาํศัพทที่ตองการ

ศึกษาคนควา จึงอาจใชตวัอักษรเล็ก ๆ เพือ่จะทําใหสามารถบรรจุคําจาํนวนมาก ๆ ได  นอกจากนี้

ปจจัยดานประโยชนใชสอยยังมีผลตอการเลือกใชวัสดุในการพิมพดวย เชน หนงัสอืพิมพมีอายุใน

การอานสั้น ไมจําเปนตองเก็บรักษาไวนาน ๆ  กระดาษที่ใชจงึเปนกระดาษชนดิราคาถูก เชน 

กระดาษปรูฟ สําหรับตํารา เปนหนังสือที่ผูอานยอมเก็บรักษาเปนเวลานาน กระดาษที่ใชจึงควรใช

กระดาษชนิดดี เชน กระดาษปอนด หรือกระดาษอารต เปนตน 

 

องคประกอบของการออกแบบหนังสือ 
 การออกแบบหนงัสือก็มหีลกัการเหมือนกบัการออกแบบสื่อส่ิงพิมพอ่ืนซึ่งไดกลาวถงึไป

บางแลว  หากวาหนงัสือมีสวนประกอบที่แตกตางกับจากสื่อส่ิงพิมพอ่ืนเพิ่มเติมสําหรับใชเปน

ประโยชนในการออกแบบ ซึง่สวนประกอบของหนังสือที่สําคัญแตละสวนมีดงันี ้

 1. ปกหนา  ปกหนาของหนังสือเปนหนาที่สําคญัที่สุดเชนเดยีวกนักับหนาแรกของ

หนงัสือพมิพและปกหนาของนิตยสาร  โดยปกหนาจะตองทําหนาทีด่ึงดูดความสนใจของผูพบเห็น

ใหอยากจะหยบิข้ึนมาดูจากชั้นหนงัสือ  ในขณะเดยีวกนัปกหนาของหนงัสือก็จะตองทาํหนาที่

ส่ือสารใหเหน็ถึงความคิดเบือ้งหลงัรวมทั้งบุคลิกลักษณะของเนื้อเร่ืองภายในหนงัสอืดวย   เพื่อให

บรรลุถึงวัตถุประสงคทัง้สองสวนนี้   นกัออกแบบจะตองทาํการออกแบบสวนตาง ๆ  ในปกหนา

ของหนงัสือ  ดงัภาพที่  9.4 

      1.1  ชื่อหนังสือหรือช่ือเร่ือง  เปนองคประกอบในสวนของตวัอักษรที่จะตองไดรับการ

ออกแบบใหดูโดดเดนกวาตวัอักษรอื่น ๆ  ขนาดของตัวอักษรที่ใชเปนชื่อหนงัสือนี้มักจะมีขนาด

ใหญเพื่อใหผูที่เดินผานชัน้หนงัสืออานเหน็ได สวนรูปแบบของตัวอักษรนัน้จะตองสะทอน

บุคลิกภาพของหนังสือวาเนือ้เร่ืองมีลักษณะเปนประเภทใด  เชน  หากเปนนวนยิายรักหวานชืน่ก็

อาจจะ 

่
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ใชตัวอักษรทีม่ีรูปแบบโคงมนและมกีารลากหางยาว ๆ  เปนตน   รูปแบบของตัวอักษรของชื่อ 

 

 

 

ช่ือผูแตง 

ภาพประกอบ
บนปกหนา 

ช่ือหนังสือ 

ตราสัญลักษณของ
สํานักพิมพ  

ขอความประกอบ 
บนปกหนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.4  สวนประกอบของปกหนงัสือ 

                                         ที่มา  (ตนสกลุ สุย, 2545, หนา 1) 

 

หนงัสือนี้อาจจะเลือกเอาจากแบบตัวอักษรที่มีใชกนัอยูทั่วไป  หรืออาจจะมีการนําตวัอักษรเหลานี ้

มาจัดเรียงในลักษณะทีพ่ิเศษเปนตราสัญลักษณก็ได   เนื่องจากสวนใหญแลวจะไมมีตัวอักษรมา

กกมายหลายตัวนักทําใหไมยากที่จะนํามาออกแบบใหมีความพิเศษกวาที่จะใชแบบตัวอักษร

สําเร็จรูป   สวนตําแหนงของชื่อหนังสือนี้อาจจะอยูที่ใดในปกหนาก็ได   แตสวนใหญแลวนยิมวาง

ไวในสวนบนของหนาเพราะเปนตําแหนงทีผู่พบเหน็จะมองกอนสวนอืน่ ๆ  

      1.2    ชื่อผูแตงหรือช่ือผูแปล   เปนองคประกอบในสวนของตัวอักษรที่มีความสําคญัลง

มาจากชื่อหนงัสือ  และในกรณีทีผู่แตงหรือผูแปลเปนนักเขียนหรือนักแปลที่มีชื่อเสียงและมี

ผูติดตามผลงานเปนประจาํก็ยิ่งมีความจําเปนทีจ่ะตองทาํใหองคประกอบในสวนนี้มคีวามเดน  

อยางไรก็ตามก็ตองไมเดนไปกวาชื่อหนังสือ  ดังนั้นขนาดของตัวอกัษรที่เปนชื่อนีจ้ึงควรจะมีขนาด

เล็กกวาตัวอักษรที่เปนชื่อหนังสืออยางนอยครึ่งหนึ่ง   เพื่อไมใหแยงกนัเดน    สวนรูปแบบนั้นมกัจะ

นิยมทํากันเปนสองลักษณะคือใชตัวอักษรสําเร็จรูปที่มีลักษณะเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
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หนงัสือมาเรียงเปนชื่อ หรืออาจจะมกีารใชลายเซน็หรอืลายมือช่ือของผูแตงหรือผูแปลมาขยายใต

ตําแหนงของชือ่มักจะวางไวที่ใตชื่อหนังสอืใหเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน   หากผูแตงหรือผูแปลมี

ชื่อเสียงก็อาจจะวางไวที่เหนือช่ือหนังสือเพื่อใหผูพบเหน็ไดเห็นในทันทีก็ได    หากไมวางประกอบ

กับช่ือหนังสือ   ก็สามารถนาํมาวางแยกออกมาในตอนลางของหนาปกหนาเพื่อใหเหมือนเปน

ขอความทิง้ทายก็ได 

      1.3  ภาพประกอบปกหนา   เนื่องจากในปกหนานัน้ไมมีสวนที่เปนขอความอะไรที ่

จําเปนนอกจากชื่อหนังสือและชื่อผูแตง  จึงมีการนาํเอาสวนประกอบที่เปนภาพเขามาใชเพื่อทาํให

เนื้อหาหนากระดาษนาสนใจยิ่งขึ้น ภาพประกอบปกหนานีม้ีลักษณะที่สามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูพบเห็น  และตองสื่อสารความคดิเบื้องหลงัรวมทั้งบุคลกิลักษณะของเนื้อเรื่องใหผูพบเหน็

สามารถเขาใจไดอยางรวดเรว็  สําหรับหนงัสือนวนยิายแลวอาจจะใชภาพตัวละครหรือฉากใดฉาก

หนึง่ในหนงัสอืตามจินตนาการของผูเขียนมาวาดหรือถายภาพเพื่อใชเปนภาพประกอบ  หากไมใช

ภาพที่เปนรูปธรรมชาติก็สามารถเลือกใชสัญลักษณตาง ๆ    มาจัดองคประกอบเปนภาพ  เปนตน  

นอกจากภาพเหมือนจริงและสัญลักษณแลว   ก็ยงัมีการใชภาพนามธรรมตาง ๆ  คอืภาพที่ดูแลว

ไมรูวาเปนรูปของอะไร  หากภาพนั้นสามารถใหความรูสึกที่บงบอกถึงบุคลิกภาพของหนงัสือได   

การใชภาพนามธรรมก็มีขอดีในแงที่จะสงเสริมใหผูพบเห็นไดใชจินตนาการของตนเองมากกวา

ภาพเหมือนจรงิหรือสัญลักษณ 

   สวนการนาํเสนอภาพประกอบในปกหนานั้น   อาจจะทําไดทัง้แบบที่เปนภาพอยู

ในกรอบแยกสวนกนักับชื่อเร่ืองและชื่อผูเขียน   หรือเปนภาพขยายตดัตกเต็มหนาปกแลวเจาะชือ่

เร่ืองและชื่อผูเขียนเจาะอยูในภาพก็ได   แตถาหากภาพประกอบนัน้มอีงคประกอบของภาพที่ดู 

สับสนหรือมีสีสันมากมายหลายสีในภาพ   นักออกแบบก็ควรพิจารณาจัดภาพนัน้ไวในกรอบแยก

จากชื่อเร่ืองและชื่อหนังสือ   เพราะหากใชแบบเจาะตัวอักษรในภาพก็อาจจะทําใหยากแกการอาน

ได  แมวาหนงัสือสวนใหญเลือกที่จะมีภาพประกอบปกหนา  แตอยางไรก็ตามหนงัสือบางเลมอาจ

เลือกที่จะไมใชภาพประกอบก็ได   โดยอาจจัดวางตัวอกัษรของชื่อหนังสือและชื่อผูแตงใหนาสนใจ

รวมกับการใชพื้นหลังที่เปนสีหรือแถบสีส่ือบุคลิกภาพของหนังสือ 

     1.4    ขอความประกอบหนาปกหนา   เปนองคประกอบที่เปนตวัอกัษรอีกองคประกอบ

หนึง่ซึ่งอาจมีในหนังสือบางเลม  เพื่อใหรายละเอียดที่สําคัญเพิ่มเติม  เชน   เปนหนงัสือในชุดที่มี

หลายเลม  หรือ  เปนหนังสือที่ไดรับรางวัล  เปนตน  ขอความเหลานี้ควรไดรับการออกแบบใหมี

ความสาํคัญ  รองจากชื่อหนงัสือและชือ่ผูแตงหรือผูแปลทั้งในดานขนาด  และรูปแบบ  สวน

ตําแหนงก็มกัจะอยูเหนือช่ือหนงัสือ  เชน  ที่มุมขวาบน  เปนตน 
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      1.5   ตราสัญลักษณของสํานักพิมพ   เปนองคประกอบซึ่งอาจจะอยูที่ปกหนาหรือใน

สวนอืน่ ๆ เชน  สันหนงัสือ  โดยมกัไมใหมีขนาดใหญมากนกั   และวางอยูในตาํแหนงที่แยกออก

จากองคประกอบอื่น ๆ  อยางชัดเจน 

 2.  ใบหุมปก   หนังสือบางเลมอาจมีใบหุมปก   การออกแบบใบหุมปกใหใชหลักการ

เดียวกนักับการออกแบบปกหนาที่ไดกลาวไปแลว   สวนใหญสําหรับหนังสอืที่มีใบหุมปกนัน้   ตวั

ปกจริง จะไมมีองคประกอบอะไรมากนอกจากชื่อหนังสือและชื่อผูแตง 

 3.  หนาลิขสทิธิ์    หนาลิขสิทธิ์ เปนหนาที่ถือวาเปนทางการที่สุดของหนงัสือ   เนื่องจาก

เปนหนาที่มีรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ  เปนขอมูลที่จะตองถูกตองและนาํมาไปอางอิงได

ทั้งในทางวิชาการและทางกฎหมาย ในการออกแบบหนานี้จึงควรจะเนนความเรียบงาย  ไมมีการ

ประดับตกแตง  ขนาดตัวอกัษรที่ระบุขอมูลตาง ๆ  เปนตัวอักษรขนาดเล็กกวาตัวอักษรในหนาเนื้อ

เร่ืองเล็กนอยและวางเรียงกันเปนแถว   จะเสมอหนาหรือเสมอหลังก็ได  ดังภาพที่  9.5 

 

ภาพที ่ 9.5  ตวัอยางหนาลิขสิทธิ ์

                                              ทีม่า  (อมรรัตน  จนัทรเพญ็สวาง, 2546, หนา 1) 

 

 4.  หนาคําอทุิศ    หนาคาํอุทศิเขียนเพือ่ใหผูเขียนใชในการอทุิศหนังสือใหแกผูใดผูหนึง่  

โดยการจัดวางองคประกอบมักเนนความเรียบงายเพื่อแสดงความเคารพ  หรือซาบซึ้งในบุญคณุ  

จึงตองออกแบบใหหนามีลักษณะที่ดูจริงใจ   การไมใชองคประกบอืน่ใดมาประดบัตกแตงก็เปนวิธี

เหมาะสมที่จะทําใหเกิดผลลพัธนัน้  สวนขนาดของตัวอักษรที่เปนคําอุทิศมักไมใชตัวอักษรที่มี

อักษรที่มีขนาดใหญเกินไปนัก  ตวัอักษรขนาดระหวาง 16-24 พอยต  ถือเปนขนาดทีเ่หมาะสม  

สวนตําแหนงนั้นจะอยูในสวนใดของหนาก็ได 
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 5.  หนาคํานํา   องคประกอบในหนาคาํนาํนี้จะประกอบไปดวยขอความคาํนาํ   ชือ่ผูเขียน 

และบางครั้งกอ็าจจะมีภาพของผูเขียนดวย   ในสวนขอความคํานํานั้นมกัจะใชตวัอักษรทีม่ีขนาด

ใกลเคียงกับตัวอักษรที่ใชเปนเนื้อเร่ือง  และมีการจัดเรยีงที่ดูเรียบงายแบบสุภาพ  อาจจะเปนการ

เรียงแบบเสมอหนา   หรือแบบเสมอหนาหลังชื่อผูเขียนก็อาจจะใชตวัอักษรขนาดเดยีวกนัหรือใหญ

กวาเลก็นอยหรืออาจจะใชลายเซน็  หรือลายมือช่ือกจ็ะเพิ่มความรูสึกเปนสวนตัวมากขึ้น   ในหนา

คํานํานี้บางครัง้อาจจะมีภาพถายของผูเขยีนขนาดไมใหญประกอบดวย  ปกติแลวภาพของผูเขียน

นี้นยิมวางไวทีป่กหลงัของหนังสือรวมกับคําวิจารณหนงัสือ  

6.  หนากิตติกรรมประกาศ   หนากิตติกรรมประกาศมีเพือ่ใหผูเขียนหรอืสํานักพิมพ 

ใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มีสวนในการจัดทาํหนงัสือ  หรือเปนผูที่ใหการสนับสนุนดาน

ตางๆ  ในการจัดวางองคประกอบก็มกัจะเนนความเรียบงายเพื่อแสดงความขอบคุณ  เนนลักษณะ

ที่ดูจริงใจ  ในลักษณะเดียวกับหนาคําอทุศิ 

 7. หนาคํานิยม    หนาคาํนิยมเปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอ่ืนชื่อเสยีงเปนที่

ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกบัหนงัสือนัน้เขียนขึ้นเพื่อแนะนาํหนงัสือ  หรือแนะนําผูเขียน  มหีลักการ

ในการใชองคประกอบเชนเดียวกนักับคํานํา 

 8. หนาสารบญั   เนื่องจากหนาสารบญัเปนหนาที่เนนดานประโยชนใชสอยเพื่อบงบอก

เนื้อหาที่อยูในหนงัสือวาเรื่องใดหรือตอนใดอยูที่หนาไหน   การออกแบบหนาสารบัญจึงตองเนน

ความสะดวกรวดเร็วในการอานเปนหลัก   องคประกอบในหนานีจ้ึงมีเฉพาะสวนที่เปนช่ือตอน  

และเลขหนา   ไมควรองคประกอบตกแตงอื่น ๆ เพราะจะทําใหหนากระดาษดูรกและทําใหคนหา

ขอมูลที่ตองการไดยากขึ้น    โดยใชตัวอักษรขนาดใกลเคียงกนักับเนื้อเร่ืองและจดัเรียงแบบเสมอ

หนา  สวนเลขหนานัน้ก็ตองเรียงใหเปนแนวเดียวกันทุกบรรทัด 

     การออกแบบหนาสารบญัของหนงัสือ  มกัจะออกแบบใหมีระเบียบและอานงาย  

คํานึงถึงความสะดวอกของผูอานในการคนหาเรื่องราวภายในเลมหนงัสอืเปนหลกั  เพือ่ใหผูอาน

เปดหาไดโดยงายวาเรื่องใดอยูหนาใด การออกแบบหนาสารบัญของหนงัสือเลม จงึไมใชเทคนิค

สรางสรรคที่หวือหวาเทาการออกแบบหนาสารบัญของนิตยสาร  ดังภาพที่  9.6 
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ภาพที ่ 9.6  ตวัอยางหนาสารบัญ 

                                               ที่มา  (อมรรัตน  จนัทรเพญ็สวาง, 2546, หนา 7) 

 

 9.  หนาเนื้อเร่ือง  หนาเนื้อเร่ืองในหนงัสือนีเ้ปนสวนที่มีเนือ้เร่ืองมากที่สุด มีการแบง

ออกเปนบทตามลําดับมากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอ   อาจแบงในเชงิองคประกอบได

เปน 2 ประเภท  ไดแก 

      9.1  หนังสือที่ไมมีภาพประกอบหนาเนื้อเร่ือง  คือในหนาเนื้อเร่ืองทั้งหมดจะมีแต

องคประกอบที่เปนตวัอักษรของขอความเนื้อเร่ืองเทานัน้   ขนาดของตัวอกัษรก็จะขึ้นอยูกับ

จุดประสงคและกลุมผูอานทีต่องการจะสื่อสารดวย   ปกติแลวตวัอักษรทีง่ายตอการอานเปน

ปริมาณมากอยางตอเนื่องจะอยูระหวาง 14-16 พอยต   การจัดองคประกอบในหนาเนื้อเร่ือง

ประเภทนี้มกัจะเปนแบบเรียบ ๆ  ซ้ํา ๆ กันไปทกุหนา  ระบบกริดทีใ่ชก็ไมจําเปนจะตองมีความ

ซับซอนมาก   โดยอาจใชระบบกริดที่ใชกนัทัว่ไปก็ได 

      9.2   หนงัสือที่มีภาพประกอบหนาเนือ้เร่ือง  คือในหนาเนื้อเร่ืองทั้งหมดหรือบางหนา

จะมีองคประกอบที่เปนภาพรวมอยูกับเนื้อเร่ืองดวย   ตาํแหนงของภาพประกอบนี้ควรจะไดรับการ

วางใหอยูใกลเคียงกับเนื้อเร่ืองที่เกี่ยวของกับภาพใหมากที่สุด  นอกจากนี้การใสคาํบรรยายภาพก็

จะชวยเพิ่มความนาสนใจและเสริมความเขาใจในการอานเนื้อเร่ือง   โดยคําบรรยายภาพกม็ักจะ

เปนตัวอักษรที่แตกตางจากเนื้อเร่ือง   ตาํแหนงของคําบรรยายภาพควรอยูใตหรืออยูใกลภาพทีจ่ะ

บรรยายใหมากที่สุด  การจัดวางองคประกอบในหนาเนื้อเร่ืองประเภทนี้มกัจะมีความหลากหลาย
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ในแตละหนา   นักออกแบบจะตองคํานึงถงึจังหวะในการนําเสนอเนื้อหา  เชน  อาจจะมีภาพใหญ

เต็มหนาแลวอกีสิบหนาตอไปเปนเนื้อเร่ืองกับภาพเลก็ ๆ  แลวคอยเปนหนาที่มีภาพใหญอีกครั้ง   

เปนตน   การออกแบบหนงัสือลักษณะนี้ใหสวยงาม  นกัออกแบบควรพิจารณาการใชระบบกริดที่

ออกแบบพิเศษ  เพื่อใหหนังสือมีความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

     การออกแบบหนาเนื้อเร่ือง  องคประกอบที่สําคัญที่สุดของหนังสือคือ  สวนที่เปนเนื้อ

เร่ือง  เนื่องจากเปนสวนที่ผูอานสนใจติดตาม  และใชประโยชนมากกวาสวนอื่น ๆ ของหนังสือ  ใน

การออกแบบหนาเนื้อเร่ืองนี้  ผูออกแบบตองคํานึงถึงหลักการอานงายเปนหลัก นั่นก็คือทําอยางไร

จะใหผูอานเขาใจเนื้อหาในหนังสือนั้นไดดีและรวดเร็วที่สุด เชน การออกแบบโดยใชขนาดตัวอักษร

ชวยเนนใหเห็นความแตกตางระหวางหัวขอใหญกับหัวขอยอยเพื่อใหผูอานไดทราบถึงโครงสราง

ของเนื้อหาใหการยอหนาชวยแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ และใหโอกาสผูอานไดพักสายตา ใชความ

หนา ความเขม หรือลักษณะที่แตกตางกันของอักษรเพื่อเนนขอความสําคัญ  เปนตน  อยางไรก็

ตาม  ตองคํานึงถึงความมีเอกภาพดวยการรักษาแนวการออกแบบใหเปนแนวเดียวกันตลอดเลม 

หรือหากตองการใหมีการเนนหรือความแตกตางบางก็ควรเปนความแตกตางที่ไมขัดกับแนวการ

ออกแบบในภาพโดยรวมของหนังสือเลมนั้น 

10.  หนาภาคผนวก   ภาคผนวกเปนสวนของหนังสือที่แยกไวทายเรื่องทั้งหมด  การ

ออกแบบหนาภาคผนวกนี้กด็ําเนนิการเชนเดียวกันกับหนาเนื้อเร่ือง   หากมีเนื้อหาจํานวนมากก็

อาจลดขนาดตัวอักษรใหเลก็ลงกวาที่ใชในหนาเนื้อเร่ืองก็ไดเพราะไมใชเนื้อเร่ืองโดยตรง หาก

ผูเขียนเห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน เชน หนังสือประเภทวิชาการ  อาจใชหนานี้เพื่อบงบอกถงึ

ที่มาตาง  ๆ ของขอมูลที่ผูเขยีนใชในการอางอิง 

11.  หนาเชงิอรรถ อาจจะไดมาจากหนังสอื วารสาร หนงัสือพิมพ หรือการสัมภาษณ

บุคคลก็ได จะมีเฉพาะหนังสอืประเภทวิชาการ 

 12.  หนาบรรณานุกรม   หนาบรรณานุกรมมีเฉพาะในหนงัสือที่เปนหนงัสือประเภท

วิชาการเทานัน้   หนานีก้็เปนอีกหนาหนึ่งที่ควรออกแบบอยางเรยีบงาย   และควรศึกษาระเบยีบวิธี

แสดงบรรณานุกรมใหถูกตองวาควรจะมตีัวอักษรตัวหนา  ตัวเอน  หรือยอหนาที่ใดบาง   ขนาด

ตัวอักษรควรจะเปนขนาดที่ใกลเคียงกับตัวอักษรที่เปนเนือ้เร่ือง 

 13.  หนาดัชน ี  หนาดัชนีมักจะมีเฉพาะในหนงัสือประเภทวิชาการเทานั้น  โดยอาจจะมี

การเปลี่ยนลักษณะตัวอักษรเพื่อใหงายแกการมองคนหา  เชน  สวนทีเ่ปนชื่อใชตัวตรง   ตามดวย

เลขหนาที่มชีื่อเสียงเหลานั้นปรากฎอยูซึ่งเปนตัวเอน  เปนตน   ขนาดตวัอักษรควรจะเปนขนาดเล็ก

กวาตวัอักษรที่เปนเนื้อเร่ือง  
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14. ปกหลงั  เปนหนาที่อาจเวนวางไวหรือใสขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนหนงัสือ เชน ประวัต ิ

หรือผลงานในอดีต ซึ่งอาจจะมีไวในปกหลงัดานในก็ได 

 
ปจจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบและจัดทําหนังสือ 

การสรางสรรครูปแบบหนังสอืเลมนัน้ตองสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงค และ

กลุมเปาหมายเพื่อใหงานการผลิตหนงัสอืเลมนัน้เปนทีป่ระทับใจแกกลุมเปาหมายที่ตองการให

อานหนงัสือนัน้  ซึ่งขอควรพจิารณาดังกลาว  ไดแก 

 1.  เนื้อหาของหนงัสือ  นกัออกแบบตองรูวาหนังสือที่จะออกแบบนั้นมเีนื้อหาเปนลักษณะ

ใด โดยทัว่ไปแลวสามารถจําแนกประเภทของหนังสือออกตามลักษณะเนื้อหาไดเปน  2 ประเภท 

คือหนงัสือสารคดีและหนังสอืบันเทงิคด ี

      หนังสือทั้งสองประเภทนีจ้ะมีแนวทางการออกแบบทีแ่ตกตางกนั กลาวคือ  หากเปน

หนงัสือสารคดี แนวทางการออกแบบมักมีลักษณะเปนทางการ  มกีารจัดรูปเลมที่เปนมาตรฐาน ดู

นาเชื่อถือ สวนหนังสือประเภทบันเทิงคดจีะมีความเครงครัดนอยกวา  อาจใชความคิดสรางสรรค

ในการออกแบบใหมีรูปเลมนาสนใจมากยิ่งขึ้น  เชน พิมพดวยกระดาษสาตลอดเลม  หรือเย็บเขา

เลมโดยใชเชือกปอรอย  หรือหากเปนหนงัสอืแนวโรแมนตกิอาจจัดทาํกลอง (case) หุมหนงัสืออีก

ชั้นหนึง่เพื่อไวสําหรับมอบเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ  เปนตน 

 2.  ผูอาน  จุดมุงหมายสําคญัของการออกแบบหนงัสือ  คือดึงดูดความสนใจของผูอาน  

และชวยใหผูอานอานเรื่องราวที่ปรากฎในหนงัสือเลมนัน้โดยสะดวกจนตลอดเลม  นักออกแบบจงึ

จําเปนตองคํานงึถงึผูอานซึง่เปนกลุมเปาหมายวามีลักษณะอยางไร  เชน  เพศ วัย  การศึกษา  

อาชีพ  ลักษณะสังคม ฯลฯ  ซึ่งเปนปจจัยแสดงถึงปฏิกิริยาการตอบสนองและการยอมรับใน

หนงัสือนัน้ ๆ การกําหนดรูปแบบ การเลือกใชภาพประกอบ  การเลือกใชตัวอักษรสําหรับขอความ

ตาง ๆ จะตองใหสอดคลองสัมพันธกนั  เชน  งานออกแบบหนงัสือสําหรับเด็ก รูปแบบของภาพและ

ขอความตองตรงไปตรงมา ชัดเจน สะดุดตา และสวยงาม ถาเปนหนงัสือสําหรับผูใหญ  อาจ

นําเสนองานออกแบบในลักษณะที่มีความสลับซับซอนได 

      อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรตระหนกัอยูเสมอในการออกแบบหนงัสือ  คอื  การจัดวาง 

องคประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏในหนงัสือนัน้จะตองไมขัดตอการรับรู   และลักษณะวฒันธรรม จารีต

ประเพณีของสังคมนัน้ดวย 

3.  วัตถุประสงคในการใช  ในการออกแบบหนงัสือเลมแตละครั้ง  จะตองคํานงึถงึ

วัตถุประสงคของการใชงานของหนงัสือเลมนั้น ๆ เปนหลักวา  ผูอานมักจะใชหนงัสอืเลมนัน้เพื่อ
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อะไร  และในลักษณะใด  เมื่อเวลาออกแบบจึงตองออกแบบใหสะดวกแกการใชงานเปนสําคัญ  

เชน  หนงัสือพจนานุกรม สารานุกรม  หนงัสืออางอิง  เปนหนังสือซ่ึงผูใชไมไดอานทกุหนาหรือ

เรียงลําดับต้ังแตหนาแรกไปจนถงึหนาสุดทาย  หากแตใชสําหรับการคนควาอางองิโดยการเปดหา

เฉพาะสวนที่ตองการเทานั้น  การออกแบบจึงควรใหสะดวกแกการคนหาคําและความหมายที ่

ปรากฎอยูในหนงัสือนัน้ สวนหนังสือประเภทเรื่องสั้น ผูอานมกัจะถือติดตัวไปเพื่ออานในยามวาง  

การออกแบบรูปเลมก็ควรใหสะดวกแกการพกพา  และมขีนาดพอเหมาะแกการถือเปดอานในที่

ตาง ๆ เปนตน ดังภาพที ่ 9.7 

 

 

ภาพที ่ 9.7  ขนาดรูปเลมที่กะทัดรัดของหนังสือพจนานกุรม 

                            ที่มา  (หิง้หนงัสือ, 2546) 

 

หลักเกณฑการออกแบบปกหนังสือ 
รายละเอียดที่สําคัญบนปกหนังสือคือ ชื่อหนังสือ ชื่อผูประพันธหรือผูแปลรูปภาพประกอบ  

นักออกแบบจะตองจัดวางองคประกอบตาง ๆ ใหสวยงามโดยคํานึงถึงหลักเกณฑการออกแบบ  

ไดแก สัดสวน  ความสมดุล  ความแตกตาง  ลีลา  ความมีเอกภาพ  และความผสมกลมกลืนของ

องคประกอบที่อยูบนหนาปกหนังสือ หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการออกแบบปกหนังสือมีดังนี้ 

1.  ประเภทของหนังสือ  หนังสือแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะและรูปแบบที่แตกตางกัน

อยางมาก  วัตถุประสงคในการสรางหนังสือข้ึนมาไมเหมือนกัน  เชน  หนังสือที่เปนตําราอางอิง  

หนังสือวิชาการ แบบเรียน กึ่งแบบเรียน  หนังสือที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษ  หนังสืออานเสริม

สําหรับนักเรียน  นวนิยาย  นิทานสําหรับเด็ก หนังสือภาพ หนังสือบันเทิงเริงรมย หนังสือกีฬา ฯลฯ  

การออกแบบปกหนังสือทางวิชาการหรือแบบเรียนจะมีลักษณะแบบเปนทางการ  รูปแบบตัวอักษร

และรูปภาพจําตองเปนแบบเรียบ ๆ เชน ตัวอักษรแบบทางการ  การจัดวางมักจะเปนแบบจัด
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ระเบียบ  หรือการกําหนดภาพใหอยูในกรอบหรือมีเฉพาะตัวอักษร  ขอความและชื่อผูประพันธ

เทานั้น  สวนหนังสือบันเทิงเริงรมย  กีฬา นวนิยาย หรือสารคดี  จะมีรูปแบบคอนขางเปนอิสระ มี

การออกแบบชื่อหนังสือที่แปลกตาออกไป  การออกแบบจัดภาพประกอบปกจะเนนไปทางความ

สวยงามมากกวาการถายทอดเนื้อหา  เนนสีสันที่สดใส  สะดุดตา การจัดวางรูปแบบจะแตกตาง

กันไปตามลักษณะหนังสือ  ถาเปนหนังสือสําหรับเด็กก็จะเนนที่ภาพประกอบบนปกที่มีความ

สวยงามเปนหลัก  ตัวอักษรเปนแบบเรียบงาย  ดูสบายตา  ไมนิยมการจัดระเบียบและการกําหนด

กรอบ  ใชสีสันสดเขมฉูดฉาด รูปภาพคมชัดแสดงสาระของเรื่องราว  ดังภาพที่  9.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.8  ตวัอยางรูปแบบปกหนังสือตาง ๆ  

                                      ทีม่า  (หิง้หนังสอื, 2546) 

 

 2.  บุคลิกของหนังสือ  หนังสือแตละเลมจะมีบุคลิกที่แตกตางกันตามประเภทของสาระ

เนื้อหา  และเทคนิควิธีการออกแบบ  เนื่องจากปจจุบันภาวะการแขงขันกานทางการตลาด  ทําให

หนังสือบางประเภทมีการแขงขันกันสูงมาก  หนังสือที่มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกันเกิดขึ้นมากมาย  

นักออกแบบกราฟฟกควรออกแบบสรางสรรคบุคลิกภาพของหนังสือนั้นใหมีความสวยงามโดดเดน 

แปลกตามากกวาคูแขงขัน จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการสรางบุคลิกเฉพาะของปกหนังสือ  จึง

ไมเพียงแตสงเสริมคุณคาทางสุนทรียศาสตร และการสรางความนาเชื่อถือแลวยังเปนการแขงขัน

กันในดานธุรกิจอีกดวย  ดังภาพที่  9.9 
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ภาพที ่ 9.9  การออกแบบปกหนังสือตําราใหสวยงามเพือ่ผลทางธุรกิจ 

                    ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 

 3.  แนวทางสรางสรรครูปแบบ  การสรางสรรคแบบปกหนังสือจะมีหลักการ  3 ประการ   

3.1 หลักการจัดองคประกอบศิลปะ  เพื่อเนนคุณคาทางความสวยงามของเลม  

ดังภาพที่  9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.10  การออกแบบปกหนังสือเนนความสวยงาม 

                              ที่มา  (Silver, 1992, p. 95) 

 

3.2 หลักการออกแบบรูปภาพหรือการกําหนดลักษณะของภาพที่จะนํามาใชทําปก 

3.3 หลักการกําหนดแบบตัวอักษร  ชื่อหนังสือ   

  ทั้งนี้หลักการทั้งหมดจะตองใหสอดคลองและเหมาะกับประเภทของหนังสือ และ

จะตองสรางรูปแบบแปลกใหมใหเกิดบุคลิกเฉพาะของหนังสือนั้นดวย หนังสือบางเลมจะเนน

รูปแบบเฉพาะปกหนา  บางเลมอาจจะออกแบบปกหนา  สันปก  และปกหลังควบคูกันไป  แลวแต

วัตถุประสงคและลักษณะของหนังสือแตละประเภท  ดังภาพที่  9.11 



 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.11  การออกแบบปกหนา-หลัง และสันของหนังสือควบคูกนั 

                     ที่มา  (Silver, 1992, p. 86) 

 

 4.  วิธีการผลิต  วิธกีารผลิตและระบบการพิมพในปจจุบนัมีความสะดวก คลองตัว 

สามารถตอบสนองการผลิตงานไดอยางเต็มที่  การออกแบบปกหนังสือที่ดี ตองไมสรางความ

ยุงยากสับสนตอการพิมพและการผลิตดวย  ความสับสนเกิดขึ้นไดเสมอถาผูออกแบบใชคําสั่งและ

ใชวิธีการหลายอยาง  เชน  พิมพออฟเซต  4 สี และมีสีพเิศษอีก  2  สี  ชื่อเร่ืองดุนนนูและปมทอง 

สวนที่เปนภาพพิมพน้าํมนัวานิช  และเคลอืบยูวีเฉพาะภาพ  ปพูื้นดวยสกรีน  20 %  การใชคําส่ัง

มาก ๆ เชนนี้บางครั้งจะทาํใหการผลิตเกิดการผิดพลาดได ในการออกแบบทุกครั้งจงึควรตั้งเปน

ขอสังเกตไวเสมอ 

 5.  วัสดุที่ใชทาํปก ปกอาจออกแบบใหเปนปกแข็งหรือปกออน  ปกแข็งอาจหุมดวยแรก

ซีนหรือผาไหม  การกําหนดวสัดุกับการออกแบบตองสอดคลองกัน เชน ปกพิมพออฟเซต  4 สี ควร

เลือกใชกระดาษทีม่ีเนื้อแนน  ละเอียด เชน  การดาษอารต กระดาษนวิเอช  ภาพหรอืขอความจะมี

ความคมชัดและสีสันสวนงาม  ถาตองการใหมีการดุนนนู การกําหนดกระดาษควรมคีวามยืดหยุน

สูงเพื่อใหการดุนนนูใหภาพที่คมชัดมากขึ้น  นอกจากลกัษณะของเนือ้การดาษแลว ขนาดความ

หนาของกระดาษกต็องมีความหนาทีพ่อเหมาะกับขนาดรูปเลมดวย 

 ดังนั้นการออกแบบปกหนังสือใหเปนที่ดึงดูดใจนั้น  ควรใหชื่อเร่ืองหรือช่ือหนังสือเปน 

ตัวอักษรโตกวาตัวอักษรสวนอื่น ๆ จัดวางไวในตําแหนงที่เดนสะดุดตา การเลือกตัวพิมพของสวน

ตาง ๆ ที่อยูบนปกหนังสือตองเลือกขนาดและแบบตัวพิมพมีขนาดและน้ําหนักใหหนักเบา

ตามลําดับความสําคัญ 
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กระบวนการออกแบบและจัดทําหนังสือ 
 การออกแบบหนงัสือนัน้ตองมีการกําหนดและวางแผนกอนการออกแบบหนงัสือและ

ดําเนนิการจัดวางองคประกอบตาง ๆ  ตามหลกัการออกแบบที่ถูกตอง ทําใหการออกแบบและ

จัดทําหนงัสือตองมีข้ันตอนในการปฏิบัตดิังนี ้

1.  ศึกษาและความทาํความเขาใจหนังสือ  กอนที่จะทาํการออกแบบ  นักออกแบบ 

จะตองพยายามหาขอมูลจากผูเขียนหรือสํานักพิมพถงึวตัถุประสงคในการเขียนหรือจัดทําหนงัสือ 

และจะตองทราบถึงลกัษณะของผูอานที่เปนกลุมเปาหมายวาเจตนาจะมุงที่ใครเปนหลักและ

บุคคลกลุมนี้มพีฤติกรรมและความชอบไมชอบอยางไร         นอกจากนี้ยังตองทราบใหชัดเจนวา 

ผูเขียนมีความคิดหลักหรือแนวคิดเบื้องหลังของหนงัสืออยางไร  รวมทัง้เปนหนังสือประเภทใดและ

ควรจะมีบุคลกิภาพแบบไหน  เพราะประเภทของหนังสอืนั้นมหีลากหลาย 

2.  กาํหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ   เมื่อเทียบกับหนงัสือพมิพและนิตยสารแลว  

หนงัสือสามารถจัดทําไดหลายขนาดและหลายรปูแบบมากกวา  ซึง่ในการเลือกขนาดและรูปแบบ

ที่เหมาะสมนีจ้ะตองดูจากวตัถุประสงคและประเภทของหนังสือเปนหลัก   สวนใหญแลวจะตอง

พยายามเลือกขนาดที่ตัดกระดาษไดโดยเหลือเศษนอย  แตเพื่อเปนการประหยัดกระดาษเพื่อลด

ตนทนุ  นอกจากในกรณีที่เปนหนังสือที่ระลึกราคาแพงและตองการรปูแบบที่แปลกแตกตางไปจาก

ปกติ    

     2.1  ขนาดของหนงัสือซ่ึงเปนทีน่ิยมกนัมาก  เชน 5 1/3 x7 ½ นิ้ว  ( 16 หนายก)  5 ¾ 

x 8 ¼ นิ้ว   (ขนาด A5 หรือขนาดพ็อกเกต็บุก)  เปนตน    

      การกําหนดขนาดของหนงัสือนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงความประหยัดแลว    

ส่ิงที่มีความสาํคัญอยางยิ่งก็คือประเภท  ขนาด   และจํานวนของภาพและขอความที่จะนําเสนอ  

สําหรับหนงัสอืที่มีขอความเพียงอยางเดียวนัน้   ขนาดอาจจะไมมผีลตอการนําเสนอเนื้อหานกั   

แตสําหรับหนงัสือที่มีภาพแลว   ยิ่งหนงัสอืมีขนาดใหญก็ยอมจะยิ่งสามารถนาํเสนอภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     2.2  รูปเลมของหนังสือซ่ึงมีความเกีย่วของกับการเย็บเลมหรือการเขาเลมหนังสือ 

(binding)  เปนสิ่งที่มีผลตอออกแบบหนงัสือดวย  การเย็บเลมมหีลายวิธีการดวยกนั  ดังนี ้

2.2.1  การเยบ็กี่ (smith sewing)  เปนการเขาเลมหนังสือดวยดายเพือ่ยึดหนา 

หนงัสือไวดวยกัน  การเย็บกี่นี้มีอยู  2  ลักษณะคือการเย็บกี่ดวยเครือ่ง  เปนการเย็บหนาหนงัสอื

เขาดวยกนัเปนชุดเล็ก ๆ  กอนแลวจงึเยบ็ดานสนัใหตดิกัน และการเย็บดายดานขาง เปนการเยบ็
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กระดาษทั้งหมดเขาดวยกนัตรงดานขางของหนาหนงัสอื  การเย็บในลักษณะหลงันี้ไมเปนที่นิยม

เทาเย็บดวยเครื่อง 

2.2.2  การเยบ็อกหรือเย็บแบบมุงหลังคา  (saddle stitch)  เปนการเขาเลม 

หนงัสือดวยลวดโลหะซึ่งสวนมากจะเย็บทีสั่นของหนงัสอื บางครั้งก็มีการเย็บลวดที่ดานขางของ

หนาหนังสือเหมือนกนั    เมื่อเย็บและพบัแลว หนาจะเรียงลาํดับตอเนื่องกันไป จากนี้กน็ําไปเจียน

ทั้ง 3 ดาน เวนดานสัน กระดาษที่เคยติดกันเปนยกก็จะถูกตัดออกอสิระเปดอานไดตลอด การเย็บ

แบบนี้เหมาะแกหนงัสือทีม่คีวามหนาเพยีงไมกี่ยก หรือมีจํานวนหนาไมมาก  และไมตองการความ

คงทนถาวร แตตองการความรวดเร็วและตนทนุการผลติต่ํา  ราคาถกู  ซึง่การนําเอางานพิมพทีพ่ับ

ไวแลวมายกแลวเรียงซอนรวมกันเปนเลมจะมีวิธกีารดังตารางที่ 9.1 

 

ตารางที่  9.1  การเก็บเลมหนังสือเย็บอกขนาด 8 หนายก จํานวน 3 ยก 

 

ลําดับยก ซีกแรก ซีกหลงั การเรียงยก 

ปก - - ซอนทับยกแรก 

ยกแรก หนา 1 – 4 หนา  5 - 8 ซอนชั้นบน 

ยกที่สอง หนา 9 – 12 หนา 13 – 16  ซอนชั้นกลาง 

ยกที่สาม หนา 17 - 20 หนา 21 – 24 ซอนชั้นลาง 

 

ที่มา  (พงษศักดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 76) 

 

 

2.2.2 การสันทากาว (adhesive binding / perfect binding)   เปนการเขาเลม 

หนงัสือดวยการนําหนาหนงัสือมาเรียงกันแลวใชกาวทาที่สันนํามาปะเขากับกระดาษทีท่ําเปนสัน

การเขาเลมแบบนี้จะมีปญหาเมื่อกาวเสื่อมคุณภาพจะทําใหหนังสือหลุดรวงออกจากเลมได   

2.2.3 การทาํเลมเชงิกล  (mechanical binding)  เปนการเขาเลมหนงัสือดวย 

การใชหวง  เข็มหมุด  เกลยีวลวด  หรือเกลียวพลาสตกิเพื่อยึดหนาหนงัสือทัง้หมดเขาดวยกนัที่

ดานขางของหนาหนงัสือ   การเขาเลมนีห้นาหนังสืออาจจะฉีกขาดไดงายจงึเหมาะกับหนังสือทีม่ี

การใชงานระยะสั้น  ดงัภาพที ่ 9.12 
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ภาพที ่ 9.12  การเขาเลมหนังสือแบบตาง ๆ 

                                       ทีม่า  (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, 224-225) 

 

 2.3  การเขาปก   ดังที่กลาวมาบางแลวหนังสือนั้นมีการเขาเลมซึ่งมทีัง้ปกออนและปก

แข็งขึ้นอยูกับประเภทของหนังสือดวยวาจะมีการจัดทําปกในลักษณะใด  ซึ่งในทีน่ี้จะกลาวถึงการ

เขาปกแข็งซึ่งมีข้ันตอนในการเตรียมการ  2  ประการ คอื การเตรียมเลมหนงัสือ  และการเตรียมปก

หนงัสือ 

  การเตรียมเลมหนงัสือ  ไดแก  การติดกระดาษผนกึปกดานในและใบรองปกทัง้

หนาและหลงั  อัดหนงัสือใหเนื้อกระดาษอดักันแนนเขาทีไ่มหยอนตวั  ฉาบเสนดวยกาวแหงไวเพื่อ

ยึดสันไมใหเคลื่อน แลวนําไปเจียนทั้ง 3 ดาน ถาเปนหนงัสือหนาก็ทาํเสนโคงเพื่อใหปกกอดสันติด

ผายึดสันและคิ้ว แลวรอการเขาปกตอไป 

 

    การเตรยีมปกแข็ง  ปกแข็งประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ คือ แผนปก  

(กระดาษแข็ง) 1 คู แร็กซีนหุมปก 1 แผน  กระดาษรองสนั (กระดาษเขยีนชารต) ทั้งหมดมีขนาด

สัมพันธกนักับขนาดของเลมหนงัสือ  แลวนํามาประกอบเขากันเปนปก จากนัน้นําไปพิมพชื่อ

หนงัสือ ชื่อผูแตง ฯลฯ  ทีห่นาปก และสันปก ถาพิมพเปนตัวทองเรียกวา “เดนิทอง” 

    หลังจากนั้นก็ทําการเขาเลมปกแข็ง  คือการเอาปกหุมหนงัสือแลวผนึกใหติดกนั 

ใชแรงอัดมาก ๆ  เพื่อใหติดเรียบสนิท ขนาดแผนปกแข็งจะใหญกวาขนาดเลมออกมาโดยรอบทัง้  

3  ดาน ประมาณดานละ 1/8  นิว้  เผื่อไวสําหรับข้ันตอนในการเจียน  ดังภาพ  9.13 

 



 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.13  การเขาเลมและเจียนรูปเลม 

                                        ที่มา  (กรุงไทยออนไลน, 2546) 

     2.4  รูปแบบของปกหนา   เนื่องจากความหลากหลายในรูปแบบที่เปนไปไดในการ

ออกแบบปกหนาของหนังสือ  นักออกแบบจึงควรตกลงรวมกันกับผูเขียนหรือสํานักพิมพเร่ือง

รูปแบบของปกหนังสือกอนในเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้

      2.4.1  กระดาษที่ใชในการพมิพปกหนา   จะเปนกระดาษแบบเดียวกบัหนาใน  

หรือจะเปนกระดาษที่มีความหนากวาปกติ   สวนใหญแลวกระดาษที่ใชในการทําปกหนามักจะ

เปนกระดาษแข็ง   ในบางครัง้อาจจะมีการหุมหรือเคลือบเอาไวดวยวสัดุชนิดอื่น  เชน  ผาหรือ

พลาสติกก็ได 
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     2.4.2  หนาหุมปก  หนงัสือที่มีความหนามาก  หรือที่มรีาคาสูงมกัจะมีหนาหุมปก

เพื่อรักษาปกหนาไวไมใหเสยีหาย 

      2.4.3  ระบบการพิมพและจาํนวนสทีี่จะพมิพ    รวมทั้งการใชเทคนิคพิเศษอื่นใน

ทางการพิมพหรือไม เนื่องจากปกหนาของหนังสือทําหนาที่เหมือนหนาโฆษณาขายหนังสือเลมนั้น 

จึงเปนเรื่องที่สมเหตุสมผลทีจ่ะใหความสําคัญเปนพิเศษทั้งในงานออกแบบและการผลิต 

     2.5  รูปแบบของหนาใน    รูปแบบของหนาในของหนงัสือนั้นจะมีลักษณะเชนไร

ยอมข้ึนอยูกับลักษณะของสิง่ที่จะเปนองคประกอบของเนื้อหา  ไดแก   เนื้อหาที่เปนตัวพมิพและ

ภาพประกอบตาง ๆ วามมีากนอยและตองการคุณภาพในระดับใด  ทั้งนี้ควรพจิารณาในเรื่อง

ตอไปนี้ 

       2.5.1   กระดาษที่ใชในการพมิพเปนกระดาษชนิดใด   และจะเปนกระดาษทีม่ี

ความหนาหรอืน้ําหนกัเทาใด 

       2.5.2   ระบบการพิมพที่เหมาะสมควรเปนระบบใด  และพิมพกี่สี   ในหนงัสือบาง

เลมอาจจะมีหนาในที่มกีารพิมพสีไมเทากนั   จึงตองมกีารกําหนดวาจะเปนหนาสีส่ีกี่หนา  หนาสี

หนาเดียวกี่หนา  รวมทั้งการใชเทคนิคพิเศษอื่นในทางการพิมพหรือไม   โดยปกติแลวหนาในของ

หนงัสือมักจะไมคอยมีเทคนคิพิเศษอะไรมากนกั   ยกเวนหนังสือเด็กซึ่งอาจจะมกีารอัดตัดตาม

ตามแมแบบหรือไดคัต   หรอืปอปอัพ  (pop up)  เพื่อเพิ่มมิตใิหหนาหนงัสือ 

     2.6  แบบและขนาดตัวอกัษร   ปกติแลวตัวอักษรที่ใชในหนังสือหนึง่แบบ  จะไมมีความ

หลากหลายมากนกั  แตอาจมีความแตกตางกนัระหวางตัวทีเ่ปนหัวเรื่องหรือพาดหวั  กับตัวที่เปน

เนื้อเร่ืองเทานัน้  อยางไรก็ตามขนาดของตัวเนื้อหาจะตองพิจารณาใชขนาดที่เหมาะสมกับ 

ผูอานที่เปนกลุมเปาหมาย   หากเปนผูมอีายุมาก  หรือเด็กอาจจะตองเลือกตัวอักษรที่มีขนาดใหญ

กวาตวัอักษรที่ใชสําหรับวัยรุนหรือผูใหญทั่วไป 

     2.7  แบบและจํานวนภาพประกอบ  ภาพประกอบเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ควรนาํมา

พิจารณาวาตองการจะนาํเสนอภาพประกอบเปนสี่สีหรือขาวดํา   จาํนวนอยางละกีรู่ป   ซึง่แบบ

และจํานวนภาพประกอบนีจ้ะมีผลกระทบตอการเลือกชนิดกระดาษ  ระบบการพิมพ และตนทนุ 

ในการผลิตหนังสือแตละเลม 

     2.8  การกาํหนดขั้นตอนหลังการพมิพ  เนื่องจากหนังสอืมีขนาดความหนาที่

หลากหลาย  ทําใหมีวธิีการเย็บเลมหนงัสอืที่เหมาะสมแตกตางกนัไป    นอกจากนีเ้ทคนิคพิเศษ

บางอยาง  เชน   ดุนนนู การประทับรอยรอน   ปมทอง  หรือไดคัต   หรือการอัดคัตตามแมแบบ 

เปนตนเปนสิง่ที่ตองดําเนนิการภายหลงัการพิมพเสร็จส้ินลง   ดังนัน้การไดสรุปข้ันตอนที่คาดวาจะ
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ใชหลังการพมิพไวลวงหนาจะทําใหนกัออกแบบไดคิดเผื่อการจัดทาํหนังสือไวตัง้แตในขณะทีท่ํา

การออกแบบนั่นเอง  

  การกําหนดรายละเอียดเหลานี้เปนสิ่งทีน่ักออกแบบ  จะตองพิจารณากําหนด

ออกมาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหนังสือเพื่อใหมขีนาดและรูปเลมตามที่ตองการ  

3. การเตรียมการและจัดทําเลยเอาต  เมื่อผานขั้นตอนของการวางแผนกําหนดขนาด 

รูปเลมแลว ในขั้นของการเตรียมการตอไปคือผูออกแบบและจัดหนาหนังสือจะตองทําเลยเอาตของ

หนังสือเลมนั้นใหเสร็จสมบูรณ  โดยทําแบบรางของหนังสือซึ่งแสดงรายละเอียดตาง ๆ ไวออกมา 

เพื่อเปนแบบหรือแนวทางใหแกผูดําเนินการพิมพดําเนินการในขั้นตอนตอไป  และเพื่อปองกันการ

ผิดพลาดและความสูญเปลาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหวางการพิมพ   

     การทําเลยเอาตหนังสือกค็ลายกับส่ือส่ิงพิมพประเภทอื่น ๆ  ทีท่ําไดหลายระดับ  คือ  

ระดับเลยเอาตขนาดจิ๋ว  ระดับเลยเอาตขนาดหยาบ  และระดับเลยเอาตสมบูรณ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ขนาดและความซับซอนของสิ่งที่จะพิมพ  จํานวนสทีี่พมิพ  เปาหมายของสิ่งพิมพ  และระดับความ

ตองการใหผูอานสนใจในสิง่พิมพนัน้  นักออกแบบนอกจากตองมีความรูทางดานศิลปะและ

หลักการออกแบบแลวยังจาํเปนตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพิมพดวย 

      กลาวโดยสรุปการออกแบบหนงัสือตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางรอบคอบเริ่ม

ดวยการกําหนดขนาดรูปเลมใหเปนขนาดมาตรฐาน  ในสวนที่เปนเนื้อเร่ืองควรใชอักษรที่อานงาย 

ชัดเจนมีขนาดเหมาะสมกับการอานของกลุมเปาหมาย  ที่สําคัญคือจะตองมีขนาดตวัอักษรไมเล็ก

จนเกนิไป  การจัดวางหนาหนังสือตองมีจดุมุงหมายใหอานงายเขาใจงาย เชิญชวนใหผูอาน

ติดตามอานจนตลอดเลม  และควรหลีกเลี่ยงการออกแบบที่เลนลวดลายตาง ๆ มากเกินไปซึง่อาจ

ทาํใหผูอานสบัสน 

 

หนังสือสําหรับเด็ก 
หนงัสือสําหรบัเด็กเปนหนงัสือเลมอีกประเภทหนึ่งที่นกัออกแบบควรมีความรูความเขาใจ

เพื่อทาํใหการออกแบบนั้นมคีวามเหมาะสมกับกลุมผูอานที่เปนเด็กโดยเฉพาะ  เพราะหนงัสือเปน

ส่ือเพื่อการเรียนรูที่จะชวยโนมนาวใหเดก็เกิดความสนใจในเนื้อหา เกดิความเพลิดเพลินในการ

เรียนรูโดยไมรูตัว การออกแบบจัดหนารูปเลมและภาพประกอบจึงมคีวามสาํคัญมากทีน่ัก

ออกแบบตองสรางสรรคใหสอดคลองกับความสนใจ ความชอบและพฤติกรรมการรบัรูของเด็กแต

ละวัยที่มีความแตกตางกนัไป การออกแบบใหมีความเรยีบงาย มีความชัดเจนทั้งสาระและ
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ภาพประกอบ มีความสวยงามทั้งการจัดโครงสี และการตกแตงองคประกอบอื่น ๆ  ทั้งนี้

รายละเอียดของการออกแบบและจัดทําหนังสือเด็กมีดังนี ้

1.  ความมุงหมายของการออกแบบและจัดหนาหนังสือสําหรับเด็ก 

     1.1  เพื่อกระตุนความพอใจใหเกิดการสนองตอบ และมีความสนใจในเนื้อหาที่ตองการ

นําเสนอดวยการใชลักษณะภาพที่ดีและมขีนาดใหญ 

     1.2  การใชสีสันทีเ่หมือนจริงในการนาํเสนอจะทาํใหเด็ก ๆ เกิดความเขาใจในเนื้อหา

ไดดียิ่งขึ้น ขนาดและสีสันของตัวอักษรทีพ่อเหมาะทําใหมีความชัดเจนและนาสนใจ สามารถอาน

ได นานไมเบื่อ 

     1.3  เพื่อตองการใหเกิดความรักหนงัสอื และเกิดความรูสึกที่ดีตอหนงัสือซ่ึงเปน

แหลงขอมูลเบือ้งตนทางการศึกษาหาความรูตาง ๆ  

     1.4  การออกแบบภาพ การจัดวางหนาอยางพถิีพถินั สวยงาม จะชวยสงเสริม

ความรูสึกนึกคิดในทางดานสุนทรียภาพ และสนับสนุนใหเกิดจนิตนาการในการสรางสรรคไดเปน

อยางด ี

2.  แนวคิดของการออกแบบและจัดหนาหนังสือสําหรับเด็ก 

     การออกแบบหนงัสือเดก็ตางจากการออกแบบหนงัสือประเภทอื่น ๆ หนังสือประเภทนี้

มุงเนนการนาํเสนอเนื้อหาดวยภาพประกอบหลัก และมีขอความเปนสวนประกอบ การมองภาพ 

การรับรู การเห็น และความชอบของเด็กยอมแตกตางไปจากผูใหญ ผูออกแบบจึงควรศึกษา

หลักการจิตวทิยาการรับรูและการดูภาพของเด็กดวย 

3.  การออกแบบรูปเลมหนงัสือสําหรับเด็ก 

     รูปเลมของหนงัสือแตละอยางแตกตางกนัไปดวยจุดประสงคที่แตกตางกนัตองคํานึงถึง

ความสวยงาม ความสะดวกในการหยิบอาน การพกพา การเก็บรักษา  ความเหมาะสมกับขนาด

ความหนาของหนงัสือ และความสอดคลองกับระบบการจัดพิมพ ขนาดที่นิยมในการพิมพปจจุบัน

แบงไดดังนี้  (พงษศกัดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 75) 

     3.1  ขนาดฉบับกระเปา (pocket)            6  นิว้ x   9 นิ้ว 

     3.2  ขนาดมาตรฐาน (basic)               8 ¼ นิ้ว x 11 ¾ นิ้ว 

     3.3  ขนาดนิตยสารภาพ (picture)      10 ½ นิ้ว x 13 นิ้ว 

     3.4  ขนาดหนงัสอืพมิพเล็ก (tabloid)  11 ½ นิ้ว x 14  ½  นิ้ว 

ขนาดดังกลาวขางตนเปนขนาดที่ใกลเคียงกับขนาดกระดาษมาตรฐาน ซึง่ม ี
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ปริมาณถูกตัดเจียนนอยที่สุด ขนาดมาตรฐานเปนขนาดที่ไดรับความนยิมมากที่สุด และขนาดที่

ไดรับความนิยมรองลงมาคือขนาดฉบับกระเปา ซึ่งมกัจะเปนประเภทนวนิยาย หรือรวมเร่ืองสัน้   

ดังภาพที่  9.14 

ภาพที ่ 9.14  ตัวอยางปกและรูปเลมหนังสือสําหรับเด็ก 

                               ที่มา  (หิ้งหนงัสือ, 2546) 

 

4.  ความหนาของรูปเลม  

     ขนาดความหนาตองเปนขนาดกระดาษมาตรฐานตดัลงตัว เชน ขนาดตัด 2  ขนาดตัด

4 หรือตัด 8 หรือที่เรียกวา การกําหนดความหนาตองใหความหนาลงเต็มจํานวนยกพอดี เชน 

ขนาดรูปเลมเปนแบบ  8 หนายก หมายถงึ เมื่อนํากระดาษมาพับตามขนาดรูปเลมแลว กระดาษ

ขนาด  1  ยก จํานวน  1 แผน นํามาพบัเปน  4 สวนจะไดทั้งหมดเปน  8 หนา เรียกวา  1 ยก ความ

หนาของรูปเลมจึงนิยมเรียกเปนจํานวนยก เชน  10 ยก ( 80 หนา) 15 ยก หมายถงึมทีั้งหมด  120  

หนา และถาเปนกระดาษขนาด  1  ยก จาํนวน  1  แผนมาพับเปน  8  สวน ก็จะไดทั้งหมดเปน  16  

หนา จงึเรียกวาเปนขนาด 16  หนายก (1 ยกจะมจีํานวน 16 หนา) 

 

ขอคํานึงถึงในการออกแบบและจัดทําหนังสือ 
 การออกแบบหนังสือมีหลักการเชนเดียวกับการออกแบบสิ่งพิมพโดยทั่วไปนั่นคอื  เปนการ

กําหนดองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาและเปาหมายของการใชส่ิงพิมพนั้น ๆ การ

ออกแบบหนังสือจะมีลักษณะพิเศษอยูประการหนึ่งก็คือ  มักจัดองคประกอบตาง ๆ เขไวดวยกัน

อยางมีระเบียบ เพื่อใหผูอานทําความเขาใจเรื่องราวในหนังสือเลมนั้นไดโดยสะดวก  อยางไรก็ตาม 

ในการออกแบบนักออกแบบควรคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการออกแบบดังตอไปนี้ 
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 1.  สัดสวน  หมายถึง  การกําหนดสัดสวนในการจัดหนาปกหนังสือ  การจัดวางชื่อเร่ือง 

หัวขอเร่ืองและตัวเรียงพิมพลงในหนาหนังสืออยางเหมาะสม การกําหนดกรอบขอบเขต หรือขนาด

รูปเลมหนังสืออยางไดสัดสวนระหวางแนวตั้งกับแนวนอน  ดังภาพที่  9.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.15  การออกแบบหนงัสือยึดหลกัความไดสัดสวน 

                            ที่มา  (Silver, 1992, p. 156) 

2. ความสมดุล  หมายถึง  การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตาง ๆ ในหนาหนังสือให 

มีน้ําหนักเทากัน  ทําใหไมเกิดความรูสึกวาองคประกอบของหนานั้นหักไปขางใดขางหนึ่ง  น้ําหนัก

ของภาพจะขึ้นอยูกับขนาด  รูปราง ความเขมและสี โดยทั่วไปแลว  องคประกอบขนาดใหญจะดู

หนักกวาองคประกอบที่มีขนาดเล็กกวา  รูปวงกลมดูมีน้ําหนักมากกวารูปเหลีย่ม  ส่ิงทีม่สีีเขมจะให

น้ําหนักมากกวาสีออน เชนองคประกอบสีดําขนาดเล็กจะดูมีน้ําหนักมากกวาองคประกอบขนาด

ใหญแตสีออนกวา  เปนตน  ดังภาพที่  9.16 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.16  การออกแบบหนงัสือยึดหลกัความสมดุล 

                                   ที่มา  (Silver, 1992, p. 94) 
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 3.  ความแตกตาง  การสื่อขอความใด ๆ ก็ตามมักจะตองมีการเนนใหเห็นความสาํคญัของ

ขอความใดขอความหนึ่งมากกวาขอความอื่นเพื่อแสดงจุดสําคัญของเรื่อง  ซึ่งความคิดที่จะใหมี

การเนนขอความใดนั้นจะตองมีการวางแผนลวงหนา ความแตกตางเกิดขึ้นไดโดยการเนนสวนใด

สวนหนึ่งเพื่อเราความรูสึก  ซึ่งอาจทําไดโดยการใชขนาด รูปราง สี และทิศทางที่แตกตางไปจาก

องคประกอบอื่น ๆ ที่อยูโดยรอบเพื่อทําใหเกิดความเดนขึ้น 

 4.  ลีลา  หมายถึง  การจัดวางองคประกอบตาง ๆ โดยคํานึงถึง ชวงจังหวะ ระยะหาง 

ตลอดจนการกําหนดนําสายตาของผูอานใหเคลื่อนไปตามองคประกอบตาง ๆ ในหนาหนังสือ   

ดังภาพที่  9.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 9.17  การออกแบบหนงัสือยึดหลกัลีลา 

                                     ที่มา  (Silver, 1992, p. 72) 

 5.  ความมเีอกภาพ  องคประกอบแตละองคประกอบที่นาํมาใชในการออกแบบอาจมี

ความแตกตางกันออกไป  แตเมื่อนํามาประกอบกนัเขาเปนภาพรวมแลวจะตองมีความสัมพันธตอ

กันและกนั และตอวัตถุประสงครวมของการออกแบบทัง้หมด เพื่อมุงใหเกิดผลอยางเดียวกัน  หรือ

มีเอกภาพขึน้ในการออกแบบ  ถาสิ่งพิมพที่ออกแบบไมมีเอกภาพของตนเองแลว  ยอมไมสามารถ

แสดงใหเหน็จดุมุงหมายของการออกแบบใหเหน็ไดอยางเดนชัดวามุงใหเกิดผลอยางใด 

 6.  ความกลมกลืน  ในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพผูออกแบบจะตองจัดใหองคประกอบของ

ภาพรวมใหมคีวามผสมกลมกลืนกันกลาวคือ  ภาพรวมทั้งหมดจะตองสื่อความหมายหรือใหผล

ของการมองเปนสิ่งเดยีวกนั  เชน การออกแบบตั้งแตปกหนา สันปก ปกหลังของหนังสือใหมีความ

กลมกลนืกนั   ดังภาพที ่ 9.18 
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 ภาพที่  9.18  การออกแบบหนงัสือยึดหลกัความกลมกลืน 

                             ทีม่า  (Silver, 1992, p. 9) 

 

      ความกลมกลืนของการออกแบบ ทาํใหหนาหนังสือมลัีกษณะสวยงามและสบายตา  

ในขณะเดียวกนัการใชความแตกตางจะชวยเนนองคประกอบที่เปนจุดเดนใหเดนชัดขึ้นมากกวา

องคประกอบอื่น ๆ  

     ดังนัน้ในการออกแบบรูปเลมหนังสือควรยึดตามขนาดมาตรฐานของกระดาษจะมีบาง

โอกาสที่หนังสอืเลมไดรับการออกแบบใหมีรูปเลมพิสดารไปจากปกตธิรรมดาเพื่อวตัถปุระสงค

พิเศษ  เชน  หนังสือสําหรับเด็ก หรือเพื่อจะออกแบบอยางฉาบฉวยเพือ่เรียกรองความสนใจ เชน 

เอกสารเพื่อการประชาสัมพนัธ หรือเอกสารเพื่อสงเสริมการขาย  เปนตน  อาจตัดเปนรูปหลาย

เหลี่ยม  รูปสัตว หรือรูปทรงกลม เพื่อวัตถปุระสงคจะเรยีกรองความสนใจระยะสัน้ ๆ มิใชรูปเลม

หนงัสือที่ตองการใชงานระยะเวลานาน ๆ ซึ่งเปนวัตถุประสงคของหนงัสือโดยทัว่ไป  การรออกแบบ

หนงัสือที่จะใชงานนาน ๆ จะตองออกแบบใหเกิดความสมดุลในความสมดุลในความรูของผูอานไม

กอใหเกิดความรําคาญหรือความนาเบื่อหนาย นอกจากนี้ความหนาของหนังสือก็มสีวนสาํคัญดวย 

ถาความหนาของหนงัสือเกนิครึ่งหนึ่งของความกวาง  จะรูสึกวาหนาเกินไปทาํใหผูอานรูสึกวา 

ขัดตา  เกะกะ  ไมสะดวกแกการใช   ถาไมจําเปนไมควรออกแบบรูปเลมหนงัสือใหหนามากเกินไป

แตถาหากมีความจาํเปนจะตองบรรจุเนื้อหาสาระใหครบถวน  ควรแยกออกเปนสวนของแตละเลม  

เชน  เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปนตน 
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สรุป 
กอนลงมือออกแบบและจัดทําหนงัสือควรจะไดวิเคราะหความตองการกลุมเปาหมาย  

หรือผูอานหนงัสือเสียกอน  นอกจากนัน้ยังตองวิเคราะหหรือทราบวัตถุประสงคของการจัดทาํ  

รวมทัง้จะตองพิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ทีม่ีผลตอการผลิต เพื่อนําขอมูลตาง ๆ เหลานัน้มาใชในการ

วางแผนและเตรียมการเพื่อใหออกแบบและผลิตหนงัสอืบรรลุตามวัตถุประสงค   

สําหรับการสรรคสรางรูปแบบของหนังสือนั้นควรเริ่มต้ังแตขนาด รูปเลม รูปแบบ ตลอดจน

สารบัญและหนาใน การนี้จะตองผานกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อใหมาซึ่งรูปแบบที่ตองการมีส่ิงที่

ควรจะคํานงึถงึในการออกแบบและจัดทําหนงัสือมีอยูมากมาย  แตทีสํ่าคัญคือ  หนังสือเลมนัน้มี

หนาที่ในการสื่อขอความที่คอนขางจะคงทนถาวรในรูปของตํารับตําราตองไดรับการออกแบบที่

คงทนถาวร  เหมาะมือ ตรงขามกับนิตยสารหรือวารสารซึ่งมีอายุใชงานส้ันกวาหนังสือเลม  จงึไม

ตองคํานงึถงึความคงทนถาวร แตมาเนนในเรื่องของความสวยงาม  สะดุดตา  และเนนเรื่องสีสัน 

เปนสําคัญ 

 จะเหน็ไดวาหลักการทั่วไปในการออกแบบและจัดทําหนังสือ ในดานโครงสรางหรือระบบ 

กริดนั้นหนงัสอืควรมีโครงสรางที่แนนอนสม่ําเสมอ  ไมตองมีความยืดหยุนเหมือนโครงสรางของ

หนงัสือพมิพ   ทัง้นีก้็เพราะเนื้อหาของหนงัสือเปนเรื่องเดียวกนัตอไป   ไมไดมีความหลากหลาย 

ดังเชนหนงัสือพิมพหรือนิตยสาร    การเลือกและจัดวางองคประกอบตาง ๆ  ทั้งที่เปนภาพและ 

ตัวอักษรจะตองคํานงึถงึความสะดวกของผูอานในการอานหนงัสือตามเนื้อหาไดอยางตอเนื่องเปน

หลักสําคัญ  
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แบบฝกหัดทายบทที่  9 
 

1.  จงอธิบายความหมายของการออกแบบหนังสือ  

2.  หลักเกณฑสําคัญของการออกแบบหนังสือประกอบดวยอะไร 

3.  จงอธิบายถึงองคประกอบหลักของหนังสือวาประกอบดวยอะไรบาง 

4.  การใชภาพประกอบในการออกแบบปกหนังสือมีประโยชนสําคญัหรือไมอยางไร 

5.  การใชสีขาวดําในการพมิพเนื้อหาภายในหนังสือเลมเพราะเหตุใด 

6. กระดาษกริดมีความจําเปนตอการออกแบบและจัดทําหนังสือหรือไม อยางไร 
7. ในการออกแบบและจัดทําหนังสือสําหรับเด็กควรคํานึงถึงอะไรบาง 
8. จงอธิบายถึงกระบวนการวางแผนและเตรียมการในการจัดทําหนังสือวามีงานดานใดบาง 
9. จงเปรียบเทียบองคประกอบสําคัญของการจัดหนาในของหนังสือมาใหเหน็ชัดเจน 

10. ในการสรางสรรครูปแบบหนังสือเลมควรดาํเนนิการในขัน้ตอนใดบาง  ที่ทาํใหไดหนังสือที่ออก 

แบบเสร็จสมบูรณ สวยงาม และเปนไปตามวัตถุประสงค 
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