บทที่ 4
การใชตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพ
ตัวอักษรหรือตัวหนังสือเปนเครื่องหมายทีใ่ ชแสดงความรูสึกนึกคิดและความรูของมนุษย
ชวยเผยแพรความรูสึกนึกคิดและความรูไปยังผูอนื่ ไดไกล ๆ และยังรักษาความคิดและความรูใหอยู
ไดนานถึงคนรุน หลัง แตเดิมมนุษยติดตอสื่อสื่อสารโดยใชภาษาพูด ภาษามีภาพ และภาษาเขียน
ตอมาเมื่อมนุษยเกิดการประดิษฐคนคนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการถายทอดขาวสารขอความ
อันเปนผลมาจากวิวัฒนาการทางการพิมพ
ตัง้ แตการประดิษฐเครื่องเรียงพิมพที่ใชวธิ ีการ
เรียงพิมพตัวอักษรดวยตัวตะกั่วหรือตัวหลอ จนถึงการประดิษฐเครื่องเรียงพิมพดวยคอมพิวเตอร
รูปแบบตัวอักษรจึงมีวิวัฒนาการเปนลําดับมาจนถึงปจจุบันและมีแนวโนมการพัฒนารูปแบบ
ตอไปในอนาคต
ซึ่งการใชตัวอักษรเปนสื่อในการถายทอดขอความโดยผานสิ่งพิมพ มีความ
เกี่ยวของกับศาสตรหลายดาน และจัดไดวาเปนองคประกอบพืน้ ฐานสําคัญของการออกแบบการ
จัดวางหนาสิง่ พิมพโดยนักออกแบบจําเปนตองมีการเรียนรูเกีย่ วกับตัวอักษร เชน ขนาด รูปราง
ลักษณะ สวนประกอบ ตลอดจนกรรมวิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดและการผลิตตัวอักษร
เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนํามาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม

กําเนิดตัวอักษรไทย
อักษรไทยถือกําเนิดในสมัยพอขุนรามคําแหงในราวป พ.ศ.1826 อักษรไทยมีรากฐานมา
จากอักษรขอมและมอญโบราณ การบันทึกขอความมีววิ ัฒนาการจากการจารึกดวยของแข็งลงบน
แผนดิน มาเปนการบันทึกลงสมุดขอย ใบลาน จนถึงการเขียนและการพิมพลงบนกระดาษ รวมทัง้
การบันทึกเรื่องราวดวยคอมพิวเตอรในปจจุบัน
จากการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรสันนิษฐานไดวา อักษรไทยมาจากอักษรอินเดียซึ่ง
มาจากอักษรโฟนิเซียน ดังภาพที่ 4.1
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อักษรโฟนิเซียน
อักษรพราหมี
อักษรอินเดียฝายใต

อักษรอินเดียฝายเหนือ

อักษรขอมโบราณ
อักษรขอมจารึก

อักษรฝรั่งตาง ๆ

อักษรมอญโบราณ

อักษรขอมหวัด

อักษรไทยเดิม

อักษรสุโขทัย
อักษรสยาม

อักษรพมา

อักษรอาหม

อักษรลานชาง อักษรไทยตังเกีย๋

อักษรขอมตาง ๆ

อักษรลื้อและลาวลานนาไทย

ภาพที่ 4.1 กําเนิดตัวอักษรไทย
ที่มา (นันทา วิทวุฒิศักดิ์, 2542, หนา 51)

วิวัฒนาการรูปแบบของตัวอักษรไทย
ตัวอักษรทีพ่ อขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐเปนทีย่ อมรับของคนไทยในแถบลุมน้ํา
ยม และลุมน้ําเจาพระยา รวมทั้งคนไทยในลานชาง ลานนาไทย เวียงจันทร หลวงพระบาง ตางรับ
ไปใชกันอยางแพรหลาย (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 195-196)

105

1. อักษรสมัยพระเจาลิไท
รูปแบบของตัวอักษรสมัยพระเจาลิไทเปลีย่ นแปลงไปจากสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราชเล็กนอย แตอักขรวิธีเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากคนไทยเคยชินกับอักษรขอมมากอน ซึง่ จะมี
การวางรูปสระไวขางบนบาง ขางลางบางจึงหันกลับไปใชอักขรวิธีแบบขอมตามความเคยชิน
2. อักษรสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
รูปแบบตัวอักษรไทยมีวฒ
ั นาการตอมาจนถึงสมัยพระนารายณมหาราชจนมีรูปแบบ
ใกลเคียงกับปจจุบันมาก เนือ่ งจากมีผูแตงหนังสือแบบเรียนขึ้นใชสอนกันในหมูประชาชน คือ
หนังสือจินดามณี ทําใหหนังสือแพรกระจายทัว่ ไป รูปแบบของตัวอักษรจึงคงอยูและเปลี่ยนแปลง
ตอไปอีกนอยมาก
3. อักษรอริยกะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดทรงประดิษฐอกั ษรอริยกะขึ้นเพื่อใชเขียน
พระไตรปฎก แตมิไดแพรหลายไปถึงหมูป ระชาชนที่ยงั คงเขียนภาษาไทยตามหลักอักขรวิธีเดิม
4. อักษรสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงปฏิรูปตัวอักษรไทยโดยประดิษฐสระใหม
เปนรูปสระลอย เขียนไวขางหลังและอยูบ นบรรทัดเดียวกับพยัญชนะ แตไมไดรับความนิยมจาก
ประชาชนจึงยกเลิกไป ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 อักษรสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
ที่มา (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 196)
5. อักษรสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
จอมพล ป.พิบลู สงคราม พยายามหาวิธเี ขียนหนังสือไทยใหงา ยเขาโดยการตัด
ตัวอักษรทีม่ ีเสียงซ้ํากันออก เชน ศ, ษ, ส ใหใช ส เพียงอยางเดียว เปนตน แตประชาชนไมนิยม
เลิกไปเชนเดียวกัน
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วิวัฒนาการของตัวอักษรพิมพไทย
ตัวอักษรพิมพไทยมีววิ ัฒนาการเปลี่ยนรูปรางมาดังนี้
1. สมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวอักษรไทยมีรูปรางผิดไปจากเดิม แตยังคงรักษาเสนโคงแบบ
เดิมเอาไวบาง
2. สมัยกรุงรัตนโกสินทร ตัวอักษรไทยมีรูปรางเปนเสนตรงมากกวาเสนโคง ซึ่งอาจไดรับ
อิทธิพลมาจากอักษรโรมัน ลักษณะของตัวอักษรไทยในสมัยนี้มวี ิวฒ
ั นาการดังนี้
2.1 พ.ศ.2360 นางจัดสันและนายฮัฟรวมกันหลอตัวพิมพอักษรไทยขึ้นที่เมืองยางกุง
และนําไปไวทโี่ รงพิมพคณะแบบติสตเมืองเซรัมโปร นครกัลกัตตา ซึ่งเปนลายมือเขียนที่คอนขาง
บรรจง แตไมมีโครงสรางทีแ่ นนอน หนังสือจึงโยหนาโยหลังบาง และมีตัวขนาด 30 พอยต
ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 ตัวอักษรพิมพทนี่ างแอนนและนายฮัฟจัดทํา
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 146)
2.2 พ.ศ.2378 หมอบลัดเลยไดนําตัวพิมพอักษรไทยเขามาเปนครั้งแรกจากประเทศ
สิงคโปร ซึง่ ตัวหนังสือมีโครงสรางที่แนนอนขึ้น แตชองไฟยังไมงาม ตัวโยหลังเล็กนอย แตเสนตั้งยัง
ไมขนานกันโดยสมบูรณ หัวกลม เปนตัวขนาด 32 พอยต ดังภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 ตัวอักษรพิมพของหมอบลัดเลย
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 146)
2.3 พ.ศ.2384 หมอบรัดเลยไดหลอตัวพิมพขึ้นในประเทศไทยเปนคนแรก ซึ่งโครง
สรางของตัวหนังสือเปนระเบียบไดมาตรฐาน ตัวตั้งตรง ชองไฟงาม เสนบางสม่ําเสมอกันโดย
ตลอด มีหลายขนาด เชน ตัวโปง 32 พอยต ตัวกลาง 24 พอยต และตัวธรรมดา 20-22 พอยต
ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 ตัวอักษรพิมพของหมอบลัดเลยที่ปรับปรุง
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 146)
2.4 พ.ศ.2444-2449 ไดมีการนําตัวโปงหนาเขามาใช หัวกลมทึบ ขนาด 32 พอยต
พบในการพิมพหนังสือวิทยาจารย เลม 5
2.5 พ.ศ.2449 ไดมีการนําตัวฝรัง่ เศสธรรมดาเขามาใช และมีตัวจิ๋วใชเปนครั้งแรก ซึ่ง
ลักษณะของตัวหนังสือฝรั่งเศสจะมีเสนหนาเสนบางในตัวอักษร ทําใหตัวหนังสือดํากวาตัวธรรมดา
ขนาดเล็กลง 20-21 พอยต และตัวหนังสือจิ๋ว ขนาด 14-16 พอยต พบในการพิมพหนังสืออุโฆษ
สมัยของโรงพิมพอัสสัมชัญ

108

2.6 พ.ศ.2462 เปนตนมา ตัวอักษรไดรับการพัฒนาแบบออกมาหลายแบบ เชน ตัว
ธรรมดาเอน กลาง หนา โปงบาง เปนตน ซึ่งลักษณะของตัวโปงบางเสนตัวอักษรเล็กคมเสมอกัน
หัวกลมโปรง ขนาดประมาณ 32 พอยต ตัวกลางหนาเสนตัวอักษรเรียบเสมอกัน หัวกลมทึบ ขนาด
ประมาณ 24 พอยต และตัวธรรมเอน จะโยหลังเล็กนอย เสนบางเรียบเสมอกัน หัวกลมโปรง ขนาด
ประมาณ 20 พอยต
2.7 พ.ศ.2496 นายสมาน บุณยรัตพันธ ไดนําเอาตัวอักษรไทยปรับเขากับแปนพิมพที่
มีลักษณะคลายแปนพิมพดีด ลักษณะของตัวอักษรจึงมีคลายกับตัวพิมพดีด เสนเรียบเสมอกัน ไม
มีเสนหนา เสนบาง ดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 ตัวอักษรพิมพของนายสมาน บุณยรัตพันธ
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 148)
2.8 พ.ศ.2500 บริษัทโมโนไทปรวมมือกับโรงพิมพไทยวัฒนาพาณิช ปรับปรุงเครื่อง
เรียงพิมพและหลอตัวพิมพแบบโมโนไทปดว ยตัวอักษรไทยมีหลายแบบ เชน ตัวดํา ตัว ฝ. ศ.
ตัวบาง ตัวเอน และหลายขนาด เชน ตัวโปง ตัวธรรมดา ตัวจิว๋ โดยเฉพาะตัวธรรมดาที่ใชในการ
พิมพเนื้อหามีขนาดลดลงเหลือ 16-18 พอยต ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 ตัวอักษรพิมพแบบโมโนไทป
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 149)
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2.9 พ.ศ.2500-2505 โรงพิมพชาเกน (Shaken) ของญี่ปุนเอาตัวอักษรไทยไปใชกับ
เครื่องพิมพดวยแสง แมแบบเปนตัวอักษรบนแผนกระจกเนกาตีฟเลื่อนแผนกระจกใหตัวที่ตองการ
เรียงตรงกับเลนสถายภาพซึง่ สามารถยอขยายไดดวย ตัง้ แต 8-62 พอยต โดยการถายภาพอักษรที
ละตัวลงบนฟลมไวแสง เรียงติดตอกันไปจากคําจนเปนหนาแลวนําไปทําแมพิมพระบบออฟเซต
ลักษณะของตัวหนังสือจะมีเสนคมเรียบเสมอกัน หัวกลมโปรง เสนนอนดานบนโคงมน สวน
ดานลางตัดตรงมีหลายขนาด ทุกขนาดมีรปู ทรงอยางเดียวกัน ดังภาพที่ 4.8

ภาพที่ 4.8 ตัวอักษรพิมพทโี่ รงพิมพชาเกนจัดทําขึ้น
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 149)
2.10 พ.ศ.2505-2510 ศูนยพัฒนาหนังสือโตเกียวรวมกับยูเนสโกและผูแทนกรมวิชา
การไดสรางตัวอักษรไทยเรียกวา “ตัวยูเนสโก” เปนตัวหนังสือเสนเรียบเสมอกันหัวกลมโปรง เสน
นอนดานบนโคงมน สวนดานลางมนเล็กนอย มีหลายแบบ คือ ตัวหนา ตัวบาง และตัวเอน และมี
ขนาดตาง ๆ คือ 36 พอยต 30 พอยต 24 พอยต และ19.5 พอยต แตไมไดรับความนิยมเนื่องจาก
การออกแบบเนนหลักวิชาการมากกวาความสวยงาม
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2.11 พ.ศ.2517 นายทองเติม เสมรสุต รวมมือกับผูผลิตเครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร
กราฟกนําตัวอักษรไทยเขามาใชระบบเรียงพิมพดว ยแสง ลักษณะตัวหนังสือเสนคมชัด ทัง้ เสน
เรียบเสมอกันและเสนหนาเสนบาง หัวกลมโปรง มีหลายแบบ เชน ตัวบาง ตัวหนา ตัวดํา ตัวเอน
และตัวธรรมดา และมีการลดขนาดลงเหลือ 16-18 พอยต ดังภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.9 ตัวอักษรพิมพทใี่ ชกับระบบเรียงพิมพดว ยแสง
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวลั ลภ, 2535, หนา 151)
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นอกจากนีป้ จจุบันยังไดมีการประดิษฐตัวอักษรในแบบรูปลอกเรียกวา “อักษรลอก” วิธี
ใชงาย สะดวก และรวดเร็ว ซึง่ ตัวอักษรลอกมีหลายแบบ หลายขนาด และเสนตัวอักษรจะเทีย่ ง
และคมมาก ดังภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.10 ตัวอักษรพิมพชนิดรูปลอก
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 152)

ชุดตัวอักษรพิมพไทย
ตัวอักษรพิมพจัดเปนศิลปะแขนงหนึ่งของการพิมพ ตัวอักษรพิมพเปนจุดเริ่มตนทีท่ ําให
สามารถทําสําเนาถายทอดขอความ เรื่องราวที่ตองการเผยแพรเปนจํานวนมาก ๆ ดวยการพิมพ
ซึ่งตัวอักษรที่ใชพิมพภาษาไทยมีหลายชุดหลายแบบดังนี้
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1. ตัวพิมพชุดแรก (ตําราไวยากรณของรอยเอกเจมสโลว) มีรูปรางเปนตัวเขียนบรรจง
งาย ๆ คลายตัวหนังสือของเคาเดิมผสมกับสมัยกรุงศรีอยุธยา
2. ตัวพิมพชุดที่สอง (ของหมอบลัดเลย) ตัวอักษรทุกตัวประกอบดวยเสนตรง เปน
ตัวเหลี่ยมมากกวาเสนโคง มีเสนเสมอกันตลอดทั้งตัว ไมทิ้งรองรอยของตัวพิมพชุดแรกไวเลย
3. ตัวพิมพชุดที่สาม (สมัยรัชกาลที่ 4 ประมาณ พ.ศ.2394) ตัวพิมพมีลกั ษณะคลายกัน
แบบของหมอบลัดเลย ซึง่ อาจเปนชุดเดียวกันหรือเลียนแบบมาจากชุดที่สอง หลังจากนัน้ ตัวพิมพก็
คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย แลวแตโรงหลอตัวพิมพแตละแหงจะออกแบบ เพราะยัง
ไมมีหลักวิชาการอยางแทจริงในการจัดทํา

แบบของตัวอักษรพิมพไทย
แบบตัวพิมพนบั เปนแบบของตัวพิมพไทยอยางแทจริง โดยลักษณะของรูปรอยตัวพิมพที่
พิมพลงไปเรียกวา “แบบตัวพิมพ” (type face) ซึ่งแบงตามลักษณะของการใชงานไดเปน 2 พวก
คือ (Ballinger, 1960, p. 61-62)
1. ตัวพิมพตกแตง (display face) เปนตัวหนังสือที่ใชเปนหัวเรื่องตัวโปงหัวขาวหนังสือ
พิมพ ตัวขาวโฆษณา เปนตัวที่ออกแบบใหดึงดูดความสนใจของคนอาน
2. ตัวพิมพหนังสือ (book face) เปนตัวหนังสือที่ใชพิมพหนังสือเปนเลม ๆ หรือหนังสือ
เปนยก ๆ จะตองเปนตัวพิมพที่มีความอานงาย (legibility) สูง แบงตามลักษณะของการออกแบบ
รูปตัวหนังสือไดเปน 3 กลุม คือ
2.1 แบบตัวเหลี่ยม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “แบบบรัดเลย” เปนลักษณะตัวพิมพ
เหลี่ยมมีเสนเสมอกันตลอดทั้งตัว เลียนแบบการคัดลายมือบรรจงโดยใชดินสอบนกระดาษ เสน
นอกดานบนหักเปนเหลี่ยมเปนมุม
2.2 แบบธรรมดา หรือ “แบบมงกุฎ” เปนตัวพิมพทมี่ ีเสนเสมอกันตลอด แตเสนนอน
ดานบนเปนเสนโคง
2.3 ตัวฝรั่งเศส หรือ “แบบอุโฆษ“ เปนตัวพิมพที่มีเสนหนาบางตัวหนังสือคอนขาง
หนาและดํากวาสองแบบแรก ลักษณะของความหนาบางของตัวหนังสือเลียนแบบจากการเขียน
ตัวหนังสือดวยปากกาโลหะจิ้มหมึก เขียนลงบนกระดาษ ทําใหเกิดความหนาบางในเสนตาม
ลักษณะของน้าํ หนักของมือที่ลากไปตามหนังสือนัน้ ๆ
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โครงสรางของตัวอักษรพิมพไทย
ตัวพิมพอักษรไทยอาจแบงไดหลายลักษณะแลวแตหลักเกณฑที่ใช ดังนี้
(วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 153 -154)
1. จําแนกตามหัวตัวอักษร แบงไดเปน 9 กลุม ไดแก
1.1 ไมมีหัวกลม ไดแก ก ธ
1.2 มีหัวกลม 2 ชั้น เริ่มจากเสนนอนบนและหัวหันออก ไดแก ข ช
1.3 มีหัวสองหยัก ไดแก ฃ ฆ ซ ฆ
1.4 มีหัวกลม เริ่มจากเสนนอนบน และหันหัวออก ไดแก บ ป พ ฟ ท ห ฬ ง ษ ม น
1.5 มีหัวกลม เริ่มจากเสนนอนบน และหันหัวเขา ไดแก ผ ฝ ย
1.6 มีหัวกลม เริ่มจากกึง่ กลางบรรทัด หันหัวไปทางขวามือ ไดแก ค ศ ฅ อ ฮ
1.7 มีหัวกลม เริ่มจากกึง่ กลางบรรทัด หันหัวไปทางซายมือ ไดแก จ ด ต ฐ ฒ ฉ
1.8 มีหัวกลม เริ่มจากดานลางบรรทัด หันหัวเขา ไดแก ร ภ ฎ ฎ ว ฎ ฎา
1.9 มีหัวกลม เริ่มจากดานลางบรรทัด หันหัวออก
2. จําแนกตามลักษณะทางเดินของเสน แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก
2.1 เสนนอน ไดแก ก บ ฐ ญ ย
2.2 เสนตั้ง ไดแก ร จ ธ น ป ม
2.3 เสนทแยง ไดแก ท ง พ ฟ ห
3. จําแนกตามขนาดตัวอักษร แบงไดเปน 6 กลุม ไดแก
3.1 ขนาดกวางนอย ไดแก ข ซ ง จ ร ะ เ
3.2 ขนาดกวางปานกลาง ไดแก ก ค ด ถ
3.3 ขนาดกวางมาก ไดแก ญ ณ ฌ ฒ
3.4 ขนาดสูงเกินระดับลําตัว ไดแก ป ฝ ฟ ศ
3.5 ขนาดสูงระดับลําตัว ไดแก ก ต ร อ น ฯ เ
3.6 ขนาดหอยต่ํากวาระดับลําตัว ไดแก ฐ ฏ ฎ ฤ
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ขนาดของตัวอักษรพิมพไทย
ตัวพิมพภาษาไทยในสมัยกอนมีประมาณ 2-3 ขนาดเทานั้น แตในปจจุบันมีใหเลือกหลาย
ขนาด เพื่อความอานงายและความสวยงามของสิ่งพิมพ ขนาดของตัวพิมพที่ใชกนั ในปจจุบนั ใช
ระบบวัดความสูงของพื้นหนาตัวพิมพตามมาตรฐานสากล คือใชระบบพอยต (point) ของ
สหรัฐอเมริกา ตัวพิมพไทยแบงตามแบบและขนาดของตัวพิมพ (type size) ออกเปน 6 กลุมใหญ
คือ
(วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 160)
1. ตัวจิ๋ว มีขนาด 10 พอยตกับ 12 พอยต
2. ตัวธรรมดา มีขนาด 19 ½ พอยต
3. ตัวเอน มีขนาด 12 พอยตกบั 19 ½ พอยต
4. ตัวฝรั่งเศส มีขนาด 19 ½ พอยต
5. ตัวกลาง มีขนาด 24 พอยต
6. ตัวโปง มีขนาด 32-72 พอยต

ลักษณะของตัวอักษร
นอกจากรูปแบบของตัวอักษรที่มีลักษณะแตกตางกันแลว การสรางแบบตัวอักษรยังมี
แนวคิดใหเกิดความแตกตางอยางหลากหลายทําใหมีลกั ษณะเฉพาะตัวของตัวอักษร
(type character) ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 54)
1. ประเภทตัวเอน (ltalic)
2. ประเภทตัวธรรมดา (normal)
3. ประเภทตัวบางพิเศษ (extra light)
4. ประเภทตัวแคบ (condensed)
5. ประเภทตัวบาง (light)
6. ประเภทตัวหนา (bold)
7. ประเภทตัวเสนขอบ (outline)
8. ประเภทตัวหนาพิเศษ (extra bold)
9. ประเภทตัวดํา (black)
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สวนประกอบของตัวพิมพ
ตัวพิมพแตละตัวประกอบดวยสวนตาง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียก และมีหนาที่ตางกันดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 สวนตาง ๆ ของตัวพิมพ
ที่มา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 157)
1. บา เปนพืน้ รองรับตัวอักษรและทําใหมีระยะเคียงระหวางตัวอักษร
2. หนาสัมผัส เปนสวนที่รับหมึกและถายทอดไปยังกระดาษพิมพ
3. สวนลาด เปนสวนที่ชวยยกระดับหนาสัมผัสใหสูงขึ้น
4. เครื่องหมายการคา บอกชื่อผูผลิตตัวพิมพเปนการประกันคุณภาพ
5. ขาหรือฐานตัวพิมพ ทําหนาที่พยุงหรือตั้งตัวพิมพบนแทนพิมพใหอยูในแนวดิง่ เสมอ
เพื่อใหหนาสัมผัสรับหมึกและพิมพเต็มหนาสัมผัส ไมเอียงหรือตะแคง
6. ดานหลังหรือดานหัวตัวพิมพ บอกตําแหนงดานหัวตัวพิมพ มีลักษณะเรียบเพื่อให
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แตกตางจากดานหนาของตัวพิมพ ซึง่ มีรอยบาก
7. ขนาดตัวพิมพหรือขนาดลําตัว หรือฐานตัวพิมพ เปนสวนที่ใชวัดขนาดของตัวพิมพ
มีหนวยเรียกวา “พอยต”
8. รองหรือแอง คือสวนที่เปนวงกลางตัวอักษรบางตัว เชน ก บ O U H ซึ่งเปนแองลึก
ลงไปจากหนาสัมผัสปองกันมิใหเปอนหมึก
9. ดานหนาตัวพิมพ บอกตําแหนงดานลางหรือตีนของตัวอักษร จะมีรอยบากเปนที่
สังเกตเพื่อปองกันมิใหเรียงตัวพิมพกลับหัว
10. สวนสูงตัวพิมพ ตองเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหหนาสัมผัสสูงเสมอกัน มิฉะนัน้ หมึก
จะติดบางไมตดิ บาง ติดหนาบางบางบาง
11. บาก อยูดานหนาตัวพิมพมีประโยชนสาํ หรับใหเปนที่สงั เกตของชางเรียงพิมพ
มิใหเรียงกลับหัว
12. สวนกวางลําตัวหรือสวนกวางของฐาน เปนฐานรองรับตัวอักษร

รูปแบบของตัวอักษรอังกฤษหรือตัวอักษรโรมัน
ในประเทศตะวันตก วิวัฒนาการดานรูปแบบของตัวอักษรโรมันหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปใน
ปจจุบันวาตัวอักษรภาษาอังกฤษเริ่มในป ค.ศ.1464 ผูคิดคนแบบตัวอักษรโรมันเปนคนแรกคือ
นิโคลัส เจนสัน (Nicholas Jenson)
วิวัฒนาการดานโครงสรางและรูปแบบของตัวอักษรภาษาอังกฤษตางจากภาษาไทย
กลาวคือภาษาไทยมีระดับการเขียนรูปแบบตัวอักษรสี่ระดับ ในขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษมี
เพียงสามระดับ ระดับบนสุดไดแก ระดับเสนหางบน (ascender line) เปนระดับตัวตาม (small
letter) ที่มีหางบน (ascder) เชน b h k เปนตน ระดับกลาง ไดแก a c m เปนตน ระดับลาง
ไดแก ระดับเสนหางลาง (descender line) เปนระดับตัวตามที่มหี างลาง เชน p g y เปนตน โดยมี
ความสูงตั้งแตระดับบนจนถึงระดับกลางของตัวตาม
ลักษณะของรูปแบบตัวอักษรอังกฤษมีวิวฒ
ั นาการจากการเขียนดวยปากกาขนนกปลาย
ตัด ปากกาหมึกซึม และปากกาลูกลืน่ ตามลําดับ ความแตกตางของลักษณะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่เห็นเดนชัด คือ การมีหรือไมมีเซอริฟ (serif) ตัวอักษรที่ไมมีเซอริฟ เรียกวา แซนสเซ
อริฟ (sans serif) ซึ่งจะมีความแตกตางกันในดานความสูง ความเตีย้ ความหนา ความบาง ความ
กวาง ความแคบ ความตรง ความเอน และอื่น ๆ อีกมาก
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ลักษณะและรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชในปจจุบันมีววิ ัฒนาการมานานหลาย
ศตวรรษ จึงเกิดแบบตัวอักษรมากมาย อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาโครงสรางของรูปแบบอาจจัด
กลุมตัวอักษรภาษาอังกฤษได 8 แบบ ดังนี้ (จันทนา ทองประยูร, 2537, หนา 35-37)
1. แบบโรมัน (roman old styles) ลักษณะตัวอักษรมีเซอริฟที่เปนมุมและคอนขางบน
โดยมีเสนหนาและบางในตัวเดียวกัน เชน Times Roman, Caslon เปนตน ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 ตัวอักษรแบบโอลดสไตลโรมัน
ที่มา (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 207)
2. แบบทรานซิชนั แนล (transitional) ลักษณะตัวอักษรมีเซอริฟเปนมุมแหลม มีความ
แตกตางระหวางเสนหนาและบางมากขึน้ เสนบางจะเล็กและคมชัด เชน Baskerville,Caledonia,
Century เปนตน ดังภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.13 ตัวอักษรแบบทรานซิชันแนล
ที่มา (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 208)
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3. แบบโมเดอรน (modern) ลักษณะเซอริฟของตัวอักษรเปนเสนบางตรง ไมมมี ุม
ความแตกตางระหวางสวนบาง และสวนหนาของตัวอักษรจะเห็นเดนชัด เชน Bodoni เปนตน
ดังภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 ตัวอักษรแบบโมเดอรน
ทีม่ า (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 208)
4. แบบเซอริฟเหลี่ยม (slab serif หรือ square serif) หรือเรียกวา ตัวอักษรแบบมีเชิง
ลักษณะของตัวอักษรเปนแบบตัวอักษรทีม่ เี สนยืน่ ของฐานและปลายตัวอักษรในทางราบลักษณะ
ของตัวอักษรจะมีเสนตัวอักษรเปนแบบหนาบางไมเทากัน เหมือนกับการเขียนประดิษฐดวยขนนก
หรือปากกาปากแบนมีหลายรูปแบบและตั้งชื่อรูปแบบแตกตางกันออกไปและเซอริฟของตัวอักษร
แบบนี้จะหนาเทากันเปนรูปเหลี่ยม มีมมุ หรือไมมีมุมก็ได เชน Rockwell Clarendon เปนตน
ดังภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 ตัวอักษรแบบสแควรเซอริฟ
ที่มา (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 208)
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5. แบบไมมีเซอริฟ (sans serif หรือ block letter หรือ contemporay) หรือเรียกวา
ตัวอักษรแบบไมมีเชิง ลักษณะของตัวอักษรไมมีเซอริฟและหัวอักษร เสนอักษรจะหนาหรือบาง
เทากันหมด เปนลักษณะของตัวอักษรอีกแบบหนึง่ ที่รูปแบบเรียบงาย ดูเปนทางการ ตางจากแบบ
มีเชิงคือไมมีเสนยืน่ ออกมาจากฐานและปลายของตัวอักษรในทางราบ นิยมใชในงานพิมพทั่วไป
และงานประชาสัมพันธ เชน Gothic Futura Helvetica เปนตน ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 ตัวอักษรแบบแซนเซอริฟ
ที่มา (มนูญ ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 209)
6. แบบตัวเขียน (script) ลักษณะตัวอักษรเลียนแบบลายมือเขียน มีสวนโคงปรากฏเดน
ชัด ตัวอักษรดูตอเนื่อง โดยมีชองวางระหวางตัวอักษรนอย สวนใหญตวั อักษรจะเอนขวา เปน
รูปแบบตัวอักษรที่ไมเหมาะสมที่จะใชเปนตัวพื้น ในกรณีที่มีขอความมาก เพราะอานไดยากแต
เหมาะทีจ่ ะใชเปนตัวตกแตงในหัวจดหมายบัตรเชิญ บัตรอวยพร หรือบัตรในงานพิธกี ารอื่น ๆ
ดังภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 ตัวอักษรแบบตัวเขียน
ที่มา (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 53)
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7. แบบกราฟก (graphic) ลักษณะตัวอักษรดูคลายการวาดมากกวาการเขียน เชน
Old English, Wedding Text เปนตน นิยมใชเปนตัวอักษรในงานพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ เชน
พิธีแตงงานหรือพิธีการทางศาสนา
8. แบบตัวประดิษฐ (decorative) ตัวอักษรที่จัดเปนรูปแบบของตัวประดิษฐไดแก
ตัวอักษรแบบอื่น ๆ ที่มิไดกลาวในขางตน เชน ตัวการตูน ตัวแฟนซี ตัวเจาะขาว เปนตน

หลักการเลือกใชตัวพิมพสําหรับสิ่งพิมพ
ตัวพิมพแตละแบบแตละขนาดยอมมีประโยชนใชสอยตางกัน ดังนัน้ ในการใชตัวพิมพ
จึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมของแบบและของขนาดตัวพิมพกับสิง่ พิมพนนั้ ๆ ตัวพิมพแตละแบบ
แตละขนาดมีความเหมาะสมกับงานในลักษณะตาง ๆ กัน ดังนี้
1. ตัวจิ๋ว สวนใหญใชสําหรับเรียงพิมพหนังสือ นิตยสารทีต่ องการบรรจุเรื่องราว
มาก ๆ ใชเรียงพิมพแผนพับที่มีเนื้อที่จาํ กัด ใชเรียงพิมพเปนหมายเหตุทายหนาหนังสือเปนเลม
และใชพิมพสลากยา สิง่ พิมพที่ตองใชเวลาอานนาน หรือสําหรับเด็กอานไมควรใชตวั พิมพขนาดนี้
เพราะเวลาอานตองเพงสายตามาก อาจทําใหเมื่อยสายตาไดเร็ว
2. ตัวพิมพธรรมดา เหมาะสําหรับใชเรียงพิมพเนื้อเรื่องทัง้ หมดของสิง่ พิมพตา ง ๆ ที่
ไมใชคําหรือขอความเนนหรือเปนหัวเรื่องอื่น ๆ เปนตัวพิมพที่ใชเรียงพิมพจาํ นวนมากที่สุด
เหนือกวาตัวพิมพขนาดอื่นทัง้ หมดในแทบทุกโรงพิมพ โดยเฉพาะหนังสือยกหรือหนังสือเลมอันมิใช
แบบเรียนสําหรับเด็ก ตลอดจนวารสาร หนังสือพิมพ และนิตยสาร สวนจะเลือกใชตัวแบบไหนมา
เรียงพิมพนั้นยอมแลวแตรสนิยมของแตละคน เพราะตัวพิมพแตละแบบในขนาดเดียวกันนี้ลว นมี
รูปรางหรือลักษณะคลายกันมาก ยกเวนตัวธรรมดาเสนหนา ธรรมดาเสนบาง ซึ่งมีลักษณะสวย
คลายตัวพิมพโมโนไทปมาก ตัวเหลี่ยมและตัวธรรมดายอเทานั้นที่มีรปู รางแตกตางกันไป
3. ตัวเอน ตัวเอนมีหลายแบบทั้งเอนเล็กใหม และเกาที่เหมาะใชกับเรียงพิมพคํา
บรรยายใตภาพ หมายเหตุทา ยหนาสําหรับสิ่งพิมพ หรือเอนใหญ ใชกบั หัวขอเนื้อเรื่องทีพ่ ิมพดว ย
ตัวธรรมดา
4. ตัวฝรั่งเศส มีหลายแบบทั้งฝรั่งเศสยอ ฝรัง่ เศสเอน ฯลฯ เหมาะใชกับเรียงพิมพ
พวกหัวขอเรื่อง หรือ คําเนนระหวางเนื้อเรือ่ ง
5. ตัวกลาง (24 พอยต) ตัวกลางทุกแบบเหมาะสําหรับใชเรียงพิมพหัวขอเรื่อง สวน
จะเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับความสําคัญของสิ่งพิมพเหลานัน้ หรือความตองการที่จะใหมองเห็นเดน
ขนาดไหน โดยใชความหนาของเสนอักษรและความใหญของตัวอักษรเปนเกณฑพจิ ารณา
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6. ตัวโปง (32-40 พอยต) เหมาะสําหรับใชโปรยหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ ชื่อ
หนังสือพิมพ ชื่อสิ่งพิมพ ชื่อบทในหนังสือ หรือเนื้อเรื่องของโปสเตอรหรือใบปลิวก็ได
7. ตัวโปงแซ (48 พอยต) เหมาะสําหรับใชโปรยหัวขาวหนังสือพิมพขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ นิตยสาร ชื่อหนังสือเลม หรือขอความในโปสเตอร หรือใบปลิว
8. ตัวโปงแซ (72 พอยต) เหมาะสําหรับใชโปรยหัวขาวหนังสือพิมพขนาดใหญ และ
ขอความสําคัญในโปสเตอรที่มีขนาดโตพอสมควร

ขอควรคํานึงถึงในการเลือกใชตัวอักษรในการจัดหนาสิ่งพิมพ
การเลือกใชตวั อักษรในการออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพมีความสัมพันธกับหลักการ
ออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพดวย กลาวคือ ตองคํานึงถึงประเภทและลักษณะเนื้อหาสิ่งพิมพ
วัตถุประสงคในการจัดทํา กลุมเปาหมายผูใชสิ่งพิมพ และขอมูลอื่นทีจ่ ําเปน ผูออกแบบจัดหนา
สิ่งพิมพควรคํานึงถึงการใชรปู แบบตัวอักษรที่ชวยใหสิ่งพิมพอานงาย และอานออกมากกวาความ
สวยงามทางศิลปะ เพราะคําวา “การอานงาย” หรือ “การอานเขาใจงาย” (readability) แตกตาง
จากการ “การอานออก” หรือที่เรียกวา “ประจักษภาพ” (legibility)
การอานงาย หมายถึง ความสบายตาของผูอานในการอานขอความแลวเขาใจในเนื้อหา
ของขอความนัน้ ไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองใชความพยายามในการแพงสายตาเพื่ออานจับ
ใจความที่ระยะการอานหนังสือปกติ คือ ประมาณ 12-16 นิ้วจากระดับสายตา
การอานออก หรือประจักษภาพ หมายถึง ความสามารถของสมองมนุษยในการรับรูวามี
ตัวอักษรปรากฏเดนชัดภาพหนากระดาษและทราบวาเปนตัวอักษรอะไร
ในกรณีที่มีขอความจํานวนมาก การเลือกใชตัวอักษรควรคํานึงถึง การอานงายของตัว
อักษร สวนในกรณีการพาดหัวขาวหรือในการพาดหัวโฆษณา หรือในงานที่ใชจํานวนตัวอักษรไม
มาก การเลือกใชตัวอักษรควรคํานึงถึงการอานงายและการอานออก
ดังนัน้ การเลือกใชตัวอักษรทีอ่ านงายและอานออก ตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอความ
สบายตาในการอาน ไดแก แบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร น้าํ หนักตัวอักษร ความ
ยาวบรรทัด ชวงบรรทัด หรือระยะระหวางบรรทัด และปจจัยอื่น ๆ ดังนี้
1. แบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร
การเลือกใชแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรในกรณีทมี่ ีขอความเชิงบรรยายหรือเชิง
อธิบายที่ตองใชตัวอักษรจํานวนมาก ควรเปนแบบที่อา นงาย เชน ประเภทตัวพืน้ แบบเรียบ ๆ ไม
ควรใชตัวลวดลายหรือตัวประดิษฐเพราะทําใหอานยาก แตถาเปนตัวพาดหัว หรือชือ่ เรื่องที่
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ตองการเนนเปนพิเศษ ก็อาจใชแบบที่ดึงดูดสายตาผูอา นแตตองเปนแบบที่อานงาย เชน ถาเปน
เรื่องราวโฆษณาของใชสุภาพบุรุษก็ควรใชแบบตัวอักษรที่ดูมั่นคงและแกรง แสดงถึงความเปนบุรุษ
เพศ แตถาเปนการโฆษณาของใชสุภาพสตรี เชน เครื่องสําอาง เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย ก็ควร
ใชแบบตัวอักษรที่บาง มีสวนโคงของตัวอักษรมาก แสดงถึงความออนโยนของสตรีเพศ เปนตน
2. ขนาดของตัวอักษร
การวัดขนาดตัวอักษรจะวัดตามความสูงของตัวอักษรที่ใชเรียงพิมพ หนวยที่ใชวัด
ขนาดตัวอักษรเรียกวา “พอยต” (point) ประเทศไทยนิยมใชหนวยพอยตตามแบบของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศทีพ่ ูดภาษาอังกฤษ แตประเทศทางยุโรปนิยมใชหนวยพอยต “ดิโดต”
(didot point) ซึ่งมีขนาดใหญกวาพอยตแบบแรกเล็กนอย กลาวคือ 1 didot point = 0.3759
มิลลิเมตร แต 1 US. Point = 0.3514 มิลลิเมตร การเทียบหนวยพอยตตามระบบอเมริกา มีดังนี้
72 พอยต = 1 นิว้ หรือ
1 พอยต = 1/72 นิ้ว หรือ 0.014 นิ้ว หรือ 0.3514 มิลลิเมตร โดยประมาณ
การวัดขนาดตัวอักษรไทยจะเริ่มจาก “เสนชานบน” ซึ่งเปนสวนบนสุดของระดับ
วรรณยุกต จนถึง “เสนชานลาง” ซึ่งเปนสวนลางสุดของระดับพยัชญะที่มีหางลางหรือสวนลางสุด
ของระดับสระลาง แตถา เปนตัวอักษรโรมันหรือตัวภาษาอังกฤษ การวัดจะเริ่มจาก “เสนหางบน”
ซึ่งเปนสวนบนของหางบน จนถึง “เสนหางลาง” ซึ่งเปนสวนลางสูงของหางลาง เนื่องจาก
ภาษาไทยมีระดับสระหลายระดับ ดังนั้นที่ขนาดพอยตเทากันตัวอักษรภาษาไทยจึงมีขนาดเล็กกวา
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 4.18

ภาพที่ 4.18 การเปรียบเทียบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีม่ ีขนาดพอยตเทากัน
ที่มา (จันทนา ทองประยูร, 2537, หนา 43)
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ตัวอักษรขนาดตาง ๆ ที่ปรากฏแกสายตาผูดูโดยทัว่ ไป อาจดูเปนขนาดเล็กหรือใหญ
นั้น ขึ้นอยูก ับแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเดียวกันอาจดูใหญถา ใชแบบตัวพิมพ
แบบหนึง่ แตอาจดูเล็กถาใชแบบตัวพิมพอีกแบบหนึง่ ก็ได ดังนัน้ การกําหนดขนาดตัวอักษรจึงตอง
คํานึงถึงแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรดวย
3. ความยาวบรรทัด
ความยาวบรรทัด หมายถึง ความยาวของบรรทัดขอความที่เรียงกันในแตละแถวของ
คอลัมนที่เรียงกันในแตละแถวของคอลัมนที่ปรากฏบนหนาสิ่งพิมพ หรือที่เรียกวา “ความยาวของ
คอลัมน” การวัดความยาวบรรทัดนิยมวัดในหนวย “ไพกา” (pica) โดยมีหนวยเทียบดังนี้
6 ไพกา = 1 นิ้ว
1 ไพกา = 1/6 นิ้ว = 0.167 นิ้ว
= 4 มิลลิเมตร โดยประมาณ
และ 1 ไพกา = 12 พอยต
การกําหนดความยาวบรรทัดควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความสวยงาม ไมควร
กําหนดใหสนั้ หรือยาวเกินไป เชน ควรมีระยะที่ลกู นัยนตาของผูอานสามารถกรอกจากซายไปขวา
แลวอานไดหมดบรรทัดพอดี การกําหนดความยาวบรรทัดที่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปจะทําให
เกิดผลเสียหลายประการคือ
3.1 บรรทัดที่ยาวเกินไปทําใหผูอานตองกระพริบตาบอยครั้ง เนื่องจากในขณะอาน
สายตาผูอา นจะอานเปนชวงหรือเปนระยะ และตองมีการหยุดพักทุกครั้งที่มีการกระพริบตา และ
ตาของผูอานตองปรับโฟกัสหรือความคมชัดทุกครั้งกอนที่จะอานขอความถัดไป
3.2 การอานขอความทีย่ าวเกินไปทําใหผูอานตองกรอกสายตา และสายศีรษะตาม
มาก ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมสะดวกในการอาน
3.3 การขึ้นบรรทัดใหมภายหลังจากการอานบรรทัดที่ยาวเกินไปจะทําใหผูอานหลง
บรรทัดที่อานไดงาย
3.4 การกําหนดความยาวบรรทัดที่สนั้ เกินไปทําใหเกิดความไมสวยงามในการจัดหนา
สิ่งพิมพ เนื่องจากตองมีการหักคําบอย และทําใหการอานจับใจความทําไดยาก
4. ระยะชองไฟของตัวอักษร (spacing)
การจัดระยะชองไฟของตัวอักษรเปนเรือ่ งสําคัญมากทั้งนี้จะเห็นไดวาตัวอักษรขอความ
ที่ถูกออกแบบจัดวางอยางสวยงาม ทําใหผูดูอานงาย ดูสบายตา ชวนดู ชวนอาน การจัดชองไฟมี
หลักการคํานึงถึง 3 ประการดังนี้
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4.1 ระยะชองไฟระหวางอักษร (letter spacing) เปนการกําหนดระยะชองไฟระหวาง
ตัวอักษรแตละตัว ที่จะตองมีระยะหางกันพองาม ไมติดกันหรือหางกันเกินไป การเวนระยะชองไฟ
แตละตัวไมควรกําหนดคาวาตองหางเทาใด เพราะตัวอักษรแตละตัวทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมีลักษณะที่แตกตางกัน เราควรจัดชองไฟโดยคํานึงถึงปริมาตรที่มีความสมดุล
โดยประมาณในระหวางตัวอักษร หรือที่เรียกวาปริมาตรความสมดุลทางสายตา
4.2 ระยะชองไฟระหวางคํา (word spacing) สวนมากจะเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
มากกวา ระยะระหวางคําโดยทั่วไปจะเวนระยะระหวางคําประมาณ 1 ตัวอักษรปกติ ถาระยะหาง
เกินไปจะทําใหอานยาก และถาชิดกันเกินไปทําใหขาดความงามไป
4.3 ระยะชองไฟระหวางบรรทัด (line spacing) การเวนระยะระหวางบรรทัดมี
จุดประสงคเพือ่ ใหอานงาย ดูสวยงาม โดยปกติจะใชระยะหาง 0-3 พอยต หลักสําคัญในการ
กําหนดระยะระหวางบรรทัดใหวัดสวนสูง แ ละสวนต่ําสุดของตัวอักษร เมื่อจัดวางบนบรรทัดแลว
ตองไมทับซอนกัน ดังภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.19 ระยะชองไฟของตัวอักษร
ที่มา (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 55)
5. แบบการจัดตัวอักษร (type composition)
แบบการจัดตัวอักษรหัวเรื่องหรือการจัดเนื้อหายอย มีวิธีการจัดหลายวิธี ตามความ
ตองการที่ไดออกแบบไว การจัดตัวอักษรอาจจะกระทําไดหลายวิธีดังนี้
5.1 แบบชิดซาย (flush left)
5.2 แบบชิดขวา (flush right)
5.3 แบบซายขวาตรงกัน (justified)
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5.4 แบบศูนยกลาง (centered)
5.5 แบบรอบขอบภาพ (contour)
5.6 แบบไมสมดุล (asymmetrical)
5.7 แบบรูปธรรม (concrete)
5.8 แบบแนวตั้ง (vertical type)
5.9 แบบเอียง (inclined type)
6. กลุมผูอาน
การเลือกใชตัวอักษรขนาดตาง ๆ ตองขึ้นอยูกับกลุม ผูอานซึง่ มีหลายประเภท เชน
นักศึกษา ผูใหญวัยทํางาน เด็ก เปนตน ถาผูอานเปนนักศึกษาหรือผูใหญวัยทํางานหรือวัยที่
สมรรถภาพทางรางกายอํานวยความสามารถในการอานสูง การเลือกใชตัวอักษรสามารถใช
ตัวอักษรขนาดเล็กจนถึงขนาดคอนขางใหญคือประมาณ 12-16 พอยต ในกรณีที่เปนอักษร
ภาษาไทย และใชตัวขนาด 8-12 พอยต ถาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งนี้ แลวแตแบบตัวพิมพ
หรือแบบตัวอักษรที่ใช แตถาผูอานเปนเด็กเล็ก ผูใหญสงู อายุ การใชตัวอักษรขนาดดังกลาวจะทํา
ใหผูอานอานยาก และตองใชความพยายามในการอานสูง ซึง่ อาจสงผลใหเกิดความเบื่อหนายตอ
การอานหรือไมอานหนังสือเลย ขนาดตัวอักษรที่ควรเลือกใชในกรณีนคี้ วรเปนขนาดคอนขางใหญ
คือประมาณ 18-24 พอยตขึ้นไป ในกรณีที่เปนตัวอักษรภาษาไทย และใชตัวขนาด 14-18 พอยต
ขึ้นไป ถาเปนอักษรภาษาอังกฤษเปนตน ทั้งนี้แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรที่ใช การ
กําหนดขนาดตัวอักษรตามวัยหรือความสามารถในการอานของกลุมผูอานไมมีเกณฑการกําหนดที่
แนนอนแตขึ้นอยูกับวิจารณญาณในการเลือกใชตัวอักษรของผูออกแบบ โดยที่ผูออกแบบควร
คํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมผูอานเปนสําคัญ
7. ประเภทของสิ่งพิมพ
การเลือกใชตวั อักษรตองคํานึงประเภทของสิ่งพิมพดว ย เชน ถาเปนสิง่ พิมพประเภท
ตําราหรือหนังสือเรียนที่ผูอา นตองใชเวลาในการอานแบบแพง เพื่อพิจารณาเนื้อหา การเลือกใช
เวลาใชตัวอักษรควรใชขนาดคอนขางใหญ คือประมาณ 16 พอยต ในกรณีที่เปนอักษรภาษาไทย
และใชตัวขนาด 12 พอยต ถาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบ
ตัวอักษรที่ใช แตถาเปนสิง่ พิมพประเภทหนังสือพิมพซึ่งผูอานใชเวลาในการอานไมนานนัก การใช
ตัวอักษร สามารถใชตัวขนาดคอนขางเล็ก คือประมาณ 12-14 พอยต สําหรับภาษาไทย หรือ
ประมาณ 8-10 พอยต สําหรับภาษาอังกฤษ แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรที่ใช เพื่อให
สามารถบรรจุขอความที่เปนตัวอักษรไดมากและทําใหประหยัดกระดาษที่ใชพมิ พ
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8. ขนาดของสิ่งพิมพ
นอกจากประเภทแลว ขนาดของสิ่งพิมพยงั มีผลตอการเลือกใชขนาดตัวอักษรดวย
กลาวคือ สิ่งพิมพขนาดทัว่ ไป คือ สิ่งพิมพขนาดแปดหนายก หรือขนาดที่มีความกวาง 7 ½ นิ้ว และ
ความยาวเทากับ 10 ¼ นิ้ว และสิ่งพิมพขนาด A 4 หรือขนาดทีม่ ีความกวางเทากับ 8 ½ นิ้ว และมี
ความยาวเทากับ 11 ¾ นิ้ว ควรใชตัวอักษรสําหรับตัวพืน้ ที่มีขนาดคอนขางใหญ คือประมาณ 1416 พอยต สําหรับภาษาไทย และประมาณ 10-12 พอยต สําหรับภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้แลวแตแบบ
ตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรทีใ่ ช แตสิ่งพิมพที่มีขนาดเล็ก เชน สิง่ พิมพขนาดสิบหกหนายก หรือ
สิ่งพิมพที่มีขนาดความกวาง เทากับ 5 ¼ นิ้ว และความยาวเทากับ 7 ½ นิ้ว รวมทัง้ สิ่งพิมพขนาด
A 5 หรือขนาดที่มีความกวางเทากับ 5 ¾ นิว้ และมีความยาวเทากับ 8 ¼ นิ้ว สามารถใชขนาด
ตัวอักษรที่คอนขางเล็กสําหรับพื้น เชน ขนาดประมาณ 12-14 พอยต สําหรับภาษาไทย และ
ประมาณ 8-10 พอยตสําหรับภาษาอังกฤษ แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรที่ใช เพราะถาใช
ตัวอักษรขนาดเล็กในสิ่งพิมพที่มีขนาดใหญแลว จะทําใหผูอานสิ่งพิมพในระยะใกลมากหรือตอง
สายศีรษะในขณะอานจึงจะสามารถอานขอความได ซึง่ กอใหเกิดความไมสะดวกในการอาน ทั้งนี้
เนื่องจากการใชตัวอักษรทําใหสามารถเรียงพิมพขอความไดมากในความยาวบรรทัดที่เทากัน
ในทางตรงขามถาใชตัวอักษรขนาดใหญในสิ่งพิมพขนาดเล็กหรือขนาดกระเปา ผูอา นจะตองอาน
โดยขึ้นบรรทัดใหมอยูเรื่อยและตองพลิกหนาบอย อุปสรรคเหลานี้อาจสรางความรําคาญและ
ความเบื่อหนายใหกับการอานได
นอกจากนีผ้ ูออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพควรคํานึงถึงน้าํ หนักหรือความหนาบางของ
ตัวอักษรที่ใช เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของขอความ เชน ในกรณีทมี่ ีขอความจํานวนมาก ควร
เลือกใชตัวอักษรที่มีไมหนาหรือบางเกินไป สําหรับตัวพืน้ เพื่อชวยใหอานงาย แตในกรณีที่มกี าร
เนนหรือย้ําขอความก็ควรใชตัวหนาหรือตัวเนน เปนตน
ที่กลาวมาทั้งหมดนีเ้ ปนเพียงหลักการทั่วไปในการพิมพ ซึง่ ใชตัวพิมพแตและแบบแต
ละขนาดใหเหมาะสมกับงานพิมพแตละชิน้ ตามที่นยิ มเทานั้น ผูออกแบบและจัดพิมพไดเกงนั้น
อาจดัดแปลงใหเหมาะสมและสวยงามผิดแปลกไปก็ได ขอใหอานขอความนัน้ ออก อานไดงาย
มองเห็นไดไกล ชวนดู ชวนอาน และสวยงาม
ปจจุบันระบบการพิมพอเิ ล็กทรอนิกสไดมีการพัฒนาแมแบบตัวอักษร ภาษาไทยบน
เครื่องแมคอินทอชมานานถึง 5-6 ป จนมีแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรเกิดขึ้นอยางมากมาย ทําให
ตัวอักษรมีคุณภาพสูง ผูใชสามารถเลือกแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมกับงานพิมพแต
ละชิ้นได หรือแตละคอลัมน ไดอยางมากมาย จนสามารถสรางสรรคงานพิมพที่มีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึน้
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การกําเนิดตัวอักษรไทยบนจอภาพ
ปจจุบันมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบทางการพิมพ มีการ
ออกแบบตัวอักษรเพื่อใชในงานพิมพโดยเขียนเปนโปรแกรมไวในเครื่องคอมพิวเตอร รูปแบบ
ตัวอักษรที่เกิดขึ้นมีมากมายหลากหลายชนิด หลายขนาด ซึ่งตัวอักษรเหลานี้มีกาํ เนิดที่สามารถ
จําแนกไดอยู 2 วิธี ดังนี้ (การประยุกตใชภาษาไทยบนคอมพิวเตอร, 2546)
1. แบบการสรางตัวอักษรดวยสวนกําเนิดตัวอักษร (character generator)
2. แบบกราฟก (graphic display)
ในแบบสวนกําเนิดตัวอักษร จะมี หนวยความจําที่ทาํ หนาที่จดจํารูปแบบของตัวอักษร
ไว โดยปกติจะจดจําเปน การถาวรไวในรอม การกําหนดลักษณะของตัวอักษรนี้ใชวธิ ีการกําหนด
จุดสวางของการกวาดตรวจเสนของลําอิเล็กตรอน
เมื่อตองการจะแสดงขอมูลตัวอักษรใด ณ ตําแหนงใดสิ่งที่เกิดขึ้นในวงจร
อิเล็กทรอนิกสสวนนี้คือ การนําเอาขอมูลรหัส จากหนวยความจําวีดทิ ศั นมากําหนดตําแหนงใน
วงจรกําเนิดตัวอักษรเพื่อใหเกิดการสวางเปนจุดที่ตองการ เชน รหัสอักษร ก คือ 10100001 (A1)
อักษร ข คือ 10100010 ฯลฯ เมื่อตองการแสดงผลตัวอักษร ก ข ค ง เรียงลําดับกันตั้งแตตําแหนง
แรก การเริ่มตนก็คือการกวาดตรวจของลําอิเล็กตรอน< WBR>มาที่แถวแรกของตัวอักษร ก ก็จะ
อานคารหัสจากหนวยความจําวิดที ัศน สงมาเปนตําแหนงของวงจรกําเนิดตัวอักษร โดยรหัสบอก
แถว ในวงจรกําเนิดตัวอักษรเปน 001 เมื่อรวมกันจะได 10100001001 ซึ่งคือตําแหนงแถวบนของ
ก สงไปแสดงในการกวาดตรวจของลําอิเล็กตรอนเสนแรก หากในแตละเสนมีการแสดงตัวอักษรได
80 ตัว ก็จะตองกําหนดจุดสวาง-มือ ถึง 80 x 80 หรือ 640 จุดดังนั้นความสัมพันธของสวนที่จะไป
กําหนดวงจรกําเนิดตัวอักษร จึงประกอบดวยการบอกถึงรหัสตัวอักษรใดและการแสดงในแถวใด
ของรหัสนัน้ ถาหากวงจรกําเนิด ตัวอักษรใหรูปแบบตัวอักษรแตละตัวได 8 เสน จะตองใชรหัสบอก
เสน 3 บิต

โครงสรางของภาษาไทยกับการแสดงผลดวยคอมพิวเตอร
ปจจุบันไดมีการนําตัวพิมพภาษาไทยเขามาใชรวมกับการจัดพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ซึ่งในการประมวลผลขอมูลที่เปนภาษาไทย หลักพืน้ ฐานของตัวอักษรไทยแตกตางกับ
ภาษาอังกฤษเดิมที่ใชคอมพิวเตอร คือ โครงสรางภาษา< WBR>ไทยมีถึง 4 ระดับ และไมมีการ
เวนวรรคระหวางคํา
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1. ระดับของการจัดเรียงพิมพ
โครงสรางตัวอักษรภาษาไทย มีการแบงตามระดับการจัดเรียงพิมพ ดังตอไปนี้
1.1 ระดับที่ 1 ไดแก
ถาตําแหนงนัน้ ไมมีตัวอักษรอื่น< WBR>อยู
1.2 ระดับที่ 2 ไดแก

 ตัวอักษรเหลานี้จะเลื่อนไปอยูในระดับที่สอง

และ ํ (นิคหิต)

1.3 ระดับที่ 3 ไดแก ก ข ............ฮ ำ เ แ โ ใ ไ ะ า ๆ และ ฯ
1.4 ระดับที่ 4 ไดแก ุ ู ฺ (พิณทุ)
ตัวอักษรเหลานี้ เมื่อปรากฏบนจอเครือ่ งคอมพิวเตอรตัวอักษรจะแสดงในลักษณะรูป
โมเสกเปนชอง ๆ ดังนัน้ ระดับที่ 1 อาจหางจากระดับที่ 2 ทําใหดูไมสวยงาม จึงใชวิธกี ารสราง
ตัวอักษร โดยแสดงดวยการรวมตัวอักษรระดับที่ 1 และระดับที่ 2 เขาดวยกัน ซึง่ จะไดเปน
ระดับรวม (combine)
2. ระดับการแสดงผล
ระดับการแสดงผลจะเหลือเพียงสามบรรทัด ซึ่งในทีน่ ี้จะใชไดดังนี้
2.1 ระดับบน ไดแก สระตัวบนทัง้ หมดทั้งที่แยกตัวและรวมกับวรรณยุกต
2.2 ระดับปกติ ไดแก พยัญชนะและสระที่อยูบ น บรรทัดกลาง
2.3 ระดับลาง ไดแก บรรทัดลางซึง่ มีสระ
3. รหัสมาตรฐานภาษาไทย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินการ
กําหนดรหัสมาตรฐานภาษาไทยเพื่อใชกับงานคอมพิวเตอร โดยมีขอบขายของการใชรหัสดังนี้
3.1 มาตรฐานนี้กาํ หนดรหัสภาษาไทยเพื่อใชกับคอมพิวเตอร และแลกเปลี่ยนขอมูล
3.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมรหัสภาษาไทย ซึง่ แบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมไอเอสโอ
646-1983 และกลุมเอ็บซีดกิ
3.3 มาตรฐานนี้กําหนดเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยโดยยึดหลักการไมเปลี่ยนแปลงรหัส
ที่องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานไดกํา หนดไวแลว ตามไอแอสโอ 646-1983
และเอ็บซีดิก
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การกําหนดรหัสในตารางเพิ่มตอไอเอสโอ 646-1983 จะดูจากตารางทีม่ ีขนาด 16 x 16
ได โดยตําแหนงของอักษรภาษาไทยเริ่มจากตําแหนง A1 (สดมภ A แถว 1)
4. การกําหนดรหัสที่ใชแทนภาษาไทย
การพัฒนาคอมพิวเตอรใหสามารถทํางาน และรับสงขอมูลตัวอักษรไทยไดนั้น จําเปน
ตองมีการกําหนดรหัสที่ใชแทนอักษรไทย ซึ่งไดแก ตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย และเครือ่ งหมายพิเศษ
ที่ใชสื่อความหมายภาษาไทย จําแนกเปนกลุมไดดังนี้ ตัวอักษรไทย ไดแก
4.1 พยัญชนะ ไดแก ก ข ฃ ค ค ฆ ง จ ฉ ช ซ .....ร ฤ ล (. ..) ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
4.2 สระ ไดแก ็ ะ ั า ำ

เ แ โ ใ ไ ํ(นิคหิต) . (พิณทุ)

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ
ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสรางจุดเล็ก ๆ เรียงกัน โดยแตละจุด
เล็ก ๆ นี้เรียกวา “พิกเซล” (pixel-picture element) ความละเอียดของการแสดงภาพหรือตัวอักษร
ขึ้นอยูกับจํานวนพิกเซลที่ปรากฏบนจอภาพ หากภาพหรือตัวอักษรประกอบดวยพิกเซลจํานวน
มากก็จะไดภาพที่ละเอียดมาก
การประกอบของพิกเซลเล็ก ๆ เพื่อเปนตัวอักษรนี้อยูในตารางที่เปนเมทริกซ (matrix)
ขนาด 8 x 8 หรือเทาไรแลวแตความสามารถในการกําหนดรายละเอียด การแสดงตัวอักษรไทยบน
ตารางขนาดกวาง 8 จุด สูง 16 จุด จะไดตัวอักษรที่คอนขางใหรายละเอียดไดมาก ทัง้ นี้เพราะ
อักษรไทยมีรปู แบบรายละเอียดมาก เชน ตัวอักษร ฎ และ ฏ จะตางกันเพียงเล็กนอยเทานัน้
การแสดงตัวอักษร จะตองอาศัยหนวยความจําในการเก็บรหัสทีจ่ ะแสดง ณ ตําแหนงตาง ๆ เชน
ถาตองการแสดงตัวอักษร ก ก็จะเก็บรหัส ก ไวในตําแหนงที่ตรงกับชองที่แสดง ดังนัน้ การแสดงใน
จอคอมพิวเตอรจึงอยูทงั้ หมด 4 รูปแบบดังนี้
1. แบบที่ 1 จะใชจํานวนรหัสที่แทนตัวอักษรไทยแยกเปนตัว ๆ ซึ่งประกอบดวย ก ข
ค.....ฮ ะ......
2. แบบที่ 2 จะตองมีการรวมรูปกแบบการแสดง
ตัวอักษรตาง ๆ เหลา นั้น ในทํานองเดียวกัน
3. แบบที่ 3 จะตองเพิม่ รหัสแทนอักษรอีก

..... ซึ่งทําใหตองมีรหัสแทน
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4. แบบที่ 4 จะตองใชรูปแบบการแสดงบนจอภาพมากมาย เชน ก กิ กิ่...กุ..... เปนตน
การกําหนดตําแหนงที่แสดงนี้อาศัยหนวยความจําซึ่งปกติจะเก็บรหัสตามที่ไดกาํ หนดไววารหัสใด
แทนตัวอักษรใด

การจัดเรียงคําดวยคอมพิวเตอร
การจัดเรียงคําโดยเฉพาะอาศัยการแทนตัวเลขตามรหัสแอสกีลงไปคําตอคํา แลวเปรียบ
เทียบคาจํานวนตัวเลขโดยตรง จะเห็นวาวิธีการทีจ่ ัดเรียงไมยาก แตสาํ หรับภาษาไทยมีปญหาตอ
การจัดเรียงอยูไมนอยทีเดียว เพราะไมวาจะกําหนดรหัสภาษาไทยดวยวิธีการใด ก็ไมสามารถจัด
เรียงคาไดโดยตรงเหมือนอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะโครงสรางการจัดเรียงภาษาไทยใช
กฎเกณฑพิเศษ เชน คําวา เกลือ อยูในหมวด "ก" มี ไดอยูในหมวด "เ" คําวา เส และ เก มิไดอยูใน
หมวดเดียวกัน เส จะอยูกลุมเส เก จะอยูกลุม ก นอกจากนี้ภาษาไทยยังมีวรรณยุกตเขามา
เกี่ยวของกับการจัดเรียงดวย เชน แหง กับ แหง คําวาแหง ตองเรียงลําดับกอน แหง คําวา ขอน
มากอน ขอน
โครงสรางการจัดเรียงลําดับของภาษาไทย จึงใชวิธีการแยกกลุมคําอักขระออกเปน 3 กลุม
แตละกลุมจะเรียงน้าํ หนักเฉพาะในกลุมของตนเทานั้น กลุมทัง้ สามประกอบดวยกันดังนี้
1. กลุมที่ 1 ไดแก กลุมวรรณยุกต และอักษรพิเศษทีป่ ระกอบดวยอักขระเหลานี้
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก ดังนี้ ฯ ๆ (...)
2. กลุมที่ 2 ไดแก สระตาง ๆ เรียงลําดับจาก นอยไปหามาก ดังนี้ ะ า ำ ิ ี ึ ื ุ ู เ
แ โ ใ และ ไ
3. กลุมที่ 3 ไดแก พยัญชนะทั้งหมด รวมทั้ง ตัว ฤ ฤา (...) เรียงลําดับจากนอยไปหามาก
ดังนี้ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ...ย ร ฤ ฤา ล (...) ว...ฮ
การจัดเรียงคําดวยคอมพิวเตอรจึงใชวธิ ีการจัดเรียงกันในกลุม โดยกลุมที่ 3 มีลําดับ
น้ําหนักสูงสุด กลุมที่ 1 มีน้ําหนักเบา< WBR>สุด เชน คําทุกคําที่ขึ้นตนดวยอักษร ข จะมีน้ําหนัก
มากกวาคําทีข่ ึ้นตนดวย ก รวมกับคําในกลุม 1 และกลุม 2 เชน กอน ก็ กอน...

131

ขอดีของการมีชุดคําสั่งประมวลผล
จะเห็นไดวาการจัดเรียงคําภาษาไทย จึงเปนกระบวนการที่ไดมีการพัฒนากันมา โดยมี
นักคอมพิวเตอรชาวไทย จนปจจุบนั สามารถจัดเรียงคําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการ
พัฒนาชุดคําสัง่ ประมวลผลคํา จึงทําใหเกิดประโยชนในดานการจัดพิมพเอกสาร หนังสือเวียน
จดหมายขอความ ฯลฯ ไดสะดวกขึ้น ทัง้ นีเ้ พราะชุดคําสัง่ ประมวลผลคําใหขอดีหลายดานดังนี้
1. ชุดคําสัง่ ประมวลผลคํารับขอมูลทางแปนพิมพเหมือนพิมพดีดทุกประการ แตจะแสดง
เสมือนพิมพขอ ความมาปรากฏบนจอ ทําใหดัดแปลง แกไขขอความไดงาย
2. ผูพิมพสามารถเพิ่ม ลบ คํา ขอความหรือบรรทัดตาง ๆ ไดโดยสะดวก การแกไขมี
รูปแบบที่เรียกวา “ฟลูสกรีนเอดิเทอร” (full screen editor) คือ ผูใชจะเลื่อนตําแหนงไปแกไข
เอกสาร ณ จุดใดไดงายและสะดวก
3. สามารถจัดรูปแบบของเอกสารไดงาย เชน การจัดชิดขอบขวา การจัดแบงคอลัมนใหม
การจัดยอความพิมพหวั ขอ หรือขอความกึ่ง กลางหนากระดาษไดโดยอัตโนมัติดวยคําสั่ง
4. สามารถเก็บเอกสารไวในตัวกลาง เก็บขอมูลคอมพิวเตอร เชน แผนจานแมเหล็ก ทําให
สามารถนํากลับมาแกไขเพิ่มเติม หรือจัดพิมพใหมไดอีก
5. ผูใชสามารถนําเอาเอกสารที่เก็บไวในหนวยความจํามาตัดตอขอความตามตองการ
โดยการเคลื่อนยายเอกสารจากยอหนาหรือของหนาใด ๆ ไปไวที่ใดทีห่ นึง่ ในเอกสารก็ได
6. หากมีการคนหาคําหรือขอความใด ๆ ในเอกสารผูใชสามารถสัง่ คอมพิวเตอรใหชว ยคน
ใหไดอยางอัตโนมัติการคนหาคํา และเปลี่ยนคําทําไดตลอดเอกสารที่เก็บไว
7. สามารถจัดพิมพรูปจดหมาย หรือเอกสารที่มีขอความเหมือนกัน แตแตกตางกันเฉพาะ
แหงไดหลาย ๆ ฉบับ เชน จดหมายเวียนจะแตกตางกันเฉพาะชื่อผูรับ เปนตน
ชุดคําสั่งประมวลผลคําไทยจึงเปนสิง่ ทีเ่ อื้ออํานวยตอการทําเอกสาร จดหมาย สําหรับ
หนวยงานตาง ๆ ในเมืองไทย ปจจุบนั นีม้ ชี ุดคําสั่งประมวลผลคําไทยที่ใชงานกันอยูห ลายชุดคําสัง่
ทุกชุดคําสัง่ ลวนแลวแตพฒ
ั นาขึ้นดวยนักคอมพิวเตอรชาวไทยทัง้ สิ้น ดังนัน้ จึงสงผลทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรมปี ระสิทธิภาพสําหรับการใชงานทีห่ ลากหลายและนักออกแบบกราฟกและ
สื่อสิ่งพิมพไดนําเขามาใชเปนวัสดุอุปกรณสําหรับในการจัดหนาสิ่งพิมพใหมีความสวยงามและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมหาศาล
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สรุป
ภาษาเขียนเปนสัญลักษณของภาษาพูด ซึง่ ไมสามารถทีจ่ ะบอกตนกําเนิดไดเชนเดียวกัน
กับภาษาพูด แตสันนิษฐานวาตัวอักษรซึ่งเปนสัญลักษณของภาษาเขียนมีววิ ัฒนาการเปนมายาว
นาน และภาษาเขียนทุกประเภทมีคุณคาในแงของการสือ่ สาร สรางความเขาใจซึง่ กันและกัน และ
มีบทบาทดานพัฒนาการวิทยาการตาง ๆ สําหรับภาษาเขียน หรืออักษรของไทยนัน้ สันนิษฐานวา
มาจากอักษรโฟนิเซียน มาจากอักษรอินเดียที่มกี ารแตกแขนงออกไปหลายสวนจนกระทั่งในสมัย
ของพอขุนรามคําแหงที่ทรงประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นมาใชเปนครั้งแรก ตอมามีการพัฒนาการพิมพ
จึงไดมีการนําตัวอักษรไทยมาผนวกใชเพือ่ ทําใหเกิดสิ่งพิมพที่มีจาํ นวนมากในการเผยแพรขาวสาร
เรื่องราวตาง ๆ ของสังคม
สําหรับรูปแบบตัวพิมพภาษาไทยที่เปนรากฐานสําคัญของไทยคือ แบบตัวอักษรพิมพ
ภาษาไทยของหมอบลัดเลยที่มีอยู 2 ลักษณะในการใชพิมพสงิ่ พิมพ ไดแก
1. ตัวพิมพตกแตง (display face) เปนตัวหนังสือที่ใชเปนหัวเรื่องตัวโปงหัวขาวหนังสือ
พิมพ ตัวขาวโฆษณา เปนตัวที่ออกแบบใหดึงดูดความสนใจของคนอาน
2. ตัวพิมพหนังสือ (book face) เปนตัวหนังสือที่ใชพมิ พหนังสือเปนเลม ๆ หรือหนังสือ
เปนยก ๆ จะตองเปนตัวพิมพที่มีความอานงาย (legibility) สูง ซึง่ มีการแบงตัวพิมพนี้ตามลักษณะ
ของการออกแบบไดเปน 3 กลุม คือ แบบตัวเหลี่ยม แบบธรรมดา และตัวฝรั่งเศส หรือ
“แบบอุโฆษ“
การเลือกใชตวั อักษรที่อา นงายและอานออกในการจัดพิมพสิ่งพิมพนนั้ ตองคํานึงถึงปจจัย
ที่มีผลตอความสบายตาในการอาน ไดแก แบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร น้ําหนัก
ตัวอักษร ความยาวบรรทัด ชวงบรรทัด หรือระยะระหวางบรรทัด และปจจัยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการเลือกใชขนาดตัวอักษรจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน เชน แบบตัวพิมพ หรือ
แบบตัวอักษร กลุมผูอาน ประเภทของสิ่งพิมพ และขนาดของสิ่งพิมพ
อยางไรก็ตามในการใชตัวอักษรไทยสําหรับการจัดพิมพสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ในปจจุบัน
ไดมีพัฒนาการมากมายตั้งแตอุปกรณในการเรียงพิมพ ตัวพิมพทมี่ ีรูปแบบที่หลากหลาย หลาย
ขนาดเพื่อใหผจู ัดพิมพไดเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับชิ้นงาน ตลอดจนเพิ่มความสวยงามให
เกิดขึ้นตอสิ่งพิมพทาํ ใหสงิ่ พิมพทกุ วันนีท้ วีคุณคาตอการใชประโยชนดา นตาง ๆ
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แบบฝกหัดทายบทที่ 4
1. จงอธิบายคําตอไปนี้
1.1 type face
1.2 display face
1.3 book face
1.4 legibility
2. การแบงประเภทของตัวพิมพตามลักษณะของการออกแบบไดกี่ประเภทอะไรบาง
3. ในปจจุบนั มีการเลือกใชขนาดของตัวพิมพไดอยางไรบาง
4. จงอธิบายลักษณะของตัวพิมพอักษรโรมันที่ใชในปจจุบันมีกปี่ ระเภทอะไรบาง
5. จงยกตัวอยางตัวพิมพมา 1 ตัว พรอมอธิบายลักษณะสวนตาง ๆ ของตัวพิมพนนั้ ประกอบ
ใหเห็นชัดเจน
6. ปจจัยทีท่ ําใหการใชตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพมีความอานงายและอานออกประกอบดวยอะไรบาง
7. ปจจุบันมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบและจัดพิมพตัวอักษร ทําใหเกิด
ประโยชนอยางไรตอผูจัดพิมพและสิ่งพิมพ
8. หากทานจะตองพิมพสิ่งพิมพที่มกี ลุมผูอานเปนเด็กและผูสูงอายุควรมีการเลือกใชขนาดและ
แบบตัวอักษรอยางไร
9. จงยกตัวอยางสื่อสิง่ พิมพดงั ตอไปนี้มาอยางละ 1 ชนิด พรอมระบุจุดเดนและจุดดอยของการใช
ตัวอักษรของเนื้อเรื่องในภาพรวม
9.1 หนังสือเรียนขนาด A 4
9.2 นิทานสําหรับเด็กขนาดพ็อกเก็ตบุค
9.3 หนังสือพิมพสยายกีฬาซอคเกอร
9.4 โปสเตอรขนาด A 4
10. หากทานไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการเลือกใชตัวอักษรสําหรับสื่อสิ่งพิมพ ทานจะ
มีวิธีการและเทคนิคอยางไรบางในการทําใหสื่อสิ่งพิมพนั้นมีความสวยงามแลวยังนาอานสําหรับ
กลุมผูอานที่เปนวัยรุน

