บทที่ 7
การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพ
เนื่องจากหนังสือพิมพสว นใหญจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรเปนประจํา การออกแบบและจัดทํา
หนังสือพิมพจงึ เปนเรื่องที่ตอ งการแขงขันกับเวลามากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทอื่น ๆ นอกจากนีห้ นังสือพิมพทวั่ ไปซึ่งไมใชหนังสือพิมพเฉพาะดาน เชน หนังสือพิมพ
กีฬา จะมีเนือ้ หาขอมูลที่เปนขาวสารมากมายหลายดาน เชน การเมือง บันเทิง ศาสนา ฯลฯ
ถาหากเพียงแคพิจารณาตัวแปรสองประการดังกลาวก็จะเห็นไดวา
การออกแบบและจัดทํา
หนังสือพิมพเปนเรื่องที่ทา ทายความสามารถของนักออกแบบและผูผลิตหนังสือพิมพเปนอยาง
มากเลยทีเดียว นอกจากนีห้ นังสือพิมพยังเปนสื่อทีค่ รอบคลุมกลุมผูอานที่กวางขวาง แมวา
หนังสือพิมพแตละฉบับจะมีกลุมผูอานที่เปนกลุมเปาหมายหลัก เชน ผูอานที่อยูในเมืองหรือผูอา น
ที่อยูในชนบท เปนตน แตดวยราคาที่ไมแพงจนเกินไปนักทําใหหนังสือพิมพมีผูซอื้ อยูในวงกวาง
นักออกแบบและผูผลิตจึงควรจะนําปจจัยเหลานี้มาประกอบในการพิจารณาสําหรับการออกแบบ
และจัดทําหนังสือพิมพ เพื่อใหรูปแบบของหนังสือพิมพทจี่ ะออกมานัน้ ถูกใจผูอา นกลุมเปาหมาย
หลัก แตในขณะเดียวกันก็ควรจะไมทาํ ใหผูอานในกลุม อื่น ๆ รูสึกวาถูกกีดกันออกไป ทัง้ นี้การ
ออกแบบหนังสือพิมพจงึ เปนการจัดเนื้อหาทุกชนิดของหนังสือพิมพใหเปนระบบดวยการใชปจจัย
ดานศิลปะและหนาที่ของหนังสือพิมพเปนหลัก
เพื่อใหเปนสิ่งพิมพที่มีความสําคัญตอการ
เสริมสรางความสนใจ ยกระดับเนื้อหา สนองภาระหนาที่ สนับสนุนการผลิต เสริมสราง
เอกลักษณและสงเสริมการขาย และองคประกอบของหนังสือพิมพไดแก เนื้อหาประเภทตาง ๆ
บรรจุอยูในโครงสรางหนังสือพิมพ ซึง่ อาจมีจํานวนหนามากนอย และมีขนาดทั้งใหญและเล็ก
ตลอดจนบุคลากรออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพแตกตางกันไปตามหนังสือพิมพแตละฉบับ แต
อยางไรก็ตามการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพก็คงมีหลักการวิธกี าร รูปแบบ
และวัสดุ
อุปกรณพื้นฐานที่จาํ เปนหลายประการที่คลายคลึงกัน

ความหมายของการออกแบบหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพเปนพาหะสําหรับถายทอดขาวสาร ความคิดตาง ๆ ไปสูผูรับสารหรือผูอาน
และการออกแบบเปนกระบวนการสวนสําคัญในการสื่อสารนี้ โดยเริ่มตนจากการนํากระดาษเปลา
มาดําเนินการจัดพิมพความคิดและขาวสารที่ตองการถายทอด ดังนั้น การออกแบบหนังสือพิมพจงึ
หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาที่ผานการจัดเรียบเรียบอยางเปนระบบและใหสามารถเขาใจไดงาย
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เพื่อการนี้นักออกแบบหนังสือพิมพจะใชตัวพิมพเนื้อหา (text type) ตัวพิมพขนาดใหญ (display
type) ภาพ เสนขนาดตาง ๆ (line work) เนื้อที่วางของหนากระดาษ และการจัดลําดับหนา ใน
ลักษณะของการผสมผสานอยางเหมาะสม (ชวรัตน เชิดชัย, 2543, หนา 139)
การออกแบบหนังสือพิมพจะชวยเพิ่มความหมายใหแกเนื้อหา ยกระดับและสงเสริมสิ่งที่
ผูเขียนเขียนขึ้น การออกแบบหนังสือพิมพ หรือการออกแบบเชิงวารสารศาสตร (journalistic
design) ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรรณาธิกร ดวยเหตุนกี้ ารออกแบบสิ่งพิมพนี้จงึ
เกี่ยวของกับการสื่อสารขาวสารเปนหลัก และคํานึงถึงลักษณะของภาระหนาทีห่ รือการใชสอย
(functional design) ขององคประกอบตาง ๆ ของหนังสือพิมพมากกวาจะเปนการออกแบบเชิง
ศิลป (artistic design) ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดองคประกอบตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความสวยงาม
การออกแบบหนังสือพิมพไมใชสิ่งใหมและก็ไมใชการออกแบบเพื่อจัดทําเฉพาะรูปเลม
หนังสือพิมพเทานั้น แตการออกแบบหนังสือพิมพยังรวมถึงการจัดรูปรางหนาตาและองคประกอบ
ทุกชนิดของหนังสือพิมพ ทั้งเนื้อหาตาง ๆ การใชตัวพิมพ และการควบคุมการใชพื้นที่วางบน
หนากระดาษ เพื่อสื่อสารชุดของขาวสารหลายชนิดหลายประเภทที่ไมเปนเรื่องเดียวกัน หรือไม
เกี่ยวของกัน รวมทั้งแตละขาวอาจมีความสําคัญหลากหลายไมจํากัดโดยผานขั้นตอนการวางแผน
เรียบเรียงเนื้อหา และตกแตงสวนประกอบตาง ๆ เหลานั้น เพื่อใหสามารถสนองความตองการของ
ผูอานไดดวยลีลาแบบแผนเสมอตนเสมอปลาย และสามารถทําการผลิตดวยความสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดคาใชจายอีกดวย
ดังนัน้ สรุปไดวาการออกแบบหนังสือพิมพหมายถึง การจัดองคประกอบตาง ๆ ลงใน
บริเวณเนื้อที่วา งของหนากระดาษอยางเปนระบบและสม่ําเสมอเพื่อใหผูอานสามารถจําแนก
แยกแยะ และจัดลําดับความสําคัญและเขาใจองคประกอบเหลานัน้ ไดอยางสะดวกสบาย สงผล
ทําใหการผลิตหนังสือพิมพดาํ เนินไปอยางมีประสิทธิภาพดวย

ความสําคัญของการออกแบบหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพทั้งฉบับควรจะตองใหมีทั้งความสวยงามและดึงดูดความสนใจจากผูพบเห็น
การออกแบบหนังสือพิมพนับเปนเครื่องมือสําคัญในอันที่จะทําใหหนังสือพิมพสามารถทําหนาที่ได
เปนอยางดี ดังนั้นการออกแบบหนังสือพิมพจึงมีความสําคัญหลายประการ ดังนี้
1. เสริมสรางความสนใจใหผูอาน การออกแบบหนังสือพิมพอยางมีหลักเกณฑถูกตอง
ดวยวิธีการและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการออกแบบ จะชวยสรางความสนใจใหผูอานหัน
มาสนใจมากขึ้นเพราะการออกแบบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น นักออกแบบจะตองพิจารณา
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และดําเนินการเกี่ยวกับองคประกอบทั้งหมดของหนังสือพิมพ ทั้งขนาดรูปเลม การแยกแยะและ
กําหนดตําแหนงของเนื้อหาตาง ๆ การใชตัวพิมพหัวขาวและเนื้อเรื่อง การนาอานนาจับตอง ซึ่ง
จะเกี่ยวของกับการออกแบบทางการพิมพดวย
2. สรางความสําคัญและยกระดับเนื้อหา เนื่องจากการออกแบบเปนการทําหนาที่ของ
การสื่อความหมายใหแกเรื่องราวที่เขียน โดยเริ่มโนมนาวความสนใจของผูอานใหเกิดความตั้งใจที่
จะอานและมุงไปที่เรื่องนั้น 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
กันและมีอายุสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับนิตยสาร หรือจุลสาร เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ ตองมี
ความใหมสดจึงจะเราความอยากรูอยากเห็นและเราความสนใจของผูอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาว
แต เ นื่ อ งจากหนั ง สื อ พิ ม พ ไ ม ส ามารถเสนอข า วได ทั น ที ทั น ใดที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ขึ้ น เหมื อ น
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น หนั ง สื อ พิ ม พ จึ ง ต อ งการเวลาดํ า เนิ น การพิ ม พ สั้ น ที่ สุ ด
กระบวนการบรรณาธิ กรและการผลิตจึง ตอ งเร ง รีบ เพื่อใหผูอ า นสามารถอา นข า วได เ ร็ว ที่สุ ด
นับตั้งแตขาวเกิด ซึ่งการออกแบบสามารถจะชวยใหการผลิตรวดเร็วขึ้นได ทั้งการออกแบบรูปเลม
การจัดวางคอลัมน การจัดวางลําดับตําแหนงของหนาสําหรับเนื้อหาประเภทตองการความใหมสด
และกระบวนการบรรณาธิกร ดังนั้นการจัดหนาหนังสือพิมพก็จะชวยใหการผลิตดําเนินไปอยาง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
5. สงเสริมการขาย การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพมีการแขงขันกันเพื่อเสนอเนื้อหาให
ดึงดูดความสนใจจากผูอานมากที่สุด และยิ่งมีการแขงขันอยางเขมขนระหวางสื่อมวลชนประเภท
อื่น ๆ อีกมากมาย เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และนิตยสาร เปนตน ทําใหผูอานมี
ทางเลือกเป ดรับข าวสารจากสื่อที่ตนสนใจ พอใจ และเร าใจ การออกแบบหนัง สือพิม พที่ดี
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 เพียงชําเลืองสายตาก็สามารถรับรูไดทนั ที จนนาหยิบ
นาจับหรือซื้อมาอาน
7. สงเสริมการอาน หนังสือพิมพที่มีการออกแบบอยางถูกตองเหมาะสมในทุก ๆ ดาน
ยอมเปนสิ่งพิมพที่สะดุดสายตานาสนใจ และดึงดูดใจใหผูอานอยากจะหยิบจับขึ้นมาเปดอาน
ปจจัยการออกแบบที่ สามารถสง เสริม การอา นมีม ากมาย เชน ขนาดของคอลัม น ขนาดและ
รูปลักษณของตัวพิมพ ตัวพิมพหัวเรื่อง ตัวพิมพเนื้อเรื่อง ตลอดจนคุณภาพของวัสดุทางการพิมพ
เปนตน

ประเภทของหนังสือพิมพ
กอนจะทําการออกแบบหนังสือพิมพนนั้ นักออกแบบจะตองมีการกําหนดและวางแผน
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบอันประกอบดวยการกําหนดขนาดและรูปแบบของ
หนังสือพิมพทมี่ ีความเกี่ยวของกับประเภทของหนังสือพิมพนนั้ เอง ซึง่ โดยทัว่ ไปเกณฑจําแนก
ประเภทของหนังสือพิมพมีหลายเกณฑ ในที่นพี้ ิจารณาตามขนาดของหนังสือพิมพทนี่ ิยมใชกันเปน
มาตรฐานทําใหสามารถแบงประเภทของหนังสือพิมพมีดงั นี้
1. หนังสือพิมพแผนใหญ (broadsheet) หรือขนาดเต็มหนากระดาษ (full size) เปน
ขนาดที่ใชกันทั่วไปในหนังสือพิมพประเภทหนังสือพิมพรายวันที่รายงานขาวทัว่ ไป

ภาพที่ 7.1 หนังสือพิมพแผนใหญ
ที่มา (ไทยวิทยา, 2546)
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2. หนังสือพิมพแผนเล็ก (half size หรือ tabloid) เปนหนังสือพิมพทรี่ ายงานขาวเฉพาะ
ดาน เชน หนังสือพิมพกฬี า เปนตน ในตางประเทศนิยมใชกับหนังสือพิมพประเภทรายงานขาว
เราใจ ในประเทศไทยนิยมใชทําหนาแทรกในโอกาสตาง ๆ (supplement)

ภาพที่ 7.2 หนังสือพิมพแผนเล็ก
ทีม่ า (ไทยวิทยา, 2546)
ทั้งนี้การกําหนดขนาดและรูปแบบตามประเภทของหนังสือพิมพนนั้ ยังตองคํานึงถึงความ
สะดวกสบายในการอานและการจัดเก็บเมือ่ อานเสร็จแลว ตลอดจนความประหยัดในดานตนทุน
การพิมพและการผลิตดวย

องคประกอบในการออกแบบหนังสือพิมพ
ในการออกแบบหนังสือพิมพเกี่ยวของกับการออกแบบสวนประกอบตามโครงสรางที่
สําคัญแตละสวนของหนังสือพิมพดงั นี้
1. หนาแรก หนาแรกเปนสวนสําคัญของหนังสือพิมพที่ผูผา นไปมาจะพบเห็นและอาน
กอนหนาอื่น ๆ และการทีผ่ ูพบเห็นเลือกซื้อหนังสือพิมพฉบับนัน้ ๆ ก็เพราะขาวทีน่ ําเสนอ สิง่ ที่
นักออกแบบควรจะทําใหหนาแรกมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การเลือกนําเสนอขอมูลที่เปนหัวเรื่อง
หรือพาดหัวขาว และภาพของขาวทีน่ าสนใจนัน้ อยางชัดเจน งายแกการอานหรือดูรูเรื่องไดใน
เวลาอันรวดเร็ว
2. หนาใน หนาในของหนังสือพิมพเปนหนาที่รวมความหลากหลายของขาวประเภท
ตาง ๆ ซึ่งหนังสือพิมพนยิ มแบงหนาตาง ๆ เปนเรื่อง ๆ คือนําขาวที่เปนเรื่องเดียวกันมาไวในหนา
เดียวกัน เชน หนากีฬา หนาการศึกษา หนาสังคม เปนตน สําหรับหนังสือพิมพบางฉบับที่
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ตองการจะเนนเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึง่ เปนพิเศษก็อาจจะแยกเรื่องนัน้
ๆ ออกมาเปนอีกสวน
ตางหากก็ได การแบงหนาในลักษณะนี้จะมีผลดีตอนักออกแบบใหทาํ งานงายขึ้น และสามารถ
ออกแบบใหทงั้ หนาหรือทัง้ สวนนั้นมีความกลมกลืนกันเปนหนึ่งเดียวได
นอกจากนี้ยังมีความ
สะดวกในการผลิตอีกดวย
3.
เนื้อที่โฆษณา
เนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพมีลักษณะที่ไมเหมือนกับนิตยสาร
เนื่องจากเนื้อที่โฆษณาในนิตยสารนัน้ มักจะเปนการใชเนื้อทีท่ ั้งหนากระดาษ ไมมาเกีย่ วของหรือ
แทรกอยูระหวางสวนที่เปนเนื้อหาเหมือนอยางกับหนาหนังสือพิมพ ทําใหการจัดเนื้อที่โฆษณาไมมี
ผลกระทบตอการออกแบบหนากระดาษของนิตยสารเหมือนกับมีผลกระทบตอการจัดหนาของ
หนังสือพิมพ แมวาหนังสือพิมพบางฉบับอาจจะมีเนื้อที่โฆษณาเต็มหนาก็ตาม แตก็จะยังมีเนื้อที่
โฆษณาแทรกอยูกับสวนทีเ่ ปนเนื้อหาอยูด ี เนื้อที่โฆษณาในหนาหนังสือพิมพนี้บางครั้งอาจจะมี
ขนาดเล็ก ขนาดใหญถงึ ครึ่งหนาหรือมากกวานัน้ ก็ได
ในการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพใหสามารถตอบสนองหนาที่และความพึงพอใจของ
ผูอานแลว นักออกแบบจะตองมีความรูความเขาใจในองคประกอบตาง ๆ ของแตละสวนในหนา
หนังสือพิมพแตละฉบับเพื่อใหการจัดองคประกอบของหนังสือพิมพมคี วามสอดคลองกลมกลืนกัน
เพื่อใหหนังสือพิมพนนั้ เกิดความชัดเจนและอานไดงา ยแกผูอาน

องคประกอบหนาแรกของหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามลวนมีองคประกอบหนาแรกคลายคลึงกัน โดยมี
รายละเอียดแตละสวนดังนี้
1. หัวหนังสือพิมพ (name plate) นิยมออกแบบโดยนําเอาตัวอักษรที่เปนชื่อของ
หนังสือพิมพนนั้ ๆ มาจัดเรียงและดัดแปลงใหมีลักษณะเฉพาะตัว โดยจัดองคประกอบใหเกิดเปน
ตราสัญลักษณประเภทตัวอักษร ซึง่ จะตองโดดเดน และงายแกการจดจํา หนังสือพิมพบางฉบับ
อาจจะมีการจัดวางคําขวัญ (slogan) ของหนังสือพิมพนนั้ ๆ ประกอบไปกับชื่อดวย โดยคําขวัญ
นี้ก็จะเปนตัวอักษรขนาดเล็กกวาชื่อหนังสือพิมพวางอยูด านบนหรือลางของแถบชื่อ รวมทั้งการใช
สีสันที่มเี อกลักษณเฉพาะของหัวหนังสือพิมพแตละฉบับ ดังภาพที่ 7.3
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ภาพที่ 7.3 ตัวอยางหัวหนังสือพิมพ
ที่มา (ไทยวิทยา, 2546)
2. หัวขาว หรือ หัวเรื่อง (headline) บางครั้งเรียกวา “พาดหัว” เนื่องจากหัวขาวหรือพาด
หัวขาวเปนเหมือนจุดขายทีส่ ําคัญของหนังสือพิมพ การเลือกใชตัวอักษรที่จะมาเปนหัวขาวจึงตอง
มีความพิเศษแตกตางไปจากตัวอักษรอืน่ ๆ ในหนาทั้งในแงของขนาดซึง่ จะตองมีความใหญเดน
กวาตัวอักษรอืน่ ๆ ทัง้ หมด และยังจะตองเลือกรูปแบบที่มีความโดดเดนกวาปกติดวย
โดย
อาจจะเลือกเอาจากตัวอักษรประดิษฐ (dispiay type) ซึ่งมีความสําเร็จรูปอยูมากมายหลายพัน
แบบ หรืออาจจะมีการออกแบบตัวอักษรสําหรับหัวขาวขึ้นใชเองเปนพิเศษสําหรับหนังสือพิมพ
นั้น ๆ โดยเฉพาะก็ได ขนาดของหัวขาวก็ควรมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนจากระยะไกลและมักนิยมใช
ตัวเนน (bold) หรือเนนพิเศษ (extra bold) ทั้งนี้ตัวอักษรที่เปนหัวขาวนี้อาจจะมีสีที่แตกตางไป
จากตัวอักษรอื่น ๆ ในหนา เชน ตัวพิมพเนื้อเรื่องปกติเปนสีดํา อาจจะใชตัวอักษรที่เปนหัวขาว
เปนสีนา้ํ เงิน เปนตน นอกจากสีของตัวอักษรเองแลว ก็อาจจะใชสีของพืน้ หลังของตัวอักษรเพื่อ
แยกหัวขาวนัน้ ใหโดดเดนออกจากสวนอืน่ ๆ โดยอาจจะเปนการใชสีงาย ๆ เชน การเปลีย่ นพื้น
หลังเปนสีดํา และตัวอักษรเปนตัวเจาะขาว หรือเปนตัวอักษรสีดําอยูพื้นสีเขียว เปนตน ดังภาพ
ที่ 7.4
ในสวนของการจัดวางหัวขาว หรือพาดหัวขาวของหนังสือพิมพ มีอยู 2 ประเภท
คือ ชุดหัวขาว (bank) ซึง่ เปนหัวขาวที่เปนตัวอักษรเรียงกัน โดยมีความยาว 1 แถว ทําใหบางครั้ง
เรียกวา “บรรทัด” (line) และชั้นหัวขาว (deck) ซึง่ หมายถึงหัวขาวที่เปนตัวอักษรเรียงกัน โดยมี
ความยาวมากกวา 1 บรรทัดขึ้นไป ทัง้ นี้ในการเรียงแบบชั้นหัวขาวนัน้ ตัวอักษรในแตละบรรทัดก็
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ไมจําเปนจะตองมีขนาดเดียวกัน อาจจะมีบรรทัดในบรรทัดหนึง่ ใหญกวาบรรทัดอื่น ๆ เพื่อเพิม่
การเนนคําหรือวลีที่เห็นวานาจะเปนจุดสนใจได ดังภาพที่ 7.4

ภาพที่ 7.4 ตัวอยางการพาดหัวในหนาหนังสือพิมพ
ทีม่ า (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1)
3. หัวรอง (subhead) คือหัวขาวที่มีขนาดเล็ก เพื่อขยายความหัวขาวเดนและใหขอมูล
เพิ่มเติมอีกเล็กนอยเพื่อนําผูอานเขาสูเ นือ้ ขาว ดังภาพที่ 7.5

ภาพที่ 7.5 ตัวอยางหัวรองในหนาหนังสือพิมพ
ที่มา (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1)
4. เนื้อขาว เปนสวนทีน่ ําเสนอเนื้อหาของขาว ซึ่งโดยมากในหนาแรกจะมีเนื้อหาขาวแต
ละเรื่องเพียงเล็กนอยเพื่อเปนการเกริ่นนําเทานั้น มักจะมีการนําเสนอเนื้อขาว ซึ่งเปนรายละเอียด
ในแตละเรื่องไวในหนาในอืน่ ๆ เนื้อขาวมักจะเปนตัวอักษรขนาดเล็กกวาตัวอักษรที่เปน
สวนประกอบอื่น ๆ ดังภาพที่ 7.6
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ภาพที่ 7.6 ตัวอยางเนื้อหาขาวในหนาหนังสือพิมพ
ทีม่ า (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1)
5. ภาพประกอบขาว เปนสวนที่ชวยเรียกรองความสนใจรวมกับหัวขาว ภาพประกอบใน
หนาแรกนี้มกั จะเปนภาพที่เกี่ยวของกับหัวขาวที่ใหญทสี่ ุด ภาพประกอบนี้อาจจะมีจํานวน 1 ภาพ
หรือมากกวาก็ได โดยขนาดของภาพมักจะเรียงลําดับจากใหญไปเล็กตามความสําคัญของขาว
ดังภาพที่ 7.7

ภาพที่ 7.7 ตัวอยางภาพประกอบขาวหนาแรกของหนังสือพิมพ
ทีม่ า (ไทยรัฐ, 2547, หนา 1)
ภาพประกอบขาวในหนาหนังสือพิมพนนั้ ไมเหมือนกับภาพประกอบในสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ
เชน หนังสือ หรือนิตยสาร กลาวคือภาพประกอบในสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ นั้น นักออกแบบสามารถ
กําหนดหรือออกแบบตามจินตนาการ แลวมอบหมายใหชางภาพไปถายภาพมาตามที่กาํ หนดไวได
แตภาพประกอบในหนังสือพิมพนนั้ เปนภาพประกอบขาว ซึ่งหมายถึงวานักออกแบบไมมีทางทราบ
ลวงหนาวาภาพจะมีลกั ษณะและคุณภาพเปนอยางไร ดังนัน้ การที่จะวางแผนลวงหนาที่จะใชภาพ

226

ในลักษณะที่เปนการไดคัต หรือตัดเอาพืน้ หลังออก หรือมีกรอบภาพเปนวงรี ฯลฯ นั้นจึงเปนสิง่ ที่
ยากจะทํา ภาพที่ใชจงึ ตองมีลักษณะทีเ่ ปนภาพสี่เหลีย่ มธรรมดา นักออกแบบจะตัดสินใจใช
ภาพประกอบไดก็เปนเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับขนาดและสัดสวนของภาพวาควรจะมีการยอหรือขยาย
ภาพใหใหญหรือเล็กมากนอยเทาใด หรือจะวางสัดสวนของกรอบภาพใหเปนสีเ่ หลีย่ มจตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผาที่กวางยาวเทาใด

องคประกอบหนาในของหนังสือพิมพ
จากที่กลาวมาแลววาหนาในของหนังสือพิมพเปนหนาทีร่ วมความหลากหลายของขาว
ประเภทตาง ๆ ไวในหนาเดียวกัน เชน หนากีฬา หนาการศึกษา หนาสังคม เปนตน สําหรับ
หนังสือพิมพบางฉบับที่ตองการจะเนนเนือ้ หาเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งเปนพิเศษก็อาจจะแยกเรื่องนั้น ๆ
ออกมาเปนอีกสวนตางหากก็ได การแบงหนาในแบบแยกสวนนีจ้ ะมีผลดีตอนักออกแบบใหทาํ งาน
งายขึน้ และสามารถออกแบบใหทงั้ หนาหรือทั้งสวนนัน้ กลมกลืนกันเปนหนึง่ เดียวได ทั้งยังมีความ
สะดวกในการผลิต โดยการออกแบบหนาในจะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
1. หัวขาว หรือ พาดหัว เชนเดียวกับหัวขาวในหนาแรก ตัวอักษรที่จะนํามาเปนหัวขาว
ในหนาในนีก้ ต็ องมีขนาดใหญกวาตัวอักษรที่เปนตัวพิมพเนื้อเรื่องทัว่ ไป เพียงแตไมมีขนาดใหญ
เทากับหัวขาวหนาแรก เนื่องจากความจํากัดในเนื้อที่ซงึ่ มีขอมูลที่ตองการจะนําเสนอมากประกอบ
กับหัวขาวหนาในไมจาํ เปนตองเรียกรองความสนใจเทากับหัวขาวหนาแรก นอกจากนี้ความ
แตกตางจากเนื้อเรื่องในดานขนาดแลวยังอาจจะสรางความเดนของหัวขาวไดดวยการเปลี่ยน
รูปแบบของตัวอักษรใหแตกตางกันออกไปหรือเปลี่ยนสีตวั อักษรหรือสีพื้นหลังก็ได ดังภาพที่ 7.8

ภาพที่ 7.8 ตัวอยางพาดหัวหนาในหนังสือพิมพ
ที่มา (ไทยรัฐ, 2547, หนา 12)
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2. หัวคอลัมน เปนชื่อของคอลัมนซงึ่ มีอยูประจําในทุกฉบับ โดยหัวคอลัมนนมี้ ักจะมีการ
ออกแบบตัวอักษรใหพเิ ศษแตกตางไปจากตัวอักษรธรรมดาที่ใชในสวนประกอบอื่น ๆ ของ
หนังสือพิมพ หรืออาจจะเปนตัวอักษรที่ประดิษฐขึ้นมาเปนพิเศษและอาจจะมีภาพประกอบเล็ก ๆ
ดวยก็ได ดังภาพที่ 7.9

ภาพที่ 7.9 ตัวอยางหัวคอลัมนหนาในของหนังสือพิมพ
ที่มา (ไทยรัฐ, 2547, หนา 9)
3. ชื่อเรื่อง (title) เปนตัวอักษรขนาดใหญหรือหนากวาเนื้อเรื่อง ปรากฏอยูบนสุดเหนือ
เนื้อเรื่องเพื่อบอกใหผูอานทราบวาเปนเรื่องอะไร
4. หัวรอง (sub hedline) หัวรองมักจะใชเปนตัวอักษรขนาดใหญกวาเนื้อเรื่องแตเล็ก
กวาหัวขาว หัวรองแทรกอยูในสวนเนื้อเรื่อง มักนิยมวางแบบเสมอกลาง เสมอหนา หรือเสมอ
หนาหลังคอลัมน หัวรองมีหนาที่แบงเนื้อหาของขาวซึ่งอาจจะมีความยาวมาก แยกออกเปนสวน ๆ
โดยมีหวั รองแทรกอยู นอกจากนีห้ ากเนื้อหาของขาวมีหลายประเด็นก็อาจจะใชประโยชนจาก
หัวรองนี้ไดเชนกัน
5. หัวตอ (jump head) หัวตอมักจะใชเปนตัวอักษรขนาดใหญกวาเนื้อเรื่องแตเล็ก
กวาหัวขาว มีขนาดใกลเคียงกับหัวรอง โดยจะอยูน ําในสวนเนื้อเรื่องซึ่งเปนเรื่องทีต่ อมาจากหนา
แรกหรือในหนาอื่น มักนิยมวางแบบเสมอกลาง หรือเสมอหนาของคอลัมน หัวตอมักจะเปนคํา
หรือวลีทที่ ําใหผูอานมองหาและติดตามขาวไดงายขึ้น ดังภาพที่ 7.10

ภาพที่ 7.10 ตัวอยางหัวขาวตอที่ใชในหนาหนังสือพิมพ
ที่มา (ไทยรัฐ, 2547, หนา 16)
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6. พิมพลักษณ (imprint) เปนขอความแสดงชื่อและที่อยูของผูพิมพ ผูโ ฆษณา มัก
ปรากฏอยูสวนใตสุดของขอความในหนาสุดทาย
7. เนื้อขาว เนื้อขาวนี้เปนองคประกอบที่เปนขอความที่มขี นาดยาวที่สดุ การเรียง
จะเรียงเปนคอลัมนตามระบบกริดที่ไดวางเอาไว
มักนิยมวางแบบเสมอหนาหลังของคอลัมน
โดยขนาดความกวางของคอลัมนนกี้ ็ไมควรจะกวางหรือยาวเกินไปเพราะจะมีผลตอการอานงาย
ในการกําหนดขนาดความกวางของคอลัมนนี้จะตองคํานึงถึงขนาดของตัวอักษรเปนสําคัญ คือ
ควรจะมีความกวางแปรผันตามขนาดของตัวอักษร ตัวอักษรของคอลัมนคือการกําหนดใหบรรทัด
มีความยาวเปนไพกาเทากับ 2 เทาของขนาดพอยตของตัวอักษรที่เลือกใช เชน ตัวอักษรที่มีขนาด
12 พอยต ก็ควรใหบรรทัดยาวประมาณ 24 ไพกา หรือตัวอักษรที่ใชมีขนาด 8 พอยต ก็ควรให
บรรทัดยาวประมาณ 16 ไพกา
สําหรับเนือ้ หาที่ปรากฏในหนังสือพิมพสามารถจําแนกไดหลายลักษณะดังนี้
7.1 ขาวอาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และขาวสะเทือนขวัญ (sensational
appeals) เชน อารมณสะเทือนใจ โกรธ สงสาร ที่เกิดกับผูอานเมือ่ อานเนื้อขาวจบแลว
7.1 ขาวราชการ ขาวการเมือง
7.2 โฆษณา และประกาศแจงความ
7.3 เศรษฐกิจการคา
7.4 บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ
7.5 การศึกษา กิจกรรมทางการศึกษา
7.6 ศาสนา จริยธรรม ศิลธรรม
7.7 ความแปลกใหม สิ่งทีน่ าสนใจของมนุษย (human interest)
7.8 อุตสาหกรรม แรงงาน เกษตรกรรม
7.9 เทคโนโลยี วิทยาศาสตรการแพทย
7.10 กีฬา
7.11 สารคดี ชีวประวัติ ศิลปวัฒธรรม บันเทิงคดี
7.12 สตรี / บุรุษ แมบาน แฟชั่น การครัว
7.13 ผลรางวัล / ประกาศผลลอตเตอรี่
7.14 เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
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8. ภาพประกอบขาว การใชภาพประกอบขาวในการออกแบบหนังสือพิมพนนั้
นักออกแบบอาจจะไมไดมีบทบาทมากนักเมื่อเทียบกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ อยางไรก็
ตามการใชภาพประกอบขาวในหนาในของหนังสือพิมพนี้ก็อาจจะมีการนํามาใชไดอยางมีลูกเลน
มากกวาในหนาแรก เนื่องจากเนื้อขาวบางเรื่องเปนเรือ่ งที่มกี ารเตรียมการมาลวงหนาทําให
นักออกแบบมีเวลาที่จะเลือกและนําภาพประกอบนัน้ มาปรับปรุงหรือตกแตงใหมีรูปแบบพิเศษจาก
ภาพสี่เหลีย่ มธรรมดา หรืออาจมีการสรางภาพประกอบในลักษณะภาพวาดขึ้นมาเพิ่มเติมจากการ
ใชภาพปกติ ภาพประกอบขาวมีสวนชวยใหผูอานเห็นขาวไดชัดเจนขึน้ มักเปนภาพขนาดไมใหญ
อยางในหนาแรก ดังภาพที่ 7.11

ภาพที่ 7.11 ตัวอยางภาพประกอบขาวหนาในของหนังสือพิมพ
ทีม่ า (ไทยรัฐ, 2547, หนา 12)

วัสดุและอุปกรณในการออกแบบหนังสือพิมพ
ในการออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพนักออกแบบจําเปนตองมีวัสดุและอุปกรณอื่นอีก
บางอยางสําหรับใชเปนเครื่องมือประกอบในการออกแบบหนา ไดแก
1. คูมือแบบแผน วัสดุสําคัญสําหรับหนังสือพิมพที่พมิ พออกประจําและดําเนินธุรกิจใน
รูปอุตสาหกรรมคือ คูมือแบบแผนซึ่งอาจทําเปนเลม (stylebook) หรือเปนแผน (stylesheets)
สําหรับใหบุคลากรผูเกี่ยวของยึดถือปฏิบตั เิ ปนแนวเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูปฏิบัติงานฝาย
บรรณาธิการ
สาระของคูม ือแบบแผนดังกลาวสวนใหญมีประโยชนดานบรรณธิการเนื้อหา
หนังสือพิมพ ไดแก นโยบายตาง ๆ หลักการเขียนภาษา การเขียนจํานวนเลข การเขียนชื่อ
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เฉพาะ คํายอคําสั้น และคําราชาศัพท ฯลฯ ทั้งบรรจุสาระเกี่ยวกับการออกแบบหนาหนังสือพิมพ
ไดแก การเลือกใชตัวพิมพภายใตสถานการณตาง ๆ การกําหนดรูปแบบของประเภท ขนาด
ตัวพิมพ หัวขาว หัวเรื่อง และระบุหัวขาวในเลยเอาต วิธีจัดเรียงตัวพิมพ การเวนวรรคตอน
การยอหนา ระยะหางระหวางบรรทัด วิธจี ัดภาพ ตลอดจนวิธีจัดหนาหนังสือพิมพใหเปนรูปแบบ
ตาง ๆ เปนตน
สวนหนังสือพิมพที่มกี ารออกแบบจัดหนาโดยใชคอมพิวเตอรชวย คูมือแบบแผนคือ
ไฟล (files) ซึง่ บรรจุขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับขนาดกระดาษทีก่ ําหนดขึ้นใช รูปแบบกริด การยอ
หนา ขนาด การเวนวรรค การยอหนา รูปแบบตัวอักษรพิมพเนื้อหา หัวขาว คําบรรยาย และ
ตัวอักษรพิมพสําหรับหัวรอง เปนตน ในการใชคูมือแบบแผนหรือไฟลผูจัดหนาสามารถทําไดโดย
การเลือกรูปแบบตัวอักษรพิมพตามตองการจากรายการในไฟล (style menu) เพื่อนํามาจัด
เรียงพิมพขอความหรือหัวขาวก็จะไดรูปแบบตัวอักษรพิมพที่ตองการ
2. เครื่องมือสําหรับเขียน เชน ดินสอดํา ปากกาเมจิก ยางลบ และกาวสําหรับติด
กระดาษ เปนตน
3. แผนเลยเอาตหรือแผนกริด (grid sheets) เปนแผนกระดาษทีม่ ีสัดสวนเทาขนาดจริง
หนาหนังสือพิมพที่ไดแบงพืน้ ที่ของกระดาษออกเปนตารางคอลัมนสําหรับใชเปนกรอบหรือโครง
รางในการออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพเชนเดียวกับการจัดหนาหนังสือเลมและนิตยสาร
ดังภาพที่ 7.12

ภาพที่ 7.12 แผนเลยเอาตหรือแผนกริดจัดหนาหนังสือพิมพ
ทีม่ า (เนชั่นกรุป, 2546)
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4. อุปกรณ ไดแก ไมบรรทัดเหล็กยาว กรรไกรตัดกระดาษ โตะสําหรับทําเลยเอาตควร
ใหมีขนาดกวางพอสมควร โตะสําหรับทําอารตเวิรกขนาดกวางและยาวไมนอยกวาของแผน
กริด 1 แผน คือประมาณ 20 นิ้ว x 30 นิ้ว บางฉบับใชขนาดใหญสามารถติดแผนกริดไดถึง 4
แผน และไฟสองจากใตโตะที่สามารถปรับระดับเอียงได สวนบนของโตะปูดวยกระจกฝาเพื่อให
แสงไฟสะทอนจากใตโตะดูแผนสไลดและแผนกริดซึ่งเปนฟลมไดชัดเจน

รูปแบบการจัดหนาแรกของหนังสือพิมพ
หนาแรกของหนังสือพิมพควรจะไดรับการออกแบบใหมรี ูปแบบมาตรฐานในการจัดวาง
องคประกอบตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวอักษรและภาพ รูปแบบนี้จะตองไดรับการรักษาไวใชทุกฉบับ
ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ
ไมวาจะเปนตําแหนงและขนาดของตัวอักษรและภาพ
เพื่อให
กลุมเปาหมายเกิดความคุนเคยและสามารถจดจําไดจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ
หนังสือพิมพไปในที่สุด อยางไรก็ตามรูปแบบมาตรฐานนี้จะตองมีความยืดหยุน สูง เนื่องจาก
ภาพและตัวอักษรของแตละฉบับนั้นจะตองอยูกับขาวของแตละวันวามีปริมาณและคุณภาพเปน
อยางไร หากวันใดมีภาพทีส่ ื่อสารไดดีก็อาจจะลดขนาดตัวอักษรที่เปนหัวขาวหรือพาดหัวขาวใหมี
ขนาดเล็กลง สําหรับรูปแบบการจัดวางองคประกอบในหนาแรกของหนังสือพิมพทนี่ ยิ มใชกนั ทัว่ ไป
มีอยู 6 แบบดังนี้
(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2545, หนา 377)
1. แบบสมมาตร (symmetrical balance) เปนการจัดวางองคประกอบทางดานซาย
และขวาของหนาใหเหมือนกันหรือสมดุลแบบเทากันสองดาน โดยวางหัวหนังสือพิมพไวตอนบน
ตรงกลางหนา รูปแบบการจัดวางแบบสมมาตรนี้ไมคอยเปนทีน่ ิยมแลวในปจจุบนั เนือ่ งจากไมคอย
มีความยืดหยุน ในการนําเสนอ และทําใหหนาหนังสือพิมพดูนงิ่ ไมนา ตื่นเตน
2. แบบอสมมาตร (asymmetrical balance) เปนการจัดวางองคประกอบ
แบบที่ทางดานซายและขวาไมเหมือนกัน แตมีการวางใหเกิดความรูสกึ โดยรวมแลวดูสมดุลกัน
รูปแบบการจัดวางแบบอสมมาตรนี้เปนที่นยิ มใชมาก เนื่องจากมีความยืดหยุนในการนําเสนอภาพ
และขอความ อีกทั้งยังทําใหหนาหนังสือพิมพดูตื่นเตนมีชีวิตชีวา
3. แบบยึดโยง (brace) เปนการจัดวางองคประกอบโดยจัดใหมีขา วแตละเรื่องเรียงตัว
เปนลักษณะรูปตัวแอลใหญ (L) ทั้งตัวแอลปกติและตัวแอลที่กลับซาย - ขวา เพื่อใหแตละขาว
สอดยึดโยงกันและกันเอาไว รูปแบบการจัดวางแบบยึดโยงนี้ไมคอยเปนทีน่ ิยมมากนักในปจจุบนั
แมจะมีความยืดหยุน และดูตื่นเตนก็ตาม
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4. แบบละครสัตว (circus) เปนการจัดวางองคประกอบแบบสนุกสนานดูไมเปนทางการ
มีความยืดหยุน ในการจัดวางมากและดูตื่นเตน แตความไมเปนทางการของรูปแบบนี้ทาํ ใหไมเปน
ที่นยิ มใชกับหนังสือพิมพที่รายงานขาวทั่วไปเพราะมีผลทําใหขอมูลทีน่ ําเสนอดูไมนา เชื่อถือ
5. แบบแนวนอน (horizontal) เปนการจัดวางองคประกอบโดยจัดใหขาวแตละเรื่องเรียง
ตัวกันเปนแนวนอนไลจากดานบนของกระดาษลงมาสูดา นลาง รูปแบบนี้มีความยืดหยุน ในการจัด
วางองคประกอบแตก็ดูไมตื่นเตนนัก
6. แบบแนวตัง้ (vertical) เปนการจัดวางองคประกอบโดยจัดใหขาวแตละเรื่องเรียงตัวกัน
เปนแนวตั้งไลดานซายของกระดาษลงมาสูด านขวา ไมวา จะเปนหัวขาว เนื้อหาขาวลวนถูกจัดลง
ใหเต็มตามความกวางคอลัมนกริดเพียงคอลัมนเดียวเปนสวนใหญ ทําใหไมมีผลตอการเนนขาวที่
มีความสําคัญมากนัก เพราะหัวขาวถูกจํากัดดวยขนาดคอลัมนและขนาดตัวอักษร เวนแตจะเรียง
หัวขาวคอลัมนเดียวหลาย ๆ บรรทัด วิธีนี้เปนการจัดหนาหนังสือพิมพแบบเกาและมีลักษณะตรง
ขามกับแนวนอนและไมคอยนิยมใชมากนักในปจจุบัน

รูปแบบการพาดหัวขาว
ขาวถือไดวาเปนเนื้อทีท่ ี่สําคัญของหนังสือพิมพ และการพาดหัวขาวที่ดีจะชวยดึงดูดความ
สนใจและบอกใหผูอานรูวา ขาวนัน้ มีประเด็นสําคัญอะไรบา โดยการเขียนพาดหัวขาวนัน้ ตองสรุป
ประเด็นของขาวที่สําคัญที่สดุ มาเขียนใหไดใจความ ซึ่งตามหลักของการบรรณาธิกร หัวขาว
เปรียบเทียบเสมือนสินคาตัวอยางทีจ่ ัดแสดงในตูโชวเพือ่ ใหคนอยากเดินเขาราน แลวยังเปนแหลง
แรกที่จะบอกผูผานไปมาวาในหนังสือพิมพฉบับนัน้ ๆ มีขาวอะไรทีน่ า สนใจบาง การเขียนหัวขาว
จึงตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและรูปแบบที่สําคัญดังนี้
1. วัตถุประสงคของการพาดหัวขาว มีดังนี้ (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 188)
1.1 ดึงดูดความสนใจ หนาที่ลําดับแรกของหัวขาว คือ สรางความสนใจแกผูอา นโดย
เสนอประเด็นสําคัญของขาวทีน่ าสนใจ เมื่อผูอานสะดุดตอขอความในหัวขาวแลว ยอมมีแนวโนม
อยากรูอยากเห็นเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของเหตุการณเปนอยางไรบาง มีความกระหายอยากอาน
ตอจนกวาจะหมดความสงสัย วัตถุประสงคนี้จะสําเร็จเมื่อผูอานหยิบหนังสือพิมพขนึ้ ดู และซื้อไป
อานตอที่บา น กลาวไดวา การสรางความสนใจนี้เปนสวนเชื้อเชิญใหผูอา นซื้อหนังสือพิมพฉบับนัน้
ใหได การพาดหัวจึงตองมุง ใชคําและภาษาใหสนั้ กระชับ แตไดใจความภายในเนื้อที่จํากัด
1.2 ใหสาระสําคัญของขาว ปจจุบันเหตุการณทเี่ กิดขึ้นสมควรไดรับรายงานเปนขาว
ทางหนาหนังสือพิมพอยูมากมาย บางครัง้ ผูอานก็เบื่อหนายที่จะอานขาวทุกชิ้นที่ปรากฏ หรืออาจ
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ไมมีเวลาพอทีจ่ ะอานหนังสือพิมพทั้งฉบับ ฉะนัน้ การเขียนหัวขาวที่ดจี ะชวยประหยัดเวลาใหผูอา น
ไดมาก กลาวคือสามารถทราบสาระความสําคัญของขาวไดในทันทีทอี่ านพาดหัวขาว หรืออาจเลย
ไปอานถึงความนํา หัวขาวทีด่ ีควรบอกสาระสําคัญของเรือ่ งทัง้ หมดอยางรวดเร็วแคเพียงชําเลืองดู
ถานาสนใจก็จะซื้อเพื่ออานรายละเอียดตอไป
1.3 ชวยการจัดหนาใหสวยงาม ในการพาดหัวขาวยอมมีความแตกตางกันในเนื้อหา
สาระและขนาดของตัวอักษร ความหลากหลายเหลานี้จะกลายเปนสวนประกอบหนึ่งของการจัด
หนาหนังสือพิมพใหมีความหลากหลายที่สวยงามไมดูเรียบหรือเกลี้ยงจนเกินไป ถาจินตนาการดู
วาหนังสือพิมพไมมีหัวขาวประกอบเลย คงจะทําใหหนังสือพิมพนั้นไมนาอาน เพราะขาดความมี
ชีวิตชีวา และไมดึงดูดความสนใจ
1.4 บอกลําดับความสําคัญของขาว ปกติผูอานหนังสือพิมพจะเลือกอานขาวที่
นาสนใจที่สุดกอน การพาดหัวขาวจึงชวยบอกใหทราบขาววาขาวใดสําคัญมาก ขาวใดสําคัญนอย
โดยการใชขนาดของตัวพิมพที่แตกตางกัน จํานวนคอลัมนที่ไมเทากัน ขาวที่บรรณาธิการพิจารณา
วามีประเด็นสําคัญมักไดรับการพาดหัวขาวดวยตัวอักษรขนาดใหญกวาขาวทีม่ ีความสําคัญนอย
ดวยวิธนี ี้จงึ เทากับเปนการจัดลําดับความสําคัญของขาว เปนการใหความสะดวกในการเลือกอาน
ขาววิธหี นึ่ง
1.5 สรางบุคลิกและเอกลักษณของหนังสือพิมพ ลักษณะการพาดหัว การใชภาษา
และการเลือกตัวอักษรของหนังสือพิมพแตละฉบับไมเหมือนกัน และโดยสํานวน ภาษา และ
ลักษณะตัวอักษรที่ใชสม่ําเสมอจะทําใหผอู านเกิดความคุนเคยกับลักษณะเฉพาะตัวของ
หนังสือพิมพขนึ้ จะสังเกตไดวาในฐานะผูอา นเราสามารถระบุชื่อหนังสือพิมพไดถูกตองเพียงแคดู
ลักษณะการพาดหัวขาวและการจัดหนาหนังสือพิมพเทานัน้
2. รูปแบบของการพาดหัวขาว
เวลาเราอานหนังสือพิมพจะสังเกตเห็นวา หัวขาวแตละขาวนั้นมีลกั ษณะแตกตางกัน
ไมเหมือนกันเสียทีเดียว ถาพิจารณาดูแลวสามารถจัดแบงออกเปนหลายลักษณะ ทั้งในดานของ
ขนาด ภาษา และความกวางของคอลัมน หากพิจารณาจัดกลุมกวาง ๆ แลวจะมีอยูไ มกี่แบบที่ใช
กันอยูเปนประจํา ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความสะดวกที่ไดจากประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม และสภาวการณการแขงขันอยางเขมขนระหวางธุรกิจสือ่ มวลชนใน
ปจจุบัน สําหรับรูปแบบหัวขาวที่ใชกันอยูใ นหนังสือพิมพหลายฉบับทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศมีดังนี้ (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 190-193)
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2.1 แบบแบนเนอร (banner) เปนหัวขาวขนาดใหญมากหรือเรียกวา”พาดหัวยักษ
เต็มหนา หรือพาดหัวตัวไม” จะใชกบั ขาวที่มีความสําคัญมาก ตองการเนนความสําคัญของขาว
เปนพิเศษ โดยพาดสวนบนของหนังสือพิมพดว ยขนาดอักษรใหญพเิ ศษตลอดหนากระดาษ เริม่
จากดานซายมือสุดไปที่ดานขวามือสุดของหนาหนังสือพิมพ หัวขาวชนิดนี้จงึ ครอบคลุมเนื้อทีท่ ุก
คอลัมนที่ปรากฏในหนาหนึง่ สวนมากจะมีขอความยาวประมาณ 1 – 2 บรรทัด ดังภาพที่ 7.13

ภาพที่ 7.13 ลักษณะหัวขาวแบบแบนเนอร
ทีม่ า (ไทยรัฐ, 2546, หนา 1)
2.2 แบบรีดเอาต (readout) เปนหัวขาวรองจากที่พาดหัวใหญซึ่งเปนขอความ
ตอเนื่องที่ไมสามารถจะใสไวหมดในพาดหัวขาวใหญ มีไวเพื่ออธิบายหรือขยายความขาวพาดหัว
อยูระหวางหัวขาวกับความนําขาว ขนาดตัวอักษรจะเล็กกวาหัวขาว มีลักษณะการเรียงบรรทัด
คลายขั้นบันได ความยาว 2 – 3 บรรทัด แตละบรรทัดอาจมีขอความยาวเทากันหรือใกลเคียงกัน
โดยบรรทัดแรกเรียงชิดซายมือ บรรทัดตอไปขยับไปทางขวา บางทีเรียกวา “แบบขั้นบันได” (drop
หรือ stepped line) ดังภาพที่ 7.14

ภาพที่ 7.14 ลักษณะหัวขาวแบบรีดเอาต
ที่มา (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 190)
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2.3 แบบสกายไลน (skyline) คือ ลักษณะการพาดหัวที่มีขนาดตัวอักษรไมใหญมาก
นัก วางอยูสวนบนสุดของหนังสือพิมพหนา 1 ใชกับขาวเดนภายในฉบับ หรือ เปนขอความโฆษณา
เนื้อหาทีน่ าสนใจ บางทีเรียกวา “พาดหัวแบบสมดุล” ดังภาพที่ 7.15

ภาพที่ 7.15 ลักษณะหัวขาวแบบสกายไลน
ทีม่ า (ซอคเกอร, 2547, หนา 1)
2.4 แบบคิกเกอร (kicker) เปนการพาดหัวที่มีขอความสวนหนึง่ สั้น ๆ อยูสวนซายมือ
ของบรรทัดบนสุด มักใชตัวอักษรขนาดเล็กกวาอีก 2 – 3 บรรทัดลาง และจะขีดเสนใตที่ขอความ
สวนบนหัวขาวแบบนีน้ ิยมใชกับหัวขาวทีต่ องการเนนความสําคัญของคําพูดและบุคคลที่พูด
ประหยัดเนื้อทีแ่ ตไดใจความ ดังภาพที่ 7.16

ภาพที่ 7.16 ลักษณะหัวขาวแบบคิกเกอร
ที่มา (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 192)
2.5 แบบครอสไลนหรือบารไลน (crossline หรือ barline) เปนหัวขาวแบบเต็ม
คอลัมน มีขอ ความเพียง 1 บรรทัดพาดจากริมคอลัมนดานซายสุดไปสุดที่ริมดานขวาสุดของ
คอลัมน แตถาหากวามี 2 บรรทัดเทากันก็จะเรียกวา “ดับเบิ้ลครอสไลน” (double crossline)
ดังภาพที่ 7.17
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ภาพที่ 7.17 ลักษณะหัวขาวแบบครอสไลน
ทีม่ า (แสงธานี, 2546, หนา 1)
2.6 แบบแฮงกิ้ง อินเดนต (hanging indent) บรรทัดแรกจะเรียงขอความเต็ม
คอลัมน สวนบรรทัดที่ 2 – 3 – 4 จะยอหนาเขาไปสักเล็กนอย โดยจัดขอความในบรรทัด 2 – 3 – 4
ใหชิดเสมอหนาทิง้ ทาย ดังภาพที่ 7.18

ภาพที่ 7.18 ลักษณะหัวขาวแบบแฮงกิง้ อินเดนต
ที่มา (ชวรัตน เชิดชัย, 2543, หนา 148)
2.7 แบบเสมอซาย (flush left) จะมีความยาว 2 – 3 บรรทัด แตละบรรทัดอาจยาวไม
เทากันไดแตตองจัดใหทุกบรรทัดชิดมาทางซายเสมอกันหมด ดังภาพที่ 7.19
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ภาพที่ 7.19 ลักษณะหัวขาวแบบเสมอซาย
ทีม่ า (ชวรัตน เชิดชัย, 2543, หนา 188)
2.8 แบบเสมอขวา (flush right) ตรงขามกับแบบเสมอซาย เพียงแตจัดใหทุกบรรทัด
ชิดไปทางขอบขวามือเสมอกันหมด
2.9 แบบกึ่งกลาง (centered middle line) คือ หัวขาวทีม่ ีความยาว 3 บรรทัด แต
บรรทัดกลางมีขอความสั้นกวาจัดใหอยูกงึ่ กลางระหวางซาย - ขวา
2.10 แบบพีระมิดหัวกลับ (inverted pyramid) มีลักษณะคลายรูปพีระมิดหัวกลับ
ความยาว 2 – 3 บรรทัด บรรทัดลางจะสั้นกวาบรรทัดบนตามลําดับ โดยจัดขอความใหอยูกงึ่ กลาง
ดังภาพที่ 7.20

ภาพที่ 7.20 ลักษณะหัวขาวแบบพีระมิดหัวกลับ
ที่มา (ชวรัตน เชิดชัย, 2543, หนา 147)
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2.11 แบบฐานเจดีย (centered-top line) เปนหัวขาวที่มีลักษณะคลายฐานเจดีย
หรือพีระมิดหัวตั้งมีมากกวา 2 บรรทัด บรรทัดบนสั้นที่สดุ ดังภาพที่ 7.21

ภาพที่ 7.21 ลักษณะหัวขาวแบบฐานเจดีย
ที่มา (พนม วรรณศิริ, 2544, หนา 191)
ตัวอยางขางตนเปนหัวขาวที่นยิ มใชกนั ทัว่ ไป บางฉบับอาจมีรูปแบบอื่น ๆ ปะปนใชให
เห็นถึงความแตกตางโดยวิธผี สมกันใหดูมรี ูปแบบที่แปลกออกไปแลวแตกรณี
3. ขอแนะนําสําหรับการพาดหัวขาว
เนื่องจากขอจํากัดของเนือ้ ที่สําหรับหัวขาว และวัตถุประสงคของหัวขาว คือ ตองการ
ใหผูอานทราบทันทีวา มีอะไรในขาว ผูเขียนพาดหัวจึงตองอาศัยทักษะและความพยายามฝกฝน
เพื่อจะไดสามารถพาดหัวขาวไดดีและดึงดูดความสนใจ โดยมีขอแนะนําในทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 หัวขาวควรจะตองเปนขอสรุปของประเด็นสําคัญของขาว
3.2 หัวขาวควรคลอบคลุมสาระสําคัญทีผ่ ูอานอยากรู
3.3 โดยหลักการแลว บรรณาธิการจะเขียนหัวขาวหลังจากการอานบทสรุปประเด็น
สําคัญจากความนํา แตถา ไมสามารถเก็บใจความไดทงั้ หมด ก็อาจใชการพาดหัวขาวแบบรีดเอาต
มาชวยได
3.4 หัวขาวตองใหขอเท็จจริงที่ปรากฏในขาวเทานั้น หามใสความเห็นหรือขอวินิจฉัย
ลงไปในหัวขาว
3.5 หัวขาวควรใชคําในการเขียนพาดหัวขาวที่มีลักษณะปจจุบันหรืออนาคต ไมใช
คําที่เปนอดีตกาล
3.6 หัวขาวควรใชตัวอักษรแตละตัวที่มีความหมายชัดเจน
3.7 หัวขาวตองเขียนใหกระชับ สั้น และไดใจความ
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3.8 หัวขาวมีการใชภาษาที่แสดงถึงรสนิยมดี ไมมีความหมายสองนัย
3.9 หัวขาวควรมีขอความที่เนนถึงแสดงการกระทํา เชน “โจรปาบุกปลนหมูบาน”
ไมใช “หมูบานถูกบุกปลนจากโจรปา”

รูปแบบการจัดเนื้อที่โฆษณาของหนังสือพิมพ
การจัดเนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพมีลักษณะที่ไมเหมือนกับนิตยสาร ในหนังสือพิมพบาง
ฉบับอาจจะมีเนื้อที่โฆษณาเต็มหนา หรือแทรกอยูกับสวนที่เปนเนื้อหา ประกอบกับเนื้อทีโ่ ฆษณา
ในหนาหนังสือพิมพบางครัง้ อาจจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญแตกตางกันออกไปทําใหการจัดพื้นที่
สําหรับชิน้ งานโฆษณาในหนังสือพิมพมหี ลายรูปแบบ สําหรับการจัดเนื้อทีโ่ ฆษณาทีพ่ บเห็นกัน
ทั่วไปมีดังตอไปนี้
1. เต็มหนา (full page) ใชพื้นที่ทงั้ หมดของหนากระดาษ
2. จูเนียรเพจ (junior page) ใชพื้นที่ประมาณเกือบสองในสามของหนากระดาษ
3. ครึ่งหนา (half page) ใชพนื้ ที่ประมาณครึ่งหนึง่ ของหนากระดาษ ปกติแลวจะ
เปนในแนวนอน แตปจจุบนั มีการใชในแนวตั้งดวย
4. เศษหนึง่ สวนสี่หนา (quarter page) ใชพนื้ ที่ประมาณเศษหนึง่ สวนสีข่ องหนา
กระดาษ
นอกจากเนื้อที่โฆษณาขนาดมาตรฐานขางตนแลว ยังมีเนื้อทีโ่ ฆษณาในลักษณะที่เปน
“คอลัมนนวิ้ ” คือกําหนดขนาดความกวางของเนื้อที่โฆษณาตามขนาดของคอลัมนวา ตองการให
กวางกี่คอลัมน สวนความสูงนัน้ ก็กาํ หนดเปนนิว้
เนื้อที่โฆษณานี้เปนสิ่งทีน่ ักออกแบบหนังสือพิมพตองคอยแกปญหาเพราะเนื้อที่
โฆษณาในแตละวันนัน้ จะแตกตางกันเนื่องจากโฆษณาสวนใหญที่ลงในหนาหนังสือพิมพมักจะลง
เพียงชวงเวลาสั้น ๆ เชน 1 วัน 2 วัน โดยจะตองคอยรักษาสมดุลของสวนที่เปนเนือ้ หาและสวนที่
เปนเนื้อที่โฆษณา เพราะเนื้อที่โฆษณาขนาดใหญยอมจะมีผลตอการดึงดูดความสนใจของผูอาน
จากเนื้อหาของขาวที่นาํ เสนอ ดังภาพที่ 7.22
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ภาพที่ 7.22 ลักษณะการจัดเนื้อที่โฆษณาในหนาหนังสือพิมพ
ทีม่ า (แสงธานี, 2546, หนา 7)

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสรรครูปแบบหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพแตละฉบับเปรียบเสมือนสิง่ แทนแนวคิดวิธีการบูรณาการองคประกอบตาง ๆ
ของหนังสือพิมพ การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพจึงอาศัยทั้งศาสตรและศิลปที่ทา ทายความรู
ความสามารถดานการสื่อสารกับศิลปะและการผสมผสานองคประกอบอันหลากหลายเขาดวยกัน
อยางมีระบบแบบแผน หรือลอกเลียนรูปแบบหนังสือพิมพที่ประสบความสําเร็จมากอน ประกอบ
กับหนังสือพิมพตองแขงขันกับสื่อมวลชนอื่น ๆ ในอันทีจ่ ะเรียกความสนใจของกลุมเปาหมายใหหนั
มามองสิ่งที่ตองการใหมากที่สุด การใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพ
จึงนับเปนขัน้ ตอนสําคัญอยางยิง่ เพื่อใหสงิ่ ที่ผูอา นตองการพบเห็นงายและอานงายหรือรับขาวสาร
ไดอยางสะดวกดวย
ดวยเหตุนี้เองหนังสือพิมพทงั้ อดีตและปจจุบันจึงมีรูปแบบหลากหลายทั้งที่มีสว น
คลายคลึงกันและเปนเอกลักษณของตนเอง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไม
หยุดนิง่ ไมวาหนังสือพิมพจะมีรูปแบบคลายคลึงกันหรือแตกตางกันทัง้ หมดหรือเพียงบางสวนก็
ตาม การสรางสรรครูปแบบหนังสือพิมพจะพิจารณาปจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ คือ นโยบาย
หนังสือพิมพ การกําหนดขนาดหนังสือพิมพ การใชพนื้ ที่ การใชตวั พิมพ การจัดลําดับเนื้อหา
เนื้อที่โฆษณา บทบาทของระบบกริด และรูปแบบการจัดหนา
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1. นโยบายของหนังสือพิมพ
นโยบายของหนังสือพิมพนับวามีบทบาทสําคัญตอรูปลักษณของหนังสือพิมพ เพราะ
นโยบายจะเปนตัวกําหนดประเภทของเนือ้ หา วิธีการนําเสนอเนื้อหาและการสรรคสรางลักษณะ
การจัดหนา จะเห็นไดวาหนังสือพิมพทเี่ สนอเนื้อหาหนัก ๆ เชน การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ
ยอมจะออกมาเพื่อกลุม เปาหมายประเภทจริงจังกับเนื้อหาประเภทนัน้ โดยไมคอยสนใจกับรูปแบบ
หนังสือพิมพมากนักหนังสือพิมพประเภทนี้จะจัดรูปแบบของหนาไมหวือหวาเราอารมณ ซึง่
แตกตางกับหนังสือพิมพที่มนี โยบายเสนอขาวสารเพื่อมวลชนยอมจัดสรางรูปแบบหนาตาให
สามารถดึงดูดความสนใจจากมวลชนทุกระดับไดทันทีทพี่ บ
2. การกําหนดขนาดหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพทวั่ ไปมี 2 ขนาด คือ ขนาดธรรมดาหรือขนาดใหญ และขนาดประมาณ
ครึ่งของหนังสือพิมพขนาดใหญหรือทีเ่ รียกวา หนังสือพิมพขนาดเล็กหรือแท็บลอยด ซึง่ การ
กําหนดขนาดของหนังสือพิมพไมมีขอจํากัดตายตัว สวนใหญหนังสือพิมพที่เพิ่งเริม่ จะพิมพ
ออกเปนครั้งแรก การออกแบบขนาดหนังสือพิมพมักจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหนังสือพิมพ
กลุมเปาหมายหรือผูอานหนังสือพิมพฉบับนั้น ปจจัยเกือ้ หนุนและจํากัดดานการผลิตและการพิมพ
ตลอดจนความสะดวกตอการที่จะอาน
สําหรับหนังสือพิมพขนาดใหญนั้น ปกติจะมีขนาดของหนากวางประมาณ 15 นิ้ว
และยาวหรือลึกประมาณ 23 นิ้ว เมื่อกางออกเต็มที่จะมีความกวางประมาณ 30 นิ้ว และลึก
ประมาณ 23 นิ้ว ขนาดที่แทจริงของหนังสือพิมพขนาดนี้อาจแตกตางกันไปบางขึ้นอยูท ี่ขนาด
มาตรฐานของกระดาษที่ใชพิมพ หากใชกระดาษพิมพเปนแผนจะมีขนาดมาตรฐานอยางหนึง่ ถา
พิมพโดยใชกระดาษเปนมวนขนาดของหนากระดาษหนังสือพิมพทพี่ มิ พสําเร็จแลวมักจะไม
แตกตางกันมากนัก เพราะขนาดมาตรฐานของกระดาษมีมาตรฐานเดียว
สําหรับหนังสือพิมพแท็บลอยดนั้นสวนใหญมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ
ขนาดใหญและจะมีสัดสวนของหนากระดาษไมแนนอนนักเพราะนอกจากจะขึน้ อยูก ับขนาดของ
กระดาษพิมพที่ใชเปนแผนแลวยังขึน้ อยูกบั เครื่องพิมพที่ใชพิมพอีกดวย
เชน
เมื่อพิมพ
หนังสือพิมพขนาดใหญดว ยเครื่องพิมพแบบโรตารีความยาวหรือความลึกจะคงที่ตามสวนโคงรอบ
แมพิมพเมื่อแมพิมพหมุนไปหนึง่ รอบก็จะเปนจุดตัดกระดาษของหนาหนังสือพิมพหนึ่งหนาพอดี
ถานําหนังสือพิมพขนาดหนาใหญมาพับครึ่งตามสวนลึกแลว ความลึกของหนังสือขนาดใหญก็จะ
กลายเปนความกวางของหนังสือพิมพแท็บลอยด
ดังนัน้ เครื่องพิมพแบบโรตารีซึ่งตัดกระดาษ
ขนาดประมาณ 23 นิ้ว ก็จะไดขนาดกระดาษของหนังสือพิมพแท็บลอยดกวาง 23 นิ้ว เมื่อพับ
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ตามปกติก็จะมีขนาดหนากวางเพียงประมาณ 11.5 นิ้ว หนังสือพิมพแท็บลอยดทั่วไปจะมีขนาด
หนากวางประมาณ 11.5 นิ้ว ยาวหรือลึกประมาณ 15 นิ้ว จะเห็นไดวาหนังสือพิมพแท็บลอยดมี
ขนาดกะทัดรัด เหมาะสําหรับการที่ผูอานจะกางออกอาน มวน พับ และสะดวกตอการพกพาติด
ตัวไปอานในสถานที่ตาง ๆ
อยางไรก็ตามการเลือกขนาดหนังสือพิมพมักจะเริ่มตนและสิ้นสุดลงทีว่ ัตถุประสงคของ
กองบรรณาธิการเสมอ แตการตัดสินใจเลือกแบบหนึ่งแบบใดยอมขึ้นอยูกับเทคโนโลยีการพิมพ
รวมทัง้ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพในขณะนัน้ ดวย หนังสือพิมพทงั้ สองรูปแบบ
ตางก็มที งั้ จุดเดนจุดดอยอยูใ นตัวเอง เชน การพิมพหนังสือพิมพแท็บลอยดหนึง่ ฉบับตามปกติ
จะตองสูญเสียเนื้อที่กระดาษตามบริเวณที่รอบ ๆ มารจนิ และตามรอยพับตาง ๆ มากกวาการ
สูญเสียพืน้ ที่สาํ หรับพิมพเนือ้ หาตามปกติ หากใชกระดาษพิมพประมาณเทากันพิมพหนังสือพิมพ
ขนาดใหญ เปนตน
ดังนัน้ การออกแบบและจัดหนาหนังสือพิมพจงึ เริ่มตนดวยรูปแบบของหนังสือพิมพ ซึ่ง
มักจะเกิดจากการพิจารณาปจจัยหลายอยางผสมผสานกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคนิคการผลิต
รูปพรรณสัณฐาน ขอพิจารณาดานบรรณาธิการและธุรกิจ เมื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ แลวการจัดหนาหรือวางหนาก็เกิดขึ้นภายในรูปแบบที่เลือกแลวเทานั้น
3. แบบและขนาดตัวอักษร
เนื่องจากความหลากหลายของเนื้อหาขาวในหนังสือพิมพทําใหดูเหมือนกับวาจะตองมี
การใชตัวอักษรหลายแบบเพือ่ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาของขาวแตละเรื่อง แตหากมีการเลือกใชแบบ
ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ก็อาจกอใหเกิดปญหาในดานประโยชนใชสอยและดานการสื่อสารที่
อาจจะเกิดความสับสนในการอานและความยุง ยากในการติดตามขาว
เนื่องจากรูปแบบที่
หลากหลายทําใหดูซับซอน นอกจากนีก้ ารไมมีรูปแบบที่แนนอนยังจะมีผลทําใหผูอานไมสามารถ
จับภาพลักษณที่เปนเอกลักษณของหนังสือพิมพได เพราะไมสามารถมองเห็นความสม่ําเสมอใน
การออกแบบ ดวยเหตุนกี้ อ นที่จะทําการออกแบบหนังสือพิมพจงึ ควรกําหนดแบบของตัวอักษรไว
กอน ทัง้ นี้ไมใชวาจะตองกําหนดตัวอักษรเพียง 1 แบบเทานัน้ เพราะยอมไมเพียงพอตอการ
นํามาใชไดอยางเหมาะสม การกําหนดแบบตัวอักษรแมจะตองมีการใชหลายแบบแตก็สามารถ
สรางความสม่าํ เสมอไดดวยการกําหนดลักษณะของการนําตัวอักษรแตละแบบไปใชดวย
เชน
ตัวอักษรแบบที่หนึ่งใชกับตัวพิมพเนื้อเรื่อง และตัวอักษรแบบที่สองใชกับตัวพิมพหัวขาว เปนตน
นอกจากแบบตัวอักษรแลว ขนาดตัวอักษรก็ควรจะมีการกําหนดดวย ทั้งนี้จะตอง
คํานึงถึงความยืดหยุน เชนเดียวกัน โดยขนาดตัวอักษรที่ใชเปนตัวพิมพเนื้อเรื่องนัน้ ไมควรมีขนาด
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เล็กกวา 12 พอยต เพราะจะทําใหยากตอการอานเมื่อมีเนื้อหาของขาวจํานวนมาก สวนตัวอักษร
ที่ใชเปนตัวพิมพหวั เรื่อง หัวรอง นั้นควรจะมีขนาดใหญตั้งแต 18 พอยต เปนตนไป เพื่อที่จะได
สามารถเนน หรือเรียกรองความสนใจตอผูอานได
4. การใชพนื้ ที่
พืน้ ทีว่ างบนหนากระดาษเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในการออกแบบจัดหนา ซึง่
ไมควรมองขาม ผูออกแบบจัดหนาควรเห็นความสําคัญและทําความเขาใจวาพื้นที่วา งเปนปจจัยที่
จะชวยยึดองคประกอบอื่น ๆ เขาดวยกัน หรือเปนสวนที่จะแยกองคประกอบอื่น ๆ ออกจากกัน
พื้นที่วา งมีสวนทัง้ ที่สามารถจะชวยผอนคลายสายตาจากการมองเนื้อหาที่มีความยาวมาก ๆ หรือ
ทําใหตองเพงสายตามากขึน้ ขณะมองดูองคประกอบอื่น ๆ บนหนาหนังสือพิมพ นอกจากนี้พนื้ ที่
วางสามารถชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการอานโดยเปนปจจัยในการแยกคํา แบงวรรคตอน การเวน
บรรทัด การจัดความยาวของบรรทัด การจัดชองวางบริเวณพิมพ รวมทัง้ สามารถสรางเอกภาพ
จัดลําดับ จัดจําแนกหรือการเนนย้าํ องคประกอบอื่น ๆ การใชพนื้ ทีว่ างในการสรางสรรครูปแบบ
และการจัดหนาหนังสือพิมพเกิดขึ้นจากวิธีการตาง ๆ ดังนี้
4.1 การเวนชองวาง (spacing) ชองวางระหวางตัวพิมพและระหวางบรรทัด หากมี
การเวนชองวางมากเกินไปยอมทําใหเนื้อหาขาวสารไมนา สนใจและอานไดยาก ตรงกันขาม หาก
เวนชองวางนอยเกินไปจะทําใหตัวหนังสือ คํา ขอความ และบรรทัดของตัวหนังสือเบียดชิด อัด
แนนเกินไปเปนผลใหขาวสารซึ่งปรากฏแกสายตาถูกทําลายและอานไดยาก ผูอา นสวนมากมักจะ
อานขามตัวหนังสือที่เวนชองวางมากหรือนอยเกินไป เวนแตเนื้อหานัน้ จะมีความสําคัญหรือ
นาสนใจจริง ๆ เทานัน้ จึงจะทําใหทนอานจนจบ
การเรียงตัวพิมพจํานวนมาก ๆ ในหนาหนังสือพิมพ ชองวางก็คือ บริเวณพื้นที่
ระหวางคําและระหวางบรรทัด คําและขอความที่เรียงชิดกันเกินไปทําใหอานยาก หรือคําและ
ขอความซึ่งหางกันเกินไปก็ทาํ ใหเกิดชองวางที่นา เกลียดระหวางตัวพิมพ หรือบรรทัดของตัวพิมพ
ซึ่งชิดกันเกินไปยอมมีปญหาในการอาน ผูอานตองพยายามแยกแยะวาตัวพิมพแตละบรรทัดเริ่ม
ตรงจุดใด และอาจอานซ้ําบรรทัดเดิมอีกก็ได หากแตละบรรทัดหางกันมากเกินไปยอมเกิดชองวาง
มากทําใหเสียเวลาในการอานขณะกวาดสายตาอานจากบรรทัดหนึง่ ไปสูอีกบรรทัดหนึ่ง
ปจจุบันการเวนชองวางตาง ๆ ยังไมมมี าตรฐานและกฏเกณฑแนนอนหรือเปน
ขอมูลเชิงวิทยาศาสตร เพราะการเวนชองวางแทบทุกกรณีจะขึ้นอยูกับองคประกอบอื่น ๆ อีกดวย
การเวนชองวางอยางเหมาะสมแลวแตกรณีจึงเปนสิง่ พึงยึดถือในที่สดุ
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4.2 พื้นที่ขอบขาว หรือมารจิน ไดแก พืน้ ทีว่ างบริเวณรอบเนื้อทีพ่ ิมพ เปนองคประกอบ
สําคัญที่สามารถทําใหเกิดความนาสนใจและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มารจนิ ริมกระดาษทํา
หนาที่เสมือนกรอบของหนาหนังสือพิมพ ถามารจินริมกระดาษแคบเกินไป หนาพิมพก็จะมองดู
หนาทึบ ทําใหยากตอการอาน หากชองวางริมกระดาษเปนกรอบกวางก็จะดูวา หนากระดาษมี
กรอบอันแข็งแรงแนนหนาชวยใหหนาพิมพมีเอกภาพยิ่งขึน้
ชวยรักษารูปลักษณของการจัดหนา
เขาดวยกัน ทําใหหนาหนังสือพิมพดนู าอานมากขึ้น การอานก็สะดวกมากขึ้น ชวยใหผูอานกวาด
สายตาจากบรรทัดหนึง่ ไปยังอีกบรรทัดหนึง่ ไดงายและแนนอนยิง่ ขึ้น
4.3 พืน้ ทีว่ างระหวางคอลัมน หนังสือพิมพทุกฉบับจําเปนตองจัดพืน้ ที่แตละหนา
ออกเปนคอลัมน นอกจากจะดวยเหตุผลการผลิตและดานธุรกิจแลว การจัดแบงพืน้ ที่ออกเปน
คอลัมนก็เพื่อใหการจัดหนาหนังสือพิมพมคี วามหลากหลายมีชวี ิตชีวา สะดุดสายตาและความ
สนใจของผูอาน และชวยใหผูอานสามารถอานไดสะดวกในสภาพแวดลอมตาง ๆ ปกติ
หนังสือพิมพทงั้ ขนาดใหญและขนาดเล็กอาจจะจัดแบงพื้นที่แตละหนาออกเปนกี่คอลัมนก็ได
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาวนัน่ เอง
หนังสือพิมพไดพฒ
ั นาวิธีการจัดแบงคอลัมน
ตลอดมา ปจจุบันหนังสือพิมพอาจจัดแบงคอลัมนในแตละหนาไดถึง 12 คอลัมน เนื่องจากหนา
หนังสือพิมพไมวาจะเปนหนังสือพิมพขนาดใหญ หรือหนังสือพิมพแท็บลอยดมักจะมีขนาดของ
หนาเทา ๆ กันตามประเภทของหนังสือพิมพ ยิง่ จัดแบงใหจาํ นวนคอลัมนในแตละหนามีนอย เชน
2 คอลัมน 4-6 คอลัมน ยอมจะเสียเนื้อทีร่ ะหวางคอลัมนนอยลง และถาจํานวนคอลัมนถกู จัดแบง
แตละหนามีมาก การใชพนื้ ทีว่ างระหวางคอลัมนก็จําเปนตองมากตามไปดวย ทัง้ นี้ไมจาํ เปนวา
คอลัมนจะถูกจัดแบงโดยใชพื้นที่วา ง หรือโดยใชเสนกัน้ ยอมมีความจําเปนตองแบงแยกคอลัมน
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
5. การใชตัวพิมพ
ตัวพิมพเปนองคประกอบสําคัญในการจัดหนาหนังสือพิมพ เพราะตัวพิมพเปนพาหะ
ที่จะนําขาวสารสูผูอาน การใชตัวพิมพทงั้ ตัวพิมพเนื้อเรือ่ ง หรือตัวพิมพขนาดใหญ หรือตัวที่
แตกตางสําหรับขาว หรือหัวเรื่องตาง ๆ ใหไดขนาดที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคจึงมี
ความสําคัญ การเลือกตัวพิมพทมี่ ีความสวยงามในทัศนะของผูเลือก แตนํามาใชผิดที่ผิด
วัตถุประสงคกย็ ังไมนบั วาเปนความสําเร็จของการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพ
การใชตัวพิมพสาํ หรับหนังสือพิมพยังไมมีสูตรสําเร็จแนนอนตายตัวขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่สําคัญดังนี้
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5.1 ตัวพิมพเนื้อเรื่อง (body type, text type หรือ book type) ในหนังสือพิมพฉบับ
หนึง่ ๆ มีตัวพิมพเนื้อเรื่องเปนสวนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุด และเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะ
ตัวพิมพประเภทนี้ทงั้ หมดลวนทําหนาทีถ่ า ยทอดขาวสารของหนังสือพิมพโดยตรง โดย
ความสําคัญของตัวพิมพเนือ้ เรื่องเกิดจากปจจัยสําคัญอยางนอย 2 ประการคือ ความจําเปนที่ตอง
อานงายเพื่อจะไดแขงกับสื่อประเภทอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุโทรทัศนกับความชัดเจนในการ
อาน เนื่องจากจํานวนผูอานหนังสือพิมพโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและผูอานประเภทสูงอายุและแมแตเด็ก
ๆ ยอมตองการอานตัวพิมพที่มีขนาดใหญและชัดเจน การเลือกตัวพิมพเนื้อเรื่องจึงนับเปนขัน้ แรก
ที่สําคัญของการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพ ตัวพิมพเนื้อเรื่องทีด่ ีจะตองไมมีอปุ สรรคตอการ
อานเนื้อหาหนังสือพิมพ
การเลือกใชตวั พิมพเนื้อเรื่องเพื่อใหอานงายไปพรอม ๆ กับการประหยัดเนื้อทีท่ ี่
นักออกแบบตองพิจารณาอยางนอย 4 ประการ ไดแก ขนาด รูปแบบตัวพิมพ การพิมพ และการ
จัดเรียงตัวพิมพ
5.1.1 ขนาดตัวพิมพ (size) ตัวพิมพมีมากมายหลายขนาดใหเลือกใชสําหรับ
หนังสือพิมพนนั้ การเลือกใชตัวพิมพขนาดไมเหมาะสม เชน ใชตัวพิมพขนาดเล็กเกินไป ก็จะทํา
ใหยากตอการอาน หากใชตวั พิมพขนาดใหญเกินไปก็อาจไมสามารถเรียงความขอความลงใน
เนื้อหาทีก่ ําหนดไดทั้งหมด หากพิจารณาดานประสิทธิภาพการอานการใชตัวพิมพขนาดเล็กแมจะ
ประหยัดเนื้อทีก่ ระดาษ หรือเรียงขอความในเนื้อทีท่ ี่กําหนดใหไดทงั้ หมด แตก็อานยาก หาก
ขอความสวนนั้นไมนาสนใจหรือไมแสดงความสําคัญจริง ๆ แลวผูอานสวนมากก็มกั จะอานขาม
และหากใชตวั พิมพขนาดใหญเกินไป นอกจากจะตองเสียเนื้อที่ เสียเวลาเพื่อเรียงขอความทั้ง
หมดแลวการอานก็จะใชเวลานานกวาจะอานจบอีกดวย
ขณะนี้ยังไมมกี ฏเกณฑแนนอนสําหรับการเลือกตัวพิมพขนาดตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชสําหรับสายตาธรรมดา ตัวพิมพเล็กที่สุด (optimum type size) สําหรับใชกบั
หนังสือพิมพทผี่ ูอานสามารถอานไดอยางตอเนื่องไดแก ตัวพิมพขนาดระหวาง 8 พอยต 9 พอยต
12 พอยต 14 พอยต ตัวพิมพขนาดเกินกวา 14 พอยต ถือวาเปนตัวพิมพขนาดใหญทงั้ นีย้ ังอยูท ี่
ขนาดลําตัวหลัก (x-height) และระดับของพืน้ ทีว่ างระหวางบรรทัดอีกดวย เนื่องจากวิธีการอาน
หนังสือตามปกติของคนเรา
ทําใหเนื้อหาขอความซึ่งใชตวั พิมพขนาดใหญหรือเล็กกวาขนาด
ดังกลาวจะอานไดยาก อยางไรก็ตามประสิทธิภาพการอานใชวาจะอยูที่ขนาดของตัวพิมพเพียง
อยางเดียวแตยังอยูท ี่ปจจัยอื่น ๆ อีกเชน รูปแบบตัวพิมพ สกุลตัวพิมพ (family) การผลิตและ
การเรียงตัวพิมพ เปนตน
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5.1.2 รูปแบบตัวพิมพ (style) รูปแบบตัวพิมพเปนขอพิจารณาอีกอยางหนึ่งใน
การเลือกใชตวั พิมพสําหรับการทําหนังสือพิมพ การเลือกตัวพิมพทมี่ ีรูปแบบและขนาดเหมาะสม
จะชวยใหผูอานมองเห็นและแยกแยะไดในเบื้องตนวา สวนใดเปนหัวเรือ่ งหรือหัวขาว สวนใดเปน
เนื้อเรื่อง และการเลือกรูปแบบตัวพิมพอยางเหมาะสมจะชวยใหสงเสริมหนังสือพิมพมีลักษณะเปน
เอกภาพ มีความกลมกลืน เสริมสรางและรักษาเอกลักษณใหหนังสือพิมพไดเปนอยางดี ตรงกัน
ขามหากเลือกรูปแบบตัวพิมพไมเหมาะสมก็จะเปนการทําลายความสนใจและบั่นทอน
ประสิทธิภาพการอานของผูอ านใหลดนอยลง
รูปแบบตัวพิมพเกิดจากรูปแบบลักษณะของตัวพิมพในสกุลหนึ่ง
ๆ
สวนมากประกอบดวยตัวพิมพรูปแบบธรรมดา แบบหนา แบบบาง แบบเอน แบบหนาเอน
นอกจากนัน้ รูปแบบตัวพิมพยังรวมถึงลักษณะตัวพิมพมีเสนหนาเสนบางดวย ตัวพิมพขนาด
เดียวกันแตขนาดเสนตางกัน เชน ตัวพิมพลักษณะแคบ (condensed) หรือตัวกวาง (expanded)
ตัวเอน (italics) และตัวพิมพลักษณะอืน่ ๆ
การเลือกใชตวั พิมพรูปแบบตาง ๆ
นักออกแบบจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการอานเปนหลัก เชน ตัวพิมพลักษณะแคบ และตัวพิมพเสนบางเกินไปยอมไม
เหมาะสมกับการใชพิมพเนือ้ หาแมจะประหยัดเนื้อที่การพิมพเพราะทําใหอานยาก ตัวพิมพแบบ
กวางมักจะไมนํามาใชเรียงพิมพเนื้อหาธรรมดาเพราะจะทําใหเปลืองเนื้อที่ สวนมากจะใชพมิ พหัว
เรื่องหัวขาว
แตก็ควรจํากัดอยูในสกุลเดียวกัน สวนตัวพิมพลักษณะแคบก็มีที่จะใชจํากัด
สวนมากนํามาใชกับขอความที่ตองการเรียกความสนใจเปนพิเศษ สําหรับตัวพิมพเอนนัน้ ปกติเปน
ตัวพิมพมีเสนบางและมีลกั ษณะแคบ จึงไมเหมาะสมทีน่ ํามาใชเรียงพิมพเนือ้ หาขนาดยาว ๆ
เพราะทําใหอา นยาก
สวนใหญจะนํามาใชกับการเรียงพิมพภาษาตางประเทศชื่อหนังสือหรือ
นิตยสาร คําบรรยายภาพ ชื่อผูเขียนหรือผูแตง ขอความพิเศษเรียงพิมพตน ฉบับสั้น ตลอดจน
เรียงเนื้อหาในลอมกรอบ อยางไรก็ตามหากตองการใชตัวพิมพเอนควรเลือกใชตัวพิมพเอนเสน
หนาและขนาดพอยตคอนขางมาก
และไมควรใชตัวพิมพเอนกับเทคนิคการลอมกรอบแบบ
ตัวพิมพเจาะขาว (reverse blocks) เวนแตจะใชตัวพิมพเอนขนาดตั้งแต 18 พอยต หรือมากกวา
นั้น
5.1.3 วิธีการพิมพ ( reproduction ) วิธกี ารพิมพมีผลกระทบตอการอานงาย
หรืออานยากของตัวพิมพ ทั้งนี้ตัวพิมพทนี่ ํามาใชพมิ พควรใหสอดคลองกับปจจัยดานเทคนิคการ
พิมพที่จะใช เชน
ตัวพิมพชนิดหนึ่งเมื่อเลือกและนํามาพิมพโดยระบบการพิมพแบบพื้นนูน
ธรรมดา ยอมจะไดผลงานพิมพที่ชัดเจนอานงาย เพราะเทคนิคและสวนประกอบของการพิมพ
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แบบนี้เอื้ออํานวยใหไดผลงานพิมพดงั กลาวโดยไมยากนัก
แตตัวพิมพชนิดเดียวกันนัน้ หาก
นํามาใชกับเครื่องพิมพแบบโรตารีอาจจะใหผลงานพิมพที่ไมชัดเจนก็ได
เพราะระบบการพิมพ
แบบนี้จะแตกตางกับแบบระบบพืน้ นูนธรรมดาทั้งดานวิธีจัดหนา ความเร็วในการพิมพ ชนิดของ
กระดาษ และหมึกพิมพ เปนตน
5.1.4 การจัดเรียงพิมพ (typesetting) การจัดเรียงตัวพิมพอาจมีผลตอการอาน
ไดงายและสะดวกรวดเร็ว หนังสือพิมพสว นมากจัดแบงเนื้อที่ของหนาหนังสือพิมพออกตามแนวตั้ง
การจัดเรียงตัวพิมพลงเต็มตามเนื้อที่คอลัมนก็จะมีความยาว การอานอาจจะชาและอานยาก
ผูอานก็จะเบื่อที่จะอานไดงา ย บางครั้งอาจจะหลงตําแหนงบรรทัดเมื่อกวาดสายตาจากบรรทัด
หนึง่ ไปยังอีกบรรทัดหนึง่ ขณะอานเทากับบัน่ ทอนการอานและหยุดอานในที่สุด ตรงกันขามหาก
ตัวพิมพถูกเรียงในคอลัมนแคบเกินไปอาจทําใหผูอานจากซายไปขวาตองกวาดสายตากลับไป
กลับมาอยางสม่ําเสมอ จนเกิดการเหน็ดเหนื่อยอันเปนเหตุใหอานชาลง นอกจากนัน้ ตัวพิมพที่
เรียงบรรทัดสัน้ จนเกินไปจําเปนตองจัดแยกคําบางคําทีค่ วรอยูบรรทัดเดียวกันออกไปอีกบรรทัด
หนึง่ บอย ๆ โดยไมสมควร
การเรียงตัวพิมพใหมีขนาดความยาวบรรทัดที่เหมาะสมนั้นอาจทําไดโดย
อาศัยหลักการประมาณวาขนาดความยาวบรรทัดที่เหมาะสม หรือความกวางคอลัมน ยอมกําหนด
ขึ้นโดยขนาดของตัวพิมพกบั รูปแบบตัวพิมพที่ใช ดังนัน้ ตัวพิมพขนาดตัวเล็กจะเหมาะสมกับ
คอลัมนแคบ สวนตัวพิมพขนาดใหญยอมเหมาะสมกับคอลัมนกวาง อีกวิธหี นึง่ คือการกําหนดให
บรรทัดมีความยาวเปนไพกาเทากับ 2 เทา ของจํานวนพอยตของตัวพิมพทเี่ ลือกใช เชน ตัวพิมพ
ที่ใชมีขนาด 2 พอยต ก็ควรใหบรรทัดยาวประมาณ 24 ไพกาหรือตัวพิมพขนาด 14 พอยต
บรรทัดควรมีความยาวประมาณ 28 ไพกา เปนตน
จะเห็นไดวาตัวพิมพที่ใชมีขนาดเล็กเทาไร ยิง่ ตองเรียงดวยบรรทัดที่สนั้
มากขึ้นเทานัน้ และยิ่งตัวพิมพมีขนาดเพิ่มขึ้น บรรทัดที่เรียงก็ควรใหยาวมากเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้น
ความยาวของบรรทัดหรือความกวางของคอลัมนทเี่ หมาะสมควรมีความสัมพันธกับขนาดและ
รูปแบบของตัวพิมพที่ใชดว ยทุกครั้ง หากใหขนาดหรือความยาวบรรทัดไมเหมาะสมกับขนาด
ตัวพิมพแลว จะทําใหตัวพิมพเนื้อหาขาดความนาสนใจและเปนอุปสรรคตอการอานงายและ
ความสบายของสายตาในการอาน
นอกจากการจัดเรียงตัวพิมพใหบรรทัดเสมอกัน (justified) เต็มความ
กวางของคอลัมนซงึ่ กําหนดไวตามปกติแลว การเรียงตัวพิมพภายในคอลัมนปกติ โดยจัดเรียงให
แตละบรรทัดมีความยาวไมเทาหรือไมเสมอกัน (unjustified) เปนลักษณะของรูปแบบการเรียง
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ตัวพิมพในนิตยสาร นอกจากจะมีผลตอความสะดวกในการอานแลว ยังจะชวยใหเนื้อหาสวนนัน้
เดนสะดุดสายตาผูอาน และนาสนใจไดดวยเหมือนกัน ซึ่งนักออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพอาจ
นํารูปแบบดังกลาวมาใชเปนครั้งคราวดังตอไปนี้
1) เรียงชิดซายจัดเสมอซาย (ragged right or english line-fall) เปน
ลักษณะการจัดบรรทัดตัวพิมพใหเสมอกันเฉพาะหัวบรรทัดดานซายมือเทานัน้ เหมือนการพิมพดดี
2) เรียงชิดขวาจัดเสมอขวา (ragged left) เปนลักษณะการจัดเรียง
บรรทัดรูปแบบตรงขามกับการเรียงชิดซายคือ จัดเรียงใหปลายบรรทัดดานขวาเสมอกัน สวนดาน
หัวบรรทัดจะไมเสมอกันจึงเกิดชองวางเวาแหวงมากบางเล็กบางตามบริเวณหัวบรรทัดดานซายมือ
การจัดบรรทัดตัวพิมพทงั้ แบบใหบรรทัดเทากันและแบบบรรทัดไม
เทากันก็มีทงั้ ขอดีและขอเสีย เชน ขอดีของบรรทัดเทากันคือเกิดความชัดเจนของเนื้อที่ระหวาง
คอลัมนแตบางครั้งจัดยากไมสะดวกตอการจัดพิมพในบางระบบเพื่อใหบรรทัดเทากันจึงอาจตอง
จัดแยกคําบางคําไวคนละบรรทัดซึ่งอาจจะไมพอดีเสมอไป สวนการจัดแบบบรรทัดไมเสมอกันมี
ขอดีคือ อาจใชเนื้อทีจ่ ัดไมมากนัก จัดงายและสะดวกตอการจัดหนาพิมพโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พิมพระบบตัวพิมพนนู แบบแทนนอน แตไมประหยัดเนือ้ ที่และบางครั้งไมสะดวกตอการอาน
โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดแบบเสมอขวา
5.1.5 การใชตัวพิมพผสมรูปแบบ (mix type styles) หนังสือพิมพฉบับหนึง่ ๆ
ประกอบดวยเนื้อหามากมายหลายประเภทและเนื้อหาแตละประเภทยังสามารถใหความหมาย
และอารมณตาง ๆ อารมณและความรูส ึกจะเกิดจากความหมายของเนื้อหาโดยตรงแลวสวนหนึ่ง
ยังเกิดจากตัวพิมพที่ใชเพื่อเนนย้ํา หรือสรางความแตกตางใหเนื้อหาดวย จะเห็นวาหนังสือพิมพ
ไมสามารถจะเลือกใชตัวพิมพอยางกลมกลืนกันไดตลอดทั้งฉบับเหมือนสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ เชน
หนังสือเลม และนิตยสาร เปนตน การเลือกใชตัวพิมพสําหรับหนังสือพิมพจงึ มีความยืดหยุน สูง
มากเพราะหนังสือพิมพสามารถจะใชตัวพิมพทหี่ ลากหลายทัง้ ขนาดและรูปแบบ
การเลือกใช
ตัวพิมพเนื้อหาควรคํานึงถึงการอานงายและความสะดวกในการผลิตเปนหลัก เมือ่ จําเปนตองใช
ตัวพิมพหลายรูปแบบผสมกันเพื่อเนนหรือสรางความแตกตางภายในเนื้อเรื่องเดียวกัน
5.2 ตัวพิมพขนาดใหญหรือตัวตกแตง ไดแก ตัวพิมพขนาดตั้งแต 16 พอยตขึ้นไป
สวนมากใชพมิ พหวั ขาวหัวเรื่อง และขอความที่ตองการความเดนตาง ๆ
5.2.1 หัวขาว การเลือกใชตัวพิมพหวั ขาวขนาดใหญเทาใดก็ตาม สวนมากถูก
กําหนดโดยเงือ่ นไขทางภาระหนาที่ทวั่ ไปของหัวขาวหรือหัวเรื่อง ดังนี้
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1) ดึงดูดความสนใจของผูอา นใหอานหนังสือพิมพฉบับนั้นแทนการเปด
วิทยุโทรทัศนหรือเปดอานนิตยสารโดยการใชอักษรขนาดใหญมาเปนสวนประกอบการจัดหนา
หนังสือพิมพเพื่อใหมีความนาสนใจ
2) เปนสัญญาณเตือนเพื่อใหผูอานรูวาเนือ้ หานั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรมี
ระดับความสําคัญเพียงใด
3) โนมนาวใจใหผูอานขาวทุกขาวอานเรื่องทุกเรื่องมากที่สุด ดวยการใช
ตัวอักษรขนาดตาง ๆ แยกจําแนกระดับความสําคัญของขาวเพื่อใหความสะดวกแกผูอานในการที่
จะอานตามลําดับ
4) หนาที่ขายหนังสือพิมพ เนื้อหาหัวขาวมีลักษณะรูปใหสั้นและให
ความหมายมากที่สุดเพื่อจะใหสายตาซึ่งเรงรีบสามารถอานเขาใจเรื่อง ผูเขียนหัวขาวจึงตองเขียน
ใหเขาจุดสนใจของเรื่องและผูจัดหนาตองเลือกใชตัวพิมพขนาดที่จะทําใหหัวขาวนัน้ สามารถ
มองเห็นไดงา ยที่สุด
5) สรางเอกลักษณใหกับหนังสือพิมพถือเปนหนาที่ประการสุดทายของ
หัวขาวทันทีทมี่ องเห็นรูปรางหนาตาของตัวพิมพหวั ขาวยอมจะรูดีวาเปนหนังสือพิมพฉบับใดแม
ไมใชเปนการจดจําไดเพียงรูปรางลักษณะของหนังสือบางตัวแตก็ไมเปนการจําลักษณะโดยรวม
ของตัวหนังสือเหลานั้นทัง้ หมด ดังนั้นหัวขาวก็จะสรางบุคลิกภาพของตัวเองขึ้นมาไมวา
หนังสือพิมพจะบงบอกบุคลิกลักษณะใดก็ตามแตหัวขาวจะตองแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพของ
หนังสือพิมพ
5.2.2 หัวรอง เปนชื่อทั่วไปใชเรียกหัวเรือ่ งหรือหัวขาวซึ่งใชตัวพิมพขนาดเล็ก
กวาตัวพิมพหวั ขาวธรรมดาแตมีขนาดใหญกวาตัวพิมพเนื้อเรื่องซึง่ วางแทรกอยูระหวางตัวพิมพ
เนื้อเรื่อง หัวรองมีหนาที่แบงแยกเนื้อหาขนาดยาวและมีหลายประเด็นแทรกหัวรองระหวางประเด็น
ตาง ๆ เพื่อใหผูอานสะดวกขึ้นและชวยใหมีโอกาสพักผอนสายตาขณะอานเนื้อหาทีม่ ีความยาว
มาก ๆ หัวรองสําหรับขาวมักวางไวตรงกลางคอลัมน (crossheads หรือ centered) หรือชิด
ดานซายของคอลัมนขาว (flush-left หรือ sideheads) ก็ได สวนหัวเรื่องรองของเนื้อหาประเภทอื่น
นอกจากขาวควรวางใหใกลหัวเรื่องหลักใหมากที่สุด
5.2.3 หัวขาวตอ ไดแก ตัวพิมพขนาดใหญใชแสดงความตอเนื่องเรื่องและขาว
ของหนังสือพิมพจากหนาหนึ่งไปอีกหนาหนึง่ สําหรับหนังสือพิมพที่เสนอขาวยาว ๆ และไมสามารถ
จบขาวในหนาที่เสนอขาวนั้น และเพื่อเปนการประหยัดเวลาและเนื้อที่ หัวขาวตอจึงถูกดัดแปลง
และยนยอจนเหลือเพียงตัวเลขหรือวลีสั้น ๆ ใชสัญญาณการตอขาวหนึง่ ๆ เทานัน้
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6. การจัดลําดับเนื้อหา
หนังสือพิมพทุกฉบับควรจะตองมีความชัดเจนในการจัดลําดับตามความสําคัญของ
เนื้อหาทุกประเภท ทัง้ เนื้อหาขาว วิจารณ การอธิบาย ความสนุกสนานบันเทิงและมีทัศนคติที่ดีใน
การบริการเนือ้ หาแกมวลชนผูอาน หนังสือพิมพทุกฉบับจึงควรออกแบบใหมีระบบที่ผูอานสามารถ
เขาใจไดในการนําเสนอเนื้อหาหลากหลายโดยการจัดลําดับทัง้ ขาว และความคิดเห็น ซึง่ ระบบการ
จัดลําดับเนื้อหาซึง่ สามารถเขาใจกันไดเปนสากลมีวิธกี ารดังนี้
6.1 หนาขวามือ ( 1, 3, 5, 7,...) ถือเปนตําแหนงหนาหนังสือพิมพที่สําคัญเพราะ
ผูอานจะเห็นกอนหนาอืน่ ๆ แตละหนาหนังสือพิมพควรจัดใหเปนหนวยทีม่ ีความพอเพียงภายใน
หนานัน้ ๆ ในการเสนอเนื้อหาที่จัดแบงออกเปนหนวยของเนื้อหาซึง่ เรียกวา “เรื่อง” (stories) หรือ
“คอลัมน” ตาง ๆ สําหรับเรื่องหรือเนื้อหาที่จัดเสนอ สวนหนาในก็เสนอเนื้อหาที่ไมตองการความ
รีบดวนมากนัก แตไมวา ระบบการจัดจําแนกเนื้อหาออกเปนเรื่องยอยลักษณะใด จะตองสามารถ
ใหผูอานเขาใจไดชัดเจน
6.2 เนื้อหาและเนื้อเรื่องซึ่งผูอานคาดหวังวาจะมีเปนประจํา เชน สารบัญขาว
บทบรรณาธิการ รายงานอากาศ รายงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ราคาหุน รายงานการ
กีฬาประจําวัน หรือการตูนลอเลียน เปนตน ควรจัดวางไวในตําแหนงประจําซึ่งผูอา นคาดหวังและ
จะตองเปดพบไดทันที สวนขาวตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแตละวัน เชน ขาวการเมือง อาชญากรรม
การศึกษา เศรษฐกิจ กีฬา เปนตน ควรจัดใหอยูในตําแหนงใกลเคียงกับตําแหนงของขาวนัน้ ใน
หนังสือพิมพทกุ วัน แมวาขนาดของเนื้อหาที่ขาวจะเปลีย่ นแปลงอยูเสมอก็ตาม และสําหรับเรื่อง
หรือคอลัมนประจําควรมีชื่อคอลัมนหรือโลโกบงบอกอยางชัดเจน
6.3 การจัดเนือ้ หาเดียวกันแยกเปนสัดสวน หากตองเสนอเนื้อหาแตละประเภทใน
แตละวันปริมาณมากพอแทนการจัดเนื้อหาประเภทเดียวเปนแผนกยอยหรือเซคชั่น (sub-division
หรือ section) ไวภายในหนาเดียวกัน เชน เนื้อหาเกีย่ วกับตางประเทศจัดในหนา 2 เศรษฐกิจ
หนา 7 กีฬาหนา 12 เปนตน อาจจัดแยกออกเปนสวนตางหากหรือเมื่อมีขาวใหญที่ตองการ
เนื้อหาทีม่ ากกวาปกติ การแยกเนื้อหาออกเปนสวนนอกจากจะชวยใหการจัดหนาและการผลิต
สะดวกแลว โดยเฉพาะการตอขาวจากหนาหนึ่งไปอีกหนาหนึง่ แลว ยังชวยใหผูอานแตละกลุม
สามารถอานเนื้อหาตามความสนใจของตนพรอม ๆ กันได โดยเฉพาะผูอานในครอบครัวเดียวกัน
เชน พออานขาวทั่วไป แมอา นขาวบันเทิง และลูกอานขาวกีฬา เปนตน
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7. เนื้อทีโ่ ฆษณา
การโฆษณาสินคาและภาพลักษณขององคกรทางหนาหนังสือพิมพแมจะเปนการ
สื่อสารรูปแบบหนึง่ ที่ดงึ ดูดความสนใจจากผูอาน เปนแหลงรายไดหลักและมีอิทธิพลตอการ
ออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพทุกฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โฆษณาขนาดใหญ (display
advertising) ปกติมักมีภาพและหรือตัวอักษรขนาดใหญเปนสวนประกอบของชิ้นโฆษณา
เนื่องจากการจัดชิ้นโฆษณาลงในบริเวณพืน้ ทีห่ นาหนังสือพิมพมักดําเนินการและอยูในความ
รับผิดชอบของฝายโฆษณาหรือฝายจัดการฝายเดียว โดยไมมีการประสานงานปรึกษาหารือกับ
ฝายบรรณาธิการลวงหนา หากโฆษณาดังกลาวเปนเพียงสวนหนึง่ ของหนาหนังสือพิมพที่มีสว นที่
เหลือเปนเนื้อหาขาวสารแลว โฆษณาขนาดใหญอาจสรางผลกระทบทางสายตาแกผูอาน ซึ่ง
นับวาการจัดเนื้อที่โฆษณาเปนปญหาสําคัญมากของผูอ อกแบบจัดหนา
ปกติโฆษณาสินคาทั้งโฆษณายอยและโฆษณาขนาดใหญ เปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอ
การออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพในหลายดานคือ ปริมาณเนื้อหาโฆษณาในหนาหนังสือพิมพแต
ละหนาอาจมีปริมาณโฆษณาที่ตองใชเนือ้ ที่มากนอยตางกัน โฆษณาเมื่อเทียบกับขาวอาจมี
สัดสวน 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70 หรือ 20:80 แลวแตนโยบายหนังสือพิมพนนั้ ๆ
รูปรางลักษณะของภาพประกอบโฆษณาและตําแหนงของโฆษณา
8. รูปแบบการจัดหนา
รูปแบบของหนาหนังสือพิมพเกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของผูออกแบบจัด
หนาที่รับผิดชอบในการนําองคประกอบตาง ๆ
มาจัดสรรคเพื่อสนองวัตถุประสงคของการ
ออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพใหมากที่สุด เนื่องจากหนังสือพิมพเปนสินคาที่ตองแขงขันกับสินคา
ประเภทเดียวกัน คือหนังสือพิมพฉบับอืน่ ๆ โดยตองทํางานแขงกับเวลาเพื่อใหสนิ คาหรือขาวสาร
ถึงมือผูอา นไดเร็วที่สุด การทํางานภายใตความกดดันของเวลานัน่ เอง หนังสือพิมพตองรีบ
ออกแบบจัดหนาเพราะมีเวลาไมมากนักทีจ่ ะสรางสรรครูปแบบใหหนาตาหนังสือพิมพนา สนใจได
ทุกวัน ผูออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพแตละฉบับจึงจําเปนที่ตองทําการสรางสรรครูปแบบที่เปน
ลักษณะเฉพาะไวลวงหนาหลาย ๆ แบบเพื่อจะนํามาหมุนเวียนใชอยางหลายหลากไดทุกวัน
สําหรับรูปแบบการจัดหนามีหนาตาอยางไรบางนั้นดังที่กลาวไวขางตนแลว
9. ผูอา น
หนังสือพิมพทกุ ฉบับจัดพิมพขึ้นมาเพื่อผูอ านและกลุม เปาหมายที่ไดกําหนดไวลวง
หนาซึ่งกลุมผูอ านที่มีคุณลักษณะเฉพาะบางประการทีช่ ัดเจนและมีจาํ นวนคอนขางแนนอน เนื้อหา
ซึ่งบรรจุอยูภายในฉบับหนังสือพิมพ ตลอดจนรูปแบบการจัดหนาจะสามารถทําใหสอดคลองกับ
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ความตองการ รสนิยมหรือทัศนคติของผูอานไดงา ย สวนผูอานกลุมทัว่ ไป ไดแก มวลชน เปน
ผูอานที่มักจะไมสามารถกําหนดจํานวนและคุณสมบัติที่ชัดเจนแนนอนตายตัวลงไปได ดังนัน้
เนื้อหาของหนังสือพิมพประเภทนี้จงึ ลักษณะหลากหลายในทุก ๆ ดาน เพื่อใหสามารถสนองความ
ตองการเนื้อหาของผูอานไดทุกกลุม ทุกประเภท การออกแบบหนังสือพิมพประเภทนี้จึงตอง
พิถีพถิ ันมากกวาหนังสือพิมพสําหรับผูอานประเภทแรกคือ จะตองออกแบบใหเหมาะสมกับผูอาน
ทุกกลุม ซึ่งไมอาจกําหนดตัวตนและระบุคุณสมบัติไดแนนอน หนังสือพิมพประเภทนี้จึงตองมี
ลักษณะทีท่ าํ ให “เด็กก็อานได ผูใหญก็อานดี” จะเห็นไดวากลุม ผูอานก็เปนปจจัยทีส่ ําคัญตอการ
สรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบของหนาหนังสือพิมพแตละฉบับ

วิธีการจัดทําอารตเวิรกหนังสือพิมพ
เมื่อพิจารณาความหมายอยางแคบและเฉพาะเจาะจง การจัดทําอารตเวิรกหนังสือพิมพ
เปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึง่ กอนการจัดทําแมพมิ พ
สําหรับการพิมพหนังสือพิมพดว ย
กระบวนการพิมพพนื้ ราบหากจะพิจารณาความหมายอยางกวางแลว การจัดทําอารตเวิรกเปน
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพิมพของหนังสือพิมพดวยระบบการพิมพพนื้ นูนดวยเชนเดียวกัน
เพราะการทําอารตเวิรกคือ การทํางานศิลป ซึ่งผูจัดทําจะวางองคประกอบตาง ๆ ทั้งดานเนื้อหา
และดานการพิมพ ลงในพืน้ ที่ของกระดาษกริดตามแผนของการใชความคิดออกแบบสรางสรรคซึ่ง
กําหนดไว ลวงหนาแลว ทั้งกระบวนการพิมพพื้นนูนและพื้นราบ จะแตกตางกันอยูบางก็เฉพาะ
ดานเทคนิคของการเตรียมแมพิมพสาํ หรับจะพิมพเทานั้น ซึ่งการทําอารตเวิรกสําหรับหนังสือพิมพ
ที่ใชระบบการพิมพพื้นราบจะดําเนินตามขัน้ ตอนสําคัญ ดังนี้
1. ขั้นตอนการทําเลยเอาต เมือ่ บุคลากรฝายบรรณาธิการไดรับเนื้อหาสําหรับจะพิมพ
แตละหนาครบถวนแลว ผูท ี่มีหนาที่รับผิดชอบจะทําการรางเลยเอาตหยาบ โดยกําหนดขนาดของ
ตัวพิมพทงั้ หัวขาว หัวเรื่อง เนื้อหาอืน่ ๆ กําหนดเนื้อที่สําหรับภาพ ตลอดจนกําหนดการใชเนือ้ ที่
สําหรับองคประกอบทางการพิมพอนื่ ๆ ลงบนแผนกริด เมื่อตนฉบับเนื้อหาซึง่ เปนตัวอักษรผาน
การเรียงพิมพดวยแสง และทําการตรวจปรูฟแกไขคําผิดเรียบรอยแลว ฝายพิมพก็จะทําการถาย
องคประกอบทางการพิมพทั้งหมดลงบนกระดาษซึง่ มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรับและทําใหภาพ
และตัวพิมพมสี ีดําจัด หรือถายลงบนฟลม สําหรับทําอารตเวิรกในขัน้ ตอนตอไป ดังภาพที่ 7.23
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ภาพที่ 7.23 ตัวอยางการทําเลยเอาตหนังสือพิมพคมชัดลึก
ทีม่ า (เนชั่นกรุป, 2546)
2. ขั้นตอนการทําอารตเวิรก เปนขั้นตอนทีจ่ ัดทําโดยชางศิลป โดยชางศิลปผูรับผิดชอบจะ
นํากระดาษหรือฟลมตนฉบับทั้งที่เปนตัวอักษรพิมพ ภาพและองคประกอบอื่น ๆ ที่ผาน
กระบวนการในขั้นตอนแรกมาตัดปะบนแผนกริดกระดาษ หรือแผนกริดฟลม แลวแตกรณีที่มี
ขนาดสัดสวนเทาขนาดหนาหนังสือพิมพทพี่ ิมพจริงทุกประการ โดยตัดปะขอความและภาพลงบน
แผนกริดใหไดขนาดและสัดสวนตามเลยเอาตซึ่งบรรณาธิการจัดหนาไดทําไวทกุ ประการดวยความ
ประณีตบรรจง ในกรณีปะติดบนกริดกระดาษจะตองนําไปถายเปนฟลมกอนที่จะนําฟลมไปถาย
ทําแมฟลม ถาปะติดบนแผนฟลมโดยตรงก็สามารถจะนําแผนฟลมนั้นไปถายทําแมพมิ พไดทนั ที
ดังภาพที่ 7.24
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การนําฟลมติดบนเลยเอาต

ตนฉบับที่กําลังถายดวยเครื่อง

การนําอารตเวิรกถายเปนตนฉบับ

ตนฉบับหรือเพลทที่จะนําไปจัดพิมพตอไป

ภาพที่ 7.24 ตัวอยางบางขั้นตอนการทําอารตเวิรกหนังสือพิมพ
ทีม่ า (เนชัน่ กรุป, 2546)
การทําอารตเวิรกหนังสือพิมพยอมขึ้นอยูกับวิธกี ารกําหนดหรือระบุองคประกอบของ
เนื้อหาสําคัญของหนังสือพิมพอันไดแก ตัวอักษรและภาพ รวมทั้งองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งนอกจาก
จะเพิ่มสีสนั ใหแกหนังสือพิมพแลว ยังทําใหหนังสือพิมพเปนสื่อทีน่ าสนใจทัดเทียมกับสื่ออื่น ๆ ได
ดังนัน้ ในการขั้นตอนนี้จึงมีความสัมพันธกบั การกําหนดตัวอักษร ภาพ และสี
2.1 การกําหนดตัวอักษร
สําหรับหนังสือพิมพที่มีคูมอื แบบแผนการเขียนสําหรับใชในกองบรรณาธิการ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว ตัวอักษรพิมพทุกชนิดทัง้ ตัวอักษรหัวขาวและเนื้อเรื่องจะตองกําหนดทั้ง
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ขนาดตัวอักษรและความกวางคอลัมนตามที่กาํ หนดไวในคูมือแบบแผนการเขียนและเปนการ
กําหนดขึ้นหลังจากผูจ ัดหนาทําการออกแบบจัดหนาและทําเลยเอาตเรียบรอยแลว และเพื่อบง
บอกใหชางทําอารตเวิรกไดรูวาพืน้ ที่ของหนาบริเวณใดบนแผนกริดจะลงพิมพขาวใด ผูออกแบบ
จัดหนาอาจระบุหัวขาวเต็มหรือระบุเพียงคําหลักของขาวลงในบริเวณเนื้อทีท่ ี่กาํ หนดไววาจะลง
พิมพเทานัน้ ก็เพียงพอ โดยไมจําเปนตองระบุคําเต็มของหัวขาวรวมทัง้ ไมจําเปนตองระบุตัวอักษร
ของหัวขาวทุกบรรทัด เวนแตความกวางของคอลัมนและขนาดตัวอักษรจะไมชัดเจนพอ สวนการ
เดินเรื่องของขาวนั้นในเนื้อทีต่ อจากหัวขาวเดียวกัน ผูจดั หนาจะระบุโดยเขียนเสนตรงและลูกศรชี้
ไปตามเนื้อที่และจํานวนคอลัมนที่ตงั้ ใจ
หนังสือพิมพขนาดใหญสว นมากในปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพบาง
ฉบับที่ยงั ไมมคี ูมือแบบแผนการเขียน
แตไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการ
ออกแบบจัดหนาการกําหนดขนาดตัวอักษรมักจะทําตรงขามคือ ผูอ อกแบบจัดหนาแตละหนาจะ
ออกแบบหนาโดยใชเครื่องพิมพเลเซอรพมิ พแผนกริดนี้แตละคอลัมนของขาวสําคัญ ๆ จะพิมพ
ขนาดและจํานวนตัวอักษรรูปแบบหนึ่งสําหรับหัวขาวทีจ่ ะใชคอลัมนนั้นกํากับไวดวยประมาณ 1-2
ขาวเพื่อใหความสะดวกแกผูจัดหนาที่จะไมตองคิดคนหรือนับจํานวนตัวอักษรพิมพและขนาดหัว
ขาวสําหรับเนือ้ ที่ที่กาํ หนดไวในแผนกริดจากเครื่องพิมพเลเซอร สวนขาวเล็ก ๆ หรือคอลัมนประจํา
นอกจากนัน้ ก็ปลอยใหผูจัดหนาใชดุลพินจิ ของตนเองในการที่จะเลือกใชตัวอักษรขนาดตาง ๆ กับ
ขาวและเนื้อหาที่จะลงพิมพในบริเวณอื่นซึง่ การกําหนดขนาดตัวอักษรในกรณีหลังนี้เกิดจาก
ประสบการณและความเคยชินเปนสวนมาก
2.2 การกําหนดภาพ
การกําหนดภาพคลายคลึงกับการกําหนดตัวอักษรที่กลาวมาแลว การกําหนดขนาด
ภาพและคําบรรยายภาพของแตละภาพลวนตองกระทําหลังจากที่ผูออกแบบทําการรางแบบการ
จัดหนาบนแผนกระดาษเลยเอาต ในการกําหนดภาพผูจ ัดหนาควรระบุพื้นที่ขนาดและความลึก
ของคอลัมน รวมทัง้ พืน้ ที่ที่จะลงพิมพคําบรรยายภาพไวในแผนเลยเอาตอยางชัดเจน ขนาด
ดังกลาวนี้จะตองเปนขนาดเทากับขนาดของภาพที่สงไปทําแมพิมพ เพือ่ ปองกันความสับสนใน
กรณีหนานัน้ มีภาพหลายภาพที่มีขนาดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ควรระบุคําหลักเนื้อหาหรือคํา
บรรยายภาพบนแผนเลยเอาตดวย สําหรับภาพที่สง ไปทําแมพิมพควรแสดงคําหลักเอาไวที่ภาพ
ดวย วิธีทปี่ องกันมิใหเกิดความสับสนในการจัดภาพขณะทําอารตเวิรก ภาพที่จะลงพิมพหนาใดก็
ตาม กอนสงไปทําแมพิมพหรือจัดทําอารตเวิรก ควรถายสําเนาภาพนัน้ ๆ ตามขนาดที่ตองการ
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พิมพแลวตัดปะลงบนแผนกริดทําเลยเอาตในบริเวณทีต่ องการพิมพจะชวยมิใหเกิดความผิดพลาด
ในขณะจัดภาพทําอารตเวิรก ไดเปนอยางดี
2.3 การกําหนดสีและสกรีน
นักออกแบบและจัดหนาหนังสือพิมพนิยมใชสีและสกรีนตามตําแหนงตาง ๆ บนหนา
หนังสือพิมพอยางกวางขวาง เพื่อใหเกิดผลดานความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูอานและเปนการแขงขันดานธุรกิจ
2.3.1 การกําหนดสี โดยทัว่ ไปสีที่นาํ มาใชกับหนังสือพิมพก็เหมือนกับสีที่ใชกับ
สิ่งพิมพอื่น ๆ เพียงแตอาจใหผลดีไมเทาเทียมกับสิ่งพิมพอื่นนัก สวนหนึง่ เปนเพราะหนังสือพิมพใช
กระดาษคุณภาพไมเหมาะจะพิมพสีโดยตรงและขาดความประณีตในการพิมพสี
เนื่องจาก
หนังสือพิมพมเี วลาเตรียมการพิมพที่สั้นมาก
ในการกําหนดสีท่จี ะพิมพนั้น สําหรับเนือ้ หาขาวสารซึง่ อยูในความรับผิดชอบ
ของฝายบรรณาธิการ นักออกแบบจัดหนาจะเปนผูกาํ หนดบริเวณที่จะใหสีกับภาพ ตัวอักษร เสน
และสวนประดับทางการพิมพ เชน เสนหนา บาง ลอมกรอบเครื่องหมายและสัญลักษณตาง ๆ เปน
ตน โดยระบุบริเวณและสีที่จะใหพมิ พดวยหลายวิธกี าร ไดแก การระบายสีทจี่ ะใชพมิ พเพื่อใหเปน
ตัวอยางลงตามบริเวณสวนหนึง่ ทีจ่ ะพิมพจริง หากเปนบริเวณที่พมิ พสีอยูเปนประจําผูออกแบบ
เลยเอาตก็ตัดภาพสีปะติดไปกับเลยเอาต หรือการระบุรหัสประเภทสีที่จะใชพิมพบนเครื่องหมาย
สัญลักษณตาง ๆ ที่จะพิมพ
สวนเนื้อที่โฆษณาซึง่ อยูในความรับผิดชอบของฝายโฆษณาหรือฝายจัดการ
จะพิมพสีก็จะถูกกําหนดโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจาของโฆษณาและมักจะสงสไลดภาพ
โฆษณาใหฝายโฆษณาโดยตรง
สิง่ ที่ควรพิจารณาเกีย่ วกับการพิมพสีและกําหนดสีสาํ หรับพิมพหนังสือพิมพ
คือควรออกแบบกําหนดการพิมพสีใหอยูใ นหนาหนังสือพิมพที่สามารถพิมพพรอมกันไดในคราว
เดียว เชน หนาแรกกับหนาสุดทาย 2 หนาคูกลาง เปนตน ทั้งนี้เพือ่ ประหยัดเวลาการดําเนินการ
แยกสี และถายภาพทางการพิมพ สําหรับการพิมพบางระบบ รวมทัง้ ประหยัดคาใชจา ยดวย
2.3.2 การกําหนดสกรีน การใชสกรีนกับเนื้อหาหนังสือพิมพไมวาจะเปนงานตัว
อักษรเนื้อหา ตลอดจนการใชเปนพืน้ หลังของหัวขาว โดยใชสกรีนทีม่ ีขนาดและชนิดตาง ๆ เปนที่
นิยมกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพทมี่ ีนโยบายเสนอเนื้อหาเราอารมณผูอาน ซึ่งการระบุ
ขนาดของสกรีนคงตองระบุใหสอดคลองกับกระบวนการพิมพและกระดาษที่ใชพิมพ แตการเลือก
ชนิดของสกรีนนัน้ ผูจัดหนาควรระมัดระวัง โดยเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค จะเห็นไดวาการ

257

ใชสกรีนในหลายโอกาสยอมจะสะดุดสายตาและดึงดูดความสนใจจากผูอาน แตในบางโอกาส
กลับไมเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแตอยางใดนัก
3 การใชคอมพิวเตอรในการทําอารตเวิรก ปจจุบนั การผลิตหนังสือพิมพกลายเปน
อุตสาหกรรมอยางหนึ่งที่ตองทําการผลิตหนังสือพิมพจํานวนมากดวยความรวดเร็วเพื่อสนองตอบ
ตอความตองการของมวลชน ตลอดจนการแขงขันระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ยิง่ กวานัน้ การ
พิมพสหี ลาย ๆ สีในหนังสือพิมพแตละฉบับที่ออกมาจําเปนตองใชเทคโนโลยีเขาชวยในการ
ออกแบบจัดหนาและทําอารตเวิรก หนังสือพิมพขนาดใหญจึงจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อยางเปนระบบขึ้น เพื่อชวยในการผสานสัมพันธและบูรณาการทั้งตัวพิมพและภาพกราฟฟกตาง ๆ
เขาดวยกันแทนการปฏิบัติดว ยบุคลากรจัดหนาเชนในอดีต ระบบคอมพิวเตอรดังกลาวสามารถจะ
รับตัวเรียงพิมพจากหองเรียงพิมพตลอดจนรับภาพกราฟฟกจากแหลงตาง ๆ ซึง่ ติดตั้งอยูภายใน
ระบบเดียวกัน หลังจากนัน้ จะเปลี่ยน (convert) ขอมูลเหลานัน้ ก็คือสวนประกอบของหนังสือพิมพ
แตละหนานัน้ เองเปนขอมูลดิจิทัล
สําหรับที่จะนํามาผสมผสานสอดแทรกทําการบรรณาธิกร
ตลอดจนนํามาจัดเขาดวยกันใหเปนรูปรางตาง ๆ ตามเลยเอาตหยาบที่ออกแบบจัดทําไวกอนแลว
โดยการจัดครั้งละหนาตามกระบวนการเชนวานี้จนครบทุกหนาของหนังสือพิมพทงั้ ฉบับ
ดังภาพที่ 7.25

ภาพที่ 7.25 การใชคอมพิวเตอรจัดทําอารตเวิรกหนังสือพิมพ
ที่มา (เนชัน่ กรุป, 2546)
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การใชคอมพิวเตอรชว ยจัดหนาหนังสือพิมพอาจเปนกระบวนการอันซับซอน การจัด
หนาสวนใหญมักเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา และจําเปนตองมีอุปกรณคอมพิวเตอรจํานวนมากประกอบ
กันเขาเปนระบบที่สามารถจะตกแตงไดตามความตองการ สวนประกอบพื้นฐานของระบบการ
ออกแบบจัดหนาดวยคอมพิวเตอรก็คือ ที่โตะควบคุมการจัดหนาอันเปนศูนยปฏิบัติการของระบบ
จะประกอบดวยจอภาพขนาดใหญที่สามารถแสดงภาพหนาหนังสือพิมพขนาดใหญไดทั้งหนา และ
หนังสือพิมพขนาดเล็กไดคราวละ 2 หนาพรอม ๆ กัน พรอมทั้งคียบอรด เมาส และอุปกรณอื่น
สําหรับใชในการควบคุมวางแผนบนโตะสําหรับวางแผนจัดหนา ซึง่ ผูออกแบบจะใชดําเนินการจัด
หนาตามเลยเอาต
นอกจากนัน้ ภายในหองศูนยปฏิบัติการยังอาจจัดใหมีจอภาพเสริมอีกหลายตัวสําหรับ
ชวยกอนการจัดหนาสมบูรณ เชน ชวยทําการบรรณาธิกร หรือเรียกขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเนื้อหา
บางเรื่องสมบูรณถูกตองยิ่งขึ้น จะเห็นไดวา การจัดหนาโดยใชคอมพิวเตอรมาชวยนับเปนระบบ
คอมพิวเตอรขนาดใหญที่สามารถเก็บขอมูลและเรียกขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา
สวนขอมูลนําเขาอาจมาจากระบบการเรียงพิมพดว ยแสง ระบบแยกสี สไลด หรือขอมูลจาก
หองสมุด หนังสือพิมพ เปนตน ดวยระบบอันมีประสิทธิภาพสูงเชนนี้ ผูอ อกแบบจัดหนาสามารถที่
จะวางแผนเพือ่ จัดหนังสือพิมพลวงหนาไดอยางกวางขวางบนจอภาพเพียงอยางเดียว โดยไม
จําเปนตองพิมพออกมาเปนแผนพิมพไดโดยตรงหรือถายทอดลงบนกระดาษไวแสงเพื่อนําไปถาย
ลงฟลมสําหรับทําแมพิมพอีกทอดหนึ่งตอไป อนึ่งหากระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยอุปกรณที่
สมบูรณครบถวนแลว ยังสามารถถายทอดหนาหนังสือพิมพที่จัดหนาแลวไปยังฝายทําแมพิมพได
โดยตรงจึงนับวาคอมพิวเตอรสามารถชวยใหการจัดหนาหนังสือพิมพใหมีความสะดวก รวดเร็ว
ถูกตอง และแมนยํายิง่ ขึ้น ทําใหรูปรางหนาตาของหนังสือพิมพยุคปจจุบันสวยงาม สะดุดตา และ
นาสนใจ

ขอคํานึงถึงในการออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพ
ไมวาการออกแบบจะเปนการเริ่มตนของหนังสือพิมพฉบับใหม หรือเปนการปฏิบัติงาน
ของหนังสือพิมพฉบับเกาทีด่ ําเนินงานมาอยางตอเนื่อง นักหนังสือพิมพ นักออกแบบ ตลอดจน
ผูเกี่ยวของกับการออกแบบหนังสือพิมพควรคํานึงถึงปจจัยบางประการ คือ
1. กลุมเปาหมาย
ปจจัยสําคัญประการแรกซึ่งนักออกแบบหนังสือพิมพจะตองคํานึงกอนอื่นคือ ผูอา น
หนังสือพิมพและคุณสมบัติของผูอานหนังสือพิมพฉบับนั้น ๆ เชน หนังสือพิมพทมี่ ีกลุมเปาหมาย
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หลักหรือผูอานคือเด็กโดยเฉพาะรูปแบบที่ควรนํามาใชคือ รูปแบบหนังสือพิมพขนาดเล็ก ที่จัด
หนาอยางงาย ๆ ใชตัวพิมพขนาดใหญหรือใชภาพประกอบมากกวาหนังสือพิมพรูปแบบขนาด
ใหญสําหรับผูอ านทั่วไป เปนตน
2. ปรัชญาการออกแบบ
การออกแบบหนังสือพิมพใชวาจะเปนเพียงเทคนิคของกระบวนการทําใหหนา
หนังสือพิมพมคี วามถูกตองหรือเปนหนาหนังสือพิมพที่ใชไดเทานัน้ แตการออกแบบหนังสือพิมพมี
ลักษณะคลายคลึงกับการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ กลาวคือ จะเกี่ยวของกับหลักการ วิธีการ
รสนิยม การใชดุลยพินจิ การฝกอบรม และประสบการณ การออกแบบควรจะตองมีปรัชญาการ
ออกแบบดวย ปรัชญาการออกแบบหมายถึงอาจรวมทั้งความชอบ หรือการรูจักใชตัวพิมพบาง
ชนิดกับขาวบางขาวในสถานการณ หรือการรูจักใชองคประกอบทางการพิมพและกราฟฟก
บางอยางเพื่อสะทอนภาพลักษณเนื้อหาของหนังสือพิมพ รวมทัง้ รสนิยมและการใชดุลยพินิจใน
การออกแบบ เปนตน
ปรัชญาการออกแบบเปนปจจัยสําคัญทีส่ ามารถชวยดึงความหมายและหรือทิศทาง
การตัดสินใจใด ๆ ของนักออกแบบ ปรัชญาการออกแบบใชวาจะเกิดขึ้นจากการอานหนังสือ
ตํารา หรือจากคําบอกเลาของผูอื่นโดยตรงไม แตปรัชญาการออกแบบตองการความเพียร
พยายามที่จะเรียนรูทุกอยางเกี่ยวกับการสื่อสารใหมากทีส่ ุด ตลอดชีวติ การประกอบอาชีพของ
นักออกแบบทีจ่ ะตองบมเพาะและพัฒนาขึน้ มาดวยตนเอง สวนการอานหนังสือตํารา นิตยสาร
หนังสือพิมพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการศึกษาผลงานการออกแบบของผูอื่นเปนเพียง
สวนประกอบ นอกจากนัน้ นักออกแบบยังตองมีวิสัยทัศนทกี่ วางขวางครอบคลุมทุกแขนงสาขา
โดยเฉพาะอยางยิง่ การวิจัยตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ สถิติ การรายงานขาว และ
การบรรณาธิกร รวมทั้งการพัฒนาดานคอมพิวเตอรและเทคนิคใหมเปนตน
3. วัตถุประสงคการออกแบบ
การออกแบบสิ่งพิมพแตละชนิดยอมมีเปาหมายหรือจุดหมายที่แตกตางกันออกไป
สําหรับการออกแบบหนังสือพิมพโดยทัว่ ไปมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักสําคัญดังนี้
3.1 ดึงดูดความสนใจและสะดุดสายตาผูอาน โดยสรางความสนใจทีห่ นังสือพิมพทั้ง
ฉบับกอนเปนอันดับแรกแลวจึงสนใจทีห่ นาหนังสือพิมพบางหนาโดยเฉพาะและสนใจสวนประกอบ
แตละอยางของหนาหนังสือพิมพตามลําดับ ดวยการใชองคประกอบที่สามารถดึงดูดสายตาของ
ผูอานตามโอกาสและสภาพแวดลอมตาง ๆ อันเหมาะสม เชน ใชองคประกอบจัดหนาขนาดใหญ
ใชตัวอักษรขนาดใหญ การใชสีหรือการใชรูปรางแปลก ๆ การใชเสน การลอมกรอบเนื้อหา การใช
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ภาพประกอบ การใชองคประกอบบางอยางทางการพิมพ การใชสกรีน การใชอักษรนําขนาดใหญ
หรือการใชกราฟฟกตาง ๆ เปนตน
หลังจากใชองคประกอบในการจัดหนาเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูอานแลว
นักออกแบบจัดหนาจะตองทําใหผูอานเกิดความสนใจในองคประกอบตาง ๆ ทีน่ าํ มาจัดหนาดวย
โดยใชกระบวนการของการบรรณาธิกรใหคูขนานไปกับกระบวนการของการออกแบบจัดหนาและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคประกอบบางอยางเพื่อใหนา สนใจและยึดสายตาของผูอา นใหอาน
เนื้อหานัน้ ไปจนจบหรือดึงสายตาผูอา นใหหยุดอยูท ี่เนื้อหานั้นใหนานที่สุดเชน การจัดองคประกอบ
บางอยางใหมขี นาดใหญหรือเล็กกวาปกติ หรือการปลอยใหเหลือเนือ้ ที่วางรอบ ๆ องคประกอบ
บางอยางใหมาก หรือการใชสีสดและเดนกับภาพบางภาพ เปนตน
3.2 สรางความตอเนื่องและจําแนกเนื้อหา การออกแบบจะตองสามารถทําใหผูอานรู
ไดทันทีและมีความชัดเจนวาในเนื้อหาและองคประกอบที่มีอยูมากมายนัน้ เนื้อหาใดมีความ
ตอเนื่องและเนื้อหาใดไมมคี วามตอเนื่อง ผูออกแบบจัดหนาสามารถจะสรางความตอเนื่อง และ
จําแนกแยกแยะเนื้อหาในหนาหนังสือพิมพไดโดยการใชองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางประกอบกันคือ ขนาดและรูปรางตําแหนงของเนื้อหา ขนาดและความยาวของเสน ความ
แตกตางของตัวหนังสือพิมพและพื้นที่วา ง เปนตน
4. รูปแบบหนังสือพิมพ
รูปแบบหนังสือพิมพเปนปจจัยพืน้ ฐานในการตัดสินใจเริ่มจากขนาดของหนา
หนังสือพิมพ รูปแบบการจัดหนา ลีลาการเขียนภาษา การบรรณาธิกร การเลือกใชตัวอักษรทีม่ ี
ขนาดและรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนความสัน้ ยาวของวรรคตอนของเนื้อหา รูปแบบขออง
หนังสือพิมพทเี่ สนอขาวหนัก เชน ขาวการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ยอมไมเหมาะกับรูปแบบ
ของหนังสือพิมพบายซึ่งเสนอเนื้อหาประเภทสนุกสนานและเราอารมณผูอานมากกวา ทําใหการ
ออกแบบจัดหนาและการใชตัวพิมพแตกตางกันไประหวางหนังสือพิมพทงั้ 2 ประเภท ถา
หนังสือพิมพถกู จัดพิมพขึ้นมาสําหรับผูอานสวนใหญซงึ่ ทําธุรกิจและตองเดินทางโดยรถไฟหรือ
รถเมลที่แนนไปดวยผูโดยสารแลว หนังสือพิมพที่ออกแบบก็ควรใหผทู กี่ ําลังเดินทางสามารถอาน
ไดสะดวก เนือ้ หาที่พิมพก็ควรเปนขาวลาสุด ขาวสรุป สารบันเทิงสัน้ ๆ และควรมีรูปแบบ
ขนาดเล็กหรือแท็บลอยด เพราะหยิบจับถืออานไดสะดวกและรายละเอียดตาง ๆ ดานการพิมพก็
สามารถจะเสนอรายงานขาววรรคสั้น ๆ ไดมาก ตรงกันขามหากการใชรูปแบบของหนังสือพิมพ
ขนาดใหญกับเนื้อหาประเภทดังกลาวขางตน จะเปนดวยเหตุผลใดก็ตามยอมเกิดปญหาดาน
ความสะดวกในการหยิบจับและกางออกอานเพราะหนากระดาษที่มีขนาดใหญ นอกจากนัน้
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ลักษณะของขาวและพฤติกรรมการอาน ควรหลีกเลีย่ งการตอขาวหนาอื่น ๆ เพราะไมสะดวกตอ
การพลิกอานกลับไปกลับมา ที่สาํ คัญอยางยิง่ คือ หนาแรกควรออกแบบและจัดหนาใหดึงดูด
ความสนใจของผูอานใหกวางขวางมากสุดเทาที่จะเปนได
ทํานองเดียวกันหากเปนหนังสือพิมพสาํ หรับสมาชิกทุกคนของครอบครัวจะอานรวมกัน
ที่บาน ควรหลีกเลี่ยงการจัดสารคดีเกี่ยวผูหญิงไวในหนาเดียวกันกับเนื้อหากีฬา หรือแมจัดใหอยู
ในหนาหลังของหนากีฬา เปนตน การเลือกรูปแบบหนังสือพิมพก็จะตองคํานึงถึงปจจัยดาน
ลักษณะลีลาของเนื้อหาความสะดวกและพฤติกรรมการอานของผูอา นดวย
5. หนาที่ของหนังสือพิมพ
หนังสือพิมพจะมีรูปแบบใดก็คงมีหนาที่สําคัญ ๆ เหมือนกัน ไดแก เปนพาหะของการ
รายงานขาวและความคิดเห็น ใหการศึกษา ใหการอธิบาย ใหความบันเทิง และโฆษณาสินคา
เปนตน นักออกแบบจะตองมีความรูความเขาใจหนาทีข่ องหนังสือพิมพเปนอยางดี และตอง
เขาใจวาการออกแบบไมใชการตกแตงหนาเพื่อความสวยงามเพียงอยางเดียว แตการออกแบบ
จะตองเปนการสื่อสารที่สรางความชัดเจน การใชตัวอักษรพิมพ องคประกอบทางการพิมพ
หลากหลายเปนเพียงวิธีชว ยใหหนังสือพิมพทาํ หนาที่สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันการออกแบบใหขาวสารที่มีลกั ษณะและความสําคัญหลากหลายจํานวนมากมา
รวมกันอยูในเนื้อที่ของหนากระดาษชุดเดียวกันดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากที่สดุ
ก็เปนสิง่ ทีน่ ักออกแบบหนังสือพิมพตองคํานึงถึงเพราะเปนหนาทีห่ ลักของหนังสือพิมพที่ตอง
พิจารณาเปนอันดับแรก และการใชความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะดานศิลปะและการ
พิมพเปนอันดับรองเสมอ โดยการออกแบบหนังสือพิมพใหทาํ หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวของกับประเด็นดังนี้
5.1 หนังสือพิมพมีขนาดและรูปรางเหมาะสม ชวยใหผูอานหยิบจับและเปดอานได
สะดวกในสภาพแวดลอมอันจํากัด และจัดหนาแตละหนาดึงดูดความสนใจของผูพ บเห็นใหอยาก
อานขาวที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพนนั้
5.2 หนังสือพิมพจาํ แนกแยกแยะขาวและเนื้อหาอืน่ ๆ เพื่อใหผูอา นสามารถรูวา ขาว
หรือเรื่องใดมีความสําคัญมากที่สุด และเรื่องใดสําคัญนอย แมเพียงชําเลืองตามองเทานัน้
5.3 หนังสือพิมพทําการสื่อสารไดชัดเจนและประหยัด ดวยการออกแบบใหเปนสื่อที่
สามารถอานเขาใจไดงายมากที่สุดอยางสม่ําเสมอ และดวยการใชพนื้ ที่จาํ กัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด

262

5.4 หนังสือพิมพทําการสื่อสารดวยลีลารูปแบบเสมอตนเสมอปลายเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ซึ่งผูอานสามารถจดจําไดและตองการอานหนังสือพิมพนนั้ ทันทีที่พบเห็น สงเสริมให
ผูอานจดจํางายและสะดวกตอการอาน เชน กําหนดตําแหนงของคอลัมนประจําไวทหี่ นาใดหนา
หนึง่ อยางแนนอน ไมเปลีย่ นกลับไปกลับมา เพื่อชวยผูอ านไดรูตําแหนงและสามารถเปดอานได
ทันทีเมื่อตองการอาน เปนตน
5.5 หนังสือพิมพประหยัดทัง้ เวลาและวิธกี ารผลิต ทั้งดานกระบวนการจัดเตรียม
เนื้อหาและดานการพิมพ รวมทัง้ การออกแบบที่ยืดหยุนชวยใหสามารถเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของขาวสารตาง ๆ ดวย
6. สวนประกอบของหนาหนังสือพิมพ
ทุก ๆ หนาของหนังสือพิมพฉบับหนึง่ ๆ มีองคประกอบสําคัญ ๆ คือ ตัวพิมพที่มขี นาด
และรูปลักษณะตาง ๆ กัน ภาพซึง่ มีประเภท และขนาดตาง ๆ กัน สวนตกแตงทางการพิมพที่ใช
สําหรับวัตถุประสงคบางประการ รวมทั้งใชตกแตงหนาหนังสือพิมพใหสวยงาม มีชวี ิตชีวา สะดุด
สายตาและนาสนใจ และพืน้ ทีว่ า งขาวบนหนากระดาษพิมพ ซึ่งเหลานีน้ ักออกแบบจัดหนา
หนังสือพิมพจะตองมีความรูค วามเขาใจเปนอยางดี เพื่อจะเลือกนํามาใชไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับกระบวนการอานและนิสัยการอานของผูอา น ตลอดจนขอจํากัดดานการผลิตของ
หนังสือพิมพฉบับนั่นเอง ดังภาพที่ 7.26

ภาพที่ 7.26 การจัดองคประกอบสวนตาง ๆ ในหนาหนังสือพิมพ
ที่มา (ส.เมืองสิงห, 2546, หนา 4)
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สวนประกอบสําคัญบางอยางของหนาหนังสือพิมพทคี่ วรคํานึงถึงคือ ตัวพิมพ สวน
ประดับหรือตกแตงทางการพิมพ และพื้นที่วา งบนหนาหนังสือพิมพ
6.1 ตัวพิมพ เปนสื่อนําความคิด ขอมูลและ ขาวสารตาง ๆ สําหรับหนังสือพิมพ
ไดรับการอาน ตัวพิมพที่นาํ มาใชกับเนื้อหาและไดรับการอานมากที่สดุ คือ ตัวพิมพเนื้อเรื่องซึง่ อาจ
เปนเนื้อหาขาว บทความ สารคดี ฯลฯ กับตัวพิมพขนาดใหญสําหรับพิมพหัวเรื่องและหัวขาว
สวนมากเปนตัวพิมพขนาดใหญกวาตัวพิมพเนื้อเรื่อง มักใชพิมพหัวขาวหรือหัวเรือ่ งอื่น ๆ ในการ
ออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพ นักออกแบบจึงควรคํานึงถึงมาตรการสําคัญอยางนอย 2 ประการ
ในการเลือกใชตัวพิมพ คือตัวพิมพทมี่ ีอานงายและ อานออก ทั้งสําหรับตัวพิมพเนื้อเรื่องและ
ตัวพิมพหวั เรื่อง
6.2 ภาพ เปนสวนประกอบของหนาหนังสือพิมพไมวา จะเปนภาพถาย ภาพวาด
ภาพใชสําหรับอธิบายเรื่องตาง ๆ ควรเปนภาพทีม่ ีคุณภาพดี ไดแก มีความคมชัดและมีความหมาย
สามารถนํามาใชอธิบายเรื่องราวไดอยางดี โดยปกติภาพที่นาํ มาใชในการจัดหนาหนังสือพิมพ
ผูออกแบบจัดหนาควรพิจารณาปจจัยบางประการ ดังนี้
6.2.1 คุณภาพของภาพและความหมายหรือเนื้อหาของภาพ
6.2.2 ตําแหนงของภาพ เชน ภาพควรจัดวางไวภายในเนื้อเรื่องหรือใกลชิดกับเนื้อ
เรื่องที่เกีย่ วกับภาพนัน้ ใหมากที่สุด
6.2.3 คําอธิบายภาพ และตําแหนงของคําอธิบายภาพ
6.2.4 ขนาดภาพ
6.2.5 เทคนิคของการทําภาพ
6.3 สวนประดับหรือตกแตงทางการพิมพ นอกจากตัวพิมพขนาดตาง ๆ แลว ในหนา
หนังสือพิมพนกั ออกแบบยังอาจนําสวนประกอบอื่น ๆ มาใชสําหรับตกแตงเพื่อใหบริเวณเนื้อหาที่
พิมพสะดุดตานาสนใจ ดึงสายตาผูอานไปในทิศทางทีต่ องการ สวนประดับทางการพิมพมีอยู
มากมาย เชน เสนทีม่ ีขนาดและลวดลายตาง ๆ ที่ออกแบบมาใชสําหรับตกแตงหนาพิมพ
โดยเฉพาะ สวนประดับตกแตงทางการพิมพเหลานี้ หากนํามาใชเปนครั้งคราวยอมชวยใหหนา
หนังสือพิมพมคี วามสดใส สามารถดึงดูดสายตาผูอานไปสูจุดที่ตองการทําใหหนาหนังสือพิมพมี
ความแปลกตา ไมซ้ําซากนาเบื่อหนาย แตก็ตองเขาใจวาเนื้อทีท่ ุกตารางนิ้วของหนังสือพิมพมีคา
การนําสวนประดับตกแตงทางการพิมพมาใชควรเปนไปอยางเหมาะสมไมพร่ําเพรื่อ
และเพื่อ
ประโยชนในฐานะของพาหะถายทอดขาวสารมิใชนาํ มาใชเชิงศิลปะหรือเพียงเพื่อการตกแตงให
หนาหนังสือพิมพสวยงามแปลกตาเทานัน้
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6.4 พื้นทีข่ องกระดาษ ผูออกแบบจะตองจัดใหมีการใชประโยชนจากพืน้ ที่วา งบน
กระดาษพิมพโดยนําองคประกอบตาง ๆ ทั้งตัวพิมพ ภาพ และสวนประดับและตกแตงตาง ๆ มา
ประกอบเขาดวยกันอยางมีศิลปะ เพื่อทําใหบริเวณทีพ่ มิ พตัวหนังสือและภาพ ทําหนาทีถ่ ายทอด
ขาวสารตาง ๆ ในลักษณะทีอ่ านงาย มีความสวยงามและนาสนใจ โดยปกติพนื้ ทีว่ างที่สามารถ
จะทําหนาที่หนาหนังสือพิมพใหเกิดความสวยงามนาสนใจ ไดแก บริเวณพืน้ ทีว่ างขาวรอบ ๆ
ตัวพิมพขนาดใหญ ซึง่ เกิดขึ้นจากการแทรกลดระหวางตัวพิมพ พื้นทีว่ างระหวางบรรทัด ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากทัง้ แทรกลดระหวางบรรทัดหรือเกิดจากการหลอบรรทัดของตัวพิมพโดยตรง หรือพื้นที่
วางระหวางตัวพิมพ หรือระหวางคําที่เรียกภายในบรรทัดตาง ๆ ของเนื้อหา เปนตน
เนื้อทีว่ างคือบริเวณเนื้อที่กระดาษที่ไมมีการพิมพแตมีความสําคัญเทา ๆ กับ
บริเวณที่พมิ พ ในการออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพพนื้ ทีว่ างนับวามีความสําคัญเปนอันมาก
นักออกแบบจัดหนาตองมีความรูความเขาใจดีวา พืน้ ทีว่ างเกิดจากอะไรและจะใชประโยชนในการ
จัดหนาไดอยางไรจึงจะสามารถจัดการและควบคุมพืน้ ทีว่ างไดอยางเหมาะสม
การจัดควบคุม
พื้นที่วา งอยางถูกตองจึงมีความสําคัญอยางยิ่งไมวาจะเปนพืน้ ทีว่ างรอบ ๆ หัวขาวและภายในขาว
ก็ดีพื้นที่ซงึ่ อยูเหนือและต่ํากวาเสนบรรทัดและเสนกัน้
เนื้อหาตาง ๆ ในคอลัมนก็ดี พืน้ ทีว่ าง
ระหวางหัวขาวกับหัวเรื่องยอยหรือหัวเรื่องรองก็ดีพนื้ ที่วา งระหวางวรรคตอนและการยอหนาของ
เนื้อหา หรือพืน้ ทีว่ างตามแนวนอนก็ดี และพื้นทีว่ างตามแนวตั้ง หรือระหวางคอลัมน เปนตน
7. รูปแบบการจัดเลยเอาต
หนาหนังสือพิมพเปรียบเสมือนตูโชวที่เปนเอกลักษณของหนังสือพิมพฉบับนั้นเพือ่ ให
หนังสือพิมพทาํ หนาที่เปนตูโชวอยางแทจริง ผูออกแบบจึงตองมีความเขาใจและยึดมั่นในนโยบาย
ทุก ๆ ดานเกี่ยวกับการจัดหนา ทั้งนโยบายรูปแบบการจัดหนา การจัดองคประกอบในหนา
หนังสือพิมพ การจัดเนื้อหา ขนาดคอลัมน การเลือกใชตัวพิมพ การจัดและเลือกใชตัวพิมพ
หัวขาว และตําแหนงหัวขาว เปนตน นโยบายเหลานี้จะเปลี่ยนไปโดยคณะบรรณาธิการ หรือ
หนังสือพิมพเปลี่ยนรูปแบบใหมทงั้ หมด เชน จากหนังสือขนาดใหญเปลี่ยนเปนหนังสือพิมพ
ขนาดเล็ก หรือหนังสือพิมพขนาดเล็กเปลีย่ นรูปแบบเปนหนังสือพิมพขนาดใหญ เปนตน
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8. กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตเปนขั้นตอนสุดทายดานเทคนิคที่จะทําใหหนังสือพิมพสาํ เร็จออกมา
เปนรูปเลมเปนขั้นตอนที่ตองรองรับและประสานกับการทํางานของฝายบรรณาธิการ เพื่อให
หนังสือพิมพดาํ เนินการผลิตอยางประหยัด มีความรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา นักออกแบบ
จะตองคํานึงถึงขั้นตอนการผลิตการพิมพตลอดจนเวลาทีต่ องใชในแตละขั้นตอน เพื่อใหการ
ออกแบบและจัดหนาไดดําเนินไปตามระยะเวลาที่ผลิต

สรุป
การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพควรมีโครงสรางหรือระบบกริดที่มีความยืดหยุนตอ
ปริมาณของเนื้อหาของขาวแตละเรื่องซึ่งแตกตางกันไปในแตละวัน และจัดองคประกอบของ
หนังสือพิมพลงในเนื้อที่โครงสรางหนังสือพิมพตามลําดับ เพื่อใหหนังสือพิมพสามารถอานไดทุก
สภาพการณ ใ ห ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า การเลื อ กองค ป ระกอบและตํ า แหน ง ในการจั ด วาง
องคประกอบตองคํานึงถึงความสะดวกของผูอานในการแยกแยะ คนหาและติดตามเนื้อหาของ
ขาว
ตั้งแตตนจนจบ โดยองคประกอบที่เปนตัวอักษรและภาพจะตองเนนใหผูอานเกิดความเขาใจขาว
ไดงายที่สุด ขณะเดียวกันการออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพจะดําเนินไปตามขั้นตอนของการ
วิเคราะหความตองการในการออกแบบจากปจจัยดานนโยบายของหนังสือพิมพ วัตถุประสงคของ
การออกแบบกลุมเปาหมายหนังสือพิมพ และปจจัยในการออกแบบ สวนขั้นตอนการวางแผน
เตรียมการ เปนการพิจารณาปจจัยที่เกีย่ วกับเนื้อหา ดัมมีหลัก และการจัดวางโฆษณา และ
ขั้นตอนการสรรคสรางรูปแบบของหนังสือพิมพนนั้ มีสิ่งควรคํานึงหลายประการคือ นโยบาย
หนังสือพิมพ การใชพนื้ ที่ บทบาทของระบบกริด การใชตัวพิมพ การจัดลําดับเนื้อหา เนื้อที่โฆษณา
นอกจากนีย้ ังตองคํานึงถึงสิง่ สําคัญบางประการ ไดแก กลุมเปาหมาย ปรัชญาการออกแบบ
วัตถุประสงคการออกแบบ และรูปแบบตาง ๆ ของหนังสือพิมพ เปนตน
สําหรับการจัดทําอารตเวิรกหนังสือพิมพถือวาเปนการดําเนินการจัดองคประกอบตาง ๆ
ลงในเนื้ อ ที่ ห น า กระดาษโดยมี ก ารระบุ คํ า สั่ ง ต า งๆ เกี่ ย วกั บ ตั ว อั ก ษร ภาพ สี แ ละสกรี น ตาม
กระบวนการของการจัดพิมพตอไป ทั้งนี้ตัวอักษร ภาพ สี และสกรีน จะกําหนดโดยผูออกแบบ
และจัดหนาสําหรับตัวอักษรและภาพทันทีที่ทําเลยเอาตเสร็จเรียบรอยแลว สวนสี และสกรีน จะ
กําหนดหลังจากทําอารตเวิรกเสร็จแลวกอนดําเนินงานทําแมพิมพเพื่อพิมพตอไป
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แบบฝกหัดทายบทที่ 7
1. สิ่งที่ตองกําหนดและวางแผนกอนการออกแบบหนังสือพิมพคืออะไร
2. หนังสือพิมพแตละฉบับประกอบดวยอะไรบาง
3. ในการจัดหนาแรกของหนังสือพิมพตองคํานึงถึงสวนประกอบใดบาง บางยกตัวอยางมาใหเห็น
1 ฉบับ พรอมอธิบายแตละสวนพอสังเขป
4. หลักในการจัดหนาแรกของหนังสือพิมพประกอบดวยอะไรบาง
5. จงอธิบายปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคหนังสือพิมพใหมีประสิทธิภาพ
6. จงอธิบายวาการใชภาพขาวชวยในการออกแบบหนาหนังสือพิมพมีประโยชนสําคัญอยางไร
7. จงเปรียบเทียบการออกแบบหนาหนังสือพิมพตา งกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพอื่นอยางไร
8. ในการกําหนดขนาดของหนังสือพิมพมีผลประโยชนตอการจัดทําหนังสือพิมพอยางไร
9. หลักในการใชพื้นที่วา งของการจัดหนาหนังสือพิมพมีกี่วธิ ี อะไรบาง
10. จงอธิบายความสัมพันธระหวางเนื้อขาวกับโฆษณา

