บทที่ 9
การออกแบบและจัดทําหนังสือ
วิวัฒนาการในการจัดรูปเลมหนังสือนั้น อาจกลาวไดวา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของหนังสือ ตามความจําเปนในแตละยุคแตละสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพิมพหนังสือในสมัย
แรก ๆ นิยมพิมพเปนแผน ๆ และเปนมวน ดังตัวอยาง การพิมพหนังสือวัชรสูตรของจีนซึง่ ถือวา
เปนการพิมพครั้งแรกในลักษณะที่เปนมวน ตอมาพบวารูปเลมของหนังสือที่เปนมวนนัน้ มีความ
ยุงยากตอการที่จะตรวจคนเนื้อหาที่อยูในตอนกลาง ๆ มวน ผูจัดพิมพชาวจีนจึงไดคิดวิธีการพับ
กระดาษที่พิมพแลวกลับไปกลับมาซึง่ มีลกั ษณะคลายหีบเพลงชัก ทีม่ ีลักษณะเชนเดียวกันกับสมุด
ขอยโบราณของไทย ทําใหการเปดคนควาตอนใดตอนหนึง่ กระทําไดงายขึน้
ในป ค.ศ.1116 ชาวจีนไดรูจกั การเย็บหนังสือดวยเชือกทางดานขางของหนังสือซึ่ง
กลายเปนจุดเริ่มตนของการจัดรูปเลมหนังสือ ตอมาความเจริญดานการพิมพไดแพรหลายไปสู
ทวีปยุโรปทําใหมีการพัฒนารูปแบบของการจัดรูปเลมหนังสือ จนมีลักษณะรูปเลมใกลเคียงกับ
หนังสือในปจจุบัน แตในดานศิลปะการออกแบบจัดหนาหนังสือนัน้ ยังไมสูจะพิถพี ิถันมากนัก โดย
ขอใหมีเพียงตัวหนังสือก็ถือวาเปนหนังสือแลว จนในป ค.ศ.1888 William Moris ไดจัดตั้ง
สํานักพิมพขึ้นในประเทศอังกฤษ
โดยย้ําความสําคัญของการออกแบบรูปเลมหนังสือในการ
จัดพิมพวา “เปนศิลปะที่ตองจัดทําดวยความประณีตรอบคอบ” จึงทําใหผูจัดพิมพหนังสือตาง ๆ
หันมาใหความสําคัญตอ การออกแบบและจัดทําหนังสือยิ่งขึน้ และทําใหศิลปะการพิมพหนังสือ
พัฒนากวางขวางมาจนถึงปจจุบัน

ความหมายของการออกแบบหนังสือ
หนังสือเปนสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกันตลอดเลม เย็บรวมเปนรูปเลมถาวร มี
สวนประกอบของรูปเลมที่สมบูรณ ประกอบดวย ปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง
บรรณานุกรม เปนตน และการออกแบบเปนการวางแผน หรือความตั้งใจวาจะดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งที่เปนระบบและมีแบบแผนตามที่ไดกําหนดลวงหนาไว
ดังนั้นการออกแบบหนังสือ (book design) หมายถึงการกําหนดความคิดรวบยอดการ
วางแผน และกําหนดโครงสรางทางกายภาพของหนังสือเลม โดยคํานึงถึงการจัดวางองคประกอบ
ตาง ๆ ของหนังสือใหเปนรูปราง และไดสัดสวนของหนังสือที่ออกมาเปนระเบียบ สวยงาม
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อานงาย และมีความนาสนใจ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจัดพิมพหนังสือ
นั้น ๆ ดวย
นักออกแบบจะตองหาวิธีชี้ชวนผูอานใหติดตามอานหนังสือเลมนั้น ตั้งแตปกหนาไปจนถึง
ปกหลังดวยความสนใจ การจะดูวาการออกแบบหนังสือประสบความสําเร็จหรือไมจะดูจาก
รูปเลมของหนังสือนั้น ๆ วานาจับตองหรือไม มีการจัดวางองคประกอบนาอาน นาสนใจเพียงใด
ผลงานออกแบบนั้นจะตองไมทําใหผูอานรูสึกสับสน หรือเบื่อหนาย ตรงกันขามนักออกแบบ
จะตองใชความพยายามทุก ๆ ทางที่จะทําใหผูอานเกิดความรูสึกสะดุดตาในรูปเลมทางกายภาพ
เบื้องตน และเมื่อพลิกเขาไปดานในก็เกิดความรูสึกอยากติดตามอานเนื้อเรื่องในหนังสือไมวาเรื่อง
นั้นจะเปน เรื่องหนั กหรื อเรื่ องเบา การออกแบบและจัดทํ าหนั งสือที่ดีควรเปนการทําใหผูอา น
สามารถติ ด ตามอ า นเนื้ อ หาของหนั ง สื อ เลม นั้น ตอไปไดอย า งสบายตา มี ค วามเข า ใจเนื้ อหา
ประโยคตอประโยค ยอหนาตอยอหนา เรื่องตอเรื่อง สัมพันธกันไปตลอดทั้งเลม ซึ่งถือวาเปน
ลักษณะที่สําคัญอันเกิดจากการไดมีการออกแบบหนังสือไวไดนั่นเอง

ประเภทของหนังสือ
การออกแบบและจัดทําหนังสือตองมีโครงสรางที่ดี แนนอน รอบคอบ และสมบูรณแบบ
เพื่อนําเสนอขอมูลปริมาณมากใหงายแกการอาน และสามารถติดตามเนื้อหาไดโดยไมสับสนหรือ
เบื่อหนาย ในขณะที่การออกแบบและจัดทําหนังสือพิมพตองการความยืดหยุน เพื่อรองรับความ
หลากหลายของเรื่องทีเ่ ปนขาวสารและความรวดเร็วในการผลิต
สวนการออกแบบและจัดทํา
นิตยสารหรือวารสารตองการความพิเศษในการสรางเอกลักษณใหแตกตางจากนิตยสารหรือ
วารสารฉบับอืน่ ๆ ในประเภทเดียวกัน ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพและนิตยสารแลว
จะพบวาหนังสือจะมีกลุมเปาหมายที่แคบกวาซึง่ ผูเขียนจะทราบแนนอนวาตองการสื่อสารกับผูใด
โดยเฉพาะอยางยิง่ หนังสือประเภทเฉพาะทาง เชน หนังสือวิชาการตาง ๆ กลุมเปาหมายเหลานี้
จะเปนสิง่ ทีก่ ําหนดรูปแบบและจํานวนขององคประกอบตาง ๆ ในหนังสือ เชน
ควรใช
ภาพประกอบหรือไม หากใชจะใชภาพประกอบรูปแบบใด จํานวนเทาใด เปนตน
นอกจากผูอานที่เปนกลุม เปาหมาย ลักษณะเนื้อหาหนังสือก็เปนอีกตัวแปรหนึง่ ทีม่ ผี ลตอ
การออกแบบหนังสือ ดังนั้นนักออกแบบจึงตองรูวา หนังสือนั้นมีประเภทใดบางตาม ซึง่ การแบง
ประเภทของหนังสือสามารถทําไดหลายวิธแี ลวแตจะยึดหลักเกณฑใดวิธีทนี่ ิยมแบงกัน คือการแบง
ตามเนื้อหา และการแบงตามลักษณะการแตง
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1. การแบงประเภทหนังสือตามลักษณะเนื้อหา สามารถแบงยอยเปน 2 วิธีคือการแบง
ตามเนื้อหากวาง ๆ และการแบงตามเนื้อหายอย
1.1 การแบงประเภทตามเนื้อหากวาง ๆ ไดแก
1.1.1 หนังสือตําราและสารคดี ตําราเปนหนังสือที่เขียนขึ้นตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับและแขนงวิชาตาง ๆ มีเนื้อหาวิชาการลวน และมีลักษณะเหมือนหนังสือ
สารคดี คือ มุง ใหความรู ตางกันแตวา หนังสือสารคดีนอกจากจะใหสาระประโยชนในขอบเขตที่
ไมจํากัดแลวยังใหความเพลิดเพลินจากสํานวนภาษา ลีลาการเขียน หรือเนื้อหาดวย ดังภาพที่ 9.1

ภาพที่ 9.1 ตัวอยางหนังสือตํารา
ที่มา (หิ้งหนังสือ, 2546)
1.1.2 หนังสือบันเทิงคดี หรือหนังสือประเภทนวนิยาย เปนหนังสือที่เขียนขึ้นจาก
ประสบการณหรือจินตนาการของผูประพันธ โดยอาศัยเคาความจริงของชีวิตและสังคม มุงหมาย
ใหความเพลิดเพลิน กระทบอารมณยังผูอานเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันผูอานจะไดรับขอคิด คติ
ชีวิตที่นาสนใจ ซึ่งผูเขียนแทรกไวในเรื่องดวย
1.2 การแบงประเภทตามเนื้อหายอย ไดแก
1.2.1 หนังสือสารคี (non – fiction) เปนหนังสือที่ใหความรูในดานตาง ๆ คือ
หนังสือตํารา หนังสืออานประกอบ หนังสือความรูทวั่ ไป และหนังสือทางดานสันทนาการ
ดังภาพที่ 9.2
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ภาพที่ 9.2 ตัวอยางหนังสือสารคดี
ที่มา (อมรรัตน จันทรเพ็ญสวาง, 2546, หนา 1)
1.2.2 หนังสือนวนิยาย (fiction) เปนหนังสือที่เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจาก
จินตนาการของผูเขียน เรียบเรียงขึ้นเพื่อความเพลิดเพลิน
1.2.3 หนังสืออางอิง (reference book) เปนหนังสือที่ชวยตอบปญหาทั้ง
ทางดานวิชาการและเรื่องทั่วไป ผูอานใชประกอบหรือเพื่อคนควาในบางเรื่องตอน ดังภาพที่ 9.3

ภาพที่ 9.3 ตัวอยางหนังสืออางอิง
ที่มา (Silver, 1992, p. 58)
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2. การแบงตามลักษณะการแตง อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
2.1 รอยแกว (prose) เปนหนังสือที่ใชความเรียงไมมีการกําหนดลักษณะบังคับใน
การแตงแตประการใด หนังสือสวนใหญจะแตงดวยรอยแกว ไมวา จะเปนหนังสือสารคดี หรือ
หนังสือนวนิยาย
2.2 รอยกรอง (verse) เปนหนังสือทีม่ ีการกําหนดลักษณะบังคับในการแตง เชน
กําหนดจํานวนคําในแตละบท กําหนดสัมผัสกําหนดเสียงหนักเบา บังคับวรรณยุกต บังคับครุลหุ
เปนตน ซึง่ แบงยอยตามลักษณะการแตงไดอีกหลายประเภท เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย
กลบท ลิลิต เปนตน การแบงหนังสือประเภทรอยกรองนี้ถาแบงตามวัตถุประสงคของการใช อาจ
แบงเปนบทละคร ใชสําหรับแสดงละคร บทเสภา ใชสาํ หรับขับเสภาหรือเลานิทาน เพลงยาวใชเปน
บทฝากรัก นิราศใชแสดงความรัก ความอาลัย หรือคร่ําครวญยามจากกันไกล เปนตน
นอกจากการแบงประเภทหนังสือดังทีก่ ลาวมานี้แลวเราอาจแบงยอย ๆ ลงไปไดอีกตาม
ความตองการโดยไมมีหลักเกณฑอะไรตายตัว เชน แบงเปนหนังสือนิยาย หนังสือวิชาการ หนังสือ
วิชาชีพ หนังสือสารคดี หนังสือกวีบทละคร หนังสือการตูน เปนตน และจะเห็นไดวาหนังสือมี
ความแตกตางจากหนังสือพิมพในหลายประเด็น เชน หนังสือมีขนาดเลมเล็ก มีปกหุม และเย็บเลม
ในขณะทีห่ นังสือพิมพมีขนาดใหญวางกระดาษซอนกัน ไมมีปก เปนตน นอกจากนี้ยังมีความ
แตกตางกันทางดานเนื้อหา ตลอดจนวัตถุประสงคในการจัดทํา ลักษณะและการจําแนกหนังสือนั้น
บางประเภทสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนในขณะที่บางประเภทไมสามารถแบงแยกไดอยาง
เดนชัด
แตอยางไรก็ตามการไดทราบถึงผูอานที่เปนกลุมเปาหมายและประเภทเนื้อหาของหนังสือจะชวย
ใหนักออกแบบสามารถวางแผนและออกแบบหนังสือไดอยางเหมาะสมตอไป

ขอดีและขอจํากัดของหนังสือ
หนังสือนัน้ ถึงแมวาจะมีหลากหลายประเภทเพื่อสนองตอบความตองการดานขอมูล
ขาวสารและเรือ่ งราวตาง ๆ หากพิจารณาในภาพรวมทัว่ ไปก็พบวามีทงั้ ขอดีและขอจํากัดบาง
ประการดังนี้
1. ขอดีของหนังสือ
1.1 มีความคงทนถาวรในดานเนื้อหาสาระ เก็บสะสมไวอานไดโดยไมลาสมัย
1.2 ใหรายละเอียดเนื้อหาลึกซึ้ง
1.3 ใหความรู นาเชื่อถือ สามารถอางอิงได
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1.4 เนื้อหามีความหลากหลาย
1.5 ใหความสนุกเพลิดเพลิน เชน หนังสือการตูน
1.6 เจาะกลุมเปาหมายไดชดั เชน ตําราเรียน สําหรับกลุมนักเรียน นักศึกษา เปนตน
1.7 สามารถพกพาไปไดไกล ทุกสถานที่
1.8 ราคาถูก ชนทุกระดับชัน้ สามารถหาซือ้ อานได
2. ขอเสียของหนังสือเลม
2.1 เนื้อหาเปนวิชาการไมนา สนใจ เชน ตําราเรียน เปนตน
2.2 ผลิตไดชา เพราะไมมกี าํ หนดระยะเวลาออกที่แนนอน เชน ตําราทางวิชาการ
2.3 ผูที่อา นหนังสือไมออกทําความเขาใจเนื้อหาไดยาก
2.4 รูปเลมอาจฉีกขาดไดงาย
2.5 เนื้อหามีความเปนสากลนอยกวาวิทยุโทรทัศน คือ หนังสือบางเลมกําหนด
ออกชา เนื้อหาจึงไมทันสมัย แตวทิ ยุโทรทัศนเมื่อมีรายการใหม ๆ สด ๆ ก็สามารถนําเสนอไดทนั ที

ขอแตกตางระหวางหนังสือกับสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางหนังสือกับสื่อสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ พบวามีความแตกตางกัน
หลายประการดังนี้
1. เนื้อหาเปนแนววิชาการ ในเลมหนึง่ ๆ เนื้อหาจะจบในเลมเสมอ
2. ไมมีกําหนดออกที่แนนอนเหมือนหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร
3. ไมมีโฆษณาในเลม
4. หนังสือเลมหนึง่ ๆ มักจะแตงดวยผูเขียนคนเดียว และเปนผูท รงคุณวุฒิ
5. สามารถนํามาอางอิง หรือใชทํารายงานได

ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและจัดทําหนังสือ
หนังสือในแตละประเภทดังกลาว จะสังเกตไดวามีรูปเลมและลักษณะที่แตกตางกันอยาง
เห็นไดชัด และปจจัยที่มีผลตอการออกแบบและจัดทํารูปเลมหนังสือใหมีลักษณะแตกตางกันนั้นมี
อยู 2 องคประกอบ ดังนี้
1. ปจจัยดานความงาม (beauty) และการรับรู (perception) ของมนุษย โดยหลักการ
ของการรับรูของมนุษยในแตละเพศ แตละวัย แตละระดับการศึกษา ยอมมีการรับรูทางความงาม
แตกตางกัน เชน เด็กเล็ก ๆ จะชอบสีสนั ที่สดใส แตพอโตเปนผูใหญจะหันมาชอบสีที่คล้ําหมนลง
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หรือเด็ก ๆ อาจชอบรูปภาพงาย ๆ แบบการตูน แตผูใหญจะชอบรูปภาพที่มีรายละเอียด เชน
ภาพถาย ดังนัน้ ผูจัดทําหนังสือจึงจําเปนตองออกแบบหนังสือใหมคี วามเหมาะสมกับความสนใจ
ของผูอานหรือกลุมเปาหมายของหนังสือเปนสําคัญ
2. ปจจัยดานประโยชนใชสอย (function) หนังสือที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน หนังสือ
ตําราวิชาการกับหนังสือพจนานุกรม ซึง่ มีวัตถุประสงคการใชตางกันก็ยอมมีผลตอการออกแบบ
และจัดรูปเลมตางกัน
โดยหนังสือตําราผูอ านจําเปนตองอานตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
ตามลําดับ การออกแบบตัวหนังสือหรือภาพประกอบจําเปนตองจัดทําใหมีลักษณะที่อานไดงา ย
แตในกรณีพจนานุกรมนนัน้ ผูอานไมจาํ เปนตองอานทุกหนา แตจะมุง อานเฉพาะคําศัพทที่ตองการ
ศึกษาคนควา จึงอาจใชตวั อักษรเล็ก ๆ เพือ่ จะทําใหสามารถบรรจุคําจํานวนมาก ๆ ได นอกจากนี้
ปจจัยดานประโยชนใชสอยยังมีผลตอการเลือกใชวัสดุในการพิมพดวย เชน หนังสือพิมพมีอายุใน
การอานสั้น ไมจําเปนตองเก็บรักษาไวนาน ๆ กระดาษที่ใชจงึ เปนกระดาษชนิดราคาถูก เชน
กระดาษปรูฟ สําหรับตํารา เปนหนังสือที่ผอู านยอมเก็บรักษาเปนเวลานาน กระดาษที่ใชจึงควรใช
กระดาษชนิดดี เชน กระดาษปอนด หรือกระดาษอารต เปนตน

องคประกอบของการออกแบบหนังสือ
การออกแบบหนังสือก็มหี ลักการเหมือนกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพอนื่ ซึ่งไดกลาวถึงไป
บางแลว
หากวาหนังสือมีสวนประกอบที่แตกตางกับจากสื่อสิ่งพิมพอนื่ เพิ่มเติมสําหรับใชเปน
ประโยชนในการออกแบบ ซึง่ สวนประกอบของหนังสือที่สําคัญแตละสวนมีดงั นี้
1. ปกหนา
ปกหนาของหนังสือเปนหนาที่สําคัญที่สุดเชนเดียวกันกับหนาแรกของ
หนังสือพิมพและปกหนาของนิตยสาร โดยปกหนาจะตองทําหนาทีด่ ึงดูดความสนใจของผูพบเห็น
ใหอยากจะหยิบขึ้นมาดูจากชั้นหนังสือ
ในขณะเดียวกันปกหนาของหนังสือก็จะตองทําหนาที่
สื่อสารใหเห็นถึงความคิดเบือ้ งหลังรวมทั้งบุคลิกลักษณะของเนื้อเรื่องภายในหนังสือดวย เพื่อให
บรรลุถึงวัตถุประสงคทงั้ สองสวนนี้ นักออกแบบจะตองทําการออกแบบสวนตาง ๆ ในปกหนา
ของหนังสือ ดังภาพที่ 9.4
1.1 ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง เปนองคประกอบในสวนของตัวอักษรที่จะตองไดรับการ
ออกแบบใหดูโดดเดนกวาตัวอักษรอื่น ๆ ขนาดของตัวอักษรที่ใชเปนชื่อหนังสือนี้มักจะมีขนาด
ใหญเพื่อใหผทู ี่เดินผานชัน้ หนังสืออานเห็นได
สวนรูปแบบของตัวอักษรนัน้ จะตองสะทอน
บุคลิกภาพของหนังสือวาเนือ้ เรื่องมีลักษณะเปนประเภทใด เชน หากเปนนวนิยายรักหวานชืน่ ก็
อาจจะ
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ใชตัวอักษรทีม่ ีรูปแบบโคงมนและมีการลากหางยาว ๆ เปนตน รูปแบบของตัวอักษรของชื่อ

ตราสัญลักษณของ
สํานักพิมพ

ขอความประกอบ
บนปกหนา

ชื่อหนังสือ

ภาพประกอบ
บนปกหนา

ชื่อผูแตง

ภาพที่ 9.4 สวนประกอบของปกหนังสือ
ที่มา (ตนสกุล สุย, 2545, หนา 1)
หนังสือนี้อาจจะเลือกเอาจากแบบตัวอักษรที่มีใชกนั อยูท ั่วไป หรืออาจจะมีการนําตัวอักษรเหลานี้
มาจัดเรียงในลักษณะทีพ่ ิเศษเปนตราสัญลักษณก็ได เนื่องจากสวนใหญแลวจะไมมีตัวอักษรมา
กกมายหลายตัวนักทําใหไมยากที่จะนํามาออกแบบใหมีความพิเศษกวาที่จะใชแบบตัวอักษร
สําเร็จรูป สวนตําแหนงของชื่อหนังสือนี้อาจจะอยูที่ใดในปกหนาก็ได แตสวนใหญแลวนิยมวาง
ไวในสวนบนของหนาเพราะเปนตําแหนงทีผ่ ูพบเห็นจะมองกอนสวนอืน่ ๆ
1.2 ชื่อผูแ ตงหรือชื่อผูแปล เปนองคประกอบในสวนของตัวอักษรที่มีความสําคัญลง
มาจากชื่อหนังสือ
และในกรณีทผี่ ูแตงหรือผูแปลเปนนักเขียนหรือนักแปลที่มีชื่อเสียงและมี
ผูติดตามผลงานเปนประจําก็ยิ่งมีความจําเปนทีจ่ ะตองทําใหองคประกอบในสวนนี้มคี วามเดน
อยางไรก็ตามก็ตองไมเดนไปกวาชื่อหนังสือ ดังนั้นขนาดของตัวอักษรที่เปนชื่อนีจ้ ึงควรจะมีขนาด
เล็กกวาตัวอักษรที่เปนชื่อหนังสืออยางนอยครึ่งหนึ่ง เพื่อไมใหแยงกันเดน สวนรูปแบบนั้นมักจะ
นิยมทํากันเปนสองลักษณะคือใชตัวอักษรสําเร็จรูปที่มีลกั ษณะเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
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หนังสือมาเรียงเปนชื่อ หรืออาจจะมีการใชลายเซ็นหรือลายมือชื่อของผูแตงหรือผูแ ปลมาขยายใต
ตําแหนงของชือ่ มักจะวางไวที่ใตชื่อหนังสือใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
หากผูแ ตงหรือผูแปลมี
ชื่อเสียงก็อาจจะวางไวที่เหนือชื่อหนังสือเพื่อใหผูพบเห็นไดเห็นในทันทีก็ได หากไมวางประกอบ
กับชื่อหนังสือ
ก็สามารถนํามาวางแยกออกมาในตอนลางของหนาปกหนาเพื่อใหเหมือนเปน
ขอความทิง้ ทายก็ได
1.3 ภาพประกอบปกหนา เนื่องจากในปกหนานัน้ ไมมีสวนที่เปนขอความอะไรที่
จําเปนนอกจากชื่อหนังสือและชื่อผูแตง จึงมีการนําเอาสวนประกอบที่เปนภาพเขามาใชเพื่อทําให
เนื้อหาหนากระดาษนาสนใจยิ่งขึ้น ภาพประกอบปกหนานีม้ ีลักษณะที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูพบเห็น และตองสื่อสารความคิดเบื้องหลังรวมทั้งบุคลิกลักษณะของเนื้อเรื่องใหผูพบเห็น
สามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว สําหรับหนังสือนวนิยายแลวอาจจะใชภาพตัวละครหรือฉากใดฉาก
หนึง่ ในหนังสือตามจินตนาการของผูเขียนมาวาดหรือถายภาพเพื่อใชเปนภาพประกอบ หากไมใช
ภาพที่เปนรูปธรรมชาติก็สามารถเลือกใชสัญลักษณตาง ๆ มาจัดองคประกอบเปนภาพ เปนตน
นอกจากภาพเหมือนจริงและสัญลักษณแลว ก็ยงั มีการใชภาพนามธรรมตาง ๆ คือภาพที่ดูแลว
ไมรูวาเปนรูปของอะไร หากภาพนั้นสามารถใหความรูสึกที่บง บอกถึงบุคลิกภาพของหนังสือได
การใชภาพนามธรรมก็มีขอดีในแงที่จะสงเสริมใหผูพบเห็นไดใชจินตนาการของตนเองมากกวา
ภาพเหมือนจริงหรือสัญลักษณ
สวนการนําเสนอภาพประกอบในปกหนานั้น อาจจะทําไดทงั้ แบบที่เปนภาพอยู
ในกรอบแยกสวนกันกับชื่อเรื่องและชื่อผูเขียน หรือเปนภาพขยายตัดตกเต็มหนาปกแลวเจาะชือ่
เรื่องและชื่อผูเขียนเจาะอยูในภาพก็ได แตถาหากภาพประกอบนัน้ มีองคประกอบของภาพที่ดู
สับสนหรือมีสสี ันมากมายหลายสีในภาพ นักออกแบบก็ควรพิจารณาจัดภาพนัน้ ไวในกรอบแยก
จากชื่อเรื่องและชื่อหนังสือ เพราะหากใชแบบเจาะตัวอักษรในภาพก็อาจจะทําใหยากแกการอาน
ได แมวา หนังสือสวนใหญเลือกที่จะมีภาพประกอบปกหนา แตอยางไรก็ตามหนังสือบางเลมอาจ
เลือกที่จะไมใชภาพประกอบก็ได โดยอาจจัดวางตัวอักษรของชื่อหนังสือและชื่อผูแตงใหนา สนใจ
รวมกับการใชพื้นหลังที่เปนสีหรือแถบสีสื่อบุคลิกภาพของหนังสือ
1.4 ขอความประกอบหนาปกหนา เปนองคประกอบที่เปนตัวอักษรอีกองคประกอบ
หนึง่ ซึ่งอาจมีในหนังสือบางเลม เพื่อใหรายละเอียดที่สาํ คัญเพิ่มเติม เชน เปนหนังสือในชุดที่มี
หลายเลม หรือ เปนหนังสือที่ไดรับรางวัล เปนตน ขอความเหลานี้ควรไดรับการออกแบบใหมี
ความสําคัญ รองจากชื่อหนังสือและชือ่ ผูแตงหรือผูแปลทั้งในดานขนาด และรูปแบบ สวน
ตําแหนงก็มกั จะอยูเหนือชื่อหนังสือ เชน ที่มุมขวาบน เปนตน
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1.5 ตราสัญลักษณของสํานักพิมพ เปนองคประกอบซึ่งอาจจะอยูที่ปกหนาหรือใน
สวนอืน่ ๆ เชน สันหนังสือ โดยมักไมใหมีขนาดใหญมากนัก และวางอยูในตําแหนงที่แยกออก
จากองคประกอบอื่น ๆ อยางชัดเจน
2. ใบหุมปก หนังสือบางเลมอาจมีใบหุมปก การออกแบบใบหุมปกใหใชหลักการ
เดียวกันกับการออกแบบปกหนาที่ไดกลาวไปแลว สวนใหญสําหรับหนังสือที่มีใบหุม ปกนัน้ ตัว
ปกจริง จะไมมีองคประกอบอะไรมากนอกจากชื่อหนังสือและชื่อผูแตง
3. หนาลิขสิทธิ์ หนาลิขสิทธิ์ เปนหนาที่ถือวาเปนทางการที่สุดของหนังสือ เนื่องจาก
เปนหนาที่มีรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ เปนขอมูลที่จะตองถูกตองและนํามาไปอางอิงได
ทั้งในทางวิชาการและทางกฎหมาย ในการออกแบบหนานี้จึงควรจะเนนความเรียบงาย ไมมีการ
ประดับตกแตง ขนาดตัวอักษรที่ระบุขอมูลตาง ๆ เปนตัวอักษรขนาดเล็กกวาตัวอักษรในหนาเนื้อ
เรื่องเล็กนอยและวางเรียงกันเปนแถว จะเสมอหนาหรือเสมอหลังก็ได ดังภาพที่ 9.5

ภาพที่ 9.5 ตัวอยางหนาลิขสิทธิ์
ทีม่ า (อมรรัตน จันทรเพ็ญสวาง, 2546, หนา 1)
4. หนาคําอุทิศ หนาคําอุทศิ เขียนเพือ่ ใหผูเขียนใชในการอุทิศหนังสือใหแกผูใดผูหนึง่
โดยการจัดวางองคประกอบมักเนนความเรียบงายเพื่อแสดงความเคารพ หรือซาบซึ้งในบุญคุณ
จึงตองออกแบบใหหนามีลักษณะที่ดูจริงใจ การไมใชองคประกบอืน่ ใดมาประดับตกแตงก็เปนวิธี
เหมาะสมที่จะทําใหเกิดผลลัพธนนั้
สวนขนาดของตัวอักษรที่เปนคําอุทิศมักไมใชตัวอักษรที่มี
อักษรที่มีขนาดใหญเกินไปนัก ตัวอักษรขนาดระหวาง 16-24 พอยต ถือเปนขนาดทีเ่ หมาะสม
สวนตําแหนงนั้นจะอยูในสวนใดของหนาก็ได
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5. หนาคํานํา องคประกอบในหนาคํานํานี้จะประกอบไปดวยขอความคํานํา ชือ่ ผูเขียน
และบางครั้งก็อาจจะมีภาพของผูเขียนดวย ในสวนขอความคํานํานั้นมักจะใชตวั อักษรทีม่ ีขนาด
ใกลเคียงกับตัวอักษรที่ใชเปนเนื้อเรื่อง และมีการจัดเรียงที่ดูเรียบงายแบบสุภาพ อาจจะเปนการ
เรียงแบบเสมอหนา หรือแบบเสมอหนาหลังชื่อผูเขียนก็อาจจะใชตวั อักษรขนาดเดียวกันหรือใหญ
กวาเล็กนอยหรืออาจจะใชลายเซ็น หรือลายมือชื่อก็จะเพิ่มความรูสึกเปนสวนตัวมากขึ้น ในหนา
คํานํานี้บางครัง้ อาจจะมีภาพถายของผูเขียนขนาดไมใหญประกอบดวย ปกติแลวภาพของผูเขียน
นี้นยิ มวางไวทปี่ กหลังของหนังสือรวมกับคําวิจารณหนังสือ
6. หนากิตติกรรมประกาศ หนากิตติกรรมประกาศมีเพือ่ ใหผูเขียนหรือสํานักพิมพ
ใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มีสวนในการจัดทําหนังสือ หรือเปนผูที่ใหการสนับสนุนดาน
ตางๆ ในการจัดวางองคประกอบก็มกั จะเนนความเรียบงายเพื่อแสดงความขอบคุณ เนนลักษณะ
ที่ดูจริงใจ ในลักษณะเดียวกับหนาคําอุทศิ
7. หนาคํานิยม หนาคํานิยมเปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอื่นชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกับหนังสือนัน้ เขียนขึ้นเพื่อแนะนําหนังสือ หรือแนะนําผูเ ขียน มีหลักการ
ในการใชองคประกอบเชนเดียวกันกับคํานํา
8. หนาสารบัญ เนื่องจากหนาสารบัญเปนหนาที่เนนดานประโยชนใชสอยเพื่อบงบอก
เนื้อหาที่อยูในหนังสือวาเรื่องใดหรือตอนใดอยูที่หนาไหน การออกแบบหนาสารบัญจึงตองเนน
ความสะดวกรวดเร็วในการอานเปนหลัก
องคประกอบในหนานีจ้ ึงมีเฉพาะสวนที่เปนชื่อตอน
และเลขหนา ไมควรองคประกอบตกแตงอื่น ๆ เพราะจะทําใหหนากระดาษดูรกและทําใหคนหา
ขอมูลที่ตองการไดยากขึ้น โดยใชตัวอักษรขนาดใกลเคียงกันกับเนื้อเรื่องและจัดเรียงแบบเสมอ
หนา สวนเลขหนานัน้ ก็ตองเรียงใหเปนแนวเดียวกันทุกบรรทัด
การออกแบบหนาสารบัญของหนังสือ มักจะออกแบบใหมีระเบียบและอานงาย
คํานึงถึงความสะดวอกของผูอ านในการคนหาเรื่องราวภายในเลมหนังสือเปนหลัก เพือ่ ใหผูอาน
เปดหาไดโดยงายวาเรื่องใดอยูหนาใด การออกแบบหนาสารบัญของหนังสือเลม จึงไมใชเทคนิค
สรางสรรคที่หวือหวาเทาการออกแบบหนาสารบัญของนิตยสาร ดังภาพที่ 9.6
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ภาพที่ 9.6 ตัวอยางหนาสารบัญ
ที่มา (อมรรัตน จันทรเพ็ญสวาง, 2546, หนา 7)
9. หนาเนื้อเรื่อง หนาเนื้อเรือ่ งในหนังสือนีเ้ ปนสวนที่มีเนือ้ เรื่องมากที่สดุ มีการแบง
ออกเปนบทตามลําดับมากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอ อาจแบงในเชิงองคประกอบได
เปน 2 ประเภท ไดแก
9.1 หนังสือที่ไมมีภาพประกอบหนาเนื้อเรื่อง คือในหนาเนื้อเรื่องทั้งหมดจะมีแต
องคประกอบที่เปนตัวอักษรของขอความเนื้อเรื่องเทานัน้
ขนาดของตัวอักษรก็จะขึ้นอยูก ับ
จุดประสงคและกลุมผูอานทีต่ องการจะสื่อสารดวย
ปกติแลวตัวอักษรทีง่ ายตอการอานเปน
ปริมาณมากอยางตอเนื่องจะอยูระหวาง 14-16 พอยต
การจัดองคประกอบในหนาเนื้อเรื่อง
ประเภทนี้มกั จะเปนแบบเรียบ ๆ ซ้ํา ๆ กันไปทุกหนา ระบบกริดทีใ่ ชก็ไมจําเปนจะตองมีความ
ซับซอนมาก โดยอาจใชระบบกริดที่ใชกนั ทัว่ ไปก็ได
9.2 หนังสือที่มีภาพประกอบหนาเนือ้ เรื่อง คือในหนาเนื้อเรื่องทั้งหมดหรือบางหนา
จะมีองคประกอบที่เปนภาพรวมอยูกับเนื้อเรื่องดวย ตําแหนงของภาพประกอบนี้ควรจะไดรับการ
วางใหอยูใกลเคียงกับเนื้อเรือ่ งที่เกี่ยวของกับภาพใหมากที่สุด นอกจากนี้การใสคาํ บรรยายภาพก็
จะชวยเพิ่มความนาสนใจและเสริมความเขาใจในการอานเนื้อเรื่อง โดยคําบรรยายภาพก็มักจะ
เปนตัวอักษรที่แตกตางจากเนื้อเรื่อง ตําแหนงของคําบรรยายภาพควรอยูใตหรืออยูใกลภาพทีจ่ ะ
บรรยายใหมากที่สุด การจัดวางองคประกอบในหนาเนื้อเรื่องประเภทนี้มกั จะมีความหลากหลาย
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ในแตละหนา นักออกแบบจะตองคํานึงถึงจังหวะในการนําเสนอเนื้อหา เชน อาจจะมีภาพใหญ
เต็มหนาแลวอีกสิบหนาตอไปเปนเนื้อเรื่องกับภาพเล็ก ๆ แลวคอยเปนหนาที่มีภาพใหญอกี ครั้ง
เปนตน การออกแบบหนังสือลักษณะนี้ใหสวยงาม นักออกแบบควรพิจารณาการใชระบบกริดที่
ออกแบบพิเศษ เพื่อใหหนังสือมีความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะตัว
การออกแบบหนาเนื้อเรื่อง องคประกอบที่สําคัญที่สุดของหนังสือคือ สวนที่เปนเนื้อ
เรื่อง เนื่องจากเปนสวนที่ผูอานสนใจติดตาม และใชประโยชนมากกวาสวนอื่น ๆ ของหนังสือ ใน
การออกแบบหนาเนื้อเรื่องนี้ ผูออกแบบตองคํานึงถึงหลักการอานงายเปนหลัก นั่นก็คือทําอยางไร
จะใหผูอานเขาใจเนื้อหาในหนังสือนั้นไดดีและรวดเร็วที่สุด เชน การออกแบบโดยใชขนาดตัวอักษร
ชวยเนนใหเห็นความแตกตางระหวางหัวขอใหญกับหัวขอยอยเพื่อใหผูอานไดทราบถึงโครงสราง
ของเนื้อหาใหการยอหนาชวยแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ และใหโอกาสผูอานไดพักสายตา ใชความ
หนา ความเขม หรือลักษณะที่แตกตางกันของอักษรเพื่อเนนขอความสําคัญ เปนตน อยางไรก็
ตาม ตองคํานึงถึงความมีเอกภาพดวยการรักษาแนวการออกแบบใหเปนแนวเดียวกันตลอดเลม
หรือหากตองการใหมีการเนนหรือความแตกตางบางก็ควรเปนความแตกตางที่ไมขัดกับแนวการ
ออกแบบในภาพโดยรวมของหนังสือเลมนั้น
10. หนาภาคผนวก ภาคผนวกเปนสวนของหนังสือที่แยกไวทา ยเรื่องทั้งหมด การ
ออกแบบหนาภาคผนวกนี้กด็ ําเนินการเชนเดียวกันกับหนาเนื้อเรื่อง หากมีเนื้อหาจํานวนมากก็
อาจลดขนาดตัวอักษรใหเล็กลงกวาที่ใชในหนาเนื้อเรื่องก็ไดเพราะไมใชเนื้อเรื่องโดยตรง หาก
ผูเขียนเห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน เชน หนังสือประเภทวิชาการ อาจใชหนานี้เพื่อบงบอกถึง
ที่มาตาง ๆ ของขอมูลที่ผูเขียนใชในการอางอิง
11. หนาเชิงอรรถ อาจจะไดมาจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรือการสัมภาษณ
บุคคลก็ได จะมีเฉพาะหนังสือประเภทวิชาการ
12. หนาบรรณานุกรม หนาบรรณานุกรมมีเฉพาะในหนังสือที่เปนหนังสือประเภท
วิชาการเทานัน้ หนานีก้ ็เปนอีกหนาหนึ่งที่ควรออกแบบอยางเรียบงาย และควรศึกษาระเบียบวิธี
แสดงบรรณานุกรมใหถูกตองวาควรจะมีตัวอักษรตัวหนา ตัวเอน หรือยอหนาที่ใดบาง ขนาด
ตัวอักษรควรจะเปนขนาดที่ใกลเคียงกับตัวอักษรที่เปนเนือ้ เรื่อง
13. หนาดัชนี หนาดัชนีมักจะมีเฉพาะในหนังสือประเภทวิชาการเทานั้น โดยอาจจะมี
การเปลี่ยนลักษณะตัวอักษรเพื่อใหงายแกการมองคนหา เชน สวนทีเ่ ปนชื่อใชตัวตรง ตามดวย
เลขหนาที่มชี ื่อเสียงเหลานั้นปรากฎอยูซึ่งเปนตัวเอน เปนตน ขนาดตัวอักษรควรจะเปนขนาดเล็ก
กวาตัวอักษรที่เปนเนื้อเรื่อง
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14. ปกหลัง เปนหนาที่อาจเวนวางไวหรือใสขอ มูลเกี่ยวกับผูเ ขียนหนังสือ เชน ประวัติ
หรือผลงานในอดีต ซึ่งอาจจะมีไวในปกหลังดานในก็ได

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและจัดทําหนังสือ
การสรางสรรครูปแบบหนังสือเลมนัน้ ตองสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงค และ
กลุมเปาหมายเพื่อใหงานการผลิตหนังสือเลมนัน้ เปนทีป่ ระทับใจแกกลุมเปาหมายที่ตองการให
อานหนังสือนัน้ ซึ่งขอควรพิจารณาดังกลาว ไดแก
1. เนื้อหาของหนังสือ นักออกแบบตองรูวา หนังสือที่จะออกแบบนั้นมีเนื้อหาเปนลักษณะ
ใด โดยทัว่ ไปแลวสามารถจําแนกประเภทของหนังสือออกตามลักษณะเนื้อหาไดเปน 2 ประเภท
คือหนังสือสารคดีและหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือทั้งสองประเภทนีจ้ ะมีแนวทางการออกแบบทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือ หากเปน
หนังสือสารคดี แนวทางการออกแบบมักมีลักษณะเปนทางการ มีการจัดรูปเลมที่เปนมาตรฐาน ดู
นาเชื่อถือ สวนหนังสือประเภทบันเทิงคดีจะมีความเครงครัดนอยกวา อาจใชความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบใหมีรูปเลมนาสนใจมากยิ่งขึ้น เชน พิมพดวยกระดาษสาตลอดเลม หรือเย็บเขา
เลมโดยใชเชือกปอรอย หรือหากเปนหนังสือแนวโรแมนติกอาจจัดทํากลอง (case) หุมหนังสืออีก
ชั้นหนึง่ เพื่อไวสําหรับมอบเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ เปนตน
2. ผูอาน จุดมุงหมายสําคัญของการออกแบบหนังสือ คือดึงดูดความสนใจของผูอา น
และชวยใหผูอา นอานเรื่องราวที่ปรากฎในหนังสือเลมนัน้ โดยสะดวกจนตลอดเลม นักออกแบบจึง
จําเปนตองคํานึงถึงผูอานซึง่ เปนกลุมเปาหมายวามีลกั ษณะอยางไร เชน เพศ วัย การศึกษา
อาชีพ ลักษณะสังคม ฯลฯ ซึ่งเปนปจจัยแสดงถึงปฏิกิริยาการตอบสนองและการยอมรับใน
หนังสือนัน้ ๆ การกําหนดรูปแบบ การเลือกใชภาพประกอบ การเลือกใชตัวอักษรสําหรับขอความ
ตาง ๆ จะตองใหสอดคลองสัมพันธกนั เชน งานออกแบบหนังสือสําหรับเด็ก รูปแบบของภาพและ
ขอความตองตรงไปตรงมา ชัดเจน สะดุดตา และสวยงาม ถาเปนหนังสือสําหรับผูใหญ อาจ
นําเสนองานออกแบบในลักษณะที่มีความสลับซับซอนได
อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรตระหนักอยูเสมอในการออกแบบหนังสือ คือ การจัดวาง
องคประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือนัน้ จะตองไมขัดตอการรับรู และลักษณะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีของสังคมนัน้ ดวย
3. วัตถุประสงคในการใช ในการออกแบบหนังสือเลมแตละครั้ง จะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคของการใชงานของหนังสือเลมนั้น ๆ เปนหลักวา ผูอา นมักจะใชหนังสือเลมนัน้ เพื่อ
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อะไร และในลักษณะใด เมื่อเวลาออกแบบจึงตองออกแบบใหสะดวกแกการใชงานเปนสําคัญ
เชน หนังสือพจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออางอิง เปนหนังสือซึง่ ผูใชไมไดอานทุกหนาหรือ
เรียงลําดับตั้งแตหนาแรกไปจนถึงหนาสุดทาย หากแตใชสําหรับการคนควาอางอิงโดยการเปดหา
เฉพาะสวนที่ตอ งการเทานั้น การออกแบบจึงควรใหสะดวกแกการคนหาคําและความหมายที่
ปรากฎอยูในหนังสือนัน้ สวนหนังสือประเภทเรื่องสั้น ผูอ านมักจะถือติดตัวไปเพื่ออานในยามวาง
การออกแบบรูปเลมก็ควรใหสะดวกแกการพกพา และมีขนาดพอเหมาะแกการถือเปดอานในที่
ตาง ๆ เปนตน ดังภาพที่ 9.7

ภาพที่ 9.7 ขนาดรูปเลมที่กะทัดรัดของหนังสือพจนานุกรม
ที่มา (หิง้ หนังสือ, 2546)

หลักเกณฑการออกแบบปกหนังสือ
รายละเอียดที่สําคัญบนปกหนังสือคือ ชื่อหนังสือ ชื่อผูประพันธหรือผูแปลรูปภาพประกอบ
นักออกแบบจะตองจัดวางองคประกอบตาง ๆ ใหสวยงามโดยคํานึงถึงหลักเกณฑการออกแบบ
ไดแก สัดสวน ความสมดุล ความแตกตาง ลีลา ความมีเอกภาพ และความผสมกลมกลืนของ
องคประกอบที่อยูบนหนาปกหนังสือ หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการออกแบบปกหนังสือมีดังนี้
1. ประเภทของหนังสือ หนังสือแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะและรูปแบบที่แตกตางกัน
อยางมาก วัตถุประสงคในการสรางหนังสือขึ้นมาไมเหมือนกัน เชน หนังสือที่เปนตําราอางอิง
หนัง สือวิชาการ แบบเรีย น กึ่งแบบเรียน หนังสือที่ผลิตขึ้นในโอกาสพิเศษ หนั งสืออา นเสริม
สําหรับนักเรียน นวนิยาย นิทานสําหรับเด็ก หนังสือภาพ หนังสือบันเทิงเริงรมย หนังสือกีฬา ฯลฯ
การออกแบบปกหนังสือทางวิชาการหรือแบบเรียนจะมีลักษณะแบบเปนทางการ รูปแบบตัวอักษร
และรูปภาพจําตองเปนแบบเรียบ ๆ เชน ตัวอักษรแบบทางการ การจัดวางมักจะเปนแบบจัด
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ระเบียบ หรือการกําหนดภาพใหอยูในกรอบหรือมีเฉพาะตัวอักษร ขอความและชื่อผูประพันธ
เทานั้น สวนหนังสือบันเทิงเริงรมย กีฬา นวนิยาย หรือสารคดี จะมีรูปแบบคอนขางเปนอิสระ มี
การออกแบบชื่อหนังสือที่แปลกตาออกไป การออกแบบจัดภาพประกอบปกจะเนนไปทางความ
สวยงามมากกวาการถายทอดเนื้อหา เนนสีสันที่สดใส สะดุดตา การจัดวางรูปแบบจะแตกตาง
กันไปตามลักษณะหนังสือ ถาเปนหนังสือสําหรับเด็กก็จะเนนที่ภาพประกอบบนปกที่มีความ
สวยงามเปนหลัก ตัวอักษรเปนแบบเรียบงาย ดูสบายตา ไมนิยมการจัดระเบียบและการกําหนด
กรอบ ใชสีสันสดเขมฉูดฉาด รูปภาพคมชัดแสดงสาระของเรื่องราว ดังภาพที่ 9.8

ภาพที่ 9.8 ตัวอยางรูปแบบปกหนังสือตาง ๆ
ทีม่ า (หิง้ หนังสือ, 2546)
2. บุคลิกของหนังสือ หนังสือแตละเลมจะมีบุคลิกที่แตกตางกันตามประเภทของสาระ
เนื้อหา และเทคนิควิธีการออกแบบ เนื่องจากปจจุบันภาวะการแขงขันกานทางการตลาด ทําให
หนังสือบางประเภทมีการแขงขันกันสูงมาก หนังสือที่มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกันเกิดขึ้นมากมาย
นักออกแบบกราฟฟกควรออกแบบสรางสรรคบุคลิกภาพของหนังสือนั้นใหมีความสวยงามโดดเดน
แปลกตามากกวาคูแขงขัน จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการสรางบุคลิกเฉพาะของปกหนังสือ จึง
ไมเพียงแตสงเสริมคุณคาทางสุนทรียศาสตร และการสรางความนาเชื่อถือแลวยังเปนการแขงขัน
กันในดานธุรกิจอีกดวย ดังภาพที่ 9.9
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ภาพที่ 9.9 การออกแบบปกหนังสือตําราใหสวยงามเพือ่ ผลทางธุรกิจ
ที่มา (หิ้งหนังสือ, 2546)
3. แนวทางสรางสรรครูปแบบ การสรางสรรคแบบปกหนังสือจะมีหลักการ 3 ประการ
3.1 หลักการจัดองคประกอบศิลปะ เพื่อเนนคุณคาทางความสวยงามของเลม
ดังภาพที่ 9.10

ภาพที่ 9.10 การออกแบบปกหนังสือเนนความสวยงาม
ที่มา (Silver, 1992, p. 95)
3.2 หลักการออกแบบรูปภาพหรือการกําหนดลักษณะของภาพที่จะนํามาใชทําปก
3.3 หลักการกําหนดแบบตัวอักษร ชื่อหนังสือ
ทั้งนี้หลักการทั้งหมดจะตองใหสอดคลองและเหมาะกับประเภทของหนังสือ และ
จะตองสรางรูปแบบแปลกใหมใหเกิดบุคลิกเฉพาะของหนังสือนั้นดวย หนังสือบางเลมจะเนน
รูปแบบเฉพาะปกหนา บางเลมอาจจะออกแบบปกหนา สันปก และปกหลังควบคูกันไป แลวแต
วัตถุประสงคและลักษณะของหนังสือแตละประเภท ดังภาพที่ 9.11
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ภาพที่ 9.11 การออกแบบปกหนา-หลัง และสันของหนังสือควบคูก นั
ที่มา (Silver, 1992, p. 86)
4. วิธีการผลิต วิธกี ารผลิตและระบบการพิมพในปจจุบนั มีความสะดวก คลองตัว
สามารถตอบสนองการผลิตงานไดอยางเต็มที่ การออกแบบปกหนังสือที่ดี ตองไมสรางความ
ยุงยากสับสนตอการพิมพและการผลิตดวย ความสับสนเกิดขึ้นไดเสมอถาผูออกแบบใชคําสั่งและ
ใชวิธีการหลายอยาง เชน พิมพออฟเซต 4 สี และมีสีพเิ ศษอีก 2 สี ชื่อเรื่องดุนนูนและปมทอง
สวนที่เปนภาพพิมพนา้ํ มันวานิช และเคลือบยูวีเฉพาะภาพ ปูพื้นดวยสกรีน 20 % การใชคําสั่ง
มาก ๆ เชนนี้บางครั้งจะทําใหการผลิตเกิดการผิดพลาดได ในการออกแบบทุกครั้งจึงควรตั้งเปน
ขอสังเกตไวเสมอ
5. วัสดุที่ใชทาํ ปก ปกอาจออกแบบใหเปนปกแข็งหรือปกออน ปกแข็งอาจหุม ดวยแรก
ซีนหรือผาไหม การกําหนดวัสดุกับการออกแบบตองสอดคลองกัน เชน ปกพิมพออฟเซต 4 สี ควร
เลือกใชกระดาษทีม่ ีเนื้อแนน ละเอียด เชน การดาษอารต กระดาษนิวเอช ภาพหรือขอความจะมี
ความคมชัดและสีสันสวนงาม ถาตองการใหมีการดุนนูน การกําหนดกระดาษควรมีความยืดหยุน
สูงเพื่อใหการดุนนูนใหภาพที่คมชัดมากขึ้น นอกจากลักษณะของเนือ้ การดาษแลว ขนาดความ
หนาของกระดาษก็ตองมีความหนาทีพ่ อเหมาะกับขนาดรูปเลมดวย
ดังนั้นการออกแบบปกหนังสือใหเปนที่ดึงดูดใจนั้น ควรใหชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือเปน
ตัวอักษรโตกวาตัวอักษรสวนอื่น ๆ จัดวางไวในตําแหนงที่เดนสะดุดตา การเลือกตัวพิมพของสวน
ต า ง ๆ ที่ อ ยู บ นปกหนั ง สื อ ต อ งเลื อ กขนาดและแบบตั ว พิ ม พ มี ข นาดและน้ํ า หนั ก ให ห นั ก เบา
ตามลําดับความสําคัญ
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กระบวนการออกแบบและจัดทําหนังสือ
การออกแบบหนังสือนัน้ ตองมีการกําหนดและวางแผนกอนการออกแบบหนังสือและ
ดําเนินการจัดวางองคประกอบตาง ๆ ตามหลักการออกแบบที่ถูกตอง ทําใหการออกแบบและ
จัดทําหนังสือตองมีขั้นตอนในการปฏิบัตดิ ังนี้
1. ศึกษาและความทําความเขาใจหนังสือ กอนที่จะทําการออกแบบ นักออกแบบ
จะตองพยายามหาขอมูลจากผูเขียนหรือสํานักพิมพถงึ วัตถุประสงคในการเขียนหรือจัดทําหนังสือ
และจะตองทราบถึงลักษณะของผูอานที่เปนกลุมเปาหมายวาเจตนาจะมุงที่ใครเปนหลักและ
บุคคลกลุมนี้มพี ฤติกรรมและความชอบไมชอบอยางไร
นอกจากนี้ยังตองทราบใหชัดเจนวา
ผูเขียนมีความคิดหลักหรือแนวคิดเบื้องหลังของหนังสืออยางไร รวมทัง้ เปนหนังสือประเภทใดและ
ควรจะมีบุคลิกภาพแบบไหน เพราะประเภทของหนังสือนั้นมีหลากหลาย
2. กําหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพและนิตยสารแลว
หนังสือสามารถจัดทําไดหลายขนาดและหลายรูปแบบมากกวา ซึง่ ในการเลือกขนาดและรูปแบบ
ที่เหมาะสมนีจ้ ะตองดูจากวัตถุประสงคและประเภทของหนังสือเปนหลัก สวนใหญแลวจะตอง
พยายามเลือกขนาดที่ตัดกระดาษไดโดยเหลือเศษนอย แตเพื่อเปนการประหยัดกระดาษเพื่อลด
ตนทุน นอกจากในกรณีที่เปนหนังสือที่ระลึกราคาแพงและตองการรูปแบบที่แปลกแตกตางไปจาก
ปกติ
2.1 ขนาดของหนังสือซึง่ เปนทีน่ ิยมกันมาก เชน 5 1/3 x7 ½ นิ้ว ( 16 หนายก) 5 ¾
x 8 ¼ นิ้ว (ขนาด A5 หรือขนาดพ็อกเก็ตบุก) เปนตน
การกําหนดขนาดของหนังสือนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงความประหยัดแลว
สิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งก็คือประเภท ขนาด และจํานวนของภาพและขอความที่จะนําเสนอ
สําหรับหนังสือที่มีขอความเพียงอยางเดียวนัน้
ขนาดอาจจะไมมผี ลตอการนําเสนอเนื้อหานัก
แตสําหรับหนังสือที่มีภาพแลว ยิ่งหนังสือมีขนาดใหญก็ยอมจะยิ่งสามารถนําเสนอภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 รูปเลมของหนังสือซึ่งมีความเกีย่ วของกับการเย็บเลมหรือการเขาเลมหนังสือ
(binding) เปนสิ่งที่มีผลตอออกแบบหนังสือดวย การเย็บเลมมีหลายวิธีการดวยกัน ดังนี้
2.2.1 การเย็บกี่ (smith sewing) เปนการเขาเลมหนังสือดวยดายเพือ่ ยึดหนา
หนังสือไวดวยกัน การเย็บกี่นี้มีอยู 2 ลักษณะคือการเย็บกี่ดวยเครือ่ ง เปนการเย็บหนาหนังสือ
เขาดวยกันเปนชุดเล็ก ๆ กอนแลวจึงเย็บดานสันใหตดิ กัน และการเย็บดายดานขาง เปนการเย็บ
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กระดาษทั้งหมดเขาดวยกันตรงดานขางของหนาหนังสือ การเย็บในลักษณะหลังนี้ไมเปนที่นิยม
เทาเย็บดวยเครื่อง
2.2.2 การเย็บอกหรือเย็บแบบมุงหลังคา (saddle stitch) เปนการเขาเลม
หนังสือดวยลวดโลหะซึ่งสวนมากจะเย็บทีส่ ันของหนังสือ บางครั้งก็มีการเย็บลวดที่ดานขางของ
หนาหนังสือเหมือนกัน เมื่อเย็บและพับแลว หนาจะเรียงลําดับตอเนื่องกันไป จากนี้กน็ ําไปเจียน
ทั้ง 3 ดาน เวนดานสัน กระดาษที่เคยติดกันเปนยกก็จะถูกตัดออกอิสระเปดอานไดตลอด การเย็บ
แบบนี้เหมาะแกหนังสือทีม่ คี วามหนาเพียงไมกี่ยก หรือมีจํานวนหนาไมมาก และไมตองการความ
คงทนถาวร แตตองการความรวดเร็วและตนทุนการผลิตต่ํา ราคาถูก ซึง่ การนําเอางานพิมพทพี่ ับ
ไวแลวมายกแลวเรียงซอนรวมกันเปนเลมจะมีวิธกี ารดังตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 การเก็บเลมหนังสือเย็บอกขนาด 8 หนายก จํานวน 3 ยก
ลําดับยก
ปก
ยกแรก
ยกที่สอง
ยกที่สาม

ซีกแรก
หนา 1 – 4
หนา 9 – 12
หนา 17 - 20

ซีกหลัง
หนา 5 - 8
หนา 13 – 16
หนา 21 – 24

การเรียงยก
ซอนทับยกแรก
ซอนชั้นบน
ซอนชั้นกลาง
ซอนชั้นลาง

ที่มา (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 76)

2.2.2 การสันทากาว (adhesive binding / perfect binding) เปนการเขาเลม
หนังสือดวยการนําหนาหนังสือมาเรียงกันแลวใชกาวทาที่สันนํามาปะเขากับกระดาษทีท่ ําเปนสัน
การเขาเลมแบบนี้จะมีปญหาเมื่อกาวเสื่อมคุณภาพจะทําใหหนังสือหลุดรวงออกจากเลมได
2.2.3 การทําเลมเชิงกล (mechanical binding) เปนการเขาเลมหนังสือดวย
การใชหว ง เข็มหมุด เกลียวลวด หรือเกลียวพลาสติกเพื่อยึดหนาหนังสือทัง้ หมดเขาดวยกันที่
ดานขางของหนาหนังสือ การเขาเลมนีห้ นาหนังสืออาจจะฉีกขาดไดงายจึงเหมาะกับหนังสือทีม่ ี
การใชงานระยะสั้น ดังภาพที่ 9.12
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ภาพที่ 9.12 การเขาเลมหนังสือแบบตาง ๆ
ทีม่ า (วัลลภ สวัสดิวลั ลภ, 2535, 224-225)
2.3 การเขาปก ดังที่กลาวมาบางแลวหนังสือนั้นมีการเขาเลมซึ่งมีทงั้ ปกออนและปก
แข็งขึ้นอยูกับประเภทของหนังสือดวยวาจะมีการจัดทําปกในลักษณะใด ซึ่งในทีน่ ี้จะกลาวถึงการ
เขาปกแข็งซึ่งมีขั้นตอนในการเตรียมการ 2 ประการ คือ การเตรียมเลมหนังสือ และการเตรียมปก
หนังสือ
การเตรียมเลมหนังสือ ไดแก การติดกระดาษผนึกปกดานในและใบรองปกทัง้
หนาและหลัง อัดหนังสือใหเนื้อกระดาษอัดกันแนนเขาทีไ่ มหยอนตัว ฉาบเสนดวยกาวแหงไวเพื่อ
ยึดสันไมใหเคลื่อน แลวนําไปเจียนทั้ง 3 ดาน ถาเปนหนังสือหนาก็ทาํ เสนโคงเพื่อใหปกกอดสันติด
ผายึดสันและคิ้ว แลวรอการเขาปกตอไป
การเตรียมปกแข็ง ปกแข็งประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ คือ แผนปก
(กระดาษแข็ง) 1 คู แร็กซีนหุม ปก 1 แผน กระดาษรองสัน (กระดาษเขียนชารต) ทั้งหมดมีขนาด
สัมพันธกนั กับขนาดของเลมหนังสือ แลวนํามาประกอบเขากันเปนปก จากนัน้ นําไปพิมพชื่อ
หนังสือ ชื่อผูแตง ฯลฯ ทีห่ นาปก และสันปก ถาพิมพเปนตัวทองเรียกวา “เดินทอง”
หลังจากนั้นก็ทําการเขาเลมปกแข็ง คือการเอาปกหุมหนังสือแลวผนึกใหติดกัน
ใชแรงอัดมาก ๆ เพื่อใหติดเรียบสนิท ขนาดแผนปกแข็งจะใหญกวาขนาดเลมออกมาโดยรอบทัง้
3 ดาน ประมาณดานละ 1/8 นิว้ เผื่อไวสําหรับขั้นตอนในการเจียน ดังภาพ 9.13
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ภาพที่ 9.13 การเขาเลมและเจียนรูปเลม
ที่มา (กรุงไทยออนไลน, 2546)
2.4 รูปแบบของปกหนา เนื่องจากความหลากหลายในรูปแบบที่เปนไปไดในการ
ออกแบบปกหนาของหนังสือ
นักออกแบบจึงควรตกลงรวมกันกับผูเขียนหรือสํานักพิมพเรื่อง
รูปแบบของปกหนังสือกอนในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
2.4.1 กระดาษที่ใชในการพิมพปกหนา จะเปนกระดาษแบบเดียวกับหนาใน
หรือจะเปนกระดาษที่มีความหนากวาปกติ สวนใหญแลวกระดาษที่ใชในการทําปกหนามักจะ
เปนกระดาษแข็ง ในบางครัง้ อาจจะมีการหุมหรือเคลือบเอาไวดวยวัสดุชนิดอื่น เชน ผาหรือ
พลาสติกก็ได
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2.4.2 หนาหุม ปก หนังสือที่มีความหนามาก หรือที่มรี าคาสูงมักจะมีหนาหุมปก
เพื่อรักษาปกหนาไวไมใหเสียหาย
2.4.3 ระบบการพิมพและจํานวนสีที่จะพิมพ รวมทั้งการใชเทคนิคพิเศษอื่นใน
ทางการพิมพหรือไม เนื่องจากปกหนาของหนังสือทําหนาที่เหมือนหนาโฆษณาขายหนังสือเลมนั้น
จึงเปนเรื่องที่สมเหตุสมผลทีจ่ ะใหความสําคัญเปนพิเศษทั้งในงานออกแบบและการผลิต
2.5 รูปแบบของหนาใน
รูปแบบของหนาในของหนังสือนั้นจะมีลักษณะเชนไร
ยอมขึ้นอยูก ับลักษณะของสิง่ ที่จะเปนองคประกอบของเนื้อหา ไดแก เนื้อหาที่เปนตัวพิมพและ
ภาพประกอบตาง ๆ วามีมากนอยและตองการคุณภาพในระดับใด ทั้งนี้ควรพิจารณาในเรื่อง
ตอไปนี้
2.5.1 กระดาษที่ใชในการพิมพเปนกระดาษชนิดใด และจะเปนกระดาษทีม่ ี
ความหนาหรือน้ําหนักเทาใด
2.5.2 ระบบการพิมพที่เหมาะสมควรเปนระบบใด และพิมพกี่สี ในหนังสือบาง
เลมอาจจะมีหนาในที่มกี ารพิมพสีไมเทากัน จึงตองมีการกําหนดวาจะเปนหนาสีสกี่ ี่หนา หนาสี
หนาเดียวกี่หนา รวมทั้งการใชเทคนิคพิเศษอื่นในทางการพิมพหรือไม โดยปกติแลวหนาในของ
หนังสือมักจะไมคอยมีเทคนิคพิเศษอะไรมากนัก
ยกเวนหนังสือเด็กซึ่งอาจจะมีการอัดตัดตาม
ตามแมแบบหรือไดคัต หรือปอปอัพ (pop up) เพื่อเพิ่มมิตใิ หหนาหนังสือ
2.6 แบบและขนาดตัวอักษร ปกติแลวตัวอักษรที่ใชในหนังสือหนึง่ แบบ จะไมมีความ
หลากหลายมากนัก แตอาจมีความแตกตางกันระหวางตัวทีเ่ ปนหัวเรื่องหรือพาดหัว กับตัวที่เปน
เนื้อเรื่องเทานัน้ อยางไรก็ตามขนาดของตัวเนื้อหาจะตองพิจารณาใชขนาดที่เหมาะสมกับ
ผูอานที่เปนกลุมเปาหมาย หากเปนผูมอี ายุมาก หรือเด็กอาจจะตองเลือกตัวอักษรที่มีขนาดใหญ
กวาตัวอักษรที่ใชสําหรับวัยรุนหรือผูใหญทั่วไป
2.7 แบบและจํานวนภาพประกอบ ภาพประกอบเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ควรนํามา
พิจารณาวาตองการจะนําเสนอภาพประกอบเปนสี่สหี รือขาวดํา จํานวนอยางละกีร่ ูป ซึง่ แบบ
และจํานวนภาพประกอบนีจ้ ะมีผลกระทบตอการเลือกชนิดกระดาษ ระบบการพิมพ และตนทุน
ในการผลิตหนังสือแตละเลม
2.8 การกําหนดขั้นตอนหลังการพิมพ เนื่องจากหนังสือมีขนาดความหนาที่
หลากหลาย ทําใหมีวธิ ีการเย็บเลมหนังสือที่เหมาะสมแตกตางกันไป นอกจากนีเ้ ทคนิคพิเศษ
บางอยาง เชน ดุนนูน การประทับรอยรอน ปมทอง หรือไดคัต หรือการอัดคัตตามแมแบบ
เปนตนเปนสิง่ ที่ตองดําเนินการภายหลังการพิมพเสร็จสิน้ ลง ดังนัน้ การไดสรุปขั้นตอนที่คาดวาจะ
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ใชหลังการพิมพไวลวงหนาจะทําใหนกั ออกแบบไดคิดเผื่อการจัดทําหนังสือไวตงั้ แตในขณะทีท่ ํา
การออกแบบนั่นเอง
การกําหนดรายละเอียดเหลานี้เปนสิ่งทีน่ ักออกแบบ จะตองพิจารณากําหนด
ออกมาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหนังสือเพื่อใหมขี นาดและรูปเลมตามที่ตองการ
3. การเตรียมการและจัดทําเลยเอาต เมื่อผานขั้นตอนของการวางแผนกําหนดขนาด
รูปเลมแลว ในขั้นของการเตรียมการตอไปคือผูออกแบบและจัดหนาหนังสือจะตองทําเลยเอาตของ
หนังสือเลมนั้นใหเสร็จสมบูรณ โดยทําแบบรางของหนังสือซึ่งแสดงรายละเอียดตาง ๆ ไวออกมา
เพื่อเปนแบบหรือแนวทางใหแกผูดําเนินการพิมพดําเนินการในขั้นตอนตอไป และเพื่อปองกันการ
ผิดพลาดและความสูญเปลาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหวางการพิมพ
การทําเลยเอาตหนังสือก็คลายกับสื่อสิง่ พิมพประเภทอื่น ๆ ทีท่ ําไดหลายระดับ คือ
ระดับเลยเอาตขนาดจิ๋ว ระดับเลยเอาตขนาดหยาบ และระดับเลยเอาตสมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับ
ขนาดและความซับซอนของสิ่งที่จะพิมพ จํานวนสีที่พมิ พ เปาหมายของสิ่งพิมพ และระดับความ
ตองการใหผูอา นสนใจในสิง่ พิมพนนั้ นักออกแบบนอกจากตองมีความรูทางดานศิลปะและ
หลักการออกแบบแลวยังจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพิมพดวย
กลาวโดยสรุปการออกแบบหนังสือตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางรอบคอบเริ่ม
ดวยการกําหนดขนาดรูปเลมใหเปนขนาดมาตรฐาน ในสวนที่เปนเนื้อเรือ่ งควรใชอักษรที่อานงาย
ชัดเจนมีขนาดเหมาะสมกับการอานของกลุมเปาหมาย ที่สําคัญคือจะตองมีขนาดตัวอักษรไมเล็ก
จนเกินไป การจัดวางหนาหนังสือตองมีจดุ มุงหมายใหอานงายเขาใจงาย เชิญชวนใหผูอาน
ติดตามอานจนตลอดเลม และควรหลีกเลี่ยงการออกแบบที่เลนลวดลายตาง ๆ มากเกินไปซึง่ อาจ
ทําใหผูอานสับสน

หนังสือสําหรับเด็ก
หนังสือสําหรับเด็กเปนหนังสือเลมอีกประเภทหนึ่งที่นกั ออกแบบควรมีความรูความเขาใจ
เพื่อทําใหการออกแบบนั้นมีความเหมาะสมกับกลุมผูอา นที่เปนเด็กโดยเฉพาะ เพราะหนังสือเปน
สื่อเพื่อการเรียนรูที่จะชวยโนมนาวใหเด็กเกิดความสนใจในเนื้อหา เกิดความเพลิดเพลินในการ
เรียนรูโดยไมรตู ัว การออกแบบจัดหนารูปเลมและภาพประกอบจึงมีความสําคัญมากทีน่ ัก
ออกแบบตองสรางสรรคใหสอดคลองกับความสนใจ ความชอบและพฤติกรรมการรับรูของเด็กแต
ละวัยที่มีความแตกตางกันไป การออกแบบใหมีความเรียบงาย มีความชัดเจนทั้งสาระและ

332

ภาพประกอบ มีความสวยงามทั้งการจัดโครงสี และการตกแตงองคประกอบอื่น ๆ ทั้งนี้
รายละเอียดของการออกแบบและจัดทําหนังสือเด็กมีดังนี้
1. ความมุง หมายของการออกแบบและจัดหนาหนังสือสําหรับเด็ก
1.1 เพื่อกระตุนความพอใจใหเกิดการสนองตอบ และมีความสนใจในเนื้อหาที่ตองการ
นําเสนอดวยการใชลักษณะภาพที่ดีและมีขนาดใหญ
1.2 การใชสีสันทีเ่ หมือนจริงในการนําเสนอจะทําใหเด็ก ๆ เกิดความเขาใจในเนื้อหา
ไดดียิ่งขึ้น ขนาดและสีสันของตัวอักษรทีพ่ อเหมาะทําใหมีความชัดเจนและนาสนใจ สามารถอาน
ได นานไมเบื่อ
1.3 เพื่อตองการใหเกิดความรักหนังสือ และเกิดความรูสึกที่ดีตอหนังสือซึ่งเปน
แหลงขอมูลเบือ้ งตนทางการศึกษาหาความรูตาง ๆ
1.4 การออกแบบภาพ การจัดวางหนาอยางพิถีพถิ นั สวยงาม จะชวยสงเสริม
ความรูสึกนึกคิดในทางดานสุนทรียภาพ และสนับสนุนใหเกิดจินตนาการในการสรางสรรคไดเปน
อยางดี
2. แนวคิดของการออกแบบและจัดหนาหนังสือสําหรับเด็ก
การออกแบบหนังสือเด็กตางจากการออกแบบหนังสือประเภทอื่น ๆ หนังสือประเภทนี้
มุงเนนการนําเสนอเนื้อหาดวยภาพประกอบหลัก และมีขอ ความเปนสวนประกอบ การมองภาพ
การรับรู การเห็น และความชอบของเด็กยอมแตกตางไปจากผูใหญ ผูออกแบบจึงควรศึกษา
หลักการจิตวิทยาการรับรูและการดูภาพของเด็กดวย
3. การออกแบบรูปเลมหนังสือสําหรับเด็ก
รูปเลมของหนังสือแตละอยางแตกตางกันไปดวยจุดประสงคที่แตกตางกันตองคํานึงถึง
ความสวยงาม ความสะดวกในการหยิบอาน การพกพา การเก็บรักษา ความเหมาะสมกับขนาด
ความหนาของหนังสือ และความสอดคลองกับระบบการจัดพิมพ ขนาดที่นิยมในการพิมพปจจุบัน
แบงไดดังนี้ (พงษศกั ดิ์ ไชยทิพย, 2544, หนา 75)
3.1 ขนาดฉบับกระเปา (pocket)
6 นิว้ x 9 นิ้ว
3.2 ขนาดมาตรฐาน (basic)
8 ¼ นิ้ว x 11 ¾ นิ้ว
3.3 ขนาดนิตยสารภาพ (picture) 10 ½ นิ้ว x 13 นิ้ว
3.4 ขนาดหนังสือพิมพเล็ก (tabloid) 11 ½ นิ้ว x 14 ½ นิ้ว
ขนาดดังกลาวขางตนเปนขนาดที่ใกลเคียงกับขนาดกระดาษมาตรฐาน ซึง่ มี
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ปริมาณถูกตัดเจียนนอยที่สดุ ขนาดมาตรฐานเปนขนาดที่ไดรับความนิยมมากที่สุด และขนาดที่
ไดรับความนิยมรองลงมาคือขนาดฉบับกระเปา ซึ่งมักจะเปนประเภทนวนิยาย หรือรวมเรื่องสัน้
ดังภาพที่ 9.14

ภาพที่ 9.14 ตัวอยางปกและรูปเลมหนังสือสําหรับเด็ก
ที่มา (หิ้งหนังสือ, 2546)
4. ความหนาของรูปเลม
ขนาดความหนาตองเปนขนาดกระดาษมาตรฐานตัดลงตัว เชน ขนาดตัด 2 ขนาดตัด
4 หรือตัด 8 หรือที่เรียกวา การกําหนดความหนาตองใหความหนาลงเต็มจํานวนยกพอดี เชน
ขนาดรูปเลมเปนแบบ 8 หนายก หมายถึง เมื่อนํากระดาษมาพับตามขนาดรูปเลมแลว กระดาษ
ขนาด 1 ยก จํานวน 1 แผน นํามาพับเปน 4 สวนจะไดทั้งหมดเปน 8 หนา เรียกวา 1 ยก ความ
หนาของรูปเลมจึงนิยมเรียกเปนจํานวนยก เชน 10 ยก ( 80 หนา) 15 ยก หมายถึงมีทั้งหมด 120
หนา และถาเปนกระดาษขนาด 1 ยก จํานวน 1 แผนมาพับเปน 8 สวน ก็จะไดทั้งหมดเปน 16
หนา จึงเรียกวาเปนขนาด 16 หนายก (1 ยกจะมีจํานวน 16 หนา)

ขอคํานึงถึงในการออกแบบและจัดทําหนังสือ
การออกแบบหนังสือมีหลักการเชนเดียวกับการออกแบบสิ่งพิมพโดยทั่วไปนั่นคือ เปนการ
กําหนดองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาและเปาหมายของการใชสิ่งพิมพนั้น ๆ การ
ออกแบบหนังสือจะมีลักษณะพิเศษอยูประการหนึ่งก็คือ มักจัดองคประกอบตาง ๆ เขไวดวยกัน
อยางมีระเบียบ เพื่อใหผูอานทําความเขาใจเรื่องราวในหนังสือเลมนั้นไดโดยสะดวก อยางไรก็ตาม
ในการออกแบบนักออกแบบควรคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการออกแบบดังตอไปนี้
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1. สัดสวน หมายถึง การกําหนดสัดสวนในการจัดหนาปกหนังสือ การจัดวางชื่อเรื่อง
หัวขอเรื่องและตัวเรียงพิมพลงในหนาหนังสืออยางเหมาะสม การกําหนดกรอบขอบเขต หรือขนาด
รูปเลมหนังสืออยางไดสัดสวนระหวางแนวตั้งกับแนวนอน ดังภาพที่ 9.15

ภาพที่ 9.15 การออกแบบหนังสือยึดหลักความไดสัดสวน
ที่มา (Silver, 1992, p. 156)
2. ความสมดุล หมายถึง การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตาง ๆ ในหนาหนังสือให
มีน้ําหนักเทากัน ทําใหไมเกิดความรูสึกวาองคประกอบของหนานั้นหักไปขางใดขางหนึ่ง น้ําหนัก
ของภาพจะขึ้นอยูกับขนาด รูปราง ความเขมและสี โดยทั่วไปแลว องคประกอบขนาดใหญจะดู
หนักกวาองคประกอบที่มีขนาดเล็กกวา รูปวงกลมดูมีน้ําหนักมากกวารูปเหลีย่ ม สิง่ ทีม่ สี เี ขมจะให
น้ําหนักมากกวาสีออน เชนองคประกอบสีดําขนาดเล็กจะดูมีน้ําหนักมากกวาองคประกอบขนาด
ใหญแตสีออนกวา เปนตน ดังภาพที่ 9.16

ภาพที่ 9.16 การออกแบบหนังสือยึดหลักความสมดุล
ที่มา (Silver, 1992, p. 94)
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3. ความแตกตาง การสื่อขอความใด ๆ ก็ตามมักจะตองมีการเนนใหเห็นความสําคัญของ
ขอความใดขอความหนึ่งมากกวาขอความอื่นเพื่อแสดงจุดสําคัญของเรื่อง ซึ่งความคิดที่จะใหมี
การเนนขอความใดนั้นจะตองมีการวางแผนลวงหนา ความแตกตางเกิดขึ้นไดโดยการเนนสวนใด
สวนหนึ่งเพื่อเราความรูสึก ซึ่งอาจทําไดโดยการใชขนาด รูปราง สี และทิศทางที่แตกตางไปจาก
องคประกอบอื่น ๆ ที่อยูโดยรอบเพื่อทําใหเกิดความเดนขึ้น
4. ลีลา หมายถึง การจัดวางองคประกอบตาง ๆ โดยคํานึงถึง ชวงจังหวะ ระยะหาง
ตลอดจนการกําหนดนําสายตาของผูอานใหเคลื่อนไปตามองคประกอบตาง ๆ ในหนาหนังสือ
ดังภาพที่ 9.17

ภาพที่ 9.17 การออกแบบหนังสือยึดหลักลีลา
ที่มา (Silver, 1992, p. 72)
5. ความมีเอกภาพ องคประกอบแตละองคประกอบที่นาํ มาใชในการออกแบบอาจมี
ความแตกตางกันออกไป แตเมื่อนํามาประกอบกันเขาเปนภาพรวมแลวจะตองมีความสัมพันธตอ
กันและกัน และตอวัตถุประสงครวมของการออกแบบทัง้ หมด เพื่อมุงใหเกิดผลอยางเดียวกัน หรือ
มีเอกภาพขึน้ ในการออกแบบ ถาสิ่งพิมพที่ออกแบบไมมีเอกภาพของตนเองแลว ยอมไมสามารถ
แสดงใหเห็นจุดมุงหมายของการออกแบบใหเห็นไดอยางเดนชัดวามุง ใหเกิดผลอยางใด
6. ความกลมกลืน ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพผูออกแบบจะตองจัดใหองคประกอบของ
ภาพรวมใหมคี วามผสมกลมกลืนกันกลาวคือ ภาพรวมทั้งหมดจะตองสื่อความหมายหรือใหผล
ของการมองเปนสิ่งเดียวกัน เชน การออกแบบตั้งแตปกหนา สันปก ปกหลังของหนังสือใหมีความ
กลมกลืนกัน ดังภาพที่ 9.18

336

ภาพที่ 9.18 การออกแบบหนังสือยึดหลักความกลมกลืน
ทีม่ า (Silver, 1992, p. 9)
ความกลมกลืนของการออกแบบ ทําใหหนาหนังสือมีลักษณะสวยงามและสบายตา
ในขณะเดียวกันการใชความแตกตางจะชวยเนนองคประกอบที่เปนจุดเดนใหเดนชัดขึ้นมากกวา
องคประกอบอื่น ๆ
ดังนัน้ ในการออกแบบรูปเลมหนังสือควรยึดตามขนาดมาตรฐานของกระดาษจะมีบาง
โอกาสที่หนังสือเลมไดรับการออกแบบใหมีรูปเลมพิสดารไปจากปกติธรรมดาเพื่อวัตถุประสงค
พิเศษ เชน หนังสือสําหรับเด็ก หรือเพื่อจะออกแบบอยางฉาบฉวยเพือ่ เรียกรองความสนใจ เชน
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ หรือเอกสารเพื่อสงเสริมการขาย เปนตน อาจตัดเปนรูปหลาย
เหลี่ยม รูปสัตว หรือรูปทรงกลม เพื่อวัตถุประสงคจะเรียกรองความสนใจระยะสัน้ ๆ มิใชรูปเลม
หนังสือที่ตองการใชงานระยะเวลานาน ๆ ซึ่งเปนวัตถุประสงคของหนังสือโดยทัว่ ไป การรออกแบบ
หนังสือที่จะใชงานนาน ๆ จะตองออกแบบใหเกิดความสมดุลในความสมดุลในความรูของผูอานไม
กอใหเกิดความรําคาญหรือความนาเบื่อหนาย นอกจากนี้ความหนาของหนังสือก็มสี วนสําคัญดวย
ถาความหนาของหนังสือเกินครึ่งหนึ่งของความกวาง จะรูสึกวาหนาเกินไปทําใหผูอา นรูสึกวา
ขัดตา เกะกะ ไมสะดวกแกการใช ถาไมจําเปนไมควรออกแบบรูปเลมหนังสือใหหนามากเกินไป
แตถาหากมีความจําเปนจะตองบรรจุเนื้อหาสาระใหครบถวน ควรแยกออกเปนสวนของแตละเลม
เชน เอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน
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สรุป
กอนลงมือออกแบบและจัดทําหนังสือควรจะไดวิเคราะหความตองการกลุมเปาหมาย
หรือผูอานหนังสือเสียกอน
นอกจากนัน้ ยังตองวิเคราะหหรือทราบวัตถุประสงคของการจัดทํา
รวมทัง้ จะตองพิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ทีม่ ีผลตอการผลิต เพื่อนําขอมูลตาง ๆ เหลานัน้ มาใชในการ
วางแผนและเตรียมการเพื่อใหออกแบบและผลิตหนังสือบรรลุตามวัตถุประสงค
สําหรับการสรรคสรางรูปแบบของหนังสือนั้นควรเริ่มตัง้ แตขนาด รูปเลม รูปแบบ ตลอดจน
สารบัญและหนาใน การนี้จะตองผานกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อใหมาซึ่งรูปแบบที่ตองการมีสิ่งที่
ควรจะคํานึงถึงในการออกแบบและจัดทําหนังสือมีอยูม ากมาย แตทสี่ ําคัญคือ หนังสือเลมนัน้ มี
หนาที่ในการสื่อขอความที่คอ นขางจะคงทนถาวรในรูปของตํารับตําราตองไดรับการออกแบบที่
คงทนถาวร เหมาะมือ ตรงขามกับนิตยสารหรือวารสารซึ่งมีอายุใชงานสั้นกวาหนังสือเลม จึงไม
ตองคํานึงถึงความคงทนถาวร แตมาเนนในเรื่องของความสวยงาม สะดุดตา และเนนเรื่องสีสัน
เปนสําคัญ
จะเห็นไดวาหลักการทั่วไปในการออกแบบและจัดทําหนังสือ ในดานโครงสรางหรือระบบ
กริดนั้นหนังสือควรมีโครงสรางที่แนนอนสม่ําเสมอ ไมตองมีความยืดหยุนเหมือนโครงสรางของ
หนังสือพิมพ ทัง้ นีก้ ็เพราะเนื้อหาของหนังสือเปนเรื่องเดียวกันตอไป ไมไดมีความหลากหลาย
ดังเชนหนังสือพิมพหรือนิตยสาร การเลือกและจัดวางองคประกอบตาง ๆ ทั้งที่เปนภาพและ
ตัวอักษรจะตองคํานึงถึงความสะดวกของผูอานในการอานหนังสือตามเนื้อหาไดอยางตอเนื่องเปน
หลักสําคัญ

338

แบบฝกหัดทายบทที่ 9
1. จงอธิบายความหมายของการออกแบบหนังสือ
2. หลักเกณฑสําคัญของการออกแบบหนังสือประกอบดวยอะไร
3. จงอธิบายถึงองคประกอบหลักของหนังสือวาประกอบดวยอะไรบาง
4. การใชภาพประกอบในการออกแบบปกหนังสือมีประโยชนสาํ คัญหรือไมอยางไร
5. การใชสีขาวดําในการพิมพเนื้อหาภายในหนังสือเลมเพราะเหตุใด
6. กระดาษกริดมีความจําเปนตอการออกแบบและจัดทําหนังสือหรือไม อยางไร
7. ในการออกแบบและจัดทําหนังสือสําหรับเด็กควรคํานึงถึงอะไรบาง
8. จงอธิบายถึงกระบวนการวางแผนและเตรียมการในการจัดทําหนังสือวามีงานดานใดบาง
9. จงเปรียบเทียบองคประกอบสําคัญของการจัดหนาในของหนังสือมาใหเห็นชัดเจน
10. ในการสรางสรรครูปแบบหนังสือเลมควรดําเนินการในขัน้ ตอนใดบาง ที่ทาํ ใหไดหนังสือที่ออก
แบบเสร็จสมบูรณ สวยงาม และเปนไปตามวัตถุประสงค

