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เทคนิค การออกแบบ

เทคนิคการออกแบบ
และเลย์เอาท์สิ่งพิมพ์

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย...กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

และเลย์เอาท์สิ่งพิมพ์
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คำ�นำ�

 เทคนิคการออกแบบและเลย์เอาท์สิ่งพิมพ์เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำางาน 

และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุม 

กับการทำางานในกองโรงพิมพ์มากที่สุด และขอขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเลย์เอาท์ 

สิ่งพิมพ์ คือ คู่มือวิชาบริการการพิมพ์กองโรงพิมพ์ สบ.ทร. , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , http://www.fileopen. 

co.th/Gallery-Menu.html , http://www.edu-mine.com/photoshop/lesson6_autoContrast.htm 

โดยนำาเอาส่วนที่สำาคัญ ซึ่งใช้ได้จริงกับการปฏิบัติงานในกองโรงพิมพ์ สบ.ทร. มาลงในคู่มือเล่มนี้

 ผู้เรียบเรียงหวังว่าจะเป็นคู่มือการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน หากคู่มือเล่มนี ้

มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะทำางานของ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ (KM ทีม)
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ส�รบัญ

จ�กอดีตสู่ปัจจุบันกับสื่อสิ่งพิมพ์ | ประวัติก�รพิมพ์

 มีหลักฐานยืนยันว่าจุดเริ่มต้นครั้งสำาคัญจริงๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์เกิดในประเทศจีนราวศตวรรษท่ี 3
ก่อนคริสตกาลในสมัยราชวงศ์ฮั่น ได้ปรากฏในรูปแบบของตราประทับที่ใช้ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบหลัก 
 แล้วส่ิงพิมพ์ก็ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองจนราวปี ค.ศ.1450 ได้เกิดการพิมพ์แบบเคล่ือนท่ี  
ในประเทศเยอรมันจากการพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลได้สำาเร็จ
 จากน้ันระบบการพิมพ์ก็ได้แพร่ขยายออกไปท่ัวภาคพ้ืนยุโรป โดยใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ 
ศาสนา ในปี ค.ศ. 1605 ได้เกิดสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกของโลก คือหนังสือพิมพ์รีเลชั่น
 สิ่งพิมพ์ก็ได้เกิดขึ้นมากมาย และด้วยวิวัฒนาการทางการพิมพ์ ในราวปี ค.ศ 1875 ก็ได้กำาเนิด
ระบบการพิมพ์ระบบใหม่ คือ ระบบออฟเซ็ต (Offset) ซึ่งใช้ในการพิมพ์โลหะมาปรับใช้กับงานพิมพ์
บนกระดาษซึ่งเป็นที่นิยมเรื่อยมา จนกลายเป็นระบบการพิมพ์ในปัจจุบัน
 ในสังคมยุคบริโภคนิยม แม้จะมีสื่อมากมาย ผ่านการนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ แต่สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยัง 
ทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล และสื่อสารกับผู้บริโภคต่อไป
 ช่วงศตวรรษที่ 20 ผู้คนต่างมีความกังวลว่าระบบสิ่งพิมพ์จะเสื่อมสลายไปจากวงการโฆษณาด้วย
เพราะมีการให้ข้อมูลและส่ือสารในรูปแบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” แต่เมื่อวันเวลา
ผ่านไปสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่างานโฆษณาในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ยังมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในสังคม
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวันหนึ่งในอนาคตจะมีสื่อรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งแน่นอนจะช้าหรือเร็ว
มันต้องเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วจุดจบของ “สื่อสิ่งพิมพ์” ก็ถึงคราพ่ายแพ้และเสื่อมสลาย 
กลายเป็นสื่อโฆษณาล้าหลัง จากนั้นก็ค่อย ๆ เลือนหายไปจากความทรงจำาของผู้คน
 แต่สำาหรับในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงเวลา และก็เชื่อว่าอีกหลายปีข้างหน้า “สื่อสิ่งพิมพ์” จะยังคงยืนหยัด
ต่อไปและยากที่จะมีสื่ออื่นใดมาทดแทนได้โดยง่าย แต่ทั้งนี้พื้นฐานของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็ยัง 
เป็นปัจจัยสำาคัญ
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หลักก�รออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้น

 สิ่งพิมพ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญหลายอย่าง ได้แก่ ตัวอักษรหรือข้อความ 

ภาพประกอบ เนื้อที่ว่าง และส่วนประกอบอื่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ต้องคำานึงถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ 

ดังกล่าวเข้าด้วยกันโดยใช้หลักการดังนี้ 

 ทิศท�งและก�รเคลื่อนไหว (Direction & Movement) เมื่อผู้รับสารมองดูสื่อสิ่งพิมพ์ 

การรับรู้เกิดข้ึนเป็นลำาดับตามการมองเห็น กล่าวคือเกิดข้ึนตามการกวาดสายตาจาก องค์ประกอบหน่ึง

ไปยังอีกองค์ประกอบหนึ่ง จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำาเนินการวางแผนกำาหนดและชักจูง

สายตาของผู้รับสารให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องตามลำาดับขององค์ประกอบที่ต้องการให้รับรู้

ก่อนหลัง โดยทั่วไปหากไม่มีการสร้างจุดเด่นขึ้นมา สายตาของผู้รับสารจะมองดูหน้ากระดาษที่เป็นสื่อ

พิมพ์ในทิศทางของตัวอักษรซี (Z) ในภาษาอังกฤษ คือ จะเริ่มมองที่มุมบนด้านขวา แล้วไล่ลงมายัง

มมุลา่งดา้นซา้ย ไปจบทีม่มุลา่งดา้นขวาตามลำาดบั การจดัองคป์ระกอบทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองการมองนี ้

เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ตามลำาดับที่ต้องการ

 เอกภ�พและคว�มกลมกลืน (Unity & Harmony) เอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ซึ่งในการจัดทำาเลย์เอาท์หมายถึง การนำาเอาองค์ประกอบที่แตกต่างกันมาวางไว้ในพื้นที่หน้ากระดาษ

เดียวกันได้อย่างกลมกลืน ทำาหน้าที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกันในการสื่อสารความคิดรวบยอด

และบุคลิกภาพของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ การสร้างเอกภาพนี้สามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การเลือกใช้ 

องค์ประกอบอย่างสมำ่าเสมอ เช่น การเลือกใช้แบบตัวอักษรเดียวกัน การเลือกใช้ภาพขาวดำาทั้งหมดเป็นต้น  

การสร้างความต่อเนื่องกันให้องค์ประกอบ เช่น การจัดให้พาดหัววางทับลงบนภาพ การใช้ตัวอักษร 

ที่เป็นข้อความ ล้อตามทรวดทรงของภาพ เป็นต้น การเว้นพื้นที่ว่างรอบองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งจะทำาให้ 

พื้นที่ว่างนั้นทำาหน้าที่เหมือนกรอบสีขาวล้อมรอบองค์ประกอบทั้งหมดไว้ภายใน ช่วยให้องค์ประกอบทั้งหมด 

ดูเหมือนว่าอยู่กันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน

 คว�มสมดุล (Balance) หลักการเรื่องความสมดุลนี้

เป็นการตอบสนองธรรมชาติของผู้รับสารในเรื่องของแรงโน้มถ่วง  

โดยการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดในพื้นที่หน้ากระดาษจะต้อง 

ไม่ขัดกับความรู้สึกนี้ คือจะต้องไม่ดูเอนเอียงหรือหนักไปด้านใด 

ด้านหนึ่ง โดยไม่มีองค์ประกอบมาถ่วงในอีกด้าน

 

ก�รออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
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ก�รจัดองค์ประกอบให้เกิดคว�มสมดุลแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ

 1. สมดลุแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) เปน็การจดัวางองคป์ระกอบโดยใหอ้งคป์ระกอบ

ในด้านซ้ายและด้านขวา ของพื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง ซึ่งองค์ประกอบที่เหมือนกัน 

ในแต่ละด้านนี้จะถ่วงนำ้าหนักกันและกันให้เกิดความรู้สึกสมดุล

 

 2. สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบโดยให้

องคป์ระกอบในดา้นซา้ยและดา้นขวาของพืน้ทีห่นา้กระดาษมลีกัษณะไมเ่หมอืนกนัทัง้สองขา้ง แมอ้งคป์ระกอบ

จะไม่เหมือนกันในแต่ละด้าน แต่ก็จะถ่วงนำ้าหนักกันและกันให้เกิดความสมดุล

 3. สมดุลแบบรัศมี (Radial Balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบ โดยให้องค์ประกอบ

แผ่ไปทุกทิศทุกทางจากจุดศูนย์กลาง

 สัดส่วน (Proportion) การกำาหนดสัดส่วนนี้เป็นการกำาหนดความสัมพันธ์ในเรื่องของขนาด 

ซึ่งมีความสำาคัญ โดยเฉพาะในหน้ากระดาษของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการให้มีจุดเด่น เช่น หน้าปกหนังสือ เป็นต้น 

เพราะองค์ประกอบที่มีสัดส่วนแตกต่างกันจะดึงดูดสายตาได้ดีกว่าการใช้องค์ประกอบทั้งหมดในสัดส่วน 

ท่ีใกล้เคียงกัน ในการกำาหนดสัดส่วนจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบท้ังหมดในพ้ืนท่ีหน้ากระดาษไปพร้อม ๆ  กันว่า

ควรจะเพิ่มหรือลดองค์ประกอบใด ไม่ใช่ค่อย ๆ ทำาไปทีละองค์ประกอบ

 

ASymmetrical Balance
Symmetrical Balance & Radial Balance
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 คว�มแตกต�่ง (Contrast) เปน็วธิกีารทีง่า่ยทีส่ดุ โดยการเนน้ให้

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมา ด้วยการเพิ่มขนาดให้ใหญ่กว่า

องค์ประกอบอ่ืน ๆ โดยรอบ เช่น พาดหัวขนาดใหญ่ เป็นต้น ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้ว

ผู้ดูจะเลือกมองดูองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าก่อน ความแตกต่างโดยขนาด  

เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุด ความแตกต่างโดยรูปร่าง เป็นวิธีท่ีเน้นให้องค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมา ด้วยการใช้รูปร่างที่แตกต่างออกไปจาก 

องค์ประกอบอ่ืนในหน้ากระดาษ เช่น การไดคัตภาพคนตามรูปร่างของร่างกาย

แล้วนำาไปวางในหน้ากระดาษที่มีภาพแทรกเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

เป็นต้น ความแตกต่างโดยความเข้ม เป็นวิธีการที่เน้นให้องค์ประกอบใด 

องค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมา ด้วยการเพิ่มหรือลดความเข้ม หรือนำ้าหนัก

ขององค์ประกอบนั้นให้เข้ม หรืออ่อนกว่าองค์ประกอบอื่นที่อยู่ร่วมกัน  

ในหน้ากระดาษ เช่น การใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาในย่อหน้าที่ต้องการ

เน้นเพียงย่อหน้าเดียวในหน้ากระดาษ เป็นต้น ความแตกต่างโดยทิศทาง 

ทิศทางเป็นวิธีการที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมาด้วย

การวางองค์ประกอบที่ต้องการจะเน้นนั้น ให้อยู่ในทิศทางที่แตกต่างจาก 

องค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในหน้ากระดาษ เช่น การวางภาพเอียง  

45 องศา ในหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยตัวอักษรที่เรียงเป็นแนวนอน เป็นต้น 

 จังหวะลีล�และก�รซำ้� (Rhythm & Repetition)
การจัดวางองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นโดยกำาหนดตำาแหน่งให้เกิดมีช่องว่าง 

เป็นช่วง ๆ  ตอน ๆ  อย่างมีการวางแผนล่วงหน้า จะทำาให้เกิดจังหวะและลีลาข้ึน

และหากว่าองค์ประกอบหลายๆ ชิ้นนั้นมีลักษณะซำ้ากันหรือใกล้เคียงกัน  

ก็จะยิ่งเป็นการเน้นให้เกิดจังหวะและลีลาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะตรงกัน

ข้ามกับแบบแรก จังหวะและลีลาลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้น 

ดูเคลื่อนไหวและมีพลัง
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 นติยสารหรอืวารสารมคีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกนัมากในปจัจบุนัจนเกอืบแยกไมอ่อกวา่เลม่ใดคอืนติยสาร 

เล่มใดคือวารสาร ฉะนั้นในเรื่องต่อไปนี้ จึงกล่าวถึงในลักษณะรวมกันไปทั้งสองชนิด และจะเรียกว่า นิตยสาร

เท่านั้น นิตยสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ต่างจากหนังสือพิมพ์ คือ หนังสือพิมพ์ มุ่งเสนอข้อเท็จจริงและข่าวสารที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน แต่นิตยสารมุ่งเสนอเนื้อหาทางด้านการบันเทิง วิชาการ บทวิเคราะห์ บทความวิจารณ์และแนวคิด

เป็นส่วนใหญ่ มิได้มุ่งถึงความสดใหม่ของข่าว และโดยทั่วไปคุณภาพในการพิมพ์ และการออกแบบจะดีกว่า

หนังสือพิมพ์รายวัน การวางรูปแบบของนิตยสาร จึงมักจะโน้มเอียงในทางการโฆษณามากกว่าหนังสือพิมพ์ 

มีการพิมพ์ภาพสี่สีใช้กระดาษเนื้อค่อนข้างดี ภาพดีเพื่อเรียกความสนใจให้แก่ผู้อ่าน

ลักษณะของนิตยส�รทั่วไปควรเป็นดังนี้

 1. มีขนาดเล็กพอที่จะเปิดดูพร้อมกันคราวเดียว 2 หน้าได้

 2. มีหน้าหลายหน้า และมีเรื่องหลายเรื่องต่อกันไปตามลำาดับ

จุดมุ่งหม�ยของก�รออกแบบหน้�นิตยส�ร

 โดยทั่วไปการวางรูปแบบนิตยสารจะมีจุดมุ่งหมายดังนี้

 1. สร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน เป็นสิ่งสำาคัญเบื้องแรกที่ผู้ออกแบบจะต้องพยายามทำาให้เกิดขึ้นให้ได้ 

ซึง่อาจทำาไดโ้ดยการใชส้ทีีส่วยงาม ใชภ้าพทีน่า่สนใจ ใชพ้าดหวัเรือ่ง หรอืชือ่เรือ่งในแบบทีเ่หมาะสมกบัเนือ้เรือ่ง

และเร้าความสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านอยากติดตามเนื้อหาต่อไป

หลักเกณฑ์สำ�คัญเกี่ยวกับหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องบนหน้�ของนิตยส�รมีดังนี้

  - ต้องมีขนาดตัวอักษรโตพอสมควรที่จะเห็นได้ชัดเจน

  - มีบริเวณว่างรอบตัวที่เป็นหัวเรื่องเพื่อให้มีความเด่น

  - การจัดตำาแหน่งของชื่อเรื่องนี้อาจจัดไว้ที่ตำาแหน่งใดก็ได้ไม่มีข้อจำากัด

   - ชื่อเรื่องควรสั้นแต่ได้ใจความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 

 2. ทำานิตยสารให้อ่านง่ายดูง่าย วัตถุประสงค์ข้อนี้ ทำาได้โดยการใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายและออกแบบ

ที่ดี เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสบายตาในการอ่านและติดตามเนื้อเรื่องได้ง่ายที่สุดดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น  

การใส่คำาอธิบายภาพไว้ใกล้ภาพก็จะเป็นการช่วยการอ่านได้อย่างมากเช่นกัน นอกจากนี้การกำาหนดขนาด 

ตัวอักษรที่เหมาะสมกับขนาดคอลัมน์ก็เป็นสิ่งสำาคัญเพราะถ้าคอลัมน์แคบ แต่ใช้อักษรตัวโตเกินไปก็จะทำาให้

การอ่านไม่เรียบมีการสะดุดตลอดเวลาเพราะต้องเปลี่ยนบรรทัดบ่อย แต่ถ้าคอลัมน์กว้างแล้วใช้ตัวอักษรเล็ก 

ผู้อ่านจะต้องเพ่งสายตาเพื่อติดตามอ่านข้อความและอาจหลงบรรทัดได้ง่าย

 3. รูปแบบ (Format) นิตยสารมีรูปแบบต่าง ๆ กันและมีหลายขนาดตั้งแต่เล็กขนาดพอใส่กระเป๋าได้ 

จนถงึขนาดหนงัสอืพมิพข์นาดเลก็ (Tabloid) การกำาหนดขนาดและรปูแบบของนติยสารวา่จะเปน็ขนาดใดนัน้ 

มักจะเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ คือ

  

ก�รออกแบบนิตยส�ร
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  1. เพื่อความสะดวกในการพกพา 

  2. เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของเนื้อหา

  3. เพื่อให้เหมาะกับขนาดของเครื่องพิมพ์

 นิตยสารขนาดใหญ่มักเป็นพวกที่มีเนื้อหาที่ต้องการแสดง 

ภาพประกอบหรือนวนิยายเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามนิตยสารโดย 

ทั่วไปก็จะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความและเป็นภาพอย่างละประมาณครึ่ง 

ต่อครึ่ง และไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จะมีลักษณะเป็นรูป 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งเป็นส่วนมาก

 4. การกำาหนดกรอบ (Frame) กรอบหรือขอบของหน้าเป็นส่ิงสำาคัญ

ท่ีต้องกำาหนดในการจัดหน้านิตยสารเพราะเป็นเคร่ืองแสดงจุดเร่ิมต้น หรอื

จุดส้ินสุดของเน้ือความ เพ่ือความสะดวกในการสังเกตของผู้อ่าน การมีกรอบ

ชว่ยใหก้ารจดัหนา้ทำาไดง้า่ยขึน้และยงัชว่ยในการรวบรวมเรือ่งทีม่ลีกัษณะ

เดียวกันไว้ด้วยกันในกรอบเดียวกันด้วย

 5. นิตยสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผู้อ่านจะมองเห็นพร้อมกันทีเดียว  

2 หน้า ซึ่งต่างไปจากหนังสือพิมพ์ที่ผู้อ่านจะอ่านคราวละหน้า ฉะนั้น 

ในการออกแบบหน้าใดหน้าหนึ่งจะต้องคำานึงถึงอีกหน้าหนึ่งด้วยเสมอ 

เชน่ ในกรณทีีเ่ปน็เรือ่งเดยีวตอ่เนือ่งกนัอาจออกแบบใหช้ือ่เรือ่ง หรอืภาพ

คลุมไปทั้ง 2 หน้าเพื่อแสดงความต่อเนื่องกัน

 6. ในกรณีที่ 2 หน้าซ้ายเป็นคนละเรื่อง จะต้องออกแบบไม่ให้

ผู้อ่านเกิดความสับสน จึงต้องออกแบบให้  2 หน้ามีลักษณะต่างจากกัน 

เชน่ เวน้ชอ่งวา่งตรงบรเิวณอกหนงัสอืไวม้ากหนอ่ย และจดัภาพหรอืเรือ่ง

ให้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

  7. การจัดหน้าของนิตยสารจะต้องมีทั้งความสวยงาม น่าสนใจ 

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งสามารถทำาได้โดยใช้หลัก

การออกแบบหนา้ของสิง่พมิพท์ีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้ทีแ่ลว้ และขอ้ควรระวงั 

ก็คือ ต้องหลีกเลี่ยงการออกแบบที่ขาดความเป็นระเบียบในการจัด 

องค์ประกอบ ซึ่งความจริงแล้วในการจัดหน้าหนังสือนั้น ไม่จำาเป็นต้องมี

องค์ประกอบมาก ยิ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ  มากเท่าใดก็ยิ่งจัดยากเท่านั้น 

ความเรียบง่ายและได้ประโยชน์ใช้สอยครบครันจะทำาให้แลดูงามกว่า  

แต่ทั้งนี้หน้าหนังสือที่จัดออกมานั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะและ 

จุดสำาคัญของเรื่องในหน้านั้น ๆ
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 8. ปกนิตยสาร ปกของนิตยสารส่วนใหญ่จะประกอบ

ด้วยตัวหนังสือ ภาพ และชื่อนิตยสารนั้น ๆ ซึ่งจะต้องมีลักษณะ

เป็นสัญลักษณ์ และมีขนาดใหญ่ พอที่ผู้อ่านจะเห็นและจำาได้ง่าย  

การออกแบบปกหน้าจะต้องมีความยืดหยุ่นพอควร เพื่อให้สามารถ

จัดหน้าเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ซำ้ากันในแต่ละฉบับ

 ภาพประกอบบนปกมักจะเลือกมาจากภาพในเนื้อเรื่อง 

เพื่อชักนำาให้ผู้อ่านติดตามเรื่องภายใน และใช้ตัวหนังสือเป็นเครื่อง

ชีแ้นะเรือ่งราวภายใน นติยสารบางฉบบัอาจขายพืน้ทีบ่างสว่นบนปก 

เป็นพื้นที่โฆษณาด้วย ซึ่งผู้ออกแบบก็จะต้องจัดไว้ในมุมที่ไม่บดบัง

ความเป็นเอกลักษณ์ของนิตยสารนั้น ๆ

 กล่าวโดยสรุปแล้วสามารถนำาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การออกแบบมาใช้ในการจัดหน้านิตยสารได้เป็นอย่างดี และ

การศึกษาจากนิตยสารต่าง ๆ ที่วางขายในท้องตลาดก็เป็นวิธีที่ดี 

อีกวิธีหนึ่งที่จะเรียนรู้วิธีปฏิบัติ ที่ผู้อื่นได้ทำาไปแล้ว
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 โปสเตอร์ (Poster) เป็นแผ่นภาพโฆษณา หรือประกาศบอกข่าวสารที่มีมาแต่สมัยโบราณ เช่น 

ที่ชาวฟินิเชียน และชาวเมืองปอมเปอิ ได้วาดภาพบนผนังข้างนอกอาคารร้านค้าของตนเพื่อบอกกล่าวว่า 

ร้านตนเป็นร้านขาย ขนมปัง ไวน์ หรือ เครื่องปั้นดินเผา นับได้ว่าโปสเตอร์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สำาคัญ 

ในสมัยโบราณอีกประการหนึ่ง นอกเหนือไปจากการบอกข่าวป่าวร้องด้วยคำาพูดจากปาก 

 ตอ่มาเมือ่ถงึยคุกำาเนดิการพมิพ ์ทำาใหม้กีารพมิพใ์บปลวิเผยแพรข่า่วสารขึน้ โปสเตอรก์ไ็ดเ้ปลีย่นแปลง

รูปร่างมาเป็นรูปแบบใบปลิวด้วย และเมื่อมีการค้นพบวิธีการพิมพ์หินขึ้นอีกในประเทศเยอรมนี ก็เป็นการ

เปิดทางแนวใหม่ให้โปสเตอร์เปลี่ยนรูปลักษณะมาเป็นโปสเตอร์ในปัจจุบัน คือ ทำาให้สามารถพิมพ์  

เป็น “รูปภาพ” ออกมาได้คราวละเป็นจำานวนมาก

 โปสเตอร ์ไดม้พีฒันาการเรือ่ยมาจนถงึระหวา่ง ค.ศ.1960-1970 ซึง่กลา่วไดว้า่เปน็ชว่งเวลาทีโ่ปสเตอร์

มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านศิลปะการออกแบบ เรื่องความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนเทคนิค 

วิธีการผลิตโปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ เช่น ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

การกีฬา และดนตรี โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำาหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับ

ตกแต่งห้อง มีผู้นิยมกันถึงขั้นสะสมกันเหมือนกับสะสมแสตมป์ เนื่องจากอิทธิพลของวงดนตรีประเภท

ต่าง ๆ และอิทธิพลของดารานักร้อง ที่มีกลุ่มแฟนคลับสนับสนุนเป็นจำานวนมาก เพ่ือจำาหน่ายให้แฟนเพลง

วัยรุ่นท่ียอมรับโปสเตอร์ในลักษณะเป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปะซ่ึงแสดงออกถึงวัฒนธรรมของกลุ่มวัยของเขา

 จากอดตีมาจนถงึปจัจบุนันี ้โปสเตอรย์งัคงมบีทบาทและความสำาคญัเปน็อยา่งมาก โดยเฉพาะในวงการ

โฆษณาสนิคา้ นอกจากวงการโฆษณาแลว้ โปสเตอรย์งัเปน็ประโยชนก์บัวงการอืน่ ๆ  อกีมาก เชน่ วงการการเมอืง 

การกุศล มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น เพราะโปสเตอร์เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่ง

ในท่ามกลางช่องทางการสื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในสังคมปัจจุบัน

ขน�ดรูปทรงและประเภทของโปสเตอร์

 โปสเตอรม์หีลายขนาดตัง้แตข่นาดเลก็ ใชแ้ขวนหรอืปดิประดบัผนงัหอ้ง ปดิตามทีส่าธารณะ ตูโ้ชวส์นิคา้

ตามร้านค้า ติดประกาศบนกำาแพง ไปจนถึงขนาดใหญ่มากหลายสิบฟุตที่ติดตั้งริมถนนหนทาง หรือบนผนังตึก

ใหญ่ ๆ

ก�รออกแบบโปสเตอร์
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 นอกจากน้ีโปสเตอร์ยังมีรูปทรงหลายแบบ เช่น แบบปกติท่ีเป็นลักษณะกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท้ังแนวนอน 

และแนวตั้ง จนถึงรูปทรงที่ผิดแปลกออกไปจากรูปกรอบทรงเรขาคณิตคือ ใช้ลักษณะของรูปภาพเป็นกรอบ 

ไปในตัว เช่น รูปทรงต้นไม้ รูปทรงของร่างกาย

 ส่วนประเภทของโปสเตอร์นั้น ถ้าเราจำาแนกตามวัตถุประสงค์การใช้หรือเนื้อหาของข่าวสารที่ปรากฎ 

เราก็จะได้ประเภทโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ และโปสเตอร์ซึ่งมิใช่เพื่อการค้า เช่น โปสเตอร์

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง รณรงค์เพื่อการกุศล เป็นต้น แต่ถ้าเราจะจำาแนกประเภทโปสเตอร์ตามลักษณะ 

สถานที่ตั้งโปสเตอร์ เราก็จะได้โปสเตอร์ที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น บิลล์บอร์ด (Billboard) ในวงการโฆษณา 

ซึง่หมายถงึโปสเตอรข์นาดใหญท่ีต่ัง้ไวต้ามขา้งถนนหนทาง หรอืตัง้ไวบ้นกำาแพงผนงัตกึรมิถนน คำาวา่ บลิลบ์อรด์ 

นี้มีที่มาจากวงการโฆษณาในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนต้น ค.ศ.1900 เมื่อกิจการร้านค้าต่าง ๆ ได้เช่าพื้นที ่

บนกระดานไม้ (Board) ไว้คอยติดประกาศข้อความโฆษณาของตน (Bill) ถึงแม้ว่าในสมัยปัจจุบันนี้ 

แผน่กระดานไมท้ีป่ดิปา้ยโฆษณาจะเปลีย่นเปน็วสัดอุืน่ไปแลว้เชน่ อะลมูเินยีมและอืน่ๆ แตศ่พัทค์ำาวา่ บลิลบ์อรด์  

นี้ก็ยังคงใช้กันอยู่ตลอดมา

 โปสเตอร์ประเภทที่ปิดไว้ตามยวนยานพาหนะที่เป็นบริการสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำาทาง  

นั้นเรียกว่า คาร์การ์ด (Car Cards) ซึ่งปิดไว้ได้ทั้งข้างในรถ ที่ปิดไว้ท้ายรถภายนอกมักจะเรียกว่า บัสแบค 

(Bus Back) และถ้าปิดด้านข้างจะเรียกว่า บัสไซด์ (Bus Side) นอกจากตามยานพาหนะแล้ว ยังมีโปสเตอร์

ซึ่งปรากฏปิดอยู่ตามที่สาธารณะอื่น ๆ เช่น สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารประจำาทาง ป้ายรถประจำาทาง

องค์ประกอบของโปสเตอร์
 โปสเตอร์โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีองค์ประกอบดังนี้

 - รูปภาพของสินค้า หรือบริการหรือเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อสาร

 - มีถ้อยคำาที่เป็นตัวอักษรประกอบ ซึ่งโดยมากเป็นข้อความที่ไม่ยาวนัก

 - ชื่อของผู้เป็นสปอนเซอร์ หรือผู้ที่ผลิตโปสเตอร์นั้น

 - สำาหรับโปสเตอร์โฆษณาสินค้า ในบางครั้งก็อาจเพิ่มเติม เครื่องหมายการค้า (Trademark)

  หรือคำาขวัญเข้าไปด้วย
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 แผ่นพับ หมายถึง กระดาษที่พิมพ์ข้อมูลลงไป อาจจะเป็น 

1 ด้าน หรือ 2 ด้านก็แล้วแต่ การดีไซต์จะเป็นการพิมพ์งาน 1 สี 2 สี 

4 สี หรือมากกว่านั้นก็ได้ การพับจะเป็นการพับ 1 ตอน 2 ตอนก็ได้  

เช่นเดียวกันแผ่นพับโดยส่วนใหญ่แล้ว จะนำามาใช้เพื่อการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์ด้านการตลาดซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว เจ้าของธุรกิจ 

ก็มักนิยมทำาแผ่นพับ โบว์ชัวร์ เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับ 

การทำาหนังสือซึ่งเป็นรูปเล่มและมีความยุ่งยากมากกว่าอีกทั้ง 

ในระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทหากพิมพ์ยอดที่เป็นจำานวนมากด้วยแล้ว

ทำาให้ราคายิ่งถูกลงไปอีกและผลงานที่ได้จากการพิมพ์ในระบบ 

ออฟเซ็ท ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจสำาหรับงานโฆษณา

ส่วนประกอบของแผ่นพับ / โบว์ชัวร์

 - ปกหน้า

 - เนื้อใน

ขน�ดแผ่นพับมีกี่ขน�ด?
 - ขนาดแผ่นพับที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นขนาด A4 กางออก 

แล้วพับ 2 พับเป็น 3 ตอน หรือจะเป็นขนาด A4 แล้วพับคร่ึงก็หลากหลาย

เช่นกัน

 - ขนาดกางออก A3 (297 x 420) พับครึ่งเป็น A4

 - ขนาด A4 ทำาเป็น 3 ตอนยาว

ก�รว�งแผนก�รออกแบบแผ่นพับ / โบว์ชัวร์

 - กำาหนดขนาดและรูปแบบของแผ่นพับ

 - กำาหนดลักษณะการเผยแพร่

 - กำาหนดลำาดับการอ่าน

ประโยชน์ของแผ่นพับ / โบว์ชัวร์

 - เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการตลาด

 - สร้างความน่าเชื่อถือในองค์กร

 - ลดต้นทุนในการตอบคำาถามต่าง ๆ

กระด�ษที่ใช้ในง�นแผ่นพับ / โบว์ชัวร์

 - กระด�ษปอนด์ ราคาถูก ไม่เน้นความสวยงามมากนัก

แต่เน้นเนื้อหาเพื่อโฆษณา กระดาษที่ใช้พิมพ์มีตั้งแต่ 60 -100 แกรม

แต่ข้อควรระวังก็คือหากกระดาษมีความบางมากเกินไปจะมีปัญหา

ก�รออกแบบแผ่นพับ โบว์ชัวร์

10



สำาหรับการพิมพ์ 2 ด้าน เพราะจะมองทะลุ หากงานท่ีต้องพิมพ์ 2 หน้า

ควรจะใช้กระดาษที่มีความหนาขึ้นมาหน่อย

 - กระด�ษอ�ร์ตมัน หากต้องการงานท่ีมีความสวยงามแต่ราคา

ก็จะสูงกว่ากระดาษปอนด์อยู่บ้าง แต่ก็เพื่อแลกกับภาพลักษณ์ขององค์กร

กระดาษท่ีนิยมใช้พิมพ์ก็จะอยู่ท่่ี 85 - 160 แกรม นอกจากน้ันกระดาษ

ชนิดอื่น ๆ สามารถเลือกพิมพ์ได้เช่นเดียวกัน โดยราคาก็จะปรับขึ้นลง

ตามราคาของกระดาษ

 นอกจากนี้ยังมีเทคนิคหลังการพิมพ์อีกเล็กน้อย เพื่อทำาให้

งานแผ่นพับพิมพ์ออกมามีความสวยงามอย่าง เช่น การเคลือบเงา, 

เคลือบด้าน, เคลือบ Pvc หรือการทำา Spot Uv บางจุดเพื่อเน้น 

ความสวยงามก็สามารถทำาได้เช่นเดียวกัน                                                                      

 ในบทความนี้มาพูดกันในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายที่เกินจำาเป็น ความจริงแล้วความได้เปรียบของ 

การผลิตงานประเภทสิ่งพิมพ์ให้ประหยัด การลดต้นทุกการผลิตในงานพิมพ์ ไม่ใช่เพียงอยู่ในขั้นตอนของ 

โรงพิมพ์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ในทุกขั้นตอนการผลิต เพราะสิ่งสำาคัญก็คือการวางแผนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น

จนถึงกระบวนการสุดท้าย อย่างเช่น

 - การกำาหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ เพื่อไม่ต้องเสียเศษกระดาษในการพิมพ์

 - การกำาหนดจำานวนสีพิมพ์ เช่น จะพิมพ์ 1 สี และ 2 สี จำานวนกี่หน้า หรือต้องการพิมพ์  4 สี จำานวนกี่หน้า

 - การกำาหนดขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสม เพราะหากตัวหนังสือมีขนาดใหญ่จนเกินไปก็จะทำาให้

จำานวนหน้าเพิ่มมากขึ้น

 - การกำาหนดเผื่อขอบกระดาษ (Margins) ต้องเผื่อขอบกระดาษอย่างเหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่

จนเกินไปเพราะการเข้าเล่มก็จะทำางานได้ง่าย หากตัวหนังสืออยู่ชิดขอบจนเกินไปอาจจะมีผลตอนเจียน 

แล้วตัวหนังสือหาย หรือเมื่อเข้าเล่มแล้ว ตัวหนังสือเข้าไปในสันมากเกินจนไม่สามารถเปิดอ่านได้

ภ�พด้�นข้�ง แสดงให้เห็นว่าการเผื่อขอบกระดาษ 

และขนาดของตัวหนังสือที่ไม่เหมาะสมนั้นย่อมมีผล 

ต่อกระบวนการผลิต หากมีการปรับแก้ไขใหม่ความยุ่งยาก

เกิดข้ึนแน่นอนเพราะจะต้องจัดอาร์ตเวิร์คและปรับ wording 

ใหม่ทั้งหมดยิ่งจะทำาให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก

กระบวนก�รผลิตสิ่งพิมพ์
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  เราจะเห็นว่าแค่การเผื่อขอบกระดาษที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดฟอนด์ไม่เหมาะสมนั้น ก็มีผลต่อการผลิต

ในขั้นตอนต่อไปและยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนผลิต

 เม่ือรับไฟล์งานจากเจ้าของงานเพ่ือทำาการแยกสีทำาเพลท ถ้าเป็นหนังสือนอกจากการแยกสีแล้ว 

จะต้องวางเลย์หน้าหนังสือตามดัมม่ีเลย์ของเจ้าของงาน หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า ดัมม่ีเลย์ คืออะไร?  

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการวางหน้าหนังสือในขั้นตอนพิมพ์เพื่อให้การจัดเข้าเล่มเรียงหน้าได้อย่างถูกต้อง 

การทำาดัมมี่เลย์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นอย่างมาก เพราะหากมีการผิดพลาดหรือการใส่เลขหน้า 

สลับกันก็มีผลในการเข้าเล่มทันที ซ่ึงหากเป็นงานท่ีพิมพ์ไปแล้วก็จะเกิดความเสียหายกับโรงพิมพ์ 

และเจ้าของงานเป็นอย่างมาก

 ดังนั้นบุคลากรในส่วนตรงนี้ก็มีความสำาคัญ ในบางโรงพิมพ์เจ้าหน้าที่ก็จะระบุดัมมี่เลย์มาให้เลย 

แต่บางครั้งโรงพิมพ์ก็มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับร้านแยกสีทำาเพลท แต่ถึงอย่างไรในขั้นตอนก่อนพิมพ์ก็จะต้อง 

มีการรีเช็คกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดความเสียหาย

 ในส่วนของการแยกสีนั้น หลายท่านก็คงคิดว่าในระบบของคอมพิวเตอร์นั้นก็มีการแยกสีให้อยู่แล้ว

ทำาไมจะต้องมีบุคลากรที่ชำานาญให้ยุ่งยาก ในส่วนตรงนี้ก็ขออธิบายไว้ตรงนี้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 

ก็มีส่วนช่วยในการแยกสีได้ระดับหนึ่ง 

 แต่บุคลากรที่มีความชำานาญนั้นจะคอยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพราะในระบบการพิมพ์นั้น 

โปรแกรมบางอย่างไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า งานที่พิมพ์ออกมาจะเป็นอย่างไรหรือมีความถูกต้องเพียงใด

อย่างเช่น สีพิเศษหรือตัวหนังสือสีดำาต้องพิมพ์ทับ หรือพื้นสีดำาหากจะให้งานออกมาดูดำาสนิทจะต้องมีสีฟ้า

รองไว้ 40-50% บางจุดหากเห็นว่างานที่จะพิมพ์ออกมาอาจจะมีความเหลือมลำ้าของสี

 ในส่วนตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่แยกสีก็จะแก้ไขให้เลย ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆเหล่านี้มีผลต่อ 

งานพิมพ์ทั้งสิ้น เมื่อรับไฟล์งานจากทางเจ้าของงานแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็จะทำาการแยกสีแล้วเลย์เป็นกรอบเพื่อ

ทำาเพลทแต่ก่อนทำาเพลทจริงนั้นต้องมีการ ปริ๊นท์ให้ทางลูกค้าตรวจสอบก่อนพิมพ์ ซึ่งอาจจะเป็นการพิมพ์ 

ในระบบดิจิตอลได้ เมื่อปริ๊นท์ดิจิตอลให้ลูกค้าตรวจแล้วหากมีการแก้ไขก็จะต้องปริ๊นท์หน้าที่แก้ไขเหล่าน้ันให้ 

ทางลูกค้าตรวจสอบและมีการเซ็นอนุมัติก่อนทำาเพลท เม่ือผ่านการตรวจปรู๊ฟเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าท่ี

ก็จะทำาการออกเพลทเพื่อส่งให้ทางแผนกการพิมพ์ต่อไป บางกรณีที่ เป็นงานหนังสือที่ค่อนข้างเน้น 

ความถูกต้องและสวยงามโดยเฉพาะในส่วนของสีสันซึ่งระบบดิจิตอลนั้น สีสันอาจจะไม่ตรงกับงานพิมพ์จริง 

ร้อยเปอร์เซ็นต์

 ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่างานที่พิมพ์ออกมานั้น สีสันจะมีความถูกต้องดังที่ต้องการ จะต้องทำาการ

จำาลองงานพิมพ์ โดยการนำาเพลทนั้นไปปรู๊ฟแท่นจริงก่อน ซึ่งการปรู๊ฟแท่นนี้ก็เปรียบเสมือนการจำาลอง 

งานพิมพ์จริงเลยทีเดียว แต่ในการปรู๊ฟแท่นจริงก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย แต่หนังสือบางเล่ม

ลูกค้าก็ยอมจ่าย เพราะหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนที่จะตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์จริงได้เกือบ 100% 

การปรู๊ฟแท่นน้ี โดยส่วนมากก็จะมีร้านให้บริการอยู่ไม่น้อยซ่ึงส่วนใหญ่ก็ทำางานได้รวดเร็ว งานหนังสือส่วนใหญ่

ก็ใช้เวลาการทำาปรู๊ฟแท่นแค่วันเดียวลูกค้าก็ได้ตรวจดูความถูกต้อง แล้วเร่ืองสีสันน้ันในระบบน้ีจะมีความถูกต้อง 

ใกล้เคียงกับงานพิมพ์มากท่ีสุด ซ่ึงลูกค้าม่ันใจได้ว่างานพิมพ์จริงท่ีออกมาน้ันจะตรงตามท่ีต้องการอย่างแน่นอน
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 ความละเอียดของ file ภาพ (File Resolution) ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ก่อนทำาการพิมพ์งาน

ความละเอียดของ file ภาพ (File Resolution) ของการออกแบบสิ่งพิมพ์ มีหน่วยวัดเป็น dots per inch 

(DPI) หรือ pixels per inch (PPI) คือความหนาแน่นของเม็ดสีต่อความยาว 1 นิ้ว ในแนวตั้ง/แนวนอน

ความหนาแน่น (DPI) ยิ่งมาก ความละเอียดและความคมชัดของภาพจะยิ่งสูงขึ้น ความละเอียดของภาพ

ที่แสดงบนจอ Monitor จะอยู่ที่ 72 DPI ก็เพียงพอ แต่สำาหรับงานพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแล้ว การออกแบบ

สิ่งพิมพ์จำาเป็นต้องใช้ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI ภาพพิมพ์ที่ได้จึงจะมีความคมชัดและให้รายละเอียด

ทีด่ ีและถา้สามารถกำาหนดใหก้ารออกแบบสิง่พมิพล์ะเอยีดยิง่ขึน้ กจ็ะทำาใหภ้าพพมิพอ์อกมามคีณุภาพดยีิง่ขึน้ 

อนึ่งหากในช่วงการจัดทำาการออกแบบสิ่งพิมพ์ File ภาพ มีการขยายจากภาพที่มีความละเอียด 300 DPI หรือ

ตำา่กวา่ ภาพใหมท่ีเ่กดิขึน้จะมปีญัหาดา้นความคมชดัได ้หรอื หากภาพเดมิมคีวามละเอยีดตำา่กวา่ 300 DPI แลว้

มาแปลงเป็น 300 DPI ก็จะประสพปัญหาด้านคุณภาพเช่นกัน

ข้อคิดในก�รออกแบบสิ่งพิมพ์

ก�รเลือกใช้ Color Mode ในก�รออกแบบสิ่งพิมพ์
 เนือ่งจากระบบสทีี ่ใชใ้นการพมิพ ์เปน็แบบ CMYK ในขณะทีร่ะบบทีใ่ชบ้นจอ Monitor เปน็แบบ RGB 

ในช่วงการจัดทำาการออกแบบสิ่งพิมพ์ File งานเพื่อใช้ทำาสิ่งพิมพ์บนคอมพิวเตอร์นั้น ท่านสามารถทำางาน

ใน RGB color mode ทุกครั้งที่ท่านต้องการตรวจสอบสีที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำาไปพิมพ์ ท่านสามารถทำาได้

โดยกดปุ่ม ‘Ctrl’ กับ ‘Y’ ในเครื่อง PC และกดปุ่ม     Y ในเครื่อง Macintosh โปรแกรม Photoshop

เมื่อท่านจัดทำา File งานจนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมายังโรงพิมพ์ ท่านก็แปลงภาพทั้งหมดให้อยู่ใน 

CMYK color mode แล้วจึงจัดส่ง File งานให้กับทางโรงพิมพ์ ข้อควรระวังคือ ไม่ควรแปลง File ภาพ

กลับไปมา ระหว่าง RGB mode กับ CMYK mode เพราะการแปลงแต่ละครั้ง จะเกิดการเพี้ยนของสี

เล็กน้อย การแปลงกลับไปมาหลาย ๆ ครั้ง ยิ่งทำาให้ความเพี้ยนมากขึ้น

ก�รเผื่อพื้นที่รอบขอบของง�นออกแบบสิ่งพิมพ์
 ในการจัดทำาอาร์ตเวิร์คสำาหรับงานพิมพ์นั้น จำาเป็นต้องคำานึงถึงภาพหรือสีส่วนที่ปรากฏโดยรอบขอบ

ของชิ้นงานพิมพ์ หากเราออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ภาพ/สี บริเวณนั้นไปสิ้นสุดที่แนวขนาดของชิ้นงานพิมพ์  

ชิ้นงานพิมพ์ที่ออกมาอาจจะปรากฏขอบขาวได้ ทั้งนี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนช่วงตัดเจียนขอบชิ้นงานพิมพ์ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในขบวนการผลิต การทำาอาร์ตเวิร์คจึงต้องเผื่อพื้นที่ของภาพ/สี เกินออกนอกบริเวณขอบ 

ที่เป็นแนวของขนาดชิ้นงานพิมพ์ ดังนั้นจึงมีการกำาหนดขอบเขตโดยรอบชิ้นงานดังนี้

 ขอบนอกสุดของการออกแบบสิ่งพิมพ์ คือแนวสิ้นสุดของภาพ/สี ของชิ้นงานพิมพ์นั้น แนวนี้จะห่าง 

ออกมาจากแนวตัดเจียน (แนวที่เป็นขนาดจริงของชิ้นงาน) อย่างตำ่า 0.125 นิ้ว (3 มิลลิเมตร) บางครั้งเราเรียก

บริเวณนี้ว่า บริเวณเผื่อตัดตก ในการจัดทำาอาร์ตเวิร์คถ้ามีภาพ/สี ปูถึงบริเวณแนวขอบตัดเจียน ให้ขยายพื้นที่

ภาพ/สี เลยออกจากแนวตัดเจียนมาสิ้นสุดที่ขอบนอกสุดนี้
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 ขอบตดัเจยีน/ขอบขนาดของชิน้งาน ในการออกแบบสิง่พมิพ ์คอืแนวทีเ่ปน็ขนาดจรงิ ของชิน้งานพมิพ์

หรือขนาดที่ใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อกระดาษสำาหรับพิมพ์

 ขอบทำางานของการออกแบบสิ่งพิมพ์ คือกรอบของพื้นที่ที่ปลอดภัยจากความคลาดเคลื่อน 

ในการตัดเจียนแนวของขอบทำางานจะร่นเข้าไปในเนื้องาน ไม่ตำ่ากว่า 0.125 นิ้ว จากแนวตัดเจียน ดังนั้น 

เนื้องานที่สำาคัญ เช่น ข้อความต่าง ๆ จะไม่ถูกตัดขาดหายไปถ้าถูกจัดวางไม่เลยออกนอกขอบทำางานนี้สำาหรับ

งานหนังสือ (โดยเฉพาะหนังสือที่เย็บมุงหลังคา) แนวด้านข้างของขอบทำางาน ต้องห่างจากแนวตัดเจียน 

มากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีการซ้อนกันของหน้าหนังสือตามแนวสัน ทำาให้หน้าท่ีอยู่ด้านในแคบกว่าหน้าท่ีอยู่ด้านนอก 

ปัญห�เรื่อง Fonts และ Transparency ของก�รออกแบบสิ่งพิมพ์
 สำาหรบั File งานทีท่ำาในโปรแกรม InDesign และ Illustrator หรอืโปรแกรมทีเ่ปน็ Vector format 

ก่อนที่จะทำาการส่ง File งานให้โรงพิมพ์ ควรใช้คำาสั่ง Flatten ส่วนที่เป็น Transparency หรือส่วนที่เป็น 

Effect ทั้งหลาย อีกทั้งให้ทำา Outline สำาหรับ Font ของตัวอักษรทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหล่น

ของส่วนที่เป็น Transparency หรือความคลาดเคลื่อนของ Font ที่อาจเกิดขึ้นได้ Background สีดำา

ของงานออกแบบสิ่งพิมพ์ในการให้สีพื้นหลัง (Background) ที่เป็นสีดำา (K 100) ให้ตรวจสอบดูว่าบริเวณ

ดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ของแม่สีอื่นๆ ติดอยู่เท่าไร หากมีเปอร์เซ็นต์ของแม่สีอื่นๆอยู่สูง เช่น Y 100 M 100 

C 100 จะทำาให้การพิมพ์มีปัญหาเวลาพิมพ์งาน ชั้นของหมึกบริเวณนั้นจะหนามากและจะแห้งช้า ทำาให้สี

ไปเลอะบนแผ่นพิมพ์ที่อยู่ติดกันและจะทำาให้งานเสียหาย เพื่อป้องกันไม่เกิดอาการนี้ ควรตั้งเปอร์เซ็นต์ของสี

สำาหรับพื้นที่สีดำา ดังนี้ K 100 Y 40 M 50 C 40 (เปอร์เซ็นต์ของ Y M และ C สามารถลดตำ่ากว่านี้ได้) หรือ

อาจจะตั้งค่า K เท่ากับ 100 แล้ว เลือกสีอื่นสีใดสีหนึ่ง ตั้งค่าไม่เกิน 50

 ในตามความเป็นจริงนั้น การตั้งค่า K เท่ากับ 100 เพียงสีเดียวในส่วนที่เป็นพื้นดำาก็น่าจะเพียงพอ 

แต่ที่มีเปอร์เซ็นต์ของสีอื่นเพิ่มเข้ามาเป็นเพราะในช่วงเวลาพิมพ์ บางครั้งอาจเกิดมีฝุ่นผงในภาพของหมึก

พิมพ์ทำาให้หมึกสีดำาที่จุดนั้นไม่ไปเกาะบนกระดาษ เกิดเป็นจุดขาวซึ่งมองดูสะดุดสายตา แต่ถ้ามีหมึกสีอื่น 

ปูซ้อนทับอยู่ด้วย จะทำาให้จุดนั้นลดความเด่นลง และยังช่วยให้พื้นดำานั้นมีนำ้ามีนวลมากขึ้นมีความเงามากขึ้น 

อันเนื่องมาจากชั้นของหมึกหนาขึ้น อนึ่ง การเพิ่มสีอื่นลงไปในพื้นดำาในเปอร์เซ็นที่ไม่สูงมาก จะไม่ทำาให้ 

พื้นสีดำานั้นมีความดำาที่ผิดเพี้ยนไปจนเป็นที่สังเกตุ

ตัวอักษรเจ�ะข�ว
 บ่อยครั้งที่นักออกแบบนิยมทำาตัวอักษรเจาะขาวบนพื้นสีเข้มเพื่อดูสะดุดตา หากตัวอักษรดังกล่าว 

มีขนาดเล็กและบางมากจะสร้างปัญหาให้กับการพิมพ์ทำาให้ตัวอักษรขาดหายอ่านไม่ออก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ 

เกิดได้จากการจ่ายหมึกมากเกินไป และหรือมีการเหลื่อมกันของสีแต่ละสีอันเนื่องจากการพิมพ์ซ้อนทับของสี

คลาดกันหรือเนื่องจากปัญหาจากกระดาษยืดหดในระหว่างพิมพ์ จึงทำาให้พื้นที่ที่เจาะขาวมีสีเข้าไปทับเป็นเหตุ

ใหต้วัอกัษรขาดหายไป ดงันัน้การทำาตวัอกัษรเจาะขาวไมค่วรใหเ้สน้บางจนเกนิไปเพือ่หลกีเลีย่งปญัหา ดงักลา่ว

BLACKWHITEWHITE
WHITE
WHITE
WHITE
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ภ�พต่อระหว�่งหน�้ของง�นออกแบบสิ่งพิมพ์
 การออกแบบหน้าหนังสือโดยมีภาพขนาดใหญ่ 

ต่อกันระหว่างสองหน้าท่ีอยู่ติดกัน ไม่ได้เป็นข้อจำากัดใด ๆ 

ตรงข้ามการพิมพ์และการเข้าเล่มหนังสือที่มีภาพต่อ 

ดังกล่าวเป็นความท้าทายสำาหรับโรงพิมพ์ การควบคุม 

การพิมพ์ให้สีคล้ายกันที่สุด (โดยส่วนใหญ่พิมพ์คนละ 

กรอบกัน) และการเข้าเล่มให้ภาพต่อกันได้สนิทจึงต้อง

อาศยัประสบการณแ์ละการดแูลอยา่งใกลช้ดิ สิง่ทีค่วรระวงั 

เป็นเพียงให้มั่นใจว่าภาพทั้งสองฝั่งมาจาก File เดียวกัน 

ไม่ได้มีการปรับแต่งฝ่ังใดฝ่ังเดียว หากมีการตัดภาพออกจากกัน 

ให้มั่นใจว่าการต่อภาพถูกต้องสมบูรณ์ 

CMYK

RGB

สบีนจอกบัสใีนง�นพมิพข์องก�รออกแบบสิง่พมิพ์
 มักจะมีคำาถามอยู่ เสมอว่า ทำาไมภาพบนจอ  

Monitor จงึดสูดใสกวา่งานพมิพ ์ทีพ่มิพด์ว้ยระบบออฟเซท็ 

ที่ เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากภาพที่ เห็นบนจอ Monitor 

เกิดจากจุดกำาเนิดแสงสี 3 สี (Red,Green,Blue) 

ส่องทะลุผ่านจอเข้าตาของเรา ผิดกับภาพที่ เห็นบน

แผ่นกระดาษพิมพ์  ซึ่ ง เกิดจากแสงสีขาวสะท้อน 

ผิวขาวของกระดาษผ่านชั้นหมึกพิมพ์ 4 สี (Yellow, 

Magenta, Cyan, Black) แล้วจึงเข้าสู่ตาของเรา 

หาก File งานเป็น RGB File สีบางเฉดสีที่เห็นบนจอ

ซึ่งเกิดจากการผสมของแม่สี RGB (สีบางสีมีความสดมาก) 

ไม่สามารถแปลงค่ามาอยู่ในระบบแม่สีแบบ CMYK ได้ 

จึงทำาให้สีเพี้ยนไปไม่เหมือนหน้าจอ เพื่อให้ดูใกล้เคียงกับ 

งานพิมพ์ ให้กด ‘Ctrl’ กับ ‘Y’ ในเครื่อง PC และ

กดปุม่       Y ในเครือ่ง Macintosh เพือ่ทดสอบดสูใีนระบบ

CMYK และกอ่นสง่ File งานใหท้างโรงพมิพ์ ใหแ้ปลง File

งานให้อยู่ใน mode CMYK
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Font

Illustrator

 มีประโยชน์กับการทำางานในส่วนของโรงพิมพ์ เนื่องจาก 

ไฟล์งานที่มีความสมบูรณ์จะช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เช่น 

ความคมชัดของรูปภาพ รูปแบบฟอนต์ ขนาดงาน รวมถึงปัญหา

ตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จากการนำาไฟลง์านไปเปดิในเครือ่งอืน่หรอืการเปดิ

ไฟล์งานด้วย โปรแกรมที่มีเวอร์ชันต่างกันได้ สิ่งต่างๆ ที่ควรทำาการ

ตรวจสอบ คือ 

 1. รูปภาพ ภาพที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์เป็นสีระบบ CMYK 

โดยไปที่เมนู Image > Image Size…..รูปที่ใช้ควรมีขนาดที่

เหมาะสมกับขนาดงาน เพราะการย่อหรือขยายรูปเมื่อนำางาน 

ไปพิมพ์แล้วจะทำาให้รูปไม่ชัด โดยไฟล์ภาพที่นิยมใช้กับงานพิมพ์ 

คือ TIFF, PSK, PSD, BMP, JPIG  

 2. ฟอนต ์หลงัจากตรวจสอบความถกูตอ้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

ควรทำาการ Create Outlines โดยไปทีเ่มน ูType > Create Out-

lines เนือ่งจากการนำาไฟลง์านไปเปดิในเครือ่งอืน่ถา้เครือ่งเครือ่งนัน้

ไม่มีฟอนต์ ที่ใช้ในงานอยู่ โปรแกรมจะนำาฟอนต์อื่นมาแสดงผลแทน

 3. สี โหมดสีที่ใช้ในไฟล์งานและ Document Color 

Mode ต้องเป็น CMYK ซึ่งสามารถตรวจสอบ Document Color 

Mode ได้โดยดูที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างงานว่าเป็น CMYK Color 

(การเปลี่ยนแปลง Document Color Mode ในภายหลัง

จะทำาให้ค่าสีที่ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง) Brush ถ้ามีการใช้ Brush 

ในการวาดรปูควรทำาการแปลงใหเ้ปน็ลายเสน้  โดยไปทีเ่มน ูObject 

> Expand Appearance Symbol การใช้ Symbol ต้องแปลง

ให้เป็นลายเส้น  โดยไปที่ เมนู Object > Expand..

 Crop Mark การกำาหนดแนวเส้นในการตัดเจียนกระดาษ 

เพื่อบอกถึงขอบเขตงานที่ใช้จริง หลังจากพิมพ์งานเสร็จ โรงพิมพ ์

จะนำางานไปตัดโดยตัดตามเส้นตัดที่กำาหนดไว้ในไฟล์งาน

Illustrator

Illustrator

Photoshop

ก�รตรวจสอบไฟล์ง�น
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Illustrator

 โดยท่ัวไปการส่งไฟล์ให้กับโรงพิมพ์มักจะใช้การเขียนลง CD หรือ DVD ไฟล์ท่ีต้องรวบรวมประกอบด้วย

ไฟล์งาน อาจจะส่งเป็น 2 ไฟล์คือ ไฟล์ที่ได้ Create Outlines แล้ว และไฟล์ที่ยังไม่ได้ Create Outlines 

เพื่อใช้ในการแก้ไขภายหลังรูปภาพ รวบรวมรูปภาพที่ใช้ในไฟล์งานทั้งหมด ทั้งรูปที่ Link และไม่ Link 

ท่านสามารถตรวจสอบว่ารูปใดท่ีใช้ในไฟล์งานบ้างได้จาก Palette Link ฟอนต์ควร Save ฟอนต์ทุกตัวท่ีได้ใช้

ประกอบภายในหน้างานส่งไปยังโรงพิมพ์ด้วย เพื่อรองรับความผิดพลาด หรือการแก้ไขไฟล์งานเล็กๆ น้อยๆ  

ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อนการ Create Outline จะสามารถตรวจดูได้ว่าฟอนต์ที่ใช้ในงานมีฟอนต์ใดบ้าง

ที่เมนู Type > Find Font… ฟอนต์ที่ใช้ทั้งหมดจะอยู่ในช่อง Fonts in Document ใบปริ๊นงาน 

(ตัวอย่างชิ้นงาน) เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรทำาการพิมพ์ ส่งไปเป็นตัวอย่างเพื่อให้โรงพิมพ์ตรวจสอบ

ความถูกต้องด้วย

ก�รเตรียมไฟล์ส่งโรงพิมพ์

ก�ร Save ไฟล์จ�กโปรแกรม Illustrator

 ในโปรแกรม Illustrator นั้น สามารถเซฟไฟล์งานได้หลายรูปแบบแต่รูปแบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

คือ ไฟล์ AI เป็นไฟล์ที่ใช้ได้กับโปรแกรม Illustrator เท่านั้น

วิธีก�รสร้�งไฟล์ AI

 - ไปที่เมนู File > Save As… ในช่อง Save as Type เลือก Format เป็น AI ตั้งชื่อไฟล์ และระบุ

ตำาแหน่งสำาหรับจัดเก็บ

 - จากนั้นกดปุ่ม Save หน้าต่าง Illustrator Options จะเปิดขึ้นมาสามารถเลือกเซฟไฟล์เป็น

เวอร์ชันที่ตำ่ากว่าได้ที่ช่อง Version ไฟล์ EPS เป็นไฟล์กราฟิกในสมัยแรกๆ ที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบัน

ก็ยังคงมีการใช้กันอยู่ เป็นไฟล์ที่สามารถนำาไปใช้ได้กับโปรแกรมกราฟิกทุกโปรแกรม

วิธีก�รสร้�งไฟล์ EPS
 - ไปที่เมนู File > Save As.. ในช่อง Save as Type เลือก Format เป็น EPS

 - ต้ังช่ือไฟล์และระบุตำาแหน่งสำาหรับจัดเก็บ จากน้ันคลิกปุ่ม Save หน้าต่าง EPS Options จะเปิดข้ึนมา

 - สามารถเลือก Save ไฟล์เป็นเวอร์ชันที่ตำ่ากว่าได้ที่ช่อง Version ในส่วน Options สามารถ

สั่งให้โปรแกรมทำาการฝังรูปที่ Link ไว้ทั้งหมดได้ โดยการคลิกเลือกคำาสั่ง Include Linked Files

 - คลิกปุ่ม OK

 ปัจจุบันในวงการสิ่งพิมพ์เริ่มหันมาสนใจรูปแบบไฟล์ PDF กันมากขึ้นจึงได้มีการตั้งมาตรฐานของ

ไฟล์ PDF เพื่อใช้ในขั้นตอนของการผลิตสิ่งพิมพ์ โดยใช้ชื่อว่า PDF/X ไฟล์ PDF/X มีการแบ่งออกเป็น 

PDF/X-1, PDF/X-2, PDF/X-3 แตไ่ฟลท์ีผ่า่นการรบัรองและนำามาใชไ้ดก้บัระบบงานพมิพแ์ลว้ คอื PDF/X-1a 

และ PDF/X-3 โดยมีข้อกำาหนดคือ จะต้องมีการฝังฟอนต์ทุกฟอนต์ในไฟล์ PDF จะต้องมีการระบุขอบเขต

ของหน้างานไม่มีการกำาหนด Security รองรับระบบสี CMYK และ Spot (กรณี PDF/X-1a) และรองรับ

การจัดการสี (กรณี PDF/X-3)
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ขนาดงาน

ที่เผื่อเจียน 4 ด้าน

ด้านละ 0.125นิ้ว

เส้นที่จะถูกตัดเจียน

ออกทั้ง 4 ด้าน

ขนาดงานจริงที่ได้

Text

Text Text
Text

Picture

Picture

Picture

Picture Text

Text Text
Text

Picture

Picture

Picture

Picture

วิธีก�รสร้�งไฟล์ PDF/X จ�ก Photoshop หรือ Illustrator
 - ไปที่เมนู File > Save As ในช่อง Save as Type เลือก Format เป็น PDF ตั้งชื่อไฟล์ และระบุ

ตำาแหนง่สำาหรบัจดัเกบ็ จากนัน้คลกิปุม่ Save หนา้ตา่ง Save Adobe PDF จะเปดิขึน้มา ในสว่นของ Adobe

PDF Preset เลือก [PDF/X-3:2002] โดยเลือกให้ตรงกับระบบงานของท่าน ที่ช่อง Standard เลือก 

PDF/X-1a 2001 หรือ PDF/X-3 2002 และที่ช่อง Compatibility เลือกเป็น Acrobat 4 (PDF 1.3)

 - คลิกปุ่ม Save PDF

 1. รปูภ�พ ควรอยูใ่นรปูแบบของ EPS หรอื TIF ในกรณทีีเ่ปน็ไฟลม์ ีLayer ตอ้งการใหท้างเราสามารถ 

แกไ้ขงานในบางสว่น ควรทำาการบนัทกึงานไวใ้น รปูแบบงาน Photoshop ภาพงานทีน่ำามาพมิพค์วรแปลงภาพ

ให้เป็น Mode CMYK เพื่อที่สีของภาพจะได้ใกล้เคียงกับงานที่จะพิมพ์ออกมา

 2. คว�มละเอียด (Resolution) ของรูปภาพควรอยู่ระหว่าง 200-350 dpi การที่รูปภาพมีความ

ละเอียดน้อยจะทำาให้ ความคมชัดของภาพนั้นๆ น้อยลงและถ้ามากจนเกินไป จะทำาให้ไฟล์งานหนักเกินไป 

โดยที่ความละเอียดไม่ได้มากขึ้นเท่าไร และถ้ามีการแปลงภาพ เช่น การหมุนภาพ ให้ทำาการหมุนกลับภาพ 

ในโปรแกรม Photoshop จะดีกว่าไปทำาในโปรแกรมจัดหน้าในโปรแกรม InDesign

 3. ก�รสร�้งง�นในแต่ละหน้� ควรท่ีจะทำาพ้ืนท่ีขอบของภาพ เพ่ือเผ่ือเจียนรอบด้านอย่างน้อยด้านละ 

0.125 นิ้ว นั้นคือการเพิ่มด้านล่าง 0.125 นิ้ว ด้านบน 0.125 นิ้ว ด้านซ้าย 0.125 นิ้ว ด้านขวา 0.125 นิ้ว

 4. สีต่�ง ๆ เช่น Pantone อย่าลืมแปลงเป็น Mode CMYK ข้อสำาคัญอย่าลืมบันทึก Font 

หรือทำาการ Create Outline มาให้ด้วย เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการเปิดไฟล์งานจากเครื่องอื่นๆ 

(งานสีพิเศษควรทำาเป็นสี Pantone มา)  *** SAVE งานทุกครั้ง อย่าลืม SAVE รูปภาพมาด้วยเสมอ***

ก�รเตรียมไฟล์ง�นพิมพ์
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โหมดสมีดีว้ยกนัหล�ยโหมด แตส่ว่นใหญท่ีใ่ชง้�นกนับอ่ยๆ แลว้จะมอียู ่4 โหมด ดงันี้

1. โหมด RGB (Red, Green, Blue)
 ประกอบด้วยสีสามสี คือ สีแดง, สีเขียว และสีนำ้าเงิน ซึ่งการสร้างงานกราฟฟิคนั้น เราจะใช้โหมด RGB 

เป็นหลัก โหมด RGB นี้สีจะเกิดขึ้นจากการผสมแสงสามสีให้เกิดเป็นจุดสี ระบบสี RGB เป็นระบบสีของแสง 

ซึง่เกดิจากการหกัเหของแสงผา่นแทง่แกว้ปรซิมึจะเกดิแถบสทีีเ่รยีกวา่ สรีุง้ (Spectrum) ซึง่แยกสตีามทีส่ายตา

มองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด เหลือง เขียว นำ้าเงิน คราม ม่วง ซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ที่มีช่วงคลื่น

ที่สายตาสามารถมองเห็นได้ แสงสีม่วงมีความถี่คลื่นสูงที่สุด คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วง เรียกว่า  

อลุตราไวโอเลต (Ultra Violet) และคลืน่แสงสแีดงมคีวามถีค่ลืน่ตำา่ทีส่ดุ คลืน่แสงทีต่ำา่กวา่แสงสแีดง เรยีกวา่

อินฟราเรด (Infrared) คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าสีม่วงและตำ่ากว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่สามารถ

รับได้ และเมื่อศึกษาดูแล้วแสงสีทั้งหมดเกิดจาก แสงสี 3 สี คือ สีแดง (Red) สีนำ้าเงิน (Blue)

และสีเขียว (Green) ท้ังสามสีถือเป็นแม่สีของแสง เม่ือนำามาฉายรวมกันจะทำาให้เกิดสีใหม่อีก 3 สี คือ

สีแดงมาเจนต้า สีฟ้าไซแอน และสีเหลือง ถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว จากคุณสมบัติของแสงนี้  

เราได้นำามาใช้ประโยชน์ทั่วไปในการฉายภาพยนตร์ การบันทึกภาพวิดีโอ ภาพโทรทัศน์ การสร้างภาพเพื่อ 

การนำาเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง เป็นต้น

2. โหมด CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
(โหมดสีนี้เป็นโหมดสีสำ�หรับง�นพิมพ์ออฟเซ็ท)

 ประกอบด้วยสีสี่สี คือ สีเขียวปนนำ้าเงิน, สีม่วงแดงเข้ม, สีเหลือง และสีดำา โหมดสีนี้จะใช้ในการ 

เตรียมพิมพ์ การพิมพ์สี่สีระบบสี CMYK เป็นระบบสีชนิดที่เป็นวัตถุ คือสีแดง เหลือง นำ้าเงินแต่ไม่ใช่สีนำ้าเงิน 

ที่เป็นแม่สีวัตถุธาตุ แม่สีในระบบ CMYK เกิดจากการผสมกันของแม่สีของแสงหรือระบบสี RGB คือ 

  แสงสีนำ้าเงิน + แสงสีเขียว = สีฟ้า  (Cyan)

  แสงสีนำ้าเงิน + แสงสีแดง  = สีแดง (Magenta)

  แสงสีแดง + แสงสีเขียว = สีเหลือง (Yellow)

 สฟีา้ (Cyan) สแีดง (Magenta) สเีหลอืง (Yellow) นีน้ำามาใชใ้นระบบการพมิพ ์และมกีารเพิม่เตมิ 

สดีำาเขา้ไป เพือ่ใหม้นีำา้หนกัเขม้ขึน้อกี เมือ่รวมสดีำา (Black = K) เขา้ไปจงึมสีีส่โีดยทัว่ไปจงึเรยีกระบบการพมิพน์ีว้า่ 

ระบบการพิมพ์สี่สี (CMYK) 

 ระบบการพิมพ์ส่ีสี (CMYK) เป็นการพิมพ์ภาพในระบบท่ีทันสมัยท่ีสุด และได้ภาพใกล้เคียงกับภาพถ่ายมาก

ที่สุด โดยทำาการพิมพ์ทีละสี จากสีเหลือง สีแดง สีนำ้าเงิน และสีดำา ถ้าลองใช้แว่นขยายส่องดูผลงานพิมพ์ชนิดนี้ 

จะพบว่า จะเกิดจากจุดสีเล็ก ๆ  สี่สีอยู่เต็มไปหมด การที่เรามองเห็นภาพมีสีต่าง ๆ  นอกเหนือจากสี่สีนี้ เกิดจาก

การผสมของเม็ดสีเหล่านี้ในปริมาณต่าง ๆ  คิดเป็น % ของปริมาณเม็ดสี ซึ่งกำาหนดเป็น 10-20-30-40-50-60-

70-80-90 จนถึง100%  

โหมดสี (Color Mode)
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3. โหมดข�วดำ� (Grayscale) 
 โหมดนี้จะมีเพียงสองสีคือ สีขาวและสีดำา แต่จะมีระดับความเข้มของสีดำา 255 ระดับ รวมกับสีขาวอีก

หนึ่งสี ในโหมดนี้ก็จะมีเพียง 256 สี 

4. โหมด Indexed Color 
 คือ โหมดสี 8 bit channel หรือ 256 สี (2 ยกกำาลัง 8 = 256 สี) โดยไม่มีการกำาหนดตายตัวว่า

สีทั้ง 256 สีนั้นจะต้องเป็นสีใดๆ บ้าง ซึ่งเราสามารถกำาหนดชุดสีที่ใช้ ว่าจะใช้สีใดๆ บ้าง (แต่ต้องไม่เกิน 256 สี)

Adobe Photoshop

 โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำาหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์นิตยสารและงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้ง 

ยังสามารถ Retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพซึ่งกำาลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถ

ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆ ให้กับภาพและตัวหนังสือการทำา

ภาพขาวดำา การทำาภาพถ่ายเป็นภาพเขียน 

Raster / Vector และ Pixel
 ภาพบนคอมพิวเตอร์หรือกราฟิกคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ภาพแบบบิตแมป 

(Bitmap) และภาพแบบเวกเตอร์ (Vector) ความเข้าใจความแตกต่างของกราฟิคทั้งสองประเภทจะช่วยให้คุณ

สามารถเลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ และตรงตามจุดประสงค์สูงสุดในการใช้งาน

Vector Graphic
 ภาพแบบเวกเตอร์จะต่างจากภาพแบบบิตแมป ซึ่งคุณจะได้พบกับภาพแบบนี้บนโปรแกรมสำาหรับ

วาดภาพเช่น Adobe Illustrator,Macromedia, Freehand ภาพแบบเวกเตอร์จะประกอบด้วย เส้นสาย

ลวดลายต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากการคำานวณทางคณิตศาสตร์ของลักษณะทางเรขาคณิตเพื่อสร้างรูปทรงต่าง ๆ  

ที่คุณเห็น ซึ่งเรียกว่าเวกเตอร์ (Vectors)

คว�มรู้เบื้องต้น : รู้จักกับโปรแกรม Photoshop

	 ในการออกแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้นั้นมีหลายโปรแกรม เช่น Adobe Pagemaker, 

Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator	แต่ในปัจจุบันมีการวิวัฒนาการโปรแกรม

ขึ้นมาใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โปรแกรมเก่าอย่าง Adobe Pagemaker	ก็มารวมตัวกับ	Adobe Illuatrator 

ทำาให้เกิดโปรแกรม Adobe Indesign ขึ้นมาทำาให้การออกแบบและจัดนิตยสารสะดวก	รวดเร็ว	และสวยงาม

ยิ่งขึ้น	แต่การตกแต่งภาพ	รีทัชภาพ	การไดคัตภาพก็ยังคงต้องใช้โปรแกรม Adobe Photoshop	ซึ่งโปรแกรม

Adobe Photoshop นั้นก็พัฒนาขึ้นเรื่อย	ๆ	จากเวอร์ชั่นตำ่าในอดีตจนถึงเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในปัจจุบัน
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ข้อดีของภาพแบบเวกเตอร์ที่มีเหนือภาพแบบบิตแมป คือ คุณสามารถเคลื่อนย้าย ปรับขนาดเปลี่ยนสีรูปทรง

โดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ เพราะภาพแบบเวกเตอร์ เป็นภาพที่ไม่ขึ้นกับความละเอียดนั่น คือสามารถ

ปรับขนาดและพิมพ์ที่ความละเอียดใด ๆ โดยไม่สูญเสียรายละเอียดและคุณภาพ ดังนั้นภาพแบบเวกเตอร์ 

จึงเหมาะกับภาพลายเส้นต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร โลโก้

Raster Graphic
 โปรแกรมปรับแต่งภาพส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้ มักจะทำางานกับภาพแบบบิตแมป

หรือที่เรียกกันว่าแบบราสเตอร์ (Raster) ภาพแบบบิตแมปนี้จะใช้กริดของตารางเล็ก ๆ ที่เรารู้จักกันดี

ในชื่อ พิกเซล (Pixel) สำาหรับแสดงภาพแต่ละพิกเซลก็จะมีค่าของตำาแหน่งและค่าสีของตัวเอง ด้วยเหตุที่

พิกเซลมีขนาดเล็กเราจึงเห็นว่าภาพมีความละเอียดสวยงาม

ไม่มีลักษณะของกรอบสี่เหลี่ยมให้เห็น แต่ถ้าเราขยายขนาด 

ของภาพก็จะเห็นกรอบเล็ก ๆ หรือพิกเซลที่ประกอบกันขึ้นมา

เป็นภาพ ดังน้ันเม่ือทำางานกับภาพแบบบิตแมป จึงเป็นการทำางาน

กับพิกเซลเล็ก ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นภาพ ไม่ใช่วัตถุหรือรูปทรงที่เห็น ภาพแบบบิตแมปเป็นภาพที่ขึ้นอยู ่

กับความละเอียด (Resolution) นั่นคือ มีจำานวนพิกเซลที่แน่นอนในการแสดงภาพ ดังนั้นจากตัวอย่าง

ในภาพ คุณจะเห็นว่าเมื่อภาพถูกขยาย หรือ พิมพ์ด้วยความละเอียดไม่มากพอ ภาพจะสูญเสียรายละเอียด

และปรากฏเป็นรอยหยักอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามภาพแบบบิตแมปถือเป็นรูปแบบที่เหมาะกับภาพที่มีเฉด

และสีสันจำานวนมาก เช่น ภาพถ่าย หรือภาพวาด

Pixel
 พิกเซล (Pixel) เป็นการผสมผสานของคำาว่า “Picture” และ “Element” คือหน่วยพื้นฐานของภาพ

ภาพบิตแมปทุกๆ ภาพประกอบขึ้นด้วยพิกเซลแต่ละพิกเซลจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เก็บข้อมูล 

ของสีโดยถูกกำาหนดตำาแหน่งไว้บนเส้นกริดของแนวแกน x และ y ในลักษณะคล้ายแผนที่ (Map) นั่นจึง

เป็นที่มาของคำาว่า บิตแมป (Bitmap) เช่นพิกเซลของภาพ 8 บิตจะเก็บข้อมูลของสี 8 บิตที่จอภาพจะใช้

ในการแสดงผลดังนั้นภาพภาพหนึ่งจึงประกอบด้วยพิกเซล

เล็กๆ จำานวนมากซึ่งสามารถมองเห็นได้เมื่อขยายภาพ 

ให้มีขนาดใหญ่ข้ึนจำานวนของพิกเซลท่ีแสดงต่อหน่วยของ 

ความยาวในภาพจะถูกเรียกว่า ความละเอียดของภาพ 

โดยปกติจะวัดเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi : pixel per inch)

ภาพที่มีความละเอียดสูงจะประกอบไปด้วยพิกเซลจำานวนมากที่มีขนาดเล็กกว่าภาพเดียวกันที่มีความละเอียด 

น้อยกว่าตัวอย่าง เช่นภาพขนาด 1 x 1 นิ้ว ที่ความละเอียด 72 ppi จะประกอบด้วยพิกเซล 5,184 พิกเซล 

(ความกว้าง 72 พิกเซล x ความยาว 72 พิกเซล = 5,184) และภาพเดียวกันที่ความละเอียด 300 ppi

จะประกอบด้วยพิกเซล 90,000 พิกเซลที่มีขนาดของพิกเซลเล็กกว่า (300 x 300 = 90,000) แน่นอนว่า

ภาพที่มีความละเอียดมากกว่าก็จะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า
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ส่วนประกอบต�่งๆ ของโปรแกรม Photoshop
 หน�้จอของโปรแกรม Photoshop ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. สัญลักษณ์ของโปรแกรม Photoshop

  2. แถบเมนู (Manu Bar)

  3. ปุ่มควบคุมการทำางาน

  4. แถบกำาหนดรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้งาน (Tool Option Bar)

  5. กล่องเครื่องมือ (Tool Box)

  6. Palette ท่ีรวบรวมคุณสมบัติของการทำางานต่างๆ เช่น Navigator , Color , Layer , History    

  7. พื้นที่ทำางาน 

หัวใจของ Photoshop คือก�รทำ�ง�นเป็น Layer 

 - Layer คือ ชั้นของรูปภาพ วัตถุ จะไม่เกี่ยวข้องกัน

 - ในงาน 1 ชิ้นงานจะมีกี่ Layers ก็ได้

 - เม่ือทำางานเสร็จแล้วและต้องแน่ใจว่าไม่มีการแก้ไขแล้ว ให้รวม Layers เพ่ืองานจะได้ไม่หนักจนเกินไป 

และไม่เปลืองพื้นที่ใน Hardisk ของเครื่อง

1

2

3

4

5

6

7
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Adobe Illustrator
1. Introduction
Illustrator คืออะไร และทำ�อะไรได้บ้�ง
 โปรแกรมพื้นฐานที่นักออกแบบทุกคนต้องเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟฟิกมี 2 ชนิด คือโปรแกรม

ประเภทวาดภาพ และ โปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ Illustrator คือโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ

โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นหรือที่เรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพ

ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทำางานออกแบบต่่่าง ๆ ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซด์และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการ 

ทำางานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

แนะนำ�เครื่องมือต่�งๆในโปรแกรม

 เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม หรือเมื่อเราสร้างไฟล์ใหม่ด้วยการคลิกที่เมนู File > New จะปรากฏหน้าตา

ของโปรแกรมเหมือนตัวอย่างข้างล่างนี้

หน้�ต�โดยรวมของโปรแกรม Illustrator

 1. แถบคำาสั่ง (Menu Bar)

 2. แถบเครื่องมือ (Tool Box)

 3. พื้นที่ทำางาน (Art Board)

 4. จานเครื่องมือต่างๆ (Palette)
1

2

3 4
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คว�มรู้เบื้องต้นโปรแกรม Adobe Indesign
 โปรแกรม Adobe Indesing เป็นโปรแกรมสำาหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรือเรียก

กันง่าย ๆ ว่า โปรแกรมจัดหน้ากระดาษนั้นเอง จุดเด่นของโปรแกรม Indesign คือสามารถทำางานด้านการ

จัดหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดี (การนำาเอาโปรแกรม Pagemaker มารวมกับโปรแกรม IIIustrator)

 ระบบการทำางานของโปรแกรม Indesign นั้นไม่สามารถใช้ Indesign เดี่ยวๆได้ ต้องมีความรู้

พื้นฐานของ Photoshop และ Illustrator ด้วยเพราะต้องมีการเตรียมรูปภาพจาก Photoshop และ

เตรียมคลิปอาร์ต หรือ Logo ต่าง ๆ มาจาก Illustrator

 ส่วนข้อความสามารถเตรียมมาจากโปรแกรมประเภท Microsoft Word แล้ว เราจึงนำามา

ประกอบรวมกันเป็นหนังสือ หรือแผ่นพับต่าง ๆ ใน Indesign เสร็จแล้วจึง Export ไฟล์งานนั้นเป็นไฟล์  

PDFX1-a หรือ PDFX-3 เพื่อส่งโรงพิมพ์ทางโรงพิมพ์ก็จะทำา Digital Poof ส่งกลับมาให้เจ้าของงาน

ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะทำาเพลทและส่งให้โรงพิมพ์ต่อไป

ส่วนประกอบของโปรแกรม Indesign
 1. Menu Bar บรรจุคำาสั่งใช้งานต่างๆ การทำางานจะคล้ายๆ กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Photoshop,

IIIustrator

 2. Option Bar บรรจุตัวเลือกและกำาหนดคุณสมบัติ หรือ ตัวปรับแต่งการทำางานให้กับวัตถุ 

(ตัวอักษรหรือภาพ) ที่เรากำาลังเลือกทำางาน

 3. Guide ไม้บรรทัดสำาหรับการวัดระยะหรือสร้างเส้น Guide

 4. Tool Bar เครื่องมือชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการทำางาน

 5. Pasteboard พื้นที่ว่างๆ รอบเอกสาร คล้ายกับโต๊ะทำางานที่เราสามารถวางสิ่งของอื่นๆ ได้

 6. Document พ้ืนท่ีเอกสาร สำาหรับการทำางาน คล้ายกับกระดาษเปล่าๆ ท่ีคอยให้เราเติมตัวอักษร

หรือภาพลงไปนั้นเอง

 7. Palette หน้าต่างย่อยสำาหรับช่วยเสริมการทำางาน เมื่อคลิกลงไปแต่ละปุ่มจะเป็นการเรียกใช้งาน 

Palette แต่ละชนิด

Adobe Indesign

Document

Guide

Palette
Palette

Menu bar
Option bar

Pasteboard

1

2

3 7

4
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เลย์เอ�ท์ Lay Out  

ก�ร Layout คือ การจัดวางตัวอักษร การจัดวางภาพตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้า

แต่ละหน้าของงานพิมพ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำาต้นฉบับงานพิมพ์

ก่อนอื่นเร�ต้องแยกก�รทำ�ง�นในขั้นตอนนี้ออกเป็น 2 ส่วนคือ

 1. การระบุดัมมี่เลย์ หมายถึง การระบุว่าหน้าไหนวางอยู่ตรงไหนหรือกรอบไหน

 2. เมื่อกำาหนดดัมมี่เลย์แล้ว ขั้นต่อไปคือการวางหน้าหนังสือ หรือ ภาพประกอบให้ได้ภาพที่ได้กำาหนด   

    ในใบเลย์

ก�ร Layout มีด้วยกัน 2 แบบ

 1. การ Layout ด้วยมือ

 2. การ Layout ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอย่างละเอียด และการวางเลย์ลงกรอบ

เพื่อทำาเพลทนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่มีความชำานาญเรื่องการพิมพ์ จะสามารถวางเลย์เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายของการผลิต

ไปได้มาก เพราะหนังสือส่วนใหญ่ในหนึ่งเล่มมีการพิมพ์จำานวนสีที่ไม่เท่ากัน บางหน้าพิมพ์ 4 สี บางหน้า 2 สี 

หรือ 1 สี

 ที่สำาคัญความยุ่งยากของการทำาดัมมี่เลย์ที่เครื่องไม่สามารถคำานวณได้แม่นยำานั่นก็คือ หน้า 4 สี 

และ 1 สีแทรกอยู่ด้วยกัน ซ่ึงการทำาดัมม่ีเลย์ต้องมีการพลิกแพลงกันไปแล้วแต่ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอสำาหรับหน้าที่ในส่วนนี้

 หลังจากที่มีใบเลย์และจำานวนหน้าของหนังสือที่ชัดเจนแล้ว การวางเลย์เอาท์เพื่อทำาเพลทนั้น จะใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้าง Template เมื่อระบุเลขหน้าที่ชัดเจนในโปรแกรมแล้วก็สามารถรันหน้า

หนังสือตามที่เรากำาหนดไว้ได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากมากนัก เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะ Output ไฟล์

สู่เครื่องออกเพลท

 แต่ก่อนทำาเพลทก็ต้องมีการตรวจสอบและเช็คความถูกต้องกันอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจว่าหน้าหนังสือ

ที่วางเลย์นั้นตรงกับใบเลย์เอาท์ที่กำาหนดมาถูกต้องหรือไม่

 ฉะนั้นใน 2 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจุบันก็ยังไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำางาน และ

ตรวจสอบทั้งหมด จำาเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลด้วย แต่ก็ถือว่ายังมีการพัฒนาขึ้นมาก 

หากเทียบกับระบบการทำางานพิมพ์หนังสือเมื่อหลายปีก่อน ที่ส่วนใหญ่ต้องใช้การเลย์เอาท์ด้วยมือมากกว่า

การเลย์เอาท์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตของการพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทสำาคัญ และสามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนของการเลย์เอาท์ด้วยมือก็จะค่อย ๆ หมดไปในที่สุด 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเลย์เอ�ท์ LAY OUT
 1. โต๊ะแสง (LAY OUT TABLE)

 2. กระดาษเลย์เอาท์ (GOLDEN ROD PAPER)

 3. เทปสี (COLOR TAPE)

 4. มีดตัดลอกกระดาษ (RAZOR BLADES)

 5. บรรทัดเหล็ก (T-SQUARE)

 6. เหล็กสำาหรับขีดเส้น (ENGRAVE)

 7. นำ้ายาแต่งฟิล์ม (OPAQUE INK)

 8. วงเวียน (DIVIDER)

 9. เครื่องเจาะรูทำาฉากฟิล์ม 

    (REGISTER HOLE PUNCH)

 10. พู่กัน

 11. เทปใส 2 หน้า

 12. แผ่นใสโพลีเอสเตอร์

 13. พินบาร์

 14. เทปมาร์ค

 15. เทปใสหน้าเดียว

วัสดุและอุปกรณ์ในก�ร LAY OUT
 1. โต๊ะวางแบบ (LAYOUT TABLE) โต๊ะแสง

เป็นโต๊ะที่ปูพื้นด้วยกระจกฝ้า และมีไฟแสงสว่าง 

มาจากด้านล่าง พร้อมทั้งมี เครื่องมือที่สามารถ

เคลื่อนไหวได้ทั้ งทางตั้ งและทางนอน และเป็น

มุมฉากต่อกันได้ซึ่ งจะทำาให้ประหยัดเวลา และ

ความถูกต้องในการวางเส้นการ OPAQUE การ  

RETOUCHING การ LAYOUT

 2. กระดาษเลย์เอาท์ (GOLDEN ROD PAPER)

 กระดาษท่ีฉาบไว้ด้วยสี และมีส่วนผสมจำาพวกดินขาว

(CLAY COATED) ท้ังสองด้านของกระดาษ เพ่ือป้องกัน

แสงไม่ให้กระทบกับแม่พิมพ์ที่อาบนำ้ายาไว้แล้ว

 3. เทปสี (COLOR TAPE) เทปที่ใช้ในการ

ปิดกระดาษ GOLDEN ROD กับฟิล์มมีหลายสี เช่น 

แดง, ขาว, นำ้าตาล เป็นต้น เราใช้ปิดบริเวณท่ีต้อง 

ตัดฟิล์ม หรือส่วนท่ีไม่ต้องการให้แสงผ่าน

 4. มีดตัดลอกกระดาษ (RAZOR BLADES)

ใช้ตัดทั่วไป ๆ ทั้งฟิล์ม, กระดาษ GOLDEN ROD 

และเทป

 5. บรรทัดเหล็ก (T-SQUARE) ใช้ในการ

ตีเส้นตรง และมุมฉากจะนิยมใช้บรรทัดเหล็กมากกว่า 

บรรทัดพลาสติกเพราะมีความเที่ยงตรงดีกว่า

 6. เหล็กสำาหรับขีดเส้น (ENGRAVE) ใช้ใน

การตีเส้น ใช้ตัดกระดาษ GOLDEN ROD ใช้ในการ

ลอกเยื่อฟิล์ม

 7. นำ้ายาแต่งฟิล์ม (OPAQUE INK) ใช้ใน

การปิดลบทึบ เพื่อไม่ให้แสงผ่าน มีหลายสี เช่น สีแดง 

สีขาว เป็นต้น

 8. วงเวียน (DIVIDER) มีหลายชนิดท้ังท่ี

แบบขาเป็นใส่ดินสอ หรือขาเป็นปากกาใช้สำาหรับเขียน

หรือวาดวงกลม และชนิดเป็นขาเหล็ก 

 9. เครื่องเจาะรูทำาฉากฟิลม์ (REGISTER

HOLE PUNCH)อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเลย์เอ�ท์ Lay Out
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 เครื่องเจาะรูทำาฉากฟิล์มมีสองชนิด คือ ชนิด

ใช้เจาะรูฟิล์ม และกระดาษทึบแสงอีกชนิดหนึ่งใช้

เจาะรูแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งรูที่เจาะฟิล์ม และแม่พิมพ์จะ 

ต้องเหมาะพอดีกันกับวงปุ่มพลาสติก และปุ่มทองเหลือง

(REGISTER STUD & BRASS RIVET) หรือปุ่มพลาสติก 

ชนิดมียางเหนียวสำาหรับใช้ติดด้านหนึ่ง ส่วนด้านบน

เรียบ (DOWELS , FILTER) ปุ่มเหล่าน้ีจะมีลักษณะของ

หัวปุ่มพอดีกับรูที่เจาะพอดี

 10. พู่กัน ใช้ในการตกแต่งฟิล์ม เพ่ือปิดรูพรุน 

ที่เราไม่ต้องการออก มีให้เลือกตั้งแต่เบอร์ 1-12

 11. เทปใส 2 หน้า ทำาหน้าที่ติดฟิล์ม 4 สี 

กับแผ่นใส ใช้สำาหรับเลย์เอาท์งาน 4 สี

 12. แผ่นใส ทำาหน้าที่วางแบบฟิล์ม 4 สี 

ระหว่างฟิล์มกับแผ่นใสให้ติดกัน และจะแยกเป็นสี ๆ 

คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีดำา 

 13. พินบาร์ มีลักษณะเหมือนไม้บรรทัด

แต่จะมีบาร์อยู่ด้านบนจำานวน 5 บาร์ ใช้สำาหรับล็อก

แผ่นใสในการ LAY OUT งาน 4 สี หรืองานสอดสี

ต่าง ๆเพื่อไม่ให้เคลื่อน และยังใช้สำาหรับอัดเพลท 

แม่พิมพ์กับแผ่นใสที่ LAY OUT งาน 4 สี

 14. เทปมาร์ค ลักษณะเหมือนเทปใสทั่วไป 

แต่จะพิมพ์ตัวมาร์คไว้บนเน้ือเทป ประโยชน์เพ่ือจัดวาง 

ตำาแหน่งของงานพิมพ์ 4 สี เพ่ือตรวจสอบภาพท่ีพิมพ์

โดยเจ้าหน้าที่ช่างพิมพ์ จะมองที่มาร์คเวลาพิมพ์งาน 

 15. เทปใสหน้าเดียว ใช้ในการยึดติดฟิล์ม 

กับกระดาษ GOLDEN ROD สำาหรับ LAY OUT 

หนังสือต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เคลื่อนและแยกออกจากกัน

เครื่องเจ�ะรูทำ�ฉ�กฟิล์ม

R E G I S T E R H O L E 
PUNCH
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ก�รเขียนเลขหน้�หนังสือหน้�ยก
 ก่อนที่ช่าง LAY OUT จะทำาการ LAY OUT

หนังสือยกต่าง ๆ ลงบนกระดาษ GOLDEN ROD 

จะต้องทำาความเข้าใจเสียก่อนว่า หนังสือที่จะทำาการ 

LAY OUT นั้น มีจำานวนทั้งหมดกี่หน้า จะลงพิมพ์ 

แท่นขนาดตัดอะไร เม่ือได้ข้อมูลท่ีแน่นอนแล้ว จึงทำาการ 

คำานวณจำานวนหน้าที่ต้องการ และเขียนลงบนหน้า 

กระดาษ GOLDEN ROD ต่อไป ดังนี้

หนังสือยกแบบเย็บสันหรือเย็บอก
 1. หนังสือ 8 หน้ายกกลับคนละกรอบ มีวิธี

เขียนดังนี้

  - เลขหน้าน้อยสุดของกรอบ 1 จะอยู่

ด้านบนขวามือสุด

  - เลขหน้าน้อยสุดของกรอบ 2 จะอยู่

ด้านบนซ้ายมือสุด ดังรูป

 2. หนังสือ 8 หน้ายกกลับในตัว มีวิธีเขียน

ดังนี้ เลขหน้าน้อยสุดจะอยู่ด้านบนซ้ายมือสุด ดังรูป

หนังสือยกแบบเย็บมุงหลังค�
 หนังสือยกแบบเย็บมุงหลังคาจะแตกต่าง

จากการเย็บสัน เพราะการเย็บแบบเย็บสันช่างจะ

เก็บหนังสือเป็นยก ๆ และทับซ้อนกันไปทีละยก 

จนครบจึงเย็บ การเย็บมุงหลังคา ช่างจะเก็บเป็นยก 

แต่จะใช้วิธีเก็บแล้วสอดเข้าไปเป็นยกจนครบยก 

แล้วจึงเย็บมุงหลังคา

 แบบเย็บมุงหลังค� เขียนได้ดังนี้

 1. หนังสือ 8 หน้ายก เย็บมุงหลังคา จำานวน 

16 หน้า เขียนดังนี้

  - เลขหน้าน้อยสุดของกรอบ 1 จะอยู่

ด้านบนขวามือสุด

  - เลขหน้าน้อยสุดของกรอบ 2 จะอยู่

ด้านบนซ้ายมือสุด

กรอบ 2

กรอบ 2

กรอบ 2

8 หน้�ยกกลับในตัว

8 หน้�ยก เย็บมุงหลังค�จำ�นวน 16 หน้�

8 หน้�ยกคนละกรอบ

กรอบ 1

กรอบ 1

กรอบ 1
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ขั้นตอนในก�รเลย์เอ�ท์ (LAY OUT)

หนังสือยก (ข�ว-ดำ�)
 1. เมื่อได้รับต้นฉบับจากเจ้าของงาน จะต้อง

ตรวจสอบต้นฉบับให้แน่ชัดว่า ต้นฉบับที่ได้รับมา

มีจำานวนทั้งหมดกี่หน้า มีรูปภาพประกอบกี่รูป 

ขนาดเล่ม กว้าง ยาว เท่าไร และการเข้าเล่ม จะเป็น 

ลักษณะเย็บสัน หรือมุงหลังคา

 2. ให้กำาหนดว่าจะ LAY OUT งานลงพิมพ์

แท่นขนาดตัดอะไร (ตัด4หรือ ตัด2) ลงได้ก่ีหน้าจะใช้

กระดาษเลย์เอาท์ (GOLDEN ROD PAPER) กี่แผ่น 

 3. นำากระดาษ GOLDEN ROD สำาหรับ 

LAY OUT มาตีเส้นแบ่งกึ่งกลางของกระดาษ และ 

ตีเส้นหัวเพลท (ตัด 4 เว้นไว้ 2” ตัด 2 เว้นไว้ 3”) 

ต่อมาให้ตีเส้นแบ่งความกว้าง - ยาว ของขนาดหนังสือ 

ที่เจ้าของงานต้องการโดยให้เพิ่มส่วนที่จะต้องเจียน

หัวทิ้งทั้งสามด้านคือหัว - ท้าย - และด้านตรงข้ามสัน

ด้านละ 1/4”

 4. วัดขนาดความกว้าง - ยาวของต้นฉบับ 

(เฉพาะส่วนที่เป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพ) ได้เท่าไร 

ให้เอาขนาดของหนังสือที่ต้องการมาลบออกจากกัน 

ทั้งด้านกว้าง - ยาว ได้เท่าไร ให้เอา 2 หาร ก็จะได้ 

เส้นหัวและอกของหนังสือ แล้วตีเส้นหัวและอก 

ของหนังสือที่คำานวณได้

 5. ให้เขียนเลขหน้ายกในการ LAY OUTลงบน

กระดาษ GOLDEN ROD ตามหลักการเขียนหนังสือยก 

โดยเขียนด้านที่ไม่ได้ตีเส้น และใส่เลขยกกำากับไว้ด้วย 

 6. นำาฟิล์ม NEGATIVE ที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อย

แล้วมา LAY OUT ตามหน้าที่ เขียนตัวเลขกำากับ 

โดยให้ LAY OUT ด้านตรงข้ามกับที่เขียนตัวเลข

กำากับ นำาด้านนำ้ายาของฟิล์มหงายขึ้น (ตัวกลับ) 

ด้านหลังนำ้ายาควำ่าลง (ตัวตรง) วางส่วนอกและหัว

ของหนังสือบนเส้นที่ตี เส้นหัวและอกของหนังสือ 

เครื่องอัดเพลท

อ่�งล้�งเพลท
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ให้พอดีกับเส้นอย่าให้เอียง แล้วติดเทปใสให้ฟิล์ม 

และกระดาษ LAY OUT ติดกันให้แน่น

 7. เมื่อ LAY OUT เรียบร้อยแล้วให้กลับ 

กระดาษ LAY OUT แล้วใช้คัตเตอร์เจาะลงบนกระดาษ

LAY OUT เอาเฉพาะส่วนตัวหนังสือ หรือภาพท่ีต้องการ 

เท่านั้น ถ้ามีส่วนไหนที่ไม่ต้องการ หรือเกิดรอยพรุน 

บนฟิล์ม ให้ใช้นำ้ายาแต่งฟิล์ม (OPAQUE INK) แต่งลง 

บนฟิล์มที่เกิดรอยพรุนหรือรอยขีดข่วน (แต่งด้�น

หลังนำ้�ย�) แล้วรอให้แห้ง

หม�ยเหตุ ทุกคร้ังในการตีเส้น LAY OUT หนังสือยก 

จะต้องตีเส้นให้ใหญ่กว่าขนาดหนังสือจริง ที่ต้องการ 

เพื่อให้หนังสือขนาดนั้น ๆ มีพื้นที่ในการเจียนรูปเล่ม

ให้สวยงาม ควรเผ่ือเจียนไว้ประมาณ 1/4” ท้ัง 3 ด้าน

เส้นหัวเพลท 

เส้นหัวหนังสือ 

กระด�ษ LAY OUT 

เส้นอกหนังสือ 

ขน�ดคว�มกว้�ง ย�ว

ของต้นฉบับที่มีตัว

หนังสือหรือรูปภ�พ

ตัวอย่�งก�รตีเส้น LAY OUT

 หนังสือยก (ข�วดำ�)

แบบ 8 หน�้ยก (กลับคนละกรอบ)

เส้นตัดตรงกล�ง (+) คือม�ร์คพับ

ขั้นตอนก�ร LAY OUT หนังสือยก (4 สี)
 1. นำาฟิล์มที่แยกสีมาเรียบร้อยแล้ว (CYAN,

 MAGENTA, YELLOW, BLACK) รวม 4 สี  มาตรวจ

สอบดูความเรียบร้อยของฟิล์ม ถ้ามีฝุ่นละอองติด 

อยู่บนเนื้อฟิล์มก็ให้ทำาความสะอาด โดยใช้สำาลี หรือ 

กระดาษชำาระเช็ดเบา ๆ เพื่อทำาความสะอาดฟิล์ม

 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำาหรับ 

LAY OUT งาน 4 สี พร้อมท้ังทำาความสะอาดโต๊ะแสง

ให้สะอาด

 3. นำาแผ่นสเกล และพินบาร์ มาวางประกบกัน 

โดยให้พินบาร์เป็นตัวล็อกตามรูต่าง ๆ ของแผ่นสเกล 

(จะมีทั้งหมด 5 รู)

 4. เอาแผ่นใส (แผ่นโพลีเอสเตอร์) มาทำาการ

เจาะรูที่เครื่องเจาะรูทำาฉาก แล้วจึงนำามาวางประกบ

ทับบนแผ่นสเกลและพินบาร์

 5. ในกรณ ี LAY OUT เป็นหนังสือยกก็ให้

ทำาตามวิธีการวางหน้า เว้นหัว - อก และการเขียนเลขหน้า

เหมือนกับการ LAY OUT หนังสือยกทุกประการ

 6. นำาฟิล์มแยกสีมาวางประกบลงบนแผ่นใส 

โดยให้นำาสีฟ้า (CYAN) มาวางประกบก่อนแผ่นแรก 

(เพราะสีฟ้าเป็นสีที่ช่างสามารถมองเห็นเม็ดสกรีนได้

คมชัดและดูได้ง่ายกว่าฟิล์มสีอื่น ๆ  โดยใช้แว่นดูสกรีน

เป็นตัวตรวจสอบ)

 7. เม่ือวางได้ตามฉากท่ีกำาหนดได้เรียบร้อยแล้ว 

ให้นำาเทปใส 2 หน้ามาติดระหว่างแผ่นใสและฟิล์ม 

โดยติดฟิล์มใส 2 หน้าอย่าให้โดนตัวหนังสือหรือภาพ 

เพราะจะทำาให้เกิดรอยบนภาพและให้ติดให้แน่น 

ติดทั้งหมด 4 ด้าน พร้อมทั้งวางเทปมาร์คให้ได้ฉาก

ทั้ง 2 ด้าน

 8. นำาแผ่นสเกลออก และนำาแผ่นใสแผ่นท่ี 2 

มาวางประกบกับแผ่นแรก (ที่ LAY OUT เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว โดยมีพินบาร์เป็นตัวล็อกเหมือนเดิม)
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E N D 
L A Y O U T

แล้วเอาฟิล์มสีแดง (MAGENTA) มาวางโดยจะต้อง

ให้สีแดงประกบกับสีฟ้าให้พอดี อย่าให้เหลื่อมโดยใช้ 

กล้องดูสกรีนคอยตรวจสอบตลอดเวลา เมื่อแน่ใจว่า 

ประกบกันดีแล้วก็นำาเทปใส 2 หน้า มาทำาการติดให้แน่น

 9 . ส่วน สีเห ลือง (YELLOW) และสีดำ า

(BLACK) ก็ให้ทำาวิธีเดียวกันจนครบทั้ง 4 สี

 10. นำาแผ่นใสแผ่นท่ี 5 มาประกบลงบน 

แผ่นใสทั้ง 4 แผ่นที่ LAY OUT งานเรียบร้อยแล้ว

แล้วนำาเทปแดงหรือกระดาษทึบแสงหรือกระดาษ 

GOLDEN ROD มาวางประกบลงบนแผ่นใส โดยให้ 

ปิดภาพหรือตัวหนังสือที่เราต้องการ โดยใช้เทปใส 

2 หน้า ติดประกบ (ส่วนที่ไม่ต้องการเมื่อโดนแสงก็ 

จะหลุดออกจากเพลท เมื่อทำาการอัดและล้างเพลท) 

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ LAY OUT งาน 4 สี

 หม�ยเหต ุทุกครั้งเมื่อ LAY OUT งาน 4 สี

จะต้องนำาตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า 

แผ่นใสแผ่นไหน LAY OUT สีอะไร กำากับไว้ทุกครั้ง

ที่หัวแผ่นใส เพื่อป้องกันความสับสนในการพิมพ์ 

สีนั้น ๆ เช่น เพลทสีฟ้า ให้ใช้ตัวหนังสือว่า “ฟ้� หรือ 

CYAN” เป็นต้น

 - นำางานที่ LAY OUT เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ไปอัดลงแม่พิมพ์ โดยให้ด้านนำ้ายาของฟิล์มประกบ

กับด้านนำ้ายาของเพลท

 - เปิดเครื่องอัดเพลทตั้งเวลาถ่ายเพลท และ

ต้ังเวลาลมดูดแล้วจึงอัดเพลทแม่พิมพ์ นำาเอาเพลท 

ที่อัดแสงเรียบร้อยแล้ว มาล้างด้วยนำ้ายาล้างเพลท 

ทำาความสะอาดเพลท ลงนำ้ายากัมอารบิค เพื่อป้องกัน

สนิมเกาะเพลท ตากให้แห้งแล้วนำาส่งช่างพิมพ์ 

เพื่อพิมพ์งานต่อไป
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p r o b l e m

 1. การออกแบบหนังสือหรืองานแบบอ่ืน ๆ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะให้เจ้าของงานกำาหนดทิศทางมาว่าต้องการ

ให้ปกหนังสือหรือเนื้อในเป็นไปในแนวไหน จะเป็นการสะดวกกับ จนท.ออกแบบ ไม่ใช่ว่าให้ จนท.ออกแบบไป

แล้วเจ้าของงานไม่เป็นที่พอใจ ไม่เอา จะทำาให้เสียเวลา ความคิดและในด้านจิตใจ จนท.

 2. อีกปัญหาหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจำา การส่ง File งานของหน่วยงานต่าง ๆ มาให้กับทาง กรพ.สบ.ทร. 

ส่วนใหญ่แล้วจะทำามาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทำาให้เสียเวลาในการมาแปลง File อีก หรือแม้แต่บางหน่วย

มีเครื่อง Mac ก็จริง แต่บางครั้งบางที Version ของเครื่องมีความสูง-ตำ่า ไม่เท่ากันก็ทำาให้เกิดปัญหาได้ ทางที่ดี

ที่สุดทางเจ้าของงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่ง File งานมาให้ทาง กรพ.สบ.ทร. ควรที่จะรวม layer หรือว่า

แปลง Flie งานเป็น PDF มาเลยจะสะดวกกว่า (ท้ังน้ีทาง จนท.ประเมินราคา ควรท่ีจะช้ีแจงให้เจ้าของงานเข้าใจ 

และควรตรวจสอบก่อนที่จะส่งงานให้กับทางแผนกเรียงพิมพ์)

 3. ในการเลย์เอาท์ ถ้า จนท. ขาดการเอาใจใส่หรือไม่มีความละเอียดพอ จะทำาให้เกิดความเสียหายข้ึนได้

ทำาให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายจำานวนมาก

 4. การเลย์เอาท์ ต้องคำานึงว่าจะเลย์ลงเพลทตัด 2 , 3 หรือตัด 4 ให้มีการเลย์เอาท์ในกระดาษและ 

ลองพับดู เมื่อเห็นว่าเลย์เอาท์พับถูกต้องแล้วค่อยไปเลย์เอาท์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 5. การตรวจปรู๊ฟใช่ว่า จนท.จะตรวจแค่คำาถูก - ผิด หรืออ่ืน ๆ แต่ต้องให้ตรวจดูว่า การวางเลย์เอาท์น้ัน 

ถูกต้องด้วยหรือไม่ ให้ช่วยกัน QC เพื่อลดขั้นตอนของการผิดพลาดลงให้เหลือน้อยทีี่สุด

ปัญห�และข้อขัดข้อง ในก�รออกแบบและเลย์เอ�ท์
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ขั้นตอนการแปลง File และแต่งภาพ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

1.	 เปิด	File	ภาพ	โดยใช้คำาส่ัง	File	 -	Open	ทำาการแปลง	File	จาก	Mode	RGB	เป็น	Mode	CMYK	 
	 โดยใช้คำาสั่ง	Image	-	Mode	-	CMYK	Color

ตัวอย่างการทำาหนังสือขบวนเรือฯ

การรวบรวม File ภาพ 

	 ตรวจสอบรูปภาพว่าเป็น	File	ภาพประเภทใด	เช่น	File	จากกล้อง	Digital,	File	ที่ได้จากการ	Scan,	
File	สำาเร็จรูปต่าง	ๆ,	จากการสร้างขึ้นใหม่	

	 File	ต่าง	ๆ	เหล่านี้มี	Format	ที่แตกต่างกัน	จึงต้องทำาการทำาการแปลง	File	ให้เป็นมาตรฐานสำาหรับ 
การผลิตสิ่งพิมพ์	ซึ่งมี	Format	หลัก	ๆ	เช่น	.tif		.psd		.eps	เป็นต้น
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3.	 ปรับความสว่าง	ความเข้มของภาพ	โดยใช้คำาสั่ง	Image	-	Adjustments	-	Brightness/Contrast	หรือคำาสั่ง 
	 Hue/Saturation	หรือคำาสั่ง	Curves	หรือคำาสั่งอื่น	ๆ	ใน	Adjustments

2.		ปรับความละเอียดของภาพ	 (Resolution)	 โดยใช้คำาสั่ง	 Image	 -	 Image	 Size	 -	 ปรับค่า	 Resolution	 
	 เป็น	300	pixels/inch	อัตราส่วนของภาพจะย่อหรือขยายตามค่าผันแปรของ	Resolution	
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4.		ปรับความคมชัด	สำาหรับ	File	รูปจากกล้อง	Digital	 โดยใช้คำาสั่ง	Filter	 -	Sharpen	 -	Unsharp	Mask	 
	 ปรับค่า	Amount	=	200%	ค่า	Redius	=	0.7	ค่า	Threshold	=	2	ตัวเลขต่าง	ๆ	นี้สามารถตั้งค่าได้ตาม 
	 ความต้องการ

5.	 บันทึกข้อมูลเป็น	.tiff	โดยใช้คำาสั่ง	Save	As	เปลี่ยนเป็น	.tif	(การกำาหนด	Format	เป็น	.tif		.psd		.eps	 
	 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน)

35



การรวบรวมข้อมูลตัวอักษร (File Text) 
	 ตรวจสอบข้อมูล	(File	Text)	ว่ามาจากโปรแกรมอะไร	เช่น	Microsoft	Word,	Adobe	Indesign	ฯลฯ	
หรือพิมพ์ขึ้นใหม่

กำาหนดรายละเอียดของงาน

	 กำาหนดขนาดรูปเล่ม,	จำานวนหน้า,	จำานวนสีในการพิมพ์,	การเข้าเล่มทำาปก,	เทคนิคพิเศษ	เชน่	การปั๊มทอง	 
การเคลือบเฉพาะจุด	การเคลือบปก		

กำาหนดรูปแบบหนังสือ

 การทำาหนังสือต้องคำานึงถึงลักษณะ	 Font	 ให้เหมาะกับประเภทหนังสือนั้น	 ๆ	 การให้ขนาดตัวหนังสือ	
ตลอดจนสีของตัวหนังสือ

การจัดทำาโครงร่าง

	 การจดัทำาโครงรา่ง	เปน็การกำาหนดทศิทางในการปฏบิตั	ิโดยแบง่ประเภทของบทความเปน็กลุม่	ๆ 	ยกตวัอยา่ง
หนังสือขบวนเรือฯ	ประกอบด้วย	
	 	 -	ช่วงหน้า	(คำาปรารภ,	คำานำา,	คำาแถลง,	สารบัญ)
	 	 -	ภาคที่	1	ประวัติของขบวนเรือฯ
	 	 -	ภาคที่	2	การจัดเตรียมงานฯ	(บทความ,	คำาสั่งต่างๆ)
	 	 -	ภาคที่	3	การจัดงานพระราชพิธีฯ	(รูปเหตุการณ์จริงตามวันเวลา)
	 	 -	ภาคที่	4	โครงการและกิจกรรมฯ	(การซ่อมทำาเรือ,	การฝึกกำาลังพลฯ,	กาพย์เห่เรือ)
	 	 -	ภาคที่	5	การสร้างอนุสรณ์งานพระราชพิธี	(การจัดทำาหนังสือ,	DVD)
	 	 -	ภาคผนวก	รายนามคณะอนุกรรมการฯ	คำาสั่งต่างๆ
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ขั้นตอนการจัดหน้า โดยใช้โปรแกรม Adobe Indesign

1.	สร้าง	File	งานใหม่	โดยใช้คำาสั่ง	File	-	New	Documant	
	 -		เลือก	Facing	Pages	สำาหรับงานหน้าคู่ 
	 -		กำาหนด	Page	Size	8.5”	x	11.75”
	 -		กำาหนดจำานวน	Columns	และระยะห่าง
	 -		กำาหนด	Margins	(ระยะกั้นขอบ)	Top	=	1”		Bottom	=	0.75”		Inside	=	1”		Outside	=	0.875”
  *ตัวเลขต่าง ๆ กำาหนดได้ตามความเหมาะสม
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2.		นำา	 File	 ข้อมูลเข้ามาวาง	 โดยใช้คำาสั่ง	 File	 Place	 หรือ	Copy	 จากโปรแกรมที่พิมพ์	 File	 นั้น	 ๆ	หรือ 
	 พิมพ์ขึ้นใหม่

3.		เปลี่ยนสีตัวอักษร	 โดยเลือกสีใน	 Swatches	 หรือสร้างสีขึ้นเองโดยกำาหนดจาก	 New	 Color	 Swatches	 
	 (ใช้สีใน	Mode	CMYK	เท่านั้น)
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4.		เปลี่ยน	Font	โดยใช้คำาสั่ง	Type	-	Font	เลือกรูปแบบ	Font

5.		เปลี่ยน	Size	ของ	Font	โดยใช้คำาสั่ง	Type	-	Size	เลือกขนาด	Point	

39



6.		นำารูปภาพมาประกอบกับตัวอักษร	โดยใช้คำาสั่ง	File	Place	
	 จัดตัวอักษร	วางรูปตามแบบที่กำาหนด	

7.		เมื่อประกอบหน้าเสร็จ	Print	เพื่อพิสูจน์อักษรต่อไป
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