
บทท่ี 5 หลักการออกแบบและจัดหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

 

การออกแบบและจัดหน้าสิง่พิมพ์    

 เป็นศิลปะในการเตรยีมรูปแบบของสิ่งพิมพ์   ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต เพือ่ให้เกิด

ประโยชน์ใช้สอยตรงตามวตัถุประสงคข์องการใช้งานมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ในการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ ์

 1. เพื่อเตรียมความสวยงามและน่าสนใจให้แก่ส่ิงพิมพ์ 

 2. เพื่อช่วยให้ส่ิงพิมพง์่ายตอ่การอ่านและท าความเข้าใจ 

 3. เพื่อสร้างความประทบัใจ และความทรงจ าให้แก่ผู้อา่นได้ในระยะยาว 
 

ปัจจัยท่ีควรค านึงในการออกแบบและจัดหน้าสิง่พิมพ ์

1. ประเภทและลักษณะเนื้อหาของสิ่งพิมพ ์

 2. วัตถุประสงค์ในการจัดท า 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

 4. ขนาดและรปูแบบมาตรฐานของสิ่งพมิพ์ 

 5. ประเภทและคุณลักษณะของกระดาษพิมพ์ 

 6. ขั้นตอนการออกแบบและจัดหน้าส่ิงพิมพ์ 

 7. ความสามารถและขีดจ ากัดในการท างานของเครื่องพิมพ์ 

 8. หลักการออกแบบและจัดวางองคป์ระกอบในส่ิงพมิพ์         ฯลฯ 



การใช้ตัวอักษรในการออกแบบจัดหน้าสิง่พิมพ ์

หลักส าคัญ คือ อ่านง่าย สบายตา ซ่ึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการอ่านง่าย สบายตาในการอ่าน

ตัวอักษร ไดแ้ก ่

 1. การเลือกแบบตัวพมิพ์/ตวัอักษร 

 2. การเลือกขนาดตัวพิมพ์/ตัวอักษร 

 3. ความยาวของบรรทัด  และขนาดคอลัมน ์

 4. ช่วงของบรรทัด  ระยะหา่งระหว่างบรรทัด 

 5. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการอ่านง่าย สบายตา ได้แก่ ความเป็นระเบียบของรูปแบบการจัดหน้า  

ความเปรียบต่างระหว่างพืน้ผิวกับตัวอักษร ลวดลายบนพื้นผิว การเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษร การใช้

สีของตัวอักษร   ฯลฯ 
 

การใช้ภาพประกอบในการออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ 

ส่ิงที่ควรค านึงไดแ้ก่ ประเภทและการเลอืกใช้ภาพประกอบแต่ละประเภท ดงัต่อไปนี้ 

 1. ประเภทภาพถ่าย 

            ซ่ึงใช้ได้ดีกับการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ตอ้งการจะเน้นสาระเป็นส าคญั  ได้แก่  ข่าว  

บทความ   สารคดี  ฯลฯ 

 2. ประเภทภาพวาด/ลายเสน้ 

 เหมาะส าหรับเรื่องราวที่เนน้ความบันเทิง หรอืเรื่องที่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียด/ ขั้นตอน

ของการกระท า หรือแสดงส่ิงของบางอย่างทีม่ีขนาดเลก็  มีรายละเอียดสลับซับซ้อน  

 3. ประเภทของภาพในลักษณะอื่นๆ 

 



การจัดหน้าท่ีมีภาพประกอบ 

หลักการเบื้องต้นในการจัดหน้าที่มีภาพประกอบมดีังนี้ 

 1. พยายามจัดให้มีภาพเด่นเพียงภาพเดียวในหน้า 

 2. เน้นความเด่นบริเวณซ้ายมือ(ด้านบน)ของหน้าด้วยการวางภาพเด่น ๆ เอาไว้ 

 3. ควรเลือกลงเฉพาะภาพทีส่ าคัญ ๆ ที่จะช่วยสื่อความหมายแก่ผูอ้่านได้ดียิง่ขึ้น 

 4. ถ้ามีภาพหลายภาพอยู่ในหน้าเดียวกัน  ควรก าหนดภาพให้มีขนาดและรูปแบบ ที่ต่างกัน 

 5. อาจจ าเป็นต้องมีการจัดส่วน(crop)ภาพให้เหมาะสม 

 6. ควรเลือกลงเฉพาะภาพทีเ่หมาะสมและมคีุณธรรม 

7. ควรมีจ านวนภาพน้อยแต่เป็นภาพขนาดใหญ่อยูภ่ายในหน้าดีกว่ามีจ านวนภาพมากๆ แต่ว่า

มีขนาดเล็ก 

 8. ควรเลี่ยงการวางภาพให้อยู่ในรูปตัว T 

 9. อาจจัดส่วนภาพให้ผิดสัดส่วนมากๆ เพื่อความแปลก 

 10.ถ้าล าดับภาพชุดตอ่เนื่อง ให้วางภาพส าคัญขนาดใหญ่ไว้ที่มุมขวาด้านล่างซึ่งเปน็บริเวณที่

บอกถึงการจบการน าเสนอ 

 11.วางค าบรรยายใต้ภาพไดท้ั้งใต้ภาพและด้านข้างภาพ 

      สรุป  ให้ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้หรือวางภาพอย่างเหมาะสมทัง้ขนาดและรปูแบบของภาพ   

สอดคล้องกบัเนื้อหา และลกัษณะของสิ่งพิมพ์ อีกทัง้ดสูะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ประทบัใจและสื่อความหมายแก่ผู้อ่าน 
 

การออกแบบและจัดหน้าหนังสือพิมพ ์

ความส าคัญและวัตถุประสงค์  



 1. เพื่อให้หนังสือพิมพ์มคีวามสวยงาม ดึงดดูสายตา อ่านง่ายและเข้าใจสาระได้รวดเร็ว  อีกทั้ง

ท าให้หน้าดูเป็นระเบียบไมร่กตา 

 2. เพื่อช่วยจัดล าดับความส าคัญของข่าว/เนื้อหาที่จะน าเสนอ 

 3. เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจ ามากยิ่งขึน้ 

 4. เพื่อสร้างเอกลักษณเ์ฉพาะให้แก่หนังสือพิมพฉ์บับนัน้ๆ 

           การจัดท าหนังสือพิมพ์ต้องท าอย่างรีบเร่ง  และแขง่กับเวลาจึงไมเ่น้นความประณตีและพิถีพิถัน 

ในการจัดหน้ามากนัก  เว้นแต่หน้าแรก(และบางหน้า)ที่ถูกจัดให้ไม่ซ้ ารูปแบบกันในแต่ละวัน   การจัด

วางองค์ประกอบต่างๆ ลงบนหน้าหนังสือพิมพ์  จะต้องค านึงถึงความสมดุล       ความมีสัดส่วนและมี

องค์ประกอบที่เหมาะสมมคีวามเป็นเอกภาพ, ความต่อเนื่อง, ความยืดหยุ่น และการเน้นย้ า ฯลฯ 

 รูปแบบการจัดหน้าแรกของหนังสือพิมพ ์

 รูปแบบการจัดหน้าแรกของหนังสือพิมพม์ีหลายรูปแบบ เช่น 

 1. แบบแนวตั้งหรือแนวนอน(Horizental/Verticle) 

 2. แบบเน้นจุดสนใจ เน้นความส าคัญเป็นพิเศษ(Brace/Focus)  

 3. แบบกระจัดกระจาย(Broken/Circus) 

 4. แบบมอดูล่าร์(Modular)         ซ่ึงในปัจจุบันเป็นแบบที่นิยมกันมากในปัจจุบัน 

 ทั้งนี้ เพราะมีความยืดหยุ่นมาก ท าให้การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ง่ายขึ้น   เหมาะส าหรับการ

ปรับเปลี่ยนหน้าในเวลาอันเร่งรีบ  

รูปแบบการจัดหน้าบรรณาธิการ 

                 หน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์จะต้องพถิีพิถันในการจัดหน้าเป็นพิเศษ เพราะมี

ความส าคัญรองจากหน้าแรกซ่ึงมีส่วนส าคัญ      ซ่ึงได้แก่ บทบรรณาธิการ (พรอ้ม Masthead/Staff 

box), บทความ  บทวิจารณ์ และการ์ตูนล้อเลยีน  ฯลฯ 



             ทั้งนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นและจุดยืนในภาพรวมของหนังสือพมิพแ์ต่ละฉบับทีม่ีต่อประเด็น/

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ  

 รูปแบบการจัดหน้าอ่ืนๆ  

 ก็ใช้หลักการเดียวกับหน้าแรกและหน้าบรรณาธิการ  แต่ว่าไม่เน้นใช้ตัวอักษรหรือภาพขนาด

ใหญ่มากนัก   และเน้นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละหนา้ ซ่ึงในแต่ละหน้าจะประกอบด้วยข่าว,สารคดี   

บทความ และอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  

รูปแบบการจัดหน้าท่ีมีโฆษณา  

 โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

 1. หน้าโฆษณาย่อย(Classified ads page) 

 มักจดัท าในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเล็กๆ ต่อโฆษณา 1 ชิน้  โดยจัดรวมกลุม่โฆษณาสินค้า/

บริการประเภทเดยีวกันไว้ดว้ยกัน 

 2. หน้าโฆษณาใหญ/่หน้าส าคัญ (Displayed ads page) 

 เป็นการจัดวางข้อความโฆษณา โดยใช้เนื้อทีข่องกระดาษตั้งแต่ ¼ ของหน้าขึ้นไปจนถึงเต็ม

หน้า (หรือ 2 หน้าคู่)  ทั้งในแนวตั้ง/แนวนอน  ส าหรับรูปแบบในการจัดหน้าโฆษณาใหญ่มีหลาย

รูปแบบ  เช่น แบบพีระมิด   แบบบ่อน้ า   แบบเน้นมุม  แบบมีหู(Ear) แบบโซลัส แบบแถบยาว(Strip) 

แบบเกาะกลาง(Island)  ฯลฯ 
 

การใช้ภาพประกอบในหน้าหนังสือพิมพ ์

 ภาพประกอบที่มักพบในหน้าหนังสือพิมพ์  ได้แก ่

 1. ภาพถ่าย 

 2. ภาพวาดหรือภาพลายเส้น 



 3. ภาพในลักษณะอื่นๆ 

 ภาพข่าวในหนังสือพิมพ์จะใช้ภาพถ่าย มากกว่าภาพแบบอื่นโดยเฉพาะหน้าแรกเนน้ภาพที่

เสนอเรื่องราว(เชิงวารสารศาสตร์)ได้ดี   มีลีลาการเคลื่อนไหว  ส่วนคุณภาพด้านเทคนิค ความสวยงาม 

คมชัด น้ันถือเป็นความส าคญัรองลงมา 

            แม้ภาพประกอบข่าวหนังสือพิมพ์จะมคีวามเปน็ข่าวอยู่ในตัวส่ือความหมายไดช้ัดแจ้งแล้ว แต่

ทุกภาพก็ต้องมีค าบรรยายภาพเสมอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของภาพตรงกันมากขึ้น 

             มีน้อยภาพที่สื่อความหมายได้สมบูรณโ์ดยไรค้ าบรรยายภาพ 
 

การใช้และจัดวางภาพในหนังสือพิมพ ์

1. ควรจัดวางภาพใกล้เนื้อขา่วอย่างเหมาะสม กลมกลืนกับหัวข่าวและเนื้อข่าว 

 2. ใช้ค าบรรยายภาพที่สั้น  กระชบั ง่ายๆ ตรงๆ   เป็นประโยคปัจจุบัน  เร้าความสนใจ   และ

ไม่ควรบรรยายซ้ าในส่ิงที่ภาพปรากฏชัดเจนอยูแ่ล้ว (โดยยึดหลัก 5Ws + 1H) 

 3. ก าหนดพื้นที่ค าบรรยายภาพให้เหมาะสม ไม่บรรยายภาพทับลงบนตัวภาพ 

 4. กรณีที่จะวางภาพของข่าวส าคัญ ไว้เหนือพาดหัวข่าวน้ันควรก าหนดความยาวของภาพของ

ข่าวส าคัญน้ันๆ   ให้ยาวพอๆ กับพาดหัวข่าวส าคัญดังกล่าว 

 ฯลฯ 

ข้อควรพิจารณาอ่ืนๆในการจัดหน้าหนังสือพิมพ ์

1. การจัดหน้าหนังสือพิมพ์นิยมแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์เพื่อให้อ่านได้เร็ว และบรรจุ

ข้อความที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กไดม้ากๆ 

 2. ไม่เน้นการเหลือพื้นที่ว่างมากๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ 

 3. เน้นข้อความเป็นหลัก  ภาพประกอบเป็นรอง 



 4. ส าหรับหน้าแรก    ควรวางชื่อหนังสือพิมพ์ให้อยู่ด้านบนตั้งแต่ซ้ายมือจนถึงกึ่งกลางหน้า 

 5. ข่าวและเรื่องส าคัญๆ ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ด้านบนของหน้าแม้อันที่จริงสามารถจะอยู่บรเิวณ

ใดของหน้าได้ก็ตาม 

 6. การจัดหน้าหนังสือพิมพ์เน้นความเป็นระเบียบเรยีบง่ายมากกว่าแปลก/แหวกแนว  

7. ปัจจุบันหนังสือพิมพ์พยายามจัดส่วนล่างของหน้าให้ดูน่าสนใจพอๆ กับส่วนบนของหน้า 

 8. ภาพรวมของหน้าหนังสือพิมพโ์ดยเฉพะหน้าแรก  จะดูกระจายมากขึ้น (ซ่ึงแตก่่อนจะดู

กระจุกตัวเฉพาะในบรเิวณหน่ึง) 

 9. แม้ว่าหนังสือพิมพ์เน้นการจัดหน้าให้ดูแน่น     เรียบง่ายแต่ส าหรับบางหน้า ก็อาจจัดให้ดู

โปรง่ และแปลกตาออกไปได ้

 10. มีการใช้เส้น/ลวดลายขนาดใหญ่ดูสะดุดตา   ล้อมกรอบคอลัมน์หรือเนื้อหา  ให้ดูส าคัญ

และน่าสนใจมากขึ้น 

 11. อย่างไรก็ตาม     ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหนังสือพิมพ์ที่เกดิใหม่     มีการจัดหน้า

หนังสือพิมพ์ในรูปแบบที่ฉกีแนวออกไปจากหนังสือพิมพ์ทีม่ีอยูแ่ล้ว ด้วยเหตผุล/ความจ าเป็นของตน 
 

การออกแบและจัดหน้านิตยสาร 

ส่ิงควรค านึงเบื้องต้นเกี่ยวกบัหน้านิตยสาร 

 1. ขนาดของหน้านิตยสาร (Page size)  

 2. ขนาดของขอบกระดาษ(Margin)  

 3. ขนาดความกว้างของคอลัมน์ (Column width)  

 4. พื้นที่ว่างระหว่างคอลมัน์ (Column break) 



 ขนาดของColumn break และ Margin ควรความสัมพนัธ์กัน เช่น นิตยสารขนาด 8 หน้ายก/A4 

มีแบบแผนการจัดดังนี ้

        Margin ขอบล่าง         ประมาณ         5  ไพคา(Pica) 

                            ขอบนอก        ประมาณ         4  ไพคา(Pica) 

                            ขอบบน          ประมาณ         4  ไพคา(Pica) 

                            ขอบใน           ประมาณ         3  ไพคา(Pica) 

ส าหรับหน้าที่มี 3 คอลัมน์   Column break ประมาณ 1 ไพคา 

ส าหรับหน้าที่มี 2 คอลัมน์  Column break ประมาณ  2 ไพคา 

 โดยที่ 1 ไพคาประมาณ 12 pt. หรือ 1/6 น้ิว หรือ  4.23 ม.ม.  

Note  : 72 pt.(Point) ประมาณ  1 น้ิว( 2.54 ซ.ม.) 

 72 pt.  เท่ากับ  6  ไพคา  และ 1 ไพคา เท่ากับ 12 pt.  
 

การออกแบบและจัดหน้าต่างๆ ของนิตยสาร 

 1. หน้าปกนิตยสาร 

 ปกหน้า คือส่วนส าคัญที่สุด  มีลักษณะเฉพาะและประกอบด้วย        ชื่อนิตยสาร, โลโก,้ ค า

ขวญั, ภาพปก,ฉบับที,่วัน,เดือน,ปี, ราคาจ าหน่าย, โปรยเรื่องเด่นประจ าฉบับ และเลขเรยีกประจ า

นิตยสาร(ISSN)  ส าหรับปกหน้าใน, ปกหลังนอก  และปกหลังใน    ก็จะส าคัญรองลงมาเพราะเป็น

พื้นที่ส าหรับโฆษณาหลักๆ  

2. หน้าสารบัญ 

 ส าคัญรองจากหน้าปก  โดยใช้แสดงข้อมูลของนิตยสารทั้งฉบับซึ่งเน้นความเป็นระเบียบ เป็น

หมวดหมู่     หน้าสารบัญอาจมีหลายหน้า  และอาจมีการแสดงภาพและเรื่องย่อในเล่มด้วย 



 3. หน้าในนิตยสาร 

 โดยทั่วไปเน้นใช้ภาพที่สวยงาม มาประกอบเนื้อหาให้หน้าดูเบาและผ่อนคลาย มกีารแบ่งหน้า

ออกเป็นเป็นคอลัมน์ๆ  

 4. หน้าโฆษณา 

 องค์ประกอบหลัก ได้แก่พาดหัวโฆษณา-เนื้อความโฆษณาส้ันๆ ชื่อเจ้าของโฆษณา และ

ภาพประกอบ   ในการออกแบบจัดหน้าเน้นหลัก การส่ือความหมายจากเจ้าของโฆษณาไปยงัผูอ้่าน  

การดึงดูดสายตา 

 โฆษณา 1 ชิ้นจะเป็นแบบเต็ม 1 หน้าหรือมากกว่า 1 หน้า โดยมีรปูแบบการจัดหนา้ เช่นแบบ- 

หน้าต่างภาพ/ เน้นกรอบ/ เน้นเนื้อความ   

             ส าหรับหลักการ/รูปแบบในการออกแบบและจัดหน้านิตยสารนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ไดแ้ก ่

 1. นโยบายและวตัถุประสงค์ในการจัดท า 

 2. ความต้องการของกลุม่เปา้หมาย 

 3. ประเภทของนิตยสาร 

 4.  แผนงานทางธุรกิจ(การตลาด) 

 5. องค์ประกอบและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆของนิตยสาร  ฯลฯ 
 

การเลือกใช้ภาพประกอบในนิตยสาร 

1. ควรเลือกใช้ภาพที่มคีุณภาพมากๆ 

 2. ควรเน้นความเด่นให้แกภ่าพประกอบ เช่น  



 ท าเป็นภาพตัดตก(Bleed) หรือไม่กข็ยายภาพให้มีขนาดใหญ่ที่ครอบคลมุหน้าซ้าย-ขวา     ให้ดู

เหมือนเป็นหน้าเดียวกัน(แต่ข้อควรระวังภาพเหลือ่มกนั หรือจุดส าคัญหายไปตรงรอยต่อ) 

 3. เลือกใช้ภาพที่มีลักษณะและขนาดต่างๆ กัน โดยให้มีภาพที่เด่นสุดเพียงภาพเดยีวในหน้านั้นๆ 

 4. ใช้ภาพที่ส่ือความหมายและสอดคล้องกับขอ้ความในหน้า 

 5. เลือกภาพที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  ดูมีชีวิตชีวา  รวมทั้งเหมาะสม กลมกลืนกับนิตยสาร

ทั้งฉบบั   

 อย่างไรกด็ี  การเลือกใช้ภาพแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงานเป็นส าคัญ แต่ก็

ต้องยดึหลักความเหมาะสมกลมกลืนของนิตยสารทั้งฉบับด้วย 

*********************** 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

เลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น (20 ข้อ = 20 คะแนน)  

1. ข้อใดต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก ก่อนที่ท่านจะออกแบบจัดหน้าหรือจัดท า

รูปเล่มหนังสือพิมพ์/นิตยสารของท่านเอง 

 ก.  รูปแบบการออกแบบจัดหน้า/การจัดท ารูปเล่มของหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เป็นคู่แข่ง 

 ข.  งบประมาณในการพิมพ์ เช่น ถ้าออกแบบดีเลิศเกินไป งบประมาณส าหรับการจัดพิมพ์อาจไม่

เพียงพอ 

 ค.  ศักยภาพของเครื่องพิมพ์สามารถท างานได้ตามที่ได้รออกแบบจัดหน้าไว้หรือไม่ 

 ง.  กลุ่มเป้าหมายและลักษณะเนื้อหาของหนังสือพิมพ์/นิตยสารของท่านเอง 

2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในการออกแบบจัดหน้า/จัดท ารูปเล่มสิ่งพิมพ์เกือบทุกชนิด 

 ก.  เพื่อให้สิ่งพิมพ์ออกมาสวยงาม เด่น สะดุดตาผู้อ่านมากที่สุด 

 ข.  เพื่อให้สิ่งพิมพ์เกิดประโยชน์ในการใช้สอย ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด 

 ค.  เพื่อให้สิ่งพิมพ์นั้นๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆ มากที่สุด 

 ง.  เพื่อแสดงออกถึงศิลปะที่แท้จริงของการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ให้มากที่สุด 

3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในเชิงธุรกิจที่บอกว่า  “ในการออกแบบจัดหน้าและการก าหนด 

ลักษณะรูปเล่มของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร    จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญเรื่องขนาดและรูปแบบ

มาตรฐานของกระดาษที่โรงพิมพ์ใช้กันอยู่” 

ก. เพื่อไม่ให้ขนาดและลักษณะรูปเล่มหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่จะจัดท านั้นดูผิดเพี้ยนไป 

จากขนาดและลักษณะรูปเล่มที่จัดพิมพ์กันอยู่ในท้องตลาด 

 ข.  เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบจัดหน้าและจัดท ารูปเล่มหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากขึ้น 



 ค.  เพื่อให้ง่ายต่อการจัดพิมพ์เพราะการออกแบบจัดหน้าที่ต่างไปจากขนาดและรูปแบบมาตรฐาน

กระดาษ(ของโรงพิมพ์)อาจท าให้การจัดพิมพ์ล าบากมากขึ้น 

 ง.  เพื่อประหยัดต้นทุนเพราะจะช่วยให้เหลือเศษกระดาษจากการตัดเจียนทิ้งไปน้อยที่สุด 

4. ข้อใดเป็นหลักการจัดวางองค์ประกอบ(ตัวอักษร, ข้อความ, ภาพ, เนื้อท่ีว่าง ฯลฯ) ที่อาจ

ค านึงถึงเป็นอันดับสุดท้ายก็ได้ 

 ก.  ความแปลกแหวกแนว                                      ข.  ความมีเอกภาพ 

 ค.  ความสมดุล                                                       ง.  ความมีสัดส่วนเหมาะสม 

5. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ส าคัญอันดับแรกที่เราจะต้องค านึงถึงในการเลือกใช้แบบตัวอักษรเพื่อ

การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

 ก.  เพื่อให้ตัวอักษรสอดคล้องกับแนวเรื่องมากท่ีสุด 

 ข.  เพื่อช่วยให้สิ่งพิมพ์อ่านง่าย สบายตามากที่สุด 

 ค.  เพื่อสร้างความสวยงามทางศิลปะให้แก่สิ่งพิมพ์นั้นๆ มากที่สุด 

 ง.  เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งพิมพ์นั้นมากที่สุด 

6.  ท่านคิดว่า“ตัวพื้น”ซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีจ านวนมากเรียงยาวติดต่อกันในหน้าสิ่งพิมพ์นั้น   ถ้าใช้

ตัวอักษรแบบใดแล้วจะท าให้ตัวพื้นอ่านยากและไม่สบายตาในการอ่านมากที่สุด 

 ก.  ตัวเข้มหนา                                                         ข.  ตัวโต 

 ค. ตัวบาง                                                                 ง.  ตัวลวดลายประดิษฐ์(เช่นลายไทย)                       

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบในหน้านิตยสาร 

 ก.  ยิ่งนิตยสารมีขนาดเล็กลง  ตัวอักษรที่ใช้ก็จะมีขนาดเล็กลงตามไปด้วย 

 ข.  ย่ิงแบ่งหน้านิตยสารออกเป็นหลายคอลัมน์  ตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวพื้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 

 ค.  นิตยสารขนาด A4   ควรใช้ตัวอักษรภาษาไทยส าหรับตัวพื้นขนาด 16 ปอยต์มากกว่าขนาด 14 ปอยต์ 



 ง.  ย่ิงแบ่งหน้านิตยสารออกเป็นหลาย ๆ คอลัมน์ ช่องว่างระหว่างคอลัมน์(Column break) ก็ยิ่งมี

ขนาดเล็กลง 

8.  ข้อใดคือบทสรุปของการออกแบบจัดหน้าที่มีภาพประกอบ 

ก.  ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้หรือวางภาพอย่างเหมาะสมทั้งขนาดและรูปแบบของภาพ    

ข.  จัดภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา และลักษณะของสิ่งพิมพ์  

ค.  จัดให้ดูสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  ประทับใจและสื่อความหมายแก่ผู้อ่าน 

ง.  ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลส าคัญส าหรับการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ที่นิยมแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์ 

ก.  ท าให้อ่านได้เร็วข้ึนเพราะยิ่งมากคอลัมน์ ความยาวบรรทัดในแต่ละคอลัมน์จะยิ่งสั้น ลง 

 ข.  การมีหลายคอลัมน์ท าให้การจัดหน้าดูสวยงามกว่าการมีน้อยคอลัมน์ 

ค.  การมีหลายคอลัมน์ท าให้สามารถบรรจุข้อความที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กได้มากข้ึน 

 ง.  การมีหลายคอลัมน์เหมาะส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นข้อความอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ 

10. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “ภาพถ่าย(เชิง)วารสารศาสตร์”ที่ควรค่าแก่การใช้ประกอบข่าว 

 ก.  เป็นภาพถ่ายที่มีความสวยงาม คมชัด 

 ข.  เป็นภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบโดยรวมดี 

 ค.  เป็นภาพถ่ายที่ได้มาด้วยความล าบาก เช่น ต้องเสี่ยงตายแบบพวกปาปาราซซี่ 

 ง.  เป็นภาพถ่ายที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว/เหตุการณ์ได้ค่อนข้างมาก/ชัดเจน 

11. กรณีในข้อใดต่อไปนี้ที่ถือว่ามีเหตุผลน้อยท่ีสุดที่ควรจะใช้ภาพวาดแทนการใช้ภาพถ่ายเพื่อ

น ามาประกอบข่าว 

 ก.  กรณีที่เป็นภาพของบุคคลส าคัญที่เราลืมถ่ายภาพเขามาด้วย จึงต้องใช้ภาพวาดแทน 



 ข.  กรณีที่เป็นภาพเพื่อการอธิบายเรื่องราวที่เข้าใจยาก เช่น ภาพชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อัน

สลับซับซ้อน 

 ค.  กรณีที่เป็นภาพของบุคคล, เหตุการณ์, สถานที่ที่อาจไม่มีจริงหรือยังไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อน 

 ง.  กรณีที่จะใช้เป็นภาพประกอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะบางประเภท 

12.  ข้อใดกล่าวถึงการใช้ศิลปะในการจัดภาพและองคป์ระกอบต่าง ๆ ลงในหน้าสิ่งพิมพ์ยังไม่ถูกต้อง 

 ก.  ควรจัดให้มีภาพที่เด่นเท่ากันหลาย ๆ ภาพในหน้าเดียวกันเพื่อแข่งกันดึงดูดความสนใจ 

 ข.  ภาพเด่นมักถูกจัดวางไว้ที่ด้านซ้ายบนของหน้าเสมอ 

 ค.  มีภาพขนาดใหญ่จ านวนน้อยภาพ ดีกว่ามีภาพขนาดเล็กๆ จ านวนมากภาพ 

 ง.  แม้จะมีภาพประกอบอยู่แล้วแต่ก็ควรให้มีเนื้อที่ว่างปรากฏบนหน้าสิ่งพิมพ์ด้วย   แต่ต้องไม่ใช้

บริเวณก่ึงกลางหน้า 

13.  ข้อใดคือความหมายของค าว่า “การคร็อป (Crop) ภาพ” 

 ก.  การตกแต่งวัตถุในภาพให้ดูดีขึ้น คล้ายกับการแต่งภาพถ่าย (บุคคล) ของร้านถ่ายรูปต่าง ๆ 

 ข.  การใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างแต่งเติมเสริมเข้าไปในภาพเพื่อสร้างสภาพการณ์บางอย่าง 

 ค.  การท าภาพถ่ายให้ดูเหมือนภาพวาดเพื่อผลต่อความรู้สึกที่ดีของผู้ดู 

 ง.  การจัดส่วนภาพโดยการตัดแต่งภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการเน้น  เช่น ตัดส่วนล่างของร่าย

กายบุคคลออกไปให้เหลือเฉพาะส่วนเอวขึ้นมา 

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนปกนิตยสาร 

 ก. ภาพที่จะน ามาลงเป็นปกหน้านิตยสารจะต้องเป็นภาพที่มาจากเรื่องเด่นที่สุดในนิตยสารฉบับ

น้ันเท่านั้น 

 ข. ภาพที่จะน ามาลงเป็นปกหน้านิตยสาร ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพจากเรื่องเด่นที่สุดในนิตยสารฉบับ

นั้นก็ได้ 



 ค. อัตราค่าโฆษณาที่ปกหน้าในของนิตยสารมักมีราคาแพงกว่าอัตราค่าโฆษณาที่ปกหลังใน 

 ง. อัตราค่าโฆษณาที่ปกหลังนอกของนิตยสารมักมีราคาแพงกว่าอัตราค่าโฆษณาท่ีปกหน้าใน 

15. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของการออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 

 ก.  ช่วยบ่งบอกถึงความนิยมของประชาชนที่มีต่อหนังสือพิมพ์ 

 ข.  ช่วยสร้างบุคลิกที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือพิมพ์ 

 ค.  ช่วยล าดับความส าคัญของข่าว/ภาพข่าวต่างๆที่น าเสนอ ว่าควรดูภาพ/อ่านข่าวใดก่อน 

 ง.  ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและการติดตามในการอ่านหนังสือพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 

16.  หน้าใดของหนังสือพิมพ์ที่ถือว่ามีความส าคัญ และจะต้องให้ความสนใจในการออกแบบ   

จัดหน้าอย่างมากรองจากหน้าหนึ่ง 

 ก.  หน้าบรรณาธิการ                                                 ข.  หน้าโฆษณาทุกหน้า 

 ค.  หน้า 2                                                                   ง.  หน้าข่าวต่อ 

17. ข้อใดเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องมากที่สุดในการจัดหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ 

 ก.  ชื่อหรือหนังสือพิมพ์จะอยู่บริเวณใดของหน้าก็ได้  แต่เมื่อพับครึ่งเล่มแล้วควรจะอยู่ด้านครึ่งบน 

 ข.  หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ไม่ควรเปลี่ยนทุกวัน เพราะจะท าให้ขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 ค.  ไม่จ าเป็นต้องพิถีพิถันในการออกแบบจัดหน้าแรกของหนังสือพิมพ์มากเท่ากับนิตยสารเพราะ

ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 

 ง.  ภาพข่าวหน้า 1  ที่เด่นที่สุดบางทีก็ไม่จ าเป็นต้องอยู่มุมบนซ้ายของหน้าเสมอไป 

18. การกระท าในข้อใดที่ถือว่าเป็นตัวอย่างการท าให้หนังสือพิมพ์เกิดหลักการจัดวางองค์ประกอบ

ที่เรียกว่า “ความเปรียบต่าง” (Contrast) ชัดเจนที่สุด 

 ก.  การท าพื้นด าเจาะตัวหนังสือข่าวที่นิยมท าเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง 

 ข.  การใช้กรอบหนาเข้มหรือมีลวดลายล้อมรอบบางข่าวหรือบางสกู๊ปให้ดูเด่นสะดุดตา 



 ค.  การวางข่าวเล็กเทียบกับข่าวใหญ่หรือน าภาพที่ดูแย้งกันมาวางคู่กัน  

 ง.  การใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เน้นตรงค าที่ส าคัญหรือต้องการเน้นเป็นพิเศษ 

19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ภาพประกอบในหน้าหนังสือพิมพ์ 

 ก.  ถ้าภาพข่าวบอกเรื่องราวในตัวเองได้ชัดเจนแล้ว ก็ไม่ต้องใส่ค าบรรยายภาพลงไปก็ได้ 

 ข.  ควรเลือกภาพที่บอกเรื่องราวได้ดี(แม้คุณภาพในการถ่ายภาพไม่ค่อยดีนัก) มากกว่าเลือกภาพที่

คุณภาพการถ่ายดีแต่บอกเรื่องราวได้ไม่ดี 

 ค.  ถ้าเป็นภาพ(หน้า)ของบุคคลด้านข้างระยะใกล้ ควรจัดให้หน้าบุคคลหันเข้าหาเนื้อข่าว 

 ง.  รูปแบบตัวอักษรที่ใช้บรรยายภาพควรแตกต่างจากรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ส าหรับเนื้อข่าว 

20. จะต้องใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไรส าหรับน าหน้าเลขเรียกประจ านิตยสารหรือวารสาร          

แตล่ะฉบับ 

 ก.  ISBN                                                                           ข.  ISSO 

 ค.  ISSN                                                                            ง.  ISBO 
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