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การออกแบบสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 
 
  การออกแบบโปสเตอร์ 

หลักการทั่วไปในการออกแบบโปสเตอร์มี 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ สิ่งที่ต้องก าหนดและวางแผน
ก่อนการออกแบบโปสเตอร์และองค์ประกอบและ การจัดวางองค์ประกอบ ในการออกแบบโปสเตอร์ 
สิ่งท่ีต้องก าหนดและวางแผนก่อนการออกแบบโปสเตอร์ 

โปสเตอร์ ก่อนออกแบบโปสเตอร์นั้น มีเรื่องต้องก าหนดและวางแผนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ ดังนี้ 

1. การก าหนดขนาดและรูปแบบของโปสเตอร์ 
แม้ว่าโปสเตอร์จะสามารถผลิตได้ในทุกขนาดและรูปแบบ แต่ในการก าหนดขนาดและรูปแบบ

นั้น จะต้องค านึงถึงความประหยัดใน ด้านต้นทุน การพิมพ์และการผลิต  ซึ่งต้นทุนที่ส าคัญคือค่า
กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ การก าหนดขนาดที่ท าให้เกิดการตัดกระดาษได้โดยไม่เศษเหลือหรือเหลือ
เศษน้อยจึงเป็นเรื่องที่ควรค านึงถึง ยิ่งต้องการผลิตโปสเตอร์เป็น จ านวนมาก ก็จะยิ่งคิดถึงเรื่องนี้ 
โปสเตอร์โดยทั่วไปจะมีขนาดเป็นที่นิยมใช้กันเป็นขนาดมาตรฐาน เช่น ขนาดตัดสี่ ตัดสอง เป็นต้น      

2. รูปแบบภาพประกอบ 
รูปแบบของภาพประกอบในโปสเตอร์นั้นสามารถเป็น ไปได้ทุก

ลักษณะ ทั้งนี้ตัวแปรที่ต้องค านึง ถึงคือความเหมาะสมในการน าเสนอ
ความคิดที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้ดู เพราะลักษณะของภาพประกอบ แต่ละ
แบบย่อมแสดงออกซึ่งบุคลิก ลักษณะเฉพาะตัว เช่น ภาพสีฝุ่นจะดูนุ่มนวล
ชวนฝัน ขณะที่ภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก จะ ดูทันสมัย เป็นต้น นอกจากนี้
ระบบการพิมพ์ที่เลือกใช้ เป็นอีกตัวแปรหนึ่ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
รูปแบบของภาพประกอบ    

 
องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบโปสเตอร์ 

การออกแบบโปสเตอร์มีความซับซ้อน
น้อยกว่าการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืนๆ ที่
ไ ด้ ก ล่ า ว ไปแล้ ว ข้ า งต้ น  ทั้ ง นี้ เ พ ร าะมี ทั้ ง
ส่วนประกอบ และเนื้อหา น้อยกว่า โดยมี
รายละเอียดพิเศษดังนี้ 

1. พาดหัว 
2. ภาพประกอบ 
3. ภาพสินค้า 
4. ตราสัญลักษณ์สินค้า 
5. ข้อความ 
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 การออกแบบแผ่นพับ   
หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับมี 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ สิ่งที่ต้องก าหนดและวางแผน

ก่อนการออกแบบแผ่นพับและองค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับ  
สิ่งท่ีต้องก าหนดและวางแผนก่อนการออกแบบแผ่นพับ 

ก่อนจะท าการออกแบบแผ่นพับนั้น มีเรื่องที่ต้องก าหนดและวางแผนเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ดังนี้ 
 

 
1. การก าหนดขนาดและรูปแบบของแผ่นพับ  
   แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดเป็นการเผยแพร่ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงชนิดหนึ่ง การ
น าไปใช้งานนั้นอาจท าได้หลายวิธี โดยส่งทาง ไปรษณีย์ให้ผู้อ่านที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่สนใจสินค้า
หรือบริการนั้นๆ หรือน าไปใส่ไว้ในกล่องที่จัดท าขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะไปตั้งตามสถานที่สาธารณะ 
เช่น ศูนย์การค้า เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหยิบไปเอง (Take-Onebox)   นอกจากนี้ยังมีการใช้คนไปยืน
แจกตามสถานที่ที่คาดว่ากลุ่มคนที่สนใจจะไปการผลิต รูปแบบของแผ่นพับจะเป็นกระดาษแผ่น
เดียว พิมพ์ทั้งสองหน้า แล้วพับอย่างน้อย 1 พับ รูปแบบที่นิยมที่สุดคือเป็นกระดาษขนาดเอสี่แล้ว
พับ 2 ครั้ง 
2. การก าหนดลักษณะการส่ง 

  เนื่องจากการน าแผ่นพับไปใช้งานนั้นท าได้หลายวิธีตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว การ
ก าหนดลักษณะการแจกจ่ายแผ่นพับ ที่แน่นอน จะท าให้ทราบ ล่วงหน้าถึงข้อที่ควรค านึงถึงใน
ขั้นตอนการออกแบบ เช่น หากจะส่งทางไปรษณีย์ ก็อาจต้องออกแบบซองที่จะใช้ใส่ หรือเว้น
พ้ืนที่ว่างเอาไว้เขียนชื่อ และท่ีอยู่ของผู้รับ รวมทั้งการติดแสตมป์หรือการเสียค่าไปรษณีย์เป็นการ
ล่วงหน้า เป็นต้น 
3. การก าหนดกระดาษ 

โดยทั่วไปแล้วการก าหนดกระดาษส าหรับท าแผ่นพับมักจะค านึงถึงต้นทุนในการผลิตเป็น
หลัก เพราะแผ่นพับ 1 ใบที่แจกออกไปนั้น จะมีผู้พบเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้น ผิดกับสื่ออ่ืนๆ 
เช่น โปสเตอร์ 1 แผ่นที่มีผู้ผ่านไปมาพบเห็นมากมาย อย่างไรก็ตามการก าหนดกระดาษที่ใช้ใน
การท าแผ่นพับนั้นก็ต้อง มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการสื่อสารด้วย เช่น แผ่น
พับของเรือส าราญที่มีความหรูหราก็ควรจะใช้กระดาษที่พิเศษและมีราคากว่ากระดาษทั่วไป 
ลักษณะของกระดาษที่แตกต่างกันสามารถท าให้แผ่นพับมีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง และ
ใ น ด้ า น เ ท ค นิ ค ก ร ะ ด า ษ บ า ง ช นิ ด ก็ มี ข้ อ จ า กั ด ใ น เ รื่ อ ง ก า ร พั บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
กระดาษที่มีความหนามากกว่าปกติ  คือจะต้องพับไปในแนวเดียวกับทิศทาง 
การเรียงตัวของเส้นใยกระดาษ (Grain) เท่านั้น 
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4. การก าหนดล าดับของการอ่านตามลักษณะของแผ่นพับ 
เมื่อผู้อ่านได้รับแผ่นพับนั้นจะเป็นลักษณะที่ยังพับอยู่ ท าให้ผู้อ่านได้เห็นด้านหน้าก่อน

หน้าอ่ืนๆ จากนั้นเมื่อผู้อ่านคลี่แผ่นพับนั้นออกก็จะค่อยๆ เห็นหน้าอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องก าหนด
ล าดับของเนื้อหาให้อยู่ในต าแหน่งหน้าที่สอดคล้องกับล าดับของการคลี่แผ่นพับนั้นออกอ่าน โดย
ต้องก าหนดว่าเนื้อหาส่วนใดควรมาก่อนส่วนใดควรมาทีหลัง แล้วจัดวางไปตามส่วนต่างๆ ให้
ถูกต้องตามล าดับของการคลี่ออกอ่าน 

 
องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับ 

ก่อนจะท าการออกแบบแผ่นพับนั้น มีเรื่องที่ต้องก าหนดและวางแผนเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ดังนี้ 

 

1.  พาดหัว  มักเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่หรืออยู่ในต าแหน่งที่เด่น พาดหัวของแผ่นพับจะต้องอยู่
ด้านหน้าของแผ่นพับ คือด้านที่เห็นก่อนดานอ่ืนเสมอ โดยมักนิยมวางไว้ในส่วนบนของ
ด้านหน้าแผ่นพับ ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อน าแผ่นพับนั้นไปวางไว้ในกล่องแล้วส่วนบนของแผ่นพับก็
จะยังโผล่ออกมา ท าให้สามารถอ่านพาดหัวได้ พาดหัวของแผ่นพับมักเป็นข้อความสั้นๆ ท า
ให้อ่านเข้าใจง่าย จึงสามารถเลือกใช้รูปแบบของตัวอักษรที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการได้
หลากหลายโดยอาจเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ได้ 

2. ภาพประกอบ  มักวางอยู่หน้าเดียวกับพาดหัว แต่ไม่จ าเป็นต้องมีคู่กันเสมอไปหาก
ส่วนประกอบใดประกอบหนึ่งสามารถท าหน้าที่เรียกร้องความสนใจให้ผู้อ่านต้องการหยิบ
แผ่นพับขึ้นมาอ่านได้  ภาพจะช่วยดึงความสนใจของผู้ อ่านหรือตามข้อความอาจมี
ภาพประกอบเล็กๆ เพ่ือใช้ประกอบเนื้อหาแสดงให้เห็นรายละเอียดของสินค้าและบริการได้
ชัดเจนมากข้ึน  

3. ข้อความ เนื่องจากแผ่นพับมีพ้ืนที่การพิมพ์ค่อนข้างจ ากัดข้อความเน้อหาจึงมักมีขนาดเล็กแต่
ไม่ควรเล็กกว่า  12 พอยต์และควรใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพ้ืนสีอ่อน ดีกว่าตัวอักษรสีอ่อนบนพ้ืน
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เข้ม แบบอักษรที่ใช้ควรใช้เพียง 1-2 แบบ และต้องค านึงถึงการวางข้อมูลเพ่ือให้ล าดับการ
อ่านที่ถูกต้อง ในการออกแบบจะต้องเว้นพ้ืนที่ว่างไว้เพ่ือไม่ให้มีข้อความมากเกินไปเพราะจะ
ท าให้น่าเบื่อ ผู้อ่านไม่สนใจทีจะอ่าน 

4. ภาพสินค้าและตราสัญลักษณ์ ภาพสินค้าอาจน ามาเป็นภาพประกอบในหน้าแรกของแผ่นพับ
ก็ได้ แต่หากภาพสินค้าไม่ใช่ภาพหลักในหน้าแรกกค็วรมีภาพสินค้าอยู่ในแผ่นพับด้วย 
ส่วนตราสัญลักษณ์ควรอยู่ที่ด้านหน้าแผ่นพับรวมกับพาดหัวหรือภาพประกอบหลักและควรมี
ตราสัญลักษณ์ในตอนท้ายของแผ่นพับด้วยเพ่ือเป็นการย้ าเตือนถึงสินค้าและสัญลักษณ์ของ
บริษัท 
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  การออกแบบจดหมายข่าว   
หลักการทั่วไปในการออกแบบจดหมายข่าวมี 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ สิ่งที่ต้องก าหนดและ

วางแผนก่อนการออกแบบจดหมายข่าว และองค์ประกอบ  และการจัดวางองค์ประกอบในการ
ออกแบบจดหมายข่าว 
 
สิ่งท่ีต้องก าหนดและวางแผนก่อนการออกแบบจดหมายข่าว 

ก่อนจะท าการออกแบบจดหมายข่าวนั้น มีเรื่องต้องก าหนดและวางแผนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ ดังนี้ 

1. การก าหนดขนาดและรูปแบบของจดหมายข่าว 
ในการก าหนดขนาดและรูปแบบของจดหมายข่าวนั้น สิ่งที่ต้องค านึงเป็นการเพ่ิมเติมจากการ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ คือลักษณะการน าส่งจดหมายข่าว เนื่องจากจดหมายข่าวส่วนใหญ่จะส่ง
ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกหรืออยู่ในกลุ่มขององค์กรนั้นๆ การน าส่งมักใช้ไปรษณีย์หรือบริการ
รับส่ง       ดังนั้นจดหมายข่าวนั้นต้องมีขนาดที่สะดวกต่อการน าส่งโดยไม่เสียหายง่าย อีกทั้งต้อง
ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่งจนเกินไป ขนาดที่เป็นที่นิยมมาก ขนาดหนึ่งคือขนาดเอสี่ จดหมายข่าวใน
ปัจจุบันมีการจัดท าในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นแผ่นปลิวเพียงหน้าเดียว หรือพับครึ่งแล้วเย็บสันด้วย
ลวด เป็นต้น 
 
2. รูปแบบของปกหน้าหรือหน้าแรกของจดหมายข่าว 

จดหมายข่าวมีสองรูปแบบใหญ่ๆ คือ รูปแบบแรกเป็น
การคัดข้อความย่อๆ ของเรื่องต่างๆ ในฉบับมาน าเสนอ 
และรูปแบบที่สองเป็นการ น าเสนอเรื่อง ที่เด่นที่สุดในฉบับ
ทั้งเรื่อง ดังนั้นก่อนออกแบบรายละเอียดจะต้องตัดสินใจ 
เลือกเสียก่อนว่าจะเลือกใช้รูปแบบใด  
 
3. รูปแบบและขนาดตัวอักษร 

ในการออกแบบจดหมายข่าวนั้น ควรก าหนดรูปแบบหลักๆ ของตัวอักษร ส าหรับหน้าต่างๆ  
เอาไว้เพ่ือให้เกิดความสม่ าเสมอ และความรวดเร็วในการออกแบบ จดหมายข่าวฉบับต่อๆ ไป 
นอกจากแบบแล้วก็ควรก าหนดขนาดเอาไว้ด้วยว่าตัวอักษรในส่วนใดควรจะมีขนาดเท่าใด  โดย
ขนาดตัวอักษรที่ ใช้ เป็น ตัวพิมพ์เนื้อเรื่อง นั้นไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 12 พอยต์  
      ส่วนตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวพิมพ์หัวเรื่อง หัวรอง ฯลฯ นั้นควรจะมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 18 พอยต์
ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจดหมายข่าวมีกลุ่มผู้อ่าน ที่แน่นอน  ซึ่งผู้จัดท าทราบแน่ชัด  
      ดังนั้นขนาดตัวอักษรจึงควรเลือกให้เหมาะสม เช่นอาจจะใช้ขนาดตัวอักษรที่ ค่อนข้างใหญ่ 
กว่าปกติหากกลุ่มผู้รับเป็นคนชรา เป็นต้น 
 
4. การก าหนดขนาดและรูปแบบของจดหมายข่าว 

ภาพประกอบในจดหมายข่าวควรได้รับการก าหนดล่วงหน้าเช่นเดียวกันกับตัวอักษรด้วย
เหตุผลเดียวกัน เนื่องจากจดหมายข่าวมีหน้าต่างๆ หลายหน้า จึงควรก าหนดลักษณะ
ภาพประกอบให้มีลักษณะเดียวกันเพ่ือให้เกิดเอกภาพร่วมกันทั้งฉบับ 
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องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบจดหมายข่าว 
การออกแบบจดหมายข่าวนั้นมีลักษณะคล้ายกับการออกแบบหนังสือพิมพ์และนิตยสารปน

กัน โดยเฉพาะจดหมายข่าว ที่มีหลายๆ หน้า ทั้งนี้มีรายละเอียดที่เป็นพิเศษออกไป ดังนี้ 
 
1. หน้าแรกของจดหมายข่าว หน้าแรกของจดหมายข่าวมีความส าคัญเช่นเดียวกันกับปกหน้า

ของนิตยสาร เพราะปกหน้า เปรียบเสมือนหน้าตาของจดมายข่าวซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ประทับใจเมื่อแรกเห็น อีกทั้งยังเป็นโอกาสส าคัญที่สุดที่นักออกแบบจะใช้ใน การดึงดูดผู้ที่
ได้รับจดหมายข่าวนั้นหยิบจดหมายข่าวขึ้นมาอ่าน
แทนที่จะโยนทิ้งไปแถบชื่อ หรือ “หัวหนังสือ” เป็น
องค์ประกอบ ส าคัญสุดของจดหมายข่าวก็ว่าได้ โดย 

 
  1) เมื่อได้ท าการออกแบบหัวหนังสือแล้วจะต้องยึด
รูปแบบเดิมนี้ไว้ตลอด  
  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับจดหมายข่าวสามารถรับรู้ได้ทันทีที่
ได้รับว่าเป็นจดหมายข่าวของใครเพื่อจะได้หันไปให้ความสนใจ
กับเรื่องเด่นในฉบับได้ในทันทีหัวหนังสือนี้มีหลักการ ออกแบบ
ในลักษณะเดียวกับหัวหนังสือนิตยสารที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  2) สารบัญของจดหมายข่าวจะแตกต่างจาก
สารบัญของนิตยสารหรือหนังสือ  
  ซึ่งมักแยกออกมาเป็นหน้าหนึ่งต่างหาก แต่สารบัญ
ของจดหมายข่าวจะมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ สี่เหลี่ยมเล็กๆ 
(Box)   วางอยู่ในหน้าแรก เนื่องจากจุดประสงค์หลักของ
สารบัญนี้เพื่อช่วย ให้ผู้อ่านสามารถค้นหา เรื่องที่ต้องการ ได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการออกแบบจึงควรเน้น ความเรียบง่าย และท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้แยกออกมาอย่าง
เด่นชัด ซึ่งอาจมีการใช้สีพ้ืนเป็นสี ที่แตกต่างจากส่วนอื่นๆ ของหน้าแรก 
 

2.องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีอยู่ทั้งในหน้าแรกและหน้าในนอกจาก
หัวหนังสือและสารบัญแล้วองค์ประกอบอ่ืนๆ ในหน้าแรก ของจดหมาย
ข่าว จะมีความคล้ายคลึงกับหน้าใน ซึ่งแยกเป็นองค์ประกอบต่างๆ  ได้ 
ดังนี้   
  1) พาดหัว ควรเน้นความสม่ าเสมอของท้ังรูปแบบและขนาด
ของตัวอักษร ไม่ควรเปลี่ยน รปูแบบและขนาดตัวอักษรบ่อยๆ เพราะ
เท่ากับว่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคย ซึ่งผู้อ่าน มีมาจากการได้
อ่านจดหมายข่าวฉบับก่อนๆ พาดหัวนี้จะเป็นตัวอักษรในรูปแบบ ที่มีหัว
หรือ ไม่มีก็ได้แต่ต้องเป็นตัวที่อ่านไม่ยากจนเกินไปนัก 
  2) ข้อความ เป็นข้อมูลมีปริมาณมาก ดังนั้นจึงควรค านึงถึง
ความสะดวกในการอ่านนอก จากการใช้ขนาดของตัวอักษรแล้ว สีของ
ตัวอักษรก็มีความส าคัญ โดยควรใช้สีด าหรือสีเข้ม เท่านั้น การใช้ตัวสีอ่อนบนพ้ืนสีเข้มจะอ่านยากกว่า
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การใช้ตัวสีเข้มบนพ้ืนสีอ่อนรูปแบบของ ตัวอักษรที่มีหัวเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็น
ข้อความเนื้อหามากกว่า ตัวอักษรที่ไม่มีหัว 
  3) ภาพประกอบ เป็นองค์ประกอบที่ต้องการความสม่ าเสมอในการน ามาใช้เช่นเดียวกันกับ 
องค์ประกอบอ่ืนๆ หากเป็นภาพประกอบต้องพิจารณาเทคนิคที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น ภาพวาด
ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกจะดูเหมาะสมกับจดหมายข่าวองค์กรที่เก่ียวกับเทคโนโลยี เป็นต้น การใช้
ภาพถ่ายก็ต้องพิจารณาในลักษณะเดียวกันเช่น ภาพขาวด าอาจจะ ดูเหมาะสมกับจดหมายข่าวของ
องค์กรสาธารณะกุศลมากกว่าภาพ 4 สีสดใส เป็นต้น  
 

 
 

 


