
บทที่  4 
การใชตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพ 

 

ตัวอักษรหรือตัวหนงัสือเปนเครื่องหมายทีใ่ชแสดงความรูสึกนึกคิดและความรูของมนุษย

ชวยเผยแพรความรูสึกนึกคดิและความรูไปยังผูอ่ืนไดไกล ๆ และยังรักษาความคิดและความรูใหอยู

ไดนานถึงคนรุนหลงั  แตเดิมมนุษยติดตอส่ือส่ือสารโดยใชภาษาพูด ภาษามีภาพ และภาษาเขียน 

ตอมาเมื่อมนษุยเกิดการประดิษฐคนคนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการถายทอดขาวสารขอความ 

อันเปนผลมาจากววิัฒนาการทางการพิมพ ตัง้แตการประดษิฐเครื่องเรียงพิมพที่ใชวธิีการ

เรียงพมิพตัวอักษรดวยตัวตะกั่วหรือตัวหลอ จนถึงการประดิษฐเครื่องเรียงพิมพดวยคอมพิวเตอร 

รูปแบบตัวอักษรจึงมวีิวัฒนาการเปนลําดบัมาจนถึงปจจุบันและมีแนวโนมการพัฒนารูปแบบ

ตอไปในอนาคต  ซึ่งการใชตัวอักษรเปนสื่อในการถายทอดขอความโดยผานสิ่งพิมพ มีความ

เกี่ยวของกับศาสตรหลายดาน และจัดไดวาเปนองคประกอบพืน้ฐานสําคัญของการออกแบบการ

จัดวางหนาสิง่พิมพโดยนกัออกแบบจําเปนตองมกีารเรยีนรูเกีย่วกับตัวอักษร เชน ขนาด รูปราง

ลักษณะ สวนประกอบ ตลอดจนกรรมวธิีการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดและการผลิตตัวอักษร

เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนํามาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม   

 
กําเนิดตัวอักษรไทย  

อักษรไทยถือกําเนิดในสมัยพอขุนรามคาํแหงในราวป พ.ศ.1826 อักษรไทยมีรากฐานมา

จากอักษรขอมและมอญโบราณ การบนัทกึขอความมวีวิัฒนาการจากการจารึกดวยของแข็งลงบน

แผนดิน มาเปนการบนัทกึลงสมุดขอย ใบลาน จนถึงการเขียนและการพิมพลงบนกระดาษ รวมทัง้

การบันทึกเรื่องราวดวยคอมพิวเตอรในปจจุบัน  

จากการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรสันนษิฐานไดวาอักษรไทยมาจากอักษรอินเดียซึ่ง

มาจากอักษรโฟนิเซยีน ดังภาพที่ 4.1 
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อักษรโฟนิเซียน 
 

อักษรพราหมี                                        อักษรฝร่ังตาง ๆ 

 

         อักษรอนิเดียฝายใต                 อักษรอินเดียฝายเหนือ 

 

           อักษรขอมโบราณ                  อักษรมอญโบราณ 

 

อักษรขอมจารกึ      อักษรขอมหวัด         อักษรไทยเดิม                      อักษรพมา 

 

                             อักษรสุโขทัย                    อักษรอาหม 

 

อักษรสยาม      อักษรลานชาง    อักษรไทยตังเกีย๋ 

 

อักษรขอมตาง ๆ                                            อักษรลื้อและลาวลานนาไทย 

 

 

 

ภาพที ่ 4.1  กําเนิดตัวอกัษรไทย 

                                               ที่มา  (นันทา  วทิวุฒิศักดิ์, 2542, หนา 51)   
 

วิวัฒนาการรูปแบบของตัวอักษรไทย 
 ตัวอักษรทีพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐเปนทีย่อมรับของคนไทยในแถบลุมน้ํา

ยม และลุมน้ําเจาพระยา รวมทั้งคนไทยในลานชาง ลานนาไทย เวียงจนัทร หลวงพระบาง ตางรับ

ไปใชกันอยางแพรหลาย (มนูญ  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 195-196) 
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1. อักษรสมัยพระเจาลิไท 

รูปแบบของตัวอักษรสมัยพระเจาลิไทเปลีย่นแปลงไปจากสมัยพอขุนรามคําแหง 

มหาราชเล็กนอย แตอักขรวธิีเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากคนไทยเคยชินกบัอักษรขอมมากอน ซึง่จะมี

การวางรูปสระไวขางบนบาง ขางลางบางจึงหนักลับไปใชอักขรวิธีแบบขอมตามความเคยชิน 

2. อักษรสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

รูปแบบตัวอักษรไทยมีวฒันาการตอมาจนถึงสมัยพระนารายณมหาราชจนมีรูปแบบ 

ใกลเคียงกับปจจุบันมาก เนือ่งจากมีผูแตงหนงัสือแบบเรียนขึ้นใชสอนกันในหมูประชาชน คือ 

หนงัสือจินดามณี ทาํใหหนงัสือแพรกระจายทัว่ไป รูปแบบของตัวอักษรจึงคงอยูและเปลี่ยนแปลง

ตอไปอีกนอยมาก 

3. อักษรอริยกะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัไดทรงประดิษฐอักษรอริยกะขึ้นเพื่อใชเขียน 

พระไตรปฎก แตมิไดแพรหลายไปถึงหมูประชาชนที่ยงัคงเขียนภาษาไทยตามหลักอักขรวิธีเดมิ 

4.  อักษรสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั 

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัทรงปฏิรูปตัวอักษรไทยโดยประดิษฐสระใหม 

เปนรูปสระลอย เขียนไวขางหลังและอยูบนบรรทัดเดียวกับพยัญชนะ แตไมไดรับความนยิมจาก

ประชาชนจึงยกเลิกไป ดังภาพที ่  4.2 

 

ภาพที ่ 4.2   อักษรสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั 

                     ที่มา  (มนูญ  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 196) 

 

5. อักษรสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

จอมพล ป.พิบลูสงคราม พยายามหาวิธเีขียนหนงัสือไทยใหงายเขาโดยการตัด 

ตัวอักษรทีม่ีเสยีงซ้ํากันออก เชน ศ, ษ, ส  ใหใช  ส เพียงอยางเดยีว เปนตน แตประชาชนไมนิยม

เลิกไปเชนเดียวกัน  
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วิวัฒนาการของตัวอักษรพิมพไทย   
ตัวอักษรพิมพไทยมีววิัฒนาการเปลี่ยนรูปรางมาดงันี ้

1. สมัยกรุงศรีอยธุยา ตัวอักษรไทยมีรูปรางผดิไปจากเดิม แตยังคงรักษาเสนโคงแบบ 

เดิมเอาไวบาง   

2. สมัยกรุงรัตนโกสินทร ตัวอักษรไทยมีรูปรางเปนเสนตรงมากกวาเสนโคง ซึ่งอาจไดรับ 

อิทธิพลมาจากอักษรโรมนั ลักษณะของตวัอักษรไทยในสมัยนี้มวีิวฒันาการดังนี ้

2.1 พ.ศ.2360  นางจัดสนัและนายฮัฟรวมกนัหลอตัวพิมพอักษรไทยขึ้นที่เมืองยางกุง 

และนําไปไวทีโ่รงพิมพคณะแบบติสตเมืองเซรัมโปร นครกัลกัตตา  ซึ่งเปนลายมือเขยีนที่คอนขาง

บรรจง แตไมมีโครงสรางทีแ่นนอน หนงัสอืจึงโยหนาโยหลังบาง และมีตัวขนาด 30 พอยต   

ดังภาพที่  4.3  
 

 

 

ภาพที ่ 4.3  ตัวอักษรพมิพทีน่างแอนนและนายฮัฟจัดทาํ 

                                 ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 146)   

 

2.2 พ.ศ.2378 หมอบลัดเลยไดนําตัวพมิพอักษรไทยเขามาเปนครั้งแรกจากประเทศ 

สิงคโปร ซึง่ตัวหนงัสือมีโครงสรางที่แนนอนขึ้น แตชองไฟยังไมงาม ตวัโยหลังเลก็นอย แตเสนตั้งยัง

ไมขนานกันโดยสมบูรณ หวักลม เปนตัวขนาด 32 พอยต  ดังภาพที ่4.4 
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ภาพที ่ 4.4  ตัวอักษรพมิพของหมอบลัดเลย 

                                         ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 146)   
 

2.3 พ.ศ.2384 หมอบรัดเลยไดหลอตัวพิมพข้ึนในประเทศไทยเปนคนแรก ซึ่งโครง 

สรางของตัวหนังสือเปนระเบียบไดมาตรฐาน ตัวตั้งตรง ชองไฟงาม เสนบางสม่ําเสมอกันโดย

ตลอด มีหลายขนาด เชน ตวัโปง 32 พอยต ตัวกลาง 24 พอยต และตัวธรรมดา 20-22 พอยต 

ดังภาพที่  4.5 

 

ภาพที ่ 4.5  ตัวอักษรพมิพของหมอบลัดเลยที่ปรับปรุง 

                                  ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 146)   
 

2.4 พ.ศ.2444-2449 ไดมีการนาํตัวโปงหนาเขามาใช หวักลมทึบ ขนาด 32 พอยต 

พบในการพิมพหนังสือวิทยาจารย เลม 5 

2.5 พ.ศ.2449 ไดมีการนาํตัวฝร่ังเศสธรรมดาเขามาใช และมีตัวจิ๋วใชเปนครั้งแรก ซึ่ง 

ลักษณะของตวัหนังสือฝร่ังเศสจะมีเสนหนาเสนบางในตัวอักษร ทําใหตัวหนงัสือดํากวาตัวธรรมดา 

ขนาดเล็กลง 20-21 พอยต และตัวหนังสอืจ๋ิว ขนาด 14-16 พอยต  พบในการพิมพหนงัสืออุโฆษ 

สมัยของโรงพมิพอัสสัมชัญ 
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2.6 พ.ศ.2462 เปนตนมา ตวัอักษรไดรับการพัฒนาแบบออกมาหลายแบบ เชน ตัว 

ธรรมดาเอน กลาง หนา โปงบาง  เปนตน ซึ่งลักษณะของตัวโปงบางเสนตัวอักษรเล็กคมเสมอกัน 

หัวกลมโปรง ขนาดประมาณ 32 พอยต ตัวกลางหนาเสนตัวอักษรเรียบเสมอกนั หวักลมทึบ ขนาด

ประมาณ 24 พอยต และตัวธรรมเอน จะโยหลังเล็กนอย เสนบางเรยีบเสมอกัน หวักลมโปรง ขนาด

ประมาณ 20 พอยต 

2.7 พ.ศ.2496 นายสมาน บุณยรัตพันธ ไดนําเอาตัวอักษรไทยปรับเขากับแปนพิมพที ่

มีลักษณะคลายแปนพิมพดีด ลักษณะของตัวอักษรจงึมคีลายกับตัวพมิพดีด เสนเรยีบเสมอกนั ไม

มีเสนหนา เสนบาง ดังภาพที่  4.6 

 

ภาพที ่ 4.6  ตัวอักษรพมิพของนายสมาน บุณยรัตพันธ 

                                  ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 148)   
 

2.8 พ.ศ.2500 บริษัทโมโนไทปรวมมือกับโรงพมิพไทยวัฒนาพาณิช ปรับปรุงเครื่อง 

เรียงพมิพและหลอตัวพมิพแบบโมโนไทปดวยตัวอักษรไทยมีหลายแบบ เชน ตัวดํา ตวั ฝ. ศ. 

ตัวบาง ตัวเอน และหลายขนาด เชน ตัวโปง ตัวธรรมดา ตัวจิว๋  โดยเฉพาะตวัธรรมดาที่ใชในการ

พิมพเนื้อหามขีนาดลดลงเหลือ 16-18 พอยต  ดังภาพที่ 4.7 
 

 

ภาพที ่ 4.7  ตัวอักษรพมิพแบบโมโนไทป 

                                           ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 149)   
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2.9 พ.ศ.2500-2505 โรงพิมพชาเกน (Shaken) ของญี่ปุนเอาตัวอักษรไทยไปใชกับ 

เครื่องพิมพดวยแสง แมแบบเปนตัวอักษรบนแผนกระจกเนกาตีฟเลื่อนแผนกระจกใหตัวที่ตองการ

เรียงตรงกับเลนสถายภาพซึง่สามารถยอขยายไดดวย ตัง้แต 8-62 พอยต โดยการถายภาพอักษรที

ละตัวลงบนฟลมไวแสง เรียงติดตอกันไปจากคําจนเปนหนาแลวนําไปทําแมพิมพระบบออฟเซต  

ลักษณะของตวัหนังสือจะมีเสนคมเรียบเสมอกัน หวักลมโปรง เสนนอนดานบนโคงมน สวน

ดานลางตัดตรงมีหลายขนาด ทุกขนาดมีรูปทรงอยางเดยีวกนั  ดังภาพที ่ 4.8 

 

ภาพที ่ 4.8  ตัวอักษรพมิพทีโ่รงพิมพชาเกนจัดทาํขึ้น 

                                    ที่มา  (วัลลภ สวสัดิวัลลภ, 2535, หนา 149)   

 

2.10  พ.ศ.2505-2510 ศูนยพัฒนาหนังสือโตเกยีวรวมกับยูเนสโกและผูแทนกรมวิชา 

การไดสรางตวัอักษรไทยเรียกวา “ตัวยูเนสโก” เปนตัวหนังสือเสนเรียบเสมอกันหัวกลมโปรง เสน

นอนดานบนโคงมน สวนดานลางมนเล็กนอย มหีลายแบบ คือ ตัวหนา ตัวบาง และตวัเอน และมี

ขนาดตาง ๆ คอื 36 พอยต 30 พอยต 24 พอยต และ19.5 พอยต  แตไมไดรับความนิยมเนื่องจาก

การออกแบบเนนหลักวิชาการมากกวาความสวยงาม 
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2.11  พ.ศ.2517 นายทองเติม เสมรสุต รวมมือกับผูผลิตเครื่องเรียงพิมพคอมพิวเตอร 

กราฟกนาํตัวอักษรไทยเขามาใชระบบเรียงพมิพดวยแสง ลักษณะตวัหนังสือเสนคมชัด ทัง้เสน

เรียบเสมอกนัและเสนหนาเสนบาง หัวกลมโปรง มีหลายแบบ เชน ตัวบาง ตัวหนา ตัวดํา  ตัวเอน 

และตัวธรรมดา และมกีารลดขนาดลงเหลอื 16-18 พอยต  ดังภาพที ่ 4.9 

 

 

ภาพที ่ 4.9  ตัวอักษรพมิพทีใ่ชกับระบบเรียงพมิพดวยแสง 

                               ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวลัลภ, 2535, หนา 151)   
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นอกจากนีป้จจุบันยงัไดมีการประดิษฐตัวอักษรในแบบรูปลอกเรียกวา “อักษรลอก” วิธ ี

ใชงาย สะดวก และรวดเร็ว ซึง่ตัวอักษรลอกมีหลายแบบ หลายขนาด และเสนตัวอักษรจะเทีย่ง

และคมมาก  ดังภาพที่  4.10 
 

 

ภาพที ่ 4.10  ตัวอักษรพิมพชนิดรูปลอก 

                                             ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 152)   
 

ชุดตัวอักษรพิมพไทย  
ตัวอักษรพิมพจัดเปนศิลปะแขนงหนึ่งของการพิมพ ตวัอกัษรพิมพเปนจุดเริ่มตนทีท่ําให

สามารถทําสาํเนาถายทอดขอความ เร่ืองราวที่ตองการเผยแพรเปนจาํนวนมาก ๆ ดวยการพิมพ  

ซึ่งตัวอักษรที่ใชพิมพภาษาไทยมหีลายชุดหลายแบบดงันี ้
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1. ตัวพิมพชุดแรก (ตําราไวยากรณของรอยเอกเจมสโลว) มีรูปรางเปนตัวเขียนบรรจง 

งาย ๆ คลายตัวหนังสือของเคาเดิมผสมกบัสมัยกรุงศรีอยุธยา 

2. ตัวพิมพชุดที่สอง (ของหมอบลัดเลย) ตัวอักษรทุกตวัประกอบดวยเสนตรง เปน 

ตัวเหลี่ยมมากกวาเสนโคง มเีสนเสมอกนัตลอดทั้งตัว ไมทิ้งรองรอยของตัวพมิพชุดแรกไวเลย 

3. ตัวพิมพชุดที่สาม (สมัยรัชกาลที ่4 ประมาณ พ.ศ.2394) ตัวพมิพมีลักษณะคลายกนั 

แบบของหมอบลัดเลย ซึง่อาจเปนชุดเดียวกันหรือเลียนแบบมาจากชดุที่สอง หลงัจากนัน้ตัวพิมพก็ 

คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย แลวแตโรงหลอตัวพิมพแตละแหงจะออกแบบ เพราะยงั

ไมมีหลักวิชาการอยางแทจริงในการจัดทาํ 

 
แบบของตัวอักษรพิมพไทย 

แบบตัวพิมพนบัเปนแบบของตัวพมิพไทยอยางแทจริง โดยลักษณะของรูปรอยตัวพิมพที่

พิมพลงไปเรียกวา “แบบตัวพิมพ” (type face) ซึ่งแบงตามลักษณะของการใชงานไดเปน 2 พวก 

คือ  (Ballinger, 1960, p. 61-62) 

1. ตัวพิมพตกแตง (display face) เปนตัวหนงัสือที่ใชเปนหวัเรื่องตัวโปงหวัขาวหนงัสือ 

พิมพ ตัวขาวโฆษณา เปนตวัที่ออกแบบใหดึงดูดความสนใจของคนอาน  

2. ตัวพิมพหนังสอื (book face) เปนตัวหนังสอืที่ใชพิมพหนงัสือเปนเลม ๆ หรือหนงัสือ 

เปนยก ๆ จะตองเปนตวัพิมพที่มีความอานงาย (legibility) สูง  แบงตามลักษณะของการออกแบบ

รูปตัวหนงัสือไดเปน 3 กลุม คือ 

2.1 แบบตัวเหลี่ยม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “แบบบรัดเลย” เปนลกัษณะตัวพิมพ 

เหลี่ยมมีเสนเสมอกันตลอดทั้งตัว เลียนแบบการคัดลายมือบรรจงโดยใชดินสอบนกระดาษ เสน

นอกดานบนหกัเปนเหลี่ยมเปนมุม 

2.2 แบบธรรมดา หรือ “แบบมงกุฎ” เปนตวัพมิพทีม่ีเสนเสมอกันตลอด แตเสนนอน 

ดานบนเปนเสนโคง 

2.3 ตัวฝร่ังเศส หรือ “แบบอุโฆษ“  เปนตัวพิมพที่มีเสนหนาบางตัวหนังสือคอนขาง 

หนาและดํากวาสองแบบแรก ลักษณะของความหนาบางของตวัหนังสือเลียนแบบจากการเขียน

ตัวหนงัสือดวยปากกาโลหะจิ้มหมกึ เขียนลงบนกระดาษ ทาํใหเกิดความหนาบางในเสนตาม

ลักษณะของน้าํหนักของมือที่ลากไปตามหนงัสือนัน้ ๆ  
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โครงสรางของตัวอักษรพิมพไทย   
ตัวพิมพอักษรไทยอาจแบงไดหลายลกัษณะแลวแตหลกัเกณฑที่ใช ดงันี ้ 

(วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 153 -154) 

1. จําแนกตามหวัตัวอักษร แบงไดเปน 9 กลุม ไดแก 

1.1 ไมมีหัวกลม ไดแก ก ธ 

1.2 มีหัวกลม 2 ชั้น เร่ิมจากเสนนอนบนและหวัหนัออก ไดแก ข ช 

1.3 มีหัวสองหยัก ไดแก ฃ  ฆ ซ ฆ 

1.4 มีหัวกลม เร่ิมจากเสนนอนบน และหันหัวออก ไดแก  บ ป พ ฟ ท ห ฬ ง ษ ม น 

1.5 มีหัวกลม เร่ิมจากเสนนอนบน และหันหัวเขา ไดแก ผ ฝ ย 

1.6 มีหัวกลม เร่ิมจากกึง่กลางบรรทัด หนัหวัไปทางขวามือ  ไดแก ค ศ ฅ อ ฮ 

1.7 มีหัวกลม เร่ิมจากกึง่กลางบรรทัด หนัหวัไปทางซายมือ ไดแก จ ด ต  ฐ ฒ ฉ 

1.8 มีหัวกลม เร่ิมจากดานลางบรรทัด หนัหวัเขา ไดแก  ร ภ ฎ ฎ ว ฎ  ฎา 

1.9 มีหัวกลม เร่ิมจากดานลางบรรทัด หนัหวัออก 

2. จําแนกตามลกัษณะทางเดินของเสน แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 

2.1 เสนนอน ไดแก ก บ  ฐ  ญ  ย 

2.2 เสนตั้ง ไดแก  ร จ ธ น ป ม 

2.3 เสนทแยง ไดแก ท  ง  พ  ฟ ห 

3. จําแนกตามขนาดตัวอักษร แบงไดเปน 6 กลุม ไดแก 

3.1 ขนาดกวางนอย ไดแก ข  ซ  ง  จ  ร  ะ  เ 

3.2 ขนาดกวางปานกลาง ไดแก ก  ค  ด  ถ   

3.3 ขนาดกวางมาก  ไดแก ญ  ณ  ฌ  ฒ   

3.4 ขนาดสูงเกินระดับลําตัว ไดแก  ป  ฝ   ฟ  ศ  

3.5 ขนาดสูงระดับลําตัว ไดแก  ก  ต  ร  อ  น  ฯ  เ  

3.6  ขนาดหอยต่ํากวาระดับลําตัว  ไดแก ฐ  ฏ   ฎ  ฤ   
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ขนาดของตัวอักษรพิมพไทย  
ตัวพิมพภาษาไทยในสมยักอนมีประมาณ 2-3 ขนาดเทานั้น แตในปจจุบันมีใหเลือกหลาย 

ขนาด เพื่อความอานงายและความสวยงามของสิ่งพิมพ ขนาดของตัวพิมพที่ใชกนัในปจจุบนัใช

ระบบวัดความสูงของพื้นหนาตัวพิมพตามมาตรฐานสากล คือใชระบบพอยต (point) ของ

สหรัฐอเมริกา ตัวพิมพไทยแบงตามแบบและขนาดของตวัพิมพ (type size) ออกเปน 6 กลุมใหญ 

คือ 

(วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 160) 

1. ตัวจิ๋ว มีขนาด 10 พอยตกับ 12 พอยต 

2. ตัวธรรมดา มขีนาด 19 ½ พอยต 

3. ตัวเอน มีขนาด 12 พอยตกบั 19 ½ พอยต 

4. ตัวฝร่ังเศส มีขนาด 19 ½ พอยต 

5. ตัวกลาง มีขนาด 24 พอยต 

6. ตัวโปง มีขนาด 32-72 พอยต 
 

ลักษณะของตัวอักษร  
นอกจากรูปแบบของตัวอักษรที่มีลักษณะแตกตางกนัแลว การสรางแบบตัวอักษรยงัม ี

แนวคิดใหเกิดความแตกตางอยางหลากหลายทาํใหมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวอักษร  

(type character)   ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน  (พงษศักดิ์  ไชยทพิย, 2544, หนา 54) 

1.  ประเภทตัวเอน   (ltalic) 

2.  ประเภทตัวธรรมดา  (normal) 

3.  ประเภทตัวบางพิเศษ  (extra light) 

4.  ประเภทตัวแคบ  (condensed) 

5.  ประเภทตัวบาง   (light) 

6.  ประเภทตัวหนา  (bold) 

7.  ประเภทตัวเสนขอบ  (outline) 

8.  ประเภทตัวหนาพิเศษ  (extra bold) 

9.  ประเภทตัวดํา  (black) 
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สวนประกอบของตัวพิมพ   

ตัวพิมพแตละตัวประกอบดวยสวนตาง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียก และมีหนาที่ตางกันดงัภาพที ่ 4.11 
 

 

 

ภาพที ่ 4.11   สวนตาง ๆ ของตัวพมิพ 

                                             ที่มา  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 157)   
 

1. บา เปนพืน้รองรับตัวอักษรและทําใหมีระยะเคียงระหวางตัวอักษร 

2. หนาสัมผัส เปนสวนที่รับหมกึและถายทอดไปยังกระดาษพิมพ 

3. สวนลาด เปนสวนที่ชวยยกระดับหนาสัมผัสใหสูงขึ้น 

4. เครื่องหมายการคา บอกชื่อผูผลิตตัวพิมพเปนการประกนัคุณภาพ 

5. ขาหรือฐานตัวพิมพ ทาํหนาที่พยงุหรือต้ังตวัพิมพบนแทนพิมพใหอยูในแนวดิง่เสมอ  

เพื่อใหหนาสัมผัสรับหมึกและพิมพเต็มหนาสัมผัส ไมเอยีงหรือตะแคง 

6. ดานหลังหรือดานหวัตัวพิมพ บอกตาํแหนงดานหัวตัวพิมพ มีลักษณะเรียบเพื่อให 
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แตกตางจากดานหนาของตัวพิมพ ซึง่มีรอยบาก 

7. ขนาดตัวพมิพหรือขนาดลําตัว หรือฐานตวัพิมพ เปนสวนที่ใชวัดขนาดของตัวพิมพ  

มีหนวยเรยีกวา “พอยต” 

8. รองหรือแอง คอืสวนที่เปนวงกลางตวัอักษรบางตัว เชน ก บ O U H ซึ่งเปนแองลึก 

ลงไปจากหนาสัมผัสปองกนัมิใหเปอนหมกึ 

9. ดานหนาตัวพมิพ บอกตําแหนงดานลางหรือตีนของตัวอักษร จะมีรอยบากเปนที ่
สังเกตเพื่อปองกันมิใหเรียงตัวพิมพกลับหวั 

10. สวนสงูตัวพมิพ ตองเปนมาตรฐานเดียวกนัเพื่อใหหนาสมัผัสสูงเสมอกนั มิฉะนัน้หมกึ 

จะติดบางไมตดิบาง ติดหนาบางบางบาง 

11. บาก อยูดานหนาตัวพิมพมีประโยชนสําหรบัใหเปนที่สังเกตของชางเรียงพมิพ 

มิใหเรียงกลับหัว 

12. สวนกวางลําตวัหรือสวนกวางของฐาน เปนฐานรองรับตัวอักษร 

 

รูปแบบของตัวอักษรอังกฤษหรือตัวอักษรโรมัน 
ในประเทศตะวันตก ววิัฒนาการดานรูปแบบของตัวอักษรโรมันหรือทีเ่รียกกนัทัว่ไปใน 

ปจจุบันวาตัวอักษรภาษาองักฤษเริ่มในป ค.ศ.1464 ผูคิดคนแบบตัวอักษรโรมันเปนคนแรกคือ  

นิโคลัส เจนสนั (Nicholas Jenson) 

วิวัฒนาการดานโครงสรางและรูปแบบของตัวอักษรภาษาอังกฤษตางจากภาษาไทย  

กลาวคือภาษาไทยมีระดับการเขียนรูปแบบตัวอักษรสี่ระดับ ในขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษมี

เพียงสามระดบั ระดับบนสดุไดแก ระดบัเสนหางบน (ascender line) เปนระดับตัวตาม (small 

letter) ที่มีหางบน (ascder) เชน b  h  k  เปนตน ระดับกลาง ไดแก  a c m เปนตน ระดับลาง 

ไดแก ระดับเสนหางลาง (descender line) เปนระดับตัวตามที่มหีางลาง เชน  p g y เปนตน โดยมี

ความสงูตั้งแตระดับบนจนถงึระดับกลางของตัวตาม  

ลักษณะของรปูแบบตัวอักษรอังกฤษมีวิวฒันาการจากการเขียนดวยปากกาขนนกปลาย 

ตัด ปากกาหมกึซึม และปากกาลูกลืน่ตามลําดับ ความแตกตางของลกัษณะตัวอักษร

ภาษาอังกฤษที่เหน็เดนชัด คือ การมหีรือไมมีเซอริฟ (serif) ตัวอักษรที่ไมมีเซอริฟ เรียกวา แซนสเซ

อริฟ (sans serif) ซึ่งจะมีความแตกตางกนัในดานความสูง ความเตีย้ ความหนา ความบาง ความ

กวาง ความแคบ ความตรง ความเอน และอ่ืน ๆ อีกมาก 
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ลักษณะและรปูแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชในปจจุบันมีววิัฒนาการมานานหลาย 

ศตวรรษ จึงเกดิแบบตัวอักษรมากมาย อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาโครงสรางของรูปแบบอาจจัด

กลุมตัวอักษรภาษาอังกฤษได 8 แบบ ดังนี้ (จันทนา ทองประยูร, 2537, หนา 35-37) 

1. แบบโรมัน (roman old styles) ลักษณะตวัอักษรมีเซอรฟิที่เปนมมุและคอนขางบน  

โดยมีเสนหนาและบางในตัวเดียวกนั เชน Times Roman, Caslon เปนตน ดงัภาพที่  4.12 

 

ภาพที ่ 4.12   ตัวอักษรแบบโอลดสไตลโรมัน 

                                         ที่มา  (มนูญ  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 207)   

 

2. แบบทรานซชินัแนล (transitional) ลักษณะตัวอักษรมีเซอริฟเปนมมุแหลม มีความ 

แตกตางระหวางเสนหนาและบางมากขึน้ เสนบางจะเลก็และคมชัด เชน Baskerville,Caledonia, 

Century เปนตน  ดงัภาพที่ 4.13 

 

ภาพที ่ 4.13   ตัวอักษรแบบทรานซิชันแนล 

                                          ที่มา  (มนูญ  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 208)   
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3. แบบโมเดอรน (modern) ลักษณะเซอริฟของตัวอักษรเปนเสนบางตรง ไมมมีุม  

ความแตกตางระหวางสวนบาง และสวนหนาของตวัอักษรจะเหน็เดนชัด เชน Bodoni  เปนตน   

ดังภาพที่  4.14 

 

ภาพที ่ 4.14   ตัวอักษรแบบโมเดอรน 

                                              ทีม่า  (มนญู  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 208)   

 

4. แบบเซอริฟเหลี่ยม (slab serif หรือ square serif)   หรือเรียกวา ตัวอักษรแบบมีเชิง  

ลักษณะของตวัอักษรเปนแบบตัวอักษรทีม่เีสนยืน่ของฐานและปลายตัวอักษรในทางราบลักษณะ

ของตัวอักษรจะมีเสนตวัอักษรเปนแบบหนาบางไมเทากัน เหมือนกับการเขียนประดิษฐดวยขนนก

หรือปากกาปากแบนมีหลายรูปแบบและตั้งชื่อรูปแบบแตกตางกนัออกไปและเซอริฟของตัวอักษร

แบบนี้จะหนาเทากันเปนรูปเหล่ียม มีมมุหรือไมมีมุมก็ได เชน Rockwell Clarendon เปนตน    

ดังภาพที่  4.15 

 

ภาพที ่ 4.15   ตัวอักษรแบบสแควรเซอริฟ 

                                           ที่มา  (มนูญ  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 208)   
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5.  แบบไมมีเซอริฟ (sans serif หรือ block letter หรือ contemporay) หรือเรียกวา 

ตัวอักษรแบบไมมีเชิง ลักษณะของตัวอักษรไมมีเซอริฟและหัวอักษร เสนอักษรจะหนาหรือบาง

เทากันหมด เปนลักษณะของตัวอักษรอีกแบบหนึง่ที่รูปแบบเรียบงาย ดูเปนทางการ ตางจากแบบ

มีเชิงคือไมมีเสนยืน่ออกมาจากฐานและปลายของตัวอักษรในทางราบ นิยมใชในงานพิมพทั่วไป

และงานประชาสัมพนัธ  เชน Gothic Futura Helvetica เปนตน  ดังภาพที ่ 4.16 

 

ภาพที ่ 4.16   ตัวอักษรแบบแซนเซอริฟ 

                                             ที่มา  (มนูญ  ไชยสมบูรณ, 2543, หนา 209)   

 

6.  แบบตัวเขียน (script) ลักษณะตัวอักษรเลียนแบบลายมือเขียน มีสวนโคงปรากฏเดน 

ชัด ตัวอักษรดตูอเนื่อง โดยมชีองวางระหวางตัวอกัษรนอย สวนใหญตวัอักษรจะเอนขวา เปน

รูปแบบตัวอักษรที่ไมเหมาะสมที่จะใชเปนตัวพื้น ในกรณีที่มีขอความมาก เพราะอานไดยากแต

เหมาะทีจ่ะใชเปนตัวตกแตงในหวัจดหมายบัตรเชิญ บัตรอวยพร หรือบัตรในงานพธิกีารอื่น ๆ   

ดังภาพที่  4.17 

 

ภาพที ่ 4.17   ตัวอักษรแบบตัวเขียน 

                                               ที่มา  (พงษศักดิ์  ไชยทพิย, 2544, หนา 53)   
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7. แบบกราฟก (graphic) ลักษณะตัวอักษรดูคลายการวาดมากกวาการเขียน เชน  

Old English, Wedding Text เปนตน นิยมใชเปนตัวอกัษรในงานพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ เชน  

พิธีแตงงานหรอืพิธีการทางศาสนา  

8. แบบตัวประดิษฐ (decorative) ตัวอักษรที่จัดเปนรูปแบบของตัวประดิษฐไดแก  

ตัวอักษรแบบอื่น ๆ ที่มิไดกลาวในขางตน เชน ตัวการตูน ตัวแฟนซ ีตวัเจาะขาว เปนตน   

 

หลักการเลือกใชตัวพิมพสําหรับส่ิงพิมพ 
ตัวพิมพแตละแบบแตละขนาดยอมมีประโยชนใชสอยตางกัน ดังนัน้ในการใชตัวพมิพ 

จึงควรคํานึงถงึความเหมาะสมของแบบและของขนาดตวัพิมพกับส่ิงพมิพนัน้ ๆ ตัวพมิพแตละแบบ

แตละขนาดมคีวามเหมาะสมกับงานในลกัษณะตาง ๆ กัน ดงันี ้

1.  ตัวจิ๋ว   สวนใหญใชสําหรับเรียงพิมพหนงัสือ นิตยสารทีต่องการบรรจุเร่ืองราว 

มาก ๆ ใชเรียงพิมพแผนพับที่มีเนื้อที่จาํกดั ใชเรียงพิมพเปนหมายเหตทุายหนาหนงัสือเปนเลม 

และใชพิมพสลากยา ส่ิงพิมพที่ตองใชเวลาอานนาน หรือสําหรับเด็กอานไมควรใชตวัพิมพขนาดนี ้

เพราะเวลาอานตองเพงสายตามาก อาจทาํใหเมื่อยสายตาไดเร็ว  

2.  ตัวพมิพธรรมดา เหมาะสําหรับใชเรียงพมิพเนื้อเร่ืองทัง้หมดของสิง่พิมพตาง ๆ ที ่

ไมใชคําหรือขอความเนนหรอืเปนหวัเรื่องอื่น ๆ เปนตัวพิมพที่ใชเรียงพิมพจาํนวนมากที่สุด 

เหนือกวาตัวพมิพขนาดอื่นทัง้หมดในแทบทุกโรงพิมพ โดยเฉพาะหนังสือยกหรือหนงัสือเลมอันมิใช 

แบบเรียนสําหรับเด็ก ตลอดจนวารสาร หนังสือพิมพ และนิตยสาร สวนจะเลือกใชตัวแบบไหนมา

เรียงพมิพนั้นยอมแลวแตรสนิยมของแตละคน เพราะตวัพิมพแตละแบบในขนาดเดียวกันนี้ลวนมี

รูปรางหรือลักษณะคลายกนัมาก ยกเวนตัวธรรมดาเสนหนา ธรรมดาเสนบาง ซึ่งมลัีกษณะสวย

คลายตัวพมิพโมโนไทปมาก  ตัวเหลี่ยมและตัวธรรมดายอเทานั้นที่มีรูปรางแตกตางกันไป 

3.  ตัวเอน ตัวเอนมีหลายแบบทั้งเอนเล็กใหม และเกาที่เหมาะใชกับเรียงพิมพคํา 

บรรยายใตภาพ หมายเหตทุายหนาสําหรับส่ิงพิมพ หรือเอนใหญ ใชกบัหัวขอเนื้อเร่ืองทีพ่ิมพดวย

ตัวธรรมดา 

4.  ตัวฝร่ังเศส มหีลายแบบทั้งฝร่ังเศสยอ ฝร่ังเศสเอน ฯลฯ  เหมาะใชกับเรียงพมิพ 

พวกหัวขอเร่ือง หรือ คําเนนระหวางเนื้อเร่ือง 

5.  ตัวกลาง (24 พอยต) ตัวกลางทุกแบบเหมาะสําหรับใชเรียงพมิพหัวขอเร่ือง สวน 

จะเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับความสาํคัญของสิ่งพิมพเหลานัน้หรือความตองการที่จะใหมองเหน็เดน

ขนาดไหน โดยใชความหนาของเสนอักษรและความใหญของตัวอักษรเปนเกณฑพจิารณา 
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6.  ตัวโปง (32-40 พอยต) เหมาะสําหรับใชโปรยหัวขาวในหนาหนังสือพมิพ ชื่อ 

หนงัสือพมิพ ชื่อส่ิงพิมพ ชื่อบทในหนงัสือ หรือเนื้อเร่ืองของโปสเตอรหรือใบปลิวก็ได 

7.  ตัวโปงแซ (48 พอยต)  เหมาะสําหรับใชโปรยหัวขาวหนังสือพิมพขนาดเล็ก ขนาด 

ใหญ นิตยสาร ชื่อหนังสือเลม หรือขอความในโปสเตอร หรือใบปลิว 

8.  ตัวโปงแซ (72 พอยต) เหมาะสําหรับใชโปรยหัวขาวหนงัสือพิมพขนาดใหญ และ 

ขอความสําคญัในโปสเตอรที่มีขนาดโตพอสมควร 

 
ขอควรคํานึงถึงในการเลือกใชตัวอักษรในการจัดหนาส่ิงพิมพ 

การเลือกใชตวัอักษรในการออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพมีความสัมพนัธกับหลักการ 

ออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพดวย กลาวคอื ตองคํานึงถงึประเภทและลักษณะเนื้อหาสิ่งพิมพ 

วัตถุประสงคในการจัดทํา กลุมเปาหมายผูใชส่ิงพิมพ และขอมูลอ่ืนทีจ่ําเปน   ผูออกแบบจัดหนา

ส่ิงพิมพควรคาํนงึถงึการใชรูปแบบตัวอักษรที่ชวยใหส่ิงพมิพอานงาย และอานออกมากกวาความ

สวยงามทางศลิปะ  เพราะคาํวา  “การอานงาย” หรือ “การอานเขาใจงาย” (readability) แตกตาง

จากการ “การอานออก” หรือที่เรียกวา “ประจักษภาพ” (legibility)  

การอานงาย หมายถงึ ความสบายตาของผูอานในการอานขอความแลวเขาใจในเนื้อหา 

ของขอความนัน้ไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองใชความพยายามในการแพงสายตาเพื่ออานจับ

ใจความที่ระยะการอานหนงัสือปกติ คือ ประมาณ 12-16 นิ้วจากระดบัสายตา 

การอานออก หรือประจักษภาพ หมายถงึ ความสามารถของสมองมนุษยในการรับรูวาม ี

ตัวอักษรปรากฏเดนชัดภาพหนากระดาษและทราบวาเปนตัวอักษรอะไร 

ในกรณีที่มีขอความจาํนวนมาก การเลือกใชตัวอักษรควรคํานึงถึง การอานงายของตัว 

อักษร สวนในกรณีการพาดหัวขาวหรือในการพาดหัวโฆษณา หรือในงานที่ใชจํานวนตัวอักษรไม

มาก การเลือกใชตัวอักษรควรคํานึงถึงการอานงายและการอานออก 

ดังนัน้การเลือกใชตัวอักษรทีอ่านงายและอานออก ตองคาํนงึถงึปจจัยที่มีผลตอความ 

สบายตาในการอาน ไดแก แบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร น้าํหนักตัวอักษร ความ

ยาวบรรทัด ชวงบรรทัด หรือระยะระหวางบรรทัด และปจจัยอื่น ๆ ดงันี ้

1.  แบบตัวพมิพหรือแบบตวัอักษร 

     การเลือกใชแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรในกรณีทีม่ีขอความเชงิบรรยายหรือเชิง 

อธิบายที่ตองใชตัวอักษรจํานวนมาก ควรเปนแบบที่อานงาย เชน ประเภทตัวพืน้แบบเรียบ ๆ ไม

ควรใชตัวลวดลายหรือตัวประดิษฐเพราะทาํใหอานยาก แตถาเปนตัวพาดหวั หรือช่ือเร่ืองที่
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ตองการเนนเปนพิเศษ ก็อาจใชแบบที่ดึงดูดสายตาผูอานแตตองเปนแบบที่อานงาย เชน ถาเปน

เร่ืองราวโฆษณาของใชสุภาพบุรุษก็ควรใชแบบตัวอักษรที่ดูมั่นคงและแกรง แสดงถึงความเปนบรุุษ

เพศ แตถาเปนการโฆษณาของใชสุภาพสตรี เชน เครื่องสําอาง เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย ก็ควร

ใชแบบตัวอักษรที่บาง มีสวนโคงของตวัอกัษรมาก แสดงถึงความออนโยนของสตรีเพศ เปนตน 

2.  ขนาดของตัวอักษร 

     การวัดขนาดตัวอักษรจะวัดตามความสูงของตัวอกัษรที่ใชเรียงพมิพ หนวยที่ใชวัด 

ขนาดตัวอักษรเรียกวา “พอยต” (point) ประเทศไทยนิยมใชหนวยพอยตตามแบบของ

สหรัฐอเมริกาและประเทศทีพู่ดภาษาองักฤษ แตประเทศทางยุโรปนยิมใชหนวยพอยต “ดิโดต” 

(didot point) ซึ่งมีขนาดใหญกวาพอยตแบบแรกเล็กนอย กลาวคือ 1 didot point = 0.3759 

มิลลิเมตร แต 1 US. Point = 0.3514 มิลลิเมตร การเทยีบหนวยพอยตตามระบบอเมริกา มีดังนี ้

 72 พอยต = 1 นิว้ หรือ 

 1 พอยต   = 1/72 นิ้ว  หรือ 0.014 นิ้ว หรือ 0.3514 มิลลิเมตร โดยประมาณ 

     การวัดขนาดตัวอักษรไทยจะเริ่มจาก “เสนชานบน” ซึ่งเปนสวนบนสุดของระดับ 

วรรณยุกต จนถึง “เสนชานลาง” ซึ่งเปนสวนลางสุดของระดับพยัชญะที่มีหางลางหรอืสวนลางสุด

ของระดับสระลาง แตถาเปนตัวอักษรโรมันหรือตัวภาษาอังกฤษ การวัดจะเริ่มจาก “เสนหางบน” 

ซึ่งเปนสวนบนของหางบน จนถึง “เสนหางลาง” ซึ่งเปนสวนลางสงูของหางลาง เนื่องจาก

ภาษาไทยมีระดับสระหลายระดับ ดังนั้นที่ขนาดพอยตเทากันตวัอักษรภาษาไทยจึงมขีนาดเล็กกวา 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดงัภาพที่  4.18 

 

ภาพที ่ 4.18  การเปรียบเทยีบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาองักฤษทีม่ีขนาดพอยตเทากัน 

      ที่มา  (จันทนา  ทองประยูร, 2537, หนา 43) 
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             ตัวอักษรขนาดตาง ๆ ที่ปรากฏแกสายตาผูดูโดยทัว่ไป อาจดูเปนขนาดเลก็หรอืใหญ

นั้น ข้ึนอยูกับแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเดียวกันอาจดูใหญถาใชแบบตัวพิมพ

แบบหนึง่ แตอาจดูเล็กถาใชแบบตัวพิมพอีกแบบหนึง่กไ็ด ดังนัน้ การกําหนดขนาดตัวอักษรจึงตอง

คํานึงถึงแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรดวย  

3.  ความยาวบรรทัด 

     ความยาวบรรทัด หมายถึง ความยาวของบรรทัดขอความที่เรียงกนัในแตละแถวของ

คอลัมนที่เรียงกันในแตละแถวของคอลัมนที่ปรากฏบนหนาสิ่งพิมพ หรือที่เรียกวา “ความยาวของ

คอลัมน” การวัดความยาวบรรทัดนิยมวดัในหนวย “ไพกา” (pica) โดยมีหนวยเทยีบดังนี ้

6 ไพกา  = 1 นิ้ว 

1 ไพกา  = 1/6  นิ้ว  = 0.167 นิ้ว 

    = 4 มิลลิเมตร โดยประมาณ 

        และ 1  ไพกา  = 12 พอยต 

     การกาํหนดความยาวบรรทัดควรคํานงึถึงความเหมาะสมและความสวยงาม ไมควร

กําหนดใหส้ันหรือยาวเกนิไป เชน ควรมีระยะที่ลูกนยันตาของผูอานสามารถกรอกจากซายไปขวา

แลวอานไดหมดบรรทัดพอดี การกําหนดความยาวบรรทัดที่ยาวเกนิไปหรือส้ันเกินไปจะทําให

เกิดผลเสียหลายประการคือ 

     3.1  บรรทัดที่ยาวเกนิไปทําใหผูอานตองกระพริบตาบอยครั้ง เนื่องจากในขณะอาน  

สายตาผูอานจะอานเปนชวงหรือเปนระยะ และตองมกีารหยุดพักทกุครั้งที่มีการกระพริบตา และ

ตาของผูอานตองปรับโฟกัสหรือความคมชัดทุกครั้งกอนที่จะอานขอความถัดไป 

     3.2  การอานขอความทีย่าวเกินไปทําใหผูอานตองกรอกสายตา และสายศีรษะตาม

มาก ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมสะดวกในการอาน 

     3.3  การขึ้นบรรทัดใหมภายหลงัจากการอานบรรทดัที่ยาวเกนิไปจะทําใหผูอานหลง

บรรทัดที่อานไดงาย 

     3.4  การกาํหนดความยาวบรรทัดที่ส้ันเกนิไปทาํใหเกิดความไมสวยงามในการจัดหนา 

ส่ิงพิมพ เนื่องจากตองมีการหักคําบอย และทําใหการอานจับใจความทําไดยาก 

4.  ระยะชองไฟของตัวอักษร (spacing) 

     การจัดระยะชองไฟของตวัอักษรเปนเรือ่งสําคัญมากทั้งนี้จะเหน็ไดวาตัวอกัษรขอความ

ที่ถูกออกแบบจัดวางอยางสวยงาม ทาํใหผูดูอานงาย ดูสบายตา ชวนดู ชวนอาน การจัดชองไฟมี

หลักการคํานงึถึง  3  ประการดังนี ้
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     4.1  ระยะชองไฟระหวางอักษร (letter spacing) เปนการกาํหนดระยะชองไฟระหวาง

ตัวอักษรแตละตัว ที่จะตองมีระยะหางกันพองาม ไมติดกันหรือหางกนัเกนิไป การเวนระยะชองไฟ

แตละตัวไมควรกําหนดคาวาตองหางเทาใด เพราะตวัอักษรแตละตัวทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษมีลักษณะที่แตกตางกนั เราควรจัดชองไฟโดยคํานงึถงึปริมาตรที่มีความสมดุล

โดยประมาณในระหวางตัวอกัษร หรือที่เรียกวาปริมาตรความสมดุลทางสายตา 

     4.2  ระยะชองไฟระหวางคํา (word spacing) สวนมากจะเกี่ยวของกับภาษาองักฤษ

มากกวา ระยะระหวางคาํโดยทั่วไปจะเวนระยะระหวางคําประมาณ 1 ตัวอักษรปกติ ถาระยะหาง

เกินไปจะทําใหอานยาก และถาชิดกนัเกนิไปทําใหขาดความงามไป 

4.3 ระยะชองไฟระหวางบรรทัด (line spacing) การเวนระยะระหวางบรรทัดมี 

จุดประสงคเพือ่ใหอานงาย ดูสวยงาม โดยปกติจะใชระยะหาง 0-3 พอยต หลกัสําคญัในการ

กําหนดระยะระหวางบรรทัดใหวัดสวนสูง แ ละสวนต่ําสดุของตัวอักษร เมื่อจัดวางบนบรรทัดแลว

ตองไมทับซอนกนั  ดงัภาพที่  4.19 

 

ภาพที ่ 4.19   ระยะชองไฟของตัวอักษร 

                                             ที่มา  (พงษศักดิ์  ไชยทิพย, 2544, หนา 55)   

 

5.  แบบการจดัตัวอักษร (type composition) 

     แบบการจดัตัวอักษรหวัเรื่องหรือการจดัเนื้อหายอย มีวิธีการจัดหลายวธิี ตามความ

ตองการที่ไดออกแบบไว การจัดตัวอักษรอาจจะกระทําไดหลายวิธีดังนี ้

     5.1  แบบชดิซาย (flush left) 

     5.2  แบบชิดขวา (flush right) 

     5.3  แบบซายขวาตรงกนั (justified) 
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     5.4  แบบศูนยกลาง (centered) 

     5.5  แบบรอบขอบภาพ (contour) 

     5.6  แบบไมสมดุล (asymmetrical) 

     5.7  แบบรูปธรรม (concrete) 

     5.8  แบบแนวตั้ง (vertical type) 

     5.9  แบบเอียง (inclined type) 

6.  กลุมผูอาน 

     การเลือกใชตัวอักษรขนาดตาง ๆ ตองขึ้นอยูกับกลุมผูอานซึง่มหีลายประเภท เชน  

นักศึกษา ผูใหญวัยทาํงาน เด็ก เปนตน ถาผูอานเปนนักศึกษาหรือผูใหญวัยทํางานหรือวัยที ่

สมรรถภาพทางรางกายอํานวยความสามารถในการอานสงู การเลือกใชตัวอักษรสามารถใช 

ตัวอักษรขนาดเล็กจนถงึขนาดคอนขางใหญคือประมาณ 12-16 พอยต ในกรณทีี่เปนอักษร

ภาษาไทย และใชตัวขนาด 8-12 พอยต ถาเปนตวัอักษรภาษาอังกฤษทั้งนี้ แลวแตแบบตัวพิมพ

หรือแบบตัวอักษรที่ใช แตถาผูอานเปนเดก็เล็ก ผูใหญสูงอาย ุการใชตัวอักษรขนาดดังกลาวจะทํา

ใหผูอานอานยาก และตองใชความพยายามในการอานสูง ซึง่อาจสงผลใหเกิดความเบื่อหนายตอ

การอานหรือไมอานหนังสือเลย ขนาดตัวอกัษรที่ควรเลือกใชในกรณีนีค้วรเปนขนาดคอนขางใหญ 

คือประมาณ 18-24 พอยตข้ึนไป ในกรณทีี่เปนตวัอักษรภาษาไทย และใชตัวขนาด 14-18 พอยต

ข้ึนไป ถาเปนอักษรภาษาองักฤษเปนตน ทั้งนี้แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรที่ใช การ

กําหนดขนาดตัวอักษรตามวัยหรือความสามารถในการอานของกลุมผูอานไมมีเกณฑการกาํหนดที่

แนนอนแตข้ึนอยูกับวิจารณญาณในการเลือกใชตัวอักษรของผูออกแบบ โดยที่ผูออกแบบควร

คํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมผูอานเปนสําคัญ 

7.  ประเภทของสิ่งพิมพ 

การเลือกใชตวัอักษรตองคํานึงประเภทของสิ่งพิมพดวย เชน ถาเปนสิง่พิมพประเภท 

ตําราหรือหนงัสือเรียนที่ผูอานตองใชเวลาในการอานแบบแพง เพื่อพิจารณาเนื้อหา การเลือกใช

เวลาใชตัวอักษรควรใชขนาดคอนขางใหญ คือประมาณ 16 พอยต ในกรณีที่เปนอกัษรภาษาไทย 

และใชตัวขนาด 12 พอยต ถาเปนตวัอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบ

ตัวอักษรที่ใช แตถาเปนสิง่พมิพประเภทหนังสือพิมพซึ่งผูอานใชเวลาในการอานไมนานนัก การใช 

ตัวอักษร สามารถใชตัวขนาดคอนขางเล็ก คือประมาณ 12-14 พอยต สําหรับภาษาไทย หรือ

ประมาณ 8-10 พอยต สําหรับภาษาอังกฤษ แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรที่ใช เพื่อให

สามารถบรรจขุอความที่เปนตัวอักษรไดมากและทําใหประหยัดกระดาษที่ใชพมิพ 
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8.  ขนาดของสิ่งพิมพ 

นอกจากประเภทแลว ขนาดของสิ่งพมิพยงัมีผลตอการเลือกใชขนาดตัวอักษรดวย 

กลาวคือ ส่ิงพมิพขนาดทัว่ไป คือ ส่ิงพิมพขนาดแปดหนายก หรือขนาดที่มีความกวาง 7 ½ นิ้ว และ

ความยาวเทากับ 10 ¼ นิ้ว และส่ิงพิมพขนาด A 4 หรือขนาดทีม่ีความกวางเทากับ 8 ½ นิ้ว และมี

ความยาวเทากับ 11 ¾ นิ้ว ควรใชตัวอักษรสําหรับตัวพืน้ที่มีขนาดคอนขางใหญ คือประมาณ 14-

16 พอยต สําหรับภาษาไทย   และประมาณ 10-12 พอยต สําหรับภาษาองักฤษ ทัง้นี้แลวแตแบบ

ตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรทีใ่ช แตส่ิงพิมพที่มีขนาดเล็ก เชน ส่ิงพมิพขนาดสิบหกหนายก หรือ

ส่ิงพิมพที่มีขนาดความกวาง เทากับ 5 ¼ นิ้ว และความยาวเทากับ 7 ½ นิ้ว รวมทัง้สิ่งพิมพขนาด 

A 5 หรือขนาดที่มีความกวางเทากับ 5 ¾ นิว้และมีความยาวเทากับ 8 ¼ นิ้ว สามารถใชขนาด

ตัวอักษรที่คอนขางเล็กสําหรับพื้น เชน ขนาดประมาณ 12-14 พอยต สําหรับภาษาไทย และ

ประมาณ 8-10 พอยตสําหรบัภาษาองักฤษ แลวแตแบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษรที่ใช เพราะถาใช

ตัวอักษรขนาดเล็กในสิ่งพิมพที่มีขนาดใหญแลว จะทําใหผูอานสิ่งพิมพในระยะใกลมากหรือตอง

สายศีรษะในขณะอานจงึจะสามารถอานขอความได ซึง่กอใหเกิดความไมสะดวกในการอาน ทั้งนี้

เนื่องจากการใชตัวอักษรทาํใหสามารถเรียงพิมพขอความไดมากในความยาวบรรทัดที่เทากนั 

ในทางตรงขามถาใชตัวอักษรขนาดใหญในสิ่งพิมพขนาดเล็กหรือขนาดกระเปา ผูอานจะตองอาน

โดยขึ้นบรรทัดใหมอยูเร่ือยและตองพลิกหนาบอย อุปสรรคเหลานี้อาจสรางความรําคาญและ

ความเบื่อหนายใหกับการอานได 

     นอกจากนีผู้ออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพควรคํานงึถงึน้าํหนกัหรือความหนาบางของ

ตัวอักษรที่ใช เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของขอความ เชน ในกรณีทีม่ีขอความจาํนวนมาก ควร

เลือกใชตัวอักษรที่มีไมหนาหรือบางเกินไป สําหรับตัวพืน้ เพื่อชวยใหอานงาย แตในกรณีที่มกีาร

เนนหรือย้ําขอความก็ควรใชตัวหนาหรือตัวเนน เปนตน 

     ที่กลาวมาทั้งหมดนีเ้ปนเพียงหลักการทั่วไปในการพมิพ ซึง่ใชตัวพมิพแตและแบบแต

ละขนาดใหเหมาะสมกับงานพิมพแตละชิน้ตามที่นยิมเทานั้น ผูออกแบบและจัดพิมพไดเกงนั้น 

อาจดัดแปลงใหเหมาะสมและสวยงามผิดแปลกไปก็ได ขอใหอานขอความนัน้ออก อานไดงาย 

มองเหน็ไดไกล ชวนดู ชวนอาน และสวยงาม 

    ปจจุบันระบบการพมิพอิเล็กทรอนกิสไดมีการพัฒนาแมแบบตัวอักษร ภาษาไทยบน

เครื่องแมคอินทอชมานานถงึ 5-6 ป จนมแีบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรเกิดขึ้นอยางมากมาย ทาํให

ตัวอักษรมีคุณภาพสูง ผูใชสามารถเลือกแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมกบังานพมิพแต

ละชิ้นได หรือแตละคอลัมน ไดอยางมากมาย จนสามารถสรางสรรคงานพิมพที่มีคณุภาพดียิ่งขึน้  
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การกําเนิดตัวอักษรไทยบนจอภาพ  
ปจจุบันมกีารใชเครื่องคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบทางการพิมพ มีการ

ออกแบบตัวอักษรเพื่อใชในงานพิมพโดยเขียนเปนโปรแกรมไวในเครื่องคอมพวิเตอร รูปแบบ

ตัวอักษรที่เกิดขึ้นมีมากมายหลากหลายชนิด หลายขนาด  ซึ่งตวัอักษรเหลานี้มีกาํเนดิที่สามารถ

จําแนกไดอยู 2 วิธี ดงันี ้  (การประยุกตใชภาษาไทยบนคอมพิวเตอร, 2546) 

1.  แบบการสรางตัวอักษรดวยสวนกาํเนิดตัวอักษร (character generator)  

2.  แบบกราฟก (graphic display)  

     ในแบบสวนกําเนดิตัวอกัษร จะม ีหนวยความจําที่ทาํหนาที่จดจํารูปแบบของตัวอักษร 

ไว โดยปกติจะจดจําเปน การถาวรไวในรอม การกําหนดลักษณะของตัวอักษรนี้ใชวธิีการกาํหนด

จุดสวางของการกวาดตรวจเสนของลําอิเลก็ตรอน  

     เมื่อตองการจะแสดงขอมูลตัวอักษรใด ณ ตําแหนงใดสิ่งที่เกิดขึ้นในวงจร

อิเล็กทรอนกิสสวนนี้คือ การนําเอาขอมูลรหัส จากหนวยความจาํวีดทิศันมากําหนดตําแหนงใน 

วงจรกาํเนิดตวัอักษรเพื่อใหเกิดการสวางเปนจุดที่ตองการ เชน รหัสอักษร ก คือ 10100001 (A1) 

อักษร ข คือ 10100010 ฯลฯ เมื่อตองการแสดงผลตัวอักษร ก ข ค ง เรียงลําดับกนัตั้งแตตําแหนง

แรก การเริ่มตนก็คือการกวาดตรวจของลําอิเล็กตรอน< WBR>มาที่แถวแรกของตัวอักษร ก ก็จะ

อานคารหัสจากหนวยความจําวิดทีัศน สงมาเปนตําแหนงของวงจรกาํเนิดตัวอกัษร โดยรหัสบอก

แถว ในวงจรกาํเนิดตัวอกัษรเปน 001 เมื่อรวมกันจะได 10100001001 ซึ่งคือตําแหนงแถวบนของ 

ก สงไปแสดงในการกวาดตรวจของลําอิเลก็ตรอนเสนแรก หากในแตละเสนมกีารแสดงตัวอักษรได 

80 ตัว ก็จะตองกําหนดจุดสวาง-มือ ถงึ 80 x 80 หรือ 640 จุดดังนั้นความสมัพนัธของสวนที่จะไป

กําหนดวงจรกาํเนิดตัวอกัษร จึงประกอบดวยการบอกถงึรหัสตัวอักษรใดและการแสดงในแถวใด

ของรหัสนัน้ ถาหากวงจรกาํเนิด ตัวอักษรใหรูปแบบตัวอกัษรแตละตัวได 8 เสน จะตองใชรหัสบอก

เสน 3 บิต 

 
โครงสรางของภาษาไทยกับการแสดงผลดวยคอมพิวเตอร  

ปจจุบันไดมีการนําตวัพิมพภาษาไทยเขามาใชรวมกับการจัดพิมพดวยเครื่องคอมพวิเตอร 

ซึ่งในการประมวลผลขอมูลที่เปนภาษาไทย หลกัพืน้ฐานของตัวอักษรไทยแตกตางกับ

ภาษาอังกฤษเดิมที่ใชคอมพวิเตอร คือ โครงสรางภาษา< WBR>ไทยมถีึง 4 ระดับ และไมมีการ

เวนวรรคระหวางคํา  
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1. ระดับของการจัดเรียงพมิพ     
โครงสรางตัวอกัษรภาษาไทย มีการแบงตามระดับการจดัเรียงพิมพ ดงัตอไปนี้  

1.1  ระดับที่ 1 ไดแก    ตัวอักษรเหลานี้จะเลื่อนไปอยูในระดบัที่สอง  

ถาตําแหนงนัน้ไมมีตัวอักษรอ่ืน< WBR>อยู 

1.2  ระดับที่ 2 ไดแก     และ    ํ (นิคหิต)  

1.3  ระดับที่ 3 ไดแก ก ข ............ฮ ำ เ แ โ ใ ไ ะ า ๆ และ ฯ  

1.4  ระดับที่ 4 ไดแก     ุ      ู     ฺ  (พิณท)ุ  

     ตัวอักษรเหลานี้ เมื่อปรากฏบนจอเครือ่งคอมพวิเตอรตัวอักษรจะแสดงในลักษณะรูป 

โมเสกเปนชอง ๆ ดงันัน้ระดบัที่ 1 อาจหางจากระดับที ่2 ทําใหดูไมสวยงาม จึงใชวิธกีารสราง 

ตัวอักษร โดยแสดงดวยการรวมตัวอักษรระดับที่ 1 และระดับที่ 2 เขาดวยกนั ซึง่จะไดเปน 

ระดับรวม (combine) 

2.  ระดับการแสดงผล                                                

     ระดับการแสดงผลจะเหลือเพียงสามบรรทัด ซึ่งในทีน่ี้จะใชไดดังนี ้ 

2.1  ระดับบน ไดแก สระตัวบนทัง้หมดทั้งที่แยกตัวและรวมกบัวรรณยุกต  

2.2  ระดับปกติ ไดแก พยัญชนะและสระที่อยูบน บรรทัดกลาง  

     2.3  ระดับลาง ไดแก บรรทัดลางซึง่มีสระ 

 3.  รหัสมาตรฐานภาษาไทย 

     สํานกังานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนนิการ 

กําหนดรหัสมาตรฐานภาษาไทยเพื่อใชกับงานคอมพวิเตอร โดยมีขอบขายของการใชรหัสดังนี ้ 

3.1  มาตรฐานนี้กาํหนดรหัสภาษาไทยเพื่อใชกับคอมพิวเตอร และแลกเปลี่ยนขอมูล  

3.2  มาตรฐานนี้ครอบคลุมรหัสภาษาไทย ซึง่แบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมไอเอสโอ  

646-1983 และกลุมเอ็บซีดกิ  

     3.3   มาตรฐานนี้กําหนดเฉพาะตวัอักษรภาษาไทยโดยยึดหลักการไมเปลี่ยนแปลงรหัส 

ที่องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐานไดกํา หนดไวแลว ตามไอแอสโอ 646-1983 

และเอ็บซีดิก  
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     การกาํหนดรหัสในตารางเพิ่มตอไอเอสโอ 646-1983 จะดูจากตารางทีม่ีขนาด 16 x 16  

ได โดยตําแหนงของอกัษรภาษาไทยเริ่มจากตําแหนง A1 (สดมภ A แถว 1) 

 4.  การกําหนดรหัสที่ใชแทนภาษาไทย 

     การพฒันาคอมพิวเตอรใหสามารถทํางาน และรับสงขอมูลตัวอักษรไทยไดนั้น จําเปน 

ตองมีการกาํหนดรหัสที่ใชแทนอักษรไทย ซึ่งไดแก ตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย และเครือ่งหมายพิเศษ

ที่ใชส่ือความหมายภาษาไทย จําแนกเปนกลุมไดดังนี้  ตวัอักษรไทย ไดแก   

    4.1  พยัญชนะ ไดแก ก ข ฃ ค ค ฆ ง จ ฉ ช ซ .....ร ฤ ล (. ..) ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

     4.2  สระ ไดแก      ็ ะ    ั  า   ำ    เ  แ  โ  ใ  ไ     ํ(นิคหิต) . (พิณท)ุ  
 

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ  
ภาพหรือตัวอกัษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสรางจุดเล็ก ๆ เรียงกนั โดยแตละจุด 

เล็ก ๆ นี้เรียกวา “พกิเซล” (pixel-picture element) ความละเอียดของการแสดงภาพหรือตัวอักษร 

ข้ึนอยูกับจํานวนพิกเซลที่ปรากฏบนจอภาพ หากภาพหรือตัวอักษรประกอบดวยพิกเซลจํานวน

มากกจ็ะไดภาพที่ละเอียดมาก  

การประกอบของพิกเซลเล็ก ๆ เพื่อเปนตัวอักษรนี้อยูในตารางที่เปนเมทริกซ (matrix)  

ขนาด 8 x 8 หรือเทาไรแลวแตความสามารถในการกําหนดรายละเอียด การแสดงตัวอกัษรไทยบน

ตารางขนาดกวาง 8 จุด สูง 16 จุด จะไดตัวอักษรที่คอนขางใหรายละเอียดไดมาก ทัง้นี้เพราะ

อักษรไทยมีรูปแบบรายละเอียดมาก เชน ตัวอักษร ฎ และ ฏ จะตางกนัเพยีงเลก็นอยเทานัน้  

การแสดงตัวอกัษร จะตองอาศัยหนวยความจําในการเก็บรหัสทีจ่ะแสดง ณ ตําแหนงตาง ๆ เชน 

ถาตองการแสดงตัวอักษร ก ก็จะเก็บรหัส ก ไวในตาํแหนงที่ตรงกับชองที่แสดง ดังนัน้การแสดงใน

จอคอมพิวเตอรจึงอยูทัง้หมด 4 รูปแบบดังนี ้

1.  แบบที่ 1  จะใชจํานวนรหัสที่แทนตัวอกัษรไทยแยกเปนตัว ๆ ซึ่งประกอบดวย ก ข 

ค.....ฮ ะ......  

2.  แบบที่ 2  จะตองมีการรวมรูปกแบบการแสดง  ..... ซึ่งทาํใหตองมีรหัสแทน

ตัวอักษรตาง ๆ เหลา นั้น ในทาํนองเดียวกัน  

3. แบบที่ 3  จะตองเพิม่รหัสแทนอักษรอีก  
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4. แบบที่ 4  จะตองใชรูปแบบการแสดงบนจอภาพมากมาย เชน ก ก ิกิ่...กุ..... เปนตน 

การกําหนดตําแหนงที่แสดงนี้อาศัยหนวยความจาํซึ่งปกติจะเก็บรหัสตามที่ไดกาํหนดไววารหัสใด

แทนตัวอกัษรใด 
 

การจัดเรียงคําดวยคอมพิวเตอร  
การจัดเรียงคาํโดยเฉพาะอาศัยการแทนตัวเลขตามรหัสแอสกีลงไปคําตอคํา แลวเปรยีบ 

เทียบคาจํานวนตัวเลขโดยตรง จะเหน็วาวธิีการทีจ่ัดเรียงไมยาก แตสําหรับภาษาไทยมีปญหาตอ

การจัดเรียงอยูไมนอยทีเดียว เพราะไมวาจะกําหนดรหสัภาษาไทยดวยวธิีการใด กไ็มสามารถจัด 

เรียงคาไดโดยตรงเหมือนอักษรภาษาองักฤษ ทั้งนี้เพราะโครงสรางการจัดเรียงภาษาไทยใช 

กฎเกณฑพิเศษ เชน คําวา เกลือ อยูในหมวด "ก" มี ไดอยูในหมวด "เ" คําวา เส และ เก มิไดอยูใน

หมวดเดียวกนั เส จะอยูกลุมเส  เก จะอยูกลุม ก นอกจากนี้ภาษาไทยยังมวีรรณยุกตเขามา

เกี่ยวของกับการจัดเรียงดวย เชน แหง กับ แหง  คําวาแหง  ตองเรียงลําดับกอน แหง คําวา ขอน 

มากอน ขอน  

โครงสรางการจัดเรียงลําดับของภาษาไทย จึงใชวิธีการแยกกลุมคําอักขระออกเปน 3 กลุม  

แตละกลุมจะเรียงน้าํหนักเฉพาะในกลุมของตนเทานั้น กลุมทัง้สามประกอบดวยกนัดังนี ้

1.  กลุมที ่ 1   ไดแก กลุมวรรณยุกต และอักษรพิเศษทีป่ระกอบดวยอักขระเหลานี้  

เรียงลําดับจากนอยไปหามาก ดงันี ้ ฯ  ๆ  (...)  

2.  กลุมที ่2 ไดแก สระตาง ๆ เรียงลาํดับจาก นอยไปหามาก ดังนี้ ะ า   ำ     ิ    ี    ึ     ื    ุ     ู  เ  

แ  โ  ใ   และ  ไ  

3.  กลุมที ่3 ไดแก พยัญชนะทั้งหมด รวมทั้ง ตัว ฤ ฤา (...) เรียงลาํดับจากนอยไปหามาก  

ดังนี้ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ...ย ร ฤ ฤา ล (...) ว...ฮ  

     การจัดเรียงคําดวยคอมพิวเตอรจึงใชวธิีการจัดเรียงกนัในกลุม โดยกลุมที ่3 มีลําดับ 

น้ําหนกัสูงสุด กลุมที ่1 มีน้ําหนกัเบา< WBR>สุด เชน คําทุกคาํที่ข้ึนตนดวยอักษร ข จะมนี้ําหนกั

มากกวาคาํทีข้ึ่นตนดวย ก รวมกับคําในกลุม 1 และกลุม 2 เชน กอน ก็ กอน...  
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ขอดีของการมีชุดคําส่ังประมวลผล 
จะเหน็ไดวาการจัดเรียงคําภาษาไทย จงึเปนกระบวนการที่ไดมีการพฒันากันมา โดยมี 

นักคอมพิวเตอรชาวไทย จนปจจุบนัสามารถจัดเรียงคาํไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการ

พัฒนาชุดคําสัง่ประมวลผลคาํ จงึทาํใหเกิดประโยชนในดานการจัดพิมพเอกสาร หนงัสือเวียน  

จดหมายขอความ ฯลฯ ไดสะดวกขึ้น ทัง้นีเ้พราะชุดคําสัง่ประมวลผลคาํใหขอดีหลายดานดังนี ้

1.  ชุดคําสัง่ประมวลผลคํารับขอมูลทางแปนพิมพเหมือนพิมพดีดทกุประการ แตจะแสดง 

เสมือนพิมพขอความมาปรากฏบนจอ ทําใหดัดแปลง แกไขขอความไดงาย  

2. ผูพิมพสามารถเพิ่ม ลบ คาํ ขอความหรือบรรทัดตาง ๆ ไดโดยสะดวก การแกไขม ี

รูปแบบที่เรียกวา “ฟลูสกรีนเอดิเทอร”  (full screen editor) คือ ผูใชจะเลื่อนตําแหนงไปแกไข

เอกสาร ณ จุดใดไดงายและสะดวก  

3.  สามารถจดัรูปแบบของเอกสารไดงาย เชน การจัดชดิขอบขวา การจัดแบงคอลัมนใหม  

การจัดยอความพิมพหวัขอ หรือขอความกึ่ง กลางหนากระดาษไดโดยอัตโนมัติดวยคําสั่ง  

4.  สามารถเกบ็เอกสารไวในตัวกลาง เก็บขอมูลคอมพิวเตอร เชน แผนจานแมเหล็ก ทําให 

สามารถนํากลบัมาแกไขเพิ่มเติม หรือจัดพมิพใหมไดอีก  

5.  ผูใชสามารถนําเอาเอกสารที่เก็บไวในหนวยความจาํมาตัดตอขอความตามตองการ  

โดยการเคลื่อนยายเอกสารจากยอหนาหรือของหนาใด ๆ ไปไวที่ใดทีห่นึง่ในเอกสารก็ได  

6. หากมกีารคนหาคําหรือขอความใด ๆ ในเอกสารผูใชสามารถสัง่คอมพิวเตอรใหชวยคน 

ใหไดอยางอัตโนมัติการคนหาคํา และเปลี่ยนคําทําไดตลอดเอกสารที่เก็บไว  

7. สามารถจัดพิมพรูปจดหมาย หรือเอกสารที่มีขอความเหมือนกัน แตแตกตางกนัเฉพาะ 

แหงไดหลาย ๆ ฉบับ เชน จดหมายเวียนจะแตกตางกนัเฉพาะชื่อผูรับ เปนตน  

     ชุดคําสั่งประมวลผลคําไทยจงึเปนสิง่ทีเ่อื้ออํานวยตอการทาํเอกสาร จดหมาย สําหรับ

หนวยงานตาง ๆ ในเมืองไทย ปจจุบนันีม้ชีุดคําสั่งประมวลผลคําไทยที่ใชงานกันอยูหลายชุดคําสัง่ 

ทุกชุดคําสัง่ลวนแลวแตพฒันาขึ้นดวยนักคอมพิวเตอรชาวไทยทัง้สิ้น  ดังนัน้จึงสงผลทําใหเครื่อง

คอมพิวเตอรมปีระสิทธิภาพสําหรับการใชงานทีห่ลากหลายและนกัออกแบบกราฟกและ 

ส่ือส่ิงพิมพไดนําเขามาใชเปนวัสดุอุปกรณสําหรับในการจัดหนาสิ่งพิมพใหมีความสวยงามและ

เหมาะสมกับวตัถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมหาศาล 
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สรุป 
ภาษาเขียนเปนสัญลักษณของภาษาพูด ซึง่ไมสามารถทีจ่ะบอกตนกําเนิดไดเชนเดียวกัน

กับภาษาพูด แตสันนิษฐานวาตัวอกัษรซึ่งเปนสัญลักษณของภาษาเขียนมีววิัฒนาการเปนมายาว 

นาน และภาษาเขียนทุกประเภทมีคุณคาในแงของการสือ่สาร สรางความเขาใจซึง่กนัและกนั และ

มีบทบาทดานพัฒนาการวทิยาการตาง ๆ  สําหรับภาษาเขียน หรืออักษรของไทยนัน้สนันษิฐานวา

มาจากอักษรโฟนิเซยีน มาจากอักษรอนิเดยีที่มกีารแตกแขนงออกไปหลายสวนจนกระทั่งในสมัย

ของพอขุนรามคําแหงที่ทรงประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นมาใชเปนครั้งแรก ตอมามีการพฒันาการพมิพ

จึงไดมีการนําตัวอักษรไทยมาผนวกใชเพือ่ทําใหเกิดสิ่งพิมพที่มีจาํนวนมากในการเผยแพรขาวสาร

เร่ืองราวตาง ๆ ของสังคม  

สําหรับรูปแบบตัวพิมพภาษาไทยที่เปนรากฐานสําคัญของไทยคือ แบบตัวอักษรพมิพ

ภาษาไทยของหมอบลัดเลยที่มีอยู 2 ลักษณะในการใชพิมพส่ิงพมิพ ไดแก  

1.  ตัวพิมพตกแตง (display face) เปนตัวหนังสือที่ใชเปนหวัเรื่องตัวโปงหวัขาวหนงัสือ 

พิมพ ตัวขาวโฆษณา เปนตวัที่ออกแบบใหดึงดูดความสนใจของคนอาน  

2.  ตัวพิมพหนังสือ (book face) เปนตัวหนังสือที่ใชพมิพหนังสือเปนเลม ๆ หรือหนงัสือ 

เปนยก ๆ จะตองเปนตวัพิมพที่มีความอานงาย (legibility) สูง  ซึง่มีการแบงตัวพมิพนี้ตามลักษณะ

ของการออกแบบไดเปน 3 กลุม คือ  แบบตัวเหลี่ยม  แบบธรรมดา  และตัวฝร่ังเศส หรือ  

“แบบอุโฆษ“   

การเลือกใชตวัอักษรที่อานงายและอานออกในการจัดพมิพส่ิงพิมพนัน้ตองคํานงึถงึปจจัย 

ที่มีผลตอความสบายตาในการอาน ไดแก แบบตัวพิมพหรือแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร น้ําหนกั

ตัวอักษร ความยาวบรรทัด ชวงบรรทัด หรือระยะระหวางบรรทัด และปจจัยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ  

โดยเฉพาะการเลือกใชขนาดตัวอักษรจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน เชน แบบตัวพิมพ หรือ 

แบบตัวอักษร กลุมผูอาน ประเภทของสิ่งพมิพ และขนาดของสิ่งพมิพ  

อยางไรก็ตามในการใชตัวอักษรไทยสาํหรบัการจัดพิมพส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  ในปจจุบัน

ไดมีพัฒนาการมากมายตั้งแตอุปกรณในการเรียงพิมพ ตวัพิมพทีม่ีรูปแบบที่หลากหลาย หลาย

ขนาดเพื่อใหผูจัดพิมพไดเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับช้ินงาน ตลอดจนเพิ่มความสวยงามให

เกิดขึ้นตอส่ิงพมิพทาํใหส่ิงพมิพทกุวนันีท้วคีุณคาตอการใชประโยชนดานตาง ๆ  
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แบบฝกหัดทายบทที่ 4 
 

1.  จงอธิบายคําตอไปนี้ 

     1.1  type face 

     1.2  display face 

     1.3  book face 

     1.4  legibility 

2.  การแบงประเภทของตัวพิมพตามลักษณะของการออกแบบไดกี่ประเภทอะไรบาง 

3.  ในปจจุบนัมีการเลือกใชขนาดของตัวพิมพไดอยางไรบาง 

4.  จงอธิบายลักษณะของตวัพิมพอักษรโรมันที่ใชในปจจุบันมีกีป่ระเภทอะไรบาง 

5.  จงยกตวัอยางตวัพิมพมา 1  ตัว พรอมอธิบายลักษณะสวนตาง ๆ  ของตัวพิมพนัน้ประกอบ 

ใหเหน็ชัดเจน 

6.  ปจจัยทีท่ําใหการใชตัวอักษรในส่ือส่ิงพิมพมีความอานงายและอานออกประกอบดวยอะไรบาง 

7.  ปจจุบันมกีารนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชในการออกแบบและจัดพิมพตัวอักษร ทําใหเกิด

ประโยชนอยางไรตอผูจัดพิมพและส่ิงพิมพ 

8.  หากทานจะตองพิมพส่ิงพิมพที่มกีลุมผูอานเปนเด็กและผูสูงอายุควรมีการเลือกใชขนาดและ

แบบตัวอักษรอยางไร 

9.  จงยกตวัอยางสื่อส่ิงพมิพดงัตอไปนี้มาอยางละ 1 ชนิด พรอมระบจุุดเดนและจุดดอยของการใช

ตัวอักษรของเนื้อเร่ืองในภาพรวม 

9.1 หนงัสือเรียนขนาด A 4 

9.2 นิทานสาํหรับเด็กขนาดพ็อกเก็ตบุค 

9.3 หนงัสือพมิพสยายกฬีาซอคเกอร 
9.4 โปสเตอรขนาด A 4 

10. หากทานไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการเลือกใชตัวอักษรสําหรับส่ือส่ิงพิมพ ทานจะ

มีวิธีการและเทคนิคอยางไรบางในการทําใหส่ือส่ิงพิมพนั้นมคีวามสวยงามแลวยงันาอานสาํหรับ

กลุมผูอานที่เปนวัยรุน 
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