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The purposes of  this study were to examine the development of the general aspects 
and  the cousing factors of graphic design for the column heads in “Thairath” Newspaper. The 
content analysis of the column head design was examine to gather the design’s data which was 
concluded in to 8 periods of time complemented with the data from an interview from heading 
design expert of Thairath newspaper. The study’s results were as follow: 

1. The general aspect of graphic design for column head since 1962 to 2003 
                         1.1 The balance symmetry art composition was most preferable to use more  
than balance asymmetry from the pass to present.      
                         1.2 The geometric forms shown much more roles in design than the organic or  
free forms all through the 8 periods of time 
                         1.3 The block lettering was most used in the first period and later replaced by  
3D-block lettering until present .The Script and 3-D script were used in a few user numbers. 
                         1.4 The semi-abstract illustration was preferable applied just in the first period. 
However, there were more varity styles of illustration used in the latter periods. 
                         1.5 The hardtone monochrom shown the most distinctive role to all designs in the  
initial period and was latter developed into halftone monochrom and polychrom gradually 
                    2.  The research found 2 major factors which are the inner-factor and the outer-factors 
that influenced to the column head  design’s concepts and aspects in  “Thairath”  newspaper. 
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บทท่ี 1 
 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของการศึกษา 
 
                     “หัวคอลัมน” หรือ “หัวเร่ือง” (Column Head) นั้น  หมายถึงหัวเร่ืองของคอลัมน ซ่ึง
ไดแกบทความหรือสารคดีที่ตีพิมพทั้งที่เปนบทความประจําหรือไมประจําลงบนหนาหนังสือพิมพ  
โดยการออกแบบหัวคอลัมนนั้น จัดเปนงานออกแบบเลขนศิลป โดยเปนการออกแบบที่สอดคลอง 
กับเนื้อหาของบทความที่ปรากฏในคอลัมนนั้นๆซึ่งเปรียบเสมือน “ ตลาดแหงความคิดเห็น ” โดยทํา
หนาที่นําความคิดเห็นทีห่ลากหลายของบคุคลหลายฝาย  เสนอสูประชาชน เพื่อใหผูอานไดรับรูความ
คิดเห็นหลายๆกระแส  ในเนือ้ที่ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนตอนๆ(Installments) ซ่ึงมีพื้นที่และขนาดของ
คอลัมนที่เทาหรือใกลเคียงกันในทุกๆฉบบั โดยมีช่ือผูเขียน (Bylines) หรือที่ถูกเรียกวา “คอลัมน
นิสต” (Columnist) ซ่ึงมีการจัดแบงชนิดและหมวดหมูของบทความหรือคอลัมนประจําที่ตางๆกนั 
อาทิเชน คอลัมนการเมือง  เศรษฐกิจ  กีฬาและบันเทงิเปนตน  
                   คอลัมนตางๆที่ปรากฏในหนงัสือพิมพนั้น  ถือเปนจุดขายสําคัญอยางหนึ่งของหนังสอื 
พิมพที่ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจจากผูอานใหตดิตามหนังสือพิมพฉบับนั้นๆไดอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากคอลัมนเหลานี้มกีารนําเสนอตวัเองทั้งในสวนของบทความและสวนของงาน
ออกแบบหวัคอลัมนนั้นๆอยูเปนประจําในทุกวัน ทุกสัปดาหหรือตามวนัที่กําหนดไว ทั้งยังนําเสนอใน
พื้นที่ของ “หนาประจํา” ของหนังสือพิมพเพื่อใหผูอานไดเปดพบเห็นไดทันทีเมื่อตองการอาน และยัง
เสนอในพืน้ที่เฉพาะ (Installment) ที่มีความยาวใกลเคียงกันทุกวัน ภายใตช่ือของคอลัมนที่วางอยูเปน
ประจํา1ซ่ึงหัวคอลัมนหรือหัวเร่ืองนั้น อาจมรูีปรางลักษณะที่แตกตางไปจากหวัเร่ืองธรรมดา เชน โดย
การลอมกรอบ การใชตัวพิมพและการใชตวัอักษรที่เขยีนดวยฝมือของจติรกร เปนตน2                   

                                                 
                   1 สิริทิพย  ขันสุวรรณ,  งานหนงัสือพิมพ  (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพประกายพรึก, 2539),  
204. 
                   2 ชวรัตน  เชิดชยั,  “การผลิตหนังสือพิมพ,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบ
ทางการพิมพ หนวยที่ 4  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมมาธิราช   (นนทบุรี :  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2530), 221. 
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                   การออกแบบหวัคอลัมน (Column Head Design) นับวามีบทบาทตอหนังสือพิมพเปน
อยางมากทั้งในคุณคาทางดานความสวยงามและดานประโยชนใชสอย  กลาวคือ  งานออกแบบหัว 
คอลัมนที่มีรูปลักษณที่สวยงามนั้นยอมดึงดูดสายตาตอผูอานและจดจําได ชวยสรางความนาสนใจ 
และนาตดิตามงานเขียนในคอลัมนนั้นๆอยางตอเนื่องได อันจะเปนผลดีตอยอดจําหนายของหนังสือ 
พิมพอีกดวย  ทั้งนี้การออกแบบหัวคอลัมนดังกลาวจะตองอาศัยหลักการทางดานศิลปะ โดยเฉพาะ
ทางดานศาสตรของการออกแบบเลขนศิลป  (Graphic Design ) โดยตรง   อันไดแก หลักการจัดองค-
ประกอบศิลป (Art Composition) การออกแบบและการจดัวางตัวอักษร (Lettering & Typography) 
การสรางภาพลวดลายและภาพประกอบ (Illustration Design) เปนตน  
                   งานออกแบบหัวคอลัมนเปนสิ่งอยูกํากับคูกับคอลัมนประจาํในหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และยังตองมีรูปแบบที่ชัดเจนแนนอน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสราง
ความจดจําตอผูอานไดงาย  แตกระนั้น รูปแบบของงานออกแบบหวัคอลัมนก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง 
ไดตามเงื่อนไขบางประการ ดังเชน การเปลี่ยนแปลงชื่อหัวคอลัมน,เนือ้หา, ช่ือผูเขียนหรือคอลัมน
นิสต และการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขอื่นๆ เชน การสรางความแปลกใหมในดานภาพลักษณของ
หนังสือพิมพฉบับนั้นเอง  เปนตน 

 ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของงานออกแบบเลขนศลิปสําหรับหัวคอลัมนที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพในแตละชวงเวลานั้น จําเปนตองอาศัยเงื่อนไขตางๆภายใตชวงระยะเวลาและปจจยัที่
แตกตางกัน เมือ่เปนดังนี้  รูปลักษณของผลงานออกแบบหัวคอลัมนในแตละผลงานและในแตละ
ชวงเวลา จึงเปนเสมือนการบนัทึกเรื่องราวเหตุการณที่ถายทอดผานงานออกแบบนั้นๆ ซ่ึงสามารถ
สะทอนเรื่องราวเหตกุารณตางๆในแตละชวงยุคสมัยไดเปนอยางดี   
                   “หนังสือพิมพไทยรัฐ” จัดเปนหนังสือพิมพประเภทประชานิยม3   ซ่ึงการดําเนินกิจการ
ตอเนื่องมายาวนานไมต่ํากวา 4 ทศวรรษแลว นับตั้งแตป พ.ศ. 2505 (โดยใชช่ือหวัหนงัสือพิมพวา 
“เสียง-อางทอง” ) จนถึงปจจุบัน โดยมนีายกําพล วัชรพลเปนริเร่ิมและกอตั้งกจิการ และนับเปน
หนังสือพิมพที่เปนที่มียอดจําหนายสูงและเปนที่รูจกัดีในกลุมประชาชนชาวไทย 
                   โดยเหตุที่หนงัสือพิมพไทยรฐัเปนหนังสือพิมพที่มีอายยุาวนาน    อีกทัง้เปนหนังสือพิมพ
ที่มีพัฒนาการทั้งดานของรูปแบบและเนื้อหาอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ   ดังนั้น  ผลงานออกแบบ
เลขนศิลปที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ ดังเชนงานออกแบบหวัคอลัมนจึงมีรูปลักษณและรูปแบบ
ศิลปะที่มีความหลากหลายและแตกตางกันไปตามแตละยคุสมัย สงผลใหเราสามารถใชเปนเครื่องมือ  
                                                        
                    3 ยงยุทธ  รักษาศรี, “ การผลิตหนังสือพิมพ,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบ
ทางการพิมพ หนวยที่ 1  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมมาธิราช  (นนทบุรี: สุโขทัยธรรมมาธิราช, 2530),  41. 
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คนควาประวัตงิารออกแบบกราฟฟกหรือเลขนศิลป (History of Graphic Design ) ในประเทศไทยได
เปนอยางดี  อยางไรก็ดี จากการสํารวจของผูศึกษาในเบือ้งตนในขณะนี้    พบวาการศึกษาวจิัยในเชิง
ประวัติศาสตรงานออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทยนั้น ยังมีอยูจํากัดและไมมากนกั  ซ่ึงโดยความ
เปนจริงแลวการศึกษาและคนควาขอมูลในเชิงประวัติศาสตรของงานออกแบบเลขนศิลปนั้นอาจนับ
ไดวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในอันที่จะชวยทาํใหเราทราบถึงตัวตนและภมูิหลังแลพัฒนา 
การของงานออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทย  อีกทั้งยงัชวยใหเราไดทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ศิลปะงานออกแบบเลขนศิลปสากลที่มีอิทธิพลซ่ึงสงผลตอรูปแบบและแนวความคิดตอศิลปะงาน
ออกแบบเลขนศิลปไทยในชวงเวลาที่รวมสมัยเดียวกนัอีกดวย 
                     จากมูลเหตุของปญหาและความสําคัญดังกลาว    จึงทําใหผูวิจยัเหน็วานาจะมกีารศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบและพฒันาการของงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนทีป่รากฏในหนงัสือ 
 พมิพไทยนั้น ซ่ึงในการศึกษาวิจยันี้ไดเลือกศึกษาจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ตั้งแตยุคแรกคือยุคหนงัสือ 
พิมพเสียงอาง จนถึงฉบับในปพ.ศ.2546 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ยาวนานเพยีงพอแกการศึกษาถึงการเปลี่ยน 
แปลงของรูปลักษณและพัฒนาการของงานออกแบบหัวคอลัมนประจาํในบริบทที่เกีย่วของกับประวัต ิ
ศาสตรของการออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทยในชวงยุคสมัยที่กําหนดไวในการศกึษาวจิัยนี ้
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 
                   1.    เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปลักษณทัว่ไปของงานออกแบบเลขนศิลปที่ปรากฏอยูในงาน
ออกแบบหวัคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรฐัในแตละชวงสมัย วามีรูปแบบและพัฒนาการเชนไร 
                   2.    เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มอิีทธิพลและอาจเปนเงื่อนไขตอการกําหนดรูปแบบของ
งานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
 
สมมติฐานการศึกษา            
             
                   1.     มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณและพัฒนาการของงานอกแบบเลขนศลิปสําหรับหัว
คอลัมนในหนงัสอืพิมพไทยรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2505 ถึงป พ.ศ. 2546 
                   2.   มีปจจัยตางๆหลายปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการออกแบบหวัคอลัมนในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ  ไดแก ปจจัยทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการพิมพ, ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและการตลาด และปจจัยทางดานวัฒนธรรม  
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ขอบเขตของการศึกษา 
 
                   ศึกษาวเิคราะหเฉพาะงานออกแบบหวัคอลัมน  (Column Head Design) ในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ ตั้งแตป พ.ศ. 2505 ถึงป พ.ศ. 2546  โดยมีขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาวิจัยมดีงันี้ 
                   1.   รูปลักษณและพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนังสือ 
พิมพไทยรัฐ   
                   2.   ปจจัยตางๆทีม่ีอิทธิพลและสงผลตอรูปลักษณและพัฒนาการของงานออกแบบหัว
คอลัมนในหนงัสือพิมพไทยรัฐในแตละชวงเวลาดังกลาว 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 
                   1.   ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิซ่ึงไดจากหนังสอืพิมพไทยรัฐตั้งแตฉบับในปแรกๆจนถึง
ปจจุบัน โดยวธีิการสืบคนจากหองสมุดตางๆ อาทิเชน หอสมุดแหงชาตแิละหองสมุดของสมาคม
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยเปนตน 
                  2.   ศึกษาขอมูลทุติยภูม ิไดแก 
                        2.1   ขอมูลจากจากหนังสือและเอกสารอางอิงหรือเอกสารการวิจยัตางๆตามหองสมุด 
ในขอบเขตเนือ้หาที่เกีย่วของดังนี้  
                                2.1.1    ขอมูลทางดานสภาพสังคมและประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ ทั้ง         
                                            ที่เปนของไทยและสากลในชวงเวลาที่เกี่ยวของกับการศึกษานี ้
                                2.1.2    ขอมูลทางดานหลักการออกแบบและจัดวางหนาหนังสือพิมพ 
                                2.1.3    ขอมูลทางดานเทคโนโลยีการพิมพที่เกี่ยวของ 
                                2.1.4    ขอมูลทางดานปจจัยอ่ืนๆที่เกีย่วของกับงานออกแบบหวั-คอลัมนประจาํ 
                        2.2   ขอมูลจากการสัมภาษณพูดคยุกับบุคคลตางๆที่มีประสบการณ หรือเกี่ยวของการ
ทํางานออกแบบหนาหนังสือพิมพ ไดแก เจาหนาที่ฝายศิลปและแผนกการพิมพ  เปนตน 
                  3.   รวบรวมตวัอยางผลงานออกแบบหวัคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐดวยวิธีการบันทกึ
เปนภาพถาย โดยจดัเรียงลําดบัตามหมวดหมูและตามเวลาอายุของงานออกแบบนั้นๆ 
                  4.   ศึกษาวเิคราะหถึงรูปแบบและแบบอยางของงานออกแบบเลขนศิลปที่ปรากฏในงาน
ออกแบบหวัคอลัมนนั้นๆเพือ่ศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธกนักับงานออกแบบเลขนศิลป
สากลในชวงระยะเวลาทีใ่กลเคียงกัน 
                  5.   ศึกษาถึงปจจยัตางๆที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอการออกแบบหัวคอลัมนในหนังสือพิมพ
ไทยรับในแตละชวงเวลาที่กําหนด 
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                  6.  รวบรวมขอมลูที่ไดทําการศกึษาวจิัยทั้งหมดเพื่อจัดทําเปนรายงานการวิจัยการศึกษาใน
รูปแบบของเอกสารการวิจยั 
 
ขอตกลงเบื้องตน  
 
                   การศึกษานี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหรูปลักษณของงานออกแบบเลขนศิลป
สําหรับหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐและปจจยัที่มผีลตอการออกแบบฯนัน้ เปนการศึกษาทีเ่นน
ในบริบทของงานออกแบบออกแบบนิเทศศิลปเปนหลัก โดยมกีารอางอิงประกอบจากบริบทของ
การศึกษาในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก หลักวิชาการทางดานนิเทศศาสตร  เปนตน          
                      
ความจํากัดของการศึกษา 
 
                  การศึกษาวจิัยคร้ังนี้มีขอจํากัดที่สําคัญเกี่ยวขอมูลบางประการ    ไดแก 
                  1.  ขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงหมายถึงหนังสือพมิพไทยรัฐกลุมตัวอยางจากหอสมุดแหงชาติซ่ึง
นํามาศึกษาวิจยัมีอายุคอนขางมาก และมักอยูในสภาพทีบ่อบบางชํารุดงาย ทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ถายสําเนาเอกสาร ซ่ึงจะตองมีการขออนุญาตจากทางสํานักหอสมุดแหงชาติในการถายภาพสําเนาดวย
กลองถายภาพโดยหลีกเลีย่งการใชแสงแฟลชซึ่งอาจทําความเสียหายตอเอกสารเกาเหลานี้ได 
                  2.   ขอมูลทุติยภูมทิี่เกี่ยวกับประวัติศาสตรการออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทย หรือ
เอกสารการศึกษาวิจยัที่เกี่ยวของยังมีผูศึกษาไวนอยและจาํกัด  ดังนั้น อาจจะตองมกีารศึกษาเทียบเคยีง
จากเอกสารการศึกษาในสาขาอื่นๆที่ใกลเคยีงกัน 
                 3.   ขอมูลทุติยภูมซ่ึิงไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบเลขนศิลปส่ิงพิมพของหนังสอืพิมพไทยรัฐในชวงยุคตนๆ  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ลวงเลยมา
นาน หลายปพอสมควร  อีกทั้งมิไดมีการบนัทึกแนวคิดและวิธีการทํางานในชวงเวลานั้นอยางเปน
ชัดเจน  ฉะนั้นจึงทําใหอาจมขีอผิด พลาดและคลาดเคลื่อนจากขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณนี ้
 
นิยามคําศพัทเฉพาะ 
 
                   “งานออกแบบเลขนศิลป” หมายถึง งานออกแบบศิลปะที่มวีัตถุประสงคเพื่อการสื่อสาร 
ความหมาย โดยการอาศยัภาพที่เกิดจากการขีดเขียน ,การวาดหรือการพิมพ ที่ปรากฏในรูปสัญลักษณ 
ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถายและอื่นๆ มาจัดวางโดยอาศยัหลักการทฤษฎีทางศิลปะเพือ่ความสวยงาม 
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                    “หัวคอลัมน ” หมายถึงหวัเร่ืองของคอลัมนซ่ึงไดแกบทความหรือสารคดีที่ตีพิมพทั้ง
ประจําหรือไมประจําลงบนหนาหนังสือพมิพ 
                   “พัฒนาการ” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของงานออกแบบเลขนศิลปของหัว
คอลัมนในหนงัสือพิมพ ไทยรัฐ ตั้งแตชวง พ.ศ.2505 ถึงชวงป พ.ศ.2546  
                   “รูปลักษณ ” หมายถึงคุณลักษณของงานออกแบบที่มองเห็นไดดวยตา โดยประกอบไป
ดวยองคประกอบทางศิลปะหลายๆสวนมาประกอบเปนงานออกแบบนั้นๆ ไดแก เสน,รูปทรง,สีสัน 
เปนตน 
                   “ปจจัย ” หมายถึง ส่ิงที่มีอิทธิพลหรือเปนเงือ่นไขในการสรางงานออกแบบหัวคอลัมนทั้ง
ตอรูปลักษณของงานออกแบบฯและตอผูออกแบบเอง 
        
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 
                   1.   เปนผลงานทางวิชาการขั้นพื้นฐานในสวนที่เกีย่วกับประวิติศาสตรการออกแบบเลขน
ศิลปในประเทศไทยในชวงสมัย พ.ศ. 2505 จนถึง พ.ศ.2546  ซึงเปนประโยชนตอการขยายผลศึกษา
คนควาในเชิงลึกในโอกาสตอไป 
                    2.   ผลการศึกษาวิจัยสามารถใชเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป (Visual Communication Design) และการออกแบบเลขนศิลป (Graphic Design) 
โดยเฉพาะในหัวขอเร่ืองประวิติศาสตรการออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

                   ในการศึกษาเรื่องพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนใน มีขอมลู 
หลักการและงานวิจยัที่เกีย่วของดังนี ้
                   1.    วิวัฒนาการของงานหนังสือพิมพในประเทศไทย 
                          1.1    ความหมายของหนงัสือพิมพ 
                          1.2    ประวตัิของหนังสือพิมพในประเทศไทย 
                          1.3    ระบบการพิมพในประเทศไทย 
                                  1.3.1 ประวัติระบบการพิมพ 
                                  1.3.2 วิวัฒนาการของระบบการพิมพ 
                                  1.3.3 ประเภทของระบบการพิมพ 
                         1.4   วิวัฒนาการของตัวอักษรและตวัพมิพในประเทศไทย 
                   2.   หลักการออกแบบเลขนศิลปในหนาสิ่งพมิพของหนังสอืพิมพ 
                          2.1   วัตถุประสงคของการจัดหนาหนังสอืพิมพ 
                          2.2   ทิศทางการมองดวยสายตากับหลักการจัดวางหนาหนังสือพิมพ 
                          2.3   รูปแบบการจัดหนาหนังสือพิมพ 
                   3.    วิวัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปในชวงป พ.ศ. 2500-2546 
             3.1    วิวัฒนาการของงานออกแบบในตะวันตก 
                        3.1.1   วิวัฒนาการของตัวอักษรหรือตัวพิมพและงานกราฟฟค 
                 3.1.2   วิวัฒนาการของงานออกแบบ 
             3.2   วิวัฒนาการของงานออกแบบในประเทศไทย 
                3.2.1   วิวัฒนาการของตัวอักษรหรือตัวพิมพ 
                3.2.2   วิวัฒนาการของงานออกแบบ  
                   4.    ขอมูลของหนังสือพิมพไทยรัฐ 
                          4.1    ขอมูลพื้นฐานของหนังสือพิมพ 
                          4.2   ประวัตคิวามเปนมาและพัฒนาการดานการพิมพของหนังสือพมิพไทยรัฐ 
                   5.   งานวิจยัที่เกีย่วของ 
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1.  วิวัฒนาการของงานหนงัสือพิมพในประเทศไทย 
 
                  งานหนังสือพิมพในประเทศไทยนั้น  มวีิวฒันาการและความเปนมาที่ยาวนานมาอยาง
ตอเนื่องนับแตเร่ิมแรกที่ชาวตะวนัตกนําเขามาในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตระบบการพิมพที่เกิดจาก
แทนพิมพแกะไมจนเปนระบบตัวหลอตะกัว่ และพัฒนามาถึงระบบเทคโนโลยีดิจิตอลในปจจุบนั ที่
ทําใหการพิมพเปนสิ่งที่งายและสะดวกขึน้  จนทําใหสามารถผลิตงานพิมพไดอยางรวดเรว็และ
สวยงามจนกลายเปนระบบการพิมพอุตสาหกรรมขนาดใหญๆในปจจุบนั   ซ่ึงการพัฒนาของระบบ
การพิมพในประทศไทยในบทนี้ จะขอกลาวถึงโดยสังเขปไดดังนี ้
                   1.1  ความหมายของหนงัสือพมิพ    ไดมีผูใหความหมายของคําวา หนังสือพิมพ  ไวหลาย
ทานดังนี ้
                   วิษณุ  สุวรรณเพิ่ม  ใหความหมายของหนงัสือพิมพ(Press) วาคือ ส่ิงพมิพที่ออกเปนระยะ
สม่ําเสมอ  มุงใหความรู   ความบันเทิงและขาวเปนสําคัญ   โดยทั่วไปมกัออกเปนรายวนัหรือราย
สัปดาห  มีขนาดตางๆกัน1 
                    สุกัญญา  ตีรวณชิ ใหความหมายของหนังสือพิมพไววา  เปนหนังสือบอกขาวนับรวม
ตั้งแต  หนังสือขาวฉบับที่ยอยๆไปจนถึงหนังสือระดับชาติ  ซ่ึงอาจแบงไดเปนรายวัน  รายสัปดาห  
หรือรายเดือนก็ได  แตโดยรวมก็จะมีหนาที่หลักคือ  การรายงานขาวที่เกิดขึ้นทั้งในระดับทองถ่ิน  
ระดับประเทศหรือในระดับโลก  โดยการชี้แนะใหผูอานเห็นถึงความนาสนใจ  หรืออาจมีผลกระทบ
หรือประโยชนตอสวนรวมวิพากษ  วจิารณเหตกุารณหรือขอเขียนตางๆ  ลงในคอลัมนพิเศษ  นอก 
จากนั้นยังตองใหบริการในดานสาธารณะอกีดวย2 
                    จันทนา  ทองประยูร ไดใหความหมายของหนังสือพิมพไววา  คือส่ิงพิมพที่รายงาน
ขอเท็จจริงและเหตกุารณสําคัญที่เกิดขึ้นในแตละวัน  รวมทั้งเนื้อหาสาระอื่นๆ  ที่นาสนใจตลอดจน
การโฆษณา  มีวาระการวางจําหนายที่แนนอน  แตเดิมนิยมจําหนายเปนรายวนั  ปจจุบันหนังสือพิมพ
รายสามวันกเ็ปนที่นิยมของผูอานมาก   การจัดพิมพหนังสือพิมพจะใชกระดาษชนิดเดียวกันตลอดเลม
ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทายโดยไมมีการเย็บเลม3 

                                                 
                    1วิษณุ  สุวรรณเพิ่ม,  ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2539), 65. 
                     2สุกัญญา  ตีระวนิช, ประวัตศิาสตรหนังสือพิมพไทย ภายใตระบบสมบูรณาญาสิทธิราช 
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ,2520), 1.   
                    3จันทนา  ทองประยูร,  การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพ (นนทบุรี: โครงการสงเสริมการ
แตงตํารา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 20.  
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                   Julian  Adams  กลาวถึงความหมายของหนังสอืพิมพไววา  หนังสือที่พิมพที่ออกจําหนาย
สม่ําเสมอ เปนประจําทุกวัน  สวนใหญพิมพในเมืองหลวงหรือเมืองใหญๆลงขาวทุกชนิด  เชน ขาว
ธุรกิจ  ขาวในประเทศ  ขาวกีฬา  ขาวสังคม  ขาวบันเทิง  เปนตน  โดยที่ขาวนั้นตองเปนขาวสดและ
เปนเหตกุารณที่เกิดขึ้นในวนันั้นอยางชาไมเกิน  2 - 3 วนั4 
                  สามารถสรุปไดวาหนังสือพมิพหมายถึง  ส่ิงพิมพที่รายงานขาวสาร  เหตุการณความ
เคลื่อนไหวในดานตางๆทั้งภายในภายนอกประเทศ  ใหผูอานไดรับทราบ  ตลอดจนถึงสาระความรู  
ความบันเทิง  ในดานอื่นๆอยางครบครัน  โดยมีกําหนดวาระการออกวางจําหนายทีแ่นนอนและให
ขาวสารที่ทันตอเหตุการณในปจจุบันมากที่สุด  
                    1.2 ประวัติของหนังสือพิมพในประเทศไทย   หนังสือพิมพในประเทศไทยมีประวัติความ
เปนมาไดถึง 161 ป  นับตั้งแตป พ.ศ. 2387  ที่มีหนังสือพมิพฉบับแรก(บางกอกรีคอรเดอร)เกดิขึ้นใน
ประเทศไทย  โดยหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันชื่อดอกเตอร แดน บีช บรัดเลย  จนถงึปจจุบัน โดยที่ 
หนังสือพิมพคอืส่ิงจําเปนสําหรับประชาชนที่จะใชในการอาน  เพื่อทราบถึงการเคลื่อนไหวของ  
เหตุการณตางๆ  รวมถึงคอลัมนที่หลากหลายในหนังสือพิมพฉบับนั้นๆอีกดวย  แตหนังสือพิมพของ
ไทยนัน้ไมสามารถเกิดขึ้นไดถาไมมีการประดิษฐตวัหนงัสือภาษาไทยเสียกอน  จึงจะขอกลาวถึง
ประวัติความเปนมาของตัวหนังสือไทยทีใ่ชในการพิมพหนังสือพิมพ  แลวจึงกลาวถึงประวัติความ
เปนมาของหนงัสือพิมพในประเทศไทยเปนลําดับตอไป 
                    ประวัติของตวัอักษรภาษาไทยที่ใชสําหรับการพิมพไดเกิดขึน้ในป พ.ศ. 2362  ณ ประเทศ
พมา  ดวยความรวมมือกันระหวาง นางแอนน เอ็ช ยดัสัน(Ann H. Judson) และชางพิมพ ยอรช อ็ช ฮูช 
(Geppge H. Hugh) โดยแหมมยัดสันไดติดตามสามีซ่ึงเปนหมอสอนศาสนาไปทํางานในประเทศพมา 
ตรงกับชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย(รัชกาลที่ 2)ของไทย  แหมมยัดสันได
เรียนรูภาษาไทยจากคนไทยที่พมาไดกวาดตอนไป   จนสามารถแปลพระคัมภีรแมททวิออกมาเปน
ภาษาไทยได  จึงประดษิฐตัวพิมพภาษาไทยขึ้นแลวใหชางฮูหหลอเปนตัวเรียงพิมพเพื่อใชสําหรับการ
พิมพ  ตอมาคณะสอนศาสนาชุดนี้ไดยายไปอยูเมืองกัลกตัตาและไดรับจางพิมพตําราไวยากรณของ
ร.อ.เจมสโลว เมื่อ พ.ศ. 23715                           
       ตอมาคณะมิชชันนารีเพื่อพันธกิจตางชาติชาวอเมริกัน ( American Board of Commissioner 
Foreign Mission) หรือ เรียกสั้นๆวา คณะอเมริกันบอรด  ไดใหหมอบรดัเลยเปนหัวหนาคณะเดินทางมา
เผยแพรศาสนา  หมอบรัดเลยเดินทางมาถึงประเทศสยามเมื่อ พ.ศ. 2378  กอนมาถึงไดแวะที่สิงคโปร

                                                 
                    4Julian Adams, Press Time , 2nded.  (New York : Prentice Hall, 1959), 29.  
                    5 “แทนพิมพตวัพิมพและการพิมพภาษาไทย กําเนิดและววิัฒนาการ,”  มติชน, 23 
มิถุนายน 2527, 15.  
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กอน  ซ่ึงที่นี่เองหมอบรัดเลยไดซ้ือตัวพิมพอักษรไทยและแทนพิมพไมติดตัวนําเขามาในประเทศสยาม
ดวยป พ.ศ. 2380 หมอบรัดเลยไดประดิษฐตัวพิมพภาษาไทยขึ้นไดเองแตยังไมสามารถหลอเองได  จน
ในที่สุด ป พ.ศ. 2384  จึงสามารถหลอเองในประเทศสยามไดสําเร็จเปนครั้งแรก6 

                    ตัวอักษรภาษาไทยที่ใชสําหรับการพิมพจึงไดเร่ิมเกิดขึน้เมือ่ป พ.ศ.2362   และสามารถ
ประดิษฐคดิคนและหลอไดเองภายในประเทศสยามเมื่อ พ.ศ. 2384  โดยหมอบรัดเลย  นี่คือจุดเริ่มตน
อันยิ่งใหญของวงการหนังสือพิมพไทย  ที่เกิดขึ้นตอมาในป พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844)  วันที่ 4 กรกฎาคม  
ดวยมุมมองของหมอบรัดเลยที่วาชาวอเมรกิันและฝรั่งชาติอ่ืนๆอีกเปนจํานวนมากทีอ่ยูในประเทศ
สยามที่ไมรูการเคลื่อนไหวและเหตุการณทีเ่กิดขึ้นในนานาประเทศและของตนเอง  จงึไดรวมกนัคิด
กับพวกมิชชันนารีดวยกันทีจ่ะแถลงเหตุการณที่เกิดขึน้และสิ่งอันเปนสารประโยชนแกพวกมิชช่ันนา
รีและชาวสยาม  จึงไดเกิด  หนังสือพิมพเดือนละ 2 คร้ัง (รายปกษ) ขึน้เปนฉบับแรก  ใชช่ือวา  
บางกอกรีคอรเดอร ( Bangkok  Recorder) โดยใชภาษาไทยในการตีพมิพ7 หนังสือพมิพจึงไดถือ
กําเนิดขึน้ในประเทศไทยหรอืประเทศสยามในขณะนัน้   ตรงกับรัชกาลที่ 3(พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว)  นับตั้งแตนัน้มา 
                     ประวัติความเปนมาของหนงัสือพิมพในประเทศไทยนั้น  สิริทิพย  ขันสุวรรณ8  ไดสรุป
จากสุกัญญา  ตีรวณิชไวได 7 ยุค  โดยในแตละยุคมีประวตัิความเปนมาดังนี ้
                     1.  ยุคราชสํานัก  เปนยุคทีเ่กดิขึ้นตั้งแตชวงสมัยรัชกาลที่ 3  จนถึงชวงสมัยรัชกาลที่ 7 ที่
ทรงมอบพระราชอํานาจการปกครองใหกบัประชาชน  เปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย    ชวงตนๆของยุคนีบ้ทบาทของหนังสือพิมพยัง
ไมไดรับการตอบรับจากผูอานมากนกั  อาจเนื่องมาจากเปนของใหมและผูรูหนังสือมอียูนอย  หนังสือ
ที่ทําการตีพิมพออกมาในชวง พ.ศ. 2387 - 2411   จึงมีอายุไมนานนักก็ตองปดตวัลง  หนังสือพิมพที่
เกิดขึ้นในชวงนี้มีอยูดวยกัน 6 ฉบับ9  คือ 
                             1.    Bangkok Recorder  มีการตีพิมพถึง 2 คร้ังในชวงป พ.ศ.2387 และ พ.ศ. 2407 
                             2.   ราชกิจจานุเบกษา เปนหนังสือพมิพที่ออกคลายใบทําของหมายประกาศได 
ตีพิมพคร้ังแรกเมื่อวนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401  และยกเลิกในปนั้น 

                                                 
                       6สุดารัตน  เลิศสีทอง,  ยอนรอย 200 ป หมอบรัดเลย บิดาแหงการพิมพสยาม  [ ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2548.  เขาถึงไดจาก http://www.thai[rint.org/viewarticle.php?articleid = 18 
                       7ราเชนทร   วัฒนปรีชากุล,  ชีวิต การตอสูของนัก นสพ. ที่นาสนใจ  (กรุงเทพ ฯ : โรง
พิมพพิทักษอักษร),  292 - 293.  
                       8สิริทิพย  ขันสุวรรณ,  งานหนังสือพิมพ  (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก , 2539 ),  23 - 37. 
                    9ราเชนทร  วัฒนปรีชากุล,  ชีวิต การตอสูของนัก นสพ. ทีน่าสนใจ ,  292 - 300. 
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                            3.    Siam Times  ออกตีพิมพและเลิกกจิการในปเดียวกัน พ.ศ. 2407 
                            4.    Bangkok Press เชนเดียวกับสยามไทม 
                            5.    Siam Weekiy Monitor  ออกตีพิมพป พ.ศ. 2410 และยกเลิกการตีพิมพในป 
พ.ศ. 2411 (ค.ศ.1868) 
                            6.    Bangkok Summary  ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2411  แตไมถึงปก็ยกเลิกกิจการ 
                 ปรียาภรณ  พงษสังข  ไดกลาวหนังสือพิมพอีกหนึ่งฉบับเพิ่มเติมจากที่ไดกลาวมาแลว 
ตน คือ หนังสอืพิมพ Bangkok Calendar ที่รายงานขาวทั้งภายในและภายนอกประเทศออกโดยหมอบ
รัดเลย  ตอมาเขาสูชวงสมัยรัชกาลที่ 5(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั)  อุตสาหกรรมการ
พิมพของประเทศไทยไหวตวัขึ้น  โรงพิมพจึงเกดิขึ้นอยางมากมายทั้งของชาวไทย จนี ฝร่ัง  และญี่ปุน  
คนไทยไดใหความสนใจและเหน็ความสําคัญของหนังสือพิมพกันมากขึ้น  ทาํใหเกิดหนังสือพิมพ
มากมายถึง 55 ฉบับ  และออกในวาระตางๆกันตามแตเจาของหนังสือพิมพฉบับนั้นๆจะกําหนดดงันี้ 
                             1.   หนังสือพิมพรายวนั14 ฉบับ(เปนภาษาอังกฤษ 6 ฉบับ,ภาษาจนี 1 ฉบับ และ               
                                    ภาษาไทย 7  ฉบับ) 
                             2.   หนังสือพิมพรายสัปดาห14 ฉบับ(ภาษาอังกฤษ 6 ฉบับ,ภาษาไทย 8 ฉบับ) 
                             3.   รายปกษมี 7 ฉบับ(เปนภาษาไทยทั้งหมด) 
                             4.   รายเดอืนมีทั้งหมด 19 ฉบับ(เปนภาษาไทยทั้งหมด) 10 
  หนังสือพิมพรายวนัที่ออกในประเทศไทยฉบับแรกชื่อ Saim Daily Advertiser  ดวยความ
รวมมือของหมอสมิทและหมอแอนดูร(John Smith  and  Thomas S. Andraw)  โดยเริ่มแรกตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษตอมาจึงมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  หนงัสือพิมพรายวนัอีกฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความรวมมือของเชื้อพระวงศ 11 พระองค  ที่มุงเนนขาวสารทางราชการ  พงศวดารตางๆเปนหลักใช
ช่ือเร่ิมแรกวา  “Court” ตอมาไดเปล่ียนเปนภาษาไทยชื่อวา “ขาวราชการ”  ในชวงนี้สามัญชนสามัญ
ชนสามารถบริหารโรงพิมพไดเองแลว   มนีกัหนังสือพิมพสามัญชนที่โดดเดนในยุคนี้อยู 2 ทาน คือ 
ต.ว.ส.วณัณาโภ ไดออกหนังสือพิมพรายปกษช่ือ  ตุลวภิาคพจนากจิ  และ ก.ศ.ร. กหุลาบ  ซ่ึงไดออก
หนังสือพิมพช่ือสยามประเภทสุนทรโรวาทพิเศษ   
                    เมื่อเขาสูชวงรัชกาลที่ 6 ที่อาจเรียกไดวาเปนยุคทองของหนังสือพิมพไทย  ในชวงรัชกาล
นี้หนังสือพิมพมีความเจริญกาวหนาอยางมาก  จึงมีหนังสือพิมพใหมๆเกิดขึ้นมากมาย รวมไดถึง 130 
ฉบับ  อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงเล็งเห็นประโยชนของหนังสือพมิพ  

                                                 
                    10ปรียาภรณ  พงษสังข,  “ความเปนกลางทางการเมืองของหนังสือพิมพไทยศึกษา กรณี
หนังสือพิมพไทยรัฐ  เดลินวิส  มติชน และสยามรัฐ”  (วทิยานิพนธศิลปะศาสตร  มหาบัณฑติ 
(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2530),  35 - 36. 
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และทรงออกหนังสือพิมพเองใชช่ือวา  ดสิุตสมิต  นอกจากนีย้ังทรงลงบทความในหนังสือพิมพอีก
หลายฉบับในนามแฝง เชน ศรีอยุธยา  รามจิตติ  อัศวพาหุ  พันแหลม  เปนตน  และเมื่อสามัยชนเขยีน
บทความโตตอบก็ไมทรงถือโทษดวย เนือ้หาสาระภายในหนังสือพิมพยุคนี้จึงมีมากมายหลากหลาย  
เพื่อสนองความตองการของประชาชน  มกีารสอดแทรกนิยายและพงศาวดารจนีเขาไปในเลมทําให
เกิดนกัคิดนกัเขียนขึ้นอีกมาก 
                    2.   ยคุประชาธิปไตยระยะแรก  พ.ศ. 2475 - 2500  อยูในชวงของอิทธิพลทางการเมือง  
เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอยครั้ง  รัฐบาลใชหนังสือพิมพเปนเครื่องมอืทางการเมือง  
มีการแบงกนัเปนฝาย  หนังสือพิมพฉบับใดไมเหน็ดวยกบัรัฐบาลก็จะปกปด  มีการนําเสนอเนื้อหาที่มี
ลักษณะเราอารมณ(sensational) มากขึ้น  ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม  รัฐบาลออกหนังสือพิมพเอง
เพื่อเปนกระบอกเสียงใหกับตนหลายฉบับเชน  ธรรมาธิปตย  เผาไทย  สารเสรี  โดยเฉพาะในชวง
ปลายของยุคนี(้พ.ศ. 2491- 2498)  หนังสือพิมพถูกเซ็นเซอร  นักหนังสอืพิมพจะถูกกวาดลาง ลอบ
สังหารอยางหนัก  เปนการคุกคามหนังสือพิมพทําใหเนือ้หาที่เกิดขึน้ในหนังสือพิมพระยะนี้จึงตองยึด
แนว “ปลอดภยัไวกอน” ชวงระยะเวลานีแ้ทบจะเรียกไดวาเปนยุคทมิฬของหนังสือพมิพไทยและ
หนังสือพิมพขาวภาพก็เปนหนงัสือพิมพฉบับหนึ่งที่อยูในชวงปลายของยุคนี ้
       3.  ยุคมืด พ.ศ. 2501 - 2512 เมื่อเร่ิมยุคนี้  รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ซ่ึงขึ้นปกครอง
ประเทศภายหลังจากการปฏิวัติโคนลมรัฐบาลจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ไดใหสัญญาวาจะใหความ
ยุติธรรมแกหนังสือพิมพจะใชหนังสือพิมพเปนเครื่องมอืเชื่อมสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชน  
คร้ันเมื่อถูกหนังสือพิมพวิพากษวจิารณมากๆ  เขา  รัฐบาลกลับเปนฝายผิดสัญญา  ใชอํานาจกดดัน
และบีบหนังสือพิมพไมใหแสดงความคิดเห็นโดยเสรี  ทั้งดวยกฎหมาย  ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  
17  และการใชกําลังคุกคาม  นักหนังสือพิมพเปนจํานวนมากถูกจับคมุขังในขอหามีการกระทําอนัเปน
คอมมิวนิสต 
           4.  ยุคเริ่มตนเสรีภาพ  พ.ศ.  2512 – 2516  ยุคนี้เปนยุคที่รัฐบาลคณะผูปกครองประเทศ
จากการปฏิวัต ิ รุนตอมา  เร่ิมออนอํานาจลงแตหนังสือพมิพไทยก็ยังคงตองอาศัยรูปแบบการเสนอ
เนื้อหาที่ มุงทางธุรกิจเหมือนเชนเดมิเนื่องจากประกาศคณะปฏิวตัิฉบับที่ 17  ยังคงเปน  “โซตรวน” ที่
คอยมัดหนังสือพิมพเอาไวอยู  เนื้อหาของหนังสือพิมพในยุคนี้  จึงปรากฏออกมาใหเห็นเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับ อาชญากรรม  ความบันเทิง  และเรื่องราวทางเพศ  มากกวาเนื้อหาทางการเมือง 
  5.  ยุคสําลักเสรีภาพ  พ.ศ.  2516 – 2519 หนังสือพิมพในยุคนี้นับเปนยคุแรกของหนงัสือ 
พิมพรุนใหม  หลังจากเหตุการณ   “วันมหาวิปโยค  14  ตุลาคม  2516”  ผานพนไป  รัฐบาลของนาย
สัญญา  ธรรมศักดิ์ เขามาบรหิารประเทศ  ไดใหหลักประกันเสรีภาพแกหนังสือพิมพในรัฐธรรมนูญ
ฉบับ  พ.ศ. 2517  หลายประการ  เชน  หามปดหนังสือพมิพดวยเหตุผลทางการเมือง  หามตรวจขาว
หนังสือพิมพกอนการตีพิมพ  นอกจากในภาวะสงคราม  ภาวะฉุกเฉิน  หรือภาวะประกาศใชกฎอยัการ
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ศึก  หามรัฐบาลใหการสนับสนุนทางการเงินแกหนังสือพิมพเอกชน  รวมทั้งจํากดัการถือกรรมสิทธิ์
เปนเจาของหนังสือพิมพไวใหแกผูถือสัญชาติไทยดวย 
                    ส่ิงที่ช้ีใหเห็นวา  รัฐบาลชุดนี้ใหเสรีภาพแกหนังสือพมิพอยางเต็มทีก่็คือ  การที่รัฐบาล
ยกเลิกความเขมงวดการออกใบอนุญาตประกอบการหนงัสือพิมพ  รวมทั้งยกเลิกขอปฏิบัติที่ลาชาตาง 
ๆ  ของทางราชการดวย  การที่กฎหมายเปดกวางใหเชนนี้  ปรากฏวา  แคเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2517  
เทานั้น  ก็มหีนังสือพิมพไดรับอนุญาตใหดําเนินการถึง 300 ฉบับ  จากที่มีผูยื่นขออนุญาตไป 400  ราย  
และเมื่อถึงเดือนธันวาคม  ปเดียวกัน  ก็มีการออกใบอนุญาตประกอบการหนังสือพิมพเปนจํานวนถึง 
853 ฉบับ ในจาํนวนนี้เปนหนังสือพิมพรายวันถึง 177 ฉบับ 
                  หนังสือพิมพในชวงที่ไดรับเสรีภาพใหม  จากการเรียกรอง 14 ตุลาคม  2516 นี้  พยายามที่
จะใชเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งการรายงานขาว  และการแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณอยาง
มากมาย  หนังสือพิมพที่ออกมาโดยมีนโยบายทางการเมือง  และยดึอุดมคติทางการเมอืงมากเกินไปก็
มักแสดงความคิดเห็นอยางรนุแรง  ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน ๆ ในขณะที่หนงัสือพิมพบาง
ฉบับกลับพยายามแสวงหากาํไรโดยไมคํานึงถึงศีลธรรมจรรยา  มีการนําภาพเปลือยสวนสัดของสตร ี 
รวมทั้งขอเขียนที่เนนกิจกรรมทางเพศมาตพีิมพในหนาหนังสือพิมพอยางโจงครึ่มดวย 
      จนกระทั่งถึงชวงเวลาที่  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เขามาบริหารประเทศเปนนายกรัฐมนตรี   
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นั้น เปนนักหนังสือพิมพที่ไดรับความนยิมจากประชาชนมากอน  จึงเล็งเห็นความสาํคัญ
ของหนังสือพมิพในฐานะที่เปน “สถาบันทางสังคม” สถาบันหนึ่ง  ขณะเดียวกนัก็เล็งเห็นความจาํเปน
ที่จะตองมีหนงัสือพิมพที่มีความรับผิดชอบดวย  ดังนัน้  ถึงแมวารัฐบาลชุดนี้จะมไิดยกเลิกประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่17  ซ่ึงเปนโซตรวนคลองคอหนังสือพิมพอยูก็ตาม แตรัฐบาลชุดนี้ ก็ไดราง
พระราชบัญญัติการพิมพฉบบัใหมขึ้นมา  เพื่อใหเสรีภาพแกหนังสือพิมพในการควบคุมกันเองมากขึ้น 
       รางพระราชบัญญัติการพิมพดังกลาว  เสนอใหมีการจัดตั้ง  สภาการหนังสือพิมพ (Press 
Council) ประกอบดวยสมาชิกที่หนังสือพมิพแตงตั้งขึ้นเองจํานวน 17 - 20  คน  มีอํานาจหนาที่
สนับสนุนความกาวหนาทางการศึกษาและวิชาชีพหนังสือพิมพ  ควบคมุนักหนังสือพิมพโดยใชหลัก
จริยธรรมที่กําหนดไวในจรรยาบรรณ ฯลฯ   สภาการหนังสือพิมพนี้ ยังรับผิดชอบตอการออกใบ 
อนุญาตการประกอบวิชาชพีหนังสือพิมพ  และลงโทษนักหนังสือพมิพที่กระทําผิดจรรยาบรรณดวย  
อยางไรก็ตาม  รางพระราชบัญญัตินี้ยังมิไดรับการพิจารณา  รัฐบาล  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  กห็มดอํานาจไป
เสียกอน 
  เมื่อเสรีภาพถูกใชเสียจนเกนิขอบเขต   หนังสือพิมพขาดความรับผิดชอบตอผูอานและ
สังคมหนังสือพิมพและผูคนในสังคมเกิดการสําลักเสรีภาพ  ในที่สุด  พลังของหนังสือพิมพรุนใหมก็
เสื่อมลงอยางรวดเรว็  เมื่อประเทศไทยเกดิอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นอกีในวนัที่ 16  ตลุาคม  พ.ศ. 2519  
คณะทหารไดเขายึดอํานาจรฐับาล  และกระทําการปฏิรูปการปกครองแผนดิน   
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             6.  หนังสือพิมพยุคปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2519  ยุคนี้เรียกไดวา  เปนยุคมืด
ของหนังสือพมิพไทยอีกยุคหนึ่ง  นับตั้งแตวันแรกที่มีการปฏิรูปการปกครองแผนดนิ  คณะปฏิรูปฯ   
ก็ไดมีคําสั่งหามการตีพิมพหนังสือพิมพ  และส่ิงพิมพทุกฉบับ  เปนเวลา 5 วัน  แลวใหเจาของและ
บรรณาธิการหนังสือพิมพไปขออนุญาตประกอบการจากเจาพนักงานการพิมพอีกครั้งหนึ่งเพื่อควบคุม
หนังสือพิมพที่เปนปฏิปกษทางการเมืองเอาไว  คําสั่งเชนนี้ นับเปนอบุัติการณคร้ังแรกในประวตัศิาสตร
การหนังสือพมิพของไทย   ตอจากนัน้   รัฐบาลคณะปฏรูิปฯ จึงไดประกาศใช คําสั่งคณะปฏิรูปการ 
ปกครองแผนดิน  ฉบับที่ 42 (หรือเรียกกันสั้น ๆ วา ปร.42 ) ลงหนังสือพิมพดวยวิธีการดังกลาวแลว  
หนังสือพิมพในยุคของการปฏิรูปฯยังถูกควบคุมจากรัฐบาลอยางเขมงวดอีกหลายรูปแบบ 
             7.  หนังสือพิมพไทยปจจุบัน จากลักษณะของหนังสือพิมพไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน ซ่ึงถูกรัฐบาลควบคุมอยางเขมงวดนั้น คอยมาผอนคลายลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดตอๆมา  
แตกระนั้น  เนือ้หาของหนังสือพิมพในชวงปลายยุคปฏิรูปฯที่นําเสนอในแตละวัน ก็ยงัคงใหความ 
สําคัญตอขาวที่มีลักษณะไดรับการตอบสนองในทันใด (Immediate Reward News)  และใชวิธีการ
นําเสนอตรงประเด็น (Hard News)   ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามเสรีภาพของหนงัสือพิมพโดยเฉพาะ
จาก ปร.42   จวบจนกระทั่งรัฐบาลจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยไดเขามาบริหารประเทศ  
หนังสือพิมพไทยจึงรวมพลังกันทวงสิทธิและเสรีภาพของหนังสือพิมพคืนมาจากอํานาจรัฐบาล  และ 
มาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเมื่อรัฐบาลของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ไดประกาศยกเลิกคําสั่ง
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ฉบับที่  42  หรือ  ปร.42  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2533  และ 
มีผลใหบังคับใชวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2533  รวมเวลาที่กฎหมายเผด็จการฉบับนี้ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของหนังสือพิมพอยูถึง  14  ปเต็ม 
                  หนังสือพิมพไทยไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  และประเทศชาติ  ในฐานะที่เปน 
“ฐานันดรที่ส่ี”  ใหเปนที่ประจักษอยางชัดแจงอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อเขารวมกบัพลังประชาชนตอสูคัดคาน
อํานาจเผด็จการ  เพื่อใหไดมาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง  ในเหตุการณ  
พฤษภาทมฬิ 2535  หลังจากนั้น  หนงัสือพิมพไทยกไ็ดพยายามปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเชิง
บรรณาธิการใหสอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
ยิ่งขึ้น  มีการรายงานขาวเชิงเจาะลึก (In – Dept – Reporting) มากขึ้น  มีการนําเสนอเนื้อหาเชิง
บรรณาธิการอื่น ๆ  ในเชิงตีความ (Interpretation) มากขึ้น  ทําใหประชาชนผูอานสามารถเขาใจความ
ซับซอนของอุบัติการณทางการเมือง  รวมทั้งอุบัติการณดานเศรษฐกิจ  และอุบัตกิารณที่เปนปญหา
สังคมไดกระจางแจงยิ่งขึน้  ซ่ึงนับเปนการแสดงออกถึงซึ่งความรับผิดชอบที่หนังสือพิมพไทยใน
ปจจุบันมีตอผูอาน  และสังคม  
                    1.3  ระบบการพิมพในประเทศไทย   เนื้อหาของระบบการพมิพในประเทศไทยแบงได
เปน 3 หวัขอคือ 
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                            1.3.1 ประวตัิระบบการพมิพ 
                            1.3.2 วิวฒันาการของระบบการพิมพ 
                            1.3.3  ประเภทของระบบการพิมพ  
                     ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
        1.3.1  ประวัติระบบการพิมพ    จากงานแสดงปาฐกถา ณ สถาบันสมิธโซเนียน ในกรุง
วอชิงตัน  เนื่องในโอกาสฉลอง  200 ป สหรัฐอเมริการะหวางวันที่ 27  กันยายน  – 1 ตุลาคม 2519 
ส.ศิวรักษไดกลาวไววา  “เครื่องพิมพแบบใชตัวอักษรเรยีงพิมพนัน้  ปรากฏมีในประเทศสยามในป 
พ.ศ. 2205 เมื่อมองซินเญอรลาโน  จากสมาคมฝรั่งเศสเพื่อการเผยแพรคริสตศาสนาตางแดน  (French 
Soceity of Foreign Missions)ไดแตงคําสอนศาสนาและจดัพิมพขึ้นเมื่อคร้ังสมัยอยุธยาเปนราชธานี  มี
คําสอนคริสตภาคภาษาไทย  26 เลม  ไวยากรณไทยและบาลีเลมหนึ่ง  และพจนานุกรมภาษาไทยอกี
เลมหนึ่ง ” 
                 จากการริเร่ิมครั้งนี้ทําใหสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงไดรับแรงบันดาลพระทยัและ
ทรงจัดตั้งโรงพิมพของหลวงขึ้น ณ พระราชวังที่ลพบุรีใน พ.ศ.2213  โดยทางฝรั่งเศสไดสงบาทหลวง
มาชวยพิมพหนังสือสําหรับสอนศาสนาคริสตดวยทานหนึ่ง  แตการพมิพในสมัยนี้เปนการพิมพดวย
ตัวอักษรโรมนัมาเรียงพิมพใหอานออกเสียงเปนภาษาไทย 
                    ตอมาในป พ.ศ. 2378 หมอบรัดเลยไดนําเครือ่งพิมพแทนไมโยกพรอมตวัพิมพ ภาษาไทย
เขามาในกรุงสยามเปนครั้งแรก  โดยหมอบรัดเลยไดกลาวถึงแทนพมิพไมนี้วา “เปนสิ่งที่อัปลักษณ
มาก”  ตอมาในป พ.ศ. 2379  โรงพิมพหมอบรัดเลยไดส่ังแทนพิมพใหมเขามายี่หอ โอติสและสแตนติ้ง  
ซ่ึงถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนทีสํ่าคัญตอประวัติศาสตรการพิมพสยาม  เพราะทําใหประสิทธิภาพในการ
พิมพมีสูงขึ้นและสวยงามขึ้น  โดยส่ิงพิมพฉบับแรกที่เกดิขึ้นจากกการพิมพแทนการเขียนดวยลายมอืคือ  
หนังสือบญัญัติสิบประการ  และนับตั้งแตนั้นมาระบบการพิมพของไทยก็เจริญกาวหนามากขึน้เรือ่ยๆ  
เพื่อตอบสนองความตองการของผูจัดทําหนังสือ  มีโรงพิมพเกิดขึ้นมากมายทั้งที่ดําเนนิการโดยคนไทย
และคนตางชาติ  จนถึงปจจบุันที่เปนยุคระบบการพิมพดวยดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร 
                   1.3.2   วิวัฒนาการของระบบการพิมพ  ดังทีไ่ดกลาวมาแลววาระบบการพิมพในประเทศ 
ไทยที่ใชตวัอักษรไทยในการพิมพไดเร่ิมขึน้ตั้งแตป พ.ศ. 2387 เปนตนมา  วิวัฒนาการของระบบการ 
พิมพจึงสามารถแบงไดเปน 4 ชวง11คือ 
                              1.   ชวงพ.ศ. 2387 -  2430 แทนพิมพกร๊ิก 

                                                 
                    11อุบล  ชาญปรีชาสมุทร,  “พัฒนาการของรูปลักษณหนาหนึ่งในหนังสือพิมพรายวนั
ตั้งแต พ.ศ. 2587 ถึง พ.ศ. 2540”  (วิทยานพินธนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ หนังสือพิมพ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 151-152. 
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                              2.   ชวง พ.ศ. 2430 -  2475 แทนพิมพฉับแกละ 
                             3.   ชวง พ.ศ. 2475 -  2531 แทนพิมพโรตารี่ 
                             4.   ชวง พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน แทนพิมพออฟเซท 
                    จะเหน็ไดวาแทนพิมพมีววิัฒนาการมาจากแทนพิมพกร๊ิกที่สามารถพิมพหนังสือไดขนาด
เล็ก  ไปเปนแบบฉับแกละทีส่ามารถพิมพหนังสือที่มีขนาดใหญขึ้นได  และจากระบบฉับแกละมาเปน
แทนพิมพโรตาร่ีที่สามารถพิมพภาพขาวดําได  มีการพาดหัวขาวจากโรตารี่ก็ไดเปล่ียนไปเปนระบบ
ออฟเซทและคอมพิวเตอรที่สามารถพิมพภาพสี  นําเอากราฟฟคเขามาชวยในการตกแตงตัวอักษรให
สวยงามไดอยางงายดาย  เพราะฉะนัน้เทคโนโลยีจะมวีิวฒันาการบนฐานของเทคโนโลยีดวยกันและ
วิวัฒนาการการจัดหนาก็เปนไปตามววิัฒนาการของเทคโนโลยีที่สืบตอกันเหมือนสายโซ 
       1.3.3  ประเภทของระบบการพิมพ  ระบบการพิมพทีใ่ชในการพิมพหนังสือพิมพสามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ   
                   1.  การพิมพจากแมพิมพพืน้นนู (Letter Press Printing)  เร่ิมแรกการพิมพหนังสือพิมพ
ทองถ่ินใชเครื่องพิมพระบบพื้นนูนทีเ่รียกวา “แทนหว”ี หรือ “ฉับแกละ” ซ่ึงเปนกลุมเดียวกับเครื่องที่
เรียกวา Bed Plate Press  ที่ใชระบบปอนกระดาษเขาพิมพดวยมือเปนแผน  ตอมาในระยะหลังได
พัฒนามาใชเครื่องพิมพแบบเลตเตอรเพรส  ซ่ึงเปนวิธีการพิมพจากระบบการพิมพพืน้นูนเชนเดยีวกัน  
แทนพิมพประเภทเดยีวกันอกีแบบหนึ่งก็คอืแทนพิมพโรตารี  เลตเตอรเพรส(Rotary Letter Press) 
แทนพิมพลักษณะนี้แมพิมพจะถูกทําใหเปนโคงสวมติดอยูกับลูกโมทรงกลม  แรงกดก็เปนลูกโมทรง
กลม  กระดาษจะผานกลางระหวางลูกโม  แรงกด  และลูกโมแมพิมพ  การพิมพลักษณะนี้สามารถ
พิมพไดรวดเร็วมาก  โดยมากมักใชกระดาษมวนพิมพ  ลูกโมแมพิมพของลูกโม  พิมพกระดาษสอง
หนาไปพรอมๆกัน  โดยลูกโมแตละลูกจะทําหนาที่เปนลูกโมแรงกดใหอีกลูกหนึ่งไปในตัว  คําโรตารี
เปนคํากลาง  ถาแมพิมพเปนทรงกลม  แรงกดเปนทรงกลมเราก็เรียกโรตารี  จึงควรเรียกใหชัดเจน 
                   2.  การพิมพจากแมพิมพพืน้แบน (Planographic Printing) วิธีการพิมพจากแมพิมพพื้น
แบนนี้ไดแกการพิมพออฟเซท (Offset Printing)12  
                    การพิมพออฟเซท (Offset Printing)  วิธีการนี้แผนพิมพเปนพื้นโลหะแบน  แตนํามายึด
ติดกับลูกโมทรงกลมเรียกวา โมพิมพ (Plate cylinder) จะมีลูกกลิ้งน้ําทาน้ําบนแผนแมพิมพกอน
ลูกกลิ้งนี้เรียกวาลูกน้ํา (Water Roller) หรือ (Dampening Roller) แลวจึงมีลูกหมึกทาหมึกบนแมพมิพ  
หมึกที่เกาะตดิแมพิมพจะถูกถายทอดลงบนลูกโมยาง (Rubber cylinder) ลูกโมยางนี้เปนลูกโมโลหะ
ทรงกลม  แตถูกหุมไวดวยแผนยาง  โดยนาํแผนยางมายดึตดิกับลูกโม  ลูกโมยางนี้เมือ่รับหมึกจาก

                                                 
                     12สุดารัตน  เลิศสีทอง,  พื้นฐานเรื่องการพิมพ ตอนที่ 1  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 22 
ธันวาคม 2547.  เขาถึงไดจาก  http://www.thaiprint.org/viewarticle, php?articleid  =26. 
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แมพิมพแลวกจ็ะนําไปพิมพติดบนแผนกระดาษซึ่งจะมีลูกโมแรงกด(impression cylinder)อีกลูกโม
หนึ่ง จับกระดาษมากดกับลูกโมยางและรับหมึกจากลูกโมยางใหตดิบนกระดาษกจ็ะไดช้ินงานพิมพ
ตามตองการ   การพิมพออฟเซทนี้ นับเปนวิธีพิมพที่แพรหลายอยูมากเนื่องจากสามารถพิมพไดชัดเจน
สวยงามและตนทุนไมแพงมากนัก   
 
2.หลักการออกแบบเลขนศิลปในหนาสิง่พิมพของหนังสือพิมพ 
 
       ในที่นี้จะขอกลาวถึงเนื้อหาที่เกีย่วของกับหลักการจดัหนาในหนังสือพิมพเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการวิเคราะหตอไป  เนื่องจากการจัดหนาหนังสือพิมพเปนศลิปะอยางหนึ่งที่จะตองคํานึง 
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการนําเสนอเนื้อหาสาระภายในเลม   ขอสําคัญคือ ตองสรางและคง
เอกลักษณเฉพาะตัวของหนังสือพิมพใหสืบเนื่องเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะตวัของหนังสือพิมพเปน
ส่ิงที่สําคัญที่ทําใหผูอานสามารถจดจําและแยกแยะหนังสือพิมพของแตละฉบับใหแตกตางกันไดเปน
อยางดี  เนื้อหาประกอบดวย 
                   2.1   วัตถุประสงคของการจัดหนาหนังสือพมิพ 
                   2.2   ทิศทางการมองดวยสายตากับหลักการจดัวางหนาหนังสือพิมพ 
                   2.3   รูปแบบการจัดหนาหนังสือพิมพ 
                   ดังรายละเอียดตอไปนี ้
      2.1   วัตถุประสงคของการจัดหนาหนังสือพิมพ   การจัดหนาหนังสอืพิมพถือเปนการจัด
เพื่อใหเกิดความสะดุดตา  มีเอกลักษณทีแ่สดงถึงความเปนตัวตนของหนังสือพิมพฉบับนั้น  โดยมี
เทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการจัดหนาหนังสือพิมพ  แตโดยทัว่ไปแลววัตถุประสงคหลักของการ
จัดหนาหนังสอืพิมพ13 คือ 
                              1.   เพื่อจัดวางเนื้อหาสาระใหมีระเบียบและดูสวยงาม สบายตา   
                             2.    ชวยลําดับความสําคญัของขาว  โดยมีขนาดตวัหวัขาวและตําแหนงของหนา  
หนังสือพิมพเปนตัวชวยใหผูอานทราบถึงความสําคัญของขาวได 
                             3.    สงเสริมการอาน  เมื่อหนาหนังสือพิมพมีระเบยีบ  มีความเราใจ  และสวยงาม
ยอมกระตุนใหเกิดความตองการที่จะอาน  สรางนิสัยในการอานดังมีคาํกลาววา การจัดหนาที่ดี คือ ทํา
ใหผูที่เดนิผานไปมาสามารถหยิบสตางคซ้ือหนังสือพิมพเพื่ออานขาวละเอียดไดเทากบัเพาะนิสัยรัก
การอานแกประชาชนไดทางหนึ่ง 

                                                 
                    13มาลี  บุญศิริพันธ,  หลักการหนังสือพิมพเบือ้งตน (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535), 119 
-120. 
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                             4.  สรางเอกลักษณของหนังสือพิมพ  ปกติหนังสือพิมพแตละฉบับจะมีแนวการจัด
หนาของตนเองโดยเฉพาะเพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายและรูปแบบของหนังสือพิมพ 
       2.2  ทิศทางการมองดวยสายตากับหลักการจัดวางหนาหนังสือพิมพ   การจัดวางทีด่ีจะ 
ตองคํานึงถึงการลําดับการมองของสายตาดวยเนื่องจากมีผลตอการจัดวางโดยตรง  เพราะถาไมทราบ
ถึงทิศทางการมองการนําเสนอขาวที่นาสนใจ  หรือที่ตองการเนนไปวางในจุดที่ไมเปนที่สนใจหรือใน
จุดที่รองลงไปก็จะทําใหขาวไมเปนที่นาสนใจเทาที่ควร  ทิศทางการมองดวยสายตาจึงควรใชควบคู
กับการจัดวางหนาหนังสือพมิพ  โดยมีทิศทางการมองดงันี้คือ 
                   มาลี  บุญศิริพันธ14 ไดกลาวถึงทิศทางการมองทางสายตาวาถาแบงหนาหนังสือพิมพออก 
เปน 4 สวน  โดยขีดเสนแบงกึ่งกลางระหวางซายขวา  และเสนระหวางบน-ลาง  จุดที่ถือวาเปนจดุรวม
สายตาคือ บริเวณรอบๆ  จุดกึ่งกลางของหนา  แตสวนที่เปนจุดตกของสายตาครั้งแรกจะเปนสวนที่ 1  
มุมบนดานขวามือถือเปนตําแหนงทีเ่ดนทีสุ่ดของหนาหนังสือพิมพ  เพราะวาเมื่อมคีนอานพาดหวัขาว
ใหญแลว(กวาดสายตาจากซาย - ขวา)  สายตาจะมองเลยมายังมุมบนขวามือโดยอัตโนมัติ ดังนัน้จึงทํา
ใหผูจัดหนาสวนใหญมีแนวโนมวางขาวทีม่ีความสําคัญสูงสุดไวตําแหนงดังกลาว  ถัดมาเปนมุมบน
ซายมือ  ซ่ึงตามหลักการวางรูปทางศิลปะอาจถือวาสวนนีน้าจะสําคัญกวาขาวที่มีความสําคัญพอๆกัน
หรือใกลเคียงกัน  จึงมกัถูกวางไวในมุมนี้  ถัดมาสวนที่ 3 และที่ 4 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1    แสดงการเคลื่อนไหวของสายตา 
ที่มา : มาลี  บุญศิริพันธ,  หลักการหนังสอืพิมพเบื้องตน (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535), 120. 

                                                 
                 14 มาลี  บุญศิริพันธ,  หลักการหนงัสือพิมพเบื้องตน (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535),  
119 - 120.  
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                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช15ไดกลาวถึงการเคลื่อนไหวทางสายตาไววา  ธรรมชาติ
ของการกวาดสายตาของผูอานไปรอบหนากระดาษสิ่งพมิพเปนปจจัยหนึ่งที่นกัออกแบบไมควรจะ 
ละเลยขณะทําการจัดวางสวนประกอบตางๆ  โดยทั่วไปสายตาจะกวาดไปทางซายเยือ้งไปทางดาน 
บน  จากนัน้จะเคลื่อนไปตามแนวเข็มนาฬกิา  สายตามีแนวโนมที่จะเคลื่อนไปในแนวนอนมากกวา
แนวตั้ง  โดยจากซายไปขวา  และจากบนลงลาง  ดังนั้นในการวางตําแหนงสวนประกอบสําคัญที่
ตองการใหผูอานสนใจกอนสวนอื่นๆควรวางในตําแหนงบนซาย  ดังทีแ่สดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

ภาพที่  2    แสดงความสําคัญของหนากระดาษ 
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ (นนทบรีุ:  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 316 - 317. 
 
                    สรุปไดวา  สวนที่สําคัญของหนากระดาษจะอยูที่สวนดานบนของกระดาษทั้งดานซาย
และดานขวา  แตแนวโนมของการมองจะมองทางดายซายไลมาทางดานขวาตามแนวนอน  แลวไลดิ่ง
ลงมาขางลางซายแลวจึงไปทางมุมขวาตามแนวนอน  ส่ิงที่ตองการเนนหรือใหความสําคัญจึงควรอยูที่
มุมซายหรือขวาขึ้นอยูกับความเหมาะสม                   

                    2.3   รูปแบบของการจัดหนาหนังสือพิมพ  รูปแบบของการจัดหนาหนังสือพิมพมีสวน
สําคัญในการจดัวางหนาหนังสือพิมพ แตกอนที่จะกลาวถึงรูปแบบของ การจัดวางหนาหนังสือพิมพ

                                                 
                   15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ, 
พิมพคร้ังที่ 3 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), 316 - 317. 
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นั้นขอกลาวถึงประเภทของคอลัมนในหนงัสือพิมพโดยทั่วไปกอน  สิรินทิพย  ขันสวุรรณ16  ไดแบง
ชนิดของคอลัมนหรือบทความประจําไว  7  คอลัมนดังนี้คือ 
                    1.   คอลัมนบุคลาทรรศน (Personal  Editorial  Columns) โดยที่คอลัมนิสตจะแสดง
ความคิดเปนสวนตวั  เกีย่วกบัปญหาใดปญหาหนึ่ง  หรือเกี่ยวกับเหตกุารณปจจุบันที่กําลังเปนขาว
สดๆ รอนๆในขณะนัน้  คอลัมนิสตจะนําเอาขอเท็จจริง (Facts ) ของอุบตัิการณ   ซ่ึงคอลัมนิสต 
เชื่อวาเปนขอเท็จจริงที่เปนความจริงมาประเมินคณุคา   วิเคราะหและวิพากษวจิารณ    ดวยเหตุผลที่
คอลัมนิสตเชื่อวาเปนเหตุผลที่ถูกตอง  งานเขียนทีเ่ปนคอลัมนชนิดบุคลาทรรศนจึงมักจะพบเหน็การ
นําเสนอในรูปแบบของการวจิารณขาว (News Commentary) หรือวิเคราะหเหตุการณทางการเมือง 
(Politic Analysis)  หรือุบัติการณทางเศรษฐกิจ  และสังคมเปนตน  คอลัมนบุคลาทรรศนที่มีการ
นําเสนอเชิงวเิคราะห  วจิารณขาว  โดยเฉพาะที่เปนเรื่องของการเมือง  การเศรษฐกจิ  นี้เองที่มีอิทธิพล
เหนือความรูสึกของผูอานสูงมาก  จนทําใหเกิดความสับสนวา  ความคดิเห็นในคอลัมนชนิดนีเ้ปน 
“นโยบาย” หรือ “จุดยืน”  ของหนังสือพิมพ   
                   2.   คอลัมนสาระความรู  (Information Columns ) คอลัมนสาระความรูเปนคอลัมนที่
นําเสนอใหเหน็มากมายในหนังสือพิมพปจจุบันสาระความรูที่นําเสนอก็มีนานาสาขา  คอลัมนชนิดนี้  
คอลัมนซ่ึงมีความรูเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการตางๆ  จะใหความรูแกผูอานของเขาดวยเนื้อหาทีเ่ขียน
ในลักษณะของการใหขาวสาร (Inform) หรือใหคําแนะนํา (Advice ) หรือใหคําชี้แนะ(Instruct)ใน
เร่ืองที่คอลัมนิสตคิดวาผูอานควรจะปฏิบัติ  ควรจะกิน  ควรจะดื่ม  ควรจะสวมใส  ควรใชจายเงนิ  
หรือควรใชเวลาวางใหเปนประโยชน  หรือ  คอลัมนิสตอาจจะแนะนาํสถานที่ที่ผูอานควรจะไปเทีย่ว
ในวนัหยุด ฯลฯ  เปนการใหบริการ (Service) ผูอาน  คอลัมนชนิดนี้จึงไดช่ืออีกชื่อหนึ่งวา  คอลัมน
บริการ (Service Columns)  แนวคดิในการเปดคอลัมนชนิดนี้ในหนาหนังสือพิมพก็เพราะหนังสือ 
พิมพเหน็วา  คอลัมนิสตซ่ึงเปนผูมีความรูความชํานาญการนั้นเปนผูทีคุ่นเคยกับผลิตภัณฑ  สินคาและ 
บริการ  หรือวธีิการดําเนินการลาสุด  มีคุณคาที่สุด  มีประโยชนสูงสุด  จึงเปนผูที่สามารถใหขอมูล
ขาวสาร  คําแนะนําหรือ คําชี้แนะแกผูอานไดอยางดีที่สุด ทําใหผูอานสามารถประหยัดเวลา  ประหยัด
การใชจายเงินในการดําเนินตามวิถีชีวิตทีม่ีคุณคา  ทั้งคําแนะนํา  ช้ีแนะของคอลัมนิสตยังเปนการ
ประกันความผิดหวังใหแกผูอานไดดวย นอกจากนี้ ยังมีคอลัมนสาระความรูที่พบเห็นในหนาหนงัสือ 
พิมพมีมากมาย  อาทิ คอลัมนความรูเกีย่วกับภาษีอากร  เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ  คําแนะนําการใช
ยาประจําบาน  คําแนะนําซอมแซมบาน  การทําของใชดวยฝมือตนเอง  การทําสวน  การประกอบ
อาหารและเครือ่งดื่ม  การตกแตงบานเรือนการใชรถยนต แฟชั่นและการแตงกาย  การชี้แนะทําธุรกจิ
ขนาดยอม  คําแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในวันหยุดพักผอน  แนะนํารานอาหาร  แนะนาํสถานที่ดูหนงั  

                                                 
                   16สิริทิพย   ขันสุวรรณ, งานหนงัสือพิมพ (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2539 ),  23 - 37.  
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ละคร  ฟงเพลง  แนะนําหนังสือดี  คอลัมนความรูทางวิทยาศาสตร  และความกาวหนาทางวิทยาการ  
รวมไปถึงคอลัมนตอบปญหาทางการแพทย  ปญหาหวัใจ  และคอลัมนหมอดูดวย 
                   3.    คอลัมนสรุปขาว (News Brief Columns)  คอลัมนชนิดนีม้ีขึ้นในหนาหนังสือ 
พิมพเพราะเหตุที่วา  ในวันหนึ่ง ๆ  หนังสือพิมพจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึน้  
หรือจะเกิดขึ้นในชุมชนมากมาย  เกนิกวาที่หนังสือพิมพจะนาํเสนอเปนขาวที่มีรายละเอียดสมบูรณได
หมดทุกขาว  หนังสือพิมพจงึตองประเมินและคัดเลือกเหตุการณที่มีคณุคาขาวมากทีสุ่ดขึ้นเสนอเปน
ขาวที่มีรายละเอียดตามลําดับ  กระนั้น ก็ยังเหลือขาวอีกเปนจํานวนมากที่หนังสือพิมพจะทิ้งเสยีก็รูสึก
เสียดายวา  ผูอานควรจะไดรับทราบเหตุการณนั้นคราวๆ  จึงไดสรุปเนื้อหาที่เหลือเหลานั้นเปนขาวสัน้ 
ๆ เพียงขาวละไมกี่บรรทัด   แลวนํามาเสนอรวมกันอยูในเนื้อที่เฉพาะที่จัดให   โดยมีการพาดหวัขาว 
 (Headlines) เล็กๆ  คั่นเอาไว  เปนคอลัมนสรุปขาวดังที่กลาว  
                   4.   คอลัมนสังคมซุบซิบ (The Names Columns)  คอลัมนชนิดนี้ไดรับความนิยมจาก
ผูอานหนังสือพิมพ  โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวนัเปนอยางมาก  ทั้งนีเ้นื่องดวยเหตุผล 2 ประการ 
 คือ  ประการแรก  ประชาชนผูอานสวนมากตองการจะรูความเคลื่อนไหวและเรื่องสวนตวัของบุคคล
ที่มีช่ือเสียง (Celebrities)  หรือตองการที่จะรูเร่ืองราวที่เปนเบื้องหลัง  หรือ “หลังฉาก” (Behind-The-
Scene)  ของบุคคลเหลานั้น  และประการหลังคือผูอานจํานวนมากก็ปรารถนาจะเหน็ชื่อของตนเอง
ไดรับการตีพมิพในหนาหนงัสือพิมพบางเชนกัน  แตมีขอแมวาตองไดรับการเสนอในทางที่ดี  มิใช
ทางที่ถูกติฉินนินทา 
                       5.   คอลัมนรองทุกข(Reader Service Columns)  คอลัมนรองทุกขนั้น ถือเปนคอลัมนที่
หนังสือพิมพเปดขึ้นมาดวยความพยายามที่จะปฏิบัติภาระหนาที่ตามบทบาทของการเปนเจาหนาที่รับ
เร่ืองราวรองทุกข (Ombudsman)  ซ่ึงหนังสือพิมพไดปวารณาตัวไววา  จะรับใชผูอานและสังคม  
เนื่องจากเห็นวา  ระบอบการปกครองในปจจุบันมีความยอกยอนและซับซอนมากขึ้น  ทําใหเจาหนาที่
ของรัฐและรัฐบาลมักจะใชอํานาจและหนาที่เกินขอบเขต  และบางครั้งก็ใชอํานาจอยางไมถูกตอง  
คอลัมนดังกลาวหนังสือพิมพจะอุทิศเนื้อหาเรื่องราวซ่ึงผูอานกําลังไดรับความเดือดรอน ไมวาจะเปน
ความเดือดรอนจากภัยแลง  จากน้ําทวม  สารพิษ  โจรผูรายชุกชุม  ถูกเจาหนาที่ของรฐั  ขมเหง  ผูมี
อิทธิพลในชุมชนฉกฉวยผลประโยชนของประชาชนไปเปนของตนเอง  ฯลฯ  และรองทุกขมาถึง
หนังสือพิมพทั้งโดยทางจดหมาย  ทางโทรศัพท  และดวยตนเอง  คอลัมนิสตประจาํคอลัมนนั้น  เมื่อ
ไดรับการรองทุกข  ก็จะคนควาหาคําตอบแกไขความเดอืดรอนจากผูมหีนาที่รับผิดชอบมาตีพิมพหรือ
อาจจะตพีิมพคํารองทุกขนั้นเพื่อสงผานขอมูลไปใหผูมหีนาที่รับผิดชอบไปดําเนนิการแกไขกไ็ด 

                          6.  คอลัมนจดหมายจากผูอานถึงบรรณาธิการ (Letters – to – the - Editor Columns)  
คอลัมนจดหมายจากผูอานถงึบรรณาธิการนี้เปนคอลัมนที่พิเศษ  และแตกตางไปจากคอลัมนรองทุกข  
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เพราะจดหมายที่ผูอานสงถึงบรรณาธิการนัน้  มิไดเปนจดหมายรองทุกข  แตเปนจดหมายที่แสดง
ความคิดเหน็  หรือวิพากษวจิารณ  หรือเสนอแนะ  หรือตําหนิ  ติติงการปฏิบัติงานของบุคคลซึ่งเปนที่
สนใจของสารธารณชน (Public Figures) หรือเสนอแนะการนําเสนอเนือ้หาของหนังสือพิมพ  
จดหมายจากผูอานถึงบรรณาธิการบางฉบับอาจเปนจดหมายที่ใหขอมูลที่เปน  เบาะแสขาว (Tips) ใน
อุบัติการณที่เปนขาวบางขาว  การอุทิศเนือ้ที่เพื่อเสนอจดหมายจากผูอานนี้  จึงถือวาเปนการเปด
โอกาสสรางความนาเชื่อถือศรัทธาใหเกิดขึ้นในใจของผูอานยิ่งขึ้น   
                   7.   คอลัมนบันเทิงทรรศนะ (Entertainment Columns)  คอลัมนบันเทิงทรรศนะ  เปน
คอลัมนที่ใหบริการความเพลิดเพลินบันเทงิใจแกผูอาน  โดยการประเมินคุณคาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวดวยการแสดงความคิดเห็นติชมงานศิลปนานาชนิดและนานารปูแบบ  เพื่อใหผูอานไดนําการ
ประเมินคุณคานั้น  ไปตัดสินใจวา  ผูอานควรเสียเงินซื้อหา  หรือเสียเวลาไปชมงานศิลปนั้นหรือไม  
งานศิลปที่คอลัมนิสตจะหยบิยกขึ้นมาเขยีนในคอลัมนบนัเทิงทรรศนะนั้น  มากมาย  อาทิหนังสือ  
ภาพยนตร  รายการวิทยุ  โทรทัศนและวิดทีัศน แผนเสียงและเทปแพลง การแสดงสด เชน คอนเสริต  
ละครเวที  และการแสดงนิทรรศการทางศิลป  เชน   ภาพวาด  ภาพถาย  ประติมากรรม  เปนตน 
                       หนังสือพิมพโดยท่ัวไปจึงประกอบไปดวยคอลัมนทั้ง  7  คอลัมนซ่ึงจะมลัีกษณะการจดั
วางและออกแบบแตกตางไปตามนโยบายของหนังสือพมิพแตละฉบับ  ในสวนรูปแบบของการจัดวาง
หนาหนังสือพมิพนั้น  ไดมีผูกลาวถึงไวคือ 

      มาลี บุญศิริพันธ17ไดแบงรูปแบบการจดัวางหนาหนังสือพิมพไว  4  ขอดวยกันคือ 

                    1.   แบบสมดุลแทจริง (True Balance หรือ Symmetry)   เปนรูปแบบของการจัดหนา
หนังสือพิมพที่ใหความสําคญัของขาวเทากัน  มุงใหหนงัสือพิมพมีระเบียบ  มีความสมดุลเทากันทั้ง
ดานซายและขวา มีขนาดของตัวอักษรและรูปภาพที่เทาๆกัน  มีคอลัมนกลางเปนจุดถวงดุล ไมใหดาน
หนึ่งดานใดเอียง  แตไมคอยไดเหน็มากนกัเนื่องจากเปนการยากทีจ่ะทาํใหเกิดความสมดุลเทากันทั้ง 2             

                   2.   แบบกึ่งสมดลุหรือสมดุลแบบแตกตาง (Contrast and Balance หรือ Informal Balance)  
เปนลักษณะการจัดหนาทีไ่มสมดุลกันอยางสมบูรณเหมอืนแบบแรก  การจัดแบบนีต้องการจัดใหสวน
อ่ืนๆของหนังสือพิมพสมดุลกับสวนที่เปนขาวใหญ  หรือจุดรวมสายตาที่กึ่งกลางหนา  ทําใหสามารถ
จัดใหมีขาวใหญมากกวา 1 ขาวในหนึ่งหนาไดแตไมเกนิ 3 ขาว  หนังสอืพิมพทั่วไปนยิมจัดรูปแบบนี้ 

                   3.   แบบเนนจุดสนใจ (Brace หรือ Focus) เปนขาวที่มีความสําคัญมากกวาขาวอื่นๆใน
หนาเดยีวกัน  ผูจัดจะกําหนดการวางหัวขาวไวที่มุมขวามือหรือมุมบนซายมืออันเปนตําแหนงสําคญั
ที่สุด  เพื่อดึงความสนใจผูอาน  เนนความสําคัญของขาว  แลวเสริมดวยภาพหรือขาวอื่นๆที่มี

                                                 
                    17 สิริทิพย   ขันสุวรรณ, งานหนังสือพิมพ, 136.  
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ความสําคัญรองลงมา โดยตําแหนงใหลดหล่ันลงมาในรูปแบบขั้นบันไดตามแนวเสนทแยงมุม ความ
สมดุลจะเกดิขึน้ไดโดยถวงน้าํหนักขาวอื่นๆ  ใหไดสัดสวนที่เหลือของหนา  ในขณะที่น้ําหนกัของ
ขาวใหญก็ไมถูกแยงความสําคัญไป   การจัดหนาลักษณะนี่ใชมากและไดผลตอเมื่อขาวหนึ่งขาวใดใน
วันนัน้มีคุณคาทางขาวสูงกวาขาวอื่นๆและตองการดึงความสนใจจากผูอานเปนพิเศษ 

                   4.   แบบไรระเบยีบ (Broken หรือ Circus)  เปนการจัดหนาที่ไมมีรูปแบบกฎเกณฑที่ตาย 
ตัว  ใชลักษณะการจัดคอลัมนใหมีความหลากหลายในหนาเดียวกนั  ตามความตองการของผูจัดวาง 

หนาหนังสือพมิพ   

                 จนัทนา  ทองประยูรไดกลาวถึงรูปแบบการจัดวางหนาหนังสือพิมพไว  4  ขอดังนี้ 

                            1.   แบบมอดูลาร (Modular)  ประกอบดวยรูปแบบสี่เหล่ียม(modular) หลายๆชิ้นๆ
ซ่ึงรวมองคประกอบตางไของหนาเขาดวยกัน เชน  การรวมขาวและภาพใหอยูภายในรูปแบบสี่เหล่ียม
หรือกรอบสี่เหล่ียม  โดยใชชองวางสีขาวคั่นหรือใชการตีเสนลอมกรอบชวยในการแบงเนื้อที่  โดย
อาจเปนเรื่องราวเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง  ซ่ึงสามารถจัดรวมกลุมไวดวยกันในรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก  
นิยมใชกันมากในปจจุบันเนื่องจาก  การจัดแบบนี้ชวยใหผูออกแบบจัดหนาแยกประเภทของขาวและ
เนื้อความแตละประเภทออกจากกนัไดงาย  สงผลใหผูอานหาขาวไดงาย  ชวยใหการบรรณาธิการงาย
ขึ้นในกรณีที่มกีารสับเปลี่ยนขาว และชวยใหโครงสรางของหนาดูสะอาดและเปนระเบียบมากกวาเดิม  
และดหูนามีความนาสนใจมากขึ้น  การจดัวางแบบนี้ตองคํานึงถึงความสมดุล  แตจะเปนความสมดลุ
แทหรือความสมดุลเทียมตองขึ้นอยูกับขาวที่จะนําเสนอ18 

                            2.   แบบแนวตั้งและ/หรือ แนวนอน  การจัดวางแบบนี้เปนการจดัหนาโดยใหองค 
ประกอบของหนาอยูในแนวตั้งทั้งหมดหรือแนวนอนทัง้หมด  หรือในรูปแบบผสมที่มีทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนในหนาเดียวกนั  การจัดหนาในแนวตั้งเปนรูปแบบที่นิยมใชในอดีต เนื่องจากขอจํากัดของ
ระบบการเรียงพิมพแบบเลตเตอรเพรสหรือแบบตัวหลอที่ตองเรียงพิมพตัวอักษรในรปูแบบคอลัมนที่
ยาว  ตอมาเมื่อมีการใชคอมพวิเตอรมาชวยในการเรียงพิมพทําใหการจดัหนามีความคลองตัวมากขึ้น  
ชวยใหมีการจดัหนาที่ไมซํ้าซากจําเจ  จึงเกิดเปนการจัดหนาที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ขึ้นอยูกบั
ปริมาณขาว  และภาพ  ที่จะทําใหเกิดความเหมาะสม  สวยงาม 
                            3.   แบบเนนขาวสําคัญ   เปนการจัดหนาที่ใหความสําคัญตอขาวเดนหรือขาวสําคัญ
มากกวาขาวอืน่  โดยใหเนื้อที่จํานวนมากแกภาพและขาวสําคัญ  จัดวางไวตําแหนงบนของหนา  แตก็
ควรคํานึงถึงความสมดุลยขององคประกอบโดยรวมของหนาดวย 

                                                 
                   18จันทนา  ทองประยูร,  การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพ, 90. 
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                           4.  แบบละครสัตว  การจดัหนาแบบนี้ไมยึดรูปแบบใดรูปแบบหนี่งจากที่กลาวมา
ขางตน  ทําไดโดยการจดัวางใหองคประกอบตางๆอยูกระจายทัว่หนา  ใชในกรณีที่ไมมีขาวใดเดน
เปนพิเศษ  และเมื่อตองการความหลากหลายในการจัดหนา 
 
3. วิวัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปในชวงป พ.ศ. 2500 - 2546 
 
      เนื้อหาในชวงนี้แบงไดดังนี้ 
      3.1   วิวัฒนาการของงานออกแบบในตะวันตก 
             3.1.1   วิวัฒนาการของตัวอักษรหรือตัวพิมพและงานกราฟฟก 
        3.1.2   วิวัฒนาการของงานออกแบบ 
      3.2   วิวัฒนาการของงานออกแบบในประเทศไทย 
        3.2.1    วิวัฒนาการของตัวอักษรหรือตัวพิมพ 
        3.2.2    วิวัฒนาการของงานออกแบบ  
                 3.1   วิวัฒนาการของงานออกแบบในตะวันตก ในที่นี้จะขอกลาวถึงตั้งแตป ค.ศ. 1960 -
2003 เพื่อใหเห็นววิัฒนาการที่ตรงกับในประเทศไทย  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวนคือ  ดานตัว 
อักษรหรือตัวพิมพและงานกราฟฟคกับดานงานออกแบบ 
      3.1.1  วิวัฒนาการของตัวอักษรหรือตัวพิมพและงานกราฟฟก กอนที่จะกลาวถึงววิัฒนา- 
การของตัวอักษรหรือตวัพิมพนั้น  จะขอกลาวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดานกราฟฟกที่เร่ิมมา
ตั้งแต 35,000 - 15,000 ปกอนคริสตกาล    โดยเริ่มจากภาพกราฟฟกเปนสัญลักษณของการดํารงชีวติ
ประจําวนั  และตอเนื่องพัฒนาการเปนตวัอักษร  เร่ิมการผลิตกระดาษเมื่อ 105 ปกอนคริสตกาลและ
เร่ิมมีน้ําหมึกสาํหรับเขียนเมือ่ ค.ศ. 200  ตอมาในป ค.ศ. 746 - 868 เร่ิมมีการพิมพเปนแบบ mass เปน
คร้ังแรก  โดยใชบล็อกไมในการทําเปนแมพมิพในป ค.ศ.1638 ระบบการพิมพเร่ิมเขาไปในอเมรกิา
เหนือ  และเริม่มีการผลิตหนังสือพิมพในป ค.ศ.1704 เมื่อเร่ิมเขาสูศตวรรษที่ 18 เร่ิมมีการออกแบบ
ตัวพิมพโดยชาวอังกฤษชื่อ William Caslon ออกแบบตัวพิมพที่ไดรับความนยิมมีช่ือวา Old style 
ประดิษฐขึน้ในป ค.ศ.1734 และ John  Baskerville  (ค.ศ.1788) ประดษิฐตัวอักษรทีอ่ยูระหวางกลาง
ของทั้ง 2 แบบ (ค.ศ.1788)  สวน Giambattista Bodoni ชาวอิตาลี  ประดษิฐตัวอักษร Modern style  
ขึ้นในป ค.ศ. 1788  และในป ค.ศ.1946 มีการผลิตคอมพิวเตอรโดยวศิวกรชาวเยอรมัน  ตอมาทําการ
ประดิษฐเครื่องสแกนสีขึ้นในป ค.ศ. 1955 เพื่อใชสําหรับงานกราฟฟก19  งานกราฟฟกมีบทบาทเปน

                                                 
                                 20Crow, Wendell C,   Communication Graphics,  (The United States of  America, 
Prentice - Hall, 1986P),  1 - 9. 
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อยางมากในปจจุบันทั้งในงานนิตยสาร  วารสาร  งานพิมพโฆษณาตางๆ  หนังสือ  หนังสือพิมพ  
เนื่องจากงานกราฟฟกสามารถสรางภาพลักษณใหเกิดขึ้นกับตัวสินคา  บริษัท หรือส่ิงตางๆไดเปน
อยางดี  ทําใหเกิดการจดจําเปนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของสังคมในยุคปจจุบันที่เนนการบริโภคจาก
ส่ือตางๆเพื่อการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกาย  และจิตใจ   
        ตัวอักษรหรือตัวพิมพจงึมีวิวัฒนาการตามยุคสมัยในแตละชวง     บางครั้งอาจมีการนํา
กลับมาทําซ้ําหลายครั้งดวยเทคโนโลยีที่แตกตางกัน    ตวัอักษรหรือตัวพิมพบางรูปแบบจึงอาจมใีช
ตั้งแตยุคตนๆจนถึงยุคปจจบุันที่ใชระบบดิจิตอล   กอนที่จะทราบถึงววิัฒนาการของตัวอักษรหรือตัว 
พิมพขอกลาวถึงศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของดงันี้ 
  Contrast หมายถึง คาความแตกตางระหวางเสนหนาและเสนบางในแบบตัวหนังสือนั้นๆ 
  Stress (axis)  หมายถึง  แกนที่เกิดจากการลากเสนตรงตัดผานสวนที่บางที่สุดของตัวอักษร
จะไดแกนแนวเฉียง  หรือแกนแนวตรงกข็ึ้นอยูกับรูปแบบของตัวอักษรนั้นๆ  ในบางครั้งถาตัวอักษรมี
ความหนาเทากันทั้งหมด คอื ไมมีน้ําหนกัหนาบางตวัอักษรก็จะไมมีทัง้ Contrast และ Stress 
  Serifs  หมายถงึ  เสนขีดจบทีอ่อกมาจากตวัหนังสือ 
  ตัวอักษรมีบทบาทมาตั้งแตอดีตโดยเริ่มแรกเปนในลักษณะของตวัอักษรภาพแลวคอยๆ
พัฒนามาเปนตัวเขียน  ตัวอักษรประดษิฐ  จนถงึดิจิตอล  ความสําคัญหรือบทบาทของตัวอักษรไมได
เปนเพยีงส่ิงสื่อความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจเทานั้น  แตตัวอักษรยงัเปนสื่อกลางที่แสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิด  ความตองการ  สภาพแวดลอม  สังคม  เศรษฐกิจ  รวมถึงกระแสตางๆที่เกิดขึ้นใน
ขณะนัน้ไดอยางมาก  ตัวอักษรจึงสามารถบอกถึงประวตัิศาสตรแตละหนาไดอยางลกึซึ้ง   
      ในขณะเดยีวกันเทคโนโลยีก็มีผลตอการประดิษฐตวัอักษร  เนื่องจากเริ่มมีระบบอตุสาห 
กรรมเขามาเกีย่วของในกระบวนการผลิต   การประดิษฐจึงตองสอดคลองสัมพันธกับเทคโนโลยี 
การผลิต  การทราบถึงวิวัฒนาการของตัวอักษรจึงมีความสําคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงถึงพัฒนาการ 
ภายในประเทศไทยไดและเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงและเนื่องจากเนนศึกษาพัฒนาการของ
ตัวพิมพในชวงป พ.ศ.2500-2546 จึงจะขอเสริมรายละเอียดเฉพาะในยุคที่ 4 กับยุคที่ 5 เทานั้น เนื่อง 
จากเปนยุคที่มชีวงเวลาสัมพนัธกับขอบเขตงานวจิยั 
       วิวัฒนาการของตัวอักษรในตะวันตกสามารถแบงออกไดเปน 5 ยุคคือ20  
       1.   ยุคกอนกูเทนเบอรก (กอน ค.ศ.1450)  ยุคนี้เปนยคุที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาตัว 
อักษรหรือตัวพิมพ  เพราะกอนที่จะมกีารออกแบบตัวอักษรหรือตวัพมิพที่ใชกันในทุกวันนี้นั้น  มี
ปจจัยที่สําคัญมาจากพื้นฐานของภาพวาด    โดยเปนการผสมผสานรวมกันระหวางคําและภาพที่มี

                                                 
                    20 Paul Martin,Lester, Visual Communication, (The United States of   America :  
Wadsworth, 2000), 124-126. 
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ความสมดุลกนัเพื่อใชในการติดตอส่ือสารในยุคแรกๆ  ไดแกตัวอักษรภาพฮีโรกราฟฟคของอียิปต  
กรีกและโรมันเปนลักษณะของรูปทรงตัวอักษรและภาพเขียนตามถอยคาํที่เกี่ยวของกบัความเชื่อทาง
ศาสนา  จนถึงสมัยยุคกลางซึ่งเปนชวงของการเริ่มตนของการพัฒนาตวัอักษรเพื่อการใชงานเฉพาะ
และสามารถดึงดูดความสนใจไดในชวงระยะเวลานั้น  เพือ่การพัฒนาเปนตัวพิมพใชในงานเขียนใน
ยุคตอมา 
       2.   ยุคกูเทนเบอรก (ค.ศ.1456 - 1760)  ซ่ึงเรียกไดวาเปน “ยคุทอง” ของทางดานการ 
ออกแบบตัวพมิพหรือตัวอักษร  เมื่อถอยคําพูดไดกลายมาเปนสวนสําคญัตอการติดตอส่ือสาร  เพื่อให
เกิดเปนความหมายที่ตรงกนั  ดานงานพมิพ เชน Aldus  งานออกแบบตัวหนังสือ เชน Garamond  เปน
การเริ่มตนที่มคีาของวงการงานออกแบบกราฟฟคที่แสดงถึงความเปนไปไดของการพัฒนาในขัน้
ตอไป  เมื่อความเจริญกาวหนาทางการศึกษามีมากขึ้น  ความตองการหนังสือก็มีปริมาณมากขึ้นตาม
ระบบงานพิมพจึงเกดิขึ้นและไดรับความนยิมอยางรวดเรว็  ทําใหเกิดบริษัทที่รับงานเกี่ยวกับระบบ
การพิมพขึ้น  แตในขณะเดยีวกันภาพวาดกย็ังเปนสวนที่ถูกรักษาไวใชเพื่อการอธิบาย  ส่ือสารในงาน
ที่เกี่ยวของกับการแพทยและงานที่เปนระบบที่เกี่ยวของกบัทางดานวิทยาศาสตร   
       เนื่องจากยคุนี้เปนยุคเริ่มตนของงานออกแบบตวัพิมพหรือตัวอักษรโดยโยฮันกูเทนเบอรก  
จึงจะขอกลาวถึงประวัติของกูเทนเบอรกใหทราบพอสังเขปคือ  กูเทนเบอรกเปนคนแรกที่คิดคน 
ประดิษฐตวัอักษรสําหรับพมิพสําเร็จขึ้นในป ค.ศ.1456  เพื่อใชในการพิมพคัมภีรไบเบิ้ลและคัมภีรไบ
เบิ้ลก็เปนหนังสือเลมแรกที่พิมพดวยระบบการพิมพ   ซ่ึงในเวลานั้นกเูทนเบอรกมีอายุได 55 ป  กูเทน
เบอรกกลายเปนสัญลักษณของส่ือกลางการติดตอส่ือสาร ของตัวอักษรหรือตัวพิมพ  งานระบบการ
พิมพ  ตลอดจนถึงรูปแบบการพิมพหนังสอื     
      3.   ยุค Industrial (ค.ศ.1760 - 1890)  ยุคนี้อาจเรียกไดวาเปน “ยุคมืด” ของงานออกแบบ
ทางการพิมพกว็าได  เนื่องจากเครื่องจักรเขามามีบทบาทตอการออกแบบตัวพิมพ   ทําใหรูปแบบของ
ตัวพิมพที่ออกมาลดการแสดงออกทางอารมณลง   และเนื่องจากเครื่องจักรนั้น  สามารถทําใหงาน
พิมพมีประสิทธิภาพทําใหไดตัวพิมพทีด่ี  แตทําใหตวัพิมพหรือตัวอักษรไมมีความนาสนใจ  หรือไม
ดึงดูดสายตา  ตัวอักษรชนิดนี้คอืตัวอักษรแบบ sans serif  แตสามารถใชไดดีในงานพิมพ  ตัวอักษร
ชนิดนี้เขามามบีทบาทแทนการเขียนของตวัหนังสือแบบโรมัน  เนื่องจากความเรยีบงายของตัวหนัง 
สือทําใหอานงาย   ลูกคาใหความสนใจในการเรียกตัวพิมพแตละแบบนัน้จะเรยีกวา “typefaces”   
ตอมามีการออกแบบปรับปรงุเพิ่มเติมรายละเอียดใหกับตวัอักษร  
       4.  ยุค Artistic (ค.ศ.1890 - 1983)  ชวงเวลาของการเกดิการปฏิวัติอุตสาหกรรมงานดาน
การพิมพโดยเฉพาะตัวพิมพ ซ่ึงไดรับผลกระทบเนื่องจากเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปนอยาง
มากในวงการศิลปะในชวงเวลานั้น  ซ่ึงเปนยุคของลัทธิอิมเพรสชั่นนสิ   การทํางานประเภทโปสเตอร
เปนสิ่งที่ไมไดรับการตอนรับ  แต Henri de Toulouse-Lautrec ตอตานความนยิมนี้โดยเขาไดทําการ
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วาดภาพโปสเตอรเพื่อใชในงานเปดการแสดง  เขาไดทําตัวพิมพทีใ่ชศลิปะเขามาเกีย่วของเปนรูปแบบ
แรกคือ   รูปแบบของตัวหนงัสือตกแตงแบบอารตนูโว   ตอมาเกิดรูปแบบของศิลปะสมัยใหมใน
ศตวรรษที่ 20  ไดแก  Dada, de Stijl, Bauhaus, art deco, pop art,  และ postmodern  ซ่ึงเปนรูปแบบที่
สัมพันธตอเนือ่งกันกับวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เปนลักษณะเฉพาะ  ไมวาทั้งทางดานการเมือง  
สถาปตยกรรม  การออกแบบผลิตภัณฑ  และศิลปะอ่ืนๆทัว่ไป  การเคลือ่นไหวนี้ทําใหเกิดการใช
ตัวพิมพในทุกๆดานของงานออกแบบกราฟฟก   เพราะวาทุกๆอยางมีสวนสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
ตัวพิมพในยุคนี้จึงไดรับอิทธิพลของลัทธิทางศิลปะเขามาดวย 
      ในชวงป ค.ศ. 1950 (พ.ศ.2493)  ไดมีการใชรูปแบบทางการพิมพเปนตัวพิมพแบบสากล
(International Typographical Style)  ที่เปนการนําเอาเฉพาะตัวอักษรหรอืตัวพิมพมาเปนองคประกอบ
หลักของการออกแบบ  ซ่ึงพฒันาขึ้นมาโดยนักออกแบบทางการพิมพชาวสวิสผูนําเอาแนวทางการ
ออกแบบของ แจน ทชิโชวด  มาปรับปรุงใช  จนกระทั่งทําใหเกิดมีการออกแบบตัวอักษรโรมันแบบ
ใหมที่นยิมนํามาใชกันมากกค็ือ  แบบยูนิเวอรส (Universe)  การออกแบบและจัดทําอารตเวิรกสิ่งพิมพก็
มีการใชตารางกริดเขามาชวยเปนแนวในการจัดวางภาพและขอความใหมีความประณตีเรียบรอย  มี
แบบแผนที่งายตอการอานและดึงดูดสายตา  โดยเฉพาะมกีารนําเอาวิธีการจัดภาพสมดลุแบบอสมมาตร 
เขามาใชในการจัดแถวของขอความใหเปนเสมอหนาหรือเสมอหลัง เปนตน 
       เมื่อศูนยกลางทางศิลปกรรมเปลี่ยนจากยุโรปไปสูอเมริกา  ศิลปนและนักออกแบบทาง 
การพิมพชาวอเมริกันไดพัฒนางานออกแบบทางการพิมพที่มีแบบอยางเฉพาะตวัขึ้น  ในรูปแบบที่
แตกตางตามความคิดสรางสรรค  เปดกวางทางการออกแบบไมยึดตดิกบัแบบแผนเดมิๆที่ทํากันใน
ยุโรป  แตในขณะเดียวกนัก็มกีารสอดแทรกการแสดงออกของตนเองเขาไปในผลงานดวย  มกีารใช
ส่ือและเทคนิคตางๆเชน การติด ปะ ทับ  การเขียนดวยมอื  มีการนําเอารูปแบบสัญลักษณมาใชแทน
ความหมาย (Corporate Identity and Visual System) การนําเอารูปแบบตางๆมาผสมผสานกันอยาง
อิสระ  โดยไมยึดติดรูปแบบเดิมเรียกงานกราฟฟกลักษณะนีว้า (The American School of Graphic 
Expressionism) 
                   ในชวงป 1960 ศิลปะ Pop Art  มีอิทธิพลตองานออกแบบกราฟฟก งานจึงมีลักษณะของ
การใชสัญลักษณและคําขวญัรวมถึงการสรางจิตสํานึกตอสังคมออกมาอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ 
งานออกแบบโปสเตอร 
       ตอมาป 1970  เปนยุคของ Post Modern Design  แสดงใหเห็นถึงเรือ่งการเมือง สังคมและ  
คุณคาของเวลาในขณะนัน้  ไดรับการสนบัสนุนเปนอยางมากในสหรฐัอเมริกา  เนื่องจากเปนยุคที่
ผูคนใหความสนใจกับสภาพสังคมมากขึ้น  ลักษณะงานออกแบบมกีารจัดวาง Form ใน Space   
เนื่องจากความรูสึกวา “feel right”  แทนเหตผุลของการสื่อสาร  ในการออกแบบกราฟฟกแบบ Post 
Modern  สามารถแบงออกอยางคราวๆได 3 ลักษณะคือ 
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       1.  เปนสวนที่ขยายมาจาก International Typographic Style ที่สรางขึ้นโดย Swiss 
Designer  ที่ออกนอกกรอบของการใชความเคลื่อนไหว 
       2.  New Wave Typegraphy  ซ่ึงเริ่มที่ Basil Swiss  โดยการสอนและวิจยัของ Wolfgang 
Weingart  มีการใชระบบกรดิ  มีการออกแบบตัวอักษรไมมีฐานและภายหลังเปนสวนที่สนับสนุน
ผลงานของกลุม Memphis ในมิลาน ประเทศอิตาลี และ  San Francisco Design  เปนงานออกแบบที่มี
ความยืดหยุน  หลากหลาย  มกีารใชพื้นผิว รูปแบบ  สี และรูปทรงเรขาคณิต มีการใชลวดลายโบราณ  
เนนสแีละรูปทรงแปลกๆ 
       3.  Retro  หมายถึงการใชรูปทรงลักษณะแปลกๆในงานออกแบบซึ่งมีพื้นฐานมาจากงาน
พื้นบานของยุโรป  ตัวอักษรเปนศูนยกลางของการนําเสนอแทนการเปนลูกคูของภาพหรือภาพถาย
และการพัฒนาระบบอิเลคโทรนิคและคอมพิวเตอร21 
  5.  ยุคดิจิตอล(ค.ศ.1984-2000)  การเปดตวัสินคาคอมพิวเตอรแมคอินทอช  โดยบริษทั 
Appleในป 1984  ดวยราคาที่ไมแพง  ประกอบกับการทํางานในระบบเน็ตเวิรคที่มปีระสิทธิภาพของ 
World Wide Web  ตอมาอีก 10 ปหลังจากนั้น  ทําใหเกดิรูปแบบงานพิมพที่เปนศิลปะไดอยางงายดาย
มีรูปแบบที่เปนตนแบบในลกัษณะเฉพาะที่เปนตัวของตวัเอง  ประกอบกับเครื่องมือมีราคาคอนขางถูก
และงายตอการทําเปนตนแบบสําหรับการใชไปทั่วโลกอยางเปนทางการ  ผลที่สุดงานออกแบบเกดิ
การเรียนรู  สรางสรรค typefaces  สําหรับงานพิมพและงานสกรีนสื่อตางๆ  หรือไมก็เพื่องานใบปลวิ
หรืองานที่ตองการความรวดเร็วหรือเปนงานเล็กๆ  หรือสําหรับการทํา เว็ปไซต  เพื่อตอบสนองการใช
ของผูคนมากมายในหนึ่งวนั  ตัวพิมพในยุคนี้จึงมีความหลากหลายรูปแบบที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาจาก
ความคิดและจนิตนาการ 
       ดังรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวาตวัอักษรหรือตวัพมิพมีวิวฒันาการมากมายหลายแบบ
ถึงแมวาจะอยูในยุคเดียวกนัสมัยเดียวกนักต็าม  จึงจะขอกลาวถึงหลักการแบงประเภทของตัวพิมพ
หรือตัวอักษรเพิ่มเติมเพื่อใหเห็นภาพและแนวทางของการออกแบบตัวอักษรหรือตัวพิมพไดชัดเจน
มากขึ้น  โดยการแบงนี้เปนการแบงอยางกวางๆพอเพียงใหเห็นภาพของลักษณะตัวพิมพชนิดตางๆ
เทานั้น 
       วิลเล่ียม ไดแบงประเภทของตัวหนังสือออกเปน 6 ประเภท คือ 
              1.   Old Style 
              2.   Modern 
              3.   Slab Serif 

                                                 
                    21ศุภกรณ  ดิษฐพนัธุ,  ประวัติศาสตรเรขาศิลปสากล  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา. 
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              4.    Sans Serif 
              5.   Script 
              6.   Decorative22 
 

Old Style          

 
ภาพที่ 3   แบบตัวอักษรยุคเกา 
ที่มา :  จากการศึกษาของผูวจิัย 
 
                   1.   Old Style (แบบตัวอักษรยคุเกา)  เปนตวัอักษรมีพื้นฐานมาจากตวัอักษรคัดลายมือ
ของเหลาอาลักษณหรือเสมยีนในอดีตที่ใชปากกาปากตดัในการเขียนทําใหตวัอักษรแบบนี้มักมเีสน
ขีดที่ขาหรือเสนฐาน  ซ่ึงเกดิจากการวางมมุปากกา  ลักษณะของน้ําหนกัตัวอักษรเปนแบบจากน้ําหนัก
หนาไปสูน้ําหนักบางแบบคอยเปนคอยไป  ศัพททางเทคนคิใชคําวา thick/thin  transition  และเมื่อทาํ
การลากเสนตรงตัดผานสวนที่บางที่สุดของตัวอักษรจะไดเสนแนวเฉียง  ซ่ึงจะเรยีกวา  stress (แกน)  
และโดยมากตวัอักษรชนดิมกัจะมแีกนแนวเฉียง  ตัวอยางของอักษรประเภทนี้ไดแก  Baskerville, 
Garamond , Goudy, Platino, Time 
 

Modern 

 
ภาพที่ 4    แบบตัวอักษรสมยัใหม 
ที่มา :  จากการศึกษาของผูวจิัย 
 
  2.   Modern (แบบตัวอักษรสมัยใหม)  โครงสรางของตัวอักษรมกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนนิชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของงาน
ศิลปะ  ประกอบดวยเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนามากขึ้นในป ค.ศ. 1700 (พ.ศ.2243) สามารถผลิต

                                                 
                    22Williams Robin,  The Non-Designer’s Design Book (New York : n.p., 1994),  94. 
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กระดาษไดคณุภาพดีขึ้น  เทคนิคการพิมพมีความสลับซับซอนมากขึ้น  มีผลทําใหตัวพิมพมีความแข็ง
มากขึ้น  ไมมกีารไลน้ําหนกัหนาบางแบบตัวยุคเกา  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตวัอักษร  
ใหมีเสนขีดทีเ่ทาเปนเสนตรงตามแนวนอนและมีความบาง  โครงสรางโดยรวมดูแข็งแรง  หนักแนน  
ตรง  และเนื่องจากการถายน้ําหนกัจากหนาไปบางอยางเห็นไดชัด  ทาํใหไดแกนเปนแนวตั้งตรง 90 
องศา  ทําใหเกดิความรูสึกถึงความเยน็ชา  แข็งกระดาง  แตเมื่อนําไปขยายใหมีขนาดใหญจะเดนสะดุด
ตา  และเนื่องจากความบางทีต่ัดกับหนาจึงไมเหมาะกับการนําไปทําตัวพิมพที่มีขอความยาวเนื่องจาก
สวนที่บางอาจเลือนหายไปไดทําใหขอความดุขาดหายไมตอเนื่อง  เรียกวา  ตัวกรอน 
 

Slab serif 
 

ภาพที่ 5   ตวัอักษรแบบ Slab serif 
ที่มา :  จากการศึกษาของผูวจิัย 
 
  3.  Slab Serif (แบบตัวมีเสนขีดท่ีขาหนามาก) เกดิขึ้นในชวงยุคปฏิวัตอุิตสาหกรรมที่มี
การนําแนวความคิดแปลกใหมเขามาใชในงานโฆษณา  โดยเปนการแกปญหาจากตวัอักษรสมัยใหมที่
มีปญหาของเสนที่บางมากตัดกับเสนทีห่นามากทําใหเมื่อมองในระยะไกลเหมือนรัว้บาน  ลักษณะ
ของตัวพิมพประเภทนี้จึงมีน้าํหนักที่เทากันทั้งหมด  บางครั้งเรียกตัวอักษรแบบนีว้า  Clarendon  หรือ  
ตัวอียิปต  เนื่องจากตัวอักษรชนิดนี้ถูกประดิษฐขึ้นมาในชวงที่โลกตะวนัตกกําลังคลั่งไคลวัฒนธรรม
อียิปต  ช่ือที่ตัง้ขึ้นจึงมีช่ือที่เกี่ยวของกับประเทศอียิปตเพือ่ใหสามารถขายไดในชวงเวลานั้น  เชน  
Memphis, Cairo, Scarab  และไดรับการพฒันาเปนชื่ออ่ืนๆเชน Clarendon, New Century Schoolbook  
เนื่องจากคณุลักษณะที่มีความสม่ําเสมอตลอดทั้งตัวอักษรทําใหงายตอการอาน  จึงนยิมนําไปใชกบั
ขอความยาวๆหรือหนังสือไดดี  โดยเฉพาะหนังสือเด็กเพราะดูสะอาดตาและงายตอการอาน 
 

San serif  
 

ภาพ ที่ 6  แบบตัวอักษร San serif 
ที่มา :  จากการศึกษาของผูวจิัย 
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       4.    Sans Serif (แบบไมมีขีดเล็กๆท่ีขา)  คําวา San เปนภาษาฝรั่งเศสแปลวา  ปราศจาก  
ตัวอักษรชนิดนี้จึงเปนตวัอักษรที่ไมมี Serif ที่ปลายขา และเปนแบบอกัษรที่มีมากมายหลากหลายให
เลือกใชตามความตองการตัง้แตน้ําหนักเบาไปจนถึงน้ําหนักเขมพิเศษ  ตัวอยางของอกัษรชนิดนี้ไดแก  
Antique Olive, Formata, Gill Sans, Franklin Gothic, Folio Helvetica, Avant Garde เปนตน  

Script 
 
ภาพที่ 7   แบบตัวอักษร Script 
ที่มา :  จากการศึกษาของผูวจิัย 
 
     Script (ตัวพิมพท่ีจําลองแบบจากตัวเขยีน)  ตวัอักษรแบบนี้เปนตัวอักษรที่เลียนแบบจาก
ลายมือเขียนทัง้หมดรวมถึงที่เขียนดวยปากกาคอแรงหรือพูกันดวย  ตวัอักษรแบบนีม้ีทั้งที่เปนแบบมี
เสนเชื่อมโยงกันตอเนื่อง  เสนไมตอเนื่อง แบบเขียนเหมือนตัวพิมพ แบบจําลองแบบอักษรประดิษฐ
ยุคโบราณ  เปนตน  ตัวอักษรชนิดนี้ไมควรนําไปพิมพเปนขอความยาวๆหรือเปนหนังสือ เนื่องจาก
อานยาก  และไมควรใชตวัพมิพใหญทั้งหมด  เหมาะที่จะนําไปใชเปนบางสวนและขยายใหมีขนาด
ใหญ  เชน Shelley, Coronet, Monoline script, Freestyle Script, Balloon, Brush Script เปนตน 
 

                
 
ภาพที่ 8   แบบตัวอักษร Decorative 
ที่มา :  David  Rakowski,  MyFonts [ Online], accessed 4 April  2005. Available from 
http://www.myfonts.com/person/rakowski/david/ 
 
    Decorative (แบบตัวสําหรบัตกแตง)  แบบตัว Decorative หรือFancy  มีลักษณะสนกุ 
สนาน  แปลก  ใชงานงาย  สะดุดสายตา   มหีลากหลายอารมณ  ความรูสึก  แตการนําไปใชงานมีขีด 
จํากัด  การนําไปใชจึงควรใชอยางระมัดระวังและใหเหมาะสมกับงานที่จะออกแบบ  การใชควรใชใน
ปริมาณพื้นทีท่ี่ไมมากนกั 
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                 3.1.2   วิวัฒนาการของงานออกแบบสากล  ววิฒันาการในการออกแบบของตะวนัตกจะมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกนัในหลายๆแขนงไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรม  ออกแบบตกแตง  
จิตรกรรม  ประติมากรรม  ออกแบบผลิตภณัฑ  แฟชั่น  กราฟฟก  โฆษณา  โดยมจีุดเปลี่ยนแปลงที่
เห็นไดชัดเจนมากในชวงศตวรรษที่ 20 ที่ศลิปะมีความเปนอิสระเกิดเปนลัทธิมากมาย    แตในขณะ 
เดียวกันบางลัทธิก็สืบรากฐานหรือไดรับอทิธิพลมาจากลัทธิกอนหนานัน้  จึงจะขอกลาวถึงลัทธิที่มี
ความสําคัญที่สงผลตองานออกแบบในแขนงตางๆกอนศตวรรษที่ 20 ดวย  โดยเฉพาะลัทธิที่มีผลตอ
งานออกแบบกราฟฟคอันไดแก Cubism, Futurism, Dada, Surrealism, de Stijl, Suprematism 
       Cubism  เปนลัทธิทางศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในชวงป 2453 - 2463 (ค.ศ.1910 - 1920)โดย
ผูนํากลุมนี้ไดแก ปาโบล ปกัสโซ (Pablo Picasso) ศิลปนชาวสเปนและจอรช บราก (George Braque)  
ศิลปนชาวฝรั่งเศส  แนวคดิของศิลปะลัทธินี้นิยมแตกรูปทรงออกเปนชิน้เล็กชิ้นนอย(Fragmentation)  
การนําเสนอหลายมุมมอง  ภาพปะติดหรือภาพคอลลาจ (Collage)  การผสมวัสดุและรปูทรงตางๆ
(Assemblage) และการใชตวัหนังสือ(letter form)แสดงเปนสื่อที่มองเหน็ได23งานออกแบบสิ่งพิมพ
จํานวนมากไดรับเอาอิทธิพลนี้ไปสรางเปนงานออกแบบแผนปดโฆษณา หรือภาพโปสเตอร 
  Futurism  เปนลัทธิที่นิยมในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20  เปนลัทธิที่มี
อิทธิพลตอศิลปนสมัยใหมมาก  เปนการเขยีนแสดงถึงชวีติความเปนอยูในปจจุบนั  ทีไ่มอยูนิ่งซึ่งเปน
ผลมาจากชัยชนะทางดานวิทยาศาสตร  มีแนวทางการเขยีนที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง  แสดง 
การเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรูสึก  โดยมหีลักสาํคัญคือ  “โลกปจจุบันและความงามของเครื่องจักร 
กลที่สรางสรรคความเร็ว24” 

  Dada  เปนลัทธิที่กอตั้งขึ้นที่เมืองซูริค  ประเทศสวิสเซอรแลนด  มีแนวความคิดปฏิเสธ
ความเชื่อทางศาสนา  ความมีเหตุผลและความมีระเบยีบ  ไดรับผลพวงมาจากการหลุดพนจากภาวะ
หลอกลวงของสงครามโลก  กลุมดาดาขวนขวายที่จะทําลายความคิดเกาๆดวยการหัวเราะ  เยยหยัน
คุณลักษณะ  จดุหมาย  และมาตรฐานศิลปะเกาๆ  เพื่อที่จะไดสรางมาตรฐานใหมใหกบังานศิลปะ  
ดวยการสรางความนิยมใหกับศิลปะทางดานฝนเฟองและความไรเหตุผล  ความเคลื่อนไหวของกลุม 
นี้จึงอยูในชวงเวลาอันสั้น(พ.ศ. 2459 - 2465)25 

  Surrealism  เปนลัทธิที่มีรากฐานมาจากลัทธิดาดา  ความมุงหมายของลทัธินี้พยายามจะ
ถายถอดวัตถุทีม่องเห็นตามความจริงอยางที่ตาเห็น  และจะไมสรางงานใหสอดคลองกับกฎเกณฑ

                                                 
                    23วิรุณ  ตั้งเจริญ,   ออกแบบกราฟฟก  (กรุงเทพฯ : วิฌวลอารต, 2531), 14.  
                    24อารี  สุทธิพันธุ,  ศิลปะนิยม,  พิมพคร้ังที่ 4 ( กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2535),  233 -
236. 
                    25อัศนีย   ชูอรุณ, ประวัติศิลปะตะวนัตก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2530),  233 - 234.  
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หรือวิธีเกาๆดวยผลงานของพวกเซอรเรียลลิสทเปรียบเสมือนพาหนะซึง่ผูดูและศิลปนใชรวมกัน  เพื่อ
นําไปสูศูนยกลางของโลกแหงศิลปะอยางแทจริง   โลกที่วัตถุและความคิดไดพบกับผลงานเปน
เครื่องหมายของสวนยอยและสวนรวมรวมกันๆและความงามของศิลปะแนวเซอรเรียลลิสซึมนี้เปน
ความงามที่เกดิจากความสั่นสะเทือน   ความปวดราวทีเ่กดิกับมนษุย   คลายกับความรูสึกที่เกิดขึ้น
ขณะทีใ่บหนาปะทะลมเย็นจดัเมื่อเร่ิมฤดูหนาวฉะนั้น26 
  De Stijl  เปนกลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการ
สรางงานเพื่อเปนประโยชนตอสังคม  ผลงานที่มีช่ือเสียงของกลุม De Stijil  ไดแก  The Red Blue 
Chair  ของ  Gerrit  Rietveld  ซ่ึงเปนเกาอี้ทีม่ีรูปทรงเรียบงาย  เหมาะกับการผลิตแบบมวลรวม  เนน
ประโยชนใชสอยแตแฝงไวดวยหลักการหรืออุดมคติของกลุม  ลักษณะของงานจะมุงเนนที่สาระของ
งานและหนาที่ประโยชนใชสอยซ่ึงสามารถอธิบายถึงลักษณะงานโดยรวมของ De Stijl  ไดดังนี ้
       1.  การใชรูปทรงเรขาคณิตเปนพื้นฐานในการสรางสรรคงานศิลปะ สถาปตยกรรม และ
งานออกแบบประเภทตางๆ 
  2.  การใหความสําคัญแกภาพรวม (Whole) มากกวารายละเอียดปลีกยอย(Parts)ในงาน
ออกแบบตามหลักทฤษฎี Gestalt ซ่ึงเปนองคความรูที่แพรหลายกันมากในชวงตนศตวรรษที่ 20 
  3.  การจัดองคประกอบของงานแบบไมสมมาตร (Asymmetry Composition) 
  4.  การใชคุณสมบัติที่เรียกวา Orthogonals ซ่ึงเปนการใชเสนนอน (Horizontal) และ เสน
ตั้ง (Vertical)  รวมท้ังการใชแมสีแดง  เหลือง  น้ําเงิน  และสีกลางไดแกสีขาว  และ  สีดํา เปนหลักใน
การสรางงาน27 

  Suprematism  เปนลัทธิการเขียนที่แสดงความรูสึกบริสุทธิ์อยางสูงยิ่ง  ปรากฏเปนศลิปะ
ที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค  โดยใชรูปทรงทางเรขาคณิต  โดยยึดหลักที่วาปรากฏการณตางๆใน
โลกรอบตัวเรานี้ไมมีความหมายในตวัของตัวเองเลย  จดุสําคัญสวนใหญคือ  ความรูสึกของผูดูเมื่อพบ
กับสิ่งตางๆในโลกรอบๆตัวเราตางหาก  ความรูสึกนี้จะปรากฏเดนสรางความคิดสรางสรรค  สะเทือน
ใจแกมนุษยมากกวารูปรางของวัตถุนั้นๆเพราะความรูสึกสะทอนลักษณะแทจริงอันเปนแกนแทของ
วัตถุกอใหเกดิคุณคาทางศิลปกรรมอยางมากมาย  ลัทธินีใ้หความรูสึกคลายกับวาเราอยูกลางทะเลทราย  
มองไมเห็นวัตถุอะไรเลยมีแตความรูสึกเทานั้น28 

                                                 
                   26อารี  สุทธิพันธุ,  ศิลปะนิยม,  237  - 241. 
                   27ศุภวิช  อิศรางกรู ณ อยุธยา,  รูปแบบสากลในการออกแบบ  (กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม
ศาสตร, มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 2545), 18 - 19.  
                   28อารี  สุทธิพันธุ,  ศิลปะนิยม,  242 - 243.  
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      ที่กลาวมาขางตนคือลัทธิทางศิลปะที่มีอิทธิพลตองานออกแบบทางดานกราฟฟกและ
ตัวอักษร  แตที่จะกลาวตอไปนี้คือลัทธิทางศิลปะในชวงศตวรรษที่ 20  สมัยหลังที่รูปแบบของงานมี
การผสมผสานและเกี่ยวของกับงานเรขศลิปอยางชัดเจน  เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีและ
คานิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  มีการโฆษณา  ทําใบปลิว  ทําโปสเตอร  ทําใหเกิดการสัมพันธ
เชื่อมโยงเกีย่วเนื่องกันในแขนงตางๆไมวาจะเปนทัง้งานศิลปะ  ออกแบบ  แฟชั่น  เฟอรนิเจอร  และ
งานกราฟฟก 
  Pop Art  ช่ือของศิลปนในกลุมนี้ปรากฏตามคําเรียกของกลุมนักวจิารณชาวอังกฤษที่
แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวของกลุมกระบวนการศลิปวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษ  ซ่ึงตั้งชื่อ
กลุมของพวกตนวา  กลุมอสิระ(Independence Group)  ศิลปนกลุมนี้สนใจศิลปวฒันธรรมทองถ่ินที่มี
ลักษณะสามัญและปรากฏอยางดาษดืน่  ไมวาจะเปนงานประณีตศิลป  สถาปตยกรรม  การออกแบบ
โฆษณา  ภาพยนตร  นวนยิาย  แตมิไดยอมรับเอาเนื้อหาที่แสดงออกในเชิงพาณิชย   หากยอมรับวา
ศิลปวัฒนธรรมเหลานั้นมีอยูจริงอันปฏิเสธมิได  และถือวาศิลปะในสมยัปจจุบนัควรเปนสื่อถายทอด
ความคิดรวมสมัย  ไมเชื่อในเรื่องของความแตกตางของรสนิยมที่ดีหรือเลว  เพราะเหน็วาเปนเรื่อง
สมมติ29  ปอปอารตจึงเปนแบบอยางของศิลปะที่สะทอนพลังสภาพแทจริงของสังคมปจจุบันตาม
ความรูความเขาใจของสามัญชนทั่วไป  ช่ัวขณะหนึ่ง  เวลาหนึ่ง  เชน  ดารายอดนยิม  ดาราภาพยนตร  
คุณภาพอนัเลอเลิศของสินคา  คําขวัญ  ฯลฯ  เปนศิลปะที่แสดงเกีย่วกบัความชุลมุนวุนวายของสังคม  
ซ่ึงพลุงประดุจพลุนิยมกนัวนันี้  พรุงนี้อาจลืมแลว30 
      จะเห็นไดวาลัทธิทางศิลปะมีผลตองานออกแบบเลขนศิลปในขณะเดียวกันงานออกแบบก็
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธกับงานเลขนศิลปเชนเดียวกัน  โดยในที่นี้จะขอกลาวถึงในชวงปที่
เกี่ยวของกับขอบเขตงานวิจัยเทานั้น 
      งานออกแบบมีการพัฒนามาอยางตอเนือ่งทั้งดานรูปแบบ  ความสวยงาม  ตอมาเมื่อมีความ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งทางดานการผลิต  วัสดุ  งานออกแบบจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเจริญนั้นดวย  พรอมๆกับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑของ
ตนเอง  งานออกแบบจึงมีความสําคัญขึ้นมาเปนลําดับ  ดังขอมูลที่จะกลาวดังตอไปนี้ 
      งานออกแบบระหวางป ค.ศ.1955-1975  ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  นักออกแบบ
อุตสาหกรรมไดเกิดเปนอาชพีขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา  โดยมี Walter  Dorwin  Teague  เปนผูนํา
ในการวางโครงสรางอาชีพและวางรากฐานสมาคม  ASID (American Society of Industrial Designers)  

                                                 
                    29ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษไทย  (กรุงเทพฯ : เพือ่นพิมพ,  
2530), 43.  
                    30อารี  สุทธิพันธุ,  ศิลปะนิยม,  248. 
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มีการสรางความเชื่อใหเกิดขึน้ในเรื่องการออกแบบวาเปนสิ่งที่สามารถชวยใหสินคาขายไดและเปน
การสรางภาพลักษณทีด่ีใหกบับริษัท  เชน บริษัท IBM   
      งานออกแบบมีการพัฒนามาอยางตอเนือ่งทั้งดานรูปแบบ ความสวยงาม  ตอมาเมื่อมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งทางดานการผลิต  วัสดุ  งานออกแบบจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม 
ความเจริญนั้นดวย  พรอมๆกับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑของ 
ตนเอง  งานออกแบบจึงมีความสําคัญขึ้นมาเปนลําดับ  ดังขอมูลที่จะกลาวดังตอไปนี ้
      งานออกแบบมีการพัฒนามาอยางตอเนือ่งทั้งดานรูปแบบ  ความสวยงาม  ตอมาเมื่อมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งทางดานการผลิต  วัสดุ  งานออกแบบจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเจริญนั้นดวย  พรอมๆกับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นทําใหเกิดการสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑของ
ตนเอง  งานออกแบบจึงมีความสําคัญขึ้นมาเปนลําดับ  ดังขอมูลที่จะกลาวดังตอไปนี้ 
                   งานออกแบบระหวางป ค.ศ.1955 - 1975  ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  นักออกแบบ
อุตสาหกรรมไดเกิดเปนอาชพีขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา  โดยมี Walter Dorwin Teague  เปนผูนํา
ในการวางโครงสรางอาชีพและวางรากฐานสมาคม  ASID ( American Society of Industrial 
Designers )  มีการสรางความเชื่อใหเกิดขึน้ในเรื่องการออกแบบวาเปนสิ่งที่สามารถชวยใหสินคาขาย
ไดและเปนการสรางภาพลักษณที่ดใีหกับบริษัท  เชน บริษัท IBM   
  ในชวงป ค.ศ. 1960  วัยรุนในขณะนั้นนยิมดนตรี Rock’n Roll  งานออกแบบจึงมุงเนน
เขาไปที่การตอบสนองความตองการของกลุมคนกลุมนี ้ ในขณะเดยีวกันราคาของสินคาก็ถูกกําหนด 
ใหอยูในฐานะที่วัยรุนจะสามารถจายได  และเมื่อสังคมไดเปลี่ยนแปลงสภาพมาอยูทีค่วามเทาเทยีมกัน  
ผูหญิงออกมาทํางานนอกบาน  มีบทบาทในการตัดสินใจและเลือกซื้อ  กลุมนี่จึงเปนอีกกลุมหนึ่งทีน่ัก
ออกแบบใหความสําคัญ  งานออกแบบในชวงนี้จะเนนทีค่วามสนุกสนาน  ฟุงเฟอ  ไมคงทนถาวร        
                    ตอมาในชวงปลายป  1960  งานออกแบบไดเปลี่ยนแนวทางเปนเนนที่ความคงทน  และ
ลักษณะความตองการใชงานอันแทจริงของมนุษย  เพื่อการประหยัดพลังงาน  และวัสดุ  เนื่องจากการ
กําจัดการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงของกลุม OPEC 
       งานออกแบบระหวางป ค.ศ. 1975 - ปจจุบัน  งานออกแบบในชวงนี้จะหนีจากความ
ซํ้าซากในรูปแบบเดิมๆจากประเพณนีิยมไปสูแนวทางที่เต็มไปดวยความคิดสรางสรรคและความ
สวยงาม  ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะไดเปนแนวทางตางๆดงันี้ 
  1.  แนวโนมในงานออกแบบที่เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ.1980  ซ่ึงมีความไมชัดเจนแนนอน
และสับสนอลหมานนัน้ก็ยงัไมหยดุลงทันทีแตจะดําเนนิตอไปอีกชวงระยะหนึ่ง  ในลกัษณะทีแ่สดง
ความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางดานลกัษณะรูปแบบที่ฉูดฉาดสะดุดตาและตรงกันขามในกลุมที่แสดง
ความเงียบสงบเรียบลึกซึ้งซึ่งตองอาศัยการพิจารณากจ็ะยังคงมีอยูตอไป 
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  2.  ความกาวหนาทางวิทยาการที่เกิดขึ้นในชวงสองทศวรรษหลังนี้โดยเฉพาะทางดาน
การสื่อสารและอุปกรณเครื่องจักร  ซ่ึงทําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแตมขีนาดเล็กลงและบางลง  ทําให
ผลิตภัณฑเครือ่งใชไฟฟากลายเปนของใชสวนตัวมากขึน้  ดังนั้นการออกแบบจึงตองเนนใหมีลักษณะ
ดึงดูดกลุมเปาหมายเฉพาะ  และการออกแบบกราฟฟกจงึยิ่งมีความสําคัญในการใหขอมูล  และการ
สรางบุคลิกใหแกตวัผลิตภัณฑ 
  3.  ประเด็นดานระบบนิเวศยิง่มีความสําคัญอยางมาก  ทั้งนี้เนื่องจากปญหาการเสียสมดุล
ตามธรรมชาติ  อันเปนผลมาจากการทําลายสภาพแวดลอม  นักออกแบบจะตองแสดงบทบาทในการ
ชวยแกปญหาโดยคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุทดแทนวัสดทุี่หายาก  การนําวัสดุกลับมาหมุนเวียนใชใหม  
และการปองกนัมลภาวะที่เกดิขึ้นหลังการใชงานผลิตภัณฑ 
  4.  ลักษณะรูปแบบที่เปนแนวโนมในอนาคตนั้นหากมองยอนไปในชวงป  ค.ศ.1960 -
1970  ซ่ึงเปนระยะที่งานออกแบบมีลักษณะแสดงความมีเหตุผลและประโยชนใชสอยอยางเหมาะสม  
ในขณะที่ชวงป ค.ศ. 1980  นั้นจะเต็มไปดวยจนิตนาการและอารมณ  ดงันั้นพอมาถึงชวงป ค.ศ.1990  
แนวทางการออกแบบจึงเปนการผสมผสานทั้ง 2 ดานเขาดวยกัน  คือเปนงานออกแบบที่มีทั้งเหตผุล
และจินตนาการสรางสรรคโดยมีรูปแบบหรือสไตลที่เปดโอกาสใหผูซ้ือสามารถเติมไดอยางอิสระ  
เนื่องจากผูซ้ือรุนใหมมักเปนผูที่มีหัวกาวหนาและเลือกสินคาตามความพอใจของตนเองมากกวาการ
ถูกชักจูงใหทําตามอยางกัน31 
      รูปแบบของงานจึงขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจเปนสําคญั  โดยประกอบกับการเคลื่อนไหว
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่กาวหนาขึ้น   แตกระนั้น  รูปแบบของงานออกแบบก็มีอยูหลาย
รูปแบบไดแก  High -Tech, Trans High -Tech, Alchymia - Memphis, Post - Modernism  ใน 2 
รูปแบบหลังมีอิทธิพลกับงานเรขศิลปเปนอยางมาก 
                   3.2  วิวัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทย  เนื่องจากประเทศไทยมีการ
รวบรวมววิัฒนาการของงานออกแบบไวคอนขางนอย  การนํามาอางอิงในบทนี้ จึงไดพอสังเขปทีจ่ะ
สามารถรวบรวมไดจากที่มีผูกลาวถึง  โดยจะกลาวถึง 2 สวนเชนเดียวกับงานออกแบบในตะวันตกคือ  
วิวัฒนาการของตัวอักษรหรอืตัวพิมพ  และววิัฒนาการของงานออกแบบ ซ่ึงจะกลาวถึงในสวนของ
ศิลปะสมัยใหม  เนื่องจากมผูีเรียบเรียง รวบรวมถึงวิวัฒนาการไว  ในที่นี้จะขอกลาวถึงในชวงป พ.ศ. 
2500 - 2540 เชนเดียวกับตะวันตก 
                  3.2.1 วิวัฒนาการของตัวอักษรหรือตัวพิมพ ดังที่พอจะทราบมาบางแลววาตวัอักษรไทย
เร่ิมมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  แตมามีบทบาทในชวงของหมอบรัดเลย  ท่ีเขามาอาศัย

                                                 
                   31 นวลนอย  บุญวงษ, หลักการออกแบบ  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539),  
56 - 62. 
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อยูในประเทศสยาม  วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยมีมาอยางตอเนื่อง มกีารใชตัวหนังสือหรือตัวอักษร
อยางแพรหลาย  มีการใชสําหรับพิมพหนงัสือและหนังสือพิมพ 
                   วิวัฒนาการของตัวพิมพไทย32  เร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2205  ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ
มหาราชโดยใชตัวพิมพอักษรโรมันมาใชพิมพออกเสียงไทย    ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 1  แหงกรุง
รัตนโกสินทร มีการแกะตัวพมิพจากบล็อกไมที่เรียกวา ไซโลกราฟ (Xylo-Graph)  แตยังคงใชเปน
อักษรเทียบภาษาไทย   ตอมาป พ.ศ. 2360  มีการตั้งโรงพิมพและหลอตวัพิมพขึ้นทีย่างกุงประเทศพมา  
ออกแบบโดย  นางจัดสัน และมีนายยอรจ เอช ฮัฟ ( George H. Hough )  เปนชางหลอตัวพิมพ  ป พ.ศ. 
2383  มีการคิดหลอตัวพิมพภาษาไทยขึ้นใชเอง  และในป 2386 มีการพิมพหนังสือที่หลอขึ้นใน
ประเทศไทยเปนครั้งแรก  จนถึงป 2444 - 2449  มีการพัฒนาตัวพิมพขึน้ เรียกวา “โปงหนา” เปนตัว 
พิมพขนาด 32พอยต  ลักษณะของตัวพิมพจะมีเสนหนา บางในตวัเดยีวกัน ทําใหตัวพมิพดํากวาตัว
ธรรมดา มีขนาด 20 - 21 พอยต  ตัวจิ๋วขนาด 14 - 16 พอยต 
                   ตั้งแตป พ.ศ. 2462 เปนตนมา ตัวพิมพไดรับการพัฒนาออกมาหลายแบบ ไมวาเปนตวั
ธรรมดา ตัวเอน ตัวกลาง ตวัหนา ตวัโปงบาง มีลักษณะเสนเล็กคมเสมอกัน  หวักลมทึบ ขนาด
ประมาณ 24 พอยต  ตัวธรรมดาเอนจะเอนหลังเล็กนอย  เสนบางเรียบเสมอกันหวักลมโปรง ขนาด 20 
พอยต 
                    ตัวโปงแซ  มีลักษณะสวนหนา  สวนบางในตวัเสน ตวังอโคง มีขนาด 48 พอยต 
 ตัวโปงไม  มีขนาดใหญกวาโปงแซ แกะจากไม ใชพิมพพาดหวัขาวหนังสือพิมพรายวนั  
มีสวนหนาสวนบางในตวัเสน หัวโปรง คร่ึงซีก ขนาด 72 พอยต 
 พ.ศ. 2496  มีการนําอาตัวอักษรไทยปรับเขาใชกับแปนพิมพ ทําใหไดตัวพิมพที่มีลักษณะ
เดียวกบัตวัพิมพดีด  ที่มีเสนเรียบเสมอกัน  ไมมีหนาบาง 
 กอนเขาสูป พ.ศ. 2500 ไดเกดิคณะชาง คณะเหม ศิลปกรรม ศิลปาการขึ้น  ซ่ึงเปนการใช
ตัวพิมพกับศิลปะเพื่อการคาการเติบโตของการพิมพเปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางดานศิลปะ  
วัฒนธรรมในหลายดาน  ไมวาจะเปนจติรกรรม  วรรณกรรม ละคร หรือภาพยนตร มกีารรวมตัวกัน
ของกลุมปญญาชน  ชางฝมือ และศิลปน มกีารเกิดรานบล็อกขึ้น เพื่อทาํการออกแบบโฆษณา และ
ส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ มีการประดิษฐตวัอักษรที่ช่ือวา “ ตัวประดษิฐ “  ขึ้นเพื่อทดแทนตัวดิสเพลยซ่ึง
มีอยูนอย  ประโยชนเพื่อใชทาํหนังสือ พาดหัวขาว ช่ือคอลัมน  คําบรรยายภาพ ฯลฯ33 

                                                 
                    32มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การออกแบบทางการพมิพ,  พิมพคร้ังที่ 3  (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545),  196 - 200.  
                    33ประชา  สุวีรานนท,  “10 ตัวพมิพกับ 10 ยุคสังคมไทย,”  สารคด ี 18,  211 (กันยายน 
2545) :  72 - 73.  
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 เขาสูป พ.ศ. 2500 ไดมีการรวมมือกันระหวางบริษัทไทยวัฒนาพานิช  ซ่ึงเปนโรงพิมพที่
ใหญและทนัสมัยที่สุด กับบริษัท โมโนไทป แหงประเทศอังกฤษ  เพื่อทําการปรับปรุงตัวอักษรหรอื
ตัวหนังสือไทย  นําไปใชกับเครื่องเรียงพิมพอัตโนมัติหรือระบบที่ใชการบังคับดวยแปนพิมพหรือ
คียบอรด   มีการหลอตัวพิมพใหมทกุครั้งที่มีการเรียง  เครื่องเรียงสามารถทํางานไดรวดเร็วและขจัด
ปญหาตัวพิมพสึกกรอนได   ตัวพิมพที่เดนที่สุด  คือ  ตัว “โมโนไทปบาง”  กับ “โมโนไทปกลาง”มี
ลักษณะที่เหมอืนกันตรงเสนมีความสม่ําเสมอกันตลอด  ปลายเสนตัดตรง  สวนความแตกตางอยูตรง
ความหนาบาง  ยุคนี้เปนยุคพฒันา  การพิมพจึงไดรับการสนับสนุนอยางมา34ตัวพิมพมบีทบาทเปน
อยางมากในประเทศไทย  เนือ่งจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เปนชวงของ
การพัฒนา มีการเขามาของอุตสาหกรรม  การพิมพแบบเรยีนหรือตําราเขามามีสวนเกีย่วของในการ
งานพิมพ  ชวงระหวางป พ.ศ. 2500 - 2515 
 ป พ.ศ. 2516 ไดมีการประดษิฐตัวอักษรลอกหรือตัวขูด ขึ้นมาเปนทางเลือกใหมของการ
สรางตัวดิสเพลย  โดยบริษัท แมคานอรมา ของเนเธอรแลนด  ดวยการนาํของ บริษัท ดีทแฮลม  และ
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา มีตัวอักษรทีเ่ดน คือ “มานพติกา” โดย มานพ ศรีสมพร ลักษณะตัวอักษร
ถายทอดบุคลิกของตัวพิมพ เฮลเวติกา ( Helvetica ) ตัวพมิพอักษรโรมันที่โดงดังในชวงนี้  บทบาท
ของตัวอักษรลอกมีมากในชวง ป 2516 - 2530  โดยในชวงป พ.ศ. 2529 ไดเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบพิมพ เปน “ระบบแทนเวบ” และยกเลิกระบบตัวตะกัว่ หันมาใชระบบโฟโตไทปเซตติ้งหรือ
เรียงพิมพดวยแสง  ผูนําการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ และจากการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหไทยรัฐกลายเปนหนังสือพิมพยักษใหญ ของเมืองไทย  มีการประดิษฐตัวอักษรขึ้นใหมเพื่อใชกับ
ระบบโฟโต  ที่ตอมาไดแพรหลายสูตลาดและมีช่ือเรียกกันทั่วไป วา “ตัวคอมพิว” ออกแบบโดยคุณ
ทองเติม เสมรสุต  จุดเดนของตัวอักษรชดุนี้คือ การลากเสนในแนวเรขาคณิต มีระนาบและองศาที่
แนนอน มกีารหักมุมที่เปนเหล่ียมคม35 
 จากจุดนี้แสดงใหเห็นวาคอมพิวเตอรเร่ิมเขามามีบทบาทในประเทศไทยแลว และมเีพิม่ขึ้น
มากเรื่อยๆจนถึงปจจุบัน  คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่กําลังจะกลายเปนปจจัยพืน้ฐานที่ทุก
บานจะตองมี  บทบาทของคอมพิวเตอรนี้เอง ทําใหตวัอักษรไทยไดเปลี่ยนแปลง  มกีารประดิษฐตวั 
อักษรขึ้นมารองรับการใชอยางมากมาย  โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2350 - 2540  ที่เปนชวงของเศรษฐกิจ
เฟองฟูเปนฟองสบู  ทุกอยางไดรับการกระตุนทําใหการพิมพและการโฆษณาขยายตัวออกไปเปนอยาง
มาก  แบบตวัพิมพกลายเปนที่ตองการ  ทาํใหเกิดการออกแบบพัฒนาตวัพิมพใหม ๆ ขึ้น    ตัวพิมพใน 

                                                 
                 34ประชา  สุวีรานนท,  “10 ตัวพิมพกับ 10 ยุคสังคมไทย,”  สารคด,ี 74. 
                 35เร่ืองเดียวกัน, 76 - 79.  
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ชวงนี้จึงเปนตวัพิมพ ดจิิตอล โดยมีช่ือเรียกรวม ๆ วา  “ ฟอนต”  ความแพรหลายของตวัฟอนตเปนไป
อยางกวางขวาง   ผูใชสามารถเปนบุคคลทั่วไป  ทั้งที่เปนองคกรและปจเจกบุคคล  ทั้งที่เปนมืออาชีพ
และสมัครเลน บริษัทใหญๆที่มีการสรางฟอนตออกมาเผยแพรสูทองตลาดไดแก สหวิริยา  อีเอซีและ
โวตรา  สวนบริษัทเล็ก  ก็มี เดียรบุก ยูนิตี้โปรเกรส เจ.เอส. เทคโนโลยี และพี.เอส.แอล. สมารทเลต
เตอร เปนตน 
 ตัวฟอนตทีเ่กดิขึ้น ก็เชน   ดบีี สุรวงศ โมเดิรน   ดีบี ฟองน้ํา  เอราวณั โดยเครื่องคอมพิว 
เตอรที่ใชในการออกแบบในยุคนี้เปนระบบแมคอินทอช 
 ตอมาในป พ.ศ. 2544  เนคเทคหรือศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ไดเขามาทําหนาที่เสนอมาตรฐาน สําหรับโครงสรางตัวพิมพไทย พรอม ๆ กับการสราง
แมแบบ หรือ “ฟอนตแหงชาติ” ขึ้น 3 ชุด เนื่องมาจากการเกิดปญหาของการลอกเลียนแบบ นํา
ตัวพิมพไปจําหนายจายแจก มีผลทําใหเกิดการเรียกรองขอเก็บคาลิขสิทธิ์ฟอนต 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
แผนภูมิที่ 1    วิวัฒนาการของตัวอักษรหรอืตัวพิมพไทย 
ที่มา  :  จากการศึกษาของผูวจิัย 

 
 ลักษณะเดนของตัวอักษรของแตละชวง  ตัง้แตป พ.ศ. 2500 - 2546   พอจะสรุปไดดังนี้ 

ชุดโมโนไทป  มีทั้งที่เปนเสนบางและหนา มีการปรับปรุงใหปรับสระบนและวรรณยุกต 
ใหเล็กและวางต่ําลง  เพื่อประหยัดเนื้อที่ ตวัอักษรถูกยอใหเหลือประมาณ 16 พอยต  ตอมาตัวอักษรโม
โนไทปกลางมีบทบาทไดรับความนิยมมากกวาชนิดอื่น ๆ เนื่องจากเสนของตัวพิมพมีความสม่ําเสมอ
กันตลอด ปลายเสนตัดตรง มีความสูง (X-height) มากกวาเดิม อานงายและไมหักงาย เปนการผสม 
ผสานกันระหวางตัวอักษรของบรัดเลยกับฝร่ังเศส  โดยดึงเอาสวนดีมาประยุกตรวมกัน 
                   อักษรลอกหรือตัวขูด  มีขนาดตั้งแต 4 มม. ไปจนถึง 20 มม.  ไดรับความนิยมอันเนื่อง 
มาจากการเปลีย่นระบบการพิมพเปนออฟเซต  ทําใหใชตัวอักษรลอกผลงานออกแบบของมานพ เปน
ที่นิยมใชและมีความโดดเดน  นอกจาก มานพติกาแลวยงัมี “มานพ 2” ที่มีความสวยงามลงตัว นิยมใช

ป พ.ศ. 
2500-2515 

“ตัวพิมพ  กับ 
อุตสาหกรรมการ
พิมพยุคพัฒนา” 

ป พ.ศ. 
2516-2530 

   “อักษร ลอก 
หรือ  

 อักษรขูด” 

ป พ.ศ. 
2530-2540 

“ฟอนต 
แหงชาติ” 

ป พ.ศ. 
2540-ปจจุบัน 

“ตัวพิมพดิจิตอล
กับสภาวะ
ลอยตัว” 
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ทั้งงานราชการและเอกชน “มานพ 5” ใชทาํเปนปายชื่อตรอก ซอย ทางดวน และทางหลวง มีจุดเดนคือ 
มีหัวที่บอดหรอืเปนวงกลมทึบ สัดสวนของความหนาบางของเสนตางกนั ปลายเสนตัง้โคงมน  
                    ตัวคอมพิว  ตวัอักษรที่มีช่ือเสียงคือ “อีเอซี ทอมไลท” มีลักษณะคลายตัวธรรมดาแบบ
เสนบาง แตมีเสนและรูปทรงที่เปนแบบเรขาคณิตมากขึน้ คือ เสนนอกของทุกตัวมคีวามโคงเกอืบ
เทากัน เสนตั้งหักเขาหาเสนทแยงเปนมุมแหลม สามารถสังเกตไดจากตัว ท ทหาร ร เรือ และ ล ลิง ถือ
ไดวาตวัอักษร อีเอซี ทอมไลท เปนตัวอักษรแนวทางใหมที่เนนความเปนระเบียบและเปนเหตเุปนผล
มากกวาตัวรุนกอน ๆ  
                    ดีบี  มีอยูมากมายหลายแบบแตที่มีความโดดเดนมากที่สุด คือ ดีบี เอราวณั  มีลักษณะ
คลายคลึงกับ Futura extra bold   ของอักษรโรมัน ตัวอักษรมีความหนาและน้ําหนักมากที่สุดเทาทีม่ีมา 
ดีบี นารายณ เปนการนําเอาฝรั่งเศสมาปรับปรุงใหมีเสนที่หนาขึ้นและพรอมที่จะเปนตัวดิสเพลยได
มากขึ้น ดีบีฟองน้ํา มีการกําหนดใหมีเสนและรูปทรงที่เปนแบบเราขาคณิตมากขึ้น 
  จะเห็นไดวา ตัวฟอนตมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามยุคสมัยของบริบทสังคมไทย
ในชวงนั้น ๆ จนถึงยุคของดจิิตอลที่ฟอนตหรือตัวอักษรไทยที่เกดิขึ้นไมขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกจิ 
สังคม เทคโนโลยี แตขึ้นอยูกับความตองการ ความพอใจของผูใชมากกวาสิ่งใด ดังคํากลาวของประชา 
สุวีรานนท36วา  
  ประวัติศาสตรของตัวพิมพที่ผานมานั้น คงพิสูจนใหเหน็แลววา  ตลอดเวลากวา 160 ป 
สังคมไทยไดมอบหมายภารกิจมากมายใหแกตวัพิมพ นบัตั้งแตการเผยแพรความรู การพาณิชย การ
สรางบุคลิก ใหแกขอมูลขาวสาร การตอกย้ําความศกัดิ์สิทธของภาษา ตลอดจนการสถาปนาความเปน
ชาติ ฯลฯ  
                   นอกจากนัน้ ววิฒันาการของมนัยังชวยช้ีใหเห็นดวยวา ตวัพิมพเปนสิ่งทีแ่ยกไมออกจาก 
“ประชาคมผูใชตัวพิมพ”ซ่ึงหมายความถึงเครือขายของผูเขียน ผูพิมพ ผูอาน นักออกแบบ ฝายศิลป 
ชางเรียง ชางพมิพ ตลอดจนกลุมผูดําเนินการผลิต เชน โรงพิมพ โรงหลอตัวพิมพ ฯลฯ 
  พัฒนาการของตัวพิมพไทยในอดีต แมจะไมไดบรรลุถึงขั้นเปนเลิศ  แตก็ประสบความ 
สําเร็จพื้นฐานเปนที่นาพอใจที่สําคัญคือ ความสําเร็จทั้งหลายลวนเกดิจากการที่ประชาคมผูใชตัวพิมพ
มีความเชื่อมั่นในพลังของสิ่งประดิษฐช้ินนี ้จึงไดระดมเอาปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนทนุ เทคโนโลยี 
หรือศิลปะความเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ มาชวยกันสรางเสริมความสมบูรณใหแกตวัพมิพอยางตอเนือ่ง 
ความรวมมือทีก่ลาวมาไดผลักดันใหตวัพิมพดําเนนิภารกจิขางตนจนลุลวง 
 คร้ันกาวเขาสูยุคดิจิตอล  ตวัพิมพซ่ึงไดรับผลสะเทือนจากเทคโนโลยีนีอ้ยางรุนแรงทีสุ่ด  
ไดเปลี่ยนสถานะจากที่เคยกระจุกตวักลายเปนกระจายตวัไปอยูในมือผูใชที่มีความหลากหลายและ 

                                                 
                 36ประชา  สุวีรานนท,  “10 ตัวพมิพกับ 10 ยุคสังคมไทย,”  สารคด ี, 111-112. 
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กระจัดกระจาย 
   ผลที่ตามมาก็คือ  ประชาคมผูใชตัวพิมพซ่ึงเคยเปนกลุมคนเล็ก ๆ ในอดีตไดขยาย
ขอบเขตออกไปอยางมหาศาล  จนตกอยูในสภาพที่ไรพรมแดน หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ลอยตัว” อยูอยาง
กระจัดกระจาย ยากที่จะรวมกันระดมเอาปจจัยทั้ง ๓ ประการขางตนมาชวยกันพัฒนาตัวพิมพ เชนใน
ยุคตาง ๆที่ผานมา 
  ประวัติศาสตรตัวพิมพและแบบตัวพิมพสําคัญ ๆ ของยุคสมัยตาง ๆ ที่เรียบเรียงขึ้นในครั้ง
นี้ เปนกาวหนึง่ของความพยายามทําความเขาใจกับตวัพิมพและประชาคมผูใชตัวพิมพ   ประโยชนที่
เราคาดหวังคือปูพื้นฐานสําหรับการออกแบบตัวพิมพที่มีคณุภาพยิ่ง ๆ ขึน้ในยุคตอไป   
                   นั่นหมายความวา หากผูใดมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพลงัของตัวพิมพ ในวนัขางหนา 
หนาที่ของเขา นอกจากจะเปนการสรางสรรคในแนวทางที่ไมซํ้าของเดิมแลว ยังตองเปนการแสวงหา
ความรวมมือของประชาคมแบบใหมที่ไมเหมือนกับในอดีตอีกดวย 
  มีคําโบราณกลาววา ภาพหนึ่งภาพสามารถพูดไดนับพันคํา  หวังวาอยางนอยที่สุด หลัง 
จากที่อานบทความนี้แลว หนาตาของตัวพมิพตัวหนึ่งอาจจะโนมนาวใหผูอานหวนราํลึกไปถึงภาพ
เหตุการณที่นาตื่นเตนมากมายในระหวางทีม่ันกําลังกอกําเนิด รวมทั้งเรื่องราวของบุคคลจํานวนหนึง่ที่
ไดทุมเทกําลังความสามารถและสติปญญาในการสรางมนัขึ้นมา 
                   3.2.2 วิวัฒนาการของงานออกแบบ  จากการคนควาพบวาการรวบรวม  เรียบเรียงเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของงานออกแบบในประเทศไทยยังไมมกีารทาํดังนั้นในสวนนี้จึงจะขอกลาวในดานของ
วิวัฒนาการทางดานงานศิลปะสมัยใหม  ทัง้นี้เพื่อใหเหน็แนวทางของงานทางดานศิลปะในประเทศ
ไทยวามีทศิทางเปนไปทางใด  มีจุดกาํเนิดงานจากทีใ่ดบาง  เนื่องจากการศึกษาในสวนของวิวัฒนา 
การงานออกแบบของตะวันตก  พบวาศิลปะมีสวนเกี่ยวของสัมพันธสอดคลองกับงานกราฟฟก  ใน
ขณะเดียวกนักจ็ะขอแทรกบทบาทของงานกราฟฟคในปจจุบันเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
      ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยเริ่มตนหลังจากการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบประชาธิปไตย  ประมาณป พ.ศ. 2475  มีการกอตั้งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรแตเปนในลักษณะของศิลปะหลักวิชา และโรงเรียนเพาะชาง   
                   สถาบันการศึกษาดังกลาวทั้ง 2 แหงนี้มีความเปนผูนําทางดานศิลปะตลอดหลายชวง
ทศวรรษที่ผานมาตลอด  ไดผลิตศิลปนทางดานงานศิลปะออกมามากมาย  รวมถึงศิลปะในสาขาของ
พานิชศิลป ซ่ึงไดแกงานออกแบบกราฟฟกหรืองานออกแบบเลขนศิลป ไดแกงานออกแบบโฆษณา 
แผนปาย ตวัอักษร งานออกแบบสิ่งพิมพเชนงานออกแบบหนังสือพมิพและวารสาร เปนตน 
                   แตในขณะเดียวกันศิลปนของไทยที่ไมไดสังกัดสถาบันการศึกษาใดๆ หรือเปนศิลปนจาก
ใจรักก็มีอยูมากมายในยุคนี้  ศิลปะสมัยใหมในชวงแรกๆของไทยนั้นยังไมมีความโดดเดนมากนัก
เนื่องจากการยดึถือในงานศิลปะหลักวิชา   
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      วิรุณ  ตั้งเจริญ37  ไดทําการศึกษาววิัฒนาการศิลปะสมัยใหมในประเทศ  และไดทําการ
สรุปออกเปน 3 ระยะคือ 
        1.     ศิลปะสมัยดั้งเดิม(Proto-Modern Art) 
               2.     ศิลปะสมัยใหมระยะแรก(Early-Modern Art) 
               3.     ศิลปะสมัยใหม(Modern Art) 
             1.   ศิลปะสมัยดั้งเดิม(Proto-Modern Art)  คือ ชวงเวลา พ.ศ. 2400-2475  ยึดชวงเวลา
ที่ขรัวอินโขงมีบทบาทในการสรางสรรคภาพจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะสมัยใหมจากตะวนัตกในชวง
รัชกาลที่ 4 จนถึงสมัยพระยาอนุศาสตรจิตรกร(จันทร จติรกร)เขียนภาพแบบเหมือนจริงอิทธิพลศิลปะ
หลักวิชาในรัชกาลที่  6-7 
             2.   ศิลปะสมัยใหม ประมาณป พ.ศ. 2475 - ตนพุทธศตวรรษที่ 26 โดยกําหนดจาก
ปรากฏการณ 2 ปรากฏการณคือ 
       2.1   เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสู 
ระบอบประชาธิปไตย  การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไมใชประเด็นหลักที่มผีลกระทบตอ
ศิลปะสมัยใหม  แตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีผลตอการเอื้ออํานวยในดานเสรีภาพและ
ปจเจกภาพของมนุษยซ่ึงสอดคลองกับศิลปะสมัยใหมโดยตรง 
           2.2   ปรากฏการณที่ 2 เปนชวงเวลาทีขุ่นปฏิภาคพิมพลิขิต(เปลง ไตรปน) ซ่ึงมี
ประสบการณศิลปะสมัยใหมจากยุโรปมีบทบาทอยูที่โรงเรียนเพาะชาง  โดยศิลปะสมยัใหมในชวงนี้
ครอบคลุมไปถึงศิลปะสมัยใหมของกลุมศิลปนจักรวรรด ิ ซ่ึงเริ่มมีการทวนกระแสงานศิลปะหลักวชิา 
             3.   ศิลปะสมัยใหม  ประมาณชวงป 2503 - 2506 ถึง ปจจุบัน  เหตุผลที่กําหนดชวงป 
2503 - 2506 เปนจุดเริ่มตนของศิลปะสมัยใหมเนื่องจาก 
         1.   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัรัชกาลที่ 9  ทรงเริ่มเขียนภาพในป 2502  ภาพ
ผลงานเริ่มแสดงคุณภาพเดนชัดประมาณป 2503 - 2504 ภาพพัฒนาสูงสุด และทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯพระราชทานเขารวมการแสดงศิลปกรรมแหงชาต ิคร้ังที่ 14 พ.ศ. 2506  ซ่ึงภาพเขียนฝพระหัตถ
ของพระองคไดสะทอนอิทธพิลศิลปะลัทธิแสดงอารมณ  ศิลปะบาศกนยิม (Cubism) ศิลปะอนาคต
นิยม (Futurism)  ศิลปะลัทธิเหนือจริง( Surrealism)  และศิลปะลัทธิแสดงอารมณนามธรรม
( Expressionism) จากจิตใตสํานึกในลักษณะเฉพาะพระองคอยางงดงามและทรงสรางสรรคไปจนถึง
ประมาณป 2510 

                                                 
                    37วิรุณ  ตั้งเจริญ,  ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2534),  
143-144.  
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    2.   ศิลป  พีระศรี  ไดเสียชีวติลงในป 2505  แมศิลปะหลกัวิชาของทานจะไดฝง
รากลึกลงแลว  แตการเสียชีวติของทานก็อาจถือเปนสัญลักษณแหงการลดบทบาทอันเขมขนของ
ศิลปะหลักวิชาจากตะวันตกลงได 
    3.    อารี  สุทธิพันธุ  ซ่ึงรับอิทธิพลศิลปะลัทธิแสดงอารมณนามธรรมจาก
สหรัฐอเมริกาและเปนผูนําการตอตานศิลปะหลักวิชาคนหนึ่งไดกลับมาสูประเทศไทยและเปด
นิทรรศการจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะลัทธิแสดงอารมณขึ้นที่สถาบนั เอ.ยู.เอ กรุงเทพฯ ในป 2504 
    4.   ศิลปนหัวกาวหนาในการแสดงศิลปกรรมแหงชาติไดแสดงปรากฏการณ
ทางดานศิลปะสมัยใหมเดนชดัมากขึ้น  ตั้งแตประมาณป 2503 - 2506 เชน พิริยะไกรฤกษ  ดํารง วงศ
อุปราช  กําจร สุนพงษศรี  และถวัลย  ดัชน ี
       จะเห็นไดวาศิลปะสมัยใหมของไทยเริม่มีบทบาทที่เดนชัดขึ้นในชวงระยะที่ 3 อันเนื่อง 
จากสาเหตหุลายประการดังที่กลาวมาแลว  และถึงปจจุบนัศิลปะสมัยใหมไดแพรหลายเปนทีย่อมรับ 
กันทั่วไป  ศิลปนมีอิสระในการแสดงออกตามอารมณ  ความตองการของตนเอง ในขณะเดียวกนังาน
กราฟฟกก็เร่ิมมีบทบาทควบคูกันไป  และในชวงระยะเวลา 4 -5 ปที่ผานมา ในประเทศไทยมีการ
รณรงคใหสินคาไทยสงออกสูตางประเทศ และแนนอนวางานกราฟฟกถือเปนอีกปจจยัหนึ่งที่มีความ 
สําคัญกับการสรางภาพลักษณใหเกิดขึน้ภายในองคกรหรือสินคา  งานกราฟฟกจึงมีบทบาทที่โดดเดน
และสําคัญอยางมากในสังคมไทยตลอดชวงหลายทศวรรษที่ผานมา   
 
4.   ขอมูลของหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 

       ขอมูลของหนังสือพิมพไทยรัฐสามารถแบงไดเปน 3 หมวดคือ  ขอมูลพื้นฐานของ
หนังสือพิมพไทยรัฐ  ประวัตคิวามเปนมาและพัฒนาการดานการพิมพของหนังสือพมิพไทยรัฐ  มี
รายละเอียดดังนี้ 

       4.1  ขอมูลพื้นฐานของหนังสือพิมพไทยรัฐ38 
   เจาของ บริษัท วัชรพล จํากัด  
    ผูกอตั้ง นาย กําพล วัชรพล วันที่กอตั้ง 1 มกราคม 2493  
   สถานที่ตั้ง 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตตุจักร กทม.  
   พื้นที่บริษัท 39 ไร 9 ตารางวาหรือ 15,609 ตารางวา  
                                                 
              38ไทยรัฐ, ศูนยขอมูลไทยรัฐ [ ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน  2547.  เขาถึงไดจาก 
http://www.thairath.co.th. 
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   ทุนจดทะเบียน 4,000 ลานบาท  
   ผูอํานวยการ นางยิ่งลักษณ วัชรพล  
   หัวหนากองบรรณาธิการ นายสราวุธ วัชรพล  
   บรรณาธิการ นายไพฑูรย สุนทร  
   การบริหารแบงเปน 7 กอง  ประกอบดวย กองอํานวยการ กองบรรณาธิการ 
    กองการผลิต กองการจัดจําหนาย กองการเงิน 
    กองซอมบํารุง-ยานพาหนะ กองบริการ  
   จํานวนอาคาร 13 หลัง  
   แทนพิมพ ยี่หอ แมน โรแลนด รุนจีโอแมน จากเยอรมัน 
    กําลังผลิตชั่วโมงละ 360,000 ฉบับ  
   ปริมาณกระดาษ 230 มวน หรือ 225 ตันตอวัน  
   ปริมาณการใชหมึก สีดํา 1,200 ก.ก. สีแดง 445 ก.ก. สีฟา 430 ก.ก.
    สีเหลือง 630 ก.ก.ตอวนั  
   จํานวนพิมพเมื่อเร่ิมกอตั้ง 3,000ฉบับ  
   จํานวนพิมพปจจุบัน วันละ 1,000,000 ฉบับ  
   จํานวนผูอาน วันละประมาณ 25,000,000 คน  
   จํานวนพนักงาน ทั้งบริษัท2,007 คน  
   พนักงานกองบรรณาธิการ 262 คน  
   จํานวนยานพาหนะ รถเพื่อการจัดจําหนายทั่วประเทศ 107 คัน  
    รถสําหรับงานธุรการและสื่อขาว 92 คัน  
   ศูนยขาวตางจังหวัด 35 แหง  
   ผูส่ือขาวตางจังหวัด (ขทร.) 388 คน  
   กิจกรรมทางสังคม มูลนิธิไทยรัฐ  

      4.2   ประวตัิความเปนมาและพัฒนาการดานการพิมพของหนงัสือพิมพไทยรัฐ  สามารถ
แบงไดเปน 6 ยุค39 คือ  

                     ยุคที่ 1 ขาวภาพ (2493 - 2501)   
                     ยุคที่ 2 เสียงอางทอง (2502 - 2505)   

                                                 
                 39ไทยรัฐ, ศูนยขอมูลไทยรัฐ [ ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน  2547.  เขาถึงไดจาก 
http://www.thairath.co.th. 
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                     ยุคที่ 3 ไทยรัฐ (ซอยวรพงษ 2505 - 2513)   
                     ยุคที่ 4 ไทยรัฐ (วิภาวดี 2513 - 2531) 
                     ยุคที่ 5 ไทยรัฐ (วิภาวดี 2531 - 2539) 
                     ยุคที่ 6 สูอนาคตดวยความเชือ่มั่น 

                         ดังรายละเอียดตอไปนี้  
                           ยุคที่ 1   ขาวภาพ (2493 - 2501)  หนังสอืพิมพเชาวนัจนัทร ขาวภาพ ซ่ึงมีช่ือ
ภาษาอังกฤษวา The Weekly Pictorial  ซ่ึงพิมพดวยหวัหนังสือสีแดง  วางแผงฉบับปฐมฤกษ สัปดาห
ที่ 1 ประจําวนัจันทรที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2493 รวมทั้งสิ้น 16 หนา ราคา 1 บาท ซ่ึงพาดหัวขาว
ตัวโตสะดดุตาวา “ตายโหง 5 ศพ ในวันขึ้นปใหม” พรอมขาวและภาพอืน่ๆ ซ่ึงลวนแลวแตเปนขาว
คราว ของชาวบานทั่วไป ขาวสังคม ไมไดเนนขาว การเมอืงเหมือนอยางรายสัปดาหฉบับอื่นใน
ขณะนัน้นยิมกนั  มีจุดมุงหมายของการขายหนังสือพิมพใหแก กลุมวยัรุน  คนหนุมสาว และบรรดา
ชาวบานทัว่ไป ไมขายขาวหนักอยางพวก หนังสือการเมอืงซึ่งตอนนั้น นิตยสารรายสปัดาหมีอยู 7 - 8 
ฉบับ ลวนแลวแตเปนการเมอืงทั้งหมด จึงเปนจุดทีแ่ตกตางกวาฉบับอื่น 

                            ตอมาปรับเปลี่ยนออกหนงัสือเปนราย 3 วัน แทนการออกเปนราย 7 วัน เพียงชัว่
ระยะเวลาเพยีง 1 ปเศษๆ หนังสือพิมพขาวภาพรายสัปดาห ก็สามารถปรับมาเปนหนังสอืพิมพราย 3 วัน
และ 1 ปหลังจากนั้นคือ ในราวกลางป พ.ศ. 2495 ขาวภาพ หนังสือขาวรายสามวันก็ปรับตัวอีกครั้ง โดย
ไดเปลี่ยนไปเปนรายวนัม ี “อุทธรณ พลกุล” จากหนังสอืพิมพประชาธิปไตยเปนบรรณาธิการ  จนกระทั่ง
ตอมา เมื่อจอมพลสฤษดิ์เขายดึอํานาจอยางเด็ดขาดในเวลาตอมา หนังสอืพิมพ 7 ฉบับถูกปดพรอมกนั ใน
จํานวนนี้ ม ีขาวภาพรายวนั รวมอยูดวย 

                           ยุคที่ 2 เสียงอางทอง (พ.ศ. 2502 - 2505)  “นับแตขาวภาพรายวนัถูกปดเมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2501” การเปดหนังสือพิมพใหมมาทดแทนทําไดยากเนื่องจากนโยบาย “หนงัสือพิมพเกาออก
ไมได หนังสือพิมพใหมอยาใหเกิด” ของคณะปฏิวตัิทําใหไมสามารถจะขอหัวหนังสอืใหมไดจึง
ตัดสินใจเชาหวัหนังสือพิมพ “เสียงอางทอง” มาทดแทน “ขาวภาพรายวนั” ที่ถูกปดไป 

                           กําพล วัชรพล และคณะ ไดเลือกวนัที่ 1 พฤษภาคม 2502 เปนวันดีเดย และมอบให 
วิมล พลกุล เปนหัวหนากองบรรณาธิการ พรอมดวยทีมงานเดิมจากขาวภาพรายวนัทัง้ชุด “อยากเหน็
ภาพ อยากทราบขาว  ตองอาน “เสียงอางทอง” หนังสือพิมพเชาประจําครอบครัว”  คือสโลแกนของ
หนังสือพิมพนองใหมที่ถือกําเนิดในภูธร แตเขามาโลดแลนในนครบาล เพราะชองโหว ของกฎหมาย
ฉบับนี้ 

                           “เสียงอางทอง” วางจําหนายฉบับละ 50 สตางค มี 10 หนา ราคาจึงถูกกวาฉบับอืน่ๆ 
ที่มีเพียง 8 หนาแตราคาเทากนั  ขาว “ฆาตกรรมนวลฉว”ี ที่เกิดขึ้นในเดอืนกันยายน  2502  เปนขาว



 46

พิศวาสฆาตกรรม ที่สงใหช่ือเสียงของหนงัสือพิมพเสียงอางทอง เปนที่รูจักกวางขวางมากขึ้น  ทั้งขาว
อาชญากรรม อันโดดเดน และขาวการเมืองที่มีลักษณะ  ไมเหมือนใครเพราะมิไดเชียรรัฐบาลนี่เอง ได
สงผลใหยอดจาํหนายของเสยีงอางทองรายวันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับภายในฉบับ ยังมีคอลัมน
ตางๆ รวมทั้งคอลัมนขาวสังคมเขียนโดย “กะแช” อันเปนเอกลักษณของทมีงานชุดนี้มาตั้งแตขาวภาพ
รายวัน  ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเพราะ ระบบตดีวน ก็ทําใหกาํพลไดตัดสินใจมาลงหลักตัง้สํานักงานโรง
พิมพของตัวเองที่ซอยวรพงษ เซงแทนพิมพระบบโรตารี่มา 2 แทน เพือ่สนองการขยายตัวของกจิการ 

        เมื่อเจาของหัวเดิม “เสียงอางทอง” ดึงหนังสือกลับไปทําเอง  25 ธันวาคม 2505 
หนังสือพิมพฉบับหนึ่งซึ่งลอมกรอบตัวโตๆ วา “ไทยรัฐ จัดทําโดยกองบรรณาธิการ เสียงอางทองชุด
เดิม” ก็ออกวางจําหนายตามแผงตางๆ ทั่วประเทศ  

        ยุคที่ 3 ไทยรัฐ(ซอยวรพงษ  พ.ศ. 2505-2513)  จากการเตรียมแผนทีด่ี และการออก
แถลงการณพรอมทั้งพาดหวัลอมกรอบใหเห็น ชัดวา เสียงอางทอง คือ ไทยรัฐ และ ไทยรัฐ ก็คือ เสียง
อางทอง ไทยรัฐยุคนั้น ซ่ึงพมิพทั้งหมด 16 หนา ราคา 1 บาท ใชการพมิพดวยระบบ Letter Press หรือ
ที่เรียกวา ระบบหลอมตัว   

        ยุคที่ 4 ไทยรัฐ(วิภาวดี พ.ศ. 2513-2531)  ติดตั้งเครื่องพิมพระบบ Web Offset ยี่หอ 
Hamada รุน AOR  ของญี่ปุน สําหรับโรงพิมพใหมถนนวภิาวดี  ตอมาในเดือนมิถุนายน ป 2519  กํา
พล วัชรพล อนุมัติตามขอเสนอของ ทองเติม เสมรสุต หัวหนากองการผลิตยุคนั้น ใหเปลี่ยนระบบการ
เรียงพิมพดวยตัวตะกั่ว มาเปนระบบเรียงพมิพ ดวยแสง ที่เรียกกนัวาคอมพิวกราฟกหรือการเรียงพิมพ
ดวยระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมคีวามชัดเจนและรวดเรว็กวาในระบบดั้งเดมิหลายเทาควบคูไปกับการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการพิมพดังกลาว กําพล วัชรพล ไดทดลองจัดองคกรใหม ของไทยรัฐตาม
หลักการบริหารยุคใหม โดยแบงงานออกเปน 3 สวน คือ 

                           1.   สวนของการวางแผน  
                           2.   สวนของการบริหาร 
                           3.   สวนของการประสานงานและควบคุม 

        การคิดคนที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรจะไดบนัทึกไว  ไดแก  ความคิดริเร่ิมในการ
นําเสนอ นิยายจีนกําลังภายใน กอนพัฒนามาเปนการนําเสนอ “นิยายโทรทัศน” ที่ถือเปนสูตรสําหรับ
การทํา หนังสอืพิมพทุกวนันี้   นอกจากนี ้คราวใดที่มีขาวใหญเหตุการณสําคัญ กําพลจะขลุกอยูกบั 
“งาน” ในทุกขัน้ตอน อยางตอนชวงปที่ทหารปฏิวัติกันบอยๆ  เขาก็ออกไปสนามขาวดวยตัวเอง 
นอกจากนี้เขายังมี ความสามารถ ในการพาดหวัขาวใหขายดิบขายดีไดอีกดวย อยางพาดหวัขาวสัน้ๆ 
งายๆ อันลือล่ันวา “ส่ังปลด....อาทิตย” 
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         ตอมา ในป 2531 ไทยรัฐเริ่มพิมพ 4 สีเปนฉบับแรกในวันที่ 4  มิถุนายน  ดวยการ
ตีพิมพ พระฉายาลักษณสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสดจ็พระราชดําเนินไปทรงยกชอฟาพระ
อุโบสถ วัดปรินายกวรวหิาร แขวงบานพานถม เขตพระนคร กทม.  

        ยุคที่ 5 ไทยรัฐ (วิภาวดี  พ.ศ. 2531 - 2539)  นับจากป 2531 จนถึงปจจุบัน ไทยรัฐ
ภายใตการบรหิารของยิ่งลักษณ วัชรพล  ในฐานะผูอํานวยการ   และสราวุธ วัชรพล   ในฐานะหวัหนา
กองบรรณาธิการ ยังคงกาวเดนิออกไปขางหนา มีการสั่งแทนพิมพยี่หอ เอ็ม เอ เอ็น โรแลนด รุน จโีอ
แมน จากประเทศเยอรมนีมาทํางานรวมไปกับเครื่องตอกระดาษอัตโนมัติยี่หอเอ็มจีอี รุน ดีเอ็มอี 245 
เอส จํานวน 36 เครื่อง มีขีดความสามารถปอนกระดาษเขาแทนพิมพ ดวยความเรว็เครื่องละ 60,000 
ฉบับตอช่ัวโมง  เครื่องตอกระดาษนี้จะแยกไปอยูหนาแทนจํานวน  6  เครื่องตอ 1 แทนพิมพ   

        ยุคที่ 6 สูอนาคตดวยความเชื่อมั่น   ในสวนของเทคโนโลยีไทยรัฐกย็ังลงทุนตอใน
หลายประการ เชน การเพิ่ม อุปกรณของระบบแยกสีประกอบหนา ดวยคอมพิวเตอรเพื่อรองรับงาน
พิมพ 40 หนา และขยายระบบการรับและสงภาพวิถีไกล พรอมดวยขอมูลขาวอีก 12 จังหวดั  ความ
เขมขนของเนือ้หาสาระในไทยรัฐยุคใหมเปนผลงานของผูบริหารใหม โดยตรง ไมวาจะเปนการผาตัด
ปรับปรุงโฉมไทยรัฐ ใหแยกออกเปน 2 สวน โดยหันมาเนนขาวกีฬา และขาวบันเทิงในสวนที่ 2   

 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

                  งานวิจยัที่เกีย่วของกับวิทยานพินธฉบับนี้มดีังนี ้
                  อุบล  ชาญปรียาสมุทรไดวิจยัเร่ือง    พัฒนาการของรูปลักษณหนาหนึ่งในหนังสือพิมพ
รายวัน  ตั้งแตป พ.ศ. 2387 ถึง 254040     โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฒันาการของรูปลักษณหนา
หนึ่งของหนังสือพิมพไทยและศึกษาถึงปจจัยที่อาจเปนเงือ่นไขใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดหนาใน
แตละชวง โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากกลุมตัวอยางหนังสือพิมพรายวันที่ศกึษามีทั้งสิ้นจํานวน 
11 ช่ือฉบับ 

     จากการวิจัยพบวา  พัฒนาการจัดหนาหนึ่งของหนังสอืพิมพรายวนันั้น   สามารถแบง
ออกเปน 2 ชวงใหญ ๆ ไดแก   
                                                 
                           40 อุบล  ชาญปรียาสมุทร,  “พัฒนาการของรูปลักษณหนาหนึ่งในหนังสือพิมพรายวนั  
ตั้งแตป พ.ศ. 2387 ถึง  2540”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย , 2540), ง. 
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                   1.  ชวงที่ไมมีรูปแบบการจัดหนา   

                   2.  ชวงที่มีรูปแบบการจัดหนา   

                   นอกจากนีใ้นแตละชวงยังสามรถแบงออกเปนยุค ๆ  ไดอีก 4 ยุคคือ 

                   1.  ยุคใบประกาศขาว  เปนยุคที่หนังสือพิมพไดเร่ิมขึ้น  ไดแกหนังสือพมิพบางกอกรคีอร
เดอร  Siam Daily Advertiser  และขาวราชการ 
                   2.  ยุคประกาศโฆษณาสินคา  เปนยุคที่หนาแรกเสนอแตสินคา  ไดแก  หนังสือพิมพ The 
Bangkok Time, จีนโนสยามวารศัพท และไทยรัฐ 
                   3.  ยุคแหงความคลายคลึงของการจัดหนาแบบมาตรฐานสากล  เปนยุคทีห่นังสือพิมพมี 
การเปลี่ยนแปลง   มีการวาง Lay -out  ของหนาแบบตาง  ๆ  มีภาพขาวดาํ  มีการพาดหวัขาว  ในยุคนี้
หนังสือพิมพแตละฉบับมีการจัดหนาที่คลายคลึงกันกับหนังสือพิมพตางประเทศ  หนงัสือพิมพในยคุ
นี้ไดแก The Bangkok Time หลังป พ.ศ. 2548 ประชาชาติ  พิมพไทย Bangkok Post สยามรฐัและ
ไทยรัฐ 
                   4.  ยุคแหงความหลากหลายของเอกลักษณเฉพาะตน  เปนยคุที่หนังสือพิมพมีลักษณะเดน
เฉพาะของแตละฉบับ    และหนังสือพิมพยุคนี้มีการรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาใชในการจัดหนา
มีการใชคอมพวิเตอรกราฟกในการตกแตงภาพ  หรือการออกแบบตัวอักษร  ใชคอมพิวเตอรออกแบบ
หนาแรก  หนงัสือพิมพในยคุนี้ไดแก  Bangkok Post สยามรัฐ และไทยรัฐ   สําหรับปจจัยทีมีอิทธพิล
ตอการเปลี่ยนแปลงในการจดัหนาหนึ่งนัน้  ไดแก  ปจจยัทางดานเทคโนโลยี   ปจจยัทางดานสังคม 
การเมือง  การเมือง เศรษฐกจิ การศึกษาและปจจยัจากการแขงขันระหวางสื่อ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
                   ในการศึกษาเรื่องพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนังสือ 
พิมพไทยรัฐนี้  เปนการวจิัยเชิงคุณภาพที่มจีุดมุงหมายเพือ่ศึกษาถึงรูปแบบและปจจยัตางๆที่มีอิทธิพล
และสงผลตอการพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปของหัวคอลัมนของหนังสือพิมพไทยรัฐใน 
ชวงตั้งแต ป 2505 จนถึงป 2546 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจยัดงัตอไปนี ้
 
1.    แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา                
 
                   ขอมูลที่ใชในการศึกษาวจิัยนี้ ประกอบไปดวย 
                   1.1    ขอมูลประเภทเอกสาร  
                   1.2    ขอมูลประเภทบุคคล 
              1.3   ขอมูลประเภทสิ่งพิมพที่เปนงานออกแบบหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
              ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
                   1.1   ขอมูลประเภทเอกสาร โดยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารขอมูลเชิงอรรถตางๆจาก
หนังสือและบทความตางๆ ในสวนที่มีเนื้อหาเกีย่วของกบัประวัติศาสตรศิลปะและงานออกแบบเลขน
ศิลปทั้งของตะวนัตกและของไทย,ทฤษฎแีละหลักการออกแบบและการจัดรูปเลมและระบบการพิมพ
หนังสือพิมพตลอดไปถึงขอมูลจําเพาะของหนังสือพิมพไทยรัฐและงานวิจัยอ่ืนๆที่เกีย่วของ 
                    1.2   ขอมูลประเภทบุคคล  ไดจากการพดูคุยและสัมภาษณจากบุคคลซึ่งเปนผูชํานาญการ
และทํางานและเกีย่วของกับงานออกแบบเลขนศิลปของไทย  โดยเฉพาะงานออกแบบหัวคอลัมนใน
หนังสือพิมพไทย  ทั้งนี้ จะตองเปนบุคคลที่มีผลงานและชวงระยะการทํางานที่รวมสมัยเดียวกนักบั
ชวงระยะเวลาที่ถูกเลือกมาเพื่อการศึกษาวจิยัในครั้งนี้ดวย คือนับตั้งแตชวง พ.ศ. 2504 จนถึงป พ.ศ. 
2546 โดยบุคคลที่ใหขอมูลมีดังนี ้
                            -   คุณปติ นันทวโนทยาน  ตําแหนงหวัหนาฝายศิลปกรรม ประจํากองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพไทยรัฐ   โดยมปีระสบการณในการทํางานออกแบบงานเลขนศิลปประเภทตางๆ อัน
ไดแกงานออกแบบหวัหนังสอืหนังสือนิตยสารและหัวคอลัมนและหวัเร่ืองนวนยิายตางๆมานานกวา
40ป และมีประสบการณการทํางานในตําแหนงของชางศลิปใน หนังสอืพิมพไทยรัฐ มานานกวา30ป  
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โดยมีผลงานงานออกแบบหวัคอลัมนตางๆในหนังสือพมิพฉบับดังกลาวเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ 
ยังเคยมีประสบการณและผลงานในการออกแบบตวัอักษร (Lettering Design )ในเชงิพาณิชยในอดีต
อีกดวย 
                              -   คุณสมชัยยุทธ เหมยสวาท  ตําแหนงเปนนกัออกแบบ ฝายศิลปกรรม ประจาํกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพไทยรัฐ  โดยเปนผูมีประสบการณในการทํางานออกแบบเชงิพานิชศิลป อัน
ไดแกแผนปดโฆษณาภาพยนตร, งานออกแบบหวัคอลัมนและหัวเร่ืองนวนยิายตางๆมานานกวา40ป     
และมีประสบการณการทํางานในตําแหนงของชางศิลปในหนังสือพิมพไทยรัฐมานานกวา30ป  
                   1.3    ขอมูลประเภทสิ่งพิมพที่เปนงานออกแบบหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ซ่ึงขอ 
มูลที่นํามาศึกษาในครั้งนีน้ัน้  เปนงานออกแบบที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับตั้งแตป พ.ศ.
2505 จนถึง ป พ.ศ. 2546  ซ่ึงไดมาจากหองสมุดเก็บเอกสารโบราณและหองเก็บหนังสือพิมพและ
หนังสือนิตยสารเกาจากสํานกัหอสมุดแหงชาติ  และจากสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
2. วิธีการเก็บขอมูล 
 
                   การเก็บขอมูล ประกอบไปดวยขอมูลตางๆดังนี้ 
                   2.1     การเก็บขอมูลประเภทเอกสาร  
                   2.2     การเก็บขอมูลประเภทบุคคล 
                   2.3     การเก็บขอมูลประเภทสิ่งพิมพที่เปนผลงานออกแบบหัวคอลัมนในหนังสือพิมพ  
                             ไทยรัฐ 
                   โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนในการทํางานดังนี ้
                   2.1    ขอมูลประเภทเอกสาร  ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภมูิ ไดแก หนังสือ
ตํารา, เอกสาร, บทความ,ขอเขียนและสิ่งพมิพ ตลอดจนงานศึกษาวิจยัทีเ่กี่ยวของ โดยการเก็บขอมูลจาก
หองสมุดจากมหาวิทยาลัยศลิปากร, หองสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรและหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
                   2.2    ขอมูลประเภทบุคคล  โดยวิธีการสัมภาษณและพูดคยุกับผูเชี่ยวชาญที่ทํางานเกีย่วของ
กับงานอกแบบหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐโดยตรง โดยมีประเด็นสําคัญของการสัมภาษณอยูที่
แนวคดิและรปูแบบในการทํางานออกแบบหัวคอลัมน ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2505 จนถึงป พ.ศ. 2546 ตลอด
จนถึงขอเสนอแนะตางๆที่เกีย่วของ 
                   2.3    ขอมูลประเภทสิ่งพิมพที่เปนงานออกแบบหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ   โดย
วิธีการเก็บขอมูลจากการถายสําเนาภาพผลงานออกแบบทั้งที่เปนสองสวน กลาวคอื สวนแรก เปน
หนังสือพิมพเกาที่มีสภาพชาํรุดทรุดโทรมมากแลว โดยหนังสือพิมพเกาสวนนีไ้ดถูกเก็บไวในรูปแบบ
ของไมโครฟลม และในสวนที่สอง ที่เปนหนังสือพิมพฉบับเกาขามวนัทีจ่ัดเก็บไวในหองเก็บหนังสือ 
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พิมพและวารสารเกา ทั้งนี้ ในการเก็บขอมลู ไดใชวิธีการบันทึกภาพจากเครื่องอานไมโครฟลมสําหรับ
เอกสารเกาในสวนแรก   และสําหรับขอมูลจากหนังสือพิมพเกาในสวนที่สอง จะถูกเก็บไวโดยการ
วิธีการบันทึกภาพดวยกลองรูปโดยไมใชแฟลชซึ่งอาจจะทําความเสียหายตอเกสารเกาได 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
                  3.1     ตารางบันทึกขอมูล  โดยวธีิการรวบรวบผลงานออกแบบหัวคอลัมนที่ตองการศึกษา 
แลวบันทกึขอมูลสถิติในดานคุณลักษณของรูปลักษณทัว่ไปของงานออกแบบเลขนศิลปของหัวคอลัมน
ในหนังสือพิมพไทยรัฐในชวงเวลาทีก่ําหนดลงในตารางบันทึกขอมูลสถิติที่สรางขึ้นมา ทั้งนี้ เพื่อใหนํา
ผลสถิติที่ไดนี้ไปวิเคราะหขอมูลในบทตอๆไป 
                  3.2     แบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดวยประเดน็หลักๆดังนี ้
                            3.2.1    มุมมองและทัศนคติในดานพัฒนาการของงานเลขนศิลปทั่วไปในประเทศไทย
เร่ิมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
                            3.2.2    อิทธิพลของเลขนศิลปในตะวันตกมีผลตอการออกแบบหวัคอลัมนของ
หนังสือพิมพในประเทศไทย 
                            3.2.3    ปจจัยและขอควรคํานึงในการออกแบบหวัคอลัมนในหนังสือพิมพ 
                            3.2.4    แนวคิดในดานการออกแบบหวัคอลัมนของหนังสือพิมพไทยรัฐ 
                             3.2.5   แนวโนมและทศิทางของงานออกแบบหวัคอลัมนในหนังสือไทยรัฐจากอดีต 
จนถึงปจจุบันและในอนาคต 
                                                
4. การวิเคราะหขอมูล     
 
                    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวจิยัเร่ือง “ พัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัว
คอลัมนในหนงัสือพิมพไทยรัฐ ”นี้   เกิดขึน้โดยการรวบรวมสวนที่เปนผลงานออกแบบหวัคอลัมนใน
หนังสือพิมพไทยรัฐในชวงระยะเวลาทีก่ําหนดตลอดจนผลที่ไดจากการสัมภาษณผูทาํงานออกแบบนี้
โดยตรง แลวนํามาศึกษาวิเคราะหถึงรูปแบบและพัฒนาการ โดยแบงการวิเคราะหไวเปน2สวนดังนี ้
                    4.1  สวนที่เปนรูปลักษณโดยท่ัวไปของงานออกแบบในแตละชวงระยะเวลา  โดยกําหนด 
เปน 8 ชวงเวลา ในแตละชวงเวลาที่แบง จะเทากับ 5ปตอหนึ่งชวง ยกเวนชวงสุดทายที่มีระยะเวลานาน 
6 ป  ดังมีรายละเอียดดังนี ้
                               -      ชวงที่1  ตั้งแตป พ.ศ.2505  ถึงป พ.ศ.2510 
                               -       ชวงที่2  ตั้งแตป พ.ศ.2511  ถึงป พ.ศ.2515 
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                               -       ชวงที่3  ตั้งแตป พ.ศ.2516  ถึงป พ.ศ.2520 
                               -       ชวงที่4  ตั้งแตป พ.ศ.2521  ถึงป พ.ศ.2525 
                               -       ชวงที่5  ตั้งแตป พ.ศ.2526  ถึงป พ.ศ.2530 
                               -       ชวงที่6  ตั้งแตป พ.ศ.2531  ถึงป พ.ศ.2535 
                               -       ชวงที่7  ตั้งแตป พ.ศ.2536  ถึงป พ.ศ.2540 
                               -       ชวงที่8  ตั้งแตป พ.ศ.2541  ถึงป พ.ศ.2546 
                    โดยเนื้อหาของการวิเคราะหประกอบไปดวย รูปลักษณและองคประกอบโดยรวมของ
งานออกแบบหัวคอลัมนดังนี้ 
                              4.1.1    การจัดองคประกอบศิลป (Composition of Art ) หมายถึงการจัดวางองค 
ประกอบศิลปของทัศนธาตุ(Visual Elements) ที่ปรากฏในงานออกแบบชิ้นนั้นๆ แบงเปน  
                                           -    การจัดสมดลุแบบสมมาตร ( Symetrical Balance)  คือการจัดวางสมดุล
โดยคํานึงถึงเสมอกันของรูปทรงและน้ําหนักของทัศนธาตุในงานออกแบบทั้งดานซายและขวา  
                                           -    การจัดสมดลุแบบอสมมาตร  ( Asymmetrical Balance ) คือการจัดวาง 
สมดุลโดยไมไดคํานึงถึงเสมอกันของรูปทรงและน้ําหนักทั้งดานซายและขวา  
                               4.1.2   รูปทรงประกอบ ( Shape & Form ) หมายถึงรูปทรงหลักๆที่ใชประกอบ 
หรือตกแตงในงานออกแบบหัวคอลัมนนัน้ แบงเปน  
                                           -     รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shapes & Forms ) ไดแกรูปทรงเหลี่ยม 
ชนิดตางๆ และรูปทรงกลม-ทรงกลมรี เปนตน  
                                           -     รูปทรงอิสระหรือรูปทรงธรรมชาติ (Natural and Organic Shapes &  
Forms) หมายถึงรูปทรงที่เลียนแบบจากธรรมชาติ 
                               4.1.3     การใชแบบตวัอักษร (Lettering ) หมายถึงภาพรวมของแบบตัวอักษรหลัก 
ที่ใชในงานออกแบบหวัคอลัมนนั้นๆ แบงเปน 
                                            -     อักษรตัวเหลี่ยม (Block Lettering ,Poster Style) หมายถึงตัวอักษรทีม่ี 
โครงสรางลักษณะเปนกอน ซ่ึงสวนใหญเปนแบบตวัอักษรที่มีโครงสรางอิงรูปทรงเรขาคณิต 
                                           -      อักษรตัวเหลี่ยมแบบมีมิต ิ(3D Block Lettering , Poster Style )         
หมายถึงอักษรในคุณลักษณเดียวกันกับอักษรตัวเหล่ียม แตมีการออกแบบโดยการออกแบบเพิ่ม
ปริมาตรและระยะดวยวิธีลวงตา 
                                          -       อักษรตัวอาลักษณ (Script Lettering ) หมายถึงตัวอักษรในลักษณะ 
ของตัวเขียนหรือตัวคัดลายมอื มักมีลักษณะโครงสรางของตัวอักษรทีว่ิ่งตอเนื่องกันทั้งกลุมคํา   
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                                             -     อักษรตวัอาลักษณแบบมปีริมาตร (3D Script Lettering ) หมายถึง
อักษรในคณุลักษณแบบเดียวกันกับอักษรอาลักษณ  แตมีการออกแบบโดยการออกแบบเพิ่มปริมาตร
และระยะดวยวิธีลวงตา 
                               4.1.4       การใชภาพประกอบ (Illustration) หมายถึงภาพประกอบโดยหลักทีใ่ช 
ประกอบหรือตกแตงในงานออกแบบหวัคอลัมนนั้นๆ แบงเปน  
                                               -     ภาพถายหรือภาพที่เกิดจากภาพถาย (Photography ) 
                                               -     ภาพวาดแบบนามธรรม (Abstract Style ) 
                                               -     ภาพวาดแบบกึงนามธรรม(Semi-Abstract Style ) 
                                               -     ภาพวาดแบบเหมือนจริง  (Reallistic Style )  
                                               -     ภาพวาดกึง่เหมือนจริง (Semi-Reallistic Style ) 
                                               -     ภาพการตนูหรือภาพลอ (Cartoon & Caricature )               
                                 4.1.5      การใชสีในงานออกแบบ (Colour ) หมายถึงสีที่ปรากฏในงานออกแบบ 
นั้นๆ โดยแบงออกเปน 
                                                -     สีเอกรงคสองน้ําหนักแบบขาวจัดดําจดั ( Hardtone Monochrome )  
                                                -     สีเอกรงคหลายน้ําหนักแบบไลคาน้ําหนักของสีออนแก ( Halftone  
Monochrome)  
                                                -     และสีพหุรงค  (Polychrome) 
                   4.2   ปจจัยที่มีผลตอรูปลักษณและพัฒนาการของงานออกแบบหวัคอลัมนในหนังสือพมิพ 
ตั้งแตชวง พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2546 ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดปจจัยที่มีอิทธิพลตองานออกแบบไวดังนี ้
                                 4.2.1      ปจจัยภายใน   หมายถึงปจจยัที่เกีย่วของโดยตรงกับงานออกแบบหวั 
คอลัมนในหนงัสือพิมพไทยรัฐของนักออกแบบเอง ไดแก ปจจยัที่เกดิจากเนื้อหาของบทความใน
คอลัมน และรูปแบบหรือแนวคิดจากเจาของคอลัมน (คอลัมนิสต)เอง เปนตน 
                                4.2.2      ปจจัยภายนอก  หมายถึงปจจยัที่เกดิจากสภาพและเงื่อนไขทางสังคม 
และสิ่งแวดลอมของนักออกแบบ ไดแกเทคโนโลยีทางการพิมพและการผลิตงาน, กระแสนยิมทาง
สังคม, การเมือง ตลอดจนกระแสนยิมของศิลปวัฒนธรรมในแตละชวงยุคสมัย เปนตน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี1  รูปลักษณโดยทั่วไปของงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงไดแบงชวงระยะเวลาของพัฒนาการในการออกแบบเลขนศิลปของ
หัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐเปน 8 ชวงดังนี ้
                                           ชวงที่ 1    ระหวาง ป พ.ศ. 2505  – ป พ.ศ. 2510 
                                           ชวงที่ 2    ระหวาง ป พ.ศ. 2511  – ป พ.ศ. 2515 
                                           ชวงที่ 3    ระหวาง ป พ.ศ. 2516  – ป พ.ศ. 2520 
                                           ชวงที่ 4    ระหวาง ป พ.ศ. 2521  – ป พ.ศ. 2525 
                                           ชวงที่ 5    ระหวาง ป พ.ศ. 2526  – ป พ.ศ. 2530 
                                           ชวงที่ 6    ระหวาง ป พ.ศ. 2531  – ป พ.ศ. 2515 
                                           ชวงที่ 7    ระหวาง ป พ.ศ. 2536  – ป พ.ศ. 2540 
                                           ชวงที่ 8    ระหวาง ป พ.ศ. 2541  – ป พ.ศ. 2546 
                    ในการสํารวจขอมูลคร้ังนี้ ไดใชเครื่องมือวจิัย    ซ่ึงเปนตารางบันทึกขอมูลการเปลี่ยน 
แปลงรูปลักษณของงานออกแบบเลขนศลิปสําหรับหัวคอลัมนในแตละชวง ตามหวัขอที่ไดกําหนด
ขึ้น   ซ่ึงผลที่ไดจากการสํารวจและบันทึกในครั้งนี้พอจะสรุป ไดดังนี ้
                    1.   การจัดองคประกอบศิลป (Composition of Art )   จากการศึกษาผลทีบ่ันทึกในตาราง
ตลอดทั้ง 8 ชวง พบวา รูปแบบการจัดองคประกอบศิลปแบบที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือการจัดสมดลุ
แบบสมมาตร (Asymmetrical Balance) โดยมีคาเฉลี่ยเปน 94 เปอรเซ็นตของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดย
เฉพาะงานออกแบบหวัคอลัมนในชวงแรกๆนั้น มักนยิมใชรูปแบบการจัดวางสมดุลในลักษณะแบบ
อสมมาตรดังกลาวแทบทั้งสิน้ ในขณะทีก่ารจัดวางสมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) นั้น มี
การใชเพยีง 5.7 เปอรเซ็นตเทานั้น   
                    2.  รูปทรงประกอบ (Shape & Form)    จากการศึกษา พบวารูปทรงที่ไดรับความนิยมสูง 
สุดนั้น คือรูปทรงเรขาคณิต   โดยมีการใชรูปทรงเรขาคณิตประกอบในงานออกแบบหัวคอลัมนตลอด
ทั้ง 8 ชวงอยางสม่ําเสมอ  และโดยเฉพาะในชวงที่ 6  ซ่ึงอยูในชวงป พ.ศ. 2531 ถึงป พ.ศ. 2535 นั้นจะ 
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มีการนําเอารูปทรงเรขาคณิตมาใชรวมในงานออกแบบมากที่สุด ถึง 97 เปอรเซ็นต ในขณะที่รูปทรง
อิสระหรือรูปทรงธรรมชาตินั้น  มีการใชที่งานออกแบบมากที่สุด ถึง 97 เปอรเซ็นต ในขณะที่รูปทรง
อิสระหรือรูปทรงธรรมชาตินั้น  มีการใชที่นอยกวา โดยในชวงที่2 ซ่ึงตรงกับชวงป พ.ศ.2511 ถึงป 
พ.ศ.2515 นั้น ไมพบวามกีารใชรูปทรงอิสระหรือรูปรงธรรมชาติในกลุมตวัอยางที่ศกึษาแตอยางไร  
                    อยางไรก็ดี  ในชวงที่5 ซ่ึงตรงกับชวงป พ.ศ.2526 ถึงป พ.ศ.2530  มีการใชรูปรงอิสระ
หรือรูปรงธรรมชาติมากที่สุด  ซ่ึงเปนชวงที่งานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนนั้น มีความ
หลากหลายในเรื่องรูปแบบมากที่สุดเชนกนั 
                    3.  แบบตัวอักษร (Lettering )  แบบตัวอักษรในแตละแบบแตละประเภทที่นิยมใชใน 
งานออกแบบหัวคอลัมนสําหรับหนังสือพมิพไทยรัฐนัน้  ไดรับความนยิมที่แตกตางกนัตลอดทั้ง 8  
ขวงเวลา กลาวคือ   ตัวอักษรแบบตัวเหล่ียมชนิดไมมีมิตหิรือปริมาตรนั้น (Block lettering ) เคยไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากเฉพาะในชวงตนๆ คือในชวงที่ 1 และ 2 เทานัน้ (ชวงพ.ศ.2505 – พ.ศ. 2510 
และ ชวง พ.ศ.2511 – พ.ศ.2515) คือ เทากับ 98 และ87 เปอรเซ็นตตามลําดับ   
                    แต ความนยิมในแบบตวัอักษรดังกลาวในชวงหลังจากนั้นกลับลดนอยลงทันทีตั้งแตชวง
ที่ 3 ตลอดมาจนถึงชวงที่8 (ชวงพ.ศ.2521 – 2525 และ ชวง พ.ศ. 2540 - 2546) อยางไรก็ดี อักษรตัว
เหล่ียมแบบไมมีปริมาตรนี้ ไดกลับมานิยมใชในงานอีกครั้งเพียงเล็กนอยในชวง ที่ 8 คือชวงพ.ศ.2541 
– พ.ศ.2546   แตเปนแบบตวัหนังสือที่มีความแตกตางจากในอดตีที่เปนอักษรวาดหรือประดิษฐดวย
มือ เนื่องจากตวัอักษรเหลี่ยมในยุคปจจุบันนั้น    เปนลักษณะตัวอักษรแบบดิจิตอลทีใ่ชเครื่อง
คอมพิวเตอรชวยในการวาด หรือการออกแบบ 
                  ในสวนของความนิยมในการเลอืกใชตัวอักษรแบบตัวเหล่ียมมีปริมาตรหรือมีมิติในงาน
ออกแบบหวัคอลัมนนั้น ไมปรากฏวาเปนที่นิยมใชในชวงแรกของการศึกษา(ชวงที่ 1)  แตกลับมาเริ่ม
ไดรับความนยิมใชในงานออกแบบในชวงยุคหลัง โดยเฉพาะในชวงที่ 5  (พ.ศ.2526 - พ.ศ.2530)  ซ่ึง
เปนชวงที่รูปแบบงานออกแบบที่หลากหลายมากที่สุด 
                  นอกจากนี้ ก็ยังมแีบบตัวอักษรอีก 2 ชนิด ที่นกัออกแบบหัวคอลัมนนิยมใชกันในบาง
โอกาส นั้นคืออักษรตัวอาลักษณทั้งแบบไมมีมิติและแบบมีมิติ (Script - 3D Script) ซ่ึงเปนตัวอักษรที่
มีลักษณะพลิ้วไหว คลายตัวอักษรคัดลายมอื ซ่ึงเปนคุณลักษณทีแ่ตกตางจากตัวอักษรแบบเหลี่ยมโดย
ส้ินเชิง  
                 หากเมื่อเปรียบเทยีบความนยิมในเรื่องแบบอักษรตัวเหล่ียมกบัตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ 
แลว จะพบวา แบบตัวอาลักษณจะไดรับความนยิมที่นอยกวา โดยทัว่ไปมักพบเหน็ในคอลัมนที่แสดง
ถึงอารมณที่ออนไหว ไดแกคอลัมนที่เกี่ยวของกับความรกั,สตรีหรือชีวติคู  เปนตน 
                   ความนยิมในแบบตัวอักษรแบบตัวอาลักษณนี้ ไดรับความนิยมสูงสุดอยูในชวงที่ 4 คอื
ชวงพ.ศ. 2521- พ.ศ. 2525 ซ่ึงเปนชวงกระแสงานออกแบบในยุค 70-80 เชนแบบอยางของ
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Psychedelic และPop art ที่กําลังไดรับความนิยม ตวัอักษรที่คดเคี้ยวในลักษณะของ Neo- Art 
Nouveau Style ซ่ึงไดสงผลอิทธิพลถึงงานออกแบบตวัอักษรในประเทศไทยดวยเชนกัน   
                    4.   ภาพประกอบ (Illustration)  โดยทัว่ไป ในงานออกแบบหัวคอลัมนบางชิ้น อาจจะมี
หรือไมมีภาพประกอบเลยกไ็ด วัตถุประสงคของภาพประกอบ ก็คือ เพือ่การตกแตงใหงานออกแบบ
สวยเดนสะดดุ นอกจากนี้ ยังเปนการชวยสรางอารมณและจินตนาการของผูอานใหคลอยตามเนื้อหา
ในคอลัมนนั้นๆอีกดวย 
                    ลักษณะของภาพประกอบที่มกีารใชมากที่สุด คือภาพประกอบในลักษณะของภาพวาด 
กึ่งนามธรรม ไดแกภาพวาดตัดทอนในเชิงเลขนศิลป(Graphic) ซ่ึงถือวา ไดรับความนิยมมากที่สุด 
โดยเฉพาะในชวงยุคตนๆ ดงัเชนในยุคที่ 1 อยางไรก็ดี ความนยิมไดถูกลดลงมาตลอดชวงระยะเวลา 
40กวาปที่ผานมา แตกย็ังพบเห็นไดอยูบางในงานออกแบบชวงหลังๆเล็กนอย 
                   ในสวนภาพประกอบที่เปนภาพถาย หรือภาพที่ไดมาจากกระบวนการถายภาพนั้น พบ
เห็นไดเดนชัดในชวงที่ 3 และ 4  แตสวนใหญมักมีการนาํมาตกแตงภาพใหดนูาสนใจ เทคนิคแบบ
หนึ่งซึ่งนิยมกนัคือ การปรับคาความตางของน้ําหนกัสีในลักษณะสีขาวจัด-ดําจัด (High Contrast ) ซ่ึง
ถือเปนเทคนิคที่นิยมกนัในชวงที่ 4 (พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2525) ภาพถายทีเ่ลือกใช มักไดแก เจาของ
คอลัมนเอง หรือภาพบุคคลสําคัญในชวงเวลานั้นๆ ไดแกนักการเมือง เปนตน 
                   นอกจากนี้ ยังมภีาพประกอบที่นิยมใชกันอกีประเภทหนึ่งคือ ภาพลอเลียน หรือภาพ
การตูน โดยชวงที่ไดรับความนิยมมากคือชวงหลังๆ ในชวงที่ 6  7 และ 8  ทั้งนี้ เร่ืองราวที่เขียน มกั
เปนการแสดงอารมณชวนหวั หรือลอเลียน โดยเฉพาะภาพการตูนจากฝมือวาดของคุณชัย ราชวัตร  
ซ่ึงเปนนักเขยีนภาพการตูนประจําหนังสือพิมพไทยรัฐอีกดวย โดยภาพลอนั้น มกัเปนภาพลอของตัว
นักเขียนคอลัมนเอง (Collumnist) 
                   5.   สี (Colour)   สีของงานออกแบบในยุคแรกนั้น เปนสีขาวดําอยางเดยีว หรือที่เรียกวาสี
เอกรงค (Monochrome)  โดยในยุคแรกๆที่ระบบการพมิพของโรงพิมพไทยรัฐยังไมไดพัฒนาให
ทันสมัยนั้น  การพิมพเปนการพิมพดวยระบบเลตเตอรเพลท แมพิมพนนู หรือที่เรียกวา แมพิมพฉับ
แกละ   คณุภาพของงานพิมพนั้นถูกจํากัด   การจะพิมพใหไดเมด็สกรีนที่เรียงตัวไลน้าํหนักสีอยาง
สวยงามนัน้ เปนไปไดยากยิง่ ฉะนั้น งานออกแบบในยุคแรกๆ จึงนยิมเปนภาพขาวดําในลักษณะเพยีง
สองน้ําหนักเทานั้น จนกระทัง่ตอมาเมื่อมีการพัฒนาระบบพิมพออฟเซท  ที่เปนระบบแมพิมพผิวเรียบ  
ซ่ึงสามารถพิมพไลน้ําหนกัสีไดละเอยีดกวา จนกระทั่งในชวงสุดทายของการศึกษานี้  ซ่ึงถือเปนยุค
ของดิจิตอล ซ่ึงทางโรงพิมพของไทยรัฐมนีโยบายในการแขงขนัเพิ่มยอดจําหนายกับหนังสือพิมพ
คูแขง จึงไดมกีารพัฒนารูปแบบของงานออกแบบหวัคอลัมนใหมีมีสีสันสดใสมากขึน้โดยการใชสีที่
หลากหลายขึน้หรือที่เรียกวาสีพหุรงค (Polychrome) ซ่ึงใชระบบการพมิพส่ีสีในการพิมพ 
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สรุปผลการวิจัย                  
สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตองานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนงัสือพมิพไทยรัฐ 
 
                   จากการไดศกึษาวิเคราะหจากพัฒนาการของงานออกแบบตลอด ชวง 41ปที่ของผลงาน
ออกแบบที่ผานมา   และจากการไดพูดคยุสัมภาษณกับนกัออกแบบอวุโสประจํากองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพไทยรัฐเอง คือคุณปติ นันทวโนทยาน (คุณเปย) และคุณสมชัยยุทธ เหมยสวาสดิ์ (คณุ
จอย)  ซ่ึงทั้งสองทาน มีประสบการณทํางานในสายงานทีเ่กี่ยวของกับงานออกแบบพาณิชยศิลป
โดยตรง โดยเฉพาะงานออกแบบศิลปในหนังสือพิมพไทยรัฐนั้น นักออกแบบผูอวุโสทั้งสองทานนี้ 
ไดอยูรวมงานออกแบบหวัคอลัมนหรือที่นกัหนังสือพิมพสวนใหญนิยมเรียกกนัวา “ หวัเร่ือง ” เปน
เวลานานมากกวา 30ป จึงถือวาเปนการสัมภาษณจากผูสรางสรรคงานออกแบบแขนงนี้โดยตรง  
                   ซ่ึงจากขอมูลที่ไดจากผูถูกสัมภาษณและจากการเก็บขอมลูจากภาพผลงานออกแบบหวั
คอลัมนที่ถูกเลือกใชในการศึกษานีจ้ํานวนกวา 300 ช้ิน  ทําใหสามารถวิเคราะหถึงประเด็นในเรือ่ง 
ปจจัยที่มีผลหรืออิทธิพลตองานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ ซ่ึงพอ
สรุปถึงปจจัยตางไดดังนี้                                    
                   1.   ปจจัยภายในของนักออกแบบ ไดแก 
                          1.1   ปจจัยอันเนื่องมาจากขอจํากัด หรือความจําเปนของขนาดพื้นทีข่องคอลัมน  และ
การจัดวางหนาหนังสือพิมพฯ  ซ่ึงถือเปนเงื่อนไขในเรื่องการกําหนดขนาด รูปทรงของงานออกแบบ
หัวคอลัมนของนักออกแบบ  โดยตองมีความสัมพันธกันกบัพื้นที่ในการจัดหนาหนังสอืพิมพ
(Layout)ทั้งในดานของความงามและประโยชนใชสอย                                             
                          1.2   ปจจัยอันเนื่องมาจากเนื้อหาภายในของคอลัมน ซ่ึงนักออกแบบจะตองถายทอด
แนวคดิ เนื้อหา ตลอดจนอารมณความรูสึกของคอลัมนนั้นออกมา โดยวิธีการสื่อสารดวยภาพ 
ตัวอักษรและรปูทรงลวดลายที่นักออกแบบสรางสรรคขึ้นประกอบขึ้นเปนงานออกแบบหัวคอลัมน
นั้นๆ 
                          1.3   ปจจัยอันเนื่องมาจากความตองการของเจาของคอลัมน (Collumnist) ซ่ึงในบาง
กรณี เจาของบทความหรือเจาของคอลัมนอาจจะมกีารพดูคุยแสดงความเห็นตอนกัออกแบบในเรื่อง
การกําหนดรูปแบบของหัวคอลัมนของตนเอง โดยอาจกลาวไดวานกัออกแบบเปนผูสรางงานนอก
แบบตามแนวทางของเจาของคอลัมน 
                          1.4   ปจจัยอันเนื่องมาจากความคิดสรางสรรคของนักออกแบบเอง ซ่ึงสําหรับนัก
ออกแบบที่มีทกัษะและประสบการณมานานจนเปนที่เชือ่ถือแลว ยอมมีอิสระในการแสดงความคิด
สรางสรรคในตัวผลงานไดอยางเต็มที่และตามจินตนาการของตวันักออกแบบเองมากกวา 
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                    2.   ปจจัยภายนอกของนักออกแบบ 
                           2.1   ปจจัยอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการพิมพและการผลิตตนฉบับงานพิมพ ถือเปน
ปจจัยภายนอกที่สําคัญ เนื่องจากเปนเงื่อนไขในการสรางผลงานออกแบบ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีนี้  
ไดแก ปจจยัจากเทคโนโลยีทางดานการพิมพ และปจจัยทางดานการผลิตงานตนแบบเพื่อการพิมพ
(Art Work) 
                           2.2   ปจจัยอันเนื่องมาจากการแขงขันทางธุรกิจ ถือเปนปจจยัที่สัมพนัธกับเวลา 
กลาวคือเปนตวัเรงในเรื่องการกําหนดเวลาในการผลิตงานตนฉบับเพื่อการพิมพ ซ่ึงตองกระทําอยาง
รวดเร็วแตยงัคงความสวยงามสะดุด ทั้งนี้ เพื่อการแขงขันกันทางธุรกิจกบัสํานักพิมพคูแขงในการ
เขาถึงความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคหรือกลุมผูอานมากที่สุด   
                          2.3   ปจจัยอันเนื่องมาจากกระแสทางสังคม,ศิลปวัฒนธรรม,กีฬาและการเมือง เปน
ปจจัยภายนอกที่ซึมซับผานไปในตัวผลงานออกแบบหวัคอลัมน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงอทิธิพลและ
สภาพแวดลอมของสังคมในแตละชวงสมัยของหนังสอืพิมพในยุคนัน้ ปจจยัทางกระแสสังคมเหลานี้ 
ไดแก กระแสทางการเมือง กีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยอิทธิพลจากกระแสสังคมตางๆเหลานี้จะ
แสดงออกในลักษณะของรูปภาพประกอบ ไดแก ภาพนักการเมืองและบุคคลสําคัญในแตละยุค หรือ
ภาพนกักฬีาหรือภาพสัญลักษณกฬีาสําคัญๆ โดยเฉพาะกระแสในดานศลิปวัฒนธรรมนั้น ไดแก 
คอลัมนบันเทิงตางๆ ซ่ึงมักแสดงออกใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในลักษณะของรูปลักษณหรือแบบ 
อยางของศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏและไดรับความนิยมในแตละยุค ไดแก งานศิลปะแบบ Pop Art, Op 
Art, เร่ือยมาจนถึงยุคของ Digital Art เปนตน ดังที่ปรากฏในงานออกแบบหัวคอลัมนในสวนของภาพ
และรูปทรงประกอบ แบบตัวอักษร ตลอดจนลวดลายทีใ่ชประกอบในงานออกแบบหัวคอลัมนนั้น  
 
ขอเสนอแนะ      
                    
                    จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ยังมีประเด็นหัวขอที่เกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลปและการ
ออกแบบเลขนศิลปในประเทศไทยอีกมาก โดยเฉพาะจากหนังสือพิมพฉบับเกาๆ ซ่ึงมีการรวบรวม
ผลงานออกแบบเลขนศิลปไทยในอดตีทีน่าสนใจปะปนอยูไมนอยเลย  ซ่ึงงานออกแบบเลขนศิลป
เหลานี้  ไดแกงานออกแบบตัวอักษร  งานออกแบบภาพประกอบ  งานออกแบบโฆษณา  เชนงาน
ออกแบบโฆษณาภาพยนตรทั้งของไทยและเทศ ซ่ึงเคยไดรับความนยิมสูงสุดในอดตี การไดพบเห็น
ผลงานออกแบบในอดีตเหลานี้ นํามาซึ่งความตื่นตาตืน่ใจของผูศึกษาและผูพบเหน็ในปจจุบันไมนอย 
เนื่องจากเปนงานออกแบบนเิทศศิลปของไทยที่เสมือนเครื่องบันทึกเวลาที่เปนชวงประวัติศาสตร 
โดยเฉพาะประวัติศาสตรของงานออกแบบเลขนศิลปของไทยเรา ซ่ึงปจจุบัน การศึกษาและการบันทกึ
ในหวัขอดังกลาวนี้ มีใหเหน็ไดนอยมาก  
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                    อนึ่ง ส่ิงบางสิ่งที่นาเปนหวงคอื  ตนฉบับของสิ่งพิมพเพื่อการคนควาในหัวขอของเรื่อง
ประวัติศาสตรนิเทศศิลปของไทยนัน้  สวนใหญอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก  ดังเชน
ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ก็ตองใชความวิริยะอุตสาหะพอประมาณในการเก็บชิ้นตัวอยางศึกษาจาก
ผลงานออกแบบเลขนศิลปสําหรับหัวคอลัมนในหนังสือพิมพไทยรัฐ ซ่ึงหลายๆชิ้นงานอยูสภาพที่เกา
มากจน เกือบยากแกการจบัตองเพื่อการศึกษาได นอกจากนี้ ส่ิงที่นาสนใจอึกประการหนึ่ง คือนัก
ออกแบบอวุโสผูสรางสรรคผลงานออกแบบเลขนศิลปของไทยเหลานี้ สวนใหญมกัอยูในวยัที่สูงตาม
อายุงาน โดยนกัออกแบบอวโุสจํานวนไมนอยที่อยูในวยัเร่ิมหรือพนเกษียณอายุงานกันแลว ซ่ึงความมี
ประสบการณและทักษะในการสรางสรรคผลงานของนักออกแบบอวโุสเหลานี้ สมควรอยางยิ่ง ทีจ่ะมี
ผูสนใจศึกษาในรุนตอไป ที่จะไดมกีารจดจาํบันทกึเรื่องราวความรูจากผูทรงคุณวุฒิเหลานี้ไวใหคนรุน
ตอไปไดศึกษาสืบทอดตอๆกันไปในอนาคต  
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