
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ 
        เริ่มแรกในระบบการพิมพ์จะใช้ช่างศิลป์ ช่างท าแม่พิมพ์ที่มีทักษะและความช านาญในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งพิมพ์เริ่มแรกนั้นเป็นการแกะสลักตัวอักษรลงหินจากนั้นก็เขียนบนผ้าไหม หนังสัตว์
จากนั้นพัฒนาการมาเป็นการเขียนบนกระดาษโดยในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้
การสร้างงานสิ่งพิมพ์ง่ายขึ้นก่อนที่จะเรียนรู้ถึงกระบวนการท าจะขอกล่าวถึงความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ 
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทของโประแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การ 

เตรียมงานพิมพ์ก่อนสโรงพิมพ์ บทบาทของสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน 

1.1 ความหมายและความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายค าท่ีเกี่ยวกับ “สื่อสิ่งพิมพ์” ไว้ดังนี้ 

ค าว่า “สิ่งพิมพ์” หมายถึงสมุด แผนกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดท้ังบทเพลง แผนที่ 
แผนผังภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน 

“สิ่งพิมพ์” หมายถึง ข้อความข้อเขียนหรือภาพที่เก่ียวกับแนวความคิดข้อมูล สารคดีบันเทิง ซึ่ง
ถ่ายทอดด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟิล์ หรือวัสดุพ้ืนเรียบ 

“สื่อ”หมายถึง การติดต่อให้ถึงกันชักน าให้รู้จักกัน หรือตัวกลางที่ท าการติดต่อให้ถึงกัน 

“พิมพ์”หมายถึง ถ่ายแบบ ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ ให้ติดบนวัตถุ เช่นแผ่นกระดาษ ผ้า 
ท าให้เป็นตัวหนังสือ หรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์ หินเครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธีอ่ืนใด อัน
อาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายส าเนา รูปร่าง ร่างกาย แบบ 

ดังนั้น“ สื่อสิ่งพิมพ์”จึงมีความหมายว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ อันเกิดเปน็
ชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายส าเนา ในปริมาณมากเพ่ือเป็นสิ่งที่ท าการติดต่อหรือชักน าให้บุคคล
อ่ืนให้เห็นหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ”สิ่งพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสารหนังสื่อเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ 

1.2 ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ 
ประวัติสื่อสิ่งพิมพ ์

     หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะได้ปรากฏบนผนังถ้ าอัลตามิรา (Altamira) ในสเปนและถ้ าลาสควักซ ์
(Lascaux) ในฝรั่งเศส มีผลงานแกะสลักหิน แกะสลักผนัง ถ้าเป็นรูปสัตว์ลายเส้นจึงเป็นหลักฐานในการแกะ
พิมพ์ เป็นครั้งแรกของมนุษย์หลังจากนั้นได้มีบุคคลคิดวิธีการท ากระดาษขึ้นมาจนมาเป็นการพิมพ์ในปัจจุบัน
นั่นคือไชลั่น ซึ่งมีเชื้อสายจีน ชาวจีนได้ผลิตท าหมึกแท่งซึ่งเรียกว่า “บั๊ก” 

ประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย 

ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช กรุงศรีอยุธยา ได้เริ่มแต่ง และพิมพ์หนังสือค าสอนทางศาสนาคริสต์
ขึ้น และหลังจากนั้นหมอบรัดเลย์เข้ามาเมืองไทย และได้เริ่มด้านงานพิมพ์จนสนใจเป็นธุรกิจด้านการพิมพ์ ใน
เมืองไทย พ.ศ. 2382 ได้พิมพ์เอกสารทางราชการเป็นชิ้นแรกคือหมายประกาศห้ามสูบฝิ่น ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จ้างพิมพ์จ านวน 9,000 ฉบับ ต่อมาเม่ือวันที่ 4 ก.ค. 2387 ได้ออกหนังสื่อ
ฉบับแรกข้ึน คือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (Bangkok Recorder) เป็นจดหมายเหตุอย่างสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับ
และใน 15 มิ.ย. พ.ศ. 2404 ได้พิมพ์หนังสือเล่มออกจ าหน่ายโดยซื้อลิขสิทธิ์จาก หนังสือนิราศลอนดอนของ
หม่อมราโชทัย และได้เริ่มต้นการซื้อขายลิขสิทธิ์จ าหน่ายในเมืองไทย หมอบรัดเลย์ได้ถึงแก้กรรมในเมืองไทย 
กิจการการพิมพ์ของไทยจึงได้เริ่งเป็นต้นของไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2500 ประเทศไทยจึงน าเครื่องพิมพ์แบบ
โรตารี ออฟเซต (Rotary off set) มาใช้เป็นครั้งแรก โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชน าเครื่องหล่อเรียงพิมพ์ 
(Monotype) มาใช้กับตัวพิมพ์ภาษาไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดโรงพิมพ์ธนบัตรในเมืองไทข้ึนใช้เอง 



1.3 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
ในปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้มามายหลายประเภท โดยทั้งสิ่งพิมพ์ 2 มิติ และสิ่งพิมพ์ 3 
มิติ คือ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ใช้วัสดุจ าพวกกระดาษและมีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร
ต่าง ๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โบชวัร์ ใบปลิว นามบัตร แมกกาซีน พ็อกเก็ตบุ๊ค 
เป็นต้น 

 

รูปภาพสิ่งพิมพ์ประเภท 2 มิต ิ

ส่วนสิ่งพิมพ์ 3 มิติ คือ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องอาศัยระบบการพิมพ์แบบพิเศษ และส่วนใหญ่จะเป็น
การพิมพ์โดยตรงลงบนผลิตภัณฑ์ที่สร้างรูปทรงมาแล้ว ส าหรับตัวอย่างการพิมพ์แบบ 3 มิติได้แก่ การพิมพ์สกี
นบนภาชนะต่าง ๆ เช่น แก้ว กระป๋อง พลาสติก การพิมพ์ระบบแพดบนภาชนะท่ีมีผิวต่างระดับ เช่น 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์ระบบพ่นหมึก เช่น การพิมพ์วันหมดอายุของอาหารกระป๋องต่าง ๆ 
โดยสามารถจ าแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ดังนี้ 

 

รูปภาพสิ่งพิมพ์ 3 มิต ิ

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสอื 

หนังสือสารคดีต าราแบบเรียน  เป็นหนังสือสิ่งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสื่อ
ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายด้านความรู้ที่เป็นจริงจึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นความรู้อย่างถูกต้องหนังสือบัยนเทิงคดี 
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติ เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก 
เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ PocketBook ได้ 

 



สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 

หนังสือพิมพ์ (Newspapers) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยน าเสนอเรื่องราวข่าวสารภาพ และความ
คิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วิธีการพับรวมกับ ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดนี้ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ทั้ง
ลักษณะหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

 

วารสาร นิตยสาร  

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยน าเสนอสาระข่าว ความบันเทิง ที่มีรูปแบบการน าเสนอ ที่โดเด่น สะดุด
ตา และสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน ทั้งนี้การผลิตนั้น มีการก าหนดระยะเวลาการออกแบบเผยแพร่ที่แน่นอน 
ทั้งลักษณะวารสาร นิตยสารรายปักษ์ (15 วัน) และรายเดือน จุลสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นแบบไม่มุ่งหวัง
ผลก าไร เป็นแบบให้เปล่าโดยให้ผู้อ่านศึกษาหาความรู้ ที่ก าหนดออกแบบเผยแพร่เป็นครั้ง ๆ หรือล าดับต่าง ๆ 
ในวาระพิเศษ 

 
 

สิ่งพิมพ์โฆษณา 

โบชัวร์ (Brochure) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็นเล่มจ านวน 8 หน้า 
เป็นอย่างน้อยมีปกหน้า และปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเก่ียวกับโฆษณาสินค้า 

 



ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใบเดียว ที่เน้นการประกาศ มักมีขนาด A4 เพ่ือ
ง่ายในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเป็นข้อความท่ีผู้อ่านแล้วเข้าใจง่าย 

 

แผ่นพับ (Folder) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นการผลิตโดยเน้นการเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่น าเสนอนั้น
เป็นเนื้อหาที่สรุปใจความส าคัญ ลักษณะเป็นการพับเป็นรูปเล่มต่าง ๆ 

 

ใบปิด (Poster) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่งเน้น
การน าเสนออย่างโดเด่นดึงดูดความสนใจ 

 

 

  



สิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์ 
เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์การค้าต่าง ๆ แยกเป็นสิ่งพิมพ์หลัก ได้แก่สิ่งพิมพ์ที่ใช้ปิดรอบขวด หรือ
กระป๋องผลิตภัณฑ์การค้า สิ่งพิมพ์รอง ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เป็นกล่องบรรจุหรือลัง 

 

สิ่งพิมพ์มีคา่  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นการน าไปใช้เป็นหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ซึ่งก าหนดตามกฎหมาย 
เช่น ธนาณัติ บัตรเครดิต เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หนังสือเดินทาง โฉนด เป็นต้น 

 

สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน ได้แก่
นามบัตร บัตรอวยพร ปฏิทิน ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน สิ่งพิมพ์บนแก้ว สิ่งพิมพ์บนผ้า เป็นต้น 

 

  



สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเมื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ Document Formats, E-book for Palm/PDA เป็นต้น 

 

 

1.4 ข้อดีและข้อเสียของสื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ Newspaper 
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีความส าคัญ ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในชีวิตประจ าวันของคนเมืองที่มีความเจริญแล้ว ยิ่งจะได้รับความสนใจในการอ่านกันอย่าง
แพร่หลาย การเลือกใช้สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพ่ือน าข่าวสารโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมายเราจึงต้องมีความ
เข้าใจลักษณะของตัวสื่อหนังสือพิมพ์ นั่นก็จะท าให้การโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพ 

โฆษณาในหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. โฆษณาเดี่ยว (Display Advertising) เป็นการโฆษณาสินค้าเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่มี
โฆษณาอ่ืนมาปะปนกันเป็นโฆษณาที่สร้างความตื่นเต้นหรูหรายิ่งใหญ่เป็นเอกเทศถ้าเป็นสีก็จะท าให้เกิดควา
สะดุดตามากยิ่งขึ้น 

2. โฆษณาหมู่ (Classified Advertising) เป็นการลงโฆษณาสินค้าในพ้ืนที่ที่หนังสือพิมพ์จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ จะมีสินค้าหลากหลายชนิดลงโฆษณาปะปนกัน เช่นโฆษณาขายที่ดิน รถยนต์มือสอง เรียน
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหนัง ฯลฯ 

ข้อดี 
1.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 

2.เลือกกลุ่มเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ได้ 
3.ส่งข่าวสารได้รวดเร็วทันสมัยทันเวลา 

4.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวถูกกว่าสื่อชนิดอ่ืนๆ(ในประเภทสื่อสิ่งพิมพ์) 
5. เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือจากคนทั่วไป 

ข้อเสีย 

1.ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่มได้ 
2.รูปภาพสีสันและคุณภาพกระดาษค่อนข้างต่ า 

3. อายุของหนังสื่อพิมพ์จะสั้น ท าให้ผ่านตาผู้บริโภคได้น้อยครั้ง 

นิตยสาร Magazine 

นิตยสารเป็นสิงพิมพ์ที่รวมเนื้อหาสาระประเภทต่างๆเข้าไว้ด้วยกันที่มีความน่าสนใจหลายๆเรื่องแต่เป็นเรื่อง
ประเภทเดียวกันท าให้สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและจัดพิมพ์ออกมา
เป็นเล่มวางตลาดเป็นรายคาบ (Periodical Publication) คือรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น 



ประเภทนิตยสาร 

วางจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด มีจ านวนมากกว่า 15 ประเภทเช่น 

1.นิตยสารการเมือง 

2.นิตยสารกีฬา 

3.นิตยสารส าหรับเด็ก 

4.นิตยสารทางการถ่ายภาพและภาพพิมพ์ 

5.นิตยสารการท่องเที่ยว 

6.นิตยสารทางธุรกิจและทางการโฆษณา 

7.นิตยสารบันเทิง 

8.นิตยสารบ้าน 

9.นิตยสารผู้หญิง 

10.นิตยสารผู้ชาย 

11.นิตยสารรถ 

12.นิตยสารทางศิลป-วัฒนธรรม 

13.นิตยสารเศรษฐกจิ 

14.นิตยสารสุขภาพ 

15. นิตยสารครอบครัว 

ข้อดี 
1.เป็นสื่อที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

2. สื่อมีอายุยาวนาน ท าให้โฆษณาผ่านตาผู้บริโภคบ่อยครั้ง 

3. สื่อมีคุณภาพ เพราะกระดาษมีคุณภาพ และการพิมพ์มีคุณภาพสูง 

4.มีจ านวนผู้อ่านต่อฉบับสูง 

5.เข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง 

ข้อเสีย 

สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order advertising 

เอ็ดเวิร์ดเอ็นเมเยอร์ (EdwardN. Mayer) นักโฆษณาทางไปรษณีย์ ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อคิดเป็นหลักการ
ของการด าเนินการโฆษณาทางไปรษณีย์ไว้ "ถึงแม้ชิ้นงานโฆษณาทางไปรษณีย์ของคุณจะเลิศสักเพียงใดก็ตาม 
ข้อความและค าโฆษณายอดเยี่ยม รูปแบบการจัดภาพในงานศิลปกรรมของคุณก็เป็นที่พึงพอใจ ศิลปการพิมพ์ก็
สามารถชนะการประกวดได้รางวัลยอดเยี่ยมแสตมป์ของคุณก็เป็นแสตมป์รุ่นใหม่หายากและเหมาะแก่การเก็บ
เป็นของที่ระลึกแต่ถ้าชิ้นงานโฆษณาทางไปรษณีย์นั้นส่งไปยังบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ และเขาไม่
สามารถซื้อสินค้าคุณได้ ความพยายามทั้งหมดของคุณก็คือ ความล้มเหลว ซึ่งกลับกลายเป็นการสูญเสียที่แพง
ยิ่ง" 

 

รูปแบบการโฆษณาทางไปรษณีย์ 
1. จดหมายขาย Sales Letters เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ใช้ข้อความตัวอักษรเป็นหลัก มีลักษณะ

คล้ายจดหมายส าคัญทางราชการหากมีการเซ็นต์ชื่อผู้ส่งด้วยลายเซ็นต์ของตนเองแล้วยิ่งท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดี 

2. โปสการ์ด Postcards สามารถใช้ไปรษณียบัตรพิมพ์ข้อความโฆษณาที่เตรียมไว้ หรือใช้วิธีการ
พิมพ์ไปรษณียบัตรขึ้นมาใหม่แล้วส่งให้ลูกค้าเป้าหมายข้อความโฆษณาจะเป็นข้อความที่สั้นๆ 



   3. ใบปลิว Leaflets เป็นใบโฆษณาเล็กๆ แนบมากับจดหมาย น ามาเสริมเพราะใบปลิวสามารถพิมพ์
รูปแบบการโฆษณาได้สวยงามและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 

4. แผ่นพับ Folder or Brochure มีลักษณะคล้ายใบปลิวผสมจุลสาร บางครั้งสามารถพับให้เป็นตัว
ซองจดหมายได้ในตัว 

5. จุลสาร Booklets มีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มบางๆเล็กๆมีเนื้อหาหลายหน้ากระดาษบรรจุ
ข่าวสารรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนแม้จุลสารจะมีค่าใช้จ่ยที่สูงแต่ก็ให้ผลทางด้านความรูสึกที่คุ้มค่า 

6. แค็ตตาล็อก Catalogs เป็นเอกสารหนังสือที่อธิบายรายละเอียดของสินค้าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดจะมีภาพ
สินค้า ขนาดน้ าหนักสีและรหัสสินค้าเพ่ือใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องไปดูสินค้าจริง 

ข้อดี 
1. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
2. สามารถส่งข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มได้ในเวลาที่พร้อมกันได้ 
3. เป็นสื่อที่เหมาะกับการส่งข่าวสารแบบเทศกาลและการส่งเสริมการขายพิเศษ 

4. สามารถออกแบบรูปแบบสื่อได้เต็มที่เพราะไม่มีข้อจ ากัดด้านเนื้อท่ีขนาด 

5. มีผู้โฆษณาเพียงรายเดียวท าให้ผู้บริโภคไม่สับสน 

ข้อเสีย 

1. ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง 

2. โฆษณาจะสัมฤทธิ์ผล จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของรายชื่อลูกค้าเป็นส าคัญ 

 


