
การจัดหน้าและการจัดรูปเล่ม



การจัดหน้า

การจดัหน้า คือ การจดัเน้ือเร่ืองและภาพในหน้าหนังสือให้มี
ความสมดุลกนั 

รูปภาพในแต่ละหนา้ควรมีความต่อเน่ืองกนั 
รูปภาพกบัตวัหนงัสือควรมีความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่หน้าแรกจน

หนา้สุดทา้ย 
การจดัหน้านบัเป็นงานส าคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีจะกระทบสายตา

และความรู้สึกของเดก็ทุกขณะท่ีเดก็อ่านหนงัสือ



•หนา้หนงัสือส าหรับเด็กประกอบดว้ย
1. ภาพ หวัใจส าคญัของภาพประกอบ คือ เหมาะสมกบัวยัของเดก็
2. สี ตอ้งใหสี้ทั้งภาพและตวัอกัษร
3. ตัวหนังสือ ตามขนาดท่ีเหมาะกบัวยัเดก็
4. พืน้ที่ ท่ีจะตอ้งบรรจุและวา่งเวน้
5. หมายเลขหน้า  การเว้นบรรทัด  การเว้นขอบว่าง
6. หัวข้อเร่ืองของเน้ือหาภายในหนา้หนงัสือ
7. ส่วนอ่ืน ๆ เช่น ตาราง สถิติ ตวัเลข แผนท่ี แผนผงั



นอกจากน้ี ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2527 :129) ยงัให้ความเห็น
ถึงหลกัการท่ีตอ้งค านึงในการจดัหนา้ 4 ประการ ดงัน้ี

1. ดุลยภาพ
2. ความกลมกลืน
3. เอกภาพ
4. มีจุดเด่นเร้าอารมณ์

การจัดหน้า



1. ดุลยภาพ

ดุลยภาพ หมายถึง การสร้างความรู้สึกท่ีสมดุลของผูอ่้าน คือ 
แกนกลางของเน้ือหามีน ้ าหนกัถ่วงดุลทั้งซา้ยและขวา  

มีการจดัเวน้ขอบว่างริมหน้าหนังสือ การเวน้ช่องว่างทั้งดา้นใน 
ดา้นนอก  ดา้นบน  และดา้นล่าง จะช่วยให้เกิดความสวยงามและท าให้
เดก็ไม่เม่ือยสายตาเวลาอ่านดว้ย



2. ความกลมกลืน

ความกลมกลืน หมายถึง ภายในหนา้หนงัสือมีความกลมกลืนกนั 
ไม่ขดัความรู้สึก หรือขดัสายตาผูอ่ื้น เช่น 

- รูปต่อรูป และตวัหนงัสือ ควรมีความต่อเน่ืองกนั มีองคป์ระกอบ
ท่ีสมัพนัธ์กนัหมดตั้งแต่หนา้แรกจนหนา้สุดทา้ย 

- สีต่าง ๆ ไม่ควรขดักนั



3. เอกภาพ

เอกภาพ หมายถึง เน้ือหาภายในหนงัสือมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งภาพกบัเน้ือหา 

ไม่ควรใหเ้น้ือหาเป็นส่วนหน่ึงและภาพเป็นอีกส่วนหน่ึง 
หลีกเล่ียงการจดัหนา้ท่ีภาพแสดงการคล่ีคลายของ                             

เร่ืองราวหรือเปิดเผยจุดส าคญัของเร่ืองก่อนเน้ือหา



4. มจุีดเด่นเร้าอารมณ์

มีจุดเด่นเร้าอารมณ์ หมายถึง ภายในหนังสือตอ้งมีจุดน่าสนใจ
ซ่ึงสะดุดตาผูอ่้าน 

จุดดึงดูดความสนใจ อาจดึงความสนใจดว้ยภาพ สี เคร่ืองหมาย
หรือสัญลกัษณ์ในหนา้กระดาษนั้น 

จุดสนใจของสายตาผู้อ่านจะอยู่กึ่งกลางคร่ึงบนของหน้าหนังสือ 
ดังนั้นจึงควรออกแบบจัดวางภาพไวด้้านบน และใส่ตัวหนังสือไว้
ดา้นล่าง



หลกัการใช้ตัวอกัษร

ตวัอกัษรเป็นส่วนประกอบส าคญัของหนังสือ เพราะผูแ้ต่งใช้
ตวัหนงัสือในการถ่ายทอดความคิดไปยงัผูอ่้าน 

หนังสือส าหรับเด็ก ตอ้งเลือกตวัอกัษรหรือตวัพิมพ์ท่ีอ่านง่าย
และดึงดูดความสนใจของเด็ก 

ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบ ขนาดช่องไฟ สีของตวัอกัษร และ
ขนาดของตวัอกัษรซ่ึงตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน



การเลือกใชต้วัอกัษรในหนงัสือส าหรับเดก็มีหลกัดงัน้ี
1. ตวัอกัษรควรมีขนาดโต เสน้หนา พอเหมาะกบัสายตาของเดก็
2. ตวัอกัษรตอ้งเป็นแบบท่ีเหมาะสมกนัทั้งส่วนสูงและความหนา
3. น ้ าหนกัของเสน้ตวัอกัษรสม ่าเสมอ  เสน้ไม่ขาด  มีหวัชดัเจน
4. ตวัอกัษรแต่ละตวัตอ้งเรียงตวัติดกนัไดดี้เม่ือสร้างเป็นค า

หลกัการใช้ตัวอกัษร



5. ส่วนที่เป็นเน้ือหาสาระส าคัญ ควรใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นและหนาขึ้น  เพื่อให้ความรู้สึกเน้นหนัก  แสดงความส าคญัของ
ขอ้ความนั้น  

เพราะการเนน้ตวัอกัษรเป็นตวัเขม้เฉพาะส่วนสาระส าคญัช่วยให้
เด็กเขา้ใจเร่ืองไดดี้กว่า การไม่เน้นตวัอกัษรเป็นตวัเขม้ในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญั

หลกัการใช้ตัวอกัษร



6. การเลือกใชต้วัอกัษรในหนงัสือส าหรับเด็ก ควรค านึงถึงความ
ตดักนัของตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงั เช่น

- หากพ้ืนหลงัเป็นสีอ่อน  ตวัอกัษรกค็วรเป็นสีเข้ม
- หากพ้ืนหลงัเป็นสีเข้ม   ตวัอกัษรกค็วรใชสี้อ่อน 
เพ่ือสร้างความแตกต่างและท าใหผู้อ่้านเห็นตวัอกัษรไดช้ดัเจน

หลกัการใช้ตัวอกัษร



7. ควรเลือกใชต้วัอกัษรแบบท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป เพราะจะท าให้
เด็กเกิดความคุน้เคยกบัลกัษณะและขนาดของตวัอกัษร สามารถอ่าน
หนงัสืออ่ืน ๆ ไดก้วา้งขวางออกไป

หลกัการใช้ตัวอกัษร



ภาพตัวอกัษรประดษิฐ์ที่ไม่ควรใช้ในหนังสือส าหรับเดก็



ภาพตัวอกัษรประดษิฐ์ที่ไม่ควรใช้ในหนังสือส าหรับเดก็



การเลือกขนาดตวัอกัษรขึน้อยู่กบั

- ปริมาณของเน้ือเร่ือง 

- รูปเล่มหนังสือ 

- วยัของผู้อ่าน 

ซ่ึงขนาดตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัผูอ่้านแต่ละวยั  มีรายละเอียดดงั
ในตาราง ดงัน้ี 

หลกัการใช้ตัวอกัษร



ช่วงวยั ขนาดตัวอกัษร

เดก็ปฐมวยั 24 พอยต์ขึน้ไป

เดก็วยัประถมศึกษา 24 พอยต์

เดก็มัธยมต้น 18 พอยต์

เดก็มัธยมปลาย-ผู้ใหญ่ 16 พอยต์



หลกัการจัดบรรทดัการพมิพ์

การจัดหน้าหนังสือ ต้องค านึงถึงความอ่านง่ายและอ่านได้
โดยสะดวก ดงัน้ี

1. ความยาวของบรรทัด
2. การเว้นระยะและการเว้นวรรคตอน
3. การเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด 
4. จ านวนบรรทัดต่อหน่ึงหน้า



1. ความยาวของบรรทดั

• การก าหนดความยาวของบรรทดัตวัพิมพใ์นหนงัสือส าหรับเด็กเป็น
ส่ิงส าคญัมาก 
• การอ่านหนังสือต้องอ่านเป็นกลุ่มค า ถ้าบรรทัดยาวมากผู้อ่านจะ
เม่ือยตาได้ง่าย เพราะตอ้งกรอกนัยน์ตาตามตวัหนงัสือในมุมท่ีกวา้ง
มาก  บางคร้ังกอ็าจตอ้งส่ายศีรษะตามไปมา ท าใหอ่้านไดไ้ม่นาน 

• โดยทั่วไปสายตาสามารถจับตัวอกัษรได้ประมาณ 10 ค า



• ถา้ความยาวของตวัอกัษรในบรรทดัหน่ึงยาวมากเกินไปจะท าใหอ่้าน
ล าบาก ด้วยเหตุนีส่ื้อส่ิงพมิพ์จึงนิยมพมิพ์แยกเป็นคอลมัน์  เพื่อให้
ผูอ่้านสามารถมองเพียงคร้ังเดียวกอ่็านไดท้ั้งหมดบรรทดั โดยไม่ตอ้ง
กรอกนยัน์ตาและส่ายศีรษะไปมา 
• จากงานวิจยัพบว่า การแบ่งหน้าหนังสือเป็นคอลมัน์ช่วยท าให้เด็ก
เขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดดี้กวา่การเรียงเน้ือเร่ืองยาวตลอด



2. การเว้นระยะและการเว้นวรรคตอน

การเวน้ท่ีวา่งระหวา่งขอ้ความหรือระหว่างค า ภาษาไทยไม่นิยม
ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน หรือใช้ จุด (. ) จบประโยค แต่นิยมใชก้าร
เวน้วรรคเม่ือจบประโยคหรือวลี



3. การเว้นช่องว่างระหว่างบรรทดั 

• ช่องวา่งระหวา่งบรรทดัช่วยท าใหอ่้านง่ายข้ึน 
• หนังสือส าหรับเด็กเลก็ควรเวน้ช่องวา่งระหวา่งบรรทดัใหก้วา้งกวา่
ปกติเลก็นอ้ย 
•หนังสือส าหรับเด็กโตข้ึนค่อยๆ ลดช่องหวา่งระหวา่งบรรทดัใหน้อ้ยลง
จนเท่ากบัการเวน้ช่องวา่งระหวา่งบรรทดัของหนงัสือทัว่ไป
• บรรทัดที่มีตัวหนังสือยาวจ าเป็นต้องเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดให้
มากกว่าบรรทัดที่ส้ันกว่า



4. จ านวนบรรทัดต่อหน่ึงหน้า

จ านวนบรรทัดต่อหน่ึงหน้า ข้ึนอยูก่บัขนาดหนงัสือ การเวน้ท่ีวา่ง
รอบหนา้พิมพ ์  ขนาดของตวัอกัษร การเวน้ช่องวา่งระหวา่งบรรทดั และ
วยัของเด็กเป็นส าคญั

- ถา้เป็นเด็กเลก็อาจมีตวัอกัษรเพยีง 1-2 บรรทดัต่อหน่ึงหนา้ 
นอกนั้นเป็นภาพประกอบ 

- ถา้เป็นเด็กโตอาจมีตวัอกัษรตามปกติได้



วธีิการจัดหน้า

•การจัดภาพและตัวหนังสือสามารถท าได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสม ดงัน้ี

1. ภาพและตวัหนังสืออยู่ด้วยกนัในหน้าเดยีว
2. ภาพและตวัหนังสือแยกอยู่คนละหน้า



1. ภาพและตวัหนังสืออยู่ด้วยกนัในหน้าเดยีว

• คือการออกแบบจดัหนา้ใหภ้าพและตวัหนงัสือมีอยูทุ่ก ๆ หนา้ 
• วธีิการจดัวางสามารถท าไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ 

- การใหภ้าพตวัหนงัสือแยกจากกนั โดยภาพอาจอยู่ด้านบนและ
ตวัหนังสืออยู่ด้านล่าง

- การใหภ้าพตวัหนงัสือแยกจากกนั โดยภาพอาจอยู่ด้านล่างและ
ตวัหนังสืออยู่ด้านบน





• การออกแบบจดัหนา้ใหภ้าพและตวัหนงัสือมีอยูทุ่กหนา้ ยงัสามารถ
ใชว้ธีิการใหภ้าพกบัตวัหนงัสือซอ้นทบักนัดว้ยกไ็ด ้ไดแ้ก่  

“การวาดภาพแบบเต็มหน้ากระดาษ แล้วเขียนตัวอกัษรทับลงบน
ฉากในส่วนทีม่ีองค์ประกอบเบาบางทีสุ่ด”

1. ภาพและตวัหนังสืออยู่ด้วยกนัในหน้าเดยีว







2. ภาพและตวัหนังสือแยกอยู่คนละหน้า

• คือ การจดัหนา้ใหภ้าพและตวัหนงัสืออยูค่นละหนา้ โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของการไล่สายตาของเดก็ 
•โดยทั่วไปจะไล่สายตาจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง ดงันั้น จุด
แรกของสายตาจะอยูท่ี่หนา้หนงัสือดา้นขวา  เดก็จึงสนใจภาพท่ีอยู่
ดา้นขวามากกวา่ดา้นซา้ย 
• การวางหนา้หนงัสือวธีิน้ีจึงมกัใหภ้าพอยูท่างขวามือเพ่ือตอ้นรับ
วินาทีแรกของสายตาเด็ก







ส่วนประกอบของหนังสือ

•โดยทัว่ไปหนงัสือส าหรับเดก็มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
1. ส่วนประกอบตอนตน้ 
2. ส่วนเน้ือเร่ือง 
3. ส่วนประกอบตอนทา้ย 



1. ส่วนประกอบตอนต้น

ประกอบดว้ยหนา้ต่าง ๆ ซ่ึงไม่นิยมใส่เลขก ากบัหนา้ หรือจะใส่
เลขหนา้กเ็ป็นเลขอีกชุดหน่ึง เช่น ก -ค 

ส่วนประกอบตอนตน้มีดงัน้ี
1.1 ปก คือ ส่ิงแรกท่ีดึงดูดความสนใจของผูท่ี้ไดพ้บเห็นหนงัสือ 

ในกรณีท่ีหนังสือไม่มีใบหุ้มปก การออกแบบปกเป็นส่ิงส าคญัมาก 
ภาพและช่ือเร่ืองบนปกต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับเน้ือเร่ือง และเป็นท่ี
น่าสนใจเพ่ือจะไดติ้ดตามอ่านเน้ือเร่ืองในเล่ม



1.2 ใบรองปก ใบรองปก ช่วยยดึตวัเล่มหนงัสือใหติ้ดกบัปก 
ใบรองปกอาจปล่อยไวเ้ป็นหนา้วา่ง ๆ ไม่มีขอ้ความใด ๆ หรือ

อาจออกแบบลวดลายศิลปะท่ีงดงามซ่ึงสมัพนัธ์กบัเน้ือเร่ือง 
ส าหรับหนงัสือส าหรับเดก็ ใบรองปกมีประโยชน์ในแง่ของการ

พกัสายตาของเดก็ก่อนท่ีจะถึงหนา้ท่ีมีตวัอกัษร และเพ่ือประโยชน์ใน
แง่ความสวยงาม

1. ส่วนประกอบตอนต้น



1.3 หน้าปกใน หนา้ปกในตอ้งอยูด่า้นขวามือเสมอ หนา้น้ีบรรจุ
- ขอ้ความท่ีเป็นสญัลกัษณ์  - ช่ือเร่ืองท่ีสมบูรณ์  
- ช่ือผูแ้ต่ง  - ช่ือบรรณาธิการ 
- ช่ือผูร้วบรวม  - ช่ือผูว้าดภาพประกอบ  
- ช่ืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหนงัสือ
- ช่ือส านกัพิมพ ์
หนา้น้ีถือวา่ส าคญัท่ีหนงัสือทุกเล่มจ าเป็นจะตอ้งมี

1. ส่วนประกอบตอนต้น



1.4 หน้าลิขสิทธ์ิ เป็นหน้าท่ีอยู่ดา้นหลงัของหน้าปกใน มกัเป็น
หนา้ท่ีแจง้ปีท่ีพิมพห์นงัสือเล่มน้ี  คร้ังท่ีพิมพ ์บางคร้ังอาจแจง้ท่ีตั้งของ
ส านกัพิมพท่ี์หนงัสือเล่มนั้นดว้ยกไ็ด้

1.5 หน้าค าน าหรือค าช้ีแจง หน้าท่ีมีไวเ้พื่อแสดงวตัถุประสงค์
ของหนงัสือเล่มนั้น ๆ

1.6 หน้าสารบัญ เป็นหน้าท่ีแสดงให้ทราบว่า เน้ือเร่ืองของ
หนงัสือแบ่งเป็นบทต่าง ๆ แต่ละบทอยูท่ี่หนา้ใด หรือแสดงใหท้ราบวา่
เน้ือหาตอนต่าง ๆ ปรากฏอยูท่ี่หนา้ใดบา้ง



2. ส่วนเน้ือเร่ือง

• เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของหนงัสือ เร่ิมตั้งแต่หนา้แรกไปจนจบเล่ม



3. ส่วนประกอบตอนท้าย

• ส่วนประกอบตอนทา้ย มกัจะมีในหนงัสือประเภทสารคดีมากกวา่
หนงัสือท่ีอ่านเพ่ือความบนัเทิง 
• ส่วนประกอบตอนทา้ยเป็นส่วนท่ีมีประโยชน์ในการคน้ควา้เพ่ิมเติม 
และตอ้งการรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีไม่ใส่ไวใ้นเน้ือเร่ือง 
• ส่วนประกอบตอนทา้ย ไดแ้ก่



3.1 บรรณานุกรม 

เป็นรายช่ือเอกสารท่ีน ามาอา้งอิงประกอบการเรียบเรียงเน้ือเร่ือง
ทั้งหมด รวมทั้งเชิงอรรถท่ีปรากฏในส่วนเน้ือเร่ืองดว้ย 

บางคร้ังเป็นการใหร้ายช่ือเอกสารท่ีผูอ่้านอาจคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้
บรรณานุกรมเป็นส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับหนงัสือประเภทสารคดี

วิชาการ

3. ส่วนประกอบตอนท้าย



3.2 หน้ากจิกรรม เป็นหนา้ท่ีบรรจุขอ้เสนอแนะในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นการทบทวนและเสริมความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองใหม้ากยิง่ข้ึน

3.3 อภิธานศัพท์ เป็นหน้าท่ีอธิบายความหมายของศพัทต่์าง ๆ ท่ี
ปรากฏในเน้ือเร่ือง ค าศพัทท่ี์น ามาอธิบายมกัเรียงตามล าดบัอกัษร

3. ส่วนประกอบตอนท้าย



การเขียนบท

การเขียนบท คือ การน าเร่ืองราวท่ีไดจ้ากโครงเร่ืองหรือเน้ือเร่ือง
มาแบ่งออกเป็นตอนหรือหน้า โดยการบอกว่าแต่ละหน้า ตั้งแต่ปก
จนถึงหน้าสุดท้าย จะมีค าบรรยายอะไรและภาพเกี่ยวกับอะไร และอยู่
ส่วนใดของหน้าหนังสือ 

การเขียนบทสคริปตน้ี์จะเป็นแนวในการจดัวางภาพและรูปเล่ม
ของหนงัสือต่อไป



• การเขียนบทมีวิธีการเขียน 2 แบบ คือ
1. เขียนบอกว่าแต่ละหน้ามีภาพอะไร อยู่ในต าแหน่งใดของ

หนา้กระดาษ มีค าบรรยายวา่อยา่งไร 
2. เขียนค าบรรยายและวาดภาพประกอบในแต่ละหน้า วิธีน้ี

สามารถใชแ้ทนการท ารูปเล่มจ าลองได้

การเขียนบท



วธีิการเขียนแบบที ่1

•ตวัอยา่งวิธีการเขียนบท หนงัสือนิทานภาพ เร่ือง “ลูกกระต่ายไม่ยอม
อาบน ้า”

ปก ภาพ ลูกกระต่ายตวัเหมน็
ค าบรรยาย ลูกกระต่ายไม่อาบน ้า
เขียนโดย ภทัรขวญั ลาสงยาง



หน้าปกใน ค าบรรยาย ช่ือเร่ือง ลูกกระต่ายไม่อาบน ้า
เขียนโดย ภทัรขวญั ลาสงยาง
จัดพมิพ์โดย ส านกัพิมพใ์บหม่อน
พมิพ์คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2558
ราคา ........บาท



หน้า 1 ภาพที่ 1 ลูกกระต่ายตวัเหมน็ มอมแมม ขนยุง่เหยงิ

ค าบรรยาย ลูกกระต่ายไม่ยอมอาบน ้า
หน้า 2 ภาพที่ 2

ค าบรรยาย คุณแม่บอกใหลู้กกระต่ายอาบน ้า 
ลูกกระต่ายกไ็ม่ยอมอาบน ้า

แม่กระต่ายบอกลูกกระต่ายให้ไปอาบน ้ า
โดยช้ีมือไปท่ีห้องน ้ า ลูกกระต่ายกอดอก
ส่ายหนา้หนี



หน้า 3 ภาพที่ 3

ค าบรรยาย คุณแม่บอกใหลู้กกระต่ายแปรงฟัน  
ลูกกระต่ายกไ็ม่ยอมแปรง

หน้า 4 ภาพที่ 3

ค าบรรยาย คุณแม่บอกใหลู้กกระต่ายตดัเลบ็ 
ลูกกระต่ายกไ็ม่ยอมตดั

แม่กระต่ายบอกลูกกระต่ายใหไ้ปแปรงฟัน โดย
ถือแปรงสีฟันยืน่ใหลู้กกระต่าย  ลูกกระต่าย
กอดอกส่ายหนา้หนี

แม่กระต่ายบอกลูกกระต่ายตดัเลบ็ โดยถือ
กรรไกรตดัเลบ็ เตรียมจะตดัเลบ็ใหลู้กกระต่าย 
แต่ลูกกระต่ายวิง่หนี



หน้า 5 ภาพที ่5 ลูกกระต่ายตวัมอมแมม ขนยุง่เหยงิ เลบ็ยาวด าป๋ี
ค าบรรยาย ลูกกระต่ายไม่ยอมอาบน ้า แปรงฟัน ตดัเลบ็ 

ลูกกระต่ายกเ็ลยตวัเหมน็อีกทั้งเลบ็ยาวด าป๋ี
หน้า 6 ภาพที ่6 

ค าบรรยาย เม่ือไปโรงเรียน  เจอลูกกระรอก  ลูกกระต่ายบอก
วา่ “ขอเล่นด้วยคนสิ” ลูกกระรอกตอบวา่ “ไม่ล่ะ” 
ส่ายหนา้และวิ่งหนีไป

ท่ีโรงเรียนบริเวณสนามเดก็เล่น มีเพ่ือนมากมายและ
มีลูกกระต่ายยนืคุยกบัลูกกระรอก  แต่ลูกกระรอก  
วิ่งหนี



หน้า 7 ภาพที ่7 

ค าบรรยาย ลูกกระต่ายเจอลูกลิง ลูกกระต่ายบอกว่า “ขอเล่น
ด้วยคนสิ” ลูกลิงตอบว่า “ไม่ล่ะ” ลูกลิงส่ายหน้า
และปีนตน้ไมห้นีไป

หน้า 8 ภาพที ่8 
ค าบรรยาย ลูกกระต่ายเจอลูกยีราฟ ลูกกระต่ายบอกว่า “ขอ

เล่นด้วยคนสิ” ลูกยีราฟตอบว่า “ไม่ล่ะ” ลูกยีราฟ
ส่ายหนา้และเดินหนีไป

ท่ีสนามเด็กเล่น  ลูกกระต่ายยืนคุยกบัลูกลิง 
ลูกลิงปีนตน้ไมห้นี

ท่ีสนามเดก็เล่น ลูกกระต่ายยนืคุยกบัลูกยรีาฟ 



หน้า 9 ภาพที ่9 

ค าบรรยาย ไม่มีใครอยากเขา้ใกลลู้กกระต่าย ลูกกระต่ายรู้สึก
เศร้าใจ  ลูกกระต่ายรู้สึกคนัยบุยบิตามตวัอีกดว้ย

หน้า 10 ภาพที ่10

ค าบรรยาย กลบัถึงบา้น ลูกกระต่ายเล่าเร่ืองท่ีโรงเรียนใหคุ้ณแม่ฟัง 
คุณแม่จึงบอกวา่ท่ีเพื่อนไม่อยากเขา้ใกลลู้กกระต่าย 
เพราะลูกกระต่ายตวัเหมน็ไม่ยอมอาบน ้า  แปรงฟัน
ตดัเลบ็

ลูกกระต่ายยนือยูค่นเดียว ท าหนา้เศร้า และเกาตามตวั

ลูกกระต่ายคุยกบัแม่  แม่ก าลงัอธิบายเก่ียวกบัการไม่
อาบน ้า  แปรงฟัน  ตดัเลบ็



หน้า 11 ภาพที ่11

ค าบรรยาย การท่ีลูกกระต่ายคนัยุบยิบตามตวั เพราะเช้ือโรค
ท าให้ร่างกายสกปรก ลูกกระต่ายควรอาบน ้ าช าระ
ร่างกายใหส้ะอาด

หน้า 12 ภาพที ่12

ค าบรรยาย ลูกกระต่ายจึงรีบอาบน ้า แปรงฟันทนัใด

ลูกกระต่ายอาบน ้าสระผมในหอ้งน ้า  ยนืแปรง
ฟันหนา้ตามีความสุข

ภาพแม่กระต่ายอธิบาย



หน้า 13 ภาพที ่13 

ค าบรรยาย อาบน ้า แปรงฟันเสร็จแลว้กต็ดัเลบ็ ตอนน้ีลูก
กระต่ายสะอาด ไม่คนัตามตวัแลว้ล่ะ

หน้า 14 ภาพท่ี 14

ค าบรรยาย ก่อนไปโรงเรียน ลูกกระต่ายขอแบ่งขนมของ
คุณแม่ไปฝากเพ่ือน ๆดว้ย

ภาพแม่ตดัเลบ็ใหลู้กกระต่าย

ภาพลูกกระต่ายเดินไปโรงเรียนพร้อมถุงขนม



หน้า 15 ภาพที่ 15 

ค าบรรยาย เพื่อน ๆ ต่างแปลกใจท่ีลูกกระต่ายตวัสะอาด ตวัหอม
ลูกกระต่ายและเพื่อน ๆ กินขนมและเล่นดว้ยกนัอยา่ง
สนุกสนาน

ปกหลงั ภาพ 

ค าบรรยาย ท าไมเพื่อน ๆ จึงไม่กลา้เขา้ใกลลู้กกระต่ายนะ 
เพราะลูกกระต่ายไม่ยอมอาบน ้ าน่ะซี ลูกกระต่าย
จะยอมอาบน ้าหรือไม่ มาติดตามในเล่มกนัเถอะ

ราคา ........บาท

ลูกกระต่าย ลิง กระรอก ยรีาฟ กินขนมและเล่นดว้ยกนั

ลูกกระต่ายตวัมอมแมม เพื่อน ๆ ไม่กลา้เขา้ใกล ้ๆ



• วิธีการท ารูปเล่มจ าลองหรือดัมมี (Dummy) ผูจ้ ัดท าสามารถร่าง
ภาพประกอบและจดัวางต าแหน่งของตวัหนงัสือในต าแหน่งท่ีตอ้งการ
จดัวางไวใ้นเล่มจริง 
• หากผูเ้ขียนและผูว้าดภาพประกอบเป็นบุคคลเดียวกนัการท างานจะ
ง่ายมากยิ่งข้ึน เพราะไม่ตอ้งท าความเขา้ใจระหว่างผูเ้ขียนและผูว้าด
ภาพประกอบ
• ตวัอยา่งการจดัท ารูปเล่มจ าลอง เร่ือง “ลูกกระต่ายไม่อาบน ้า”

วธีิการเขียนแบบที ่1










