
 
 
 

 

 

 [Text : Photo]     นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (25 สิงหาคม 2552)  

 

ใครเคยทําหนาที่แจกแผนพบับาง หรือถามใหมวา ใครเคยไดรับแผนพับบาง สองคําถามเกี่ยวของ
กัน แตสลับหนาที่ระหวางผูแจกกับผูรับ  ผูเขียนจะอยูในสถานะผูรับแผนพับมากกวา  ทั้งจากการที่มีคน
แจกใหและหยิบเอง หลายครั้งไดรับแผนพับดวยการหยิบยื่นให ไมรับก็ไมไดเนื่องจากเปนคนทีพ่อจะมี
วัฒนธรรม (เล็กนอย) อยูบาง เขาอุตสาหใหแลวก็ตองรับ และเคยเห็นบอยเชนกนัที่ ผูรับมาแลวก็โยนถัง
ขยะใกล ๆ กับคนแจก เกิดสะกิดความรูสึกสวนตัวนะวา  ไมควรรับแผนพับนั้นมาหรอืบอกตรง ๆ เขาใจ
วา คนแจกคงจะไมคะยัน้คะยอคุณแนนอน  หรือใหคิดวา รับมาแลวลองดูหนอยเผ่ือจะเกีย่วของและเปน
ประโยชน หากไมใชก็เก็บรวบรวมเปนเศษกระดาษขายหรือไปใชประโยชนอยางอืน่นาจะดีกวาทิง้ตอ
หนาตอตาคนแจกในระยะเผาขนเชนนั้น  ทีนี้มาดูกนัวา แผนพับที่เราพบเห็นและไดรับนั้น มันขอที่นา
สังเกตคือ  

 
 

 อายุของแผนพับ เปนเอกสารเมื่อผูอานพบหรือเห็นแลว จะหยบิอานหรือพิจารณา หากสนใจ
ก็จะอานตอจนครบ แตหากอานแลวไมนาสนใจ สถานะของแผนพับจะยายไปอยูตามซอกใดซอกหนึ่ง
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ของล้ินชัก ใตตะแกรงใสเอกสาร หรือทายสุดกว็างแองแมงอยูในถังขยะ  อายุของแผนพับ จึงขึ้นอยูกับ
ความสนใจของผูอานเปนหลัก  

 เนื้อหาของแผนพับ   สวนใหญแลวเนื้อหาของแผนพับจะเปนการใหรายละเอียดเกีย่วกับเรื่อง 
วัตถุ ส่ิงของ บริการสถานที่ซ่ึงประกอบอยู  ตัวอยางเชน การจัดนิทรรศการ  การแสดงสินคา/บริการ  การ
นําเสนองาน เปนตน ปจจุบนั ยังมีแผนพบั จุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรงซึ่ง
ไมไดประกอบกับเรื่องใดทัง้ส้ินขางตน อาจจะเปนเรื่องที่ตองสรางความเขาใจหรือเรื่องที่อยูใน
กระแส  เชน แผนพับการใหความรูไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 เปนตน  

 การแจกแผนพับ  วิธีการทีท่ําใหแผนพับถึงตัวผูรับนั้นมีวิธีการตาง ๆ เชน  แจกโดย
บุคคล  การสงทางไปรษณยี การสงโดยอีเมล ใหหยิบเอง วางแผนพับใกลกับชิ้นงาน วางกอนเขาหอง
ประชุมหรืองานที่นําเสนอ  ซ่ึงจากกรณดีังกลาว จะแยกการเขาถึงผูรับไดสองทางคือ  โดยบุคคลเปนผู
แจกหรือสงใหผูรับ อีกทางคือ มันถูกใหถึงตัวผูรับโดยตวัของมันเอง ซ่ึงวิธีแรกนัน้ จาํนวนของแผนพับจะ
ถูกยัดเยียดใหกับผูรับ แลวกท็ิ้งทันที หากเขาไมสนใจหรอืเห็นแลววา มันไมเกีย่วของหรือตองการสิ่ง
นั้น  แตประเภทที่สอง คนหยิบเอง อยางนอยก็อนุมานไดวา เกิดความสนใจในเนื้อหา/ส่ิงของ/บริการนั้น 
ๆ  หากตอบคําถามความสนใจของผูหยิบได ก็จะอานตอจนจบ หรือชักจูงใหเกิดการปฏิบัติตอไปเรื่อย ๆ 
ตามความตองการของผูผลิตแผนพับนั้น เชน สนใจเขาไปสอบถาม  ตัดสินใจเลือกใชสินคา/บริการ 
 

  
 

 ลักษณะแผนพับ  มีหลากหลายรูปแบบ กอนหนานี้ จะพบแผนพับขนาดเอ 4 พับสาม เปน
กระดาษสีเหลือง ชมพู เขียว ฟา พิมพดวยหมึกดําใชกับงานของนักเรียน/นักศึกษา หนวยงานราชการ หรือ
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หรูขึ้นมาหนอยก็ใชกระดาษขาวพิมพสีซ่ึงตนทุนในการทําคอนขางสูงและผลิตไดจํานวนจํากัด และยังไม
แจกจนกวา งานนั้นจะไดผานการตรวจหรอืเยี่ยมชมของคณะกรรมการแลว  แลวแผนพับแตละแผนก็มี
คุณภาพไมเทาเทียมกนั หนกัเขาหากพิมพไมทันก็ใชวิธีการถายเอกสาร บางครั้งไดงานที่ขาดคุณภาพ
กระดํากระดาง  ปจจุบัน เราพบแผนพับมสีีสันและการพิมพที่มีคุณภาพมากขึ้น  หากผลิตจํานวนมาก ก็
สามารถสงเขาโรงพิมพจัดรูปแบบตามที่ตองการและสามารถตกลงคาใชจายไดราคายอมเยากวาแตกอน  

 ขนาดรปูแบบ   แผนพับจะตองมีขนาดพอเหมาะพอดีกับเนื้องานนั้น ๆ จะเห็นตั้งแตแผนพับ
ขนาดเล็กจิว๋ ไปจนถึงขนาดใหญ  เปนกระดาษแผนเดียว ไมมีสวนหนึ่งสวนใดเย็บเพิม่เติม พิมพหนาหลัง
เปนขอความหรือรูปภาพ  และที่สําคัญจะตองมีการพับ (ใครนะชางตั้งชือ่นี้) เร่ิมตั้งแตพับหนึ่ง ไปจนถึง
พับแลวพับอกี (อันนี้มีจริง)  เมื่อตองการรายละเอียดก็สามารถคลี่อานทั้งแผนได 

 

 

ท้ังหมดขางตนคือ สิ่งที่ผูเขยีนไดขอสังเกตจากแผนพับ  ทีนี้ก็มาถึงวิธีการทําแผนพบั ดวยหลักการ (ของ
ผูเขียน) ท่ีวา การทําแผนพบันั้น จะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี ้   

   หนาแรก   เปนหนาปกแผนพับที่จะตองสะดุดตา ดวยสีสันหรือขอความดึงดูดใหคนที่ไดรับ
แผนพับ สนใจที่จะเปดอานหนาถัดไป  ดงันั้น การเลือกรูปภาพจะตองดึงดูดสายตา ชัดเจน สีสันสวยงาม
สอดคลองกับงาน สําหรับขอความตองส้ัน  กระชับ ไดใจความที่สมบูรณ เชน ขอความที่สรางประเด็น
คําถามตองการคําตอบ  ขอความกระแสตาง ๆ ในสังคม  ขอความที่สอดคลองกับงานที่นําเสนอ รวมถึง
ตองพิจารณาตวัอักษรและขนาดที่จะตองเลือกใหเหมาะสม 
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 การกําหนดเนือ้หา   เนื้อหาที่จะนําเสนอในแตละหนาของสวนที่ถูกพบั จะตองสรุปให
กระชับ ชัดเจน ไดใจความที่สมบูรณเชนกัน  หากเปนประโยคเรียงตดิกันก็ไมควรที่จะแนนเต็มหนา  การ
ยอหนา เวนวรรค จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวย และใสรูปภาพเล็ก ๆ หรือโคดขอความประเด็น
สําคัญประกอบ เพื่อเปนการเบรกสายตาผูอาน ไมตองเพงมากเกินไป และหากมี...  

 การแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอย จะตองจบเรือ่งในหนานั้น ๆ ไมตอขอความไปหนาอ่ืน   หัวขอ
ยอใหแตกตางหรือเดนจากรายละเอียด โดยใชขนาดของตัวอักษรหรือสีตัวอักษรที่ตางออกไป  และการ
แบงหวัขอยอย  จะตองมีเนื้อหารายละเอยีดครอบคลุมหัวขอที่กําหนด  เพราะการอานแผนพับแตละคนจะ
แตกตางกันไป แผนพับสวนใหญจะเรียงลําดับเนื้อหาจากซายไปขวา  หนาไปหลัง (สําหรับภาษาอืน่ เชน 
ภาษาจนี การกาํหนดรูปแบบอาจจะแตกตางออกไป)  ทีนี้เกิดกรณีผูรับแผนพับอานแยกสวน (ผูเขยีน
เอง)  เร่ืองดังกลาวขางตน จะตองนํามาพิจารณา เพื่อใหผูอานเขาใจไดในระดับหนึ่ง ถึงแมวาไมไดอานทั้ง
ฉบับ  หากผูอานสนใจจะอานแตละหัวขอยอยตอ เมื่อมาปะติดปะตอ กเ็ขาใจภาพรวมไดเชนเดียวกนักับ
การอานที่เรียงตามลําดบั 
   

  

  

 การใชสัญลักษณ ลําดับเลขแสดงหัวขอยอยและตาราง เปนอีกวิธีการหนึ่ง ที่ชวยใหเนื้อหา
ของแผนพับนาอาน จากขอความสั้น ๆ เขาใจงายและนาสนใจ ดังนั้น การสรุปเนื้อหาที่จะกําหนด
เรียงลําดับเปนขอ ๆ หรือการนําขอมูลใสกรอบไวในตาราง  เปนเรื่องสําคัญเชนกัน อานแลวรูวาตองการ
ส่ือสาร และตอบคําถามเหลานี้ ไดแก what when where why who how  
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 สถานที่ติดตอ  สําหรับสวนนี้ อาจจะพิมพไวทายสดุหรือหนาสุดของแผนพับ แตส่ิงที่ตอง
ระบุใหชัดเจนไดแก ช่ือสถานที่ เลขที่  ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน  โทรศัพทมือถือ  ปจจุบันที่ขาด
ไมไดคือ  อีเมล  เว็บไซตที่สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมภายหลังได   

ขอสังเกตและหลักการที่จะทําแผนพับครัง้นี้ เกิดจากการมีสวนรวมในการคิดประดดิประดอย
แผนพับใชในการทํางาน และประสบการณไดรับแจกแผนพับจากงานหรือสถานที่ตาง ๆ จึงรวบรวมเรื่อง
นี้ไวเพื่อเปนประโยชนสําหรบัเลขานุการรุนนอง หากจะตองไดรับมอบหมายใหจดัทําแผนพับ ทั้งที่ผลิต
ดวยตัวเองหรอือยางนอยที่สุดเมื่อไปคุยรายละเอียดกับหนวยงานที่รับจางทําแผนพับโดยตรง จะไดไมตก
ในรายละเอียดที่สําคัญ ๆ ส่ือสารไดตรงกันและไดงานที่มคีุณภาพ ...สมกับตําแหนงเลขานุการ  

 
 
 
 
ผูเขียน [เรื่อง : ภาพประกอบ]  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  ศึกษานิเทศก 
เขียนวันที่ 21  สิงหาคม 2552   เผยแพรเว็บไซตวันที่ 25  สิงหาคม  2552 
เรื่องนี้เขียนจาก ไดอานแผนพับของโรงพยาบาลเชียงใหมรามเรื่อง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
ผูที่จะนําบทความ รูปภาพไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 
ติดตอผูเขียนไดที่  pomdvt@hotmail.com 
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