
กระดาษที่ใชในโรงพิมพ 
           ความเขาใจในเรื่องกระดาษท่ีใชในโรงพิมพ จะชวยใหทานสามารถเลือกกระดาษไดเหมาะสมกับ
ลักษณะการใชงาน ความสวยงาม และราคาของงานพิมพ เรื่องท่ีควรรูจัก ไดแก 
           1. ชนิดของกระดาษ 
           2. ความหนาของกระดาษ 
           3. ขนาดของกระดาษ 
 
 
1. ชนิดของกระดาษ 
 
กระดาษท่ีนิยมใชในงานพิมพท่ัวไป ไดแก  
 
1.1 กระดาษอารต 
           กระดาษชนิดนี้เนื้อจะแนน ผิวเรียบ เหมาะสําหรับงานพิมพสี่ส ีเชน โปสเตอร โบรชัวร ปกวารสาร 
ฯลฯ กระดาษชนิดนี้ราคาคอนขางสูง คุณภาพกระดาษก็แตกตางกันไปแลวแตมาตรฐานของผูผลิตดวย มีใหเลือก
หลายแบบ ไดแก 
 
กระดาษอารตมัน  
เนื้อกระดาษเรียบ เปนมันเงา พิมพงานไดใกลเคียงกับสีจริง สามารถเคลือบเงาไดดี  
ความหนาของกระดาษ มีดังนี้ 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม , 130 
แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม  
 
กระดาษอารตดาน  
เนื้อกระดาษเรียบ แตเนื้อไมมัน พิมพงานสีจะซีดลงเล็กนอย แตดูหรู  
ความหนาของกระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม , 
130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม  
 
กระดาษอารตการด 2 หนา  
เปนกระดาษอารตท่ีหนาต้ังแต 190 แกรมข้ึนไป เหมาะสําหรับพิมพงานโปสเตอร โปสการด ปกหนังสือ หรือ
งานตางๆ ท่ีตองการความหนา 
 
กระดาษอารตการด 1 หนา  
เปนกระดาษอารตท่ีมีความแกรงกวากระดาษอารต การด 2 หนา หนาต้ังแต 190 แกรมข้ึนไป เหมาะสําหรับ
พิมพงานท่ีตองการพิมพแคหนาเดียว เชน กลองบรรจุสินคาตางๆ โปสเตอร โปสการด ปกหนังสือ เปนตน  
 
1.2 กระดาษปอนด  
           เปนกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใชพิมพงานสีเดียว หรือพิมพสี่สีก็ไดแตไมสวยเทากระดาษอารต 



สามารถเขียนไดงายกวาท้ังปากกาและดินสอ เหมาะสําหรับพิมพเนื้อในหนังสือ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ ความ
หนากระดาษท่ีนิยมใชพิมพหนังสืออยูท่ี 70-100 แกรม  
 
1.3 กระดาษปรูฟ 
           กระดาษปรูฟ มีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ําตาล หรือขาวหมน ฉีกขาดงาย ราคาถูกท่ีสุด เหมาะสําหรับ
พิมพงานจํานวนมากๆ เชน หนังสือพิมพ  
 
1.4 กระดาษแบงค 
           กระดาษแบงคเปนกระดาษบางๆ มักจะมีสี เชน สีชมพู สีฟา นิยมใชพิมพบิลตางๆ หรือใบปลิว 
ความหนาประมาณ 55 แกรม ข้ึนไป  
 
1.5 กระดาษแอรเมล 
           เนื้อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม สําหรับพิมพบิล  
 
2. ความหนาของกระดาษ 
            การวัดความหนาของกระดาษทํา ไดยาก เพราะกระดาษแตละแผนบางมาก ดังนั้นแทนท่ีจะวัดจาก
ความหนาโดยตรง ก็ใชวิธีช่ังนํ้าหนักของกระดาษแทน โดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีวา กระดาษหนายอมมีนํ้าหนัก
มากกวากระดาษบาง โดยพิจารณาจากน้ําหนักของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตร ในหนวยวัดเปน แกรม 
(gsm: gram per square-metre) กระดาษชนิดเดียวกัน 120 แกรมจึงหนากวากระดาษ 80 
แกรม ควรเลือกใชกระดาษกี่แกรมจึงเหมาะสม  
           การเลือกความหนาของกระดาษตองพิจารณาตามงานท่ีเอาไปใช เชนถาใชทําปกก็ตองใชกระดาษ
หนา แตถาเปนใบเสร็จมีหลายช้ันเม่ือเขียนแลวตองการใหทะลุถึงช้ันลาง อยางนี้กระดาษก็ตองบาง ตัวอยางท่ี
นิยมใช ไดแก  
ใบเสร็จ และสิ่งพิมพท่ีตองมีสําเนา นิยมใชกระดาษประมาณ 40-50 แกรม 
กระดาษหัวจดหมาย หนาเนื้อในของหนังสือ นิตยสาร เนื้อในของสมุด นิยม ใชกระดาษประมาณ 70-80 แก
รม 
โบรชัวรสี่สี หนาสี่สีของนิตยสาร โปสเตอร นิยมใชกระดาษประมาณ 120 - 160 แกรม 
ปกหนังสือ นิตยสาร สมุด แฟมนําเสนองาน กลองสินคา นิยมใชกระดาษประมาณ 300 แกรมข้ึนไป 
 
 
3. ขนาดของกระดาษ การออกแบบงานโดยไมทราบขนาด กระดาษนั้น ทําใหตนทุนในการพิมพงานนั้นสูงข้ึน 
เพราะวากระดาษจะไมสามารถตัดใหลงตัวได และจะเปนเศษท้ิงไปอยางนาเสียดาย ขนาดของกระดาษในท่ีนี้
หมายถึง กระดาษแผนใหญ ท่ีตัดมาจากมวนแลวซึ่งมีขนาดตางๆ ดังนี้ 
 
- กระดาษปอนด, อารตมัน, อารตดาน, ปรูฟ โดยท่ัวไปมีอยู 3 ขนาดคือ 
24 นิ้ว x 35 นิ้ว 



25 นิ้ว x 36 นิ้ว 
31 นิ้ว x 43 นิ้ว 
 
- กระดาษอารตการด 2 หนา, อารตการด 1 หนา โดยท่ัวไปมีอยู 2 ขนาดคือ 
25 นิ้ว x 36 นิ้ว 
31 นิ้ว x 43 นิ้ว 
 
- กระดาษกลองแปง (หลังขาว, หลังเทา) โดยท่ัวไปมีอยู 2 ขนาดคือ 
31 นิ้ว x 43 นิ้ว 
35 นิ้ว x 43 นิ้ว 
 
- กระดาษเคมี (ก็อปปในตัว) ท่ีนิยมมีอยู 1 ขนาดคือ 
24 X 36 นิ้ว 
 
- กระดาษแบงคสี โดยท่ัวไปมีอยูขนาดเดียวคือ 
31 นิ้ว x 43 นิ้ว 


