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บทคัดย่อ
Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจาลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กนั ในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็ น
เนื้อหาจาลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนารางตัวพิมพ์มาสลับสับ
ตาแหน่ งตัวอักษรเพื่อทาหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่
พลิกโฉมเข้าสูง่ านเรียงพิมพ์ดว้ ยวิธที างอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง มันได้รบั ความนิยม
มากขึน้ ในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจาหน่ายโดยมีขอ้ ความบนนัน้ เป็ น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านัน้ คือเมื่อ
ซอฟท์แวร์การทาสือ่ สิง่ พิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชนต่
ั ่ างๆ เข้า
ไว้ในซอฟท์แวร์ดว้ ย (ตัวอย่างข้อความ) (Browallia New ขนาด 14)
คำสำคัญ : เนื้อหาจาลองแบบเรียบๆ, เนื้อหาจาลองแบบเรียบๆ
ABSTRACT
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap
into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the
release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum..
(ตัวอย่างข้อความ) (Times New Roman ขนาด 11)
Keywords : Simply Dummy Text, Simply Dummy Text

บทนำ (Browallia New ขนำด 16)
ตรงกัน ข้ า มกับ ความเชื่ อ ที่ นิ ย มกัน Lorem
Ipsum ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ชุดตัวอักษรที่สุ่มขึน้ มามัวๆ
่ แต่
หากมีทม่ี าจากวรรณกรรมละตินคลาสสิกชิน้ หนึ่งในยุค 45
ปี ก่ อ นคริส ตศัก ราช ท าให้ม ัน มีอ ายุ ถึง กว่ า 2000 ปี เ ลย
ทีเดียว ริชาร์ด แมคคลินท็อค ศาสตราจารย์ชาวละติน จาก
วิทยาลัยแฮมพ์เด็น-ซิดนีย์ ในรัฐเวอร์จเิ นียร์ นาคาภาษา
ละติน ค าว่ า consectetur ซึ่ง หาค าแปลไม่ ไ ด้จ าก Lorem
Ipsum ตอนหนึ่งมาค้นเพิ่มเติม โดยตรวจเทียบกับแหล่ง
อ้างอิงต่างๆ ในวรรณกรรมคลาสสิก และค้นพบแหล่งข้อมูล

ที่ไร้ข้อกังขาว่า Lorem Ipsum นัน้ มาจากตอนที่ 1.10.32
และ 1.10.33 ของเรื่อง "de Finibus Bonorum et Malorum"
(The Extremes of Good and Evil) ของ ซิเ ซโร ที่แ ต่ งไว้
เมื่อ 45 ปี ก่อนคริสตศักราช หนังสือเล่มนี้เป็ นเรื่องราวทีว่ ่า
ด้วยทฤษฎีแห่งจริยศาสตร์ ซึ่งเป็ นที่นิยมมากในยุคเรเนส
ซองส์ บรรทัดแรกของ Lorem Ipsum "Lorem ipsum dolor
sit amet.." (Browallia New ขนาด 14)

ทาไมจึงต้องนามาใช้?
มีหลักฐานที่เป็ นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่า
เนื้อหาทีอ่ ่านรูเ้ รื่องนัน้ จะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไป
จากส่วนที้เป็ น Layout เรานา Lorem Ipsum มาใช้เพราะ
ความที่ม ัน มีก ารกระจายของตัว อัก ษรธรรมดาๆ แบบ
พอประมาณ ซึ่ง เอามาใช้แ ทนการเขีย นว่ า ‘ตรงนี้ เ ป็ น
เนื้อหา, ตรงนี้เป็ นเนื้อหา' ได้ และยังทาให้มองดูเหมือนกับ
ภาษาอั ง กฤษที่ อ่ า นได้ ป กติ ปั จจุ บ ั น มี แ พ็ ก เกจของ
ซอฟท์แวร์การทาสื่อสิง่ พิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บ
เพจ (Web Page Editor) หลายตัวทีใ่ ช้ Lorem Ipsum เป็ น
แบบจาลองเนื้อหาที่เป็ นค่าตัง้ ต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคา
ว่ า 'lorem ipsum' ผลการเสิ ร์ ช ที่ ไ ด้ ก็ จ ะไม่ พ บบรรดา
เว็บไซต์ท่ยี งั คงอยู่ในช่วงเริม่ สร้างด้วย โดยหลายปี ทผ่ี ่าน

มาก็มกี ารคิดค้นเวอร์ชนต่
ั ่ างๆ ของ Lorem Ipsum ขึน้ มา
ใช้ บ้างก็เป็ นความบังเอิญ บ้างก็เป็ นความตัง้ ใจ (เช่น การ
แอบแทรกมุกตลก) (Browallia New ขนาด 14)
ตัวอย่างรูป
ความคิดเห็นต่อการ
บริหารงาน
ลักษณะขององค์การ
- ญีป่ ่ นุ แท้
- ญีป่ ่ นุ เทียม
ความพึงพอใจในงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวอย่างตาราง
ตารางที่ 1 ทาไมจึงต้องนามาใช้?
ทาไมจึงต้องนามาใช้?
ทาไมจึงต้อง
ทาไมจึงต้อง
นามาใช้?
นามาใช้?
ทาไมจึงต้อง
นามาใช้?

ทาไมจึงต้องนามาใช้?

ทาไมจึงต้องนามาใช้?

ทาไมจึงต้องนามาใช้?
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ทาไมจึงต้องนามาใช้?
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ทาไมจึงต้องนามาใช้?

**. ทาไมจึงต้องนามาใช้?
จะนามาใช้ได้จากที่ไหน?
มีท่อนต่างๆ ของ Lorem Ipsum ให้หยิบมาใช้งาน
ได้มากมาย แต่สว่ นใหญ่แล้วจะถูกนาไปปรับให้เป็ นรูปแบบ
อื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคาที่ มวั ่
ขึน้ มาซึง่ ถึงอย่างไรก็ไม่มที างเป็ นเรื่องจริงได้เลยแม้แต่น้อย
ถ้ า คุ ณ ก าลั ง คิ ด จะใช้ Lorem Ipsum สัก ท่ อ นหนึ่ ง คุ ณ
จาเป็ นจะต้องตรวจให้แน่ ใจว่าไม่มอี ะไรน่ าอับอายซ่อนอยู่
ภายในท่อนนัน้ ๆ ตัวสร้าง Lorem Ipsum บนอินเทอร์เน็ต
ทุกตัวมักจะเอาท่อนทีแ่ น่ ใจแล้วมาใช้ซ้า ๆ ทาให้กลายเป็ น
ที่ม าของตัว สร้า งที่แ ท้จ ริง บนอิน เทอร์เ น็ ต ในการสร้า ง
Lorem Ipsum ที่ดูเข้าท่า ต้องใช้คาจากพจนานุ กรมภาษา

ละตินถึงกว่า 200 คา ผสมกับรูปแบบโครงสร้างประโยคอีก
จานวนหนึ่ง เพราะฉะนัน้ Lorem Ipsum ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ใหม่
นี้กจ็ ะไม่ซ้าไปซ้ามา ไม่มมี ุกตลกซุก แฝงไว้ภายใน หรือไม่
มีคาใดๆ ทีไ่ ม่บ่งบอกความหมาย
ตารางที่ 2 ทาไมจึงต้องนามาใช้?

รายการ
1. ทาไมจึงต้องนามาใช้?
2. ทาไมจึงต้องนามาใช้?
3. ทาไมจึงต้องนามาใช้?
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