บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์
1.1 ความหมายของการพิมพ์
คาว่า "การพิมพ์" มีผู้ให้คาจากัดความไว้หลายทัศนะ เช่น
Lechene (Lechne, 1974 : 1051) ได้แสดงความหมายของการพิมพ์ไว้ว่า "เป็นวิธีการใช้แรงกดให้
หมึกติดเป็นข้อความหรือภาพบนพื้นผิวของสิ่งที่ต้องการพิมพ์" ซึ่งความหมายของการพิมพ์ในทัศนะนี้ จะเน้น
เฉพาะการพิมพ์ที่ต้องอาศัยแรงกดเท่านั้น แต่ในกระบวนการพิมพ์ปัจจุบันบางระบบไม่จาเป็นต้องอาศัยแรงกด
เลยก็ได้
Mills (Mills, 1968 : 590) ได้ให้ความหมายของการพิมพ์อย่างกว้าง ๆ ว่า "หมายถึงกรรมวิธีใด ๆ ใน
การจาลองภาพ หรือสาเนาภาพ หรือหนังสือจากต้นฉบับในลักษณะสองมิติ แบนราบ ทั้งนี้รวมถึงการพิมพ์ผ้า
การพิมพ์กระดาษปิดฝาผนังและการอัดรูป"
กาธร สถิรกุล ( 2515 : 177) กล่าวว่า "การพิมพ์ คือ การจาลองต้นฉบับอันหนึ่งจะเป็นภาพหรือ
ตัวหนังสือก็ตาม ออกเป็นจานวนมาก ๆ เหมือนกัน บนวัสดุที่เป็นพื้นแบน หรือใกล้เคียงกับพื้นแบน
ด้วย
การใช้เครื่องมือกล" พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันได้ให้คาจากัดความของ
คาว่า "พิมพ์" ไว้ว่า "ทาให้เป็นตัวหนังสือ หรือรูปรอยใดๆ โดยการกดหรือ การใช้พิมพ์หิน เครื่องกลวิธีเคมี
หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสาเนา"
จากความหมายของการพิ ม พ์ ที่ ย กมาทั้ ง หมดนี้ จะเห็ น ได้ ว่ า
ขอบข่ายของงานพิมพ์ เป็นประดิษฐ์การซึ่งมุ่งหมายที่จาลองภาพต้นฉบับ
ได้แก่ ภาพวาด (Art work) ภาพถ่าย(Photography) ตัวอักษร (Letter) ให้
เกิดเป็ นชิ้นงานที่มีลั กษณะ เหมือนภาพต้นฉบับ ในปริมาณมาก ๆ บน
พื้นผิวของวัสดุหลาย ๆ ชนิด ซึ่งจะพบการพิมพ์ที่ปรากฏในอุปกรณ์ในการ
ดารงชีวิต (ทองเติม เสมรสุต , 2517 : 54) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์( Packaging)
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ ยาสีฟัน กระดาษเช็ดมือ กาแฟ นม ฯลฯ
เครื่องนุ่งห่ม และใช้สอยทั้งผ้าและพลาสติก ที่ปรากฏลวดลายจาก
การพิมพ์ เครื่องใช้ในบ้านที่พิมพ์โดยวัตถุนานาชนิด ทั้งเหล็กและสารผสม เช่น หน้าปัดมาตรวัด ความเร็วของ
รถยนต์ อุปกรณ์ วิทยุและโทรทัศน์ จนถึงการพิมพ์เพื่อเป็นสื่อแจ้งข่าวสาร ความรู้
ความบันเทิง การ
โฆษณา และประชาสัมพันธ์

สรุปความหมายการพิมพ์ นั้นเป็นการจาลองต้นฉบับอันหนึ่งต้นฉบับนี้จะเป็นภาพหรือ
เป็น
ตัวหนังสือก็ตาม การพิมพ์ไม่ได้เป็นการสร้างต้นฉบับ แต่เป็นการจาลองต้นฉบับออกมา การถ่ายรูปเป็นการ
สร้างต้นฉบับไม่ใช่การพิมพ์ แต่การอัดรูป เป็นการจาลองต้นฉบับเป็นการพิมพ์การจาลองนี้จะต้องเป็นการ
จาลองจานวนมากๆ ไม่ใช่การเขียนลอกแบบภาพออกมาทีละภาพซึ่งไม่เป็นการพิมพ์
ภาพแต่
ละแผ่นที่จาลองออกมาต้องเหมือนๆ กัน การจาลองนั้น จะต้องจาลองบนวัตถุที่เป็นพื้นแบน หรือใกล้เคียง
กับพื้นแบน แม้การพิมพ์บนขวด บนหลอดยาสีฟันที่แม้เป็นรูปแล้วจะไม่มีลักษณะแบนทีเดียว แต่พื้นผิวที่พิมพ์
เรียบแบนไม่ขรุขระ

1.2. ประวัติการพิมพ์
ประวัติสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย
แม้ว่าจะมีการพิมพ์เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดิน
ของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีการตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นที่เมืองพลบุรี ซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้น แต่ก็ยัง
ไม่มีสิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ก็เพราะในขณะนั้นยังไม่มีตัวพิมพ์ภาษาไทยเกิดขึ้น
สิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยชิ้นแรกกลับไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ได้รับการพิมพ์ขึ้นในประเทศพม่า
ในปี พ.ศ.2362 โดยยอร์จ เอช.ฮัฟ (George H. Hough) ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกันได้คิดทาการหล่อ
ตัวพิมพ์ภาษาไทยขึ้นที่เมืองร่างกุ้ง และแอนน์ ฮาเซลไทน์ จัดสัน (Anne Hazeltine Judson)
ได้
จัดพิมพ์เอกสารสอนศาสนาคริสต์เป็นภาษาไทยขึ้นเพื่อใช้สอนชาวไทยที่ถูกจับเป็นเชลยศึก
ใน
ประเทศพม่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ.2371 ร้อยเอกเจมส์ โลว์ (Captain James Low) ได้ทา
การพิมพ์ตาราเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยขึ้นที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย นับเป็นตาราเรียนภาษาไทยเล่ม
แรก
ตัวพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาถึงประเทศไทยในปี พ.ศ.2378 โดย
“หมอบรัดเลย์” หรือนายแพทย์แดน บีช แบรดลีย์ (Dr. Dan Beach
Bradley) เดินทางไปนามาจากสิงคโปร์ ซึ่งนามาจากเมืองกัลกัตตาอีก
ที และในปี พ.ศ.2379 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือภาษาไทยเล่มแรกใน
ประเทศไทยขึ้ น เป็ น เอกสารสอนศาสนาคริส ต์ ส่ ว นเอกสารของ
ราชการฉบับแรกที่พิมพ์ขึ้นในประเทศไทย คือ พระบรมราชโองการ
ประกาศ ห้ามสูบฝิ่น ในปี พ.ศ.2382 นอกจากนี้แบรดลีย์ยังได้ทา
นิตยสารข่าวภาษาไทยรายปั กษ์ขึ้น เพื่อรายงานข่าวต่างๆ เป็นครั้ง
แรก ในช่วงแรกๆ สิ่งพิมพ์เหล่านี้จะถูกเรียกว่า “สมุดฝรั่ง”

เนื่องจากแต่เดิมเอกสารภาษาไทย หรือที่เรียกว่า “สมุดไทย” นั้นจะ เขียนขึ้นด้วยมือและทาด้วยใบลานหรือ
ข่อย
ในปี พ.ศ.2385 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือเจ้าฟ้ามงกุฏฯในขณะนั้น ยัง
ทรงผนวชอยู่ ได้ทรงโปรดให้มีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ศาสนา
พุทธขึ้น เช่น บทสวดมนต์ต่างๆ โดยโรงพิมพ์นี้มีคณะพระสงฆ์เป็นผู้ดาเนินการทั้งหมด และได้ใช้ตัว พิมพ์
ภาษาไทยที่ได้รับการทูลเกล้าฯถวายจากแบรดลีย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตัวพิมพ์ชุดแรกที่หล่อขึ้นในประเทศไทย
ในปีเดียวกันนั้น แบรดลีย์ได้ทาการพิมพ์ปฏิทินตามระบบสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และ
ต่อมาในปี พ.ศ.2387 แบรดลีย์ยังได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกคือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok
Recorder) หรือคนไทยในสมัยนั้น เรียกว่า “จดหมายเหตุอย่างสั้น ” ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ ได้ทรงโปรดให้มีการจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
และเรียกว่า “โรง
อักษรพิมพการ” ซึ่งมีฐานะเป็นโรงพิมพ์หลวง มีช่างชาวไทยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพระสงฆ์ ที่สึกออกมาแล้ว และ
มีการจ้างช่างชาวต่างประเทศให้เข้ามาทางานด้วย
โรงพิมพ์นี้เป็นต้นกาเนิด
ของราชกิจจานุเบกษา หรือหนังสือรวมประกาศข้อบังคับต่างๆ ของราชการ
ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ.2401 ต่อมาโรงอักษรพิมพการได้ถูกยุบเลิกไปในปี พ.ศ.2439
ในปี พ.ศ.2402 แบรดลีย์ได้ทาหนังสือข่าวภาษาอังกฤษรายปีขึ้น และนาออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานจนถึงปี พ.ศ.2416 เขายังเป็นผู้ริเริ่มทาหนังสือข่าวรายสัปดาห์ภาษาอังกฤษและหนังสือข่าวรายวัน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทาจดหมายเหตุภาษาไทยเป็นรายเดือนขึ้นอีกด้วย แบรดลีย์ยังมีบทบาทในการพัฒนา
สิ่งพิมพ์ในเชิงธุรกิจ โดยได้จัดพิมพ์หนังสือร้อยกรองเล่มแรกที่ได้รับการจัดพิมพ์จาหน่ายในประเทศไทย คือ
นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย ขึ้นในปี พ.ศ.2404 และยังนับเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรก ที่มีการซื้อ
ลิขสิทธิ์กันอย่างเป็นทางการ
นอกจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นผลงานของแบรดลีย์แล้ว ยังมีหนังสือข่าวภาษาอังกฤษรายวัน
และ
รายสัปดาห์อีกหลายเล่ม โดยหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกในประเทศไทยคือ สยามไทมส์ (Siam
Times) จัดทาขึ้นในปี พ.ศ.2407 โดย เจ.เอช.แชนด์เลอร์ (J.H. Chandler) ในส่วนของราชการก็ได้ริเริ่มให้
โรงพิมพ์หลวงจัดพิมพ์หนังสือข่าวออกเป็นระยะๆ เรียกว่า หนังสือราชกิจจานุเบกษา และยังมีการพิมพ์ธนบัตร
ขึน้ ใช้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียกว่า “หมาย”
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มีการทาธุรกิจการพิมพ์อย่างเต็ม
รูปแบบ ทาให้มีการจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นมากมาย เช่น โรงพิมพ์ไทย โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ โรงพิมพ์วัชริน ทร์ โรง
พิมพ์อักษรนิติ์ และโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาการ เป็นต้น ตลาดหนังสือที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในรัชกาลนี้
ทาให้มีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างรวดเร็ว มีการจัดพิมพ์หนังสือรายวันถึง 14 ฉบับ
และยังมีหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ รายปักษ์และรายเดือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อีกหลายสิบฉบับ

หนังสือรายสัปดาห์และรายเดือนภาษาไทยที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลายฉบับ
อรุณ สยามประเภท และวิทยาจารย์ เป็นต้น

เช่น จดหมายเหตุแสง

นอกจากนั้นยังมีการพิมพ์หนังสือที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ขึ้นโดยโรงพิมพ์ ของผู้สอนศาสนาคริสต์ เช่น
ตาราวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม กฎหมายของไทย รวมทั้งนิทานและบทกลอน
การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นระบบโรงเรียน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง
ส่งผลให้เกิดความต้องการตาราเรียนจานวนมากเพื่อสนองคงามต้องการของโรงเรียนและนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ.2464 ซึ่งทาให้นักเรียนเข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในปี พ.ศ.2427 มีการตั้งหอสมุดวชิรญาณขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและคัดลอกต้นฉบับเอกสารที่มีมา
แต่ เดิ มซึ่งเป็ น สมุดข่อ ยและใบลาน เพื่อน ามาดาเนิ นการจัดพิ มพ์ขึ้น ใหม่ นอกจากนี้ในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีการรวบรวมพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 พิมพ์ขึ้น
เป็นหนังสือพระราชทานต่อมาในรัชกาลที่ 5 นี้ ในปี พ.ศ.2445 ยังได้มีการพิมพ์ธนบัตรที่มีรูปแบบเหมือนที่
รู้จักกันในปัจจุบัน
ความเจริญในด้านสิ่งพิมพ์นี้มีต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงให้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่วิชาการต่างๆ หลายแขนง
รวมทั้ง
หนังสือพระราชทานนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการออกแบบทั้งหน้าปกและหน้าใน
อย่างสวยงาม และพระนิพนธ์ที่สาคัญๆ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพอีกหลาย
เรื่อง นอกจากนี้การพิมพ์ซึ่งเดิมจากัดวงอยู่เฉพาะในชนชั้นพระราชวงศ์และชาวตะวันตกได้ขยายตัวเป็นธุรกิจที่
ดาเนินการโดยสามัญชนชาวไทย ทาให้มีการจัดพิมพ์หนังสือประเภทอื่นๆ ที่ยังไม่มีแพร่หลายมาก่อน เช่น
เรื่องสั้น เรื่องแปล บทละคร ฯลฯ ก่อให้เริ่มเกิดนักเขียนที่ได้รับความนิยม
เช่น “เสถียรโกเสศและนาคะ
ประทีป” “ดอกไม้สด” และ “กาจนาคพันธ์” เป็นต้น ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสิ่งพิมพ์จานวนมากอีกประการ
หนึ่ง คือ การจัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษเพื่อสาหรับสิ่งพิมพ์ขึ้น ซึ่งแต่เดิมต้องสั่งนาเข้าจากต่างประเทศ
สิ่งพิมพ์มาซบเซาลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่าทั่ว
โลก และมาเริ่ มตื่น ตั ว อีกครั้ งหลั งการเปลี่ ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 โดยเฉพาะในยุคหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการเคลื่อนไหวทางศิลปะแขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีนักเขียนที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้น
หลายท่าน เช่น กุหลาบสายประดิษฐ์ ม.ร.วคึกฤทธิ์ ปราโมช และเหม เวชกร เป็นต้น ผลงานของนักเขียน
เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สิ่งพิมพ์มีการพัฒนา
ทั้ง
ในแง่เนื้อหา รูปแบบ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ยังมีปัจจัยที่
เกื้อหนุนพัฒนาการของสิ่งพิมพ์อีกประการหนึ่ง คือ การเกิด “สานักพิมพ์” ขึ้นโดยไม่ต้องมีโรงพิมพ์เป็น ของ
ตนเอง ทาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานเขียนต่างๆ สามารถพิมพ์เผยแพร่ผลงานออกมาในรูปสิ่งพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ในปี
พ.ศ.2479 ได้มีการจั ดทาหนั งสื อพิมพ์ ชื่อ ไทยครอนิเคิล (Thai Chronicle) และแม้จะมีการเปลี่ ยน

ผู้ดาเนินการ แต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ยังออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
(Bangkok Post) ในปัจจุบัน
สิ่งพิมพ์ในประเทศไทยนับว่า ได้พัฒนามาเป็นสื่อหลักของสังคมอย่างแท้จริงและการพัฒนานี้ก็ยังมีมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม้จะมีสื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต แต่สิ่งพิมพ์ ก็ยัง
เป็นสื่อหลักที่สาคัญอยู่เสมอ
โดยสรุป การผลิตสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยได้เกิดมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช แต่ยังไม่มีสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ภาษาไทยในประเทศไทยนั้น เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมี
นายแพทย์
แดน บีชแบรดลีย์ หรือ “หมอบรัดเลย์” เป็นผู้บุกเบิก สิ่งพิมพ์มีการผลิตแพร่หลายในหมู่ชนชั้น ผู้นา แวดวง
ราชการ และชาวต่างประเทศในประเทศไทยมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และขยายตัวไปสู่สาธารณชนในสมัย
รัชกาลที่ 5 เมื่อเริ่มมีระบบโรงเรียนอย่างเป็นทางการ และมีแผนการศึกษาสาหรับประชาชน และต่อมาตั้งแต่
สมัยระชกาลที่ 6 ได้เกิดสิ่งพิมพ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น สิ่งพิมพ์ซบเซาลงในช่วงรัชกาลที่ 7 และกลับมา
เติบโตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

1.3 วิวัฒนาการพิมพ์ของประเทศไทย
วิชาการพิมพ์ได้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่หมอบรัดเลย์มาช่วยตั้งโรงพิมพ์
ของ
คณะอเมริกันบอร์ด ที่บ้านเช่าของเจ้าพระยาพระคลัง (สมเด็จเจ้าพระยาพระบรมมหาประยูรวงศ์) ที่หน้า
วัดประยูรวงศาวาส ราวปลายปี พ.ศ.2380 เป็นการศึกษาแบบนอกระบบ โดยไม่ได้ตั้งเป็นโรงเรียน แต่เป็นการ
สอนและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะพร้อมที่จะทางานในโรงพิมพ์ได้
โดยสอนตั้งแต่
การเรียงพิมพ์ การเป็นช่างพิมพ์ เป็นต้น หมอบรัดเลย์เป็นผู้สอนจึงสมควรได้รับเกียรติ ในฐานะเป็นครูการ
พิมพ์คนแรกในวงการพิมพ์ไทย
ปี พ.ศ.2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงาน
ด้าน
การพิมพ์ที่ประเทศอังกฤษ โดยส่งขุนมหาสิทธิโวหารเดินทางร่วมไปกับคณะทูตไทย ทรงมอบหมาย ให้ศึกษา
และดูงานด้านการพิมพ์ เพื่อจะได้นาวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงโรงพิมพ์หลวงที่ได้ทรงตั้งขึ้น
ปี พ.ศ.2476 ได้เปิดการเรียนการสอนอย่างในระบบคือ โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ตั้งอยู่ที่ถนน
พระสุเมรุ ริมคลองบางลาพู ตรงข้ามวัดสังเวชวิศยาราม สังกัดกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปัจจุบัน) รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 เรียนต่อหลักสูตร 4 ปี ภายหลังลดระดับลงมารับนักเรียน
จบชั้นประถมปีที่ 4 เรียนต่อหลักสูตร 3 ปี โรงเรียนนี้ผลิตช่างเรียง ช่างพิมพ์ หรือแม้แต่ช่างพับ ซึ่งสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปิดสอนได้ 11 ปี เลิกไปในปี พ.ศ.2487

ปี พ.ศ.2489 บาทหลวงดอน บอสโก (Don Bosco) สังกัดนิกายโรมันคาทอริก ได้ก่อตั้งโรงเรียนดอน
บอสโก ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาช่างต่าง ๆ ซึ่งมีวิชาช่างพิมพ์รวมอยู่ด้วย รับเด็ก
กาพร้าและเด็กยากจนเข้าเรียนโดยไม่จากัดความรู้และไม่เก็บค่าเล่าเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้เปลี่ยนมาใช้
หลั ก สู ต รประโยควิ ช าชี พ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ ผู้ จ บการศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปี
ที่ 3 เรียน 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.)
ปี พ.ศ.2496 กรมอาชี ว ศึ ก ษา ได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาโดยตั้ ง วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ซอยสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ ปัจจุบันเปลี่ยนสถานภาพเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต
เทคนิ คกรุ ง เทพ ได้เ ปิ ด การเรี ย นการสอนวิ ช าการพิม พ์ โดยรั บ ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาในระดั บมั ธ ยมศึ กษาปี
ที่ 3 ศึกษาต่ออีก 3 ปีจะได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) และสามารถศึกษาต่ออีก 2 ปี จะได้รับ
ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญา
ตรี
ปี พ.ศ. 2504 กรมอาชีวศึกษา ได้เปิดสอนวิช าช่างเรียงและช่างพิมพ์ในโรงพิมพ์ส่ งเสริมอาชีพ
สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ.2510 ได้ตั้งโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ที่ถนนบารุงเมือง
แขวง
บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ส่งเสริมอาชีพ จึงถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนก
วิชาช่างพิมพ์ โดยเปิดสอนช่างพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส ช่างพิมพ์ออฟเซตสีเดียว
ช่างพิมพ์
ออฟเซตสอดสี ช่างแท่นพิมพ์เบื้องต้น ช่างแท่น พิมพ์อัตโนมัติ และช่างเรียงพิมพ์ มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมี
ทั้ง 150 ชั่วโมงและ 300 ชั่วโมง เมื่อเรียนครบหลักสูตรจะได้ใบรับรอง
ส่วนหลักสูตรระยะ
ยาว 3 ปี (ทวิภ าคี คือเรีย นควบคู่กับการทางาน) หลักสูตรนี้เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
ปี พ.ศ.2522 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ ตั้งอยู่ที่ตาบลห้วยแก้ว อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคพายัพ ได้เปิดการเรียนการสอน
วิชาการพิมพ์ โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่ออีก 3 ปีจะได้รับประกาศนียบัตร
ประโยควิชาชีพ (ปวช.) และสามารถศึกษาต่อ อีก 2 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ซึ่งเปิดรับผู้ศึกษาเช่นเดียวกับวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ปี พ.ศ.2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการ
พิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาการพิมพ์ในระดับปริญญาตรี โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ภาพถ่าย
และการพิมพ์) นับเป็นสถาบัน การศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ เปิดการเรียนการสอน
ถึงปริญญาตรี และ
ในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
ภาพ

ปี พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เป็นวิทยาลัยครูแห่งเดียวใน 41 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาการพิมพ์
โดยโปรแกรม
วิช าเทคโนโลยี การพิมพ์ รับ ผู้ จ บการศึกษาในระดับมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาเป็นเวลา 2 ปี เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับ วุฒิอนุป ริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.การพิมพ์) ในปี พ.ศ.2538 วิทยาลั ยครูส วนสุนันทา
เปลี่ ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา ในปี พ.ศ.2547 ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีการพิมพ์ (วท.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์) และหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์) เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เป็นปีแรก
ในปี พ.ศ.2543 และในปี พ.ศ.2548กาลังดาเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับ - ปริญญาตรี วท.บ. 2 ปี (หลัง
อนุปริญญา) ในสาขาการจัดการการพิมพ์ (Printing Management)
ปี พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดการเรียนการสอนวิชาการพิมพ์ในระดับปริญญา
ตรี รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อเที ยบเท่า ในสาขาวิช าการพิม พ์ ผู้ ส มัค รจะใช้เ วลาใน
การศึกษา 2 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์) นอกจากนี้ยังเปิด
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้ น ต่ า ง ๆ เช่ น หลั ก สู ต รการพิ ม พ์ ออฟเซตเล็ ก 3 วั น หลั ก สู ต รการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ บรรจุ
ภัณฑ์ 3 วัน หลักสูตรระบบมาตรฐานการพิมพ์ 2 วัน เป็นต้น
ปี พ.ศ.2538 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญา-ตรี
เทคโนโลยีการพิมพ์ โดยภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม โดยรับผู้สาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.
เทคโนโลยีการพิมพ์) ปัจจุบันเปลี่ยนสถานภาพ เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี พ.ศ.
2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาการพิมพ์ โดยคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้คุณวุฒิ ค.อ.ม.
ครุศาสตร์
เทคโนโลยี (การพิมพ์) และปี พ.ศ.2548กาลังเปิดระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์)

บทที่ 2
ประเภทของระบบการพิมพ์

ประเภทของการพิมพ์ตามการใช้แม่พิมพ์
1. การพิมพ์ที่ใช้พิมพ์
การพิมพ์ ที่ใช้แม่พิมพ์เป็ นวัสดุที่ทาหน้าที่เกิดภาพและถ่ายทอดภาพ สามารถจาแนกตามลักษณะ
บริเวณภาพและบริเวณไร้ภาพที่ปรากฏบนผิวแม่พิมพ์ได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1.1 การพิมพ์พื้นฐาน (relief printing) คือ การพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีบริเวณภาพนูนสูงกว่าผิว
แม่พิมพ์ซึ่งเป็นบริเวณไร้ภาพ หมึกพิมพ์ที่ถ่ายโอนมาติดบนแม่พิมพ์จะเลือกติดเฉพาะบริเวณภาพเท่านั้น การ
พิมพ์พื้นนูนมีการพัฒนาเป็น 2 ระบบ คือ
1.1.1 การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (letterpress) คือ การพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ประเภทตัวพิมพ์
โลหะ เช่น ตัวตะกั่ว และแม่พิมพ์แผ่นหนาที่เรียกว่า “แม่พิมพ์บล็อก” ทาจากโลหะผสมตะกั่วหรือทาจากพอลิ
เมอร์ ใช้หมึกพิมพ์ข้นหนืด เครื่องพิมพ์มักออกแบบให้ถ่ายทอดภาพวิธีตรง การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์เป็นการ
พิมพ์เก่าแก่ที่สุด แต่มีใช้ในปัจจุบันน้อยลงเนื่องจากการทาแม่พิมพ์ยุ่งยาก และให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้ไม่ดีนัก
ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่ผลิต เช่น ฉลาก นามบัตร แบบฟอร์ม และถุง เป็นต้น

ที่มา http://www.learners.in.th/blogs/posts/532668

1.1.2 การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography) คือ การพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นแผ่นพอลิ
เมอร์ขนาดใหญ่พันรอบโมแม่พิมพ์ ชนิดของพอลิเมอร์จะยืดหยุ่นตัวได้มากกว่าพอลิเมอร์ที่ใช้ทาแม่พิมพ์เลต

เตอร์เพรสส์ บริเวณภาพบนแม่พิมพ์จะนูนสูงกว่าบริเวณไร้ภาพ หมึกพิมพ์ที่ใช้เป็นหมึกเหลวที่สามารถพิมพ์ได้
ทั้งกับวัสดุใช้พิมพ์ที่ดูดซึมหมึกและไม่ดูดซึมหมึก หมึกพิมพ์จะไหลไปที่ลูกกลิ้งแอนิล็อกซ์ที่ทาจากโครเมียมหรือ
เซรามิกก่อนเพื่อตวงหมึกให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมก่อนจะถ่ายโอนต่อไปให้แม่พิมพ์และวัสดุใช้พิมพ์ การพิมพ์นี้
นิยมใช้กับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ ฉลาก หนังสือพิมพ์ ถุง ที่ใช้พลาสติกและกระดาษลูกฟูกเป็น
วัสดุใช้พิมพ์

พิมพ์แบบ Flexography (เฟล็กโซกราฟี )

1.1.3 การพิมพ์ออฟเซตแห้ง (dry offset) หรือ การพิมพ์เลตเตอร์ เซต (letterset
printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีความแข็งเช่นเดียวกับการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ การถ่ายทอดภาพและ
การถ่ายโอนหมึกจากแม่พิมพ์ไปบนวัสดุใช้พิมพ์ต้องผ่านผ้ายางที่พันรอบโมยางก่อน จึงเป็นการพิมพ์วิธีอ้อม
(indirect letterpress printing หรือ offset letterpress printing)
1.2 การพิมพ์พื้นลึก (recess printing) คือ
การพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ที่มีบริเวณภาพเป็นหลุมหรือร่อง
ลึกที่อยู่ในระดับต่ากว่าผิวโมแม่พิมพ์ซึ่งเป็นบริเวณไร้
ภาพ ใช้หมึกพิมพ์เหลวที่ไหลได้ดี ถ่ายโอนลงไปขังใน
บริเวณภาพและถูกดูดไปติดบนวัสดุใช้ พิมพ์ ใช้แรงกด
พิ ม พ์ สู ง ส่ ว นหมึ ก พิ ม พ์ บ นบริ เ วณไร้ ภ าพถู ก ปาด
ออกไปด้ ว ยที่ ป าดหมึก ส่ ง ผลให้ บ ริ เ วณไร้ ภ าพไม่ ติ ด
หมึกพิมพ์ การพิมพ์พื้นลึกมี 2 ประเภท คือ

ที่มา http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355201/p25-3.html

1.2.1 การพิมพ์อินทาลโย (intaglio printing) คือ การพิมพ์พื้นลึกแบบที่บริเวณภาพของ
แม่พิมพ์ถูกแกะหรือเซาะให้เป็นร่องลึกเพื่อขังหมึก กระบวนการสร้างภาพบนแม่พิมพ์ค่อนข้างจะยุ่งยาก ใช้
เวลานาน แม่พิมพ์จึงมีราคาแพง การพิมพ์นี้เป็นการพิมพ์เก่าแก่อีกระบบหนึ่ง ปัจจุบันระบบนี้ยังมีใช้อยู่ในการ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดปลอม เช่น ธนบัตร อากรแสตมป์ เป็นต้น
1 . 2 . 2 ก า ร พิ ม พ์ ก ร า วั ว ร์ ( gravure
printing) คือ การพิมพ์พื้นลึกแบบที่บริเวณภาพของแม่พิมพ์
ถูกเจาะให้เป็นบ่อลึกสาหรับขังหมึก ขนาดกว้าง ยาว และลึก
ของแต่ละบ่อ สามารถเจาะให้มีขนาดต่างกันได้ ซึ่งจะสัมพันธ์
กับความเข้มหรือความดาของหมึกที่พิมพ์ได้ บริเวณไร้ภาพ คือ
ขอบบ่อ เนื่องจากกระบวนการสร้างภาพบนแม่พิมพ์ค่อนข้าง
ยุ่ ง ยากและใช้ เ วลานาน แม่ พิ ม พ์ ก ราวั ว ร์ จึ ง มี ร าคาแพง
เช่นเดียวกับการพิมพ์อินทาลโย ปัจจุบันการพิมพ์กราวัวร์นิยม
ใช้ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จาพวกซองพลาสติกใส่อาหารหรือ
ที่มา http://www.learners.in.th/blogs/posts/532668

ขนมขบเคี้ยว เช่น ซองบะหมี่สาเร็จรูป พลาสติกห่อลูกอม และถุงพลาสติก เป็นต้น ในต่างประเทศยังใช้การ
พิมพ์กราวัวร์กับการพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และแค็ตตาล็อก อีกด้วย
1.2. การพิมพ์แพด (pad printing) คือ การพิมพ์ทีใช้แม่พิมพ์กราวัวร์หรืออินทาลโย
ถ่ายทอดผ่านตัวกลางที่เรียกว่าแพด ภาพบนแพดจะถูกถ่ายทอดไปกดพิมพ์บนวั สดุใช้พิมพ์อีกทีหนึ่ง การพิมพ์
แพดเป็นการพิมพ์พื้นลึกวิธีอ้อม และเหมาะกับการพิมพ์บริเวณภาพขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่นักลงบนวัสดุที่มีรูปทรง
1.3 การพิมพ์พื้นราบ (planographic printing) คือ การพิมพ์ที่บริเวณภาพและบริเวณไร้ภาพ
ของแม่พิมพ์อยู่ในระนาบเดียวกัน จึงมองเห็น ผิวแม่พิมพ์เป็นแผ่นราบ ไม่มีส่วนใดสูงหรือต่ากว่ากัน บริเวณ
ภาพและบริเวณไร้ภาพมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่างกัน ทาให้หมึกพิมพ์เลือกติดเฉพาะบริเวณภาพ
เท่านั้น การพิมพ์พื้นราบจาแนกได้เป็น 2 ระบบ
1.3.1 การพิมพ์หินหรือการพิมพ์ลิโทกราฟีใช้น้า (lithography) แม่พิมพ์ลิโทกราฟีแบบ
ใช้น้ามีบ ริ เวณภาพที่มีส มบัติชอบน้ ามัน (oleophilic) และบริเวณไร้ภ าพที่มีส มบัติช อบน้า (hydrophilic)
ประกอบกับการพิมพ์พื้นราบใช้ของเหลว 2 ชนิด คือ หมึกพิมพ์ที่เป็นหมึกฐานน้ามัน และน้าจ่ายไปที่แม่พิมพ์
ผลก็คือ น้าจะเลือกติดเฉพาะบริเวณไร้ภาพก่อน ส่วนหมึกพิมพ์จะเลือกติดเฉพาะที่บริเวณภาพ หมึกพิมพไม่
สามารถติดที่บริเวณภาพได้ เนื่องจากฟิล์มของน้าบริเวณไร้ภาพปกป้องไว้

1.3.2 การพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีใช้น้า (conventional offset printing) ใช้แม่พิมพ์
พื้นราบลักษณะเดียวกับการพิมพ์ลิโทกราฟี คาว่า “ออฟเซต” มีที่มาจากวิธีการถ่ายทอดภาพวิธีอ้อม กล่าวคือ
การถ่ายทอดภาพและหมึกพิมพ์แม่พิมพ์ไปยังวัสดุใช้พิมพ์จะผ่านโมยางก่อน สาหรับน้าที่ใช้ในกระบวนการ
พิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟี คือ น้ายาฟาวน์แทน ซึ่งไม่ใช่น้าบริสุทธิ์ แต่มีการเติมส่วนผสมหลายอย่างเพื่อช่วยให้
เปียกติดบนบริเวณไร้ภาพได้ดี กระบวนการทาแม่พิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟี ทาได้ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่า และให้
คุณภาพงานพิมพ์ในระดับดี การพิมพ์นี้จึงเป็นที่นิยมใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปอย่างแพร่หลาย เช่น หนังสือ
เล่ม หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ เป็นต้น
1.3.3 การพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีไร้น้า (waterless offser printing) ใช้แม่พิมพ์พื้น
ราบที่มีบริเวณไร้ภาพเป็นชั้นซิลิโคนที่มีสมบัติไม่ชอบน้ามัน จึงทาให้บริเวณไร้ภาพไม่ติดหมึกพิมพ์ ส่วนบริเวณ
ภาพที่ต้องการให้ติดหมึกพิมพ์เป็นชั้นอะลูมิเนียมหรือพอลิเมอร์
1.4 การพิมพ์พื้นฉลุหรือพื้นปรุ ใช้แม่พิมพ์ที่บริเวณภาพเป็นช่องให้หมึกพิมพ์ไหลลอดผ่านไปติดบน
วัสดุใช้พิมพ์ที่รองรับอยู่ใต้แม่พิมพ์ได้เมื่อได้รับแรงกดพิมพ์จากที่ปาดหมึก ส่วนบริเวณไร้ภาพจะปิดทึบกั้นหมึก
ไม่ให้ไหลลอดทะลุไปถึงวัสดุใช้พิมพ์ การพิมพ์พื้นฉลุมีการพัฒนาเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1.4.1 การพิมพ์สเตนซิล (stencil printing) ใช้แผ่นไขเป็นแม่พิมพ์ บริเวณภาพเกิดจาก
การเจาะแผ่นไขให้ทะลุเป็นข้อความหรือภาพต่าง ๆ การพิมพ์สเตนซิลที่สาคัญ คือ การพิมพ์โรเนียว ซึ่งพัฒนา
ใช้กับเครื่อพิมพ์หรืออัดสาเนาแบบปรุไขที่ใช้แผ่นไขที่พัฒนาให้มีสมบัติทนทานขึ้น เรียกว่า “แผ่นมาสเตอร์”
แผ่นมาสเตอร์นี้จะถูกพันรอบโมกลวงที่ภายในมีหมึกพิมพ์บรรจุอยู่ การปาดหมึกจะปาดจากด้านในให้หมึกทะลุ
ออกมาด้านนอกแผ่นมาสเตอร์แล้วไปติดบนวัสดุใช้พิมพ์ที่เป็นกระดาษ เหมาะกับการพิมพ์งานพื้นทึบและงาน
ลายเส้นแต่ไม่เหมาะกับการพิมพ์ภาพฮาล์ฟโทน พิมพ์ได้หลายสีนอกเหนอจากสีดาแต่ไม่เหมาะกับการพิมพ์งาน
สอดสีตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากระบบนี้เช่นเดียวกับที่ได้จากการถ่ายเอกสาร เช่น แผ่นปลิว หนังสือ เป็นต้น
1.4.2 การพิมพ์สกรีน (screen printing) แม่พิมพ์สกรีนทั่วไปทาจากเส้นใยทอขัดกันเป็น
ผืน แล้วนาไปขึ้งให้ตึงกับกรอบสกรีนที่ทาจากกรอบไม้หรือกรอบ เมื่อสร้างภาพบนแม่พิมพ์แล้ว บริเวณช่องที่
ถูกปิดตัน คือบริเวณไร้ภาพ ส่วนบริเวณผืนเส้นใยส่วนที่มีสภาพเดิม ไม่ถูกปิดตัน คือ บริเวณภาพ ซึ่งหมึกพิมพ์
สามารถไหลผ่านช่องว่างระหว่างเส้นใยตรงบริเวณภาพได้ ผืนเส้นใยที่ใช้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ
จากเดิมที่ทอด้วยเส้นผมและใยไหมมาเป็นใยสังเคราะห์และใยโลหะในปัจจุบัน ความละเอียดของแม่พิมพ์
สกรีนขึ้นกับชนิดของผ้าสกรีน หมึกพิมพ์สกรีนมีสมบัติหลากหลายมากที่สุดเมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์ของการ
พิมพ์อื่นโดยขึ้นกับประเภทสิ่งพิมพ์และวัสดุใช้พิมพ์ การพิมพ์สกรีนเป็นระบบที่มีการพัฒนาที่หลากหลายกว่า
การพิมพ์สเตนซิลและมีใช้แพร่หลายมากกว่าเพราะสามารถพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์ได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
กระดาษ พลาสติก ผ้า ไม้ โลหะ และกระดาษรูปลอก ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากการพิมพ์สกรีน เช่น ผ้าม้วน

ถุงผ้า เสื้อยืด ของเล่น ลวดลายพิมพ์บนเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา
และวัตถุที่มีรูปทรง เช่น ลวดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จานชาม เป็นต้น
2. การพิมพ์ที่ไม่ใช้แม่พิมพ์
การพิมพ์ที่ไม่ใช่แม่พิมพ์ (masterless printing) หรือการพิมพ์ไร้แรงกด (non-impact printing,
NIP printing) เป็นการพิมพ์ที่สร้างภาพด้วยข้อมูลดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องทาฟิล์มและแม่พิมพ์ แต่
ยังมีความสามารถในการพิมพ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพต่ากว่าแม่พิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์ การพิมพ์ไร้แรงกด
จาแนกได้เป็นหลายระบบตามชนิดของตัวกลางสร้าง/ถ่ายทอดภาพและวิธีการสร้างภาพ ที่สาคัญมีดังนี้
2.1 การพิมพ์พ่นหมึก (ink jet printing) เป็นการพิมพ์ที่สร้างภาพโดยตรงจากการที่หัวพ่นหมึกพ่น
หยดหมึกเล็ก ๆ ไปสร้างภาพแบบจุดบนวัสดุใช้พิมพ์ จัดเป็นการพิมพ์ไร้แรงกดที่แท้จริง การพิมพ์พ่นหมึกมี 2
ระบบ คือ
2.1.1 การพิมพ์พ่อหมึกแบบต่อเนื่อง (continuous ink jet printing) ใช้หลักการทาง
ไฟฟ้าสถิตทาให้หยดหมึกมีประจุ แล้วควบคุมทิศทางของหยดหมึกส่วนที่สร้างภาพกับหยดหมึกส่วนที่ไม่ใช่
สร้างภาพให้เคลื่อนที่ในทิศทางต่างกัน
2.1.2 การพิมพ์แบบพ่นหมึกเฉพาะจุดที่ ต้องการ (drop on demand ink jet
printing) เป็นการพ่นหยดหมึกเฉพาะบริเวณภาพ กลไกการสร้างหยดหมึกมี 2 วิธี คือ การใช้ความร้อนไปทา
ให้หมึกเดือดเกิดเป็นแรงดันขับหมึกออกมา (thermal ink jet หรือ bubble jet) และการใช้กระแสไฟฟ้าไป
ทาให้วัสดุพายโซอิเล็กทริกเปลี่ยนแปลงขนาด แล้วทาให้เกิดแรงดันในการขับหมึก (piezo ink jet)
2.2 การพิมพ์ที่ใช้โทนเนอร์ เป็นการพิมพ์ที่ใช้หมึกผง ที่เรียกว่า โทนเนอร์ แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ
2.2.1 การพิมพ์ไฟฟ้าสถิต (electrostatic printing) เป็นการพิมพ์ที่สร้างภาพโดยอาศัย
หลักการทางไฟฟ้าสถิต โดยการฉายแสงไปบนตัวกลางในการสร้างภาพและถ่ายทอดภาพรูปทรงกระบอกที่
เรี ยกว่า “ดรั ม ” หรื อที่เป็ น สายพานก็ได้ แหล่ งกาเนิดแสงที่ใช้ทาให้ เกิดการสร้างภาพทางไฟฟ้าสถิตมีทั้ง
แอลอีดีและเลเซอร์ ดรีมหรือสายพานนี้มีสัมบัติพิเศษที่สามารถเกิดการสร้างภาพที่มีประจุซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่าเรียกว่า “ภาพแฝง” จากนั้นจะจ่ายโทนเนอร์ที่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุบนภาพแฝงไปที่ดรัมหรือ
สายพาน โทนเนอร์จะติดเฉพาะที่บริ เวณภาพแฝงด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต เกิดเป็นภาพที่มองเห็ นได้
เรียกว่า “ภาพปรากฏ” โทนเนอร์จากภาพปรากฏจะถ่ายทอดไปติดบนวัสดุ ใช้พิมพ์ที่มีการจ่ายประจุที่ตรงข้าม
กับประจุบนโทนเนอร์ไว้ล่วงหน้า โทนเนอร์ติดบนวัสดุใช้พิมพ์ด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตเช่นกัน และผนึกติด
แน่นโดยอาศัยความร้อนและแรงกดจากลูกกลิ้งผนึกภาพ ตัวอย่างการพิมพ์ไฟฟ้าสถิตที่สาคัญ ได้แก่ การพิมพ์
ซีโรกราฟีที่ใช้ในเครื่องถ่ ายเอกสาร การพิมพ์อิเล็กโทรโฟโตกราฟีที่ใช้ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และการพิมพ์

ออฟเซตอิเล็ กโทรโฟโตกราฟีซึ่งใช้ห ลั กการสร้างภาพเช่นเดียวกับการพิมพ์อิเล็ กโทรโฟโตกราฟีแต่มีการ
ถ่ายทอดภาพผ่านโมยาง
2.2.2 การพิ ม พ์ ไ อโอโนกราฟี (ionography) คื อ การพิ ม พ์ ที่ ผ ลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ โ ดยอาศั ย
หลักการจ่ายไอออนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุหรืออิเล็กตรอนให้ไปตกสะสมบนดรัม เกิดเป็นภาพแฝงที่มีประจุ
เมื่อจ่ายโทนเนอร์ไปที่ภาพแฝง จะเปลี่ยนเป็นภาพปรากฏซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปยังวัสดุใช้พิมพ์อีกทีหนึ่ง
2.2.3 การพิมพ์แมกเนโทกราฟี (magnetography) คือ การพิมพ์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์โดยอาศัย
หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาให้เกิดการสร้างภาพแฝงที่มีสนามแม่เหล็กบนดรัม
จากนั้นจ่ายโทนเนอร์ที่มีผงแม่เหล็กเป็นส่วนผสมไปที่ภาพแฝงเพื่อสร้างภาพปรากฏก่อนถ่ายทอดไปยังวัสดุใช้
พิมพ์
2.3 การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน (thermal transfer printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้กลไกลการถ่าย
โอนความร้อนไปทาให้หมึกพิมพ์เปลี่ยนสถานะแล้วเคลื่อนที่ไปสร้างภาพบนวัสดุใช้พิมพ์ โดยใช้หมึกพิมพ์ที่
เคลือบบนฟิล์มพลาสติก พิมพ์ได้ทั้งงานพิมพ์สีเดียว หลายสี และสอดสี การพิมพ์ไร้แรงกดแบบถ่ายโอนความ
ร้อนมี 2 ระบบ คือ
2.3.1 การพิมพ์เทอร์มัลแวกซ์ (thermal wax printing) ใช้วัสดุที่สร้างและถ่ายทอดภาพ
เป็นฟิล์มพลาสติกที่เคลือกหมึกพิมพ์แวกซ์แข็งที่เมื่อสัมผัสกับหัวพิมพ์ความร้อนแล้วหลอมเหลวไปติดเป็นภาพ
บนวัสดุใช้พิมพ์
2.3.2 การพิมพ์ระเหิดสีย้อม (dye sublimation printing) วัสดุที่สร้างและถ่ายทอด
ภาพเป็นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบหมึกพิมพ์สีย้อมที่เมื่อสัมผัสกับหัวพิมพ์ความร้อนแล้วระเหิดเป็นไอหมึกไปติด
เป็นภาพบนวัสดุใช้พิมพ์ ภาพพิมพ์ที่ผลิตได้เป็นภาพน้าหนักสีต่อเนื่องหรือภาพที่ไม่มีเม็ดสกรีน

ประเภทของการพิมพ์ตามการใช้แรงกดพิมพ์
แรงกดพิมพ์ หมายถึง แรงที่ใช้ในการกดหมึกพิมพ์ให้ผนึกติดแน่นบนวัสดุใช้พิมพ์ อุปกรณ์สาหรับให้
แรงกดพิมพ์มีหลายชนิดขึ้นกับการพิมพ์และโครงสร้างของเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพัฒนาการ
ทางการพิมพ์เข้ามาสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้แรงกดพิมพ์ขึ้นหลายระบบ
1. การพิมพ์ที่ใช้แรงกดพิมพ์

การพิมพ์ที่ใช้แรงกดพิมพ์ ได้แก่ การพิมพ์ทั่วไปทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ การพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก
การพิมพ์พื้นราบ และการพิมพ์พื้นฉลุ ซึ่งแต่ละระบบมีวิธีการสร้างแรงกดพิมพ์ ดังนี้
1.1 การพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์พื้นลึก และการพิมพ์พื้นราบ ในเครื่องพิมพ์แบบเพลเทน แรงกด
พิมพ์เกิ ดจากโยกแท่ น กดพิม พ์ห รื อ แท่น เพลเทนที่มีน้าหนักมากให้ กดอัดวัส ดุใช้พิม พ์ให้ รั บหมึกจากแท่ น
แม่พิมพ์ที่คลึงหมึกแล้ว ในเครื่องพิมพ์แบบโมเดี่ยว แรงกดพิมพ์เ กิดจากการหมุนของโมหรือโมเดี่ยวขนาดใหญ่
ที่มีน้าหนั กมากให้ กลิ้ งไปข้างหน้ าหรือถอยหลังเพื่อกดอัดวัส ดุใช้พิมพ์ให้ รับหมึกจากแท่นแม่พิมพ์ ส่ วนใน
เครื่องพิมพ์แบบโรตารีแรงกดพิมพ์เกิดจากแรงกดระหว่างโมแม่พิมพ์กับโมกดพิมพ์ที่หมุนสัมผัสกันโดยมีวัสดุใช้
พิมพ์คั่นอยู่ระหว่างกลาง
ส่วนในกรณีของการพิมพ์ออฟเซตลิโทกราฟีและการพิมพ์ออฟเซตแห้ง แรงกดพิมพ์เกิดจากโมยาง
หมุนกดสัมผัสกับโมกดพิมพ์โดยมีวัสดุใช้พิมพ์คั่นอยู่ตรงกลาง ส่วนการพิมพ์แพด แรงกดพิมพ์เกิดจากการกด
แพดลงบนวัสดุใช้พิมพ์
1.2 การพิมพ์พื้นฉลุ แรงกดพิมพ์เกิดจากที่ปาดหมึกกดและปาดหมึกพิมพ์ที่อยู่บนแม่พิมพ์พื้นฉลุให้
ไกลทะลุผ่านรูผ้าสกรีนตรงบริเวณภาพให้ลงไปพิมพ์ติดบนวัสดุใช้พิมพ์ที่รองรับอยู่ใต้แม่พิมพ์ หลักการปาด
หมึกให้เครื่องพิมพ์สกรีนแบบต่าง ๆ ใช้หลักการเดียวกันดังที่กล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเครื่ องพิมพ์สกรีนแท่น
ราบ (flatbed press) body printing เครื่องพิมพ์สกรีนแบบโมเดี่ยว (flat-to-round press) ที่ใช้แม่พิมพ์เป็น
แผ่นขึงในกรอบสกรีน วัสดุใช้พิมพ์เป็นแผ่น และเป็นวัสดุขึ้นรูป เช่น รูปทรงกระบอก รูปทรงกลม รูปทรง
อสัณฐาน เป็นต้น โดยจะป้อนวัสดุใช้พิมพ์เหล่ านี้บนโมกดพิมพ์ที่เคลื่อนที่ได้ พร้อม ๆ กับการปาดหมึกบน
แม่พิมพ์ ส่วนเครื่องพิมพ์สกรีนโรตารี มีแม่พิมพ์เป็นโมกลวงที่มีใบปาดหมึกอยู่ข้างใน วัสดุใช้พิมพ์เป็นแผ่น
ป้อนบนโมกดพิมพ์ที่เคลื่อนที่ดังนั้น ในเครื่องพิมพ์สกรีนสองแบบหลัง แรงกดพิมพ์นอกจากจะเกิดจากการปาด
หมึกแล้ว ยังเกิดจากโมกดพิมพ์ด้วย
1.3 การพิ มพ์ ออฟเซตอิเ ล็ก โทรโฟโตกราฟี เป็น การพิ มพ์ ใช้ ตั ว กลางสร้า งภาพที่เ ป็น ดรั มหรื อ
สายพานเหมือนกับการพิมพ์ไร้แรงกดแบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟี แต่เนื่องจากการถ่ายทอดภาพจากดรัมหรือ
สายพานไปที่วัสดุใช้พิมพ์ต้องผ่านโมยาง ระหว่างที่เกิดการถ่ายทอดภาพระหว่างโมยางกับวัสดุใช้พิมพ์เป็นช่วง
ที่ใช้แรงพิมพ์
2. การพิมพ์ที่ไม่ใช่แรงกดพิมพ์
การพิมพ์ที่ไม่ใช้แรงกดพิมพ์เป็นการพิมพ์ที่กระบวนการพิมพ์เกิดจากการจ่ายหมึกให้กับวัสดุใช้พิมพ์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ไม่มีการใช้แรงกดพิมพ์ ได้แก่ การพิมพ์ไร้แรงกด ซึ่งจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การพิมพ์ไร้แรงกดแบบสัมผัส (contact printing) คือ การพิมพ์ที่ไม่ใช่แรงกดพิมพ์ในการ
ถ่ายทอดภาพและจ่ ายหมึ กพิมพ์ ให้ กับ วัส ดุใ ช้พิมพ์ แต่มีก ารสั ม ผั ส ระหว่างตัว กลางในการสร้างภาพและ

ถ่ายทอดภาพกับ วัส ดุทางการพิมพ์ และเกิดแรงกดสัม ผัส เบา ๆ ตัวอย่างเช่น การสั มผั สระหว่างดรัมหรือ
สายพานกับวัสดุใช้พิมพ์ในการพิมพ์ไร้แรงกดแบบไฟฟ้าสถิต การสัมผัสระหว่างชั้นหมึกพิมพ์บนฟิล์มพลาสติก
กับวัสดุใช้พิมพ์ในการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน
2.2 การพิมพ์ไร้แรงกดแบบไม่สัมผัส (non-contact printing) คือ การพิมพ์ที่ไม่ใช้แรงกดพิมพ์ใน
การถ่ายทอดภาพและจ่ายหมึกพิมพ์ให้กับวัสดุใช้พิมพ์ และไม่มีการสัมผัสระหว่างตัวกลางในการสร้างภาพและ
ถ่ายทอดภาพกับวัสดุทางการพิมพ์ ตัวอย่างการพิมพ์ประเภทนี้ คือ การพิมพ์พ่นหมึกที่การสร้างภาพบนวัสดุใช้
พิมพ์เกิดจากหัวพ่นหมึกฉีกพ่นหยดหมึกเล็ก ๆ ไปสร้างภาพพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์โดยตรง การพิมพ์ประเภทนี้
จัดว่าเป็นการพิมพ์ไร้แรงกดที่แท้จริง

การพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมทากันในปัจจุบันมีดังนี้
การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ากับน้ามันไม่รวมตัวกัน โดย
สร้างเยื่อน้าไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้าแต่จะไปเกาะบริเวณที่
เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิต
งานพิมพ์ที่มี
คุณ ภาพสู ง จนถึ ง สู งมาก เครื่ อ งพิ ม พ์ มีห ลายขนาด มี ทั้ ง เครื่ อ งพิม พ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือ มากกว่ า นั้ น
ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์
โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสานักงาน ฯลฯ
การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทาจากโลหะผสม
หรือพอลิเมอร์อย่างหนากัดผิวจนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสาหรับรับหมึกพิมพ์แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์
โดยใช้วิธีกดทับ ในยุคก่อนมีการใช้ตัว อักษรโลหะเป็นตัว ๆ มาจัดเรียงเป็นข้อความที่ต้องการแล้ วใช้เป็น
แม่พิมพ์ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์มีมาช้านานเก่าแก่มาก ในปัจจุบันมีการพิมพ์ประเภทนี้
เหลืออยู่น้อย
เนื่องจากการทาแม่พิมพ์ลาบากและภาพพิมพ์ที่ได้ไม่ค่อยสวยงาม ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ นามบัตร
แบบฟอร์ม ฉลาก กล่อง ป้ายและงานพิมพ์อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก
การพิมพ์(ซิลค์)สกรีน (Silkscreen Printing) เป็นการพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์โดยให้หมึกซึมทะลุ
ผ่านผ้าที่ขึงตึงไว้ และให้ทะลุผ่านเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ ความละเอียดของภาพ
พิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้า สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลากชนิด ทั้งกระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติก
และพิมพ์บนวัสดุที่มีผิวโค้งได้ ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ นามบัตร บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ป้ายกระดาษ/
พลาสติก/โลหะ ป้ายโฆษณา เสื้อ ผืนผ้า ถุงพลาสติก ขวด จานชาม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ต่อพ่วงกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ที่ใช้
คือ
เครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ทขนาดเล็กและใหญ่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วปกติจนถึงความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ดิจิตอล
ใช้หมึกประจุไฟฟ้า ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ งานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก เช่น นามบัตร แผ่นพับ
ใบปลิว หนังสือ งานพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย ๆ เช่น ไดเร็คเมล์ งานพิมพ์ป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ (ใช้เครื่องอิ้งค์เจ็ทขนาดใหญ่)
การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็น
แม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์
เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้ จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทาขึ้นเป็นพิเศษทาหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่
สม่าเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้
แม้คุณภาพ
งานพิมพ์จ ะยั งเทีย บเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ แต่ก็มีใช้ในสิ่ งพิมพ์ห ลาย ๆ ประเภท งานพิม พ์
ประเภทนี้คือ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชาระ ถุงและซองพลาสติก
และงานพิมพ์สอดสี
การพิมพ์กราวัวร์ (Gravure) เป็นการพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกสาหรับบริเวณที่เป็นภาพเพื่อ
เก็บหมึกแล้วไว้ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์ คุณภาพของงานพิมพ์ประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม่พิมพ์แบบ
นี้มักเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอก ทาด้วยโลหะใช้วิธีกัดผิวทรงกระบอกเป็นหลุมตามบริเวณที่เป็นภาพ จึงทายาก
และใช้เวลา อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเหมาะกับงานยาว ๆ งานพิมพ์ประเภทนี้คือ งานพิมพ์ประเภทซองพลาสติก
ใส่อาหารและขนม และงานพิมพ์บนพลาสติกต่าง ๆ งานพิมพ์ในต่างประเทศบางแห่งมีการพิมพ์แมกกาซีน
หนังสือพิมพ์ และงานพิมพ์บนกระดาษที่มีปริมาณพิมพ์สูง

บทที่ 3
ทฤษฏีสี
ความหมายและความสาคัญของสี
เราเรียนรู้เรื่องศิลปะมาจนสามารถบอกได้แล้วว่า ศิลปะคืออะไร ศิลปะแตกต่ างจากธรรมชาติอย่างไร
คราวนี้เราลองหลับตานึกภาพดูซิว่าถ้าโลกเราไม่มีสีเลย ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามีแต่สีขาวกับสีดา ไฟจราจรมี
แต่ขาวกับดา แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวกับดา ต้นไม้ ดอกไม้มีแต่สีขาวกับดา จะเป็นอย่างไร เราคง อึดอัด หดหู่ดู
ไม่มีชีวิตชีวา ฉะนั้น “สี” จึงเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา เพราะสีช่วยให้ชีวิตของเราดูสดใส ร่าเริง
หรือเศร้าหมองก็ได้ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายขึ้น เราจึงจาเป็นต้องรู้จักกับ “สี” ก่อน เพราะใน
ชีวิตของเราหรือในงานศิลปะ สี ช่วยให้เกิดความงาม ความรู้สึก เพราะสีมีความหมายเฉพาะตัวของแต่ละสีอยู่

แต่ก่อนที่เราจะศึกษาบทเรียนเรื่อง “ ศิลปะการใช้สี ” เรามาทาความเข้าใจรู้จักความหมายและความสาคัญ
ของสีที่มีต่อวิถีชีวิตของเราอย่างไรก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น

3.1 ความหมายของสี
คาว่า สี (Colour) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลั กษณะของแสง ที่ปรากฏ แก่
สายตาเรา ให้ เห็ น เป็ น สี ข าว ดา แดง เขียวฯลฯหรือ การสะท้อนรัศ มีของแสงมาสู่ ตาเรา สี ที่ปรากฏ ใน
ธรรมชาติ เกิดจากการสะท้อนของแสงสว่าง ตกกระทบ กับวัตถุแล้ว เกิดการ
หักเหของแสง (Spectrum ) สีเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง ซึ่งปรากฏให้เห็น เมื่อ
แสงผ่านละอองไอน้า ในอากาศ หรือ แท่งแก้วปริซึม ปรากฏเป็นสีต่างๆ รวม
7 สี ได้แก่ สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น้าเงิน คราม และเขียว เรียกว่า สีรุ้ง ที่
ปรากฏบนท้องฟ้า
ตามธรรมชาติในแสงนั้น มีสีต่างๆรวมกัน อยู่อย่างสมดุลย์เป็น แสงสี
ขาวใส เมื่อแสงกระทบ กับสีของวัตถุ ก็จะสะท้อนสีวัตถุนั้น ออกมาเข้าตาเรา
วัตถุสีขาวจะสะท้อนได้ทุกสี ส่วนวัตถุสีดานั้น จะดูดกลืนแสงไว้ ไม่สะท้อนสี
ใด ออกมาเลย
ประเภทของสี
สี มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา สีที่ปรากฏอยู่ในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ
2.1 สีที่เกิดในธรรมชาติ มีอยู่ 2 ชนิดคือ
ก. สีที่เป็นแสง ( Spectrum ) คือ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง เช่น สีรุ้ง สีจากแท่งแก้วปริซึม
ข. สีที่อยู่ในวัตถุ หรือเนื้อสี ( Pigment ) คือ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น สีของพืช สัตว์
หรือแร่ธาตุต่างๆ
2.2 สีที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ สีที่ได้จากการสังเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ เช่น งานศิลปะ
อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และในชีวิตประจาวัน โดยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ และจากสารเคมี
ที่
เรียกว่า สีวิทยาศาสตร์ ซึ่งสีที่ได้จากการสังเคราะห์สามารถนามาผสมกันให้เกิดเป็น สีต่างๆอีกมากมาย

3.2 การรับรู้เรื่องสี (Colour Perception)
การรับรู้ต่อสีของมนุษย์ เกิดจากการมองเห็น โดยใช้ตา เป็นอวัยวะรับสัมผัสตาจะตอบสนองต่อแสงสี
ต่างๆ โดยเฉพาะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และจากดวงไฟ ทาให้มองเห็น โดยเริ่มจากแสงสะท้อนจากวัตถุผ่าน
เข้านัยน์ตา ความเข้มของแสงสว่าง มีผลต่อ การเห็นสี และความคมชัดของวัตถุ หากความเข้มของแสงสว่าง

ปรกติ จะทาให้มองเห็นวัตถุชัดเจน แต่หากความเข้มของแสงสว่างมีน้อย หรือ มืด จะทาให้มองเห็นวัตถุไม่
ชัดเจน หรือพร่ามัว
นักวิทยาศาสตร์ ได้เคยทา การศึกษาเกี่ยวกับ ความไวในการรับรู้ต่ อสีต่างๆของมนุษย์ ปรากฏว่า
ประสาทสัมผัสของมนุษย์ ไวต่อการรับรู้สีแดง สีเขียว และสีม่วงมากกว่าสีอื่นๆ ส่วนการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับสี
นั้น เด็กส่วนใหญ่ จะชอบภาพ ที่มีสีสะอาดสดใส มากกว่า ภาพขาวดา ชอบภาพหลายๆสีมากกว่าสีเดียว และ
ชอบภาพที่เป็น กลุ่มสีร้อนมากกว่าสีเย็น (โกสุม สายใจ, 2540)
ตาของคนปกติจะสามารถ แยกแยะสีต่างๆได้ถูกต้อง แต่หากมองเห็นสีนั้นๆเป็นสีอื่นที่ผิดเพี้ยนไป
เรียกว่า ตาบอดสี เช่น เห็นวัตถุสีแดง เป็นสีอื่นที่มิใช่สีแดง ก็แสดงว่า ตาบอดสีแดง หากเห็นสีน้าเงินผิดเพี้ยน
แสดงว่าตาบอดสีน้าเงิน เป็นต้น ซึ่งตาบอดสีเป็นความบกพร่องทางการมองเห็นอย่างหนึ่ง บุคคลใดที่ตา
บอดสีก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทางานบางประเภทได้ เช่น งานศิลปะ งานออกแบบ
การขับรถ ขับ
เครื่องบิน งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3.2.1 ความสาคัญของสีที่มีต่อวิถีชีวิตของเรา
สีเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก นับแต่สมัยดึกดาบรรพ์จนถึงปัจจุบัน เราได้
นาสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
สีจึงเป็น
สิ่งที่ควรศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์กับวิถีชีวิตของเราเพราะสรรพสิ่ง ทั้งหลายที่แวดล้อมตัวเราประกอบไปด้วยสี
ทั้งสิ้นในงานศิลปะสีเป็นองค์ประกอบ สาคัญอย่างหนึ่งและในวิถีชีวิตของเราสีเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ได้มากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
1 . ใช้ในการจาแนกสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจน
2 . ใช้ในการจัดองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม กลมกลืน เช่น การแต่งกาย การ
จัดตกแต่งบ้าน
3 . ใช้ในการจัดกลุ่ม พวก คณะ ด้วยการใช้สีต่าง ๆ เช่น คณะสี เครื่องแบบต่าง ๆ
4 . ใช้ในการสื่อความหมาย เป็นสัญลักษณ์ หรือใช้บอกเล่าเรื่องราว
5 . ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สร้างบรรยากาศ สมจริงและน่าสนใจ
6 . เป็นองค์ประกอบในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ของ มนุษย์
สีที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีที่มา 3 ทาง คือ
1 . สสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และนามาใช้โดยตรงหรือด้วยการสกัด ดัดแปลงบ้างจากพืช สัตว์ ดิน
แร่ธาตุต่าง ๆ

2 . สสารที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมีเป็นสารเคมีที่ ผลิตขึ้นเพื่อให้
สามารถนามาใช้ได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเป็นสีที่เราใช้อยู่ทั่ว ไปในปัจจุบัน
3 . แสง เป็นพลังงานชนิดเดียวที่ให้สีโดยอยู่ในรูปของรังสี (Ray) ที่มีความเข้มของแสงอยู่ในช่วงที่
สายตามองเห็นได้
ปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ เ รามี วิ วั ฒ นาการมากขึ้ น เกิ ด คติ นิ ย มในการรั บ รู้ แ ละชื่ น ชม ในความงามทาง
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) สีจึงได้รับการพัฒนาเพื่อนามาใช้อย่างกว้างขวางและวิจิตรพิสดาร จากเดิมที่เคย
ใช้สีเพียงไม่กี่สี ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติได้นามาประดิษฐ์ คิด ค้น และผลิต สีรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาเป็นจานวน
มากทาให้เกิดการสร้างสรรค์ความงามอย่างไม่มีขีดจากัดโดยมีการพัฒนามาเป็นระยะ ๆ อย่าง
3.2.2 แม่สี ระบบต่างๆ
ในวิถีชีวิตของเราทุกคนรู้จัก เคยเห็น เคยใช้สี และสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดเป็น สีแดง
สี
เหลือง สีเขียว สีฟ้า สีม่วง สีขาว และสีอื่น ๆ แต่เป็นเพียงรู้จัก และเรียกชื่อสีได้ถูกต้องเท่านั้น จะมีพวกเรากี่
คนที่จะรู้จักสีได้ลึกซึ้ง เพราะเรายังขาดสื่อการเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเอง ปัจจุบันนี้เรายังมองข้ามหลักวิชาที่
จาเป็ น ต่อการดารงชีวิตประจาวันของเรา อยู่ถ้าเรารู้จัก หลั กการเบื้องต้นของสีจะทาให้เราสามารถเขียน
ระบาย หรือเลือกประยุกต์ใช้สี เพื่อสร้างความสุขในการดาเนินวิถีชีวิตของเราได้ดีขึ้น
นักวิชาการสาขา
ต่างๆ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องสีจนเกิดเป็นทฤษฎีสีตามหลักการของนักวิชาการสาขานั้นๆ ดังนี้
1.แม่สีของนักฟิสิกส์ (แม่สีของแสง) (spectrum primaries) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันของคลื่นแสง
มีแม่สี 3 สี คือ
1. สีแดง (Red)
2. สีเขียว (Green)
3. สีน้าเงิน (Blue)
เมื่อนาแม่สีของแสงมาผสมกันจะเกิดเป็นสีต่างๆ ดังนี้
1. สีม่วงแดง (Magenta) เกิดจากสีแดง (Red) ผสมกับสีน้าเงิน (Blue)
2. สีฟ้า (Cyan)เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสีน้าเงิน (Blue)
3. สีเหลือง (Yellow)เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสี แดง (Red)
และเมื่อนาแม่สีทั้ง 3 มาผสมกัน จะได้สีขาว
2.แม่สีของนักจิตวิทยา (psychology primaries) คือ สีที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ในด้านจิตใจซึ่ง
จะกล่าวในเรื่อง “ความรู้สึกของสี” นักจิตวิทยาแบ่งแม่สี เป็น 4 สี คือ
1. สีแดง (Red)

2. สีเหลือง (Yellow)
3. สีเขียว (Green)
4. สีน้าเงิน (Blue)
เมื่อนาแม่สี 2 สีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสีมาผสมกันจะเกิดเป็นสีอีก 4 สี ดังนี้
1. สีส้ม (orange) เกิดจากสี แดง (Red) ผสมกับสีเหลือง (Yellow)
2. สีเขียวเหลือง (yellow-green) เกิดจากสีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีเขียว (Green)
3. สีเขียวน้าเงิน (blue green) เกิดจากสีเขียว (Green) ผสมกับสีน้าเงิน (Blue)
4. สีม่วง (purple) เกิดจากสีแดง (Red) ผสมกับสีน้าเงิน (Blue)
3.แม่สีของนักเคมี (pigmentary primaries) คือ สีที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมและวงการศิลปะ หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีวัตถุธาตุ ที่เรากาลังศึกษาอยู่ใน ขณะนี้ โดยใช้ในการเขียนภาพเกี่ยวกับพาณิชยศิลป์
ภาพโฆษณา ภาพประกอบเรื่อง ซึ่งในหลักการเดียวกันทั้งสิ้น ประกอบด้วย
สีขั้นที่ 1 (Primary Color) คือ สีพื้นฐาน มีแม่สี 3 สี ได้แก่
1. สีเหลือง (Yellow)
2. สีแดง (Red)
3. สีน้าเงิน (Blue)
สีขั้นที่ 2 (Secondary color) คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะทาให้เกิดสี
ใหม่ 3 สี ได้แก่
1. สีส้ม (Orange) เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีเหลือง (Yellow)
2. สีม่วง (Violet) เกิดจาก สีแดง (Red)ผสมกับสีน้าเงิน (Blue)
3. สีเขียว (Green)เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีน้าเงิน(Blue)
สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color) คือสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสีของแม่สีกับสีขั้นที่ 2 จะเกิดสีขึ้นอีก 6 สี
ได้แก่
1. สีน้าเงินม่วง ( Violet-blue) เกิดจาก สีน้าเงิน (Blue) ผสมสีม่วง (Violet)
2. สีเขียวน้าเงิน ( Blue-green) เกิดจาก สีน้าเงิน (Blue) ผสมสีเขียว (Green)
3. สีเหลืองเขียว ( Green-yellow) เกิดจาก สีเหลือง(Yellow) ผสมกับสีเขียว (Green)
4. สีส้มเหลือง ( Yellow-orange) เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีส้ม (Orange)

5. สีแดงส้ม ( Orange-red) เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีส้ม (Orange)
6. สีม่วงแดง ( Red-violet)เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีม่วง (Violet)
เราสามารถผสมสีเกิดขึ้นใหม่ได้อีกมากมายหลายร้อยสีด้วยวิธีการเดียวกัน นี้ ตามคุณลักษณะของสีที่จะกล่าว
ต่อไปจะเห็นได้ว่าทฤษฎีสีดังกล่าวมีผลให้เรา สามารถนามาใช้เป็นหลักในการเลือกสรรสีสาหรับงานสร้างสรรค์
ของเราได้ซึ่งงานออกแบบมิได้ถูกจากัดด้วยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการ เท่านั้นแต่เราสามารถ
คิดออกนอกกรอบแห่งทฤษฎีนั้นๆ ได้ เท่าที่มันสมองของเราจะเค้นความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้

3.3 วงจรสี ( Colour Circle)
สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้าเงิน
สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทาให้ เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่
สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้สี ส้ม
สีแดง ผสมกับสีน้าเงิน ได้สีม่วง
สีเหลือง ผสมกับสีน้าเงิน ได้สีเขียว

สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่นๆอีก 6 สี คือ
สีแดง ผสมกับสีส้ม ได้สี ส้มแดง
สีแดง ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงแดง
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง
สีน้าเงิน ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวน้าเงิน
สีน้าเงิน ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงน้าเงิน
สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง

3.3.1 คุณลักษณะของสี
คุณลักษณะของสี เป็นการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเกิดความสวยงามและความรู้สึกต่าง ๆ
ความต้องการของผู้สร้างคุณลักษณะของสีที่ใช้ โดยทั่วไป มีดังนี้ คือ

ตาม

สีเอกรงค์ (Monochrome) เป็นการใช้สีเพียงสีเดียว แต่มีหลาย ๆ น้าหนัก ซึ่งไล่เรียงจากน้าหนัก
อ่อนไปแก่ เป็นการใช้สีแบบดั้งเดิม ภาพจิตรกรรมไทย แบบดั้งเดิมจะเป็นลักษณะนี้ ต่อมาเมื่อมีการใช้ สี
อื่นๆ เข้ามาประกอบมากขึ้น ทาให้มีหลายสี ซึ่งเรียกว่า "พหุรงค์" ภาพแบบสีเอกรงค์ มักดูเรียบ ๆ ไม่ค่อย
น่าสนใจ
วรรณะของสี (Tone) สีมีอยู่ 2 วรรณะ คือ วรรณะสีร้อน และ สีเย็นสีร้อนคือสีที่ดูแล้วให้ความรู้สึก
ร้อน สีเย็นคือสีที่ดูแล้วรู้สึกเย็น ซึ่งอยู่ในวงจรสี สีม่วงกับสีเหลืองเป็นได้ทั้งสีร้อนและสีเย็น แล้วแต่ว่าจะอยู่กับ

กลุ่ มสี ใด การใช้สีในวรรณะเดีย วกัน จะทาให้ เกิดรู้สึกกลมกลื นกัน การใช้สี ต่างวรรณะจะทาให้ เกิดความ
แตกต่าง ขัดแย้ง การเลือกใช้สีในวรรณะ ใด ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และจุดมุ่งหมายของงาน
ค่าน้าหนักของสี (Value of colour) เป็นการใช้สีโดยให้มีค่าน้าหนัก ในระดับต่าง ๆ กัน และมีสี
หลาย ๆ สี ซึ่งถ้าเป็นสีเดียว ก็จะมีลักษณะเป็น สีเอกรงค์ การใช้ค่าน้าหนักของสี จะทาให้เกิดความกลมกลืน
เกิดระยะใกล้ไกล ตื้นลึก ถ้ามีค่าน้าหนักหลาย ๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากขึ้น
แต่ถ้ามีเพียง1
- 2 ระดับที่ห่างกัน จะทาให้เกิดความแตกต่าง

ความเข้มของสี (Intensity) เกิดจาก สีแท้ คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี เป็นสีหลักที่ผสมขึ้น
ตามกกฎเกณฑ์และไม่ถูกผสมด้วยสีกลางหรือสีอื่น ๆ จะมีค่าความเข้มสูงสุด หรือแรงจัดที่สุด
เป็นค่า
ความแท้ของสี ที่ไม่ถูกเจือปน เมื่อสีเหล่านี้ อยู่ท่าม กลางสีอื่น ๆ ที่ถูกผสมให้เข้มขึ้น หรืออ่อนลง ให้มืด หม่น
หรือเปลี่ยนค่าไปแล้ว สีแท้จะแสดงความแรงของสีปรากฎออกมาให้เห็น อย่างชัดเจน
ซึ่งจะทาให้เกิด
จุดสนใจขึ้นในผลงาน ลักษณะเช่นนี้ เหมือนกับ ดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูสด ๆ หรือบานเย็น ที่อยู่ท่ามกลาง ใบ
เฟื่องฟ้าที่เขียวจัด ๆ หรือ พลุที่ถูกจุดส่องสว่างในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ ทึมๆ ของท้องผ้ายามค่า
คืน เป็นต้น
สีส่ ว นรวม (Tonality) เป็ น ลั กษณะที่มีสี ใดสี ห นึ่ง หรือกลุ่ มสี ชุดหนึ่งที่ใกล้ เคียงกัน มีอิทธิพล
ครอบคลุม สีอื่น ๆ ที่อยู่ในภาพ เช่น ในทุ่งดอกทานตะวันที่กาลังออกดอกชูช่อบานสะพรั่ง สีส่วนรวมก็ คือ สี
ของดอกทานตะวัน หรือบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลในสนาม ถึงแม้ผู้เล่นทั้งสองทีมจะแต่งกาย ด้วยเสื้อผ้า
หลากสีต่างกันก็ตาม แต่ สีเขียวของสนามก็จะมีอิทธิพลครอบคลุม สีต่าง ๆ ทั้งหมด
สีใดก็ตามที่มี
ลักษณะเช่นนี้ เป็นสีส่วนรวมของภาพ
ความรู้สึกของสี สีต่างๆ ที่เราสัมผัสด้วยสายตา จะทาให้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในต่อเรา
ทันที
ที่เรามอง เห็นสี ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย บ้านที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆ แล้วเราจะ ทาอย่างไร จึงจะใช้สี
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักจิตวิทยา เราจะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึก ต่อมนุษย์อย่างไร ซึ่ง
ความรู้สึกเกี่ยวกับสี สามารถจาแนกออกได้ดังนี้
สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง
อุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสาคัญ อันตราย

ความ

สีแดงชาด จะทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย
ความเปรี้ยว การระวัง
สีเหลือง ให้ความรู้สึก แจ่มใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่
สุกสว่าง การแผ่กระจาย อานาจบารมี

ความ

สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม สดชื่น สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ
ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น
สีเขียวแก่ จะทาให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจความแก่ชรา
สีน้าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่า
งาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน
สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความ
เป็นอิสระเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน
สีคราม จะทาให้เกิดความรู้สึกสงบ
สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอานาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก
เศร้า ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์

ความ

สีน้าตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ
สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส
สีดา ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน
สีชมพู ให้ความรู้สึก อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ความ
น่ารัก ความสดใส
สีไพล จะทาให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวย ความเป็นหนุ่มสาว
สีเทา ให้ ความรู้สึ ก เศร้า อาลั ย ท้อแท้ ความลึ กลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ
สุภาพ สุขุม ถ่อมตน
สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งสาคัญ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความ
มั่งคั่ง ความร่ารวย การแผ่กระจาย
จากความรู้สึกดังกล่าว เราสามารถนาไปประยุกต์ใช้ไในชีวิตประจาวันได้ในทุกเรื่อง
และ
เมื่อต้องการสร้างผลงาน ที่เกี่ยวกับการใช้สีเพื่อที่จะได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการในการสื่อความ หมาย
และจะช่วยลดปัญหาในการ ตัดสินใจที่จะเลือกใช้สีต่างๆได้ เช่น
1. ใช้ในการนแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ
แสดงให้รู้ว่าเป็นภาพตอนเช้า ตอนกลางวัน หรือตอนบ่าย เป็นต้น

จะ

2. ในด้านการค้าคือ ทาให้สินค้าสวยงามน่าซื้อหา นอกจากนี้ยังใช้กับงานโฆษณา เช่น โปสเตอร์ต่างๆ
ช่วยให้จาหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

3. ในด้านประสิทธิภาพของการทางาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าทาสีสถานที่ทางานให้ถูก หลัก
จิตวิทยาจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศ ให้น่าทางาน คนงานจะทางานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการ
ทางานสูงขึ้น
4. ในด้านการตกแต่งสีของห้องและสีของเฟอร์นิเจอร์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสว่างของห้อง รวมทั้ง
ความสุขในการใช้ห้อง ถ้าเป็นโรงเรียนเด็กจะเรียนได้ผลดีขึ้น ถ้าเป็นโรงพยาบาลคนไข้จะหายเร็วขึ้น
สีกับการออกแบบ ผู้สร้างสรรค์งานออกแบบจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีโดยตรง มัณฑนากรจะ
คิดค้นสีขึ้นมาเพื่อใช้ในงานตกแต่ง คนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดค้นสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดค้นสี
ขึ้น มาระบายให้ เหมาะสมกับ ความคิดและจินตนาการของตน แล้ ว ตัว เราจะคิดค้นสี ขึ้นมาเพื่อความงาม
ความสุขสาหรับเรามิได้หรือสีที่ใช้สาหรับการออกแบบนั้น ถ้าเราจะใช้ให้เกิดความสวยงามตรงตาม ความ
ต้องการของเรา มีหลักในการใช้กว้างๆ อยู่ 2 ประการ คือ การใช้สีกลมกลืนกันและการใช้สีตัดกัน
1. การใช้สีกลมกลืนกัน
การใช้สีให้กลมกลืนกันเป็นการใช้สีหรือน้าหนักของสีให้ใกล้เคียงกันหรือ คล้ายคลึงกัน เช่น การใช้
สีแบบเอกรงค์เป็นการใช้สีสีเดียวที่มีน้าหนักอ่อนแก่หลายลาดับการใช้ สีข้างเคียงเป็นการใช้สีที่เคียงกัน 2 – 3
สี ในวงสี เช่น สีแดง สีส้มแดง และสีม่วงแดง การใช้สีใกล้เคียงเป็ นการใช้สีที่อยู่เรียงกันในวงสีไม่เกิน 5 สี
ตลอดจนการใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ( warm tone colors and cool tone colors) ดังได้กล่าว
มาแล้ว
2. การใช้สีตัดกัน
สีตัดกันคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี การใช้สีให้ตัดกันมีความจาเป็นมากในงานออกแบบ เพราะ
ช่วยให้เกิดความน่าสนใจในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอย่างแท้จริงมีอยู่ด้วยกัน 6 คู่สี คือ
1. สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง
2. สีส้ม ตรงข้ามกับ สีน้าเงิน
3. สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว
4. สีเหลืองส้ม ตรงขามกับ สีม่วงน้าเงิน
5. สีส้มแดง ตรงข้ามกับ น้าเงินเขียว
6. สีม่วงแดง ตรงข้ามกับ สีเหลืองเขียว
การใช้สีตัดกัน ควรคานึงถึงความเป็นเอกภาพด้วย วิธีการใช้มีหลายวิธี เช่น ใช้สีให้มีปริมาณต่างกัน
เช่น ใช้สีแดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใช้เนื้อสีผสมในกันและกันหรือใช้สีหนึ่งสีใดผสมกับสีคู่ที่ตัดกันด้วย
ปริมาณ เล็กน้อยรวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทาให้เป็นลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน ในผลงานชิ้นหนึ่ง อาจจะใช้สีให้

กลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะใช้พร้อม กันทั้ง 2 อย่าง
แล้วแต่ความต้องการและความคิดสร้างสรรค์ของเราไม่มีหลักการหรือรูป แบบที่ตายตัว

ทั้งนี้

ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพหากเรารู้จักใช้ สีให้มีสภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อนหรือ วรรณะ
เย็น เราจะสามารถควบคุมและสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความประสานกลมกลืน งดงามได้ง่ายขึ้น เพราะสี มี
อิทธิพลต่อ มวล ปริมาตร และช่องว่าง สีมีคุณสมบัติที่ทาให้เกิดความกลมกลืนหรือขัดแย้งได้ สีสามารถขับ
เน้นให้ให้เกิด จุดเด่น และการรวมกันให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกันได้ เราในฐานะผู้ใช้สี
จะต้องนาหลักการ
ต่างๆ ของสีไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในงานของเราเพราะสีมีผลต่อการออก แบบ คือ
1. สร้างความรู้สึก สีให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
และ
ภูมิหลังของแต่ละคนสีบางสีสามารถรักษาบาบัด โรคจิตบางชนิดได้ การใช้สีภายในหรือภายนอกอาคารจะมีผล
ต่อการสัมผัสและสร้างบรรยากาศได้
2. สร้างความน่าสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบจะช่วยสร้างความประทับใจ
ความน่าสนใจเป็น อันดับแรกที่พเห็น

และ

3. สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์หรือภูมิหลัง เช่น สีแดงสัญลักษณ์ของไฟ หรือ
อันตราย สีเขียวสัญลักษณ์แทนพืช หรือความปลอดภัย เป็นต้น
4. สีช่วยให้เกิดการรรับรู้ และจดจา งานศิลปะการออกแบบต้องการให้ผู้พ บเห็นเกิดการจดจา
รูปแบบ และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใช้สีจะต้องสะดุดตาและมีเอกภาพ

กิจกรรมที่ 1
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์1
1.

คาบที่เรียน คาบที่1-4

2.

จุดประสงค์ผู้เรียนสามารถ
1.1. บอกความหมายของการพิมพ์
1.2 บอกประเภทของระบบการพิมพ์

ใน

3.

แนวคิด

4.

สื่อ-อุปกรณ์
4.1

ใบงาน

ใบงานที่

เรื่อง

เวลา(นาที)

1.1
1.2

ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการพิมพ์
ความรู้ประวัติ และวิวัฒนาการของการพิมพ์

30
30

4.2

อื่นๆ
- จอProjector
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- เอกสารประกอบการสอน

5.

วิธีการดาเนินการ
5.1

การจัดเตรียม
5.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน บทที่1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์1
5.1.2 จัดเตรียมใบงานที่ 1.1 และ 1.2

5.2

ขั้นตอนการดาเนินการ
สัปดาห์ที่1 คาบที่1-2
5.2.1 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลที่จะต้องดาเนินการ
5.2.2 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่1
 ความหมายของการพิมพ์
5.2.3 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 2 - 3 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงความหมายและประวัติ
ของการพิมพ์
5.2.4 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 2 - 3 คน เพื่อให้นักเรียนบอกถึงวิวัฒนาการของการ
พิมพ์
5.2.5 ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับประวัติของการพิมพ์ ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง

5.2.6 ให้แต่ละคนทาใบงานที่1.1 แล้วช่วยกันเฉลย
5.2.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น
สัปดาห์ที่1 คาบที่ 3-4
5.2.8 ผู้สอนทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้านี้
5.2.9 ผู้สอนอธิบาย เอกสารประกอบการสอนบทที่1
 ประวัติการพิมพ์
 วิวัฒนาการของการพิมพ์
5.2.10 ผู้สอนสุ่มจานวนนักเรียนสัก 2 - 3 คน เพื่อให้นักเรียนบอกประวัติและวิวัฒนาการ
ของการพิมพ์มาพอเข้าใจ
5.2.11 ผู้สอนตั้งคาถาม ให้ผู้เรียนช่วยกันหาคาตอบด้วยตัวเอง
5.2.12 ให้แต่ละคนทาใบงานที่1.2 แล้วช่วยกันเฉลย
5.2.13 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น
5.2.14 ผู้สอนนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไป

6.

7.

การวัดและประเมินผล
6.1

สังเกตพฤติกรรมในการทากิจกรรมเดี่ยว

6.2

สังเกตจากการตอบคาถาม

6.3

สังเกตการนาเสนอคาตอบในใบงาน

6.4

ตรวจสอบคะแนนในใบงาน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
7.1

หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

7.2

เว็บไซต์แนะนา
http://thanetnetwork.com/wbiprinting/WBI/wbi_6/lesson/basic_2.html

