
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  1 
 

เนื้อหา 
ความหมายของสื่อสิ่งพมิพ 

ความหมายของคําวา”พิมพ” และ “การพมิพ” 

ความหมายของคําวา”ส่ิงพมิพ” 

ความหมายของคําวา”ส่ือส่ิงพิมพ” 
ความสาํคัญของสื่อสิง่พมิพ 

ส่ือส่ิงพิมพทีม่คีวามสาํคัญตอสังคม 

ส่ือส่ิงพิมพทีม่คีวามสาํคัญตอการดํารงชวีติประจําวนั 

ส่ือส่ิงพิมพทีม่คีวามสาํคัญตอองคการรัฐ 

ส่ือส่ิงพิมพทีม่คีวามสาํคัญตอองคการธุรกจิ 

ส่ือส่ิงพิมพทีม่คีวามสาํคัญตอการศึกษา 
ประเภทของการพมิพและสิ่งพิมพ 

ประเภทของการพิมพ 

1. การพิมพเพื่อรับใชโดยตรง   
2. การพิมพสวนประกอบของวตัถุ   
ประเภทของสิง่พิมพ 

1.  ส่ิงพิมพประเภทหนังสือ 

2.  ส่ิงพิมพเพือ่การเผยแพรขาวสาร 

3.  ส่ิงพิมพเพือ่การบรรจุภัณฑ 

4.  ส่ิงพิมพมคีา 

5.  ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  
ความแตกตางระหวางสื่อสิ่งพิมพกับสือ่อื่น ๆ 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสื่อส่ิงพิมพไดถูกตอง 
2. อธิบายและยกตัวอยางความสําคัญของสือ่ส่ิงพิมพดานตาง ๆ ไดถูกตอง 

3. ระบุประเภทของการพิมพและสิ่งพมิพไดถูกตอง 
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4. บรรยายลักษณะของสิ่งพมิพประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง 

5. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสื่อส่ิงพมิพกับส่ืออ่ืน ๆ ไดถูกตอง 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  1 

2. บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 

3. แบงกลุมนักศกึษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้
3.1  ระดมความคิดเหน็และยกตัวอยางความสําคัญของสื่อส่ิงพิมพดานตาง ๆ  

3.2  รวบรวมตัวอยางสิ่งพิมพที่มีลักษณะแตกตางกนัในแตละประเภท  

4.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

5.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. ใบงาน 

4. ตัวอยางสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  

5. แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากการทาํใบงานและการนาํเสนอหนาชัน้เรียน 

3.   จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 1 
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ 

 

 ในสังคมมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนันัน้มนษุยมกีารติดตอส่ือสารซึ่งกนัและกนัอยูเสมอ 

โดยการติดตอส่ือสารกันมนษุยก็มกัจะกระทําโดยผานสือ่ตาง ๆ ทั้งทีม่ีอยูในธรรมชาติและที่มนุษย

คิดคนขึ้นมาซึง่สื่อที่ชวยใหการติดตอส่ือสารเผยแพรไปไดอยางกวางขวาง สามารถติดตอกับผูคน

ไดจํานวนมากและนับไดวาเปนสื่อที่เกาแกที่สุดเพราะเกดิกอนสื่ออ่ืน ๆ    นัน่คือส่ือส่ิงพิมพ ทัง้นี้

ส่ือส่ิงพิมพยงัเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งทีเ่กาแกที่สุดทีม่นุษยใชในการติดตอส่ือสารถายทอด

ความรู ความคิดระหวางบุคคลตอบุคคล ระหวางบุคคลตอมวลชน และระหวางมวลชนตอมวลชน

ดวย 

 การศึกษาถึงแนวคิดเกีย่วกับส่ือส่ิงพิมพจะทําใหผูศึกษามีความเขาใจถึงความหมาย  

ลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพในภาพรวม และไดตระหนักถงึความสําคัญของสื่อส่ิงพมิพที่มีตอมนุษย

และสังคมอยางสมบูรณ และสามารถนาํความรูไปใชประโยชนไดมีประสิทธิภาพตรงตาม 

วัตถุประสงคตอไป 

 
ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ 

การพิจารณาความหมายของสื่อส่ิงพิมพ จะตองพิจารณาความหมายของคาํที่เกี่ยวของ

กับส่ือส่ิงพมิพที่ประกอบดวยคําวา “พิมพ” “การพมิพ” และ “ส่ิงพิมพ”  กอน  จากนัน้ตามดวย

ความหมายของคําวา “ส่ือส่ิงพิมพ”  โดยมีผูใหความหมายของคําเหลานี้ไวหลายทัศนะตามลําดับ

ดังตอไปนี้  
ความหมายของคําวา “พิมพ” และ “การพิมพ” 
คําวา “พิมพ” มีการบัญญัติความหมายไวทั้งทางพจนานุกรม และทางกฎหมายคือ  

 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พ.ศ.2542 (2546, หนา 789) กลาววา   “พิมพ 

หมายถงึ การใชเครื่องจักรกดตัวหนงัสือหรือภาพ เปนตน ใหติดบนวัตถุ เชน แผนกระดาษ ผา” 

พระราชบัญญตัิการพิมพ  พ.ศ. 2484 (พระราชบัญญตัิการพิมพ พ.ศ. 2484, 2546) 

กลาววา “พิมพ หมายถงึ การทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใด ๆ โดยการกด หรือ 

การใชพิมพหนิ เครื่องกล วธิีเคมี หรือวิธีอ่ืนใดอันอาจทาํใหเกิดเปนสิง่พิมพข้ึนหลายสําเนา” 
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กําธร  สถิรกุล (2515, หนา 177) กลาววา “การพิมพ หมายถงึ การจาํลองตนฉบบัอันหนึ่ง

จะเปนภาพหรือตัวหนงัสือกต็าม   ออกเปนจํานวนมาก ๆ   เหมือนกนั   บนวัสดุที่เปนพืน้แบนหรือ 

ใกลเคียงกับพืน้แบนดวยการใชเครื่องมือกล” 

มารกินส (Makins, 1995, p. 641) กลาววา “การพมิพ หมายถงึการทาํใหเกิดรองรอยใด ๆ 

ที่เปนขอความ หรือรูปภาพ โดยการประยุกตหมึกลงบนกระดาษ” 

วรพล  พรหมกิบุตร (2534, หนา 59) กลาววา “ การพมิพ หมายถงึการทําใหเกิดรองรอยที่

เปนตัวอักษรหรือรูปภาพใด ๆ โดยการกดหรือดวยเครื่องกล เทคนิคทางเคม ี เครื่องอิเล็กทรอนกิส 

หรือเทคนิควิธอ่ืีน ๆ อันสามารถสรางหรือส่ิงพิมพไดหลายสําเนาจากตนฉบับเดียวกัน” 

วิชัย  พยัคฆโส (2542, หนา 18) กลาววา “การพิมพ หมายถงึการจาํลองตนฉบบัอันหนึ่ง

ใหสามารถผลติออกมาเหมอืนกัน เปนจํานวนมาก ๆ ลงบนวัสดุผิวเรยีบ ดวยการใชเครื่องมือกล” 

สารานกุรมอเมริกานา (The Encyclopedia Americana, 1991, p. 600) กลาววา  

“การพิมพ หมายถงึกรรมวธิใีด ๆ ในการจาํลองภาพหรือสําเนาภาพ หรือหนังสือจากตนฉบับ 

ในลักษณะ 2 มิติ แบบราบ ทั้งนี้รวมถึงการพิมพผา การพิมพกระดาษปดฝาผนงั และการอัดรูป”      

สารานกุรมบริเทนนิกา (The New Encyclopedia Britannica, 1994, p. 71) กลาววา  

“การพิมพ  หมายถงึวธิีการใชแรงกดใหหมึกติดเปนขอความหรือภาพบนพื้นผวิของสิ่งที่ตองการ

พิมพ” 

จะเหน็ไดวา ความหมายของคําวา “พิมพ” โดยทั่ว ๆ ไปนัน้ไมไดเฉพาะเจาะจงวาตองเปน

การพิมพดวยกระดาษ แตอาจใชวัสดุอ่ืนพิมพ ไมวาจะเปนผา หนิ หรือวัสดุอ่ืนใดก็ไดที่อาจ

กอใหเกิดสิง่พมิพหลายสาํเนา   การตีความหมายของคําวา “การพมิพ” เพื่อใชกบัส่ือส่ิงพิมพใน

การเรียนรายวชิา ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับส่ือส่ิงพิมพ นีศ้ึกษาแตเพยีงสิ่งพิมพที่ใช “กระดาษ” เปน

วัสดุในการพิมพเทานัน้ 
ความหมายของคําวา “สิ่งพิมพ” 

  คําวา “ส่ิงพมิพ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 1,191 ) ได

กลาวใหความหมายไวเชนเดียวกนักับในพระราชบัญญตัิการพิมพ พ.ศ. 2484 (พระราชบัญญตัิ

การพิมพ พ.ศ. 2484, 2546) กลาววา “ ส่ิงพิมพ หมายถงึ สมุด แผนกระดาษ หรือวตัถุใด ๆ ทีพ่ิมพ

ข้ึน รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที ่   แผนผัง   แผนภาพ   ภาพระบายสี   ใบประกาศ   แผนเสยีง  

หรือส่ิงอื่นใดอนัมีลักษณะเชนเดียวกัน”  

นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกีย่วกับส่ิงพมิพไวดังตอไปนี ้
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ธนู  บุญญานวุัตร  (2536, หนา 25) กลาววา “ ส่ิงพิมพ  หมายถึง  วัสดุใด ๆ ทีเ่กดิจาก

การกระทําดวยวิธีกล หรือเคมี ที่อยูในรูปของขอความ ขาวสาร สารคดี ภาพ หรือคําอธิบายตาง ๆ 

โดยผูจัดทํามีวตัถุประสงคเพือ่ความรูหรือบันเทงิ” 

ปทิตตา  สีทองสุก (2538, หนา 9-11) ใหความหมายในแงของบรรณารักษวา “ส่ิงพิมพ

หมายถงึ วัสดุตีพิมพ (printed materials) ไดแก ส่ิงพิมพที่รวบรวมเปนเลมจากการตีพมิพจาก

เครื่องพิมพ เปนวัสดุเพื่อการอาน และการศึกษาคนควาตาง ๆ ทีห่องสมุดไดรวบรวม จัดหา จัดเกบ็ 

เพื่อใหบริการในหองสมุด เปนวัสดุที่พิมพดวยกระดาษมีรูปลักษณะตาง ๆ กัน ไดแก หนงัสือ 

(books) วารสาร (journals หรือ periodicals) หรือนิตยสาร (magazine) หนงัสือพิมพ 

(newspaper) จุลสาร (booklet หรือ pamphlets) และกฤตภาค (clippings)”  

 ประชิด  ทิณบตุร (2539, หนา 14)  กลาววา “ส่ิงพิมพ หมายถงึวัสดุหรือผลิตภัณฑใด ๆ ที่

ปรากฏมีองคประกอบของสสัีน ลวดลาย ภาพ สัญลักษณ ขอความ ตัวอักษร อยางใดอยางหนึง่

หรือประกอบกันอันเกิดจากกระบวนการพมิพที่ตองมีแมพิมพเปนตัวกลางในการรับถายทอดภาพ

จากตนแบบ และถายทอดหมึกพิมพตอไปยังวัสดุรองรับการพิมพ โดยอาศัยแรงกด  แรงดัน  

ฉายแสงผานทะลุหรือเกิดปฏิกิริยาใด ๆ ทาํละลายใหหมึกพิมพไปเกาะติดลงบนผิวหนาวัสดุ 

เพื่อใหเกิดมีองคประกอบตาง ๆ  เชนเดียวกับตนแบบในที่สุด” 

ชัยยงค พรหมวงศ, สมเชาว เนตรประเสรฐิ และนิคม ทาแดง (2523, หนา 230) กลาววา  

“ส่ิงพิมพหมายถึงขอเขียนอยูในรูปของขาว สารคดี ขอคิดเห็น หลักวชิาการ คําอธบิายรายละเอยีด 

โดยผูเขียนมวีตัถุประสงคทีจ่ะใหเกิดประโยชนทางความรู หรือความบันเทิงของผูอานเปนสําคญั

แลวถายทอดขอเขียนนัน้ดวยการพมิพลงบนกระดาษ หรือฟลม หรือวัสดุพื้นเรียบอื่น ๆ เพื่อให

สามารถแพรกระจายไปถงึผูอานไดเปนจาํนวนมาก” 

อนันตธนา  อังกินนัท และเกื้อกูล  คุปรัตน  (2535, หนา 56) กลาววา “ส่ิงพิมพ หมายถงึ 

หนงัสือทกุประเภท นับต้ังแตที่เปนวรรณคดี นิตยสาร ไปจนถึงหนังสอืพิมพตาง ๆ ส่ิงพมิพมีสวน

สําคัญมากในการใหความรูแกมวลชนไดอยางกวางขวาง สามารถกระจายขาวสารไดอยางรวดเร็ว 

มีสวนรับผิดชอบตอสังคมในฐานะเปนสิ่งใหความรู ความคิดและประสบการณใหม ๆ ตลอดจน

การใหความบนัเทงิแกประชาชน” 

 ดังนัน้ ความหมายของคาํวา “ส่ิงพิมพ” จึงกลาวรวมถงึวสัดุหรือผลิตภัณฑใด ๆ ทุกชนิดที่

เกิดจากกระบวนพิมพโดยไมจํากัดวาจะตองเปนสิง่พมิพที่เกิดจากกระบวนการพิมพดวยกระดาษ

เทานั้นเชน หนังสือพิมพ นติยสาร เปนตนหากแตรวมไปถึงเหรียญ บรรจุภัณฑหลัก บรรจุภัณฑรอง 

และอ่ืน ๆ  ทีม่กีารนาํกระบวนพิมพเขามาใชเพื่อทาํใหเกดิเปนสิ่งพิมพข้ึนมาเปนผลงานนั่นเอง  
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ความหมายของคําวา “สื่อสิ่งพิมพ”  
      สําหรับการพิจารณาถึงความหมายของคาํวา “ส่ือส่ิงพิมพ” นั้นกม็ีผูใหความหมายไว

หลายทาน ดังตอไปนี้ 

ธีระศักด ละมอม (2542, หนา 49) กลาววา“ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึงสื่อทีเ่กิดขึ้นจากการพิมพ

นั่นเอง ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม เชน หนงัสือ หนงัสือพิมพ วารสาร แผนพบั แผนปลิว หรือ

โปสเตอร จุดประสงคในการจัดทํานั้นก็เพือ่ความรูหรือความบนัเทิง” 

นลินี  เสาวภาคย (2542, หนา 141) กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพ หมายถงึสื่อที่ใชติดตอส่ือสาร

ทําความเขาใจกันโดยภาษาเขียน โดยใชวัสดุกระดาษพิมพออกมาพรอมกัน เพื่อแจกจายใหกับ 

ผูอานไดคราวละมาก ๆ ส่ือส่ิงพิมพนั้นอาจออกมาในรูปตาง ๆ กนั ไมวาจะเปนหนงัสือ นิตยสาร 

วารสาร จุลสาร หนงัสือพมิพ ใบปลิว แผนพับ หนงัสือคูมือ และโปสเตอร เปนตน” 

ประชิด  ทิณบุตร (2539, หนา 14) กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพ หมายถงึวัสดุทีม่ีลักษณะเปน

แผนบาง มีผิวหนาเรียบ เชน แผนกระดาษที่มีภาพ มีสัญลักษณ ลวดลาย ตัวอักษรและขอความ  

อาจจะมีสีสันทั้งที่เปนสีเดียวหรือหลายสปีรากฏใหเห็นเปนรูปแบบ รูปราง รูปทรงที่แปลก แตกตาง

กันออกไป เชนเปนแผนเดียว เปนแผนเดยีวแตพับติดอยูกับวัสดุและผลิตภัณฑอ่ืน นําหลาย ๆ 

แผนมาเย็บรวมกันเปนรูปเลมแบบแบนราบ นํามาประกอบขึ้นเปนรูปทรงแบบ 8 มิติจากวัสดุ

ประเภทเดียว หรือประกอบกับวัสดุชนิดอืน่ทาํขึ้นเปนตวัผลิตภัณฑสําเร็จ ในลักษณะของ ถุง ซอง 

กลอง กระปอง ถาด ที่ใชสําหรับการบรรจส่ิุงของ” 

พีระ  จิรโสภณ (2533, หนา 178) กลาววา “ส่ือส่ิงพมิพ หมายถึง ส่ือที่อาศัยเทคนิคดาน

การพิมพบนแผนกระดาษ สรางสรรในรูปตาง ๆ ข้ึนมา เชน ตวัหนังสอื รูปภาพ แผนภูมิ สารเหลานี้

จะถูกรับรูโดยประสาทตา หรือการมองเห็นเปนสาํคัญ ตัวอยางไดแก หนงัสือพิมพ นิตยสาร 

หนงัสือเลม แผนพับ แผนปลิว” 

      วิจิตร  ภักดีรัตน (2523, หนา 250) กลาววา “ส่ือส่ิงพมิพ หมายถึง ขอเขียนที่อยูในรูปของ

ขาวสาร สารคดี ขอคิดเห็นและวิชาการ รายละเอยีด โดยผูเขยีนมวีัตถุประสงคที่จะใหเกดิ

ประโยชนทางความรูหรือความบันเทงิของผูอานเปนสําคญั แลวถายทอดขอเขียนนัน้ดวยการพมิพ

ลงบนกระดาษ หรือฟลมหรือวัสดุพืน้เรยีบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถแพรกระจายไปถึงผูอานไดเปน

จํานวนมาก” 

สุรัตน  นุมนนท (2539, หนา 6)  กลาววา “ส่ือส่ิงพิมพ หมายถงึสิ่งทีใ่ชการพิมพเปนหลกั 

จึงไมไดหมายถึงหนงัสือพิมพและนิตยสารเทานั้น  แตมคีวามหมายรวมไปถึงสื่อส่ิงพมิพ 

ทุกประเภท”  
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 จะเหน็ไดวาการพิจารณาถึงความหมายของคําวา ”ส่ือส่ิงพิมพ” นั้นจะมุงเนนพิจารณาวา

ส่ือส่ิงพิมพชิน้นั้น ๆ ประกอบดวยอะไรบางเปนหลักเกณฑ โดยหลกัการแลวเหมือนกัน  นอกจาก

การแบงแยกประเด็นปลีกยอยอาจมีความแตกตางกนับาง เชน แบบหนึ่งอาจพิจารณาวา  

ส่ือส่ิงพิมพประกอบดวย หนังสือพิมพ นติยสาร วารสาร หนงัสือ แผนพับ โปสเตอร โฆษณา หรือ

อีกแบบหนึง่อาจพิจารณาวาสื่อส่ิงพิมพ ประกอบดวย หนงัสือพมิพ นิตยสาร วารสาร หนังสือเลม 

และ ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวย โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว หนังสือเลมเล็ก 

และคูมือ เปนตน จากการที่แบงประเภทของสื่อส่ิงพมิพเชนนี้แสดงใหเหน็วาสื่อส่ิงพิมพนัน้จะตอง

ใชกระดาษเปนวัสดุในการตพีิมพนัน้เอง   แตอยางไรก็ตามสื่อส่ิงพิมพที่ใชหรือไมใชกระดาษเพียง

อยางเดยีวลวนมีความสําคญัยิ่งตอการดาํรงชีวิตประจาํวนัและสังคมมนุษยทัง้สิ้น 

 
ความสําคัญของสื่อส่ิงพิมพ 

ส่ือส่ิงพิมพมีความสาํคัญไมนอยกวาสื่ออิเล็กทรอนกิส หรือส่ืออ่ืน ๆ ที่มนษุยไดนาํเขามา

ใชในการเปนเครื่องมือสําหรบัติดตอส่ือสารกันระหวางมนุษยอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอใน 

รูปแบบลักษณะตาง ๆ กันออกไปนอกเหนือจากปจจัยสี่ อันไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 

และยารักษาโรค เพราะการที่มนษุยจะไดมาซึ่งปจจัยสีน่ั้นยอมตองอาศัยการสื่อสารโดยผาน 

ส่ือตาง ๆ อยางแนนอน ยิง่สังคมมีความสลับซับซอนมากเพยีงใด การเพิ่มจาํนวนประชาชนมาก

เทาใด  ส่ือตาง ๆ ที่มนษุยใชเปนเครื่องมอืสําคัญของกระบวนการทางสังคมก็ยิ่งมคีวามสาํคัญมาก

ข้ึนเทานัน้ โดยเฉพาะสื่อส่ิงพิมพซึง่ถือวาเปนสื่อที่เกาแกที่สุดที่มนุษยไดนํามาใชเปนเครื่องมือใน

การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค   ผูสอนไดพจิารณาถงึความสําคัญของ 

ส่ือส่ิงพิมพโดยสามารถแบงออกเปน 5 ประการ ดงันี ้

1.  ส่ือส่ิงพมิพมีความสาํคัญตอสังคม  จะเหน็ไดวาแมสังคมจะมีการพฒันาไปหลาย

ศตวรรษจากสงัคมดั้งเดิมมาสูสังคมสมัยใหม มนษุยก็ยงัคงมีการสื่อสารโดยผานสื่อหรือชอง

ทางการสื่อสารในรูปแบบที่แตกตางกนัไป ส่ือส่ิงพมิพในฐานะที่เปนสื่อมวลชนที่เกาแกที่สุดในโลก

มีความสาํคัญตอสังคมมนษุยในการใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกันระหวางมนษุยของแต

ละสังคม ทั้งนี้ส่ือส่ิงพิมพจะบันทึกถายทอดเรื่องราวขอมูลขาวสารที่มกีารเคลื่อนไหวและ

เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาใหมนษุยในแตละสังคมนั้นไดรับทราบและเขาใจ เพื่อสราง

กฎระเบียบของสังคมใหเปนที่ยอมรับระหวางสมาชกิ เพื่อจะไดอยูรวมกนัอยางสงบสุขเปนสังคม 

หรือเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเชนใด ส่ือส่ิงพิมพก็จะถายทอดเรื่องราวตางๆ ให

สมาชิกไดรับทราบและปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคมแตละสมัย การ
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ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหลายศตวรรษจากสงัคมเกาสูสังคมใหมในปจจุบันทํา

ใหโลกซึง่กวางใหญไพศาลแคบลง และคนสามารถรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ไดโดยผานสื่อส่ิงพิมพทีไ่ด

ทําการบันทึกประวัติศาสตรและการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมนัน่เอง 

2.  ส่ือส่ิงพิมพมีความสาํคัญตอการดํารงชวีิตประจําวนั  เราจะมีการทาํการสื่อสารอยู 

ตลอดเวลากิจกรรมตาง ๆ ทีท่ํากนัลวนมกีารสื่อสารโดยผานสื่อตาง ๆ เขามาเกี่ยวของอยูเสมอ  

ตัวอยางเชน  นายดาํ ตื่นนอนเวลา 06.00 น.เปดวิทยฟุง (ส่ืออิเล็กทรอนิกส)  จากนัน้อาบน้ําเสร็จ

มานัง่รับประทานอาหารและคุยกับมารดา (ส่ือคําพดู) ขณะนัง่รถเมลออกจากบานเห็นปาย

ประกาศและปายโฆษณาตาง ๆ (ส่ือส่ิงพมิพ) เมื่อถึงที่โรงเรียนกเ็ขาหองสมุดอานหนังสือพิมพ  

(ส่ือส่ิงพิมพ) จนเวลา 08.30 น. เขาหองเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมา (ส่ือส่ิงพมิพ) เปนตน  

จะเหน็ไดวาสือ่ส่ิงพิมพ เปนเครื่องมือสําคญัในการที่มนษุยนาํเขามาใชในการดํารงชีวิต 

ประจําวนัเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  

เปนแหลงขอมลูที่เกี่ยวของในการนํามาประกอบการดํารงชีวิตประจาํวนัหรอืประกอบอาชีพ และ

เพื่อสรางความเพลิดเพลนิใจ เปนตน ปจจุบันจึงทาํใหส่ือส่ิงพิมพไดมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและ

เนื้อหาตาง ๆ เพื่อใหเขาถงึประชาชนไดอยางกวางขวางและแพรหลายมากขึ้นและเพื่อตอบสนอง

ความตองการในการบริโภคขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของสมาชิกในสงัคม 

3.  ส่ือส่ิงพิมพมีความสาํคัญตอองคการรัฐ  ในปจจุบันองคการรัฐบาลสวนใหญไดมีการ 

นําส่ือส่ิงพิมพเขามาใชเปนเครื่องมือติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกในองคการและระหวางองคการ

ตอองคการ เพื่อประสานสมัพันธหนวยยอยตาง ๆ  ของสงัคมเขาไวดวยกนั นาํมาซึ่งการ

ดําเนนิงาน การปฏิบัติงาน และความรวมมือที่สอดคลองกบันโยบายของแตละองคการและ

ประเทศชาติ  โดยเฉพาะในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยอมตองการความสัมพันธระหวาง

ผูปกครองและผูถูกปกครองหรือประชาชน  นั่นคอืรัฐบาลเผยแพรขาวสารการดําเนินงานให

ประชาชนไดรับทราบและเขาใจ เพื่อใหเกิดความรวมมือไดอยางถกูตอง แตรัฐบาลกต็องการ

รับทราบถงึความรูสึกนกึคิดและความตองการของประชาชนโดยสวนรวม ดวยเหตุนี้รัฐบาลจงึ

พยายามที่จะผลิตสื่อส่ิงพิมพในหลายรูปแบบเพื่อทาํหนาที่เผยแพรขาวสาร เพื่อนําขอมูลมาใชใน

การปรับปรุงผลปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกนัสือ่ส่ิงพิมพก็เปนสื่อกลางในการ

ถายทอดความรูสึกนึกคิด และความตองการของประชาชนไปสูรัฐบาล  ดวยเหตนุี้ส่ือส่ิงพิมพจงึ

เปนสื่อมวลชนแขนงหนึง่ทีม่ีอิสระในการจัดตั้งและเผยแพรขาวสารไดอยางเสรีภาพเมื่อเทียบกับ

ส่ืออ่ืน ๆ   
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4.  ส่ือส่ิงพิมพมีความสําคญัตอองคการธุรกิจ  ในวงการธุรกิจปจจุบันมีการแขงขันกนัสูง

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัสินคาและบริการใหประชาชนในสงัคมไดรับทราบและเกิดการ

ซื้อการขายสนิคานํามาซึง่ผลกําไรทางธุรกจิที่ไดลงทนุไป  ปจจุบนัมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เพื่อ

เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคาและชักจูงใจใหประชาชนซื้อสินคาอยางกวางขวาง ตั้งแตสินคา

ประเภทของกนิสําหรับเด็ก  บาน  รถยนต  เครื่องใชไฟฟา  เปนตน จงึทําใหเหน็ปายโฆษณา 

ตามอาคาร ขางรถประจาํทาง หรือทางหนังสือพิมพ หรือนิตยสารเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ประชาชน

จะไดรับทราบความเปลีย่นแปลงทางขอมลูขาวสารที่เกีย่วกับสินคา บริการ การผลิต  การบริโภค  

การลงทุน ฯลฯ อันเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในการดําเนนิธุรกิจกม็ี

ความสัมพันธกันเพราะสิง่ทีถ่ือไดวาเปนรายไดหลักแกการดําเนนิธุรกจิส่ือส่ิงพิมพ คือ การโฆษณา  

ดังตัวอยางเชน หนังสือพิมพไทยรัฐ เนื้อหาภายในนอกจากจะมีขาว บทความตาง ๆ   แลวก็จะมี

การลงโฆษณาสินคา บริการตาง ๆ เปนตน 

5.  ส่ือส่ิงพิมพมีความสําคญัตอการศึกษา  ส่ือส่ิงพิมพเขามาเกี่ยวของกับสังคมมนษุยมา

หลายศตวรรษ โดยในระยะเริ่มแรกจะเหน็ไดชัดเจนวา ส่ือส่ิงพมิพจะถูกนํามาใชเพื่อการศึกษานั่น

คือ การเผยแพรศาสนา จนกระทั่งสมยัรัชกาลที่ 4  ทรงไดเล็งเห็นความสาํคัญของสื่อส่ิงพิมพใน

การเผยแพรศาสนา  และการศึกษาใหแกประชาชนอยางทัว่ถงึ   ทําใหเกิดสื่อส่ิงพมิพเปนจํานวน

มากที่มีความสําคัญตอการศกึษาของมนษุยชาต ิเร่ือยมาจนถึงปจจุบันทีม่ีการปฏรูิปการศึกษา  

ส่ือส่ิงพิมพกย็ิง่ทวีคูณความสําคัญทางการศึกษาทัง้นีโ้ดยไมไดจํากัดในรูปแบบของตําราแบบเรียน

ที่ใชกนัในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วไป  หากแตรวมไปถึงสือ่ส่ิงพิมพหลากหลายประเภท

และรูปแบบที่มีเนื้อหาใหความรูทัง้โดยตรงและโดยออมแกประชาชนอยางไมมีขีดจํากัดดวยเพศ 

วัย อายุและระดับการศึกษา เปนตน ทั้งนี้เพราะโดยลกัษณะของสื่อส่ิงพิมพสามารถพกพาไปไดใน

ทุกที่ทกุเวลา ทําใหเกิดความรูทั้งในและนอกหองเรียนจึงมีอยูอยางกวางขวางโลกทางศึกษาของ

มนุษยจึงไรพรมแดนตราบเทาที่มนุษยแตละคนไดตระหนกัและใฝแสวงหาความรูจากสื่อส่ิงพิมพ

อยูเสมอ 

 
ประเภทของการพิมพและสิ่งพิมพ  

การพิมพและสิ่งพิมพมีความสําคัญและเขามาเกีย่วของกับชีวิตประจาํวนัของสังคมมนุษย  

ถึงแมวาจะมีการนําสื่อเทคโนโลยีสมยัใหมเขามาใชในการติดตอส่ือสารกันและกนัระหวางมนษุย

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การพิมพและส่ิงพมิพก็ยงัคงมีบทบาทสําคัญและใชกันอยูในสังคมมนุษยมา

อยางยาวนาน  โดยสามารถแบงศึกษาออกเปนประเภทของการพมิพและประเภทของสิ่งพิมพ 
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ไดดังตอไปนี้ 
 

 
ประเภทของการพมิพ 
มนุษยไดใชความรู ความคิด และประสบการณศึกษาธรรมชาติและดัดแปลงธรรมชาติ

เพื่อที่จะทาํการถายทอดเรื่องราวออกมาเปนตัวหนงัสือ วัสดุที่ใชบนัทึกกน็ํามาจากธรรมชาต ิ อาทิ 

แผนหนิ โลหะ งาชาง เปนตน  หากมนษุยเปนผูที่ไมอยูนิง่ตองการถายทอดเรื่องราวดวยตัวหนงัสอื

ออกเปนจาํนวนมาก ๆ จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีการพมิพใหมีความทนัสมัยเอื้อประโยชนตอสภาพ

ของสังคมในแตละสังคม   โดยการพมิพที่มีอยูในชีวิตประจําวนั อาจจําแนกไดเปน 2  ประเภท 

(อาทิตย  ธงอนิเนตร, 2542, หนา 11) ดังนี้ การพิมพเพือ่รับใชโดยตรง และการพิมพสวนประกอบ

ของวัตถ ุ

1. การพิมพเพื่อรับใชโดยตรง  ไดแก  การพิมพหนังสือที่เปนความรู ความบันเทิง 
การสื่อสารมวลชน และการโฆษณาประชาสัมพันธ  การพิมพเอกสารทางธุรกจิและการเงิน  

การพิมพตกแตงเครื่องแตงกายและเครื่องเรือน การพิมพบอกจาํนวนระยะทาง เวลา ความเร็ว  

และอัตราตาง ๆ บนแผง หรือหนาปดตาง ๆ  

2. การพิมพสวนประกอบของวตัถุ  ไดแก การพิมพเพื่อแจงชื่อ ชนิด ปริมาณ คุณสมบัติ  

และคําแนะนาํบนบรรจุภัณฑที่มีรูปลักษณะและวัสดุอันหลากหลายตั้งแต กระดาษ พลาสติก แกว 

โลหะทุกชนิด เปนตน 
ประเภทของสิ่งพิมพ 
จากการศึกษาคําจํากัดความทําใหผูสอนทราบวา “ส่ิงพิมพ” นั้นกลาวรวมถึงวัสดุ หรือ

ผลิตภัณฑใด ๆ ทุกชนิดที่เกิดจากกระบวนพิมพโดยไมจํากัดวาจะตองเปนสิ่งพิมพที่เกิดจาก

กระบวนการพมิพดวยกระดาษเทานั้น เชนหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน หากแตรวมไปถึงเหรียญ 

บรรจุภัณฑหลัก บรรจุภัณฑรอง และอ่ืน ๆ  ที่มีการนํากระบวนพิมพเขามาใชกอใหเกิดเปนชิน้งาน  

ส่ิงพิมพในปจจุบันมีลักษณะและรูปแบบที่แตกตางกันออกไป  โดยสามารถจาํแนกประเภทของ 

ส่ิงพิมพออกเปน 5  ประเภท  (โอวาท นิตทัณฑประภาศ, กําธร สถิรกุล, ทองเตมิ เสมรสุต และ

มานิตย กมลสุวรรณ, 2534, หนา 2)    ดังนี้  ส่ิงพิมพประเภทหนงัสือ  ส่ิงพิมพเพื่อการเผยแพร 

ขาวสาร  ส่ิงพมิพเพื่อการบรรจุภัณฑ  ส่ิงพมิพมีคา  และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  

1.  ส่ิงพิมพประเภทหนังสือ  หนงัสือเปนสิ่งตีพิมพที่มีตัวอกัขระ บันทึกความรู ความคดิ 

ความเชื่อถือ ประสบการณและการกระทาํของมนุษย  โดยรวบรวมเยบ็ติดเปนเลมทีถ่าวร  เนื้อหา

รวบรวมขึ้นจากขอมูล หรือความรูสึกนึกคดิจากผูเขียนทีเ่ปนบุคคลเดียวหรือมากกวา  อาจเปน
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เร่ืองเดียวกนัหรือหลายเรื่องในเลมเดียวกนั  ตองมเีนื้อหาสาระเปนแกนสําคัญ ที่จะชกันําใหผูอาน

ไดรับรูและสงผลในทางหนึง่ทางใด เปนการใหความรูหรือความรื่นรมย  โดยการจําแนกประเภท

ของหนงัสือสามารถกระทําไดหลายวิธี    วธิีที่นยิมใชกนัคือ จําแนกสิ่งพิมพประเภทหนงัสือตาม

เนื้อหา ซึง่แบงสิ่งพิมพประเภทหนังสือออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้

     1.1  ส่ิงพิมพที่เปนสารคดี 

             ส่ิงพิมพที่เปน สารคดี มีเนื้อหาสาระเปนการใหความรูโดยตรง ไดแก หนงัสอืที่

เปนแบบเรียน ตํารา และหนงัสือประกอบการเรียนตามสาขาวิชา  โดยแบบเรียนหรือตํารานัน้ จะ

กําหนดจากระดับการศึกษาและความแตกตางของวัย และหนงัสือแบบเรียน เปนหนงัสือที่ตองใช

ครูสอน ตั้งแตชั้นเรียนต่ํากวาประถมศึกษา จนถงึชั้นสงูสุดของการเรียนในระดับมธัยมศึกษา เปน

การสอนใหอาน ใหเขียน และสอนใหรูจกัคิดหาเหตุผลตามลําดับวัย ไดแก  แบบเรียนเล็ก 

แบบเรียนธรรมดา  และแบบเรียนใหญ  สําหรับตํารา เปนหนังสือที่ใชในการเรียนทางวิชาการ

สําหรับสาขาตาง ๆ ที่สามารถอานและศกึษาดวยตนเอง พนจากระดับมัธยมศึกษาทีต่องการ

อธิบายแตละวิชาเพื่อนาํไปใชประกอบอาชีพ   

             ส่ิงพิมพที่เปนแบบเรยีนหรือตํารา สวนใหญมีลักษณะเปนเลมเกิดจากการรวม

แผนพิมพพับแลวเปน "กนก" (signature) ไป "เขาเลม" อันหมายถึง การพับ ตัดเจียน รวมเลม เย็บ

และติดปก  หนังสือที่มีจาํนวนไมเกิน 100 หนา กระดาษธรรมดา จะเขาเลมดวยการใชเครื่องเย็บ

ลวดที่อก อันเปนกึง่กลางของเลมหนงัสือทีแ่ผสองขางเทากัน ถาหนังสอืหนา จะเย็บเลมดวยลวด

ทางดานขางของสันหนงัสือ หรืออาจรวมเลมดวยการเจาะดานขางสนั แลวรอยขดลวดหรือ

พลาสติกดวยเครื่องมือกล  ซึง่วิธีรวมเลมทีร่วดเร็วคือการเขาเลมดวยการทากาวหนังสัตว หรือ 

กาวสงัเคราะห หรือสารเคมีอยางอื่นที่สันหนังสือ หลงัการขูดหรือไสสันหนังสือใหเปนรอง ใหเปนที่

จับยึดของกาวระหวางแผนพมิพกับใบปกเรียกทัว่ไปวา “การเขาเลมแบบไสสันทากาว” การเขาเลม

หนงัสือยงัมีอีกมากวิธีแลวแตขนาดและลักษณะของหนงัสือ ความแข็งแรง และความเรียบรอย

สวยงามเทาทีง่บประมาณจะอํานวยให การเขาเลมที่แข็งแรง เรียบรอยและสวยงาม เหมาะสาํหรบั

ทําหนงัสือปกแข็ง คือ "เย็บกี่" โดยใชเชือกเย็บเจาะแผนพิมพแตละกนก แลวเย็บรวมเลมดวย 

การรอยถักเชอืกที่สัน จากนัน้จึงเขาปก 

             ปกของสิ่งพิมพประเภทหนงัสือมีความสาํคัญมาก เพราะนอกจากเปนวัสดุหอหุม

ปองกันการเสยีหายกับส่ิงพมิพแลว ในบางกรณีใชเปนสิง่จับยึดแผนพมิพเหลานั้นทัง้หมดเปนเลม 

เชน การเขาเลมดวยกาว  สวนรูปแบบของหนาปกหนงัสอื มีลักษณะพเิศษที่เปนของตนเอง เชน 

หนงัสือแบบเรียน ตาํรา หรือส่ิงพิมพวชิาการเพื่อการศึกษาโดยตรง หนาปกจะแสดงออกถงึความ
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เรียบงายของการจัดวางชื่อเร่ือง และองคประกอบอื่น ๆ  บนหนาปก    ใชสีคอนขางเครงขรึม สวน

หนาปกหนงัสอืแบบเรียนของเด็กเล็ก จะทาํใหสะดุดตาดวยภาพและสสัีนชักชวนใจ และชนิดของ

ปก อาจเปนปกออน หรือปกแข็ง ใหเหมาะกับลักษณะและสภาพของหนงัสือ  ดังภาพที่  1.1 

                      

                                  

    

ภาพที ่ 1.1  ตัวอยางหนงัสือแบบเรียน 

                                           ที่มา  (หนังสอื/เครื่องเขียน, 2546) 
 

     1.2  ส่ิงพิมพที่เปนบนัเทงิคดี 

             ส่ิงพิมพที่เปนบนัเทงิคดีเปนสิ่งพิมพที่มีรูปเลมเปนหนังสืออีกประเภทหนึ่ง แตมี

ความแตกตางไปจากสิ่งพิมพที่เปนสารคดี คือ เนื้อหาสาระมิไดมุงไปทางวิชาการสาขาใดสาขา

หนึง่โดยเฉพาะ และมิไดหวงัประโยชนจากการอานเปนแบบเรียนหรือตํารา แตในบางโอกาส

สามารถนํามาใชเปนหนงัสือประกอบการศกึษาดวย  เนื้อหาในสิ่งพิมพที่เปนบนัเทิงคดีเกิดจาก

การรวบรวมขอมูล ประสบการณหรือจินตนาการของผูเขียนแตละคนโดยอาศัยเคาความจริงของ

ชีวิตและสังคม มุงหมายใหความเพลิดเพลิน กระทบอารมณผูอานเปนสําคัญ ขณะเดียวกนัผูอาน

จะไดรับขอคิด คติชีวิตทีน่าสนใจซึ่งผูเขยีนแทรกไวในเรื่องดวย 

           รูปเลมของสิ่งพมิพที่เปนบันเทงิคดีสวนใหญมีลักษณะเปนเลม มีขนาดใกลเคยีง 

กับขนาดมาตรฐานสํานักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม A5 และ A4 คือขนาด 148 x 210 มิลลิเมตร 

และ 210 x 297 มิลลิเมตร ที่บุคคลทั่วไปเรียก "แปดหนายกใหญ" และขนาดเล็ก 130 x 180 

มิลลิเมตรที่เรียก "สิบหกหนายก" หรือขนาด 113 x 180 มิลลิเมตร ที่เรียก "พ็อกเก็ตบุค" หรือ

หนงัสือ "ฉบับกระเปา" นั่นเอง  
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                        สําหรับกระดาษเนื้อในใช "กระดาษปรูฟ" เปนสวนใหญเพื่อประหยดัตนทุนการ

ผลิตอาจมีการนํากระดาษดมีีคุณภาพสูงไปใชพิมพกับหนังสือประเภทนี้ในบางโอกาส  เพราะ

ตองการคุณภาพการพิมพและความสวยงามเปนสําคัญ 

                        การเขาเลมและการทาํปกหนงัสือประเภทนี ้สวนใหญเปนการเขาเลมดวยกาวและ

ทําเปนปกออน มหีนงัสือหรือส่ิงพิมพประเภทนี้จาํนวนนอยทีเ่ขาเลม "เย็บกี"่ และทาํปกแขง็ ทัง้นี้

เนื่องจากประเภทของหนังสอืไมตองการความคงทนถาวรในการเก็บหรือใชงานเปนสาํคัญอันจะ

ทําใหราคาการจําหนายสงูขึน้ 

ขอแตกตางของหนังสือบันเทงิคดี และที่เปนสารคดี ไดแก หนงัสือบันเทิงคดี เปน 

การรับรูทางอารมณและปญญา สวนหนังสือที่เปนสารคดีเปนการรับรูทางปญญาเพียงอยางเดยีว 

แตไมวาจะเปนหนังสือประเภทใดก็ตาม นับไดวาเปนสือ่สําคัญในการถายทอดความรูตาง ๆ ทีท่าํ

ใหมนษุยสามารถดําเนินชวีติไปดวยดีและมีคุณภาพสูงขึ้น  ดงัภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.2  ตัวอยางหนงัสือที่เปนบนัเทิงคดี 

                                       ทีม่า  (หิ้งหนังสอื, 2546)   
 

2.  ส่ิงพิมพเพื่อการเผยแพรขาวสาร  เปนสิ่งพิมพที่ใชในการถายทอดขาวสาร ความรู

ความคิดจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่งเพื่อใหมกีารขยายวงกวางในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ แก

ประชาชนทัว่ไป  ซึง่ประกอบดวย 3 ลักษณะดังตอไปนี ้

     2.1  หนงัสอืพิมพ 

              สังคมมนุษยชาต ิจําเปนตองมีการแจงขาวสารในเรื่องราวตาง ๆ เกีย่วกับการ

ดํารงชีวิตมาต้ังแตสมัยดึกดาํบรรพ ดวยวธิีการหลายอยาง โดยเฉพาะการเผยแพรขาวสารดวย

หนงัสือทีม่ีลักษณะที่เรียกวา "ใบบอก"  โดยใชเขียนในระยะเริ่มแรกพัฒนามาเปนการพิมพ พรอม

กับความเจริญกาวหนาของเทคนิคการพมิพ "ใบบอก" หรือใบแจงขาวที่ใชพิมพแผนประกาศและ
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จดหมายเหต ุจากแผนเดยีวกลายเปนหลายแผนพับรวมกัน เรียกวา "หนังสือพิมพ" มคีวามหมาย

ตรงกับภาษาอังกฤษวา “newspaper” 

  พระราชบัญญตัิการพิมพ พ.ศ. 2484 (พระราชบัญญตัิการพิมพ พ.ศ. 2484, 

2546) ไดใหความหมายคําวา "หนังสือพมิพ เปนสิ่งพิมพทีท่ีชื่อจาหนาเชนเดยีวกนั ออกหรือเจตนา

จะออกตามลาํดับเร่ือยไป มกีําหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องหรือไมก็ตาม” 

หนงัสือพมิพ จึงเปนสิ่งพิมพที่เสนอขาวสาร ความคิดเห็น  ภาพ  และเรื่องราว 

เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  รวมทัง้โฆษณาสินคาและ

บริการ มีลักษณะเปนแผนพิมพที่พับรวมกันโดยไมมกีารเย็บ ออกตามระยะเวลาที่กาํหนดโดย

สม่ําเสมอและติดตอกันไปตามลําดับ พมิพออกจาํหนายเปนรายวัน รายสปัดาห หรือรายปกษ  

เชน หนังสือพมิพไทยรัฐ หนงัสือพิมพคม ชัด ลึก หนงัสอืพิมพเดอะเนชั่น เปนตน 

  สวนใหญแลวการพิจารณาหนงัสือพมิพมกัจะเนนหนงัสอืพิมพที่มีระยะเวลา

ออกเปนรายวนัมากกวาหนงัสือพิมพที่ออกเปนระยะเวลาอื่น และมีลักษณะรูปเลมเปนกระดาษ

ใหญ จาํนวนหลายแผนพับได ไมเย็บเลม  หนังสือพิมพเปนสิง่พมิพทีพ่ิมพข้ึนเพื่อคนทุกระดบั

ความรู  

ไมจํากัดผูอาน สามารถอานจบไดในระยะเวลาสัน้และอานไดทุกที่ทกุเวลา มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอ

เร่ืองราวที่นาสนใจทัว่ไปอยางกวางขวางทัง้ขาวภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยงัม ี

บทความแสดงความคิดเหน็ ภาพประกอบขาวและเรื่องตาง ๆ  ภาพการตูน  หนงัสือพมิพจึง

จัดเปนสิ่งพิมพที่ไดรับความนิยมแพรหลายจากผูอานมากกวาสิง่พมิพประเภทอืน่ ๆ  

  การจําแนกหนังสือพิมพนัน้สามารถจาํแนกไดหลายวิธี อาทิ จาํแนกตามลักษณะ

เนื้อหา  ระยะเวลา จํานวนจําหนาย ภูมศิาสตร วิธกีารพิมพ เปนตน  ในทีน่ี้จะกลาวถงึการจําแนก

ประเภทของหนังสือพิมพตามลักษณะเนื้อหา  ซึง่แบงได 2 ลักษณะดังนี ้

2.1.1 หนงัสือพมิพประเภทประชานิยม   

หนงัสือพมิพประเภทประชานิยม บางคนเรียกวาหนังสือพิมพเชิงปริมาณ  

เพราะเปนหนงัสือพิมพที่คนทั่วไปนยิมอานมาก แพรหลายทัว่ไป มจีํานวนจําหนายคอนขางสงู  

จุดเดนของหนงัสือพิมพประเภทนี้อยูที่เนื้อหาและวิธีการเสนอเนื้อหาใหกับผูอาน นัน่คือมุงเนน 

เสนอขาวประเภทเราอารมณผูอาน เชน ขาวอาชญากรรม ขาวภัยพบิตัิตาง ๆ ขาวที่เกี่ยวของกับ

เพศ ขาวบุคคล ตลอดจนขาวความขัดแยงและความรุนแรงตาง ๆ  ขาวลักษณะนี้เปนขาวที่บุคคล

ทั่วไปสนใจ บางทีเรียกวาขาวเบา (soft news)  ตัวอยางหนงัสือพมิพประเภทประชานยิม ไดแก 

หนงัสือพมิพไทยรัฐ เดลนิิวส ขาวสด เปนตน 
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2.1.2 หนงัสือพมิพประเภทคุณภาพ    

หนงัสือพมิพประเภทคุณภาพ  เปนหนังสอืพิมพที่ผูบริหารหรือผูมีการ 

ศึกษาพอสมควรนิยมอาน มจีํานวนจาํหนายไมสูงนัก มุงเนนเสนอขาวหนัก (hard news) เชน ขาว

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เปนขาวทีมุ่งสนองความรู ความคิดเห็นเปนสําคัญ ทําให 

ผูอานเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปใชเปนประโยชนเพื่อวตัถุประสงคตาง ๆ ได เชน 

เปนขอมูลในการตัดสินใจ วพิากษวิจารณ  เปนตน ตัวอยางหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ ไดแก 

หนงัสือพมิพมติชน สยามรัฐ  กรุงเทพธุรกจิ  เดอะเนชัน่  เปนตน  ดังภาพที่  1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.3  ตัวอยางหนงัสือพิมพ 

                                               ที่มา  (ไทยวิทยา, 2546) 
 

     2.2  นิตยสาร วารสาร และจุลสาร 

             นอกจากหนงัสือพิมพแลวยงัมีส่ิงพิมพอีกประเภทหนึง่ที่ทาํหนาที่ในการเผยแพร

ขาวสาร ความรู และสารคดีตาง ๆ แตตางจากหนังสือพิมพตรงที่ไมออกเปนรายวนั ไมเนนขาว 

เหตุการณประจําวนั และจะออกเปนรายคาบ เชน รายสปัดาห รายปกษ รายเดือน หรือกวานั้น 

ลักษณะพเิศษสําคัญที่แตกตางจากหนงัสือพิมพรายวนั คอื มีการเย็บเลม และออกเปนรายประจาํ 

มีปกหอหุมชัดเจน หนาปกอาจพิมพสีเดียวหรือหลายสกี็ได เราเรียกสิง่พิมพประเภทนีว้า "วารสาร" 

ในปจจุบนัมีคาํอีกคําหนึง่ คอื "นิตยสาร" ซึ่งแยกความแตกตางกนัยาก ไมวาจะเปนทางดานการ

เสนอเนื้อหา หรือรูปเลมก็ตาม จะแตกตางกันเพยีงวานติยสารจัดทําและพิมพจําหนายโดยเอกชน

เพื่อการคา เชน ขวัญเรือน กุลสตรี  ฯลฯ  สวนวารสารจดัทําโดยสถาบัน สมาคม หนวยงานของรฐั

และเอกชนโดยมุงเพื่อเผยแพรขาวสาร ใหความรูเชงิวิชาการมากกวาความบนัเทิง เชน วารสาร



 16 

วิทยาศาสตร วารสารวชิาการของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วารสารวิชาการ วารสารของกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

            รูปเลมของวารสารหรือนิตยสาร มขีนาดไมกําหนดตายตัว แตสวนมากจะมขีนาด

ประมาณ A4 หรือ ขนาดแปดหนายกธรรมดา อาจมีบางฉบับทําใหใหญหรือเล็กกวานี้บาง 

ดังภาพที่  1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.4  ตัวอยางนิตยสารและวารสาร 

                                        ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 
 

            เนื้อหาของวารสารหรือนิตยสารนัน้ ในปจจุบนัไดมีแนวโนมทีจ่ะเสนอเนื้อหาไป

ตามกลุมเปาหมายเฉพาะมากยิง่ขึ้น เชน วารสารหรือนติยสารประเภทการเมือง เศรษฐกิจ การเงนิ 

ทองเที่ยว วิชาการ เปนตน บางฉบับอาจมลัีกษณะรวม ๆ กันไปกม็ี การจัดทําวารสารหรือนิตยสาร

โดยทั่วไปอาจแบงจุดมุงหมายไดหลายอยางคือ 

- เพื่อประโยชนในการเผยแพรทางวิชาการ   

- เพื่อประโยชนในทางการคา   

- เพื่อประโยชนทั้งทางการเผยแพรวิชาการและการคา   

- เพื่อประโยชนในการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ   

           นิตยสารสวนใหญจดัทําขึ้นเพื่อการคา จึงมีการขายพืน้ที่โฆษณาไดเชนเดยีวกับ

หนงัสือพมิพรายวนั และอาจถือเปนรายไดหลักอยางหนึง่นอกเหนอืจากรายไดทีไ่ดจากราคาขาย

ตามปกติ  และในการจัดทํานิตยสารนั้น จะมีคาใชจายตาง ๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เชน  

คาดาํเนนิการ คาเขียนเรื่อง คาพิมพ และคาใชจายในการจัดจําหนาย เปนตน คาจัดจําหนายนัน้

จัดเปนคาใชจายหลกัอยางหนึง่ เพราะโดยปกติบรรดาสายสงตางๆ จะคิดคาจัดจําหนายถึงรอยละ 

35-40 ของราคาหนาปก ดวยเหตนุี้จึงมนีิตยสารจาํนวนนอยรายสามารถดําเนินกจิการไดมั่นคง
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จากการจําหนายนิตยสารโดยตรง  จงึตองหาผลประโยชนจากคาโฆษณาควบคูไปกบัการจําหนาย

เปนนิตยสาร  และพยายามปรับปรุงเนื้อหาเนนกลุมผูอานโดยเฉพาะ ปรุงแตงรูปโฉมของนิตยสาร

ใหมีความสวยงามสะดุดตา ดวยการพิมพสอดสี 4 สี บนกระดาษมีคณุภาพดี และทําเลมเรียบรอย

กวาเย็บลวด เพื่อหวังเพิ่มยอดจําหนาย  

                        นอกจากนี ้ "จุลสาร" เปนสิ่งพิมพเพื่อใชในการเผยแพรขาวสารอีกประเภทหนึ่ง ที่มี

ความแตกตางจากหนงัสือพมิพและวารสาร  นัน่คือ จุลสารเปนสิง่พิมพที่ออกในวาระพิเศษ  

นอกเหนือกําหนดเวลาที่วารสารในชื่อเดียวกนัออกตามปกติ หรือบางกรณีไดออกโดยไมมีวารสาร

ใดมาเกี่ยวของดวยเลย เพือ่เสนอความเคลื่อนไหวหรือขอมูลของวงการหนึง่โดยเฉพาะ จุลสารนี้

สวนใหญเปนการใหเปลาเพือ่เผยแพรความรูและความเขาใจของแตละวงการนัน้   

     2.3  ส่ิงพิมพโฆษณา 

             ส่ิงพิมพโฆษณา เปนสิ่งพิมพอีกประเภทหนึ่งที่มบีทบาทความสําคัญกับ

ชีวิตประจําวันสําหรับสังคมที่เติบโตและมกีารขยายตวัทกุดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกจิ การเมือง 

หรือวัฒนธรรม เปนสิ่งพิมพที่บอกกลาว  แจงเรื่องราวของสินคาบรกิาร ความเคลื่อนไหวทาง

การเมือง การแสดงทางศิลปะ ภาพยนตร ละคร ดนตรี และมหรสพนานาชนิด  ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง

ความตองการความสะดวกสบายของประชาชนในสังคมใหมากขึ้น ซึ่งการทาํเรื่องราวใหปรากฏ

ดวย 

ส่ิงพิมพเพื่อวตัถุประสงคขางตนมหีลายชนิด อาจจําแนกไดดังนี ้

  2.3.1    สมุดเลมบาง (brochure or pamphlet)  ส่ิงพิมพชนิดนี้จะมจีาํนวน 8 

หนา หรือ 32-48 หนา เยบ็ติดกันเปนเลม สวนใหญมีปก ขนาดรูปเลม และชนิดของกระดาษที่ใช

ตามความเหมาะสม 

2.3.2 ใบปลิว (leaflet) ส่ิงพิมพชนดินี้เปนแผนพมิพอาจพับหรือไมพับ แตไมมี 

การเย็บเปนเลมหรือใหเปนแผนติดกัน สวนใหญจะพิมพสอดสี   

2.3.3 แผนพับ (folder) ส่ิงพิมพชนิดนี้อาจใชกระดาษหนาพวกกระดาษกลอง  

(cardboard) พับหรือแขวนหอย 

2.3.4  ใบปด (poster) ส่ิงพมิพชนดินี้ มทีั้งเกิดจากการใชภาพถายและภาพ 

เขียนเปนตนแบบทางการพมิพ และพิมพบนกระดาษ เชน การรณรงคทางการเมืองเพื่อเลือกตั้ง 

ภาพโฆษณาสนิคา ภาพโฆษณามหรสพและการบนัเทงิ ฯลฯ ตนแบบเปนภาพถาย ภาพโฆษณา 

ภาพยนตรไทย มีลักษณะพิเศษจากใบปดทั่วไป คือ ตนแบบเปนภาพเขียน ภาพเหลานี ้ มีตัง้แต
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พิมพสีเดยีวจนถึงพิมพสอดสี 4 สี และกระดาษที่ใชมตีั้งแตกระดาษหนงัสือพมิพ กระดาษอารต

หนาเดียว และกระดาษอารตสองหนา มีขนาดไมจํากัด ตั้งแตขนาดเลก็ 273 x 393 มิลลิเมตร  

จนถงึ 787 x 1,092 มิลลิเมตร  และที่เรียกวา "ใบปด" เปนการเรียกขานตามลักษณะการใชงาน  

คือ ใชปดผนังหรือแผนรองรบัดวยแปงเปยก และสวนใหญเรียกกันในวงการภาพยนตรและ 

บางแหงที่เกี่ยวของ 

2.3.5 แผนปาย (board)  ส่ิงพิมพชนิดนี ้ไดแก แผนโฆษณาสงเสริมการขาย 

สินคา เครื่องอุปโภคบริโภค จัดสรรที่ดิน การบริการตาง ๆ เปนสิง่พิมพประเภทกลางแจง หรือ 

ใชติดตั้งทายรถประจําทาง (bus back) และขางรถประจําทาง (bus side) และแผนเครื่องหมาย

จราจรหรือบอกระยะทาง ส่ิงพิมพประเภทนี้ พิมพบนโลหะดวยการพมิพพืน้ฉลหุรือสกรีน  

(screen printing) เปนสวนใหญ 

  จะเหน็ไดวาสิง่พิมพโฆษณาจัดทําขึ้นเพื่อวตัถุประสงคทีแ่ตกตางกนักจ็ะทําใหเกิด

ส่ิงพิมพโฆษณาที่ใชสําหรบังานนัน้ ๆ  แตกตางกนัออกไปดวยทัง้เนื้อหาและรูปแบบของสิ่งพมิพ

โฆษณาที่มีใหเห็นอยูมากมายหลายชนิดทีถู่กนาํมาใชในองคการตาง ๆ  ดังภาพที่  1.5 

                                             

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.5  ตัวอยางสิ่งพิมพโฆษณา 

                                            ที่มา  (โตโยตา, 2546) 
 

3. ส่ิงพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ  มนษุยรูจักการบรรจุภัณฑมาตั้งแตสมัยโบราณ การนํา 

ใบตอง ใบจาก ใบบัว มาหอทําขนมกลวย ขาวตมมัด ตะโก ขนมจาก ขาวหมาก และอ่ืน ๆ การใช

ใบตองสดหอขนมผนกึแนนดวยไมกลัด การใชใบตองแหงทาํเปนกระทงใสของ หรือกระบอกไมไผ

ทําขาวหลามและใสน้ําดื่ม เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนการบรรจุภัณฑทั้งสิน้โดยใชวัสดุทางธรรมชาติที่

หาไดงาย และมีราคาถกู ปจจุบันววิัฒนาการทางการบรรจุภัณฑ ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

และตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม มีการนาํวัสดุทางธรรมชาติ ผสมผสานกับวัสดุทาง

เคมีมาทดแทนไดมาก และมีการพฒันาปรับปรุงหาวัสดุใหม ๆ มาใชกนัอยูตลอดเวลา 
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      การบรรจุภัณฑสามารถแบงเปนออกได 2 ประเภท คอื การบรรจุภัณฑหลัก (primary 

packaging) และการบรรจุภัณฑรอง (secondary packaging) การบรรจุภัณฑทั้งสองประเภทมี

การใชการพิมพเขามาชวยเสริม เพื่อใหเกดิประโยชน และมีคุณคามากขึ้น   

     3.1  การบรรจุภัณฑหลัก  

ส่ิงของ สินคา และผลิตภัณฑตาง ๆ จะตองมีการนําไปบรรจุในภาชนะ หรือทํา 

การหอเพื่อการจําหนาย การเก็บรักษาคณุภาพ และการขนสง ภาชนะบรรจุและวสัดุที่นาํมาใชหอ

เกิดการสัมผัสโดยตรงกับส่ิงของนั้น ๆ เชน ขวด กลอง กระปอง ถงุ และซอง เหลานี ้ ถือเปนการ

บรรจุภัณฑหลัก มกีารเลือกใชชนิดของวสัดุ และรูปแบบที่นาํมาใชผลิตเพื่อเปนการบรรจุภัณฑ

หลักที่เหมาะสม เชน วัสดุจาํพวก แกวโลหะ กระดาษ พลาสติก ตวัอยางที่เห็นไดทัว่ไป คือ ขวดน้ํา 

ขวดเหลา ปบ ปลากระปอง หลอดยาสีฟน กลองผงซักฟอก น้ํามันพชืในขวดพลาสติก หรือ

ผลิตภัณฑจากวัสดุทางการเกษตร เชน กระสอบ เขง ชะลอม เปนตน 

     3.2  การบรรจุภัณฑรอง  

หลังจากที่ส่ิงของ และผลิตภัณฑตาง ๆ ไดทําการบรรจุภัณฑหลักแลว นําหลาย ๆ  

หนวยหรือช้ิน มารวบรวมเขาดวยกนั มาทาํการหีบหอ ผนกึ บรรจ ุ ในบรรจุภัณฑรองอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อสะดวกตอการเก็บ การปองกันความเสียหาย สะดวกตอการขนสง และการจัดจําหนาย ดงัจะ

ยกตัวอยางการบรรจุภัณฑรองที่เห็นไดทั่วไป คือ ลังพลาสติกที่บรรจขุวดน้ําอัดลม หีบหรือกลอง

กระดาษแข็งสนี้ําตาลบรรจุขวดเบียร หรือเหลา กลองบรรจุขวดยา กลองบรรจุหลอดยาสีฟน และ

อ่ืน ๆ  ดังภาพที่  1.6 

 

 

 

 

 

         

 

 

ภาพที ่ 1.6  ตัวอยางสิ่งพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ 

                                    ที่มา  (honeyglass, 2003) 
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4.  ส่ิงพิมพมีคา   ส่ิงพมิพมีคามีความหมายกวางและครอบคลุมไปถึงเอกสารตาง ๆ 

หลายชนิด เชน ธนบัตร เชค็เดินทาง เชค็ธนาคาร แสตมป ไปรษณีย แสตมปสุรา แสตมปบหุร่ี 

เหลา เบียร แสตมปประกันภัย แชร ประกาศนยีบัตร หนงัสือเดินทาง บัตรเครดิต รวมทัง้ทะเบียน

รถยนต และตั๋วเครื่องบิน เปนตน ดงันัน้ชีวิตคนเราทุกวนันี้จงึตองเกี่ยวพนักับส่ิงพิมพมีคาอยู

ตลอดเวลา โดยปกติแลวจะมีการใสลักษณะความมัน่คงปลอดภัย (security features) ไวใน

ส่ิงพิมพที ่

มีคา โดยมีวัตถุประสงคเปน 2 ประการดวยกัน คือ เพื่อปองกันการทําเทียม เชน ธนบัตร แสตมป 

เปนตน  และเพื่อปองกนัการแกไข เชน ตัว๋แลกเงนิ สลากกินแบง เช็คธนาคาร เปนตน 

      ในทีน่ี้ผูสอนขอยกตัวอยางลกัษณะของสิ่งพิมพมีคาบางชนิดที่มนุษยใชกันอยูใน 

สังคมทกุวนันี ้ดังตอไปนี้ 

     4.1  ธนบัตร 

             การพมิพธนบัตรเร่ิมข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศจนี ตนกําเนิดของการทํากระดาษ

และการพิมพซึ่งนับไดวาเปนการเริ่มพื้นฐานที่สําคัญของอารยธรรมมนุษย ธนบัตรฉบับแรกอาจถือ

ไดวาพิมพข้ึนในรัชสมัยของราชวงศถัง (618 - 967 กอนคริสตกาล)  

มารโคโปโล (Marco Polo) ไดเลาไวในการเดินทางของเขาในศตวรรษที่ 13 วา  

"เมื่อกระดาษซึ่งทาํจากใบมลัเบอรรี (mulberry) ไดรับการประทับตราสีแดงของ 

พระมหากษัตริยแลว มันก็จะกลายเปนเงนิทีถู่กตองตามกฎหมาย และผูที่ปลอมแปลงจะไดรับโทษ

ตามกฎหมาย"  

พระเจากุบไลขาน (Kublai Khan) ไดออกธนบัตรดังกลาวนี้ใชหลายราคาดวยกนั  

เพื่อแทนเหรียญทําดวยโลหะ ซึ่งเริ่มขาดแคลนในสมัยนัน้ ธนบัตรซึ่งออกใชจะสามารถใช

แลกเปลี่ยนกบัทองและเงินได และเมื่อมนัเกิดชาํรุดเสียหายก็สามารถไปใชแลกธนบัตรใหมได 

      ในประเทศไทยเรากอนที่จะมีการใชธนบัตร คนไทยโบราณใชเงินในรูปของเหรียญ

ตาง ๆ กัน เชน แปกึง่บาท แปสลึง แปเฟอง พดดวง รวมทั้งปกระเบื้องของโรงบอนการพนัน 

ทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมี เงินกระดาษ ซึ่งอาจจัดไดวาเปนธนบัตรแบบแรกที่ออกใชในเมืองไทย  

เงินกระดาษออกใชในเมืองไทย เปนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั  

เนื่องจากเทคโนโลยีการพมิพในเมืองไทยขณะนั้นยงัต่ํามากและขาดแคลนกระดาษที่มีคุณภาพด ี

เงินกระดาษจงึขาดคุณสมบัติความมัน่คงปลอดภัย ซึ่งเปนสิ่งจาํเปนอยางยิ่งสาํหรับส่ิงพิมพมีคา 

สมัยใหม 
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การพิมพธนบตัรเปนการพมิพส่ิงพิมพมีคาที่ถือวาสําคัญที่สุด ธนบัตรจงึจะตองม ี

การออกแบบเพื่อใหยากที่สุดที่จะถายภาพแยกสีใหไดเหมือนของจริง นอกจากนี ้ การออกแบบ

จะตองมีศิลปะและความงามที่กลมกลืนกนัอยางสมบูรณโดยปกติแบบมักแสดงภาพคนสําคัญ

ของประเทศ เชน พระมหากษัตริย ประธานาธิบดี หรือบุคคลดีเดน และจะตองมีลายเซ็นของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ/หรือผูวาการธนาคารกลาง 

  กระดาษที่ใชพิมพธนบัตรจะตองเปนกระดาษที่จัดทําขึน้เปนพิเศษ และจะตองใส

สวนประกอบที่ใหความมัน่คงปลอดภัยไวในเอกสารนัน้ ๆ ซึง่ไดแก ลายน้าํ (watermark)  

เสนมัน่คง (security thread) โรยไหม (colored fibers) และแพลนเซต (planchette) กระดาษ

ธนบัตรจะตองทําขึ้นจากฝายและลินนิ (rags) เทานัน้ เพือ่ใหไดคุณลักษณะความแข็งแรงและ 

แข็งแกรงของกระดาษธนบตัรดังที่ทุกคนใชอยูทัว่ไป ควรสังเกตวาฝายและลินนิไมมีการนาํไปใชใน

การทาํกระดาษทั่วไปเพราะมีราคาแพง  ดังภาพที่  1.7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่ 1.7  ธนบัตร ส่ิงพิมพที่มีคาชนิดหนึ่ง 

                                       ทีม่า  (ศิลปะ/ของสะสม, 2546) 
 

     4.2  เช็ค 

  เช็คธนาคาร เปนสิ่งพิมพมคีาที่มีความสาํคัญรองลงมาจากธนบัตร เช็คเปนสิง่ที่

ขาดไมไดสําหรับชีวิตในยุคปจจุบัน เพราะเช็คชวยใหความสะดวกในการซื้อขายทางธุรกจิการคา 

โดยที่ผูซื้อขายไมจําเปนตองพกเงินติดตัวไปจํานวนมาก ในตางประเทศเช็คจึงมีสวนชวยในการลด

ความตองการปริมาณธนบัตรใชแลกในแตละปลงไปไดมาก จากสถิติใน ค.ศ. 1980 ในประเทศ

อังกฤษการซื้อขายกนัดวยเชค็ประมาณรอยละ 2 และในสหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 11 แตใน
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เมืองไทยเช็คยงัไมลดความตองการใชแลกธนบัตรมากนกัเพราะการใชเช็คยังไมไดรับความนิยม

เทาที่ควร เนือ่งจากมีการจายเช็คที่ไมมีเงนิพอในธนาคารอยูบอย ๆ ทําใหผูรับเช็คตองประสบ

ความยากลาํบากในการติดตามทวงเงิน นอกจากนี ้ สถาบันการเงินในประเทศไทยก็ยงัมีจาํนวน

นอย และไมแพรหลายออกไปในชนบทมากนัก  เราอาจแบงเช็คออกไดเปน  2 ประเภท คือ  

เช็คธนาคาร และเช็คเดินทาง 

4.2.1  เช็คธนาคาร 

            เช็คธนาคารมีความตองการในดานความมัน่คงปลอดภัยแตกตางไปจาก

ธนบัตร ทั้งนี้เพราะจะไมมีผูใดปลอมแปลงพิมพเช็คธนาคารมาใช ดงันั้น จุดสําคัญของการพมิพ

เช็คจึงอยูที่การปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอความทีเ่ขียนบนเช็ค โดยเฉพาะจํานวนเงินที ่

ส่ังจายหรือช่ือของผูรับ หรือลายเซน็ของผูจายเช็ค 

           กระดาษและหมกึพิมพจะชวยใหความมัน่คงปลอดภัยแกเช็คธนาคาร 

กระดาษที่ใชพิมพเช็คธนาคารจะตองเปนกระดาษที่มคีุณภาพดี แตไมจําตองทาํขึน้จากฝายและ/

หรือลินนิ 100 เปอรเซ็นต ดังเชนกรณีของกระดาษธนบตัร กระดาษทีพ่ิมพเช็คอาจมีลายน้ําหรือ

โรยไหมหรือแพลนเชตไวก็ได แตไมจําเปนตองมีเสนมัน่คง ความตองการของเช็คสมัยใหมก็คือ 

กระดาษจะตองมีเคมีภัณฑที่เหมาะสมอยูดวย ซึง่จะเปอนเปนรอยดางใหเหน็เปนสีเมื่อมีการลบ 

ขอความดวยน้ํายาลบหมึก หรือตัวทาํละลายตาง ๆ ซึง่มผูีพยายามที่จะละลายเอาขอความที่เขียน

ดวยปากกาลกูลื่นออก  โดยปกติมักใชหมึกพิมพ 2  ชนิดในการพิมพเช็คธนาคาร คือ หมึกพมิพที ่

ทนทานตอเคมีภัณฑ และไมถูกลบออกไปไดงาย ซึ่งจะใชพิมพบริเวณตาง ๆ ของเช็คที่ไมใชสวนที่

จะถูกปลอมแปลงแกไข และหมึกพิมพทีล่ะลายน้ําซึง่ทาํขึ้นจากสียอมที่จะถูกลบเลือนออกไดงาย 

หมึกพิมพชนดิหลังนี้จะใชพิมพเปนพื้น (background) ของเช็คโดยเฉพาะบริเวณที่เขียนตวัหนังสือ

หรือตัวเลขสั่งจาย ซึ่งจะสามารถทําใหมองเหน็สวนทีถู่กลบออกไดงาย ปจจุบนันีก้ารใชหมึก

ละลายน้ําพิมพเช็คธนาคารไดลดนอยลงไปมาก เพราะไดมีการอนญุาตใหใชปากกาลูกล่ืนในการ

เขียนเช็ค หมกึจากปากกาลูกลื่นลบไมออกดวยน้ํายาลบหมึกซึง่มนี้าํเปนองคประกอบ ดงันัน้ จึง

ไมไดประโยชนอะไรในการใชหมึกพิมพทีล่ะลายน้ําพิมพเช็คธนาคาร  นอกจากนี้หมึกที่ใชพิมพเช็ค

ธนาคารจะตองซึมผานเขาไปในกระดาษใหมากที่สุดและลึกที่สุดเทาทีจ่ะเปนไปได เพื่อใหลบออก

ไดยากดวยการขัดถู เชน ใชยางลบหมกึ ใบมีดโกน ฯลฯ 
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4.2.2  เช็คเดินทาง 

          เช็คเดินทาง ตองการลักษณะความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยูทั้งในธนบัตรและ 

เช็คธนาคาร คือ จะตองยากตอการถายรปูแยกสีเพื่อปลอมแปลง และตองมีการเปลี่ยนแปลงที่เหน็

ไดชัดเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงแกไข ดังนั้น เช็คเดินทางจงึตองพิมพดวยระบบพิมพพืน้ลึก และอาจมี

ลักษณะความมั่นคงปลอดภยัอื่น ๆ เชนเดียวกับที่มีอยูในธนบัตร เชน ลายน้าํ การโรยไหม ฯลฯ 

     4.3  แสตมป 

 แสตมป เปนสิ่งพิมพมีคาทีม่ีความสาํคัญตอชีวิตสมัยใหมอยูไมนอย เมื่อพูดถงึ

แสตมปบุคคลสวนใหญอาจจะนึกถึงแตเพยีงแสตมปไปรษณียเทานัน้ แตความจริงแลว ยังมี

แสตมปอยูอีกหลายชนิดที่ใชอยูในชวีิตประจําวนัของมนษุย เชน แสตมปสุรา แสตมปเบียร 

แสตมปบุหร่ี อากรแสตมป แสตมปอาหาร แสตมปมหรสพ หรือแมกระทัง่แสตมปซึ่งรานคาให

สะสมเก็บไวเพื่อใหครบจํานวนที่จะไปแลกสินคา ดังนัน้ ความมั่นคงปลอดภยัที่จะตองมีอยูใน

แสตมปตาง ๆ จึงขึน้อยูกับความสาํคัญและราคาของแสตมปนั้น ๆ  ตวัอยางลักษณะของแสตมปที่

มีใชกันอยูทุกวันในรูปแบบตาง ๆ  มีดงัตอไปนี้ 

  แสตมปไปรษณีย  เปนสิ่งพิมพมีคาทีแ่ตกตางไปจากพิมพมีคาอืน่ ๆ ตรงที่

แสตมปไปรษณียจะตองออกแบบใหมีศิลปะงดงามเพื่อถูกใจนกัสะสมแสตมป การพิมพแสตมป

ไปรษณียในปจจุบันนี้ ใชระบบการพมิพแบบเดียวกับที่ใชในทางการคาทัง้หลาย เชน ออฟเชต หรือ 

โฟโตกราวัวร เปนตน ดังภาพที ่ 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.8  ตัวอยางแสตมปไปรษณีย  

                                           ที่มา  (ศิลปะ /ของสะสม, 2546) 
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  แสตมปสุรา แสตมปเบียร อากรแสตมป และแสตมปมหรสพ เปนสิ่งพิมพที่มี

ความตองการลักษณะความมั่นคงปลอดภยัต่ํากวาธนบตัร แตเนื่องจากแสตมปเหลานี้อาจถกู

ปลอมแปลงไปขายใชแทนของจริงได ดงันัน้ จึงตองมีการพมิพที่มลีวดลายละเอียดออนสวยงาม

อันเปนลกัษณะเดนเฉพาะตวั ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถบอกไดงาย ๆ วาแสตมปดงักลาวเปนของ

จริงหรือของปลอม 

  อากรแสตมปโดยปกติจะพมิพดวยระบบการพิมพพืน้ลึกซึ่งเมื่อเอามือลูบแลวรูสึก

นูนและจะตองออกแบบอยางสวยงาม เปนลายเสนทีล่ะเอียดออนมองเหน็ไดชัด  สวนแสตมปสุรา

และแสตมปเบียรก็มักจะพมิพดวยระบบการพิมพพืน้ลกึและตองออกแบบใหสวยงาม ปลอมแปลง

ไดยาก ความตองการอีกประการหนึ่งของแสตมปสุราและแสตมปเบียรก็คือ จะตองพิมพดวย

กระดาษที่ฉีกขาดไดงายมากเพื่อปองกันมิใหมีการลอกแสตมปกลับมาปดใชใหม  และแสตมป

อาหาร แสตมปแลกของ หรืออ่ืน ๆ อาจพมิพดวยระบบการพิมพแบบธรรมดาทั่วไป กระดาษพมิพ

ก็ใชกระดาษธรรมดา แตจะตองมีการออกแบบและพิมพที่สวยงามอันจะชวยใหผูใชมองเหน็ไดงาย

วาเปนของจรงิหรือของปลอม   

     4.4  บัตรเครดิต 

 บัตรเครดิตเปนประดิษฐกรรมของโลกสมยัใหม และจัดวาเปนสิ่งพมิพมีคาอีก

ประเภทหนึ่งปจจุบันนี้เราจะไดเห็นการโฆษณาบัตรเครดิตทางโทรทัศนอยูทัว่ไป นอกจากนี้ 

ธนาคารพาณชิยในประเทศหลายธนาคารตางก็ออกบัตรเครดิตของตนเองเพื่อบริการลูกคา  

บัตรเครดิตเปนบัตรที่นาํไปใชซื้อสินคาโดยไมตองใชเงนิสด จึงตองมีการพิมพชื่อของผูถือบัตรและ

โคดของผูถือบัตร รวมทั้งสญัลักษณของบริษัทบัตรเครดิต หรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตนั้น ๆ ใน

ตางประเทศบตัรเครดิตจัดเปนสิ่งพิมพมีคาที่ชวยลดความตองการของธนบัตรใหมใชแลกไดมาก

เพราะผูคนนยิมใชบัตรเครดิตกันมาก ธนบัตรที่ออกใชจึงผานมือนอยกวาที่ควร ทําใหสกปรกชา

และทําใหธนบัตรมีอายุยนืข้ึน เพราะธนบัตรจะถกูเผาทาํลายเนื่องจากความสกปรกมิใชฉีกขาด

ความตองการธนบัตรใหมใชแลกจึงลดนอยกวาที่ควร แตในประเทศไทยบัตรเครดิตยังไมเปนที่

นิยมกันนัก 

  บัตรเครดิตแตกตางจากสิง่พมิพมีคาอืน่ ๆ  ตรงที่จะพิมพบนพลาสติก และจะตอง

ออกแบบใหมคีวามละเอยีดออนยากแกการปลอมแปลง หมกึที่ใชจะตองเปนหมึกพิเศษสาํหรับ

พิมพบนพลาสติก ซึ่งจะตดิแนนอยูบนพลาสติกไมหลดุไปงาย ๆ  เมื่อถูกจับตองดวยมือบอยครั้ง

บัตรเครดิตจะตองมีความทนทาน สกปรกยาก และมอีายุยนืยาวนอกจากนี้ อาจมีการพิมพโคด

ของผูถือเปนแถบดวยหมึกแมเหล็กเพื่อการตรวจยืนยนัวาเปนบัตรเครดิตจริงหรือปลอม 
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ในบัตรเครดิตสมัยใหมจะมกีารพิมพชื่อผูถือบัตรและโคดของผูถือบัตรเปนตัวนนูของพลาสติกอยู

บนบัตรดวย เพื่อความสะดวกในการทาํสําเนาของชือ่ผูถือบัตรลงบนแบบฟอรมของบริษัท และ

เพื่อการติดตามเก็บเงนิในภายหลงั  ดังภาพที ่ 1.9 

 

 

                          

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 1.9  ตัวอยางบัตรเครดิต                                                

 ที่มา  (ศิลปะ / ของสะสม, 2546) 
 

5.  ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ    ปจจุบนัมีเอกสารอยูหลายชนิดที่ตองพิมพโดยมกีารรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยอยูในตัวเอกสารดวยอยางเครงครัด เอกสารเหลานี้ ไดแก แชร ใบสุทธิ หนงัสือเดินทาง 

สลากกนิแบง โฉนดที่ดิน ธนาณัต ิ ตั๋วตาง ๆ รวมทัง้ตั๋วเครื่องบิน ทั้งหมดจัดเปนสิ่งพิมพมีคาที่

ตองการความมั่นคงปลอดภยัระดับตน จึงมักพิมพดวยระบบการพมิพทัว่ไปที่ใชอยูในทางการคา 

แตจะตองใชวสัดุพิมพ เชน กระดาษและหมึกพิมพทีม่ีคุณภาพพิเศษ และตองมกีารออกแบบที่มี

ลวดลายเดนชดั และมีลักษณะเฉพาะสําหรับเอกสารหนึ่ง ๆ ที่ผูใชจะมองและบอกไดอยางงายดาย

กวาเอกสารนัน้ ๆ เปนจริงหรือปลอม เชน โฉนดทีด่ินของประเทศไทยในปจจุบันนี้จะพมิพดวย

กระดาษหนาซึ่งโรยไหม เปนตน  ส่ือส่ิงพมิพอ่ืน ๆ สามารถจําแนกตามวัตถุประสงคการใชไดเปน  

4  ลักษณะดังตอไปนี้ 

           5.1  ส่ิงพิมพที่ใชในดานสังคม 

  ส่ิงพิมพที่ใชในดานสังคมเปนสิ่งพิมพที่ใชกันทั่วไปในสงัคม ปจจุบันมีอยูมากชนิด 

เชน นามบัตรบุคคลหางราน และธุรกิจการงาน ซึง่ใชกันทั่วไปในการแนะนําตวัใหเปนที่รูจกักนัวา 

ใครเปนใคร ชื่ออะไร มีตําแหนงหนาที่อยางใด หรือรานคาธุรกิจช่ืออะไร ติดตอไดที่ใด 

  บัตรเชิญในกรณีตาง ๆ ทัง้ในเรื่องสวนตัว และเรื่องหนาที่การงาน บัตรเชิญในทาง

สวนตัว ไดแก บัตรเชิญแตงงาน บัตรลาอปุสมบท บัตรเชิญงานศพ เปนตน บัตรเชญิแตละชนิดได
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มีการพฒันารูปแบบขึ้นโดยเฉพาะ ใหเหมาะสมกับงานแตละงาน  เชน  บัตรเชิญในงานมงคลกม็ี

รูปแบบอยางหนึง่ ซึ่งตองจดัพิมพใหสวยงามนารัก นาอภิรมย ใชสีสันที่เปนมงคล สวนบัตรเชิญใน

งานศพ ก็ใชสีที่ลักษณะไวทุกข ใหดูโศกเศรามีความรูสึกเหน็อกเห็นใจ ใหเปนไปตามบรรยากาศ

ของการรูสึกในความทกุขของเจาภาพ แมแตคําพูดในบัตรเชิญแตละชนิดก็มีแบบแผนในการเขียน 

การใชตัวหนงัสือใหเหมาะสมกับงานในแตละชนิด 

  บัตรเชิญในธุรกิจการงาน เชน การเปดรานคา งานสังสรรค งานฉลองครบรอบป

ของกิจการ การเลี้ยงตอนรับบุคคลสําคัญ และกิจการอื่น ๆ อีกมากมายที่ไดมีการใชบัตรเปน 

ส่ือกลางในการแจงใหทราบในการเชื้อเชญิ บัตรตาง ๆ เหลานี้ตองพิมพในลักษณะและคุณภาพ

ตาง ๆ กันตามลักษณะของการเชิญและผูเชิญ ซ่ึงกต็องอาศัยธุรกจิการพมิพเปนผูดําเนินการ

สําหรับการออกแบบจัดพิมพ และมีแบบแผนวิธกีาร โดยเฉพาะสาํหรับการเชิญแตละชนิดถอยคําที่

ใชในการเชิญ ซึ่งจะตองเขียน ตองจัดทําใหถูกตองเหมาะสม 

  บัตรอวยพรในโอกาสสําคัญตาง ๆ ไดมีการใชกันมากขึ้นตามลําดับที่เห็นชัดเจน  

ไดแก  บัตรอวยพรหรือสงความสุขในวนัปใหม ซึง่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และไดมีการออกแบบ

จัดพิมพกันอยางสวยงามใชวิธีพมิพวิจิตรพิสดารออกไปมากแบบมากวิธี ทําใหเกดิความสวยงาม 

บัตรอวยพรไดมีการชักจงูใหใชในกรณีอ่ืน เชน อวยพรในวันสาํคัญทางศาสนา อวยพรใน 

วันคริสตมาส บัตรอวยพรในวันสาํคัญตาง ๆ ของบานเมอืง เชน บัตรอวยพรวันคร ูวนัแม วนัพอ ซึง่

มีการอวยพรกนัทัว่ไปในสงัคม การใชบัตรอวยพรนี้ไดมีการชักจงูใหใชแพรหลายมากขึ้น ไดมีการ

ทําบัตรอวยพรวันเกิด บัตรแสดงความยนิดีในการคลอดบุตร ในการจบการศึกษา     บัตรสงให

หายจากการเจ็บปวย ซึ่งบตัรแตละอยางแตละแบบไดมีการออกแบบเปนภาพ เปนตัวหนงัสือให

สวยงามเหมาะสมกับลักษณะของการใชงาน การแสดงออกของผูสงบัตรถึงผูรับบัตร ใหมีความ

ประทับใจ และพอใจ จงึไดมีการพถิีพถิันในการออกแบบและการพิมพ 

  เอกสารแจงขาวสาร การขอความรวมมอืตางๆ เชน ใบฎีกา ใบชักชวนใหทาํบุญ

ทอดกฐิน ผาปา และกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา ซึ่งตองแจงใหทราบโดยทั่วกัน จึงมักจัดพิมพเปน

ส่ิงพิมพแจกจายในลกัษณะไมถาวร และประหยัด 

  ปฏิทิน สมดุบันทึก เปนสิ่งพิมพที่ใชกันแพรหลายโดยทั่วไป ในการดําเนนิ

ชีวิตประจําวัน เพื่อใหไดทราบวัน เวลา เพือ่กําหนดนัดหมาย ซึง่นอกจากจะใชดู วัน เวลา แลวยัง

ใชเปนเครื่องมอืในการโฆษณาประชาสัมพันธจึงไดจัดพิมพกันโดยพถิีพิถนั และสวยงาม 
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  ส่ิงพิมพที่กลาวมาขางตนลวนเปนสิง่พิมพที่ผลิตและนาํเขามาใชในการดําเนิน 

กิจกรรมตาง ๆ  ภายในสงัคมของมนษุยใหเปนที่ยอมรับและแพรหลายไปอยางรวดเร็วจากสงัคม

หนึง่ไปสูอีกสังคมหนึง่เพื่อเปนกระแสวัฒนธรรมมวลชนตอไป  ดังภาพที่  1.10 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ภาพที ่ 1.10  บัตรเชิญวันแตงงาน ส่ิงพิมพที่ใชในดานสังคม 

               ที่มา  (honeyglass, 2003) 

 

     5.2  ส่ิงพิมพที่ใชในการดาํเนนิธุรกิจ 

       การดําเนินธุรกิจจะตองอาศัยเอกสาร ส่ิงพมิพ แบบพิมพ มากมายหลายชนิดที่จะ

ชวยใหการดําเนินงานธุรกิจสามารถดาํเนนิงานไปได เพราะการดําเนนิธุรกิจตาง ๆ จะตองอาศัย 

ผูดําเนนิงานกนัหลายคน หลายฝาย การติดตอส่ังการงานยอมตองอาศยัเอกสารเปนสําคัญ 

เอกสารทัง้ปวงยอมตองอาศยัการพมิพในการที่จะผลิตเอกสารนัน้ออกมาใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ เอกสารทางดานธุรกจินี้ ไดแก กระดาษหวัจดหมาย ใบสงของ ใบเสร็จ  

ใบรับเงิน ใบเบิกเงนิ กระดาษบันทึก หนงัสือเวียนที่แจงขาวคราว ใบปลิว ใบโฆษณา แผนภาพ 

แผนโปสเตอรที่ใชในการโฆษณา ซองจดหมายที่ใชติดตอ และแบบพิมพตาง ๆ ทีใ่ชในทางการขาย 

การสถิติ การบัญชี สัญญาตาง ๆ ตลอดจนรายงานประจําปของธุรกิจ เปนตน 

  การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั ไมวาธุรกิจใด ๆ ยอมตองอาศัยเอกสาร ส่ิงพิมพใน

การดําเนินงานมาก เพราะการที่จะติดตอส่ังการ การสื่อเร่ืองราวถงึกันใหสะดวกรวดเร็ว ประหยัด

และเปนหลกัฐานอางองิใหยดึถือกันไวได ก็ตองใชเอกสารการพมิพ เอกสารจึงเปนสิ่งสาํคัญทีจ่ะ

ทําใหธุรกิจดําเนินไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสงู 
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     5.3  ส่ิงพิมพที่เปนการตกแตงใหสวยงาม 

  ความเจริญกาวหนาในการดาํรงชีวิตของมนุษยทําใหคนเรามีความคิดทางศิลปะ 

รูจักประดิษฐของที่มีความสวยงามขึ้นมาใช  รูจักเลือกใชของมีคุณคาและคุณภาพ  การพมิพเปน

เครื่องมือที่สามารถจําลองศลิปะทั้งปวงออกมาไดเหมือนตนฉบับ สามารถผลิตชิน้งานออกมาได

เปนจํานวนมาก การพิมพไดถูกนาํเขามาใชในการตบแตงของทัง้ปวงใหมีความสวยงาม มีศิลปะ

เพิ่มมากขึ้น เชน การพิมพผาใหมีลวดภาพสีสันสวยงาม การพิมพภาพศิลปตาง ๆ ใหเหมือนจริง 

สวยงามเพื่อติดประดับอาคารสถานที ่ การพิมพภาพโปสการดโดยจําลองภาพใหไดขนาดกะทัดรัด

เพื่อเก็บเปนทีร่ะลึก การพิมพกระดาษปดฝาผนงั (wallpaper) การพิมพลวดลายลงบนไม  

บนฝาผนังโดยตรง การพิมพลายไม ลายหนิออน ผนกึทับบนวัสดุตาง ๆ เพื่อทําเปนเฟอรนิเจอร 

เปนตูวทิย ุ ตูทีว ี นอกจากการจําลองแบบจากตนฉบับพิมพใหสวยงามแลวยงัไดมกีารพัฒนาการ

ทางพิมพ ใหพิมพภาพที่มสีวนนูนสวนลกึในภาพขึ้น เชน การพิมพภาพเขียนสีน้าํมัน แลวอัดภาพ

ใหมีสวนนนูสวนลึกตามรอยสีเหมือนที่ปรากฏพิมพบนแผนภาพที่เขยีน การพิมพภาพใหมีสวนลึก

ใหมองเหน็เปนภาพสามมิต ิการสรางภาพทีพ่ิมพแลวใหมองเหน็ลักษณะที่มกีารเคลื่อนไหวได เชน 

มองมุมหนึ่งเปนภาพหนึ่ง มองอีกมมุเปนอีกภาพหนึง่ หรือมองภาพเดียวกนัใหมีอาการกริิยา

เหมือนเคลื่อนไหวได เชน ภาพคนที่มองแลวยิ้มได ภาพรถที่ดูวาจะวิง่ได เปนการสรางสื่อส่ิงพิมพ

ข้ึนไดโดยอาศัยเทคนิควิธพีมิพพิเศษตาง ๆ ที่ไดมีการคนคิดพัฒนากนัขึ้น เทคโนโลยีทางการพมิพ

ในปจจุบนัสามารถสรางสิ่งพิมพใหมีคุณลักษณะพเิศษตาง ๆ ออกไปไดอีกเปนจาํนวนมาก

หลากหลายรปูแบบตามสมยันิยม  ดังภาพที ่ 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.11  ส่ิงพิมพที่มีการนําเทคนิคพิเศษมาใชตกแตง 

                ที่มา  (honeyglass, 2003) 
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     5.4  ส่ิงพิมพที่ใชสําหรับวตัถุประสงคพิเศษ 

  ส่ิงพิมพใดก็ตามทีม่ีความประสงคจะใหใชเปนสิง่ที่ส่ือความหมายหรือใหมีความ

ประณีตสวยงาม มีรสนยิมเพิ่มข้ึน  ตองการผลิตออกมาเปนจาํนวนมากใหเหมือน ๆ กนั ยอมอาศัย

การพิมพเขามามีสวนประกอบในการผลิตสิ่งของเหลานัน้ ทาํใหส่ิงของนัน้มีคุณคา มีประโยชน 

สะดวกเหมาะสมแกการใชตามทีม่ีความตองการ  เพราะการพมิพสามารถจําลองตัวหนงัสือ  

ลวดลาย รูปภาพ ลงบนวัสดุตาง ๆ ไมวาจะเปนกระดาษ ผา พลาสติก โลหะ แกว กระเบื้อง ไม 

หรือวัสดุอ่ืน ๆ ได เปนจาํนวนมาก มีคณุภาพคงที่เหมือน ๆ กนั สรางคุณลักษณะและคุณภาพ

พิเศษในภาพในรูปรอยนัน้ ๆ ได ดวยเหตนุี้การพิมพจึงถูกนาํมาใชประกอบในการผลิตสินคาเกือบ

ทุกชนิด ไมวาจะเปนตราที่พมิพติดในเนื้อตัวสินคา ซึง่เปนตราที่ติดชัว่คราวหรือติดถาวรก็ได หรือ

โดยการพมิพเปนสลากปด สติกเกอรปด  เชน การพิมพชื่อ พิมพตราลงบนเครื่องจักร พมิพลงใน

เนื้อโลหะ ในเนื้อแกว ในเซรามิก หรือในเครื่องเคลือบดินเผา ในผา และวัสดุอ่ืน ๆ การพิมพหนาปด

นาฬิกา หนาปดเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ พิมพมาตรลงบนแกว ลงบนไมบรรทัด  แมแตการพิมพ

ตราหรือช่ือลงบนหลอดยาฉดี หรือแคปซูลบนเม็ดยา หรือบนตัวเม็ดยา ก็สามารถเลอืกใชการพมิพ

วิธีตาง ๆ สรางรูปรอย สรางตัวหนังสือลงบนส่ิงของที่ตองการพิมพได  ของใชบางอยางการพมิพ

เปนสวนที่เปนสาระสําคัญของสิ่งของนั้นเอง เชน แผนผงั แผนภูมิ แผนภาพ แผนที ่ลูกโลก ของใช

ในการละเลนตาง ๆ เชน  เกมของเด็กทีใ่ชเลนแขงขัน ตารางหมากรุก หมากฮอส เกมงูไตบันได 

เกมเศรษฐ ีไพชนิดตาง ๆ แผนใสที่ใชกบัเครื่องฉายภาพนิ่งขามศรีษะ ก็อาจผลิตโดยการพิมพภาพ

ดวยหมึกโปรงแสงบนแผนกระดาษใส หรือแผนพลาสตกิใส หรือแมแตกระดาษเช็ดหนา กระดาษ

เช็ดมือที่มกีารพิมพลวดลายบนแผนกระดาษ เพื่อความสวยงาม  ที่รองถวย ที่รองจาน แมแต 

ถังใสขยะ ปายจราจร ปายตาง ๆ ที่บงความหมายวาเปนหองน้าํชาย หญิง ปายหามเขา ก็สามารถ

ผลิตโดยใชวิธทีางการพิมพได 

จะเหน็ไดวาสิง่ตางๆ เหลานีล้วนเกิดขึ้นมาไดดวยการพิมพ ทําใหเกิดสิง่พิมพ 

ครอบคลุมออกไปกวางขวางเพื่อใชในสังคมตามวัตถุประสงคที่แตกตางกนัออกไป  ดังภาพที่  1.12 
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ภาพที ่ 1.12  การพิมพบนหนาปดนาฬิกา และแกว ส่ิงพมิพที่ใชในวัตถุประสงคพิเศษ  

         ที่มา  (honeyglass, 2003) 

 
ความแตกตางระหวางส่ือส่ิงพิมพกับส่ืออื่น ๆ  
 ปจจุบันนี้ส่ิงพมิพไดเขามาเกี่ยวของกับชีวติประจําวนัของมนษุยตลอดเวลา ไมวาหลับ

หรือต่ืน ตัง้แตเกิดจนตาย ส่ือส่ิงพิมพยงัมชีองทางที่จะถกูนํามาใชเพิ่มข้ึนไปในงานตาง ๆ ไดโดย 

ไมมีขีดจํากัด ซึ่งผูพิมพอาจนกึคิดนําเอาการพิมพไปใชในงานตาง ๆ ตอไปไดอีกมากไมอาจ

สามารถคาดคะเนได  แตอยางไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ ที่

ทันสมยัเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดสื่อที่มีความทนัสมัยเขามาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกมนุษยดาน

ตาง ๆ  ดวยเหตุนีจ้ึงทําใหส่ือส่ิงพิมพตองพยายามพฒันาและปรับปรุงตัวเองอยูเสมอใหมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  หากเรามาพิจารณาถึงขอดีและขอจํากัดของสื่อส่ิงพิมพก็คงมี

ลักษณะเชนเดียวกับส่ืออ่ืน ๆ  ที่มทีั้งขอดีและขอจํากัด แตเมื่อเปรียบเทียบกนัในหลายประเด็นแลว

พบวาสื่อส่ิงพมิพยงัคงมีจุดเดนอยูมาก ในขณะที่ส่ืออ่ืนยงัมีขอจํากัดอยูมาก ดังแสดงในตาราง 

ตอไปนี้ 
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ตารางที่  1.1  การเปรียบเทยีบจุดเดนและขอจํากัดของสือ่ส่ิงพิมพกับส่ืออ่ืน ๆ 
 

ชนิดของสื่อ ความเร็ว คุณภาพ ราคาสื่อ การเก็บรักษาสื่อ 

วิทย ุ

โทรทัศน 

 

โทรศัพท 

โทรสาร 

เทปและวิดทีัศน 

 

ส่ือส่ิงพิมพ 

ส่ือไดเร็ว 

ส่ือไดเร็ว 

 

ส่ือไดเร็ว 

ส่ือไดเร็ว 

ส่ือไดเร็ว 

 

ส่ือไดชา 

ส่ือไดเฉพาะเสียง 

ส่ือไดทั้งภาพ เสียงและการ

เคลื่อนไหว 

ส่ือไดเฉพาะเสียง 

ส่ือภาพและตัวอักษร 

ส่ือไดทั้งภาพเสียง และการ

เคลื่อนไหว 

ส่ือไดทั้งภาพและตัวอักษร

คมชัดกวาสื่ออ่ืน ๆ 

สูง 

สูง 

 

สูง 

สูง 

สูง 

 

ต่ํา 

 

เก็บรักษาไมได 

เก็บรักษาไมได 

 

เก็บรักษาไมได 

เก็บรักษาไดระยะหนึง่ 

เก็บรักษาไดในเวลาจํากัด 

 

เก็บรักษาไดนานและ 

นํามาใชไดอีก 

 
 

ที่มา  (วิชัย  พยัคฆโส, 2542, หนา 17) 

 

 จากตารางจะพบวาสื่อส่ิงพมิพยงัมีจุดดอยในเรื่องของความเรว็หรือระยะเวลาในการสง 

แตส่ือส่ิงพิมพยังมีจุดเดนอีกหลายประการที่ส่ืออ่ืนยงัเปนรอง เชน 

-  สามารถนําไปใช และอานโดยไมตองมเีครื่องมือหรืออุปกรณทางเทคนิค 

-  สามารถเคลื่อนยาย เพื่ออานไดทุกสถานที่และทุกสภาพแวดลอม 

-  ราคาต่ําและเชื่อถือได 

-  มีความคงทนสูง จึงเก็บรักษาไวไดนาน 

-  สามารถพลกิอานกลับไปกลับมาหรือทบทวนได 

โดยสรุปจากตารางและจุดเดนอื่น ๆ จะพบวา ถาหากจะเปรียบเทยีบเฉพาะในแงการใช

เปนเครื่องมือในการสื่อสารแลว ส่ือส่ิงพิมพมีความไดเปรียบในดานตนทนุที่ต่าํ ความคมชัดของ

ภาพและตัวอกัษรสูง  และการเก็บรักษาไดยาวนานกวาสื่ออ่ืน ๆ และหากเปรียบเทียบสื่อส่ิงพิมพ 

หรือผลิตภัณฑจากการพิมพก็ยงัคงไดรับความนิยมสงูทั้งยงัเหมาะทีจ่ะใชรวมกับผลิตภัณฑใน 

อุตสาหกรรมอืน่โดยที่ไมมีส่ืออ่ืนใดมาเปรยีบเทียบขอดีในจุดนี้ได  
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สรุป 
 ดังนัน้ จะเหน็ไดวา ส่ือส่ิงพมิพที่กลาวมาทัง้หมดขางตนเปนสิ่งตพีิมพทีม่ีหลากหลาย 

รูปแบบไมใชเฉพาะกระดาษเทานัน้ หากรวมวัสดุอ่ืนที่นาํมาใชเปนวัสดุรองรับการพิมพเพื่อใชเปน

ส่ือถายทอดเนือ้หาที่ขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณใด ๆ ก็ตาม อันเกิดจากกระบวนการพมิพที่

กอใหเกิดสิง่พมิพหลายสาํเนาเพื่อแจกจายใหกับผูอานคราวละมาก ๆ   ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อมวลชน

ที่เกาแกที่สุดในดานการถายทอดความรู ขาวสาร และความคิด  ปจจุบันสื่อส่ิงพิมพยงัคงมี

ความสาํคัญตอมนุษยและสังคมในดานตาง ๆ  ไดแก สังคม การดํารงชีวิตประจําวนั การ

ดําเนนิงานขององคการรัฐและธุรกิจการคา ตลอดจนการศึกษา ลวนแลวมีส่ือส่ิงพมิพเขามามีสวน

เกี่ยวของสัมพนัธกนั   

ปจจุบันมนุษยมีการนาํการพมิพเขามาใชอยู 2 ประเภท ไดแก การพมิพเพื่อรับใชโดยตรง  

และการพิมพสวนประกอบของวัตถุ  ซึง่ทั้งสองประเภทจะทําใหเกิดเปนสิ่งพิมพข้ึนมา  และเรายัง

สามารถแบงประเภทสิ่งพิมพออกเปน 5 ประเภท ไดแก ส่ิงพมิพประเภทหนงัสือ ส่ิงพิมพเพื่อการ

เผยแพรขาวสาร ส่ิงพิมพเพือ่การบรรจุภัณฑ ส่ิงพิมพมีคา และส่ิงพมิพอ่ืน ๆ  โดยแตละประเภทก็

จะมีการแบงยอยอีก  ทั้งนี้ทาํใหมีส่ิงพมิพที่หลากหลายรูปแบบสามารถใชประโยชนดานตาง ๆ ได

อยางมากมายและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ส่ือส่ิงพิมพยงัมีความแตกตางจากสื่ออ่ืน ๆ โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนกิสใน

หลายประเด็นไดแก ลักษณะของสื่อ  ความรวดเร็ว  คุณภาพ  ราคา  และการเก็บรักษา เปนตน  

ซึ่งทาํใหส่ือส่ิงพิมพมีความโดดเดนมากกวาสื่ออ่ืน ๆ   
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แบบฝกหัดทายบทที่  1 
 

1. จงอธิบายความหมายของสือ่ส่ิงพิมพ  และระบุความแตกตางระหวางคําวา “พิมพ” และ  

“การพิมพ”  

2. ส่ือส่ิงพิมพมีความสาํคัญตอมนุษยและสังคมอยางไรบาง พรอมยกตัวอยางประกอบในแตละ 

ดานใหเหน็ชัดเจน 

3. ในชีวิตประจาํวันมนุษยนาํการพิมพเขามาใชไดกี่ลักษณะ อยางไรบาง  พรอมยกอยางสิง่พิมพ 

ที่มีการใชการพิมพนัน้ ๆ มาอยางละ 2 ชนดิ 

4. ส่ิงพิมพมกีี่ประเภท อะไรบาง  พรอมยกตัวอยางสิง่พมิพประเภทตาง ๆ มาอยางละ 5 ชนิด 

5. จงอธิบายความแตกตางระหวางสิง่พิมพประเภทสารคดีกบับันเทงิคด ี

6. นิตยสาร วารสาร และจุลสาร มีความแตกตางจากหนงัสือพิมพอยางไรบาง 
7. จงยกตวัอยางวัสดุที่สามารถนํามาใชเปนสิง่พมิพเพื่อบรรจุภัณฑมาสัก 5 ชนิด 

8. จงอธิบายลักษณะสําคัญของสื่อส่ิงพิมพมีคามาโดยสังเขป 

9. ในสังคมปจจุบันไดมีการนําสื่อส่ิงพิมพอ่ืน ๆ เขามาใชในลักษณะใดบาง   

10. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสื่อส่ิงพิมพกับส่ืออ่ืน  ๆ มาสกั 4 ประเด็น  
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	ภาพที่  1.7  ธนบัตร สิ่งพิมพ์ที่มีค่าชนิดหนึ่ง 
	ภาพที่  1.8  ตัวอย่างแสตมป์ไปรษณีย์  
	 
	ภาพที่  1.10  บัตรเชิญวันแต่งงาน สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในด้านสังคม 
	 
	 
	ภาพที่  1.11  สิ่งพิมพ์ที่มีการนำเทคนิคพิเศษมาใช้ตกแต่ง 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ภาพที่  1.12  การพิมพ์บนหน้าปัดนาฬิกา และแก้ว สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษ  
	 
	ความแตกต่างระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออื่น ๆ  

	 
	 ตารางที่  1.1  การเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออื่น ๆ 
	คุณภาพ
	 สรุป 
	 
	 แบบฝึกหัดท้ายบทที่  1 
	 เอกสารอ้างอิง 
	  





