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เนื้อหา 
ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ 

ประวัติการพมิพของประเทศทางตะวนัออก 

ประวัติการพมิพของประเทศทางตะวนัตก 

ประวัติการพมิพของประเทศไทย 

1. การพิมพสมยัอยุธยา 

2. การพิมพสมยัธนบุรีและตนรัตนโกสนิทร 
รูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพในประเทศไทย 

รูปแบบสื่อส่ิงพิมพกอนกําเนิดโรงพมิพ 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  2  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกาํเนิดการพิมพของประเทศทางตะวันออกได 
2. อธิบายกาํเนิดการพิมพของประเทศทางตะวันตกได 
3. อธิบายกาํเนิดการพิมพตั้งแตระยะเริ่มแรกจนถงึปจจุบนัในประเทศไทยได 
4. บอกถึงวิวัฒนาการของสื่อส่ิงพิมพทีเ่กิดขึน้มากอนที่จะมีโรงพมิพในประเทศไทยได 
5. บรรยายถงึรูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพระหวาง พ.ศ.2378- ปจจุบันได 

6. บอกถึงความแตกตางในรูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพที่เกิดขึน้แตละยุคสมัยได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  2 

2. บรรยายประกอบแผนใส แผนภูมิ  และแผนภาพ  พรอมสรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ 

3. แบงกลุมศึกษาคนควาเกี่ยวกับกําเนิดการพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. ทํากจิกรรมตามใบงานดังตอไปนี้ 
4.1  รวบรวมและจําแนกตัวอยางสื่อส่ิงพมิพทีเ่กิดขึ้นตัง้แตกอนมีโรงพิมพ 

4.2  จัดทําแผนภาพตวัอยางสื่อส่ิงพิมพตัง้แตสมัยรัชกาลที่ 3 – ปจจุบนั อยางละ  

2 ชนิด พรอมระบุลักษณะสาํคัญ 

 5.   อภิปรายถึงความแตกตางในรูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพในแตละยุคสมัย 

6.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

7.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. แผนภูมิ 
4. แผนภาพ 

5. ใบงาน 

6. ตัวอยางสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  

7. แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากการทาํรายงานศึกษาคนควา 

3. จากการทาํใบงานและการนาํเสนอหนาชัน้เรียน 

4.   จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 2 
ประวัติและวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ 

 
การสื่อสารเปนปจจัยสาํคัญประการหนึ่งในการดําเนนิชวีิตของมนษุยและในอดีตมีส่ือเพื่อ

การสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ที่อยูตามธรรมชาติอยูแลว เชน ส่ือในรูปของการจารึกดวยภาพลงบน

แผนหนิ แผนไม แผนโลหะ หรือ ส่ือในรูปของภาพเขียนบนฝาผนังถ้ํา แตส่ือดังกลาวไมแพรหลาย 

เพราะมจีํานวนจํากัดเนื่องจากขาดประสทิธิภาพทางเทคโนโลย ี  ส่ิงเหลานี้ไดเปนหลกัฐานทาง

ประวัติศาสตรศิลปะของมนษุยในสมยักอนประวัติศาสตรชวงประมาณ 17,000-12,000 ปที่ผาน

มาวามนุษยจะแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดโดยใชภาษาเปน “เครื่องมือ”  ในกระบวนการสื่อสาร 

ไมวาจะเปนภาษาทาทาง ภาษาพูด และภาษาเขียนโดยเฉพาะการใชภาษาเขียนนบัเปนตนกําเนิด

ที่แทจริงของการพิมพและส่ือส่ิงพิมพข้ึนในโลกเพราะภาษาทาทางและภาษาพูดไมสามารถสื่อสาร

กับมนษุยที่อยูหางไกล  ดังนัน้ในบทนีจ้ะไดทราบถงึกําเนิดของการพมิพในโลกทัง้แถบประเทศทาง

ตะวันออก  ประเทศทางตะวันตก  และในประเทศไทย   ตลอดจนประวัติและวิวฒันาการของ 

ส่ือส่ิงพิมพในประเทศไทยตัง้แตระยะเริ่มแรกที่ยงัไมมีโรงพิมพจนถงึปจจุบันวามีรูปแบบและ

ลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพแตละยุคสมัยอยางไรบาง 

 

ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ 
การพิมพไดถอืกําเนิดบนโลกมนษุยเพื่อใชในการติดตอส่ือสารมาเปนระยะเวลารวมหลาย

รอยป  ทําใหการศึกษาถงึประวัติและวิวฒันาการของการพิมพเปนสิ่งสําคัญเพื่อใชเปนหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรของมนุษยดวยเชนกนั กําเนิดการพิมพของโลกนั้นสามารถแบงศึกษาไดจาก

ประเทศทางตะวันออก ประเทศทางตะวันตก และประเทศไทย 
ประวัติการพมิพของประเทศทางตะวันออก 
กลาวกันวาชาวเอเชียไดแก  ชาวจีน และชาวเกาหลีเปนชาตทิี่คิดคนเรื่องการพิมพกอน

ชาติอ่ืน โดยชาวจนีชื่อ“ไจหลุน”(Ts’ai Lun) เปนชาติแรกที่คิดคนการทํากระดาษในราวป ค.ศ. 105  

สวนชาวเกาหลีเปนชาติแรกที่คิดคนตัวพมิพโลหะและเปนประเทศที่พมิพหนงัสือไดยอดเยี่ยมที่สุด

ของโลกโดยรบัพิมพกฎหมายของนานาประเทศ และเปนชาติแรกของโลกที่มหีนังสอืเปนของตัวเอง 

(The Encyclopedia Americana, 1991, p. 602) 
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ประมาณ 255 ปกอนคริสตกาลในประเทศจีนและประเทศแถบเอเชียตอนกลางไดมีการ 

รูจักแกะสลักตราเปนรูปรอยตาง ๆ บนกอนหนิ กระดูกสัตว ไม และ งาชาง กนัมานาน และใชวธิี 

การกดประทบัใหเปนรูปรอยบนดินเหนียว ข้ีผ้ึง คร่ัง หรือวัสดุอ่ืน ๆ  

ในปค.ศ.175 ประเทศจีนไดมีการคัดลอกตําราที่สลักไวบนแผนหินดวยวิธพีิมพแบบงาย ๆ 

ที่เรียกวา “การลอกรูป” (stone rubbing) กันอยางแพรหลายเปนการจาํลองตนฉบับโดยใช

กระดาษไปทาบบนแผนหิน แลวใชถานหรือสีถทูาเพือ่ทําใหเกิดภาพหรือรูปรอยบนแผนกระดาษ 

ซึ่งชาวจนีชื่อ“ไจหลุน” เปนผูคิดทําขึ้นวิธพีิมพนีท้ํานองเดียวกนักับการลอกรูปรามเกียรติ์ที่แกะสลัก

บนฝาผนังแผนหนิออนวัดโพธิ์ในปจจุบัน  

 ในปค.ศ. 400 ชาวจนีรูจักวิธีตําหมึกแทงขึ้นไดโดยใชเขมาไฟเปนสีเนื้อผสมกาวเคีย่วจาก

กระดูกสัตว หนังสัตว และเขาสัตว เปนตัวยึดแลวทําใหแหงแข็งเปนแทง ชาวจนีเรียกวา “บั๊ก”  

เมื่อจะใชเขียนก็นํามาฝนกับน้ําบนแทนหมกึ  

ตอมาในปค.ศ. 450 ชาวจนีก็รูจักการพิมพดวยหมึกบนกระดาษโดยการประทับตราลงบน

กระดาษซึง่ตราดังกลาวชาวจีนจะแกะบนวัตถุตาง ๆ เชน หนิ กระดาษ งาชาง เปนตน วิธีพมิพนี้

เชนเดียวกับการประทับตรายางในปจจุบนันัน่เอง (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2527, หนา 82) 

ราว ค.ศ.  575 ในประเทศจนีไดมีการพมิพโดยใชบล็อกไม (wood block printing) เปนวิธี

พิมพที่มกีารแกะแมพิมพบนแทงไม ภาพที่จะพิมพจะถกูเขียนกลับขางกันแบบภาพในกระจก คือ 

ภาพที่ตองการพิมพสวนที่อยูดานขวาก็แกะใหอยูทางดานซายบนแมพิมพ และสวนที่อยูดานซายก็

แกะใหอยูทางดานขวาของแมพิมพ สวนที่ไมตองการพิมพจะถูกแกะออกไปใหพืน้ระดับลดต่ําลง

ทําใหสวนที่จะใชพิมพอยูในระดับที่สูงกวา เมื่อเทหมึกลงบนแมพมิพแลวหมกึก็จะเกาะบนแมพิมพ 

สวนที่ยกสงู เมื่อเอากระดาษกดลงบนแมพิมพ หมึกกจ็ะติดกระดาษและปรากฏสิ่งที่ตองการบน

แผนกระดาษขึ้นมา การพมิพในประเทศจีนตอนแรก ๆ นยิมพมิพในเรื่องที่เกี่ยวกบัความเชื่อและ

ศาสนา เชน การพิมพพวกยันตตาง ๆ ตลอดจนภาพพระพทุธรูป ภาพเทวดาเพือ่แกบน ตอมา

ขยายขอบเขตของการใชกวางขวางออกไปเปนการพิมพหนังสือสวดมนต หนงัสอืเกี่ยวกับศาสนา 

พระไตรปฎก วรรณคดี และ สารคด ี ตลอดจนการพมิพไพ ซึ่งวิธพีิมพนี้เปนตนตอของการพมิพ

ระบบเลตเตอรเพรส 

ในป ค.ศ. 868  ชางพมิพชาวจนี ชื่อ “หวัง่เจี๊ยะ” (Wang Chieh) ไดพิมพงานพิมพชิ้นหนึง่ 

ชื่อวา “หนังสอืวัชรสูตร” (The Diamond Sutra) เปนงานพิมพดวยแมพิมพแกะไม (block print) 

ถือวาเปนหนงัสือเลมแรกที่มลัีกษณะเปนมวนยาว 17 1/2 ฟุต กวาง 10 1/2 ฟุต  ซึ่ง “ดูเรล”  

(Sir Durel Stein) ทําการคนพบบนผนังถ้าํที่เมอืงตองแฮง (Tunhuang) ในประเทศจีน  
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เมื่อป ค.ศ.1900 (กําธร สถิรกุล, 2515, หนา 187)  ดงัภาพที่  2.1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.1  หนังสือวัชรสูตร (The Diamond Sutra) หนงัสือเกาแกที่สุดพิมพในจีน 

     ที่มา  (กมล  คงทอง, 2543, หนา 10) 
 

ค.ศ.950  ชาวจีนไดคิดทําหนงัสือเลมในลักษณะพับ (fold book) ดวยการพบัไปพบัมา มี

ลักษณะคลายกับสมุดขอยของไทย เพื่อความสะดวกตอการอานมากขึ้น ทัง้นี้รูปแบบงานพมิพใน

ยุคแรกซึ่งมีลักษณะเปนมวนทําใหเกิดปญหาไมสะดวกตอการคนหาขอความตอนกลางมวน 

เพราะตองเสียเวลาที่จะตองหมุนตามความยาวของกระดาษ และส้ินเปลืองเนือ้ที่ในการคนหา

อยางมาก ตอมาไดดัดแปลงรูปเลมของหนงัสือโดยการใชดายเย็บทีสั่นหนังสือ เพื่อใหสะดวกตอ

การเปดและเปนตนแบบหนังสือแบบเยบ็เลม (stitched book) เปนครั้งแรกในปค.ศ.1116 

ในป ค.ศ. 1041-1049 ชาวจีนชื่อ “ไปเช็ง” (Pi-Sheng) ซึ่งเปนชางเหล็กคิดวิธีพมิพดวย

การใชตัวพมิพเรียงเปนตัวขึน้มาเปนครั้งแรกในโลก  โดยใชดินเหนียวปนเปนแทงแลวแกะเปนรูป

ตัวพิมพเปนตวั ๆ จากนัน้กน็ํามาตากแลวเผาไฟใหแหงจะไดตัวพมิพข้ึนมา และทาํไมกั้นเปนชอง ๆ 

แตละชองใสตัวพิมพตัวอักษรเดียวกันหลาย ๆ ตัว เมื่อจะพิมพขอความใด ก็เอาตัวพิมพมาเรียงกนั

เปนบรรทัด และเปนหนาตัวพิมพใดที่นาน ๆ จะใชทีก็อาจปน แกะ และ เผาไฟกนัทนัทีเมื่อตองการ

ใชตัวพิมพนัน้  ตัวพมิพปนดวยดนิเหนยีวแลวเผาไฟใหแข็งคลายอฐิ หรือชุบน้ํายาเคลือบเผาไฟ

แบบถวยชามลายครามแลวเก็บเขา “เคสตัวพิมพ” (case) เมื่อจะใชจึงนาํออกมาเรียงพิมพเปน

ประโยค เปนบรรทัด และทาํเปนหนา วิธกีารพิมพแบบนี้เรียกวา “ตัวเรียงพมิพ” (movable type 

printing) วิธีพมิพนี้ไมคอยนยิมกนัเพราะขาดหมกึที่เหมาะสม  

ตอมา “หวัง่เจน” (Wang Chen) ไดดัดแปลงเปนตวัอักษรพิมพแกะดวยไมโดยตัวพมิพใช

แมแบบทําดวยไม เบาหลอดวยดินทราย โลหะที่ใชเปนบรอนซ (bronze) ซึ่งเปนโลหะดีบุกผสม

ดวยทองแดง  การหลอตัวพิมพดวยวิธนีี้แพรหลายไปยังประเทศจนีและญี่ปุน (กําธร  สถิรกุล, 

2515, หนา 55)  
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การพิมพในประเทศญี่ปุนเกดิขึ้นในป ค.ศ. 770  โดยสมเด็จพระราชินีแหงญี่ปุนโซโตกุ 

(Shotoku) ไดนําระบบการพิมพแบบจนีไปใชพิมพคาํสวดปดรังควานขับไลวิญญาณ หรือผีรายให

พนจากประเทศญี่ปุน โดยใชชางเขียนสลักเนื้อหาลงบนแผนไมแลวใชหมึกทาพมิพขอความ

ออกมาเปนจํานวนถงึหนึ่งลานแผน ใชเวลาถึง 6 ป  แจกจายใหประชากร ปจจุบนัแผนพิมพบาง

แผน 

ยังคงเก็บรักษาไวอยางดี นบัเปนสิ่งพิมพที่เกาแกที่สุดในโลกเพราะมอีายุไมนอยกวา 1,200 ป  

(สนั่น ปทมะทนิ, 2513, หนา 121) 

การสรางตวัเรียงพมิพโลหะเริ่มมีข้ึนเปนครัง้แรกในประเทศเกาหลเีมื่อประมาณ 

ป ค.ศ.1314  ไดมีการหลอตัวพิมพโลหะขึน้เปนจํานวนมากและไดพมิพหนงัสือภาษาเกาหล ี 

เลมหนึ่งขึน้มาในป ค.ศ.1397 นอกจากนี้ความทุมเทในการพัฒนาการพิมพตามดําริของ 

กษัตริยไทจง (Htai Toong ) ในป ค.ศ.1403 จึงไดตั้งโรงหลอตัวพิมพของราชการขึน้   และระหวาง

ปค.ศ. 1403-1516 ประเทศเกาหลีไดมีการหลอตัวพิมพโลหะออกมาถึง 10 แบบ เพื่อใชพิมพ

หนงัสือเปนจํานวนมาก การหลอตัวพิมพไดแพรเขาไปในจีนและญี่ปุน ดวยเหตนุีช้าวเกาหลีเปน

ชาติแรกที่คิดคนตัวพมิพโลหะและเปนประเทศทีพ่ิมพหนังสือไดยอดเยี่ยมที่สุดของโลกโดยรับพิมพ

กฎหมายของนานาประเทศ และเปนชาตแิรกของโลกทีม่ีหนงัสือเปนภาษาของตัวเอง   

 วิวัฒนาการดานการพิมพของชาวตะวนัออก แมวาจะไดเปนผูบุกเบกิการพิมพเปนครั้งแรก 

แตก็ไมไดพัฒนาการพิมพหนังสือใหเจริญจนถงึขีดสูงสดุดวยสาเหตุไดหลายประการดังนี ้

1. การพิมพของจีนไดกระทาํในวงแคบเนื่องจากมีผูรูหนงัสือนอย เพราะมีภาษาที่ใช 

แตกตางกนัหลายแบบในแตละภูมิภาค 

2. ตัวอักษรจีนเปนอักษรประเภทหนังสือภาพ จึงปรากฏวามตีัวอักษรเปนจาํนวนมาก 

นับพนัตัวไมสะดวกตอการใชตัวเรียงพิมพ แตเหมาะทีจ่ะใชการแกะแมพิมพไม หรือการกัดบล็อก 

ซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและตองเสยีคาใชจายสูง 

3. วัตถุประสงคการพิมพของจีนมิไดขยายตัวเพื่อเผยแพรวิทยาการเหมือนกับประเทศ

ตะวันตก แตเปนการพิมพเพื่ออนุรักษคมัภีรหรือบทกวีเปนสวนใหญ 

ดังนัน้ววิัฒนาการของการพมิพที่ขยายตวัมากยิง่ขึ้นจงึกลับไปปรากฏในประเทศทาง

ตะวันตกเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ตามชนชาติเอเซียก็ถือไดวาเปนผูเร่ิมตนเรื่องการพมิพ

กอนชาติอ่ืน 
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ประวัติการพมิพของประเทศทางตะวันตก 
จากการศึกษาคนควาประวัตทิี่ไดมีการบนัทึกกนัไวพบวา   การเขียนมใีชกันครั้งแรกใน

ประเทศอียิปตกอนคริสตศักราช 3000 ป โดยตัวหนังสือมีลักษณะเปนภาษาแทนคําพูด เรียกวา 

“ตัวหนังสือตามภาพ” (hieroglyphics) ในระยะเดียวกันนี้ชาวสุเมอเรยีนก็ไดประดิษฐตัวหนงัสือที่

เรียกวา “อักษรรูปล่ิม” (cuneiform) ข้ึนมาเชนกนั โดยจารึกลงบนแผนดินเหนียว  เปนการเขียน

โดยใชสัญลักษณคือตัวอักษรสามารถนําไปประสมกับตัวอักษรอื่นเปนรูปของคํานัน้  นอกจากนี้

ชาวอียิปตยังไดประดิษฐกระดาษปาปรัส (papyrus) เพือ่ใชสําหรับบันทกึเรื่องราวตาง ๆ ดวย 

ตัวหนงัสือตามภาพ 

การบันทึกเรื่องราวตาง ๆ แพรกระจายตอไปในแตละชนชาติจนถงึกษัตริยองคหนึง่แหง

เมืองบาบิโลนไดแกะลายพระหัตถของพระองคลงบนหนิเรียบ เมื่อพระองคตรากฎหมายขอความ

ใหมข้ึนมาซึง่บันทกึลงบนแผนดินเหนยีว พระองคจะประทับลายพระหัตถทายกฎหมายฉบับนั้น 

นับเปนกษัตริยองคแรกทีพ่มิพลายพระหตัถเปนทางราชการ  (วิริยะ สิริสิงห, 2537, หนา 11) 

ในเวลาตอมากอนคริสตศักราชประมาณ 1500  ป ชาวฟนิเซยีนซึ่งเปนชนชาติแรกที่

ประดิษฐตัวหนังสือที่มีลักษณะเปนพยัญชนะขึ้นมาเพื่อใชบันทกึเรื่องราวตาง ๆ ใหสะดวกรวดเร็ว

ข้ึน  เมื่อชาวกรีกมีความเจริญรุงเรืองมากกวาประเทศใด ๆ ก็นาํตัวหนังสือฟนิเซยีนมาดัดแปลง

และคิดสรางสระ  จนกรีกเสือ่มลงและโรมนัเจริญขึ้นนาํตัวหนงัสือกรีกดัดแปลงเปนตัวหนงัสือโรมนั 

(ปรมะ  สตะเวทนิ, 2533, หนา 65) 

ตอมาอักษรกรีก โรมนั และอักษรฝร่ังตาง ๆ  ที่เกดิขึ้นก็เปนตนเคาอักษรพราหมของ

อินเดียซึง่ไดวิวัฒนาการตอไปเปนอักษรอนิเดียฝายเหนอื (อักษรเทวนาคี) อักษรอินเดียฝายใต 

(อักษรครนถ หรือ คฤณถ) และอักษรอินเดียฝายใตก็นับวาเปนตนเคาของอกัษรที่ใชกนัอยูใน

ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงในปจจุบันนี ้(ทิพวรรณ  นาคะสุวรรณ, 2540, หนา 5-6) 

ประเทศทางตะวันตกไดมีวิวฒันาการการเขียนและการพิมพเร่ือยมาจนกระทั่งใน 

ป ค.ศ.1420 ชาวยโุรปเพิง่คดิคนวิธีการพิมพข้ึนมาโดยการพมิพสมยัแรกมี 2 แบบ คือ การพมิพ

หลังไพดวยบล็อกไมแลวระบายสี  และการพิมพเซาะรองลึกในแมพมิพทองแดง (ปรมะ สตะเวทิน, 

2533, หนา 93)   

ในป ค.ศ. 1440 โจฮัน กเูตนเบิรก (Johann Gutenberg) ชาวเมืองเมนซ (Mainz) ประเทศ

เยอรมันเปนผูแรกที่คิดคนการนําตวัพิมพมาหลอดวยโลหะเปนตัว ๆ นาํมาเรียงเปนขอความแลว

พิมพ ซึ่งเปนตนแบบการพิมพในระบบเลตเตอรเพรสในปจจุบัน (The Compton’s Encyclopedia, 

1994, p. 596)  ดังภาพที ่ 2.2 
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ภาพที ่ 2.2  โจฮัน กูเตนเบิรก (Johann Gutenberg) ผูคิดคนวิธีพมิพคนแรกในยุโรป 

          ที่มา  (ศิริพงศ  พยอมแยม, 2530, หนา 6) 
 

การที่ไดยกยองใหโจฮัน กูเตนเบิรก เปนผูนิมิตรกรรม (inventer) และ “ผูคิดคนวิธพีมิพ 

คนแรก” ดวยเหตุผลสําคัญ 4 ประการ ดงันี ้

1. การหลอตัวอกัษรพิมพสะดวก เนื่องจากใชโลหะผสมตะกั่ว ดีบกุ และพลวงที่ม ี

จุดละลายต่ํา 

2. สามารถหลอตัวอักษรพิมพเรียงไดเรียบรอยสวยงามจํานวนมาก ๆ ได เพราะใช 

แมแบบอักษรทองแดง (matrix)  และแบบหลอ (mould) เปนโลหะทีท่นตอความรอนสูง และ 

สามารถแกะสลักไดงาย 

3.   ตัวอักษรพิมพสามารถพิมพบนกระดาษไดทั้งสองดานโดยเรียบรอย 

4.   ตัวอักษรพิมพเกาะจับหมึกไปสูกระดาษไดดี 

ผลงานของกูเตนเบิรก นอกจากการนิมิตรกรรมตัวอักษรพิมพ แมพมิพแบบอักษรทองแดง 

และตัวแบบหลอใหไดขนาดสม่ําเสมอกนั ทาํหมึกที่ใชไดผลดีกับตัวเรียงโลหะแลวกูเตนเบิรกยังได

คิดสรางเครื่องพิมพสําหรับพมิพตัวอักษร (hand press) หรือ (screw press) ข้ึนเปนเครื่องแรก

ของโลกอีกดวย ยกเวนกระดาษเพยีงอยางเดียวในกระบวนการพิมพทีม่ีผูทํามากอนแลว  

(อุดม  ควรผดงุ, 2505, หนา 77)  

งานพิมพทุกชิน้กูเตนเบิรกไมเคยใสชื่อไวทําใหไมมีผูใดยืนยนัไดวางานชิ้นนัน้เปนของ 

กูเตนเบิรก แตทุกคนก็ยอมรับวาเขาพิมพงานก็มาจริงและหลายคนเหน็ตรงกนัวาหนังสือเลมแรกที่

ใชตัวพิมพกูเตนเบิรกคือหนังสือไบเบิลที่ชื่อวา “คัมภีรกูเตนเบิรก” (Gutenberg bible) พิมพดวย
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ภาษาละตนิ แตละหนามี 2 คอลัมน คอลมันหนึง่มี 42 บรรทัด (42-line bible)หนงัสือทั้งเลมหนา 

1,282 หนา จดัพิมพ 200 เลม พิมพเสร็จราว ค.ศ.1455 ใชเวลาพิมพไมนอยกวา 5 ป นับวาเปน

หนงัสือที่เกาแกสมบูรณที่สุดในยุโรป (The New Encyclopedia Britannica, 1994, p.73)   

ดังภาพที่  2.3 

 
 

ภาพที ่ 2.3  คมัภีรกูเตนเบิรก (Gutenberg bible) งานพิมพที่มีชื่อเสยีงของกเูตนเบิรก    

        ที่มา  (วัลลภ  สวัสดิวลัลภ, 2535, หนา 66) 
 

 ค.ศ.1495  อัลเบิรต ดูเรอร (Albrecht Durer) ศิลปนแกะไมชาวเยอรมัน ซึง่เคยเปนจิตรกร

ชางเขียนภาพไดคิดวิธีพิมพจากแมพิมพทองแดง(copper plate engraving) โดยการใชของแหลม

ขูดขีดใหเปนรูปรอยบนแผนทองแดง  และใชพิมพซึ่งเปนแมพมิพแบบรองลึก (gravure) ข้ึนเปน

คร้ังแรกในประเทศเยอรมนั (กําธร สถิรกุล, 2515, หนา 189) 

ตอมาในป ค.ศ.1793 อัลโลอิส ซนีีเฟลเดอร (Alois Senefelder)    ชาวเยอรมันไดคนพบ

วิธีการพิมพหนิ  (lithography) เปนวิธีการพิมพแบบพื้นราบ (planographic)  ข้ึนไดเปนคนแรก 

ค.ศ.1904 อิรา วอชิงตนั รูเบล (Ira Washington Rubel) ชางพิมพชาวอเมริกันได

สังเกตเห็นวาในการปอนกระดาษเขาแทนพิมพไซลินเดอร (cylinder press)  บางครั้งลืมปอน

กระดาษเขาไป หมึกจะพิมพติดบนลูกกลิง้แรงกด และเมื่อปอนกระดาษแผนถัดไปหมึกบนตัวพิมพ

จะติดบนกระดาษหนาหนึ่งแตหมึกบนลกูกลิ้งก็จะติดกระดาษอีกหนาหนึง่ เมื่อสังเกตดูพบวา หมกึ

ที่ติดบนลูกกลิง้กอนที่จะติดบนกระดาษนัน้จะมีลักษณะสวยงามกวา หมึกทีพ่ิมพจากตวัพมิพไป

ติดกระดาษโดยตรงจึงไดคิดวิธีพมิพระบบออฟเซต (offset ) ข้ึนมาใช 

ค.ศ.1907 แซมมวล ซมิอน (Samuel Simon) ชาวเมืองแมนเชสเตอร  (Manchester)  ได

ปรับปรุงการพมิพระบบซิลคสกรีน (silk screen) และจดทะเบียนลิขสทิธิ์ทีป่ระเทศองักฤษ 
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การพิมพไดแพรหลายไปทียุ่โรป ศูนยกลางการพิมพเกิดขึ้นตามเมอืงใหญ  ๆ ในหลาย

ประเทศ เชน อิตาลี ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และอังกฤษ ซึง่งานพิมพสวนใหญเปนเรื่องศาสนา 

ปรัชญา กฎหมาย และกวีนพินธ แตในขณะเดียวกนับางเวลาผูมอํีานาจในการปกครองก็เขามา

จํากัดสิทธิเสรีภาพของการพิมพดวยวธิีตาง ๆ เชน ฝร่ังเศสมีการกลาวโทษผูพิมพเปนพวกนอกรีต 

จับมาทรมาณดวยการตรึงไวกับเสาแลวเผาจนตาย อังกฤษตองมกีารขออนุญาตดําเนินการพมิพ 

และจํากัดใหพิมพเฉพาะทีม่หาวิทยาลยัออกซฟอรด และเคมบริดจ เทานั้น 

สําหรับการพมิพในทวีปอเมริกาไดเร่ิมตนในปค.ศ.1530 ประเทศเมก็ซิโก และปค.ศ.1584

ประเทศเปรู สวนในสหรัฐอเมริกานั้นการพิมพอยูในการควบคุมของมหาวิทยาลยัฮารวารด เพราะ

ขณะนั้นเปนอาณานิคมของอังกฤษหากวาการพมิพไดแผขยายไปตามอาณานิคมตางๆเปนจาํนวน

มากโดยมีไอซาส โธมัส (Isaiah Thomas) พระของชาวยวิในฐานะผูพมิพที่ประสบความสาํเร็จและ

เปนนกัประวัตศิาสตรดานการพิมพคนแรกของอเมริกาไดกลาววาในป ค.ศ.1775 มผูีพิมพจาํนวน 

50 คน และดาํเนนิกิจการพมิพในอาณานคิม  13 แหงอยางเขมแข็ง จน ค.ศ.1776 สหรัฐอเมริกา

ไดรับประกาศอิสรภาพหนังสือเปนพืน้ฐานทางปญญาในการปฎิรูปประเทศโดยเฉพาะหนงัสือพิมพ

เปนสื่อในการเตรียมชาวอเมริกันไปสูอิสรภาพ (อาทิตย  ธงอินเนตร, 2542, หนา 5) 

การพิมพของประเทศทางตะวันตกไดวิวฒันาการมาโดยลําดับ แรกเริ่มจากการพมิพหนิ  

การถายภาพ การใชน้าํยาเคลือบไวแสงและน้ํายาลางภาพ การทําแมพิมพจากภาพถาย การใชผา 

โดยเฉพาะผาไหมมาเปนแมพิมพของการพิมพแบบลายฉลุ การทําแมพิมพบล็อกสังกะสี  

การประดิษฐแมพิมพทรงกระบอก การประดิษฐเครื่องหลอตัวพมิพ หรือที่เกี่ยวของกับการพมิพ

มากวา 500 ป ทาํใหการพมิพของประเทศทางตะวนัตก อาทิ เยอรมนั ฝร่ังเศส ออสเตรีย อังกฤษ 

และสหรัฐอเมริกา เปนตน แพรกระจายไปสูประเทศอื่นทัว่โลกและมกีารพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ 

วิธีการตาง ๆ สืบเนื่องมาจนทุกวนันี ้

ประวัติการพิมพของประเทศไทย 
 การพิมพแทบทุกชนิดเริ่มตนจากตะวนัออก คือ ประเทศจีนกอน แตการพิมพมิก็ได 

แพรหลายมาถึงเมืองไทย เวนแตการประทับตรา หรือการตีตราลงบนเอกสารซึ่งคงจะไดแบบมา

จากจนี และใชมานานแตโบราณ แตการพิมพที่มีลักษณะเปนการพมิพหนงัสือโดยแทนัน้กลับเปน

ส่ิงที่ชาวยุโรปนําเขามาเผยแพรในเมืองไทย  

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรของมนุษยยุคแรกสําหรบัประเทศไทย คือการคนพบ 

ภาพมือในถ้ําเปนฝามือแดงที่เขาจอมทอง บานสมปอย ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอมุกดาหาร  
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จังหวัดนครพนม และการคนพบโบราณวัตถุที่บานเชียง จงัหวัดอุดรธาน ี ซึ่งสนันิษฐานวามีอายุ

ประมาณ 7,000 ปมาแลว อาจนับไดวาเปนพยานหลักฐานในการแกะแบบพมิพของมนุษยเปน

คร้ังแรกก็ได อยางไรก็ตามการศึกษาประวัติความเปนมาของการพิมพในประเทศไทยแบงออกได

เปน 2 ยุค ดังตอไปนี้ การพมิพสมัยอยุธยา และการพิมพสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสนิทร  

(ประวัติการพมิพไทย, 2537) 
 1.  การพิมพสมัยอยธุยา 

     ในตนพุทธศตวรรษที่ 19 ไดมีการประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นมาใชทําใหการสื่อตัวเขียน

เพื่อเผยแพรเร่ืองราวขาวสารตาง ๆ มทีั้งใบบอก ใบลานจาร จารึก และสมุดขอย ใชเปนเครื่องมอื

ส่ือตัวเขียนของชาวไทย   

     พ.ศ. 2205  เชื่อกนัวาการพิมพของไทยเริ่มมีข้ึนตรงกบัสมเด็จพระนารายณมหาราชใน

สมัยกรุงศรีอยธุยา     โดยมีสังฆราชฝรัง่เศสองคหนึง่ชือ่  “ลาโน”  (Mgr. Laneau)   ไดแปลและ

แตงหนงัสือคําสอนทางคริสตศาสนาขึน้เปนภาษาไทย 26 เลม ไวยากรณไทยและบาลี 1 เลม และ

พจนานกุรมไทย 1 เลม อยางไรก็ตามหลกัฐานตาง ๆ และสิ่งพมิพไดสูญหายไปหมด เวนแต 

จดหมายเหตุเอกสารที่ปรากฏเหลืออยูในตางประเทศ (อําไพ จนัทรจิระ, 2516, หนา 73-74) 

     พ.ศ.2213  มิชชันนารีชือ่ “ปแอร ลองกรัว” (Pierre Langrois) คิดจัดตั้งโรงพมิพเพื่อ

พิมพหนังสือไทยเพราะเห็นวากระดาษในประเทศไทยราคาถูกมากและคาจางคนงานกถ็ูก จงึขอให

ทางฝรั่งเศสจดัสงชางแกะตวัพิมพมาใหเพื่อพิมพคําสอนทางคริสตศาสนาเปนภาษาไทย 

     พ.ศ.2217 บาทหลวงทีช่ื่อ “ลังคลู อาส” มีจดหมายบอกบุญไปยงัหวัหนามิชชันนารี

ตางประเทศในกรุงปารีส กลาวถงึเรื่องการพิมพเปนใจความวา “ถาทานอยากไดรับสวนแบงในการ

ชวยเผยแผพระศาสนาคริสตังใหแพรหลายในเมืองไทยแลว ขอทานไดโปรดชวยซื้อหาเครื่องพิมพ

สงมาใหสักเครื่องเถิด มิชชังเมืองไทยนีจ้ะไดมีโรงพิมพสําหรับพิมพหนงัสือเหมือนกับที่เขาทํากนั

แลวในเมืองมะลิลา เมืองคอูา และเมืองมะเกานัน้” 

     พ.ศ.2229 ออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน) ซึ่งตอมาภายหลังไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์

เปนออกญาโกษาธิบดี เปนราชฑูตที่สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสงไปใหเจรญิพระราชไมตรี

กับพระเจาหลยุสที ่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศส มีเร่ืองราวปรากฎในอยูในหนังสือประชุมพงศาวดาร

ภาค 59 เร่ือง “โกษาปานไปฝรั่งเศส” ดังนี้  

     ราชฑูตไดไปดูโรงพิมพหลวงของฝรัง่เศสอยูในความดูแลของเมอรซิเออร เดอครามวาซี 

ชวงนั้นเปนฤดูหนาวทางผูจดัการโรงพมิพตองตั้งเตาไฟไวในที่ตาง ๆ เพื่อราชฑูตจะไดดูการพิมพ

โดยสะดวกสบาย เมื่อราชฑูตไดดูการเรียงพมิพไดเหน็ชางเรียงหยิบตัวพิมพจากชองที่เก็บตัวพมิพ
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มาเรียงในรางเหล็กที่ถือไวในมือซายรวดเร็วจนดูแทบไมทัน ราชฑูตหยิบตัวพมิพออกมาพิเคราะห

ดูเปนตัว ๆ พรอมกับซักถามวิธหีลอตัวพิมพและวัสดุที่ใชทาํ ดูการเขาจัดกรอบพมิพ ดูแทนพมิพ 

เวลานั้นโรงพมิพหลวงของฝรั่งเศสมีแทนพิมพ 12 แทน มีชางพมิพประจําแทนละ 2 คน ราชฑูต 

ดูแลวกลาววา “ทํางายเสียจริง” ดูเหมือนราชฑูตจะทาํไดเหมือนกันแลวไดลองพิมพดู ปรากฏวา

พิมพออกมาไดงามเหมือนทีช่างพิมพพิมพ จึงเกิดความพอใจมาก ราชฑูตไดดูวิธีผสมหมึก วธิ ี

จัดทําลูกหมกึสําหรับกลิง้ไปมาบนแผนกระดาษ  และไดซักถามวิธีทาํกระดาษตัง้แตตนจนกระทั่ง

ใชพิมพได   

     สรุปความวาวันนัน้ราชฑูตไดดูและเขาใจในวธิีพมิพ วิธพีับกระดาษรวมเขาเลม และ

เย็บใสใบปกเสร็จ จนกระทั่งเปนหนงัสือเลมใชอานกันได ทั้งยงัไดดูตัวพิมพทีท่ําไวของหลายชาติ

หลายภาษา เชน ตัวพมิพอักษรกรีก และตัวพิมพอักษรอาหรับทีท่าํขึ้นใหม ราชฑตูไดสอบถามวา 

“ไมไดทําจําเพาะตัวหนงัสือฝร่ังดอกหรือ ถาอยางนี้ตัวหนงัสือไทยเห็นจะพมิพข้ึนไดเหมือนกัน

กระมัง” เมอรซิเออรเดอครามวาซ ีตอบวา “ไมวาภาษาอะไรถาตั้งใจอยากทําจริง ๆ ก็ทาํไดทั้งนัน้ 

ตัวพิมพภาษาไทยก็คงทําไมยาก หากราชฑูตจะไปตั้งโรงพิมพข้ึนเองในเมืองไทยก็คงทาํไดงาย” 

     ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จึงเปนที่แนนอนวามีคนไทยทีม่ีโอกาสไดเห็น

โรงพิมพและวธิีดําเนนิงานทางการพิมพ และมีความคิดวาหนงัสือไทยก็นาจะนาํมาพิมพได แมจะ

ไมมีหลักฐานทางกายภาพยืนยนัวามีการพิมพในสมัยอยุธยา แตกม็ีเอกสารประกอบหลายชิน้ที่

กลาวถึงการพมิพและมีคนไทยในสมัยอยธุยาที่ไดรูจักการพิมพแลว (ประวัติการพมิพไทย, 2537) 

     ตอมา ม.ล.มานิจ ชุมสาย ไดพบหลกัฐานใหมที่ฝร่ังเศส คือ “หนังสอืคําสอนคริสตัง” 

(Khamson Cristang) ซึ่งขณะนี้อยูในมือของเอกชนและอาจเหลืออยูเพียงเลมเดียวในโลก  

ในหนังสือเลมนี้ใชตัวอักษรโรมันพิมพหลอทีละตัว ใชดินเหนียวทาํแมพิมพ และเมือ่หยอดตะกัว่

แลวก็ตองตอยแมพิมพทิง้ทกุครั้ง นอกจากนี้ม.ล.มานิจชุมสายยังพบจดหมายของบาทหลวง 

”การโนต” (Garnault) ซึ่งเขามาสอนศาสนาในตอนนั้นมีไปถึงบาทหลวงเดกูอริแจร มีใจความวา 

      “กรุงเทพฯ กรกฎาคม ค.ศ.1798 ขาพเจาขอเริ่มดวยการขอบคุณทานที่ไดกรุณาสง

เครื่องพิมพเลก็ ๆ มาใหขาพเจา ในที่สุดขาพเจาก็ไดรับเครื่องนี้เมื่อสองปกอน และพระผูเปนเจาได

ทรงประทานมใิหมันตองรับกรรมเชนของอื่นที่สงมาในปกอน ซึ่งถกูโจรสลัดปลนเอาไปโชคราย 

อันนี้ไดเกิดแกขาพเจาถึงสามครั้งแลว ตัง้แตขาพเจาไดกลับมาอยูในกรุงเทพฯ” (กําธร สถิรกลุ, 

2526, หนา 96) 
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     จากหลักฐานที่พบนี้พอสรุปไดดังนี้ 

1.  การพิมพหนังสือในเมืองไทย เร่ิมคร้ังแรกในสมัยพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก เพราะ 

หนงัสือ”คําสอนคริสตัง” ที่พบนั้นพิมพใน พ.ศ.2339 ตรงกับสมยัพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช 

2. การพิมพในเมอืงไทยมิใชการพิมพหนงัสือไทย แตเปนการนําเอาอักษรโรมันมา 

พิมพใหอานออกเสียงเปนคาํไทยเทานัน้เปนหนังสือที่เหมาะสําหรับพวกมิชชันนารีที่เผยแพร

ศาสนาคริสตมากกวาคนไทย 

3. เครื่องพิมพไดสงเขามาในไทยเมื่อป ค.ศ.1796 และหนังสือคําสอนคริสตังก็พมิพ 

ในป ค.ศ.1796 แสดงวาเครือ่งพิมพที่ไดรับมานี้ตองมีอุปกรณสําหรับใชในการพิมพพรอม คือ  

ตัวพิมพอักษรโรมัน หมกึ กระดาษ จึงสามารถดําเนินการพิมพไดเลย 
2.  การพิมพสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทร 
     ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรงุธนบุรีบานเมืองเปนปกติแลว บาทหลวง

ฝร่ังเศสชื่อ “การโนต” กับคณะไดเขามาสอนศาสนาแตไดแสดงความไมเหน็ชอบดวยกับการที่

สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชจะใหขุนนางไทยทีน่ับถอืศาสนาคริสตไปถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาจึง

ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ คร้ันถึงสมัยกรุงรัตนโกสนิทรพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชเสวยราชสมบัติ โปรดเกลาฯ ใหคณะบาทหลวงกลับเขามาสอนศาสนาตามเดิม  

     พ.ศ.1339 บาทหลวงการโนตกับคณะจึงเขามาอยูที่กรุงธนบุรี ในการกลับมาครั้งนี้ได

นําเครื่องพิมพเขามาดวยและไดจัดตั้งโรงพิมพเพื่อพิมพหนงัสือข้ึนที่วดัซันตาครูสตําบลกุฎีจีน 

จังหวัดธนบุรี   

     พ.ศ.2339 จากการพบหลักฐานใหมของ ม.ล.มานิจ ชุมสาย ทําใหไดขอสรุปวา  

หนงัสือคริสตัง ภาคตน เปนหนังสือที่เกาแกที่สุดทีพ่ิมพในประเทศไทยโดยใชตัวพิมพอักษรโรมนั

เรียงพมิพเปนภาษาไทยพิมพข้ึนเปนเลม มีความหนา 64 หนา แมแบบตัวพิมพปนดวยดนิเหนยีว 

หลอมตะกัว่หยอด หลอทีละตัว แทนพมิพทําดวยไม  หนังสือเลมนี้มจีาหนาซึง่ถอดอานเปน 

ตัวอักษรไทยแลวมีใจความวา  

     “ในหนาสองของหนังสอื  พิมพภาพเปนรูปนักบุญหลุยส เดอคงชาคา เปนภาพพิมพ

จากแมพิมพไม แกะรูปรางหนาตาดูคลายคนไทยไมเปนฝร่ังเปนฝมือชางแกะแมพมิพคนไทย พมิพ

ข้ึนในป ค.ศ.1796 ตรงกับ พ.ศ.2339 เปนรัชสมัยของรัชกาลที ่1 แหงกรงุรัตนโกสนิทร” 

     พ.ศ. 2356  สามีภรรยาซึ่งเปนมิชชันนารีอเมริกนัคูหนึง่สามีชื่อ “จัดสัน” (Reverend 

Adoniram Judson) และภรรยาชื่อ “แอนน” (Ann Hazeltine Judson) ดําเนินกิจการทางศาสนา

ในเมืองรางกุงประเทศพมาภายใตสังกัดของคณะแบบติสตไดศึกษาตัวหนงัสือและภาษาพมา แลว
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นางจัดสันไดศึกษาภาษาไทยและหนังสือไทยจากลูกหลานของคนไทยที่เปนเชลยและถูกพมา

กวาดตอนไปเมื่อตอนเสียกรงุศรีอยุธยาครัง้หลงัจนป พ.ศ.2359 ดังปรากฏในจดหมายทีน่างได

เขียนถงึเพื่อนในสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2361 มีขอความวา 

     “…ที่สงมาพรอมนี้คือคําสอนทางศาสนาเปนภาษาไทย ซึ่งฉนัเพิง่ลอกเสร็จ เธอจะได

เห็นแบบและลักษณะของการเขียนภาษาไทยไดดีฉันไดเรียนภาษาไทยมากกวาหนึง่ปคร่ึงและดวย

ความชวยเหลอืของครูฉันจึงสามารถแปลคําสอนทางศาสนาของพมา และกอสเพลออฟแมททิว

ออกเปนภาษาไทย…” 

     พ.ศ. 2359 คณะแบบติสตไดนาย “ยอรช เอช ฮฟั” (George H. Hough) เปนชางพิมพ

ใหนาํแทนพิมพและตัวพมิพเขาไปในประเทศพมา บาทหลวงจัดสนัไดรวมมือกับนายฮัฟสรางและ

หลอตัวพมิพอักษรพมา ในขณะเดียวกนันางจัดสนัก็ไดรวมมือกับนายฮัฟสรางและหลอ

ตัวพิมพอักษรไทยขึ้นไดสําเรจ็ในพมาในป พ.ศ.2360 และพิมพหนังสอืดวยตัวพมิพอักษรไทยเปน

คร้ังแรกในปนัน้ แตไมมีหลกัฐานเหลือมาวาเปนหนังสืออะไร 

      พ.ศ. 2362  กรุงอังวะ ประเทศพมาผลดัเปลี่ยนแผนดินมีเหตกุารณยุงยากคับขันใน

พมาบรรดามชิชันนารีชุดนีจ้ึงนาํแทนพมิพและตัวพมิพภาษาไทย พมา กะเหรี่ยง และมอญ อพยพ

ไปไวที่เมืองเซรัมโปร นครกลักัตตา ประเทศอินเดีย  กลาวกนัวาไดมกีารพิมพหนงัสือคําสอน

ศาสนาคริสตซึ่งเปนคาํแปลที่นางจัดสนัไดแปลขึ้นเปนภาษาไทยที่โรงพิมพของคณะแบบติสตใน

กัลกัตตา แตไมมีหลักฐานเปนหนังสือเหลือใหเหน็  

     พ.ศ. 2371  นายทหารอังกฤษชื่อ “รอยเอกเจมสโลว” (Captain James Low) ซึ่งเคย

เปนขาราชการของอังกฤษทาํงานที่เกาะหมากหรือเกาะปนังมีความรูภาษาไทยจนมีความสามารถ

เรียบเรียงไวยากรณไทยที่เขยีนเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญข้ึน และไดจัดพิมพเปนหนังสือช่ือวา 

“ตําราไวยากรณไทย” (A Grammar of the Thai or Siamese Language)  พิมพที่โรงพิมพของ

คณะมิชชันนารีแบบติสต (The Baptist Mission Press)  เมืองกัลกัตตา  ประเทศอนิเดีย หนังสือ

เลมนี้ยงัมีเหลอืตกทอดมาใหเหน็ไดจนถึงปจจุบัน เปนหนงัสือทีม่ีขนาดโตกวาหนังสือแปดหนายก

เล็กนอย มีความหนา 102 หนา มหีนาทีพ่ิมพดวยตัวอกัษรไทยหลายหนาและมหีนาพิมพที่แสดง

ใหเหน็ตัวอยางลายมือเขียนภาษาไทย เปนการพิมพจากแมพิมพหนิ  จึงนับวาเปนหนงัสือทีพ่ิมพ

ดวยตัวอักษรภาษาไทยที่เกาแกที่สุดที่จะหาไดในปจจุบนั  ดังภาพที ่ 2.4 

     พ.ศ.2366 สมาคมมิชชันนารีลอนดอน (London Missionary Society) ไดซื้อตัวพิมพ

ไทยทีห่ลอเปนชุดแรกจากนครกัลกัตตาเขามาใชในสิงคโปรและไดจัดพิมพแนวคําสอนของคณะ
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มิชชันนารีลอนดอนขึ้นใน พ.ศ.2374 จํานวน 6,000 ฉบับ และไดมอบใหมิชชันนารี อะบีล (Abeel) 

นําเขามาแจกในกรุงเทพฯ จงึนาจะเปนการนําหนงัสือทีพ่ิมพดวยตัวพมิพไทยมาเผยแพรใน 

เมืองไทยเปนครั้งแรก 

     พ.ศ.2377 คณะมิชชันนารีอเมริกนั (American Board of Commissioners for 

Foreign Missions หรือเรียกยอวา A.B.C.F.M.) ไดซื้อกิจการโรงพิมพของคณะมิชชันนารีลอนดอน 

และไดสงนาย  “อัลเฟรด นอรธ” (Alfred North)  ชางพมิพจากเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา มาเปน

ผูดูแลกิจการพิมพในสิงคโปร นอรธเปนผูมีความรูกวางขวางในวิชาการพิมพ ตลอดจนการหลอ

และตกแตงตัวพิมพ (stereotype) ในการทําการสํารวจสิ่งของในโรงพมิพในป พ.ศ.2378 ปรากฏ

วามีตวัพิมพอักษรไทยอยูสองกระบะคูซึง่เทากับ 2 ชุด ตัวพิมพอักษรไทยชุดหนึง่ประกอบดวย

กระบะตัวพิมพคูหนึ่งหรือสองกระบะ ในขณะนัน้ที่สิงคโปรไมไดมีแตตัวพิมพไทยแตไดมีการซื้อ

ทองแดงที่ใชหลอเปนตัวพิมพอักษรไทยจากเมืองเบงกอลในอินเดียเขามา ผูควบคุมทําแมทองแดง

นั้นคือ ดร.มาชแมน (Dr. Marshman) ประเทศสิงคโปรจึงสามารถหลอตัวพิมพอักษรไทยขึ้นใชงาน

ไดตลอดเวลาตามที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.4  ตาํราไวยากรณไทยของ ร.อ.เจมส โลว 

                                  ที่มา  (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 79-80) 
 

     พ.ศ.2377 หมอแดน  บีช  บรัดเลย   ซึ่งคนไทยเรียกวาหมอแบรดเลยหรือบรัดเลย  

(Dr. Dan Bach Bradley M.D.)  ไดออกเดินทางจากสหรฐัอเมริกาพรอมกับภรรยาจากเมือง 

บอสตัน รัฐแมสซาชูเซท สหรัฐอเมริกา โดยเรือใบใชเวลาหกเดือนจึงเดนิทางมาถึงเมืองสงิคโปร 

หมอบรัดเลยและคณะมิชชันนารีอเมริกนัไดพักอยูที่สิงคโปรเปนเวลาหกเดือนรอใหคลื่นลมสงบ

ระหวางพักอยูนั้นไดศึกษาภาษาไทยไปบาง และไดศึกษาคุนเคยกับแทนพมิพทีท่ําดวยไมไปดวย 

แลวจึงลงเรือเขามาในประเทศไทย  
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     คณะมิชชันนารีไดมอบใหหมอบรัดเลยนําเอาแทนพมิพทีท่าํดวยไมและแผนหนิที่ทาํมา 

จากเมืองเบงกอลเครื่องหนึง่ และตัวพมิพซึ่งมีตัวพิมพอักษรไทยอยูดวยนําเขามาในกรุงเทพฯ ดวย

เรือใบไดมาถึงกรุงเทพฯ ในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2378 คณะมิชชันนารีใชเวลาในการติดตั้งและ

เตรียมการพมิพนานพอสมควรกวาจะจัดพมิพหนงัสือไทยออกมาไดเปนครั้งแรก  

     พ.ศ.2379 บาทหลวงชารล โรบินสนั (Reverand Robinson) มิชชันนารีอเมริกนัไดรับ

ซื้อตัวพิมพอักษรไทยของรอยเอกเจมส โลว  จากประเทศสิงคโปรเขามาใชกับเคร่ืองพิมพที่เปน

แทนพมิพไม   และแมพิมพหินของเขา นบัวาเปนโรงพมิพแหงแรกทีพ่ิมพดวยตัวอกัษรไทย  โดยได

จัดพิมพหนังสอืข้ึนเปนครั้งแรกชื่อวา “บัญญัติ 10 ประการ” (Ten Comandments) หนงัสือฉบับนี้

เปนจุลสารมจีาํนวน 8 หนา พิมพเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถนุายน พ.ศ.2379 จํานวน 1,000 ฉบับ  

(อําไพ จนัทรจริะ, 2516, หนา 88-89) 

     แตตามบันทึกหมอบลัดเลยเขียนไววา ในวนัที ่3 มิถุนายน พ.ศ.2379 บาทหลวงชารล  

โรบินสัน  ไดสงหนังสือ  “บัญญัติ 10 ประการ” ที่พมิพดวยตวัอักษรไทยมาใหหมอบรัดเลยแยก

ถอยคํานับวาหนงัสือฉบับนีเ้ปนหนงัสือไทยฉบับแรกที่พมิพข้ึนในเมืองไทย ผูเปนชางพมิพคอื

บาทหลวงโรบนิสัน และผูจัดพิมพคงเปนหมอบรัดเลย (ประวัติการพมิพไทย, 2537) 

     คณะมิชชันนารีไดสงชางพิมพชาวอเมริกันคนแรกเขามาทํางานประจําในเมืองไทยคือ 

“นายโรเบิรต ดี.ดาเวนพอรต” (Robert D.Davenport) เดินทางมาถงึกรุงเทพฯในวนัที่ 2 กรกฎาคม 

พ.ศ.2379 และในวนัที ่ 8 กมุภาพนัธ พ.ศ.2380 เรือใบเจมมะดิลดา ไดนําแทนพมิพทําดวยโลหะ

ยี่หอโอทีส (Otis) หนึง่แทน และยี่หอสแตนดิง (Standing) หนึง่แทน พรอมดวยกระดาษ 100 รีม 

จากเมืองสิงคโปรเขามาในกรุงเทพฯ ทาํใหโรงพิมพมิชชันนารีมีทัง้ชางพิมพและเครือ่งพิมพพรอมที่

จะพิมพงานไดอยางด ี กระดาษที่ใชพิมพนัน้ตอนแรกเริ่มพวกมิชชันนารีส่ังผานเขามาจากสงิคโปร 

แตบางคราวกระดาษขาดมอืบาทหลวงโรบินสันไดทดลองใหใชกระดาษที่ผลิตจากเมืองจนีมาใช

พิมพแทน ซึง่มีราคาถูกกวากระดาษจากประเทศตะวนัตกเทาตวั แตคุณภาพทางการพิมพไมดีเทา 

อยางไรก็ดีไดมีการใชกระดาษที่ผลิตในประเทศตะวนัออกพิมพหนังสอืหลายเลม  

     พ.ศ.2382   พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวัทรงโปรดจางใหโรงพิมพมิชชันนารี

อเมริกันพิมพ ”หมายประกาศหามสูบฝน” เมื่อวันที ่27 เมษายน พ.ศ.2382  จํานวน 9,000 ฉบับ 

นับวาเปนเอกสารทางราชการฉบับแรกที่จดัพิมพข้ึนโรงพิมพตองใชเวลาพิมพอยูเดอืนเศษจงึเสร็จ  

กระดาษที่ใชพิมพก็เปนกระดาษที่ผลิตในเอเซีย  นับไดวาการพิมพของไทยไดเร่ิมสมัยรัชกาลที่  3  

และมีการจัดตัง้โรงพิมพ 4 โรงพิมพ คอื โรงพิมพของหมอจันดเล โรงพิมพของคณะสอนศาสนา

โรมันคาทอลิก โรงพมิพของหมอสอนศาสนาอเมรกิัน และโรงพมิพของเจาฟาใหญ 
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     สําหรับตัวพิมพทีน่ํามาจากสิงคโปรตอนแรก เมื่อใชงานกย็อมสึกหรอลงไป จําเปนตอง

ส่ังหลอเพิ่มเตมิจากสงิคโปรเขามาใชงานแตตัวพิมพที่ส่ังหลอจากตางประเทศมักไมมีความถูกตอง

แนนอน และไมสมบูรณ ตองชี้แจงแกไขกนัมาก การอธบิายกนัโดยจดหมายทาํไดยาก ทางคณะ

มิชชันนารีจงึไดสงคณะไปสั่งทาํแมทองแดงที่เมืองปนัง และนําไปหลอเปนตัวพิมพที่เมืองมะละกา 

โดยการควบคมุของนาย “แซมมวลไดเออร” (Samuel Dyer) ชางหลอตัวพิมพของคณะลอนดอน

มิชชันนาร ี เมอืงปนงั แตกย็งัไดตัวพิมพไมถูกตอง ไมไดตัวครบสมบูรณ จึงไดคิดทีจ่ะหลอตัวพิมพ

ข้ึนเองในเมืองไทยโดยสงเครื่องมือสําหรับหลอตัวพมิพจากสิงคโปร คณะมิชชันนารไีดนําเครื่องมอื

เหลานั้น เขามาดําเนนิการหลอตัวพิมพอักษรไทยขึ้นในเมืองไทย 

     การหลอตัวพิมพอักษรไทยในเมืองไทยสําเร็จใน พ.ศ.2384  โดยหมอบลัดเลย  

มิชชันนารีอเมริกัน   และพรรคพวกไดคิดหลอตัวพมิพข้ึนมาเองโดยออกแบบตัวพิมพข้ึนใหมซึ่งมี

รูปรางสวยงามกวาตัวพมิพที่ซื้อมาจากสงิคโปร และสามารถยอขนาดใหเล็กลงกวาตัวเดิมมาก 

และพ.ศ. 2385 หมอบรัดเลยไดจัดพิมพปฏิทินตามสุริยคติเปนภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก  

นับเปนตนตอของการพมิพปฏิทินในเมืองไทย และพิมพหนงัสือคัมภีรครรภรักษา ซึ่งเปนหนังสือ

ทางวิชาการแพทย  

     วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2387 พวกมิชชันนารีอเมริกาชุดเดียวกันนี ้ไดออกหนังสอืพิมพ

ฉบับแรกขึ้นในเมืองไทยชื่อ “บางกอกรีคอรเดอร” (Bangkok recorder) ซึ่งขณะนั้นเรยีกวา 

“จดหมายเหต”ุ อยางสัน้ ออกเดือนละ 2 คร้ัง ไมมีตัวบรรณาธิการ ออกไดปเดียวก็หยุดไป และ

ออกใหมอีกในวันที ่12 มีนาคม พ.ศ.2407 เปนรายเดือน โดยมีหมอบรัดเลยเปนบรรณาธิการ เปน

หนงัสือพมิพทีบ่รรจุสารคดีและเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศในสมยันัน้เปนอยางด ี

     พ.ศ.2402  หมอบรัดเลยไดนําแทนพิมพหนิ (lithographic press) เขามาใชงานเปน 

คร้ังแรกในเมอืงไทย    และในวนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ.2404    หมอบรัดเลยไดซื้อลิขสิทธิ์  

“หนงัสือนิราศลอนดอน” ของหมอมราโชทยั จัดพมิพข้ึนเปนครั้งแรกนบัวาเปนการเริ่มตนของ 

การซื้อขายลิขสิทธิ ์ และพมิพหนังสือออกจําหนายในเมอืงไทย  และในปนี้ยงัไดมีการพิมพหนังสอื

ดวยตัวอักษรลาวขึ้นเปนครัง้แรกในประเทศไทย 

     พ.ศ.2405  พิมพหนงัสือกฎหมายสยาม  

     พ.ศ.2407  พิมพเร่ืองสามกกและพงศาวดาร 
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     จะเห็นไดวาหมอบรัดเลยไดจัดพิมพหนงัสือวรรณคดีออกมาหลายเรื่องและจัดพมิพ 

หนงัสือสารคดีเปนจํานวนมากหนงัสือหลายเลมเปนหนังสือที่หมอบรัดเลยแปลและแตงเอง 

หนงัสือทีห่มอบรัดเลยผลิตออกมาไดเขาเลมเปนรูปหนงัสอืเลมแบบที่ผลิตในปจจุบัน ซึ่งนับวาเปน

ของใหมในเมอืงไทย เพราะแตเดิมหนงัสือไทยมีลักษณะเปนสมุดพบักลับไปกลับมาเรียกวา  

“สมุดไทย” เปนการเขียนคดัลอกกันลงบนสมุดขอย อาจเปนสมุดขอยดําหรือขอยขาว หากแต

หนงัสือเลมทีห่มอบรัดเลยผลิตขึ้นเปนหนงัสือที่มกีารเยบ็เลม เขาปกแบบหนังสอืฝร่ังจึงเรียกวา 

“สมุดฝร่ัง” 

     การพมิพในสมัยนั้นพิมพไดชา ปหนึง่พิมพหนังสือออกไดไมกี่เลม แตหมอบลัดเลยก็ได

ผลิตงานพิมพออกมาเปนจํานวนมาก   โรงพมิพของหมอบลัดเลยตอนแรกตั้งอยูใตถุนบานพกัของ 

พวกมิชชันนารีบนที่เชาเจาพระยาพระคลงั (ตอมาไดเปนสมเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ) อยูริม

แมน้ําเจาพระยา และอยูริมคลอง หนาวัดประยูรวงศ  และในปพ.ศ. 2394 ไดยายไปอยูหลังปอม

วิชัยประสทิธิ์ ปากคลองบางหลวง ซึง่ปจจุบันนี้เปนบริเวณกรมเสนาธกิารทหารเรือ โรงพิมพมีชื่อวา

โรงพิมพมิชชันนารีอเมริกัน (American Missionary Association Press) 

     หมอบลัดเลยไดถึงแกกรรมในเมืองไทยเมื่อวนัที ่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2414 นับไดวาเปน

ผูเร่ิมตนการพมิพในเมืองไทยอยางเปนระบบและเปนรากฐานแกการพิมพของไทยมาจนถึง

ปจจุบัน  ดังภาพที่  2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 2.5  หมอบลัดเลย (Dr.Dan Beach Bradley) ผูบุกเบิกการพมิพในประเทศไทย 

        ทีม่า  (ศิริพงศ พยอมแยม, 2530, หนา 7) 
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     ศาสตราจารยจอหน เทเลอร โจนส (John Taylor Jones) เขียนไววา ในป พ.ศ.2376  

มีคนไทยคนหนึ่งสนใจในวิชาการพิมพไปฝกเรียนงานมาจากสงิคโปรหลายเดือนและไดพยายาม

จัดตั้งโรงพมิพข้ึนแตไมคอยมีทุน  

     คนไทยคนแรกที่ริเร่ิมการพิมพหนังสือข้ึน คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  

ในขณะที่ยงัดาํรงพระยศเปนสมเด็จฯ เจาฟามงกุฎและยังทรงผนวชอยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเหน็

ประโยชนของหนงัสือ ในเมือ่คณะมิชชันนารีพิมพหนังสอืเผยแผศาสนาคริสต พระองคทรงดาํริให

ใชการพิมพเผยแผศาสนาพทุธ จงึโปรดฯ ใหส่ังเครื่องพมิพมาตั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารดังปรากฏใน

ตํานานวัดบวรนิเวศวหิารวา  

     "คร้ังนั้นการตีพิมพหนงัสอืยังไมแพรหลายมีโรงพิมพแตของพวกมิชชันนารี พิมพ 

หนงัสือสอนศาสนา ทรงตั้งโรงพิมพข้ึนที่วดั พิมพพระปาติโมกขบาง สวดมนตบาง แบบแผนอยาง

อ่ืนบาง เปนอกัษรอริยกะใชกันในสาํนักนีแ้ทนหนงัสือลาน"  

     การจัดตั้งโรงพิมพจะเปนวันใด พ.ศ.ใด ยังคนเวลาไมได ในป พ.ศ.2385 เมื่อทางคณะ 

มิชชันนารีของหมอบรัดเลยหลอตัวพมิพอักษรไทยขึ้นไดสําเร็จไดนําข้ึนทูลเกลาฯ  ถวายสมเด็จฯ 

เจาฟามงกุฎชดุหนึง่พรอมดวยตัวพิมพภาษาอังกฤษ 1 ชุด ซึ่งอาจเปนตนเคาของการเกิดโรงพิมพ

ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ใน พ.ศ.2386 ปรากฏในรายงานของคณะมิชชันนารี  A.B.C.F.M. วา  

เจาฟาใหญคอื สมเด็จฯ เจาฟามงกุฎ มีโรงพิมพที่เยี่ยมยอดมีตัวพมิพอักษรโรมนัหลายแบบ  

มีแมทองแดงหลอตัวพมิพและเบาหลอตัวพิมพเอง พระองคยังไดทรงสรางอักษรขึ้นชุดหนึง่คือ  

“ตัวอักษรอริยกะ”  

     ใน พ.ศ.2390 หนงัสือบางกอกคาเลนเดอรของหมอบรัดเลยระบุวาโรงพมิพของ 

เจาฟาใหญมแีทนพมิพ 1 แทน ตัวพิมพอักษรไทย 1 ชุด ตัวพมิพอังกฤษ 2 ชุด และตัวพิมพภาษา

บาลี 2 ชุด ส่ิงพิมพสวนใหญเปนภาษาบาลี และกลาววาเปนโรงพิมพโรงแรกของไทย  

     สภาพของโรงพิมพทีว่ัดบวรนิเวศวิหารไดมีผูบันทึกไววา "พวกเราขอดูในหองพมิพของ 

พระองค ทีน่ั้นพระสงฆหนุม ๆ หลายองคกบัคนใชนัง่อยูบนมาทาํดวยไมไผ    พระรปูหนึง่กาํลัง

เรียงพมิพ อีกรูปหนึง่กําลงัพับเขาเลม  และอีกรูปหนึ่งกําลังตรวจปรูฟ พวกพระสงฆใหหนังสือแก

เราเลมหนึง่ซึ่งไดพิมพเปนภาษาบาลี โดยตัวพิมพใหมซึง่สมเดจ็เจาฟาไดทรงกระทาํเอง หนังสือนัน้

เปนเรื่องพระบัญญัติสิบประการตามพระพุทธศาสนากบัทั้งคาํอธิบายพระบัญญัตนิั้น  

     หมอแคสเวลไดทูลพระองคไวแตคร้ังกอนใหทราบวา มิตรสหายของเราชื่อ จี ดับบลิว 

เอดดี้ ในเมืองวอเตอรฟอรด ไดถวายน้ําหมกึสําหรับพิมพหนงัสือหีบหนึง่  พระองคจึงทรงถามวา

น้ําหมึกนัน้มาจากใคร"  
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     ในป พ.ศ.2392 สมเด็จฯ เจาฟามงกฎุทรงมีหนงัสอืติดตอกับพระสหายคือ นายและ 

นางเอ็ดดี้ ทีก่รุงนวิยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาใหชวยจดัหาซื้อเครื่องพิมพหนิจากสหรัฐอเมริกาสง

มาใหพระองคเครื่องหนึง่ มหีลักฐานปรากฏเปนลายพระหัตถที่มีพระราชทานไปถงึนายและนาง

เอ็ดดีถึงสองฉบับ  การพิมพหินในขณะนัน้ยังไมมีในเมืองไทย แตตามพระราชหัตถเลขานั้น แสดง

วาทรงรอบรูและเขาใจเรื่องการพิมพหินเปนอยางดี ขณะนี้ยงัไมมีหลักฐานวาเครื่องพิมพหนิไดมี

การนาํเขามาในเมืองไทยเมือ่ใด      แตตามบันทึกของหมอบรัดเลยวาการพิมพหินครั้งแรกใน 

เมืองไทยมีในป พ.ศ.2402 หลังจากพระราชหัตถเลขาตดิตอส่ังซื้อไปหลายป  

     พ.ศ.2394 สมเด็จฯ เจาฟามงกุฎทรงลาผนวช ข้ึนครองราชสมบัต ิเปนพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลาเจาอยูหัว กิจการพิมพในวดับวรนิเวศวิหารก็ยังคงดําเนินการอยูภายใตการดูแลของ

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงพิมพข้ึนอีกแหง

หนึง่ในบริเวณพระราชวงัชัน้กลาง   บริเวณโรงแสงตน   เปนตึกสองชัน้พระราชทานชื่อวา  

“โรงพิมพอักษรพิมพการ”   เปนโรงพิมพหลวงทําหนาทีเ่ปนโรงพิมพแหงชาติโรงแรก  

     พ.ศ.2401 โรงพิมพอักษรพิมพการไดจดัพิมพ “หนังสอืราชกิจจานุเบกษา” อันเปน

หนงัสือพมิพของราชการฉบับแรก สําหรับบอกขาวคราวในราชสํานักและเก็บความจากประกาศ

ของราชการตาง ๆ พมิพออกเผยแพร  

     พ.ศ.2404  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัทรงให “ขุนมหาสิทธิโวหาร” รวม 

เดินทางไปดวยกับคณะทูตไทยที่กําลังจะไปทํางาน ณ ประเทศอังกฤษ โดยทรงมอบหมายใหไป

ศึกษาดูงานในเรื่องการพิมพ     เพื่อจะไดนําความรูทางการพิมพเขามาปรับปรุงกิจการพิมพของ

โรงพิมพหลวงใหดีข้ึน และไดมีพระราชหตัถเลขาถึงขนุมหาสทิธิโวหารระหวางที่อยูในอังกฤษดังนี้  

     " จดหมายมาถงึขุนมหาสิทธิโวหาร วาซึ่งจัดใหขุนมหาสทิธิออกไปครั้งนี้ดวยประสงค

จะใหเจริญความรูในการทาํหนงัสือพมิพ เพื่อจะใหไปดูเห็นการเห็นงานในการซึ่งเปนตนๆ ออนๆ 

เบาๆ พอไทยจะทําไดนั้น ถาการไปถงึจักรฟนจักรไฟก็เปนการโตใหญสูงกวากาํลงัเมืองไทย และ

ตองการในเมอืงไทยนี้ไปอยางตื่นฟนตื่นไฟไป เพราะในเมืองไทยนีห้นงัสือคนอานก็ไดนอย ก.ข.น

โม ก็ไมเปนรสเรื่องอะไรเทาไรนัก ซึง่ใหไป ทั้งนี้ คือจะใหสังเกตการณ ซึ่งเปนรานๆ ส่ิงไรที่ยากมา

แตกอนจะใหงายเขา ส่ิงไรที่ไมสูดีมาแตกอนจะใหดีข้ึน อันนัน้ก็คือเมื่อทําตัวเหล็กตวัทองแดงซึง่

เปนแบบหลอทําอยางไรจะเที่ยงจะงามดี หนงัสือจะไมเลอะเทอะนักและจะแลวไดเร็วไดงายตอไป

เลา คือการหลอตัวดีบุก แตตัวดีบุกอยางไรจึงจะเที่ยงดีจะงายจะเร็วเขาไมหนักแรง จะมีเครื่องมือ

แปลกประหลาดไปอยางไรบางใหคิดอานร่ําเรียนมาหามา แตถาถึงกลฟนกลไฟไปนัก อยาตืน่ไป

อยาออไปนัก คิดแบงเอาแตพอสมควรกับการในเมืองไทย” 
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     จากขอมูลขางตนทําใหทราบวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที ่ 4 ได

ทรงเริ่มกจิการพิมพของคนไทยเปนพระองคแรก ทรงเปนผูทีม่ีความสําคัญมากสาํหรับการพิมพ

และหนงัสือไทย ซึ่งควรไดรับการยกยองวาทรงเปน “พระบิดาแหงการพิมพไทย” เชนเดียวกับที ่

ทรงเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เพราะทรงเปนผูพบศิลาจารึกแผนที ่1 ของ 

พอขุนรามคาํแหงมหาราชเปนพระองคแรก อันเรยีกไดวาเปนผูพบตนตอของการประดิษฐอักษร 

ไทย ทรงอานถอดความบางตอนจากศิลาจารึกไดเปนครั้งแรก ทรงเปนคนไทยคนแรกดําเนนิงาน

ดานการพิมพ ทรงเปนผูจดัใหมีการสรางตัวพมิพอักษรไทยขึ้นเปนตัวพิมพธรรมดาที่เปนตนแบบ

ของตัวพิมพไทยปจจุบนั และเปนตัวพิมพที่ใชงานไดอยางสวยงามและมีประสิทธภิาพ ทรงไดคิด

เอาตัวหนงัสือไทยมาใชเขียนภาษาบาลีซึง่แตเดิมนัน้ตองใชเขียนดวยตัวอักษรขอมหรือมอญ  

ทรงเปนผูทีน่ําเอาการพิมพหนิ  (lithography) มาใชเปนครั้งแรกในเมอืงไทย พระราชกรณียกิจของ 

พระองคจงึนับวาสําคัญมากตอกิจการพมิพและการพิมพหนังสือของเมืองไทย 

     นับจากสมยัรัชกาลที่ 4 เปนตนมา การพิมพไทยไดเร่ิมเขาสูยุคพฒันาและขยายตัวเปน

อุตสาหกรรม และมีความสาํคัญในการสงเสริมงานดานการศึกษา วฒันธรรม พาณิชยกรรม และ

อุตสาหกรรมใหมีความเจรญิรุงเรืองเปนผลตอความกาวหนาและความมัน่คงของประเทศมา 

จนกระทั่งถึงทกุวันนี ้ 

     สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 การพิมพหนังสอืพิมพ

เกิดขึ้นหลายฉบับมีโรงพมิพมากขึ้นทัง้ไทย จีน และอังกฤษ เชน โรงพมิพราษฎรเจรญิ โรงพมิพวดั

เกาะ โรงพิมพนายเทพ โรงพิมพหมอสมทิ  โดยเฉพาะโรงพิมพหมอสมิท ของแซมมวล สมิท 

(Sammual Smith) มิชชันนารีอเมริกนัทีไ่ดจัดตั้งโรงพมิพข้ึนมาเพื่อหวงัแขงกับโรงพิมพของหมอบ

ลัดเลย ไดพิมพหนังสือตาง ๆ เชน โคลงกลอน สุภาษิต เปนตน ปรากฏวาหมอสมทิรํ่ารวยเพราะ

กิจการพิมพ จึงทาํใหมีผูเอาอยางดวยการตั้งโรงพิมพมากมาย แตปริมาณหนังสือพิมพก็มีจาํนวน

เลมไมมากนัก กลาวคือจํานวนเลมประมาณ 1,500-1,700 รายชื่อเทานั้น  

     สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 6  การพมิพหนงัสือก็ขยายตัว

เจริญข้ึนอยางสูงสุด มีการนาํตัวพมิพหลายแบบเขามาใช เชน ตวัฝร่ังเศส ตัวจิว๋ ตัวเอน เปนตน 

การจัดพิมพในสมัยนี้มีความสวยงาม ประณีต สวนใหญมีการเขาเลมทําปกแข็ง มหีลายส ี   มีการ

เดินทอง มีภาพประกอบหนงัสือคุณภาพกระดาษดี  และมีโรงพิมพที่มีชื่อเสียงรูจกักันทั่วไป เชน 

โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนาการ โรงพิมพอักษรโสภณ โรงพิมพอักษรนิติ เปนตน  

     สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที ่ 7 การพิมพตองซบเซาเนื่องจาก

เศรษฐกิจตกต่าํ ภายในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และประสบภาวะ



 58 

สงครามโลกครั้งที่ 2   ทําใหมีการขาดแคลนวัสดุทางการพิมพ หนงัสือที่ผลิตออกมาคุณภาพต่ํา 

แตหลังจากสิน้สุดสงครามโลก การพิมพในไทยก็เร่ิมพัฒนาและกาวหนาขึน้ทัง้ดานวิชาการพมิพ 

และเครื่องมือการพิมพเพิ่มข้ึนตามลําดับ  เชน มหีนงัสือพิมพรายวนัเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็ว  มีการ

ผลิตหนงัสือ  และวารสารตาง ๆ มากขึ้น  พ.ศ. 2476  กไ็ดมีการเปดสอนวิชาการพมิพในระดับ 

อาชีวศึกษาชัน้ตน ชั้นปลายที่โรงเรียนชางพิมพวัดสงัเวช ตอมาไดเปดสอนในโรงเรยีนอื่นอกีหลาย

แหง เชน โรงเรียนสารพัดชาง    โรงเรยีนดอนบอสโก  เปนตน  พ.ศ. 2496 ไดมีการเปดสอน

วิชาการพิมพที่วทิยาลัยเทคนิคกรุงเทพ และการสอนวิชาเกี่ยวกบัการพิมพเปนวิชาประกอบวิชา

หนึง่ในมหาวทิยาลยับางแหงดวย เชน ในแผนกบรรณารักษศาสตร  คณะอักษรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ในแผนกอิสระส่ือสารมวลชนและประชาสัมพนัธ  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั   แผนกวารสารศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  แขนงศิลปภาพพิมพ คณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ มหาวทิยาลยัศิลปากร เปนตน 

    ในปจจุบนันีย้ังมีการศึกษาทางการพิมพที่กาวหนาออกไปมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งสมาคม

ในวงการผูมีอาชีพตาง ๆ ของแวดวงการทางการพมิพข้ึน เชน สมาคมการพิมพไทย สมาคม

หนงัสือพมิพแหงประเทศไทย        สมาคมนักหนงัสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมหนงัสือพิมพ

ภูมิภาค  สมาคมนกัขาวแหงประเทศไทย   สมาคมภาษาและหนังสือ  สมาคมนักเขียน สมาคม

หองสมุดแหงประเทศไทย ฯลฯ แตละสมาคมก็มีสวนสําคัญในการเปนกําลงัสงเสริมใหกิจการพมิพ

ของประเทศไทยเจริญกาวหนาขึ้นเปนลาํดับ นอกจากนี้ยังมหีนวยงานหลายแหงที่ชวยประดษิฐ

และพัฒนาการพิมพใหเจรญิขึ้น เชน  

      กรมแผนที ่เปนหนวยงานแรกทีน่ําเอาเครื่องโฟโตคอมโพลิชัน่ (photo composition) 

และเครื่องพิมพออฟเซตเขามาใชงาน 

     โรงพมิพไทยวัฒนาพานิช  ใหผูผลิตเครือ่งหลอตัวพิมพโมโนไทพ (monotype) ซึ่งม ี

การปรับเครื่องใหใชกับตัวอกัษรไทยได 

     องคการคาคุรุสภา ไดส่ังเครื่องพิมพโรตารีออฟเซต (rotary offset) มาใชในโรงพมิพ 

คุรุสภาลาดพราวเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2500 

     โรงงานยาสูบ  เปนหนวยงานที่เร่ิมใชเครื่องโรโตกราวัวร (rotogravure) 

     โรงพมิพนยิมชาง   ไดริเร่ิมพิมพบรรจภัุณฑโดยวิธีเฟลกโซกราฟก (flexographic 

printing)  

      โรงพิมพทีพ่ิมพหนังสือพมิพบางกอกโพสต  ไดนาํเอาเครื่องโรตารีแบบพิมพสองหนา

มาใชเปนแหงแรก 
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รูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพในประเทศไทย 
การสื่อสารของสังคมไทยกอนมีการประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นมาใชมส่ืีอเพื่อการติดตอทั้งที่

ใชส่ือเปนภาพและที่ใชส่ือเปนตัวอักษร ไดแก ภาพเขียนสีเปนลวดลายตาง ๆ รวมทั้งจารึกทีพ่บ

มากมายในประเทศ จารึกเหลานี้ใชวัสดุหลายประเภท เชน หิน สําริด อิฐ แผนทองแดง เสาหนิ 

เปนตน โดยภาษาที่ใชมหีลายภาษาทัง้ภาษาเขมร สันสกฤต ทมิฬ มอญ บาลี  ในการสื่อสารเพือ่

บอกเลาถงึความเปนไปของเหตุการณบานเมือง หรือเพือ่สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระราชา 

หรือสงเสริมศาสนา หรือใชเฉพาะกิจ หรือดานวชิาการตาง ๆ จนกระทัง่ปจจุบนัมีส่ือส่ิงพิมพเกิดขึน้

มากมายหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนงัสอืพิมพ นิตยสาร หนังสือเลม โปสเตอร ใบปลิว เปนตน  

โดยรูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถแบงศึกษาไดเปน 2 

ลักษณะ  คือ ส่ือส่ิงพิมพทีเ่กิดขึ้นกอนมีโรงพิมพ และส่ือส่ิงพิมพระหวาง พ.ศ.2378  -  ปจจุบัน 

รูปแบบสื่อส่ิงพิมพกอนกําเนิดโรงพิมพ 
 การประดิษฐตัวอักษรไทยเกิดขึ้นในราวตนพทุธศตวรรษที่ 19 ทําใหรูปแบบของการ 

ส่ือสารดวยตัวหนงัสือในยุคกอนประเทศไทยจะมีโรงพิมพนัน้มหีลายชนิด ดังตอไปนี ้

1.  ใบบอก  เปนสิ่งพิมพเพือ่ใชในการเผยแพรขาวสาร หรือติดตอกับประชาชน กลาวคือ  

เมื่อพระมหากษัตริยมีพระราชประสงคจะประกาศพระบรมราชโองการใหประชาชนไดรับไปถือ 

ปฏิบัติ  อาลักษณจะมหีนาที่จารและเรียบเรียงขอความลงบนใบลาน  ตีตราหรือประทับตราลง 

บนเอกสาร จากนัน้กรมพระสุรัสวดีจะคัดสําเนาประกาศใบบอกแจกจายไปยงัหวัเมืองตาง ๆ 

      ใบบอก เปนหนังสือหรือจดหมายทีม่ีไปมาสําหรับในงานราชการ และเดิมคําใน

ความหมายของจดหมายหรือหนังสือราชการมีใชอยูหลายคํา  เชน ศภุอักษร สารตรา ทองตรา 

และรวมทัง้ใบบอกดวย เปนตน คําเหลานีม้ีที่ใชแตกตางกันดังนี ้

     ศุภอักษร คือ หนังสือทั้งปวงที่ดําเนินพระราชโองการ  จากกรุงไปยงัประเทศราช  หรือ

หนงัสือจากประเทศราชใหญถึงกระทรวง 

     สารตรา คอืหนงัสือซ่ึงเชญิพระราชโองการ มีตราพระราชสีหใหญประทับ 

     ทองตรา  คือ หนงัสอืดําเนนิพระราชโองการไปยงัเมืองน้าํพระพิพัฒนสัตยา หรือ

หนงัสือคลายจดหมายนามเสนาบดี มีตราพระราชสหีนอยประทับ หรือนัยหนึง่ก็คือ หนงัสือคําสัง่ที่

ประทับตราเจากระทรวง  ดงัภาพที่  2.6 

     ใบบอก คอื  หนงัสือที่มาจากประเทศราชนอย ๆ หวัเมืองน้ําพพิฒันสัตยา และแมทัพ

นายกอง ซึ่งออกไปจากกรงุเทพ 
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     ตราที่ใชประทับในหนังสอืราชการดังกลาวนี้กระทรวงมหาดไทยใชตราพระราชสหีใหญ

สําหรับประทบัหนงัสือของพระเจาแผนดิน  และตราพระราชสหีนอยสําหรับประทับหนังสือคําสั่ง

ของตัวเสนาบดีเอง  สวนกระทรวงกลาโหมใชตราพระคชสีหใหญ และพระคชสีหนอยแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.6  หนังสือประเภททองตรา 

                                      ทีม่า  (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 54)        
 

2.  สมุดขอยหรือสมุดไทย      เปนสิ่งพิมพกระดาษตอเนือ่งเปนแผนเดยีว  ที่ใชเผยแพร 

เนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ โดยใชปากกาไมจิ้มหมกึที่ใชยางสีเหลืองปนกับยางมะขวดิ หรือฝุนขาว

ละลายน้ํา เพือ่บันทกึตัวอักษรไทยลงบนกระดาษขอยที่ทาํจากเปลือกขอย ใบหนาเทากับกระดาษ

สมุดปกแข็งในปจจุบนั  กระดาษพับไปพับมาคลายผาจีบติดกันทัง้เลม ไมมีการเยย็เลมเหมือน

หนงัสือในปจจุบัน     กระดาษที่ใชทาํมาจากเปลือกขอยจึงไดชื่อวา  “สมุดขอย”  มี 2 สี  คือ  สีดาํ

และสีขาว  เรียกวา  สมุดไทยดํา  และสมดุไทยขาว  

     ภาคใตเรียกสมุดขอยหรือสมุดไทยวา  “บุด“ สันนิษฐานวา  กรอนมาจากคําวา “สมุด“  

เพราะชาวใตมักใชสําเนียงพูดสั้น ๆ เปนพื้นอยูแลว  สวนตัว  “ม”  อาจเพีย้นไปเปน “บ” ได  

เนื่องจากเสยีงพยัญชนะทัง้  2  ตัว  เกิดจากฐานเดียวกนั คือ โอฏฐชะ “หมุด”  จึงมีทางกลายเปน

บุดได  หนงัสอืบุดมีสองชนดิคือ  บุดขาว และ บุดดํา  บุดขาวเขียนดวยกระดาษสีขาวเขียนดวย

หมึกดาํ  สวนบุดดํามีเนื้อกระดาษสีดําเขียนดวยสีขาวหรอืสีรงเหลืองหรือรงทอง 

       การเขียนสมุดขอยดวยดนิสอขาวและน้ําหมึกซึง่มีสีตาง ๆ  เชน  สีดํา  ไดจากเขมาไฟ

หรือหมกึจีน สีขาวไดจากเปลือกหอยมกุ สีแดงไดจากชาด สีเหลือง(อมแดง) ไดจากรงผสมโหรดาล  

และสีทองไดจากทองคําเปลวหรือทองอังกฤษ  เปนตน 
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     การทํากระดาษขอยนัน้นาํเปลือกขอยไปแชหรือหมักน้ําประมาณ  3 – 4  วนั  แลว

นํามาฉีกใหเปนฝอยกอนจะนําไปนึง่ในรอมประมาณ  48  ชั่วโมง  จากนัน้นําไปแชน้ําดางอีก

ประมาณ  24  ชั่วโมง  แลวนาํไปลางในน้ําไหลใหผิวหลุดและหมดดาง  นําเปลือกขอยที่สะอาดดี

แลวไปสับขอยหรือทุบจนละเอียดเสมอกนั ซึง่จะกลายเปนเยื่อกระดาษ  นาํเยื่อกระดาษละลายน้ํา

แลวเทลงบนตะแกรงถี่ซึง่วางปม ๆ น้ํา เกลี่ยเยื่อกระดาษใหเสมอกนัแลวยกตะแกรงขึ้นใหสะเด็ด

น้ํา  ใชไมซางคลึงรีดใหหนาเรียบเสมอกนั จากนั้นนาํไปตากแดดใหแหง  และเมื่อลอกออกก็จะได

กระดาษ 

      บางภาคอาจใชเปลือกพชืชนิดอื่นที่มีจาํนวนมากในทองถิน่  เชน  ภาคเหนือ ใชเปลือก

ตนสาแทนขอย จึงเรียกชื่อกระดาษตามชือ่ของพืชวา”กระดาษสา” 

       สําหรับขนาดของสมุดขอยที่ถือเปนมาตรฐาน มี  7  ขนาด ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
 

ตารางที่  2.1  ขนาดของสมดุขอย 
 

ลําดับ ชื่อ กวาง ยาว 

1. สมุดพก 8 15 

2. สมุดถือเฝา 20 26 

3. สมุดจดหมายเหต ุ 12 34 

4. สมุดพระมาลยั 13 66 

5. สมุดไสยศาสตร 15 41 

6. สมุดภาพไตรภูมิ  (แบบที่ 1) 12 63 

7. สมุดภาพไตรภูมิ (แบบที่ 2) 28 51 
 

ที่มา  (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 52) 
  

     ตอมาเมื่อหมอบรัดเลย  นําเครื่องพมิพเขามาตั้งโรงพิมพในประเทศไทย  และพิมพ

หนงัสือออกจาํหนายนัน้ไดมีการเย็บเลมแบบหนงัสือฝร่ัง  ดังนั้นจงึเกิดคําขึ้นใหมอีกหนึ่งคาํ คือ 

“สมุดฝร่ัง”  คูกับคํา “สมุดไทย”  ดังขอความทายเลมของ “หนงัสือแสดงกิจจานุกิตย”  ของพระยา

ทิพากรวงษ  ฉบับแรก  ซึ่งพิมพเสร็จเมื่อวันที ่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2410  ปลายแผนดินสมเดจ็

พระจอมเกลาเจาอยูหัว  เปนการประชาสมัพันธหนังสือเลมนี้ความวา  “หนังสือเร่ืองนี้  คิดเปนหก

เลมสมุดไทย รวมเปนสมุดฝร่ังเลมหนึ่ง…” 
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     เร่ืองที่เขยีนในสมุดขอยหรือสมุดไทย  เปนเรื่องเกี่ยวกบบทสวดมนต  ชาดก  

พงศาวดารจดหมายเหต ุ วรรณคดี  ตําราตาง ๆ สุภาษติ  ฯลฯ  บางเลมก็มีภาพสีประกอบ 

3.  หนงัสือใบลาน หรือใบลานจาร  เปนสิง่พิมพที่ใชใบลานเชนเดียวกับสมุดขอยแตกตาง 

กันที่ใชเหลก็ตอกลงไปในไมคลายดินสอใชขีดลงบนใบลานเปนรอยตวัหนังสือ จากนั้นนําเขมา

ละลายกบัน้าํมันยาง ทาบนใบลานลูบดวยทราย ตากแดดจนแหงกจ็ะเหน็ตัวหนงัสือชัดเจน นํามา

เรียงลําดับผูกรวมเขาเปนคัมภีร 

     คัมภีรใบลาน  หรือหนังสือลาน เปนรูปแบบการสื่อสารดวยตัวหนังสือที่สืบตอจาก 

ศิลาจารึกลงมา  โดยเปนหนังสือที่จารลงบนใบลาน  เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปฎก  จงึถือ

เปนของสงู  การทําหนังสือจากใบลานนัน้เนื่องจากใบลานมีข้ึนอยูทัว่ไป หางาย และใบลานม ี

คุณสมบัติที่เหมาะสมแกการจารหลายประการ กลาวคือโครงสรางของใบแข็งแรง  ไมกรอบหรือ 

หักงาย  ผิวพืน้ใบเรียบเนียน  ขนาดและความหนาของใบพอเหมาะ  นอกจากนี้รูปลักษณะของ 

ตัวอักษรทีพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐข้ึน  ก็เอ้ือตอการจารบนใบลานคือ  มีเสนโคงมน  

ทําใหหลบรองใบได  หนังสือลานจงึเกิดขึ้นดวยปจจัยอนัสอดคลองเหมาะเจาะเชนนี ้

      หนังสือลานหนาหนึ่ง ๆ  มีประมาณ  5  บรรทัด  จาร  2  หนา  สีดําที่ปรากฏเปนเสน

ตัวอักษรนัน้เกดิจากกรรมวธิ ี “ ลบลาน “  กลาวคือ  เมื่อจารดวยเหล็กแหลมเปนตวัหนงัสือแลวใช

เขมาไฟผสมน้าํมันยางลูบดวยลูกประคบ  เพื่อใหสีดําลงไปจับในรอยที่จาร  และทําความสะอาด

รอยเปอนดวยทรายขั้วใหรอน 

      หนังสือลานเลมหนึง่ ๆ เรียกวา  ผูกหนึง่  มีประมาณ  24  ใบลาน  และอาจจะม ี

ปกหนาปกหลงัของแตละผูกอีกดานละ  2 – 3 ลาน  แตละผูกรอยดวยเชือกหลักซึ่งเรยีกวา   

“สายสนอง“ รอยตามรูที่เจาะไว  ผูกเปนหูทางดานซาย  สวนอีกดานหนึ่งเวนไวเพื่อสะดวกในการ

พลิกไปมา  ดงัภาพที่  2.7 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.7  หนังสือใบลาน 

                                                   ที่มา  (วลัลภ สวัสดิวัลลภ, 2535, หนา 51) 
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4. ศิลาจารึก  เปนการบนัทกึเรือ่งราวของสงัคมไทยกอนทีจ่ะมีการพิมพโดยการใช 

แผนหนิเปนวสัดุในการรองเขียน และเหลก็จารขอความลงบนแผนหนินั้น ดังตัวอยางที่เหน็ได 

ชัดเจนคือศิลาจารึกหลกัที ่1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราช  ดังภาพที่  2.8 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 2.8  ศลิาจารึกหลักที่  1 

                                                ทีม่า  (สุรัตน  นุมนนท, 2530, หนา 99) 
 

     การจารึกตัวอักษรไทยทีป่ระดิษฐข้ึนบนศิลาจารึก เพราะสมยันัน้คงจะยงัไมมีกระดาษ

ใช  ซึง่นับวาเปนการดีสําหรับไทยเพราะสิ่งนีเ้ปนหลักฐานทางประวตัิศาสตรไทยทีสํ่าคัญที่ยงัคง

หลงเหลืออยู หากการบนัทกึหรือเขียนลงบนกระดาษแลวก็คงไมมหีลักฐานเหลืออยูใหเราไดศึกษา

และภาคภูมิใจในเอกลักษณแหงความเปนไทยของเราสืบมาจนถงึปจจุบันนั่นเอง 

     อยางไรก็ตามรูปแบบและลักษณะของสิ่งพิมพกอนกาํเนิดโรงพิมพในประเทศไทยเริ่ม 

มีมาตั้งแตสมยักรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถงึรัตนโกสนิทร  ในลักษณะของใบบอก ใบลาน จาร จารึก 

โดยมนษุยไดดัดแปลงธรรมชาติมาเพื่อใชเปนเครื่องมือเลาเหตุการณความเปนไปในสังคมสะทอน

ความนึกคิดเรื่องศาสนา ความเชื่อ และการปกครอง แตส่ือส่ิงพิมพกอนกําเนิดโรงพิมพในลักษณะ

ดังกลาวถูกนํามาใชอยางจาํกัดแวดวงแคบ เปนการสื่อสารในกลุมเลก็ ๆ และเปนการสื่อสารจาก

เบื้องบนสูเบื้องลางเทานัน้  ถึงแมวาปจจุบันสิ้นยุคไปแลวหากสิ่งเหลานี้กลับกลายเปนที่ภาคภูมิใจ

ของคนไทยเปนอยางยิง่ทีย่ังคงหลงเหลือไวใหเยาวชนรุนหลงัไดศึกษาคนควาตอไป 
รูปแบบสื่อสิง่พิมพระหวางพ.ศ.2378-ปจจุบัน 

 การเริ่มตนการสื่อสารของสังคมไทยโดยใชส่ือส่ิงพิมพตามหลกัฐานทางประวัติศาสตรก็คง

จะเริ่มนับต้ังแต พ.ศ.2378 ที่ไดมีการนําแทนพิมพและตัวพิมพภาษาไทยเขามายังประเทศไทย 

และไดขยายกจิการพมิพออกไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกดินักเขียนและผลงานดานการพิมพมากขึ้น  

รูปแบบและลักษณะสื่อส่ิงพมิพในแตละยคุสมัยสามารถแบงออกเปน 6 ลักษณะดังนี ้
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 1.  รูปแบบและลกัษณะสือ่สิ่งพิมพระหวางพ.ศ.2378-2394  
      จะเห็นไดวาเปนชวงระยะเวลาตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั 

รัชกาลที ่3  ทีม่ีการเริ่มตนนาํการพิมพจากประเทศทางตะวันตกเขามาใชในประเทศไทย สําหรับ 

ส่ือส่ิงพิมพสําคัญที่มีอยูในระยะเริ่มแรกตัง้แต พ.ศ.2378-2394 มีดังนี ้

1.1  บัญญัติสิบประการ ของนายชารลส โรบนิสัน มิชชันนารีชาวอเมริกนั  

ออกในปพ.ศ.2379 

1.2  ประกาศหามสูบฝน ของทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 3 ออกในป พ.ศ.2382 

     1.3  หนงัสอืคําภีรครรภทรักษา ของหมอบลัดเลย ออกในปพ.ศ.2385 

1.4  ปฏิทินตามสุริยคติ ของหมอบลัดเลย ออกในปพ.ศ.2385 ตนกําเนิดการพิมพ 

ปฏิทินในประเทศไทย 

1.5  บางกอกรีคอรเดอร ของหมอบลัดเลย  ออกในปพ.ศ.2387-2388 เปนนิตยสาร 

ขาวภาษาไทยรายปกษ  เนื้อหาเปนเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ในเมืองหลวงและรอบ ๆ รวมทัง้ 

คัดขาวจากหนังสือจดหมายเหตุของตางประเทศมาลง เนื้อหาวิชาการตาง ๆ และการคา 

1.6  กฎหมายไทย ของนายโหมด อมาตยกุล เปนหนังสือเลมที่ใหความรู แตยังไมทนั 

ตีพิมพกถ็ูกทางราชการริบไป 

           สวนใหญส่ือส่ิงพิมพในระยะนี้จะถูกจํากัดอยูในกลุมบรรดามิชชันนารทีี่เขามา 

สอนศาสนาในประเทศไทยที่ไดมีการพมิพหนังสือคําสอนทางคริสตศาสนาเปนภาษาไทย   

ดังภาพที่  2.9 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.9  ตวัอยางสื่อส่ิงพมิพในสมัยรัชกาลที ่3 

                                  ที่มา  (สุรัตน  นุมนนท, 2530, หนา 111-112) 
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2.  รูปแบบและลกัษณะสือ่สิ่งพิมพระหวางพ.ศ.2394-2411 
      ส่ือส่ิงพมิพในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที ่4 ไดเพิ่มจํานวน

มากขึ้น เพราะพระองคทรงเห็นคุณประโยชนของการพมิพจึงไดใหการสงเสริมสนับสนุนการพมิพ

อยางจรงิจัง  ผูพิมพก็มทีั้งของทางราชการและทางเอกชน  ส่ือส่ิงพิมพสําคัญที่เกิดข้ึนระหวาง 

พ.ศ.2394-2411 มีดังนี ้

2.1  หนังสือขาว  เปนสิ่งพิมพที่ใชเผยแพรขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบความ 

เปนไปของเหตุการณบานเมืองทีม่ีการจดัทําขึ้นทั้งรายวัน รายสัปดาห โดยพวกหมอสอนศาสนา 

เชน 

2.1.1  บอกกอกคาเลนดาร (Bangkok Calender) หนงัสือขาวรายปภาษา 

อังกฤษของหมอบลัดเลย  ออกระหวางปพ.ศ.2402-2416  ดงัภาพที่  2.10 

2.1.2  ไซแอมไทม (Siam Times) หนงัสือขาวรายสัปดาหภาษาอังกฤษฉบับแรก 

ของเมืองไทย ของหมอบลัดเลย ออกฉบับแรกในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 

2.1.3 เดลี่ แอดเวอรไทเซอร (Daily Advertiser) หนงัสือขาวรายวันภาษาองักฤษ 

ฉบับแรกของเมืองไทย ของหมอบลัดเลย 

2.1.4 บอกกอก เดลี่ แอดเวอรไทเซอร (Bangkok Daily Advertiser) หนังสือขาว 

รายวนัภาษาองักฤษ  เดิมมีชือ่วา  เดลิ  ชิปปง  รีปอต   เปนหนังสือแผนเดียว ม ี2 หนา ของ 

นายยอช จ.ีเกรแฮม ออกในปพ.ศ.2406  

2.1.5 ไซแอม เดลี่ แอดเวอรไทเซอร (Siam Daily Advertiser) หนงัสือขาวรายวัน 

ภาษาอังกฤษ ออกในปพ.ศ. 2406 

2.1.6 ไซแอม ไทมวกิลี่ (Siam Times Weekly) หนังสือขาวรายสัปดาห 

ภาษาอังกฤษ ของหมอจนัดเล (Chandler) ออกในปพ.ศ.2407 

2.1.7 บางกอกเพรส (Bangkok Press) หนงัสือขาวรายสัปดาหภาษาอังกฤษ  

ออกในปพ.ศ.2407 โดยไมทราบนามเจาของ 

2.1.8 บางกอกรีคอรเดอร (Bangkok Recorder) หนังสือจดหมายเหตุ 

รายสัปดาหภาษาองักฤษ ของหมอบลัดเลย ออกเปนครั้งที่ 2 ในปพ.ศ.2408-2410 

2.1.9 เดอะ บางกอกรีคอรเดอร (The Bangkok Recorder)หนงัสือจดหมายเหตุ 

รายเดือนภาษาไทย ของหมอบลัดเลย ออกในปพ.ศ.2408-2410 

2.1.10 ไซแอม วีคลี่ โมนิเตอร  (Siam Weekly Morniter) หนังสอืขาวรายสัปดาห 

ภาษาอังกฤษ ของเอส.ดี.เอนคอรต ออกในปพ.ศ.2409 
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2.1.11 บางกอกซัมมารี (Bangkok Summary) หนังสือขาวรายปกษ ของ 

นายยอช จ.ีเกรแฮม ออกในปพ.ศ.2411 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.10  บอกกอกคาเลนดาร (Bangkok Calender) ในพ.ศ.2405 

                    ที่มา  (เอนก  นาวิกมูล, 2533, หนา 110) 
 

2.2  หนังสือราชกจิจานุเบกษา หนงัสือขาวรายปกษของราชการ ออกในปพ.ศ.2401  

เพื่อตีพิมพขาวในราชสาํนกัและพระราชกาํหนดกฎหมายแจกจายในวงการราชการและราษฎร 

โดยรัชกาลที่ 4 ทรงเปนบรรณาธิการ หลงัจากนั้นในปพ.ศ. 2402 ก็เปลี่ยนออกเปนใบปลิวแทน   

ดังภาพที่  2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่ 2.11  หนงัสือราชกจิจานุเบกษาทีพ่ิมพ พ.ศ.2401 

ที่มา  (สุรัตน  นุมนนท, 2530, หนา 116)
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     2.3  หนงัสอืเลม ซึง่ผูพิมพหนังสือเลมมีทั้งราชการและเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

เผยแพรขาวสาร และเพื่อการคา มีดังนี ้

2.3.1 หนงัสือกฎหมายไทย ของนายโหมด อมาตยกุล  ที่เคยถกูริบไปใน 

สมัยรัชกาลที่  3  ก็ไดนํามาตีพิมพและจาํหนายแกประชาชนในสมัยนี้ทัง้เลม 1 และ เลม 2  

2.3.2 หนงัสือแสดงกิจจานุกิตย ของพระยาทพิากรวงษ  

2.3.3 นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทยั เปนหนังสือรอยกรองเลมแรกที่ไดรับ 

การตีพิมพจําหนายในเมืองไทยที่โรงพมิพของหมอบลัดเลย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 

และโรงพิมพใหเงนิคาลิขสทิธิ์หนงัสือเปนจาํนวนเงิน 400 บาท  ดังภาพที่  2.12 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ 2.12  นิราศลอนดอน  หนังสือที่มกีารซื้อลิขสิทธิค์ร้ังแรกในไทย 

                    ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 26) 
 

2.4 การพิมพ “หมาย” หรือเรียกวาอัฐกระดาษ  จัดพมิพในปพ.ศ.2396 เพือ่ใชแทน 

เงินพดดวง โดย "หมาย" มีราคาตางๆ กัน ตั้งแต 1 บาท เปนลําดับลงมาจนใบละเฟอง โดยพิมพลง

บนแผนกระดาษและประทบัตราพระราชลัญจกร 3 ดวง นอกจากนีส้รางใบ"พระราชทานเงนิตรา" 

อีกแบบหนึง่ ซึง่มีลักษณะคลายเช็คในปจจุบนั นับไดวามกีารใชเงินตราทําดวยกระดาษขึ้นใน

เมืองไทยเปนครั้งแรกอันเปนตนตอของธนบัตร  ดงัภาพที ่ 2.13 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.13  อัฐกระดาษที่ใชสมัยรัชกาลที่ 4  พ.ศ.2396 

                              ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 66) 
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2.5  ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ   ไดแก ส.ค.ส. ที่เร่ิมมีในปพ.ศ.2400 และบตัรเชิญ ในปพ.ศ.2404  

เปนตน 

ในยุคนี้แรก ๆ หนงัสือทีพ่ิมพข้ึนเปนหนงัสอืพิมพของฝรั่งทัง้สิ้นที่ออกมาแขงขัน 

กันลมลุกคลุกคลาน โดยเฉพาะหมอบลดัเลยและหมอสมิททีม่ีการแขงขันกนัสูง  ทั้งนี้หนังสอืที่

หมอบรัดเลยจดัพิมพสวนมากเปนหนงัสือปกแข็งรูปเลมคงทนสวยงามเปนหนงัสือกฎหมาย

พงศาวดารเรือ่งสําคัญ หนงัสือทีห่มอสมิทจัดพมิพมีทั้งปกแข็งและปกออน แตสวนใหญเปน

หนงัสือประโลมโลก พิมพเปนสมุดเล็กๆ เนื้อเร่ืองแตละเลมเทากับเลมสมุดไทย พมิพเปนปกออน

ขายราคาเลมละสลึง ดงัมีกลอนกลาวกนัติดปากวา "เลมสลึงพงึรูทานผูซื้อ" หนงัสอืของหมอสมทิ

จึงเปนหนังสืออานเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนสวนใหญ ผูอานนิยม ขายไดดีมีกาํไร 

หมอสมทิจึงพมิพหนงัสือเพือ่การคาเปนสาํคัญ ทัง้ยงัเปนผูส่ังแทนพมิพหนงัสือเขามาขาย ทาํให

เกิดโรงพมิพข้ึนอีกหลายโรงและยังเปนผูพมิพหนงัสือตําราการพมิพข้ึนอีกดวย  

การพิมพในชวงปลายสมยัจึงเปลี่ยนจากการเผยแพรศาสนามาเปนใหการศึกษา 

แกประชาชน   จนกลายเปนธุรกิจการคา มีโรงพิมพเกดิขึ้นมากมายทั้งไทย จนี อังกฤษ ปริมาณ

การผลิตหนังสือเพิ่มข้ึนกวาในสมัยรัชกาลที่ 3 และมีคุณภาพดีกวาเดิม ดังจะเหน็ไดวาสื่อส่ิงพมิพ

เร่ิมมีรูปแบบทีห่ลากหลายและถูกนําเขามาใชในชวีิตประจําวนัของคนไทยมากขึ้น แตวาการพิมพ

หนงัสือทาํไดชาดวยขอจํากัดของเทคโนโลยีการพมิพ และอยูในแวดวงเจานายหรือผูมีอันจะกิน 

ตลอดจนเจาของหรือผูพมิพสวนใหญเปนมิชชันนารหีรือบรรดาเชื้อพระวงศเทานัน้   
 3.  รูปแบบและลกัษณะสือ่สิ่งพิมพระหวางพ.ศ.2411-2453 
      ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 5 นอกจากจะมีการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินแลว  ชวีติของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปทุกดาน     และในดาน

ส่ือส่ิงพิมพกถ็อืไดวาเปนชวงที่สําคัญ เพราะในสมัยนีก้ารศึกษาไดมีการแพรกระจายไปสูประชาชน 

เร่ิมมีการศึกษาคนควา    มกีารจัดตั้งหอสมุด   และมีงานเขียนเกิดขึ้น พรอมกับพวกที่ไปศึกษาใน

ยุโรปก็กลับมาเมืองไทยกลายเปนผูนําทางหนงัสือ มกีารผสมผสานงานดานสื่อส่ิงพมิพดวยวิธกีาร

พิมพใหม รูปแบบใหมที่เหมาะสมกับประชาชนในแตละกลุมของไทย ส่ือส่ิงพิมพในระยะนีพ้อจะ

สรุปไดดังนี้ 

3.1  หนังสือขาวหรือหนังสือพิมพ  เปนสื่อส่ิงพิมพที่มีความตื่นตัวมาก ผูจดัทํามทีั้งของ 

ฝร่ัง ไทย จนี ซึ่งออกหนงัสือพิมพทั้งที่เปนรายวันและรายอื่น ๆ  ตลอดจนมีทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหนงัสือพิมพรายวันไดรับความนิยมมากเพราะขาวสารทันสมัยไมลาชา   
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           หนงัสอืพิมพรายวนัของคนไทยฉบับแรกคือ คอรต (Court)  หรือ  หนังสือ 

ขาวราชการ   ซึ่งเจานาย  11  พระองคชวยกันทําขึน้ ออกในปพ.ศ.2418 เนื้อหาภายในเปน 

ขาวราชการ และขาวในราชสํานัก ทําใหทราบขาวที่มีอยูแลวและขาวลวงหนาทกุวนั แตออกได 

ปเดียวก็เลกิเพราะผูทรงจัดทําไมทรงมีเวลาเพียงพอ ดงัภาพที่  2.14 

             

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.14  หนงัสือพมิพคอรต (court) สมัยรัชกาลที่ 5 

                              ที่มา  (สุรัตน  นุมนนท, 2530, หนา 119) 
 

นอกจากนีห้นงัสือขาวภาษาไทยฉบับอ่ืน ๆ ก็ไดรับความนิยมจากผูอานเชนกัน  

อาทิ ราชกิจจานุเบกษา หนงัสือพิมพวชิรญาณ หนังสือพิมพสุทยาลังการ หนงัสือพมิพจดหมาย

เหตุแสงอรุณ หนงัสือสยามประเภท หนงัสือลักวิทยา หนังสือตุลยวิภาคพจนกิจ หนังสือทวีปญญา 

หนงัสือพมิพประตูใหม  หนังสือพิมพวิทยาจารย  รัตนโกษ  จดหมายเหตุสยาม เปนตน 

            เนื้อหาภายในหนงัสอืขาวจะมีความหลากหลายแตกตางกนัไปในแตละฉบับ เชน 

มีขาวราชการ การเมือง พงศาวดาร เร่ืองแปล คํารอยกรอง เปนตน  

3.2  หนังสือเลม เปนสื่อส่ิงพิมพอีกประเภทที่ไดรับความนยิม นอกจากใหวิชาการ 

ความรูในลกัษณะของตํารา แบบเรียนแลว ยงัมนีวนิยายเบาสมอง เร่ืองประโลมโลก จักร ๆ  วงศ ๆ 

หรือเบ็ดเตล็ดอีกมาก ทัง้มภีาพสีประกอบอยูภายในเลม ดังเชน หนังสืออานเลน หนงัสือการตูน 

เปนตน 

3.3  ส่ิงพิมพมีคา ไดแก แสตมป   ธนบัตร เอกสารทางการเงนิ โฉลด ใบสัญญา  

ใบเสร็จ เปนตน 

3.4  ส่ิงพิมพเพื่อการเผยแพร  ไดแก  นิตยสารสําหรับผูหญิง  หนงัสือเพลง  
หนงัสือประกอบภาพยนตร สูจิบัตรโขนละคร เปนตน 
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3.5  ส่ิงพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ ไดแก ซองบุหรี่  กลองยา  ฉลากสินคา ฉลากน้าํหอม  

เปนตน 

3.6  ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  ไดแก โปสการด โปสเตอรหนัง แผนที่ ลอตเตอรี่ เมนูอาหาร ปฎิทิน  

บัตรสินคา ไพเด็ก เปนตน  ดังภาพที่  2.15 

 
 

ภาพที ่ 2.15  โปสการดทีม่ีการใสรูปภาพ พิมพขาวดําและสอดสี 

                        ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 20) 
      

     ในสมัยรัชกาลที ่5 ไดมีการพัฒนาวิธีการพิมพและรูปแบบของสื่อส่ิงพิมพอยางมาก 

มาย การพิมพไดขยายกวางขวางขึน้มาสูประชาชนไดใชสืบตอมาจนถงึปจจุบนันี ้ เพราะในสมัย 

รัชกาลที ่5  ทรงสนพระทัยในเรื่องหนงัสือ ทรงพระราชนพินธดวยพระองคเองหลายเลม ทรงกอต้ัง

โรงเรียน และสรางระบบการศึกษาขึ้นใหม โรงพิมพอักษรพิมพการทีม่ีอยูเดิมดําเนนิการขาดทุน 

ทรงใหเลิกกจิการในป พ.ศ.2434 และทรงรับส่ังใหเจาพระยาอภัยราชา ตั้งโรงพมิพหลวงขึ้นชื่อวา 

“กอบเวิรนแมน พร้ินติ้ง ออฟฟศ” (Government Printing Office) ในป พ.ศ. 2439 

     ในรัชกาลนี้ไดมีการจัดตัง้โรงพิมพมากขึ้นทั้งของสวนราชการและของเอกชนทัง้คนไทย

และคนตางชาติซึ่งมีทัง้ฝร่ังและจีน เชน โรงพิมพมหันตโทษ โรงพมิพกรมไปรษณียโทรเลขสยาม 

โรงพิมพสกุลพระตําหนักสวนกหุลาบ โรงพิมพศุภมิตรบาํรุง โรงพิมพสารนคร โรงพิมพบานนายสิน 

โรงพิมพนายเทพ โรงพิมพบาํรุงนกุูลกิจ โรงพิมพอักษรนติิ์ โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร โรงพิมพ

จีนโนสยามวารศัพท โรงพิมพแมกฟาแลนด เปนตน ปริมาณหนังสือทีพ่ิมพเลมหนึง่ๆ ก็มีปริมาณ

สูงขึ้นถงึ 1,500-1,700 ฉบับ 
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4.  รูปแบบและลกัษณะสือ่สิ่งพิมพระหวางพ.ศ.2453-2468 
     ในสมัยพระบาทมงกุฎเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 6  มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการของ

ส่ือส่ิงพิมพหลายรูปแบบแพรหลายออกไปอยางกวางขวางมากยิง่ขึ้น เพราะพระองคทรงสงเสริมให

ประชาชนมีการศึกษาดีข้ึน อานออกเขยีนไดเพื่อใหประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย

ผานสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ และเมื่อมีผูอานมากขึ้นยอมมีผูแตง แปล และมีหนงัสอืมากขึ้น

ตามลําดับ เจาของหรือผูพมิพหนงัสือก็ขยายวงกวางออกไปสูประชาชน  ส่ือส่ิงพิมพที่ออกในสมยั

นี้คลายกับสมยัรัชกาลที่ 5 เพียงแตวามีปริมาณที่เพิ่มข้ึน  ดังนี ้

4.1  หนังสือพิมพรายวนั  ไดแก หนงัสือพมิพไทย ที่รัชกาลที ่6 ทรงสนับสนุน   และ 

พระราชทานความอุปถัมภ  ดุสิตสมัย  ดุสิตธาน ีสามสมยั  ไทยใหม เปนตน  ดังภาพที่  2.16 

 
 

ภาพที ่ 2.16  ตัวอยางหนังสอืพิมพในสมัยรัชกาลที ่6 

                                ที่มา  (เอนก นาวิกมลู, 2542, หนา 88) 
 

4.2  หนังสือพิมพรายอื่น ๆ ไดแก  ดุสิตสักขี ดุสิตรีคอรเดอร ดุสิตสมิต เปนตน 

4.3  หนังสืออานเลน ไดแก สยามมวย ของโรงพิมพกรุงเทพฯ เดลิเมล ออกเปน 

รายเดือน เปนหนงัสือเลมแรกที่รับซ้ือเร่ืองจากนักเขียนทัว่ไปอยางจริงจัง  

4.4  นิตยสารหรือวาร ไดแก ผดุงวทิยา ของนายเซียวฮวดเส็ง สีบุญเรือง ออกเปน 

รายปกษ ศรีกรุง ของนายสกุรี วสวุัต ออกเปนรายเดือน  เปนตน  ดังภาพที่ 2.17 

 
 

    

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.17  วารสารศรีกรุง 

                                                  ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 91) 
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4.5  หนังสือวิชาการ ไดแก หนังสือประชุมพงศาวดาร ตาํราวิชาโบราณ ตาํรา 

โหราศาสตร เปนตน 

4.6  ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  ไดแก ส.ค.ส. ก็มีรูปแบบที่สวยงาม มีรูปภาพ พิมพสอดสี เปนตน 

ดังภาพที่  2.18 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.18  ตัวอยางส.ค.ส.ในสมยัรัชกาลที่ 6 

                                     ที่มา  (เอนก นาวกิมูล, 2542, หนา 41) 
 

     จะพบวาสือ่ส่ิงพิมพทีเ่หน็ไดชัดนอกจากหนงัสือประเภทตาง ๆ ที่เสนอตอประชาชน 

แลวยังมหีนังสือประเภทเรื่องสั้น เร่ืองแปล นวนิยายสั้น ความเรียง หนังสือประกอบภาพยนตร 

และบทละครตาง ๆ   รูปแบบของสื่อส่ิงพิมพที่เกิดขึน้ในสมัยนี้จึงมคีวามสวยงาม ประณีต มีการ

เขาเลม ปกสีเดินทอง มทีั้งภาพขาวดํา ภาพสี  ทาํใหส่ือส่ิงพิมพมคีุณภาพและคุณคา 

     สมัยรัชกาลที ่6 ทรงสนพระทัยในหนงัสือมาก ทรงพระราชนพินธ หนงัสือประเภทตางๆ 

มากมาย และบทความตางๆ ลงพมิพในวารสาร ในหนงัสือพมิพเปนอันมาก การจัดพิมพในยุคนี้

จัดทํากนัอยางประณีตสวยงามตลอดจนการเขาเลม ทาํปกแข็งเดินทองก็ทาํกนัดวยฝมือประณีต 

ทรงกาํหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ ทาํใหการศึกษาขยายตัว เศรษฐกิจของบานเมืองก็มัน่คง 

การทาํหนังสือพิมพมีเสรีภาพในการจัดทาํ การพิมพของบานเมืองกไ็ดขยายตัวเจริญขึ้นตามการ

ขยายตัวของการศึกษาและความเจริญดานเศรษฐกิจของบานเมือง 
5.  รูปแบบและลกัษณะสือ่สิ่งพิมพระหวางพ.ศ.2468-2489 
     ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7  และสมัยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8  โดยสมัยรัชกาลที่ 7 เปนชวงทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการปกครอง

สูระบอบประชาธิปไตย เหตุการณบานเมืองตาง ๆ อยูในความสนใจของประชาชน  ส่ือส่ิงพิมพทีใ่ช

ในการเผยแพรขาวสารดังกลาวจงึมีความเติบโตและเจริญกาวหนาตามไปดวย วิวฒันาการสําคญั

คือ เร่ิมมีการพาดหวัขาวสําคัญในหนาแรก ตามแบบนักหนงัสือพิมพอเมริกนั นยิมลงภาพถาย 

ภาพลอ ภาพการตูน  ส่ือส่ิงพิมพสําคัญในสมัยนี้มีดังนี ้
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5.1 หนงัสือพมิพ  ไดแก หนงัสือพิมพประชาชาติ  ของหมอมพรอยสุภิณ วรวรรณ  

ออกในป พ.ศ.2475 เสนอความคิดเหน็แนวใหมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และยงัเปน

แหลงฝกฝมือและผลิตนักหนังสือพิมพที่มชีื่อเสียง โดยเนื้อหานอกจากขาวทั่วไป  ขาวสังคม  

นวนิยายอิงพงศาวดาร 

5.2  นิตยสาร  เปนสื่อส่ิงพิมพอีกประเภทหนึง่ไดรับความนิยมมาตั้งแตสมยัรัชกาลที่ 6  

โดยในชวงสมยัรัชกาลที่ 7 จะเกิดนิตยสารสําหรับผูหญิงขึ้นมาเปนจํานวนมาก ไดแก เพลินจติร 

ออกใน พ.ศ.2476 ประมวญสาร ออกในพ.ศ.2477 สตรีสาร ออกในพ.ศ.2492 และเพิ่งเลกิกิจการ

ไปเมื่อพ.ศ.2539  เนตรนารี  เริงรมย สวนอักษร เปนตน  ดังภาพที่  2.19 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.19  ตัวอยางนิตยสารสําหรับผูหญิง 

                                      ทีม่า  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 92-93) 

 

5.3 หนงัสือนาํเที่ยว ของทางราชการจัดทาํขึ้นมา ไดแก บางกอกสยาม   

ดังภาพที่ 2.20 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.20  หนงัสือนาํเที่ยวที่จัดทําในสมัยรัชกาลที่ 7 

                               ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 32) 
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     5.4  หนงัสอืวิชาการ  เปนสื่อส่ิงพิมพทีไ่ดรับการกระตุนจากราชบณัฑิตยสภาโดยม ี

การตั้งรางวัลใหนกัเขียนที่แตงหนังสือมีคณุประโยชน  

5.5  โปสเตอรหาเสยีง นับวาเปนสิง่พมิพที่เกิดขึ้นมากในชวงนีเ้พราะมีการกระแสของ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประชาชนจึงใหความสนใจเปนพิเศษ  ดังภาพที ่ 2.21 

 
       

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.21 ตัวอยางโปสเตอรหาเสียงในสมัยรัชกาลที่ 7 

                              ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 80) 
 

     หากวาในชวงปลายสมยัรัชกาลที ่7 เกิดสงครามมหาเอเซยีบูรพา เปนเหตุทาํใหกิจการ

ส่ือส่ิงพิมพซบเซา  เนื่องจากอุปสรรคหลายประการ  เชน การขาดแคลนกระดาษ การจํากัดสทิธิ

เสรีภาพในการเขียน การออกกฎกระทรวงกําหนดทนุสาํหรับผูที่ตองการออกหนงัสอืพิมพประเภท

ขาวการเมือง เปนตน  ทําใหกิจการสือ่ส่ิงพิมพตองยุบหรือเลิกดําเนินการไปเหลือเพียงไปกี่ฉบับ

เทานั้น เชน ศรีกรุง ไทยราษฎร ไทยใหม ประชามิตร นิกร ขาวภาพ เปนตน   

     ในสมัยรัชกาลที ่ 8 เกดิสงครามโลกครั้งที่ 2 ยิง่ทวีความรุนแรงใหแกวงการการพิมพ

และการผลิตหนงัสือซบเซาลงเพราะปญหาทางดานเศรษฐกิจการขาดแคลนอุปกรณตางๆ ที่ใชใน

การพิมพ ทําใหการผลิตทางการพิมพมีคุณภาพต่ําและมีปริมาณนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ระหวางสงครามโลกครั้งที่สองกระดาษขาดแคลนมาก ตองพมิพหนงัสือดวยกระดาษที่ผลิต

ภายในประเทศในขณะนั้น  ซึ่งมีคุณภาพต่าํมากและมีสีคล้ําจัด   เมื่อนํามาพมิพทําใหไดส่ิงพิมพที่

ไมมีคุณภาพ ตลอดชวงสงครามเปนระยะเวลาหลายป ไมไดมีการปรับปรุงและเพิ่มปริมาณ

เครื่องมือทางการพิมพเลย 
6.  รูปแบบและลกัษณะสือ่สิ่งพิมพระหวางพ.ศ.2489-ปจจุบัน 
     ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที ่9  เกิดหลงัสงครามโลก

คร้ังที ่ 2 ประชาชนเริม่มีสิทธิเสรีภาพในการเขยีน การพิมพมากขึน้ ทําใหเกิดการพิมพหนังสือและ

วารสารทั้งสารคดีและบันเทงิคดีมากมาย เพื่อนําเสนอขาวการเมือง เศรษฐกิจ และปญหาสงัคม 

ส่ือส่ิงพิมพทีเ่กิดขึ้นในสมยันี้ระยะแรกเริม่ที่สําคัญ มีดังนี ้
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6.1 หนงัสือพมิพ ไดแก หนังสือพมิพสยามรัฐ  ซึ่งปจจุบนัก็ยงัมีจําหนายอยู  หนงัสือ 

พิมพชาวไทย หนงัสือพมิพศรีสัปดาห รวมทั้งหนังสือพมิพรายวัน หรือรายอื่น ๆ ทีพ่บเหน็อยูเปน

จํานวนมากในปจจุบันทั้งหนงัสือพิมพประเภทเชิงคุณภาพและประเภทเชิงปริมาณ ไดแก มติชน 

คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส หรือแมแตหนังสือพิมพที่มีเนือ้หาเฉพาะ ไดแก ฐานเศรษฐกิจ  

สยามกฬีา เปนตน  ดังภาพที่  2.22 

 

 

 

 

 
 

  
 

ภาพที ่ 2.22  หนงัสือพมิพในสมัยรัชกาลที่ 9 

                                       ทีม่า  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 89-90 ) 
 

6.2  วารสาร ไดแก วารสารอักษรสาสน  โดยมีสุภา ศิริมานนท เปนบรรณาธิการ ออก 

เปนรายเดือนในปพ.ศ.2492 เนื้อหาเปนบทความเกีย่วกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม   

6.3  นิตยสาร ไดแก นิตยสารสยามสมัย ปาริชาติ เดลิเมลวันจันทร ปตุภูมิ  เปนตน  

ที่มีการนาํเสนอเนื้อหาทัง้ทางการเมืองและบันเทิงคดี  ดงัภาพที่  2.23 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.23  ตัวอยางนิตยสารในสมัยรัชกาลที ่9  

                                   ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 14-15 ) 

 



 76 

     6.4 หนังสอืเลม  การพมิพหนังสือเลมในสมัยนี้มทีั้งนวนิยาย และใหความรูทางการ 

เมือง ความตืน่ตัวของสงัคมในการรับขาวสารมีมากโดยเฉพาะหนงัสอืและหนงัสือพิมพไดรับความ

นิยมจากประชาชนจํานวนมาก จงึทาํใหรัฐบาลตองเขามาควบคุมในชวงพ.ศ.2495-2499 โดยการ

จับกุมนกัเขียนและนกัหนังสือพิมพกลุมหนึ่งในขอหากบฎ จากเหตกุารณดังกลาวทาํใหส่ือส่ิงพมิพ

ที่ออกมาในระยะหลงัจะอยูในรูปของสื่อทีส่งเสริมศีลธรรมวัฒนธรรมและจิตใจของประชาชน เปน

เร่ืองทางบนัเทงิคดี แตก็ยังคงมีหนงัสือประเภททีว่ิพากษวิจารณการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมอยู

บาง และรูปเลมมีการทําทัง้ปกแข็งและปกออน มีภาพประกอบ พิมพสอดสี คุณภาพกระดาษดี

ยิ่งขึ้นกวาแตกอน  ดงัภาพที ่ 2.24 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 2.24  ตัวอยางหนังสอืปกแข็งยุค พ.ศ.2480-2490  

                             ที่มา  (เอนก นาวิกมูล, 2542, หนา 124 ) 
 

      6.5  ธนบตัร  การพมิพธนบัตรในสมยันี้กม็ีหลายแบบ หลายส ีลวดลายสวยงามมาก

ข้ึนเชนทุกวันนี้ มีทัง้แบบใชกระดาษและโลหะ เพราะทุกวนันี้ธนบัตรเขามามีบทบาทในวงการเงนิ

อยางแทจริง รวมทัง้เอกสารทางเงนิอื่น ๆ ดวย 

6.6 ส่ิงพิมพเพื่อการบรรจุภัณฑ ก็มีพบเหน็ไดหลากหลายรปูแบบทั้งฉลากติดสินคา  

หรือการพมิพลงบนตวัสินคา เพราะระบบการพิมพที่ทนัสมัยขึ้น 

6.7 ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ  ไดแก ส.ค.ส. ปฏิทิน โปสเตอร โปสการด แสตมปไปรษณีย  

เปนตน 

     จะเห็นไดวาภาษาไทยมีระยะเวลาอนัยาวนานในการพัฒนาถงึประมาณกวา 700  ป  

แตการพัฒนาทางการพิมพที่ทนัสมัยและกาวหนาของประเทศไทยนับวาใชเวลาสัน้มากเมื่อเทยีบ

กับประเทศอืน่ที่มีสถานภาพดานตาง ๆ ใกลเคียงกนั ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีผูสนใจภาษาและ 
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การพิมพจาํนวนมากที่ทุมเทจิตใจและความรูความสามารถเพื่อพัฒนาศาสตรดานนี้ตลอดมา 

ปจจุบันการพมิพอยูในรูปอุตสาหกรรมพรอม ๆ กับการพิมพเพื่อสนองความตองการของมวลชน 

นับวาทนัสมัยทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแลว มีการออกแบบตัวหนังสือภาษาไทยขนาดตาง  ๆ ไป

ใชในวิธพีิมพที่ทนัสมัย ทัง้ระบบเลตเตอรเพรส ระบบออฟเซต โดยเฉพาะปจจุบนัมีการเรียงพมิพ

ดวยระบบแสงที่มีการนาํระบบคอมพิวเตอรเขามาใชควบคุมกระบวนการพิมพทัง้หมด ตั้งแตการ

เรียงพมิพ จัดหนาตามรูปแบบที่ตองการที่เรียกวา “คอมพิวกราฟค” (compugraphic) แกไขคําผิด 

ซึ่งระบบการพมิพทีท่นัสมัยดังกลาวทาํใหพิมพส่ือส่ิงพมิพไดเปนจํานวนมากถงึชั่วโมงละแสนกวา

เลมทีเดียว และมีการผสมผสานกบัเทคโนโลยีส่ือสารดานตาง ๆ  เชน  ดาวเทียม   แฟกซ  และ

เครื่องมืออ่ืน ๆ ทีท่ําใหธุรกิจในสมัยปจจุบันรวดเร็วมากขึน้ 

      นอกจากนีก้ารพิมพที่เขามาสูประเทศไทยนั้นทําใหคนไทยไดเรียนรูเทคโนโลยทีาง 

การพิมพ   การจัดทําสื่อส่ิงพิมพ   และการรูจักวิธีการเขียนแบบตาง ๆ อยางแนวคิดทางตะวนัตก 

ที่นาํมาประยกุตใชไดอยางกลมกลนืกับประเทศไทย

 
สรุป 

กําเนิดการพมิพของโลกเมื่อยอนอดีตไปหลายรอยปที่ผานมา มนุษยเร่ิมรูจกัดัดแปลง

ธรรมชาติใหมาเปนตวัอักษร เพื่อใชส่ือความหมายระหวางกันและไดคิดหาวิธีใหสามารถผลิตสื่อ

ออกไปไดคราวละมาก ๆ และรวดเร็ว มนษุยไดพัฒนาเครื่องมืองาย ๆ ในการผลิตสื่อโดยการแกะ

ตัวอักษรและรูปรอยลงบนไม   และใชหมึกหรือสีทาลงไปเพื่อประทับหรือกดลงบนวัสดุประเภท

หนงั กระดาษ หรือ อ่ืน ๆ ได จึงถือเปนจุดกาํเนิดการพิมพของโลกในยุคอดีต  

ชาวเอเซยี  ไดแก  จีน  เกาหล ี  ญี่ปุน  เปนตนตอของการพิมพกอนชาติอ่ืน  โดยจีนเปน

ชาติแรกที่รูจักการแกะสลักบนหนิ กระดกูสัตว และคิดวิธีทาํกระดาษไดสําเร็จ  เพือ่ใชในการเขียน

และการพิมพ  สวนเกาหล ีเปนผูคนการทาํแมแบบดวยไมและเบาหลอดวยทราย  

หลังจากนั้นประเทศทางตะวันตกโดยชาวเยอรมันชื่อ โจฮัน กูเตนเบริก ก็ไดหลอตัวพิมพ

ดวยโลหะเปนตัว ๆ ไดสําเรจ็ และไดพัฒนาการพิมพแพรกระจายไปสูประเทศอื่น ๆ  โดยประเทศ

ไทยก็ไดรับแนวคิดการพิมพมาจากประเทศตะวันตกเชนกัน 

 การพิมพเขามาสูประเทศไทยในชวงสมยัรัชกาลที่ 3 โดยหมอบลัดเลย ไดนําแทนพิมพ  

ตัวพิมพภาษาไทยทีน่างแอนน จัดสนัเปนผูออกแบบเขามาเมืองไทย ในป พ.ศ.2378 งานกิจการ

ดานการพิมพไทยในระยะแรกอยูในกลุมมิชชันนารีอเมริกันและบาทหลวงฝรั่งเศส สวนผูเร่ิมกิจการ

พิมพที่เปนคนไทยคนแรกคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่  4  ทรงสนพระทัย
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การพิมพตั้งแตยังทรงผนวชอยู  ณ วัดบวรนิเวศวหิาร โดยทรงจัดตั้งโรงพิมพข้ึนที่วดันี้ มีทัง้ตัวพมิพ

ภาษาไทย และภาษาบาลี เมื่อข้ึนครองราชยไดตั้งโรงพมิพในพระบรมมหาราชวงั ชื่อวา 

 “โรงอักษรพิมพการ” นับวาเปนโรงพิมพแหงแรกของคนไทย  

จากนั้นกิจการพิมพของคนไทยก็เร่ิมเกิดขึ้นมากมายทาํใหเกิดการพิมพส่ือส่ิงพิมพที ่

หลากหลายรปูแบบออกมาจําหนายมากมายทั้งหนงัสอืพิมพ นิตยสาร หนังสือเลม  หนังสือบันเทิง

เริงรมยตาง ๆ  หรือส่ิงพิมพที่มีคาเชน ธนบัตร หรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ทีเ่กิดขึ้นเพื่อนํามาใชประโยชน

ตอบสนองความตองการของประชาชนในสังคมดานตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม 

 นอกจากสื่อส่ิงพิมพใหขาวสาร ความคิด และความบันเทงิแลว การพิมพทีเ่ขามาสู

ประเทศไทยทาํใหคนไทยไดเรียนรูทางการพิมพ การจัดทาํสิ่งพิมพ และการเขียนแบบตาง ๆ  

อันไดรับแนวคิดมาจากประเทศทางตะวันตกอยางแพรหลาย  และไดมีการพฒันาการพมิพทั้ง

กระบวนการสงผลตอใหส่ือส่ิงพิมพที่เกิดขึ้นใหมีความกาวหนามาจนถึงปจจุบนันี ้
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แบบฝกหัดทายบทที่ 2 
 
1. จงอธิบายววิฒันาการพมิพของประเทศทางตะวันออกมาพอสังเขป 

2. จงอธิบายววิฒันาการพมิพของประเทศทางตะวันตกมาพอสังเขป 

3. การพิมพของประเทศไทยเริม่มีมาตัง้แตเมือ่ไร พอสังเขป 

4. กอนเกิดการพมิพในสงัคมไทย มีการใชส่ือสารผานตวัอักษรในลักษณะใดบาง 

5. จงอธิบายรูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพที่เกิดขึน้ในระยะเริ่มแรกวาเปนเชนใด พรอมยก 

ตัวอยางประกอบ 

6. จงอธิบายลักษณะสําคัญของสื่อส่ิงพิมพที่เกิดขึ้นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 
7. จงยกตวัอยางสื่อส่ิงพิมพทีเ่กิดขึ้นในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั พรอม 

อธิบายลักษณะสําคัญของแตละชนิด มาอยางนอย 4 ชนดิ 

8. การพิมพของประเทศไทยทีจ่ัดไดวาเปนยคุทองของการพิมพ คือสมัยใด และลักษณะของสื่อ 

ส่ิงพิมพที่สําคญัเปนอยางไร  

9. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเกิดสงครามและการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม 

ไทย ทําใหลักษณะของสื่อส่ิงพิมพทีเ่กิดขึน้เปนอยางไร 

10. การพิมพเขามาสูประเทศไทยสงผลประโยชนตอคนไทยและสังคมอยางไรบาง  
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