
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  8 
 

เนื้อหา 
การพิมพเชิงศิลปะ 
 การพิมพระบบแมพิมพพืน้นูน 

 การพิมพระบบแมพิมพรองลึก 

 การพิมพระบบแมพิมพพืน้ราบ 

 การพิมพระบบแมพิมพฉลุ 

การพิมพเชิงอุตสาหกรรม 
 การพิมพระบบเลตเตอรเพรส 

 การพิมพระบบกราววัร 

 การพิมพระบบออฟเซต 

 การพิมพระบบซิลคสกรีน 

 การพิมพระบบผสม 

การเปรียบเทียบระบบการพิมพเชิงศิลปะกับระบบการพิมพเชิงอุตสาหกรรม 
การเลือกใชระบบการพิมพที่เหมาะสมกับส่ือส่ิงพิมพ 
 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบเลตเตอรเพรส 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพเฟลกโซกราฟฟ 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบออฟเซต 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบกราวัวร 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบซิลคสกรีน 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  8  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกบัหลักการทาํงานของระบบการพิมพเชิงศิลปะและเชิงอุตสาหกรรมได 
2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบการพิมพเชิงศิลปะกับเชงิอุตสาหกรรมใน 

แตละระบบไดถูกตอง 

3. บอกถึงลกัษณะของแมพิมพของระบบการพิมพแตละระบบไดถูกตอง  
4. ระบุถึงขอดีและขอจํากัดของระบบการพมิพแตละระบบไดถูกตอง 
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5. บอกและยกตวัอยางการเลือกใชส่ือส่ิงพมิพประเภทตาง  ๆ ทีม่ีความเหมาะสมกับ 

ระบบการพมิพในแตละประเภทไดถูกตอง 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  8 

2. บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 

3. ชมวิดีทัศนเร่ือง “ความรูเบื้องตนเกีย่วกับส่ือส่ิงพิมพ” มวนที ่2 และสรุปสาระสําคัญ 

4. แบงกลุมนักศกึษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้
4.1  รวบรวมตัวอยางสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ  พรอมระบุวามกีารใชระบบการพิมพชนิดใด  

4.2  ระดมความคิดเหน็และสรุปเปนขอ ๆ  เกี่ยวกับจุดดแีละจุดดอยของการพิมพเชงิ 

ศิลปะและเชิงอุตสาหกรรมแตละประเภท 

5.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

6.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. วิดีทัศน 
4. ใบงาน 

5. ตัวอยางสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  

6. แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1. จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2. จากการทาํใบงานและการนาํเสนอหนาชัน้เรียน 

3. จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 8 
ระบบการพิมพ 

 

ระบบการพมิพมีหลกัเกณฑในจาํแนกทีแ่ตกตางกนัออกไป ซึ่งระบบการพิมพพื้นฐานที่

ปรากฏอยูโดยทั่วไปนัน้   สามารถทีจ่ะจําแนกตามกระบวนการ (process) ของการพิมพไดเปน  

4 ระบบใหญ ๆ ดังนี ้การพมิพระบบแมพมิพพืน้นูน การพิมพระบบแมพิมพรองลึก การพิมพระบบ

แมพิมพราบ และการพิมพระบบแมพิมพพื้นฉลุ ในปจจุบันการพิมพเขาสูการพมิพเชิงอุตสาหกรรม

ทําใหระบบการพิมพมีเปาหมายตอผูบริโภคสวนใหญในดานประโยชนใชสอย มิใชสนองตอ 

ความตองการดานอารมณ หรือความงดงามในดานศลิปะ ทาํใหมุงเนนการพิมพในปริมาณมาก 

จึงจําเปนตองอาศัยเครื่องพมิพเพื่อทุนเวลาในการผลิตมากกวาที่จะใชฝมือหรือแรงงานมนุษย โดย

ระบบการพมิพในเชงิอุตสาหกรรมสามารถจําแนกได 4  ระบบใหญ ๆ  ดังนี ้ ระบบเลตเตอรเพรส 

ระบบกราววัร ระบบออฟเซต และระบบซลิคสกรีน นอกจากนี้  ยงัมรีะบบการพมิพพิเศษ   ซึ่งแม

จะไมถือวาเปนการพิมพในระบบที่แทจริง   แตนับวนัก็จะขยายบทบาทหนาที่การพิมพตอ

ชีวิตประจําวันเพิ่มยิง่ขึ้น  ไดแก  ระบบการพิมพดวยแสง (photographic printing) ดังนัน้ในบทนี ้

ไดจะทราบเกีย่วกับระบบการพิมพในแตละแบบวามีลักษณะเชนใด ขอดีและขอจํากัดของแตละ

ระบบการพมิพ การเปรียบเทียบระบบการพิมพแตละประเภท ตลอดจนการเลือกใชระบบการพมิพ

ส่ือส่ิงพิมพทีม่คีวามเหมาะสม   

 

การพิมพเชิงศิลปะ 
 การพิมพเชงิศลิปะ เปนการพิมพที่มุงใชสนองตอความตองการดานอารมณ  หรือความ

งดงาม (beauty)  ในเชิงศิลปะของมนษุย  โดยไมคํานงึถึงปริมาณสิง่พิมพที่เกิดขึน้วามีจาํนวนมาก

นอยเพียงใด ซึ่งการพิมพเชงิศิลปะประกอบดวย การพมิพระบบแมพมิพพืน้นูน  การพิมพระบบ 

แมพิมพรองลกึ การพิมพระบบแมพิมพราบ และการพิมพระบบแมพมิพพืน้ฉล ุ
การพมิพระบบแมพิมพพื้นนูน (relief printing)  
ระบบการพมิพพืน้นนู  หมายถงึ ระบบการพิมพที่แมพมิพมีสวนที่จะใชพิมพเปนภาพนูน

สูงขึ้นมาจากพื้นแมพิมพ  สวนที่นนูสูงขึ้นมานี้เมื่อไดรับหมึกแลวกจ็ะสามารถพมิพลงบนกระดาษ

ไดโดยตรงทันที  ระบบการพิมพแบบนี้จดัไดวาเปนระบบการพมิพทีเ่กาแกที่สุด  แตก็ยังมีใชกนัมา

จนถงึปจจุบนันี้  มนษุยรูจักใชวิธีแกะสลักดินเหนียว โลหะ หรือไมใหเปนตัวหนงัสือหรือภาพตาง ๆ  

เพื่อใชเปนแมพิมพมานานหลายพนัปแลว แตจุดสําคัญของการพฒันาระบบการพมิพและการอาน



 246 
 

หนงัสือของมนุษยคือ เมื่อโจฮัน กูเตนเบิรกไดเร่ิมคิดประดิษฐการเรียงพิมพดวยอักษรเปนตัว ๆ ข้ึน

ไดเมื่อ ค.ศ.1450  ซึ่งเปนผลใหการพิมพหนงัสือสามารถทําไดงายขึน้  ในปริมาณทีม่ากขึ้น สงผล

ใหมีความเจรญิกาวหนาในศิลปวิทยาการตาง ๆ เปนอยางมาก  ในปจจุบนัระบบการพิมพพื้นนูน 

มี 2 ระบบคอืระบบเลตเตอรเพรส ( letterpress ) และระบบเฟลกโซกราฟฟ  ( flexography ) 

ตามหลกัการพิมพในระบบนี้  เกิดขึ้นจากกระบวนการสรางแมพมิพใหมีระดับแตกตางกนั  

ระหวางตัวภาพกับพืน้แมพมิพ  โดยใหตัวภาพมีความสงูกวาพืน้   เมือ่ทาหรือกลิ้งหมึกพิมพบน 

แมพิมพหมกึจะติดเฉพาะผวิภาพ  สวนทีน่นูขึ้นมาเทานัน้  และเมื่อนาํชิ้นงาน (กระดาษ, ผา ฯลฯ) 

มาวางสมัผัสกบัแมพิมพ  หมึกพิมพจากผวิภาพก็จะถายทอดมาติดบนช้ินงาน  เกดิเปนภาพพิมพ

ตามที่ตองการ อนึง่ในการสรางภาพบนแมพิมพจาํเปนตองใหภาพหรือตัวอักษรมีลักษณะเปน 

ดานกลับ (reverse)  ซึ่งจะถายทอดใหภาพบนพืน้ชิ้นงานพิมพมีลักษณะเปนดานตรงเทคนิคของ

การพิมพระบบแมพิมพนนูอีกลักษณะหนึ่งซึง่เปนวิธกีารแบบโบราณ  ไดแก   การถ ู (rubbing)  

ดวยสีหรือหมกึทางดานหลงัของกระดาษหรือผา   แตผลงานจะไมคอยประณีต  และเปนทีน่ิยมนัก   

ดังภาพที่  8.1 

 

 

ภาพที ่ 8.1  การพิมพระบบแมพิมพพืน้นนู 

                                        ที่มา  (ศิริพงศ พยอมแยม, 2530, หนา 14) 
 

การพมิพระบบแมพิมพรองลึก (intaglio printing)  
  ตามหลกัการของการพมิพในระบบนี ้ กระบวนการสรางแมพิมพมีลักษณะตรงกนั

ขามกับระบบแมพิมพนนู   กลาวคือ  สวนที่เปนตัวภาพหรือตัวหนงัสือแทนที่จะสงูขึ้นกวาพื้น  กลับ

จะมีระดับลึกลงไปในการพมิพเมื่อทาหมกึพิมพลงบนแมพิมพ     หมกึพิมพจะขังอยูในรองลึก  ซึง่

เปนตัวภาพ  สวนที่เปนพืน้จะไมมีหมึกพมิพติดอยู   เมือ่นํากระดาษวางทาบบนแมพิมพ  กระดาษ

ก็จะซับเฉพาะสวนที่เปนตัวภาพหรือตัวอกัษรขึ้นมาเทานั้น  ดงัภาพที่  8.2 
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ภาพที ่ 8.2  การพิมพระบบแมพิมพรองลกึ 

                                        ที่มา  (ศิริพงศ พยอมแยม, 2530, หนา 14) 
 

การพมิพระบบแมพิมพพื้นราบ (planographic printing)  
ตามหลกัการซึ่งแตกตางจากการพมิพทั้งสองระบบทีก่ลาวมาขางตน  โดยแมพิมพจะม ี

ระดับเสมอหรอืเทากนัหมดทั้งตัวภาพและพื้น   แตบริเวณตัวภาพจะมีลักษณะเปนไข   ซึง่น้าํไม

สามารถเกาะติดอยูได  เมือ่อาบน้าํทาบริเวณเปนพื้นเทานั้น   หลงัจากที่ไดนาํหมึกพิมพทาหรือ

กลิ้งลงบนแมพิมพ  หมึกพมิพจะติดเฉพาะบริเวณตัวภาพ   แตจะไมติดที่พื้น (เนื่องจากหมกึพมิพ

มีลักษณะเปนไข  จึงไมสามารถอยูบนน้าํได)   และเมื่อนาํกระดาษพิมพมาวางบนแมพิมพ 

หมึกพิมพจากบริเวณตัวภาพของแมพมิพก็จะถายทอดขึ้นมาติดกระดาษ  ดังภาพที่  8.3 

 

 

ภาพที ่ 8.3  การพิมพระบบแมพิมพพืน้ราบ 

                                        ที่มา  (ศิริพงศ พยอมแยม, 2530, หนา 15) 
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การพมิพระบบแมพิมพพื้นฉลุ (serigraphic printing) 
การพิมพในระบบนี้จะมกีระบวนการพมิพ   และการสรางแมพิมพที่แตกตางจากพิมพ 

ทั้ง 3 ระบบทีก่ลาวมาคอนขางมากโดยการใชแมพิมพจากวัสดุที่มีลักษณะเปนฉาก (screen)   

บาง ๆ และหมึกพิมพสามารถผานทะลุได  เชน  การใชผาไนลอนนํามาขึงกับกรอบ (frame)   

จากนั้นจะใชวสัดุทึบสําหรับปดกั้นบนฉากนั้นโดยเปดชองวางเฉพาะบริเวณที่ตองการใหเกิดภาพ

หรือตัวหนังสอื (ซึ่งอาจเปนกระดาษ, โลหะ, แกว, พลาสติก, ผา ฯลฯ)  เฉพาะสวนที่เปนรูปภาพ

หรือตัวอักษรอยางงดงาม  การพิมพดวยวิธีนี้รูจกัทัว่ไป  คือ  “การทําซิลคสกรีน”  ดังภาพที่  8.4 

 

ภาพที ่ 8.4  การพิมพระบบแมพิมพพืน้ฉลุ 

                                         ที่มา  (ศิริพงศ พยอมแยม, 2530, หนา 15) 
 
การพมิพเชิงอุตสาหกรรม 

การพิมพเชงิอตุสาหกรรม เปนกระบวนการพิมพที่เนนเฉพาะระบบการพิมพซึ่งมีเปาหมาย

ตอผูบริโภคสวนใหญสําหรับดานประโยชนใชสอย (function) ซึ่งกระบวนการผลิตดังกลาวจะเปน

การพิมพในปริมาณมาก (mass production)  จึงจาํเปนตองอาศัยเครื่องกล   หรือเครื่องพิมพ  

เพื่อทุมเทเวลาในการผลิตมากกวาที่จะใชฝมือหรือแรงงานมนุษย ซึง่สามารถแบงได  ดังนี ้

ระบบเลตเตอรเพรส ระบบกราวัวร (gravure) ระบบออฟเซต (off set)  ระบบซิลคสกรีน   

(silk screen) และระบบผสม 
การพมิพระบบเลตเตอรเพรส (letter press)  

 ระบบนี้เปนระบบการพมิพชนิดแมพิมพพืน้นนูแบบเดียวกับชนิดที่กเูตนเบิรกเคยใช   

กลาวคือ  ใชตวัพิมพแตละตัวอักษรทีห่ลอดวยโลหะผสม  ( alloy ) มาจัดเรียงใหเปนขอความ 

ที่ตองการ แลวนาํไปใชพิมพบนเครื่องพมิพไดโดยตรง ในการพิมพระบบเลตเตอรเพรส นัน้จะม ี

การใชแมพิมพและเครื่องพมิพที่แตกตางกัน และมีลักษณะพิเศษของระบบนี ้มีดังนี ้
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1.  แมพิมพในระบบเลตเตอรเพรส 

     แมพิมพในระบบเลตเตอรเพรส  แบงออกเปน 2 ชนิด  ไดแก  การเรยีงพมิพ  

(type setting)  และ บล็อก (block) 

     1.1  การเรยีงพมิพ  ไดแก   การจัดวางตัวพิมพ  โดยนํามาวางตอกนัใหเปนประโยค    

เปนบรรทัดเปนหนา   โดยทัว่ไปลักษณะของการเรียงพมิพแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  

1.1.1  การเรียงพมิพดวยมือ  เปนวธิีการเรียงพิมพยุคแรก  มีขอดีในดาน 

ความประหยดัเพราะไมตองใชเครื่องจักรกลที่มีราคาแพง   สามารถเลือกตัวอักษรไดหลายขนาด

และหลายลกัษณะ แตจะมขีอเสียที่ทาํงานไดชาและใชแรงงานคนจาํนวนมาก  วิธกีารเรียงพิมพนี้

ชางเรียงพมิพจะนําตนฉบับมาอาน   พรอมทั้งเลือกตัวพมิพซึ่งหลอดวยโลหะ (เชน  ตะกั่ว   ดีบกุ    

และพลวง)  ซึง่หลอไวเปนตวั ๆ โดยบรรจุอยูในกระบะใสตัวพิมพ ที่เรียกวา “เคส” (case)  กระบะ

นี้จะวางเอียง และแบงเปนชองเล็กๆ สําหรบับรรจุตัวพิมพ  โดยแยกไวตามประเภท   และขนาด

ของตัวอักษร  สําหรับเคสภาษาไทยจะมีจาํนวนชองถึง 219 ชอง  มากกวาเคสภาษาอังกฤษเกือบ 

3 เทา  เพราะภาษาไทยมีพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และในพยัญชนะยังมชีนิดตัวเต็มในกรณีที่

ไมมีสระ  หรือ วรรณยุกต อยูขางลางหรือขางบนพยัญชนะนัน้  กับมีชนิดตัวครึ่งสําหรับกรณีที่มี

สระหรือวรรณยุกตขางลางหรือขางบน  เชน  ดู  ป  รู  ฯลฯ   ชางเรียงพมิพจะหยิบตัวอักษรตาม 

ตนฉบับเรียงลงใน “สติก” (stick) ซึ่งเปนโลหะยาวมีขอบดานลางและดานขวามือ ดานซายจะมี

ขอบตั้งฉากเลือ่นจนไดขนาดความยาวบรรทัดที่ตองการเรียง   ดานบนนั้นจะไมมีขอบ 

     ชางเรียงพมิพจะจับสติกดวยมือซาย  และใชมือขวาจับตัวพิมพเรียงทีละตัว 

จากขวามือไปซายมือ  จนเปนขอความเต็มบรรทัด   ซึ่งในกรณีนีจ้ําเปนตองอาศัย “ตัวแทรก”  

แทรกระหวางประโยคเพื่อถางตัวพิมพใหมีความสวยงามเทากันทุกบรรทัด  ตัวแทรกนี้จะมีขนาด

สูงเทากนักับตัวพิมพ  เชน  ตัวพิมพสูงขนาด 20 พอยท (point)  ตัวแทรกจะมีขนาดเทากับ  

20 พอยทเชนกัน ( 1 พอยทมีขนาดเทากบั 0.013837 นิว้  หรือ 1/12 นิ้ว)   แตระดับของตัวแทรก

จะต่ํากวาระดบัของตัวอักษรเพื่อใหหมึกพมิพติดเมื่อเวลาที่ลูกกลิ้งทาหมึก  หมกึจะติดเฉพาะสวน

ตัวพิมพ  สวนที่เปนตวัแทรกจึงเปนชองวาง  ไมมีหมึกตดิบนกระดาษ  ตัวแทรกนี้ถาความกวาง 

เทากับความสงูของตัวแทรก  เรียกวา  “แทรก M” ถาความกวางเทากับคร่ึงหนึง่ของความสงู 

เรียกวา “แทรก N”  ถาความกวางเปน 1/3 ของความสงูก็เรียกวา “แทรก 3” จนถงึ “แทรก 5”   

ซึ่งเปนขนาดทีเ่ล็กที่สุด 

     นอกจากนัน้  ในกรณทีี่บรรทัดใดวางตลอดโดยไมมีตัวหนังสือ  หรือมีเพียง 

ไมกี่ตัว  จําเปนจะตองใชตวัแทรกขนาดความยาวมาก ๆ ซึ่งมีเรียกโดยเฉพาะวา “ควอด” (quad) 
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                 การเรียงพิมพดวยมือนี้  เมือ่จัดเรียงครบบรรทัดแลวกน็ํามาจัดรวมกนั  โดย

ถายเทตัวพิมพทีละสตกินาํมาเรียงตอกันจนครบหนาลงในถาด (galley)  ใชเชือกมัดตัวพิมพและ

บรรจุลงในกรอบอัดตัวพิมพ (chase) ดําเนินการทดลองพิมพ (proof)  เพื่อหาขอบกพรอง  เชน  

ตัวพิมพไมไดระดับ  ตัวพิมพหัก ตวัพมิพผิดตําแหนง   ฯลฯ   และเมื่อดําเนนิการแกไขเสร็จแลว   

ก็จะนาํไปติดที่แทนพิมพเพือ่ทําการพิมพจริงตอไป  หลังจากพิมพไดครบตามจํานวนพิมพที่

ตองการแลว   ชางพิมพก็จะนําตัวพิมพแจกกลับเขากระบะตามเดิม  สําหรับใชหมนุเวยีนพิมพใหม

อีกครั้งตอไป 

1.1.2 การเรียงพิมพดวยเครื่องจักร  (machine composition)  จากการ 

เรียงพมิพดวยมือนั้นพบวามปีญหาในดานแรงงานของชางพิมพ  กลาวคือชางเรียงพิมพตองใช

ทักษะความชาํนาญอยางสงูและเสียงเวลามากในการเรียงพมิพ  จงึไดคิดประดิษฐเครื่องจักร

สําหรับใชเรียงพิมพอยางรวดเร็ว  และประหยัด  ซึง่จําแนกออกไดเปน 2  ลักษณะ  ไดแก 

1) เครื่องพิมพแบบโมโนไทป (monotype)เปนการใชเครื่องจักรเพื่อ 

หลอดวยตัวพมิพทีละตัวตามตนฉบับดวยเครื่องพิมพ  คยีบอรด(keyboard)  ซึ่งทําหนาที่กดแปน

ตัวอักษร (คลายเครื่องพิมพดีแตมีแปนอักษรมากกวา)  แปนตัวอักษรที่กดนัน้จะไปบังคับบังคับ

สลักเพื่อเจาะกระดาษมวนโดยรอยที่เจาะจะแตกตางกนัตามรหัสแตละตัว  จนจบบรรทัด  จากนัน้

ก็จะนาํกระดาษที่เจาะรูแลวดังกลาว  มาใสในเครื่องหลอตัวพิมพ (caster)  มวนกระดาษเจาะรูนัน้

จะไปบังคับแมพิมพ (matrix) ใหออกมารองรับโลหะหลอมเหลวทีละตวัตามลาํดับทีพ่ิมพไว   

ชางพิมพก็จะนําตัวอกัษรทีห่ลอแลวดังกลาว  วางเรียงในกรอบอัดตัวพิมพเพื่อจัดพมิพตอไป 

2) เครื่องพิมพแบบไลโนไทป (linotype)  มีลักษณะการทํางาน 

คลายคลึงกับเคร่ืองเรียงพมิพโมโนไทป   แตมีลักษณะการบังคับแมพิมพจากเครื่องคียบอรด   

ใหวางเปนบรรทัดและเครื่องหลอตัวพิมพจะหลอตัวพิมพไดทีละบรรทดั  แทนที่จะหลอไดทีละแบบ

โมโนไทป  และเครื่องเรียงพิมพระบบนี้ยงัสามารถแจกตัวพิมพกลับเขากระบะตามเดิมหลังจากที่

ไดหลอตัวพิมพแลวไดอยางรวดเร็วอีกดวย  เครื่องพมิพไลโนไทปจงึเปนทีน่ิยมสาํหรับกิจกรรมพิมพ

ขนาดใหญ  เพราะประหยัดแรงงานชางเรยีงพมิพ  และตัวอักษรจะมีความชัดมาก  เนื่องจากใช

พิมพคร้ังเดียวเทานั้นการสึกกรอนของตัวพมิพจึงไมเสียหายมากนัก 

1.2 บล็อก  หมายถึง  แมพมิพทีท่ําดวยวัสดุตางๆ ไดแก ไม  ยาง โลหะ มลัีกษณะผิว 

ภาพนนูสูงขึน้มาจากพืน้ และภาพจะกลับซาย-ขวาบล็อกจะแตกตางจากตัวเรียงพมิพ คือ  

ตัวเรียงพิมพนัน้เมื่อพมิพเสร็จแลว  สามารถแจกตัวพมิพนั้นกลับที่เดิมเพื่อนาํไปใชเปนคํา   

เปนประโยคในการพิมพคร้ังใหมตอไปได  สวนบล็อกจะมีลักษณะเปนรูปภาพหรือตัวอักษรทีถ่าวร 
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ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะอืน่ได   การสรางบล็อกแรก ๆ นิยมใชการแกะแมพิมพไม  

เพราะเปนวธิกีารและหาวัสดุไดงาย แตมขีอเสียที่ตองใชเวลานาน และชางแกะพมิพจําเปนตองมี

ทักษะในทางศิลปะอยางสงูทั้งไมสามารถจะสรางภาพทีม่ีรายละเอยีดเหมือนภาพตนฉบับได 

      ตอมาจงึมกีารใชโลหะ  เชน  สังกะสี  สําหรับผลิตบลอ็กขึ้นโดยการเขียนภาพลงบน 

ผิวโลหะ  ดวยวิธีการงาย ๆ เชน ใชยาง (asphaltum)  ทาบาง ๆ บนผิวโลหะแลวใชเครื่องขูดขีด 

หลังจากนั้นจงึนําแมพิมพโลหะไปแชน้าํกรด เชน กรดไนตริก (nitric acid) น้ํากรดจะทําปฏิกิริยา

กัดโลหะในสวนที่ไมมยีางกนัเทานัน้ผวิโลหะจะเปนรองลึก  จากนั้นกจ็ะนําแมพิมพดังกลาวมา 

ลางยางออกจนเหลือแตผิวโลหะและนําไปใชพิมพได วธิกีารนี้สามารถทําไดสะดวกมคีวามประณีต

ดีกวาวิธีสรางแมพิมพแกะไม แตก็ยังตองใชฝมือของศิลปนแกะพิมพอยูและไมสามารถทําได

สะดวกเหมือนตนฉบับธรรมชาติ   กระทัง่ไดเกิดกิจการถายรูป (photography) ตามกระบวนการ

ดาแกโรไทพ (daguerrotype)  ข้ึนในประเทศฝรั่งเศสเปนครั้งแรกนับต้ังแตใน ค.ศ.1839  

ภาพถายจงึเขามาทําหนาทีแ่ทนภาพเขียนเกือบทั้งหมด (สนั่น  ปทมะทิน, 2513, หนา 232) 

      ในปจจุบนัมีวิธีการผลิตบล็อกโดยหลกัการงาย ๆ   ดังนี้  การถายภาพตนฉบับดวย

กลองโปรเซส (process camera)  ลงบนฟลมลายเสน  หรือฟลมลิธ (lith film) ซึ่งเปนฟลมที่มีคอ

นทราส (contrast) สูง  ฟลมลิธที่ผานการลางดวยน้าํยาสรางภาพ  จะเกิดเปนภาพในลักษณะเน

กาตีฟ(negative)  ซึ่งจะมีลักษณะภาพน้าํหนักตรงกนัขามกับธรรมชาติความเปนจริง เชน ผม  

ความจริงมีสีดาํจะกลายเปนขาวใสบนฟลม  นําฟลมเนกาตีฟมาวางทับกับแผนสงักะสีที่ฉาบไว

หนาดวยน้ํายาไวแสง  ซึง่มสูีตรดังแสดงไวในตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่  8.1  สูตรน้ํายาไวแสงเคลือบสังกะสี 
 

รายการสวนผสม ปริมาณ 

1. แอมโมเนีย  ไดโครเมต 

(ammonium dichromate) 

425.2 กรัม 

2. กาวปลา (fish glue , photo 

engraving glue) 

30 ลบ.ซม. 

3. น้ํากลัน่ 60 ลบ.ซม. 

4. ไขขาว (albumin) 30 ลบ.ซม. 
 

ที่มา  (สนั่น  ปทมะทิน, 2513, หนา 261) 
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เมื่อเปดแสงสวางใหผานฟลมเนกาตีฟแสงจะทะลุลงมาทําปฏิกิริยากบัน้ํายาเคลือบไวแสง

เฉพาะสวนที่เปนเสนลวดลาย  และทําใหน้าํยาไวแสงสวนนัน้แข็งตัว   แตสวนที่เปนพื้นฟลม 

เนกาตีฟจะบงัแสงไวไมใหถกูน้ํายาไวแสงบนแผนโลหะ  นาํแผนบล็อกโลหะนัน้ไปลางน้ํา  น้ํากจ็ะ

ลางน้ํายาไวแสงสวนที่เปนพื้นหลุดไป  เหลือเฉพาะสวนที่เปนลายเสนทีถู่กแสงเทานัน้  นาํแผน

บล็อกโลหะนัน้ไปลางในน้าํยาทาํใหแข็ง (hardener)  ประมาณ 2-3 นาท ี  ก็จะทาํใหน้ํายาไวแสง

นั้นเกาะกับโลหะแนนยิง่ขึ้น  สําหรับสูตรน้าํยาทําใหแข็งมีดังแสดงไวในตารางตอไปนี ้
 

ตารางที่  8.2  สูตรน้ํายาทาํใหแข็ง  
 

รายการสวนผสม ปริมาณ 

1. โพแตสเซียม  ไดโครเมต 

(potassium dichromate) 

28.3 กรัม 

2. สารสมเขียว (alum) 14.2 กรัม 

3. น้ํา 296 ลบ.ซม. 
 

ที่มา  (สนั่น  ปทมะทิน, 2513, หนา 262)  
 

ในปจจุบนัไดมีการเปลี่ยนมาใชบล็อกพลาสติก  ซึ่งทําดวยสารพวกโพลีเมอร  

(polymer) มากขึ้นแลว ซึ่งทาํไดสะดวกมาก สวนกรรมวธิีการทาํก็คลายคลึงกนั  แตมักจะใชกัด

สวนที่ไมใชภาพออกดวยน้ํา อาจแสดงขั้นตอนการเรียงพิมพและการพิมพดวยระบบเลตเตอรเพรส

ไดดังนี้ 

 

     ตนฉบับตัวหนงัสือ               เรียงพิมพ              ตรวจพิสูจนอักษร        พิมพ 

 

    ตนฉบับที่เปนภาพ               ทาํบล็อก 

    ตาราง กราฟ 
 

      จากเทคนคิการผลิตบล็อกโลหะที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวาการสรางบล็อกโดยวิธีการ

ถายภาพสามารถที่จะทาํไดเหมือนกับภาพตนฉบับไดอยางสะดวก  ประณีต โดยไมตองอาศัยฝมือ

ศิลปนชางแกะสลักอีกตอไป  และมีผลทําใหการพิมพภาพประกอบในระบบเลตเตอรเพรสเจริญ

ยิ่งขึ้นตามลําดับ 
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     ลักษณะทีสํ่าคัญของแมพิมพระบบนี้คอื  สวนที่เปนภาพพิมพจะสูงกวาสวนที่ไมใช

ภาพฉะนั้นเมือ่คลึงหมกึลงไป  หมึกก็จะสัมผัสเฉพาะสวนที่สูงขึน้มาเทานั้น  เมื่อกดกระดาษทีจ่ะ

ใชพิมพลงไป หมึกก็จะติดกบักระดาษพิมพ เกิดเปนภาพพิมพโดยตรง ในการพิมพขอความทัว่ไป

จะใชตัวเรียงโลหะเรียงตอกนัไปเปนขอความ ตวัเรียงแตละตัวมีความสูง 0.918 นิ้ว หนวยที่ใชวัด

ขนาดความสูงของตัวเรียงคอื พอยท (point) ขนาดตัวเรียงที่ใชเรียงเปนตัวพืน้ของหนงัสือทัว่ไปคือ 

19.5 พอยท ถาเล็กกวานี้ก็จะเปนตัวจิ๋ว (ในระบบเลตเตอรเพรสเทานัน้) 

                สําหรับการพิมพภาพหรือตาราง กราฟ แผนภูมิที่ยุงยาก จะตองนาํภาพตนฉบับเหลานี้

ไปทําเปนบล็อกกอน ตวับลอ็กทําดวยโลหะผสมของแมกนีเซยีม เมื่อตองการทาํบลอ็ก ก็จะตองนาํ

ตนฉบับไปถายลงบนฟลม จากนัน้นาํฟลมไปอัดลงบนแผนโลหะที่ใชทาํบล็อกซึ่งเคลือบไวดวย

สารไวแสง เมือ่ฉายแสงลงไป สารไวแสงสวนที่ถูกแสง (ซึ่งเปนภาพ) จะแข็งตัว สวนที่ไมถูกแสงซึง่

ไมใชภาพจะไมแข็งตัว  เมื่อนําแผนบลอ็กนี้ไปใชกัดดวยน้าํกรด น้าํกรดก็จะกัดสวนที่ไมถูกแสง

ออกไปหมด จะถึงความลกึที่ตองการ ก็จะเหลือเฉพาะสวนที่เปนภาพสูงกวาบริเวณที่ไมใชภาพ ซึ่ง

จะใชเปนแมพมิพตอไป 

2.  เครื่องพิมพในระบบเลตเตอรเพรส 

     เครื่องพิมพในระบบเลตเตอรเพรส  อาจแบงตามระบบการทาํงานไดเปน 3 ประเภท 

ไดแก เครื่องพมิพชนิดเพลตเทนเพรส (platen press) เครื่องพิมพชนิดไซลินเดอรเพรส(cylinder 

press) และเครื่องพิมพชนิดโรตารีเลตเตอรเพรส (rotary letter press) 

2.1 เครื่องพิมพชนดิเพลตเทนเพรส เปนลักษณะการพมิพทีเ่กาแกที่สุด  โดยได 

ดัดแปลงจากแทนพมิพมือ (hand press)  เปนเครื่องพิมพขนาดเล็ก ปอนทีละแผน ขนาด

กระดาษพิมพใหญสุดประมาณ   10” x 15” โดยทั่วไปอาจเรียกวา “แทนตีธง”    ขับเคลื่อนดวย

มอเตอรไฟฟา  และปอนกระดาษโดยอัตโนมัต ิ นอกจากนีย้ังอาจมีขนาดเล็กกวานีล้งไปอีก ไมใช

ไฟฟา แตใชโยกพิมพดวยมอื โดยทั่วไปเรยีกวา “แทนกิก๊” ซึ่งปจจุบันนี้ มีใชนอยมาก เครื่องพิมพ

ประเภทนี้เหมาะสําหรับการพิมพงานจาํนวนนอย ๆ และไมตองการความประณตีสูง เชน หวั

จดหมาย ใบเสร็จรับเงิน ซองจดหมาย ประกาศ การดเชญิ นามบัตร และสิ่งพมิพเลก็ ๆ  

   เครื่องพิมพชนดินี้มีแทนแมพมิพตั้งอยูบนพืน้ราบ   หงายผิวแมพิมพข้ึน   มีการทา

หมึกพิมพบนผิวแมพิมพดวยลูกประคบใหทัว่  นาํกระดาษที่ตองการพิมพวางบนพมิพผิวแมพิมพ  

แลวใชแผนกด  กวาดลงมาจากดานบนดวยแรงอัดจากสกรู  ซึง่มีลักษณะคลายคลึงกับแทนผาอัด

ใหเรียบ   ในสมัยโบราณแทนพิมพแบบแรกนี้จะพิมพไดชามากประมาณวัน 300-500 แผน   ตอมา

จึงไดคิดใชแรงกดจากการกดคานทีย่ื่นออกมาแทนแรงอดัจากสกรู ทําใหพิมพไดรวดเร็วขึ้น 
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      สําหรับแทนพมิพเพลตเทนเพรสในปจจุบนั   จะมีลักษณะนําเอาตัวเรียงพิมพได

จัดเรียงแลวหรือบล็อก  ตั้งติดกับแทนพิมพในทางดิ่ง   แผนแรงกด   ก็จะวางอยูในแนวดิ่งดวย 

เชนกนั   ในขณะทําการพมิพลูกกลิง้จากรางหมึก   ลูกหมึก  หรือลูกกาว  จะหมนุเคลื่อนที่ลงมา

เกลี่ยบดหมึกบนจานหมึกซึง่มีลักษณะกลมเปนจาน  จานหมกึนีจ้ะหมนุรอบตัวเองตลอดเวลา  

เพื่อทาํหนาที่เกลี่ยหมึกใหละเอียดและทัว่ลูกกลิ้ง  ในขณะนี้จานหมึกนี้หมนุไปจะเกดิเสียงดัง 

กร๊ิก  กร๊ิก   ตลอดเวลา  ทาํใหชางพิมพเรียกเครื่องพมิพชนิดนีว้า “แทนกริ๊ก”  ลูกกลิง้หมกึ  จะ

เคลื่อนลงมาทาหมกึจนทัว่ผวิแมพิมพเมื่อปอนกระดาษอาจมีทัง้ที่ใชปอนดวยมือและใชลมดูด  

เปนทีน่าสังเกตวา  ระบบการกดกระดาษกบัแมพิมพนี้จะไมสม่ําเสมอ  แรงกดกระดาษดานลางจะ

มีมากกวาดานบนทําใหเครือ่งพิมพชนิดนีไ้มเหมาะที่จะทําใชพิมพกระดาษแผนใหญ  แตเหมาะที่

จะใชพิมพงานชิ้นเลก็ ๆ เชน  นามบัตร  บัตรเชิญ  แผนปลิว   ปกหนังสือ เปนตน  นอกจากนี ้

เครื่องพิมพระบบนี้ยงัสามารถใชพิมพพิเศษ  เชน พิมพใหเปนรอยนนู  หรือพิมพปรุไดดีอีกดวย   

ดังภาพที่  8.5 

 

 

ภาพที ่ 8.5  เครื่องพิมพชนดิเพลตเทนเพรส 

                                        ที่มา  (ศิริพงศ  พยอมแยม, 2530, หนา 28) 

     2.2  เครื่องพิมพชนิดแทนนอน หรือไซลินเดอรเพรส    (flat-bed cylinder press)  

เครื่องพิมพชนดินี้มีความสามารถในการพมิพขนาดใหญกวาชนิดเพลตเทน       เครื่องพิมพชนิดนี้

ในระยะตน ๆ เรียกวา  “แทนนอน”  แตภายหลงัที่มีการสรางใหมีลมดูดกระดาษ ใหปอนพิมพโดย

อัตโนมัติได จงึเรียกวา  “แทนลม”  และใหคุณภาพของงานพิมพไดดีพอสมควร ลักษณะสําคัญ

เปนการพิมพที่ใชตัวแทนรองรับแมพิมพอยูในแนวนอนโดยมีลูกกลิง้สงหมกึ (ink roller)  และ 

ลูกกลิ้งแรงกดหรือลูกโม (cylinder)  อยูดานบนของแมพมิพ ตวัแทนพมิพสามารถเคลื่อนที่ไดใน 
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จังหวะที่หนึ่ง จะเคลื่อนที่ไปรับหมึกจากลกูกลิ้งสงหมึก   และในจังหวะที่สองจะเคลือ่นที่กลบัมา

อยูใตลูกกลิ้งแรงกด   ลูกกลิง้แรงกดจะรับกระดาษและกลิ้งกดลงบนแมพิมพ 

  กระดาษที่ใชพิมพจะถูกปอนใหมวนไปบนโมพิมพ (impression cylinder) และ

หมุนไปบนตัวพิมพที่วางอยูบนแทนที่เคลือ่นตัวไปตามการหมนุของโมพิมพ  ดังภาพที ่ 8.6 

 
ภาพที ่ 8.6  เครื่องพิมพชนดิไซลินเดอรเพรส 

                                       ทีม่า  (ศิริพงศ  พยอมแยม, 2530, หนา 30) 
 

     จากหลักการที่กลาวมาเครื่องพิมพนี้สามารถที่จะพิมพชิ้นงานที่มีขนาดใหญได

ดีกวาเครื่องพมิพประเภทเพลตเทนเพรส เนื่องจากเครื่องพิมพเพลตเทนเพรสจะกดกระดาษให

สัมผัสผิวแมพมิพพรอม ๆ กนัทัง้แผน  ซึง่ไมสามารถสรางแรงกดใหสม่าํเสมอทัว่ทั้งชิน้งานได   จงึ

นิยมใชพิมพงานขนาดเล็ก  แตเครื่องพิมพไซลินเดอรเพรสนั้นลกูกลิ้งจะกดใหกระดาษสัมผัส

แมพิมพทีละจดุ โดยหมนุทยอยไปจนหมดแผนกระดาษจะสามารถสรางแรงกดไดสม่ําเสมอทั่วทั้ง

แผน  จงึเหมาะที่จะใชพิมพงานประเภทพืน้ตาย และสกรีนไดคุณภาพดีกวา หรืออาจพิมพเปนแผน

ขนาดใหญไดถึงประมาณ  15x20 นิ้ว หรือใหญกวานี้ได  ฉะนัน้จงึเหมาะสําหรับการพิมพหนงัสือ

ทั่วไป แผนโฆษณา กลองกระดาษ และปกหนังสือ เปนตน    หลกัการทํางานของเครื่องพิมพไซลิน

เดอรเพรสจะแบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก 

  2.2.1  ชนิดทีลู่กกลิ้งแรงกดจะหมกึ 1 รอบ  และหยุดหมุน 1 รอบสลับกัน  

ในขณะที่แทนพิมพกําลงัเคลื่อนตัวไปรับหมึกจากลกูกาวสงหมกึ   ลูกกลิ้งแรงกดจะหยุดหมนุ  แต

จังหวะที่แทนพิมพเคลื่อนตวักลับมาอยูใตลูกกลิ้ง   ลูกกลิ้งก็จะหมุนกระดาษใหสัมผัสกับแมพมิพ  

แตในการทาํงานลักษณะนี้จะทําใหเครื่องพิมพตองเสียกําลงัแรงงานมาก  เพราะตองทาํการหยุด

หมุนสลบัทกุครั้ง  ตอมาจึงไดพัฒนาเครื่องพิมพชนิดที ่2 ข้ึน 
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  2.2.2  ชนิดทีลู่กกลิ้งแรงกดหมุนฟรีหนึง่รอบในขณะทีท่าํงาน  โดยในจังหวะพิมพ

ลูกกลิ้งจะหมนุกดกระดาษเพื่อใหกระดาษสัมผัสแมพิมพหนึ่งรอบ   ในจังหวะที่แมพิมพเคลื่อนตวั

ไปรับหมึกลูกกลิ้งแรงกดกจ็ะยกตัวขึน้เล็กนอย   และหมนุฟรีหนึง่รอบ   ดังนัน้ในการพิมพแตละ

แผนลูกกลิง้แรงกดจะตองหมุนถงึสองรอบนั่นเอง  วธิีนี้เครื่องพิมพจะทํางานตอเนื่องโดยไมตอง

หยุดลูกกลิง้ 

     2.3  เครื่องพิมพชนิดโรตารีเลตเตอรเพรส  เปนเครื่องพิมพที่จะตองหลอแมพมิพใหมี

ลักษณะโคง  เปนรูปทรงกลมและติดกับลูกกลิง้ทรงกลม  โดยมีลูกกลิง้แรงกดเปนทรงกลม

เชนเดียวกนั  กระดาษพมิพจะผานเขาไปกลางระหวางลูกกลิง้แมพมิพกับลูกกลิ้งแรงกดซึ่งทาํการ

หมุนไปเรื่อย ๆ เครื่องพมิพชนิดนี้ตางกับสองแบบทีก่ลาวมาแลว  เพราะกระดาษที่ใชพิมพจะ

ปอนเขาเครื่องจากมวนกระดาษอยางตอเนือ่ง ไมปอนทีละแผน บางครัง้อาจเรียกวาเปนเครื่องเวบ

เลตเตอรเพรสได  ดังนั้น แมพิมพจึงไมสามารถวางอยูบนแทนในแนวราบหรือแนวตั้ง และไม

สามารถเปนตวัเรียงธรรมดาได แตจะตองเปนแผนโคงตดิอยูกับโมแมพิมพโดยรอบตามรูปรางของ

โมแมพิมพ ในระยะแรกแมพิมพทําดวยโลหะ หลอทีละแผนแลวจงึเอามาติดรอบโมแมพิมพ แตใน

ปจจุบนัไดเปลีย่นมาใชแมพมิพชนิดที่เปนโพลีเมอรทีม่ีน้าํหนักเบากวา และสะดวกในการทาํ

มากกวา 

เครื่องพิมพแบบนี้สามารถพมิพไดเร็วกวาเครื่องพิมพเลตเตอรเพรสชนดิปอนเปน 

แผนมาก นยิมใชพิมพหนังสือพิมพ แคตาล็อก โฆษณา และงานพมิพปริมาณมาก ๆ ไมเหมาะ

สําหรับงานพมิพจํานวนนอย ๆ เพราะคาใชจายในการทําแมพิมพและคาดําเนนิการพิมพสูง แต

ปจจุบันความนิยมใชก็ลดนอยลงมาก เพราะคาใชจายในการทําแมพิมพสูง และมีความยุงยาก

มากกวาระบบออฟเซต และคุณภาพยังสูระบบออฟเซตไมไดดวย  ดงัภาพที่ 8.7 

 
ภาพที ่ 8.7  เครื่องพิมพชนดิโรตารีเลตเตอรเพรส 

                                    ที่มา  (ศิริพงศ  พยอมแยม, 2530, หนา 31) 
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นอกจากนีเ้ครื่องพิมพชนิดโรตารีบางรุน  อาจใชลูกกลิง้แมพิมพ 2 ลูก  เพื่อพิมพ 

ไดพรอม ๆ กนัทัง้ 2 หนา  โดยลูกกลิ้งแมพิมพแตละลกูจะทําหนาที่เปนลูกกลิง้แรงกดซึ่งกันและกนั

ไปในตัว 

ขอดีขอเสียของระบบการพิมพระบบเลตเตอรเพรส 

1.  ขอดี 

     1.1  ราคาถูกเมื่อพิมพจาํนวนนอย ( ไมเกิน 5,000 แผน ) 

     1.2  เหมาะสําหรับงานพิมพจาํนวนนอย 

     1.3  การแกไขขอผิดพลาดในการเรียงพิมพทําไดงาย 

     1.4  สามารถดัดแปลงใหทํางานประเภท ปรุ ปมนนู ปมทองได 

2.  ขอเสีย 

2.1 ถาตองพิมพจาํนวนมากจะตองเปลี่ยนตวัพิมพโลหะบอย เพราะมกีารสึกหรอ  

ทําใหเสียคาใชจายมาก 

2.2 ไมเหมาะสําหรับการพิมพภาพสกรนีที่ตองการคุณภาพดี เพราะไมสามารถให 
รายละเอียดไดมาก  เนื่องจากไมสามารถพิมพสกรีนที่ละเอียดเกนิกวา 133 เสน/นิ้ว ได 

     2.3  การพมิพสอดสีทาํไดยากและไมสวยงามเทาระบบออฟเซต 
การพมิพระบบกราวัวร  

 ในการพิมพระบบกราววัร นัน้จะมกีารใชแมพิมพและเครื่องพิมพที่แตกตางกนั และมี

ลักษณะพเิศษของระบบนี้ มดีังนี ้

1.  แมพิมพระบบกราววัร  สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ วิธีการแกะสลักดวยมือ 

(engraving)  วิธีแกะสลักโลหะดวยน้าํยาเคมี (etching) และวิธีโฟโตกราวัวร (photo gravure) 

     1.1  วิธีการแกะสลักดวยมือ เปนการสรางแมพมิพทองแดงใหเปนรองลึกเพื่อใหเกิด

เปนรูปภาพ  หรือตัวอักษรดวยการใชเครือ่งมือแกะสลกั  โดยฝมือของศิลปนชางแกะแมพิมพให

เปนลายเสนทีม่ีรายละเอยีดประณีต  ยากแกการปลอมแปลง  การสรางน้ําหนกัออนแกของภาพ

จะตองใชเครื่องมือขีดเปนเสนเล็ก ๆ หรือการจุดเพื่อใหเกิดเปนน้ําหนกัแสงเงาในภาพ  ทั้งใน

ลายเสนแตละเสนดวยการขดูใหเปนลองลกึหรือต้ืน  น้ําหนกัหมกึบนกระดาษจะบางและมีสีออน 

     1.2  วิธีแกะโลหะดวยน้ํายาเคม ีเปนการแกะสลักโลหะดวยการใชน้าํยาที่เรียกวา  

เฟอริคคลอไรด (ferric chloride)  ซึ่งน้าํยานี้จะกัดเนื้อโลหะทองแดงที่เปนแมพิมพ  การใชน้าํยา

กัดโลหะ  เพื่อใหลายเสนนี้จะตองใชวัสดุกนัน้าํยาฉาบเคลือบผิวโลหะนั้นใหทัว่อยางบาง ๆ เชน  

ใชข้ีผ้ึงฉาบที่ผิวหนาของทองแดงใหสม่ําเสมอแลวใชเหลก็แหลมขูดขีดใหเปนลวดลายตามที่
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ตองการ  จากนั้นใชน้ํายาลาดลงบนแผนทองแดง  น้าํยาก็จะกัดเฉพาะบริเวณเสนที่ถกูขูดขีด

เพราะไมมีข้ีผ้ึงกัน  ทาํใหโลหะบริเวณนั้นเปนรองลึก  และเมื่อลางขี้ผ้ึงออกก็จะนําแมพิมพนัน้ไปใช

พิมพได 

     1.3  วิธีโฟโตกราวัวร  เปนการสรางแมพมิพทีส่ามารถใหรายละเอียดของน้ําหนกั 

(tone) ในภาพไดดี  การทําแมพิมพวิธนีี้ตัวแมพมิพอาจเปนทองแดงหรือเหล็กกลาก็ไดแผนโลหะ

แมพิมพนี้จะถกูเคลือบดวยเจละตินไวแสง (sensitized gelatin) ซึ่งเรยีกวา “carbon tissue” ใน

ข้ันแรกจะตองอัดสกรีนของกราวัวร (gravure screen) ลงบนแผนเสียกอน   ลักษณะของกราวัวร

สกรีนนัน้เปนตรายางสีเ่หลีย่มจตุรัสเล็ก ๆ เปนสีใสบนพื้นดํา  สวนใหญมักสกรนี 150-200 ตาราง

ตอภาพหนึ่งนิว้   เสนตารางนี้เมื่อถกูแสงผานมากระทบเจละตินไวแสงก็จะแข็งตัวติดแผนโลหะ 

แมพิมพหลงัจากนัน้กจ็ะใชแผนฟลมโพสิตฟี (positive film)  อัดลงบน carbon tissue อีกครั้งหนึง่  

ฟลมโพสิตีฟนีอ้าจเปนภาพถายมีแสงเงาหรือเปนภาพลายเสนก็ไดสวนที่เปนสีใส  แสงจะผานได

ตลอดก็จะทะลุไปกระทบเจละตินไวแสงเปนปริมาณมาก  สวนที่เปนน้ําหนกัเบาบนฟลมก็จะมีแสง

ผานไปกระทบเจละตินไวแสงนอย   สวนที่เปนสีดําทบึแสงบนฟลมโพสิตีฟแสงกจ็ะไมผานลงไป

กระทบเลย   เจละตนิบริเวณนัน้ก็จะไมถูกแสง   และจะไมแข็งตัวเมื่อเปดแสงตามระยะเวลาที่

กําหนด  กจ็ะทําการลางแมพิมพดวยน้ํายา   สวนที่ถกูแสงมากคือ สวนใสบนฟลมโพสิตีฟ  เจละ

ตินจะแข็งตัวตดิแผนโลหะทั้งหมด  สวนที่ถกูแสงบางสวนซึ่งจะเปนสวนสีเทา ในฟลมโพสิตีฟ  ก็จะ

มีบางสวนแข็งตัว และบางสวนออนตัว  สําหรับสวนที่ไมถูกแสงเจละตินสวนนัน้ก็จะหลุดออกไป

หมด  คงเหลอืแตแผนโลหะหลังจากนั้นกจ็ะใชน้าํยากัดแผนโลหะแมพิมพ  น้ํายาจะทําหนาที่กดั

เนื้อโลหะลงไปสม่ําเสมอกนั  คือจะกัดแผนเจละตินลงไปดวย  สวนที่มเีจละตินอยูบาง ๆ น้าํยา

จะตองกัดแผนเจละตนิ  แลวจึงกัดลกึลงไปถึงโลหะทาํใหกัดเนื้อโลหะไดไมลึก  บริเวณที่เจละตนิ

เกาะอยูหนา  น้ํายาจะกัดไมถึงเนื้อโลหะเลย  เมื่อใชน้ํายากัดตามระยะเวลาทีก่ําหนดก็ไดแผน

แมพิมพกราววัร โดยสวนที่เปนสีดํามากกจ็ะเปนรองที่ลึกมาก สวนใดที่เปนสีดาํนอย  ก็จะเปนรอง

ที่ลึกนอย   รองนี้เกิดจากสกรีนตารางที่อัดลงบนแผนเจละติน      คร้ังแรกลายจากสกรนีนัน้จะ

แข็งตัวกั้นไมใหน้าํยากัดลงไปได    น้าํยาจะกัดเฉพาะสวนที่อยูภายในตารางเทานั้น 

2.  เครื่องพิมพระบบกราวัวร 

     เมื่อไดแมพิมพที่มีลักษณะเปนแผนโลหะแลว  กจ็ะนํามามวนบนลูกกลิ้งแมพิมพซึ่งม ี

ลักษณะทรงกลมและจะหมนุผานบอเก็บหมึก  ลักษณะของหมกึพมิพระบบกราวัวรจะมีความ

เหลวกวาหมกึพิมพระบบอื่น   แมพิมพก็จะรับเอาหมึกพมิพมาขังในรอง  และจะเคลือ่นที่ผานไป

กวาดหมึก (doctor blade)  ซึ่งจะมีลักษณะเปนใบยางแข็ง   ทาํหนาที่กวาดหมึกทีต่ิดอยูบนผิว 
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แมพิมพโดยมลูีกกลิ้งแรงกด (impression cylinder)  เปนตัวอัดหมึกพมิพก็จะถายทอดลงบน

กระดาษในลกัษณะที่ประณีต  คมชัดโดยบริเวณใดเปนรองลึก  หมกึจะขังในบริเวณนั้นมาก  

กระดาษก็จะดูดซับหมึกขึ้นมาหนามาก  และจะเกิดเปนสีดําเขม   สวนบริเวณที่เปนรองตื้น

กระดาษก็จะซบัข้ึนมานอย   ทําใหมีสีดําจาง   ซึง่จะทําใหเกิดเปนน้ําหนกัภาพที่สวยงามมากกวา

การพิมพดวยระบบอื่น 

     ลักษณะพิเศษของระบบกราวัวรนั้นจะมีลักษณะของงานพิมพพิเศษแตกตางจากการ

พิมพระบบอื่น ไดแก ถาขยายตัวอักษรใหใหญข้ึน  จะเหน็ขอบของตัวอักษรมีรอยหยักคลายกับ 

ฟนเลื่อยในการพิมพหมึกทึบอาจเกิดรอยขอบสีขาวตามขอบของโพรงหมึกได ถาใปปาดหมกึแตก

เชน  เปนรอยบิ่นหรือแหวง  ใบปาดนี้จะไมสามารถปาดหมึกบนผิวแมพิมพไดสะอาด  เมื่อพิมพ

ออกมาจะเหน็เปนเสนหมกึบนงานพิมพได 

การพมิพระบบออฟเซต 

 การพิมพในระบบแมพิมพพืน้ราบ หรือคนโดยทั่วไปนิยมเรียกวา  ระบบการพิมพออฟเซต 

( offset ) นัน้จะมีการใชแมพมิพและเครื่องพิมพที่แตกตางกัน และมีลักษณะพิเศษของระบบนี ้มี

ดังนี ้

 1.  แมพิมพระบบออฟเซต  ในการสรางแมพิมพสําหรับพมิพในระบบออฟเซตนัน้สามารถ

แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ  ไดแก เพลทอลับูมิน (albumin plate) เพลทดีฟเอท (deep-etch 

plate) เพลทโลหะหลายชิน้ (poly-metal plate) และเพลทสาํเร็จรูป (presensitized plate) 

     เนื่องจากแมพิมพระบบออฟเซตเปนแมพิมพพื้นราบ (photography)  ดังนั้นในการ 

สรางตัวแมพิมพ  จึงมิไดใชตวัเรียงพิมพ  เชน  ระบบเลตเตอรเพรสหากแตตองใชวิธพีิมพหรือเขียน

ตัวอักษรลงบนกระดาษตนฉบับ แลวจงึนาํไปถายลงฟลม แมพมิพบางชนิดจะใชฟลมเนกาตีฟ 

และบางชนิดจะใชฟลมโพสติีฟ ในการจัดเรียงพมิพสําหรับตนฉบับสามารถกระทําได 2 วิธี  คอื 

การเรียงพิมพ  แบบ hot type    และการเรียงพมิพแบบ cold type (สุพร  สุนทรนนท, 2528,  

หนา 48) 

1.1 hot type  จะอาศัยตัวพมิพโลหะของระบบเลตเตอรเพรสมาเรียงพิมพและนํามา 

จัดปรูฟ  แลวจึงนาํปรูฟนั้นไปถายฟลมตอไป 

     1.2  cold type   ไดแก   การใชวิธกีารเรียงพิมพในลกัษณะตอไปนี ้  

  1.2.1  การพิมพดีด  โดยการใชเครื่องคอมพิวเตอรไฟฟาลงบนแถบริบบอน 

(ribbon)  พิเศษซึ่งมีความคมชัดมาก 
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  1.2.2  การเรียงพิมพดวยแสง  จะมีแมแบบเปนฟลมเนกาตีฟ  และใชแสงสวาง

ทะลุสองผานทะลุไปยงักระดาษไวแสง (โบรไมด)  โดยมีเลนสปรับยอขยายตามความเหมาะสม 

  1.2.3  การเรียงฟลมดวยคอมพิวเตอร (compugraphic) จะทาํงานไดรวดเร็ว  

สวยงามโดยสามารถเลือกตวัอักษรไดมากแบบ และจัดแนวหลังหรือจัดคอลัมน (column)    

ไดแนวเดียวกนัโดยตลอด 

     การพมิพระบบออฟเซตจะใชแมพิมพที่มีลักษณะเปนพืน้ผิวราบ กลาวคือ สวนที่เปน

ภาพและไมใชภาพอยูในระนาบเดียวกนั   จากการที่สวนที่เปนภาพและไมใชภาพบนแมพิมพอยูใน

ระนาบเดียวกนั ฉะนัน้ในขณะพิมพเมื่อลงหมกึใหแมพมิพแลวจะตองหาทางปองกนัไมใหสวนที ่

ไมใชภาพรับหมึก นั่นคือใหเฉพาะสวนที่เปนภาพเทานัน้รับหมึก ซึง่ทาํไดโดยหลักการดังนี้ใชโลหะ

ทําแมพิมพที่สามารถรับน้ําไดดี  สารทีท่ําเปนตัวภาพตองรับหมกึไดดีและไมรับน้ําไดงาย ตลอดจน

เคลือบผิวสวนที่ไมใชภาพดวยน้ํา เพื่อไมใหหมึกสามารถจับติดได กอนที่จะจายหมึกใหกับแมพมิพ

จะตองทาํใหแมพิมพถูกเคลอืบดวยน้าํกอนและโดยคุณสมบัติดังกลาว สวนที่ไมใชภาพเทานั้นทีจ่ะ

รับน้ําได เมื่อจายหมึกใหกบัแมพิมพ  หมึกจงึจบัติดเฉพาะสวนที่เปนภาพเทานัน้  สวนที่ไมใชภาพ

จะไมติดเพราะมีน้าํเคลือบผิวไว 

     จะเห็นไดวาการพิมพระบบออฟเซตไมใชการพิมพโดยตรงจากแมพมิพสูกระดาษ

เหมือนการพิมพระบบเลตเตอรเพรส  แตเปนการพิมพทีต่องมีการถายทอดภาพจากแมพิมพไปสู

ผายางแบลงเกต  ที่หอหุมรอบโมยางกอน (blanket cylinder) จากนัน้จึงจะถายทอดภาพลงบน

กระดาษโดยแรงกดของโมพมิพ (impession cylinder)  

2.  เครื่องพิมพระบบพมิพออฟเซต 

       ในการทาํงานของเครื่องพิมพออฟเซตนี้จะตองนําแมพิมพ (เพลท) ซึ่งมีลักษณะเปน

แผนโลหะบางมามวนหุมลูกกลิ้งพมิพ  (plate cylinder)  โดยมีลูกกลิ้งน้ําหรือ “ลูกน้าํ” (water 

roller)  ทําหนาที่สงน้าํยาเฟาเทน (fountain) ใหความชุมชื่นบนผวิเพลท  และน้าํจะจบัติดเฉพาะ

ผิวเพลท สวนพื้นที่เปนตัวภาพน้ําจะไมติด  ขณะเดียวกันลูกหมกึจะทําหนาที่สงหมึกทาบบนผวิ

เพลทซึง่หมึกจะติดเฉพาะสวนภาพ  สวนที่เปนพืน้หมกึจะไมติด  เนื่องจากมีน้าํเกาะอยูเต็ม   หมกึ

จากเพลทซึง่มลัีกษณะเปนภาพดานตรงจะหมุนไปติดที่ลูกกลิ้งยาง (blanket cylinder)  ซึ่งจะเปน

ลูกกลิ้งโลหะหุมดวยผายบาง   มีเสนรอบวงเทากับลูกกลิง้เพลทหมึกพมิพทีถ่ายทอดไปยังลูกกลิง้

ยางนัน้  ภาพจะมีลักษณะเปนดานกลับกระดาษที่ตองการพิมพจะรับหมึกพิมพจากลูกกลิง้ยาง 

โดยมีลูกกลิง้แรงกดเปนตวัชวยอัดกระดาษ  ทําใหภาพที่ปรากฏบนกระดาษกลับเปนดานตรง 

อีกครั้งหนึ่ง  และมีความประณีตชัดเจนมาก 
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     ชนิดของเครื่องพิมพออฟเซตถาแบงตามขนาดแลวอาจแบงไดเปน 4 ชนิดดังนี ้

1.   ออฟเซตเล็ก   เปนเครือ่งพิมพขนาดเล็ก พิมพกระดาษไดขนาด 10” x 15”  ถึงขนาด   

13” x 17”  โดยประมาณเครือ่งชนิดนี้มีอุปกรณประกอบในการทํางานนอยไมยุงยากใชงาย เหมาะ

สําหรับงานพมิพขนาดเล็ก เชน หัวจดหมาย  หนงัสือเวยีน  แผนโฆษณาเผยแพร เล็ก ๆ  ไมเหมาะ

สําหรับงานพมิพสอดสี  หรือส่ีสี  เพราะระบบฉากยัง ไมมีความเทีย่งตรงเพียงพอ 

2.  ขนาดตัดสี่    เปนเครือ่งพิมพขนาดที่ใหญกวาออฟเซตเล็ก    สามารถพิมพไดขนาด

ประมาณ 15” x 21” หรือ  18” x 25” มีอุปกรณชวยในการพิมพมากขึ้น  ฉากพิมพมคีวามเที่ยงตรง

มากขึ้น  มีระบบหมกึและน้ําที่ดีข้ึน สามารถพมิพงานพิมพไดเกือบทุกชนิด  ไมวาจะเปนสเีดียว  

หรือหลายสีกต็าม เหมาะสาํหรับพมิพหนงัสือยกเลม  ภาพโปสเตอร ถาเปนการพมิพจํานวนมาก ๆ 

แลว จะเสยีเวลามากเพราะมีขนาดเล็ก ไมสามารถลงพิมพคราวละหลาย ๆ แบบได   

     การที่เรียกวาเปนขนาดตัดสี่ เพราะใชพมิพกระดาษขนาด 15 ¼” x 21 ½ ” ที่เกิดจาก

การตัดแบงกระดาษแผนใหญขนาด 31” x 43” เปน 4 สวนไดพอดี  ซึ่งเมื่อนํากระดาษขนาด   

15 ¼” x 21 ½ ”  ไปพิมพและพับแลวจะไดหนงัสือขนาด 7½” x 10¼” (เจียนเลมแลว)  ซึ่ง 

เรียกวาขนาด 8 หนายก 

3.  ขนาดตัดสอง   เปนเครื่องพิมพขนาดใหญกวาขนาดตัดสี่เกือบเทาตัว  กลาวคือ 

สามารถพิมพไดขนาดประมาณ  25” x 36” หรือบางแบบพิมพไดถงึขนาดประมาณ  28” x 40” 

เหมาะสําหรับการใชพิมพงานทางการคาทัว่ไป เชน หนงัสือยก โปสเตอร  แผนโฆษณา  และงาน

พิมพทุกชนิด  เนื่องจากสามารถพิมพไดขนาดใหญ จึงสามารถ ลงพิมพไดคราวละหลายแบบ แลว

มาตัดซอยเปนขนาดที่ตองการภายหลัง  ทําใหประหยัดเวลาในการพมิพ เปนเครื่องพิมพขนาดที่

นิยมใชกันทั่วไป  มีอุปกรณประกอบในการชวยการพิมพดี ฉากพิมพแมนยาํ และความเร็วสงู 

                การที่เรียกวาขนาดตัดสอง เพราะใชกระดาษพิมพขนาด  31” x 43”    ที่นํามาตดัเปน 

2 สวนได คือขนาด 21” x 30”  

4.  ขนาดตัดหนึ่ง   เปนเครื่องพิมพชนิดปอนเปนแผนขนาดใหญที่สามารถพิมพกระดาษ

ขนาด 30” x 40” หรือโตกวาได  มีอุปกรณชวยในการพิมพมากขึ้น  สวนมากใชในการพิมพหนงัสือ 

โปสเตอร  และบรรจุภัณฑ  ที่มีปริมาณการพิมพมาก ๆ มีใชนอยกวาขนาดตัดสี่และขนาดตัดสอง                            

       ในปจจุบนัจัดไดวาระบบการพิมพออฟเซตเปนระบบการพิมพที่มีผูนิยมใชกันอยาง

กวางขวางมากที่สุด  เพราะใหคุณภาพของงานพิมพสูง และราคาไมสูงมาก เหมาะสําหรับใชพมิพ 

ส่ือส่ิงพิมพทกุชนิด ตั้งแต หนังสือ แผนโฆษณา  โปสเตอร เอกสารแผนพับ  บรรจุภัณฑ และงานที่

มีปริมาณมาก ๆ เชน หนงัสอืพิมพ ทัง้ชนดิที่พิมพสีเดียว  และภาพสีสี่ 
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     เครื่องพิมพออฟเซตไมวาจะเปนชนิดใดโดยทั่วไปมหีลักการเดียวกนัคือ  ประกอบดวย

โมแมพิมพ โมยาง และโมพมิพ  ทีโ่มแมพมิพจะมีระบบการใหน้ําและหมึกตอเพลทอยูดวย การ

ถายทอดภาพใหเกิดจาก โมแมพิมพ ไดรับหมึก แลวถายทอดภาพให โมยาง แลวโมยางจงึ

ถายทอดใหกบั กระดาษ  หรือวัสดุที่ใชพมิพ  ในการถายทอดภาพจากโมหนึง่ไปอีกโมหนึ่งนั้น 

จะตองใชแรงกดที่นอยที่สุด 

     ลักษณะพิเศษของการพมิพระบบออฟเซตนั้นไมวาจะเปนรูปภาพหรือตัวหนังสอื  จะ

พบวาหมกึจะติดทั้งภาพสม่าํเสมอ   ขอบภาพหรือตัวอักษรจะมีความคมชัด  โดยไมมีรอยอัดบี้

ตามขอบภาพเหมือนระบบเลตเตอรเพรส แมวาจะเปนการพิมพบนกระดาษหยาบกต็าม  เนื่องจาก

หมึกจะติดพิมพบนลกูกลิ้งยางกอนที่จะสมัผัสกระดาษ  ระบบออฟเซตสามารถพิมพภาพสกรีนทีม่ี

ขนาดละเอียดกวาระบบเลตเตอรเพรสซึ่งใชสกรีนละเอยีดไมเกิน 133 เสนตอนิว้ แตระบบออฟเซต

ใชสกรีนไดถึง 150 หรือ 175 เสนตอนิ้ว หรือมากกวา สกรีนยิ่งละเอียดมากขึ้นเทาใด ก็ยิง่เก็บ 

รายละเอียดของภาพไดมากขึ้นเทานัน้ และความหนาของชั้นหมึกที่ตดิบนแมพิมพและกระดาษจะ

บางกวาระบบเลตเตอรเพรส 3-4 เทา (วันชัย ศิริชนะ, 2529 หนา 70-71) 

     สําหรับประเทศไทยการพิมพระบบออฟเซตไดเร่ิมใชมากกวา 30 ปแลว และจนถึงทุก

วันนี้ก็มีใชอยางกวางขวางทั่วไป  จนอาจกลาวไดวางานพิมพที่มีคณุภาพ  งานพิมพจาํนวนมาก ๆ 

และงานพิมพส่ีสีทั้งหมดในปจจุบันพิมพดวยระบบนีเ้กอืบทั้งสิน้  ในกรณีของการพิมพหนังสือพมิพ 

วารสาร นิตยสาร  ในกรุงเทพฯ นั้นเกือบทัง้หมดเปนการพิมพดวยระบบออฟเซต 

การพมิพระบบซิลคสกรนี 

ในการพิมพระบบซิลคสกรีนนั้นจะมีการใชแมพิมพและเครื่องพิมพที่แตกตางกนั และมี

ลักษณะพเิศษของระบบนี้ มดีังนี ้

1.  แมพิมพซิลคสกรีน   สําหรบัการทาํแมพมิพนีน้ัน้ประกอบสิ่งสําคัญคอื กรอบสกรีน  

และการขึงผาสรีน   การทําแมพิมพซิลคสกรีนนัน้มีลําดับข้ันการทํางานดังนี ้

      1.1  การทาํกรอบสกรีน (frame) 

กอนทีจ่ะลงมอืทํากรอบสกรนีนัน้จะตองพจิารณาถงึปริมาณพืน้ที่ของภาพวาม ี

ขนาดกวางยาวเทาใดแลวจงึคอยกาํหนดขนาดของกรอบสกรีนโดยจะตองทําใหกรอบดานใน 

หางจากตัวภาพประมาณดานละ 3-4 นิ้ว ซึ่งชองนี้เรียกวา “บริเวณพกัสี” สําหรับกรองสีกอนที่จะ

ทําการพิมพหรือพักสีทีพ่ิมพเสร็จแลว โดยวัสดุที่จะใชทํากรอบสกรีนนัน้อาจเปนโลหะ เชน 

อะลูมิเนยีม หรือไม ที่มีลักษณะเปนไมเนื้อออนจะไดสะดวกตอการขึงผาสกรีนและไมบิดงอไดงาย
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เมื่อถูกน้ํา และทํามุมกรอบใหไดฉากทุกมมุ และกรอบสกรีนควรมีความสูงจากพืน้ไมนอยกวา 1 

นิ้ว เพราะปองกันไมใหหมกึพิมพไหลออกเวลาเอยีงกรอบสกรีน 

1.2  ผาสกรนี (screen fabric) 

ในปจจุบนันิยมทําจากวัสดุ 2 ชนิดไดแก ไนลอน และโพลีเอสเตอร ในบางกรณ ี

อาจใชเสนโลหะก็ได การเลอืกใชผาสกรีน   ซึ่งในการพจิารณาเลือกใชผาสกรีนประกอบดวย 

1.2.1 คุณสมบัติของผาสกรีนไนลอน  จะมีความยืดตัวสูงกวาผาโพลีเอสเตอร   

ดังนัน้ถาเปนการพิมพสีเดียว  ก็ควรใชผาไนลอน  เนื่องจากมีราคาถูก  และมีความทนทานสงู 

สําหรับผาโพลเีอสเตอร  เหมาะที่จะใชพมิพสอดสี  เพราะใหความแนนอนสงูกวา   ผาสกรีนโดย

สวนใหญจะมสีีขาวและสีเหลือง  ผาสีขาวจะมีขอเสียในกรณีที่ใชสรางแบบดวยการอัด และวิธีฉาย

แสง (photo silk screen)  เพราะแสงที่กระทบผาขาวจะหักเหขึ้นมากระทบกาวอัด   และจะทาํให

ขอบภาพไมคมชัด  ดงันัน้งานที่มีรายละเอียดสูง ๆ จงึควรใชผาสกรีนสีเหลือง 

1.2.2 ขนาดของเบอรผา   คือความละเอียดของผาสกรีนที่จะนํามาใชนัน้ 

สามารถวัดจากจํานวนเสนดายในพื้นที ่1 ตารางเซนติเมตร  ถาใน 1 ตารางเซนติเมตร  มีจาํนวน

เสนตั้ง 100 เสน เสนนอน 100 เสน  ก็เรียกไดวาเปนผาสกรีนเบอร 100 แตถาผาสกรีนเบอร 36 ก็

แสดงวาใน 1 ตารางเซนติเมตร มีจํานวนเสนตั้ง 36 เสน  เสนนอน 36 เสน  จะเห็นไดวาผาสกรีน

เบอร 36 ยอมมีตารางเสนดายทีห่างกวาผาเบอร 100 และมีผลทาํใหหมึกพิมพทะลผุานลงไปได

มากกวาผาเบอร 100 ดวย 

การเลือกเบอรผาสกรีนใหเหมาะกับงาน    องคประกอบสําคัญในการ 

เลือกขนาดของผาสกรนีจําเปนตองคํานึงถึง 2 องคประกอบ  ไดแก 

   1)  วัสดุที่ใชพมิพ  คือวัสดุทีร่องรับการพิมพ  เชน  ไม  ผา  กระดาษ  

พลาสติก  ยอมมีคุณสมบัติในการซึมซับหมึกตางกัน   เชน  ผายอมตองการปริมาณหมึกมากกวา

กระดาษ  เปนตน 

2)  ตัวภาพหรอืลวดลายที่ตองการพิมพ  สําหรับภาพตนฉบับที ่

มีเสนละเอยีดจําเปนตองใชผาสกรีนที่มีเบอรสูง  (ผาละเอียด)  และลวดลายทีม่ีความหยาบจะ

สามารถใชผาสกรีนเบอรต่ํา (ผาหยาบ) ได 

   สําหรับแนวทางการเลือกเบอรผาสกรีนนัน้ ดังแสดงไวในตารางตอไปนี ้
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ตารางที่  8.3  การเลือกเบอรผาสกรีนใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 

เบอรผา ความเหมาะสมกับการใชงาน 

18,20,36,48,54,61,68,77 พิมพผาตั้งแตลายหยาบจนถึงลายละเอียดเพราะในการพิมพผา

ตองการปริมาณหมึกพิมพทีไ่หลผานออกมามาก 

90,95,100,110,120 พิมพกระดาษ  ไม  โลหะ  พลาสติก   ที่ตองการใหปริมาณหมึก

ไหลออกปานกลาง   และภาพหมึกลายละเอียดของเสน

ประมาณ 1-2 มม. ข้ึนไป 

130,140,150,165,180,200 พิมพกระดาษ   ไม  โลหะ  พลาสติก  ที่ตองการปริมาณหมึก

พิมพไหลออกบางและภาพมีลายละเอียดของเสนประมาณ  

1 มม. ลงมา 
 

ที่มา  (พีรพล  มวงจร, ม.ป.ป., หนา 14) 
 

  1.2.3  ขนาดของเสนดายก็เปนสวนสําคัญในการทําแมพมิพซิลคสกรีน   เพราะ

ผาสกรีนจะมีเสนดายใน 1 ตารางเซนติเมตร (เบอรผา) ไมเทากันแลว   ขนาดเสนดายของผาสกรนี

ยังมีขนาดแตกตางกนัตามลักษณะการใชงาน  ดังแสดงไวในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่  8.4  ขนาดเสนดายของผาสกรีน 

 

ขนาดเล็ก S หมายถึง Small 

ขนาดกลาง M   หมายถึง Medium 

ขนาดหนา T  หมายถึง Thick 

ขนาดใหญ HD  หมายถึง Heavy Duty 
 

ที่มา  (ศิริพงศ พยอมแยม, 2530, หนา 42) 

 

       ดังนัน้  แมวาผาสกรีนเบอรเดียวกนั  แตถาขนาดของเสนดายมีขนาดตางกนั  

ขนาดของรูผาที่จะใหหมกึผานลงไปก็ยอมแตกตางกนั  เชน  ผาสกรีน ขนาด 36 S  ยอมมีขนาด 

รูผาที่ใหญกวาผาสกรนีขนาด 36 T 
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 1.3  การขึงผาสกรีน (stretching)   

       ในการขึงผาสกรีนเขากบักรอบนั้นจําเปนตองขึงใหผาตึงและแนวผาไดฉากโดยตาราง

ผาไมโยจะมีผลทําใหการทําแบบ  และการพิมพมีคุณภาพสูง   ในการขึงผาสกรีนนัน้มีวิธีการทาํได 

2 วิธี  คือ   การขึงดวยมือ  และการขึงดวยเครื่อง 

       1.3.1  การขึงผาสกรีนดวยมือ    เปนวธิีการทีง่ายไมตองใชเครื่องมือมากนัก  เพราะ

การใชแรงคนดึงผาและใชตะปู  หรือลวดเย็บกระดาษเปนตัวเย็บ  แตคณุภาพดานความตึงไม

สม่ําเสมอเทากับการขึงดวยเครื่อง 

       1.3.2  การขึงผาสกรีนดวยเครื่อง   เปนวิธทีี่เหมาะสาํหรับขอบสกรีนที่มีขนาดใหญใน

ระบบอุตสาหกรรมโดยมีขอดี คือ  สามารถสรางความตงึใหกับผาสกรนีไดอยางสม่ําเสมอ  และ

สรางแนวผาไดฉากทาํใหตารางของรูผาเปนรูปส่ีเหลีย่มไมโย  หลกัการงาย ๆ ของเครือ่งขึงผาจะมี

ตัวจับขอบผาทั้ง 4 ดาน และมีแรงดึงทุก ๆ จุดออกพรอม ๆ กนั หรือใชวิธีตรึงขอบผาทัง้ 4 ดานไว  

มีเครื่องโยกดนักรอบไมใหสูงขึ้น  กรอบไมจะดันใหดงึทลีะนอยจนถงึระดับที่ตองการ เมื่อผาดงึได

ระดับแลว ก็จะมีกาวชนิดพิเศษทาที่กรอบใหติดกับผาแทนการใชลวดเย็บ  วิธนีี้จะทาํใหผามีความ

ตึงสม่ําเสมอเปนอยางด ี

 1.4  การทําแมพิมพซิลคสกรีน 

       การทําแมพิมพซิลคสกรีน  หมายถึง การปดรูผาสกรีนในสวนที่ไมตองการใหสีทะลุ

และเปดสวนทีเ่ปนลวดลายทีต่องการใหสีทะลุผานผาสกรนีลงไปติดกับชิ้นงาน  กรรมวิธีในการ

สรางแมพมิพอยางงาย ๆ  สามารถกระทาํได 3 วิธี  ไดแก  การทาํแมพิมพแบบฟลมตัด 

การทาํแมพิมพแบบกาวตัด  และการทาํแมพิมพแบบผสม 

ลักษณะพเิศษในระบบพิมพซิลคสกรีน  เนือ่งจากระบบการพิมพสกรีนเปนการพิมพที ่

หมึกพิมพผานทะลุสกรีนลงบนชิ้นงาน  ดงันัน้ การพมิพในลักษณะนี้จงึมีคุณลักษณะพิเศษ 

แตกตางจากการพิมพในระดบัอ่ืน ๆ ไดแก 

1. เปนการพิมพที่ปริมาณหมึกพิมพติดบนช้ินงานหนากวาการพิมพดวยระบบอื่น ๆ  

จนบางครั้งเมือ่ใชวัสดุลูบไปบนผิวหมึกจะรูสึกไดวานนูกวาชิน้งาน 

2. ถาเปนภาพที่มีลักษณะฮาลฟโทน (half tone)  เม็ดสกรีนของภาพจะมีความหยาบกวา

ระบบพิมพอ่ืน ๆ 

3. สามารถที่จะพิมพบนผวิวสัดุชิ้นงานไดทกุชนิด  ไมวาจะเปน กระดาษ  ผา  ไม  โลหะ  

พลาสติก  หนงั  เปนตน   
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      4. สามารถพิมพบนผวิชิน้งานได  ไมวาจะมีระนาบเรียบหรือผิวโคง  ตลอดจนทรงกลม

เชน ขวด  แกวน้ํา  เปนตน  โดยใชเทคนิคใหชิ้นงานหมุนกลิ้งบนลูกปนทรงกระบอก  แลวใหกรอบ

สกรีนเคลื่อนทีบ่นชิ้นงาน  ดงัภาพที่  8.8 

 

 
ภาพที ่ 8.8  การพิมพซิลคสกรีน 

                                                ที่มา  (ศิริพงศ  พยอมแยม, 2530, หนา 57) 

 

การพมิพระบบผสม 

 การพิมพในปจจุบันไดมีการนําเอาระบบการพิมพตาง ๆ มาผสมผสานกันโดยนําจุดดีของ

แตละระบบมาดัดแปลงเปนระบบการพมิพในลักษณะผสมเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการพิมพ

อยางสงูสุด ไดแก การพมิพออฟเซตไรน้ํา  (dry offset) การพิมพเฟลกโซกราฟ (flexography) และ

การพิมพไรแสงกดหรือการพมิพดวยแสง (ศิริพงษ  พยอมแยม, 2530, หนา 58) 

1. การพิมพออฟเซตไรน้ํา  เปนการแกปญหาในการพิมพระบบออฟเซตในแงทีว่าระบบ

ออฟเซตมักจะเกิดปญหาในการใหน้ําเพื่อเปนตัวแบงเขตระหวางหมึกพมิพบนเพลท   ซึ่งชางพมิพ

จะตองคอยระมัดระวังควบคมุการจายหมกึพิมพและน้าํใหสมดุลตลอดเวลา   บริษทัผูผลิตวัสดุ

ทางการพิมพจึงพยายามพฒันาเทคนิคการพิมพเพื่อขจดัปญหาในการใชน้ํา   โดยบริษัทโทเรย 

(Toray)  จากประเทศญี่ปุนไดนําแมพิมพออฟเซตที่ไมตองใชน้าํออกไปแสดงในงานแสดงทางการ

พิมพของโลก  (DRUPA ‘ 82)  ที่เมือง ดุสเซลดอลฟ ประเทศเยอรมน ี 

   หลักการของแมพิมพออฟเซตไรน้ํา  คือ ใชพื้นที่แมพมิพทาํดวยอะลมูิเนียมบาง ๆ ฉาบ

ดวยสารไวแสง  และยางซิลิโคน (silicon rubber)  ในการสรางแมพิมพจะตองใชฟลมโพสิตีฟวาง
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บนแมพมิพแลวฉายแสงผานบริเวณที่ไมใชภาพ   แสงจะผานทะลุลงไปทําปฏิกิริยากบัยางซิลิโคน

และน้ํายาไวแสงทาํใหยางนัน้แข็งตัว   สวนบริเวณที่เปนภาพแสงไมสามารถผานฟลมจึงไมเกนิ 

ปฏิกิริยา   เมือ่นําไปลางน้าํยายางซิลิโคนสวนนี้จะบวมและหลุดไปเหลือแตอะลูมิเนยีมและ 

สารไวแสงซึ่งจะทําหนาที่รับหมึกพิมพ  แมพิมพ (เพลท) ของการพมิพระบบนี้จงึไมตองใชน้าํเปน 

ตัวแบงเขตระหวางหมึกพิมพ 

2.  การพมิพเฟลกโซกราฟ   เปนระบบการพิมพพื้นนูนอกีชนิดหนึง่ ทีม่ีความแตกตางจาก

ระบบเลตเตอรเพรส คือ แมพิมพเปนแผนยาง มวนตดิโดยรอบกับโมแมพิมพ ไมเปนโลหะเหมือน

ระบบเลตเตอรเพรส  และหมึกที่ใชเปนหมึกชนิดใสไมเหนยีวขน  โดยเหตุที่แมพิมพทาํดวยยางจึงมี

น้ําหนกัเบา สะดวกในการทาํงาน และสามารถพมิพไดเปนจํานวนมาก ๆ โดยไมตองเปลี่ยน 

แมพิมพ   

     ความหมายของการพิมพระบบนี ้ เดมิใหคําจาํกัดความไววา  วธิีการพมิพแบบ 

เลตเตอรเพรสที่ปอนกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่เปนมวน  โดยใชยางเปนแมพิมพ  ใชหมกึพิมพที่เหลว

และแหงเร็ว  แตเนื่องจากเทคโนโลยีไดพฒันาไปอยางรวดเร็ว  เชน  มีการนาํเอาโฟโตโพลีเมอรมา

ใชทําแมพิมพแทนแมพิมพยาง และการพมิพในระบบนีก้็ไดขยายขอบขายกวางขวางออกไป  จึง

ปรับคําจํากัดความใหมในป ค.ศ. 1980  ดังนี้ “วิธกีารพมิพโดยตรงทีป่อนกระดาษ  หรือวัสดุอ่ืน

เปนมวนโดยใชแมพิมพที่มพีื้นที่ภาพนนู  และทําดวยวัสดุหยุนตวั   ซึง่นําไปเชื่อมติดกับลูกกลิง้ 

แมพิมพ  แมพมิพจะรับหมึกอัดลงไปบนวสัดุที่ใชพิมพ” (ศักดา   ศิริพนัธ, 2525, หนา 66-69) 

     การพมิพระบบนี้สามารถใชพิมพวัสดุประเภทหีบหอบรรจุภัณฑ  ที่เปนพลาสตกิบาง ๆ 

เชน  ซองหอสินคา  หรือพิมพบนกระดาษแกวหอทอฟฟ  ดวยเปนเครื่องพิมพชนิดปอนเปนมวน  

และสามารถใชพิมพบนวัสดุการพิมพไดเกอืบทุกชนิด เชน กระดาษ พลาสติก แผนอะลูมิเนยีม

ชนิดบาง ๆ ( aluminum foil ) สวนมากมกัจะพมิพภาพลายเสน  ถาจะเปนภาพเม็ดสกรีน  สกรีน

นั้นจะตองมีความหยาบมาก ๆ ความเร็วการในพิมพเหมือนกับเครื่องพิมพกระดาษมวนทั่วไป คือ 

ประมาณ 30,000 รอบ ตอช่ัวโมง  ไมนิยมใชพิมพตวัหนงัสือหรือภาพสี่สี  เพราะคณุภาพสูระบบ

ออฟเซตไมได 

     ดังนัน้ระบบการพิมพเฟลกโซกราฟมีขอเสีย คือ คุณภาพของงานพิมพไมสวยงาม 

เทากับระบบออฟเซต แตเหมาะสําหรับงานที่ตองพิมพ ปริมาณมาก ๆ และไมตองการคุณภาพสงู 

 3.  การพิมพไรแรงกดหรือการพิมพดวยแสง 

     การพมิพในระบบนี้ไมไดรับการยอมรับวาเปนการพิมพที่เปนระบบมาตรฐาน  เชน   

ระบบพิมพอ่ืน ๆ ทัง้นีเ้นื่องจากการพิมพไมไดเกิดจากการที่หมึกพิมพถายทอดจากแมพิมพไปสู 
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ชิ้นงานโดยตรงแตเปนการทาํปฏิกิริยาระหวางแสงกับน้ํายาเคมีบนชิ้นงาน  ทําใหสามารถผลิตงาน 

พิมพไดนอยชิน้   (ถาจะผลติเปนจํานวนมากกจ็ะเสียเวลาและมีราคาแพง     พรอมทั้งคุณภาพของ 

งานไมคงทน    แตถาเปนการผลิตจํานวนนอยก็จะเปนวธิีที่สะดวกมาก)  สําหรับการพิมพใน 

ระบบนี้ไดแก 

     3.1  การอดัขยายรูปภาพ (contact & enlarge printing)     เกิดจากการสรางภาพบน

ฟลมเนกาตฟี  โดยแสงที่สะทอนจากวัตถผุานเลนสของกลองถายรูปมาทาํปฏกิิริยากับน้าํยาไวแสง

ที่ฉาบบนผิวฟลม  ทําใหไดภาพในลกัษณะตรงกันขามกบัธรรมชาติและความเปนจริง   ฟลม 

ดังกลาว จะตองผานกระบวนการสรางภาพดวยน้ํายาเคมี  จากนั้นนําฟลมเนกาตฟีดังกลาวมา

ผานลาํแสง  แสงจากเครื่องอัดขยายภาพจะผานเฉพาะบริเวณเนื้อฟลมใสลงมาทาํปฏิกิริยากับ 

น้ํายาไวแสงทีฉ่าบบนผวิกระดาษอัดรูป   เมื่อนํากระดาษอัดรูปดังกลาวไปลางน้าํในน้าํยาสราง

ภาพ  น้าํยาจะทําปฏิกิริยากับแสงทีก่ระทบเยื่อไวแสงเกิดภาพทีม่ีลักษณะกลับเหมอืนธรรมชาต ิ

อีกครั้งหนึ่ง (เชน  ผมจะกลบัเปนสีดําดงัเดิม)  บนกระดาษอัดรูปนัน่เอง 

     3.2  เครื่องถายเอกสาร     ในปจจุบันวงการธุรกิจ   ราชการ   ตลอดจนการศึกษานิยม

ใชวิธีการถายเอกสารกันมาก  เนื่องจากสามารถใหภาพลวดลายเสนทีใ่กลเคียงกับตนฉบับในเวลา

อันรวดเร็วและราคาไมแพง    หลักการทํางานของเครื่องถายเอกสารซึง่เปนทีน่ิยมใชกันมากก็คือ   

การถายดวยไฟฟาสถิต  วิธนีี้จะวางตนฉบับจริงบนกระจกจอภาพ   เมื่อกดปุมทาํการพิมพ 

หลอดสรางไฟฟาสถิตจะทาํงานทาํใหบริเวณที่เปนภาพบนกระดาษพมิพเกิดไฟฟาขัว้ตรงขามกับ

ผงหมกึ   จงึดดูผงหมกึใหวิ่งเขามาติดบริเวณนั้น    และปรากฏเปนภาพขึ้น   แตผงหมกึนัน้

สามารถลบออกหรือหลุดออกได   จงึตองนํามาผานเครือ่งทาํความรอน  เพื่อใหผงหมึกละลาย 

ติดแนนถาวรบนกระดาษตอไป (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2527, หนา 184) 

3.3 การถายพมิพเขียว (blue printing)  นิยมใชในการพิมพแบบงานกอสราง   

(งานเขียนแบบ) โดยตนฉบบัจะเขียนบนกระดาษโปรงแสง  แลวนาํไปวางทับบนกระดาษอาบ 

น้ํายาพมิพเขยีว   และเปดใหแสงผาน  แสงจะทําปฏิกิริยากับน้ํายา   เมื่อน้ํากระดาษดังกลาวไป

ทาน้ํายาเคมกีจ็ะเกิดภาพสนี้ําเงินขึน้ 
 

การเปรียบเทียบระบบการพิมพเชิงศิลปะและระบบการพิมพเชิงอุตสาหกรรม 
 กระบวนการพมิพที่ไดกลาวมาทกุระบบการพิมพนัน้  ไดถูกมนษุยกระทําขึน้เพื่อ

ตอบสนองความตองการดานความงาม (beauty)  หรือสุนทรียภาพในจิตใจของมนษุย  ตลอดจน

เพื่อตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอย (function)  ถาเปนการพิมพข้ึนเพื่อความงาม
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หรือศิลปะ  กจ็ะถูกสรางสรรคข้ึนโดยกลุมศิลปน  งานพมิพในลกัษณะนี้จะเรยีกกวา “ศิลปะการ

พิมพ”  (print making)   และการคิดสรางสรรคของศิลปนนัน้  นับไดวาเปนจุดเริ่มตนการพัฒนา

กิจการพิมพเพื่อประโยชนใชสอย  ซึ่งเปนการพิมพในลกัษณะเชงิอุตสาหกรรม  โดยใชเครื่องจักร  

และเทคโนโลยีเขาชวยซึ่งจะเรียกวา  “การพิมพ” (printing)   และจะเปนการพิมพทีเ่กี่ยวของกับ 

ชีวิตประจําวันของมนุษยโดยทั่วไป  ความสัมพันธระหวางการพิมพเชงิศิลปะกับการพิมพ 

เชิงอุตสาหกรรมพอจะเปรียบเทียบใหเหน็ไดในลักษณะตอไปนี้ 
การพมิพระบบแมพิมพนูน 
ในทางศิลปะภาพพมิพ  การพิมพในระบบนี้ถือไดวา  เปนการพิมพยคุเริ่มตนของมนุษยใน

การแสดงออกทางศิลปะทีน่อกเหนือจากงานจิตรกรรม (painting)  โดยศิลปนนยิมใชเทคนิคการ

แกะแมพิมพไม (wood cut)   ซึ่งจะใชเครื่องมือคม ๆ แบบใบมีดและแบบลิ่ว  แกะลงบนผวิไมตาม

ลายไมเนื้อออน  เชน  ไมโมก (ในปจจุบันอาจแกะดวยเมโซไนท  หรือกระดาษอัด  ตลอดจนแผน

ยาง) ใหพื้นแมพิมพมีระดับต่ํากวาภาพ  ใชลูกประคบทาหมกึพมิพใหทั่วผวิแมพิมพ  นํา

กระดาษพิมพวางทับบนแมพิมพแลวจึงใชชอนแผบนกระดาษ  เพื่อใหกระดาษซับหมึกจากผวิ

แมพิมพอยางทั่วถงึ  การพิมพแกะไมนีเ้ร่ิมตนที่ประเทศจนี   ตอมาญ่ีปุนซ่ึงไดรับอิทธพิลจากจีนได

นําวิธีการพัฒนาจนเจริญถงึขีดสุดในราวศตวรรษที่ 17  และนับไดวาสมัยคลาสสิคของภาพพิมพ

แกะไมดวย  สกุลศิลปะที่มชีือ่เสียงที่สุดคือ “ยูกิโย  เอะ”  (Ukiyo-E) มีผลใหลักษณะการใชเสน 

และวิธีการใชสีแบน ๆ ของชาวตะวันออกแผอิทธิพลสูตะวันตกดวย (อัศนีย  ชูอรุณ, 2517, หนา 5-

6) 

 เทคนิคการแกะแมพิมพไมทีน่าสนใจ  ไดแก   วิธกีารพิมพสลักไม (wood engraving) 

เทคนิคนี้เกิดขึน้จากการคิดคนของชาวตะวันตกในชวงทีง่านพิมพหนงัสือยังไมไดสรางตัวอกัษร  

และแมพิมพโลหะขึ้นใช  ตองอาศัยการแกะไมเปนแมพิมพแตมีปญหาที่แมพิมพแกะไมไมสามารถ

พิมพภาพไดจาํนวนมากนัก  จึงมกีารทดลองสลักดานหนาตัดของไมเปนแมพมิพ  เหมือนกับการ

สลักบนเขียงนัน้  เสี้ยนไมที่ตัง้ตรงจะชวยรบัแรงกดของแทนพิมพไดอยางทนทาน   และการ

แกะสลักแมพมิพไมดานนีย้งัสามารถสรางแมพิมพที่ละเอียดประณีตไดมากในขณะที่สลักภาพ

โอกาสที่ลวดลายจะหักหรือบ่ินตามลายไมมีนอยลงเพราะเสี้ยนไมจะยึดลวดลายไวทุกซอกทุกมุม 

(วิรุณ  ตั้งเจริญ, 2523, หนา 55-56) 

ในสมัยตอมาวิลเล่ียม  แบลค (William Blak) ไดพยายามปรับปรุงการสรางแมพมิพดวย

การแกะสลักภาพลงบนโลหะ  โดยใหกรดทําปฏิกิริยากดัโลหะจนไดแมพิมพนนูขึ้นมา   นับวาเปน

วิธีการที่สามารถเขามาแทนที่การแกะไมดวยเครื่องมือและมีผลตอกิจการพิมพในยคุตอมา 
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การพิมพเชงิอตุสาหกรรมเรยีกการพิมพระบบแมพิมพพื้นนูนนี้วา “ระบบเลตเตอรเพรส” 

การพิมพหนงัสือสมัยแรก ๆ นัน้ชางพมิพจาํเปนตองอาศยัวิธีการทางศลิปะในการแกะไมของ

ศิลปนมาใชในการสรางพมิพ  แตในยุคตอมาเมื่อมกีารคนพบวธิีการหลอตัวพมิพตลอดจนการทาํ 

แมพิมพโลหะ (block)  เกิดขึ้นความจําเปนที่จะตองอาศยัฝมือการแกะไมทางศิลปะกไ็มมีความ 

จําเปน แตเปนทีย่อมรับวาสําหรับศิลปะการแกะแมพมิพไมเปนจุดเริ่มตนของการพิมพในระบบ

เลตเตอรเพรสในปจจุบนั 

การพมิพระบบแมพิมพรองลึก 

การพิมพในกระบวนการรองลึกนี้ ซึ่งในเชิงอุตสาหกรรมเรียกการพิมพระบบแมพิมพ 

รองลึกนีว้า “ระบบกราววัร” (gravure) วงการศิลปะภาพพิมพตองยกยองศิลปนชาวเยอรมนี ชื่อ  

“ดูเรอร” (Albrecht Durer) วาเปนผูนาํเทคนิคการสรางแมพิมพโลหะแบบ “line engraving”  โดย

การใชเครื่องมอืแกะสลัก ซึง่เปนเหลก็คารบอนอยางดี  มคีวามแหลมคมมาทําการขูดเนื้อโลหะเปน

เสนเพื่อขังน้าํหมึก  ใชหมึกพิมพทาลงบนผิวแมพิมพแลวใชยางปาดผวิหนาแมพิมพ   หมกึพิมพจะ

ติดเฉพาะในรองที่เปนลวดลายเทานั้น  เมือ่นํากระดาษไปวางทาบแมพิมพกระดาษก็จะดูดซับหมกึ

ข้ึนมาเปนภาพลวดลายที่ละเอียดงดงาม   ในระยะหลังศิลปนไดใชเทคนิคการสรางรองลวดลาย

บนผิวโลหะดวยน้ํากรดกัดแทนที่จะใชเครือ่งมือแหลม ๆ ขูดขีด  วิธนีี้เรียกวา “etching”  จากการ

เตรียมแมพิมพโลหะ (ทองแดง)  โดยการใชข้ีผ้ึงนัน้ เมื่อนําฉาบใหทั่วผิวโลหะแมพมิพ แลวใช 

เครื่องมือที่แหลมคมขีดเขียนใหเปนภาพลวดลายบนขีผ้ึ้งนัน้  เมื่อนําแมพิมพลงไปแชในกรดก็จะ

ทําปฏิกิริยากดัเนื้อโลหะเฉพาะสวนที่เขียนเปนเสนลวดลายไวเทานั้น  วิธกี็จะไดรองลวดลายตาม 

ที่ตองการและมีความละเอียดออนกวาวิธ ี “line engraving”  มาก    

นอกจากนี้ศิลปนภาพพิมพยังคิดคนวธิีการทําใหน้าํกรดทําปฏิกิริยากับโลหะมากบาง  

นอยบาง  ทําใหลักษณะรองของลวดลายตืน้ลึก ไมเทากนั   เรียกกวา เทคนิค “aguatint”  ซึ่งผล

ของเทคนิคนี้จะทําใหเกิดน้ําหนกัของเสนบนภาพพิมพหนักเบาไมเทากันอีกดวย  กลาวคือ  บริเวณ

ที่มีรองลึกมากน้ําหมกึจะขงัมากกระดาษจะดูดหมึกขึน้มามาก น้ําหนกัของหมกึจะดําเขม  บริเวณ

ใดมีรองตื้นหมึกพิมพจะขงันอย  กระดาษจะดูดหมกึพมิพข้ึนมานอย ทาํใหน้ําหนกัภาพเปนดําจาง  

มีผลใหการพมิพในระบบนี้เกิดความประณีตงดงามกวาการพิมพระบบอ่ืน 

วัสดุที่ใชพมิพจะปอนอยางตอเนื่องในลกัษณะเปนมวนทําใหความเร็วในการพิมพนี้จึงสงู

เหมือนกับการพิมพชนิดโรตารี  โดยทัว่ไปคือประมาณ  20,000 – 30,000  รอบตอชั่วโมง 

ระบบการพมิพกราวัวรนัน้สามารถพิมพลงบนวัสดุไดหลายชนิดเชนเดียวกนักับระบบการ

พิมพเฟลกโซกราฟ เชน กระดาษ พลาสติก  แผนโลหะบาง  แตใหคุณภาพสูงกวามาก  โดยทัว่ไป
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แลวระบบการพิมพกราววัรจะใหคุณภาพในการพิมพภาพ ตลอดจนตัวหนังสือตาง ๆ ไดดีมาก แต

โดยเหตทุี่คาใชจายในการทาํแมพิมพคอนขางสูง จึงเหมาะสําหรับงานพิมพจาํนวนมาก ๆ เทานัน้ 

การพิมพเชงิอตุสาหกรรมไดนําแนวทางของศิลปะภาพพมิพมาใชในการพิมพซึง่ตองการ

ความประณีตสวยงาม  เชน  กระดาษปดผนัง ( wall paper ) แสตมป  การพิมพจาํลองผลงานทาง

ศิลปะอยางกาวหนาและแพรหลาย เปนตน  นอกจากนี้ใชพิมพส่ิงพมิพประเภทบรรจุภัณฑเปน

สวนใหญ  แตก็มีหนังสือพิมพบางฉบับในตางประเทศทีม่ีจํานวนพิมพมาก ๆ ใชระบบนี้พิมพภาพสี

และตัวหนังสอื  รวมทัง้การพิมพธนบัตรกเ็ปนการพิมพแบบพื้นลึกเชนกนั  แตมีชื่อเรียกวาเปน 

“ระบบอินทาลโย” (intaglio ) ที่ใชหมึกเหนยีวกวาระบบกราวัวรมาก 

การพมิพระบบแมพิมพพื้นราบ 

กระบวนการพมิพ  และการสรางแมพมิพระบบพืน้ราบนีจ้ะมีเทคนิคการสรางสรรคที่ 

แตกตางจากแมพิมพใน 2 ระบบที่กลาวมาขางตนแลวมาก  กลาวคือ  จะไมมีการแกะสลักเพื่อให

ระดับผิวภาพและพื้นแตกตางกนั  ศิลปนซึ่งสรางงานศลิปะภาพพิมพ  นิยมใชเทคนคิการพิมพหนิ 

(lithography) ในการทาํงาน 

 กรรมวิธีในการพิมพหินนัน้  ผูที่คิดคนขึ้นสาํเร็จเปนคนแรกไดแก   เซเนเฟลเดอร  

(Alois Senefelder)  นักเขียน และนักดนตรีจากกรุงปราก  เชโกสโลวาเกีย  และไดไปทํางานอยูใน 

เยอรมน ี พยายามคิดคนวิธกีารพิมพหินอยางงาย ๆ ข้ึนโดยแตเดิมการพิมพโนตเพลง  จะใชวธิี

แกะหนิปูน (limestone)  ข้ึนเปนแทนพิมพ  แตเซเนเฟลเดอร  หาวิธทีี่จะพิมพโนตเพลงและบทกวีที่

งาย  สะดวกกวา  การแกะสลักหนิ  โดยเริม่ตนในหลักการที่วา  น้าํมนัซึ่งทาํจากเมลด็ตนแฟลกซ 

(flax) หรือน้ํามันลินสีด (linseed)  นั้น   จะไมรวมตัวกับน้ํา  เขาไดพฒันาความคิดนีด้วยหมึกที่

ผสมดวยน้ํามนัลงบนแผนหนิ  จากนัน้ก็ใชน้ําทาลงบนเสนที่เขียนแตจะไมติดสวนที่เปนน้าํ  ดวย

วิธีการเชนก็สามารถพิมพออกมาไดอยางมีคุณภาพ  และนับเปนการเริ่มตนตอวงการพิมพหนิสืบ

มาจนทุกวนันี ้(Daniels, 1971, p. 136)   

การพมิพหินนัน้เปนทีน่ิยมกนัมาก  ตั้งแตศตวรรษที่ 19  ปรากฏวา มีผลงานดานศิลปะ

ภาพพมิพหินที่มีชื่อเสียงของศิลปนหลายทาน  อาทิ  เดอลาครัวซ (Delacroix)  ดูเมยีร (Daumier)  

ผลจากการทีม่ีการคิดคนเทคนิคการพมิพหินขึน้ทาํใหการพิมพเชิงอุตสาหกรรมหันมาทดลองใช 

แมพิมพหนิสําหรับการสรางภาพประกอบเพราะไมตองเสียเวลาในการแกะบล็อกดังจะเหน็ไดวา

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัทรงสนพระทยั  และส่ังซื้อแทนพิมพหินสาํหรับพิมพหนงัสอื

ในประเทศไทย  ตอมาแทนพิมพหนิชนิดนี้ไดพัฒนามาจนกระทั่งเปนระบบการพมิพซึ่งเราเรียกวา 

“ระบบออฟเซต” (off set)  ที่มีและนิยมใชในกิจการการพิมพอยางแพรหลายในปจจุบัน 
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การพมิพระบบแมพิมพฉลุ 

การพิมพระบบแมพิมพฉลุเร่ิมตนจากการที่ศิลปนยุคกอนประวัติศาสตร   ไดใชเทคนิค 

สเตนซิล (stencil) ในการสรางภาพ  จากหลักฐานสาํคัญที่ถูกคนพบ  คือ  ภาพฝามอืบนผนงัถ้าํใน

ทวีปยโุรป   เชน ประเทศฝรั่งเศส  และสเปน ในทวีปออสเตรเลีย   สําหรับในประเทศไทย ไดมีการ

คนพบภาพมือในถ้ําฝามือแดงที่เขาจอมทอง  บานสมปอย ต.ศรีบุญเรือง  อ.มุกดาหาร จ.นครพนม  

เทคนิคสเตนซลินี้กระทําโดยศิลปนวางฝามือทาบกับผนงัถ้ํา  แลวพนหรือเปาสีลงไปโดยรอบฝามอื 

(ชิน อยูด,ี 2510, หนา 85) 

 ชาวจนีและญีปุ่นไดคนพบวธิีการพมิพเทคนิคสเตนซิลโดยการใชเสนไหม (silk) เปนตวัยึด

ลวดลายทึบสําหรับเปนแมพิมพ   แลวปาดสีใหทะลุผานเสนไหมลงไปติดวัสดุที่ตองการพิมพ  เชน  

การพิมพผา  จากการใชเสนไหมเปนตัวยดึลวดลาย  จงึทําใหเรียกการพิมพระบนนี้วา “การพิมพ

ฉากไหม”  (silk screen)  ตอมาทัง้ดานการพิมพเชิงศิลปะ และการพมิพเชงิอุตสาหกรรม  ตางก็

หันมาสนใจการใช เทคนิคการพิมพซิลคสกรีนกนัมากยิง่ขึ้น โดยศิลปนกลุมปอปอารต (pop art) 

เร่ิมเคลื่อนไหวที่จะใชเทคนิคนี้ในงานศิลปะภาพพมิพเมือ่ ค.ศ. 1950  และตอมาก็ไดแพรหลายไป

ทั่วอเมรกิาอยางกวางขวาง  ไดพัฒนามาจนกาวหนายิ่งขึน้ตามลาํดับ ทั้งยงัคงเรียกการพิมพใน

ระบบนี้วา “การพิมพซิลคสรีน”  แมวาในปจจุบันจะมิไดใชเสนไหมในการสรางแมพิมพ  แตไดหนั

มาใชวัสดุสังเคราะหอยางอืน่ เชน ไนลอน (nylon)  หรือโพลีเอสเตอร (polyester) แลวก็ตาม 

ข้ันตอนของการทําเริ่มตนการพิมพซิลคสกรีนนัน้ใหนําตนฉบับที่ตกแตงเรียบรอยแลวไป

ถายลงบนฟลม จากนัน้จึงนําฟลมนี้ไปอัดลงบนแผนสกรีนที่ฉาบสารไวแสงไว  ดวยการฉายแสง

อัลตราไวโอเลตความเขมสูงลงไป  ถาเปนฟลมเนกาตฟี สวนของสารไวแสงที่เปนภาพจะถูกแสง

และออนตัวแลวถูกลางออกไป  ดังนั้นจงึปรากฏเปนรูสกรีนโปรง  สําหรับสวนที่ไมใชภาพก็จะม ี

สารไวแสงปดกั้นรูสกรีนไว  เมื่อใสหมึกลงดานบนของแผนสกรีนที่เปนแมพิมพ แลวใชแทงยางปาด

หมึกไปตลอดจนแผนสกรนี  หมึกก็จะไหลทะลุผานรูสกรีนลงไปตดิบนวัสดุทีจ่ะใชพิมพที่วางไว

ดานลาง   ฉะนั้นหลักการสาํคัญของระบบการพิมพซิลคสกรีนคือ  สวนที่เปนภาพจะตองเปนรูโปรง

ใหหมกึลอดผานไปได  และสวนที่ไมใชภาพจะตองทึบ เพื่อกันไมใหหมึกผานไปได 

           ตนฉบบั                            ถายฟลม                               อัดลงบนแมพิมพ 

                                        

                                                                                                  ลางแมพิมพ 

 

                                                               พิมพ                                 แมพิมพ     
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ตารางที่  8.5  การเปรียบเทยีบระบบการพิมพเชิงศิลปะและการพมิพเชิงอุตสาหกรรม 

 

ระบบการพมิพ การพิมพเชงิศลิปะ การพิมพเชงิอตุสาหกรรม 

แมพิมพนนู (Relief  

printing) 

ภาพแกะไม (Wood cut) ระบเลตเตอรเพรส(Letter  

press) 

แมพิมพรองลกึ (Intaglio 

printing) 

เอนกราวิ่ง (Engraving), เอชชิ่ง 

(Etching) 

ระบบกราววัร (Gravure) 

แมพิมพพืน้ราบ 

(Planographic printing) 

พิมพหนิ (Lithography) ระบบออฟเซต (Off set) 

แมพิมพพืน้ฉลุ 

(Serigraphic printing) 

พิมพฉากไหม (Silk screen) ระบบซิลคสกรีน (Silk screen) 

ที่มา  (ศิริพงษ  พยอมแยม, 2530, หนา 20) 
 
การเลือกใชระบบการพมิพที่เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ 
 ผูจัดพิมพจาํเปนตองมีความเขาใจตอลักษณะการพิมพแตละระบบ  เพื่อจะไดระบบการ

พิมพใหตรงกบังานพมิพ  อันจะมีผลใหไดงานมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม (วันชยั  ศิริชนะ, 

2529, หนา 533-542) 

สื่อสิ่งพิมพทีเ่หมาะสมกับการพมิพโดยระบบเลตเตอรเพรส 

การพิมพในระบบเลตเตอรเพรสเปนการพมิพที่แมพิมพมีการสัมผัสกบักระดาษหรือวัสดุที่

ใชพิมพโดยตรง  การถายทอดหมึกจากแมพิมพลงบนกระดาษเกิดขึน้ไดโดยการใชแรงกดใหสัมผัส

กัน  ฉะนั้นสิง่พิมพที่พมิพโดยระบบเลตเตอรเพรสจะมีส่ิงที่สังเกตเห็นไดชัดเจน 3 ประการ คือ 

1.  มักจะมีรอยดุนนนูดานหลัง  ที่เกิดจากตัวพิมพกดลงไปบนกระดาษ 

2. เมื่อใชกลองสองดูตัวพิมพจะมีขอบไมเรียบเพราะหมึกทีจ่ับที่ตัวพิมพถกูกดโดยแรง  
จึงกระจายออกดานขาง 

3.  ตัวพิมพบางตัวเปนเสนขาดไมตอเนื่อง  

          ในกรณีของการพมิพภาพสกรีนก็จะไมสามารถพมิพใหมีรายละเอียดของภาพมาก ๆ ได 

เพราะมีขอจาํกัดที่บล็อกใชทําเปนแมพมิพสําหรับภาพสกรีนนัน้จะไมสามารถทําโดยใชสกรีนที่มี

ความละเอยีดเกินกวา  133  เสน/นิ้วได  เพราะถาเกนิกวานี้เม็ดสกรีนบนบล็อกจะมขีนาดเล็ก 

มากเกินไปจนน้ํากรดที่ใชกัดบล็อกไปกัดเมด็สกรีนเหลานีอ้อกหมด 



 274 
 

          ในปจจุบันคาทําบล็อกจะคิดเปนตารางนิว้  ตารางนิ้วละประมาณ 4-5 บาท ฉะนั้น หาก

พิมพภาพมาก ๆ คาบล็อกทีใ่ชจะสูงมาก ฉะนั้น โดยเหตุผลดังกลาวขางตน ส่ิงพิมพที่ควรพิมพ

ดวยระบบเลตเตอรเพรสจึงควรมีลักษณะดงันี ้

1.  มีจํานวนพมิพไมเกนิ  2,000-3,000 ชุด 

2.  ไมตองการคุณภาพสูงมาก หรือไมตองการรายละเอียดของภาพมาก 

3.  มีภาพประกอบหรือตารางที่ตองใชแมพมิพทีเ่ปนบล็อกไมมาก  

4.  ไมเปนงานพิมพหลายสี ส่ีสี หรือสอดส ีเพราะจะเสยีเวลาในการดําเนินการพมิพมาก 

และผลงานทีอ่อกมาก็ไมสวยงาม 

5.  ตองมีเวลาใหนานพอสมควร  ถาเปนงานพิมพประเภทหนงัสือที่มคีวามหนามาก ๆ 

เพราะตองใชเวลาในการเรียงพิมพ 

6.  มีงบประมาณในการพิมพจํากัด 

          ตัวอยางของสิ่งพิมพที่พิมพดวยระบบเลตเตอรเพรส ไดแก  การดเชิญ แผนปลิวโฆษณา   

ใบเสร็จรับเงิน  แบบฟอรม หนังสือยก และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่อยูในเกณฑดังกลาวขางตนทกุชนิด 

          ขอดีที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบเลตเตอรเพรส  ก็คือ สามารถใชเครื่องพิมพทําหนาที่

หักสนั  ปรุ  ปมนูน  ปมทองได   ซึง่เครื่องพิมพระบบอื่นทําไมได 

          สําหรับกรณีของเครื่องพิมพเลตเตอรเพรสระบบโรตารีใชกระดาษมวนนัน้ อาจกลาวไดวา มี

ความเหมาะสมในการพิมพส่ิงพิมพประเภทหนังสือพิมพ หรือ แคตาลอ็กสินคาที่พมิพจํานวนมาก

เทานั้น ซึง่ในปจจุบันเกือบจะไมมีใชแลว 

สื่อสิ่งพิมพทีเ่หมาะสมกับการพมิพโดยระบบเฟลกโซกราฟฟ 

           ระบบเฟลกโซกราฟฟเปนระบบการพมิพพืน้นนูแบบเดียวกับระบบเลตเตอรเพรสแตใช 

แมพิมพยางทีเ่ปนแผนติดรอบโมแมพิมพและใชวัสดุพิมพที่เปนมวนปอนเขาเครื่องพมิพอยาง 

ตอเนื่อง  และแมพิมพสัมผัสกับวัสดุที่ใชพมิพโดยตรงเชนเดียวกัน  ขอเสียจึงคลายกบัระบบ 

เลตเตอรเพรส  กลาวคือ ภาพพิมพ  หรือตัวพิมพทีม่ีขนาดโต จะติดหมกึไมสม่ําเสมอที่บริเวณ 

ใกลขอบจะมีรอยไมเรียบใหเห็นชัดเจน  และไมสามารถพิมพภาพที่ตองการรายละเอียดมาก ๆ ได 

เพราะไมสามารถใชสกรีนทีม่ีความละเอียดเกินกวา 133 เสน/นิ้วได 

ฉะนั้นโดยขอจํากัดดังกลาว  จึงนยิมใชระบบเฟลกโซกราฟฟพิมพส่ิงพมิพทีม่ีลักษณะ 

ดังตอไปนี้คือ 

1.  ไมตองการคุณภาพสูง 

2.  มีจํานวนพมิพมาก 
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3.  ไมตองการรายละเอียดของภาพมาก 

ระบบเฟลกโซกราฟฟเปนระบบการพมิพทีม่ีความประหยัดมาก  ถาพมิพจํานวนมาก ๆ  

ตั้งแต  100,000 ชุดขึ้นไป เพราะแมพิมพแผนเดียวสามารถใชพิมพงานไดกวาลานชดุ  และ 

การพิมพโดยปอนกระดาษหรือวัสดุพิมพเปนมวนดวยความเร็วสงูกช็วยประหยัดเวลาไดมาก 

ตัวอยางสิ่งพิมพทีพ่ิมพระบบนี้  คือ ถงุพลาสติก ถุงไอศกรีม ซองใสสินคา กระดาษหอของ 

วอลลเปเปอร ฟอยดตาง ๆ  

สื่อสิ่งพิมพทีเ่หมาะสมกับการพมิพโดยระบบออฟเซต 

           ระบบออฟเซตเปนระบบการพิมพที่ใชกนัมากที่สุดทั่วโลกในปจจุบนั  เพราะใหงานพมิพที่

สวยงาม  มีความคลองตัวในการจัดทาํอารตเวิรคและการออกแบบมากกวา  และไมวาจะออกแบบ

อยางไร  การพิมพก็ไมยุงยากมากจนเกนิไป  ประกอบกับความกาวหนาในการทําฟลมและการ

แยกสีในปจจุบันมีมาก  ทําใหการพิมพดวยระบบออฟเซตมีความสวยงามและสะดวกยิง่ขึ้น   

ยิ่งพมิพจาํนวนมากคาใชจายตอหนวยกจ็ะยิ่งถกูลง  แตถาพิมพจาํนวนนอย ๆ แลวก็จะแพงมาก 

เพราะมีคาใชจายประเภทอารตเวิรค ฟลม และแมพิมพเพิ่มข้ึน 

 ส่ิงพิมพที่จะพมิพดวยระบบออฟเซตควรมลัีกษณะดังตอไปนี้ 

1.  มีจํานวนพมิพตั้งแต  3,000 ชุดขึ้นไป 

2.  มีภาพประกอบหรืองานประเภทตาราง กราฟ มาก 

3.  ตองการความรวดเรว็ในการจัดพิมพเพราะสามารถเรงรัดขั้นตอนในการเรียงพมิพดวย

แสง  การทาํฟลม  การทาํแมพิมพ  และการพิมพได 

4.  ตองการความประณีต  สวยงาม 

5.  เปนการพมิพหลายส ี หรือภาพสี่สีที่ตองการความสวยงามมาก 

6.  ตนฉบับมีงานศิลปะหรืออารตเวิรคที่มคีวามยุงยากสลับซับซอนมาก 

7.  มีงบประมาณในการจัดพิมพเพียงพอ 

          ระบบออฟเซตสามารถใหงานพิมพที่มีคุณภาพดีไดเพราะการถายทอดภาพกระทําโดย 

การถายทอดลงบนผายางแบลงเกตกอน  แลวจงึถายทอดลงบนกระดาษ  ทําใหการถายทอดหมึก

เปนไปอยางสม่ําเสมอ  และไมปรากฏรอยดุนนนูของแมพิมพสามารถใหสกรีนที่มคีวามละเอยีด

มาก ๆ ถงึ  175-200  เสน/นิ้วได ทาํใหภาพที่ออกมามีความละเอียดสวยงาม การพมิพภาพสี่สี 

ทําไดสะดวก  เพราะสามารถปรับตําแหนงของแมพมิพและกระดาษใหลงในตําแหนงที่ตรงกนั 

ของแตละสีไดงายกวาเลตเตอรเพรส สามารถพิมพบนกระดาษไดเกือบทุกชนิด 
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          ระบบการพิมพออฟเซตโดยตัวของระบบเองสามารถใหงานพิมพที่สวยงามได  แตก็ม ี

ขอจํากัดอยูคอื  การทาํอารตเวิรค  การทาํฟลม  การแยกสี  และการทําแมพิมพจะตองมีคุณภาพดี

ดวย  งานขัน้สุดทายที่ออกมาจึงจะมีคณุภาพดีได  ฉะนัน้การเตรียมการพมิพจึงเปนขัน้ตอนที่

สําคัญยิ่งที่ผูจดัพิมพจะตองระมัดระวังเอาใจใสใหมาก  นอกจากนี้แลวยังตองเลือกใชกระดาษให

ถูกกับงานที่ตองการพิมพดวย 

          ตัวอยางของสิ่งพิมพที่พิมพดวยระบบออฟเซตในปจจุบนัไดแก หนงัสือพิมพที่ตองการ 

ความรวดเร็วในการพิมพ วารสาร  นิตยสาร  ที่ตองการความรวดเรว็  สวยงามในการพิมพ 

โปสเตอร ที่ตองการความสวยงาม  ราคาถกู และความรวดเร็วในการพมิพ   (เมื่อตองการพิมพ

จํานวนมาก )  งานโฆษณาตาง ๆ ที่ตองการความประณีต สวยงาม และรวดเร็ว งานบรรจุภัณฑ

ตาง ๆ ทีพ่ิมพบนกระดาษ และแผนโลหะ  และตองการความประณีต สวยงาม ราคาถูก 

สื่อสิ่งพิมพทีเ่หมาะสมกับการพมิพโดยระบบกราววัร 

           ระบบกราววัรเปนระบบการพิมพแบบแมพิมพพื้นลึกระบบหนึง่  ที่ใชกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน  แตเนื่องจากแมพมิพมีราคาแพง จงึไมคอยพบเห็นวามีการนํามาใชพมิพงานทัว่ไป   

คนทั่วไปจงึรูจกันอย  แมวาแมพิมพจะมีราคาแพงก็ตาม  แตก็สามารถใชพิมพไดจาํนวนหลาย ๆ  

ลานชุด  ซึ่งถาตองพิมพจาํนวนเปนลาน ๆ ชุดแลวก็จะถกูมาก นอกจากขอดีในแงของการประหยัด

เมื่อพิมพจํานวนมาก ๆ แลว  แมพิมพของระบบนีย้ังสามารถทําใหมคีวามละเอยีดของสกรีนไดถงึ  

200-300  เสน/นิ้วได  ทาํใหสามารถพมิพงานที่ตองการความละเอยีดมาก ๆ ไดดี  และจากการที่

ระบบนี้ใชหมกึพิมพที่เปนสารที่จับติดบนพลาสติกและแผนฟอยดไดดี  จงึสามารถใชพมิพบน

พลาสติกและฟอยดไดดีดวย 

           ฉะนั้นกลาวโดยทั่วไปแลว  ระบบการพิมพกราวัวรเหมาะสําหรับใชพมิพส่ิงพิมพที่มี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1.  มีจํานวนพมิพมากกวา  50,000  ชุด 

2.  ตองการพมิพบนกระดาษ พลาสติก หรือฟอยด 

3.  ตองการความละเอียดของภาพมาก 

4.  ตองการงานที่มีคุณภาพ 

           ในปจจุบนัไดมีการใชระบบการพิมพกราววัรในการพิมพส่ิงพิมพตาง ๆ ดังนี้ หนังสอืพิมพ 

วารสาร นิตยสาร ทีม่ียอดการพิมพสูงเกินกวา  1,000,000 ฉบับ  บรรจุภัณฑตาง ๆ เชน ซองสินคา 

ซองบุหร่ี กระดาษ หรือพลาสติกหอทอฟฟ กระดาษหอสินคาที่ตองการคุณภาพสูง พรมปูพื้น  

วอลเปเปอร แสตมป วัสดุส่ิงทอตาง ๆ ฯลฯ 
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           ในประเทศไทยไดมีผูคิดประดิษฐเครื่องพมิพกราวัวรข้ึน  โดยสามารถพิมพไดหลาย ๆ สีใน

คราวเดียวกันเชนเดียวกับของตางประเทศ  แตยังมีความละเอียดประณีตในการพมิพนอยกวา  แต

ก็สามารถใชในการพิมพงานพิมพพวกบรรจุภัณฑ เชน ถุงพลาสติกทัว่ไป ไดเปนอยางด ี

           เครื่องพิมพกราวัวรนอกจากจะใชปอนดวยวัสดุพิมพที่เปนมวนแลว ยงัมีเครื่องพิมพที่ปอน

วัสดุพิมพเปนแผนดวย สําหรับใชพิมพส่ิงพิมพประเภทที่มีจํานวนพิมพนอยลงมา  หรือเพื่อการ

พิมพปรูฟกอนที่จะนําแมพิมพไปพิมพจริงบนเครื่องพมิพชนิดปอนเปนมวนตอไป 
สื่อสิ่งพิมพทีเ่หมาะสมกับการพมิพโดยระบบซิลคสกรีน 

           การพิมพซิลคสกรีน  เปนชื่อที่ใชเรียกกันทัว่ไป  และปจจุบันบางคนก็เรียกกวาเปน 

”สกรีนพริน้ทติง้”   ทับศัพทภาษาองักฤษเลยก็มี  เพราะปจจุบันไมไดใชผาไหมมาขึงเปนแผนสกรนี

อีกแลว  แตใชแผนสกรีนที่ทาํดวยใยสังเคราะหแทน  และใชเครื่องพิมพอัตโนมัติกนัมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม  ยังคงมีการพมิพโดยใชมืออยูเปนจาํนวนมากเชนกนั  เพราะบางครั้งงานพิมพกม็ีไม

มาก และเปนระบบที่คนทั่วไปสามารถทดลองทาํไดเองโดยไมยุงยากมากนกั 

           แตเดิมมาการพิมพซิลคสกรีนมีปญหา คือ ความลาชา เพราะตองรอนานกวาหมึกที่พิมพ

จะแหงตองตากแผนทีพ่ิมพทิง้ไว  แตปจจุบันไดมีการใชหมึกพิมพที่แหงตัวดวยรังสอัีลตราไวโอเลต  

เมื่อพิมพแลวเอาไปผานรงัสอัีลตราไวโอเลต หมึกพิมพกจ็ะแหงทนัท ีทาํใหสะดวกและรวดเร็วมาก 

           ระบบการพมิพซิลคสกรีนสามารถดัดแปลงรูปแบบของแมพิมพสกรีนใหพิมพลงบนวัสดุ

การพิมพไดทกุชนิด  โดยการเลือกใชหมึกพิมพที่ดีเหมาะกับวัสดุทีจ่ะใชพิมพ เชน พมิพลงบน

พลาสติก  ผา ไม แกว กระดาษ ฯลฯ เกือบไมมีขอจํากดัในการนาํระบบนี้ไปใชในปจจุบันเพราะได

มีการแกไขปญหาดานตาง ๆ ไปมากแลว  นอกจากการพิมพจาํนวนมาก ๆ เทานัน้ เพราะความเรว็

ยังสูระบบอืน่ไมได 

           ปจจุบันระบบซิลคสกรีนไดใชอยางกวางขวางทัว่ไปในการพิมพส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  

ส่ิงพิมพที่เหมาะสมกับการพิมพระบบซิลคสกรีนตอไปนี้คือ 

1. โปสเตอรโฆษณาขนาดใหญที่มีจํานวนพิมพไมมาก  

2. พิมพลวดลายบนผิววัสดุพิเศษ เชน ขวดแกว  ขวดพลาสติก  กระเบื้องเคลือบ  และ 

วัสดุตาง ๆ เกอืบไดทุกชนิด 

3. พิมพผา เสื้อ และส่ิงทอตาง ๆ ได   

4. พิมพแผงวงจรอิเล็กทรอนกิส   
5. ส่ิงพิมพประเภทที่ตองการ 
6. พิมพงานที่เนนศิลปะ ความสวยงาม แตจํานวนนอย เชน  เมนูอาหาร  บัตรอวยพร   
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บัตรรายการ  นามบัตร  และงานศิลปะภาพพิมพตาง ๆ  

จึงอาจกลาวไดวาระบบการพิมพซิลคสกรีนมีความคลองตัวในการพมิพมากกวาระบบ 

การพิมพประเภทอื่น 

 
สรุป 
 ระบบการพมิพที่ใชในการพมิพส่ือส่ิงพิมพในปจจุบนัมี 4 ระบบคือระบบการพิมพพื้นนูน 

ระบบการพมิพพืน้ราบ  ระบบการพมิพพืน้ลึก และการพิมพซิลคสรีน หากวามีการนําระบบการ

พิมพพื้นฐานขางตนเขามาใชนอกเหนือจากการพมิพเชิงศิลปะกลาวคอืไดมีการนําระบบการพิมพ

เขามาใชในวงการอุตสาหกรรมของสื่อส่ิงพมิพหรือที่เกีย่วของ ทาํใหการเรียกชื่อระบบการพิมพ 

ดังกลาวมีความแตกตางกนัแตในหลักการทํางานของการพิมพโดยพืน้ฐานยังคงเหมอืนกัน  

 สําหรับการพมิพเชงิอุตสาหกรรมนั้นมี 4 ระบบคือ  ระบบการพิมพเลตเตอรเพรส  

ระบบการพมิพกราวัวร ระบบการพิมพออฟเซต และระบบการพมิพซลิคสกรีน  นอกจากนี้ยงัไดมี

การนาํระบบการพิมพผสมเขามาใชในการพิมพส่ือส่ิงพมิพไดแก การพมิพออฟเซตไรน้ํา การ

พิมพเฟลกโซกราฟ การพิมพไรแรงกดหรือการพิมพดวยแสง 

 ในการพิมพส่ือส่ิงพิมพประเภทใดก็ตาม ควรมีการเลือกใชระบบพิมพใหมีความเหมาะสม

กับลักษณะและประเภทของสื่อส่ิงพิมพ เชน การพมิพระบบเลตเตอรเพรสใหคุณภาพงานพิมพ 

ต่ํากวาระบบออฟเซต และไมเหมาะกับการพมิพงานทีม่จีํานวนมาก ๆ  การพิมพระบบออฟเซต 

ใหคุณภาพที่ด ีแตตองมีการเตรียมการพมิพที่ดีดวย  การพิมพกราววัรใหคุณภาพงานพิมพดี  

แตเหมาะกับการพิมพจํานวนมาก ๆ และสามารถลงพมิพลงบนวัสดุการพิมพไดหลายชนิด และ

การพิมพซิลคสกรีนสามารถพิมพลงบนวัสดุไดหลายชนดิและคุณภาพดี แตมีขอจํากดัที่พิมพ 

ไดชากวาระบบอื่น ๆ  

 ระบบการพมิพแตละระบบจะมีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกนัไป  เมื่อตองการจะพิมพ 

ส่ิงพิมพใดจะตองเลือกใชระบบการพิมพใหถูกตองจึงจะไดผลดีและคุมคามากที่สุด 
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แบบฝกหัดทายบทที่  8 
 

1. จงอธิบายระบบการพิมพดังตอไปนี้พอสังเขป 

1.1 การพิมพพืน้นนู 

1.2 การพิมพพืน้ลกึ 

1.3 การพิมพซิลคสกรีน 

1.4 การพิมพพืน้ราบ 

1.5 การพิมพดวยแสง 
2. จงเปรียบเทียบการพิมพระบบเลตเตอรเพรสกับระบบเฟลกโซกราฟ 
3. การพิมพระบบกราววัรมีลักษณะการทํางานอยางไร 
4. ในการพิมพระบบแมพื้นรองลึกมีลักษณะการทาํงานอยางไร 
5. การพิมพซิลคสกรีนมหีลักการทํางานอยางไร 
6. จงสรุปลักษณะสําคัญของแมพิมพทัง้ 4  แบบวามีความแตกตางกนัอยางไร 

7. ในปจจุบนันิยมใชระบบการพิมพออฟเซตมีเหตุใด 

8. จงสรุปขอดีและขอจํากัดของระบบการพมิพเลตเตอรเพรสกับระบบการพิมพออฟเซต 

9. จงเปรียบเทียบการพิมพเชงิศิลปะกับการพิมพเชิงอุตสาหกรรมมีความแตกตางกนัอยางไร 
10. จงยกตวัอยางสื่อส่ิงพิมพที่ใชระบบการพมิพตอไปนี้มาอยาง 5 ชนิด 

10.1   การพิมพระบบเลตเตอรเพรส 

10.2   การพิมพระบบกราววัร 
10.3   การพิมพระบบออฟเซต 

10.4   การพิมพระบบซิลคสกรีน 

 

 



 280 
 

เอกสารอางอิง 
 

จรุณห เพชรมณุี. (2525). หนังสือกับการพิมพ. นครศรีธรรมราช: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร   

       วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช. 

ชิน  อยูด.ี (2510). สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

นิพนธ  ทวีกาญจน. (2526). ตะแกรงไหม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.  

พีรพล  มวงจร. (ม.ป.ป.). ซิลคสกรีน. กรุงเทพฯ: กองบริการอุตสาหกรรม  

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 

วิรุณ ตั้งเจริญ. (2523). ศิลปะภาพพิมพ. กรุงเทพฯ: กรมการฝกหัดครู. 

วันชยั ศิริชนะ. (2529). ระบบและเทคนิคการพิมพ. ใน เอกสารการสอนชุดวชิาความรูเบื้องตน 

เกี่ยวกับสื่อสิง่พิมพ หนวยที่ 8-15 (หนา 519-542). นนทบุรี: มหาวทิยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราช. 

วัลลภ  สวัสดิวัลลภ. (2527). หนังสือและการพมิพ.  ลพบุรี: วิทยาลัยครูเทพสตร.ี  

ศิริพงศ  พยอมแยม. (2530). การพิมพเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส. 

ศักดา ศิริพนัธ. (2522). การผลิตภาพลายเสนและภาพสกรีน. กรุงเทพฯ: แสงการพิมพ.  

สนั่น  ปทมะทนิ. (2513). การเรียงพิมพ. พระนคร: โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 

สุพร  สุนทรนนท. (2528, เมษายน – มิถุนายน). การพมิพระบบออฟเซต. วารสารเทคโนโลย ี

      การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 4(2), 48. 

อัศนีย ชูอรุณ. (2517). ทฤษฎีศลิปะภาพพิมพไม. กรุงเทพฯ: ชุติมาการพิมพ.  

อําไพ จนัทรจริะ. (2516). ววิัฒนาการการพิมพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วรรณศิลป. 

อุดม ควรผดุง. (2505). หมึกพิมพ. พระนคร: โรงพิมพวทิยาลยัเทคนคิกรุงเทพ. 

Alen  & Gill,B.Water. (1983). Printing with Wood Blocks,Stencil & Engravings. London:  

       David & Charles. 

Arnold, C.Edmund. (1976). Hand book of Student Journalism. New York: University  

       Press.  

Cleeton,U. & Glen.,General. (1963). Printing. Illinois: Mc knight & Mc knight. 

Daniel, Harvery. (1971). Printmaking. New York: Hamlyn Publishing Group. 

Frobisch, Dieter. (1977). Graphip Photo Design. New York: America Photographic Book  
       Publishing 

 


	แผนบริหารการสอนประจำบทที่  8 
	เนื้อหา 
	การพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม 

	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส 
	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์เฟลกโซกราฟฟี 
	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ระบบออฟเซต 
	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ระบบกราวัวร์ 
	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน 
	ภาพที่  8.1  การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์พื้นนูน 
	  ตามหลักการของการพิมพ์ในระบบนี้  กระบวนการสร้างแม่พิมพ์มีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบแม่พิมพ์นูน   กล่าวคือ  ส่วนที่เป็นตัวภาพหรือตัวหนังสือแทนที่จะสูงขึ้นกว่าพื้น  กลับจะมีระดับลึกลงไปในการพิมพ์เมื่อทาหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์     หมึกพิมพ์จะขังอยู่ในร่องลึก  ซึ่งเป็นตัวภาพ  ส่วนที่เป็นพื้นจะไม่มีหมึกพิมพ์ติดอยู่   เมื่อนำกระดาษวางทาบบนแม่พิมพ์  กระดาษก็จะซับเฉพาะส่วนที่เป็นตัวภาพหรือตัวอักษรขึ้นมาเท่านั้น  ดังภาพที่  8.2 

	ภาพที่  8.2  การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก 
	 
	ภาพที่  8.3  การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์พื้นราบ 
	ภาพที่  8.4  การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์พื้นฉลุ 
	 
	การพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม 

	รายการส่วนผสม
	ปริมาณ
	รายการส่วนผสม
	ปริมาณ
	ภาพที่  8.5  เครื่องพิมพ์ชนิดเพลตเทนเพรส 
	 
	ภาพที่  8.6  เครื่องพิมพ์ชนิดไซลินเดอร์เพรส 
	 
	ภาพที่  8.7  เครื่องพิมพ์ชนิดโรตารีเลตเตอร์เพรส 
	ข้อดีข้อเสียของระบบการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส 
	การพิมพ์ระบบออฟเซต 
	การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน 


	 
	 
	ภาพที่  8.8  การพิมพ์ซิลค์สกรีน 
	การพิมพ์ระบบผสม 
	 3.  การพิมพ์ไร้แรงกดหรือการพิมพ์ด้วยแสง 
	การเปรียบเทียบระบบการพิมพ์เชิงศิลปะและระบบการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรม 

	การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก 
	การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์พื้นราบ 
	การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ฉลุ 

	 
	การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์ 
	สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์โดยระบบเลตเตอร์เพรส 
	สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์โดยระบบเฟลกโซกราฟฟี 
	สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์โดยระบบออฟเซต 
	สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์โดยระบบกราวัวร์ 
	สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์โดยระบบซิลค์สกรีน 


	สรุป 
	 แบบฝึกหัดท้ายบทที่  8 
	 เอกสารอ้างอิง 





