
     ภาพพมิพ์ 
 
 การพิมพภ์าพ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพอ์อกมาเป็นผลงานที่มีลกัษณะ
เหมือนกนักบัแม่พมิพท์ุกประการ และไดภ้าพที่เหมือนกนัที่มีจ  านวนตั้งแต่ 2 ช้ินขึ้นไป  
 
 การพิมพภ์าพเป็นงานที่พฒันาต่อเน่ืองมาจากการวาดภาพ  ซ่ึงการวาดภาพไม่สามารถ  
สร้างผลงาน 2 ช้ินที่มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการได ้จึงไดมี้การพฒันาการพมิพข์ึ้นมา ชาวจีนถือ
ว่าเป็นชาติแรกที่น าเอาวิธีการพิมพ์มาใช้อย่างแพร่หลายมานานนับพันปี  หลังจากนั้ นจึงได้
แพร่หลายออกไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ชนชาติทางตะวนัตกไดพ้ฒันาการพมิพภ์าพขึ้นมาอยา่ง
มากมาย มีการน าเอาวสัดุและเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เขา้มาใชใ้นการพมิพ ์จึงท าให้การพมิพพ์ฒันาไป
อยา่งรวดเร็วจวบจนถึงในปัจจุบนั (http://www.vattaka.com/printing/printing.htm) 
 

  
 

 
 โยฮนัน์ กูเตนแบร์ก ช่างเหล็กและนกัประดิษฐช์าวเยอรมนั ไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระดิษฐต์วัพมิพ์
ที่ถอดไดข้ึ้นในยโุรปและมีช่ือเสียงจากการมีส่วนพฒันาเทคโนโลยกีารพมิพ ์ในช่วงราวค.ศ. 1450 
ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อจากการพมิพแ์บบบลอ็กที่ใชก้นัอยูใ่นขณะนั้น เม่ือรวมส่วนประกอบต่าง ๆ 
ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัในระบบการผลิตแลว้ เขาไดท้  าใหก้ารพมิพอ์ยา่งรวดเร็วเป็นไปได ้และท าให้
ขอ้มูลข่าวสารแพร่กระจายออกไปอยา่งรวดเร็วในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาของยโุรป 



 
 
 ค.ศ. 1495 Albrecht Dürer ศิลปินแกะไมช้าวเยอรมนั ซ่ึงเคยเป็นจิตรกรช่างเขียนภาพไดค้ิด
วธีิพมิพจ์ากแม่พมิพท์องแดง (Copper plate engraving) โดยการใชข้องแหลมขดูขีดใหเ้ป็นรูปรอย
บนแผน่ทองแดง และใชพ้มิพแ์บบ Gravure เป็นคร้ังแรกในเยอรมนั (ก าธร สถิรกุล : 189) 
 

   
 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1793 ชาวเยอรมนัช่ือ อะลวัร์ เซเนเฟลเดอร์ (Alois Senefelder) ไดค้น้พบ
วธีิการพมิพหิ์น (Lithography) ซ่ึงเป็นวธีิการพมิพแ์บบพื้นราบ (Planographic printing) ขึ้นไดเ้ป็น
คนแรกค.ศ. 1904 และไอรา วอชิงตนั รูเบล (Ira Washington Rubel) ช่างพมิพช์าวอเมริกนัได้
สงัเกตเห็นวา่ ในการป้อนกระดาษเขา้พมิพโ์ดยแท่น Cylinder press บางคร้ังลืมป้อนกระดาษเขา้ไป 
หมึกจะพมิพติ์ดบนลูกกล้ิงแรงกด และเม่ือป้อนกระดาษแผน่ถดัไปหมึกบนตวัพมิพจ์ะ ติดบน
กระดาษ หนา้หน่ึง แต่หมึกบนลูกกล้ิงก็จะติดกระดาษอีกหนา้หน่ึง เม่ือสงัเกตดูแลว้พบวา่ หมึกที่ติด



บนลูกกล้ิงก่อนที่จะติดบนกระดาษนั้น จะมีลกัษณะสวยงามกวา่ หมึกที่พมิพจ์ากตวัพมิพไ์ปติด
กระดาษโดยตรง จึงไดค้ิดวธีิพมิพร์ะบบ Off Set Printing ขึ้นมา (ก าธร สถิรกุล, 2515 : 194) 
 

     
 
 ค.ศ. 1907 แซมมวล มิลตนั (Samuel Simon) แห่งเมือง Machester ไดป้รับปรุงการพมิพ์
ระบบ Silk Screen และ จดทะเบียนลิขสิทธ์ิที่ประเทศองักฤษ 
 

  
 
 องค์ประกอบของการพมิพ์ มีองคป์ระกอบที่ส าคญั ดงัน้ี 
 1. แม่พมิพ ์ 
 2. วสัดุที่ใชพ้มิพ ์ 
 3. สีที่ใชใ้นการพมิพ ์
 4. แท่นพมิพ ์
 5. ผูอ้อกแบบ (ศิลปิน, นกัออกแบบ) / ผูพ้มิพ ์(ช่างพมิพ)์ 
 
 ผลงานที่ได้จากการพมิพ์ มีอยูด่ว้ยกนั 2 ชนิด คือ 
 1. ภาพพมิพ ์เป็นผลงานพิมพท์ี่เป็นภาพต่างๆ เพื่อความสวยงามหรือบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ
อาจมีขอ้ความ ตวัอกัษรหรือตวัเลขประกอบหรือไม่มีก็ได ้



 2. ส่ิงพมิพ ์เป็นผลงานพมิพท์ี่ใชบ้อกเล่าเร่ืองราวต่างๆ เป็นตวัอกัษร ขอ้ความ ตวัเลข อาจมี
ภาพประกอบหรือไม่มีก็ได ้  
 
 ประเภทของการพิมพ์ การพมิพแ์บ่งออกไดห้ลายประเภทตามลกัษณะต่าง ดงัน้ี 
 1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการพิมพ์ แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
            1.1 ศิลปะภาพพมิพ ์(GRAPHIC ART) เป็นงานพมิพภ์าพเพือ่ใหเ้กิดความสวยงามเป็น
งานวจิิตรศิลป์ 
    1.2 การออกแบบเลขนศิลป์ (GRAPHIC DESIGN) เป็นงานพิมพภ์าพที่ประกอบไปดว้ย
ประโยชน์ใชส้อยนอกเหนือไปจากความสวยงาม ไดแ้ก่ หนงัสือต่าง บตัรต่างๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน 
ฯลฯ ซ่ึงจดัเป็นสาขาหน่ึงในงานประยกุตศ์ิลป์ 
 2. แบ่งตามกรรมวิธีในการพิมพ์ แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
     2.1 ภาพพิมพ์ตน้แบบ (ORIGINAL PRINT) เป็นผลงานพิมพ์ที่สร้างจากแม่พิมพแ์ละ
วธีิการพิมพ ์ที่ถูกสร้างสรรคแ์ละก าหนดขึ้นโดยศิลปินเจา้ของผลงานจะตอ้งลงนามรับรองผลงาน
ทุกช้ิน บอกล าดบัที่ในการพมิพ ์เทคนิคการพมิพแ์ละวนัเดือนปีที่พมิพด์ว้ย 
     2.2 ภาพพิมพ์จ  าลองแบบ  (REPRODUCTIVE PRINT) เป็นผลงานพิมพ์ที่สร้างจาก
แม่พมิพห์รือวธีิการพมิพว์ธีิอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่วธีิการเดิมแต่ไดรู้ปแบบเหมือนเดิม 
 3. แบ่งตามจ านวนคร้ังที่พิมพ์ แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
     3.1 ภาพพิมพถ์าวร เป็นภาพพิมพท์ี่พิมพอ์อกมาจากแม่พิมพใ์ดๆ ที่ได้ผลงานออกมามี
ลกัษณะเหมือนกนัทุกประการตั้งแต่ 2 ช้ินขึ้นไป 
     3.2 ภาพพิมพค์ร้ังเดียว เป็นภาพพิมพท์ี่พิมพอ์อกมาไดผ้ลงานเพียงภาพเดียว ถา้พิมพอี์ก
จะไดผ้ลงานที่ไม่เหมือนเดิม 
 4. แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ์ แบ่งออกได ้4 ประเภท คือ 
     4.1 แม่พิมพ์นูน (RELIEF PROCESS) เป็นการพิมพโ์ดยให้สีติดอยูบ่นส่วนผิวหน้าที่ท  า
ให้นูนขึ้นมาของแม่พิมพ  ์ภาพที่ไดเ้กิดจากสีที่ติดอยูใ่นส่วนบนนั้น แม่พิมพนู์นเป็นแม่พิมพท์ี่ท  า
ขึ้นมาเป็นประเภทแรก ภาพพมิพช์นิดน้ีไดแ้ก่ 

o ภาพพมิพแ์กะไม ้(WOODCUT) 
o ภาพพมิพแ์กะยาง (LINOCUT) 
o ตรายาง (RUBBER STAMP) 
o ภาพพมิพจ์ากเศษวสัดุต่างๆ 



 

 
 

ที่มา http://www.archive.feedblitz.com 
 

     4.2 แม่พิมพ์ร่องลึก (INTAGLIO PROCESS) เป็นการพมิพโ์ดยใหสี้อยูใ่นร่องที่ท  าใหลึ้ก
ลงไปของแม่พิมพโ์ดยใช้แผ่นโลหะท าเป็นแม่พิมพ ์แม่พิมพร่์องลึกน้ีพฒันาขึ้นโดยชาวตะวนัตก 
สามารถพิมพ์งานที่มีความละเอียดคมชัดสูง  ในสมัยก่อนมักนิยมใช้ในการพิมพ์หนังสือ พระ



คมัภีร์ แผนที่ เอกสารต่างๆ แสตมป์ ธนบตัร เป็นตน้ ส่วนในปัจจุบนัจะใชเ้พียงการพมิพง์านที่เป็น
ศิลปะและธนบตัรเท่านั้น 

o ภาพพมิพก์ดักรด (ETCHING) 
o ภาพพมิพ ์(Aquatint) 
o ภาพพมิพ ์(Dry point) 
o ภาพพมิพ ์(Messotint) 

 

 



 
 

ที่มา http://www.hyperallergic.com 
 

     4.3 แม่พิมพ์พื้นราบ (PLANOGRAPHIC PROCESS) เป็นการพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บน
ผวิหน้าที่ราบเรียบของแม่พมิพ ์โดยไม่ตอ้งขดุหรือแกะพื้นผวิลงไป แต่ใชส้ารเคมีเขา้ช่วย ภาพพมิพ์
ชนิดน้ีไดแ้ก่ 

o ภาพพมิพหิ์น (LITHOGRAPH) 
o การพมิพอ์อฟเซท (OFFSET) 
o ภาพพมิพก์ระดาษ (PAPER-CUT) 
o ภาพพมิพค์ร้ังเดียว (MONOPRINT) 



 

 
 

ที่มา http://www.faussetprinting.com 
 
     4.4 แม่พิมพ์ฉลุ (STENCIL PROCESS) เป็นการพมิพโ์ดยใหสี้ผ่านทะลุช่องของแม่พมิพ์
ลงไปสู่ผลงานที่อยูด่า้นหลงั เป็นการพมิพช์นิดเดียวที่ไดรู้ปที่มีดา้นเดียวกนักบัแม่พมิพ ์ไม่กลบัซา้ย
เป็นขวา ภาพพมิพช์นิดน้ีไดแ้ก่ 

o ภาพพมิพฉ์ลุ (STENCIL) 
o ภาพพมิพต์ะแกรงไหม (SILK SCREEN) 
o การพมิพอ์ดัส าเนา (RONEO) 



 

 
 

ที่มา http://www.curbly.com 


