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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ไหม 

 
สังเขปเนื้อหา 
 1.  ความหมายและค านิยามของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 2.  ความเป็นมาของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 2.  หลักการพิมพ์ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้น 
 3.  เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
   3.1  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
   3.1.1  วัสดุอุปกรณ์ 
   3.1.2  เทคนิคกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ 
     1)  แม่พิมพ์กระดาษ 
     2)  แม่พิมพ์เขียนไขวานิช 
     3)  แม่พิมพ์ถ่ายแบบจากน้ ายาไวแสง 
   3.1.3  ผลงานตัวอย่าง 
 
แนวคิด 
 1.  ภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นเทคนิคกระบวนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์  การท า
แม่พิมพ์นูนนี้เป็นกรรมวิธีที่เก่าแก่ และน ามาใช้ในการท างานภาพพิมพ์กันอย่างกว้างขวาง  ภาพที่
ต้องการพิมพ์จะนูนสูงกว่าพ้ืน  หมึกจะติดเฉพาะส่วนที่นูนขึ้นมา  เมื่อพิมพ์แล้วภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา 
มนุษย์เรียนรู้ระบบการพิมพ์ผิวนูนมาตั้งแต่สมัยยุคประวัติศาสตร์  มีการคิดค้นพัฒนาแม่พิมพ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ท้ังเพ่ือใช้เป็นตราประทับ  การพิมพ์หนังสือ  บล็อกพิมพ์ภาพ
ซึ่งพบว่าจากอดีตมีการใช้วัสดุที่หลากหลายเช่น ดินเหนียว  งาช้าง  ไม้  โลหะ  เป็นต้น  ปัจจุบันมีการ
คิดค้นเครื่องมือส าหรับการพิมพ์ผิวนูนที่ทันสมัยและสามารถพิมพ์ได้เป็นจ านวนมาก   
 2.  การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ผิวนูน
เริ่มต้นชัดเจนจากการพิมพ์หนังสือวัชระสูตรของจีนไปสู่การพิมพ์ไพ่ในยุโรป  และที่เด่นชัดคือภาพพิมพ์
แกะไม้แยกบล็อกสีของกลุ่มอุคิโยเอะในญี่ปุ่น  แม้ว่าภาพพิมพ์ผิวนูนจะเป็นกระบวนการเก่าแก่   
แตศ่ิลปินในปัจจุบันก็ยังสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคกระบวนการนี้ซึ่งต้องท าความเข้าใจต่อกระบวนการสร้าง
แม่พิมพ์ที่จะท าให้ภาพที่ปรากฏกลับด้านจากซ้ายเป็นขวา  และการวางแผนส าหรับการพิมพ์สอดสีที่
สามารถท าได้หลายกระบวนการทั้งแยกแม่พิมพ์และใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และค านิยามของภาพพิมพ์ 
ตระแกรงไหม  
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  เข้าใจความเป็นมาของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  เข้าใจหลักการพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้น 
 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์
ตระแกรงไหมที่มีรูปแบบและแนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดได้ 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 เมื่อศึกษาจบแล้วผู้เรียนสามารถ 
 1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย  และความส าคัญของภาพพิมพ์ตระแกรงไหมได้ 
 2.  ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการส าคัญของกระบวนการพิมพ์ตระแกรงไหมได้ 
 3.  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ 
ตระแกรงไหมที่มีรูปแบบและแนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดได้ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  แจ้งสังเขปเนื้อหาวิชาในบทเรียน  และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
 2.  บรรยายเนื้อหาประกอบภาพน าเสนอ PowerPoint  และสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
 3.  สาธิตเทคนิคกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ 
ตระแกรงไหม 
 4.  ผู้เรียนปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ตระแกรงไหม 
    4.1  ร่างภาพผลงาน 
   4.2  สร้างสรรค์ผลงานจริง 
 5.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ปัญหาและผลจากการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยระบบการพิมพ์ตระแกรงไหม 
  
สื่อการสอน 
 1.  เอกสารการสอนรายวิชา     
 2.  ภาพน าเสนอ Power Point ประกอบการบรรยาย 
 3.  ผลงานตัวอย่าง 
 4.  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
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วิธีการประเมินผล 
 1.  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ของผลงานตามกิจกรรม 
 3.  การน าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนหน้าชั้นเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน รายวชิา   0605011 Silkscreen Printing 

 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 
 1.  ความหมายและค านิยามของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 2.  ความเป็นมาของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 3.  หลักการพิมพ์ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้น 
 4.  เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
   4.1  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
   4.1.1  วัสดุอุปกรณ์ 
   4.1.2  เทคนิคกระบวนการสร้าแม่พิมพ์ 
     1)  แม่พิมพ์กระดาษ 
     2)  แม่พิมพ์เขียนไขวานิช 
     3)  แม่พิมพ์ถ่ายแบบจากน้ ายาไวแสง 
   4.1.3  ผลงานตัวอย่าง 
 
ความหมายและค านิยามของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 
 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน,  ภาพพิมพ์ช่องฉลุ,  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ล้วนแล้วแต่เป็นการเรียก
กระบวนการพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ทั้งสิ้น  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะท าการสร้างแม่พิมพ์ให้เป็นฉากก้ัน
สีเพื่อป้องกันมิให้สีลงไปในส่วนที่ไม่ต้องการ  ซึ่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบภาพพิมพ์ที่ปรากฏ
ตามผนังถ้ าโดยมีการทาบฝ่ามือลงบนผนังถ้ า  ให้มือมีสภาพเป็นแม่พิมพ์แล้วเป่าสีหรือพ่นสีลงบนมือ  
มือจะท าหน้าที่เป็นฉากกั้นสีไว้และจะปรากฏเป็นภาพแบนๆ  แสดงขอบเขตชัดเจนซึ่งถือได้ว่า
กระบวนการนี้เป็นต้นก าเนิดของลักษณะการพิมพ์ข้างต้นที่ได้กล่าวมา  ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายและ 
ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมหรือภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนไว้ดังนี้ 
  ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร์  (2548  :  10)  กล่าวว่า  การพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นระบบการ
พิมพ์ที่รอยหมึกเกิดจากรอยปรุของแม่พิมพ์  โดยใช้ยางปาดหมึกให้ไหลผ่านผ้าสกรีนไปปรากฏลงบน
วัสดุที่จะพิมพ์ 
  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า  “Stencil Process” หรือ “Stencil 
Print” สเตนซิลเป็นการใช้วัสดุบางๆที่ท าจากโลหะ  กระดาษ  หรือวัสดุอ่ืนๆ มีรอยเจาะให้เป็นรูเปิด
ตามรูปร่างของลวดลายต่างๆ  ซึ่งเมืองแปรงด้วยหมึกหรือสี  จะท าให้หมึกผ่านทะลุรูที่เปิดนั้น  และเกิด
การสร้างภาพของตัวอักษรหรือลวดลายนั้นๆปรากฏขึ้นบนผิวหน้าของวัสดุรองรับอยู่ด้านล่าง  (ธนเดช 
วรวงษ,์ มปป.  :  103  อ้างอิงจาก  ไพจิตร์  นรากรไพจิตร์และคณะ,  2542  :  410 ) 
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  คาร์ล  ซิกกรอสเซอร์ (Carl Zigrosser)  ผู้อ านวยการศิลปะภาพพิมพ์ ณ พิพฺธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งฟิลาเดเฟีย  ประเทศอเมริกาได้ก าหนดศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษเป็น “Serigraphy”  โดยมุ่งเน้น
การใช้ศัพท์ค านี้  เรียกผลงานศิลปะภาพพิมพ์ตระแกรงไหมที่มีลักษณะเป็นงานวิจิตรศิลป์ ในวงการ
ศิลปะภาพพิมพ์นิยมใช้ค านี้อย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน (ธนเดช วรวงษ์, มปป.  : 104  อ้างอิงจาก  
ชัยพร  ระวีศิริ,  2555 :  192)  
  สุดารัตน์  โสมี  (2004  :  เวบ็ไซต์)  กล่าวว่าแม่พิมพ์ฉลุ ( STENCIL PROCESS ) 
เป็นการพิมพ์โดยให้สีผ่านทะลุช่องของแม่พิมพ์ลงไป สู่ผลงานที่อยู่ด้านหลัง เป็นการพิมพ์ชนิดเดียวที่ได้
รูปที่มีด้านเดียวกันกับแม่พิมพ์ ไม่กลับซ้าย เป็นขวา ภาพพิมพ์ชนิดนี้ได้แก่ ภาพพิมพ์ฉลุ ( STENCIL ) 
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ( SILK SCREEN ) การพิมพ์อัดส าเนา ( RONEO ) เป็นต้น 
 
ความเป็นมาของภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 
 มนุษย์เรียนรู้ระบบงานพิมพ์มาเป็นเวลานานแล้ว  ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบว่ามีการใช้มือ
ตนเองเป็นแม่พิมพ์เพ่ือให้เกิดภาพสีบนผนังถ้ า  ซึ่งต่อมาจึงพัฒนากระบวนการต่างๆ วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้ส าเนามากข้ึน  อันส่งผลให้เกิดภาพพิมพ์แกะไม้  ภาพพิมพ์หิน  ภาพพิมพ์โลหะ  และภาพพิมพ์ซิลค์
สกรีน ตามล าดับและทั้งนี้ผลส าคัญของกระบวนการทางภาพพิมพ์นั้นเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการบันทึก
เรื่องราวต่างๆ 
 การพิมพ์ตระแกรงไหม (Stencil Process)  นี้สามารถสืบค้นย้อนเวลากลับไปได้ถึง 30,000 
ปีก่อนคริสต์ศักราช  การพิมพ์ตระแกรงไหมสามารถพบเห็นได้จากภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ศิลปะถ้ า  ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวโลกนับได้ว่าเป็นการค้นพบหลักฐานการพิมพ์ลายฉลุในยุคเริ่มต้นของโลก  
(ญาณวิทย์ กุญแจทอง,    2555  :  8) 
 ภาพที่เกิดจากการกระบวนการพิมพ์ตระแกรงไหมในยุคก่อนประวัติศาสตร์  พบว่ามนุษย์ใช้
ฝ่ามือวางทาบลงบนผนังถ้ า  โดยมือนั้นมีสภาพเป็นแม่พิมพ์  แล้วจึงเป่าสีหรือพ่นสีลงบนมือที่ยังคงแนบ
อยู่กับพ้ืนรองรับ  มือจะท าหน้าที่เป็นฉากกั้นสีไว้และจะปรากฏภาพแบนๆ แสดงขอบเขตชัดเจน  ซึ่งถือ
ได้ว่ากระบวนการนี้เป็นต้นก าเนิดของการพิมพ์ภาพแบบตระแกรงไหม  (ญาณวิทย์  กุญแจทอง,  2555  
:  8)  กล่าวว่า  การพิมพ์ตระแกรงไหมถือได้ว่าเป็นกรรมวิธีพ้ืนฐานของการพิมพ์สกรีน   
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ภาพประกอบ  1  ภาพพิมพ์มือบนผนังถ้ าบนเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย 
ที่มา  :  http://www.tnews.co.th/html/contents/110234/ 

 
 การพิมพ์สกรีนเริ่มต้นเมื่อใดยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่จากการค้นพบหลักฐานประดิษฐกรรม  
ของชาวพ้ืนเมืองบนเกาะโพลินีเชียน  (Polynesian Island)  ซึ่งได้มีการน าใบตองมาตัดเป็นช่อง
ลวดลายต่างๆแล้วจึงน าสี(หมึก)  มาหยอดผ่านช่องท าให้ปรากฏเป็นลวดลายเหมือนกับบนใบตอง  
สันนิษฐานว่ากรรมวิธีดังกล่าวได้มาจากการสังเกตกระบวนการตามธรรมชาติ  คือ  แมลงกัดกินใบไม้
เป็นรูพรุน  ท าให้น้ าไหลผ่านรูลงมาเป็นหลักการพ้ืนฐานเบื้องต้นของการพิมพ์ตระแกรงไหมหรือการ
พิมพ์สกรีน 
 จีนเป็นพื้นที่ส าคัญอีกแหล่งที่พบหลักฐานการประดิษฐ์แม่พิมพ์สกรีนซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นแหล่งต้น
ก าเนิดของแม่พิมพ์สกรีนเช่นกัน  โดยพบแม่พิมพ์จ านวนมากช่วง 960-1280 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ   
มีการสร้างแม่พิมพ์จากเส้นผมที่น ามาทอเป็นผืนเนื่องจากเส้นผมมีความเหนียวและแข็งแรงพอที่จะ
รองรับวัสดุอื่นได้  สามารถเป็นตัวกลางให้หมึกหรือของเหลวอ่ืนผ่านได้โดยง่าย  นอกจากนั้นยังปรากฏ 
มีการน าเอาแผ่นกระดาษและแผ่นโลหะมาฉลุเป็นลวดลายต่างๆแล้วโรยสีลงไปตามรอยฉลุเหล่านั้น  เมื่อ
ยกแม่พิมพ์ออกมาจะได้ลวดลายตามแบบ  ซึ่งการพิมพ์ลักษณะนี้ เรียกว่าการพิมพ์ สเตนซิล (Stenscil)   
ทั้งนี้หลักการหรือวิธีการพิมพ์สเตนซิล ก็ไม่ต่างไปจากวิธีการให้ได้มาซึ่งภาพประทับฝ่ามือในศิลปะถ้ ายุค
ก่อนประวัติศาสตร์ 
 ญี่ปุ่นเองก็มีหลักฐานการพิมพ์ตระแกรงไหม  ปรากฏในสมัย Tenna Era (ประมาณ ค.ศ. 
1680-1684)  มีนักเขียนภาพได้คิดค้นวิธีการตกแต่งชุดกิโมโนให้มีความสวยงามเพ่ิมข้ึน  ด้วยวิธีการ
พิมพ์ไทเลส  สเตนซิล (Tieless Stencill)  หรือที่รู้จักกันคือ  Paper Cut  แม่พิมพ์ท าจากกระดาษชุบ
น้ ามันลินซีส  เพื่อให้ทนน้ า  เวลาพิมพ์น ามาซ้อนกันแล้วใช้มีดตัดตามแบบ  น าขนสัตว์หรือผมท าเป็น
ร่างแหยึดแบบ  ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตาข่ายรองรับสิ่งพิมพ์  ซึ่งอยู่ระหว่างกลางของสีและผ้า 
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ภาพประกอบ 2 แม่พิมพ์ตระแกรงไหมพบที่ญี่ปุ่น 
ที่มาของภาพ : http://digicoll.library.wisc.edu 

 
 การพิมพ์ตระแกรงไหมต่อมาภายหลังจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนมาใช้ผ้าไหมทอเป็นผืนแทนขน
สัตว์และผม  น ามาขึงบนขอบไม้เหมือนสดึง  ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียวและคงทนกว่าเดิม  งานพิมพ์มี
ความละเอียดสม่ าเสมอมากกว่า  และการที่เปลี่ยนเส้นใยของแม่พิมพ์จากเส้นผมมาเป็นผ้าไหมนั้นได้
กลายเป็นที่มาของ  “การพิมพ์ซิลค์สกรีน” (Silkscreen)  ( ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร์, 2548) 
 ในปัจจุบันวิธีการพิมพ์นี้ถูกเรียกว่าภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  หรือ  Silkscreen  โดยรู้จักและ
เข้าใจกันในวงกว้าง  แต่ส าหรับกลุ่มศิลปินผู้สร้างงานศิลปะแล้วอาจรู้จักและใช้ค าว่า Serigraphy  แทน 
Silkscreen  โดย Seri  มาจาก Seicos ภาษาลาติน แปลว่า  ผ้าไหม  และ  Graph มาจาก graphos  
ในภาษากรีก แปลว่าการเขียน  (จุฑารัตน์ วิทยา, 2558  :  8) 
 การพิมพ์ผ่านฉากไหมได้รับการพัฒนาสืบทอดต่อจากการพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ ท าให้การพิมพ์
ด้านนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ถึงปัจจุบันนี้นับได้ว่าการพิมพ์ตระแกรงไหมหรือฉากพิมพ์ได้พัฒนา
อย่างก้าวไกล  มีเทคนิคต่างๆมากมายที่สามารถพิมพ์ภาพได้อย่างประณีตงดงามและสามารถตอบสนอง
ความต้องการในงานพาณิชย์ศิลป์  ซึ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยและจ านวนเพ่ือประโยชน์ทางการค้าและผล
ก าไรมากข้ึน   Silkscreen จึงเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน มีการพิมพ์ได้ในปริมาณที่มากขึ้น  
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Serigraphy และ Silkscreen  จึงใช้ในบริบทที่ต่างกันด้วย  แต่หลักการในการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด
ชิ้นงานนั้นก็มิได้แตกต่างกันเลย 
 การพิมพ์สกรีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบการพิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว   
เป็นการพิมพ์โดยการกดปาดหมึกพิมพ์ที่มีความหนืดพอเหมาะด้วยยางปาด  ผ่านรูที่เปิดของบล็อกสกรีน
เพ่ือให้หมึกไหลลงบนวัสดุรองรับ  แล้วเกิดเป็นลวดลายตามต้นแบบ  การพิมพ์สกรีนสามารถพิมพ์ลงบน
วัสดุหลายประเภทได้ เช่น ไม,้  ผ้า, กระดาษ, โลหะ,  พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆเป็นจ านวนมาก  
รูปทรงก็แตกต่างกันไป   
 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918)  การพิมพ์สกรีนได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่
ส าคัญในอเมริกา  เนื่องจากกองทัพสหรัฐฯต้องการก าลังพลเพื่อไปท าสงคราม  และต้องการจัดท าแผ่น
ป้ายประกาศรับสมัครทหารให้เป็นที่สะดุดตาด้วยสีสันสดใสในเวลาอันสั้น  จึงได้น าวิธีการพิมพ์สกรีนเข้า
มาใช้  โดยสามารถพิมพ์ได้ทั้งรูปภาพและตัวอักษรจนกระทั่งการพิมพ์สกรีนในปัจจุบันได้แพร่หลายเข้า
มาเข้าไปในวงการธุรกิจต่างๆมากมาย  ตั้งแต่ธุรกิจผลิตป้ายโฆษณา  การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก  
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า  แผ่นซีดี  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
 ปัจจุบัน  การพิมพ์สกรีนเป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการสื่อสารตกแต่งเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบนวัสดุ
อย่างแพร่หลายจากสิ่งของเครื่องใช้ประจ าวัน  ทั้งนี้การพิมพ์สกรีนมีหลักการที่สามารถท าความเข้าใจได้
ง่ายไม่ซับซ้อนรวมทั้งสามารถลงทุนได้หลายระดับจึงส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนที่
หลากหลายเช่นกัน     
 
 ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมในเอเชีย 
  ในทวีปเอเชีย มีหลักฐานบ่งชี้ว่าภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นมาจากฉลุ
โดยใช้ใบไม้ขนาดใหญ่เป็นแม่พิมพ์ส าหรับศิลปะของชาวบ้าน วิธีการฉลุถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลายชน
ชาติเพ่ือตกแต่งผนัง ฝ้า และเครื่องตกแต่งบ้านเป็นการฉลุอย่างง่ายๆ และภาพจะเกดจากการพิมพ์ผ่าน
แม่พิมพ์ โดยการดูหมึกหรือสีที่ต้องการผ่านช่องว่างของแม่พิมพ์ลายฉลุชันลงสู่วัสดุรองรับ  เป็นวิธีการ
ก่อนที่เราจะพบการพิมพ์สกรีนที่มีความเชื่อมโยงกับเทคนิคอย่างแนบแน่น 
  ในยุคสมัยราชวงศ์ซ่ัง ของจีน (ค.ศ . 960 - 1279) ได้มีการพิมพ์ตัวอักษรและรูปภาพโดย
ใช้กระดาษท่ีฉลุเป็นช่องแล้วจึงใช้หมึกพ่นหรือปาดไปบนแม่พิมพ์ อันใช้กรรมวิธีพิมพ์ตระแกรงไหมลงบน
แผ่นฝ้ามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ ที่ 6 แต่มีปัญหาคือ แม่พิมพ์จากกระดาษไม่ค่อยแข็งแรง จึงพิมพ์ชิ้นงาน
ได้จ านวนน้อย ภายหลังได้มีการพัฒนากระดาษที่มีความทนทานยิ่งขึ้น และปี ค.ศ.1876 มีผู้น ากระดาษ
ไปเคลือบไขแล้วใช้โลหะปลายแหลมทิ่มเป็นรูเล็กๆเรียงต่อกันเป็นภาพขึ้น 
  ในญี่ปุ่นพบการตกแต่งลายฝ้าด้วยการพิมพ์ฉลุ ผู้คิดค้นการพิมพ์บนลายผ้าไหมคนแรกของ
ญี่ปุ่นคือ ยา ยู เซน (Ya Yu Zen) เขาน าใยของต้นหม่อน (Mulberry) มาตัดท าเป็นกระดาษเพื่อสร้าง
แม่พิมพ์ และได้มีการคิดค้นพัฒนาวิธีการ จนกระท่ังมีการน าเส้นผมของมนุษย์มาถักเป็นตระแกรง เพื่อ
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ใช้เป็นโครงที่มีความแข็งแรงในการยึดโยงกับชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ลายฉลุ ซึ่งเรียกว่า การพัฒนาลายฉลุ
ตะแกรงเส้นผม (Hair Stencil Printing) และต่อมาได้มีการใช้เส้นไหมซึ่งแข็งแรงกว่ามาใช้ท าแม่พิมพ์
แทนเส้นผม และเรียกกรรมวิธีนี้ว่าการพิมพ์ซิลศ์สกรีน (Silkscren) การพิมพ์กระบวนกานี้ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในยุโรป ทั้งฝรั่งเศส และอังกฤษ และเผยแพร่ไปยังอเมริกาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
19 (ญาณวิทย์ กุญแจทอง ,10-13 ) 
 
 ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมในตะวันตก 
  ในตะวันตกพบงานพิมพ์ลายฉลุที่มีความละเอียดซับซ้อนและประณีตในสถานที่ฝังพระศพ
กษัตริย์อิยิปต์โบราณและบันทึกในเหตุการณ์ในงานรื่นเริงและการแข่งข้ันกีฬาของชาวโรมันโบราณที่ใช้
การฉลุลายเป็นตัวอักษรลงบนนั้นใช้ในยุคกลาง การฉลุลายกลายเป็นศิลปะที่สามารถท าได้อย่างง่ายๆ  
จึงเกิดความนิยมในหมู่ชาวบ้านมีการตกแต่งลวดลายลงบนไม้ไผ่  ต่อมาการพิมพ์ลงบนผ้าไหมและสิ่งทอ
เป็นสิ่งที่ต้องการมากในสมัยนั้นท าให้งานช่างฝีมือถึงขีดสุดในช่วง ศตวรรษที่ 16 และ 17 ต่อมาใน
ศตวรรษท่ี 18  เจ ปา ปิยอง ( J. Papillon) ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้พิมพ์กระดาษปิดฝาผนังด้วยการกลิ้งฉลุ
ลายเป็นครั้งแรก 
  ราวศตวรรษ 1850 มีการใช้ตระแกรงในการพิมพ์ลายลงบนฝ้าผืนทั้งในอังกฤษและที่
ฝรั่งเศส ต่อมานายทอมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้
ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ไม้ส าเร็จ เรียกว่า เครื่องพิมพ์โรเนียว หรือเครื่องท าส าเนาสเตนซิล และมีการ
พัฒนาการสร้างภาพบนกระดาษไขโดยใช้วิธีการฉายแสงซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน  เครื่องพิมพ์ปรุกระดาษ
ไขเป็นเครื่องพิมพ์อัดส าเนาต้นฉบับที่เป็นรูปภาพและลายเส้นสามารถท าส าเนาจากต้นฉบับไม้เป็น
จ านวนมาก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น  
  ในยุค 90 การพิมพ์สกรีนได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ศิลปินชาวอเมริกันได้เริ่มใช้กรอบไม้ จึง
ตรึงผ้าไหมไว้มีการใช้ไม้ปาดแทนพู่กัน และมีการใช้สารไวแสงเพื่อสร้างแม่พิมพ์ ยุคที่สหรัฐอเมริกา 
มีความต้องการผลิตฝ่ายโฆษณาจ านวนมาก กรรมวิธีการพิมพ์ตระแกรงไหมที่ทันสมัยในยุคนั้นสามารถ
สร้างมูลค่าในธุรกิจการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ปี ค.ศ. 1930 มีผู้เปลี่ยนผ้าที่ใช้จากผ้าไหมมาเป็นใย
สังเคราะห์แทนซึ่งมีความคงทนและมีคุณสมบัติที่ดีกว่า แต่ก็ยังคงนิยมเรียกเทคนิคการพิมพ์ว่า ซิลศ์
สกรีนเช่นเดิม 
  การพิมพ์สกรีนถูกใช้เป็นกรรมวิธีเชิงพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ กระทั่งปลาย 1930 ศิลปิน
พยายามสรรหาเทคนิคเพ่ือเป็นเครื่องมือของการพิมพ์ ศิลปินภาพพิมพ์สกรีนในยุคแรกๆ  Guy Maccoy 
, Robert Gwathmy , Elizabeth Olds และ Philip Hicken ได้สร้างงานพิมพ์ที่มีลักษณะของสีน้ าเป็น
ส่วนใหญ่บางส่วนสีมีลักษณะคล้ายกับว่าถูกน้ าล้างและมีรอยพู่กัน 
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  ทศวรรษ 1940 สมาคมภาพพิมพ์ไหมแห่งชาติ (The National Serigraph Society) คือ
การก าเนิดขึ้นเพ่ือเผยแพร่และแสดงผลงานภาพพิมพ์จากทั่วโลก ทั้งนี้ คาร์ล ซิกรอสเซอร์ ( Carl 
Zigrosser) นักวิจารณ์ศิลปะและภัณฑารักษ์ จากพิพิธภัณฑ์แห่งฟิลาเดลเทีย ได้บัญญัติศัพท์ ค าว่า  
“ซีริกราฟ” Serigraph มีรากศัพท์มากจากภาษาละตินว่า Seri (ผ้าไหม) และ Graphos มีรากศัพท์มา
จากภาษากรีกแปลว่าการเขียน Serigraph หมายความว่า พิมพ์ผ่านผ้าไหม เพ่ือแยกภาพพิมพ์ที่ถูกน าไป
ใส่กรอบและแขวนผนังออกจากสิ่งที่เคยมีแค่ประโยชน์ทางการค้า 
  ต้นทศวรรษ 1940 การท าแม่พิมพ์ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เมื่อมีการพัฒนา
เคมีชาวโดยชาวอังกฤษได้คิดค้น “เฟลมท าแม่พิมพ์” ที่สามารถถ่ายอัดลวดลายใช้ 
  ต่อมาช่วงก่อนปี ค.ศ.1960 เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
เน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และจ านวนผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน  น าไปสู่พัฒนาการที่มีต้นทุนต่ าที่
มีความเร็วและแม่นย าด้วย 
  ช่วงยุค 1960 การพัฒนาภาพพิมพ์สกรีนได้ถูกน าไปใช้กับการสร้างสรรค์ ศิลปะในกลุ่ม 
Pop Art , Optical Art และ Minlmal Art แนวทางศิลปะเหล่านั้นพบการแสดงความรู้สึกอันน่าทึ่งของ
ภาพพิมพ์สกรีน และได้รับความยกย่องอย่างมาก ยกตัวอย่างศิลปินสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ 
ภาพพิมพ์สกรีน เช่น โจเซพ อัลเบอร์ (Joseph Albers), แอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) เป็นต้น  
(ญาณวิทย์  กุญแจทอง 13-18) 
  นอกจากนี้ การพิมพ์สกรีนยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสมอ เช่น การพิมพ์บน
แผงวงจรไฟฟ้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ฝ้า ในขณะเดียวกันความต้องการปริมาณของวัสดุที่ใช้พิมพ์ก็มีมากขึ้น
ด้วย เครื่องจักรได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเข้ามาช่วยในการพิมพ์รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ ก็ได้มีการ
คิดค้น “วัสดุสังเคราะห์” เข้ามาแทนผ้าไหม รวมถึงน้ ายาเคลือบฟิล์มที่มีคุณภาพสูง การประดิษฐ์
เครื่องพิมพ์สกรีน โดยนายชาริลส์ เนลสันโจน ( Charles Nelson Jones) ชาวอเมริกัน ท าให้การพิมพ์
สกรีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลิตชิ้นงานได้เร็วขึ้น การพิมพ์สกรีนจึงเป็นที่นิยมอย่าง
กว้างขวางจนถึงปัจจุบัน(ญาณวิทย์  กุญแจทอง 18-19) 
 
 ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมในประเทศไทย 
  การพิมพ์สกรีนในประเทศไทยเรานั้น เริ่มปรากฏในยุคสมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัด 
เทคโนโลยีการพิมพ์ในเมืองไทยได้รับจากชาวตะวันตกตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุทธยาในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชื่อ หลุยส์ ลาโน (Louis Laneau) ได้ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรก
ในปี พ.ศ.2205 ในปี พ.ศ.2539 ได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในโบสถ์ซานตาครู้ส ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลต่อๆมามีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นอีกโดยโรงพิมพ์ส่วนใหญ่มีชาวตะวันตกเป็น
เจ้าของ โรงพิมพ์เป็นของคนไทยคือโรงพิมพ์วัดบวรนิเวศวิหาร ของเจ้าฟ้ามงกุฎในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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  เทคนิคการพิมพ์สกรีนและเทคนิคการพิมพ์ลานฉลุมีความเชื่อมโยงกันระหว่างเทคนิคสอง
เทคนิค จากจุดร่วมซึ่งพบได้จากการใช้ในงานหัตถกรรม งานเชิงพาณิชย์ และงานอุตสาหกรรมการพิมพ์
ของไทย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความนิยมในการพิมพ์ลายฉลุก็ยังคงมีเสมอมา การพิมพ์ลายฉลุนี้มี
การใช้ในงานราชพิธีชั้นสูง เช่น งานตกแต่งพุทธสถาน วัดวาอาราม ตลอดจนงานช่างศิลปะพ้ืนบ้าน ซึ่ง
เป็นที่นิยมของคนทั่วไปที่จะใช้การตกแต่งผลิตภัณฑ์ ป้าย โฆษณา และงานตกแต่งภายในอาคาร  
  การพิมพ์สกรีนระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการพิมพ์
ผ่านมาเกือบ 70 ปีแล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการพิมพ์ฝ้าสว่างที่เคยเป็นที่นิยมอย่างมากในอดีต ด้าน
งานศิลปหัตถกรรมไทยเองก็ได้น าเทคนิคการพิมพ์ลายฉลุมาใช้ในการสร้างลวดลาย ซึ่งลายฉลุแบบไทยนี้
หากฉลุบนกระดาษเรียกว่า “ปิดทองลายฉลุ” ส่วนงานลงรักปิดทองลายฉลุนิยมตกแต่งที่เพดาน ท้องขื่อ 
ฝ้า เฉลียง ไขรา ฝาผนัง เป็นต้น เมื่อจะท าลวดลายก็น าน้ ายาชั้นไปทานั้น ตรงที่จะท าให้เป็นลาย แล้วน า
แบบลายปะติดเข้าตรงที่ต้องการให้แน่น แล้วจึงน าทองค าเปลวปัดลงตรงช่องที่เจาะท าเป็นตัวลายบน
แบบให้ทั่ว เมื่อทองจับติดพื้นดีแล้วจึงแกะกระดาษแบบออกจากพ้ืน ก็จะเกิดเป็นลวดลายสี ทองค าเปลว
บนพื้นตามแบบ ลายฉลุที่ท าขึ้นนั้นเรียกว่า “งานลงรักปิดทองลายฉลุ” 
  ในงานหัตถกรรมของไทยที่น าเทคนิคการพิมพ์ลายฉลุมาใช้ในการสร้างลวดลายอีกรูปแบบ
คือ การพิมพ์ลายฉลุบนโอ่งมังกร  มีการสร้างลายบนผิวโอ่ง นอกเหนือจากวิธีการเขียนลายแบบเรียบๆ
และวิธีการปั้นลายนูนเพื่อความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและสวยงาม การติดลายจะติดแบบฉลุที่ท าจาก
แผ่นพลาสติกใส เวลาติดลายก็น าแบบฉลุที่ต้องการวางทาบลงบนผิวโอ่ง  แล้วน าดินติดดอกกดลงบน
แบบฉลุ “ดินติดดอก” คือดินเหนียวหรือดินสีนวลผสมกับดินขาวก่อนใช้เนื้อดินน ามาร่อนให้ละเอียด 
และน าดินทั้งสองชนิดมาผสมกันแล้วนวดให้เนื้อดินนิ่มจึงเรียกว่า “ดินติดโอ่ง” เมื่อปั้นแต่งผิวโอ่ง
เรียบร้อยแล้วก็จะน าโอ่งมาติดลาย โดยช่างเขียนลายจะปาดดินปั้นด้วยมือผ่านแม่พิมพ์แบบฉลุลายบน
ผิวโอ่ง เมื่อยกแบบออก ดินติดดอกก็จะติดลงไปบนโอ่งเกิดเป็นลวดลายตามแบบท่ีฉลุนั้น 
 

 
ภาพประกอบ 3 การติดลายตระแกรงไหมบนเครื่องปั้นดินเผา 

ที่มา :(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2546  : เว็ปไซต์ อ้างอิงจาก ADVANCED THAILAN,2546) 
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  ในงานศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ศิลปินน าเทคนิคภาพพิมพ์สกรีนมาใช้ในการสร้างงาน
ศิลปะเป็นวิธีการพิมพ์แบบใหม่เม่ือเทียบเคียงกับวิธีการพิมพ์อ่ืนๆซึ่งถูกพัฒนามาในราวศตวรรษที่ 20 
เพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์มาก่อน 
  ต่อมาได้เปิดให้มีหลักสูตร สาขาการพิมพ์เชิงธุรกิจ ในระดับอาชีวศึกษา เริ่มเรียนที่
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯหลังจากนั้นเมื่อมีการพิมพ์สกรีนมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะโดยกลุ่มศิลปิน
ต่างประเทศซึ่งมีอิทธิพลในวงการศิลปะไปทั่วโลก  และถือเป็นความก้าวหน้าของเทคนิคภาพพิมพ์ ใน
เวลาต่อมาจึงได้เปิดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศิลปะภาพ
พิมพ์ในเทคนิคต่างๆรวมถึงภาพพิมพ์สกรีนด้วย ที่มุ่งไปเพ่ือการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างชัดเจน โดยมี
การเริ่มต้นบุกเบิกที่มหาวิทยาลัยศิลปกร และวิทยาลัยเฉพาะช่าง 
  เทคนิคภาพพิมพ์สกรีน (Screen Printing) เป็นอีกเทคนิคที่ศิลปินภาพพิมพ์นิยมน ามาใช้
ในการสร้างผลงานเนื่องจากเป็นการพิมพ์ที่มีข้อดีหลายอย่าง คือสามารถพิมพ์ทับกันได้หลายๆครั้ง จาก
แม่พิมพ์แต่ละสีได้หลายสีและเป็นการง่ายหากจะผลิตงานพิมพ์จ านวนมากตามความต้องการ  ปัจจุบัน
ศิลปินสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพดีกับงานพิมพ์ของตนได้อย่างแพร่หลาย  
ซึ่งท าให้ผู้ท างานภาพพิมพ์สามารถพิมพ์งานในรูปแบบที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น (ญาณวิทย์  
กุญแจทอง 18 - 22) 
  ทั้งนี้ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ ไดก้ล่าวถึงการพิมพ์สกรีนในประเทศไทยว่ามีบทบาทส าคัญ
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้ประกอบการเอกชนในวงการป้ายและวงการสิ่งทอ (โสร่ง)  ได้พยายาม
บุกเบิกเทคนิคการพิมพ์สกรีนขึ้นใช้กับงานต่างๆเหล่านั้นต่อมามหาวิทยาลัยเพาะช่างซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานของภาครัฐได้มีหลักสูตรการเรียนการออกแบบ สิ่งทอ  และการพิมพ์ผ้า  ท าให้การพิมพ์สกรีน
เป็นที่รู้จักมากข้ึน (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2548) 
 
หลักการพิมพ์ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้น 
 
 ระบบการพิมพ์พ้ืนฉลุที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป  มี  3  ประเภท  คือ การพิมพ์สเตนซิล  (Stencil  
Printing)  การพิมพ์โรเนียว  (Roneo  Printing)  และการพิมพ์สกรีน  (Screen  Printing)  
  1.  การพิมพ์สเตนซิล  เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้มีการคิดค้น  และพัฒนาระบบการพิมพ์ตระ
แกรงไหม  ในสมัยโบราณการพิมพ์สเตนซิลโดยใช้แผ่นกระดาษหรือแผ่นโลหะมาฉลุเป็นลวดลายนั้นท า
ได้ไม่สะดวก  เนื่องจากแผ่นกระดาษไม่คงรูปและแม่พิมพ์ที่ไม่คงทน  ส่วนการท าโลหะให้บางแล้วน ามา
ฉลุนั้นก็ท าได้ยุ่งยากและใช้เวลานาน  จึงมีการพัฒนาการท าสเตนซิลหรือแม่พิมพ์โดยการใช้เส้นผม
มนุษย์มาทอเป็นผืนแล้วน ากระดาษที่เจาะเป็นลวดลายมาติดไว้  ในเวลาต่อมาพัฒนาด้วยการใช้เส้นไหม
แทนผมซึ่งเป็นที่มาของการพิมพ์พ้ืนฉลุที่เรียกว่า  ซิลค์สกรีน  (Silkscreen)  จากนั้นจึงมีการพัฒนามา
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เป็นการทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์เป็นผืนผ้าที่ใช้ท าแม่พิมพ์เรียกว่า  สกรีน  (Screen)  พัฒนาการของ
การพิมพ์ 
สเตนซิลในอีกแนวทางหนึ่ง  คือ  การพัฒนาแผ่นกระดาษที่ใช้ท าแม่พิมพ์ให้สะดวกต่อการท าแม่พิมพ์
มากขึ้น  และใช้งานได้ทนทานขึ้น  นั้นคือการพัฒนาแผ่นแม่พิมพ์โรเนียว  การพิมพ์สเตนซิล 
มักนิยมใช้ในการพิมพ์งานศิลปะ  งานพิมพ์เพ่ือการประกวด  และงานตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน
ด้วยมือ    
  2.  การพิมพ์โรเนียว  เป็นการพิมพ์พ้ืนฉลุประเภทที่ใช้พิมพ์งานหลายๆ ส าเนาโดยใช้แผ่น
ไขเป็นแม่พิมพ์  แผ่นไขนี้เป็นกระดาษเคลือบด้วยไข  (Wax)  เพ่ือป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์โรเนียวซึมผ่าน
ไขได้  เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความใด  ก็จะพิมพ์ดีดข้อความนั้นลงไปบนกระดาษไข  ตัวอักษรของเครื่อง
พิมพ์ดีดก็จะกดกระแทกลงบนแผ่นไข  ท าให้แผ่นไขทะลุเป็นรูตามตัวอักษรของข้อความนั้นๆ จึง
สามารถรีดหมึกพิมพ์โรเนียวทะลุผ่านรูเหล่านี้บนแผ่นไขโรเนียวได้การพิมพ์โรเนียวมักจะเป็นการพิมพ์ 
โรเนียวตัวอักษรหรือภาพลายเส้นง่ายๆ  ถ้าต้องการพิมพ์โรเนียวเป็นภาพลายเส้นก็จะท าได้  โดยใช้
เหล็กแหลมคล้ายเข็มวาดหรือขึงเป็นภาพลายเส้นบนแผ่นไขให้ทะลุเป็นภาพต่างๆ ที่ต้องการ  
  3.  การพิมพ์สกรีน  เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นผ้าสกรีนขึงอยู่ในกรอบ   
จะมีการปาดหมึกด้วยการใช้ยางปาดให้หมึกพิมพ์ไหลผ่านรูเป็นของแม่พิมพ์ผ้าสกรีนไปบนวัสดุที่ใช้พิมพ์  
บริเวณใดที่ไม่ต้องการให้หมึกพิมพ์ไปติดบนวัสดุนั้น  ก็ใช้สารเคมีมาอุดรูของเส้นด้ายจนหมึกพิมพ์ไม่
สามารถทะลุผ่านได้จึงเกิดเป็นภาพที่ต้องการ 
   การพิมพ์สกรีนเป็นการพิมพ์ตระแกรงไหมที่มีการพัฒนามาใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์อย่าง
แพร่หลาย  สามารถพิมพ์หมึกพิมพ์ลงบนวัสดุใช้พิมพ์ต่างๆ ได้มากมายหลายชนิด  เช่น  กระดาษ  ผ้า  
โลหะ  รวมทั้งพลาสติกประเภทต่างๆ เช่น  พีวีซี  พอลีเอทีลีน  พอลีสไทลีน  ฯลฯ  เป็นต้น  
นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์ที่มีรูปทรงต่างๆ กันได้  ไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอก   โค้ง  
แบน  ที่ท าได้เพราะการพิมพ์สกรีนนี้สามารถท าแม่พิมพ์ได้หลายรูปแบบ  สามารถขึงบนกรอบในรูปทรง
ต่างๆ ได้นั้นเอง  งานพิมพ์สกรีนในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วยท าให้สิ่งพิมพ์ที่
พิมพ์มีความละเอียดและคมชัดสวยงาม  สามารถพิมพ์บนวัสดุและรูปทรงต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
  โดยสรุปวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานระบบการพิมพ์ตระแกรงไหมทั่ง  3  ประเภทนั้นจะ
ต่างกันคือ  การพิมพ์สเตนซิลจะท าในแง่ของงานศิลปะเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่การพิมพ์โรเนียวจะใช้ใน
การพิมพ์เอกสารที่จ านวนไม่มากนัก  ส่วนการพิมพ์สกรีนจะท าในงานศิลปะและท าเป็นอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ตั้งแต่ร้านขนาดเล็กจนถึงโรงงานขนาดใหญ่  การพิมพ์สกรีนสามารถจ าแนกได้  2  ประเภท   
ตามลักษณะการถ่ายทอดภาพบนวัสดุใช้พิมพ์  คือ  การพิมพ์สกรีนวิธีตรง  (Direct  Screen  Printing) 
และการพิมพ์สกรีนวิธีอ้อม (Indirect  Screen  Printing) 
   1.  การพิมพ์สกรีนวิธีตรง   เป็นการพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ผ่านรูเปิดเส้นด้ายของแม่พิมพ์
ลงไปยังวัสดุใช้พิมพ์โดยตรง  เป็นการถ่ายทอดภาพเพียงครั้งเดียว  ไม่ผ่านตัวกลางภาพและลักษณะ
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ตัวอักษรที่ปรากฏเป็นภาพตรง  ไม่กลับว้ายเป็นขวา  ตัวอย่างการพิมพ์สกรีนวิธีตรง  เช่น  การพิมพ์ผ้า  
การพิมพ์เสื้อยืด  โปสเตอร์  เป็นต้น 
   2.  การพิมพ์สกรีนวิธีอ้อม  เป็นการพิมพ์ที่มีการถ่ายทอด  2  ครั้ง  ครั้งแรกเกิดจากรู
ของหมึกพิมพ์ผ่านรูเปิดของเส้นด้ายบนแม่พิมพ์ลงบนตัวกลางรับภาพก่อน  จึงถ่ายทอดภาพครั้งที่  2   
จากตัวกลางลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์อีกครั้งหนึ่งตัวกลางที่นิยมคือ  แผ่นยางและแผ่นกระจกเคลือบ
ผิวหน้าด้วยซิลิโคน  สว่นใหญ่มักใช้วิธีพิมพ์สกรีนโดยอ้อมกับวัสดุที่มี  3  มิติ  และมีความลึกด้วยหรือ
วัสดุที่มีรูปทรงไม่แบนราบ  เช่น  ภาชนะใส่อาหาร  และขอบจานกระเบื้องที่มีลายนูนสูง 
เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
 
  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 
  1.  วัสดุอุปกรณ์ 
   1.1  ผ้าสกรีน  เป็นวัสดุที่ถือเป็นหัวใจของการพิมพ์  เป็นโครงสร้างหลักในการสร้าง
ภาพให้เกิดขึ้นในชิ้นงาน  ผ้าสกรีนจัดเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในระบบการพิมพ์สกรีน   
โดยท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ที่ท าให้หมึกผ่านไปบนวัสดุพื้นผิวที่ต้องการพิมพ์  ปัจจุบันผ้า
สกรีนสามารถผลิตขึ้นจากวัสดุประเภทต่างๆที่น ามาท าเป็นเส้นด้าย  หลังจากทอเป็นผืนแล้วจึงน าผ้า
สกรีนมาขึงเข้ากับกรอบสกรีนที่เตรียมไว้ให้ตึงและผ่านกระบวนการต่างๆเพ่ือสร้างแม่พิมพ์   จึงถือได้ว่า
ผ้าสกรีนมีความส าคัญยิ่งที่จะท าให้ผลงานพิมพ์มีความประณีตเรียบร้อยจึงควรศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะ
และคุณสมบัติของผ้าสกรีนแต่ละประเภท 
    ในปัจจุบันมีการผลิตผ้าสกรีนขึ้นมามากมายหลายชนิดเพ่ือให้เหมาะกับคุณลักษณะ
ของงานแต่ละประเภท  ซึ่งผ้าแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเพ่ือตอบสนองการใช้สอย  ปัจจัยที่
ต้องค านึงในการเลือกใช้ผ้าสกรีนนั้น  ต้องดูชิ้นงานหรือวัสดุพิมพ์  ต้นฉบับหรือลวดลายที่ต้องการการ
พิมพ์  และประเภทของหมึกที่ใช้พิมพ์  เช่น  ถ้าต้องการพิมพ์วัสดุประเภทผ้าควรเลือกใช้ผ้าสกรีน
ประเภทเส้นใยสังเคราะห์ไนล่อน  ที่มีขนาดรูเปิดของผ้าสกรีนขนาดใหญ่  เนื่องจากวัสดุพิมพ์ประเภทผ้า
เป็นวัสดุที่สามารถดูดซับสีหรือหมึกพิมพ์ได้มาก  จ าเป็นต้องใช้ผ้าสกรีนที่ให้หมึกพิมพ์ไหลผ่านได้มาก  
และมีการยืดหยุ่นได้ดี  เพ่ือให้สามารถพิมพ์ได้ในทุกพ้ืนผิวของผ้าที่พิมพ์  เป็นต้น  ปัจจุบันสามารถแบ่ง
ประเภทออกตามลักษณะต่างๆของผ้าได้ดังนี้  คือ 
     1)  ผ้าไหม  สมัยโบราณมีการน าเส้นไหมมาปั่นเป็นเส้นด้าย  แล้วทอเป็นผืน
น ามาขึงให้ตึงบนกรอบเพ่ือท าให้เป็นฉากกั้นในการพิมพ์  ฉะนั้น  Silkscreen  ก็มาจากการที่ใช้ผ้าไหม
เป็นฉากก้ันสีนั่นเอง  ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมน าผ้าไหมมาสกรีนเนื่องจากผ้าไหมดูดซับความชื้นมาก  มีราคา
แพง  มีปฏิกิริยาต่อสารเคมีบางชนิดและมีการผลิตวัสดุอื่นมาใช้แทนผ้าไหมในช่วงต่อมา 
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     2)  ผ้าใยสังเคราะห์  เมื่อการใช้ผ้าไหมในการพิมพ์ไม่เหมาะสมหลายประการ   
จึงมีการคิดค้นเส้นใยชนิดใหม่ขึ้นมาเป็นใยสังเคราะห์  มีคุณสมบัติในการพิมพ์สกรีนที่ดีกว่าไหมจึงได้รับ
ความนิยมใช้ในงานในกระบวนการพิมพ์สกรีนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน   เส้นใยที่น ามาทอนิยมใช้เส้นใยไน
ล่อนและเส้นใยโพลีเอสเตอร์  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันเล็กน้อย  คือผ้าไนล่อนเหมาะส าหรับน ามาขึง
กรอบสกรีนด้วนมือ  เพราะยืดหดตัวได้ดีและเหมาะแก่งานงานพิมพ์จ านวนมาก  ส่วนผ้าโพลีเอสเตอร์
เหมาะส าหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความเท่ียงตรง  เช่นการพิมพ์ 4 สี  เพราะผ้ามีการหดตัวน้อยมาก   
ในวงการพิมพ์ยังคงเรียกผ้าทั้ง 2 เส้นใยนี้ว่า  “ผ้าซิลค์”  หรือ  “ผ้าไหม”  แม้ว่าจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์
ก็ตามที 
     3)  ผ้าสเตนเลสสติล  เป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยสเตนเลสปั่นเป็นเส้นด้ายมีขนาด
บางมากให้ผ้าสกรีนมีความเรียบ  ขนาดเส้นและรูผ้ามีความสม่ าเสมอกัน  ปัจจุบันใช้เป็นผ้าสกรีน
ส าหรับแก้ว  เครื่องปั้นดินเผา  และแผงวงจรไฟฟ้า  การน าใยโลหะมาทอเป็นผืนมีความเป็นมากว่าหนึ่ง
ร้อยปี  ส่วนใหญ่จะน าเส้นใยโลหะประเภทสเตนเลสสติลมาทอเป็นผ้า  เส้นใยดังกล่าวจะประกอบไป
ด้วยธาตุโครเมี่ยม,  นิกเกิล,  คาร์บอน  และมะลิบเดนัม  จึงท าให้เส้นใยที่ได้มีความแข็งแรงยืดหยุ่น
พอที่จะทอเป็นผืน  โดยคุณสมบัติของผ้านั้นจะทนความร้อนได้สูง  ไม่ดูดซับความชื้นท าให้ไม่มีการ
ขยายตัว  เม็ดสกรีนมีลายละเอียดสูงมาก  
     4)  ผ้าสกรีนเคลือบโลหะ  เป็นการน าผ้าโพลีเอสเตอร์ผ่านเข้าไปในห้อง
สุญญากาศโลหะจะกระจายปกคลุมภายนอกเส้นด้าย  ท าให้มีคุณสมบัติเหมือนเส้นใยโลหะเรียกผ้าชนิด
นี้ว่า  Metalen  เพ่ือทดแทนผ้าสเตนเลสสติล  มีความทนทานต่อการเสียดสี  ทนความร้อน  เหมาะ
ส าหรับการท าฟิล์มตัด  ยืดหดตัวน้อย  ราคาถูก 
     5)  ผ้าสกรีนแบบในการพิมพ์สกรีนที่ใช้หมึกพิมพ์ UV-cure dry ink  เป็นหมึก
พิมพ์ที่ไม่แห้งด้วยการระเหย  แต่แห้งเมื่อผ่านแสง UV  ในการพิมพ์หมึกชนิดนี้ต้องพิมพ์ให้บางที่สุดจึง
จ าเป็นต้องใช้ผ้าสกรีนที่ให้หมึกลงน้อยที่สุดด้วยการน าผ้าใยสังเคราะห์มากดผิวด้านที่เป็นส่วนนูนให้
เรียบ  มีผลท าให้หมึกพิมพ์ที่พิมพ์ลงไปมีความหนาเท่ากับความหนาของผ้าซึ่งท าให้หมึกบางลง   
การใช้ผ้าสกรีนแบบจึงช่วยประหยัดหมึกพิมพ์และพิมพ์ได้เร็วขึ้นด้วย 
 
   1.2  กรอบสกรีน  เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของงานพิมพ์สกรีน  ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ขอบให้กับผ้าสกรีนยึดหลังจากขึงให้ได้ความตึงตามที่ต้องการ  และให้ผ้าสกรีนที่ขึงนั้นสามารถคงความ
ตึงได้  กรอบสกรีนควรมีความแข็งแรงเพ่ือไม่ให้รูปทรงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการขึงให้ผ้าสกรีนมีความตึงสูง
หรือในระหว่างพิมพ์  กรอบสกรีนที่บิดงอในขณะพิมพ์จะท าให้แรงกดของยางปาดไม่สม่ าเสมอและหมึก
ที่พิมพ์จะหนาไม่เท่ากัน   
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    กรอบสกรีนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป  คือ  กรอบตรง หรือแบนใช้ส าหรับสร้างงานผิวเรียบ  
กรอบเหล่านี้ควรจะมีความเรียบเสมอกันทั้งกรอบกรอบไม่ควรจะกระดกหรือบิดงอ  ซึ่งนอกจากกรอบ
แบนแล้วยังมีกรอบรูปทรงพิเศษที่ใช้กับงานท่ีมีรูปทรงต่างๆ  เช่นรูปทรงกระบอก  ทรงโค้งเว้า 
กรอบสกรีนสามารถผลิตได้จากวัสดุหลายประเภท เช่น ไม,้ อะลูมินั่ม,  เหล็ก  เป็นต้น  หรืออาจท าจาก
วัสดุหลายประเภทเพื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 

   
ภาพประกอบ 4  กรอบสกรีนลักษณะต่างๆ 

ที่มา  :  (บริษัทแฮนสกรีนจ ากัด, มปป.)  :  เว็บไซต์ 
 

   ประเภทของกรอบสกรีน 
    1)  กรอบไม้  เป็นกรอบที่ผลิตง่ายที่สุด  ไม้เป็นวัสดุที่หดและขยายตัวง่ายเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้น  เมื่อโดนน้ าหรือสารเคมีที่เป็นของเหลว  กรอบจะบิดตัวและแตกได้
ง่าย  จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง  ข้อดีของกรอบไม้คือ  มีราคาถูก,น้ าหนักเบา,ผิวไม้
สามารถยึดติดกับผ้าสกรีนได้ดี  สามารถใช้ลวดยิงไม้กับผ้าได้  ข้อเสีย คือมีอายุการใช้งานสั้นไม้บวมและ
บิดงอได้ง่ายถ้าได้รับความชื้น  หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความเท่ียงตรง 
    2)  กรอบอะลูมิเนี่ยม  ท าจากอะลูมิเนี่ยมที่เป็นเส้นโดยน ามาตัดให้มีความยาวและ
ความกว้างตามต้องการ  จากนั้นน ามาต่อมุม 45 องศาด้วยอาร์กอน  จากนั้นต้องน ากรอบไปขัดด้านที่
ติดผ้าสกรีนให้หยาบแล้วจึงน าไปขึงด้วยเครื่อง  โดยใช้กาวทากรอบเป็นตัวติด  กรอบอะลูมิเนี่ยมจะมี
คุณภาพสูงกว่ากรอบไม้  ไม่ข้ึนสนิม  มีน้ าหนักเบา  ทนทาน  ไม่มีการหดตัวเมื่อโดนน้ า  ผ้าสกรีนมี
ความตึงสม่ าเสมอ  กรอบยังท าความสะอาดง่ายนิยมใช้กับงานพิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง  แต่ก็มีราคา
ค่อนข้างสูง  ไม่ทนต่อกรดและด่าง 
    3)  กรอบเหล็ก  เป็นกรอบที่มีความแข็งแรงมาก  เมื่อเทียบกับกรอบอะลูมิเนี่ยมที่
มีขนาดและความหนาเท่ากัน  แต่กรอบเหล็กมีน้ าหนักมาก  และขึ้นสนิมง่าย  จึงต้องมีการทากรอบ
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เหล็กด้วยสีกันสนิมเป็นอย่างดี  กรอบชนิดนี้จึงมีราคาถูกว่ากรอบอะลูมิเนี่ยม  อายุการใช้งานยาวนาน
หากมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี 
    4)  กรอบสกรีนที่ขึงผ้าในตัว  เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขึงผ้าสกรีน  แทนการขึงผ้าโดย
ใช้กาวทากรอบติดผ้าสกรีนหรือใช้ลวดเย็บในการใช้กรอบที่ขึงผ้าสกรีนในตัวจึงไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องขึง
ผ้าสกรีน    กรอบท าด้วยสแตนเลสอะลูมิเนียม  โดยน ามาเชื่อมติดกับแกนกลางหรือแขนที่สามารถ
เปลี่ยนให้มีความยาวหรือสั้นได้ตามความต้องการของผู้ใช้  ภายในมีตัวยึดมุมให้ติดกับแขน  ส่วนแขนนั้น
เมื่อน ามาประกอบกันจะกลายเป็นกรอบสกรีน  มีการออกแบบให้เป็นร่องเพ่ือให้สามารถยึดติดกับผ้า
สกรีน  ซึ่งหลังจากเสร็จงานก็สามารถถอดผ้าสกรีนออกได้  กรอบชนิดนี้นิยมใช้กับงานพิมพ์ขนาดใหญ่  
ซึ่งสะดวกประหยัดเวลา  สามารถปรับความตึงของผ้าได้ง่ายและประหยัดผ้าสกรีนเนื่องจากไม่ต้องใช้ตัว
จับผ้า  แต่ต้นทุนสูง  และมีน้ าหนักมาก   
  1.3  ยางปาด  มีหน้าที่ปาดหมึกพิมพ์ให้ไหลผ่านผ้าสกรีนในปริมาณมากน้อยตามลักษณะ
ของยางปาด  และมีผลต่อความหนา  เรียบ  ของหมึกพิมพ์บนชิ้นงานด้วย  ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่
ใช้ผลิตยางปาด  รูปทรง  แรงกด  ความแข็ง  ขนาด  โครงสร้าง  ความคมความเรียบของยางปาด  และ
มุมสัมผัสกับผ้าสกรีน  โดยทั่วไปยางปาดจะต้องมีคุณสมบัติในการอ่อนตัว  ยืดหยุ่น   และสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้  ขณะเดียวกันต้องทนต่อสภาพการใช้งานต่างๆได้  เช่นการเสียดสี  ความร้อน  
สารเคมี เป็นต้น 

 
ภาพประกอบ 5 ยางปาดสกรีน 

 
   ลักษณะของยางปาด 
    ลักษณะรูปทรงของยางปาดสามารถสังเกตได้จากรูปตัดขวางของยางปาด  โดยจะ
ปรากฏความแตกต่างของขอบยางที่ใช้ส าหรับพิมพ์  ปัจจุบันมีการผลิตยางปาดให้มีรูปทรงแตกต่างกันไป
เพ่ือให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทโดยใช้อยู่ทั่วไปดังนี้ 
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    1)   ยางปาดรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยม  นิยมใช้กันมากท่ีสุด  เหมาะ
ส าหรับงานพิมพ์ทั่วไป  ขอบยางปาดสัมผัสกับงานน้อย  ท าให้สีพิมพ์ลงวัสดุน้อย  สามารถน ามาลับให้
คมใหม่ได้ จึงช่วยประหยัดได้มาก 
 

    2)   ยางปาดรูปหน้าตัดตัววี  ใช้พิมพ์งานหยาบไปจนถึง 
งานปานกลาง  เหมาะส าหรับงานพิมพ์ที่มีรูปร่างโค้งเว้าหรือใช้กับเครื่องพิมพ์  ยางปาดรูปทรงนี้จะปรับ
ให้เกิดมุมในการปาดที่ถูกต้อง 

    3)   ยางปาดรูปหน้าตัดแหลมข้างเดียว  ใช้พิมพ์งานที่ต้องการ
ความละเอียดมาก  สีลงบนวัสดุน้อย  เหมาะกับงานพิมพ์บนวัสดุที่มีผิวแข็ง 
 
                 
 
    4)      ยางปาดรูปหน้าตัดปลายมน  เหมาะส าหรับงานพิมพ์ที่
ต้องการให้หมึกลงมาก  ใช้พิมพ์ผ้า ,งานเซรามิกเป็นต้น 
 
      
    5)     ยางปาดรูปข้าวหลามตัด  เหมาะส าหรับงานพิมพ์แผงวงจร
ยางปาดจะแอ่นตัวเล็กน้อยเมื่อมีแรงกด 
 
   การบ ารุงรักษายางปาด 
    ยางปาดจะมีอายุการใช้งานสั้นโดยทั่วไปประมาณ 1ปี  หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับการ
ใช้งานและการเก็บรักษา  ซึ่งการเก็บรักษายางปาดที่ดีจะสามารถยืดอายุการใช้งานของยางปาด  และ
ท าให้คุณภาพของงานพิมพ์ออกมาดี  ถึงแม้ว่ายางปาดจะยังไม่มีการใช้ก็สามารถเปลี่ยนสภาพได้   
หากสัมผัสกับความชื้นสูง  ความร้อนและแสงแดดอยู่ตลอดเวลายางปาดที่ผ่านการใช้งานแล้วยิ่งสามารถ
เปลี่ยนสภาพได้เร็วขึ้น 
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    ดังนั้นยางปาดเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการพิมพ์ซิลค์สกรีนให้เกิดความประณีต  จึง
ควรเก็บรักษาดูแล  โดย  ท าความสะอาดทุกครั้งที่ใช้  ไม่ควรแช่ยางปาดไว้ในน้ ามันล้างเป็นเวลานาน
เกินไปซึ่งจะท าให้ยางปาดพองตัว  ระวังอย่าให้ยางปาดกระแทกกับของมีคม  พื้นรองพิมพ์งานควรมี
ลักษณะเรียบเพื่อไม่ให้ยางปาดสึกหรือบิดงอ  ไม่ควรน ายางปาดตากแดดหรือเก็บในอุณหภูมิสูง  และ
หากพิมพ์จ านวนมากควรพักยางปาดหรือเปลี่ยนยางปาดเพ่ือไม่ให้ยางปาดเกิดการพองตัว 
   1.4  อุปกรณ์ถ่ายไฟบล็อกสกรีน(ตู้ไฟ)  การถ่ายไฟนี้เป็นการฉายแสงลงบนบล็อก
สกรีนที่เคลือบกาวอัดหรือฟิล์ม  ส าหรับท าแม่พิมพ์สกรีน  แสงที่ได้จากการถ่ายไฟจะท าปฏิกิริยากับกาว
อัดท าให้กาวอัดแข็งตัว  โดยแสงที่ได้จากไฟถ่ายนั้นจะมีช่วงคลื่นแสงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิด
แสงในอุปกรณ์ถ่ายไฟ  บล็อกสกรีนควรแนบติดกระจกมากที่สุดเพื่อให้แสงเกิดการหักเหน้อยที่สุด  การ
ถ่ายไฟด้วยอัตราความเข้มของแสงและเวลาที่พอเหมาะจะท าให้ลวดลายที่ปรากฏคมชัด  โดยตู้ถ่าย
บล็อกสกรีนสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
    1)  ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีนประเภทแยกส่วน  เป็นตู้ไฟถ่ายชนิดที่มีหลอดไฟ  แยก
ออกจากส่วนที่ใช้ยึดบล็อกสกรีนซึ่งส่วนที่ใช้ยึดบล็อกสกรีนทั่วไปจะใช้ในลักษณะของระบบสุญญากาศ  
โดยไฟจะส่องออกมาในลักษณะแนวนอน  ไฟถ่ายแบบแยกส่วนนี้สามารถปรับระยะทางระหว่าง
หลอดไฟและกรอบสุญญากาศได้  ช่วยลดระยะเวลาในการถ่ายไฟ แบบที่ปรากฏจะมีคุณภาพสูงมีความ
คมชัด  ใช้งานสะดวกรวดเร็วกว่าตู้ถ่ายแบบส าเร็จรูป 
 

       
 

ภาพประกอบ 6 ตู้ไฟส าหรับถ่ายบล็อกสกรีนประเภทแยกส่วน 
 

    2)  ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีนประเภทส าเร็จรูป  เป็นตู้ไฟถ่ายที่ได้รับการผลิตให้
หลอดไฟ  ตัวตู้  ระบบลมดูด  หรืออุปกรณ์ใดๆรวมอยู่ในชุดเดียวกัน  โดยมีการตั้งระยะห่างระหว่าง
หลอดไฟถึงแผ่นกระจกไว้โดยไม่สามารถปรับระยะเข้า-ออก ได้  ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีนประเภทนี้มีท้ังที่มี
หลอดไฟถ่ายจากส่วนล่างของเครื่อง  และแบบที่มีไฟถ่ายจากส่วนบนส่องลงมาหาบล็อกสกรีนด้านล่าง  
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ส่วนใหญ่นิยมแบบแรก  ส่วนบนของตู้ไฟอาจจะใช้ระบบสุญญากาศหรืออาจเป็นแบบประหยัดโดยใช้
วสัดุที่มีน้ าหนักทับให้บล็อกสกรีนติดกับกระจกแทนก็ได้ 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีนประเภทส าเร็จรูป   
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    การถ่ายไฟบนบล็อกสกรีนเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือให้ได้แม่พิมพ์สกรีนที่มีคุณภาพและ
ความคงทน  การถ่ายไฟจะมีผลโดยตรงต่อความคมชัด  และความละเอียดของลายที่ได้  ความหนาของ
แม่พิมพ์  การทนต่อสารเคมี  แรงเสียดสีและแรงกระแทกของกาวอัด   
    การถ่ายไฟที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเวลาที่ถ่ายไฟและความเข้มของแสง  หากหลอดไฟมี
ก าลังแรงมาก  เวลาที่ใช้ในการถ่ายไฟจะลดน้อยลง  นอกจากนั้นสีของผ้าก็มีผลด้วยเช่นกัน คือ ผ้าสกรีน
สีอื่นๆจะใช้เวลาในการถ่ายไฟมากกว่าสีขาว เป็นต้น  ทั้งนี้ความเข้มของแสงขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่าง
ไฟถ่ายกับบล็อกสกรีน  การตั้งระยะไฟถ่ายกับบล็อกสกรีนเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้มีการกระจายแสงที่
สม่ าเสมอทั่วบล็อก  ถ้าระยะใกล้แสงที่ออกมาจะมีความเข้มสูง  แต่จะครอบคลุมพ้ืนที่เล็ก  ถ้าระยะห่าง
มากแสงที่ออกมาจะไม่เข้มและต้องถ่ายไฟนานขึ้น  ดังนั้นควรจะมีความสมดุลระหว่างระยะของไฟถ่าย
กับบล็อกสกรีนและเวลาที่ต้องใช้ในการถ่ายไฟ 
 
   1.5  หมึกพิมพ์  ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จของการพิมพ์  ซึ่งแต่ละประเภท
มีคุณสมบัติแตกต่างกันในเรื่องเม็ดสี  ตัวท าละลาย  การเกาะติด  การแห้ง เป็นต้น  ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ  หมึกพิมพ์เชื้อน้ า,  หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามัน,  หมึกพิมพ์เชื้อพลาสติก  และหมึก
พิมพ์ยูวี 
    1)  หมึกพิมพ์เชื้อน้ า  เป็นหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย  เป็นส่วนผสมและใช้
ล้างหมึก  มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 อย่าง คือ  ผงสี  เรซิ่น  สารเติมแต่ง  และน้ า  โดยสีเชื้อน้ ายัง
สามารถแบ่งชนิดของสีตามคุณลักษณะที่ปรากฏอันเนื่องมาจากการเพ่ิมสารเคมีเพ่ือปรับคุณสมบัติต่างๆ
ของหมึกพิมพ์ให้ได้ตามความต้องการ  ดังเช่น 
     1.1)  หมึกพิมพ์เชื้อน้ า สีจม   เหมาะส าหรับใช้พิมพ์ผ้าโดยควรใช้พ้ืนสีอ่อน  
คุณสมบัติของสีคือ  เมื่อพิมพ์ลงผ้าแล้วสีจะซึมลงเนื้อผ้าบางส่วน  หากใช้พิมพ์ลงพ้ืนสีเข้มจะท าให้สีถูก
ดูดซึมไปงานที่ปรากฏจึงไม่เด่นชัด 
     1.2)  หมึกพิมพ์เชื้อน้ า สีลอย  คือหมึกสีจมที่มีการปรับปรุงความเข้มข้นของ
เนื้อสี  และมีเรซิ่นที่ท าให้เนื้อสีลอยตัวเกาะบนผ้า  ดังนั้นหมดปัญหาความเด่นชัดของภาพเมื่อพิมพ์บน
พ้ืนสีเข้ม 
     1.3)  หมึกพิมพ์เชื้อน้ า  สียาง  มีลักษณะคล้ายหมึกสีลอย  แต่จะมีความเหนียว
และมันเงาคล้ายยางติดอยู่บนเนื้อผ้า  ช่วยเพิ่มความสวยงามของผ้าและเนื้อสีที่ปรากฏ 
     1.4)  หมึกพิมพ์เชื้อน้ า  สีนูนหรือสีฟู  เป็นหมึกพิมพ์เชื้อน้ าซึ่งมีสารท าฟอง  
หรือที่เรียกว่าเชื้อฟูผสมอยู่  เมื่อปาดหมึกสีแล้วน าไปอบหรือรีดด้วยเตารีดที่อุณหภูมิ  100  องศา
เซลเซียส  ประมาณ 3 นาที  สีที่พิมพ์จะนูนฟูขึ้นมา  แต่ความเข้มของสีจะจางลงเนื่องจากการขยายตัว
ของสี  หากสีนูนฟูขึ้นมากเกินไปจะท าให้การยึดเกาะลดประสิทธิภาพลง 
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    นอกจากหมึกสีต่างๆเหล่านี้แล้วยังมีหมึกสีที่มีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆอีก  เช่น หมึก
พิมพ์สีมุก  หมึกพิมพ์กากเพชร  หมึกพิมพ์สีทองหรือสีเงิน  โดยส่วนผสมของสีเหล่านี้ต่างก็มีส่วนผสม
เฉพาะเพ่ือให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ 
    การใช้ผ้าสกรีนเชื้อน้ าควรใช้ผ้าสกรีนที่มีความละเอียดไม่มากนัก  เนื่องจากตัวสีจะ
หยาบเมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันและหากมีความพิเศษเพ่ิมเติมเช่น หมึกกากเพชร  ก็ต้องใช้ผ้า
สกรีนที่หยาบขึ้นเพ่ือให้หมึกพิมพ์ทะลุผ่านไปได้ 
 
  2  เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้น 
   ภาพพิมพ์ในกระบวนการพิมพ์ตระแกรงไหม  นับเป็นกระบวนการเดียวที่ภาพพิมพ์
ปรากฏตรงกับแม่พิมพ์  ไม่กลับซ้ายขวาเช่นกระบวนการพิมพ์อ่ืนๆ  การพิมพ์ตระแกรงไหมเป็นการพิมพ์
ที่ปล่อยให้สีพิมพ์ผ่านจากด้านบนแม่พิมพ์  ทะลุลงมายังพ้ืนรองรับข้างล่าง  เป็นกระบวนการพิมพ์ที่มี
วิธีการสร้างแม่พิมพ์ต่างๆ  มากมาย  ตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดจนถึงวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อน  
   ดังนั้นหลักการส าคัญของกระบวนการพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้นคือ การสร้างแม่แบบ
ให้สามารถกันหมึกพิมพ์ในส่วนที่ไม่ต้องการไว้และเปิดช่องว่างให้หมึกทะลุผ่านลงด้านล่างเพ่ือยึดติดกับ
วัสดุรองรับด้านล่าง ซึ่งแสดงให้เห็นตามแผนภาพ 
 

   
 

 
  
 

 
 
 

 
     1)  เตรียมกรอบที่ขึงผ้าส าหรับใช้เป็นแม่พิมพ์                  2)  ออกแบบร่างตามท่ีต้องการ 
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 3)  สร้างแม่พิมพ์ด้วยการปิดช่องผ้าไหม  (ผ้าสกรีน)  ในส่วนที่ไม่ต้องการด้วยวิธีต่างๆ  และ
เปิดช่องว่างในส่วนที่ต้องการให้หมึกพิมพ์ลงด้านล่าง  จึงเรียกวิธีการพิมพ์นี้ว่าพิมพ์ตระแกรงไหม 
 

     
   
 
 
 
 
 

 4)  ขั้นตอนการพิมพ์โดยล าดับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามภาพ  จ านวนที่ได้จากการพิมพ์แต่ละ
ครั้งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของแม่พิมพ์ว่ามีความคงทนมากเพียงใด 

   
ภาพประกอบ 8 แผนภาพกระบวนการพิมพ์ตระแกรงไหมเบื้องต้น 

 
 ในกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการปิดช่องผ้าไหมนั้นมีหลากหลายวิธีการตั้งแต่ง่ายที่สุดไป
จนถึงยุ่งยากซับซ้อนทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแบบร่างที่มีความเหมาะสมกับวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น การตัด
กระดาษเป็นช่อง,  การใช้ไขวินิชหรือกาวเป็นตัวปิดแม่พิมพ์,  การใช้แผ่นฟิล์ม,  การฉายแสงเพื่อถ่าย
ต้นแบบ เป็นต้น ด้วยวิธีการทั้งหมดแม้จะเรียบง่ายหรือซับซ้อนแต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของการเปิดและ

เปิด 

ปิด 

 

ยางปาด 

 

 

หมึกพมิพ์ 

กรอบผ้าไหม 

 

วสัดุรองรับ เช่น ผ้า 
กระดาษฯลฯ 
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ปิดช่องของผ้าเพื่อให้หมึกพิมพ์ผ่านไปได้และไม่ได้ตามล าดับ ในเอกสารนี้ได้ยกตัวอย่างการสร้างแม่พิมพ์
แบบพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งไม่มีความซับซ้อนมากนัก  ดังนี้ 
   2.1  วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยกระดาษ  (Paper cut)  หลักส าคัญคือการใช้กระดาษ
เป็นตัวกั้นไม่ให้หมึกลงไปสู่วัสดุรองรับด้านล่าง  การสร้างแบบพิมพ์ด้วยวิธีนี้มีข้อจ ากัดอยู่ที่กระดาษ
ส าหรับท าแม่พิมพ์  หากใช้กระดาษบางมากและใช้สีพิมพ์เชื้อน้ าก็จะท าให้กระดาษแม่พิมพ์นั้นมี
ความชื้น  และพิมพ์ได้จ านวนไม่มาก  หากกระดาษหนาเกินไปจะท าให้หมึกพิมพ์ไปขังที่ขอบกระดาษ
งานขาดความคมชัด และสีเลอะเปื้อนได้  วิธีการสร้างแม่พิมพ์โดยใช้กระดาษนั้นท าได้โดยเจาะกระดาษ
เป็นช่องในส่วนที่ต้องการให้สีลงไป  เราสามารถสร้างพ้ืนผิวต่างๆ ได้โดยการฉีกขอบกระดาษให้มีริ้วรอย
ที่แตกต่างจากการใช้คัทเตอร์ตัด  หรือใช้ธูปเจาะกระดาษให้ไหม้  ฯลฯ  ได้  แต่การสร้างแบบพิมพ์โดย
วิธีนี้จะไม่สามารถสร้างผลงานที่มีลายละเอียดได้มากมายนัก  การที่จะท าให้แม่พิมพ์กระดาษสามารถ
ใช้ได้นานขึ้นโดยการเคลือบแล็คเกอร์บนกระดาษท่ีใช้สร้างแม่พิมพ์  ปัจจุบันมีการใช้สติ๊กเกอร์แทน
กระดาษเนื่องด้วยความทนทานมีมากกว่า  การยึดเกาะระหว่างสติ๊กเกอร์และผ้านั้นก็มีมากกว่าแต่
ข้อจ ากัดก็ยังคงอยู่ที่ไม่สามารถสร้างรายละเอียดของชิ้นงานได้มากนักเช่นกัน 
     1)  ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์
ประกอบด้วย  กระดาษบรู๊ฟ  ส าหรับแม่พิมพ์,  กระดาษคาร์บอน  ส าหรับลอกแบบ,  คัทเตอร์,ธูป  
ส าหรับตัดฉลุแม่พิมพ์   
      เมื่อสร้างภาพร่างเป็นที่พอใจแล้ว  ท าการลอกแบบภาพร่างลงบน
กระดาษบรู๊ฟที่ใช้เป็นแม่พิมพ์(ท้ังนี้กระดาษบรู๊ฟควรให้มีขนาดใกล้เคียงหรือเท่ากับกรอบสกรีน)ให้ครบ
ตามจ านวนสีที่ก าหนดจะพิมพ์ลงในชิ้นงาน โดยก าหนดบริเวณร่างภาพให้ตรงกันเพ่ือสะดวกในขั้นตอน
การพิมพ์  จากนั้นจึงฉลุลายตามแบบท่ีต้องการโดยก าหนดให้ กระดาษบรู๊ฟ 1 แผ่นส าหรับการพิมพ์ 1สี
(ฉลุบริเวณท่ีต้องการให้สีนั้นๆทะลุลงไปยังพ้ืนรองรับ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 แม่พิมพ์กระดาษที่ฉลุแยกตามสีที่ต้องการ 
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     2)  ขั้นตอนการพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์  ประกอบด้วย  กระดาน
มาร์ค  ส าหรับวางกรอบสรีนและกระดาษพิมพ์,  กระดาษอาร์ตแป้ง  ส าหรับงานพิมพ์ 
กรอบสกรีน  ส าหรับสร้างแม่พิมพ์,  ยางปาด  ส าหรับรีดหมึกพิมพ์,  สเปร์ยกาว  ส าหรับผนึกแม่พิมพ์
กับกรอบสกรีน,  หมึกส าหรับพิมพ์ 
      หลังจากเตรียมแม่พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  ให้
น าแม่พิมพ์วางลงบนกระดานมาร์คในต าแหน่งกระดาษพิมพ์(1)   จากนั้นพ่นสเปร์ยกาวไปที่แม่พิมพ์
กระดาษ (ตรวจสอบแม่พิมพ์วางให้ถูกต้องตรงตามแบบ)    แล้วผนึกแม่พิมพ์กระดาษกับกรอบสกรีนโดย
วางบล็อกสกรีนลงบนกระดานมาร์คในต าแหน่งแม่พิมพ์    แม่พิมพ์จะถูกผนึกติดด้านหลังกรอบสกรีน
ตามภาพ (3)  หากแม่พิมพ์มีขนาดเล็กกว่ากรอบสกรีนให้ใช้เทปกาวปิดกั้นในพ้ืนที่ส่วนที่เหลืออยู่เพ่ือมิ
ให้หมึกพิมพ์ลงไปติดพ้ืนรองรับด้านล่าง(4)  เสร็จแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ตามขั้นตอน  แม่พิมพ์
กระดาษมีความทนทานน้อยกว่าแม่พิมพ์ลักษณะอ่ืนเนื่องจากกระดาษท่ีใช้มีความบางและไม่ทนต่อสีเชื้อ
น้ า  ดังนั้นการพิมพ์ด้วยสีเชื้อน้ าจึงสามารถพิมพ์ได้จ านวนน้อย แต่ทั้งนี้พบว่า  การเคลือบกระดาษด้วย
วานิชหรือสีสเปรย์ก่อนจะท าให้แม่พิมพ์มีความทนทานมากขึ้น 
 

     
        1            2 

     
    3           4 

ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนการผนึกแม่พิมพ์กระดาษกับบล็อกสกรีน  
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     3)  ขั้นตอนการล้างแม่พิมพ์  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผ้าสกรีน  
ประกอบด้วย  ฟองน้ า  ส าหรับขัดล้างสีออกจากผ้า,  ผงซักฟอก  ส าหรับละลายหมึกพิมพ์ท าให้ผ้า
สะอาดขึ้น,  น้ าสะอาด ส าหรับท าละลายตัวยึดเกาะของหมึกพิมพ์ 
      เทคนิคกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการตัดกระดาษนั้นจ าเป็นต้องล้าง
ผ้าและสีให้สะอาดก่อนการผนึกแม่พิมพ์ครั้งต่อไป  เมื่อพิมพ์ครบตามจ านวนที่ต้องการในแต่ละแม่พิมพ์
แล้วให้รีบดึงแม่พิมพ์ออกจากกรอบสกรีน  เพ่ือไม่ให้หมึกพิมพ์แห้งก่อน  จากนั้นน าไปล้างท าความ
สะอาดด้วยน้ าสะอาด,  ผงซักฟอก และฟองน้ าส าหรับขัดให้สะอาดง่ายขึ้น ทั้งนี้หมึกพิมพ์เชื้อน้ าหากรีบ
ล้างเมื่อพิมพ์เสร็จก็สามารถล้างออกได้โดยง่าย  หากหมึกพิมพ์แห้งจะล้างยากข้ึนให้ใช้น้ ายาล้างหมึก
พิมพ์  หรือทินเนอร์  ช่วยในการล้างเพื่อละลายหมึกพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 การดึงแม่พิมพ์ออกจากกรอบสกรีน 
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   2.2  วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยกาว โดยกาวจะท าหน้าที่ส าคัญคือ เป็นตัวกั้นไม่ให้หมึก
ลงไปสู่วัสดุรองรับด้านล่าง  ที่มีขีดจ ากัดอยู่ว่าสีที่พิมพ์ต้องเป็นสีเชื้อน้ ามันหรือมีน้ ามันเป็นตัวท าละลาย  
ถ้าเป็นใช้น้ าเป็นตัวท าละลายนั้น  แม่พิมพ์ที่ใช้กาวเป็นตัวกั้นจะละลายตามไปด้วย  หรือจะพิมพ์ได้
จ านวนไม่มากชิ้น  และเหมาะกับการพิมพ์บริเวณท่ีมีพ้ืนที่กว้าง ลายละเอียดน้อย  โดยการลอกแบบลง
บนผ้าอย่างคร่าวๆ  ทากาวหรือปาดกาวบริเวณท่ีไม่ต้องการให้บริเวณนั้นมีสี กาวจะท าหน้าที่เป็นฉาก
กั้นสีไม่ให้ลงไปบนเนื้องาน 
   2.3  วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวานิชด า   วานิชด ามีน้ ามันเป็นตัวท าละลาย  ดังนั้นจึง
เหมาะกับการใช้สีพิมพ์เชื้อน้ าหรือมีน้ าเป็นตัวท าละลาย  คุณสมบัติจะต่างจากกาว  โดยการสร้าง
แม่พิมพ์ด้วยวิธีการนี้จะใช้กับสีเชื้อน้ ามันไม่ได้เพราะวานิชที่ใช้สร้างแม่พิมพ์ก็จะละลายออกมาด้วย  
ข้อเสียของการสร้างแบบด้วยวานิชด าคือแห้งช้า  แต่เราสามารถใช้แป้งฝุ่นโรยเพื่อให้แห้งเร็วขึ้นบ้าง  
การพิมพ์งานขณะที่วานิชไม่แห้งจะท าให้วานิชติดลงไปในชิ้นงานด้วย  ซึ่งวานิชมีสีด าจึงท าให้งานเลอะดู
ไม่สะอาด  แต่ก็มีวิธีการจัดการได้บ้างคือใช้ทินเนอร์เช็ดในบริเวณท่ีเปื้อนวานิชออก   

 

     
ภาพประกอบ 12 การสร้างแม่พิมพ์ด้วยการเขียนวานิช 

 
   2.4  วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยไข  (เทียนไข/ดินสอไข)  ไขมีคุณสมบัติไม่รวมตัวกับน้ า
อยู่แล้ว  เทียนไขหรือดินสอไขจึงเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่จะน ามาใช้กับสีพิมพ์ที่มีเชื้อน้ า  การสร้างแบบพิมพ์ก็
เพียงแต่ฝนเทียนหรือเขียนไขลงบนผ้าในบริเวณท่ีไม่ต้องการให้สีลง  สามารถใช้วิธีการ Rubbingจาก
พ้ืนผิววัสดุที่มีความหลากหลายได้อีกด้วย  การสร้างแม่พิมพ์ด้วยไขนั้นลักษณะที่เกิดขึ้นจะดูนุ่มนวลกว่า
วิธีที่ผ่านมา แต่ความคมชัดของเส้นหรือรายละเอียดที่ต้องการความชัดเจนแล้ววิธีการนี้ไม่สามารถ
ตอบสนองได้มากพอ 
   2.5  วิธีการสร้างแม่พิมพ์กลับค่าโดยใช้เทียนไข+กาวกระถิน  ตามหลักสากลที่
เรียกว่า Glue stencil –Positive Method  มีหลักการง่ายๆ คือ  เขียนรูปที่ต้องการลงบนผ้าสกรีนด้วย
วัสดุเชื้อน้ ามัน เช่น เทียนไข หรือน้ ามันวานิช  จากนั้นน ากาวกระถินซึ่งมีคุณสมบัติละลายด้วยน้ ามาปาด
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เคลือบบนผ้าสกรีน  เมื่อแห้งแล้วจึงน าน้ ามันสนมาล้างบล็อก กาวกระถินที่ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ ามันก็จะ
คงเคลือบอยู่บนผิวผ้า  ในส่วนที่เขียนด้วยวัสดุเชื่อน้ ามันจากไขหรือวานิชก็จะหลุดออก  เปิดเป็นช่องว่าง
ให้สีสามารถทะลุผ่านลงไปได้  เทคนิคนี้ใช้เวลาในการสร้างแม่พิมพ์ในแต่ละสีไม่มาก  อีกทั้งยังสามารถ
ล้างบล็อกแล้วสร้างแม่พิมพ์ใหม่ได้ง่ายและใช้หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันพิมพ์ลงบนกระดาษทีละสี  วิธีการนี้
เหมาะกับสีที่ใช้น้ ามันเป็นตัวท าละลาย  เพราะกาวกระถินนั้นใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย  การเลือกสร้าง
แม่พิมพ์ด้วยกระบวนการนี้ผลงงานควรมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับผลงานจิตรกรรม  (อภิชาติ  แสง
ไกร.  (2545).  เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชุด “สวนสวรรค์”.  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.  มหาสารคาม) 
   2.6  วิธีการสร้างแม่พิมพ์กลับค่าโดยใช้กาว+วานิชด า  วิธีการนี้เหมาะส าหรับสีน้ า  
โดยการใช้พู่กันระบายในส่วนต่างที่ต้องการให้สีลงไปด้วยกาว  สามารถเก็บรายละเอียดตามต้องการ
เช่นเดียวกับวิธีการข้างต้น เมื่อกาวแห้งจึงคว่ ากรอบแม่พิมพ์แล้วฉาบวานิชด้านเดียวให้บาง  เมื่อวินิช
แห้งจึงน าไปล้างน้ าและขัดออกด้วยฟองน้ าเบาๆ กาวจะถูกน้ าละลายออกบริเวณนั้นก็จะเป็นช่องว่างให้
สีผ่านลงไปได้  กระบวนการนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะทั้งกาวและวานิชใช้เวลาในการเซ็ดตัวให้แห้ง
นั้นต้องใช้เวลาพอสมควร 
   2.7  วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการถ่ายแสง หลักการส าคัญในการสร้างแม่พิมพ์ฉาก
ไหมด้วยวิธีการถ่ายภาพก็คือ  การฉาบน้ ายาไวแสง  (Sensitizer  Soluion)  ลงบนฉากไหม  ใช้ได้กับ
หมึกพิมพ์ทั้งสองประเภท  สิ่งส าคัญคือต้นแบบขาวด า  กาวอัดท่ีผสมในอัตราส่วน  กาวอัด  5  ส่วน/
น้ ายาไวแสง1  ส่วน  โดยการผสมส่วนต่างๆ ต้องอยู่ในห้องมืดหรือบริเวณท่ีไม่มีแสงเข้าถึง ยกเว้นแสงสี
แดง  และแสงสีเหลือง  ฉาบกาวอัดบนฉากไหมให้เรียบและบางทั้ง  2  ด้าน  แห้งแล้วจึงน าไปฉายไฟ  
โดยน าต้นแบบวางบนกระจกและวางกรอบพิมพ์ทับโดยให้ฉากพิมพ์และฉากไหมแนบสนิทกันให้มาก
ที่สุด  ถ่ายไฟประมาณ  3-5  นาทีขึ้นอยู่กับลายละเอียดของแม่พิมพ์  เมื่อถ่ายแสงตามก าหนดแล้วรีบ
ปิดไฟทันทีอย่าให้ถูกแสงหรือให้ถูกน้อยที่สุด  ฉีดน้ าเบาๆ  บริเวณท่ีน้ ายาไวแสงไม่แข็งตัวคือบริเวณท่ี
ต้นแบบเป็นสีด าซึ่งบริเวณนี้แสงไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นท าไปท าปฏิกิริยากับน้ ายาไวแสงได้  กาวอัด
บริเวณนั้นก็จะค่อยๆ หลุดออก  ท าให้บริเวณนั้นเกิดช่องว่างเพ่ือให้สีผ่านลงไปได้ 
   วิธีการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการต่างๆที่น าเสนอมานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลาย
วิธีการซึ่งในปัจจุบันมีการคิดค้นและพัฒนาการสร้างแม่พิมพ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งยัง
ตอบสนองความต้องการในหลายส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมเอง หรือแม้แต่ศิลปินซึ่งใช้เทคนิควิธีการเพ่ือ
ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ  แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหลักการของภาพพิมพ์ตระ
แกรงไหมนั้นคือการเปิดและปิดช่องเพ่ือให้หมึกพิมพ์สามารถทะลุผ่านลงไปยังพ้ืนรองรับได้ตามความ
ต้องการ 
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  3. ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมในงานศิลปะ 
    ส าหรับกระบวนการภาพพิมพ์ตระแกรงไหมของศิลปินที่ใช้กับงานศิลปะ  หรือ
วงการโฆษณา  มีกระบวนการและเทคนิคท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคเหล่านั้นมักจะได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพและก้าวหน้ายิ่งขึ้น  โดยเฉพาะวงการศิลปะโฆษณา
ปัจจุบันแล้ว  การพิมพ์ฉากไหมถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางมาก  และอาจนับได้ว่า  เป็นกระบวนการ
พิมพ์ภาพที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากท่ีสุดวิธีการหนึ่ง 
    เมื่อภาพพิมพ์ตระแกรงไหมเข้าไปมีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมช่วงสงครามโลก
ครั้งที่1 ท าให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านสกรีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านต่างๆของผู้ผลิต  ส าหรับวงการศิลปินผู้สร้างงานศิลปะนั้นก็นิยมสร้างผลงานด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์ตระแกรงไหมด้วยเช่นกัน ซึ่งปรากฏชัดเจนจากศิลปินกลุ่ม  Pop Art ในช่วงศตวรรษท่ี 19  
ศิลปินที่โดดเด่นซึ่งสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหมนั้นมีมากมาย เช่น Roy 
Lichtenstein, Andy Warhol,  Jasper Johns เป็นต้น 
 
ตัวอย่างผลงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 13  ผลงานของศิลปิน  :  Roy Lichtenstein 
ชื่อผลงาน : Kiss V  เทคนิค  :  Silkscreen 
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ภาพประกอบ 14 ผลงานของศิลปิน  :  Andy Warhol 

ชื่อผลงาน : Malilyn  เทคนิค  :  Silkscreen 
 

 
ภาพประกอบ 15 ผลงานของศิลปิน  :  Jasper Johns 

ปี : 1977  เทคนิค  :  Silkscreen 
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    การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในประเทศไทย  ด้วยการพิมพ์ตระแกรงไหมมีบทบาท
ส าคัญเมื่อโรงเรียนเพาะช่างซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐได้มีหลักสูตรการเรียนการออกแบบ  
สิ่งทอ  และการพิมพ์ผ้า  ท าให้การพิมพ์ตระแกรงไหมเป็นที่รู้จักมากข้ึน และในปี พ.ศ.2509  
ชลูด  นิ่มเสมอ ได้ร่างหลักสูตรภาพพิมพ์ตามระบบสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งบรรจุเป็น
วิชาเอกในมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ด้วยวิธีการทางภาพพิมพ์  ส าหรับในประเทศไทยแล้วการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการภาพพิมพ์ตระแกรงไหม
นั้นมีศิลปินถ่ายทอดผลงานด้วยวิธีการนี้อยู่เป็นจ านวนมากซึ่งต่างก็มีลักษณะวิธีการพิเศษเฉพาะตัวใน
รายละเอียดที่แตกต่างกันไป ศิลปินที่มีความโดดเด่น เช่น ทวน  ธีระพิจิตร, เดชา วราชนุ, 
จุฬาทิตย์  ทองรุ่งโรจน์,ถาวร  โกอุดมวิทย์,อภิชาติ  แสงไกร,  ชัยวฒุิ  ร่วมฤดีกุล  เป็นต้น 
  
ตัวอย่างผลงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 ผลงานของศิลปิน  :  ชวลิต  เสริมปรุงสขุ   
ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อ 

เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ปี 1981 
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ภาพประกอบ 17 ผลงานของศิลปิน  :  ทวน  ธีระพิจิตร   
ชื่อผลงาน : รูปทรง น้ าหนัก พ้ืนผิว 

เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ปี 1979 
 

 
 

ภาพประกอบ 18  ผลงานของศิลปิน  :  เดชา  วราชุน 
ชื่อผลงาน : ภาพพิมพ์หมายเลข 1/2525 

เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ปี 1982  ขนาด 65 x 85 ซม. 
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
 



เอกสารประกอบการสอน รายวชิา   0605011 Silkscreen Printing 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 19  ผลงานของศิลปิน  :  จุฬาทิตย์  ทองรุ่งโรจน์   
ชื่อผลงาน : Blue Day-May No.1 ขนาด 91x75  ซม.  เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 

 

 
ภาพประกอบ 20 ผลงานของศิลปิน  :  ถาวร  โกอุดมวิทย์   

ชื่อผลงาน : พิธีกรรม ปี 1986 
เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  และภาพพิมพ์แกะไม้ 

 



เอกสารประกอบการสอน รายวชิา   0605011 Silkscreen Printing 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 ผลงานของศิลปิน  :  อภิชาติ  แสงไกร   
ชื่อผลงาน : สวนสวรรค์  2537 นิราศแม่ฮ่องสอน ปี 1994 
เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ขนาด 120x190 ซม. 

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 ผลงานของศิลปิน  :  ชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกุล   
ชื่อผลงาน : Dimension of Colour 43  ปี1999 

เทคนิค  :  ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม  ขนาด 160x190 ซม. 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45 

 
 



เอกสารประกอบการสอน รายวชิา   0605011 Silkscreen Printing 

 

 

 จากภาพตัวอย่างผลงานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในศิลปินอีกหลายท่านที่สร้างสรรค์ผลงานด้วย
เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม แม้ปัจจุบันการประกวดศิลปกรรมในระดับต่างๆนั้น ยังคงมีผลงานที่
สร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีนี้ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผลสืบเนื่องนั้นยังคงมาจาก
สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะที่มีการเรียนการสอนทางภาพพิมพ์ให้ความส าคัญกับการพิมพ์พ้ืนฐาน
ต่างๆ  โดยภาพพิมพ์ตระแกรงไหมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพพิมพ์พ้ืนฐานที่ยังมีการถ่ายทอดต่อไปใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 ส าหรับการศึกษาระดับพื้นฐานแล้ว  ผู้เรียนควรรู้ในหลักการเบื้องต้นส าหรับการสร้างแม่พิมพ์
ตระแกรงไหมเมื่อเข้าใจแล้วจึงน าไปประยุกต์ใช้ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้เรียน 
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