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บทที่ 1 
  

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์เบื้องต้น 
 
1. ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์ 
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์และเข้าใจในคุณสมบัติของภาพ
พิมพ์ในรูปแบบแต่ละประเภท  
 
 เนื้อหา 
  1. ประวัติของศิลปะภาพพิมพ์ 
  2. ความหมายของศิลปะภาพพิมพ์ 
  3. กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์ในประเภทต่างๆ 
  4. ข้อแนะน าบางประการที่ส าคัญและเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์ในระดับสากล 
  5. สรุป 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. แนะน าเนื้อหาบทเรียนกับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน 
  2. บรรยายประกอบสื่อในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ 
  3. ตั้งข้อซักถาม ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอนด้วยปากเปล่า 
  4. ผู้เรียนสรุปความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 สื่อการสอน 
  1. เอกสารประกอบการสอน 
  2. สื่อประกอบการบรรยาย (PowerPoint) 
 วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินจากการซักถามเนื้อหาเพื่อความเข้าใจ 
  2. แบบทดสอบประเมินผลหลังการเรียน 
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 จากหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์ได้เติบโตและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องใน
ด้านกระบวนแบบศิลปะภาพพิมพ์ที่ถูกค้นพบในถ้ าของมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งได้ถูกกล่าวอ้างในหนังสือ
ที่เก่ียวกับความเป็นศิลปะภาพพิมพ์ ดังนี้ 
  นอกจากจะปรากฏผลงานทางจิตรกรรมที่มีคุณค่าด้านความงามของมนุษยชาติในช่วง
ประมาณ 17,000-12,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว นอกจากผลงานจิตกรรมแล้วยังปรากฏผลงานแกะสลักหิน
ก้อนเล็กๆ แสดงความอุดมสมบูรณ์ของเพศแม่ แกะผนังถ้ าเป็นรูปสัตว์ลายเส้น ซึ่งการแกะสลักภาพ
ลายเส้นบนผนังถ้ านั้น อาจจะนับได้ว่าเป็นพยานหลักฐานในการแกะแบบพิมพ์ของมนุษย์เป็นครั้งแรกก็
ได้ (วิรุณ ตั้งเจริญ.  2523.9) 
  หลักฐานในทางประวัติศาสตร์ มนุษย์โครมันยองซึ่งเป็นมนุษย์ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นมนุษย์ที่สร้างศิลปะเหลือไว้ให้เป็นหลักฐานเด่นชัด ปรากกฎหลักฐาน
มากมายอยู่ในถ้ า ลาสโคส์ ในประเทศฝรั่งเศส และถ้ าอัลตามิราในประเทศสเปน (ต้นอ้อ  พิมพ์ภาพ.  
2535:6) 
  พบหลักฐานเกี่ยวกับกลวิธีพิมพ์ลายฉลุที่ท าด้วยมือ โดยการใช้สีแต้มลงไปเป็นเส้นรอบ
ฝ่ามือเป็นปรากฏการณ์เริ่มต้นการท าภาพพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ (Stencil) โดยการใช้มือวางทาบลงผนังถ้ า
ให้มือมีสภาพเป็นแม่พิมพ์ แล้วพ่นหรือเป่าสีลงบนมือ ส่วนที่เป็นมือจะบังสีไว้ปรากฏเป็นภาพแบนๆ 
แสดงขอบนอกอย่างชัดเจน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพิมพ์ที่ง่าย อีกวิธีการหนึ่ง (กมล คงทอง.  2543.9) 
  จากหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และบริเวณใกล้เคียง 
ซึ่งได้สันนิษฐานว่ามีอายุใกล้เคียงประมาณ 5,000-6,000 ปีที่ผ่านมานั้น ก็ได้พบเครื่องประดับตกแต่ง
ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือโลหะ และที่ส าคัญคือเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี ยังพบลูกกลิ้งดินส าหรับ
การการใช้ในการพิมพ์ผ้าอีกด้วย ลูกกลิ้งดินเผาอุปกรณ์ท่ีเชื่อว่าใช้กลิ้งบนผืนผ้าส าหรับพิมพ์ลวดลาย แต่
ก่อนนั้นก็เข้าใจว่าใช้ส าหรับพิมพ์ลายบนหม้อก่อนจะเขียนด้วยพู่กัน แต่เมื่อดูภาชนะลายเขียนสีจ านวน
หลายร้อยใบ เมื่อเปรียบเทียบลวดลาย ก็ไม่เห็นมีลายหม้อไหนที่จะเหมือนลายของลูกกลิ้งนั้น (ต้นอ้อ 
พิมพ์ภาพ.  2535:7) 
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    ภาพประกอบที่ 1 ภาพเขียนผนังถ้ าของมนุษย์โครมันยอง  
      ที่มา : สารานุกรมส าหรับเยาวชน ชุดศิลปะและ
      งานสร้างสรรค์ พิมพ์ภาพ (2535, 6) 

 
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวอ้างในเบื้องต้นนั้น ท าให้เห็นถึงความส าคัญของ แม่พิมพ์ นั่นก็หมายความ
ว่า ถ้าไม่มีแม่พิมพ์ ก็ไม่สามารถพิมพ์ผลงานได้ จะเห็นได้จากการใช้มือเป็นตัวกันสีที่เกิดจากดิน แล้วกด
ทับเพ่ือบันทึกเรื่องราวหรือวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นๆ เป็นต้น 
 มนุษย์เรารู้จักการแกะวัสดุ แล้วกดพิมพ์ให้ติดเป็นภาพมานานหลายทศวรรษแล้ว ในประเทศ
อียิปต์ มีการแกะไม้ใช้ประทับตรา ในที่ต่างๆ ใน ประเทศบาบิโลเนีย มีการท าตราประทับต่างๆด้วยอิฐ 
ส่วนในกรุงโรม ใช้ท าด้วยดินเหนียว ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์สมัยโบราณยังน าวิธีการพิมพ์ประทับตรา 
(Stamp) นี่ไปใช้ ตีตราบนตัวสัตว์หรือบนตัวนักโทษ แต่ส าหรับการแกะแม่พิมพ์ไม้ แล้วพิมพ์ให้ได้
หลายๆภาพ บนวัสดุต่างๆเช่นกระดาษและผ้านั้น เริ่มมีข้ึนในประเทศจีนเป็นประเทศแรก ในยุคที่มีการ
สั่งสอนเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย ก็ได้อาศัยวิธีการพิมพ์ภาพเข้าช่วย เป็นสื่อเร้าความ
สนใจ จึงเป็นผลท าให้การพัฒนาการพิมพ์ดีขึ้นด้วย พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันกับศาสนาคริสต์ และ
ลัทธิยูดา คือการใช้หนังสือเป็นเป็นวิธีการสั่งสอนสัจธรรม ค าสั่งสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้มีการ
คัดลอกไว้เป็นชุดมาตรฐานส าหรับการเผยแพร่ เรียกว่า พระสูตร (Sutras) หนังสือเหล่านี้พิมพ์บน
กระดาษม้วนมีทั้งภาพและตัวหนังสือส าหรับคลี่ออกอ่านทีละตอน ช่างแกะไม้ชาวจีนโบราณมีฝีมือยอด
เยี่ยมในการแกะแม่พิมพ์ไม้มาก ภาพแรกสุดภาพหนึ่งที่มีการค้นพบในขณะนี้ก็คือภาพและข้อความ
บรรยาย ในหนังสือม้วน มีความยาวทั้งหมด 17 ฟุต ชื่อภาพวัชรสูตร(Diamond Sutra) ค้นพบเมื่อปี 
ค.ศ.1907 โดย เซอร์ อูเรล สเตน (Sir Aurel Sten)  (อัศนีย์ ชูอรุณ.  2524.8-9) 
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    ภาพประกอบที่ 2 ชื่อภาพวัชรสูตร (Diamond Sutra) ศิลปินจีน 
      พุทธศตวรรษที่ 15 ภาพพิมพ์แกะไม้ 
      ที่มา: หนังสือศิลปะภาพพิมพ์ (2523 ,11) 

 
ความหมายของศิลปะภาพพิมพ์ Print Making 
 ค าว่าศิลปะภาพพิมพ์ เป็นค าง่ายๆตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า Graphic Arts ถ้าพิจารณาดูแล้วมา
จากศัพท์ภาษากรีกว่า Graphien แปลว่าเขียน กับค าว่า Arts มาจากภาษาลาตินว่า ars แปลว่า การท า
ให้เกิดความงามหรือมีรูปทรงเมื่อน ามารวมกันแล้วก็ก็น่าจะตรงกับค าว่า ศิลป์แห่งการเขียน 
 อาจารย์สงวน รอดบุญ ได้ให้ค าจ ากัดความของค า Graphic Arts ชัดเจนขึ้นว่า หมายถึงงาน
ศิลปะที่มีผิวพ้ืนแบนราบ (Flat Surface) คือมีลักษณะเป็นสองมิติ (Two Dimensional surface)มีแต่
ความกว้าง ความยาวโดยปราศจากความหนาหรือความลึก(Depth) (อัศนีย์ ชูอรุณ.  2524.9) 
 พอล เจแซคส์ (Paul J Sachs) ได้กล่าวในหนังสือ Modern Prints and Drawing ไว้ว่า 
"ภาพพิมพ์ก็คือภาพที่พิมพ์ออกมาได้หลายๆภาพ จากแม่พิมพ์" ((อัศนีย์ ชูอรุณ.  2524.1) 
  การพิมพ์ภาพหมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะ
เหมือนกันกับแม่พิมพ์ทุกประการ และได้ภาพที่เหมือนกันมีจ านวนตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป การพิมพ์ภาพเป็น
งานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพไม่สามารถ สร้างผลงาน 2 ชิ้น ที่มีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการได้  
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  ในส่วนของ พระพิมพ์ดินเผา ก็มีค าว่าพิมพ์ เช่นเดียวกัน  จากการอ้างอิงขั้นต้นนั้นเห็น
ได้ว่าเมื่อมีการท าแม่พิมพ์ก็ย่อมสามารถพิมพ์ออกมาได้หลายๆชิ้น จึงเป็นเหตุให้เกิดการสับสนว่าพระ
พิมพ์เป็นผลงานภาพพิมพ์หรือไม่ ดังนั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่า  
  การท าพิมพ์จากต้นแบบพระพิมพ์นั้นเกิดจากการปั้นขึ้นรูปเป็นนูนต่ าหรือปั้นแบบ
ลอยตัวเป็นสามมิติ เป็นการ จ าลอง จากต้นแบบเท่านั้น ซึ่งต่างจาก ภาพพิมพ์ ที่เป็นการกระท าโดยตรง
จากแม่พิมพ์ต้นแบบ 
 
กระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์ในประเภทต่างๆ 
 เป็นที่ทราบกันแล้วว่าผลงานศิลปะภาพพิมพ์ คือ ผลงานที่สร้างโดยผ่านการท าแม่พิมพ์แล้ว
พิมพ์ออกมาเป็นภาพ ดังนั้นภาพพิมพ์มีกลวิธีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของแม่พิมพ์ การแบ่ง
ประเภทของภาพพิมพ์จึงพิจารณาจากลักษณะของแม่พิมพ์เป็นหลัก สามารถแบ่งออกได้เป็น4
กระบวนการหลักคือ ภาพพิมพ์ผิวราบ ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์ร่องลึกและภาพพิมพ์ช่องฉลุ 
 กรรมวิธี 
  ภาพพิมพ์ผิวราบ (Plano graphic process)  ด้วยกรรมวิธีของเทคนิคภาพพิมพ์หิน 
Litho Graph เป็นเทคนิคข้ันสูง เป็นการพิมพ์ที่ใช้หลักการ "ไขไม่ติดกับไข ไขไม่ติดกับน้ า" กล่าวคือเรา
ใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของไขน ามาเขียนภาพบนแผ่นหินหน้าเรียบ และใช้กรรมวิธีทางเคมีเข้าช่วยเช่น กาว
อาราบิคหรือกาวกระถินและน้ ากรดดินประสิว น้ ากับน้ ามันไม่รวมตัวกัน ผิวของแม่พิมพ์ชนิดนี้จะเสมอ
กันหมดโดยให้ส่วนที่เป็นภาพมีสภาพเป็นไขมันสามารถรับหมึกซ่ึงเป็นน้ ามันเช่นกัน ส่วนที่ไม่เป็นภาพจะ
สามารถรับน้ าไว้ได้ ในการพิมพ์ จะคลึงแม่พิมพ์ด้วยเยื่อน้ า เยื่อน้ าไม่ถูกกับไขจะไปเกาะเฉพาะส่วนที่ไร้
ภาพ แล้วคลึงหมึกตาม หมึกไม่ถูกกับน้ าจะไปเกาะเฉพาะส่วนที่เป็นภาพเมื่อน าวัสดุใช้พิมพ์ทาบบน
แม่พิมพ์ก็จะเกิดภาพตามต้องการ ดังภาพประกอบที่ 3 
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    ภาพประกอบที่ 3 กรรมวิธีภาพพิมพ์ผิวราบ (Plano graphic 
       process)   
      ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
  ภาพพิมพ์ผิวนูน(Relief process) หมายถึง การพิมพ์ภาพ จากแม่พิมพ์ชนิดใดชนิด
หนึ่งจากแม่พิมพ์ไม้ (Woodcut) หรือแผ่นยาง (Lino cut)ลิโนเลี่ยมหรือวัสดุอ่ืนๆ ด้วยการลงหมึกบน
ผิวหน้าในส่วนนูนของแม่พิมพ์ที่เป็นรูปภาพ เท่านั้น เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว ภาพพิมพ์นี้จะปรากฏหมึกด า
ตรงตามส่วนภาพเท่านั้น ส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดเป็นรูปนั้นแม่พิมพ์จะถูกแกะทิ้งไป หมึกจะไม่ติด 
   ผลงานภาพพิมพ์ในกรรมวิธีแม่พิมพ์นูนนี้ นอกจะกลับทิศทางซ้ายขวาแล้ว ยัง
มีลักษณะกลับค่าน้ าหนัก (Negative) กล่าวคือ เส้นทุกเส้นที่แกะลงบนแม่พิมพ์จะเป็นเส้นขาว ส่วนที่จะ
ปล่อยทิ้งไว้จะติดหมึกด า  
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    ภาพประกอบที่ 4 กรรมวิธีภาพพิมพ์ผิวนูน(Relief process) 
      ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 

 
  ภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process) มาจากภาษาอิตาเลี่ยน 2 ค า รวมกันคือ in 
แปลว่า ข้างใน กับ Tagliare แปลว่า การแกะ รวมกันเป็นค าเดียวว่า การแกะสลักเป็นรูปลวดลายข้าง
ใต้ผิวหน้าราบแม่พิมพ์ กรรมวิธีนี้มักได้แก่ แม่พิมพ์โลหะทุกชนิด กล่าวคือมีการแกะแม่พิมพ์โลหะด้วย
เครื่องมือแกะหรือการกัดกรดเป็นรูปลวดลาย ด้วยวิธีการไดวิธีการหนึ่งแล้ว เอาหมึกอัดลงไปในร่องเส้น 
ส่วนผิวหน้าราบแม่พิมพ์เช็ดหมึกออกให้สะอาด คงเหลือหมึกขังอยู่ในร่องเส้นเท่านั้น แล้วจึงท าการพิมพ์
ลงบนเครื่อง 

 
 
    ภาพประกอบที่ 5 กรรมวิธีภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process) 
      ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
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  กรรมวิธีภาพพิมพ์ช่องฉลุ (stencil process) อันที่จริงแล้วกรรมวิธีพิมพ์จากแม่พิมพ์
ทึบๆแล้วเจาะเป็นช่อง เพื่อผ่านหมึกพิมพ์ให้ไปติดบนกระดาษพิมพ์นี้เป็นวิธีการง่ายๆมีมานานแล้ว แต่
การพัฒนาจนได้เป็นผลงานที่ละเอียดอ่อนและมีคุณค่ามากขึ้น หลังจากการท าภาพพิมพ์ตาข่ายไหม 
(Silkscreen) เป็นการท าแม่พิมพ์ที่ประกอบไปด้วยกรอบไม้เนื้อแข็งขึงผ้าไหม และตาข่ายผ้าไหมนี้จะถูก
ปิดให้ทึบด้วยสีหรือวัสดุบางอย่าง ในส่วนที่จะเปิดไว้คือส่วนที่เป็นรูปภาพที่ต้องการหมึกจะถูกกองไว้ใน
กรอบด้านในของกรอบไม้แล้วมียางปาดสี ซึ่งเราใช้ลากสีหรือหมึกพิมพ์ผ่านลงมาจากบนสุดลงล่าง หมึก
พิมพ์จะทะลุผ่านช่องตาข่ายที่เปิดเป็นช่องไว้ ท าให้ไปติดกับกระดาษพิมพ์ข้างไต้ 
 

 

 
 

    ภาพประกอบที่.6 กรรมวิธีภาพพิมพ์ช่องฉลุ (stencil process) 
      ที่มา: จัดท าดว้ยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
 ข้อแนะน าบางประการที่ส าคัญและเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์
ในระดับสากล 
  เครื่องหมายบนงานภาพพิมพ์ต้นแบบ การสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านกรรมวิธี
กระบวนนั้นๆแล้ว การที่ผู้สร้างสรรค์ภาพพิมพ์จะแสดงถึงเครื่องหมายถึงการยอมรับและความสมบูรณ์
ของผลงานด้วยการเซ็นชื่อ เพ่ือแสดงว่าเป็นผลงานภาพพิมพ์ต้นฉบับของศิลปิน เป็นไปตามข้อบังคับของ
อนุสัญญา จากการประชุมศิลปะนานาชาติ กล่าวคือ เพื่อให้ภาพที่พิมพ์จ านวนนั้นมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ศิลปินจะต้องเซ็นชื่อ และระบุเลขท่ีพิมพ์ลงไปในผลงานภาพพิมพ์ และเลขท่ีจ านวนพิมพ์จะ
เขียนลงไว้ทางด้านล่างซ้าย ส่วนชื่อภาพนั้นศิลปินมักเขียนไว้ตรงกรลางในระดับเดียวกัน ซึ่งท า
เครื่องหมายบนภาพพิมพ์ต้นแบบ ด้วยดินสอ และตัวลายมือของเขาเอง ประกอบไปด้วย 
   1. ตัวเลขครั้งที่พิมพ์ และจ านวนพิมพ์ทั้งหมด (Editions) อยู่ในต าแหน่งล่าง
ซ้ายมือของคนดู 1/50 หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 1 ในจ านวนพิมพ์ทั้งหมด 50 แผ่น แล้วไล่ไปตามล าดับครั้ง
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ดังนี้ 2/50,3/50,4/50 เป็นต้น ไปจนถึง 50/50 เป็นการเสร็จสิ้นการพิมพ์ภาพ แต่ในกรณีท าภาพพิมพ์ที่
พิมพ์ได้ครั้งเดียว( Mono Print) นั้นจะเขียนเป็น 1/1  
   2. ชื่อเทคนิค (Technique) เขียนต่อจากจ านวนครั้งที่พิมพ์บอกวิธีการพิมพ์ที่
ใช้ท าในผลงาน เช่น 1/50 Wood cut  
   3. ชื่อผลงาน(Title) จะถูกไว้ตรงกึ่งกลางของผลงาน โดยมีเครื่องหมาย "   " 
เป็นตัวก ากับชื่อผลงาน เช่น  "ระนาบ" 
   4. ชื่อศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์(Signature) เขียนไว้ข้างล่างผลงานมุมล่างขวา 
อาจจะเขียนชื่อเต็มหรือชื่ออักษรย่อ ลายเซ็นประจ าตัว 
   5. ปี (year) เป็นการบ่งบอกปีที่ผลิตหรือการพิมพ์ภาพ โดยจะมีสัญลักษณ์   ,  

ที่ถูกเขียนต่อจากชื่อศิลปิน เช่น อดิศักดิ์,2559 หรือ อดิศักดิ์,2016 เป็นต้น 

 
    ภาพประกอบที่.7  เครื่องหมายบนงานภาพพิมพ์ 
      ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม Ps (2558) 
 
  การติดการ์ด (Mounting Print) โดยทั่วไปภาพพิมพ์จะถูกพิมลงบนกระดาษ
จ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษา การติดการ์ดจึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญ ด้วยการเจาะ
แผ่นด้านหน้าให้มีความกว้างกว่าขนาดผลงาน(Image) ห่างจากขอบผลงานทั้งสามด้าน 1/4 นิ้วและ
ด้านล่าง 1/2 นิ้ว เพื่อจะได้มองเห็นรายละเอียดของการก ากับภาพจากข้อ1-5 ในหัวข้อด้านบน 
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    ภาพประกอบที่ 8 การติดการ์ด (Mounting Print)  
      ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 

 
สรุป 
  ในความเป็นศิลปะภาพพิมพ์นั้นจะเห็นได้ว่ามีเทคนิคท่ีซับซ้อน มีการแบ่งประเภทตาม
เทคนิคออกได้เป็น 4 ประเภท นั่นคือ ภาพพิมพ์ผิวราบ ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์ร่องลึกและภาพพิมพ์
ช่องฉลุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การพัฒนาวิธีการจากประวัติศาสตร์ภาพพิมพ์ของมนุษย์ในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับประยุกต์เป็นเทคนิคใหม่ๆให้ทันตามยุคตามสมัยในปัจจุบัน
ที่คอยน ามาตอบรับการเรียนการสอนในสถาบันการเรียนจนไปถึงการถูกน าไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมที่
เราได้พบเห็นอย่างแพร่หลาย แต่ที่ส าคัญที่สุดแล้วค าว่า แม่พิมพ์ต้นฉบับจ าเป็นที่สุดที่ต้องมี และการ
ท าซ้ า (Editions) ก็เป็นค าส าคัญอีกค าที่เก่ียวข้องกับความเป็นภาพพิมพ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1 (สัปดาห์ที่1 บรรยาย) 
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 ค าสั่งให้อธิบายโดยการบรรยายตามหัวข้อที่ก าหนด 
  1. อธิบายถึงประวิติภาพพิมพ์เบื้องต้น 
  2. ความหมายของศิลปะภาพพิมพ์ 
  3. อธิบายถึงประเภทของงานภาพพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท 
  4. อธิบายถึงระเบียบและข้อก าหนดที่เป็นระดับสากล 
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บทที่ 2 
การสร้างภาพพิมพ์ด้วยกรรมวิธีแม่พิมพ์ผิวราบ (Plano graphic process)   

 
1.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์สีน ้า (Painted Print)  
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ครั้งเดียว 
(Mono Print) 
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองและท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาพพิมพ์ผิวราบ 
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการท าภาพพิมพ์ครั้งเดียว 
เนื้อหา 
  1. หลักการท าภาพพิมพ์สีน้ า 
  2. อุปกรณ์ กรรมวิธี ในการสร้างสรรค์ 
  3. ขั้นตอนการสรรค์ภาพพิมพ์ครั้งเดียว 
  4. ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์สีน้ า 
  5.สรุป 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. บรรยายประกอบ PowerPoint  
  2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน 
  3. สังเกตการณ์ ช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินผลด้วยการตรวจสอบคุณภาพผลงานในเบื้องต้น 
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 การพิมพ์จากส่วนผิวราบของแม่พิมพ์ (Surface Process) เป็นการพิมพ์จากส่วนพื้นแม่พิมพ์ที่
ราบเรียบ จะไม่มีส่วนที่นูนหรือร่องลึกลงไป ส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิคที่สามารถพิมพ์ได้ครั้งเดียว (Mono 
Print) สามารถท าได้ด้วยวิธีการระบายสี ดีดสี โดยอิสระ แต่ไม่สามารถท าซ้ าให้เกิดเป็นภาพผลงานแบบ
เดียวกันได้  
 1. หลักการท าภาพพิมพ์สีน้ า (Painted Print) 
  เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน และมีขั้นตอนไม่มากมีเพียงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์ ภาพพิมพ์สีน้ าพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ครั้งเดียว/
Monoprint ถูกจัดล าดับในประเภทภาพพิมพ์ผิวราบเพราะแม่พิมพ์ที่ใช้จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบบาง 
ไม่มีการขูด ขีดหรือขุดให้แม่พิมพ์เป็นร่องลึกลงไป ใช้เพียงการสร้างลวดลายบนผิวหน้าของแม่พิมพ์
เท่านั้น จึงท าให้ไม่สามารถท าซ้ าได้ครั้งซึ่งจะแตกต่างกับภาพพิมพ์ในเทคนิคอ่ืนๆที่จะกล่าวถึงในบท
ต่อไป  
 
 2. อุปกรณ์ 
  1. แผ่นอลูมิเนียมส าหรับท าภาพพิมพ์หิน 
  2. พู่กันขนนุ่ม 
  3. กาวกระถิน (Arabic Gum) 
  4. อุปกรณ์เขียนสีน้ า 

 

 
    ภาพประกอบที่ 9 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์สีน้ า 
      ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
 
 
  2.1กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ 
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   1. เตรียมภาพร่างด้วยการระบายสีด้วยเทคนิคการเขียนสีน้ าพอสังเขป ที่
ส าคัญคือ ภาพร่างต้องเขียนกลับด้านให้เรียบร้อยเพราะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วภาพจะสลับด้านจากซ้ายไป
ขวา 
   2. ให้น าแผ่นอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยกาวกระถินที่ผสมด้วยน้ าเปล่าด้วยอัตรา 
1:10 หรือมากว่านั้น เพ่ือให้ความเหนียวของกาวเจือจางไปและไม่ท าให้กระดาษผลงานขาด เมื่อเคลือบ
กาวเสร็จให้น าไปผึ่งลมให้แห้งสนิท 
 

 
 
    ภาพประกอบที่ 10 เคลือบกาวกระถินให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
   3. ร่างภาพแล้วระบายสีน้ าตามภาพร่างหรือตกแต่งเพ่ิมเติมรายละเอียด ใน
ส่วนที่เป็นสีขาวเราสามารถใช้พู่กันจุ่มน้ าค่อยๆลูบ ให้กาวหลุดออกได้โดยไม่ต้องใช้สีขาวระบายลงไปที่
ส าคัญเมื่อสีน้ าที่ไม่มีส่วนผสมของกาวเมื่อถูกระบายลงไปบนแม่พิมพ์ กาวกับสีก็จะผสมกันท าให้สี
สามารถติดกระดาษสร้างเป็นลวดลายได้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วให้น าแม่พิมพ์ไปผึ่งลมให้แห้ง
สนิท 
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    ภาพประกอบที่ 11 ขั้นตอนการระบายสีน้ า 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
 3 ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน 
  1. ให้น าเอาแม่พิมพ์วางไว้บนแท่นพิมพ์ 
  2. น ากระดาษวางไว้ด้านบน 
  3. กระดาษปรุ๊ฟไว้บนสุดเพ่ือรองรับน้ าหนักของลูกกลิ้ง 

 

 
    ภาพประกอบที่ 12 การวางกระดาษบนแม่พิมพ์ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 13 ขัน้ตอนการพิมพ์บนแท่นพิมพ์ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
     หมายเลข 1 แท่นพิมพ์ 
     หมายเลข 2 แม่พิมพ์  
     หมายเลข 3 กระดาษพิมพ์ผลงาน 
     หมายเลข 4 กระดาษปรุ๊ฟ 
 
  4. เมื่อผ่านการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้วก็จะได้ภาพผลงานดังภาพประกอบที่ 14 
 

 
 
    ภาพประกอบที่ 14 ภาพผลงานภาพพิมพ์สีน้ าที่พิมพ์ส าเร็จ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
 4.ภาพผลงานตัวอย่าง 
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    ภาพประกอบที่ 15   ชื่อผลงาน วัดพระสี่อิริยาบท 
       ชื่อศิลปิน จินตนา เปี่ยมศิริ 
       เทคนิค Monoprint  
       ขนาด 26x20 เซนติเมตร  
       ที่มา พิมพ์จากอดีต ริมขอบอาณาจักร
       สุโขทัย (2553) 
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    ภาพประกอบที่ 16 ชื่อผลงาน ต้นไม้ 
       ชื่อศิลปิน สมวงศ์  ทัพพรัตน์ 
       เทคนิค Monoprint  
       ขนาด 50x53.5 เซนติเมตร  
       ที่มา พิมพ์จากอดีต ริมขอบอาณาจักร
       สุโขทัย (2553) 
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    ภาพประกอบที่ 17  ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ / Untitled 
       ชื่อศิลปิน ธาณิล กลิ่นเถา 
       เทคนิค Monoprint  
       ขนาด 26x20 เซนติเมตร  
       ที่มา พิมพ์จากอดีต ริมขอบอาณาจักร
       สุโขทัย (2553) 
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    ภาพประกอบที่ 18  ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ / Untitle 
       ชื่อศิลปิน ญาณวิทย์ กุญแจทอง 
       เทคนิค Monoprint  
       ขนาด 30x25 เซนติเมตร  
       ที่มา พิมพ์จากอดีต ริมขอบอาณาจักร
       สุโขทัย (2553) 
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    ภาพประกอบที่ 19  ชื่อผลงาน ก าแพงเพชร ฤดูร้อน 
       ชื่อศิลปิน ปาริชาติ ศุภพันธ์ 
       เทคนิค Monoprint  
       ขนาด 30x25 เซนติเมตร  
       ที่มา พิมพ์จากอดีต ริมขอบอาณาจักร
       สุโขทัย (2553) 
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 5. สรุป 
  การท าภาพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์สีน้ า แบบพิมพ์ครั้งเดียว หลักการของเทคนิคนี้
อาศัยรูพรุนที่ละเอียดไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ของแผ่นอลูมิเนียมที่นิยมน ามาใช้ในเทคนิคภาพ
พิมพ์หิน (Litho Graph) ซึ่งรูพรุนเหล่านี้จะเป็นตัวกักเนื้อสีท าให้สีน้ าสามารถติดบนแผ่นอลูมิเนียมได้ซึ่ง
สีน้ าไม่มีส่วนของกาวผสมอาจจะท าให้ยากต่อการยึดติดกับวัสดุที่มีผิวมัน และที่ส าคัญคือ กาวกระถิ่น 
Arabic Gum ที่ผสมกับน้ าเปล่าเพื่อเจือจางความเหนียวของกาว เมื่อเนื้อสีน้ ากับกาวกระถินผสมกันก็จะ
ท าให้เนื้อสียึดเกาะแม่พิมพ์ได้ดีกว่าเดิม ข้อดีของการท าภาพพิมพ์สีน้ าคือการไม่ใช้สารเคมีไดๆทั้งสิ้นมี
ผลดีต่อสุขภาพ  
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บทที่ 3 
 

การสร้างภาพพิมพ์ด้วยกรรมวิธีภาพพิมพ์ผิวนูน(Relief process) 
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) แบบสีเดียว  

 
1.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองและท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาพพิมพ์ผิวนูน 
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการท าภาพพิมพ์แกะไม้ 
เนื้อหา 
  1. หลักการท าภาพพิมพ์แกะไม้  
  2. อุปกรณ์ กรรมวิธี ในการสร้างสรรค์ 
  3. ขั้นตอนการสรรค์ภาพพิมพ์ผิวนูน 
  4. ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ 
  5.สรุป 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. บรรยายประกอบ PowerPoint  
  2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน 
  3. สังเกตการณ์ ช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินผลด้วยการตรวจสอบคุณภาพผลงานในเบื้องต้น 
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 ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) เป็นลักษณะวิธีการพิมพ์ภาพในส่วนที่ผิวนูนขึ้นมา จาก
แม่พิมพ์ที่แบนราบถูกแกะออกด้วยเครื่องมือเฉพาะเพ่ือให้เกิดเป็นร่องลึกลงไปแล้วใช้เฉพาะส่วนที่นูน
ขึ้นมา เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เก่าแก่โดยเริ่มมีข้ึนในประเทศตะวันออกในพุทธศตวรรษที่ 13 (ค.ศ ที่ 8) 
ส่วนในประเทศตะวันตกนั้นได้เริ่มมีข้ึนในตอนกลางของพุทธศตวรรษที่ 20  
 
 1.หลักการท าภาพพิมพ์แกะไม้  
  จากชื่อหรือการจ าแนกประเภทของภาพพิมพ์ออกเป็น 4 ประเภทนั้น ภาพพิมพ์แกะไม้
ถูกจ ากัดในภาพพิมพ์ประเภทผิวนูน (Relief process) ข้อสังเกตง่ายๆคือ ค าว่า ผิวนูน ดังนั้นลักษณะ
ของการท าแม่พิมพ์ควรสร้างให้แม่พิมพ์มีผิวนูนขึ้นมา 
  การร่างภาพลงบนแผ่นไม้หรือแม่พิมพ์ แล้วจึงแกะผิวไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกให้หมึก
ติดหรือเกิดภาพขึ้นด้วยสิ่วหรือใบมีดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน การแกะทิ้งด้วยสิ่วเพ่ือไม่ให้หมึกพิมพ์จาก
ลูกกลิ้งลงไปสัมผัสติดบนในเนื้อที่ส่วนที่ลึกเหล่านั้น ปัจจุบันการแกะหรือการสร้างร่องรอยที่เป็นผิว
ขรุขระในงานภาพพิมพ์มีวิธีการที่หลากหลายรูปแบบมากข้ึน เช่น การขูด การขีด การข่วน การตอก 
เป็นต้น เพ่ือท าให้เกิดเป็นลวดลายและพ้ืนผิวลักษณะต่างๆ การพิมพ์ภาพพิมพ์พ้ืนนูนเป็นการพิมพ์ส่วน
นูนที่ไม่ได้แกะออก(อัศนีย์ ชูอรุณ.    2524 : 26) ดังภาพประกอบที่    
 

 
    ภาพประกอบที่ 20 ภาพด้านข้างของแม่พิมพ์ผิวนูน 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 21 ส่วนสีขาวคือส่วนที่ขุดลึกลงไป สีด าคือส่วนที่นูน
        ขึ้นมา 
        ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
 2. อุปกรณ์ กรรมวิธี ในการสร้างสรรค์  
  2.1 อุปกรณ์ 
   2.1.1 กระดานไม้อัด หรือกระเบื้องยางเพ่ือท าแม่พิมพ์ 
   2.2.2 เครื่องมือแกะไม้ 
   2.2.3.. กระดาษบรุ๊ฟ 
   2.2.4 กระดาษ 100 ปอนด์เรียบ 
   2.2.5 หมึกพิมพ์และลูกกลิ้งสี 
  2.2 กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ 
   ขั้นตอนที่1 ให้เตรียมแบบร่างผลงานจริงด้วยการวาดเส้น ระบายสี ให้มี
น้ าหนักขาว เทา ด า ตามขนาดที่ก าหนด และที่ส าคัญควรกลับด้านของภาพร่างเพราะการพิมพ์ภาพ
พิมพ์นูนนั้นเมื่อพิมพ์ออกมาจะสลับด้านซ้ายเป็นขวา ยกตัวอย่างเหมือนการวางมือซ้ายและขวาประกบ
กันอาจจะวางมือขวาไว้ด้านล่างเปรียบเสมือนแม่พิมพ์และวางมือซ้ายไว้ด้านบนเปรียบเสมือนกระดาษ 
เมื่อหงายมือออกมาเราก็จะเห็นได้ว่ามือสองข้างสลับกัน 
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    ภาพประกอบที่ 22 ภาพร่างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
   ขั้นตอนที่ 2 น าแม่พิมพ์ไปกลิ้งสีด าเพื่อสะดวกและง่ายในการตรวจสอบ
น้ าหนักและเมื่อแกะส่วนที่ไม่ต้องการออกจะเห็นได้ว่าน้ าหนักไม่ผิดเพ้ียนไปจากภาพร่างมากนัก  
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 23 การสร้างแม่พิมพ์ให้เป็นส าด า 
         
 ที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=nUVZrN-l2nA  (2558) 
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   ขั้นตอนที่3  น าภาพร่างมาเขียนลงบนแม่พิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วใช้เครื่องมือใน
แต่ละเภทให้เหมาะสม  

 
 

    ภาพประกอบที่ 24 ภาพสิ่วแกะไม้ในลักษณะต่างๆตามหมายเลข 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
    หมายเลข 1 สิ่วตัวยูเล็กจะให้เส้นที่มีขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการขุด
ในส่วนที่พ้ืนที่ไม่กว้างมาก 
    หมายเลข 2 สิ่วตัวยูใหญ่เล็กจะให้เส้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเหมาะ
ส าหรับการขุดในส่วนที่พ้ืนที่กว้าง  
    หมายเลข 3 ตัววีใหญ่ จะให้เส้นและค่าน้ าหนักทีแหลมคม เหมาะ
ส าหรับการขึ้นโครงสร้าง 
    หมายเลข 4 ตัววีเล็ก จะให้เส้นและค่าน้ าหนักทีแหลมคม เหมาะ
ส าหรับการขึ้นโครงสร้างและเก็บรายละเอียด 
    หมายเลข 5 ตัวใบตัด จะมีปลายแหลมคล้ายใบมีดคัตเตอร์ เหมาะ
ส าหรับการเดินเส้นตามรูปทรงให้ลึกลงไปเพ่ือง่ายต่อการแกะด้วยเครื่องมือชนิดอื่น 
 
  3.ขั้นตอนการสรรค์ภาพพิมพ์ผิวนูน 
   เมื่อแกะแม่พิมพ์เสร็จแล้วตามน้ าหนักในส่วนที่ต้องการแล้ว ให้น าแม่พิมพ์ไป
วางไว้ด้านล่างกลิ้งสีด้วยลูกกลิ้งให้ทั่วทั้งแผ่นแม่พิมพ์ในพ้ืนที่ที่ต้องการแล้ววางกระดาษทับไว้ด้านบน
แล้วน าขึ้นแท่นพิมพ์ 
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    ภาพประกอบที่ 25 การกลิ้งสีบนแม่พิมพ์ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 

 

 
 
    ภาพประกอบที่ 26 การวางกระดาษบนแม่พิมพ์ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 27 ภาพผลงานที่ส าเร็จ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 

 
 4. ภาพตัวอย่างผลงาน 
 

 
 
    ภาพประกอบที่ 28 ชื่อผลงาน : หาปลาในคลอง 
         ขนาด : 44 x49 เซนติเมตร 
         ปีที่ผลิต : 2505 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้  
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
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    ภาพประกอบที่ 29 ชื่อผลงาน : แบกคุ 
         ขนาด : 40 x56 เซนติเมตร 
         ปีที่ผลิต : 2504 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ 
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
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    ภาพประกอบที่ 30 ชื่อผลงาน : ยุ้งข้าว 
         ขนาด : 55 x46 เซนติเมตร 
         ปีที่ผลิต : 2505 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ 
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
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    ภาพประกอบที่ 31 ชื่อผลงาน : ลากฟาง 
         ขนาด : 43 x61 เซนติเมตร 
         ปีที่ผลิต : 2509 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ 
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
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    ภาพประกอบที่ 32 ชื่อผลงาน : งานบ้าน 
         ขนาด : 44 x45 เซนติเมตร 
         ปีที่ผลิต : 2505 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ 
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
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    ภาพประกอบที่ 33 ชื่อผลงาน : ดึงขึ้นไป 
         ขนาด : ไม่ระบุ 
         ปีที่ผลิต : 2510 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ 
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
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    ภาพประกอบที่ 34 ชื่อผลงาน : ทางออก 
         ขนาด : ไม่ระบุ 
         ปีที่ผลิต : 2512 ที่มา มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้ 
         แกะ ของประพันธ์ ศรีสุตา พ.ศ. 2504-2513 
 

 ภาพพิมพ์ไม้แกะของอาจารย์ประพันธ์ ศรีสุตา สะท้อนความทรงจ าอันสุนทรีของชีวิตในวัยเด็ก
ออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา ท าให้ได้ย้อนระลึกถึงความสุขเมื่อครั้งเยาว์วัยที่บางครั้งถูกลืมเลือนขึ้นมาอีก
ครั้ง หลายชีวิตที่ปรากฏในภาพปฏิบัติภารกิจของคนด้วยความขยันขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นคนหาปลา คน
ตัดอ้อย ชาวนาบนลานนวดข้าวหรือกลางท้องนา ภาพเด็กก าลังข่ีควายอย่างร่าเริงกลางท้องนา , พา
ควายไปอาบน้ า , เล่นน้ าในคลอง หรือการละเล่นแบบเก่าๆที่เลือนหายไปจากสังคมไปนาน เช่น ขี่ม้าส่ง
เมือง , โพงพาง , ตั้งเต , รีรีข้าวสาร กลับมามีชีวิตอีกครั้งในภาพพิมพ์แห่งความทรงจ าเหล่านี้ แม้ภาพ
พิมพ์ไม้ของเขาจะเป็นภาพขาวด า ที่มีสีเทาปนอยู่ประปราย และปราศจากลูกเล่นแพรวพราวใดใด แต่
สิ่งเหล่านี้กลับเป็นเสน่ห์ที่รัดรึงจิตใจให้รู้สึกสนุกสนานเคลิบเคลิ้มไปกับเส้นสายอิสระและจินตนาการ
บรรเจิดของศิลปิน องค์ประกอบของภาพที่ซ้ าไปซ้ ามา เช่นรูปเด็กๆ ที่คล้ายกันไปหมดทุกภาพ แทนที่จะ
สร้างความเบื่อหน่าย กลับสร้างความอบอุ่น คุ้นเคยและความสบายใจเข้ามาแทนที่ การจัดวาง
องค์ประกอบภายในภาพอันชาญฉลาด ลายเส้นอิสระและพลิ้วไหว ท าให้อิริยาบถของคนในภาพเป็น
ธรรมชาติ มีชีวิตชีวา เหมือนเรารู้จักมักคุ้นกับพวกเขามานมนาน 

 
 
5. สรุป 
 กรรมวิธีพิมพ์ผิวนูน (Relief Process ) เป็นกรรมวิธีแบบดั้งเดิม เช่น ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood 
Cut) ภาพพิมพ์ไม้สลักรูป (Wood Engraving ) แต่ส่วนมากนั้นเราจะนึกถึงภาพพิมพ์แกะไม้และในการ
เรียนการสอนในรายวิชานี้จะมุ่งเน้นให้ท าภาพพิมพ์แกะไม้แบบสีเดียว  
  การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้แบบสีเดียว เป็นวิธีการสร้างสรรค์แบบง่ายๆไม่มีความ
ซับซ้อนในขั้นตอนการท างาน อุปกรณ์และเครื่องมือส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความช านาญและการควบคุม 
คุณภาพของผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สีเดียวนั้นหัวใจหลักท่ีส าคัญคือการใช้เส้นในตัวผลงานให้มีความ
คมชัด สร้างพ้ืนผิวและน้ าหนักขาว เท ด าให้ชัดเจนก็จะท าให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ  
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บทที่ 4 
 

การสร้างภาพพิมพ์ด้วยกรรมวิธีแม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio process)  
เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Plate ) 

 
1.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Plate ) 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์
พลาสติกและการใช้กาวที่มีปฏิกิริยายาต่อพลาสติก 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองและท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาพพิมพ์ร่องลึก 
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์พลาสติก 
เนื้อหา 
  1. หลักการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์พลาสติก 
  2. อุปกรณ์ กรรมวิธี ในการสร้างสรรค์ 
  3. ขั้นตอนการสรรค์ภาพพิมพ์ร่องลึก 
  4. ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พลาสติก 
  5.สรุป 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. บรรยายประกอบ PowerPoint  
  2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน 
  3. สังเกตการณ์ ช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินผลด้วยการตรวจสอบคุณภาพผลงานในเบื้องต้น 
   
 
 

 
 
 
 
 

 1.หลักการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์พลาสติก 
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  ศิลปะภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แผ่นพลาสติกเทคนิค  DRYPOINT  ถูกจัดอยู่ในประเภทภาพ
พิมพ์ร่องลึก  เป็นเทคนิคท่ีใช้เหล็กแหลม  (Needle)  ขูดขีด  ให้เป็นร่องเพ่ือเป็นการเก็บหมึกพิมพ์เมื่อ
ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้วจะสามารถท าให้เห็นรูปร่าง  รูปทรง  เส้น  น้ าหนัก  (Visual  Element)  ที่
เกิดจากร่องลึกนั้นๆการทดลองสร้างสรรค์และพัฒนาการการสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกาวที่มี
ส่วนผสมของสารเคมีในแต่ละประเภท  เพ่ือต่อยอดเทคนิคเดิมในด้านการสร้าง 

 
 2. อุปกรณ์ กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ 
  1. แผ่นอะคลีลิคแบบบาง 
  2. กาวร้อนและกาวเชื่อมแผ่นพลาสติก 
  3. กระดาษ100 ปอนด์เรียบ 
  4. กระดาษปรุ๊ฟ 
  5. กระป๋องฉีดน้ า 
  6. หมึกพิมพ์ออฟเซต 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 35 การเปิดหน้าแม่พิมพ์พลาสติกในเทคนิคกาวเชื่อม
          แผ่นอะคลีลิก 
          ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
          อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
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  2.1 กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ 
   เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ่านแม่พิมพ์พลาสติกท่ีเป็นการ
พัฒนาต่อยอดจากการสร้างร่องลึกด้วยการขูดเขียด  ผสานเส้นให้เกิดเป็นน้ าหนักและรูปทรง และ
สามารถสร้างพ้ืนผิวในเทคนิคนี้ได้  ถือได้ว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่ยังไม่มีการวิจัยมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นอีก
เทคนิคหนึ่งที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและเป็นอีกทางหนึ่งส าหรับนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ กระบวนการท าไม่มี
อะไรที่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก แต่สามารถสร้างคุณค่าทางเทคนิคภาพพิมพ์ได้ดีพอสมควร   
   2.1.1 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์พลาสติกด้วยกาวเชื่อมพลาสติก 
    2.1.1.1 ขั้นตอนที่ 1 หลังจากการได้ทดลองเทคนิค  ขั้นนี้เป็นการ
ทดลองโดยได้ก าหนดโครงสร้างด้วยรูปทรงหลัก  เปิดหน้าแม่พิมพ์พลาสติกประเภท  พีวีซี  (PVC)  ด้วย
การใช้ปลายคัตเตอร์กรีดพลาสติกเคลือบแผ่นพลาสติก  พีวีซีออก  ดังภาพประกอบที่ 36 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 36 การเปิดหน้าแม่พิมพ์พลาสติก 
          ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
          อดิศักดิ์ ภูผา 2558 

 
    2.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ใช้กาวเชื่อมแผ่นอะคลีลิคเทราดลงบนแผ่น
แม่พิมพ์แล้วใช้น้ าเปล่าฉีดผ่านอุปกรณ์ให้เป็นละอองเม็ดเล็กๆเป็นตัวกันไม่ให้กาวกัดหน้าแผ่นแม่พิมพ์
และจะมีกาวบางส่วนที่ไม่โดนน้ าจะเป็นตัวกัดผิวแม่พิมพ์ให้ลึกลงไป  ดังภาพประกอบที่ 37 
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    ภาพประกอบที่ 37 ภาพน้ าท าปฏิกิริยากับกาวเกิดเป็นฟองอากาศ 
          ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
          อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 38 ภาพปฏิกิริยาของกาวกับแม่พิมพ์พลาสติก 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
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   2.2 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์พลาสติกด้วยกาวร้อน 
    2.2.1 ขั้นตอนที่ 1 กาวบนแผ่นอะครีลิคกับกาวร้อน  (CA)  
     เน้นเรื่องพ้ืนผิว  และการใช้รูปทรง  เส้น  น้ าหนัก การ
เตรียมแม่พิมพ์  ตัดให้มีขนาดที่ต้องการ  ล้างแม่พิมพ์ด้วยน้ าสะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง ภาพประกอบที่ 
39 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 39 ภาพการเตรียมแม่พิมพ์ด้วยกาวร้อน 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 

 
    2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ใช้กาวร้อนค่อยๆเทราดลงแม่พิมพ์ด้วยความ
รวดเร็วตามลวดลายที่เราต้องการ ในขณะที่ก าลังเทกาว สิ่งที่ควรค านึงถึงคือปริมาณของกาวที่เราเทราด
ลงไปตามที่กล่าวมาข้างต้นว่า ถ้าพ้ืนที่ตรงไหนมีปริมาณของกาวเยอะก็จะท าปฏิกิริยาต่อผิวหน้าแม่พิมพ์
กาวสามารถกัดเนื้อพลาสติกได้ลึกสามารถสร้างน้ าหนักด าได้ดี  ดังภาพประกอบที่ 40 
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    ภาพประกอบที่ 40 ภาพการหยอดกาวร้อนกับแม่พิมพ์พลาสติก 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
 
 3 ขั้นตอนการสรรค์ภาพพิมพ์ร่องลึก 
  3.1 การอุดหมึก เช็ดหมึกออกจากแม่พิมพ์ 
   เมื่อผ่านกระบวนการสร้างแม่พิมพ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการอุดหมึกลงไปบน
หน้าแม่พิมพ์เพ่ือให้หมึกนั้นลงไปในในร่องตามลวดลายต่างๆ ร่องลึกที่สร้างขึ้นก็จะเป็นตัวขังหมึกตาม
ลวดลาย เมื่ออุดหมึกเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการถัดไป ด้วยการใช้กระดาษปรุ๊ฟตัดเป็นแผ่นเล็กๆเท่าฝ่ามือ
เช็ดหมึกออกจากผิวหน้าแม่พิมพ์ เพราะสีบางส่วนไม่ได้ถูกกาวกัดจึงท าให้หมึกไม่สามารถเกาะอยู่ใน
แม่พิมพ์ได้  
  3.2 การเข้าแท่นพิมพ์ 
   3.2.1 วางแม่พิมพ์ไว้ด้านล่าง 
   3.2.2 วางกระดาษท่ีจะพิมพ์ไว้ด้านบนแม่พิมพ์ 
   3.3.3 วางกระดาษปรุ๊ฟไว้บนสุดเพ่ือป้องกันกระดาษผลงานเปื้อน 
  3.3 ภาพผลงานที่พิมพ์เสร็จ 
   เมื่อผ่านกระบวนการพิมพ์แล้วจะเห็นได้ว่า หมึกที่ท าการอุดลงไปในร่องลึก
นั้นสามารถสร้างลวดลายให้ปรากฏได้ ในส่วนที่มีปริมาณกาวมากและสามารถกัดหน้าแผ่นแม่พิมพ์ได้
นานจนกว่าจะระเหย จะมีน้ าหนักที่เข้มกว่าพ้ืนที่ที่มีปริมาณกาวน้อย ไล่กันไปตามล าดับจนเกิดเป็น
น้ าหนักขาว เทา ด า ดังภาพประกอบที่ 41  
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    ภาพประกอบที่ 41 ภาพผลงานที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ด้วยกาว
         เชื่อมแผ่นอะคลีลิค 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 42 ภาพผลงานที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ด้วยกาวร้อน 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
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 4. ภาพผลงานตัวอย่าง 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 43 ชื่อผลงาน ทดลองหมายเลข 1 
         เทคนิค กาวร้อน 
         ขนาด 15x20 เซนติเมตร 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
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    ภาพประกอบที่ 44 ชื่อผลงาน ทดลองหมายเลข 2 
         เทคนิค กาวร้อนและกาวเชื่อมแผ่นพลาสติก 
         ขนาด 15x15 เซนติเมตร 
         ที่มา งานวิจัยเรื่องแม่พิมพ์พลาสติก  
         อดิศักดิ์ ภูผา 2558 
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    ภาพประกอบที่ 45 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ/ Untitled 
         ชื่อศิลปิน นาสาวยุวรี คิดส าราญ 
         เทคนิค กาวร้อนผสม DRYPOINT 
         ขนาด 40x60 เซนติเมตร 
         ที่มา 
https://web.facebook.com/Yuwarii.muay/photos_all ,( 2559) 
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    ภาพประกอบที่ 46 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ/ Untitled 
         ชื่อศิลปิน นาสาวยุวรี คิดส าราญ 
         เทคนิค กาวร้อนผสม DRYPOINT 
         ขนาด 30x40 เซนติเมตร 
         ที่มา 
https://web.facebook.com/Yuwarii.muay/photos_all ,( 2559) 
 



48 
 

 
 

    ภาพประกอบที่ 47 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ/ Untitled 
         ชื่อศิลปิน นาสาวยุวรี คิดส าราญ 
         เทคนิค กาวร้อนผสม DRYPOINT 
         ขนาด 40x60 เซนติเมตร 
         ที่มา 
https://web.facebook.com/Yuwarii.muay/photos_all ,( 2559) 
 
 จากภาพตัวอย่างและผลการพิมพ์ออกมาเป็นภาพนั้น ได้เห็นความสดของเทคนิค ความเป็น
น้ าหนัก ขาว เทา ด า ที่เกิดข้ึนขึ้นโดยไม่ได้มีการควบคุม แต่เกิดจาก เวลา ของกาวร้อนกับแผ่นแม่พิมพ์ 
กาวร้อนมีคุณสมบัติแห้งเร็ว มีความเหลวมาก สามารถไหลไปได้ทุกพ้ืนที่ที่เราต้องการ และเมื่อน้ ากาว
ร้อนไหลผ่านผิวแม่พิมพ์ในขณะนั้นกาวก็จะกัดเพ่ือให้เกิดเป็นร่องลึกและกาวเชื่อมแผ่นอะคลีลิคสามารถ
สร้างพ้ืนผิวได้เป็นที่น่าพอใจ 
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 5. สรุป 
  เทคนิคนี้โดยใช้น้ าเปล่ามาเป็นตัวกันท าให้มีพ้ืนผิวและน้ าหนักเป็นที่น่าพอใจ  เมื่อ
สังเกตดีๆจะเห็นได้ว่ามีร่องรอยของใบมีดคัตเตอร์ที่กรีดลงในครั้งแรกเป็นตัวขังหมึกเหมือนกับเทคนิค
จารเข็ม  Dry  point เมื่อน าแม่พิมพ์มาส่องกับแสงสว่างสามารถมองเห็นลวดลาย พ้ืนผิวได้ชัดขึ้น แต่ไม่
สามรถมองเห็นค่าน้ าหนักของสีที่จะปรากฏขึ้นในงานได้ เพราะไม่มีสูตรปริมาณกาวร้อนและเวลาที่
แน่นอนจึงจ าเป็นต้องอาศัยการคาดเดา หรืออิงหลักการของกระบวนการท าภาพพิมพ์โลหะในขั้นตอน
การแช่กรด ที่มีเวลาเป็นตัวก าหนดที่แน่ชัด ยกตัวอย่างคร่าวๆ  ยิ่งแช่นานก็ยิ่งท าให้กรดกัดผิวหน้า
แม่พิมพ์โลหะมึกความลึกลงไป 
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บทที่ 5 
 

การสร้างภาพพิมพ์ด้วยกรรมวิธีแม่พิมพ์ช่องฉลุ (stencil process)  
เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silk screen) 

 
1.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silk screen) 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการสร้างผลงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ช่องฉลุ 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองและท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาพพิมพ์ช่องฉลุ 
  3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
เนื้อหา 
  1. หลักการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไม 
  2. กรรมวิธี อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ 
  3. ขั้นตอนการสรรค์ภาพพิมพ์ช่องฉลุ 
  4. ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
  5.สรุป 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. บรรยายประกอบ PowerPoint  
  2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องเรียน 
  3. สังเกตการณ์ ช่วยกันแก้ปัญหาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินผลด้วยการตรวจสอบคุณภาพผลงานในเบื้องต้น 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 1. ประวัติ 
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 การพิมพ์(ซิลค์)สกรีน (Silkscreen printing) ในอดีตมนุษย์เริ่มเรียนรู้วิธีการตัด การเจาะวัสดุ
จากธรรมชาติเช่นใบไม้ หนังสัตว์ ให้เกิดเป็นรูปร่าง แล้วน ามาพิมพ์ลงบนพ้ืนผิววัสดุต่าง ๆ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวถูกเรียกว่า การท าลายฉลุ (Stencil) วิวัฒนาการของการท าลายฉลุให้เกิดเป็นรูปต่างๆ ถูก
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยในประเทศจีนยุคสมัยของราชวงศ์ซ่ง (ช่วงปี ค.ศ960-1279)ได้มีการพิมพ์
ตัวอักษรและรูปภาพโดยใช้กระดาษที่ฉลุด้วยการตัดหรือเจาะเป็นช่องแล้วจึงใช้หมึกพ่นหรือปาดไปบน
แม่พิมพ์ฉลุนั้นซึ่งการพิมพ์ในลักษณะนี้ถูกเรียกว่าการพิมพ์ลายฉลุ (Stencil Printing) การพิมพ์ลายฉลุ
พบอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชาวญี่ปุ่นได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือในด้านการ
ตัดกระดาษด้วยมือเป็นพิมพ์ลายฉลุ โดยชาวญี่ปุ่นได้พยามยามคิดค้นวิธีที่จะผูกโยงชิ้นส่วนของลายฉลุซึ่ง
ถูกตัดขาดเกิดเป็นชิ้นส่วนที่แยกออกจากกันให้สามารถยึดโยงเป็นแม่พิมพ์ชิ้นเดียวกันเพ่ือไม่ให้เป็น
อุปสรรคในเวลาที่จะท าการพิมพ์(เนื่องจากแม่พิมพ์ไม่ได้เป็นกระดาษชิ้นเดียวกัน)วิธีที่ชาวญี่ปุ่นคิดค้นข้ึน
และน าไปสู่พ้ืนฐานของการพิมพ์ซิลค์สกรีนในท้ายที่สุดก็คือการน าเส้นผมของคนมาถักเป็นตะแกรง
เนื่องจากเส้นผมมีขนาดเล็กมีความเหนียวและทนต่อแรงดึงได้ดีและที่ส าคัญน้ าหมึกสามารถทะลุผ่านได้ 
การถักเส้นผมเป็นตะแกรงเพ่ือใช้เป็นโครงที่มีความแข็งแรงในการยึดโยงชิ้นส่วนของพิมพ์ลายฉลุ ด้วย
วิธีการท าแม่พิมพ์ลายฉลุขึ้นมาสองชุดที่เหมือนกัน แล้วประกบเข้าด้วยกัน(ใช้กาว) โดยมีตะแกรงเส้นผม
ที่ถักขึ้นอยู่ระหว่างกลางแล้วจึงท าการพ่นหรือปาดหมึกทับลงไปบนแม่พิมพ์ซึ่งวิธีดังกล่าวถูกเรียกว่าการ
พิมพ์ฉลุตะแกรงเส้นผม (Hair Stencil Printing)  ในปี 1907 จากแนวคิดดั้งเดิมในการพิมพ์ฉลุด้วย
ตะแกรงเส้นผมของชาวญี่ปุ่น แซมมัว ไซมอน ชาวอังกฤษ ได้คิดค้นวิธีการพิมพ์โดยปราศจากการผูกโยง 
โดยการน าเส้นใยไหมซึ่งมีความละเอียด เหนียวและทนต่อแรงดึงกว่าเส้นผมน ามาทอเป็นตะแกรงไหม 
แล้วน าพิมพ์ลายฉลุวางแนบลงไปข้างใต้(ทากาวเป็นตัวประสาน) แล้วจึงวางทับลงไปบนวัสดุที่ต้องการ
จะพิมพ์ เมื่อใช้หมึกปาดลงไปบนตะแกรงไหม หมึกจะแทรกผ่านรูของตะแกรงไหมในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้ถูกทา
กาวลงไปยังผิวของวัตถุ กรรมวิธีดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของค าว่า การพิมพ์ตะแกรงไหม หรือ
Silkscreen โดยนาย แซมมัว ไซมอน ได้จดสิทธิบัตรแนวความคิดนี้และถูกน ามาใช้จวบจนปัจจุบัน ด้วย
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ เส้นใยสังเคราะห์ประเภท ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ และ เส้นใย
โลหะ ได้ถูกน ามาใช้ท าผ้าสกรีนแทนการทอจากเส้นใยไหม ในปัจจุบันเราจึงมิอาจพบเห็นบล็อคสกรีนที่
ถูกขึงด้วยผ้าที่ท าจากเส้นใยไหมในกระบวนการงานสกรีนเสื้ออีกต่อไป และนี่จึงเป็นที่มาของค าอมตะใน
แวดวงการสกรีน "ซิลค์สกรีน" 

 

 

 2.หลักท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม Silkscreen 
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  2.1 กรอบสกรีน (Screen Frame) 

   ไม้ที่นิยมน ามาท ากรอบสกรีนกันมากที่สุด คือ ไม้สัก เนื่องจากว่า เมื่อเนื้อไม้
แห้งแล้วจะมีการหดตัวน้อยมาก แต่ในกรณีท่ีต้องการใช้ไม้ชนิดอื่นแทน ก็อาจจะใช้ไม้แดง ไม้ฉ าฉาแต่
คุณสมบัติจะไม่เท่าไม้สัก 

  2.2  วิธีการเข้ากรอบ (Frame Joint) 

   ดังหมายเลขและภาพประกอบ 

    1. การตัดต่อตรง เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด เพียงแต่ต่อไม้ให้
ตรงกัน แล้วใช้ตะปูตีไม้ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน 

    2. การเข้าฉาก โดยการตัดไม้ให้เป็นมุมเฉียง 45 องศาแล้วติดเข้า
ด้วยกัน วิธีนี้ไม้จะยึดติดกันให้แน่นกว่าการตัดต่อโดยตรง 

    3. การเข้าลิ่ม โดยการตัดไม้ข้างหนึ่งให้เป็นลิ่มหรือเดือยส่วนอีกข้าง
หนึ่งแซะเป็นร่องโดยอัดเข้าให้พอดีกับลิ่มหรือเดือยที่ท าไว้ ทากาวในส่วนที่เป็นลิ่มแล้วไส่ลงในร่อง ใช้
ตะปูหรือสกรูยึดให้แน่นอีกครั้ง 

 

 

    ภาพประกอบที่ 48 ภาพการประกอบบล็อคสกรีนแต่ละแบบ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 

  2.3 .ขั้นตอนการท าบล็อกสกรีน 
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   วัสดุอุปกรณ์ในการท าบล็อกสกรีน 

    1. กรอบไม้ 

    2. ผ้าแก้ว  (ใช้ส าหรับขึงกรอบไม้แทนผ้า  Silk screen  ซึ่งมี
คุณสมบัติที่คล้ายกัน 

    3. แม็กซ์ยิง  ตัวใหญ่ 

    4. ลูกแม็กซ์ 

    5. ยางปาด 

    6. เทปกาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  21    อุปกรณ์ในการท าบล็อกสกรีน 
 

    ภาพประกอบที่ 49  ภาพอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
         ที่มา: ศิลปนิพนธ์นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
(2558) 
 
   2.4. วิธีการท าบล็อกสกรีน 
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    ผ้าที่น ามาใช้ในการท าบล็อกสกรีนคือ การน าเอาผ้าแก้วมาใช้แทนผ้า
สกรีน เนื่องจากผ้าแก้วจะมีคุณสมบัติคล้ายกับผ้าสกรีนแต่จะมีความละเอียดน้อยกว่าผ้าสกรีนและความ
คงทนของผ้าแก้วก็น้อยกว่าผ้าสกรีน แต่ผ้าแก้วจะมีราคาถูกกว่าผ้าสกรีนแต่มีคุณลักษณะคล้ายกัน จึงน า
ผ้าแก้วมาใช้แทนผ้าสกรีน  ขั้นตอนการท าบล็อกสกรีนคือน าผ้าแก้วมาวางบนบล็อกท่ีเตรียมไว้  และ
ค่อยๆยิงแม็กไปทีละด้าน  โดยเริ่มจากด้านที่มีความยาวของบล็อกก่อน  ให้ยิงแม็กเป็นแนวเฉียง
ประมาณ 45 องศา  เพ่ือความตึงของบล็อกและยิงไม่ให้ห่างกันมากเพ่ือไม่ให้เกิดรอยย่นและเรียบตึง
สม่ าเสมอ ควรดึงผ้าให้ตึงอยู่เสมอ  เพราะถ้าดึงผ้าไม่ตึงจะท าให้บล็อกมีความหย่อน  ความตึงของผ้ามี
ความส าคัญมาก โดยเฉพาะในการพิมพ์ภาพซ้อนหลายๆสี คือ ถ้าผ้ามีความตึงไม่เท่ากันภาพที่เกิดจาก
การพิมพ์อาจคลาดเคลื่อนได้  เมื่อยิงแม็กจนครบ 4 ด้าน  หลังจากนั้นให้เช็คความตึงของบล็อก  โดย
การใช้เหรียญบาทโยนใส่บล็อกท่ีตึงผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถ้าเหรียญเด้งขึ้นสูงแสดงว่าบล็อกมีความตึง
และสามารถใช้งานได้แล้ว    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพประกอบที่ 50 ภาพการขึงบล็อคสกรีน 
         ที่มา: ศิลปนิพนธ์นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
       (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 51 ภาพลูกแม๊กเฉียง 45 องศา 
        ที่มา: ศิลปนิพนธ์นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ (2558) 
 
  บล็อกสกรีนเปล่า  ที่ขึงผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้น าเทปกาวมาติดตามขอบ
ของบล็อกและในตัวบล็อกเพ่ือกันไม่ให้สีเข้าไปอุดตันในไม้และกันสีไม่ให้ซึมออกมาใส่ในงาน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    ภาพประกอบที่ 52 ภาพบล็อกสกรีนที่ส าเร็จ 
         ที่มา: ศิลปนิพนธ์นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
       (2558) 
 3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง 
  3.1  วัสดุอุปกรณ์ 
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   1. แบบที่ปริ้นเสร็จแล้ว (ภาพขาว-ด า) 
   2. ปากกา 
   3. กระดาษคาร์บอน 
   4. คัทเตอร์ 
 
  3.2  ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 
   น าต้นแบบผลงาน ภาพร่างไปขยายให้ได้ตามขนาดงานที่ต้องการท า เช่น A0, 
A1, A2, A3  ขยายเป็นภาพขาวด า  จากนั้นให้น ามาติดลงบนกระดาษคาร์บอนที่เตรียมไว้แล้ว  ให้ได้
ขนาดพอดีกับแบบงานที่จะท า  และเริ่มจากการเลือกวาดเฉพาะสีที่ต้องการ จากท่ีวาดแบบที่เตรียมไว้
ลงบนกระดาษบรู๊ฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็น ามาฉลุช่องที่ต้องการด้วยคัทเตอร์ในแต่ละส่วน จากนั้นให้น า
กระดาษต้นแบบวางไว้ข้างล่างของบล๊อกแล้วติดด้วยแทปกาว  เพ่ือรอการปาดสีลงบนกระดาษใน
ขั้นตอนต่อไป  

 
    ภาพประกอบที่ 53 ภาพการเตรียมบล๊อกสกรีน 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 
 
 

 

 

  3.3  ขั้นตอนการพิมพ์ ใช้ยางปาดสีด้วยการวางยางปาดให้เฉียง 45 องศา และวาง
กระดาษรองผลงานไว้ด้านล่าง วิธีการผสมสีและปาดสีลงบนกระดาษอาร์ตมัน น ากระดาษอาร์ตมันที่
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เตรียมไว้ส าหรับการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เตรียมน าบล็อกสกรีนที่เตรียมไว้มาวางทับลงไปให้ตรง น าสีที่
ผสมไว้มาเทลงบนบล็อกแล้วใช้ยางปาด ปาดสีตามแนวที่เราต้องการแต่ให้เลือกทางใดทางหนึ่งเสมอ  

 

 

    ภาพประกอบที่ 54 ภาพการปาดสีเพื่อสร้างผลงาน 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 

 

 

    ภาพประกอบที่ 55 ภาพสีผ่านช่องฉลุลงไปบนกระดาษ 
         ที่มา: จัดท าด้วยตัวเองด้วยโปรแกรม AI (2558) 

 

 

 

 

 

 4. ผลงานตัวอย่างในเทคนิคภาพพิมพ์ฉลุ (Paper Cut)  
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    ภาพประกอบที่ 56 ชื่อผลงาน สีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก 1 
         ศิลปิน นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
         ขนาด  60 x 80 เซนติเมตร 
         เทคนิค  Silk screen (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 57 ชื่อผลงานสีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก 2 
         ศิลปิน นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
         ขนาด  80 x 120 เซนติเมตร 
         เทคนิค  Silk screen (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 58 ชื่อผลงานสีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก 3 
         ศิลปิน นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
         ขนาด  60 x 80 เซนติเมตร 
         เทคนิค  Silk screen (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 59 ชื่อผลงานสีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก 4 
         ศิลปิน นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
         ขนาด  60 x 80 เซนติเมตร 
         เทคนิค  Silk screen (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 60 ชื่อผลงานสีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก 5 
         ศิลปิน นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
         ขนาด  60 x 80 เซนติเมตร 
         เทคนิค  Silk screen (2558) 
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    ภาพประกอบที่ 61 ชื่อผลงานสีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก 6 
         ศิลปิน นางสาววิลาวัลย์ โมรัตน์ 
         ขนาด  60 x 80 เซนติเมตร 
         เทคนิค  Silk screen (2558) 
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  จากภาพผลงานตัวอย่าง ในเรื่องสีสันบรรยากาศในห้วงแห่งความรัก เป็นเรื่องราวความรักท่ี
หยิบยกมาจากประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวกับความรักของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในเรื่องของความรักท่ีมีทั้ง
ด้านทุกข์และด้านสุขปะปนกันไป อยู่ที่ว่าใครจะมองความรักในด้านไหนมากกว่ากัน ส่วนตัวของผู้
สร้างสรรค์เองนั้นมองว่า ความรักมันคือสิ่งสร้างความสุข ความอบอุ่น ความพอใจ ความสดใส เวลาที่เรา
มีคนที่เรารักอยู่ชิดใกล้และการได้ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคนรัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสุข 
ความอบอุ่น ความสดใส ความมีชีวิตชีวาให้กับเราได้ เพียงแค่เรานึกถึงสิ่งที่ดีที่เคยท าร่วมกันมา ได้มีการ
น าเอาเรื่องราวความรักของผู้สร้างสรรค์มาเป็นต้นรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 5. สรุป 

  การท าศิลปะภาพพิมพ์หรือ เทคนิคช่องฉลุ (Silk Screen) เป็นหลักการพิมพ์ที่อาศัย

การพิมพ์ผ่านช่องฉลุ เป็นการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นผ้าสกรีนหรือผ้าแก้วที่ถูกขึงตึงด้วยกรอบไม้ ใช้ยาง

ปาดให้หมึกพิมพ์ผ่านช่องฉลุและผ่านตัวแบบที่มีการเปิดเป็นช่องในบริเวณท่ีต้องการ ส่วนบริเวณไดที่ไม่

ต้องการให้สีผ่านช่องฉลุนั้นก็ให้ท าเป็นพื้นที่ทึบตันเพ่ือป้องกันให้หมึกทะลุลงบนกระดาษหรือผลงาน  

  จากตัวอย่างที่น ามาประกอบเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ของนางสาววิลาวัลย์ 

โมรัตน์ ด้วยเทคนิคแม่พิมพ์กระดาษ (Paper Cut) ด้วยการแทรกสีหรือเรียกว่าการพิมพ์สี ที่จะแยก 1 สี 

ต่อแม่พิมพ์ 1 แบบ เมื่อผู้สร้างสรรค์ต้องการหลายสีก็ต้องมีแม่พิมพ์ที่ตัดกระดาษให้เกิดช่องหลายๆแบบ

ซึ่งกระบวนการแยกสีก็จะได้เรียนในล าดับชั้นต่อไป 
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