บทที่ 11
เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพยุคดิจิตอล
ในโลกยุคไรพรมแดนทําใหบุคคล กลุมบุคคลหรือประเทศตาง ๆ พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบขอมูลขาวสารที่ไดรับผานจากเครือขายสื่อตาง ๆ ใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
นํามาซึ่งขอมูลขาวสารที่ทันสมัยเอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันและการดําเนินกิจกรรมในแต
ละสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสิ่งพิมพ ผูผลิตสิ่งพิมพ หรือผูเกี่ยวของทุกฝายก็เริ่ม
ตระหนักถึงประเด็น ประกอบกับคูแขงขันที่จะไดเปรียบของบรรดาสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําใหมีการนํา
เทคโนโยลีสมัยใหมเขามาใชผสมผสานกับระบบเกาเพื่อเพิ่มศักยภาพของการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของตนให ต อบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคในสั ง คมได อ ย า งเต็ ม ที่ เป น เหตุ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตอกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพทั้งกระบวนการตั้งแตองคกร รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ ระบบ
การพิมพ ขั้นตอนการพิมพ เปนตน จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหสื่อสิ่งพิมพระบบดั้งเดิมกาว
เขาสูระบบสิ่งพิมพยุคดิจิตอลที่พลิกผันและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน
ในสังคมที่ทุกวันนี้เราเรียกวา “ยุคสังคมไรพรมแดน หรือสังคมยุคโลกาภิวัตน” นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการพิมพ
เมื่อมนุษยเริ่มรูจักดัดแปลงธรรมชาติใหมาเปนตัวอักษรแลว มนุษยก็พยายามคิดหาหนทาง
ที่จะผลิตสื่อสิ่งพิมพใหไดคราวละมาก ๆ และรวดเร็ว จึงไดคิดแกะตัวอักษรขึ้น และพัฒนามาเปนการ
หลอตัวพิมพลงบนโลหะผสมที่เปนตะกั่ว พลวง และดีบุกในเวลาตอมา เพื่อใหไดสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ
นั่นเอง ดังนั้นความหมายของการพิมพจึงหมายถึง การจําลองตนฉบับอันหนึ่งใหออกมาเหมือน ๆ กัน
เปนปริมาณมาก โดยใชเครื่องมือกล มนุษยไดคิดคน คนควาประดิษฐและพัฒนาเทคโนโลยีใชกับ
อุตสาหกรรมการพิมพมาตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพิมพที่สําคัญ
ไดแก (วิชัย พยัคฆโส, 2542, หนา 29 – 37)
1. การเปลี่ยนแปลงการเรียงพิมพระบบตัวรอนไปเปนการเรียงพิมพระบบตัวเย็น
ในการพิมพพื้นนูน (relief printing process) หรือที่เรียกกันวาระบบเลตเตอรเพรสนั้น จะ
ใชตัวพิมพเปนแมพิมพในการพิมพ ซึ่งตัวพิมพจะประกอบไปดวยโลหะ ตะกั่ว พลวง และดีบุก
หลอมเหลวในอุณหภูมิประมาณ 500 – 600 F จากนั้นจะถูกหลอเปนตัว ๆ ดวยแมแบบในเครื่องหลอ
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ตัวพิมพ (type – casting) ซึ่งอาจหลอเปนตัว ๆ หรือเปนบรรทัดติดตอกันได ซึ่งตองใชความรอนใน
การหลอโลหะ การสรางตัวพิมพในระบบนี้ไดพัฒนามาจากตัวบล็อกไมในอดีตมาใชเปนอุตสาหกรรม
การพิมพที่แพรหลายนับรอยป แมแตในปจจุบันยังมีใหเห็นอยูบางแตมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อย ๆ ใน
ระบบการพิมพแบบนี้เรียกวา “การพิมพระบบตัวรอน” (hot type)
ในระบบการพิมพตัวเย็น (cold type) เปนการพัฒนาในระบบการพิมพในระบบพื้นนูนไปสู
ระบบการพิมพพื้นราบ (planographic printing process) หรือที่เรียกกันวา “การพิมพระบบ
ออฟเซต” (offset printing) ทําใหการเรียงพิมพพัฒนาไปสูการเรียงพิมพที่ไมใชโลหะที่อาศัยความ
รอนมาหลอมตัวพิมพเพื่อเปนแมพิมพอีกตอไป โดยพัฒนาไปสูการเรียงพิมพดวยแสง ตัวอักษรจะถูก
ถายลงบนกระดาษอัดรูปหรือแผนฟลมโดยตรงเพื่อนําไปทําแมพิมพตอไป
การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียงพิมพจากระบบตัวรอน ไปสูระบบตัวเย็นนี้ ไดเพิ่มคุณภาพ
ใหกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ รนระยะเวลาใหสั้นลง ประหยัดสถานที่และบุคลากรไดมาก ในปจจุบันทั่วไป
นิยมเรียกการเรียงพิมพวา “ตัวคอมพิวต” ในระบบการพิมพออฟเซต มาแทนที่ “ตัวพิมพ” ในระบบการ
พิมพเลตเตอรเพรส
2. การเปลี่ยนแปลงการใชเลนส (camera lens) มาเปนระบบความจําสมองกล (computer
memmory)
ในการถายภาพทัว่ ไป หรือการจําลองภาพดวยกลองถายภาพทางการพิมพ (process
camera) เคยใชเลนสเปนอุปกรณหลัก เพือ่ การถายภาพลายเสน ภาพถายขาวดําและแยกสีจากภาพสี
ตาง ๆ ไดพัฒนามาสูการใชเครื่องสแกนเนอร (scanner) หรือระบบความจําสมองกล ทําใหไดผลงาน
ที่มีคุณภาพสูง เพราะใชเครือ่ งคอมพิวเตอรในการอานคาและกําหนดคาของตนฉบับ รวมใชเวลาที่
นอยมาก
3. การเปลี่ยนแปลงการใชหลอดรับลําแสง (cathod ray tube : CRT) ไปสูเลเซอร (laser)
ในปจจุบนั ไดมีการนํา “เลเซอร บีม” (laser beam) มาใชในอุตสาหกรรมการพิมพ
โดยเฉพาะในการเรียงพิมพระบบตัวและการถายภาพดวยเครื่องสแกนเนอร ทัง้ แบบขาวดําและแยกสี
เปนการเปลี่ยนแปลงจาก CRT ที่ใชเปนชองหรือหลอดรับ – ลําแสงไปบันทึกทําใหเกิดจุดหรือลายเสน
บนกระดาษโบรไมดหรือบนฟลมมาเปนแสงเลเซอรมากขึ้น โดยสามารถสรางจุดหรือเสนไดดําสนิท มี
ความคมชัด และรวดเร็วยิง่ ขึ้น
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4. การเปลี่ยนการประกอบตัวหนังสือ + การจัดหนา (type setting + pagination) มาเปน
การประกอบหนาอยางสมบูรณ (image + full pagination)
ขั้นตอนการเตรียมพิมพ (pre–press) เปนขั้นตอนที่ซบั ซอนและใชเวลาคอนขางมากใน
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ในขั้นตอนนี้จาํ เปนตองรวมตัวอักษรกับภาพเขาไปรวมกันกอนจึงจะ
นําไปสูขั้นตอนการทําแมพมิ พได ปจจุบนั ไดมีการพัฒนาขั้นตอนนี้ โดยสามารถจัดภาพและอักษร
ประกอบเขาเปนหนา ๆ ดวยระบบการเรียงพิมพระบบตัวเย็นพรอมทัง้ ถายเปนขาวดํา หรือแยกสีลงบน
กระดาษฟลม หรือแมพิมพในเพียงขัน้ ตอนเดียว ในปจจุบันยังมีความพยายามที่จะพัฒนาใหระบบนี้มี
เครื่องเรียงพิมพที่มโี ปรแกรมจัดหนา (page maker) หรือ “full pagination” ที่สมบูรณแบบ เพื่อใหได
งานพิมพที่มีคณ
ุ ภาพสูงและใชเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึน้
5. การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการพิมพไปสูอุตสาหกรรมสารสนเทศ
ปจจุบันและอนาคตเรากําลังอยูในยุคสารสนเทศ (information industry) ดังจะเห็นไดจาก
การที่ใชสื่อขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นทุกขณะในหลายประเทศไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทนแหงชาติ (National Information Infrastructure: NII) โดยนําระบบเครือขาย
บริการรวมดิจิตอล (Intergrated Service Digital Network: ISDN) คือ นําบริการสื่อสัญญาณทุก
ประเภททั้ง ตัวอักษร ภาพ และเสียง มารวมใหบริการในเครือขายเดียวกัน เชน
5.1 ระบบโทรทัศนภาพ เปนเครือขายโทรศัพทที่ใชพดู กับผูรับและสามารถมองเห็นภาพ
จากจอโทรทัศน ซึง่ มีใชแพรหลายในตางประเทศแลว
5.2 ระบบโทรสาร (facsimile) สามารถสงขอความและภาพผานสัญญาณทางโทรศัพท
เริ่มใชแพรหลายในประเทศไทยแลว
5.3 ระบบเทเลเท็กซ (teletext) ที่สงสัญญาณผานเครือขายโทรทัศนใหสามารถ
อานขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ได ในประเทศไทย สถานีโทรทัศน องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
(อ.ส.ม.ท.) ชอง 9 ไดแพรสัญญาณระบบนี้แลว
5.4 ระบบวิดีโอเท็กซ เปนระบบสงสัญญาณจากสถานีสง สัญญาณไปยังผูรับดวย
สัญญาณโทรศัพท รับไดดวยจอภาพคอมพิวเตอรตอกับเครื่องโทรทัศน ซึง่ ผูรับสามารถโตตอบกับผูสง
สารไดในการเลือกรายการตาง ๆ หรืออาจพิมพออกมาเปนเอกสารดวยเครื่องพิมพ (printer) ในหลาย
ประเทศไดมีการใชกันอยางแพรหลาย เชน ในอังกฤษคือ Prestal ในสหรัฐอเมริกา คือ Viewton ใน
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แคนาดา คือ Teleden ในญี่ปุน คือ Captain และในกลุมยุโรป คือ CEPT เปนตน สําหรับในไทยยังไม
แพรหลายนัก
5.5 ระบบวิดีโอแฟกซ (videofac) เปนการสงสัญญาณจากผูสง สารดวยกลองโทรทัศน
ขนาดเล็กไปถึงผูรับบนจอโทรทัศนผานสัญญาณโทรศัพทและสามารถเก็บขอมูลไวดวยฟล็อฟฟ ดิสก
(floppy disk) เพื่อนํามาทบทวนได
5.6 ระบบประชุมทางไกล (video conference) เปนการสงสัญญาณโดยมีเครื่องสงและ
เครื่องรับแหงละชุด ใชประชุมทางไกลจากที่แหงหนึง่ กับแหงหนึง่ หรือจากประเทศหนึง่ ไปยังอีก
ประเทศหนึ่งในเวลาเดียวกันปจจุบนั นิยมใชในการประชุมของหลายหนวยงาน และการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันการศึกษาหลายแหง
กลาวโดยสรุป การพิมพในยุคดิจิตอลไมไดเปนเพียงการพิมพซึ่งอาศัยเครื่องมือกล
เพียงอยางเดียวอีกตอไป แตเปนการพัฒนาสรางภาพ ตัวอักษร สี และเสียง ใหปรากฏทัง้ บนจอภาพ
และบนกระดาษทีเ่ กิดจากเลเซอร พริ้นเตอร (laser printer) หรือเรียกวา “ฮารด ก็อปป” (hard copy)
ดังนัน้ แนวทางของเทคโนโลยีการพิมพ (printing technology) จึงถูกเปลี่ยนใหเปนเทคโนโลยีทาง
ภาพ (imaging technology) ทีห่ มายถึงการสรางภาพใหปรากฎดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพิม่ มาก
ขึ้นทุกขณะ

การพัฒนาการพิมพสูยุคดิจิตอล
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทกระทบกระเทือนตอทุกบริบทของสังคม ไมวาจะเปน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดลอม ทั้งในระดับยอย ๆ อยางระดับปจเจกชน จนกระทั่งถึง
ระดับความสัมพันธระหวางประเทศ ดังที่ จอหนไนสบิตต (John Naisbitt) นักมนุษยวิทยาชาวอเมริกัน
ไดคาดการณทํานายเหตุการณอนาคตไวในหนังสือชื่อ “Global Paradox” วาการสื่อสารของมนุษย
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการผสมกลมกลืนของเทคโนโลยี 4 อยาง ไดแกเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร และ ขาวสาร
เทคโนโลยีการพิมพเปนการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ผสมกลมกลืนกันระหวางเทคโนโลยีทั้งสี่
ประการขางตนมากขึ้นทุกที ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการเตรียมการพิมพใหนอยลง ตั้งแตการ
เรียงพิมพ การจัดอารตเวิรก การถายฟลม การประกอบหนา การวางหนา และการทําแมพิมพไดถูกจัด
รวบรวมอยูในกระบวนการเพียงขั้นตอนเดียว หรือ 2 ขั้นตอน กอนเขาไปสูระบบการพิมพ
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การพัฒนาไปสูกระบวนการเรียงพิมพที่เราเรียกวา “การเรียงพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
“ (computerized composition) ที่รวบรวมขั้นตอนตาง ๆ ใหเหลือเพียง 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ
จัด ให อ อกมาเป น ฟ ลม สํ า เร็ จ และขั้ น ตอนการทํา แมพิ ม พ เ ทา นั้น และการนํ า ไปสูก ารพิ ม พร ะบบ
คอมพิวเตอร (computerized printing system) ที่จัดเรียงพิมพ แยกสีดวยเครื่องคอมพิวเตอรสง
สัญญาณไปสูการพิมพเพียงขั้นตอนเดียวที่ทุกวันนี้ก็สามารถกระทําได
ความต อ งการสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ข องผู บ ริ โ ภคสื่ อ ในสั ง คมยุ ค นี้ ทํ า ให ว งการการพิ ม พ ไ ด พั ฒ นา
เทคโนโลยีการพิมพเพื่อเปาหมายตอไปนี้
1. ลดขั้นตอนการผลิตใหสั้นลง
2. ใชคนนอยลงโดยใชเครื่องจักรเขามาทดแทน
3. ใชระบบควบคุมคุณภาพมากขึ้น
4. ใชระบบอัตโนมัติมากขึ้น
5. นําไปสูระบบโรงงานอัตโนมัติมากขึ้น
6. สงขอมูลไปพิมพไดทุกแหงในโลก
จากทิศทางการพัฒนาดังกลาวจะสงผลไปสูการผลิตสื่อสิ่งพิมพที่สามารถเพิ่มผลผลิตให
สูงขึ้น ผลิตไดเร็วขึ้น เพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน ลดตนทุนการผลิต ลดมลพิษ สรางบรรยากาศและ
สภาวะแวดลอมที่ดี และสามารถแขงขันกับสื่ออื่น ๆ ได ดังนั้น การพิมพในยุคโลกาภิวัฒนจึงเปนการ
พัฒนารูปแบบดั้งเดิมมาใชการพัฒนาอิเล็กทรอนิกสที่ใชสัญญาณระบบดิจิตอล (digital) และแสง
เลเซอรสรางรูปรอยใหปรากฏ (วิชัย พยัคฆโส, 2542, หนา 51 – 52)

เทคโนโลยียุคดิจิตอลกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
บทบาทใหมของธุรกิจสิ่งพิมพในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ผูคนในโลกกําลังจะเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอนาล็อก (analog) ไปสูเทคโนโลยีดิจิตอลโดยไดมีการ
ทํานายวาระบบมัลติมีเดียจะเปนสื่อที่แพรหลายในระยะเวลาอันใกลนี้ ดังนั้นจึงมีการคาดกันวา
สื่อสิ่งพิมพในยุคดิจิตอลจะคอย ๆ พัฒนาไปเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสในลักษณะระบบหลายสื่อ หรือ
มัลติมีเดีย (multi media) เชน หนังสือพิมพฉบับอินเตอรเน็ต (internet newspaper) นิตยสารฉบับ
อินเตอรเน็ต (internet magazine) หนังสือฉบับซีดีรอม (CD – Rom edition book) เปนตน
(อรัญ หาญสืบสาย, 2541, หนา 16 – 23) ดังภาพที่ 11.1
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ภาพที่ 11.1 ตัวอยางของหนังสือพิมพออนไลน
ทีม่ า (100 สุดยอดเว็บไซตไทย, 2543, หนา 58)
สื่อใหม (new media) เชน ซีดีรอม ระบบฐานขอมูล (database) บริการขอมูลออนไลน
(on-line service) และบริการเวิลดไวดเวบ (World Wide Web : WWW) ในเครือขายอินเตอรเน็ตซึ่ง
เปนผลของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารไดทําใหสื่อแบบดั้งเดิม เชน
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เปนตน ตองมีการปรับตัวขนานใหญ ดังนั้น
เมื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพยุคเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทเปนอยางมากนั้น ผูจัดทําสื่อสิ่งพิมพจําเปนตอง
ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ของสื่อระบบอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ไวเพื่อการปรับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ใหมีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยไดมีการเปรียบเทียบสื่อสิ่งพิมพที่ได
จากระบบดั้งเดิมกับสื่อสิ่งพิมพที่ไดจากระบบอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงไวในตารางที่ 11.1
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ตารางที่ 11.1 เปรียบเทียบสื่อสิ่งพิมพที่ไดจากระบบดั้งเดิมและระบบอิเล็กทรอนิกส
สื่อสิ่งพิมพระบบดั้งเดิม
แคตตาล็อก / โบรชัวร
หัวจดหมาย / ปายชื่อ
รายงานประจําป
เอกสาร / หนังสือ
แบบฟอรมธุรกิจ

สื่อสิ่งพิมพระบบอิเล็กทรอนิกส
แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส
ซีดีรอม / อินเตอรเน็ต
Docutech
Smart forms
Comporate Intranet
Computer DB
Computer Screen
ระบบมัลติมีเดีย
ภาพเคลื่อนไหว (animation)
โฆษณาผานออนไลนคอมพิวเตอร

ที่มา (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2542, หนา 143)
สื่อใหมที่เปนเทคโนโลยีดิจิตอลบางประเภท เชน แผนซีดีรอมเปนเครื่องมือที่สําคัญในการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ คือ สามารถใชกับขอมูลภาพตนฉบับ หรือบันทึกภาพที่แกไขตกแตงแลว ซีดีรอมกําลังเปน
สื่อจัดเก็บขอมูลที่ไดรับความนิยมสูงมากในปจจุบันนี้ เนื่องจากมีราคาถูกไมเกิน 50 บาทตอแผน
นอกจากนั้น แผนซีดีรอมยังมีความสามารถบรรจุขอมูลไดถึง 600 เมกะไบต จึงทําใหเทคโนโลยี
ดิจิตอลของซีดีรอมนี้สามารถทดแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพลงบนเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
กระบวนการผลิตที่รวดเร็วกวา การใชงานสามารถมองเห็นทั้งภาพและฟงเสียงทําใหเราใจกวาสื่อ
สิ่งพิมพทั่ว ๆ ไป และมีลักษณะแผนเล็ก ๆ น้ําหนักเบา เก็บรักษางาย จึงทําใหแผนซีดีรอมจัดเปนสื่อ
ใหมที่อาศั ยเทคโนโลยี ระบบดิ จิตอลที่ไดรับความนิ ยมและมีบทบาทมากยิ่ง ขึ้น ทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
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แนวโนมของอุตสาหกรรมการพิมพไทย
ปจจุบันอุตสาหกรรมการพิมพไทยไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพราะเกิดจากการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ในดานคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพนั้น ไดมีการ
นําเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีการพิมพเขามาใชในการพิมพหลายดาน เชน การเรียงพิมพ การแยกสี
การพิมพ และการทําเลม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิมพระบบออฟเซตแบบปอนกระดาษแผน
แนวโนมของอุตสาหกรรมการพิมพนั้น ในระดับภูมิภาคจะมีการนําเทคโนโลยีระบบการพิมพ
แบบออฟเซตเขาไปแทนที่การพิมพระบบเลตเตอรเพรสทั้งในระบบการพิมพออฟเซตขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครการพิมพระบบตั้งโตะ (desktop publishing) จะเขามาแบงสวนแบง
ทางการตลาดของการพิมพแบบพื้นฐานไดไมนอยกวา 20 เปอรเซ็นต (วิชัย พยัคฆโส, 2542, หนา 58)
ทั้ ง นี้ ก ารพิ ม พ ร ะบบตั้ ง โต ะ เป น การนํ า เอาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการผลิ ต ตั ว อั ก ษร
ขอความ รูปภาพ และการทําเลยเอาท ที่มีคุณภาพสูงสามารถนํามาใชเปนตนฉบับในทางการพิมพ
หรือเปนเพียงวิธีการผลิตสิ่งพิมพดวยตนเองในกรณีที่ตองการงานพิมพจํานวนไมมากนัก การพิมพ
ระบบนี้รวดเร็ว สะดวกสบาย ควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการไดเมื่อเทียบกับระบบการพิมพปกติ
ดังตารางที่ 11.2
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ตารางที่ 11.2 เปรียบเทียบการทํางานการพิมพระบบตั้งโตะกับการพิมพระบบปกติ
การทํางาน
การพิมพระบบตั้งโตะ
การรางและแกไขขอความเก็บไว แก ไ ขเพี ย งครั้ ง เดี ย วแล ว พิ ม พ
ในไฟล
เพิ่ม
การวางเลยเอาทของหนังสือ
สรางขึ้นบนคอมพิวเตอร เก็บไว
ใชไดเปลี่ยนแปลงได
การแกไขเลยเอาท
จากขอความจริงที่จะใชพิมพ
การกําหนดแบบของตัวอักษร จากขอความจริงใชคอมพิวเตอร
การพิ ม พ ตั ว อั ก ษรตามแบบที่ ไมตองทํา
กําหนด
การแกไขตัวอักษร
ไมตองทํา

การพิมพระบบปกติ
ยุงยาก ตองมีการพิมพซ้ํา

สรางขึ้นดวยมือบนกระดาษ
ออกแบบ
ใชดัมมี่
บนแผนปรูฟ
ต อ ง พิ ม พ อี ก ค รั้ ง บ น เ ค รื่ อ ง
เรียงพิมพ
ตรวจทานแกไข แลวสงกลับไป
เรี ย งพิ ม พ ใ หม อาจต อ งทํ า ซ้ํ า
หลายครั้ง
ประกอบหนา
ไมตองทํา
ใช มื อ ทํ า ตั ด ประกอบโบรไมด
ทากาว ตัดแกไขขอความ
การทํางาน
การพิมพระบบตั้งโตะ
การพิมพระบบปกติ
ถายทําฟลมตนฉบับ
ไมตองแกไข เพราะตนแบบมีสิ่ง ตองมีการตกแตงฟลม เนื่องจาก
ที่ตองการพิมพ
รอยดินสอ กาว
ที่มา (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2542, หนา 137)
จะเห็นไดวาในปจจุบัน มีการทําธุรกิจใหบริการจัดทําสิ่งพิมพทั่ว ๆ ไป เชนนามบัตร แผนพับ
เอกสาร ใหบริการบนศูนยการคาอยางแพรหลาย
ในอนาคตคาดวาจะมีการนําเครื่องพิมพปอนมวนหลายสีที่ควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
(commercial wed offset press) มารองรับงานจากตางประเทศ และระบบการพิมพจากคอมพิวเตอร
ลงสูกระดาษก็จะมีการนํามาใหบริการมากขึ้น ถาหากตนทุนการผลิตตอหนวยลดลงมากกวานี้
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นักวิชาการและนักธุรกิจดานการพิมพ ใหความเห็นวาธุรกิจการพิมพในอนาคตนับจากป ค.ศ.
2000 แลว จะถูกทาทายจากความตองการของผูใชและเทคโนโลยีใหมโดยหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งพอจะ
สรุปไดดังนี้ (อรัญ หาญสืบสาย, 2541, หนา 21 – 22)
1. อัตราการเพิ่มของเครื่องพิมพระบบดิจิตอลสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
2. การพัฒนาของเครือขายอินเตอรเน็ตและเครือขายอินทราเน็ตเปดโอกาสใหผูประกอบการ
พิมพสามารถขยายธุรกิจไปในสวนของระบบหลายสื่อ หรือมัลติมีเดีย และสวนอื่น ๆ ในลักษณะสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได
3. เทคโนโลยีการสงผานขอมูลแบบบรอดแบนด ไอเอสดีเอ็น (broad – band ISDN) ไดรับ
การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมีความจุมาก และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นราว 100 – 1,000 เทาของ
ความสามารถในปจจุบัน
4. ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรจะถูกลงอีกราว 8,000 เทาเมื่อเทียบกับเมือ่ 80 ปกอน
5. ปริมาณขอมูลที่มาถึงตัวผูรับมากขึ้นเปนเทาตัวของแตละปตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
และจะมากขึ้นเรื่อย ๆ
6. ปริมาณการรับสงขอมูลสื่อสิ่งพิมพผานสายจะเพิ่มขึ้นเปน 5 เทาของการพิมพ
ระบบดั้งเดิม
7. การพิมพงานจํานวนมากตามสั่ง (on demand) และทันเวลาตามเงื่อนไขของ
ลูกคาจะมีบทบาทมากขึ้น
8. การรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย (network printing) และระบบอินเตอรแอคทีฟ
(interactive) จะโตขึ้นในอัตรารอยละ 30 – 35 ตอป ซึ่งรวดเร็วกวาอัตราการเติบโตของการพิมพระบบ
ดั้งเดิมและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ หลายเทาตัว
9. สีจะมีความสําคัญมากขึ้นในการพิมพระบบดิจิตอลทั้งบนกระดาษและสื่ออิเล็กทรอนิกส
และจะเติบโตขึ้นเปน 4 เทาของการพิมพระบบดั้งเดิม
10. รูปแบบที่ใชในการสงผานขอมูลจากอุปกรณหนึง่ ไปสูอีกอุปกรณหนึง่ จะเปนมาตรฐาน
เดียวกันคือ PDF (portable document format : PDF) ซึ่งมีขอดีหลายประการ นัน่ คือ ขอมูลที่มกี าร
ถายโอนกันจะไมมีการสูญหายเกิดขึ้น เปนรูปแบบที่ไมขึ้นอยูกับอุปกรณและโปรแกรมที่กาํ ลังใชอยู
และเชื่อวาอนาคตของการพิมพไทย โดยเฉพาะการผลิตสื่อสิ่งพิมพจะขยายเติบโตรุงเรืองยิ่งขึน้
ตราบเทาที่สังคมยังมีการพัฒนาตัวเองสูส ังคมแหงการเรียนรู
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การดําเนินธุรกิจการพิมพยุคดิจิตอล
ธุรกิจการพิมพเปนธุรกิจที่เปนทั้งศาสตรและศิลป เปนธุรกิจของการผลิตและการบริการควบคู
กันไป มีความหลากหลายในการดําเนินการ ในอดีตธุรกิจการพิมพเปนธุรกิจขนาดเล็กดําเนินการโดย
เจาของคนเดียว หรือเปนธุรกิจในครอบครัว เจาของมักจะดําเนินการผลิตทุกขั้นตอนดวยเจาของคน
เดียว อาจมีลูกจางบางแตไมมากนัก ตอมาเมื่อวิทยาการและเทคโนโลยีการพิมพเจริญกาวหนาขึ้น
ธุรกิจการพิมพก็คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไป การจัดการธุรกิจการพิมพยุคใหมเปนเรื่องที่คอนขางจําเพาะ
เจาะจง ซึ่งยังไมมีสถาบันการศึกษาใดใหความสนใจอยางจริงจังและเปดสอนเรื่องนี้โดยตรง ปญหาจึง
มีอยูมากในวงการธุรกิจการพิมพที่ขยายตัวออกไปเพราะมักจะพบวาผูที่รูวิชาการพิมพ แตไมรอบรู
ทางดานการจัดการ หรือมีความรูในดานการจัดการ การบริหารงานเปนอยางดี แตขาดความรูในทาง
เทคโนโลยีการพิมพ และประเทศไทยมีเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ
คาแรงต่ํา ตนทุนต่ํา อาจผลิตแขงขันกับตางประเทศ แตมีปญหาดานการตลาดเพื่อการสงออก ฉะนั้น
ธุรกิจการพิมพเพื่อการสงออกจึงยังเปนปญหา
ธุรกิจการพิมพเปนธุรกิจที่จะตองคํานึงถึงปจจัยที่จะนําไปสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การ
บริการลูกคาที่จะนํามาซึ่งความเชื่อถือ และการบริหารการตลาด จนสามารถแขงขันกับธุรกิจ การพิมพ
ระหวางประเทศได
1. แนวคิดของการดําเนินธุรกิจการพิมพ
ธุรกิจที่มกี ารแขงขันในตลาดอยางเสรี จําเปนตองมีการวางแผนดําเนินงาน กําหนด
วัตถุประสงค ฯลฯ เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายในดานความเจริญกาวหนาของธุรกิจ
ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ธุรกิจแตละประเภทแตละธุรกิจตาง
ก็มีแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันไป ซึง่ ตางก็มีเอกลักษณของตนเอง แตธุรกิจทุก
ประเภทก็มวี ัตถุประสงค และแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจที่เปนพื้นฐานเหมือน ๆ กันหลาย
ประการ ดังนี้
1.1 ความอยูรอด (survival)
ความอยูรอด หมายถึงธุรกิจที่ลงทุนแลวไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน
สามารถดําเนินกิจการตอไปไดเพื่อใหมีสินคาและบริการตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งถือ
วาเปนบันไดขัน้ แรก
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1.2 มีกําไร (profit)
การมีกาํ ไรเปนบันไดขั้นที่สองที่จะตองจัดกระบวนการของทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพเพื่อใหมกี ําไรบางสวนมาไวตอบแทนคาจางแรงงาน หรือประโยชนจากการลงทุน ซึ่งเปน
เครื่องจูงใจใหดําเนินการตอไป
1.3 เจริญเติบโต (growth)
การเจริญเติบโตเปนบันไดขั้นที่สาม เมื่อธุรกิจประสบความสําเร็จไปสองขั้นแลว ยอม
สรางความเชื่อถือจากลูกคามากยิ่งขึ้น แขงขันในตลาดไดมาก จนถึงขั้นมีโอกาสขยายกิจการใหเติบโต
กาวหนาทางดานตาง ๆ เชน ขยายขนาดกิจการ เพิ่มการผลิตสินคาหรือบริการ เพิ่มประเภทของธุรกิจ
เปนบริษัทในเครือ เพื่อผลิตสินคาหรือบริการที่สัมพันธตอเนื่อง มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น ฯลฯ
1.4 รับผิดชอบตอสังคม (social responsibilities)
วัตถุประสงคและแนวความคิดของธุรกิจ ตองมีรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือใหความ
เปนธรรมกับลูกคาและสังคม รับผิดชอบตอสินคาที่ตนผลิต รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ธุรกิจควรเอื้อ
ใหเกิดประโยชนตอสังคมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนทัว่ ไป ไมขัดกับกฎหมาย ศีลธรรม จารีต
ประเพณีของสังคม
2. ประเภทของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพซึ่งมีหลายรูปแบบดังนี้
2.1 ธุรกิจการผลิตหนังสือ ซึ่งมีทงั้ การผลิตหนังสือเพียงรูปแบบเดียว หรือผลิตควบคูไปกับ
สื่อสิ่งพิมพอื่น เชน ผลิตคูไปกับวารสาร หรือผลิตเพราะเปนผลพลอยไดจากการผลิตเปนคูมือของ
โรงเรียนสอนกวดวิชา แลวเปนที่นิยมจึงผลิตเพื่อเปนคูมือ และเพื่อการขายควบคูไปดวย เชน หนังสือ
ของฟสิกสเซนเตอร แม็ธเซนเตอร แม็ค ฯลฯ มีทั้งที่เปนธุรกิจขนาดเล็กเจาของคนเดียวไปจนถึงธุรกิจ
ขนาดใหญในลักษณะบริษัทจํากัดมหาชนเขาตลาดหลักทรัพย ทํากําไรไดมากเชน สํานักพิมพ ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด เปนตน
2.2 ธุรกิจการพิมพวารสาร บางแหงผลิตเฉพาะวารสาร บางแหงผลิตควบคูไปกับหนังสือ
เลม บางแหงผลิตเพราะเปนผลพลอยไดจากการผลิตคูมือประกอบการสอนของโรงเรียนกวดวิชา แลว
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เปนทีน่ ิยมจึงผลิตเพื่อเปนคูม ือและเพื่อการขายควบคูไปดวย เชน วารสารตาง ๆ ของแม็ค เปนตน หรือ
ผลิตวารสารเพื่อเปนการโฆษณาสินคา หรือประชาสัมพันธองคกร เชน วารสารเซ็นทรัลพรีเมียม ของ
บริษัทเซ็นทรัลดีพาทเมนทสโตร จํากัด ที่จัดทําเพื่อแจกฟรีใหกับสมาชิกเซ็นทรัลการด หรือมีเดียทีวีไกด
ของบริษัทมีเดียออฟมีเดีย ที่จัดทําเพื่อแจกฟรีสําหรับผูที่สนใจรายการตาง ๆ ของบริษัทมีเดียฯ ผลิต
และนําเสนอทางโทรทัศน เปนตน
2.3 ธุรกิจการผลิตหนังสือพิมพ เปนธุรกิจที่สามารถทํากําไรใหกับผูดําเนินการไดอยาง
มากมาย ถึงแมจะเริ่มตนจากธุรกิจขนาดเล็กเจาของคนเดียว จากหองแถวหองเดียวมาเปนธุรกิจขนาด
ใหญ บริษทั จํากัดมหาชน เขาตลาดหลักทรัพยก็มี เชน บริษัทฐานเศรษฐกิจ จํากัด บริษัทอินเตอร
เนชั่นแนลจํากัด เปนตน ธุรกิจประเภทนี้สามารถสรางธุรกิจในเครือที่เปนผลพลอยไดจากการผลิต
หนังสือพิมพ เชน ธุรกิจการโฆษณา ธุรกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพอนื่ ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตขาว
หรือธุรกิจการขายขอมูลตามมา เชน นิวสคลิฟปง ของบริษัทอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนตน
2.4 ธุรกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพโฆษณา แผนปลิว โบรชัวร โปสเตอร ฯลฯ หรือผลิตในรูป
สื่ออื่น ๆ
2.5 ธุรกิจการทําตนฉบับ ธุรกิจนี้แตเดิมตนทุนอุปกรณและเครื่องมือในการผลิตสินคาไม
สูงนัก จึงทําใหประสิทธิภาพในการสรางสรรคงานไมสงู การแกไขปรับปรุงงานลาชา สินคาแตละชิ้นใช
ระยะเวลาในการผลิตคอนขางนาน เพราะเริ่มตนดวยการเรียงพิมพระบบตัวรอน ระบบนี้มีความจํากัด
ในดานการใสภาพประกอบ เพราะตองทําบล็อก มีความลาชาในการทําตนฉบับ จึงพัฒนามาเปน
ระบบการเรียงพิมพแบบตัวเย็น ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีการพิมพมาชวยในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
2.5.1 พัฒนาจากการเรียงพิมพระบบตัวรอน ซึ่งตองใชความรอนในการหลอหลอม
โลหะมาใชพมิ พดีดเรียงพิมพดวยแสง และเรียงพิมพดว ยคอมพิวเตอรซึ่งการเรียงพิมพดวย
คอมพิวเตอรในระบบการพิมพตั้งโตะ ทําใหไดผลงานคุณภาพดี ลดขั้นตอนการทํางานไดหลายขัน้ ตอน
เชน การทําตนฉบับแกไขเพียงครั้งเดียวแลวเก็บไฟลเก็บไวใชไดนานหลายครัง้ เปลี่ยนแปลง แกไขได
งาย สามารถนําขอความไปทําเลยเอาต กําหนดขนาดและแบบของตัวอักษรโดยใชคอมพิวเตอร ขั้น
การพิมพตัวอักษรตามแบบที่กําหนด การแกไขตัวอักษร และประกอบหนาจึงเปนขัน้ ตอนที่ไมตองทํา
ทําใหประหยัดเวลาคาใชจายและสรางสรรคงานไดรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง การลงทุนในเบื้องแรกสูง
การลงทุนในระยะยาว หรืออัตราคาใชจายตอชิ้นจะไมสูงนัก
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2.5.2 การวางเลยเอาตของหนังสือ ระบบดั้งเดิมตองทําดวยมือบนกระดาษออกแบบ
ตองใชระยะเวลาสรางสรรคงานนาน บางครั้งผลิตงานไดไมตรงกับที่ผูวาจางตองการ หรือหัวหนางาน
กับลูกนองสื่อความไมตรงกัน เมื่อวิทยาการและเทคโนโลยีเจริญกาวหนาขึ้น ความตองการสื่อสิ่งพิมพ
มีจํานวนมากขึ้น ปริมาณงานดานการวางเลยเอาตของหนังสือมีมากขึ้น ความตองการบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทางการออกแบบและความสามารถทางดานการใชซอฟแวรการออกแบบก็มาก
ขึ้น จึงเกิดการเรียนการสอนในสาขาออกแบบนิเทศศิลป หรือการใชโปรแกรมชวยจัดการการพิมพ
โปรแกรมตาง ๆ การวางเลยเอาตของหนังสือสวนใหญจะเปนแผนกหนึ่งของธุรกิจการทําตนฉบับ
ธุรกิจนี้หากใชระบบดั้งเดิมคาลงทุนก็ไมสูงมากนัก สรางสรรคงานไดชา หากใชเทคโนโลยีสมัยใหม
คาลงทุนก็สูง แตสามารถสรางสรรคงานไดมาก สวยงาม รวดเร็ว ทําใหลดงานบางขั้นตอนของการ
ทํางานตนฉบับ สื่อความหมายไดตรงกัน สามารถทําการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงจากตนฉบับเดิม
ไดหลายครั้ง ๆ เทาที่ตองการ แลวเก็บรูปแบบที่แกไขหรือเปลี่ยนแปลงแตละครั้งมาเปรียบเทียบเพื่อ
แกไข เลือกใชไดตามตองการทําใหธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ สามารถดําเนินการไดตรงตามเวลาที่นัด
หมาย ทันการณโดยผูวาจางไมตองไปนอนเฝานอนรอการแกไขงานแตละขั้นตอน
2.5.3 การถายทําฟลมตนฉบับ ระบบดั้งเดิมตองมีการตกแตงฟลม เนื่องจากรอย
ดินสอ กาว หรือรอยหมึกที่เลอะ หนา ตรงปลายเสน หรือมีปญหาเรื่องความไมสม่าํ เสมอของเสน ฯลฯ
เสียเวลาตกแตงฟลมนาน หากนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ไมตองแกไขตกแตงฟลม เพราะตนฉบับ
สะอาด เรียบรอย ใชไดเลย
2.5.4 ธุรกิจการแยกสี ธุรกิจนี้ในสมัยกอนที่เปนระบบที่ตองใชกลองงานพิมพหรือ
กลองโปรเซสแยกสี ตองใชเวลานานถึง 8 ชั่วโมง ตอมาเครื่องสแกนเนอรทํางานแยกสีสามารถยน
ระยะเวลาทํางานเหลือเพียง 8 นาที ปจจุบนั มีเครื่องไฮเทคชวยงานแยกสีมากขึ้นหลายลักษณะงาน
สามารถทํางานเร็วขึ้นกวาใชมือทําถึง 100 เทา มีความประณีตมากกวา ทํางานไดหลายลักษณะไมวา
จะเพิ่มลดหรือเปลี่ยนสีเฉพาะจุด มีคุณภาพดีสม่ําเสมอ แตราคาของเครื่องแพงไมแพกับประสิทธิภาพ
บริษัททีจ่ ะลงทุนไดตองมีความมัน่ คงทางการเงิน มีลูกคาประจําจํานวนหนึ่งที่แนนอน แนวโนมของ
ตลาดจะโตขึ้นทัดเทียมกับประสิทธิภาพของเครื่อง หรือสามารถหาตลาดตางประเทศมารองรับ ซึง่ หาก
ทําไดกน็ าลองเพราะธุรกิจการแยกสีเริ่มเรียกรองมาตรฐานระดับสากล ทัง้ ในดานคุณภาพของงานและ
ความรวดเร็ว (นฤมล อภินิเวศ, 2535, หนา 209-211)
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2.5.5 ธุรกิจการถายเพลท ในอดีตขั้นตอนนี้คอนขางยุงยาก ปจจุบันทําไดงายขึ้นและ
รวดเร็ว เพราะมีเพลทสําเร็จชนิดตาง ๆ มากมายตามคุณภาพของงานพิมพ หรือปริมาณการพิมพ มี
เครื่องมือและอุปกรณชวยใหการถายเพลทสะดวกสบาย สวยงาม รวดเร็ว
2.5.6 ธุรกิจการพิมพ โรงพิมพหลายแหงกําลังลาจากการพิมพระบบเลตเตอรเพรส
มาเปนการพิมพระบบพืน้ ฐานที่เปนการพิมพอิเล็กทรอนิกส ตนทุนสูงขึ้น คุณภาพงานดีขึ้น ผลิตงานได
ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วขึ้น
2.5.7 ธุรกิจการเย็บเลม มีทั้งเย็บเลมแบบไสกาว เย็บกี่ ฯลฯ มีทั้งธุรกิจดานนี้โดยตรง
และธุรกิจที่แฝงอยูในโรงพิมพ
2.5.8 ธุรกิจการจําหนายสิ่งพิมพ มีทั้งธุรกิจขนาดเล็กเปนแผงลอย ธุรกิจขนาดใหญ
เปนรานคา จําหนายวารสารเปนหลัก และจําหนายสิ่งพิมพอื่น ๆ ดวย ธุรกิจนี้สว นใหญจะเปนธุรกิจใน
ลักษณะเจาของคนเดียว
2.5.9 ธุรกิจสํานักพิมพ มีทงั้ สํานักพิมพทผี่ ลิตและจําหนายสิง่ พิมพไมกี่รายการ
จนถึงสํานักพิมพขนาดใหญที่ผลิตและจําหนายสิง่ พิมพปริมาณมาก มีทั้งของเอกชนและของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนธุรกิจทีท่ ํากําไรใหกับผูประกอบการอยางมหาศาล หากสํานักพิมพนนั้ มี
ชื่อเสียง จะสรางปญหาทางดานเงินทุนผลิตหนังสือใหกบั สํานักพิมพเล็ก ๆ คอนขางมาก ฉะนัน้ หากมี
เงินทุนไมมากพอ ก็จะทําใหการดําเนินธุรกิจสามารถทําไดคอนขางลําบากตามไปดวย
2.5.10 ธุรกิจสายสงสิง่ พิมพ มีทั้งธุรกิจสายสงขนาดใหญ เชน สายสงเคล็ดไทย
สามัคคีสาสน งานดี ไทยรัฐ เดอะเนชัน่ คมชัดลึก เปนตน และธุรกิจสายสงยอย ธุรกิจประเภทนี้คลาย
เสือนอนกิน ไมตองลงทุนทางดานสินคา ลงทุนเฉพาะสํานักงาน รถขนสง และแรงงาน หากตลาดกวาง
พอก็ทาํ ประโยชนใหกับผูประกอบการไดดีทีเดียว
2.5.11 ธุรกิจรานเชาหนังสือ เปนธุรกิจขนาดเล็ก เจาของคนเดียว เปนธุรกิจที่เหมาะ
จะทําเปนงานอดิเรก หรือทําในวัยปลดเกษียณอายุ โดยมีผลประโยชนใหกับเจาของกิจการพอเลี้ยง
ตัวอยูรอดได
2.6 ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ ธุรกิจการพิมพหลายแหงไดพัฒนาตนเองจากโรงพิมพ
ทั่วไป มาเปนบริษัทจัดทําบรรจุภัณฑในรูปแบบตาง ๆ เชน กระดาษหอผลิตภัณฑ ซองบรรจุผลิตภัณฑ
กลองบรรจุภัณฑ เปนตน ธุรกิจดานนี้มีกระบวนการหลายขั้นตอน ดังนี้
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2.6.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ ในอดีตผูผลิตบรรจุภัณฑจะทํางานทุกขั้นตอนดวย
ตนเอง ราคาบรรจุภัณฑจึงคอนขางต่าํ ทํานองเดียวกับคุณภาพ ปจจุบนั คานิยมของการบริโภค
เปลี่ยนไป ผูบริโภคตองการสินคาที่ดีมีคุณภาพสูง ปลอดภัย สะอาด นัน่ หมายถึงการบรรจุภัณฑหีบหอ
ซึ่งเปนภาพลักษณแรกที่ผูบริโภคสัมผัสเปนอันดับแรกจะตองดูดี ปลอดภัย ถูกใจผูบริโภค ฉะนัน้ สินคา
ในหลาย ๆ ประเทศ ผูผลิตจะสรางจุดขายสินคาดวยบรรจุภัณฑ ดังนั้นธุรกิจดานนี้จงึ เปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจดวยการจางนักออกแบบมืออาชีพเปนผูออกแบบ
ปจจุบันผูประกอบการจะลงทุนทางดานบรรจุภัณฑคอนขางสูง เพราะผูผลิต
บรรจุภัณฑและผูผลิตสินคาจะใชบรรจุภัณฑเปนจุดขาย และจุดประชาสัมพันธ บรรจุภัณฑจึงจําหนาย
แนวคิด ความปลอดภัย การอนุรักษทรัพยากร และธรรมชาติควบคูไปกับบรรจุภัณฑ
2.6.2 ธุรกิจการพิมพ ในการพิมพวัสดุประกอบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม
คุณภาพสูง โดยใชเทคนิคพิเศษ เชน การปม ตัด พับ ฯลฯ เพื่อใหบรรจุภัณฑสามารถดูและใชงาย
2.7 ธุรกิจการผลิตภาชนะ ภาชนะกระดาษในปจจุบันอาจผลิตโดยผูประกอบอาชีพ
ทางดานการพิมพ หรือผลิตโดยผูผลิตภาชนะเองโดยตรง ซึ่งมีทงั้ ภาชนะสําหรับอาหารแหง เครื่องดืม่
ฯลฯ
2.8 ธุรกิจการจําหนายคอมพิวเตอรการพิมพ เนื่องจากการพิมพในปจจุบนั ของไทยกําลัง
กาวเขาสูระบบการพิมพแบบตั้งโตะ และระบบการพิมพอิเล็กทรอนิกส ซึง่ ทั้งสองระบบตองใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการผลิต
คอมพิวเตอรสําหรับการพิมพกม็ กี ารพัฒนาศักยภาพอยู
ตลอดเวลา จึงเกิดธุรกิจการจําหนายคอมพิวเตอรการพิมพขึ้น ตั้งแต การประกอบหนา แตงฟลมสี
แยกสี และมีอาชีพที่เกีย่ วของตามมา ไดแก ชางแก ตรวจ ซอมบํารุงคอมพิวเตอร
2.9 ธุรกิจการจําหนายซอฟทแวรคอมพิวเตอรทางดานการพิมพ ซึง่ เปนธุรกิจของคน
รุนใหม ดําเนินกิจการไดรายไดดีทีเดียว
2.10 ธุรกิจดานการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอรดา นการพิมพและการใชซอฟทแวรโปรแกรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากธุรกิจดังกลาวยังมีธุรกิจเล็ก ๆ ที่มีความสัมพันธกัน เชน รับจางเคลือบปกหนังสือ
วารสาร ชิน้ งานดวยยูวี หรือรับจางหุมปกแข็ง รับจางพิมพการด นามบัตร ฯลฯ ดวยอุปกรณเทคโนโลยี
การพิมพที่ทนั สมัยอยางเชนคอมพิวเตอร
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ธุรกิจสิ่งพิมพในระบบอินเตอรเน็ต
ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วมาก ทําใหเกิดอาชีพตาง ๆ
ในระบบอินเตอรเน็ต รวมทัง้ ธุรกิจการจําหนายสิง่ พิมพทั้งในและตางประเทศทีม่ ีชื่อเสียงและจะเห็นได
วาผูซื้อในยุคนีก้ ็มีความนิยมที่จะเขามาเกีย่ วของกับธุรกิจสิ่งพิมพบนอินเตอรเน็ตไมนอยเลยทีเดียว
เชน ศูนยหนังสือของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ www.amazon.com รานหนังสือออนไลนที่คนนิยม
ทั่วโลก หรือรานนายอินทร เปนตน ดังภาพที่ 11.2

ภาพที่ 11.2 ตัวอยางโฮมเพจของรานหนังสือออนไลน
ที่มา (คูมือรวมสุดยอดเว็บไซต…, 2546, หนา 88)
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บทบาทใหมของธุรกิจสิ่งพิมพในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล
การเปลี่ยนแปลงของวิถีของคนในโลกกําลังเปลี่ยนจากอนาล็อกไปเปนดิจิตอล เชน การใส
นาฬิการะบบดิจิตอล การหุงขาวดวยระบบดิจิตอล การใชเครื่องคํานวณ การสงรับขอมูลผาน
อินเตอรเน็ต การใชกลองถายรูปดิจิตอล เครื่องถายสําเนาระบบดิจิตอล การพิมพรูปดวยระบบดิจิตอล
หรือในประเทศญี่ปุนมีบริษทั ผูผลิตจักรยานแหงหนึง่ สามารถสรางจักรยานไดตามการออกแบบของ
ลูกคา โดยใชคอมพิวเตอรเขามาชวย เปนตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพในอนาคต
ตลอดจนยุทธวิธีในการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพที่ปรับกระบวนการใหมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
1. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพ
จากการที่ผปู ระกอบการไดนําเทคโนโลยีการพิมพเขามาใชในธุรกิจการพิมพ โดยเฉพาะ
อินเตอรเน็ต ทําใหผูประกอบการธุรกิจสามารถติดตอกับผูวาจางหรือผูบริโภคไดโดยตรงถึงแมวาจะอยู
หางไกลกันก็ตาม
ทําใหการดําเนินธุรกิจสิง่ พิมพในอนาคตมีแนวโนมที่เปลีย่ นแปลงไปในหลาย
ลักษณะดังตอไปนี้
1.1 มีกลุมเปาหมายใหมที่ตองการทัง้ สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
1.2 ขนาดปริมาณสิ่งพิมพตองการนอยลง แตจํานวนสัง่ มีมากขึ้น
1.3 การบริการลูกคาเปนเรื่องสําคัญเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการสื่อสารระหวางกัน
มากที่สุด
1.4 สื่อสิ่งพิมพยังถือวาเปนตัวผลิตภัณฑสินคาในขณะทีจ่ ะมีสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เขา
มาเสริมประกอบดวย เชน ซีดีรอม ฯลฯ เพื่อเปนการเพิม่ คาราคาสินคาไปในตัว
2. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ
เทคโนโลยีดิจิตอลเปนเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วและ
ตองการบุคลากรที่มีความรูพ ื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกสเปนอยางดี ดังนัน้ ในการ
จัดการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพดิจิตอลก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในหลายประการ ดังนี้
2.1 ขนาดพื้นที่ประกอบการลดลง
2.2 มีบุคลากรที่เขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีไดดี
2.3 ทุกคนทํางานไดหลายหนาที่
2.4 คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่จาํ เปนอยางยิ่ง
2.5 การติดตอระหวางกันและกันทัง้ ภายในและภายนอกองคกรเปนลักษณะเครือขาย
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2.6 มีผูดูแลรับผิดชอบอุปกรณและเครื่องมือทีใ่ ช
2.7 การบริหารทํากันเปนกลุมหรือทีมงาน
2.8 มีการวิจัยและพัฒนาองคกรนั้น ๆ
2.9 มีโฮมเพจของบริษัทผานไวดเว็บเพื่อเปนการแนะนําตัวองคกรใหลูกคาทราบ
2.10 ขยายธุรกิจเปนเครือขาย
2.11 รวมลงทุนกับผูประกอบการรายอืน่ เพื่อใหกระบวนการผลิตครบวงจร
2.12 ใชเทคโนโลยีใหมชว ยลดความยุง ยากในขั้นตอนการผลิต
2.13 สินคาจะเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ
2.14 ตัวสินคาเองจะมีมูลคาเพิ่ม จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือการบริการพิเศษ

สรุป
การพิมพในอดีตเปนการจําลองตนฉบับใหเกิดขึ้นจะเปนภาพหรือตัวหนังสือก็ตามออกมาเปน
จํานวนมาก ๆ เหมือนกับบนวัตถุที่เปนพื้นแบบหรือใกลเคียงกับพืน้ แบนดวยเครื่องมือกล ปจจุบันจะ
เห็นไดวา มีการนําเทคโนโลยีการพิมพสมัยใหมเขามาใชในกระบวนการพิมพอยางครอบคลุมทุก
ขั้นตอนทําใหรปู แบบของสิ่งพิมพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นคือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ดังนัน้
การผลิตสิ่งพิมพทมี่ ีคุณภาพใหเกิดประโยชนแกสงั คมโดยสวนรวม
จึงมีองคประกอบและขั้นตอน
มากมาย และธุรกิจสิ่งพิมพเปนธุรกิจทีเ่ ปนศาสตรและศิลป เปนธุรกิจของการผลิตและการบริการ
ควบคูกันไป หากผูประกอบการมีความสามารถสูงก็สามารถดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพใหขยายใหญจนเปน
บริษัทมหาชนได และสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกมนุษยชาติได จึงเปนธุรกิจที่นา ลงทุน
อีกธุรกิจหนึง่
จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการพิมพเพื่อใหเขาสูยุดดิจิตอลทําใหวงการพิมพมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการเชน ลดขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพใหสั้นลง ใชคนนอยลงโดยใชเครื่องจักร
เขามาทดแทน มีระบบควบคุมคุณภาพของงานพิมพมากขึ้นและสวนใหญเปนระบบอัตโนมัติทําใหการ
ทํางานดานผลิตสื่อสิ่งพิมพมีความคลองตัวเพิ่มขึ้นนําไปสูระบบโรงงานอัตโนมัติมากขึ้น รวมทั้งการ
ส ง ข อ มู ล ไปพิ ม พ ไ ด ทุ ก แห ง ในโลกอย า งไร พ รมแดนการกระจายข อ มู ล ข า วสารรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ สาเหตุดังกลาวทําใหการพิมพมีแนวโนมพัฒนาไปสูการทําเปนธุรกิจอุตสาหกรรมบน
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เครือขายของอิเล็กทรอนิ กสดังจะเห็น ไดวา ปจจุบัน มีหนัง สือพิม พหรือนิ ตยสารออนไลน โรงพิม พ
ออนไลน การออกแบบสิ่งพิมพที่มีความประณีตสวยงามดวยกราฟฟกที่ทันสมัย เปนตน
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แบบฝกหัดทายบทที่ 11
1. จงกลาวถึงความแตกตางระหวางการพิมพตั้งโตะกับการพิมพปกติ
2. จงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของธุรกิจดานสํานักพิมพหนังสือสารคดีและ
สํานักพิมพหนังสือดานบันเทิงคดี
3. จงเปรียบเทียบความแตกตางของสายสงกับสํานักพิมพทั่วไป
4. จงกลาวถึงกลยุทธของการดําเนินธุรกิจสิง่ พิมพ
5. ถาทานตั้งใจจะดําเนินธุรกิจการพิมพ ทานจะเลือกดําเนินธุรกิจการพิมพอะไร เพราะเหตุใด
และทานมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางไร
6. จงกลาวถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจการพิมพ
7. การพิมพอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญอยางไรตอสังคมและธุรกิจการพิมพปจจุบนั
8. จงอธิบายรูปแบบของการพิมพโดยใชคอมพิวเตอรที่ทา นรูจักมาสัก 1 ชนิด
9. จงอธิบายถึงวิธีการซื้อสิ่งพิมพจากระบบอินเตอรเน็ตมา 1 แหง
10. ทานมีความเห็นตอการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการพิมพอยางไร และปจจุบันนีม้ ี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใดตอการใชงาน

