มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
จัดทาโดย สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์ การมหาชน)
ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ข้ อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทังเชิ
้ งมูลค่าการ
ส่งออก การเป็ นสือ่ กลางข่าวสาร เอกสารธุรกิจ ส่งเสริ มการขาย บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก รวมไปถึงตาราและหนังสือเผยแพร่
ความรู้ ต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งเปรี ยบได้ ว่าสิ่งพิมพ์ เป็ นสื่อกลางของการสื่อสาร อย่างไรก็ ดี ในโลกปั จจุบันนัน้ ระบบ ดิจิทัล
(Digital) เข้ ามามีบทบาทอย่างมากในการดาเนินชีวิตของสังคม ส่งผลให้ วิถีชีวิตของคนในสังคมเริ่ มเปลี่ยนไป การปรับตัว
ของผู้ประกอบการจึงมีความจาเป็ นอย่างมากเพื่อที่จะให้ ธุรกิจอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืนและเข้ มแข็ง
การแบ่งประเภทสินค้ าของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ กาหนดโดยสหพันธ์ อตุ สาหกรรมการพิมพ์ แบ่งโครงสร้ าง
ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็ น ๓ ส่วน ได้ แก่ สินค้ าสิ่งพิมพ์ สินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์ และสินค้ าสิ่งพิมพ์ สกรี น โดยรวมเอา
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ สิง่ พิมพ์พิเศษเข้ าในโครงสร้ างด้ วย

รูปที่ ๑ การแบ่ งโครงสร้ างของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

จากข้ อ มูลการส ารวจในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มี โ รงพิ ม พ์ ที่ จ ดทะเบี ย นกับ กรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จานวนทังสิ
้ ้น ๒,๔๖๓ แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ ๙๐ ของโรงพิมพ์ทงหมด
ั้
และพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๔ อยู่ใน
กรุ งเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล นอกนันกระจายตั
้
วตามหัวเมืองต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศ บุคลากรที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการประมาณการ ๑๒๐,๐๐๐ คน พบว่ามีเพียงร้ อยละ ๑๐ ที่จบการศึกษา
ทางด้ านสาขาทางการพิมพ์ โดยตรง ซึ่งมักจะเป็ นปั ญ หาในเรื่ องของการพัฒนาความรู้ และทักษะให้ สามารถรองรั บ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ ต้ องใช้ ความรู้ความสามารถทางด้ านภาษา และคอมพิวเตอร์ ในการทางาน จึงนับว่าอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ประสบปั ญหาขาดแคลนช่างพิ มพ์ที่มีความรู้ ความสามารถทางการพิมพ์โดยตรง ซึ่งจากผลที่ได้
จากการสารวจพบว่าช่างพิมพ์ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ ๙๐ เป็ นบุคคลที่จบ
การศึ ก ษาในระดับ พื น้ ฐานของประเทศคื อ ในระดับ มัธ ยมศึก ษา ซึ่ง ไม่มี ค วามรู้ ทางด้ า นการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ โ ดยตรง
ความสามารถที่เกิดขึ ้นในการทางานเกิดจากการเรี ยนรู้ สืบต่อกันมาจากช่างพิมพ์รุ่นพี่สง่ ต่อความรู้ ไปยังช่างพิมพ์รุ่นน้ อง
ซึง่ ทาผิดบ้ างถูกบ้ างก็เป็ นเรื่ องที่ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และความสามารถของแต่ละบุคคล
หลักฐานและประวัติศาสตร์ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยซึ่งได้ บนั ทึกไว้ วา่ ได้ มีการจัดตังโรงพิ
้
มพ์แห่ง
แรกในประเทศไทยขึ ้นที่ วัดบวรนิเวศวิหารในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ซึง่ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
จนถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า ๑๕๓ ปี ประเทศไทยมีคนที่ประพกอบอาชีพช่างพิมพ์มายาวนาน แต่ไม่เคยมีการสร้ าง
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพของช่างพิมพ์ ซึง่ อาจเป็ นเหตุผลว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรช่างพิมพ์ให้
มีความสามารถทางานได้ ตรงความต้ องการของสถานประกอบการ การกาหนดมาตรฐานของบุคคลที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพนันๆ
้ ทาโดยกลุ่มอาชีพ หรื อเจ้ าของอาชีพ การกาหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากรจะ
ประสบความสาเร็ จสาหรับอาชีพหนึง่ เพื่อวัด หรื อประมาณค่าผู้ปฏิบตั ิการวิชาชีพ ตามมาตรฐานด้ านความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้ มีการเสนอประโยชน์ของการพัฒนามาตรฐานอาชีพไว้ ดงั นี ้
๑. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) กาหนด
มาตรฐานอาชีพ ส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ ทางานและประสบการณ์ ชีวิตเข้ าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและระบบการศึกษา
๒. ประโยชน์สาหรับองค์กรและนายจ้ าง โดยใช้ มาตรฐานอาชีพเป็ นแนวทางการพัฒนาความรู้ และทักษะการ
ทางานของแรงงาน เพิ่มมาตรฐานการทางาน ปรับปรุ งมาตรฐานการฝึ กอบรม เป้าหมายชัดเจน การบริ หารจัดการมี
คุณภาพมากขึ ้น เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การให้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
จ่ายค่าตอบแทนแรงงานได้ อย่างเหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
๓. ประโยชน์สาหรับแรงงาน โดยแรงงานสามารถปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานระดับชาติ และระดับสากลมีแนวทางใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความมัน่ ใจในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม ได้ ค่าตอบแทนสูงขึ ้นจากการพัฒนาตนเอง
เห็นคุณค่าของการทางานและพึงพอใจในงานมากขึน้ ใช้ ประสบการณ์ที่มีอยูเ่ ทียบโอนเพื่อรับวุฒิได้
การพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ มีสว่ นสาคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม เพราะจัดได้
ว่าการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางที่ไม่สามารถจะนา

แรงงานในปั จจุบนั มาเรี ยนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาได้ ดังนันถ้
้ าต้ องการที่จะยกระดับและพัฒนาความรู้ และ
ความสามารถของแรงงานในระดับปฏิบตั ิการที่มีอยู่ หรื อพัฒนาแรงงานที่กาลังจะเข้ ามาสูภ่ าคอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และจัดให้ มีการฝึ กอบรมและทดสอบวัดผล จะเป็ นอีกทางหนึ่งซึ่งจะช่วย
ผลักดันการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ การจะพัฒนาบุคลากรให้ ตรงตามความต้ องการ
การพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ หรื อการเรี ยนการสอนช่างพิมพ์ออฟเซตให้ ออกมาตรงตามสมรรถนะได้ จะต้ องมีการ
พัฒนาหลักสูตรในการฝึ กอบรมช่า งพิมพ์ ขึ ้นมา เพราะช่างพิมพ์ ที่มีอยู่ และที่กาลังจะเป็ นช่างพิมพ์ไม่สามารถที่จะหา
ความรู้ เพิ่มเติมที่ถกู ต้ องได้ เอง การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม ก็เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างหนึ่งซึ่งสามารถ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรได้ ตรงตามความต้ องการ และใช้ เวลาค่าใช้ จ่ายน้ อย จากสถานภาพดังได้ กล่าวมา
ขันต้
้ น จึงทาให้ เห็นได้ วา่ องค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน จะต้ องมุ่งเน้ น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควรเร่ งให้ มี
การจัดการประสานงานเกี่ยวกับการฝึ กอบรมบุคลากร และพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ เพื่อเตรี ยมกาลังคนให้ ทนั ต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึง่ พนักงานควรจะต้ องได้ รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างถูกต้ อง การ
ทาให้ พนักงานในระดับปฏิบตั ิการมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานได้ ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่าง
เต็มประสิทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์ ขึน้ อยู่กับความชานาญและทักษะการทางานที่ถูกต้ อ ง และมีค วามเข้ า ในทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้ องก็จะสามารถคิดและทาการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้น และสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
นอกจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับการพัฒนาฝี มือแรงงานแล้ ว อีกด้ านหนึง่ คือ ปั ญหาในเรื่ องของการฝึ กอบรมพนักงาน
ของบริ ษัทเอกชน จากงานวิจยั ของ อเนก เทียนบูชา พบว่า ส่วนมากของสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มี
ฝ่ ายฝึ กอบรมพนักงานเป็ นของตนเอง ส่วนมากจะมีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิทยากรภายในโรงงาน ตลอดจนส่ง
พนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกแต่จะประสบปั ญหาในการฝึ กอบรมดังนี ้
๑. ผู้สอนงาน หรื อวิทยากรจากภายนอกหน่วยงาน ขาดความรู้ และทักษะที่ตรงกับเรื่ อง และงานเฉพาะด้ าน
ตลอดจนสภาพความเป็ นจริ งของสถานประกอบการ
๒. ผู้สอนงาน หรื อหัวหน้ างานในสถานประกอบการ มีความรู้ความชานาญ แต่ขาดทักษะทางการสอน ตลอดจน
ขาดความรู้ในด้ านการพัฒนาหลักสูตรที่จะนามาใช้ สอนภายในสถานประกอบการ
๓. การส่งคนออกไปฝึ กอบรมภายนอกตามสถาบันฝึ กอบรม ไม่สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ ได้ โดยตรง
๔. การสนับสนุนให้ พนักงานหรื อบุคคลไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ก็ใช้ ระยะเวลานาน และไม่สามารถฝึ ก
ทักษะได้ ตรงกับงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ อยูใ่ นสถานประกอบการ
กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
กระบวนการการพิมพ์แบ่งออกเป็ น ๓ ส่วน ตามกระบวนการในการพิมพ์ ได้ แก่ กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre
Press) กระบวนการพิมพ์ (Press) และกระบวนการหลังการพิมพ์ (Post Press) ซึ่งในแต่ละกระบวนการมีรายละเอียด
ดังนี ้

กระบวนการก่ อนการพิมพ์ (Pre-Press) กระบวนการก่อนการพิมพ์เป็ นงานสร้ างสรรค์เพื่อจะเตรี ยมส่ง
ต้ นฉบับไปสูก่ ระบวนการพิมพ์ ทังนั
้ กออกแบบ (Designer) นักคิด (Creative) และสานักพิมพ์ (Publisher) ซึ่งงานที่ได้ จะ
ออกมาในรูปของContent, Artwork และ Art-Design ซึง่ เทคโนโลยีที่เข้ ามาช่วยสนับสนุนการทางานของกระบวนการก่อน
การพิมพ์ที่สาคัญได้ แก่
- CTF (Computer-to-Film) ช่วยลดเวลาในการเตรี ยมพิมพ์ลงได้ มาก
- CTP (Computer-to-Plate) การทาแม่พิมพ์ โดยไม่ต้องใช้ ฟิล์ม เพื่อลดขันตอนในการผลิ
้
ตลดค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับฟิ ล์ม ลดเวลา การผิดพลาดและการสูญเสีย โดยสามารถควบคุมงานพิมพ์ได้ ง่าย ขันตอนการเตรี
้
ยมพิมพ์จะเพิ่ม
ความสาคัญมากขึ ้น โดยใช้ ระบบดิจิทลั ตังแต่
้ การสแกนภาพ การจัดองค์ประกอบ การแต่งไฟล์ การจัดวาง การแยกสี และ
ส่งไปยังเครื่ องสร้ างภาพ

รูปที่ ๒ แสดงอุตสาหกรรมต้ นนา้ กลางนา้ และปลายนา้ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
กระบวนการพิมพ์ (Press) อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์เป็ นอุตสาหกรรมที่พงึ่ พาการใช้ เครื่ องจักรในการผลิตเป็ นหลัก
ดังนันความทั
้
นสมัยของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมนี ้ ด้ วยเทคโนโลยีการพิมพ์นนมี
ั ้ หลายระบบจึงสรุปออกมารายระบบได้ ดังนี ้
๑) ระบบเลตเตอร์ เพรส (Letter Press) เป็ นการเรี ยงพิมพ์ข้อความด้ วยตัวเรี ยงโลหะ ส่วนใดเป็ นภาพจะใช้ วธิ ีแกะ
บล็อกมาประกอบ เมื่อพิมพ์เสร็ จแล้ วสามารถนาตัวเรี ยงเหล่านี ้มาใช้ เรี ยงพิมพ์ใหม่ได้ อีกจนกว่าตัวอักษรจะสึก การพิมพ์
ระบบนี ้เหมาะสาหรับการพิมพ์จานวนน้ อยไม่ต้องการคุณภาพสูงนัก ปั จจุบนั เสื่อมความนิยมลงมากเพราะไม่สะดวก มี
ข้ อผิดพลาดและเสียเวลาในการเรี ยงพิมพ์
๒) ระบบแฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็ นระบบการป้อนกระดาษหรื อวัสดุอื่นที่เป็ นม้ วนโดยใช้ แม่พิมพ์ที่มี
พื ้นที่เป็ นภาพนูนและทาด้ วยวัสดุหยุน่ ตัวซึง่ นาไปเชื่อมติดกับลูกกลิ ้งแม่พิมพ์การพิมพ์จะเป็ นการถ่ายเทสีจากลูกกลิ ้งสี

๓) ระบบออฟเซ็ต (Offset) ปั จจุบนั ได้ รับความนิยมมาก และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต การพิมพ์ระบบนี ้
เหมาะสาหรับการพิมพ์จานวนมากๆ ต้ องใช้ แม่พิมพ์ (Plate) ซึ่งมีคณ
ุ ภาพ สามารถใช้ ได้ นานและพิมพ์ได้ จานวนมากกว่า
จะหมดอายุการใช้ งาน
๔) ระบบกราวัวร์ (Gravure) เป็ นระบบที่แม่พิมพ์ถกู กัดเป็ นร่องเล็กๆ จานวนมาก หมึกพิมพ์มีลกั ษณะเหลวและ
ไหลได้ ดี ใช้ สาหรับงานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์เป็ นจานวนมาก เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถพิมพ์บนกระดาษ พลาสติก และแผ่น
ฟอล์ยได้ ดี
๕) ระบบสกรี น เป็ นระบบที่แม่พิมพ์ทาด้ วยแผ่นตะแกรงละเอียด ส่วนที่ไม่ใช่ภาพจะปิ ดไว้ และจะเปิ ดเฉพาะส่วน
ที่ต้องการให้ เป็ นภาพเพื่อให้ หมึกลอดผ่านจนทาให้ เกิดเป็ นภาพบนวัสดุสิ่งพิมพ์ได้ ระบบการพิมพ์นี ้สามารถใช้ วสั ดุได้ ทกุ
ชนิด เช่น แก้ ว ไม้ โลหะ พลาสติก ผ้ า เป็ นต้ น สิ่งสาคัญคือต้ องเลือกหมึกพิมพ์ให้ เหมาะกับวัสดุที่พิมพ์ด้วย การพิมพ์
ประเภทนี ้ใช้ สาหรับการพิมพ์จานวนไม่มากนัก เช่น โปสเตอร์ เสื ้อ เป็ นต้ น
๖) ระบบการพิมพ์ไร้ แรงกด เป็ นระบบการพิมพ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่โดยการพิมพ์ไม่เกิดจากการกดหมึกกับ
แม่พิมพ์ไปบนวัสดุ แต่เป็ นการถ่ายทอดหมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์ไปสูช่ ิ ้นงานโดยตรงใช้ ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับน ้ายาเคมีบน
แผ่นงาน เช่น การพิมพ์แบบอิงค์เจต เครื่ องถ่ายเอกสาร การอัดขยายภาพ การถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ การพิมพ์แบบนี ้มีข้อดี
คือในช่วงเตรี ยมการพิมพ์สามารถทาได้ รวดเร็ วโดยเชื่อมโยงจากคอมพิวเตอร์ แต่มีข้อเสียคือ ความเร็ วในการพิมพ์ต่า
กระบวนการพิมพ์เป็ นกระบวนการที่เน้ นด้ านการผลิตเป็ นหลัก ความ สามารถในการผลิตขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิ ภาพของ
เครื่ องจักรเป็ นหลัก ซึง่ ในการผลิตนันติ
้ ดปั ญหาเรื่ องบุคลากรที่ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับกระบวนการพิมพ์อื่นๆ
กระบวนการหลังการพิมพ์ (Post Press) กระบวนการหลังการพิมพ์เป็ นกระบวนการแปรรู ปให้ เป็ นสินค้ า
สาเร็ จรูป (Finishing) ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น ๓ กลุม่ หลักตามองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
สิ่งพิมพ์ (Printing Product) ผลิตภัณฑ์พิมพ์สกรี น (Screening Product) และผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging
Product)
ในมาตรฐานอาชีพฉบับนี ้ ประกอบไปด้ วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ๑๐ สาขาอาชีพดังนี ้
๑. สาขาอาชีพช่างออกแบบสิง่ พิมพ์
๒. สาขาอาชีพช่างทาแม่พิมพ์ออฟเซต
๓. สาขาอาชีพช่างทาแม่พิมพ์สกรี น
๔. สาขาอาชีพช่างพิมพ์สกรี น
๕. สาขาอาชีพช่างพิมพ์ดิจิทลั
๖. สาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
๗. สาขาอาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้ วน
๘. สาขาอาชีพช่างทาสาเร็ จงานออฟเซต –งานพับ
๙. สาขาอาชีพช่างทาสาเร็ จงานออฟเซต –งานไสสันทากาว
๑๐. สาขาอาชีพช่างทาสาเร็ จงานออฟเซต -งานทาเล่มหนังสือปกอ่อน

