
ตัว
อย
่าง



• ที่ปรกึษาส�านกัพมิพ์ : อารกัษ์ คคะนาท, สพุจน์ แจ้งเรว็, นงนชุ สงิหเดชะ
• ผู้จดัการส�านักพมิพ์ : มณฑล ประภากรเกยีรติ
• รองผู้จดัการส�านกัพมิพ์ : รจุริตัน์ ทมิวฒัน์, สภุชยั สชุาตสิธุาธรรม
• บรรณาธกิารบรหิาร : สลุกัษณ์ บนุปาน
• หวัหน้ากองบรรณาธกิาร : ชนมน วงัทพิย์
• บรรณาธกิารเล่ม : ปกรณ์เกยีรต ิดโีรจนวานชิ
• พสิูจน์อกัษร-ดชัน ี: เตม็จติ ฉั่วรยิะกลุ
• กราฟิกเลย์เอาต์ : อรอนงค์ อนิทรอดุม
• ศลิปกรรม : นสุรา สมบูรณ์รตัน์
• ออกแบบปก : ประภาพร ประเสรฐิโสภา
• ประชาสมัพนัธ์ : ภมีรพ ีธรุารตัน์, ณชัชา เชี่ยวกล

จัดท�ำโดย : บรษิทัมตชิน จ�ากดั (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมาล
ประชานเิวศน์ 1 เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศพัท์ 0-2580-0021 ต่อ 1235
โทรสาร 0-2589-5818
พิมพ์ที่ : โรงพมิพ์มตชิน 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานเิวศน์ 1 
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศพัท์ 0-2580-0021 ต่อ 2000, 2108
โทรสาร 0-2591-9013
จัดจ�ำหน่ำยโดย : บรษิทังานด ีจ�ากดั (ในเครอืมตชิน) 
12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานเิวศน์ 1 เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศพัท์ 0-2580-0021 ต่อ 3358-3360
โทรสาร 0-2591-9012
Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd.
12 Tethsabannarueman Rd., Prachanivate 1, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

 สยามพิมพการ: ประวั ติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย. 

พิมพ์ครั้งที่ 2.- -กรุงเทพฯ : มติชน, 2565. 

792 หน้า.

1. การพิมพ์- -ไทย- -ประวั ติ.    I. ชื่อเรื่อง.

 686.209593

ISBN 978 - 974 - 02 - 1768 - 8

สยำมพิมพกำร: ประวั ติศำสตร์กำรพิมพ์ในประเทศไทย 

• ขรรค์ชัย บุนปำน บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร

  สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณำธิกำร

  คณะท�ำงำนประวั ติกำรพิมพ์ ในประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1  : ส�านักพิมพ์มติชน, กันยายน 2549
พิมพ์ครั้งที่ 2  : ส�านักพิมพ์มติชน, มกราคม 2565

ราคา 790 บาท

หากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้
จ�านวนมากในราคาพิเศษ
โปรดติดต่อโดยตรงที่ บริษัทงานดี จ�ากัด 
โทรศัพท์ 0-2580-0021 ต่อ 3353 
โทรสาร 0-2591-9012

ฝ่าย MATICHON PREMIUM PRINT
บริษัทมติชน จ�ากัด (มหาชน) 
รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
โทรศัพท์ 0-2580-0021 ต่อ 2419, 2424 
e-mail print.matichon@gmail.com

ในกรณีที่หนังสือมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ 
เช่น หน้าขาดหาย หน้าซ�้า หน้าสลับ เข้าเล่มกลับหัว 
กรุณาติดต่อมาที่ email: matichonbook.sales@gmail.com 
หรือ inbox:   matichonbook เพื่อขอเปลี่ยนเล่มใหม่

www.matichonbook.com

ใช้กระดาษ Moorim Easy Read

ตัว
อย
่าง



5ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

สารบัญ
สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

ค�ำบอกเล่ำ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ  11

ค�ำน�ำ   19

ภาค 1 ประวัติการพิมพ์  23
1	 เทคโนโลยีการพิมพ์และโรงพิมพ์	 24

 ก�าเนิดการพิมพ์และโรงพิมพ์ ในสยาม 25

 โรงพิมพ์ยุคเริ่มแรกของชาวสยาม 47

 โรงพิมพ์เอกชนยุคบุกเบิก 54

 จาก “สะพานหัน” ถึง “ส�าเพ็ง” 64

 รอยต่ออารยธรรมการพิมพ ์ 71

2	 การหนังสือพิมพ์	ในประเทศไทย	 138

 หนังสือพิมพ์รายวันในสมัยรัชกาลที่ 5 139

 หนังสือพิมพ์รายวันในสมัยรัชกาลที่ 6  145 

 สิ่งพิมพ์วิเคราะห์ข่าว, แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 165

 สรุป พัฒนาการของหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย  

  ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  172

 หนังสือพิมพ์รายวันไทยสมัยประชาธิปไตย 189

 หนังสือพิมพ์รายวันไทย หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  พ.ศ. 2475-2500 203

 หนังสือพิมพ์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2500-2512 259

 หนังสือพิมพ์รายวันไทย ยุคธุรกิจและการโฆษณา 273

ตัว
อย
่าง



6 สยามพิมพการ:

3	 นิตยสารในประเทศไทย		 302

 นิตยสารในประเทศไทย 303

 นิตยสารก่อน พ.ศ. 2475 308

 หลัง 2475 ถึงทศวรรษ 2510 340

4	 การส�านักพิมพ	์ในประเทศไทย	 390 

 พัฒนาการส�านักพิมพ ์ 391

 การส�านักพิมพ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  พ.ศ. 2475 392

 ส�านักพิมพ์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  พ.ศ. 2475-2500 417

 ส�านักพิมพ์ทศวรรษ 2500-2520 435

ภาค 2 บทวิเคราะห์ “ชาติไทยในส่ิงพิมพ์” 
ว่าด้วยบทบาทของบุคคล สังคม 
ทีม่ีผลกระทบต่อการพิมพ์ ในยุคเริม่แรกของไทย   459
1	 กษัตริย	์ไทยในยุคก�าเนิดการพิมพ์	 460

2	 สิ่งพิมพ์กับความรู้สมัยใหม่แบบก้าวกระโดด		 	

	 ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 478

3	 ผลกระทบของยุคการพิมพ์ที่มีต่อการเผยแพร่

	 หนังสือหอหลวงในสังคมไทย	 494

 หนังสือในสังคมไทย 495

 หนังสือหอหลวงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  499

 ที่มาและที่ไปของหนังสือหอหลวง 503

 หนังสือหอหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่อนยุคการพิมพ์ 506

 หนังสือหอหลวงในยุคการพิมพ์ และคดีริบหนังสือ

  กฎหมายนายโหมด 508

ตัว
อย
่าง



7ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

 การเซ็นเซอร์หนังสือหอหลวงในสมัยของ

  สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 516

 สรุป 519

4	 บทวิเคราะห์ว่าด้วยกลยุทธ์การใช้สิ่งพิมพ์	

	 ในยุคเริ่มต้นจนถึงรัชกาลที่	4	 524

 สิ่งพิมพ์สมัยแรกเริ่ม ยุคสื่อสารความรู ้ 525

 ยุคหมอบรัดเลย์ กลยุทธ์เชิงเปรียบเทียบ 529

 ยุคหนังสือพิมพ์ กลยุทธ์แอบแฝง 532

 สิ่งพิมพ์หลวง 1 กษัตริย์ 1 ข่าวสาร 537

 การพิมพ์สมัยใหม่กับการรักษาเอกราชของชาติ  538

ภาค 3 จาก “ประพันธ์สาส์น” ถึง “มติชน”   579
1	 จาก	“ผดุงศึกษา-ประพันธ์สาส์น”	ถึง	“มติชน”	 580

 นวนิยาย 10 สตางค์ 581

 ก�าเนิดร้านผดุงศึกษา เวิ้งนาครเขษม 585

 จาก ผดุงศึกษา ถึง ประพันธ์สาส์น 589

 “กระบี่ล้างแค้น”: นวนิยายจีน ว. ณ เมืองลุง 593

 “ขวัญจิต” จุดเริ่มต้นนักเขียนสองรุ่น 596

 สยามรัฐ: บรรยากาศการเมือง และวรรณกรรม 600

 ช่อฟ้า สยามสมัย เฟื่องนคร และ “หนุ่มเหน้าสาวสวย” 603

 ประพันธ์สาส์น-สยามสแควร์ “ราชาพ็อกเก็ตบุ๊ก” 606

 โรงพิมพ์พิฆเณศ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ 

  และเหตุการณ์เดือนตุลา 611

2	 บนเส้นทางจาก	“ประชาชาติ”	ถึง	“มติชน”	 628 

 เกิดจากพิฆเณศ เหตุด้วยถูกไล่ออกจากสยามรัฐ  629

 จากประชาชาติ 2475 ถึงประชาชาติ 2516  631

 หน้าตาของหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายสัปดาห์  634

ตัว
อย
่าง



8 สยามพิมพการ:

 ส่องสังคมการเมืองไทยหลังวันมหาวิปโยค 

  ผ่านประชาชาติรายสัปดาห์ 635

 ประชาชาติรายสัปดาห์จับจ้องมองสื่อหลัง 14 ตุลาฯ 638

 จากรายสัปดาห์ถึงประชาชาติรายวัน 

  อันเป็นแรงปรารถนาเดิม 640

 ใครเป็นเจ้าของ?: หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน

  กับข่าวลือ 642

 ทีมงานรุ่นบุกเบิกประชาชาติรายวัน 644

 บรรยากาศการท�างานของประชาชาติรายวัน 645

 ประชาชาติรายวัน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ 

  ในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 648

 การผลิตและระบบสมาชิกประชาชาติรายวัน  650

 ตั้งบริษัทใหม่ ใช้ชื่อ “หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติรายวัน”  651

 อุบัติเหตุทางการเมือง สู่หนังสือพิมพ์เข็มทิศธุรกิจรายสัปดาห ์ 652

 เข็มทิศธุรกิจ: เข็มทิศของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแห่งยุค  653

 หมายเหตุหน้าแรก: เข็มทิศ-มติชนรายวัน 655

 เมื่อมติชนรายวัน เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชาติธุรกิจ 656

 บรรยากาศการท�างานของมติชนรายวัน  659

ภาคผนวก   675
 ก รายชื่อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่ออก 

  ในสมัยรัชกาลที่ 3-7 676

 ข ภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์ในยุคต่างๆ 707

 ค ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก 

  ที่แพร่หลายเข้ามาในดินแดนอุษาคเนย์ 761

บรรณำนุกรม  763

ดัชนี    779

คณะท�ำงำนประวัติกำรพิมพ ์ ในประเทศไทย  792

ตัว
อย
่าง



11ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

ค�าบอกเล่า 
พลังของข้อมูลความรู้จากการพิมพ์

สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

การพมิพ์มีพลังกระตุ้นการรับรู้หรือเรียนรู้สูโ่ลกกว้างท่ีต่างจาก 

เดิม (คือเรื่องโลกแบนมีแกนกลางเป็นเขาพระสุเมรุ)

การพมิพ์ในไทยเป็นงานริเร่ิมบุกเบกิของบาทหลวงชาวตะวันตก 

เพื่อพันธกิจทางศาสนา ส่วนข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้หรือเรียนรู ้

สู่โลกกว้างในเบ้ืองต้นเป็นผลพลอยได้จากการเผยแผ่คริสต์ศาสนา 

จึงต้องรอถึงเบ้ืองปลาย การพิมพ์จึงจะเป็นไปเพื่อแบ่งปันข้อมูล 

ข่าวสารและความรู้สู่โลกกว้าง แต่หนทางสู่โลกใบใหม่ก็มักถูกผู้มี 

อ�านาจรัฐรวมศูนย์ ใช้อาญาสิทธิ์ปิดกั้น

ความรู้คืออ�านาจอันศักด์ิสิทธิ์เป็นสมบัติของชนชั้นน�าไทย 

ครอบครองไว้กลุ ่มเดียว (ไม่เก่ียวกับประชาชน) ในที่สุดบรรดา 

เทคโนโลยีการพมิพ์สมัยใหม่จากตะวนัตกจงึตกเป็นเคร่ืองมืออย่างดี 

และมีประสทิธภิาพของชนชัน้น�ากรุงรัตนโกสนิทร์ ใช้สร้างความเป็น 

ไทยตามต้องการของ “ผู้ดี” ว่า	คนไม่เท่ากันมีลดหลั่นผู้ ใหญ่- 

ผู้น้อย	และมีความเป็นไทย-“ไม่ไทย”	 (หมายถึงคนอื่น)	ฯลฯ 

เพือ่หล่อหลอมกล่อมเกลาและควบคมุคนท้ังมวลในไทยให้ด�าเนนิวถิี 

ชวีติอย่างยอมจ�านนต่อความเป็นไทยหรือวฒันธรรมไทย “ไม่เหมือน 

ใครในโลก” ตราบจนทุกวันนี้

ตวัอกัษรเป็นอปุกรณ์ตัง้ต้นของวฒันธรรมการพมิพ์ ตวัอกัษร 

ไทยจึงถูกสร้างต�านานบอกความเป็นมาด้วยวัฒนธรรมไทยท่ี “เพิ่ง 
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สร้าง” ว่าเกิดจากปาฏิหาริย์การประดิษฐ์คิดค้นของวีรบุรุษเพียง 

คนเดียว หากใครไม่เชื่อตามก็ต้องรับวิบากกรรมด้วยการถูกใส่ร้าย 

ป้ายสีรุนแรง

โลกกว้างทีต่่างจากเดิม

การพิมพ์แบบตะวันตกเป็นที่รับรู้ครั้งแรกในหมู่ชนชั้นน�าสมัย 

อยุธยา (แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์) มากกว่า 350 ปีมาแล้ว หรือ 

เรือน พ.ศ. 2200

1. โรงพิมพ์หลวงของฝรั่งเศสเป็นที่รับรู ้ของชนชั้นน�าสมัย 

อยธุยาด้วยการดูงานการพมิพ์ (พ.ศ. 2228) เมือ่คราวคณะทตูสยาม 

จากอยุธยาไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ได้ม ี

โอกาสเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการพิมพ์และผลิตหนังสือเป็นเล่มมีตัว 

อักษรพิมพ์ ไว้ทุกหน้ากระดาษ

2. โรงพิมพ์แรกสมัยอยุธยา เชื่อกันว่าตั้งอยู่บริเวณต�าบล 

มหาพราหมณ์ บริเวณนอกเกาะเมืองอยุธยาไปทางตะวันตกเฉียง 

เหนอื (ปัจจุบันอยูใ่นท้องทีอ่�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

โดยบาทหลวงชาวฝร่ังเศสสัง่เคร่ืองพมิพ์จากยโุรปเพือ่กจิการเผยแผ่ 

คริสต์ศาสนา แต่จนถึงบัดนี้ยังหาหลักฐานสนับสนุนไม่พบ

โรงพิมพ์หรือการพิมพ์แบบตะวันตกในสมัยอยุธยาท่ีต�าบล 

มหาพราหมณ์จะมีจริงหรือไม่จริงยังไม่ยุติ แต่จากหลักฐานประวัต ิ

ศาสตร์พบว่าสมัยอยุธยามีความพยายามในการตั้งโรงพิมพ์ด้วย 

เทคโนโลยีก้าวหน้าจากยุโรปเพื่อพันธกิจทางคริสต์ศาสนา แต่ผล 

พลอยได้คือกระตุ้นการรับรู้หรือการเรียนรู้สู่โลกกว้างท่ีต่างจากเดิม 

(และเป็นรากฐานส�าคัญผลักดันให้มีการพิมพ์จนส�าเร็จในสมัยกรุง 

รัตนโกสินทร ์และเป็นมรดกตกทอดถึงปัจจุบัน)

หนังสอืเป็นเล่มมีตวัอกัษรหรือตวัหนงัสอืถกูพมิพ์ด้วยข้อความ 

มีข้อมูลชุดความรู้ท่ีผลิตจากโรงพิมพ์ เป็นที่รับรู้ของชนชั้นน�าสมัย
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อยุธยา แม้ ไม่พบหลักฐานการพิมพ์ ในพระนครศรีอยุธยา แต่ชุด 

ความรู้เหล่านั้นจากตะวันตกถูกถ่ายทอดแบ่งปันผ่านการเรียนการ

สอนคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกในโรงเรียนฝึกบาทหลวง 

(เรียก “สามเณราลัย” โดยคัดเลือกจากเยาวชนพื้นเมืองหลากหลาย

ชาติพันธุ์ ในพระนครศรีอยุธยา) ประกอบด้วยวิชาความรู้เกี่ยวกับ 

อักษรโรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาละติน วิทยาศาสตร์ ปรัชญา 

เทววิทยา ฯลฯ รวมทั้งความรู้เก่ียวกับเพลงดนตรี (ข้อมูลเหล่านี ้

พบในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 แห่ง)

ชุดความรู้ที่บาทหลวง “น�าเข้า” สู่พระนครศรีอยุธยามิได้เผย 

แพร่จ�ากัดอยู่เฉพาะส�านกัเรยีนฝึกบาทหลวง (ท่ีต�าบลมหาพราหมณ์) 

แต่ความรู้เหล่านั้นแพร่หลายสู่ชนชั้นน�าจ�านวนหนึ่งซึ่งมีท้ังเจ้านาย

ชั้นสูงและขุนนางข้าราชการในราชส�านัก (ในงานวิจัยพบว่าบุคคล

เหล่านีบ้างกลุ่มเรียนรู้ภาษาโปรตเุกสระดับใช้งานได้) ครัน้นานเข้าก็ 

หล่อหลอมกล่อมเกลาโน้มน้าวแนวคิดเดิมแบบจารตีนยิมค่อยๆ  ก้าว 

สู่โลกกว้างที่ต่างจากเดิมเป็นลักษณะสัจนิยม ดังพบในวรรณกรรม

ของชนชัน้น�าบางเร่ืองแสดงออก “นอกขนบ” ซึง่ต่างจากวรรณกรรม 

ก่อนหน้านั้น

พระศรีมโหสถ	แต่งกาพย์ห่อโคลง (ในแผ่นดินสมเด็จพระ 

นารายณ์) พรรณนาวิถีชีวิตของประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ 

ปะปนกันในพระนครศรีอยุธยา

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์	 (เจ้าฟ้ากุ้ง) แต่งกาพย์ห่อโคลง (ใน 

แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) แสดงอารมณ์ความรู้สึกทาง 

เพศของตนเองอย่างหมดเปลือกในบทเห่สังวาสและเห่ครวญโดย 

ไม่อิงขนบ “เทพอุ้มสม” ตามประเพณีก่อนหน้า และนอกจากน้ัน 

ยังพรรณนาธรรมชาติลักษณะสมจริงอย่างยิ่งโดยไม่อิงขนบ “ป่า 

หิมพานต์” ในกาพย์ห่อโคลงนิรำศธำรทองแดง ส่วนกาพย์ห่อโคลง

นริำศธำรโศกพรรณนา “เวลา” ในวถิชีวิีตประจ�าวนัแบบโลกตะวันตก 

เป็นชั่วโมงและวันเดือนป ีเป็นต้น
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อักษรไทยในการพิมพ์ของไทย

อักษรในสากลโลกมิได้เกิดจากปาฏิหาริย์การประดิษฐ์คิดค้น 

ของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว และเป็นไปไม่ได้ที่ตัวอักษรจะ

ถูกประดิษฐ์ดังเนรมิตส�าเร็จในปีหนึ่งปีใดเพียงปีเดียว แต่อักษรไทย

ต้องเกิดจากความจ�าเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ในสงัคม ด้วยพลงัผลักดัน

ของอ�านาจการเมืองเป็นระยะเวลายาวนานมากก่อนเป็นอักษรไทย 

โดยวิธีดัดแปลงจากอักษรที่มีอยู่ก่อนและใช้กันมาก่อนอย่างคุ้นเคย

อักษรไทย คือ อักษรเขมรที่ถูกท�าให้ง่ายด้วยอักขรวิธีท่ีง่าย 

ที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพราะ

ถูกพัฒนาขึ้นส�าหรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ สมัยแรก

ใช้เขียน (ตวัดหาง) บนสมุดข่อย หลังจากนั้นจึงมีผู้ปรับปรุงใช้สลัก 

หินด้วยตัวเหลี่ยมมนในบ้านเมืองตอนบนของลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา

ถ้านับจากอักษรไทยย้อนกลับไปหารากเหง้า จะพบว่าอักษร 

ไทยได้แบบจากอักษรเขมรที่เรียก “อักษรขอม” ซึ่งวิวัฒนาการจาก

อักษรทวารวดี และอักษรปัลลวะ (ทมิฬ) ตามล�าดับ ท้ังหมดนี้ล้วน

เป็นต้นแบบให้มีอักษรไทยข้ึนที่รัฐอโยธยา-ละโว้ บริเวณลุ่มแม่น�้า 

เจ้าพระยา โดยประมาณกว้างๆ เมื่อเรือน พ.ศ. 1800

  กว่าจะเปน็อักษรไทย 
คนพดูภาษาไทยขอยืมอกัษรเขมรเขยีนภาษาไทย เรยีก “ขอม 

ไทย” อย่างคุน้เคยอยู่นานมาก ซึง่บอกไม่ได้ว่านานเท่าไร? อาจเป็น 

ร้อยปี หรือมากกว่านั้น (ระหว่าง พ.ศ. 1600-1900)

คร้ันถึงช่วงเวลาหนึ่งเม่ืออ�านาจของภาษาและวัฒนธรรมของ 

คนพูดภาษาไทยมีมากข้ึน (ขณะนั้นยังไม่พบหลักฐานเรียกตนเอง

ว่า “คนไทย”) จงึปรับปรุงอกัษรเขมร (และอาจมีอกัษรมอญกบัอกัษร

อื่นๆ ด้วย) เพื่อใช้ถ่ายเสียงภาษาไทยที่พูดในชีวิตประจ�าวัน แล้ว
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เรียกต่อมาสมัยหลังว่า “อักษรไทย” ถูกใช้งานในกลุ่มคนช้ันน�า (ท้ัง 

คฤหสัถ์และบรรพชติ) โดยเขียนบนสมุดข่อย (สดี�า) จนเป็นทีคุ่น้เคย 

อย่างดีด้วยแท่งดินสอ (ค�าว่า สอ เป็นภาษาเขมร แปลว่า ดินขาว)

ต่อมาอกัษรไทยแบบเขียนบนสมุดข่อยถกูดัดแปลงอกีทอดหนึง่ 

เป็นแบบสลักบนแผ่นหิน โดยปรับตัวอักษรให้มีลักษณะเหลี่ยมมน 

เพื่อง่ายต่อการแกะสลักหิน (ตามประเพณีในอาณาจักรกัมพูชา) 

จากนัน้แพร่หลายขึน้ไปรัฐสุโขทยั บรเิวณลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาตอนบน 

(หรือลุ่มแม่น�้ายม-น่าน) มีความทรงจ�าอยู่ในพงศำวดำรเหนือว่า 

“พระร่วงท�ำหนังสือไทย”

  อักษรไทยของเพศชาย กีดกันเพศหญิง 
อกัษรไทยสมัยแรกเป็นสมบัตขิองชนช้ันน�าเพศชาย จึงไม่เป็น 

เคร่ืองมือส่ือสารแสวงหาความรู้ของสามัญชนคนทั่วไปที่เขียนไม่ได้ 

อ่านไม่ออก โดยเฉพาะเพศหญิง

การเรียนรู้อักษรไทยสมัยแรกกีดกันเพศหญงิ ดงัเป็นทีรู้่ทัว่ไป

ว่าผู้ชายเม่ืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้อง “บวชเรียน” ตามประเพณี 

หมายถงึบวชเป็นภกิษแุล้วได้เรยีนอกัษร “ขอมไทย” และอกัษรไทย 

ส่วนผูห้ญงิไม่อนญุาตให้บวชเป็นภกิษณุ ีจึงไม่ได้เรยีนอกัษรเหมือน 

เพศชาย

ในกลุ่มคนชั้นน�าของไทยเป็นที่รับรู้ทั่วกันว่าการเรียนรู้อักษร 

ศาสตร์หรือศิลปศาสตร์เป็นสมบัติของ “ผู้ดี” ที่เป็นเพศชายเท่านั้น 

โดยกีดกันเพศหญิงอย่างเข้มงวด จึงมีค�าสอนอย่างแข็งขันว่า “ลูก

ผู ้ชายลายมือนั้นคือยศ” ค�าว่า “ลายมือ” ในกลอนเสภาท่ียกมา 

หมายถึงอ่านเขียนเรียนหนังสือ (จากกลอนเสภำขุนช้ำงขุนแผน 

ตอนนางวันทองสอนลูกชายชื่อ “พลายงาม” ขณะสั่งเสียให้เดินดง 

คนเดียวหนขุีนช้างจากเมืองสพุรรณบุรีไปอยู่กับย่าทองประศรีท่ีเมือง 

กาญจนบุรี สมัยนั้นอยู่ลาดหญ้า)
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ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในไทย

สยำมพิมพกำร: ประวัติศำสตร์กำรพิมพ์ ในประเทศไทย ม ี

ต้นเร่ืองเมือ่ พ.ศ. 2547 ขรรค์ชยั บนุปาน บอกกบัผมว่าน่าจะช�าระ 

สะสางเร่ืองราวความเป็นมาพืน้ฐานเก่ียวกับการพมิพ์ในประเทศไทย 

ตัง้แต่สมัยด้ังเดิมเร่ิมแรกจนถงึสมัยปัจจบัุน เช่น โรงพมิพ์ ส�านักพมิพ์ 

และหนังสือพิมพ์

จากนั้นผมเร่ิมต้น “ทบทวนวรรณกรรม” ด้วยการส�ารวจและ

อ่านเอกสารงานค้นคว้าวิจัยเท่าที่หาได้เก่ียวกับการพิมพ์ ในไทย 

ขณะเดียวกันก็ปรึกษาหารือสอบถามผู้สันทัดโดยตรงด้านนี้ ท�าให้รู้

ว่าข้อมูลมีมาก และการท�าความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นไม่ง่าย ซึ่งเกิน

ก�าลังและเกินสติปัญญาท่ีจะท�าคนเดียวได้ ผมจึงต้องชวนและเชิญ

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ว่าหลังงานสอน

จากมหาวทิยาลัยแล้วให้ช่วยเป็นแกนน�าร่วมกับปรามินทร์ เครอืทอง 

(เสรชีนนกัค้นคว้า) ท�าวจิยัศกึษาค้นคว้าตรวจสอบเร่ืองราวการพมิพ์

ในประเทศไทย และรวบรวมเรียบเรียงเป็นต้นฉบับ โดยชักชวนนัก

ค้นคว้าวจิยัอกีจ�านวนหนึง่ร่วมเป็นคณะท�างานซึง่ล้วนมีประสบการณ์ 

แข็งแรงด้านนี้มาก่อนทั้งนั้น

ประวตัศิาสตร์การพมิพ์ในประเทศไทยมีหลายด้านหลายมิตทิี่

ต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปอีกมาก เพื่อการเรียนรู้รอบด้าน “รู้เขา 

รู้เรา รู้โลก”

สุจิตต์	วงษ์เทศ

ธันวำคม 2564

ตัว
อย
่าง



19ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

ค�าน�า
สยามพิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

บริษทัมตชิน จ�ากัด (มหาชน) มคีวามประสงค์จะเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลพื้นฐานอันเก่ียวกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ ในประเทศไทย 

ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เร่ิมแรกเทคโนโลยีการพิมพ์สู่สังคมไทย ไล่ 

เรียงพัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน

กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมเชิญ “คณะท�างาน” รวบรวม

ข้อมูล 6 คน มี ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคณะท�างานมี 

ปรามินทร์ เครือทอง นิภาพร รัชตพัฒนากุล เป็นแกนท�างานริเร่ิม 

หลังจากนั้นเพิ่มคณะท�างานอีกหลายคน เช่น สมิทธ์ ถนอมศาสนะ 

ณัฐพรรษ เตชะบรรณะปัญญา วิมล กิจวานิชขจร มรกต งามภักด ี

อรวรรณ ทับสกุล และประยุกต์ บุนนาค เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคณะท�างานได้ตกลงในเบ้ืองต้น 

ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับประวตักิารพมิพ์ในประเทศ 

ไทย โดยแบ่งการรวบรวมเรียบเรียงออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

เป็นประวตักิารพมิพ์โดยภาพรวม ซึง่แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 4 หัวข้อ 

คือ 1. เทคโนโลยีการพิมพ์และโรงพิมพ์ 2. หนังสือพิมพ์ 3. นิตยสาร 

และ 4. ส�านกัพมิพ์ โดยใช้เหตกุารณ์เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475 เป็นเส้นสมมติในการแบ่งพัฒนาการดังกล่าว ส่วนท่ี 2 เป็น 
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บทวิเคราะห์ภายใต้ชื่อ “ชาติไทยในส่ิงพิมพ์” โดยน�าข้อมูลที่ได้จาก

ส่วนท่ี 1 มาวิเคราะห์ผลกระทบจากเทคโนโลยีการพิมพ์ต่อสังคม 

ไทยในช่วงแรกรับเทคโนโลยีชนิดนี้เข้ามา ส่วนท่ี 3 ประวัติส�านัก

พมิพ์ประพนัธ์สาส์น และบริษทัมตชิน ซึง่นอกเหนอืจากข้อมูลทีเ่ป็น

ลายลักษณ์อักษรแล้ว ยังได้รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นภาพถ่ายสิ่งพิมพ์ 

ต่างๆ ไว้อีกด้วย

คณะท�างานได้จดัให้มีการประชมุร่วมกันทกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 

1 คร้ัง ณ ห้องประชมุ ชัน้ 6 ตกึผลิต บรษัิทมตชิน จ�ากัด (มหาชน) 

เพือ่ก�าหนดทศิทางในการเก็บข้อมูลจนส�าเร็จ แล้วเรยีบเรียงร่วมกัน 

เป็นหนังสือเล่มนี้

คณะท�างานประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย
10 สิงหำคม พ.ศ. 2548
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สยามพิมพการ:
ประวัติศาสตร์การพิมพ์ ในประเทศไทย
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1  
เทคโนโลยีการพิมพ์
และโรงพิมพ์ตัว
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ก�าเนิดการพิมพ์และโรงพิมพ์ ในสยาม

  1. โรงพิมพ์สมัยอยุธยา 
ประวตักิารตัง้โรงพมิพ์ข้ึนในสยามมีเค้ามูลมาตัง้แต่สมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์ โดยบาทหลวงฝรัง่เศสคือสังฆราชลาโน (Louis Laneau) 

ได้แต่งและแปลหนังสือศาสนาคริสตงัเป็นภาษาไทยจ�านวน 26 เล่ม 

หนงัสอืไวยากรณ์ไทยและบาลี และพจนานกุรมไทยอย่างละ 1 เล่ม1 

นอกจากนี้สังฆราชลาโนยังได้สร้างศาลาเรียนขึ้นในที่พระราชทาน 

ณ ต�าบลเกาะมหาพราหมณ์เหนือกรุงเก่า ตามบันทึกของ ฟ. ฮีแลร ์

ได้อ้างว่ามีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่เกาะมหาพราหมณ์แห่งนี้ด้วย 

“ตามเสียงบางคนกล่าวกันว่า ท่ีโรงเรียนมหา 

พราหมณ์นั้น ท่านได้ตั้งโรงพิมพ์ข้ึนไว้ด้วย. นัยว่า

สมเด็จพระนารายณ์ชอบพระไทยการพิมพ์ตามวิธีฝรั่ง 

ของท่านสังฆราชลาโน ถึงกับทรงโปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ 

ข้ึนท่ีเมืองลพบุรี เป็นส่วนของหลวงอกีโรงหนึง่ต่างหาก, 

แต่เม่ือพระองค์สิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าแผ่นดิน 

ต่อมาไม่ทรงโปรดของฝร่ัง, การพิมพ์จึงเลยทรุดโทรม 

แต่นั้นมา” 2
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ต่อมา พ.ศ. 2213 บาทหลวงลังคลูอาส์ (Pierre Langrois) ได้

คิดจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเพื่อพิมพ์หนังสือไทย เพราะเห็นว่ากระดาษใน 

เมืองไทยมีราคาถูก และคนงานก็จ้างได้ด้วยราคาถูก จึงขอให้ทาง

ฝร่ังเศสจัดส่งช่างแกะตัวพิมพ์มาให้ เพื่อจะได้ท�าการพิมพ์ค�าสอน 

คริสต์ศาสนาเป็นภาษาไทย3

ฟ. ฮีแลร์ ยังได้อ้างหลักฐานจดหมายของบาทหลวงลังคลูอาส์ 

ที่มีไปยังกรุงปารีสใน พ.ศ. 2217 ว่า

“ถ้าท่านอยากได้รับส่วนแบ่งในการช่วยแผ่พระ 

ศาสนาคฤศตังให้แพร่หลายในเมืองไทยแล้ว ขอท่าน 

ได้โปรดช่วยหาเคร่ืองพิมพ์ส่งมาให้สักเครื่องหนึ่งเถิด, 

มิสซังเมืองไทยจะได้มีโรงพิมพ์ๆ หนังสือเหมือนท่ีเขา 

ท�ากันแล้วในเมืองมะนิลา, เมืองคูอา และเมืองมะเกา 

นั้น!” 4

 

นอกจากนียั้งมีหลักฐานส�าคญัอกีช้ินหนึง่คือ ราชทูตโกษาปาน 

ได้มีโอกาสไปชมกิจการการพิมพ์ในประเทศฝร่ังเศส เม่ือคราวเป็น 

ราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ใน พ.ศ. 2228 

โดยมีบันทึกดังนี้ 

“รุ่งขึ้นวันหลังราชทูตได้ ไปดูโรงพิมพ์หลวงซึ่งอยู่

ในบังคับบัญชาของมงเซียร์ เดอ ครามวาซี อาศัยเหตุ

ที่เป็นเวลาหนาว ท่านผู้จัดการในโรงพิมพ์หลวงนั้นได้ 

จดัตัง้เตาไฟไว้ในห้องต่างๆ ทัว่ไป เพือ่ราชทตูจะได้รอดู

การพมิพ์โดยสะดวกสบาย ชัน้แรกผูจั้ดการได้พาราชทูต 

ไปดูเขาเรียงตัวหนังสือ พอราชทูตเห็นช่างหยิบตัว

หนังสือจากช่องที่ไว้ตัวพิมพ์เป็นแผนกๆ ทีละตัวๆ มา
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27ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย

เรียงไว้ ในรางเหล็กที่ถือไว้ ในมือซ้ายด้วยความรวดเร็ว 

จนดูแทบไม่ทนัก็แปลกใจ ท่านราชทตูสงัเกตได้ทนัทว่ีา

ตวัหนงัสอืในช่องเหล่านัน้ต่างชนดิกนั คอืในช่องแถวบน 

เป็นช่องส�าหรับตัวหนังสือตัวโป้งๆ ส่วนช่องแถวล่าง

เป็นช่องส�าหรับตวัเลก็ ซึง่ผดิกบัตวัหนงัสอืไทยทีมี่เพยีง

ขนาดเดียวในส�ารับหนึ่งไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ นอกจากจะ 

เป็นตัวหนังสือต่างชุดต่างส�ารับกัน 

ท่านทูตหยิบตัวพิมพ์ออกมาพิเคราะห์ดูเป็นตัวๆ  

แล้วซักถามถึงวิธีหล่อแม่พิมพ์และวัสดุท่ีใช้ท�า แล้วจึง

กล่าวว่า ‘เมืองฝร่ังเศสนี้ช่างดีจริง ไม่ว่าอะไรหมดล้วน 

แต่มีขึ้นในเมืองนี้ทั้งสิ้น ไม่ต้องพึ่งประเทศอื่น’ 

ถัดจากการดูเรียงตัวพิมพ์แล้ว มงเซียร์  เดอ 

ครามวาซี ได้พาราชทูตไปดูวิธีการพิมพ์ต่อไป ช้ันแรก

ให้ดูว่าเม่ือเรียงตัวหนังสือจนครบหน้าแล้ว เขาก็มัดตัว

หนังสือนั้นไว้เป็นหน้าๆ อย่างไรแล้วจึงเอาข้ึนแท่นอัด

ไว้ให้ตดิๆ กันคราวเดียวหลายๆ หน้าอย่างไรเพือ่จะได้ 

พิมพ์เร็วๆ 

ต่อจากนั้นได้ ไปดูแท่นพิมพ์ ในเวลานั้นมีอยู่ 12 

แท่น ก�าลังอยู่ในระหว่างพมิพ์หนงัสือทัง้ 12 เร่ือง มีคน

ประจ�าแท่นพิมพ์เคร่ืองละ 2 คน...ต่อจากนั้นมงเซียร ์

เดอ ครามวาซ ีได้แนะน�าให้พวกราชทตูดูอกีว่า เม่ือเอา

ตวัหนงัสอืข้ึนแท่นพมิพ์แล้วเขาพมิพ์กันด้วยวธิอีย่างใด 

ท่านราชทูตดูแล้วจึงกล่าวว่า ‘แหม ท�าง่ายเสียจริง ดู

เหมือนฉนัท�าได้เหมือนกัน’ แล้วท่านก็ลองพมิพ์ ปรากฏ

ว่าแผ่นกระดาษทีพ่มิพ์ออกมางามเหมือนกับเม่ือคนงาน 

เขาท�าเอง ท่านราชทูตมีความพอใจมาก 

พอดูเคร่ืองพมิพ์แท่นนีแ้ล้วก็ไปดูเคร่ืองพมิพ์แท่น 
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อื่นเร่ือยๆ ไปจนครบแล้ว ท่านอรรคราชทูตไต่ถาม 

มงเซียร์ เดอ ครามวาซี ถึงวิธีผสมหมึก วิธีจัดท�าลูก

หมึกส�าหรับกลิ้งไปกลิ้งมาบนแผ่นกระดาษ ฯลฯ แล้วก ็

ซักถามถึงวิธีท�ากระดาษตั้งแต่ต้นจนกระทั่งใช้พิมพ์ได้

ตลอดวันนั้นราชทูตท�าความเข้าใจวิธีการพิมพ์

และวิธีพับกระดาษแล้วรวมเข้าเล่มและใส่ปกจนกระทั่ง 

ส�าเร็จเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ใช้อ่านกันได้

เ ม่ือดูโรงพิมพ ์หลวงทั่วแล ้ว มงเซียร ์   เดอ 

ครามวาซี ได้พาราชทูตไปดูแม่ตัวหนังสือที่ท�าไว้แต่ 

ก่อนหลายชนดิหลายภาษา เป็นต้นว่า ได้พาไปดูแม่ตวั 

หนังสือภาษากรีก ซึ่งท�าต้ังแต่คร้ังรัชสมัยของพระเจ้า 

ฟรังซัวที่หนึ่งเม่ือร้อยห้าสิบปีก่อน แล้วยังได้ดูตัวพิมพ์

ภาษาอาหรับซึ่งเพิ่งท�าใหม่ๆ ราชทูตได้ถามว่า ‘ไม่ได้

ท�าเฉพาะตัวพิมพ์ฝร่ังดอกหรือ ถ้าอย่างนี้ตัวหนังสือ

ไทยเห็นจะท�าข้ึนได้เหมือนกันกระมัง’ มงเซียร์ เดอ 

ครามวาซี ตอบว่า ‘ไม่ว่าภาษาอะไรถ้าตั้งใจอยากท�า

จริงๆ  ก็ท�าได้ท้ังนั้น และตัวพิมพ์ภาษาไทยก็คงท�าได้ 

ไม่ยาก หากท่านราชทตูจะไปตัง้โรงพมิพ์ขึน้เองในเมือง

ไทยก็ท�าได้ง่ายๆ’” 5

 

จากหลักฐานทั้งหมดนี้ แม้จะชี้ให้เห็นว่าบาทหลวงฝร่ังเศสใน

สมัยสมเด็จพระนารายณ์ จะมีความพยายามตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในกรุง 

ศรีอยุธยาก็จริง แต่กไ็ม่มีหลกัฐานใดบ่งชีว่้ามีโรงพมิพ์เกดิขึน้แล้วใน 

สมัยกรุงศรีอยุธยา ฟ. ฮีแลร์ ได้ตั้งข้อสังเกตในข้อนี้ว่า “แต่ตรงข้อท่ี 

ว่าแรกได้มีโรงพมิพ์ขึน้ในเมืองไทย คร้ังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นี้ 

ยังเป็นปัญหาอยู่ รู้ ไม่สู้แน่นัก. ถ้าจะกล่าวโดยทางสันนิษฐานแล้วก็ 

พอจะเชื่อได้บ้างว่าเป็นจริงดังค�าเขาลือ.”
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อย่างไรก็ดี  ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานท่ีสามารถบ่งชี้ได้อย่าง

ชดัเจนในเร่ืองนี ้คือไม่มีบันทึกใดๆ กล่าวถงึโรงพมิพ์ว่าได้ตัง้ขึน้แล้ว

ในสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือแม้แต่หลักฐานหนังสือท่ีพิมพ์จาก 

โรงพิมพ์ในสมัยนั้น

บาทหลวงลังคลูอาส์ ได้มีหนังสือไปยังกรุงปารีสเรื่องขอแท่น 

พมิพ์และช่างพมิพ์ใน พ.ศ. 2213 และ พ.ศ. 2217 แต่ก ็ไม่มีหลักฐาน 

ยืนยันว่าแท่นพิมพ์ที่ขอไปนั้นมีการส่งมากรุงศรีอยุธยาตามที่ขอ 

แม้ว่าสมเด็จพระนารายณ์จะทรงสนพระทัยในวิชาการของ

ฝรั่งเศสในหลายๆ ด้าน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าทรงสนพระทัยในด้านการ

พิมพ์เช่นกัน เด็กชาวสยามที่ทรงส่งไปเรียนวิชาการของฝรั่งเศสนั้น

ระบุว่าให้ ไปเรียนวิชาท�าน�้าพุ วิชาก่อสร้าง วิชาช่างเงิน ช่างทอง 

เป็นหลัก6

และในปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เม่ือโกษาปานไปดู 

กิจการการพิมพ์ท่ีประเทศฝรั่งเศสนั้นก็ได้แสดงความสนใจอย่าง 

มาก ท�าให้เห็นได้ชัดว่าโกษาปานไม่เคยรู้เห็นเร่ืองการพิมพ์มาก่อน 

จนกระทัง่โกษาปานกลับมาจากฝร่ังเศสในวนัที ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2230 

อีก 8 เดือนต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ก็เสด็จสวรรคต7 อันเป็นการ 

ตัดขาดจากการรับเทคโนโลยีจากประเทศยุโรปไปชั่วเวลาหนึ่ง

ดังนั้นข้อสันนิษฐานท่ีว่า โรงพิมพ์น่าจะเกิดขึ้นในสมัยกรุง

ศรอียุธยาจงึยังหาข้อสรปุไม่ได้อย่างชดัเจนในเวลานี ้แต่มีความเป็น

ไปได้อย่างมากว่า ยังไม่มีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ตามที่ได้ วิเคราะห์กันไว้ 8

  2. โรงพิมพ์สมัยรัตนโกสินทร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สังฆราช 

การ์โนลต์ (Garnault) ได้มีจดหมายสั่ง “ตัวพิมพ์” มาใช้ ในบางกอก 

ดังนี้ 
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“เรื่องคิดจะตั้งโรงพิมพ์ในบางกอก

จดหมายมองเซนเยอร์กาโนต์

ถึงมองซิเออร์เดคูร์วีแยร์

เมืองปอนดีเชรี 

วันที่ 13 เดือนมีนาคม ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330)

ขอท่านได้โปรดจัดส่งตัวพิมพ์มายังข้าพเจ้าด้วย 

เพราะโรงพมิพ์นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเป็นอนัมาก 

ด้วยเวลานี้ข้าพเจ้ามีคนเข้ารีตที่อ่านหนังสือฝร่ังได้ถึง 

9 คน ข้าพเจ้าจะพิมพ์ส�าเนาและอ่านทานคนเดียวไม่

ไหว ตัวพิมพ์ที่ท่านจะส่งมายังข้าพเจ้านี้ ขอโปรดเลือก

ตัวพิมพ์และหมึกพิมพ์ที่จ�าเป็นจะต้องใช้ และซึ่งจะหา 

ในเมืองนี้ไมไ่ด้”9

สังฆราชการ์โนลต์ซึ่งได้มาประจ�าบางกอกที่วัดซางตาครู้สใน 

พ.ศ. 233710 และได้ตั้งโรงพิมพ์ของมิสซังขึ้นท่ีวัดซางตาครู้สแห่งนี ้

โดยย้ายโรงพิมพ์มาจากปีนัง ท่ีซึ่งสังฆราชการ์ โนลต์ ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นพระสงัฆราชแห่งเมแตลโลโปลสิ ก่อนจะย้ายมาประจ�าทีบ่างกอก

สงัฆราชการ์โนลต์ท่านนีมี้ประสบการณ์ในการพมิพ์หนงัสอืมา

ก่อนแล้ว คือขณะท่ีท่านยังอยู่ท่ีเมืองปอนดีเชรี ท่านได้จัดให้พิมพ์

หนังสือสอนอ่านเล่มหนึ่ง โดยใช้อักษรละตินผันวรรณยุกต์ต่างๆ  

อักษรและเสียงเป็นภาษาไทยตามแบบอย่างมิสซังญวน11

ต่อมาเม่ือสังฆราชการ์โนลต์มาประจ�าอยู่ท่ีวัดซางตาครู้สแล้ว 

ท่านก็ได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้น ซึ่งอุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆ น่าจะน�ามาจาก

ปีนงั ปรากฏหลักฐานการพมิพ์หนงัสือของสังฆราชการ์ โนลต์ทีเ่หลอื

มาถึงปัจจุบันคือ หนังสือค�าสอนคริสตัง หน้าปกเป็นภาพนักบุญ 

หลุยส์ เดอ คงซาคา ลักษณะการพิมพ์เป็นแบบแม่พิมพ์ไม้ (Xylo- 
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graph) หน้าต้นมีข้อความว่า “ค�าสอน คริสตัง ภาคต้น” เขียนเป็น 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เสียงภาษาไทย ดังนี้ 

KHÂM SÓN

CHRISTANG

Phàc ton

ตอนท้ายระบุที่พิมพ์ไว้อย่างชัดเจนว่า “ในวัดซางตาครู้ส ณ 

บางกอก ศักราชแต่ไถ่ชาติมนุษย์ 1796 ปี”

nai vat sancta Crus na bangcoc

saccarat tee thai xat manut

1796 pi

หนังสือค�าสอนคริสตัง เล่มน้ี ถือเป็นหลักฐานการพิมพ์ ใน 

ประเทศไทยทีเ่ก่าท่ีสุดในเวลานี ้ท�าให้สนันษิฐานได้ว่า วดัซางตาครูส้ 

น่าจะเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย

เนือ่งจากท่ีวัดซางตาครู้สมีแท่นพมิพ์ใช้แล้ว การพมิพ์หนงัสอื 

เล่มนีจ้งึไม่น่าจะเป็นการพมิพ์แบบบล็อกไม้ (Wood Block Printing)12 

อย่างที่ก�าธร สถิรกุล สันนิษฐานไว้13

เทคนิคที่ใช้ ในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นแบบแม่พิมพ์ 

พื้นนูน (Letter Press Printing) คือแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นการแกะไม้ ให ้

ส่วนทีพ่มิพ์นนูสงูข้ึนมา ส่วนท่ีไม่ได้พมิพ์จะลดต�า่ลงไป เม่ือเอาหมึก 

ทาบนแม่พิมพ์ หมึกจะเกาะติดบนส่วนที่นูนสูงขึ้นมา14
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การพิมพ์ในสมัยนี้ยังใช้วิธีแกะบล็อกไม้ท้ังชิ้นเป็นแม่พิมพ์ 

และยังไม่มีการใช้แม่พมิพ์ภาษาไทย ยังคงใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

ในการพิมพ์ ในยุคต่อมาจึงเร่ิมพัฒนาการพิมพ์ด้วยภาษาไทย และ 

การใช้ตัวเรียง (Movable Type Printing)

นอกจากจะมีโรงพิมพ์เกิดขึ้นในสยามโดยบาทหลวงชาว

ฝร่ังเศสแล้ว โดยโรงพิมพ์แห่งแรกตั้งขึ้นในวัดซางตาครู้ส ต่อมา

ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการย้ายมาตั้งท่ีวัดอัสสัมชัญ หนังสือพิมพ์ 

บางกอกคาเลนดาร์ ของหมอจันดเล ระบุไว้ว่า โรงพิมพ์ของคณะ 

มิสซัง โบสถ์อัสสัมชัญ ยังไม่มีตัวพิมพ์ภาษาไทยใช้ เวลาจะพิมพ์ 

ภาษาไทยต้องใช้ตัวโรมันมาเรียงให้ออกเสียงเป็นภาษาไทย15

  3. ก�าเนิดตัวพิมพ์ภาษาไทย
ได้มีความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการพิมพ์ของไทยเกิดขึ้นใน 

ประเทศพม่า ซึ่งเป็นหลักฐานเก่ียวกับการก�าเนิด “ตัวพิมพ์ภาษา 

ไทย”

ตวัพมิพ์ภาษาไทยเกิดข้ึนจากมิชชนันารีชาวอเมรกินัสองสามี 

ภรรยาคือ หมอจัดสัน (Adoniram Judson) และแนนซี่ จัดสัน หรือ 

แอนน์ (Ann Hazeltine Judson) ซึ่งเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาท่ีเมือง

ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ใน พ.ศ. 2356 โดยนางจัดสันได้เรียนรู้ภาษา 

ไทยจากเชลยไทยในประเทศพม่า

ต่อมาใน พ.ศ. 2359 จอร์จ ฮัฟ (George H. Hough) ซึ่งเป็น 

ช่างพมิพ์ ได้น�าแท่นพมิพ์และตวัพมิพ์ภาษาอังกฤษมาตัง้โรงพมิพ์ขึน้

ในประเทศพม่า มิสเตอร์ฮัฟได้หล่อ “ตัวพิมพ์ไทย” ขึ้นเป็นคร้ังแรก

ใน พ.ศ. 2359 ตามแบบของนางจัดสัน จากนั้นจึงได้แปลพระคัมภีร์

จากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย และได้ส่งค�าแปลนีไ้ปตพีมิพ์ทีโ่รงพมิพ์ 

ของคณะแบพติสท์เมืองเซรัมโบร์ (Serampore) ใน พ.ศ. 236216 

ใน พ.ศ. 2362 ประเทศพม่าเกิดการเปล่ียนแผ่นดินขึ้นเม่ือ

พระเจ้าปะดุงเสด็จสวรรคต จักกายแมงพระราชนัดดาจึงเสด็จขึ้น
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ครองราชย์ต่อ สถานการณ์เช่นนีย่้อมสร้างความไม่ม่ันคงต่อชาวต่าง

ชาต ิโดยเฉพาะบรรดามิชชนันารี ท�าให้มิสเตอร์ฮฟัตดัสนิใจเดินทาง

ไปยงัเมืองเซรัมโบร์ นครกัลกัตตา ประเทศอนิเดีย โดยน�าแท่นพมิพ์ 

และ “ตัวพิมพ์ไทย” ติดตัวไปด้วย ตัวพิมพ์ไทยชุดแรกจึงตกค้างอยู ่

ที่นครกัลกัตตาเรื่อยมา

ใน พ.ศ. 2371 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ร้อยเอก เจมส์ โลว์ (James Low) ชาวองักฤษ 

ประจ�าการอยู่ในอินเดีย แต่เดินทางมาท�างานท่ีเกาะหมาก (ปีนัง) 

มีโอกาสได้เรียนหนังสือไทยจนเข้าใจ จึงเรียบเรียงต�าราไวยากรณ์ 

ไทยขึน้ แล้วพมิพ์เป็นหนงัสือชือ่ A Grammar of the Thai or Siamese 

Language พมิพ์ที ่The Baptist Mission Press เมืองกัลกตัตา ประเทศ 

อินเดีย ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ชุดเดียวกับที่มิสเตอร์ฮัฟน�าติดตัวไป และ 

หนังสือเล่มนี้ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน ถือเป็นหลักฐานท่ีเก่าท่ีสุด

ของ “ตัวพิมพ์ไทย” ที่พบในขณะนี้

ต่อมา โรเบิร์ต เบิร์น (Robert Burn) และทอมสัน (Thomson) 

มิชชันนารีคณะ London Missionary Society ได้เดินทางมาเผยแผ ่

ศาสนาในสงิคโปร์ หลังจากทีอ่งักฤษได้สถาปนาเมืองสงิคโปร์ขึน้แล้ว 

ใน พ.ศ. 2362 เบิร์นเป็นผูส้นใจศกึษาภาษาต่างๆ รวมท้ังภาษาไทย 

ส่วนทอมสันมาจากโรงพิมพ์คณะแบพติสท์ เมืองกัลกัตตา ทั้งสอง

ท่านได้จัดตั้งโรงพิมพ์ภาษาต่างๆ ขึ้นที่สิงคโปร์ และซื้อ “ตัวพิมพ์

ไทย” มาจากนครกัลกัตตา17 เพื่อมาพิมพ์หนังสือเผยแผ่ศาสนาใน 

สิงคโปร์

สิ่งพิมพ์ภาษาไทยแรกๆ ที่พิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์ในสิงคโปร์คือ 

หนังสือพระธรรมลูกา พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2377 แปลโดยศาสนาจารย์ 

คาร์ล กุตสลาฟ (Carl Ougustus Friedrich Gutzlaff) หรือท่ีคนไทย 

เรียกว่า “หมอกิสลับ” หลักฐานชิ้นนี้ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี หนังสือประวัติศาสตร์โปรเตสแตนท์ในประเทศ 

ไทย 1828-1958 เขียนโดย ดร. เคนเนท อี. แวลส์ ได้อ้างว่า หมอ 
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กิสลับได้แต่งและพิมพ์ ใบปลิวธรรมส�าหรับแจกเร่ือง “ทัศนะของ 

ศาสนาคริสต์” 

“ท่านได้เดินทางไปท�าการพมิพ์หนงัสือเล่มนีด้้วย

เคร่ืองพิมพ์เดียวกับที่แอน จัดสันเคยพิมพ์ในปี ค.ศ. 

1819 ที่สิงคโปร์...”18

แม้ ดร. แวลส์จะยืนยันปีท่ีนางจัดสันเคยพิมพ์หนังสือภาษา

ไทยในประเทศพม่าไว้ตรงกับความเป็นจริง แต่น่าเสียดายว่ายังไม่

พบหลักฐานใบปลิวชิ้นนี้เพื่อยืนยันว่า “ตัวพิมพ์ ไทย” ชุดแรกได ้

เดินทางมาสิงคโปร์จริงหรือไม่ 

แต่เม่ือเทียบ “ตัวพิมพ์ไทย” จากหนังสือพระธรรมลูกา ของ 

หมอกิสลับ กับหนังสือต�าราไวยากรณ์ไทยของเจมส์ โลว์ ย่อมจะ

เหน็ได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชดัเจน ดังนัน้เป็นไปได้ว่าตวัพมิพ์

ภาษาไทยที่เบิร์นและทอมสันซื้อมาจากเมืองกัลกัตตา อาจจะเป็น 

ตัวพิมพ์ที่หล่อข้ึนใหม่ท่ีนั้น ไม่ใช่ตัวพิมพ์เดียวกับท่ีนางจัดสันและ 

มิสเตอร์ฮัฟสร้างไว้ 

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2378 หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) 

เดินทางมาถงึสงิคโปร์ คณะ A.B.C.F.M. (American Board of Com- 

missioners for Foreign Missions) ได้ซื้อแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ 

ภาษาไทยต่อจากคณะ London Missionary Society และมอบให ้

หมอบรัดเลย์น�ามาพิมพ์หนังสือเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทย

หมอบรัดเลย์ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ว่า 

“เยน็วันที ่30 ดร. โจนส์ มชิชนันารีคณะแบพตสิท์ 

ที่กรุงเทพฯ มาปรากฏตัวข้ึนท่ีบ้านท�าให้แปลกใจมาก 

ดร. โจนส์มาสิงคโปร์เพื่อจะพิมพ์ค�าแปล พระคัมภีร์ 

กอสเปล ออฟ แมทธวิ (Gospel of Matthew) เป็นภาษา 

ตัว
อย
่าง
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