
แผนโปรงใส (Transparencies) 
แผนโปรงใสคอือะไร 
 แผนโปรงใส หรือแผนใส หมายถึง วัสดุทีแ่สงสามารถผานได เชน ฟลมใส แผนไมลา, 
แผนอะซีเตท, แผนโพลีเอสเตอร, กระจกใส, พลาสติกใส แตแผนโปรงใสที่นิยมใชจะทําจากแผนอะ
ซีเตท เพราะมรีาคาถูก หาไดงาย แผนโปรงใสจะมีกรอบกระดาษ หรือ กรอบพลาสติกยึดแผนใส ให
สะดวกเวลาใชงาน และเวลาเก็บจะไดเปนชุดเปนลําดับแผน 
 แผนโปรงใสขนาดมาตรฐานที่นิยมใชในปจจุบัน มีดวยกนั 2 ขนาด คือ ขนาด 10 นิว้ คูณ 10 
นิ้ว และขนาด 8 ½  นิ้ว คูณ 11 ½ นิ้ว ซ่ึงจะมีขนาดพอดกีบัแทนรองเขียนบนเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เนื้อที่ภายในแผนโปรงใสขนาดดังกลาวนี ้เรียกวา Image Area คือเนื้อที่ภายในกรอบ
กระดาษ เปนสวนที่ลําแสงจะฉายผานออกไป ปรากฏบนจอฉาย Image Area นี้ไมสามารถใชงานใน
การเขียนไดหมด ตองเหลือเนื้อที่ดานขอบไวประมาณ ½ นิ้ว ระหวางเนื้อหากับกรอบ สวน Image 
Area นี้จึงแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 
 -  สวนที่ใชเขยีนภาพ (Safety Area, Safe Area for Image) คือบริเวณสวนที่เปนเปนเนื้อที่
สําหรับเขียนภาพ 
 -  สวนที่ไมควรเขียนภาพ (Dead Area) คือ สวนนอกระหวางสวนทีใ่ชเขียนภาพกับกรอบ
กระดาษ เปนสวนที่ไมควรเขียนภาพ 
 
ความสําคัญของแผนโปรงใส 
 แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เขามาแทนที่
กระดานชอลก และชอลก และเปนทีย่อมรับกันโดยทัว่ไปในขณะนีแ้ลววา แผนโปรงใสและเครื่อง
ฉายภาพขามศรีษะนี้เปนประโยชนมากในการเรียนการสอน ตลอดจนในการประชุมการสัมมนา และ
การเสนอผลงานทางวิชาการ 



 ชานซ (Claytan W. Chance) 2510 พบวาการสอนโดยใชแผนโปรงใสจะทําให 
 -  ผูเรียนถามมากขึ้น , ชอบเรยีน , สนใจ เขาใจไดดีขึ้น 
 -  ผลการเรียนปลายภาคพบวา ผูเรียนจากแผนโปรงใสไดเกรดดกีวาผูเรยีนจากกระดานชอลก 
 - ผูสอน ชอบการสอนโดยใชภาพโปรงใสมากกวาการสอนโดยใชกระดานชอลก 
 
 แผนโปรงใส มีขอดีคือ 
 -  สามารถใชไดในที่สวางและในหองเรียนธรรมดา โดยไมตองควบคุมแสงสวางมากนักวาผูดกู ็
                 สามารถเห็นไดชัดเจน 
 -  เหมาะสําหรบัผูเรียนและผูฟงทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญ 
 -  ผูสอน/ผูเสนอ แผนใสสามารถหันหนาเขาหากลุมผูเรียน/ผูรับฟงไดขณะสอน 
 -   วัสดุการผลติหาไดงาย และการผลิตทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน  
 -   ผูสอน/ผูบรรยาย สามารถเตรียมแผนใสไวใชโดยการเตรียมการไวกอน และในขณะบรรยายก ็
     สามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในแผนใสนัน้ เพื่อเปนการขยายความและสรางความเขาใจไดอีก 
 -   แผนใสสามารถแสดงการเคลื่อนไหวได แสดงกระบวนการตอเนื่องหรือขยายความเขาใจได 
    โดยงาย เมื่อใชเทคนิคตางๆ เขาชวยในการผลิต เชน แผนใสชนิด Motion Polarized  
                 Transparencies และชนิด Over Lay 
 
ชนิดของแผนโปรงแสง 
 แผนโปรงแสง แบงออกไดเปน 2 แบบคือ 
 -  แบบเดีย่ว (Single Sheet) แบบนี้เปนแผนใสแผนเดียวแลวติดกรอบกระดาษหรือกรอบ
พลาสติก เหมาะสําหรับเสนอเนื้อหาที่มีความคิดเดียว มีประเด็นนําเสนอเพียงเรื่องเดยีว 
 -  แบบซอน (Over Lay) แบบนี้ลักษณะเปนชุดแผนใส ประกอบดวยแผนใสหลายแผนซอนทับ
กัน มีลําดับแผนที่จะเปดแลวจึงคอยซอนทบักันตามลําดบัแผนเหมาะสาํหรับเสนอเรื่องราวที่มีความ
ซับซอน, ความตอเนื่องเปนวิวัฒนาการ, แสดงการเปรียบเทียบขอมูลมากกวา 2 เร่ือง, แสดงเรื่องราวที่มี
การเพิ่มเติมรายละเอียดทีละชั้น หรือมีการขยายความเปนลําดับขึ้นตอนเพื่อใหผูเรียน/ ผูฟงไดรับความคิด
รวบยอด (มโนทัศน) ในขั้นตอนสุดทาย 
 
การวางแผนการผลิต 
 การเตรียมแผนโปรงใสนั้น ผูเตรียมควรมแีนวทางในการจัดทําดังนี้ คอื 
 1. ใชแผนโปรงใสเพื่อวัตถุประสงคอะไร (กําหนดวัตถุประสงคของแผนโปรงใสใหชัดเจน) 
 2.  เนื้อหาที่จะนําเสนอมีความเหมาะสมกับแผนโปรงใสหรือไม 
 3.  การทําแผนโปรงใส ตองทํารางโครงสรางของรายละเอียดที่จะปรากฏบนแผนในหรือไม 



 4.  จัดเตรียม Content Outline ใหละเอยีดแคไหน 
 
 การวางแผนการผลิตนั้นทําใหไดแนวทางในการทําแผนใส กอนลงมือปฏิบัติจริง เมื่อไดกําหนด
เนื้อหาที่จะบรรจุลงในแผนใสแลว ควรออกแบบตนฉบบั คือ แผนใสแตละแผนตองจัดภาพรางวา 
ตัวอักษร, ภาพ , ชองวาง จะอยูตรงไหน ถึงจะเหมาะสม-ดูดี โดยยึดหลักในการออกแบบวัสดุกราฟค เพื่อ
การสอน (รายละเอียดในเรื่องเหลานี้กรณุาดูหลักในการออกแบบโดยทั่วไป) คือ  
 1.  ความงาย (Simplify) 
 2.  ความเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกัน (Unity) 
 3.  การเนน (Emphasis) 
 4.  ความสมดลุ (Balance) 
 5.  ส่ิงที่ชวยใหเกิดความสนใจ  
  5.1   เสน (Line) 
  5.2   รูปราง (Shape) 
  5.3   ชองวาง (Space) 
  5.4   ลักษณะผิวของวัสดุ (Texture) 
  5.5   สี (Color) 
 แผนใสที่ยดึหลักออกแบบตามหลักวัสดกุราฟคเพื่อการสอน มีลักษณะที่ดีสรุปไดดงันี้ คือ 
 1.  ในแผนใสที่มีการจัดภาพ และขอความบรรจุในเนื้อที ่8" x  9"  วางภาพตามแนวนอน-ตั้ง จัด
ภาพใหดูสวยงาม ไมแนน มชีองวาง วางขอความสําคัญไวระดับกึ่งกลางคอนไปทางสวนบนของภาพ 
 2.   แบบและขนาดของตัวอักษร มีความเหมาะสม เปนแบบงายๆ ดูสบายตาเวนชองไฟ
พอสมควร ช่ือเร่ืองใหญกวาเนื้อหาเล็กนอย  ขนาดตัวอักษรประมาณ 4-5 ม.ม. จํานวนบรรทัดประมาณ  
6-8 บรรทัดใน 1 หนา มีการเวนบรรทัดพอประมาณใหสามารถบังภาพ (Revelation) ได 
 3.  ใชสีเฉพาะที่ตองการเนน เชน หวัเร่ือง, ตอนสําคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจผูด ู
 4.  ควรนําเสนอภาพงายๆ ทีไ่มซับซอน ยุงยากในการด-ูทําความเขาใจภาพประกอบ ลายเสน, 
สัญลักษณ ภาพงายๆ และภาพการตูนประกอบกับขอความสั้นๆ กระชับและใจความเดียว จะทําใหดู
เดนชัดกวาภาพและขอความที่ยุงเหยิง 
 5.  แผนใสแตละแผน ควรมจีุดมุงหมายเดยีว แตในชดุของแผนใสนั้นควรตองเกี่ยวโยงและสื่อ
สัมพันธกัน 
 
วิธีการผลิตแผนโปรงใสชนิดตางๆ 
 วิธีการผลิตแผนโปรงใสนั้นใชวิธีผลิตดวยมือและใชเครือ่งมือถาย ตลอดจนกระบวนการทางเคมี
ทําใหไดแผนใสออกมา ซ่ึงหลายๆ วิธีในปจจุบันกไ็มนยิมกันเพราะยุงยาก เสียเวลา หรือมีขั้นตอนมาก



เกินไป หรือแพงเกินไป อยางไรก็ตาม การจะผลิตโดยวิธีไหนกย็อมแลวแตทนุ ความถนัด ความชอบ 
ความพรอมของเครื่องมือความเหมาะสมในการใชงาน 
 
 
1.  การผลิตแผนโปรงใสดวยวิธีเขียนลงบนแผนใส,  แผนอะซิเตทโดยตรง
 
 วิธีการนี้เปนวธีิการงายๆ ที่สามารถผลิตใชไดเองโดยวางแผนใสบนกระดาษขาว มีเสนบรรทัด 
(เพื่อเปนแนวบรรทัด) เขียนตัวหนังสือโดยใชปากกาปลายสักหลาดตามตองการ เลือกสีตามความ
เหมาะสม ถาเขียนรูปภาพประกอบไดก็เขยีนตามความเหมาะสม วางตําแหนงและจดุสนใจใหเหมาะ ถา
ไมถนัดอาจใชตนแบบรองดานลางแผนอะซีเตท แลวเขียนตามตนแบบนั้น สวนไหนเขียนผิดใชกระดาษ
ซับน้ําเช็ดออก แตถาเปนปากกาชนิด Permanent ใหใชน้ํายาลบ จากนัน้นําไปเขากรอบ  
 นอกจากเขียนแลว เรายังอาจใชสีระบายแตงฟลมระบาย ตามตําแหนงที่ตองการ หรือใชแผนโทน
สี (Transparent Color Adhesive) ตัดปะตามตําแหนงทีเ่หมาะสม 
 
2.  การผลิตแผนโปรงใสดวยเครื่องถาย 
 
 การผลิตระบบนี้สะดวกมาก แผนใสที่ไดจะเหมือนตนฉบับทุกอยาง สามารถผลิตจํานวนนอย
หรือจํานวนมากก็ไดตามตองการ มีวิธีการผลิตโดยใชเครือ่งถายอยู 2 กรรมวิธีดวยกันคือ 
 2.1 การผลิตดวยเครื่องถายเอกสาร  ตนแบบชนิดกระดาษขาวดําจากรปูภาพ หนังสือ วารสาร มี
คุณภาพความคมชัดดี สามารถใชวิธีการถายเอกสารลงบนแผนใสไดโดยตรง  เครื่องถายเอกสารที่จะใช
ถายนี้ตองเปนชนิดที่ใชระบบผงหมึก สวนแผนโปรงใสตองเปนชนดิทนความรอน และสําหรับถาย
เอกสารโดยเฉพาะมีรหัสกํากับขางกลองวา ppc (หรือ Plain Paper copier) 
 2.2 การผลิตแผนภาพโปรงใสดวยระบบถายภาพ Photo Processing   เครื่องถายสําเนาแผน
โปรงใสใชถายแผนโปรงใสโดยเฉพาะชนดิแผนโปรงใสอินฟาเรด เชน เครื่องถายภาพโปรงใสของ 3M 
Model 585 Transparency Maker เครื่องถายชนิดนี้ใชงานไดสะดวก ปรับความเขม-ดํา ปรับสีตาม Index 
ที่กําหนดไวบนตัวเครื่อง แผนใสชนิดนี้มีชนิดขาวดําและชนิดสีตางๆ แตราคาคอนขางแพง 
 
3.  การผลิตแผนภาพโปรงใสดวยระบบถายภาพ Photo Processing  
 
 การผลิตแผนโปรงใสดวยระบบถายภาพนี้ เหมาะสําหรับงานที่ตองการความละเอียด, จําลองภาพ
จากตนฉบับใหได Detail มากที่สุด หรือเหมือนตนฉบบัประเภทรูปภาพนั้นใหมากที่สุด 



 วิธีการนั้นจะทําการถายภาพตนฉบับที่ตองการดวยฟลมขาวดํา (Pancro Matic Film) ลางฟลม
ตามกรรมวิธีปรกติจะไดฟลมขาวดํา (Negative Film) นําฟลมมาอัดขยายลงบนฟลมมลิธ (Lithographic 
Film) แลวนําฟลมไปลางน้ํายาลางฟลมลิธ (คือ น้ํายา A+B, น้ํายาคงสภาพ) ตามกระบวนการลาง
โดยปรกติ ฟลมที่ไดจะเปนฟลมลิธชนิดโพสิตีฟ (Positive Film) คือภาพจริง (ตรงกนัขามกับตัวเนกาตีฟ) 
เหมือนกับตนฉบับที่ตองการ 
 ฟลมลิธที่ไดนี้เปนฟลมขาวดาํ High – Contrast ถาตองการใหเปนสี เราอาจแตงสีลงไปโดยใช
แผนโทนสีปะ ใชสีแตงรูประบายในสวนที่ตองการ สวนที่ตองการใหมีขอความใหเขียนดวยปากกาโดย
วิธีเขียนธรรมดา ตัดฟลมใหไดขนาดพอใสกรอบกระดาษผนึกใหเรียบรอย 
 
4.  แผนโปรงใสชนิดพิมพซิลคสกรีน
 
 การผลิตดวยวธีิการพิมพซิลคสกรีนนี้เหมาะสําหรับการผลิตที่ตองการแผนใสจํานวนมาก วิธีการ
นี้เปนวิธีการเดียวกับการพมิพซิลคสกรีนลงบนกระดาษ  ผา เพียงแตจะพิมพบนกระดาษแผนอะซีเตท
แทน และใชหมึกพิมพโปรงใส (Transparency Ink) จะไดแผนโปรงใสมีสีตามตองการ  
 การผลิตในระบบนี้ใชสําหรบัหนวยงานทีต่องการผลิตครั้งละจํานวนมากๆ โดยผลิตเปนชุดส่ือ
การสอนจํานวนมาก เพื่อแจกจายไปตามหนวยงานที่เกี่ยวของ จะทําไดสะดวก รวดเร็ว และมีความ
สวยงามด ี
 ขั้นตอนที่สําคัญที่สุด คือ การถายสกรีน ตองทําตนฉบับบนกระดาษไข หรือฟลมลิธโบรไมด 
แลวแตความถนัด การเขยีนตวัอักษร การลงภาพดวยหมึกบนตนฉบับตองเปนเสนทึบ ดําเขม การถาย
สกรีนจะไดตะแกรงไหมทีม่ีความโปรง พรอมจะใชสกรีนงานไดตามตองการ 
 
5.  แผนโปรงใสชนิดภาพเคลือ่นไหวได (Polarized Transparency)  
 
 โดยปรกติแผนใสจะฉายภาพนิ่งบนจอ แตอาจจะแสดงความเคลื่อนไหวของภาพทีป่รากฏบนจอ
นั้นได วิธีการตองอาศัย Over Head Projector ที่ติด Motor-Driven Polarized Spinner  สวนแผนใสตองติด
ฟลม Polarize คือ Polarizing Material ติดเฉพาะบริเวณที่ตองการใหเกิดความเคลื่อนไหว เมื่อวางแผนใส
ที่ติดแผน Polarizing Material แลวบนเครื่องฉายแลว แสงจะผานเครื่องฉายไปกระทบกับ Spinner การ
หมุนของ Spinner  จะหมุนอยูเหนือแผนโปรงใสและใตเลนสฉาย เมื่อเปดสวิทซหมนุ Spinner  Spinner
จะตัดแสง การหมุนนีจ้ะทําใหคล่ืนของแสงที่จะปรากฏบนจอนี้มีลักษณะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกัน ทําใหดูเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว  



 แผนใสชนิดนีจ้ึงยุงยากในกรรมวิธีการผลิต และยังตองใชอุปกรณเพิ่มเติมอีกดวย แตขอดีคือ 
เอาชนะขีดจํากัดในเรื่องความเคลื่อนไหวเมื่อแสดงการเคลื่อนไหว ก็ทาํใหผูสอนสามารถสรุปเรื่องราวได
กระชับไดดีขึน้ 
 
 
 
 
6.  การผลิตแผนใสแบบอื่นๆ
 
 ยังมีกรรมวิธีการผลิตแผนใสอยางอื่น ๆ อีก แตไมเปนทีน่ยิมกันในปจจบุัน เนื่องจากมีขอยุงยาก
ในการตระเตรยีมเครื่องมือ วธีิการผลิต ตลอดจนมีเทคนคิวิธีการอื่นๆ ที่ทําใหทัดเทียม มีคุณภาพดกีวา วิธี
เหลานี้จึงไมคอยเปนที่นยิมกัน เชน 
 -  การลอกภาพ Lifting   - ระบบกาวยาง/อะซีเตท (Picture Transfer Transparencies) 
     - ระบบความรอน (Heat Laminating) 
     - ระบบความเย็น (Cold Laminating) 
 -  การทําไดอะโซ (Diazo Film Ammonia Process) 
การเก็บแผนโปรงใสสาํเร็จ 
 
 แผนโปรงใสเมื่อผลิตเสร็จแลวควรใสกรอบใหเรียบรอย โดยปรกติจะเปนกรอบกระดาษ ควรใช
กรอบสําเร็จรูปมาตรฐานเดยีวกันทุกแผน เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บกรอบที่นิยมกันเปนกรอบสีขาว
ดานบน (ดานหนา) ดานลาง (ดานหลัง) เปนสีเทา ผนึกแผนใสติดดานหลัง ติดเทปกาวอยางดทีี่ขอบของ
แผนใส กรอบแผนใสดานบน (ดานหนา) เขียนลําดับชุดหรือลําดับแผนของแผนใสบนกรอบ บนกรอบ
แผนใสนี้ ผูสอนยังอาจเขยีนศัพท  ขอมูล  รายละเอียด  สูตร  อยางยอเพือ่กันลืม  ชวยสรุปเปนแนวทาง
เวลาสอนได นอกจากนั้นยงัชวยไมใหมือสัมผัสกับตัวแผนใสโดนตรง ทําใหเกิดรอยพิมพมือบนแผนใส
ได 
 แผนใสที่เปนชุดแลวนัน้ ควรหากลองขนาดพอเหมาะใสไดพอดีเปนชดุ เวลาเก็บควรใชกระดาษ
ขาวรองแผนใสแตละแผนกอนเก็บใสกลอง การเก็บใสตูเอกสารโดยมีหวัเร่ืองกํากับแตละหมวดก็ชวยให
การคนหาเวลาใชงานสะดวกดีเชนกนั 
 
 
 
 



 
  
   
 


