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บทที่ 1
ความหมายและประวัติของการพิมพ
1. ความหมายของการพิมพ
มนุษยชาติสามารถคนพบและสรางสรรคการพิมพมาเปนเวลาชานาน นับตั้งแตสมัยยุค
กอนประวัติศาสตร มีชีวิตเกีย่ วของกับการพิมพมาโดยตลอด ในยุคปจจุบัน การใชชวี ิตประจําวันของ
มนุษยยิ่งตองเกี่ยวพันกับงานพิมพมากขึน้ จนอาจกลวไดวา ไมมีผูใดสามารถหลีกเลี่ยงจากงานพิมพได
คําวา “การพิมพ” มีผูใหคําจํากัดความไวหลายทัศนะ เชน Lechene ไดแสดงความหมาย
ของการพิมพไววา “เปนวิธีการใชแรงกดใหหมึกติด เปนขอความหรือภาพ บนพื้นผิวของสิ่งที่
ตองการพิมพ” ซึ่งความหมายของการพิมพในทัศนะนี้จะเนนเฉพาะการพิมพที่ตองอาศัยแรงกดเทานั้น
แตในกระบวนการพิมพปจจุบันไมจําเปนตองอาศัยแรงกดเลยก็ได
Mills ไดใหความหมายของการพิมพอยางกวาง ๆ วา “หมายถึงกรรมวิธีใด ๆ ในการ
จําลองภาพ หรือหนังสือจากตนฉบับในลักษณะสองมิติ แบนราบ ทั้งนี้รวมถึงการพิมพผา การพิมพ
กระดาษปดฝาผนังและการอัดรูป”
สําหรับทัศนะของผูที่เกี่ยวของกับวิชาการพิมพในประเทศไทย กําธร สถิรกุล กลาววา
“การพิมพ คือ การจําลองตนฉบับอันหนึง่ จะเปนภาพหรือตัวหนังสือก็ตาม ออกเปนจํานวนมาก ๆ
เหมือนกัน บนวัสดุที่เปนพืน้ แบน หรือใกลเคียงกับพืน้ แบน ดวยการใชเครื่องมือกล” จากคําจํากัด
ความขางตนจะเห็นไดวา การพิมพนั้น เปนการจําลองตนฉบับอันหนึ่งตนฉบับนี้จะเปนภาพหรือเปน
ตัวหนังสือก็ตาม การพิมพไมไดเปนการสรางตนฉบับ แตเปนการจําลองตนฉบับออกมา การถายรูป
เปนการสรางตนฉบับไมใชการพิมพ แตการอัดรูปเปนการจําลองตนฉบับเปนการพิมพ การจําลองนี้
จะตองเปนการจําลองจํานวนมาก ๆ ไมใชการเขียนลอกแบบภาพออกมาทีละภาพซึ่งไมเปนการพิมพ
ภาพแตละแผนที่จําลองออกมาตองเหมือน ๆ กัน การจําลองนั้น จะตองจําลองบนวัตถุที่เปนพื้นแบน
หรือใกลเคียงกับพื้นแบน แมการพิมพบนขวด บนหลอดยาสีฟนทีแ่ มเปนรูปแลวจะไมมีลักษณะแบน
ทีเดียว แตพื้นผิวที่พิมพเรียบแบนไมขรุขระ
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 ซึ่งใชอยูใ นปจจุบนั ไดใหคําจํากัดความของ
คําวา “พิมพ” ไววา “ทําใหเปนตัวหนังสือ หรือรูปรอยใด ๆ โดยการกดหรือการใชพมิ พหิน เครื่องกล
วิธีเคมี หรือวิธอี ื่นใดอันอาจใหเกิดเปนสิ่งพิมพขึ้นหลายสําเนา”
จากความหมายของการพิมพที่ยกมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวา ขอบขายของงานพิมพเปน
ประดิษฐการซึ่งมุงหมายที่จะจําลองภาพตนฉบับ ไดแก ภาพวาด (Art work) ภาพถาย (Photography)
ตัวอักษร (Letter) ใหเกิดเปนชิ้นงานที่มีลกั ษณะเหมือนภาพตนฉบัยในปริมาณมาก ๆ บนพื้นผิวของ
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วัสดุหลาย ๆ ชนิด ซี่งจะพบการพิมพที่ปรากฏในอุปกรณในการดํารงชีวิต ไดแก บรรจุภัณฑ
(Packaging) นานาชนิด ไมวาจะเปนบุหรี่ ยาสีฟน กระดาษเช็ดมือ กาแฟ นม ฯลฯ เครื่องนุงหม
และใชสอย ทัง้ ผา และพลาสติกที่ปรากฏลวดลายจากการพิมพ เครื่องใชในบานทีพ่ ิมพโดยวัตถุนานา
ชนิด ทั้งเหล็กและสารผสม เชน หนาปดมาตรวัดความเร็วของรถยนต อุปกรณ วิทยุและโทรทัศน
จนถึงการพิมพเพื่อเปนสื่อแจงขาวสาร ความรู ความบันเทิง การโฆษณา และประชาสัมพันธ
2. ประวัติการพิมพ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรศิลปะของมนุษยในสมัยกอนประวัตศิ าสตร ซึ่งปรากฏอยู
บนผนังถ้ําลาสตัวกซ (Lascaux) ในฝรั่งเศส และถาอัลตามิรา (Altamira) ในสเปน นอกจากปรากฏ
ผลงานดานจิตรกรรมที่มีคุณคาดานความงามของมนุษยชาติ ในชวงประมาณ 17,000 – 12,000 ปที่
ผานมาแลว ยังปรากฏผลงานแกะสลักผนังถ้ําเปนรูปสัตวลายเสนซึ่งการแกะสลักภาพลายเสนบนผนัง
ถ้ํานั้น อาจนับไดวาเปนพยานหลักฐานในการแกะแบบพิมพของมนุษยเปนครั้งแรกก็ได นอกจากนั้น
ยังปรากฏการเพิ่มตนพิมพภาพผานฉากพิมพ (Stencil) อีกดวย โดยวิธกี ารใชมือวางทาบลงบนผนังถ้ํา
แลวพนหรือเปาสีลงบนฝามือ สวนที่เปนมือจะบังสีไว ใหปรากฏเปนภาพแบน ๆ แสดงขอบนอก
อยางชัดเจน ซึ่งนับวาเปนการพิมพอยางงาย ๆ วิธีการหนึ่ง
ในสมัยอารยธรรมประวัติศาสตรยุคแรกกลุม ประเทศเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ได
รูจักการใชของแข็งกดลงบนดินทําใหเกิดเปนลวดลายตัวอักษร เรียกวา อักษรลิ่ม (Cuneiform) ซึ่ง
มีอายุประมาณ 5,000 ปกอนคริสตกาล (5,000 B.C.)
จากหลักฐานการขุดคนโบราณวัตถุที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี และบริเวณใกลเคียง
ซึ่งสันนิษฐานวามีอายุประมาณ 7,000 ปมาแลว ก็ไดคน พบเครื่องประดับตกแตง ขาวของเครื่องใช
เครื่องมือโลหะ และที่สําคัญ คือ เครื่องปนดินเผาลายเขียนสีที่ประณีตงดงามจํานวนมากมาย
นอกจากนั้น ยังคนพบการพิมพผาดวยลูกกลิ้งดินเผาอีกดวย ลูกกลิ้งดินเผาเปนอุปกรณชิ้นหนึ่งซึง่ เชื่อ
วาใชกลิ้งบนผืนผาสําหรับพิมพลวดลายผา แตกอนนัน้ เขาใจกันวา ลูกกลิ้งดินเผาใชสําหรับพิมพ
ลวดลายบนหมอกอนที่จะเขียนดวยพูกัน
แตเมื่อดูภาชนะลายเขียนสีจํานวนหลายรอยใบ และ
เปรียบเทียบลวดลาย พบวาไมมีลายบนหมอลายไหนที่จะเหมือนลายของลูกกลิ้ง
ประมาณ 255 ปกอนคริสตกาล ในภูมภิ าคแถบเอเชียตอนกลาง และจีน ไดรูจกั การ
แกะสลักดวงตราบนแผนหิน กระดูกสัตวและงาชาง เพือ่ ใชประทับลงบนดินเหนียว บนขี้ผึ้งซึ่งอาจ
กลาวไดวา เปนตนตอของแมพิมพ Letter press โดยจะเห็นไดจากพงศาวดารจีนโบราณองค
จักรพรรดิ จะมีตราหยกเปนตราประจําแผนดิน
ค.ศ. 105 ชาวจีน ไซลั่น คิดวิธีทํากระดาษขึ้นมาได และไดกลายเปนวัสดุสําคัญสําหรับ
การเขียน และการพิมพในเวลาตอมา
ค.ศ.175 ไดมกี ารใชเทคนิคพิมพถู (Rubbing) ขึ้นในประเทศจีน โดยมีการแกะสลักวิชา
ความรูไวบนแผนหิน
เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจไดนํากระดาษมาวางทาบบนแผนหินแลวใชถา น
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หรือสีทาลงบนกระดาษ สีก็ติดบนกระดาษในสวนทีห่ ินนูนขึน้ มา เทคนิคนี้ดจู ะเหมือนกับการถู
ลอกภาพรามเกียรติ์ที่แกะสลักบนแผนหินออนที่วดั โพธิ์ ในทุกวันนี้
ในป ค.ศ.400 ชาวจีนรูจักการทําหมึกแทงขึ้นใช โดยใชเขมาไฟเปนเนื้อสี (Pigment)
ผสมกาวเคี่ยวจากกระดูกสัตว หนังสัตว และเขาสัตว เปนตัวยึด (Binder) แลวทําใหแข็งเปนแทง
ชาวจีนเรียกวา “บั๊ก” ตอมาในราวป ค.ศ.450 การพิมพดวยหมึกบนกระดาษจึงเกิดขึ้นโดยใชตราจิ้ม
หมึก แลวตีลงบนกระดาษ เชนเดียวกับการประทับตรายางในปจจุบนั
สําหรับชิ้นงานพิมพซึ่งเกาแกที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู ไดแก การพิมพโดยจักรพรรดิ
นีโชโตกุ (Shotoku) แหงประเทศญี่ปุน ในราว ค.ศ.770
โดยพระองครับสั่งใหจดั พิมพคําสวดปด
รังควานขับไลวิญญาณ หรือผีรายใหพน จากประเทศญี่ปนุ และแจกจายไปตามวัดทั่วอาณาจักรญี่ปนุ
เปนจํานวนถึงหนึ่งลานแผน ซึ่งตองใชเวลาตีพิมพ เปนเวลาถึง 6 ป
จึงนิยมใชเทคนิคการพิมพดว ยแมพิมพแกะไม และพัฒนาขึ้นตามลําดับ ในป ค.ศ.868
ไดมีการพิมพเปนหนังสือพิมพเลมแรกมีลกั ษณะเปนมวน มีความยาว 17 ½ ฟุต กวาง 10 ½ นิ้ว
โดย วาง เซียะ (Wang Chieh) ซึ่งยังคงตกทอดมาจนถึงปจจุบนั หนังสือเลมนี้มีชื่อวา วัชรสูตร
(Diamond Sutra)
ประมาณป ค.ศ. 1041 – 1049 การพิมพแบบแมพิมพนูนไดเปลีย่ นแปลงวิธีการจากเดิมที่
ใชการแกะไมเปนแมพิมพ (เรียกวา Block) แมพิมพดงั กลาวสามารถพิมพไดเพียงรูปแบบเดียว มา
เปนการใชแมพิมพชนิดทีห่ ลอขึ้นเปนตัว ๆ และนํามาเรียงใหเปนคําเปนประโยค ซึ่งในปจจุบัน
เรียกวา “ตัวเรียงพิมพ (Movable type) เมื่อพิมพเสร็จแลว จะสามารถนํากลับไปเก็บและสามารถ
นํามาผสมคําใหมในการพิมพครั้งตอ ๆ ไปได
ผูที่คนพบวิธีการใหมนี้เปนชาวจีน ชื่อ ไป เซ็ง
(Pi Sheng) โดยใชดินเหนียวปนใหแหง แลวนําไปเผาไฟ
การสรางตัวเรียงพิมพโลหะ เริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศเกาหลี เมื่อประมาณป
ค.ศ.1241 ไดมีการหลอตัวพิมพโลหะขึ้นเปนจํานวนมากตามดําริของกษัตริยไ ทจง (Htai Tjong)
วิวัฒนาการดานการพิมพของชาวตะวันออก (จีน เกาหลีและญี่ปุน) นั้น แมวาจะไดเปน
ผูบุกเบิกการพิมพเปนครั้งแรก แตกไ็ มไดพัฒนาการพิมพหนังสือใหเจริญจนถึงขีดสูงสุด (แตกลับมี
ความเจริญดานศิลปะภาพพิมพไมในประเทศญี่ปุนในยุคหลัง)
ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุไดหลาย
ประการ ดังนี้
1. การพิมพของจีน ไดกระทําในวงแคบเนื่องจากมีผรู ูหนังสือนอย เพราะมีภาษาที่ใช
แตกตางกันหลายแบบในแตละภูมภิ าค
2. ตัวอักษรจีนเปนอักษรประเภทหนังสือภาพ (Pictograph) หมายถึงคําพูดหนึง่ คําก็
ตองมีตัวอักษรหนึ่งตัว จึงปรากฏวา มีตัวอักษรเปนจํานวนมากนับพันตัวไมสะดวกตอการใชตัว
เรียงพิมพแตเหมาะที่จะใชการแกะแมพิมพไม หรือการกัดบลอก ซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและตองเสีย
คาใชจายสูง
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3. วัตถุประสงคแหงการพิมพของชาวจีน มิไดเปนการขยายตัว หรือเผยแพรวิทยาการ
เหมือนกับประเทศทางตะวันตก แตเปนการพิมพเพื่ออนุรักษ คัมภีร หรือ บทกวีเอาไวเทานัน้
ดังนั้น พัฒนาการดานการพิมพที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นจึงกลับไปปรากฏทางประเทศตะวันตก
และมีววิ ัฒนาการสืบเนื่องมาจนปจจุบนั
3. การพิมพของประเทศทางตะวันตก
ประเทศตะวันตกนั้น หมายถึง กลุมประเทศในทวียุโรปซึ่งเคยมีความเจริญดานเทคโนโลยี
มากอนทวีปอืน่ ๆ ในราวคริสตศตวรรษที่ 15 ยุโรปตกอยูในยุคมืด หรือยุคกลาง (Midieval age)
การเผยแพรวทิ ยาการเปนไปอยางเชื่องชา เพราะเอกสาร ตํารา ยังเปนลายมือเขียน ตําราแตละเลม
จึงมีจํานวนนอย และมีราคาแพง ทําใหวชิ าความรูจํากัดอยูแตหมูคนชั้นสูงเฉพาะวงแคบ ครั้นตอมา
การพิมพไดพฒ
ั นาขึ้น สามารถผลิตหนังสือไดอยางรวดเร็ว และมีจํานวนมาก ความรูวิทยาการ
ทั้งหลายจึงแพรกระจายสูมือของสามัญชนอยางมากมาย เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่นําไปสูยุคฟน ฟู
ศิลปวิทยาการ (Renaissance) ในยุโรป
เปนที่ยอมรับกันวา ผูที่คดิ คนวิธีพิมพอยางเปนระบบเปนคนแรกจนไดรับการยกยองวา
เปน “บิดาของการพิมพ” ไดแก โจฮัน กูเต็นเบิรก (Johann Gutenberg) เพราะเขาไดประดิษฐแทน
พิมพพัฒนาแมแบบสําหรับหลอตัวพิมพโลหะเปนตัว ๆ สามารถที่จะเรียงเปนคํา เปนประโยคและเมื่อ
ใชพิมพไปแลวก็สามารถนํากลับมาเรียงใหม เพื่อใชพิมพหมุนเวียนไดอีก ซึ่งเรียกวา เปนวิธี Movable
ตลอดจนการคนคิดวิธีการทําหมึกที่ไดผลดี สําหรับใชกับตัวเรียงโลหะ ผลงานอันมีชื่อเสียงของกูเต็น
เบิรก คือ คัมภีร 42 บรรทัด (42 - Lines Bible) เมื่อป ค.ศ.1455 นั่นเอง
ค.ศ.1495 Albrecht Durer ศิลปนแกะไมชาวเยอรมัน ซึ่งเคยเปนิจรกรชางเขียนภาพไดคิด
วิธีพิมพจากแมพิมพทองแดง (Copper plate engraving) โดยการใชของแหลมขูดขีดใหเปนรูปรอยบน
แผนทองแดง และใชพิมพแบบ Gravure เปนครั้งแรกในเยอรมัน
ตอมาในป ค.ศ.1793 ชาวเยอรมัน ชื่อ Alois Senefelder ไดคนพบวิธีการพิมพหิน
(Lithography) ซึ่งเปนวิธีการพิมพพื้นราบ (Planographic printing) ขึ้นไดเปนคนแรก

ภาพจากหนังสือ วัชรสูตร
Sutra) ค.ศ.868

(Diamon
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การพิมพผาดวยลูกกลิ้งดินเผาศิลปะยุคบานเชียงประมาณ 7,000 ป มาแลว

โจฮัน กูเต็นเบิรก (Johnann Gutenberg)
ภาพแกะไม ค.ศ.1518

ภาพแกะไม ผีมือ Albert Durer ค.ศ.1518
ค.ศ.1904 Ira Washington Rubel ชางพิมพชาวอเมริกันไดสังเกตเห็นวาในการปอน
กระดาษเขาพิมพโดยแทน Cylinder press บางครั้งลืมปอนกระดาษเขาไป หมึกจะพิมพติดบนลูกกลิ้ง
แรงกด และเมื่อปอนกระดาษแผนถัดไปหมึกบนตัวพิมพจะติดบนกระดาษหนาหนึ่ง แตหมึกบน
ลูกกลิ้งก็จะติดกระดาษอีกหนาหนึ่ง
เมื่อสังเกตดูแลวพบวา หมึกที่ติดบนลูกกลิ้งกอนที่จะติดบน
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กระดาษนั้น จะมีลักษณะสวยงามกวา หมึกที่พิมพจากตัวพิมพไปติดกระดาษโดยตรง จึงไดคิดวิธี
พิมพระบบ Off set printing ขึ้น
ค.ศ.1907 Samuel Simon แหงเมือง Manchester ไดปรับปรุงการพิมพระบบ Silk
screen และจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษ
4. ประวัติการพิมพในประเทศไทย
แมวาประเทศไทย จะอยูใ กลกับประเทศจีน แตในดานการพิมพแลว การพิมพของไทย
กลับไดรับอิทธิพล และรูปแบบการพิมพจากประเทศทางตะวันตกมาตัง้ แตตน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
ในรัชสมัย สมเด็จพระนารายณมหาราช กรุงศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ.2205 (ค.ศ.1662) โดย
มิชชันนารีฝรั่งเศสซึ่งเขามาสอนศาสนาในสมัยนั้น จากจํานวนบาทหลวงที่เขามายังประเทศไทย มี
สังฆราชองคหนึ่งชื่อ ลาโน (Mgr Laneau) ไดริเริ่มแตงและพิมพหนังสือคําสอนทางคริสตศาสนาขึ้น
นัยวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพอพระทัยการพิมพตามวิธีฝรั่งของสังฆราชลาโน ถึงกับทรง
โปรดใหตั้งโรงพิมพขึ้นที่เมืองลพบุรี เปนสวนของหลวงอีกโรงพิมพหนึ่งตางหาก
และตอมา
ภายหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พระเพทราชา ไดขับไลบาทหลวงฝรั่งเศสออกจาก
ราชอาณาจักรสยาม กิจการพิมพในสมัยอยุธยาหยุดชะงัก และไมปรากฏวามีหลักฐานการพิมพ
หลงเหลืออยู
การพิมพสมัยกรุงธนบุรี เจษฎาจารย ฟ. อีแลร ไดกลาวถึงการพิมพในสมัยนั้นวา ในสมัย
พระเจาตากสินกรุงธนบุรี เมื่อบานเมืองเปนปกติแลว บาทหลวงคาทอลิก ชื่อคารโบล ไดกลับเขามา
สอนศาสนา จัดตั้งโรงพิมพและพิมพหนังสือขึ้นที่วัดซันตาครูส ตําบลกุฎีจีน จังหวัดธนบุรี หนังสือ
ฉบับนั้นลงปที่พิมพวาเปนป ค.ศ.1796 (พ.ศ.2339) ซึ่งคาบเกี่ยวมาถึงรัชสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
แหงกรุงรัตนโกสินทร และสันนิษฐานไดวา แมพิมพคงใชวิธีการแกะแมพิมพไมเปนหนา ๆ มากกวา
การใชตัวเรียงพิมพโลหะ
ในป พ.ศ.2356 (ค.ศ.1813) ไดมีการหลอตัวพิมพเปนภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก โดย
นางจัดสัน (Nancy Judson) ซึ่งเปนมิชชันนารีอเมริกัน และเขามาดําเนินกิจการทางศาสนาในเมือง
ยางกุง ประเทศพมา นางมีความสนใจภาษาไทย จากเชลยชาวไทยในพมา และไดดําเนินการหลอ
ตัวพิมพภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก ตอมาตัวแมพิมพภาษาไทยชุดนี้ไดถกู นําไปยังเมืองกัลกัตตา และมีผู
ซื้อตอโดยนํามาไวที่เมืองสิงคโปร นักบวชอเมริกันไดซื้อตัวพิมพ และแทนพิมพดงั กลาวแลวนําเขาสู
เมืองไทยอีกทีหนึ่ง โดยมิชชันนารีคณะ American Board of Commisioner for Foreign Missions
การหลอดวยตัวพิมพในประเทศไทย หมอบรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley) ชาวอเมริกัน
นับไดวาเปนบุคคลแรกที่ไดกระทําขึ้น โดยหมอบรัดเลยรูสึกวาตัวพิมพไทยแบบเดิมมีลีกษณะทีไ่ ม
สวยงาม จึงไดคิดประดิษฐตัวพิมพขึ้นใหมใหนาอานกวาเดิม
และทําไดสําเร็จในป พ.ศ.2384
(ค.ศ. 1841) โดยในขั้นแรกยังหลอตัวพิมพเองไมได ตองสั่งชางหลอเขามาจากสิงคโปร
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สําหรับการพิมพหนังสือขึ้นเปนครั้งแรกในเมืองไทยนั้น บาทหลวงชารล โรบินสัน
(Reverand Robinson) มิชชันนารีอเมริกัน ไดจัดพิมพขึ้นจากแทนพิมพที่ทําดวยไมและแมพิมพหิน
(รวมทั้งตัวพิมพ ซึ่งนําเขามาจากสิงคโปร) หนังสือฉบับนี้มี 8 หนา เกีย่ วกับบัญญัติ 10 ประการ (Ten
Commandments) พิมพแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2379 (ค.ศ. 1836)

หมอบรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley)
บิดาแหงการพิมพของประเทศไทย

หมอบรัดเลยเขามาเมืองไทย ในตอนแรกมีความตั้งใจทีจ่ ะมาเผยแพรคริสตศาสนา โดย
อาศัยการนําวิธีการแพทยสมัยใหมมาเปนเครื่องจูงใจ ซึ่งหมอบรัดเลยก็ไดนําวิชาการแพทยสมัยใหม
เขามาหลายอยาง เชน การปลูกฝ การทําหนองฝ การฉีดยา การใชยาสลบในการผาตัด การตรวจรักษา
ตามวิชาการแพทยสมัยใหม แตเมื่อมาอยูเมืองไทยไดระยะหนึ่งและไดริเริ่มจับงานพิมพ หมอบรัดเลย
กลับมาสนใจเรื่องการพิมพ โดยไดดําเนินการธุรกิจดานการพิมพมากมายหลายอยางขึ้นในเมืองไทย
จนแทบจะพูดไดวาเริ่มตนงานทุกอยางที่เกีย่ วกับการพิมพในเมืองไทย อาทิ
พ.ศ.2382 ไดใหโรงพิมพมิชชันนารีอเมริกันรับจางพิมพหมายประกาศหามสูบฝน ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ทรงโปรดใหจางพิมพ จํานวน 9,000 ฉบับ นับวาเปนเอกสารทาง
ราชการชิ้นแรกที่จัดพิมพขึ้น
4 กรกฎาคม พ.ศ.2387 ไดออกหนังสือพิมพเปนฉบับแรกขึ้นในเมืองไทย ชื่อ บางกอกรี
คอรเดอร (Bangkok Recorder) ซึ่งขณะนัน้ เรียกวา จดหมายเหตุอยางสั้น ออกเดือนละ 2 ฉบับ
15 มิถุนายน พ.ศ.2404 หมอบรัดเลยไดซื้อลิขสิทธิ์หนังสือนิราศลอนดอนของหมอม
ราโชทัย และจัดพิมพขายขึน้ เปนครั้งแรก นับวาเปนการเพิ่มตนของการซื้อขายลิขสิทธิ์ และการพิมพ
หนังสือเลมออกจําหนายในเมืองไทย
หมอบรัดเลยไดถึงแกกรรมในเมืองไทย เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2414 นับไดวาเปนผู
เริ่มตนกิจการพิมพขึ้นในเมืองไทยอยางเปนระบบ และเปนรากฐานแกการพิมพของไทยมาจนปจจุบัน
สมควรยกยองวาเปน “บิดาแหงการพิมพในประเทศไทย”
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวนัน้ อาจกลาวไดวา เปนคนไทยพระองคแรกที่
เริ่มตนกิจการพิมพของไทย ครั้งที่ดํารงพระยศเปนเจาฟามงกุฎ และทรงผนวชอยูทวี่ ดั บวรนิเวศวิหาร
ไดทรงดําริจะนําการพิมพมาใชเผยแพรพระพุทธศาสนา
โปรดใหสั่งเครื่องพิมพมาตั้งไวทวี่ ัดบวร
นิเวศวิหารและใหแกะตัวพิมพเปนอักษรรอริยกะ ใชพมิ พหนังสือสอนศาสนา เชน พระปาฏิโมกขบาง
หนังสือสวดมนตบาง โดยมีพระสงฆในวัดเปนผูจัดพิมพ โรงพิมพวัดบวรนิเวศวิหารจะจัดตัง้ ขึ้น
เมื่อใดไมปรากฏแนชัด แตมีหลักฐานจากพระราชหัตถเลขาของเจาฟามงกุฏ 2 ฉบับ ถึงพระสหายที่
นิวยอรค ชื่อ นายและนางเอ็ดดี (Mr. & Mrs. Eddy) ทรงติดตอสั่งซื้อเครื่องพิมพหิน (Lithographic
press) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2392
ครั้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2394
เจาฟามงกุฎขึ้นครองราชยทรงพระนามวา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ซึ่งยังคงสนพระทัย และทรงเล็งเห็นความสําคัญของการพิมพ
อยูเชนเดิม พระองคไดจัดตัง้ โรงพิมพหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ขนานนามวา โรงพิมพอักษร
พิมพการ และไดพิมพผลงานชิ้นแรกออกมาคือ หนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อป พ.ศ. 2401
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงสนพระทัยในกิจการหนังสือโดยทรงพระ
ราชนิพนธไวหลายเลม ทรงตั้งโรงเรียนและจัดระบบการศึกษาขึ้นใหม ทําใหมีความตองการหนังสือ
มากขึ้นกวาเดิม ในดานการทําแมพิมพชางพิมพไทยพยายามแกปญ
 หาดวยการแกะแมพิมพไมขึ้นใช
เองครั้งที่ ก.ศ.ร. กุหลาบ จัดทําหนังสือพิมพสยามประเภทไดเคยสงภาพประกอบหนังสือไปทํา
แมพิมพที่สิงคโปร แตตองใชเงินและเวลานานเกินไปไมทันการ จึงเริ่มหาวิธีทําแมพมิ พขึ้นใชเอง โดย
การจางชางคนไทยแกะแมพิมพไมอยางที่เคยทํากันมาในยุโรป และญี่ปุน ไมที่ใชไดแกไมโมก ซึ่งหา
ไดงายในเมืองไทย ตอมาประมาณป พ.ศ.2448 หลวงไพศาลศิลปศาสตร เจากรมบัณฑิต จึงไดกอตั้ง
กองชางแกะไมขึ้นเพื่อจุดประสงคในการผลิตภาพประกอบบทเรียน โดยมีหมอมเจาประวิช ชุมสาย
เปนนายชางออกแบบ หนังสือแบบเรียนในสมัยนั้นไดแก หนังสือปฐม ก. กา ในป พ.ศ. 2450 จึงได
โอนกองชางแกะไมเขามาอยูใ นสามัคคยาจารยสมาคม มีนโยบายรับงานภาพประกอบบทเรียน และ
หนังสือพิมพทั่วไป กิจการชางแกะไมนี้ไดขยายตัวกลายเปนโรงเรียนเพาะชางในเวลาตอมา
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูห ัว ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน พระมหาธีรราช
เจาทรงสนพระทัยในกิจการหนังสือ ทรงพระราชนิพนธหนังสือประเภทตาง ๆ มากมาย ทําใหกจิ การ
พิมพในยุคนั้นเจริญกาวหนา มีความประณีต งดงามมากขึน้ จํานวนโรงพิมพขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ
กิจการพิมพตอ งมาซบเซาเมื่อสมัยรัชกาลที่ 7 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และโดยเฉพาะในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการขาดแคลนวัสดุทางการพิมพเปนอยางมาก แตหลังจากนั้น การพิมพจึง
คอยพัฒนามีความเจริญกาวหนาทั้งดานวิชาการพิมพ และเครื่องมือการพิมพเพิ่มขึน้ ตามลําดับ
การศึกษาทางการพิมพ ไดเริ่มขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ.2476 มีการเปดสอนวิชาการพิมพใน
ระดับอาชีวะศึกษาชั้นตน ชัน้ ปลาย ขึ้นทีโ่ รงเรียนชางพิมพวัดสังเวช และตอมาไดเปดสอนที่โรงเรียน
อื่นอีกหลายแหง
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ในป พ.ศ.2496 ไดมีการสอนวิชาการพิมพที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ โดยเปดเปนแผนก
วิชาชางพิมพขนึ้ ทําการสอนในระดับสูง เทียบขึ้นอนุปริญญา ในเวลาตอมาไดขยายการศึกษาทางการ
พิมพถึงขึ้นอุดมศึกษา
ในสถาบันการศึกษาหลายแหง
อาทิ
คณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิเทศศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจน
คณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ เปนตน สําหรับการพิมพแขนงศิลปภาพพิมพ (Print
making) ไดมีการสอนอยูท ี่คประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในสถาบันการ
สอนศิลปะอื่น ๆ อยางกวางขวาง
ผลจากการขยายตัวทางวิชาการพิมพอยางแพรหลาย ทําใหกิจการพิมพไดขยายตัวไปสู
ภูมิภาคอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น
ตลอดจนหนวยราชการและเอกชนหลายแหงตางมีสวนพัฒนากิจการ
พิมพใหเจริญ กาวหนายิ่งขึน้ อาทิ กรมแผนที่ทหาร เปนหนวยงานแรกที่ไดนําเครื่องเรียงพิมพดวย
แสง (Photo composition) เขามาใช องคการคาของคุรุสภา ไดจัดตั้งโรงพิมพคุรุสภาลาดพราวขึ้นในป
พ.ศ. 2500 และไดนําเครื่องพิมพแบบโรตารี ออฟเซท (Rotary offset) มาใชเปนครั้งแรก โรงพิมพ
ไทยวัฒนาพานิชไดนําเครื่องหลอเรียงพิมพ Monotype มาใชกับตัวพิมพภาษาไทย โรงพิมพโรงงาน
ยาสูบไดเริ่มใชเครื่องพิมพโรโตกราวัวร (Rotogravure) โรงพิมพนิยมชางเปนผูริเริ่มพิมพบรรจุภณ
ั ฑ
โดยวิธี Flexo graphic printing ธนาคารแหงประเทศไทยไดจดั ตั้งโรงพิมพธนบัตรเพื่อพิมพธนบัตรใน
เมืองไทยขึ้นใชเอง และไดมกี ารตั้งโรงงานเพื่อผลิตวัสดุทางการพิมพ อาทิ เครื่องพิมพขนาดเล็ก หมึก
พิมพตลอดจนกระดาษพิมพขึ้นเปนจํานวนมากยังผลใหกิจการอุตสาหกรรมการพิมพเจริญเติบโตและ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งปริมาณการพิมพก็เพิ่มขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากความกาวหนาดาน
การพิมพแลว ยังมีการจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวกับกิจการพิมพเพื่อรวมมือกันทั้งดานวิชาการพิมพ และ
ธุรกิจการพิมพขึ้น เชน สมาคมการพิมพไทย สมาคมสงเสริมวิชาการพิมพและสมาคมการพิมพแหง
ประเทศไทย เปนตน
5. ปจจัยที่กอใหเกิดการขยายตัวทางการพิมพ
จากประวัติศาสตรอันยาวนานของการพิมพ ทําใหพบวามนุษยชาติไดผานกระบวนการ
คนคิดการแกปญหา ตลอดจนการสรางสรรควัสดุอุปกรณทางการพิมพมาหลายตอหลายครั้ง จากสมัย
บรรพกาล จนกระทั่งยุคปจจุบัน ปจจัย หรือองคประกอบที่เปนตัวกระตุนใหมกี ารคนพบประดิษฐการ
ใหม ๆ (Innovation) ทางการพิมพ พอสรุปไดดังนี้
1. เกิดจากการคิดสรางสรรค (Creative) ทางศิลปะของมนุษย เพราะในการแสดง ออกของ
ศิลปน นอกจากจะใชวิธีการเขียนภาพ (Painting) แลว การถายทอดรูปแบบทางศิลปะ อาจใชวิธกี าร
พิมพ (Painting) ไดอีกดวย ตัวอยาง เชน การใชวิธี Stencil ภาพมือลงบนผนังถ้ําในสมัยกอน
ประวัติศาสตร ในปจจุบัน ศิลปะการพิมพการพิมพภาพ (Print making) ถือวาเปนวิธีการแสดงออก
ทางศิลปะที่สําคัญ และมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
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2. เกิดจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (Technology) เนื่องจากมนุษยมคี วาม
พยายามเอาชนะอุปสรรคขอขัดของตาง ๆ ทางเทคนิคการพิมพ ทําใหชางพิมพพยายามปรับปรุงแกไข
เทคนิคตลอดจนวัสดุอุปกรณทางการพิมพมาโดยตลอด จากการประทับตราอยางงาย ๆ มาเปนการ
พิมพดวยแทนมือ (Hand press) ซึ่งพิมพไดจํานวนนอยและผลงานทีไ่ มประณีต จนไดรับการพัฒนา
เปนการพิมพดวยเครื่องจักรอัตโนมัติทันสมัย ซึ่งไดผลงานพิมพจาํ นวนมากและมีคณ
ุ ภาพในปจจุบัน
3. เกิดจากการขยายตัวทางวิชาการ เมื่อโลกมีความเจริญกาวหนาขึ้น การคิดคนวิทยาการ
แขนงตาง ๆ ยอมเกิดเพิ่มขึ้นมากมายหลายสาขา และการที่จะยายพรมแดนแหงความรูจากผูค ิดคน
ไปสูบุคคลอื่น จําเปนตองอาศัยหนังสือและการพิมพเปนพาหะแหงความรูนั้น ๆ เปนสําคัญโดยจะ
เห็นไดวา ยุโรปในสมัยฟน ฟูศิลปวิทยาการไดมีการคิดคนศาสตรแขนงตาง ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหตองขยาย
กิจการพิมพอยางรวดเร็ว
และโรงพิมพใหญ ๆ ในสมัยนั้นจะเปนโรงพิมพของมหาวิทยาลัยเปน
สวนใหญจากอิทธิพลของการพิมพ ทําใหมนุษยชาติไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และกวางขวางดังที่
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เคยกลาววา
“หนังสือพิมพเปนครูของคนทั่วไป...สอนคนทุกชั้นไมเลือกที่ เลือกเวลา...โรงเรียนสอน
แตเฉพาะวิชาที่กําหนดไวใหสอน สวนหนังสือพิมพสอนสารพัด สอนไดทั้งพระ ทั้งเจา คนไขได
ปวยก็สอนได….”
4. เกิดจากการขยายตัวทางศาสนา ศาสนาทุกศาสนาลวนแตมีอิทธิพลตอความเชื่อของ
มนุษยในการเผยแพรหลักธรรมทางศาสนาสูศาสนิกชน
แตดั้งเดิมนั้นใชวิธีสอนแบบปากตอปาก
(มุขปาฐะ) หรือดวยการเขียนจารึก ซึ่งมีจาํ นวนนอย และกระทําไดในวงแคบ แตความตองการในการ
เผยแพรศาสนาไดทวีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความสะดวกในดานการคมนาคมติดตอ ทําใหตองใชวธิ ีการ
พิมพเพื่อขยายปริมาณดังกลาว ตัวอยางเชนการพิมพครั้งแรกทางโลกตะวันออก ก็เปนการพิมพคัมภีร
ทางพุทธศาสนา (คัมภีร ธารณี จัดพิมพโดย จักรพรรดินีโซโตกุ แหงญี่ปุน) และการพิมพในโลก
ตะวันตกผลงานพิมพชิ้นแรกของกูเต็นเบิรก
ก็ไดแกคัมภีรไบเบิล ทางคริสตศาสนาและแมแตการ
พิมพที่เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ก็เปนการนําเขามาของมิชชันนารีเพื่อการเผยแพรศาสนาดวยเชนกัน
จึงนับไดวาศาสนาเปนมูลเหตุแหงการขยายตัวในดานการพิมพที่สําคัญ
5. เพื่อใชในการประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีรวมกัน หนังสือพิมพเปนสื่อที่
มีราคาถูก และไมมีขอจําสกัดดานเวลา ตลอดจนเปนสือ่ ที่มีความนาเชื่อถือสูง สิ่งพิมพจึงถูกนํามาใช
ในการประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองระหวางชุมชน และรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ไดกลาวปราศรัยในพิธีเปดการสัมมนาหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน
พ.ศ.2506 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา “หนังสือพิมพนั้นเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีระหวางรัฐบาล
กับประชาชน และแมแตระหวางประชาชน กับประชาชน” ในยุคที่การพิมพเพิ่งจะเริ่มตน ก็ไดมกี าร
จัดพิมพประกาศของทางราชการเรื่องการหามสูบฝน ในสมัยรัชกาลที่ 3 และในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมี
การตั้งโรงพิมพหลวงเพื่อพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษา มาจนปจจุบนั
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6. เพื่อใชในการสรางความบันเทิงแกมหาชน ในยุคทีเ่ ครื่องมือสื่อสารมวลชนแขนงอื่น
อาทิ วิทยุ ภาพยนตร ตลอดจนโทรทัศนยังไมแพรหลาย ความบันเทิงประเภทเดียวที่มหาชนพึง
ไดรับก็คือหนังสือ โดยจะพบวาการพิมพในสมัยแรก (โรงพิมพของหมอบรัดเลย และของครูสนธิ)
นอกจากจะพิมพคําสอนทางศาสนาแลวก็ยังพิมพวรรณกรรม ทั้งรอยแกว และรอยกรอง เพื่อเผยแพร
และสรางความบันเทิงใจแกประชาชนจํานวนมากอีกดวย ในปจจุบนั หนังสือพิมพสามารถสนองความ
ตองการดานความบันเทิงแกผูอื่นไดอยางกวางขวาง ทุกเพศทุกวัย ตัง้ แตหนังสือการตูนสําหรับเด็ก
จนถึงวารสารและนวนิยายตาง ๆ สําหรับผูใหญ
7. เกิดจากการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม การพิมพเปนองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งของการอุตสาหกรรมทุกประเภท เริม่ ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร เชน การพิมพลวดลายบน
เครื่องปนดินเผา และการพิมพลวดลายผาในสมัยบานเชียง (5,000 – 7,000 ปมาแลว) ในปจจุบนั การ
พิมพก็ยงั คงเปนองคประกอบของกิจการอุตสาหกรรมอยูเ กือบทุกแขนง อาทิ การพิมพลวดลาย
ผลิตภัณฑ การพิมพผา การพิมพบรรจุภณ
ั ฑ ตลอดจนหีบหอ (Packaging) การพิมพวงจร การพิมพ
เขียว (Blue print) ฯลฯ จึงทําใหอุตสาหกรรมการพิมพมีการพัฒนาเจริญรุดหนา และขยายตัวเพิม่ ขึ้น
อยางรวดเร็ว
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บทที่ 2
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบการพิมพไรแรงกด
ในบรรดาระบบการพิมพทใี่ ชในการผลิตสิ่งพิมพตาง ๆ สามารถจําแนกไดเปน 2
ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะการใชแรงกดพิมพ คือ ระบบการพิมพทใี่ ชแรงกดพิมพ และระบบการพิมพ
ที่ไมใชแรงกดพิมพ
ทั้งนี้ระบบการการพิมพที่ใชแรงกดพิมพมกี ารใชงานที่แพรหลายกวาและมีหลาย
ประเภท เชน เลตเตอรเพรสส ออฟเซต เฟล็กโซกราฟกราวัวร และสกรีน สําหรับระบบการพิมพที่ไม
ใชแรงกดพิมพนี้นิยมเรียกวา การพิมพไรแรงกด (Nonimpact printing) หรือการพิมพไมสมั ผัส ซึ่ง
หมายถึงระบบการพิมพที่มีการถายโอนหมึกพิมพ และถายทอดภาพไปยังวัสดุใชพพิ มโดยไมใชแรงกด
พิมพ หลักการที่ใชในการสรางภาพลงบนวัสดุใชพิมพทสี่ ําคัญ ไดแก การใชแรงดันในการพนหมึก การ
ใชแรงทางไฟฟาสถิต และการใชความรอน เมื่อไมนานมานี้ การพิมพไรแรงไรแรงกดที่ใชหลักการ
ดังกลาวลวนเปนระบบการพิมพที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ดังนั้นในหนวยนี้จะกลาวถึงการพิมพไรแรง
กดที่ใชงานกันแพรหลาย 3 ระบบเปนสําคัญ คือ การพิมพไรแรงกดระบบพนหมึก การพิมพไรแรงกด
ระบบไฟฟาสถิต และการพิมพไรแรงกดระบบความรอน สําหรับการพิมพไรแรงกดระบบอื่น ไดแก
การพิมพไอโอโนกราฟ และการพิมพแมกนีโทกราฟ
การพิมพไรแรงกดเปนเทคโนโลยีการพิมพทพี่ ัฒนาอยางรวดเร็วควบคูมากับการพัฒนา
ดานคอมพิวเตอรการพิมพไรแรงกดเปนระบบการพิมพทมี่ ีการใชงานเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เปนระบบ
การพิมพใหมที่เหมาะสําหรับการพิมพสิ่งพิมพหลากหลายประเภทที่สามารถทําไดเองในบาน ในสํานัก
งานขนาดเล็ก
หรือแมกระทั่งการนําไปใชงานในรานรับจางพิมพงานตามความตองการของลูกคาที่
ตองการงานอยางรวดเร็วและมีจํานวนพิมพไมมาก
นอกจากนีเ้ ครื่องพิมพไรแรงกดหลายแบบมีการ
นํามาใชงานดานการปรูฟดิจติ อลอีกดวย
1. ความหมายของการพิมพไรแรงกด
“แรงกด” ในที่นี้ หมายถึง แรงกดพิมพที่ทําใหเกิดภาพบนวัสดุใชพิมพ การพิมพที่
ใชแรงกดพิมพ ไดแก ระบบการพิมพที่ใชพิมพมากมายที่พบเห็นกันทั่วไป อาทิ ออฟเซตลิโทกราฟ
กราวัวร เฟล็กโซกราฟและสกรีน เปนตน รวมทั้งการพิมพที่ใชเครือ่ งพิมพตั้งโตะแบบจุดที่ใชแรงกด
หรือเครื่องพิมพดอตเมทริกซ (dot matrix printer) ในเครื่องพิมพของระบบการพิมพทั่วไป ไดแก
ออฟเซตลิโทกราฟ ใชแรงกดพิมพทเี่ กิดจากโมกดพิมพ สวนเครื่องพิมพสกรีนใชแรงกดพิมพที่เกิดจาก
ที่ปาดหมึก ดังภาพที่ 1 (ก) สําหรับเครื่องพิมพดอตเมทริกซนั้นใชแรงกดพิมพที่เกิดจากการใชหัวพิมพ
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กดกระแทกลงไปบนผาหมึกที่อยูเหนือวัสดุใชพิมพ ดังภาพที่ 1 (ข) แตระบบการพิมพไรแรงกด
(nonimpact printion) แตกตางจากระบบการพิมพที่ใชแรงกดพิมพ เพราะไมมีการใชอุปกรณทใี่ หแรงกด
พิมพในเครื่องพิมพเหมือนทีก่ ลาวมาแลว แตการสรางภาพเกิดขึ้นโดยไมใชแรงกดพิมพ หรือใชเพียงแรง
กดเบา ๆ เทานั้น ดังภาพที่ 1 (ค)

(ก)

(ข)

14

ระบบพนหมึก

ระบบไฟฟาสถิต

15

ระบบถายโอนความรอน
(ค)
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบตัวอยางการพิมพทวั่ ไปที่ใชแรงกดพิมพในการสรางภาพกับการพิมพ
ไรแรงกดแบบตาง ๆ
ที่มา : Nelson R. Eldred and Terry Scarlett. What the Printer Should Know About Ink.
Pittsburgh : Graphic Arts Technical Foundation 1990, pp 3 – 6, 8.
Pamela Pfiffner and Bruce Fraser. “How Printers Work.” Chapter 17. How
Desktop Publishing Works. California : Ziff-Davis Press, 1976, pp. 139, 142.
Sarah E. Hutchinson and Stacey C. Sawyer. “Hardware.” Chapter 2. Computer
Essentials 2nd ed. Chicago : Irwin, 1996
สําหรับความหมายของระบบการพิมพไรแรงกดนั้นมีคําอธิบายไวมากมาย ตัวอยางเชน
อะเลกซ กลาสแมน (Alex Glassman) ไดใหความหมายของการพิมพไรแรงกดไววา การ
พิมพไรแรงกด หมายถึง การถายทอดภาพที่ไมไดเกิดจากการสัมผัสระหวางแมพิมพกับวัสดุใชพมิ พ มี
ทั้งกระบวนการพิมพการใชแรงกดเล็กนอยในการถายโอนหมึกพิมพไปบนกระดาษ การพิมพไรแรงกด
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สามารถเรืยกชื่อการพิมพไวแรงกดในภาษาอังกฤษ ไดหลายชื่อ อาทิ noncontact printion contactless
printing nonimpact printing และ impactless printion
ดี.เอล.สตีเวนสัน (D.L. Stevenson) 2 ไดใหความหมายของการพิมพไรแรงกดไววา การพิมพ
ไรแรงกด หมายถึง ระบบการพิมพที่ไมมตี ัวกลางถายทอดภาพ (image carrier) ไปกดลงบนวัสดุใชพิมพ
เพื่อสรางภาพ
แฟรงค เจ. โรมาโน (Frank J. Romano) และ ริชารด เอ็ม. โรมาโน (Richard M. Romano)3
ไดเปรียบเทียบความหมายของเครื่องพิมพที่ใชแรงกดและเครื่องพิมพไรแรงกดไววา เครื่องพิมพ ทีใ่ ชแรง
กด คือ เครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อสรางภาพบนกระดาษโดยการกดกระแทกแมพมิ พตัวนูน
ลงบนผาหมึกเพื่อไปสรางภาพบนวัสดุใชพมิ พ สวนเครื่องพิมพไรแรงกด คือ เครื่องพิมพที่ไมมีการ
กระแทกแมพมิ พบนผาหมึกเพื่อสรางภาพ เชน เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพพนหมึก และเครื่องพิมพ
ระบบความรอน เปนตน
เจอรารด นอทแมน (Gerhard Nothman)4 กลาววา การพิมพไรแรงกด หมายถึง กระบวนการ
พิมพที่ไมไดเกิดจากการใชหัวพิมพไปกระแทกหรือทําใหเกิดแรงกดบนวัสดุใชพิมพ โดยผานวัสดุที่เปน
ตัวกลางถายทอดภาพ ซึ่งโดยทั่วไป คือ ผาหมึก และอีกความหมายหนึ่ง การพิมพไรแรงกด หมายถึง
กระบวนการทีไ่ มมีการใชแมพิมพ (plateless printing)
ดังนั้นจึงอาจสรุปความหมายและหลักการของการพิมพไรแรงกดไดวา การพิมพไรแรงกด
(nonimpact printing) หรือ impactless printing) หมายถึง ระบบการพิมพที่สรางภาพบนวัสดุใชพิมพได
โดยที่ไมตองใชแรงกดพิมพหรือใชแรงกดที่นอยมาก
การพิมพไรแรงกด ผลิตสิ่งพิมพโดยการสรางภาพบนวัสดุใชพมิ พดวยการใชเครื่องพิมพที่
เชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสสําหรับนําเขาสัญญานขอมูลภาพไปที่
เครื่องพิมพ
สวนการถายทอดภาพในระบบการพิมพไรแรงกดมีทั้งแบบที่ถา ยทอดภาพบนกระดาษ
โดยตรงและแบบที่ถายทอดภาพที่ไมใชแมพิมพ แตเปนกระบอก สายพาน หรือ วัสดุที่ออกแบบใหมี
สมบัติเปนพิเศษ สําหรับการสรางภาพในระบบการพิมพไรแรงกดนัน้ ๆ
2. ความสําคัญของการพิมพไรแรงกด
ในระบบการจัดพิมพตงั้ โตะ (Desk Top Publishing, DTP) เหมาะที่จะใชการพิมพไรแรงกด
เพราะเครื่องพิมพไรแรงกดมีขนาดเล็ก กะทัดรัด มีน้ําหนักเบา เชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรซึ่งนําเขา
ขอมูลภาพดิจติ อลได
สามารถรองรับงานพิมพที่มจี ํานวนพิมพไมมากนักไดทตี่ นทุนการพิมพไมแพง
จนเกินไป เหมาะทั้งกับการใชงานสวนบุคคล การใชงานเปนกลุมในองคกร และการประกอบธุรกิจผลิต
สิ่งพิมพเพื่อสรางรายได เดิมระบบการจัดพิมพตั้งโตะนั้นเปนการพิมพที่ผลิตสิ่งพิมพจากเครื่องพิมพตั้ง
โตะแบบที่ใชแรงกด ตัวอยางที่ใชงานกันแพรหลาย คือ เครื่องพิมพดอตเมทริกซ ซึ่งใชกลไกการพิมพ
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เหมือนกับเครื่องพิมพดีด ที่สรางภาพโดยการกระแทกหัวพิมพไปที่แถบผาหมึก (ink ribbon) หัวพิมพ
ของเครื่องพิมพดอตเมทริกซประกอบดวยหัวเข็มเล็ก ๆ โดยทัว่ ไปมีจํานวน 9 18 และ 24 เข็ม
จํานวนหัวเข็มที่มากขึ้นจะใหความละเอียดงานพิมพสูงขึ้น แตตอมา เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ
ไรแรงกดใหม ๆ หลายระบบที่ใชงานไดดีกวา จึงมีการใชงานเครือ่ งพิมพไรแรงกดแทนที่เครื่องพิมพ
ดอตเมทริกซมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นความสําคัญของการพิมพไรแรงกดในหัวขอนีจ้ ะกลาวถึงเฉพาะใน
ระดับที่ใชงานกับระบบการจัดพิมพตั้งโตะเทานั้นโดยจะเปรียบเทียบกับการพิมพแบบใชแรงกดทีใ่ ชใน
ระบบการจัดพิมพตั้งโตะเชนเดียวกัน
สวนความสําคัญของเครื่องพิมพไรแรงกดขนาดใหญที่เปน
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล (digital duplicator) และเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูง (digital press) ที่ใช
รองรับงานพิมพจํานวนมากกวาที่เครื่องพิมพตั้งโตะจะทําไดนั้น จะกลาวรายละเอียดตอไปในบทที่ 3
สําหรับความสําคัญของการพิมพไรแรงกด มีดังนี้
2.1 เครื่องพิมพไรแรงกดใชงานงาย สะดวกใหเสียงเงียบหรือเบาขณะที่พิมพ และบํารุงรักษางาย
กวาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ เครื่องพิมพไรแรงกดและเครื่องพิมพดอตเมทริกซใชสัญญานขอมูลภาพที่
นําเขาจากระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมการพิมพโดยการสั่งพิมพจากหนาจอคอมพิวเตอร แตกระบวน
การพิมพไมวาจะเปนกลไกในการพิมพ และการปอนกระดาษของเครือ่ งพิมพไรแรงกดจะออกแบบใหใช
งานงายและสะดวกกวาเปนตนวา มีถาดบรรจุและปอนกระดาษใหเลือกใชหลายแบบ ขณะที่เครื่องพิมพ
ดอตเมทริกซสามารถปอนแผนกระดาษแบบธรรมดาหรือปอนกระดาษตอเนื่องได
ถาเปนการปอน
กระดาษแบบฟอรมตอเนื่องเขาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ ตองระวังใหรูหนามเตยของกระดาษสอดตรง
ตําแหนงหนามเตยของลอหมุนปอนกระดาษพอดี ถาสอดไมพอดีกระดาษจะเอียงและติดขัดเมื่อปอนเขา
พิมพ
นอกจากนี้เครื่องพิมพไรแรงกดยังพิมพไดเงียบกวาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ
ทั้งนี้เพราะ
สวนประกอบที่เปนกลไกในการพิมพมีชิ้นสวนที่ตองเคลื่อนที่นอยกวา ประกอบกับการสรางภาพไมได
เกิดจากการใชแรงกดพิมพ หรือใชเพียงแรงกดเบา ๆ เทานั้น ทําใหลดเสียงดังขณะพิมพไดมาก สวน
เครื่องพิมพดอตเมทริกซนั้นขณะพิมพจะมีเสียงดัง อันเนือ่ งมาจากเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ
ไปกดกระแทกลงบนริบบอนหรือผาหมึกเพื่อทําใหหมึกพิมพจากผาหมึกไปติดทีก่ ระดาษ รวมทั้งเสียงที่
เกิดจากการหมุนเคลื่อนกระดาษและการเคลื่อนที่ของหัวพิมพไปและกลับ ตามหนากวางของกระดาษ
นอกจากนี้การที่เครื่องพิมพไรแรงกดใชกลไกในการพิมพที่มีชิ้นสวนที่เคลื่อนที่นอยกวา จึงชวยใหบํารุง
รักษาเครื่องไดงายกวาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ
2.2 เครื่องพิมพไรแรงกดใหคุณภาพงานพิมพที่ดีและคมชัด โดยทัว่ ไปคุณภาพงานพิมพและ
ความคมชัดจะขึ้นกับความละเอียดทางการพิมพ (resolution) เครื่องพิมพที่ผลิตงานไดที่ความละเอียด
การพิมพสูงจะใหงานพิมพที่มีคุณภาพดีและมีความคมชัดตามไปดวย เครื่องพิมพไรแรงกดสามารถผลิต
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งานพิมพที่มีคณ
ุ ภาพงานพิมพดีและคมชัดกวาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ ทั้งงานภาพลายเสนและตัวพิมพที่
เปนงานสีเดียวขาว – ดํา ทั้งนี้เพราะกลไกการพิมพของเครื่องพิมพดอตเมทริกซไชหัวเข็มไปกดกระแทก
เพื่อสรางภาพ การทีห่ ัวเขมกระทบกับวัสดุใชพิมพ อาจสงผลใหภาพพิมพไมสมบูรณได นอกจากนี้
ความละเอียดทางการพิมพของเครื่องพิมพดอตเมทริกซยงั ขึ้นกับจํานวนหัวเข็ม จํานวนหัวเข็มมาก จะให
ความละเอียดทางการพิมพมากกวาจํานวนหัวเข็มนอย
ซึ่งในการสรางเครื่องพิมพมีขอจํากัดตรงที่ไม
สามารถสรางหัวเข็มที่เล็กเกินไปได จึงสรางภาพไดทคี่ วามละเอียดเพียงระดับหนึง่ เทานั้น ในขณะที่
เครื่องพิมพไรแรงกดสรางภาพโดยอาศัยหลักการพนหมึก หลักการทางไฟฟาสถิต หลักการทางความ
รอน และหลักการทางแมเหล็ก ทําใหไมมีแรงกดกระแทกทีไ่ ปกระทําตอวัสดุใชพิมพขณะสรางภาพ
นอกจากนี้ดว ยหลักการหรือกลไกดังกลาวชวยใหสามารถสรางภาพไดที่ความละเอียดทางการพิมพสูงกวา
เชน ที่ 1,400 จุดตอนิ้ว เปนตน แตสําหรับความละเอียดทางการพิมพสําหรับการใชงานทั่วไปอยูท ี่ 300
และ 600 จุดตอนิ้ว ตัวอยางความละเอียดการพิมพของการพิมพไรแรงกด แสดงดังภาพที่ 2

มสธ.
(ก)

มสธ.
(ข)

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบความละเอียดทางการพิมพและความคมชัดระหวาง
(ก) เครื่องพิมพเลเซอรและ (ข) เครื่องพิมพดอตเมทริกซ
สําหรับการพิมพงานสีในยุคที่ใชเครื่องพิมพดอตเมทริกซนั้นสามารถพิมพงานสีไดดว ยการใช
หัวพิมพกระแทกไปบนริบบอนที่มีแถบหมึกอยางนอย 3 สี ตอมาเมื่อมีการพัฒนาการพิมพไรแรงกดมา
ใชสําหรับการพิมพงานสีทั้งงานพิมพสอดสีและสีพิเศษ ชวยใหการผลิตงานพิมพหลายสีมีคุณภาพดีขึ้น
มาก เครื่องพิมพพนหมึกใชตลับหมึกพิมพแมสีที่มีหวั พนหมึกแตละสีแยกกัน เครือ่ งพิมพเลเซอรสีพิมพ
งานสอดสีจายโทนเนอรแมสีทีละสี แตเครื่องพิมพที่ใชในการพิมพงานสอดสีมากที่สุด คือ เครื่องพิมพ
ระบบถายโอนความรอน ไดแก เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซและเครื่องพิมพระเหิดสียอม
ในกรณีงานพิมพสอดสี เครื่องพิมพไรแรงกดสามารถพิมพงานสอดสีได ในขณะที่การพิมพใช
แรงกดดวยเครื่องพิมพดอตเมทริกซใชกับงานพิมพสีเดียวที่เปนงานขาวดําเปนสวนใหญ เครื่องพิมพไร
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แรงกดไมวาจะเปนการพิมพไรแรงกดระบบพนหมึก ระบบไฟฟาสถิต และระบบถายโอนดวยความรอน
สามารถพิมพงานพิมพสอดสีและพิมพสีอื่น ๆ เพิ่มขึ้นได บางรุนสามารถพิมพ 6 สี และ 7 สี
ตัวอยางเชน ในเครื่องพิมพพนหมึกบางรุนมีตลับหมึกใหเลือกใชได 2 แบบ คือ แบบตลับหมึกแมสี 4
สี คือ น้ําเงินเขียว มวงแดง เหลือง และดํากับตลับหมึก 6 สี ซึ่งเพิ่มหมึกอีก 2 สี คือ มวงแดงออนและ
น้ําเงินเขียวออน หรือ สมกับเขียว สําหรับพิมพงานใหมีคุณภาพใกลเคียงภาพถาย สวนเครือ่ งพิมพ
ระเหิดสียอมสามารถผลิตงานพิมพที่เปนภาพน้ําหนักสีตอ เนื่องเชนเดียวกับภาพถายได
2.3 เครื่องพิมพไรแรงกดมีความเร็วในการพิมพสงู กวาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ เครื่องพิมพ
ไรแรงกดไดรบั การพัฒนาใหพิมพไดเร็วขึน้ เรื่อย ๆ และเร็วกวาเครือ่ งพิมพดอตเมทริกซมาก
โดย
เครื่องพิมพเลเซอรพิมพไดเร็วที่สุด รองลงมาคือ เครื่องพิมพพนหมึก และเครื่องพิมพระบบถายโอนดวย
ความรอน ความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพไรแรงกดขึ้นกับจํานวนสีที่พิมพ ความละเอียดการพิมพ
การพิมพหนาเดียวหรือสองหนาขนาดปอนพิมพของวัสดุใชพิมพ และจํานวนครั้งที่ปอนพิมพ ตัวอยาง
ความเร็วในการพิมพสีเดียวของเครื่องพิมพเลเซอรที่ความละเอียดการพิมพ 1,200 จุดตอนิ้ว พิมพหนา
เดียว ขนาดกระดาษเอ 4 เชน 16 หนาตอนาที และพิมพสอดสี 5 หนาตอนาที สวนตัวอยางความเร็ว
การพิมพของเครื่องพิมพพนหมึกที่รายละเอียดเดียวกัน คือ 8 หนาตอนาที และพิมพสอดสี 4 หนาตอ
นาที เปนตน
สวนความเร็วในการพิมพสีเดียวของเครือ่ งพิมพดอตเมทริกซขึ้นกับจํานวนหัวเข็มของหัวพิมพ
ขนาดตัวพิมพและคุณภาพงานที่ตองการวาเปนคุณภาพของฉบับรางหรือดราฟต (high speed draft) หรือ
คุณภาพเกือบคมชัด (near letter quality, NLQ) ซึ่งแบบฉบับรางจะพิมพไดเร็วกวา หนวยความเร็วที่ใช
คือ จํานวนอักขระตอวินาที (character per second, cps)
2.4 เครื่องพิมพไรแรงกดมีราคาเครื่องลดลงมากจนอยูในระดับที่บคุ คลทั่วไปสามารถซื้อมาใช
งานได เครื่องพิมพไรแรงกดมีประสิทธิภาพหลายระดับ ราคาเครื่องพิมพจะแปรตามประสิทธิภาพใน
การทํางาน เชน เครื่องพิมพสอดสีจะมีราคาแพงกวาเครื่องพิมพสีเดียว เครื่องพิมพที่พิมพงานทีค่ วาม
ละเอียดการพิมพ 1,200 จุดตอนิว้ ยอมมีราคาแพงกวาเครื่องพิมพที่พิมพงานที่ความละเอียดการพิมพ
600 จุดตอนิว้ เปนตน อยางไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพิมพไรแรงกดมาอยางตอเนื่อง ทําให
ตนทุนราคาเครื่องพิมพมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งปจจุบันอยูใ นระดับราคาที่บุคคลทั่วไปสามารถหาซื้อ
มาใชงานสวนบุคคลไดและมีราคาไมแตกตางจากเครื่องพิมพดอตเมทริกซมากนัก ในขณะที่การใชงาน
สะดวกกวาและใหคณ
ุ ภาพงานพิมพดกี วา
2.5 เครื่องพิมพไรแรงกดสามารถพิมพบนวัสดุใชพมิ พไดหลากหลายชนิด
วัสดุใชพิมพที่
นิยมพิมพดวยการพิมพไรแรงกด ไดแก กระดาษ ผา และพลาสติก ทั้งยังสามารถพิมพบนวัสดุทั้งที่
เปนแผนราบและที่มีรูปทรง
นอกจากนี้สามารถพิมพบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษถายโอนเพื่อ
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ถายทอดภาพไปพิมพและผนึกบนวัสดุใชพมิ พจริงได
ทําใหสามารถผลิตสิ่งพิมพไดหลากหลายชนิด
เปนตนวา
- การพิมพบนวัสดุที่มีรูปทรงเพื่อผลิตสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ
- การพิมพเสื้อยืดโดยทอดภาพผานกระดาษรูปลอกหรือกระดาษถายโอน เปนตน
- การพิมพบนเซรามิก
- การพิมพบัตรพลาสติก
- การทําสําเนาเอกสารทั่วไปที่ใชวัสดุใชพิมพเปนกระดาษ
- การพิมพสิ่งพิมพขนาดใหญเปนพิเศษที่มีความยาวไมจํากัดเพราะขึ้นกับความยาว
มวนวัสดุใชพิมพ
- การพิมพแบบฟอรมเอกสารและซองจดหมายทั่วไป
สําหรับเครื่องพิมพดอตเมทริกซนิยมใชพิมพแบบฟอรมเอกสาร กระดาษหัวจดหมาย ซอง
จดหมายการปอนพิมพทําได ทั้งในลักษณะปอนกระดาษแบบฟอรมตอเนื่องและปอนเปนแผนกระดาษ
อยางไรก็ตามเครื่องพิมพไรแรงกดไมสามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพที่ซอ นกันหลาย ๆ ชั้น เพื่อผลิตสําเนา
ได ซึ่งตางจากเครื่องพิมพดอตเมทริกซที่สามารถพิมพได เชน การพิมพบนกระดาษสําเนาในตัว เปนตน
จํานวนชั้นของกระดาษที่ซอนพิมพมีไดถึง 6 แผน แตทั้งนี้ขึ้นกับน้ําหนักพื้นฐานและความหนาของ
กระดาษดวย
2.6 เครื่องพิมพไรแรงกดเปนเครื่องพิมพที่มีความสามารถในการทํางานหลายหนาที่ เครื่องพิมพ
ไรแรงกดบางระบบและบางรุนไดรับการออกแบบใหเปนเครื่องพิมพที่มีความสามารถในการทํางานหลาย
หนาที่ หมายความวา นอกเหนือจากการทําหนาที่ผลิตสิ่งพิมพผานกระบวนการพิมพแลว ยังสามารถทํา
หนาที่อื่นไดอกี ดวย ไดแกการกราด การรับสงโทรสาร และการผลิตภาพที่นําเขาจากกลองถายภาพ
ดิจิตอล
3. ความเปนมาของการพิมพไรแรงกด
เดิมระบบการพิมพไรแรงกดเปนการพิมพวิธีตรงลงบนวัสดุใชพิมพจําพวกกระดาษที่เคลือบผิว
พิเศษเฉพาะการพิมพแบบนัน้ ๆ ทั้งนี้เพราะเครื่องพิมพไรแรงกดในสมัยเดิมยังมีประสิทธิภาพต่ํา พิมพ
ไดชา คุณภาพยังไมดพี อ ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพจึงยังคงสูง โดยเฉพาะตนทุนคากระดาษ ตอมาเพื่อลด
ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพจึงมีการพัฒนาเครือ่ งพิมพใหสามารถพิมพงานไดดแี ละเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการ
พิมพใหซับซอนนอยลง สามารถพิมพงานไดในปริมาณที่มากขึ้น และไดคณ
ุ ภาพงานพิมพที่สม่ําเสมอ
เหมือนกันทุกแผน สามารถพิมพบนกระดาษธรรมดาได มีการพัฒนาใชวัสดุไวแสงที่ใชเปนสารเคลือบ
ผิวตัวกลางถายทอดภาพและใชความรอนในการสรางภาพแฝงไดหลาย ๆ ครั้งบนวัสดุไวแสงเดิม การ
พัฒนาในทิศทางดังกลาวสงผลใหตนทุนคาผลิตสิ่งพิมพลดลง จนในทีส่ ุดเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง
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ขึ้นเรื่อย ๆ การพิมพไรแรงกดที่สําคัญและมีการใชงานมากมี 3 ระบบ คือ ระบบพนหมึก ระบบไฟฟา
สถิต และระบบความรอน แตละระบบมีความเปนมาดังนี้
3.1 ความเปนมาของการพิมพระบบพนหมึก
การพิมพระบบพนหมึก เปนการพิมพไรแรงกดที่สรางภาพแบบจุด (dot matrix image) ซึ่งเปน
ภาพพิมพทไี่ ดเกิดจากหยดหมึกเล็ก ๆ มาเรียงตอกันในลักษณะของจุดหมึกเล็ก ๆ บนวัสดุใชพิมพ การ
พิมพระบบพนหมึกจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การพิมพระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึก
แบบตอเนื่องและแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ ซึ่งแตละประเภทมีความเปนมาดังนี้
3.1.1 ความเปนมาของการพิมพระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึกแบบตอเนื่อง
เริ่มจากป
พ.ศ.2377 (ค.ศ.1833) โดยซาวารต (Savart) ไดคนพบปรากฏการณในการสรางหยดของเหลวในทอที่
สามารถพนออกมาเปนหยดจากหัวพนได ในขณะนั้นของเหลวที่ใชยังไมใชหมึกพิมพ
ตอมาในป
พ.ศ.2421 (ค.ศ.1878) มีการทดลองปรากฏการณนกี้ ับหมึกพิมพ และนํามาสูกําเนิดของเทคโนโลยีการ
พิมพระบบพนหมึก โดยลอรดเรยลี (Lord rayleigh) และเวเบอร (Weber) ตางก็ไดอธิบายกลไกการแตก
สายหมึกในทอออกเปนหยดหมึกเล็ก ๆ ดวยหลักการทางคณิตศาสตร ซึ่งเปนที่มาของหลักการสรางภาพ
ในการพิมพระบบพนหยดหมึกแบบตอเนือ่ งที่ใชกลไกการแตกสายหมึกเหลวเปนหยดหมึกเล็ก ๆ จน
กระทั่ง ถึงป พ.ศ.2494 (ค.ศ.1951) บริษัทเอลมควิสตแหงซีเมนส (Elmqvist of Seimens) จึงไดรับ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับเครื่องพิมพพนหมึกที่ใชกลไกการพนหยดหมึกแบบตอเนื่องของลอรดเรยลี แตผูที่มี
บทบาทสําคัญในการนําผลจากแนวคิดนี้มาใชพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพระบบพนหมึกแบบตอเนือ่ งที่ใช
กันจนถึงปจจุบันแหงมหาวิทยาลัยแสตนฟอรดซึ่งไดสาธิตวิธีการพนหมึกแบบตอเนื่องที่พัฒนาขึน้ ในชวง
ตนทศวรรษ 1960 วิธีการพนหมึกของดอกเตอรสวีต คือการใชคลื่นแรงดันตามรูปแบบที่กําหนดไปทํา
ใหเกิดการพนหยดหมึกออกจากหัวพนอยางตอเนื่องโดยมีขนาดหยดเทา ๆ กันและมีระยะหางระหวาง
หยดเทากัน จากนั้นใชวิธีการจายประจุไฟฟาใหหยดหมึก โดยหยดหมึกที่ไมใชสรางภาพและหยดหมึก
สวนที่จะไปสรางภาพจะมีความแตกตางกันทางประจุไฟฟา เมื่อหยดหมึกเหลานี้เคลือ่ นที่ผานสนามไฟฟา
จะเคลื่อนที่คนละทิศทาง หยดหมึกที่ไมใชสรางภาพจะไปที่สวนกักหมึกและหยดหมึกสวนที่จะไปสราง
ภาพจะเคลื่อนที่ไปที่วัสดุใชพิมพ ถือวาเทคโนโลยีการพิมพระบบพนหมึกแบบตอเนื่องเริ่มเกิดขึ้นเปน
ครั้งแรกตั้งแตนั้นเปนตนมา และในปลายทศวรรษ 1960s บริษัท เอ.บี. ดิค (A.B. DICK) ไดนาํ ผลงาน
ของดอกเตอรสวีตมาใชในการพัฒนาเครื่องพิมพพนหมึกที่เรียกวา “วิดีโอเจ็ด (Video - jet)”
ตอมาในป พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976) ไดมีคณะทํางานคณะหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาและ
ผูรวมงาน แหงสถาบันเทคโนโลยีลันต (Lund Institute of Technology) ในประเทศสวีเดน ไดพฒ
ั นา
เทคนิคการเพิม่ คุณภาพการผลิตน้ําหนักสีในการพิมพพน หยดหมึกแบบตอเนื่อง ดวยกลไกการพนหยด
หมึกไปตกบนแตละจุดภาพหรือพิกเซลที่จํานวนและขนาดหยดหมึกตางกัน
ทําใหแตละจุดภาพมีผล
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ความดําตางกัน จึงสามารถสรางภาพพิมพสอดสีที่มีความเขมหลายระดับลดหลั่นตอเนื่องกันได ตอมา
บริษัทไอริสกราฟกสเปนผูใหสิทธิบัตรเทคนิคการพิมพระบบพนหมึกวิธีนี้ ไปใชในการสรางเครื่องพิมพ
พนหมึกสําหรับพิมพงานคุณภาพสูงและใชในการพิมพแผนปรูฟสีดิจิตอล
3.1.2 ความเปนมาของการพิมพระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ เทคโนโลยี
การพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดแตกตางจากการพนหยดหมึกแบบตอเนื่อง ตรงที่เปนการพนหยด
หมึกออกจากทอพนหมึกเฉพาะเวลาและเฉพาะบริเวณทีต่ องการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพเทานั้น การ
พัฒนาเครื่องพิมพพนหมึกแบบนี้เกิดขึน้ เนื่องจากความตองการขจัดความซับซอนในเครื่องพิมพพนหมึก
แบบพนหยดหมึกแบบตอเนื่องที่เกี่ยวของกับระบบการสรางประจุไฟฟาใหแกหยดหมึก อุปกรณสวนที่
สรางสนามไฟฟาเพื่อใชเบนทิศทางหยดหมึกรวมทั้งระบบกักหมึกเพือ่ หมุนเวียนหมึกมาใชใหม
เทคโนโลยีการพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดมีที่มาจากผลงานของแฮนเซลล (Hansell)
ในระหวางกรมชางและกรมพมา รวมกันทําใหเกินสงครามระหวางป พ.ศ.2493 - พ.ศ.2502 (ค.ศ.1950s)
ซึ่งเปนการคนพบการใชพลังงานไฟฟาไปทําใหวัสดุไพโซอิเล็กทริก (pie zoelectric material) สั่นแลว
สงผลใหเกิดแรงดันขับของเหลวออกจากปลายหัวพนเปนหยด ในขณะนัน้ ของเหลวที่ใชไมไดเจาะจงวา
เปนหมึกพิมพ แตผูมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการในเวลา
ตอมามี 2 คณะ คือ คณะทํางานของโซลทาน (Zoltan) ไคเซอร (Kyser) and เซียรส (Sears) ที่เปนผูคิดคน
การพิมพระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตอ งการที่ใชวัสดุไพโซอิเล็กทริก และคณะทํางาน
ของ เอนโดะ (Endo) และ ฮาระ (Hara) ที่เปนผูคิดคนการพิมพระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะ
จุดที่ตองการทีใ่ ชความรอน
โดยในป พ.ศ.2520 (ค.ศ.1977) โซลทาน ไคเซอร และเซียรส ไดคิดคนและประดิษฐ
เครื่องพิมพพน หมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการเปนครั้งแรก โดยการใชกระแสไฟฟาไปกระตุน
ใหวัสดุไพโซอิเล็กทริกในทอพนหมึกหดและขยายตัว
แลวสรางคลื่นความดันไปขับหยดหมึกใหพน
ออกมาจากปลายทอพนหมึก
และในป พ.ศ.2522 (ค.ศ.1979) เอนโดะ (Endo) และ ฮาระ (Hara) แหงบริษัทแคนนอน
(Canon) ไดคิดคนและประดิษฐเครื่องพิมพพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดทีต่ องการที่ใชความรอน
ขึ้นเปนครั้งแรกเรียกวา เครื่องพิมพบับเบิลเจ็ต (bubble jet) โดยใชความรอนไปทําใหหมึกพิมพฐาน
น้ําเดือดเปนไอ เกิดเปนฟองอากาศกลไกการเกิดและการสลายของฟองอากาศในทอพนหมึกทําใหเกิด
แรงดันในการขับหมึกออกจากหัวพน ตอมาในป พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) บริษทั ฮิวเลตตแพคการด
(Hewlett Packard) ไดพัฒนาเครื่องพิมพพนหมึกแบบใชความรอนเชนกันเรียกวา “ทิงคเจต” (Thinkjet)
และ เทอรมัลอิงคเจต (Thermal ink jet) เครื่องพิมพพนหมึกแบบใชความรอนนี้ไดรับความนิยมมาก
สําหรับการใชงานสวนบุคคลและในสํานักงานขนาดเล็กเพราะมีขอดีหลายประการเปนตนวา ราคาเครื่อง
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ถูก ขนาดกะทัดรัด พิมพงานไดหลายสี คุณภาพงานพิมพสีดีพอสมควร ใชงานงาย และไมมีเสียงขณะ
พิมพ นับเปนคูแขงที่สําคัญของเครื่องพิมพดอตเมทริกซ
อนึ่ง ในการพัฒนาระบบการพิมพและเครื่องพิมพพน หมึกทั้ง 2 ประเภทดังกลาวขางตน ยัง
มุงเนนไปทีก่ ารพัฒนาดานหัวพิมพ ไดแก การพัฒนาตลับหมึกใหมีความจุหมึกมากขึ้นและการพัฒนา
หัวพนหมึกโดยเพิ่มจํานวนหัวพนหมึกและลดระยะระหวางหัวพนหมึก เพื่อเพิ่มความเร็วในการพิมพและ
โดยการลดขนาดเสนผานศูนยกลางของหัวฉีดพนหมึกเพือ่ ใหขนาดหยดหมึกทีพ่ นออกมาเล็กลง สงผลให
ความละเอียดการพิมพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอีกดานหนึง่ ที่เกิดความคูก ัน คือ การพัฒนาดาน
วัสดุทางการพิมพที่ใชในการพิมพระบบพนหมึก
ซึ่งชวงที่มีการพัฒนาอยางเห็นไดชัดเกิดขึ้นในชวง
ทศวรรษ 1980 หรือระหวางป พ.ศ.2523 - 2532 สําหรับความเปนมาของการพัฒนาวัสดุทางการพิมพที่
ใชกับการพิมพระบบพนหมึก คือ การพัฒนาดานหมึกพิมพและวัสดุใชพิมพ
การพัฒนาดานหมึกพิมพ หมึกพิมพที่ใชในชวงแรกเปนหมึกเหลวซึ่งมีขอจํากัด คือ จะ
แทรกซึมไปตามเสนใยกระดาษ สงผลใหขอบภาพไมคมชัด ในการพิมพงานหลายสี หยดหมึกแตละสี
ซึมเขาหากัน สงผลใหคุณภาพงานพิมพสีต่ํา ทําใหมีการพัฒนามาใชหมึกพิมพในสถานะของแข็งหรือ
หมึกพิมพแข็ง (solid ink) ซึ่งเปนหมึกแข็งที่หลอมตัวไดเมื่อไดรับความรอนที่เรียกวา หมึกพิมพฮอตเมลต
(hotmelt ink) หรือเปนหมึกพิมพที่เปลีย่ นสถานะจากของแข็งเปนของเหลวไดที่เรียกวา หมึกพิมพ
เฟสเซนจ (phase-change ink) ที่ใชในเครื่องพิมพพนหมึกแบบเฟสเซนจ หมึกพิมพแข็งจึงเปนหมึกที่
หลอมตัวและเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเมื่อไดรับความรอน หมึกจะถูกฉีดพนออกมาในรูปของหยด
หมึกเหลว เมือ่ สัมผัสกระดาษ หมึกจะแข็งตัวทันที การซึมเขาไปในเนื้อกระดาษจึงนอย สีที่พมิ พไดจึง
สดใสและความละเอียดการพิมพสูงขึ้น นอกจากนีย้ งั ลดปญหาการอุดตันของหมึกพิมพที่ปลายหัวพน
หมึกดวย การพัฒนาหมึกแข็งนี้เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.2528 - 2529 (ค.ศ.1985 - 1986) โดยเกิดที่บริษัท
เทเลไทป (Teletype) กอน โดยเปนการพัฒนาหมึกพิมพแข็งสําหรับเครื่องพิมพพนหมึกแบบพนหยดหมึก
แบบตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาหมึกแข็งสําหรับการพิมพระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึก เฉพาะจุดที่
ตองการเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกันในหลายบริษัท เชน บริษัทเอซซอน (Exxon) บริษัทฮาวเท็ค (Howtek)
บริษัทเท็คโทนิกซ (Tekrtonix) บริษัทดาตาโพรดักส (Dataproducts) บริษัทสเปกตรา (Spectra) และ
บริษัทบราเทอร (Brother) เปนตน
การพัฒนาดานวัสดุใชพมิ พ ในชวงตนทศวรรษ 1980s (early 1980s) บริษัทผลิตกระดาษ
หลายบริษัทในประเทศญี่ปนุ เชน บริษัทจุโจเปเปอร (Jujo Paper) และบริษัทมิตซูบิชิเปเปอรมิลล
(Mitsubishi Paper Mills) เปนตน ไดริเริ่มหาแนวทางแกไขปญหาวัสดุใชพิมพสําหรับการพิมพระบบ
พนหมึกซึ่งสวนใหญเปนกระดาษโดยการผลิตกระดาษเคลือบผิวพิเศษ ในระยะนั้นเครื่องพิมพพนหมึก
ไมสามารถพิมพบนกระดาษธรรมดาไดดี อยางไรก็ตามตอมามีการพัฒนาเครื่องพิมพพนหมึกใหสามารถ
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พิมพบนกระดาษธรรมดาไดเพื่อลดตนทุนคาพิมพ หลังจากนั้นจึงมีการพัฒนาวัสดุใชพิมพที่เปนกระดาษ
รูปลอก โดยบริษัทแคนนอนเปนบริษัทแรกที่ผลิตกระดาษรูปลอกทีใ่ ชพิมพดว ยเครื่องพิมพพนหมึกแลว
ถายทอดภาพไปพิมพบนเสื้อยึด (T – shirt transfer paper)
3.2 ความเปนมาของการพิมพระบบไฟฟาสถิต
เทคโนโลยีการสรางภาพดวยหลักการทางไฟฟาสถิตเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในชวงทศวรรษ 1930
หรือระหวางป พ.ศ.2473 - 2482 แตกระบวนการสรางภาพในขณะนั้นยังซับซอนและมีหลายขัน้ ตอน
ไมวาจะเปนการใชสารรับแสงที่ทําใหเกิดประจุไดในทีม่ ืด การกราดภาพดวยเลเซอรเพื่อสรางภาพแฝง
ไฟฟาสถิต และการจายโทนเนอรเพื่อสรางภาพปรากฎบนวัสดุใชพิมพ แลวใชความรอนและแรงกดใน
การหลอมโทนเนอรและผนึกภาพใหตดิ แนนกับวัสดุใชพิมพ จากเทคโนโลยีการสรางภาพดวยหลักการ
ทางไฟฟาสถิตที่คนพบในครั้งนั้นไดนํามาสูการพัฒนา เทคโนโลยีการพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิตขึ้น
เปนครั้งแรก คือ เทคโนโลยีการพิมพซโี รกราฟที่ใชในเครื่องทําสําเนา (copier) เครื่องพิมพสําเนา
(duplicator) และเครื่องพิมพเลเซอรในเวลาตอมา
3.2.1 ความเปนมาของการพิมพซีโรกราฟที่ใชในเครื่องทําสําเนา ในป พ.ศ.2481 (ค.ศ.1938)
เซสเตอรฟลอยด คารลสัน (Chester Floyd Carlson) เปนบุคคลแรกที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
เทคโนโลยีการพิมพระบบไฟฟาสถิต โดยการคนพบวิธีการสรางภาพทางไฟฟาสถิตที่กระตุนดวยแสงที่
เรียกวาอิเล็กทรอนิกสโทรโฟโตกราฟขึ้นเปนครั้งแรก
แตกระบวนการยังสรางภาพในชวงนั้นไมดี
จนกระทั่งถึงป พ.ศ.2487 (ค.ศ.1944) คารลสันไดรวมมือกับสถาบันแบตเทลลเมมอเรียล (Battelle
Memorial Institute) ในการพัฒนากระบวนการสรางภาพนี้ จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) บริษัท
แฮลลอยด (Haloid Company) ซึ่งตอมาคือ บริษัท ซีร็อกซคอรปอเรชัน ไดรับสิทธิบัตรเทคโนโลยี
อิเล็กโทรโฟโตกราฟนี้มาพัฒนาในชื่อ ซีโรกราฟ (Xerography) ซึ่งเปนภาษากรีก แปลวา การพิมพ
แหง (dry printing) และนําไปใชสรางเครื่องทําสําเนาในชื่อการคาวา “ซีร็อกซ” เครื่องทําสําเนาซีร็อกซ
ระบบการทํางานดวยมือเครือ่ งแรกสรางสําเร็จและผลิตออกจําหนายในตลาดเปนครัง้ แรกในป พ.ศ. 2492
(ค.ศ.1949) นับตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงมีหลายบริษัทที่นาํ เทคโนโลยีการพิมพระบบไฟฟาสถิตมาใชในการ
ผลิตเครื่องทําสําเนาและเครือ่ งพิมพสําเนาออกจําหนายมากมาย
และในป พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960)
บริษัทซีร็อกซไดผลิตและจําหนายเครื่องทําสําเนาระบบอัตโนมัติเครื่องแรกสําเร็จ คือ เครื่องทําสําเนา
รุนซีร็อกซ 914 (Xerox 914)
3.2.2 ความเปนมาของการพิมพดวยเครือ่ งพิมพเลเซอร
หลังจากที่บริษัทซีร็อกไดประสบ
ความสําเร็จในการผลิตเครื่องทําสําเนาออกจําหนายแลว จึงนําเทคโนโลยีการพิมพระบบไฟฟาสถิตที่ใช
แสงเลเซอรสรางภาพมาใชพฒ
ั นาเครื่องพิมพเลเซอรที่มีความละเอียดในการพิมพสูง ในป พ.ศ.2520
(ค.ศ.1977) บริษัท ซีร็อกซ จึงประสบความสําเร็จในการผลิตเครื่องพิมพเลเซอรเครื่องแรกที่ไมใช
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เครื่องพิมพตั้งโตะแตเปนเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรขนาดใหญออกจําหนาย นับตั้งแตนั้นมา
จึงมีหลายบริษทั ที่ใหความสนใจพัฒนาเครือ่ งพิมพเลเซอร ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982)
บริษัทแคนนอนไดผลิตเครื่องพิมพเลเซอรตั้งโตะเครื่องแรก และในป พ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) บริษัท
แคนนอน ผลิตและจําหนายสวนพิมพ (print engine) ที่ใชกับเครื่องพิมพเลเซอร รุนแอลบีพี - ซีเอกช
(LBP - CX) ออกจําหนาย และไดรับความสนใจจากบริษัทอื่นนําไปใชเปนสวนประกอบของเครือ่ งพิมพ
เลเซอรของบริษัทเหลานั้น เปนตนวา เครื่องพิมพเลเซอรรุนเลเซอรเจ็ต (Laserjet) ของบริษัท ฮิวเลตต
แพคการด และเครื่องพิมพเลเซอร รุนแอปเปลเลเซอรไรเตอร (Apple laserwriter ) ของบริษัทแอปเปล
นับตั้งแตนนั้ มาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชกับเครื่องพิมพเลเซอรมาอยางตอเนือ่ งในทุกดาน
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพใหสามารถพิมพไดรวดเร็ว ใหความละเอียดในการพิมพสูง ใหงานพิมพ
คุณภาพสม่ําเสมอทุกแผน
ตลอดจนออกแบบใหเครื่องพิมพมีราคาลดลง และตนทุนคาพิมพถูกลง
รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องพิมพขนาดใหญทเี่ รียกวา พลอตเตอร (plotter) สําหรับผลิตสิ่งพิมพที่เปนงาน
ออกแบบทางดานวิศวกรรมกับสถาปตยกรรมและผลิตสิ่งพิมพที่เปนแผนปายโฆษณาขนาดใหญ ในสวน
การพัฒนาหมึกพิมพนนั้ มีทงั้ ที่พัฒนาเทคโนโลยีผงหมึกที่เรียกวา โทนเนอรแหง และการพัฒนาโทน
เนอรเหลวทีใ่ หความเขมของสีสูง และใหชั้นโทนเนอรที่ทนทานมากกวาโทนเนอรแหงเมื่อนําไปติดตั้ง
กลางแจงหรือนอกอาคาร สวนการพัฒนาดานวัสดุใชพมิ พ ไดแก การพิมพบนวัสดุใชพิมพอื่นนอกเหนือ
จากกระดาษไดหลากหลายชนิดขึ้น อาทิ ผา เซรามิกและพลาสติก เปนตน รวมทั้งสามารถพิมพทางออม
บนวัสดุที่มีรูปทรงตาง ๆ เชน กระเบื้องเคลือบ สําหรับปูพื้นหรือปูผนัง เครื่องครัวเซรามิก และสินคา
จําพวกกีฬา เปนตน โดยพิมพและถายทอดภาพผานกระดาษรูปลอก ทั้งนี้กอนป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)
การพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิตเปนระบบการพิมพทใี่ ชกันมาก สําหรับการพิมพงานในสํานักงาน
และงานพิมพที่ตองการความรวดเร็ว แตเมื่อการพิมพระบบพนหมึกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาที่ตอ เนื่อง
เครื่องพิมพระบบพนหมึกจึงเปนคูแขงขันทางการตลาดที่สําคัญของเครื่องพิมพ
ระบบไฟฟาสถิต
3.3 ความเปนมาของการพิมพระบบความรอน
การพิมพระบบความรอนมีทั้งแบบวิธีตรงและแบบถายโอนดวยความรอนซึ่งเปนวิธีออม ความ
เปนมาของการพิมพระบบความรอน เริ่มจากวิธีถายโอนความรอนแบบเทอรมัลแวกซกอนตามดวยการ
พิมพระบบความรอนวิธีตรง และการพิมพระเหิดสียอมตามลําดับ
3.3.1 ความเปนมาของการพิมพเทอรมัลแวกซ เทคโนโลยีการพิมพเทอรมัลแวกซไดถือกําเนิด
ขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2513 (ค.ศ.1970) แตการผลิตเปนเครื่องพิมพออกจําหนายนั้นเกิดขึ้นภายหลัง
ในราวกลางทศวรรษ 1980 (mid 1980s) หรือประมาณป พ.ศ.2526 - 2527 โดยบริษัท ซินโกอิเล็กทริก
(shinko Electric) และบริษทั ไซโก ส(Seiko) ไดผลิตเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซเครือ่ งแรกออกจําหนาย
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สําหรับตัวอยางบริษัทอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการผลิตเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซออกจําหนายในเวลาตอมา
เชน บริษัท คิวเอ็มเอส (QMS) บริษัทโอเซ (OCE/ ) และบริษัท เท็คโทรนิกซ (Tektronix) เปนตน
3.3.2 ความเปนมาของการพิมพระบบความรอนวิธีตรง ตอมาหลังจากที่เกิดการคนพบเทคโนโลยี
การพิมพเทอรมัลแวกซแลว จึงไดเกิดเทคโนโลยีการพิมพระบบความรอนวิธีตรงขึ้นโดยผูที่คนพบวิธีการ
พิมพนี้เปนคณะแรกคือ ซิโมซุมา (Shimosuma) และเพื่อนรวมงาน โดยไดคิดคนเทคโนโลยีการพิมพ
ไรแรงกดระบบความรอนแบบอิเล็กโทรเซนซิทิฟ (electrosensitive printing) ขึ้นเปนครั้งแรก ในป
พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) แตการพัฒนาการพิมพความรอนวิธีตรงทางการพิมพมีนอยกวาแบบถายโอนดวย
ความรอน
3.3.3 ความเปนมาของการพิมพระเหิดสียอม สําหรับเทคโนโลยีการพิมพถายโอนดวยความ
รอนแบบระเหิดสียอมนั้นเกิดขึ้นหลังสุด กลาวคือ เกิดขึน้ ในป พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982) โดยบริษัท โซนีมาวิ
กราฟ (Sony Mavigraph) ไดสรางเครื่องพิมพตนแบบเครื่องแรกที่ใชระบบการพิมพแบบถายโอนสียอม
ดวยความรอน (thermal dye transfer printer) ขึ้นในป พ.ศ.2525 ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใกลเคียงกับที่บริษัท
ชินโกอิเล็กทริก (Shinko Electric) และบริษัท ไซโก (Seiko) ไดผลิตเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซเครื่อง
แรกออกจําหนาย จนกระทั่งถึง ป พ.ศ. 2529 (ค.ศ.1986) บริษัท โซนีมาวิกราฟ จึงไดผลิตเครือ่ งพิมพ
ระเหิดสียอมรุนมาวิกราฟออกจําหนาย
นับตั้งแตนั้นเปนตนมาเมื่อเทคโนโลยีการพิมพสีมีความกาวหนามากขึ้น
การพัฒนา
เครื่องพิมพระบบความรอนจึงพัฒนาตามไปดวยทั้งในดานประสิทธิภาพการพิมพ คุณภาพงานพิมพ ราคา
เครื่องพิมพ และตนทุนการผลิตสิ่งพิมพ
4. เกณฑในการจําแนกประเภทของการพิมพไรแรงกด
การพิมพไรแรงกดที่สําคัญมี 5 ระบบ ไดแก ระบบพนหมึก (inkjet printing) ระบบไฟฟาสถิต
หรืออิเล็กโทรสแททิก (electrostatic printing) ระบบความรอน (thermal printing) ระบบไอโอโนกราฟ
(ionography) และระบบแมกนีโทกราฟ (magnetography) ทั้งนี้การพิมพไรแรงกดแตละระบบยังสามารถ
จําแนกยอยไดอีกหลายระบบซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป อนึ่งในการจําแนกประเภทของการพิมพไร
แรงกดนีจ้ ําแนกตามเกณฑหลายเกณฑที่สําคัญ ไดแก วิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพมิ พ ลักษณะการใช
แรงกดและการสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุใชพิมพในขณะพิมพ
การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเมื่อหัวพิมพไดรับสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร และชนิดของสาร
ที่ทําใหเกิดภาพ

4.1 วิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ
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วิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ หมายถึง วิธีการสรางภาพพิมพที่ปรากฏสีของหมึกพิมพบน
วัสดุใชพิมพการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพในระบบการพิมพไรแรงกด จะควบคุมโดยสัญญาณขอมูล
ภาพจากระบบคอมพิวเตอรซึ่งจะถูกสงไปทีห่ ัวพิมพแลวทําใหเกิดการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพได 2
วิธี คือ การสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยตรงหรือวิธีตรง (direct printing) และการสรางภาพบนวัสดุ
ใชพิมพวิธีออม (indirect printing) โดยผานตัวกลางถายทอดภาพ (image carrier)
วิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ

การสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยตรง

การสรางภาพบนวัสดุใชพิมพผานตัวกลางถายทอดภาพ

ตัวกลางถายทอดภาพ
ที่เปนสวนประกอบ
ของเครื่องพิมพ

กระบอก

นําแสงและไดอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริก

ตัวกลางถายทอดภาพ
ที่เปนวัสดุทางการพิมพ

สายพาน

นําแสงและไดอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริก

แผนฟลมเคลือบหมึกพิมพ

แผนฟลม
เคลือบแวกซ

แผนฟลม
เคลือบสียอม

แมกนีทิก

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงวิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพทใี่ ชเปนเกณฑในการจําแนกประเภท
การพิมพไรแรงกด
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4.1.1 การสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยตรง เปนการใชหัวพิมพของเครื่องพิมพไรแรงกด
สรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยตรง โดยไมผานตัวกลางถายทอดภาพใด ๆ เปนการสรางภาพเพียงครั้ง
เดียว ไมมกี ารสรางภาพแฝงและภาพปรากฏบนวัสดุใด ๆ มากอน วิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ
โดยตรงนี้จําแนกไดเปน 2 แบบ คือ
4.1.1.1 การสรางภาพแบบที่หัวพิมพไมสัมผัสกับวัสดุใชพิมพ ไดแก การสรางภาพ
แบบพนหมึกจากหัวพิมพทเี่ ปนหัวพนหมึกซึ่งมีหลายแบบ เชน มีหัวพนหมึกหัวเดียว หัวคู หรือหลาย
หัวเรียงกันเปนแถว เปนตน หมึกพิมพที่ใชตองเปนหมึกเหลว หัวพิมพสามารถพนหมึกไปสรางภาพ
พิมพที่ตองการบนวัสดุใชพมิ พไดดว ย เทคโนโลยีการสรางหยดหมึกและการพนหยดหมึกแบบตอเนื่อง
และแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ โดยแบบพนหยดหมึกแบบตอเนื่องนัน้ จะมีการใหประจุแก
หยดหมึกบางสวนเพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางหยดหมึกที่ตองการพนไปสรางภาพและหยดหมึกที่ไม
ตองการสรางภาพ ดังนั้นเมื่อหยดหมึกทัง้ ที่มีประจุไฟฟาและไมมีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ผานสนามไฟฟาที่
หนวยเบนทิศทางการเคลื่อนที่ของหยดหมึก หยดหมึกที่มีประจุไฟฟาและไมมีประจุไฟฟาจะเคลือ่ นที่คน
ละทิศทางกัน สวนหยดหมึกที่มีประจุไฟฟาหรือไมมีประจุไฟฟาจะเปนหยดหมึกทีไ่ ปสรางภาพนั้นขึ้นกับ
การออกแบบของเครื่องพิมพพนหมึก ดังนั้นการพิมพระบบพนหมึกแบบนีจ้ ึงไมจัดอยูใ นกลุม การพิมพ
ระบบไฟฟาสถิต เพราะการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพไมไดเกิดจากแรงทางไฟฟาสถิตระหวางโทนเนอร
หรือหมึกพิมพกับวัสดุใชพิมพ เพียงแตอาศัยแรงทางไฟฟาสถิตในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของ
หมึกพิมพสว นที่มีประจุไปที่วัสดุใชพิมพเทานั้น
4.1.1.2 การสรางภาพแบบที่หัวพิมพสัมผัสกับวัสดุใชพิมพ เปนวิธีการสรางภาพที่
ใชหัวพิมพความรอน หรือหัวพิมพไฟฟาไปสัมผัสกับวัสดุใชพิมพที่เคลือบผิวพิเศษ แลวทําใหเกิดภาพ
พิมพบนวัสดุใชพิมพนั้น
4.1.2 การสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยผานตัวกลางถายทอดภาพ
เปนการใชหัวพิมพ
ของเครื่องพิมพไรแรงกดสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยผานตัวกลางถายทอดภาพกอน เปนการสรางภาพ
มากกวา 1 ครั้ง เชน สรางภาพแฝง (latent image) และภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพ
(developed image หรือ tone image) ตามลําดับ แลวจึงถายทอดไปสรางภาพพิมพที่ปรากฏบนวัสดุใช
พิมพ (visible image)
ในระบบการพิมพที่ใชแรงกด ตัวกลางถายทอดภาพที่สําคัญ ไดแก แมพิมพประเภท
ตาง ๆ เปนตนวา แมพิมพพื้นลึก แมพิมพพื้นนูน แมพิมพพนื้ ราบ และแมพิมพพื้นฉลุ ในระบบการ
พิมพออฟเซตซึ่งเปนระบบที่มีการถายทอดภาพ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ถายทอดภาพจากโมแมพมิ พไปให
โมยาง และครั้งที่ 2 ถายทอดภาพจากโมยางไปใหวัสดุใชพิมพ โมยางก็จัดเปนตัวกลางถายทอดภาพอีก
ชนิดหนึง่ แตในระบบการพิมพไรแรงกดตัวกลางถายทอดภาพมี 2 ชนิด คือ ตัวกลางถายทอดภาพที่
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เปนสวนประกอบของเครื่องพิมพ และตัวกลางถายทอดภาพที่เปนวัสดุทางการพิมพ ไดแก แผนฟลม
เคลือบหมึกพิมพ ดังนัน้ วิธีการสรางภาพบนวัสดุใชพมิ พ โดยผานตัวกลางถายทอดภาพจึงจําแนกตาม
ชนิดของตัวกลางถายทอดภาพไดเปน 2 วิธี คือ การสรางภาพผานตัวกลางถายทอดภาพที่เปนสวน
ประกอบ ของเครื่องพิมพและการสรางภาพผานตัวกลางถายทอดภาพที่เปนวัสดุทางการพิมพ
4.1.2.1 การสรางภาพผานตัวกลางถายทอดภาพที่เปนสวนประกอบของเครื่องพิมพ
โดยทั่วไปตัวกลางถายทอดภาพที่เปนสวนประกอบของเครื่องพิมพ มีลักษณะเปนกระบอกหรือสายพานที่
เคลือบผิวดวยสารที่มีสมบัติพิเศษ ผิวของตัวกลางถายทอดภาพประเภทนี้จะเปนบริเวณที่เกิดภาพแฝงและ
ภาพปรากฏ ตัวกลางถายทอดภาพแบบนี้มีทั้งประเภทที่ใชแสงและไฟฟาในการสรางภาพแฝง ไดแก
กระบอกหรือสายพานนําแสงและไดอิเล็กทริก ของการพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ตัวกลางถายทอดภาพ
ที่ใชเฉพาะไฟฟาในการสรางภาพแฝง แตไมตองใชแสง ไดแก กระบอกหรือสายพานไดอิเล็กทริกของ
การพิมพไอโอโนกราฟ และกระบอกแมกนีทิกของการพิมพแมกนีโทกราฟ
1) กระบอกหรือสายพานนําแสงไดอิเล็กทริกของการพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
เปนตัวกลางถายทอดภาพที่เคลือบสารนําแสง (photoconductor)
ซึ่งเมื่อไดรับแสงแลวจะมีสมบัติ
ไดอิเล็กทริก คือ เปลี่ยนสมบัติจากที่เคยเปนฉนวนไฟฟาเปนความสามารถในการเกิดประจุไฟฟาและเก็บ
ประจุไฟฟาไวได จึงเกิดภาพแฝงบนตัวกลางถายทอดภาพ ทั้งนี้บริเวณภาพแฝงและบริเวณไรภาพบน
ตัวกลางถายทอดภาพจะตองมีความแตกตางกันของประจุไฟฟา อาทิ ถาบริเวณภาพแฝงมีประจุ บริเวณ
ไรภาพตองไมมีประจุ แตถา บริเวณภาพแฝงไมมีประจุ บริเวณไรภาพตองมีประจุ เชนนี้โทนเนอรจึง
เลือกติดเฉพาะที่บริเวณภาพแฝงไดดว ยแรงทางไฟฟาสถิต
2) กระบอกหรือสายพานไดอิเล็กทริกของการพิมพไดโอโนกราฟ เปนตัวกลาง
ถายทอดภาพที่เคลือบสารที่มีสมบัติไดอิเล็กทริก คือ เมือ่ ไดรับประจุไฟฟาแลวจะเปลี่ยนสมบัติจากที่เดิม
เปนฉนวนไฟฟาเปนความสามารถในการเกิดประจุไฟฟาและเก็บประจุไวได
ภาพแฝงบนตัวกลาง
ถายทอดภาพแบบนี้เปนภาพแฝงที่มีประจุลบ
เพราะเกิดจากการจายอิเล็กตรอนไปเลือกตกสะสมที่ผิว
ตัวกลางถายทอดภาพเฉพาะบริเวณที่ตองการใหเกิดภาพ สวนบริเวณไรภาพจะไมมปี ระจุ โทนเนอรจึง
เลือกติดเฉพาะที่บริเวณภาพแฝงไดดว ยแรงทางไฟฟาสถิต
3) กระบอกแมกนีทิกของการพิมพแมกนีโทกราฟ เปนตัวกลางถายทอดภาพที่
เคลือบสารที่มีสมบัติแมกนีทกิ คือ เมื่อบริเวณใดบนผิวตัวกลางถายทอดภาพไดรับกระแสไฟฟา จะเกิด
การเหนีย่ วนําใหผิวตัวกลางถายทอดภาพบริเวณนั้นเกิดสนามแมเหล็ก
กลายเปนภาพแฝงแมกนีทิกที่
สามารถดูดโทนเนอรที่ผสมผงแมเหล็กได
4.1.2.2 การสรางภาพผานตัวกลางถายทอดภาพที่เปนวัสดุทางการพิมพ ไดแก การ
สรางภาพผานแผนฟลมเคลือบหมึกพิมพแลวถายโอนหมึกพิมพนนั้ ไปยังวัสดุใชพมิ พ โดยการทําใหหมึก
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พิมพเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลวหรือเปนกาซกอน
สําหรับแผนฟลมเคลือบหมึกพิมพ
สําหรับการพิมพสอดสีจะเคลือบหมึกพิมพเปนแถบหมึกแมสี 3 สี คือ น้ําเงินเขียว มวงแดง และเหลือง
หรือเปนแถบหมึกแมสี 4 สี โดยเพิ่มแถบหมึกพิมพสดี ําอีก 1 สี โดยเคลือบเปนแถบ ๆ เรียงตอกัน
1) การสรางภาพผานแผนฟลมเคลือบแวกซสีของการพิมพเทอรมัลแวกซ แผนฟลม
เคลือบแวกซสเี ปนแผนฟลมที่เคลือบหมึกพิมพฐานแวกซซึ่งมีสารใหสีเปนผงสี หมึกพิมพชนิดนี้มีสมบัติ
หลอมละลายกลายเปนของเหลวไดเมื่อไดรับความรอนจากหัวพิมพความรอน ณ ระดับอุณหภูมิที่
เหมาะสม ในการถายโอนหมึกพิมพจากแผนฟลมเคลือบแวกซสีไปสรางภาพบนวัสดุใชพิมพนนั้ จะถาย
โอนในสถานะของเหลว บริเวณแถบหมึกบนแผนฟลมเคลือบแวกซสีที่ไดรับความรอนเทานัน้ ที่จะถาย
โอนไปสรางภาพ สวนบริเวณแถบหมึกบนแผนฟลมเคลือบแวกซสีที่ไมไดรับความรอน จะยังคงสถานะ
เปนของแข็งเคลือบติดบนชั้นฐานฟลมพลาสติกเหมือนเดิม
2) การสรางภาพผานแผนฟลมเคลือบสียอมของการพิมพระเหิดสียอม แผนฟลม
เคลือบสียอมเปนแผนฟลมที่เคลือบหมึกพิมพ ซึ่งมีสารใหสีเปนสียอมที่มีสมบัติระเหิดไดเมื่อไดรับความ
รอน ณ ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม กลาวคือ เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนกาซไดโดยไมตองเปลี่ยน
เปนของเหลวกอน ในการถายโอนหมึกพิมพจากแผนฟลมเคลือบสียอมไปสรางภาพบนวัสดุใชพิมพนั้น
จะถายโอนโดยการแพรในสถานะของกาซหรือการแพรของไอสียอม (dye diffusion) บริเวณแถบหมึก
บนแผนฟลมเคลือบสียอมที่ไดรับความรอนเทานั้นทีจ่ ะแพรและถายโอนไปสรางภาพ สวนบริเวณแถบ
หมึกบนแผนฟลมเคลือบสียอมที่ไมไดรบั ความรอน จะยังคงสถานะเปนของแข็งเคลือบติดบนชั้นฐาน
ฟลมพลาสติกเหมือนเดิม
4.2 ลักษณะการใชแรงกดและการสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุใชพิมพ
ในขณะพิมพ
ในระบบการพิมพทั่วไปทีใ่ ชแรงกดพิมพ
แรงกดพิมพเกิดจากโมกดพิมพและที่ปาดหมึก
ในขณะที่มีการใหแรงกดพิมพเพื่อถายทอดภาพนัน้
ตัวกลางถายทอดภาพจะสัมผัสกับวัสดุใชพิมพไป
พรอม ๆ กัน เชน ในระบบออฟเซตลิโทกราฟ โมยางสัมผัสกับวัสดุใชพิมพขณะถายทอดภาพดวยแรง
กดจากโมกดพิมพ ในระบบการพิมพสกรีนหรือพื้นฉลุลายผังแมพิมพสกรีนสัมผัสกับวัสดุใชพมิ พและ
ถายทอดภาพดวยแรงกดพิมพจากที่ปาดหมึก ในระบบการพิมพกราวัวร โมแมพิมพสัมผัสกับวัสดุใช
พิมพและถายทอดภาพดวยแรงกดพิมพจากโมกดพิมพ ในระบบการพิมพดวยเครื่องพิมพดอต – เมทริกซ
หัวพิมพหรือหัวเข็มจะสัมผัสกับผาหมึกทีซ่ อนบนวัสดุใชพิมพ แลวถายทอดภาพดวยแรงกดกระแทกจาก
หัวพิมพ เปนตน แตในระบบการพิมพไรแรงกดนัน้ การสรางภาพและการถายทอดภาพไปใหวัสดุใช
พิมพจะแตกตางจากระบบการพิมพทั่วไปที่ใชแรงกด โดยจําแนกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการใชแรง
กดและการสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุใชพิมพในขณะพิมพดังภาพที่ 4
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ลักษณะการใชแรงกดและ
การสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพ
กับวัสดุใชพิมพในขณะพิมพ

การพิ
การพิมมพพทที่ไี่ไมมใใชชแแรงกด
รงกด
และไม
และไมมมีกีการสั
ารสัมมผัผัสสระหว
ระหวาางง
หัหัววพิพิมมพพหหรืรืออตัตัววกลาง
กลาง
ถถาายทอดภาพกั
ยทอดภาพกับบวัวัสสดุดุใใชชพพิมิมพพ

การพิมพที่ไมใช แรงกด
แตมีการสัมผัสระหวาง
หัวพิมพกับวัสดุใชพิมพ
และไมมีตัวกลาง
ถายทอดภาพ

การพิมพที่ไมใชแรงกด
และไมมีการสัมผัสระหวาง
หัวพิมพหรือตัวกลาง
ถายทอดภาพกับวัสดุใชพิมพ

การพิมพที่ไมใช แรงกด
แตมีการสัมผัสระหวาง
ตัวกลางถายทอดภาพ
กับวัสดุใชพิมพ

หัวพิมพไมสัมผัสกับ
ตัวกลางถายทอดภาพ

การพิมพที่ไมใชแรงกดเล็กนอย
และมีการสัมผัสระหวาง
ตัวกลางถายทอดภาพ
กับวัสดุใชพิมพ

การพิมพที่ถายทอด
ภาพบนวัสดุใชพิมพ
กอนแลวจึงผนึกภาพ

การพิมพที่ถายทอดภาพ
บนวัสดุใชพิมพพรอม
กับผนึกภาพ

หัวพิมพสัมผัสกับ
ตัวกลางถายทอดภาพ

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงลักษณะการใชแรงกดและการสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับ
วัสดุใชพิมพในขณะพิมพทใี่ ชเปนเกณฑในการจําแนกประเภทการพิมพไรแรงกด
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4.2.1 การพิมพที่ไมใชแรงกดและไมมีการสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับ
วัสดุใชพิมพ ไดแก การพิมพระบบพนหมึก ซึ่งจัดเปนการพิมพไรแรงกดที่แทจริงเพราะเปนการสรางภาพ
โดยการสรางหยดหมึกแลวใชหัวพิมพพน หยดหมึกนั้น ไปที่วัสดุใชพมิ พที่อยูหางจากหัวพิมพโดยไมตอง
อาศัยอุปกรณที่ใหแรงกด และไมมีการสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุใชพิมพ
4.2.2 การพิมพที่ไมใชแรงกดแตมกี ารสัมผัสระหวางหัวพิมพหรือตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุ
ใชพิมพ จําแนกได 2 ประเภท คือ
4.2.2.1 การพิมพที่ไมใชแรงกดแตมีการสัมผัสระหวางหัวพิมพกับวัสดุใชพิมพและไมมี
ตัวกลางถายทอดภาพ ไดแก การพิมพอิเล็กโทรกราฟและการพิมพระบบความรอนวิธีตรงแบบนี้ไมมี
ตัวกลางถายทอดภาพหัวพิมพจะสัมผัสกับวัสดุใชพิมพทเี่ คลือบผิวเปนพิเศษ สงผลใหเกิดภาพไดเพราะ
กระแสไฟฟาหรือความรอน จากหัวพิมพไปกระตุน ใหชั้นเคลือบผิวบนวัสดุใชพมิ พในบริเวณที่ตองการ
สรางภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี การสรางภาพพิมพแบบนีจ้ ึงไมตองใชอปุ กรณที่
ใหแรงกด
4.2.2.2 การพิมพที่ไมใชแรงกด แตมกี ารสัมผัสระหวางตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุใช
พิมพ การพิมพลักษณะนีจ้ ําแนกได 2 ประเภท คือ
1) ประเภทที่หัวพิมพไมสัมผัสกับตัวกลางถายทอดภาพ ไดแก การพิมพอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟในเครื่องพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ หัวพิมพจะอยูใกลแตไมสัมผัสกับตัวกลางถายทอด
ภาพซึ่งอาจเปนกระบอกหรือสายพาน แตตัวกลางถายทอดภาพจะสัมผัสวัสดุใชพมิ พ หัวพิมพจะสราง
ภาพแฝงและภาพปรากฏกอน จึงมีการถายทอดภาพปรากฏจากตัวกลางถายทอดภาพไปใหวัสดุใชพิมพ
โทนเนอรจะติดบนวัสดุใชพมิ พไดดว ย แรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตระหวางโทรเนอรกับวัสดุใชพิมพ โดยไม
ตองใชอุปกรณที่ใหแรงกด แตใชอุปกรณจายประจุไฟฟาใหแกวัสดุใชพิมพเพื่อสรางแรงดึงดูดทางไฟฟา
สถิตระหวางโทนเนอรกับวัสดุใชพิมพแทน
2) ประเภทที่หัวพิมพสัมผัสกับตัวกลางถายทอดภาพ ไดแก การพิมพเทอร
มัลแวกซและการพิมพระเหิดสียอม ในขณะที่มีการถายทอดภาพ หัวพิมพความรอนจะสัมผัสตัวกลาง
ถายทอดภาพ และตัวกลางถายทอดภาพจะสัมผัสวัสดุใชพิมพ โดยตัวกลางถายทอดภาพจะอยูระหวาง
หัวพิมพกับวัสดุใชพิมพ ตัวกลางถายทอดภาพในที่นี้ คือ แผนฟลมเคลือบแวกซสีหรือสียอม ซึ่งเมื่อหัว
พิมพความรอนสัมผัสแผนฟลมเคลือบแวกชสีหรือสียอมที่อยูระหวางหัวพิมพกับวัสดุใชพิมพแลว แวกช
สีหรือสียอมจะเปลี่ยนสถานะ แลวแยกจากชั้นฐานฟลมพลาสติกไปติดที่ผิววัสดุใชพิมพโดยไมตองใช
อุปกรณที่ใหแรงกด
4.2.3 การพิมพที่ใชแรงกดเล็กนอยและมีการสัมผัสระหวางตัวกลางถายทอดภาพกับวัสดุใชพิมพ
แรงกดที่ใชในการพิมพไรแรงกดแบบนี้ จะนอยกวาแรงกดพิมพที่ใชในเครื่องพิมพในระบบการพิมพ
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ทั่วไปที่ใชแรงกดอยางมาก ตัวกลางถายทอดภาพทีใ่ ช ไดแก กระบอกและสายพาน หัวพิมพจะไมสัมผัส
กับวัสดุใชพิมพ แตตวั กลางถายทอดภาพจะสัมผัสกับวัสดุใชพิมพในขณะถายทอดภาพ ซึ่งขั้นตอนการ
พิมพไรแรงกดทั่วไปในขอ 4.2.1, 4.2.2 และ 4.2.3.1 นั้น การผนึกภาพเปนขั้นตอนที่ตอจากการถายทอด
ภาพ แตยกเวนเฉพาะการพิมพไอโอโนกราฟ ดังขอ 4.2.3.2 เทานั้นที่การถายทอดภาพและการผนึกภาพ
เกิดขึ้นพรอมกัน ดังนั้นการพิมพลักษณะนี้จําแนกได 2 ประเภท คือ
4.2.3.1 การพิมพที่ถายทอดภาพบนวัสดุใชพมิ พกอนแลวจึงผนึกภาพ ไดแก การพิมพ
แมกนีโทกราฟ การถายทอดภาพแบบนีเ้ กิดขึ้นทีน่ ิประหวางตัวกลางถายทอดภาพกับลูกกลิ้งใหแรงกดซึ่ง
ทําหนาที่พาวัสดุใชพิมพเขาพิมพดวย โดยโทนเนอรทภี่ าพปรากฎบนตัวกลางถายทอดภาพจะถูกถายโอน
ไปที่วัสดุใชพมิ พกอนโดยอาศัยแรงกดจากลูกกลิ้งใหแรงกดที่นิป จากนั้นจึงผนึกโทนเนอรใหตดิ แนนกับ
วัสดุใชพิมพโดยใชความรอนในการหลอมโทนเนอรและใชแรงกดจากลูกกลิ้งผนึกภาพ
4.2.3.2 การพิมพที่ถายทอดภาพบนวัสดุใชพมิ พพรอมกับผนึกภาพ ไดแก การพิมพ
ไอโอโนกราฟ การถายทอดภาพแบบนี้เกิดที่นิประหวางตัวกลางถายทอดภาพกับลูกกลิ้งใหแรงกดซึ่งทํา
หนาที่พาวัสดุใชพิมพเขาพิมพเชนเดียวกับการพิมพแมกนีโทกราฟ แตในขณะที่มกี ารถายทอดภาพไปที่
วัสดุใชพิมพโดยการถายโอนโทนเนอรจากภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพไปที่วัสดุใชพิมพนั้น จะ
เกิดกระบวนการผนึกโทนเนอรใหติดแนนกับวัสดุใชพิมพไปพรอม ๆ กัน โดยอาศัยแรงกดจากลูกกลิ้ง
ใหแรงกดที่นปิ และแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตระหวางโทนเนอรกับวัสดุใชพิมพ แตโดยทั่วไปไมมีการใช
ความรอนในการหลอมโทนเนอรเพื่อผนึกภาพ
4.3 การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเมื่อหัวพิมพไดรับสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร
เมื่อหัวพิมพไดรับสัญญาณขอมูลภาพอิเล็กทรอนิกสหรือดิจิตอล จากระบบคอมพิวเตอรซึ่ง
เปนสัญญาณไบนารีแบบเปดและปด สัญญาณเปด คือ มีการจายกระแสไฟฟา และ สัญญาณปด คือ ไมมี
การจายกระแสไฟฟา จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาที่เครื่องพิมพไดรับจากไฟฟากระแส
เปนพลังงานในรูปแบบอื่น หลายแบบเพื่อนําไปใชในกระบวนการพิมพไรแรงกด ไดแก การเปลีย่ นเปน
พลังงานเชิงกล การเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน การเปลี่ยนเปนพลังงานเคมี การเปลี่ยนเปนพลังงาน
แสง การเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาสถิต และการเปลี่ยนเปนพลังงานแมเหล็ก
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การเปลี่ยนเปนพลังงาน
เชิงกล

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความรอน

การเปลี่ยนแปลง
พลังงานไฟฟา
เมื่อหัวพิมพ
ไดรับสัญญาณ
ขอมูลภาพ
จากระบบ
คอมพิวเตอร

การพิมพที่มีการเปลี่ยนขนาดของวัสดุ
ไพโซอิเล็กทริก เพื่อสรางแรงดันในการพนหมึก
การพิมพที่มีการเปลี่ยนสถานะของตัวพาหมึกพิมพ
เปนกาซเพื่อสรางแรงดันในการพนหมึก
การพิมพที่มีการเปลี่ยนสถานะของหมึกจากของแข็ง
เปนของเหลวหรือกาซเพื่อใหหมึกถายโอนใน
สถานะของเหลว หรือกาซ

การเปลี่ยนเปนพลังงานเคมี

การเปลี่ยนเปนพลังงานแสง

การเปลี่ยนเปนพลังงาน
ไฟฟาสถิต

การเปลี่ยนเปนพลังงาน
แมเหล็ก

การพิมพที่สรางภาพจากปฏิกิริยาเคมีบนวัสดุใชพิมพ
การพิมพที่ใชแสงสรางภาพแฝงไฟฟาสถิตบน
ตัวกลางถายทอดภาพ
การพิมพที่สรางภาพแฝงที่มีประจุบน
วัสดุใชพิมพโดยไมผานตัวกลาง
ถายทอดภาพ
การพิมพที่สรางภาพแฝงที่มีประจุบน
ตัวกลางถายทอดภาพกอนที่จะ
ถายทอดภาพไปยังวัสดุใชพิมพ
การพิมพที่ใชแสงสรางภาพแฝงไฟฟาสถิตบน
ตัวกลางถายทอดภาพ

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานในรูปแบบอื่นเมื่อหัวพิมพไดรับ
สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอรทใี่ ชเปนเกณฑในการจําแนกประเภทการพิมพไร
แรงกด
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4.3.1 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเชิงกล ไดแก การพิมพระบบพนหมึกที่ใชวัสดุ
ไพโซอิเล็กทริก ทั้งแบบพนหยดหมึกตอเนื่องและแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ พลังงานไฟฟาที่
นําเขาเครื่องพิมพพนหมึกจะไปทําใหวัสดุไพโซอิเล็กทริกในทอพนหมึกสั่นสะเทือน มีการหดตัวและ
ขยายตัวสลับกันเมื่อไดรับและไมไดรับกระแสไฟฟาตามลําดับ ทําใหเกิดพลังงานเชิงกลในรูปคลื่นความ
ดันสงตอ ๆ กันไปในทอพนหมึกจนถึงปลายทอพนหมึกเพื่อขับหมึกออกมาเปนหยด
4.3.2 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน การพิมพไรแรงกดที่มีการเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนไปใชในกระบวนการพิมพ ไดแก การพิมพไรแรงกดที่ใชหมึกพิมพ
ฐานน้ํา และการพิมพไวแรงกดที่ใชหมึกพิมพในสถานะของแข็ง พลังงานไฟฟาทีน่ ําเขาเครื่องพิมพพน
หมึกจะเปลี่ยนเปนพลังงานความที่ทําใหหมึกพิมพมีอณ
ุ หภูมิสูงขึ้น จนเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวหรือ
กาซ แลวสงผลใหมีการถายโอนไปสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ
4.3.2.1 การพิมพที่มีการเปลี่ยนสถานะของหมึกพิมพเปนกาซเพือ่ สรางแรงดันพนหมึก
ไดแก การพิมพระบบพนหมึกแบบบับเบิลเจ็ตซึ่งพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการที่ใชหมึกพิมพฐานน้ํา
พลังงานไฟฟาที่นําเขาเครื่องพิมพพนหมึกจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน ที่ทําใหหมึกพิมพมอี ุณหภูมิ
สูงขึ้นจนถึงระดับวิกฤตทีห่ มึกพิมพเดือดและเกิดเปนกาซหรือฟองอากาศ การขยายตัวและการแตกสลาย
ของฟองอากาศภายในทอพนหมึก สงผลใหมีแรงขับหมึกจากปลายทอพนหมึกออกมาเปนหยุดหมึกใน
ลักษณะการเปดและปดหัวพนหมึกตามลําดับ
4.3.2.2 การพิมพที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของหมึกพิมพเปนของเหลว เพื่อใหหมึก
ถายโอนในสถานะของเหลว ไดแก การพิมพพนหมึกที่ใชหมึกพิมพเฟสเชนจ การพิมพเทอรมัลแวกซ
และการพิมพระเหิดสียอม ซึ่งใชหมึกพิมพในสถานะของแข็ง
แตพลังงานไฟฟาที่หวั พิมพไดรับจะ
เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน จนถึงอุณหภูมิระดับที่ทําใหหมึกพิมพเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวหรือกาซ
แลวถายโอนไปสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ
4.3.3 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี การพิมพไรแรงกดที่มีการเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานเคมีไปใชในกระบวนการพิมพ ไดแก การพิมพไรแรงกดระบบความรอนวิธีตรงที่ใช
วัสดุใชพิมพซึ่งเปนกระดาษเคลือบผิวพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีได เมือ่ ไดรับความรอนหรือกระแสไฟฟา
พลังงานไฟฟาที่หัวพิมพจะไปทําใหสารเคลือบผิวกระดาษเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แลวเปลี่ยนแปลง
เปนสารที่มีสี หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจนมีการทําลายชั้นเคลือบผิวเพือ่ เปดใหเห็นสีของหมึก
พิมพที่อยูไตชนั้ เคลือบผิว
4.3.4 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานแสง การพิมพไรแรงกดที่มีการเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานไปใชในกระบวนการพิมพ ไดแก การพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ซึ่งใชพลังงานไฟฟา
ไปทําใหเกิดประจุไฟฟาบนผิวตัวกลางถายทอดภาพ แลวใชพลังงานไฟฟาไปทําใหเกิดการฉายแสงเพื่อ
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สรางภาพแฝงไฟฟาสถิตบนตัวกลางถายทอดภาพ ตัวอยางพลังงานแสงที่ใช เชน แสงจากหลอดไดโอด
เปลงแสง (light emiting diode, LED) และแสงเลเซอร เปนตน จากนั้นจึงสรางภาพปรากฎบนตัวกลาง
ถายทอดภาพและภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพตามลําดับ
4.3.5 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟา (กระแส) เปนพลังงานไฟฟาสถิต การพิมพไรแรงกดที่มีการ
เปลี่ยนพลังงานไฟฟากระแสเปนพลังงานไฟฟาสถิตเพื่อใชในกระบวนการพิมพมี 2 ประเภท คือ
4.3.5.1 การพิมพที่ใชพลังงานไฟฟากระแสไปสรางภาพแฝงไฟฟาสถิตที่มีประจุไฟฟาบน
วัสดุใชพิมพโดยไมผานตัวกลางถายทอดภาพ แลวจายหมึกพิมพทมี่ ีประจุไฟฟาตรงขามกับประจุไฟฟา
บนภาพแฝงไปที่ภาพแฝง เพื่อสรางภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ ตัวอยางการพิมพไรแรงกดที่มีการเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาแบบนี้ ไดแก การพิมพอิเล็กโทรกราฟ
4.3.5.2 การพิมพที่ใชพลังงานไฟฟากระแสไปสรางภาพแฝงไฟฟาสถิตที่มีประจุไฟฟาบน
ตัวกลางถายทอดภาพกอน แลวจึงถายทอดภาพไปยังวัสดุใชพิมพ จากนั้นจึงจายโทนเนอรที่มีประจุไฟฟา
ตรงขามกับประจุไฟฟาบนภาพแฝงไปที่ภาพแฝงเพื่อสรางภาพปรากฎ แลวจึงถายทอดภาพปรากฏนั้นไป
สรางภาพพิมพบนวัสดุใชพมิ พ ตัวอยางการพิมพไรแรงกดที่มีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาแบบนี้ ไดแก
การพิมพไอโอโนกราฟ
4.3.6 การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานแมเหล็ก การพิมพไรแรงกดที่มีการเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานแมเหล็กเพื่อใชในกระบวนการพิมพ ไดแก การพิมพแมกนีโทกราฟ ซึ่งใชพลังงาน
ไฟฟาไปเหนีย่ วนําใหเกิดสนามแมเหล็กที่มพี ลังงานแมเหล็กบนผิวตัวกลางถายทอดภาพ ทําใหเกิดภาพ
แฝงแมกนีทกิ ที่มีแรงดึงดูดทางแมเหล็กสามารถดูดโทนเนอรผสมผงแมเหล็กมาติดทีบ่ ริเวณภาพแฝง เพื่อ
สรางภาพปรากฏ แลวถายทอดภาพปรากฏนี้ไปสรางภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ
4.4 สารที่ทําใหเกิดภาพ
สารที่ทําใหเกิดภาพ (developer) ในที่นี้ หมายถึง องคประกอบหนึง่ ของกระบวนการพิมพที่ทํา
หนาที่ใหสีแกสิ่งพิมพ สารสรางภาพที่ใชในการพิมพไรแรงกดมี 2 ชนิด คือ หมึกพิมพและโทนเนอร
ทําใหมีการจําแนกเทคโนโลยีการพิมพไรแรงกดตามชนิดของสารสรางภาพ คือ เทคโนโลยีการพิมพไร
แรงกดที่ใชหมึกพิมพ (ink-based technology) และเทคโนโลยีการพิมพไรแรงกดที่ใชโทนเนอร (tonerbased technology)
4.4.1 หมึกพิมพ มีองคประกอบหลักเหมือนกับหมึกพิมพทั่วไป คือ ประกอบดวยสารใหสีที่
อาจจะเปนผงสีหรือสียอม ตัวพาหมึก และสารเติมแตง แตชนิดและสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ ใน
หมึกพิมพจะแตกตางกัน หมึกพิมพที่ใชในเครื่องพิมพไรแรงกดสามารถจําแนกตามสถานะที่อุณหภูมิหอง
ได 2 ประเภท คือ หมึกพิมพเหลวและหมึกพิมพแข็ง ดังนี้

37

4.4.1.1 หมึกพิมพเหลว จําแนกตามชนิดของตัวพาหมึกได 3 ประเภท คือ หมึกพิมพ
ฐานน้ํา หมึกพิมพฐานน้ํามัน และหมึกพิมพฐานตัวทําละลาย การพิมพไรแรงกดที่สําคัญที่ใชหมึกพิมพ
เหลว ไดแก การพิมพระบบพนหมึก ซึ่งใชหมึกพิมพฐานน้ํากับเครื่องพิมพพนหมึกแบบบับเบิลเจ็ต
หมึกพิมพฐานน้ํามันนิยมใชกับเครื่องพิมพพนหมึกขนาดใหญ และหมึกพิมพฐานตัวทําละลายใชในการ
พิมพบนวัสดุใชพิมพที่ไมดดู ซึมหมึก
4.4.1.2 หมึกพิมพแข็ง จําแนกตามชนิดของสารใหสีและจําแนกตามสถานะของหมึกขณะ
ถายโอนได 2 ประเภท คือ
1) หมึกพิมพที่ขณะถายโอนเปลีย่ นสถานะจากของแข็งเปนของเหลว ไดแก หมึก
พิมพเฟสเซนจ (phase change ink) และหมึกพิมพฐานแวกช (wax-based ink) หรือหมึกพิมพแวกชสี
- หมึกพิมพเฟสเซนจ เปนหมึกพิมพที่มีสารใหสีเปนผงสีและอยูในสถานะ
ของแข็งที่อุณหภูมหิ องและในระหวางถายโอน หมึกพิมพจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเมื่อไดรับความ
รอน เมื่อถายโอนลงบนกระดาษซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาหมึกแลว หมึกพิมพนี้จะเปลี่ยนสถานะกลับเปน
ของแข็งอยางรวดเร็ว ทําใหหมึกซึมในเสนใยกระดาษนอยลงเมื่อเทียบกับการใชหมึกพิมพเหลว ภาพที่
พิมพไดจึงคมชัดมากขึ้น
- หมึกพิมพฐานแวกช เปนหมึกพิมพที่ใชสารใหสีเปนผงสีและใชในการพิมพ
เทอรมัลแวกช (thermal wax printing) ซึ่งเปนพิมพระบบถายโอนดวยความรอนแบบหนึ่ง (themal
transfer printing) ผลิตออกมาใชงานในรูปแถบหมึกทีเ่ คลือบบนแผนฟลม กอนใชงานหมึกพิมพอยูใน
สถานะของแข็ง แตเมื่อไดรบั ความรอนขณะถายโอน หมึกจะหลอมเหลวและถายโอนในสภาพของเหลว
อุณหภูมิที่ใชในการหลอมหมึกใหเหลวอยูท ี่ประมาณ 100 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 6 ตัวอยางแผนฟลม เคลือบแวกชสีที่จําหนายเปนมวนพรอมตลับ
ที่มา (ก) The Sawgrass Co. Themal Transfer Ribbons (online) Retreived via Netscape, 10 July
๑๙๙๙,p http//wwwcorpinc com/themal him
(ข) Hitachi Koki lmaging Solutions . inc. Ribbon Products (online) Retreived via Netscape.
to July ๑๙๙๙.p๒ http// www dpcsupplies com / Products / Ribbons/ribbon htm
2) หมึกพิมพที่ขณะถายโอนเปลีย่ นสถานะจากของแข็งเปนกาซ ไดแก หมึกพิมพ
ระเหิดสียอม (dye sublimation ink) หมึกพิมพระเหิดสียอมเปนหมึกพิมพที่ใชสารใหสีเปนสียอมชนิดที่
ระเหิดไดเมื่อไดรับความรอน เปนหมึกพิมพที่ใชกับการพิมพระเหิดสียอม (dye sublimation printing)
ซึ่งเปนการพิมพระบบถายโอนดวยความรอน (themal transfer printing) แบบหนึง่ ผลิตออกมาใชงาน
ในรูปแถบหมึกที่เคลือบบนแผนฟลมเชนเดียวกับหมึกพิมพฐานแวกช กอนใชงานหมึกพิมพอยูใ นสถานะ
ของแข็ง แตเมื่อไดรับความรอนขณะถายโอน หมึกพิมพจะเปลีย่ นสถานะดวยการระเหิดเปนไอโดยที่ไม
ผานสถานะของเหลว ไอสียอมจะถายโอนโดยการแพรไปที่วัสดุใชพิมพ อุณหภูมิที่ใชในการระเหิดสี
ยอมจะสูงกวาที่ใชในการหลอมหมึกพิมพเทอรมัลแวกช คือ อยูที่ประมาณ 300 องศาเซลเซียส หมึกพิมพ
ระเหิดสียอมมีขอดีตรงที่ใหสีสดใสกวาหมึกพิมพฐานแวกช เพราะสียอ มมีสมบัติโปรงใสกวาผงสี ทําให
หมึกพิมพระเหิดสียอมยอมใหแสงผานมากกวาหมึกพิมพฐานแวกช
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4.4.2 โทนเนอร มีองคประกอบหลัก คือ สารใหสี สารใหสีที่ใชมีลักษณะเปนผงละเอียด มีทั้ง
ทําจากสารใหสีชนิดผงสีและสียอมแบบเดียวกับที่ใชในหมึกพิมพทวั่ ไปแตใชที่ความเขมขนมากกวา ผงสี
ที่สําคัญ ไดแก ผงสีสีดํา คือ ผงคารบอน และผงสีสีอื่น ๆ ในการถายโอนสารใหสีตองใชตัวพาโทนเนอร
ซึ่งมีทั้งแบบที่เปนผง (ของแข็ง) และเปนของเหลว โทนเนอรบางชนิด เชน โทนเนอรที่ใชในการพิมพ
ไรแรงกดระบบไฟฟาสถิตจะมีเรซินเคลือบ รอบ ๆ ผิวผงสี ในสัดสวนของเรซินประมาณรอยละ 90 ของ
สัดสวนรวมของผงสีกับเรซิน เรซินนี้ทาํ หนาที่ยดึ ผงสีใหติดกับวัสดุใชพิมพ
อนึ่งในการเลือกใช
เรซินตองเลือกใชใหเหมาะกับกระบวนการผนึกภาพ เปนตนวาถาเปนการผนึกภาพดวยความรอน ตอง
ใชเรซินที่มีสมบัติเทอรโมพลาสติก คือ หลอมตัวเมื่อไดรับความรอนและยึดติดกับวัสดุใชพิมพเมื่อแข็งตัว

ภาพที่ 7 ลักษณะของโทนเนอรแหง
ที่มา : Howard M.Fenton and Prank J. Romano On demand Printing. The Revolution in Digital and
Customized Printing 2nd ed Pittsburgh FAYF Press 1998 p.159
โทนเนอรแบงเปน 2 ชนิด ตามสถานะที่อุณหภูมิหอง คือ
4.4.2.1 โทนเนอรที่เปนของแข็ง มีลักษณะเปนผง เรียกวา โทนเนอรแหง (dry toner)
สวนใหญเกิดจากการใช “ผงหมึก” ที่เกิดจากสารใหสีชนิดผงสีเคลือบดวยสารพลาสติกผสมกับตัวพา
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โทนเนอร (toner carrier) ขนาดทั่วไปของอนุภาคโทนเนอรแหงอยูระหวาง 8 - 20 ไมครอน สวนขนาด
อนุภาคของตัวพาโทนเนอรใหญกวานี้ประมาณ 5 – 10 เทา ผงสีที่ใชมีทั้งสีดําและสีอื่น ๆ สารพลาสติก
ที่เคลือบผงสี คือ เรซิน สวนตัวพาโทนเนอรมักเปนผงแมเหล็กซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวพาโทนเนอรไปที่
ตัวกลางถายทอดภาพ โดยมีสัดสวนของตัวพาโทนเนอรมากกวาโทนเนอร ตัวอยางเชน ตัวพาโทนเนอร
รอยละ 92 และโทนเนอรรอยละ 8 เปนตน โทนเนอรแหงจําแนกได 2 ชนิด ตามลักษณะการจาย
โทนเนอรไปสรางภาพ
1) โทนเนอรชนิดองคประกอบเดียว (single component toner หรือ one component
toner) เปนโทนเนอรที่ผสมกับผงแมเหล็กรวมกันเปนองคประกอบเดียว เวลาจายโทนเนอรไปสรางภาพ
จึงไมมีการแยกโทนเนอรออกจากผงแมเหล็ก ในเครื่องพิมพไรแรงกดที่ใชโทนเนอรแบบนี้ไมมรี ะบบ
แยกผงแมเหล็กกลับมาใชใหมดวยการเติมโทนเนอรเขาไปผสมใหมในสัดสวนที่กําหนด โทนเนอรชนิด
องคประกอบเดียวนี้เหมาะกับการใชในงานพิมพสีดําสีเดียว ไมเหมาะกับงานพิมพสอดสีเพราะโทนเนอร
มีสมบัติทึบแสงอันเนื่องมาจากอิทธิพลจากผงแมเหล็กทีต่ ิดไปกับโทนเนอร
ตัวอยาง โทนเนอรชนิด
องคประกอบเดียว เชน โทนเนอรที่ใชในการพิมพไรแรงกดแมกนีโทกราฟ เปนตน
2) โทนเนอรชนิดสององคประกอบ (dual component toner หรือ two component
tnoer) เปนโทนเนอรที่ตอ งมีการผสมโทนเนอรกับตัวพาโทนเนอรในสัดสวนทีก่ าํ หนดกอนที่จะจายไป
สรางภาพ ในกระบวนการจายโทนเนอรนั้นจะมีการแยกโทนเนอรออกจากตัวพาโทนเนอร แลวจาย
เฉพาะสวนที่เปนโทนเนอรไปสรางภาพ สวนตัวพาโทนเนอรนํามาเวียนใชโดยเติมโทนเนอรผสมเขาไป
ใหม นอกจากนี้โทนเนอรที่ใชจะมีประจุไฟฟาขั้วเดียวหรือขั้วตรงขามกับประจุที่ภาพแฝงบนตัวกลาง
ถายทอดภาพก็ได แตตองเปนประจุขวั้ ทีต่ รงขามกับประจุบนวัสดุใชพิมพ เพื่อใหเกิดการสรางภาพได
ดวยแรงทางไฟฟาสถิต
ตัวอยาง โทนเนอรชนิดสององคประกอบ เชน โทนเนอรที่ใชในการพิมพ
อิเล็กโทรโฟโตกราฟ เปนตน
เนื่องจากการพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิตที่ใชโทนเนอรชนิดสององคประกอบนั้นใชวิธี
ผนึกภาพดวยความรอนและแรงกด
ดังนั้นเรซินที่ใชเคลือบผงสีจึงตองมีสมบัติเทอรโมพลาสติก
เดิมเรซินที่ใชในโทนเนอรของการพิมพระบบไฟฟาสถิตทําจากพอลิเมอรที่มีสมบัติพลาสติก จึงตานทาน
น้ําไดดีมาก ในเครื่องทําสําเนาหรือเครื่องถายเอกสารยุคแรก ๆ ยังใชโทนเนอรในปริมาณมาก จึงให
สิ่งพิมพที่มีลักษณะมองดูเหมือนเคลือบดวยพลาสติก เมื่อนํางานพิมพหลายสีมาพับ โทนเนอรจะเปราะ
และแตก ตอมาสามารถแกไขปญหานี้ไดหลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานโทนเนอร เชน การใช
เรซินเทอรโมพลาสติกที่หลอมตัวไดเมื่อไดรับความรอนและผนึกติดแนนกับวัสดุใชพิมพไดดีขึ้น เมื่อได
รับความรอนและแรงกด เปนตน
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4.4.2.2 โทนเนอรที่เปนของเหลว เรียกวา โทนเนอรเหลว (liquid toner) ซึ่งประกอบดวย
ผงสีที่แขวนลอยในตัวพาโทนเนอรซึ่งเปนของเหลวที่ระเหยได การยึดติดเกิดไดเองเมื่อตัวพาโทนเนอร
ระเหยไป โดยทั่วไปโทนเนอรเหลวมีอนุภาคผงสีเล็กกวาโทนเนอรแหง คือมีขนาดประมาณ 2 - 3
ไมครอน ซึ่งเปนขนาดใกลเคียงกับอนุภาคผงสีในหมึกพิมพออฟเซตลิโทกราฟ ทําใหโทนเนอรเหลว
สามารถผลิตงานพิมพที่ความละเอียดสูงกวาโทนเนอรแหงได ตัวอยางเชน โทนเนอรที่ใชในการพิมพไร
แรงกดอิเล็กโทรโฟโตกราฟบางประเภท ในเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟไดมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีโทนเนอรเหลวมาเปนหมึกพิมพเหลวที่เรียกวาอิเล็กโทรอิงค (electroink) ซึ่งสามารถ
ผลิตงานพิมพที่ความละเอียดถึง 800 จุดตอนิ้วได นอกจากนี้ชนั้ โทนเนอรเหลวบนวัสดุใชพิมพจะบาง
กวาชั้นโทนเนอรแหง โดยมีความหนาของชั้นโทนเนอรเหลวใกลเคียงกับความหนาของชั้นหมึกพิมพ
ออฟเซตลิโทกราฟ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบความหนาระหวางชั้นหมึกพิมพที่มีความละเอียดของอนุภาคสารใหสี
เทากับ 5 ไมครอนกับชั้นโทนเนอรแหงทีม่ ีความละเอียดของอนุภาคการใหสีเทากับ 20 ไมครอน
ที่มา : John W.Birkenshaw. Ten year Technology Forecast of Printing and Publishing 1995 – 2005
Leatherhead. Pira lnter national, national 1995, p 103
สําหรับโทนเนอรและหมึกพิมพที่ผลิตออกจําหนายสําหรับใชกับการพิมพไรแรงกดนั้น มีทั้ง
ชนิดสีดํา ชนิดสีพิเศษ และชนิดแมสสี ําหรับงานพิมพสอดสีโดยผลิตออกจําหนายในลักษณะที่อํานวย
ความสะดวกตอการใชงานมีทั้งที่บรรจุในขวดพลาสติกและในตลับ
ตลับบรรจุโทนเนอรบางแบบทํา
หนาที่จายโทนเนอรไดดวย ตลับบรรจุโทนเนอรและหมึกพิมพบางแบบใชงานไดครั้งเดียว บางแบบใช
งานไดหลายครั้งแตตองใชอปุ กรณชวยเติมโทนเนอรและหมึกพิมพ ดังตัวอยางในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ตัวอยางตลับโทนเนอรและอุปกรณเติมโทนเนอร
ที่มา : Hitachi Koki Imaging Solutions, Inc. Inkjet Products. (online). Retreived via Netscape,
10 July 1999, pp. 1 – 2. http : // www.dpcsupplies.com/Products/InkJet/clickin.htm
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อนึ่ง ในการเลือกใชโทนเนอรและหมึกพิมพตองคํานึงถึงขอดีและขอจํากัดของสารใหสีดวย
ตัวอยางเชน สียอมใหสีอิ่มตัวกวาผงสี จึงใหภาพพิมพที่มีสีสดใสและเขมกวาผงสี แตสียอมทนทานตอ
แสง น้ํา และความรอนนอยกวาผงสี สียอ มจึงเหมาะกับการพิมพสิ่งพิมพที่นําไปใชงานในรม ขณะที่ผง
สีเหมาะกับการพิมพสิ่งพิมพที่ใชงานกลางแจง นอกจากนี้ผงสีทําใหสวนประกอบในเครื่องพิมพใหสึก
กรอนไดงาย ทําใหอายุการใชงานสั้นลงเพราะอนุภาคผงสีมีความคมและแข็งแกรงมากกวาสียอม จึงเกิด
การเสียดสีกับสวนประกอบเหลานี้มากกวา
5. ประเภทของการพิมพไรแรงกด
จากเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการจําแนกประเภทการพิมพไรแรงกดในขอ 4 นั้นสามารถเขียนแผนภูมิ
การจําแนกประเภทการพิมพไรแรงกดพรอมการใชเกณฑเหลานี้ไดดังภาพที่ 10 โดยจําแนกการพิมพไร
แรงกดเปนระบบการพิมพตา ง ๆ ที่จะกลาวถึงตอไปตามลําดับ สําหรับการพิมพระบบพนหมึกการพิมพ
ระบบไฟฟาสถิตชนิดอิเล็กโทรโฟโตกราฟ และการพิมพระบบความรอนชนิดถายโอนดวยความรอนเปน
การพิมพไรแรงกดที่มีการนํามาใชผลิตสิ่งพิมพมากกวาระบบอื่น ๆ และเปนการพิมพไรแรงกดเพียง 3
ระบบที่จะกลาวถึงรายละเอียดตอไป

ภาพที่ 10 แผนภูมิการจําแนกประเภทการพิมพไรแรงกดระบบตาง ๆ
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5.1 การพิมพระบบพนหมึก
การพิมพระบบพนหมึก (ink jet printing) หมายถึง การพิมพที่สรางภาพโดยการพนหมึกเหลว
ออกจากหัวพนหมึกของเครือ่ งพิมพโดยพนออกมาเปนหยดหมึกเล็ก ๆ แลวควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่
ของหยดหมึกใหไปตกบนวัสดุใชพิมพเฉพาะตําแหนงที่ตองการสรางภาพ กลายเปนจุดภาพ ภาพพิมพที่
ไดเกิดจากการเรียงตัวของหยดหมึกจุดภาพ เรียกวา ภาพแบบจุดหรือแบบดอตเมทริกช (dot matrix image)
ดังภาพที่ 2.11 การพิมพระบบพนหมึกจึงเปนการสรางภาพโดยตรงบนวัสดุใชพิมพ ไมตองมีตัวกลาง
ถายทอดภาพ และหัวพิมพไมมีการสัมผัสกับวัสดุใชพมิ พ ไมตองใชแรงกดในการทําใหหมึกยึดติดบน
วัสดุใชพิมพ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 11 (ก) ลักษณะหยดหมึกทีพ่ นออกมาจากหัวพนหมึก (ข) ลักษณะภาพพิมพแบบจุด
ที่มา : (ก) David B. Wallace. Donald J. Hayes and Christopher J. Fredericks. Ink – Jet Printing
technology and Background on Ink-Jet Technology. (online) Retteived via Netscape,
1 November 1998, p.4. http//fohnix.Metronet.com/-dwallace/mfabweb/chibook/chi book htm
(ข) Videojet Systems Intemational. Inc. Videojet - Products (online) Retreived via Netscape,
19 June 1999, p.1. http// www.videojet com / products by printsize html
การพิมพระบบพนหมึกจะใชขอมูลภาพที่เปนสัญญาณดิจิตอลจากระบบคอมพิวเตอรในการ
ควบคุมการสรางหยดหมึก พนหยดหมึก และกําหนดทิศทางการตกของหยดหมึกลงบนวัสดุใชพมิ พ โดย
มีลักษณะการพนหยดหมึก 2 แบบ (ภาพที่ 12) คือ
5.1.1 การพนหยดหมึกแบบตอเนื่อง (continuous ink jet, CIJ) การพนหมึกแบบนี้มีการ
สรางแรงดันขับหมึกจากการเปลี่ยนรูปรางของวัสดุไพโซอิเล็กทริกภายในทอพนหมึก ซึ่งเปนวัสดุที่หดตัว
เมื่อไดรบั กระแสไฟฟาทําใหเกิดชองวางในทอพนหมึก และเกิดแรงดูดหมึกพิมพจากที่บรรจุไหลเขามา
แทนที่ในทอ เมื่อไดรับกระแสไฟฟา วัสดุไพโซอิเล็กทริกจะขยายตัวกลับสูขนาดเดิม ทําใหเกิดความดัน
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ในทอพนหมึกไปขับหยดหมึกออกมาอยางตอเนื่อง
ผานบริเวณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาเพือ่ ควบคุม
ทิศทางของหยดหมึกสวนที่จะสรางภาพใหไปตกที่วัสดุใชพิมพโดยอาจควบคุมใหเบนในทิศทางเดียวกัน
หรือหลายทิศทางก็ได ขึน้ กับความแตกตางศักยไฟฟาของประจุที่หยดหมึก หยดหมึกที่เบนหลายทิศทาง
จะไปสรางภาพบนวัสดุใชพมิ พไดพรอมกันหลายบริเวณ สําหรับหยดหมึกที่ไมตองการสรางภาพจะถูก
ควบคุมใหเบนในอีกทิศทางหนึ่งเพื่อใหไปตกที่สวนกักหมึกแลวไหลคืนไปยังอางหมึก เพื่อหมุนเวียนมา
ใชใหมตอไป ขอมูลภาพดิจิตอลจะควบคุมการสรางประจุไฟฟาใหแกหยดหมึกที่พนออกมาใหมีความ
แตกตางของประจุระหวางหยดหมึกที่สรางเปนภาพกับหยดหมึกทีไ่ ม สรางภาพไมมีประจุ หรือกลับกัน
เปนตน จุดภาพที่ไดแตละจุดอาจมีน้ําหนักสีระดับเดียว (fixed dot) เทากับความเขมของหมึกพิมพ หรือมี
น้ําหนักสีหลายระดับ (variable dot) ถามีนําหนักสีหลายระดับ จะไดภาพที่มีน้ําหนักสีตอเนื่องมากขึ้น
เกิดจากเทคนิคพนระเบิดหยดหมึกเล็ก ๆ ออกมาจากหัวพนหมึก
5.1.2 พนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ (drop on demand ink jet, DOD หรือ jet on
request หรือ impulse jet) ขอมูลภาพดิจติ อลจากระบบคอมพิวเตอรจะควบคุมกลไกการเปดและปดและ
ปดวาลวอิเล็กทรอนิกส (electro valves) ในทอหมึก เมื่อวาลวเปด ทําใหมีการสรางและพนหยดหมึก
เฉพาะจุดที่ตองการใหสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ และเมื่อหัวพนหมึกเคลื่อนที่ไปถึงบริเวณที่ไมตองการ
ภาพ จะไมมีการพนหยดหมึกเพราะวาลวปด วิธีการพิมพระบบพนหมึกแบบเปด – ปดหัวพนหมึกเพื่อพน
หมึกเฉพาะจุดที่ตองการมี 2 วิธี ตามกลไกสรางหยดหมึก คือ (1) วิธีทางความรอน (themal ink jet)
หรือ บับเบิลเจ็ต (bubble jet) ซึ่งใชกระแสไฟฟาไปทําใหหมึกพิมพฐานน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงระดับ
วิกฤตที่ทําใหหมึกเดือดและสรางฟองอากาศที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว เชน ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส
สงผลใหมีแรงขับหมึกจากปลายทอพนหมึกออกมาเปนหยดหมึก การที่พลังงานความรอนในหมึกเพิ่มขึ้น
และลดลง
สงผลใหมีการเกิดและแตกสลายของฟองอากาศ ทําใหเกิดการเปดและปดการพนหมึก
ตามลําดับ และ (2) วิธีทางไพโซอิเล็กทริก (piezoelectric ink jet) ซึ่งใชกระแสไฟฟาไปทําใหวัสดุไพ
โซอิเล็กทริกในทอพนหมึก หดตัว ขยายตัว และสั่นสะเทือน สงผลใหเกิดคลื่นความดันสงตอ ๆ กันไป
ที่ปลายทอพนหมึกเพื่อขับหมึกออกมาเปนหยด เกิดการพนหมึกเมื่อสัญญาณเปด คือ มีการจาย
กระแสไฟฟาและไมพน หมึกเมื่อสัญญาณปด คือ ไมมีการจายกระแสไฟฟา
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การพิมพระบบพนหมึก

พนหยดหมึกแบบตอเนื่องที่ใชวัสดุไพโซอิเล็กทริก

สรางจุดภาพที่มี
น้ําหนักสีระดับเดียว

หยดหมึกเบน
2 ทิศทาง

สรางจุดภาพที่มี
น้ําหนักสีหลายระดับ

พนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ
ที่ใชวาลวอิเล็กทรอนิกส
วิธีทางความรอน
หรือบับเบิลเจ็ต

วิธีทางไพโซ
อิเล็กทริก

หยดหมึกเบน
มากกวา 2 ทิศทาง

ภาพที่ 12 การจําแนกประเภทการพิมพไรแรงกดระบบพนหมึก
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 13 การพิมพไรแรงกดระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึกแบบตอเนื่อง
(ก) พนหยดหมึกแบบ 2 ทิศทาง (ข) พนหยดหมึกแบบหลายทิศทาง
ที่มา : (ก) Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On – demand Printing : The Revolution in Digital
and Customized Printing. 2nded. Pittsburgh : GATF Press, 1998, p.149
(ข) Videojet Systems Intemational, Inc. Videojet University - Buyer’ Guides. (online).
Retreived via Netscape, 19 June 1999, pp.1, 4.http:// www.videojet com/t impulses.html
ภาพที่ 14 การพิมพไรแรงกดระบบพนหมึกแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตอ งการ

49

(ก) พนหยดหมึกแบบใชความรอน (ข) พนหยดหมึกแบบใชวัสดุไพโซอิเล็กทริก
ที่มา : (ก) Ron White. “How an Ink - jet Printer Works.” Chapter 29 in How Computers Work.
Califomia : Ziff-Davis Press, 1976 p. 187
(ข) Videojet Systems Intemational, Inc. Videojet University-Videojet Technology Overview.
(online) Retreived via Netscape, 19 June 1999, p1 http:// www.videojet com/t impulses.html
5.2 การพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิต
การพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิต (electrostatic printing) หมายถึง การพิมพที่สรางภาพบน
วัสดุใชพิมพโดยอาศัยแรงทางไฟฟาสถิต
การพิมพระบบไฟฟาสถิต จําแนกตามลักษณะการสรางภาพไดเปน 2 ประเภท คือ อิเล็ก
โทรกราฟ (electrography) ซึ่งสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยตรงโดยใชไฟฟาแตไมใชแสง และอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟ( electrophotography) ซึ่งสรางภาพบนวัสดุใชพิมพผานตัวกลางถายทอดภาพที่เคลือบผิว
ดวยสารนําแสงโดยใชทั้งไฟฟาและแสง ดังนั้นอิเล็กโทรกราฟ จึงเปนการพิมพระบบไฟฟาสถิตวิธีตรง
(direct electrostatic printing) สวนอิเล็กโทรโฟโตกราฟเปนการพิมพระบบไฟฟาสถิตวิธีออม (indirect
electrostatic printing)

สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

ภาพแฝงบนวัสดุใชพิมพ
สรางประจุไฟฟาบนตัวกลางถายทอดภาพ
ภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ
ภาพแฝงบนตัวกลางถายทอดภาพ

(ก)
ภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพ

ภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ

(ข)
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ภาพที่ 15 เปรียบเทียบขัน้ ตอนการพิมพระหวาง การพิมพระบบไฟฟาสถิต 2 ระบบ
(ก) อิเล็กโทรกราฟ
(ข) อิเล็กโทรโฟโตกราฟ
5.2.1 อิเล็กโทรกราฟ หมายถึง ระบบการพิมพที่มีการสรางภาพแฝงและภาพปรากฏบนวัสดุใช
พิมพโดยไมผานตัวกลางถายทอดภาพ โดยใชหัวพิมพที่ทําจากลวดทองแดงไปทําใหเกิดประจุไฟฟาบน
วัสดุใชพิมพตามสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร โดยลวดทองแดงที่ยนื่ ออกมาจากหัวพิมพจะ
สัมผัสกับกระดาษที่มีสมบัตเิ ปนไดอิเล็กทริก ที่แรงเคลื่อนไฟฟาที่เหมาะสม มีการจายประจุไฟฟาใหกับ
กระดาษ เกิดเปนภาพแฝงไฟฟาสถิตบนวัสดุใชพิมพ ซึง่ จะรับหมึกพิมพที่มีประจุไฟฟาตรงขามกับประจุ
ไฟฟาบนวัสดุใชพิมพ หมึกพิมพจะติดทีภ่ าพแฝงดวยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิต เกิดเปนภาพปรากฏบน
วัสดุใชพิมพ วัสดุใชพิมพตอ งผานการเคลือบผิวใหมีสมบัติไดเล็กทริก เพื่อใหสามารถเกิดและเก็บประจุ
ไฟฟาได สารที่ทําใหเกิดภาพที่ใชเปนหมึกพิมพเหลวหรือโทนเนอรเหลวที่แหงตัวดวยการระเหยและการ
ดูดซึมในวัสดุใชพิมพ โดยที่หนวยสรางภาพของเครื่องพิมพอิเล็กโทรกราฟมีระบบสุญญากาศเพื่อดูดไอ
ระเหยของหมึกพิมพออกไป
การพิมพระบบอิเล็กโทรกราฟสามรถผลิตงานพิมพไดทั้งงานสีเดียวและหลายสี พิมพ
สอดสีได สวนใหญเปนระบบปอนมวน แตมีการพัฒนามาใชทางการพิมพนอยกวาการพิมพไรแรงกด
ระบบอื่นๆ ภาพที่ 16 แสดงเครื่องพิมพอิเล็กโทรกราฟสําหรับพิมพงานสอดสีที่มีหัวพิมพเดียว แตมี
หนวยจายหมึกพิมพเพื่อสรางภาพปรากฏ 4 หนวยตามจํานวนแมสที างการพิมพ หัวพิมพตองสรางภาพ
แฝง 4 ครั้ง สําหรับแมสีแตละสี และปอนพิมพ 4 ครั้ง เพื่อพิมพทีละสี ในการพิมพสีแรก หนวย
จายหมึกพิมพสีแรกจะเคลื่อนขึ้นสัมผัสกับวัสดุใชพิมพเพื่อจายหมึกและสรางภาพปรากฏชองสุญญากาศที่
หนวยนีจ้ ะชวยใหหมึกพิมพแหงตัว โดยการดูดไอระเหยของหมึกออกไปตอมาหนวยจายหมึกพิมพสีแรก
จะเคลื่อนตัวลง เพื่อใหวัสดุใชพิมพมว นกลับและเลื่อนไปปอนเขาพิมพครั้งตอไป หนวยจายหมึกพิมพสี
ที่ 2 จะสรางภาพปรากฏสีตอไปโดยเคลือ่ นขึ้นมาติดกับวัสดุใชพิมพ แลวสรางภาพสีใหม จากนั้นจึง
ปอนเขาพิมพครั้ง ที่ 3 และ 4 เพื่อพิมพภาพใหครบ 4 สี ตามลําดับตอไป
สวนภาพที่ 2.17 แสดงเครื่องพิมพที่มี 4 หัวพิมพ หนวยจายหมึกพิมพทั้ง 4 หนวยของ
แมสีแตละสีจะมีหวั พิมพประจําหนวย ทําใหสามารถพิมพงานสอดสีไดโดยการปอนพิมพครั้งเดียว
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ภาพที่ 16 เครื่องพิมพอิเล็กโทรกราฟสี่สีแบบ 1 หัวพิมพ ปอนพิมพ 4 ครั้ง
(ก) สวนประกอบของเครื่องพิมพ
(ข) ภาพขยายหัวพิมพ
ที่มา : Gerhard A. Nothmann Nonimpact Printing. Graphic Arts Technical Foundation. 1969, pp.54,56

(ก)
(ข)
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ภาพที่ 17 เครื่องพิมพอิเล็กโทรกราฟสี่สีแบบ 4 หัวพิมพ ปอนพิมพ 4 ครั้ง
ที่มา : Gerhard A. Nothmann. Nonimpact Printing. Pitsburgh : Graphic Arts Technical Foundation.
1989, p.57
5.2.2 อิเล็กโทรโฟโตกราฟ หมายถึง ระบบการพิมพที่มีการสรางภาพบนวัสดุใชพิมพวิธีออม
โดยการสรางภาพแฝงและภาพปรากฏผานตัวกลางถายทอดภาพกอน การสรางภาพแฝงอาจเกิดจากการ
นําเขาตนฉบับดวยการกราด หรือนําเขาในรูปสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอรไปควบคุมการ
ฉายแสงไปที่ตวั กลางถายทอดภาพที่มีลักษณะเปนกระบอกหรือสายพานที่มีสมบัตินําแสง ทําใหเกิดการ
สรางประจุบนผิวตัวกลางถายทอดภาพ แสงที่ใช เชน แสงจากหลอดไดโอดเปลงแสง (light emiting
diode, LED) และแสงเลเซอร เปนตน เมื่อตัวกลางถายทอดภาพไดรับแสงแลวจะมีสมบัติไดอิเล็กทริก
และเกิดการสรางภาพแฝงไฟฟาสถติบริเวณภาพแฝงและบริเวณที่ไมตอ งการสรางภาพแฝง ตองมีความ
แตกตางกันดานประจุไฟฟาที่สัมพันธกับลักษณะภาพ ภาพแฝงที่เกิดขึ้นจะมีประจุไฟฟาหรือไมมีก็ได ถา
เปนภาพแฝงทีม่ ีประจุไฟฟา ตองเปนประจุขั้วตรงขามกับประจุของโทนเนอร เพือ่ ใหเกิดแรงดึงดูดทาง
ไฟฟาสถิตระหวางภาพแฝงกับโทนเนอร แตถาเปนภาพแฝงที่ไมมีประจุไฟฟา บริเวณที่ไมใชภาพแฝง
ตองมีประจุขั้วเดียวกับประจุของโทรเนอร เพื่อใหเกิดแรงผลักทางไฟฟาสถิตระหวางบริเวณที่ไมใชภาพ
แฝงกับโทนเนอร สวนการสรางภาพปรากฏเกิดจากการจายโทนเนอรแหงไปทีภ่ าพแฝง โทนเนอรจะติด
ที่ภาพแฝงดวยแรงทางไฟฟาสถิต แลวถายโอนโทนเนอรหรือถายทอดภาพไปติดบนวัสดุใชพิมพดว ยแรง
ดึงดูดทางไฟฟาสถิต เกิดเปนภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ ทั้งนี้โทนเนอรจะติดบนวัสดุใชพิมพไดโดยไม
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ตองใชอุปกรณที่ใหแรงกด แตใชอุปกรณจายประจุไฟฟาใหแกวัสดุใชพิมพเพื่อสรางแรงดึงดูดทางไฟฟา
สถิตระหวางโทนเนอรกับวัสดุใชพิมพแทน โดยจายประจุขั้วเดียวกับประจุบนภาพแฝง แตเปนประจุที่มี
ศักยไฟฟาสูงกวา จึงทําใหแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตระหวางโทนเนอรกับวัสดุใชพิมพมีมากกวาแรงดึงดูด
ทางไฟฟาสถิตระหวางโทนเนอรกับภาพแฝงบนตัวกลางถายทอดภาพ โทนเนอรจึงแยกตัวจากตัวกลาง
ถายทอดภาพไปติดบนวัสดุใชพิมพได แลวจึงปอนแผนพิมพเขาไปที่นิประหวางลูกกลิ้งผนึกภาพ 2 ลูก
เพื่อหลอมโทนเนอรใหติดแนนกับวัสดุใชพิมพดวยความรอนและแรงกดจากลูกกลิ้ง จากนั้นจะทําความ
สะอาดผิวตัวกลางถายทอดภาพสําหรับการสรางภาพในรอบพิมพตอไปดวยการขจัดโทนเนอรที่หลงเหลือ
ออกไปและลบประจุที่ตกคางบนผิวตัวกลางถายทอดภาพโดยการฉายแสง เพื่อใหประจุไหลออกจากผิว
ตัวกลางถายทอดภาพไปตามสายดิน เนือ่ งจากอิเล็กโทรโฟโตกราฟเปนระบบการพิมพที่ใชทั้งไฟฟาและ
แสงในการสรางภาพ จึงเปนที่มาของชื่อเรียกระบบการพิมพนวี้ า “อิเล็กโทรโฟโตกราฟ”
การพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟที่สําคัญจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ การพิมพซีโรกราฟ
(Xerography) และการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร
5.2.2.1 ซีโรกราฟ เปนการพิมพไรแรงกดที่สรางภาพแฝงไฟฟาสถิตที่มีประจุไฟฟาบน
ผิวกระบอกหรือสายพานนําแสงที่มีสมบัติไดอิเล็กทริก กระบวนการพิมพเริ่มจากการทําใหผิวกระบอก
หรือสายพานเกิดประจุจาการที่ผิวกระบอกมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟาดวย จึงกันไมใหประจุที่เกิดขึ้นไหล
ลงไปใตชั้นเคลือบผิว เมื่อกระบอกหรือสายพานนําแสงไดรับแสงซึ่งอาจจะเปนแสงสะทอนจากการกราด
ตนฉบับหรือจากการฉายแสงที่ควบคุมดวยสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร ผิวกระบอกหรือ
สายพานสวนที่โดนแสงจะสูญเสียความเปนฉนวนไฟฟา
ประจุที่บริเวณนี้จะไหลลงไปสูพื้นลางของ
กระบอกหรือสายพาน คงเหลือบริเวณผิวกระบอกหรือสายพานที่ไมโดนแสงที่ยงั คงมีประจุไฟฟา และ
เกิดเปนบริเวณภาพแฝง หลังจากที่โทนเนอรติดภาพแฝง และเปนภาพปรากฏแลว จะถายทอดไปสราง
ภาพทีว่ ัสดุใชพิมพ บริเวณวัสดุใชพิมพที่มีประจุเทานัน้ ที่จะเกิดภาพพิมพ สวนบริเวณทีไ่ มมปี ระจุจะ
ยังคงพื้นสีขาวหรือพื้นสีเดิมของวัสดุใชพมิ พไว การหลอมโทนเนอรใหผนึกติดแนนกับวัสดุใชพิมพใช
ทั้งความรอนและแรงกด ซีโรกราฟเปนเทคโนโลยีที่นยิ มใชในเครื่องทําสําเนา หรือเครื่องถายเอกสาร
(copier) และเครื่องพิมพสําเนา (duplicator)
ในกรณีเครื่องทําสําเนานั้น การนําเขาตนฉบับใชวธิ ีการกราด เมื่อฉายแสงไปทีต่ นฉบับ แสง
จะสะทอนภาพจากตนฉบับไปทําใหเกิดภาพแฝงที่มีประจุบนกระบอก หรือสายพานที่เคลือบผิวดวยสารที่
มีสมบัตินําแสงแสงสวางที่สะทอนจากบริเวณไรภาพที่เปนสีขาวของตนฉบับและตกไปที่ผิวกระบอก ทํา
ใหประจุบนผิวกระบอกบริเวณที่ถูกแสงหายไป ในขณะที่แสงสวางที่เหลือจะถูกดูดกลืนที่ตนฉบับบริเวณ
ภาพซึ่งเปนสีดาํ จึงไมเกิดการสะทอนไปทําลายประจุทผี่ ิวกระบอก ประจุสวนทีเ่ หลืออยูจึงเปนบริเวณ
ภาพแฝง จากนั้นจึงมีการสรางภาพปรากฏ และภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพตามหลักการพิมพซีโรกราฟ
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ดังที่กลาวมาขางตน สําหรับเครื่องพิมพสําเนาสามารถนําเขาตนฉบับสูเครื่องพิมพสําเนาได 2 วิธี คือ
การกราดตนฉบับ และการนําเขาตนฉบับในรูปสัญญาณขอมูลภาพดิจิตอลจากระบบคอมพิวเตอร สวน
กระบวนการสรางภาพแฝง ภาพปรากฏ และภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพเหมือนกับเครื่องทําสําเนา

ภาพที่ 18 การพิมพซีโรกราฟฟ
ที่มา : Ricoh. Ricoh Tech World. (online). Retreived via Netscape, 25 June 1999, p.1.
http :// www.ricoh.co.ip/omoshiro/english/color/color 3 html
5.2.2.2 การพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร
หลักการพิมพใชหลักการอิเล็กโทรโฟโต
กราฟเชนเดียวกับซีโรกราฟของเครื่องถายเอกสารหรือเครื่องทําสําเนา คือ ใชกระบอกหรือสายพานที่มี
สมบัตินําแสง และสมบัติไดอิเล็กทริกเปนตัวกลางในการถายทอดภาพ การสรางภาพจะเกิดจากการใช
แสงเลเซอร แตการสรางภาพแฝงไมไดเกิดจากการฉายแสงไปบนตนฉบับแลว อาศัยแสงสะทอนจาก
ตนฉบับไปสรางภาพแฝง แตจะใชสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอรควบคุมการฉายแสงเลเซอร
ไปที่กระบอกหรือสายพานนําแสงเพื่อสรางภาพแฝง บริเวณผิวตัวกลางถายทอดภาพที่โดนเลเซอรจะเกิด
ภาพแฝงที่มีประจุหรือไมมกี ไ็ ด แตสวนใหญจะเปนการสรางภาพแฝงที่ไมมีประจุ คือ หลังจากที่จาย
ประจุไฟฟาบวกหรือลบบนผิวตัวกลางถายทอดภาพที่เปนกระบอกหรือสานพานนําแสงแลว แสงเลเซอร
จะลบประจุตรงบริเวณที่ตองการสรางภาพแฝงโดยทําใหประจุไฟฟาบริเวณนี้ไหลผานสายดิน เกิดเปน
ภาพแฝงที่ไมมีประจุ สวนบริเวณทีไ่ มใชภาพซึ่งไมไดรับแสงเลเซอรจะยังคงมีประจุและเปนประจุขั้ว
เดียวกับประจุของโทนเนอร ในการสรางภาพปรากฏ โทนเนอรจึงไมติดที่บริเวณไรภาพเพราะแรงผลัก
ทางไฟฟาสถิตเนื่องจากมีประจุไฟฟาขั้วเดียวกันแตไปเกาะเฉพาะที่บริเวณภาพแฝง แตถาเปนแบบสราง
ภาพแฝงที่มีประจุ เลเซอรจะลบประจุไฟฟาที่บริเวณไรภาพ ทําใหบริเวณนี้ไมมีประจุ และใชโทนเนอร
ที่มีประจุขั้วตรงขามกับประจุบนภาพแฝง
โทนเนอรจึงติดที่ภาพแฝงดวยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตเมื่อ
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โทนเนอรติดภาพแฝงแลว จะเกิดภาพปรากฏแลวถายโอนไปใหวัสดุใชพิมพที่มีการจายประจุใหวัสดุใช
พิมพทางดานหลังเปนประจุขั้วเดียวกับโทนเนอรแตมีศกั ยไฟฟาสูงกวาหรือประจุขั้วตรงขามกับโทนเนอร
โทนเนอรจึงติดที่วัสดุใชพิมพ
จากนั้นลบประจุบนวัสดุใชพิมพเพื่อใหแผนพิมพแยกตัวจากตัวกลาง
ถายทอดภาพแลวผนึกภาพดวยลูกกลิ้งความรอนและลูกกลิ้งกดพิมพ เพื่อใหโทนเนอรหลอมติดแนนกับ
วัสดุใชพิมพ
ในบรรดาเครื่องพิมพตั้งโตะดิจิตอล (digital desktop printer) เครื่องพิมพเลเซอร
จัดเปนเครื่องพิมพแบบหนึง่ ที่เปนนิยมใชกันมากสําหรับการพิมพงานในบานในสํานักงานและรานรับจาง
พิมพงานดวนหรืองานตามสั่งเครื่องพิมพเลเซอรไดแทนที่เครื่องพิมพดอตเมทริกซ ซึ่งเคยเปนทีน่ ิยมใชมา
แตเดิม ทั้งนีเ้ นื่องจากมีราคาเครื่องลดลงและใหงานพิมพที่มีคุณภาพดีกวามาก เครือ่ งพิมพเลเซอรมีทั้ง
เครื่องพิมพสีเดียวแบบขาว – ดํา และเครื่องพิมพสี ซึ่งใชหลักการพิมพเหมือนกัน เพียงแตในเครื่องพิมพ
เลเซอรสีมีสวนบรรจุโทนเนอรแตละสีแยกกัน สําหรับโทนเนอรแมสี 2 สี ในการพิมพสอดสี ใหยิง
เลเซอรเพื่อสรางภาพแฝงใหมจนครบ 2 สี จึงถายทอดภาพไปใหวัสดุใชพิมพ
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ภาพที่ 19 ตัวอยางโครงสรางเครื่องพิมพเลเซอร 4 สี แบบตาง ๆ
ที่มา : Pamela Pfiffner and Bruce Fraser. “How Printers Work” Chapter 17 in How Desktop Publishing
Works California Ziff - Davis Press, 1976, pp.138 - 139
Frank J Romano and Richard M. Romano (ed) The GATF Encyclopedia of Graphic Arts
Communication Pittsburgh : GATFP ress, 1998, p.469
5.3 การพิมพไรแรงกดระบบความรอน
การพิมพไรแรงกดระบบความรอน (themal printing) หมายถึง การพิมพที่สรางภาพโดยใช
ความรอนจากหัวพิมพไปทําใหหมึกพิมพเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเปลี่ยนสถานะทางกายภาพแลว
สรางภาพพิมพบนวัสดุใชพมิ พ การถายทอดภาพไปทีว่ ัสดุใชพิมพไมใชแรงกดพิมพ การพิมพไรแรงกด
ระบบความรอนจําแนกตามวิธีการถายทอดภาพลงบนวัสดุใชพิมพได 2 แบบ คือ การพิมพระบบ
ความรอนวิธีตรง (direct themal printing) และวิธีออม ( indirect themal printing) หรือการพิมพระบบ
ถายโอนดวยความรอน (themal transfer printing)
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สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

ความรอน
ภาพพิมพบนกระดาษ

ความรอน
แผนฟลมเคลือบหมึกพิมพแวกซสีหรือสียอม
หมึกพิมพตรงตําแหนงบริเวณภาพเปลี่ยนสถานะ

(ก)
ภาพพิมพบนกระดาษ

(ข)
ภาพที่ 20 แผนภูมิขั้นตอนการพิมพไรแรงกดระบบความรอน
(ก) การพิมพระบบความรอนวิธีตรง (ข) การพิมพระบบถายโอนดวยความรอน
5.3.1 การพิมพระบบความรอนวิธีตรง เปนการพิมพที่ถายโอนหมึกพิมพไปบนวัสดุใชพิมพที่
เคลือบผิวเปนพิเศษ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบนวัสดุใชพิมพ ทําใหมองเห็นเปนสีตาง ๆ การ
พิมพแบบนี้มอี งคประกอบสําคัญ 2 สวน คือ หัวพิมพความรอน (thermal print head) ซึ่งประกอบดวย
หนวยความรอนจํานวนมากเรียงกันในแนวนอนและติดรวมกันบนฐานที่ทําดวยเซรามิก และวัสดุใชพิมพ
ซึ่งเปนกระดาษเคลือบผิวพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีไดเมื่อไดรับความรอนหรือกระแสไฟฟา ในขณะพิมพ
หัวพิมพจะอยูก ับที่ แตกระดาษเคลื่อนที่ การพิมพระบบความรอนวิธตี รงจําแนกได 2 แบบ ตามชนิด
ของกระดาษไวความรอน
5.3.1.1 การพิมพบนกระดาษเคลือบผิวดวยสารที่มีสมบัติไวความรอน (themo - sensitive
paper) กระดาษเคลือบผิวชนิดนี้เปนกระดาษที่เคลือบดวยสารเคมีที่เปลี่ยนสีไดเมื่อไดรับความรอน ดังนัน้
เมื่อหัวพิมพความรอนสัมผัสกับกระดาษเคลือบผิวนี้
บริเวณผิวกระดาษสวนที่ไดรับความรอนจาก
หัวพิมพจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแลวเปลี่ยนแปลงเปนสารที่มีสี โดยทัว่ ไปจะเปนสีดาํ
เมื่อสารนี้ไดรับ
ความรอนที่มรี ะดับอุณหภูมสิ ูงกวา 60 องศาเซลเซียส ขอดีของการพิมพนี้ ไดแก ไมตองใชแผนฟลม
เคลือบหมึกพิมพ ไมตองใชโทนเนอร และประหยัดพลังงานในการพิมพ สวนขอจํากัดสําคัญ คือ ไม
เหมาะกับการพิมพโลโกหรือตราสัญลักษณและภาพกราฟก ตัวอยางการใชงานการพิมพระบบนี้ ไดแก
การรับสงโทรสารการพิมพฉลากอาหารหรือปายสินคาที่ระบุราคาน้ําหนักและสัญลักษณรหัสแทง
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5.3.1.2 การพิมพบนกระดาษเคลือบผิวดวยสารที่มีสมบัติไวไฟฟา (electrosensitive paper)
หรือการพิมพอิเล็กโทรเซนซิทิฟ (electrosensitive printing หรือ material removal printing) เปนการพิมพ
ที่เกิดจากการใชหัวพิมพไฟฟาไปเลือกเจาะรูบนชั้นเคลือบผิววัสดุใชพมิ พเพื่อสรางภาพ วัสดุใชพมิ พเปน
กระดาษเคลือบผิวพิเศษทีใ่ ชมี 3 ชั้น ชั้นบนมีสีขาวเพราะเคลือบผิวดวยอะลูมิเนียมบาง ๆ ชั้นกลางมีสีดํา
เพราะเคลือบดวยผงคารบอนชั้นฐานเปนชัน้ รองรับที่ทําดวยกระดาษ การสรางภาพเกิดจากการใชไฟฟา
ไปใหความรอนเพื่อเจาะหรือเผาชั้นอะลูมิเนียมตรงบริเวณที่ตองการใหเกิดภาพออกไป เมื่อชั้นอะลูมิเนียม
ตรงบริเวณภาพถูกเจาะเปนรูแลว จะเปดชั้นสีของหมึกพิมพซึ่งก็คือชั้นสีดําของผงคารบอนที่อยูขางใตให
มองเห็นได เกิดเปนภาพพิมพบนวัสดุใชพมิ พการพิมพแบบนี้ไมนยิ มใชในการผลิตสิ่งพิมพ

ภาพที่ 21 การพิมพระบบความรอนวิธีตรงแบบอิเล็กโทรเซนซิทิฟ
5.3.2 การพิมพระบบถายโอนดวยความรอน เปนการพิมพวิธีออมที่ถายทอดภาพผานแผนฟลม
เคลือบหมึก พิมพฐานแวกซหรือหมึกพิมพสียอม แลวใชความรอนทําใหหมึกพิมพนี้เปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลวหรือเปนกาซกอนที่จะถายโอนไปติดบนวัสดุใชพิมพ
5.3.2.1 องคประกอบของการพิมพระบบถายโอนดวยความรอน
การพิมพแบบนี้มี
องคประกอบสําคัญ 3 สวน หัวพิมพความรอน แผนฟลมเคลือบหมึกพิมพ (ink sheet) และวัสดุใช
พิมพที่เปนกระดาษเคลือบผิวพิเศษ
การสรางภาพเกิดจากการที่หวั พิมพความรอนไปทําใหหมึกพิมพ
แผนฟลมเคลือบหมึกพิมพเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวหรือเปนกาซ และถายโอนไปติดทีว่ ัสดุใชพิมพ
ในขณะพิมพ หัวพิมพที่อยูก บั ที่ แตกระดาษเคลื่อนที่ ซึ่งเหมือนกับการพิมพระบบความรอนวิธีตรง
1) หัวพิมพความรอน เปนแบบเดียวกับทีใ่ ชในการพิมพระบบความรอนวิธีตรง
หัวพิมพความรอนนี้ประกอบดวยหนวยความรอนเล็ก ๆ หลายพันหนวยวางเรียงกันในแนวนอนที่ความถี่
200 - 300 หนวยตอนิ้ว หนวยใหความรอนนี้ทําจากตัวตานทานไฟฟาที่เมื่อไดรับกระแสไฟฟาแลว จะ
เกิดความรอนและทําหนาทีผ่ ลิตความรอนใหกับหัวพิมพ จํานวนหนวยความรอนนี้ยิ่งมาก ความละเอียด
ในการพิมพยิ่งสูง อุณหภูมทิ ี่ใชทําหัวพิมพรอน คือ 100 องศาเซลเซียสสําหรับหมึกเทอรมัลแวกซ และ
300 องศาเซลเซียส สําหรับหมึกสียอม ควรเลือกใชหัวพิมพใหมขี นาดเหมาะสมกับขนาดภาพพิมพ
หัวพิมพจะมีอุณหภูมิสูงถึงระดับที่ทําใหหมึกเปลี่ยนสถานะเปนบางตําแหนงคือ เฉพาะตําแหนงที่จะสราง
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ภาพ ไดเปนภาพที่เกิดจากจุดภาพหลาย ๆ จุดมาประกอบกัน (dot matrix image) เชนเดียวกับภาพพิมพที่
เกิดจากการพิมพระบบพนหมึก ดังภาพที่ 22 (ข)

ภาพที่ 22 (ก) หัวพิมพความรอน
(ข) ตัวอยางภาพพิมพแบบจุดที่เกิดจากหัวพิมพความรอน
(ค) ตัวอยางตลับหัวพิมพความรอน
ที่มา : (ค) Advanced printing systems. Ltd. Family Photo of Themal Mechanisms (online) Retreived
via Netscape. To July 1999.P.1
http:// www a - p – s.net/family.htm
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2) แผนฟลมเคลือบหมึกพิมพ (ink sheet) คือ วัสดุที่ทําหนาที่เปนตัวกลางใน
การถายทอดภาพ แผนฟลมเคลือบหมึกพิมพมีทั้งที่เปนแผนและเปนมวน มี 2 ชั้น ชัน้ ลางเปนชั้นฐานทํา
จากพลาสติกหรือกระดาษ สวนชั้นบนเปนชั้นหมึกพิมพซึ่งทําจากหมึกพิมพบานแวกซหรือหมึกพิมพสี
ยอมที่เคลือบติดเปนแถบหมึกสีตาง ๆ เรียงตอกันเรียกวา แผนฟลมเคลือบแวกซและแผนฟลมเคลือบสี
ยอมตามชนิดของหมึกพิมพวาเปนหมึกพิมพเทอรมัลแวกซหรือหมึกพิมพระเหิดสียอม กอนใชงานหมึก
พิมพทั้งสองประเภทอยูในสถานะเปนหมึกแข็ง แตจะเปลี่ยนสถานะเมื่อไดรับความรอนขณะถายโอน
หมึกพิมพเทอรมัลแวกซตางจากหมึกพิมพระเหิดสียอม คือ เปนหมึกพิมพฐานแวกซที่ใชผงสีเปนสารให
สี หมึกพิมพระเหิดสียอมมีสารใหสีเปนสียอม และอุณหภูมิที่ใชในการหลอมหมึกต่ํากวาอุณหภูมิที่ใชใน
การระเหิดหมึก หมึกผงสีฐานแวกซหลอมเหลวและถายโอนในสภาพหมึกเหลว อุณหภูมิที่ใชในการ
หลอมหมึกผงสีฐานแวกซใหเหลวประมาณ 100 องศาเซลเซียส สวนหมึกสียอมจะระเหิดเปนกาซแลว
แพรไปที่กระดาษโดยการระเหิดสียอมไปที่กระดาษใชอณ
ุ หภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส หมึกพิมพ
ระเหิดสียอมมีขอดีตรงที่ใหสีสดใสกวาหมึกพิมพเทอรมัลแวกซ เพราะสียอมยอมใหแสงผานมากกวาผง
สี แตมีความทนทานนอยกวา

ภาพที่ 23 ลักษณะแถบหมึกพิมพสีตาง ๆ บนแผนฟลมเคลือบหมึกพิมพ
ที่มา : Frank J. Romano and Richard M. Romano (ed.) The GATF Encyclopedia of Graphic Arts
Communication Pittsburgh: GATFPress, 1998, P.769
3) วัสดุใชพิมพ เปนกระดาษเคลือบผิวพิเศษดวยสารที่รับหมึกพิมพทถี่ ายโอนดวย
ความรอนไดดี เชน หมึกพิมพแวกซสีและหมึกพิมพระเหิดสียอม
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5.3.2.2 ประเภทของการพิมพระบบถายโอนดวยความรอน การพิมพระบบถายโอนดวย
ความรอนสามารถจําแนกได 2 ประเภทตามชนิดของหมึกพิมพที่ใช คือ การพิมพเทอรมัลแวกซ (thermal
wax transfer printing) และการพิมพระเหิดสียอม (dye sublimation printing)

สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

แผนฟลมเคลือบแวกซสี
แวกซสีหลอมเหลวและถายโอน

ความรอน

ภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ

(ก)

แผนฟลมเคลือบสียอม
สียอมระเหิดและแพร

ความรอน

ภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ

(ข)

ภาพที่ 24 ขัน้ ตอนการพิมพระบบพนหมึกระบบความรอน
(ก) การพิมพเทอรมัลแวกซ (ข) การพิมพระเหิดสียอม
1) การพิมพเทอรมัลแวกซ หมายถึง การพิมพที่สรางภาพจากหมึกพิมพฐานแวกซ
ที่มีสารใหสีเปนผงสี เรียกวา หมึกพิมพเทอรมัลแวกซ เปนการสรางภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของหมึก คือหมึกจะหลอมเหลวกอนแลวจึงถายโอนไปสรางภาพที่ความเขม 2 ระดับ หรือ แบบ
ไบเลเวล (bilevel transfer) ไปที่กระดาษ คือ ระดับที่มีความเขมภาพเทากับความเขมหมึกพิมพ และ
ระดับที่ไมเกิดการพิมพ ซึ่งเปนสีพื้นเดิมของวัสดุใชพิมพ หนวยความรอนของหัวพิมพเฉพาะสวนที่สราง
ภาพจะไดรับความรอนเมื่อแวกซสีไดรับความรอนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม จะหลอมตัวหลุดจากชั้นฐาน
แลวถายโอนสวนที่หลอมเหลวนั้นไปสรางจุดหมึกเล็ก ๆ ติดบนกระดาษเพื่อใหเกิดเปนภาพ สําหรับ
หนวยความรอนที่อยูไมตรงกับตําแหนงทีจ่ ะสรางภาพจะไมเกิดความรอน ผลก็คือ หมึกพิมพบนแผนฟลม
เคลือบแวกซสบี ริเวณนั้นจะไมหลอมเหลว จึงไมเกิดการถายโอนไปที่วัสดุใชพิมพซึ่งอาจเปนกระดาษ
หรือฟลมทั่วไปหรือเปนแบบเคลือบผิวพิเศษก็ได
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การพิมพเทอรมัลแวกซมีทั้งแบบพิมพสีเดียว (ขาว – ดํา) พิมพสีพิเศษ และพิมพสอดสี
ซึ่งมีทั้งใชหมึกพิมพแมสี 4 สี และ 3 สี ในการพิมพงานสี จํานวนครั้งที่ปอนพิมพจะเทากับจํานวนสีที่
พิมพ แตในการพิมพงานสอดสี โดยทัว่ ไปจะปอนพิมพเพียง 3 ครั้ง เพราะใชหมึกพิมพแมสีทางการพิมพ
เพียง 3 สีเทานั้น คือ น้ําเงินเขียว มวงแดง และเหลือง สวนสีดําอาจใชบางในเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ
บางเครื่อง ในการพิมพงานสอดสี เมื่อพิมพสีที่ 1 บนวัสดุใชพิมพแลว เครื่องพิมพจะมวนแผนฟลม
เคลือบแวกซสที ี่ผานการพิมพแลว เก็บเขาไปในมวนเก็บแลวปอนสีถัดไปเขาพิมพใหมพรอมกับการปอน
วัสดุใชพิมพทพี่ ิมพสีแรกไปแลวเขามาในตําแหนงพิมพโดยอัตโนมัติในการพิมพสีตอ ๆ ไป โดยการ
หลอมหมึกพิมพสีที่ยังไมใชพิมพไปจนครบทุกสี จํานวนครั้งที่ปอนพิมพจึงเทากับจํานวนสีที่ใชพิมพ ถา
เปนพิมพสอดสีที่ปอนพิมพ 4 ครั้ง ลําดับแมสีในการพิมพมักเปนเหลือง มวงแดง น้ําเงินเขียว และดํา
เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซสามารถพิมพภาพฮาลฟโทนไดแตพิมพภาพน้ําหนักสีตอเนื่องไมได ทัง้ นี้เพราะ
จุดแวกซสีของแมพิมพแตละสีไมไดผสมรวมกันเกิดเปนสีใหม แตการมองเห็นเปนสีใหมเกิดจากการที่จุด
แวกซสีแตละจุดอยูใ กลกันหรือซอนเหลือ่ มกัน
สวนความละเอียดทั่วไปในการพิมพ คือ 300 x 300
จุดตอนิว้
2) การพิมพระเหิดสียอม หมายถึง การพิมพที่สรางภาพโดยใชหมึกพิมพที่มีสาร
ใหสีเปนสียอมที่สามารถระเหิดไดเมื่อรับความรอน ในการพิมพใชแผนฟลมเคลือบสียอมสีตาง ๆ ความ
รอนจากหัวพิมพจะทําใหสยี อมที่อยูในสภาพของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนกาซโดยการระเหิด คือ ไมผาน
การเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวกอน ดวยเหตุนี้จึงเรียกการพิมพระบบความรอนแบบนี้วา การพิมพ
ระเหิดสียอม ขั้นตอนตอจากการระเหิดสียอม คือ สียอมที่เปนกาซนี้จะถายโอนอยางตอเนื่องและ
แพรกระจายไปสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ จึงเรียกการพิมพระบบนีไ้ ดอีกชื่อหนึ่งวา การพิมพแพรความ
รอนสียอมดวยความรอน (dye diffusion thermal printing) ปริมาณของสียอมทีแ่ พรและถายโอนไปที่
วัสดุใชพิมพจะสัมพันธกับระดับอุณหภูมหิ รือความรอนของหัวพิมพ โดยความรอนที่ระดับอุณหภูมิตาง ๆ
กันของหนวยความรอนจะใหเม็ดสกรีนขนาดตาง ๆ กัน เนื่องจากวัสดุใชพิมพมีอณ
ุ หภูมิต่ํากวาอุณหภูมิ
ที่ทําใหสียอมระเหิด เมื่อไอสียอมสัมผัสผิววัสดุใชพิมพ ไอสียอม จึงเปลี่ยนสถานะกลับเปนของแข็งและ
ติดแนนกับวัสดุใชพิมพ การสรางภาพจากการพิมพระเหิดสียอมเปนแบบน้ําหนักสีตอเนื่อง ซึ่งมีความเขม
ของหมึกพิมพหลายระดับ
ความเขมสีหมึกพิมพขึ้นกับปริมาณกระแสไฟฟาและระยะเวลาที่หัวพิมพ
ความรอนไดรบั กระแส ซึ่งตางจากการพิมพเทอรมัลแวกซที่ถายโอนหมึกแบบไบเลเวลเทานั้น สียอมบน
แตละจุดหมึกที่อยูใกลเคียงกันจะแพรเขาไปเชื่อมกันทําใหเกิดเปนภาพน้ําหนักสีตอเนื่องได เนือ่ งจากสี
ยอมมีความโปรงใสสูง เมื่อพิมพซอนทับกัน จะผสมกันเกิดเปนสีใหมได แตการแพรของสียอมระหวาง
จุดหมึกก็มีขอเสีย คือ ทําใหความคมชัดของภาพลดลง ในการพิมพงานสอดสี ลําดับสีในการพิมพ
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เหมือนการพิมพเทอรมัลแวกซ คือ เหลือง มวงแดง น้ําเงินเขียว และดํา ตามลําดับ หลังจากที่พิมพสีที่ 1
ไปแลว แผนฟลมเคลือบสียอมจะกลับมาที่ตําแหนงเริ่มตนและเริ่มพิมพสีอื่น ๆ ตอไป
นอกจากนี้การพิมพระเหิดสียอมตองพิมพบนกระดาษพิเศษที่มีสมบัติดูดซับสียอมไดดี เรียกวา
กระดาษถายโอนหมึกความรอน (thermal transfer paper) ซึ่งมีชั้นฐานเปนกระดาษ ชั้นบนเปนชัน้ เคลือบ
ผิวดวยเรซินซึง่ ทําหนาที่เปนสารรับสียอมเพื่อสรางภาพ ตัวอยางเรซินที่ใช เชน พอลิเอสเทอร พอลิเอทีลิน
และพอลิคารบอเนต เปนตน การสรางภาพเกิดจากความรอนทีห่ ัวพิมพไปกระตุนใหหมึกพิมพสียอม
ระเหิดและแพรจากแผนฟลม เคลือบสียอมไปติดบนกระดาษ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับสารรับสียอม
บนกระดาษ ทําใหหมึกพิมพสียอมปรากฏใหเห็นเปนสีตาง ๆ และเกิดการสรางภาพบนกระดาษ

ภาพที่ 25 เครื่องพิมพระบบการพิมพถายโอนดวยความรอน
ที่มา : Ron White. “How a Color themal Printer Works.” Chapter 32. In How Computers Work.
Califormia Ziff-Davis Press, 1993, pp. 190 - 191
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5.4 การพิมพไอโอโนกราฟ
การพิมพไอโอโนกราฟ หมายถึง ระบบการพิมพที่สรางภาพบนวัสดุใชพิมพวิธีออมโดย
การสรางภาพแฝงและภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพโดยใชหลักการตกสะสมของไอออน
(ion
deposition printing) หรือการตกสะสมของอิเล็กตรอน (electron charge deposition printing) แลวถาย
โอนโทนเนอรไปสรางภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ โดยอาศัยหลักการทางไฟฟาสถิตและแรงกดทีน่ อ ยมาก
ซึ่งตางจากการพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟตรงที่การพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟมีการสรางประจุบนตัวกลาง
ถายทอดภาพกอนแลวใชแสงไปลบประจุบางสวน ในขณะทีก่ ารพิมพไอโอโนกราฟใชวิธีจายประจุในรูป
ไอออนหรืออิเล็กตรอนไปสรางภาพแฝงโดยตรงบนตัวกลางถายทอดภาพ
เทคโนโลยีการพิมพ
ไอโอโนกราฟนี้คิดคนและพัฒนาโดยบริษทั เดนนิสสันเมนูแฟคเจอริ่ง (Dennison Manufacturing Co.)
และตั้งชื่อเฉพาะสําหรับเทคโนโลยีการพิมพไอโอโนกราฟวา การพิมพเดลแฟกซ (delphax)
อันที่จริง การพิมพไอโอโนกราฟจดั เปนการพิมพระบบไฟฟาสถิตแบบหนึ่ง เนื่องจาก
สรางภาพดวยแรงทางไฟฟาสถิต ผานการสรางภาพแฝงที่มีประจุบนผิวตัวกลางถายทอดภาพเหมือนกัน
แตในหนวยนีไ้ ดจําแนกเปนการพิมพอีกประเภทหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการพิมพไอโอโนกราฟมีขอแตกตาง
จากการพิมพระบบไฟฟาสถิตทั่วไป ดังนี้ สรางภาพแฝงดวยการจายประจุ คือ อิเล็กตรอน ลงบน
ตัวกลางถายทอดภาพโดยตรง ใชโทนเนอรชนิดองคประกอบเดียว ใชแรงกดเล็กนอยในการถายในการ
ถายทอดภาพเกิดขึ้นพรอมกับการผนึกภาพ
เครื่องพิมพไอโอโนกราฟมีสวนประกอบหลักดังนี้ กระบอกไดอิเล็กทริก หนวยจาย
โทนเนอรพรอมลูกกลิ้งจายโทนเนอรเพื่อสรางภาพบนกระบอก หัวพิมพ หัวลบประจุ หนวยทําความ
สะอาด และลูกกลิ้งใชแรงกด (ภาพที่ 26 ก)
การพิมพไอโอโนกราฟใชตลับหัวพิมพไอโอโนกราฟที่ประกอบดวยอิเล็กโทรด 3 ประเภท
คือ อิเล็กโทรดขับเคลื่อนประจุ (drive electrode) อิเล็กโทรดควบคุมประจุ (control electrode) และ
อิเล็กโทรดกรองประจุ (screen electrode) อิเล็กโทรดทั้งสามประเภททําจากชัน้ โลหะบาง ๆ เรียงกัน
ตามลําดับคั่นดวยฉนวน (ภาพที่ 26 ข) ความละเอียดในการพิมพจะขึ้นกับจํานวนและความถีข่ องการ
จัดเรียงหัวพิมพ เวลาที่ทําการพิมพตลับหัวพิมพจะไมเคลื่อนที่ แตวสั ดุใชพิมพจะเปนสวนเคลื่อนที่ผาน
ตลับหัวพิมพเพื่อเขาทําการพิมพ
สวนตัวกลางถายทอดภาพเปนกระบอกหรือสายพานที่เคลือบผิวดวยสารที่มีสมบัติรับ และ
เก็บประจุไวไดโดยไมรวั่ ออกจากตัวยกลางสรางภาพ นัน่ คือ ตองมีสมบัติไดอิเล็กทริก ถาเปนกระบอก
สวนใหญทําจากอะลูมิเนียมไดออกไซด
อุณหภูมิที่ใชสําหรับควบคุมสมบัติอิเล็กทริกของตัวกลาง
ถายทอดภาพ และหัวพิมพจะอยูที่ประมาณ 55 องศาเซลเซียส ผิวของกระบอกตองแข็งและทนทานตอ
แรงเสียดสีที่เกิดจากโมกดพิมพ และใบปาดโทนเนอร การสรางภาพแฝงบนตัวกลางถายทอดภาพเกิดจาก
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การที่ตลับหัวพิมพสรางไอออนที่มีประจุลบ หรืออิเล็กตรอนแลวจัดเรียงใหเคลือ่ นที่ไปตกสะสมบนผิว
ตัวกลางถายทอดภาพเพื่อสรางภาพแฝงที่มปี ระจุตามสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 26 (ก) สวนประกอบของเครื่องพิมพไอโอโนกราฟ
(ข) หัวพิมพของเครื่องพิมพไอโอโนกราฟและการทําใหผิวกระบอกมีประจุ
ที่มา : Howard M Fenton and Frank J” Romano. On- demand Printing: The Revolution in Digital and
Customized Printing 2 nd ed. Pittsburgh: GATF Press, 1998} p. 151.
ในขั้นตอนการสรางภาพปรากฏและการถายทอดภาพพรอมกับการผนึกภาพบนวัสดุใชพิมพ
นั้น เริ่มจากหนวยจายโทนเนอรจะจายโทนเนอรผสมผงแมเหล็ก (magnetic toner) ชนิดองคประกอบเดียว
(single component toner) ซึ่งเปนโทนเนอรที่มีประจุไฟฟาตรงขามกับประจุไฟฟาบนภาพแฝงไปที่ผิว
ตัวกลางถายภาพโดยจายโทนเนอรผานสนามไฟฟาระหวางตัวกลางถายทอดภาพ
และลูกกลิ้งจาย
โทนเนอร ทําใหภาพแฝงติดโทนเนอรโดยอาศัยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตเกิดเปนภาพปรากฏ สวนบริเวณ
ที่ไมใชภาพแฝงซึ่งไมมีประจุไฟฟาจะไมมโี ทนเนอรมาเกาะ แลวจึงถายโอนโทนนเนอรตอไปที่วัสดุใช
พิมพโดยอาศัยแรงทางไฟฟาสถิตและแรงกดจากลูกกลิ้งใหแรงกด ลูกกลิ้งใหแรงกดนี้ทําดวยผาทีเ่ คลือบ
วัสดุยืดหยุนทีม่ ีความเข็งเหมาะสม มีหนาที่ในการถายโอนโทนเนอรจากภาพปรากฏไปใหวัสดุใชพิมพ
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พาวัสดุใชพิมพเขาพิมพ และใหแรงกดเพื่อผนึกโทนเนอรเขากับวัสดุใชพิมพ ในการพิมพไอโอโนกราฟ
นั้นขั้นตอนการถายโอนโทนเนอรจากภาพปรากฏเพื่อสรางภาพพิมพนนั้ เกิดขึ้นพรอมกับขั้นตอนการผนึก
โทนเนอรใหตดิ แนนกับวัสดุใชพิมพเมื่อวัสดุใชพิมพผานที่นิประหวางหนวยสรางภาพและลูกกลิ้งใชแรง
กด สําหรับสัดสวนโทนเนอรที่ถายโอนไปใหวัสดุใชพมิ พนั้นมีมากกวา 95 เปอรเซ็นต
การผนึก
โทนเนอรหรือผนึกภาพปรากฏนั้นเกิดจากการใชแรงกด และแรงถึงดูดระหวางประจุขั้วตรงขามกัน โดย
ไมไดใชความรอนเหมือนกับการผนึกโทนเนอรในการพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
จากนั้นเปนขั้นตอนการเตรียมผิวตัวกลางถายทอดภาพใหพรอมสําหรับการสรางภาพแฝงใน
เที่ยวพิมพถัดไป โดยการใชใบปาดโทนเนอรทําหนาทีท่ ําความสะอาดหนวยสรางภาพดวยการขจัดโทน
เนอรที่หลงเหลืออยูบนหนวยสรางภาพออกไปและใชหนวยลบประจุทําหนาที่ขจัดประจุที่ยังหลงเหลืออยู
บนตัวกลางถายทอดภาพใหหมดไปเพื่อเตรียมผิวตัวกลางถายทอดภาพใหพรอมสําหรับเที่ยวพิมพใหม
สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

หัวพิมพจายอิเล็กตรอน
ภาพแฝงไฟฟาสถิตบนกระบอกหรือสายพานไดอิเล็กทริก

จายโทนเนอร
ภาพปรากฏบนกระบอกหรือสายพานไดอิเล็กทริก

ถายทอดและผนึกภาพบนวัสดุใชพิมพ
ดวยแรงกดและแรงทางไฟฟาสถิต
ภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ
ภาพที่ 27 แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการพิมพไอโอโนกราฟ
5.5 การพิมพแมกนีโทกราฟ
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การพิมพแมกนีโทกราฟ หมายถึง ระบบการพิมพที่สรางภาพบนวัสดุใชพิมพวิธีออมโดยการ
สรางภาพแฝงแมกนีทกิ บนตัวกลางถายทอดภาพที่เปนกระบอกแมกนีทกิ โดยอาศัยหลักการทางแมเหล็ก
ภาพแฝงแมกนีทิก คือ ภาพแฝงที่เปนสนามแมเหล็ก โทนเนอรที่ใชเปนโทนเนอรชนิดองคประกอบเดียว
ที่ผสมตัวพาโทนเนอรที่เปนผงแมเหล็ก โทนเนอรตดิ ที่ภาพแฝงบนกระบอกดวยแรงดึงดูดทางแมเหล็ก
(magnetostatic force) ภาพปรากฏที่ติดโทนเนอรผสมผงแมเหล็กแลวจะถายทอดไปติดบนวัสดุใชพิมพ
ดวยแรงกดและความรอน จากนั้นทําความสะอาดกระบอกโดยการขจัดโทนเนอรที่ตกคางบนผิวกระบอก
เพื่อเตรียมผิวกระบอกใหสะอาดพรอมสําหรับการสรางภาพแฝงในเทีย่ วพิมพถัดไป หรืออีกทางเลือกหนึ่ง
คือ การเก็บภาพแฝงเดิมไวเพื่อสรางภาพปรากฏไดหลาย ๆ เที่ยวพิมพ โดยไมตองเหนีย่ วนําใหหัวพิมพ
สรางภาพแฝงแมกนีทกิ ใหมทุกเที่ยวพิมพ
แตตอ งทําความสะอาดผิวกระบอกโดยขจัดโทนเนอรที่
หลงเหลือใหหมดกอนขึ้นเที่ยวพิมพใหม
สัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร

ภาพแฝงบนกระบอกแมกนีทิก

เหนีย่ วนําใหเกิดสนามแมเหล็กบนผิวกระบอก
แมนีทิกจายโทนเนอร
ภาพปรากฏบนกระบอกแมกนีทิก

ถายทอดภาพ
บนกระดาษดวยแรงกดเบา ๆ
ภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ
ภาพที่ 28 แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการพิมพแมกนีโทกราฟ
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เครื่องพิมพแมกนีโทกราฟมีสวนประกอบหลักดังนี้ กระบอกแมกนีทิก หนวยจายโทนเนอร
ที่ประกอบดวย สวนบรรจุโทนเนอร และสวนทีจ่ ายโทนเนอรเพื่อสรางภาพที่มองเห็นไดบนกระบอก
หัวพิมพหนวยลบสนามแมเหล็ก หนวยทําความสะอาด ลูกกลิ้งใหแรงกดที่ทําหนาที่พากระดาษและให
แรงกดพิมพเบา ๆ ในการถายโอนโทนเนอรจากกระบอกไปที่กระดาษ และหนวยผนึกภาพจะทําหนาที่
หลอมโทนเนอร และผนึกภาพพิมพใหตดิ แนนกับวัสดุใชพิมพ กอนการพิมพในเทีย่ วพิมพตอไป หนวย
ลบสนามแมเหล็ก
และหนวยทําความสะอาดจะลบสนามแมเหล็กและขจัดโทนเนอรที่ตกคางบนผิว
กระบอกเพื่อเตรียมผิวกระบอกใหสะอาด และพรอมสําหรับการสรางภาพแฝง

ภาพที่ 29 สวนประกอบของเครื่องพิมพแมกนีโทกราฟ
ที่มา : Howard M.Fenton and Frank J. Romano on- demand Printing : The Revolution in Digital and
Customized Printing 2 nd ed. Pittsburgh: GATF Press, 1998} p. 152.
6. การเลือกใชเครื่องพิมพไรแรงกด
เครื่อ งพิ มพ ไ ร แ รงกดที่ใ ช ใ นระบบการจัด พิมพตั้ งโตะ เป น เครื่ องพิ มพที่ต อ พ ว งกับ ระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อนําเขาสัญญานขอมูลภาพดิจิตอลจากระบบคอมพิวเตอรไปควบคุมกระบวนการพิมพใน
เครื่องพิมพ เครื่องพิมพไรแรงกดบางรุนไดรับการออกแบบใหสามารถทํางานหนาที่อื่นที่ไมใชงานพิมพ
ไดโดยไมตองมีระบบคอมพิวเตอร ตัวอยางเชน การรับขอมูลโทรสาร การรับขอมูลจากเครื่องกราด
และการรับขอมูลจากกลองถายภาพดิจิตอล เปนตน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพไรแรงกดระบบ
ตาง ๆ ที่สําคัญจะกลาวถึงตอไป
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ดังไดกลาวมาแลววาการใชงานเครื่องพิมพในระบบการจัดพิมพตั้งโตะนั้นมีแนวโนมที่จะใช
เครื่องพิมพไรแรงกดมากกวาเครื่องพิมพดอตเมทริกซ ทั้งนี้เพราะเครื่องพิมพไรแรงกดทํางานดีกวา
เครื่องพิมพดอตเมทริกซหลายประการ ไดแก พิมพไดเงียบ ความเร็วในการพิมพสูงกวา ใหคุณภาพงาน
พิมพทั่วไปที่มีความละเอียดมากกวา คือ 300 – 600 จุดตอนิ้ว สามารถพิมพงานไดหลากหลายประเภททั้ง
ภาพพื้ น ทึ บ ตั ว พิ ม พ ภาพลายเส น ภาพสกรี น สอดสี และภาพน้ํ า หนั ก สี ต อ เนื่ อ งสอดสี แต เ มื่ อ
เปรียบเทียบระหวางเครื่องพิมพไรแรงกดแตละระบบนั้น พบวามีขอดีและขอจํากัดทั้งที่เหมือนกันและ
แตกตางกันซึ่งสามารถนํามาใชในการพิจารณาเลือกซื้อและเลือกใชเครื่องพิมพไรแรงกดแตละระบบให
เหมาะสมกับการประกอบการและเหมาะกับประเภทสิ่งพิมพที่จะผลิตรวมทั้งลักษณะ และระดับคุณภาพ
งานพิมพที่ตองการ ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะเครื่องพิมพไรแรงกดระบบที่ใชงานแพรหลาย 3 ระบบ คือ
ระบบพนหมึก ระบบไฟฟาสถิต และระบบถายโอนดวยความรอน ในการเลือกใชเครื่องพิมพไรแรงกด
ควรพิจารณาลักษณะทั่วไปของเครื่องพิมพควบคูกับการเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดระหวางเครื่องพิมพ
ไรแรงกดแตละระบบ
6.1 การพิจารณาลักษณะทั่วไปของเครื่องพิมพไรแรงกด
ในการพิจารณาลักษณะทัว่ ไปของเครื่องพิมพไรแรงกดเพื่อเลือกใชเครื่องพิมพไรแรงกดระบบ
ตาง ๆ นั้น อาศัยเกณฑเบื้องตนในการพิจารณาหลายประการ ดังนี้
6.1.1 ขนาดปอนพิมพของวัสดุใชพิมพ ขนาดปอนพิมพใหญสุดทั่วไป คือ ขนาดบี หรือ
ขนาดแท็บลอยด 11 × 17 นิ้ว ขนาดอื่น ๆ ไดแก ขนาดเอ เชน เอธรรมดา หรือเลตเตอร 8.5 ×11 นิ้ว
เอ 4 8.27 × 11.69 นิ้ว เอ 4 ลอง 8.27 × 13.27 นิ้ว เอลอง หรือ เลตเตอรลอง 8.5 × 13 นิ้ว และลีกัล 8.5
× 14 นิ้ว เปนตน และขนาดหนากวางตาง ๆ สําหรับระบบปอมมวน เชน หนากวางนอยกวา 8 นิ้ว
สําหรับใชกับการพิมพสัญลักษณรหัสแทงหรือฉลากบนบรรจุภัณฑ หรือหนากวาง 72 นิ้ว สําหรับพิมพ
แผนปายโฆษณาขนาดใหญ เปนตน
6.1.2 ลักษณะการปอนวัสดุใชพิมพ มี 2 แบบ คือ ปอนมวนหรือปอนแผน เครื่องพิมพไร
แรงกดระบบปอนแผนมีถาดปอนกระดาษไดหลายแบบ ทั้งแบบปอนอัตโนมัติ แบบปอนมือ และแบบ
อื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม สวนปอนมวนนั้นเปน
ระบบอัตโนมัติ ในการพิมพงานสอดสี เครื่องพิมพไรแรงกดบางระบบตองปอนพิมพ 4 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง
ตามจํานวนแมสี แตบางระบบปอนพิมพครั้งเดียว
6.1.3 จํานวนสีที่พิมพ เชน เครื่องพิมพสีเดียวขาวดํา เครื่องพิมพสีพิเศษ และเครื่องพิมพสอด
สี เปนตน เครื่องพิมพไรแรงกดบางเครื่องสามารถพิมพงานสอดสีไดโดยใชหมึกพิมพแมสีเพียง 3 สี ซึ่งจะ
พิมพไดเร็วและใชตน ทุนการพิมพถูกกวาเครื่องพิมพที่ใชหมึกพิมพแมสี 4 สี แตใหคุณภาพงานต่าํ กวา ถา
เปนการพิมพงานตัวพิมพสีดาํ มาก และมีภาพสี่สีดวยควรเลือกเครื่องพิมพที่ใชหมึกพิมพแมสี 4 สี เพราะ
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การพิมพตัวพิมพสีดําดวยหมึกแมสี 3 สี จะสิ้นเปลืองหมึกพิมพ และใหสีดําที่มีความอิ่มตัวนอยกวาการ
พิมพดวยหมึกสีดําสีเดียว
6.1.4 จํานวนน้ําหนักสีที่พมิ พได มี 3 แบบ คือ เครื่องพิมพไบเวลที่ใหน้ําหนักสี 2 ระดับ (มี
สีกับไมมีสี) เครื่องพิมพมัลติเลเวลที่ใหนา้ํ หนักสีหลายระดับ และเครื่องพิมพที่ใหภาพพิมพน้ําหนักสี
ตอเนื่อง
6.1.5 ระดับความสามารถการทํางานของเครื่องพิมพ เชน เ ครื่องพิมพสําหรับใชงานสวน
บุคคล สําหรับใชงานในสํานักงาน สําหรับกลุมงาน และสําหรับงานผลิตจํานวนมาก
6.1.6 ความเร็วในการพิมพ ขึ้นกับหลายปจจัย เชน ขนาดปอนพิมพ จํานวนสีที่พิมพ การ
พิมพหนาเดียวหรือสองหนา เปนตน โดยทั่วไปใชหนวยเปนจํานวนหนาตอนาที ความเร็วในการพิมพ
งานขาวดําจะเร็วกวาการพิมพงานสอดสี
6.1.7 ความละเอียดทางการพิมพ โดยทั่วไป 300 – 600 จุดตอนิ้ว แตเครื่องพิมพพนหมึก
บางรุนพิมพไดถึง 1,440 จุดตอนิ้ว หรือเครื่องพิมพเลเซอรพิมพไดถึง 2,400 จุดตอนิว้
6.1.8 ราคาเครื่องพิมพ ขึ้นกับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพประสิทธิภาพสูง
ยอมมีราคาแพงกวาเครื่องพิมพประสิทธิภาพต่ํา แตถาตองการนําไปใชในการผลิตงานสอดสีคุณภาพดี ก็
จําเปนตองลงทุนซื้อเครื่องพิมพที่มีราคาแพง
แตใชงานไดคุมคาและตรงกับวัตถุประสงคในการผลิต
สิ่งพิมพ
6.1.9 ตนทุนการพิมพตอหนา ขึ้นกับหลายปจจัย เชน ราคาเครื่องพิมพ ราคาวัสดุทางการ
พิมพ กระบวนการพิมพ ลักษณะของสิ่งพิมพ และเวลาที่ใชในการพิมพ เปนตน
จากเกณฑการพิจารณาดังกลาวจะทราบขอดีและขอจํากัดของเครื่องพิมพไรแรงกดแตละ
ระบบชวยใหเลือกใชไดอยางเหมาะสม
6.2 ขอดีและขอจํากัดของเครื่องพิมพไรแรงกดแตละระบบ
6.2.1 ขอดีและขอจํากัดของการพิมพระบบพนหมึก
6.2.1.1 ขอดี เครื่องพิมพไรแรงกดระบบพนหมึกมีขอดีหลายประการดังนี้
1) ผลิตงานพิมพไดตั้งแตระดับคุณภาพงานตั้งแตปานกลางถึงสูง ผลิตงาน
พิมพสอดสีคุณภาพสูงไดทคี่ วามละเอียดในการพิมพสูงถึง 1,500 – 1,800 จุดตอนิว้ โดยใชเครือ่ งพิมพ
พนหมึกประสิทธิภาพสูง ซึ่งควบคุมการสรางจุดภาพแตละจุดจากหัวพนใหมจี ํานวนหยดหมึก และขนาด
หมึกแตกตางกัน เครื่องพิมพพนหมึกสวนใหญใชพิมพงานสี เพราะหัวพนหมึกมีตลับหมึกที่แยกหมึก
พิมพแมสี จึงสามารถพนหยดหมึกสีตาง ๆ ได ใหภาพพิมพคุณภาพดี จํานวนและขนาดหัวพนมีผลตอ
ความละเอียดและความเร็วในการพิมพ หัวพนจํานวนมากขนาดหัวพนเล็ก พิมพที่ความละเอียดและ
ความเร็วสูง
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ภาพที่ 30 หัวพิมพที่ประกอบดวยหัวพนหมึกที่สามารถพนหยดหมึกขนาดแตกตางกัน
ที่มา : บริษัทแคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด “ BIC – 5000 อิงคเจ็ตหัวพิมพคูจาก Canon”
Computer User. มีนาคม 2542 หนา 95
แมคุณภาพงานพิมพอยูในระดับดี แตคุณภาพจะต่ํากวาเลเซอร โดยเฉพาะภาพลายเสนและ
ตัวพิมพถาเปนเครื่องพิมพบับเบิลเจ็ตแบบเฟสเซนจซึ่งใชหมึกแข็ง จะใหภาพพิมพที่มีคุณภาพดีและมีสี
สดใสเพราะหมึกพิมพไมทนั ซึมเขาไปในเนื้อกระดาษเนือ่ งจากหมึกเริม่ แข็งตัวทันทีที่สัมผัสผิวกระดาษ
2) ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพไมสูงมาก เชน เครื่องพิมพบับเบิลเจ็ต พิมพบน
กระดาษธรรมดาได คาพิมพถูก ตนทุนการพิมพงานสีโดยทั่วไปถูกกวาเครื่องพิมพเลเซอร
3) ราคาเครื่องพิมพไมสูง เหมาะกับการใชงานในสํานักงาน
โดยเฉพาะ
เครื่องพิมพพน หมึกบับเบิลเจ็ตมีราคาถูกและนิยมใชมากในตลาดเครื่องพิมพที่ใชในสํานักงาน เพราะไม
ตองมีสวนประกอบเกีย่ วกับการสรางและควบคุมทิศทางประจุไฟฟา รวมทั้งระบบหมุนเวียนหมึกพิมพมา
ใชใหม สามารถออกแบบหัวพิมพขนาดเล็กลง มีจํานวนทอพนหมึกมากขึ้น ทําใหผลิตภาพที่มีความ
ละเอียดสูงขึ้นได
4) ไมสิ้นเปลืองหมึกพิมพ ชัน้ หมึกพิมพที่เกิดจากหมึกเหลวจะบางกวาที่เกิดจาก
หมึกผงมาก คือ ใหชั้นหมึกที่บางประมาณ 5 ไมครอนใกลเคียงออฟเซต ในขณะทีม่ หึกผงจะใหชั้นหมึก
พิมพที่หนากวา คือประมาณ 10 - 30 ไมครอน
5) มีเครื่องพิมพใหเลือกใชหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กกะทัดรัดจนถึงขนาด
ใหญสําหรับพิพมงานแผนปายโฆษณา แตความเร็วในการพิมพชากวาเครื่องพิมพเลเซอร แมจะพิมพได
เงียบแตยังมีเสียงดังกวาเครื่องพิมพเลเซอร
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6) พิมพไดบนวัสดุใชพิมพหลายประเภท กระดาษเคลือบผิวพิเศษ ผา และบน
วัสดุที่มีพื้นผิวหลายแบบไมวาจะเปนผิวเรียบหรือผิวขรุขระ รวมทั้งวัสดุที่มีรูปทรง เครื่องพิมพพนหยด
หมึกแบบตอเนื่องสามารถพิมพบนวัสดุมีรปู ทรงในอุตสาหกรรมการพิมพบรรจุภัณฑได
7) ภาพพิมพที่ไดจะตานการเสียดสีไดดี เพราะหมึกพิมพที่ฉีดพนไปที่วัสดุใช
พิมพอยูในสถานะที่เปนของเหลว จึงแทรกซึมติดแนนในเนื้อกระดาษไดดกี วาหมึกผงที่ใชในการพิมพ
เลเซอร สงผลใหชั้นหมึกพิมพบนภาพทีพ่ ิมพไดตานการขูดหรือเสียดสีดีกวา แตสวนใหญตองลามินเนต
ทับอีกครั้ง เพือ่ ใหมีอายุการใชงานนานขึน้
6.2.1.2 ขอจํากัด การพิมพไรแรงกดระบบพนหมึก มีขอจํากัดดังนี้ แมวาการพิมพ
ระบบพนหมึกจะใหคุณภาพงานดีเทาเทียมกับการพิมพเลเซอร แตการพิมพระบบพนหมึกก็ยังมีขอ จํากัด
ดังนี้
1) ใหภาพพิมพที่ไมคมชัดเมื่อพิมพบนกระดาษธรรมดา แมวาเครื่องพิมพพน
หมึกจะสามารถพิมพบนกระดาษธรรมดาที่ใชกับการถายเอกสารและการพิมพเลเซอรได
แตจะทําให
ขอบภาพพิมพไมคมชัด มีลกั ษณะคลายขนนกที่ขอบภาพ (feather looked problem) เนื่องจากกระดาษจะ
จับหมึกไมดี ทําใหหมึกแพรซึมไปในเสนใยกระดาษ
2) คุณภาพงานที่พิมพดว ยหมึกพิมพฐานน้ํายังไมดีนกั ภาพทีไ่ ดจากหมึกพิมพ
ฐานน้ําจะไมทนทานตอน้ํา แตถาใชหมึกพิมพที่เปนหมึกแข็งจะทนทานน้ําไดดี
3) ตนทุนการผลิตในสวนของคากระดาษสูง เนื่องจากการพิมพงานคุณภาพดี
ตองพิมพบนกระดาษเคลือบผิวพิเศษ เพราะจับหมึกไดดีกวากระดาษธรรมดา หมึกจะแหงเร็วเมือ่ สัมผัส
กระดาษ
6.2.2 ขอดีและขอจํากัดของเครื่องพิมพระบบไฟฟาสถิต ในที่นี้จะยกตัวอยางเครื่องพิมพเลเซอร
6.2.2.1 ขอดี
1) ความเร็วในการพิมพสูง ความเร็วในการพิมพอยูใ นชวง 4 – 20 หนาตอนาที
แมจะพิมพเร็วแตเสียงเงียบหรือเบาขณะพิมพ ราคาเครื่องไมแพงและขนาดเครื่องพิมพกะทัดรัด
2) ใหคุณภาพงานพิมพที่ดแี ละคมชัด เครื่องพิมพเลเซอรสรางภาพแบบจุดเหมือน
เครื่องพิมพดอตเมทริกซ แตสามารถพิมพไดทั้งงานที่เปนตัวอักษร ภาพถาย ภาพฮาลฟโทน และภาพ
น้ําหนักสีตอเนื่อง ที่มีความละเอียดตั้งแต 300 จุดตอนิ้ว จนถึงความละเอียดสูงมาก 1,500 จุดตอนิว้
ทั้งภาพขาวดําและภาพสอดสีใหภาพพิมพที่มีคุณภาพความคมชัดดีมาก สามารถในการพิมพตัวพิมพและ
ภาพลายเสนทีม่ ีคุณภาพดีและคมชัดกวาการพิมพไรแรงกดระบบอื่น
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นอกจากนี้ยงั ใหคุณภาพงานพิมพสอดสีในระดับดีใกลเคียงกับแผนพิมพที่ผลิตจาก
เครื่องพิมพออฟเซตลิโทกราฟ และสามารพพิมพบนวัสดุใชพิมพเหมือนกับที่ใชในเครื่องพิมพออฟเซตลิ
โทกราฟได จึงเทียบสีไดงาย เหมาะที่ใชพิมพแผนปรูฟสี
3) โทนเนอรมคี วามคงทนตอสภาวะแวดลอมดีกวาเครื่องพิมพไรแรงกดอื่น
4) ตนทุนคาพิมพตอแผนต่ํา เพราะสามารถพิมพบนกระดาษธรรมดาไดไมตองใช
กระดาษเคลือบผิวพิเศษ
6.2.2.2 ขอจํากัด
1) ผลิตภาพน้าํ หนักสีตอเนือ่ งไมได แมจะผลิตงานน้ําหนักสีหลายระดับไดแต
คุณภาพการผลิตน้ําหนักสีดอ ยกวาเครื่องพิมพระเหิดสียอม
2) คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องสูง
การบํารุงรักษาเครื่องยุงยากกวา
เครื่องพิมพไรแรงกดแบบอื่น
และคาใชจายในการบํารุงรักษาคอนขางสูงเพราะสวนประกอบของ
เครื่องพิมพมีระบบการทํางานที่ซับซอนกวา
3) สิ้นเปลืองโทนเนอร เพราะการใชโทนเนอรแหงที่มีลกั ษณะเปนผงทําใหไดชั้น
โทนเนอรที่หนา
4) ภาพพิมพทนทานตอการเสียดสีนอย เพราะโทนเนอรแหงติดไมทนบนกระดาษ
อันเปนผลมาจากการยึดติดกับผิวกระดาษไมดีเทาหมึกพิมพเหลว ทีใ่ ชในระบบการพิมพระบบพนหมึก
เนื่องจากหมึกพิมพเหลวสามารถแทรกซึมเขาไปติดใตชั้นผิวกระดาษได
6.2.3 ขอดีและขอจํากัดของเครื่องพิมพระบบถายโอนดวยความรอนแบบเทอรมัลแวกซ
6.2.3.1 ขอดี
1) มีขนาดเครื่องพิมพเล็กกะทัดรัด ราคาเครื่องพิมพไมแพง การใชงานไมยุงยาก
เสียงไมดังขณะพิมพ และการบํารุงรักษาเครื่องทําไดงาย
2) ใหคณ
ุ ภาพงานพิมพสีพิเศษในระดับดีมาก ใหภาพพิมพที่มีสีเขมสดใสเพราะ
ใชหมึกพิมพแข็ง เมื่อสัมผัสผิวกระดาษ หมึกพิมพจะไมแทรกซึมเขาไปในเนื้อกระดาษ
ภาพพิมพ
เทอรมัลแวกซเปนภาพฮาลฟโทน ซึ่งเกิดจากการถายโอนหมึกแบบไบเลเวลและใชเทคนิคดิเทอริงในการ
สรางเม็ดสกรีน โดยทั่วไปใหความละเอียดในการพิมพ 300 × 300 หรือ 300 × 600 หรือ 600 × 300
จุดตอนิว้ คุณภาพงานพิมพดีกวาการพิมพไรแรงกดระบบอื่นแตดอยกวางานพิมพระเหิดสียอม ซึ่งใหภาพ
พิมพน้ําหนักสีตอเนื่อง ภาพพิมพที่ไดจะมันวาว ทนทานตอการฉีกขาด ทําใหสิ่งพิมพมีอายุการใชงาน
นานขึ้น
3) เหมาะกับการพิมพบนพลาสติกใสเพื่อผลิตสิ่งพิมพในลักษณะงานนําเสนอเพราะ
หมึกพิมพฐานแวกซทใี่ ชใหความอิ่มตัวสีและความทึบแสงสูง แตพลาสติกใสที่ใชตองเปนชนิดเคลือบผิว
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พิเศษเพื่อกันการเกิดไฟฟาสถิต ทนความรอน และมีความคงสภาพเชิงมิติดี เพื่อใหสามารถรับหมึกพิมพ
ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 100 องศาเซลเซียสได
6.2.3.2 ขอจํากัด
1) ความเร็วในการพิมพชา เนื่องจากตองปอนพิมพหลายครั้งตามจํานวนสีที่พิมพ
และพิมพพรอมกัน 2 หนาไมได เครื่องพิมพเทอมัลแวกซในชเวลาในการผลิตสิ่งพิมพหลายสีมากกวาการ
พิมพระบบอื่น เพราะเสียเวลาปอนมวนแผนฟลมเคลือบหมึกพิมพแวกซสีและวัสดุใชพิมพใหมหลายครั้ง
ในการพิมพงานมากกวา 1 สี คือ ตองปอนพิมพหลายครั้งตามจํานวนสีที่ตองการพิมพ ถาเปนการพิมพ
สอดสี อยางนอยปอนพิมพ 3 ครั้ง ตามหมึกพิมพแมสีทางการพิมพ คือ น้ําเงินเขียว มวงแดง และเหลือง
สวนการที่พิมพสองหนาไมไดเพราะเมื่อพิมพดานหนาไปแลว การพิมพดานหลังจะทําใหหมึกพิมพดาน
หนาที่พิมพไปแลวหลอมตัว ไปเปอนเลอะสวนประกอบของเครื่องพิมพได
2) ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพยังมีราคาแพง เนื่องจากการใชวัสดุทางการพิมพที่มีราคา
แพงกวาการพิมพไรแรงกดอืน่ (ยกเวนการพิมพระเหิดสียอม) จึงไมเหมาะกับจํานวนพิมพมาก ๆ วัสดุ
ทางการพิมพที่มีราคาแพงนี้ ไดแก กระดาษเคลือบผิวพิเศษดวยสารรับหมึกพิมพแวกซสี และหมึกพิมพ
ที่ผลิตในลักษณะพิเศษ คือ เปนแถบหมึกสีตาง ๆ เคลือบอยูบนแผนฟลมพลาสติก ซึ่งในการพิมพแตละ
สีจะใชหมึกพิมพจากแถบหมึกบนแผนฟลมไมหมด หมึกพิมพที่เหลือบนแผนฟลมตองทิ้งไป เพราะไม
สามารถนําหมึกพิมพสีนั้นมาพิมพซ้ําได ดังนั้นไมวาจะพิมพภาพขนาดเล็กหรือใหญ จะสิ้นเปลืองคาหมึก
พิมพเทากัน ในขณะที่ตนทุนคาหมึกพิมพของการพิมพไรแรงกดระบบอื่นจะแปรตามขนาดภาพและการ
พิมพหลายระบบสามารถนําหมึกพิมพหรือโทนเนอรกลับมาใชใหมได นอกจากนีก้ ระดาษเคลือบผิวที่ใช
เปลี่ยนสภาพไดงายเนื่องจากมีสมบัติที่ไวตอสภาพแวดลอม
3) ตองพิมพบนวัสดุใชพิมพที่เปนกระดาษเคลือบผิวพิเศษ ถาเปนกระดาษธรรมดา
ตองเลือกชนิดผิวเรียบ เพราะถาผิวหยาบ จะไดภาพพิมพสีซีดจาง ความคมชัดต่ํา เพราะหมึกพิมพปก
คลุมผิวกระดาษบริเวณภาพไมสมบูรณ เพราะหมึกพิมพไปฝงตัวระหวางชองวางที่ผิวกระดาษ ดังนัน้
วิธีการแกไขปญหากระดาษ คือ การเคลือบผิวกระดาษเพื่อปรับผิวกระดาษใหเรียบกอนดวยการเคลือบ
ดวยแวกซเคลือบผิวซึ่งจะทําหนาที่อุดชองวางระหวางผิวกระดาษ
6.2.4 ขอดีและขอจํากัดของเครื่องพิมพระบบถายโอนดวยความรอนแบบระเหิดสียอม
6.2.4.1 ขอดี
1) มีขนาดเครื่องพิมพเล็กกะทัดรัด ราคาเครื่องพิมพไมแพง การใชงานไมยุงยาก
เสียงไมดังขณะพิมพ และการบํารุงรักษาเครื่องทําไดงาย หัวพิมพความรอนของเครื่องพิมพระเหิดสียอม
จะถายโอนหมึกเพื่อสรางภาพไดแมนยําและเที่ยงตรงกวาหัวพิมพความรอนของเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ
เพราะใหความรอนแกสียอมไดถึง 1/256 ระดับ
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2) ใหคุณภาพงานพิมพสอดสีดีที่สุดในบรรดาเครื่องพิมพไรแรงกดทุกระบบ ภาพ
พิมพที่ผลิตไดเปนภาพน้ําหนักสีตอเนื่องที่เกิดจากการถายโอนหมึกพิมพ ที่ใหความเขมของหมึกหลาย
ระดับ น้ําหนักสีตอเนื่องของภาพเกิดจากการที่สียอมบนแตละจุดหมึกที่อยูใกลเคียงกันแพรเขาไปเชื่อม
กัน ในบรรดาการพิมพไรแรงกด เกิดเปนภาพพิมพมีลักษณะมันวาวและมีสีเขมสดใสเพราะใชหมึกพิมพ
แข็งที่เมื่อสัมผัสผิวกระดาษแลว หมึกพิมพจะไมแทรกซึมเขาไปในเนื้อกระดาษและใชกระดาษเคลือบผิว
พิเศษดวยสารที่รับสียอมไดดี คุณภาพงานพิมพที่ไดจะเหมือนภาพถายบนกระดาษอัดขยายภาพ สวน
ใหญเครื่องพิมพระเหิดสียอมใหความละเอียดของงานพิมพ 300 × 300 หรือ 300 × 600 หรือ 600 × 300
จุดตอนิว้
6.2.4.2 ขอจํากัด
1) ความเร็วในการพิมพชา โดยเฉพาะงานพิมพหลายสี เพราะตองปอนพิมพตาม
จํานวนสีที่ตองการพิมพ และตองปอนมวนแผนฟลมเคลือบสียอมและวัสดุใชพิมพใหมใหตรงตําแหนง
ภาพทุกครั้งทีพ่ ิมพสีถัดไป ทําใหไมสะดวกและเสียเวลา ประกอบกับพิมพสองหนาไมไดเพราะการพิมพ
ดานหลังจะทําใหหมึกพิมพดา นหนาที่พิมพไปแลวจะเกิดระเหิดไดอีก แลวไปเปอนเลอะสวนประกอบ
ของเครื่องพิมพได ทํานองเดียวกับเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ แตกระบวนการผลิตสิ่งพิมพดวยเครื่องพิมพ
ระเหิดสียอมจะใชเวลานานกวาเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ เนื่องจากเครื่องพิมพระเหิดสียอมใชงาน ณ
ระดับอุณหภูมทิ ี่สียอมระเหิดเปนกาซได คือ ประมวณ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกวาอุณหภูมทิ ี่ทําให
หมึกพิมพเทอรมัลแวกซหลอมเปนของเหลว
2) ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพยังมีราคาแพง เนื่องจากการใชวัสดุทางการพิมพที่มีราคา
แพงไดแกกระดาษเคลือบผิวพิเศษและหมึกพิมพที่ผลิตในลักษณะเปนแผนฟลมพลาสติกเคลือบหมึกพิมพ
สียอม
ซึ่งในการพิมพแตละสีจะใชหมึกพิมพและสิ้นเปลืองคาหมึกพิมพเชนเดียวกับเครื่องพิมพเทอร
มัลแวกซ เพราะจะใชหมึกพิมพจากแถบหมึกบนแผนฟลมไมหมด สวนใหญปริมาณหมึกพิมพแตละสีจะ
ถูกใชไปเพียงประมาณรอยละ 30 – 60 เทานั้น หมึกพิมพที่เหลือบนแผนฟลมตองทิ้งไป เพราะไม
สามารถนําหมึกพิมพสีนั้นมาพิมพซ้ําได
3) ตองพิมพบนวัสดุใชพิมพเฉพาะพิมพบนกระดาษธรรมดาที่ใชในการพิมพทั่วไป
ไมได โดยตองพิมพบนกระดาษเคลือบผิวดวยเรซินที่มีสมบัติรับสียอมไดดี
4) คุณภาพการพิมพงานประเภทตัวพิมพและภาพลายเสนไมคมชัด ทั้งนี้เพราะการ
สรางภาพน้ําหนักสีตอเนื่องในการพิมพระเหิดสียอมเกิดจากการที่สียอมบนแตละเม็ดสกรีนที่อยูใกลเคี่ยง
กันแพรเขาไปเชื่อมกันการแพรของสียอมระหวางเม็ดสกรีนนี้สงผลใหความคมชัดของภาพลดลง
5) ภาพพิมพน้ําหนักสีตอเนื่องที่ผลิตได ไมเหมาะที่จะใชเปนตนฉบับแผนปรูฟ
สําหรับใชเปรียบเทียบคุณภาพงานพิมพกับแผนพิมพที่ผลิตจากเครื่องพิมพทั่วไปทีใ่ ชแรงกด ซึ่งตองการ
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เห็นเม็ดสกรีน เพราะภาพพิมพน้ําหนักสีตอเนื่องเปนภาพที่ไมมีเม็ดสกรีน ขณะที่ภาพพิมพฮาลฟโทนมี
เม็ดสกรีน ดังนั้น ภาพพิมพน้ําหนักสีตอเนื่องที่ผลิตจึงใชไดเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพสีเทานัน้ แตใช
ตรวจสอบคุณภาพเม็ดสกรีนไมได นอกจากนีย้ ังมีขอควรระวังในการใชเปนตนฉบับปรูฟสี เพราะ
คุณภาพงานพิมพที่ผลิตไดดีเกินกวาแผนพิมพที่จะพิมพไดและใหขอบเขตสีกวางกวา ทําใหลูกคาที่สั่ง
พิมพคาดหวังคุณภาพงานพิมพสูงเกินกวาที่จะผลิตไดจริงจากเครื่องพิมพทั่วไปทีใ่ ชแรงกด
6) สีของภาพพิมพที่ผลิตไดจะซีดเร็ว เพราะสารใหสีในหมึกพิมพเปนสียอม ซึ่งไม
ทนทานตอรังสียูวี แสงแดด และสารเคมีที่เปนตัวทําละลาย ทั้งนีเ้ พราะสียอมเปนสารใหสีที่คงทนนอย
กวาผงสี
จากขอดีและขอจํากัดของเครื่องพิมพไรแรงกดดังกลาวขางตนสามารถสรุปขอดีขอจํากัด
ที่สําคัญไดดังตางรางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดที่สําคัญระหวางเครื่องพิมพเลเซอร
เครื่องพิมพพน หมึก และเครื่องพิมพระบบความรอน
ประเภทเครื่องพิมพ
ขอดี
ขอเสีย
เครื่องพิมพพน หมึก
1. พิมพไดเงียบ
1. ความเร็วในการพิมพชา เกิดปญหา
2. ตนทุนการพิมพงานสีมีราคาถูก หมึกพิมพอดุ ตันหัวพนหมึก
ทั้งตัวพิมพและภาพกราฟฟก
2. ภาพพิมพไมคมชัด เมื่อพิมพบน
กระดาษธรรมดา
เครื่องพิมพเลเซอร
1. พิมพไดเงียบ
1. ตนทุนการพิมพงานสีสูงกวาระบบ
2. ใหคุณภาพงานพิมพที่ดี โดย
พนหมึก แตต่ํากวาระบบถายโอน
เฉพาะตัวพิมพและภาพลายเสน
ดวยความรอน
มีความคมชัดมาก
2. การบํารุงรักษาเครื่องยุงยาก และ
3. ความเร็วในการพิมพสูง
สิ้นเปลืองคาใชจาย
4. พิมพบนกระดาษธรรมดาได
เครื่องพิมพระบบถาย
1. พิมพไดเงียบ
1. ตองใชกระดาษเคลือบผิวพิเศษ
โอนดวยความรอน
2. ใหคุณภาพงานพิมพสีที่ดมี าก 2. ตนทุนการพิมพสูง
3. พิมพบนพลาสติกไดดี
3. ความเร็วในการพิมพชาและ
พิมพงาน 2 หนาไมได
7. สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพไรแรงกด

77

การพิมพไรแรงกดสามารถผลิตสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ไดเชนเดียวกับการพิมพที่ใชแรงกดทั่วไป
แตขอแตกตางสําคัญระหวางความสามารถของการพิมพไรแรงและการพิมพที่ใชแรงกด คือ จํานวนพิมพ
และคุณภาพงานพิมพของสิ่งพิมพที่ตองการผลิต การพิมพไรแรงกดที่ใชในระบบการจัดพิมพตงั้ โตะนั้น
ไมเหมาะกับการพิมพงานจํานวนมากเหมือนที่ผลิตจากการพิมพที่ใชแรงกด สวนคุณภาพงานพิมพที่ผลิต
ไดทั้งงานพิมพสีเดียวและสอดสีไดรับการพัฒนาใหเทียบเคียงกับการพิมพที่ใชแรงกด เชน ออฟเซตลิ
โทกราฟ มากขึ้น
7.1 สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพไรแรงกดระบบพนหมึก
การพิมพระบบพนหมึกเปนระบบการพิมพหนึ่งที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง สามารถพิมพบน
กระดาษและวัสดุใชพิมพอื่น ๆ อีกหลายชนิด และมีแนวโนมการนําไปใชผลิตสิ่งพิมพมากมายหลาย
ประเภทสามารถพิมพไดทั้งงานพิมพสีเดียวและงานพิมพหลายสีที่ใหสีสดใสได เครื่องพิมพพนหมึกที่
ผลิตออกมามีตั้งแตประสิทธิภาพต่ําจนถึงสูง สามารถเลือกใชใหเหมาะกับประเภทและลักษณะของ
สิ่งพิมพที่ตองการผลิตตัวอยางเชน เครื่องพิมพพนหมึกที่ใชความเร็วในการพิมพสูงและใหความละเอียด
ของภาพต่ํา เชน 240 จุดตอนิ้ว เหมาะสําหรับการพิมพงานคุณภาพปานกลาง เปนตนวา ใชกับการจา
หน า ซองบนผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อ งการระบุ ซื่อ และที่ อยู ข องผูรั บ ส ว นเครื่ อ งพิ ม พพ น หมึ ก แบบพิ ม พ ง าน
คุณภาพสูงขนาดใหญจะพิมพงานที่ความเร็วต่ํานิยมใชกับการทําแผนปรูฟสอดสี และงานพิมพขนาด
ใหญ เพราะสามารถผลิตน้ําหนักสีลดหลั่นกันไดดวยเทคนิคการพนหยดหมึกบนหนึ่งจุดภาพไดหลาย
หยด จึงสรางภาพฮาลฟโทนคุณภาพดีได
การพิมพระบบพนหมึก เปนระบบการพิมพที่นิยมใชกับการพิมพสิ่งพิมพโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ
เสื้อยืด ถุงผา เซรามิค กระดาษปดผนัง วัสดุปูพื้น และสิ่งพิมพทั่วไป เชน แบบฟอรมธุรกิจได และใน
สวนของงานหลังพิมพยังเหมาะกับการจาหนาซองสิ่งพิมพตาง ๆ
ระบบการพิมพระบบพนหมึกที่มี
คุณภาพสูงยังใชกับการพิมพปรูฟสีดิจิตอลดวย
7.1.1 สิ่งพิมพโฆษณา ใชผลิตสิ่งพิมพโฆษณาที่ตองมองระยะไกล อาทิ โปสเตอร ธงราว
แบนเนอร (banner) สิ่งพิมพที่แสดงตามหนาตางรานคา (window display) และแผนปายขนาดใหญ
ตามถนนที่พักรถประจําทาง หรือ แผนปายโฆษณาติดดานขางหรือดานหลังของรถ รวมทั้งแผนปาย
โฆษณาสําหรับการจัดนิทรรศการ เปนตน ถาเปนสิ่งพิมพโฆษณาที่ตองนําไปใชงานกลางแจง ควร
เลือกใชหมึกพิมพที่มีสารใหสีเปนพวกผงสีแทนที่จะเปนสียอม เพราะทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมไดดีกวา
เครื่องพิมพพนหมึกที่ใชเปนเครื่องพิมพสําหรับพิมพปายสิ่งพิมพขนาดใหญ (wide format
printer) มีทั้งแบบบับเบิลเจ็ตและแบบวัสดุไพโซอิเล็กทริก สามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพที่เปนกระดาษ
ผา และพลาสติก ที่มีหนากวางมวนตั้งแต 36 42 54 60 จนถึง 72 นิ้ว ใหความละเอียดในการพิมพ
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ตั้งแต 180 ถึง 720 แตสวนใหญจะผลิตที่ความละเอียด 300 – 600 จุดตอนิ้ว แตแบบบับเบิลเจ็ตมี
ขอจํากัดตรงที่ใชหมึกพิมพฐานน้ําทําใหไมเหมาะกับการผลิตสิ่งพิมพโฆษณาที่ตองใชงานกลางแจง
เพราะเปนหมึกพิมพที่ไมทนแดดและความชื้น
ในการพิมพงานสอดสีขนาดใหญเหลานี้ สวนใหญพิมพจากเครื่องพิมพบับเบิลเจ็ตขนาด
ใหญที่ใหความละเอียดในการพิมพสูง แตจะพิมพชา โดยทั่วไปสามารถพิมพงานขนาดหนากวาง 36 นิว้
ได ที่ความละเอียดถึง 1,200 จุดตอนิ้ว แตความเร็วในการพิมพชา เชน เครื่อง Encad NovaJet Hewlett
Packard 650 C และ Hewlett Packard 750

ภาพที่ 31 การพิมพโปสเตอรขนาดใหญดวยเครื่องพิมพพนหมึกและตัวอยาง
งานพิมพ ที่พมิ พจากเครื่องพิมพพนหมึกแบบวิธีไพโซอิเล็กทริก
ที่มา : The Sawgrass Co. Sublijet Transfer Inks for Large Format Ink Jet Printer. (online).
Retreived via Netscape. 10 July 1999. p.1.
http://www.sublimation.com/products/sublijet/largeformat/default.htm
สําหรับวัสดุใชพิมพที่ใชกับการพิมพระบบพนหมึกในการผลิตสิ่งพิมพโฆษณามีใหเลือกใชหลาย
ประเภท เชน กระดาษอารต กระดาษปอนด ฟอยล ผาใบ (canvas) สําหรับการพิมพงานประเภท
ภาพวาดศิลปะ ไวนิล ที่ใชทําธงราว ฟลมติดตูแสงเพื่อโฆษณา เปนตน
7.1.2 สิ่งพิมพเกี่ยวกับสินคาและบรรจุภัณฑ มีทั้งการพิมพฉลากสินคาแบบที่พิมพตัวฉลากบน
วัสดุใชพิมพตาง ๆ กอนแลวนําไปติดบนบรรจุภัณฑ และการพิมพขอความตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาที่ผลิตลง
บนบรรจุภัณฑโดยตรง เชน วันที่ผลิต วันที่สินคาหมดอายุ รหัสสินคา ตัวเลขรุนที่ผลิตสินคา รวมทั้ง
สัญลักษณรหัสแทง และโลโก หรือตราสัญลักษณ
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เครื่ อ งพิ ม พ พ น หมึ ก ที่ ใ ช พิ ม พ ฉ ลากสิ น ค า ในลั ก ษณะดั ง กล า วมี ทั้ ง แบบพ น หยดหมึ ก
แบบตอเนื่อง และแบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ เครื่องพิมพพนหยดหมึกแบบตอเนื่องนิยมใช
พิมพ สิ่ งพิมพ ป ระเภทฉลากอาหารและยาที่พิ มพง านไม เ กิน 2 สี และสามารถพิม พข อ ความสั้น ๆ
เกี่ยวกับสินคาบนวัสดุมีรูปทรงได แตพิมพความเร็วจํากัด ความละเอียดต่ํา สวนเครื่องพิมพพนหมึก
แบบพนหยดหมึกเฉพาะจุดที่ตองการมีขอดีตรงที่พิมพไดเร็วกวา และสามารถใชกับวัสดุใชพิมพไดหลาย
ประเภท แตยังมีขอจํากัดตรงที่หมึกพิมพเปอนเลอะไดงายทําใหภาพพิมพไมคมชัด

ภาพที่ 32 ตัวอยางสิ่งพิมพเกี่ยวกับสินคาและบรรจุภัณฑที่พิมพดวยการพิมพระบบพนหมึก
ที่มา : Videojetg systems International, Inc. Applications by Industry. (online). Retreived via
Netscape, 19 June 1999, p.1.
http://www.videojet.com./products_vy_application.htm
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ภาพที่ 34 การพิมพบนแผนกระเบื้องเซรามิกดวยเครื่องพิมพพนหมึก
ที่มา : (ก) Videojet Systems International, Inc. Videojet University-Videojet Technology Overview.
(online). Retreived via Netscape, 19 June 1999, p.3.
http://www.videojet.com./t-continuous.html
(ข) Cream Technology. Ink Jet Printing. (online). Retreived via Netscape, 1 November 1998, p.1.
http://www.cerames.co.uk/technol/sx060004.htm
7.1.3 สิ่งพิมพที่ตองการจาหนาเพื่อสงตรงใหลูกคาทางไปรษณีย ไดแก การพิมพขอมูลสวนบุคคล
เชน ชื่อ ที่อยู รหัส เปนตน ลงบนสิ่งพิมพสําเร็จที่พิมพไวแลว สวนใหญเปนสิ่งพิมพจําพวกซองเอกสาร
7.1.4 สิ่งพิมพทั่วไป เปนสิ่งที่พิมพที่ผลิตสําหรับใชงานสวนบุคคลและใชงานเปนกลุมในสํานักงาน
ซึ่งผลิตที่จํานวนพิมพไมมาก สวนใหญผลิตจากเครื่องพิมพบับเบิลเจ็ต ตัวอยางเชน จดหมาย บันทึก
เอกสารประกอบการนําเสนอหรือประกอบการประชุม ซองจดหมาย แผนพับ ใบปลิว และจดหมายขาว
เปนตน
7.2 สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิต
สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพไรแรงกดระบบไฟฟาสถิตสวนใหญเปนสิง่ พิมพทั่วไปจําพวกเอกสารที่
พิมพดวยกระดาษธรรมดา เชน สิ่งพิมพที่ไดจากการทําสําเนาดวยเครื่องทําสําเนา และจากการพิมพดวย
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เครื่องพิมพเลเซอร มีทั้งที่พิมพสีเดียวและพิมพหลายสี เครื่องพิมพเลเซอรสวนใหญพิมพไดทงั้ งานที่
เปนตัวพิมพ ภาพหลายเสนและภาพฮาลฟโทน สามารถผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพดีกวาเครื่องทําสําเนา ใน
ระยะหลังเครื่องพิมพเลเซอรมีการพัฒนามากจนเหมาะกับการพิมพงานสวนบุคคลในบานและงานกลุมใน
สํานักงาน โดยมาแทนทีก่ ารผลิตสิ่งพิมพประเภทเดียวกันที่ผลิตจากเครื่องพิมพดอตเมทริกซเพราะราคา
เครื่องพิมพถูกลง ใชวัสดุทางการพิมพที่เปนกระดาษธรรมดาได และตนทุนการผลิตสิ่งพิมพของ
เครื่องพิมพเลเซอรลดลงเรื่อย ๆ ตัวอยางสําคัญของสิ่งพิมพที่ผลิตจากเครื่องทําสําเนา และเครื่องพิมพ
เลเซอร ไดแก
7.2.1 สิ่งพิมพทั่วไป เปนสิ่งพิมพที่ใชวัสดุใชพิมพสวนใหญเปนกระดาษและเปนสิ่งพิมพที่ผลิต
ขึ้นเพื่อใชงานสวนบุคคลในบานและใชในสํานักงานที่จํานวนพิมพไมมาก ตัวอยางเชน กระดาษหัว
จดหมาย เอกสารรายงาน แผนปลิว โปสเตอร จุลสาร จดหมายขาว โปสเตอร และแผนพับ เปนตน
ในการพิมพตัวอักษรและภาพลายเสนของงานพิมพเหลานี้โดยทั่วไปตองการความละเอียดการพิมพที่ 300
และ 600 จุดตอนิ้ว ซึ่งเปนระดับความสามารถที่ผลิตไดทั้งจากเครื่องทําสําเนาและเครื่องพิมพเลเซอรแต
ถาตองการพิมพงานสอดสีที่มีความละเอียดสูงขึ้นตองเลือกใชเครื่องพิมพเลเซอรที่สามารถผลิตงานพิมพที่
มีความละเอียดถึง 1,200 – 1,500 จุดตอนิ้ว
7.2.2 สิ่งพิมพดวน สวนใหญเปนสิ่งพิมพที่ผลิตจากกระดาษ จํานวนพิมพนอย คุณภาพอยูใน
ระดับงานปานกลาง มักเปนงานพิมพสีเดียวหรือ 2 สี แตไมใชงานพิมพสอดสี สามารถผลิตไดอยาง
รวดเร็วในเวลาที่ลูกคาผูสั่งพิมพสามารถรอรับงานไดหลังจากที่สั่งพิมพตัวอยางสิ่งพิมพดวน ไดแก
นามบัตร บัตรเชิญ กระดาษ หัวจดหมาย แผนพับ และแผนปลิว เปนตน สิ่งพิมพดวนนี้สามารถผลิตได
ทั้งจากเครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องทําสํานา
7.2.3 สิ่งพิมพสํานักพิมพ เปนสิ่งพิมพประเภท หนังสือ นิตยสาร และวารสาร ที่มีความหนา
หรือมีจํานวนหนาตอฉบับไมมาก พิมพจํานวนนอย เปนงานสีเดียวประเภทงานตัวพิมพและภาพลายเสน
ที่พิมพสีดําสีเดียวเปนสวนใหญ และตองการกระบวนการทํางานหลังพิมพที่ตอเนื่องจากงานพิมพ เชน
เก็บเลม ทําเลม และตัดเจียนเลม เพื่อใหไดสิ่งพิมพสําเร็จทันที การผลิตสิ่งพิมพสํานักพิมพเหมาะกับ
เครื่องทําสําเนา เพราะสามารถนําเขาตนฉบับในรูปสัญญาณขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอร หรือนําเขา
ตนฉบับที่เปนสําเนาถาวร (hard copy) ดวยการกราดก็ได ประกอบกับเครื่องทําสําเนารุนหลัง ๆ มีการ
พัฒนาดานการใชงานสําหรับงานจัดพิมพสิ่งพิมพเหลานี้เปนอยางมากเพราะสามารถผลิตสิ่งพิมพไดครบ
ทั้ง 3 กระบวนการ คือ งานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพไดอยางตอเนื่อง
7.2.4 สิ่งพิมพประเภทผา เชน หมวก ถุงผา เสื้อยืด โดยใชวิธีการพิมพแบบออมคือพิมพผาน
กระดาษรูปลอกกอน แลวจึงถายทอดภาพไปผนึกบนวัสดุใชพิมพจริงอีกทีหนึ่ง
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สําหรับการผลิตสิ่งพิมพขนาดใหญ เชน แผนที่ แผนภูมิ แผนปายโฆษณา แบนเนอร และ
งานออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม นั้นไมเหมาะกับการผลิตดวยเครื่องทําสําเนา เครื่องพิมพ
สํานา และเครื่องพิมพเลเซอร แตสามารถผลิตไดจากเครื่องพิมพระบบไฟฟาสถิตขนาดใหญที่เรียกวา
พลอตเตอร
7.3 สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพไรแรงกดระบบความรอน
การพิมพไรแรงกดระบบถายโอนดวยความรอนเปนการพิมพที่มีบทบาทในการพิมพมากขึ้น
เพราะใหความละเอียดการพิมพสูงใกลเคียงคุณภาพงานพิมพออฟเซต แตเนื่องจากตนทุนการผลิตยังมี
ราคาแพง และพิมพไดชาจึงไมเหมาะกับกับการพิมพงานจํานวนมาก และมักใชผลิตสิ่งพิมพในลักษณะ
พิเศษกวาสิ่งพิมพที่ผลิต โดยเครื่องพิมพระบบพนหมึกและเครื่องพิมพระบบไฟฟาสถิต การพิมพไรแรง
กดระบบความรอนวิธีตรงมีการนําไปใชในการผลิตสิ่งพิมพนอยกวาการพิมพถายโอนดวยความรอน การ
พิมพถายโอนดวยความรอนทั้งการพิมพเทอรมัลแวกซและการพิมพระเหิดสียอมเหมาะกับงานพิมพสอด
สี แมการพิมพระเหิดสียอมจะมีการใชงานคลายกับการพิมพเทอรมัลแวกซ แตเหมาะจะใชกับงานที่
ตองการคุณภาพสูงมากกวา ตัวอยางสิ่งพิมพสําคัญที่ผลิตจากการพิมพไรแรงกดระบบความรอน ไดแก
7.3.1 สิ่งพิมพประเภทฉลากและปายสินคา โดยทั่วไปเปนการพิมพสัญลักษณรหัสแทง น้ําหนัก
สินคา ราคา วันที่ ผลิตสินคา วันที่สินคาหมดอายุ และขอความอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาบน
ฉลากและปายสินคาเครื่องพิมพระบบความรอนที่ใชพิมพฉลากที่เปนเครื่องพิมพระบบความรอนวิธีตรง
ใชกระดาษพิมพฉลากและปายสินคาชนิดที่เกิดภาพไดเมื่อไดรับความรอน (direct thermal label & tag)
เปนกระดาษไวความรอนคลายกระดาษโทรสาร ถาเปนเครื่องพิมพระบบถายโอนดวยความรอนตองใช
กระดาษพิมพฉลากและปายสินคาชนิดที่รับหมึกพิมพที่ถายโอนจากผนฟลมเคลือบหมึกพิมพได (thermal
transfer label & tag) แลวจึงผนึกภาพดวยความรอนและแรงกด เครื่องพิมพระบบถายโอนดวยความรอน
สามารถพิมพตราสัญลักษณและภาพกราฟกไดในขณะที่เครื่องพิมพระบบความรอนวิธีตรงพิมพไมได
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ภาพที่ 35 ตัวอยางการพิมพฉลากและปายสินคาดวยเครื่องพิมพระบบความรอนวิธตี รง
ที่มา : Datamax Corporation. Datamax Barcode Printer. (online). Retreived via Netscape,
10 July 1999, pp.1-2
http://www.datamaxcorp.com./elprint.html
7.3.2 สิ่งพิมพประเภทผา เชน เสื้อยืด หมวก และถุงผา การพิมพระบบถายโอนความรอนทัง้
เทอรมัลแวกซ และระเหิดสียอ มบนผาเปนการพิมพวิธีออ ม คือ พิมพบนวัสดุถายโอดภาพ เชน กระดาษรูป
ลอกกอน แลวนําไปถายทอดและผนึกภาพดวยความรอนบนผา
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ภาพที่ 36 ตัวอยางเสื้อและหมวกทีพ่ ิมพดว ยเครื่องพิมพระเหิดสียอม
ที่มา : (ก) Encompass Technologies. T-Shirts, Sweatshirts & Sport Shirts. (online). Retreived via
Netscape, 10 July 1999, p.1.
(ข) Encompass Technologies. Cops. (online). Retreived via Netscope, 10 July 1999, p.1
http://www.encompasstech.com./caps.html
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7.3.3 สิ่งพิมพประเภทเซรามิก เชน ถวยเซรามิค (mug) เปนตน การพิมพไรแรงกดทีเ่ หมาะกับ
การพิมพบนพืน้ ผิวเซรามิค คือ การพิมพระเหิดสียอม วิธีการพิมพเชนเดียวกับการพิมพบนผา คือ การ
พิมพบนกระดาษรูปลอกกอนแลวจึงถายทอดภาพพิมพทไี่ ดไปที่เซรามิก จากนั้นใชความรอนทําใหหมึก
บนภาพพิมพตดิ บนเซรามิคทําใหเย็น แลวจึงลอกกระดาษออก

ภาพที่ 37 ตัวอยางถวยเซรามิคที่พิมพดว ยเครื่องพิมพระเหิดสียอม
ที่มา : Encompass Technologied. Muge, Steins and Coasters. (online). Retreived via Netscape,
10 July 1999, p.1.
http://www.encompasstech.com./mugs.html
7.3.4 การพิมพงานเพื่อนําเสนอบนพลาสติกใส หมายถึง แผนใสนําเสนอที่ใชกับเครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะเหมาะกับการพิมพถายโอนความรอนแบบเทอรมัลแวกซ เพราะเปนการพิมพที่ใชหมึกพิมพฐาน
แวกซทใี่ หความอิ่มตัวสีสูงและมีสมบัติทึบแสงสูง ทําใหไดภาพบนแผนใสที่ทึบแสงและมีสีเขมสดใส
เมื่อยฉายไปบนจอแลว จะไดภาพที่คมชัดและมองเห็นสีซัดเจน
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7.3.5 บัตรพลาสติก เชน ปายชื่อ บัตรโทรศัพท บัตรสมาชิก บัตรแสดงตน บัตรโทรศัพท บัตร
เครดิต และบัตรเอทีเอ็ม เปนตน การพิมพบัตรพลาสติกที่มีภาพถายสอดสีของเจาของภาพเหมาะกับการ
พิมพระเหิดสียอมพเราะสามารถพิมพภาพน้ําหนักสีตอเนื่องได จึงพิมพภาพถายไดเหมือนจริง ในปจจุบัน
บัตรพลาสติกที่ผลิตจากการพิมพระเหิดสียอมนั้นสามารถพิมพไดทั้งใบ ซึ่งแตกตางจากเดิมทีใ่ ชการพิมพ
ระเหิดสียอมพิมพเฉพาะขอมูลสวนบุคคลเทานั้น

ภาพที่ 38 ตัวอยางถวยเซรามิคที่พิมพดวยเครื่องพิมพระเหิดสียอม
ที่มา : Seijeon I.S. Co.,Ltd. Dye Sublimation Ribbon. (online). Retreived via Netscape,
10 July 1999, p.1.
http://www.papers.co.kr/dsr/
7.3.6 สิ่งพิมพโฆษณา เชน แผนปายโฆษณาขนาดใหญที่พิมพดวยเครื่องพิมพระเหิดสียอม แต
ไมเหมาะกับการวางกลางแจง เพราะสียอมมีความทนทานตอแสงแดด ความชื้น และสารเคมีนอยกวาผงสี
7.3.7 สิ่งพิมพลักษณะพิเศษอื่น ๆ เชน แผนรองเมาส พลาสติกนวมหุมขวดหรือกระปอง
เครื่องดื่ม พิมพผานกระดาษรูปลอกกอน ผลิตไดทั้งจากการพิมพเทอรมัลแวกซและระเหิดสียอม สวนการ
พิมพที่ตองการคุณภาพสูง เชน การพิมพภาพถายในบัตรอวยพรหรือบัตรเชิญหรือบนสิ่งพิมพชนิดอื่น ๆ
ผลิตจากการพิมพระเหิดสียอม
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ภาพที่ 39 ตัวอยางสิ่งพิมพลักษณะพิเศษทีพ่ ิมพดวยเครื่องพิมพระบบความรอน
ที่มา : (ก) Encompass Technologies. Award Plaques.(online). Retreived via Netscape, 10 July 1999, p.1.
http://www.encompasstech.com./plaques.html
(ข) Encompass Technologies. Mouse Pads.(online). Retreived via Netscape, 10 July 1999, p.1.
http://www.encompasstech.com./mpads.html
(ค) Encompass Technologies. Can Wraps.(online). Retreived via Netscape, 10 July 1999, p.1.
http://www.encompasstech.com./wraps.html
7.4 สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพไอโอโนกราฟ
การพิมพไอโอโนกราฟมีการนํามาใชในการพิมพสิ่งพิมพหลายประเภท เชน ใบเสร็จ รายงาน
คูมือ แบบฟอรม จดหมาย ปายชื่อสินคา ตั๋ว และเช็ค เปนตน การพิมพไอโอโนกราฟเปนการพิมพที่
เหมาะกับการพิมพงานพืน้ ทึบประเภทพิมพสีเดียว แตไมเหมาะกับการพิมพหลายสี เพราะหมึกที่ใชมี
สมบัติทึบแสงและมีสีคล้ําเกินไป
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7.5 สิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพแมกนีโทกราฟ
การพิมพแมกนีโทกราฟมกี ารนํามาใชกบั การพิมพสีเดียว และไมเหมาะกับการพิมพสอดสีเพราะ
หมึกที่ใชมีสมบัติทึบแสงและมีสีคล้ําเกินไปเชนเดียวกับการพิมพไอโอโนกราฟ ทําใหสีของสิ่งพิมพที่ได
จากการพิมพหลายสีจะเพี้ยนไปไมตรงตามสีที่ตองการ
การพิมพแมกนีโทกราฟเหมาะสําหรับพิมพ
สิ่งพิมพตอไปนี้ แบบฟอรมธุรกิจ ตั๋ว สิ่งพิมพที่ตอกเลข ปายชื่อสินคา ฉลาก และสัญลักษณรหัสแทง
8. การใชงานการพิมพไรแรงกด
การใชงานการพิมพไรแรงกดเพื่อผลิตสิ่งพิมพนั้น จําแนกไดเปน 2 รูปแบบ ตามลักษณะการประกอบ
การ คือ (1) รูปแบบที่ไมใชการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายไดจากการผลิตสิ่งพิมพ แตเปนการผลิตงานพิมพ
สําหรับใชงานสวนบุคคล
หรือสําหรับใชงานเปนกลุมในองคกรหรือสํานักงานเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรนั้น ๆ เชน การผลิตสิ่งพิมพประเภทงานนําเสนอ เอกสารประกอบการประชุม
คูมือ กระดาษหัวจดหมาย บันทึก เปนตน และ (2) รูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายไดจากการ
ผลิตสิ่งพิมพโดยตรง เชน ธุรกิจพิมพงานตามสั่ง (on demand printing) ธุรกิจพิมพงานดวน (quick
printing) ธุรกิจผลิตอารตเวิรก ธุรกิจทําปรูฟ ดิจิตอล ธุรกิจทําสําเนาเอกสาร ธุรกิจพิมพภาพถายสติกเกอร
ธุรกิจการพิมพบนกระดาษรูปลอก ธุรกิจพิมพบัตรพลาสติก ธุรกิจพิมพฉลาก และธุรกิจพิมพปายโฆษณา
แตสําหรับการใชพิมพดจิ ิตอลดวยเครื่องพิมพประสิทธิภาพสูงสําหรับผลิตงานจํานวนพิมพหลายพันฉบับ
จะไมใชเครื่องพิมพไรแรงกดแบบตั้งโตะแตใชแบบเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงแทน ซึ่งในเรื่องนี้
จะยกตัวอยางการนําการพิมพไรแรงกดไปใชเพื่อประกอบธุรกิจรับจางผลิตสิ่งพิมพบางประเภทเทานั้น
8.1 ธุรกิจพิมพงานตามสั่ง
ธุรกิจพิมพงานตามสั่งเปนธุรกิจการผลิตงานพิมพทสี่ นองตอบความตองการของลูกคาในหลาย
ดาน ไดแก คุณภาพงานพิมพ จํานวนพิมพ จํานวนครั้งที่แบงสั่งพิมพ ความรวดเร็วในการพิมพ ราคา
สิ่งพิมพ และขอกําหนดอืน่ ๆ ตามที่ลูกคาตองการ โดยเปนการพิมพงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเนือ้ หาใน
สิ่งพิมพได เชน การพิมพงานที่มีขอมูลพิเศษจําเพาะตามความตองการของลูกคา (customisation) การ
พิมพงานที่ระบุขอมูลสวนบุคคล (personalisation) งานพิมพตามสั่งเปนงานที่เหมาะกับการผลิตดวย
เครื่องพิมพไรแรงกด เพราะเปนเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร สามารถนําเขาขอมูลในรูป
สัญญาณขอมูลภาพดิจิตอลจากระบบคอมพิวเตอรไดโดยตรง
ทําใหสามารถสั่งพิมพไดทันทีที่ลูกคา
ตองการ นอกจากนี้ตน ทุนการผลิตสิ่งพิมพตอหนวยคงที่ ที่จํานวนพิมพนอย ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอ
หนวยจึงต่ํากวาการพิมพดว ยเครื่องพิมพที่ใชแรงกดในระบบการพิมพทวั่ ไป
ซึง่ สวนใหญตองพิมพ
มากกวา 500 ชิ้นขึ้นไป จึงจะคุมทุน
ตัวอยางสิ่งพิมพที่ผลิตจากการพิมพงานตามสั่ง เชน สิ่งพิมพที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพ ไดแก
หนังสือ วารสาร และนิตยสาร สิ่งพิมพเกี่ยวกับการโฆษณา และสิ่งพิมพทั่วไปที่ใชวัสดุใชพมิ พเปน
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กระดาษ เปนตน เครื่องพิมพไรแรงกดที่ใชในธุรกิจประเภทนี้ ไดแก เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องทํา
สําเนา เครื่องพิมพสําเนา และเครื่องพิมพพนหมึก ซึ่งสามารถผลิตไดทั้งงานสีเดียวที่เปนงานขาว – ดํา
งานพิมพสีพิเศษ และงานพิมพสอดสี ในกรณีที่ตองพิมพงานจํานวนพิมพมากเกินกวาที่เครื่องพิมพไรแรง
กดแบบตั้งโตะจะรองรับได ก็ตองเปลีย่ นไป พิมพดวยเครื่องพิมพไรแรงกดดิจิตอลประสิทธิภาพสูง
(nonimpact digital press) นอกจากนี้ธุรกิจพิมพงานตามสั่งที่ผลิตสิ่งพิมพประเภทหนังสือเปนหลักมักจะ
มีอุปกรณสําหรับทําสิ่งพิมพสําเร็จ เชน เครื่องเก็บเลม เครื่องทําเลมแบบตาง ๆ และเครื่องตัดเจียนเลม
เปนตน มาใชงานรวมกับเครื่องพิมพไรแรงกดดวย
8.2 ธุรกิจพิมพงานดวน
ธุรกิจพิมพงานดวน หมายถึง ธุรกิจการผลิตงานพิมพที่ตองการความรวดเร็วในการพิมพ ลูกคา
สามารถรอรับงานไดทันทีทสี่ ั่งพิมพ งานพิมพดว นมักเปนงานที่มีจํานวนพิมพนอยตั้งแต 1 ฉบับจนถึง
จํานวนไมกี่รอย โดยทัว่ ไปคุณภาพงานไมสูงนัก มักไมใชงานพิมพสอดสี ตัวอยางเชน การพิมพสิ่งพิมพ
ประเภทนามบัตร การดเชิญ แผนพับ เมนูอาหาร ปกเอกสาร กระดาษหัวจดหมาย เอกสารรายงาน
และใบปลิว เปนตน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนสําหรับการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพดว นนี้ ไดแก ศูนยรับจาง
พิมพนามบัตรดวนตามหางสรรพสินคา
เครื่องพิมพไรแรงกดทีใ่ ชในธุรกิจประเภทนี้ ไดแก เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องทําสําเนา
เครื่องพิมพสําเนา และเครื่องพิมพพนหมึก ซึ่งสามารถผลิตไดทั้งงานสีเดียวทีเ่ ปนงานขาว – ดํา และงาน
พิมพสีพิเศษ ธุรกิจประเภทที่รับจางพิมพนามบัตรและบัตรเชิญเปนหลักมักจะมีอุปกรณอื่น ๆ มาชวย
เสริมคุณภาพการผลิตนอกเหนือจากการพิมพดวยเครื่องพิมพไรแรงกดเพื่อเพิ่มทางเลือก และบริการใหกับ
ลูกคา เชน เครื่องเดินรอยรอน สําหรับงานปมโลหะเปลวจําพวกปม ทองหรือปมเงิน และเครื่องดุนนูน
เปนตน
8.3 ธุรกิจผลิตอารตเวิรก
ธุรกิจผลิตอารตเวิรก คือ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการออกแบบและจัดหนาอารตเวิรกซึ่งเปนตนฉบับ
ที่พรอมสําหรับการทําฟลมหรือแมพิมพเพื่อใชตอไปในกระบวนการงานพิมพ การผลิตอารตเวิรกทําได
โดยการนําตนฉบับสวนที่เปนขอความและภาพมาประกอบเขาดวยกันใหสวยงามและถูกตอง ตามที่ลูกคา
กําหนดที่เรียกวาการจัดหนาหรือเลยเอาต ในปจจุบันการทําอารตเวิรกสามารถทําไดสะดวกและรวดเร็ว
บนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรดว ยการใชโปรแกรมจัดหนา สามารถนําเขาตนฉบับในรูปสัญญาณ
ขอมูลภาพดิจติ อลไดทั้งจากระบบคอมพิวเตอร กลองถายภาพดิจิตอล เครื่องกราด และอุปกรณอิเล็ก
ทรอนิกสอื่น ๆ ที่เปนอุปกรณนําเขาเมื่อจัดหนาเรียบรอยแลว จึงสั่งพิมพออกที่เครื่องพิมพไรแรงกดได
เปนแผนอารตเวิรกที่พรอมสําหรับการทําฟลมหรือแมพิมพ
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ธุรกิจการผลิตอารตเวิรกในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพในระบบการจัดพิมพ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการดําเนินการดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสในขัน้ ตอนของงานกอนพิมพ เริ่มตั้งแต
การออกแบบการจัดทําตนฉบับสําเร็จ ทีพ่ รอมสําหรับการทําแมพิมพบนจอภาพคอมพิวเตอรตั้งโตะสวน
บุคคลไปจนถึงการผลิตหรือพิมพออกมาเปนตนฉบับสําเร็จที่พรอมสําหรับการทําแมพิมพ
และใชใน
ขั้นตอนงานพิมพตอไป วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ไดแก การใชวัสดุและอุปกรณทางการพิมพจําพวก
คอมพิวเตอร ฮารดแวรอื่น ๆ และซอฟตแวรในการสรางขอมูลดิจิตอล แตในปจจุบันการประกอบธุรกิจ
ผลิตอารตเวิรกมีนอยลงทั้งนี้เพราะสามารถสงออกขอมูลภาพที่จัดหนาแลวในรูปของฟลม หรือแมพิมพที่
เครื่องอิเมจเซ็ตเตอรไดโดยตรง
เครื่องพิมพไรแรงกดทีใ่ ชในธุรกิจผลิตอารตเวิรก ไดแก เครื่องพิมพเลเซอรสีเดียวที่ผลิตงาน
ขาว – ดํา มากกวาเครื่องพิมพสี โดยทั่วไปใชความละเอียดการพิมพที่ 300 และ 600 จุดตอนิ้ว สําหรับ
พิมพงานประเภทขอความและภาพลายเสน แตถาเปนการพิมพภาพที่ตองการรายละเอียดมากขึน้ ควรใช
เครื่องพิมพที่ใหความละเอียดของภาพ 800 และ 1,200 จุดตอนิว้ สําหรับอุปกรณอื่น ๆ ที่ตองใชประกอบ
กับเครื่องพิมพไรแรงกดในการผลิตอารตเวิรก ไดแก เครือ่ งกราดและกลองถายภาพดิจิตอล ซึ่งใชสําหรับ
นําเขาขอมูลสวนที่เปนภาพไปรวมกับขอมูลสวนที่เปนตัวพิมพทไี่ ดจากโปรแกรมประมวลผลคํา
8.4 ธุรกิจทําปรูฟดิจติ อล
การปรูฟทั่วไปผลิตจากฟลมและแมพิมพแลวนําไปพิมพเปนแผนปรูฟดวยแทนพิมพปรูฟ (press
proof) ซึ่งเปนการปรูฟที่ใชหมึกและกระดาษเหมือนกับที่จะใชพิมพจริง สวนการปรูฟดิจิตอลผลิตแผน
ปรูฟจากขอมูลดิจิตอล ธุรกิจทําปรูฟดิจิตอลเปนธุรกิจที่รับจางผลิตแผนปรูฟใหโรงพิมพ สํานักพิมพ
และบริษัทโฆษณาเพื่อเพื่อใชในการตรวจสอบคุณภาพและความถูกตองของงานกอนที่จะพิมพจริง แผน
ปรูฟสีดิจิตอลที่ลูกคาตรวจสอบและรับรองแลวจะเปนแผนปรูฟที่โรงพิมพ และลูกคาใชเปนตัวอยางใน
การวาจางพิมพสิ่งพิมพ (contract proof) เนื่องจากการปรูฟดิจิตอลมี 2 แบบ คือ การปรูฟจากแผนพิมพ
ปรูฟที่ผลิตจากเครื่องพิมพไรแรงกดที่ตอพวงกับคอมพิวเตอร (digital hard proof, DDCP) และการปรูฟ
จากจอภาพของคอมพิวเตอร (digital soft proof) แตธุรกิจทําปรูฟดิจติ อลในที่นี้จะกลางถึงเฉพาะธุรกิจที่
ผลิตแผนปรูฟดิจิตอลดวยเครื่องพิมพไรแรงกดเทานัน้ สําหรับเครื่องพิมพไรแรงกดแบบตั้งโตะที่นิยมใช
ในธุรกิจทําปรูฟ สีดิจิตอล ไดแก เครื่องพิมพพนหมึก เครื่องพิมพ เทอรมัลแวกซ และเครื่องพิมพระเหิด
สียอม ซึ่งสามารถผลิตแผนปรูฟทั้งที่เปนงานพิมพสีพเิ ศษและงานพิมพสอดสี สําหรับเครื่องพิมพเลเซอร
นั้นเหมาะกับงานปรูฟสีเดียว ที่เปนงานขาวดํา สําหรับอุปกรณสาํ คัญที่ธุรกิจนี้ควรมีเพื่อใชรว มกับ
เครื่องพิมพไรแรงกดในการผลิตแผนปรูฟดิจิตอลที่ไดมาตรฐานตามทีล่ ูกคากําหนด คือ ตูไฟหรือโตะไฟ
มาตรฐานสําหรับใชเทียบสีโดยใชแหลงกําเนิดแสงที่ใหแสงที่มีอุณหภูมิสี 5,000 เคลวิน
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8.4.1 การผลิตแผนปรูฟดวยเครื่องพิมพพนหมึก เนื่องจากเครื่องพิมพพนหมึกเปนเครื่องพิมพ
ไรแรงกดทีใ่ ชงานมากในสํานักงาน ประกอบกับราคาเครื่องไมแพง ใชงานงาย ทําใหสะดวกในการนําไป
ใชประโยชนเปนเครื่องพิมพปรูฟดวยขอดีอีกประการหนึ่ง คือ สามารถพิมพแผนพิมพลงบนกระดาษชนิด
เดียวกับใชพิมพจริงไดดว ย จึงลดตัวแปรในการควบคุมคุณภาพการผลิตสีระหวางแผนปรูฟกับแผนพิมพ
จริง ทําใหเทียบสีไดงายขึน้ คุณภาพการผลิตน้ําหนักสีที่ผลิตไดอยูในระดับดี เพราะสามารถผลิตภาพ
ฮาลฟโทนที่มีน้ําหนักสีลดหลั่นตอเนื่องกันได ในกรณีที่ใชสารใหสีที่เปนสียอมจะใหขอบเขตสีกวางกวา
ผงสีซึ่งเปนสารใหสีที่ใชในหมึกพิมพทใี่ ชพิมพจริง ความละเอียดการพิมพทั่วไปของแผนปรูฟที่พมิ พจาก
เครื่องพิมพพน หมึก คือ 300 และ 600 จุดตอนิว้ ขนาดกระดาษทีใ่ ชมีตั้งแต เอ 3 เอ 2 จนถึง เอ 0
ตัวอยางเครื่องพิมพปรูฟดิจิตอลระบบพนหมึก เชน Design Jet 750C Iris Realist FX 5015 Donica
EV – Fet Digital WaterProof เปนตน
8.4.2 การผลิตแผนปรูฟดวยเครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ มีขอดี คือ เครื่องพิมพราคาไมแพง ใช
งานงาย ใหภาพฮาลฟโทนที่มีเม็ดสกรีนเหมือนภาพในแผนพิมพจริง คุณภาพแผนปรูฟสีที่ไดอยูในระดับ
ดีและมีสีสดใส แตมีขอจํากัด คือ การที่ตองพิมพหมึกพิมพฐานแวกซลงบนกระดาษเคลือบผิวพิเศษเพื่อให
รับหมึกแวกซไดนั้น เปนการใชวัสดุทางการพิมพที่แตกตางจากทีใ่ ชพิมพจริง แผนปรูฟสีที่ผลิตไดสวน
ใหญมีความละเอียดการพิมพ 300 จุดตอนิ้ว แตบางระบบสามารถใหความละเอียดสูงถึง 1,800 จุดตอนิว้
ขนาดแผนปรูฟ ที่ผลิตมักเปนขนาด เอ 3 ตัวอยางเครื่องพิมพปรูฟเทอรมัลแวกซ เชน Fujifilm First
Proof ของบริษัท Fuji Xerox ใหความละเอียดการพิมพ 300 จุดตอนิ้ว Kodak Polychrome Approval
Classic and PS ใหความละเอียดการพิมพ 1,800 จุดตอนิ้ว
เครื่องพิมพปรูฟเทอรมัลแวกซทั้งสองแบบ จะผลิตแผนปรูฟสีโดยการพิมพบนวัสดุที่เปน
ตัวกลางกอนแลวจึงถายทอดภาพไปทีก่ ระดาษซึ่งเปนแผนปรูฟอีกทีหนึ่ง
8.4.3 การผลิตแผนปรูฟดวยเครื่องพิมพระเหิดสียอม มีขอดี คือ ใหแผนปรูฟสีที่มีคุณภาพดี
มากใกลเคียงกับภาพถาย เครื่องพิมพราคาไมแพง ใชงานงาย จึงเปนที่นิยมใชในการพิมพปรูฟมากที่สุด
แตมีขอจํากัดที่สําคัญ คือ ภาพที่ผลิตไดเปนภาพน้ําหนักสีตอเนื่องซึ่งไมมีเม็ดสกรีน จึงไมเหมาะที่จะใช
เปนแผนปรูฟสําหรับเปรียบเทียบคุณภาพงานพิมพกับแผนพิมพจริงซึ่งตองการเห็นเม็ดสกรีน ดังนัน้ ภาพ
พิมพน้ําหนักสีตอเนื่องที่ผลิตจึงใชไดเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพสีเทานั้น แตใชตรวจสอบคุณภาพเม็ด
สกรีนไมได
คุณภาพสีของแผนพิมพปรูฟที่ผลิตไดจะดีกวาแผนพิมพที่จะพิมพไดจริงเพราะสียอมให
ขอบเขตสีกวางกวาผงสี นอกจากนี้ขอบภาพลายเสนและตัวอักษรจะไมคมชัดเนื่องจากมีการซึมของหมึก
ระหวางจุดภาพที่อยูใกลกัน สวนขอจํากัดอื่น ๆ คลายกับการพิมพแผนปรูฟดวยเครือ่ งพิมพเทอรมัลแวกซ
คือ ใชวัสดุทางการพิมพตางจากที่ใชในการพิมพจริงได ไดแก กระดาษเคลือบสารรับสียอม และหมึก
พิมพที่มีสารใหสีเปนสียอม แผนปรูฟสีที่ผลิตจากเครื่องพิมพระเหิดสียอมเปนที่นยิ มใชกันมาก ขนาดแผน
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ปรูฟที่ผลิตมักเปนขนาดเอ 3 ตัวอยางเครื่องพิมพปรูฟระเหิดสียอมที่นยิ มใชสวนใหญใหความละเอียดการ
พิมพ 300 จุดตอนิ้ว เชน Imation Rainbow 2730 และ Chromax Pro เปนตน สวนบางรุน เชน True
Rite Proofing System ใหความละเอียดการพิมพ 4,000 จุดตอนิว้
8.5 ธุรกิจทําสําเนาเอกสาร
การทําสําเนาเอกสารมีทั้งที่ผลิตเปนสําเนาสีเดียว คือ สีดํา และสําเนาเอกสารสี ธุรกิจทําสําเนา
เอกสารโดยทัว่ ไปจะผลิตสําเนาสีเดียวที่เปนงานขาวดํามากกวางานสี ทั้งนี้เพราะตนทุนการผลิตสําเนาสี
โดยเฉพาะงานพิมพสอดสียงั มีราคาแพง เครื่องพิมพไรแรงกดที่ใชในธุรกิจนี้ คือ เครื่องทําสําเนาระบบ
ซีโรกราฟ เพราะพิมพเร็วกวา และสามารถทําสําเนาไดมากกวาเครื่องพิมพพนหมึกและเครื่องพิมพระบบ
ความรอน เครื่องทําสําเนาขาว - ดํา และเครื่องทําสําเนาสีเดียว ใชหลักการพิมพซีโรกราฟเหมือนกัน
ตางกันที่โทนเนอรที่ใชวาเปนโทนเนอรสีดําสีเดียวหรือเปนโทนเนอรแมสี 4 สี
การรับจางทําสําเนาสิ่งพิมพทางธุรกิจ สวนใหญเปนการทําสําเนาสีดําสีเดียวจากตนฉบับที่ลูกคา
นํามาให เชน ทําสําเนาจากหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ การนําเขาตนฉบับสวนใหญจะเปนการกราดที่
หนวยกราดภาพของเครื่องทําสําเนา
แตเครื่องทําสําเนาบางรุนสามารถนําเขาตนฉบับในรูปสัญญาณ
ขอมูลภาพจากระบบคอมพิวเตอรไดคุณภาพงานพิมพ ตัวพิมพ และภาพลายเสนอยูใ นระดับดีพอสมควร
แตการทําสําเนาภาพฮาลฟโทนที่นําเขา ตนฉบับดวยการกราดจะไดคณ
ุ ภาพงานดอยกวาตนฉบับ ถาเปน
การทําสําเนาสี มักเปนการทําสําเนาสําหรับงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ งานออกแบบ และงาน
การตลาด เปนตน เครื่องทําสําเนาเหมาะกับการผลิตสําเนาที่จํานวนนอย เชน ตนฉบับ 1 หนา ทําสําเนา
ไดตั้งแต 1 แผน จนถึงไมกี่สิบแผน หากตองการทําสําเนามากกวานี้ ควรเลือกพิมพดว ยเครื่องพิมพ
สําเนาดิจิตอล ซึ่งมีใหเลือกใช 2 ระบบการพิมพ คือ การพิมพซีโรกราฟและการพิมพพื้นฉลุที่ใชแมพิมพ
สเตนซิล ซึ่งในธุรกิจประเภทนี้มักมีเครื่องพิมพสําเนาไวรองรับการพิมพจํานวนเปนรอยฉบับขึ้นไปแทน
เครื่องทําสําเนา
เนื่องจากการทําสําเนาเอกสารสีเดียวที่เปนงานขาวดํา สวนใหญนิยมทําควบคูก ับธุรกิจทําเลม
หนังสือเพราะเมื่อลูกคาวาจางใหทําสําเนาแลว มักจะใหทําเลมเขาปกใหดวย ธุรกิจประเภทนีจ้ ึงมักมี
อุปกรณสําหรับทําสิ่งพิมพสําเร็จมาใชงานรวมกับเครื่องพิมพไรแรงกด ตัวอยางเชน เครื่องเก็บเลม
เครื่องทําเลมแบบตาง ๆ และเครื่องตัดเจียนเลม เปนตน โดยเปนอุปกรณหรือเครื่องมือที่มีขนาดเล็กและ
เหมาะกับการทําเลมจํานวนนอย
8.6 ธุรกิจพิมพภาพถายสติกเกอร
การนําเครื่องพิมพไรแรงกดไปใชพิมพสติกเกอรกําลังเปนที่นยิ มเพิ่มขึ้นเพราะลูกคาสามารถเลือก
ออกแบบสติกเกอรไดตามความพอใจของแตละคน การพิมพสติกเกอรใชเวลาไมนาน ลูกคารอรับงานได
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ทันที และนําสติกเกอรที่พมิ พไดไปติดบนวัสดุและอุปกรณหลากหลายชนิด ธุรกิจรับจางพิมพสติกเกอร
ที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ไดแก ธุรกิจการพิมพภาพถายสติกเกอร
ธุรกิจการพิมพภาพถายสติกเกอร
เปนธุรกิจที่พิมพภาพถายบุคคลที่เปนภาพสอดสีรวมกับ
องคประกอบภาพอื่น ๆ ที่ออกแบบไวใหเลือกมากมายในกรอบภาพ
โดยพิมพบนสติกเกอรดวย
เครื่องพิมพไรแรงกดระบบพนหมึกที่เชื่อมตอกับกลองถายภาพดิจิตอล รวมกับการใชโปรแกรมการทํา
สติกเกอรซึ่งมักผลิตขายเปนชุดรวมกับซอฟตแวรและกระดาษสติกเกอรขนาดตาง ๆ เครื่องพิมพพน หมึก
ที่ใชอาจผลิตออกจําหนายในรูปตูถายภาพสติกเกอรที่มีขนาดกะทัดรัด เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา
เครื่องพิมพพน หมึกทีใ่ ชตองมีระบบการพิมพ สําหรับพิมพภาพถายหนาคนที่ตองการความละเอียดการ
พิมพสูง กลไกระบบหัวพนหมึกมีทั้งแบบวิธีไพโซอิเล็กทริกและบับเบิลเจ็ต หมึกพิมพที่ใชสว นใหญ
เปนหมึกชุดพิเศษสําหรับพิมพภาพถายหนาคนโดยเฉพาะ คือ มี 5 - 6 สี ประกอบดวยหมึกพิมพแมสี
ทางการพิมพ 4 สี หรือ 3 สีไมรวมสีดํา รวมกับหมึกพิมพอีก 2 สี คือ สีน้ําเงินเขียวออนและสีมวงแดง
ออน เพื่อใหสามารถพิมพภาพบริเวณใบหนาและผิวหนังใหมองดูนุมนวลเหมือนจริงมากขึ้น วัสดุใชพิมพ
ประเภทสติกเกอรที่จําหนายมีทั้งแบบกระดาษผิวดาน กระดาษผิวมัน แบบที่เปนผาไหมมุก และแบบ
สติกเกอร 3 มิติที่พิมพเปนภาพนูนได ออกแบบใหตัดแบงไดเปนภาพเล็ก ๆ ที่สามารถลอกไปติดที่
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ คลายกับการติดแสตมป ตัวอยางเชน สติกเกอร 1 กลอง ประกอบดวยแผน
สติกเกอร ขนาดเอ 4 ที่แบงเปนภาพถายเล็ก ๆ ได 21 ภาพ หรือ 21 ดวง และแผนสติกเกอรขนาดเอ 6
หรือ ขนาดโปสการดแบบ 16 ดวง แบบ 9 ดวง แบบ 8 ดวง แบบ 4 ดวง เปนตน
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(ข )

(ก)

(ค)

ภาพที่ 40 (ก) ตัวอยางเครื่องพิมพไรแรงกดระบบพนหมึกที่ใชพิมพภาพสติกเกอร
(ข) ตัวอยางตูพ ิมพภาพถายสติกเกอรที่ใชหลักการพิมพไรแรงกดระบบพนหมึก
กับกลองถายภาพดิจิตอล
(ค) ตัวอยางสิ่งพิมพที่เปนแผนภาพถายสติกเกอร
ที่มา : (ก) Canon Singapore Pte. Ltd. Bubble Jet Printer: BJC – 7100 (online) Retreived via Netscape,
29 May 1999, p.1
http:// www..canon-asia.com/computer/bjc 7100 a.htm
Epson. Epson Stylus Photo 750. (online). Retreived via Netscape, 10 July 1999, p.1
http://www.epson.com.sg/IT/s750. html
(ข) และ (ค) Arumsoft Design Inc. Photojockey:Photo Sticker Vending Machine (online).
Retreived via Netscape, 10 July 1999, pp.1, 3
http://www.photojockey.com/document/app fr/app-text.html
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8.7 ธุรกิจการพิมพบนกระดาษรูปลอก
การพิมพบนกระดาษรูปลอก เปนการพิมพที่มีวัตถุประสงคจะนําภาพพิมพบนกระดาษรูปลอก
นั้นไปถายทอดตออีกครั้งบนวัสดุชนิดอื่น เชน ผา เสื้อยืด จาน ชาม แผนรองเมาส บัตรพลาสติก
เซรามิก พลาสติก เปนตน ในการประกอบธุรกิจนี้ ขัน้ แรกจึงเปนการพิมพภาพสอดสีบนกระดาษรูปลอก
หรือกระดาษถายโอนกอนดวยเครื่องพิมพไรแรงกด เชน เครื่องพิมพพนหมึก เครือ่ งพิมพเลเซอร และ
เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 เปนการถายทอดภาพพิมพจากกระดาษรูปลอกไปผนึก
ลงบนวัสดุใชพิมพที่ตองการดวยการวางกระดาษรูปลอกสําหรับลอกลายที่พิมพบนวัสดุใชพิมพที่ตอ งการ
แลวรีดทับดวยเตารีด ภาพพิมพบนกระดาษรูปลอกจะถายทอดไปผนึกบนวัสดุใชพมิ พดวยความรอนและ
แรงกด ความละเอียดการพิมพทั่วไปประมาณ 300 – 360 จุดตอนิว้
ในการประกอบธุรกิจการพิมพบนกระดาษรูปลอกนี้ ลูกคาจะนําตนฉบับที่ตองการพิมพมาให
พรอมกับวัสดุที่ตองการพิมพภาพ ซึ่งจํานวนพิมพที่ตอ งการจะมีนอย ผูประกอบการบางรายมีตัวอยาง
วัสดุที่นยิ มพิมพในลักษณะนีไ้ วบริการลูกคา ไดแก
- วัสดุที่ทําจากเซรามิก เชน จาน ชาม ถวย แผนกระเบื้อง
- วัสดุที่ทําจากผา เชน เสือ้ ยืด หมวก ถุง พรม ผาใบ รองเทา
- วัสดุที่ทําจากหนัง เชน ปกไดอารี
- วัสดุที่ทําจากไม เชน ปาย ของเลน ของชํารวย
- วัสดุที่ทําจากพลาสติก เชน แผนซีดี แผนรองเมาส ของเลน ของชํารวย
- วัสดุที่ทําจากโลหะ เชน ปาย โล ของเลน ของชํารวย
ทั้งนี้เมื่อทราบวาลูกคาตองการพิมพบนวัสดุชนิดใดแลว ตองเลือกใชชนิดกระดาษรูปลอกให
เหมาะกับวัสดุนั้น สําหรับอุปกรณสําคัญที่ตองมีเพื่อใชงานควบคูกับเครื่องพิมพไรแรงกด คือ เตารีด ซึ่ง
อาจเปนเตารีดธรรมดา หรือเตารีดขนาดใหญ (heat press) สําหรับทับลวดลายที่พมิ พไดโดยไมตองขยับ
เตารีดไปมา และในขณะถายทอดภาพและผนึกภาพตองควบคุมอุณหภูมิ ระยะเวลาที่รีด และแรงกดให
เหมาะสม
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บทที่ 3
การพิมพระบบไฟฟาสถิต
การพิมพไรแรงกดที่อาศัยหลักการทางไฟฟาสถิตในการพิมพภาพนัน้ มีอยูดว ยกันหลาย
ระบบ ในทีน่ ี้จึงขอเลือกกลาวเฉพาะการพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ (electophotography) เทานั้น
เนื่องจากเปนระบบการพิมพที่มีการนําไปใชในทางการพิมพ เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการพิมพ
ของระบบการพิมพนี้ จึงควรไดพิจารณาความหมายของคําศัพทในภาษาอังกฤษเปนลําดับแรก โดยคํา
วา “electophotography” นั้น สามารถแยกออกไดเปนสามสวนคํา “eletro- ” “photo-” และ
“ –graphy” ซึ่งแตละสวนคํามีความหมายดังนี้
eletro- มีความหมายวา “ไฟฟา ”
photo- มีความหมายวา “ แสง ”
–graphy มีความหมายวา “ เกี่ยวกับการเขียนหรือการบันทึกดวยวิธีการใด ๆ ”
ดังนั้นหากพิจารณาความหมายของสวนคําทั้งหมด จะเห็นไดวาการพิมพระบบนีอ้ าศัย
แสงรวมกับ ( ประจุ ) ไฟฟาในการเขียนหรือพิมพภาพนัน้ เอง
ในปจจุบนั ไดมีการนําระบบการพิมพแบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟมาประยุกตใชในการพิมพ
งานประเภทตาง ๆ มากขึ้น อันเปนผลมาจากการพัฒนาการทางคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสที่มี
ความกาวหนาเปนอยางยิ่ง
ทําใหสามารถสรางเครื่องพิมพที่มีความสามารถและประสิทธิภาพการ
ทํางานที่สูงขึ้นมากกวาในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความเร็วและคุณภาพการพิมพ
จากเดิมทีก่ ารพิมพระบบนีใ้ ชการพิมพใชกับการผลิตสิ่งพิมพจํานวนนอยและเปนงานขาวดํา ก็ไดรับ
การพัฒนามาเปนเครื่องพิมพสอดสีเชิงพาณิชยที่มีความสามารถพิมพงานจํานวนมากภายในระยะเวลา
อันสั้นเสร็จ ทําใหเครื่องพิมพของระบบการพิมพนี้ตอบสนองแนวคิดเกี่ยวกับ “การพิมพงานตามสั่ง”
(print on demand, POD ) และ “การพิมพงานดวน” (instant printing) เปนไปได นอกจากนี้ยังชวย
ตอบสนองตอการพิมพในลักษณะ “การพิมพขอมูลแปรเปลี่ยน” (variable data printing) อาทิ การ
พิมพภาพหรือขอความจําเพาะของเจาของบัตรบนบัตรแสดตนหรือบัตรเครดิต
ซึ่งตองมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลภาพและขอความในแตละรอบพิมพ เปนตน นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีการพิมพภาพ
แบบอิเล็กทรอโฟโตกราฟกม็ ีสวนชวยในการรักษาสภาพแวดลอมในระดับหนึ่งดวย กลาวคือ ในการ
พิมพภาพลงบนวัสดุใชพิมพนั้นไมจําเปนตองมีการผลิตฟลมและการทําแมพิมพ ซึ่งเทากับไมตองมี
การใชวัสดุ สารเคมี และพลังงานที่ตองใชเหมือนเชนงานกอนพิมพของกระบวนการพิมพแบบใชแรง
กดทั่วไป
ทั้งนี้หากจําแนกการพิมพทใี่ ชหลักการทางอิเล็กโทรโฟโตกราฟในการพิมพภาพแลว ก็
จะสามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุม หรือ 3 ระบบ ดังนี้
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การพิมพอิเล็กโทรโฟโตกราฟฟ

การพิมพ ของ
เครื่องอิเล็กโทรแฟกซ

การพิมพของ
เครื่องทําสําเนา

การพิมพของ
เครื่องพิมพเลเซอร

ในบรรดาการพิมพทั้งสามระบบ การพิมพของเครื่องอิเล็กโทรแฟกซเปนการพิมพที่ไมได
มีการใชงานในทางการพิมพ ดังนั้นในบทที่ 3 นี้ จึงจะขอกลางถึงการพิมพของเครื่องทําสําเนาและ
การพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรในรายละเอียดเปนสําคัญ
1. การพิมพของเครื่องทําสําเนา
1.1 ความหมาย
เครื่องทําสําเนา (photocopier or photocopying machine) หมายถึง เครื่องจักรที่ทํางานไดโดย
การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส ใชเพื่อทําสําเนาโดยทันทีจากตนฉบับที่ไดจากการเขียน การวาดหรือ
การพิมพโดยอาศัยวิธีการทางการถายภาพที่เปนกระบวนการทางไฟฟาสถิต จากคํานิยามที่กลาวมาใน
ขางตนเปนคํานิยามพืน้ ฐานสําหรับเครื่องทําสําเนา อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมกี ารผลิตเครื่องทํา
สําเนาที่ไมเพียงแตมีความสามารถในการทําสําเนาไดเพียงอยางเดียวเทานั้น
หากแตยังสามารถทํา
หนาที่อยางอืน่ ไดดว ย อันเปนการเพิ่มคุณคา (value added) ใหแกผลิตภัณฑ และเปนการตอบสนอง
ตอความตองการใชงานในแงของความสะดวก ดังนั้นความหมายของเครื่องทําสําเนาจึงกวางกวาทีไ่ ด
นิยามไวขางตน ซึ่งรายละเอียดในแงมุมตาง ๆที่เกี่ยวกับเครื่องทําสําเนาจะไดกลาวถึงตอไป
1.2 พัฒนาการ
เครื่องทําสําเนาหรือที่เรียกกันติดปากวาเครื่องซีร็อกซนั้น อาศัยวิธีการที่เรียกวา “ซีโรกราฟ”
(xerography) ในการพิมพภาพนั้น คําวา “xerography ” เปนคําที่มาจากภาษากรีก โดย “xero-” มาจาก
รากศัพท “xeros” ซึ่งมีความหมายวา “แหง” สวนคําวา “ –graphy ” มาจากรากศัพท “graphos” ซึ่งมี
ความหมายวา “การเขียน” ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมแลวจะหมายถึง “การเขียนภาพ
แบบแหง” นั่นเอง ทั้งนี้เปนการเปรียบเทียบกับภาพทีไ่ ดจากการถายภาพ ภาพที่ไดมีลักษณะเปนภาพ
แฝงของผลึกซิลเวอรแฮไลด การจะเห็นภาพปรากฏขึ้นไดตองนําภาพแฝงไปผานกระบวนการลาง
สรางภาพ ดังนั้นการสรางภาพแฝงใหเปนภาพปรากฏจึงอาจเรียกวาเปน “การเขียนภาพแบบเปยก”
ได เพราะตองอาศัยสารเคมีที่มีอยูในสถานะของเหลว
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การพิมพภาพดวยหลักการทางซีโรกราฟนี้ไดรับการคิดคนขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ.2481 (ค.ศ. 1938) โดยนักกฏหมายลิขสิทธิ์ชาวอเมริกันชื่อเชสเตอร ฟลอยด คารลสัน (Chester
Floyd Carlson) ณ เมืองนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังการคิดคนคารลสันไดพยายามขาย
นวัตกรรมของเขาใหแกบริษท หลายแหงสําหรับการผลิตออกจําหนาย แตในระยะหาปแรกนั้นไมมี
บริษัทใดเลยทีใ่ หความสนใจ รวมทั้งบริษทั ขนาดใหญอยางเชน บริษทั ไอบีเอ็ม (IBM) บริษัทโกดัก
(Kodak) บริษัทจีอี (GE) บริษัทอารซีเอ (RCA) เปนตน เนื่องจากในขณะนัน้ การทําสําเนาดวยกระดาษ
คารบอนยังไดรับความนิยม
ประกอบกับเครื่องทําสําเนาตนฉบับของคารลสันใหคุณภาพงานทํา
สําเนาที่ต่ํา สกปรก ทํางานไดชา และยากตอการใชงาน
ตอมาใน พ.ศ.2487 (ค.ศ. 1944) สถาบันแบตเทลเลเมมโมเรียล (Battelle Memorial
Institute)
ไดรับการอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายในการนํานวัตกรรมของคารลสันมาทําการ
พัฒนาตอ ในอีก 3 ปตอมาหรือใน พ.ศ. 2490 (ค.ศ.1947) บริษัทแฮรอยด(Haloid Company) ซึ่งเปน
บริษัทผูผลิตกระดาษไวแสงสําหรับการอัดขยายภาพในเมืองโรเชสเตอร รัฐนิวยอรก มีความสนใจใน
นวัตกรรมของคารลสัน จึงไดติดตอกับสถาบันแบตเทลเลเมมโมเรียลเพื่อขอนําเอานวัตกรรมของ
คารลสันไปใชในการผลิตเครี่องทําสําเนาสําหรับจําหนายในทองตลาดในปตอมาหรือใน พ.ศ.2491
(ค.ศ.1948) บริษัทแฮลอยดและสถาบันแบตเทลเลเมมโมเรียลก็ไดประกาศการพัฒนาระบบซีโรกราฟ
ใหเปนที่รจู ักแกสาธารณชน นับแตนั้นมาบริษัทแฮลอยดก็เปนผูถือลิขสิทธในนวัตกรรมของคารลสัน
และไดทําการผลิตเครื่องทําสําเนาเครื่องแรกเปนผลสําเร็จเมื่อ พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) โดยมีเชื่อเรียกวา
“โมเดลเอ” อยางไรก็ตามเครื่องทําสําเนาเครื่องแรกนี้ยังมีขั้นตอนการทํางานเพื่อใหไดสําเนาที่ซับซอน
หลายขั้นตอน และคุณภาพงานทําสําเนายังไมดีนัก จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยมาเปนลําดับ
จนกระทั่งตอมาใน พ.ศ.2502 (ค.ศ.1959) จึงไดมีการผลิตเครื่องทําสําเนาระบบอัตโนมัติที่ใชกระดาษ
ธรรมดาในการทําสําเนาสําหรับใชในสํานักงานออกจําหนายในทองตลาดเปนครั้งแรก โดยเครือ่ งทํา
สําเนารุนนี้มีชอื่ เรียกวา“ซีร็อกซ914” (Xerox 914) และในปเดียวกันนี้เอง บริษัท แฮลอยด ก็ไดซื้อ
ลิขสิทธซีโรกราฟจากสถาบันแบตเทลเลเมมโมเรียล และเปนเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตองแตผูเดียว
นับตั้งแตนนั้ มา
แตเดิมนัน้ คารลสันไมไดเรียกนวัตกรรมของตนวา ซีโรกราฟ แตเรียกวา “อิเล็กทรอ
โฟโตกราฟ”
บริษัทแฮรอยดเห็นวาชื่ออิเล็กทรอโฟโตกราฟนั้นเปนชื่อที่ยาวและเรียกไดยาก จึง
ตองการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งคารลสันเองก็เห็นดวย โดยไดอาจารยดานภาษาศาสตรจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐ
โอไฮโอ (Ohio State University ) เปนคนตั้งชื่อใหมให ชื่อนั้นก็คือ ซีโดรกราฟนั่นเอง แฮรอยดจึงได
ใชคําวาซีโรกราฟสําหรับเรียกกระบวนการสรางภาพและในขณะเดียวกันก็กําหนดใหคําวา “ซีรอกซ”
เปนเครื่องหมายการคาสําหับเครื่องทําสําเนาที่ผลิตขึ้น จากความสําเร็จในการผลิตเครื่องทําสําเนาออก
วางจําหนายจึงทําใหบริษัท แฮรอยด เปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน แฮรอยดซีร็อกซ (Haloid Xerox, Inc.)
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ใน พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) และเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งใน พ.ศ.2501 (ค.ศ.1961) เปนบริษัท ซีร็อกซ
คอรปอเรชัน ( Xerox Corporation ) ที่รูจักกันดี

ภาพที่ 41 คารลสันและเครื่องทําสําเนาที่ประดิษฐขนึ้
จากเครื่องทําสําเนาเครื่องแรกที่คารลสันประดิษฐขนึ้
พัฒนาการของเครื่องทําสําเนาก็
ดําเนินเรื่อยมาเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิง่ การมีบริษัทผูผลิตเครื่องทําสําเนาจํานวนมากผลิตเครื่องทํา
สําเนาออกจําหนายแขงขันกัน
จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเครื่องทําสําเนาที่มี
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณภาพของการทําสําเนาที่ดีขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งนีอ้ าจสรุปพัฒนาการ
ของเครื่องทําสําเนาจากอดีตจนถึงปจจุบนั ดังนี้
1.2.1 พัฒนาการดานการทําสําเนาและกระบวนการทําสําเนา จากเดิมที่เครื่องทําสําเนาเปน
เครื่องทําสําเนาโดยอาศัยกระบวนการทางการถายภาพ (แสงสะทอนจากตนฉบับ + ทัศนูปกรณ +
วัสดุนําแสง) ในการทําใหภาพแฝงเกิดขึน้ ที่หนวยบันทึกภาพ ก็ไดมีการพัฒนาวิธีการทําสําเนาโดยใช
แสงเลเซอรในสรางภาพแฝงขึ้นที่หนวยบันทึกภาพ การพัฒนาวิธีการทําสําเนาดวยแสงเลเซอรนี้ได
สงผลใหกระบวนการทําสําเนามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไป อยางไรก็ตาม
หลักการทําสําเนายังคงเปนวิธีการทางไฟฟาสถิตเชนเดิม
1.2.2 พัฒนาการดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เปนการพัฒนาในดานตาง ๆ
อาทิ ความเร็วในการทําสําเนา ความทนทานในการใชงาน และคุณภาพของงานทําสําเนา เปนตน
โดยเฉพาะความเร็วในการพิมพไดรับการพัฒนาเปนอยางมาก จนเครือ่ งทําสําเนาที่มีความเร็วสูงมาก
สามารถจัดเปนเครื่องพิมพดจิ ิตอล (digital press) ประเภทหนึ่งได
1.2.3 พัฒนาดานความสามารถของการทํางาน
จากเดิมที่การทําสําเนาในลักษณะที่
ตอบสนองความตองการใชงาน ก็ไดมกี ารพัฒนาใหมีความสามารถทํางานไดหลากหลายมากขึ้น อาทิ
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- จากเดิมที่พิมพภาพไดสีเดียวหรือขาวดํา ก็พฒ
ั นาใหสามารถพิมพภาพสอดสีหรือ
หลายสี รวมทัง้ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขสีใหมีลักษณะตามความตองการของผูใชได
- จากเดิมที่ทํางานแบบลําพัง (stand alone) ก็มีการพัฒนาอุปกรณตอประสาน ทําให
สามารถเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร
และกลายเปนอุปกรณสง ออกสําหรับระบบคอมพิวเตอร
นั้น ๆ ได
- จากเดิมที่ทํางานแบบแอนาล็อกก็พัฒนามาเปนการทํางานแบบดิจิตอล ทําใหเครื่อง
ทําสําเนาเอกสารมีการทํางานเปลี่ยนไป คือ นําเขาดวยการกราดเพียงครั้งเดียว แตพิมพออกได
จํานวนมาก (scan once, print many) ซึ่งแตกตางจากการทํางานแบบแอนาล็อก กลาวคือ ในการกราด
ตนฉบับหนึ่งครั้ง ทําสําเนาไดเพียง 1 แผน หากตอการสําเนาหลายแผน ก็ตองกราดตนฉบับหลายครั้ง
สงผลใหคุณภาพของสําเนาที่ไดในแตละแผนไมคงที่
แตกตางกันไปในแตละแผนไมมากก็นอย
นอกจากนี้ขอมูลภาพที่เปนดิจิตอลทําใหสามารถเก็บ เรียกกลับมาใชงาน แกไข และสงผานระหวาง
ระบบคอมพิวเตอรได
- จากเดิมที่ระบบอัตโนมัตชิ วยในการทํางานนอย ก็พฒ
ั นาใหมีระบบอัตโนมัติชวย
ในการทํางานมากขึ้น เชน ระบบการฉายแสงอัตโนมัติ ซึ่งเปนระบบที่ปรับความเขมการฉายแสงให
เหมาะกับความดําของภาพตนฉบับ
- จากเดิมทีพ่ มิ พไดเพียงหนาเดียวในการปอนพิมพหนึง่ ครั้ง
หรือซิมแพลกซ
(simplex copying) ก็พัฒนาเปนการพิมพงานไดสองดานในการปอนพิมพหนึ่งครั้ง หรือดูเพลกซ
(duplex copying)
นอกจากนี้งานที่เกี่ยวของกับงานพิมพแลว ยังไดมกี ารพัฒนาใหเครื่องทําสําเนาสามารถ
ทํางานหลังพิมพไดดว ย เชน การสอดแผนปลิว การเขาปก และการเย็บเลม เปนตน
1.2.4 พัฒนาดานการลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดลอมที่
ดีใหคงอยูตอไป ทําใหการพัฒนาการดานตาง ๆ
ของเครื่องทําสําเนาใหความสําคัญในดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมดวย โดยจะเห็นไดจากทิศทางในการพัฒนานัน้ มุงเนนไปทีก่ ารชวยลดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น อาทิ การใชสารอินทรียมาใชเปนวัสดุนําแสงแทนสารประเภทเดิมเพื่อใหเกิดการ
ยอยสลายทางชีวภาพได การคิดคนวิธีการพิมพที่ชวยลดการปลอยโอโซนจากเครื่องทําสําเนา การ
พัฒนาใหมีการใชพลังงานนอยลงในการทําสําเนา หรือมีระบบประหยัดพลังงานในระหวางหยุดใช
เครื่องชั่วขณะ ความสามารถในการเวียนทําใหมหนวยสรางภาพโดยการบรรจุโทนเนอรและซอมแซม
สวนสึกหรอ แทนการซื้อหนวยสรางภาพใหม เปนตน
จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน จะเห็นไดวาการพัฒนาดานความสามารถ ประสิทธิผล
การทํางานของเครื่องทําสําเนา ประกอบกับพัฒนาการทางคอมพิวเตอรและวัสดุการพิมพเปนเหตุให
วัตถุ ประสงคของการใชเครื่องทําสําเนา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เครื่องทําสําเนาใชเพื่อสําเนา
เอกสาร ตาง ๆ ในสํานักงานเทานั้น ก็ไดมีการนําไปใชงานในดานอื่น ๆ อยางมากมาย ตัวอยางทีเ่ ห็น
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ไดอยางชัดเจน คือ การนํามาใชงานดานการพิมพ จากเดิมที่เครื่องทําสําเนาไดรับการนํามาใชงานดาน
การพิมพนอยมาก แตเมื่อไดมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรทั้งในสวนฮารดแวร รวมทั้งระบบการ
จัดการสี ( Color Management System, CMS) ขึ้น ก็สามารถตอพวงระบบดังกลาวเขากับเครื่องทํา
สําเนา และนํามาใชเปนระบบปรูฟสีดิจติ อลนอกจากนี้ก็มีการใชเครื่องทําสําเนาในการผลิตสิ่งพิมพ
ทั้งที่เปนเลมและเปนแผนทั้งสีและขาวดํา รวมทั้งการพัฒนาเครื่องทําสําเนาสําหรับงานพิมพเพือ่ ใช
งานโดยออม โดยการพิมพภาพลงบนกระดาษรับภาพกอน จากนัน้ จึงนําภาพไปถายโอนดวยความ
รอนลงบนวัตถุตาง ๆ ที่ตองการตอไป
1.3 หลักการพิมพ
หลักการพิมพของเครื่องทําสําเนาเปนแบบไรแรงกดพิมพนอยมาก โดยการพิมพเปนการถาย
โอนภาพจากวัสดุบันทึกภาพลงบนวัสดุใชพิมพ กลไกการเกิดภาพบนวัสดุบันทึกภาพอาศัยวิธีการทาง
ไฟฟาสถิต กลาวคือ อาศัยแรงดึงดูดของประจุไฟฟาที่มีขวั้ ตรงขามกันในการทําใหภาพเกิดขึ้นบนวัสดุ
บันทึก ภาพ วัสดุบันทึกภาพนี้เรียกกันโดยทั่วไปวา “โฟโตคอนดักเตอร” (photoconductor) หรือสาร
นําไฟฟาดวยแสงมีสมบัติสําคัญคือ ในที่มืดหรือในสภาพที่ไมไดรับแสงจะมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา
หรือนําไฟฟาไดนอย
แตเมื่อไดรับแสงทีม่ ีพลังงานสูงพอก็จะสามารถนําไฟฟาไดดีและยอมให
กระแสไฟฟาไหลผาน ดังนั้นโฟโตคอนดักเตอรจึงจัดเปนสารกึ่งตัวนํา (semiconductor) ประเภทหนึง่
เมื่อสารโฟโตคอนดักเตอรไดรับแสงที่มีพลังงานสูงพอ อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด
หรือในแถบเวเลนซ (valence band) จะไดรับการกระตุนใหไปอยูในระดับพลังงานทีส่ ูงขึ้น เรียกวา
“แถบคอนดักชัน” (conduction band) หรือแถบการนํา โดยระดับพลังงานนี้สารโฟโตคอนดักเตอร
สามารถไดรับการเหนีย่ วนําใหเกดประจุและมีสมบัตินําไฟฟาขึ้นได ภายใตสนามไฟฟาอิเล็กตรอนใน
แถบคอนดักชันก็จะเคลื่อนตัวตามเสนสนามไฟฟาเปนเหตุใหเกิดประจุไฟฟาขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางไฟฟาของสารโฟโตคอนดักเตอรที่กลาวมาทั้งหมด จะทําใหสามารบันทึกภาพบนโฟโต
คอนดักเตอร โดยภาพที่เกิดขึ้นจะเปนภาพของประจุไฟฟาซึ่งมีลักษณะเปนภาพแฝง (latent imang)
ในลักษณะคลายกับภาพแฝงของการถายภาพลงบนฟลมหรือกระดาษไวแสง ดังนั้นขั้นตอนงานพิมพ
ของเครื่องทําสําเนาจึงตองมีกระบวนการสรางภาพรวมอยูดวย เพื่อเปลี่ยนภาพแฝงของประจุไฟฟาให
กลายเปนภาพปรากฏกอนการถายโอนภาพลงบนวัสดุใชพิมพ ทั้งนี้การสรางภาพเกิดขึ้นไดเปนผลมา
จากแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิตระหวางสารสรางภาพและประจุไฟฟาทีม่ ีอยูบนหนวยบันทึกภาพ
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ภาพที่ 42 (ก) การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนระดับพลังงานอิเล็กตรอนวงนอกสุด
ไปยังคอนดักชันแบนดของโฟโตคอนดักเตอรเมื่อไดรับแสง
(ข) ตัวอยางภาพแฝงของประจุไฟฟา
1.4 วัสดุทางการพิมพสําหรับการพิมพดวยเครื่องทําสําเนา
วัสดุทางการพิมพสําหรับเครื่องทําสําเนามีดวยกันหลายชนิด ในเรื่องที่ 1.4 นี้ จะขอกลาวถึง
เฉพาะวัสดุทางการพิมพที่เกีย่ วของกับงานพิมพเทานั้น ซึ่งไดแก วัสดุใชพิมพโทนเนอร (toner)
และตัวพาโทนเนอร (carrier) รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุใชพิมพแตละประเภทมีดังนี้
1.4.1 วัสดุใชพิมพ
วัสดุใชพิมพสําหรับการพิมพดวยเครื่องทําสําเนาโดยทั่วไปมีอยูด วยกัน 2 ชนิด คือ
กระดาษและฟลมพลาสติกที่ใชสําหรับฉายดวยเครื่องฉายภาพขามศีรษะ
ทั้งกระดาษและฟลม
พลาสติกตองมีสมบัติตาง ๆ ตามทีก่ ําหนดไวในคูมอื แนะนําการใชเครื่องทําสําเนา
มิฉะนั้นจะ
สงผลเสียตอคุณภาพงานพิมพ และทําใหเกิดความเสียหายขึ้นแกสวนประกอบตาง ๆ ภายในเครื่อง
ทําสําเนาได
1.4.1.1 กระดาษ เปนวัสดุใชพิมพทใี่ ชกันสวนใหญสําหรับการพิมพภาพดวนเครื่อง
ทําสําเนา เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาการพิมพหรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุด จึงตองเลือกใชกระดาษทีม่ ี
สมบัติเหมาะสม เหมือนเชนการพิมพระบบตาง ๆ ทั้งนี้กระดาษที่เหมาะสมกับการนํามาใชเปนวัสดุ
ใชพิมพ สําหรับเครื่องทําสําเนาควรเปนกระดาษที่ผลิตจากเยื่อไมอยางต่ํารอยละ 80 และตองมีสมบัติ
ในดานสภาพพิมพได (printability) รวมทั้งสมบัติในดานการเดินกระดาษคลอง (rannability) ที่
เหมาะสม โดยสมบัติที่เกี่ยวของกับสภาพพิมพไดนั้นเปนสมบัติของกระดาษที่มีผลตอคุณภาพทีพ่ มิ พ
บนกระดาษโดยตรง สวนสมบัติที่เกี่ยวของกับสภาพการเดินกระดาษคลองนั้น เปนสมบัติที่เกีย่ วของ
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กับการปอนกระดาษเขาพิมพและปอนแผนพิมพออกจากเครื่องทําสําเนาได โดยไมเกิดปญหาติดขัด
ภายในเครื่อง ตัวอยางของสมบัติกระดาษที่เหมาะสมสําหรับการนํามาใชเปนวัสดุใชพิมพมีดังนี้
1) มีผิวเรียบ แตไมเรียบเกินไปจนลืน่ เพราะจะสงผลไปใหโทนเนอรยึดติดไดไมดีและ
ทําใหเกิดปญหาการพิมพเปอ นเลอะ เสนลาก พิมพเหลื่อม รวมทั้งพิมพพราไดงาย
2) ควรมีน้ําหนักพื้นฐานตามที่กําหนดไวโดยผูผลิตเครื่องทําสําเนา เนื่องจากน้ําหนัก
พื้นฐานของกระดาษมีสวนสัมพันธกับสมบัติอื่น ๆ ของกระดาษ เชนความตึงแข็ง ความคงสภาพเชิง
มิติ เปนตน กระดาษที่มนี ้ําหนักพื้นฐานมากหรือนอยเกินกวาขอกําหนดจะมีสภาพการเดินกระดาษ
คลองที่ไมดี ซึ่งสงผลใหเกิดการติดขัดภายในเครื่องทําสําเนา รวมทั้งอาจสรางความเสียหายใหแก
ชิ้นสวนตาง ๆ ภายในของเครื่องทําสําเนาได โดยทั่วไปน้ําหนักพื้นฐานของกระดาษสําหรับทําสําเนา
ดวยเครื่องทําสําเนาอยูระหวางประมาณ 50 – 200 กรัมตอตารางเมตร แตกระดาษที่มีน้ําหนักพืน้ ฐาน
ประมาณ 80 กรัมตอตารางเมตร เปนกระดาษที่เหมาะสมสําหรับการทําสําเนา อยางไรก็ตามเครื่องทํา
สําเนาที่ผลิตจากผูผลิตตางรายกันหรือตางรุนกัน มีความสามารถในการทําสําเนากระดาษที่มนี ้ําหนัก
พื้นฐานตาง ๆ ไดแตกตางกัน เชน เครื่องทําสําเนาที่ผลิตจากบริษัท A สามารถทําสําเนากระดาษที่มี
น้ําหนักพื้นฐานระหวาง 50 – 200 กรัมตอตารางเมตร ในขณะที่เครือ่ งทําสําเนาที่ผลิตจากบริษัท B
สามารถทําสําเนากระดาษที่มนี ้ําหนักพื้นฐานระหวาง 60 – 120 กรัมตอตารางเมตร เปนตน
3) ควรมีสีเปนสีขาว เพื่อใหภาพที่พิมพไดมสี ีไมผิดเพี้ยนหรือผิดเพี้ยนนอย รวมทั้งมีความ
เปรียบตางของภาพดี ยกเวนวามีความตองการพิมพลงบนกระดาษสีอื่น หากกระดาษที่ใชมีสีไมเปนสี
ขาวแลว จะสงผลใหความเปรียบตางของภาพลดลง และทําใหสีของภาพพิมพผิดเพีย้ นไป โดยเฉพาะ
การใชงานเพื่อการปรูฟสี
4) ควรมีสภาพของแผนสมบูรณ ไมโคงงอ เปยกชืน้ หรือมีลักษณะบกพรองอื่นใดที่จะทํา
ใหเกิดการติดขัดภายในเครือ่ งทําสําเนา หรือทําใหสวนประกอบภายในเครื่องทําสําเนาไดรบั ความ
เสียหายขึน้ ได
1.4.1.2 ฟลมพลาสติก เปนพลาสติกพวกพอลิเอสเทอร ตองมีความใสทนความรอนที่
ใชในการผนึกภาพโทนเนอร ควรเปนชนิดที่มีการปรับผิวใหรับหมึกไดทั้งสองดาน เพื่อปองกัน
ปญหาพิมพไมติด และการเปอ นเลอะของโทนเนอรภายในเครื่องทําสําเนา นอกจากนีค้ วรเปนชนิดที่มี
การเคลือบผิวดวยสารกันไฟฟาสถิต เพื่อปองกันไมใหเกิดการติดกันของฟลมพลาสติก หรือติดขัด
ภายในเครื่องทําสําเนา
1.4.2 โทนเนอร
คําวา “โทนเนอร” ในทางหมึกพิมพนั้น มีความหมายดวยกันสองความหมาย กลาวคือ
อาจหมายถึงสียอมชนิดที่ไมละลายในตัวทําละลายใด ๆ (insoluble dye) หรืออาจหมายถึงหมึกพิมพ
สําหรับการพิมพในระบบไฟฟาสถิตดังนัน้ ในหนวยที่ 1.4 นี้ โทนเนอรจึงหมายถึงสารที่มีสมบัติตาม
คําอธิบายในประการหลัง
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ภาพที่ 43 ตัวอยางโทนเนอร
โดยโทนเนอรสําหรับการพิมพระบบไฟฟาสถิตหรืออิเล็กโทรโฟโตกราฟนั้น
ตองมี
สมบัติสําคัญสองประการดังนี้
1) มีสมบัติในกาเกิดประจุและมีแรงไฟฟาที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถยึดเกาะบนหนวย
บันทึกภาพและถายโอนจากหนวยบันทึกภาพลงบนวัสดุใชพิมพได
2) สําหรับโทนเนอรที่ตองไดรับการผนึกภาพดวยความรอนภายหลังการพิมพบนวัสดุ
ใชพิมพแลวตองมีความเปนเทอรโมพลาสติก กลาวคือ ตองสามารถเกิดการออนตัวเมื่อไดรับความ
รอน แลวสรางพันธะกับวัสดุใชพิมพ เพื่อใหเกิดการติดแนน รวมทั้งเกิดเปนชั้นโทนเนอรที่มีความ
ราบมากขึ้นบนผิววัสดุใชพิมพ และเมื่อผานออกจากหนวยบันทึกภาพแลวก็เกิดการแข็งตัว ไดเปน
ภาพที่มีความทนทานตอการใชงาน
ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดสมบัติตาง ๆ ของโทนเนอร ทั้งนี้โทนเนอรประกอบดวยเรซิน
สารใหสี และสารเติมแตง สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับองคประกอบแตละอยางมีดังนี้
1.4.2.1 เรซิน เปนองคประกอบหลักของโทนเนอร คิดเปนประมาณรอยละ 90 ทําหนาที่ยึด
ผงสีใหติดแนนกับวัสดุใชพมิ พ เรซินที่ใชโทนเนอรมีอยูดวยกันหลายประเภท ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู
กับวัสดุใชพิมพแลว ยังขึ้นอยูกับวิธกี ารในการผนึกภาพดวย ทั้งนี้อาจแบงเรซินตามวิธีการผนึกภาพ
ออกไดเปนสามกลุม ดังนี้
1) เรซินสําหรับการผนึกภาพดวยความรอน เปน โคพอลิเมอรของพอลิเอสเทอร
อีพอกซี และสไตรีน (polyester epoxy copolymer) และโคพอลิเมอรของพอลิคารบอเนต
(copolycarbonate)
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2) เรซินสําหรับการผนึกภาพดวยแรงกด อาทิ พอลิโพรพิลีนชนิดน้ําหนักโมเลกุลต่ํา
พอลิเอทิลีนและโคพอลิเมอรระหวางเอทิลีนและไวนิลแอซีเทต หรืออาจใชเรซินทั้งสามชนิดผสมกัน
ก็ได
3) เรซินสําหรับการผนึกภาพดวยความรอนและแรงกด โดยทั่วไปใชเรซินที่เปน
โคพอลิเมอรของสารประเภทสไตรีน (styrene copolymer) เชน บิวทะไดอีน สไตรีนอะคริเลต และ
เมทะคริเลต เปนตน
1.4.2.2 สารใหสีที่ใชในโทนเนอร เปนสารใหสีประเภทผงสี ปริมาณของผงสีที่ใชใน
โทนเนอรคิดเปนรอยละ 10 ทั้งนี้ผงสีคารบอนแบล็กเปนผงสีดําที่ใชกันทั่วไป สวนผงสีน้ําเงินเขียว
ผงสีมวงและผงสีเหลือง เปนสีอินทรียเหมือนเชนทีใ่ ชหมึกพิมพของระบบการพิมพแบบใชแรงกด
ระบบตาง ๆ
1.4.2.3 สารเติมแตง เปนสารปรับสมบัติของโทนเนอรใหเหมาะสําหรับการพิมพดว ยเครื่อง
ทําสําเนา แมวาใชในปริมาณไมมากนัก แตมีความสําคัญและมีความจําเปนตอการปรับสมบัติของ
โทนเนอรใหเหมาะสมกับการพิมพดวยเครื่องทําสําเนา สารเติมแตเหลานี้ไดแก
1) สารเพิ่มประจุไฟฟา ใชผสมในโทนเนอรที่มีองคประกอบของผงสีชนิดที่เมื่อได
รับประจุแลวมีศักยของประจุต่ํากวาทีต่ องการ หรือมีความเร็วของการมีศักยไฟฟาในระดับที่ตองการ
ไมเร็วพอ จึงตองใชสารเหลานี้ในการเพิม่ ศักยประจุไฟฟาของผงสีใหมีคาสูงในระดับที่ตองการ ทั้งนี้
สามารถจําแนกสารเพิ่มประจุไฟฟาไดเปนสองกลุม คือ สารเพิ่มประจุบวกและสารเพิ่มประจุลบ
ตัวอยางสารเพิม่ ประจุบวก อาทิ ไนโกรซีน (nigrosine)หรือสารจําพวกไดฟนิลอะมีน (diphenylamine)
และเกลือแอมโมเนีย (quaternary ammonium salt) เปนตน ตัวอยางสารเพิ่มประจุลบ อาทิ คารบอน
แบล็กที่ไดรับการปรับสมบัติใหเปนกรด (acidified carbon black) และซิลิกา (fumed silica) เปนตน
2) สารกันการยึดเกาะ เปนสารที่เติมลงไปในโทนเนอรเพื่อชวยปองกันไมใหอนุภาค
ของโทนเนอรยึดเกาะกันเปนกอน หรือยึดเกาะกับหนวยบันทึกภาพ อันจะสงผลใหโทนเนอรไมเกิด
การไหลที่ดี เกิดปญหาการถายโอนจากหนวยสรางภาพไปยังหนวยบันทึกภาพ และจากหนวยบันทึก
ภาพลงบนวัสดุใชพิมพ ทั่งนี้สารกันการยึดเกาะทีใ่ ชกนั โดยทั่วไป คือ ซิลิกา
3) สารเพิ่มสภาพแมเหล็ก ใชเพือ่ เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะของสารสรางภาพ
(โทนเนอรผสมกับตัวพาโทนเนอร) บนลูกกลิ้งแมเหล็ก โดยเฉพาะสารสรางภาพที่มีความแรงของ
ประจุนอย สารเพิ่มสภาพแมเหล็กที่ใชกนั โดยทัว่ ไป คือ แมกเนไทต หรือเฟอรัสเฟอริกออกไซด
( FeFe2O4 )
4) สารลดการยึดเกาะลูกกลิ้งผนึกภาพ เปนสารจําพวกแวกซน้ําหนักโมเลกุลต่ํา อาทิ
พอลิเอทิลีนแวกซและพอลิโพรพิลีนแวกซเติมเขาไป เพื่อชวยใหโทนเนอรไมเกาะติดบนลูกกลิ้งผนึก
ภาพในขั้นตอนการผนึกภาพ ทําใหไมตองใชน้ํามันซิลิโคนในการทําความสะอาดลูกกลิ้งผนึกภาพ
จึงชวยลดความซับซอนของการสรางเครื่องทําสําเนาได
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1.4.3 ตัวพาโทนเนอร
ตัวพาโทนเนอรทําหนาที่รวมกับโทนเนอรในการเปนสารสรางภาพแฝงโดยมีหนาที่พา
โทนเนอรจากหนวยสรางภาพไปถายโอนใหแกบริเวณภาพบนหนวยบันทึกภาพ การพาโทนเนอรเปน
การอาศัยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิต กลาวคือ ตัวพาโทนเนอรและโทนเนอรมีประจุไฟฟาที่มีขั้วตรงขาม
กัน อนุภาคของสารทั้งสองชนิดจึงสามารถยึดเกาะกันได สําหรับสารที่ใชทําเปนตัวพาโทนเนอรนั้น
คือ แมเห็กที่ไดรับการบดเปนผง และไดรับการเคลือบดวยเรซินเพื่อใหมีขอบที่เรียบและกลมมากขึ้น
รวมทั้งเพื่อชวยปองกันไมใหตัวพาโทนเนอรยึดติดกับโทนเนอรโทนเนอรอยางถาวร

ภาพที่ 44 ตัวพาโทนเนอรและโทนเนอรทยี่ ึดกันดวยแรงทางไฟฟาสถิต
จากเนื้อหาเกีย่ วกับองคประกอบตาง ๆ ของโทนเนอรที่กลาวแลวในขางตน ไมได
หมายความวาโทนเนอรที่ใชกับเครื่องทําสําเนาที่ผลิตจากผูผลิตทุกราย ตองมีองคประกอบตาง ๆ
เหมือนกับทีไ่ ดกลาวมาแลว ทั้งนี้โทนเนอรสําหรับเครื่องทําสําเนาหนึ่ง ๆ จะมีองคประกอบเปน
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับเทคโนโลยีหรือวิธีการพิมพ การสรางภาพ และการผนึกภาพของผูผลิตเครื่องทํา
สําเนาที่ใชเปนสําคัญ
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1.5 ประเภทและการใชงานของเครื่องทําสําเนา
1.5.1 ประเภทของเครื่องทําสําเนา

ภาพที่ 45 ตัวอยางเครื่องทําสําเนาประเภทตาง ๆ
เครื่องทําสําเนาสามารถจําแนกออกไดเปนหลายประเภทแตกตางกันขึน้ อยูกับเกณฑที่ใช
ในการจําแนกดังรายละเอียดตอนี้
1.5.1.1 จําแนกตามลักษณะสัญญาณขอมูลภาพที่ทําใหเกิดภาพแฝง เปนการจําแนกโดย
ใชลักษณะของสัญญาณไฟฟาของขอมูลภาพที่เกี่ยวของ หรือควบคุมการสรางภาพแฝงประจุไฟฟาที่
หนวยบันทึกภาพ ซึ่งหากจําแนกตามเกณฑนี้ สามารถจําแนกเครื่องทําสําเนาไดออกเปน 2 กลุม
ใหญ ๆ คือ
1) เครื่องทําสําเนาประเภทแอนาล็อก (analog copier) หรือเครื่องทําสําเนา
ประเภทออปติคัล (optical copier) เปนเครือ่ งทําสําเนาที่ใชกันทั่วไปในหนวยงานตาง ๆ การทําใหเกิด
ภาพแฝงขึ้นทีห่ นวยบันทึกภาพของเครื่องทําสําเนาประเภทนี้ เกิดขึ้นจากสัญญาณแสงสะทอนจาก
ตนฉบับภาพทีเ่ ปนสัญญาณแบบแอนาล็อก

108

2) เครื่องทําสําเนาประเภทดิจติ อล (digital copier) เปนเครื่องทําสําเนาที่มีการ
แปลงสัญญาณแสงของภาพเปนสัญญาณไฟฟาในรูปดิจิตอล ซึ่งสัญญาณดังกลาวจะใชในการควบคุม
การปดเปดของแสงเลเซอรที่ยิงลงบนหนวยบันทึกภาพเพื่อสรางภาพแฝง ทั้งนี้เครื่องทําสําเนาประเภท
นี้มีลักษณะสําคัญโดยสรุปดังนี้
- ใชแสงเลเซอรในการสรางภาพบนหนวยบันทึกภาพ ดังนั้นจึงเรียกเครื่อง
ทําสําเนาประเภทนีว้ า “เครื่องทําสําเนาแสงเลเซอร (laser copier)”
- มีสวนประกอบสําคัญสองสวน คือ หนวยกราดตนฉบับและหนวยพิมพที่
เชื่อมตอกันดวยสายเคเบิลรับสงขอมูล โดยหนวยกราดตนฉบับและหนวยพิมพอาจรวมกันอยูภายใน
เครื่องเดียวกันหรืออยูแยกกันเปนสองเครื่องก็ได ในกรณีหลังทําใหสามารถตอพวงหนวยพิมพหลาย
หนวยเขากับหนวยกราดตนฉบับหนวยเดียว
มีการแปลงสัญญาณแสงของขอมูลภาพที่นําเขาดวยกราดตนฉบับให
กลายเปนสัญญาณไฟฟาดิจติ อล ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดงาย สงผานระหวางระบบ
คอมพิวเตอรตา ง ๆ ได รวมทั้งสามารถเก็บบันทึกเพื่อนําขึ้นมาใชงานในภายหลัง ดังนั้น เครื่องทํา
สําเนาประเภทนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เครื่องทําสําเนาแบบปญญา (intelligent copier)”

ภาพที่ 46 ตัวอยางเครื่องทําสําเนาประเภทดิจิตอลพรอมหนวยกราดตนฉบับและ
หนวยพิมพของเครื่องทําสําเนาประเภทดิจิตอลที่เชื่อมตอกันดวยสายเคเบิล
สําหรับการทํางานของเครื่องทําสําเนาประเภทนี้อาจจําแนกออกเปนสองขั้นตอนใหญ ๆ คือ
การทํางานของหนวยกราดตนฉบับ และการทํางานของหนวยพิมพ
1) หนวยกราดตนฉบับ ทําหนาที่ในการนําเขาขอมูลภาพดวยการกราด ขอมูลภาพที่นาํ เขาอยู
ในลักษณะขอมูลสัญญาณแสง
และไดรับการแปลงใหกลายสัญญาณไฟฟาแอนะล็อกและดิจิตอล
ตามลําดับ ดังนั้นจึงทํางานรวมทั้งมีลักษณะเหมือนกับเครื่องกราดแยกสีชนิดแทนราบ ในการนําเขา
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ขอมูลภาพเริ่มจากการฉายแสงลงบนตนฉบับ แสงสะทอนจากบริเวณตาง ๆ บนตนฉบับจะไดรบั การ
ควบคุมโดยทัศนูปกรณตาง ๆเพื่อใหตกลงบนอุปกรณตรวจจับแสง (phototector) อุปกรณตรวจจับ
แสงที่ใชกันทัว่ ไปคือ ซีซีดี (CCD, Charge Coupled Device) ซีซีดี ประกอบดวยเซลลรับแสงจํานวน
มาก โดยแตละเซลลจะนําเขาสัญญาณแสง ของพื้นที่ขนาดเล็กที่สะทอนจากตนฉบับ พื้นที่ขนาดเล็กนี้
เรียกวา จุดภาพ (pixel)
เมื่อซีซีดีไดรับสัญญาณแสงก็จะทําการแปลงใหเปนสัญญาณไฟฟาแบบ
แอนะล็อกในแตละจุดภาพที่มีคาศักยไฟฟาสัมพันธกับปริมาณ
หรือความเขมของสัญญาณแสงที่
ไดรับ ตัวอยางเชน สัญญาณแสงที่สะทอนจากพืน้ ที่สีขาวของตนฉบับภาพจะไดรบั การแปลงใหเปน
สัญญาณไฟฟาที่มีคาศักยไฟฟาสูงกวาสัญญาณแสงที่สะทอนจากพืน้ ทีส่ ีเทา และพืน้ ที่สีดําตามลําดับ
เปนตน

ภาพที่ 47 (ก) สวนประกอบสําคัญของหนวยกราดตนฉบับของเครื่องทําสําเนาดิจิตอล
(ข) ตัวอยางลักษณะรูปรางของซีซีดี
(ค) การบันทึกสัญญาณแสงสะทอนจากตนฉบับภาพในลักษณะของจุดภาพของซีซีดี
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จากนั้นสัญญาณไฟฟาแบบแอนะล็อก จะไดรับการแปลงสัญญาณไฟฟาแบบดิจติ อลดวย
อุปกรณแปลงสัญญาณแอนะล็อก / ดิจิตอล (A/D converter) ทังนี้หากเครื่องทําสําเนาดิจิตอลมีความ
สามารถในการนําขอมูลสัญญาณแสงของภาพไดหลายระดับความเขม และแปลงสัญญาณสามารถ
แปลงสัญญาณไดมากบิตมากเทาไร เครื่องทําสําเนานัน้ ก็จะสามารถนําภาพใหมีระดับน้ําหนักสีตา ง ๆ
ไดมากระดับขึน้ เทานั้น ภายหลังการแปลงสัญญาณแลว สัญญาณไฟฟาดิจิตอลของภาพจะไดรับการ
สงตอใหหนวยประมวลผลขนาดจิว๋
ในการปรับแตงสัญญาณดิจิตอลเพื่อแกไขความผิดพลาดที่เกิด
จากการนําเขา อันเปนผลมาจากการฉายแสงลงบนตนฉบับในแตละบริเวณไมสม่าํ เสมอและความ
แตกตางของความไวแสงของซีซีดีแตละตัว รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสัญญาณตามคําสั่งที่ไดรับ เชน
การยอขยาย การผลิตภาพฮาลฟโทน (ดวยเทคนิคดิเทอริง) การแปลงน้ําหนักสีภาพจากพอซิทิฟ ไป
เปนเนกาทิฟ หรือในทางกลับกัน การลบสวนภาพที่ไมตองการ เปนตน จากนั้นสัญญาณดิจิตอลที่
ผานการปรับสัญญาณแลวจะสงไปยังหนวยพิมพผานสายเคเบิล เพื่อใชควบคุมการพิมพภาพออกของ
หนวยพิมพตอไป
2) หนวยพิมพ ทําหนาที่ภาพแฝงใหเกิดขึน้ ที่หนวยบันทึกภาพ พิมพภาพ และผนึกภาพพิมพ
ใหติดแนนกับวัสดุใชพิมพ
สวนประกอบและการทํางานของหนวยพิมพคลายคลึงกับเครื่องพิมพ
เลเซอร
โดยเมื่อหนวยพิมพไดรับสัญญาณขอมูลภาพที่เปนสัญญาณไฟฟาดิจติ อลจากหนวยกราด
ตนฉบับ หนวยควบคุมแสงเลเซอร จะควบคุมการยิงแสงเลเซอรตามสัญญาณที่ไดรับลงบนหนวย
บันทึกภาพแสงเลเซอรไดรับการควบคุมใหตกลงบนหนวยบันทึกภาพดวยเลนส และกระจกชนิด
ตาง ๆ ทั้งนี้การควบคุมใหแสงเลเซอรตกลงบริเวณใดของหนวยบันทึกภาพในแนวนอนนั้น เกิดจาก
กรทํางานของกระจกเหลี่ยมควบคุมทิศทางแสงเลเซอรเปนสําคัญ ซึ่งจะหมุนและเบีย่ งเบนแสงเลเซอร
ใหตกลงบริเวณตาง ๆ บนหนวยบันทึกภาพได โดยบริเวณใดบนหนวยบันทึกภาพทีไ่ ดรับการยิงดวย
แสงเลเซอรก็จะทําใหเกิดการพิมพขึ้น ในขณะที่บริเวณใดบนหนวยบันทึกภาพที่ไมไดรับการยิงดวย
แสงเลเซอรก็จะไมเกิดการพิมพ ซึ่งตรงขามกับการพิมพของเครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อก ที่บริเวณ
ใดบนหนวยบันทึกภาพที่ไดรับแสงจะเปนบริเวณทีไ่ มเกิดการพิมพ ภายหลังการทําใหเกิดภาพแฝงที่
หนวยบันทึกภาพแลว ขั้นตอนที่เหลือก็จะเหมือนกับงานพิมพของเครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อก
กลาวคือ เปนขั้นตอนของการสรางภาพ การโอนถายภาพหรือการพิมพภาพบนวัสดุใชพิมพ และการ
ผนึกภาพตามลําดับ ซึ่งรายละเอียดเกีย่ วกับกระบวน การพิมพของเครื่องทําสําเนาจะไดกลาวถึงใน
เรื่องตอไป
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ภาพที่ 48 การสรางภาพแฝงบนหนวยบันทึกภาพของหนวยพิมพของเครื่องทําสําเนา
ประเภทดิจิตอล
จากทั้งหมดทีก่ ลาวมาในขางตน หากเปรียบเทียบโครงสราง สวนประกอบ และลักษณะ
การทํางานของเครื่องทําสําเนาแอนะล็อก และเครื่องทําสําเนาแบบดิจิตอลแลว ก็อาจสรุปไดดังภาพ
ที่ 49
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ภาพที่ 49 โครงสราง สวนประกอบ และการทํางานของ (ก) เครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อก และ
(ข) เครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อกและ
1.5.1.2 จําแนกตามสมรรถนะ ความสามารถ และประสิทธิภาพการทํางาน เปนการจําแนก
เครื่องทําสําเนา โดยอาศัยความเร็วในการทําสําเนาเปนเกณฑสําคัญลําดับแรกในการจําแนก อยางไร
ก็ตามในการจําแนกก็ใชเกณฑอื่น ๆ มาประกอบในการจําแนกดวย อาทิ ขนาดแผนวัสดุใชพิมพใหญ
สุดที่สามารถปอนเขาเพื่อทําสําเนา จํานวนและขนาดถาดบรรจุวัสดุใชพิมพ จํานวนถาดรับแผนพิมพ
จํานวนสีที่พิมพได รวมทั้งความสามารถดานอื่น ๆ ที่ชว ยใหงานทําสําเนามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น อาทิ ความสามารถในการหลังพิมพ จํานวนหนาที่การทํางาน เปนตน ในการแบง
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ประเภทเครื่องทําสําเนาตามเกณฑในขอนีใ้ หมีความชัดเจนและแนนอนทําไดยาก เนื่องจากเครื่องทํา
สําเนาที่ผลิตจากผูผลิตตางรายกัน มีความหลากหลายในแงของสมรรถนะ ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นในที่นี้
จึงขอจําแนกเครื่องทําสําเนาตามเกณฑนี้เพือ่ เปนเพียงตัวอยางเทานั้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) เครื่องทําสําเนาแบบตั้งโตะ (desktop copier) เปนเครื่องทําสําเนาที่สรางขึ้นสําหรับกรใช
งานสวนบุคคลหรือใชงานรวมกันของกลุมคนจํานวนนอย มีขนาดเล็ก สามารถจัดวางบนโตะทํางาน
ไดสะดวกมีความเร็วในการทําสําเนาอยูอยูระหวาง 3 – 25 แผนตอนาที ขนาดวัสดุใชพิมพใหญสุดที่
ปอนเขาพิมพ คือ ขนาดลีกลั หรือ 8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว สามารถยอขยายภาพไดอยูใ นชวง 50 – 200
เปอรเซ็นต และมักไมสามารถทํางานหลังพิมพใด ๆ เครื่องทําสําเนาประเภทนี้สว นใหญแลวเปน
เครื่องทําสําเนาสีเดียว
มีทั้งประเภททําหนาที่สําเนาภาพหนาที่เดียวและประเภทที่ทํางานไดหลาย
หนาที่ กลาวคือ สามารถทําหนาที่ไดทั้งเปนเครื่องทําสําเนา เครื่องพิมพ
เครื่องรับสง
โทรสาร และ/หรือเครื่องกราดภาพในเครือ่ งเดียวกัน โดยทั่วไปเครื่องทําสําเนาประเภทนี้เปนเพียง
ประเภทเดียวที่มีการผลิตใหสามารถทําหนาที่ทั้งเปนเครื่องทําสําเนา เครื่องพิมพ เครื่องรับสงโทรสาร
และเครื่องกราดภาพในเครื่องเดียวกัน
สวนเครื่องทําสําเนาที่มีขนาดใหญขึ้นมีหนาที่การทํางาน
นอยลง โดยมักทําหนาที่ไดเฉพาะเปนเครื่องทําสําเนาและเครื่องพิมพเทานั้นในกรณีของเครือ่ งทํา
สําเนาประเภทดิจิตอล เนื่องจากเครื่องทําสําเนาที่มีขนาดใหญขึ้นมุงเนนที่การผลิตสําเนาใหไดจํานวน
มาก มากกวาหนาที่การทํางานดานอื่น ๆ

ภาพที่ 50 ตัวอยางเครื่องทําสําเนาแบบตั้งโตะ
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2) เครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมงาน (workgroup copier) เปนเครื่องทําสําเนาที่สรางขึ้น
สําหรับใชรวมกันของคนจํานวนมากภายในสํานักงาน มีทั้งชนิดแอนะล็อกและดิจิตอล โดยเครื่องทํา
สําเนาประเภทดิจิตอลสามารถตอพวงกับคอมพิวเตอร เพื่อใชงานรวมกันเปนระบบเครือขาย สามารถ
จําแนกตามความเร็วการทําสําเนาออกไดเปนสามกลุมยอย ๆ คือ เครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมทํางาน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยเครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมทํางานขนาดเล็กมีความเร็วใน
การทําสําเนาอยูระหวาง 3 - 25 สําเนาตอนาที เครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมทํางานขนาดเล็กมีความเร็ว
ในการทําสําเนาอยูระหวาง 25 - 60 สําเนาตอนาที และเครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมทํางานขนาดเล็กมี
ความเร็วในการทําสําเนาอยูระหวาง 60 - 135 สําเนาตอนาที ขนาดวัสดุใชพิมพใหญสุดที่ปอนเขา
พิมพไดคือขนาด 12 นิ้ว x 18 นิ้ว สามารถยอขยายภาพไดในชวง 25 - 400 เปอรเซ็นต มีระบบกลับ
กระดาษเพื่อทําการพิมพทั้งสองดาน รวมทั้งมีระบบจัดเรียงและลําดับหนา และระบบงานหลัง
พิมพอื่น ๆ

ภาพที่ 51 ตัวอยางเครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมงาน
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3) เครื่องทําสําเนาสําหรับงานผลิตสําเนาจํานวนมาก (production copier) เปนเครื่องทํา
สําเนาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อธุรกิจรับจางทําสําเนาหรือผลิตสิ่งพิมพ หรือสําหรับหนวยทําสําเนาขององคกร
ขนาดใหญที่มปี ริมาณการทําสําเนาแตละวันจํานวนมาก
ความสามารถในการยอขยายอยูระหวาง
25 – 400 เปอรเซ็นต ความเร็วในการพิมพมีตั้งแตประมาณ 40 สําเนาตอนาที สําหรับงานพิมพสอดสี
ไปจนถึง 135 สําเนาตอนาที สําหรับงานพิมพขาวดํา มีความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย เชน
การพิมพงานสองดาน การจัดเรียงลําดับหนา การลบขอบ การแกสี การตกแตงภาพ การแทรกแผน
ปลิว และการทําเลมแบบตาง ๆ เปนตน

ภาพที่ 52 ตัวอยางเครื่องทําสําเนาสําหรับงานผลิตสําเนาจํานวนมาก
ในการจําแนกเครื่องทําสําเนาโดยใชเกณฑในขอนี้ตามทีไ่ ดกลาวมาทั้งหมดในขางตน
ไมไดหมายความวาเครื่องทําสําเนาหนึ่ง ๆ ในกลุมใดกลุมหนึ่งจะมีความสามารถและประสิทธิภาพ
การทํางานดีกวาหรือดอยกวาเครื่องทําสําเนาในอีกกลุมหนึ่งในทุกดานหรือในทุกเรือ่ ง ความสามารถ
และประสิทธิภาพการทํางานบางอยาง เครืองทําสําเนาที่จัดในกลุมทีม่ ีความสามารถและประสิทธิภาพ
การทํางานต่ํากวาก็อาจดีกวา
หรือมีมากกวาเครื่องทําสําเนาที่จัดในกลุมทีม่ ีความสามารถและ
ประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาได เชน ในเรื่องของความเร็วชวงความสามารถในการยอขยายภาพ
เปนตน
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1.5.2 การใชงานเครือ่ งทําสําเนา
เครื่องทําสําเนามีการใชงานในลักษณะตางๆ ดังนี้
1.5.2.1 การใชงานสวนบุคคลหรือเปนการใชงานสวนตัว เปนการใชงานในลักษณะงาน
พิมพจํานวนนอยและตอบสนองความตองการใชงานสวนตัว สาเหตุที่การใชงานในลักษณะนี้มากขึ้น
เนื่องจากในปจจุบันไดมีบริษัทผูผลิตเครื่องทําสําเนาแบบตั้งโตะขึ้นมา ซึ่งนอกจากมีขนาดเล็กแลว
ราคาก็ไมแพงมากนัก กอปรกับมีประเภทที่สามารถทํางานไดหลายหนาที่ เชน ใชรับสงโทรสาร
และ/หรือ กราดแยกสีภาพ เปนตน อันเปนการตอบสนองตอความตองการใชงานสวนบุคคลในดาน
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเครื่องทําสําเนาสวนบุคคลโดยทั่วไปเปนเครื่องที่มีความสามารถและ
สมรรถนะการทํางานที่ไมสูงนัก โดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว รวมทั้งขอจํากัดในเรื่องขนาดของ
ตนฉบับ ขนาดแผนพิมพทสี่ ามารถพิมพได รวมทั้งคุณภาพของงานทําสําเนาและความสามารถในการ
ทํางานหลังพิมพตาง ๆ
1.5.2.2 การใชงานภายในองคกร
เปนการใชงานเพื่อผลิตเอกสารอันจะใชในการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรนั้น ๆ เชน การผลิตคูมือ รายงานการประชุม การ
ผลิตงานเพื่อการนําเสนอ เปนตน การใชงานในลักษณะนี้มีทงั้ ชนิดที่ใชเครื่องทําสําเนาที่ไมตองมี
สมรรรถนะและความสามารถในการทํางานสูงนัก ไปจนถึงเครื่องทําสําเนาระดับเครื่องพิมพดจิ ิตอล
ที่มีหนวยงานหลังพิมพตาง ๆ รวมเปนสวนหนึ่งของเครื่องทําสําเนาดวย ทั้งนี้ขึ้นกับวาองคกรนัน้
เปนองคกรที่มคี วามตองการใชเอกสารตาง ๆ มากนอยเทาใด และอยูในรูปแบบใด
นอกจากการใชงานเพื่อการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร
แลว การใชงานเครื่องทําสําเนายังเปนการใชงานในลักษณะของการดําเนินธุรกิจโดยตรง กลาวคือ
เปนการใหบริการรับจางทําสําเนาเอกสารและภาพตาง ๆ โดยคิดคาบริการตามลักษณะ ประเภท ขนาด
และจํานวนของงาน หรือในทางการพิมพก็สามารถนํามาใชเปนเครื่องพิมพปรูฟระบบดิจิตอล เพื่อ
ใหบริการปรูฟ สีระบบดิจิตอล ดังนั้นการใชงานในลักษณะนีจ้ ึงตองใชเครื่องทําสําเนาที่มีสมรรถนะ
ความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานที่หลากหลายแตกตางกัน เพื่อตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของลูกคา และเพือ่ ใหสามารถแขงขันในทางธุรกิจได
1.6 สวนประกอบสําคัญของเครื่องทําสําเนา
สวนประกอบสําคัญของเครื่องทําสําเนา ในทีน่ ขี้ อกลาวถึงเฉพาะสวนประกอบที่มีความสําคัญ
ในการพิมพภาพของเครื่องทําสําเนาประเภทแอนะล็อกเทานั้น เนื่องจากเปนเครื่องทําสําเนาที่มีใชกัน
ทั่วไป ทั้งนีจ้ ะไมขอกลาวถึงสวนประกอบอื่น ๆ อาทิ แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส มอเตอรไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนทางกลตาง ๆ เชน ฟนเฟอง ลูกปน เปนตน
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ภาพที่ 53 ภาพตัวอยางแสดงสวนประกอบสําคัญของเครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อก
รายละเอียดเกี่ยวกับสวนประกอบสําคัญตาง ๆ ของเครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อกมีดังนี้
1.6.1 แผงควบคุมการทํางาน (control panel ) เปนแผงที่ประกอบดวยปุมตาง ๆ จอ
สัมผัสประเภทจอแอลซีดี และ/หรือมีสวนอุปกรณปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับเครื่องทําสําเนาประเภท
อื่นรวมอยูด วย อาทิ ปากกาควบคุมเพื่อใชกําหนดสีขององคประกอบตาง ๆ ในภาพ เปนตน ใชเพื่อ
ควบคุมหรือสั่งการใหเครื่องทําสําเนาผลิตสําเนาใหมีลักษณะหรือรูปแบบตาง ๆ ตามตองการ สําหรับ
จอสัมผัสประเภทจอแอลซีดนี ั้น นอกจากจะใชสั่งการแลวัยงใชเพื่อแสดงสภาวะการทํางานและปญหา
ที่เกิดขึ้น คําสัง่ ที่ใชมีทั้งที่เปนคําสั่งพื้นฐานซึ่งเปนคําสั่งที่เครื่องทําสําเนาโดยทัว่ ไปมี และคําสั่งพิเศษ
ที่พบไดเฉพาะในเครื่องบางรุนและจากผูผลิตบางราย ตัวอยางคําสั่งพื้นฐาน เชน ขนาดวัสดุใชพมิ พ
จํานวนสําเนาที่ตองการกําลังยอขยาย และการปรับความดําการพิมพภาพ เปนตน สวนคําสั่งพิเศษ เชน
การเก็บเลมและทําเลมดวยการเย็บลวด (collating and stapling) การพิมพงานสองดาน การปรับแตง
สีภาพ การพิมพสีเมื่อใชตนฉบับขาวดํา การกลับน้ําหนักสีภาพจากพอซิทิฟไปเปนเนกาทิฟ การ
พิมพภาพฮาลฟโทนหรือใหมีน้ําหนักสีหลายระดับและการลบกรอบภาพ เปนตน
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ภาพที่ 54 (ก) ตัวอยางแผงควบคุมการทํางานของเครื่องทําสําเนา และ
(ข) ตัวอยางคําสั่งพิเศษ
1.6.2 หนวยปอนวัสดุใชพิมพ มีตําแหนงอยูด านขางเครื่องทําสําเนา ประกอบดวยถาดบรรจุ
วัสดุใชพิมพ (substrate cassette) และชิ้นสวนตาง ๆ ที่ทําหนาที่รวมกันในการดึงปอนวัสดุใชพมิ พ
จากถาดบรรจุเพื่อเขาสําเนาหรือเขาพิมพ
1.6.2.1 ถาดบรรจุวัสดุใชพิมพ ในเครื่องทําสําเนาทั่วไปมักมีถาดบรรจุวัสดุใชพิมพที่มี
ขนาดตางกัน อยางไรก็ตามถาดบางถาดสามารถใชบรรจุวัสดุใชพิมพไดหลายขนาด เพียงแตปรับตั้ง
สวนกํากับขนาดภายในถาดใหถูกตองตรงกับขนาดของวัสดุใชพิมพทมี่ ีสมบัติหรือลักษณะพิเศษทีก่ าร
ปอนเขาพิมพทําไดยาก อาทิ กระดาษทีม่ ีความหนามากหรือนอยเกินไปแผนพลาสติกใสสําหับพิมพ
งานเพื่อการนําเสนอ เปนตน นอกจากนี้ในถาดบรรจุวัสดุใชพิมพยงั มีอุปกรณตรวจจับแสง ทําหนาที่
ตรวจจับวามีวสั ดุใชพิมพเหลืออยูในถาดบรรจุหรือไม ถาไมก็จะสงสัญญาณหรือขอความเตือนขึน้ ที่
จอภาพของแผงควบคุม เพื่อบอกใหผูใชเครื่องทําสําเนาไดทราบและใสกระดาษเพิ่ม
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ภาพที่ 55 ตัวอยางถาดบรรจุวัสดุใชพิมพของเครื่องทําสําเนา
1.6.2.2 ชิ้นสวนสําคัญตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันดึงปอนวัสดุใชพมิ พ มีดังนี้
1) แผนยกแผงรองรับวัสดุใชพิมพ (lifting plate) เมื่อเครื่องทําสําเนาไดรบั
คําสั่งใหทําสําเนาแผนยกแผงรองรับวัสดุใชพิมพจะทํางานในการยกแผนรองรับวัสดุใชพิมพ และ
วัสดุใชพิมพใหสูงขึ้นจนถึงตําแหนงดึงปอน การทํางานของแผนยกแผงรองรับวัสดุใชพิมพเกิดจาก
การทํางานรวมกันของมอเตอรไฟฟาและคลัตช
2) แผงรองรับวัสดุใชพิมพ (substrate plate) ทําหนาที่รองรับวัสดุใชพิมพ
และยกกองวัสดุใชพิมพขนึ้ จนถึงตําแหนงดึงปอน
3) ลูกกลิ้งดึงปอนวัสดุใชพิมพ (pickup roller) ทําหนาทีด่ ึงปอนวัสดุใช
พิมพแผนบนสุดในถาดบรรจุ เพื่อสงใหลกู กลิ้งดึงปอนวัสดุใชพิมพ
4) ลูกกลิ้งปอนวัสดุใชพิมพ (feed roller) ทําหนาที่รับแผนวัสดุใชพิมพจาก
ลูกกลิ้งดึงปอนและหมุนเพือ่ ปอนวัสดุใชพิมพใหแกระบบลําเลียงวัสดุใชพิมพภายในเครื่อง
5) ลูกกลิ้งแยกวัสดุใชพิมพ (separation roller) ทําหนาที่ในการปองกัน
ไมใหมวี ัสดุใชพิมพจํานวนมากกวาหนึ่งแผนไดรับการปอนใหแกระบบลําเลียงวัสดุใชพิมพ

ภาพที่ 56 ตัวอยางชิน้ สวนสําคัญที่ทําหนาที่ดึงปอนแผนวัสดุใชพิมพจากถาดบรรจุวัสดุใชพิมพ
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ชิ้นสวนตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันในการดึงปอนวัสดุใชพิมพจากถาดบรรจุวัสดุใชพิมพที่
กลาว มาทั้งหมดในขางตน เปนเพียงตัวอยางหนึ่งเทานัน้ ที่มีใชกนั ในเครื่องทําสําเนาที่ผลิตจากผูผลิต
ตางรายหรือตางรุนกันอาจใชระบบการดึงปอนวัสดุใชพมิ พที่แตกตางไปจากที่กลาวแลวได
1.6.3 หนวยติดตัง้ ตนฉบับ มีตําแหนงอยูดานบนสุดของเครื่องทําสําเนา ประกอบดวยแทน
วางตนฉบับหรือเพลเทน (platen) และฝาปดแทน
1.6.3.1 เพลเทน คือ แทนกระจกใสที่ใชวางตนฉบับ ดานขางของแทนมีแถบเครื่องหมาย
หรือสเกลเพื่อใชสําหรับบอกขนาดและตําแหนงการวางตนฉบับ เพลเทนมีอยูดว ยกันสองประเภท คือ
ประเภทอยูกับที่และประเภทเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพลเทนประเภทอยูกับทีจ่ ะใชกับเครื่องทําสําเนาที่แหลง
กําเนิดแสงมีการเคลื่อนที่ในขณะทําสําเนา ในขณะที่เพลเทนประเภทเคลื่อนที่จะใชกบั เครื่องทําสําเนา
ที่แหลงกําเนิดแสงอยูกับที่ในขณะทําสําเนา

ภาพที่ 57 เพลเทน (ก) ชนิดอยูกับที่ และ (ข) ชนิดเคลื่อนที่
1.6.3.2 ฝาปดแทน เปนแผนพลาสติกแบนราบมีใหญกวาแทนวางตนฉบับเล็กนอยทํา
หนาที่ปดทับตนฉบับใหแนบกับแทนวางตนฉบับ ไมใหเกิดการเคลือ่ นที่ในขณะทําสําเนา และชวย
ปองกันแสงกราดตนฉบับสะทอนเขาตาผูใ ชเครื่องทําสําเนา
1.6.4 หนวยปอนตนฉบับอัตโนมัติ เปนหนวยที่ไมพบในเครื่องทําสําเนาทุกรุนโดยทัว่ ไปพบ
ไดเฉพาะเครื่องทําสําเนาสําหรับกลุมทํางาน ไปจนถึงเครื่องทําสําเนาสําหรับงานผลิตสําเนาจํานวน
มาก ทําหนาที่ชวยในการปอนตนฉบับเขาสูแทนวางตนฉบับโดยอัตโนมัติ เหมาะสําหรับงานผลิต
สําเนาจากตนฉบับจํานวนมาก ทําใหเกิดความสะดวกและประหยัดเวลาในการวางตนฉบับในแทนวาง
ตนฉบับดวยตนเอง โดยเพียงแตใสตนฉบับทั้งหมดทีเ่ รียงหนาไวเปนลําดับเรียบรอยแลวเขาในสวน
ใสตนฉบับ เมื่อกดสวิตชใหเครื่องทําการสําเนา หนวยปอนตนฉบับโดยอัตโนมัติก็จะทําการปอน
ตนฉบับทั้งหมดทีละแผนเขาทําการสําเนา หนวยปอนตนฉบับโดยอัตโนมัติมีดวยกันหลายแบบ ซึ่งแต
ละแบบมีความซับซอนในการทํางานตางกัน
โดยบางแบบสรางขึ้นสําหรับการทําสําเนาจากชุด
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ภาพที่ 58 ตัวอยางหนวยปอนตนฉบับอัตโนมัติของเครื่องทําสําเนา
1.6.5 แหลงกําเนิดแสงหลัก มีตําแหนงอยูใตเพลเทน เปนหลอดยาวตลอดความกวางของ
แทนวางตนฉบับแหลงกําเนิดแสงที่ใชโดยทั่วไป คือ หลอดทังสเตนแฮโลเจน ทําหนาที่ฉายแสงลงบน
เอกสารตนฉบับภาพที่ตองการทําสําเนา โดยที่ดานหนาของแหลงกําเนิดแสงจะมีชองเปดเพื่อใหแสง
ผาน จึงมีหนาที่คลายกับชองเปดรับแสงของกลองถายภาพ ชองเปดนี้สามารถปรับได เพื่อควบคุม
ปริมาณแสงที่ตองการใหตกลงบนหนวยบันทึกภาพอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมีตัวสะทอนแสง
(reflector) ซึ่งมีผิวหนาที่เคลือบดวยโครเมียมหรือโลหะประเภทอื่น เพื่อชวยในการสะทอนแสงใหตก
กระทบในทุก บริ เ วณของต น ฉบั บ ภาพเท า ๆ กั น รวมทั้ ง ใช ล บเงาที่เ กิ ด จากการนํ าต น ฉบั บ ที่ ไ ม
สามารถกดใหผิวหนาแนบสนิทกับตนฉบับ เชน การทําสําเนาจากตนฉบับในหนาหนังสือที่มีความ
หนามาก เปนตน ในขณะทําสําเนา แหลงกําเนิดแสงอาจเคลื่อนที่หรือไมก็ไดขึ้นกับเครื่องทําสําเนา
นั้น ๆ ไดรับการออกแบบใหทําการกราดตนฉบับภาพในลักษณะใด
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ภาพที่ 59 การฉายแสงลงบนตนฉบับภาพของแหลงกําเนิดแสงหลัก
1.6.6 ทัศนูปกรณ ในที่นี้หมายถึง กระจกเงาและเลนส กระจกเงาทําหนาที่บังคับแสงให
สะทอนผานเลนสและใหตกกระทบบนหนวยบันทึกภาพ สวนเลนสทําหนาที่ในการรวมแสงและ
โฟกัสภาพ เพื่อใหเกิดภาพที่คมชัดที่สุดบนหนวยบันทึกภาพ นอกจากกระจกเงาและเลนสแลว ก็มีการ
ใชทัศนูปกรณอื่น ๆ เพื่อทํางานในลักษณะเดียวกัน เชน เลนสและเสนใยนําแสง (optical fiber)
เปนตน
1.6.7 หนวยจายประจุไฟฟาหลัก มีสวนประกอบสําคัญ คือ เสนลวดโลหะทังสเตน ที่
เรียกวา “ลวดโคโรนา” (corona wire) ติดตั้งอยูในสวนติดตั้งที่เปนฝาครอบโลหะโดยเมื่อไดรับ
พลังงานไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาก็จะทําใหเกิดการจายประจุไฟฟาแบบโคโรนา (การใหประจุจาก
ลวดโลหะผานอากาศ และทําใหอากาศเกิดการแตกตัวเปนไอออน) ลงบนชั้นวัสดุนําแสงของหนวย
บันทึกภาพ โดยประจุที่จายใหนั้นอาจเปนลบหรือบวกก็ไดขึ้นกับเทคโนโลยีการสําเนาภาพที่ผูผลิต
เครื่องใชและเพื่อใหการจายประจุบนหนวยบันทึกภาพ เปนไปอยางสม่ําเสมอในทุกบริเวณ จึงตองมี
หนวยประจุที่เรียกวา “สโคโรทรอน” (scorotron) ซึ่งเปนลวดที่สรางขึ้นใหมีลักษณะเปนกริดหรือ
ตาขาย มีตําแหนงอยูระหวางหนวยจายประจุไฟฟาหลักและหนวยบันทึกภาพ ทําหนาที่ปรับประจุ
สวนเกินที่จะจายใหหนวยบันทึกภาพโดยการผานลงดิน ตัวอยางเชน ถาประจุไฟฟาที่ตองจายให
หนวยบันทึกภาพกําหนดใหมีคาศักยไฟฟาเทากับ – 600 โวลต บริเวณใดก็ตามของลวดโคโรนา
มีประจุไฟฟา – 600 โวลต ประจุไฟฟาก็จะจายผานไปยังหนวยบันทึกภาพได แตถาบริเวณใดของลวด
โคโรนามีความสกปรกทําใหประจุไฟฟาในบริเวณดังกลาวมีคาศักยไฟฟาเกิน – 600 โวลต สมมติวา
เปน – 650 โวลต สโคโรทรอนก็จะผานประจุไฟฟาสวนเกิน – 50 โวลตลงดิน เหลือเพียงแตประจุ
ไฟฟา – 600 โวลต จายใหแกหนวยบันทึกภาพ เปนตน
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ภาพที่ 60 (ก) ตัวอยางหนวยจายประจุไฟฟาแบบโคโรนา
(ข) การทํางานของสโคโรทรอนในการปรับประจุไฟฟาที่จายใหแกหนวยบันทึกภาพ
เพื่อใหมีศักยไฟฟาคงที่ในแตละบริเวณ
จากการที่การจายประจุไฟฟาของเครื่องทําสําเนาทําโดยใชวิธีโคโรนา เปนเหตุใหเครือ่ ง
ทําสําเนาเปนแหลงผลิตโอโซนแหลงหนึ่ง ผูผลิตเครื่องทําสําเนาตาง ๆ จึงไดมีความพยายามในการ
พัฒนาหนวยจายประจุไฟฟาแบบอื่นเพื่อชวยลดการเกิดโอโซน อันจะทําใหเครื่องทําสําเนามีความ
ปลอดภัยตอสิง่ แวดลอมมากยิ่งขึ้น กลาวคือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีลูกกลิ้งจายประจุไฟฟาหลัก
(Primary Charge Roller, PCR, technology) ขึ้นมาใชแทน
1.6.8 หนวยบันทึกภาพ เปนหัวใจของการพิมพของเครื่องทําสําเนา เนื่องจากภาพแฝงของ
ประจุไฟฟาและภาพจริงปรากฏขึ้นที่หนวยนี้ และเปนหนวยที่ทาํ หนาที่ถายโอนภาพของโทนเนอรลง
บนวัสดุใชพิมพ หนวยบันทึกภาพผลิตที่ใชกันมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ดังนี้
1.6.8.1 รูปทรงของหนวยบันทึกภาพ หนวยบันทึกภาพทีใ่ ชกันทั่วไปมีรูปทรง 2 แบบ
คือแบบที่เปนสายพานและแบบที่เปนกระบอก จะใชประเภทใดขึน้ กับผูผลิตเครื่องทําสําเนาเปนผู
กําหนด
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(ก)

(ข )

(ค)

ภาพที่ 61 (ก) สวนประกอบของหนวยบันทึกภาพ
(ข) หนวยบันทึกแบบสายพานนําแสง และ
(ค) หนวยบันทึกภาพแบบกระบอกนําแสง
1.6.8.2 ขนาดของหนวยบันทึกภาพ หนวยบันทึกภาพของเครื่องทําสําเนามีขนาด
เสนผานศูนยกลางแปรตามขนาดของเครื่องทําสําเนาเปนสําคัญ รวมทั้งมีความสัมพันธกับขนาดของ
วัสดุใชพิมพใหญสุดที่สามารถพิมพได และความเร็วในการพิมพ
1.6.8.3 ประเภทของสารนําแสงที่ใช โดยทั่วไปมีอยูดวยกันสองกลุม คือ สารนําแสง
ประเภทอนินทรีย อาทิ ซีลีเนียม (Selenium, Se) สารประกอบของซีลีเนียมและแคดเมียมซัลไฟด
(Cadmium Sulfide, CdS) เปนตน และสารนําแสงประเภทสารอินทรีย (Organic Photoconductor)
หรือเรียกยอ ๆ วา “โอพีซี ” (OPC) ทั้งนี้ซีลีเนียมเปนวัสดุนําแสงทีใ่ ชกันมาแตเดิม มีคุณสมบัติที่ดี
หลายประการ กลาวคือ มีความไวแสงสูงและมีเสถียรภาพดี แตก็มีขอเสียหลายประการ อาทิ ตองเสีย
คาใชจายสูงในการผลิตหนวยบันทึกภาพซิลีเนียม และซีลีเนียมเปนธาตุที่กําจัดไดยาก จึงกอใหเกิด
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(hydrazine)
การใชสารนําแสงตางชนิดกันมาผลิตหนวยบันทึกภาพ จะทําใหหนวยบันทึกภาพมีความ
แตกตางในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้
1) สีของผิวของหนวยบันทึกภาพ เชน สีเงิน สีเขียว สีแดง สีน้ําเงิน เปนตน
2) ความไวแสง หมายถึง อัตราเร็วในการนําไฟฟาเมื่อไดรับแสง ซึ่งจะมีการเปลีย่ นแปลงได
ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นที่ไดรับ
3) การตอบสนองตอแสงในแตละความยาวคลื่น หมายถึง ความไวตอแสงในสเปกตรัมของ
แสงที่สะทอนจากตนฉบับทีแ่ ตกตางกัน
สงผลใหการสําเนาสีหรือการสําเนาขาวดําจากภาพจาก
ตนฉบับสีไดสีที่แตกตางกัน
ดังนัน้ หนวยบันทึกภาพที่ดีจึงควรมีการตอบสนองตอแสงสีตาง ๆ
เหมือนหรือคลายคลึงกับตาและสมองมนุษยมากที่สุด
4) การเกิดขัว้ ประจุไฟฟา เปนสมบัติของหนวยบันทึกภาพวาเมื่อไดรับการจายประจุแบบโค
โรนาแลว จะเกิดเปนขัว้ บวกหรือลบ
5) ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟา เปนความสามารถของหนวยบันทึกภาพที่จะเก็บ
ประจุไวในทีม่ ืดไดมากหรือนอย
6) ความงายในการทําความสะอาด
เปนความยากหรืองายในการทําความสะอาดหนวย
บันทึกภาพ ภายหลังการพิมพภาพบนวัสดุใชพิมพแลว
จากการที่หนวยบันทึกภาพเปนหัวใจสําคัญของการพิมพภาพของเครื่องทําสําเนา การ
ระวังรักษาหนวยบันทึกภาพ ภายหลังการพิมพภาพบนวัสดุใชพิมพแลว
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวของหนวยบันทึกภาพดวยมือหรืออุปกรณใด ๆ โดยตรง เพราะจะ
ทําใหเกิดความสกปรกและรอยขูดขีดขึ้นกับผิวของหนวยบันทึกภาพ
- หลีกเลี่ยงการใชน้ํา น้ํามัน และตัวทําละลายตาง ๆ ทําความสะอาดผิวหนวยบันทึกภาพ
ยกเวนสารทําความสะอาดและ/หรืออุปกรณทําความสะอาด เฉพาะที่ผูผลิตเครื่องทําสําเนาแตละราย
แนะนํา
- หลีกเลี่ยงการปลอยใหหนวยบันทึกภาพ
สัมผัสกับแสงสวางโดยตรงเปนเวลานาน
เนื่องจากจะทําใหสูญเสียสมบัติการนําไฟฟาได
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1.6.9 หนวยสรางภาพ ทําหนาที่สรางภาพแฝงของประจุไฟฟาใหเปนภาพปรากฏ โดยการจาย
โทนเนอรใหแกภาพแฝง และทําหนาทีใ่ นการทําใหเกิดภาพสําหรับการถายโอนลงบนวัสดุใชพิมพ ใน
หนวยสรางภาพนี้มีสวนประกอบสําคัญ คือ ภาชนะบรรจุโทนเนอร ลูกกลิ้งผสมสารสรางภาพ
(bucket roller) และลูกกลิ้งแมเหล็ก (magnetic roller)

ภาพที่ 62 สวนประกอบสําคัญของหนวยสรางภาพ
1.6.9.1 ภาชนะบรรจุโทนเนอร มีลักษณะเปนขวดพลาสติกทําหนาที่เก็บโทนเนอร
ที่ใชสําหรับสรางภาพแฝง โดยมีระบบจายโทนเนอรทคี่ วบคุมการทํางานดวยมอเตอรในการทําโทน
เนอรจากขวดบรรจุเพื่อจายใหแกลูกกลิ้งผสมสารสรางภาพ เมื่อโทนเนอรในขวดบรรจุหมด อุปกรณ
ตรวจจับปริมาณโทนเนอรกจ็ ะสงสัญญาณเตือนใหผใู ชใหทราบ ผูใชก็จะสามารถถอดขวดเปลาออก
และเปลี่ยนขวดโทนเนอรใหมมาใชแทน
1.6.9.2 ลูกกลิ้งผสมสารสรางภาพ ทําหนาทีใ่ นการผสมโทนเนอรใหเขากับตัวพา
โทนเนอรใหเปนสารสรางภาพ โดยทัว่ ไปสารสรางภาพ 100 สวน ประกอบดวยโทนเนอร 8 สวน
และตัวพาโทนเนอร 92 สวน เมื่อลูกกลิ้งเกลียวหมุนจะสงผลใหอนุภาคของโทนเนอรขัดถูกับอนุภาค
ของตัวพาทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตที่มีขั้วตรงขามกันขึ้น ตัวอยางเชน โทนเนอรมีประจุไฟฟาเปนลบ
และตัวพาโทนเนอรมีประจุไฟฟาเปนบวก เปนตน ทําใหสามารถยึดเกาะกันได เมือ่ โทนเนอรผสมกับ
ตัวพาโทนเนอรแลว ลูกกลิ้งเกลียวก็จะปอนสารสรางภาพที่ไดใหแกลูกกลิ้งแมเหล็กตอไป
1.6.9.3 ลูกกลิง้ แมเหล็ก ทําหนาที่จายโทนเนอรใหแกหนวยบันทึกภาพ ประกอบดวย
แกนแมเหล็กหุมดวยปลอกโลหะ โดยมีแหลงจายไฟฟา ตออยูกับลูกกลิ้งแมเหล็กดวย เพื่อจายไฟฟาที่
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จากการที่แกนกลางของลูกกลิ้งแมเหล็กผลิตจากสารแมเหล็ก ที่มีขั้วประจุไฟฟาตรง
ขามกันดังนัน้ จึงทําใหเกิดฟลักซหรือเสนแรงแมเหล็กกระจายตัวรอบลูกกลิ้ง เนื่องจากสารสรางภาพมี
สวนประกอบของสารตัวพาโทนเนอรที่เปนสมบัติแมเหล็ก จึงทําใหสารสรางภาพสามารถยึดเกาะบน
ลูกกลิ้งแมเหล็กได เมื่อลูกกลิ้งแมเหล็กหมุนตัว สารสรางภาพสวนที่อยูใกลหนวยบันทึกภาพที่สุด ก็
จะเกิดแรงดึงดูดขึ้นกับบริเวณภาพบนหนวยบันทึกภาพ แตเนื่องจากตัวพาโทนเนอรมีประจุแบบเดียว
กับภาพแฝงบนหนวยบันทึกภาพ และภาพแฝงมีศักยไฟฟาสูงกวา จึงสงผลใหอนุภาคของโทนเนอร
บนลูกกลิ้งแมเหล็กเทานั้นทีถ่ ายโอนไปสรางภาพแฝงบนหนวยบันทึกภาพ
สวนตัวพาโทนเนอร
ไมถายโอนไปดวย คงอยูใ นหนวยสรางภาพ ทั้งนี้ปริมาณโทนเนอรทถี่ ายโอนใหแกหนวยบันทึกภาพ
นั้นไดรับการปาดใหมีปริมาณที่เหมาะสมดวยที่ปาดโทนเนอรท่ตี ิดตั้งอยูเหนือลูกกลิง้ แมเหล็ก

(ก)

(ข)

ภาพที่ 63 (ก) ตัวอยางอนุภาคของโทนเนอรมีประจุไฟฟาเปนลบที่เกาะกับตัวพาโทนเนอร
ที่มีประจุไฟฟาเปนบวก และ (ข) การสรางภาพแฝงบนหนวยบันทึกภาพ
นอกจากระบบการสรางภาพที่อาศัยลูกกลิ้งแมเหล็ก และลูกกลิ้งผสมสารสรางภาพ
ทํางานรวมกันในการสรางภาพแฝงของประจุไฟฟาแลว ก็ยังมีระบบการสรางภาพแบบอื่นที่ไมได
อาศัยลูกกลิ้งทัง้ สองชนิดในการสรางภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับวาผูผลิตเครื่องทําสําเนาแตละรายจะออกแบบ
และสรางระบบการสรางภาพของตนอยางไร เชน ใชลูกกลิ้งไฟฟาสถิตหรือลูกกลิ้งประเภทอื่นแทน
การใชลูกกลิ้งแมเหล็ก เปนตน

128

1.6.10 หนวยจายประจุไฟฟาใหวัสดุใชพมิ พ ทําหนาที่จายประจุไฟฟาดวยวิธีการโคโรนา
ใหแกดานตรงขามกับดานของวัสดุใชพิมพที่สัมผัสกับหนวยบันทึกภาพ โดยประจุที่จายใหเปนประจุ
ที่มีขั้วเหมือนกับที่หนวยจายประจุหลักจายใหแกหนวยบันทึกภาพ แตมีคาศักยไฟฟาสูงกวา จึงทําให
อนุภาคของโทนเนอรถายโอนจากหนวยบันทึกภาพมาเกาะติดบนแผนวัสดุใชพิมพได
1.6.11 หนวยลบประจุไฟฟาบนแผนพิมพ ทําหนาที่จายประจุไฟฟาขั้วตรงขามดวยวิธีการ
โคโรนา เพื่อลบประจุที่มีบนแผนพิมพทเี่ กิดจากหนวยจายประจุไฟฟาใหวัสดุใชพิมพจายให เมื่อแผน
พิมพไมมีประจุไฟฟาเหลืออยูก็ไมเกาะติดกับหนวยบันทึกภาพ และแยกตัวออกจากหนวยบันทึกภาพ
ได
1.6.12 หนวยผนึกภาพ ทําหนาที่ผนึกภาพโทนเนอรใหติดแนนกับวัสดุใชพิมพ เพือ่ ปองกัน
ไมใหโทนเนอรหลุดออกไดงาย สวนประกอบสําคัญของหนวยผนึกภาพ คือ ลูกกลิ้งความรอนและ
ลูกกลิ้งกดพิมพ
1.6.12.1 ลูกกลิ้งความรอน เปนลูกกลิ้งความรอนแกภาพของโทนเนอรบนแผน
พิมพแกนของลูกกลิ้งทําจากโลหะอลูมิเนียมหรือเหล็กกลา และเคลือบดวยวัสดุที่มพี ลังงานผิวต่ํา เพื่อ
ไมใหโทนเนอรถายโอนจากแผนพิมพมาเปอนเลอะลูกกลิ้งได โดยทั่วไปเปนสารพวกเทฟลอนหรือ
ยางซิลิโคน ภายในลูกกลิ้งบนจะมีหลอดกําเนิดความรอน (heater lamp) โดยหลอดกําเนิดความรอนที่
ใชคือ หลอดประเภททังสเตนแฮโลเจนเหมือนกับที่ใชในการฉายแสงตนฉบับ หลอดกําเนิดความรอน
ทําหนาที่ใหความรอนไปทีแ่ กนโลหะและวัสดุเคลือบแกน ความรอนจากวัสดุเคลือบแกนก็จะถาย
โอนลงบนแผนพิมพ และโดยอาศัยแรงกดพิมพจากลูกกลิ้งลาง โทนเนอรที่ออนตัวเมื่อไดรับความ
รอนจากลูกกลิง้ บนก็จะสามารถผนึกแนนเขากับผิววัสดุใชพิมพได และเมื่อเย็นลงก็จะเกิดเปนชั้น
โทนเนอรที่แข็งและติดแนนบนแผนพิมพ
1.6.12.2 ลูกกลิ้งกดพิมพ ทําหนาที่รวมกับลูกกลิ้งความรอนในการใหแรงกดพิมพ
แกภาพโทนเนอรบนแผนพิมพ มีตําแหนงอยูใตลูกกลิ้งความรอน องคประกอบของลูกกลิ้งคลายกับ
ลูกกลิ้งความรอน ตางกันตรงที่ลูกกลิ้งกดพิมพไมมีแหลงกําเนิดความรอนอยูภายใน โดยลูกกลิ้งกด
พิมพจะอยูติดกับลูกกลิ้งทําความสะอาด ซึ่งทําหนาที่ทาํ ความสะอาดโทนเนอรที่เปอ นเลอะบนลูกกลิ้ง
กดพิมพ โครงสรางของลูกกลิ้งกดพิมพเปนทอกลวงบรรจุดวยน้ํามันซิลิโคน หุมดวยผาสักหลาดที่มีรู
พรุน ทําใหน้ํามันซิลิโคนสามารถซึมผานออกมาทําความสะอาดผิวและหลอลื่นผิวลูกกลิ้งกดพิมพได
1.6.13 หนวยทําความสะอาดหนวยบันทึกภาพ
ทําหนาที่ทําความสะอาดโทนเนอรที่มี
หลงเหลืออยูบนผิวหนวยบันทึกภาพ องคประกอบสําคัญของหนวยนี้ คือ ใบปาด อาจผลิตจากยาง พอ
ลิยูลิเทน หรือวัสดุพอลิเมอรอื่นที่มีความยืดหยุน เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหเกิดรอยขูดขีดที่ผิวหนวย
บันทึกภาพในการทําความสะอาด ใบปาดนี้คลายใบปาดหมึกในเครื่องพิมพกราวัวร กลาวคือ ทําการ
ปาดไปบนผิวของหนวยบันทึกภาพเพื่อปาดเอาโทนเนอรที่หลงเหลืออยูบนหนวยบันทึกภาพออก ทํา
ใหหนวยบันทึกภาพมีความสะอาดพรอมสําหรับการทําสําเนาครั้งตอไป สวนโทนเนอรที่ไดจากการ
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1.6.14 หนวยประจุไฟฟาบนหนวยบันทึกภาพ เปนหนวยกําเนิดแสงที่มีความเขมของแสงสูง
เพื่อทําใหหนวยบันทึกภาพเกิดความไวแสงอีกครั้ง
ประจุไฟฟาที่หลงเหลืออยูบนชั้นโฟโต
คอนดักเตอร จึงสามารถเคลื่อนที่จากหนวยบันทึกภาพผานลงดินได ทําใหไมมปี ระจุไฟฟาเหลือบน
หนวยบันทึกภาพ พรอมสําหรับการทําสําเนาครั้งใหมตอไป
1.6.15 หนวยเรียงหนาอัตโนมัติ เปนอุปกรณเสริมสําหรับชวยในการคัดแยก และเรียงลําดับ
หนาแผนพิมพใหเปนชุดกอนสงออกไปยังแผนรองรับแผนพิมพ หนวยเรียงหนาอัตโนมัติทําใหเกิด
ความสะดวกในการทําสําเนาหลาย ๆ สําเนาจากตนฉบับจํานวนมาก ทั้งนี้หนวยเรียงหนามีดวยกัน
หลายแบบ บางแบบประกอบดวยสายพานจํานวนมากทําหนาที่รวมกันในการปอนแผนพิมพใหเขาไป
ในแผงรองรับที่ถูกตอง บางแบบมีลักษณะคลายประตูปดเปด โดยจะมีตําแหนงอยูหนาแผงรองรับแต
ละแผน เมือ่ ตองการปอนแผนพิมพเขาในแผงรองรับใด ประตูหนาแผงรองรับนั้นก็จะไดรับการ
ควบคุมใหเปดออก ปลอยใหแผนพิมพผานออกไปได เปนอาทิ

ภาพที่ 64 ตัวอยางหนวยเรียงหนาตัดอัตโนมัติ
1.6.16 หนวยรับแผนพิมพ ทําหนาที่รบั แผนพิมพหรือสิ่งพิมพสําเร็จจากระบบลําเรียง มี
ลักษณะเปนแผงหรือถาดติดตั้งอยูดานนอกของเครื่องทําสําเนา มีจํานวนตั้งแต 1 ถาดขึ้นไปจนถึง
หลายถาด เชน 10 ถาด 20 ถาด เปนตน ขึ้นอยูกับขนาดและความสามารถในการทํางานของเครื่องทํา
สําเนาที่ผูผลิตไดออกแบบและสรางขึ้น กลาวคือ เครื่องทําสําเนาที่มีจาํ นวนถาดรับแผนพิมพมากตอง
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- แตละถาด รองรับแผนพิมพเหมือนกัน เชน ถาดที่ 1 รองรับแผนพิมพหนา 1
ทั้งหมด ถาดทีส่ องรองรับแผนพิมพหนา 2 ทั้งหมด เปนตน
- แตละถาด รองรับแผนพิมพที่รวมกันเปนชุดหรือเย็บเปนเลม โดยในแตละถาด
รองรับ
แผนพิมพที่ผานการเรียงหนาเรียบรอยเปนชุดหรือทําเลมแลว
ซึ่งเปนชุดหรือเลมที่มี
ประกอบดวยแผนพิมพตาง ๆ เหมือนกัน
- แตละถาด รองรับแผนพิมพจํานวนมากที่สุดที่รองรับได และเมื่อจํานวนแผนพิมพ
มีจํานวนมากเกินกวาถาดบนจะรองรับได ระบบลําเลียงแผนพิมพกจ็ ะสงแผนพิมพไปยังถาดรับแผน
พิมพที่อยูถัดลงไป
1.6.17 ระบบลําเลียงวัสดุใชพิมพและแผนพิมพ โดยทัว่ ไปแลวใชลูกกลิ้งในการขนสงวัสดุ
ใชพิมพเขาและขนสงแผนพิมพออกจากเครื่องทําสําเนา
ลูกกลิ้งหมุนไดโดยการขับเคลื่อนของ
มอเตอรไฟฟาและแรงเสียดทานนอกจากทําหนาที่ลําเลียงวัสดุใชพิมพและแผนพิมพแลว ลูกกลิ้งบาง
ลูกยังทําหนาที่ในการกําหนดตําแหนงพิมพภาพใหไดตําแหนงที่ตองการบนแผนวัสดุใชพิมพ โดยการ
หยุดกระดาษ และรอจังหวะการสรางภาพใหเกิดบนหนวยบันทึกภาพสมบูรณและพรอมถายโอนลง
บนวัสดุใชพิมพ แลวจึงหมุนปอนวัสดุใชพิมพเขาทําการพิมพนอกจากลูกกลิ้งตาง ๆ แลว ก็มีการใช
ระบบสายพานพรอมระบบดูดมาชวยในการลําเลียงดวย ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดและความซับซอนในการ
ทํางานของเครื่องทําสําเนานัน้ ๆ
สวนประกอบของเครื่องทําสําเนาตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนบางสวนประกอบอาจไม
พบในเครื่องทําสําเนาบางเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องทําสําเนาที่ผูผลิต
แตละรายใชเปนสําคัญ
1.7 กระบวนการพิมพของเครื่องทําสําเนา
กระบวนการพิมพหรือการสําเนาของเครื่องทําสําเนาที่จะไดกลาวถึงตอไป จะเปนกระบวน
การพิมพของเครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อก และเปนเครื่องทําสําเนาที่มีหนวยบันทึกภาพเปนแบบ
กระบอกนําแสงเนื่องจากเปนเครื่องทําสําเนาชนิดทีย่ ังมีใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
สําหรับ
กระบวนการพิมพภาพของเครื่องทําสําเนาแบบดิจิตอลนัน้
รายละเอียดบางสวนไดกลาวไวแลวใน
ขอที่ 1.5 ประเภทและการใชงานเครื่องทําสําเนา
ในการทําสําเนาเริ่มตนจากการตรวจสอบสวนติดตั้งตนฉบับวา มีความสะอาดพรอมสําหรับ
การทําสําเนาแลว
ก็ใหวางตนฉบับบนแทนวางตนฉบับในตําแหนงวางสเกลกําหนดขนาดหนาที่
เหมาะสมกับขนาดของตนฉบับจากนั้นจึงปอนคําสั่งตาง ๆ ผานแผงควบคุมการทํางานเพื่อใหไดภาพ
สําเนาในลักษณะที่ตองการ
แลวจึงกดปุมหรือสวิตชเพื่อใหเครื่องทําสําเนาภาพตนฉบับ
ซึ่ง
กระบวนการทําสําเนาจะมีขนั้ ตอนดวยกันทั้งหมด 8 ขัน้ ตอนดังนี้
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ภาพที่ 65 กระบวนการพิมพของเครื่องทําสําเนาแอนะล็อกประเภทกระบอกนําแสง
1.7.1 การจายประจุไฟฟา
การจายประจุไฟฟา (charging) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการพิมพภาพของเครื่องทํา
สําเนา โดยวิธีการจายประจุใชเปนแบบวิธีโคโรนา หนวยจายประจุไฟฟาภายในเครื่องทําสําเนา ทํา
การจายประจุไฟฟาใหผิวหนาของหนวยบันทึกภาพเทา ๆ กันในทุกบริเวณ โดยประจุไฟฟาที่จายให
อาจเปนประจุลบหรือประจุบวกก็ได ขึ้นกับระบบการทําใหเกิดภาพที่หนวยบันทึกภาพของเครื่องทํา
สําเนาแตละเครื่อง ในขั้นนี้ชั้นไวแสงของหนวยบันทึกภาพยังมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา เนื่องจากยัง
ไมไดรับแสง แตมีประจุไฟฟาเกาะที่ผิวหนา

ภาพที่ 66 ตัวอยางการจายประจุลงบนหนวยบันทึกภาพประเภทกระบอกนําแสง
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1.7.2 การฉายแสงหลัก
การฉายแสงหลัก (exposing) เปนขั้นตอนของการฉายแสงใหตกกระทบลงบนตนฉบับ
แสงสะทอนจากตนฉบับภาพจะไดรับการหักเหและสะทอนโดยอาศัยทัศนูปกรณตาง ๆ เพื่อใหตก
กระทบลงบนหนวยบันทึกภาพเนื่องจากตนฉบับภาพมีทงั้ สวนที่เปนบริเวณภาพและไมใชภาพ ซึ่งทั้ง
สองบริเวณมีความสามารถในการสะทอนแสงไดในปริมาณแตกตางกัน โดยสวนที่เปนบริเวณที่ไมใช
ภาพซึ่งเปนบริเวณของกระดาษที่ไมมีการพิมพเขียนและ/หรือวาด จะเปนบริเวณที่สามารถสะทอน
แสงไดมากกวาบริเวณภาพในขณะที่บริเวณภาพเองมีความเขมของสีในแตละบริเวณไมเทากัน ก็จะ
สะทอนแสงไดแตกตางกันดวย
ทั้งนีบ้ ริเวณใดบนหนวยบันทึกภาพที่ไดรับแสงสะทอนจากภาพ
ตนฉบับ บริเวณนั้นก็จะนําไฟฟาได ทําใหประจุไฟฟาที่เกาะผิวของหนวยบันทึกภาพที่เกิดจาก
ขั้นตอนการจายประจุไฟฟาสามารถเคลื่อนที่ผานสายดินลงดินไปได ดังนั้นบริเวณหนวยบันทึกภาพที่
ไดรับแสง จึงไมมีประจุไฟฟาหลงเหลืออยู สวนบริเวณใดบนหนวยบันทึกภาพที่ไมไดรับแสงประจุ
ไฟฟาก็ยังคงเกาะอยูใ นบริเวณนั้น
ในขั้นตอนการฉายแสงนี้
จึงเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดภาพแฝงของประจุไฟฟาสถิต
(electrostatic latent image) ขึ้น ซึ่งเปนภาพทีย่ ังมองไมเห็น เหมือนเชนภาพแฝงที่เกิดขึ้นจากการ
ฉายแสงลงบนวัสดุไวแสงพวกซิลเวอรแฮไลด และในขั้นนี้เองวัสดุใชพิมพก็จะไดรับการดึงปอนจาก
ถาดวัสดุใชพมิ พ เพื่อเขาทําการพิมพในขณะเดียวกัน

ภาพที่ 67 (ก) ตัวอยางการฉายแสงจากตนฉบับลงบนหนวยบันทึกภาพแบบกระบอกนําแสง
(ข) การทําลายประจุไฟฟาและการเกิดภาพแฝงของประจุไฟฟาบนกระบอกนําแสง
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1.7.3 การสรางภาพ
การสรางภาพ (developing) เปนขั้นตอนของการทําใหภาพแฝงของประจุไฟฟาทีม่ องไม
เห็น ปรากฏขึ้นหรือสามารถมองเห็นได โดยจายโทนเนอรที่มีประจุไฟฟาขั้วตรงขามกับประจุไฟฟาที่
อยูบนหนวยบันทึกภาพกลาวคือ ถาประจุไฟฟาบนหนวยบันทึกภาพมีประจุไฟฟาเปนบวก โทนเนอร
ก็จะไดรับการทําใหมีประจุไฟฟาเปนลบ
ในทางตรงกันขามถาประจุไฟฟาบนหนวยบันทึกภาพมี
ประจุไฟฟาเปนลบ โทนเนอรก็จะไดรับการทําใหมีประจุไฟฟาเปนบวก ประจุไฟฟาสถิตที่มีขั้วตรง
ขามกันยอมดึงดูดกันได โทนเนอรจึงสามารถยึดเกาะบนผิวหนวยบันทึกภาพในบริเวณทีย่ ังมีประจุ
ไฟฟาเหลืออยู และเกิดเปนภาพที่มองเห็นขึน้ ได

ภาพที่ 68 ตัวอยางการสรางภาพบนหนวยบันทึกภาพประเภทกระบอกนําแสง
1.7.4 การถายโอนภาพ
การถายโอนภาพ (transferring) เปนขั้นตอนที่ภาพของโทนเนอรบนหนวยบันทึกภาพไดรับ
การถายโอนลงบนวัสดุใชพมิ พที่ไดรับการปอนดวยระบบลําเลียงใหเขามาสัมผัสกับหนวยบันทึกภาพ
เพื่อใหการถายโอนภาพเกิดขึ้นได วัสดุใชพิมพจะไดรับการจายประจุไฟฟาที่ดานหลังหรือดานตรง
ขามกับดานทีส่ ัมผัสกับหนวยบันทึกภาพ โดยประจุไฟฟาที่วัสดุใชพิมพไดรับเปนประจุไฟฟาที่มีขั้ว
เดียวกับที่ประจุไฟฟาทีห่ นวยจายประจุจายใหแกหนวยบันทึกภาพ (ในขั้นตอนที่ 1) แตมีความแรง
หรือคาศักยไฟฟาสูงกวา ดังนั้นจึงทําใหโทนเนอรสามารถถายโอนจากหนวยบันทึกภาพลงบนวัสดุใช
พิมพได
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ภาพที่ 69 ตัวอยางการถายโอนภาพจากหนวยบันทึกภาพ
ประเภทกระบอกนําแสงลงบนวัสดุใชพิมพ
1.7.5 การแยกตัวของแผนพิมพ
การแยกตัวของแผนพิมพ (separating) เปนขัน้ ตอนที่แผนพิมพแยกตัวออกจากหนวย
บันทึกภาพ หลังจากที่ทําใหประจุไฟฟาบนแผนพิมพหายไปในขั้นการถายโอนภาพนั้นแผนพิมพจะ
แนบติดกับหนวย บันทึกภาพเนื่องจากแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิต ในขั้นตอนนี้จึงมีการทําใหประจุ
ไฟฟาที่มีอยูบนวัสดุใชพิมพหายไปหรือทําใหเปนกลาง โดยการจายไฟฟากระแสสลับที่ดานหลังของ
วัสดุใชพิมพ เพื่อทําการลบประจุไฟฟาดานพิมพเมื่อประจุไฟฟาหมดไปแผนพิมพ จึงสามารถแยกตัว
ออกจากหนวยบันทึกภาพได

ภาพที่ 70 ตัวอยางการแยกตัวของแผนพิมพจากหนวยบันทึกภาพแบบกระบอกนําแสง
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1.7.6 การผนึกภาพ
การผนึกภาพ (fusing) เปนขั้นตอนที่ทําใหโทนเนอรติดแนนกับวัสดุใชพิมพ ภาพของ
โทนเนอรบนแผนพิมพหลังจากขั้นตอนที่ 5 ยังยึดติดกับแผนพิมพไดไมดีนัก ทําใหมีความทนทาน
ตอการขัดถูและขูดขีดต่ํา กลาวคือ เมื่อลองลูบหรือถูดวยมือ โทนเนอรก็จะเลอะติดมือไดงาย จึงควร
ตองมีการผนึกภาพ ซึ่งประกอบดวยลูกกลิ้งความรอนและลูกกลิ้งกดพิมพ โดยอาศัยความรอนและ
แรงกดระหวางลูกกลิ้งผนึกภาพทั้งสองก็จะทําใหโทนเนอรเกิดการหลอมตัว และยึดติดกับผิววัสดุใช
พิมพไดดีขึ้น ความรอนและแรงกดนอกจากชวยใหการยึดติดระหวางโทนเนอรกับวัสดุใชพิมพดขี ึ้น
แลว ยังทําใหชั้นโทนเนอรมีความราบเรียบไดมากขึ้น ซึ่งชวยใหความมันวาวของภาพมีมากขึน้ ดวย
จากนั้นแผนพิมพที่ไดกจ็ ะไดรับการขนสงดวยระบบลําเลียงไปยังหนวยรับแผนพิมพตอไป

ภาพที่ 71 ตัวอยางการผนึกภาพโทนเนอรบนแผนพิมพดวยลูกกลิ้งผนึกภาพ
1.7.7 การทําความสะอาด
การทําความสะอาด (cleaning) เปนการทําความสะอาดเพื่อขจัดโทนเนอรที่ถายโอนไป
สรางภาพไมหมดบนหนวยบันทึกภาพผิวของหนวยบันทึกภาพกอนการทําสําเนาครั้งตอไป โดยอาศัย
ที่ปาดทําความสะอาดเพื่อไมใหมีโทนเนอรหลงเหลือบนผิวของหนวยบันทึกภาพ

ภาพที่ 72 ตัวอยางการทํา
ความสะอาดผิวหนวย
บันทึกภาพแบบกระบอก
นําแสงดวยทีป่ าดทําความ
สะอาด
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1.7.8 การลบประจุ
การลบประจุ (erasing) เปนการลบประจุที่มีหลงเหลืออยูบนผิวของหนวยบันทึกภาพโดย
ใชแสงจากแหลงกําเนิดแสงเพื่อการลบประจุ (erasing lamp)โดยเฉพาะ ซึ่งอาจเปนแหลงกําเนิดแสง
ประเภททังสเตน (vacuum filled tungsten lamp) หรือฟลูออเรสเซนตก็ได เมื่อหนวยบันทึกภาพไดรับ
แสงลบประจุ ก็จะมีสมบัตินาํ แสงขึ้นอีกครั้ง ทําใหประจุที่หลงเหลืออยูส ามารถเคลื่อนจากผิวกระบอก
นําแสงผานสายดินลงดินได และหนวยบันทึกภาพก็พรอมสําหรับการพิมพหรือทําสําเนาครั้งใหม
ตอไป

ภาพที่ 73 ตัวอยางการลบประจุไฟฟาที่หลงเหลือบนหนวยบันทึกภาพประเภทกระบอกนําแสง

ขั้นตอนกระบวนการพิมพของเครื่องทําสําเนาในขางตน เปนการพิมพสีเพียงสีเดียวบน
วัสดุใชพิมพ สําหรับการพิมพสอดสีนนั้ ในเครื่องทําสําเนาจะมีระบบแยกสีรวมเปนสวนหนึ่งดวย
โดยตนฉบับภาพจะไดรับการฉายแสงผานฟลเตอรแยกสี ไดแก ฟลเตอรสีแดง ฟลเตอรสีเขียว
ฟลเตอรสีน้ําเงิน จากนั้นสัญญาณแสงแมสีทั้งสามของภาพตนฉบับจะไดรับการปรับแตง แกไข
เพื่อใหไดสัญญาณที่ถูกตองและเปนไปตามคําสั่งที่ไดรับผานแผงควบคุม
จากนั้นก็จะมีการแปลง
สัญญาณ ที่เปนคาสีในโมเดลสีอารจีบีใหเปนสัญญาณคาสีในโมเดลสีซีเอ็มวายเค ซึง่ จะใชควบคุมการ
สรางภาพของหนวยสรางภาพโดยหนวยสรางภาพจะประกอบดวยหนวยสรางภาพยอย ๆ 4 หนวยคือ
หนวยสรางภาพสีน้ําเงินเขียว หนวยสรางภาพสีมวงแดง หนวยสรางภาพสีเหลืองและหนวยสราง
ภาพสีดํา ซึ่งจะทําการสรางภาพแฝงของประจุไฟฟาตามสัญญาณคาสีในโมเดลสีซีเอ็มวายเคของภาพ
ตนฉบับลงบนหนวยบันทึกภาพ จากนัน้ ภาพสอดสีก็จะถายโอนลงบนวัสดุใชพิมพตอไป
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เนื่องจากในปจจุบันเครื่องทําสําเนาสอดสีสวนใหญเปนประเภทดิจิตอล ดังนั้นการแยกสี
จะอาศัยฟลเตอรแยกสีวางไวหนาซีซีดี
สัญญาณไฟฟาแอนะล็อกของแสงแมสีแตละสีของภาพ
ตนฉบับก็จะไดรับการปรับแตงสัญญาณใหถูกตอง จากนั้นจึงไดรับการแปลงใหเปนสัญญาณไฟฟา
ดิจิตอล ซึ่งจะใชในเรื่องของการแกสีการแปลงใหเปนคาสีในโมเดลสีซีเอ็มวายเค การเปลี่ยนแปลง
ตกแตง แกไขภาพในลักษณะอื่น ๆ เชน การเพิ่มความคมชัด การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสีภาพ เปนตน
เมื่อสัญญาณขอมูลภาพซีเอ็มวายเคไดรับการแกไข ปรับแตงแลวก็จะสงไปควบคุมการสรางภาพของ
หนวยสรางภาพตอไป

ภาพที่ 74 ตัวอยางการแยกสีภาพสีตนฉบับของเครื่องทําสําเนาแบบดิจิตอล

ภาพที่ 75 ตัวอยางโครงสรางภายในของหนวยพิมพของเครื่องทําสําเนาแบบดิจิตอล
สําหรับพิมพงานสอดสี
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1.8 ปญหาการพิมพของเครื่องทําสําเนาและการแกปญหา
การพิมพของเครื่องทําสําเนาก็อาจเกิดปญหาขึ้นได
เหมือนเชนการพิมพดวยเครื่องพิมพ
ประเภทตาง ๆ การปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นจากการใชงานที่ไมเหมาะสมจึงเปนหนทางที่ดกี วาการ
แกปญหาที่ตามมา ดังนั้นกอนการใชงานผูใ ชจึงควรไดศกึ ษารายละเอียดและวิธีการทีถ่ ูกตองในการใช
งานเครื่องทําสําเนาใหเขาใจเสียกอนและปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด เริ่มตั้งแตสถานที่และ
สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการตั้งเครื่องการเก็บรักษาวัสดุการพิมพตาง ๆ กอนการใชงาน
การปรับตั้งเครื่องเพื่อใหไดงานสําเนาในลักษณะที่ตองการ ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่องตามที่ผูผลิต
เครื่องทําสําเนาไดแนะนําเหลานี้ เปนตน

ภาพที่ 76 การวางตําแหนงและการใชงานเครื่องทําสําเนาที่ไมเหมาะสม
การปฏิบัติตามคําแนะนําการใชเครื่องทําสําเนาอยางถูกตอง นอกจากจะชวยลดปญหาแลว
ยังชวยใหการแกไขปญหาทําไดงายและรวดเร็วขึ้น เพราะเปนการลดสาเหตุที่เปนไปไดของปญหา
นั้น ๆ ใหนอยลง
อยางไรก็ตามแมวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ แลว ปญหาตาง ๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได
โดยเฉพาะปญหาที่เปนผลมาจากการสึกหรอของชิ้นสวนอุปกรณ และความผิดพลาดในการทํางาน
ของเครื่องทําสําเนาการไดศกึ ษาปญหา สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา และทดลองปฏิบัติใน
ปญหาที่สามารถแกไขไดดว ยตนเอง จะชวยใหเกิดความประหยัดทั้งเวลาและคาใชจา ยที่ตองเสียไปใน
การเรียกชางจากบริษัทตัวแทนจําหนายมาทําการแกไขซอมแซมให โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังระยะ
เวลารับประกันแลว
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ในการแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งดวยตัวเองใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีวิธีการแกไขปญหาที่เปนระบบ ซึ่งตองอาศัยความรูและความเขาใจเกีย่ วกับการทํางานของ
เครื่องทําสําเนาและอาศัยกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งอยูบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
การรวบรวมขอมูลของปญหาตองอาศัยความชางสังเกต ละเอียด รอบคอบ และการวิเคราะหถึงสาเหตุ
ตองอาศัยหลักเหตุผล อันจะชวยใหไมตองเสียเวลาและคาใชจายไปกับการแกปญหาแบบลองผิดลอง
ถูก หรือแกไขสิ่งที่ไมใชสาเหตุของปญหา เมื่อรวบรวมสาเหตุตาง ๆ ที่อาจเปนไปไดของปญหาแลว
ก็ใหเรียงลําดับสาเหตุของปญหาที่อาจกอใหเกิดปญหานั้นไดมากที่สุดไปหานอยทีส่ ุด แลวจึงทําการ
ตรวจสอบวาเปนสาเหตุของปญหานั้นจริงหรือไม ถาไม ก็ตรวจสอบสาเหตุตอไป จนเมื่อพบวาสาเหตุ
ใดเปนสาเหตุของปญหาก็ใหทําการแกไขตอไป ซึ่งถาปญหายังไมหมดไปก็อาจตองกลับไปที่ขั้นตอน
การรวบรวมขอมูลของปญหาหรือการวิเคราะหสาเหตุของปญหาอีกครั้ง

รวบรวมขอมูล
ของปญหา

ตรวจสอบสาเหตุ
ของปญหา

วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา

ลําดับสาเหตุของ
ปญหา

ดําเนินการแกไข
ปญหา

ภาพที่ 77 ขั้นตอนการแกปญหา
นอกเหนือจากคูมือแนะนําการติดตัง้ และการใชงานเครื่องทําสําเนาที่มีเนื้อหาในสวน
ของปญหา และวิธีการแกไขปญหาที่สามารถใชเพื่อแกไขปญหาบางปญหาที่เกิดขึน้ ไดดว ยตนเองแลว
ในปจจุบนั บริษัทผูผลิตเครื่องทําสําเนารายใหญ ๆ ไดพัฒนาระบบการวินิจฉัยสภาพการทํางานและ
ปญหาที่เกิดขึน้ กับเครื่องทําสําเนาที่เปนระบบวิถีไกล โดยจะอาศัยการตรวจสอบผานสายโทรศัพทที่
ตอพวงกับเครื่องทําสําเนา รวมกับซอฟตแวรที่เขียนขึน้ โดยเฉพาะ ภายหลังการวินจิ ฉัยวิศวกรหรือชาง
เทคนิคที่ทําหนาที่ใหบริการจะเปนผูปรับตัง้ เครื่องทําสําเนาผานทางสายโทรศัพทใหได
หรือให
คําแนะนําเกีย่ วกับวิธีการแกไขปญหาแกลกู คา
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่อง
ก็สามารถนําไปเปลี่ยนให ณ บริษัทลูกคาไดทันที โดยไมตองเดินทางไปตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องทําสําเนาที่บริษัทของลูกคากอน แลวจึงยอนกลับไปเพื่อนําชิน้ สวนที่เสียหายมาทําการเปลี่ยน
ใหทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว บริการหลังการขายลักษณะนีน้ ับวาเปนกลยุทธทางการตลาด
รูปแบบหนึ่งทีช่ วยในการรักษาลูกคารายเดิม และดึงดูดลูกคารายใหม ๆ ไดเปนอยางดี
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สําหรับปญหาที่เกิดขึน้ ในการพิมพดว ยเครื่องทําสําเนานั้นมีอยูด วยกันมากมาย ซึ่งไม
สามารถกลาวไดทั้งหมดในที่นี้ จึงขอเลือกกลาวถึงปญหา สาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหา
สําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพของภาพเทานัน้ ซึ่งมีดวยกันดังตอไปนี้
1.8.1 ภาพพิมพไมปรากฏบนแผนพิมพ
ปญหาภาพพิมพไมปรากฏบนแผนพิมพเปนปญหาที่วางตนฉบับโดยถูกตอง (ภาพตนฉบับ
ดานที่มีภาพคว่ําลงบนเพลเทน) และไดกดสวิตชใหเครื่องทํางานแลว แตปรากฏผลวาแผนพิมพที่ได
ออกมาจากเครือ่ งทําสําเนา ไมมีภาพพิมพปรากฏอยู สําหรับสาเหตุของปญหานี้มีดว ยกันหลาย
ประการ และมีวิธีแกไขดังนี้
1.8.1.1 หนวยจายประจุใหหนวยบันทึกภาพไมทํางาน
จึงไมจายประจุใหแกหนวย
บันทึกภาพ ซึ่งอาจเกิดจากเสนลวดโคโรนาเกิดความเสียหาย หรือสวนตอเชื่อมระหวางหนวยจาย
ประจุกับแหลงจาย ไฟฟาไมสัมผัสกัน
วิธีแกไข ตรวจสอบถึงสาเหตุของการจายประจุของหนวยประจุ ถาเกิดจากเสนลวดโคโรนา
ขาดใหทําการเปลี่ยนใหม แตถาสวนเชื่อมตอระหวางหนวยจายประจุกับแหลงจายไฟฟาไมสัมผัสกัน
ก็ทําการแกไขใหสัมผัสกัน
1.8.1.2 หนวยจายประจุใหแกวัสดุใชพิมพไมทํางาน จึงไมจายประจุใหแกวสั ดุใชพิมพ
ทําใหภาพโทนเนอรบนหนวยบันทึกภาพไมถายโอนไมพิมพบนวัสดุใชพิมพ
วิธีแกไข ใหตรวจสอบและทําการแกไขเหมือนกับกรณีหนวยจายประจุใหหนวยบันทึกภาพ
ไมทํางาน
1.8.1.3 หนวยสรางภาพไมสรางภาพ อาจเกิดจากการติดตั้งหนวยสรางภาพไมถูกตอง หรือ
ถาเปนกรณีทหี่ นวยสรางภาพ มีลักษณะเปนตลับอาจไมไดดึงเทปพลาสติกที่ปดชองทางออกของโทน
เนอรเพื่อกันโทนเนอรหกเลอะออก หรืออาจเกิดจากลูกกลิ้งแมเหล็กทํางานผิดปกติ จึงไมจา ย
โทนเนอรใหแกหนวยบันทึกภาพ เปนตน
วิธีแกไข ตรวจสอบวาหนวยสรางภาพไดรับการติดตั้งอยางถูกตองตรงตําแหนงหรือไม เทป
พลาสติกปดชองทางออกไดรับการดึงออกแลวหรือไมจากตลับโทนเนอร ลูกกลิ้งหรือสวนอุปกรณ
อื่นใดในหนวยสรางภาพทํางานผิดปกติหรือเกิดความเสียหายหรือไม
จากนั้นจึงทําการแกไขตาม
คําแนะนําคูมือการใชเครื่องทําสําเนา ซึ่งถาไมสามารถแกไขไดเองก็ใหเรียกชางซอมมาทําการแกไข
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1.8.2 ภาพพิมพสีเพี้ยน

(ก) ภาพตนฉบับ

ภาพที่ 78 ตัวอยางปญหาสีเพี้ยนที่เกิดขึ้นใน
การพิมพดวยเครื่องทําสําเนา
(ข) ภาพพิมพสีเพี้ยน

ปญหาภาพพิมพสีเพี้ยนในที่นี้ เปนปญหาภาพที่พิมพไดมมี ติของสีที่ผิดเพี้ยนไปจากสีของ
ภาพของตนฉบับกลาวคือ ถาเปนการพิมพภาพขาวดํา ความดําขอภาพอาจสูงหรือต่ําเกินไป หรือถา
การเปนการพิมพภาพสีแลว ภาพที่ไดอาจมีสีสัน ความอิ่มตัวสีสัมพัทธ ผิดเพี้ยนไปจากสีของภาพ
ตนฉบับ
สาเหตุของภาพพิมพผิดเพีย้ นมีดว ยกันหลายประการ เริ่มตั้งแตสีของตนฉบับภาพผลิตโดย
ใชสารสีคนละประเภทกับสารใหสีในโทนเนอร เทคนิควิธีการในการทําใหภาพเกิดมีความแตกตาง
กันไมมากก็นอ ย จึงสงผลใหสีเปนผลจากระบบการแยกสีของเครื่องทําสําเนา ซึ่งเกี่ยวของกับ
แหลงกําเนิดแสง ฟลเตอรแยกสี และ/หรือพิมพดว ยเครื่องทําสําเนาแบบแอนะล็อกนั้น ผูใชคงไม
สามารถทําอะไรไดมากนัก
ความถูกตองของการผลิตสีของเครื่องทําสําเนาเปนอยางไรขึ้นกับ
เทคโนโลยีที่ผูผลิตแตละรายใช แมวาเครือ่ งทําสําเนาประเภทนี้อาจมีหมวดการแกสีใหเลือกใชอยูบาง
แตก็ไมเพียงพอสําหรับการผลิตสีภาพพิมพภายใตสภาวะการพิมพที่หลากหลายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การนํามาใชเพือ่ พิมพภาพปรูฟ ภาพสี
ดังนั้นหากตองการใชเครื่องทําสําเนาสําหับงานปรูฟภาพสี
ทางการพิมพแลว ควรเลือกใชเครื่องทําสําเนาดิจิตอลที่สามารถตอพวงเขากับระบบคอมพิวเตอรได
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สําหรับปญหาสีเพี้ยนทีเ่ กี่ยวของกับการทํางานของเครื่องทําสําเนา มีสาเหตุหลายประการ
และมีวิธีแกไขดังนี้
1.8.2.1 ภาพพิมพมีความเขมของสีมากเกินไป เปนปญหาที่ภาพพิมพในทุกบริเวณมี
ความเขมสีสูงกวาภาพตนฉบับ โดยบริเวณไรภาพหรือบริเวณสวางของภาพอาจปรากฏเปนสีตาง ๆ
ขึ้นดวย ปญหานี้เกิดจากสาเหตุไดหลายประการและมีวธิ ีการแกไข ดังนี้
1) การตั้งคาความเขมของการทําสําเนามากเกินไป เครื่องทําสําเนาโดยทั่วไปมี
ปุมสําหรับปรับเลือกความเขมจางการพิมพดวยมือ ซึ่งสามารถปรับเลือกไดหลายระดับแตกตางกัน
ตามการออกแบบและสรางเครื่องทําสําเนาแตละราย ทั้งนี้ถาเลือกระดับความเขมการพิมพมากเกินไป
แลว ก็จะสงผลใหภาพทีพ่ ิมพไดมีความดําทั้งภาพมากเกินไป อยางไรก็ตามเครื่องทําสําเนาในปจจุบัน
มีระบบควบคุมการฉายแสงอัตโนมัติ ซึ่งจะควบคุมปริมาณแสงที่ตกกระทบบนหนวยบันทึกภาพให
เหมาะสมกับระดับความเขมจางของภาพตนฉบับ
วิธีแกไข ปรับระดับความเขมจางการพิมพใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม หรือที่
ตองการ
2) ทัศนูปกรณเกิดความสกปรก กลาวคือ กระจกหรือเลนสตาง ๆ เกิดความ
สกปรก
วิธีแกไข
- ควรใชวิธีแกไขเชิงปองกัน โดยการตั้งเครื่องทําสําเนาในสถานที่ที่ปลอดฝุน
เมื่อเลิกใชงานควรคุมเครื่องทําสําเนาดวยพลาสติกคลุมเครื่องทุกครั้ง
- ทําความสะอาดทัศนูปกรณที่สกปรกนั้น ใหทําความสะอาดตามคําแนะนําใน
คูมือการใชเครื่องทําสําเนานั้น ๆ อาทิ การเช็ดดวยผาปราศจากขุย การใชแอลกอฮอลเช็ดทําความ
สะอาด หรือการปดทําความสะอาดดวยแปรงขนนุม
อยางไรก็ตามการเขาถึงทัศนูปกรณเพื่อนํา
ออกมาทําความสะอาดอาจไมสามารถทําไดงายโดยเฉพาะเครื่องทําสําเนาที่มีกลไกการทํางานซับซอน
ซึ่งหากไมมีความชํานาญอาจทําใหเกิดความเสียหายขึน้ แกอุปกรณภายในอืน่ ๆ ได ดังนั้นจึงควรเลือก
ชางที่ทําหนาที่ในการซอมเครื่องโดยเฉพาะทําความสะอาดให
3) ความผิดปกติของแหลงกําเนิดแสงหลัก
ความผิดปกติในทีน่ ี้อาจเกิดจาก
แหลงกําเนิดแสงหลักหมดอายุ เสียหาย หรือไมไดรับพลังงานไฟฟาจายแหลงจายไฟฟา ทําใหปริมาณ
แสงที่ฉายลงบนหนวยบันทึกภาพนอยเกินไป จึงทําใหมีประจุสวนเกินเหลืออยูบนหนวยบันทึกภาพ
ไมไดรับการกําจัดลงดินผานสายดิน ทําใหมีโทนเนอรปริมาณมากเกินไปถายโอนมาสรางาภาพแฝง
บนหนวยบันทึกภาพและถายโอนลงบนวัสดุใชพิมพ
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วิธีแกไข ถอดหลอดไฟกําเนิดแสงหลักออกมาตรวจสอบ เชน ดูวาไสหลอดขาด
หรือไม หรือใชโวลตมิเตอร / โอหมมิเตอรวัดความตานทานของหลอดวาเปนอยางไร เปนตน ถาผล
การตรวจสอบ แสดงวาหลอดไฟกําเนิดแสงมีความเสียหาย ก็ใหทําการเปลี่ยนหลอดใหมมาใชแทน
แตถาหลอดไฟกําเนิดแสงปกติ
ก็ใหตรวจสอบวามีกระแสไฟฟาไหลเขาหลอดหรือไมดวยโวลต
มิเตอร / โอหมมิเตอร ซึ่งถาไมมีกระแสไฟฟาไหลเขาหลอดเลยจะทําใหพิมพภาพเปนสีดําหรือเปน
สีใดสีหนึ่งพิมพทั้งหนา แตถามีกระแสไหลเขาหลอดบาง แตนอยกวาที่ควรจะเปน ก็จะทําใหภาพมี
ความเขมสูงกวาปกติ ทั้งนี้อาจเกิดจากแหลงไฟฟาหมดอายุหรือเสียหาย หรือมีปญหาการเชือ่ มตอ
ระหวางแหลงกําเนิดแสงหลักกับแหลงจายไฟฟา ทําใหมีกระแสไฟฟาไหลเขาหลอดกําเนิดแสงนอย
ซึ่งอาจเกิดจากสนิมที่ขั้วตอ ในกรณีนี้กอ็ าจใชกระดาษทรายขัดเอาสนิมออก แตถาแหลงจายไฟฟา
เสียหายก็ตองทําการเปลี่ยนแหลงจายไฟฟาใหม
อยางไรก็ตามหากไมแนใจวาเกิดจากสาเหตุใด
หรือไมสามารถแกไขไดเอง ก็ควรเลือกชางซอมมาทําการแกไขให
4) ความผิดปกติของแหลงกําเนิดแสงลบประจุ ความผิดปกติในที่นี้อาจเกิดจาก
แหลงกําเนิดแสงหมดอายุ เสียหาย หรือไมไดรับพลังงานไฟฟาจายแหลงจายไฟฟา เปนเหตุใหไมเกิด
การลบประจุหรือลบประจุไดไมหมดหลังการพิมพภาพใด ๆ
วิธีแกไข ใหทําการตรวจสอบ และแกไขเหมือนกับความผิดปกติของแหลง
กําเนิดแสงหลัก
1.8.2.2 ภาพพิมพมีความเขมของสีนอยเกินไป ปญหาภาพพิมพมีความเขมสีนอยกวา
ภาพตนฉบับเกิดจากสาเหตุตาง ๆ
โดยสวนใหญคลายคลึงปญหาภาพพิมพมคี วามเขมของสีมาก
เกินไป แตเปนไปในลักษณะตรงขามกัน นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ไดดงั นี้
1) ปริมาณของโทนเนอรในหนวยสรางภาพมีนอยเกินไป ทําใหไมเพียง
พอที่จะจายใหแกหนวยบันทึกภาพในการสรางภาพ
วิธีแกไข ตรวจสอบระดับโทนเนอรในเครื่องทําสําเนาวามีเพียงพอหรือไม ถา
ไมบรรจุโทนเนอรเขาเครื่องทําสําเนา โดยปกติเครื่องทําสําเนาในปจจุบันมีระบบตรวจจับระดับโทน
เนอรในหนวยสรางภาพ ถาระดับโทนเนอรมีนอยเกินไป จะปรากฏขอความหรือสัญญาณเตือนแจงให
ทราบ นอกจากนีก้ ารที่โทนเนอรที่จะจายใหแกหนวยบันทึกภาพมีนอ ย ยังอาจเกิดจากมอเตอร
ขับเคลื่อนการจายโทนเนอรจากภาชนะบรรจุเสียหายหรือไมทํางาน ซึง่ หากเปนกรณีหลังนี้จําเปนตอง
เรียกชางซอมมาทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนมอเตอรใหมให
2) ทัศนูปกรณและลวดโคโรนาสกปรก ความสกปรกในในบางลักษณะจะ
สงผลใหปริมาณแสงที่ตกกระทบบนหนวยบันทึกภาพมากเกินไป ในกรณีของทัศนูปกรณ และสงผล
ใหประจุไฟฟาที่จายใหแกหนวยบันทึกภาพมีนอยเกินไป ในกรณีของลวดโคโรนา
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วิธีแกไข ตรวจสอบวาทัศนูปกรณและลวดโคโรนาในหนวยประจุหลัก มีความ
สกปรก หรือไม ถาสกปรกใหทําความสะอาดโดยใชวธิ ีการ วัสดุและอุปกรณตามที่ระบุไวในคูมือ
แนะนําการใชงานของเครื่อง ถาไมสามารถทําไดดว ยตัวเอง ใหเรียกชางซอมมาทําความสะอาดให
3) หนวยบันทึกภาพเสื่อมสภาพ โดยถาหนวยบันทึกภาพเกิดการสึกจากการใช
งานเปนเวลานานซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานที่เกิดจากการสัมผัสกับกระดาษ โดยเฉพาะกระดาษทีม่ ีผิว
หยาบ หรือทีเ่ กิดจากใบปาดทําความสะอาด จะสงผลใหรับประจุไฟฟาไดไมดี จึงเปนเหตุใหดงึ ดูด
โทนเนอรไดนอ ยลง
วิธีแกไข ทําการเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม
4) วัสดุใชพิมพมีความชื้นสูงเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษ ถากระดาษที่
ใชมีความชื้นสูงเกนไปจะสงผลใหโทนเนอรเกาะติดนอย นอกจากนี้ยงั สงผลใหกระดาษติดกัน ทําให
เกิดปญหาการปอนเขาพิมพได
วิธีแกไข เปลี่ยนกระดาษใหมที่มีความชื้นนอยกวามาใชแทน ทั้งนี้ควรเลือก
กระดาษที่มีสมบัติตาง ๆ เปนไปตามที่ผูผลิตเครื่องทําสําเนากําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเปน
กระดาษที่มีความคงสภาพเชิงมิติดีและเพือ่ ปองกันไมใหกระดาษดูดความชื้นไดมากเกินไป ไมควร
แกะกระดาษออกจากหอแลวทิ้งไวกอนการใชงานเปนเวลานาน สถานที่เก็บกระดาษควรมีสภาวะ
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งควรคลายคลึงหรือเหมือนกับสถานที่ตั้งเครื่องทําสําเนา

ภาพที่ 79 ตัวอยางปญหาภาพพิมพกระดํากระดางที่เกิดขึ้นในการพิมพดวยเครื่องทําสําเนา
ปญหาภาพพิมพกระดํากระดาง เปนปญหาที่ภาพพิมพมคี วามเขมของภาพไมสม่ําเสมอในแต
ละบริเวณเกิดจากปริมาณโทนเนอรที่ถายโอนลงบนวัสดุใชพิมพในแตละบริเวณไมสม่ําเสมอ สาเหตุ
สําคัญของปญหานี้และวิธีการแกไขมีดังนี้
1.8.3.1 ทัศนูปกรณสกปรก สงผลใหแสงตกกระทบบนหนวยบันทึกภาพไดไมสม่ําเสมอ
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วิธีแกไข ทําความสะอาดทัศนูปกรณตาง ๆ ตามคําแนะนําในคูมือการใชงานเครื่องทําสําเนา
ตัวอยางเชน การใชผานุมปราศจากขุย แปรงขนออน หรือที่เปาลม ปดทําความสะอาดฝุนจากเลนส แต
ถาเลนสเปอนเลอะไขมันหรือน้ํามันก็อาจมีความจําเปนตองทําความสะอาด โดยใชผานุมปราศจากขุย
ชุบแอลกอฮอลหรือน้ํายาทําความสะอาดเลนสเช็ดทําความสะอาด เปนตน
1.8.3.2 หนวยจายประจุสกปรก ลวดโคโรนาที่สกปรก โดยถาสิ่งสกปรกที่มาสะสมอยูที่ลวด
มีสมบัติในการรับประจุไฟฟาไดดแี ลว
จะสงผลใหมีการสะสมของประจุมากเกินไปบริเวณที่สิ่ง
สกปรกนั้นสะสมอยู ทําใหหนวยจายประจุจายประจุใหแกบริเวณตาง ๆ บนหนวยบันทึกภาพไดไม
สม่ําเสมอ เปนเหตุใหโทนเนอรถายโอนมาติดบนหนวยบันทึกภาพและบนวัสดุใชพิมพตามลําดับได
ไมสม่ําเสมอ
วิธีแกไข ทําความสะอาดลวดโคโรนา
ตามคําแนะนําในคูมอื การใชเครื่องทําสําเนา
ตัวอยางเชน ใชกานพลาสติกพันสําลีชุบแอลกอฮอลทําความสะอาดใหทั่วเสนลวด เปนตน
1.8.3.3 แหลงกําเนิดแสงใหแสงไมสม่ําเสมอ แหลงกําเนิดแสงใกลหมดอายุการใชงาน มัก
ใหแสงที่มีความเขมแสงไมสม่ําเสมอลงบนตนฉบับภาพ จึงทําใหภาพทีพ่ ิมพมีความเขมไมสม่ําเสมอ
วิธีแกไข เปลี่ยนหลอดกําเนิดแสงหลอดใหม
1.8.3.4 หนวยสรางภาพทํางานผิดปกติ ซึ่งเกิดจากสวนประกอบตาง ๆ ภายในหนวยสราง
ภาพเกิดความชํารุดเสียหาย ทําใหการสรางภาพในแตละบริเวณบนหนวยบันทึกภาพเปนไปอยางไม
สม่ําเสมอ
วิธีแกไข ดําเนินการใหชางซอมตรวจสอบหนวยสรางภาพ เพื่อหาชิน้ สวนที่เสียหาย เพื่อนํา
ออกมาซอมแซมหรือทําการเปลี่ยนชิ้นสวนใหมให
1.8.3.5 หนวยบันทึกภาพเสื่อมสภาพ โดยเกิดการสึกในลักษณะทีไ่ มเทากันในทุกบริเวณ ก็
จะสงผลใหพมิ พไดภาพที่มคี วามเขมไมสม่ําเสมอได
วิธีแกไข ทําการเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม
1.8.4 จุดที่ไมตองการ

จุดหรือรอย
ที่ไมตองการ

ภาพที่ 80 ตัวอยางปญหาจุดที่ไม
ตองการที่เกิดขึ้นในการพิมพดวย
เครื่องทําสําเนา

146

ปญหาจุดที่ไมตองการ (unwanted spots) ในที่นหี้ มายถึง จุดขาวหรือจุดดําที่ไมตองการใหมี
ในภาพพิมพทงั้ นี้สาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหามีดังนี้
1.8.4.1 จุดที่ไมตองการปรากฏบนตนฉบับภาพ กลาวคือ มีสิ่งสกปรกที่มีลักษณะเปนจุด
เปอนเลอะบนตนฉบับภาพ
วิธีแกไข ทําความสะอาดตนฉบับ ในกรณีทที่ ําได เชน จุดเปอนนั้นสามารถเช็ดออกไดโดย
ใชผา หรือถาจุดเปอนเลอะในบริเวณไมใชภาพ อาจใชสารลบคําผิดสีขาวทําการลบจุดที่ไมตองการ
ออก แตถาไมสามารถทําความสะอาดได ก็อาจจําเปนตองเปลี่ยนตนฉบับใหม หรือถาเครื่องทําสําเนา
ที่ใชเปนเครื่องประเภทดิจิตอลและตอพวงกับคอมพวเตอร ก็อาจทําการตกแตงภาพดวยซอฟตแวร
ตกแตงภาพ กอนสงขอมูลภาพไปพิมพออกยังหนวยพิมพของเครื่อง
1.8.4.2 กระจกของหนวยวางตนฉบับสกปรก กลาวคือ มีสิ่งสกปรกเปอนเลอะบนดานใด
ดานหนึง่ ของแทนกระจกใสของหนวยวางตนฉบับ
วิธีแกไข ทําความสะอาดดวยผาสะอาดปราศจากขุย ชุบน้ํายาทําความสะอาดที่ผลิตมา
สําหรับทําความสะอาดกระจกสําหรับเครื่องทําสําเนาโดยเฉพาะ สารทําความสะอาดทีใ่ ชเปนสารที่จะ
ไมเหลือเปนคราบบนกระจกและมีสารปองกันไฟฟาสถิตรวมอยูดว ย
ทําใหลดปญหาสิ่งสกปรก
เกาะติดผิวกระจกได
1.8.4.3 ความผิดปรกติของหนวยสรางภาพ เชน โทนเนอรในหนวยสรางภาพเหลือนอย
เกินไป ทําใหมีบริเวณภาพบางบริเวณบนหนวยบันทึกภาพไมไดรับการสรางภาพ หรือสวนประกอบ
ใดสวนประกอบหนึ่งในหนวยสรางภาพทํางานผิดปกติ
ทําใหการจายโทนเนอรเปนไปอยางไม
สม่ําเสมอหรืออุปกรณกนั โทนเนอรเสื่อมสภาพ เปนเหตุใหเกิดชองวางระหวางหนวยสรางภาพและ
หนวยบันทึก ภาพในระหวางการสรางภาพ ทําใหโทนเนอรสามารถหกออกจากหนวยสรางภาพไป
เปอนเลอะบนวัสดุใชพิมพได เปนตน
วิธีแกไข ใหเพิ่มปริมาณโทนเนอรใหแกหนวยสรางภาพ
1.8.4.4 หนวยบันทึกภาพเกิดความบกพรองหรือเสียหาย ถาสวนใดสวนหนึ่งของหนวย
บันทึกภาพเกิดความเสียหาย เชน เปนรอยเวา เกิดรอยขีดขวน เปนตน
วิธีแกไข ความบกพรองของหนวยบันทึกภาพในลักษณะที่เปนรอยขีดขวน ที่ไมลึกมาก
และมีจํานวนไมมากสามารถแกไขได
โดยการขัดผิวหนวยบันทึกภาพดวยวัสดุขัดผิวทีม่ ีผิวคลาย
กระดาษทรายโดยหนวยบันทึกภาพที่สามารถขัดผิวได
ตองเปนหนวยบันทึกภาพที่เคลือบผิวดวย
สารโฟโตคอนดักเตอรซีลีเนียม สวนหนวยบันทึกภาพที่เคลือบผิวดวยสารโฟโตคอนดักเตอรประเภท
อื่นไมสามารถทําได ดังนั้นการแกไขตองทําการเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม อยางไรก็ตามการขัดผิว
ไมควรทําดวยตัวเอง ควรใหชางซอมที่มีความชํานาญเปนผูทํา เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแก
ผิวของหนวยบันทึกภาพเพิม่ มากขึ้น
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1.8.4.5 หนวยบันทึกภาพสกปรก เชน มีโทนเนอร เสนใยกระดาษ หรือสารเคมีตาง ๆ ที่เปน
องคประกอบในกระดาษเกาะติดบนหนวยบันทึกภาพ เปนตน
วิธีแกไข ทําความสะอาดหนวยบันทึกภาพดวยผาปราศจากขุยชุบแอลกอฮอล
1.8.4.6 วัสดุใชพิมพมีความบกพรอง เชน กระดาษที่ใชมีความชื้นในแตละบริเวณแตกตางกัน
ฟลมพลาสิกไดรับการปรับผิวหนาไมสม่าํ เสมอในทุกบริเวณ เปนตน ซึ่งทั้งสองกรณีทําใหเกิดการ
พิมพติดบางไมติดบางบนวัสดุใชพิมพ
วิธีแกไข เปลี่ยนวัสดุใชพิมพที่มีสมบัติเหมาะสมมาใชแทน และควรเก็บรักษาวัสดุใชพิมพ
โดยเฉพาะกระดาษในหีบหอที่ปดมิดชิดกอนการใชงาน
เพื่อปองกันการดูดซับความชื้นจาก
บรรยากาศภายนอก
1.8.4.7 ทางเดินวัสดุใชพิมพและแผนพิมพสกปรก เชน มีโทนเนอรเกาะติดบนลูกกลิ้งวัสดุ
ใชพิมพ หรือบนสายพาน เปนตน
วิธีแกไข ตรวจสอบดูวาสิง่ สกปรกสะสมที่สวนใดของทางเดินวัสดุใชพิมพ ใหทําความ
สะอาดตามคําแนะนําที่ปรากฏในคูมือการใชงานเครื่อง
ปญหาจุดทีไ่ มตองการนี้เกิดขึ้นไดในสองลักษณะ กลาวคือ เปนจุดทีเ่ กิดในตําแหนง
เดียวกันบนแผนพิมพทุกแผน และเปนจุดที่เกิดในตําแหนงตางกันบนแผนพิมพแตละแผน ทั้งนี้สาเหตุ
ของปญหาจุดที่ไมตองการทีเ่ กิด ณ ตําแหนงเดียวกันบนแผนพิมพแตละแผน ไดแก ภาพตนฉบับ
สกปรก กระจกวางตนฉบับสกปรก หนวยบันทึกภาพเกิดรอยขีดขวนหรือมีความสกปรก ความ
สกปรกของหนวยผนึกภาพและความสกปรกของทางเดินวัสดุใชพิมพและแผนพิมพ สวนสาเหตุของ
ปญหาของจุดที่เกิดในตําแหนงตางกันบนแผนพิมพแตละแผน ไดแก ความบกพรองของวัสดุใชพมิ พ
และความผิดปกติของหนวยสรางภาพ
1.8.5 เสนหรือแถบที่ไมตองการบนภาพพิมพ

ภาพที่ 81 ตัวอยางปญหาเสนและแถบทีไ่ มตองการบนภาพพิมพทเี่ กิดขึ้นในการพิมพ
ดวยเครื่องทําสําเนา
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ปญหาเสนหรือแถบที่ไมตองการบนภาพพิมพในที่นี้ หมายถึง เสนหรือแถบขาวหรือดํา
บนแผนพิมพซึ่งเปนเสนหรือแถบที่ไมมีในภาพตนฉบับ โดยอาจเปนเสนหรือแถบที่มีขอบคมหรือไม
ก็ได รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นไดในทุกทิศทางบนแผนพิมพ ไมวาจะเปนในทิศทางเดียวกับทิศทางการ
ปอนวัสดุใชพมิ พเขาพิมพ หรือตั้งฉากกับทิศทางการปอนวัสดุใชพิมพ ทั้งนี้ขึ้นกับวาเกิดจากสาเหตุใด
สําหรับสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขมีดังนี้
1.8.5.1 ตนฉบับวางไมไดฉากบนแทนกระจกติดตั้งตนฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํา
สําเนาโดยการปอนตนฉบับเขาทําสําเนาอัตโนมัติ ทําใหเกิดเสนที่ขอบแผนพิมพได นอกจากนี้ยังอาจ
เกิดจากการติดตั้งวัสดุใชพิมพในถาดบรรจุไมถูกตองตรงตําแหนง การยอภาพในเครื่องที่ไมมีแหลง
กําเนิดแสงลบขอบภาพ และการทําสําเนาจากตนฉบับที่มขี นาดเล็กกวาขนาดวัสดุใชพิมพ
วิธีแกไข ตรวจสอบวาตนฉบับและวัสดุใชพิมพ ไดรับการวางหรือบรรจุในตําแหนงที่
ถูกตองหรือไม ถาไมถูกตอง ใหทําการวางตําแหนงใหมใหถูกตอง หลีกเลี่ยงการยอภาพดวยเครื่องทํา
สําเนาที่ไมมีแหลงกําเนิดแสงลบขอบภาพ และการทําสําเนาจากตนฉบับที่มีขนาดเล็กกวาขนาดวัสดุ
ใชพิมพ ในกรณีหลัง อาจทําสําเนาพรอมกันทีเดียวโดยใชตน ฉบับสองแผนหรือสองหนา เพือ่ ให
สามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพขนาดใหญไดพอดี
1.8.5.2 ทัศนูปกรณสกปรก จะกันแสงไมใหตกกระทบบนหนวยบันทึกภาพ ทําใหประจุ
ไฟฟาในบริเวณที่ไมไดรับแสงบนหนวยบันทึกภาพไมผา นสายดินลงดิน
เปนเหตุใหเกิดปญหา
เสนดําขึ้น
วิธีแกไข ตรวจสอบวาทัศนูปกรณใดสกปรก ใหทําความสะอาดทัศนูปกรณที่สกปรกนั้น
ดวยวิธีการ วัสดุและอุปกรณตามที่ไดระบุไวในคูมือการใชเครื่องทําสําเนา
1.8.5.3 หนวยจายประจุสกปรก ถาหนวยจายประจุสกปรกจะกอใหเกิดเสนไดในสอง
ลักษณะ กลาวคือถาสิ่งสกปรกนั้นมีผลทําใหการจายประจุลงบนหนวยบันทึกภาพไดนอยลง อาทิ กีด
ขวางทางเดินของประจุไฟฟาจะสงผลใหเกิดเสนหรือแถบขาวหรือสีจาง สิ่งสกปรกประเภทนี้ เชน
เศษกระดาษหรือฝุนผงตาง ๆ แตถาสิ่งสกปรกนั้นชวยสะสมประจุไฟฟาและจายประจุใหแกหนวย
บันทึกภาพมากขึ้น ก็จะสงผลใหเกิดเสนหรือแถบสีเขม สิ่งสกปรกประเภทนี้ เชน โทนเนอร สนิมที่
เปนผลจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปนตน
วิธีแกไข ใหถอดหนวยจายประจุออกจากเครื่องทําสําเนา ตามคําแนะนําในคูมอื การใช
งานเครื่องทําสําเนาทําความสะอาดหนวยจายประจุโดยใชผา อุปกรณเปาลม หรือเครื่องดูดฝุนในการ
ทําความสะอาดเศษหรือขุยกระดาษและโทนเนอร หากมีคราบสีเหลืองน้ําตาลของโอโซน ที่เปนผล
จากการจายประจุดว ยวิธีโคโรนา การทําความสะอาดสามารถทําไดโดยใชน้ํา สนิมสามารถขจัดให
หมดไปไดโดยใชกระดาษทรายผิวละเอียด สวนลวดโคโรนานั้นการทําความสะอาดตองระมัดระวัง
เนื่องจากเปนลวดบางทั้งนี้ใหใชไมปลายพันสําลีชุบดวยแอลกอฮอลทําความสะอาด
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1.8.5.4 หนวยบันทึกภาพมีเสนขีดยาว เมื่อมีเสนขีดยาวเกิดขึน้ ที่ผิวหนวยบันทึกภาพ
ภาพของเสนขีดยาวดังกลาวก็จะปรากฏบนแผนพิมพดวย
วิธีแกไข ถาหนวยบันทึกภาพมีชั้นนําแสงเปนสารพวกซีลีเนียมและรอยขูดขีดมีไมมาก
และไมลึกอาจอาศัยวัสดุขัดผิวทําการขัดผิวและนําไปใชใหมได แตถาหนวยบันทึกภาพมีชั้นนําแสง
เปนสารชนิดอืน่ หรือมีรอยขูดขีดมากหรือเปนรอยลึก ใหทําการเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม
1.8.5.5 ลูกกลิ้งผนึกภาพสึกหรือเปนรอยขีดขวน ซึง่ เกิดจากความรอนและการเสียดสี ทํา
ใหชั้นสารกันโทนเนอรเกาะติดที่เคลือบบนลูกกลิ้งหายไป โทนเนอรจึงเกาะติดบนลูกกลิ้งผนึกภาพ
และกอใหเกิดเสนขึ้นได
วิธีแกไข เปลี่ยนลูกกลิ้งผนึกภาพใหม
1.8.5.6 ใบปาดทําความสะอาดสกปรกหรือสึก ถาใบปาดทําความสะอาดหนวยบันทึก
ภาพสกปรกเชน มีฝุนกระดาษมาสะสมที่สวนปลายทีใ่ ชปาดโทนเนอร หรือเกิดการสึกจากการใชงาน
จะทําใหทําความสะอาดโทนเนอรสวนเกินบนหนวยบันทึกภาพไดไมหมด
จึงเกิดเปนเสนของ
โทนเนอรที่ไมตองการบนแผนพิมพได
วิธีแกไข
1) ในกรณีที่ใบปาดสกปรก ใหทําความสะอาดใบปาด ตามคําแนะนําที่ระบุไวในคูมือ
การใชงานเครือ่ งทําสําเนา
2) ในกรณีที่ใบปาดสึก ใหทาํ การเปลี่ยนใบปาดใหม
1.8.5.7 ทางเดินวัสดุใชพิมพสกปรก เชน มีโทนเนอรหรือเศษกระดาษติดอยูบนลูกกลิ้ง
ปอนกระดาษ เปนตน
วิธีแกไข ตรวจสอบดูวาสิ่งสกปรกสะสมที่สวนใดของทางเดินวัสดุใชพิมพ ใหทําความ
สะอาดตามคําแนะนําที่ปรากฏในคูมือการใชเครื่องทําสําเนา
1.8.6 ภาพหลอก

ภาพที่ 82 ตัวอยางปญหาภาพหลอกที่เกิดขึ้นในการพิมพดวยเครื่องทําสําเนา
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ภาพหลอกเปนปญหาของการพิมพภาพซ้ําขึ้นบนแผนพิมพ เปนภาพที่พิมพบนแผน
พิมพโดยที่ไมปรากฏอยูในตนฉบับ มีลักษณะเปนภาพที่มีความเขมนอยกวาภาพตนแบบ ทั้งนี้สาเหตุ
สําคัญของปญหาภาพหอกและวิธีแกไขมีดังนี้
1.8.6.1 ลูกกลิ้งผนึกภาพสึก เมือ่ ชั้นเคลือบกันโทนเนอรยดึ เกาะของลูกกลิ้งผนึกภาพคอย ๆ
หมดไป เนื่องจากการใชงาน จะทําใหโทนเนอร (ภาพ) ที่พิมพแลวบนวัสดุใชพิมพสามารถถายโอน
จากวัสดุใชพิมพไปเกาะติดบนลูกกลิ้งได สงผลใหเมื่อแผนพิมพแผนตอมาผานเขามายังหนวยผนึก
ภาพ โทนเนอรบนลูกกลิ้งก็สามารถถายโอนไปบนแผนพิมพนั้น ๆ ได
วิธีแกไข ทําการเปลี่ยนลูกกลิ้งผนึกภาพใหม
1.8.6.2 แหลงกําเนิดแสงลบประจุทํางานผิดปกติ เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ สงผลใหไมเกิด
การลบประจุของภาพที่พิมพไวแตเดิม จึงมีประจุไฟฟาของภาพที่พิมพแลวหลงเหลืออยูบนหนวย
บันทึกภาพทําใหสามารถดึงดูดโทนเนอรมาสรางภาพได และถายโอนภาพหลอกนั้นลงบนวัสดุใช
พิมพในการพิมพครั้งถัดมา
วิธีแกไข ตรวจสอบวาสาเหตุใดที่ทําใหแหลงกําเนิดแสงลบประจุไมทํางานตามปกติ และทํา
การแกไขตามสาเหตุของปญหานั้น อาทิ ถามีสิ่งสกปรกปกคลุมหรือเปอนเลอะแหลงกําเนิดแสง ทํา
ใหแสงไมสามารถฉายลงบนหนวยบันทึกภาพได ก็ใหทาํ ความสะอาดแหลงกําเนิดแสงดวยการใชผา
นุมปราศจากขุยชุบแอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาด แตถาแหลงกําเนิดแสงเสื่อมสภาพหรือใกลหมด
อายุการใชงานก็ใหทําการเปลี่ยนแหลงกําเนิดแสงใหม นอกจากนีค้ วรตรวจสอบดวยวามีปญหาการ
เชื่อมตอระหวางแหลงกําเนิดแสงลบประจุและแหลงจายไฟฟาหรือไม อันจะสงผลใหกระแสไฟฟาที่
จายใหแกแหลงกําเนิดแสงลบประจุมีนอยเกินไปทําใหลบประจุบนหนวยบันทึกภาพไดไมหมด
1.8.6.3 หนวยสรางภาพไมทัน เปนผลมาจากภาพตนฉบับที่มีองคประกอบเปนพื้นทึบขนาด
ใหญอยูตามดวยพืน้ สกรีน หรือภาพลักษณะอื่นที่สงผลใหการสรางภาพเกิดมากในสวนแรกของภาพ (
ใชโทนเนอรในปริมาณมาก) ทําใหหนวยสรางภาพสรางภาพใหสวนหลังของภาพไดไมทนั หรือไม
สมบูรณ
วิธีแกไข การแกไขควรทําในลักษณะเชิงปองกัน กลาวคือ ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบงาน
พิมพที่จะกอใหเกิดปญหาภาพหลอกขึ้น แตถามีความจําเปนก็อาจออกแบบในลักษณะลดความเขม
ของพื้นทึบลง เชน ใหมพี ื้นที่เม็ดสกรีน 90 เปอรเซ็นต แทนที่จะเปนพื้นทึบ เปนตน และพิมพวสั ดุใช
พิมพตามดานยาวของวัสดุใชพิมพ (landscape) แทนการพิมพตามดานกวาง (portrait) นอกจากนี้ควร
มีการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นเนื่องจากอุณหภูมแิ ละความชื้นทีต่ ่ําเกินไป จะทําใหปญหาภาพ
หลอกมีแนวโนมการเกิดไดงายขึ้น
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1.8.7 ภาพพิมพพรามัว

ภาพที่ 83 ตัวอยางปญหาภาพพิมพพรามัวที่เกิดขึ้นในการพิมพดวยเครือ่ งทําสําเนา
ปญหาภาพพิมพพรามัวในที่นี้ หมายถึงปญหาแตภาพที่พิมพหรือสําเนาไดมีความคมชัด
นอยกวาตนฉบับทั้งนี้สิ่งที่ตองตรวจสอบประการแรกคือ ตนฉบับไดรับการวางใหแนบสนิทกับแทน
วางตนฉบับหรือไม ถาวางตนฉบับไมแนบสนิทแลว ปญหานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยงการสําเนาภาพจากหนังสือที่มีความหนามาก หรือนําตนฉบับที่โกงงอ ไมราบมาเปนตนฉบับ
ในการทําสําเนา สําหรับสาเหตุตาง ๆ ของปญหานี้และวิธีการแกไข มีดังนี้
1.8.7.1 ความผิดปกติของทัศนูปกรณ ทัศนูปกรณชนิ้ สําคัญที่มีผลตอความคมชัดของ
ภาพก็คือ เลนส เนื่องจากเลนสเปนชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่ตามกําลังการยอขยายภาพ ดังนัน้ หากเลนส
เคลื่อนไปอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองแลว การโฟกัสใหเกิดภาพที่คมชัดบนหนวยบันทึกภาพก็จะไม
สามารถเกิดขึ้นได นอกจากนี้ยังสงผลใหภาพมีลักษณะผิเพี้ยน ไมไดสัดสวนที่ถูกตองดวย
วิธีแกไข ดําเนินการใหชางซอมทําการตรวจสอบและแกไขระบบขับเคลื่อนเลนส เพื่อให
เลนสเคลื่อนที่ไปอยู มีตําแหนงที่ถูกตองเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลการยอขยาย
1.8.7.2 หนวยสรางภาพทํางานผิดปกติ เชน ลูกกลิ้งแมเหล็กหมุนจายโทนเนอรไดไม
ราบรื่น เกิดการสะดุดเนื่องจากมีความผิดปกติเกิดขึน้ ทีฟ่ นเฟองของลูกกลิ้ง ก็จะสงผลใหโทนเนอรที่
จายใหแกหนวยบันทึกภาพมีเสนขอบที่ไมคมได
เนื่องจากโทนเนอรที่บริเวณขอบเกิดการเลอะ
เปนตน
วิธีแกไข ดําเนินการใหชางซอมทําการตรวจสอบ
ทําการแกไขซอมแซมหรือเปลี่ยน
ชิ้นสวนที่สึกหรอในหนวยสรางภาพให
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1.8.8 ภาพพิมพไมตรงตําแหนงหรือไมไดฉาก

ภาพที่ 84 ตัวอยางปญหาภาพพิมพไมตรงตําแหนงทีเ่ กิดขึ้น
ในการพิมพดวยเครื่องทําสําเนา
การพิมพไมตรงตําแหนงหรือไมไดฉากในทีน่ ี้ เปนปญหาที่เมือ่ พิมพภาพลงบน
วัสดุใชพิมพแลวภาพที่ไดไมไดมีตําแหนงถูกตองอยางที่ควรจะเปน อาทิ ไมอยูตรงกลางหนา หรือใน
กรณีของภาพพิมพสอดสีนนั้ เกิดการเหลี่ยมกันของภาพหมึกพิมพแมสีแตละสี สาเหตุสําคัญของภาพ
พิมพไมไดฉากมีดังนี้
1.8.8.1 การวางตําแหนงของตนฉบับภาพบนแทนวางตนฉบับไมไดฉาก
วิธีแกไข ใหทําการวางตนฉบับภาพบนแทนวางตนฉบับใหไดฉากตามสเกล การปดฝาปด
แทนควรปดอยางเบา เพื่อปองกันไมใหตน ฉบับภาพเคลื่อนที่จากตําแหนง
1.8.8.2 หนวยปอนตนฉบับอัตโนมัติปอนตนฉบับเขาแทนวางตนฉบับไมไดฉาก
วิธีแกไข หาสาเหตุที่ทําใหหนวยปอนตนฉบับอัตโนมัติปอนตนฉบับเขาแทนวางตนฉบับ
ไมไดฉาก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุไดหลายสาเหตุ เชน มีสิ่งสกปรกติดขัดอยูภ ายใน ลูกกลิ้งดึงปอน
ตนฉบับสึก บรรจุตนฉบับไมไดฉากหรือบรรจุมากเกินไป เปนตน ดังนั้นถาสาเหตุมาจากสิ่งสกปรก ก็
ใหทําความสะอาด ถามาจากลูกกลิ้งปอนตนฉบับสึก ก็ตอ งทําการเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม ถาบรรจุตนฉบับ
ไมไดฉาก ก็บรรจุใหมใหไดฉาก แตถาบรรจุตนฉบับมากเกินไป ก็ใหนําตนฉบับบางสวนออก
1.8.8.3 การบรรจุวัสดุใชพิมพในถาดบรรจุไมถูกตอง
วิธีแกไข การบรรจุวัสดุใชพิมพในถาดปอนวัสดุใชพิมพใหไดฉาก เลื่อนสวนกํากับวัสดุ
ใชพิมพใหอยูใ นตําแหนงทีถ่ ูกตอง ไมเบียดชิดกับขอบวัสดุใชพิมพมากเกินไปหรือยูหางจนเกินไป
รวมทั้งไมบรรจุวัสดุใชพิมพในถาดบรรจุมากจนเกินไป
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1.8.8.4 ลูกกลิ้งปอนพาวัสดุใชพิมพสึก ทําใหการปอนพาวัสดุใชพิมพเขาพิมพจากถาด
รองรับจนถึงหนวยบันทึกภาพไดไมตรงหรือไมไดฉาก แผนวัสดุใชพมิ พเกิดการเอียง
วิธีแกไข ทําการเปลี่ยนลูกกลิ้งปอนพาวัสดุใชพิมพที่สึกนั้นใหม
1.8.8.5 สิ่งสกปรกติดขัดอยูใ นทางเดินแผนวัสดุใชพิมพ
วิธีแกไข กําจัดเศษวัสดุใชพิมพหรือโทนเนอรที่ติดคางออก
1.8.8.6 อุปกรณตรวจจับตําแหนงกระดาษทํางานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย ทําให
ระบบควบคุมกระดาษไมควบคุมกระดาษใหหยุด
และเคลื่อนเขาทําการพิมพในจังหวะเวลาที่
ถูกตองได
วิธีแกไข ดําเนินการใหชางซอมตรวจสอบสภาพการทํางานของอุปกรณตรวจจับตําแหนง
กระดาษ เพื่อทําการซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมให
1.8.8.7 ระบบควบคุมการสรางภาพแฝงทํางานผิดปกติ เปนเหตุใหการสรางภาพของ
หมึกพิมพแมสีแตละสีบนหนวยบันทึกภาพไมเกิดขึน้ ณ ตําแหนงเดียวกัน
วิธีแกไข ดําเนินการใหชางซอมตรวจสอบระบบควบคุมการสรางภาพแฝงวามีอุปกรณใด
ทํางานผิดปกติหรือไม เพื่อทําการซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมให
2. การพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร
2.1 ความหมาย
เครื่องพิมพเลเซอร หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชเปนอุปกรณสงออกของระบบ
คอมพิวเตอรหนึ่ง ๆ โดยใชเพื่อพิมพภาพลงบนวัสดุใชพิมพประเภทตาง ๆ ในการพิมพอาศัยแสง
เลเซอรในการยิงทีละจุดเพื่อทําใหเกิดเปนภาพขึ้น
เครื่องพิมพเลเซอรจึงจัดเปนเครื่องพิมพ
อิเล็กทรอโฟโตกราฟฟประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ในการพิมพภาพลงบนวัสดุใชพิมพตาง ๆ ไดนั้น อาศัย
วิธีการทางไฟฟาสถิต
2.2 พัฒนาการ
ภายหลังจากที่บริษทั ซีร็อกซ ไดผลิตเครื่องทําสําเนาออกจําหนายในทองตลาดแลว บริษัทก็ได
เล็งเห็นถึงขอดีของเทคโนโลยีการพิมพซโี รกราฟในแงของความเงียบ ความเร็วและคุณภาพการพิมพ
จึงไดมอบหมายให แกรี สตารกเวเทอร (Gary Starkweather) ทําการประยุกตเทคโนโลยีการพิมพ
ของเครื่องทําสําเนามาใชในการผลิตเครื่องพิมพเลเซอร เพื่อใหเปนเครื่องพิมพที่สามารถพิมพงานได
รวดเร็วมากขึน้ มีความละเอียดในการพิมพสูงขึ้น สามารถพิมพทั้งตัวอักขระและภาพกราฟกตาง ๆ ใน
พ.ศ.2520 (ค.ศ.1977) บริษทั ซีร็อกซ ก็ประสบความสําเร็จในการผลิตเครื่องพิมพเลเซอรเครื่องแรก
ออกจําหนายในทองตลาดเปนเครื่องพิมพรนุ 9700 มีขนาดใหญมาก
ใชเปนอุปกรณสงออก
สําหรับคอมพิวเตอรขนาดใหญ (mainframe computer) สามารถทําการพิมพได 7000 บรรทัดตอ
นาที ดวยความละเอียดการพิมพ 300 จุดตอนิ้ว
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ตอมาใน พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982) บริ ษัท แคนนอน (Canon Corporation) ไดประสบ
ความสําเร็จในการผลิตเครื่องพิมพเลเซอรแบบตั้งโตะขึ้นเปนเครื่องแรก มีชื่ อ เรียกวา “แอลบีพี - 10”
(LBP-10) และในปถัดมาแคนนอนก็ไดผลิต สวนพิมพ (printer engine) สําหรับใชผลิตเครื่องพิมพ
เลเซอรสวนบุคคลหรือเครื่องพิมพเลเซอรแบบตั้งโตะที่ มีชื่อวา “แอลบีพี - ซีเอกซ ” (LBP-CX) เพื่อ
ออกจําหนายใหแกบริษัทชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจดานคอมพิวเตอรหลายบริษัท สําหรับนําไปใชในการ
สรางเครื่องพิมพเลเซอรแบบตั้งโตะ
การคิดคนอุปกรณสวนพิมพดงั กลาวทําใหสามารถผลิต
เครื่องพิมพเลเซอรที่มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลงได โดยบริษัทแรกทีบ่ ริษัทแคนนอนนําสวนพิมพไป
เสนอคือ บริษัท ซีร็อกซ
แตซีร็อกซไดปฏิเสธขอเสนอของการรวมมือกันทางธุรกิจกับบริษัท
แคนนอน บริษัท แคนนอนจึงไดไปเจรจากับบริษัทฮิวเลตตแพคการด บริษัทฮิวเลตตแพคการดเปน
บริษัทแรกที่สนใจนําสวนพิมพแอลพีซีเอกซไปใชผลิตเครื่องพิมพในตระกูลเลเซอรเจ็ต (LaserJet)
เครื่องพิมพเลเซอรเจ็ตเครื่องแรกที่ผลิตขึ้นผลิตใน ค.ศ.1984 โดยมีความเร็วในการพิมพงานที่ 8 หนา
ตอนาที ที่ความละเอียดการพิมพ 300 จุดตอนิ้ว มีหนวยความจํา 128 กิโลไบต และใชภาษาควบคุม
การพิมพที่ เรียกว า “พีซี แ อล” (PCL)
นอกจากบริษัท ฮิวเลตตแพคการด แลว บริษัท แคนนอน ก็ไดไปเจรจากับบริษัท
คอมพิวเตอรแอปเปล ดวย
ซึ่งทางแอปเปลก็ไดนาํ อุปกรณสวนพิมพมาพัฒนาและใชสรางเปน
เครื่องพิมพเลเซอรไรเทอร (Laser Writer) ซึ่งเปนเครื่องพิมพภาษาโพสตสคริปตเครื่องแรกของโลก
โดยเปนเครื่องพิมพเลเซอรขาวดําที่มีความละเอียดการพิมพ 300 จุดตอนิ้ว ทั้งนี้ในขณะเดียวกันบริษัท
แอปเปลคอมพิวเตอร
ยังไดคิดคนคอมพิวเตอรตระกูลแมคอินทอชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
ซอฟตแวรประมวลผลคํา และซอฟตแวรจัดหนาขึน้ ดวย ทําใหเกิดระบบที่ เรียกวา “ระบบการจัดพิม พ
ตั้งโตะ” ขึ้น โดยระบบดังกลาวไดนํามาใชงานทางดานการจัดพิมพสิ่งพิมพ เนือ่ งจากคุณภาพงาน
พิมพของเครื่องพิมพเลเซอรอยูในระดับทีย่ อมรับได ซึ่งนับเปนการปฏิรูปขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ
แบบเดิมและเปนรากฐานของการพัฒนามาสูการพิมพระบบดิจิตอลในปจจุบนั
จากนั้นเปนตนมาพัฒนาการของเครื่องพิมพเลเซอรก็มีมาเปนลําดับ ตามพัฒนาการทาง
คอมพิวเตอรทงั้ ในสวนทีเ่ ปนฮารดแวรและซอฟตแวร พัฒนาการดานอิเล็กทรอนิกส ดานวัสดุการ
พิมพและพัฒนาการดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบกับความตองการของลูกคาที่ตองการเครื่องพิมพ
ที่มีความสามารถการพิมพที่สูงขึ้นและคุณภาพงานพิมพที่ดีขึ้น ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตจะมี
สวนชวยสงเสริมใหมีพัฒนาการของเครื่องพิมพเลเซอรดําเนินมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจสรุปพัฒนา
การของเครื่องพิมพเลเซอรเปนขอ ๆ ไดดงั นี้
2.2.1 ความสามารถการทํางาน เครื่องพิมพเลเซอรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการ
ทํางานที่สูงขึ้นรวมทั้งสามารถทํางานไดหลายลักษณะมากขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
- ความเร็วในการพิมพสูงขึ้นซึ่งเปนผลมาจาการใชพฒ
ั นาตัวประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ
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การทํางานสูงขึ้น ตัวประมวลผลที่ใชกันทั่วไปในปจจุบนั ไดแก ตัวประมวลผลแบริสก (RISC) หรือ
ตัวประมวลผลลดทอนชุดคําสั่ง (Reduced Instuction Set Computer) นอกจากตัวประมวลแลว แรม
ของเครื่องพิมพเลเซอรที่ใชมีขนาดใหญขนึ้ และสามารถเพิ่มขนาดของแรมได พอรต (port) หรือ
ชองทาง เขาออกของขอมูลและสายเคเบิลรับสงขอมูลสามารถรับสงขอมูลน้ําหนักสีไดเร็วขึ้น รวมทั้ง
ก็มีการคิดคนเทคโนโลยีการจัดการหนวยความจําของเครือ่ งพิมพ เชน เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูล
น้ําหนักสีภาพ (contone compression technology) ทําใหสามารถพิมพออกแฟมขอมูลภาพที่มีขนาด
ใหญดว ยเครื่องพิมพเลเซอรที่มีแรมนอยไดเปนตน
- ความสามารถในการพิมพแบบตัวพิมพไดมากแบบและมากประเภท โดยมีการใชรอม
บรรจุแบบตัวพิมพจํานวนมากติดตั้งไวภายในเครื่องพิมพ ซึ่งแตเดิมไมมี ทําใหในการพิมพตวั พิมพ
แบบตาง ๆ ไมตองเสียเวลาถายโอนแบบตัวพิมพจากฮารดดิลสของคอมพิวเตอรที่เครื่องพิมพตอพวง
อยูดวย นอกจากนีย้ ังไดมกี ารพัฒนาแบบตัวพิมพแบบเอาตไลน (outline font) เพื่อมาใชแทนแบบ
ตัวพิมพแ บบบิตแม็ป ( bit mapped font ) ซึ่งทําใหเครื่องพิมพสามารถพิมพตัวพิมพใหมีขอบที่คมชัด
เมื่อมีการเพิ่มขนาดตัวพิมพ
- ความสามารถในการพิมพภาพไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนภาพลายเสนขาวดําภาพ
ลายเสนสี ภาพฮาลฟโทนขาวดํา ตลอดจนภาพฮาลฟโทนสอดสี
- ความสามารถในการทํางานภายใตระบบปฏิบัติการหลายระบบหรือหลายแพลตฟอรม
(platform) เชน สามารถพิมพงานไดทั้งภายใตระบบปฏิบัติการวินโดวส และระบบปฏิบัตกิ าร
แมคอินทอช เปนตน
- ความสามารถในการพิมพภาพไดสองหนา เหมือนเชนเครื่องทําสําเนาบางรุน
- ความสามารถในการทํางาน
เปนเครื่องพิมพสงออกสําหรับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร โดยไมเพียงแตใชเปนอุปกรณสงออกสําหรับระบบเครือขา ยระยะใกล (Local Area
Network, LAN) แลวในปจจุบันยังไดมีการพัฒนา ใหสามารถควบคุมเครื่องพิมพวิธีการผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ตได ซึ่งไมเพียงแตการสั่งพิมพงานเทานั้น ยังสามารถ
ปรับตั้งสภาวะการพิมพตาง ๆ
เปลี่ยนแปลงลําดับการพิมพงานกอนหลัง และตรวจสภาพของ
เครื่องพิมพไดตามตองการดวย
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ภาพที่ 85 ตัวอยางการใชเครื่องพิมพเลเซอรเปนเครื่องพิมพสําหรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2.2.2 คุณภาพการพิมพ คุณภาพการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร ไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ
ดังนี้
2.2.2.1 ความละเอียดการพิมพ ไดรับการพัฒนาใหสามารถพิมพงานไดละเอียดมากขึน้
จากเดิมทีพ่ ิมพดวยความละเอียดการลงสกรีนไดเพียงไมกี่รอยจุดตอนิว้ ก็พัฒนามาเปนพันจุดตอนิ้ว
หรือหลายพันจุดตอนิว้
2.2.2.2 การสรางเม็ดสกรีน ไดมีการคิดคนเทคนิควิธีลงสกรีนแบบตาง ๆ เพื่อให
เครื่องพิมพเลเซอรสามารถพิมพภาพฮาลฟโทนที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นได
โดยมุงเนนไปทีก่ ารคิดคน
เทคนิควิธีการแบบใหมทจี่ ะสงผลกระทบนอยตอการสูญเสียความละเอียดการพิมพ ซึ่งเปนปญหา
ที่พบอยูในระบบการลงสกรีนดิจิตอล รวมทั้งลดปญหาที่เกิดขึน้ จากการลงสกรีนแบบเดิม อาทิ
เทคโนโลยีการลงสกรีนแบบเอฟเอ็มที่นํามาใชแทนการลงสกรีนแบบเอเอ็ม ทําใหสามารถพิมพภาพ
ใหมีความละเอียดมากขึ้นไมมีปญหาลายตาเสือเนื่องจากไมมีมุมสกรีนในการพิมพภาพฮาลฟโทนของ
หมึกพิมพแตละสี เปนตน
- คุณภาพของภาพดานอื่น ๆ นอกเหนือจากความละเอียดการพิมพและการสรางเม็ด
สกรีน แลว ผูผลิตเครื่องพิมพแตละรายไดมีการพัฒนาเทคนิควิธีการในการเพิ่มคุณภาพการพิมพของ
เครื่องพิมพ เชน เทคนิคในการพิมพภาพลายเสนใหมขี อบเสนที่คมชัดมากขึ้น พิมพภาพใหมีระดับ
และความตอเนื่องของน้ําหนักสีใกลเคียงกับน้ําหนักสีของภาพน้ําหนักสีตอเนื่อง ตัวอยางของเทคนิค
เหลานี้เชน เทคโนโลยีไฟนอารต (Fine Art, Fine Advanced Resolution Technology) ของบริษัท มิ
นอลตา (Minolta) เทคโนโลยีอารอีที (Resolution Enhancement Technology, RET) ของ บริษัท ฮิว
เลตตแพคการด เทคโนโลยีคัลเลอรโฟโตเกรด (Color PhotoGrade) ของบริษัทแอปเปล เปนตน
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ภาพที่ 86 (ก) ตัวอยางเทคโนโลยีไฟนอารตของบริษัท มินอลทา
(ข) ตัวอยางเทคโนโลยีอารอีทีของบริษัท ฮิวเลตตแพคการด
2.2.3 ความสะดวกในการใชงาน เครื่องพิมพเลเซอรไดรับการพัฒนาใหสามารถใชงานและ
สะดวกขึ้น (user friendly) ที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือ การสรางเครื่องพิมพใหมีขนาดที่เล็กลง น้ําหนัก
เบาสามารถวางไดบนโตะทํางาน มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทํางานและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ
การมีพอรตอินฟาเรด (infrared port) ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนยายสะดวก (portable
computer) หรือคอมพิวเตอรประเภทโนตบุกบางเครื่อง ซึ่งเปนพอรตประเภทไรสาย ทําใหไมตองใช
สายเคเบิลมาตอพวงระหวางคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพนอกจากนี้กย็ ังมีระบบการทํางานอื่น ๆ ตาม
แตผูผลิต เครื่องพิมพเลเซอรแตละรายพัฒนาขึ้น เพื่อชวยใหเครื่องพิมพเลเซอรสามารถใชงานไดงาย
และสะดวก
2.2.4 ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ในการพัฒนาดานตาง ๆ ของเครื่องพิมพเลเซอรนั้นได
พัฒนามาไปในทางที่จะชวยรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย โดยผูผลิตเครื่องพิมพสวนใหญได
ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นโดยองคการตาง ๆ ตัวอยางเชน
- การประหยัดพลังงาน
องคกรตัวแทนผูพิทักษสิ่งแวดลอม (Environmental
Protection Agency, EPA) แหงสหรัฐอเมริกาไดมีกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานขออุปกรณไฟฟา
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ตาง ๆ ซึ่งรวมทั้ง เครื่องพิมพเลเซอรขึ้น โดยมาตรฐานดังกลาวเรียกวา “เอ็นเนอรจสี ตาร” (Energy
Star) ซึ่งเปนการใหการรับรองแก ผูผลิตเครื่องพิมพที่สามารถพิสูจนไดวาเครื่องพิมพของตนที่ผลิตขึ้น
ใชพลังงานนอยกวาที่ไดกําหนดไวในมาตรฐาน
หรือมีสภาวะการทํางานแบบใชพลังงานนอย
(low – power, or sleep, state) เมื่อ เครื่องพิมพอยูในสภาพที่ไมไดใชงานในชวงระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง
การใชพลังงานนอยนีเ้ ทากับเปนการชวยลดมลพิษไดทางหนึ่ง โดยเครื่องพิมพที่มีการทํางานแบบ
ประหยัดพลังงานไดตามมาตรฐานก็สามารถติดสัญลักษณเอ็นเนอรจีสตารไวบนเครือ่ งพิมพและแสดง
ในเอกสารกํากับเครื่องพิมพตาง ๆ ได

ภาพที่ 87 สัญลักษณเอ็นเนอรจีสตาร
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร ไดมีองคการตาง ๆ ของประเทศผูผลิต เครื่องพิมพ
ไดกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของการใชเลเซอรในเครื่องพิมพไว เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
การใชงาน ตัวอยางเชน เครือ่ งพิมพตองมีลักษณะปดมิดชิด และตองกัน้ ไมใหแสงเลเซอรเล็ดลอดออก
จากเครื่องพิมพในขณะใชงานได
ตองมีฉลากคําเตือนวาอันตรายติดอยูภ ายในเครื่องพิมพในสวน
ทางเดินของแสงเลเซอร หรือใชแสงเลเซอรชนิดที่ใหแสงที่เปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตานอย
เชน เลเซอรอินฟราเรด เปนตน
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับโอโซน จากการที่โอโซนกอใหเกิดการระคายเคืองขึ้นแก
ผิวหนังและดวงตาได จึงไดมีการคิดคนวิธีการในการทําใหเกิดภาพแฝงของประจุไฟฟาขึ้นบนหนวย
บันทึกภาพเพือ่ ใหเกิดการปลดปลอยโอโซนออกมานอยที่สุด รวมทั้งมีกรติดตั้งแผนกรองโอโซนไว
ในเครื่องพิมพดวย
นอกจากนี้ผูผลิต เครื่องพิมพรายตาง ๆ ยังไดรณรงคใหผูใชเครือ่ งพิมพเลเซอรทําการ
สงคารทริดจโทนเนอรที่หมดอายุการใชงานแลวกลับไปยังบริษัทผูผลิตเพื่อเวียนทําใหม
ในขณะ
เดียวกันผูผลิตกระดาษ ก็ไดมีการผลิตกระดาษเวียนทําใหมสําหรับใชพิมพดว ยเครื่องพิมพเลเซอร
ออกจําหนายดวย
2.3 หลักการพิมพ
เลเซอรเปนคําอานทับศัพทภาษาอังกฤษของคําวา “LASER” ซึ่งเปนคํายอมาจากคําเต็มวา
“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” มีความหมายวา “การขยายแสงดวยการ
กระตุนการเปลงรังสี” กลาวคือ เปนการทําใหอิเล็กตรอนของอะตอมของสารใดสารหนึ่งที่อาจเปน

159

ของแข็ง ของเหลว หรือกาซซึ่งอยูในระดับพลังงานที่ต่ํากวาการเคลื่อนที่ไปสูระดับพลังงานที่สูงกวา
โดยการกระตุน ดวยแสงหรือพลังงานไฟฟาที่มีพลังงานเหมาะสม จากนัน้ ก็ปลอยใหอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานสูงนั้นเคลื่อนที่กลับลงมาสูระดับพลังงานที่ต่ํากวา ปรากฏการณนี้จะทําใหเกิดปลอย
พลังงานในรูปของแสงขึ้นได
ทั้งนี้หากกระตุนอะตอมของสารนี้ภายในอุปกรณ ที่เรียกวา
“เรโซเนตอร” (resonator) แลว แสงที่เปลงออกมาก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมา และไปกระตุนอะตอม
อื่น ๆ ในสารนั้น ทําใหอะตอมตาง ๆ เกิดการเปลงแสง และแสงเปลงออกมาจากอะตอมตาง ๆ ก็จะ
ไปกระตุนอะตอมอื่น ๆ ตอไป หรือเกิดปฏิกิริยาลูกโซขึ้น (chain reaction) ทําใหแสงมีความเขมของ
แสงสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือเปนการขยายแสงนั่นเอง โดยแสงที่เกิดขึ้นมีความถี่เดียวกันและสั่นในเฟสที่
เหมือนกันหรือเปนแสงอาพันธเมื่อปลอยแสงดังกลาวออกจากเรโซเนเตอร
แสงที่ไดก็จะเรียกวา
แสงเลเซอร

ภาพที่ 88 การผลิตแสงเลเซอรโดยใชอุปกรณเรโซเนเตอร
แสงเลเซอร เปน คลื่น แมเ หล็ ก ไฟฟาที่มี สมบัติ สําคั ญตาง ๆ ดั ง นี้ คื อ เป น แสง
อาพันธ มีสีเดียว ความถี่เดียว หรือความยาวคลื่นเดียว โดยจะมีความยาว คลื่นเปนเทาไรก็ได และ
เปนแสงที่ขนานไปไดไกลมาก ซึ่งแตกตางจากแสงอาทิตยที่ประกอบไปดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่และความยาวคลื่นแตกตางกันซึ่งมีการสั่นในหลายทิศทาง

ภาพที่ 89 ความเปนแสงอาพันธของแสงเลเซอร
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จากคุณสมบัติของเลเซอรที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหมีการประยุกตใชแสงเลเซอรใน
การพิมพภาพในระบบการพิมพอิเล็กทรอโฟโตกราฟนี้ โดยแสงเลเซอรสามารถโฟกัสใหยิงลงบนชั้น
วัสดุโฟโตคอนดักเตอรของหนวยบันทึกภาพไดอยางแมนยํา รวมทั้งสามารถบีบลําแสงใหมีขนาดเล็ก
และไมเกิดการกระจายของลําแสงทางดานขางหรือแผออก จึงสามารถสรางใหเกิดภาพที่มีความคมชัด
และความละเอียดของภาพที่สูงได
หลักการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร เหมือนกับการพิมพของหนวยพิมพของเครื่องทํา
สําเนาแบบดิจติ อล กลาวคือ อาศัยแสงเลเซอรในการทําใหเกิดภาพแฝงประจุไฟฟาบนหนวยบันทึก
ภาพ โดยบริเวณใดก็ตามบนหนวยบันทึกภาพที่ไดรับแสงเลเซอร ประจุไฟฟาในบริเวณนั้นจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนไปในสองลักษณะ ดังนี้
1) กลไกการทําใหเกิดภาพแฝงแบบไรตไวต (Write - White) เปนการใชแสงเลเซอรใน
การลบประจุไฟฟาในบริเวณไมพิมพ หรือบริเวณไรภาพ ซึ่งในกรณีนบี้ ริเวณภาพแฝงจะเปนบริเวณที่
มีประจุไฟฟา
2) กลไกการทําใหเกิดภาพแฝงแบบไรตแบล็ก (Write - Black) เปนการใชแสงเลเซอรใน
การลบประจุไฟฟาในบริเวณพิมพ หรือบริเวณภาพ ซึ่งในกรณีนบี้ ริเวณภาพแฝงจะเปนบริเวณที่ไมมี
ประจุไฟฟา
จากนั้นภาพแฝงที่เกิดขึน้ ก็จะไดรับการสรางภาพดวยโทนเนอร ภาพของโทนเนอรที่
เกิดขึ้นบนหนวยบันทึกภาพก็จะไดรับการถายโอนหรือพิมพลงบนวัสดุใชพิมพ และไดรับการผนึกให
ติดแนนกับวัสดุใชพิมพโดยอาศัยความรอนและ/ หรือแรงกด
ทั้งนี้เครื่องพิมพเลเซอรสวนใหญ ในปจจุบนั ใชกลไกการสรางภาพแฝงแบบไรตแบล็ก
เปนสวนใหญเนื่องจากสามารถพิมพเสนขนาดเล็กไดดีกวา ดังนั้นเนื้อหาตาง ๆ ทีจ่ ะกลาวถึงตอไป
จึงจะกลาวถึงเครื่องพิมพเลเซอรที่ใชกลไกการทําใหเกิดภาพแฝงแบบไรตแบล็กนัน้
2.4 วัสดุทางการพิมพสําหรับการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร
วัสดุทางการพิมพสําหับการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอรในขอ 2.4 นี้ จะกลาวถึงวัสดุใชพิมพ
และโทนเนอร ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุทั้งสองประเภทมีดังนี้
2.4.1 วัสดุใชพิมพ
วัสดุใชพิมพสําหรับการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร
มีอยูดวยกันหลายประเภท
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุใชพิมพสําหรับการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอรขนาดใหญ วัสดุใชพิมพที่มกี าร
นํามาใชพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอรมีดังนี้
2.4.1.1 กระดาษ วัสดุใชพิมพประเภทกระดาษสําหรับใชพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร
อาจเปนแผน เปนมวน เปนฉลากสติกเกอร หรือขึ้นรูปแลวเปนซองแลวก็ได กระดาษที่ใชไม
จําเปนตองเปนกระดาษที่ไดรับการเคลือบผิวดวยสารพิเศษ เพื่อใหสามารถรับโทนเนอรไดเหมือน
เชนกระดาษทีใ่ ชกับการพิมพระเหิดสียอม
อยางไรก็ตามกระดาษที่มีผิวเรียบกวา หรือผานการ
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เคลือบผิวจะใหคุณภาพงานพิมพที่ดีกวากระดาษผิวหยาบ ในดานของความคมชัดและรายละเอียดของ
ภาพ นอกจากนี้กระดาษที่ใชควรมีสมบัติสําคัญตาง ๆ เหมือนกับที่ไดกําหนดไวในคูมือแนะนําการใช
เครื่องพิมพ ตัวอยางสําคัญบางอยางของกระดาษที่เหมาะสําหรับการนํามาใชพิมพดวยเครื่องพิมพ
เลเซอร แสดงดังในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวอยางสมบัติของกระดาษที่เหมาะสําหรับการนํามาใชพมิ พดวยเครื่องพิมพ
เลเซอร
สมบัติของกระดาษ
ขอกําหนดมาตรฐาน
ประเภทเยื่อที่ใช เยื่อไมเคมี 100 เปอรเซ็นตหรือมีสวนผสมจากเยื่อฝายไมเกิน
25 เปอรเซ็นต
น้ําหนักพื้นฐาน
60 – 105 กรัมตอตารางเมตร
ความหนา
3.7 – 7.5 มิล ( mil )* หรือ 0.94 – 0.19 มิลลิเมตร
ความเรียบ
100 – 300 เชฟฟลด * (Sheffield)
ความขาวสวาง
อยางต่ํา 83 เปอรเซ็นต
ความทึบแสง
อยางต่ํา 85 เปอรเซ็นต
แนวเกรน
แนวเกรนอยูในแนวยาวของแผนกระดาษ (long grain )
ปริมาณความชื้น 4 – 6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
หมายเหตุ * 1 มิล เทากับ 0.001 นิ้ว หรือ 0.0254 มิลลิเมตร
* เชฟฟลด คือ วิธีการทดสอบความเรียบของกระดาษวิธีหนึ่ง โดยเปนการวัดอัตรา
การไหลของอากาศที่ผิวของกระดาษ ทั้งนี้คา ตัวเลขนอยแสดงใหเห็นวากระดาษ
มีความเรียบมาก
นอกจากสมบัติสําคัญตาง ๆ ดังกลาวขางตน ที่เปนสมบัติพื้นฐานในการเลือกใชกระดาษ
สําหรับเครื่องพิมพเลเซอรแลว ก็ยังตองคํานึงถึงสมบัติอื่น ๆ ของกระดาษดวย อาทิ ความเปนกรดเปน
ดาง สภาพการนําไฟฟาที่ผวิ ความแข็งแรงของผิว และความแข็งแรงตอการโคงงอ อยางไรก็ตามแมวา
กระดาษมีสมบัติตาง ๆ ที่เหมาะสมแลวแตถามีลักษณะตาง ๆ
ตอไปนี้กไ็ มควรนํามาใชพิมพ
เนื่องจากอาจสงผลใหกระดาษเกิดการติดขัดภายในเครือ่ งพิมพ ไปจนถึงทําใหเกิดความเสียหายขึ้น
แกสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพได ลักษณะตาง ๆ เหลานี้ไดแก
- มีฝุนผงหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ เปอนเลอะหรือติดอยู
- มีผิวลื่นหรือหยาบมากเกินไป หรือมีผิวเปนลวดลายนูนสูงต่ํามากเกินไป
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- มีรอยยับยน ฉีกขาดโคงงอ มีรูดานขาง มีขอบหยักหรือมีรูปรางที่ไมเหมาะกับการ
นํามาใชพิมพ
- มีลวดเย็บ เทปกาว หรือวัสดุอื่น ๆ ติดอยู เชน ฟลม ในชองหนาตางใสของซองบางแบบ
เปนตน
- มีลักษณะเปนชุดของกระดาษหลายแผนติดกัน
- มีบริเวณบนกระดาษที่ผานการพิมพหรือเคลือบผิวดวยสารใหสี หมึกพิมพ หรือสารอื่นใด ๆ
ที่ไมสามารถทนตอความรอนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเมือ่ ไดรับความรอนที่ใชในการผนึกภาพ ซึ่ง
อาจทําใหสารที่พิมพหรือเคลือบผิวอยูนั้นเกิดการเปอนเลอะสวนตาง ๆ ภายในเครื่องพิมพ หรือทําให
สวนตาง ๆ นั้น เกิดความเสียหายได เชน กระดาษพิมพดวยความรอน (thermal paper) ที่ใชกับ
เครื่องรับสงโทรสารบางประเภท กระดาษคารบอนสําหรับใชพิมพเขียนเพื่อทําสําเนา เปนตน
2.4.1.2 ฟลมพลาสติก ในกรณีของฟลมพลาสติกนั้น จําเปนตองเลือกใชฟลมพลาสติกที่ผลิต
ขึ้นสําหรับนํามาใชเปนวัดุใชพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ เนื่องจากตองการปรับสภาพผิว
เพื่อใหสามารถพิมพได และตองผลิตจากพลาสติกที่มคี วามสามารถทนความรอนที่ไดรับจากหนวย
ผนึกภาพไดมอี ุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส มิฉะนั้นแลวจะทําใหฟลมพลาสติกเกิดการหลอม
ตัวเปอนเลอะในเครื่องพิมพได
นอกจากนี้กต็ องเปนแผนที่มีความสมบูรณไมมีขอบกพรองใด ๆ
เหมือนกับในกรณีของกระดาษดวยเชนกัน สําหรับตัวอยางสมบัติสําคัญของฟลมพลาสติกที่เหมาะกับ
การใชเปนวัสดุใชพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรมีดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.2 ตัวอยางสมบัติสําคัญของฟลมพลาสติกที่เหมาะกับการใชเปนวัสดุใชพมิ พ
ของเครื่องพิมพเลเซอร
สมบัติของฟลม พลาสติก
ความคลาดเคลื่อนของขนาดตัด
ความคลาดเคลื่ อ นของการตั ด มุ ม
ฉาก
ความหนา
การปรับผิว
ความสะอาดของผิว

ขอกําหนดมาตรฐาน
± 0.7 มิลลิเมตร (±0.031 )
±0.2 องศา
3.9 - 4.3 มิล หรือ 0.01 - 0.11 มิลลิเมตร
ทั้งสองดานของแผนฟลมพลาสติก
ไมมีคราบน้ํามัน รอยนิ้วมือ หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ

นอกจากกระดาษและฟลมพลาสติกแลว ผูผลิตเครื่องพิมพเลเซอรบางรายยังพัฒนาให
เครื่องพิมพเลเซอรของตน สามารถใชในการฉายแสงทําแมพิมพอกี ดวยซึ่งแมพมิ พที่ใชมีทั้งแมพิมพ
กระดาษและแมพิมพพอลิเอสเทอรแมพิมพทั้งสองชนิด นํามาใชในการพิมพดว ยเครื่องพิมพออฟเซต
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เล็กหรือเครื่องพิมพสําเนา (duplicator) สําหรับงานพิมพแผนวัสดุใชพิมพขนาดเล็ก จํานวนมากไม
มากไมเกินสองหมื่นแผนหรือรอบพิมพ
และโดยทัว่ ไปใชกับงานพิมพเพียงหนึง่ สีหรือสองสีเปน
อยางมาก
2.4.2 โทนเนอร
โทนเนอรที่ใชกับเครื่องพิมพเลเซอรมีองคประกอบตาง ๆ คลายคลึงกับโทนเนอรที่ใชใน
เครื่องทําสําเนา อยางไรก็ตามสามารถจําแนกโทนเนอรตามลักษณะออกไดเปนสองชนิด คือ
2.4.2.1 โทนเนอรชนิดแหง (dry toner) มีองคประกอบ คือ ผงสีผสมกับเรซินประเภท
เทอรโมพลาสติกที่สามารถหลอมใหมีลักษณะเหลวดวยความรอน
และเปลี่ยนสถานะกลับเปน
ของแข็งเมื่อปลอยใหเย็น ดังนั้นโทนเนอรชนิดนี้จึงใชสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรที่มีหนวยผนึกภาพ
ดวยความรอนและ/หรือแรงกด
2.4.2.2 โทนเนอรชนิดเหลว (liquid toner) มีองคประกอบเปนผงสีกระจายตัวหรือแขนลอย
อยูในของเหลวที่ระเหยได โดยเมื่อพิมพแลวการยึดติดบนวัสดุใชพิมพจะเกิดขึ้นไดเอง เมื่อของเหลวที่
เปนองคประกอบของโทนเนอรเกิดการระเหยไป ภายหลังการพิมพบนวัสดุใชพิมพแลว โดยทัว่ ไป
โทนเนอรชนิดเหลวประกอบดวยผงสีที่มขี นาดอนุภาคเล็กกวาโทนเนอรชนิดแหง ดังนั้นจึงสามารถ
ใชพิมพที่ความละเอียดการพิมพสูงกวาได อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการใชของเหลวที่ระเหยได ดังนั้น
จึงกอใหเกิดมลพิษมากกวาโทนเนอรชนิดแหง
นอกจากจําแนกโทนเนอรออกตามลักษณะของโทนเนอรแลว ยังอาจจําแนกโทนเนอรเปน
ชนิดที่ใชกับตัวพาโทนเนอรในการทําหนาที่เปนการสรางภาพ และชนิดที่ไมใชตวั พาโทนเนอรใน
การทําหนาที่เปนการสรางภาพทั้งนี้ระบบการสรางภาพที่ใชเฉพาะโทนเนอรเปนสารสรางภาพโดยไม
ตองมีการผสมตัวพาโทนเนอรในหนวยสรางภาพเนื่องจากตัวพาโทนเนอรไดรับการผสมในโทนเนอร
มาจากบริษัท ผูผลิตแลว เรียกวา ระบบสรางภาพแบบองคประกอบเดียว (monocomponent
developing system) ซึ่งชวยลดปญหาตาง ๆ รวมทั้งความยุงยากซับซอนที่เกิดจากการใชตัวพาโทน
เนอร โดยระบบสรางภาพองคประกอบเดียวนี้ก็มใี ชในเครื่องทําสําเนาดวยเชนกัน และสามารถ
จําแนกไดเปนอีก 2 ระบบยอย ๆ คือ ระบบสรางภาพองคประกอบเดียวที่อาศัยลูกกลิ้งแมเหล็ก และ
ระบบสรางภาพองคประกอบเดียวที่ไมอาศัยลูกกลิ้งแมเหล็ก โดนโทนเนอรของระบบสรางภาพแบบ
แรกมีสวนผสมของเหล็กออกไซดเปนองคประกอบ ในขณะที่โทนเนอรของระบบสรางภาพแบบหลัง
ไมตองใชเหล็กออกไซดเปนตัวพา เชนระบบสรางภาพแบบไฟฟาสถิตระบบสรางภาพดวยลูกกลิ้งยาง
เปนตน
อยางไรก็ตามไมวาโทนเนอรจะมีลักษณะและสมบัตเิ ปนเชนไร โทนเนอรที่ผลิตขึ้นเพื่อใช
กับเครื่องพิมพเลเซอรนั้นไดรับการผลิตขึ้นมาใน 4 ลักษณะ ดังนี้คือ
1) โทนเนอรที่บรรจุในขวดพลาสติก
2) โทนเนอรที่บรรจุในคารทริดจหรือตลับ
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3) โทนเนอรและหนวยสรางภาพบรรจุรวมกันในคารทริดจ
4) โทนเนอร หนวยสรางภาพ และหนวยบันทึกภาพบรรจุรวมกันในคารทริดจ
โทนเนอรในสองลักษณะแรกนัน้
ในขวดพลาสติกหรือในคารทริดจจะมีแตเฉพาะโทน
เนอรเทานั้น สวนโทนเนอรในสองลักษณะหลังนั้น ในคารทริดจจะบรรจุโทนเนอรรวมอยูกับหนวย
บันทึก ภาพและ/หรือหนวยบันทึกภาพเปนหนวยเดียว ทั้งนี้โทนเนอรในรูปของขวดพลาสติกนั้นใช
กับเครื่องพิมพเลเซอรขนาดใหญ (เชนเดียวกับที่ใชโดยทั่วไปกับเครื่องทําสําเนา) สวนโทนเนอรใน
ลักษณะอื่นที่เหลือพบในเครื่องพิมพเลเซอรขนาดเล็ก ทั้งที่เปนเครื่องพิมพเลเซอรสวนบุคคลหรือใช
ภายในสํานักงานทั่วไป

ภาพที่ 90 ตัวอยางโทนเนอรสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรในลักษณะตาง ๆ
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2.5 ประเภทและการใชงานเครื่องพิมพเลเซอร
2.5.1 ประเภทและการใชงานเครื่องพิมพเลเซอร

ภาพที่ 91 ตัวอยางเครื่องพิมพเลเซอรประเภทตาง ๆ
ที่มา : NADTP Journal. April 1996, p.52.
เครื่องพิมพเลเซอรสามารถจําแนกออกไดเปนหลายประเภทตามเกณฑทใี่ ชดังนี้
2.5.1.1 ประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรจําแนกตามระดับความสามารถการทํางาน เปน
การจําแนกเครือ่ งพิมพเลเซอรตามขีดความสามารถในการพิมพ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปนหลาย
ประเภท ดังนี้
1) เครื่องพิมพเลเซอรสวนบุคคล เปนเครื่องพิมพขนาดเล็กจึงสามารถจัดวางไวบน
โตะทํางานไดสะดวก โดยทัว่ ไปใชตอพวงกับคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว สามารถบรรจุวัสดุใชพิมพ
เขาพิมพไดประมาณ 100 แผน และโดยทัว่ ไปมีถาดบายพาสหรือถาดปอนดวยมือรวมอยูด วย
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เครื่องพิมพเลเซอรสวนบุคคลทุกเครื่องเปนเครื่องพิมพประเภทซิมเพล็กซ (simplex printer) กลาวคือ
เปนเครื่องพิมพที่พิมพไดเพียงหนาเดียวในการปอนวัสดุใชพิมพหนึ่งครั้ง โดยสรุปแลวเครื่องพิมพ
เลเซอรประเภทนี้เหมาะกับการใชสําหรับพิมพงานสวนบุคคลตาง ๆ เชน เอกสาร รายงาน จดหมาย
เปนตน ซึ่งเปนการพิมพงานจํานวนนอย
2) เครื่องพิมพเลเซอรสําหรับใชในสํานักงาน โดยทัว่ ไปมีขนาดเครื่องใหญกวา
เครื่องพิมพเลเซอรสวนบุคคล
แตก็ไมไดมีขนาดทีใ่ หญเกินไปจนไมสามารถวาบนโตะทํางานได
สามารถตอพวงกับไมโคคอมพิวเตอรไดตงั้ แต 2 เครื่องขึ้นไป จึงสามารถใชเปนเครื่องพิมพของ
ระบบเครือขายไมโคคอมพิวเตอร มีถาดสําหรับบรรจุวสั ดุใชพิมพเพือ่ ปอนเขาพิมพอัตโนมัติโดยถาด
หลักใชบรรจุวสั ดุใชพิมพเฉพาะขนาดไดประมาณ 250 แผน สวนถาดรองใชบรรจุวสั ดุใชพิมพขนาด
อื่น ๆ หรือที่มีลักษณะพิเศษตาง ๆ และถาดที่สามเปนถาดสําหรับปอนวัสดุใชพิมพเขาพิมพดว ยมือ
เครื่องพิมพเลเซอรประเภทนีส้ วนใหญเปนเครื่องพิมพแบบซิมเพล็กซ แตก็มีบางเครื่องสามารถทํางาน
แบบดูเพล็กซไดดว ย โดยสรุปแลวเครื่องพิมพประเภทนี้เหมาะกับการใชพิมพงานตาง ๆ รวมกันของ
กลุมทํางานขนาดเล็กในสํานักงาน โดยงานที่พิมพของแตละคนมีจํานวนไมมากนัก
3) เครื่องพิมพเลเซอรสําหรับกลุมงาน (workgroup laser printer) สวนใหญมีขนาด
ใหญกวาเครื่องพิมพเลเซอรสองประเภททีก่ ลาวมาแลวในขางตน
สามารถพิมพงานดวยความเร็ว
ประมาณ 15 - 30 หนาตอนาที มีถาดสําหรับบรรจุวัสดุใชพิมพหลายถาด ทําใหสามารถบรรจุวัสดุใช
พิมพรวมแลวไดประมาณ 1,500 – 2,500 แผน เปนเครือ่ งพิมพเลเซอรที่สรางขึ้นมาสําหรับการใชงาน
รวมกันของผูใชงานหลาย ๆ คนที่ทํางานรวมกันในระบบเครือขายไมโครคอมพิวเตอรและ/หรือระบบ
เครือขายมินิคอมพิว เตอร (minicomputer) หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งสองประเภทรวมกัน
สวนใหญแลวจะมี ฮารดดิสกแทนรอมสําหรับใชในงานเก็บตัวพิมพแบบตาง ๆ จํานวนมาก เพื่อ
ตอบสนองความตองการใชงานที่หลากหลายของผูทํางานจํานวนมากในระบบเครือขายและ / หรือใช
เพื่อการเก็บหรือควบคุมการพิมพงานตามลําดับกอนหลัง
แมวาเครื่องพิมพเลเซอรประเภทนี้สวนมากเปนเครื่องพิมพแบบซิมเพลกซ แตก็มี
เครื่องพิมพจํานวนมากที่สามารถทํางานแบบดูเพลกซไดดวย และมีอุปกรณจัดเรียงแผนพิมพเปนชุด
สําหรับผูใชแตละคน
4) เครื่องพิมพเลเซอรสําหรับงานผลิต เปนเครื่องพิมพเลเซอรที่สรางขึ้นเพื่อการ
พิมพงานจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความเร็วในการพิมพสูงมาก ตองไดรับการควบคุมกรพิมพโดย
บุคลากรเฉพาะเปนเครื่องพิมพที่ไดรับการออกแบบมาสําหรับการพิมพงานตอเนื่องตลอดวัน และใช
เปนอุปกรณสง ออกสําหรับคอมพิวเตอรขนาดใหญ (mainframe computer) สามารถพิมพงานทั้ง
กระดาษในลักษณะแผนและลักษณะมวนได โดยเครื่องพิมพปอนแผนมีความเร็วประมาณ 50 - 135
หนาตอนาที ในขณะทีเ่ ครื่องพิมพปอนมวนจะพิมพดว ยความเร็วสูงกวา 135 หนาตอนาที ถาดบรรจุ
กระดาษสามารถบรรจุกระดาษประมาณ 2,000 แผน หรืออาจมากถึง 5,000 แผนในบางเครื่อง
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นอกจากนี้ก็มฮี ารดดิสกหรือหนวยเก็บขอมูลอื่น ๆ ที่มีความจุมากเพื่อเก็บตัวพิมพฟอรมแบบตาง ๆ
รวมทั้งใชสําหรับการจัดลําดับงานพิมพกอนหลัง มีความสามารถในการพิมพงานแบบดูเพลกซและ
ตอพวงกับหนวยงานหลังพิมพตาง ๆ ไดมาก อาทิ หนวยพับ หนวยตัดแผน หนวยเย็บเลม และหนวย
ใสสันทากาว เปนตน
2.5.1.2 ประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรจําแนกตามแหลงกําเนิดแสง เปนการจําแนกตาม
ระบบหรือเทคโนโลยีที่ใชในการทําใหเกิดภาพขึ้นบนหนวยบันทึกภาพ
ซึ่งเกี่ยวของกับชนิดของ
แหลง กําเนิดแสงและทัศนูปกรณทใี่ ชเปนสําคัญ ทั้งนี้หากจําแนกตามเกณฑนี้สามารถจําแนก
เครื่องพิมพเลเซอรออกไดเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้
1) ประเภทใชแสงเลเซอร เปนเครื่องพิมพที่ใชแสงเลเซอรในการทําใหเกิดภาพเกิด
บนหนวยบันทึกภาพ ซึ่งตองอาศัยระบบทัศนูปกรณทปี่ ระกอบดวยกระจก และเลนสชนิดตาง ๆ ใน
การสะทอนและหักเหแสงเลเซอรใหตกลงบนบริเวณตาง ๆ ของหนวยบันทึกภาพไดเทา ๆ กันและ
เกิดภาพที่คมชัด

ภาพที่ 92 ตัวอยางโครงสรางภายในของเครื่องพิมพเลเซอร
2) ประเภทใชแสงจากหลอดแฮโลเจน เครื่องพิมพประเภทนี้เรียกยอ ๆ วา
เครื่องพิมพแอลซีเอส (LCS printer)
โดยในการเกิดภาพใชแสงจากหลอดแฮโลเจนหรือหลอด
ฟลูออเรสเซนซ ที่มีลักษณะเปนแทงยาวเทา ๆ กับความยาวหรือความกวางของหนวยบันทึกภาพ โดย
มีระบบควบคุมการผานของแสงลงบนหนวยบันทึกภาพ ซึ่งระบบดังกลาวทําหนาที่คลายชัตเตอรของ
กลองถายภาพหรือระบบการเกิดภาพบนจอแอลซีดี อันเปนที่มาของชื่อเครื่องพิมพประเภทนี้ โดย
“LCS” ยอมาจาก “Liquid Crystal Shutter” หรือ ระบบชัตเตอรผนึกเหลว ระบบชัตเตอรผนึกเหลวนี้
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ประกอบดวยแผงผลึกเหลวที่มีความยาวเทา ๆ กับหลอดแฮโลเจนหรือหลอดฟลูออเรสเซนซ และผลิต
ใหผลึกเหลวขึน้ มีลักษณะเปนจุดที่มีขนาดและปริมาณตามความละเอียดการพิมพ โดยเมื่อผลึกเหลว
ไดรับไฟฟาแลวจะเกิดการจัดตัวของโมเลกุลภายในผลึกใหม ทําใหจากเดิมทีก่ ั้นแสงไมใหผาน ก็
ปลอยแสงใหผานและตกลงบนหนวยบันทึกภาพได สวนผลึกเหลวทีไ่ มไดรับกระแสไฟฟาก็จะยังคง
ทําหนาที่กนั้ แสงไดเหมือมเดิม

ภาพที่ 93 ตัวอยางโครงสรางภายในของเครื่องพิมพแอลซีเอส
3) ประเภทใชแสงจากหลอดไดโอดเปลงแสง
เปนเครื่องพิมพที่ใชแถวของ
หลอดไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode, LED) ในการฉายแสงลงบนหนวยบันทึกภาพแทนการ
ใชแสงเลเซอร ดังนั้นจึงมักเรียกกันโดยยอวา “เครื่องพิมพแอลอีด”ี (LED printer) แถวของแอลอีดีนี้
เปนแถวยาวตลอดดานกวางหรือดานยาวของหนวยบันทึกภาพ โดยในแถวแอลอีดีจะมีจํานวนแอลอีดี
มากนอยสัมพันธกับความละเอียดการพิมพภาพของเครือ่ งพิมพ และขนาดใหญสุดของวัสดุใชพิมพ
ที่เครื่องพิมพนั้น
สามารถทําการพิมพไดโดยแสงจากแถวแอลอีดีจะไดรับโฟกัสลงบนหนวย
บันทึกภาพโดยใชเลนส

169

ภาพที่ 94 ตัวอยางโครงสรางภายในของเครื่องพิมพแอลอีดี
จากภาพตัวอยางโครงสรางภาพในเครื่องพิมพเลเซอรทั้งสามประเภทในขางตน จะเห็นได
วาเครื่องพิมพที่ใชแสงเลเซอรในการทําใหเกิดภาพแฝงขึ้นที่หนวยบันทึกภาพนั้น มีระบบทัศนูปกรณ
ที่มีความซับซอนกวาในเครือ่ งพิมพแอลซีเอสและเครื่องพิมพแอลอีดี ซึ่งทําการบํารุงรักษาเครื่องทําได
ยาก และถาหากมีความผิดปกติขึ้นกับระบบทัศนูปกรณแลว เชน เลนสมีตําแหนงผิดไปเพียงเล็กนอย
ก็จะสงผลใหเกิดปญหาภาพพรามัวได การพัฒนามาใชเทคโนโลยีแอลซีเอสและแอลอีดีก็เพื่อลดการ
ใชระบบทัศนูปกรณที่ซับซอน ลดชิ้นสวนที่ตองมีการเคลื่อนที่เหมือนเชนที่ใชในเครื่องพิมพที่ใชแสง
เลเซอรซึ่งชวยลดขอผิดพลาดทางกลที่สามารถเกิดขึ้นได
รวมทั้งทําใหสามารถพิมพงานไดดวย
ความเร็วการพิมพที่สูงขึ้น กลาวโดยสรุปก็คือ เครื่องพิมพแอลซีเอสและเครื่องพิมพแอลอีดีมีขอดีกวา
เครื่องพิมพเลเซอรตรงที่ระบบการทํางานทีม่ ีความซับซอนนอยลง มีเสถียรภาพการทํางานที่ดีขึ้น และ
ความเร็วในการพิมพสูงขึ้น
อยางไรก็ตามแมวาเครื่องพิมพแอลซีเอสและเครื่องพิมพแอลอีดี จะไมไดใชแสงเลเซอร
ในการทําใหเกิดภาพแฝงแตการพิมพกย็ ังทําใหเกิดขึ้น โดยใชวิธีการทางไฟฟาสถิตกอปรกับคุณภาพ
การพิมพที่ไดก็ไมแตกตางจากการใชแสงเลเซอร
ดังนั้นโดยทั่วไปจึงเรียกเครื่องพิมพที่ใช
แหลงกําเนิดแสงทั้งสองประเภทนีว้ าเครื่องพิมพเลเซอร
2.5.1.3 ประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรจําแนกตามจํานวนของแมสีที่ใชพิมพ
หาก
จําแนกตามเกณฑนี้สามารถจําแนกเครื่องพิมพเลเซอรออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้
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1) เครื่องพิมพเลเซอรสีเดียว (monochome laser printer) เปนเครื่องพิมพที่พิมพ
ภาพโดยใชโทนเนอรเพียงสีเดียว
ซึ่งโดยทั่วไปเปนโทนเนอรสีดํา สามารถพิมพภาพไดทั้งภาพ
ลายเสนและ ภาพฮาลฟโทน
2) เครื่องพิมพเลเซอรหลายสี (coleor laser printer) เปนเครื่องพิมพพิมพภาพดวย
โทนเนอรแมสีสี่สีเหมือนเชนกับการพิมพงานดวยระบบการพิมพแบบใชแรงกดทัว่ ไป กลาวคือการ
พิมพทําโดยใชโทนเนอรสีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลือง และสีดํา นอกจากพิมพภาพสอดสีแลว
เครื่องพิมพบางเครื่องยังสามารถพิมพจําลองสีพิเศษในระบบกําหนดสีพเิ ศษแพนโทนหรือกําหนดสี
พิเศษอื่น ๆ ดวยการพิมพโทนเนอรแมสีทั้งสี่สีผสมกันได

ภาพที่ 95 ตัวอยางโครงสรางภายในของเครื่องพิมพเลเซอรหลายสี
2.5.1.4 ประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรจําแนกตามจํานวนน้ําหนักสีทพี่ ิมพได หากจําแนก
ตามเกณฑนี้สามารถจําแนกเครื่องพิมพเครื่องเลเซอรออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1) เครื่องพิมพไบเลเวล (bilevel printer) เครื่องพิมพเลเซอรสวนใหญจัดเปน
เครื่องพิมพประเภทนี้ เครื่องพิมพประเภทนี้พิมพภาพเพือ่ ใหเกิดน้ําหนักสีไดเพียงสองระดับ กลาวคือ
มีสีและไมมีสีเทานั้น โดยไมสามารถแปรระดับความเขมของกรพิมพจุดโทนเนอรได จุดโทนเนอรที่
พิมพบนวัสดุใชพิมพจะมีขนาดและความเขมเดียว ดังนั้นเพื่อใหสามารถพิมพภาพใหมนี า้ํ หนักสีได
หลายระดับ เพื่อจําลองน้ําหนักสีของภาพตนฉบับสีตอเนื่องไดนนั้ จึงตองอาศัยเทคนิคทางภาพที่
เรียกวา “ดีเทอริง” (dithering) รายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคนี้จะไดกลาวถึงตอไปในหนวยที่ 14
2) เครื่องพิมพมัลติเลเวล (multilevel
printer) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา
“เครื่องพิมพคอนโทน” (contone printer) เครื่องพิมพเลเซอรที่จัดเปนเครื่องพิมพมัลติเวลนั้นเปน
เครื่องพิมพที่มีความสามารถในการพิมพจดุ โทนเนอรลงบนวัสดุใชพิมพ ใหมีขนาดหรือความเขม
แตกตางกัน ทําใหสามารถผลิตน้ําหนักสีของภาพไดมากกวาสองระดับ อยางไรก็ตามมักใชเทคนิค
ดีเทอริงรวมดวยเพื่อใหสามารถพิมพจําลองน้ําหนักสีไดหลายระดับมากขึ้นไปอีก

171

2.5.1.5 ประเภทของเครื่องพิมพเลเซอร จําแนกตามขนาดปอนเขาพิมพใหญสุดของวัสดุใช
พิมพ หากจําแนกตามเกณฑนี้สามารถจําแนกเครื่องพิมพเลเซอรออกไดเปน 2 กลุมใหญ ดังนี้
1) เครื่องพิมพเลเซอรสําหรับพิมพวัสดุใชพิมพขนาดทั่วไป เปนเครื่องพิมพสําหรับ
พิมพวัสดุใชพมิ พขนาดใหญสุดไดประมาณไมเกินขนาดแท็บลอยด หรือ 11 นิ้ว x 17 นิ้ว ใชสําหรับ
พิมพงานเอกสารทั่วไปสําหรับการใชงานสวนตัวหรือภายในสํานักงาน รวมทั้งใชสําหรับการฉายแสง
แมพิมพทั้งที่เปนแมพิมพกระดาษและแมพิมพพอลิเอสเทอร
2) เครื่องพิมพเลเซอรสําหรับพิมพวัสดุใชพิมพขนาดใหญ (wide format printer)
เปนเครื่องพิมพสําหรับพิมพวัสดุใชพิมพขนาดใหญสุดไดเกินกวา 11 นิ้ว x 17 นิ้ว ปกติพิจารณาโดย
ใชหนากวางเปนเกณฑ โดยทั่วไปเครื่องพิมพเลเซอรประเภทนี้สามารถพิมพวัสดุใชพิมพหนากวาง
ใหญสุดอยูระหวาง 24 - 62 นิ้ว และใชสําหรับผลิตสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธเปนหลัก
เชน โปสเตอรโฆษณาขนาดใหญ ปายแบนเนอร และปายเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน การพิมพสามารถ
พิมพตรงลงบนวัสดุใชพิมพไดหลายชนิด ไดแกกระดาษฟลม และการพิมพออมลงบนวัสดุตาง ๆ เชน
ผาใบที่ใชสําหรับวาดดวยหมึกสีน้ํามัน เปนตน

ภาพที่ 96 ตัวอยางเครื่องพิมพเลเซอรสําหรับพิมพวัสดุใชพิมพขนาดใหญ
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นอกจากจําแนกประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรตามขนาดของวัสดุใชพิมพใหญสุดที่ปอนเขา
พิมพไดแลว ยังอาจจําแนกประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรตามลักษณะวัสดุใชพมิ พในรูปของแผน
หรือมวนที่ปอนเขาพิมพ กลาวคือ จําแนกเครื่องพิมพเลเซอรเปนเครื่องพิมพปอนมวนและปอนแผน
อยางไรก็ตามเครื่องพิมพเลเซอรที่ใชทั่วไปในปจจุบนั สวนใหญแลว เปนเครื่องพิมพเลเซอรประเภท
ปอนแผนเปนหลัก ในทีน่ ี้จะไมขอกลาวถึงเครื่องพิมพเลเซอรชนิดปอนมวนในรายละเอียด
2.5.1.6 ประเภทของเครื่องพิมพเลเซอรจําแนกตามจํานวนหนาที่การทํางาน หากจําแนกตาม
เกณฑนี้สามารถจําแนกเครือ่ งพิมพเลเซอรออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทหนาที่การทํางานเดียว เปนเครื่องพิมพที่ทําหนาที่ในการพิมพงานเพียง
อยางเดียวไมสามารถทําหนาที่อยางอื่นไดแตอยางใด
2) ประเภทหลายหนาที่การทํางาน (multifunctional laser printer) เปนเครื่องพิมพที่
นอกจากทําหนาที่พิมพงานแลว ยังสามารถทําหนาที่อื่นได อาทิ การทําสําเนาเอกสาร การนําเขา
ขอมูลภาพดวยการกราด การรับสงโทรสาร เปนตน จึงเปรียบเสมือนเครื่องพิมพที่รวมเอาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหลาย ๆ ประเภทเขาไวดว ยกัน
2.5.1.7 ประเภทของเครื่องพิมพจําแนกตามภาษาควบคุมการพิมพ หากจําแนกเครื่องพิมพ
เลเซอรตามเกณฑนี้ จะสามารถจําแนกเครือ่ งพิมพออกเปนสองกลุมหรือสองประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1) เครื่องพิมพเลเซอรโพสตสคริปต (postscript laser printer) เปนเครื่องพิมพที่ใช
ภาษาโพสตสคริปตของบริษัทอะโดมี (Adobe) ในการควบคุมการพิมพ ทั้งนี้เครื่องพิมพประเภทนี้
ตองอาศัยริป (RIP, Raster Image Processor) ซึ่งอาจเปนซอฟตแวรหรือฮารดแวรกไ็ ดในการแปลและ
แปลงรหัสคําสั่งการพิมพแฟมขอมูลตาง ๆ ที่เปนโพสตสคริปตใหเปนคําสั่งที่เครื่องพิมพสามารถทํา
การพิมพได ตัวอยางเชน จากแฟมขอมูลของภาพแบบเว็กเตอรที่สงออกผานโปรแกรมประยุกตตาง ๆ
ก็ไดรับการแปลงใหเปนขอมูลในลักษณะบิตแม็ป เปนตน
2) เครื่องพิมพเลเซอรที่ไมใชโพสตสคริปต (non-postscript laser printer) เปน
เครื่องพิมพที่ใชภาษาการพิมพอื่นที่ไมใชภาษาโพสตสคริปต ดังนั้นจึงไมตองอาศัยซอฟตแวรหรือ
ฮารดแวรริป เชน พีซีแอล (PCL, Printer Command Language) ของบริษัท ฮิวเลตตแพคการด จีดีไอ
(GDI, Graphical Device Interface) ของบริษัท ไมโครซอฟต ควิกดรอว (Quick Draw) ของบริษัท
แอปเปล เปนตน ตลอดจนภาษาอื่น ๆ ทีผ่ ูผลิตเครื่องพิมพแตละรายเปนผูสรางขึ้น
อยางไรก็ตามเครื่องพิมพเลเซอรบางรุนที่ผลิตจากผูผลิตบางราย มีความสามารถ
ทํางาน ภายใตภาษาการพิมพไดหลายภาษาโดยเพียงแตเลื่อนปุมหรือปรับสวิตชก็จะเปลี่ยนไปทํางาน
ภายใตภาษาการพิมพอีกภาษาหนึ่งได
2.5.2 การใชงานเครือ่ งพิมพเลเซอร
การพิมพงานของเครื่องพิมพเลเซอร
มีขอดีกวาการพิมพของเครื่องพิมพไรแรงกด
ประเภทอื่นในหลายประการ อาทิ ในดานความเร็วการพิมพที่สูง ใหเสียงที่เบาในระหวางพิมพงาน
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และคุณภาพการพิมพโดยเฉพะความคมชัดของเสนมีมาก นอกจากนี้การพิมพยังไมตองใชกระดาษ
เคลือบผิวชนิดพิเศษเพื่อทําใหโทนเนอรสามารถยึดติดบนกระดาษไดดี ทําใหราคาคาพิมพตอแผนต่ํา
กวา โทนเนอรที่ใชมีความคงทนตอสภาวะแวดลอมตาง ๆ ไดดีกวาการพิมพระบบไรแรงกดอื่น ๆ
สําหรับขอเสียนั้นก็มีอยูบางตรงที่คุณภาพการพิมพน้ําหนักสีใหมีความตอเนื่องนั้น ยังดอยกวาเครื่อง
พิมพระเหิดสียอม
รวมทั้งคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องพิมพสูงกวาเครื่องพิมพ
ประเภทอื่น เนือ่ งจากมีระบบการทํางานที่ซับซอนกวา
อยางไรก็ตามเนื่องจากขอดีหลายประการของเครื่องพิมพเลเซอร ทําใหมีการนําเครื่อง
พิมพเลเซอรไปใชงานในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
2.5.2.1 การใชงานสวนบุคคล ในการใชงานเครือ่ งพิมพเลเซอรสวนบุคคลนั้นสามารถ
จําแนกการใชงานออกไดเปนอีกสองลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1) การใชงานในลักษณะไมใชเพื่อการดําเนินธุรกิจ เปนการใชงานเครื่องพิมพ
เลเซอรเพื่อพิมพงานประเภทตาง ๆ ตามแตความตองการเฉพาะบุคคล โดยไมไดใชเพือ่ ประกอบธุรกิจ
หรือสรางรายไดใหแกตนเอง เชน เพื่อพิมพรายงาน จดหมาย ซองจดหมาย สติกเกอร และ
รูปภาพตาง ๆ เปนตน
2) การใชงานในลักษณะเพื่อการดําเนินธุรกิจ เปนการใชงานเครื่องพิมพเลเซอร
เพื่อการดําเนินธุรกิจสรางรายได เชน ธุรกิจรับจางออกแบบสิ่งพิมพประเภทนามบัตรตามหาง
สรรพสินคา นักออกแบบสิ่งพิมพอิสระรับจางออกแบบสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เปนตน โดยนํา
เครื่องพิมพเลเซอรทั้งสีเดียวและหลายสีมาใชเพื่อพิมพออกผลงานที่ไดสรางสรรคขึ้น
2.5.2.2 การใชงานภายในองคกร ในการใชงานเครื่องพิมพเลเซอรภายในองคกรนั้นก็
สามารถจําแนกลักษณะการใชงาน ออกไดเปนสองลักษณะเหมือนกับการใชงานสวนบุคคลเชนกัน
ดังนี้
1) การใชงานในลักษณะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เปนการใชงานในลักษณะ
เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนหรือสงเสริมธุรกิจที่ดําเนินอยู แตไมไดใชเพื่อทําธุรกิจ
โดยตรง ตัวอยางเชน ใชเครื่องพิมพเลเซอรสําหรับการพิมพเอกสารรายงาน คูมือ งานนําเสนอ
จดหมาย บันทึก แผนพลาสติกใสสําหรับการนําเสนอ เปนตน เพื่อติดตอ ประสานงาน สั่งการ รายงาน
ประชาสัมพันธ และฝกอบรม เปนอาทิ ดังนั้นการใชงานเครื่องพิมพในลักษณะนี้ จึงมีความ
หลากหลายมาก ทั้งนี้ขึ้นกับวาองคกรนัน้ ดําเนินธุรกิจประเภทใด และมีกิจกรรมใดบางในองคการ
เชน สํานักพิมพ ใชเครื่องพิมพเลเซอรสําหรับพิมพปรูฟ ขาวดํา เพื่อถูกตองของการเรียงพิมพ ความ
สวยงาม และความถูกตองของการจัดองคประกอบตาง ๆ ในหนาสิ่งพิมพเปนตน
2) การใชงานเพื่อดําเนินธุรกิจโดยตรง เปนการใชงานเครื่องพิมพเลเซอรเพื่อผลิต
งานพิมพเพื่อการดําเนินการธุรกิจ หรือเพื่อสรางรายได หากําไร ตัวอยางการใชงานเครื่องพิมพในดาน
นี้มีดังนี้
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(1) การใชงานเพื่อการพิมพปรูฟสีดิจิตอล เปนการใชเครื่องพิมพเลเซอรหลาย
สีเพื่อรับจางผลิตแผนปรูฟสอดสีใหแกโรงพิมพ สํานักพิมพ หรือตัวแทนบริษัทโฆษณา สําหรับ
นําไปใชในการตรวจสอบความถูกตองของสี หรือทําสัญญาวาจางพิมพกับลูกคา
ในการใชงาน
เครื่องพิมพในลักษณะนี้มีความจําเปนที่จะตองอาศัยระบบการจัดสี
เพื่อควบคุมใหเครื่องพิมพ
สามารถทําการพิมพภาพใหไดสีใกลเคียงกับสีของแผนพิมพที่ไดจากการพิมพดว ยเครื่องพิมพระเหิดสี
ยอมที่เปนเครือ่ งพิมพน้ําหนักสีตอเนื่องก็คอื
ภาพปรูฟสีที่ไดมีความคลายคลึงกับภาพพิมพทไี่ ด
มากกวา เนื่องจากภาพที่พมิ พไดเปนภาพฮาลฟโทนเชนเดียวกัน ดังนั้นหากเกิดปญหาทางการพิมพที่
เกี่ยวของกับการลงสกรีนก็จะสามารถเห็นไดอยางชัดเจน เชน การเกดปญหาลายตาเสื่อที่เกิดจากการ
กําหนดมุมสกรีนของหมึกพิมพแมสีแตละสีไมถูกตอง เปนตน นอกจากนี้เครื่องพิมพเลเซอรยังพิมพ
ภาพลายเสนตาง ๆ ไดคมชัดกวาเครื่องพิม พ ระเหิดสียอมดวย
(2) การใชงานเพื่อการผลิตอารตเวิรก เปนการใชงานเครื่องพิมพเลเซอรเพื่อ
รับจางผลิตอารตเวิรกสําหรับนําไปใชถายดวยกลองงานพิมพ เพื่อผลิตเปนฟลมสําหรับใชทําแมพิมพ
ตอไป การใชงานในลักษณะนี้นับวันจะมีนอยลง เนื่องจากในปจจุบนั ธุรกิจโรงพิมพและสํานักพิมพ
ตาง ๆ หันมาใชอิมเมจเซ็ตเตอรกันมากขึน้ รวมทั้งพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอรสูแมพิมพ และ
ระบบคอมพิวเตอรสูเครื่องพิมพก็มีผลทําใหการใชงานในลักษณะนีจ้ ะหมดไปในอนาคต
(3) การใชงานเพื่อการผลิตสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เปนการใชงานเครื่อง พิมพ
เลเซอรเพื่อรับจางผลิตสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนสิ่งพิมพทวั่ ไป สิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธและสิ่งพิมพลักษณะพิเศษทั้งที่เปนแผนและเปนเลม ตัวอยางเชน เอกสารรายงาน
ตาง ๆ นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย จดหมายขาว แผนปลิว โปสเตอร และเช็ค เปนตน
2.6 สวนประกอบสําคัญของเครื่องพิมพเลเซอร
เครื่องพิมพเลเซอรจัดเปนอุปกรณสงออกประเภทหนึ่งสําหรับระบบคอมพิวเตอรหนึ่ง ๆ มี
หลักการทํางานเหมือนกับเครื่องสําเนาถายเอกสารแบบดิจิตอลตามที่ไดกลาวมาแลว
ดังนั้นจึงมี
ชิ้นสวนตาง ๆ ในการพิมพเหมือนหรือคลายคลึงกัน จากการที่อาศัยแสงเลเซอรทําใหเกิดภาพของ
ประจุไฟฟาของหนาสิ่งพิมพทั้งหนาบนหนวยบันทึกภาพ กอนทีห่ นวยบันทึกภาพจะเคลื่อนที่ไปรับ
โทนเนอร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ขอมูลภาพของหนาสิ่งพิมพทงั้ หนาไดรับการประมวลผลและ
เก็บไวในหนวย ความจําของเครื่องพิมพ กอนกรยิงแสงเลเซอรเพื่อสรางหนาหนึ่ง ๆ บนหนวย
บันทึกภาพ เครื่องพิมพเลเซอรจึงไดรับการจัดวาเปน “เพจพริ้นเตอร” (page printer) โดยในการพิมพ
ภาพนัน้ จะเปนการพิมพจดุ โทนเนอรที่มีขนาดเล็กมาก
ใหประกอบขึ้นเปนตัวพิมพหรือรูปภาพ
สําหรับความละเอียดการพิมพนั้น เครื่องพิมพเลเซอรโดยทั่วไปสามารถทําการพิมพไดที่ความละเอียด
ระหวาง 300 – 1,200 จุดตอนิ้ว โดยอาจพิมพทั้งในแนวนอนและแนวตั้งดวยความละเอียดเทากัน
หรือแตกตางกันก็ไดเชน 300 x 300 จุดตอนิ้ว 600 x 600 จุดตอนิ้ว 800 x 400 จุดตอนิ้ว หรือ
1,200 x 600จุดตอนิว้ เปนตน ในขณะที่การพิมพออฟเซตโดยทั่วไปจะพิมพดวยความละเอียด
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ประมาณ 1,200 - 2,400 จุดตอนิว้ อยางไรก็ตามไดมผี ูผลิตเครื่องพิมพบางรายไดพัฒนาทางเทคนิค
วิธีการเฉพาะ เพื่อใหเครื่องพิมพที่ผลิตขึ้นสามารถพิมพภาพใหมคี วามละเอียดการพิมพสูงเกินกวา
1,200 จุดตอนิว้ ทําใหคุณภาพการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรใกลใกลเคียงหรือเทียบเทากับคุณภาพที่
พิมพดวยระบบการพิมพออฟเซตมากยิ่งขึน้
เพือ่ ใหเกิดความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรไดดียิ่งขึน้
จึงควรไดศกึ ษาเกี่ยวกับสวนประกอบสําคัญของเครื่องพิมพเลเซอร และหนาที่สว นประกอบนัน้ ๆ
และเนื่องจากเครื่องพิมพเลเซอรที่ใชงานโดยทั่วไปและที่ใชในระบบงานกอนการพิมพอิเล็กทรอนิกส
นั้นเปนเครื่องพิมพเลเซอรแบบตั้งโตะ
ดังนั้นในที่นี้จึงขอกลาวถึงสวนประกอบของเครือ่ งพิมพ
เลเซอรประเภท นี้เทานั้น อยางไรก็ตามแมวาเครื่องพิมพเลเซอรแบบตั้งโตะมีขนาดใหญไมมากนัก แต
ก็มีสวนประกอบตาง ๆ เปนจํานวนมากที่ทํางานรวมกัน ดังนั้นจึงไมสามารถกลาวถึงสวนประกอบ
แตละชิ้นได
ในที่นี้จึงขอเลือกกลาวเฉพาะสวนประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับการพิมพเทานั้น
ดังรายละเอียดตอไปนี้

ภาพที่ 97 (ก) โครงสรางภายนอก และ (ข) ภายในของเครื่องพิมพเลเซอรแบบตั้งโตะ
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2.6.1 ถาดบรรจุวัสดุใชพิมพ
ถาดบรรจุวสั ดุใชพิมพใชสําหรับบรรจุวสั ดุใชพิมพขนาดตาง ๆ โดยมีสวนกํากับวัสดุใช
พิมพที่ปรับเลื่อนไดตามขนาดวัสดุใชพิมพ เพื่อกํากับใหวัสดุใชพิมพสามารถปอนเขาพิมพไดฉาก
ทั้งนี้จํานวนของถาดบรรจุวสั ดุใชพิมพเพือ่ ปอนเขาพิมพอัตโนมัติโดยทั่วไปมีจํานวนตั้งแต 1 ถาดขึ้น
ไป จํานวนของถาดมากหรือนอยขึ้นกับวาเปนเครื่องพิมพเลเซอรที่มีความสามารถการพิมพในระดับ
ใด นอกจากถาดปอนวัสดุใชพิมพเขาพิมพอัตโนมัติแลวก็จะมีถาดปอนวัสดุใชพิมพดวยมือหรือถาด
บายพาสดวยเพื่อปอนวัสดุใชพิมพที่มีขนาดและลักษณะพิเศษตาง ๆ เชน ใชเพื่อปอนแผนฟลม
พลาสติก ซองจดหมาย เปนตน
อุปกรณสําคัญอีกอยางหนึง่ ที่พบในถาดบรรจุวัสดุใชพิมพ คือ อุปกรณทางแสงที่ใชตรวจจับ
วามีวัสดุใชพมิ พหรือไมในถาด
ถาไมมีก็จะสงสัญญาณหรือขอความเตือนใหผูใชไดทราบวาใน
ขณะนัน้ ถาดบรรจุวัสดุใชพิมพวางเปลา
2.6.2 แผงควบคุมการทํางาน

ภาพที่ 98 ตัวอยางแผงควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพเลเซอร
แผงควบคุมการทํางานประกอบดวยปุมตาง ๆ เพื่อสั่งการใหเครื่องพิมพทํางานบางอยาง
รวมทั้งอาจมีจอแอลซีดี หรืออุปกรณประเภทอืน่ ที่ใชเพื่อแสดงสถานะการทํางานของเครื่องพิมพใน
ขณะนัน้ เชน ไฟแสดงสถานะเครื่องพิมพวาอยูใ นสถานะเปดเครื่อง ไฟแสดงสถานะเครื่องพิมพวา
กําลังพิมพงาน ไฟแสดงวาวัสดุใชพิมพหมดไปจากถาดบรรจุ เปนตน นอกจากแผงควบคุมการทํางาน
แลว การควบคุมการทํางานบางอยางของเครื่องพิมพก็ทาํ ไดโดยใชปุมอื่น ๆ ที่อยูในบริเวณตาง ๆ ของ
เครื่องพิมพ ซึ่งแตกตางกันไปในเครื่องพิมพเลเซอรแตละรุน แตละประเภท เชน ปุม ควบคุมตําแหนง
การพิมพ (ระยะเวนขอบวางซายกอนเริ่มพิมพ) ปุมเลือกประเภทของแพลตฟอรม (เชนภายใตระบบ
การแมคอินทอชหรือวินโดว เปนตน) ปุมเลือกสภาวะการทํางานแบบออฟไลน (offline) หรือ
ออนไลน (online)
ซึ่งเปนปุมเพื่อใหเครื่องพิมพทํางานแบบเปนอุปกรณสงออกของคอมพิวเตอร

177

หนึ่งเครื่อง (สภาวะออฟไลน) หรือเปนอุปกรณสงออกของเครือขายคอมพิวเตอร (สภาวะออฟไลน)
เปนตน
2.6.3 หนวยประมวลผลกลางและหนวยความจํา
หนวยประมวลผลกลางซึ่งเปนไมโครโพรเซสเซอรทําหนาที่ประมวลผลตาง ๆ ที่ไดรับ
จากซอฟตแวรที่ใชในการสงออกภาพหรือจากแผงควบคุมการทํางาน และควบคุมใหเครื่องพิมพงาน
ออกมาใหเปนไปตามคําสั่งตาง ๆ ที่ไดรับ สวนหนวยความจําประเภทแรมทําหนาที่เก็บคําสั่งและ
ขอมูลที่ใชในการพิมพออกชั่วคราว และหนวยความจําประเภทรอมโดยทั่วไปใชเก็บขอมูลหรือคําสั่ง
เกี่ยวกับตัวพิมพ เปนหลักประสิทธิภาพการทํางานของสวนอุปกรณทั้งสองมีสวนสําคัญตอความเร็ว
และคุณภาพการพิมพที่ไดจากการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร
2.6.4 ทัศนูปกรณ
ทัศนูปกรณในทีน่ ี้ ไดแก กระจก และเลนส ทําหนาที่ในการควบคุมแสงจากแหลงกําเนิด
แสงใหตกลงบนหนวยบันทึกภาพในตําแหนงที่ถูกตอง
ทั้งนี้ทัศนูปกรณของเครื่องพิมพเลเซอร
หนึ่ง ๆ จะประกอบดวยอะไรบางนั้น ขึ้นกับวาเทคโนโลยีของการทําใหเกิดภาพเกิดหนวยบันทึกภาพ
เปนแบบใด อาทิ เครื่องพิมพที่ใชเทคโนโลยีแสงเลเซอรจะใชแหลงกําเนิดแสงเลเซอรหนึ่งแหลง และ
ใชกระจกหกเหลี่ยมและเลนสในการหักเหและโฟกัสแสงเลเซอรใหตกลงบนหนวยบันทึกภาพ แตถา
เปนเครื่องพิมพที่ใชเทคโนโลยีอื่น จะใชเพียงเลนสในการโฟกัสแสงใหตกลงบนหนวยบันทึกภาพ
เทานั้น เปนตน ซึ่งรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ใชในการทําใหภาพเกิดที่หนวยบันทึกภาพจะได
กลาวถึงตอไป
2.6.5 แหลงกําเนิดแสง
แหลงกําเนิดแสงทําหนาที่ในการกําเนิดแสง เพื่อใชในการบันทึกภาพของประจุไฟฟา
หรือภาพแฝงขึ้นที่หนวยบันทึกภาพตามสัญญาณขอมูลภาพที่สงออกผานซอฟตแวรใด ๆ เครื่องพิมพ
เลเซอรโดยสวนมากใชแสงเลเซอรในการทําใหภาพเกิด จึงเปนที่มาของชื่อเครื่องพิมพ อยางไรก็ตามก็
มีการใชแหลงกําเนิดแสงประเภทอืน่ ในการทําใหเกิดภาพแฝงขึ้นที่หนวยบันทึกภาพ ไดแก หลอด
ฟลูออเรสเซนซ และไดโอดเปลงแสง ดังที่ไดกลาวมาแลว
2.6.6 หนวยจายประจุไฟฟาหลัก
หนวยจายประจุไฟฟาทําหนาที่จายประจุใหแกหนวยบันทึกภาพ หนวยจายประจุไฟฟา
ที่ใชกับเครื่องพิมพเลเซอรมีทั้งชนิดที่เปนลวดโคโรนาและชนิดลูกกลิง้ จายประจุไฟฟา
(charging
roller) โดยการใชลูกกลิ้งจายประจุไฟฟานั้นพบในเครือ่ งพิมพเลเซอรจากผูผลิตบางราย นํามาใชแทน
ลวดโคโรนาเพื่อลดปริมาณการผลิตกาซโอโซน เนื่องจากลูกกลิ้งประจุไฟฟาจะสัมผัสกับผิวหนวย
บันทึกภาพ ทําใหสามารถใชไฟฟาทีม่ ีคาศักยไฟฟาต่ํากวาเพื่อผลิตประจุไฟฟา ประกอบกับไมมี
ชองวางระหวางลูกกลิ้งจายประจุไฟฟากับผิวหนวยบันทึกภาพจึงทําใหกาซโอโซนเกิดขึ้นนอยกวา
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2.6.7 หนวยบันทึกภาพ
หนวยบันทึกภาพ อาจเปนกระบอกหรือเปนสายพานก็ไดเหมือนเชนหนวยบันทึกภาพ
ของเครื่องทําสําเนาโดยกระบอกหรือสายพานนี้ ทํามาจากโลหะอะลูมิเนียมที่ไดรับการเคลือบผิวดวย
วัสดุนําแสง อาทิ ซีลีเนียม (Selenium, Se) ซิลิคอน (Silicon, Si) แคดเมียมซัลไฟด (Cadmium
Sulfide, Cds) เปนตน

ภาพที่ 99 ตัวอยางหนวยบันทึกภาพแบบสายพานนําแสงของเครื่องคอมพิวเตอร
2.6.8 หนวยสรางภาพ
หนวยสรางภาพหรือหนวยจายโทนเนอร ทําหนาที่จายโทนเนอรที่มีประจุไฟฟาตรงขาม
กับประจุไฟฟาของภาพแฝงบนหนวยบันทึกภาพ เมื่อหนวยบันทึกภาพเคลื่อนตัวมายังหนวยสราง
ภาพ ก็จะไดรับโทนเนอรที่มีประจุไฟฟาขั้วตรงขามกัน ทําใหโทนเนอรสามารถเกาะติดบนหนวย
บันทึกภาพ เกิดภาพจริงขึ้นได โดยหนวยสรางภาพจะมีจาํ นวนหนวยตามจํานวนแมสีที่ใชในการพิมพ

ภาพที่ 100 ตัวอยางหนวยสรางภาพสี่หนวยในเครื่องพิมพเลเซอรสําหรับพิมพงานสอดสี
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2.6.9 หนวยจายประจุไฟฟาใหวัสดุใชพิมพ
หนวยจายประจุไฟฟาใหวัสดุใชพิมพ ทําหนาทีจ่ า ยประจุไฟฟาใหวัสดุใชพิมพดานตรง
ขามกับที่สัมผัสกับหนวยบันทึกภาพ โดยประจุไฟฟาที่จายใหจะเปนขั้วเดียวกับประจุไฟฟาของภาพ
แฝงแตมีความแรงของประจุสูงกวา ทําใหโทนเนอรสามารถถายโอนจากหนวยบันทึกภาพลงบนวัสดุ
ใชพิมพได ทัง้ นี้หนวยจายประจุไฟฟาใหแกวัสดุใชพิมพมีทั้งที่ใชลวดโคโรนา และลูกกลิ้งจายประจุ
ไฟฟาเหมือนกับในกรณีของหนวยจายประจุไฟฟาหลัก
2.6.10 หนวยลบประจุไฟฟาบนหนวยบนแผนพิมพ
หนวยลบประจุบนบนแผนพิมพ
ทําหนาที่ทําใหประจุที่มีอยูบนแผนพิมพเปนกลาง
เพื่อใหแผนพิมพไมเกาะติดกับหนวยบันทึกภาพภายหลังการพิมพแลว เพื่อใหระบบลําเลียงแผนพิมพ
ตอไปยังหนวยผนึกภาพไดโดยไมมีปญหา
2.6.11 หนวยผนึกภาพ
หนวยผนึกภาพ ทําหนาที่ผนึกภาพของโทนเนอรใหติดแนนบนวัสดุใชพิมพเปนกลาง
เพื่อใหแผนพิมพไมเกาะติดกับหนวยบันทึกภาพภายหลังการพิมพแลว เพื่อใหระบบลําเลียงแผนพิมพ
สามารถลําเลียงแผนพิมพตอไปยังหนวยผนึกภาพไดโดยไมมีปญหา
2.6.12 หนวยทําความสะอาดหนวยบันทึกภาพ
การทําความสะอาดหนวยบันทึกภาพของเครื่องพิมพเลเซอร เปนการขจัดโทนเนอรที่
หลง เหลือบนหนวยบันทึกภาพทีไ่ มไดถายโอนลงบนวัสดุใชพิมพ ซึ่งการทําความสะอาดอาจจะใชที่
ปาด แปรง และ/หรือลูกกลิ้งก็ได
2.6.13 หนวยลบประจุไฟฟาบนหนวยบันทึกภาพ
หนวยลบประจุไฟฟาบนหนวยบันทึกภาพ เปนหนวยที่มีแหลงกําเนิดแสงที่ทําหนาที่ให
แสงลงบนหนวยบันทึกภาพ เพื่อทําการลบประจุที่หลงเหลืออยูที่ผิวของหนวยบันทึกภาพ โดยประจุที่
หลงเหลืออยูจะไหลผานสายลงดินไป
2.6.14 หนวยรับแผนพิมพ
หนวยรับแผนพิมพ
ทําหนาที่รับแผนพิมพที่พิมพแลวจากระบบลําเลียงแผนพิมพ
โดยทั่วไปอยูดา นบนและดานหลังของเครื่องพิมพ โดยหนวยรับแผนพิมพที่อยูดานบนของเครื่องนั้น
เปนการออกแบบใหฝาครอบเครื่องพิมพทําหนาที่ในการรับแผนพิมพ และแผนพิมพจะไดรับการ
สงออกมาที่หนวยรับแผนพิมพนี้ในลักษณะหนาดานพิมพคว่ําลง
สวนหนวยรับแผนพิมพที่อยู
ดานหลังของเครื่องพิมพจะมีลักษณะเปนแผงยื่นออกจากตัวเครื่องพิมพ และแผนพิมพจะไดรบั การ
สงออกมาที่หนวยรับแผนพิมพในลักษณะหนาดานพิมพหงายขึ้น
2.6.15 ระบบลําเลียงวัสดุใชพิมพและแผนพิมพ
การลําลียงวัสดุใชพิมพจากถาดบรรจุวสั ดุใชพิมพและแผนพิมพ ไปยังหนวยรับแผนพิมพ
อาศัยลูกกลิ้งกระบอกรับสง และ / หรือรวมกับสายพานเหมือนเชนกับที่ใชเครื่องทําสําเนาเชนกัน
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การขับเคลื่อนก็อาศัยการทํางานของมอเตอรไฟฟาและแรงเสียดทาน ทั้งนี้เครื่องพิมพเลเซอรตางรุน
กันหรือผลิต โดยผูผลิตตางรายกัน มีโครงสรางของระบบลําเลียงวัสดุใชพิมพ และแผนพิมพที่
แตกตางกัน
จากเนือ้ หาทั้งหมดทีก่ ลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาสวนประกอบสําคัญในการพิมพงานของ
เครื่องพิมพเลเซอรมีความคลายคลึงกับเครื่องทําสําเนาดิจิตอลมาก สวนเมื่อเปรียบเทียบกับเครือ่ งทํา
สําเนาแบบแอนะล็อกแลว จะเห็นวามีความแตกตางกันในเรื่องของหนวยติดตั้งตนฉบับและประเภท
แหลงกําเนิดแสงที่ใช ทั้งนี้สวนประกอบสําคัญในการพิมพงานเหลานี้แตกตางกันไปในเครื่องพิมพ
ของผูผลิตแตละราย
2.7 กระบวนการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร
กระบวนการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร มีขั้นตอนสวนใหญคลายคลึงกับกระบวนการพิมพ
ของเครื่องทําสําเนา
เนื่องจากการพิมพอาศัยหลักการทางอิเล็กทรอโฟโตกราฟและไฟฟาสถิต
เหมือนกัน โดยกระบวนการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร จะเกิดขึ้นภายหลังจากทีห่ นวยประมวลผล
กลางของเครื่องพิมพไดรับคําสั่งการพิมพจากคอมพิวเตอรที่ตอพวงอยูด วยผานทางโปรแกรมประยุกต
ใด ๆ ก็จะทําหนาที่แปลและประมวลคําสั่ง จากนั้นก็จะสั่งการใหหนวยการพิมพภายในเครื่องควบคุม
ใหหนวยกําเนิดแสงเลเซอรทําการยิงแสงเลเซอรลงบนหนวยบันทึกภาพ
ซึ่งจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของประจุที่ผิวหนวยบันทึกภาพ หรือแสงเลเซอรทําหนาที่ในการสรางภาพแฝงนัน่ เอง
หลังจากนัน้ ก็จะมีการสรางภาพ ผนึกภาพ และขั้นตอนอืน่ ๆ เหมือนกับที่ไดกลาวมาแลวในกระบวน
การพิมพของเครื่องทําสําเนา
อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความเขาใจในการพิมพภาพของเครื่องพิมพเลเซอร จึงขอยกตัวอยาง
ขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรที่สําคัญโดยสังเขป และเพื่อเปนการ
เปรียบเทียบกับกระบวนการพิมพของเครื่องทําสําเนา ที่ไดใชหนวยบันทึกภาพแบบกระบอกนําแสง
เปนตัวอยางในการอธิบายกระบวนการพิมพของเครื่องทําสําเนาที่ไดกลาวมาแลวในขอ 1 ในที่นี้จึง
ขอยกตัวอยางกระบวนการพิมพของเครื่องทําสําเนา โดยใชหนวยบันทึกภาพแบบสายพานมาใชใน
การอธิบายเปรียบเทียบ ดังมีรายละเอียดของขั้นตอนตาง ๆ ตอไปนี้
2.7.1 การจายประจุไฟฟา
การจายประจุไฟฟาเปนการทํางานของหนวยจายประจุไฟฟาหลัก ในการจายประจุ
ไฟฟาใหแกหนวยบันทึกภาพ ซึ่งในที่นี้คอื สายพานนําแสง โดยในการจายประจุไฟฟานี้เปนการจาย
ประจุในที่มดื และประจุไฟฟาที่จายใหอาจเปนประจุไฟฟบวกหรือประจุไฟฟาลบก็ได สมมติใหประจุ
ไฟฟาที่จายใหเปนประจุลบ
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ภาพที่ 101 ตัวอยางการจายประจุไฟฟาลบใหแกหนวยบันทึกภาพประเภทสายพานนําแสง
2.7.2 การฉายแสง
สายพานนําแสงไดรบั การยิงดวยแสงเลเซอร
ซึ่งหนวยควบคุมแหลงกําเนิดแสงจะ
ควบคุมการปดเปดของแหลงกําเนิดแสงเลเซอร
ใหสัมพันธกับสัญญาณขอมูลภาพที่ไดรับจาก
คอมพิวเตอรทตี่ อพวงอยูด วย ในบริเวณใดบนสายพานนําแสงที่ไดรบั การยิงดวยแสงเลเซอร ประจุ
ไฟฟาในบริเวณนั้นจะหายไป (ผานสายดินลงไป) คงเหลือไวแตประจุไฟฟาในบริเวณทีไ่ มไดรับการ
ยิงดวยแสงเลเซอร โดยบริเวณที่ไดรับการยิงดวยแสงเลเซอรจะเปนบริเวณที่ไดรับโทนเนอรหรือเปน
บริเวณภาพ สําหรับความละเอียดการพิมพนั้นขึ้นกับความเร็วการหมุนของกระจกหกเหลี่ยม โดยการ
พิมพภาพที่มีความละเอียดการพิมพสูง กระจกหกเหลีย่ มก็จะหมุนสะทอนแสงเลเซอรดวยความเร็ว
มาก

ภาพที่ 102 ตัวอยางการยิงแสงเลเซอรลงบนสายพานนําแสงเพื่อลบประจุในบริเวณภาพ
2.7.3 การสรางภาพ
การสรางภาพเปนการจายโทนเนอรใหแกบริเวณภาพ ซึ่งเปนบริเวณที่ไมมีระจุไฟฟาบน
สายพานนําแสงในขั้นตอนนี้โทนเนอรไดรับการทําใหมปี ระจุลบ ซึ่งอาจใชวิธีการเดียวกับการสราง
ภาพของเครื่องทําสําเนาดังที่ไดกลาวมาแลวหรืออาจใชวิธีอื่นใดก็ได ดังนั้นโทนเนอรก็จะไมเกาะติด
บนสายพานนําแสงในบริเวณที่มีประจุไฟฟาเปนลบ เนื่องจากประจุไฟฟาที่มีขั้วเหมือนกันยอมผลัก
กัน แตจะไปเกาะติดในบริเวณภาพ ซึ่งเปนบริเวณที่ไมมีประจุไฟฟา
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ภาพที่ 103 ตัวอยางการสรางภาพบนสายพานนําแสงดวยโทนเนอรทมี่ ีประจุไฟฟาเปนลบ
2.7.4 การถายโอนภาพ
ในขั้นตอนนี้ในวัสดุใชพิมพจะไดรับการปอนเขามาที่สายพานนําแสงพรอมทั้งไดรับการ
จายประจุไฟฟาที่ดานหลัง
โดยประจุไฟฟาทีจ่ ายใหมีขั้วตรงขามกับประจุไฟฟาของโทนเนอรบน
สายพานนําแสง ซึ่งในที่นี้กค็ ือ ประจุไฟฟาบวกทําใหโทนเนอรบนสายพานนําแสงเกิดการถายโอนลง
บนวัสดุใชพิมพได

ภาพที่ 104 ตัวอยางการพิมพภาพของโทนเนอรบนสายพานนําแสงลงบนวัสดุใชพิมพ
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2.7.5 การผนึกภาพ
แผนพิมพที่ไดจากขัน้ ตอนในขอ 2.7.4 จะไดรับการปอนตอไปยังหนวยผนึกภาพดวย
ความรอน ซึ่งประกอบดวยลูกกลิ้งความรอน 1 ลูกและลูกกลิ้งกดพิมพ 1 ลูก แผนพิมพจะไดรับการ
ปอนเขาไประหวางลูกกลิ้งสองลูกนี้โดยดานพิมพจะสัมผัสกับลูกกลิ้งความรอน ดวยความรอนและ
แรงกดพิมพ ทําใหโทนเนอรเกิดการหลอมตัวและผนึกติดแนนเขากับเนื้อวัสดุใชพิมพ

ภาพที่ 105 ตัวอยางการผนึกภาพโทนเนอรบนวัสดุใชพิมพดว ยความรอนและแรงกด
หลังจากขั้นตอนการผนึกภาพแลว แผนพิมพก็จะไดรับการสงออกไปที่หนวยรับกระดาษ
ดวยระบบลําเลียงและสายพานนําแสงก็จะไดรับการทําความสะอาด โดยหนวยทําความสะอาดหนวย
บันทึก ภาพจะทําความสะอาดโทนเนอรทหี่ ลงเหลืออยูบนหนวยบันทึกภาพ และหนวยลบประจุไฟฟา
จะทําการขจัดประจุไฟฟาทีห่ ลงเหลืออยูบนหนวยบันทึกภาพ เมื่อหนวยบันทึกภาพสะอาดแลว ก็
พรอมสําหรับการพิมพภาพในครั้งใหมตอไป
จากกระบวนการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรที่กลาวมาขางตน เปนกระบวนการพิมพ
สําหรับงานพิมพสีเดียว ซึ่งโดยทั่วไปคืองานพิมพดว ยโทนเนอรสีดํา ทั้งนี้หากเปนการพิมพงานสอดสี
แลว หนวยสรางภาพหนึ่งหนวยอาจแบงพืน้ ที่ออกเปนสวน ๆ เพื่อใชบรรจุโทนเนอรแมสีแตละสี
หรืออาจเปนหนวยสรางภาพสี่หนวยแยกออกจากกัน โดยแตละหนวยทําการสรางภาพโทนเนอรแมสี
แตละสี ทั้งนีข้ ึ้นกับเทคโนโลยีการพิมพสอดสีของผูผลิตเครื่องพิมพแตละราย สําหรับการพิมพโทน
เนอรสีจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นจากขั้นตอนการพิมพโทนเนอรสีสีดําสีเดียวที่ไดกลาวเปนตัวอยางแลวใน
ขางตน โดยหลังจากการสรางภาพดวยโทนเนอรสีดําแลว ก็จะมีการจายประจุไฟฟาซ้ําอีก โดยเปนการ
จายประจุไฟฟาลบใหแกบริเวณหนวยบันทึกภาพที่มีโทนเนอรสีดําเกาะติดอยู
เพื่อปองกันไมให
โทนเนอรสีที่สองไปเกาะติดบนโทนเนอรสีดํา หรือเกิดการสรางภาพขึ้นในบริเวณดังกลาว
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ภาพที่ 106 ตัวอยางการจายประจุไฟฟาลบใหแกบริเวณบนสายพานนําแสงที่มีโทนเนอรสีดํา
เกาะติดอยูสําหรับการพิมพโทนเนอรสีที่สอง
จากนั้นแสงเลเซอรจะไดรับการยิงลงบนสายพานนําแสงอีกครั้ง
โดยเปนการยิงแสง
เลเซอรตามสัญญาณขอมูลภาพของการพิมพภาพโทนเนอรสีที่สอง ลงบนบริเวณที่ไมมีโทนเนอรสีดํา
เกาะติดอยู ทําใหประจุไฟฟาลบในบริเวณนั้นหายไป

ภาพที่ 107 ตัวอยางการยิงแสงเลเซอรบนสายพานนําแสงเพื่อลบประจุไฟฟาลบ
สําหรับการพิมพโทนเนอรสีที่สอง
ภายหลังการยิงแสงเลเซอรเพื่อลบประจุไฟฟาลบสําหรับการพิมพโทนเนอรสีที่สองแลว ก็
จะเปนขัน้ ตอนของการสรางภาพดวยโทนเนอรสีที่สอง โดยโทนเนอรสีที่สองก็จะไดรับการทําใหมี
ประจุไฟฟาเปนลบ ซึ่งก็จะทําใหที่ไมเกาะติดบนโทนเนอรสีดําบริเวณอื่น ๆ บนสายพานนําแสงที่มี
ประจุไฟฟาเปนลบ แตไปเกาะติดในบริเวณที่ไมมีประจุหรือบริเวณที่ไดรับการยิงแสงเลเซอร เกิด
เปนภาพของโทนเนอรสีที่สองขึ้น ดังภาพที่ 3.68

185

ภาพที่ 108 ตัวอยางการสรางภาพโทนเนอรสีที่สองบนสายพานนําแสง
การเกิดภาพและการสรางภาพของโทนเนอรสีที่เหลือก็จะเกิดขึน้ ในลักษณะเดียวกัน เมื่อ
ไดภาพของโทนเนอรทั้งสี่สีแลว ภาพสอดสีที่เกิดขึ้นบนหนวยบันทึกภาพก็จะไดรับการถายโอนลง
บนวัสดุใชพิมพตอไป อยางไรก็ตามเครื่องพิมพเลเซอรจากผูผลิตบางรายก็มีกลไกการถายโอนภาพที่
แตกตางจากทีก่ ลาวมา กลาวคือ ลําดับการพิมพของโทนเนอรแมสีอาจไมไดเริ่มตนดวยการพิมพภาพ
โทนเนอรสีดํากอน และการถายพิมพภาพลงบนวัสดุใชพิมพเกิดขึ้นสี่ครั้ง โดยวัสดุใชพิมพจะไดรับ
การปอนเขาพิมพที่หนวยบันทึกภาพสี่ครั้งดวยกัน
2.8 ปญหาการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรและการแกปญหา
ปญหาที่เกิดขึ้นในการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรอาจกลาวไดวาไมแตกตางจากปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับการพิมพของเครื่องทําสําเนา รวมทั้งมีวธิ ีการแกปญหาที่คลายคลึงกันเหมือนกันในบาง
ปญหาดังนั้นในที่นี้จึงขอเลือกกลาวถึงปญหาตาง ๆ ที่พบบอยครั้ง รวมทั้งวิธีการแกปญหาโดยสังเขป
ดังนี้
2.8.1 ภาพพิมพสีเพีย้ น
สาเหตุของปญหาสีเพี้ยนและวิธีแกปญหามีดังนี้
2.8.1.1 ความผิดพลาดในการผลิต แสดง และ/หรือการแปลงคาสี ฮารดแวรนําเขา
ฮารดแวรสงออก (เครื่องพิมพเลเซอร ) และซอฟตแวรตาง ๆ
ที่ใชในระบบงานกอนพิมพมี
ความสามารถในการวิเคราะห แปลงคาสี แสดงและ/หรือผลิตสีขอมูลสีของภาพตนฉบับไดไม
ถูกตองทุกสี
วิธีแกไข นําระบบการจัดสีมาใช
เพื่อใหการแปลงและผลิตสีของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรตาง ๆ มีความถูกตองและเที่ยงตรงมากขึ้น
2.8.1.2 การเลือกสภาวะการพิมพไมถกู ตอง เชน เลือกสภาวะการพิมพบนวัสดุใชพิมพ
ประเภทฟลมพลาสติกแทนสภาวะการพิมพบนวัสดุใชพมิ พประเภทกระดาษ เลือกสภาวะการพิมพ
ภาพสําหรับงานนําเสนอแทนสภาวะการพิมพภาพฮาลฟโทน เปนตน
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วิธีแกไข ตรวจสอบวาการเลือกสภาวะการพิมพของเครื่องพิมพถูกตองหรือไม ถาไม
เลือกใหมใหถกู ตอง
2.8.1.3 วัสดุใชพิมพมีสมบัติไมเหมาะสม เชน มีความชื้นสัมพัทธหรือมีความเรียบไม
เหมาะสมหรือมีสีที่ไมเปนสีขาว เปนตน นอกจากนี้ในกรณีของวัสดุใชพิมพประเภทฟลมพลาสติก
การปรับผิวหนาอาจไมอยูใ นระดับที่เหมาะสม
วิธีแกไข เปลี่ยนไปใชวัสดุใชพิมพที่มีสมบัติไดมาตรฐานตรงตามขอกําหนดของผูผลิต
เครื่องพิมพ รวมทั้งการเก็บรักษาวัสดุใชพมิ พกอนการนํามาใชงานอยางถูกตอง
2.8.1.4 โทนเนอรแมสีเหลือนอย หากโทนเนอรแมสีสีใดสีหนึ่งเหลือนอยจะสงผลให
การสรางภาพเกิดขึ้นนอยเกินไป
วิธีแกไข
1) ถาบางสวนของภาพในหนามีความเขมนอย อาจทําการแกไขโดยการถอดตลับโทน
เนอรออกจากเครื่องพิมพ แลวเขยาหรือหมุนกลับไปกลับมา เพื่อใหโทนเนอรกระจายตัวอยาง
สม่ําเสมอ แลวใสตลับโทนเนอรนั้นกลับเขาเครื่องพิมพแลวทดลองพิมพอีกครั้ง ถาปญหาเดิมยังคงมี
อยู ใหเปลี่ยนตลับโทนเนอรใหม

ภาพที่ 109 การเขยาตลับโทนเนอรเพื่อใหโทนเนอรเกิดการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในตลับ
2) ในกรณีภาพมีสีซีดจางสม่ําเสมอทุกหนา แสดงวาโทนเนอรเหลือนอยเกินไปใกล
หมดตองเปลี่ยนตลับโทนเนอรใหมหรือเติมโทนเนอรใหแกหนวยสรางภาพ
2.8.1.5 การปรับตั้งคาความเขมมากหรือนอยเกินไป
วิธีแกไข ตรวจสอบคาความเขมการพิมพโทนเนอรแมสีแตละสีทปี่ รับตั้งไว วาถูกตอง
กับสภาวะการพิมพและคําแนะนําที่มใี นคูม ือการใชงานเครื่องพิมพหรือไม หากไมใหทําการแกไขให
ถูกตอง ซึ่งการปรับเปลี่ยนคาความเขมการพิมพใหม ใหใชความผิดเพีย้ นสีภาพที่พิมพไดเปนเกณฑใน
การปรับ เปลี่ยนคา โดยดูวาสีของภาพเกิดการผิดเพี้ยนไปทางสีใด สีใดมีมากเกินไปหรือนอยเกินไป
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2.8.1.6 ทัศนูปกรณสกปรก
วิธีแกไข ทําความสะอาดตามคําแนะนําในคูมือการใชงานเครื่องพิมพ เชน การใชผา
ปราศจากขุยชุบแอลกอฮอลทําความสะอาด หรือการปดทําความสะอาดดวยแปรงขนนุม เปนตน
2.8.1.7 หนวยบันทึกภาพเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใชงาน
วิธีแกไข ทําการเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม
2.8.1.8 บริเวณที่ตงั้ เครื่องพิมพลาดเอียง ทําใหโทนเนอรกระจายตัวในตลับโทนเนอรหรือ
ในหนวยสรางภาพไมสม่ําเสมอ
วิธีแกไข ยายเครื่องพิมพไปตั้งไวบนพืน้ ที่ราบ ไมลาดเอียง และถอดตลับโทนเนอรออก
จากเครื่องพิมพมาทําการหมุน เพื่อใหโทนเนอรเกิดการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ จากนั้นจึงใสตลับ
โทนเนอรกลับเขาเครื่องพิมพ
2.8.1.9 แสงจากภายนอกเขาเครื่องพิมพ ทําใหไปลบประจุไฟฟาบนหนวยบันทึกภาพ
หรือทําใหหนวยบันทึกภาพเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะแสงทีม่ ีความเขมสูง
วิธีแกไข เปลี่ยนตําแหนงเครื่องพิมพเลเซอรใหม โดยเลือกบริเวณที่อยูห างจากแสงแดด
หรือแสงจากแหลงกําเนิดแสงที่ใหความเขมของแสงสูง รวมทั้งตรวจสอบวาโครงสรางภายนอกของ
เครื่องพิมพมีสวนใดเสียหายจนเปนเหตุใหแสงจากภายนอกสามารถสองเขาไปถึงภายใน ถามีใหรีบ
ดําเนินการแกไขซอมแซม
2.8.1.10 ความชื้นสัมพัทธที่สูงหรือต่ํากวากําหนด มีผลตอการเกิดประจุไฟฟาบนหนวย
บันทึกภาพ โทนเนอรและวัสดุใชพิมพ โดยมีผลทั้งทําใหเกิดมีประจุไฟฟามากเกินไปหรือนอยเกินไป
ได และสงผลใหภาพพิมพสผี ิดเพี้ยนไดในทายที่สุด
วิธีแกไข ตรวจสอบสภาพแวดลอมของบริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพเลเซอร
วามีความชื้น
สัมพัทธสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปจากทีก่ ําหนดไวในคูมอื แนะนําการใชงานเครื่องพิมพหรือไม โดย
สามารถอานคาความชื้นสัมพัทธไดจากไฮโกรมิเตอร (hygrometer) ถาบริเวณดังกลาวมีความชื้น
สัมพัทธสูงหรือต่ําเกินไป และไมสามารถควบคุมความชื้นในบริเวณนั้นใหอยูในระดับที่เหมาะสมได
ใหยายเครื่องพิมพไปตั้งไวในหองหรือบริเวณอื่นที่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได
2.8.2 ภาพพิมพกระดํากระดาง

ภาพที่ 110 ตัวอยางปญหาภาพพิมพกระดํากระดาง
สาเหตุของปญหาภาพพิมพกระดํากระดางและวิธีแกไขมีดังนี้
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2.8.2.1 วัสดุใชพิมพมีสมบัติไมเหมาะสม อาทิ มีความหยาบมากเกินไป กระดาษมี
ความชื้นไมเทากันในแตละบริเวณ หรือผลิตมาไมไดมาตรฐาน
วิธีแกไข เปลี่ยนไปใชวัสดุใชพิมพ ที่มีสมบัติเหมาะสมกับการนํามาใชพิมพดวย
เครื่องพิมพเลเซอร
2.8.2.2 วัสดุใชพิมพไดรับการปอนเขาพิมพผิดดาน ในกรณีของกระดาษ ผิวกระดาษ
สองดานมีความเรียบไมเทากัน ดังนั้น หากปอนกระดาษดานตะแกรงแทนดานสักหลาดเขาพิมพกจ็ ะ
ไดภาพพิมพทมี่ ีลักษณะกระดํากระดางได
วิธีแกไข ตรวจสอบผิวกระดาษกอนการปอนเขาพิมพ จากนั้นใสกระดาษในถาด
บรรจุโดยหันดานกระดาษใหถูกตอง เพื่อใหกระดาษสักหลาดปอนเขาพิมพ
2.8.3 พื้นภาพขึ้นพื้นสีเทาหรือสีอื่น

ภาพที่ 111 ตัวอยางปญหาภาพพิมพขึ้นพื้นสีเทา

สาเหตุสําคัญของปญหาและวิธีการแกปญหา มีดังนี้
2.8.3.1 สภาพแวดลอมในขณะพิมพอยูในสภาพทีแ่ หงมาก หรือมีความชื้นสัมพัทธต่ํา
สงผลใหไฟฟาสถิตเกิดขึ้นมาก ทําใหเกิดการพิมพภาพโทนเนอรบนวัสดุใชพิมพในทุกบริเวณ
วิธีแกไข
1) ยายเครื่องพิมพไปตั้งไวในหองที่สามารถความชื้นและอุณหภูมิได
2) ใชเครื่องทําความชื้น (humidifier) เพิ่มความชื้นใหแกบริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพ
2.8.3.2 ตลับโทนเนอรเกิดความเสียหายหรือผลิตมาไมไดมาตรฐาน ทําใหปริมาณ
โทนเนอรที่สรางภาพบนหนวยบันทึกภาพไมถูกตอง
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับโทนเนอรใหม
2.8.3.3 การตั้งคาความเขมการพิมพมากเกินไป ทําใหมีโทนเนอรปริมาณมากเกินไป
ถายโอนไปยังหนวยบันทึกภาพและวัสดุใชพิมพตามลําดับ
วิธีแกไข ปรับตั้งคาความเขมการพิมพใหนอยลง
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2.8.4 จุดหรือรอยเปอนบนแผนพิมพ

ภาพที่ 112 ตัวอยางปญหารอยเปอนบนแผนพิมพ
แผนพิมพปรากฏมีจุดหรือรอยเปอนของโทนเนอรที่ไมตองการ ในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งของแผนพิมพสาเหตุของปญหาและวิธีแกปญหามีดังนี้
2.8.4.1 ทางเดินวัสดุใชพิมพและแผนพิมพภายในเครื่องพิมพสกปรก ซึ่งอาจเกิดจาก
แผนพิมพตดิ ขัดภายในเครื่องพิมพกอนไดรบั การผนึกภาพ ทําใหโทนเนอรที่พิมพบนวัสดุใชพมิ พ
ถายโอนไปเปอ นเลอะภายในเครื่องพิมพ ทั้งสองกรณีทําใหรอยเปอนปรากฏบนแผนวัสดุใชพิมพ
แผนตอไปที่ปอ นเขามาได
วิธีแกไข
1) ทําความสะอาดทางเดินกระดาษภายในดวยเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และสารเคมี
ตามคําแนะนําที่ปรากฏในเครื่องมือ
2) ปอนแผนกระดาษเขาหลาย ๆ แผน เขาเครื่องพิมพหลาย ๆ ครั้ง จนกวาจะไมมีรอย
เปอนปรากฏบนกระดาษ
กระดาษจะชวยทําความสะอาดโทนเนอรที่เปอนเลอะทางเดินกระดาษ
ภายในเครื่องพิมพออกได
2.8.4.2 หนวยบันทึกภาพเกิดความเสียหาย
วิธีแกไข ใหเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม
2.8.5 เสนบนแผนพิมพ

ภาพที่ 113 ตัวอยางปญหาเสนบนแผนพิมพ
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ปญหาเสนที่เกิดบนแผนพิมพมีอยูด วยกันสองลักษณะ คือ เสนดํา หรือเสนสี และเสน
ขาว โดยสามารถเกิดขึ้นตามแนวนอนและตามแนวตั้งของหนา
2.8.5.1 เสนดําหรือเสนสีบนภาพพิมพ มีสาเหตุและวิธีแกปญหาดังนี้
1) หนวยบันทึกภาพมีรอยขูดขีด
วิธีแกไข ใหทําการเปลี่ยนหนวยบันทึกภาพใหม
2) ทัศนูปกรณสกปรก
วิธีแกไข ใหทําความสะอาดทัศนูปกรณดว ยวิธีการที่กําหนดในคูมือแนะนําการ
ใชงานเครื่องพิมพ
3) หนวยจายประจุใหแกวัสดุใชพิมพสกปรก โดยสิ่งสกปรกเปนชนิดที่ทําให
การจายประจุและสรางภาพแลวเกิดเปนเสนดําหรือเสนสีขึ้น
วิธีแกไข ทําความสะอาดหนวยประจุใหแกวัสดุใชพิมพดว ยวิธีการที่กําหนดใน
คูมือการใชงานเครื่องพิมพ
4) ทางเดินกระดาษภายในเครื่องพิมพสกปรก
วิธีแกไขใหทําความสะอาดทางเดินกระดาษภายในเครื่องตามประเภทของสิ่ง
สกปรก ตามคําแนะนําในคูมอื การใชงานเครื่องพิมพ
2.8.5.2 เสนขาวบนภาพพิมพ มีสาเหตุและวิธีการแกปญหาดังนี้
1) หนวยจายประจุใหแกวัสดุใชพิมพสกปรก โดยสิ่งสกปรกเปนชนิดที่ทําให
การจายประจุและสรางภาพแลวเกิดเปนเสนขาวขึ้น
วิธีแกไข ทําความสะอาดหนวยจายประจุใหแกวัสดุใชพิมพดวยวิธีการที่กําหนด
ในคูมือการใชงานเครื่องพิมพ
2) หนวยสรางภาพทํางานผิดปกติ ทําใหไมมีการจายโทนเนอรลงบนหนวย
บันทึก ภาพเพือ่ สรางภาพแฝง
วิธีแกไข
(1) ตรวจสอบวามีสิ่งใดไปอุดตันชองทางออกของโทนเนอรในหนวยสราง
ภาพหรือไม ถามีใหขจัดสิ่งที่ทําใหเกิดการอุดตันนั้นออก หรือถาเปนโทนเนอรที่รวมตัวกันเปนกอน
ก็อาจถอดตลับโทนเนอรออกมาเขยาเพื่อใหโทนเนอรเกิดการกระจายตัว
(2) ในกรณีที่เกิดจากชิ้นสวนใดภายในหนวยสรางภาพเสียหาย ก็ตองทํา
การซอมแซม เปลี่ยนชิ้นสวนนั้นใหม หรือถาเสียหายมากก็ตองเปลี่ยนหนวยสรางภาพใหม
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2.8.6 ภาพพิมพไมไดฉากหรือไมไดตาํ แหนงตามทีต่ องการ

ภาพที่ 114 ตัวอยางปญหาภาพพิมพมีตําแหนง
ไมถูกตองบนแผนพิมพ

สาเหตุของปญหาภาพพิมพไมไดฉากหรือไมไดอยูตําแหนงในหนาตามตองการ เกิดจาก
สาเหตุไดหลายสาเหตุดังนี้
2.8.6.1 การปอนวัสดุใชพิมพเขาพิมพไมไดฉาก
วิธีแกไข ตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําใหการปอนวัสดุใชพิมพเขาพิมพฉากไมไดฉาก เชน
- วัสดุใชพิมพมีลักษณะไมเหมาะสมหรือไม เชน หนาเกินไป บางเกินไป ผิวลื่น
เกินไป เปนตน
- การบรรจุวัสดุใชพิมพมากเกินไปในถาดบรรจุวัสดุใชพิมพ
- การบรรจุวัสดุใชพิมพผิดขนาดในถาดบรรจุ
- ทางเดินวัสดุใชพิมพเขาพิมพสกปรก
- ลูกกลิ้งปอนกระดาษสึก เปนตน
ภายหลังจากทีไ่ ดตรวจสอบแลววาเกิดจากสาเหตุใดก็ใหทําการแกไขปญหาตามสาเหตุนั้น
2.8.6.2 การปรับตั้งตัวเลือกเกีย่ วกับการพิมพวัสดุใชพิมพไมถูกตอง
วิธีแกไข ตรวจสอบการตั้งคาหรือเลือกคาตาง ๆ เกี่ยวกับการพิมพวัสดุใชพิมพในหนาใน
เมนูสั่งพิมพงานวาถูกตองหรือไมในเรื่องของขนาดวัสดุใชพิมพ ตําแหนงของวัสดุใชพิมพวาอยูใ น
ถาดบรรจุถาดใด ทิศทางการพิมพการเวนขอบวางซาย ขวา บน ลาง เปนตน
2.8.7 ตัวพิมพในบรรทัดไมพิมพในระดับแนวเสนหลักลางเดียวกัน

ภาพที่ 115 ตัวอยางปญหาตัวพิมพ
ในบรรทัดไมพิมพในระดับแนวเสน
หลักลางเดียวกัน
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ปญหาตัวพิมพในบรรทัดไมพิมพบนแนวเสนหลักลางเดียวกัน เปนปญหาที่แถวตัวพิมพ
เกิดมีลักษณะเปนลูกคลื่น ไมเปนแนวตรง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดกับองคประกอบอืน่ ๆ ในหนา
สิ่งพิมพเชนกัน สาเหตุของปญหานี้และวิธีแกปญหามีดงั นี้
2.8.7.1 วัสดุใชพิมพมีผิวที่เรียบและลื่นเกินไป สงผลใหในขณะพิมพเกิดการลื่นไถล
วิธีแกไข เปลีย่ นไปใชวัสดุใชพิมพที่มีผิวหนาที่มีความเรียบและลื่นนอยลง หรือชนิดที่
ผลิตมาใชกับเครื่องพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ
2.8.7.2 หนวยยิงแสงเลเซอรและ/หรือทัศนูปกรณทํางานผิดปกติ สงผลใหการยิงแสง
เลเซอร ลงบนหนวยบันทึกภาพในตําแหนงที่ไมถูกตอง
วิธีแกไข สงเครื่องพิมพเลเซอรใหบริษัทตัวแทนจําหนายเครื่องพิมพ เปนผูดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขให
2.8.8 ภาพพิมพมีความทนทานตอการขัดถูตา่ํ
สาเหตุสําคัญของปญหาและวิธีแกปญหามีดงั นี้
2.8.8.1 หนวยผนึกภาพเกิดความเสียหาย ทําใหไมสามารถผนึกผงหมึกใหติดแนนกับวัสดุ
ใชพิมพได เชน อาจเกิดความเสียหายขึน้ กับลูกกลิ้งความรอน ทําใหกําเนิดความรอนที่มีอุณหภูมิต่ํา
เกินไป โทนเนอรจึงหลอมติดกับวัสดุใชพิมพไดไมดี เปนตน
วิธีแกไข ตรวจสอบหนวยผนึกภาพวาสามารถทํางานไดตามปกติหรือไม ถาไมให
ดําเนินการแกไขซอมแซมหรือทําการเปลี่ยนใหม
2.8.8.2 หนวยผนึกภาพไมไดอยูในตําแหนงที่ถูกตอง หากลูกกลิ้งหนวยบันทึกภาพไมได
อยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไมสัมผัสกับแผนพิมพอยางถูกตอง จะทําใหไมเกิดการผนึกภาพขึน้ หรือ
เกิดอยางไมสมบูรณ
วิธีแกไข ตรวจสอบตําแหนงของลูกกลิ้งผนึกภาพวามีตําแหนงถูกตองหรือไม หากไม
ถูกตอง ใหปรับตั้งตําแหนงของลูกกลิ้งผนึกภาพใหถูกตอง
2.8.8.3 วัสดุการพิมพที่ใชมสี มบัติไมเหมาะสม เชน กระดาษมีผิวเรียบมากจนเกินไป ฟลม
พลาสติกไมไดผานการปรับผิว หรือในกรณีของโทนเนอร อาจผลิตมาไมไดคุณภาพ หรือเกิดการ
เสื่อมสภาพ จากการเก็บไวนานเกินไปหรือเก็บในสภาวะการเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม เปนตน
วิธีแกไข เปลี่ยนไปใชวัสดุการพิมพที่มีสมบัติตาง ๆ ไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวในคูมือ
แนะนําการใชงานเครื่องพิมพ

193

บทที่ 4
เทคโนโลยีการพิมพดิจิตอล
เทคโนโลยีการพิมพดิจติ อลที่ใชในการผลิตเครื่องพิมพดิจิตอล
ใหมีคณ
ุ ลักษณะและ
ประสิทธิภาพสนองตอบความตองการของตลาดงานพิมพหลายประเภท
กําลังมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว
เครื่องพิมพดิจติ อลที่ผลิตไดมีหลายระดับ สามารถเลือกใชใหเหมาะสมไดในตลาดงาน
พิมพเหลานี้ คือ งานพิมพดว น งานพิมพตามสั่ง งานพิมพที่ตองการแปรเปลี่ยนขอมูล งานพิมพพรอม
จําหนาย และงานพิมพสีที่มคี ุณภาพสูงใกลเคียงคุณภาพงาน พิมพออฟเซตแตตองการพิมพที่จํานวน
พิมพนอย งานพิมพในลักษณะดังกลาวไมเหมาะที่จะพิมพดว ยระบบการพิมพออฟเซต หรือระบบ
การพิมพทั่วไปที่ใชแรงกดพิมพ จากการที่ตลาดงานพิมพดจิ ิตอลกําลังเติบโตขยายกวางขึ้นเรื่อย ๆ
สงผลใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพดิจิตอลอยางตอเนื่องในแนวทางของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สูเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรสูการพิมพมาโดยตลอด สําหรับเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพดิจติ อลที่
จะกลาวถึงในบทที่ 4 จะเกี่ยวของกับความหมาย ความสําคัญ การใชงาน กระบวนการพิมพและ
ประเภทของการพิมพดิจิตอล รวมถึงเรื่องเครื่องพิมพดิจติ อลประเภทตาง ๆ แตเนือ่ งจากเนื้อหาเนน
ในเรื่องของกระบวนการพิมพพื้นลึก การพิมพพื้นฉลุลายผา และการพิมพไรแรงกด ในทีน่ ี้จึงจะ
กลาวถึงเครื่องพิมพดิจิตอลจากทั้งสามระบบเปนสําคัญ
สวนเครื่องพิมพดิจิตอลระบบพื้นราบจะ
กลาวถึงเพียงเล็กนอย เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพดิจิตอลระบบพื้นลึก พืน้ ฉลุลาย
ผา และไรแรงกด สําหรับในขอจะกลาวถึงระบบการจัดการสีเพื่อควบคุมคุณภาพการพิมพดิจิตอล ซึ่ง
เปนระบบที่มคี วามสําคัญในการผลิตสิ่งพิมพใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่ตองการ เนื่องจากอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ทํางานโดยใชสญ
ั ญาณขอมูลในระบบดิจิตอลนั้นมีความแตกตางกันในการผลิตสี การใช
ระบบการจัดการสีจะชวยจัดการและควบคุมการทํางานของอุปกรณเหลานี้ใหผลิตสีไดอยางมีเอกภาพ
1. การพิมพดจิ ิตอล
1.1 ความหมายของการพิมพดิจิตอล
การพิมพดิจิตอล (digital printing) แตกตางจากการพิมพทั่วไปที่ใชแรงกดตรงที่ขอมูลการ
พิมพที่ปอนใหกับเครื่องพิมพเปนขอมูลดิจิตอล ดังนั้น การพิมพดจิ ิตอล จึงหมายถึง การพิมพที่ใช
ขอมูลดิจิตอล ในการสรางภาพหรือถายทอดภาพลงบนวัสดุใชพิมพ ซึ่งมีทั้งแบบสรางภาพบนวัสดุใช
พิมพโดยตรงและแบบที่สรางภาพบนตัวกลางถายทอดภาพ (image carrier) กอน แลวจึงถายทอดภาพ
นั้นไปใหวัสดุใชพิมพอีกทีห่ นึ่ง
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1.2 ความสําคัญของการพิมพดิจิตอล
เทคโนโลยีการพิมพดิจิตอล เปนเทคโนโลยีที่กําลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจการพิมพ
และการจัดพิมพ
เพราะมีการพัฒนาอยางรวดเร็วควบคูไปกับความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอร
สามารถผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพตามความตองการของลูกคาไดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดตนทุน และ
ลดระยะเวลาในการผลิต การพิมพดิจิตอลจึงเปนการพิมพที่สนองตอบความตองการที่หลากหลายของ
ลูกคา
และเปนการพิมพที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาระบบการพิมพแบบทั่วไปที่ใชแรงกดพิมพ
ความสําคัญของการพิมพดิจติ อลมีหลายประการสามารถสรุปไดดังนี้
1.2.1 ประยุกตใชไดกบั การพิมพหลายระบบ ไดแก ระบบการพิมพพนื้ ลึก พื้นฉลุ ไรแรงกด
พื้นราบ รวมทั้งระบบการพิมพอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นใหม เพียงแตเครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชระบบการพิมพ
เหลานี้ดองไดรับการออกแบบเปนพิเศษใหมีระบบเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร และสามารถสรางภาพ
บนตัวกลางถายทอดภาพหรือบนวัสดุใชพมิ พ โดยใชขอมูลดิจิตอลที่นําเขาจากระบบคอมพิวเตอรได
ชวยใหเครื่องพิมพดิจิตอลแตละระบบ สามารถใชขอมูลดิจิตอลนั้น ๆ ในการผลิตสิ่งพิมพประเภท
ตาง ๆ ไดตามตองการ
1.2.2 มีขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพสั้นลง กระบวนการผลิตสิ่งพิมพแบบทั่วไปที่ใชแรงกดนั้น
ประกอบดวยงานกอนพิมพหลายขั้นตอนทีแ่ ยกจากขั้นตอนงานพิมพโดยสิ้นเชิง แตกระบวนการพิมพ
ดิจิตอลที่ใชเครื่องพิมพดิจิตอลเปนอุปกรณสงออกของระบบคอมพิวเตอรนั้น จะสั้นกวากระบวนการ
พิมพแบบทัว่ ไปที่ใชแรงกดเพราะมีการลดขั้นตอนงานกอนพิมพ อาทิ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียงพิมพตกแตงภาพประกอบ ทําอารตเวิรก วางหนา เปนตน และมี
การปรับเปลี่ยนใชงานกอนพิมพบางขั้นตอนไปรวมอยูใ นขั้นตอนงานพิมพ ที่สําคัญไดแก การตัด
ขั้นตอนการทําฟลม
เพราะสามารถใชขอมูลดิจิตอลสรางภาพบนตัวกลางถายทอดภาพที่อยูบ น
เครื่องพิมพไดโดยตรง หรือแมกระทั้งตัดขั้นตอนการทําแมพิมพเพราะเครื่องพิมพดิจิตอลบางระบบ
สามารถสรางภาพบนวัสดุใชพิมพไดโดยตรง
นอกจากนีก้ ารเตรียมขอมูลเพื่อพิมพยังทําไดอยาง
รวดเร็วโดยไมตองเตรียมพรอมพิมพ (make ready) เชน ไมตองปรับตั้งการจายหมึก ปรับตั้งฉากพิมพ
และการปรูฟ เปนตน เครื่องพิมพดิจิตอลบางระบบมีระบบการปรูฟงานที่ทําไดทันทีและรวดเร็ว
(quick proof) โดยไมตองหยุดพิมพ และมีระบบเก็บเลมอิเล็กทรอนิกส (electronic collation) ซึ่งลวน
แลวแตชว ยสงใหผลิตสิ่งพิมพไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ตอบสนองตอความตองการผลิตสิ่งพิมพให
เสร็จทันภายในเวลาที่กําหนด
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ภาพที่ 116 เปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพระหวาง
(ก) ระบบการพิมพทั่วไป กับ (ข) ระบบการพิมพดิจิตอล
ที่มา : ดัดแปลงจาก Lucien De Schamphelaere and the Xeikon Team. “Computer – to - press
Solutions for Short Run Colot Printing (SRCP)” in Profit Through Prepress 1997.
(Pira International) London : Atalink Ltd., May 1997, p.81.
อยางไรก็ตามมีขอความคํานึกเกี่ยวกับระยะเวลาในการผลิต คือ แมขนั้ ตอนการผลิตของ
การพิมพดิจติ อลจะนอยกวาระบบการพิมพทั่วไปเชนระบบการพิมพออฟเซตลิโทกราฟดังภาพที่ 117
แตในกรณีการพิมพงานที่มจี ํานวนพิมพมาก เชน มากกวา 5,000 ฉบับ ขึ้นไป การพิมพดวยระบบการ
พิมพทั่วไปจะเร็วกวาเนื่องจากสาเหตุหลายประการ
เปนตนวาเครื่องพิมพระบบการพิมพทั่วไปมี
ความเร็วมากกวา ขนาดวัสดุใชพิมพที่ปอนพิมพมีขนาดใหญกวาและแมพิมพมีความทนทานมากกวา

ภาพที่ 117 เปรียบเทียบระยะเวลาในการผลิตสิ่งพิมพระหวางการพิมพดิจิตอลและการพิมพออฟเซต
ลิโทกราฟ
ที่มา : Frink. V. Kanonik. “Digital Colot Presses Overview.,” On-demend Digital Printing.
(instruction sheet). Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation, November 2-4, 1998, p.10.
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1.2.3 ประหยัดตนทุนการผลิตสิ่งพิมพ การที่ขั้นตอนการผลิตลดลงสงผลใหตนทุนวัสดุใช
พิมพที่ใชในขัน้ ตอนนั้น ๆ ลดลง อาทิ ตนทุนคาวัสดุใชพิมพในขัน้ ตอนทําฟลมและเตรียมพรอมพิมพ
รวมทั้งประหยัดตนทุนคาแรงการผลิตดวยเนื่องจากระยะเวลาการผลิตสิ่งพิมพนอยลงตามขั้นตอนการ
ผลิตสงผล ใหตนทุนการผลิตสิ่งพิมพโดยรวมลดลง อนึ่ง ในการพิจารณาตนทุนการผลิตสิ่งพิมพนั้น
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ จํานวนพิมพโดยคิดเทียบเปนตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอจํานวนพิมพ 1
ฉบับ ที่เรียกวา ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอหนวย ในกรณีพิมพงานจํานวนนอย (Short run) ตนทุนการ
ผลิตสิ่งพิมพตอหนวยในระบบการพิมพดจิ ิตอล จะต่ํากวาระบบการพิมพทั่วไปเนือ่ งจากไมมีตนทุน
คงที่ (fixed cost) ตนทุนการผลิตตอหนวยของการพิมพดิจิตอลจึงมีคาคงที่โดยไมเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนพิมพ
และมีคาต่ํากวาตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอหนวยของระบบการพิมพทั่วไปทีย่ ิ่งพิมพ
จํานวนนอย ตนทุนตอหนวยยิ่งเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ณ คาจํานวนพิมพที่จดุ ตัดของเสนกราฟระบบ
การพิมพทั่วไปและระบบการพิมพดิจิตอลจะเปนดัชนีบอกวา ที่จํานวนพิมพนอยกวาคาจํานวนพิมพที่
จุดเสนกราฟทัง้ สองตัดกัน ควรเลือกพิมพดว ยระบบการพิมพดิจิตอล เพราะใชตนทุนการผลิตสิ่งพิมพ
ตอหนวยต่ํากวาระบบการพิมพทั่วไป และที่จํานวนพิมพมากกวาคาจํานวนพิมพที่จดุ เสนกราฟทั้งสอง
ตัดกัน ไมควรพิมพดวยระบบการพิมพดิจติ อล (ภาพที่ 118)

ภาพที่ 118 เปรียบเทียบตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอหนวยระหวางระบบการพิมพทั่วไป
และระบบการพิมพดจิ ิตอล
ที่มา : Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On - Demand Priting : The Revolution in Digital
and CustomiZed Printing 2nd ed. Pittsburgh : Graphic Arts Technical Foundation
Press, 1998, p. 20.
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1.2.4 รองรับตลาดงานพิมพหลายประเภทที่ไมเหมาะกับการพิมพดว ยระบบการพิมพทั่วไปที่
ใชแรงกด ไดแกงานพิมพดว น (quick printing) งานพิมพตามสั่ง (on - demand printing) งานพิมพที่
ตองการแปรเปลี่ยนขอมูลเฉพาะฉบับ (variable data printing) งานพิมพพรอมจัดจําหนาย (distributing
printing) และงานพิมพสอดสีที่ตองการคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซตแตพิมพจํานวนนอย (short
run color printing, SRCP) ซึ่งในหลายประเทศแถบยุโรปและอเมริกานิยมใชเกณฑจํานวนพิมพที่ไม
เกิน 5,000 ฉบับ เปนจํานวนพิมพนอย ทั้งนี้การผลิตงานพิมพเหลานี้จะเปนการผลิตเพื่อเปนการคา
(commercial production) หรือผลิตเพื่อใหบริการพิมพภายในสํานักงาน (in-house production) ก็ได
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีการพิมพดจิ ิตอลไปใชในการผลิตงานพิมพเหลานี้ จะ
กลาวถึงตอไปในขอ 1.3
1.2.5 ผลิตสิ่งพิมพไดหลากหลายชนิด เครื่องพิมพดิจิตอลสวนใหญใชกระดาษทั้งเคลือบผิว
และไมเคลือบผิวเปนวัสดุใชพิมพหลัก แตเครื่องพิมพดิจิตอลหลายรุน สามารถพิมพบนวัสดุใชพมิ พ
อื่นไดดว ย เปนตนวา ฟลมพลาสติก และฟอยล การปอนวัสดุใชพิมพเขาทําการพิมพมีทั้งระบบปอน
แผนและปอนมวน มีทั้งที่พมิ พสีเดียว หลายสี และสอดสี จึงสามารถพิมพสิ่งพิมพไดหลายชนิดไมตาง
จากระบบการพิมพที่ใชแรงกดแตสามารถทําไดรวดเร็วกวาที่จํานวนพิมพนอย ตัวอยางสิ่งพิมพทวั่ ไป
ที่พิมพไดดวยเครื่องพิมพดิจติ อลมีมากมายอาทิ แคดตาล็อก ใบแทรก นิตยสาร หนังสือ ตั๋ว โปสเตอร
แผนพับ เอกสารการเงิน เช็ค บัตรพลาสติก เอกสารที่สงตรงถึงลูกคากลุมเปาหมายทางไปรษณีย
(direct mail) และสิ่งพิมพพเิ ศษอื่น ๆ เปนตน นอกจากนี้เครื่องพิมพดิจิตอลบางรุนสามารถพิมพบน
วัสดุที่มีรูปทรงเพื่อผลิตสิ่งพิมพบรรจุภัณฑไดอีกดวย
1.2.6 เปนเทคโนโลยีที่มีแนวโนมการขยายตัวสูงในภาคธุรกิจ
ตลาดงานพิมพดิจิตอลมี
แนวโนมการเติบโตและขยายตัวอยางกวางขวางและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับตลาดงานพิมพที่ผลิตจาก
ระบบการพิมพทั่วไปเนื่องจากขอดีหลายประการ อาทิ ลงทุนนอย ไมตอ งใชชางพิมพที่มีทักษะในการ
ทํางานพิมพเปนพิเศษ ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพลดลง สามารถผลิตสิ่งพิมพไดอยางรวดเร็ว แบงการ
ผลิตสิ่งพิมพไดหลายครั้งตามจํานวนที่ลูกคาสั่ง ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอหนวยอยูในระดับทีต่ ลาด
ยอมรับได และมีคุณภาพงานใกลเคียงงานพิมพที่ผลิตจากเครื่องพิมพที่ใชแรงกดพิมพ เปนตน มี
รายงานวาการพิมพดิจิตอลมีอัตราการเติบโตเร็วกวาการพิมพออฟเซตลิโทกราฟ ซึ่งเปนระบบการ
พิมพที่มีการใชงานมากที่สุดประมาณ 8 - 9 เทา สวนแนวโนมการเติบโตของการพิมพดิจติ อลใน
ทิศทางดังกลาวเทียบกับระบบการพิมพอื่น ๆ ที่ประมาณการตั้งแตป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) ถึง
พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) ในภาพที่ 119 จะเห็นไดวาระบบการพิมพที่ใชแรงกดพิมพไมวาจะเปนออฟเซต
ลิโทกราฟ เฟล็กโซกราฟ และเลตเตอรเพรสส ตางก็มีแนวโนมทีจ่ ะพิมพสิ่งพิมพในสัดสวนทีน่ อย
กวาเดิม ในขณะที่สัดสวนของระบบการพิมพสกรีนคงเดิมและการพิมพกราวัวรเพิ่มขึ้นเล็กนอย แต
การพิมพดิจติ อลแบบไรแรงกดกลับมีบทบาทมากขึ้น โดยมีสัดสวนปริมาณงานที่พิมพเพิ่มขึ้นจาก
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รอยละ 8 ในป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) เปนรอยละ 25 โดยประมาณในป พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) ซึ่งจะ
เห็นไดวาทีแนวโนมเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทา

ภาพที่ 119 เสนโคงแสดงสัดสวน (รอยละ) ปริมาณสิ่งพิมพทั่วไปและสิ่งพิมพบรรจุภณ
ั ฑ
ที่พิมพจากระบบการพิมพตาง ๆ ประมาณการตั้งแตป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) ถึง
พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)
ที่มี : Michael H. Bruno. “Printing in A Digital World.” In TAGA Proceedings 1995. Vol. 2
New York : Techincal Association of the Graphic Arts, 1995, p. 733.
1.2.7 เปนการพิมพที่มีผลกระทบนอยตอสงแวดลอม จากการที่ขนั้ ตอนการผลิตของการ
พิมพดิจิตอลสัน้ ลงจะมีผลตอการลดการใชพลังงานระหวางกระบวนการผลิต ทั้งยังชวยลดมลพิษที่
เกิดจากการใชสารเคมี โดยเฉพาะการขจัดขั้นตอนการถายฟลมจะลดการใชน้ํายาเคมีที่กอมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมออกไปจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสงผลทางออมตอการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับขยะเพราะการพิมพดจิ ิตอลสามารถพิมพที่จํานวนพิมพครั้งละนอย ๆ ไดโดยที่ตนทุนการผลิต
สิ่งพิมพตอหนวยไมเปลี่ยนแปลง จึงอํานวยความสะดวกตอการผลิตสิ่งพิมพใหเสร็จทันเวลาพอดี
(just – in time production, JIT) ซึ่งไมตองการสิ่งพิมพเหลือคางในคลังเนื่องจากตองผลิตสิ่งพิมพใน
จํานวนพอดีกบั ความตองการใชงาน จึงไมสิ้นเปลืองคาใชจายในการเก็บรักษาสิ่งพิมพ และการที่ไมมี
สิ่งพิมพเหลือในคลังทําใหปริมาณขยะทีเ่ กิดจากกการทิ้งสิ่งพิมพลดลง ในขณะทีก่ ารพิมพในระบบ
การพิมพทั่วไปที่ใชแรงกดตองสั่งพิมพไมหมดและเหลือทิ้งเปนขยะมากขึ้น
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นอกจากนีก้ ารพิมพดิจติ อลหลายระบบที่สามารถพิมพแบบแปรเปลี่ยนขอมูลได จะชวยใน
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือขอมูลในสิ่งพิมพใหทันสมัยไดตลอดเวลา เนื่องจากขอมูลที่ปอนเขาพิมพ
เปนขอมูลดิจติ อลซึ่งอํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการแกไขเนื้อหาไดในคอมพิวเตอร สามารถ
สั่งพิมพทีละนอยได ในขณะที่การพิมพสิ่งพิมพในระบบการพิมพทั่วไปนั้นไมสามารถทําไดประกอบ
กับตองสั่งพิมพที่จํานวนพิมพมากพอ เพือ่ ใหคุมทุนการมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับเนือ้ หา
ในสิ่งพิมพ จะทําใหสิ่งพิมพที่เหลือมีขอมูลที่ลาสมัย สงผลใหจําหนายไมไดและตองทิ้งไป เปนเหตุ
ใหปริมาณขยะในสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น นอกจากนีย้ ังทําใหสิ้นเปลืองพลังงานทางออม เนื่องจากสวน
หนึ่งวัตุถดิบทีใ่ ชในการผลิตครั้งแรกสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน และหากจะตองพิมพใหมทําให
ตองสิ้นเปลืองพลังงานอีกครั้ง ดังตัวอยางขอมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพบวา ประมาณรอยละ 31
ของสิ่งพิมพทั่วไปและสิ่งพิมพโฆษณาตองทิ้งไปซึ่งมีสาเหตุมาจากขอมูลลาสมัย ทําใหขายไมหมด
และตองทิ้งสิ่งพิมพเปนขยะ
1.3 การใชงานการพิมพดิจิตอล
จากการที่การพิมพดิจิตอลชวยรองรับตลาดงานพิมพหลายประเภท ที่พิมพจาํ นวนไมมาก
เพียงจํานวนรอยหรือพันและไมเหมาะกับการพิมพดว ยเครื่องพิมพทั่วไปที่ใชแรงกด เชน ออฟเซตลิ
โทกราฟ เปนตน เพราะทีจ่ ํานวนพิมพนอย ตนทุนการผลิตสิ่งพิมพตอหนวยมีราคาแพง และไมคุมกับ
เวลาที่ตองเสียไปในขบวนการผลิตแตละขั้นตอน ทั้งยังไมเหมาะกับการพิมพดวยเครื่องพิมพดิจิตอล
ไรแรงกดระบบการจัดพิมพตั้งโตะเพราะความเร็วในการพิมพชา สําหรับตลาดงานพิมพที่เหมาะกับ
การพิมพดิจติ อลมี 5 ประเภท คือ งานพิมพดวน (quick printing) งานพิมพตามสัง่ (On - Demand
Printing,ODP) งานพิมพแปรเปลี่ยนขอมูล (varidble data printing) งานพิมพพรอมจําหนาย
(distributing printing) และงานพิมพสที ี่ตองการคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซตแตพิมพจํานวน
นอย (Short Run Color Arinting, SRCP)
1.3.1 งานพิมพดวน เปนงานที่มีจํานวนพิมพนอยตั้งแต 1 ฉบับ จนถึงจํานวนไมกี่รอยตองการ
ความรวดเร็วในการพิมพ โดยทั่วไปคุณภาพงานไมสูงนัก มักไมใชงานพิมพสอดสี ลูกคาตองการงาน
พิมพทันที สามารถรอรับงานที่พิมพเสร็จไดเลย เชน การพิมพสิ่งพิมพประเภทนามบัตร การดเชิญ
แผนพับ เมนูอาหาร และใบปลิว เปนตน
1.3.2 งานพิมพตามสัง่ เปนงานพิมพที่สนองตอบความตองการของลูกคาทั้งในดานคุณภาพ
งานพิมพจํานวนพิมพ จํานวนครั้งที่แบงสั่งพิมพ ความรวดเร็วในการพิมพ ราคาสิ่งพิมพ และ
ขอกําหนดอืน่ ๆ ตามที่ลูกคาตองการ เปนการพิมพที่ตอบสนองตอการผลิตสิ่งพิมพในลักษณะทีเ่ สร็จ
ทันเวลาที่กําหนด ทั้งนี้โฮวารดเอ็ม. เฟนตัน (Howard M. Fenton) และ แฟรงค เจ.โรมาโน (Frank J.
Romano) ไดใหนิยามของงานพิมพตามสั่งไววา งานพิมพตามสั่งเปนงานที่สามารถพิมพไดทันที่ลูกคา
ตองการ จํานวนพิมพนอย พิมพไดรวดเร็ว และประหยัดตนทุนการผลิต สําหรับขอกําหนดของงานที่
จํานวนพิมพนอ ย (short run) นั้นจะตองกันในแตละประเทศขึ้นอยูก ับปริมาณรวมของสิ้งพิมพที่ผลิต
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ในประเทศนัน้ ๆ ดังไดกลาวมาแลววาในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกานิยมกําหนดไวทไี่ มเกิน
5,000 ฉบับ และในการพิมพสิ่งพิมพตามสั่งโดยทั่วไปนิยมสั่งพิมพทจี่ ํานวนพิมพระหวาง 500 - 5,000
ฉบับ สําหรับในประเทศไทยนั้นเกณฑทวั่ ไปสําหรับงานที่จํานวนพิมพนอย คือ ประมาณไมเกิน
500 ฉบับ
ตัวอยางงานพิมพตามสั่ง เชนการพิมพสิ่งพิมพจําพวกแคตาล็อก แผนพับ โปสเตอร เอกสาร
การเงิน หนังสือ และสิ่งพิมพที่สงตรงถึงลูกคาทางไปรษณีย (direct mail) เปนตน
1.3.3 งานพิมพที่ตองการแปรเปลี่ยนขอมูล
การพิมพงานที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใน
สิ่งพิมพแตละหนาหรือแตละฉบับตามที่ลูกคาตองการ โดยสิ่งพิมพแตละฉบับจะแตกตางกันไดไม
เหมือนกับการพิมพในระบบปกติที่ผลิตสิ่งพิมพทุกฉบับใหมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ การพิมพ
งานแบบแปร เปลี่ยนขอมูลเปนการพิมพที่สนองตอบตอการพิมพงานในลักษณะดังกลาว ที่สําคัญ
ไดแก งานพิมพที่มีการระบุขอมูลเฉพาะบุคคล (personalize dprinting) และงานพิมพที่มีการระบุ
ขอมูลจําเพาะที่ลูกคาตองการ (customised printing)
ไมวาจะเปนขอมูลภาพและ/หรือขอความ
ตามที่ลูกคาระบุใหมีการเปลีย่ นแปลงในแตละฉบับ
ในสิ่งพิมพแตละหนาที่มีการพิมพแบบแปรเปลี่ยนขอมูลประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท คือ
ขอมูลที่แปลเปลี่ยนจําเพาะฉบับ เรียกวา ขอมูลแปรเปลี่ยน (variable data) เชน ขอมูลจําเพาะของ
ลูกคา เชน ชือ่ ที่อยู และ ภาพของลูกคา เปนตน และขอมูลที่ตองพิมพเหมือนกันทุกหนาและทุกฉบับ
เรียกวา ขอมูลคงเดิม (fixed data หรือ static data) ดังภาพที่ 4.5 แสดงตัวอยางบัตรสมาชิกของชมรม
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของนักศึกษาจํานวน
2 คน โดยภาพที่ 120 (ก) แสดงทั้งขอมูลคงเดิมและขอมูลแปรเปลี่ยน ภาพที่ 120 (ข) แสดงสวนที่เปน
ขอมูลคงเดิม และภาพที่ 120 (ค) แสดงสวนที่เปนขอมูลแปรเปลี่ยน
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ภาพที่ 120 ตัวอยางสิ่งพิมพที่แสดงขอมูลคงเดิมและขอมูลแปรเปลี่ยน
ที่ตองการพิมพเฉพาะฉบับ
(ก) ขอมูลคงเดิมและขอมูลแปรเปลี่ยน
(ข) ขอมูลคงเดิม
(ค) ขอมูลแปรเปลี่ยน
โดยปกติแลวระบบการพิมพทั่วไปทีใ่ ชแรงกดไมสามารถพิมพงานแปรเปลี่ยนขอมูลไดเหมือน
ระบบการพิมพดิจิตอล เพราะตองทําอารตเวิรก ฟลม และแมพิมพใหมทุกครั้งที่ตอ งการเปลี่ยนขอมูล
แลงจึงนําไปพิมพตามจํานวนพิมพที่ตองการและไดงานพิมพที่เหมือนกันทุกหนา อยางไรก็ตามไมใช

202

เครื่องพิมพดิจติ อลทุกแบบจะพิมพงานแปรเปลี่ยนขอมูลได
เฉพาะเครื่องพิมพดิจิตอลแบบที่ใช
ตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถสรางภาพใหมไดทุกเที่ยวพิมพเทานั้น จึงจะสามารถพิมพงานแบบ
แปรเปลี่ยนขอมูลได ถาเปนเครื่องพิมพดจิ ิตอลแบบที่ตวั กลางถายทอดภาพไมสามารถสรางภาพใหม
ไดก็จะไมสามารถพิมพงานแบบแปรเปลี่ยนขอมูลไดเชนกัน
การทํางานพิมพแบบแปรเปลี่ยนขอมูลแบบเดิมนั้น ใชวิธีพิมพหนาหลักที่มีขอมูลคงเดิม
ลวงหนาไวกอนดวยเครื่องพิมพแบบทั่วไปที่ใชแรงกด
บริเวณที่พิมพขอมูลคงเดิมนั้นตองการ
คุณภาพดี สีที่พิมพถูกตองและสม่ําเสมอเหมือนกันทุกแผนพิมพ เชน สวนที่เปนตราสัญลักษณ (logo)
ของบริษัท ภาพตัวอยางสินคาและลายเซ็น เปนตน จากนั้นจึงนําแผนพิมพทไี่ ดไปพิมพขอมูลที่
ตองการแปรเปลี่ยนเฉพาะฉบับดวยเครื่องพิมพไรแรงกด
ระบบการจัดพิมพตงั้ โตะ โดยทัว่ ไปใช
เครื่องพิมพพน หมึกรวมกับฐานขอมูลที่เก็บไวในคอมพิวเตอร เชน การใชโปรแกรมการผสานจาหนา
(mail - merge) เพื่อจาหนาซองสิ่งพิมพ เปนตน คุณภาพงานที่ไดจึงมี 2 ระดับ เนื่องมาจากวิธีการพิมพ
ที่แตกตางกัน คือ ขอมูลคงเดิมเปนงานคุณภาพดี สวนบริเวณที่พิมพขอมูลแปรเปลี่ยนจําเพาะฉบับที่
คุณภาพงานพิมพต่ํากวาและมีขอจํากัดตรงที่จําไดไมกี่บรรทัด
แตหากพิมพงานลักษณะเดียวกันนีด้ วยเครื่องพิมพดิจิตอลแลว จะไดคุณภาพงานพิมพที่ดี
สม่ําเสมอเหมือนกันทั้งแผน โดยสามารถกําหนดสีที่พิมพไดตามตองการ เนื่องการเครื่องพิมพดิจิตอล
สามารถสรางภาพใหมไดในทุก ๆ เทีย่ วพิมพ โดยการทํางานของเครื่องพิมพดิจิตอล มีหนวยความจํา
ภาพ ๒ สวน คือ หนวยความจําภาพหลักสําหรับขอมูลคงเดิม (master image memory) และ
หนวยความจําภาพสําหรับขอมูลที่ตองการแปรเปลี่ยนจําเพาะฉบับ (variable image memory) เวลาจะ
พิมพขอมูลจากหนวยความจําทั้งสองจะมารวมกันกอนทีแ่ รม (RAM) แลวจึงทําการพิมพ นอกจากนี้
ในการกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูลที่ตองการแปรเปลี่ยนจําเพาะฉบับนั้น เครื่องพิมพดิจติ อล
สามารถกําหนดใหมีไดหลายบริเวณในหนึง่ หนา
แตละบริเวณสามารถกําหนดสวนที่เปนขอมูล
แปรเปลี่ยนไดทั้งขนาดและตําแหนง หรือแมกระทั่งทําไดทั่งหนา สวนลําดับในการพิมพจะเปนแบบ
งานใดทีก่ ําหนดสวนขอมูลแปรเปลี่ยนเสร็จกอน จะพิมพออกกอน (First In First Out, FIFO)
ตัวอยางงานพิมพแปรเปลีย่ นขอมูล เชน แคตาล็อก หนังสือพิมพ หนังสือ ฉลาก และ
สิ่งพิมพที่สงตรงถึงลูกคาทางไปรษณีย เปนตน
1.3.4 งานพิมพพรอมจําหนาย เปนงานพิมพสําหรับธุรกิจที่ไมมกี ารพิมพสิ่งพิมพจํานวน
มาก ๆ เก็บไวเพื่อรอการจําหนาย ไมวาจะเก็บไวที่คลัง ทีร่ านจัดจําหนาย และที่รานขายปลีกเพื่อรอให
ลูกคามาซื้อไปอาน แตเปนการพิมพตามจํานวนพิมพที่ระบุใบสั่งซื้อ มักพิมพจาํ นวนนอยแตพิมพ
หลายครั้งตามเวลาที่ลูกคาสั่งซื้อพิมพแลวจําหนายทันที
สามารถพิมพออกที่เครื่องพิมพใดก็ไดที่
เชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรของโรงพิมพโดยอาจสั่งพิมพ โดยนําเขาขอมูลดิจิตอลจากโรงพิมพ
หนึ่งและไปพิมพออกที่เครื่องพิมพดิจิตอลและทําสิ่งพิมพสําเร็จที่อีกโรงพิมพหนึ่ง ซึ่งอยูที่ใดก็ไดที่
จัดใหมีระบบเครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกัน มีขอดี คือ ประหยัดตนทุนการเก็บรักษาสิ่งพิมพ
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เพราะไมมีสิ่งพิมพเหลือเก็บ ลดตนทุนการจัดจําหนายและไดงานพิมพที่ทันสมัยอยูต ลอดเวลาเพราะ
สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาไดตามตองการทุกครั้งที่พิมพ ตัวอยางสําคัญของสิ่งพิมพพรอมจําหนาย
เชน หนังสือ นิตยสาร วารสาร เปนตน

ภาพที่ 121 ตัวอยางการพิมพสิ่งพิมพแบบพรอมจําหนาย
1.3.5 งานพิมพสีที่ตองการคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซตแตพมิ พจํานวนนอย เดิม
เปนงานพิมพที่ไมมีเครื่องพิมพแบบใดรองรับโดยตลาดงานพิมพลักษณะนี้ อยูระหวางตลาดงานพิมพ
สีเดียวทีไ่ มตองการคุณภาพมากนัก พิมพจํานวนนอย ซึ่งนิยมพิมพดว ยเครื่องพิมพในระบบการพิมพ
ทั่วไปที่อาศัยแรงกดพิมพ เพราะถาพิมพงานพิมพสอดสีที่ตองการคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซต
แตพิมพจํานวนนอยดวยเครือ่ งพิมพทั่วไปที่ใชแรงกดพิมพ
จะไมคมุ ทุนเพราะตนทุนการผลิตตอ
หนวยจะสูงมาก แตถาจะนําไปพิมพดว ยเครื่องพิมพหมึกพิมพสอดสีถึง 4 สี แตหลังจากที่มีการพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลแลว การพิมพงานลักษณะนี้จึงไมมปี ญหาอีกตอไป สําหรับตัวอยางงานพิมพสีที่
ตองการคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซตแตพิมพจํานวนนอย ไดแก สิ่งพิมพทั่วไปที่พิมพดว ยระบบ
ออฟเเซตลิโทกราฟ
เพื่อใหมองเห็นภาพขนาดของตลาดงานพิมพประเภทนี้ จึงขอยกตัวอยางดังขอมูลในภาพ
ที่ 122 (ก) ซึ่งเปรียบเทียบสวนแบงการตลาดของงานพิมพในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.2537
(ค.ศ.1994) ระหวางงานพิมพจํานวนนอย (ไมเกิน 5,000 ฉบับ) ที่พิมพดวยเครื่องพิมพดิจิตอล มีสวน
แบงการตลาดรอยละ 47 และงานพิมพจํานวนมาก (มากกวา 5,000 ฉบับ) ที่พิมพดว ยเครื่องพิมพทั่วไป
ที่ใชแรงกดมีสวนแบงการตลาดรอยละ 53 ในภาพที่ 122 (ข) จากงานพิมพจาํ นวนนอยดังกลาว
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ประกอบดวยลักษณะงานพิมพ 3 ประเภท คือ งานพิมพขาวดํารอยละ 43 งานพิมพ 2 - 3 สี รอยละ 37
และงานพิมพสอดสี รอยละ 20 ซึ่งจะเห็นวาเปนงานพิมพสีรวมเทากับรอยละ 57 จากตัวอยางนี้แสดง
วางานพิมพสีที่ตองการคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซต แตพิมพจํานวนนอยมีสวนแบงการตลาด
กวาครึ่งหนึ่งของงานพิมพดจิ ิตอลจํานวนพิมพนอย

ภาพที่ 122 (ก) ตัวอยางสวนแบงการตลาดของงานพิมพจํานวนนอยไมเกิน 5,000 ฉบับ และงานพิมพ
จํานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994)
(ข) สวนแบงการตลาดของงานพิมพจํานวนนอยที่ประกอบดวยงานพิมพขาวดําและ
งานพิมพสี
ที่มา : Lucien De Schamphelaere and the Xeikon Team. “Computer-to-press Solutions for Short
Run Color Printing (SRCP).” In Profit Through Prepress 1997. (Pira International) London :
Atalink Ltd., May 1997, p.81.
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1.4 กระบวนการพิมพดจิ ิตอล
กระบวนการพิมพดิจิตอลประกอบดวยขัน้ ตอนตั้งแตงานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลัง
พิมพที่ลวนเกีย่ วของกับการนําเขาและสงออกขอมูลดิจิตอลทั้งสิ้น โดยในขัน้ ตอนงานกอนพิมพเปน
การเตรียมตนฉบับเก็บไวในรูปแฟมขอมูลดิจิตอลที่พรอมจะสงไปริป และเก็บสํารองขอมูลเพื่อเตรียม
นําเขาพิมพที่เครื่องพิมพดิจติ อล ขั้นตอนการพิมพพื้นฐานมี 7 ขั้นตอน แตละขั้นตอนทําไดโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับงานนั้น ๆ
สวนทํางานกอนพิมพเพื่อเตรียมตนฉบับเก็บไวในรูปขอมูลดิจิตอล

ภาพที่ 123 กระบวนการพิมพดิจิตอล
ที่มา : Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On-Demand Printing: The Revolution in Figital
and Customized printing. 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation
Press, 1998, p. 239.
1.4.1 การนําเขาขอมูลจากตนฉบับ รูปแบบตนฉบับที่นําเขาพิมพในเครื่องพิมพดิจติ อลมี 2
รูปแบบ คือสงในรูปขอมูลภาพดิจิตอลโดยตรง อาทิ ขอมูลดิจิตอลในแผนดิสค แผนซีดี ขอมูลดิจิตอล
ที่สงผานทางอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต เปนตน และสงในรูปตนฉบับที่ตองนํามาแปลงเปนขอมูล
ดิจิตอลกอนดวยอุปกรณนําเขา เชนสไลด แผนใส อารตเวิรก เปนตน ตัวอยางอุปกรณนําเขาดังกลาว
เชน เครื่องกราดและกลองถายภาพดิจิตอล เปนตน
1.4.2 การตกแตงภาพและการปรับแกสี หลังจากที่แปลงขอมูลภาพจากตนฉบับที่ไมไดอยูใน
รูปขอมูลดิจิตอลใหเปนขอมูลดิจิตอลแลว
จะไดแฟมขอมูลดิจติ อลที่สามารถนํามาปรับแกสีและ
ตกแตงภาพในขั้นตอนนี้ไดเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพตามที่ลูกคากําหนดมากที่สุด เชนปรับแกสีสัน
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ความอิ่มตัวสี ความสวางสี ความเปรียบตาง การจัดองคประกอบของภาพ รายละเอียดของภาพ และ
ความคมชัดของภาพ เปนตน
1.4.3 การจัดประกอบหนา จากตนฉบับที่อยูในรูปขอมูลดิจิตอลแลวตองนํามาเลยเอาตหรือ
ออกแบบจัดวางองคประกอบในแตละหนา
1.4.4 การวางหนา จากขอมูลภาพที่ผานการจัดประกอบหนาแลวแตละหนามาจัดวางหนา
ตามขนาดปอนพิมพของวัสดุใชพิมพดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ออกแบบมาเพื่อชวยอํานวย
ความสะดวกในการจัดวางหนาใหถูกตําแหนงโดยคํานึงถึงวิธีการเก็บเลม วิธีการพิมพ และวิธีการทํา
เลม ตัวอยางรูปแบบการวางหนา เชน การวางหนาแบบกลับในตัวและแบบกลับคนละดาน เปนตน
1.4.5 การปรูฟ ดิจิตอล จากแฟมขอมูลดิจิตอลของสิ่งพิมพสามารถสั่งพิมพเปนแผนปรูฟมา
เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอน โดยอาจพิมพแผนปรูฟดวยเครื่องพิมพดิจิตอล (on - press proof)
หรือเครื่องพิมพปรูฟ (off – press proof) ก็ได เมื่อตรวจสอบวาถูกตองแลว จึงสั่งพิมพจริง เครื่องพิมพ
ดิจิตอลบางแบบสามารถสั่งพิมพแผนปรูฟไดทันทีและรวดเร็ว (quick proof) ในขณะที่กําลังพิมพงาน
อื่น เมื่อพิมพแผนปรูฟที่ตองการแลว เครื่องพิมพดิจิตอลนั้นก็จะกลับไปพิมพงานเดิมตอไป
1.4.6 การพิมพ แฟมขอมูลดิจิตอลที่พรอมพิมพจะถูกสงมาที่สวนพิมพและสวนงานหลัง
พิมพเครื่องพิมพดิจิตอลเพือ่ ผลิตเปนสิ่งพิมพสําเร็จ การสรางภาพแตละหนาในเครื่องพิมพดิจติ อลทํา
ไดรวดเร็ว บนตัวกลางถายทอดภาพ เมื่อตองการพิมพหนาใหม ตัวกลางถายทอดภาพนี้สามารถเปลี่ยน
สรางภาพใหมไดทันที โดยอาศัยการถายโอนขอมูลภาพดิจิตอลหนาใหมไปรอไวยังจุดที่ตองการภาพ
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการพิมพหนาตอไปในขณะที่กําลังพิมพงานหนาเดิมอยู
ในขณะที่ถาเปน
เครื่องพิมพที่ใชในระบบการพิมพทั่วไป ตองเสียเวลามากในการสรางภาพใหมบนแมพิมพ ติดตั้ง
แมพิมพแผนใหม และเสียเวลาในการเตรียมพรอมพิมพทกุ ครั้งที่ตองการเปลี่ยนภาพ
ในขัน้ ตอนการพิมพนี้เครื่องพิมพดิจิตอลบางแบบอาจมีระบบอื่น ๆ มาชวยอํานวย
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ในการพิมพ อาทิ
การริป (RIP) ขอมูลดิจิตอลที่สงมาจากคอมพิวเตอร ซึ่งหมายถึง การแปลงขอมูล
ดิจิตอลจากโปรแกรมตาง ๆ ใหเปนภาษาที่เครื่องพิมพสามารถเขาใจ ทําตามคําสั่งและพิมพสิ่งพิมพที่
ตองการได ทั้งนี้ขอมูลที่ริปตองเปนภาษาโพสตสคริปตเทานั้น การริปขอมูลดิจิตอลที่สงมาจาก
คอมพิวเตอรทาํ ไดโดยการเชือ่ มตออุปกรณสําหรับริปขอมูลดิจิตอลเขากับเครื่องพิมพดิจิตอล เพื่อชวย
ใหพิมพงานไดเร็วขึ้น หากริปขอมูลไดเร็ว เครื่องพิมพจะพิมพงานไดเร็วตามไปดวย
การตรวจสอบความบกพรองของสิ่งพิมพโดยรวมกอนทีจ่ ะพิมพจริง (preflight) เปน
วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในการตรวจสอบความบกพรองตาง ๆ ของ
สิ่งพิมพในรูปขอมูลดิจิตอลโดยรวมทั้งกระบวนการผลิตกอนที่จะพิมพจริง ไมวาจะเปนแบบตัวพิมพ
ขนาดตัวพิมพ ตําแหนงภาพประกอบการเรียงลําดับหนา การแยกสี และความบกพรองอื่น ๆ เหมาะที่
จะใชในกรณีของการผลิตสิ่งพิมพที่มีการสงผานขอมูลดิจิตอลระหวางเครื่องพิมพหลายเครื่อง เพื่อ
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ประกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากความแตกตางของเครื่องพิมพ การตรวจสอบความ
บกพรองของสิ่งพิมพโดยรวมกอนทีจ่ ะพิมพจริงจึงชวยลดปญหาการเสียเวลาและสิน้ เปลืองตนทุนใน
การพิมพ
การเก็บสํารองขอมูลในเซิรฟเวอร (file server) เปนการเก็บสํารองขอมูลดิจิตอลของ
ตนฉบับสิ่งพิมพหลาย ๆ งานไวในรูปแฟมขอมูลที่เซิรฟเวอรเพื่อเตรียมนําเขาพิมพตามลําดับ ในขณะ
ที่กําลังพิมพงานที่ 1 ขอมูลของงานที่ 2 3 4 จะถูกเก็บไวที่เซิรฟเวอรเพือ่ ดึงมาใชพิมพไดทันที
1.4.7 การทําสิ่งพิมพสําเร็จ (finishing) ในขั้นตอนการทําสิ่งพิมพสําเร็จนั้นมีการติดตั้ง
อุปกรณทํางานหลังพิมพทั้งที่เปนอุปกรณมาตรฐานและอุปกรณเลือกใช ที่สามารถรับขอมูลดิจิตอลมา
สั่งทํางานสิ่งพิมพสําเร็จไดโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน สามารถนําขอมูลดิจิตอลไปใชกับระบบเก็บเลม
อิเล็กทรอนิกส (electronic collation) ทําใหพิมพเอกสารที่เรียงลําดับหนาเรียบรอยแลวออกมาทีละ
ฉบับตามขอมูลเก็บเลมอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบไวในเครื่องพิมพดิจิตอล โดยแตละฉบับนั้นมีการ
พิมพเรียงหนาตามลําดับเรียบรอยแลวกอนที่จะสงไปทําเลม ในขณะทีก่ ารพิมพดวยเครื่องพิมพใน
ระบบการพิมพทั่วไปนั้น ตองพิมพงานทีละหนาหรือที่ละยกจนครบจํานวนพิมพทตี่ องการกอน จึงจะ
พิมพหนาหรือยกตอไปได การพิมพในลักษณะนี้ตองใชเวลาและแรงงานเพิ่มขึ้นในการทํางานเก็บเลม
1.5 ประเภทของการพิมพดิจิตอล
การจําแนกประเภทของการพิมพดิจติ อลสามารถจําแนกไดโดยใชเกณฑหลายเกณฑ อาทิ
จําแนกตามระบบการพิมพ การใชแรงกดพิมพ เทคโนโลยีการสรางภาพ ชนิดของตัวกลางถายทอด
ภาพ และวิธีการถายทอดภาพบนวัสดุใชพมิ พ เปนตน
1.5.1 การจําแนกประเภทการพิมพดิจิตอลตามระบบการพิมพ
การใชแรงกดพิมพและ
เทคโนโลยีการสรางภาพ จําแนกไดดังนี้
1.5.1.1 การพิมพดิจิตอลไรแรงกด หมายถึง การพิมพดิจิตอลที่ใชถายทอดภาพไปยัง
วัสดุใชพิมพโดยไมใชแรงกดพิมพหรือใชแรงกดเล็กนอย ทั้งนี้แตละระบบการพิมพมีหลักการพิมพ
เชนเดียว กับทีก่ ลาวมาแลว ซึ่งสามารถจําแนกไดอีก 3 แบบ คือ
1) แบบที่วัสดุใชพิมพสัมผัสกับตัวกลางถายทอดภาพ โดยไมใชแรงกดพิมพ
ไดแก การพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟ (electrophotography) ซึ่งเปนการพิมพดิจติ อลที่
ผลิตสิ่งพิมพดวยเทคโนโลยีการสรางภาพแผงไฟฟาสถิตและภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพดวย
แสง และแรงทางไฟฟาสถิต
2) แบบที่วัสดุใชพิมพสัมผัสกับตัวกลางถายทอดภาพ โดยใชแรงกดพิมพที่
นอยมาก ซึ่งไดแกระบบแมกนีโทกราฟ (magnetography) และระบบไอโอโนกราฟ (ionography) การ
พิมพดิจิตอลระบบบแมกนีโทกราฟ ใชเทคโนโลยีสรางภาพแผงและภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอด
ภาพโดยอาศัยแรงทางแมเหล็ก
สวนการพิมพดิจติ อลระบบไอโอโนกราฟสรางภาพแผงและภาพ
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ปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพ โดยอาศัยหลักการตกสะสมของไอออนบนตัวกลางถายทอดภาพและ
แรงทางไฟฟาสถิต
3) แบบไรแรงกดที่แทจริงโดยไมมีตัวกลางถายทอดภาพ เปนการพิมพดิจิตอล
ที่สรางภาพลงบนวัสดุใชพิมพโดยตรงเพราะไมตองผานตัวกลางถายทอดภาพใด ๆ จึงไมเกิดการ
สัมผัสกันระหวางวัสดุใชพิมพกับตัวกลางในการถายทอดภาพ ในระบบการพิมพแบบนี้ใชเทคโนโลยี
สรางภาพโดยการควบคุมการพนหมึกจากหัวพิมพ วัสดุใชพิมพจะรับหมึกพิมพจากหัวพิมพโดยตรง
ตัวอยางการพิมพดิจิตอลแบบนี้ ไดแก ระบบพนหมึก (ink jet)
1.5.1.2 การพิมพดิจติ อลที่ใชแรงกด หมายถึง การพิมพดิจิตอลที่ใชถายทอดภาพไปยัง
วัสดุใชพิมพโดยใชแรงกดพิมพ ซึ่งจะใชแมพิมพพนื้ ฉลุ แมพิมพพื้นลึก และแมพิมพพื้นราบ
เชนเดียวกับแมพิมพในระบบการพิมพทั่วไปที่ใชแรงกด ตางกันตรงที่มีการใชขอมูลภาพดิจิตอลไป
ควบคุมการสรางภาพบนแมพิมพที่ติดตั้งแลวในเครื่องพิมพ รวมถึงการสรางภาพบนตัวกลางถายทอด
ภาพที่ใชหลักการทางเคมีไฟฟา และหลักการอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
1) การพิมพดิจิตอลพืน้ ฉลุ ตัวอยางที่สําคัญ คือ การพิมพดิจติ อลสเตนซิล
แมพิมพพนื้ ฉลุที่ใชเปนแมพิมพสเตนซิลซึ่งมีลักษณะเปนแผนไขที่มบี ริเวณภาพเปนรอยปรุ เกิดจาก
การนําเขาขอมูลภาพดิจิตอลไปควบคุมการปรุแผนไขตนแบบที่ติดตั้งเปนมวนอยูในเครื่องพิมพ โดย
ไปทําใหหัวพิมพรอนแลวเจาะแผนไขตนแบบใหเปนรูเปดเพื่อสรางบริเวณภาพ แลวเคลื่อนแผนไข
นี้ไปพันรอบกระบอกที่มีลูกกลิ้งปาดหมึกอยูภายในการถายทอดภาพไปที่วัสดุใชพิมพ เกิดจากแรงกด
ของลูกกลิ้งปาดหมึก
2) การพิมพดิจิตอลพืน้ ลึก ระบบการพิมพพื้นลึกที่พัฒนามาใชกับเครื่องพิมพ
ดิจิตอล คือ กราวัวร ซึ่งใชหลักการสรางภาพบนโมแมพิมพที่มีแวกซเต็มบอหมึกทุกบอดวยการใช
ความรอยจากเลเซอรทําใหแวกซเปลี่ยนสถานะเปนไอ ผลที่ไดคือ โมแมพิมพที่ประกอบดวยบริเวณ
ภาพที่มีความลึกของบอหมึกตางกันและบริเวณไรภาพทีย่ ังคงมีแวกซเต็มบอหมึก แตเนื่องจากมีการ
ถายทอดภาพผานโมยางไปยังวัสดุใชพิมพจึงเรียกวาการพิมพดิจิตอลออฟเซตกราวัวร
3) การพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น เปนเทคโนโลยีการพิมพที่เพิ่ง
เกิดใหม สรางภาพบนโมสรางภาพ โดยอาศัยหลักการทางเคมีไฟฟาไปทําใหหมึกพิมพจับตัวเปนกอน
บนตัวกลางถายทอดภาพ เกิดเปนจุดภาพขนาดตาง ๆ แลวถายทอดภาพไปที่วัสดุใชพมิ พโดยอาศัยแรง
กดระหวางโมถายทอดภาพกับลูกลิ้ง
4) การพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ สรางภาพบนกระบอกดวย
หลักการ อิเล็กโทรโฟโตกราฟ เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในขอ 2.1.1 แตการถายโอนหมึกพิมพไปที่
วัสดุใชพิมพเปนแบบออฟเซต คือ ผานโมยางและโมกดพิมพ
5) การพิมพดิจิตอลออฟเซตลิโทกราฟ เปนการพิมพดิจิตอลทีส่ รางภาพบน
แมพิมพพนื้ ราบหรือแมพิมพลิดทกราฟ เทคโนโลยีการสรางภาพบนโมแมพิมพที่ 2 วิธี คือ ใชความ
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รอยจากเลเซอรไปถายโอนวัสดุที่มีสมบัติไมชอบน้ําไปสรางบริเวณภาพบนแมพิมพ และใชกระแส
ไฟฟาหรือเลเซอรไปทําลายชั้นซิลิโคนบนแมพิมพไรน้ําเพื่อสรางบริเวณภาพ สวนการถายทอดภาพ
ไปใหวัสดุใชพิมพเปนแบบออฟเซต คือ ผานโมยางและโมกดพิมพ
การพิมพดิจิตอล

การพิมพไรแรงกด

การพิมพพื้นฉลุ

(สเตนซิล)

การพิมพพื้นลึก

การพิมพที่ใชแรงกด

การพิมพอิเล็กโทร
โคแอ็กกูเลชั่น

การพิมพออฟเซต
อิเล็กโทรโฟโตกราฟ

การพิมพออฟเซต
ลิโทกราฟ

(ออฟเซตกราวัวร)

อิเล็กโทรโฟโตกราฟ

แมกนีโทกราฟ

แบบถายโอนวัสดุสราง
บริเวณภาพดวยความรอน
แบบสรางบริเวณภาพบน
แมพิมพไรน้ํา

ไอโอโนกราฟ
พนหมึก

ภาพที่ 124 การจําแนกประเภทการพิมพดจิ ิตอลตามระบบการพิมพ การใชแรงกดพิมพ
และเทคโนโลยีการสรางภาพ
1.5.2 การจําแนกประเภทของการพิมพดิจิตอลตามวิธีการถายทอดภาพบนวัสดุใชพิมพและ
ชนิดของตัวกลางถายทอดภาพ การพิมพดจิ ิตอลนั้นมีวิธกี ารถายทอดภาพใหกับวัสดุใชพิมพ 2 วิธี คือ
ถายทอดภาพใหกับวัสดุใชพมิ พโดยตรง กับถายทอดภาพใหกับวัสดุใชพิมพโดยผานตัวกลางถายทอด
ภาพ (image carrier หรือ image developer) โดยใชขอมูลดิจิตอลไปทําใหเกิดการสรางภาพแฝงและ
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ภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพกอน แลวจึงถายทอดภาพจากตัวกลางถายทอดภาพไปพิมพบน
วัสดุใชพิมพอกี ทีหนึ่ง สวนตัวกลางถายทอดภาพทีใ่ ชมี 2 ชนิด คือ ตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถ
สรางภาพใหมได (re - imagable image carrier) และตัวกลางถายทอดภาพที่สรางภาพไดครั้งเดียว
(fixed image carreer) ดังนั้นในการจําแนกประเภทการพิมพดิจิตอลตามวิธีการถายทอดภาพบนวัสดุ
ใชพิมพ และชนิดของตัวกลางถายทอดภาพ (ภาพที่ 125) จึงจําแนกไดดงั นี้
1.5.2.1 การพิมพดิจิตอลที่ถายทอดภาพใหกับวัสดุใชพิมพโดยตรง คือ การพิมพที่จาย
หมึกใหกับวัสดุใชพิมพเพื่อสรางภาพโดยไมตองใชตัวกลางถายทอดภาพใด ๆ
ตัวอยางการพิมพ
ดิจิตอลประเภทนี้ ไดแก การพิมพดิจิตอลพนหมึก
15.2.2 การพิมพดิจติ อลที่ถายทอดภาพใหกับวัสดุใชพิมพ โดยผานตัวกลางถายทอด
ภาพ จําแนกได 2 ประเภทตามชนิดตัวกลางถายทอดภาพดังนี้
1) การพิมพดจิ ิตอลที่ใชตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถสรางภาพใหมได เปน
การ พิมพที่ใชตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถสรางภาพใหมไดหลายครั้งบนตัวกลางถายทอดภาพเดิม
ซึ่งตางจากแมพิมพในระบบการพิมพแบบใชแรงกดทีต่ องทําแมพิมพใหมทุกครั้ง เมื่อตองการสราง
ภาพใหม ตัวอยางการพิมพดจิ ิตอลแบบนี้ ไดแก
- การพิมพดิจติ อลที่ใชตัวกลางถายทอดเปนกระบอกและสายพานที่เคลือบ
สารนําแสง เชนสารโอพีซี (organic photoconductor, OPC) เปนตน ไดแก การพิมพดิจิตอลอิเล็ก
โทรโฟโต กราฟ
- การพิมพดิจติ อลที่ใชตัวกลางถายทอดเปนกระบอกและสายพานไดอิเล็ก
ทริก ไดแก การพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟ
- การพิมพดิจติ อล ที่ใชตัวกลางถายทอดเปนกระบอกแมกนีทิก
หรือ
กระบอกที่มีสมบัติเปนแมเหล็ก ไดแก การพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ
- การพิมพดิจติ อล ที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมโลหะ ที่สามารถให
ไอออนโลหะแก หมึกพิมพที่เปนสารละลายอิเล็กโทรไลตได ไดแก การพิมพดิจิตอลอิเล็กโทร
โคแอ็กกุเลชั่น
- การพิมพดจิ ติ อล ที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมที่เคลือบสารนําแสง
ไดแก การพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
- การพิมพดิจติ อลที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมแมพิมพพื้นราบ ไดแก
การพิมพดิจติ อลออฟเซตลิโทกราฟแบบทีส่ รางบริเวณภาพจากการถายโอนวัสดุสําหรับสรางบริเวณ
ภาพดวยความรอย
2) การพิมพดิจิตอลทีใ่ ชตัวกลางถายทอดภาพที่สรางภาพไดครัง้ เดียว เปนการ
พิมพที่ใช ตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถสรางภาพไดครั้งเดียว คือ ไมสามารถสรางภาพใหมไดบน
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ตัวกลางถายทอดภาพเดิมที่เคยสรางภาพไปแลว
ในการสรางภาพใหมทกุ ครั้งตองทําบนตัวกลาง
ถายทอดภาพใหม ตัวอยางการพิมพดิจิตอลประเภทนี้ ไดแก
- การพิมพดิจิตอลที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนแมพิมพพนื้ ฉลุ ไดแก การ
พิมพดิจิตอลสเตนซิล
- การพิมพดิจิตอลที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมแมพิมพพื้นราบ ไดแก
การพิมพดิจติ อลออฟเซตลิโทกราฟแบบทีใ่ ชแมพิมพไรน้ํา
การพิมพดิจิตอล

แบบสรางภาพบนวัสดุใชพิมพผานตัวกลางถายทอด

ใชตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถ
สรางภาพใหมไดหลายครั้ง
อิเล็กโทรโพโตกราฟ

แบบสรางภาพบนวัสดุใชพิมพโดยตรง

ใชตัวกลางถายทอดภาพที่
สรางภาพไดครั้งเดียว

พนหมึก

สเตนซิล

แมกนีโทกราฟ
ไอโอโนกราฟ

ออฟเซตลิโทกราฟที่ใช
แมพิมพไรน้ํา

อิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น
ออฟเซตกราวัวร
ออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ออฟเซตลิโทกราฟที่ใชความรอนจากเลเซอรในการถายโอนวัสดุสรางบริเวณภาพ

ภาพที่ 125 การจําแนกประเภทการพิมพดจิ ิตอลตามวิธีการถายทอดภาพบนวัสดุใชพมิ พ
และชนิดของตัวกลางถายทอดภาพ
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2. เครื่องพิมพดิจิตอล
แมวาอุตสาหกรรมการพิมพถือกําเนิดมานานหลายรอยป แตการพัฒนาดานเทคโนโลยี
การพิมพดิจติ อลและเครื่องพิมพดิจิตอลเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ การพัฒนาธุรกิจการพิมพไปใน
ทิศทางดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็วมาก มีการคิดคนและนําเสนอเทคโนโลยีการพิมพดิจิตอลใหม ๆ
เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะนับตั้งแตตนศตวรรษ 1980 ที่มีการพัฒนาระบบการจัดพิมพตั้งโตะ
(Desktop Publishing, DTP) จนทําใหเกิดการใชงานที่แพรหลายเปนตนมา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี
การพิมพดิจติ อลควบคูไปกับการพัฒนาระบบดิจติ อลดานอื่น ๆ ที่มารองรับ เชน เทคโนโลยีการ
ถายภาพดิจิตอลและเทคโนโลยีการสรางภาพดิจิตอล เปนตน สําหรับพัฒนาการของเครื่องพิมพ
ดิจิตอลมีความกาวหนาอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ โดยผสมผสานแนวคิดของการใชเทคโนโลยีการ
พิมพไรแรงกด การพิมพทใี่ ชแรงกด และเทคโนโลยีการพิมพระบบใหม ๆ
รวมกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในเครื่องพิมพ รวมทั้งซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพื่อใหเครื่องพิมพดิจติ อลความเร็วสูงที่
สรางขึ้นสามารถผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพดีไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
2.1 ความหมายของเครื่องพิมพดิจิตอล
ตามความหมายทั่วไปของเครื่องพิมพดิจติ อลนั้น หมายถึง เครื่องพิมพที่ผลิตสิ่งพิมพจาก
การนําเขาขอมูลดิจิตอลจากระบบคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดิจิตอลตามความหมายนี้มีใหเลือกใชงาน
ได 3 ระดับ ตามประสิทธิภาพในการทํางานจากระดับต่ําไปสูง คือ
1) เครื่องพิมพดิจิตอลแบบตั้งโตะ (desktop digital printer) หมายถึง เครื่องพิมพดิจิตอล
ขนาดเล็กที่ใชระบบการพิมพไรแรงกด ความเร็วในการพิมพชา เหมาะกับการพิมพงานจํานวนนอย ๆ
เชน เครื่องพิมพระบบพนหมึก เครื่องพิมพระบบไฟฟาสถิต และเครื่องพิมพระบบถายโอนดวยความ
รอน เปนตน ซึ่งลวนเปนเครื่องพิมพที่กลาวมาแลวในเบื้องตน
2) เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล (duplicator หรือ copier-printer) หมายถึง เครื่องพิมพดิจิตอล
ความเร็วสูงทีส่ ามารถทําไดทั้งงานพิมพและงานทําสําเนา สามารถปอนตนฉบับไดทั้งจากการนําเขา
ขอมูลภาพที่เปนขอมูลดิจิตอลโดยการตอพวงกับระบบคอมพิวเตอร หรืออาจนําเขาจากตนฉบับที่เปน
สําเนาถาวร (hard copy) โดยตรงดวยหนวยกราดตนฉบับเพื่อแปลงขอมูลในตนฉบับใหเปนขอมูล
ดิจิตอล กอนที่จะนําเขาสูสวนพิมพเทคโนโลยีการพิมพที่สําคัญที่ใชเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล คือ
อิเล็กโทรโฟโตกราฟและการพิมพสเตนซิล เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลเปนเครื่องพิมพที่เหมาะกับการ
ผลิตสิ่งพิมพจํานวนหลายรอยฉบับแตไมควรมากกวา 5,000 ฉบับ คุณภาพงานพิมพที่ไดอยูใ นระดับ
ปานกลาง
3) เครื่องพิมพดิจิตอลขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพการพิมพสูง (digital press) มีขนาดใหญ
กวาเครื่องพิมพดิจิตอล 2 แบบแรก มีความสามารถในการพิมพใกลเคียงเครื่องพิมพระบบทั่วไปทีใ่ ช
แรงกดพิมพ แตไมตองเตรียมพรอมพิมพ นําเขาขอมูลภาพไดแบบเดียว คือ แบบที่เปนขอมูลดิจิตอล
จอกระบบคอมพิวเตอร เปนเครื่องพิมพดิจิตอลที่เหมาะกับการพิมพงานจํานวนมากโดยทัว่ ไปตั้งแต
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จํานวนหลายพันจนถึง 10,000 ฉบับ สวนใหญใชในการผลิตงานพิมพสอดสีคุณภาพดี เปนเครื่องพิมพ
ที่ใชเทคโนโลยีการสรางภาพแบบคอมพิวเตอรสูตัวกลางถายทอดภาพบนเครื่องพิมพแบบตาง ๆ รวม
กับระบบการพิมพไรแรงกด พื้นลึก และพื้นราบ เครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงจะมี
ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพดีกวาเครือ่ งพิมพสําเนาดิจิตอล ทั้งดานความละเอียดของการพิมพ
ความเร็วในการพิมพ และจํานวนพิมพ แตสําหรับความหมายของเครื่องพิมพดิจิตอลที่จะกลาวถึงใน
ที่นี้ จะหมายถึงเฉพาะเครื่องพิมพดิจิตอลที่เหมาะสําหรับผลิตสิ่งพิมพจํานวนมากพอสมควร สําหรับ
การใชงานในธุรกิจรับจางผลิตสิ่งพิมพและการใหบริการผลิตสิ่งพิมพในสํานักงานขนาดใหญ ซึง่ จะ
กลาวถึง เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลและเครือ่ งพิมพดิจิตอลขนาดใหญทมี่ ีประสิทธิภาพการพิมพสูง ซึ่ง
ตอจากนี้ไปจะเรียกวา “เครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูง” เทานั้น
2.2 สวนประกอบของเครื่องพิมพดจิ ิตอล
โดยทั่วไปเครื่องพิมพดิจิตอลมีสวนประกอบหลัก 3 สวน คือ
2.2.1 สวนกอนพิมพ ประกอบดวยคอมพิวเตอร ซอฟตแวรสําหรับงานกอนพิมพตาง ๆ
และอุปกรณนาํ เขาสําหรับนําเขาขอมูลงานกอนพิมพตั้งแตขั้นตอนการนําเขาขอมูลจากตนฉบับ การ
ตกแตงภาพ การปรับแกสี การจัดประกอบหนา การวางหนา และการปรูฟดิจิตอล เมื่อไดขอมูลภาพ
ดิจิตอลที่ถูกตองตามตองการแลวจึงแปลงขอมูลภาพนั้นสงไปยังสวนพิมพเพื่อทํางานพิมพตอไป
2.2.2 สวนพิมพ ประกอบดวยหนวยปอนกระดาษ หนวยพิมพ และหนวยรองรับแผนพิมพ
2.2.2.1 หนวยปอนกระดาษ มีทั้งแบบปอนแผนและปอนมวน ทั้งที่เปนอุปกรณ
มาตรฐาน และอุปกรณเลือกใช
2.2.2.2 หนวยพิมพ เปนอุปกรณนําออกแผนพิมพหรือมวนพิมพ ทําหนาทีพ่ ิมพภาพ
ใหปรากฏบนวัสดุใชพิมพ ตัวอยาง สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพิมพดิจิตอล เชนหัวพิมพ ตัวกลาง
ถายทอดภาพ หนวยจายหมึกพิมพหรือโทนเนอร หนวยผนึกภาพลบประจุบนแผนพิมพ และหนวย
ผนึกภาพ เปนตน ถาเปนเครื่องพิมพดิจติ อลที่ใชแรงกดจะมีสว นประกอบเพิ่มเติม เปนตนวา โม
แมพิมพ โมยาง โมกดพิมพ ลูกกลิ้งกดพิมพใบปาดหมึก เปนตน
2.2.2.3 หนวยรองรับแผนพิมพ เปนหนวยที่อยูต อจากหนวยพิมพ ทําหนาที่รับแผน
พิมพที่พิมพเสร็จแลวทั้งที่เปนแผนและเปนมวนเพื่อสงตอไปที่สวนงานหลังพิมพ
โครงสรางของสวนพิมพจะเปนแบบใด ขึ้นกับวัตถุประสงคในการนําเครื่องไปใชงาน
และการออกแบบของบริษัทผูผลิต เชน เปนเครื่องพิมพดิจิตอลสีเดียวหรือสอดสี
พิมพแบบ
ซิมเพลกซ หรือ ดูเพลกซ เปนตน
2.2.3 สวนงานหลังพิมพ ประกอบดวยอุปกรณสําหรับทํางานหลังพิมพหลายแบบ เชน ตัด
แผน เก็บเลม ใสปก และทําเลมแบบตาง ๆ ตัวอยางเชน ในการผลิตสิ่งพิมพประเภทหนังสือดวย
เครื่องพิมพดิจติ อลที่ตอกับอุปกรณทํางานหลังพิมพหลายแบบจะชวยใหผลิตหนังสือที่ทําเลม และ
จัดเตรียมเรียบรอยเปนสิ่งพิมพสําเร็จไดสะดวกในเวลารวดเร็ว มีหนวยพับและแยกอัตโนมัติ สามารถ
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เลือกพิมพปกดวยกระดาษตางชนิดกับกระดาษที่พิมพเนือ้ ใน สามารถใสปกที่พิมพไวกอนเขาไปซอน
รวมกับเนื้อในทีละเลมไดแบบอัตโนมัติ โดยใสปกและเนื้อในแทรกในตั้งเดียวกันเพื่อรอการนําไปทํา
เลมตอไป และสามารถเลือกวิธีการทําเลมไดหลายแบบ ไดแก เย็บมุงหลังคา ทําเลมไสสันทากาว
ทําเลมแบบทากาวปดปก ทําเลมแบบปดเทปสันขาง และทําเลมปกแข็ง
2.3 การจําแนกประเภทเครื่องพิมพดิจิตอล
ในการจําแนกประเภทเครื่องพิมพดิจิตอลนั้น สามารถจําแนกไดตามเกณฑทกี่ ลาวมาแลวใน
การจําแนกประเภทการพิมพดิจิตอลในขอ 1.5.2 คือ จําแนกตามการใชแรงกด ระบบการพิมพ
เทคโนโลยีการสรางภาพชนิดของตัวกลางถายทอดภาพ และวิธีการถายทอดภาพไปยังวัสดุใชพมิ พ
ดังภาพที่ 126
เครื่องพิมพดิจิตอล

เครื่องพิมพดิจิตอลไรแรงกด

เครื่องพิมพพื้นฉลุ
(สเตนซิล)
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดครั้งเดียว

เครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชแรงกด

เครื่องพิมพอเิ ล็กโทร
โคเอ็กกูเลชั่น
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดหลายครั้ง

เครื่องพิมพพื้นลึก
(ออฟเซตกราวัวร)
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดหลายครั้ง

เครื่องพิมพ
อิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดหลายครั้ง

เครื่องพิมพออฟเซต
อิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดหลายครั้ง

แบบถายโอนวัสดุสราง
บริเวณภาพดวยความรอน
ตัวกลางถายทอดภาพ สราง
ภาพไดหลายครั้ง

เครื่องพิมพ
แมกนีโทกราฟ
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดหลายครั้ง

เครื่องพิมพ
ไอโอโนกราฟ
ตัวกลางถายทอดภาพ
สรางภาพไดหลายครั้ง

เครื่องพิมพออฟเซต
ลิโทกราฟ

แบบสรางบริเวณภาพ
บนแมพิมพไรน้ํา
ตัวกลางถายทอดภาพ สราง
ภาพไดครั้งเดียว

เครื่องพิมพพนหมึก
ไมมีตัวกลางถายทอดภาพ

ภาพที่ 126 การจําแนกประเภทของเครื่องพิมพดิจิตอล
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สําหรับรายละเอียดของเครื่องพิมพดิจิตอลแตละเครื่องจะกลาวถึงตอไปในขอ 2.5 ครื่อง
พิมพดิจิตอลไรแรงกด และขอ 2.6 เครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชแรงกด โดยจะอธิบายตามการใชแรงกด
ระบบการพิมพและเทคโนโลยีการสรางภาพเปนหลัก เพื่อความสะดวกในการอธิบายโครงสรางของ
เครื่องพิมพและขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลใหเบ็ดเสร็จในแตละประเภท
2.4 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอล
ในขอนี้จะกลาวถึงความเปนมาที่สําคัญของเครื่องพิมพดิจิตอลประเภทตาง ๆ โดยจําแนก
เปน 2 กลุม คือ เครื่องพิมพดิจิตอลไรแรงกดและเครื่องพิมพดิจติ อลที่ใชแรงกด โดยจะกลาวถึง
ตามลําดับพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพดิจิตอลแตละประเภท อาทิ การสรางเครื่องพิมพ
ตนแบบแบบตาง ๆ จะถึงความสําเร็จการสรางเครื่องพิมพแบบที่ผลิตออกจําหนายทางการคาเปน
ครั้งแรก
และจะสรุปความเปนมาที่สําคัญของเครื่องพิมพดิจติ อลทุกประเภทไวในตารางที่ 1
ตอนทายเรื่อง
2.4.1 ความเปนมาของเครือ่ งพิมพดิจติ อลไรแรงกด
2.4.1.1 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
การพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโฟโตกราฟในระยะแรกเปนการพัฒนา เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล ทีใ่ ช
ระบบอิเล็กโทร โฟโตกราฟสําหรับพิมพงานสีเดียว (ขาวดํา) กอน โดยพัฒนามาจากเครื่องทําสําเนา
ดิจิตอล (digital copier) การพัฒนาที่สําคัญเกิดในระหวางป พ.ศ.2532 - 2533 (ค.ศ.1989 - 1990) คือ
การพัฒนาเครือ่ งพิมพสําเนาดิจิตอลที่ใชสายพานนําแสงกอนแบบที่ใชกระบอกนําแสง เชน ซีร็อกซ
ดอกคิวเท็ก 135 (Xerox Docutech 135) ซึ่งใชเลเซอรเปนแหลงกําเนิดแสง และโกดักไลออนฮารต
1392 (Kodak Lionheart 1392) ซึ่งใชหลอดไดโอดเปลงแสงเปนแหลงกําเนิดแสง เปนตน ในขณะที่
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลที่ใชกระบอกนําแสงนั้นมีพัฒนาการที่สําคัญเกิดขึ้น ในระหวางป พ.ศ.2538
ถึง 2540 (ค.ศ.1995 ถึง 1997) เพราะเปนชวงที่มีการสรางและพัฒนาเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลแบบใช
กระบอกนําแสงที่สามารถพิมพงานสอดสีได และมีความเร็วในการพิมพสูงจากหลายบริษัท เพื่อ
จําหนายในเชิงพาณิชย ตัวอยางเชน เครื่องพิมพซีร็อกซดอกคิวคัลเลอร 40 และ 70 (Xerox
Docucolor 40 และ 70) ซึ่งเปนระบบปอนแผนและปอนมวนตามลําดับ
เครื่องพิมพสําเนา
ดิจิตอลไซเทกซสปอนเทน (Scitex Spontane)
ที่ใชสวนพิมพซีรอ็ กซรวมกับไฟลเซิรฟเวอรของ
ไซเทกซ และเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลซีแอลซี (Canon CLC) ของบริษัท แคนนอน เปนตน
สวนชวงสําคัญของการพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูง ที่ใชระบบการพิมพ
อิเล็ก โทรโฟโตกราฟเกิดขึน้ ในป พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) เพราะมีการเปดเผยและประกาศการพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลประสิทธิภาพสูงที่ใชการพิมพระบบนีเ้ ครื่องแรกใหเปนที่รูจัก คือ เครื่องพิมพ
ดิจิตอลไซคอนดีซีพี - 1 (Xeikon DCP - 1) ของบริษัทไซคอน โดยพัฒนาขึน้ ที่เมืองมอรตเซล
(Mortsel) ประเทศเบลเยีย่ ม เครื่องพิมพดจิ ิตอลไซคอนดีซีพี - + เปนเครื่องพิมพปอนมวน ดูเพลกซ
ประกอบดวยสวนพิมพทใี่ ชตัวกลางถายทอดภาพเปนกระบอก หรือโมแบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟ 10
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หนวย สําหรับใชพิมพสอดสี 8 หนวย และพิมพสีพิเศษ 1 สี จํานวน 2 หนวยสําหรับเครื่องที่ผลิต
ออกจําหนายนั้นในระยะแรกนั้นมีหนวยพิมพเพียง 8 หนวยเฉพาะพิมพงานสอดสี สําหรับหนวยพิมพ
ที่เหลืออีก 2 หนวย สําหรับพิมพสีพิเศษยังใหคณ
ุ ภาพงานทีไ่ มดนี ัก ตอมาสวนพิมพไซคอน
(Xeikonengine) ไดรับความสนใจจากบริษทั ผูผลิตเครื่องพิมพดิจิตอลหลายบริษัทเพื่อนําไปใชรวมกับ
สวนประกอบอื่นของเครื่องพิมพ ดิจิตอลที่ผลิตจากบริษัทเหลานั้น ตัวอยางเชน เครื่องพิมพดิจติ อล
อั๊กฟาโครมาเพรสสของบริษัทอั๊กฟา เครือ่ งพิมพ ดิจิตอลไอบีเอ็มอินโฟคัลเลอร 70 (IBM InFo Color
70) ของบริษัทไอบีเอ็ม เปนตน
ในบรรดาเครื่องพิมพดิจิตอลระบบตาง ๆ เครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
เปนการพิมพดิจิตอลที่มีการพัฒนาและมีการใชงานแพรหลายมากที่สดุ
ทั้งยังมีการนําไปใชกับ
เครื่องพิมพดิจติ อลที่ใชแรงกดบางระบบซึ่งจะกลาวถึงตอไป สําหรับตัวอยางบริษัททีม่ ีบทบาทในการ
พัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟมีมากมาย อาทิ ไซคอน (Xeikon) อั๊กฟา (Ahfa)
ไอบีเอ็ม (IBM) แคนนอน (Canon) ฮิตาชิ (Hitachi) โกดัก (Kodak) มินอลตา (Minolta) และซีรอกซ
(Xerox) เปนตน
2.4.1.2 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟ
เครื่องพิมพดิจติ อล
ไอโอโนกราฟ ที่สรางภาพโดยอาศัยหลักการตกสะสมของไอออน
(ion deposition หรือ
electron - charge depositon printing) เปนระบบที่เริ่มพัฒนาโดยบริษัท เดนนิสสัน (Dennison
manufacturing Co.) หรือ บริษัท เดลแฟกซ (Delphax)
โดยเริ่มการพัฒนาตั้งแตป พ.ศ.2523
(ค.ศ.1980) ในขณะนั้นบริษัท เดลแฟกซ เรียกเทคโนโลยีนี้วา ไอออนเดปโพซิชั่น (ino deposition)
ซึ่งใชหลักการตกสะสมของไอออนบนตัวกลางถายทอดภาพ ซึ่งที่จริงเปนการตกสะสมของไอออน
ลบที่เปนอิเล็กตรอนนั่นเอง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา อิเล็กตอนเดปโพซิชั่น (electron deposition) ตอมา
ในป พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) ไดมีการพัฒนาเปนการพิมพที่อาศัยวิธีการควบคุมการเรียงตัวของ
อิเล็กตรอน กอนที่จะไปตกสะสมบนตัวกลางถายทอดภาพ บริษัท เดลแฟกซ จึงเรียกชื่อใหมวา
เทคโนโลยีสรางภาพดวยลําอิเล็กตรอน หรือ อีบีไอ (electron beam imaging, EBI) การพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟดวยเทคโนโลยีสรางภาพดวยลําอิเล็กตรอนนี้ มุงพัฒนาไปในทิศทาง
การสรางเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงมากกวาที่จะสรางเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล โดยพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟที่ใชตวั กลางถายทอดภาพเปนกระบอกไดอิเล็กทริกขึ้นกอน ในป
พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) ในขณะนัน้ ยังใชแรงกดชวยในการผนึกโทนเนอรกับวัสดุใชพิมพ ตอมามีการ
พัฒนาวิธีการผนึกโทนเนอรกับวัสดุใชพมิ พใชแรงกดสูง รวมกับความรอนที่ไดจากการฉายแฟลชดวย
รังสีอินฟราเรด ซึ่งทําใหสามารถถายโอนโทนเนอรไปใหกับวัสดุใชพมิ พสูงกวา 99 เปอรเซ็นต
สวนเครือ่ งพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟแบบสายพานไดอิเล็กทริกนั้น พัฒนาขึน้ ภายหลัง
ในป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) โดยมีขั้นตอนการพิมพนอยกวาแบบกระบอกไดอิเล็กทริก เครื่องพิมพ
ดิจิตอลไอโอโนกราฟแบบสายพานไดอิเล็กทริกนี้ ใหความละเอียดงานพิมพสูงกวาแบบกระบอก
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ไดอิเล็กทริก และสามารถใชพิมพบนวัสดุใชพิมพไดหลากหลายมากกวา
ทั้งนีบ้ ริษัท เดลแฟกซ
(Delphax) ประสบความสําเร็จในการผลิตเครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟประสิทธิภาพสูง แบบที่ใช
กระบอกไดอิเล็กทริกออกจําหนายในเชิงพาณิชย ในป พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) โดยผลิตทั้งระบบปอน
แผนและปอนมวน อยางไรก็ตามเครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังคงเปนเครื่องพิมพ
สีเดียว เนื่องจากโทนเนอรที่ใชนั้นมีสีคล้ําและทึบแสงเพราะเวลาถายโอนจะมีผงแมเหล็กผสมอยูดว ย
สําหรับเครื่องพิมพสอดสีนนั้ ยังอยูระหวางการพัฒนา
2.4.1.3 ความเปนมาเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ แมวาเทคโนโลยีการพิมพ
ดิจิตอลแมกนีโทกราฟ (magnetography) เกิดขึ้นมากวา 100 ปแลว แตการพัฒนาเครื่องพิมพดิจติ อล
ระบบนี้ยังมีนอ ยมากเมื่อเทียบกับการพัฒนาเครื่องพิมพดจิ ิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟเพราะเครื่องพิมพ
ดิจิตอลแมกนีโทกราฟไมเหมาะกับการพิมพงานสอดสี เนื่องจากโทนเนอรมีสีคล้ําและสมบัติทึบแสง
มากเชนเดียวกับเครื่องพิมพดจิ ิตอลไอโอโนกราฟสําหรับการพัฒนาที่สาํ คัญ คือ การสรางเครื่องพิมพ
ดิจิตอลแมกนีโทการฟประสิทธิภาพสูง ระบบปอนมวนสําหรับพิมพงานสีเดียวเครือ่ งแรกสําเร็จในป
พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) เปนเครื่องพิมพที่พัฒนาวิธีการผนึกภาพมาเปนการใชความรอนจากกการฉาย
แฟลชดวยรังสีอินฟราเรด ซึ่งชวยลดระยะเวลาที่วสั ดุใชพิมพตองสัมผัสกับความรอนทําใหการคง
สภาพเชิงมิติของวัสดุเปลี่ยนแปลงนอย บริษัทที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลระบบนี้
ไดแก บริษทั นิปสัน (Nipson Printing Systems) และบริษัท จีเอ็มซี (GMC Digita; Systems)
2.4.1.4 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึก การพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอล
พนหมึกเปนการพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงมากกวาเครือ่ งพิมพสําเนาดิจิตอล โดยเริ่ม
จากการพัฒนามาจากการใชเทคโนโลยีการพิมพพนหมึกแบบตอเนื่องกอน โดยบริษัทที่มีบทบาท
สําคัญในการริเริ่มและพัฒนาเครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึกแบบนี้จนผลิตออกจําหนายเปนการคา คือ
บริษัท ไซเทกซดิจิตอลพริ้นติ้ง (Scitex Digital Printing, SDP) โดยไดรับเทคโนโลยีพนหมึกนี้มาจาก
บริษัทโกดักเดยดัน (Kodak Dayton) และ บริษัท มีด้ ดิจิตอลซิสเทมส (Mead Digital Systems)
เทคโนโลยีพนหมึกที่ใชเรียกวา เอสดีฟ (SDP) ซึ่งเปนเทคโนโลยีพนหยดหมึกแบบตอเนื่องที่พนหยด
หมึกแบบ 2 ทิศทาง
ในป พ.ศ.2537 (ค.ศ.1993) บริษัท ไซเทกซดิจิตอลพริ้นติ้ง เริ่มผลิตเครื่องพิมพ
ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงระบบพนหมึกตนแบบเครื่องแรกที่เปนระบบปอนมวน สําหรับงานพิมพสี
เดียว มีความเร็วในการพิมพสูงถึง 1,000 ฟุตตอนาที (305 เมตรตอนาที) โดยสรางขึ้นที่เมืองแนชวีลล
(Nashville) มลรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับใชพิมพสิ่งพิมพที่ตองการแปรเปลี่ยนขอมูล
เฉพาะบุคคลและสิ่งพิมพที่สงตรงถึงลูกคาทางไปรษณีย
โดยประสบความสําเร็จและประกาศ
เครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึกตนแบบนีใ้ หเปนที่รูจักในป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1994) ตอมาไดพัฒนาเปน
เครื่องพิมพสําหรับพิมพงานสอดสีที่พิมพแบบซิมเพลกซและแบบดูเพลกซ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ในขณะนั้นเครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกปอนมวนนี้ยังใหความละเอียดการพิมพคอนขางต่ํา คือ 120
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และ 240 จุดตอนิ้ว ทําใหมกี ารพัฒนาเครื่องพิมพพนหมึกใน 2 แนวทาง คือ การลดขนาดหัวพนหมึก
และการเพิ่มความละเอียดงานพิมพใหมากขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีแปรขนาดจุดหมึก (variable dot
size) ซึ่งสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความละเอียดงานพิมพทั้งในดานแนวหนากวางและแนวยาวของ
กระดาษมวนได ตัวอยางเชน ใหความละเอียดงานพิมพในแนวกวางของกระดาษมวนคงเดิม คือ 240
จุดตอนิว้
แตเพิ่มขึ้นในแนวยาวกระดาษมวนเปน 1,680 จุดตอนิ้ว โดยการทําใหเครื่องพิมพ
สามารถพนหยดหมึกไดทจี่ าํ นวน 7 หยดตอพิกเซล (1,680 จุดตอนิ้ว คํานวณจากจํานวนหยดหมึก
ตอพิกเซล x ความละเอียดงานพิมพเดิม ซึ่งเทากับ 7 x 240 จุดตอนิ้ว) จนกระทัง่ ในป พ.ศ.2542
(ค.ศ.1999) จึงมีการผลิตเครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกสําหรับพิมพหนังสือโดยเฉพาะและสามารถทํา
เลมหนังสือไดออกจําหนาย เปนเครื่องพิมพที่มีความเร็วในการพิมพสูงถึง 2,200 หนาตอนาที ให
ความละเอียดการพิมพที่ดกี วาเครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกรุนแรก ๆ มาก คือ 600 จุดตอนิ้ว สามารถ
ปรับใชกับการพิมพสิ่งพิมพที่สงตรงถึงลูกคาทางไปรษณียไดที่ความเร็วในการพิมพ 305 และ 500 ฟุต
ตอนาที และในปเดียวกับยังมีการผลิตเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงระบบพนหมึกสําหรับพิมพ
สิ่งพิมพขนาดใหญ (Wide format digital press) สําหรับใชพิมพงานตามสั่งแทนที่ระบบการพิมพ
สกรีน เหมาะกับจํานวนพิมพไมเกิน 150 แผน ความเร็วในการพิมพ 200 ตารางเมตรตอชั่วโมง
สําหรับเทคโนโลยีการพิมพพนหมึกที่ใชในเครื่องพิมพแบบนี้ คือ การพนหมึกเฉพาะจุดที่ตองการ
แบบวิธีไพโซอิเล็กทริก
2.4.2 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชแรงกด
2.4.2.1 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลสเตนซิล เครื่องพิมพดิจิตอลสเตนซิลมีการ
พัฒนาเปนเพียงเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล ยังไมมีการพัฒนาถึงระดับเครื่องพิมพดิจติ อลประสิทธิภาพ
สูง เครื่องพิมพสําเนาดิจติ อลสเตซิลใชเทคโนโลยีการสรางภาพบนแมพิมพสเตนซิลบนเครื่องพิมพ
เปนเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเครื่องพิมพโรเนียวทีใ่ ชแผนปรุไขเปนแมพิมพ ซึ่งตองนํากระดาษไขไป
พิมพดีด หรือเขียนดวยปากกาเขียนไขกอนเพื่อใหเกิดรอยปรุ แลวจึงนําแผนแมพิมพสเตซิลที่ไดไป
ติดตั้งที่เครื่องพิมพโรเนียวเพื่อพิมพเปนสําเนาออกมา
ในชวงทศวรรษ 1970 เปนการพัฒนา
เครื่องพิมพสําเนาที่ยังไมเปนระบบดิจิตอล หลังจากนัน้ ในชวงทศวรรษ 1980 บริษัทริ โซคากาคุ
(RISO Kagaku) ไดพัฒนาเทคโนโลยีใหม คือ ริโซกราฟ (Risography) มาใชในเครื่องพิมพสําเนา และ
พัฒนาเปนเครือ่ งพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิลที่รับขอมูลดิจิตอลจากคอมพิวเตอรไปทําใหหวั พิมพรอน
จนไปเผาแผนไขตนแบบหรือแผนมาสเตอรไวแสงใหเปนรูเปดเพื่อสรางบริเวณภาพ เกิดเปนแมพมิ พ
สเตนซิล แลวปาดหมึกจากดานในของแมพิมพใหทะลุมาติดวัสดุใชพิมพ หลังจากที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการพิมพของเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลแลว
การสรางรอยปรุบนแผนไขตนแบบทําได
สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก ตัวอยางบริษัทที่มีบทบาทในการพัฒนาเครือ่ งพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล
เชน บริษัท ริโซคากาคุ บริษัท เอ.บี.ดิค. (A.B. Dick) บริษัท เกสเต็ตเนอร (Gestetner) และ
บริษัท ดูโปร (Duplo) เปนตน
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ภาพที่ 127 การพิมพโรเนียวที่ใชแมพิมพสเตนซิล
ที่มา: Ricoh. Ricoh Tech World. (online). Tetreived via Netscape, 25 June 1999. P.1.
http://www.ricoh.co.jp/omoshiro/english/priport - 3.html
2.4.2.2 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ในชวงเวลา
ใกลเคียงกับเวลาที่มีการพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ทั้งที่เปนเครื่องพิมพ
ประสิทธิภาพสูงและเครื่องพิมพสําเนาดิจติ อล คือ ในป พ.ศ.2533 นั้น ไดมีการพัฒนาเครื่องพิมพ
ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงของบริษัท เอเอ็ม ที่ใชสวนพิมพระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟเครื่องแรก คือ
เครื่องพิมพดิจติ อลเอเอ็ม อิเล็กทรอเพราสส (AM Electropress) ซึ่งเปนเครื่องพิมพดิจิตอลดูเพลกซ
ระบบปอนมวนที่มีสวนพิมพ 2 สวน แตแทนที่จะใชโทนเนอรแหงกลับเปลี่ยนมาใชหมึกพิมพเหลว
คือ อิเล็กโทรอิงค (electroink) ของบริษัท อินดิโก ซึ่งพัฒนามาจากโทนเนอรเหลวรุนแรก ๆ ที่
พัฒนามาใชกบั เครื่องทําสําเนาในชวงทศวรรษ 1970 แตจากการที่บริษัทเอเอ็มไมไดมีการพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลเอเอ็มอิเล็กทรอเพราสสนี้ในเวลาตอมา จึงทําใหเกิดชวงการพัฒนาที่สําคัญมากของ
การพิมพดิจติ อลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ คือ บริษัท อินดิโก (Indigo) ไดรับเทคโนโลยีของ
เครื่องพิมพดิจติ อลเอเอ็มอิเล็กโทรเพรสสมาพัฒนาตอในประเทศอิสราเอล โดยพัฒนาเปนเครื่องพิมพ
ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงสําหรับพิมพงานสอดสีที่ความละเอียดการพิมพสูง และสามารถรองรับพิมพ
งานจํานวนมากได โดยในป พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) บริษทั อินดิโกไดประกาศความสําเร็จในการสราง
เครื่องพิมพดินดิโกอีพรินต 1000 (Ingigo Eprint 1000) ซึ่งเปนเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูงเครื่องแรก ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2536 ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใกลเคียง
กับที่บริษัท ไซคอน ก็ไดประกาศความสําเร็จในการสรางเครื่องพิมพดิจิตอลไซคอนดีซีพี 1 ซึ่งเปน
เครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ประสิทธิภาพสูงที่พิมพงานสอดสีในเดือนกรกฎาคมปเดียว
กัน ในเวลาตอมาทั้งเครื่องพิมพดิจิตอลอินดิโกและไซคอนตางมีการนําไปใชงานในธุรกิจการพิมพ
ดิจิตอลอยางแพรหลาย

220

การพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลอินดิโกอีพรินต 1000 นั้น เริ่มมาจากการทดลองใช
เครื่องพิมพออฟเซตสีเดียวเรียวบิ (Ryobi) ติดตั้งรวมกับหัวพิมพและโมสรางภาพอิเล็กโทรโฟโต
กราฟที่ใชเลเซอร
แตจะถายทอดภาพผานโมยางไปที่วัสดุใชพิมพโดยใชโมกดพิมพเชนเดียวกับ
เครื่องพิมพออฟเซต แลวนําผลที่ไดมาสรางเครื่องพิมพดจิ ิตอลอินโกอีพรินต 1000 ซึ่งเปนเครื่องพิมพ
ปอนแผนที่พมิ พแบบดูเพลกซมี 1 สวนพิมพ
พิมพงานสอดสีไดใชหมึกพิมพอิเล็กโทรอิงค
(electroink) ที่พัฒนาใหมีสมบัติถายโอนไปยังวัสดุใชพมิ พได 100 เปอรเซ็นต
การพัฒนาหมึกพิมพ ที่จะใชกับเครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ที่
เรียกวา หมึกพิมพอิเล็กโทรอิงคนั้น นับวาเปนการพัฒนาที่สําคัญอีกดานหนึ่ง หมึกพิมพอิเล็กโทรอิงค
คิดคนโดยบริษัท อินดิโก มากอน และเคยนําไปใชกับเครื่องพิมพดิจติ อลเอเอ็มอิเล็กโทรเพรสสดังที่
กลาวมาแลวขางตน หมึกพิมพอิเล็กโทรอิงคเปนหมึกพิเศษที่มีสวนผสมของโทนเนอรเหลวและหมึก
พิมพขนหนืดที่ใชผงสีเหมือนหมึกพิมพออฟเซตแหงตัวแบบพอลิเมอไรเซชัน ผงสีมีขนาดเล็กมาก
ประมาณ 1 - 2 ไมครอน เมื่อเทียบกับขนาดอนุภาพโทนเนอรแหง 8 - 15 ไมคอรน ที่ใชในเครื่องทํา
สําเนานอกจากนี้ยังเปนหมึกพิมพที่เกิดประจุไดและแหงตัวเร็ว การถายโอนหมึกไปที่กระดาษและ
การแหงตัวของหมึกมีลักษณะพิเศษ คือ หมึกจะแหงตัวเปนแผนหรือเปนชั้นฟลมของหมึกกอนที่จะ
ไปถึงวัสดุใชพิมพ การถายโอนไปติดบนวัสดุใชพิมพจึงมีลักษณะคลายกับการลามิเนต จึงสามารถ
ถายโอนจากผายางไปที่วัสดุใชพิมพไดทั้งหมด คือ ถายโอนได 100 เปอรเซ็นต ทําใหไมตองมีหนวย
ทําความสะอาดผายางเมื่อเริม่ เที่ยวพิมพใหม
ซึ่งตางจากการถายโอนหมึกพิมพในระบบการพิมพ
ออฟเซตทั่วไปที่หมึกถายโอนไมหมด หมึกพิมพสวนหนึ่งจะติดกลับไปกับโมจายหมึกและอีกสวน
หนึ่งจะถายโอนไปติดที่โมรับหมึก จากนัน้ หมึกพิมพจะแข็งตัวทันทีทสี่ ัมผัสกับวัสดุใชพิมพ โดยไม
ตองมีการหลอมและผนึกหมึกพิมพใหติดกับวัสดุใชพิมพดวยความรอน แตการที่หมึกพิมพแหงเร็ว
และไมแทรกซึมเขาไปในเนื้อวัสดุใชพิมพ ทําใหมแี รงยึดติดนอยระหวางหมึกกับวัสดุใชพิมพหมึก
พิมพจึงหลุดลอกไดงาย ซึ่งเปนขอจํากัดของหมึกพิมพอิเล็กโทรอิงค เนื่องจากวัสดุใชพิมพหลัก คือ
กระดาษ ดังนัน้ วิธีหนึ่งที่บริษัท อินดิโก ใชแกปญหานี้ คือ การปรับสภาพกระดาษดวยการใชสารเคมี
ไปทําใหเสนใยกระดาษฟูกอนจะนําไปพิมพ ซึ่งจะชวยใหหมึกยึดติดกับกระดาษไดดีขึ้น สวนขอดี
ของหมึกพิมพอิเล็กโทรอิงค คือ ใหภาพที่คมชัดและมีความละเอียดในการพิมพสูงกวาการพิมพดว ย
โทนเนอรแหง สามารถใหความละเอียดในการพิมพถึง 800 จุดตอนิว้ เนื่องจากผงสีที่ใชมีขนาดเล็ก
มาก (ภาพที่ 128)
นับตั้งแตนั้นบริษัท อินดิโกไดสงเสริมการพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟอยางตอเนื่องและไดผลิตเครื่องพิมพรุนตาง ๆ ออกจําหนายหลายรุน เชน รุนที่
สามารถพิมพไดตั้งแต 4 – 7 รุนที่พิมพบัตรพลาสติกและรุนที่สามารถพิมพบนวัสดุที่มีรูปทรงได
เปนตน
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ภาพที่ 128 (ก) เปรียบเทียบขนาดอนุภาพหมึกพิมพอเิ ล็กโทรอิงคกับโทนเนอรแหงที่ใชใน
เครื่องทําสําเนา
(ข) คุณภาพของภาพพิมพที่ผลิตจากเครื่องพิมพดิจิตอลอินดิโกที่ใชหมึกอิเล็กโทรอิงค
เปรียบเทียบกับเครื่องทําสําเนาที่ใชโทนเนอรแหง
ที่มา : Adams J. Michael, David D. Faux and Lolye J. Rieber. Printing Technology. 4th ed.
Albany : Belmars Publishers, 1996, p. 473.
2.4.2.3 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตลิโทกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอล
ออฟเซตลิโทกราฟเครื่องแรก คือ เครื่องพิมพดิจิตอลไฮเดลเบิรกจีทีโอ – ดีไอ (Heidelberg GTO – DI)
ซึ่งสรางโดยบริษัทไฮเดลเบิรก (Heidelberg) รวมกับบริษัทเพราสสเท็ค (Presstek) เกิดขึ้นเมือ่ ป
พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) โดยเปนเครื่องพิมพปอนแผน 4 สี มี 4 สวนพิมพ และเปนเครื่องพิมพดจิ ิตอล
ลูกผสมเพราะใชเทคโนโลยีการสรางภาพจากขอมูลดิจิตอลบนแมพิมพไรน้ํา ที่ตดิ ตั้งบนเครื่องพิมพ
โดยตรงดวยกระแส ไฟฟา (spark discharge) และถายทอดภาพแบบออฟเซต ตอมาในป พ.ศ.2536
(ค.ศ.1993) จึงพัฒนาแสงเลเซอรในการสรางบริเวณภาพ (Pearl laser ablation technology) และเมื่อป
พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) บริษัท ไฮเดลเบิรก และบริษัท เพรสสเท็ค จึงพัฒนาเครื่องพิมพควิกมาสเตอร
ดีไอ (Quickmaster DI) ซึ่งเปนเครื่องพิมพปอนแผน 4 สี ที่ใชแมพมิ พไรน้ําที่สรางภาพดวยเลเซอร
เชนเดียวกันมี 4 สวนพิมพ โครงสรางโมเปนแบบโมกดพิมพรวม
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สําหรับเครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตลิโทกราฟที่ใชแมพิมพพนื้ ราบอีกแบบหนึ่ง
จะ
สรางภาพโดยใชความรอนจากเลเซอรไปทําใหแถบวัสดุที่มีสมบัติไมชอบน้ํา (hydrophobic) ถายโอน
ไปสรางบริเวณภาพบนแมพิมพ บริษัททีเ่ ปนผูผลิตเครื่องพิมพนี้ คือ บริษัท แมนโรแลนด โดย
สรางเปนเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงสําหรับพิมพงานสอดสีดว ยเทคโนโลยีดิโคเว็บ ชือ่ วา
เครื่องพิมพดิจติ อลดิโคเว็บออฟเซตลิโทกราฟ หรือ ที่เรียกสั้น ๆ วาเครื่องพิมพดิจติ อลดิโคเว็บลิโท
(DICOWEB Litho) ซึ่งเปนเครื่องพิมพที่ใชโมแมพิมพเปนปลอกทีส่ วมเขาและถอดออกจากแกนโม
ไดงายและรวดเร็ว จึงเปนที่มาของาชื่อเทคโนโลยีการพิมพ DICOWEB (ดิโคเว็บ) ซึ่งยอมาจาก
Digital change Over WEB ทั้งยังเปนตัวกลางถายทอดภาพที่สามารถสรางภาพใหมไดหลายครั้ง วิธี
ถายทอดภาพแบบออฟเซต ใชหมึกพิมพและน้ํายาฟาวนเทนเหมือนเครื่องพิมพออฟเซตลิโทกราฟ
ทั่วไป โดยบริษัทแมนโรแลนดสรางเครื่องพิมพตนแบบเสร็จและเปดเผยความสําเร็จนี้ในป พ.ศ.2538
(ค.ศ.1995) พรอมกับเครื่องพิมพดิจิตอลดิโคเว็บกราวัวรที่จะกลาวถึงตอไปในเรื่องเครื่องพิมพดิจิตอล
ออฟเซตกราวัวร อยางไรก็ตามเครื่องพิมพดิจิตอลดิโคเว็บออฟเซตละโทกราฟตนแบบนี้ยังมีขอจํากัด
คือ ใหคุณภาพงานพิมพต่ําและพิมพแบบซิมเพลกซเทานั้น จึงยังไมมีการผลิตเปนการคาเพื่อใชงาน
จริงและอยูระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น เชนเดียวกับเครื่องพิมพดิจิตอลดิโคเว็บกราวัวร
ในปลายป พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) บริษัท ไซเทกซ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสราง
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตลิโทรกราฟที่สรางภาพบนแมพิมพไรน้ํา ดวยเทคโนโลยีเพิรลของเพรสส
เท็คเชนกัน แตมีขอแตกตางที่สําคัญจากเครื่องพิมพของไฮเดลเบิรก คือใชระบบหมึกที่มีระบบการจาย
หมึกอัตโนมัตแิ ละใชลูกกลิ้งรับสงหมึกที่เจาะผิวเปนบอหมึกเล็ก ๆ เชนเดียวกับโมแมพิมพกราวัวร
พรอมกับใบปาดหมึกในการควบคุมการถายโอนหมึกไปยังโมแมพิมพ เครื่องพิมพรุนนี้มีชื่อเรียกวา
74 กะรัต (74 Karat digital Press) เปนเครื่องพิมพสี่สีปอนแผน
2.4.2.4 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตกราวัวร พัฒนาการที่สาํ คัญของ
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตกราวัวร คือ การพัฒนาโมแมพิมพกราวัวรที่สรางภาพไดบนเครื่องพิมพ
โดยใชความรอนจากเลเซอรรวมกับการถายทอดภาพแบบออฟเซต
โมแมพิมพที่ใชเปนตัวกลาง
ถายทอดภาพที่สามารถสรางภาพใหมไดหลายครั้ง มีลักษณะเปนปลอกที่สวมเขาและถอดออกจาก
แกนโมได ชวยใหการเปลีย่ นแมพิมพทําไดรวดเร็วกวาเครื่องพิมพกราวัวรทวั่ ไป เครื่องพิมพดิจติ อล
ออฟเซตกราวัวรที่เปนเครื่องพิมพตนแบบ คือ เครื่องพิมพดิจิตอลดิโคเว็บที่พัฒนาโดยบริษัทแมนโร
แลนด (Man – Roland) เรียกวา เครื่องพิมพดิจิตอลดิโคเว็บกราวัวร (DICOWEB Gravure) ซึ่งเปน
เครื่องพิมพดิจติ อลประสิทธิภาพสูงสําหรับพิมพงานสอดสี ทั้งนี้ บริษัท แมนโรแลนด ไดเปดเผย
ความสําเร็จในการสรางเครื่องพิมพดิดเว็บกราวัวรตนแบบนี้ในป พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) เครื่องพิมพ
ดิจิตอลดิโคเว็บกราวัวรในระยะแรกใชกับการพิมพงานที่จํานวนพิมพระหวางจํานวนพิมพ 500 ถึง
3,000 ฉบับ แตยังไมมีการผลิตออกจําหนายเพราะคุณภาพงานพิมพยังไมดแี ละอยูในชวงปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถพิมพงานไดระหวาง 5,000 - 10,000 ฉบับ และใหคุณภาพงานพิมพดีขึ้น
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2.4.2.5 ความเปนมาของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น เครื่องพิมพดิจิตอล
ระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชัน่ (electrocoagulation) เปนเครื่องพิมพที่ใชเทคโนโลยีการพิมพทสี่ ราง
ภาพบนตัวกลางถายทอดภาพที่เปนโม โดยอาศัยหลักการทางเคมีไฟฟาไปทําใหหมึกจับตัวเปนกอน
(coagulate) เกิดเปนจุดภาพขนาดตาง ๆ บนโมแลวถายทอดไปที่วัสดุใชพิมพดว ยแรงกด กลไกการ
เกิดอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่นของสารนั้น
มีการคนพบตั้งแตป พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) ตอมาในป
พ.ศ.2517(ค.ศ.1974) เอเดรียน แคสเทกเนียร (Adrien Castegnier) แหงบริษัท เอลคอรซี (Elcorsy Inc.)
ประเทศแคนาดา เปนผูนําเทคโนโลยีนี้มาใชทางการพิมพและพัฒนาเพื่อใชกับเครือ่ งพิมพดิจิตอลโดย
จดสิทธิบัตรการใชกระบวนการอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น เพื่อประโยชนทางการพิมพในป พ.ศ.2518
(ค.ศ.1975) และตั้งชื่อเฉพาะวา เอลโคกราฟ (Elcography) นับตั้งแตนั้นมาเอเดรียน แคสเทกเนียรได
ประดิษฐและพัฒนาเครื่องพิมพอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั้นตนแบบหลายเครื่อง โดยสรางเครื่องพิมพ
ตนแบบเครื่องแรกที่สรางภาพบนตัวกลางถายทอดภาพ ที่เปนแผนแมพิมพโลหะเคลือบเจละตินในป
พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) และไดนําปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาเครื่องพิมพตนแบบ
ลักษณะอื่น ๆ ตอเนื่องมาอีกหลายรุน ทีส่ ําคัญมี 3 รุน คือ เครื่องพิมพที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปน
สายพานเหล็กเปนโมในเครือ่ งพิมพที่ใชตวั กลางถายทอดภาพเปนโมวางในแนวตั้ง และเครื่องพิมพที่
ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมในแนวนอนดังภาพที่ 15.14 ซึ่งเครื่องพิมพตนแบบแบบที่ 3 นี้สราง
เสร็จในป พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) ในระหวางนัน้ ทางบริษัทเอลคอรซีไดรวมมือกับบริษัทผูผลิตหมึก
พิมพ คือ บริษทั โตโยอิงค (Toyo Ink and Intex Inc.) ในการผลิตหมึกพิเศษที่ใชกับเครื่องพิมพดิจติ อล
แบบนี้ โดยเฉพาะหมึกพิเศษนี้เปนหมึกพอลิเมอรที่มีสมบัตินําไฟฟา (Conductive polymeric ink) และ
สามารถจับตัวเปนกอนไดอยางรวดเร็วทันทีที่หัวพิมพไดรับกระแสไฟฟา
และในป พ.ศ.2538
(ค.ศ.1995) จึงสรางเครื่องพิมพปอนมวนที่ใชหมึกพิมพนี้ มีหนากวางมวนพิมพ 11 นิ้ว สําหรับพิมพ
งานสีเดียว (ขาวดํา) หลังจากนั้นจึงพัฒนาเปนแบบหนากวางมวนพิมพ 24 นิ้ว พัฒนาการสําคัญใน
เวลาตอมา คือ เครื่องพิมพปอนมวน หนากวางมวนพิมพ 17 นิว้ ความเร็ว 850 หนาตอนาที หรือ
1 เมตรตอ 1 วินาที พิมพ 5 สี ใหภาพพิมพน้ําหนักสีตอเนื่อง ความละเอียดการพิมพ 200 จุดตอนิ้ว ซึ่ง
สรางเสร็จในป พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) และไดเปดเผยความสําเร็จของการสรางเครื่องพิมพดิจิตอลสีนี้
ในป พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)
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ภาพที่ 129 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่นตนแบบตามลําดับพัฒนาการ
(ก) เครื่องพิมพทใี่ ชตัวกลางถายทอดภาพเปนสายพานเหล็กปลอดสนิม
(ข) เครื่องพิมพทใี่ ชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมแนวตั้ง
(ค) เครื่องพิมพทใี่ ชตัวกลางถายทอดภาพเปนโมแนวนอน
ที่มา : Adrien Castegnier. Optimizing the Elcography ® Printing Xyxle. Seattle: the Society for
Imaging and Technology. November 1997, pp. 1-7 (online). Retreived via Netscape,
29 May 1999, pp. 2-3,5.
http://www.elcorsy.com/Press/ist97.html
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จากความเปนมาและพัฒนาการของเครื่องพิมพดิจิตอลไรแรงกดและเครื่องพิมพดิจิตอล
ที่ใชแรงกดระบบตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปพัฒนาการทีส่ ําคัญของเครือ่ งพิมพดิจติ อลระบบตาง ๆ
ป พ.ศ. (ค.ศ.)
(พ.ศ.2513 - 2523)
ทศวรรษ 1970 – 1980
พ.ศ.2532 - 2533
(ค.ศ.1989 – 1990)
พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990)
พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991)

พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991)
พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993)

พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993)
พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993)

พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993)
พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993)
พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)

พัฒนาการที่สาํ คัญของเครื่องพิมพดิจิตอล
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิลที่พัฒนาจากเครื่องทําสําเนาสเตนซิล
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ สีเดียว ของหลายบริษัท
เชนซีร็อกซ และโกดัก เปนตน
เครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูง 2 สี ใชหมึก
พิมพอิเล็กโทรอิงคจากบริษัทเอเอ็ม
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตประสิทธิภาพสูงปอนแผน 4 สี เครื่องแรก
ที่ใชเทศโนโลยีสรางภาพดวยกระแสไฟฟาบนแมพิมพไรน้ําจากบริษัท
ไฮเดลเบิรกรวมกับบริษัท เพรสสเท็ค
เครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟแระสิทธิภาพสูงแบบใชกระบอก
ไดอิเล็กทริกเครื่องแรกจากบริษัทเอลแฟกซ
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตประสิทธิภาพสูง ปอนแผน 4 สี เครื่องแรก
ที่ใชเทคโนโลยีสรางภาพดวยเลเซอรบนแมพิมพไรน้ําจาก
บริษัท ไฮเดลเบิรก รวมกับบริษัท เพรสสเท็ค
เครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟประสิทธิภาพสูงแบบใชสายพาน
ไดอิเล็กทริกเครื่องแรกจากบริษัท เดลแฟกซ
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูง
ปอนแผน 4 สี เครื่องแรกที่ใชดทนเนอรเหลวที่มีสมบัติถายโอนได
100 เปอรเซ็นต จากบริษัท อินดิโก
เครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูง ปอนมว
4 สี เครื่องแรกจากบริษัท ไซคอน
เครื่องพิมพดิจติ อลแมกนีโทการฟประสิทธิภาพสูงปอนมวน สีเดียว
จากบริษัท นิปสัน
เครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึกประสิทธิภาพสูง ปอนมวน 4 สี จากบริษัท
ไซเทกซดิจิตอลพริ้นติ้ง
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ตารางที่ 1 สรุปพัฒนาการทีส่ ําคัญของเครือ่ งพิมพดิจติ อลระบบตาง ๆ (ตอ)
ป พ.ศ. (ค.ศ.)
พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)

พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)
พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)
พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)
พ.ศ.2538 – 2540
(ค.ศ.1995 - 1997)
พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)

พัฒนาการที่สาํ คัญของเครื่องพิมพดิจิตอล
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตประสิทธิภาพสูง ปอนมวน 4 สี เครื่องแรกที่
สรางภาพบนแมพิมพไรน้ําดวยเลเซอรและใชโครงสรางพิมพแบบโมกด
พิมพรวมจากบริษัท ไฮเดลเบิอรกรวมกับบริษัท เพรสสเท็ค
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตกราวัวรประสิทธิภาพสูงที่ใชเทคโนโลยี
ดิโคเว็บจากบริษัท แมนโรแลนด
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตลิโทกราฟประสิทธิภาพสูงที่ใชเทคโนโลยี
ดิโคเว็บจากบริษัท แมนโรแลนด
เครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่นประสิทธิภาพสูง สีเดียว
เครื่องแรกจากบริษัท เอลคอรซี
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ สี่สี ของหลายบริษัท
เชน ซีรอกซ แคนนอน และ ไซเทกซ เปนตน
เครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่นประสิทธิภาพสูง 4- 5 สี
เครื่องแรกจากบริษัท เอลคอรซี

2.5 เครื่องพิมพดิจติ อลไรแรงกด
เครื่องพิมพดจิ ิตอลที่ใชระบบการพิมพไรแรงกดจําแนกได 4 ประเภท คือ ระบบอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟ ระบบแมกนีโทกราฟ ระบบไอโอโนกราฟ และระบบพนหมึก สําหรับเครื่องพิมพ
ดิจิตอลที่ใชการพิมพไรแรงกด 3 ระบบแรกนั้น เปนเครื่องพิมพดิจิตอลที่สรางภาพบนวัสดุใชพิมพ
ผานตัวกลางถายทอดภาพทีส่ ามารถสรางภาพใหมไดหลายครั้ง สวนเครื่องพิมพดิจติ อลระบบพนหมึก
นั้นสามารถสรางภาพบนวัสดุใชพิมพไดโดยตรงและไมใชตัวกลางถายทอดภาพ สําหรับเครื่องพิมพ
ดิจิตอลระบบที่มีการพัฒนามาใชมากที่สุด คือ เครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
2.5.1 เครื่องพิมพดจิ ิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ มีทั้งที่เปนเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพ
สูงและเครื่องพิมพสําเนาดิจติ อล เปนเครื่องพิมพที่สรางภาพแผงไฟฟาสถิต (latent static imsge) ดวย
แสง แลวสรางภาพปรากฏ (developed image) และภาพพิมพตามลําดับดวแรงทางไฟฟาสถิต การ
สรางภาพแผงไฟฟาสถิตเกิดขึ้นบนตัวกลางถายทอดภาพ ซึ่งอาจเปนกระบอกหรือสายพานนําแสง
(photoconductor)ที่เมื่อไดรับแสงแลวจะมีสมบัติไดอิเล็กทริก (dielectric)โทนเนอรที่ใชเปนโทนเนอร
แหง (dry powder toner) ชนิด 2 องคประกอบ (dual – component toner) โทนเนอรที่ติดบนภาพ
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ปรากฏนี้จะถายโอนตอไปเพือ่ สรางภาพพิมพบนกระดาษหรือวัสดุใชพมิ พอื่น ๆ แลวผนึกโทนเนอร
ใหติดแนนกับกระดาษดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชความรอนและ/หรือแรงกด เปนตน
2.5.1.1 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ประกอบดวยตัวกลาง
ถายทอดภาพซึ่งมีทั้งแบบกระบอกและสายพานที่มีสมบัตินําแสง แหลงกําเนิดแสง หนวยสรางประจุ
หนวยปรับประจุหรือสโคโรทรอนหัวพิมพ หนวยสรางภาพหรือหนวยจายโทนเนอร หนวยพาวัสดุใช
พิมพเพื่อรับ โทนเนอรจากตัวกลางถายทอดภาพและหนวยทําความสะอาด ดังแสดงในภาพที่ 130
สวนในภาพที่ 131 แสดงตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูงที่ประกอบ
ดวยสวนพิมพพรอมกับสวนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ ในภาพแสดงเครื่องพิมพดิจิตอลไซคอน
ดีซีพี ซึ่งเปนเครื่องพิมพสี่สีปอนมวนที่สามารถพิมพสีพิเศษไดอกี 1 สี มีทั้งที่พิมพงานแบบซิมเพลกซ
และแบบดูเพลกซ ไมมีระบบตอมวนกระดาษในขณะที่เดินเครื่อง สวนพิมพ อิเล็กโทรโฟโตกราฟ มี
โมถายทอดภาพที่มีแกนเปนอะลูมิเนียมและเคลือบผิดดวยสารตัวนําโอพีซี จํานวน 10 โมวางซอนกัน
เปนคูในแนวตัง้ คูที่ 1 - 4 ใชกับการพิมพสอดสี คือ สีน้ําเงินเขียว มวงแดง เหลือง และดํา ตามลําดับ
และคูที่ 5 สําหรับพิมพสีพิเศษ มีหนวยผนึกภาพประจําแตละสวนพิมพ

ภาพที่ 130 ตัวอยางสวนพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟที่ใชกระบอกนําแสงของ
เครื่องพิมพ ดิจิตอล อิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสุง
(ก) สวนประกอบของหนวยพิมพ
(ข) ภาพขยายหัวพิมพหลอดไดโอดเปลงแสง
ที่มา : Schamphelacre,Lucien De and the Xeikon Team. “Computer – to - press Solutions for
Short Run Color Printing (SRCP).” In profit Through Prepress 1997. (Pira International)
London : Atalink Ltd., May 1997,p.82

229

ภาพที่ 131 ตัวอยางโครงสรางเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ที่ใชกระบอกนําแสง (เครื่องพิมพดิจิตอลไซคอนดีซีพี)
ที่มา : Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On-Denand Printing: The Revolution in
Digital and Customized Printing 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation
Press, 1998, p. 227.
ตัวอยางของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูง
ที่ใชตัวกลาง
ถายทอดภาพเปนกระบอกนําแสงนอกจะเครื่องพิมพดิจติ อลไซคอนดีซีพี (Xeicom DCP) เชน
เครื่องพิมพดิจติ อลอั๊กฟาโครมาเพรสส (Agfa Chromapress) เครื่องพิมพดิจิตอลไอบีเอ็มอินโฟคัล
เลอร 70 และเครื่องพิมพดิจติ อลบารโกดิจิตเพรสส (Barco Digipress) ซึ่งเครื่องพิมพดิจิตอลทั้งสาม
เครื่องตางใชสวนพิมพดิจิตอล (digital print engine) ของไซคอน ดังภาพที่ 132
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ภาพที่ 132 ตัวอยางเครื่องพิมพดจิ ิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูง
ที่ใชกระบอกนําแสง
(ก)ไซคอนดีซีพี (ข) อั๊กฟาโครมาเพรสส (ค) ไอบีเอ็มอินโฟคัลเลอร 70
ที่มา : (ก) Lucien De schamphelaere, and the Xeikon Team. “Computer-to-press Solutions for
Short Run Color Printing (SRCP).” In profit Through prepress 1997. (Pira International)
London:Atalink Ltd., May 1997, p.83
(ข) Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On-Denand Printing: the Revolution in Digital
and Customized Printiong. 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical Founation Press,1998, p. 237.
(ค) IBM Printing Systems. “Changing the Way We Think about Printing.” In Profit Through
Prepress 1997. (Pira International) Lundon: Atalink Ltd., May 1997, p. 87.
เครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูงที่ใชสายพานนําแสง
เปน
เครื่องพิมพที่สรางภาพ โดยใชหลักการและขั้นตอนการสรางภาพทํานองเดียวกับการสรางภาพบน
กระบอกนําแสง การปอนวัสดุใชพิมพเขาทําการพิมพนนั้ มีทั้งแบบปอนแผนและปอนมวน สวนใหญ
เครื่องพิมพดิจติ อลแบบนี้เหมาะกับงานพิมพสีเดียวที่ตองการทั้งคุณภาพ และความรวดเร็วในการผลิต
เพราะสามารถผลิตสิ่งพิมพไดครบวงจรภายในเครื่องเดียว โดยเชือ่ มตอกับหนวยงานหลังพิมพได
หลายแบบ เชน หนวยการเก็บยก หนวยเย็บเลม หนวยทําเลมไสสันทากาวหนวยทําเลมแบบทากาวปด
ปก หนวยทําเลมปกแข็ง และหนวยตัดเจียน 3 ดาน เปนตน
ตัวอยาง เครื่องพิมพดิจิตอลระบบ
อิเล็กโทรโฟโตกราฟที่ใชสายพานนําแสง เชน เครื่องพิมพดิจิตอลซีร็อกซด็อกคิวเทก 6135 (Xerox
Ducutech 6135) และเครื่องพิมพดิจิตอลโกดักไลออนฮารต 1392 (Kodak Lionheart 1392) เปนตน
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ภาพที่ 133 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟที่สรางภาพแฝง
บนสายพานนําแสง
(ก) เครื่องพิมพดิจติ อลซีร็อกซด็อกคิวเทกใชแสงเลเซอรจากแหลงกําเนิดเลเซอรฮีเลียม
นีออนในการสรางภาพแผง ความละเอียดในการพิมพ 600 จุดตอนิว้ ความเร็ว 135 หนา
ตอนาที ในภาพแสดงการตอกับระบบปอนกระดาษมวนและตอกับเครื่องทําเลมไสสัน
ทากาว
(ข) เครื่องพิมพดิจติ อลโกดักไลออนฮารตใชแสงเลเซอรจากแหลงกําเนิดแสงแอลอีดีในการ
สรางภาพแฝง ความละเอียดในการพิมพ 600 จุดตอนิว้ ความเร็ว 92 หนาตอนาที
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ที่มา : (ก) Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On-Demand Printing: the Revolution in
Digital and Customized Printing. 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical
Foundation Press, 1998, pp. 133 –134.
(ข) Howard M. Fenton and Frank J. Ronano. On-Bemand Printing: The Revolution in
Digital and Customized Printing. 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical
Foundation Press, 1998 p. 279.
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 2 สวน
คือ สวนกราดตนฉบับที่อยูขางบนทําหนาที่แยกสีภาพตนฉบับและสวนพิมพดิติตอลที่อยูขางลางซึ่ง
ทําหนาที่พิมพโดยรับขอมูลดิจิตอลมาจากระบบคอมพิวเตอร มีขั้นตอนการพิมพเชนเดียวกับเครื่อง
พิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูง ระบบการปอนวัสดุใชพมิ พมีทั้งแบบปอนมวนและปอนแผน มีทงั้ ที่
เหมาะกับพิมพงานสีเดียวทีเ่ ปนงานพิมพขาวดํา
และงานพิมพสอดสีที่มีจํานวนพิมพนอยระหวาง
100 - 500 ฉบับ ตัวอยาง เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลแบบนี้ เชน เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลซีร็อกซ
ด็อกคิวคัลเลอร (Xerox Docucolot 40 และ 70) เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลไซเทกซสปอนเทน (Scitex
Spontane) หรือเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลเอกซดีเอสเอส (Xerox Docucolot and Scitex Spontane
printer, XDSS printer) และเครื่องพิมพสาํ เนาดิจิตอลแคนนอนซีแอลซี 1000 (Canon CLC 1000)
เปนตน

(ก)

233

(ข)

(ค)

ภาพที่ 134 ตัวอยางเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟแบบที่มีตัวกลางถายทอดภาพ
เปนกระบอกนําแสง
(ก) เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลซีร็อกซด็อกคิวคัลเลอร 40 เปนเครื่องพิมพปอนแผน 4 สี มี 4 หนวย
พิมพ เรียงกันในแนวนอน (รุนซีร็อกซด็อกคิวคัลเลอร 70 เปนแบบปอนมวน)
(ข) เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลเอกซดีเอสเอส เปนเครื่องพิมพลูกผสมระหวางเครื่องพิมพดิจิตอล
ไซเทกซสปอนเทนกับเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลซีรอกสด็อกคิวคัลเลอรและใชเทคโนโลยี
ซีโรกราฟของซีร็อกซ
(ค) เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลแคนนอนซีแอลซี 1000 เปนเครื่องพิมพที่พัฒนามาจากเครื่องทําสําเนา
สามารถพิมพงานสอดสีแบบซิมเพลกซไดที่ความเร็ว 31 หนาตอนาที แบบดูเพลกซ 14 – 15 หนา
ตอนาที
ที่มา : (ก) Caryl Holland. “ Digital Presses Come of Age” American Ink Maker. August 1997, p.16.
(ข) Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On-Demand Printing: The Revolution in
Digital and Customized Printinp. 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation
Press, 1998, p. 213.
(ค) Canon Singapore Pte. Ltd. (online). Retreived via Netscape, 29 May 1999.
http://www.canon-asia.com/copier/clc1000a.html.p.1
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2.5.1.2 ขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ มีขั้นตอนการ
พิมพ 6 ขั้นตอน คือ
1) สรางประจุไฟฟาทีต่ ัวกลางถายทอดภาพ ดวยการใหกระแสไฟฟาแกลวด
โคโรนาเพื่อทําใหเสนลวดโคโรนาเกิดประจุไฟฟา สงผลใหอากาศรอบ ๆ เกิดประจุไฟฟาไปดวย
ไอออนหรืออิเล็กตรอนจากอากาศจะไปทําใหผิวกระบอกเกิดประจุไฟฟา ปรับประจําไฟฟาบนผิว
กระบอกใหสม่ําเสอมดวยสโคโรทรอน (scorotron)
2) สรางภาพแผงบนตัวกลางถายทอดภาพ ดวยการฉายแสงจากแหลงกําเนิด
แสงเลเซอรหรือหลอดไดโอดเปลงแสงหรือแอลอีดี(light-mitting-deode, LED) ไปที่ตัวกลางถายทอด
ภาพชั้นสารตัวนําที่ผิวกระบอกบริเวณทีโ่ ดยแสงจะสูญเสียประจุไฟฟา สวนบริเวณทีไ่ มโดยแสงจะ
ยังคงมีประจุไฟฟา โดยเปนประจุที่มีขวั้ ตรงขางกับประจุไฟฟาบนโทนเนอร ทําใหบริเวณนี้เกิดภาพ
แผงไฟฟาสถิต
3) สรางภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพ ดวยการจายโทนเนอรผงไปที่
ตัวกลางถายทอดภาพ แปรงแมแหล็กใตตัวกลางถายทอดภาพจะจายโทนเนอรไปติดที่ภาพแฝงบนผิว
ตัวกลางถายทอดภาพดวยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิต โทนเนอรจะติดเฉพาะที่บริเวณภาพแฝง แตไมตดิ ที่
บริเวณไมเกิดภาพแฝงเพราะมีแรงผลักทางไฟฟาสถิตที่เกิดระหวางประจุไฟฟาที่มีขวั้ ชนิดเดียวกัน
4) ถายโอนโทนเนอรไปใหวัสดุใชพิมพ ดวยการใหประจุที่มขี ั้วตรงขางกับ
ประจุบนโทนเนอรแกวัสดุใชพิมพ และเปนประจุที่มีศกั ยไฟฟาสูงกวาประจุบนตัวกลางถายทอดภาพ
ทําใหโทนเนอรจากภาพปรากฏบนตัวกลางถายทอดภาพถายโอนไปติดที่วัสดุใชพิมพได โดยอาศัย
แรงดึงดูดทางไฟฟาสถิต เกิดเปนภาพพิมพบนวัสดุใชพมิ พ
5) ผนึกโทนเนอรใหตดิ กับวัสดุใชพมิ พ สวนใหญใชความรอนในการหลอม
โทนเนอรใหเหลวและเมื่อปลอยใหแข็งตัวจะผนึกติดแนนกับวัสดุใชพมิ พ เครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟประสิทธิภาพสูงบางแบบมีวิธีการผนึกโทนเนอรหรือผนึกภาพ 2 ครั้ง โดยครั้งหลัง
มีการขัดผิวดวย เชน เครื่องพิมพดิจิตอลไซคอน ดีซีพี - 32 ซึ่งไซคอนเรียกวิธีการผนึกภาพแบบนี้วา
จีอีเอ็มหรือเจ็ม (GEM) หรือที่อั๊กฟาเรียกวา ออมนิกลอส (OmniGloss) ซึ่งจะชวยในการผลิตสิ่งพิมพที่
ตองการความมันวาวมากและมีความอิ่มตัวสีใกลเคียงกับสิ่งพิมพออฟเซตโดยไมตองเคลือบเงา
6) ทําความสะอาดตัวกลางถายทอดภาพ เปนการเตรียมตัวกลางถายทอดภาพ
ใหสะอาดสําหรับเที่ยวพิมพตอไปทําไดดวยการปาดโทนเนอร และลบประจุไฟฟาที่หลงเหลือออกไป
จากผิวตัวกลางถายทอดภาพ
2.5.1.3 ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ เครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ประสิทธิภาพสูงใหความละเอียดในการพิมพประมาณ 600 จุดตอนิว้ ในขณะที่เครื่องพิมพสําเนา
ดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟใหความละเอียดในการพิมพประมาณ 400 จุดตอนิ้ว สําหรับ
ความเร็วในการพิมพเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประเภทตาง ๆ
ขึ้นกับปจจัยหลาย
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ประการ เชน วิธีการพิมพวาเปนการพิมพแบบซิมเพลกซหรือดูเพลกซ ขนาดสิ่งพิมพ และจํานวนสีที่
พิมพ ตัวอยางความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอยางความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟประเภทตาง ๆ
เครื่องพิมพดิจิตอล
1. ความเร็วในการพิมพงานสอดสี
1.1 เครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพ
สูงที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปน
กระบอกนําแสง เชน ไซคอนดีซีพี
และ อั๊กฟาโครมาเพรสส
1.2 เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลที่ใช
ตัวกลางถายทอดภาพเปนกระบอก
นําแสง เชน
- เอกซดีเอสเอส และ ซีร็อกดอกคิว
คัลเลอร
- แคนนอนซีแอลซี
2. ความเร็วในการพิมพงานสีเดียว
ประเภทงานขาวดํา เครื่องพิมพสําเนา
ดิจิตอลที่ใชตัวกลางถายทอดภาพเปน
สายพานนําแสง เชน ซีร็อกซดอกคิวเทกโกดักไลออนฮารต

แบบซิมเพลกซ (หนาตอนาที) แบบดูเพลกซ (แผนตอนาที)
ขนาดเอ 4 ขนาดเอ 3 ขนาด B 2 ขนาดเอ 4 ขนาดเอ 3

70

35

100

35

17.5

40

-

-

14 - 15

-

31

-

-

14 - 15

-

135

92 135
และ 180
และ 70

92
-

70
-

-

92

วัสดุใชพิมพทใี่ ชกับเครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟมีหลายชนิด เชน
กระดาษ พลาสติดใสเปนตน แตที่สําคัญที่สุด คือ กระดาษ ซึ่งมีตั้งแตกระดาษธรรมดาที่มีน้ําหนัก
พื้นฐานระหวาง 60 – 200 กรัมตอตารางเมตร กระดาษสําเนาในตัว (carbonless paper) และกระดาษ
เวียนทําใหม กระดาษทีใ่ ชมีทั้งที่เปนกระดาษแผนและกระดาษมวน กระดาษมวนที่ใชมีหนากวาง
หลายขนาด เชน 12.6 นิว้ และ 17 นิ้ว เปนตน สวนความยาวของกระดาษมวนอยูร ะหวาง 2,000 ถึง
4,000 ฟุต (610 – 1,220 เมตร) สวนสิ่งพิมพที่ผลิตจากเครื่องพิมพดิจติ อลประเภทนี้ มักเปนสิ่งพิมพ
ทั่วไปที่ใชกระดาษเปนวัสดุใชพิมพ สวนใหญขนาดสิ่งพิมพที่ผลิตมักไมเกิน 11 X 17 นิว้ ลักษณะ
พิเศษของสิ่งพิมพที่ผลิต คือ เปนสิ่งพิมพดวน สิ่งพิมพตามสั่ง สิ่งพิมพที่มีการแปรเปลี่ยนขอมูล และ
สิ่งพิมพงานตามสั่งพรอมจําหนาย (distributed demand printing) ในสาขาหรือสถานที่ใด ๆ ก็ไดอยูใ น
ระบบเครือขายของโรงพิมพ ตัวอยางสิ่งพิมพที่ผลิตมีมากมาย เปนตนวา หนังสือ นิตยสาร
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หนังสือพิมพ แคตตาล็อก ใบเสร็จ สลาก เอกสารทางการเงิน ใบปลิว โปสเตอร ฉลาก แบบฟอรม
ธุรกิจสัญลักษณรหัสแทง ใบสงสินคา เอกสารรายงาน คูมือ จดหมาย ปายสินคา ตัว เช็ค สิ่งพิมพที่
ตองมีการตีเลขวิ่งและสิ่งพิมพที่สงตรงถึงลูกคากลุมเปาหมายทางไปรษณีย
2.5.2 เครื่องพิมพดจิ ิตอลระบบแมกนีโทกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ
เปนเครื่องพิมพที่สรางภาพโดยการใชหัวพิมพ
แมเหล็ก ไฟฟาไปเหนี่ยวนําใหเกิดสนามแมเหล็กระหวางหัวพิมพและตัวกลางถายทอดภาพ ที่เปน
กระบอกแมกนี ทิก (magnetic drum) ทําใหเกิดภาพแฝงที่เปนสนามแมเหล็ก เรียกวา ภาพแฝง
แมกนีทกิ (magnetic latent image) และอาศัยแรงดึงดูดทางแมเหล็กในการสรางภาพโดยไมมกี ารใช
แสง จึงมีสวนประกอบของเครื่องพิมพที่มีการเคลื่อนที่นอ ยเพราะไมมอี ุปกรณที่เกีย่ วของกับการกราด
หรือฉายแสง ทําใหตวั กลางถายทอดภาพมีอายุการใชงานยาวนานกวากระบอก หรือสายพานนําแสง
ของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทร โฟโตกราฟ เทาที่ผานมาเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟมีแนว
ทางการพัฒนาเปนเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงมากกวาเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล
เครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟทผี่ ลิตออกจําหนาย
สวนมากจะเปนเครื่องพิมพ
ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงเทานั้น ตัวอยางบริษัทที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาและผลิตเครื่องพิมพดิจติ อล
แมกนีโท กราฟระบบปอนมวนและมีความเร็วการพิมพสงู ออกจําหนาย ไดแก บริษัท นิปสัน (Nipson
Printing Systems) และบริษทั จีเอ็มซี (GMC Digital Systems) จากการที่เครื่องพิมพดิจิตอลแมกนี
โทกราฟใชโทนเนอรแหงชนิดองคประกอบเดียว ซึ่งเปนโทนเนอรที่ผสมผงแมเหล็กที่เวลาถายโอน
ผงแมเหล็กและโทนเนอรจะถูกถายโอนไปพรอมกัน ทําใหเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ ไม
เหมาะกับการพิมพงานสอดสี เพราะผงแมเหล็กทําใหโทนเนอรมีสีคล้ําและมีสมบัติทึบแสงมาก จึงใช
พิมพไดเฉพาะสีดําและสีพิเศษเทานั้น
2.5.2.1 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ ประกอบดวยสวนประกอบ
สําคัญดังนี้ กระบอกแมกนีทกิ นัวพิมพแมเหล็กไฟฟา หนวยจายโทนเนอร ลูกกลิ้งพากระดาษ หนวย
ผนึกภาพ หนวยลบสนามแมเหล็ก และหนวยทําความสะอาด (ภาพที่ 4.20) สําหรับกระบอกแมกนีทิก
ที่ใชเปนตัวกลางถายทอดภาพมีผิวเปนโลหะแข็งที่มีความทนทานมากและมีสมบัติเปนแมเหล็ก
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ภาพที่ 135 โครงสรางสวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลระบบแมกนีโทกราฟ
ที่มา : Nipson Printing Systemns. Technology. (online). Retreived via Netscape,
29 May 1999, p. 1.
http://www.nipson.com/tech.him.
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ภาพที่ 136 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟประสิทธิภาพสูง ปอนมวน พิมพสีเดียว
(ก) เครื่องพิมพดิจติ อลแวรีเพรสส (VARYPRESS) สําหรับพิมพงานแปรเปลี่ยนขอมูล
(ข) เครื่องพิมพดิจติ อลนิปสัน 7000 (Nipson 7000) สําหรับพิมพงานตามสั่ง
ที่มา : (ก) Nipson Printing Systems.Nipson VARYPRESS + Printer. (online). Retreived via
Netscape, 25 June 1999. P.1.
http://www.nipson.com/varypress.htm.
(ข) Nipson Printing Systems. Nipson 7000 Printer. (online). Retreived via Netscape,
25 June 1999. P.1.
http://www.nipson.com/7000.htm.
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ภาพที่ 137 ตัวอยางโครงสรางระบบปอนมวนของเครือ่ งพมิพดิจิตอลระบบแมกนีโทกราฟ
(ก) ปอนมวนแบบดูเพลกซแบบพิมพไดทีละครึ่งของหนากวางกระดาษมวน
(ข) ปอนมวนแบบดูเพลกซแบบพิมพไดเต็มหนากวางกระดาษมวน
ที่มา : Nipson Printing Systems. Technology. (online). Retreived via Netscape,
29 May 1999, pp. 2 -3.
http//www.nipson.com/tech.htm.
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2.5.2.2 ขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ เครื่องพิมพดิจติ อล
แมกนีโทกราฟเปนเครื่องพิมพดิจิตอลที่มขี ั้นตอนการพิมพ ดังนี้
1) การสรางภาพแฝงและภาพปรากฏ การสรางภาพแฝงเกิดขึ้นบนกระบอก
แมกนีทกิ โดยเกิดจากการนําเขาขอมูลดิจิตอลของตนฉบับไปที่หัวพิมพแมเหล็กไฟฟา(electromagnet)
ขนาดเล็กจํานวนมากทีเ่ รียงกันเปนแถวตามความยาวของกระบอกแมกนีทิก เพื่อไปเหนีย่ วนําใหเกิด
สนาม แมเหล็กบนกระบอก เกิดเปนภาพแผงแมกนีทกิ บนกระบอก เมื่อกระบอกนีห้ มุนโทนเนอรจะ
ไปติดที่บริเวณภาพแผงดวยแรงดึงดูดทางแมเหล็กเพื่อสรางภาพปรากฏ โทนเนอรที่ใชเปนโทนเนอร
แหงชนิดองคประกอบเดียว ซึ่งเปนโทนเนอรที่ผสมผงแมเหล็กที่เปนตัวพาโทนเนอรเรียบรอยแลว
เวลาถายโอนทั้งโทนเนอรและตัวพาโทนเนอร จะถูกถายโอนไปพรอมกันขนาดของแรงแมเหล็กผัน
แปรตามขอมูลดิจิตอลที่นําเขาและมีผลตอการควบคุมความหนาของชัน้ โทนเนอร
2) การถายโอนและผนึกโทนเนอร หลังจากสรางภาพปรากฏแลว กระบอก
แมกนีทกิ จะหมุนตอไปเพื่อถายโทนโทนเนอรไปที่วัสดุใชพิมพ แลวจึงผนึกโทนเนอรใหติดแนนกับ
วัสดุใชพิมพืดว ยความรอน จาการฉายแฟลชดวยรังสีอินฟราแรด ทําใหวัสดุใชพิมพสัมผัสกับความ
รอนในชวงเวลาสั้น ๆ วัสดุใชพิมพจึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเชิงมิตินอย เครื่องพิมพดิจิตอลแมกนี
โทกราฟจึงสามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพไดหลากหลายชนิด
3) การปาดโทนเนอรและลบสนามแมเหล็ก
ทําความสะอาดกระบอก
แมกนีทกิ เพือ่ เตรียมไวสําหรับเที่ยวพิมพตอไป ดวยการปาดโทนเนอรและลบสนามแมเหล็กทีห่ ลง
เหลือออกไป
จากขั้นตอนการพิมพขางตน จะเห็นวาเครื่องพิมพดจิ ิตอลแมกนีโทกราฟ มี
อุปกรณ และวิธีการสรางภาพที่แตกตางจากเครื่องพิมพดจิ ิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟหลายประการ คือ
(1) ใชตัวกลางถายทอดภาพเปนกระบอกแมกนีทิกที่ทนทานมากวา (2) มีสวนกระกอบของเครือ่ ง
พิมพที่มีการเคลื่อนที่นอยกวาเพราะไมมีอปุ กรณที่เกีย่ วของกับการกราดหรือฉายแสงจึงทําใหตวั กลาง
ถายทอดภาพมีอายุการใชงานยาวนานกวา (3) ไมมกี ารใชแสงในการสรางภาพแฝง แตใชหวั พิมพ
แมเหล็กไฟฟาสรางภาพแฝง ไดภาพแฝงแมกนีทิกแทนภาพแฝงไฟฟาสถิต (4) ใชโทนเนอรแหงชนิด
องคประกอบเดียว (5) ผนึกโทนเนอรบนวัสดุใชพิมพดว ยความรอนจากการฉายแฟลชดวยรังสี
2.5.2.3 ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ เครื่อง
พิมพดิจิตอลแมกนีโทกราฟ เหมาะกับงานพิมพสีเดียวตัวอยาง ความเร็วและความละเอียดในการพิมพ
แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวอยางความเร็วและความละเอียดในการพิมพของเครือ่ งพิมพดิจติ อลแมกนีโทกราฟ
ความละเอียดในการพิมพ
เครื่องพิมพดจิ ิตอล
ความเร็วในการพิมพ
(จุดตอนิ้ว)
แมกนีโทกราฟ
1. เครื่องพิมพดิจิตอลแวรีเพรสส
480
435 ฟุตนาที หรือ 130 เมตรตอนาที
2. เครื่องพิมพดิจิตอลนิปสัน 7000
480
ซิมเพลกซ 404 หนาตอนาที
ดูเพลกซ 808 หนาตอนาที

ที่มา : 1. Nipson Printing Systems. Nipson VARYPRESS + Printer.(online). Retreived via Netscape,
25 June 1999. P.1.
http://www.nipson.com/varypress.htm.
2. Nipson Printing Systems. Nipson 7000 Printer. (online). Retreived via Netscape,
25 June 1999. P.1.
http://www.nipson.com/7000.htm

จากการทีเ่ ครื่องพิมพดิจติ อลแมกนีโทกราฟ ใชเทคโนโลยีการผนึกภาพแบบการฉาย
แฟลชจากรังสีทําใหสามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพหลากหลายชนิดที่เปนมวน เชน กระดาษ ไวนิล
ฟอยล และกระดาษสําเนาในตัว เปนตน ตัวอยางสิ่งพิมพที่ผลิต เชน เอกสารทางการเงิน ฉลาก
แบบฟอรม ธุรกิจ สัญลักษณ รหัสแทง ปายสินคา ตั๋ว เช็ค สิ่งพิมพที่ตองมีการตีเลขวิ่ง และสิ่งพิมพที่
สงตรงถึงลูกคากลุมเปาหมายทางไปรษณีย เปนตน นอกจากนี้เนื่องจากโทนเนอรที่ใชมีผงแมเหล็ก
เปนสวนผสมคอนขางมาก จึงทําใหสามารถใชเครื่องพิมพดิจิตอล แมกนีโทกราฟในการพิมพงาน
ประเภทเอ็มไอซีอาร (Magnetic Ink Character Tecognitong, MICR) ได
2.5.3 เครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟ เปนเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงที่สรางภาพ
โดยอาศัยหลักการสงไอออนหรืออิเล็กตรอนในลักษณะของลําอิเล็กตรอน ไปทําใหเกิดการตกสะสม
ของอิเล็กตรอนบนตัวกลางถายทอดภาพซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบกระบอกและแบบสายพาน เพื่อสราง
ภาพแผงที่มีประจุหรือภาพแผงไฟฟาสถิตโดยไมใชแสง แตใชหัวพิมพที่สามารถจายอิเล็กตรอนได
แทน ตัวกลางถายทอดภาพของเครื่องพิมพดิจิตอลระบบไอโอโนกราฟ ตองมีสมบัติเปนไดอิเล็กทริก
เพื่อใหสามารถเก็บประจุในสนามไฟฟาสถิตไวที่ผิวไดโดยไมเกิดการรั่วของประจุไปที่อื่น โทนเนอร
จะติดภาพแฝงดวยแรงทางไฟฟาสถิตเกิดเปนภาพปรากฏแลวถายโอนไปที่วัสดุใชพมิ พ
2.5.3.1 สวนประกอบของเครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟ
ในที่นจี้ ะยกตัวอยาง
เครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟที่ใชตวั กลางถายทอดภาพที่เปนกระกอบ กระบอกไดอิเล็กทริกซึง่ มี
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สวนพิมพที่มสี วนประกอบสําคัญดังภาพที่ 138 ไดแก ตลับหัวพิมพไอโอโนกราฟ (print catridge)
กระบอกไดอิเล็กทริก หนวยจายโทนเนอรโมใหแรงกด (pressure cylinder) ใบปาด โทนเนอร
(scraper blade) และหนวยลบประจุบนตัวกลางถายทอดภาพ (erase rod) สําหรับตลับหัวพิมพ
ไอโอโนกราฟ ประกอบดวยอิเล็กโทรด 3 ประเภท คือ อิเล็กโทรดขับเครื่องประจุ (drive electrode)
อิเล็กโทรดควบคุมประจุ (control electrode) และอิเล็กโทรดกรองประจุ (screen electrode) อิเล็กโทรด
ทั้งสามประเภททําจากชั้นโลหะบาง ๆ เรียงกันตามลําดับและคั้นดวยฉนวนความละเอียดในการพิมพ
จะขึ้นกับจํานวนและความถีข่ องการจัดเรียงหัวพิมพ เวลาพิมพ ตลับหัวพิมพจะอยูกบั ที่วัสดุใชพิมพจะ
เปนตัวเคลื่อนที่ โดยเคลื่อนที่เขาพิมพผานดานบนของกระบอกไดอิเล็กทริก
สวนกระบอก
ไดอิเล็กทริกทําจากอะลูมิเนียมที่เคลือบผิวอยางดีเพื่อใหผิวเรียบและแข็งแรง เพื่อใหทนทานตอแรง
เสียดสีที่เกิดจากแรงกดทีใ่ ชผนึกภาพและจากการปาดทําความสะอาดดวยใบปาดโลหะ

ภาพที่ 138 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟที่ใชกระบอกไดอิเล็กทริก
ที่มา : Gerhard A. Nothman. Nonimpact Printing. Pittsburgh: Graphic Arts Technical
Foundation, 1989,pp. 61-62.
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ภาพที่ 139 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลระบบไอโอโนกราฟ
(ก) ปอนแผน
(ข) ปอนมวน
ที่มา : Delphax, A Xerox Company. Products. (online). Retreived via Netscape,
29 May 1999,p.1.
http://www.delphax.com/html/products.html

2.5.3.2 ขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพดจิ ิตอลไอโอโนกราฟ
1) เครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟที่ใชกระบอกไดอิเล็กทริก มีขั้นตอนการ
พิมพดังนี้
(1) สรางภาพแผงและภาพปรากฏบนกระบอกไดอิเล็กทริก (imgae creating
and toning) ขอมูลภาพดิจิตอลจากระบบคอมพิวเตอรไปควบคุมการทํางานของอิเล็กโทรดที่ตลับ
หัวพิมพ ไอโอโนกราฟ เพือ่ สรางภาพแฝง
ขอมูลภาพดิจิตอลนี้เปนตัวควบคุมใหเกิดการปลอย
อิเล็กตรอนออกจากรูเล็ก ๆ ของแผนสกรีนอิเล็กโทรดหรืออิเล็กโทรดกรองประจุ ซึ่งติดอยูที่ดานหนา
ของตลับหัวพิมพในลักษณะของลําอิเล็กตรอนที่มีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนอยางเปนระเบียบ ทําให
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เกิดสนามไฟฟาระหวางอิเล็กโทรดกรองประจุกับผิวกระบอกไดอิเล็กทริก ลําอิเล็กตรอนจะพุงตรงไป
ที่ผิวกระบอกซึ่งมีประจุบวกดวยแรงดึงดูดทางไฟฟาสถิต เกิดการสรางภาพแผงไฟฟาสถิตที่มีประจุ
ลบและพรอมจะติดโทนเนอร สวนบริเวณที่ไมเกิดภาพแผงจะยังคงมีประจุไฟฟาบวกและไมตดิ โทน
เนอร เมื่อกระบอกไดอิเล็กทริกหมุนผานตลับหัวพิมพซึ่งจะอยูก ับที่ในขณะที่พมิ พ
หนวยจาย
โทนเนอรจะจายโทนเนอรไปที่ผิวกระบอกโทนเนอรที่ใชเปนโทนเนอรแหงผสมผงแมเหล็กชนิดองค
ประกอบเดียวโทนเนอร จะถูกดูดติดที่เฉพาะบริเวณภาพแฝงเทานั้นและเกิดเปนภาพปรากฏ
(2) ถายทอดภาพปรากฏไปใหวัสดุใชพิมพ พรอมกับผนึกโทนเนอรบนภาพ
ใหติดกับวัสดุใชพิมพในขั้นตอนเดียว เมือ่ วัสดุใชพิมพเคลื่อนที่ผานระหวางกระบอกไดอิเล็กทริกกับ
ลูกกลิ้งกดพิมพแลว จะเกิดการถายโอนโทนเนอรจากภาพปรากฏไปสรางภาพพิมพบนวัสดุใชพิมพ
พรอมกับการผนึกโทนเนอรใหติดแนนกับวัสดุใชพมิ พ (transfixing) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแตกตางจาก
ระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟและระบบแมกนีโทกราฟ
ที่การผนึกโทนเนอรเกิดทีห่ ลังการถายโอน
โทนเนอรในเครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟแบบใชกระบอกไดอิเล็กทริก การถายโอนและผนึก
โทนเนอรจะเกิดจากการใชแรงกดสูงตามดวยความรอนจากการฉายแฟลชดวยรังสี เมื่อวัสดุใชพิมพ
ผานที่นิประหวางกระบอกไอเเล็กทริกและลูกกลิ้งใหแรงกด
(3) ปาดโทนเนอรเพื่อทําความสะอาดผิวกระบอกไดอิเล็กทริก ใชใบปาด
โลหะในการปาดโทนเนอรทหี่ ลงเหลืออยูเล็กนอยบนกระบอกไออิเล็กทริกทิ้งไป
(4) ลบประจุไฟฟาบนผิวกระบอกไออิเล็กทริก ใชแทงลบประจุในการลบ
ภาพแฝงไฟฟาสถิตบนกระบอกไดอิเล็กทริกดวยการขจัดประจุไฟฟาออกจากผิวกระบอก
2) เครื่องพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟที่ใชสายพานสรางภาพไดอิเล็กทริก เปน
เครื่องพิมพที่มีการพัฒนาตอจากแบบทีใ่ ชกระบอกไดอิเล็กทริก แตลดขั้นตอนการพิมพสั่นลงเหลือ
เพียง 3 ขัน้ ตอน สําหรับสายพานที่ใชแทนกระบอกในเครื่องพิมพแบบนี้มี 2 ชุด ชุดแรกเรียกวา
สายพานสรางภาพ (image belt) ชุดที่ 2 เรียกวา สายพานถายโอนโทนเนอร (transfer belt) สําหรับ
สวนประกอบหลักอื่น ๆ รวมทั้งโทนเนอรจะเหมือนกับเครื่องพิมพที่ใชโมสรางภาพ
(1) ตลับหัวพิมพปลอยอิเล็กตรอนไปสรางภาพแฝง ไฟฟาสถิตบนสายพาน
สรางภาพที่มีสมบัติไดอิเล็กทริก
(2) สรางภาพประกฏบนภาพแฝงที่มีประจุลบหรือมีอิเล็กตรอนดวยการจาย
โทนเนอร โทนเนอรจากสายพานสรางภาพนี้จะถายโอนตอไปยังสายพานที่ 2 คือ สายพานถายโอน
โทนเนอร ซึ่งเปนสายพานทีม่ ีอุณหภูมิสูงเพียงพอ ทีจ่ ะทําใหโทนเนอรหลอมอยูบนสายพานถายโอน
นี้ได
(3) โทนเนอรในาภาพที่หลอมเหลวนี้ จะถายโอนจากสายพานถายโอนโทน
เนอรไปผนึกติดบนวัสดุใชพมิ พทันที ทั้งนี้การถายโอนและการผนึกโทนเนอรเกิดขึ้นพรอมกันใน
ขั้นตอนเดียว (one step transfusion) สําหรับวัสดุใชพมิ พนั้นจะผานกระบวนการทําใหรอนกอนที่จะ
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เคลื่อนที่มารับโทนเนอร ชวยใหเกิดการถายโอนโทนเนอรที่มีประสิทธิภาพมาก คือ สามารถายโอน
ไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต ทําใหมีโทนเนอรที่หลงเหลือนอยมากและขจัดทิ้งไปดวยลูกกลิ้งทําความ
สะอาด
จากขั้นตอนการพิมพที่กลาวมาแลว จะเห็นวาเครือ่ งพิมพดิจิตอลไอโอโนกราฟมีทั้งขอ
เหมือนและขอแตกตางกับเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟดังนี้ ใชตวั กลางถายทอดภาพที่มี
สมบัติไดอิเล็กทริกเหมือนกันเพียงแตตวั กลางถายทอดภาพอิเล็กโทรโฟโตกราฟ ตองมีสมบัตินําแสง
ดวย สวนภาพแฝงที่เกิดขึน้ ตางเปนภาพแฝงไฟฟาสถิด และถายโอนโทนเนอรดว ยแรงทางไฟฟาสถิต
เหมือนกัน สวนขอแตกตางอืน่ ๆ ไดแกการใชโทนเนอรชนิดองคประกอบเดียว ตัวกลางถายทอดภาพ
มีความทนทานมากกวา และการถายโอนและการผนึกโทนเนอรเกิดพรอมกัน
ขอเหมือนกันระหวางเครื่องพิมพดิจติ อลไอโอโนกราฟ กับเครื่องพิมพดิจิตอลแมกนีโท
กราฟ คือ การใชโทนเนอรชนิดองคประกอบเดียว ตัวกลางถายทอดภาพมีความทนทานมาก และ
การผนึกโทนเนอรใชความรอนจากการฉายแฟลชดวยรังสี
สําหรับขอแตกตาง ไดแก ตัวกลาง
ถายทอดภาพไอโอโนกราฟมีสมบัติไดอิเล็กทริกและเกิดภาพแฝงไฟฟาสถิต สวนตัวกลางถายทอด
ภาพแมกนีโทกราฟมีสมบัติแมกนีทกิ และเกิดภาพแฝงแมกนีทิก
2.5.3.3 ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ ความละเอียดและความเร็วในการพิมพของ
เครื่องพิมพดิจติ อลระบบไอโอโนกราฟ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอยางความละเอียดและความเร็วในการพิมพของเครือ่ งพิมพดิจติ อล
ระบบไอโอโนกราฟ
ประเภทของเครื่องพิมพดิจิตอล
ระบบไอโอโนกราฟ
1. แบบใชโมสรางภาพ
2. แบบใชสายพานสรางภาพ

ความละเอียดในการพิมพ
(จุดตอนิ้ว)
240 และ 300
600

ความเร็วในการพิมพ
(ฟุตนาที)
225
150

ที่มา: 1. Howard M. Fenton and-Frank J. Romano. On-Demand Printing: The Revolution in Digital
and Customized Printing. 2nd ed. Pittsburgh: GATF Press, 1998, p. 276.
2. Delphax, A Xerox Company. Gemini. (online). Retreived via Netscape, 29 May 1999, p.2
http://www.delphax.com/html/gemini.html
เครื่องพิมพดิจิตอลระบบไอโอโนกราฟสามารถพิมพบนวัสดุหลายชนิด
เชนกระดาษ
พลาสติก ฟลม ทั้งชนิดที่เปนแผนและเปนมวน สามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพที่มผี ิวหยาบ ขรุขระ
หรือผิวที่มีการออกแบบเปนลวดลายตาง ๆ ได สวนตัวอยางสิ่งพิมพที่ผลิตจากเครื่องพิมพดิจติ อล
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ไอโอโนกราฟมักเปนสิ่งพิมพสีเดียว สีพิเศษและสิ่งพิมพที่มีการแปรเปลี่ยนขอมูล เชน เอกสาร
รายงาน คูมือ แบบฟอรมธุรกิจ ปายสินคา ตั๋ว เช็ค และใบสงสินคา เปนตน
2.5.4 เครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึก
เครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึก
เปนเครื่องพิมพดิจติ อลที่สรางภาพบนวัสดุใชพมิ พ
โดยตรงดวยการพนหมึกพิมพเหลวไปบนวัสดุใชพิมพ โดยไมตอ งผานตัวกลางถายทอดภาพที่เปน
กระบอก สายพาน หรือแมพิมพใด ๆ เครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกมักจะผลิตเปนแบบประสิทธิภาพสูง
และพัฒนาใชกับเทคโนโลยีพนหมึกแบบตอเนื่อง (continuous ink jet) มากกวาเทคโนโลยีพนหมึก
เฉพาะจุดที่ตองการ (drop on demand ink jet) อยางไรก็ตามการพัฒนาสวนใหญยังเปนการพัฒนา
เครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึกสําหรับระบบการจัดพิมพตั้งโตะ สวนทีผ่ ลิตเปนเครื่องพิมพดิจิตอลพน
หมึกประสิทธิภาพสูงสําหรับรองรับการใหบริการผลิตงานพิมพสอดสีที่จํานวนพิมพหลายพันนั้น ยัง
มีการพัฒนานอยกวาเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ในที่นี้ขอยกตัวอยางเครือ่ งพิมพดิจิตอลระบบการพิมพพนหมึก
ที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง คือ เครื่องพิมพดิจติ อลไซเทกซ (Scitex Digital Press) ของบริษัทไซเทกซดิจิตอลพริ้นติ้ง
เนื่องจากเปนบริษัทหนึ่งที่มบี ทบาทสําคัญในการพัฒนาเครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึกประสิทธิภาพสูง
1) เครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกประสิทธิภาพสูงสําหรับพิมพงานสอดสีทั่วไป ตัวอยาง
เชน เครื่องพิมพดิจิตอลไซเทกซ 3600 เปนเครื่องพิมพปอนมวน มีสวนพิมพ 2 - 8 สวน ความเร็ว
มากกวา 200 ฟุตตอนาที มีหัวพิมพที่เปนหัวพนหมึกเรียงเปนแถวสําหรับพิมพงานสอดสี 2 ชุด ชุดละ
4 หัว หัวพิมพละ 1 สี เมื่อพิมพดานหนึ่งครบสี่สีแลว จึงกลับกระดาษในเครื่องเพื่อปอนพิมพทั้งสีส่ ีอีก
ดานหนึง่ จึงพิมพงานแบบดูเพลกซได หัวพิมพใชระบบพนหมึกแบบตอเนื่อง หยดหมึกทีไ่ มมีประจุ
ไปสรางภาพบนวัสดุใชพิมพ หยดหมึกที่มปี ระจุจะไปทีส่ วนกักหมึกเพื่อหมุนเวียนมาใชใหม แตความ
ละเอียดการพิมพยังต่ํา คือ 240 จุดตอนิว้ เครื่องพิมพดจิ ิตอลไซเทกซพนหมึกสําหรับพิมพงานสอดสี
นี้สามารถพิมพงานแปรเปลีย่ นขอมูลได 100 เปอรเซ็นตและพิมพแปรเปลี่ยนขอมูลไดเร็วมากเมื่อ
เทียบกับเครื่องพิมพดิจิตอลอื่น ๆ ความเร็วในการพิมพแปรเปลี่ยนขอมูล 100 ฟุตตอนาที สามารถ
เปลี่ยนไดทั้งขอความ ภาพ และสัญลักษณรหัสแทงเพราะมีหัวพิมพหลายหัว (ภาพที่ 140 ก)
2) เครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกประสิทธิภาพสูงสําหรับพิมพหนังสือ
ตัวอยางเชน
เครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึกไซเทกซเวอรซามารก (Scitex Versamark) สรางขึ้นสําหรับพิมพหนังสือ
โดยเฉพาะสามารถผลิตหนังสือหนา 360 หนาพรอมทําเลมสําเร็จภายในเวลา 8 นาทีตอ 1 เลม มี
ความเร็วในการพิมพสูงมาก คือ 2,200 หนาตอนาที ใหความละเอียดการพิมพ 600 จุดตอนิ้ว สามารถ
ทํางานแปรเปลี่ยนขอมูลได 100 เปอรเซ็นต
สําหรับความเร็วในการปอนมวนสําหรับพิมพ
แบบตอเนื่องเทากับ 325 และ 500 ฟุตตอนาที สามารถเลือกปลอยสิ่งพิมพออกมาที่หนวยรับแผน
พิมพไดหลายลักษณะ ไดแก ปลอยออก เปนมวน เปนแผน เปนแผนพับและเปนหนังสือทีท่ ําเลม
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สําเร็จแลว นอกจากนีย้ ังสามารถผลิตสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ ที่เปนสิ่งพิมพที่ตองการพิมพแปรเปลี่ยน
ขอมูลและสิ่งพิมพที่สงตรงถึงลูกคาทางไปรษณียไ ดดว ย (ภาพที่ 140 ข)
3) เครื่องพิมพดิจิตอลพนหมึกประสิทธิภาพสูง
สําหรับพิมพสิ่งพิมพขนาดใหญ
ตัวอยางเชน เครื่องพิมพไซเทกซเพรสสเจ็ต (Scitex Pressjet) ซึ่งใชผลิตแผนปายโฆษณาที่เปนแผน
พิมพสอดสีขนาดใหญ ที่ความเร็วการพิมพ 200 ตารางเมตรตอชั่วโมง ความละเอียดการพิมพ 220
และ 330 จุดตอนิ้ว ปอนพิมพไดทั้งแบบปอนแผนและปอนมวน (ภาพที่ 140 ค)

ภาพที่ 140 ตัวอยางเครือ่ งพิมพดิจิตอลพนหมึกประสิทธิภาพสูง
(ก) เครื่องพิมพสําหรับพิมพงานสอดสีทั่วไป
(ข) เครื่องพิมพสําหรับพิมพหนังสือ (ไซเทกซเวอรซามารก)
(ค) เครื่องพิมพสําหรับพิมพสิ่งพิมพขนาดใหญ
ที่มา : (ก) Scitex Digital Printing, Inc.Scitex Products - 3600 High Speed Printing Systems. (online).
Retreived via Netscape 5 July 1999, p.1
http://www.scitex.com/products/printing/sdp/3600.htm
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(ข) Scitex Digital Printing, Inc. What’s Next in Print (online). Retreived via Netscape,
29 May 1999, p.1.
http://www.scitexdpi.com/scitex.home.html

(ค) Scitex Digital Printing, Inc. Scitex Products-Scitex Prissjet wide Format Printer.
Retreived via Netscape, 5 July 1999, p.1
http://www.scitex.com/products/printing/Irginkt/pressjet/htm

ตัวอยางความละเอียดและความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลระบบพนหมึกแสดง
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอยางความละเอียดและความเร็วในการพิมพของเครือ่ งพิมพดิจติ อลพนหมึก
แบบตอเนื่อง
เครื่องพิมพ
ไซแทกซรุน
1. เวอรซามารก
2. 3600
3. 3500
4. 3000

ความละเอียดการพิมพ
(จุดตอนิ้ว)
600
240
240
120

ความเร็วในการพิมพ
(ฟุตตอนาที)
(เมตรตอนาที)
325 และ 500
90 และ 150
2,200 หนาตอนาที
1,000
305
500
152
100
30

ที่มา : 1, 2 Scitex Digital Printing, Inc. Sells Revolutionary Digital Book Printing System (online).
Retreived via Netscape, 29 May 1999, p.1.
http://www.xcitexcom/press/english/99 - 13 - 5.html

3, 4 Howard M. Fenton and Frank J.Romano. On - Demand Printing : The Revolution in
Digital and Customized Printing. 2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation
Press, 1998, p.268.
วัสดุใชพิมพหลักทีน่ ิยมพิมพดวยเครื่องพิมพดิจติ อลพนหมึก คือ กระดาษและใชผลิต
สิ่งพิมพประเภทหนังสือแคตตาล็อก นิตยสาร ใบเสร็จ สลาก ตั๋ว เอกสารการเงิน แบบฟอรมธุรกิจ
และสิ่งพิมพทสี่ งตรงถึงลูกคาทางไปรษณีย
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2.6 เครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชแรงกด
เครื่องพิมพดจิ ิตอลที่ใชแรงกดมีทั้งที่เปนเครื่องพิมพดิจติ อลประสิทธิภาพสูง และเครื่องพิมพ
สําเนาดิจิตอลในขอ 2.5 จะกลาวถึงเครื่องพิมพดิจิตอลทีใ่ ชแรงกด 5 ประเภทใหญ ๆ จําแนกตามระบบ
การพิมพ คือ เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลระบบการพิมพพื้นฉลุ เครือ่ งพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูง
ระบบการพิมพพื้นลึก เครื่องพิมพดิจติ อลประสิทธิภาพสูงระบบการพิมพอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น
เครื่องพิมพดิจติ อลประสิทธิภาพสูงระบบการพิมพออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ และเครือ่ งพิมพ
ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงระบบการพิมพออฟเซตลิโทกราฟหรือพื้นราบ เครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชแรงกด
นี้บางระบบมีการผลิตออกจําหนายแลว
แตบางระบบยังอยูระหวางการพัฒนาเครื่องพิมพตนแบบ
สําหรับกลุมที่เปนเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงที่ใชแรงกดนั้นจัดเปนเครื่องพิมพดิจิตอล
ลูกผสม (Hybrid digital press) ซึ่งหมายถึง เครือ่ งพิมพดิจิตอลที่สรางภาพบนแมพิมพทอี่ ยูบน
เครื่องพิมพดวยเทคโนโลยีการสรางภาพแบบตาง ๆ ผสมผสานกับเทคโนโลยีการพิมพทั่วไป เชนการ
ถายโอนหมึกพิมพไปยังวัสดุใชพิมพเปนแบบใชแรงกด บางระบบอาจถายทอดแบบออฟเซตผานโม
ยาง (blanket cylinder) เปนตน
2.6.1 เครื่องพิมพดิจิตอลระบบการพิมพพื้นฉลุ
เครื่องพิมพพื้นฉลุทพี่ ัฒนามาใชผลิตสิ่งพิมพในระบบดิจิตอล คือ เครื่องพิมพดิจิตอล
ที่ใชแมพิมพสเตนซิลในการพิมพสําเนา ทีเ่ รียกวา เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล (digital stencil
duplicator)
2.6.1.1 สวนพิมพของเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล
สเตนซิล ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน คือ สวนกราดภาพดิจิตอล สวนทําสําเนา
อิเล็กทรอนิกส และ สวนพิมพความเร็วสูงที่มีระบบทํางานอัตโนมัติ สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
เพื่อรับขอมูลดิจิตอลนําเขาทําการพิมพไดสะดวกและรวดเร็ว ภายในสวนพิมพมแี ผนไขตนแบบหรือ
แผนมาสเตอร (master) สําหรับทําแมพมิ พและมีกระบอกหมึกสําหรับจายหมึกผานแมพิมพไปพิมพ
บนวัสดุใชพิมพ แผนตนแบบสําหรับทําแมพิมพนี้ทําจากชั้นเรซินพอลิเอสเทอรติดบนชั้นฐานที่เปน
กระดาษบาง มีความหนาประเมาณ 2 - 3 ไมครอน แมพมิ พสเตนซิลที่ไดจึงเปนแผนไขที่มีบริเวณภาพ
เปนรอยปรุที่เกิดจากการนําเขาขอมูลดิจิตอลไปสรางภาพบนแผนไขตนแบบ ที่ติดตัง้ โดยพันลูกโมใน
ลักษณะเปนมวนอยูใ นเครื่องพิมพ

250

ภาพที่ 141 สวนพิมพของเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล
ที่มา : Ricoh. Ricoh Tech World. (online). Retreived via Netscape, 25 June 1999. P.2.
http://www.ricoh.oc.jp/omoshiro/english/priport - 4.html

ภาพที่ 142 ตัวอยางเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล
ที่มา : (ก) บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด “ริโซกราฟ GR 3700” ในวงการพิมพ ปที่ 21 ฉบับที่ 5
มกราคม – กุมภาพันธ 2541. ปกหนา
(ข) บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จํากัด “ครบวงจรในเครื่องเดียว” ในวงการพิมพ ปที่ 22
ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2541.ปกหนา
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2.6.1.2 ขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล มี 2 ขั้นตอน คือ การ
สรางภาพบนแมพิมพเพื่อทําแมพิมพสเตนซิล และการถายโอนหมึกพิมพผานแมพมิ พสเตนซิลไปยัง
วัสดุใชพิมพเพื่อทําการพิมพ
1) การสรางภาพบนแมพิมพเพื่อทําแมพิมพสเตนซิล แผนตนแบบสําหรับทํา
แมพิมพจะหมุนเลื่อนออกมาเพื่อทําการปรุไขใหเปนแมพิมพสเตนซิล ขอมูลดิจิตอลจากคอมพิวเตอร
จะไปควบคุมการปรุแผนตนแบบนี้ โดยไปทําใหหัวพิมพรอนจนสามารถเผาแผนตนแบบใหเปนรูเปด
เพื่อสรางบริเวณภาพ
2) การถายโอนหมึกพิมพผานแมพมิ พสเตนซิลไปยังวัสดุใชพมิ พ เพื่อทําการ
พิมพ จากนัน้ แผนแมพิมพสเตนซิลนี้จะเลือ่ นไปโอบลอมรอบกระบอก ภายในกระบอกมีลูกกลิ้งจาย
หมึกและอุปกรณปาดหมึกพิมพจากขางในใหผายทะลุบริเวณภาพทีเ่ ปนรอยปรุออกมาขางนอกเพื่อให
หมึกพิมพไปสัมผัสกับวัสดุใชพิมพซึ่งสวนใหญจะเปนกระดาษ โดยสงมาจากลูกกลิ้งยางที่ทําหนาที่
พากระดาษ จากนั้นหมึกพิมพจะถายโอนไปที่กระดาษหากตองการพิมพมากกวา 1 สี ตองเปลี่ยน
กระบอกหมึกสีที่ตองการแลวปอนกระดาษเขาพิมพใหมตามจํานวนสีที่ตองการพิมพ
2.6.1.3 ความสามารถในการพิมพของเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล เครื่องพิมพ
สําเนาดิจิตอลสเตนซิล นิยมนําไปใชมากกกับงานพิมพดวนและงานพิมพตามสั่งที่เปนงานสีเดียวหรือ
พิมพสีพิเศษ ซึ่งมีใหเลือกพิมพไดถึง 5 สี เหมาะกับจํานวนพิมพนอยไมเกิน 5,000 ฉบับ ตนทุนการ
ผลิตตอหนวยจะต่ําลงเมื่อจํานวนพิมพเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองพิมพหลายพัน จึงเหมาะกวาเครื่องทํา
สําเนาเพราะตนทุนตอหนวยต่ํากวา แตเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลเสตนซิลยังมีขอจํากัดในการใชงาน
หลายประการ เชน พิมพงานสอดสีและพิมพภาพน้ําหนักสีตอเนื่องไมได นอกจากนี้ยังไมเหมาะกับ
การพิมพบนกระดาษเคลือบผิว สําหรับความละเอียดในกาพิมพสวนใหญอยูระหวาง 300 – 400 จุด
ตอนิ้ว แตไดมกี ารพัฒนาในบางรุนใหพิมพไดที่ความละเอียดถึง 600 จุดตอนิว้ ที่ความเร็ว 130 ฉบับ
ตอนาที ตัวอยางสิ่งพิมพทนี่ ิยมผลิตจากเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิล คือ สิ่งพิมพดว น และ
สิ่งพิมพตามสั่งทั่วไปที่ใชวสั ดุใชพิมพเปนกระดาษ เชน โปสเตอร จดหมายขาว และใบปลิวโฆษณา
เปนตน แตสาํ หรับสิ่งพิมพที่ตองการแปรเปลี่ยนขอมูล เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอลสเตนซิลไมสามารถ
ผลิตไดเนื่องจากแมพิมพสเตนซิลสามารถสรางภาพไดเพียงครั้งเดียว
2.6.2 เครื่องพิมพดิจิตอลระบบการพิมพพื้นลึก
เครื่องพิมพระบบการพิมพพนื้ ลึกที่พัฒนาเปนระบบดิจิตอล คือ เครื่องพิมพดิจิตอล
กราวัวร ที่ใชโมแมพิมพกราวัวรที่สรางภาพดวยความรอนจากการฉายแสงเลเซอรที่สัมพันธกับขอมูล
ภาพดิจิตอล แลวถายทอดภาพผานโมยางและโมกดพิมพแบบออฟเซตไปบนวัสดุใชพิมพ จึงเรียกวา
เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตกราวัวร โมแมพิมพกราวัวรที่ใชสามารถนํามาสรางภาพใหมไดหลายครั้ง
ภาพพิมพทไี่ ดมีลักษณะพิเศษ คือ ไมมีรอยหยักที่ขอบภาพเหมือนภาพพิมพกราวัวรทั่วไป บริษทั ที่มี
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สวนสําคัญในการคิดคนและพัฒนาเครื่องพิมพดิจิตอลกราวัวร ไดแก บริษัทแมนโรแลนด เครื่องพิมพ
รุนที่เปนตนแบบ คือ ดิโคเว็บกราวัวร (DICOWEB Gravure)
2.6.2.1 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตกราวัวร
สวนพิมพดจิ ิตอล
ออฟเซตกราวัวรใชระบบหมึก (inking unit) พรอมใบปาดหมึกเหมือนเครื่องพิมพกราวัวรทวั่ ไป แตมี
ระบบโมและระบบการสรางภาพบนโมแมพิมพที่แตกตางไป กลาวคือ แทนที่จะใชโม 2 โม กลับมีโม
3 โม คือ โมสรางภาพหรือโมแมพิมพ (imaging cylinder) ซึ่งเปนโมที่ทําจากเซรามิกหรือโลหะและมี
ลักษณะเปนปลอกที่สวมเขาและถอดออกจากแกนโมได โมยาง (blanket cylinder) และโมกดพิมพ
(impression cylinder) โมยางทําหนาที่รับภาพจากโมแมพมิ พไปถายทอดภาพใหวัสดุใชพิมพ
เชนเดียวกับในเครื่องพิมพออฟเซตลิโทกราฟ สวนระบบการสรางภาพบนโมแมพิมพนั้นจะประกอบ
ดวยหนวยจายแวกซใหโมแมพิมพ (filling unit) เพื่อเตรียมโมแมพิมพใหพรอมสําหรับการสรางภาพ
แหลงกําเนดแสงเลเซอร เพื่อฉายแสงเลเซอรไปสรางภาพที่โมแมพิมพ และหนวยทําความสะอาดโม
แมพิมพ (erasing unit) เพื่อเตรียมโมแมพิมพสําหรับการสรางภาพใหมในรอบพิมพตอ ไป

ภาพที่ 143 ตัวอยางสวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตกราวัวร
ที่มา : Howard M. Fenton and Frank J. Romano. On-Demand Peinting: The Revolution in
Figital and Customizes Printing2 nd ed: Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation
Press, 1998, P. 279.
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2.6.2.2 ขั้นตอนการพิมพดิจิตอลออฟเซตกราวัวร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรียมโมแมพมิ พกอนสรางภาพ โมแมพมิ พกราวัวรเปนโมที่มีการเจาะ
บอหมึก 2 ครั้ง ครั้งแรกเปนการเจาะบอหมึกโดยบริษัทผูผลิตแมพิมพ บอหมึกที่เจาะมีความลึกเทากัน
ทุกบอ การเตรียมโมแมพิมพกอนสรางภาพ คือ การเดิมพอลิเมอรที่เปนไขหรือแวกซเขาไปอุดในบอ
หมึกทุกบอใหเต็ม ในเครื่องพิมพดิจิตอลกราวัวรจะมีหนวยเติมแวกซใหโมแมพิมพ การเจาะบอหมึก
ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นตอมาในกระบวนการสรางภาพบนโมแมพิมพ
2) การสรางภาพบนโมแมพิมพ เปนการสรางภาพดวยแสงเลเซอรดวยการเจาะ
บอหมึกครั้งที่ 2 คือ เจาะโมแมพิมพที่อุดบอหมึกดวยแวกซแลว ใชแสงเลเซอรจากแหลงกําเนิดแสง
ในเครื่องพิมพไปเจาะบอหมึกใหมีระดับความลึกตาง ๆ กัน โดยการทําใหแวกซกลายเปนไอใน
ปริมาณมากนอยตางกันในแตละบอหมึก ขึ้นกับสัญญานขอมูลภาพดิจิตอลที่ไดรับจากคอมพิวเตอร
ผลที่ได คือ แมพิมพกราวัวรที่มีความลึกของบอหมึกตางกันในบริเวณภาพ สวนบริเวณไรภาพยังคง
มีแวกซเต็มบอหมึก ความลึกของบอหมึกที่บริเวณภาพ จะสัมพันธกับขอมูลดิจิตอลที่นําเขาสู
เครื่องพิมพ
3) การจายหมึกพิมพ ระบบหมึกของเครื่องพิมพจะจายหมึกพิมพกราวัวร ซึ่ง
เปนหมึกเหลวไปที่โมแมพิมพและปาดหมึกสวนเกินออกดวยใบปาดหมึก เหมือนวิธีการจายหมึกใน
เครื่องพิมพกราวัวรทวั่ ไป
4) การถายโอนหมึกพิมพ หมึกพิมพจากบอหมึกของโมแมพิมพจะถายโอนไป
เกิดภาพบนโมยางกอน (ออฟเซต) แลวถายทอดภาพนั้นอีกครั้งไปใหวัสดุใชพิมพ
5) การทําความสะอาดโมแมพิมพ หนวยทําความสะอาดโมแมพมิ พจะทําความ
สะอาดหมึกพิมพที่หลงเหลืออยูบนโมพรอมทั้งเอาแวกซที่หลงเหลือออกไปแลวกลับไปสูขั้นตอนเดิม
แวกซเพื่อใชสรางภาพใหมไดอีกโมแมพิมพกราวัวรนี้ สามารถใชสรางภาพใหมไดประมาณ 20 ครั้ง
2.6.3 เครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั้น
เครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั้น เปนเครื่องพิมพที่ใชเทคโนโลยีการ
พิมพที่สรางภาพบนตัวกลางถายทอดภาพที่เปนโมโยอาศัยหลักการทางเคมีไฟฟาที่เรียกวา อิเล็กโทร
ไลซิล ดวยวิธีทําใหหมึกพิมพจับตัวเปนกอนบนโมสรางภาพหรือโมถายทอดภาพ เกิดเปนจุดภาพ
ขนาดตาง ๆ ประกอบกันเปนบริเวณภาพที่ผลิตเปนพิเศษ หมึกพิมพจากโมสรางภาพจะถายโอนไปที่
วัสดุใชพิมพโดยใชแรงกด หมึกพิมพทใี่ ชเปนหมึกพอลิเมอรฐานน้ํา น้ําประกอบดวย ผงสี เกลือ
อิเล็กโทรไลต พอลิเมอร และน้ํา เกลืออิเล็กโทรไลตที่ละลายในน้ํา ทําใหหมึกพิมพมีสมบัตินําไฟฟา
สวนผงสีและพอลิเมอรเปนอนุภาคที่แขวนลอยอยูในสารละลายน้ํา
พอลิเมอรที่เปนองคประกอบ
ของหมึกพิมพเปนชนิดเสนตรง (linear polymer) ตัวอยางเชน เจละติน พอลิอะคริลิกแอซิด
(polyacrylic acid) และพอลิอะคริลเอไมด (polyacrylamide) เปนตน หมึกพิมพพอลิเมอรฐานน้ํานี้
สามารถจับตัวเปนกอนไดอยางรวดเร็วทันทีที่ไดรับกระแสไฟฟา
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ภาพที่ 144 (ก) ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่นประสิทธิภาพสูง
แบบปอนมวน 4/1 สําหรับพิมพงานสอดสี ความละเอียดในการพิมพ
200 จุดตอนิ้ว
(ข) ตัวอยางการเชื่อมตอเครื่องพิมพดิจติ อลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น
ประสิทธิภาพสูงแบบปอนมวนกับระบบคอมพิวเตอรสวนเตรียมนําเขาขอมูล
ดิจิตอลเพื่อพิมพ
ที่มา : (ก) Elcorsy Technology Inc. Elcorgraphy ® Digital Printing Products. (online). Retreived via
Netscape.29 May 1999. P.3.
http://www.elcorsy.com/english/producta.html

(ข) Adrien Castegnier. Optimizing the Elcography ® Printing Cycle. The Society for Imaging
and Technology Seattle. Novemder 1997.(omline). Retreived via Netscape,
29 May 1999. P.6.
http://www.elcorsy.com/Press/ist97.html
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2.6.3.1 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น ประกอบดวยสวน
ประกอบสําคัญ ดังภาพที่ 145

ภาพที่ 145 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น
ที่มา : Pierre Castegnier. Electrocoagulation: Anovel Comtome Higj-speed Dynamic Digital Printing
Technology. Technical Associaton of Graphic Arts. May 1997. (online). Retreived via
Netscape, 29 May 1999. P. 7.
http://www.elcorsy.com/Publication/taga97.html
1) หนวยปรับสภาพผิวโมสรางภาพกอนพิมพ (conditioning station) ประกอบดวย
ลูกกลิ้งและแปรงจายน้ํามัน ทําหนาที่จายน้ํามันไปเคลือบผิวโมสรางภาพ
2) หนวยจายหมึกพิมพ (inking unit) เปนอุปกรณฉีดหมึก (injector) ทําหนาที่ฉีด
หมึกพิมพเขาไปที่ชองวางระหวางหัวพิมพกับผิวโมสรางภาพ สวนการแผกระจายของหมึกพิมพบน
ผิวโมสรางภาพขึ้นกับการหมุนของโม หมึกพิมพที่ไมไดใชในการสรางภาพหรือที่ไมไดจับตัวเปน
กอนจะกลับเขาสูระบบหมุนเวียนมาเก็บทีห่ นวยจายหมึกพิมพเพื่อนํามาใชใหม
3) หัวพิมพอิเล็กทรอนิกส (electronic print head) หัวพิมพประกอบดวยอิเล็กโทรด
ขั้วบวกเรียงกันเปนแถว ทําหนาที่เปนขัว้ แคโทดของเชลลีอิเล็กโทรไลต ความถี่ของอิเล็กโทรดขึ้นกับ
การออกแบบหัวพิมพ เชน ความถี่ 200 อิเล็กโทรดตอนิ้ว หัวพิมพนี้จะจุมในหมึกพิมพที่อยูบนโม
สรางภาพ ชองวางระหวางหัวพิมพ กับผิวโมสรางภาพตองแคบมาก คือ ตองควบคุมใหอยูระหวาง
50 - 75 ไมครอน
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4) โมสรางภาพ (imaging cylinder) หรือกระบอกสรางภาพ (imaging drum) เปนโม
โลหะทําจากเหล็กกลาปลอดสนิมที่สามารถใหไอออนของเหล็กเขาไปในหมึกพิมพได โมสรางภาพ
ทําหนาที่เปนขั้ว แอโนดของเซลอิเล็กโทรไลตและเปนบริเวณรองรับหมึกพิมพทเี่ กิดการจัดตัวเปน
กอน แลวตกลงมาติดที่ผิวโมเพื่อสรางภาพ
5) ลูกกลิ้งถายโอนหมึกพิมพ (transfer roller) คือ ลูกกลิ้งใหแรงกด (pressure roller)
ที่ทําดวยพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง ทําหนาที่ถายโอนหมึกพิมพที่จับตัวเปนกอนจากบริเวณภาพของโม
สรางภาพไปใหวัสดุใชพิมพพรอมกับใหแรงกดคอนขางสูง
ประมาณ 100 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร
6) หนวยทําความสะอาด (cleaning unit) ประกอบดวยหัวฉีดพนน้ําผสมสบูและแปรง
ทําความสะอาดผิวโมสรางภาพ
7) ใบปาดหมึก (squeegee) ทําดวยยาง ทําหนาทีเ่ ปดบริเวณภาพบนโมสรางภาพโดย
การปาดหมึกพิมพสวนที่ไมจับตัวเปนกอนทิ้งไป
2.6.3.2 ขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น มี 7
ขั้นตอน ดังภาพที่ 146

ภาพที่ 146 ขัน้ ตอนการพิมพระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น
ที่มา : Elcorsy Technology Inc. Elcography (R) (technical report).
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1) การเคลือบผิวโมสรางภาพดวยน้ํามัน (conditioning)
จายน้ํามันออกซายดซ
(oxydes)
ซึ่งเปนน้ํามันที่มีออกซิเจนเปนสวนผสมไปเคลือบเปนชั้นที่บางมากบนผิวโมสรางภาพ
ชั้นน้ํามันเคลือบนี้จะทําหนาที่ปองกันการปลอยไออนโลหะออกจากผิวโมสรางภาพ
ที่เรียกวา
พาสซิเวชั่น (passivation)

ภาพที่ 147 (ก) การเคลือบผิวโมเกิดภาพดวยน้ํามัน
ที่มา: Elcorsy Technology Inc. Elcogragraphy (R) (technical report) n.d.
2) การจายหมึกพิมพไปที่โมสรางภาพ (inking) โดยการฉีดหมึกเขาไปในบริเวณ
ชองวางระหวางหัวพิมพแคโทดกับผิวโมสรางภาพที่เปนแอโนด หมึกพิมพจะไหลและกระจายทั่ว
บริเวณนี้เนื่องจากแรงฉีดจากอุปกรณฉีดหมึกและจากการหมุนของโมสรางภาพ ปลอยใหหมึกพิมพ
ทวมหัวพิมพ
3) การสรางภาพบนโมสรางภาพ (writing หรือ imageing) เมื่อหัวพิมพรับสัญญาน
ขอมูลดิจิตอลจากคอมพิวเตอรแลวแปลงสัญญานนั้น ใหสัมพันธกับจังหวะการจายกระแสไฟฟาใหแก
หัวพิมพในเซลลอิเล็กโทรไลต มีหัวพิมพ (แคโทด) และผิวโมสรางภาพ (แอโนด) เปนอิเล็กโทรด 2
ขั้วจุมในหมึกพิมพซึ่งเปนสารละลายอิเล็กโทรไลต ผลที่ได คือ ไออนลบ (คลอไรดไอออน, CL-) และ
ฟองกาซ (กาซคลอรีน,CL2) เคลื่อนที่ไปที่แอโนด ฟองกาซนี้ไปเปดชองทางในชั้นน้ํามันเคลือบที่อยู
ตรงหัวพิมพเพื่อนําหมึกพิมพืใหไหลไปสัมผัสกับผิวโม ทําใหบริเวณชองทางเปดนี้สูญเสียการพาส
ซิเวชั่น สงผลใหดมสรางภาพสามารถปลอยไอออนโลหะ (ไอออนของเหล็ก,Fe+++) ซึ่งเปนไอออน
บวกจากผิวโมเขาไปในหมึกพิมพได
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ภาพที่ 147 (ข) การจายหมึกพิมพไปที่โมเกิดภาพ

ภาพที่ 147 (ค) การสรางภาพบนโมเกิดภาพ
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4) การจับตัวเปนกอนของหมึกพิมพ (coggulation) บนโมสรางภาพ ไอออนโลหะ
จากผิวโมสรางภาพที่เขาไปในหมึกพิมพจะไปจับกับสายพอลิเมอรในหมึกพิมพ
แลวทําใหสาย
พอลิเมอรเชื่อมตอกันทําใหหมึกพิมพจับตัวเปนกอนและมีน้ําหนึกมากขึ้นจนตกลงไปติดที่ผิวโมสราง
ภาพ เกิดเปนจุดภาพขนาดตาง ๆ ประกอบกันเปนบริเวณภาพ สวนบริเวณทีไ่ มไดรับกระแสไฟฟา
ยังมีชั้นน้ํามันเคลือบกั้นอยูจงึ ไมเกิดการจับตัวเปนกอนของหมึกและกลายเปนบริเวณไรภาพ

ภาพที่ 147 (ง) การจับตัวเปนกอนของหมึกพิมพบนโมเกิดภาพ
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5) การเปดบริเวณภาพ (revealing) ในขั้นตอนนี้หมึกพิมพจะมี 2 สวน สวนหนึ่ง คือ
สวนที่จับตัวเปนกอนกลายเปนบริเวณภาพ และหมึกพิมพสวนที่ไมไดจับตัวเปนกอนตรงบริเวณทีไ่ ม
ตองการภาพ หมึกที่จับตัวเปนกอนจะมีความเขมขนและมีแรงเชื่อมแนน (cohesino) ระหวางกัน
มากกวาหมึกพิมพที่ไมไดจบั ตัวเปนกอนจึงแยกตัวจากหมึกพิมพืสว นที่ไมไดจับตัวเปนกอน ซึ่งเปน
สวนที่ปาดทิ้งไดงายดวยใบปาดหมึก หลังจากปาดหมึกสวนนี้ออกไปแลว บริเวณนี้จะกลายเปน
บริเวณไรภาพ จึงเปดบริเวณภาพใหปรากฏ

ภาพที่ 147 (จ) การเปดบริเวณภาพ
ที่มา : Pierre Castegnier. Electrocoagulation: Anovel Contone Higj - speed Dynamic Digital
Printing Technology. Technical Associaton ff Graphic Arts. May 1997. (online).
Retreived via Vetscape, 29 May 1999.p.5.
http://www.elcorsy.com/Publication/taga97.html
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เวลาที่จายกระแสไฟฟาใหหวั พิมพมีผลตอขนาดของจุดภาพ ปฏิกิริยาที่สรางจุดภาพ
นี้เกิดขึ้นเร็วมาก ตัวอยางเชน การสรางจุดภาพบริเวณเงาที่เกิดจากการจับตัวเปนกอนหมึกขนาดใหญ
ใชเวลาประมาณ 4 ไมโครวินาที สําหรับเวลาในการสรางจุดภาพขนาดเล็กที่บริเวณสวางประมาณ
50 ไมโครวินาที โดยการเปลีย่ นเวลาที่จายกระแสไฟฟาใหแตละอิเล็กโทรด ปริมาตรหมึกที่จับตัวเปน
กอนจะแตกตางกัน สามารถสรางจุดภาพทีม่ ีขนาดตางกันเพียงเล็กนอยได สงผลใหสามารถสรางภาพ
น้ําหนักสีตอเนื่องได
6) การถายโอนหมึกพิมพไปใหวสั ดุใชพิมพ (transfering) หลังจากที่ปาดหมึกสวน
ที่ไมไดจับเปนกอนออกไปแลว หมึกพิมพที่จับเปนกอนบนบริเวณภาพยังไมแหงและมีปริมาณน้ําสูง
การถายโอนชัน้ หมึกพิมพทยี่ ังเปยกนี้ไปใหวัสดุใชพิมพ จะใชแรงกดสูงเพื่อบีบน้ําออกจากหมึก แต
หลังจากที่ถายโอนแลว หมึกพิมพแหงโดยการระเหยของน้ํา

ภาพที่ 147 (ฉ) การถายโอนหมึกพิมพไปใหวัสดุใชพิมพ
7) การทําความสะอาดโมสรางภาพ (cleaning) ใชหวั ฉีดน้ําแรงดันสูงผสมสบูเพื่อ
ลางเอาเศษหมึกและน้ํามันเคลือบผิวโมสรางภาพที่ยังตกคางอยูออกไป โดยใชแปรงชวยกอนจะหมุน
โมเขาทําการพิมพรอบใหม
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ภาพที่ 147 (ช) การทําความสะอาดโมสรางภาพ
2.6.3.3 ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ เครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกุ
เลชั่นเปนเครื่องพิมพดิจิตอลประสิทธิภาพสูงสําหรับพิมพงานสอดสีที่เปนภาพพิมพน้ําหนักสีตอเนื่อง
ที่ความละเอียดการพิมพ 200 จุดตอนิ้ว ความเร็วการพิมพ 30 เมตรตอวินาที และที่ความละเอียด
400 จุดตอนิ้ว ความเร็วการพิมพ 15 เมตรตอวินาที เปนเครื่องพิมพที่สรางขึ้นเพื่อพิมพหนังสือพิมพ
จึงเหมาะกับการพิมพบนกระดาษไมเคลือบผิวโดยเฉาพะกระดาษหนังสือพิมพ แตถาตองการพิมพ
ดวยกระดาษเคลือบผิว
ตองใชกระดาษเคลือบผิวพิเศษที่ผลิตมาสําหรับการพิมพระบบนี้เทานั้น
ตัวอยางสิ่งพิมพที่ผลิตจากเครื่องพิมพดิจิตอลระบบอิเล็กโทรโคแอ็กกูเลชั่น ไดแก หนังสือพิมพและ
นิตยสาร
2.6.4 เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเลกโทรโฟโตกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ เปนเครื่องพิมพดิจิตอลทีส่ รางภาพ
บนตัวกลางถายทอดภาพแบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟที่เปนโมแมพิมพ(digital electrophotographic plate
cylinder) โดยสรางภาพแฝงไฟฟาสถิตดวยแสงเลเซอร เหมือนกับเครื่องพิมพดจิ ิตอลระบบอิเล็ก
โทรโฟโตกราฟที่กลาวมาแลว แตโครงสรางสวนพิมพจะแตกตางกันและการถายทอดภาพไปใหวสั ดุ
พิมพเปนแบบออฟเซต
เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ มีทั้งระบบปอนแผนและปอนมวน
สามารถพิมพได 1 ถึง 7 สี ดวยการหมุนโมแมพมิ พใหมีจาํ นวนรอบการหมุนเทากับจํานวนสีที่
พิมพแตละรอบ มีการสรางภาพแฝงและภาพปรากฏที่เปนภาพใหมสําหรับการพิมพแตละสีบนโม
แมพิมพและผายางชุดเดียวกัน ความเร็วโมประมาณ 4,000 เที่ยวพิมพตอชั่วโมง จากนั้นจะถายทอด
ภาพสีที่ไดผานผายางไปยังกระดาษในรอบพิมพเดียว สํารหับเครื่องพิมพรุนที่พิมพ 6 สี นัน้ สีที่
เพิ่มขึ้นอีก 2 สี สีสม (orange) และสีมวง (violet) บางเครื่องมีการตอกับหนวยทําเลมที่มีระบบเก็บเลม
อิเล็กทรอนิกส ความเร็วในการพิมพงานขนาดเอ 4 ซิมเพลกซ สีเดียว เทากับ 133 หนาตอนาที ตัวอยาง
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เครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟที่ผลิตออกจําหนายแลว คือ เครื่องพิมพดิจิตอลทีเ่ ปน
ที่ยอมรับในดานคุณภาพในระดับเดียวกับเครื่องพิมพดิจติ อลไซคอน

ภาพที่ 148 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟแบบปอนแผน
สําหรับพิมพสิ่งพิมพทั่วไป
ที่มา : (ก) Kieran, Michale. ”Color Printers.” Understanding Desktop Color. 2nd ed. Berkeley:
Peachpit Perss, 1994, p. 464.
(ข) Indigo Ultrastresm (online). Retreived via Netscape. 24 May 1999. P.1
http://www.indigonet.com/ultrastream.html.
(ค) Indigo Turbostream (online). Retreived via Netscape, 24 May 1999.p.1
http://www.indigonet.com/turbostreanmhtml.
(ง) Indigo ePrintPro (online). Retreived via Netscape, 24 May 1999.p.1.
http://www.indigonet.com/ePrintPro.html.
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ภาพที่ 149 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟแบบปอนมวน
สําหรับพิมพฉลาก บรรจุภัณฑ และวัสดุที่มีรูปทรง
ที่มา : Indigo Omnius (online). Retreived via Netxcape, 24 May 1999. P.1.
http://www.indigonet.com/omnius.html.
2.6.4.1 สวนพิมพของเครื่องพิมพดิจติ อลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ สวนประกอบ
พื้นฐานของสวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
แสดงดังตัวอยางใน
ภาพที่ 150 ไดแก แหลงกําเนิดแสงเลเซอรตลับหมึกพิมพสอดสี ตลับหมึกพิมพสีพิเศษ ตัวกลาง
ถายทอดภาพที่เปนโมสรางภาพ โมยาง และโมกดพิมพสําหรับการสรางภาพบนโมสรางภาพ
เหมือนกับทีเ่ กิดขึ้นในเครื่องพมิพดิจิตอลอิเล็กโทรโฟโาตกราฟ สจากภาพเปนตัวอยางเครื่องพิมพ
ปอนแผนที่สมารถปลอยแผนพิมพออกมาที่หนวยรับแผนพิมพ หรือปลอยออกมาที่สวนงานหลังพิมพ
เพื่อผลิตเปนหนังสือที่ทําเลมสําเร็จก็ได

ภาพที่ 150 ตัวอยางสวนพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟปอนแผน
(เครื่องพิมพอินโกอีพริ้นต 1000)
ที่มา : Phil Green. “Digital Color Printing.” Understanding Figital Color. Pittsburgh: Graphic
Arts Technical Foundation 1995, p.305.
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2.6.4.2 ขั้นตอนการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ มี 2
ขั้นตอนใหญ ๆ คือ ขั้นตอนการสรางภาพแฝงและภาพปรากฏบนโมสรางภาพแบบอิเล็กโทรโฟโต
กราฟ และขั้นตอนการถายทอดภาพปรากฏหรือถายโอนหมึกพิมพจากโมสรางภาพไปยังวัสดุใชพมิ พ
1) การสรางภาพแฝง และภาพปรากฏบนโมสรางภาพแบบอิเล็กโทรโฟโต
กราฟ เริ่มจากการสรางภาพแฝงไฟฟาสถิตบนโมสรางภาพ จากนัน้ ตลับหมึกพิมพจะจายหมึกพิมพไป
ยังโมแมพิมพเพื่อสรางภาพปรากฏจนครบทุกสีที่ตองการพิมพ ตัวอยางเชน ถาตองการพิมพภาพสอด
สีดวยหมึกพิมพแมสีทั้งสี่จะสรางภาพแฝงไฟฟาสถิต 4 ครั้ง แตละครั้งจะจายหมึกพิมพแมสีทีละสีไป
บนภาพแฝงที่สรางขึ้นสําหรับการพิมพแตละสีตามขอมูลภาพดิจิตอลที่นําเขา
2) การถายทอดภาพปรากฏหรือถายโอนหมึกพิมพจากโมสรางภาพ ไปยังวัสดุ
ใชพิมพ เปนถายทอดภาพหรือการถายโอนหมึกพิมพแบบออกเซต คือ ถายโอนไปที่โมยางกอนแลว
จึงไปที่วัสดุใชพิมพซึ่งอยูระหวางโมยางและโมกดพิมพ ในกรณีการพิมพงานสอดสี หลังจากที่โม
สรางภาพจะสรางภาพแผงและรับหมึกครบทั้ง 4 สี และไดเปนภาพปรากฏแลว จะถายทอดภาพสอดสี
หรือถายโอนหมึกพิมพทั้ง 4 สีนั้น ไปใหโมยางกอนเปนการถายทอดพรอมกันทุกสีผานโมยางไปที่
วัสดุใชพิมพภายในรอบพิมพเดียว ในระหวางที่มีการถายโอนหมึกพิมพจากโมสรางภาพไปที่โมยาง
นั้น หมึกพิมพอิเล็กโทรอิงคจะรอนและแหงตัวแบบพอลิเมอรไรเซชันอยางรวดเร็ว กลายเปนชั้น
หมึกพิมพที่มลี ักษณะเปนแผนหมึกเหนียว
ที่สามารถลอกออกจากโมยางดวยน้ํามันถายโอนหมึก
(transfer oil) 17 แลวไปลามิเนตติดบนวัสดุใชพิมพ แตไมแทรกซึมเขาไปในเนื้อวัสดุใชพิมพ เกิด
การถายโอนหมึกพิมพ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งตางจากระบบออฟเซตลิโทกราฟที่หมึกพิมพถายโอน
ประมาณ 50 เปอรเซ็นตเทานั้น จากการใชหมึกพิมพอิเล็กโทรอิงคและถายทอดภาพแบบออฟเซต
ชวยใหผลิตงานพิมพที่มีคุณภาพใกลเคียงงานพิมพออฟเซตและใหความละเอียดงานพิมพสูงถึง 800
จุดตอนิว้
2.6.4.3 ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟ
โตกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟไดมีการสรางออกมาหลายรุนเพื่อวัตถุ
ประสงคในการผลิตสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ โดยแตละรุน ตางใหความละเอียดในการพิมพเทากัน คือ
800 จุดตอนิว้ ในขณะที่มีความเร็วในการพิมพแตกตางกัน ดังตัวอยางในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตัวอยางความละเอียดและความเร็วในการพิมพของเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซต
อิเล็กโทรโฟโตกราฟ
ประเภทของเครื่องพิมพดิจิตอล
ออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ
1. ปอนแผน 4 สีสําหรับพิมพสิ่งพิมพทั่วไป
2. ปอนแผน 6 สีสําหรับพิมพสิ่งพิมพทั่วไป
3. ปอนแผน 4 สี สําหรับพิมพบัตรพลาสติก
4. ปอนมวน 4 สี สําหรับพิมพฉลากและ
บรรจุภัณฑออนตัว

ความละเอียดในการพิมพ
(จุดตอนิ้ว)

800
800
800
800

ความเร็วในการพิมพ
(ฟุตนาที)
1,000 ฉบับตอชั่วโมง
665 ฉบับตอชั่วโมง
1,000 ฉบับตอชั่วโมง
1,000 กรอบตอชั่วโมง
(frame/hour)

ที่มา : 1,2 Indigo Turbostream (omline). Retreived via Netscape, 24 May 1999, p.1.
http:// www.indigonet.com/purbostream.html.
3. Indigo Omnius R CardPress ™ (online), Retrerved via Netscape, 24 May 1999, p.1.
http://www.indigonwt.com/cardpress.html.
4. Indigo Omnius (online). Retreived via Netscape, 24 May 1999, p.1.
http:// www.indigonet.com/omnius.html.
เครื่องพิมพดจิ ิตอลออฟเซตอิเล็กโทรโฟโตกราฟ สามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพทั้งที่เปน
แผนราบ เปนมวน และวัสดุมีรูปทรง ไดแก กระดาษ กระดาษเวียนทําใหม ฟอยล พลาสติกชนิดตาง ๆ
อาทิ พอลิเอสเทอรพอลิโพรพิลีน พอลิคารบอเนต พอลิไวนิลคลอไรด และสไทรีน เปนตน ตัวอยาง
สิ่งพิมพที่ผลิต ไดแก สิ่งพิมพทั่วไปเชนเดียวกับที่พิมพดว ยระบบการพิมพออฟเซตละโทกราฟ วัสดุ
พิมพรูปลอก สิ่งพิมพบรรจุภัณฑ และการดพลาสติก
2.6.5 เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตละโทกราฟ
เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตละโทกราฟ เปนเครื่องพิมพดิจิตอลที่ใชแมพิมพพื้นราบ
หรือแมพิมพละโทกราฟและใชวิธีถายทอดภาพไปใหวัสดุใชพิมพแบบออฟเซตผานโมยาง จําแนกได
เปน 2 ประเภทตามเทคโนโลยีการสรางภาพบนโมแมพมิ พ คือ เทคโนโลยีที่ใชความรอนจากเลเซอร
ไปถายโอนวัสดุที่มีสมบัติไมชอบน้ําไปสรางบริเวณภาพบนแมพิมพและเทคโนโลยีทใี่ ชกระแสไฟฟา
หรือเลเซอรไปสรางบริเวณภาพบนแมพิมพไรน้ํา
2.6.5.1 เครื่องพิมพดจิ ิตอลออฟเซตลิโทกราฟ ที่ใชความรอนจากเลเซอรไปถายโอน
วัสดุที่มีสมบัติไมชอบน้ําไปสรางบริเวณภาพบนแมพิมพ
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1) สวนพิมพ มีสวนประกอบพื้นฐาน ไดแก แหลงกําเนิดแสงเลเซอร ตัวกลาง
ถายทอดภาพที่เปนโมแมพมิ พหรือโมสรางภาพ หนวยจายแวกซใหโมแมพิมพ โมยาง โมกดพิมพ
หนวยทําความสะอาดโมแมพิมพ หนวยลางผายางอัตโนมัติ ระบบทําชื้น และระบบหมึก
สําหรับโมแมพิมพของเครื่องพิมพดิจติ อลแบบนี้ มีลักษณะเปนปลอกที่สวมเขากับแกน
โมและถอดออกได (removable sleeve) มีจํานวนโมไดถึง 4 โมสําหรับพิมพงานสอดสี โมแมพิมพ
สามารถใชสรางภาพใหมไดหลายครั้งหลังจากสรางภาพแลว นําโมแมพิมพมาลางภาพดวยน้ํายาพิเศษ
แลวนําไปสรางภาพใหมไดอกี โดยอาจสรางภาพใหมไดมากถึง 50 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะงานและ
จํานวนพิมพ หลังจากนัน้ ตองเปลี่ยนใหม

(ก)
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ภาพที่ 151 (ก) ตัวอยางโครงสรางเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตลิโทกราฟที่ใชความรอนจากเลเซอร
ไปถายโอนวัสดุที่มีสมบัติไมชอบน้ําไปสรางบริเวณภาพบนแมพิมพ
(ข) โมแมพิมพที่เปนปลอกสวมเขากับแกนโมแมพิมพ สามารถถอดออกและสวมกลับ
เขาไปใหมได
ที่มา : Howard M.Fenton and Frank J. Romano. On-Demand Printing: The Revolution in Digital
and Customized Printing.2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts Technical Foundation Press,
1998,p.278.
2) ขั้นตอนการพิมพ มี 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ การสรางภาพบนโมแมพิมพและการ
ถายทอดภาพไปใหวัสดุใชพมิ พ ใชหมึกพิมพธรรมดาและน้ํายาฟาวนเทนเหมือนเครื่องพิมพออฟเซต
ลิโทกราฟทั่วไป
(1) การสรางภาพบนโมแมพิมพ วิธีสรางภาพบนแมพมิ พทําไดโดยวางแถบ
วัสดุที่เคลือบสารที่มีสมบัติไมชอบน้ํา (hydrephobic ribbon) คว่ําบนโมแมพิมพใหดานที่เคลือบสาร
ไมชอบน้ําแนบกับโมแมพิมพฉายแสงเลเซอรทางดานหลังแถบวัสดุนี้ ความรอนจากเลเซอรจะทําให
เกิดการถายโอนสารที่มีสมบัตไมชอบน้ําไปสรางบริเวณภาพบนโมแมพิมพตามขอมูลดิจิตอลที่นําเขา
บริเวณที่เหลือของแมพิมพืทไี่ มมีการถายโอนของสารที่มีสมบัติไมชอบน้ํา จะยังคงสมบัติชอบน้ํา
(hydrrphilic) และเปนบริเวณไรภาพ ผลที่ไดคือ แมพิมพที่มีสมบัติทางเคมีเหมือนกับแมพิมพออฟเซต
ลิโทกราฟทั่วไปที่บริะเวณภาพมีสมบัติไมขอบน้ําและพรอมที่จะรับหมึกพิมพฐานน้ํามัน สวนบริเวณ
ไรภาพมีสมบัติชอบน้ําและพรอมที่จะรับน้ํายาฟาวนเทน จะเห็นวาวิธีการสรางภาพบนโมแมพิมพนี้
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คลายกับการพิมพไรแรงกดแบบถายโอนดวยความรอนทีเ่ รียกวา เทอรมัลแวกซ ตางกันตรงที่การพิมพ
ไรแรงกดแบบเทอรมัลแวกซนั้น
ใชแถบหมึกฐานแวกซที่ถายโอนไปติดบนวัสดุใชพิมพโดยตรง
โดยไมผานตัวกลางถายทอดภาพ
(2) ขั้นตอนการสรางภาพบนโมแมพิมพ และการถายทอดภาพไปใหวัสดุใช
พิมพ เปนขัน้ ตอนที่ระบบหมึกจายหมึกพิมพ และระบบทําชื้นจายน้ํายาฟาวนเทนใหแกโมแกพิมพที่
เตรียมได หมึกพิมพจะเลือกติดที่บริเวณภาพ สวนน้ํายาฟาวนเทนจะติดที่บริเวณไรภาพ เกิดเปนภาพ
ปรากฏบนโมแมพิมพ จากนั้นจะถายทอดภาพผานโมยางไปบนกระดาษโดยอาศัยแรงกดพิมพจากโม
กดพิมพ
2.6.5.2 เครื่องพิมพดจิ ิตอลออฟเซตลิโทกราฟที่ใชกระแสไฟฟาหรือเลเซอร ไปสราง
บริเวณภาพของแมพิมพไรนา้ํ ตัวอยางเชน เครื่องพิมพดจิ ิตอลไฮเดลเบิรกจีทีโอ – ดีไอ (Heidelberg
GTO 3 DI) ควิกมาสเตอรดีไอ (Quickmaster DI) และออมนิ – อะดาสตดีไอ (Omni – Adast DI)
เปนตน การทีส่ ามารถสรางภาพบนแมพิมพที่เครื่องพิมพไดโดยตรง จึงเรียกวา DI ซึ่งยอมาจาก Direct
Imaging นอกจากนีย้ ังมีเครือ่ งพิมพดิจิตอล 74 กะรัต (74 Karat) ของบริษัทไซเทกซที่ใชเลเซอรสราง
ภาพบนแมพิมพไรน้ําเชนกัน แตมีขอแตกตางสําคัญตรงที่ใชระบบหมึกที่มีการควบคุมการจายหมึก
จากรางหมึกดวยลูกกลิ้งรับสงหมึกที่มีการถายโอนหมึกแบบกราวัวร (gravuflow roller) เปนลูกกลิง้ ที่
มีการเจาะผิวเปนบอหมึกเหมือนกับโมแมพิมพกราวัวร และมีใบปาดหมึก 2 อันสําหรับปาดหมึกบน
ลูกกลิ้งรับสงหมึกนี้เพื่อควบคุมปริมาณหมึกพิมพที่จะถายโอนไปใหโมแมพิมพ ลูกกลิ้งรับสงหมึกจะ
นําหนาที่รับหมึกพิมพจากรางหมึกสงไปทีล่ ูกกลิ้งหมึกคลึงแมพิมพในปริมาณที่ควบคุม โดยใบปาด
หมึกเชนเดียวกับในเครื่องพิมพกราวัวร
ความเร็วในการพิมพและความละเอียดทางการพิมพของ
เครื่องพิมพกะรัตและเครื่องพิมพ ดีไอจะเหมือนกัน คือ 10,000 เที่ยวพิมพตอชัว่ โมง และ 2,540
จุดตอนิว้

(ก)

(ข)

(ค)
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(ง)

ภาพที่ 152 ตัวอยางเครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตลิโทกราฟที่ใชเลเซอร ไปสรางบริเวณภาพ
บนแมพิมพไรน้ํา
(ก) เครื่องพิมพดจิ ิตอลออฟเซตลิโทกราฟที่มี 4 สวนพิมพแยกกัน โครงสรางโมเปนแบบระบบ
3 โม (ไฮเคลเบิรกจีทีโอ – อีไอ)
(ข) และ (ค) เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตลิโทกราฟ มี 4 สวนพิมพ โครงสรางโมเปนแบบบโมกด
พิมพรวม ใชโมกดพิมพขนาดใหญ 1 โม ที่มีโมแมพิมพ 4 โมเรียงอยูรอบ ๆ แตละโมแมพิมพ
จะมีชุดระบบหมึกและโมยางของตนเอง (ควิกมาสเตอรดีไอ)
(ง) เครื่องพิมพดิจิตอลออฟเซตละโทกราฟที่ควบคุมการถายโอนหมึกดวยลูกกลิ้งที่เจาะผิวเปน
บอหมึกและใบปาดหมึก (74 กระรัต)
ที่มา : (ก) Howard M. Fenton and Fenton and Frank J. Romano. On - Demand Printing :
The Revolution in Digital and Customized Pirnting,2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts
Technical Foundation Press, 1998,p.215.
(ข) Joe Brim. “An Exciting Future Beckons the Printer.” Profit Through Prepress 1997
(Pira Intermational). London: Atalink Ltd., May 1997, p.89.
(ค) Howard M. Fenton and Fenton and Frank J. Romano. On - Demand Printing :
The Revolution in Digital and Customized Pirnting,2nd ed. Pittsburgh: Graphic Arts
Technical Foundation Press, 1998,p.219.
(ง) Scitex Corpolration Ltd. Karat Digital Press. Retreived via netscape, 5 July 1999,p.1-2.
1) สวนพิมพ มีสวนประกอบพื้นฐาน ไดแก หนวยจายกระแสไฟฟาหรือ
แหลงกําเนิดแสงเลเซอรเพื่อสรางภาพบนโมแมพิมพ โมแมพิมพ โมยาง โมกดพิมพ และระบบหมึก
2) ขั้นตอนการพิมพ มี 2 ขั้นตอน คือ (1) การสรางภาพบนแมพิมพดวย
เทคโนโลยีการปลอยกระแสไฟฟาหรือใชแสงเลเซอรไปทําลายชั้นซิลิโคนบนแมพิมพ สรางภาพบน
แมพิมพที่ติดตัง้ บนเครื่องพิมพเหลือชั้นอะลูมิเนียมไวเปนบริเวณภาพสวนชั้นซิลิโคนที่เหลือยู จะเปน
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บริเวณไรภาพ (ภาพที่ 153) สําหรับวัสดุทําแมพิมพจะติดตั้งเปนมวนภายในเครื่องพิมพ โครงสราง
วัสดุทําแมพิมพมี 3 ชั้น ชั้นบนเปนซิลิโคน ชั้นกลางเปนอะลูมิเนียม และชั้นฐานทําจาก
พอลิเอสเทอรหรือไมลาร และ (2) การถายทอดภาพไปใหวัสดุใชพิมพผานโมยางโดยอาศัยแรงกด
พิมพจากโมกดพิมพ
3. ระบบการจัดสีเพื่อควบคุมคุณภาพการพิมพดิจิตอล
3.1 ความหมายของระบบการจัดการสี
ยุคที่มีการผลิตภาพสีดวยการพิมพดิจติ อล มีการใชอุปกรณตาง ๆ ตั้งแตอุปกรณนําเขา
ขอมูล (input device) เชน เครื่องกราดภาพ กลองถายภาพดิจิตอล ไปรแกรมคอมพิวเตอร เชน
โปรแกรมสรางภาพ หรือตกแตงภาพ และอุปกรณสง ออกขอมูล (output device) เชน จอภาพ
เครื่องพิมพประเภทตาง ๆ เปนตน ซึ่งเครื่องพิมพที่ใชเปนอุปกรณสงออกอาจเปนเครื่องพิมพไรแรง
กดประเภทตาง ๆ
หรือเครื่องพิมพดจิ ิตอลนอกจากนี้ อุปกรณสงออกอาจจะเปนเพลทเซตเตอร
(Platesetter) ที่จะถายทําออกมาเปนแมพมิ พเพื่อจะนําไปใชพิมพดว ยระบบการพิมพแบบเดิม เชน การ
พิมพกราวัวร การพิมพสกรีน เปนตน ดังภาพที่ 154 ระบบการจัดการสี (Color Management System)
หรือ เรียกกันสั้น ๆ วาระบบซีเอ็มเอส (CMS) เปนระบบที่ใชในการจัดการและควบคุมกระบวนการ
ผลิตภาพสีของอุปกรณตาง ๆ ดังกลาวใหมีเอกภาพ กลาวคือ การแสดงสีและผลิต ภาพสีของอุปกรณ
ตาง ๆ ไดเหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อควบคุมใหมีคุณภาพของสีตามที่ตองการ
ตนฉบับ

กลองวีดิทัศน

กลองถายภาพดิจิตอล

กลองกราดภาพ

โฟโตซีดี

ตัวประมวลผล

อุปกรณสงออก
เครื่องถายทําแมพิมพ

เครื่องพิมพดิจิตอล

เครื่องพิมพแอนะล็อก

จอภาพ

เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพพนหมึก เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ เครื่องทําสําเนา เครื่องพิมพกราวัวร
เครื่องทําสําเนา เครื่องพิมพระเหิดสียอม
เครื่องพิมพสกรีน

ภาพที่ 154 อุปกรณนําเขาและอุปกรณสงออกในระบบการพิมพดิจติ อล
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การแสดงและผลิตภาพสีของแตละอุปกรณมีขอจํากัดมากมายทีท่ ําใหอุปกรณเหลานั้น
ไมสามารถแสดงสีหรือผลิตภาพสีไดเหมือนกัน ระบบการจัดการสีจึงเปนระบบที่ปรับใหอุปกรณ
ดังกลาวมีความแตกตางในการผลิตภาพสีนอยลง และควบคุมการผลิตภาพสีใหเปนไปตามที่ตองการ
การควบคุมคุณภาพสี โดยใชระบบการจัดการสีนี้จะทําไดดี เมื่อใชอุปกรณสงออกเปนเครื่องพิมพ
ดิจิตอล ทั้งนี้เพราะเครื่องพิมพประเภทนีจ้ ะใหคุณภาพงานพิมพคงทีส่ ม่ําเสมอกวาเครื่องพิมพแบบเดิม
ที่เปนเครื่องพิมพแบบแอนะล็อก เครื่องพิมพแบบเดิมมักใหคณ
ุ ภาพงานพิมพแตละแผนแตกตางกันได
งาย เนื่องจากมีปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เปนตัวแปรทําใหคุณภาพเปลีย่ นแปลงไป เชน อุณหภูมิ ชนิด
หมึกพิมพ ชนิดวัสดุใชพิมพ หรือแมชางพิมพเอง
ระบบการจัดการสีที่พบในปจจุบนั เปนระบบคอมพิวเตอรที่ทาํ การเทียบคาสี (color
matching) ระหวางอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตภาพสี ใหแสดงสีไดเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน
จากคาสีของอุปกรณนําเขา เชน เครื่องกราดแยกสี ไปยังอุปกรณสงออกอยางจอภาพหรือเครื่องพิมพ
การที่จะแปลงคาสีของอุปกรณตาง ๆ ได จะตองมีขอมูลคุณลักษณะเฉพาะในการแสดงสีของอุปกรณ
ตาง ๆ ที่เรียกวา โพรไฟลสี (color profile) ระบบการจัดการสีจะใชสมการทางคณิตศาสตรเพื่อแปลง
คาสีของอุปกรณตาง ๆ เปนคาสีที่ไมอิงอุปกรณ (independent color) และมีการเทียบคาสีระหวาง
อุปกรณนําเขากับคาสีของอุปกรณสงออก โดยผูใชสามารถเลือกสภาพการผลิตภาพสีใหถูกตองตาม
ความตองการใชงาน และวัตถุประสงคที่ถูกตองได เชน จะใชวัสดุใชพมิ พชนิดใด บนเครื่องพิมพชนิด
ใดเปนตน ซึ่งการที่มีโพรไฟลสีของอุปกรณตาง ๆ ใหใชในการจัดการสี ทําใหสามารถเทียบสีของ
อุปกรณตาง ๆ ได เชน สีบนจอภาพสามารถเทียบสีของเครื่องพิมพที่พิมพแผนพิมพสีออกมา
ผูปฏิบัติงานจึงไมตองใชวิธกี ารเดาวาสีทพี่ ิมพไดจากเครื่องพิมพจะเปนอยางไร
ซึ่งเปนวิธีการที่ดี
สําหรับการควบคุมคุณภาพงานพิมพที่ไดจากระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกส หรือในกระบวนการพิมพ
ดิจิตอล
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบจัดการสี
ไดรับการพัฒนาขึ้นในชวงตนป
พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) โดยบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอร (Apple Computer) ผูผลิตคอมพิวเตอรแมคอิน
ทอช ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรที่ใชกันมากในอุตสาหกรรมการพิมพขณะนัน้ โปรแกรมจัดการสีที่
พัฒนาขั้นครั้งแรกนี้เปนโปรแกรมงาย ๆ ที่เรียกวาคัลเลอรซิงค 1.0 (ColorSync 1.0) ซึ่งเปนโปรแกรม
พื้นฐานที่ทํางานในระดับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร ที่อาจจะไมไดทําหนาทีจ่ ัดการสีอยางเต็ม
บทบาทนัก แตสามารถทํางานรวมกับโปรแกรมจัดการสีอื่น ๆ เพื่อใหระบบจัดพิมพสามารถจัดการสี
ไดอยางเต็มทีท่ ั้งหมด
ในระยะแรกคัลเลอรซิงค 1.0 ยังมีขอจํากัดในการใชงาน มีปญหาดานการลือ่ สารของ
โปรแกรมประยุกต การแปลงขอมูลสีระหวางระบบสี หรือแบบจําลองสี (Color model) ละลักษณะ
ของไฟลขอมูล ขณะนั้นยังมีผูผลิตที่ผลิตระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสในระบบปด ตอมาจึงไดพฒ
ั นา
คัลเลอรซิงค 2.0 (ColorSync 2.0) ออกมาในชวงปลายป พ.ศ.2536 และเมื่อป พ.ศ.2537 มีผูผลิต
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คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหลายบริษัทศึกษาเรื่องการจัดการสีรวมกัน และรวมตัวกัน
เปนสมาคมสีแหงนานาชาติ (International Color Consortium, ICC) เพื่อกําหนดใหมีมาตรฐานการ
ผลิตสีของอุปกรณตาง ๆ เปนมาตรฐานเดียว เรียกวา มาตรฐานไอซีซี (ICC standard) ดังภาคผนวก ก
ทําใหสามารถจัดการสีในระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกส ที่เปนระบบเปดไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
แกปญหาในการผลิตภาพสีใหไดถูกตองแนนอนทั้งกระบวนการผลิต ตอมามีระบบการจัดการสีจาก
บริษัทผูผลิตตาง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เชน บริษัท อั๊กฟา มีระบบโฟโตทูน (Fototune) บริษัท โกดัก มี
ระบบเคซีเอ็มเอส (KCMS) เปนตน จนถึงปจจุบันมาตรฐานไอซีซียังเปนมาตรฐานที่ใชแพรหลายและ
เปนที่ยอมรับในระบบการจัดการสีของอุปกรณตาง ๆ
การทํางานของระบบจัดการสีจะมีการสรางโพรไฟลสีของอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการผลิตภาพสี เชน เครื่องกราดแยกสี จอภาพ และเครื่องพิมพ โพรไฟลสีที่สรางไวจะมี
ขอมูลขอบเขตสีของแตละอุปกรณที่ใช และขอมุลการแปลงคาสีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน คาสีที่
แปลงแลวจะเปนคาสีในระบบสีที่ไมอิงอุปกรณ (independent color) คือ คาสีในระบบซีไออี
(Commission Internationale de l Eclatrage, CIE) เมื่อมีการแปรสี โดยการสงผานคาสีจากอุปกรณ
หนึ่งเพื่อแสดงผลไปยังอีกอุปกรณหนึ่ง จะตองใชโพรไฟลสีของอุปกรณนั้น ๆ เพือ่ เทียบคาสีของทั้ง
สองอุปกรณใหสามารถแสดงสีไดเหมือนกัน ตัวอยางเชน เมื่อจะพิมพดวยเครื่องพิมพใด คาสีที่
เครื่องพิมพสามารถพิมพไดจะถูกนํามาแปลงเปนคาสีในระบบสีซีไออี และจากการคํานวณโดยใช
โพรไฟลสีของเครื่องพิมพนนั้ มาเทียบกับโพรไฟลสีของจอภาพ ก็จะทําใหจอภาพสามารถแสดงสีของ
แผนพิมพที่จะพิมพได การใชคาสีในระบบสีที่ไมอิงอุปกรณนี้ ทําใหคาสีที่สรางไวเมื่อนําไปแกไข
และเมื่อนําไปใชแสดงออกในอุปกรณใดแลวจะเปนเปนสีเดียวกันได
ตางจากคาสีในระบบที่อิง
อุปกรณ เชน ระบบสีซีเอ็มวายเค หรือระบบสีอารจีบี เมื่อไปแสดงผลบนวัสดุใชพิมพใดหรืออุปกรณ
สงออกตางชนิดกัน จะเห็นสีแตกตางกันได
3.2 ความสําคัญของระบบการจัดการสีในการพิมพดิจิตอล
การพิมพดิจติ อลที่ใชในการจัดพิมพทวั่ ไปจะใชเปนการผลิตแผนพิมพภาพสีเปนหลัก แมจะ
พิมพในงานจํานวนพิมพไมมาก คุณภาพของงานพิมพทคี่ ํานึงถึงมักจะเปนคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต
สีใหถูกตองและเปนไปตามที่ตองการ ระบบการจัดการสีจึงมีความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพใน
การพิมพดิจติ อลดวยสาเหตุที่สําคัญดังนี้
3.2.1 การพิมพดิจิตอลไมมีตัวกลางเพื่อตรวจสอบคุณภาพกอนพิมพ ในกระบวนการผลิต
งานพิมพสีที่ใชการพิมพดิจติ อล โดยเฉพาะการใชเครื่องพิมพดิจิตอลเปนอุปกรณสงออกจากระบบ
คอมพิว เตอร ผูปฏิบัติงานจะใชระบบคอมพิวเตอรในการออกแบบ แยกสี จัดทําอารตเวิรก โดย
กําหนดขอมูลตาง ๆ รวมทั้งกําหนดสีและรูปแบบสิ่งพิมพที่ตองการพิมพในระบบคอมพิวเตอร ขอมูล
งานพิมพจะยังอยูในระบบคอมพิวเตอรจนกวาจะพิมพออกมาดวยเครือ่ งพิมพดิจิตอลที่ตอพวงอยู การ
ควบคุมคุณภาพของงานพิมพไมสามารถทําไดดว ยวิธีเดิม ๆ เชน ตรวจสอบการฟลมแยกสี จาก

274

แมพิมพ เนื่องจากในระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสที่พิมพออกดวยเครือ่ งพิมพดิจิตอล สวนใหญจะไม
มีตัวกลาง เชน ฟลมหรือแมพิมพ ออกมาใหตรวจสอบคุณภาพกอนการพิมพ ดังนัน้ ขอมูลงานพิมพ
จากคอมพิวเตอรจะสงตรงไปยังเครื่องพิมพ และพิมพเปนแผนพิมพออกมา การตรวจสอบคุณภาพสี
ผูปฏิบัติมักจะพิจารณาสีจากจอภาพคอมพิวเตอร จึงตองการระบบการจัดการสีเพือ่ เทียบสีใหจอภาพ
แสดงสีไดเหมือนกับสีที่จะพิมพ
3.2.2 ผูปฏิบตั ิงานไมสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพดิจิตอล เพื่อใหไดภาพสี
ที่ตองการ ในการผลิตงานพิมพมีปจจัยตาง ๆ มากมายที่มีผลตอการผลิตภาพสีใหไดคณ
ุ ภาพตามที่
ตองการ การควบคุมคุณภาพจะเปนการควบคุมปจจัยตาง ๆ เหลานั้น ในวิธกี ารพิมพแบบเดิมดวย
เครื่องพิมพแบบแอนะล็อก ชางปฏิบัติงานสามารถปรับตั้งและควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพให
พิมพคุณภาพงานไดตามมาตรฐานที่ตองการได ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรฐานการพิมพสําหรับการ
พิมพระบบตาง ๆ ไว เชน การพิมพออฟเซตมีมาตรฐานโฟกรา (FOGRA) มาตรฐานเกรแท็ก
(GRETAG) มาตรฐานระบบบรุนเนอร (BRUNNER SYSTEM) เปนตน มาตรฐานเหลานี้มีขอกําหนด
ตาง ๆ ไวเปนมาตรฐานในการผลิตภาพสี เชน สีของหมึกพิมพแมสี สีของกระดาษสภาพการวัด และ
ตรวจสอบสี และจํานวนเม็ดสกรีนบวมในการพิมพ โดยใชแถบควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ หากมีปญหาทีแ่ ผนพิมพไมไดคุณภาพ ชางปฏิบัติงานก็สามารถปรับตั้งเครื่องพิมพให
สามารถพิมพภาพออกมาตามขอกําหนดมาตรฐานได ปจจุบันผูผลิตเครื่องพิมพออฟเซตหลายบริษัท
ไดพัฒนาวิธีการแผลคาการวัดขอมูลการผลิตภาพสี แลวนํามาสรางเปนสมการ เพื่อควบคุมการทํางาน
ของเครื่องพิมพใหสามารถปรับการจายหมึกและความชืน่ บนเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ
แตการใชเครื่องพิมพดิจิตอลผลิตภาพสี เครื่องพิมพดิจิตอลจะทํางานดวยกลไกการ
ทํางานของตัวเครื่องเอง ผูปฏิบัติงานไมสามารถปรับตั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพงานพิมพได
เหมือนกับเครื่องพิมพแอนะล็อก เชน การปรับตั้งการจายหมึก แรงกดพิมพ เปนตน ดังนั้น ในสวนที่
เปนขั้นตอนการพิมพ ตองปลอยใหเปนกลไกการทํางานของเครื่องพิมพดิจิตอลโดยตรง การที่
เครื่องพิมพจะพิมพสีภาพเปนอยางไร ชางปฏิบัติงานจะไมสามารถควบคุมคุณภาพในขั้นพิมพไดเลย
ดังนั้น วิธีการที่จะชวยใหควบคุมการผลิตภาพสีเมื่อใชเครื่องพิมพดิจติ อล ก็คือ การใชระบบการ
จัดการสีเขามาชวย
โดยระบบการจัดการสีจะชวยใหสามารถทราบลักษณะภาพสีที่จะไดจาก
เครื่องพิมพลวงหนากอนการพิมพจริงบนจอภาพ และทําการปรับแกไขจนไดคณ
ุ ภาพตามที่ตองการ
3.2.3 ความแตกตางในการผลิตสีของอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการพิมพดิจิตอล ยุคแรก ๆ
ของการพิมพที่ใชขอมูลดิจติ อล ยังมีอุปกรณที่ใชไมมากนัก และสวนใหญเปนระบบจัดพิมพ
ประสิทธิภาพสูง (high – end system) อุปกรณที่ใชทั้งหมดผลิตจากบริษัทผูผลิตเดียว ระบบการจัดการ
สีจึงยังไมมีความจําเปนมากนัก เนื่องจากบริษัทผูผลิตไดปรับตั้งมาตรฐานของฮารดแวร และ
ซอฟตแวรจากโรงงานโดยใชตารางแปลงคาสี (color look – up table) ที่ชดเชยคุณลักษณะของแตละ
อุปกรณใหสามารถแสดงสีไดเหมือนกันซึง่ ใหความถูกตองในการผลิตสีระหวางอุปกรณไดเพียงพอ
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ตอมาไดมีผูผลิตอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบจัดพิมพมากขึ้น มีการพัฒนาภาษา
มาตรฐานใหอปุ กรณที่ผลิตจากตางบริษัทสามารถเชื่อมตอเปนระบบเดียววัน และทํางานดวยกันได
ระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสจึงเปนระบบเปดมากขึ้น การนําอุปกรณตางบริษัทมาตอพวงกันจะตองมี
การปรับระบบใหสามารถทํางานดวยกันไดนอกจากนี้ ไดมีการใชระบบเครือขายระยะไกลในการ
จัดพิมพมากขึน้ โดยสรางงานตนฉบับจากสถานที่หนึ่ง แตสงขอมูลไปพิมพอีกสาถนที่ซึ่งอยูหาง
ออกไปได ปญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ อุปกรณที่มาจากบริษัทผูผลิตตางกัน มักจะใชเทคโนโลยีที่แตกตาง
กัน จึงมีความแตกตางกันในสีที่ผลิตได โดยเฉพาะในเรื่องขอบเขตสี ตัวอยางเชนอุปกรณนําเขามี
หลายประเภท ตั้งแตเครื่องกราดภาพคุณภาพสูง เครื่องกราดภาพคุณภาพปานกลาง กลองถายภาพ
ดิจิตอล อาจจะใหขอมูลสีนําเขาตางกัน สวนอุปกรณสงออกที่เครื่องพิมพดิจิตอลมีประเภทตาง ๆ
มากมายแตละประเภทจะใหสีของภาพพิมพที่แตกตางกันดวย แมเครื่องประเภทเดียวกันที่ผลิตจาก
บริษัทผูผลิตตางกันก็ใหสีแตกตางกันได มีผลใหคุณภาพสีของงานพิมพที่ไดมีความแตกตางกันดวย
ทั้งนี้ดวยเหตุผลตาง ๆ ตอไปนี้
3.2.3.1 ระบบสีที่ใชในแตละอุปกรณแตกตางกัน อุปกรณตาง ๆ ในการพิมพระบบ
ดิจิตอลแสดงสีหรือผลิตสีดวยระบบสีตางกัน กลาวคือ อุปกรณนําเขา เชนเครื่องกราดภาพสวนใหญ
จะทํางานโดยใชระบบสีอารจีบี (RGB) ซึ่งใชฟลเตอรสีแดง สีเขียว สีน้ําเงินในการแยกสีของภาพ
ตนฉบับแลสงสัญญาณเปนสัญญาณของแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ําเงิน เมื่อนํามาแสดงผลบน
จอภาพซึ่งแสดงสีดวยระบบสีอารจีบี คือ ใชสารเรืองแสง (phophor) สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน ใหเกิด
เปนสีตาง ๆ บนจอภาพ แตถานํามาแสดงผลออกมาเปนภาพพิมพดวยเครื่องพิมพดิจติ อล จะใชระบบ
สีซีเอ็มวาย (CMY) หรือระบบสีซีเอ็มวายเค (CMYK) คือหมึกพิมพสีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลือง
หรือมีการพิมพสีดําเพิ่มเติมในเครื่องพิมพดิจิตอลบางเครื่อง ดังภาพที่ 155

ภาพที่ 155 ระบบสีที่ใชในอุปกรณตาง ๆ ในการพิมพระบบดิจิตอล
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การที่อุปกรณตาง ๆ ดังกลาวทํางานในระบบสีที่แตกตางกันมีผลใหขวบเขตสีทผี่ ลิต
ไดแตกตางกันดวย เชนเครื่องกราดภาพหรือจอภาพคอมพิวเตอรใชระบบสีอารจีบีในการผลิตภาพสี
สวนใหญมกั จะใหขอบเขตสีกวางกวาเครื่องพิมพที่ใชระบบสีซีเอ็มวายเค ดังภาพที่ 156 ขอมูลสีบางสี
ที่นําเขาดวยเครื่องกราดภาพอาจจะไมสามารถแสดงไดทงั้ หมดบนจอภาพ และขอมูลสีบางสีที่แสดง
บนจอภาพก็ไมสามารถพิมพไดดว ยเครื่องพิมพดิจิตอลดวยเหตุนี้ สีของภาพพิมพจากเครื่องพิมพมี
ความแตกตาง จากสีที่มองเห็นบนหนาจอคอมพิวเตอรและขอมูลสีนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 156 เปรียบเทียบขอบเขตสีของจอภาพกับเครื่องพิมพเลเซอร
ที่มา : Phil Green. Understanding Digital Color. Pittsburgh: Graphic Arts Technical
Foundation, 1995, p.326.

ภาพที่ 157 ภาพพิมพสีที่มีความแตกตางของขอมูลสีที่พิมพกับขอมูลสีนําเขา
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จากภาพที่ 157 ขอมูลสีนําเขาของภาพอาจไดจากการกราดภาพตนฉบับ ซึ่งมักเปนขอมูล
สีในระบบสีอารจีบี แตเมือ่ จะพิมพก็ตองมีการแปลงขอมูลสีใหเปนขอมูลสีในระบบสีซีเอ็มวายเคซึ่ง
ใชในเครื่องพิมพดิจิตอล นอกจากนี้ขอมูลสีนําเขาอาจเปนขอมูลสีพิเศษที่มักกําหนดในโปรแกรม
สรางและตกแตงภาพโดยตรง ซึ่งกําหนดเปนขอมูลสีในระบบสีซีเอ็มวายเค แตเมื่อนําไปใชพิมพ บน
แผนพิมพอาจจะไดคาสีทแี่ ตกตางจากขอมูลสีที่นําเขาได
ระบบการจัดการสี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการพิมพดิจิตอลที่ตองใชอุปกรณ
ตาง ๆ ในการผลิตสี โดยระบบการจัดการสีจะมีกระบวนการหรับขอบเขตสีของอุปกรณตาง ๆ ให
เทากัน ดังจะกลาวถึงตอไปเพื่อใหอุปกรณตาง ๆ สามารถแสดงสีหรือผลิตสีไดเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกัน ผูใชจะสามารถใชจอภาพในการแสดงสีของภาพพิมพ และแกไขสีที่ถกู ตองตามตองการ
ไดบนจอภาพ
3.2.3.2 ชนิดของหมึกพิมพและสารใหสีที่ใชในอุปกรณแตละชนิดแตกตางกัน ดังที่
กลาวมาแลววาปจจุบันระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสเปนระบบเปดมากขึ้น มีการใชอุปกรณสง ออก
เปนเครื่องพิมพดิจิตอลประเภทตาง ๆ มากมาย ซึ่งเครื่องพิมพแตละประเภทใชหมึกพิมพตาง ๆ เชน
เครื่องพิมพพน หมึกใชหมึกพิมพเหลวเครื่องพิมพ เลเซอรใชโทนเนอร เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซใช
หมึกพิมพแข็งฐานแวกซ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชชนิดของสารใหสีที่แตกตางกันในเครื่องพิมพ
แตละประเภทดวย เชน บางเครื่องพิมพใชหมึกพิมพประเภทผงสี บางเครื่องพิมพใชหมึกพิมพประเภท
สียอม เปนตน ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวที่เกี่ยวกับหมึกพิมพมีผลใหเครื่องพิมพดิจติ อลตางประเทภกัน
พิมพภาพสีออกมาไมเหมือนกัน แมวาจะพิมพจากสัญญานขอมูลภาพเดียวกันการใชระบบการจัดการ
สีจะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของเครื่องพิมพดิจิตอล
แลวนํามาปรับขอบเขตสีบน
จอภาพ เพื่อใชจอภาพแสดงสีไดเหมือนกับแผนพิมพ หรือปรับของเขตสีของเครื่องพิมพ 2
เครื่องพิมพใหเหมือนกันหรือใกลเคียงกันได ทําใหการผลิตสีของเครื่องพิมพดิจติ อลใหพิมพสไี ด
เหมือนกับแผนพิมพดว ยเครื่องพิมพแบบเดิมได จึงสามารถใชเครื่องพิมพดิจิตอลในการทําปรูฟสีได
การควบคุมคุณภาพสีในการพิมพดิจิตอลก็จะเปนไปไดมากขึ้น
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ภาพที่ 158 เปรียบเทียบขอบเขตสีที่ผลิตไดจากเครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องพิมพพนหมึก
ที่มา : Yujiro Ando. “Newly Developed Color Management System to Realize Copier Quality
Color Reproduction for Printers.” Journal of Scientific Research. Vol.19, No.1 Bangkok :
Chulalongkorn University, 1994, p.105.
โดยสรุปแลว การควบคุมคุณภาพของสีในการพิมพดจิ ติ อลที่มีการใชอุปกรณตาง ๆ ที่
หลากหลายเปนความตองการใหการผลิตภาพสีมีความถูกตองตั้งแต เครื่องกราดภาพ จอคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพดิจิตอลที่ตอพวง ใหสามารถแสดงสีหรือผลิตภาพสีไดเหมือนกัน หรือลดความ
แตกตางที่จะเกิดขึ้นใหมีนอยที่สุด ระบบจัดการสีในระบบเปดจึงไดรับการพัฒนาขึน้ เพื่อใชมาตรฐาน
ในการสื่อสารขอมูลสีที่เหมือนกัน
ระบบการจัดการสีที่กําหนดขอมูลสีเปนระบบสีมาตรฐานที่ไมอิงอุปกรณ เชน ระบบสีซี
ไออี (CIE) จะสามารถแกปญ
 หาเหลานี้ได โดยแปลงคาสีที่อิงอุปกรณใด ๆ เปนคาสีที่ไมอิงอุปกรณ
ถาบริษัทผูผลิตอุปกรณตาง ๆ และซอฟตแวรตกลงกันในเรื่องการแปลงคาสีเปนสีที่ไมอิงอุปกรณ จะ
ทําใหการใชอุปกรณจากผูผลิตตาง ๆ มาตอพวงกันเปนไปไดงาย ดังนั้น คาสีในระบบสีซีไออีจะใช
สื่อสารขอมูลสีตางระบบสีไดดีที่สุด
3.3 หลักการของระบบการจัดการสี
หลักพื้นฐานของระบบการจัดการสีที่ทําใหอุปกรณตาง ๆ
ในกระบวนการผลิตภาพสี
สามารถผลิตภาพสีไดเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ดังภาพที่ 159
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ภาพที่ 159 หลักการของระบบการจัดการสี
3.3.1 การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณ (device calibration) การทํางานของระบบการจัดการ
สีใหสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตสีไดถูกตอง อุปกรณที่ใชทั้งอุปกรณนําเขาและอุปกรณสงออก
จะตองมีการทํางานในสภาพปกติอยางถูกตองดวย การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณเปนการทําให
อุปกรณทํางานอยางปกติและถูกตองเปนบรรทัดฐาน
เพื่อใหอุปกรณนั้นสามารถผลิตสีไดคงที่
สม่ําเสมอ อุปกรณตาง ๆ ควรไดรับการปรับตั้นมาตรฐานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และที่มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานภายในอุปกรณ เชน จอภาพอาจแสดงสีผิดเพี้ยนไป
เนื่องจากการใชงานไปนาน ๆ เปนตน
3.3.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ (device characterization) ระบบการจัดการ
สีจะสามารถทํางานไดจะตองทราบคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของอุปกรณตาง ๆที่เกี่ยวของ ใน
ระบบการจัดการสี การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ จะกําหนดเปนโพรไฟลสีของอุปกรณ
ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป โพรไฟลสีจะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ จะกําหนดเปนไพรไฟลสี
ของอุปกรณ ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป โพรไฟลสีจะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการแสดงสีที่แตกตาง
จากคาสีมาตรฐานอางอิงของอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องกราดภาพ จอภาพ และเครื่องพิมพ ในสภาพที่มี
การใชระบบการจัดการสีอยางสมบูรณ ภาพตนฉบับทีก่ ราดเขาระบบคอมพิวเตอร ภาพที่แสดงบน
จอภาพและภาพพิมพออกมาจากเครื่องพิมพ จะตองมีสีเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
3.3.3 การแปลงคาสีเปนระบบสีที่ไมอิงอุปกรณ (color conversion) ระบบสีที่อุปกรณตาง ๆ
ใชแสดงหรือผลิตภาพสีนั้นเปนระบบสีที่อิงอุปกรณ (dependent colot system) กลาวคือ สีที่แสดงหรือ
ผลิตไดจะขึ้นกับอุปกรณทใี่ ช หากเปลีย่ นไปใชอุปกรณอื่น ๆ สีที่แสดงหรือปลิตไดก็จะเปลี่ยนแปลง
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ตามไปดวย แมวาจะใชขอมูลสีเดียวกัน หรืออุปกรณนั้นจะใชระบบสีเดียวกันก็ตาม เชน เครื่องพิมพ
พนหมึกใชระบบสีซีเอ็มวายเค เมื่อสงขอมูลสีที่เปนระบบซีเอ็มวายแคไปพิมพออกดวยเครื่องพิมพพน
หมึก 2 เครื่อง ภาพพิมพทไี่ ดจากเครื่องพิมพพนหมึกทัง้ สองจะมีสีไมเหมือนกันได เพราะระบบสีที่ใช
เปนระบบที่อิงอุปกรณ ดังนั้น ในระบบการจัดการสีที่จะตองมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตภาพสี
ของอุปกรณตา ง ๆ ใหเทียบเคียงกันได จึงจําเปนตองมีการแปลงคาสีใหเปนคาสีในระบบสีที่ไมอิง
อุปกรณ
หากมีการเปลี่ยนแกสีหรือการเทียบสีจะกระทําในระบบสีที่ไมอิงอุปกรณจึงจะมีผลให
สามารถควบคุมการผลิตภาพสีของแตละอุปกรณได ระบบสีมาตรฐานที่ไมอิงอุปกรณที่ใชในระบบ
จัดการสี ไดแก ระบบสีซีไออี (CIE)
3.3.4 การเทียบสีที่แสดงหรือผลิตจากอุปกรณตาง ๆ (color matching) เมื่อปรับตั้งมาตรฐาน
(calibrate) อุปกรณตาง ๆ ในสายการผลิตแลวในทางทฤษฎี อุปกรณเหลานั้นควรจะสามารถถายทอด
ขอมูลสีไดอยางถูกตองจากเครื่องกราดภาพไปยังจอภาพ และตอไปยังเครื่องพิมพ สีที่มองเห็นหรือ
พิมพได ควรเปนสีเดียวกัน แตในทางปฏิบัติ อุปกรณตา ง ๆ ที่ใชในระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสไม
สามารถแสดงหรือผลิตภาพสีไดเหมือนกันเนื่องจากอุปกรณตาง ๆ มีระบบสีและความสามารถในการ
แสดงหรือผลิตขอบเขตสี (color gamut) ตางกันนอกจากนี้แมจะเปนอุปกรณที่ใชระบบสีเดียวกันหรือ
อุปกรณประเภทเดียวกัน ก็ยังใหขอบเขตสีที่ตางกันดวยเนื่องจากมีปจจัยตาง ๆ มากมายทีม่ ีผลให
อุปกรณแสดงสีตางกัน
ดวยระบบการจัดการสี ไมสามารถทําใหอุปกรณแสดงสี ทําการแสดงสีที่นอกเหนือ
ขอบเขตสีที่อุปกรณนนั้ แสดงได นอกจากการทราบคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณตาง ๆ แลว ยัง
จําเปนตองมีการเทียบสีของอุปกรณตาง ๆ นั้นดวย เพื่อปรับการแสดงสีของอุปกรณตาง ๆ ใหออกมา
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน และสามารถทราบผลของภาพพิมพสีที่จะออกมาได ในการเทียบสีของ
ภาพตนฉบับกับขอบเขตสีที่เครื่องพิมพสามารถพิมพได โดยภาพตนฉบับมีสีตาง ๆ ที่มากวาขอบเขต
สีที่เครื่องพิมพสามารถผลิตได
ระบบการจัดการสีจะปรับสีทั้งหมดในภาพตนฉบับเพื่อใหอยูใน
ขอบเขตสีของเครื่องพิมพ โดยจะมีบางสีที่เครื่องพิมพสามารพิมพไดเหมือนกับตนฉบับ และปรับบาง
สีที่อยูนอกขอบเขตสีใหเครือ่ งพิมพสามารถพิมพสีที่ใกลเคียงที่สุด แตในภาพรวมแลว ภาพพิมพจะมี
สีเหมือนกับภาพตนฉบับมากที่สุด
3.4 องคประกอบของระบบการจัดการสีเพื่อควบคุมคุณภาพการพิมพดิจิตอล
ในระบบจัดการสี อุปกรณทเี่ กี่ยวของกับการผลิตภาพสี ไมวาจะเปนเครื่องกราดแยกสี ระบบ
คอมพิวเตอร โปรกแกรมประยุกตสําหรับงานจัดพิมพ และเครื่องพิมพสี จะตองไดรับการติดตัง้
ระบบการจัดการสี องคประกอบสําคัญที่ใชในการจัดการสี ไดแก แถบสีมาตรฐาน เครื่องสเปกโทร
โฟโตมิเตอร จอภาพมาตรฐาน โปรแกรมสรางโพรไฟลสี โปรแกรมแปลงคาสี และดังรายละเอียด
ตอไปนี้
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3.4.1 แถบสีมาตรฐาน
แถบสีมาตรฐานประกอบดวย 2 สวน คือ
3.4.1.1 ตนฉบับแถบสี เปนแถบสีตาง ๆ ประกอบดวยแมสีหลักที่เปนแมสีแบบบวก
คือ สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน และแมสีแบบสบ คือ สีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลือง และสี ดํา และกลุมสี
เฉพาะที่มักจะเปนสีในองคประกอบภาพสวนใหญ เชน สีผิวคน สีทองฟา เปนตน ซึ่งอาจอยูลักษณะ
ของตนฉบับสไลดสี หรือตนฉบับสะทอนแสง จํานวนสีบนแถบสีมาตรฐานแบบตาง ๆ อาจจะ
แตกตางกัน เชน แถบสีมาตรฐาน IT8.7 มีจํานวนแถบสี 190 สี บางมาตรฐานมีจํานวนแถบสีถึง 4,500
สี จํานวนแถบสีที่เหมาะสมกําหรับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณใหถูกตองยังคงเปนเรื่อง
ถกเถียง และไมมีขอสรุปที่ชัดแจน แตถามีจํานวนสีมากเทาใดจะชวยใหวิเคราะหคุณลักษณะการผลิต
ภาพสีของอุปกรณไดถกู ตองมากขึ้นเทานัน้ เนื่องจากระบบจัดการสีจะใชตนฉบับแถบสีมาตรฐานใน
การปบและวิเคราะหหาคุณลักษณะในการผลิตภาพสีของอุปกรณตาง ๆ ดวยการวิเคราะหหาความ
เมนหรือเพีย้ นจากคาสีมาตรฐาน ตัวอยางแถบสีมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป เชน แถบสีมาตรฐาน IT 8.7
โดยแถบสีมาตรฐาน IT 8.7/1 เปนตนฉบับแถบสีชนิดโปรงใน และแถบสีมาตรฐาน IT 8.7/2 เปนตน
ฉบับแถบสีชนิดสะทอนแสง เปนตน
3.4.1.2 คาที่มาตรฐานอางอิงที่เปนคาสีซีไออี เปนคาสีในระบบสีซีไออีของแถบสีตาง
ๆ บนแถบสีมาตรฐานเพื่อใชเปรียบเทียบกับคาสีที่วัดไดจากอุปกรณตาง ๆ วาอุปกรณนั้น ๆ มีการผลิต
ภาพสีแตกตางจากคาสีมาตรฐานอางอิงเทาใด ทั้งนี้จะไดทราบวาอุปกรณนั้นมีคุณลักษณะเฉพาะใน
การผลิตภาพสีที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอยางไร และจะมีการคํานวณเพื่อกําหนดเปนโพรไฟลสีของ
อุปกรณนั้น
แถบสี
มาตรฐานนี้นอกจากจะใชใน
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ในการผลิตสีของอุปกรณแลว
ยังใชในการปรับตั้งมาตรฐาน
ของอุปกรณตา ง ๆ ใหมกี าร
ผลิตสีไดถูกตองคงที่ เปน
บรรทัดฐานเดียวกันตลอด
การใชงานดวย

ภาพที่ 160 ตัวอยางแถบสีมาตรฐาน IT8.7 ในระบบการจัดการสี
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3.4.2 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer)
เปนเครื่องวัดคาสีที่ใหคาสีใน
ระบบสีซีไออี ซึ่งเปนคาสีที่ไมอิงอุปกรณ เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรใชในระบบการจัดการสีก็เพื่อ
วัดคาสีของแถบสีที่ผลิตไดจากตนฉบับแถบสีมาตรฐานโดยใชอุปกรณตาง ๆ เชน จอภาพและ
เครื่องพิมพดิจติ อล เพื่อทราบคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของอุปกรณนั้น ๆ แลวนํามากําหนด
เปนคาโพรไฟลสีของอุปกรณน้นั ดังนั้น เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ใชควรเปนเครื่องที่สามารถวัด
คาสีจากจอภาพและภาพพิมพไดในเครื่องเดียวกัน
เนื่องจากจะตองปอนคาสีของจอภาพและ
เครื่องพิมพเขสูระบบการจัดการสี การสรางโพรไฟลสีของอุปกรณตาง ๆ จะมีคาสีที่ถูกตองแนนอน
กวาการวัดคาสีจากเครื่อสเปกโทรโฟโตมิเตอรตางกัน
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ไมอัตโนมัติ ผูใชจะตองวัดคาสีทีละแถบ และปอนขอมูล
ทีละคาเขาโปรแกรมสรางโพรไฟลสีเอง แตถามีเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่วัดคาสีโดยอัตโนมัติ
เครื่องจะกราดไปวัดคาสีในแถบสีตาง ๆ ไดเอง และสงผานขอมูลที่วัดไดไปยังโปรแกรมสราง
โพรไฟล เพื่อสรางโพรไฟลสี

ภาพที่ 161 ตัวอยางเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ใชในระบบการจัดการสี
(ก) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบวัดดวยมือ
(ข) เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบวัดอัตโนมัติ
3.4.2 จอภาพมาตรฐาน
จอภาพเปนอุปกรณที่สําคัญ ในการควบคุมคุณภาพการผลิตสีของระบบการพิมพดิจิตอล
เนื่องจากผูปฏิบัติงานจะใชจอภาพในการตรวจสอบคุณภาพสีกอนที่จะสั่งพิมพ
เมื่อใชระบบการ
จัดการสีใหไดประโยชนสูงสุดจอภาพจะตองเปนจอภาพมาตรฐานทีป่ รับตั้งมาตรฐานแลว เพื่อจอภาพ
จะไดแสดงสีถูกตอง และมีอุณหภูมิสีของแสงเปนมาตรฐานเดียวกับที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพสี
แผนพิมพจากเครื่องพิมพดิจติ อลได ดังนั้น จอภาพมาตรฐานที่ใชในระบบการจัดการสีควรเปนจอภาพ
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ที่สามารถปรับอุณหภูมิสี 5,000 เคลวิน นอกจากจะปรับจอภาพมาตรฐานใหแสดงสีถูกตองและใหมี
อุณหภูมิสีตามสภาพแสงมาตรฐานแลวสภาพแสงภายในหองปฏิบัติงาน ก็ควรจะตองเปนสภาพแสง
มาตรฐานดวยเชนเดียวกัน หรืออาจจะตองมีตูแสงมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับแผนพิมพอยูด วย

ภาพที่ 162 สภาพการทํางานเมื่อใชจอภาพมาตรฐานและตูแสงมาตรฐานในการจัดการสี
ที่มา : Michael Kieran. Understanding Color. Berkeley: Peachpit Press, 1994, p. 151
3.4.4 โปรแกรมสรางโพรไฟลสี
โปรแกรมสรางโพรไฟล็สี เปนโปรแกรมหนึ่งในระบบการจัดการสีที่ทําหนาที่สราง
โพรไฟลสีของอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิตภาพสี โดยการคํานวณและกําหนดขอบเขตสีที่ผลิต
ไดของอุปกรณ
จากการเปรียบเทียบคาสีมาตรฐานอางอิงของแถบสีมาตรฐานกับคาสีที่วัดไดของ
อุปกรณนั้น คาโพรไฟลสีของอุปกรณ จะถือเปนคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตภาพสีของอุปกรณนั้น
และคาขอบเขตสีที่ผลิตไดของอุปกรณนั้น ระบบการจัดการสีที่มีโปรแกรมสรางโพรไฟลสีจะชวยให
ผูใชสามารถสรางโพรไฟลสีของอุปกรณทมี่ ีใชในระบบการจัดพิมพไดโดยไมจํากัด
และสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาโพรไฟลสีไดตลอดเวลาตามสภาพการใชงานจริง
ทําใหการแปลงขอมูลสีมีความ
ถูกตองแนนอนขึ้น
ปจจุบันระบบการจัดการสีมักจะมีคาโพรไฟลสีของอุปกรณประเภทตาง ๆ ที่สราง
โดยบริษัทผูผลิตอุปกรณเอง และกําหนดเปนมาตรฐานใหแกระบบจัดการสีในระบบเปดทั่วไป ผูใช
สามารถเรียกนํามาใชไดโดยตรง ผูใชไมตองเสียเวลาสรางโพรไฟลสีเอง ตัวอยางโปรแกรมสราง
โพรไฟลสี เชน Profile Maker ของบริษัท เกรแท็ก (Gretag) และ Lino Color ของบริษัท
ไลโนไทปเฮลล (Linotype - Hell) เปนตน
3.4.5 โปรแกรมแปลงคาสี
โปรแกรมแปลงคาสี เปนโปรแกรมหนึง่ ในระบบจัดการสีที่ทําหนาที่กําหนดวิธีการ
เปรียบเทียบสี (color matching method) โดยจะแปลงคสีจากอุปกรณหนึ่งไปยังอุปกรณหนึ่งผาน
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ระบบสีที่ไมอิงอุปกรณ สวนใหญจะใชระบบสีซีแล็บ (CIELAB) โปรแกรมแปลงคาสีจะใชโพรไฟล
สีของแตละอุปกรณมาเทียบสี (color matching) ที่ผลิตไดระหวางอุปกรณใหเปนคาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกันมากที่สุด เพื่อใหอุปกรณทนี่ ํามาเทียบสีกนั นั้นแสดงสีไดเหมือนกันซึง่ นับวาเปนหัวใจ
สําคัญในการควบคุมคุณภาพ สีของการพิมพระบบดิจิตอล
3.5 กระบวนการจัดการสีเพื่อควบคุมคุณภาพการพิมพดิจิตอล
ระบบการจัดการสีเมื่อนํามาใชในกระบวนการจัดพิมพทพี่ ิมพดวยเครื่องพิมพดิจิตอลเพื่อ
ควบคุม คุณภาพจะมีกระบวนการทํางานตามแผนภูมใิ นภาพที่ 163

ภาพที่ 163 กระบวนการทํางานของระบบการจัดการสี
3.5.1 การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณ
กระบวนการจัดการสีจะเริ่มจนจากการปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณตาง ๆ เพื่อเปน
การทําใหอุปกรณนั้น ๆ ทํางานในสภาพปกติคงที่สม่ําเสมอ ในขณะที่มกี ารใชระบบการจัดการ
ควบคุมคุณภาพสี เมื่อปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณแลว เมื่อสรางโพรไฟลสีเพื่อกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะในการผลิตสีแลว อุปกรณจะตองไดรับการปรับตั้งมาตรฐานเปนระยะ ๆ เพื่อใหแนใจไดวา
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อุปกรณยังทํางานในสภาพปกติ
และผลิตคาสีไดคงที่แนนอนความถี่ในการปรับตั้งมาตรฐานของ
อุปกรณจะขึ้นอยูกับลักษณะของอุปกรณนนั้ ๆ วามีตวั แปรที่ทําใหอุปกรณทํางานผิดเพี้ยนจากปกติได
มากนอยเพียงใด เชน เครื่องกราดภาพมักจะตองการการปรับตั้งมาตรฐานขณะติดตั้งเครื่องครั้งแรก
เทานั้น เพราะการทํางานแยกสีจะไมเปลีย่ นแปลงไปมากนัก ขณะทีจ่ ะภาพอาจจะตองการการปรับตั้ง
มาตรฐานเปนระยะ ๆ เนื่องจากการเลื่อมสภาพของจอภาพ หรือเครือ่ งอิมเมจเซตเตอร (imagesetter) ที่
ตองการการปรับตั้งมาตรฐานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชนิดฟลม หรือน้ํายาสรางภาพ
การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณใหสามารถผลิตสีไดถูกตอง โดยไมตองลองผิดลอง
ถูก ควรจะตองใชเครื่องมือในการปรับตั้งมาตรฐาน เชน แถบสีมาตรฐาน แถบควบคุมคุณภาพหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีมาพรอมอุปกรณ และมีการวัดคาโดยใชเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร หรือ
เครื่องวัดความดําเพื่อจะไดนาํ ไปใชปรับตั้งมาตรฐานไดแนนอนขึ้น การปรับตั้งมาตรฐานจะประกอบ
ดวยขัน้ ตอนตาง ๆ ตามแผนภูมิที่ 164

ภาพที่ 164 ขั้นตอนการปรับตั้งมาตรฐานอุปกรณ
อุปกรณสําคัญที่มักจะตองมีการปรับตั้งมาตรฐาน ไดแก เครื่องกราดภาพ จอภาพ และ
เครื่องพิมพ ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.5.1.1 การปรับตั้งมาตรฐานของเครื่องกราดภาพ
เปนการปรับตั้งการทํางานของ
เครื่องกราดภาพในดานการตอบสนองตอสีและการทําสมดุลสีเทา ปกติมักจะปรับตัง้ มาตรฐานเครื่อง
กราดภาพในครั้งแรกที่มีการติดตั้งเครื่องและจะไมไดมีการปรับตั้งมาตรฐานบอยนัก
เนื่องจาก
ฟลเตอรแยกสีของเครื่องกราดภาพจะมีสมบัติคอนขางคงที่ตลอดการใชงาน ทําใหการตอบสนองตอสี
จะไมเปลีย่ นแปลงมากนัก
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การปรับตั้งมาตรฐานเครื่องกราดภาพ จะตองมีโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ปรับตั้งมาตรฐาน และตนฉบับแถบสีมาตรฐาน โดยเริ่มตนจากการกราดตนฉบับแถบสีมาตรฐาน เชน
IT8.7/1 หรือ IT 8.7/2 แลวนําคาสี RGB ที่ไดจากการกราดมาเปรียบเทียบกับคาสีมาตรฐานอางอิง
จากนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ปรับตั้งมาตรฐาน
จะปรับการทํางานของเครื่องกราดภาพให
ตอบสนองตอสีอยางถูกตอง
3.5.1.2 การปรับตั้งมาตรฐานของจอภาพ
ปจจัยสําคัญในการปรับมาตรฐานจอภาพ
ไดแก จุดขาว (white poing) และคาแกมมา (gamma) และความสมดุลสี (color balbace)
1) สิ่งสําคัญในการปรับตั้งมาตรฐานจอภาพ ประกอบดวย การปรับจุดขาว การ
ปรับแกมมาและการปรับความสมดุลสี
(1) การปรับจุดขาว จุดขาวบนจอภาพเกิดจากการผสมแมสีของแสง คือแสง
สีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ําเงิน ที่มีความอิ่มตัวสีสูงสุด แสง ณ จุดขาวขึ้นอยูก ับอุณหภูมิสีของแสง
ซึ่งกําหนดเปนเคลวินปกติจอภาพคอมพิวเตอรทั่วไปมักจะมีอุณหภูมิสีของแสง ณ จุดขาวประมาณ
8,000 ถึง 9,500 เคลวิน การปรับจุดขาวของจอภาพจะเปนการปรับลดอุณหภูมิสีของแสงใหได
มาตรฐานเพื่อเทียบสีกับภาพพิมพ คือเทากับ 5,000 เคลวิน เพื่อมองเห็นสีขาวเทากับสีขาวของกระดาษ
เพื่อใหมกี ารปรับมาตรฐานจอภาพไดเที่ยงตรงแนนอน จอภาพควรเปนจอภาพที่สามารถปรับอุณหภูมิ
สีของแสงได และอุปกรณชว ยในการปบตัง้ มาตรฐานจอภาพ เชน เครือ่ งวัดแสง (photometer) ที่วัด
ความเขมแสงของจอภาพ หรือใชเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ที่วัดคาสีของแสง

ภาพที่ 165 การใชเครื่องวัดแสงในการปบตั้งจอภาพมาตรฐาน
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(2) การปรับคาแกมมา คาแกมมา (gamma) เปนคาความชันของเสนโคงการ
แสดงสีของแมสีของแสงแตละสี จากสีที่ความอิ่มตัวสีสูงสุดจนถึงสีที่มีความอิ่มตัวสีต่ําสุดคือสีดํา
ปกติคาแกรมมาสําหรับจอภาพจะอยูใ นชวง 1.8 – 2.2 การปรับคาแกมมาใหคงทีช่ วยใหการแสดงสี
ภาพถูกตอง โดยพิจารณาจากจุดเงาและรายละเอียดของภาพที่ปรากฏถูกตอง
(3) การปรับความสมดุลสี นอกจากขัน้ ตอนการปรับจุดขาวและปรับคาแกมมา
สิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดงสีของจอภาพ ก็คือ การทําใหจอภาพสามารถแสดงสีไดถูกตอง ซึ่งจะ
เปนการปรับสวนที่เปนจุดขาว จุดดํา และสีเทาเปนสีที่ถูกตองบนจอภาพ
2) ขั้นตอนปรับตั้งมาตรฐานจอภาพ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
(1) พิมพภาพแถบสีมาตรฐานดวยเครื่องพิมพ
(2) ปรับจุดขาวของจอภาพใหมีอณ
ุ หภูมิสีของแสงเทากับ 5,000 เคลวิน
(3) เปรียบเทียบสีที่แสดงบนจอภาพโดยเทียบกับสีของภาพพิมพ
(4) ปรับคาแกมมาของจอภาพ เพื่อใหภาพแถบสีมาตรฐานของจอภาพใกลเคียง
กับของแผนพิมพ โดยพิจารณาจากสมดุลสีเทา ความสวางสีตรงจุดน้ําหนักสีกลาง และความเขมของสี
ที่มีความอิ่มตัวสีสูงสุด
โปรแกรมประยุกตบางโปรแกรม มีเครื่องมือชวยปรับตั้งมาตรฐานโดยไม
ตองใชเครื่องมือวัด เชน โปรแกรมยอยแกมมา (Gamma) ใน Control panel โดยจะปรับตั้งคาแกมมา
(Gamma) ตามความเหมาะสม ปกติคาที่เหมาะสมคือ 1.8 ซึ่งเปนคาที่สามารถมองเห็นความแตกตาง
ของแถบสีเทาไดทุกความเขม จากนั้นจะปรับคาจุดขาว (white point) คาจุดดํา (black point) และความ
สมดุลสี (color balance) ใหสีขาว สีดํา และสีเทาใหเปนสีที่ถูกตองบนจอภาพ และการปรับความสวาง
สี (brightness) และความเปรียบตาง (contrast) เพื่อใหสวนสวางของหนาจอใกลเคียงสีกระดาษขาว
นอกจากนี้ยังมีการปรับคาแกมมา (Gamma Adjustment) โดยใชโปรแกรมยอยแกรมมามีความถูกตอง
ไมสูงมากนัก
เมื่อเทียบการใช
เครื่องมือพิเศษที่กลาวมาแลว
เนื่องจากยังใชตาผูปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบสี แตก็ใหผลได
ดีระดับหนึ่ง

ภาพที่ 166 หนาตางในโปรแกรมยอย
แกมมา ที่ใชปรับตั้งมาตรฐานของ
จอภาพ
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3.5.3 การปรับตัง้ มาตรฐานของเครือ่ งพิมพ เปนการปรับตั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการผลิตสี
ของแผนพิมพใหคงที่ ปกติถาพิมพดวยเครื่องพิมพดิจติ อล คุณภาพการผลิตสีจะไมเปลี่ยนมากนัก
เพราะเครื่องพิมพจะพิมพงานดวยกลไกของเครื่องพิมพเอง
แตถาเปนการพิมพดวยเครื่องพิมพ
แบบเดิม ปจจัยที่มีผลตอการผลิตภาพสีก็คือ ความดําสูงสุดของสีหมึกพิมพ และปริมาณเม็ดสกรีน
บวก ซึ่งจําเปนตองควบคุมใหคงที่ตามขอกําหนดของมาตรฐานการพิมพ จึงจะสามารถใชระบบการ
จัดการสีในการควบคุมคุณภาพได
3.5.2 การสรางโพรไฟลสี
การสรางโพรไฟลสี เปนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของอุปกรณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการผลิต ไมวา อุปกรณนําเขาขอมูลสี อุปกรณแสดงสี และเครื่องพิมพดิจิตอลสี ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีแตกตางกันตามสภาพการทํางานของแตละอุปกรณ การทํางานของ
ระบบการจัดการสีจําเปนตองทราบโพรไฟลสีของทุกอุปกรณที่ใช เพือ่ นํามาแปลงคาสีและเทียบสีให
แตละอุปกรณแสดงสีไดเหมือนกัน ดังนัน้ ในขั้นตอนการสรางโพรไฟลสี จะประกอบดวย การสราง
โพรไฟลสีของเครื่องกราดภาพ การสรางโพรไฟลสีของจอภาพ และการสรางโพรไฟลสีของ
เครื่องพิมพ
3.5.2.1 การสรางโพรไฟลสีของเครื่องกราดภาพ เครื่องกราดภาพทีใ่ ชในการนําเขา
ขอมูลสีของภาพมีหลายประเภท และผลิตจากหลายบริษัทผูผลิต ซึ่งใชเทคโนโลยีในการกราดภาพ
ตางกัน องคประกอบการทํางานภายในเครื่องก็ตางกัน คุณลักษณะเฉพาะในการการาดขอมูลสีจาก
ภาพตนฉบับมาเปนขอมูลสีในระบบสีอารจีบียอมมีความแตกตางกันได นอกจากองคประกอบใน
เครื่องกราดภาพที่มีความแตกตางกันแลว
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชควบคุมการกราดภาพก็มี
ความสามารถปรับขอกําหนดในการแยกสีภาพตนฉบับแตกตางกันดวย ทําใหขอมูลสีที่ไดจากเครือ่ ง
กราดภาพแตละเครื่องมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 7 ขั้นตอนของการจัดการสี จะตองมีการสราง
โพรไฟลสีของเครื่องกราดภาพที่ใช เพื่อทราบคุณลักษณะในการกราดขอมูลสีวามีความผิดเพีย้ นจาก
มาตรฐานอางอิงไปอยางไร

289

ตารางที่ 7 ขอมูลสีที่ไดจากอุปกรณนําเขาประเภทตาง ๆ
คา CMYK ที่ไดรับ
ขอมูลสีนําเขา
สีน้ําเงินเขียว
100 เปอรเซ็นต
C
M
Y
K
ขอมูลสีนําเขา
สีมวงแดง
100 เปอรเซ็นต
C
M
Y
K
สีเหลือง
100 เปอรเซ็นต
C
M
Y
K

เครื่องกราดภาพ
คุณภาพสูง

เครื่องกราดภาพ
คุณภาพต่ํา

กลองถายภาพดิจิตอล

100
0
0
0

84
0
15
0

เครื่องกราดภาพ
คุณภาพสูง

70
0
24
0
คา CMYK ที่ไดรับ
เครื่องกราดภาพ
คุณภาพต่ํา

0
100
0
0

6
82
0
11

0
87
32
0

0
0
0
100

4
0
79
5

0
0
80
0

กลองถายภาพดิจิตอล

ขั้นตอนการสรางโพรไฟลสีของเครื่องกราดภาพ มีดังนี้
1) ปรับขอกําหนดของการกราดแยกสีในโปรแกรมควบคุมการกราดภาพ ใหเปนการทํางาน
ปกติเหมือนกับที่ปรับตั้งมาตรฐานไว เชน กําหนดใหโปรแกรมกําหนดจุดสวางและจุดเงาแบบ
อัตโนมัติ การแกสีแบบอัตโนมัติ การกําหนดใหใชยูซีอารหรือจีซีอาร เปนตน
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2) วัดคาสีจากแถบสีมาตรฐาน
แลวปอนเขาโปรแกรมสรางโพรไฟลสีเพื่อใชเปนคาสี
มาตรฐานอางอิงหรือบางโปรแกรมจะมีคาสีมาตรฐานอางอิงอยูแลว ก็ไมจําเปนตองวัดคาสีใหม
3) กราดภาพแถบสีมาตรฐานเขาสูคอมพิวเตอร แลวนําคาขอมูลสีของภาพแถบสีมาตรฐานมา
ใชในโปรแกรมสรางโพรไฟลสี
4) โปรแกรมสรางโพรไฟลสี จะคํานวณเปรียบเทียบขอมูลสีที่กราดจากเครื่องกราดภาพกับ
คาสีมาตรฐานอางอิง ซึ่งเปนคาขอมูลสีที่ควรไดจากการกราด แลวสรางเปนโพรไฟลสีของเครื่อง
กราดภาพเครื่องนั้นตามขอกําหนดของมาตรฐานไอซีซี (ICC)
การจัดเก็บโพรไฟลสีของอุปกรณตาง ๆ เพื่อนํามาใชในระบบการจัดการสี มักจะเก็บใน
โฟลเดอรของโปรแกรมจัดการสี เชน Color Syne Folder ในระบบปฏิบัติการ หรืออาจจะจัดเก็บ
ในโปรแกรมประยุกตใชงานหากตองการแสดงภาพสีบนจอภาพจากโปรแกรมประยุกตใชงาน

ภาพที่ 167 ตัวอยางหนาตางแสดงการสรางโพรไฟลสีของเครื่องกราดภาพ
ในโปรแกรมสรางโพรไฟลสี
3.5.2.2 การสรางโพรไฟลสีของจอภาพ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการจัดพิมพ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชเครื่องพิมพดิจิตอล จอภาพนับเปนอุปกรณสําคัญที่ใชเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
งานพิมพจากเครื่องพิมพ จอภาพที่ใชอาจผลิตจากผูผลิตบริษัทตาง ๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในชนิด
ของสารเรืองแสงที่ใชแสดงสี ตลอดจนอายุการใชงานของจอภาพ ลวนมีผลใหแตละจอภาพแสดงสี
แตกตางกันได การสรางโพรไฟลสีของจอภาพจะทําใหทราบคุณลักษณะเฉพาะในการแสดงสีของ
จอภาพนั้น เพือ่ นําไป ใชเทียบสีกับสีที่เครื่องพิมพสามารถพิมพได เพือ่ ใหจอภาพสามารถแสดงสีได
เหมือนกับสีของแผนพิมพ
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ขั้นตอนของการสรางโพรไฟลสีของจอภาพ มีดังนี้
1) การปรับตั้งมาตรฐานของจอภาพกอน เพื่อใหไดจอภาพมาตรฐานตามที่กลาวมา
ขางตน เมื่อปรับตั้งมาตรฐานจอภาพแลว ไมควรปรับเปลี่ยนคําสั่งใด ๆ อีก เชน ความสวาง ความ
เปรียบตางของจอภาพ อุณหภูมิสีหรือปรับสภาพแสง และสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติงาน เพราะ
จะมีผลตอความถูกตองของสีที่มองเห็นไดเมื่อจอภาพและสภาพหองปกิบัติงานเปนมาตรฐานแลว ก็
สามารถสรางโพรไฟลสีของจอภาพได
2) ผูปฏิบัติงานจะติดตั้งหัววัดของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรไวที่หนาจอ ดังภาพ
ที่ 168

ภาพที่ 168 การติดตั้งหัววัดของเครื่องสเปกโทร
โฟโตมิเตอรบนหนาจอคอมพิวเตอร

3) โปรแกรมสรางโพรไฟลสีจะมีคําสั่งควบคุมใหจอภาพแสดงสีตาง ๆ ทีละสีอยาง
ตอเนื่อง ดังภาพที่ 169 หัววัดของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรจะทําการวัดคาสีของแตละสีที่แสดง
บนหนาจอ

ภาพที่ 169 ตัวอยางหนาตางแสดงคําสั่งการ
สรางโพรไฟลสีของจอภาพ
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4) โปรแกรมสรางโพรไฟลสี จะคํานวณเปรียบเทียบคาสีที่วัดไดกับคาสีมาตรฐานอางอิง
เพื่อสรางเปนโพรไฟลสีของจอภาพนั้น และจัดเก็บในโฟลเดอรของระบบการจัดการสี
3.5.2.3 การสรางโพรไฟลสีของเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพที่ใชพิมพภาพสีอาจเปน
เครื่องพิมพแบบดิจิตอล เชนเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพพนหมึก เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ เปนตน
หรือเปนเครื่องพิมพแบบแอนะล็อกที่เปนเครื่องพิมพแบบเดิม เชน เครื่องพิมพกราวัวร เครื่องพิมพ
สกรีน เปนตน เครื่องพิมพแตละประเภทใชเทคโนโลยีการพิมพ และหมึกพิมพแตกตางกัน มีผลใหได
ภาพพิมพมีสแี ตกตางกันได นอกจากนี้เครื่องพิมพประเภทเดียวกันก็ยงั ใหคุณภาพงานพิมพตางกันได
เชนกัน เนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชน ความหนาชั้นหมึกพิมพการลดหลั่นน้าํ หนักสี หรือความสมดุลสีเทา
เปนตน
การใชเครื่องพิมพแบบดิจติ อล ผูปฏิบัติงานไมสามารถปรับกลไกการทํางานเพื่อปรับ
เปลี่ยนคุณภาพงานพิมพใหเปนไปตามที่ตอ งการได สวนการใชเครื่องพิมพแบบเดิมที่เปนแบบแอ
นะล็อก แมผูปฏิบัติงานจะสามารถปรับตั้งการทํางานของเครื่องพิมพได แตก็จะตองปรับตั้งการทํางาน
ใหเปนมาตรฐานแนนอน เพื่อใหเครื่องพิมพพิมพงานไดคงที่สม่ําเสมอ การสรางโพรไฟลสีของ
เครื่องพิมพสามารถทําไดทั้งเครื่องพิมพแบบดิจิตอล และเครื่องพิมพแบบเดิมทีเ่ ปนแบบแอนะล็อก
เพื่อทําใหทราบคุณลักษณะเฉพาะในการพิมพสีของแตละเครื่องพิมพ
การสรางโพรไฟลสีของเครื่องพิมพประกอบดวยขัน้ ตอนตาง ๆ ดังนี้
1) ผูปฏิบัติงานพิมพไฟลขอมูลแถบสีมาตรฐานออกมาเปนแผนพิมพแถบสี ถาเปน
เครื่องพิมพแบบดิจิตอลที่ตอพวงอยูด วย ก็สามารถใชคําสั่งพิมพในโปรแกรมประยุกตทใี่ ช เชน
โปรแกรม PhotoShop ใหเครื่องพิมพพิมพเปนแผนพิมพแถบสีไดโดยตรง แตเปนเครื่องพิมพแบบเดิม
ก็พิมพไฟลขอมูลแถบสีมาตรฐานออกมาเปนฟลมกอนดวยเครื่องอิมเมจเซตเตอร
(imagesetter)
จากนั้นนําฟลม ไปถายทําแมพิมพ หรือถาใชเครื่องพิมพเพลทเซตเตอร (platesetter) ก็จะไดออกเปน
แมพิมพเลย จากนั้นนําแมพิมพไปพิมพบนวัสดุใชพิมพดวยเครื่องพิมพแบบเดิม ทั้งนี้ เครื่องอิมเมจ
เซตเตอร หรือเครื่องเพลทเซตเตอร จะตองไดรับการหรับตั้งมาตรฐานอยางถูกตอง และการปรับตั้ง
เครื่องพิมพขณะพิมพก็ตองเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการพิมพดว ย
2) เมื่อไดภาพพิมพมาแลว ผูปฏิบัติงานจะวัดแถบสีตาง ๆ บนแผนพิมพที่ไดดวย
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร และปอนคาสีเขาสูโปรแกรมสรางไพรไฟลสี
3) โปรแกรมสรางโพรไฟล จะคํานวณเปรียบเทียบคาสีที่พิมพไดกับคาสีมาตรฐาน
อางอิงของแถบสีมาตรฐาน แลวสรางเปนโพรไฟลสีของเครื่องพิมพนนั้ เก็บไวในโฟลเดอรของระบบ
การจัดการสี คือ Color Sync Folder
หากเครื่องพิมพที่ใชสามารถพิมพบนวัสดุใชพิมพที่แตกตางกันได เชน กระดาษ
เคลือบผิวมัน กระดาษเคลือบผิวดาน กระดาษไมเคลือบผิว เปนตน สีที่ปรากฏบนกระดาษตางชนิดกัน
ลวนมีผลตอสีที่มองเห็นดวยดังนั้น การสรางโพรไฟลสีของเครื่องพิมพจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีโพรไฟล
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สี สําหรับพิมพบนกระดาษแตละชนิดดวยและระบุในชือ่ โพรไฟลสีของเครื่องพิมพดวย เมื่อนํามาใช
งานจะไดเลือกใชโพรไฟลสีของเครื่องพิมพถูกตองกับชนิดกระดาษที่ใชดวย
การจัดการสีก็จะมี
ความถูกตองมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 170 ตัวอยางหนาตางแสดงคําสั่งการสรางโพรไฟลสีของเครื่องพิมพ
ระบบการจัดการสี อาจจะไมมีโปรแกรมสรางโพรไฟลสีใหผูใชสรางโพรไฟลสีไดเอง
แตมักจะมีโพรไฟลสีตามมาตรฐานไอซีซี (ICC) ของอุปกรณแตละชนิดทีจ่ ําหนายทั่วไป ซึ่งสราง
สําเร็จมาจากบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้น ๆ มาพรอมกับระบบการจัดการสี การใชโพรไฟลสีที่สราง
สําเร็จมาแลวนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงอยูเสมอวาโพรไฟลสีเหลานั้นเปนโพรไฟลของอุปกรณที่
ปรับตั้งมาตรฐานตามสภาพของโรงงานผูผลิต เมื่อนํามาใชกับงานที่ทาํ อยู อุปกรณเลานั้นอาจจะมีการ
ปรับตั้งตามสภาพการทํางานจริงที่แตกตางไป จึงอาจตองการการปรับตั้งมาตรฐานใหม อยางไรก็ตาม
โพรไฟลสีที่สรางสําเร็จจากบริษัทผูผลิต จะชวยใหผูปฏิบัติงานใชงานไดงายและสะดวก และใหผลที่
ถูกตองถึงรอยละ 90 โดยผูปฏิบัติงานไมตองเสียเวลาในการสรางโพรไฟลสีสําหรับแตละอุปกรณ
ขึ้นเอง
3.5.3 การแปลงคาสี
การแปลงคาสี (color transformation) เปนขั้นตอนการแปลงขอมูลสีจากระบบสีหนึ่ง
ไปยังระบบสีหนึ่งที่ใชในอุปกรณเพื่อแสดงสีหรือผลิตภาพสี เนื่องจากแนวคิดสําคัญของระบบจัดการ
สีคือ การปรับมาตรฐานโพรไฟลสีของอุปกรณทั้งหมดใหเขากันได ขอมูลสีนําเขาโดยอุปกรณนาํ เขา
อาจจะอยูในระบบสีหนึ่ง
จะตองไดรับการแปลงเปนขอมูลสีในระบบสีที่ใชในอุปกรณสงออก
โพรไฟลสีของอุปกรณตาง ๆ ที่สรางขึน้ จะนํามาใชแปลงเปนระบบสีที่จะใชในอุปกรรสงออกเพื่อ
การจัดการสี
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แนวทางการทํางานของระบบการจัดการสีในการแปลงคาสีทําได 2 แนวทาง คือ
3.5.3.1 การแปลงคาสีของอุปกรณนําเขาเปนคาสีของอุปกรณสงออกโดยตรง คาสี
นําเขาอาจอยูใ นระบบสีอารจีบีหรือระบบสีซีเอ็มวายเค ไดรับการแปลงใหเปนคาสีสงออกที่อุปกรณ
สงออกใช ซึ่งอาจจะเปนระบบสีอารจีบีหรือระบบสีซีเอ็มวายเค โดยใชวิธีทางคณิตศาสตร หรือใช
ตารางแปลงคา เพื่อใหการผลิตภาพสีของอุปกรณสงออกใกลเคียงกับสีของตนฉบับหรือสีที่นําเขามาก
ที่สุด แนวทางนี้จะตองการตารางแปลงคาของอุปกรณนาํ เขาและอุปกรณสงออกแตละคู หากใชระบบ
จัดพิมพมีความหลากหลายของอุปกรณตอ พวงกันมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งตองใชจํานวนตารางแปลงคาตาม
จํานวนคูของอุปกรณสงออก ดังภาพที่ 171 ทําใหการจัดการสีทําไดชามาก

ภาพที่ 171 แนวทางการแปลงคาสีของอุปกรณนาํ เขาเปนคาสีของอุปกรณสงออกโดยตรง
3.5.3.2 การแปลงคาสีโดยผานระบบสีไมอิงอุปกรณ เปนการแปลงคาสีนําเขาเปนคาสี
ในระบบมาตรฐานที่ไมอิงอุปกรณกอน แลวจึงแปลงคาสีจากระบบสีที่ไมอิงอุปกรณเปนคาสีสงออก
ของอุปกรณสงออก แสดงในภาพที่ 172 แนวทางนี้นิยมใชกันแพรหลายในระบบการจัดการสี
ปจจุบัน ระบบสีที่ไมอิงอุปกรณ คือระบบสีซีไออี การแกสีในระบบสีที่ไมอิงอุปกรณสามารถทําได
โดยไมมีขอจํากัด ไมแปรเปลี่ยนตามอุปกรณที่ใชไมวาจะใชอุปกรณใด ๆ ทําใหมคี วามคลองตัวใน
การทํางานมาขึ้น ใหคาสีที่มคี วามถูกตอง และความซับซอนของการแปลงขอมูลลดลง
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เครื่องกราดภาพประสิทธิภาพต่ํา
คาสี อารจีบี

จอภาพ
คาสี อารจีบี

คาสีใน
ระบบสี
ที่ไมอิง
อุปกรณ

กลองถายภาพดิจิตอล
คาสี อารจีบี

เครื่องพิมพพนหมึก
คาสีซีเอ็มวายเค
เครื่องพิมพระเหิดสียอม
คาสีซีเอ็มวายเค

เครื่องกราดภาพประสิทธิภาพสูง
คาสี อารจีบี

เครื่องพิมพสกรีน
คาสีซีเอ็มวายเค

ภาพที่ 172 แนวทางการจัดการสีโดยใชการสรางโพรไฟลสี
การแปลงคาสีโดยผายระบบสีซีไออีนี้ จะตองมีการแปลงคาสีจากระบบสีทอี่ ิงอุปกรรเปนคา
สีในระบบสีที่ไมอิงอุปกรณ เชน
- คาสีจากเครือ่ งกราดภาพ ซึ่งเปนคาสีในระบบอารจีบี ใหเปนคาสีในระบบสีซีแล็บ
(CIELAB)
- คาสีจากจอภาพ ซึ่งเปนคาสีในระบบอารจีบี ใหเปนคาสีในระบบสีซีแล็บ
- คาสีจากเครือ่ งพิมพดิจิตอล ซึ่งเปนคาสีในระบบซีเอ็มวายเค ใหเปนคาสีในระบบสีซีแล็บ
ตารางที่ 8 ตารางแสดงขอมูลสี CMYKที่สงใหเครื่องพิมพ พิมพกับคาสี CIE ที่วัดได
สี
แดง
น้ําเงินเขม
เหลือง
เขียว

คา CMYK
0, 100, 91, 0
100, 69, 0, 0
6, 0, 91, 0
100, 0, 79, 9

50,
32,
95,
56,

คาสี CIELAB
71, 54
34, -71
-17, 99
-81, 32

ตารางที่ 9 ตารางแสดงขอมูลสี RGB ที่สงใหจอภาพแสดง กับคาสี CIE ที่วัดได
สี
แดง
น้ําเงินเขม
เหลือง
เขียว

คา RGB
203, 0, 23
0, 46, 160
255, 243, 0
0, 139, 74

50,
32,
95,
56,

คาสี CIELAB
71, 54
34, -71
-17, 99
-81, 32
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ในการวัดคาสีที่จะเก็บเปนคาโพรไฟลสีจะมีสีตาง ๆ มากวา 4 สี ตัวอยางนี้ตามที่กลาว
มาแลว จากตัวอยางจะเห็นวา คาสีซีแล็บของสีตัวอยางมีคาเทากัน เนือ่ งจากเปฯสีของแถบสีมาตรฐาน
ในการแปลงคาสีในระบบการจัดการสีใหไดผลที่ดี จะมีการรวมตารางแปลงคาสีเปนดังตารางเดียว ซึ่ง
หากรวมตารางทั้งสองของจอภาพและเครื่องพิมพ จะไดเปนตารางที่ 10 ซึ่งตารางนี้เปนตัวกลาง
เชื่อมโยงระหวางคาสีของเครื่องพิมพและจอภาพดังกลาว ซึ่งระบบการจัดการสีจะนํามาตรารางแปลง
คาสีใชเมื่อมีการเทียบสีของทั้งสองอุปกรณ นอกจากการใชตารางแปลงคาสีอาจใชเปนสมการในการ
แปลงคาสีเชื่อมโยงระหวางระบบสี (Color space transformation algorithm) มาตรฐานไอซีซีจะ
เรียกวา ชุดคําสั่งแปลงคาสี (Color Management Module, CMM) สถานะของคาสีในระบบสีซีไออี
ตามมาตรฐานไอซีซี เรียกวา Profile Commection Space หรือ PCS โดย พีซีเอส มีหนาที่เชื่อมโยง
โพรไฟลสีทั้งหมดของอุปกรณชนิดตาง ๆ เขาดวยกัน ดังภาพที่ 173 การแปลงคาสีขึ้นกับจุดพิกัดของ
สีที่จะแปลงคา และจุดพิกัดทีแ่ ตกตางระหวางอุปกรณนําเขาและอุปกรณสงออก
ตารางที่ 10 ตารางความสัมพันธระหวางคาสี CMYK คาสี CIELAB และคาสี RGB
สี

คา CMYK
0, 100, 91, 0
100, 69, 0, 0
6, 0, 91, 0
100, 0, 79, 9

แดง
น้ําเงินเขม
เหลือง
เขียว

50,
32,
95,
56,

คาสี CIELAB
71, 54
34, -71
-17, 99
-81, 32

เครื่องกราดภาพ
กลองถายภาพดิจิตอล
กลองวีดิทัศน

คาสี RGB
203, 0, 23
0, 46, 160
255, 243, 0
0, 139, 7

เครื่องพิมพเลเซอร
ระบบสีมาตรฐาน

เครื่องพิมพพนหมึก

ระบบสีเชื่อมโยง
ระหวางโพรไฟล
(PCS )

เครื่องพิมพเทอรมัลแวกซ
เครื่องพิมพระเหิดสียอม

จอภาพ

โพรไฟลอุปกรณนําเขา

โพรไฟลอุปกรณแสดงสี

โพรไฟลอุปกรณแสดงผล

ภาพที่ 173 โพรไฟลสีที่เชื่อมโยงกันโดย Profile Connection Space

297

3.5.4 การปรับขอบเขตสี
การปรับขอบเขตสี (color gamut mapping) เปนขั้นตอนที่ตอจากการแปลงคาสีเปน
ระบบสีเชื่อมโยระหวางโพรไฟลสีหรือพีซีเอส (PCS) ซึ่งจะนําโพรไฟลสีของอุปกรรนําเขาเทียบกับ
โพรไฟลสีของอุปกรณสงออก เพื่อปรับขอบเขตสีของอุปกรณทั้งสองใหเทากันหรือใกลเคียงกันมาก
ที่สุด โดยปกติขอบเขตสีที่ไดจากอุปกรณนําเขามักจะกลางกวาขอบเขตสีที่เครื่องพิมพสามารพิมพได
ในกรณีนี้จะตองการการบีบลดขอบเขตสีที่จะผลิตลง ตัวอยางเชน เมือ่ กราดภาพตนฉบับสไลดสี และ
พิมพบนกระดาษไมเคลือบผิวดวยเครื่องพิมพเลเซอร ดังภาพที่ 174

ภาพที่ 174 เปรียบเทียบขอบเขตสีของตนฉบับสไลดสีกับภาพพิมพจากเครื่องพิมพ
บางครั้งขอบเขตสีที่ไดจากอุปกรณนําเขากับขอบเขตสีที่ผลิตไดจากเครื่องพิมพ มีความ
แตกตางในชวงสีใดสีหนึ่งเทานั้น เชน ตัวอยางที่ 175 แสดงขอบเขตสีของตนฉบับภาพถายเมื่อนําไป
พิมพดวยเครื่องพิมพจะเห็นวา สีในชวงสีน้ําเงินและมวงจะอยูน อกขอบเขตสีของภาพพิมพ แตชว งสี
เขียว สีเหลือง และสีแดงทั้งหมดยังอยูใ นขอบเขตสีที่พิมพได กรณีนี้จะตองการบีบลดขอบเขตสี
เฉพาะชวงที่เปนสีน้ําเงินและสีมวงเทานัน้

ภาพที่ 175 เปรียบเทียบขอบเขตสีของตนฉบับภาพถายสีกับภาพพิมพจากเครื่องพิมพ
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กรณีนอยมากที่ขอบเขตสีของเครื่องพิมพมากวาขอบเขตสีของตนฉบับ เชน ตนฉบับเปน
ภาพถายสี และที่ถายเปนภาพสไลดสี ดวยเครื่องถายภาพสไลดสี ซึ่งสามารถยังคงคาสีทุกสีได
เหมือนกับขอมูลที่กราดเขาสูระบบแตการขยายขอบเขตสีที่ผลิตไดจะทําใหภาพสไลดสีที่พิมพออกมา
ดีกวาหรือบางกรณีที่ขอบเขตสีของภาพตนฉบับและอุปกรณแสดงผลเทากัน
จึงไมตองมีการปรับ
ขอบเขตสีของขอมูล เชน การแสดงสีของภาพถายออกที่จอภาพคอมพิวเตอร
ในขั้นตอนการปรับขอบเขตสีของอุปกรณนําเขาและอุปกรณแสดงผล เพื่อเทียบสีของทั้ง
สองอุปกรณใหใกลเคียงกันมากที่สุด ในการเทียบสีตามมาตรฐานไอซีซีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ
ตองการใหของภาพพิมพเหมือนกับสีของตนฉบับโดยใชการวัดคาสี (referenec match หรือ
colorimetric reproduction) และตองการเทียบสีกรณีที่ขอบเขตสีของตนฉบับมากวาขอบเขตสีที่จะ
พิมพได แตใหไดผลลัพธที่ทําใหผูมองภาพพอใจเทานั้น (appearance หรือ perceptual reprobuction)
ดังนั้น เพื่อทีจ่ ะใหไดผลตามวัตถุประสงคที่ตองการ การปรับขอบเขตสีในการเทียบสีของอุปกรณที่ใช
ตองการคําสั่งการปรับขอบเขตสี มาตรฐานไอซีซีเรียกคําสั่งการหรับขอบเขตสีนี้วา rendering intents
การปรับขอบเขตสี จะปรับขอมูลพีซีเอสเปนขอมูลพีซีเอสใหมตามคําสั่งการปรับขอบเขตสีของสีที่
ตองการพิมพออกมา ดังภาพที่ 176

เครื่องกราดภาพ

RGB

โพรไฟลสี
ของ
เครื่องกราด
ภาพ

การ
แปลง
คาสี

L*a*b*

การ
ปรับ
ขอบเขต
สี

L*’a*’b*’

การ
แปลง
คาสี
CMYK

ขอมูลการแปรสี

เครื่องพิมพ

ภาพที่ 176 ขัน้ ตอนการปรับขอบเขตสีของอุปกรณนําเขากับอุปกรณสงออก
วิธีการปรับขอบเขตสีมีหลายวิธี ขึ้นกับความสัมพันธระหวางขอมูลสีนําเขาหรือโพรไฟล
สีนําเขากับขอมูลสีสงออกหรือโพรไฟลสีของอุปกรณสงออกตามมาตรฐานไอซีซี ไดกําหนดคําสั่ง
การปรับขอบเขตสีไว 4 ลักษณะ ดังนี้
3.5.4.1 การปรับขอบเขตสีโดยการใชคาสีสัมบูรณ (colorimetric matching หรือ absolute
colorimetric rendering) กรณีนี้จะไมมกี ารบีบลดขอบเขตสีระหวางอุปกรณ ทําใหแสดงสีทั้งหมดที่อยู
ขอบเขตสีทั้งสองอุปกรณไดเหมือนกัน ถาเครื่องพิมพมีขอบเขตสีเทากับขอบเขตสีของตนฉบับ สีของ
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ภาพพิมพจะเหมือนกับสีของตนฉบับ แตถาขอบเขตสีของเครื่องพิมพแคบกวาขอบเขตสีของตนฉบับ
เครื่องพิมพจะไมสามารถพิมพสีที่มีความอิ่มตัวสีสูงสุดของตนฉบับได เนื่องจากอยูนอกขอบเขตสี
ของเครื่องพิมพ ดังนัน้ จึงมักจะใชการปรับขอบเขตสีลักษณะนีเ้ มื่อขอบเขตสีของอุปกรณนําเขาและ
เครื่องพิมพใกลเคียงกันมาก หรือตองการผลิตสีที่ใหถูกตองกับตนฉบับมากที่สุด เชน สีเครื่องหมาย
ทางการคา สีตราสัญลักษณ เปนตน

ภาพที่ 177 ลักษณะการปรับขอบเขตสีแบบการใชคาสีสัมบูรณ
3.5.4.2 การปรับขอบเขตสีแบบการใชคาสีเปรียบเทียบ (relative Colorimetric
rendering) ชุดคําสั่งการปรับขอบเขตสีลักษณะนีเ้ ปนบีบลดขอบเขตสี โดยการปรับคาสีของทุกสีที่อยู
นอกขอบเขตสีใหอยูในขอบเขตสีของอุปกรณสงออก ในลักษณะที่สีเหลานั้นยังมีความแตกตางกัน
ของน้ําหนักสีและความอิ่มตัวสี
และปรับจุดขาวของอุปกรณนําเขาใหตรงกับของอุปกรณสงออก
วิธีการนี้อาจจะไมใหผลดานคุณภาพมากนัก เนื่องจากอาจจะไมสามารถปรับสีที่มีน้ําหนักสีต่ําที่สุด
และสีที่มีความอิ่มตัวสีสูงสุดใหอยูภายในขอบเขตสีของอุปกรณสงออกได ทําใหขาดรายละเอียดใน
สวนนี้ไปได

ภาพที่ 178 ลักษณะการปรับขอบเขตสีแบบการใชคาสีเปรียบเทียบ
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3.5.4.3 การปรับขอบเขตสีแบบใชการยอมรับ (perceptual rendering) การปรับ
ขอบเขตสีลักษณะนี้จะปรับขอบเขตสีและการลดหลั่นน้าํ หนักสีใหไดมากที่สุด โดยเก็บการลดหลั่น
น้ําหนักสีใหใกลเคียงกับตนฉบับมากที่สุด เพื่อทําใหมองเห็นสีของภาพไมเปลี่ยนแปลงมากนัก วิธีนี้
เปนวิธีการที่ใชมากที่สุดสําหรับตนฉบับภาพทัว่ ๆ ไป การที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการปรับ
ขอบเขตสีแบบใชการยอมรับ จะตองมีการแปลงคาสีเปนคาความสวางสี (L*) คาความอิ่มตัวสี (C*)
และสีสัน (h*) แลวจึงเทียบกับคาความสวางสี ความอิ่มตัวสี และสีสันที่ตองการทั้งนีข้ ึ้นกับขอบเขตสี
สูงสุดและต่ําสุดของอุปกรณที่ใชเทียบสี

ภาพที่ 179 ลักษณะการปรับขอบเขตสีแบบใชการยอมรับ
3.5.4.4 การปรับขอบเขตสีแบบคงความอิ่มตัวสรใหสูงสุด (saturation preservation
rendering) การปรับขอบเขตสีลักษณะนี้เปนการปรับคาสีที่อยูนอกขอบเขตสีทั้งหมดมาอยูที่คาสีตรง
ขอบเขตสีที่มีความอิ่มตัวสีสูงสุดของอุปกรณสงออกหรือเครื่องพิมพดิจิตอล
หรือคาสีสูงสุดของ
ตนฉบับที่ยังอยูในขอบเขตสีของเครื่องพิมพก็จะปรับใหมาอยูที่สุดขอบเขตสีของเครื่องพิมพ วิธีนี้จะ
ใชในกรณีทภี่ าพตนฉบับมีสีที่มีความอิ่มตัวสีสูง ๆ เปนสวนใหญ และตองการใหภาพพิมพที่ไดมีสี
สดใส ความอิ่มตัวสีสูงขึ้น เมื่อบีบลดคาความอิ่มตัวสีเพื่อใหอยูในขอบเขตสีของเครื่องพิมพดิจติ อล
แลว จะทําใหจํานวนสีที่มีความอิ่มตัวสีสูงของภาพพิมพที่ไดจะมากกวาภาพตนฉบับ

ภาพที่ 180 การปรับขอบเขตสีแบบคงความอิ่มตัวสีใหสงู สุด
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กลาวโดยสรุปแลว ระบบการจัดการสีมีผลตอกระบวนการผลิตสี โดยเฉพาะเมื่อใชการ
พิมพดิจิตอล 4 ประการ คือ
1) ระบบการจัดการสีใหการแปลงคาสีที่อิงอุปกรณของอุปกรณนาํ เขาจอภาพ และเครื่อง
พิมพดิจิตอลเปนคาสีมาตรฐานซีไออี ที่เรียกวา สถานะเชื่อมโยงโพรไฟลสีหรือพีซีเอส ในกระบวน
การพิมพที่ไมมีระบบการจัดการสี การแปลงคาสีจะทําโดยไมใชคาสีมาตรฐานซีไออี การแกไขสีจะ
เปนไปตามกลไกการทํางานของอุปกรณทไี่ มมีการอางอิงกับระบบสีมาตรฐาน ที่เปนระบบสีที่ใหคาสี
สอดคลองกับการมองเห็นสีของมนุษย อาจทําใหเกิดปรากฏการณเมแทเมอริซึม (metamerism) ได
กลาวคือ การมองเปรียบเทียบสีสองสีภายใตแหลงกําเนิดแสงตางกัน โดยจะมองเห็นสีเหมือนกัน
ภายใตแหลงกําเนิดแสงหนึ่ง แตมองเห็นสีแตกตางกันภายใตอีกแหลงกําเนิดแสงหนึ่ง
2) การที่มีโพรไฟลสีจะชวยใหการแกสีระหวางอุปกรณมีความแนนอนยิ่งขึ้น ถากระบวน
การผลิตไมมีระบบการจัดการสี
ตนฉบับเดียวกันอาจจะทําใหไดภาพพิมพแตกตางกันดวยการใช
อุปกรณสงออกตางกันหรือแมแตใชอุปกรณเดียวกัน ถานําเขาขอมูลจากอุปกรณนําเขาตางกัน
3) ผูใชตองกําหนดคําสั่งการปรับขอบเขตสี ถาไมมีระบบการจัดการสี ก็จะไมตองกําหนด
วิธีการปรับขอบเขตสี ผลที่ไดจะเปนไปตามที่ตองการไดดวยการลองผิดลองถูกเทานัน้
4) ระบบการจัดการสีมีโพรไฟลเชื่อมโยงระหวางอุปกรณ (device link profile) ทําให
จําลองสภาพการพิมพสีของเครื่องพิมพโดยใชอุปกรณสงออกอื่น ๆ ได ซึ่งมีความสําคัญตอการทํา
ปรูฟสี ตัวอยาง เมื่อโพรไฟลสีของการพิมพบนกระดาษปรุฟถูกเชื่อมโยงกับเครื่องพิมพพนหมึก ก็จะ
ทําใหเครื่องพิมพพนหมึกจําลองสภาพการพิมพบนกระดาษปรูฟได การจําลองคุณภาพในลักษณะ
เดียวกันก็สามารถทําได ถาจะภาพเชื่อมโยงกับโพรไฟลสีของเครื่องพิมพ
อยางไรก็ตาม ระบบการจัดการสีทมี่ ีใชอยูในปจจุบันอาจจะไมมีความสามารถทั้งหมด
ตามที่กลาวมา โดยอาจจะไมมีคําสั่งการปรับขอบเขตสี หรือโพรไฟลเชื่อมโยงระหวางอุปกรณก็ได
เชนนี้เปนตน
สิ่งสําคัญในการใชระบบการจัดการสี ก็คือตองใหแนใจวา สภาพการปรับตั้งมาตรฐาน
ที่หรับไวสําหรับการสรางโพรไฟลของอุปกรณจะตองคงที่ เหมือนกับขณะที่ใชโพรไฟลสีในการ
จัดการสี ตัวอยางเชน กรณีของเครื่องพิมพปกติ สภาพการพิมพจะตองเหมือนกันทุกวันเหมือนกับทีใ่ ช
พิมพแผนมาตรฐานสีในการสรางโพรไฟลสีซึ่งหมายถึง การหมั่นวัดคาความดําและคาเม็ดสกรีนบวก
ใหไดมาตรฐาน ในกรณีของเครื่องพิมพดิจิตอล ก็ตองการการควบคุมการปรับตั้งมาตรฐานของ
อุปกรณใหคงที่ มิฉะนั้น ระบบการจัดการสีไมสามารถจัดการสีไดถูกตองตามกระบวนการไดทั้งหมด
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บทที่ 5
กระดาษและหมึกพิมพ
1. กระดาษ (Paper)
คําวา กระดาษ ตรงกับคําวา Paper ในภาษาอังกฤษ และคําวา Paper มีรากศัพทมาจากคํา
วา Papyrus อันเปนภาษากรีก ซึ่งใชเรียกวัสดุสําหรับใชเขียนที่ชาวอียิปตคิดขึ้น ในภาษาไทยคําวา
กระดาษนั้นไมใชคําไทย แตสันนิษฐานวาเปนคําทีแ่ ปลงมาจากภาษาโปรตุเกสวา Cartas เขาใจวา
โปรตุเกสคงเปนผูนํากระดาษแบบฝรั่งเขามากอนในสมัยกรุงศรีอยุธยา คําวา กระดาษจึงมีใชติดปาก
มาตั้งแตสมัยนั้น
ชาวอียิปตโบราณไดนําตนปาปรัส (Papyrus) ซึ่งเปนตนกกน้ําชนิดหนึ่ง มาใชเปนวัสดุใน
การเขียนหนังสือเปนเวลากวา 5,000 ปมาแลว ในสมัยตอมาชาติกรีกและโรมันไดหันมานิยมจารึก
ตัวหนังสือลงบนแผนหนังสัตว กรรมวิธใี นการทํากระดาษปาปรัสของอียิปตนั้น กระทําโดยการจัด
วางตนกกปาปรัสใหเปนแนวขวางขัดกันและนํามาบดอัดจนแนน พรอมทั้งทําใหแหงโดยการตากแดด
ซึ่งกระบวน การผลิตกระดาษสําหรับใชเขียนหนังสือในยุคโบราณก็ไดถูกเปลี่ยนแปลงทั้งดานวัสดุ
และวิธีการใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้นจนถึงสมัยปจจุบัน
ถึงแมคําวา Paper จะมาจาก Papyrus แตในความเปนจริงแลว ผูทคี่ ิดประดิษฐกระดาษได
อยางแทจริงกลับไดแกชาติจนี เมื่อ 2,000 ปลวงมาแลว ไซลั่น นักประดิษฐชาวจีนไดนําเศษแหเกา ๆ
เศษผาขี้ริ้วตลอดจนเศษพืช นํามาตม และทุบใหเปอย เมื่อนํามารวมกับน้ําก็จะเกิดเปนเยื่อกระดาษ
(Pulp) นําเยื่อกระดาษดังกลาวมาเกลี่ยตามแนวนอนบนตะแกรงปลอยใหน้ําไหลออกจากตะแกรง แลว
นํามาบดอัดใหแหง ซึ่งขอแตกตางระหวางกระดาษปาปรัสกับกระดาษในปจจุบัน ก็คือ ในสมัยอียิปต
เสนใยของตนปาปรัสจะถูกผานจนเปนแผนบางแลวนํามาเรียงขวางสลับกัน แตกระดาษในปจจุบัน
เยื่อกระดาษจะถูกนํามายอยจากใยของพืชและเสนใยเหลานี้จะถูกวางอยางไมเปนระเบียบ ซึ่งจะมีผล
ทําใหกระดาษมีความเหนียวกวาแตกอน
เทคนิคของการผลิตกระดาษนี้ ไดแพรหลายจากจีนไปสูยุโรปตะวันตกโดยผานอาหรับ แต
อาหรับไมสงเสริมการพิมพ ดังนั้นกวาที่เทคนิคของการผลบิตกระดาษจะเขาสูยโุ รปก็เปนสมัยยุค
กลางตอนปลาย และเมื่ออังกฤษไดเริ่มตั้งโรงงานผลิตกระดาษขึ้นเปนครั้งแรกที่ เมือง Herfordshire
ป ค.ศ.1490 กระดาษก็ไดทําหนาที่แพรขยายวรรณกรรมออกไปอยางกวางขวาง และความตองการ
การใชกระดาษก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แมวาในทุกวันนี้เยื่อกระดาษจะสามารถผลิตจากวัสดุไดหลายชนิดและ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจะสมบูรณขึ้นเพียงไร แตหลักการพื้นฐานของ
การผลิตกระดาษก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลง ในปจจุบันแมจะมีกระดาษนับไดหลายพันชนิด แตก็พอจะ
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จําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท ดังนี้
1. กระดาษเพื่อใชทําบรรจุภัณฑ (Packaging) และวัสดุกอสราง
2. กระดาษพิมพ (Newsprint)
3. กระดาษสําหรับเขียน กระดาษปก และกระดาษสุขภัณฑ
1.1 ความเปนมาของการผลิตกระดาษ
เปนที่ทราบกันดีวา ผูที่คิดประดิษฐกระดาษขึน้ เปนครั้งแรกไดแก ขุนนางจีนชื่อ ไซลั่น เมื่อ ป
ค.ศ.105 แมวาจีนจะทําการคาขายกระดาษกับชาวตางชาติ แตก็คงรักษาความลับในการผลิตกระดาษ
ไวอยางเหนียวแนน
ประมาณป ค.ศ.600 ญี่ปุนไดเรียนรูวิธกี ารผลิตกระดาษ
ในป ค.ศ.700
ชางทํากระดาษชาวจีนไดเปดเผยเทคนิคการทํากระดาษแกอาหรับที่เมือง
สมารกัน และอาหรับก็ไดนํากระดาษผานไปยังทวีปแอฟริกาตอนเหนือ จนถึง โมร็อกโก และ สเปน
ค.ศ.1150 ไดมีการผลิตกระดาษขึ้นในประเทศสเปน และในประเทศอิตาลีเมื่อป ค.ศ.1250
จนแพรหลายไปทั่วยุโรป
การผลิตกระดาษที่มีความหนาหลาย ๆ ชั้น ไดมีการผลิตเมื่อป ค.ศ.1580 ในทวีปยุโรป โดย
อังกฤษไดคนพบวิธีการเคลือบผิวกระดาษดวยการผสมตะกัว่ ปูนขาวชนิดดี ตลอดจนหินปูน กับน้าํ
ตอมาเมื่อมีปญหาการขาดแคลนเศษผาสําหรับการทําเยื่อกระดาษ
เนื่องจากปริมาณความ
ตองการการใชกระดาษไดเพิ่มมากขึ้น Jacob Schafer ชาวเยอรมัน ไดคิดแกปญหานี้โดยการใชพืช
กวา 80 ชนิด มาเปนเยื่อกระดาษแทนเศษผาในป ค.ศ. 1765
ป ค.ศ.1799 ชาวฝรั่งเศสชื่อ Nicholas Louis Robert ไดประดิษฐเครื่องจักรสําหรับผลิต
กระดาษ โดยอาศัยหลักการที่ใหตะแกรงเคลื่อนที่ในการเกลี่ยเยื่อกระดาษ ตอมา Robert ไดขาย
เครื่องจักรนี้แกพอคาเครื่องเขียนชาวอังกฤษตระกูล Fourdrinier และไดนํามาพัฒนาจนใชการได
สําเร็จเมื่อป ค.ศ.1812 เครื่องจักรในการผลิตกระดาษนี้จึงไดชื่อวา Fourdrinier ในเวลาตอมา
ในป ค.ศ.1802 John Dickinson นักประดิษฐชาวอังกฤษไดสรางเครื่องจักรผลิตกระดาษชนิด
ลูกกลิ้งทรงกลม หรือ Cylinder Machine ขึ้น
1.2 การผลิตกระดาษในประเทศไทย
ตามที่สันนิษฐานวา กระดาษ ในภาษาไทย นาจะมาจากคําวา Cartas ในภาษาโปรตุเกส ทําให
เขาใจไดวา การผลิตกระดาษในประเทศไทยคงเปนเพราะพอคาชาวโปรตุเกสเปนผูนําเขามาเผยแพร
ตั้งแตสมัยอยุธยา
การทํากระดาษในประเทศไทย จะมีมาตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด ในสมัยสุโขทัย
วรรณกรรมเกาแกที่สุด คือ จารึกพอขุนรามคําแหง นัน้ ไดใชแผนหินแกะสลัก และหนังสือไตรภูมิ
พระรวงก็เปนคัมภีรใบลาน จึงนาจะคิดวาในสมัยสุโขทัยยังไมมกี ารใชกระดาษสําหรับเขียนหนังสือ
แตในสมัยอยุธยาไดพบวามีกระดาษใชแลว ไดแก พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ซึ่งนับวา
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เปนหนังสือที่เกาแกที่สุดทีเ่ ขียนลงบนกระดาษ ขณะนี้อนุรักษไวที่หอสมุดแหงชาติ
กระดาษของไทยนิยมใชกระดาษขอย ในการทําหนังสือตาง ๆ จึงเรียกกันวา “สมุดขอย” มา
ตั้งแตสมัยอยุธยา กระดาษขอยทําจากเปลือกตนขอย โดยจะเอาจากลําตนหรือกิ่ง สวนมากมักจะเลือก
เอาชนิดที่มีอายุหนึ่งป ตัดขอยใหมีความยาวประมาณหนึ่งวา แชน้ําใหออนตัวเพื่อฉีกเปนฝอยหยาบ ๆ
ไดงาย แลวนําไปคลุกเคลากับปูนขาวในบอที่ขุดเตรียมไว ราดน้ําลงไปแลวใชเทาเหยียบเพื่อใหเปลือก
ขอยนุม เมื่อเห็นวาปูนขาวเกาะเปลือกขอยทั่วถึงกันแลว จึงโกยใสโองหมักทิ้งไว 3 – 4 วัน แลวนําไป
ลางน้ําเพื่อใหปูนขาวที่เกาะเปลือกขอยหลุดออก และจะตองทําใหเปลือกขอยเปอยโดยการตม ซึ่ง
จะตองใชกระทะใบบัวขนาดใหญใสน้ําตัง้ ไฟใชกระบุงสานดวยไมไผ ภายในมีตะแกรงกันเปลือก
ขอยอยูเหนือน้าํ ผึ่งอยูเหนือน้าํ ตมนานพอสมควร ก็เอาลงมาทุบดวยคอนไมบนแผนกระดาน การทุบ
ฝอยเปลือกขอยบางทีใชคนสองคนนั่งตรงกันขาม
ถือคอนไมคนละสองอันทุบเปนจังหวะลงบน
เปลือกขอย จนเนื้อขอยแหลกละเอียดสามารถเอามาเคลาคลุกกับน้ําปนเปนกอนได
จึงเปนเยื่อ
กระดาษขอยทีจ่ ะใชทํากระดาษได การทําเปนกระดาษตองมีแบบหรือที่เรียกวา “แพนง” เปนกรอบ
ไมบุดวยผามุง การทํามักเอาแพนงไปวางในคลองหรือลําธารตื้น ๆ ซึ่งมีน้ําสะอาดไหล แลวเอาเยื่อ
กระดาษที่ปนเปนกอนโดยลงไปในแบบกวนใหเยื่อขอยละลายกับน้ํากระจายแผไปเต็มแบบสม่ําเสมอ
กัน ถาตองการกระดาษหนาก็ตองใสเยื่อขอยใหมาก เมือ่ เยื่อขอยแผกระจายไปทั่วแลว ก็ยกแบบหรือ
แพนงขึ้นจากน้ําใชไมซางคลึงรีดน้ําที่อมอยูในเยื่อขอยออก ในกรณีที่ผูผลิตกระดาษมิไดอยูใกลลาํ ธาร
น้ํา ก็อาจเอาเยื่อขอยมากวนผสมกับน้ําในครุใหเขากันดี แลวเทลงบนแบบใชมือเกลี่ยใหเยื่อขอยแผ
กระจายเสมอกันตลอด ปกติเมื่อยกแบบออกจากน้ํา น้ําก็จะไหลผานผามุงออกไปหมด สิ่งที่เกาะอยู
ดานบนผามุงก็จะเปนเยื่อขอยที่กําลังรวมตัวเปนกระดาษ เอาแบบหรือแพนงไปตากแดดใหแหงก็จะ
ลอกแผนกระดาษออกจากแบบได ในภายหลังมีการผลิตกระดาษขอยกันนอยมาก
สําหรับการผลิตกระดาษสมัยใหมในประเทศไทยเริ่มตนเมื่อป พ.ศ.2460 เนื่องจากเปนภาวะ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 กระดาษจากตางประเทศมีนอย กรมแผนทีท่ หารบกจึงเริม่ ผลิตกระดาษขึ้น
ใชในราชการกระทรวงกลาโหม แตเปนการผลิตดวยมือแบบคนจีนโบราณจึงทําการผลิตไดนอยมาก
พ.ศ.2466 ไดมีการผลิตกระดาษดวยเครือ่ งจักรเปนครัง้ แรกในประเทศไทยที่ทาพายัพ ถนน
สามเสน โดยมีพลตรีพระยาศัลวิธานนิเทศ เปนผูอํานวยการ วัตถุดิบที่ใชไดแกการนํากระดาษเกามา
บดเปนเยื่อกระดาษ
ในป พ.ศ.2479
กรมแผนที่ทหารบก ไดดําเนินการสรางโรงงานกระดาษขึ้นจังหวัด
กาญจนบุรี โดยใชวัตถุดิบจากไมรวก ไมไผ ไมเบญจพรรณ มาทําเยื่อกระดาษ
ตอมาป พ.ศ.2500 ทางราชการไดจดั ตั้งโรงงานกระดาษที่บางปะอิน และสามารถดําเนินการ
ผลิตไดเมื่อป พ.ศ.2505 โดยใชเยื่อกระดาษจากตางประเทศ
เมื่อไดมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเมื่อป พ.ศ.2502 และ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุน ทําใหมีเอกชนหลาย

305

ราย ไดเปดโรงงานผลิตกระดาษขึน้ อยางมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียง จนบางชนิดสามารถสงไป
ขายตางประเทศได แตการผลิตกระดาษสวนใหญตองอาศัยเยื่อกระดาษจากตางประเทศ ถาไดมกี าร
ตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษขึ้นไดเอง ก็นาจะมีผลใหอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษของไทยพัฒนาได
กวางขวางยิ่งขึน้
1.3 วัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตกระดาษ
1.3.1 เยื่อกระดาษ (Paper pulp) ไดแก เซลลูโลสของพืชเปนวัตถุหลักของเนื้อกระดาษ
1.3.2 วัตถุชวยเสริมเนื้อกระดาษ (Loading material) ใชเติมลงไปในเยื้อกระดาษเพื่อไป
อุดชองวางในเนื้อกระดาษไดแก ดินขาว (China clay)
1.3.3 วัตถุชวยสรางคุณภาพพิเศษแกเนื้อกระดาษ (Sizing material) เพื่อใหกระดาษไมซึม
หมึก ไดแก ยางสน (Resin)
1.3.4 วัตถุที่ใหสี (Colouring material) เพื่อใหกระดาษเกิดสีตามที่ตองการ
1.3.5 น้ํา มีความตองการใชในปริมาณที่มากเพื่อใหเยื่อกระดาษตลอดจนวัตถุอื่น ๆ เกิดการ
รวมตัวกัน
1.4 กระบวนการผลิตกระดาษ
ในการผลิตกระดาษสวนใหญนิยมใชเยื่อกระดาษจากตนไม โดยการนําไมซุงมาเขาเครื่องสับ
ใหเปนไมปนเล็ก ๆ ซึ่งเรียกวา กระบวนการ Mechanical หรือ Ground wood ไมปนเหลานี้จะถูก
นําไปเปนเยื่อกระดาษโดยผานกระบวนการทางเคมีหลายกระบวนการ
1.4.1 กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษดวยเคมี
ไมปนที่จะนํามาผานกระบวนการทางเคมีนี้จะถูกตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ บาง ๆ ขนาด 5/8 นิ้ว
ถึง 1½ นิ้ว แลวใสลงในถังยอย เพื่อผานการอบไอน้ําและเติมดวยสารเคมี ซึ่งเรียกวา Cooking liquors
ระยะเวลาในการอบไมอาจใชเวลาตั้งแต 2 ถึง 35 ชั่วโมง เยื่อกระดาษที่ผานกระบวนการทางเคมีตาง
ชนิดจะมีชื่อเรียกตางกันดังนี้
1.4.1.1 เยื่อ Sulfite เปนกระบวนการที่นิยมอยางกวางขวาง โดยการเติม Calcium
bisulfite ในหมออบไอน้ําซึ่งหมออบเยื่อไมนี้จะสรางดวยอิฐที่สามารถทนกรดเยื่อกระดาษ Sulfite นี้
จะนําไปผลิตกระดาษสําหรับหนังสือพิมพ (กระดาษปรูฟ ) กระดาษสําหรับเขียน กระดาษปก และ
กระดาษสุขภัณฑ หลักในการผสมนั้นจะใช Sulfite 1/4 ผสมกับไมปนในอัตรา 3/4 สวน
1.4.1.2 เยื่อ Soda ไดแก การเติมผสมดาง Soda หรือ Coustic Soda ในการตมเยื่อไม
กระดาษจากเยือ่ Soda นี้ นิยมใชพิมพหนังสือ และเปนกระดาษเขียนจดหมาย
1.4.1.3 เยื่อ Sulfate เปนการใชสารเคมี Sodium hydroxide และ Sodium sulfide เยื่อ
กระดาษชนิดนี้จะมีความเหนียวมากจึงเหมาะที่จะใชผลิตกระดาษหอของ (Kraft) กระดาษทํากลอง
และกระดาษลักษณะพิเศษอืน่
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1.4.2 การทุบเยื่อกระดาษ
ภายหลังจากที่ไดเตรียมวัสดุในการผลิตกระดาษ ซึ่งไดแก เยื่อกระดาษ (Pulp) วัสดุชวย
เสริมเนื้อกระดาษ (Loading material) วัสดุชวยเสริมคุณภาพพิเศษแกเนื้อกระดาษ (Sizing material)
ตลอดจนสารเคมีเรียบรอยแลว
จะตองนําวัสดุดังกลาวมาทําการตีเยื่อกระดาษโดยใชเครื่องตีเยื่อ
กระดาษ (Beater) เพื่อใหเกิดผลตอการผลิตกระดาษ 2 ประการ
1.4.2.1 ทําใหเสนใยของเยื่อกระดาษ (Pulp fiber) ขาดเปนฝอย ซึ่งจะมีผลทําใหเนื้อ
กระดาษเรียบ
1.4.2.2 การตีกระดาษจะทําใหเกิดเมือกเหนียวในเยื่อกระดาษ (Hydrated) ซึ่งเมือก
เหนียวนี้จะมีคณ
ุ สมบัติคลายกาว ทําหนาทีย่ ึดเกาะเนื้อกระดาษใหมีความเหนียวทนทาน
สําหรับการตีเยื่อกระดาษนี้ในสมัยโบราณ อาจใชวิธีตีดวยมือโดยใชคอนทุบ แตใน
การผลิตกระดาษระบบอุตสาหกรรมในปจจุบันจะใชเครือ่ งตีเยื่อกระดาษ (Beater) ซึ่งมีลักษณะเปน
ลูกกลิ้ง (Cylinder) และมีฟน ลอเปนครีบโดยรอบลูกกลิ้งทําหนาที่หมุนตีเยื่อกระดาษใหขาดเปนฝอย

เครื่องตีเยื่อกระดาษ (Beater)

เมื่อตองการใหเนื้อกระดาษมีความละเอียดยิ่งขึน้ อาจผานเยื่อกระดาษที่ถูกตีแลวไปยัง
Jordan ซึ่งเปนเครื่องจักรทีม่ ีใบมีด ฟนเยื่อกระดาษใหละเอียดยิ่งขึ้น เยื่อกระดาษในขณะนี้จะมีชื่อ
เรียกวา Stuff หรือ Furnish นําไปพักไวในถังเก็บ พรอมที่จะสงเขาเครื่องจักรเพือ่ ทําการผลิตเปน
กระดาษตอไป
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1.4.3 การทํางานของเครื่องจักรผลิตกระดาษแบบ Fourdrinier
เครื่องจักร Fourdrinier สามารถที่จะผลิตกระดาษมวนไดอยางรวดเร็วในอัตรา
1,200 ฟุต/นาที โดยเยื่อกระดาษที่ละเอียดผสมน้ํา (Stuff) จะไหลจากถังเก็บมาสูตะแกรง (Wire) ซึ่งมี
ลักษณะคลายสายพาน เยือ่ กระดาษจะถูกเกลี่ยบนผิวตะแกรง ในขณะที่ตะแกรงเคลื่อนที่น้ําจากเยื่อ
กระดาษจะไหลลงสูเบื้องลาง ซึ่งในระยะแรกเยื่อกระดาษจะมีปริมาณน้ําอยูประมาณ 99% จะคอยแหง
จนกระดาษเปนแผน ขณะเดียวกันดานบนจะมีลูกกลิ้งกดรีดน้ําใหแหง และลูกกลิง้ เดียวกันนี้จะทํา
หนาที่กดใหผวิ กระดาษเรียบทั้งยังสามารถสรางลักษณะลวดลายทีพ่ ิเศษแกผวิ กระดาษ หรือทําลายน้ํา
บนกระดาษอีกดวย
เมื่อตะแกรงไดเคลื่อนที่จนสุดแลว ก็จะสงมวนกระดาษตอไปยังลูกกลิ้งเพื่อรีดให
เหลือนอยลงและสงตอไปยังลูกกลิ้งสําหรับอบไอรอนเพื่อทําใหกระดาษแหงสนิท ทําการมวนเปน
กระดาษมวนเพื่อนําไปใชในการพิมพตอไป
1.4.4 การทํางานของเครื่องจักรผลิตกระดาษแบบ Cylinder machine
เครื่องจักรแบบ Cylinder machine เหมาะสําหรับใชผลิตกระดาษแข็ง และกระดาษ
สุขภัณฑโดยอาศัยลูกกลิ้งที่มลี ักษณะเปนตะแกรงหมุนเพือ่ ใหเยื่อกระดาษ (Stuff) ติดขึ้นมาเกาะบน
ผิวตะแกรง
เมื่อลูกกลิ้งหมุนครบรอบก็จะมีลูกกลิ้งลูกอื่นรับกระดาษไมผานกระบวนการตาง ๆ
เชนเดียวกับระบบ Fourdrinier

ระบบของเครื่องจักร Fourdrinier
1.5 ชนิดของกระดาษ (Type of paper)
1.5.1 จากความแตกตางของกรรมวิธีในการผลิตกระดาษ ความแตกตางของเยือ่ กระดาษ
สารเคมี ตลอดจนเครื่องจักรในการผลิต จะมีผลทําใหลักษณะของกระดาษมีความแตกตางกันตาม
วัสดุพื้นฐานในการผลิต ผูพิมพจําเปนตองศึกษาถึงประเภทและชื่อเรียกของกระดาษ เพื่อประโยชนใน
การเลือกใชใหเหมาะสมกับงานพิมพ
ตลอดจนสามารถสื่อความหมายกับผูอื่นไดตรงตามวัตถุ
ประสงคของการพิมพ กระดาษจะมีลักษณะ และชื่อเรียกแตกตางกันดังนี้
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1.5.1.1 กระดาษปรูฟ (Newspring) เปนกระดาษที่ทําจากเยื่อไมปน จึงทําใหมีราคา
ถูก คุณภาพต่ํา ถาเก็บไวนานจะกรอบและแดงใชพิมพหนังสือราคาถูกและหนังสือพิมพ
1.5.1.2 กระดาษบอนด (Bond paper) เปนกระดาษที่มคี ุณภาพสูง เยือ่ กระดาษทํา
จากเศษผาผสมดวยสารเคมี Sulfite ฟอกใหขาวเปนพิเศษ เปนกระดาษใชพิมพงานที่มีคา เชน
ประกาศนียบัตร หรือ กระดาษเขียนจดหมาย
1.5.1.3 กระดาษฟอกขาวหรือกระดาษปอนดขาว (Wood-Free paper) เปนกระดาษ
ที่ทําจากเยื่อเคมีฟอกใหขาว ผลิตเปนกระดาษเพื่อใชเขียนหรือพิมพ ใชทําสมุด และพิมพหนังสือ
โดยทั่วไป
1.5.1.4 กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน้ําตาลหอของ (Kraft paper) ทําจากเยื่อ
Sulphate ผสมสีน้ําตาล มีความเหนียวมากใชทําเปนกระดาษหอของหรือบรรจุภัณฑ
1.5.1.5 กระดาษปก (Cover paper) เปนกระดาษปอนดทาํ ใหหนาเปนพิเศษ มีความ
เหนียวทนทาน เพื่อใชทําปกหนังสือ
1.5.1.6 กระดาษวาดเขียน (Drawing paper) เปนกระดาษปอนดขาว แตทําใหเนื้อ
กระดาษสามารถรับสีไดงาย และมีผิวเหมาะแกการเขียนภาพระบายสี ดูดหมึกดูดสีไวโดยงาย
1.5.1.7 กระดาษอารต (Arts, Coated paper) เปนกระดาษที่ไดมีการเคลือบผิวหนา
ดวยวัสดุบางอยางใหมีผวิ เรียบมัน เพื่อใชพมิ พภาพที่มีลายละเอียด
1.5.1.8 กระดาษกลอง (Box board) เปนกระดาษทีด่ านหนาทําจากเยื่อเคมี มี
ลักษณะเปนกระดาษปอนดขาว แตดานหลังทําจากเยือ่ ไมปน หรืออาจเปนเยื่อกระดาษเกาซึ่งจะมีสี
คล้ํา กระดาษชนิดนี้จะผลิตจากเครื่องจักรชนิด Cylinder machine หลาย ๆ ชั้น
1.5.1.9 กระดาษโปสเตอร (Poster paper) เปนกระดาษปอนดที่ขัดมันเรียบหนา
เดียว สวนอีกหนาหนึ่งจะปลอยใหหยาบไว
1.5.1.10 กระดาษแข็ง (Hard board)
เปนกระดาษที่ใชทําปกแข็งดานในของ
หนังสือเมื่อใชงานจะตองมีกระดาษหรือวัสดุอื่นหุม จึงเปนกระดาษที่ไมตองฟอกขาว ทําจากเยื่อฟาง
เยื่อไมปนหรือเยื่อกระดาษเกา เนื้อกระดาษจะดูสีคล้ําและผิวไมเรียบ
1.5.1.11 กระดาษพาทเมนท (Parchment paper) เปนกระดาษทําเลียนแบบแผน
หนังฟอก เยื่อกระดาษใชเศษผาเปนกระดาษที่ใชกับงานพิมพที่มีความสําคัญ
1.5.2 นอกจากนี้ยังอาจแบงชนิดของกระดาษตามลักษณะผิวของกระดาษ โดยแบงออก
เปน 2 ชนิด
1.5.2.1 กระดาษเคลือบผิว (Coated paper)
กระดาษชนิดนีเ้ รียกกันโดยทัว่ ไปวา กระดาษอารต มีผิวเรียบและขาว
เนื่องจากถูกเคลือบไวดวยสารเคลือบผิว เชน แคลเซียมคารบอเนต ติตาเนียมไดออกไซด และสาร
สังเคราะหบางชนิด กระดาษชนิดนี้มกี ารรับหมึกไดดี และการทีม่ ีผิวเรียบทําใหภาพพิมพมีความ
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คมชัด มีทั้งชนิดมันและชนิดดาน ขนาด น้ําหนัก กระดาษมีตั้งแต 80 กรัม/ตารางเมตร จนถึง 350
กรัม/ตารางเมตร กระดาษอารต นิยมใชสําหรับงานพิมพที่มภี าพมาก ๆ และตองการรายละเอียด เชน
การพิมพภาพสี่สี
ตารางแสดงขนาดน้าํ หนักกระดาษอารตในการใชงาน
ลักษณะงานพิมพ
พิมพเปนเนื้อในหนังสือ
พิมพเปนปก
พิมพโปสเตอร
พิมพเอกสารแผนพับ

ขนาด กรัม/ตารางเมตร
80 – 120
140 – 260
120 – 210
120 - 160

1.5.2.2 กระดาษไมเคลือบผิว (Uncoated Paper)
กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ไมไดรับการเคลือบผิว
ฉะนั้นผิวของ
กระดาษจะมีความเรียบนอย มีหลายชนิด เชน
1) กระดาษการด ไดแก กระดาษที่มีน้ําหนักเกินกวา 100กรัม/ตารางเมตร
มีความแข็งแรงนิยมใชพิมพปกหนังสือ แผนโฆษณา โปสเตอร เอกสารแผนพับ มีขายในทองตลาด
หลายสี เชน ขาว ชมพู ฟา เขียว เหลือง
2) กระดาษปอนด เปนกระดาษที่ใชพิมพ เขียน มีเนื้อกระดาษสีขาว ทิ้ง
ไวไดนานจะไมคอยเหลือง
สามารถเก็บไวไดนานโดยไมกรอบนิยมใชพิมพหนังสือและสิง่ พิมพ
ทั่วไป ขนาดน้าํ หนัก 60 – 80 กรัม/ตารางเมตร
3) กระดาษปรูฟ หรือกระดาษหนังสือพิมพ มีราคาถูกกวากระดาษปอนด
กวาครึ่ง มีสีคอนขางเหลือง ทิ้งไวนานจะกรอบ เหมาะทีจ่ ะใชงานพิมพชวั่ คราว ขนาดที่ใช
โดยทั่วไป คือ 48 กรัม/ตารางเมตร
4) กระดาษแอรเมล เปนกระดาษบาง น้ําหนักประมาณ 28 – 32
กรัม/ตารางเมตร ใชสําหรับเขียนจดหมายเปนสวนใหญเนื่องจากมีน้ําหนักเบา
1.6 ขนาดของกระดาษ (Size of paper)
ในการที่ผูพมิ พประสงคจะสั่งซื้อกระดาษเพื่อการพิมพนั้น ควรจะตองทราบถึงขนาดมาตรฐาน
ของกระดาษทีป่ ระสงคจะนํามาใชพิมพ เพื่อจะไดสะดวกตอการคํานวณปริมาณกระดาษทีจ่ ะสั่งซื้อ
โดยปกติผูพิมพควรสั่งซื้อกระดาษตามขนาดมาตรฐานของกระดาษแตละชนิด มากกวาจะสั่งกระดาษ
ขนาดพิเศษซึ่งจะตองเสียคาใชจายสูงกวาปกติ
สําหรับขนาดมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้นไดแบงกระดาษออกเปน 5 ประเภทใหญ ๆ โดยแตละประเภทจะมีขนาดมาตรฐาน ดังนี้
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ตารางแสดงขนาดกระดาษมาตรฐาน อเมริกัน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระดาษ
Newsprint
Book
Bond
Cover
Card board

การใชงาน
กระดาษปรูฟใชพิมพหนังสือพิมพ
ใชพิมพหนังสือทั่วไป
ใชเปนสมุดเขียน
ใชทําปก
ใชทํากลอง

ขนาด
24 x 36 นิ้ว
25 x 38 นิ้ว
17 x 22 นิ้ว
20 x 26 นิ้ว
22 x 28 นิ้ว

สําหรับในประเทศไทย กระดาษปรูฟ (Newsprint) ซึ่งใชพิมพหนังสือยกโดยทั่วไป
มีอยู 2 ขนาด ไดแก ขนาด 31 x 43 นิ้ว และขนาด 24 x 35 นิ้ว จึงมีผลทําใหเกิดหนังสือ 8 หนายก
ธรรมดาและหนังสือ 8 หนายกเล็ก ตามลําดับ
ในปจจุบนั องคการมาตรฐานระหวางประเทศ (International Standard Organization) หรือ
ISO ไดพยายามกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยกําหนดขนาดกระดาษรีมใหเปนระบบ
มาตรฐานไดแกการสรางรูปรางของกระดาษ ซึ่งเมื่อตัดแบงครึ่งแลวจะไดสดั สวน (Proportion)
ระหวางความกวางกับความยาว คงที่ทุกครั้ง
อัตราสวนระหวางความกวาง : ความยาว จะเทากับ 1 : 2 (หรือ 1.414) เสมอ
ขนาดของกระดาษมาตรฐาน ซึ่งเรียกวา กระดาษชุด A เริ่มตนดวย A0 มีขนาดความ
กวาง คูณ ความยาว เทากับ 1 ตารางเมตรพอดี เพื่อเปนการสะดวกตอการคิดน้ําหนักกระดาษเปน
กรัม หรือ แกรม/ตารางเมตร อีกดวย ดังนั้นหนวยของการวัดขนาดกระดาษมาตรฐาน จึงนิยมใช
มาตราเมตริกเสมอ
ตารางแสดงขนาดของกระดาษมาตรฐาน
ชื่อขนาด
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

ขนาดเปนมิลลิเมตร
841 x 1189
594 x 841
420 x 594
297 x 420
210 x 297
148 x 210
105 x 148
74 x 105

ลักษณะการใชงาน
ขนาดกระดาษสําหรับเขียนแบบแปลน
กระดาษจดหมาย วารสาร บันทึก
กระดาษจดหมายเล็ก
โปสการดสากล สมุดพก
สมุดพกขนาดเล็ก ใบรับหนังสือ
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ตารางแสดงขนาดของกระดาษมาตรฐาน (ตอ)
ชื่อขนาด
A8
A9
A10

ขนาดเปนมิลลิเมตร
52 x 74
37 x 52
26 x 37

ลักษณะการใชงาน
นามบัตร
ตั๋วรถไฟ
แสตมป

ขอดีของการใชกระดาษขนาดมาตรฐาน ชุด A
1. ในการตัดแบงกระดาษเพือ่ ใชใหเหมาะสมกับงาน จะเปนอัตราแบงครึ่งพอดีโดยที่ไม
เหลือเศษทิ้ง
2. ทําใหสามารถคิดน้ําหนักของกระดาษวาเปนกี่แกรมไดโดยงาย เนื่องจากกระดาษขนาด
A0 จะมีพื้นทีเ่ ทากับ 1 ตารางเมตร พอดี
3. กระดาษขนาดมาตรฐาน มีแนวโนมที่จะใชกนั แพรหลายทั่วโลก

ภาพแสดงการตัดแบงครึ่งกระดาษมาตรฐาน ชุด A
แมวาประเทศไทย โดยมติของคณะรัฐมนตรีจะไดลงมติใหหนวยราชการตาง ๆ ใช
กระดาษขนาดมาตรฐานในการพิมพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2516 (ธนิต ผิวนิ่ม. 2528 : 83) แต
ในทางปฏิบัตคิ วามนิยมในการใชกระดาษขนาดมาตรฐานก็ยังไมสูจะเปนที่นิยมแพรหลายนัก ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุมาจากการตัดกระดาษในเมืองไทยนิยมตัดขนาด 31 x 43 นิ้ว ซึ่งไมตรงกับขนาด
มาตรฐานเมื่อทางผูพิมพจะมาตัดใหเปนกระดาษชุด A ก็ยอมจะเหลือเศษนั่นเอง
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1.7 น้ําหนักกระดาษ (Substance)
ในการเรียกน้ําหนักของกระดาษนัน้ มีอยู 3 ระบบใหญ ๆ
1.7.1 หนวยน้ําหนักเปนแกรมหรือกรัม หมายถึง กระดาษขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร (กระดาษ
มาตรฐานขนาด A0) เมื่อนําไปชั่งน้ําหนักไดกแี่ กรม ก็เรียกวาเปนกระดาษเทานั้นแกรม เชน
กระดาษโรเนียว 60 แกรม 80 แกรม เปนตน โดยปกติเวลาเขียนก็จะตองเขียน 60 แกรม/ม2
หรือ 80 แกรม/ม2 อยางชัดเจน
1.7.2 หนวยน้ําหนักเปนกิโลกรัม (กก.)
เปนหนวยสําหรับขนาดกระดาษในเมืองไทย
โดยเฉพาะ โดยโรงงานกระดาษในเมืองไทยจะถือวากระดาษขนาด 31 x 43 นิ้ว จํานวน 1 รีม ซึ่งจะมี
จํานวนกระดาษ 500 แผน เมื่อชั่งน้ําหนักดูแลวพบวาเปนกี่กิโลกรัม ก็จะเรียกเปนกระดาษเทานั้น
กิโลกรัม เชน กระดาษฟอกขาว 27 กก. เปนตน
1.7.3 หนวยน้ําหนักเปนปอนด นิยมใชทางแถบประเทศยุโรปและอเมริกา โดยทางยุโรป และ
อเมริกาไดกําหนดขนาดกระดาษสําหรับการใชงานไวเฉพาะ เชน กระดาษปรูฟ มีขนาด 24 x 36 นิว้
ถานํากระดาษดังกลาวมา 1 รีม หรือ 500 แผน แลวชัง่ น้ําหนักกระดาษทั้งรีมไดกปี่ อนดก็ถือวาเปน
น้ําหนักกระดาษชนิดนัน้ เชน กระดาษ 80 ปอนด กระดาษ 100 ปอนด เปนตน แตสําหรับในอเมริกา
ภายหลังไดถือเอาจํานวนกระดาษ 1,000 แผน ตอการคิดน้ําหนักเปนปอนด
2. หมึกพิมพ (Printing ink)
ความเปนมาของหมึกพิมพนั้น ไดถือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับการสรางสรรคของมนุษยในดาน
การพิมพ โดยเริ่มจากการทีม่ นุษยสมัยกอนประวัติศาสตรใชสีจากธรรมชาติมาใชในการพิมพภาพมือ
บนผนังถ้ํา จนกระทั่งถึงสมัย อียิปต และจีน ก็ไดรับการพัฒนามาตามลําดับ
จนถึงสมัยของ กูเต็นเบิรก ผูซึ่งถือวาเปนบิดาแหงการพิมพไดทําการทดลองผลิตหมึกพิมพ
ขึ้นใชเอง ใหเหมาะสมกับการพิมพ และเปนหมึกพิมพที่มีคุณภาพอยางสมบูรณ แตสูตรสวนผสมของ
การทําหมึกพิมพก็ยังคงเปนความลับ และไมมีการเผยแพรแกผูอื่น จนกระทั่งสมัยปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 17 จึงมีการพิมพหนังสือเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับหมึกพิมพโดย อะลอยส เซเนเฟลเดอร
(Alois Senefelder) ไดเปดเผยสูตรการทําหมึกสําหรับพิมพหิน (Lithography ink) และหมึกลอกลาย
(Retranfer ink) ในป ค.ศ. 1818 วิลเลียม ซาเวจ (William Savage) ไดเรียบเรียงหนังสือเรือ่ ง
“On the Preparation of Printing Ink Both Black & Coloured” ซึ่งเปนตําราเกีย่ วกับหมึกพิมพที่มี
ประโยชนมากในดานหมึกพิมพระบบเลตเตอรเพรส
2.1 องคประกอบของหมึกพิมพ
เพื่อใหหมึกพิมพมีคุณสมบัติที่เหมาะแกการพิมพในสภาพการณตาง ๆ ตามตองการ หมึก
พิมพจึงตองมีโครงสรางประกอบตาง ๆ ทีจ่ ะชวยใหหมึกพิมพมีคุณภาพที่ดี ซึ่งจะมีองคประกอบ ดังนี้
2.1.1 ตัวเนื้อสี (Pigment) เปนตัวทําใหหมึกพิมพมีสีสันแตกตางกันซึ่งจะไดจากสาร 2
ประเภท ไดแก (โอวาท นิตทิ ัณฑประภาศ. 2525 : 70 – 73)
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2.1.1.1 สารอนินทรีย (Inorganic pigment) เปนแรธาตุที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ดินสี
ตาง ๆ สนิมเหล็ก เปนตน คุณสมบัติที่ดขี องเนื้อสีชนิดนี้ คือ มีความทนทาน สีไมซีดจางงาย แตการ
จะบดใหเนื้อสีละเอียดทําไดยาก
2.1.1.2 สารอินทรีย (Organic pigment) ไดแก สารที่ประกอบดวยธาตุคารบอน
ไฮโดรเจน และออกซิเจน หรือสารอินทรียที่เกิดขึน้ ในธรรมชาติจากพืชและสัตว คุณสมบัติที่ดขี อง
สารประเภทนี้ คือ ใหสีหมึกที่สดใส สามารถบดใหละเอียดไดงาย ไมกัดแทนพิมพ แตมีขอเสียที่
คุณภาพสีไมทนทานตอแสงแดดทําใหซีดจางเร็ว
2.1.2 ตัวนํา (Vehicles) จะทําหนาที่เปนพาหะ พาเนื้อสีไปติดบนวัตถุที่พิมพ และทําหนาที่
ยึดเกาะเสื้อสีเขาดวยกัน ตัวนํานี้ไดแก น้ํามันวานิช (Vanish) และยังอาจมีวัสดุอื่น ๆ ที่ใหคุณสมบัติ
พิเศษแกหมึกพิมพ เชน เรซิน (Resin) ซึ่งจะชวยใหหมึกมีความมันขึ้น อาจมีขี้ผึ้ง (Wax) เพื่อชวย
ปองกันความเหนียวของหมึกพิมพ ไมใหหมึกที่พิมพแลวไปติดชนดานหลังกระดาษแผนอื่น ๆ
2.1.3 ตัวทําละลาย (Solvent) เปนสวนที่ชวยใหหมึกเหลวไมแข็งตัวเร็วเกินไปจนเปน
อุปสรรคตอการพิมพ เชน หมึกพิมพติดบนลูกกลิ้ง (Cylinder) ตัวทําละลายนี้สวนใหญจะเปนน้ํายา
เคมี หรือน้ํามันจําพวก น้ํามันสน น้ํามันกาด เปนตน
2.1.4 ตัวทําใหแหง (Drier)
ในการพิมพดวยเครื่องจักรซึ่งมีความเร็วในการพิมพสูง
หมึกพิมพจําเปนจะตองแหงเร็ว เพื่อจะไมทําใหเกิดหมึกไปติดบนดานหลังของกระดาษพิมพแผน
ถัดไป ซึ่งเรียกวา “การซับหลัง” ดังนั้นหมึกพิมพจําเปนตองเติมสารตาง ๆ อาทิ Cobalt ลงไปเพื่อทํา
ใหเปนตัวเรงที่จะทําใหหมึกทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Oxidation) หรือในบางกรณีอาจ
จําเปนตองพนแปงเพื่อซับหมึกหลังการพิมพ
การที่หมึกแหงเร็ว ในบางครั้งอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินการพิมพ เชน หมึก
จะติดแหงบนลูกกลิ้ง หรือไปอุดตันในสกรีน (สําหรับการพิมพ Silk screen) เพื่อใหหมึกแหงชาลงจึง
จําเปนตองใสตัวกันหมึกแหง (Antidrier) ซึ่งจะชวยแยงออกซิเจนจากน้ํามันวานิช ทําใหหมึกแหงชา
ลง นอกจากนีย้ ังมีวิธีการพิมพอื่น ๆ ที่ทําใหหมึกพิมพแหงโดยไมตองใชตัวทําใหแหง ไดแก
2.1.4.1 ใชความรอนชวยอบหมึกใหแหง
2.1.4.2 ใชรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) โดยอาศัยหลักการที่รังสีจะเขาไปกระตุน
สารไวแสงทําใหเรซินของหมึกพิมพเกิดปฏิกิริยา (Polymerization) และทําใหหมึกแข็งตัว
2.2 คุณสมบัติของหมึกพิมพตอการพิมพระบบตาง ๆ
เนื่องจากกระบวนการพิมพแตละระบบมีลักษณะตางกัน ดังนัน้ ความจําเปนในการใชหมึก
พิมพ จึงตองการคุณสมบัติของหมึกพิมพที่ตางกัน ดังตารางตอไปนี้
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ระบบการพิมพ
ระบบเลตเตอรเพรส (Letter press)
ระบบออฟเซท (Off set)

ระบบกราวัวร (Gravure)
ระบบซิลคสกรีน (Silk screen)

คุณสมบัตขิ องหมึกพิมพ
หมึกที่มีความเหนียวปานกลาง
หมึกจะตองมี Pigment ที่เขมกวาระบบเลตเตอรเพรส
เพราะระบบนีห้ มึกจะติดบนกระดาษบางมาก และตัวนํา
ของหมึกจะตองไมละลายน้าํ
เปนหมึกทีเ่ หลว และแหงเร็ว แตรวมตัวกันไดดี จึงตอง
ใสสารทําละลาย (Solvent) มาก
หมึกพิมพจะตองใชปริมาณมาก เพราะหมึกจะจับหนา
บนชิ้นงาน ลักษณะหมึกจะมีตัวนํา 3 ประเภท ไดแก
1. เชื้อน้ํามัน สําหรับพิมพกระดาษ ไม แกว โลหะ
2. เชื้อพลาสติก สําหรับพิมพบนผิวพลาสติก สติกเกอร
3. เชื้อน้ํา สําหรับใชพิมพผา

2.3 อันตรายจากหมึกพิมพ
สวนประกอบของหมึกพิมพที่กอใหเกิดความเปนพิษ (Toxicity) แกรางกายของมนุษย ไดแก
ตัวทําใหแหง (Drier) เพราะเปนสารพิษจากสารประกอบจําพวก ตะกัว่ สารหนู แคดเมียม แบเรียม
และปรอท เปนตน เมื่อนําหมึกพิมพดังกลาวมาพิมพบนกระดาษหรือบรรจุภัณฑ อาจกอใหเกิดความ
เปนพิษแกรางกายได โอกาสที่จะเกิดความเปนพิษ จะมีได 2 ลักษณะ คือ
2.3.1 ความเปนพิษเขาสูรางกายโดยตรง เชน ชางพิมพที่ตองสัมผัสกับหมึกพิมพตลอดเวลา
จะมีโอกาสไดรับสารพิษจากหมึกพิมพในลักษณะสะสมวันละเล็กละนอย และปริมาณสะสมมากขึน้
จนถึงขีดเปนอันตรายแกชีวิต และรางกายได
2.3.2 ความเปนพิษทีต่ ิดกับกระดาษ บรรจุภัณฑ ตลอดจนของเลนของเด็ก ๆ ซึ่งสารพิษจะมี
โอกาสหลุดติดปนกับอาหาร และเขาสูรางกายไดเชนกัน
ฉะนั้น บุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการพิมพ พึงระมัดระวังอันตรายจากสารพิษดังกลาวและ
มีแนวโนมวาในอนาคตหมึกพิมพจะลดการใชสารพิษซึ่งเปนตัวทําใหแหง โดยใชสารที่ไมเปนพิษ
หรือใชกรรมวิธีอื่น เชน การใชความรอน ตลอดจนใชรังสี UV ในการทําใหหมึกพิมพแหงทดแทน

บรรณานุกรม
ผกามาศ ผจญแกว, ธีระ ตัง้ วิชาชาญ และ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ . ชุดวิชา กระบวนการพิมพพื้นลึก
การพิมพพื้นฉลุลายผา และการพิมพไรแรงกด. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

