


	 การประมาณราคาสิ่งพิมพ์	 ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกของการทำงานด้านการผลิต 
สิ่งพิมพ์เนื่องจากหน่วยงาน	 หรือเจ้าของงานต้องการนำราคาที่ได้ไปพิจารณาจัดทำงบประมาณหรือ 
ใช้ในการเปรียบเทียบราคากับโรงพิมพ์อื่น ๆ	 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด	 และอยู่ในวงเงิน	
งบประมาณที่กำหนดไว้	 	การจะประเมินราคาได้นั้นผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินราคา	จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	
ในเรื่องกระบวนการงานพิมพ์	 การบริหารงานและขีดความสามารถของโรงพิมพ์เป็นอย่างดี	 จึงจะ 
สามารถประเมินราคาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเสร็จตรงตามเวลา	โรงพิมพ์ไม่ขาดทุน		หรือมีราคาต่ำกว่า 
ความเป็นจริง	 	 จนต้องเสนอขอเพิ่มราคากับเจ้าของงานในภายหลัง	 	 หรือเลื่อนกำหนดเวลารับงาน 
ออกไปซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าของงาน	กรพ.สบ.ทร.	ได้ตระหนัก	และเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว	
จึงได้เสนอการจัดการความรู้เรื่องการประเมินราคาสิ่งพิมพ์	 ไว้ในแผนการจัดการความรู้ของ	 สบ.ทร.	
ในปีงบประมาณ	 54	 โดยได้ระดมความคิดรวบรวมข้อมูลจาก	 ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาจัดทำ 
เป็นรูปเล่ม	 เพื่อให้ผู้มีจะทำหน้าที่ประเมินราคาได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาให ้
การผลิตสิ่งพิมพ์ของ	กรพ.สบ.ทร.	มีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานต่อไป

คณะผู้จัดทำคู่มือการประมาณราคาสิ่งพิมพ์

กองโรงพิมพ์ สบ.ทร.

  ก.ย. 54

คำนำ



	 หน้า	 คำนำ

  

	 	 การผลิตสิ่งพิมพ์และขีดความสามารถ

	 1	 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์	

	 4	 ปัจจัยในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการประเมินราคา

	 4	 -	ปัจจัยภายใน

	 5	 -	ปัจจัยภายนอก

	 6	 -	นโยบายผู้บังคับบัญชา

	 7	 ขั้นตอนการประเมินราคาสิ่งพิมพ์

	 7	 -	ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจฝ่ายประเมินการราคาสิ่งพิมพ์

	 15	 -	ความต้องการของเจ้าของงาน

	 16	 -	รายละเอียดของงาน

	 16	 -	ระยะเวลาในการดำเนินการ

	 17	 -	ตัวอย่างการคิดคำนวณราคา

	 18	 คำแนะนำในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายประเมินราคา

	 19	 ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และขีดความสามารถของ	กรพ.สบ.ทร.	

  และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

	 25	 ภาคผนวก

	 	 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินราคาสิ่งพิมพ์

	 	 ตัวอย่างงานพิมพ์และราคา

สารบัญ



ความรู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์	

 ในการพิมพ์งานใด	ๆ	ก็แล้วแต่ทุกคนล้วนต้องการคุณภาพของงานที่พิมพ์ออกมาทั้งสิ้นไม่ว่า 
งานพิมพ์ในครั้งนั้นจะมีขนาดเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่เพียงใด	สิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือน	ๆ	กันนั่นก็คือ 
คุณภาพของงานพิมพ์ที่ออกมานั่นเอง	จึงควรคำนึงและระลึกไว้เสมอว่า	การที่จะให้งานพิมพ์ที่ต้องการ 
ออกมาดีนั้น		ควรพิมพ์ให้ได้ตามมาตรฐาน		ถ้างานพิมพ์ไม่ได้ตามมาตรฐานจะทำให้งานนั้นเสียหายได ้
หรือต้องทำการพิมพ์ใหม่	ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองงบประมาณไป		ดังนั้นการพิมพ์จึงจำเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

										ความสำคัญของการพิมพ์งานทุกชนิดของสิ่งพิมพ์จะเริ่มต้น	ตั้งแต่การออกแบบสิ่งที่จะพิมพ์	เพื่อ
ให้ได้งานพิมพ์นั้นออกมาตามความต้องการ	ไม่ว่าจะพิมพ์งานเล็กหรืองานใหญ่	เช่น	การพิมพ์	นามบัตร		 
บัตรเชิญ	แผ่นพับ	โปสเตอร์	หนังสือ	ซึ่งดูเหมือนเป็นการพิมพ์งานที่ง่าย	ๆ 	แต่ถ้าจะให้พิมพ์งานออกมาดูดี	 
มีคุณค่านั้น	 ต้องมีการวางแผนวางรูปแบบ	 ทั้งขนาดของงาน	 กระดาษ	 ที่จะใช้พิมพ์การวางเลย์เอ๊าท ์
การเลือกสี	การเลือกตัวหนังสือ	และอีกหลาย	ๆ	อย่าง	จึงจะได้งานพิมพ์	งานออกมาสวยงามมีคุณภาพ 
ส่วนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น	ก็ต้องพิจารณาไปตามเนื้องาน	แต่ละงานว่างานที่จะพิมพ์นั้นเป็นงาน 
ประเภทใด	จะให้ออกมาในแนวไหน	สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทั้งศาสตร์	และศิลป์รวมไปถึงความเชี่ยวชาญ 
ความชำนาญ	เฉพาะด้านมาพิจารณาประกอบการพิมพ์งาน	ยิ่งเป็นงานที่มี	ความละเอียดสูง	ๆ 	ต้องการ 
ความแม่นยำสูง	 ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในทุกจุด	 ซึ่งอาจถึงขั้นต้องมีการวางแผนในการดำเนินการ 
พิมพ์งานช้ินน้ัน	ๆ	ต้ังแต่เร่ิมดำเนินการจนถึงข้ัน	พิมพ์งานเสร็จ	จนไปถึงการส่งมอบส่ิงพิมพ์แก่เจ้าของงาน 
จะเห็นว่าถ้าจะให้ส่ิงพิมพ์	ท่ีจะทำการพิมพ์น้ันออกมาดีและมีคุณภาพสูงจำเป็นต้องพิจารณาทุก	ๆ 	ข้ันตอน 

ประเภทของการพิมพ์ที่แบ่งตามลักษณะของการพิมพ์สามารถจัดได้เป็นดังนี้

การพิมพ์พื้นนูน	(Relief	Printing)	

	 เป็นการพิมพ์ที่ใช้หลักการให้ส่วนที่เป็นภาพบนแม่พิมพ์จะมีผิวนูนกว่าส่วนอื่น	 เพื่อรับหมึก	
แล้วถ่ายลงบนวัสดุใช้พิมพ์	การพิมพ์ประเภทนี้มี	การพิมพ์เลตเตอร์เพรส	การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

การพิมพ์พื้นลึก		(Recess	Printing)	

	 เป็นการพิมพ์ท่ีใช้หลักการให้ส่วนท่ีเป็นภาพบนแม่พิมพ์จะมีผิวลึกกว่าส่วนอ่ืน	 เพ่ือขังหมึกไว้ 
แล้วถ่ายลงบนวัสดุใช้พิมพ์	การพิมพ์ประเภทนี้มี	การพิมพ์กราวัวร์	การพิมพ์แพด

การพิมพ์พื้นราบ	(Planographic	Printing)	

	 เป็นการพิมพ์ที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน	 ผิวของแม่พิมพ์ชนิดนี้	 จะเสมอกันหมด 
โดยให้ส่วนท่ีเป็นภาพมีสภาพเป็นไขมันสามารถรับหมึก	 ซ่ึงเป็นน้ำมันเช่นกัน	 ส่วนท่ีไม่เป็นภาพ	 จะสามารถ 
รับน้ำไว้ได้	 ในการพิมพ์	 จะคลึงแม่พิมพ์ด้วยเยื่อน้ำ	 เยื่อน้ำไม่ถูกกับไข	 จะไปเกาะเฉพาะส่วน	ที่ไร้ภาพ 
แล้วคลึงหมึกตาม	หมึกไม่ถูกกับน้ำจะไปเกาะเฉพาะส่วนที่เป็นภาพเมื่อนำวัสดุใช้พิมพ์	ทาบบนแม่พิมพ์
ก็จะเกิดภาพตามต้องการ	การพิมพ์ประเภทนี้มี	การพิมพ์หิน	การพิมพ์ออฟเซ็ท
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การพิมพ์พื้นฉลุ	

	 เป็นการพิมพ์ที่ ใช้หลักการให้หมึกผ่านทะลุส่วนที่ เป็นภาพบนแม่พิมพ์ไปติดอยู่บน	
วัสดุใช้พิมพ์	ทำให้เกิดภาพการพิมพ์ประเภทนี้มี	การพิมพ์โรเนียว	การพิมพ์ซิลค์สกรีน

การพิมพ์ดิจิตอล	(Digital	Printing)	

	 เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์โดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร	์
มาพิมพ์

การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน		(Thermal	Transfer	Printing)

	 ซึ่งใช้หลักการถ่ายความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังฟิล์มที่เคลือบด้วยหมึกพิมพ์ทำให้หมึกพิมพ์ 
หลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิดเป็นภาพ

การพิมพ์แบบพ่นหมึกอิงค์เจ็ท	(InkJet	Printing)	

	 ซึ่งใช้หลักการพ่นหยดหมึกเล็ก	ๆ	จากหัวพ่นไปสร้างเป็นภาพบนวัสดุใช้พิมพ์	

การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิตย์	(Electrostatic	Printing)

	 ซึ่งใช้หลักการควบคุมลำแสงสร้างภาพเป็นประจุไฟฟ้าบนกระบอกโลหะแล้วให้ผงหมึกไป	
เกาะบนกระบอก

ประเภทของการพิมพ์ของกองโรงพิมพ์ในปัจจุบันมีดังนี้

การพิมพ์ออฟเซ็ท	(Offset	Printing)	

	 เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน	 โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บน 
บริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์	 เมื่อรับหมึก	 หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้ว 
ถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป	 การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง 
จนถึงสูงมาก	 เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด	 มีทั้งเครื่องพิมพ์	 1	 สี	 2	 สี	 4	 สี	 5	 สี	 หรือมากกว่านั้น	
ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท	 เช่น	 พิมพ์แผ่นพับ	 พิมพ์ใบปลิว	 พิมพ์หนังสือ	 พิมพ์วารสาร	 พิมพ์นิตยสาร	
พิมพ์โบรชัวร์		พิมพ์แคตตาล็อก	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน	ฯลฯ

การพิมพ์เลตเตอร์เพรส		(Letterpress	Printing)

	 เป็นการพิมพ์พ้ืนนูนท่ีใช้แม่พิมพ์ทำจากโลหะผสม	หรือพอลิเมอร์อย่างหนากัดผิว	จนเหลือส่วน 
ที่เป็นภาพนูนสำหรับรับหมึกพิมพ์แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ	 ในยุคก่อนมีการใช ้
ตัวอักษรโลหะเป็นตัว	ๆ	มาจัดเรียงเป็นข้อความที่ต้องการแล้วใช้เป็นแม่พิมพ์	การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส ์
มีมาช้านานเก่าแก่มาก	 ในปัจจุบันมีการพิมพ์ประเภทนี้เหลืออยู่น้อย	 เนื่องจากการทำแม่พิมพ์ลำบาก
และภาพพิมพ์ที่ได้ไม่ค่อยสวยงาม	 ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ	 นามบัตร	 แบบฟอร์ม	 ฉลาก	 กล่อง	
ป้ายและงานพิมพ์อื่นๆ	ที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก
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การพิมพ์ซิลค์สกรีน	(Silkscreen	Printing)

	 เป็นการพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึงไว้	 และให้ทะลุผ่าน	
เฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ	 สามารถพิมพ์งานสอดสีได้	 ความละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของ	
เส้นใยผ้า	 สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลากชนิด	 ทั้งกระดาษ	 ผ้า	 ไม้	 พลาสติก	 และพิมพ์บนวัสดุ	
ที่มีผิวโค้งได้	ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ	นามบัตร	บรรจุภัณฑ์ต่าง	ๆ	ป้ายกระดาษ/พลาสติก/โลหะ	
ป้ายโฆษณา	เสื้อ	ผืนผ้า	ฯ

การพิมพ์ดิจิตอล	(Digital	Printing)	

	 เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์	 สามารถสั่งพิมพ์	
ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์	 เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ที่ใช้คือ	 เครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ทขนาดเล็ก	
และใหญ่	 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วปกติจนถึงความเร็วสูง	 เครื่องพิมพ์ดิจิตอลใช้หมึกประจุไฟฟ้า 
ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้คือ	 งานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก	 เช่น	 นามบัตร	 แผ่นพับ	 ใบปลิว	 หนังสือ	
งานพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย	 ๆ	 เช่น	 ไดเร็คเมล์	 งานพิมพ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	
ใช้เครื่องอิ้งค์เจ็ทขนาดใหญ่

การพิมพ์ประเภทอื่น	 ๆ	 นอกจากการพิมพ์ประเภทต่างๆ	 ที่กล่าวมาแล้วนี้ยังมีการพิมพ์ที่มีลักษณะ 
การพิมพ์แบบอื่นๆ	เช่น	การพิมพ์โรเนียว	หรือ	การพิมพ์สเตนซิล	เป็นการพิมพ์	พื้นฉลุซึ่งใช้กระดาษไข 
เป็นแม่พิมพ์ให้หมึกตรงบริเวณที่เป็นภาพสามารถซึมทะลุมายังแผ่น	 กระดาษที่ต้องการพิมพ์งานพิมพ ์
ส่วนใหญ่	ในท้องตลาดเป็นงานพิมพ์	ประเภทออฟเซ็ท	เนื่องจากมีความสะดวกและคล่องตัวในการผลิต	
ดังนั้น	ประเภท	ที่มีให้บริการ	มากที่สุดก็คือ	โรงพิมพ์ออฟเซ็ท
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ปัจจัยในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการประเมินราคา

ปัจจัยภายในโรงพิมพ์	

 การจัดทำต้นฉบับ 	ซึ่งปัจจุบันมีซอฟแวร์สำหรับจัดทำต้นฉบับ	ซึ่งนิยมใช้กัน	ในกองโรงพิมพ์	
คือ	Illustrator,	Indesign,	Photoshop	Pagemaker	ในปัจจุบันแม้จะมีผู้สามารถ	ใช้ซอฟแวร์	ดังกล่าว 
อยู่เป็นจำนวนมากแต่การจัดทำต้นฉบับที่ดีมีคุณภาพ	เป็นที่ดึงดูดสายตา	ซึ่งยังผลให้	ประสบความสำเร็จ	
ในสิ่งพิมพ์นั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในออกแบบการจัดวาง	 องค์ประกอบในหน้าแต่ละหน้า	
นอกจากนี้ในการจัดทำต้นฉบับมักจะมีภาพประกอบ	 ภาพที่นำมาใช้	 จำเป็นต้องเป็นภาพที่ดีมีคุณภาพ 
หากต้องการรายละเอียดของภาพน้ัน	ๆ	ต้องเป็นภาพท่ีคมชัด	มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า	300	DPI 
มีสีสรรที่ดีการจัดทำต้นฉบับที่ดีเมื่อผ่านขบวนการต่าง	 ๆ	 ในการจัดพิมพ์จึงจะได้งานพิมพ์ที่ดี	 ในทาง 
ตรงข้ามหากต้นฉบับไม่ดี	เช่น	ภาพไม่คมชัด	ก็ไม่สามารถจัดทำงานพิมพ์ที่ดีได้

 การทำเพลทแม่พิมพ์ เมื่อได้ต้นฉบับที่ดี	ขั้นต่อไปคือการทำเพลทที่ดีมีคุณภาพ	เครื่องมือที่
ใช้ในการทำเพลทต้องเป็นเครื่องมือที่ดี	นอกจากนี้ช่างผู้ทำหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	ขบวนการ
จัดทำเพลทต้องอยู่ในมาตรฐาน	เมื่อได้เพลทที่ดี	หากต้องทำปรู๊ฟก็จัดทำให้ได้มาตรฐาน	การปล่อยหมึก
แต่ละสีต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มากไปหรือน้อยเกินไป	สีทุกสีต้อง	ซ้อนทับตรงกัน

 การพิมพ	์ การพิมพ์ที่ดีต้องอาศัยเครื่องจักรที่ดี	 ช่างพิมพ์ที่มีความสามารถ	 ขบวนการพิมพ์	
ต้องอยู่ในมาตรฐานหากมีเครื่องจักร	 ที่ดีแต่ช่างพิมพ์ขาดความสามารถก็อาจ	 ได้งานพิมพ์ออกมาไม่ดี	
พิมพ์สีผิดเพี้ยนบ้าง	พิมพ์สีซ้อนทับไม่ตรงบ้าง	พิมพ์สีได้ไม่สดสวย	ไม่มีความลึกของภาพบ้าง	ฯลฯ

 การตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์	เม่ือรับไฟล์งานมา		ทางกองโรงพิมพ์จะจัดทำปรู๊ฟจาก 
เคร่ืองพร้ินเตอร์	หรือดิจิตอลปรู๊ฟ	หรือปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟ	ข้ึนกับความยากง่าย	ของแต่ละงานและข้อตกลง 
ระหว่างกันเจ้าของงาน	 สามารถตรวจสอบความถูกต้องเม่ือได้รับปรู๊ฟแต่ละประเภทสำหรับการตรวจสอบ 
สีของภาพนั้น	ให้ยึดปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟเป็นหลักเนื่องจาก	ระบบการพิมพ์ใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ที่สุด

 สาเหตุที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแต่สีไม่เหมือนภาพบนหน้าจอ	 เพราะภาพ 
ท่ีพิมพ์ออกมาจากเคร่ืองพิมพ์ออฟเซ็ทปรากฏสีไม่เหมือนภาพบนหน้าจอ	 เพราะภาพบนส่ิงพิมพ์เกิดจาก 
การผสมสีแบบ	CMYK	ต่างจากภาพบนจอคอมพิวเตอร์	ซึ่งเกิดจากการผสมสีแบบ	RGB	การพิมพ์สีของ	
งานพิมพ์จึงไม่เหมือนกับสีของปรู๊ฟเพราะงานพิมพ์	 เทียบกับปรู๊ฟ	จากเคร่ือง	Printer	Computer	printer 
ใช้หมึกคนละประเภทกับงาน	พิมพ์ออฟเซ็ท	หากเป็นหมึก	Inkjet	จะให้สีที่สดใสกว่า	หากเป็นหมึกของ 
เครื่อง	 Laser	 printer	 เฉดสีจะจืดกว่าของ	 Inkjet	 แต่ก็ยังไม่เหมือนเฉดสี	 ของหมึกออฟเซ็ทงานพิมพ ์
เทียบกับ	Digital	 proof	Digital	 Proof	 โดยทั่วไปใช้หมึก	 Inkjet	 แต่จะมีระบบ	จัดการสีให้เกิดเฉดส ี
ใกล้เคียงกับเฉดสีของระบบ	 ออฟเซ็ท	 ในปัจจุบันนิยมใช้การปรู๊ฟ	 ระบบน้ีมากเพราะประหยัดและรวดเร็ว 
งานพิมพ์เทียบกับปรู๊ฟแท่นระบบของแท่นปรู๊ฟ	 จะเลียนแบบระบบของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซ็ทแต่จะมีลูกหมึก 
น้อยกว่าดังน้ันเฉดสีจากงานพิมพ์	 จริงจึงสามารถทำให้ได้ใกล้เคียงกับเฉดสีจากแท่นปรู๊ฟดีกว่าการปรู๊ฟ 
ในระบบอื่น	 อนึ่งแท่นปรู๊ฟ	 โดยทั่วไปจะพิมพ์	 ได้ทีละสี	 อีกทั้งลักษณะการทำงาน	 ยังต่างจาก 
เครื่องพิมพ์จริง	ในบางครั้งบางกรณี	ภาพจากงานพิมพ์จริง	ก็ยังต่างจากภาพจากปรู๊ฟแท่นอยู่บ้าง	
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 วัสดุพิมพ	์ ได้แก่กระดาษ	 หมึก	 เป็นปัจจัยสำคัญ	 กระดาษประเภทเดียวกัน	 ความหนา 
เท่าเทียมกันไม่ใช่หมายความว่าคุณภาพจะเหมือนกัน	 กระดาษที่มีราคาถูกมักมีคุณภาพ	 ที่ด้อยลงด้วย 
โรงพิมพ์ต้องจะคัดสรรกระดาษที่ดีให้แก่ลูกค้า	 สำหรับหมึกก็เช่นกัน	 หมึกบางชุด	 พิมพ์งาน	 ได้ออกมา 
สดสวยงดงามในขณะที่หมึกบางชุดพิมพ์	 ออกมาสีค่อนข้างหมองไม่สดชื่น	 การพิมพ์	 จะใช้วิธีพิมพ์ด้วย 
ระบบออฟเซ็ทสำหรับงานปริมาณมาก	 หากบริมาณน้อย	 จะใช้วิธีพิมพ์ระบบดิจิตัล	 แผ่นพับ	 ใบปลิว	
โบร์ชัวร์	แคตตาล็อก	หนังสือวารสาร	โปสเตอร์	ปฏิทิน	การ์ดต่างๆ	เอกสาร	และแบบฟอร์ม	ฯลฯ

 การเข้าเล่ม	 เช่นการพับ	 เก็บเล่ม	 ไสสันทากาวซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตสิ่งพิมพ์ 
ต้องพับให้เป็นไปตามดัมมี่ที่กำหนด	 แล้วตรวจสอบทุกครั้ง	 เลขหน้าเรียงกันหรือเปล่า	 ถ้างานพิมพ ์
ไม่มีเลขหน้าต้องหาอาร์ตเวิร์กก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อตรวจสอบดูกันว่าเรียงหน้าถูกไหม	 ถ้าเรียงผิด 
ก็จะเสียหายเป็นอย่างมาก	 ฉะนั้นแล้วขั้นตอนนี้ก็สำคัญมาก	 เมื่อพับเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไป 
เรียงพับเพื่อเย็บด้วยลวด	 เย็บด้วยเชือก	 หรือไสสันทากาวแล้วจึงถึงขั้นตอนสุดท้าย	 คือการเจียนเล่ม	
บรรจุหีบห่อ	ส่งเจ้าของงานเป็นการจบขบวนการพิมพ์

ปัจจัยภายนอกโรงพิมพ์	

 ด้านเศรษฐกิจ

 ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว		ซ่ึงเป็นผลดีให้กับส่ิงพิมพ์เพราะ 
มีความจำเป็นกับการผลิตสิ่งพิมพ์มาก

 ด้านสังคม
 สังคมไทยเป็นสังคมของการบอกกล่าว	ใครมีงานอะไรก็ต้องแจกบัตรเชิญ	นามบัตร	แผ่นพับ	
งานของโรงพิมพ์จึงได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วย

 ด้านการเมือง

 รัฐบาลชุดปัจจุบันเน้นการประชาสัมพันธ์	 พิมพ์เอกสารตำราเพื่อเก็บเป็นคู่มือ	 และกระตุ้น 
เศรษฐกิจรากหญ้าทำให้มีงานพิมพ์โครงการต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	เข้ามาในโรงพิมพ์	เป็นจำนวนมาก

 ด้านเทคโนโลยี

 มีผลกระทบกับสิ่งพิมพ์ค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะสื่อทางอินเทอร์เน็ต	 วิทยุ	 และโทรทัศน ์
นอกจากนีเ้มือ่ระบบสือ่สารโทรคมนาคมมคีวามสะดวก	สือ่สิง่พมิพก์จ็ะดอ้ยคา่ลงไปตามเวลาซึง่โรงพมิพ ์
ได้มีการวางแผนพัฒนางานพิมพ์จากใบปลิว	หรือบัตรเชิญไปสู่เทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่	ๆ	เช่น	การพิมพ ์
ด้วยระบบอิงค์เจ๊ต	สี่สี	การพิมพ์ดิจิตอลสี่สี	
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นโยบายผู้บังคับบัญชา

นโยบายผู้บังคับบัญชา

 เกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์ทางฝ่ายประมาณการราคาจะวางแผนล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อรองรับงาน	 ซึ่งบางครั้งก็จะมีงานด่วน	 หรืองานด่วนมาก	 งานที่มีในแผนอยู่แล้วก็ต้องร่นถอยหลัง 

ไปก่อน	เพ่ือทำงานด่วนให้ผู้บังคับบัญซ่ึงเป็นงานสำคัญก่อน		ทางกองโรงพิมพ์ก็สามารถท่ีจะผลิตงานพิมพ์ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ทันทีที่ได้งานนั้นมา	 และผลงานที่ออกมาต้องถูกต้อง	 สวยงาม	 เพราะผลงาน 

สิ่งพิมพ์ที่สวยงาม	 รูปเล่มที่ดี	 จะน่าอ่าน	 น่ามอง	 ส่วนมากแล้ว	 งานที่ผู้บังคับบัญชา	 ให้มานั้นจะเป็น 

ค่อนข้างด่วน	 ใช้เวลาน้อย	 การทำงานต้องละเอียดถี่ถ้วน	 การจัดจัดอาร์ตเวิร์ก	 การออกแบบศิลปะ	

การจัดตัวอักษร	 ต้องออกแบบให้สวยงามตามมาตรฐานการพิมพ์	 ตามที่ทางกองโรงพิมพ์ได้ไปฝึก 

อบรมมา	 ฝ่ายประมาณการฯ	 จึงต้องปฏิบัติให้ทันต่อเวลาท่ีกำหนดไว้	 ซ่ึงเป็นงานท่ีท้าทายกับความสามารถ 

ของโรงพิมพ์	 	 ฉะนั้นจึงวางบุคลากรที่มีฝีมือ	 ไว้รองรับงาน	 เร่งด่วนอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งประกอบ	 ไปด้วย

การจัดอาร์ตเวิร์กที่รวดเร็ว	การใช้โปรแกรมต่าง	ๆ	ที่ต้องใช้บุคลากรที่ความชำนาญเป็นอย่างมาก	 เช่น	

โปรแกรม	Illustrator,	Indesign,	Photoshop,	Pagemaker	ฯ	 	 	 	

	 ในบรรดาโรงพิมพ์หน่วยงานทหารด้วยกันแล้วทางกองโรงพิมพ์	 	 สบ.ทร.	 ของเรา	 ถือว่า 

จัดอยู่ในโรงพิมพ์ที่แนวหน้าทันสมัยแต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบันนั้น	มีการพัฒนาไปมาก		

รวมถึงเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมีมาอยู่ตลอดเวลา	เช่น	เครื่องพิมพ์	4	ยูนิต	5	ยูนิต	6	ยูนิต	การพิมพ์ด่วน 

ด้วยระบบดิจิตอล	 การพิมพ์อิงค์เจ็ทฯ	 ซึ่งล้วนแต่การเจริญก้าวหน้า	 ของระบบการพิมพ์	 การพัฒนา 

สิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน	ทางโรงพิมพ์ใคร่ขอความกรุณาจากผู้บังคับบัญชา	ได้มองสิ่งเหล่านี้ว่ามีความจำเป็น 

ต่อการผลิตงาน	ในปัจจุบันและต่อ	ๆ	ไปในภายภาคหน้าให้มีการพัฒนา	ทางด้านองค์วัตถุและองค์บุคคล 

ควบคู่กันไป	ซึ่งจะได้สร้างผลงานดี	ๆ		ควบคู่กับกองทัพเรือของเรา	สืบต่อไป
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ขั้นตอนการประเมินการราคาสิ่งพิมพ์

ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจฝ่ายประเมิณการราคาสิ่งพิมพ์

	 ความรู้พื้นฐานทางการพิมพ์	และความเข้าใจที่ใช้ในการประมาณราคา

	 	1.	 เครื่องพิมพ์

	 	2.	 แม่พิมพ์

	 	3.	 กระดาษ

	 	4.	 หมึกพิมพ์

	 	5.	 เครื่องพับ

	 	6.	 วิธีการพิมพ์และการพับดัมมี่

	 	7.	 การเก็บเล่ม

	 	8.	 การเข้าเล่มแบบต่างๆ

	 	9.	 การอาบเงา

	 10.	 การทำไดคัท

	 11.	 การปั๊มทอง/เงิน/ฟอยท์

	 12.	 การทำอาร์ตเวิร์ก

	 13.	 ค่าจ้างแรงงานช่างพิมพ์และพนักงานทางการพิมพ์

	 14.	 ความยากง่ายของการพิมพ์รวมถึงเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งาน

	 15.	 ระบบภาษี

	 16.	 ภาวะการแข่งขันทางการตลาด

7



 1.	 เครื่องพิมพ์

	 	 เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์งานปัจจุบันนี้โดยทั่วไปใช้กันอยู่	6	ขนาด	แบ่งตามขนาด	ของ

กระดาษที่ใช้พิมพ์ได้ใหญ่สุดของแต่ละเครื่อง	โดยเอากระดาษ	ขนาด	31X43	นิ้ว	มาเกณฑ์ในการเรียก
	 	 1.1	 ขนาดตัด	 11	 หรือออฟเซตเล็ก	 พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด	 ประมาณ	 8.5	 นิ้ว	
14	นิ้ว	 จะใช้ในการพิมพ์หัวจดหมาย	ซองจดหมาย	 ใบปลิว	 ใบเสร็จรับเงินฯ	ส่วนมากพิมพ์งานสีเดียว	
และงานจำนวนปริมาณน้อยๆ	กว่า	10,000	แผ่น
	 	 1.2	 ขนาดตัด	 5	 พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดประมาณ	 14X18	 นิ้ว	 มักไม่ค่อยเป็น 
ที่นิยมใน	 การใช้พิมพ์งานเท่าไรนักถ้าซื้อเครื่องขนาดนี้มารับงานพิมพ์โยทั่วไป	 มักจะมีข้จำกัดในขนาด	
ของงานพิมพ์
	 	 1.3	 ขนาดตัด	 4	 พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด	 18X25	 นิ้ว	 ขนาดนี้ต้องดูที่เครื่องพิมพ์	
ด้วยเพราะแต่ละยี่ห้อ	 	 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน	มักจะใช้พิมพ์งาน	ที่
ค่อนข้างมีปริมาณมากได้และจะใช้ในการพิมพ์ปกหนังสือ	ปริมาณอย่างมากไม่เกิน		10,000	ปก	
	 	 1.4	 ขนาดตัด	 2	 พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด	 ประมาณ	 25X36	 นิ้ว	 มักจะเป็น	
เครื่องพิมพ์ได้ครั้งละ	1	สี	ยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการพิมพ์งาน	1	สี	และหลายๆ	สี
	 	 1.5	 ขนาดตัด	2	พิเศษ		พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด	28X40	นิ้ว	มักจะเป็นเครื่องพิมพ์	
4	สี	5	สี	ขณะนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเช่นกันแต่แม่พิมพ์จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องตัด	2	ธรรมดา
	 	 1.6	 ขนาดตัด	 1	 พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด	 31X43	 นิ้ว	 ไม่ค่อยเป็นที่นิยม	
ในการพิมพ์งานทั่วไป	มักจะเป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์งานปริมาณมาก	และเป็นระบบ	ป้อนกระดาษเป็นม้วน	
ถ้าเป็นระบบป้อนแผ่น	จะทำงานยากมากไม่เป็นที่นิยมเลย

 2.	 แม่พิมพ์หรือเพลท

  แม่พิมพ์หรือเพลท	ซึ่งใช้ในการพิมพ์ระบบออฟเซต	จะมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ	ทำด้วย	
อะลูมิเนียม	มีความหนาประมาณ	0.15-.30	มม.	อาจบางหรือหนากว่านี้แล้วแต่ยี่ห้อ	ถ้าหนามากเกินไป 
จะไม่สามารถนำไปใส่บนกระบอกที่ยึดติดแม่พิมพ์ได้	เราจะทำแม่พิมพ์	เพื่อป้อนเครื่องพิมพ์	ในขนาด
ต่าง	ๆ	กันแล้วแต่ว่าจะพิมพ์ด้วยเครื่องขนาดใด
	 	 เครื่องพิมพ์ตัด	11	 	 จะใช้แม่พิมพ์ขนาด	 10X15	นิ้ว
	 	 เครื่องพิมพ์ตัด	5	 	 จะใช้แม่พิมพ์ขนาด	 16.5X18.5	นิ้ว	โดยประมาณ
	 	 เครื่องพิมพ์ตัด	4	 	 จะใช้แม่พิมพ์ขนาด	 22X26	นิ้ว
	 	 เครื่องพิมพ์ตัด	2	 	 จะใช้แม่พิมพ์ขนาด	 29X36	นิ้ว
	 	 เครื่องพิมพ์ตัด	2	พิเศษ	 จะใช้แม่พิมพ์ขนาด	 32X41	นิ้ว
	 	 เครื่องพิมพ์ตัด	1	 	 จะใช้แม่พิมพ์ขนาด	 34X44	นิ้ว	โดยประมาณ
	 	 เครื่องพิมพ์แต่ละแท่นอาจใช้เพลทที่ขนาดไม่เท่ากัน	 ก่อนทำเพลทพิมพ์ควรศึกษา	
ขนาดที่แน่นอน	 ขนาดที่ระบุข้างบนเป็นขนาดเพลทที่ใช้กันโดยทั่วไป	 ราคาเพลทที่มีขนาดใหญ่	
ราคาก็จะแพงขึ้น
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 3.	 กระดาษ

  กระดาษขนาดมาตรฐานที่ใช้อยู่ในประเทศไทย	มีอยู่ขนาด	ได้แก่	24X35	นิ้ว	25X36	นิ้ว	
และ	31X43	นิ้ว	การเลือกกระดาษในการพิมพ์งาน	มักจะคำนวณการใช้กระดาษ	โดยเสียเศษกระดาษ	
น้อยที่สุดขนาดงานพิมพ์ที่เห็นอยู่ทั่วไปจึงมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก	 การทำงานพิมพ์	 ที่มีขนาดเป็น 
มาตรฐานและที่นิยมกันทั่วไปมีผลต่อราคา	 เพราะจะหาวัสดุ	 คือกระดาษได้ง่ายถ้าเป็นขนาดงาน 
ที่พิสดาร	จะหากระดาษได้ยากราคาจะแพงโดยไม่จำเป็น

	 	 ราคากระดาษจะคิดตามขนาดกระดาษ	(24x35,	25x36,	31x43	นิ้ว)	ชนิดของกระดาษ	
(อาร์ต	ปอนด์ฯลฯ)	และน้ำหนักของกระดาษซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร	และมักเรียกย่อ	ๆ 	กันว่า 
แกรม	 กระดาษที่มีกรัมมากจะมีความหนามาก	 กระดาษแต่ละชนิดกัน	 ที่กรัมเท่ากันอาจมีความรู้สึก 
ในเรื่องความหนาไม่เท่ากัน	 กระดาษที่หนามากอาจพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ไม่ได้คงต้องดูให้ดีเพราะ 
บางโรงพิมพ์จะปฏิเสธงานหรือราคาอาจจะสูง	กระดาษหนามาก	ๆ	เกิน	300	กรัม	ข้ึนไปจะพิมพ์ยาก 
และช้า	 เครื่องพิมพ์บางเครื่องถ้าไม่จำเป็นก็มักจะไม่พิมพ์กระดาษหนาเกินไปเพราะเครื่องจะ 
โทรมเร็ว	 กระดาษที่มีเนื้อหยาบ	 มักจะมีปัญหาในการแห้งตัวของหมึกช้าและกินหมึกในปริมาณมาก 
ทำให้ใช้เวลาในการพิมพ์นานกว่าปกติ	 และกินหมึกมากและพิมพ์ยากข้ึน	 เพราะต้องระวังในการแห้งตัว 
ในกรณีต้องมีการพิมพ์	หลายสีหรือกลับกระดาษพิมพ์ทั้งสองด้าน

	 	 กระดาษที่เลือกใช้ควรเป็นกระดาษที่หาได้ง่าย	 ในท้องตลาดที่มีปริมาณมากพอในการ 
พิมพ์งาน	และการสั่งพิมพ์เพิ่มและควรเลือกเนื้อกระดาษที่มีสีใกล้เคียงกันทุกยี่ห้อ	เผื่อถ้ากระดาษยี่ห้อ
ไหนหมดจะได้ใช้ยี่ห้ออื่นแทนได้

  น้ำหนักกระดาษที่ใช้กันโดยทั่วไป	ได้แก่

  กระดาษปอนด์	60	70	80	100	120	แกรม
	 	 กระดาษอาร์ตมันและด้าน	85	90	100	105	120	130	140	160	แกรม
	 	 กระดาษอาร์ตการ์ด	190	210	230	260	300	310	360		แกรม	(กระดาษอาร์ตการ์ด	
จะมีขนาด	25x36	นิ้ว	และ	31X43	นิ้ว
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 4.	 หมึกพิมพ์

  หมึกพิมพ์มีมากมายหลายยี่ห้อคุณภาพไม่เหมือนกัน	 ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ 
กระดาษและคุณภาพของงานพิมพ์	 โดยทั่วไปก็จะใช้หมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงกันอยู่แล้ว	 ถ้าใช้หมึก	
คุณภาพต่ำก็จะมีปัญหาในการพิมพ์	 ยกเว้นถ้ากระดาษคุณภาพต่ำ	 และงานที่เป็นตัวหนังสือล้วนไม่ม ี
สกรีนที่ละเอียดก็จะใช้หมึกราคาถูก	 เช่น	 หมึกที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์กระดาษปรู๊ฟเป็นหมึกที ่
แห้งตัวโดยการดูดซึม	 ซ่ึงเวลาพิมพ์แล้วเอามือลูบจะติดมือ	 ไม่เหมาะจะพิมพ์กับกระดาษอาร์ต	 ซ่ึงต้องใช้ 
หมึกที่แห้งตัวด้วยวิธีอ๊อกซิเดชั่น	 คือแห้งตัวด้วยออกซิเจน	 เมื่อแห้งแล้วลูบจะไม่เลอะติดมือ	 เป็นหมึก 
ท่ีนิยมใช้อยู่ในการพิมพ์หนังสือโดยท่ัวไป	 การคิดราคาพิมพ์ก็จะเป็นหมึกประเภทน้ีแต่ถ้าเน้นว่าต้องพิมพ์ 
ให้ทนแสงแดดหรือหมึกประเภทสะท้อนแสง	 หมึกสีทอง	 สีบรอน	 ราคาหมึกก็จะแพงขึ้นค่าพิมพ์ก็จะ 
แพงขึ้น	ซึ่งต้องระบุให้ชัด	ส่วนการพิมพ์งานภาพ	4	สี	เราจะใช้หมึกชุด	หรือหมึกโปรเซส	เป็นที่รู้กัน	คือ	
หมึกสีดำ	สีฟ้า	หรือน้ำเงินเขียว	(cyan)	สีแดงหรือม่วงแดง	(magenta)	และสีเหลือง	ราคาหมึกชุดของ 
แต่ละยี่ห้อราคาอาจไม่เท่ากัน	 อาจจะขึ้นอยู่กับคุณภาพหมึก	 แต่โดยทั่วไปก็ใช้ได้	 เวลาพิมพ์งาน	 4	 สี	
ควรใช้หมึกชุดยี่ห้อเดียวกัน	ในการพิมพ์จะได้สีที่ใกล้เคียง	มากกว่าใช้หมึกคนละยี่ห้อ

 5.	 เครื่องพับ

  เครื่องพับถูกออกแบบมาเพื่อพับงานหนังสือ	และแผ่นพับที่มีปริมาณมาก	ๆ	จะได้งาน
ที่สวยและเที่ยงตรงกว่าพับด้วยมือ	เครื่องพับจะพับกระดาษที่มีความหนาไม่เกิน	160	แกรม	เครื่องพับ 
โดยทั่วไปสามารถพับงานหนังสือได้ครั้งละ	 16	 หน้า	 (พับ	 3	 ครั้ง	 โดยผ่านเครื่องพับ	 ในเที่ยวเดียว) 
การวางหน้าในการพิมพ์งานหนังสือเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว	 จะนำมาพับด้วยเครื่องพับ	 ซึ่งพับได้ครั้งละ 
16	 หน้าเลย	 จะเป็นการประหยัดเวลาในการทำเล่มและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บเล่ม	 ดังน้ันการทำราคา 
อาจต่างกันได้ถ้าออกแบบการพับที่ไม่เหมือนกัน	 เครื่องพับในปัจจุบันจะสามารถนำกระดาษขนาด 
ใหญ่สุดได้ขนาด	25X36	นิ้ว	

พับ	3	ได้	16	หน้า

พับ	2	ได้	8	หน้า

พับ	3	ได้	12	หน้า

พับ	1	ได้	4	หน้า
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	 6.	 วิธีการพิมพ์และการพับดัมมี่

	 	 การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ถ้าพิมพ์แค่ด้านเดียวของกระดาษ	 ก็ไม่ค่อยยุ่งยาก	 เช่น	
งานโปสเตอร์	 แต่ถ้ามีการพิมพ์	 2	 ด้านของกระดาษ	 ก็ต้องดูว่าเป็นการพิมพ์เพื่อเอาไปทำอะไร	 เช่น	
ใบปลิวหรืองานหนังสือ	 มีศัพท์ที่นิยมพูดกันเกี่ยวกับการพิมพ์บนกระดาษ	 2	 คำ	 คือ	 1. การพิมพ์ 
แบบกลับนอก 2. กลับการพิมพ์แบบกลับในตัว	ซึ่งก็คือการพิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้าน	เหมือนกัน	
แต่วิธีในการพิมพ์จะต่างกัน
 
 การพิมพ์แบบกลับนอก	ก็คือการพิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีภาพหรือ 
ตัวหนังสือไม่เหมือนกัน	ซึ่งต้องใช้แม่พิมพ์คนละแผ่น
 
 การพิมพ์แบบกลับในตัว	คือ	การพิมพ์กระดาษท้ังสองด้านด้วยแม่พิมพ์แผ่นเดียวกันเพียงแค่ 
กลับหน้ากระดาษและพิมพ์ต่อด้วยแม่พิมพ์แผ่นเดิม	 โดยไม่ต้องเปล่ียนแม่พิมพ์จะได้ภาพหรือตัวหนังสือ 
เหมือนกันทั้งสองด้านของกระดาษ
 
	 การจะพิมพ์ด้วยวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับการวางหน้าหนังสือลงบนแม่พิมพ์		ซึ่งจะไปสอดคล้องกับ 
การใช้เคร่ืองพับหนังสือแต่ละเล่มก็จะมีการวางหน้าไม่เหมือนกัน	วิธีการพับก็จะต่างกัน	ฝ่ายผลิตแม่พิมพ์	 
จะต้องมีต้นแบบในการวางหน้าบนแม่พิมพ์	ซึ่งเราเรียกว่าดัมมี่	ซึ่งจะมีผลต่อ	จำนวนพิมพ์และขนาด
แม่พิมพ์ที่จะใช้	 และจะใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใดบ้างในการพิมพ์งาน	 ซึ่งมีผลต่อราคาการทำแม่พิมพ์
และราคาพิมพ์
 
	 การพับดัมมี่มีวิธีการพับต่าง	ๆ 		กันตามขนาดของหนังสือที่จะทำ	และวิธีการเข้าเล่มที่ต่างกัน	
เป็นสำคัญ	 รวมท้ังถ้ามีกระดาษหลาย	 ๆ	 ชนิดในหนังสือเล่มเดียวกัน	 หรือมีท้ังพิมพ์	 4	 สีและขาวดำแทรกอยู่ 
ในตำแหน่งต่าง	ๆ	ของหนังสือด้วยแล้วก็จะเพิ่มความซ้ำซ้อนในการพับดัมมี่	เพื่อวางหน้าลงบนแม่พิมพ์	
การพับดัมมี่เพื่อให้สอดคล้องกับกาทำแม่พิมพ์แล้ว	ก็ต้องสอดคล้อง	กับการเก็บเล่มด้วยหลักก็คือให้ใช ้
เวลาในการดำเนินข้ันตอน	ในการพิมพ์	และเก็บเล่มเร็วสุด	ง่ายท่ีสุด	และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าเล่ม
ผลจากการพับดัมมี่ที่จะวางหน้าบนแม่พิมพ์และสามารถพับด้วยเครื่องพับได้
 
	 การออกแบบการวางหน้าบนแม่พิมพ์	 อาจพิมพ์เสร็จแล้วนำไปพับเลยหรือพิมพ์เสร็จแล้ว 
อาจจะผ่าเป็นใบปลิวเป็นแผ่นหรือผ่าไปพับสองพับ	 1	 ก็ได้ทั้งสิ้นอยู่ที่การออกแบบดัมมี่ว่าจะเอาไปพับ 
อย่างไร	ถ้าพับด้วยเครื่องได้ทั้งหมดก็ดีเพราะประหยัดเวลา	แต่ถ้าเป็นการต้องนำไปแทรกในส่วนต่าง	ๆ 
ของหนังสือก็ต้องแยกพับเป็นส่วน	 ๆ	 แต่การวางหน้าบนแม่พิมพ์	 เพื่อการพิมพ์เราจะวางหน้าให้ได้	
มากท่ีสุด	ในการพิมพ์หนังสือขนาดต่าง	ๆ	หรือถ้าเป็นงานใบปลิวเราก็จะลงจำนวนใบปลิวให้ได้มากท่ีสุด 
บนแม่พิมพ์	เพื่อที่จะประหยัดเที่ยวพิมพ์	นั้นหมายถึงค่าพิมพ์จะถูกลง
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 7.	 การเก็บเล่ม

	 	 การเก็บเล่มหนังสือ	คือการนำกระดาษที่พิมพ์ไปแล้ว	มารวบรวมเก็บเป็นเล่ม	ซึ่งตอน 
เก็บเล่มก็จะต้องตั้งเป็นกอง	ๆ	เรียงกัน	เพื่อให้งายต่อการเก็บรวบรวมเล่มหนังสือที่มีจำนวนหน้ามากๆ 
ก็จะมีจำนวนกองมาก	ยิ่งมีใบปลิวเป็นแผ่น	ๆ 	จำนวนมาก	ก็ยิ่งเสียเวลา	ในการเก็บมากขึ้น	การประหยัด	
ค่าเก็บเล่มก็ต้องทำให้มีจำนวนกองในการเก็บเล่มน้อยที่สุด	 ดังนั้นการออกแบบดัมมี่ในการพิมพ ์
ก็ต้องใช้ความสามารถของเครื่องพับให้ได้ประโยชน์ที่สุดดังที่รู้กันอยู่แล้วว่า	 เครื่องพับสามารถพับได้ถึง 
คร้ังละ	16	หน้า	(อาจได้มากกว่าน้ีแต่มักไม่นิยม	เพราะเส่ียงต่อการพับไม่ตรง)	ก็จะต้องพับดัมม่ีแบบพับ	3 
	ให้ได้จำนวนมากที่สุด	แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องพับ	2	พับ	1	ตามลำดับ	และไม่จำเป็นจริงเราก็จะไม่เก็บปลิว	
การคิดค่าเก็บเล่มจะคิดเป็นจำนวนกองที่ตั้งเก็บเล่ม

	 8.	 การเข้าเล่ม	

	 	 คือการทำให้รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปใช้งานมี	4	ลักษณะ	คือ	
	 	 8.1	 เย็บด้วยลวดที่สันหน้าอกหนังสือหรือที่สันข้างของหนังสือ	
	 	 8.2		 ไสสันทากาว	
	 	 8.3	 เย็บกี่ด้วยด้าย	
	 	 8.4		 เจาะรูท่ีสันแล้วเข้าห่วงพลาสติกหรือเหล็ก	 การเข้าเล่มแต่ละแบบราคาจะไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่ขบวนการ	วัสดุ	และความยากง่ายในการเข้าเล่ม
 การเย็บลวดหรือเย็บมุงหลังคาที่หน้าอกหนังสือ	 จะเป็นการเข้าเล่มที่ถูกที่สุด	 รวดเร็ว	 แต่ 
ข้อจำกัดอยู่ที่หนังสือหนามากๆ	จะเย็บไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาเย็บที่สันข้างแทน	ซึ่งทำให้ดู	ไม่ค่อยสวยงาม
 การเข้าเล่มแบบไสสันทากาว	 เป็นที่นิยมสำหรับหนังสือหนา	 ๆ	 และดูเรียบร้อยสวยงาม 
แต่	 ก็ต้องเลือกกาวให้เหมาะกับชนิดของกระดาษที่ใช้ในการทำหนังสือ	 ราคาขึ้นอยู่กับความหนา	 ของ 
สันหนังสือ	 และชนิดของกาวที่นำมาใช้	 กาวที่นำมาใช้	 กาวที่ใช้ยึดติดกระดาษอาร์ต	 จะต้องเป็นกาว 
คุณภาพสูง	ราคาแพงกว่ากาวที่ใช้กับกระดาษปอนด์
	 การเข้าเล่มแบบเย็บกี่	 เป็นวิธีการเข้าเล่มที่คงทนถาวรดี	 เพราะมีด้ายเป็นตัวยึดกระดาษ	
และมีกาวทาซ้ำยึดอีกชั้นหนึ่ง	 หนังสือจึงดูเรียบร้อยสวยงาม	 การเปิดหน้าหนังสือดูจะสามารถเปิด 
ได้สุดถึงอกหนังสือ	 มักจะใช้กับหนังสือที่มีความหนามาก	 ๆ	 ราคาการเข้าเล่มแบบเย็บกี่มีราคาค่อน 
ข้างแพง	 โดยราคามักจอยู่กับจำนวนกี่	 (จำนวนก้อนที่เย็บยึดติดกัน)	 จำนวนก้อนมักจะถูกจำกัดด้วย	
ความหนาของกระดาษและความสามารถของเข็มเย็บว่าจะเย็บได้หรือไม่	 ถ้ากระดาษซ้อนกันหนา	
มากเกินไปก็เย็บไม่ได้	(เข็มอาจหัก)	คนทำดัมมี่ในการพับต้องรู้ด้วยว่าเมื่อเข้าเครื่องเย็บแล้วต้องเย็บได้
	 การเข้าเล่มแบบเข้าห่วงเหล็กหรือพลาสติก	ราคาข้ึนอยู่กับความยาวของห่วงท่ีใช้และความหนา 
ของหนังสือ	และชนิดของห่วงที่เลือกด้วย	เพราะมีให้เลือกสีสีน	และรูปและมากมาย	ราคาจะติดต่อเล่ม	
มักจะใช้กับปฏิทินหรือไดอารี่ไม่ค่อยนิยมในการเข้าเล่มหนังสือ	เพราะจะมีราคาแพงเกินไป
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 9.	 การอาบเงา

	 	 การอาบเงาคือการทำให้สิ่งพิมพ์นั้นดูเงามันเป็นพิเศษ	มีอยู่	4	วิธี	คือ	
	 	 9.1	 การอาบเงาระบบยูวี
	 	 9.2	 การอาบวานิชขัดเงา
	 	 9.3	 การอาบเงาด้วยเครื่องพิมพ์	
	 	 9.4	 การเคลือบพลาสติกแผ่น
 การอาบเงาระบบยูว	ีเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะให้ความเงามันสูง	และรวดเร็วมากสามารถ 
รอรับได้เลย	ถ้าไม่ติดคิวงานอื่น	ๆ	ราคาก็จะไม่แพง	การอาบเงาแบบนี้ยังสามารถ	อาบเฉพาะบริเวณได ้
หรือไม่ก็เลือกลายในการอาบ	แต่ราคาก็จะแพงขึ้นอีก	มักไม่ค่อยนิยมทำกันเท่าใด	ข้อเสียของการอาบยูวี	
คือ	น้ำยาเคลือบจะไม่ขาวใส	มักจะมีสีอมหลืองนิด	ๆ	ทำให้กระดาษ	ถ้าสีขาวมากก่อนอาบ	จะดูเหลือง 
ไปเลย	แต่ถ้าอาบลงบนงานพิมพ์สีอยู่แล้ว	จะไม่ค่อยรู้สึกว่าสีเพี้ยน
 การอาบวานิชขัดเงา	คือการเคลือบสารวานิชที่ทำให้เงา	แล้วขัดพื้นผิวให้แห้งและเรียบเงา 
ด้วยความร้อน	 ข้อดี	 คือ	 น้ำยาเคลือบจะขาวใส	 มีโรงงานเคลือบไม่ค่อยมาก	 และรอคิวยาวราคาอาจเท่า 
หรือแพงกว่าระบบยูวีนิดหน่อยไม่ค่อยเหมาะกับการเคลือบลงบนกระดาษบาง ๆ	 เพราะความร้อน 
อาจทำให้กระดาษกรอบ
 การอาบเงาด้วยเครื่อง	 คือการอาบเงาด้วยน้ำมันวานิชที่ไม่ใส่เม็ดสี	 มีคุณสมบัติเหมือน	
หมึกพิมพ์	เพ่ิมความเงาได้บ้าง	มักจะใช้เคลือบเงาเฉพาะบริเวณ	บนกระดาษพิมพ์ได้	แต่ก็ไม่เงาเท่าระบบยูวี 
มักจะคิดราคาไม่เป็นการพิมพ์เพ่ิมอีก	1	สี	(ต้องทำแม่พิมพ์อีก	1	แผ่นต้องคิดค่าแม่พิมพ์เพ่ิมด้วย)
 การเคลือบเงาด้วยพลาสติกแผ่น	 จะมีทั้งแบบเงาและแบบด้านราคาก็จะแพงกว่าทุกวิธี 
ให้ผลต่อความคงทนและกันน้ำได้

 10.	 การทำไดคัท	

  การทำไดคัท	 คือการตัดเจาะกระดาษให้เป็นรูปร่าง	 ๆ	 รวมถึงการป๊ัมเส้นพับ	 เจาะรูเป็น 
กระบวนการหลังการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว	 การทำไดคัทจะต้องทำบล็อกไดคัทขึ้นมาก่อน	 ราคาก็ขึ้นกับ 
ขนาดและความยากในการดัดมีดการคิดราคาจะดูจากพื้นที่และจำนวนแผ่นรวมกับค่าบล็อก	การไดคัท
มีคำสั่ง	 2	 แบบ	 คือ	 ไดคัท	 50	 เปอร์เซ็นต์	 และไดคัท	 100	 เปอร์เซ็นต์	 ไดคัท	 50	 เปอร์เซ็นต์	 คือ	
ไดคัทงานประเภทสติ๊กเกอร์	คือ	ขาดเฉพาะแผ่นบน	แผ่นล่างไม่ขาดส่วน	100	เปอร์เซนต์	คือขาดหมด
ต้องการรูปร่างอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลย

 11.	 การปั ๊มทอง	เงิน	ฟอยด์

  เป็นกระบวนการทำหลังการพิมพ์เสร็จแล้ว	จะต้องมีการทำบล็อกปั๊มขึ้นมาก่อน	แล้วจึง 
นำไปปั๊มบนกระดาษตามตำแหน่งที่ต้องการ	จะได้งานที่มีลักษณะมันเงางาม	มากกว่าการพิมพ์	 เพราะ 
จะมีลักษะของโลหะมีลายให้เลือกมากมายแต่ราคาแต่ละลายไม่เท่ากัน	 แล้วแต่ชนิดของฟอยด์ที่ใช้	
เราจะมีภาษาเรียกวิธีนี้ว่า	“เค”	เช่น	การเคเงิน	เคทอง	เคฟอยด์รุ้งฯ	การคิดราคาอยู่ที่ความสิ้นเปลือง 
ของฟอยด์ที่ใช้เป็นหลัก
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 12.	 การทำอาร์ตเวิร์ก

	 	 การทำอาร์ตเวิร์ก	 คือการทำแบบสำเร็จรูป	 เพื่อเป็นต้นฉบับในการนำไปทำ	 แม่พิมพ ์

เพ่ือการพิมพ์ท่ีต้องการข้ันตอนการทำอาร์ตเวิร์ก	เร่ิมต้ังแต่ออกแบบรูปร่างหน้าตา	ของงานพิมพ์ท่ีต้องการ 

การพิมพ์ตัวหนังสือ	 การใส่รูปภาพ	 การตกแต่งรูปภาพ	 และให้สีสันงาน	 ท่ีต้องการอยู่ท่ีว่างานท่ีต้องการ 

น้ันคือ	อะไร	งานพิมพ์ทุกชนิดต้องทำอาร์ตเวิร์กท้ังส้ิน	เพ่ือจะได้	กำหนดขนาด	และพ้ืนท่ีพิมพ์ท่ีแน่นอนลงไป 

เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ออกมาตามต้องการไม่ผิดขนาด	 หรือออกมาเอียงซ้าย	 เอียงขวา	 บูดเบี้ยว	 ราคาท่ี 

ทำกันอยู่ท่ีความยากง่าย	เวลาท่ีใช้	และรูปแบบ	ท่ีออกมา	งานช้ินเดียวกันคุณภาพงานเหมือนกัน	ค่าอาร์ตเวิร์ก 

อาจไม่เท่ากัน	ก็ได้อยู่ท่ีให้ใครทำ	เพราะถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างหน่ึง	ราคาจะถูกหรือแพงก็อยู่ท่ีตรงน้ีด้วย

 13.	 ค่าแรงงานช่างพิมพ์และพนักงานทางการพิมพ์

	 	 ช่างพิมพ์จะจ้างตามอัตราที่ทางราชการจ้างไว้	ถ้าหากแท่นพิมพ์แท่นเล็กจะมีช่างพิมพ์

ประจำ	1	นาย	ถ้าแท่นพิมพ์ใหญ่จะมีช่างพิมพ์	2	นาย

 14.	 ความยากง่ายของการพิมพ์รวมถึงเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งาน

  ความเร็วของเครื่องพิมพ์	โดยเฉลี่ยประมาณ	5,000	แผ่นต่อชั่วโมง	บางเครื่องอาจเร็ว	

หรือช้ากว่านี้แต่ปัจจัยหลักมักจะอยู่ที่คุณภาพของกระดาษที่ใช้ว่าบางหรือหนา	 บางเกินไป	 หรือหนา 

เกินไปก็พิมพ์ที่ความเร็วสูงไม่ได้พิมพ์พื้นสีมาก	 แห้งช้าก็พิมพ์เร็วไม่ได้	 เวลาที่ใช้มีผลต่อการตีราคางาน

เป็นอย่างยิ่งบางงานพิมพ์จำนวนน้อยแต่ต้องใช้เวลารอ	 ในการพิมพ์แต่ละสีนาน	 ราคาอาจเท่ากับงาน 

ที่พิมพ์จำนวนมากบางงานได้

 15.	 ระบบภาษี

	 	 การสั่งวัสดุจากบริษัทห้างร้านแต่ละครั้งทางบริษัทฯ	 จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 

7	เปอร์เซ็นต์		ทุกครั้งผู้ประเมินราคาจะต้องไม่ลืมตรงนี้ด้วย

 16.	 ภาวะการแข่งขันทางการตลาด

  การคิดราคาการพิมพ์ควรคิดคำนวณหลาย ๆ	 ครั้งเพื่อกันการทบทวนบางรายการ 

ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง	 โดยเฉพาะเจ้าของงานท่ีมีการเงินดีก็ต้องการราคาท่ีถูกมาก	 แต่ต้นทุนหลัก 

มักจะไม่ต่างกันเท่าไร	 การซ้ือวัสดุในปริมาณมากอาจทำให้ต้นทุนถูกลง	 ดังน้ันใครท่ีสามารถซ้ือวัตถุดิบได้ 

ในปริมาณมากก็อาจได้ราคาต้นทุนที่ถูกแต่โรงพิมพ์ในระดับกลาง	 ๆ	 และเล็ก	 ต้นทุนมักไม่ต่างกัน	 ก

ารตัดราคาไม่ถูกลงหมายถึงการลดกำไรลง	 เป็นผลให้ธุรกิจไม่เติบโตและประคับประคองธุรกิจพออยู่ได้ 

เท่านั้น	 การเสนอราคาแบบอยากได้งานจึงมีอยู่ตลอดเวลา	 เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างมาก	 แต่ผู ้

ประกอบธุรกิจคงต้องฉลาดในการลดต้นทุนให้ได้วิธีที่ทำกันคือ	ซื้อวัสดุหรือติดต่อ	แหล่งผลิตโดยตรง	
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ความต้องการของเจ้าของงาน

ข้อมูลที่เจ้าของงานต้องการรู้จากโรงพิมพ์

	 1.	 ผู้ประมาณการราคาต้องรับข้อมูลงานพิมพ์จากเจ้าของงานได้อย่างมั่นใจ	 ไม่ว่างาน 
ชิ้นนั้น	 ๆ	 จะยากง่ายเพียงใดและต้องรอบรู้ขบวนการพิมพ์ทั้งหมดของงานชิ้นนั้น	 ๆ	 รวมทั้งระยะเวลา 
ในการทำงาน	 บอกว่าการพิมพ์มีขั้นตอนอะไรบ้าง	 ต้องใช้วัสดุอะไร	 เช่น	 กระดาษกี่แกรมแม่พิมพ ์
ขนาดใหญ่เล็ก	อาบมัน	อาบด้าน	อาบยูวี	ต้องสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้

	 2.	 ขนาดของงานควรบอกเป็นหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐาน	เช่น	นิ้ว	หรือ	เซนติเมตร	กระดาษ

ที่ใช้ในการพิมพ์งานบอกความหนาให้ชัดเจนและต้อมีตัวอย่างให้เจ้าของงานดู

	 3.	 ต้องมีตัวอย่างงานให้เจ้าของงานดูและพูดคุยถึงรายละเอียดของงานช้ินน้ัน	 ๆ	 ต้องติดต่อ 

สื่อสารกับเจ้าของงานได้ตลอดเวลา

	 4.	 การตกลงกับเจ้าของงานต้องถามเจ้าของงานว่าต้องการแบบไหนต้องไม่คาดเดาเอาเอง 

ว่างานออกมาแล้วไม่ตรงจุดประสงค์ของผู้รับงาน

	 5.	 เมื่อได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนชัดเจนแล้วควรทวนตรวจสอบข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน	

กับเจ้าของงานอีกคร้ัง	ควรใช้ภาษาท่ีเป็นสากลท่ัวไปหาตัวอย่างประกอบ	ถ้าหากจำนวนหน้า	ยังไม่แน่นอน 

ต้องแจ้งเจ้าของงานว่าให้เลขหน้าแน่นอนเสียก่อนจึงสามารถคิดราคาได้

	 การประมาณราคาเป็นข้อมูลในการทำงานของแต่ละโรงพิมพ์	 ซึ่งมีมาตรฐานในการคิด 

เหมือน		ๆ 		กัน	แต่ราคาท่ีทำออกมาอาจไม่เท่ากันท้ังน้ีอยู่ท่ีแหล่งต้นทุนการผลิต	ของแต่ละท่ีอาจไม่เท่ากัน	

การเรียนรู้วิชาการสอบราคาจึงต้องขึ้นกับการเข้าใจเจ้าของงาน	และขบวนการทำงานจริง	การประมาณ	

ราคาเพื่อให้ได้งานทำเป็นสิ่งที่ตอบได้ยากมาก	ยิ่งมีการแข่งขันกันสูงเท่าใดราคาจะต่ำอาจจะขาดทุนได้	

	 ในการหาวัตถุดิบท่ีราคาถูกอีกท้ังการคิดข้ันตอนการทำงานให้ส้ันและรวดเร็วท่ีสุด	 ซ่ึงจะมีผล 

ต่อการประมาณราคาเป็นอย่างมาก	 การพยายามลดความเสียหาย	 	 และมีความรอบคอบในการผลิต	

เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานนั้น	 ๆ	 บางงานที่คาดว่าจะมีปัญหาผู้ประมาณฯ	 ต้องเตรียมหาวิธีทางออก	

อื่น	 ๆ	 ไว้สำรองด้วย	 สรุปได้ว่าความต้องการของเจ้าของงาน	คือ	 ราคาต้องถูก	 งานต้องเสร็จรวดเร็ว	

และคุณภาพต้องดี

	 ปัญหาที่พบบ่อยมาก

 ๑.	 ความไม่พร้อมของเจ้าของงานเช่นพิมพ์แล้วแต่ยังไม่ได้แก้ปรู๊ฟ	 รูปยังไม่ครบ	 ขนาดของ 
งานใหญ่กว่า	กระบวนการผลิต
	 ๒.	 ต้องเร็วอยากจะได้ก่อนวันนั้นวันนี้	 หรือบางครั้งอยากจะได้ตั้งแต่เมื่อวาน	 (ก่อนวันนี ้
ด้วยซ้ำ)	ซึ่งเป็นปัญหามีมาอยู่ตลอด
	 ๓.	 ประเมินสถานการณ์ผลิตไม่ถูกต้อง	การลาการขาดของช่าง	ถ้ามีงานที่ด่วนกว่ามาแทรก 
ควรเผื่อวันทำงานไว้บ้างจะได้ไม่เกิดปัญหา
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	 ๔.	 บางครั้งฝ่ายประมาณฯ	 ให้คำมั่นสัญญาเกินสมรรถนะของกำลังผลิต	 ที่มีอยู่อย่างเช่น	
การอาบเฉพาะจุด	การเย็บกี่	สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยร้านเอกชนภายนอกช่วยทำ
	 ๕.	 ในสภาวะจำยอมงานภารกิจผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการก่อน	 ซึ่งท่านได้กำหนดงาน 
วันที่จะมอบสิ่งพิมพ์	 วันที่จะแจกใบประกาศ	 ฯลฯ	 เหตุการณ์เหล่าอยู่เหนือ	 ความคาดหมายเราต้อง 
ดำเนินให้เสร็จลุล่วงภาระกิจไป	เพราะวันงานจะกำหนดขึ้นก่อนเสมอ	ฝ่ายประมาณฯ	ต้องวางแผนงาน
ให้เป็นขั้นตอนโดยกำกับทุกจุดงานตลอดเวลา

	 รายละเอียดของงาน

	 ข้อมูลที่ต้องทราบมีดังนี้
	 1.	 ขนาดรูปเล่มของสิ่งพิมพ์	หรือตัวอย่างสิ่งพิมพ์
	 2.	 รายละเอียดของไฟล์งาน	(จำนวนหน้า	ภาพสี่สี	และภาพขาวดำ)
	 3.	 ชนิดของกระดาษที่สั่งพิมพ์	(ถ้ารู้)
	 4.	 ลักษณะการเข้ารูปเล่ม	(ถ้ารู้)
	 5.	 กำหนดวันที่รับสิ่งพิมพ์

	 ระยะเวลาในการดำเนินการ

	 การแข่งขันการพิมพ์ด้านภายนอกจะมีการแข่งขันสูง	ทางกองโรงพิมพ์เราต้องทำงานแข่งกับ 
เวลาต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	 ต้องคำนึงเจ้าของงานเป็นอันดับแรก	ทางฝ่ายประมาณฯ	จะวางงาน 
ก่อนหรือหลังตามลำดับ	 เพื่อไม่ให้งานที่ไม่เร่งด่วน	 เสร็จก่อนงานที่เร่งด่วน	 ต้องคำนึงถึงการไหลของ 
งานไม่ติดขัดสิ่งที่ต้องทำคือ	จัดทำผังการไหลของงานดังนี้
	 1.	 งานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันต้องมีความรอบรู้ในโรงพิมพ์ต้องรู้ทันเขาแต่ไม่แย่ง	เขาพูดรวม	
ทั้งวิธีแก้ปัญหากับงานที่จะเกิดขึ้น	 เช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเก่าเจ้าของงานนำ	โปรแกรมรุ่นใหม่
มาใส่เข้ากันไม่ได้ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้
	 2.	 ต้องจำรายละเอียดที่สำคัญของงานนั้น	 ๆ	 เช่น	 งาน	 4	 สีกระดาษปก	กระดาษเนื้อใน	
ไสสัน	หรือเย็บลวด	เย็บเชือก	อาบมัน	หรืออาบด้าน
	 3.	 การไหลลื่นของงานระหว่างแผนกเรียงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบจัดหน้า	 ให้สีสัน 
จำนวนขนาดเล่มพิมพ์อักษรแล้วก็ต้องทำเพลทซีทีพีเพื่อส่งต่อให้กับแผนกบริการ	 การพิมพ์เมื่อพิมพ ์
เสร็จส่งให้แผนกบริการเจียนเล่มก่อนแล้วจึงส่งไปให้แผนกก็จัดทำปก	 พับ	 เข้าเล่มไสสันแล้วส่งไปยัง 
แผนกบริการ	 เจียนเล่มมัดหีบห่อส่งเจ้าของงานต่อไป	ขั้นตอนการส่ง	 ต่อระหว่างแผนกกับแผนกต้องม ี
ความชัดเจนเกี่ยวกับส่งพิมพ์ส่งต่ออย่างละเอียด	ตามใบสั่งงาน	ถ้าหากสงสัยรีบถามฝ่ายประมาณราคา
ก่อนทันทีเพื่องานจะได้ไม่เสียหายก่อน
	 4.	 การคำนวณต้นทุนถ้าหากมีประวัติการทำมาก่อนแล้วต้องนำมาเปรียบเทียบ	
ดูว่าใกล้เคียงกันหรือไม่
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	 ตัวอย่างการคำนวณราคา

	 เมื่อได้ข้อมูลแล้วเข้าเครื่องคำนวณแล้วต้นทุนใดที่มีสัดส่วนที่สู งนำมาพิจารณา	
ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนต่อไป
	 ถ้าเจ้าของงานมีความต้องการทำหนังสือมาหนังสือขนาดเอ	 4	 พิมพ์จำนวน	 1,000	 เล่ม 
ปกกระดาษ	 230	 แกรมพิมพ์สี่สี	 เนื้อในพิมพ์สีดำกระดาษปอนด์	 80	 แกรม	 ปกอาบยูวี	 เข้าเล่มเย็บ 
แบบไสสันทากาว
 อันดับแรกต้องกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มประเมินราคา	(หน้า	26)	ที่ทำไว้ตาม	ขั้นตอนคือ	
คิดกระดาษปกก่อนกระดาษหนา	230	แกรม				ใช้ขนาดกระดาษ				กว้าง	X	ยาว	=	31	นิ้ว	X	43	นิ้ว	
พิมพ์ปกขนาด	เอ	4	ได้	5	ปก	ต่อ	1	แผ่น	ถ้าพิมพ์	1,000	ปก	จะมีสูตรคำนวณดังนี้
	 	 	 =											จำนวนปก																	+	%	เผื่อเสีย
																														จำนวนปกที่พิมพ์ต่อ	1	แผ่น
	 	 	 =		1,000		+20	%	(สี่สีเผื่อ	20%)
	 	 	 							5	
ใช้กระดาษปก	 =	240	แผ่น
คิดกระดาษเนื้อในใช้กระดาษ	80	แกรม	จะมีสูตรคำนวณดังนี้
	 	 	 =		จำนวนหน้าหนังสือ	X	จำนวนเล่ม		+	%	เผื่อเสีย
																									 				จำนวนหน้า/กระดาษ	1	แผ่น
	 	 	 =		160	X		1,000	+	10	%	(สีเดียวเผื่อ	10%)
              16 
	 	 	 =	11,000	แผ่น	(หนึ่งรีมมี	500	แผ่น)
กระดาษเนื้อใน	=	22	รีม
จำนวนเพลทที่ใช้คือเพลทขนาดตัด	2		=	20	ชุด		(ชุดละ	8	หน้า	=	8	X	20	=160	หน้า)
   =	20	ชุด
ค่าเพลทปกตัด	4		 =	1	ชุด	(ชุดละ	4	หน้า)
   =	1	ชุด
ค่าหมึกสี่สีชุดละ	4	กระป๋อง	พิมพ์ปกสี่สีจำนวน	 1	ชุด
ค่าหมึกพิมพเ์นื้อในขาว-ดำ		 จำนวน		 	 3	กระป๋อง
ค่าน้ำเบนโซลใช้เครื่องพิมพ์	 	 	 	 3	กระป๋อง
ค่าน้ำยาทำความสะอาด	 	 	 	 3	กระป๋อง
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คำแนะนำในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายประเมินราคา

 1.	 มีข้อสรุปรายละเอียดของงานเป็นรูปธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

	 2.	 ต้องตกลงให้เป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งเรื่องคุณภาพงาน	 และรักษาเวลาของ	 แต่ละฝ่ายให้

ตรงต่อเวลาโดยกำหนดให้ตรงเวลา

	 3.	 เมื่อเกิดปัญหาแล้วรีบประสานงานทันที	เพื่อหาทางออกร่วมกัน

	 4.	 ควรชำระเงินตรงเวลาตามข้อตกลงที่ให้ไว้
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และ	ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

และ

ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และขีดความสามารถของ	กรพ.สบ.ทร.	

แผนกเรียงพิมพ์

 แผนกเรียงพิมพ์เป็นแผนกฯ	แรกที่ต้องรับงานจากฝ่ายประเมินราคาทั้งขนาด	รูปเล่ม	ภาพ
ขาวดำ	 สี่สี	 การเรียงหน้า	 การออกแบบศิลป์	 และพิสูจน์อักษร	 ศักยภาพของแผนกฯ	 นั้นสามารถ	
รองรับงานด้วย	 เครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลพีซี	 ตระกูลแมคอินทอช	 ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี	
เป็นโปรแกรม	WORD,	EXCELL,	PAGEMAKER,	INDESIGN,		PHOTOSHOP	ถ้าเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
แมคอินทอช	 เป็นโปรแกรม	 PAGEMAKER,	 INDESIGN,	 PHOTOSHOP	 ทางแผนกเรียงพิมพ์ 
จะมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการแปลงงานต่าง	 ๆ	 เข้าสู่โปรแกรมจัดหน้าด้วย	 เครื่องพีซีและแมคอินทอช 
ตามความเหมาะสม	และจะใช้ตัวอักษร	(Font)	ท่ีสวยงาม	รูปภาพท่ีคมชัด	ประกอบเป็นภาพ	ประกอบหน้า 
ให้ดูดี	 เม่ือจัดหน้าเรียบร้อยจึงปร๊ินส์ออกมาตรวจ	 ตามข้ันตอน	 ของการพิสูจน์อักษรก่อนเป็นอันดับแรก 
เพ่ือจะได้ดูความสวยงาม	 ตัวอักษรถูกต้องไม่ตกหล่น	การหักคำถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือไม่	 ในขณะ 
ที่ตรวจพิสูจน์อักษรนั้น	 ก็จะดูความเรียบร้อย	 ทางด้านศิลปะประกอบไปด้วย	 การดูภาพสี่สีนั้น	 มักจะ 
ปริ๊นส์สีออกมาดูด้วย	 เพื่อความเรียบร้อย	 เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษร	กับตรวจอาร์ตเวิร์ก	จะต้องเป็น 
บุคลากรที่มีประสบการณ์มาก	 สามารถ	 ที่จะตัดสินใจได้	 ว่าควรจะนำภาพนี้ไว้ตรงนี้	 ตรงนั้น	 สามารถ 
บอกได้ว่าคำนี้ผิดต้องแก้ให้ถูกต้อง	เรียบร้อยทำอย่างนี้อย่างน้อย	๓	ครั้ง	ถึงจะเรียกว่าผ่านได้
	 เมื่อฝ่ายพิสูจน์อักษร	 และฝ่ายศิลป์ดูความเรียบร้อยดูแล้วประมาณ	 2-3	 ครั้งแล้วจึงส่ง	
ให้เจ้าของงานดูอีกอีก	 1	 ครั้ง	 เป็นอย่างน้อยเพื่อความเข้าใจทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ถ้าไม่ส่งไปให้เจ้าของงาน	
ดูปัญหาของงานย่อมเกิดข้ึนแน่นอน	 เพราะว่าการท่ีให้เจ้าของดูจะเป็นการท่ีเข้าใจตรงกันเข้าใจเหมือนกัน 
ปัญหารับงานเป็นเล่มไม่เกิดแน่	ถ้าหากมีการแก้เล็กน้อยก็ไม่ต้องดูอีกสามารถ	ทำเพลทแม่พิมพ์ได้เลย
	 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการแล้วจึงจัดหน้า	 ประกอบหน้ายิงเพลท	 (การทำเพลทแม่พิมพ์)	 พร้อม 
ท่ีจะพิมพ์ได้ทันทีโดยใช้เวลาไม่มากนักก็สามารถทำเพลทแม่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วจึงส่งไปยัง 
แผนกพิมพ์ต่อไป

 ปัญหาข้อขัดข้อง

	 1.	 เจ้าของงานส่วนมาจะเข้าใจว่ามาโรงพิมพ์แล้วรอรับงานได้เลย	 ไม่มีขั้นตอนการผลิต	
ซึ่งตรงกันข้ามต้องมีการจัดหน้า	 ปรับตัวอักษร	 ปรับภาพ	 ปรับหน้าอีกหลายขั้นตอนการแก้ปัญหา	 คือ	
จะต้องอธิบายวิธีการแบบย่อ	ๆ	ให้เจ้าของงานให้เข้าใจวิธีการผลิตเสียก่อน
	 2.	 เจ้าของงานนำโปรแกรมใส่งานให้มานั้น	ส่วนมากไม่ใช่โปรแกรมจัดหน้า	เป็นโปรแกรม	
Word,	 หรือ	 Excell	 ซึ่งไม่ต้องมีความคมชัดมาก	 แต่โปรแกรมที่จะทางโรงพิมพ์	 จะใช้นั้นต้องเป็น 
โปรแกรมการจัดหน้าโดยเฉพาะทางโรงพิมพ์	จึงต้องมีการแบ่งเบาภาระ	โดยจัดหน้า	ให้กับเจ้าของงาน	
เป็นการช่วยอีกทางหนึ่ง
	 3.	 การพิสูจน์อักษรและดูด้านศิลป์ตรงนี้ทางแผนกเรียงพิมพ์จึงจัดให้ความสำคัญ	
เป็นอันดับแรก	ๆ	ขาดไม่ได้เลย	เพราะจะทำให้งานสะดุดไม่เรียบร้อย	บางครั้งส่งทำเพลทไป	พิมพ์แล้ว	
ยังต้องกลับมาแก้ไขใหม่เป็นการเสียทั้งเวลา	 เสียทั้งวัสดุ	 จึงต้องมีบุคคลากรที่ความประสบการณ์	 และ	
ความชำนาญด้านนี้เป็นอย่างมาก
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แผนกการพิมพ์

 เคร่ืองพิมพ์ชนิดต่าง	ๆ		ท่ีใช้ผลิตส่ิงพิมพ์	ของกองโรงพิมพ์	กรมสารบรรณทหารเรือ		มีอยู่		5	ชนิด

	 1.		 เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท
	 2.		 เครื่องพิมพ์เบ็ดเสร็จ
	 3.		 เครื่องพิมพ์	RISOGRAPH	(ก๊อปปี้ปริ๊น)
	 4.		 เครื่องพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส
	 5.		 เครื่องปั๊มทองเค

	 1.			เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท	มี	4	ขนาด 

	 	 1.1		 เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท	ขนาดตัด	11		มี	1	เครื่อง	พิมพ์ได้เล็กสุด	4.5	X	6	นิ้ว 
ใหญ่สุด	 9	 X	 15	นิ้ว	 ใช้พิมพ์งาน	หน้าซองฎีกาผ้าป่า-กฐิน	 หัวจดหมาย	 การ์ดงานศพ	 เหมาะสำหรับ 
พิมพ์งานขนาดเล็ก
	 	 1.2		 เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท	ขนาดตัด	5	มี	1	เครื่อง	พิมพ์ได้เล็กสุด	3.94	X	5.91	นิ้ว 
ใหญ่สุด	 20.47	 X	 14.76	 นิ้ว	 ใช้พิมพ์งานสี่สี	 และขาวดำ	 ใบประกาศนีย์บัตร	 แผ่นพับโบว์ลิ่ง	
แบบฟอร์มงานสำรองคลัง	พธ.ทร.	หัวจดหมายธง	พล.ร.ต.,	พล.ร.ท.,	พล.ร.อ.	เหมาะสำหรับพิมพ์งาน 
ใหญ่กว่าตัด	11
	 	 1.3	 เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท	ขนาดตัด	4	มี	3	เครื่อง	พิมพ์ได้เล็กสุด	8.25	X	11.75	นิ้ว 
ใหญ่สุด	 19	 X	 26	 นิ้ว	 ใช้พิมพ์งานสี่สี	 และขาวดำ	 หนังสือปกนาวิกศาสตร์	 หนังสืออนุสรณ์	
หนังสืองานศพ	 ใบประกาศนียบัตร	 แผ่นพับโบว์ลิ่ง	 ภาพโปสเตอร์	 แบบฟรอ์มงานสำรองคลัง	 พธ.ทร. 
เครื่องพิมพ์ชนิดนี้พิมพ์งานได้หลากหลาย
	 	 1.4		 เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท	ขนาดตัด	2	พิมพ์ได้เล็กสุด	11	X	16.5	นิ้ว		ใหญ่สุด	
25.25	 X	 36	 นิ้ว	 ใช้พิมพ์งาน	 สี่สี	 และขาวดำ	 หนังสือ	 นาวิกศาสตร์	 ภาพโปสเตอร์	 หนังสืออนุสรณ์	
หนังสืองานศพ	แบบฟรอ์มงานสำรองคลัง	พธ.ทร.	เคร่ืองพิมพ์ชนิดน้ีพิมพ์งานได้ขนาดเอ	4	ได้ถึง	8	หน้า

	 2.			เครื่องพิมพ์เบ็ดเสร็จ

  พิมพ์งานได้เล็กสุด	 5.75	X	8.25	นิ้ว	 ใหญ่สุด	 13	X	19	นิ้ว	พิมพ์เสร็จพับ-เย็บลวด	
ในตัว	ใช้พิมพ์งานสี่สี	งานเร่งด่วน	จำนวนไม่เกิน	300	แผ่น	เป็นเครื่องพิมพ์เฉพาะงานด่วน

 3.			เครื่องพิมพ์ก๊อปปี้ปริ๊นส์

	 	 เคร่ืองพิมพ์ชนิดนี้พิมพ์งานได้เล็กสุด	 3.5	 X	 5.5	 ใหญ่สุด	 11.58	 X	 17	 นิ้ว	
ใช้พิมพ์งาน	 ขาว-ดำ	 ใบติดปกงาน	 พธ.ทร.	 แบบฟรอ์มงาน	 พธ.ทร.	 งานเร่งด่วนลักษณะการใช้งาน	
แบบเดียวกับเครื่องโรเนียว	ซึ่งใช้เพลทเป็นกระดาษไขใช้แล้วเครื่องจะทำลายอัตโนมัติ
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 4.			เครื่องพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพลส		มีอยู่	2	ขนาด	

  4.1	 เครื่องพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพลส	ตีธง		ขนาดตัด	11	มี	2	เครื่อง	พิมพ์ได้เล็กสุด	
2.25	 X	 3	 นิ้ว	 ใหญ่สุด	 9	 X	 13	 นิ้ว	 ใช้พิมพ์งานสอดสี-ขาวดำ	 ใบประกาศนียบัตร	 การ์ดนามบัตร	
การ์ดบวช	การ์ดศพ	การ์เชิญงานพิธี	ต่าง	ๆ	บัตรน้ำมัน	บิล-ใบเสร็จรับเงิน-ไดคัต-หักสัน-ปรุ-ตีเบอร์
	 	 4.2	 เครื่องพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพลสตราอักษร	 SAKURAI	 EXPRESS	 ALL	 SS12E	
ขนาดตัด	4	มี	1	เครื่อง	พิมพ์ได้เล็กสุด	7.28	X	8	นิ้ว	ใหญ่สุด	18	X	24	นิ้ว	ใช้พิมพ์งานสอดสี-ขาวดำ	
ใบประกาศนีย์บัตร	การ์ดบวช	การ์ดศพ	การ์ดเชิญงานพิธีต่าง	ๆ		บิล-ใบเสร็จรับเงิน-ไดคัต-หักสัน-ปรุ-
ตีเบอร์

 5.			เครื่องปั๊มทองเค	มีอยู่	3	ขนาด	

	 	 5.1	 เครื่องปั๊มทองเค		ขนาดตัด	11		ชนิดป้อนมือ		ปั๊มได้เล็กสุด	2.25	X	3	ใหญ่สุด
6	 X	 8.25	 ใช้ปั๊มทองเค	 นามบัตร	 หัวจดหมาย	 ด้ามธง	 พล.ร.ต.,	 พล.ร.ท.,	 พล.ร.อ.	 ธง	 ผบ.ทร.	
ตราทูตต่างประเทศ	
	 	 5.2	 เครื่องปั๊มทองเค	ตราอักษร	HEIDELBERG	ตีธงอัตโนมัต	ขนาดตัด	5	ปั๊มได้เล็กสุด	
2.25	X	3	นิ้วใหญ่สุด	13	X	17	นิ้ว	ใช้ปั๊มทองเค	ใบประกาศนียบัตร	หัวจดหมาย	บัตรประชาสัมพันธ์	
ทูตต่างประเทศ
	 	 5.3	 เครื่องปั๊มทองเค	ขนาดตัด	5	ชนิดป้อนมือ			ปั๊มได้เล็กสุด	2.25	X	3	นิ้ว			ใหญ่สุด	
13	X	17	นิ้ว	ใช้ปั๊มทองเค	สอดสี	ใบประกาศนียบัตร	นามบัตร	ด้ามธง	หัวจดหมาย	บัตรประชาสัมพันธ์	
ทูตต่างประเทศ

	 ปัญหาข้อขัดข้อง

	 1.	 เจ้าหน้าท่ีพิมพ์งานต้องดูงานที่พิมพ์แล้วดึงออกมาดูบ่อยๆ	 พิมพ์ไปได้สักประมาณ	 10	
แผ่น	20	แผ่น	50	แผ่น	100	แผ่น	มาตรวจดูหมึกว่าพิมพ์เสมอหรือเปล่าเกิดขึ้นหรือเปล่า	มีการสกรัมไหม	
เปรียบเทียบ	กับอาร์ตเวิร์กที่รับคู่มากับเพลทดูประกอบกัน	ส่วนมากเจ้าหน้าที่	จะลืมจุดนี้ไป
	 2.	 ได้รับเพลทที่ผิดพลาดมาพิมพ์โดยที่ไม่รู้ว่าเพลทผิด	เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อย	งานใช้ไม่ได้	
ต้องแก้เพลทใหม่แล้วกลับมาพิมพ์อีก	ทำให้เสียเวลา	และวัสดุโดยใช่เหตุ
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แผนกจัดทำปก

 แผนกจัดทำปก	 คือการทำงานในส่วนขั้นตอนหลังพิมพ์	 หมายถึง	 เมื่อแผนกการพิมพ์ฯ	
(ขั้นตอนพิมพ์)	 	 พิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานนั้นต้องมีการ	 พับ	 เก็บ	 เย็บ	 เข้าเล่มหุ้มปก	 งานนั้น 
จะถูกส่งไปยังแผนกจัดทำปก	 เพื่อทำการพับ	 เก็บ	 เย็บ	 เข้าเล่มหุ้มปก	 โดยใช้บุคคลากร	และเครื่องมือ 
ที่แผนกจัดทำปกมีอยู่ดำเนินการต่อไป

	 ขีดความสามารถของแผนกจัดทำปก 

 แผนกจัดทำปกมีเครื่องมือ	อุปกรณ์ที่ทันสมัยและบุคคลากรที่มีคุณภาพประสบการณ์	และ	
ความชำนาญในการทำงาน	ในขั้นตอนหลังพิมพ์	ได้แก่

  การพับ 

 แผนกฯ	 มีเครื่องพับอัตโนมัติ	 จำนวน	 2	 เครื่อง	 สามามรถพับกระดาษ	 ที่มีขนาดเล็กสุด	
ได้ถึง	 5.5”	 X	 7”	 และขนาดใหญ่สุดได้ถึง	 26”	 X	 41”	 และทำการพับได้ถึงชั่วโมงละ	 8,000	 แผ่น	
ไม่ว่างานเป็นเล่มหรือแผ่นพับ	ก็สามารถพับได้ถูกต้องเรียบร้อยสวยงาม

 การเก็บเล่ม 

	 บุคคลากรในการเก็บเล่มของแผนกฯ	 สามารถเก็บเล่มได้รวดเร็วถูกต้อง	 และทันต่อเวลา 
มีความชำนาญในการตรวจตราสิ่งพิมพ์ที่มีข้อผิดพลาดได้ทุกคน

 การเข้าเล่มหุ้มปก 

	 แผนกฯ	มีเครื่องเข้าเล่ม	(ไสสันทากาว)	จำนวน	2	เครื่อง	เข้าเล่ม	หนังสือได้ชั่วโมงละ	1,500	
เล่ม	(เครื่อง	5	หัว)	และ	1,200	เล่ม	(เครื่อง	4	หัว)	หุ้มหนังสือขนาดบางสุด	3	มม.	ถึงหนาสุด	40	มม.	
สามารถรองรับขนาดหนังสือได้หลายขนาดและมีจำนวนมากๆ	ได้

 การเย็บ 

	 แผนกฯ	 มีเครื่องเย็บลวด	 จำนวน	 6	 เครื่อง	 เครื่องเย็บเจาะ	 จำนวน	 2	 เครื่อง	
สามารถเย็บหนังสือได้หนาถึง	1	นิ้ว	มีบุคคลากรที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องเป็นอย่างดี	
	 นอกเหนือจากงานปกติทั่วไปแล้ว	 บุคคลากรของแผนกฯ	 มีความสามารถในการทำงาน	
พิเศษ	 เช่น	 แฟ๊มปกแข็งใส่เอกสาร	 ปกใส่ประกาศนียบัตร	 ปกเมนูอาหาร	 หนังสือทูลเกล้าฯ	 เอกสารที่ 
ต้องการความละเอียดสวยงาม

	 อุปสรรคข้อขัดข้อง

	 เนื่องจากงานเร่งด่วนบางงานผลงานออกมาอาจจะไม่ดีอย่างที่ต้องการได้เช่นงานที่ใช้ 
เครื่องไสสันทากาว	 เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกาวที่ใช้	 ในการไสสันแต่ละครั้งต้องใช้เวลา	 เพื่อให้กาว 
แห้งสนิท		ป้องกันมิให้หนังสือหลุดออกจากกัน		หรือแม้กระทั่งการหุ้มปกด้วยมือ	ก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน		
ฉะนั้นก็ขอให้เพื่อเวลาในการทำให้กาวแห้งสนิท	 	 ผลงานออกมาจะได้สวยงาม	 ตามที่ต้องการขอเวลา 
ทำงานให้มาก
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แผนกบริการการพิมพ์

 1.			เครื่องตัดกระดาษ มีอยู่	3	เครื่อง	

  เคร่ืองตัดกระดาษ	สามารถทำงานได้ท้ังระบบ	MANUAL	และระบบ	AUTO	ตัดกระดาษ

และเจียนเล่มหนังสือ

 2.			เครื่องซีลพลาสติก

  เคร่ืองซีลพลาสติก	 การทำงานของเคร่ืองใช้ระบบความร้อนของขดลวดในการห่อหนังสือ	 

ขีดความสามารถของเครื่องซีลพลาสติกหนังสือที่เป็นรูปเล่ม,	ปกประกาศ,	และงาน	พธ.ทร.

 3.			กล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์

  กล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์การทำงานของเครื่องใช้ถ่ายฟิล์มเนกาตีฟและโพสิตีฟ	

ขีดความสามารถ	ใช้ถ่ายงานที่เป็นหนังสือเล่ม	และจำพวกการ์ดเชิญ	นามบัตรต่าง	ๆ

 4.			เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ

  เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ	ใช้ล้างฟิล์มเนกาตีฟ	มีระบบการทำงาน	๔	ระบบ

	 	 4.1		 ล้าง	(DEVELOPER)	การสร้างภาพ

	 	 4.2		 การหยุดสร้างภาพ	(FIXER)

	 	 4.3		 น้ำ	(WASH)	การล้างน้ำยา	FIXER	ออก

	 	 4.4		 อบแห้ง

 5.			เครื่องอบฟิล์ม

  เคร่ืองอบฟิล์มการทำงานของเคร่ืองใช้อบฟิล์มท่ีล้างด้วยมือ	 มีระบบการทำงาน	3	ระบบ 

ขีดความสามารถ		ใช้อบฟิล์มที่ล้างด้วยน้ำยามาอบให้แห้งก่อนที่จะมาแต่งน้ำยาโอเปก

	 6.			เครื่องกลับฟิล์ม

  เครื่องกลับฟิล์ม	การทำงานของเครื่อง	ใช้กลับฟิล์มจากเนกาตีฟเป็นโพสตีฟ	 หรือจาก	

โพสตีฟ	เป็นเนกาตีฟขีดความสามารถส่วนมากจะใช้กับงานซิลค์สกรีน	เช่น	นามบัตร	การ์ดเชิญ

 7.			เครื่องอัดเพลทแม่พิมพ์

  เคร่ืองอัดเพลทแม่พิมพ์	 การทำงานของเคร่ืองใช้อัดเพลทเนกาตีฟและโพสตีฟ	 ขีดความ 

สามารถใช้อัดฟิล์มกับเพลทเข้าด้วยกันเหมือนกับการถ่ายฟิล์ม	 โดยการฉายแสงลงบนเพลท	 เพื่อ 

นำไปพิมพ์
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 8.			เครื่องกัดบล็อกไนล่อน

	 เครื่องกัดบล็อกไนล่อนการทำงานของเครื่องใช้พิมพ์งาน	 เช่น	 นามบัตร	 หัวกระดาษเขียน	

จดหมายหรือหน้าซอง	และการ์ดต่างๆ

	 ปัญหาข้อขัดข้อง

	 ส่วนมากแล้วช่างทีไ่ม่ชำนาญการตัดเล่ม	 การเจียนเล่มจะลืมดูรูปเล่มก่อน	 โดยการดูเนื้อใน	
ก่อนเจียนว่าเนื้อเกินขอบที่กำหนด	 หรือเปล่าบางครั้งเจ้าของงานนำงานมาเจียน	 แต่เนื้องานไม่เสมอ	
(พื้นที่ตัวอักษรหรือรูปภาพ)	อาจทำให้เจียนเข้าไปในเนื้องานได้

คลังโรงพิมพ์

	 1.	 คลังโรงพิมพ์มีหน้าที่จัดหาวัสดุเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ทันใช้ตลอดเวลาหรือใช้วิธี 
คำนวณ	ประมาณการจากปีก่อน	ๆ	 ซ่ึงเคยทำไว้นำมาคิดคำนวณกับวัสดุท่ีมีอยู่ให้พอใช้	แล้วนำมารวมกับ 
งานใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบประมาณนี้	 ซึ่งบางครั้งต้องมีความคล่องตัวในการจัดหา	 การจัดซื้อ 
ต้องรวดเร็ว	ต้องทันใช้	บางครั้งต้องประสานงานกับฝ่ายประเมินราคาบ่อย	ๆ	และถามว่าจะมีงานอะไร 
เข้ามาอีก	ต้องเตรียมวัสดุอะไรบ้าง	เพื่อให้ทันต่อเวลางานจะได้ไม่ติดขัด
	 2.	 การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามที่เบิกจริงทุกครั้ง	 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องฝึกฝนการทำงานได ้
เป็นอย่างดี	 มีความคล่องตัวสูงด้านความละเอียดการสังเกตุ	 การจำ	 การลงบัญชี	 การใช้คอมพิวเตอร ์
ต้องมีความชำนาญเครื่องพีซีเป็นอย่างดีด้วย
	 3.	 ในการจัดซื้อวัสดุต้องจัดซื้อตามภาระกิจที่ใช้จริงไม่ซื้อวัสดุที่ไม่มีการใช้มาสำรอง	
มากเกินไป

	 ปัญหาข้อขัดข้อง

	 มักพบบ่อยๆ	คือ	เจ้าของงานต้องการวัสดุที่ไม่มีสำรองในคลัง	และมีความจำเป็น	ต้องจัดหา
ก่อนถ้าในท้องตลาดมีขายก็จัดหาซื้อได้	แต่ถ้าไม่มีก็ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของงานทราบก่อน	เพื่อจะได้จัดหา 
วัสดุใกล้เคียงต่อไป	
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ตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์จากกองโรงพิมพ์	สบ.ทร.

1.	 หนังสือนาวิกาธิปัตย์สารสั่งพิมพ์	จำนวน	1,500	เล่ม	ขนาด	8	หน้ายก	(เท่ากับนาวิกศาสตร์) 

 -	 ปกใช้กระดาษอาร์ตความหนา	230	แกรม	พิมพ์	4	สี	ปกอาบพลาสติกด้าน
	 -	 เนื้อในพิมพ์	4	สี	ใช้กระดาษอาร์ตมันความหนา	120	แกรม	จำนวน	12	หน้า
	 -	 เนื้อในพิมพ์ขาว-ดำใช้กระดาษถนอมสายตาความหนา	75	แกรม	จำนวน	152	หน้า
	 -	 ราคาเล่มละ	37	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,500	บาท

2.			หนังสือรำลึก	74	ปี	“เรือดำน้ำ”	แห่งราชนาวีไทย	ขนาดครึ่งเอ	4	พิมพ์	จำนวน	50	เล่ม

 -	 ปกพิมพ์สี่สีใช้กระดาษอาร์ตความหนากระดาษ	160	แกรม
	 -	 พิมพ์	4	สี	ทั้งเล่ม	มันความหนากระดาษ	160	แกรมทั้งเล่ม
	 -	 เย็บมุงหลังคา
	 -	 ราคาเล่มละ	62	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,100	บาท

3.		หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปี	2551-2553	ของโรงเรียนนายเรือ	ขนาดคร่ึงเอ	4 

 -	 กระดาษปกความหนา	230	แกรม	ขนาดครึ่ง	เอ	4	พิมพ์	4	สี	จำนวน	32	หน้า
	 -	 เนื้อในกระดาษอาร์ต	160	แกรม	พิมพ์	4	สี	จำนวน	16	หน้า
	 -	 เนื้อในกระดาษอาร์ต	160	แกรม	พิมพ์ขาว-ดำ	จำนวน	16	หน้า
	 -	 มีกระดาษไข+เดินทองคั่น	1	แผ่น
	 -	 เย็บด้วยลวด	
	 -	 ปกอาบยูวี
	 -	 ราคาเล่มละ	34	บาท	รวมเป็นเงิน	13,600	บาท
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1.		หนังสือนาวิกาธิปัตย์สาร	สั่งพิมพ์	จำนวน	1,500	เล่ม	ขนาด	8	หน้ายก	(เท่ากับนาวิกศาสตร์)
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2.			หนังสือรำลึก	74	ปี	“เรือดำน้ำ”	แห่งราชนาวีไทย	ขนาดครึ่งเอ	4	พิมพ์	จำนวน	50	เล่ม
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3.		หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปี	2551-2553	ของโรงเรียนนายเรือ	ขนาดคร่ึงเอ	4
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