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สารบัญ 

หนา 
กลาวนํา                                                                                                                     ๒  
ความรูพ้ืนฐาน  
๑๐๑  ขอควรระมัดระวังอันตรายพ้ืนฐาน ๕ 
๑๐๒ พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ ๙ 
๑๐๓ แบบและความหมายของสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับการพิมพ ๑๑ 
๑๐๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพระบบออฟเซท ๑๓ 
๑๐๕ การทํางานของสวนประกอบตางๆสําหรับเครื่องพิมพระบบออฟเซท ๑๕ 
๑๐๖ ขั้นตอนในการถอดและเปล่ียนลูกกาวแทนพิมพระบบออฟเซท ๒๐  
๑๐๗ การบํารุงรักษาระบบช้ินสวนท่ีสําคัญของเครื่องพิมพระบบออฟเซท ๒๒ 
ระบบ   
๒๐๑  ระบบการทํางานของหนวยปอนกระดาษ ๒๓ 
๒๐๒ ระบบการทํางานของหนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ ๒๔ 
๒๐๓ ระบบการทํางานของหนวยหมึก ๒๕ 
๒๐๔ ระบบการทํางานของหนวยใหความชื้น ๒๖ 
๒๐๕ ระบบการทํางานของหนวยพิมพ ๒๗ 
๒๐๖ ระบบการทํางานของหนวยรับกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลว ๒๘ 
๒๐๗ ระบบเคร่ืองกลท่ีสําคัญของเครื่องพิมพออฟเซท ๒๙ 
๒๐๘ การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของชางพิมพออฟเซท ๓๐ 
๒๐๙  ปญหาท่ีพบเสมอในการพิมพออฟเซท ๓๑ 
๒๑๐  กรณีเหตุขัดของ ๓๒   
          - เอกสารอางอิง                     ๓๔ 
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โปรแกรมมาตรฐาน การทดสอบกําลังพล 
ระบบมาตรฐานการทดสอบกําลังพล กรมสารบรรณทหารเรือ (กรพ.สบ.ทร.) จัดทําขึ้นโดยมี

จุดประสงคเพ่ือเปนคูมือใชสําหรับทดสอบกําลังพลท้ังขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ 
ท่ีจะตองเขาปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับเครื่องพิมพระบบออฟเซท เพ่ือท่ีจะมั่นใจไดวาผูปฏิบัติงาน                
มีความรู ความชํานาญอยางพอเพียงท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีตางๆไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
มาตรฐานการทดสอบเลมน้ีจึงประกอบดวย คําถามและ คําสั่งการปฏิบัติ เรียงลําดับกันอยางเปน
ระเบียบจากความรูพ้ืนฐานความรูเก่ียว กับระบบ และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี  ท่ีจะอํานวย
ประโยชนใหผูเขารับการทดสอบสามารถเขาใจลําดับขั้นตอนในการศึกษาและการปฏิบัติ พรอมท้ังผู
ทดสอบสามารถ คัดเลือก ปรับปรุงแกไข ใหการทดสอบครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ตรงตามสภาวะ
หรือสถานการณ  ท่ีผูเขารับการทดสอบตองปฏิบัติหนาท่ีจริง 

 
๑. การประยุกตใช 
            มาตรฐานการทดสอบกําลังพล เลมน้ี ใชในการทดสอบ กําลังพลท้ังขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานราชการ ท่ีจะตองปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องพิมพระบบออฟเซท ทุกเครื่อง 
 
๒. การปรับปรุงแกไข   

แนวทางในการปรับปรุงแกไขเอกสารเลมน้ี คือใหผูทดสอบท่ีไดรับการแตงต้ังในแตละเครื่อง
จํานวน ๑ คนหรือมากกวา ทําการพิจารณาทบทวนในแตละหัวขอวามีสวนใดหรือหรือหัวขอใดท่ีไม
เก่ียวของกับเครื่องพิมพระบบออฟเซทแตมีอยูในเอกสารเลมน้ี แลวทําการยกเลิกสวนตางๆ ในความรู
พ้ืนฐาน,ระบบ และการปฏิบัติหนาท่ีซึ่งไมเก่ียวของกับระบบการทํางานของเครื่องพิมพระบบ 
ออฟเซท ทายสุดเอกสารเลมน้ีจะตองผานการตรวจสอบโดยหัวหนาแผนก แลวเสนอความตองการใน
การปรับปรุงแกไขใหกับ ผูอํานวยการกอง เพ่ือพิจารณาเสนอปรับปรุงแกไขตอไป 

 
 
 
 
 

กลาวนํา 
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๓. ผูทดสอบ 
           ผูอํานวยการกอง เปนผูแตงต้ังผูทดสอบใหเปนผูลงนามรับรองการผานการทดสอบ โดย 
ผูทดสอบควรมียศต้ังแตเรือตรีหรือสูงกวา และจะตองผานการทดสอบในหัวขอท่ีจะทําการทดสอบ 
ท่ีไดรับการลงนามรับรองเรียบรอยแลว สําหรับรายชื่อของผูทดสอบจะมีการประกาศใหทราบโดย 
ติดรายชื่อไวท่ีบอรดประกาศ 
 
๔. เน้ือเร่ือง 
         มาตรฐานการทดสอบกําลังพล แบงออกเปน ๓ หัวขอ ไดแก หัวขอ ๑๐๐ (ความรูพ้ืนฐาน) 
ประกอบดวยความรูพ้ืนฐาน และรายการหนังสืออางอิงท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีแตละ
ตําแหนง เพ่ือใหผูรับการทดสอบมีความรูความเขาใจในขอระมัดระวังอันตรายท่ัวไปและความรู
พ้ืนฐานของระบบ หัวขอ ๒๐๐ (ระบบ) เปนหัวขอท่ีใหผูรับการทดสอบมีความรูความเขาใจในหนาท่ี
และหลักการทํางาน สวนประกอบและชิ้นสวนประกอบของระบบ พรอมท้ังมีความรูความเขาใจใน
ระบบ การทํางานปกติ/คาสูงสุด-ตํ่าสุดของการทํางานและระมัดระวังอันตรายเฉพาะของระบบตางๆ  
ท่ีเปนสวนประกอบในการปฏิบัติหนาท่ี หัวขอ ๓๐๐ (การปฏิบัติหนาท่ี) เปนหัวขอท่ีเนนการทดสอบ
ทางปฏิบัติ โดยที่ผูรับการทดสอบตองสามารถปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดและเปนไปตามขั้นตอนท้ังใน
สถานการณปฏิบัติงานปกติ กรณีเหตุขัดของ จนกระท่ังใหผูรับการทดสอบเขาปฏิบัติประจําตําแหนงจริง 
และอาจมีการสอบความรูขอเขียนหรือสอบปากเปลาเปนลําดับสุดทายดวย 

๕. เอกสารอางอิง 
  ๑. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
๓. คูมือการเรยีนการสอนวิชาการพิมพ 
๔. ความรูเบ้ืองตนการพิมพและการถายรูป 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
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๖. ผูรับการทดสอบ 
              ผูควบคุมการทดสอบจะเปนผูกําหนดหัวขอการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีจะตองผานการทดสอบ กอนท่ี
จะทําการทดสอบใหเปดไปท่ีหัวขอ ๓๐๐ เพ่ือตรวจดูหัวขอการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับผูรับการ
ทดสอบ ซึ่งจะทําใหทราบวาจะตองทําอะไรกอนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีในแตละตําแหนง เชน ผูรับการ
ทดสอบอาจจะตองผานการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบกําลังพลเลมอื่นมากอน  ตองผานการอบรม
หลักสูตรจากโรงเรียน, ตองผานลําดับการการปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีมีอยูในมาตรฐานการทดสอบ 
กําลังพลเลมน้ี เปนตน ความรูพ้ืนฐานและระบบใดที่ผูรับการทดสอบจะตองผานการทดสอบ ถามี
คําถามเพ่ิมหรือไมสามารถหาเอกสารอางอิงได ใหติดตอกับผูควบคุมการทดสอบหรือผูทดสอบ  
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๑๐๑. ขอควรระมัดระวังอันตรายพ้ืนฐาน  
 เอกสารอางอิง   

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
ง. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องพิมพออฟเซทและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพออฟเซท 

     ๑๐๑.๑  การปฏิบัติทุกครั้งกอนเดินเครื่องพิมพ 
 ๑๐๑.๑.๑  ทําความคุนเคยกับความปลอดภัยของเครื่องพิมพและฝกหัดปฏิบัติตาม 
 ๑๐๑.๑.๒ ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุระหวางเครื่องพิมพกําลังทํางานกดปุมหยุด (Stop) ทันที 

 ๑๐๑.๑.๓  กดปุม Stop กอนทําการปรับหรือเปลี่ยนชิ้นสวนหรือทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ
และอื่นๆท่ีเก่ียวกับเครื่องพิมพ 
 ๑๐๑.๑.๔  กอนทําความสะอาดดูแลรักษาเครื่องพิมพตองตัดสวิทชติดตอกลองควบคุม 
 ๑๐๑.๑.๕ ไมควรใสนํ้ามันหลอลื่นหรือจาระบีขณะเครื่องพิมพทํางาน 
 ๑๐๑.๑.๖  ตรวจสอบฟงกชั่นหนวยตางๆ กอนเดินเครือ่ง 
 ๑๐๑.๑.๗  ขณะท่ีมีอุปกรณไฟฟากําลังทํางานอยูและตองการจะตอพวงกับอุปกรณอื่นจะตอง
ทําการตัดไฟออกกอนเสมอหรือหยุดการทํางานของอุปกรณไฟฟาน้ันกอน 
 ๑๐๑.๑.๘  ตองแนใจวาผูปฏิบัติงานมีความระมัดระวังท่ัวทุกบริเวณในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐๑.๑.๙   สวมใสเสือ้ผาและอุปกรณปองกันตามมาตรฐาน 
 ๑๐๑.๑.๑๐ รายงานความผิดพลาดของอุปกรณทุกอยางท่ีเกิดขึ้นใหผูบังคบับัญชาทราบในทันที 
 ๑๐๑.๑.๑๑ รายงานเม่ือพบสายเปลือยหรือไฟฟาลัดวงจร 
 ๑๐๑.๑.๑๒รักษาความสะอาดบริเวณรอบๆพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
 ๑๐๑.๑.๑๓ เก็บเครื่องมือใหเขาท่ีหลังการใชงานทุกครั้ง 
 ๑๐๑.๑.๑๔ระวังน้ิวมือ / เสื้อผาท่ีหลวม / เครื่องประดับ / ปายแสดงตนท่ีคลองคอไว ใหหาง
จากสวนตางๆ ท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยู 
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     ๑๐๑.๒  สิง่ที่หามทําเม่ือตองปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ 
 ๑๐๑.๒.๑  อยาเคลื่อนยายอปุกรณรักษาความปลอดภัยรวมท้ังบริเวณที่เก่ียวของกับไฟฟา 
 ๑๐๑.๒.๒ อยาลืมเตือนผูอืน่เมื่อกระทําการใดๆ ท่ีอาจเกิดอันตรายแกตัวเขา 
 ๑๐๑.๒.๓ อยาเดินเครื่องจนกวาจะแนใจวาไมมีอันตรายตอคุณและเพ่ือนรวมงาน 
 ๑๐๑.๒.๔ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของกับเครื่องพิมพรวมทํางานดวย 
 ๑๐๑.๒.๕ อยาวางเครื่องมอืบนเครื่องพิมพขณะทํางาน 
 ๑๐๑.๒.๖ อยาปลอยใหอุปกรณอยูในสภาพท่ีไมปลอดภัย 
 ๑๐๑.๒.๗ อยาเขาไปปรับอุปกรณใดๆ ขณะเครื่องพิมพทํางานอยู 
 ๑๐๑.๒.๘  อยาเขาใกลหนวยปอนกระดาษ ชองวางระหวางหนวยพิมพและหนวยรับกระดาษ
เพ่ือปรับหรือขจัดสิ่งกีดขวางติดคางขณะเครื่องพิมพทํางาน 
 ๑๐๑.๒.๙ อยาใชผาหรือยุตเช็ดลูกโมลท่ีหมุนอยู 
 ๑๐๑.๒.๑๐ อยาใสสิ่งของใดๆ ไวในกระเปาเสื้อขณะปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ 
      ๑๐๑.๓ สิง่ที่ตองทําเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ 
  ๑๐๑.๓.๑ ติดกระดุมขอมือเสื้อหรือกระดุมกางเกงใหเรียบรอย 
       ๑๐๑.๓.๒ใสรองเทาใหรัดกุมและเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน 
  ๑๐๑.๓.๓ ถาของเหลวสิ่งใดหกใสเครื่องพิมพหรือพ้ืน เชนหมึก , นํ้ายาฟาวเทน, นํ้ายาทําความ
สะอาด หรือนํ้ามันหลอลื่นควรรีบเช็ดทําความสะอาดทันที 
  ๑๐๑.๓.๔ ตองแนใจวาอุปกรณรักษาความปลอดภัยอยูในสภาพท่ีดี ไมชํารุด เหมาะสมแกการ
ใชงานอยูเสมอ 
  ๑๐๑.๓.๕ ไมเคลื่อนยายอุปกณรักษาความปลอดภัยตามอําเภอใจหรือกระทําการใดๆ กับ
เครื่องพิมพดวยมือหรือเทาขณะท่ีอุปกณรักษาความปลอดภัยทํางาน 
  ๑๐๑.๓.๖ ล็อคปุม Stop กอนท่ีจะปรับ ทําความสะอาดหรือตรวจเคร่ืองพิมพ โดยเฉพาะเม่ือมี
ผูรวมปฏิบัติงานมากกวาสองคนพรอมกัน 
  ๑๐๑.๓.๗ ปดปุมเพาเวอรหลัก ล็อคปุม Stop ของเครือ่งพิมพและแขวนปายเตือนไวกอนจะทํา
การปรับเครื่อง ทําความสะอาดหรือตรวจสอบภายในเครื่องพิมพ 
  ๑๐๑.๓.๘ อยาพยายามสัมผัสสวนท่ีเปนไฟฟาดวยมือเปลาโดยเด็ดขาด 
  ๑๐๑.๓.๙  กอนเริ่มการพิมพผูปฏิบัติงานบนเคร่ืองพิมพเดียวกัน ควรจะเตือนถึงความปลอดภัย
ซึ่งกันและกัน 
  ๑๐๑.๓.๑๐ อยาสัมผัสสวนท่ีกําลังหมุนหรือสวนท่ีกําลังเคลื่อนท่ี 
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 ๑๐๑.๔ ขอควรระวังสําหรับการทํางานกับเครื่องพิมพ 
   ๑๐๑.๔.๑ เรียนรูและศึกษาคูมือเมื่อตองการปฏิบัติงาน ปรับเคร่ือง บํารุงรักษาและตรวจสอบ
เครื่องพิมพอยูเสมอ 
  ๑๐๑.๔.๒ ไมวางอุปกรณใดๆ เชน ไขควง คีม บนเครื่องพิมพควรเก็บเครื่องมือเขาท่ีเมื่อเลิก
การใชงานแลวทุกครั้ง 
  ๑๐๑.๔.๓ หยุดเครื่องกอนเลื่อนฉากขางและต้ังลิฟทสปริงเมื่อขนาดกระดาษเปลี่ยน ถาฉากขาง
ตกลงในเครื่องพิมพจะทําใหเครื่องพิมพเสียหายได 
  ๑๐๑.๔.๔ ทําความสะอาดเครื่องพิมพใหท่ัวถึงและตองแนใจวาไมมีเศษกระดาษหรือผงแปง
บนคลิปเปอร หนวยปอนกระดาษ สวนท่ีถูกขัดสีในหนวยรับกระดาษหรือสวนท่ีเคลื่อนท่ีไดในสวนอื่นๆ 
      ๑๐๑.๕ เม่ือเกิดเหตุขัดของขณะเดินเครื่องพิมพควรปฏิบัติอยางไร 
  ๑๐๑.๕.๑ ถาเกิดความผิดปกติของสวนท่ีเปนไฟฟา เชนฟวสขาด สวิทชดีดตัวหรือตัวถายทอด
กระแสไฟละลายหรือไมตอเน่ืองกันใหหาสาเหตุและแกปญหาน้ัน เปลี่ยนสวนท่ีบกพรองหรือเสียหาย
ดวยอุปกณสํารองท่ีถูกตองและเหมาะสม 
  ๑๐๑.๕.๒ ถาเครื่องพิมพผิดปกติในดานเครื่องกล เชนพิมพเหลื่อม เครื่องรอนเกินไปหรือเกิด
ความผิดปกติของฟงกชั่นการทํางานตางๆหรือมีเสียงผิดปกติ อันดับแรกควรหาสาเหตุวาเกิดจากอะไร
ตอจากน้ันซอมแซมแกไขในสวนท่ีจําเปน ใหตรงกับปญหาท่ีเกิด ถาไมทราบวาเกิดความผิดปกติขึ้น
ไดอยางไรหรือไมสามารถซอมแซมได ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือติดตอตัวแทนจําหนายของ
เครื่องใหมาตรวจสอบโดยทันที  
      ๑๐๑.๖ ขณะทําการพิมพภาพที่พิมพออกมาไมมีความคมชัด จะตองตรวจสอบสวนใด 
            ๑๐๑.๖.๑ หยุดเครื่อง ยกลูกนํ้าขึ้น 
            ๑๐๑.๖.๒ ตรวจสอบหนวยหมึก 
            ๑๐๑.๖.๓ ตรวจสอบหนวยพิมพ  
            ๑๐๑.๖.๔ ตรวจสอบหนวยใหความชื้น 
 สาเหตุเน่ืองจาก 
 - หนวยหมึกคลึงหมึกไมละเอียดหมึกแตะเพลทไมสม่ําเสมอ 
 - หนวยพิมพเพลท/แมพิมพหลุดลอกหรือแบลงเก็ตชํารุดหรือเสือ่มสภาพ 
 - หนุนรองแบลงเก็ตไมไดมาตรฐาน 
 - หนวยใหความชื้นใหนํ้ามากเกินไป 
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     ๑๐๑.๗ ขอควรระวังขณะดึงกระดาษออกมาจากหนวยรับเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง 
            ๑๐๑.๗.๑ ยกท่ีก้ันกระดาษดานหนาขึ้น 
            ๑๐๑.๗.๒ ดึงกระดาษแผนท่ีอยูใตท่ีก้ันกระดาษเทาน้ัน 
            ๑๐๑.๗.๓ อยาดึงแผนท่ีอยูบนท่ีก้ันกระดาษ อาจเกิดอันตรายจากโซสงกระดาษได 
     ๑๐๑.๘ ขอควรระวังขณะทําการลางรางหมึกหรือทําความสะอาดลูกกาว 
  ๑๐๑.๘.๑ เปดฝาก้ันลูกกาว ใสรางหมึก หมุนตัวล็อกใหใบมีดชิดกับลูกไฟเบอร 
  ๑๐๑.๘.๒ ปดฝาก้ันลูกกาว เดินเครื่อง เดินสายพานกระดาษ เรงความเร็วท่ี ๗๐ – ๘๐รอบ 
  ๑๐๑.๘.๓ ฉีดนํ้ามันกาดลงบนลูกกาวใหท่ัว 
  ๑๐๑.๘.๔ อยาใหนํ้ามันแหงขณะท่ีใบมีดชิดกับลูกไฟเบอรจะทําใหใบมีดลางหมึกไหม 
  ๑๐๑.๘.๕ มวนพันผายุตใหแนนเปนกอนกลมไมหลุดลุยปองกันเศษผายุตหลุดเขาเคร่ือง 
  ๑๐๑.๘.๖ ทําความสะอาดรางจายหมึก ลูกกลิ้งจายหมึก 
  ๑๐๑.๘.๗ ระวังอยาใหผายุตหลุดเขาไปในลูกกาวจะทําใหลูกกาวบุบ 
  ๑๐๑.๘.๙ เมื่อลางหมึกสะอาดแลวรอใหนํ้ามันแหงจึงฉีดนํ้าเปลาตามอีกครั้งเพ่ือลางคราบ 
นํ้ามันและรักษาลูกกาวไมใหลื่น 
  ๑๐๑.๘.๑๐ เมื่อนํ้าแหงแลวกดหยุดสายพานเดินกระดาษลดความเร็วของเครื่อง 
  ๑๐๑.๘.๑๑ เปดฝาก้ันลูกกาวใหเครื่องหยุดทํางาน 
  ๑๐๑.๘.๑๒ เปดล็อกรางหมึกออกแลวนํารางหมึกมาทําความสะอาด 
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๑๐๒. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         เอกสารอางอิง  
            ก. พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.๒๕๕๐ 
     ๑๐๒.๑ อธิบายความหมายของคําจํากัดความ 
 ๑๐๒.๑.๑ “พิมพ” หมายความวา ทําใหปรากฏดวยตัวอักษร รูปรอย ตัวเลข แผนผังหรือภาพ
โดยวิธีการอยางใด ๆ 
 ๑๐๒.๑.๒. “สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด หนังสือ แผนกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ท่ีพิมพขึ้น 
เปนหลายสําเนา 
 ๑๐๒.๑.๓. “ผูพิมพ” หมายความวา บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ 
 ๑๐๒.๑.๔. “ผูโฆษณา” หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดใหสิ่งพิมพแพรหลายดวย
ประการใด ๆ ไมวาจะเปนการขายหรือใหเปลา 
 ๑๐๒.๑.๕. “บรรณาธิการ” หมายความวา บุคคลผูรับผิดชอบในการจัดทํา และควบคุมเน้ือหา 
ขอความหรือภาพท่ีลงพิมพในหนังสือพิมพ รวมท้ังวัสดุหรือเอกสารท่ีแทรกในหนังสือพิมพโดย 
ความเห็นชอบของบรรณาธิการดวย 
     ๑๐๒.๒ พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับกับสิ่งพิมพดังตอไปนี้ 
 ๑๐๒.๒.๑ สิ่งพิมพของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 

 ๑๐๒.๒.๒ บัตร บัตรอวยพร ตราสาร แบบพิมพ และรายงานซึ่งใชกันตามปกติในการสวนตัว 
การสังคม การเมือง การคา หรือสิ่งพิมพท่ีมีอายุการใชงานสั้น เชน แผนพับหรือแผนโฆษณา 
 ๑๐๒.๒.๓ สมุดบันทึก สมดุแบบฝกหัด หรือสมุดภาพระบายสี 
 ๑๐๒.๒.๔ วิทยานิพนธ เอกสารคําบรรยาย หลักสูตรการเรียนการสอน หรือสิ่งพิมพอื่น
ทํานองเดียวกันท่ีเผยแพรในสถานศึกษา 
     ๑๐๒.๓ ผูพิมพหรือผูโฆษณาสิ่งพิมพท่ีพิมพเผยแพรในราชอาณาจักรตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๑๐๒.๓.๑ มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
  ๑๐๒.๓.๒ มีถิ่นท่ีอยูประจําในราชอาณาจักร 
  ๑๐๒.๓.๓ ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  ๑๐๒.๓.๔ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา
สามปหรือเปนความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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     ๑๐๒.๔ ในสิ่งพิมพซึ่งเปนหนังสือท่ีไมใชหนังสือพิมพและพิมพขึ้นในราชอาณาจักรใหแสดง
ขอความดังตอไปนี้  
  ๑๐๒.๔.๑ ชื่อของผูพิมพและท่ีต้ังโรงพิมพ 
  ๑๐๒.๔.๒ ชื่อและท่ีต้ังของผูโฆษณา 
  ๑๐๒.๔.๓ เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือท่ีหอสมุดแหงชาติไดออกให 

๑๐๒.๔.๔ ขอความตามวรรคหน่ึงใหพิมพไวในลักษณะท่ีเห็นไดชัด และบรรดาชื่อตาม 
(๑๐๒.๔.๑) และ (๑๐๒.๔.๒) มิใหใชชื่อยอ หรือนามแฝง 

๑๐๒ .๔ .๕  สิ่งพิมพตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงสิ่งพิมพ ท่ีบันทึกดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือขายหรือใหเปลาดวย 
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๑๐๓. แบบและความหมายของสัญลักษณที่เกี่ยวของกับการพิมพ 
            เอกสารอางอิง  

ก. คูมือการใชเครื่องพิมพระบบออฟเซท 
๑๐๓.๑ อธิบายคําจํากัดความของสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน้ี 
       
           

                                          Pile  up - down   หมายถึง ชั้นวางกระดาษขึ้น - ลง  
 
      

                                  Pile stop     หมายถึง ชั้นวางกระดาษหยุด  
 
                

                                          Auxiliary pile up  down   หมายถึง  ชั้นวางกระดาษสํารอง ขึ้น - ลง 
 

            

                                          Auxiliary pile on   หมายถึง ชั้นวางกระดาษสํารองทํางาน 
 
             

                                          Paper feed on         หมายถึง เดินกระดาษ 
 

                                                       
         Main switch on     หมายถึง  สวิสไฟหลักทํางาน  

 
 

         Ready to run  หมายถึง ระบบเสียงพรอมทํางาน 
 
                                                     
                                          Over-dampening หมายถึง นํ้ามาก/ เพ่ิมนํ้า 
 

         
                                             Pneumatics หมายถึง   ลมเปาลูกนํ้า   
                                           

 

                                                       Interruption หมายถึง สัญลักษณแสดงเครื่องหยุด 
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                    Form inking rollers       หมายถึง  ลูกหมึกแตะเพลท  
                                          ENGAGED                     ลง 

                                          DISENGAGED      ขึ้น 
       

                                                                                                                                                    
                                 Control of ink                                                         

          vibrator roller               หมายถึง ลกูตอหมึก  

                On                          ตอ 
                 Off          ไมตอ 
       

         Powder spray on          หมายถึง แปงพนทํางาน 
     
  
                                                       Plate mounting              หมายถึง ตําแหนงใสเพลท 

 

 Dampening                     หมายถึง ระบบลูกนํ้าใหความเย็น 
    

           Sheet counter on/off      หมายถึง ตัวนับจํานวน 
 
 

       Dampening                        หมายถึง  ลูกนํ้ากลิ้งแตะเพลท 
                       On            แตะ 
                    Off           ไมแตะ 

 

         Pneumatics and              หมายถึง ลมเปาและตัวเช็คระดับนํ้า 
                                          monitoring of water level 

 

 Form dampening           หมายถึง ชุดลูกกลึ้งลูกนํ้า 
         roller engagement  

 

        Cleaning of water           หมายถึง ทําความสะอาดลูกกลิ้งลูกนํ้า 
          Pan roller 
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๑๐๔.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท 
๑๐๔.๑ ข้ันตอนในการเตรียมเครื่องพิมพ   
              ก. ตรวจความเรียบรอยของเคร่ืองพิมพ โดยตรวจดูวาบนเคร่ืองพิมพมีอะไรวางอยูบนเครื่อง
หรือไม 
   ข. ตรวจเช็คหนวยตางๆ ของเครื่องใหพรอมท่ีจะดําเนินการพิมพ 
   ค. หยอดนํ้ามันหลอลื่นทุกตําแหนงท่ีนํ้ามันแหงและอัดจาระบีตามจุดท่ีกําหนดไวตาม
ระยะเวลาของสีท่ีกําหนด เชน 
        - สีแดง หมายถึงปฏิบัติทุกวัน 
        - สีเหลือง หมายถึงปฏิบัติทุกสัปดาห 
        - สีนํ้าเงิน หมายถึงปฏิบัติทุกเดือน 
        - สีดํา หมายถึงปฏิบัติทุก ๖ เดือน 
๑๐๔.๒ ข้ันตอนการเตรียมงานกอนพิมพ 
   ก. ตรวจดูใบสั่งงานวามีตนฉบับหรือตัวอยาง(ของจริง) ปรูฟสี/ขาว- ดํา แนบมาดวยหรือไม
ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งงานเชนขนาดส่ิงพิมพและกระดาษท่ีจะใชพิมพ จํานวนพิมพ  สีท่ีจะใช
พิมพ วิธีเขาเลมเปนแบบใดเย็บสัน หรือเย็บมุงหลังคา 
   ข. ตรวจเพลทแมพิมพใหถูกตองตรงกับงาน และดูวามีริ้วรอยชํารุดหรือไม มีจํานวนก่ีเพลท 
พิมพแบบกลับนอกหรือกลับในตัว 
   ค. เตรียมเบิกวัสดุท่ีใชประกอบในการพิมพ เชนกระดาษ หมีกหรือนํ้ายาตางๆ 
๑๐๔.๓ ข้ันตอนการเตรียมพิมพ 

   ก. ยกคัตเอาทไฟขึ้น (ON) เมื่อไฟเขาเครื่องจะไดยินเสียงมอเตอรปมลมทํางาน 
   ข. ขึ้นกระดาษในหนวยปอนกระดาษ โดยการกดปุมขึ้น/ลงลิฟท ตามลูกศรขึ้นลงใหอยูใน
ระดับท่ีหนวยปอนกระดาษอยูในตําแหนงท่ีขึ้นกระดาษไดสะดวก กอนขึ้นกระดาษตองทําการกระทุง
กระดาษเพ่ือปองกันกระดาษติดกันหลายแผนเวลาเดินเครื่องพิมพ 
   ค. ปรับแตงลมดูด, ลมเปา,ตัวกันกระดาษซอนใหเหมาะสมกับชนิดของกระดาษ 
   ง. ต้ังลอ – แปรงกดกระดาษกันกระดาษถอยหลัง ,ฉากขาง , ฉากหนาในหนวยสงกระดาษ
ใหเหมาะสมกับขนาดความกวางของกระดาษ 
   จ. ใสลูกนํ้าลักษณะลูกนํ้าจะเปนปลอกผามีขนท้ังผืนเรียกวา ผามอลเลต้ันนํามาสวมลูกกาว 
อีกชั้นหน่ึงเปนตัวใหความชื้นแกเพลท/แมพิมพและขจัดสิ่งสกปรกท่ีไมตองการไปติดเพลท/แมพิมพ
เสร็จแลวเดินนํ้าใหผาลูกนํ้าเปยกชื้นพอประมาณอยาใหมากหรือนอยเกินไป 
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   ฉ. นําหมึกท่ีจะใชพิมพใสลงในรางหมึกใหเหมาะสมกับงานท่ีจะพิมพแลวใชพายกวนหมึก
เกลี่ยหมึกใหท่ัวพรอมท้ังปรับหมึกและปลอยหมึกลงลูกกาว 
   ช. ใสเพลท/แมพิมพลอกใหเรียบรอยทําความสะอาดโดยลางนํ้ายากรัมอาราบิคท่ีเคลือบอยู
บนผิวหนาเพลท/แมพิมพออกใหหมด 
๑๐๔.๔ ข้ันตอนการพิมพ 
   ก. กดปุมเดินเครื่อง( ปุม RUN)โยกคันบังคับลูกนํ้าลงแตะเพลท/แมพิมพใหสังเกตดูท่ี
ผิวหนาเพลทจะมีรอยน้ํายาฟาวเทนท่ีผสมกับนํ้าเปลาเคลือบอยูมีลักษณะเปนมันเงา 
   ข. เอาลูกหมึกลงแตะเพลท/แมพิมพ (กดปุมสีนํ้าเงิน) หมึกจะไปเกาะติดบริเวณภาพหรือ
ลายเสนท่ีจะพิมพเทาน้ัน 
   ค. ต้ังตัวเลขจํานวนพิมพท่ีตองการ แลวจึงปลอยกระดาษท่ีจะทําการพิมพ (โดยกดปุมสีเขียว 
IMPRESSION ON , FEEDER ON)  จากหนวยปอนกระดาษ – ผานหนวยสงกระดาษ ไปยังหนวย
พิมพโดยผานแรงกดโมลลงไปยังหนวยรับกระดาษ นํากระดาษท่ีพิมพแลวมาปรับสี (หมึก) ต้ัง
ตําแหนงมารคใหไดตามท่ีตองการ กอนดําเนินการพิมพจริงตอไป 
   ง. ระหวางดําเนินการพิมพตองคอยดึงกระดาษท่ีผานการพิมพแลวออกมาเพ่ือตรวจความเขม 
ของสีหมึก พยามควบคุมอยาใหหมึกจางหรือเขมเกินไปหมั่นดึงกระดาษท่ีพิมพแลวออกมาตรวจเปน
ระยะและตองควบคุมปริมาณของนํ้าท่ีเคลือบผิวหนาเพลทอยาใหมากหรือนอยเกินไปเพราะถานํ้ามาก
จะทําใหภาพพิมพมีสีจางแตถานํ้านอยไปจะทําใหภาพพิมพสีเขม และเกิดสกัม (การสกัมคือการท่ี
แมพิมพขาดนํ้ามาหลอเลี้ยงผิวหนาทําใหหมึกจับเปนกอน) 
 
๑๐๔.๕ ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพิมพเสร็จแลว 
   ก. เมือ่พิมพครบจํานวนท่ีตองการแลว - ปดลม - หยุดปลอยกระดาษ - โยกคันบังคับลูกนํ้าขึ้น 
– หยุดเครื่อง – นํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากเครื่อง 
   ข. ทําความสะอาดแมพิมพโดยใชนํ้ายาเพลทคลีนเนอรชุบฟองนํ้าเช็ดใหท่ัวผิวหนาเพลท 
จากน้ันใชฟองนํ้าชุบนํ้ายากัมอาราบิคทาใหท่ัวผิวหนาเพลทแลวถอดเพลทออก 
   ค. ใชนํ้ายาเบนโซลโซลูชั่นชุบผายุตทําความสะอาดผายางแบล็งเก็ตเสร็จแลวใชนํ้ายาเพลท
คลีนเนอรเช็ดทําความสะอาดโมลอิมเพรสชั่น 
   ง. ถอดลูกนํ้าไปทําความสะอาดโดยใชเครื่องลางลูกนํ้าและใชนํ้ามันกาดเปนตัวทําความ
สะอาดจากน้ันลางตามดวยนํ้าเปลาใชไมหรือพลาสติกรีดนํ้าออกใหหมด 
   จ. เอารางสําหรับลางหมึกใสในแทนพิมพเพ่ือลางทําความสะอาดลูกกาว ตักหมึกออกจาก
รางหมึกใหหมดจากน้ันใชนํ้ามันกาดลางหมึกและลูกกาวเมื่อสะอาดแลวถอดรางหมึกออกมาลาง 
   ฉ. ยกคัตเอาทลง (OFF) เปดปมลมเพ่ือปลอยลมออกใหหมด 
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๑๐๕. การทํางานของสวนประกอบตางๆสําหรับเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท  
๑๐๕.๑ การทํางานของหนวยปอนกระดาษ 
   ก.  STOCK BOARD เปนชั้นวางกระดาษกอนสงเขาทําการพิมพ 
   ข.  BLOWERPIPE เปนทอลมเปาสําหรับเปาลมใหกระดาษท่ีอยูในชั้นวางกระดาษแตกออก
แยกจากกันประมาณ ๑ – ๕ แผน 
   ค. SUCTION FEED เทาทอลมเปนลมดูดกระดาษเพ่ือสงตอไปยังลอสงกระดาษ 
   ง. PULLING WHEEL  ลอสงกระดาษไปยังสายพาน 
   จ. SEPARATOR FINGERS ตัวแยกกระดาษ ซึ่งทําหนาท่ีกดกระดาษแผนท่ีสองไวเพ่ือให
เทาลมดูด ดูดกระดาษติดไปเพียงแผนเดียว 
๑๐๕.๒ การทํางานของหนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ 
   ก. สายพานพากระดาษเปนสายพานสําหรับรับกระดาษจากเทาลมดูด 
   ข. ลอสงกระดาษบนสายพานเปนตัวกดกระดาษเพ่ือบังคับไมใหกระดาษเผยอตัวขึ้น 
   ค. ฉากหนา (FRONT GUIDE) เปนตัวบังคับใหกระดาษหยุดและขนานกับลูกกลิ้งแรงกดท่ี
จะรับเขาสูหนวยพิมพ 
   ง. ฉากขาง ( SIDE GUIDE) ทําหนาท่ีผลักกระดาษดานขางใหไดแนวฉากหรืออยูในตําแหนง
ท่ีกําหนดเพ่ือให GRIPPER ท่ีติดอยูกับลูกกลิ้งแรงกดรับกระดาษเขาสูหนวยพิมพ 
๑๐๕.๓ การทํางานของหนวยหมึก 
   ก. INK FOUNTAIN เปนรางเหล็กใสหมึกและแตะกับลูกกลิ้งหมึก INK ROLLER ทํา
หนาท่ีจายหมึกโดยมีสกรูบังคับใหหมึกไหลไดมากหรือนอยตามตองการ 
   ข. DUCTOR ROLLER  ลักษณะเปนลูกกลิ้งชนิดกาวยางทรงกระบอกทําหนาท่ีรับหมึกจาก
ลูกกลิ้งหมึกสงตอไปยังลูกเกลี่ยหมึก 
               ค. DISTRIBUTING ROLLER ลักษณะเปนลูกกลิ้งไฟเบอรทรงกระบอกทําหนาท่ีในการ   
บดหมึกและเกลี่ยหมึกเพ่ือสงตอไปยังลูกหมึกคลึงเพลท 
   ค. FORM ROLLER  ลักษณะเปนลูกกาวยางทรงกระบอกทําหนาที่จายหมึกเพื่อเคลือบ
ผิวหนาเพลทในสวนท่ีเปนภาพพิมพ 
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๑๐๕.๔ การทํางานของหนวยใหความช้ืน 
   ก. FOUNTAIN ROLLER ลักษณะเปนลูกกลิ้งทรงกระบอกทําดวยเหล็กชุบดวยโครเมี่ยม       
อยูในรางใสนํ้ายาฟาวเทนทําหนาท่ีจายนํ้ายาฟาวเทนใหกับลูกนํ้า 
   ข. DUCTOR ROLLER ลักษณะเปนลูกกลิ้งทรงกระบอกมีผาลูกนํ้าหุมอยูท้ังตัวทําหนาท่ี     
รับและจายนํ้ายาฟาวเทน 
              ค. FORM ROLLER  ลักษณะเปนลูกกลิ้งทรงกระบอกมีผาลูกนํ้าหุมอยูท้ังตัวทําหนาท่ี        
รับนํ้ายาฟาวเทนเพ่ือสงไปเคลือบผิวหนาเพลทบริเวณท่ีไมมีภาพพิมพ 
๑๐๕.๕ การทํางานของหนวยพิมพ 
   ก. PLATE CYLINDER  ลักษณะเปนเหล็กหลออยางดีทรงกระบอกมีหนาท่ีสําหรับติด
แมพิมพเพ่ือถายทอดภาพพิมพไปสูผายางรับภาพ 
   ข. BLANKET CYLINDER  ลักษณะเปนเหล็กหลออยางดีทรงกระบอกมีหนาท่ีสําหรับติด
ผายางแบล็งเก็ตเพ่ือรับภาพจากแมพิมพและถายทอดภาพไปยังกระดาษพิมพ 
   ค. IMPRESSION CYLINDER ลักษณะเปนเหล็กหลออยางดีทรงกระบอกมีหนาท่ีในการ  
กดกระดาษพิมพเพ่ือรับภาพจากผายางแบล็งเก็ต 
๑๐๕.๖ การทํางานของหนวยรับกระดาษที่พิมพเสร็จแลว 
   ก. ลูกกลิ้งรับกระดาษมีลักษณะเปนลูกลอเหล็กชุบโครเม่ียมมีรูพรุนทําหนาท่ีรับกระดาษ  
จากหนวยพิมพเพ่ือสงตอไปยังคลิปเปอร 
   ข. GRIPPER ลักษณะเปนเหมือนตัวหนีบทําดวยโลหะทําหนาท่ีจับกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลว
สงผานไปยังโซเพ่ือนําไปเรียงไวในถาดรองรับกระดาษ 
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ลักษณะการทํางานเคร่ืองพิมพระบบออฟเซต 
 ในการทํางานจะตองนําแมพิมพ (เพลท) ซึ่งมีลักษณะเปนแผนโลหะบางมามวนหุมลูกกลิ้ง
แมพิมพ (PLATE CYLINDER) โดยมีลูกกลิ้งนํ้าหรือลูกนํ้า (WATER ROLLER) ทําหนาท่ีสงนํ้ายา
ฟาวนเทน (FOUNTAIN) ใหความชุมชื้นบนผิวเพลท และนํ้าจะจับติดเฉพาะผิวเพลทสวนพ้ืน สวนท่ี
เปนตัวภาพน้ําจะไมติด ขณะเดียวกับลูกหมึก (INK ROLLER) จะทําหนาท่ีสงหมึกทาบนผิวเพลท  
ซึ่งหมึกจะติดเฉพาะสวนภาพ สวนท่ีเปนพ้ืนหมึกจะไมติดเน่ืองจากมีนํ้าเกาะอยูเต็มหมึกจากเพลท 
ซึ่งมีลักษณะเปนภาพดานตรงจะหมุนไปติดท่ีลูกกลิ้งยาง (BLANKET CYLINDER) ซึ่งจะเปนลูกกลิ้ง
โลหะหุมดวยผายางมีเสนรอบวงเทากับลูกกลิ้งเพลทหมึกพิมพท่ีถายทอดไปยังลูกกลิ้งยางน้ัน ภาพจะมี
ลักษณะเปนดานกลับ (REVERSE) กระดาษท่ีตองการพิมพจะรับหมึกพิมพจากลูกกลิ้งยางโดยมี
ลูกกลิ้งแรงกด (IMPRESSION CYLINDER) เปนตัวชวยอัดกระดาษทําใหภาพที่ปรากฏบนกระดาษ
กลับเปนดานตรงอีกครั้งหน่ึง และมีความประณีตชัดเจนมาก 
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๑๐๖.ขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนลูกกาวของเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท 
๑๐๖.๑ จํานวนลูกกาวของเครื่องพิมพออฟเซท 
   ๑๐๖.๑.๑. ลูกกาวรับ – สงหมึก 
   ๑๐๖.๑.๒. ลกูกาวบดหมึก 
   ๑๐๖.๑.๓. ลูกกาวแตะเพลท 
   ๑๐๖.๑.๔. ลกูกาวลูกนํ้า 
   ๑๐๖.๑.๕. ลูกกาวไฟเบอร 
๑๐๖.๒ วืธีการถอดและเปล่ียนลูกกาว 
   ๑๐๖.๒.๑ ยกคัตเอาทไฟฟาขึ้นใหสวิทชอยูในตําแหนง ( ON) แลวเปดปุมเดินเครื่องเพ่ือทํา
การจอกเคร่ือง การจอกเครื่องก็คือการเลื่อนสวนตางๆของเครื่องใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ความสะดวกในการถอดลูกกาว 
   ๑๐๖.๒.๒ ปดปุมเดินเครื่อง (OFF) ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยควรกดปุมตัวเซฟต้ีเพ่ือล็อก
เครื่องไมใหเครื่องหมุน 
   ๑๐๖.๒.๓ ถอดลูกกาวรับ – สงหมึกซึ่งอยูดานบนของเคร่ือง 
   ๑๐๖.๒.๔ ถอดลูกหมึกแตะเพลท/แมพิมพลูกแรก (หนาสุด) กอนทําการถอดจะตอง
คลายนอตและดึงเบาลูกปนซึ่งอยูบริเวณฝาขางเครือ่ง ดึงใหสุดเพ่ือท่ีจะถอดลูกกาวไดงายขึ้น 
   ๑๐๖.๒.๕ ถอดลูกบดหมึกและลูกไฟเบอรตามลําดับ 
   ๑๐๖.๒.๖ ถอดลูกกาวแตะเพทลแมพิมพ ลูกท่ี ๒ และ ๓ ทําเหมือนการถอดลูกแรก 
   ๑๐๖.๒.๗ ยกฝาปดดานหลังขึ้น ถอดลูกกาวปดหมึกและลูกไฟเบอรออก 
   ๑๐๔.๒ ๘ ถอดลูกกาวแตะเพลทลูกท่ี ๔ ทําเหมือนการถอดลูกท่ี ๑ , ๒  และลกูท่ี ๓ 
   ๑๐๖.๒ ๙ ทําความสะอาดเบาลูกปนและบริเวณโดยรอบจากน้ันทาจาระบีใหท่ัวเบาลูกปน 
   ๑๐๖.๒ ๑๐ ถอดลูกปนและแหวนท่ีติดอยูท่ีแกนลูกกาวออกใหหมดทุกลูก 
   ๑๐๖.๒ ๑๑ ทําความสะอาดลูกไฟเบอรรวมท้ังลูกปนและแหวนดวยนํ้ามันกาด 
   ๑๐๖.๒.๑๒ ใสแหวนท่ีทําความสะอาดแลวเขาไปท่ีแกนลูกกาวเหมือนเดิมและตองทําการ
ตรวจสอบวาถาลูกปนลูกไหนแตกหรือไมหมุนใหทําการเปลี่ยนใหมและทาจาระบีใหท่ัว 
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              ๑๐๖.๒.๑๓ ใสลูกกาวตามลําดับในการใสจะตองต้ังนํ้าหนักการการกดของลูกกาวโดยการใช
แผนฟวเลอรท่ีมีความหนา ๐.๐๑ มิลลิเมตร (ลักษณะของฟวเลอรเปนแผนโลหะหรือแผนพลาสติกใส
มีความหนาหลายขนาด) 
   ๑๐๖.๒.๑๔  ใสลูกกาวลูกนํ้าและตองต้ังนํ้าหนักแรงกดโดยใชฟวเลอรเชนเดียวกันโดยต้ัง
แรงกดระหวางลูกนํ้ากับเพลทและลูกนํ้ากับลูกเหล็กสงนํ้า 
   ๑๐๖.๒.๑๕ เปดเครื่อง (กดปุม ON) จอกเครื่องเพ่ือทําความสะอาดสวนท่ีติดหมึก 
   ๑๐๖.๒.๑๖ กอนพิมพงานครั้งแรกหลังจากใสลูกกาวแลวทุกครั้งจะตองต้ังแรงกดระหวางลูก
หมึกท่ีทําหนาท่ีแตะเพลท/แมพิมพท้ัง ๔ ลูกใหมีนํ้าหนักเทากันเสมอ 
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๑๐๗.การบํารุงรักษาชิ้นสวนที่สําคัญของเคร่ืองพิมพระบบออฟเซท 

๑๐๗.๑ ฟนจับกระดาษ (Gripper) 
   ๑๐๗.๑.๑ ตรวจสอบการปรับต้ังและใหการหลอลื่น 
   ๑๐๗.๑.๒ ทําความสะอาดปากฟนจับกระดาษ 
   ๑๐๗.๑.๓ ทําความสะอาดตัวฟนท่ีจับกระดาษ 
   ๑๐๗.๑.๔ หยอดนํ้ามันหลอลื่นท่ีแหวน 
๑๐๗.๒ ลูกเบ้ียว (Gam) 
   ๑๐๗.๒.๑ ทําความสะอาดแลวใชจาระบีทาบางๆท่ีขอบลูกเบ้ียว 
   ๑๐๗.๒.๒ ตรวจเปลี่ยนรองเพลาลูกกลิ้งท่ีขอบลูกเบ้ียว  
๑๐๗.๓ โซ (Chain) ลอโซ  (Sprocret) 

  ๑๐๗.๓.๑ ทําความสะอาดโดยถอดโซออกมาลาง 
  ๑๐๗.๓.๒ ใหการหลอลื่นโดยเขยาโซท่ีทําความสะอาดแลวในอางนํ้ามันหลอลื่นหรือ

นํ้ามันกาดเทาน้ันแลวแชท้ิงไวสักระยะหน่ึง 
     ๑๐๗.๓.๓ หมั่นตรวจสอบการสึกหรอของโซและลอโซอยูเสมอ 
๑๐๗.๔  เฟอง (Gear) 
   ๑๐๗.๔.๑ หยอดนํ้ามันหลอลื่นตามวงรอบที่กําหนดทุกครั้ง 
   ๑๐๗.๔.๒ ตรวจเช็ดการสึกหรอของเฟองอยูเสมอ 
   ๑๐๗.๔.๒ สังเกตอาการหมุนและเสียงผิดปกติถาตรวจพบตองรีบเปลี่ยนโดยทันที 
๑๐๗.๕ รองเพลา (Bearing) 
   ๑๐๗.๕.๑ ตรวจสอบดวยการสังเกตและฟงเสียงการหมุน 
   ๑๐๗.๕.๒ ตรวจสอบอุณหภูมิขณะเดินเครื่อง 
   ๑๐๗.๕.๓ ตรวจสอบสภาพของสารหลอลื่นอยูเสมอ 
   ๑๐๗.๕.๔ ตรวจสอบการสั่นสะเทือนขณะเดินเครื่อง 
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๒๐๑. ระบบการทํางานของหนวยปอนกระดาษ 
๒๐๑.๑  STOCK BOARD 
  ก. ลักษณะเปนชั้นไมวางอยูบนแผนโลหะ 
  ข. ทําหนาท่ีสงกระดาษกอนพิมพเขาเครื่องเพ่ือทําการพิมพ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูดานทายของเครื่องพิมพ 
๒๐๑.๒ BLOWERPIPE 
  ก. ลักษณะเปนทอลมโลหะสองทอมีรูเปาลมสามารถเรงระดับของลมได 
  ข. ทําหนาท่ีเปาลมใหกระดาษท่ีอยูในชั้นวางกระดาษแตกแยกออกจากกัน 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูตรงดานหลังของกระดาษกอนพิมพท้ังสองขาง 
๒๐๑.๓  SUCTION FEED 
  ก. ลักษณะเปนเทาทอลมมีแผนยางติดอยูท่ีหัวท้ังสองขางๆละสองหัว 
  ข. ทําหนาท่ีดูดกระดาษเพ่ือสงไปยังลอสงกระดาษ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูดานบนของกระดาษกอนพิมพ 
๒๐๑.๔  PULLING WHEEL 
  ก. ลักษณะเปนลูกลอยางมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ ๒ น้ิว 
  ข. ทําหนาท่ีสงกระดาษกอนพิมพไปยังสายพาน 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูดานหนากระดาษกอนพิมพท้ังสองดาน 
๒๐๑.๕  SEPARATOR FINGERS 
  ก. ลักษณะเปนทอลมยางมีโลหะลักษณะคลายปากเปดท่ีปลายทอมีรูสําหรับเปาลม 
  ข. ทําหนาท่ีเปนตัวแยกกระดาษโดยการกดกระดาษแผนท่ีสองไวเพ่ือใหเทาลมดูด               
ดูดกระดาษติดไปเพียงแผนเดียว 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบติดอยูดานบนชวงทายของกระดาษกอนทําการพิมพ 
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๒๐๒. ระบบการทํางานของหนวยสงกระดาษเขาทําการพิมพ 
๒๐๒.๑ สายพานพากระดาษ 
  ก. ลักษณะเปนสายพานไนลอนหนากวางประมาณ ๑ น้ิว 
  ข. ทําหนาท่ีรับกระดาษจากเทาลมดูด 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบติดอยูกับรางเดินกระดาษ 
๒๐๒.๒ ลอสงกระดาษบนสายพาน 
  ก. ลักษณะเปนลูกลอยางหุมบนโลหะและลูกลอเหล็กมีเสนผาศูนยกลาง ๒ น้ิว 
  ข. ทําหนาท่ีกดกระดาษเพ่ือบังคับไมใหกระดาษเผยอตัวขึ้น 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูบนสายพานเดินกระดาษ 
๒๐๒.๓ ฉากหนา (FRONT GUIDE)  
  ก. ลักษณะเปนแผนเหล็กมีความกวางเทากับหนาแทนพิมพ 
  ข. ทําหนาท่ีเปนตัวบังคับกระดาษใหหยุดและขนาดกับลูกกลิ้งแรงกดท่ีจะรับเขาสูหนวยพิมพ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูชวงกลางของเคร่ืองพิมพกอนถึงฟนจับกระดาษ 
๒๐๒.๔ ฉากขาง ( SIDE GUIDE)  
  ก. ลักษณะเปนเหล็กแบนๆมีขนาดกวางประมาณ ครึ่งน้ิวยาวประมาณ ๔ น้ิว 
  ข. ทําหนาท่ีผลักกระดาษดานขางใหไดแนวฉากหรืออยูในตําแหนงท่ีกําหนดเพ่ือใหฟนจับ
กระดาษท่ีติดอยูกับลูกกลิ้งแรงกดรับกระดาษเขาสูหนวยพิมพ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบติดอยูกอนถึงฟนจับกระดาษท้ังสองขาง 
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๒๐๓. ระบบการทํางานของหนวยหมึก 
๒๐๓.๑ INK FOUNTAIN 
  ก. ลักษณะเปนรางเหล็กมีความกวางเทากับหนาแทนพิมพมีลูกกลิ้งโลหะสําหรับจายหมึก 
  ข. ทําหนาท่ีจายหมึกโดยมีสกรูบังคับใหหมึกไหลไดมากหรือนอยตามตองการ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูบนสุดดานหนาของเครื่องพิมพ 
๒๐๓.๒ DUCTOR ROLLER   
  ก. ลักษณะเปนลูกกลิ้งกาวยางทรงกระบอกยาวเทากับความกวางของเครื่องพิมพ 
  ข. ทําหนาท่ีรับหมึกจากลูกกลิ้งหมึกสงตอไปยังลูกเกลี่ยหมึก 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูดานลางติดกับรางหมึก 
๒๐๓.๓ DISTRIBUTING ROLLER 
  ก. ลักษณะเปนลูกกลิ้งไฟเบอรทรงกระบอกยาวเทากับความกวางของเครื่องพิมพ 
  ข. ทําหนาท่ีในการบดหมึกและเกลี่ยหมึกเพ่ือสงตอไปยังลูกหมึกแตะเพลท/แมพิมพ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูตรงกลางระหวางลูกสงหมึกและลูกคลึงหมึก 
๒๐๓.๔ FORM ROLLER 
  ก. ลักษณะเปนลูกกาวยางทรงกระบอกยาวเทากับความกวางของเครื่องพิมพ 
  ข. ทําหนาท่ีจายหมึกเพ่ือเคลือบผิวหนาเพลทในสวนท่ีเปนภาพพิมพ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูดานในติดกับโมลเพลท/แมพิมพ 
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๒๐๔. ระบบการทํางานของหนวยใหความช้ืน 
๒๐๔.๑ FOUNTAIN ROLLER 
  ก. ลักษณะเปนลูกกลิ้งทรงกระบอกทําดวยเหล็กชุบโครเม่ียม 
  ข. ทําหนาท่ีในการจายนํ้ายาฟาวเทนใหกับลูกนํ้า 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบติดอยูในรางใสนํ้ายาฟาวเทน 
๒๐๔.๒ DUCTOR ROLLER 
  ก. ลักษณะเปนลูกกลิ้งกาวยางทรงกระบอก หุมดวยผาลูกนํ้ามีขน (Molleton) หุมอยูท้ังตัว 
  ข. ทําหนาท่ีในการรับและจายนํ้ายาฟาวเทน 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูระหวางรางใสนํ้ายาฟาวเทนกับลูกนํ้าคลึงเพลท 
๒๐๔.๓ FORM ROLLER   
  ก. ลักษณะเปนลูกกลิ้งกาวยางทรงกระบอกหุมดวยผาลูกนํ้ามีขน (Molleton) หุมอยูท้ังตัว 
  ข. ทําหนาท่ีในการรับนํ้ายาฟาวเทนเพื่อสงไปเคลือบผิวหนาเพลท/แมพิมพบริเวณท่ีไมมี
ภาพพิมพ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูตรงกลางเคร่ืองพิมพติดกับโมลเพลท/แมพิมพ 
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๒๐๕. ระบบการทํางานของหนวยพิมพ 
๒๐๕.๑ PLATE CYLINDER 
  ก. ลักษณะเปนเหล็กหลออยางดีทรงกระบอกยาวเทากับความกวางของเครื่องพิมพ  
  ข. ทําหนาท่ีสําหรับติดเพลท/แมพิมพเพ่ือถายทอดภาพพิมพไปสูผายางแบล็งเก็ต 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูดานหนาแทนพิมพติดอยูกับโมลแบล็งเก็ตดานบน 
๒๐๕.๒ BLANKET CYLINDER   
  ก. ลักษณะเปนเหล็กหลออยางดีทรงกระบอกยาวเทากับความกวางของเครื่องพิมพ 
  ข. ทําหนาท่ีสําหรับติดผายางแบล็งเก็ตเพ่ือรับภาพจากเพลท/แมพิมพและถายทอดภาพพิมพ
ไปยังกระดาษ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูดานหนาของเครือ่งพิมพอยูตรงกลางระหวางโมลเพลท
และโมลแรงกด 
๒๐๕.๓ IMPRESSION CYLINDER 
  ก. ลักษณะเปนเหล็กหลออยางดีทรงกระบอกยาวเทากับความกวางของเครื่องพิมพ 
  ข. ทําหนาท่ีในการกดกระดาษพิมพเพ่ือรับภาพจากผายางแบล็งเก็ต 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูดานหนาของเครือ่งพิมพอยูดานลางติดกับโมลแบล็งเก็ต 
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๒๐๖. ระบบการทํางานของหนวยรับกระดาษที่พิมพเสร็จแลว 
๒๐๖.๑ ลูกกลิ้งรับกระดาษ 
  ก. มีลักษณะเปนลูกลอเหล็กมีรูพรุนสําหรับลมดูดเพ่ือประคองกระดาษ 
  ข. ทําหนาท่ีรับกระดาษจากหนวยพิมพเพ่ือสงตอไปยังคลิปเปอร 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบต้ังอยูหนาเครื่องดานลางโมลแรงกด 
๒๐๖.๒ GRIPPER 
  ก. มีลักษณะเปนเหมือนตัวหนีบทําดวยโลหะติดอยูกับโซพากระดาษ 
  ข. ทําหนาท่ีจับกระดาษท่ีพิมพแลวสงไปตามโซเพ่ือนําไปเรียงไวในถาดรองรับกระดาษ 
  ค. ตําแหนงของสวนประกอบอยูดานหนาของเครื่องบนถาดรองรับกระดาษ 
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๒๐๗.  ระบบเคร่ืองกลที่สําคัญของเคร่ืองพิมพออฟเซท 
๒๐๗.๑ ฟนจับกระดาษ (Gripper) 
 -  มีหนาท่ีรับ - สงกระดาษเพ่ือผานไปยังหนวยพิมพและสิ้นสุดท่ีหนวยรองรับกระดาษท่ีพิมพ
เสร็จแลว 
๒๐๗.๒ ลูกเบ้ียว (Gam) 
 -  มีหนาท่ีควบคุมจังหวะการทํางานของหลายระบบเชน การเปด – ปด ไมโครสวิทชและการ
ปด – เปดฟนจับกระดาษ 
๒๐๗.๓ โซ (Chain) ลอโซ  (Sprocret) 
 - มีหนาท่ีใชในการสงกําลัง การลําเรียงและใชในการยกหรือการห้ิว 
๒๐๗.๔ เฟอง (Gear) 
 - มีหนาท่ีในการถายเทโมเมนตหมุนระหวางเพลา ๒ เพลาในรูปแบบของแรงโดยไมมีการ
สูญเสียจากการลื่น แยกเปนประเภทของเฟองดังน้ี 
 - เฟองตรง ใชสงถายโมเมนตหมุนของเพลาท่ีวางขนานกัน 
 - เฟองดอกจอก ใชสงถายโมเมนตหมุนในแนวต้ังฉากกัน 
 - เฟองเกลียวสกรู ใชสงถายโมเมนตหมุนระหวางเพลาท่ีมีมุมตัดกันเปนมุมตางๆ 
 - เฟองหนอน ใชเมือ่เพลาขบัและเพลาตามทํามุมฉากกันและตองการอัตราทดสูงมาก 
๒๐๗.๕ รองเพลา (Bearing) 
 - มีหนาท่ีรองรับเพลาดวยแรงเสียดทานตํ่า แบงไดเปน ๒ ชนิดคือ 
 - รองเพลาธรรมดา แกนเพลาจะหมุนในปลอกของรองเพลาทําใหมีแรงเสียดทานสูงจึงจําเปน
จะตองมีการหลอลื่นท่ีเพียงพอ 
 - รองเพลาลูกกลิ้ง ประกอบดวยแหวนนอก แหวนในและลูกกลิ้ง แบงเปน ๒ ชนิดคือ 
 - ball bearing มีลูกกลิ้งเปนรูปทรงกลม สามารถรับแรงไดท้ังในแนวรัศมีและแนวแกน 
 - roller bearing มีลูกกลิ้งเปนรูปทรงกระบอกตรงหรือทรงเรียว รับแรงในแนวรัศมีไดมากกวา 
ball bearing แตรับแรงแนวแกนไดนอยกวาหรือไมไดเลย 
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๒๐๘. การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของชางพิมพออฟเซท 
๒๐๘.๑ ชางพิมพมือหน่ึง (หัวหนาแทนพิมพ) 
 - ปรับหมึกใหไดสีตามตนฉบับ 
 - ผสมหมึกในการพิมพสีพิเศษ 
 - ปรับแทน/ปรับฉาก 
 - ตรวจความถูกตองของงานพิมพและแกปญหางานพิมพทุกจุด 
๒๐๘.๒ ชางพิมพมือสอง (ผูชวยหัวหนาแทนพิมพ) 
 - หยอดนํ้ามัน/อัดจาระบี 
 - ใสเพลท,ทําความสะอาดเพลท,ถอดเพลท 
 - ใสหมึกในรางหมึก,เกลี่ยหมึก,ลางทําความสะอาดรางหมึก 
 - ต้ังลูกกาวและลูกนํ้า 
 - ผสมนํ้ายาฟาวเทน 
 - ใสถาดรองรบักระดาษ 
 - ต้ังฉากตบกระดาษดานซาย – ขวาของหนวยรับกระดาษ 
 - ดูแลรักษาความสะอาดของเคร่ืองพิมพ 
๒๐๘.๓ ชางพิมพมือสาม (เจาหนาที่แทนพิมพ) 
 - เปด – ปดเครื่องพิมพ 
 - หยอดนํ้ามันและอัดจาระบีตามวงรอบท่ีกําหนด 
 - ต้ังฉากซาย – ขวาของหนวยปอนกระดาษ 
 - ขึ้นกระดาษกอนทําการพิมพ,ปรับแตงลมดูด-ลมเปา 
 - ต้ังลอสายพานเดินกระดาษ 
 - ใส,ถอด,ลาง,เปลี่ยนและเย็บผาลูกนํ้า 
 - เช็ดทําความสะอาดเพลท,แบล็งเก็ตและโมลอิมเพรสชั่น 
 - ใสนํ้ายาฟาวเทนในลงในเคร่ือง 
 - ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพและบริเวณโดยรอบของเครื่องพิมพ 
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๒๐๙ ปญหาที่พบเสมอในการพิมพออฟเซท 
๒๐๙.๑ พิมพไมติดบางสวนเกิดภาพจางๆในบริเวณพ้ืนทึบ 
 - ผายางแบล็งเก็ตมีรอยบุบ 
 - ปรับการจายหมึกไมถูกตองมักจะพบในภาพที่มีบริเวณพ้ืนทึบขนาดใหญ 
 - พิมพในดานตรงขามทําใหเกิดมีการจับหมึกและการแหงตัวของหมึก 
๒๐๙.๒ หมึกติดบริเวณไรภาพของเพลท/แมพิมพ 
 - การลบภาพบนแมพิมพไมถูกตอง 
 - ลางสารเคลือบบนผิวเพลท/แมพิมพออกไมหมด 
 - เกิดสนิมบนผิวของเพลท/แมพิมพ 
 - ความสมดุลของนํ้าและหมึกไมถูกตอง 
๒๐๙.๓ ภาพที่พิมพออกมามีสีพรามัวหรือภาพเหล่ือม 
 - ปรับตําแหนงแมพิมพไมถูกตอง 
 - กระดาษท่ีใชในการพิมพยืดหรือหดตัว 
 - การพิมพพราสามารถตรวจสอบไดท่ีแถบควบคุมและมารค 
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๒๑๐. กรณีเกิดเหตุขัดของ 
๒๑๐.๑ กระดาษเขาไปมวนติดในลูกกาว 
 - ขณะทําการพิมพกระดาษเขาไปมวนติดอยูในลูกกาวทําใหหมึกถายทอดลงเพลท/แมพิมพได
ไมเต็มท่ีมีผลทําใหภาพพิมพมีสีซีดและไมคมชัด 

สาเหตุ 
- หมึกเหนียวเกินไป 
- แผนรองปากคลิปเปอรจับกระดาษสึก 
- หนวยปอนและหนวยสงกระดาษทํางานไมสัมพันธกัน 
- กระดาษไมเขาฉากหนา 

วิธีแกไข   
- ผสมนํ้ามันคอมปาวเพ่ือลดความเหนียวของหมึก 
- เปลี่ยนแผนรองปากคลิปเปอรจับกระดาษ 
- ปรับลมดูด – ลมเปา – ความสูงตํ่าของหนวยปอนกระดาษ 
- ต้ังลอกดทับกระดาษบนสายพานใหเทากัน 
- ต้ังแปลงกันกระดาษถอยหลังใหอยูก่ึงกลางของปลายกระดาษ 
- ต้ังตัวกดกระดาษใหตํ่ากวาฉากหนา 

๒๑๐.๒ แบล็งเก็ตยุบ 
  - ขณะทําการพิมพแบล็งเก็ตจะทําหนาท่ีรับภาพจากเพลท/แมพิมพถาแบล็งเก็ตเกิดยุบจะทําให

บริเวณท่ียุบไมมีภาพติดบนกระดาษ 
  สาเหตุ 

- มีเศษหมึกเกาะติดบริเวณลูกกาว 
- มีเม็ดกาวติดอยูบนกระดาษ 
- มีเศษกระดาษติดปนมากับกระดาษท่ีใชพิมพ 
- หนุนผายางแบล็งเก็ตไมถูกวิธี 
- ต้ังแรงกดโมลเพลท,โมลแบล็งเก็ตและโมลอิมเพรสชั่นหนักเกินไป 

 วิธีแกไข 
- ลางทําความสะอาดลูกกาว 
- เปลี่ยนกระดาษท่ีใชพิมพ 
- กระทุงกระดาษเพ่ือใหเศษกระดาษท่ีติดอยูออกไป 
- รองหนุนผายางแบล็งเก็ตใหถูกวิธี 
- ต้ังแรงกดโมลเพลท,โมลแบล็งเก็ตและโมลอิเพรสชั่นใหไดนํ้าหนักตามท่ีกําหนด
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๒๑๐.๓ แมพิมพหลุดหรือฉีกขาด 
  - ขณะทําการพิมพเพลท/แมพิมพเกิดหลุดออกจากโมลหรือฉีกขาดทําใหตองเสียเวลาทําเพลทใหม 
  สาเหตุ 

- ปากล็อกเพลท/แมพิมพสึกทําใหล็อกไมอยู 
- ล็อกแผนเพลท/แมพิมพไมแนน 
- ขณะใสเพลท/แมพิมพดึงแผนเพลทไมตึง 
- ไมไดลงโมลอิมเพรสชั่นขณะใสเพลท/แมพิมพทําใหเพลทไมแนบชิดกับโมล 
- นอตล็อกเพลท/แมพิมพคลายขณะเดินเครื่อง 

 วิธีแกไข 
- ซอมปากล็อกเพลท/แมพิมพหรือเปลี่ยนใหม 
- ทุกครั้งท่ีใสเพลท/แมพิมพล็อกใหแนน 
- ดึงเพลท/แมพิมพใหตึงขณะใสเพลท 
- ลงโมลอิมเพรสช่ันทุกครั้งท่ีใสเพลท/แมพิมพ 
- เปลี่ยนน็อตล็อกเพลท/แมพิมพใหม 
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