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บทคัดย่ อ
โครงการสหกิจศึกษานี้ นาํ เสนอโครงงานการออกแบบและประดิษฐ์เครื่ องตัดเพลท โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องมือสําหรับตัดแม่พิมพ์ที่ใช้กบั เครื่ องพิมพ์ระบบออฟเซต
ซึ่ งมี ค วามหนาไม่ เ กิ น 4 มิ ลลิ เมตร ที่ ใ ช้ภ ายในบริ ษ ทั รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ ม จํากัด แทนการตัด
แบบเดิมที่ใช้มีดคัดเตอร์ตดั แม่พิมพ์ดว้ ยมือ ซึ่งเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน เกิดของเสี ยมากมายและ
เสี ยเวลาในการปฏิบตั ิงาน การออกแบบและประดิษฐ์เครื่ องตัดเพลททําให้ได้เพลทที่ตดั ด้วยเครื่ องนี้
ได้มาตรฐาน เที่ยงตรงกว่าการใช้การตัดแบบเดิมมาก จึงทําให้ได้งานที่มีคุณภาพ สถิติของเสี ยที่เกิด
จากการตัดเพลท 3 เดือน ก่อนมีการใช้เครื่ องตัดเพลทมีของเสี ยมากถึง 32% เมื่อใช้เครื่ องตัดเพลท
ใน 3 เดือน มีของเสี ยลดเหลือ 15% ลดค่าใช้จ่ายให้กบั บริ ษทั ลงได้ 31,416 บาท ซึ่ งของเสี ยที่เกิดขึ้น
นั้น เกิดจากการสื่ อสารผิดพลาดทําให้ตดั ผิด ไม่ได้เกิดความเสี ยหายจากเครื่ องตัดเพลท และเกิดจาก
การขาดความชํานาญในการใช้เครื่ องมือ การใช้เครื่ องตัดเพลทนี้ ทาํ ให้ไม่เกิ ดอุบตั ิเหตุในการตัด
เพลทและลดเวลาในการปฏิบตั ิงานลงด้วย
คําสํ าคัญ :แม่พิมพ์ออฟเซต, เครื่ องตัดเพลท, เครื่ องพิมพ์ออฟเซต

ข
กิตติกรรมประกาศ
รายงานสหกิ จ เรื่ อ งการท าเครื่ อ งตัด เพลทและตัด กระดาษ ส าเร็ จ ลงได้ คณะผูจ้ ัด ท า
ขอขอบพระคุณอาจารย์ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่กรุ ณาเป็ นที่ปรึ กษารายงานสหกิจฉบับนี้ ตลอดจนช่วย
ดูแลให้คาแนะนาและตรวจสอบรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ทาให้รายงานฉบับนี้ สามารถ
สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีขอกราบขอบพระคุณ ฝ่ ายโครงการ คุณปรี ชา คาสุ่ ย ที่ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่ องมือตัดเพลท ในบริ ษทั รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ ม จากัด พนักงานพี่เลี้ยง และรวมไป
ถึงพนักงานทุกท่านในบริ ษทั ที่ได้ช่วยให้ความรู ้ ชี้แนะ และเป็ นกาลังใจให้ผจู ้ ดั ทาเสมอมาสุ ดท้าย
นี้ คณะผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานสหกิจฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนิ สิตนักศึกษาและผูท้ ี่
สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

ผูจ้ ดั ทา
นายสรธัญ
นายอรุ ณรัชช์

ขานพคุณโชค
ทองอุดม
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เรื่อง

สารบัญ

จดหมายนําส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่ อ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน
1.5 แผนการดําเนินงาน
1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
ในการศึกษาโครงงานวิศวกรรม เป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพราะต้องการ
ให้นกั ศึกษา นําทฤษฏีความรู ้ความสามารถมาประยุกต์ใช้อย่างเป็ นรู ปแบบ ฝึ กฝนทํางานกลุ่ม ฝึ กฝนทํา
วางแผน การทํางานอย่างเป็ นระบบ และฝึ กการนําเสนอโครงงานทั้งในรู ปเอกสารและในที่ประชุมอีก
ซึ่ งเมื่อจบการศึกษาไปนั้นแล้วได้เข้าทํางานหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ ง นักศึกษาจะได้ปรับตัวเข้ากับ
สถานที่ทาํ งาน เพื่อนร่ วมงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่ องความรู ้ความสามารถ คุณธรรมและจริ ยธรรม
สามารถวางแผนการทํางานและลําดับของการทํางานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับมอบหมายและ
ในส่ วนที่ตอ้ งรับผิดชอบและทํางานเสร็ จสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานในระยะเวลากําหนด
หรื อเร็ วกว่ากําหนด
และสามารถจัดทําเอกสารเสนอโครงการได้ถูกต้องและนําเสนอโครงการในที่ประชุมต่างๆในที่
ประชุ มได้ถูกต้องเมื่ อนักศึกษาได้ทาํ โครงการวิศวกรรมแล้วนักศึกษาต้องศึกษาเรี ยนรู ้ทฤษฏีและหา
ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องแล้วเนื่ องจากนักศึกษาฝึ กงานได้อยู่ในแผนกพิมพ์แล้วนั้นทําให้นักศึกษาได้เล็งเห็ น
ปัญหาก่อนที่จะได้พิมพ์คือการตัดเพลท เนื่ องจากการตัดเพลทนั้นนอกจากเสี ยเวลาแล้วยังอาจจะเกิดการ
ตัดเพลทแล้วเบี้ยวได้จึงคิดว่าการแก้ปัญหาของตรงนี้ สามารถทําอะไรเพื่อลดการเกิ ดตัดเพลทไม่ตรง
(เพลทเสี ย)หรื อเข้าโมไม่ได้เป็ นต้น จึงคิดริ เริ่ มทําเครื่ องตัดเพลทโดย ความหนาไม่เกิน 4 mm โดยทั้งนี้
นักศึกษาจึงทําเครื่ องนี้ข้ ึนเพื่อลดปริ มานการเสี ยเพลท แล้วยังสามารถลดการเสี ยเวลาที่จะต้องใช้คตั เตอร์
ตัดเพลทได้อีก โดยเพลทแม่พิมพ์ที่เสี ยคิดเป็ นอัตราการเสี ยภายใน 3 เดื อนคิดเป็ นจํานวน 34% จาก
เครื่ องพิมพ์ท้ งั หมดนอกจากนั้นยังเสี ยเวลามากอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อลดการสู ญเสี ยของเพลท
1.2.2 เพื่อให้ทราบการออกแบบของเครื่ องมือที่ช่วยในการพิมพ์
1.2.3 เพื่อลดการเสี่ ยงเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากคัตเตอร์ที่จะกรี ดเข้ามือ
1.2.4 เพื่อลดเวลาในการตัดเพลท
1.2.5 เพื่อจะได้ดาํ เนินการแก้ ไขตรงจุด
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื่ องตัดเพทล
1.3.2 ออกแบบเครื่ องตัดเพทล
1.3.3 ออกแบบโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นบริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 เพิ่มความรู ้ความสามารถในศักยภาพในบริ ษทั
1.4.2 เพิ่มความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้ทาํ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
1.4.3 สามารถเพิ่มความสามารถในการออกแบบเครื่ องมือทางการพิมพ์ได้
1.4.4 สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นและแก้ไขตรงจุด
1.4.5 ลดการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการกรี ดเพลทเข้าเนื้องานได้
1.4.6 เป็ นการเพิ่มมาตรฐานด้านการบริ หารให้เป็ นสากล
1.5 แผนการดําเนินงาน
หัวข้อการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

สัปดาห์
ศึกษาข้อมูล
กําหนดวัตถุประสงค์
การดําเนินงาน
การทดสอบการทํางาน
และปรับปรุ ง แก้ไข
จัดทําปริ ญญานิพนธ์

ช่วงเวลาการทํางาน (พ.ศ.2559)
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

สิ งหาคม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงงาน

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทฤษฎีการพิมพ์
กระบวนการผลิตสิ่ งพิมพ์คือ การผลิตสิ่ งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสื อ ฉลาก กล่อง ฯลฯ โดย
ผลิตให้ได้ตามรู ปแบบและจํานวนที่ ตอ้ งการ กระบวนการผลิตสิ่ งพิมพ์เริ่ มต้นจากการรั บต้นฉบับที่เป็ น
อาร์ตเวิร์ค และสิ้ นสุ ดเป็ นชิ้นงานพร้อมส่ งมอบให้ลูกค้า โดยมีข้นั ตอนดังนี้
2.1 กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press Process)
2.2 กระบวนการพิมพ์ (Press Printing Process)
2.3 กระบวนการหลังการพิมพ์ (After Press Process)
2.4 ทฤษฎีการทําชิ้นงาน (Constructionism)
2.5 แม่พิมพ์ (Printing plate)
2.1 กระบวนการก่ อนพิมพ์
กระบวนการ ก่อนการพิมพ์ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่มีการนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การออกแบบและควบคุมกระบวนการทําแม่ พิมพ์ ในปั จจุบนั ต้นฉบับ/อาร์ ตเวิร์คที่ ถูกส่ งเข้ามามักเป็ น
รู ปแบบของไฟล์ดิจิตอล กระบวนการก่อนการพิมพ์ที่กล่าวถึงในที่น้ ี จะอิงระบบดิจิตอลในการทํางานเป็ น
หลัก
2.1.1 การแปลงข้อมูลดิจิตอล (Digitization)
ในกรณี อาร์ ตเวิร์คเป็ นภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพวาด ฟิ ล์มสไลด์ ฟิ ล์มเนกาทีฟ จําเป็ นต้องแปลง
ภาพเหล่านี้ ให้เป็ นข้อมูลดิจิตอลซึ่งทําได้โดยใช้เครื่ องสแกนเนอร์ (Computer Scanner) และเพื่อคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นควรใช้เครื่ องสแกนเนอร์ ที่มีคุณภาพสู ง(High-end Scanner) เมื่อได้เป็ นภาพดิจิตอล จึงจัดหน้าใน
คอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker
2.1.2 การตรวจสอบไฟล์ขอ้ มูล (Preflight)
เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึ้นในงานพิมพ์อนั จะก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย และสิ้ นเปลือง
ค่าใช้จ่าย จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์งาน หรื อไฟล์อาร์ตเวิร์คก่อน ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ Flight Check, Preflight Pro เป็ นต้น รายการตรวจสอบของซอฟต์แวร์ เหล่านี้
จะช่ วยตรวจสอบว่าไฟล์ภาพมี ครบหรื อไม่ แบบตัวอักษรถูกต้องหรื อไม่ ขนาดหน้าของชิ้ นงานถูกต้อง
หรื อไม่ มีการเผือ่ ตัดตกเพียงพอหรื อไม่ การกําหนดสี ถูกต้องหรื อไม่ ฯลฯสกรี น ความหยุน่ ตัวของผ้ายางทํา
ให้การพิมพ์ภาพสกรี นด้วยวิธีการพิมพ์ออฟเซตมีคุณภาพดี ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากเกิดความผิดเพี้ยนน้อย
การพิมพ์ออฟเซตยังยังให้คุณภาพการพิมพ์ที่สวยงามเพราะไม่ก่อให้เกิ ดรอยเว้าที่ดา้ นหน้าหรื อรอยนู นที่
ด้านหลังของแผ่นพิมพ์ ดังเช่นในการพิมพ์เลตเตอร์ เพรส อย่างไรก็ตามการพิมพ์ออฟเซตให้มีคุณภาพที่ดี
นั้นต้องอาศัยผูป้ ฏิบตั ิงานพิมพ์ที่มีความสามารถและชํานาญงานสามารถปรับความสมดุลระหว่างหมึกและ
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นํ้าได้ตลอดระยะการพิมพ์และพิมพ์งานให้มีช้ นั หมึกที่บางที่สุดและใช้น้ าํ น้อยที่สุดที่จะเกิดความอิ่มตัวของ
สี หมึกพิมพ์ได้มากที่สุด
แม่พิมพ์ออฟเซต เป็ นแม่พิมพ์พ้ืนราบ ส่ วนใหญ่ทาํ จากอลูมิเนียมที่มีการเคลือบสารไวแสง การ
ถ่ายทอดภาพและข้อความทําได้โดยอาศัยหลักการทางเคมีที่ไขมันและนํ้าจะไม่รวมตัวกันหรื อรวมตัวได้
2.1.3 การจัดวางหน้าสําหรับทําแม่พิมพ์ (Imposition)
เนื่องจากแม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์มกั มีขนาดใหญ่กว่าชิ้นงาน แม่พิมพ์หนึ่ งชุดสามารถวางชิ้นงานได้หลาย
ชิ้น เช่น วางหน้าหนังสื อได้ 8 หน้า วางฉลากได้ 40 ชิ้น เป็ นต้น ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการจัดวางหน้าสําหรับทํา
แม่พิมพ์แต่ละชุด ในการวางหน้าหนังสื อต้องจัดวางหน้าให้ถูกต้อง เมื่อนําไปพับแล้วหน้าต่างๆ จะได้เรี ยง
อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดวางหน้าหนังสื อ ได้แก่ Prep, InPosition, Impostripเป็ นต้น
2.1.4 การทําปรู๊ ฟดิจิตอล (Digital Proofing)
ก่อนที่จะทําเป็ นแม่พิมพ์จริ ง มักมีการทําตัวอย่างงานพิมพ์ข้ ึนเพื่อตรวจดูรายละเอียดต่างๆ ตลอดจน
สี สันว่าถูกต้องหรื อไม่ การทําตัวอย่างหรื อปรู๊ ฟในขั้นนี้ จะเป็ นการพิมพ์จากเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรื อพ
ริ้ นเตอร์ โดยทัว่ ไปจะใช้พริ้ นเตอร์ระบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) ขนาดใหญ่ และสามารถพิมพ์ตวั อย่างงาน
ให้มีขนาดกับการจัดวางหน้าได้ใกล้เคียงกับแม่ พิมพ์จริ ง การทําปรู๊ ฟนี้ จึงเรี ยกการทําปรู๊ ฟดิจิตอล (Digital
Proofing) การทําปรู๊ ฟดิจิตอลจะประหยัดกว่าการทําแม่พิมพ์จริ งแล้วทําปรู๊ ฟจากแม่พิมพ์ หากมีการแก้ไขก็
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมาก
2.1.5 การทําฟิ ล์มแยกสี (Process Film Making)
เป็ นการทําฟิ ล์มที่แยกเป็ นสี ๆ สําหรับทําแม่พิมพ์ชุดหนึ่ งๆ หลักการทําฟิ ล์มแยกสี คือ การแยกภาพ
ในไฟล์งานออกมาเป็ นภาพสี โดดๆ โดยมาตรฐานจะได้ภาพแม่สีสี่ภาพ ซึ่ งเป็ นภาพสี ของ CMYK (Cyan,
Magenta, Yellow, Black) ไฟล์งานจะถูกส่ งเป็ นไฟล์ในรู ปแบบโพสต์สคริ ปต์ (PostScript File) แล้วแปลง
เป็ นไฟล์รูปแบบราสเตอร์ (Raster File) ส่ งไปเครื่ องยิง/พิมพ์ฟิล์มที่มีชื่อเรี ยกว่า เครื่ องอิมเมจเซ็ทเตอร์
(Imagesetter) ซึ่งเป็ นเครื่ องพริ้ นเตอร์ที่ใช้ลาํ แสงสร้างภาพแบบฮาล์ฟโทน (Halftone) บนแผ่นฟิ ล์มไวแสง
ได้ฟิล์มที่มีภาพขาวดําตามภาพของสี แต่ละสี ที่แยกไว้
2.1.6 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่พิมพ์ออฟเซต (แม่พิมพ์พ้นื ราบ)
แม่พิมพ์สาํ หรับการพิมพ์ระบบออฟเซตลิโธกราฟี (Offset Lithography) หรื อแม่พิมพ์ออฟเซต เป็ น
แม่พิมพ์ในระบบการพิมพ์พ้ืนราบ ด้วยบริ เวณภาพกับบริ เวณไร้ภาพอยู่ในระนาบเดียวกัน แต่มีสมบัติทาง
เคมีและทางกายภาพต่างกัน คือ บริ เวณภาพมีสมบัติชอบนํ้ามันจึงรับหมึกพิมพ์และแยกจากบริ เวณไร้ภาพที่
มีสมบัติชอบนํ้าแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะ ( Metal Plate ) เป็ นแม่พิมพ์ที่มีการใช้โลหะ 2 หรื อ 3 ชนิ ด
เคลือบชั้นกันเป็ นชั้นๆ โดยวิธีการเคลือบโลหะ โดยโลหะที่ใช้มีคุณสมบัติแตกต่างกันด้านการรับหมึกและ
การรับนํ้าเพื่อมาแบ่งบริ เวณภาพและบริ เวณไร้ภาพออกจากกันตัวอย่างโลหะที่รับหมึกพิมพ์ได้ดีทาํ หน้าที่
เป็ นบริ เวณภาพได้แก่สังกะสี ทองแดงทองเหลืองและเงิน ตัวอย่างโลหะที่รับนํ้าได้ดีทาํ หน้าที่เป็ นบริ เวณไร้
ภาพได้แก่ อลูมิเนียม โครเมียม และนิกเกิล จากโครงสร้างของแม่พิมพ์ออฟเซตที่ใช้โลหะ3ชนิ ดในการผลิต
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แม่พิมพ์โลหะแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันโดยโครเมียมทําหน้าเป็ นส่ วนรับนํ้าหรื อเป็ นบริ เวณไร้ภาพส่ วน
ทองแดงทําหน้าที่เป็ นส่ วนที่รับหมึกหรื อบริ เวณภาพและอลูมิเนียมทํา
หน้าที่เป็ นฐานรองรับเพื่อช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก้แม่พิมพ์
เนื่องจากบริ เวณภาพเป็ นโลหะ ทําให้แม่พิมพ์ชนิดนี้ใช้งานได้นาน แม่พิมพ์ชนิดนี้มีการผลิตคล้าย
แม่พิมพ์พ้นื ลึก
2.1.7 การทําแม่พิมพ์ (Plate Making)
เมื่อได้ฟิล์มแยกสี นําฟิ ล์มของแต่ละสี มาทาบกับแม่พิมพ์ที่เคลือบด้วยสารไวแสง ทําการฉายแสง
ส่ วนที่โดนแสงจะทําปฏิกิริยากับสารไวแสง เมื่อนําไปล้างนํ้ายาก็จะเกิ ดภาพบนแม่พิมพ์สาํ หรับใช้ในการ
พิมพ์ต่อไป ปั จจุบนั มีการสร้างเครื่ องทําแม่พิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งทําฟิ ล์ม แยกสี ก่อน
เครื่ องดังกล่าวมีลกั ษณะการทํางานคล้ายเครื่ องอิมเมจเซ็ทเตอร์ แต่เปลี่ยนวัสดุที่จะรับลําแสงเพื่อสร้างภาพ
จากฟิ ล์มไวแสงเป็ นแม่พิมพ์ไวแสง เครื่ องที่ใช้ทาํ แม่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ในระบบออฟเซ็ตเรี ยกว่า เครื่ อง
เพลทเซ็ทเตอร์ (Platesetter) ประโยชน์ที่ได้คือทําให้ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ตลอดจนได้แม่พิมพ์ที่มี
คุณภาพคมชัด แม่นยําขึ้น ส่ วนข้อเสี ยคือเพลทชนิ ดนี้ ยงั มีราคาสู งอยู่ หากมีการแก้ไขหรื อแม่พิมพ์ชาํ รุ ด
ค่าใช้จ่ายในการทําแม่พิมพ์ใหม่จะสู งกว่า
2.1.8 การทําปรู๊ ฟแท่น/ปรู๊ ฟแม่พิมพ์ (Plate Proofing)
ในกรณี ที่ตอ้ งการตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีรายละเอียดและสี สันที่ถูกต้องไว้ใช้ เปรี ยบเทียบกับงานใน
กระบวนการพิมพ์ จําเป็ นต้องทําตัวอย่างหรื อปรู๊ ฟจากแม่พิมพ์จริ งซึ่ งอาจทําโดยใช้เครื่ องปรู๊ ฟ ที่จาํ ลองการ
พิมพ์จากเครื่ องพิมพ์จริ งหรื อใช้เครื่ องพิมพ์จริ งเลยก็ได้ ประเภทงานที่มกั ต้องทําปรู๊ ฟแท่น คือ งานโบรชัวร์
แค็ตตาล็อก นิตยสาร แผ่นพับบางรายการ บรรจุภณ
ั ฑ์ และงานพิมพ์ที่ตอ้ งการคุณภาพสูง
2.2 กระบวนการพิมพ์ (Press/Printing Process)
เมื่อได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ ก็เริ่ มเข้าสู่ กระบวนการพิมพ์กระบวนการพิมพ์มีความสําคัญมากชิ้นงาน
จะออกมาดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การพิมพ์เป็ นหลักและพบว่าปัญหาส่ วนใหญ่ที่เกิดระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์มกั
มาจากการพิมพ์ เช่น สี ไม่เหมือน พิมพ์เหลื่อม ข้อความไม่ชดั ฯลฯ ดังนั้นการควบคุมการพิมพ์จึงเป็ นเรื่ อง
สําคัญ
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2.2.1 การเตรี ยมพิมพ์ (Print Preparation)
ก่อนเข้าสู่ กระบวนการพิมพ์ตอ้ งเตรี ยมวัสดุใช้พิมพ์ให้พร้อมโดยคํานวณจากจํานวน ที่ตอ้ งการพิมพ์
ทําการตัดเจียนขนาดวัสดุใช้พิมพ์สาํ หรับเข้าเครื่ องพิมพ์ให้ถูกต้อง เตรี ยมหมึกที่ใช้พิมพ์ ขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
ตรวจดูแม่พิมพ์วา่ สมบูรณ์หรื อไม่และตรวจสอบปรู๊ ฟเพื่อ ป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2.2.2 การพิมพ์ (Printing)หลักการพิมพ์ในระบบต่างๆ มักเป็ นการพิมพ์ทีละสี ลงบนวัสดุใช้พิมพ์
แม่พิมพ์ที่ทาํ ขึ้นก็ใช้สาํ หรับสี แต่ละสี หลักการคร่ าวๆ ของการพิมพ์ โดยทัว่ ไปจะมีระบบป้ อนวัสดุใช้พิมพ์
เข้าไปในเครื่ องพิมพ์ผ่านการพิมพ์ทีละสี โดยการรับโอนภาพหมึกจากแม่พิมพ์ซ่ ึ งรับหมึกมาจากระบบจ่าย
หมึกก่อน เมื่อพิมพ์เสร็ จก็ส่งวัสดุใช้พิมพ์ไปเก็บพักไว้ เครื่ องพิมพ์แต่ละเครื่ องอาจมีหน่วยพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี
หรื อมากกว่านั้น การพิมพ์หลากสี จึงอาจถูกนําเข้าเครื่ องพิมพ์หลายเที่ยว เช่น งานพิมพ์ 4 สี หน้าเดียว เมื่อ
พิมพ์บนเครื่ องที่มีหน่วยพิมพ์สีเดียวต้องพิมพ์ท้ งั หมด 4 เที่ยวพิมพ์ นอกจากนี้ เครื่ องพิมพ์บางประเภทอาจมี
ส่ วนต่อท้ายหลังจากผ่านหน่วยพิมพ์แล้ว เช่น มีหน่วยเคลือบผิวด้วยนํ้ายาเคลือบ มีหน่วยอบแห้งเพื่อให้หมึก
แห้งเร็ วขึ้น มีหน่ วยพับ หน่ วยตัด หน่ วยไดคัท ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนการทํางานหลังการพิมพ์ เมื่อผ่านการ
พิมพ์ครบถ้วนแล้วต้องรอให้หมึ กแห้งสนิ ทก่ อนนําไปดําเนิ นการขั้นตอนต่อไป สําหรั บการพิมพ์ระบบ
ดิจิตอลจะไม่มีกระบวนการทําฟิ ล์มแยกสี หรื อแม่พิมพ์ สามารถส่ งคําสัง่ พิมพ์โดยตรงจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
ได้เลย ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ไปกับการทําแม่พิมพ์ แต่มีขอ้ เสี ยคือค่าพิมพ์ต่อแผ่นเทียบกับ
การพิมพ์แบบปกติยงั สู งอยู่ หากพิมพ์จาํ นวนมากจะทําให้ตน้ ทุนสูงกว่าแบบปกติ

ภาพที่ 2.1 ประกอบการแสดงการพิมพ์ OFFSET

7
2.3 กระบวนการหลังการพิมพ์ (After Press Process)
งานพิ ม พ์ที่ พิ ม พ์เ สร็ จ สิ้ น แล้ว โดยทั่ว ไปยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ นชิ้ น งานตามที่ ต ้อ งการจึ ง ต้อ งผ่า น
กระบวนการต่อไปนี้เสี ยก่อน
2.3.1 การตกแต่งผิวชิ้นงาน (Surface Decoration)
งานพิมพ์บางประเภทต้องการการเคลื อบผิวเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ กัน เช่ น ป้ องกันการขีดข่วน
ป้ องกันความชื้น ต้องการความสวยงาม เป็ นต้น การตกแต่งผิวมีดงั นี้
2.3.2 การเคลือบผิว (Coating)
เช่น การเคลือบวาร์นิชวาร์นิชด้านวาร์นิชแบบใช้น้ าํ เป็ นตัวทําละลาย (Water Based Varnish) การ
เคลือบยูวี ยูวีดา้ น การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีดา้ น การเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) การเคลือบวาร์ นิชจะให้
ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวีซีเงาจะให้ ความเงามากที่สุด
2.3.3 การรี ด/ปั๊มแผ่นฟอยล์ (Hot Stamping)
คือ การปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอยล์ไปติดบนชิ้นงานเป็ นรู ปตามแบบปั๊ ม มีท้ งั การปั๊ มฟอยล์เงิน/
ทอง ฟอยล์สีต่างๆฟอยล์ลวดลายต่างๆฟอยล์ฮาโลแกรม เป็ นต้น
2.3.4 การปั๊มนูน/ปั๊มลึก (Embossing/Debossing)
คื อการปั๊ มชิ้ นงานให้นู นขึ้นหรื อลึ ก ลงจากผิว เป็ นรู ปร่ างตามแบบปั๊ ม เช่ น การปั๊ มนู นตัว อักษร
สัญลักษณ์
2.3.5 การขึ้นรู ป (Forming)
ได้แก่การตัดเจียนเช่นงานทําฉลาก การขึ้นเส้นสําหรับพับ การปั๊ มเป็ นรู ปทรง การไดคัท เช่น งาน
ทํากล่อง งานเจาะหน้าต่างเป็ นรู ปต่างๆการพับ การม้วนเช่นงานทํากระป๋ อง การทากาวหรื อทําให้ติดกันเช่น
งานทํากล่อง งานทําซอง การหุม้ กระดาษแข็ง เช่น งานทําปกแข็ง งานทําฐานปฏิทิน
2.3.6 การทํารู ปเล่ม (Book Making)
เป็ นขั้นตอนสําหรับทํางานประเภทสมุด หนังสื อ ปฏิทิน ฯลฯ มีข้นั ตอนคือ
2.3.6.1 การตัดแบ่ง เพื่อแบ่งงานพิมพ์ที่ซ้ าํ กันในแผ่นเดียวกัน
2.3.6.3
การเก็ บ เล่ ม เพื่ อ เก็ บ รวมแผ่น พิ ม พ์ที่ พ บั แล้ว /หน้า ยกมาเรี ย งให้ค รบเล่ ม หนัง สื อ
2.3.6.4 การเข้าเล่ม เพื่อทําให้หนังสื อยึดติดกันเป็ นเล่ม มีวิธีต่างๆ คือ การเย็บด้วยลวด เย็บมุง
หลังคา การไสสันทากาว
2.3.6.5 การเย็บกี่ ทากาว การเย็บกี่หุ้มปกแข็ง/การเจาะรู ร้อยห่ วง เมื่อผ่านการยึดเล่มติดกันก็นาํ
ชิ้นงานมาตัดเจียนขอบสามด้านให้เรี ยบเสมอกันและได้ขนาดที่ตอ้ งการ(ยกเว้นงานที่เย็บกี่หุ้มปกแข็งและ
งานที่เจาะรู ร้อยห่ วงจะผ่านการตัดเจียน ก่อนเข้าเล่ม)
2.3.6.6 การบรรจุหีบห่ อ (Packing) และจัดส่ ง (Delivery) เมื่อได้ชิ้นงานสําเร็ จตามที่ตอ้ งการทําการ
ตรวจสอบชิ้นงานแล้วบรรจุหีบห่อพร้อมส่ งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป
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2.4 ทฤษฎีการทําชิ้นงาน (Constructionism)
2.5.1 เครื่ องกลึง (Lathe) ใช้สาํ หรับขึ้นรู ปชิ้นงานให้มีรูปร่ างลักษณะเป็ นทรงกระบอกโดยชิ้นงาน
จะหมุน มีดกลึงจะยึดอยูก่ บั ที่แล้วเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงใช้ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นทรง
กลมเป็ นส่ วนมาก เช่นปลอกนํา เพลานํา ปลอกรองรับเพลาดันขับ สลักดันกลับ ปลอกเพลาดันปลด และยัง
สามารถผลิตชิ้นส่ วนของเบ้าและคอร์ได้ ในกรณี ที่เป็ นรู ปร่ างทรงกระบอก ชิ้นงานที่มีรูปร่ างเป็ นเกลียวนอก
และเกลียวในเช่นเกลียวที่ปลายของเพลากระทุง้ ส่ วนเบ้าหรื อส่ วนคอร์ที่เป็ นเกลียวการกลึงมีหลายวิธีเพื่อให้
ได้ชิ้นงานที่มีรูปร่ างตามต้องการคือ กลึงปาดหน้า (Facing) เพื่อลดขนาดความยาวของชิ้นงานพร้อมกันนั้นก็
ปาดผิวหน้าให้เรี ยบ กลึงปอก (Turning) เพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน กลึงเรี ยว (Tapering)
เพื่อให้ชิ้นงานมีรูปทรงเรี ยวตามต้องการ กลึงโค้งรัศมี (Curved Cutting) เพื่อให้ชิ้นงานมีรัศมีโค้ง กลึงเซาะ
ร่ อง (Grooving) เพื่อก่อให้เกิดร่ องขึ้นบนชิ้นงาน กลึงตัด (Parting Off) เพื่อตัดแยกชิ้นงานให้ขาดออกจาก
กัน กลึงคว้านรู ใน (Boring)ใช้กบั งานทํารู ในขนาดใหญ่ ปกติมกั เริ่ มต้นด้วยการเจาะรู ดว้ ยดอกสว่านก่อนที่
จะทําการคว้านให้ได้ขนาดตามต้องการ กลึงเกลียวนอก (External Threading) เพื่อทําเกลียวนอกกลึงเกลียว
ใน (Internal Threading) เพื่อทําเกลียวในกลึงขึ้นรู ป (Forming) ใช้ข้ ึนรู ปชิ้นงานให้มีรูปร่ างและขนาดตาม
ต้องการ โดยการลับมีดให้ได้กบั รู ปร่ างที่จะใช้ทาํ การกลึงกลึงขึ้นลาย (Knurling) ใช้ข้ ึนลายบนเนื้อวัสดุ ส่ วน
ใหญ่ใช้กบั ชิ้นงานที่เป็ นส่ วนมือจับเพื่อกันลื่น

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเครื่ องกลึง
2.5.2 เครื่ องกัด (Milling) เป็ นเครื่ องจักรกลที่ใช้ผลิตชิ้นส่ วนของแม่พิมพ์ได้มากมายโดยตัดเฉื อน
แผ่นแม่พิมพ์ในลักษณะของการปาดผิวด้วยมี ดกัดที่ มีรูปทรงต่างๆกันให้เป็ นแอ่งหรื อเบ้าที่ ตอ้ งการได้
นอกจากนี้การใช้มีดกัดที่มีรูปฟอร์มหน้าตัดแบบต่างๆจะทําให้สามารถกัดชิ้นงานให้มีรูปร่ างตามต้องการได้
แต่หากต้องใช้ในงานกัดที่มีรูปทรงสามมิติจะกระทําได้ยากและมักจะพบอยูเ่ สมอในการทําเบ้าและคอร์ ของ
แม่พิมพ์ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องใช้เครื่ องจักรที่มีการลอกแบบ เช่น เครื่ องกัดลอกแบบและเครื่ องกัด CNC เป็ น
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ต้นกัดผิวเรี ยบ (Plain Milling) เพื่อทําให้การลดขนาดของชิ้นงานและได้ผวิ ราบเรี ยบกัดร่ อง (Slot Cutting)
เพื่อให้เกิดร่ องสี่ เหลี่ยมขึ้นบนชิ้นงาน กัดข้าง (Side Cutting) เพื่อตบแต่งของข้างของชิ้นงานให้เรี ยบ กัดเบ้า
(Pocketing) เพื่อกัดชิ้นงานให้เป็ นหลุมลึกลงไป กัดรู ปร่ าง (Contouring) เพื่อกัดให้ได้รูปร่ างโค้งเว้าตามที่
ต้องการ

ภาพที่ 2.3 เครื่ อง กลัด
2.5.3 เครื่ อง NC และ CNC (Numerical Control and Computerized Numerical Control) เป็ น
เครื่ องจักรที่ถูกควบคุมการทํางานด้วยอนุ กรมของรหัสควบคุมเครื่ องรหัสประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษร
และสัญลักษณ์อื่นๆรหัสเหล่านี้ จะถูกแปลงให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าแล้วส่ งไปกระตุน้ ให้มอเตอร์ และอุปกรณ์
ต่างๆของเครื่ องจักรทํางานในลักษณะของการเคลื่อนที่และการปรับเปลี่ยนอัตราเร็ วในการเคลื่อนที่รวมถึง
การทํางานอื่นๆ ด้วย อนุ กรมรหัสป้ อนเข้าเครื่ องจักรเพื่อควบคุมเครื่ องจักรให้ผลิตชิ้ นงานตามที่ตอ้ งการ
เรี ยกว่าโปรแกรมชิ้นงาน (Part Program of Work Piece Program) ความยาวของโปรแกรมจะมากหรื อน้อย
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของชิ้นงานว่ามีความซับซ้อนของรู ปร่ างมากน้อยเพียงใดอุปกรณ์ที่เป็ นตัวเชื่ อมระหว่าง
โปรแกรมชิ้นงานกับเครื่ องจักรเรี ยกว่า NC Unit ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรนั้นๆและถ้า
เครื่ องจักรNC มีคอมพิวเตอร์ ประกอบเข้าไปเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่ องจักรขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็ นด้านการ
เขียนและตรวจสอบโปรแกรมให้ง่ายขึ้นเร็ วขึ้นการป้ อนโปรแกรมและการติดต่อกับเครื่ องที่สะดวกขึ้นและ
การควบคุมเครื่ องโดยผูป้ ฏิบตั ิงานกับเครื่ องที่ง่ายขึ้นเหล่านี้เครื่ องจักรนั้นๆจะเรี ยกว่าเครื่ องจักร CNC
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ชุดตรวจวัดและส่ ง
สัญญาณป้ อนกลับ

ชุดแปลงสัญญาณไฟฟ้ า
เครื่ อง CNC

แผงควบคุม

โปรแกรม

ภาพที่2.4 แผนวงจรภาพของการทํางาน CNC

ภาพที่2.5 ตัวอย่างรู ปเครื่ องจักร CNC
ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนา เครื่ องจักร CNC ให้มีสมรรถนะในการทํางานที่มีความเร็ วในการตัดเฉื อน
เพื่อขึ้นรู ปชิ้นงาน ที่เรี ยกว่า เครื่ องจักร High Speed Machining มาใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องจักร
ที่นาํ มาใช้กบั เหล็กที่มีความแข็ง 60-63 HRc ที่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือตัดและชุดจับยึดเครื่ องมือตัดให้เหมาะสม
กับแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การเลือกแบบการเดินของเครื่ องมือตัด
(Tool Path) ข้อมูลการตัด และวิธีการตัด ก็เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้การผลิตมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ทําให้
เกิดการใช้ เครื่ องจักร High Speed Machining ในงานทําแม่พิมพ์อย่างแพร่ หลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในงานเก็บผิวงานละเอียดขั้นสุ ดท้าย ของชิ้นงานที่มีผา่ นขบวนการชุบแข็งมาแล้ว
ทําให้ประหยัดแรงงานในงานขัดด้วยมือและเวลาประกอบแม่พิมพ์ให้นอ้ ยลง
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2.5 แม่ พมิ พ์ (Printing plate)
แม่พิมพ์ออฟเซตแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ แม่ พิมพ์ ทํา เอง หรื อ Wipe-On-Plate กับแม่ พิมพ์
สํ าเร็จรู ปหรื อที่เรารู ้จกั กันในชื่อ “พรี เซนซิไทซ์” (Presensitized Plate) แบบแรกเป็ นแม่พิมพ์ที่ตอ้ งใช้งาน
ทันที หลักการทํางานเคลือบผิวและทําให้แห้งแล้ว สารไวแสงที่ใช้ส่วนใหญ่จาํ ผสมทําเอง สารเคมีหลัก
ได้แก่โปแตสเซี ยมไบโครเมต และอัลบูมิน (ไข่ขาว) สําหรับแม่พิมพ์พระเซนซิ ไทซ์ เป็ นแม่พิมพ์ที่ทาํ การ
เคลือบสารไวแสงสําเร็ จรู ปมาก่ อนจากโรงงานผลิต สะดวกในการใช้งานและสามารคเก็บไว้ใช้ได้นาน
สารไวแสงเป็ นสารประกอบประเภทไดอะโซหรื อพอลิเมอร์ ผสมรวมกับสี ยอม (Dyes) และแลคเกอร์
แม่พิมพ์สําเร็ จรู ปนี้ ก่ อนนําออกสู่ ตลาด จะถูกทําการฉายแสงบางส่ วนก่ อน (Pre-exposure) เพื่อความ
แข็งแรงของสารเคลือบเอง นับว่าเป็ นข้อดีประการหนึ่ ง และ เมื่อนําไปใช้งานจริ ง จะทําให้ใช้เวลาฉายแสง
น้อยลงอีกด้วย
แม่ พิ ม พ์ที่ ดี จ ะต้อ งสามารถแยกบริ เ วณส่ ว นที่ เ ป็ นภาพและไม่ ใ ช่ ภ าพออกจากกัน ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการให้บริ เวณภาพหรื อส่ วนที่เป็ นสารเคลือบ ซึ่ งมีวามหนาประมาณ 2 ไมครอน มีสมบัติ
เข้ากันได้กบั หมึกเท่านั้นในขณะที่บริ เวณไม่ใช่ภาพ หรื อส่ วนที่เป็ นผิวโลหะของแม่พิมพ์จะต้องมีสมบัติเข้า
กันได้ดีกบั นํ้ายาเฟาว์เทนอย่างเดียวเช่นกัน
ผิวแม่พิมพ์ตอ้ งเรี ยบพอที่จาํ ทําให้บริ เวณภาพพิมพ์มีความคมและเก็บรายละเอียดได้ดี ขึ้นอยู่กบั
วิธีการขัดผิว ความหยาบของผิวไม่ควรเกิน 0.6 ไมครอน และมีสมบัติตา้ นทานต่อแรงกดพิมพ์ได้ดี รวมทั้ง
ต้านการสึ กกร่ อนจากการสัมผัสกับหมึก นํ้ายาเคมีต่าง ๆ และผิวกระดาษ เป็ นต้น
2.5.1 แม่พิมพ์เนกาทิฟ / พอสิ ทิฟ (Negative & Positive Plates)
ข้อแตกต่างของแม่พิมพ์ท้ งั 2 ชนิ ดอยู่ทีสารเคลือบไวแสงที่มีสมบัติไม่เหมือนกัน กล่าวคือ สาร
เคลือบไวแสงเนกาทิฟเมื่อได้รับพลังงานแสง จะทําให้โครงสร้างโมเลกุลเกิ ดปฎิ กิริยาเชื่ อมขวาง สมบัติ
แข็งแรงและไม่สามารถละลายได้ดว้ ยนํ้ายาสร้างภาพ เหมาะกับการใช้งานกับฟิ ล์มต้นฉบับเนกาทิฟ ในขณะ
ที่สารเคลือบไวแสงพอสิ ทิฟ จะให้ผลตรงกันข้าม ดังนั้นเราจึงเรี ยกชื่อแม่พิมพ์ท้ งั 2 ชนิ ดนี้ ให้สอดคล้องกับ
ฟิ ล์มต้นฉบับที่ใช้ตามลําดับ ซึ่ งผลของภาพที่ปรากฎบนแม่พิมพ์ท้ งั สองหลังจากผ่านขั้นตอนการสร้างภาพ
แล้วจะได้เหมือนกันคือภาพดูเหมือนจริ งอ่านออก
การใช้แม่พิมพ์เนกาทิฟมี ขอ้ พึงระวังเป็ นพิเศษคือต้องพยายามไม่ให้ฝุ่นเกาะที่ฟิล์มต้อนฉบับเน
กาทิฟ (ส่ วนใส) หรื อที่แม่พิมพ์เป็ นอันขาด เพราะจะมีส่วนทําให้บริ เวณภาพเกิดรายจุดขาวได้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ สําหรับแม่พิมพ์พอสิ ทิฟนั้นมีความได้เปรี ยบกว่าตรงที่บริ เวณภาพ (ส่ วนทึบของฟิ ล์ม) จะไม่เห็นรอย
จุดขาวจากฝุ่ นเหล่านี้ หรื อถ้ามีฝนเกาะที
ุ่
่บริ เวณไม่ใช่ภาพ (ส่ วนใสของฟิ ล์ม) ก็สามารถลบรอยเหล่านี้ ได้จาก
การฉายแสงผ่านแผ่นกระเจิงแสง (Diffuser) โดยขั้นตอนนี้ จะกระทําฉายแสงครั้งที่ 2 หลักจากที่ทาํ การฉาย
แสงหลักแล้ว
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การเปลี่ยนแปลงเวลาฉายแสง โดยเฉพาะการฉายแสงนาน ๆ ในการณี แม่พิมพ์เนกาทิฟ จะทําให้
ขนาดภาพและขนาดเม็ดสกรี ยนขนายใหญ่ได้ (เม็ดสกรี นบวม) ตรงกันข้ามกับแม่พิมพ์พอสิ ทิฟที่การฉาย
แสงนาน ๆ มีแนวโน้มทําให้เกิดเม็ดสกรีนกร่ อน (Dot Loss) หรื อขนาดภาพเล็กลง
ที่ น่ า สนใจสํา หรั บ แม่ พิ ม พ์เ นกาทิ ฟ พบว่า การเปลี่ ย นแปลงเวลาฉายแสงจะมี ผลต่ อ ความแข็ง
(Hardness) ของสารเคลือบส่ วนที่เป็ นภาพ ยิ่งฉายแสงนานก็ย่งิ ทําให้สารเคลือบมีความแข็งมากขึ้น ซึ่ งช่าง
พิมพ์จะต้องพิจารณาให้ดี ไม่ให้เวลาฉายแสงน้อยเกินไป ปละในทางปฏิบตั ิยงั พบอีกว่า แม่พิมพ์ต่างชนิดกัน
หรื อแม้กระทัง่ “ล๊อด” “Lot” ต่างกันก็ตาม ต้องการเวลาฉายแสงต่างกันไปด้วย ดังนั้นช่างทําแม่พิมพ์ควรทํา
การทดสอบทุกครั้งที่เปลี่ยนแม่พิมพ์ซ่ ึงเมื่อเปรี ยบเทียบกับแม่พิมพ์พอสิ ทิฟเวลาฉายแสงจะไม่มีผลต่อความ
แข็งของสารเคลือบเลยและการเปลี่ยนชุดแม่พิมพ์ใหม่ เวลาฉายแสงก็จะไม่ต่างกันเท่าใดมากนัก ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการทํามาตรฐานการทําแม่พิมพ์จึงนิยมใช้แม่พิมพ์พอสิ ทิฟเป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี้แม่พิมพ์พอสิ ทิฟยังมีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าแม่พิมพ์เนกาทีฟอีก 2 ประเด็น ได้แก่
ก) การฉายแสงนานกว่าปกติของแม่พิมพ์พอสิ ทิฟ จําทําให้ลกั ษณะเม็ดสกรี นมีความคมชัดเพิ่มขึ้น
พร้อมกับขนาดลดลงซึ่งการเกิดเม็ดสกรี นกร่ อนนี้ นบั ว่าเป็ นประโยชน์ต่อการชดเชยภาวะการเกิดเม็ดสกรี น
บวมในขั้นตอนการพิมพ์ได้
ข) ส่ วนที่เป็ นภาพ (สารเคลือบ) บนแม่พิมพ์พอสิ ทิฟสามารถเพิ่มความแข็งแรงและทนต่อการสึ ก
กร่ อนยืดอายุการใช้งานได้ดว้ ยการนําไปอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 200 °C หลังจากผ่านการสร้าง
ภาพแล้ว
2.5.2 แม่พิมพ์สํา เร็ จรู ปปั จจุ บนั แม่พิมพ์สํา เร็ จรู ปได้ใ ช้กันอย่างแพร่ ห ลาย และเป็ นที่ รู้จกั กัน ดี
มากกว่าแม่พิมพ์ทาํ เอง แม่พิมพ์สาํ เร็ จรู ปนี้ มีโครงสร้างแบ่งออกเป็ น 4 ขั้น ได้แก่ ฐานโลหะ ชั้นแอโนไดซ์
(Anodized Layer) ชั้นสารเคลือบไวแสง และขั้น Passivating ทําหน้าที่เชื่อมยึดติดระหว่างสารเคลือบไวแสง
กับชั้นแอโนไดซ์ฐานโลหะ มีความหนาให้เลือกใช้ระหว่าง 0.006 – 0.020 นิ้ ว วัสดุที่ใช้เป็ นอะลอยโลหะ
ผสม (Alloy) ระหว่างอะลูมิเนียม ทองแดง และแมงกานิ ส โดยอะลูมิเนี ยมจะเป็ นองค์ประกอบหลัก ที่นิยม
ใช้กนั ในปั จจุบนั คือ อะลอย 1050 ซึ่ งมีปริ มาณอะลูมิเนี ยมสู งถึงร้อยละ 99.5 กับทองแดงอีกร้อยละ 0.5 ทํา
ให้การปรับผิวโดยเฉพาะวิธีทางไฟฟ้ าเคมีมีประสิ ทธิภาพและป้ องกันการเกิดสนิ มได้เป็ นอย่าง ในขณะที่อะ
ลอย 3003 เป็ นโลหะผสมระหว่างอะลูมิเนี ยม (98.5%) กับแมงกานี ส (1.5%) ออกแบบมาสําหรับงานที่
ต้องการแม่พิมพ์ที่มีความแข็งแรงมากขึ้น ทนต่อการโค้งงอ และแรงกดพิมพ์ได้เป็ นอย่างดี พบว่าความหยาบ
ของผิวฐานโลหะแม่พิมพ์ จะมีผลโดยตรงต่อความละเอียดของภาพพิมพ์ที่ได้ แม่พิมพ์มาตรฐานทัว่ ไปจะมี
ความหยาบของผิวที่ 0.8-1.2 ไมครอนถ้าความหยาบน้อยกว่านี้ อาจมีผลทําให้การยึดติดกับสารเคลือบไม่ดี
เกิดปัญหาแม่พิมพ์หลุดลอกได้

13
ชั้น แอโนไดซ์ เป็ นชั้น บาง ๆ ของอะลู มิ เ นี ย มออกไซด์ห นาประมาณ 1 ไมครอน มี ค วามแข็ง
ประมาณ 7 Mohs ช่วยป้ องกันการสึ กกร่ อนหรื อรอยขีดข่วนที่อาจเกิดบนผิวแม่พิมพ์
ชั้น Passivating เป็ นสารประกอบซิลิเคท (Silicate Compound) ทําหน้าที่กนั สารเคลือบไวแสงไม่ให้
สัมผัสทําปฏิกิริยากับฐานโลหะโดยตรง เพื่อให้ง่ายต่อการล้างสารเคลือบที่ไม่ตอ้ งการให้ออกไปในขั้นตอน
การสร้ างภาพ มิฉะนั้นต้องใช้เวลาล้างนานขึ้นหรื ออาจเกิ ดคราบรอยด่างบนแม่พิมพ์ ณ บริ เวณที่ลา้ งสาร
เคลือบออกไม่หมดชั้นนี้ ยงั มีขอ้ ดีช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความสามารถใสการเปี ยกผิว (Wettability) กับนํ้ายา
ฟาวร์เทน ณ บริ เวณดังกล่าวได้อีกด้วย
ชั้นสารเคลือบไวแสง เป็ นสารผสมระหว่างการประกอบโตแอโชหรื อพอลิเมอร์ ไวแสงรวมกับสี
ย้อมและแลคเกอร์ ดังที่กล่าวได้ตอนต้น โดยสี ยอ้ มจะมีสีต่าง ๆ กันเพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ระบุชนิ ดแม่พิมพ์
และเพิ่มคอนทราสของภาพ ทําให้ช่างทําแม่พิมพ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาพบนแม่พิมพ์ได้ง่าย
ขึ้น ส่ วนแลคเกอร์ จะช่วยให้ทาํ สารเคลือบมีความแข็งแรงทนต่อแรงกดพิมพ์ได้ดี จึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ใช้
พิจารณาอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้
2.5.3 แม่พิมพ์คอนพิวเตอร์-ทู-เพลต (CTP-Plate)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทู-เพลต หรื อ CTP ต้องการแม่พิมพ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสม
กับชนิดของเลเซอร์ที่ใช้ในเครื่ องสร้างภาพนั้น ๆ และมีความไวสูงขึ้นกว่าแม่พิมพ์สาํ เร็ จรู ปที่ใช้
กันทัว่ ไป ปัจจุบนั เลเซอร์ที่ใช้ในการภาพนหรื อเพลตเช็ตเตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
2.5.3.1 เลเซอร์ ช่วงความยาวคลืนมองเห็ นได้ (Visible Lasers) เช่ นเลเซอร์ อาร์ กอนสี เขียว
(~490nm) เลเซอร์ ไตโอดสี แดง (~625nm) เลเซอร์ FD-YAG สี เหลือง (~540nm) และเลเซอร์ ไดโอด UV
(~410nm) สี น้ าํ เงิน เป็ นต้น แม่พิมพ์ที่ออกแบบมาใช้ มี 3 ประเภท ได้แก่ แม่พิมพ์ซิลเวอร์-แฮไลด์ โฟโตพอ
ลิเมอร์และยูวี (UV) ตามลําดับแม่พิมพ์ซิลเวอร์ แฮไลด์ (Agx) เป็ นแม่พิมพ์ความไวสู งใช้พลังงานในการทํา
ปฏิกิริยาไม่มากเท่าใดนัก จึงสามารถใช้เลเซอร์กาํ ลังตํ่า ๆ ได้ แต่มีขอ้ จํากัดตรงที่แม่พิมพ์ชนิดนี้ ถูกแสงสว่าง
ไม่ได้ ถ้าจะใช้ไฟนิ รภัยต้องกําหนดสี แดงเข้มที่ประมาณ 700nm และระบบนํ้ายาสร้างภาพจะทําให้สูญเสี ย
ปริ มาณของธาตุ เงิ น ได้ (ควรหาวิธีนํา ธาตุ เงิ น กลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัด และรั กษาสิ่ งแวดล้อม) การ
นําไปใช้งานใช้ได้ท้ งั พิมพ์งานคอมเมอร์ เชี ยลสิ่ งพิมพ์ทว่ั ไปและหนังสื อพิมพ์ จํานวนพิมพ์ทาํ ได้สูงถึ ง
200,000 กดพิมพ์ ให้ความละเอียดสู งมากกว่า 200 lpi และข่วงนํ้าหนักสี ระหว่าง 1%-98% หลักการสร้าง
ภาพใช้วิธีที่เรี ยกว่า Diffusion Transger Development แม่พิมพ์มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็ นสารเคลือบไวแสง เมื่อถูก
แสงแล้ว Agx เกิดปฏิกิริยาที่ช้ นั บนในขณะที่ Agx ที่ยงั ไม่ถูกแสง (บริ เวณภาพ) จะเคลื่อนไหวที่ไปยังชั้น
กลางที่เรี ยกว่า อีมลั ชัน (Emulsion) หรื อ Physical Developer Layer เกิดปฏิกิริยา กัน ทําให้ช้ นั กลางมีความ
แข็งแรงติดกับฐานแม่พิมพ์ส่วนบริ เวณไม่ใช่ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของ Agx จะถูกชะล้างออกไปใน
โพรเซสเอซอร์หรื อเครื่ องล้าง
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แม่พิมพ์โฟโต้พอลิเมอร์ เป็ นแม่พิมพ์ความไวแสงปานกลาง ที่ตอ้ งใช้เลเซอร์ กาํ ลังสู งพอสมควร
ออกแบบมาสําหรับงานพิมพ์จาํ นวนมาก (Long Run) พบว่าการทํางานของระบบ CTP กับแม่พิมพ์ชนิ ดนี้ จะ
เร็ วและคล่องตัวกว่าใช้แม่พิมพ์ซิลเวอร์ เฮไลค์ หลักการสร้างภาพจะตรงข้ามกับแบบซิ ลเวอร์ เฮไลด์ตรรงที่
บริ เวณภาพจะถูกทําการฉายแสงลงบนแม่พิมพ์ ซึ่ งมี 3 ชั้น ชั้นบนเป็ นชั้น Overcoat Layer ป้ องกันไม่ให้
อากาศทําปฏิกิริยาพอลิเมรอ์ไรเซชัน่ กับสารเคลอบพอลิเมอร์ วึ่งอาจเกิดการแข็งตัวของสารเคลือบเสี ยก่อนที่
น่าสนใจคือ หลักงจากฉายแสงแล้ว จะต้องผ่านขั้นตอนพรี ฮีท (Preheat) ให้ความร้อนที่ประมาณ 100 °C
ก่ อนทําการสร้ า งภาพ เพื่ อช่ ว ยให้ส่ว นบริ เวณภาพที่ เกิ ด ปฏิ กิ ริย าพอลิ เมอร์ ไรเซชั่น มี ความแข้งตัว และ
แข็งแรงมาขึ้นโดยปรกติเครื่ องล้างหรื อโพรเชสเซอร์ จะรวมฟั งก์ชนั่ พรี ฮีทนี้ รวมอยูด่ ว้ ย แม่พิมพ์ชนิ ดนี้ จะมี
ความทนทานพิมพ์ได้จาํ นวน 200,000 กดพิมพ์ พอๆ กับแม่พิมพ์ซิลเวอรร์ -เฮไลท์ แต่ถา้ นําไปอบที่อุณหภูมิ
200 – 250 °C หลังจากการสร้างภาพแล้วจะช่วยให้แม่พิมพ์แข็งแรงขึ้น เพิ่มจํานวนพิมพ์ได้สูงถึง 1,000,000
กดพิมพ์ สําหรับคุณภาพงานพิมพ์สามารถเก็บรายละเอียดเม็ดสกรี นได้ ตั้งแต่ 2 ถึง 98% ที่ความละเอียด 175
lpi
แม่พิมพ์ UV มีหลักการเหมือนแม่พิมพ์โฟโตพอลิเมอร์ แต่จะต่างกันตรงที่แม่พิมพ์ UV นี้ออกแบบ
มาให้ไวแสงในช่วงคลื่อนประมาณ 400-410 nm ที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีแม่พิมพ์ UV มีแนวโน้มได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต มีเหตุผลสนับสนุน 4-5 ประมาณดังนี้
-เทคโนโลยีเลเซอร์ UV ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ใช้กบั เครื่ องเล่น
DVD
-มีการผลิตออกนํามาใช้จาํ นวนมากในท้องตลาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้มีราคาถูก
-อายุการใช้งานนานกว่าเซอร์ระบบอื่นๆ
-ห้องทํางานสามารถใช้ไฟนิรภัยสี เหลืองได้เช่นเดียวกับแม่พิมพ์สาํ เร็ จรู ปซึ่งเป็ นสภาพ
ปกติของโรงพิมพ์ทวั่ ไป
-คุณภาพงานพิมพ์ที่ได้ ไม่แตกต่างไปจากการใช้แม่พิมพ์โฟโต้พอลิเมอร์ แม่พิมพ์ UV นี้
ออกแบบมาให้ใช้กับงานพิมพ์ทว่ั ไป เช่ นเดี ยวกับแม่ พิมพ์โฟโต้พอลิ เมอร์ โดยปกติ จะพิมพ์ได้จ าํ นวน
200,000 กดพิมพ์ แต่ถา้ ผ่านการอบจะเพิ่มจํานวนพิมพ์ได้ถึงหนึ่งล้านกดพิมพ์ เป็ นต้น
ข้ อสั งเกต บริ ษทั Basis Print ประเทศเยอรมนี ได้พฒั นาเครื่ องสร้างภาพประเภท UV นี้ มีลกั ษณะเฉพาะคือ
ใช้หลอด UV ธรรมดา (ไม่ใช้เลเซอร์ ) จึงไม่เหมาะกับแม่พิมพ์ UV ดังกล่าว สามารถใช้แม่พิมพ์สาํ เร็ จรู ป
ธรรมดาได้ แต่มีขอ้ จํากัดตรงที่ไม่สามารถผลิตงานความละเอียดสูง ๆ ได้ และขั้นตอนการทํางานช้า
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2.5.3.2 เลเซอร์ช่วงคลื่นความร้อน (Themal Lasers) ได้แก่ เลเซอร์ ไดโอด IR (~830nm) และเลเซอร์
YAG (~1050nm) แม่พิมพ์จะออกแบบมาให้สารเคลือบมีสมบัติความไวต่อช่ วงคลื่นดังกล่าวเพื่อให้
เกิดปฏิกิริยาได้ เรี ยกแม่พิมพ์ประเภทนี้ ว่า แม่พิมพ์เทอร์ มลั หรื อไม่พิมพ์ความร้อน ก็ได้ มีให้เลือก 2 แบบ
คือ แบบเนกาทิฟ และพิสิทิฟ ตามลําดับ การใช้งานของแม่พิมพ์ประเภทนี้ จสามารถทําได้ในห้องสว่าง และ
เนื่ องจารสารเคลือบมีความไวคลื่นความร้อนตํ่า จึงต้องการเลเซอร์ กาํ ลังสู ง ๆ ในขณะที่คุณภาพงานพิมพ์ที่
ได้จะอยูใ่ นเกณฑ์เช่นเดียวกับแม่พิมพ์โฟโตพิลิเมอร์
- แม่พิมพ์ความร้อนแบบเนกาทิฟ มีหลักการคล้ายระบบแม่พิมพ์โฟโตพิลิเมอร์ที่ตอ้ งการพรี ฮีทหรื อ
ให้ความร้อนก่อนที่อุณหภูมิ 150-180°C ก่อนทําการสร้างภาพใสเครื่ องโพรเซสเซอร์ คลื่นความร้อนจะทํา
ให้แม่พิมพ์ปล่อยสารกรดอิสระ (Free Acid) ออกมา และเมื่อนําไปพรี ฮีทจะกระตุน้ ให้กรดทําปฏิกิริยากับ
สารเคลือบเปลี่ยนโครงสร้ างโมเลกุลให้แข้งตัวไม่ละลายในนํ้ายาสร้ างภาพ แม่พิมพ์ชนิ ดนี้ ใช้งานได้ถึง
1,000,000 กดพิมพ์
แม่พิมพ์ความร้ อนแบบพิสิทิฟ แม่พิมพ์ประเภทนี้ หลังจากขั้นตอนฉายแสง (ให้คลื่นความร้ อน)
สามารถนําไปผ่านโพรเซสเซอร์ ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนพรี ฮีท เพราะส่ วนสารเคลือบที่ทาํ ปฏิกิริยากับ
คลื่นความร้อนนี้ (ส่ วนไม่ใช่ ภาพ) จะถูกชะล้างออกไปในระหว่างขั้นตอนสร้ างภาพ แม่พิมพ์ใช้งานได้
ประมาณ 200,000 กดพิมพ์ เท่านั้น ไม่สามารถนําไปอบเพิ่มความแข็งแรงได้
ข้องสังเกต ปั จจุบนั แม่พิมพ์ความร้อนแบบพิสิทิฟได้รับการพัฒนาให้ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านนํ้ายาสร้างภาพหรื อ
ผ่านโพรเซสเซอร์ เรี ยกว่าแม่พิมพ์พค์ วามร้อนโพรเซส (Thermal Proceessless Plate) สารเคลือบจะถูก
ออกแบบมาเป็ นพิเศษให้คลื่นความร้อนสามารถทําปฏิกิริยากําจัดขั้นสารเคลือบบริ เวณนั้นออกได้ทนั ที ด้วย
วิธีการเผาไหม้ (Ablation) หลักจากนั้น จะมีลมดูด (Sunder) ช่วยดูดฝุ่ นออกทีหลังก่อนนําไปใช้งอน หรื ออีก
ระบบหนึ่ งเรี ยกว่า การเปลี่ยนสภาวะเฟส (Phase change) โดยคลื่นความร้อนจําทําปฏิกิริยากับสารเคลือบ
บริ เวณดังกล่าวให้อ่อนตัว เพื่อให้สามารถกําจัดออกได้ดว้ ยนํ้ายาเฟาว์เทนหรื อหมึกพิมพ์บนเครื่ องพิมพ์ให้
เศษสารเคลือบที่ไม่ตอ้ งการถ่ายโอนไปติดที่กระดาษพิมพ์ออกไป แม่พิมพ์ชนิ ดนี้ เหมาะสําหรับพิมพ์งาน
จํานวนน้อยๆ ไม่เกิน 30,000 กดพิมพ์
2.5.4 การพิจารณาแม่พิมพ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดีควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของแม่พิมพ์ดงั นี้
ก. คุณภาพของภาพที่ ปรากฏ จะพิจารณาจากผลของภาพที่ปรากฏบนแม่พิมพ์ ด้วยพารามิเตอร์
ต่อไปนี้
- ลักษณะเม็ดสกรี น
- เม็ดสกรี นบวม/กร่ อน
- ความสมํ่าเสมอของสี พิมพ์พ้ืนตาย
- การผลิตนํ้าหนักสี (Tone reproduction)
- การลดหลัง่ นํ้าหนักสี (Gradation) เป็ นต้น
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ข. อายุการใช้งาน แม่พิมพ์มีห ลายชนิ ดให้เลื อกใช้งานขึ้นอยู่กับอายุการใช้ง านตั้งแต่ 5,000 ถึ ง
1,000,000 กดพิมพ์แต่อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานอาจสั้นหรื อนานกว่าที่กาํ หนดก็ได้ตามสภาพสภาวะการ
พิมพ์ขณะนั้น เช่น แม่พิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษเคลือบผิวมักจะให้อายุการใช้งานนานกว่าหรื อให้จาํ นวนรอบ
ของแรงกดพิมพ์มากกว่าเมื่อพิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบผิว และแรงกดพิมพ์ที่มากเกินไประหว่างโมแม่พิมพ์
กับโมผ้ายาง ก็อาจจะมีผลต่อการสึ กกร่ อนของแม่พิมพ์ก่อนกําหนดก็ได้ เป็ นต้น
ค. มลภาวะต่ อสภาพแวดล้อม สมัยก่ อนนํ้ายาเคมี ต่าง ๆ ที่ ใช้ในการสร้ างภาพและล้างแม่พิมพ์
ค่อนข้างเป็ นพิษ เพราะเป็ นนํ้ายาเข้มข้น แต่ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตแม่พิมพ์บางรายได้ปรับปรุ งแม่พิมพ์ให้ดีข้ ึนด้วย
การสร้างภาพกับนํ้ายาเจือจางที่สามารถผสมกับนํ้าด้วยปริ มาณมาก ๆ ตัวอย่างเช่น บางระบบมีน้ าํ ประกอบ
เป็ นอัตราส่ วนมากถึงร้อยละ 95
ง. ความไวแสง แม่พิมพ์แต่ละชนิ ด มีความไวแสงต่อพลังงานไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็ นช่วงความยาว
คลื่น (Wavelength Range) ตําแหน่งความยาวคลื่นที่มีความสู งสุ ด (Wavelength Peak) และความไวจอง
แม่พิมพ์เองต่อความยาวช่วงคลื่นนั้น ๆ ดังข้อมูลแสงในตาราง การเลือกใช้แม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับกําเนิดแสง
ช่วงคลื่นนั้น ๆ จึงมีความสําคัญที่จะช่วยลดเวลาฉายแสงลงได้ นับว่าประหยัดเวลาและพลังงาน
นอกจากนี้ การทราบข้อมูลดังกล่าวยังช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถเลือกใช้ไฟนิ รภัย (Safelight ใน
การปฏิบตั ิงานในห้องทําแม่พิมพ์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แม่พิมพ์ที่ใช้สารเคลือบประเภทไดแอโช มีความไว
แสงในช่วงความยาวคลื่น 350-400 นาโนเมตร (nm) ทําให้สามารถเลือกใช้ไฟนิ รภัยสี เหลืองที่มีความยาว
คลื่น 570-590 nm ได้เป็ นอย่างดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับแม่พิมพ์ชนิ ดอื่น ๆ ที่นาสนใจคือแม่พิมพ์ที่ใช้สาร
เคลือบโฟโต้พอลิเมอร์จะมีความไวแสงสู ง และไวในช่วงความยาวคลื่น 310-540 nm. ไม่ควรใช้ไฟนิ รภัยสี
เหลือง ทําให้ตอ้ งปฏิบตั ิงานในไฟนิรภัยสี แดงหรื อห้องมืดแทน เป็ นต้น
จ. ขนาดของแม่พิมพ์ ขนาดของแม่พิมพ์จะเรี ยกตามขนาดของเครื่ องพิมพ์ เช่น เครื่ องตัด 2 , ตัด3 ,
ตัด 4 , ตัด 5 เป็ นต้น เพลทตัด 2 จะมีขนาดอยูท่ ี่ 700 × 1030 mm ตัดสี่ 550 × 650 mm เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น
ขนาดอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั โรงพิมพ์แต่ละแห่ง
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ตาราง ความไวแสงของแม่ พมิ พ์ ชนิดต่ างๆ เปรียบเทียบกับตามนุษย์ และฟิ ล์มกราฟิ กอาร์ ต
ความไวแสง
ความยาวคลืน่ (Wavelength)
(ASA Speed)
range
peak
ตามนุษย์
2,000
410-720
555
ฟิ ล์มกราฟิ กอาร์ต
0.2
นํ้าเงิน/เขียว
แม่พิมพ์โฟโต้พอลิเมอร์
310-540
2×103
แม่พิมพ์ความร้อน(Kodak)
830
7.5×103
แม่พิมพ์ไดแอโซ
350-400
380
1×106
ตารางที่ 2.1 ความไวแสของแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ
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บทที่ 3
ขั้นตอนการออกแบบเครื่องตัดเพลท
3.1 ประกอบด้ วยขั้นตอนดังนี้
3.1.1 วัดขนาดเพลทที่ใหญ่ที่สุด เพื่อจะได้กาํ หนด ขนาดของเครื่ องตัดเพลทได้ กําหนดความสูงของโต๊ะ
ตัดเพลทให้เหมาะสม
3.1.2 เลือกขนาดและตําแหน่งของวัสดุที่จะใช้ในงานต่างๆ เพื่อในการใช้งานง่ายมากที่สุด
3.1.3 เขียนแบบในอุปกรณ์แต่ละชิ้นเพื่อใช้ในกําหนดในการทําเครื่ อง
3.1.4 เลือกวัสดุแต่ละชิ้นให้เหมาะสมกับงาน โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้มากที่สุด ที่จะใช้เพื่อลดการ
เสี ยของอุปกรณ์
3.1.5 ไปส่ งแบบที่เขียนแบบไว้แต่ละร้านที่จะทําชิ้นงาน
3.1.6 นําส่ วนประกอบแต่ละชนิดมาประกอบให้ครบ
3.1.7 ครบแล้วให้ตรวจสอบโดยรวมว่ามีอะไรบกพร่ องหรื อไม่หรื อเติมส่ วนใดเข้าไปให้เครื่ องครบ
3.1.8 นําเครื่ องมาทดลองโดยการใช้เพลทที่ไม่ใช้แล้วมาทดลองตัดและลองใช้งาน
3.1.9 นําเครื่ องมาใช้งานจริ ง และสังเกตุการณ์
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3.2 ตัวอย่ างแบบชิ้นงาน
3.2.1 ทําการออกแบบใบมีด

ภาพที่ 3.1 ใบมีด
3.2.2 ทําการออกแบบโต๊ะเครื่ องตัดเพลท

ภาพที่ 3.2 แบบโต๊ะเครื่ องตัดเพลท
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3.2.3 ออกแบบโต๊ะรองเครื่ องตัดเพลท

ภาพที่ 3.3 แบบโต๊ะรองเครื่ องตัดเพลท
3.2.4 ออกแบบขาโต๊ะที่รองเครื่ องตัดเพลท

ภาพที่ 3.4 แบบขาโต๊ะที่รองเครื่ องตัดเพลท
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ภาพที่ 3.5 แบบโดยรวม
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3.3 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
3.3.1 นําใบมีดตัดมาเตรี ยมไว้

ภาพที่ 3.6 ใบมีดตัดเพลท

3.3.2 นําเหล็กกล่องมาเตรี ยมไว้ ทําการวัดขนาดตามที่กาํ หนดไว้แล้วขีดทําเครื่ องหมายและนําไป
เข้าเครื่ องเจียเพื่อตัดตามขนาดที่เราวัดไว้

ภาพที่ 3.7 การเตรี ยมวัสดุ
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3.3.3 นําเหล็กกล่องที่เราตัดไว้แล้วมาเชื่อมให้ติดกันดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3.8 การทําโครงเหล็ก
3.3.4 เมื่อเราเชื่อมเสร็ จแล้วก็จะออกมาดังภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 3.9 หลังจากเชื่อมเสร็จ
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3.3.5 ทําการวัดขนาดไม้อดั ให้ได้ตามขนาดที่กาํ หนดไว้แล้วทําการตัดโดยใช้ตวั เจียตามภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3.10 ตัดไม้อดั

3.3.6 นําโครงเหล็กที่เราเตรี ยมไว้และไม้อดั ที่ตดั ได้ตามขนาดที่ตอ้ งการแล้วมาทําการเจาะรู แล้วใช้
หมุดยึดติด

ภาพที่ 3.11 การเจาะยึดไม้อดั

26

3.3.7 หลังจากยึดฐานกับไม้อดั เสร็ จแล้วก็จะได้ดงั รู ปภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3.12 ยึดฐานกับไม้อดั

3.3.8 ทําการนําเหล็กกล่องที่เราตัดไว้เพื่อทําขาโต๊ะมาเจาะรู แล้วใช้สกรู ยดึ ติดก็จะได้ดงั ภาพด้านล่าง

ภาพที่3.13 ขาโต๊ะ
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3.3.9 ทําการนําไม้อดั ที่เรายึดฐานเสร็ จแล้วนําไปหุ ม้ สเตนเลสเมื่อหุม้ สแตนเลสเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
นําใบมีดมาประกอบเข้ากับโต๊ะก็จะได้ตามภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3.14 เครื่ องตัดเพลท
3.3.10 นําไม้อดั อัดที่ยดึ กับฐานอีกชุดหนึ่งที่เราทําเตรี ยมไว้ไปหุม้ สแตนเลสแล้วนํามาใส่ ขาโต๊ะเราก็
จะได้โต๊ะรองเครื่ องตัดเพลท

ภาพที่ 3.15 โต๊ะรองเครื่ องตัดเพลท

บทที่ 4
ขั้นตอนการทดสอบ
4.1 ขั้นตอนการทดสอบ
1. นําเครื่ องตัดเพลทขึ้นมาเตรี ยมความพร้อม
2. นําเพลทที่เราต้องการตัดมาเตรี ยมไว้
3. ทําการตัดตามมาร์คที่กาํ หนดไว้ ดังภาพที่ 4.1
4. เมื่อตัดเสร็ จแล้วจะได้เพลทตามขนาดที่เราต้องการ

ภาพที่ 4.1 การตัดเพลท

ภาพที่ 4.2 เพลทที่ตดั เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

การออกแบบเครื่ องมื อทางการพิมพ์ตอ้ งคํานึ งถึงความยากง่ายมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ ยวข้อง
มากมายที่ตอ้ งคํานึ งถึงเป็ นอย่างมาก ถ้าหากออกแบบไม่ได้มาตรฐานการใช้งานก็เป็ นไปได้ยากแล้วยัง
เสี ยเวลาในการ แก้ปัญหาของการออกแบบเครื่ องตัดเพลทหรื อตัดกระดาษ ไม่ได้มีเฉพาะในตอนการตัด
เพลทเท่านั้น ต้องคํานึงถึงการเก็บรักษาเครื่ องและการดูแลรักษาอีก เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วนั้น เครื่ องตัด
เพลทก็ไม่สามารถใช้งานได้อยูด่ ี ทําให้ตอ้ งพิจารณาในหลายๆอย่าง รวมถึงทักษะคนใช้งานที่ถา้ ยากมาก
เกิ นไปก็ไม่สามารถใช้งานได้จริ ง ผลของการออกแบบเครื่ องตัดเพลทนั้น ถูกต้องตามมาตรฐานตาม
ต้องการ เนื่องจากการออกแบบระบบได้ดีมีมาตรฐานและสามารถนําไปติดตั้งใช้งานได้จริ ง ซึ่ งภายใน 1
เดือนได้รวบรวมข้อมูลการสู ญเสี ยลดลงจาก 32% เหลือเพียง 15% ซึ่ งก่อนจะมีเครื่ องมือช่วยตัดเพลท
นั้น 1 เครื่ องพิมพ์ใช้เพลทจํานวน 8 แผ่น/วัน มีท้ งั หมด 7 เครื่ อง (ไม่รวมเพลทใช้แล้วเกิดชํารุ ดระหว่าง
พิมพ์) (8*7=56) ในหนึ่ งวันใช้เพลท 56 แผ่นเพลท 1 แผ่น ราคา 110 บาทค่าใช้จ่ายค่าเพลทก่อนมี
เครื่ อ งมื อ ตัด เพลทในเดื อ น (110*56*30+32%=243,936 บาท)
ค่ า ใช้จ่ า ยหลัง มี เ ครื่ อ งตัด เพลท
(110*56*30+15%=212,520 บาท) ค่าใช้จ่ายลดลง 31,416 บาท ราคาเครื่ องมือตัดเพลท 4,000 บาท
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