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บทคดัย่อ 
โครงงานสหกิจน้ีนาํเสนอโครงงานการออกแบบและพฒันาเคร่ืองพิมพก์ล่องลูกฟูกดว้ย

การพิมพร์ะบบอิงคเ์จท็ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดขั้นตอนการทาํงานของบริษทั โดยคณะผูจ้ดัทาํจึง
มีการจดัทาํเคร่ืองพิมพร์ะบบอิงคเ์จท็ท่ีสามารถพิมพล์งบนกล่องไดอ้ตัโนมติั จากเดิมทางบริษทัตอ้ง
ทาํการพิมพฉ์ลากบอกขอ้มูลลงบนกระดาษหรือสต๊ิกเกอร์ และตอ้งใชพ้นกังานทาํการติดฉลากบอก
ขอ้มูลสินคา้ลงบนกล่องบรรจุสินคา้ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหท้าง บริษทัฯ เสียโอกาสการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทาํงาน ซ่ึงทางบริษทัฯ ตอ้งเสียเวลาในการติดฉลากบอกขอ้มูลสินคา้ดว้ยมือทาํใหเ้กิดความ
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ระบบอิงคเ์จท็ข้ึน และกล่องท่ีนาํมาทาํการพิมพท่ี์ความหนา 4 มิลลิเมตรและ7 มิลลิเมตร ไม่สามารถ
ผา่นช่องลาํเลียงได ้เน่ืองจากช่องลาํเลียงตอ้งทาํการปรับตั้งทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนตามกล่องท่ีมีความ
หนาต่างกนัมาทาํการพิมพ ์และตาํแหน่งของหัวพิมพไ์ม่อยู่ในตาํแหน่งท่ีตอ้งการ ดงันั้นจึงตอ้งทาํ
การปรับตั้งระยะความสูงตํ่าของหวัพิมพใ์หม่ ทาํใหส้ามารถพิมพง์านตรงตามตาํแหน่งท่ีตอ้งการได ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนัโรงพิมพ์ได้มีการแข่งขนักันทางด้านการผลิตงานพิมพ์ค่อนข้างสูง ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ จะตอ้งผลิตส่ิงพิมพน์ั้นออกมาดีและมีคุณภาพ ตอ้งพิจารณาทุกๆขั้นตอนของการ
ปฎิบติังานพิมพ ์จะเห็นวา่ขั้นตอนการบรรจุสินคา้โรงพิมพจ์ะตอ้งท าการบรรจุลงกล่อง และท าการ
พิมพฉ์ลากบอกขอ้มูลลงบนวสัดุการพิมพ์เช่น กระดาษ สต๊ิกเกอร์ เพื่อน ามาติดลงบนกล่องบรรจุ
สินคา้ ท าให้โรงพิมพน์ั้นมีขั้นตอนการท างานเพิ่มมากข้ึน และเพิ่มตน้ทุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพิมพ ์
จึงท าใหโ้รงพิมพน์ั้นสูญเสียโอกาสในการผลิตงานพิมพ ์
 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงคเ์จ็ทข้ึน เพื่อให้ทางโรงพิมพน์ั้น
สามารถพิมพป้์ายช้ีบ่งน้ีลงบนกล่องไดเ้ลย ท าให้ลดขั้นตอนการท างานลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย และท า
ใหโ้รงพิมพน์ั้นสามารถผลิตงานพิมพไ์ดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อลดขั้นตอนการท างาน 
 1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 1.2.3 เพื่อลดบุคลากรในการท างาน 
 1.2.4 เพื่อลดขยะท่ีมีมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 เคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จท็ประเภทต่อเน่ือง 
 1.3.2 ขนาดของกล่องลูกฟูก 4 – 7 มิลลิเมตร 
  

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ลดขั้นตอนในการท างานใหร้วดเร็วข้ึน 
 1.4.2 ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 1.4.3 ลดขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
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บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ประเภทของงานพมิพ์ INKJET 

- งานพิมพอิ์งคเ์จท็ อินดอร์ (Inkjet Indoor) 
- งานพิมพอิ์งคเ์จท็ เอา้ทด์อร์ (Inkjet Outdoor) 
- งานพิมพอิ์งคเ์จท็ หมึกยวู ี(Inkjet UV) 
- งานพิมพอิ์งคเ์จท็ บนผา้ (Digital textile) 

 
2.1.1 งานพิมพอิ์งคเ์จท็อินดอร์ (INKJET INDOOR) 

ใชส้ําหรับงานภายในอาคาร มองระยะใกล ้ประมาณ 30-100 cm. จึงตอ้งใชง้านพิมพท่ี์มี
ความละเอียดสูง มีความคมชดั สีสวยสดใส แต่มีขอ้จาํกดังานพิมพอิ์นดอร์ จาํเป็นตอ้งทาํการเคลือบ
ฟิลม์ป้องกนัช้ินงานดา้นหนา้ ซ่ึงมีใหเ้ลือกทั้ง ชนิดดา้น (Matte) เเละ ชนิดเงา (Gloss) วสัดุท่ีใชพ้ิมพ์
จะตอ้งมีการโคท้น้าํยาดา้นหนา้วสัดุเพื่อใหห้มึกยดึเกาะไดดี้ วสัดุมีดงัน้ี 

– กระดาษ พีพี (PP Paper) 
– สต้ิกเกอร์ พีพี (Sticker Paper) 
– สต้ิกเกอร์ พีวซีี ทึบแสง (PVC Sticker) 
– สต้ิกเกอร์ พีวซีี ใส (Sticker Clear) 
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รูปท่ี 2.1 งานพิมพอิ์งคเ์จท็ อินดอร์ 

 

รูปท่ี 2.2 งานพิมพอิ์งคเ์จท็ อินดอร์ 
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2.1.2 งานพิมพอิ์งคเ์จท็เอา้ทด์อร์ (INKJET OUTDOOR) 
              ใชส้าํหรับงานโฆษณาภายนอกอาคาร เป็นงานโฆษณาระยะไกล  มีความละเอียดนอ้ยกวา่
เคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จ็ท อินดอร์ แต่มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มกลางแจง้สูงไม่วา่จะเป็นแดดและ
ฝน อายุการใช้งานของงานพิมพ์ประเภทอิงค์เจ็ทเอา้ท์ดอร์น้ี จะมีอายุการใช้งาน ประมาณ 1-2 ปี 
ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของวสัดุและหมึกพิมพ ์
             ปัจจุบนัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จท็ เอา้ทด์อร์บางยีห่อ้มีการพฒันาเทคโนโลยีดา้นหวัพิมพท่ี์มีความ
ละเอียดใกลเ้คียงกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จ็ท อินดอร์ จึงทาํให้สามารถใชง้านไดท้ั้งภายในและภายนอก
อาคาร ไม่จาํเป็นตอ้งเคลือบฟิลม์ป้องกนัดา้นหนา้หรือหากตอ้งการเคลือบก็สามารถทาํได ้วสัดุท่ีใช้
พิมพมี์หลายชนิดใหเ้ลือกใชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีการโคท้หนา้ เช่น 

– กระดาษ พีพี (PP Paper) 
– สต๊ิกเกอร์ พีพี (Sticker Paper) 
– สต๊ิกเกอร์ พีวซีี ทึบแสง (PVC Sticker) 
– สต๊ิกเกอร์ พีวซีี ใส (Sticker Clear) 
– ไวนิล (Vinyl) ชนิดต่างๆ ฯลฯ 
 

 

รูปท่ี 2.3 งานพิมพอิ์งคเ์จท็ เอา้ทด์อร์ 
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รูปท่ี 2.4 งานพิมพอิ์งคเ์จท็ เอา้ทด์อร์ 

2.1.3 งานพิมพอิ์งคเ์จท็หมึกยวู ี (INKJET UV) 
           งานพิมพอิ์งคเ์จท็ ยวู ีใชส้าํหรับงานโฆษณาภายในและภายนอกอาคาร แต่มีความทนทานต่อ

สภาพ แวดลอ้มกลางแจง้ได้ดีเท่าหมึกเอา้ทด์อร์ อายุการใช้งานของงานพิมพป์ระเภทอิงค์เจ็ทยูวีน้ี 

จะมีอายกุารใชง้าน ประมาณ 0.5-1.5 ปี ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีติดตั้ง คุณภาพของวสัดุและหมึกพิมพ ์งาน

พิมพอิ์งคเ์จท็ ยวู ีนั้นยงัมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 

ขอ้ดี 
สามารถพิมพล์งตรงบน วสัดุแผน่ ไดเ้ลยหรือแบบมว้นก็ไดข้ึ้นอยูก่บัรุ่นของเคร่ืองพิมพว์า่

สามารถพิมพร์ะบบมว้นไดห้รือเปล่า 

ขอ้เสีย 
วสัดุท่ีมีผิวมนั สีอาจหลุดร่อนง่าย เช่น อคริลิค, พลาสติกลูกฟูก (PP Board) บางรุ่น, 

สต๊ิกเกอร์ฟรอยด ์

          ปัจจุบนัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จท็ ยวู ีบางยีห่อ้มีการพฒันาเทคโนโลยดีา้นหวัพิมพ ์ท่ีมีความ

ละเอียดใกลเ้คียงกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จท็ อินดอร์จึงทาํให้สามารถใชง้านไดท้ั้งภายในและภายนอก

อาคาร ไม่จาํเป็นตอ้งเคลือบฟิลม์ป้องกนัดา้นหนา้ หรือหากตอ้งการเคลือบก็สามารถทาํได ้
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วสัดุท่ีใชพ้ิมพมี์หลายชนิดใหเ้ลือกใช ้ไม่จาํเป็นตอ้งมีการโคท้น้าํยาดา้น เช่น 

         – วสัดุมว้นต่างๆ สต๊ิกเกอร์,ผา้,ไวนิล,ฯลฯ 
         – วสัดุแผน่ต่างๆ ไฮอิมแพค,ไม,้กระเบ้ือง,พลาสวดู,พลาสติกลูกฟูก(ท่ีผา่นการทดสอบแลว้ 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 งานพิมพอิ์งคเ์จท็ หมึกยวูี 

2.1.4 งานพิมพผ์า้ (Digital textile) 
งานพิมพผ์า้ ใชส่้าหรับงานโฆษณาภายในและภายนอกอาคารหรืองานตกแต่งต่างๆ มีความ

ละเอียดน้อยกว่า เคร่ืองพิมพอ้ิ์งค์เจ็ท อินดอร์ อายุการใช้งานของงานพิมพผ์า้จะมีอายุการใช้งาน
ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของแต่ละชนิด ปัจจุบนังานพิมพผ์า้กาํลงัเป็นท่ีนิยมในตลาดต่างประเทศ 

วสัดุผา้ท่ีนาํมาใชพ้ิมพน์ั้นมีหลายหลาย ตอ้งเป็นสาํหรับพิมพอ้ิ์งเจ็ทเท่านั้น ตวัวสัดุจะมีการ
โคท้หนา้เพื่อใหสี้เกาะและทนความร้อน 
  
 
 งานป้ายผา้ท่ีต่างประเทศเร่ิมใชง้านป้ายท่ีทาํจากผา้มานานแลว้ ไม่นิยมใชไ้วนิลเหมือนบา้น
เรา ไวนิลนั้นเป็นขยะอนัตรายยอ่ยสลายยาก ท่ีเมืองไทยก็เร่ิมใชง้านผา้มากข้ึนอยา่งท่ีเราเห็นในโชว์
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รูมให้ห้างใหญ่ แบรนด์พวกน้ีจะสร้างความแตกต่างกบัร้านทัว่ไป งานผา้นั้นสามารถเพิ่มความ
หรูหราไดม้ากอีกดว้ย 
 
 

 
รูปท่ี 2.6 งานพิมพผ์า้ 

 
2.2  ชนิดของหมึกพมิพ์  
             แบ่งออกไดเ้ป็น 4ประเภท 
2.2.1 Liquid Inkjet   

คือ หมึกพิมพ์ท่ีใช้นํ้ า เ ป็นส่วนผสมหลัก สามารถแยกเป็น  3 ประเภทหมึกพิมพ์
แบบ Dye ละลายไดง่้าย ภาพท่ีปรินท์ออกมา "ไม่กนันํ้ า" หมึกพิมพแ์บบ Pigment ปัจจุบนัมีหลาย
บริษทัผูผ้ลิตปรินท์เตอร์ได ้นาํส่วนผสมของหมึก Dura Brite มาผสมเขา้ไป ทาํให้ งานท่ีปรินท์มี
ความคงทน ไม่ละลายหายไป "กนันํ้า" ได ้เคร่ืองปรินทเ์ตอร์ ทัว่ๆ ไปในทอ้งตลาดจะใช ้หมึกพิมพ์
ชนิดน้ี 
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2.2.2 Dye Sublimation  
              หมึกพิมพช์นิดน้ี มีส่วนผสมพิเศษ จะมีลกัษณะเป็นฟิล์มบางๆ เม่ือพิมพป์ระกอบไปดว้ย
แม่สี 3 สี C M Yส่วนสีดาํเกิดจากการผสมของ 3 สี ตน้ทุนของหมึกพิมพป์ระเภทน้ี แพง งานพิมพท่ี์
ออกมา คม ชดั กนันํ้า ใหภ้าพท่ีละเอียด และกวา้ง เคร่ืองพิมพท่ี์ใชห้มึกพิมพป์ระเภทน้ี แพง เหมาะ
กบังานท่ีตอ้งการความละเอียด ตน้แบบงานพิมพท่ี์ไม่เพี้ยนสี งานพิมพภ์าพ ชนิดของนํ้ าหมึก : ท่ีจะ
ใชก้บัปรินทเ์ตอร์ ติดแทง้ค ์

2.2.3 Dye-based   
คือ นํ้ าหมึกท่ีใชใ้นงานพิมพท์ัว่ไป มีส่วนผสมของนํ้ าเป็นหลกั ดูแลรักษาง่าย ปัจจุบนันํ้ า

หมึกชนิดน้ีไดมี้ววิฒันาการดีข้ึนมาก เสถียรข้ึน ใชง้านไดมี้คุณภาพข้ึน 
 
2.2.4 Pigment Ink 
               ซ่ึง มีคุณสมบติักนันํ้ า ทนแดด ทนความร้อน แต่ปัจจุบนันํ้ าหมึกประเภทน้ี ยงัไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าท่ีควร เพราะมีอนุภาคของนํ้ าหมึกใหญ่ สีสันยงัสู้หมึกพิมพ์แบบ Dye-based ไม่ได ้
บุคคลท่ีใชน้ํ้าหมึกพิมพง์านประเภทน้ีไดแ้ก่ งานโฆษณา งานออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

 

รูปท่ี 2.7 ชนิดของหมึกพิมพ ์
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2.3 โครงสร้างของสายพานล าเลยีง 

สายพานลาํเลียงมีส่วนประกอบหลกัคือ 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 ภาพส่วนประกอบสายพานลาํเลียง 
 
2.3.1 ยางผวิบน  

 ทาํหนา้ท่ี รองรับวสัดุขนถ่าย และป้องกนัการเสียหายของชั้นผา้ใบในการรับแรง และยงัมี
คุณสมบติัป้องกนัแรงกระแทก ป้องกนัการเจาะทะลุ ป้องกนันํ้ ามนั   ป้องกนัความร้อน ผิวของยาง
บนมีหลายชนิด สามารถเลือกใหใ้ชง้านตามความเหมาะสมของวสัดุท่ีลาํเลียง 
 
2.3.2 ชั้นผา้ใบ ทาํหน้าท่ี เป็นแกนกลางในการรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น และช่วยในการ
กระจายแรงดึงของสายพาน ขณะลาํเลียงวสัดุอีกดว้ย 

2.3.3 การเลือกชั้นผา้ของสายพานลาํเลียง 

ชั้นผา้ของสายพานลาํเลียง ควรจะสามารถรับแรงทั้งหมด ท่ีเกิดกบัสายพานไดท้ั้งในขณะท่ี
รับ และบรรทุกนํ้าหนกัวสัดุ ชั้นผา้น้ีควรจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สมรรถภาพการใชง้าน ดงัน้ี 

- ความทนต่อแรงดึง โดยตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีจะทนต่อแรงดึงสูงสุด ในขณะใชง้านได ้
- การรับนํ้าหนกั มีความแขง็แกร่งตามแนวขวาง เพื่อคํ้าสายพานเม่ือบรรทุกอยา่งเตม็ท่ี 

2.3.4 ผา้โพลีเอสเตอร์/ไนลอน 

ผา้ "อีพี" เป็นผา้ทอใยสังเคราะห์ ซ่ึงใช้ใยโพลีเอสเตอร์เป็นด้ายยืน และใช้ใยโพลีเมอร์ 
(ไนลอน) เป็นดา้ยพุง่โดยมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

http://www.unionbelt.com/images/products/structure.jpg
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รูปท่ี 2.9 ผา้โพลีเอสเตอร์/ไนลอน 

 
การยดืตวันอ้ยเม่ือรับแรงดึง: ดงันั้นสายพาน "ผา้อีพี" เม่ือใชง้านไปแลว้ จะมีการยืดตวัของ

ผา้อีพีนอ้ย ทาํใหใ้ชร้ะยะ Take Up สั้นลง จึงประหยดัทั้งพื้นท่ีและค่าใชจ่้าย ของโครงสร้างสายพาน
ลาํเลียงทั้งหมด และยงัทาํใหส้ายพานเม่ือเร่ิมเคล่ือนท่ีทาํไดอ้ยา่งคล่องตวัข้ึนโดยเฉพาะในกรณีของ
ช่วงสายพานท่ียาวๆ 

ทนต่อความช้ืนและนํ้ าไดดี้: สายพาน "ผา้อีพี" จะลดความเสียหายท่ีเกิดจากความช้ืนและ
นํ้าซ่ึงเป็นเหตุใหค้วามแขง็แรงของสายพานลดลง 

2.3.5 การเลือกผวิยางชั้นนอกของสายพานลาํเลียง 
           ผิวยางชั้นนอกของสายพานลาํเลียงนั้น เป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยปกป้องตวัชั้นผา้ ขนาดความ
หนาของผวิยางสายพาน กาํหนดโดยรอบหมุนของสายพานและสภาพการบรรทุก ยางของสายพาน
ควรเลือกใหมี้สมรรถภาพ ทนต่อการใชง้านโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ 
  
2.3.6 คุณสมบติัยางผวิสายพานสาํหรับงานลาํเลียงทัว่ไป 

 คุณสมบติัและการใชง้าน Grade M: เป็นสายพานทนแรงดึงสูง  มีความตา้นทานการสึก
หรอ และการตดัเจาะขาดท่ีดีมาก เหมาะสําหรับงานท่ีตอ้งการรับแรงกระแทกสูง ใช้ลาํเลียงวสัดุ
ขนาดใหญ่ วสัดุแหลมคม และวสัดุผิวหยาบขรุขระ โดยใชน้ํ้ ามนั ASTM Oil#1 ท่ีอุณหภูมิ 70°C 
ระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

http://www.unionbelt.com/images/products/EP.jpg
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2.3.7 คุณสมบติัและการใชง้าน 

ทนนํ้ ามนัหล่อล่ืนปิโตรเลียม นํ้ ามนัพืช และนํ้ ามนัสัตวดี์มาก ใช้ในงานลาํเลียงเมล็ดพืช 
ธญัพืชท่ีมีนํ้ามนั ถ่านหินท่ีสเปรยน์ํ้ามนั ช้ินส่วนโลหะท่ีมีนํ้ามนั เป็นตน้  

2.3.8 คุณสมบติัยางผวิสายพานทนอุณหภูมิสูง 

 

 

ตารางท่ี 2.1 คุณสมบติัยางผวิสายพานทนอุณหภูมิสูง 

 
คุณสมบติัและการใชง้าน 
           HR 100: เหมาะสมกบัการใช้งานลาํเลียง ท่ีผิวของสายพานมีอุณหภูมิไม่เกิน 100°C หรือ
ลาํเลียงวสัดุท่ีอุณหภูมิสูงไม่เกิน 150°C เช่น แร่เหล็ก ถ่านโคก๊ หินปูน ฯลฯ 

2.3.9 สายพานลาํเลียงทนไฟ 

การใชง้าน เม่ือมีการใช้สายพานในบริเวณท่ีเขา้ถึงไดย้ากนั้น การลดความเส่ียงอนัอาจจะ
เกิดไฟไหมข้ึ้น มีความสําคญัมาก ผิวสายพานได้รับการออกแบบ โดยอา้งอิงมาตรฐาน ISO340, 
DIN22103(K) และ JIS K 6324 

 

 

 

http://www.unionbelt.com/images/products/table23.jpg
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2.3.10 ระดบัความสึกกร่อนของวสัดุลาํเลียง 

 

 
ตารางท่ี 2-2 ระดบัความสึกกร่อนของวสัดุลาํเลียง 

 

ตารางท่ี 2-3 ระดบัความสึกกร่อนของวสัดุลาํเลียง 

 

http://www.unionbelt.com/images/products/table25.jpg
http://www.unionbelt.com/images/products/table25.jpg
http://www.unionbelt.com/images/products/table26.jpg
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2.4 กล่องลูกฟูก 
           กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษท่ีประกอบดว้ยแผน่ปะหนา้ 2 แผน่และมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่
ตรงกลาง ท่ีนิยมใชก้นั โดยทัว่ไปจะมี 3 ประเภท คือ 
 
2.4.1  กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face) 
          ประกอบไปดว้ย กระดาษ แผน่เรียบ 1 แผน่ ปะกบกบัลอนลูกฟูก 1 แผน่ นิยมใชก้นักระแทก
สินคา้ หรือ ปะกล่อง offset 
ลอนมาตรฐาน :   B, C, E 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น 

2.4.2 กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall) 
          ประกอบไปดว้ย  กระดาษแผน่เรียบ 2 แผน่ ปะกบกบั ลอนลูกฟูก  1 แผน่ โดยลอนลูกฟูก จะ
อยูต่รงกลางระหวา่ง กระดาษแผน่เรียบทั้ง 2 แผน่  มกัใชก้บัสินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัปานกลาง หรือ ไม่
เนน้ความแขง็แรงมากนกั  ลอนมาตรฐาน :   B, C, E 

 

รูปท่ี 2.11 กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 
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2.4.3 กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double  wall) ประกอบไป ดว้ย  กระดาษแผน่เรียบ 3  แผน่ ปะกบกบั 
ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอนลูกฟูกท่ีอยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อ
ประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกท่ีอยู่ด้านในจะเป็นลอน C  เพื่อประโยชน์ทาง
ด้านรับแรงกระแทก นิยมใช้สําหรับสินค้า ท่ีต้องการการป้องกันสูง  หรือมีนํ้ าหนักมาก   
ลอนมาตรฐาน : BC (ลอน B จะอยูด่า้นนอก ส่วนลอน C จะอยูด่า้นใน) 

 

รูปท่ี 2.12 กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 

2.4.4 การทดสอบกระดาษลูกฟูก  

2.4.5นํ้าหนกัมาตรฐาน ( Basis weight )นํ้าหนกัมาตรฐาน หมายถึง นํ้ าหนกัระดาษต่อพื้นท่ี 
ซ่ึงมีหน่วยเป็น กรัมต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร หรือ ปอนดต่์อพื้นท่ี 1,000 ตารางฟุต นํ้ าหนกัมาตรฐานมี
ความสัมพนัธ์ต่อคุณสมบติัทางกายภาพของกระดาษ โดยเฉพาะความแข็งแรงของกระดาษจะพบวา่
กระดาษทุกประเภทจะต้องมีข้อกาํหนดเก่ียวข้องกับมาตรฐานถึงแม้ว่าคุณสมบติัน้ีไม่ได้เป็น
คุณสมบติัท่ีจะนาํไปใช้ความสัมพนัธ์งาน โดยตรง แต่ก็มีกบัคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นอยา่งมากกระดาษ
ชนิดเดียวกนัความแขง็แรงของกระดาษจะเพิ่มข้ึน เม่ือนํ้ าหนกัมาตรฐานเพิ่มข้ึนจึงใชใ้นการแบ่งชั้น
คุณภาพของกระดาษหรือเกรดกระดาษการเลือกใช้กระดาษนั้นมกัเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการโดยใชร้ะดบัมาตรฐานเดียวกนัเป็นเกณฑต์ดัสินเสมอ  
             ความสมํ่าเสมอของนํ้าหนกัมาตรฐานของกระดาษตลอดแผน่ มีความสาํคญัในกระบวนการ
ผลิตเพื่อใชง้านเป็นอยา่งมากตวัอยา่งเช่น นํ้าหนกัมาตรฐานท่ีคลาดเคล่ือนทาํให้ความสมํ่าเสมอของ
ผวิไม่เท่ากนัจะทาํใหก้ารพิมพบ์นผวิกระดาษคลาดเคล่ือนไปดว้ย นํ้าหนกัมาตรฐานจะมีผลต่อ
ตน้ทุนการผลิต กระดาษท่ีมีนํ้าหนกัมากความยาวในมว้นก็จะลดลงทาํใหไ้ด ้ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป
นอ้ยลงเน่ืองจากการใชง้านกระดาษนั้นจะใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกั ในขณะท่ีราคาซ้ือขายของกระดาษคิด
เป็นราคาต่อนํ้าหนกัระดาษ       ดงันั้นผูใ้ชจึ้งนิยมสั่งกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัเบาท่ีสุด แต่ยงัคงให้
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คุณสมบติัตามประสงคโ์ดยทัว่ไปจะกาํหนดใหน้ํ้าหนกัมาตรฐานยงัมีความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ +5  

 นอกจากน้ีแลว้นํ้าหนกัมาตรฐานยงัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณความช้ืนในกระดาษอีกดว้ย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบคือ Analyticalbalance มาตรฐานท่ีใช้ทดสอบ ได้แก่ ISO 536 (กระดาษ
เหนียว) , ASTM D 646 ,TAPPI T410. ISO3039 (กระดาษลูกฟูก) 

 

รูปท่ี 2.13 การทดสอบชัง่นํ้าหนกักระดาษลูกฟูก 

 

 

รูปท่ี 2.14 การทดสอบชัง่นํ้าหนกักระดาษลูกฟูก 
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2.4.6 การดูดซึมนํ้า ( Moisture content ) 
การดูดซึมนํ้ า หมายถึง ความสามารถในการดูดซึมนํ้ าของกระดาษในพื้นท่ี 1 ตารางเมตร

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด มีหน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร ใชส้ําหรับทดสอบกบักระดาษเหนียว
และแผน่ลูกฟูก ค่าน้ีจะบอกถึงของเหลวท่ีใชก้บักระดาษ เช่น นํ้ ากาวเหลว, หมึกพิมพ ์จะซึมเขา้ไป
ในเน้ือกระดาษไดม้ากนอ้ยเพียงไร เป็นตน้ตลอดจน มีความสัมพนัธ์กบัความแข็งแรงของกระดาษ 
ในกรณีท่ี เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ถา้มีค่าการดูดซึมนํ้ามาก ยอ่มมีผลต่อค่าแข็งแรงของกล่องลดลง 
จึงไม่ควรนาํกล่องน้ีไปบรรจุผลิตภณัฑ ์ประเภท อาหารแช่แข็ง ผกั ผลไม ้ควรเลือกใชก้ล่องท่ีมีการ
เคลือบไขท่ีผวิของกล่องแทน  
           วธีิทดสอบเรียกวา่ "คอบบ ์เทส" (Cobbs Test) เคร่ืองมือท่ีให้ทดสอบคือ Cobbs sizing tester 
มาตรฐานท่ีใชท้ดสอบไดแ้ก่ ISO 535, ASTM D 2045, TAPPI T 411  

สาํหรับการดูดซึมนํ้ าของกระดาษทาํลูกฟูก หมายถึง เวลาท่ีกระดาษดูดซึมนํ้ าปริมาณ 0.05 
ลูกบาศก์เซนติเมตร ไดห้มดมีหน่วย เป็น วินาทีต่อนํ้ า 0.05 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าน้ีจะบอกถึง
ความสามารถในการดูดซึมนํ้ าของกระดาษทาํลูกฟูก อุปกรณ์ท่ีใช้คือ บุเร็ต และนาฬิกาจบัเวลา 
วิธีการทดสอบใช้มาตรฐาน มอก. 321 ซ่ึงกาํหนดให้กระดาษลูกฟูกมีค่าการดูดซึมนํ้ าอยู่ในช่วง      
30 - 200 วนิาทีต่อนํ้า 0.05 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 

 

รูปท่ี 2.15 การทดสอบการดูดซึมของนํ้ากระดาษลูกฟูก 

2.4.7 ความตา้นทานแรงกดวงแหวน ( Ring crush resistance ) 
 ความตา้นทานแรงกดวงแหวน หมายถึง ความสามารถของกระดาษความยาวคงท่ี นาํมา

โคง้งอเป็นวงแหวน เพื่อท่ีจะตา้นแรงกด ในแนวระราบเดียวกบักระดาษ จนขอบกระดาษหกัพบั มี
หน่วยเป็น นิวตนั (N) หรือ กิโลกรัมแรง (kgf) ค่าความตา้นแรงกดวงแหวน ของกระดาษในแนว
ขวางเคร่ือง จะมีความสัมพนัธ์กบัความตา้นแรงกด หรือความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่อง
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กระดาษหรือถงักระดาษ นอกจากน้ีแลว้ค่าความตา้นแรงกดวงแหวนยงัสัมพนัธ์กบัแนวกดความ
ตา้นแรงกดแนวตั้งของแผน่กระดาษลูกฟูกสามารถใชค้่าความตา้นแรงกดวงแหวนน้ีในการควบคุม
คุ ณ ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น ส า ย ก า ร ผ ลิ ต   
          ค่าความตา้นทานแรงกดวงแหวนของกระดาษทาํผวิกล่องและกระดาษทาํลูกฟูกสามารถนาํมา
คาํนวนหาค่าความตา้นทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกได ้เคร่ืองมือท่ีใช้คือ เคร่ืองกด (Crush 
tester) และท่ีจบัช้ินทดสอบ (ring crush holder) มาตรฐานท่ีใช ้ไดแ้ก่ TAPPI T 818 , มอก. 321 

 

รูปท่ี 2.16 การทดสอบการตา้นทานแรงกดวงแหวนของกระดาษลูกฟูก 

 

รูปท่ี 2.17 การทดสอบการตา้นทานแรงกดวงแหวนของกระดาษลูกฟูก 

2.4.8 ความตา้นทานแรงกดในแนวตั้ง ( Edge-wise crush resistance )  
ความต้านทานแรงกดในแนวตั้ ง หมายถึง ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูป

ส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีจะตา้นแรงกดเม่ือกระทาํในทิศทางเดียวกบัแนวตั้งของลูกฟูกจนกระทั้งแผ่น
ลูกฟูกหกัหรือยบุตวัลง มีหน่วยเป็น กิโลนิวตนัต่อเมตร การทดสอบน้ีมีความสําคญัต่อแผน่กระดาษ
ลูกฟูกมาก เพราะเป็นค่าท่ีบอกถึงความแข็งแรงของแผ่นกระดาษลูกฟูก ซ่ึงสัมพนัธ์โดยตรงกบั
ความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษลูกฟูกหรือค่าการรับแรงกดของกล่องนัน่เอง ค่า
ความตา้นแรงกดในแนวตั้งสามารถนาํมาคาํนวนหาความตา้นแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกได ้
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ในกรณีของแผ่นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น ความสูงของลอนลูกฟูกจะมีผลต่อค่าความตา้นแรงกดใน
แนวตั้ง นัน่คือ ความสูงของลอนลูกฟูกมากก็ย่อมมีค่าความตา้นแรงกดในแนวตั้งมากตามไปดว้ย 
ซ่ึงการเปรียบเทียบกนัน้ีจะตอ้งทดสอบท่ีสภาวะเดียวกนัและใช ้ องคป์ระกอบของกระดาษท่ีใชท้าํ
แผ่นกระดาษลูกฟูกเหมือนกนั เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ เคร่ืองกด (Crush tester) มาตรฐานท่ีใช้ทดสอบ
ไดแ้ก่  ISO 3037 , TAPPI T 811 , TAPPI T 823 , JIS-0410 

 

รูปท่ี 2.18 การทดสอบการตา้นทานแรงกดแนวตั้งของกระดาษลูกฟูก 

 

รูปท่ี 2.19 การทดสอบการตา้นทานแรงกดแนวตั้งของกระดาษลูกฟูก 

 
2.4.9 ความตา้นทานแรงดนัทะลุ ( Bursting strength ) 

ความตา้นทานแรงดนัทะลุ หมายถึง ความสามารถของกระดาษหรือแผน่กระดาษลูกฟูกท่ี
จะตา้นแรงดนัท่ีกระทาํบนแผน่ทดสอบดว้ยอตัราท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอจนทาํให้แผน่ทดสอบนั้น
ขาดภายใตส้ภาวะท่ีกาํหนด มีหน่วยเป็น กิโลปาสกาล(kpa) หรือกิโลกรัมแรงต่อ ตารางเซนติเมตร 
(kgf/cm2) โดยทัว่ไปแลว้ค่าความตา้นแรงดนัทะลุจะข้ึนอยูก่บั ชนิด สัดส่วน การเตรียมเส้นใยและ
ปริมาณเส้นใยรวมทั้งสารแต่งเติมในแผน่กระดาษ  

การทดสอบความตา้นแรงดนัทะลุของกระดาษเหนียว (paperboard) เป็นการทดสอบเพื่อ
ควบคุมสําหรับการผลิตกล่องสําหรับแผ่น กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ไม่เหมาะกบัการทดสอบค่าความ
ตา้นแรงดนัทะลุ ส่วนการทดสอบความตา้นแรงดนัทะลุของแผน่กระดาษลูก 2 ชั้นค่าท่ีไดจ้ะมีความ
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แม่นยาํไม่แน่นอนเน่ืองจากเป็นการทดสอบค่าความตา้นแรงดนัทะลุของแผน่กระดาษลูกฟูก หลาย
ชั้นดงันั้นจึงมีการทดสอบทั้งสองดา้นของแผน่กระดาษลูกฟูก 

คุณสมบติัน้ีมีความสัมพนัธ์กบัความตา้นแรงดึงขาดและความตา้นแรงฉีกขาดและจะช้ีบอก
ถึงความเหนียว หรือคุณภาพของกระดาษท่ีใช้ทาํผิวกล่องและสัมพนัธ์โดยตรงกบัการใช้งานของ
กระดาษห่อสินคา้ กระดาษทาํถุง และกระดาษทาํกล่องโดยเฉพาะในกรณีท่ีใช้งานในลกัษณะ
เดียวกบัการทดสอบ ใน มอก. 550 จะใชค้วามตา้นทานแรงดนัทะลุของแผน่กระดาษลูกฟูกในการ
กาํหนดขนาดของกล่องและนํ้ าหนกับรรจุ และเป็นขอ้กาํหนดสําคญัประการหน่ึงของภาชนะบรรจุ 
เพื่อการขนส่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภาชนะนั้นจะตอ้งมีค่าความต้านแรงดนัทะลุให้ได้
ตามท่ีกาํหนดใน Rule 41, U.S. Uniform (Railroads) Freight Classication  

นอกจากน้ีความตา้นทานแรงดนัทะลุเป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัสําหรับสินคา้ท่ีทาํให้เกิดเเรง
ดนัภายในออกมาภายนอกกล่องเป็นบริเวณพื้นท่ีเล็กๆ เช่น สินคา้ท่ีมีลกัษณะดนัภายในออกมา
ภายนอกกล่องเป็นบริเวณพื้นท่ีเล็กๆ เช่น สินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้น แท่งหรือกระป๋อง เป็นตน้ มี
ความจาํเป็นตอ้งใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกท่ีมีค่าคาวมตา้นแรงดนัทะลุสูงๆ เน่ืองจากมีการกระทบ
ระหวา่งสินคา้กบักล่องบรรจุซ่ึงจะบ่งบอกถึงความสามารถในการรองรับนํ้ าหนกับรรจุของสินคา้ท่ี
ถ่วงลงบนผนงัดา้นล่างของกล่องเม่ือมีการลาํเลียงขนส่งเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ Mullen tester มาตรฐานท่ี
ใชท้ดสอบไดแ้ก่ ISO 2758 (กระดาษเหนียว) ISO 2759 (แผน่กระดาษลูกฟูก) ASTM D 774 , 
TAPPI T 403 (กระดาษเหนียว) TAPPI T 810 (แผน่กระดาษลูกฟูก) , BS 3137 , มอก 550 

 

รูปท่ี 2.20 การทดสอบการความตา้นทานแรงดนัทะลุ 
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2.4.10 ความตา้นทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก ( Compression strength ) 
ความตา้นทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง ความสามารถของกระดาษลูกฟูก

ในการตา้นแรงกดท่ีกระทาํบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกนั้นเสียรูปหรือรับแรงกดต่อไปอีกไม่ได ้มี
หน่วยเป็น นิวตนั (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf) วิธีการทดสอบน้ี ใช้สําหรับทดสอบกล่องกล่อง
กระดาษลูกฟูกด้วยอตัราความเร็วอย่างสมํ่าเสมอกระดาษลูกฟูกเปล่าและกล่องกระดาษลูกฟูกท่ี
บรรจุสินคา้  

ค่าความตา้นทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูกนาํมาใชค้าํนวนหาจาํนวนชั้นในการเรียง
ซอ้นจริงของกล่องท่ีบรรจุสินคา้ ถึงแมว้า่การทดสอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความแข็งแรง
ของกล่องกระดาษลูกฟูกเม่ือเรียงซ้อนก็ตาม แต่ค่าท่ีไดก้็ไม่ ไดบ้่งบอกถึงนํ้ าหนกัท่ีสามารถใช้ใน
การเรียงซอ้นตวัจริงๆ เพราะในทางปฎิบติัจาํเป็นตอ้งมีตวัคูณเพื่อความปลอดภยั (Safety factor) มา
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดมี้การเผื่อค่าความตา้นแรงกดของกล่องท่ีอาจลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมี
ผลต่อค่าความ ตา้นแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก อนัไดแ้ก่ ปริมาณความช้ืนในอากาศระยะเวลา
ในการเก็บ รูปแบบในการเรียงซ้อนกล่อง จาํนวนคร้ังในการเคล่ือนยา้ย ลกัษณะของการขนถ่าย 
เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีคุณสมบติัน้ีนบัวา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการออก แบบและกาํหนดคุณภาพของ
กล่องกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกบัสินคา้ เคร่ืองมือท่ีใช้คือ Compression tester มาตรฐานท่ี ใช้
ทดสอบไดแ้ก่ ASTM D 642 ,ISO 2872 , TAPPI T 804 

 

รูปท่ี 2.21 การทดสอบความตา้นทานแรงกด 
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2.4.11 ประเภทของกล่องลูกฟูก   
1) กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container) 
  
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.22 กล่องธรรมดาหรือกล่องฝาชน 
ลกัษณะ : เป็นกล่อง 4 เหล่ียม เปิดใส่ดา้นบนและดา้นล่างฝาดา้นบนและดา้นล่างชนกนัสนิท 
กาใชง้าน : ใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑท์ัว่ๆไป มีความแขง็แรงพอประมาณ 
ตวัอยา่ง : กล่องคอมพิวเตอร์ , กล่องเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 
 
2) กล่องฝาเกย – OSC (OverlapSlotted Container) 

  

  

 
 
 

รูปท่ี 2.23 กล่องฝาเกย 
 
ลกัษณะ : เป็นกล่อง 4 เหล่ียม เปิดไดด้า้นบนและดา้นล่าง ฝาดา้นบนและดา้นล่างมีลกัษณะเกยกนั 
การใชง้าน : ใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑท์ัว่ไป มีความแขง็แรง มากสามารถป้องกนัการสูญหายของ
สินคา้ ท่ีถูกบรรจุได ้
ตวัอยา่ง : กล่องเฟอร์นิเจอร์ 
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3) กล่องผลไม ้– FTHS (Full Telescope Half Slotted) 
  

 

 

 
 

รูปท่ี 2.24 กล่องผลไม ้
 
ลกัษณะ : เป็นกล่อง 4 เหล่ียม สามารถเปิดไดโ้ดยแยกกล่อง ท่ีสวมกนัอยู ่หรือเปิดจากฝาดา้นบน
และดา้นล่าง โดยใชล้กัษณะของกล่อง FTD กบั RSC มาผสมกนั มี 2 ชั้น แต่ละชั้นสามารถเปิด
ดา้นบน และดา้นล่างได ้โดยมีฝาแบบฝาชน 
การใชง้าน : ประกอบตวักล่องไดง่้าย 
ตวัอยา่ง : กล่องผลไม ้

4) กล่องฝาครอบ – FTD ((Full Telescope Design Style Box) 

 

 

  
 
 

รูปท่ี 2.25 กล่องฝาครอบ 
ลกัษณะ : เป็นกล่อง 4 เหล่ียม เปิดโดยยกกล่องท่ีสวมกนัอยู ่2 กล่อง เปิดดา้นล่าง 1 กล่อง และ เปิด
ดา้นบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกนัไดส้นิท 
การใชง้าน : ใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ แสดงสินคา้ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ในขณะท่ีเปิดกล่อง 
หรือตอ้งการระบายอากาศ 
ตวัอยา่ง : กล่องเส้ือเส้ือ, กล่องใส่ดอกไม ้
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5) กล่องไดคทั (Die-Cut) 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.26 กล่องไดคทั 

 

ลกัษณะ : ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ และลกัษณะของสินคา้ มีความแขง็แรง สวยงาม สามารถทาํตาม

รูปร่าง ของสินคา้ได ้

การใชง้าน : รูปแบบท่ีสวยงาม สามารถออกแบบใชง้านไดต้ามประสงค์  

ตวัอยา่ง : ใส่ผลไม ้ของเล่น หรือช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
            บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย บริษทั ที.เค.เอส.สยำมเพรส
แมเนจเมนท ์จ ำกดั เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี 1 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 
74000 โทรศพัท ์: 0-2784-5888 โทรสำร : 0-2784-5858  เวบ็ไซต ์: www.tks.co.th 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตรำสัญลกษัณ์ (Logo) : บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

 
รูปท่ี 3.2 สถำนท่ี บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

http://www.tks.co.th/
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รูปท่ี 3.3 แผนท่ี บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

 
3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
             บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน)  ให้บริกำรงำนพิมพร์ะบบออฟเซ็ท ทั้งแบบ
ป้อนมว้น และแบบป้อนแผน่ กำรพิมพใ์นระบบดิจิตอล ฟูคคลัเลอร์ (พิมพ ์4 สี) และพิมพ ์ขำว-ด ำ 
นอกจำกนั้น ยงัให้บริกำรงำนบริหำรคลังแบบพิมพ์และจัดส่งให้องค์กรขนำดใหญ่ เป็นกำร
ใหบ้ริกำรงำนพิมพท่ี์ครบวงจร 

 
รูปท่ี 3.4 ตวัอยำ่งงำน บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
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3.2.1 ประวติัและควำมเป็นมำ  
              ช่ือสถำนประกอบกำร บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน)  “บริษทัฯ”  เร่ิม
ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2497 โดย คุณเกรียง และคุณสุชำดำ มงคลสุธี ในนำม “แต ้เกียง เซ้ง” ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 100,000 บำท ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน และผลิตภณัฑ์
ประเภทกระดำษ ต่อมำในปี พ.ศ. 2529 ภำยใตก้ำรบริหำรของ คุณสุพนัธ์ุ มงคลสุธี ไดเ้ปล่ียนแปลง
ธุรกิจมำเป็นผูผ้ลิตกระดำษต่อเน่ืองคอมพิวเตอร์ กระดำษถ่ำยเอกสำร กระดำษโรเนียว ในปี พ.ศ. 
2547 บริษทัฯลงทุนในบริษทั สยำมเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจส่ิงพิมพเ์ช่นเดียวกบั
บริษทัฯ โดยถือหุน้ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ลำ้นบำท และเขำ้ถือหุ้นร้อย
ละ 100% ในตน้ปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้ธุรกิจส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ ครบวงจร ตั้งแต่กำรพิมพใ์นระบบ
ออฟเช็ท แบบต่อเน่ืองและแบบแผน่ กำรพิมพใ์นระบบดิจิตอลแบบสีและขำวด ำ รวมถึงกำรบริหำร
แบบกำรพิมพใ์ห้กบัลูกคำ้องคก์รขนำดใหญ่      ปัจจุบนั บริษทั สยำมเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ได้
เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ที.เค.เอส. สยำมเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั “บริษทัยอ่ย” โดยมีทุนจดทะเบียน 
300 ล้ำนบำท นอกจำกธุรกิจส่ิงพิมพ์ท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรอยู่นั้น บริษทัฯ ได้มีขยำยธุรกิจด้ำน
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยในปี พ.ศ. 2531 บริษทัฯ ได้จดัตั้งบริษทัย่อย บริษทั คอมเพ็ค 
(ประเทศไทย) จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.0 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย
อุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ และระบบสำรสนเทศ ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซิน
เน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยมีทุนจดทะเบียน 800 ลำ้นบำท โดยมีผูถื้อหุ้นหลกั บริษทั 
ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) ในสัดส่วน 38.51% และกลุ่มบริษทั ซินเน็ค ประเทศไตห้วนั 
(King’s Eye Investment Ltd.) ในสัดส่วน 34.99% ปัจจุบนั บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) “ซินเน็ค” มีสถำนะเป็นบริษทัร่วม 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารขององค์กร 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริษทั 

กรรกำรผูจ้ดักำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส 

สำยกำรขำยและกำรผลิต 

ครองกรรกำรผูจ้ดักำร 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยงำน
พิมพดิ์จิตอลและโครงกำร 

ฝ่ำยผลิคออฟเซ็ท 

ฝ่ำยผลิตดิจิตอล 

ฝ่ำยสำรสนเทศ 

ฝ่ำยขำย 

ส่วนงำนประกนัคุณภำพ 

ส่วนงำนออกแบบ 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยบญัชี
กำรเงินและบริหำรคลงั 

 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดัซ้ือ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำรกลำง 

ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 

ฝ่ำยจดัส่งและบริกำร
คลงั 

ส่วนจดัซ้ือ 

ส่วนวจิยัและพฒันำ 

ส่วนกำรผลิตภณัฑช์นิด
อ่อน 
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3.4 ต ่าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
              ลกัษณะงำนท่ีได้ฝึกปฎิบติังำนใน บริษทั ที.เค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้น จ ำกัด โดย
ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยเป็นกำรให้วิเครำะห์ออกแบบเคร่ืองพิมพส์ ำหรับพิมพก์ล่องโดยตรง 
โดยใช้เคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จ็ทในกำรพิมพ ์เน่ืองจำกแต่ก่อนตอ้งท ำกำรพิมพข์อ้มูลลงบนกระดำษหรือ
สต๊ิกเกอร์ และน ำมำติดเป็นป้ำยบ่งช้ีขำ้งกล่อง และตอ้งใช้พนักงำนทำกำวเพื่อติดขำ้งกล่อง จึงมี
แนวคิดในกำรสร้ำงเคร่ืองพิมพล์งบนกล่องโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและลด
ตน้ทุนลดเวลำในกำรท ำงำน 
3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
               ช่ือ สกุล                               นำยกฤษณะ  พุม่โพธ์ิ 
               ต  ำแหน่ง                              พนกังำนช่ำงพิมพอ์ำวโุส 
               แผนก                                  พิมพชี์ท 
3.6  ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 
 วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2560 ถึง วนัท่ี 31 สิงหำคม 2560 
3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ 
3.7.1 ท ำกำรออกแบบเคร่ืองพิมพด์ว้ยโปรแกรม  
           
 

 
รูปท่ี 3.5 ท ำกำรออกแบบเคร่ืองพิมพ ์
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3.7.2 ท ำกำรจดัหำวสัดุอุปกรณ์ในกำรประกอบชุดสำยพำนล ำเลียงกล่อง 
 

 
รูปท่ี 3.6 ชุดสำยพำนล ำเลียง 

 
 

 
รูปท่ี 3.7 เตรียมอุปกรณ์เพื่อข้ึนโครง 
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รูปท่ี 3.8 ท ำกำรต่อสำยพำนชุดล ำเลียง 

 
 
 

 
รูปท่ี 3.9 ติดตั้งมอเตอร์ขบัสำยพำน 
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รูปท่ี 3.10 ปรับตั้งชุดสำยพำนล ำเลียงใหม้ัน่คง 

 
 

 
รูปท่ี 3.11 ชุดสำยพำนล ำเลียง 
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รูปท่ี 3.12 ชุดควบคุมกำรป้อนกล่อง 

 
 

 
รูปท่ี 3.13 ประกอบชุดป้อนกล่องเขำ้กลบัชุดสำยพำนล ำเลียง 
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รูปท่ี 3.14 ต่อแผงควบคุม 

 
 

 
รูปท่ี 3.15 ติดตั้งหวัพิมพอิ์งคเ์จท็ 
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รูปท่ี 3.16 ปรับควำมสูงของหวัอิงคเ์จท็ใหไ้ดร้ะดบัท่ีเหมำะสม 

 
 
3.7.3 ตำรำงระยะเวลำกำรท ำงำน 

 

ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงระยะเวลำกำรท ำงำน 
 

  

 

 

 

 
งำนท่ีท ำ 

มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 
สัปดำห์ สัปดำห์ สัปดำห์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
วเิครำะห์และออกแบบ             
จดัหำวสัดุอุปกรณ์             

ท ำกำรประกอบอุปกรณ์             
ทดลองและปรับปรุง             
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3.8 อุปกรณ์ 

 3.8.1 ชุดสำยพำนคอนเวเยอร์ 
           3.8.2 เหล็กอลูเนียมโปรไฟล์ 
           3.8.3 มอเตอร์ตวัขบัสำยพำน 
           3.8.4 หวัพิมพอิ์งคเ์จท็แบบต่อเน่ือง 
           3.8.5 ชุดควบคุมสำยพำนล ำเลียง 
 

3.9  คู่มือการใช้งาน 

1. ท ำกำรเสียบปลัก๊ 220 VAC  พร้อมทั้งเปิดเคร่ืองท่ีสวิทซ์ปิด- เปิด บริเวณดำ้นล่ำงของ
ชุด Feeder 

2. ท ำกำรใส่กล่องท่ีตอ้งกำรพิมพ ์
3. ท ำกำรกดปุ่ม Run/Conveyor ท่ีแผงควบคุม (เม่ือตอ้งกำรยกเลิกกำรใช้งำนให้กดปุ่ม 

Stop/Conveyor  และปรับควำมเร็วท่ี Volume/Conveyor)  ส่วนปุ่ม jog ท ำหน้ำท่ีใช้
ปรับตั้งควำมเร็วสำยพำน Feeder ใชค้วบคู่กบั Volume/conveyor 

4. ท ำกำรกดปุ่ม Run/Feeder ท่ีแผงควบคุม เม่ือพร้อมท่ีจะท ำกำรพิมพ์ (เม่ือตอ้งกำร
ยกเลิกกำรใชง้ำนใหก้ดปุ่ม Stop/Feeder และปรับควำมเร็วท่ี Volume/Feeder) 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 ต ำแหน่งของเคร่ืองพิมพ ์
 
 
 

ต ำแหน่งใส่กล่อง 

ต ำแหน่ง เปิด-ปิด 
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รูปท่ี 3.18 รำยละเอียดแผงควบคุม 
 
 
 
  

Stop/Conveyor 

Run/Conveyor 
Run/conveyor 
Run/conveyor 

Volume/Feeder 

Stop/Feeder 

ปุ่ ม Jog 

ปุ่ ม Run/Feeder 

Volume/Conveyor 
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บทที4่ 
ขั้นตอนการทดสอบ 

4.1 ขั้นตอนการท างานของเคร่ือง 
1.ท ำกำรโหลดไฟล์งำนเขำ้เคร่ืองเป็นไฟล์งำน PDF และน ำกล่องใส่เขำ้ช่องป้อนเพื่อท่ีจะท ำกำร
พิมพ ์
 

 
รูปท่ี 4.1 ปล่อยกล่องเขำ้ช่องฟีดล ำเลียง 

 
2.ท ำกำรกดปุ่ม Power และปุ่ม Run/Feeder + Run/Conveyer บนแผงควบคุมใหเ้ค่ืองพร้อมท ำงำน 
 

 
รูปท่ี 4.2 กดปุ่มใหเ้คร่ืองท ำงำน 
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3.สำยพำนจะท ำกำรล ำเลียงกล่องไปท่ีต ำแหน่งหวัพิมพอิ์งคเ์จค็ 
 

 
รูปท่ี 4.3 กล่องวิง่เขำ้เคร่ือง 

 
4.เม่ือกล่องวิง่ผำ่นหวัพิมพอิ์งคเ์จท็จะท ำกำรพิมพล์งบนกล่องโดยตรง 
 

 
รูปท่ี 4.4 หวัอิงคเ์จท็ท ำกำรพิมพ ์
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5.จะไดง้ำนพิมพท่ี์ส ำเร็จตำมไฟล์  
  

 
รูปท่ี 4.5 กล่องท่ีพิมพส์ ำเร็จ 

 
 

 
รูปท่ี 4.6 กล่องท่ีพิมพส์ ำเร็จ 

 

 

 

 



41 

4.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
       ท ำกำรทดสอบเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงคเ์จท็ท ำกำรโยนไฟลง์ำนท่ีจะท ำกำรพิมพเ์ขำ้สู่

โปรแกรมของเคร่ือง ท ำกำรปล่อยกล่องพิมพง์ำนท่ีมีขนำดควำมหนำ 4 มิลลิเมตร และ 7 มิลลิเมตร 
เขำ้สู่ช่องฟีดเดอร์ของเคร่ืองแลว้ท ำกำรวเิครำะห์ดูกำรท ำงำนของเคร่ืองพิมพก์ล่องระบบอิงคเ์จท็ 

 

 
รูปท่ี 4.7  กล่องลูกฟูกควำมหนำ 4 มิลลิเมตร 

 

 
รูปท่ี 4.8  กล่องลูกฟูกควำมหนำ 7 มิลลิเมตร 
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4.3 วธีิการทดสอบ 

         กำรทดสอบคร้ังท่ี 1 ท ำกำรปล่อยกล่องท่ีมีควำมหนำ 4 มิลลิเมตร ผลท่ีไดก้ล่องติดตรงช่อง

ฟีดเดอร์ท ำให้ไม่สำมำรถผำ่นเขำ้ไปยงัต ำแหน่งของหัวพิมพไ์ด ้และไดท้  ำแกไ้ขปรับตั้งควำมกวำ้ง

ของช่องฟีดเดอร์ให้พอดีกบัควำมหนำของกล่องแลว้ ผลท่ีไดก้ล่องเคล่ือนท่ีผ่ำนหัวพิมพไ์ดดี้ แต่

ต ำแหน่งท่ีหวัพิมพท์  ำกำรพิมพไ์ม่ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของต ำแหน่งท่ีตั้งไว ้และไดท้  ำแกไ้ขปรับตั้ง

ควำมสูงต ่ำของต ำแหน่งหัวพิมพ์ให้พอดีกบัต ำแหน่งของกล่องแล้ว ผลท่ีได้กล่องเคล่ือนท่ีผ่ำน

หวัพิมพไ์ดดี้ และหวัพิมพท์ ำกำรพิมพไ์ดต้ำมควำมตอ้งกำรของต ำแหน่งท่ีตั้งไว ้

        กำรทดสอบคร้ังท่ี 2 ท ำกำรปล่อยกล่องท่ีมีควำมหนำ 7 มิลลิเมตร ผลท่ีไดก้ล่องติดตรงช่อง

ฟีดเดอร์ท ำให้ไม่สำมำรถผ่ำนเขำ้ไปยงัต ำแหน่งของหัวพิมพไ์ด ้ และไดท้ ำกำรแกไ้ขปรับตั้งควำม

กวำ้งของช่องฟีดเดอร์ให้พอดีกบัควำมหนำของกล่องแลว้ ผลท่ีไดก้ล่องเคล่ือนท่ีผำ่นหัวพิมพไ์ดดี้ 

และต ำแหน่งท่ีพิมพก์็ไดต้ำมควำมตอ้งกำร กรณีท่ีใชง้ำนไดก้็จะน ำไปติดตั้งท่ีสถำนประกอบกำร 

และทดลองกำรใชง้ำนจริง 

 ผลกำรทดสอบเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบพิมพอิ์งคเ์จ็ทคร้ังท่ี 1 เน่ืองจำกทำงคณะผูจ้ดัท ำ

ไม่ไดต้ั้งควำมกวำ้งของช่องฟีดเดอร์ไวท่ี้ขนำดควำมหนำของกล่อง ท ำให้กล่องติดไม่สำมำรถผำ่น

ไปได ้

 ท ำกำรแก้ไขปรับปรุงขนำดของช่องฟีดเดอร์ให้ได้ขนำดควำมกวำ้งพอดีกบัขนำดควำม

หนำของกล่อง ท ำให้กล่องสำมำรถผำ่นไปได ้แต่ต ำแหน่งหวัพิมพอ์ยูสู่งกวำ่ต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร ท ำ

ใหก้ำรพิมพไ์ม่ตรงกบัต ำแหน่งตำมท่ีตอ้งกำร 
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รูปท่ี 4.9 กำรทดสอบคร้ังท่ี 1 

 

ผลกำรทดสอบเคร่ืองพิมพ์กล่องด้วยระบบพิมพ์อิงค์เจ็ทคร้ังท่ี 2 ท ำกำรปล่อยกล่องท่ีมี

ควำมหนำ 7 มิลลิเมตร  ผลท่ีไดก้ล่องติดตรงช่องฟีดเดอร์ เน่ืองจำกไดต้ั้งช่องฟีดเดอร์ท่ีควำมหนำ

ของกล่อง 4 มิลลิเมตรไว ้จึงตอ้งท ำกำรปรับระยะควำมกวำ้งของช่องป้อนกล่องลูกฟูก ทุกคร้ังท่ีมี

กำรเปล่ียนควำมหนำของกล่องท่ีจะมำท ำกำรพิมพ ์สรุปผลกำรด ำเนินงำนของเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ย

ระบบอิงคเ์จท็จำกแบบประเมินของสถำนประกอบกำรวำ่สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง 

 

 
รูปท่ี 4.10 ช่องป้อนกล่องลูกฟูก 
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รูปท่ี 4.11 ปรับแกไ้ขช่องป้อนกล่องลูกฟูก   

 

4.4 ผลการด าเนินงาน 
  เม่ือจดัท ำเคร่ืองพิมพ์กล่องดว้ยระบบอิงค์เจ็ทแล้วแล้ว ทำงคณะผูจ้ดัท ำได้น ำกล่องท่ีมี

ควำมหนำ 4 มิลลิเมตร และ 7 มิลลิเมตร มำท ำกำรทดสอบทดสอบกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จ็ทในสถำน
ประกอบกำร ผลกำรทดสอบเคร่ืองพิมพ์กล่องด้วยระบบอิงค์เจ็ทคร้ังท่ี 1 กล่องท่ีมีควำมหนำ 4 
มิลลิเมตร ไม่สำมำรถผำ่นช่องฟีดเดอร์ไดแ้ละต ำแหน่งของหัวพิมพไ์ม่อยู่ในระยะท่ีตอ้งกำรพิมพ ์
ดงันั้นจึงตอ้งท ำกำรแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงค์เจ็ทให้สำมำรถฟีดเดอร์กล่องท่ี
ขนำดควำมหนำ 4 มิลลิเมตร ผำ่นไปยงัหวัพิมพแ์ละสำมำรถพิมพใ์นต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรได ้เม่ือท ำ
กำรแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองแลว้ จึงเร่ิมท ำกำรทดสอบเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงคเ์จ็ทคร้ังท่ี 2 ท ำ
กำรปล่อยกล่องท่ีมีขนำดควำมหนำ 7 มิลลิเมตร ผลปรำกฏว่ำไม่สำมำรถผ่ำนช่องฟีดเดอร์ได ้
เน่ืองจำกทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนควำมหนำของกล่อง ตอ้งท ำกำรปรับระยะของช่องฟีดเดอร์ทุกคร้ัง 
ใหไ้ดร้ะยะควำมกวำ้งตำมควำมตอ้งกำรของควำมหนำกล่องท่ีน ำมำใชพ้ิมพ ์จำกนั้นคณะผูจ้ดัท ำได้
ให้สถำนประกอบกำรประเมินผลกำรใช้งำนของเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงค์เจ็ท ว่ำสำมำรถ
น ำไปใชง้ำนไดจ้ริง 



 

บทที ่5 
สรุปผลและเสนอแนะ  

  
5.1 สรุปผลการปฎบิัติงาน 
 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้จดัท าเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบพิมพอิ์งค์เจ็ท ใช้งานไดจ้ริงใน
สถานประกอบการ และช่วยลดตน้ทุนและขั้นตอนการท างานของหน่วยงานได้จริง จากผลการ
ด าเนินงานในการจดัท าเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบพิมพอิ์งคเ์จ็ทสรุปไดว้า่ ก่อนท่ีคณะผุจ้ดัท าจะได้
จดัท าเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบพิมพอิ์งค์เจ็ทน้ี ทางหน่วยงานจะมีงานท่ีตอ้งน ามาใส่กล่องเป็น
จ านวนมากและจะตอ้งจดัท าป้ายเพื่อน ามาติดท่ีกล่องลูกฟูกเป็นป้ายบอกขอ้มูล และทางหน่วยงาน
จะตอ้งท าการพิมพป้์ายลงบนกระดาษหรือสต๊ิกเกอร์และใชพ้นกังานในการปฎิบติังาน ซ่ึงอาจท าให้
เกิดขอ้ผดิพลาดในการติดป้ายบอกขอ้มูลสลบักนัได ้และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุมาท าการ
พิมพ ์ท าให้มีค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดโครงงานเร่ืองการ
พิมพก์ล่องดว้ยระบบพิมพอิ์งคเ์จ็ทข้ึน แลว้ท าการทดลองพิมพก์ล่องคร้ังแรกผลปรากฎวา่กล่องไม่
สามารถผ่านช่องป้อนกล่องได ้และต าแหน่งพิมพไ์ม่ตรงตามท่ีตอ้งการ จึงไดท้  าการปรับตั้งระยะ
ความกวา้งของป้อนกล่องและต าแหน่งหัวพิมพ ์และท าการทดสอบคร้ังท่ีสองกล่องสามารถผ่าน
ช่องป้อนกล่องไดแ้ละพิมพต์รงตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ ผลสรุปในการจดัท าเคร่ืองน้ีออกแบบและ
ประกอบสายพานเข้ากับเคร่ืองพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท เพื่อท าการพิมพ์ลงบนกล่องอติัโนมติั และ
สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงน าไปพฒันาต่อไปได ้ และโครงงานเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบพิมพ์
อิงคเ์จท็น้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

5.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

 เคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงค์เจ็ทกล่องท่ีน ามาท าการพิมพท่ี์ความหนา 4 มิลลิเมตร 
และ 7 มิลลิเมตร ไม่สามารถผา่นช่องล าเลียงได ้เน่ืองจากช่องล าเลียงตอ้งท าการปรับตั้งทุกคร้ังท่ีมี
การเปล่ียนตามกล่องท่ีมีความหนาต่างกันมาท าการพิมพ์ และต าแหน่งของหัวพิมพ์ไม่อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีตอ้งการ ดงันั้นจึงตอ้งท าการปรับตั้งระยะความสูงต ่าของหัวพิมพใ์หม่ ท าให้พิมพง์าน
ตรงตามต ่าแหน่งท่ีตอ้งการได ้ 
5.3 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพฒันา  
              ลกัษณะการป้อนยงัป้อนไดที้ละ 1 กล่อง ถา้ท าการป้อนกล่องหลายใบติดต่อกนั จะท า
ใหก้ล่องเกิดการซอ้นกนัท าใหไ้ม่สามารถท าการพิมพไ์ด ้เห็นสมควรพฒันาระบบป้อนกล่องให้เกิด
ความคล่องตวัมากข้ึน 
 

 



บรรณานุกรม 

 

  
รองศาสตราจารย ์ดร. อรัญ หาญสืบสาย. (2557). เทคโนโลยีการพิมพ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Prezi. (2558). เทคโนโลยีการพิมพ์อิง้ค์เจท็เขา้ถึงไดจ้าก 

https://prezi.com/vnqvi1_p2gli/inkjet/ 

บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จาํกดั. (2559). ความรู้กระดาษลกูฟูกเขา้ถึงไดจ้าก 

http://inter-group.co.th/blog/knowledge/ 

 

https://prezi.com/vnqvi1_p2gli/inkjet/�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
ภาพการปฎิบติังาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
รูปภาพเคร่ืองพิมพก์ล่องดว้ยระบบอิงคเ์จท็ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพ แผงควบคุม 

 
 

 
รูปภาพการฎิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพการปฎิบติังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพการปฎิบติังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

รูปภาพการปฎิบติังาน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
รูปภาพการพิมพก์ล่อง 

 

 

 
รูปภาพการแปะกล่องแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
แบบประเมิน 

 



 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ช่ือ-นามสกุล    นายสิทธิชยั  ทางสวาย 
วนัเดือนปีเกิด    13 มีนาคม 2538 
ภูมิล าเนา     73 ถนน หมู่ 8 ต าบล พนัทา้ยนรสิงห์ อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร   
                  จงัหวดั สมุทรสาคร 74000 
ประวติัการศึกษา    ประถมศึกษา   โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 
      มธัยมัศึกษา    โรงเรียนพนัทา้ยนรสิงห์วทิยา 
            ประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ีนสูง  วทิยาลยัเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
      ปริญญาตรี    อุตสาหกรรมศาสตร์บณัทิต 
           ( สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ ์) 
           สถาบนัวศิวกรรมการพิมพ ์
           คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
           มหาวทิยาลยัสยาม 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 
ช่ือ-นามสกุล    นายอานนท ์ สุวรรณศร 
วนัเดือนปีเกิด    4 ตุลาคม 2535 
ภูมิล าเนา     14  หมู่5  ต าบล บา้นดา้ย อ าเภอ แม่สาย 
      จงัหวดั เชียงราย 57220 
ประวติัการศึกษา    ประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภ ์
      มธัยมัศึกษา   โรงเรียนบา้นดา้ยเทพกาญจนาอุปถมัภ ์
      ประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ีนสูง  วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) 
      ปริญญาตรี    อุตสาหกรรมศาสตร์บณัทิต 
           ( สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ ์) 
           สถาบนัวศิวกรรมการพิมพ ์
           คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
           มหาวทิยาลยัสยาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายปรัชญา  ไชยพิมพ ์
วนัเดือนปีเกิด    6 สิงหาคม 2529 
ภูมิล าเนา     55/1  หมู่5  ต าบล ทรายทอง อ าเภอ ศรีบุญเรือง 
      จงัหวดั หนองบวัล าภู 
ประวติัการศึกษา    ประถมศึกษา  โรงเรียนดอนข่า 
      มธัยมัศึกษา   โรงเรียนตาลเรียงวทิยา 
      ประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคนิคหนองบวัล าภู 
      ประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ีนสูง วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) 
      ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตร์บณัทิต 
          ( สาขาเทคโนโลยกีารพิมพ ์) 
          สถาบนัวศิวกรรมการพิมพ ์
          คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
          มหาวทิยาลยั สยาม 
       
 
 
 


	01_cov
	02_com
	03_abs
	04_ack
	05_tbc
	06_ch1
	07_ch2
	08_ch3
	09_ch4
	10_ch5
	11_ref
	12_app
	13_vit



