
ทิปแก้ปัญหาเคร่ืองปริน้เตอร์อิงก์เจ็ต 

1. กระดาษติดปัญหาชวนหงดุหงิดแก้ไขได้ 

           ถ้างานของคณุหยดุไมมี่การพิมพ์ออกมาเลยให้สนันิษฐานได้ วา่เกิดปัญหากระดาษตดิแล้ว

ซึง่อาจเพราะกระดาษขาด  พบั หรือป้อนกระดาษไมถ่กูต้อง บรรยากาศท่ีมีความชืน้ก็เป็นอีกสาเหตุ

หนึง่เช่นกนั ปริน้เตอร์ท่ีมีปัญหากระดาษตดิบอ่ยๆ อาจจะต้องมีการทําความสะอาดโดย

ผู้ ชํานาญการหรือต้องเปลี่ยนอะไหลบ่างชิน้ คณุภาพของกระดาษท่ีไมไ่ด้มาตรฐานก็เป็นตวัการทําให้

เกิดกระดาษตดิได้ เพียงแคจ่า่ยเพ่ิมอีกหนอ่ยเพ่ือซือ้กระดาษท่ีมีคณุภาพดีกวา่ต้องมาอารมณ์ เสีย

กบัปัญหากระดาษตดิภายหลงั 

         เคร่ืองปริน้เตอร์อิงก์เจ็ตโดยเฉพาะรุ่นราคาถกูๆ มกัออ่นไหวกบัตําแหนง่การใสก่ระดาษและ

นํา้หนกัของกระดาษ ให้ท่ีกัน้ในชอ่งใสก่ระดาษอยูใ่นตําแหนง่ท่ีเหมาะกบักระดาษและอยา่ป้อน

กระดาษ ตา่งชนิดกนัปนกนัในชอ่งใสก่ระดาษ เม่ือกระดาษตดิให้ดงึกระดาษออกมาในทิศทาง

ตรงกนัข้ามกบัท่ีกระดาษถกูดงึเข้าไป ในเคร่ืองพรินเตอร์แล้วตรวจดวูา่มีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่

หรือเปลา่ ถ้าลกูกลิง้หรือตวั Roller ท่ีใช้ดงึกระดาษเอียงให้ลองพยายามคอ่ยๆ จดัตําแหนง่ของมนั

ใหมอ่ยา่งระมดัระวงั 

 

2. แก้ปัญหาพิมพ์กระดาษแกรมหนาๆ 

             ปัญหากระดาษค้างหรือตดิ เม่ือพิมพ์กบักระดาษท่ีแกรมหนาๆ สามารถป้องกนัได้ง่ายๆ นัน่

คือ เวลาใสก่ระดาษในถาดไมค่วรตัง้ Guide ให้ชิดติดกบัขอบกระดาษ ควรเว้นวา่งไว้ประมาณ 1 

กระเบียด 

 

 

 



3. ใช้กระดาษแข็งรอง ก็ช่วยได้ 

            ใช้กระดาษแข็งหรือแผ่นพลาสตกิรองกระดาษ เพ่ือให้เคร่ืองพิมพ์สามารถดดูกระดาษได้

ง่ายๆขึน้  (แตร่ะวงัอยา่ให้แผ่นรองโดนดดูไปด้วย )  

             ไมค่วรใสก่ระดาษเกินกวา่ 5 แผ่น (ลองดคููมื่อของเคร่ืองพิมพ์ประกอบด้วย วา่รับประกนั

ดาษหนาสดุได้ก่ีแกรม) เพราะแตล่ะรุ่นอาจรองรับกระดาษได้ไมเ่ท่ากนั ทดลองใสแ่ล้วพิมพ์ดดูครัง้ละ 

1 แผ่นจนถงึ 5 แผ่นแล้วดวูา่ก่ีแผ่นดีท่ีสดุ 

 

4. กรีดกระดาษก่อนพิมพ์ 

             กรีดกระดาษก่อนใสใ่นเคร่ืองพิมพ์เสมอ เพ่ือให้อากาศสามารถเข้าไปแทรกตวัอยูร่ะหวา่ง

กระดาษได้และเพ่ือให้ฝนุผงท่ี เกาะอยูห่ลดุออก ถ้าทําไมเ่ป็นให้จบัปลายด้านใดด้านหนึง่แล้ว

สะบดัๆ จนครบ 4 ด้าน ก็ได้ครับ จากนัน้ม้วนหวักระดาษให้งอเล็กน้อยก่อนใสเ่คร่ืองปริน้เตอร์ 

เพ่ือให้ลกูกลิง้ดดูกระดาษได้ง่ายขึน้ 

 

5. แก้ปัญหาหวัพิมพ์อดุตนั 

              สําหรับหมกึพิมพ์นัน้การทําความสะอาดให้ใช้ซอฟแวร์ท่ีมากบัเคร่ือง ซึง่สว่นใหญ่จะมี

ฟีเจอร์เก่ียวกบัการดแูละรักษาหมกึ เช่น Cleaner แตถ้่าหากไมมี่หรือซอฟต์แวร์ใช้ไมไ่ด้ผลก็ให้ลอง

เอาตลบัหมกึแชนํ่า้ยาล้างหวั พิมพ์สกัครู่แล้วจงึซบัด้วยผ้าแห้งท่ีไมมี่ขน สําหรับเคร่ืองปริน้เตอร์ของ 

HP และ Lexmark ท่ีมีปัญหาและได้ทดลองแก้ปัญหาด้วยการใช้โปรแกรม Head cleaning และ 

Nozzle check แล้วปรากฏวา่ ไมส่ามารถชว่ยแก้ปัญหาหวัพิมพ์ตนัได้ ให้ลองใช้นํา้ยาล้างหวัพิมพ์ 

ใสล่งในภาชนะท่ีมีขนาดพอท่ีเราจะนําตลบัหมกึจุ่มลงไปได้ โดยจุม่เฉพาะสว่นท่ีเป็นทอ่นํา้หมกึลงไป

แชไ่ว้ประมาณ 3- 4 นาที หรือนานกวา่ จนกวา่จะเร่ิมเห็นนํา้หมกึเร่ิมไหลออกมาจากปลายทอ่นํา้

หมกึผสมกบันํา้ยาล้างหวั พิมพ์ แตไ่มต้่องกงัวลวา่หมกึจะไหลออกจนหมด จากนัน้เม่ือแนใ่จวา่ไมมี่



คราบหมกึตดิอยูใ่น Nozzle แล้วก็คอ่ยๆ ซบัเบาๆ ให้แห้งด้วยผ้าสะอาด จากนัน้นําสําลีชบุนํา้ยาล้าง

หวัพิมพ์หมาดๆ เช็ดบริเวณท่ีเป็นโลหะ (สีของโลหะจะเป็นสีทองแดง) ของทัง้ตลบัหมกึและท่ีใสต่ลบั

หมกึตวัปริน้เตอร์ จากนัน้นําตลบัหมกึใสก่ลบัเข้าไปในพรินเตอร์เข้าท่ีแล้วล้างหวัพิมพ์ด้วย  

โปรแกรมของปริน้เตอร์อีกที 

 

6. ทําอยา่งไรเม่ือเจอ “Not Enough Disk Space to Print” 

            ถ้าคณุได้รับข้อความ“Not Enough Disk Space to Print” แสดงวา่คณุกําลงัมีปัญหากบั

หนว่ยความจําของเคร่ือง วธีิแก้คือ ให้ไปท่ี Start> Search > All files and folders แล้วพิมพ์คําวา่

ค้นหาวา่ *.tamp ในไดร์ฟ C: (รวมไปถงึ subfolders ด้วย) เม่ือค้นหาเสร็จแล้วให้เลือกทัง้หมดแล้ว

ลบทิง้โดยไมต้่องเหลือไว้ใน Recycle Bin (หรือกด Shift+Del ก็ได้) จะทําให้เคร่ืองมีพืน้ท่ีมากขึน้และ

สามารถพิมพ์ได้เร็วขึน้ด้วย  

 

 

 

 

รวมทิปสําหรับเร่ืองการพิมพ์ 

1. สัง่พิมพ์งานแบบดว่น 

      แคค่ลกิเมาส์ขวาท่ีไฟล์ท่ีต้องการจะพิมพ์ แล้วเลือก Print จากนัน้โปรแกรมหลกัของไฟล์นัน้ๆ ก็

จะถกูเรียกขึน้มาพร้อมกบัสัง่พิมพ์งานให้ทนัที เม่ือสัง่พิม์เสร็จแล้ว โปรแกรมก็จะปิดตวัเองไป

อตัโนมตั ิแตท่ัง้นีแ้หละทัง้นัน้ โปรแกรมหลกัของไฟล์นัน้ๆ จะต้องถกูตดิตัง้พร้อมใช้งานอยูด้่วยนะ

ครับ ถงึจะใช้คําสัง่นีไ้ด้  

 



2. เขยา่ตลบัหมกึก่อนใช้งาน 

       ก่อนจะทําการเปลี่ยนตลบัหมกึ ท่ีจะใสล่งไปบนเคร่ืองปริน้เตอร์ สําหรับอิงก์เจ็ตแล้วต้องทําการ

เขยา่ตลบัหมกึก่อนเพ่ือให้หมกึมารวมตวักนัก่อน เพ่ือให้หวัปริน้เตอร์ ทําการตรวจสอบหมกึภายใน

ตลบัได้ง่ายขึน้ 

 

3. สัง่ให้เรียงหน้าพิมพ์เอง 

       อิงก์เจ็ตสว่นใหญ่ จะไหลงานพิมพ์มาด้านหน้า ซึง่เวลาสัง่พิมพ์งานหลายๆ หน้า เราต้องมาเรียง

หน้าใหมท่กุครัง้เพราะหน้าสดุท้ายจะมาอยูด้่านบนเสมอ 

        แตเ่คร่ืองรุ่นใหม่ๆ  จะมีฟังก์ชนันี ้Reverse Order ซึง่เป็นฟังก์ชนัท่ีกําหนดให้การสัง่พิมพ์เร่ิมต้น

จากหน้าสดุท้ายมายงัหน้า แรกครับ ทําให้เราไมต้่องเสียเวลามาเรียงหน้าใหมอี่กครัง้ 

 

4. ควรใช้กระดาษให้เหมาะสมกบังาน 

        เชน่ หากเป็นงานเอกสารธรรมดา แคใ่ช้กระดาษท่ีวางขายทัว่ไปก็พอ แตห่ากคณุต้องพิมพ์งาน

ท่ีต้องการความปราณีต เชน่ พิมพ์รูปภาพ กระดาษท่ีใช้ก็ควรเป็นกระดาษแบบโฟโต้ เน่ืองจากจะทํา

ให้หมกึไมแ่ตกเม่ือพิมพ์ลงไป และสามารถคงคณุภาพได้นานกวา่กระดาษทัว่ไป ซึง่จะจางลงภายใน

เวลาไมน่าน และเม่ือพิมพ์งานออกมาแล้วควรเก็บชิน้งานให้มิดชิดหลีกเลี่ยงไมใ่ห้โดนแสง แดด

เพราะจะทําให้ซีดเร็ว 

 

5. พิมพ์ภาพหน้าเดสก์ท็อป 

             สามารถจบัภาพและพิมพ์หน้าจอท่ีมองเห็นจากมอนิเตอร์ได้เหมือนกบัมือ อาชีพ ด้วย

ฟังก์ชนั Print Screen ลองมองไปท่ีปุ่ มด้านบนๆ ของคีย์บอร์ด คณุจะเห็นปุ่ ม Print Screen หรือ 



Prnt Scrn อยู ่เราจะใช้เจ้าปุ่ มนีแ้หละจบัภาพหน้าจอ โดยเม่ือกดปุ่ ม Print Screen ภาพหน้าจอของ

คณุจะถกูก๊อบปีไ้ปไว้ใน คลปิบอร์ดชัว่คราว แตย่งัสัง่พิมพ์ไมไ่ด้จนกวา่คณุจะนําไป paste ใน

โปรแกรมใดโปรแกรมหนึง่ สมมตวิา่เราใช้ Paint โดยเม่ือ paste ลงใน Paint แล้วก็สามารถพิมพ์

หน้าจอของคณุได้แล้ว แตห่ากต้องการจบัภาพเฉพาะหน้าตา่งๆ บนสดุ ก็ทําได้อยา่งง่ายดายเช่นกนั 

โดยแคก่ด Alt + Print Screen แล้วก็นําไป paste เหมือนเดมิ 

 

6. สัง่เก็บงานหากต้องการพิมพ์บอ่ยๆ 

            พิมพ์งานชิน้หนึง่บอ่ยๆ แตก่วา่จะทําได้ก็ต้องหาไฟล์ เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม แล้วจงึเข้าเมน ู

Print แล้วไหนจะต้องมาตัง้คา่อ่ืนๆ อีก ถ้าต้องทําบอ่ยๆ ถ้าต้องทําบอ่ยๆ คงไมใ่ชเ่ร่ืองสนกุแน่ๆ  

ดงันัน้มาใช้วิธีง่ายๆ ท่ีผมจะบอกดีกวา่ โดยไปท่ี Printer Properties แล้วไปท่ีแท็ป Advanced แล้ว

เลือก Keep printed documents ไฟล์นัน้ก็จะคงอยูจ่นกวา่เราจะลบมนัทิง้ไปเอง เวลาต้องการจะ

พิมพ์ซํา้ก็ให้ไปเข้าท่ี Start >Printers and Faxes แล้วดบัเบิล้คลิก้เพ่ือเข้าหน้าตา่งของ Printer แล้ว

คลิก้ขวาท่ีไฟล์ท่ีต้องการจะพิมพ์ซึง่ควรจะมีอยูแ่ล้ว เลือก Restart หรือเพ่ือความสะดวกให้สร้าง 

Shortcut ของ Printer ไว้โดยเข้าไปท่ี Start > Printers and Faxes แล้วคลิก้ขวาท่ี Printer แล้วเลือก 

create Shortcut ไว้ท่ีหน้าเดสก์ท็อป ก็จะสะดวกมากขึน้ 

 

7. เพ่ิมเคร่ืองพิมพ์เมน ูSend To 

            วธีิสร้างชอร์ตคตัใน Send To ทําได้ง่ายๆ โดยเม่ือเราได้ชอร์ตคตัจากข้อท่ีแล้ว ก็ให้

เอาชอร์ตคตัท่ีสร้างไปไว้ในโฟลเดอร์ช่ือ Send To สําหรับ Windows 9X จะอยูท่ี่ C: Windows Send 

To สว่น Windows XP จะอยูท่ี่ C:Documents and Settings <ช่ือยสูเซอร์ของคณุ> Send To แต่

คณุอาจไมเ่ห็นเพราะมนัจะถกูซอ่นอยู ่ก็ให้พิมพ์ช่ือ Send To ตอ่ท้ายไดเรกทอรีลงไปท่ีชอ่ง Address 

เลยก็ได้ 

 



8. สร้างโปรไฟล์ไว้พิมพ์งานหลายๆ แบบ 

             ในบางครัง้เราต้องพิมพ์งานหลายๆ รูปแบบ แตต้่องมาคอยเปลี่ยนออปชนัเวลาจะพิมพ์งาน

ชิน้หนึง่ ก็ทําให้ยุง่ยากใช่มัย้ละ่ครับ วธีิแก้ง่ายๆ คือการสร้าง Profile ซึง่โดยปกตแิล้วซอฟต์แวร์

เคร่ืองพิมพ์ มกัจะมี options ให้เราสามารถเพ่ิม/ลด/แก้ไข Profile ได้ แตห่ากเคร่ืองพิมพ์ของคณุไมมี่

ก็ไมเ่ป็นไรครับเรามาสร้าง Profile ด้วยตวัเองกนัดีกวา่ เร่ิมจากไปท่ี Start > Control Panel > 

Printer and Other Hardware > Add a Printer จะมีหน้าตา่ง Add Printer Wizard ขึน้มา ก็ให้กด 

next ไปเร่ือยๆ จนมาถงึหน้าตา่งท่ีมีคําวา่ Name Your Printer ก็ให้ตัง้ช่ือเป็น Profile ท่ีเราต้องการ

ครับ (เชน่ Color printer สําหรับพิมพ์งานสีอยา่งเดียว เป็นต้น) พอเรา Add Printer ได้แล้วก็ให้คลกิ

ขวาท่ี Printer ท่ีเราเพ่ิงจะเพ่ิมไปสกัครู่ แล้วไปท่ี Printing Preferences… หรือไปท่ี Properties > 

Printing Preferences ก็ได้ครับ แล้วก็ตัง้คา่ได้ตามใจชอบเลยวา่อยากให้เคร่ืองพิมพ์ตวันีมี้รูปแบบ

การพิมพ์ ยงัไง เสร็จแล้วก็กด Ok เป็นอนัเรียบร้อยครับ จากนัน้ก็เพ่ิมเคร่ืองใหมอี่กเร่ือยๆ ตามความ

ต้องการและงานท่ีอยากให้ทํา 

 

9. ประโยชน์ของ Print to file 

             Print to File จะอยูใ่นหน้าตา่งท่ีเราตัง้คา่ก่อนพิมพ์ครับ เม่ือเลือก Print to file แล้วงานของ

คณุจะถกูเก็บด้วยนามสกลุ .prn ปกติเวลาพิมพ์งาน เคร่ืองพิมพ์จะสร้างไฟล์ .prn เสมอ เพียงแต่

ไมไ่ด้สร้างให้เห็น และไมไ่ด้เก็บไว้ แล้ว .prn มีไว้ทําไม?  

             คําตอบคือ มีไว้เก็บข้อมลูท่ีจะสง่ไปให้เคร่ืองพิมพ์ วา่เอกสารนีใ้ช้ ฟอนต์อะไร มีก่ีหน้า ตัง้คา่

หน้ากระดาษอยา่งไร ฯลฯ สรุปก็คือ เป็นสื่อกลางระหวา่งพีซีกบัเคร่ืองพิมพ์นัน่เอง ประโยชน์ของมนัก็

คือไฟล์ .prn นีส้ามารถพิมพ์ได้ทนัที โดยไมต้่องเปิดโปรแกรม text editor เลย ดัง้นัน้หากพิมพ์จาก

ไฟล์ .prn ไมว่า่จากท่ีใด ก็จะได้งานท่ีเหมือนกนัไมผิ่ดเพีย้น แตปั่ญหาก็คือถ้าเปิดไฟล์ .prn ด้วย text 

editor ก็จะออกมาเป็นภาษาอะไรก็ไมรู้่ ดงันัน้การพิมพ์ไฟล์ .prn จงึต้องใช้โปรแกรมพิเศษ อยา่ง MS 

Office Document Imaging ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของชดุโปรแกรม MS Office นัน่เอง 



 

10. ลองเปลีย่นมาใช้หมกึทางเลือกดบู้าง 

              ถ้างานพิมพ์ของคณุไมไ่ด้เจาะจงวา่ต้องสวยสด และสีต้องเท่ียงตรงเป๊ะๆ แล้วละ่ก็ ลองหนั

มาใช้หมกึทางเลือกอยา่งพวก Refill หรือ Compatible ink ด ูก็เป็นตวัเลือกท่ีประหยดัเงินในกระเป๋า

คณุได้มาก เพราะหมกึเติมคณุภาพดีๆ นัน้อยา่งไรก็มีราคาถกูกวา่หมกึแท้หลายเทา่ เพียงแตเ่พ่ือ

ความปลอดภยัของเคร่ืองพิมพ์ เรามีข้อแนะนําสําหรับการใช้หมกึเตมิดงันี ้

    -   ลองปรึกษาหรือหาข้อมลูเก่ียวกบัการใชหมกึเติมเสียก่อน ก่อนท่ีจะพิจารณาเตมิหมกึย่ีห้อใดๆ 

เพ่ือดวูา่คนนิยมใช้หมกึเติมย่ีห้อใดมากท่ีสดุและมีปัญหาน้อยท่ีสดุ 

   -     การเตมิหมกึในแตล่ะครัง้ ควรใช้ย่ีห้อเดียวกนัไปจนกวา่จะเปลี่ยนตลบัใหม ่เพราะเคมีของ

หมกึแตล่ะย่ีห้อมกัจะไมเ่หมือนกนั การเตมิหมกึคละย่ีห้อไปมา ในตลบัเดมิๆ อาจทําให้เกิดปัญหากบั

หวัพิมพ์ได้ 

  -    ลองเลือกเตมิหมกึกบับริษัทท่ีมีการรับประกนัน่าเช่ือถือ เชน่ รับประกนัความเสียหายของ

เคร่ืองพิมพ์ หรืองานพิมพ์เพราะอยา่งน้อยคณุก็ยงัมีคนรับภาระให้ ถ้าเกิดไปเตมิหมกึมาแล้วมี

ปัญหากบัเคร่ืองตามมา  

 

 

 

 

 

 

 



แนวคิดการเติมหมกึ 

                การเตมิหมกึนัน้ แม้จะไมง่่ายเหมือนการเตมินํา้มนัเชือ้เพลงิ แตก็่ไมย่ากจนเกินกวา่ท่ีจะ

ทําความเข้าใจการเตมิหมกึ เป็นกิจกรรมท่ียงัมีความสบัสนกนัอยู่มากในหมูผู่้ ใช้ปริน้เตอร์  โดย

วตัถปุระสงค์หลกัแล้ว  ก็เพ่ือความประหยดั แตไ่ด้คณุภาพของงานพิมพ์ท่ีใกล้เคียงของแท้              

ปัจจบุนัปริน้เตอร์รุ่นเลก็สดุมีราคาใกล้เคียงกบัการซือ้ตลบัใหมท่ัง้ชดุ   

               ดงันัน้การเตมิหมกึจงึเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ  เพราะหากเราเตมิหมกึประสบความสําเร็จสกั

ครัง้สองครัง้  แล้วพรินเตอร์เสียต้องซือ้ใหม ่ ก็ถือวา่คุ้มแล้ว  เม่ือเทียบกบัการซือ้ตลบัของแท้มาใช้ทกุ

ครัง้ท่ีหมกึหมด 

       

 หลกัการกว้างๆ ในการเติมหมกึ 

                  ก็คล้ายกบัการเตมินํา้มนัเชือ้เพลงิให้กบัคร่ืองยนต์   เราเตมินํา้มนัก่อนท่ีนํา้มนัจะหมด  

เชน่กนัการเติมหมกึก็ควรเตมิก่อนท่ีหมกึจะหมด  เราจะไมจ่อดรถยนต์ทิง้ไว้นานๆเป็นเดือน เพราะ

กลวัวา่จะสตาร์ทไมต่ดิ  เราก็ไมค่วรทิง้พรินเตอร์ไว้นานๆโดยไมใ่ช้งาน เพราะหมกึจะแห้ง  หวัพิมพ์จะ

อดุตนั   แตข้่อแตกตา่งคือ  การเตมิหมกึอาจใช้ได้บ้าง ไมไ่ด้บ้าง  ซึง่ผู้ เตมิหมกึต้องศกึษาวธีิการมา

พอสมควร  และต้องรู้จกัแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  

 

ความหมาย 

                การเตมิหมกึคือการนําตลบัหมกึของแท้ หรือตลบัหมกึเทียบเท่าท่ีใช้จนหมกึหมดแล้ว  มา

เตมินํา้หมกึเพ่ือให้ใช้ได้ตอ่ไป  เพ่ือความประหยดั 

 

 



เติมได้ก่ีครัง้ 

               ไมแ่น่นอน  จนกวา่ตลบัจะเสีย หรือจนกวา่งานพิมพ์จะมีคณุภาพต่ําจนรับไมไ่ด้  ทัง้นีต้ลบั

จะเสียเร็วหรือช้า  ขึน้กบัอายกุารใช้งานท่ีออกแบบมา  คณุภาพเฉพาะตวัของตลบันัน้  วธีิการเตมิ  

วธีิการใช้งาน  คณุภาพของนํา้หมกึท่ีใช้เตมิ  ฯลฯ 

 

               ต้องเปิดใจให้กว้าง  พยายามเข้าใจถงึสจัธรรมวา่ตลบัหมกึถกูออกแบบ และผลติมาจาก

ผู้ผลติพรินเตอร์  ให้ใช้งานตลบัหมกึนัน้ๆเพียงครัง้เดียว  ดงันัน้การท่ีตลบัหมกึเสียหาย  ไมว่า่จะเป็น

วงจร(หน้าสมัผสั)  หวัพิมพ์  หรือฟองนํา้ภายใน   ควรถือวา่เป็นเร่ืองธรรมชาต ิ บางคนใช้งานตลบั

หมกึมานานกวา่ 1 ปี  พอตลบัเสียก็โวยวาย  ขายขีห้น้าเปลา่ๆ  สมยันีมี้สิง่ใหม่ๆ เข้ามาใน

ชีวติประจําวนัคอ่นข้างมาก  ต้องพยายามทําความเข้าใจ  โดยเฉพาะธรรมชาตขิองสิง่นัน้ 

        สรรพสิง่ในโลกมีเกิด  มีความผนัแปร  และในท่ีสดุก็ดบัสลาย  เราไมส่ามารถตอบได้วา่คนเรา

จะมีอายขุยัสกัก่ีปีฉนัใด  ก็ไมส่ามารถตอบได้วา่จะเติมหมกึได้สกัก่ีครัง้ฉนันัน้ 

 

เติมตอนไหน 

            เตมิก่อนท่ีหมกึจะหมด  หรืออยา่งช้าทนัทีท่ีหมกึหมด  ย่ิงปลอ่ยให้หมกึหมดนานเท่าไร  

โอกาสท่ีจะเติมได้สําเร็จก็ย่ิงน้อยลงคําถามท่ีพบบอ่ยก็คือ  จะรู้ได้อยา่งไรวา่หมกึใกล้จะหมด   

คําตอบก็คือพรินเตอร์บางรุ่นจะมีซอฟท์แวร์บอกระดบัหมกึเวลาสัง่พิมพ์  ซึง่เป็นเพียงการประมาณ

เทา่นัน้  และซอฟท์แวร์มกัจะเตือนช้ากวา่ความเป็นจริง  ดงันัน้จงึควรเตมิเม่ือระดบัหมกึตาม

ซอฟท์แวร์เหลือประมาณ 30 %  พรินเตอร์บางรุ่นพอเตมิหมกึแล้ว ก็ยงัเตือนหมกึเหลือน้อย  ไมต้่อง

ตกใจ  ถ้ายงัพิมพ์งานได้  เพราะซอฟท์แวร์มนัถกูเขียนมาไมใ่ห้ยอมรับหมกึเติม  แตม่นัก็ยงัใจดีให้ใช้

งานตอ่ไปได้ 

 



หมกึหมดนานแล้ว เติมได้หรือไม่ 

             ควรให้ร้านเตมิหมกึลองเตมิด ู  และควรตกลงคา่บริการกนัไว้ก่อนด้วยวา่ถ้าใช้งานได้คดิ

เทา่ไร  ถ้าใช้ไมไ่ด้คดิเทา่ไร (โดยทัว่ไปไมค่ดิ)  เพราะทางร้านจะมีนํา้ยา และเคร่ืองมือพิเศษ  รวมทัง้

พรินเตอร์สําหรับทดสอบ   ควรเลือกร้านท่ีมีอปุกรณ์พวกนีด้้วย  ร้านท่ีมีเพียงขวดหมกึกบัเข็มฉีดยา

มกัแก้ปัญหาไมค่อ่ยได้ 

             

          การปลอ่ยให้หมกึหมดนานๆเป็นเร่ืองไมค่วรอยา่งย่ิง  แม้วา่จะมีหมกึอยู่ก็ไมค่วรทิง้ไว้นานๆ 

โดยไมใ่ช้งาน  ตรงนีเ้ป็นสาเหตท่ีุใหญ่ท่ีสดุท่ีทําให้การเตมิหมกึล้มเหลว 

 

 

เติมแล้วจะมีปัญหาตอ่พรินเตอร์หรือไม ่

        มีแตพ่อยอมรับได้  

        ท่ีวา่จะมีปัญหาได้แก่   

(1) พรินเตอร์ท่ียงัมีประกนัอยู ่จะหมดประกนัทนัที  

 (2) ฟองนํา้ซบัหมกึของพรินเตอร์บางย่ีห้อ  จะเตม็เร็วกวา่การใช้หมกึแท้ (ฟองนํา้ซบัหมกึถ้าเตม็แล้ว 

จะใช้งานตอ่ไปไมไ่ด้  ต้องเปลี่ยนฟองนํา้และใช้ซอฟท์แวร์เคลียร์เคาน์เตอร์) สําหรับย่ีห้อ HP และ 

LEXMARK  จะไมมี่ปัญหานี ้ 

 (3) คณุภาพของงานพิมพ์ด้อยกวา่หมกึแท้ไมม่ากก็น้อย 

 

 



ท่ีวา่พอยอมรับได้  

             เน่ืองจากการเตมิหมกึและการใช้งานท่ีถกูต้อง  มีผลเสียตอ่พรินเตอร์น้อยมาก  และการเตมิ

หมกึเป็นความประหยดั  คุ้มท่ีจะเสี่ยง  เพราะราคาพรินเตอร์ใหม่ถกูลงมาก  ดงัท่ียกตวัอยา่งข้างต้น 

 

ใช้หมกึเติมย่ีห้อไหนดี 

            หมกึเตมิคือหมกึไมแ่ท้  หมกึเติมของแท้ไมมี่  แตห่มกึเตมิมีหลากหลายย่ีห้อ  หลากหลาย

คณุภาพ   หลายราคา  ตัง้แตซี่ซี.ละ 1 บาท  ไปจนถึงซีซี.ละ 10 บาท  ควรหาข้อมลูให้ดี  เพราะหมกึ 

“โนเนม”  บางย่ีห้อตัง้ราคาขายไว้สงู  เพ่ือสร้างความรู้สกึและกระแสวา่เป็นหมกึท่ีดี 

 

            เทา่ท่ีสงัเกตพบจากการเตมิหมกึ  หมกึถกูหรือหมกึแพงเป็นปัจจยัท่ีควรพิจารณาทีหลงั  

เพราะปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะทําให้การเตมิหมกึแล้วใช้งานได้ดีในระยะยาว  ก็คือ  การใช้งานบอ่ยๆ 

 

วิธีการใช้งานพรินเตอร์ INKJET 

1.     ใช้งานบอ่ยๆ  ถ้าเป็นหมกึแท้ ใช้ทกุระยะ 15-20 วนั  แตถ้่าเป็นหมกึเตมิ ใช้ทกุระยะ 3-5 วนั  ให้

ทดสอบงานพิมพ์ทัง้ 4 สี คือ ดํา ฟ้า แดง และ เหลอืง  วา่ออกครบหรือไม ่ ถ้ามีปัญหาแม้แตส่ีเดียว

ต้องรีบแก้ไข  การแก้ไขแตเ่น่ินๆ จะง่ายกวา่ 

 

2.      เตมิหมกึ หรือสง่ร้านเตมิหมกึก่อนท่ีหมกึจะหมด  หรือเร็วท่ีสดุหลงัจากหมกึหมด  หากสง่ร้าน

เตมิหมกึ  ควรขนย้ายตลบัหมกึด้วยความระมดัระวงั  อยา่ให้ตกหลน่หรือกระทบกระเทือน  ใส่

ถงุพลาสตกิถงุละ 1 ตลบั  การใสร่วมกนัอาจทําให้กระทบกระแทกกนัจนเกิดความเสียหายไมค่วรหอ่

ด้วยกระดาษทิชชู ่ เพราะจะซบัเอาหมกึออกมาหมด 



3.     เตมิหมกึแล้วนําตลบัหมกึเข้าเคร่ืองพรินเตอร์ให้เร็วท่ีสดุ  และลองใช้งานทนัที  เพราะหากเห็น

วา่เกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทนั  ร้านเตมิหมกึบางร้านมีการรับประกนัคืนเงินกรณีใช้งานไมไ่ด้ (ภายใน

กําหนดก่ีวนัแล้วแตจ่ะตกลงกนั)  

 

4.       ตลบัหมกึควรอยูใ่นเคร่ืองพรินเตอร์ ไมแ่นะนําให้มีตลบัสํารอง  เพราะการมีตลบัสํารองอาจทํา

ให้ตลบัท่ีไมอ่ยูใ่นเคร่ืองเกิดอดุตนัได้   ควรตรวจสภาพความพร้อมใช้งานด้วยการพิมพ์ทดสอบ และ

ตรวจระดบัหมกึบอ่ยๆ จะดีกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทิปพิมพ์งานจากยทิูลิตีเ้ลก็ๆ แตเ่ก่งเกินตวั 

          การหาโปรแรม ให้เข้า www.google.com แล้ว Search คําวา่ Download (ช่ือโปรแกรม) 

ตวัอยา่งเชน่ download Inksaver 2.0 เป็นต้น 

      

1. Inksaver 2.0 หมกึเทา่เดิม แตพิ่มพ์เพ่ิมได้เป็นร้อยหน้า 

             โปรแกรม Inksaver คือโปรแกรมท่ีชว่ยให้คณุประหยดัหมกึได้อยา่งเห็นผล ขอแนะนําให้ใช้

โปรแกรมนี ้ควบคูไ่ปกบังานพิมพ์เอกสาร เพราะคณุสามารถใช้โปรแกรมนีไ้ปปรับแตง่ความเข้มหรือ

ออ่นของตวัหนงัสือได้ อยา่งยืดหยุน่มากกวา่การปรับจากโปรไฟล์ของเคร่ืองพิมพ์เองด้วยซํา้ และทกุ

ครัง้ท่ีปรับเปอร์เซน์ความเข้มของงานพิมพ์ ตวัโปรแกรมจะคํานวณให้คณุได้เห็นจะๆ ในทนัทีวา่ คณุ

จะประหยดัหมกึไปได้ก่ีเปอร์เซนต์ และประหยดัคา่ใช้จา่ยสําหรับหมกึแตล่ะตลบัไปได้อีกก่ีบาท 

            ตวัโปรแกรมพฒันาอยูต่ลอด ลา่สดุถงึเวอร์ชนั 2.0 แล้วซึง่เจ้าตวัโปรแกรมนีก็้รู้จกัเคร่ืองพิมพ์

อิงก์เจ็ตในตลาดเกือบทกุรุ่น เลยทีเดียว 

 

2. iCabon จบัพรินเตอร์กบัสแกนเนอร์ มาทําเป็นเคร่ืองถ่ายเอกสารเสียเลย 

              โปรแกรมขนาดจ๋ิวท่ีจะทําให้ printer + scanner = copier ดงันัน้คณุจงึจําเป็นต้องมีทัง้

สแกนเนอร์ และพรินเตอร์ท่ีตดิตัง้พร้อมใช้งานแล้วอยา่งละ 1 ตวั เป็นอยา่งน้อย วธีิใช้ก็แสนง่ายเม่ือ

คณุลงโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมจะตัง้คา่สแกนเนอร์และพรินเตอร์ให้เอง งานของคณุก็แคต่ัง้คา่

ตา่งๆ ได้แก่ จํานวนสําเนาท่ีต้องการ (Number of copies) ขนาดยอ่- ขยาย (Zoom) คา่ความเข้ม

ของสําเนา ( contrast) และรูปแบบการสําเนาสีหรือขาวดํา (Type of copy) สว่นตวัเลือก Quality ใน

เวอร์ชนัทดลองนีย้งัปรับคา่ไมไ่ด้ เม่ือตัง้คา่ตา่งๆ แล้ว กดปุ่ มขนาดใหญ่ ด้านซ้ายเป็นอนัเสร็จครับ 



โปรแกรมนีมี้ขนาดเลก็ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับการสร้างเคร่ืองถ่ายเอกสารใช้เอง คณุภาพท่ีออกมาก็

ใกล้เคียงกบัร้านถ่ายเอกสารทีเดียว เหมาะสําหรับใครท่ีมีทัง้พรินเตอร์และสแกนเนอร์อยูแ่ล้ว จะได้

เอามาใช้ร่วมกนัให้คุ้มคา่มากขึน้นะครับ 

 

3. Ink Monitor จบัตาดหูมกึให้ดี 

            เป็นโปรแกรมท่ีจะวดัปริมาณหมกึท่ีเหลืออยู ่และยงัสามารถเรียกดรูายการพิมพ์ตา่งๆได้ เม่ือ

คณุตดิตัง้เสร็จ โปรแกรมจะปรากฏเป็นไอคอนอยูท่ี่ system tray บริเวณเดียวกบันาฬิกาของ 

windows คณุจะต้องตัง้คา่ 2 อยา่ง ได้แก่รุ่นของเคร่ืองพิมพ์ ( printer ) และรุ่นของตลบัหมกึ ( 

Cartridge) ทําได้โดยคลิก้ขวาท่ีไอคอน Ink Monitor แล้วเลือก Program Options…จากนัน้ก็ตัง้คา่

รุ่นเคร่ืองพิมพ์และตลบัหมกึ แล้วคณุก็ลืมมนัไปได้เลย เพราะโปรแกรมจะรันเองโดยอตัโนมตั ิและจะ

แสดงปริมาณหมกึทกุครัง้ท่ีมีการสัง่พิมพ์ นอกจากนีย้งัสามารถเรียกดรูายการพิมพ์ตา่งๆ ท่ีเคยสัง่

พิมพ์ได้อีกด้วย โดยคลิก้ขวาท่ีไอคอน Ink Monitor แล้วเลือก Printer Details… 

          การคํานวณปริมาณหมกึท่ีใช้ไปของโปรแกรมนีค้อ่นข้างแมน่ยําเพราะโปรแกรมสามารถ ระบุ

ได้ถงึรุ่นเคร่ืองพิมพ์และรุ่นของตลบัหมกึนอกจากนีไ้มว่า่คณุตัง้คา่การ พิมพ์ไว้อยา่งไรตวัโปรแกรมก็

จะนําคา่เหลา่นัน้มาใช้คํานวณด้วย ดงันัน้เม่ือคณุเปลี่ยนตลบัหมกึใหมค่ณุควรเข้าไปตัง้คา่ตลบัหมกึ

ใน Ink Monitor ใหมท่กุครัง้ 

 

4. Photo Paper Saver พิมพ์ภาพสวยๆ แบบคุ้มสดุๆ 

              ถ้าคณุลงทนุซือ้กระดาษคณุภาพสงูมาเพ่ือใช้พิมพ์ภาพถ่าย คณุคงอยากจะใช้ทกุๆ 

ตารางนิว้ของกระดาษให้คุ้มคา่ โปรแกรมนีช้ว่ยให้คณุสามารถจดัรูปถ่ายของคณุลงให้เตม็พืน้ท่ี

หน้ากระดาษได้ อยา่งง่ายดาย 



               เร่ิมต้นเปิดโปรแกรมขึน้มาคณุก็จดัการเลือกวา่คณุจะพิมพ์ภาพใดบ้าง การใช้งานก็ง่ายๆ 

เพราะหน้าตาเหมือนกบั Explorer ของวนิโดวส์ เลือกเสร็จแล้วพอถงึหน้าตา่ง Select Prints Sizes 

and Options ให้คณุกด Finish ได้เลยเพ่ือเข้าสูห่น้าจอการทํางาน 

           ด้านลา่งของรูปด้านซ้ายจะแสดงภาพตา่งๆ ท่ีคณุเลือกในรูปแบบ thumbnails สว่นรูปท่ี

แสดงอยูค่ือรูปท่ีคณุเลือกรูปทางด้านขวามือเป็นรูปท่ีขยายออกมา ในสว่นนีมี้ไว้เพ่ือตัง้ขนาดของรูป

และจํานวนท่ีจะพิมพ์ คณุเลือกขนาดได้ตามใจชอบแตถ้่าขนาดท่ีมีอยูค่ณุไมพ่อใจสามารถเข้าไปตัง้

คา่ ใหมไ่ด้ท่ี Print Sizes->Manage Print Sizes สว่นจํานวน copies ก็ตามต้องการเลยครับ การใช้

โปรแกรมนี ้ตวัโปรแกรมจะพิมพ์ภาพขนาดเทา่ต้นฉบบั 1 ภาพเสมอ สมมตเิลือกขนาดเป็น 2.50 คณู 

3.50 และcopies เป็น2 แผ่น สิง่ท่ีจะได้เม่ือสัง่พิมพ์คือรูปขนาดเท่าต้นฉบบั1 ภาพ และขนาดท่ีเรา

เลือก 3 ภาพ อยูบ่นกระดาษแผ่นเดียวกนั (ถ้าพืน้ท่ีพอ) แตค่ณุสามารถเรียกด ูprint preview ได้จาก 

เมน ูFile ครับ 

 

5. Print Punk พิมพ์เวบ็เพจอยา่งฉลาด 

             เป็นโปรแกรมท่ีจะเพิ่มทลูบาร์เข้าไปท่ีหน้าตา่งของ IE ซึง่จะเพ่ิมความสามารถในการพิมพ์

หน้าเวบ็เพจให้เก่งขึน้ใครท่ีเคยสัง่พิมพ์ หน้าเวบ็เพจบอ่ยๆ นา่จะซึง้ถงึความยากลําบากเป็นอยา่งดี 

เพราะไมว่า่คณุจะสัง่พิมพ์แบบไหน หน้าเวบ็เพจก็ไม่เคยแสดงผลได้ถกูต้องบนกระดาษท่ีพิมพ์

ออกมาเลยสกัครัง้ แตเ่ม่ือใช้ Print Punk แล้ว คณุสามารถพิมพ์เว็บเพจทัง้หน้าลงบนกระดาษแผ่น

เดียวได้ง่าย โดยท่ีไมมี่อะไรขาดหายไปอีกด้วย 

            สัง่พิมพ์โดยการกดปุ่ ม Print ปุ่ ม Images กดเพ่ือซอ่น/ แสดงรูปภาพบนหน้าเวบเพจนัน้ (ถ้า

เพ่ือวา่คณุต้องการอา่นและพิมพ์เฉพาะข้อความ) ปุ่ ม Shrink/Zoom ไว้เพ่ือยอ่ขยายเว็บเพจถ้า

ตวัหนงัสือเล็กหรือใหญ่เกินไป สว่นปุ่ ม Fit/Auto Fit ให้เพ่ือปรับขนาดหน้าเวบให้พอดีกบัหน้าจอ 

 

 



6. ine Print ปรับแตง่งานพิมพ์ได้อยา่งใจ 

           โปรแกรมนีค้วรมีติดเคร่ืองไว้เลยครับ เพราะด้วย Fine Print คณุสามารถพิมพ์เอกสารออกมา

ได้หลากหลายรูปแบบ และปรับแตง่ได้มากกวา่ท่ีไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะทําได้ เชน่ การพิมพ์ 16 หน้า

ลงในกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว หรือการพิมพ์เพ่ือทําเป็นหนงัสือทํามือ การยอ่ ขยาย การทํา

จดหมายขา่ว หรือการใสล่ายนํา้ให้กบัเอกสาร เป็นต้น โปรแกรมนีเ้หมาะมากถ้าใช้พิมพ์เอกสารท่ีมี

หลายหน้า เพราะจะประหยดักระดาษไปอีกเยอะเลยทีเดียว 

          วธีิการใช้งาน Fine Print นัน้ ง่ายมาก เพราะหลงัจากตดิตัง้ Fine Print แล้วคณุจะได้

เคร่ืองพิมพ์เพ่ิมมาใหมอี่ก 1 เคร่ือง นัน่คือ Fine Print เวลาสัง่พิมพ์งาน คณุเลือกไปพิมพ์ออกท่ี Fine 

Print แทนเคร่ืองพิมพ์ปกต ิจากนัน้โปรแกรมจะ pop up หน้าตา่งปรับแตง่ของ Fine Print ขึน้มา 

หลงัจากปรับจนพอในแล้วก็คอ่ยสัง่พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ปกตอีิกทีครับ 

 

7. Print Ghost พิมพ์เป็นภาพดีกวา่ 

           โปรแกรมนีส้ามารถท่ีจะแปลงงานพิมพ์ของคณุให้เป็นภาพ ในฟอร์แมต TIFF,JPG หรือ BMP 

ได้ ไมว่า่งานพิมพ์นัน้คณุจะสร้างจากโปรแกรม Word , Excel, Power Point หรือเอกสารแบบไหนก็

ตาม ซึง่สะดวกมาก เวลาท่ีคณุต้องสง่ฟอร์มหรือเอกสารไปให้คนอ่ืนๆ เพราะแทนท่ีคณุจะต้องพิมพ์

มนัออกมา แล้วสง่แฟกซ์ หรือเอามาสแกนอีกครัง้ให้เสียเวลา คณุก็สัง่พิมพ์หน้าเอกสารออกทาง 

Print Ghost แล้วสง่มนัไปเป็นภาพเลย ถามวา่ ทําไมไมส่ง่เอกสารท่ีเป็น .doc ออกไปเลยละ่ ? 

เหตผุลก็เพราะ บางทีคนอ่ืนๆ อาจไมไ่ด้ใช้โปรแกรมออฟฟิศเวอร์ชนัเดียวกนั หรือมีฟอนต์ท่ีไมต่รงกนั

นัน่เอง ดงันัน้การสง่ออกไปเป็นภาพ จงึรับประกนัได้วา่เม่ือคนเอาไปเปิดหรือพิมพ์ตอ่แล้ว การ

แสดงผลจะไมผิ่ดเพีย้นจากท่ีเราทําไปอยา่งแน่นอน 

 

 



8. Print Tuner พิมพ์ยงัไงก็ถกูใจ 

           โปรแกรมนีจ้ะจําลองตนเองเป็นเคร่ืองพิมพ์หลอกๆ หนึง่เคร่ือง เม่ือคณุสัง่พิมพ์งานออกท่ี 

Print Tuner ตวันี ้จะมีหน้าตา่งหแสดงขึน้มาให้คณุปรับแตง่งานพิมพ์ได้อยา่งยืดหยุ่นได้อีกมาก เชน่ 

ปรับขอบหน้ากระดาษ ย่อหรือขยายขนาดงานพิมพ์ สัง่พิมพ์หรือไมพ่ิมพ์หน้าใดๆ หรือให้พิมพ์

ออกมาเป็นรูปภาพ ได้ถงึ 24 ฟอร์แมต ความละเอียดของงานพิมพ์ หรือจะพิมพ์แบบประหยดัหมกึ

ด้วยการ สัง่งานพิมพ์ให้มีตวัหนงัสือสีดําให้หมด และสัง่ไมใ่ห้พิมพ์เฉพาะภาพกราฟิก ก็ยงัได้อีกด้วย 

 

9. SSC Service Utility ประหยดัสดุๆ สําหรับคนใช้เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจตของเอปสนั 

          ใครใช้เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจตของเอปสนัคงทราบกนัดีวา่ ตลบัหมกึเอปสนันัน้ทกุครัง้ท่ีพิมพ์จะมี

การนบัจํานวนหยดหมกึตลอดเวลา เม่ือนบัถงึจํานวนหมกึท่ีกําหนด (หรือปริมาณหมกึเกือบจะหมด) 

เคร่ืองพิมพ์จะลอ็กไมใ่ห้ตลบัหมกึนัน้ใช้งานได้ตอ่ไป ทัง้นีก็้เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ใครนําเอาตลบัหมกึเก่า

ไปเตมิหมกึมาใช้ใหมน่ัน่ เอง แตด้่วยโปรแกรมนี ้คณุสามารถจะรีเซตเคาเตอร์ของตลบัหมกึของเอป

สนัให้กลบัมาใช้งานได้เหมือนเดมิ 

 

10. A+ Printer Monitor ใครพิมพ์มากสดุ  

          โปรแกรมตวันี ้แนะนําให้ใช้ในออฟฟิศท่ีแชร์เคร่ืองพิมพ์ไว้พิมพ์ร่วมกนัเลยครับ เพราะ

โปรแกรมนีส้ามารถบนัทกึการทํางานของเคร่ืองพิมพ์ทกุอยา่ง ตัง้แต ่ใครเป็นคนสัง่พิมพ์สัง่เม่ือไร 

พิมพ์ก่ีหน้า พิมพ์จากโปรแกรมอะไร ฯลฯ เป็นต้น โปรแกรมนีอ้าจไมไ่ด้ชว่ยให้คณุประหยดัหมกึหรือ

กระดาษได้ แตอ่ยา่งน้อยก็รู้วา่ ใครใช้หมกึกบักระดาษเปลืองทีสดุกนัแน ่ 

 

 


