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บทคัดยอ  
บทความนี้นําเสนอระบบการจัดการสีสําหรับ

งานพิมพออฟเซต เนื่องจากงานพิมพจากเครื่องพิมพ
แบบพนหมึก (Inkjet Printer) มีสีสดกวางานพิมพจาก
เครื่องพิมพระบบออฟเซต (Press Offset) เหตุเพราะ
ขอบเขตสีของเครื่องพิมพแบบพนหมึก มีขอบเขตสี
มากกวาเครื่องพิมพระบบออฟเซต เพื่อใหคาสีที่ผลิต
ไดจากทั้งสองระบบมีคาสีที่ใกลเคียงกัน  จึงไดทดลอง
ใชระบบการจัดการสี (Color Management System : 
CMS)   มาประยุกตใชโดยทําการพิมพแบบทดสอบ
มาตรฐาน (Test Form) แลวนําไปวัดคาสีเพื่อเก็บเปน
ขอมูลสี (ICC Profile) ซึ่งอาศัยคาความแตกตางสี 
(∆E*ab) จากมาตรฐานงานพิมพออฟเซตปอนแผน 
ISO 12647 – 2 เปนมาตรฐานเปรียบเทียบขอบเขตสี
ของงานพิมพทั้ง 2 ระบบ จากนั้นนําขอมูลสีที่ไดมาใช
กับอุปกรณแสดงผล ไดแก เครื่องพิมพแบบพนหมึก
และจอภาพ เพื่อแสดงผลลักษณะเดียวกันกับสีของ
งานพิมพจากเครื่องพิมพระบบออฟเซต 

ผลการทดลองพบวา งานพิมพระบบออฟเซตที่
ใช    คาความแตกตางสี (∆E*ab) อยูในเกณฑตามที่
มาตรฐานกําหนด โดยสีน้ําเงินเขียวเทากับ 0.80, สี
มวงแดงเทากับ 1.87, สีเหลืองเทากับ 1.35, สีดํา

เทากับ 3.10 และสีขาวของกระดาษเทากับ 2.30 ซึ่งคา
ความแตกตางของสีนอยกวา 5 

งานพิมพแบบพนหมึกที่ ไมผานระบบการ
จัดการสี มีคาความแตกตางของสีน้ําเงินเขียวเทากับ 
9.00, สีมวงแดงเทากับ 7.80, สีเหลืองเทากับ 5.60, สี
ดําเทากับ 5.70 และสีขาวของกระดาษเทากับ 2.30 มี
คาความแตกตางสี เกิน  5 ซึ่ งอยู ในเกณฑความ
แตกตางของสีมาก 

งานพิมพแบบพนหมึกที่ผานระบบการจัดการสี 
มีคาความแตกตางของสีน้ําเงินเขียวเทากับ 0.60, สี
มวงแดงเทากับ 1.90, สีเหลืองเทากับ 0.80, สีดํา
เทากับ 1.80 และสีขาวของกระดาษเทากับ 1.20 มีคา
ความแตกตางสีนอยกวา 5 ซึ่งอยูในเกณฑความ
แตกตางของสีนอย  ดังนั้นงานพิมพระบบออฟเซต 
งานพิมพแบบพนหมึกและจอภาพ ที่ผานระบบการ
จัดการสี  สามารถควบคุมใหการแสดงคาสีของ    แต
ละอุปกรณสามารถแสดงผลไดใกลเคียงกัน 
คําสําคัญ : ระบบการจัดการสี/เครื่องพิมพแบบพน
หมึก /  เครื่ องพิมพ ระบบออฟเซต /แบบทดสอบ
มาตรฐาน /ขอมูลสี 
 
 
 



 

Abstract  
This paper has proposed the purpose of 

Color Management System, (CMS) for offset printing 
process.  As we found that a color gamut of  inkjet 
printer is larger than offset printing press. The inkjet 
printing is brighter color  than offset press. In order to 
produce the color appears similar, the color 
management system was applied. First, in this 
experiment, the color test from was printed and 
measured the CIEL *a*b values. Afterward these color 
values were applied for making ICC profile. The color 
difference in ISO 12647-2 were applied to compare 
the color values of color test from which printed from 
two printing process; offset  and inkjet  and also 
calculated the color gamut of two devices. In order to 
present color as similar as produced by offset printing 
press, the ICC profile again was applied to inkjet 
printer and monitor. 

According to the experiment, we found 
that the color difference from offset printing is 
match with the acceptable standard by green-
blue 0.80, violet-red 1.87, yellow 1.35, black 
3.10 and white of paper 2.30. So the color 
difference is not over the acceptable standard. 

It shows that the inkjet printer which does 
not assign Color Management System, (CMS) has 
the color difference in green-blue 9.00, violet-red 
7.80, yellow 5.60, black 5.70 and white of paper 
2.30. In conclusion the color difference is over 
the acceptable standard. 

While the sheets printed by inkjet printing 
press without applying ICC profile have color 
difference value in green-blue 0.60, violet-red 
1.90, yellow 0.80, black 1.80 and whit of paper 
1.20. In conclusion the color difference is not 
over the acceptable standard. In brief, the color 
gamut of three different devices; offset printing 
press, inkjet press and monitor which applied 
ICC profile show slightly different in color gamut. 
Keywords: Color Management System/Offset 
Printing Machine/Inkjet Printer Machine/ Test 
Form /ICC Profile 
 
1. บทนํา 
 ธุรกิจส่ิงพิมพในปจจุบันเริ่มมีการขยายตัว
มากขึ้น การแขงขันในดานคุณภาพของสิ่งพิมพมีเพิ่ม
มากขึ้น จึงทําใหผูประกอบธุรกิจเร่ิมมีการตื่นตัวที่จะ
รับเทคโนโลยีใหมๆ กับวิธีการที่จะทําใหงานสิ่งพิมพมี
คุณภาพมากขึ้นพรอมกับเทคนิคตางๆ ที่เขามาชวย
ลดตนทุนการผลิตงานพิมพ ส่ิงพิมพจะมีคุณภาพมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับแตละโรงพิมพจะสามารถควบคุม
คุณภาพงานพิมพไดมากนอยเพียงใด และในปจจุบัน
ระบบการจัดการสี (Color Management System, 
CMS) มีบทบาทสําคัญสําหรับโรงพิมพ ซึ่งถาโรงพิมพ
ไมมีระบบการจัดการสี จะทําใหการติดตอโอนถาย
ขอมูลหรือการแสดงผลของสี ในแตละอุปกรณ
แสดงผลไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ไฟลภาพ
เดียวกัน เมื่อนําไปแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอรแลว
ปรากฏวาสีไมเหมือนกัน แตไฟลภาพนั้นมีขอมูลสี 
CMYK หรือ RGB เดียวกัน ปญหานี้เกิดจากจอภาพ



 

ของแตละเครื่องไมไดปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
ถาใชระบบการจัดการสี สามารถผลิตงานพิมพแบบ
เดียวกันโดยผานระบบขอมูลสี(ICC Profile) จะทําให
การแสดงสีของแตละอุปกรณในโรงพิมพมีความ
คลายคลึงกัน  อีกทั้ ง เครื่องพิมพพนหมึก  ( Inkjet 
Printer) ยังสามารถใชแทนเครื่องพิมพปรูฟแทนราบ 
(Press Proof) ได และชวยลดขั้นตอนการผลิต
แมพิมพออฟเซต (Plate) เพื่อพิมพตัวอยางงานให
ลูกคา ซึ่งเครื่องพิมพพนหมึกสามารถพิมพตัวอยาง
งานไดเหมือนกับเครื่องพิมพปรูฟแทนราบ แตใชเวลา
ในการทํางานนอยกวา    
 จากการศึกษางานพิมพที่โรงพิมพ ที.เค.เอส. 
สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด  พบปญหาสีจาก
ตัวอยางงานพิมพของเครื่องพิมพพนหมึก มีความสด
ของสีมากกวางานพิมพออฟเซตปอนแผนของ
เครื่องพิมพ Mitsubishi รุน Diamond 3000 LS – 5 
เชนกัน เพราะความแตกตางของหมึกพิมพระบบ
ออฟเซตซึ่งเปนหมึกฐานน้ํามันแตหมึกพิมพระบบพน
หมึกเปนหมึกฐานน้ํา ทําใหสีของงานพิมพแตกตางกัน 
เนื่องจากขอบเขตสีของเครื่องพิมพพนหมึกมีขอบเขต
สีมากกวาเครื่องพิมพระบบออฟเซต    
 ดวยเหตุดังกลาวงานพิมพจากเครื่องพิมพพน
หมึกจึงมีสีสดกวาสีของงานพิมพจากเครื่องพิมพ
ระบบออฟเซต  ดังนั้นภายใตโครงงานวิจัยนี้จึงได
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร สี  ( Color 
Management System : CMS) ของเครื่องพิมพ
ออฟเซตและเครื่องพิมพพนหมึก เพื่อผลิตตัวอยาง
งานพิมพจากเครื่องพิมพระบบพนหมึก โดยทําใหสี
ของตัวอยางงานพิมพจากเครื่ องพิมพพนหมึก
เหมือนกับงานพิมพระบบออฟเซต  

2. รายละเอยีดในการดําเนินการทดลอง 
     ขั้นตอนการทดลอง 
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แผนภูมิที่ 1. แสดงขั้นตอนการทดลอง 
 

2.1 ขั้นตอนกอนพิมพ เร่ิมต้ังแตการสรางไฟลงาน
แบบทดสอบตามมาตรฐาน ดวยเครื่องคอมพิวเตอร
แมคอินทอชโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop, 
Illustrator แ ล ะ  Indesign แ ล ว นํ า ไ ฟ ล ง า น
แบบทดสอบมาผลิตแมพิมพ  
 

 
 

   รูปที่ 1. แสดงการผลิตแมพิมพ (Plate) แบบทดสอบตาม  
   มาตรฐาน ISO12647-2 ดวยเครื่อง Computer to Plate   
   ยี่หอ Kodak รุน Magnus 800 



 

2.2  ขั้นตอนตรวจเช็คเครื่องพิมพ ระบบออฟเซต 
ชนิดปอนแผน ยี่หอ Mitsubishi รุน Diamond 3000   
LS – 5 ดังนี้ 

- ตรวจสอบสภาพลูกหมึก 
- ตรวจสอบสภาพของหนวยทําชื้น 
- ตรวจสอบกระดาษรองหนุนและเปลี่ยน

ผายาง 
 

 
 

รูปที่ 2. แสดงการเปลี่ยนกระดาษรองหนุนผายางและผายาง 
 

2.3 ขั้นตอนการพิมพ  
- นํากระดาษอารตมัน 160 แกรม  มาตัดเจียน

ขนาด 24   x  35   นิ้ว 
- เตรียมหนวยพิมพ ดวยการวางหนวยพิมพ 

KCMY ตามลําดับ 
- เตรียมหนวยรองรับกระดาษ 
- จายหมึกพิมพหนวยพิมพ ต้ังฉาก งานพิมพ  

 

 
 

รูปที่ 3. แสดงการปรับจายหมึกหนวยพิมพ 

2.4 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพงานพิมพ การควบคุม
คุณภาพงานพิมพ โดยใชเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(Spectrophotometer) วัดคาความดํา (Density)    
โดยใชคาความดําตามมาตรฐาน ISO12647-2  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1. แสดงคาความดํา (Density) ตามมาตรฐาน   
                 ISO12647-2 

สี คาความดํา 
น้ําเงินเขียว 1.52(+/-0.1) 
มวงแดง 1.45(+/-0.1) 
เหลือง 1.06(+/-0.1) 
 ดํา 1.62(+/-0.1) 

 
กราฟแสดงคาความแตกตางของสี  ∆E ของงานพิมพระบบออฟเซตจากแถบควบคุม
คุณภาพในชองสี ท่ี 100% ของแตละสีโดยวัดสีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลืองและสีดํา
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รูปที่ 4. แสดงคาความแตกตางของสี (∆E) ของงานพิมพ
ระบบออฟเซตจากแถบควบคุมคุณภาพในชองสีที่ 100% ของ
แตละสีโดยวัดสีน้ําเงินเขียว สีมวงแดง สีเหลืองและสีดํา 
 

 
 

      รูปที่ 5. แสดงการวัดคาความดํา (Density) โดยเครื่อง 
      สเปกโตรโฟโตมิเตอร (Spectrodensitometer)              
      ยี่หอ X-Rite 



 

3. วิธีดําเนินการทดลอง 
    3.1 ขั้นตอนการสราง ICC Profile 

สแกนเก็บขอมูลตารางสีมาตรฐาน ECI2002 
ของสี ง านพิ มพ ออฟ เซตจะ ได ขอบ เ ขตสี ข อ ง
เครื่องพิมพ เปน ICC Profile 

 
 

รูปที่ 6. แสดงการสแกนเก็บขอมูลสีมาตรฐาน ECI2002  
แบบอัตโนมัติดวยเครื่อง Eye - One isis ยี่หอ X – Rite 

 

 
 

   รูปที่ 7. แสดงการเปรียบเทียบขอบเขตสีระหวางงานพิมพ 
   ระบบออฟเซตกับงานพิมพแบบพนหมึกที่ไมผานระบบ 
   การจัดการสี 
        ก.   แสดงขอบเขตสีงานพิมพแบบพนหมึกที่ไมผานการ 
    จัดการสี 
        ข.   แสดงขอบเขตสีงานพิมพระบบออฟเซต 
 
 

3.2   ขั้นตอนการนํา ICC Profile ใชงานกับ
เครื่องพิมพพนหมึก  

การหาคาการรับหมึกพิมพของกระดาษชนิด
กึ่งมันวาวยี่หอ Semi-gloss โดยเริ่มจากการ Print Ink 
Limit ของเครื่องพิมพแบบพนหมึก เพื่อหาคาการรับ
หมึกพิมพที่เหมาะสมบนกระดาษ Semi-gloss และ
นําคาที่ไดไปใชในการควบคุมการปลอยหมึกพิมพของ
เครื่องพิมพพนหมึกความสามารถในการรับหมึกที่
เหมาะสมในกรณีนี้อยูที่ 255CMY+95K 

 

 
 

รูปที่ 8. แสดงการ Print Test Chart ดวยเครื่องพิมพ 
        แบบพนหมึก  

 

3.3  ขั้นตอนการนาํ ICC Profile.ใชงานกับจอ 
Monitor  

เร่ิมจากการปรับจอภาพของเครื่อง Apple 
Macintosh G5 โดยปรับใหจอภาพทํางานไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว เชน Luminance, White Point, 
Gamma และ Grey Balance  ซึ่งหมายความวา หาก
คา RGB ที่แตละสีมีคาเทากัน (R=G=B) สีบนจอจะ
เปนสีเทากลาง ไมมีการผิดเพี้ยนของสีใด โดยใช
โปรแกรม Eye-One Match3 และเครื่อง Eye-One 
Pro X-rite 



 

 
 

       รูปที่ 9. แสดงการปรับคาลิเบรตจอภาพของ Apple  
                   Macintosh G5 

 

 การสราง Monitor Profile หลังจากการ
ปรับแตง โดยการบันทึกขอบเขตสีของจอภาพไวเปน 
Monitor Profile แลว  หลังจากนั้นจะแสดงผลขอบเขต
สีผานการประมวลผลของ Monitor Profile 
 
4. สรุปผลของการทดลอง 
4.1 ผลการทดลองงานพมิพระบบออฟเซต  

จากการทดลองพิมพงานดวยระบบออฟเซต 
ในสวนของการควบคุมคุณภาพงานพิมพ ตามคา
มาตรฐานงานพิมพ ISO 12647-2 สําหรับสรางโปร
ไฟลของงานพิมพระบบออฟเซต โดยการวัดคาในสวน
ของแถบควบคุมคุณภาพงานพิมพซึ่งในการพิมพ
ทดสอบผลที่ไดมีคาแตกตางจากมาตรฐานงานพิมพ 
ISO 12647-2       แตอยูในเกณฑคาการยอมรับ
ตามที่มาตรฐานกําหนด     ซึ่งในการพิมพจริงอาจมี
ตัวแปรตางๆ ที่ทําใหคาการควบคุมคุณภาพเกิดความ
คลาดเคลื่อน  เชน  หมึกพิมพที่แตกตางกัน  และ
ความเร็วในการพิมพงาน 

 
 

4.2  ผลการทดลองคาขอบเขตสีของงานพิมพ
ระบบออฟเซตกับงานพิมพแบบพนหมึก 

ผลจากการทดลองพบวา งานพิมพระบบ
ออฟเซตที่ใชคาความแตกตางสี (∆E*ab) อยูในเกณฑ
ตามที่มาตรฐานกําหนด โดยสีน้ําเงินเขียวเทากับ 
0.80, สีมวงแดงเทากับ 1.87, สีเหลืองเทากับ 1.35, สี
ดําเทากับ 3.10 และสีขาวของกระดาษเทากับ 2.30 
ซึ่งคาความแตกตางของสีนอยกวา 5 

งานพิมพแบบพนหมึกที่ไมผานระบบการ
จัดการสี มีคาความแตกตางของสีน้ําเงินเขียวเทากับ 
9.00, สีมวงแดงเทากับ 7.80, สีเหลืองเทากับ 5.60, สี
ดําเทากับ 5.70 และสีขาวของกระดาษเทากับ 2.30   
มีคาความแตกตางสีเกิน 5 ซึ่งอยูในเกณฑความ
แตกตางของสีมาก 

งานพิมพแบบพนหมึกที่ผานระบบการจัดการ
สี มีคาความแตกตางของสีน้ําเงินเขียวเทากับ 0.60, สี
มวงแดงเทากับ 1.90, สีเหลืองเทากับ 0.80, สีดํา
เทากับ 1.80 และสีขาวของกระดาษเทากับ 1.20   มี
คาความแตกตางสีนอยกวา 5 ซึ่งอยูในเกณฑความ
แตกตางของสีนอย 

 
กราฟเปรียบเทียบคาความแตกตางสี (∆E) ระหวางงานพิมพออฟเซต
กับงานพิมพระบบพนหมึกท่ีผานและไมผานระบบการจัดการสี
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รูปที่ 10. แสดงการเปรียบเทียบคาความแตกตางสี (∆E)  
             ระหวางงานพิมพออฟเซตกับงานพิมพแบบพนหมึก     
             ที่ผานและไมผานระบบการจัดการสี 

 

ดังนั้นการพิมพตัวอยางงานดวยเครื่องพิมพ
แบบพนหมึกควรมีการใชระบบการจัดการสีเขามา



 

ชวยควบคุมกระบวนการพิมพ เพื่อใหสีของงานพิมพ
จากเครื่องพิมพแบบพนหมึกเหมือนกับสีของงานพิมพ
จากเครื่องพิมพระบบออฟเซต เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการทํางาน และชวยลดตนทุนในขั้นตอน
การผลิตแมพิมพ 

 
4.3  ปญหาในการศึกษา 

1. สีของกระดาษมีผลตอสีของงานพิมพแบบ
พนหมึก เนื่องจากกระดาษ ยี่หอ Semi-gloss มีโทนสี
ขาวอมฟา สวนกระดาษของงานพิมพระบบออฟเซตมี
โทนสีขาวอมเหลือง ทําใหซอฟแวรตองจําลองสีของ
กระดาษของงานพิมพออฟเซต จึงทําใหเกิดความ
แตกตางกัน  ในการแกไขปญหาควรมีการเลือก
กระดาษที่มีสีขาวตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหงาน
พิมพแบบพนหมึกที่ผานระบบการจัดการสีไดผลตาม
เกณฑที่มาตรฐานกาํหนด 

2. ระบบการจัดการสีสามารถชวยควบคุมให
งานพิมพแบบพนหมึกมีคาสีที่ใกลเคียงกับงานพิมพ
ระบบออฟเซตไดมากขึ้น แตสําหรับการศึกษานี้ไดใช
กระดาษยี่หอเดียวในการทดสอบ ซึ่งในการทํางาน
พิมพที่ตองการควบคุมคุณภาพสูงควรเลือกกระดาษที่
เหมาะสม โดยมีการทดสอบจากคาขอบเขตสีงาน
พิมพและเปรียบเทียบคาขอบเขตสีของกระดาษที่ใช 
เพราะในปจจุบันกระดาษที่มีการผลิตสูทองตลาด
หลากหลาย รวมทั้งซอฟตแวรที่ใชในระบบการจัดการ
สีไดมีการพัฒนาใหมี คุณภาพเพื่อใหการทํางาน
ทางดานการจัดการสีมีความนาเชื่อถือมากที่สุด และ
ชวยเพิ่มคุณภาพกับงานพิมพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางเต็มที่ 

 

4.4  ขอเสนอแนะ 
 1. หากคาความดําของหมึกพิมพในแตละสวน
ของบริเวณภาพพิมพมีคาไมคงที่ อาจมีผลทําใหการ
วัดคาตาง ๆ มีความผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานและมี
ผลตองานพิมพดิจิทัลปรูฟจากเครื่องพิมพแบบพน
หมึก 
 2.ในการทดสอบในการจัดการสีสําหรับงาน
พิมพออฟเซต ไดใชกระดาษเพียงชนิดเดียวในการ
ทดสอบพิมพงานดิจิทัลปรูฟจากเครื่องพิมพแบบพน
หมึก ทําใหไมสามารถเลือกใชกระดาษสําหรับงาน
พิมพแบบพนหมึกเพื่อนํามาพิมพงานดิจิทัลปรูฟเพื่อ
ทดสอบวากระดาษใดรับหมึกพิมพ ไดมากและ
ใกลเคียงกับงานพมิพระบบออฟเซตมากที่สุด 
  
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คุณประเทือง  เจริญรัมย หวัหนา
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เอส.  สยามเพรส  แมเนจเมนท  จาํกัด ที่ใหความ
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