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บทนํา
เครือ่ งพิมพ หรือ ที่เรียกกันทับศัพทวา พรินเตอร (Printer) เปนอุปกรณเครื่องพิมพที่รับ
สัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อพิมพงานออกมาเปน ขอความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือ
วัตถุอนื่ ในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพที่ใชในปจจุบันมีหลายประเภท เชน แบบกระทบ ซึ่งรวม
ถึงแบบจุด Dot Matrix และ แบบมน Daisy wheel นอกจากนี้ยังมีประเภท แบบไมกระทบ

(Non Impact Printer) ซึง่ แบงเปนแบบฉีดหมึก (Inkjet) และ เครื่องพิมพเลเซอร(Laser Printer)
(ทักษิณา สวนานนท 2544 : 498) รวมทั้งยังเปนอุปกรณสําคัญที่เคียงคูกับเครื่องพีซีมานานนับ
ตัง้ แตกําเนิดพีซีมาจวบจนปจจุบัน
ดังนัน้ เครื่องพิมพสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดดังนี้
(เพียงหทัย อินกัน 2542 : 90)
1. เครื่องพิมพแบบดอตเมทริกซ (Dot Matrix Printer)
เครือ่ งพิมพชนิดนี้จะใชผาหมึกพิมพคลายๆ กับในเครื่องพิมพดีดทั่วๆ ไป เมื่อมีการ
พิมพกจ็ ะมีหัวเข็มที่รอนออกมาตีบนผาพิมพ ทําใหหมึกไปติดบนกระดาษ
เครือ่ งพิมพแบบนี้จะมี ขอเสีย คือทําใหเกิดเสียงดังในขณะที่พิมพ และ ใหสิ่งพิมพที่มี
คุณภาพตํ่ากวาแบบอื่นๆ แตมี ขอดี คือ มีราคาถูก และ สามารถใชกับงานพิมพที่
ตองการใชกระดาษกอบปดวย เชน การพิมพกระดาษไข เปนตน เครื่องพิมพแบบนี้
แบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ
1. แบบ 9 เข็ม ใหงานพิมพที่คอนขางจะมีคุณภาพตํ่าและอานยาก
2. แบบ 24 เข็ม ใหงานพิมพที่มีคุณภาพดีกวาแบบ 9 เข็ม แตโดยรวมแลวก็ยังคง
ใหคณ
ุ ภาพตํ่าโดยเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆ
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2. เครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต (Ink Jet Printer)
เครือ่ งพิมพแบบนี้จะใชวิธีการฉีดหมึกไปบนกระดาษ มีเสียงเงียบในขณะที่พิมพและ
ใหสิ่งพิมพที่มีคุณภาพสูงกวาแบบแรก นอกจากนี้ยังมีรูปรางกะทัดรัดและมีราคา
ปานกลาง แตมีขอเสีย คือ หมึกที่ใชพิมพสามารถละลายนํ้าได

3. เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer)
เปนเครื่องพิมพที่มีคุณภาพสูง ใชเทคโนโลยีคลายกับเครื่องถายเอกสาร โดยการสงแสง
เขาไปเปลี่ยนประจุไฟฟาบนดรัมไวแสง (Photo-sensitive drum) ใหเขมหรือจางบน
กระดาษ โดยในขณะที่ดรัมเคลื่อนไปก็จะมีการเอาสวนพลาสติกสีดําที่เรียกวา
"โทนเนอร" (Toner) ไปดวยทุกครั้ง ซึ่งแทงความรอนภายในเครื่องจะทําการละลาย
โทนเนอรนี้ กอใหเกิดตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ สิ่งพิมพที่ออกมามีคุณภาพสูงกวา
สองแบบแรก แตก็มีระดับราคาที่สูงมากตามไปดวย เหมาะสําหรับการใชในธุรกิจ แต
ดวยแนวโนมของราคาที่ลดลงอยางตอเนื่อง จึงทําใหผูใชทั่วไปสามารถซื้อหา
เครื่องพิมพเลเซอรมาใชไดมากขึ้น
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รายงานฉบับนี้จะกลาวถึง เครื่องพิมพเลเซอร โดยเครื่องพิมพเลเซอรนั้นเดิมทีถือวาเปน
เครือ่ งพิมพสําหรับสํานักงานเทานั้น เพราะมีราคาสูงจนผูใชทั่วไปไมสามารถซื้อมาใชได แต
ปจจุบัน ราคาของเครื่องพิมพเลเซอรมีราคาถูกลง ผูใชสามารถเลือกซื้อได จุดเดนของเครื่องพิมพ
เลเซอรจะอยูที่คาใชจายตอแผนที่ถูกกวาเครื่องพิมพอิงคเจ็ต มีความเร็วในการพิมพสูงกวา
เครื่องพิมพประเภทอื่นๆ และมีความละเอียดของภาพคอนขางสูง

เครื่องพิมพเลเซอร
1. ความหมายของเครื่องพิมพเลเซอร
เครื่องพิมพเลเซอร (Laser printer) คือ เครื่องพิมพที่ใหความละเอียดสูงที่ใชเทคโนโลยี
ชัน้ สูงในการสรางตัวอักษร โดยใชแสงเลเซอรและทําใหเห็นไดโดยอาศัยอํานาจทางไฟฟาสถิตย
กระทําตอผงหมึกชนิดแหงเหมือนกับเครื่องถายเอกสาร (ชนะ โศภารักษ 2540 : 115) หรือ เปน
เครือ่ งพิมพแบบหนึ่งที่ใชลําแสงเลเซอรในการสรางภาพและถายทอดลงสูกระดาษดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ความเร็วของเครื่องพิมพเลเซอรนั้นวัดกันเปนหนาตอนาที เชน 10 หนา ตอ นาที
เปนตน สวนคุณภาพของการพิมพนั้นวัดเปนจุดตอนิ้ว เชน 600 จุด ตอ 1 นิ้ว ถามีจุดมาก แสดงวามี
ความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกวาภาพที่มีจุดดอย หรือ มีความละเอียดนอย (ทักษิณา สวนานนท
2544 : 364)

2. ประวัติของเครื่องพิมพเลเซอร
ประมาณป พ.ศ. 2527 บริษัทฮิวเล็ตต - แพกการด ( Hewlett - Packard, HP) ไดผลิต
เครื่องพิมพเลเซอรที่สามารถใหรายละเอียด (Resolution) ในการพิมพสูงถึง 300 จุดตอนิ้ว

(300 DPI) และเปนเครื่องพิมพเลเซอรตั้งโตะ เครื่องแรกที่ออกสูตลาด ทําใหเครื่องพิมพเลเซอร
HP Laser Jet เปนเครื่องพิมพที่ไดรับความนิยมสูงในเวลาตอมา
เครื่องพิมพเลเซอร HP Laser Jet รุน แรกๆ จะใชกลไก (Engine) ภายในที่ผลิตโดย
บริษัท Cannon แตจะมีสวนประกอบเพิ่มเติมเพื่อใหเครื่องไมโครคอมพิวเตอร สามารถควบคุม
และสั่งงานได เชน วงจรควบคุมสําหรับติดตอกับคอมพิวเตอรฟอนตอักษร พอรตขนานสําหรับ
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร อุปกรณเลเซอร เชน ไดโอดเลเซอร (Laser Diode) กลองบรรจุผงหมึก
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(Toner) กลไกสําหรับเลื่อนกระดาษ กลองใสกระดาษ ฯลฯ นอกจากนี้กลไกของเครื่องพิมพ
เลเซอรสวนมากจะผลิตจากญี่ปุน บริษัทที่ผลิตเครื่องถายเอกสารที่มีชื่อเสียง เชน Ricoh,

Konica, Mita, Sharp, Xerox, Kyocera, NEC, Hitachi, Panasonic, Toshiba, และ Casio
เปนตน (บัณฑิต จามรภูติ 2540 : 191)

3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพเลเซอร
3.1 ตัวอักษรของเครื่องพิมพเลเซอร (Font of Laser)
เครือ่ งพิมพเลเซอรสามารถจะพิมพตัวอักษรแบบตางๆ ไดมากมาย แตมีคําศัพท
2 คําที่มักใชผิด คือคําวา แบบของตัวอักษร (type-face) และ ฟอนตของตัวอักษร (Font) ซึ่ง
ทัง้ สองคําจะมีความหมายที่แตกตางกัน แบบของตัวอักษรจะหมายถึงรูปแบบของอักษร
แบบหนึง่ โดยเฉพาะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตัวอักษรในตระกูลนั้น เชน แบบของตัวอักษร
Helvetica Condensed เปนสวนหนึ่งของตัวอักษรในตระกูล Helvetica นัน้ เอง สวน
ฟอนตจะหมายถึงชุดของตัวอักษร A ถึง Z รวมทั้งเครื่องหมายตางๆ ที่เปนแบบหนึ่ง โดยมี
ขนาดเฉพาะ 1 ชุด ตัวอักษร เรียกขนาดเฉพาะนั้นๆ วา พอยต ( point) เชน ฟอนต

Helvetica Light ขนาด 14 พอยต เปนตน
ดังนัน้ ฟอนตในการพิมพของเครื่องพิมพเลเซอร สามารถแบงใหเลือกใชได 3 ชนิด
คือ (มานัส ปญญาดิลก 2535 : 164)
1. แบบฟอนตที่มีติดมากับเครื่องพิมพเลเซอรที่อยูใน ROM
2. แบบเปนตลับที่อยูในฟอนตคารทริดจ (Font cartridge)
3. แบบที่โหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือที่เรียกวา ซอฟตฟอนต (soft font)
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ในการใชงานนั้น ฟอนตที่ติดมากับเครื่องจะใชงานไดงายที่สุด แตอาจจะมีฟอนต
ใหเลือกใชไมมาก สวนแบบคารทริดจ (Cartridge) จํานวนฟอนตจะขึ้นอยูกับผูผลิตแตละ
รายไป สวนซอฟตฟอนต (Soft font) จะเปนแบบของตัวอักษรที่ถูกแปลงมาเปนรูปบิตแมพ
(bit-mapped) กอนจะใชงานตองมีการดาวนโหลดลงเครื่องพิมพเสียกอน และ จะหายไป
เมื่อปดเครื่องพิมพ

3.2 สีของเครื่องพิมพเลเซอร (Colour Lasers)
เครือ่ งพิมพเลเซอรเปนอุปกรณ แบบภาพสีเดียว (Monochrome) แตสวนใหญเปน
เทคโนโลยีเดียว (Mono technologies) สําหรับการพิมพเลเซอรสามารถดัดแปลงสี โดย
ใชสีระหวางเขียวกับนํ้าเงิน (Cyan) สีมวง (Magenta) และ สีเหลือง ในการรวมเพื่อผลิตสี
ทีแ่ ตกตาง สีเหลานี้จะผานกระบวนการการถายภาพทางไฟฟา (Eletro - photographic)
ในการปฏิบัติ โดยทั่วไปจะวางโทนเนอรตรงเวลา หรือ สรางภาพ 4 สี บน พื้นผิวที่ถาย
โอนในระดับปานกลาง (Input-Output/Laser Printers 2000)

3.3 คุณภาพในการพิมพ
ในการพิมพตัวอักษร เครื่องพิมพเลเซอรจะพิมพไดเร็วมาก เมื่อเครื่องพิมพไดรับ
ขอมูลจากไฟลซึ่งอยูในระบบแอสกี (ASCII = American Standard Code Information

Interchange)แลวจะทําการโหลดคําสั่งของการพิมพบิตแมพ (Bitmapped) จาก อีพรอม
(EPROM = Erasable Programmable Read-Only Memory) ภายในเครื่อง มากระทํา
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ขอมูลจากไฟลใหเปนภาษาเครื่อง แลวสงใหสวนกลไกขับเคลื่อนกระดาษทํางานตอไปยัง
เครื่องพิมพเลเซอรอื่นๆ ที่สามารถทํางานรวมกับเครื่องพิมพเลเซอร HP และเครื่องพิมพ
เลเซอรสามารถจะโหลดรูปแบบการพิมพได 3 แบบ คือ (บัณฑิต จามรภูติ 2540 : 19)

1. Internal Font หรือ ฟอนตภายในเครื่องพิมพ จะเก็บบิตแมพอินเทอร
นอล ฟอนต (Bitmapped Internal Font) ไวในตัวอีพรอม (EPROM) ซึ่ง
อยูในเครื่องพิมพ มีอยู 2 ชนิด คือ แบบ Courier 12 จุด และ แบบ Courier
10 จุด นอกจากนี้ยังเปลี่ยนลักษณะการพิมพจากแนวตั้ง (Postrait) ไปเปน
แนวนอน (Lanscape) ได
2. Software Font หรือ ฟอนตภายในจากซอฟตแวร การใชงานจะตองโหลด
ฟอนตตางๆ มาจากโปรแกรมเวิรดนั้น ๆ เชน CW Writer, AmiPro THAI
ลงสูหนวยความจํา RAM ของเครื่องพิมพแลวจึงสั่งพิมพ
3. Font Cartridge หรือ ฟอนตภายนอก จะเปนตลับฟอนตเล็กๆ สําหรับ
เสียบเขาทางชองเสียบคารทริดจ (Cartridge) ของเครื่องพิมพทําใหสามารถ
เลือกใชฟอนตตางๆ ไดหลายชนิด

3.4 มาตรฐานของเครื่องพิมพเลเซอร
ภาษาโพสตสคริปต (PostScript Language) เปนภาษาทางคอมพิวเตอรภาษา
หนึ่งที่คิดคนโดย บริษัท Adobe System สําหรับใชสั่งงานเครื่องพิมพแบบเลเซอร
โดยเฉพาะฟอนตตางๆ ที่พิมพดวยภาษาโพสตสคริปต สามารถยอหรือขยายไดตามความ
ตองการอยางไมมีจํากัด เนื่องจากโพสตสคริปตจะใชการสรางฟอนตของอักษรอัลกอริทึม
(Algorithm) แทนทีจ่ ะเก็บตัวอักษรเปนแบบบิตแมพ (Bitmapped) ความยืดหยุนของ
การใชภาษาโพสตสคริปต ทําใหบริษัทชั้นนําตางๆ มากมายนําเอาไปใช เชน Apple, IBM

และ Linotype เปนตน ปจจุบันภาษาโพสตสคริปตไดกลายเปนภาษามาตรฐานในการ
สัง่ งานสําหรับเลเซอรพรินเตอร นอกเหนือจากภาษาโพสตสคริปตแลวก็ยังมีภาษา PCL
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(Printer Command Language) ซึ่งถือเปนภาษาสั่งงานมาตรฐานที่สองของเครื่องพิมพ
เลเซอรที่มีใชกันอยู โดยภาษา PCL ถูกคิดคนโดยบริษัท Hewlett Packard และบริษัท

HP มีวธิ ีการดําเนินธุรกิจตางจาก Adobe โดยแทนที่จะสรางเทคโนโลยีขึ้นแลวขาย
ลิขสิทธิ์ใหผูผลิตนําไปใชกับเครื่องพิมพของตน บริษัท HP ยอมใหผูผลิตอื่นจําลอง
เทคโนโลยีนี้ไปใชกับเครื่องพิมพของตนทําใหเครื่องพิมพที่ใชภาษา PCL มีราคาถูกกวา
เครื่องพิมพแบบ PostScript
การจะเลือกใชมาตรฐานใดตองพิจารณาถึงงานที่ทํา เชน ถาตองการพิมพรูป
กราฟกที่ละเอียด หรือทํางานดาน เดสกทอปพับลิชชิง (Desktop Publishing) ก็ควรเลือก
ใชเครื่องพิมพแบบที่มีภาษา PostScript แตถาใชพิมพงานกราฟกทางธุรกิจทั่วไป ควร
เลือกเครื่องพิมพแบบที่มีภาษา PCL จะเหมาะสมกวา (มานัส ปญญาดิลก 2535 : 166)

3.5 การบํารุงรักษาเครื่องพิมพเลเซอร มีขั้นตอนดังนี้
(นิภาภรณ คําเจริญ 2543 : 174)
3.4.1 หองที่วางเครื่องพิมพเลเซอร ควรเปนหองที่มีการระบายความรอนที่เพียงพอ
เนื่องจากเครื่องพิมพเลเซอรจะผลิตความรอนออกมาคอนขางสูง
3.4.2 ในกรณีทหี่ มึกหมด ไมควรใชหมึกแบบเติมซํ้า เพราะถาเติมไมดี ผงหมึกจะ
กระจายไปทั่วเครื่องพิมพ ทําใหสกปรกและงานที่พิมพออกมาจะเลอะเทอะ
ได
3.4.3 ถามีการเคลื่อนยายเครื่องพิมพควรถอดคารทริดจโทนเนอรหรือตลับใส
หมึกออกกอน เพื่อไมใหผงหมึกฟุงกระจายอยูในตัวเครื่องพิมพ
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4. การทํางานของเครื่องพิมพเลเซอร
4.1 หลักการทํางานโดยทั่วไปของเครื่องพิมพเลเซอร
หลักการทํางานโดยทั่วไปของเครื่องพิมพเลเซอร จะมีลักษณะคลายการทํางาน
ของเครื่องถายเอกสาร กลาวคือ เครื่องพิมพเลเซอรจะอาศัยลูกกลิ้งเคลือบสารไวแสง
(Light-sensitive drum) เพือ่ ดูดผงหมึกติดกับกระดาษตามตําแหนงที่ตองการ แตมีสวน
ตางกันทีแ่ หลงกําเนิดแสง โดยเครื่องถายเอกสารจะสแกนขอมูลของกระดาษตนฉบับดวย
แสงจาจากหลอดไฟฟา ในขณะที่เครื่องพิมพเลเซอรจะใชแสงเลเซอร โดยขั้นตอนการ
ทํางานของเครื่องพิมพเลเซอรมีดังนี้ (Laser Printer 2544 : 142-143)
1. การสรางภาพจะทําดวยการยิงแสงเลเซอรไปที่กระจกที่ติดตั้งอยูภายในเครื่อง
พิมพใหสะทอนตอไปที่ลูกกลิ้ง โดยแสงจากเลเซอรจะทําใหบริเวณพื้นผิวของ
ลูกกลิง้ ทีถ่ กู แสงมีประจุไฟฟาเปนบวก โดยบริเวณที่จะถูกยิงแสงเลเซอรใสจะ
เปนจุดทีจ่ ะตองการใหเกิดภาพ โดยทุกจุดที่มีการยิงแสงลงไปบนลูกกลิ้งจะ
เหมือนกับภาพที่กําลังสั่งพิมพทุกอยาง ในกระบวนการนี้ กระดาษจะถูกดูด
เขาสูเครื่องผานเสนลวด ที่จะทําใหกระดาษมีประจุไฟฟาเปนลบ สําหรับ
เครือ่ งพิมพเลเซอรแบบแทจะใชการเปดปดแสงเลเซอรอยางรวดเร็ว
ประกอบกับการขยับกระจกสะทอนไปมา ทําใหแสงเลเซอรตกกระทบลูกกลิ้ง
ในจุดทีถ่ ูกตองตามที่กําลังสั่งพิมพงาน โดยกระจกจะตองทํางานสอดคลองกับ
การยิงแสงเลเซอรอยางสมบูรณ ทั้งนี้เครื่องพิมพเลเซอรทั่วไปจะมีการเปดปด
แสงเลเซอรมากกวาลานครั้งตอวินาที นอกจากนี้ การหมุนลูกกลิ้งจะหมุนเพื่อ
สรางเสนในแนวนอนครั้งละหนึ่งเสน โดยจะตองมีความแมนยําในการหมุน
อยางมาก ถาหมุนนอย ความละเอียดของภาพจะสูง โดยเครื่องพิมพปจจุบันจะ
หมุนครัง้ ละ 1/600 ของหนึ่งนิ้ว ทําใหเกิดภาพที่มีความละเอียด 600 จุด ตอนิ้ว
(Dot per inch) ซึง่ การหมุนลูกกลิ้งจะสัมพันธกับการยิงแสงเลเซอรเพื่อทํา
ใหสรางความละเอียดของภาพไดมากขึ้น
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2. เมือ่ ลูกกลิ้งหมุนเพื่อเลื่อนใหมีการยิงแสงเลเซอรในพื้นที่ถัดไป สวนที่ไดถูก
ยิงแสงเลเซอรไปแลวจะกลิ้งไปสูผงหมึก หรือ ที่เรียกวา โทนเนอร ซึ่ง
ผงหมึกจะมีลักษณะคลายแปงฝุน แตจะมีสีดําสนิท และมีประจุไฟฟาเปนลบ
เพื่อทําใหผงหมึกถูกดูดเขาสูลูกกลิ้งที่มีประจุไฟฟาเปนบวก เมื่อลูกกลิ้งถูก
หมุนจนครบรอบ ลูกกลิ้งก็จะถูกปกคลุมไปดวยผงหมึกสีดําในตําแหนงที่จะมี
การสรางภาพ
3. กระดาษที่ถูกดูดเขามาจะถูกเลื่อนเขาสูลูกกลิ้งโดยการปอนดวยลูกกลิ้งยาง ซึ่ง
เมือ่ สัมผัสกันจนครบรอบผงหมึกก็จะถูกดูดเขาสูกระดาษดวยหลักไฟฟา
สถิตย โดยพื้นที่สวนที่เปนประจุลบของลูกกลิ้งนั้นจะไมดูดผงหมึกเอาไว ทํา
ใหสว นนั้นจะไมมีผงหมึก และบนกระดาษก็จะเปนสวนสีขาว
4. ผงหมึกจะไดรับการออกแบบมาใหละลายอยางรวดเร็วเมื่อเกิดความรอน ซึ่ง
ตอนนี้ภายในเครื่องจะมีการสรางความรอนขึ้น พรอมทั้งจะมีการสรางแรงกด
ไปที่กระดาษในลักษณะเหมือนการบดถนน ทําใหผงหมึกละลายและถูกบด
จนติดถาวรกับตัวกระดาษ โดยภายในผงหมึกนั้นไดมีการผสมขี้ผึ้งเปนสวน
ประกอบดวยเพื่อชวยใหกระบวนการดังกลาวสมบูรณขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําให
กระดาษที่ออกมาจากเครื่องพิมพเลเซอรมีความรอนเมื่อสัมผัสถูก
5. การทําความสะอาดลูกกลิ้งที่เพิ่งผานการพิมพไป เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
พิมพกระดาษหนาตอไป สําหรับการทําความสะอาดจะมีอยู สองรูปแบบ คือ
แบบกายภาพและ แบบอิเล็กทรอนิกส โดยแบบกายภาพ ผงหมึกในสวนที่ไม
ไดถูกสงผานไปที่แผนกระดาษจะถูกกวาดออกจากตัวลูกกลิ้งแลวเก็บไวที่
ถังขยะภายในเครื่อง สวนแบบอิเล็กทรอนิกส จะใชทําใหลูกกลิ้งมีประจุไฟฟา
เปนกลาง เพื่อใหสามารถยิงแสงเลเซอรใหมไดอีกครั้ง โดยกระทําการผานเสน
ลวดโคโรนา (Corona wire) ทีอ่ ยูภ ายในเครื่องพิมพ โดยทั้งแผนกวาดผงหมึก
และ เสนลวดโคโรนา ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอเพื่อรักษาคุณภาพ
ในการพิมพเอาไว
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ตัวอยางภาพอธิบายเทคโนโลยีเครื่องพิมพเลเซอรที่ทําใหเกิดภาพบนกระดาษได
(Input-Output/Laser Printers 2000 )

นอกจากจะใชแสงเลเซอรเพื่อสรางประจุไฟฟาขั้วบวกใหกับลูกกลิ้งแลว เครื่องพิมพแบบ
เลเซอรยังมีการพัฒนาใชแหลงกําเนิดแสงอื่นดวย เชน เทคโนโลยีที่ใชหลอด LED (Light -

Emitting Diode) นํามาใชแทนที่แสงเลเซอรในการเปลี่ยนสถานะไฟฟา โดยติดตั้งหลอด LED
จํานวนมากกวา 2,500 ดวง ไวทดี่ านบนของเครื่องพิมพตามแนวของลูกกลิ้งตลอดแนว โดยจะสอง
ไฟทํามุม 90 องศา กับลูกกลิ้ง และ การวาดภาพจะทําไดโดยการควบคุมการเปด - การปด หลอด
LED แตละหลอด นอกจากเทคโนโลยี LED แลว ยังมี เทคโนโลยี LCS (Liquid Crystal

Shutters) ทีใ่ ชแผนผลึกเหลว LCS โดยที่ดานหลังของแผน LCS จะมีตวั กําเนิดแสงในการบังคับ
แสง และใชสนามไฟฟาควบคุมการเรียงตัวของผลึกเหลว ทําใหการสงผานลําแสงไปยังดรัม(Drum)
แบบทีละชวงดวยการเปด-ปด ชัตเตอร (บัณฑิต จามรภูติ 2540 : 201)
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4.2 ระบบการทํางานในกลไกของเครื่องพิมพเลเซอร สามารถแบงได 2 สวน ดวยกัน
คือ (บัณฑิต จามรภูติ 2540 : 197)

4.2.1 สวนควบคุม (Print Control) จะทําหนาที่ควบคุมการพิมพโดยจะติดตอกับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร คอยรับคําสั่งในการพิมพ เพื่อสงใหสวนพิมพ
ทํางานตอไป ในการพิมพงานดานรูปภาพกราฟก สวนควบคุมจะมีความ
สําคัญมากในเรื่องความเร็ว

4.2.2 สวนพิมพ (Print Engine) จะทําหนาที่ในการพิมพตัวอักษรและรูปภาพ
กราฟก สวนความเร็วในการพิมพตัวอักษรจะขึ้นอยูกับสวนพิมพความเร็วใน
การปอนกระดาษเมื่อสวนควบคุมไดรับขอมูลจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ในรูปของแอสกี (ASCII ) แลวจะทําการโหลดคําสั่งของการพิมพแบบ
บิตแมพ (Bitmapped) จาก อีพรอม (EPROM) ในเครื่องพิมพ
มาแอสแซมเบิล (Assemble) ขอมูลใหเปนภาษาเครื่อง จากนั้นจะสงให
สวนกลไกขับเคลื่อนกระดาษ หรือ สวนพิมพทํางานตอไป สวนที่สําคัญของ
เครื่องพิมพเลเซอรจะอยูที่กลไก (Engine) ของเครื่อง ซึ่งแตละยี่หอจะใช
เทคโนโลยีและวิธีการที่แตกตางกันออกไป สวนมากจะผลิตจากบริษัทที่ผลิต
เครื่องถายเอกสารชั้นนํา เชน Cannon, Minolta, Panasonic เปนตน
สรุปไดวาการทํางานของเครื่องพิมพเลเซอร เวลาที่พิมพงานโดยใชเครื่องเลเซอร จะเกิด
การทํางานมากถึง 5 กระบวนการในเวลาเดียวกัน คือ (ไวท 2538 : 181)
1.
2.
3.
4.
5.

แปลสัญญาณที่มาจากคอมพิวเตอร
แปลสัญญาณไปเปนคําสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของลําแสงเลเซอร
ควบคุมการเคลื่อนที่ของกระดาษ
ทําใหกระดาษสามารถจับผงหมึกเปนรูปใหได
อบกระดาษใหรอนจนผงหมึกละลายติดกระดาษ
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5. ปจจัยการเลือกซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
พิจารณาจากปจจัยตางๆ จําแนกได 4 ประการ ดังนี้ (เมคจิด 2540 : 105-107)

5.1 ความเร็ว
เครือ่ งพิมพเลเซอรมีความแตกตางกันในความรวดเร็วในการพิมพ มีตั้งแตความเร็ว
4 ppm (หนาตอนาที) ซึ่งมีราคาไมคอยแพง เหมาะสําหรับใชสวนตัวไปจนถึง
ความเร็ว 8, 9 จนถึง 40 หนาตอนาที ซึ่งมีราคาแพง เหมาะสําหรับใชภายใน
สํานักงาน ความเร็วที่กลาวไปแลวนั้น จะวัดจากความเร็วสูงสุดที่เครื่องพิมพ
จะสามารถพิมพออกมาทางกระดาษ สําหรับความเร็วในการพิมพจริงๆ แลวจะตํ่า
กวาความเร็วสูงสุด เล็กนอย และถาเอกสารที่คุณจะพิมพออกมามีรูปภาพกราฟก
จํานวนมาก ก็จะทําใหความเร็วในการพิมพลดลง และโดยทั่วไปการพิมพงาน
เอกสารหลายๆ หนา เวลาที่ใช สําหรับการพิมพหนาแรกของเอกสารจะมากกวา
เวลาที่ใชสําหรับหนาอื่นๆ ของเอกสาร ดังนั้น จึงมักจะใชสิ่งนี้เปนตัวกําหนดวา
ควรจะใชเครื่องพิมพแบบใด โดยถาการพิมพงานเปนการพิมพเอกสารครั้งละ
แผน หรือ สองแผน การใชเครื่องพิมพแบบอิงกเจ็ตจะมีความรวดเร็วกวา
เครื่องพิมพเลเซอร นอกจากนี้เครื่องพิมพบางรุนจะมีชิป RISC ผนวกมากับเครื่อง
กับเครื่องพิมพดวย ซึ่งจะทําใหเครื่องพิมพตัวนั้นมีความเร็วในการพิมพเพิ่มขึ้น
เหมาะสําหรับผูใชงานเครื่องพิมพที่จะตองพิมพเอกสารที่มีรูปภาพกราฟกจํานวน
มาก โดยที่ชิป RISC จะเพิม่ ความเร็วของเครื่องพิมพโดยการชวยในการคํานวณ
การกําหนดตําแหนงของจุดสีภายในรูปภาพกราฟก

5.2 ความละเอียด
เครื่องพิมพเลเซอรจะพิมพเอกสารออกมาในคุณภาพที่สูงกวาเครื่องพิมพแบบอื่น และ
คุณภาพก็เปนปจจัยที่ใชวัดความละเอียดของเครื่องพิมพ จะวัดออกมาในหนวยของ
จุดนิ้ว (dpi) เครือ่ งพิมพที่มีความละเอียดสูง จะพิมพงานออกมาไดดูดีกวาการใช
เครื่องพิมพที่มีความละเอียดตํ่าในการพิมพ โดยปกติความละเอียดตํ่าสุดของ
เครื่องพิมพเลเซอรก็คือ 300 dpi ซึง่ คุณภาพของงานพิมพอยูในเกณฑดี แตสําหรับ
เครื่องพิมพเลเซอรในรุนใหมๆ ที่มีวางขายจะสามารถพิมพงานไดจนถึงความละเอียด
ที่ 600 dpi ซึง่ จะมีคุณภาพของงานดีกวาเครื่องพิมพเลเซอรแบบเกา แตถาตองการจะ
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ไดเครือ่ งพิมพที่มีคุณภาพเทียบเทากับคุณภาพที่เห็นในหนานิตยสาร คุณจะตองใช
เครื่องพิมพที่เรียกวา Image - Setters ซึง่ จะพิมพงานออกมาที่ความละเอียด

2,500 dpi หรือสูงกวา
5.3 จํานวนกระดาษที่บรรจุได
เครื่องพิมพเลเซอรมักจะแตกตางกันในหลายจุดจุดหนึ่งซึ่งมักจะแตกตางกันก็คือ
จํานวนแผนของกระดาษที่จะใสไดสูงสุด บางชนิดสามารถใสซองจดหมายไดดวย
บางชนิดก็สามารถใสกระดาษแข็ง และ สามารถที่จะพิมพแผนใสได
เครือ่ งพิมพเลเซอรแบบใชภายในสํานักงาน มักจะมีความสามารถในการใสกระดาษ
ได 250 และ 500 แผน ในขณะที่เครื่องพิมพเลเซอรแบบใชสวนตัวมักจะใสกระดาษ
ได 100 แผน จนถึง 250 แผน เครื่องพิมพบางอยางสามารถที่จะใสกระดาษไดสอง
ชนิดพรอมๆ กัน ( เชน ใสกระดาษ B3 กับ A4 ไดพรอมๆ กัน) แตสวนใหญแลวจะ
ใส ไดเพียงแคชนิดเดียว ดังนั้นเมื่อตองการเปลี่ยนขนาดของกระดาษคุณจะตองเอา
กระดาษชุดแรกออกกอน และก็มีเหมือนกันที่เครื่องพิมพบางชนิดขายถาดกระดาษ
แบบพิเศษแยกตางหาก ดังนั้นกอนจะซื้อเครื่องพิมพควรจะถามผูขายวาเครื่องพิมพ
นั้นมีถาดกระดาษพิเศษอีกหรือไม

5.4 เครื่องพิมพแบบ PostScript และ PCL
ถาตองการซื้อเครื่องพิมพสักตัว ควรจะรูจักกับคําวา PostScript และ PCL คําทั้งสอง
คํานี้เปนคําที่ใชบงบอกถึงภาษาในการติดตอกับเครื่องพิมพ ซึ่งซอฟตแวรจะใชภาษานี้
ในการติดตอกับเครื่องพิมพ เครื่องพิมพแบบ PostScript มักจะพิมพไดชากวา
เครื่องพิมพ PCL และมีราคาแพงกวาเล็กนอย เครื่องพิมพชนิดนี้เหมาะสําหรับผูจัดทํา
หนังสือดวยเครื่องคอมพิวเตอร และ กราฟกอารตติส เพราะเครื่องพิมพชนิดนี้จะมี
ความสามารถในการพิมพภาพกราฟก พิมพสี และ ตัวอักษร ตางๆ ไดคมชัดมากกวา
เครื่องพิมพแบบ PCL นอกจากนี้เครื่องพิมพแบบ PostScript เหมาะสําหรับการ
ทํางานกับชุดของตัวอักษรที่เฉพาะ มีลักษณะของฟอนตไมคอยมาก จึงเหมาะกับงาน
ทีใ่ ชแบบตัวอักษรไมมากนัก แตตองการความละเอียดของภาพ และกราฟกคอนขาง
สูง สําหรับ PCL มาจากคําวา " Printer Command Language " ซึง่ เปนภาษาที่
นิยมใชในเครื่องพิมพแบบเลเซอรโดยทั่วไป เครื่องพิมพแบบ PCL นี้มีอยูหลายรุน
แตรุนที่ใหมลาสุดก็คือ PCL 6
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติแตละยี่หอของเครื่องพิมพเลเซอร
(สุรียพร ใหญสงา 2544 : 226)

คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตภัณฑ

ผูผลิต

Canon

Epson

LBP-800
12,800
www.canon.co.uk

EPL-5800
22,489
www.epson.com

ความละเอียดสูงสุด
RAM (มาตรฐาน/สูงสุด)
ความจุตัวปอนกระดาษ
(แผน A4)
โหมดการทํางาน

600dpi
512 KB/512 KB
125

1,200 dpi
16MB/256MB
150

600dpi
2MB/18MB
125

600dpi
4MB/132MB
250

1,200dpi
4MB/58MB
150

GDI

PCL6/PCL5e

PCL5

PCL6

ขนาด (กวางxลึกxสูง,
มิลลิเมตร)
นํ้าหนัก
การเพิ่มความละเอียด
โหมดประหยัดผงหมึก
ตัวเลือกปอนกระดาษ
ดวยมือ
ดรัมและตลับผงหมึก
แยกจากกัน
อายุการใชงานผงหมึก
(หนา A4)
อายุของดรัม (จํานวน
หนา)
การรับประกัน
USB

345x312x266

380x460x125

367x325x378

378x375x222

PCL6/5e,
Postscript2
224x345x365

6.2 กิโลกรัม




4 กิโลกรัม




7.3 กิโลกรัม




9.6 กิโลกรัม




7.5 กิโลกรัม




รุน
ราคา (บาท)
ติดตอ

HP

Kyocera

Lexmark

LaserJet 1100
FS-1000
Optra E312
13,xxx
21,060
21,840
www.hp.com www.kyocera.co. www.lexmark.com
uk


2,500

6,000

3,500

6,000

3,000/6,000

ไมระบุ

20,000

ไมระบุ

ไมระบุ

ไมระบุ

แบบสงคืน 1 ป

บริการถึงที่ 1 ป


แบบสงคืน 1 ป

แบบสงคืน 2 ป

บริการถึงที่ 1 ป


ตาราง 10 อันดับ เครื่องพิมพเลเซอร
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(ณัฐจักร ตรีสตั ยเวทย 2544 : 142-143)
อันดับ
ที่

เครื่องพิมพ
เลเซอรขาวดํา
สําหรับสํานัก
งานขนาดเล็ก

ราคา
ตลาด
(บาท)

คะแนน ความเร็ว
รวม จากผูผลิต
ทั้งหมด (หนาตอ
นาที)

1

Minolta-QMS
PagePro1100L

13,375

84

10

ความเร็วในการ
ทดสอบกับเอกสารที่
มีขอความ/มีกราฟก
เต็มหนา
(หนาตอนาที)
8.6/4.7

2

Brother
HL-1240

14,250

84

12

8.2/3.0

คุณภาพใน ขนาดของ
การพิมพ
แรม
(ตัวอักษร/ มาตรฐาน/
กราฟก)
สูงสุด

ความ
ละเอียด
สูงสุด
(dpi)

ความจุ จํานวน ขนาด
กระดาษ ถาดใส ความจุ
ปกติ กระดาษ กระดาษ
สูงสุด

ดีมาก/
พอใช

4/4

600x600

150/100

2

650

ดีมาก/ดี

2/2

600x600

250/150

1

250

ขอแนะนํา

เปนรุนที่ถูกมากและพิมพ
ภาพกราฟกไดเร็ว ถาดใส
กระดาษได 150 แผน แต
สามารถเพิ่มถาดกระดาษ
เสริมไดอีก 1 ถาด รุนรี้ไม
มีพอรต USB
เปนรุนที่มีความเร็วมาก
พอสําหรับความตองการ
การพิมพในสํานักงาน
ในบาน มีแรมมาให2MB
จึงเหมาะสมกับผูใชเพียง
คนเดียว

อันดับ
ที่

เครื่องพิมพ
เลเซอรขาวดํา
สําหรับสํานัก
งานขนาดเล็ก

ราคา
ตลาด
(บาท)

คะแนน ความเร็ว
รวม จากผูผลิต
ทั้งหมด (หนาตอ
นาที)

3

IBM
Imfoprint 12

~18,000

83

12

ความเร็วในการ
ทดสอบกับเอกสารที่
มีขอความ/มีกราฟก
เต็มหนา
(หนาตอนาที)
9.5/3.1

4

New Samsung
ML-6060

~17,000

80

12

5

Lexmark Optra
E312

14,870

79

10

คุณภาพใน ขนาดของ
การพิมพ
แรม
(ตัวอักษร/ มาตรฐาน/
กราฟก)
สูงสุด

ความ
ละเอียด
สูงสุด
(dpi)

ความจุ จํานวน ขนาด
กระดาษ ถาดใส ความจุ
ปกติ กระดาษ กระดาษ
สูงสุด

ดีมาก/ดี

4/68

1,200 x
1,200

350/350

3

900

9.7/3.1

ดี/พอใช

4/68

1,200 x
1,200

650/100

3

1,200

7.9/0.7

ดีมาก/
พอใช

4/68

1,200 x
1,200

150/100

1

150

ขอแนะนํา

ความเร็วในการพิมพสูง
จึงเปนทางเลือกที่ดี
สําหรับกลุมผูใชขนาดเล็ก
แตราคาหมึกพิมพก็มี
ราคาแพงพอสมควร
ความเร็วในการพิมพสูง
และมีถาดใสกระดาษ
หลักขนาดใหญ และ
สามารถเพิ่มถาดที่ใส
กระดาษ 550 แผนไดอีก
ถาด
พิมพตัวอักษรไดคมชัด
เหมาะสําหรับสํานักงาน
ในบาน แตขอเสียคือ
ถาดมาตรฐานที่มีมาใหใส
กระดาษไดไมมาก และ
เพิ่มถาดเสริมไมได

อันดับ
ที่

เครื่องพิมพ
เลเซอรขาวดํา
สําหรับสํานัก
งานขนาดเล็ก

ราคา
ตลาด
(บาท)

คะแนน ความเร็ว
รวม จากผูผลิต
ทั้งหมด (หนาตอ
นาที)

6

Samsung
ML-4500

~9,000

79

8

ความเร็วในการ
ทดสอบกับเอกสารที่
มีขอความ/มีกราฟก
เต็มหนา
(หนาตอนาที)
5.6/2.6

7

Brother
HL-1270N

25,990

78

12

8

New HP
LaserJet 1200

19,900

78
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คุณภาพใน ขนาดของ
การพิมพ
แรม
(ตัวอักษร/ มาตรฐาน/
กราฟก)
สูงสุด

ความ
ละเอียด
สูงสุด
(dpi)

ความจุ จํานวน ขนาด
กระดาษ ถาดใส ความจุ
ปกติ กระดาษ กระดาษ
สูงสุด

ดีมาก/
พอใช

2/2

600x600

150/100

2

150

6.9/2.6

ดีมาก/ดี

4/36

1,200 x
600

250/150

2

500

11.4/2.3

ดีมาก/
พอใช

8/64

1,200 x
1,200

260/125

2

260

ขอแนะนํา

ความเร็วในการพิมพ
ตัวอักษรชาและการพิมพ
รูปโทนสีเทาก็เปนจุดให
เห็น แตตัวอักษรมีความ
คมชัด
รุนสําหรับเครือขายของ
HL-1240 คือ รุน HL1270N ใหตัวอักษรที่ชัด
เสนที่คม และ
รูปที่นุมนวล เหมาะ
สําหรับกลุมผูใชขนาดเล็ก
เครื่องพิมพเหมาะสําหรับ
สํานักงานขนาดเล็ก และ
มีความเร็วที่สุดในการ
พิมพขอความและตัว
อักษรที่มีความคมชัด
แตตัวเครื่องเปดยาก

อันดับ
ที่

เครื่องพิมพ
เลเซอรขาวดํา
สําหรับสํานัก
งานขนาดเล็ก

ราคา
ตลาด
(บาท)

คะแนน ความเร็ว
รวม จากผูผลิต
ทั้งหมด (หนาตอ
นาที)

9

New Xerox
DocuPrint
P1210

~23,000

77

12

ความเร็วในการ
ทดสอบกับเอกสารที่
มีขอความ/มีกราฟก
เต็มหนา
(หนาตอนาที)
9.8/3.1

10

New Brother
HL-1650

28,990
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10/2.9

คุณภาพใน ขนาดของ
การพิมพ
แรม
(ตัวอักษร/ มาตรฐาน/
กราฟก)
สูงสุด

ความ
ละเอียด
สูงสุด
(dpi)

ความจุ จํานวน ขนาด
กระดาษ ถาดใส ความจุ
ปกติ กระดาษ กระดาษ
สูงสุด

ดีมาก/
พอใช

4/68

1,200 x
1,200

350/350

3

900

ดีมาก/ดี

8/136

1,200 x
1,200

350/250

3

600

ขอแนะนํา

เครื่องพิมพนี้มีถาดหลัก
ขนาดใหญและถาดเสริม
อีกสองถาด จึงเหมาะ
สําหรับสํานักงานที่มีงาน
พิมพจํานวนมาก แตราคา
ก็แพงเกินไปสําหรับผูใช
ที่ใชเพียงหนึ่งหรือสอง
คน
มีความเร็วและคุณภาพใน
การพิมพที่สูงเหมาะสม
กับราคาที่แพง แตมี
ความจุกระดาษที่นอย จึง
เหมาะสําหรับกลุมผูใช
ขนาดเล็ก

19

6. เทคนิคชวยลดคาใชจายในการพิมพกับเครื่องพิมพเลเซอร
จากการที่เครื่องพิมพประเภทเลเซอร มีคุณสมบัติในดานความเร็วในการพิมพสูง มีความ
คมชัด และประหยัดคาใชจาย ทําใหผูใชสวนมากนิยมที่จะใชกระดาษและหมึกเปลืองเกินความจํา
เปน ซึง่ นาจะมีวิธีประหยัด เพื่อใหใชกระดาษและหมึกไดอยางเหมาะสม
วิธที จี่ ะชวยลดคาใชจายในการพิมพกับเครื่องพิมพเลเซอร ไดแก (นรุตม วรรณเลิศลักษณ
2543 : 143)
6.1 กอนจะพิมพงานแตละครั้ง ควรตรวจตรากอน เชน คําสะกดโดยอาจใชโปรแกรมมา
ชวยในการตรวจคําสะกดไดบาง หรือถาเปนไปไดใหใชคําสั่ง Printer Preview ที่มีอยู
ในหลายๆ โปรแกรม เพื่อดูเอกสารตัวอยาง กอนจะพิมพเอกสารจริงออกมา
6.2 หากตองพิมพเอกสารออกมาเพื่อสงแฟกซ ควรจะเปลี่ยนไปใชแฟกซโมเด็ม จะทําให
ประหยัดในระยะยาวมากกวา แถมราคาโมเด็มในปจจุบันก็ไมสูงมากมายนัก
6.3 หากทุกๆครั้ง ที่เปดเครื่องพิมพแลวมีการพิมพหนากระดาษทดสอบ (Test Page) ออก
มาทุกครั้ง ก็ใหเขาไปยกเลิกฟงกชันนี้
6.4 อยายึดติดกับฟอนตตัวอวนๆ หรือ มีระยะหางระหวางตัวอักษรอยาง Cordia หรือ

BrowalliaUPc ถาลองเปลี่ยนมาใช DilleniaUPC ความยาวของขอความจะลดลง
10 % ทันที และหากปรับระยะระหวางบรรทัดดวย เชน ใชฟอนด (Font) ภาษาไทย
ขนาด 14 พอยนต ก็สามารถปรับระยะระหวางบรรทัดเปน 16 พอยนตได ทั้งสองอยาง
นี้ สามารถชวยเพิ่มปริมาณตัวอักษรในหนึ่งกระดาษไดมากถึง 20 %
6.5 ในโปรแกรมออฟฟคเองก็มีคําสั่งสําหรับปรับสเกลของเอกสารที่จะพิมพออกมาให
พอดีหนึ่งหนากระดาษหรือพิมพยอเอกสาร 2 หนาลงในหนากระดาษเดียวไดดวย
การปรับระยะ Margin ของเอกสาร ก็ชวยเพิ่มพื้นที่หนากระดาษไดเชนกัน โดยทั่วไป
่ า 1 ชั่วโมง
แลวไมควรลดระยะ Margin ตํากว
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6.6 หากผลงานจากเครื่องพิมพเริ่มจืดจางเปนชวงๆ ก็ใหลองถอดเอาคารทริดจ
(Cartridge) หมึกออกมาแลวเขยาตามแนวนอน เพื่อเกลี่ยผงหมึกภายในใหสมํ่าเสมอ
ตลอดแนว ก็นาจะชวยไดในระดับหนึ่งกอนจะตัดสินใจซื้อคารทริดจใหม
6.7 ทําความสะอาดเครื่องพิมพตามคําแนะนําในคูมือ เพราะฝุน หรือสิ่งสกปรก อาจไป
บดบัง sensor ทําใหเครื่องคอยเตือนวาหมึกใกลหมด ทั้งๆ ที่มีอยูเต็ม
6.8 กําหนดตัวเลือกใน ไดรเวอร (Driver) หรือโปรแกรม เพื่อใหพิมพออกมาในโหมด
หยาบ หรือ Draft สําหรับการทดลองพิมพงาน โดยหากกําหนดใหเปน ดีฟอลตแลว
(Default) จะชวยประหยัดได
6.9 การปรับความเขมของการพิมพใหลดลง สามารถชวยลดปริมาณการใชหมึก
6.10การนํากระดาษที่เคยผานการพิมพดวยเครื่องเลเซอรมาแลว มาใชพิมพอีก แมจะ
พิมพบนดานที่ยังวางอยูก็ตาม อาจมีผลทําใหหมึกที่อยูบนกระดาษเดิม ละลายกลับไป
ติดที่ลูกกลิ้งของ Fuser ซึง่ จะทําใหเกิดขอความนั้นซอนกับกระดาษ หากเกิดอาการนี้
ควรตองทําความสะอาด
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สรุป
ในปจจุบันเครื่องพิมพเลเซอรสามารถพิมพงานไดดวยความเร็วกวา 100 แผนตอนาที โดยมี
ความละเอียด 300 จุดตอนิ้ว หรือ มากกวา ซึ่งงานพิมพของเครื่องพิมพเลเซอรจะมีความคมชัด
สวยงาม และสามารถพิมพอักษรไดหลายรูปแบบ และสามารถพิมพอักษรซึ่งมีขนาดใหญๆ ไดดี
โดยเฉพาะเอกสารที่มีภาพและตัวอักษรในหนาเดียวกัน เชน เอกสารในโปรแกรมวินโดว
นอกจากนี้ เครื่องพิมพเลเซอรยังสามารถใชพิมพงานในแผนใสไดอีกดวย ถึงแมวาเครื่องพิมพ
เลเซอรจะสามารถพิมพงานไดหลายชนิดไดดี อยางที่เครื่องพิมพประเภทอื่นไมสามารถทําไดดีเทา
แตอาจมีบางอยางที่ตองการความละเอียดหรือซับซอนมากๆ ซึ่งเครื่องพิมพเลเซอรไมสามารถทําได
ไมดนี กั เชน การพิมพภาพถายขาวดํา ที่เครื่องพิมพเลเซอรยังไมสามารถจะทําไดดี ซึ่งอาจตองติดตั้ง
อุปกรณเพิม่ เติมใหกับเครื่องพิมพเลเซอรเพื่อใหสามารถพิมพภาพขาวดําไดดีขึ้น โดยการเพิ่มระดับ
สีเทาของภาพใหสูงขึ้นจึงจะทําใหภาพออกมาดูดี ได
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แนะนําเครื่องพิมพเลเซอรรุนใหม
1. Canon CLBP 460 PS

ความละเอียดในการพิมพ 600x600 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 8 หนาตอนาที

2. NEC SuperScript 1800 Laser Print

ความละเอียดในการพิมพ 1200x1200 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 17 หนาตอนาที

3. Hewlett-Packard LaserJet 1000 Personal Printer

ความละเอียดในการพิมพ 600x600 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 10 หนาตอนาที
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4. Lexmark Optra E210 Laser Printer

ความละเอียดในการพิมพ 600x600 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 12 หนาตอนาที

5.Brother HL-1450 Laser Printer

ความละเอียดในการพิมพ 1,200x600 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 15 หนาตอนาที
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6.Panasonic KX-P7100 B/W Laser Printer

ความละเอียดในการพิมพ 600x600 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 15 หนาตอนาที

7.Hewlett-Packard Color LaserJet 4550

ความละเอียดในการพิมพ 600x600 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 16 หนาตอนาที

8. Xerox Phaser 7700DX Color Laser Printer

ความละเอียดในการพิมพ 600x1200 จุดตอนิ้ว และ ความเร็วในการพิมพ 22 หนาตอนาที

