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บทที่	4		แนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น			 		หน้า	
 เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์แล้วมีกระแสไฟเข้าเครื่องพิมพ์ แต่เพียงครู่เดียวเครื่องพิมพ์จะดับ 21 

เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้งหนึ่งกระแสไฟไม่เข้าเครื่องพิมพ์แล้ว (ไฟแสดงสถานะไม่ติด) 
 
เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์แล้วเครื่องพิมพ์ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้า โดยหัวพิมพ์ไม่มีการขยับ  21 
และไม่มีไฟแสดงสถานะใดติดสว่าง 
 
เมื่อป้อนกระดาษตามขั้นตอนปกติแล้ว เครื่องพิมพ์ยังไม่สามารถป้อนกระดาษเข้าไปได้ 21 
 
เมื่อป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์แล้ว กระดาษไม่ตรงมีการบิดตัว 22 
 
งานพิมพ์มีระยะห่างของขอบกระดาษด้านบน (Top Margin) สูงหรือต่ำเกินไป 22 
 
เมื่อพิมพ์งานเรียบร้อยแล้ว กระดาษไม่เลื่อนมาตรงกับตำแหน่งของรอยปรุให้สามารถ 22 
ฉีกกระดาษต่อเนื่องได้  
 
เมื่อสั่งพิมพ์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ แล้วเครื่องพิมพ์ไม่ทำการพิมพ์งาน 23 
 
พรินเตอร์พิมพ์ได้ระยะหนึ่งแล้วหยุดพิมพ์ 24 
 
ผลลัพธ์การพิมพ์เลือนลาง หรือขาดหาย 24 
 
ช่องว่างระหว่างบรรทัดของผลลัพธ์งานพิมพ์เว้นมากผิดปกติ 25 
 
มีไฟแดงติดที่ปุ่ม Pause ตลอดเวลา ไม่สามารถพิมพ์ได้ 25 
 
พิมพ์ข้อมูลไม่เต็มหน้ากระดาษ หรือพิมพ์เกินจากหน้ากระดาษที่ 1 ไปยังหน้ากระดาษที่ 2 26 
 
ผลลัพธ์งานพิมพ์ภาษาไทยที่ออกมาเป็นภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่อง หรือเป็นอักษรไทย 27 
แต่ไม่ตรงกับงานที่สั่งพิมพ์ (เฉพาะกับระบบโปรแกรมที่ทำงานบน DOS เท่านั้น) 
 
สำหรับระบบโปรแกรมที่ทำงานบน DOS งานพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทย  27 
แต่พยัญชนะ สระบนและล่าง วรรณยุกต์ ต่างๆ อยู่ในบรรทัดเดียวกันหมด 
 
งานพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทย พิมพ์พยัญชนะ สระบนและล่าง วรรณยุกต์ ต่างๆได้ถูกต้อง  27 
แต่สระบนและสระล่างลอยหรือเยื้องผิดปกต ิ



�

		บทที่	1		การเตรียมเครื่องพิมพ์เพื่อการใช้งาน	
	

	 	อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องพิมพ์		LQ-2180i	

พรินเตอร์ EPSON LQ-2180i 

เฟืองขับกระดาษ 2 ชุด 

แผ่น CD-Rom ไดรเวอร์ 

ตลับผ้าหมึก  

สายไฟ AC (Power Cable) 

แผ่นพับรายชื่อศูนย์บริการ 

สาย Pararell 

ถาดป้อนกระดาษแผ่นเดี่ยวด้านหน้า 

ถาดป้อนกระดาษแผ่นเดี่ยวด้านหลัง 

ตะแกรงลวดรองรับกระดาษต่อเนื่อง 

คู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์ภาษาไทย 

คู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	
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9	

10	

11	

12	
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. ปุ่มควบคุมการทำงาน	
	 Operate ปุ่มปิด-เปิดเครื่องพิมพ์ 
 Pause	/	หยุด หยุดการพิมพ์ชั่วขณะ 
 Load	/	Eject ป้อนกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์ หรือนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์ 
 LF	/	FF เลื่อนกระดาษขึ้นทีละบรรทัด หรือ หากกดค้างไว้จะเป็นการเลื่อนกระดาษขึ้นทีละหน้า 
 Tear	Off	/	Bin ฟังก์ชั่นการฉีกกระดาษต่อเนื่อง หรือ เลือกการป้อนกระดาษจากเครื่องป้อน   
  กระดาษอัตโนมัติ ( Cut-Sheet feeder ) หรือเลือกระบบการพิมพ์กระดาษแข็ง 
 Pitch	/	ขนาด กดเลือกขนาดตัวอักษร 10,12,15,17,20 ตัวอักษรต่อนิ้ว หรือ  
  PS (Proportional Spacing) การกดเลือกจะได้ผลกับโปรแกรมบนระบบดอส  
 Font	/	รูปแบบ เลือกรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย โดยการกดปุ่ม 3sec ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นกด  
  ปุ่ม Font เพื่อเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 3sec หนึ่งครั้ง    
  เป็นการบันทึกค่า (การกดเลือกจะได้ผลกับโปรแกรมบนระบบดอส) 
 Micro	Adjust ใช้ในการปรับตำแหน่งระยะหัวกระดาษ Micro Adjust  (อ้างอิงการตั้งค่าจาก   
  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ปัญหาที่ 5)  
 3	sec ใช้ในการตั้งค่าเลือกรูปแบบตัวอักษรและการปรับตำแหน่งระยะหัวกระดาษ Micro   
  Adjust (กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นทำการตั้งค่า หลังจากตั้งค่าให้กดปุ่ม  
  1 ครั้ง เพื่อออกจากการตั้งค่า)  . ไฟแสดงสถานะ	(แสดงสถานะเครื่องพิมพ์	ขณะกำลังใช้งาน)	
 Paper	Out	/	กระดาษหมด แสดงสถานะกระดาษหมด 

 Pause	/	หยุด  แสดงสถานะหยุดการทำงานชั่วคราว 

 Tear	Off	/	Bin  แสดงสถานะการเลื่อนฉีกกระดาษ หรือการป้อนกระดาษด้วยเครื่อง  

   ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 

 Pitch	/	ขนาด  แสดงสถานะขนาดตัวอักษร 

 Font	/	แบบตัวอักษร  แสดงสถานะรูปแบบตัวอักษร 
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. ดวงไฟบอกสถานะการทำงาน	

Paper Out /
กระดาษหมด

ดุยห / esuaP

Tear Off / Bin

Bin1

Bin2
Card / 

งข็แษาดะรก
Pitch / ขนาด ว้นิอ่ตรษกอัวัต  01

ว้นิอ่ตรษกอัวัต  21
ว้นิอ่ตรษกอัวัต  51

งา่รรษกอัยทไ
ไทยเกษมณี

ารทนัจยทไ
รติจิวยทไ

์ฐษดิะรปยทไ
áปลศิถตัหยทไ

ไทยอรชร
รกรติจยทไ
์ตกุยะรปยทไ

T namoR / าบษุบ
H fireS snaS / ารติจ

ว้นิอต่รษกอัวัต  71
ว้นิอต่รษกอัวัต  02

Proportional Spacing

ษาดะรกบขังอฟืเอรืหษาดะรกนอ้ปดาถนใษาดะรกีมม่ไ
พ์มพิงอ่ืรคเนใยาภ่ยูอดขัดิตษาดะรกมี

วารคว่ชั์พมพิดยุหพ์มิพงอ่รืคเ
กามนอร้์พมพิวหัอืรห ษาดะรกวัหง่นหแำตบรัปรากน่ัชก์งฟันใู่ยอ

อืค งอ่ืนเอ่ตษาดะรกกฉีรากบบะรน็ปเ ษาดะรกกฉี/ffO raeT

yticapac-hgiH บบแติัมนโตอัษาดะรกนอป้งอ่รืคเกาจษาดะรกนอ้ป

 nib-dnoceS บบแติัมนโตอัษาดะรกนอป้งอ่รืคเกาจษาดะรกนอ้ป

sdraCtsoP ง็ขแษาดะรกนบพ์มิพีณรก

บบแปรู / tnoF
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	 การตดิตัง้ตลบัผา้หมกึ	

เมือ่นำเครือ่งพมิพอ์อกจากกลอ่งแลว้ ควรถอดชิน้สว่นปอ้งกนัการกระทบกระเทอืนของชิน้สว่นอปุกรณต์า่งๆ
ภายในเครือ่งออกใหห้มด จากนัน้ใหถ้อดนอ็ต	 (ขนาดเทา่เหรยีญสลงึ)	 ทีบ่รเิวณใตเ้ฟอืงขบักระดาษชนดิ
ดนัดา้นหลงับนเครือ่งพมิพอ์อก แลว้ทำตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

นำฝาครอบเครือ่งพมิพอ์อก โดยการเปดิฝาครอบขึน้ 
และดงึฝาครอบขึน้ตรงๆ  

ใชม้อืเลือ่นหวัพมิพม์ายงัตำแหนง่ตดิตัง้ตลบัผา้หมกึ ดงัรปู 

สำหรบัตลบัผา้หมกึ ใหน้ำแผน่พลาสตกิคัน่ผา้หมกึทีอ่ยูก่ลางตลบั
ผา้หมกึออก จากนัน้ทดสอบการทำงานของตลบัผา้หมกึ โดยหมนุ
ปุม่บนตลบัผา้หมกึตามลกูศร ซึง่ผา้หมกึจะเลือ่นตามทศิทางทีห่มนุ 
หากไมเ่ลือ่นแสดงวา่ตลบัผา้หมกึมปีญัหา ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจำหนา่ย 

นำตลบัผา้หมกึมาตดิตัง้เขา้เครือ่งพมิพ ์ โดยใสต่ลบัใหร้อ่งดา้นหนา้และหลงัตรงพอดกีบัเขีย้วของเครือ่งพมิพ์
ดงัรปู จากนัน้ใชม้อืกดตลบัผา้หมกึเบาๆ ใหล้งลอ็ค 

4 
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ทีต่ลบัผา้หมกึใหย้กตวันำผา้หมกึ (ribbon guide) ออก
จากชอ่งเกบ็ แลว้นำไปใสบ่รเิวณหวัพมิพข์องเครือ่งพมิพ ์
ดงัรปู 

ใหห้มนุปุม่บนตลบัผา้หมกึตามทศิทางของลกูศร และใชม้อื
เลือ่นหวัพมิพไ์ปมา เพือ่ดวูา่จะไมม่กีารตดิขดัของผา้หมกึ
และหวัพมิพใ์นขณะเครือ่งพมิพท์ำงาน 

นำฝาครอบเครือ่งพมิพต์ดิตัง้กลบัดงัเดมิ 

5 

6 

7 

	 คนัโยกปรบัระยะหา่งหวัพมิพ	์

เพือ่การใชง้านทีถ่กูตอ้งและยดือายกุารทำงานของเครือ่งพมิพก์อ่นทำการปอ้นกระดาษทกุครัง้ ควรปรบัระยะหวั
พมิพใ์หเ้หมาะสมกบัความหนาของกระดาษ หรอืประเภทกระดาษ โดยใชค้นัโยกปรบัระยะหา่งหวัพมิพข์องเครือ่ง
พมิพ ์มวีธิดีงันี ้

เปดิฝาครอบเครือ่งพมิพด์า้นบนขึน้ 

สงัเกตคนัโยกปรบัระยะหา่งหวัพมิพซ์ึง่อยูท่างดา้นขวา
ของเครือ่งพมิพ ์ดงัรปู 

2 
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ปรบัตำแหนง่ตวัเลขบอกระยะหา่งทีค่นัโยก ตามตารางนี ้3 

                ประเภทของกระดาษ                 ตำแหนง่ตวัเลข 
กระดาษแผน่เดีย่วหรอืกระดาษตอ่เนือ่งทัว่ไปไมม่สีำเนา   0 
กระดาษทัว่ไปคอ่นขา้งบาง  -1 หรอื 0 
กระดาษแบบมสีำเนา 
   2 แผน่ ( 1 ตน้ฉบบั + 1 สำเนา )    1 
   3 แผน่ ( 1 ตน้ฉบบั + 2 สำเนา )    2 
   4 แผน่ ( 1 ตน้ฉบบั + 3 สำเนา )    3 
   5 แผน่ ( 1 ตน้ฉบบั + 4 สำเนา )    5 
   6 แผน่ ( 1 ตน้ฉบบั + 5 สำเนา )    7 
ฉลากตดิกาวหนา้ซอง LABEL    2 
ซองจดหมาย    2 ถงึ 6 
กระดาษ Postcard    2 

	 ทศิทางการปอ้นกระดาษ	

พรนิเตอร ์ LQ2180i สามารถปอ้นกระดาษไดจ้าก 4 ทศิทางตามแตค่วามเหมาะสมของการใชก้ระดาษในแตล่ะ
ชนดิ โดยการเลอืกคนัโยกปรบัทศิทางการปอ้น ทีอ่ยูด่า้นขวาของเครือ่งพมิพ ์ซึง่มรีปูภาพแสดง ดงันี ้

คนัโยกปรบัทศิทาง                          ทศิทางการปอ้นกระดาษ 

 ถาดปอ้นกระดาษ (Manual Feed) 
 เปน็ตำแหนง่การปอ้นกระดาษแผน่เดีย่วทางดา้นบนและทางดา้นหนา้ดว้ย   
 ถาดปอ้นกระดาษ 

 เฟอืงขบักระดาษดา้นหลงั (Tractor) 
 เปน็ตำแหนง่การปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งดว้ยเฟอืงขบัชนดิดนั (Push Tractor)   
 ทางดา้นหลงั  

 เฟอืงขบักระดาษดา้นหนา้ (Tractor) 
 เปน็ตำแหนง่การปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งดว้ยเฟอืงขบัชนดิดนั (Push Tractor)   
 ทางดา้นหนา้ 

 เฟอืงขบักระดาษดา้นบน 
 เปน็ตำแหนง่การปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งดว้ยเฟอืงขบัชนดิดงึ (Pull Tractor)   
 ทางดา้นหนา้,ดา้นลา่งและดา้นหลงั 
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	 การปอ้นกระดาษแผน่เดีย่ว	

เครือ่งพมิพส์ามารถใชไ้ดก้บักระดาษหนา้กวา้งขนาด 100 ถงึ 420 มลิลเิมตร (3.9 ถงึ16.5 นิว้) และสำหรบั
ซองจดหมายควรใชข้นาดมาตรฐาน No.6 หรอื No.10 โดยสามารถปอ้นได ้2 ทศิทาง คอื ถาดปอ้นกระดาษ
ดา้นบน และดา้นหนา้ของเครือ่งพมิพ ์

จากอปุกรณใ์นกลอ่งนำทีร่องรบักระดาษมาตอ่เขา้กบัถาด
ปอ้นกระดาษแผน่เดีย่ว ดงัรปู 

ทีเ่ครือ่งพมิพใ์หเ้ปดิฝาครอบเอาไว ้จากนัน้นำสว่นทีต่อ่จาก
ขอ้ 1 มาตอ่ทางดา้นหลงัเครือ่ง 

ผลกัคนัโยกปรบัทศิทางการปอ้นกระดาษ มายงัตำแหนง่
กระดาษแผน่เดีย่ว ดงัรปู 

ใหเ้คลือ่นขอบกัน้กระดาษดา้นซา้ยของถาดปอ้นกระดาษให้
ตรงลกูศร หลงัจากนัน้ใหป้รบัตำแหนง่ขอบกัน้กระดาษ
ดา้นขวา ใหพ้อดกีบัขนาดกระดาษ 

4 

วางกระดาษเข้าทางถาดป้อนกระดาษด้านบนโดยให้
กระดาษอยูร่ะหวา่งขอบกัน้กระดาษทัง้สอง และวางลงไป
ใหส้ดุถาดปอ้นกระดาษ เครือ่งพมิพจ์ะปอ้นกระดาษเขา้ไป
เองโดยอตัโนมตั ิ

5 

	 การปอ้นกระดาษแผน่เดีย่วทางดา้นบน	
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	 การปอ้นกระดาษแผน่เดีย่วทางดา้นหนา้	

เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ด้านหน้าakซึ่งจะเห็นถาดป้อน
กระดาษakหลังจากนั้นให้เลื่อนขอบกั้นกระดาษด้านซ้ายให้
ตรงกบัลกูศร 

วางกระดาษลงบนถาดป้อนด้านหน้าakโดยให้กระดาษอยู่
ระหวา่งขอบกัน้กระดาษทัง้สอง ผลกักระดาษเขา้สูเ่ครือ่ง
พิมพ์จนสุดถาดป้อนกระดาษakหลังจากนั้นเครื่องจะป้อน
กระดาษเขา้ไปเองโดยอตัโนมตั ิ

สำหรบัการเลอืกวสัดทุีใ่ชพ้มิพ ์ กระดาษแผน่เดีย่วทัง้ทีไ่มม่ี
สำเนาและมสีำเนา หรอื ซองจดหมาย ทำไดโ้ดยการเลือ่น
คนัโยกปรบัระยะหา่งของหวัพมิพ ์

	 การปอ้นกระดาษตอ่เนือ่ง	

สำหรบัการปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งนัน้จะอาศยัเฟอืงขบักระดาษแบบดนั (Push Tractor) ทีต่ดิตัง้อยูท่ีเ่ครือ่งพมิพ์
ทัง้ทางดา้นหนา้และหลงั หรอืจากเฟอืงขบักระดาษแบบดงึ (Pull Tractor) ซึง่เปน็อปุกรณส์ว่นซือ้เพิม่ โดย
เครือ่งพมิพส์ามารถใชไ้ดก้บักระดาษตอ่เนือ่งทีห่นา้กวา้ง 101.6 ถงึ 406.4 มลิลเิมตร (4.0 - 16.0นิว้) ซึง่
สามารถเลอืกทศิทางการปอ้นกระดาษได ้3 ทศิทาง คอื ดา้นหนา้ ดา้นลา่ง และดา้นหลงั  

นำฝาครอบเครือ่งพมิพอ์อก โดยการเปดิฝาครอบขึน้ 
และดงึฝาครอบขึน้ตรงๆ  

ปอ้นกระดาษโดยใชเ้ฟอืงขบักระดาษชนดิดนั	Push	Tractor	ทางดา้นหนา้     

เหมาะสำหรบัการปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งทัว่ไป และฉลากกาวตดิหนา้ซอง (Label) 
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ปรับคันโยกทิศทางการป้อนกระดาษไปยังตำแหน่ง 
กระดาษตอ่เนือ่งทางดา้นหนา้ ดงัรปู 

ผลกัตวัลอ็คสฟีา้ทีเ่ฟอืงขบักระดาษทัง้ทางซา้ยและขวาขึน้ แลว้เลือ่นเฟอืงขบักระดาษทางดา้นซา้ย (หนัหนา้
เขา้เครือ่งพมิพ)์ ใหต้รงกบัเครือ่งหมาย และกดตวัลอ็คสฟีา้ลง 

เปดิฝาครอบเฟอืงขบักระดาษทัง้ซา้ยและขวา ใสก่ระดาษตอ่
เนือ่งเขา้กบัเฟอืงขบักระดาษทัง้สองดา้น โดยเลือ่นเฟอืงขบั
กระดาษดา้นขวาใหพ้อดกีบัขนาดของกระดาษ จากนัน้ปดิ
ฝาครอบเฟอืงขบักระดาษ แลว้กดตวัลอ็คสฟีา้ลง 

4 

ตดิตัง้ถาดปอ้นกระดาษดา้นหนา้เขา้ตำแหนง่เดมิ พรอ้มกบัปดิฝา ดงัรปู 5 
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ปอ้นกระดาษโดยใชเ้ฟอืงขบักระดาษชนดิดนั	Push	Tractor	ทางดา้นหลงั	

นำถาดปอ้นกระดาษแผน่เดีย่วทางดา้นบนออกจากเครือ่งพมิพ ์

ปรบัคนัโยกทศิทางการปอ้นกระดาษไปยงัตำแหนง่การปอ้น
กระดาษดา้นหลงั ดงัรปู 

เหมาะสำหรบัการปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งทัว่ไป 

ผลกัตวัลอ็คสฟีา้ทีเ่ฟอืงขบักระดาษทัง้ทางซา้ยและขวาขึน้ แลว้เลือ่นเฟอืงขบักระดาษทางดา้นซา้ย (หนัหนา้
เขา้เครือ่งพมิพ)์ มายงัตำแหนง่ 0 แลว้กดตวัลอ็คสฟีา้ลง 

เปดิฝาครอบเฟอืงขบักระดาษทัง้ซา้ยและขวา ใสก่ระดาษตอ่
เนือ่งเขา้กบัเฟอืงขบักระดาษทัง้สองดา้น โดยเลือ่นเฟอืงขบั
กระดาษดา้นขวาใหพ้อดกีบัขนาดของกระดาษ จากนัน้ปดิ
ฝาครอบเฟอืงขบักระดาษ แลว้กดตวัลอ็คสฟีา้ลง 

4 

ติดตั้งถาดป้อนกระดาษแผ่นเดี่ยวทางด้านบนกลับเข้า
ตำแหนง่เดมิ 

5 
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ดงึสว่นชว่ยปอ้นกระดาษดา้นบนออก โดยผลกัคนับงัคบัไป
ขา้งหนา้พรอ้มยกขึน้มาตรงๆ ดงัรปู 

2 

ปอ้นกระดาษโดยใชเ้ฟอืงขบัชนดิดงึ	Pull	Tractor	

ปดิเครือ่งพมิพ ์พรอ้มกบันำฝาครอบเครือ่งพมิพอ์อก 

เหมาะสำหรบัการปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งแบบมสีำเนาในตวัทีค่อ่นขา้งหนา หรอืยากแกก่ารปอ้น หรอืฉลากกาว
ตดิซอง โดยการปอ้นสามารถปอ้นกระดาษไดท้ัง้ทางดา้นหนา้ ดา้นลา่ง และดา้นหลงั ตามแตช่นดิของ
กระดาษทีใ่ช ้ 
สำหรบัเฟอืงขบักระดาษชนดิดงึ ตดิตัง้ไดโ้ดยนำเฟอืงขบักระดาษชนดิดนัจากดา้นหนา้เครือ่งพมิพม์า หรอืจะ
หาเปน็อปุกรณส์ว่นซือ้เพิม่ Pull Tractor ขัน้ตอนการตดิตัง้ดงันี ้

นำเฟอืงขบักระดาษทีเ่ตรยีมมาตดิตัง้AKโดยวางเขีย้วของ
เฟืองขับให้ลงล็อคกับที่รองรับเขี้ยวพร้อมผลักเฟืองขับไป
ดา้นหนา้เลก็นอ้ย ดงัรปู 
 

3 

ปรับคันโยกทิศทางการป้อนกระดาษไปตำแหน่งการป้อน
กระดาษตอ่เนือ่งแบบดงึ 

4 

ผลกัตวัลอ็คสฟีา้ทีเ่ฟอืงขบักระดาษทัง้ทางซา้ยและขวาขึน้ แลว้เลือ่นเฟอืงขบักระดาษทางดา้นซา้ย (หนัหนา้
เขา้เครือ่งพมิพ)์ มายงัตำแหนง่ลกูศร (ดไูดจ้ากถาดปอ้นกระดาษดา้นบน) พรอ้มกดตวัลอ็คสฟีา้ดา้นซา้ยลง 

5 
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เปดิฝาครอบเฟอืงขบักระดาษทัง้สองดา้น พรอ้มกบันำกระดาษเขา้เครือ่งพมิพจ์ากทางดา้นหนา้ (เหมาะ
สำหรบัฉลากตดิกาวหนา้ซอง หรอืกระดาษทโีคง้งอไมส่ะดวก เพือ่ปอ้งกนัปญัหาการตดิขดัของกระดาษขณะ
ทีพ่มิพ ์ ) ดา้นลา่งหรอืดา้นหลงั เมือ่สอดกระดาษแลว้ใสก่ระดาษตอ่เนือ่งเขา้กบัเฟอืงขบักระดาษทัง้สองดา้น 
โดยเลือ่นเฟอืงขบักระดาษดา้นขวาใหพ้อดกีบัขนาดของกระดาษ จากนัน้ปดิฝาครอบเฟอืงขบักระดาษ แลว้กด
ตวัลอ็คสฟีา้ลง 

6 

ปอ้นกระดาษทางดา้นหนา้           ปอ้นกระดาษทางดา้นลา่ง           ปอ้นกระดาษทางดา้นหลงั 

กดปุม่ LF/FF เพือ่เลือ่นกระดาษตอ่เนือ่ง ใหร้อยปรรุะหวา่งกระดาษหนา้ 1 และหนา้ 2 อยูเ่ลยหวัพมิพข์ึน้ไป
เลก็นอ้ย เครือ่งพมิพพ์รอ้มใชง้าน 

7 

การปอ้นกระดาษโดยใชเ้ฟอืงขบักระดาษชนดิดนัและดงึ	Push	&	Pull	Tractor	

เหมาะกบัการปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งแบบมสีำเนา ซึง่ตอ้งพมิพง์านอยา่งตอ่เนือ่งเตลอดเวลา เปน็การเพิม่
ความมัน่คงในการปอ้นกระดาษ และเปน็การปอ้งกนัการตดิขดัของกระดาษ ดว้ยการใชเ้ฟอืงขบักระดาษถงึ 
2 ชดุรวมกนั โดยสามารถปอ้นกระดาษไดจ้าก 2 ทศิทาง คอื ไดจ้ากทางดา้นหนา้ ซึง่จะใชเ้ฟอืงขบักระดาษ
ดา้นหนา้ชนดิดนัรว่มกบัเฟอืงขบัชนดิดงึ Pull Tractor และสามารถปอ้นไดจ้ากทางดา้นหลงั โดยจะใชเ้ฟอืง
ขบักระดาษดา้นหลงัชนดิดนัรว่มกบัเฟอืงขบักระดาษชนดิดงึทีไ่ดจ้ากการเอาเฟอืงขบัดา้นหนา้ชนดิดนัมาตดิ
ตัง้ตาม   ขัน้ตอนดงันี ้
 

เคลือ่นยา้ยเฟอืงขบักระดาษ พรอ้มทัง้ผลกัคนัโยกทศิทางการปอ้น
กระดาษตามแตต่อ้งการจะใชป้อ้นจากดา้นหนา้ 

2 

เปดิฝาครอบเครือ่งพมิพ ์และนำถาดปอ้นกระดาษแผน่เดีย่วออก 

หรอืดา้นหลงั 

ตดิตัง้กระดาษทีเ่ฟอืงขบักระดาษชนดิดนั 3 

เปดิเครือ่งพมิพ ์แลว้กดปุม่ Load/Eject เพือ่ปอ้นกระดาษเขา้ 
เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุม่ LF/FF เพือ่เลือ่นกระดาษขึน้ไปยงั 
เฟอืงขบักระดาษชนดิดงึ จากนัน้ใสก่ระดาษเขา้กบัเฟอืง 

4 

กดปุม่ LF/FF คา้งไว ้กระดาษจะถกูปอ้นเขา้ไปยงัตำแหนง่การเริม่  
ซึง่จะเริม่พมิพใ์นแผน่ที ่2  จากนัน้เครือ่งพมิพก์พ็รอ้มใชง้าน 

5 
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วธิกีารทดสอบเครือ่งพมิพ	์(Self	Test	)	

การทดสอบเครือ่งพมิพก์ระทำ เพือ่ทดสอบระบบการพมิพข์องเครือ่ง โดยไมข่ึน้กบัคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์
เปน็การตรวจสอบวา่ปญัหาในการทำงานทีเ่กดิขึน้มาจากเครือ่งพมิพห์รอืคอมพวิเตอร ์โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้

1 ปอ้นกระดาษเตรยีมไวท้ีเ่ครือ่งพมิพ ์ จากนัน้ปดิเครือ่งพมิพ ์ 
กดปุม่  LF/FF  คา้งไว ้พรอ้มเปดิเครือ่งพมิพ ์เมือ่มเีสยีงหวัพมิพข์ยบั  จงึปลอ่ยมอืจากปุม่กด   ไฟแสดง
สถานะทีไ่ฟแสดงรปูแบบตวัอกัษรจะกระพรบิขณะทีม่กีารพมิพผ์ลทดสอบ 
เครือ่งพมิพจ์ะพมิพง์านตวัอยา่ง ซึง่เปน็รปูแบบตวัอกัษรทีม่ใีนเครือ่งพมิพ ์ ถา้ตอ้งการยกเลกิการทดสอบ
การพมิพ ์  ใหก้ดปุม่ Pause ใหไ้ฟสถานะตดิสวา่ง แลว้กดปุม่ LOAD/EJECT เพือ่นำกระดาษออกจาก
เครือ่งพมิพจ์ากนัน้ปดิเครือ่ง 
 

2 

3 

การตอ่เชือ่มเครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร	์

เชือ่มตอ่สาย Parallel หลงัเครือ่งพมิพ ์ จากนัน้เสยีบอกี
ดา้นเขา้ที ่Parallel Port ของคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ	:   
* หากกดปุม่ LF/FF คา้งไว ้ เปน็การทดสอบการพมิพแ์บบ Draft Mode (หยาบ) 
* หากกดปุม่ LOAD/EJECT คา้งไว ้  เปน็การทดสอบการพมิพแ์บบ LQ Mode (ละเอยีด) 
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		บทที่	2	การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ	์
	 	

	 	การใช้งานร่วมกับระบบวินโดวส์	3.1	

เขา้สูร่ะบบ Windows 3.1x ตามปกต ิ
ใสแ่ผน่ดสิเกต็ “ EPSON Printer Driver For  LQ-2180 Setup Disk1“  เขา้ทีช่อ่งอา่น (ในทีน่ีส้มมตุิ
เปน็ ไดรฟ์ A) 
ที ่Program manager เลอืกเมน ูFile แลว้เลอืก Run จะปรากฏหนา้ตา่ง ใหใ้สค่ำวา่ “ A:\setup.exe” 
แลว้กด OK. 
ตดิตัง้ตามขัน้ตอน และเมือ่ตดิตัง้เรยีบรอ้ยจะปรากฎรายชือ่เครือ่งพมิพ ์ EPSON LQ2180 ESC/P2 ที่
หนา้ตา่ง printer 
 

1 

2 

3 

4 

การใช้งานร่วมกับระบบวินโดส์	95/98/2000/XP	

ใสแ่ผน่ไดรเวอร ์
ดบัเบิล้คลกิไอคอน My Computer  
คลกิขวาทีไ่ดรซ์ดีรีอมเลอืก Open 
ดบัเบิล้คลิก๊ทีไ่ฟล ์setup.exe  
จะปรากฏหนา้ตา่งเลอืกเครือ่งพมิพใ์หค้ลกิเลอืก EPSON LQ2180 ESC/P2 ใหค้ลิก๊ OK. 

1 

2 

3 

4 

5 

เมือ่ตดิตัง้ไดรเ์วอรเ์รยีบรอ้ยจะปรากฎหนา้ตา่ง ดงันี ้6 
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บทที่	3	การกำหนดค่าของเครื่องพิมพ	์

การตัง้คา่กำหนดเครือ่งพมิพเ์พือ่ใชง้านรว่มกบัระบบดอส 

ขั้นตอนการตั้งค่ากำหนด	

เตรยีมกระดาษแผน่เดีย่วหรอืกระดาษตอ่เนือ่งใหพ้รอ้มพมิพ ์จากนัน้ปดิเครือ่งพมิพ ์
ใหก้ดปุม่ Pitch/ขนาด คา้งไว ้พรอ้มกบัเปดิเครือ่งพมิพ ์โดยทีม่อืยงักดปุม่ Pitch/ขนาด คา้งรอจนกระทัง้
หวัพมิพข์ยบัพมิพ ์ถงึคอ่ยเอามอืออกจากปุม่ pitch/ขนาด 
เครือ่งจะพมิพห์วัขอ้คา่กำหนดการทำงานตา่งๆของเครือ่งพมิพ ์ และวธิกีารเลอืกคา่กำหนดออกมาเปน็คำ
อธบิายภาษาไทย 2 แผน่ ดงันี ้

1 

2 

3 

แผน่ที	่1   บอกรายละเอยีดของคา่กำหนดปจัจบุนัของเครือ่งพมิพ ์
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แผน่ที	่2   คา่ทีม่ลีกูศรชีแ้จง้คา่กำหนดปจัจบุนัของเครือ่งพมิพ ์ และในหนา้นีย้งับอกรายละเอยีดคา่กำหนดตา่งๆ   
  ซึง่เปน็รายการยอ่ยของหวัขอ้หลกั     
  * หากไมต่อ้งการเปลีย่นคา่กำหนดใหท้ำการปดิเครือ่งพมิพ ์
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ขั้นตอนการเปลี่ยนค่ากำหนด	

เมือ่พมิพร์ายละเอยีดขัน้ตอนการตัง้คา่ทัง้หมดครบ 2 แผน่ ใหส้งัเกตวา่สถานะ ดวงไฟ “Pitch” 3 ดวง 

(เรยีงจากซา้ยไปขวา) จะเริม่ตน้อยูท่ี ่            (ดบั ดบั สวา่ง) ซึง่คอื หวัขอ้หลกั “รหสัตวัอกัษร”  

 -  หากตอ้งการเปลีย่นหวัขอ้หลกัเปน็หวัขอ้อืน่ใหด้รูายละเอยีดในขอ้ 2.  

 -  หากตอ้งการเขา้สูห่วัขอ้ยอ่ยของหวัขอ้นีเ้ลยกใ็หก้ดปุม่ “Tear	off” และดรูายละเอยีดจากขอ้ 3.   

เลอืกหวัขอ้หลกัอืน่ๆ โดยการกดปุม่	“Pitch” ไปเรือ่ยๆจนกระทัง่  ถงึหวัขอ้หลกัทีต่อ้งการ  พรอ้มกบั

สงัเกตวา่สถานะดวงไฟที ่“Pitch” จะแสดงตามหวัขอ้หลกันัน้ เชน่ หวัขอ้หลกั “ระบบการพมิพภ์าษาไทย	” 

ดวงไฟจะแสดงสถานะ            (ดบั ดบั กระพรบิ) 

เมือ่เลอืกหวัขอ้หลกัทีต่อ้งการแลว้ ใหก้ดปุม่ “Tear	 off” 1 ครัง้ จะเปน็การเขา้สูก่ารกำหนดคา่หวัขอ้

ยอ่ยของหวัขอ้หลกันัน้ พรอ้มกบัสงัเกตวา่สถานะดวงไฟที ่Tear off ซึง่มไีฟ 2 ดวง และปุม่ Pause/หยดุ 

อกี 1 ดวง เรยีงเปน็ 3 ดวง จะแสดงตามหวัขอ้ยอ่ยแลว้ เชน่ หวัขอ้ยอ่ย “ 3 เทีย่ว (3 pass)” ดวงไฟ

จะแสดงสถานะ           (ดบั ดบั ดบั)  

เลอืกคา่ภายในหวัขอ้ยอ่ยนัน้ใหก้ดปุม่ “Tear	off”  ไปเรือ่ยๆ  จนไดค้า่หวัขอ้ยอ่ยตามความตอ้งการ 

กรณทีีต่อ้งการกลบัมาสูห่วัขอ้หลกัอกีครัง้ ใหก้ดปุม่ “Pitch” 1 ครัง้ พรอ้มกบัสงัเกตวา่สถานะดวงไฟ

ที ่“Pitch” 3 ดวง จะแสดงตามหวัขอ้หลกันัน้  

เมือ่ตัง้คา่กำหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ให้ปดิเครือ่งพมิพ ์ และเครือ่งพมิพจ์ะจำคา่นีไ้วจ้นกวา่จะมกีารปรบัเปลีย่น

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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บทที่	4		แนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น		

ตรวจสอบเครือ่งพมิพท์ีใ่ช ้โดยดตูวัเลขบอกคา่กระแสไฟดา้นหลงัเครือ่งวา่ใชก้ระแสไฟ 230 V. 
หรอืไม ่   
ถา้เปน็กระแสไฟ 230 V. ใหต้รวจสอบตามขัน้ตอนในปญัหาที ่2 ถดัไป แตถ่า้เปน็กระแสไฟ 
120 V. หา้มเปดิเครือ่งอกีเปน็อนัขาด ใหต้ดิตอ่ผูข้ายโดยดว่นเพือ่เปลีย่นเครือ่งพมิพ ์

1 

2 

3 

4 

ปัญหาที่	1	 เมือ่เปดิเครือ่งพมิพแ์ลว้มกีระแสไฟเขา้เครือ่งพมิพ ์ แตเ่พยีงครูเ่ดยีวเครือ่งพมิพจ์ะดบั เมือ่เปดิ
เครือ่งพมิพอ์กีครัง้หนึง่กระแสไฟไมเ่ขา้เครือ่งพมิพแ์ลว้ (ไฟแสดงสถานะไมต่ดิ) 

แนวทางการแก้ไข	

ตรวจสอบทีเ่ครือ่งพมิพว์า่เปดิสวทิซเ์ครือ่งพมิพห์รอืยงั และสายไฟทีต่อ่เชือ่มดา้นหลงัเครือ่ง
พมิพว์า่ หลดุ / เสยีบปลัก๊ไมแ่นน่ / สายไฟชำรดุ หรอืไม ่
ตรวจสอบสายไฟ และปลัก๊ไฟทีต่อ่เชือ่มกบัเครือ่งพมิพว์า่ใชง้านไดห้รอืไม ่ โดยลองนำอปุกรณ์
ไฟฟา้ชนดิอืน่มาทดสอบ หรอืเครือ่งพมิพต์วัอืน่ทีแ่นใ่จวา่ใชง้านไดม้าตอ่ 
ถา้ปลัก๊ไฟเปน็ชนดิตัง้เวลา ควรเปลีย่นปลัก๊ไฟเปน็แบบปกตทิีม่าพรอ้มเครือ่ง 
หากตรวจสอบตามขา้งตน้แลว้ ยงัไมม่กีระแสไฟเขา้เครือ่งพมิพ ์กรณุาตดิตอ่ผูข้ายหรอืตดิตอ่
ศนูยบ์รกิาร EPSON ทัว่ประเทศ  

1 

2 

ปัญหาที่	2	 เมือ่เปดิเครือ่งพมิพแ์ลว้เครือ่งพมิพไ์มม่กีระแสไฟฟา้เขา้ โดยหวัพมิพไ์มม่กีารขยบั และไมม่ไีฟแสดง
สถานะใดตดิสวา่ง 

แนวทางการแก้ไข	

ตรวจสอบคันโยกปรับทิศทางการป้อนกระดาษว่าปรับไปในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่โดยด ู 
รายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ “การปรบัทศิทางการปอ้นกระดาษ” ในบทที ่1 
กระดาษทีใ่ชพ้มิพห์ากมคีวามหนามากกวา่ปกต ิ ควรตรวจสอบทีค่นัโยกปรบัระยะหา่งหวัพมิพ ์
วา่ปรบัตัง้ใหเ้หมาะสมกบัความหนากระดาษ หรอืไม ่ โดยดรูายละเอยีดจากหวัขอ้  “คนัโยก
ปรบัระยะหา่งหวัพมิพ	์“ ไดใ้นบทที ่1 
ตรวจสอบถาดปอ้นกระดาษแผน่เดีย่วทีม่าพรอ้มเครือ่งพมิพ ์ และเฟอืงขบักระดาษตอ่เนือ่งวา่มี
การชำรดุเสยีหาย หรอืไม ่ถา้มกีรณุาตดิตอ่รา้นคา้ตวัแทนจำหนา่ย 
เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการปอ้นกระดาษตอ่เนือ่งเปน็กระดาษแผน่เดีย่ว ควรกดปุม่ Load/Eject		
เพื่อนำกระดาษต่อเนื่องที่พักไว้ที่เฟืองขับกระดาษออกก่อนเสมอAKแล้วจึงผลักคันโยกปรับ
ทศิทางการปอ้นกระดาษ ไปยงัตำแหนง่ปอ้นกระดาษแผน่เดีย่ว 

1 

2 

ปัญหาที่	3	 เมือ่ปอ้นกระดาษตามขัน้ตอนปกตแิลว้ เครือ่งพมิพย์งัไมส่ามารถปอ้นกระดาษเขา้ไปได ้
แนวทางการแก้ไข	

3 

4 
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เมือ่ปอ้นกระดาษแลว้พรนิเตอรเ์กดิเสยีงดงัผดิปกต ิ และปอ้นกระดาษไมเ่ขา้ ตรวจสอบวา่มี
กระดาษเขา้ไปตดิขดัหรอืไม ่ ถา้มคีวรปดิเครือ่งและนำกระดาษออกโดยหมนุลกูบดิทีอ่ยูด่า้นขวา
ของเครือ่ง หากไมส่ามารถนำออกมาได ้กรณุาตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร EPSON ทัว่ประเทศ  

หากเปน็กระดาษตอ่เนือ่ง ตรวจสอบตวัลอ็คเฟอืงขบักระดาษทัง้ 2 ขา้งวา่กดลอ็คหรอืยงั 
หากเปน็กระดาษแผน่เดีย่ว ตรวจสอบตวันำกระดาษทัง้ 2 ขา้งของถาดปอ้นกระดาษวา่ปรบัให้
มคีวามกวา้งเทา่กบักระดาษทีใ่ชพ้มิพห์รอืไม ่
หากอปุกรณเ์ฟอืงขบักระดาษหรอืถาดปอ้นกระดาษชำรดุแตกหกั กรณุาตดิตอ่รา้นคา้ตวัแทน
จำหนา่ยหรอืตดิตอ่กบัหนว่ยงาน 

1 

2 

ปัญหาที่	4	 เมือ่ปอ้นกระดาษเขา้เครือ่งพมิพแ์ลว้ กระดาษไมต่รงมกีารบดิตวั 

แนวทางการแก้ไข	

3 

ใหป้รบัตำแหนง่ระยะหา่งของหวักระดาษโดยการกดปุม่ 3sec (ปุม่ Pause) คา้งไว ้3 วนิาที
หรอืกระทัง่มเีสยีงดงั “ปีด๊”จากนัน้กดปุม่ Load/Eject เพือ่เลือ่นขึน้ หรอืปุม่ LF/FF เพือ่เลือ่น
ลงใหต้รงกบัตำแหนง่เริม่พมิพจ์ากนัน้กดปุม่ 3sec เพือ่ออกจากการตัง้คา่  
ขอ้สงัเกต  หากกดปุม่เพือ่เลือ่นกระดาษขึน้หรอืลงคา้งไวจ้นไดย้นิเสยีง ปีด๊ แสดงวา่เครือ่ง
พมิพไ์มส่ามารถปรบัระยะหา่งของหวักระดาษใหข้ึน้หรอืลงไดอ้กี 
หากการปรบัในขอ้ 1 แลว้ยงัไมไ่ดร้ะยะทีต่อ้งการ ควรตรวจสอบขนาดกระดาษทีใ่ชพ้มิพ ์จาก
นัน้ตรวจสอบคา่ที ่ตัง้ไวใ้นเครือ่งพมิพว์า่ตัง้คา่ความยาวกระดาษ (ดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ 
“การกำหนดคา่ของเครือ่งพมิพ”์	 ในบทที	่ 3) เทา่กบัขนาดกระดาษทีใ่ชพ้มิพห์รอืไม ่ และ
ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมถูกต้องตรงกับขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์
จรงิหรอืไม ่ 
ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหรือเลือกใช้พริ้นเตอร์ไดรเวอร์ถูกต้องตรงกับรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่ใช้
งานจรงิหรอืไมห่ากไมใ่ช ่ใหต้ดิตัง้หรอืเลอืกพริน้เตอรไ์ดรเวอรใ์หต้รงกบัเครือ่งพมิพ ์

1 

2 

ปัญหาที่	5	  งานพมิพม์รีะยะหา่งของขอบกระดาษดา้นบน (Top Margin) สงูหรอืตำ่เกนิไป 

แนวทางการแก้ไข	

3 

ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่กำหนดของเครือ่งพมิพ ์ หวัขอ้ “เลือ่นฉกีกระดาษอตัโนมตั”ิ เปน็ 
“เลือ่น” แลว้หรอืไม ่

1 

ปัญหาที่	6	 เมื่อพิมพ์งานเรียบร้อยแล้วakกระดาษไม่เลื่อนมาตรงกับตำแหน่งของรอยปรุให้สามารถฉีก
กระดาษตอ่เนือ่งได ้ 

แนวทางการแก้ไข	
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หากตัง้คา่กำหนดเครือ่งพมิพเ์ปน็ “เลือ่นฉกีกระดาษอตัโนมตั”ิ ไวแ้ลว้ และพบวา่ตำแหนง่
ของรอยปรไุมพ่อดฉีกีใหป้รบัตำแหนง่ฉกีกระดาษ ใหท้ำการพมิพง์าน 1 แผน่จากนัน้กดปุม่ 
3sec	 (ปุม่	 Pause) คา้งไว ้ 3 วนิาทหีรอืกระทัง่มเีสยีงดงั “ปีด๊” จากนัน้กดปุม่ Load/
Eject	 เพือ่เลือ่นขึน้ หรอืปุม่ LF/FF เพือ่เลือ่นลงใหต้รงกบัตำแหนง่รอยปร ุ จากนัน้กดปุม่ 
3sec เพือ่ออกจากการตัง้คา่  
หากการปรบัในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 แลว้ยงัไมไ่ดร้ะยะทีต่อ้งการ ควรตรวจสอบขนาดกระดาษที่
ใชพ้มิพ ์จากนัน้ตรวจสอบคา่ทีต่ัง้ไวใ้นเครือ่งพมิพว์า่ ตัง้คา่ความยาวกระดาษ (ดรูายละเอยีด
ไดจ้ากหวัขอ้ “การกำหนดคา่ของเครือ่งพมิพ”์	ในบทที	่3) เทา่กบัขนาดกระดาษทีใ่ชพ้มิพ ์
หรือไมและตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมakถูกต้องตรงกับขนาด
กระดาษทีใ่ชพ้มิพจ์รงิหรอืไม ่

2 

3 

ตรวจสอบสาย Parallel หรอื USB ทีต่อ่เชือ่มระหวา่งเครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอร ์ วา่สาย
หลดุ/เสยีบสายไมแ่นน่/สายชำรดุ/สายหลดุขาดจากขัว้ตอ่ หรอืไม ่ หากเปดิเครือ่งแลว้มเีสยีง
ผดิปกตแิสดงวา่อาจมเีศษกระดาษหรอืวสัดอุืน่ตดิคา้งในเครือ่งพมิพ ์ หรอื Main Bord     
เสียหายเนื่องจากหนู/แมลงเข้าไปหรือระบบไฟฟ้าเครื่องช็อตAKกรุณาติดต่อศูนย์บริการ 
EPSON ทัว่ประเทศ 
ใหท้ดสอบระบบการพมิพข์องเครือ่งพมิพโ์ดยดรูายละเอยีดไดจ้าก บทที	่ 1	 หวัขอ้	 “วธิกีาร
ทดสอบเครือ่งพมิพ	์(Self	Test	)”		
2.1 หากเครือ่งพมิพต์วัอกัษรออกมาไดแ้สดงวา่ระบบการพมิพข์องเครือ่งพมิพถ์กูตอ้ง  
 ใหต้รวจสอบทีร่ะบบ คอมพวิเตอร ์ซึง่อาจตดิไวรสั หรอื LPT Port ทีค่อมพวิเตอรเ์สยี  
 กรณุาตดิตอ่ผูข้ายหรอืรา้นคา้ ตวัแทนจำหนา่ยหรอืผูข้ายคอมพวิเตอรท์ีค่ณุใชง้าน  
2.2 หากเครือ่งพมิพไ์มม่กีารพมิพต์วัอกัษรออกมาแสดงวา่ ระบบการพมิพข์องเครือ่ง 
 มปีญัหา กรณุาตดิตอ่ ศนูยบ์รกิาร EPSON ทัว่ประเทศ 

1 

2 

ปัญหาที่	7	 เมือ่สัง่พมิพข์อ้มลูจากคอมพวิเตอร ์แลว้เครือ่งพมิพไ์มท่ำการพมิพง์าน 
แนวทางการแก้ไข	

ตรวจสอบระบบการตอ่เชือ่มระหวา่งเครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอร ์โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้ 
3.1  เปดิเครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรต์ามปกต ิปอ้นกระดาษเตรยีมไวท้ีเ่ครือ่งพมิพ ์ 
3.2 ใหท้ดสอบเครือ่งพมิพท์ีด่อสโหมด (เฉพาะการเชือ่มตอ่ทางพอรต์ LPT เทา่นัน้) ซึง่จะ 
 ออกมาที ่ 
 C:	Prompt ของ DOS	และใหพ้มิพค์ำสัง่  

3 

C:\> DIR >PRN (Enter)

หากเครือ่งพมิพส์ามารถพมิพง์านไดต้ามปกต ิ แสดงวา่ระบบการตอ่เชือ่มเครือ่งพมิพ ์ / 
สายเคเบลิ / LPT Port ของคอมพวิเตอรเ์ปน็ปกต ิใหต้รวจสอบไวรสัในระบบ Windows 
ทีใ่ชง้านหรอืไดรเวอร ์เครือ่งพมิพท์ีก่ำหนดในโปรแกรมวา่ใช ้Driver EPSON LQ Series 
หรอืไม ่ดรูายละเอยีดการตดิตัง้ ไดรเวอรไ์ดจ้ากบทที ่2 (กลบัเขา้สู ่Windows โดยพมิพ์
คำวา่ Exit) 
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3.3 หากพมิพจ์ากดอสโหมดแลว้พบขอ้ความผดิพลาด There was an error writing to  
 LPT 1….. และเครือ่งพมิพไ์ม ่สามารถพมิพง์านได ้แสดงวา่นา่จะเกดิปญัหากบัการ 
 ตอ่เชือ่มระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอรก์บัเครือ่งพมิพ ์ใหท้ดสอบโดยการนำสาย Parallel  
 เสน้ใหมม่าลองเปลีย่นด ูหากยงัคงพบปญัหาวา่เครือ่งพมิพไ์มส่ามารถพมิพง์านได ้ 
 กรณุาตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร EPSON ทัว่ประเทศ 

มกีารเปดิฝาครอบเครือ่งพมิพด์า้นบนขึน้หรอืไม ่หากเปดิอยูค่วรปดิฝาลงตามปกต ิ
ตรวจสอบขอ้มลูทีส่ง่มาจากคอมพวิเตอรว์า่สง่มาหมดแลว้หรอืไม ่
ตรวจสอบทีโ่ปรแกรมในคอมพวิเตอรว์า่มกีารฟอ้งขอ้ผดิพลาดAKหรอืใชค้ำสัง่หยดุการพมิพ ์
หรอืไม ่
ตรวจสอบกระดาษทีใ่ชพ้มิพว์า่หมด/ตดิขดั หรอืไม ่ สงัเกตไฟแสดงสถานะ Paper Out ตดิ
สวา่ง ใหท้ำการปอ้นกระดาษเขา้ไปใหม ่หรอืแกไ้ขปญัหากระดาษตดิขดั 
ตรวจสอบผา้หมกึพมิพว์า่ตดิขดัหรอืไม ่หากตดิขดัใหป้ดิเครือ่ง และตดิตัง้ตลบัผา้หมกึใหม ่
ทีเ่ครือ่งพมิพม์กีารกดปุม่ Pause/หยดุ หรอืไม ่ถา้มสีงัเกตไฟสถานะ Pause จะตดิสวา่ง ให้
กดปุม่ Pause อกีครัง้ เพือ่ยกเลกิระบบหยดุพมิพช์ัว่คราว 
หากเครือ่งพมิพห์ยดุพมิพแ์ลว้มเีสยีงดงัปีด๊ 5 ครัง้แสดงวา่หวัพมิพร์อ้นเกนิไป เพราะพมิพต์อ่
เนือ่งมานาน ควรรอใหห้วัพมิพเ์ยน็ลงแลว้เครือ่งจะพมิพต์อ่อตัโนมตั ิ หรอือาจปดิเครือ่งพกั
การใชง้านชัว่คราว 

1 

2 

ปัญหาที่	8	 พรนิเตอรพ์มิพไ์ดร้ะยะหนึง่แลว้หยดุพมิพ ์

แนวทางการแก้ไข	

3 

4 

5 

6 

7 

ตรวจสอบคนัโยกปรบัระยะหวัพมิพว์า่ปรบัตัง้ใหเ้หมาะสมกบัความหนากระดาษหรอืไม ่โดยด ู
รายละเอยีดจากหวัขอ้ “คนัโยกปรบัระยะหา่งพมิพ”์ ในบทที ่1 
ตรวจสอบตลบัผา้หมกึในเครือ่งพมิพว์า่อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยหรอืไม ่
2.1 หากตลบัผา้หมกึหลดุออกจากเขีย้วลอ็ค ใหท้ำการตดิตัง้ใหม ่
2.2 ตรวจสอบเขีย้วทีต่ลบัผา้หมกึหกัหรอืผา้หมกึหมดอาย ุสงัเกตจากสตีวัอกัษรทีพ่มิพจ์ะ 
 จางลง หรอืผา้หมกึบางสว่นขาด ควรเปลีย่นตลบัใหม ่
2.3 ปดิเครือ่งพมิพล์องเลือ่นหวัพมิพไ์ปมา สงัเกตผา้หมกึพมิพม์กีารเหมุน่เปลีย่นตามการ 
 เคลือ่นทีข่องหวัพมิพห์รอืไม ่ถา้ไมม่แีสดงวา่ผา้หมกึภายในเกดิการตดิขดัหรอืกลไกขบั 
 เคลือ่นผา้หมกึเสยีหาย ควรเปลีย่นตลบัใหม ่

1 

2 

ปัญหาที่	9	 ผลลพัธก์ารพมิพเ์ลอืนลาง หรอืขาดหาย 

แนวทางการแก้ไข	
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สงัเกตตวัอกัษรทีพ่มิพใ์นแตล่ะบรรทดัวา่เกดิแถบยาวเลก็ๆ สขีาว (ไมม่หีมกึพมิพ)์หรอืไม ่ถา้มี
แสดงวา่หวัพมิพข์องพรนิเตอรม์เีขม็การพมิพเ์ขม็ใดเขม็หนึง่หกั กรณุาตดิตอ่รา้นคา้ตวัแทน
จำหนา่ย หรอืศนูยบ์รกิาร เพือ่เปลีย่นหรอืซอ่มหวัพมิพ ์
ตลบัผา้หมกึทีใ่ชง้านสว่นผา้หมกึมรีอยขาดทำใหห้วัพมิพไ์ปเกีย่วA์Kควรเปลีย่นตลบัผา้หมกึใหม ่
และตรวจสอบหวัพมิพว์า่มเีขม็หกัหรอืไม ่ตามขัน้ตอนที ่1 
หากหวัพมิพเ์กดิเสยีงดงัผดิปกตหิรอืไมเ่คลือ่นที ่อาจมเีศษวสัดอุืน่ เชน่กระดาษสตดิเกอรล์งไป
ตดิขดั หรอืสายพานเคลือ่นทีห่วัพมิพข์าด-หยอ่น กรณุาสง่เครือ่งเขา้ตรวจสอบทีศ่นูยบ์รกิาร 
EPSON ทัว่ ประเทศ 
 

3 

4 

5 

ปดิเครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งคอมพวิเตอรต์ามลำดบั 
ทีเ่ครือ่งพมิพใ์หก้ดปุม่ Font และ Tear	 off คา้งไวท้ัง้สองปุม่ จากนัน้กดเปดิเครือ่งพมิพใ์น
ขณะที่ยังกดสองปุ่มนั้นค้างอยู่AKเมื่อหัวพิมพ์มีการขยับแล้วค่อยปล่อยมือจากปุ่มทั้งสอง 
เครือ่งพมิพจ์ะไมไ่ดพ้มิพอ์ะไร 
ปดิและเปดิเครือ่งพมิพข์ึน้มา โดยกดเปดิเครือ่งพมิพ	์ (Power	On) อยา่งเดยีว แลว้คอ่ยเปดิ
เครื่องคอมพิวเตอร์์AKจากนั้นลองทดสอบงานพิมพ์AKหากปัญหายังไม่หายให้ติดต่อเอปสัน   
ฮอทไลน ์

1 

2 

ปัญหาที่	10	 ชอ่งวา่งระหวา่งบรรทดัของผลลพัธง์านพมิพเ์วน้มากผดิปกต ิ

แนวทางการแก้ไข	

3 

ปดิฝาครอบดา้นบนใหส้นทิ   
หากทำตามขอ้ 1 แลว้ยงัไมห่าย ใหก้ดปุม่ Pause 1 ครัง้  
ตรวจสอบคนัโยกปรบัทศิทางการปอ้นกระดาษใหถ้กูตอ้ง   

1 

2 

ปัญหาที่	11	 มไีฟแดงตดิทีปุ่ม่ Pause  ตลอดเวลา ไมส่ามารถพมิพไ์ด ้

แนวทางการแก้ไข	

3 
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ปัญหาที่	12	

แนวทางการแก้ไข	

เลอืกขนาดกระดาษในไดเวอร ์ Paper Size ใหต้รงกบัขนาดแบบฟอรม์ทีใ่ช ้ หากไมม่ขีนาดกระดาษที่
ตอ้งการใชอ้ยูใ่นลสิตข์อง Paper	 size ใหเ้ลอืก ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งฟอรม์และกำหนดขนาด
กระดาษทีต่อ้งการดว้ยตนเอง 
โดยทำตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 ไปที ่Start เลอืก Settings และ Printers	and	Faxes ตามลำดบั 
  คลกิทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพ ์LQ-2180i ใหข้ึน้แถบส ีจากนัน้คลกิที ่เมน ูFile เลอืก   
 Server	Properties	
 หนา้ตา่ง Print	Server	Properties จะปรากฎขึน้มาแลว้กำหนดคา่กระดาษตามขัน้ตอน 
 จากนัน้รายชือ่ของขนาด กระดาษ (From) ทีต่ัง้ไวจ้ะอยูใ่นลสิตข์อง Paper	size (ขนาด  
 กระดาษ) ดา้นบน 
 หมายเหต ุ:  Units (หนว่ย) ถา้เลอืก Metric หนว่ยเปน็ “เซนตเิมตร” หรอื ถา้เลอืก   
 English หนว่ยเปน็ “นิว้”                     
   

1 

2 

3 



��

เนือ่งจากรหสัตวัอกัษรทีก่ำหนดในโปรแกรมกบัทีก่ำหนดในเครือ่งพมิพไ์มต่รงกนัAKดงันัน้จะ
ต้องกำหนดรหัสตัวอักษรในเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับโปรแกรมที่ใช้งานAKโดยดูรายละเอียด   
”การกำหนดคา่กำหนดของเครือ่งพมิพ”์ ไดจ้ากบทที ่3  
หมายเหต ุ : การจะกำหนดรหสัตวัอกัษรเพือ่ใหเ้ครือ่งพมิพส์ามารถพมิพไ์ทยได ้ ผูใ้ชง้านจะ
ตอ้งทราบวา่AKโปรแกรมทีท่า่นใชน้ัน้กำหนดรหสัตวัอกัษรเปน็แบบใดAKจากนัน้จงึจะสามารถ
กำหนดรหัสตัวอักษรที่เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับโปรแกรมAKหากไม่ทราบว่าโปรแกรมใช้รหัสตัว
อกัษรใด ใหต้ดิตอ่ผูข้าย หรอื ผูพ้ฒันาระบบโปรแกรม  

ปัญหาที่	13	 ผลลพัธง์านพมิพภ์าษาไทยทีอ่อกมาเปน็ภาษาทีอ่า่นไมรู่เ้รือ่ง หรอืเปน็อกัษรไทยแตไ่มต่รงกบั
งานทีส่ัง่พมิพ ์(เฉพาะกบัระบบโปรแกรมทีท่ำงานบน DOS เทา่นัน้) 

แนวทางการแก้ไข	

ตรวจสอบระบบจัดการภาษาไทยของโปรแกรมที่ใช้ว่ามีการรันไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ ์
EPSON หรอืไม ่ซึง่การรนัไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะเปน็การจดัระดบัภาษาไทยใหถ้กูตอ้ง  
หากโปรแกรมทีใ่ชไ้มม่กีารรนัไดรเวอร ์ ใหไ้ปตัง้คา่กำหนดของเครือ่งพมิพ ์ ในหวัขอ้ “ระบบ
การพมิพภ์าษาไทย” ใหก้ำหนดเปน็ “ระบบอจัฉรยิะ	 (ITP)” หรอื “เทีย่วเดยีวครบทกุ
ระดบั	 OPTP” ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ “การกำหนดคา่ของเครือ่งพมิพ’์’    
เพือ่ใชง้านรว่มกบัดอสในบทที ่3  
หากทดสอบเปลีย่นคา่กำหนดในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 แลว้ยงัคงพบปญัหาดงักลา่วอยู ่ ใหต้ดิตอ่
บรษิทัทีจ่ำหนา่ยโปรแกรมสำเรจ็รปู 

1 

2 

ปัญหาที่	14	 สำหรบัระบบโปรแกรมทีท่ำงานบน DOS งานพมิพอ์อกมาเปน็ภาษาไทย แตพ่ยญัชนะ สระบน
และลา่ง วรรณยกุต ์ตา่งๆ อยูใ่นบรรทดัเดยีวกนัหมด  

แนวทางการแก้ไข	

3 

หากมกีารรนัไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพส์ัง่จดัระดบัจากโปรแกรมทีใ่ชง้านไวแ้ลว้AKใหต้รวจสอบคา่
กำหนดของเครือ่งพมิพว์า่กำหนดเปน็ “ระบบอจัฉรยิะ	 (ITP)” หรอื “เทีย่วเดยีวครบทกุ
ระดบั	OPTP” ไวห้รอืไม ่หากใชใ่หเ้ปลีย่นคา่กำหนดใหม ่เปน็ “3	เทีย่ว	(3	pass)” ดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ “การกำหนดคา่ของเครือ่งพมิพ”์	ในบทที ่3  
หากทดสอบเปลีย่นคา่กำหนดในขอ้ 1 แลว้ยงัคงพบปญัหาดงักลา่วอยู ่ ใหต้ดิตอ่บรษิทัที่
จำหนา่ยโปรแกรมสำเรจ็รปู 

1 

2 

ปัญหาที่	15	 งานพมิพอ์อกมาเปน็ภาษาไทย พมิพพ์ยญัชนะ สระบนและลา่ง วรรณยกุต ์ ตา่งๆไดถ้กูตอ้ง 
แตส่ระบนและสระลา่งลอยหรอืเยือ้งผดิปกต ิ

แนวทางการแก้ไข	
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