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สารจากประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท

 11 ปแหง “มิตรภาพที่ดีๆ “ ของพวกเรา ชาวไทยอิงคเจ็ททุกคน มิตรภาพไมไดขึ้นอยูกับ 
ระยะเวลาที่รูจักกัน แตขึ้นอยูกับ”การรักษานํ้าใจซึ่งกันและกัน “ เพราะการใหอภัยกันเปนเรื่อง
งาย แตการกลับมารูสึกดีๆตอกันเปนเร่ืองยาก เพราะส่ิงที่สวยงามท่ีสุดในชีวิตจริงเราไมอาจ
เห็นไดแต เรารูสึกและสัมผัสไดดวย “หัวใจ” ขึ้นปที่11นี้ ขอใหชมรมอิงคเจ็ทเต็มไปดวย 
มิตรภาพที่ดี มีนํ้าใจ และรูสึกสัมผัสไดดวยหัวใจ

  ในโอกาสครบรอบ 11 ป ของชมรมไทยอิงคเจ็ท และการกาวเขามาสูการดําเนินกิจกรรม
ในสถานะ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ในปนี้ ผมขอแสดงความยินดีและขอเปนอีกหนึ่ง
แรงสนับสนุนเพื่อใหชมรมไทยอิงคเจ็ท สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา กาวตอตอไปตามที่
ไดตัง้ปณธิานไววาจะเปนศูนยรวมของสมาชกิในสาขาอาชพีทีเ่ก่ียวของกบัการผลติงานโฆษณา 
งานปาย งานอิงคเจ็ท และการรวบรวมคลังความรูเพื่อการสงเสริมพัฒนาศักยภาพอันเปน
ประโยชนตอสมาชิกสืบไป

  จากทีไ่ดทราบขาวดวีาจะมกีารนาํวารสารทีเ่ปนเสมือนสือ่กลางการประชาสมัพนัธเผยแพรขาวสาร
ไปยงัสมาชกิกลบัมาอกีครัง้ และการไดทราบถงึความเจรญิเตบิโตของชมรม ในการดาํเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชนตอมวลสมาชิกมายาวนานเปนเวลากวา 11 ป และยังเรื่องของการกาวเขามาสูการ
ดําเนินกิจกรรมในสถานะ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ในปนี้ ผมขอแสดงความยินดีและขอ
ใหชมรมไทยอิงคเจ็ทสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ไดดําเนินกิจกรรมตามที่ไดตั้งปณิธานไววา
จะเปนศนูยรวมของสมาชกิในสาขาอาชพีทีเ่กีย่วของกบัการผลติงานโฆษณา งานปาย งานองิคเจท็ 
และรวบรวมคลังความรูเพื่อการสงเสริมพัฒนาศักยภาพอันเปนประโยชนตอสมาชิกสืบไป

วิทอง  ตัณฑกุลนินาท
อดีตประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2547–2549

โชคชัย  เมธียนตพิริยะ
ประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2553-2558

หวง เหยิน ชาง
อดีตประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2551-2553
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สารจากนายกสมาคม

  เป�ดใจนายกสมาคมส�งเสรมิไทยธรุกจิโฆษณา

  จากชมรมกาวสูสมาคม ทานสมาชิกครบั 10 ป ของการทํากิจกรรมในนามชมรมไทย
องิคเจท็(Thai Inkjet club : TIC) บดัน้ีเรากาํลงักาวขึน้สูสมาคมสมาคมสงเสรมิไทยธรุกิจ
โฆษณา (Thai Advertising business Development Association : TABDA) คือ ชื่อ
ใหมที่เราจะใชในการทํากิจกรรมรวมกันตอไปครับ

มีคําถามตามมามากมาย อาทิ เชน 
• ทําไมตองเปนสมาคม เปนชมรมก็ดีอยูแลวนี่นา
• ทําไมไมใชชื่อสมาคมไทยอิงคเจ็ท
• ทําไมตองชื่อ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)
• และ อื่นๆ

ขอโอกาสนี้อธิบายความกันสักเล็กนอยนะครับ
รปูแบบของสมาคมมีความนาเชือ่ถอืและเปนทีย่อมรบัมากกวาชมรม เพราะสมาคม

มสีถานะเปนนิตบิคุคล และมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย
และมีขอพึงตองปฏิบัติตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. สมาคม การดําเนินกิจกรรมทุกอยาง
ของสมาคมสามารถตรวจสอบได ปจจุบันภาครัฐใหการยอมรับบทบาทของสมาคมใน
ฐานะตัวแทนของกลุมอาชีพ นอกจากนี้ภาครัฐยังพิจารณาใหการสนับสนุนดานงบ
ประมาณในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนแกสวนรวมอีกดวย ในขณะที่ชมรมไมจําเปน
ตองจดทะเบียน ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล จึงอาจไมไดรับการยอมรับมากเทาที่ควร

 ชือ่ชมรมไทยอิงคเจท็ เปนชือ่ทีจ่าํกดัอยูในวงจําเพาะธุรกจิดาน
องิคเจท็ ขณะทีส่มาชกิของเรามทีัง้ทีข่ยายธรุกจิไปสูธรุกจิปายหรือ
อืน่ๆ รวมทัง้ มผีูประกอบการในสาขาอาชพีอืน่ๆ ขยายการทาํธุรกจิ
เขามาสูอาชีพอิงคเจท็ ทมีงานจงึพจิารณาวาเราควรมชีือ่ทีเ่ปดโอกาส
ใหกวางไว เพือ่รองรบัสมาชิกไดกวางและหลากหลายมากข้ึน

 ชือ่สมาคมสงเสรมิไทยธุรกจิโฆษณา(TABDA) นีเ้ปนชือ่ทีถ่กูจด
ทะเบียนไวเดิมโดยดําริของเหลาสมาชิกของ สมาคมปายและ
โฆษณา(ASPA) สมาคมปายเอเชีย(ASA) ชมรมไทยอิงคเจ็ท(TIC) 
และชมรมสือ่นอกบาน(OHMC) ดวยมุงหวงัใหเปนสถาบนัฝกอบรม
อาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจสื่อโฆษณา

 หลังการปรึกษาหารือกับผูหลักผูใหญที่รวมกอตั้งสมาคมสง
เสริมไทยธุรกิจโฆษณา และสมาชิกชมรมไทยอิงคเจ็ท จนเปนที่
ตกผลกึเหน็ชอบรวมกนัแลว ทางชมรมไทยองิคเจท็จงึไดรวมผนกึ
เขาเปนสวนหนึ่งของ

สารจากนายกสมาคม

  จา
องิคเ
โฆษณ
ใหมที

มีคําถ
• ทาํ
• ทาํ
• ทาํ
• แล

ขอโอ
รู

มีสถ
และมี
ของส

อดีตประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2549-2551
นายกสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

อดิศร ศุขะทัต

สมาคมส�งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ด�วยความมุ�งหวังจะผลักดันให�
สมาคมส�งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาเป�นศูนย�รวมของสมาชิกที่อยู�ใน
สาขาอาชีพทีเ่ก่ียวข�องกับการผลิตงานโฆษณา(งานป�ายและอิงค�เจท็) 
และ ผลักดันสมาคมให�เป�นแหล�งอบรมอาชีพ รวมท้ังเป�นคลังข�อมูล
ความรู�ด�านวิชาชพี ที่เป�นประโยชน�แก�เหล�าสมาชิกต�อไป
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  อนาคตของสมาคมส�งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

ในการทํางานของสมาคมฯ นับจากนี้ไป ผมและทีมงานอาสา ไดตั้งแนวทางการทํางานไวดังนี้ครับ
• พัฒนาสื่อประเภท Social media เชน web site/web board/facebook ของสมาคม/ชมรมใหเปนสื่อกลางของสมาชิก
• รวบรวมขอมูลความรูตางๆที่เกี่ยวของกับอาชีพการผลิตสื่อโฆษณา เขาไวในคลังขอมูลของสมาคม เพื่อใหสมาชิกสามารถนําไปใชประโยชนไดสะดวกขึ้น
• จัดใหมีการสัมมนา อบรม ใหความรูตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรูของสมาชิก
• สรางมาตรฐานอาชีพ ใหแกสมาชิก โดยการรวมมือกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหมีการสงเสริมอาชีพดานการผลิตงานโฆษณามีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศ และตางประเทศ 

พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ผูประกอบธุรกิจดานการผลิตงานโฆษณาทุกทานครับ ไมวาทานจะเปนผูผลิตปายหรือผูผลิตงานอิงคเจ็ท เพื่อเปนการแสดงความสนับสนุน
งานของสมาคม ผมอยากขอเรียนเชิญมาชวยกัน ดวยการสมัครสมาชิกสมาคมกันครับยิ่งไดรับการตอบรับมากเทาไร ก็แสดงใหเห็นถึงความมีนํ้าใจ เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันของพวกเรา ที่จะรวมกันผลักดันสมาคมนี้ใหเปนศูนยกลางของสมาชิก ซึง่จะทําใหสมาคมสามารถสรางประโยชนตางๆใหพวกเราไดอยางเต็มที่ตอไป

 ทุกทานครับ สมาคมฯ เปนของทุกคนนะครับ การผลักดันงานของสมาคมใหบรรลุเปาหมาย เปนเรื่องที่เปนไปไดไมยาก ถาทุกคนอาสาชวยงานและใหความรวม
มือในการทํากิจกรรม โดยการชวยกันคนละไมละมือ ทุกคนรวมดวยชวยกัน ผลักดัน ความสําเร็จยอมเกิดขึ้นในระยะอันใกลนี้อยางแนนอน 

 นอกจากทีมงานอาสาที่มีอยูในปจจุบันแลว ผมยังตองการทีมงานเพิ่มเติมอีกหลายทานครับ มาชวยกันเถอะครับ ทานใดมีองคความรูใดในหัวขอตางๆที่กลาว
มาแลวขางตน ขออยาลังเลนะครับ เสนอความเห็นกันเขามา รวมทั้งอาสากันเขามาทํางานครับ เรามารวมกันสรางสังคมในสาขาอาชีพของเราใหเขมแข็ง กาวหนา 
กาวไกล สามารถเขาสูเวทีเศรษฐกิจอาเซียน สูเวทีโลก อยางเต็มภาคภูมิ ไมอายใคร

 ทานที่สนใจเขามารวมงานกับสมาคม รวมเปนหนึ่งในคณะทํางานเพื่อสรรสรางสิ่งดีๆ ใหกับวงการปายและอิงคเจ็ท กรุณาแจงความจํานงมาไดทันทีนะครับ 
ที่ผม หรือคุณสม เจาหนาที่สมาคม
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บทบรรณาธิการ   เป�ดใจนายกสมาคมส�งเสรมิไทยธรุกจิโฆษณา

  กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 11 ป ของชมรมไทยอิงคเจ็ท และ
การกาวเขาสูการเปนสมาคมสงเสรมิไทยธรุกจิโฆษณา (TABDA) เพือ่พฒันาอุตสาหกรรม
การออกแบบ การโฆษณา และการทําปาย รวมถึงงานอิงคเจ็ท ใหมีคุณภาพเปนที่ยอม
รับยิ่งๆขึ้น ยกระดับมาตรฐาน พรอมทั้งนําเทคโนโลยี ขาวสารมาเผยแพรใหแกสมาชิก
และคนในวงการ

หนังสือวารสารเลมนี้มีพัฒนาการมาจากเลมเดิม TIC Magazine จากแนวนโยบาย
ทีด่ขีองคณะกรรมการสมาคมฯ ตองการใหเปนหนังสอืทีม่เีน้ือหาครอบคลุมกวางกวาเดมิ 
จงึใชชือ่หนงัสอืใหมเปน Graphics & Sign Magazine “วารสารเปดโลกกวางงานกรฟฟค 
สื่อโฆษณา และงานปาย” มีเนื้อหาอัดแนนกวาเดิม ทั้งบทความความรูเรื่องการบริหาร 
เรื่องหมึกซ่ึงเลมนี้พูดถึงหมึก Water Based แนะนําเรื่องภาษี ซึ่งหลายทานอาจมีขอ
สงสัย รับรองวาภาษีจะไมใชเรื่องยากอีกตอไป ที่สําคัญครั้งนี้เลมนี้เราจะเริ่มการศึกษา 
มาตรฐานอาชีพในธุรกิจปายและอิงคเจ็ท เปนครั้งแรก ซึ่งจะมีการระดมสมองของ
ผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่องชวยกันทําใหสําเร็จ 

สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ไดมีโอกาสรับเชิญจากผูจัดงาน 
Pack Print International 2015 ใหไปรวมออกบูธประชาสัมพันธกิจกรรมของสมาคม
ดวย ในระหวางวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 นี้ ที่ไบเทคบางนา หากสมาชิกทานใดมี
โอกาสไปงานนี้ อยาลืมแวะทักทายกันที่บูธของสมาคมฯดวยนะครับ 

พงศกร บุญใส
บรรณาธิการ ( Editor )

ฉบับที่ 6   กรกฎาคม – กันยายน 2558

ที่ปรึกษา และคณะผู�จัดทํา : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนต�พิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจน�ฤทธิ์, คุณสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล
บรรณาธิการ : คุณพงศกร บุญใส   รองบรรณาธิการ : ดร.คมน� พันธรักษ�   ประสานงาน : คุณสุภิญญา  ผิวผ�อง   กราฟ�กดีไซน� : คุณอภิรักษ� บุญมี
จัดพิมพ� : บริษัท ลักษมีรุ�ง จํากัด  ติดต�อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา  ผิวผ�อง โทร. 0-2521-8255 - 6, 0-2521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 0-2521-8257
40/64 ชั้น 3  อาคาร O.C.M.  ซอยวิภาวดี 66(สยามสามัคคี)  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210  

เจ�าของ – สมาคมส�งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

July - September 2015
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งานนิทรรศการนานานชาติเพียงงาน
เดียวในประเทศไทยท่ีคุณจะไดพบปะพูดคุย
เจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ความรูจากผูมปีระสบการณ และเจาของตวั
จรงิในวงการธรุกิจปาย การโฆษณาสือ่นอก
บาน และอุตสาหกรรมการตกแตงทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นอกเหนือจาก
เทคโนโลยีสินคา  นวัตกรรมดานเทคโนโลยี
และความหลายหลายของสินคาและบริการ
แลว  ทางไอบริก ไดมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อ
เชือ่มโยงโอกาสทางการคาและธรุกจิระหวาง
ผูประกอบการ และผูซื้อ  ในระหวางการจัด
แสดงงาน ทั้งหมด 3 กิจกรรม ไดแก

SIGN ASIA EXPO/ LED & DIGITAL SIGN 2015

SIGN ASIA EXPO/ LED & DIGITAL SIGN 2015 
ภายใตธีม “Integrated Out of Home Media & Retail Shop Decoration Design” 
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แฟชั่นโชวเดินแบบแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพในระบบดิจิตอล 

แสดงผลงานที่ไดจากการพิมพของเครื่องพิมพที่สามารถพิมพบนผืนผา วัสดุ

ตางๆ แลวสามารถนําพัฒนาตอยอดผลิตเปนเสื้อผา หมวกรองเทา กระเปา  

เครื่องประดับตางๆ ตามความคิดสรางสรรคสรางโอกาสใหมทางธุรกิจ  การ

เดนิแฟช่ันโชวครัง้นีจ้ะมีการทํางานรวมกันกบั Fashion Designer โดยผูมพีลงั

การสื่อสารในโลกออนไลน และโซเชียลมีเดีย มาเปนผูเดินแบบ เพื่อนําเสนอ

ผลงานสรางสรรคจากเครื่องพิมพออกสูสายตาผูเขาชมงาน  จากในประเทศ

และตางประเทศ   

High Tech Printing 
Fashion Runway 

Demonstration / Q&A Workshop for 4 days

การอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการรานปาย เจาของธุรกิจปาย 

คนทําปายตางๆ ภายในชวงจัดงาน  เพื่อเพิ่มความรู ขั้นตอนการผลิตปายรูป

แบบตางๆ ใหแกผูผลติปายโฆษณาโฆษณาประเภทตางๆ เพือ่นาํไปพัฒนาผล

งาน  ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ใหไดผลงานคุณภาพ และ

เพิ่มผลกําไร

  เทคนิคการคาลิเบรตเครื่องพิมพหนาตรงกับสีบนหนาจอ / การใชหมึก

พิมพใหชิ้นงานไดคาสีที่ถูกตองบนวัสดุตางๆ

  การใชสื่องานพิมพชนิดตางๆ ที่สามารถนํามาใชผลิตงานปายแบบ

สรางสรรค / เทคนิคการติดสติกเกอรแบบแหง/เปยก บนวัสดุตางๆ

  การใชเครื่อง CNC เลเซอรสําหรับงานแกะ ตัด วัสดุตางๆ ในงานผลิต

ปาย ตัวอักษร

  เทคนิคการผลิตปายตูไฟอครีลิค / เทคนิคการปมนูนปายไฟอครีลิค / การ

ติดตั้งไฟแอลอีดีในตูไฟอครีลิค เพื่อใหไดแสงสวางสมํ่าเสมอ

  การคิดคํานวณราคาของการผลิตปาย งานสติกเกอร และตูไฟประเภทตางๆ

ผูสนใจเขาฟงและรวม workshop สามารถลงทะเบียนออนไลนลวงหนา

ทางเว็บไซท www.signasiaexpo.com  

Guru 
Smart Sign Workshop

Modern Retail Shop Showcase
Interior design faculty, Silapakorn University 

พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมผลงานการออกแบบเกี่ยวกับรานคา Modern 

Retail Shop ที่ทันสมัยดวยการผสมผสานของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม จาก

บรรดาคณาจารยนักออกแบบตกแตงภายใน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾Ô่ÁàμÔÁ¢Í§·Ñ้§ 3 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉÀÒÂã¹§Ò¹  ÊÒÁÒÃ¶
ÊÍº¶ÒÁà¾Ô่ÁàμÔÁä´Œ·Õ่¼ÙŒ¨Ñ´§Ò¹
 
ºÃÔÉÑ· äÍºÃÔ¡ ¨ํÒ¡Ñ´ : 21/118 «.ÈÙ¹Â �ÇÔ¨ÑÂ ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 ºÒ§¡Ð» � 
ËŒÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 
Tel : 02 641 4381 μ‹Í 19-23 sales2@ibrix.co.th, 
beestar55@gmail.com
www.signasiaexpo.com    facebook: SIGN ASIA EXPO 
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Talk
by Chatree

24.07.2015  กําลังรอเครื่องอยู ที่Gate อีกประมาณซัก 10 นาทีเครื่อง
จะออกแลว เสียงโทรศัพทดังขึ้นมา….

พี่อดิศร โทรเขามาแจงวาใหชวยเขียนบทความลงแมกกาซีนของสมาคม
หนอยครับ วินาทีนั้นสมองของผมเริ่มทํางาน “แลวนี่ตรูจะเขียนเรื่องอะไรดี
หละ หยดุทาํงานและอยูในโหมดกึง่เกษยีณมาหลายปแลว เรือ่งเทคโนโลยเีรือ่ง
ปาย เรื่อง inkjet ก็ไมไดจับมานาน จะกลับไปนั่งรื้อฟน รวบรวมขอมูล แลว
มานั่งเขียน ก็คงใชที่” แลวก็นึกไปถึงเรื่องที่3-4 ปนี้ผมทํามาโดยตลอด นั่น
คอืการทีผ่มผนับทบาทของตัวเองจากเปนผูปฏบิตังิาน มาเปนผูอบรม แนะนํา 
และใหคาํปรกึษาในเร่ืองการดําเนนิธรุกจิใหแกบรษิทัตาง ๆ  โดยเฉพาะ บรษิทั 
เฮเซิล แอนดแอชเชอร ซึ่งทําธุรกิจใหบริการผลิตและติดตั้งปายและ inkjet 
เรือ่งท่ีผมใหความสําคญัทีส่ดุในการทําธรุกจิ คอืการท่ีผูทีร่บัผดิชอบดําเนินงาน
นัน้จะตองมคีวามรอบรูในทกุดาน ตองรอบรูนะครบัไมใชตองลงมอืปฏบิติัเอง
ซะทุกเรื่อง แตตองรอบรูพอที่จะเปนผูกําหนดแนวทางการทํางาน ทิศทางและ 
เปาหมายของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ แนนอนครับการจะบริหารงาน
บริษัทผลิตปาย หรือ งาน inkjet ตาง ๆ  ไดดีเราจะตองรูเรื่อง วัสดุวิธีการผลิต
หวัพมิพหมกึพมิพเคร่ืองพิมพตาง ๆ  รวมถึงวธิกีารติดตัง้ แตการท่ีจะใหบรษิทั
ประสบกับความสําเร็จนั้น ผูบริหารจําเปนที่จะตองรูเรื่องของ ระบบบัญชีการ
เงิน การขาย จัดซื้อ บุคคล และ การบริหาร

…“ครับพีอ่ดศิร.. ผมจะลองพยายามเขยีนดคูรบั แตขอเปนเร่ืองทีเ่ปนเชงิ
แนวความคิดในการบริหารกิจการ มากกวาที่จะเปนเร่ืองของเทคโนโลยีหรือ 
แนวโนมของธุรกิจนะครับ ผมคงจะขอเริ่มจากหัวขอ การเปลี่ยนแปลง กอน
เพราะเปนเรือ่งทีพ่อจะมีขอมูลรวบรวมเอาไวอบรมทีมงานของ เฮเซิล อยูเปน
ประจําแลว” ดวยความหวังที่วาแนวคิดเหลานี้จะเปนประโยชนตอเพื่อนรวม
ธุรกิจ และสมาชิกของ ชมรม และ สมาคมบาง ไมมากก็นอยครับ 

การเปลี่ยนแปลง ตระหนักรูและยอมรับ 
การเปลีย่นแปลง เปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้อยางตอเน่ืองตลอดเวลาหลีกเล่ียงไม

ไดการเปล่ียนแปลงมีทัง้เกดิขึน้ไดทัง้จาก ภายในตัวเราเอง เกิดภายในองคกร 
และภายนอกรอบ ๆ ตัวและที่ไกลตัวออกไป การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวมัน เหมือนกับฟนเฟองที่เมื่อมีการ

หมุนแลว จะมีผลกระทบกับฟนเฟองอื่น ๆ อยางตอเนื่องไมมีสิ้นสุด บางทีจะ
งายกวาถาผมจะยกตัวอยางเพื่อที่จะไดใหเห็นภาพกันชัด ๆ …..

การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเองที่เห็นงายที่สุดก็คืออายุสุขภาพ เมื่อเรา
อายุมากขึ้น สวนใหญสุขภาพก็จะถดถอยกัน การที่จะทํางานกันแบบเอาเปน
เอาตาย ปนตึก กระโดดกําแพง ไมหลับไมนอน แบบสมัยหนุม ๆ ก็คงจะเปน
ไปไมไดความจําก็ไมไดดีเหมือนกัน ความคิดก็ชาลงมาก หากขืนทํางานโดย
ใชวิธีเดิม ๆ ที่ทํามาคงจะตองลมเหลวไมเปนทา ในเมื่อรางกายเราเองมีการ
เปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งจะไปหามหรือไปหยุดก็ไมได) วิธีการใชชีวิต วธิีการทํางาน
ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ 

การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ก็มีมากมายหลายเรื่อง ตัวอยางเชน การ
ปรับเปลี่ยนพนักงาน ความตองการของลูกคา ราคาตลาด supplier นําเสนอ
วัสดุใหม ๆ เครื่องมือใหมและอื่น ๆ มีมากมาย แตเรื่องนี้พวกเราคงจะเห็น
ภาพและตระหนักกันดีอยูแลวและก็เชนเดียวกันการที่เราจะตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง เหลานั้น จึงทําใหเราเองก็ตองปรับวิธีการทํางานไปดวย พูดงาย
แตทํายากนะครับ ผูบริหารหลายคนยังติดวิธีเดิม ๆ อยูเคยทําอยางไรก็จะทํา
อยางนั้น จริงมั๊ยครับ 

การเปลี่ยนแปลงรอบตัว ที่มีลักษณะการเกิดที่อาจจะออกไปไกลจากตัว
เราอีกซักหนอย แตก็คงมีผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน และการดําเนิน
ธุรกิจตาง ๆ ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การจะเปด AEC ในกลุม
ประเทศอาเซียน มาตราการณ QE ของสหรัฐ และ ญี่ปุน หรือแมกระทั่งภาวะ
แหงแลง ชาวนาไมมีนํ้าจะทํานา ชาวประมงติดปญหาเร่ืองขอกฎหมายทําให
ออกไปหาปลาไมไดเหลาน้ีลวนมผีลกบัการทาํธรุกจิของพวกเราทัง้ส้ิน ไมมาก
กน็อย ไมโดยตรงก็ทางออม ไมชาก็เรว็ เพยีงแตพวกเราเองจะสนใจ หรอืใสใจ
ทีจ่ะมองใหเหน็ถึงการเปล่ียนแปลงเหลาน้ันหรือไมใสใจท่ีจะเห็นผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนองคกร ใหสามารถรับมือกับผลกระทบที่จะ
มาถึง กอนที่มันจะมาถึงซะอีก 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอยางหน่ึง เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงอกีอยางหรือหลายอยางใหเกดิขึน้ และก็จะเปนเชนนีอ้ยางตอเนือ่ง
ตลอดไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

หลีกเลี่ยงไมไดแลวจะทําอยางไร??? คําตอบคือ ปรับตัว ครับ ขออนุญาต
ยืมคําพูดของ Charles Darwin มาประกอบซักหนอยนะครับ 

“It is not the strongest of the species that survives, Nor the most 
intelligent, but the one most responsive to change.” 

Charles Darwin, 1809 
“ไมใชเผาพันธุที่แข็งแกรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด ที่จะอยูรอดได แตเปนเผา

พันธุที่สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได” 
หากจะนําเอาขอคิดน้ีมายอนกลับมาดูลักษณะของธุรกิจของพวกเรา ผม

ก็อาจจะขออนุญาตแปลงขอความใหสอดคลองกับการทําธุรกิจเล็กนอย คือ 
“ไมใชบรษิทัทีใ่หญโต เขมแขง็ หรอื ประสบกบัความสาํเรจ็มามากมายใน

อดีต จะสามารถอยูรอดตอไปได  แตบริษัทที่สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีตางหาก จึงจะเปนผูที่อยูรอด” 

ฟงดูยากจะแปลก ๆ อยูบาง แตผมก็เชื่ออยางนั้นจริง ๆ ผมมีความเชื่อ
วา การประสบความสําเร็จของแตละบริษัทที่ผานมานั้น ไมไดเปนเครื่องการัน
ตอีะไรเลยวา บรษิทันัน้จะประสบความสําเร็จตอ ๆ  ไปทกุครัง้ เพราะการตัดสนิ
ใจในเชิงธุรกิจแตละครั้ง ยอมประกอบไปดวยการนําปจจัยตาง 

ๆ มาวิเคราะหศึกษา จนตกตะกอนเปน แนวทาง นโยบายปฏิบัติงาน ดัง
นั้นแนวทางการดําเนินงาน จึงเปนเรื่องของความเหมาะสม ณ สถานการณ
อยางหนึ่ง เวลาหนึ่ง กับบุคคลกลุมหนึ่ง กับปจจัยแวดลอมแบบหนึ่งเทานั้น 

การเปลี่ยนแปลง
C
ha

tre
e
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แตถาหากผูบริหารมีความคิดวา แนวทางการดําเนินงานที่ผานมาใชไดดีแลว 
และยังคงใชตอไปโดยไมไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ  นั้น จึง
เปนการนําพาบริษัทลงเหว ไปในที่สุด 

ทําไมหลายคนจึงไมชอบการเปลี่ยนแปลง? 
ประการแรก เมื่อไหรมีการเปลี่ยนแปลง ยอมตามมาพรอมกับความเสี่ยง 

หลายคนไมนิยมความเส่ียง พยายามทําอะไรท่ีปลอดภัยที่สุด แตก็หารูไมวา 
การไมปรับตัวนั้นคือความเสี่ยงท่ีอันตรายมากอยางหน่ึง ในการทําธุรกิจนั้น 
ความเสี่ยงเปนเรื่องท่ีเราหลีกเลี่ยงไมไดแตเราจะตองจัดการกับความเสี่ยงให
ได ถากลัวความเสี่ยง ก็อยาทําธุรกิจเลยครับ 

ประการที่สอง คนเราสวนใหญแลวจะมีcomfort zone เปนอาณาเขตที่เรา
คิดวาปลอดภัยที่สุด เปนเตียงนุม ๆ  ที่เรานอนสบาย ๆ  แลวไมอยากจะตื่น ไม
อยากที่จะลุกออกไปไหน แตการที่ไมลุกออกจาก comfort zone นั้นก็ทําให
เราพลาดโอกาสดี ๆ ไปหลายอยางเชนเดียวกัน 

ประการทีส่าม คอืขาดแรงจงูใจท่ีจะเปล่ียนแปลง คอืไมรูจะทาํไปทาํไม ทาํ
ดีก็เสมอตัว พลาดก็โดนดา อยูเฉย ๆ เดิม ๆ ดีกวา… คิดแบบนี้ก็คงจะมีแต
ถอยหลังลงคลอง ขณะที่คนอื่น ๆ  บริษัท อื่น ๆ  เคาเจริญกาวหนาไป คนพวก
นี้ก็คงไดแตยืนมอง 

ประการท่ีสี ่คอืขาดปจจยั ซึง่กเ็ปนเร่ืองท่ีนาเห็นใจมากท่ีสดุ อยากจะปรับ
ก็ปรับไมได เชนบางครั้งอาจจะขาดกําลังคน ขาดงบประมาณ ขาดเครื่องไม
เครื่องมือตาง ๆ สถานการณแบบน้ี ผมคงใหคําแนะนําไดเพียงแตวา การ
เปลี่ยนแปลงนั้น ไมจําเปนที่จะตองทําแบบกาวกระโดดเสมอไป การทําแบบ
กาวกระโดด อาจจะทําใหเราตองใช ทรัพยากรเยอะ แตการทําทีละเล็กทีละ
นอย คอยเปนคอยไป อยางตอเนือ่ง กจ็ะสามารถสรางความเปลีย่นแปลงทยีิง่
ใหญไดเหมือนกัน เพียงแตจะตองใช“วินัย” เปนอยางมาก 

ทีนี้มาดูตัวอยาง ของสิ่งที่พวกเราเผชิญมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับ วงการ
ปาย และ inkjet ครับ 

ปญหาอยางหนึ่งที่ผมไดยินบอยที่สุด ในกลุมของ inkjet ไมวาจะนัดกิน
ขาว นัดประชุม กันที่ไหน ก็คือ ปญหาเรื่องการตัดราคากัน 55 บาทตอตาราง
เมตรก็มีใหเห็นกันทั่วไปตามทองถนน ในขณะท่ีราคาของบริษัทใหญ ๆ ได
คุณภาพ อาจจะอยูที่300 หรือ 400 บาทขึ้นไปตอตารางเมตรดวยซํ้า 

ผมไดยนิเสยีง “บน” เรือ่งนีบ้อยทีส่ดุ ! บนแลวทําอยางไรตอ… สวนใหญ
ผมก็เห็น บนแลวก็บนอีกครับ 

แลวหลายเจา หลายบริษัท ก็จะใชวิธีตัดราคากัน เพราะนั้นเปนเรื่องที่งาย
ที่สุดที่จะทํากันไดแตสําหรับผมแลว นั่นเปนวิธีที่“สิ้นคิด” มากที่สุด 

คนสวนใหญที่ทําแบบน้ัน ก็เพื่อท่ีจะใหไดงาน แตก็ลืมถึงผลกระทบ ซึ่ง
กลายเปนปจจัยใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย สาธยายกันไมหมด 
เอาแตเฉพาะที่เดน ๆ แลวกันครับ 

การตัดราคากัน สรางนิสยัทีไ่มดใีหกบัลูกคา สรางนิสยัทีจ่ะมองเร่ืองราคา
มากอนเรื่องอื่น ๆ เชน บริการ และคุณภาพของสินคา การตัดราคากัน ทําให
ผูผลิต ตองหันกลับไปตอรองราคากับ supplier ตาง ๆ มากขึ้น เรียกวา แทบ
จะบีบคอ supplier กันเลยทีเดียว หรือไมก็เลือกใชวัสดุที่คุณภาพตํ่าลง ไม
สนใจเรื่องอายุการใชงาน ไมสนใจเรื่องสภาพแวดลอม และ อื่น ๆ เรื่องแบบ
นี้เองก็ทําใหsupplier กําไรนอยลง เจงไปก็เยอะ ที่สามารถอยูรอดไดก็ไมกลา
เอาของดี ๆ มีคุณภาพเขามาขาย ทางเลือกของพวกเราก็นอยลง ทางเลือก
ของลูกคาก็นอยลงดวยเชนกัน การตัดราคา คือการตัดความสามารถในการ
พฒันาสวนอืน่ ๆ  ของบรษิทัท่ีจะนาํเสนอกบัลกูคา ไมวาจะเปนเร่ืองการบรกิาร

ตาง ๆ การทํา R&D, การพัฒนาบุคคลากรผลิตและติดตั้ง จะทํากันไดอยางไร 
ในเมื่อ margin ก็บางกันซะเหลือเกิน พลาดนิดพลาดหนอยก็ขาดทุนกันแลว 
แลวการตัดราคา คือวิธีเดียวที่จะอยูรอดตอไปสําหรับผูประกอบการ inkjet 
หรือ?? 

คาํตอบคอื ไมใชครบั.. ยงัมอีกีหลายวธิมีากในการทีผู่ประกอบการจะทาํให
ลูกคาพึงพอใจ แลวหันมาเลือกใชงานเรา ทั้ง ๆ  ที่ราคาของเราอาจจะแพงกวา 
เชนการใหบริการท่ีดีงานถูกตอง สงทันเวลา คุณภาพดีความเอาใจใสการนํา
เสนอนวัตกรรมใหม ๆ แตนั่นก็ทําใหผูบริหารของบริษัทเองก็ตอง ปรับตัว 
ปรับองคกร ทีมงานตาง ๆ ใหพรอม ซึ่งอาจจะจําเปนที่จะตองลงเครื่องพิมพ
เพิ่มเติม อาจจะตองลงทุนกับการใหความรูอบรม ในเรื่องเทคนิค วัสดุวิธีการ
ผลิตและติดตั้งใหกับพนักงาน ลูกคา ผูออกแบบ อยางสมํ่าเสมอ เหลานี้ไมใช
เรื่องงายที่จะทําไมใชเรื่องที่จะทํากันใหเสร็จไดภายในวันสองวัน แตเปนเรื่อง
ที่ควรจะทํา เพราะถาพวกเราไมทํา ไมเพียงแตบริษัทที่เราดูแลเองจะประสบ
ปญหาในภายหนา อุตสาหกรรม inkjet ทั้งหมดก็จะเกิดปญหากันตอ ๆ ไป
เปนลูกโซจนในที่สุดก็ยากที่จะเยียวยาได

เมือ่ไมนานมาน้ีผมไดมโีอกาสเขาไปรวมฟง แนวทางการทํางานของ ชมรม 
Thai Inkjet และ สมาคม TABDA ที่ผานมา และเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่งที่
สมาชิก ผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ทานของสมาคม โดยมีคุณอดิศร ศุขะทัต และ
คุณโชคชัย เมธียนตพิริยะ นายกสมาคม TABDA และ ประธานชมรม Thai 
Inkjet เปนหัวเรือใหญมีแนวทางและนโยบายไปในทางเดียวกัน ถึงเรื่องการที่
จะ จัดใหมีมาตรฐานการผลิตงาน inkjet และ ปาย เพื่อยกระดับอาชีพของผู
ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ีผมถือวาน่ีเปนการ “เปล่ียนแปลง” ทีส่าํคญั และ
เปนการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญที่จะสามารถยกระดับวิชาชีพงานปาย และ 
inkjet ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับตอไปในอนาคต…. ขอบพระคุณมากครับ
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INK
Ink Ink

  ใครไม�เคยมีป�ญหาเรื่องนํ้าหมึกที่
ใช�ในงานพิมพ�ดิจิตอลอิงค�เจ็ทเลย มี
บ�างไหมครับ…. 555

เชื่อขนมกินได�เลย เจอกันมาเยอะ
แยะจนปวดหัวไปหลายตลบแล�ว จริง
ไหมครับ

หลายๆคร้ัง พวกเราก็พากัน
กล�าวโทษว�า วัสดุที่เอามาพิมพ� ไม�
ดี…… หัวพิมพ�ไม�ดี….. เครื่องพิมพ�
ไม�ดี…

โดยหารู� ไม�ว�า เราใช�นํ้าหมึกผิด
ประเภท

หนึ่งในวิธีที่จะช �วยลดป�ญหา
ต�างๆให�น�อยลงได� ก็คือ เราต�อง
ทําความรู�จักหมึกพิมพ�กันให�ลึกซึ้ง
มากขึ้นครับ

ลองตดิตามบทความต�อไปนีด้นูะ
ครับ ค�อยๆอ�าน ใจเย็นๆ ทําความ
เข�าใจให�ด ีแล�วท�านอาจจะหายปวดหวั
ไปได�เยอะเลยครับ

Water based Ink
เรื่องของนํ้าหมึกอิงคเจ็ท (Inkjet Ink)

Dye based Ink เปนนํ้าหมึก Inkjet ชนิดแรก
ที่ถูกผลิตขึ้นมาใชกับเครื่องพิมพ Inkjet ในยุค
แรกๆ และยังคงใชอยูมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีการใช
ในปริมาณที่สูงมากที่สุดในโลก Dye based Ink มี
ดวยกันหลายสูตรแยกไปตามการใชงาน และชนิด
ของหัวพิมพ การจําแนกชนิดของนํ้าหมึก Dye 
based ink ถาแบงตามประเภทของหัวพมิพไดดงันี้

  ประเภทที่ 1
ใชกับหัวพิมพชนิดความรอน Thermal Print-

head ซึ่งใชความรอนในการตมหมึกใหรอนในหัว
พิมพเพื่อใหนํ้าหมึกพนไปยังวัสดุรองรับงานพิมพ 
สูตรและสวนผสมของน้ําหมึกชนิดน้ีจะตองไมแข็ง
ตวัเม่ือผานความรอน แตจะแหงเองเม่ือทาํปฏกิริยิา
กบั Coating บนวสัดพุมิพ และสมัผสัอากาศ ปจจยั
ทีเ่ขามาเกีย่วของกบันํา้หมึกชนดิน้ีคอืการ Coating 
ของวัสดุที่นํามาพิมพงาน, อุณหภูมิในหองพิมพ
งาน, ความชื้นในอากาศ เหลานี้สงผลตอคุณภาพ
งานพิมพทั้งสิ้น

สวนผสมหลักของนํ้าหมึกชนิดนี้สวนประกอบ
หลักคอืนํา้บรสิทุธิ ์(DI-Water) ทีม่สีตูรในการผลิต

by Pro Inkjet

ตอนที่ 1

นํ้า DI ที่ใชเทคโนโลยีสูงมาก คุณภาพนํ้าจะตองได
มาตรฐานเดียวกับที่ใชใน Lab อุตสาหกรรมผลิต
ยา, เคร่ืองสาํอางค และไมนยิมนาํมาด่ืมเพราะไมมี
แรธาตุใดๆ นํา้หมึกชนดิน้ีเมือ่พนลงในวสัดพุมิพจะ
แทรกตัวลึกลงในผิว Coating ทําใหงานพิมพมี
ความละเอียดสูงกวาชนิดอื่นๆ เครื่องพิมพที่ใชหัว
พิมพชนิดนี้ที่พบเห็นไดงายเชน HP, Cannon, 
Brother ฯลฯ

  ประเภทที่ 2
ใชกับหัวพิมพ Piezo Printhead เปนหัวพิมพ

ประเภทใชแผน Diaphragm ในหัวพิมพ ใชแรงดัน
ดนัน้ําหมึก เพือ่ใหนํา้หมึกพนลงในวัสดพุมิพจะไมมี
ความรอนมาเกีย่วของกบัระบบนี ้นํา้หมกึจะเกาะที่
ผิวบนๆของ Coating ทําใหงานพิมพมีความ
ละเอียดนอยกวาหัวพิมพ Thermal ดังนั้นเพ่ือ
ชดเชยใหไดงานทีม่คีวามละเอยีดใกลเคยีงกนัจงึได
พัฒนาใหสามารถพิมพความละเอียดสูงๆ ถึง 
1,440 DPI เมื่อเทียบกับระบบ Thermal แลวก็ใกล
เคียงกับ 600 DPI  ของระบบ Thermal เทานั้น แต
จะสูญเสียเรื่องความเร็วในการพิมพไปแทนทําให
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ไมนิยมมากเทาระบบ Thermal เครื่องพิมพที่ใชหัว
พิมพประเภทน้ี เชน Epson, Mimaki, Mutoh, 
Roland ฯลฯ

การจําแนกชนิดของนํ้าหมึก Dyebase จะ
สามารถจําแนกไดอีกตามคุณสมบัติของนํ้าหมึก 
Dye Base ดังนี้

1. Dye Base Ink เปนนํ้าหมึกสูตรนํ้าทั่วไป
ที่ใชกันมากที่สุดในทุกๆระบบตั้งแตเครื่องพิมพ 
Inkjet ตัง้โตะไปจนถงึเครือ่งพมิพขนาดใหญสาํหรบั
พมิพ Poster ปายโฆษณาฯลฯ นํา้หมึกประเภทนีจ้ะ
ใชกับงานภายในเทานั้น และไมกันนํ้า สวนใหญจะ
ตองเคลือบงานทุกครั้งเพื่อใหงานคงทน และเมื่อ
สัมผัสงานจะไมเสียหาย แตในปจจุบันไดมีการ
พัฒนาวัสดุพิมพที่กันนํ้าไดออกมาใชงานดวย
คุณสมบัติที่สามารถแทรกตัวลงไปใน Coating ได
ดี ทําใหเมื่อแหงสนิทจะสามารถกันนํ้าไดโดยไม
ตองเคลือบงานอีก

2. Pigment Base Ink เปนนํ้าหมึกที่มีสูตร
ปองกันแสง UV สามารถนําไปใชงานภายนอกได
ทนตอแสงแดด กันนํ้าได วัสดุพิมพที่จะใชคอนขาง
มีขอจํากัด โดยเฉพาะวัสดุพิมพประเภทผิวมันไม
สามารถใชพิมพงานได เพราะวานํ้าหมึกจะไมแหง 
ตองอาศัยการแทรกตัวลงใน Coating ประเภท
แปงๆ จะทําใหแหงตัวไดดี ราคาคอนขางแพง จึง
ไมคอยนิยมใชกัน มีบางประเทศเทานั้นท่ีใชกัน
อยางแพรหลาย 

จากประสบการณในการทํางานทั้งเปนผูพิมพ, 
ผลิต และจําหนายนํ้าหมึก มากวา 20 ป มีคําถาม
ที่ถามกันประจําๆ กันมากมายเชน

Q : นํ้าหมึกของเครื่องพิมพที่ใชหัวพิมพ 
Thermal ใชกบัหวัพมิพ Piezo ไดหรอืไม (สวนใหญ
จะถามวานํ้าหมึก HP ใชกับ Epson ไดไหม)

A : จากบทความที่เขียนมาจะเห็นไดวาไมนา
ใชดวยกันได ความเปนจริงคือนํ้าหมึก Dye ที่ใช
กับหัว Thermal สามารถ นําไปใชกับหัวพิมพ Pi-
ezo ไดไมทําใหหัวพิมพมีปญหา แตอาจจะเกิด
ปญหาเรื่องสีแหงชาบาง, แหงไมทันบาง ดังนั้น
ความเร็วในการพิมพจะตองลดลง แตนํ้าหมึกชนิด
ที่ใชกับหัวพิมพ Piezo ไมสามารถนํามาใชกับหัว
พมิพ Thermal ได จะทาํใหสแีหงเม่ือเกดิความรอน
ที่หัวพิมพ และจะทําใหหัวพิมพอุดตันเร็วขึ้น

Q : ทําไมน้ําหมึกที่ขายท่ัวไปถึงระบุขางขวด
วา ใชกับเครื่องพิมพยี่หออะไร สามารถใชกับยี่หอ
อื่นไดไหม

A : สามารถใชได ถาเปนหัวพิมพประเภท

เดียวกัน แตที่แยกเปนยี่หอไปเนื่องจากการปรับสี 
(Color Calibration) ของแตละย่ีหอทาํ Profile สมีา
ไมเหมอืนกนั ดงันัน้การผสมสแีตละแมสจีะมคีวาม
เขมของสีไมเทากันเมื่อผาน Software พิมพของ
แตละเครื่องพิมพก็จะไมทําใหสีเพี้ยนไปจากความ
เปนจริงมากจนเกินไป

Q : นํ้าหมึก Pigment Base  ใชกับหัวพิมพ
ชนิดใดไดบาง

A : ใชไดทั้ง 2 ชนิด แตสูตรของนํ้าหมึกที่จะ
ใชกับหัวพิมพแตละประเภทก็จะแตกตางกัน นํ้า
หมึก Dye จะไมมีตะกอนเลยในชวงอายุของน้ํา
หมึก 2 ป แต Pigment Base จะตกตะกอนเมื่อวาง
ไวนานๆ จะตองเขยากอนนํามาใชเสมอ เพื่อใหได
คุณภาพนํ้าหมึกที่ดี แตจะแตกตัวไดงายเมื่อเขยา
ใหผสมกันกอนการใชงาน เครื่องพิมพที่ใชนํ้าหมึก 
Pigment Base ควรจะใชงานบอย และมีการ
หมนุเวยีนน้ําหมึกเรว็ เหมาะกับการทํางานตอเน่ือง
ปริมาณเยอะๆ จะทําใหไมสิ้นเปลืองหัวพิมพ ถา
พมิพๆ  หยดุๆ หวัพมิพจะตนัคอนขางเรว็ ทาํใหตอง
ลางหวัพมิพบอยๆ แตกส็ามารถลางไดงาย ตางจาก

หวัพมิพ Thermal ซึง่สวนใหญหวัตนัจะเกดิจากการ
ลดัวงจรท่ีหวัพมิพ เน่ืองจากความรอนทําใหลางไม
ไดเทาหัวพิมพ Piezo

ดังนั้นถาความเหมาะสมแลว ควรใชนํ้าหมึก 
Pigment Base กับหัวพิมพชนิด Piezo มากกวา 
ซึ่งรองรับการทํางานหนักไดมากกวาดวย

Q : งานพิมพที่ใชนํ้าหมึก Dye base มีอายุ
นานเทาไหร

A : ถาตอบตามความเปนจรงิก็คอืไมมคีาํตอบ 
ทําไม? มันขึ้นอยู กับการใชงานเปนหลัก ตอง
ทาํความเขาใจกอนวาเปนน้ําหมกึ Indoor ใชกบังาน
ภายในมีแสงที่ปราศจาก UV ซึ่งเปนไปไมไดดังนั้น
เมื่อนําไปใชในเงื่อนไขแตกตางกันก็จะทําใหอายุ
การใชงานส้ันยาวไมเทากัน ยกตัวอยางเชน งาน
พิมพ Poster  ติดผนังไมมีไฟสอง ดานหนา-ดาน
หลัง มีแตหลอดไฟแสงสวางไกลๆ พอใหเห็นภาพ
ชัดเจน บางงานติดตั้งมาเกิน 10 ป ถาเปนงานใน
ตูไฟ (Light box) มีไฟสองจากดานหลัง เฉลี่ย 3-6 
เดือน ขึน้อยูกบัความรอนจากไฟในตูดวย และแสง 
UV ของหลอดไฟดวย
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  เพื่อนๆ สมาชิกอาจมีคําถามว�า ธุรกิจ inkjet 

ของเรามันจะเหมาะสมกับระบบ ISO หรือไม�เพียงไร 

วัน น้ี เ รา ได � มี โ อกาสสอบถามความ เห็น แล ะ

ประสบการณ�จากท�านประธานชมรม ไทยอิงค�เจ็ท 

– คุณโชคชัย เมธียนต�พิริยะ และกรรมการผู�จัดการ 

บริษัท โปรดีเคล จํากัด จึงขอเอาความเห็นบางส�วน

มาลงให�อ�านๆ กันครับ

ISO 9001 ในธุรกิจ Inkjet มันจะดีหรือ?

บริษัท โปรดีเคล จํากัด

อะไรทําใหคุณโชคชัย นําระบบ ISO มาปรับใชในองคกร : 
“คือเราเชื่อในระบบครับ โดยเฉพาะการควบคุมกระบวนการดําเนินการ

ธรุกจิตัง้แตตนจนจบ เราใชระบบนีส้งเสรมิใหพนกังานทุกระดบัมีการปรับปรงุ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และที่แนๆลดการสูญเสียหรืองานที่ไมมีคุณภาพครับ”
แลวระบบที่ทําอยู นําอะไรดีๆ มาสูองคกรบาง : 

“อยางแรกเลย คอืความเช่ือมัน่ของลกูคา ซึง่ทาํใหธรุกจิของเรามีงานและ
รายไดที่สูงขึ้น ราคาดีขึ้น พรอมๆกับกําไรที่เพิ่มขึ้นจากลดความสูญเสีย 
พนักงานของเรามีการเรียนรูจากปญหาอยางเปนระบบและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ 
และนํามาซึ่งการเรียนรู ลดความซ้ําซอน และการพัฒนาอยางตอเนื่อง ….. 
และที่สําคัญที่สุดสําหรับผม คือพนักงานของเรามีการทํางานรวมกัน ทํางานมี
อยางขัน้ตอนและพฒันาจติรสาํนึกใน งานทีเ่ราสงใหลกูคา อยางไมนาเชือ่ครบั”
เมื่อมีขอดี และอะไรคือขอเสียครับ :

“กช็วงแรกของการทาํระบบครับ อะไรๆมันดูลาชา ยุงยาก กวาเดมิ เอกสาร
มากมาย พนกังานสวนหนึง่ถงึกบับอกวาเบือ่หนายหรอืแมแตเกดิความขดัแยง
กนั อนัน้ีกข็ึน้กับความเชือ่ของเราฐานะผูนาํ เมือ่ทกุอยางเขาท่ีอะไรๆ กง็ายขึน้ 
จนอาจกลาวไดวาไมกําหนดระบบกอนแทนจะทํางานกันไมเปนหรือไปไมถูก
เลย ผมวามันก็เหมือนการวิ่งออกกําลังกายครับ เมื่อผานไประยะหนึ่งเมื่อเรา
เคยชิน เราก็อาจเกิดคําถามตรงกันขามวา ไมออกกําลังกายไดหรือ”
พอจะบอกหรือยกตัวอยางเปาหมายหรือ KPI ของบริษัทฯ วาตอน
นี้อยูประมาณไหนแลวครับ :

“เปาหมายเรากส็งูขึน้เรือ่ยๆครบั อยางตอนนี ้เรามเีปาทีว่า ความผดิพลาด
ของงานตองไมเกนิ 2% การสงมอบตองตรงตามเวลาอยางนอย 97% และของ
เสียจากการผลิตไมเกิน 1.5% แตกวาเราจะมาถึงเปาระดับน้ีไดก็บอกเลยวา 
ไมงาย ครับ”
คําถามสุดทายแบบตรงๆ เลยนะครับ ธุรกิจ inkjet ทั่วๆไป ควรทํา 
ISO ไหมครับ :

“ตองลองครับ แลวคุณจะรูสึกดี เหมือนผม เอาเปนวาใครอยากไดขอมูล
มากกวาน้ี ยนิดีครบั ตดิตอผานสมาคมฯเขามาได …เราตองชวยๆกันครับ เพือ่
การพฒันาของกลุมธรุกจิเราใหดขีึน้ๆไป ….. อยากฝากเพือ่นๆรวมธรุกิจครบั
วา สมาคม TABDAกําลังผลักดันกลุมวิชาชีพของพวกเราผานการจัดทํา 
มาตรฐานอาชีพ และเมื่อมาตรฐานนี้ออกมา ผมมั่นใจวาบริษัทเราที่มี ISO อยู
แลว จะสามารถปรับเปลี่ยนเขามาตรฐานอยางไมยากเลย”
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บรกิารงานพมิพภาพขนาดใหญ ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ปายทกุชนดิ 
ปายหนาราน ไฟกลองไฟ LED บริการงานพิมพ ระบบดิจิตตอลและระบบออฟ
เซ็ต บริการรับตัดตัวอักษร แกะสลักลวดลาย งาน 2 มิติ ดวยเครื่อง CNC/ 
LASER รับออกแบบสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ รับพิมพงานปายขนาดใหญ / ภายใน
และภายนอก / งานปายทุกชนิด - รับพิมพงาน ดวยเครื่อง Dilli UV Printer หนา
กวาง 3.2 เมตร ยาวไมจํากัด รุนใหมลาสุด บาน หมึก UV ไมมีกลิ่นเหม็น หมึก
พิมพที่ใชเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถพิมพลงวัสดุตางๆ เชน ไม กระจก 
กระเบื้อง แผนทองเหลือง วอลเปเปอรตกแตง พิมพประตูตกแตงบาน สแตน
เลส PVC ฯลฯ พมิพหมกึขาว - รบัตดัตัวอกัษร / โลรางวัล รบัตดั/แกะฉลุลวดลาย 
อะคริลิค ไม สแตนเลส ซิงค เหล็ก ทองเหลือง ดวยเครื่อง CNC/ LASER - รับ
พิมพบัตรพลาสติก PVC / สติกเกอรรับประกันสินคา เราใชเครื่องมือเครื่องจักร
ทันสมัย เพื่อใหไดงานคุณภาพ เพื่อใหลูกคาพอใจ อีกทั้งยงัทําใหงานที่ออกมา
มีคุณภาพ ทําใหตลาดแข็งขันกันที่คุณภาพ ไมแขงขันดวยราคาอยางดี 

พี ่หนุม เริม่ตนดวยการเกบ็เกีย่วประสบการณดานงานโฆษณา โดยการเปนเดก็ฝกงาน 
ในป ค.ศ. 1987 -1998 จน ในป ค.ศ. 1998 กไ็ดตดัสนิออกมาเปดกจิการรานโฆษณา “ ราน
หนุมชางปาย “ รบัทาํชิน้งานโฆษณาท่ัวไป เชน 7 Eleven และในป ค.ศ. 2003 ไดเริม่นํา
เทคโนโลยีง่านพมิพองิคเจท็ Mimaki JV3 และไดมกีารขยายงานทางดานงานพมิพ โดยใช
เทคโนโลยีง่ามพมิพองิคเจท็ ในตะกูล Mimaki ( Mimaki JV5 2 ตวั, Mimaki SWJ 320 2 ตวั 
) และ ลาสดุไดนาํเทคโนโลย่ีงานพิมพดวยหมึก UV พมิพตรงบนแผนวสัดยุีห่อ Dilli รุน NEO 
TITAN 2504D-W2V นาํเขาจากเกาหลี โดยใชหมึกแททกุตวั และไดมกีารพฒันาในดานงาน 
Sign โดยการนาํเครือ่งจกัรเขามาทดแทน คนงาน เชน เครือ่ง Laser ตดัไดทัง้โลหะและอะคลิิ 
เครือ่ง CNC ไดรคทั พลาสวูด เพือ่เพืม่คณุภาพของงาน และ ในยคุทีต่องประหยดัพลงังาน
เราไดศกึษาเก่ียวกบัการนาํหลอดไฟ LED มาใชในงานโฆษณาและใหคาํปรึกษากบัเพือ่นๆใน
วงการโฆษณา Indoor & Outdoor sing งานปายทุกชนดิทัง้ภายนอกและภายใน Light Box, 
Tower sign, Banner, Sticker, Quoted text boxes , Plastic pump swell, etc, ตูไฟ, ปาย
ทาวเวอร, แบนเนอร, สตกิเกอร, ตวัอกัษรยกกลอง, ปมนนู ฯลฯ Text of metal ประเภทตัว
หนงัสอืโลหะ The text of manoo pump , raised letters , stainless steel edge, zinc , plas-
tic, laser cut plastic ตวัอกัษรปมนนู, ตวัหนงัสือยกขอบสแตนเลส, สงักะสี, พลาสตกิ, ตดั
พลาสติกดวยเลเซอร Exhibition display อปุกรณนทิรรศการ Scoreboard, Roll up, X stand, 
Japan Flag, etc All printing งานพิมพ Vinyl outdoor , Banner , Poster , Bill board

กอตัง้บรษิทั 14 กมุภาพนัธ 2554 ( นบัจนถึงปจจบุนั กอตัง้มาเปน
เวลากวา 4 ป ) รานรบัทาํปาย และขายสงวสัดงุานปายและแปรรปู
พลาสติกอะครีลคิ ไมวาจะเปนปายไฟ  LED , ปายพลาสวทูพนส ี, ตวั
อกัษรโลหะ งานอลูมเินียมคอมโพสติ ฯ  สวนมากจะเนนแปรรปูอะครี
ลคิเปนสวนใหญ 

ผูผลติปายหรือสือ่โฆษณาในทุกวนัน้ีมมีาก เรามีคูแขงทางการคา
คอนขางมาก แตละรานก็มเีทคนคิการขายทีต่างกนั รานเราจงึตองมุง
เนนใสใจเรือ่งการบรกิาร ใสใจในรายละเอยีดของงานแตละชิน้ใหเทากนั 
ไมวางานชินน้ันจะราคาเทาไหร จะราคาถูกหรือแพง มาตรฐานงานท่ีทาํ
ออกมาตองเทากันทกุชิน้ และเราจะแนะนําวัสดทุีด่ตีอบโจทยกบังานท่ี
ลกูคาตองการใหไดมากทีส่ดุ คิดวา.. งานดานน้ียงัสามารถพัฒนาไปได
อกีไกล ไมวาจะเปนเรือ่งของเครือ่งจกัรทีม่กีารพัฒนาใหทาํงานไดงาย
และหลากหลายมากข้ึน เทคโนโลยใีหมๆ  และสงัคมสมัยนีส้นใจเรือ่ง
งานออกแบบมากข้ึน งานปายจะสวยหรอืไม สวนนงึก็ขึน้อยุกับแบบท่ี
ทาํมาดวย คนทํางานท่ีใสใจคุณภาพกับคนทํางานเพ่ือใหไดเงนิ ผมวา
มนัตางกนัครับ งานจะออกมาดีหรอืไมดอียูทีค่วามใสใจ ตองมีจรรยา
บรรตอลกูคา ตอตวัเองดวยครบั ไมโกหก ไมแนะนาํม่ัวๆ ถาทุกรานมี
มาตรฐานท่ีเหมอืนๆ กนั วงการคนทาํปายน้ีกเ็ดนิหนาไปไดอกีไกล

2/1 ถ.หนองป�าครั่ง ต.หนองป�าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50000
โทร. 089-433-0940, 053-304-388 คุณธีรเดช ใหคํา

นายนครินทร� หงษ�สา

บริษัท เอโอเอ็น อะครีลิค แอนด�ไซน� จํากัด ( AON Acrylic & Sign Co.,LTD ) 
ทีอ่ยู� : 340 ถนนชยางกรู ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัอบุลราชธานี รหสั
ไปรษณี 34000  ศิริศักดิ์ วรฐิติ กรรมการผู�จัดการ 087-252-1343
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and Professional Qualifi cations
Occupational Standard

มาตรฐานอาชีพในธุรกิจปายและอิงคเจ็ท

by Dr.Sign

ยอนอดีตงานปายและอิงคเจ็ท
ผูประกอบการที่อยูในแวดวงคนทําปายและการพิมพอิงคเจ็ทที่ผานรอน

ผานหนาวมายาวนานคงพอนกึภาพออกวา ในอดตีทีผ่านมาไดหาความรูในการ
ทํางาน และอบรมพนักงานของตนกันอยางไร แตละคนไดมีการลองผิด ลอง
ถูก มีการเรียนรูจากเพื่อนรวมวงการ เดินทางไปศึกษาดูงานจากงานแสดง
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการทํางานอยางตอเนื่อง ซึ่งใชเวลาและตนทุนไปอยางมาก กวาจะบมเพาะ
แนวทางในการทาํงานทีไ่ดทัง้ผลงานทีไ่ดรบัการยอมรบั และตนทนุทีแ่ขงขนัได 
ตัวอยางเชน การปรับตั้งเครื่องพิมพอิงคเจ็ทใหเหมาะกับวัสดุแตละชนิด เพื่อ
ใหไดสีของผลงานออกมาใกลเคียงกัน ฟงดูเหมือนเปนเรื่องงายๆ แตถามผู
ประกอบการอิงคเจ็ทที่เคยทํางานตอเนื่องมาต้ังแตเมื่อซักสิบกวาปกอนแลว 
แตละคนคงนึกออกวาตองใชความพยายาม และตนทุนอยางไรกวาจะปรับ
เครื่องใหได จนเรียกวา “เอาอยู” ในเรื่องการทําปายและติดตั้งปายใหไดตาม
ทีล่กูคาตองการ หากผูประกอบการมองยอนไปคงเห็นถงึการติดต้ังทีต่องมกีาร

ปรับแตงหนางานเพื่อใหงานเสร็จไดตามที่ลูกคาตองการและทันเวลากันหลาย
งาน และสามารถยกตัวอยางมาเปนเรื่องเลาขาน ใหเปนประสบการณกับผู
ประกอบการรุนใหมๆ  ไดหลายเร่ือง จากเรือ่งราวตางๆ เหลานีท้าํใหเกดิคาํถาม
วา “ในธุรกจิปายและอิงคเจท็ของพวกเราจะสามารถสรางองคความรู ใหมอีงค
ความรู และใชองคความรูในการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพไดหรือไม”

มาตรฐานอาชีพงานปายและอิงคเจ็ท
จากคําถามดังกลาวขางตน ผูเขียนไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและซักถาม 

อยางไมเปนทางการกบัผูประกอบการทัง้งานปายและงานพมิพ (อาวโุส) หลาย
ราย ถึงการทํางานที่เปนมาตรฐาน มีองคความรูที่ชัดเจน สามารถถายทอดได 
เปนหลักสตูรวชิาการและปฏบิตักิาร ผูประกอบการในกลุมนัน้ตางก็มคีวามเหน็
ทีส่อดคลองกันในภาพใหญวา องคความรูในอาชีพปายและอิงคเจท็เปนสิง่ท่ีมี
อยู จริง เมื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนจะกอใหเกิดการลดตนทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อันสงผลตอความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ผูประกอบ
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การกลุมดงักลาวยงัเสนอวา อาชพีงานปายและองิค
เจท็ของเราสามารถสรางขอกาํหนดใหเปนมาตรฐาน
ในการปฏบิตังิาน ทีเ่รยีกวา “มาตรฐานสมรรถนะ  
ซึ่งหมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑการปฏิบัติงาน 
อันประกอบไปดวย มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานดานผลงาน” สมรรถนะในทีน่ี ้อธบิาย
งายๆ ก็คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช
ความรู ทกัษะ และมมุมองทีบ่รูณาการกนัเพือ่กอให
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน

 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ หนวยงานสง
เสริมการสรางมาตรฐานอาชีพ

เมือ่ผูเขยีนไดไปคนควาตอถงึแนวความคดิการ
สรางมาตรฐานสมรรถนะใหเกิดขึ้นอยางเปนรูป
ธรรม ผูเขียนไดพบกับกรอบแนวความคิดของ
หนวยงานภาครัฐที่ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหง
ชาติ (Thailand Professional Qualification Insti-
tute: TPQI) ทีม่วีตัถุประสงคในการกอตัง้ขึน้มาเพือ่
สงเสริมและสนับสนุนใหกลุ มสาขาอาชีพจัดทํา
มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งการกําหนด
มาตรฐานอาชีพเป นจุดเริ่มต นเดียวกันกับผู 
ประกอบการดังกลาวมีแนวความคิด และยังตอ
ยอดไปถงึคณุวุฒวิชิาชพี ทีเ่ปนระบบในการทดสอบ
เพื่อวัด ประเมินผลผูเรียน และผูประกอบอาชีพใน
เกณฑมาตรฐานอาชีพนั่นเอง แปลเปนภาษางายๆ 
วา มาตรฐานอาชีพคือกรอบความรูในการทํางาน
อาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพคือการรับรองความรูของผู
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ประกอบอาชีพ ทั้งสององคประกอบนี้ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไดสนับสนุน
ใหผูประกอบการที่รวมตัวกันเปนสมาคมในแตละกลุมสาขาอาชีพมาหารือ
กนัเองภายในกลุมเพือ่จดัทาํมาตรฐานอาชพี และกาํหนดแนวทางในการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพโดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงในการจัดทํา
มาตรฐานดังกลาว

มาตรฐานอาชีพมีประโยชนกับใคร
เมื่อมีการจัดทํามาตรฐานอาชีพและการทดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

แลวจะเกิดประโยชนกบัใคร และอยางไรบางนัน้ ผูเขยีนไดรวบรวมมาเปนแนว
ทางกวางๆ เพื่อใหผูอานไดเห็นเปนแนวทาง 4 ประการคือ

  ประโยชนแกผูประกอบการที่เปนนายจาง สามารถใชมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปนเครื่องมือในการวัดระดับความสามารถของบุคลากร 
ทาํใหทราบวาพนกังานลกูจางของตนมคีวามสามารถในระดบัใด มขีอบกพรอง
หรือขาดความรูและทักษะในการทํางานดานใด ทําใหสามารถวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรไดในทิศทางท่ีตรงกับความตองการท่ีแทจริง และสามารถใช
เปนองคประกอบในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงและปรับอัตราคาจางใหเหมาะ
สมกับความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริง

  ประโยชนกับบุคลากรที่เปนลูกจาง สามารถทราบระดับความสามารถ
ของตนเองในการทํางานโดยการอบรมมาตรฐานอาชีพ และผานการทดสอบ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และนําขอบกพรองไปปรับปรุงทักษะในการทํางาน เพื่อ
พัฒนาทักษะและฝมือในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีโอกาสในการปรับอัตรา
คาจางใหเหมาะสมกับความสามารถในการประกอบอาชีพ

  ประโยชนตอผูบริโภค ในฐานะของผูใชสินคาและบริการที่ไดรับจากผู
ประกอบการและลูกจางที่มีการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 
ผูบริโภคมั่นใจไดวาจะไดรับบริการที่มีมาตฐานไดคุณภาพ

  ประโยชนตอประเทศชาติ ประเทศที่มีกลุมสาขาอาชีพที่มีการทํางานที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานยอมสงผลตอความเช่ือม่ันของลูกคาและนักลงทุน
ตางชาติที่สนใจในสินคาและบริการจากประเทศไทย

จะสรางมาตรฐานอาชีพงานปายและอิงคเจ็ทไดอยางไร
สิ่งที่นาสนใจและคําถามที่ผูอานอาจเกิดขึ้น ณ ปจจุบันคือ หากมาตรฐาน

อาชีพงานปายและอิงคเจ็ทมีประโยชนดังที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวนั้น ผูอานใน
ฐานะผูประกอบการอาชีพงานปายและอิงคเจ็ท จะสนับสนุน หรือเสนอความ
เหน็ทีเ่ก่ียวกบัมาตรฐานอาชพีปายและองิคเจท็นีไ้ดอยางไร ซึง่ทางผูเขยีนยนิดี
รับฟงความเห็นของทุกทานผานทางอีเมล tabda.tic@gmail.com สงหัวเรื่อง
วา “มาตรฐานอาชีพ” ความเห็นของทุกทานมีประโยชนตออาชีพงานปายและ
องิคเจท็ของพวกเรานะครบั ในเลมหนาผูเขยีนจะเลาตอถงึระบบคณุวฒุวิชิาชพี
แหงชาติ และแนวทางในการจัดทํามาตรฐานอาชีพงานปายและอิงคเจ็ทวาควร
จะมีองคประกอบใดบาง โปรดติดตามนะครับ
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World
Inkjet

  ตลาดสิ่งพิมพ� Large Format มีการเติบโตอย�างรวดเร็วในช�วงกว�า 20 ป�ที่ผ�านมา โดยหนึ่งในสาเหตุหลักของการเติบโตดังกล�าว

ได�แก� มีการใช�เคร่ืองพิมพ�และวัสดุอุปกรณ�งานพิมพ�อิงค�เจ็ทอย�างแพร�หลายในธุรกิจประเภทต�างๆ เนื่องจากความสามารถในการ

พิมพ�ปรับเปลี่ยนกราฟฟ�คได�ตามสั่ง รวดเร็ว เชื่อถือได� และสามารถสั่งพิมพ�ได�แม�มีจํานวนน�อย

นายโทนี่ ค็อกซ� ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจ Sun Chemical ได�ตั้งข�อสังเกตเกี่ยวกับ 6 เรื่องเด�นเทรนด�งานพิมพ�อิงค�เจ็ทที่ได�สร�าง

นวัตกรรมสินค�าใหม�ๆ ดังต�อไปนี้

เรื่องเดนเทรนดงานพิมพอิงคเจ็ทในงาน

by Sun Chemical

  Applications
ตั้งแตงานพิมพอิงคเจ็ทไดถือกําเนิดขึ้น รูปแบบการใชงานไดมีการแพร

หลายขึ้นอยางมีนัยสําคัญอันเนื่องมาจากความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพที่
สามารถนํามาปรับใชกับระบบงานพิมพอิงคเจ็ท ทั้งในรูปของงานภายใน (In-
door) และงานภายนอก (Outdoor) เชนงาน Wrap รถ, ปายบิลบอรด, งาน
พิมพผา, งานตกแตงภายใน และงานในอื่นๆ ที่หลากหลายในปจจุบัน

  Productivity 
ความกาวหนาในดานการออกแบบเครือ่งพมิพและเทคโนโลยขีองหวัพมิพ

ทาํใหมกีารพฒันาปรบัปรงุคณุภาพของงานพมิพและความเรว็ของเครือ่งพมิพ 
ผูใชงานสามารถพิมพภาพความละเอียดสูงดวยความเร็วท่ีเร็วข้ึนกับหวัพมิพที่

Fespa 2015

สามารถปลอยหมึกลดลงไดถึงเพียง 3 พิโคลิตร (Pico-liter) เครื่องพิมพบาง
รุนสามารถพิมพไดหลายรอยตารางเมตรตอชั่วโมง และดวยประสิทธิผลของ
ระบบงานพิมพที่เพิ่มขึ้นนี่เอง ทําใหผูใชสามารถผลิตไดทุกอยางตั้งแตปาย
เลเบิลและสติกเกอรขนาดเล็ก จนถึงกราฟฟคขนาดใหญสําหรับการติดหุม
อาคาร 

  Efficiency
เครือ่งพมิพหนากวาง (Wide Format Printers) ไดเขามามีบทบาทในแวดวง

อิงคเจ็ทในชวงทศวรรษที่ผานมา ปจจุบันผูผลิตครื่องพิมพตางมั่นใจในความ
สามารถของระบบฮารดแวร และเร่ิมทุมเทการพัฒนาใหกับความรวดเร็วและ
ความสม่ําเสมอในการพิมพมากย่ิงขึ้น รวมถึงยังตระหนักถึงความคุมคาดาน
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การลงทุนโดยไมกระทบตอคุณภาพของการพิมพ 
ในสวนของหมกึพมิพ หลายบรษิทัผูผลิตหมกึพมิพ
ระดับโลกไดมีการผลิตหมึกพิมพที่ชวยใหผูใชงาน
สามารถควบคุมคาใชจายเก่ียวกับวสัดสุิน้เปลืองได
มากขึ้นใกลเคียงกับการใชหมึกจากแบรนด OEM 
ราคายอมเยาอื่นทั่วไป

  Operator Comfort
แนวโนมที่เราเห็นในวงการเครื่องพิมพหนา

กวางคือความตองการหมึกพิมพเชื้อนํ้ามัน (Sol-
vent-based inks) ที่กลิ่นไมแรง ถือเปน Opera-
tor Comfort หรือ  ความสะดวกสบายสําหรับผู
ประกอบการ ทําใหผูใชสามารถเพลิดเพลินไปกับ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีขึ้นทั้งในโรงพิมพ
ขนาดใหญ รวมถึงรานรับพิมพงานขนาดเล็ก โดย
หมึกพิมพกลิ่นไมแรงท่ีมีการผลิตออกมาจะไม
กระทบตอคุณภาพสีและคุณภาพของงานพิมพ

  Textile Applications
การใชหมึกพิมพสีระเหิด (Dye Sublimation 

Inks) สําหรับงานพิมพบนวัสดุเบาเชนผาและธง
แทนการพมิพลงบนไวนลิแบนเนอรไดรบัความนยิม
เพิม่มากขึน้ในชวง 2-3 ปทีผ่านมา  ตามโชวรมูรถ, 
หางและรานคาปลีก รวมถึงโรงแรมตางๆ  มีการ
ใชงานปายผาอยางแพรหลาย และในหลายๆ กลุม
ธรุกจิไดเริม่ยอมรับคณุภาพของปายผาเหลานีม้าก

ขึ้น ซึ่งจะเห็นวางานพิมพลงบนผานี้ไดเริ่มมาแยง
ชิงสวนแบงทางการตลาดในวงการงานพิมพหนา
กวางและมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง และไม
เพียงแตวงการการพิมพอิงคเจ็ทลงบนผาเทานั้นที่
มีการเติบโต ตลาดการพิมพเส้ือผาก็เริ่มขยายวง
กวางดวยเชนกัน

  Industrial Inkjet
แวดวงงานพิมพอิงคเจ็ทโดยรวมมีการเติบโต

ในทุกตลาดรวมถึงการพิมพในระดับอุตสาหกรรม
เนือ่งจากมกีารยอมรบัและมกีารนาํระบบงานพมิพ

องิคเจท็มาใชแพรหลายมากขึน้ เชน การปูพืน้ งาน
พิมพบรรจุภัณฑ และการพิมพลงบนกระเบื้อง
เซรามิค ซึ่งถือเปนตลาดที่ใหญในปจจุบัน ผูให
บริการดานการพิมพมองวาองิคเจท็เปนอกีหน่ึงทาง
เลือกสําหรับหลายๆ วงการในการประยุกตงาน
พิมพเขากับอุตสาหกรรมน้ันๆ และยิ่งเทคโนโลยี
ยิ่งกาวหนามากข้ึนเทาไหร ความตองการดาน
งานพิมพจะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
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Tip
  ในฉบับนี้ผมขอนําเสนอเกร็ดความรู�เล็กๆน�อยๆ สําหรับผู�ทํางานกราฟฟ�คในการตั้งค�าความละเอียดของงานนะครับ 

การตั้งคางานในโฟโตชอป

เป�นอย�างไรบ�างครบักบัเกรด็ความรู�เล็กๆ น�อยๆ
ลองนําไปทําตามกันดูนะครับจะทําให�ทํางานง�ายข้ึน
และสะดวกข้ึน จะได�มีเงินมีทองเข�าร�านเยอะๆ ไม�ต�อง
มาเสียเวลารอโหลดงานซ่ึงทุกวันนี้เวลาเป�นเงินเป�น
ทองยิ่งทําให�ประหยัดเวลายิ่งได�งานได�เงินเยอะขึ้นนะ
ครบั ฉบับหน�าจะมาแนะนาํเรือ่งการตัง้ค�างานในอลิลาส 
และการแปลงไฟล�อลิลาสเพ่ือส�งงานพิมพ� นะครับ ท�าย
นี้ขอฝากติดตามข�อมูลสาระดีๆ แล�วก็งานเวกเตอร�
สวยๆ ในเว็บไซต� www.es-vector.org ด�วยครับผม

by เอก อีสานเวกเตอร

สวนใหญคนยังงงๆ กับการต้ังคาความละเอียดของงานวาควรใชยังไง
เทาไรดีจึงจะเหมาะสมกับการอัพโหลดไฟลขึ้นพิมพ (Rip) เพราะสเปคของ
คอมพิวเตอรที่ประจํารานสวนใหญจะไมเทากัน ถามีความไมเขาใจในการ
ปรับไฟลตรงสวนนี้ก็จะทําให เปดไฟลไดชา อัพโหลดชาเนื่องจากการปรับ
ความละเอียดที่สูงเกินความจําเปน ปรับภาพความละอียดตํ่า คุณภาพของ
งานที่ไดก็ออกมาตํ่าตามไปดวย วันนี้ผมจะมาแชรเรื่องนี้กันนะครับ ความ
จริงเปนเคร่ืองมือหรือความรูขั้นตนของการเปนคอมพิวเตอรกราฟฟคที่
หลายๆ คนมือใหมๆ จําเปนตองรูนะครับ เราจะสมมติใหดูกอนวาการปรับ
ขนาดไฟลในโฟโตชอปไฟลใหญตองทํายังไง สมมติงานที่ขนาดกวาง 18 
เมตร สูง 13 เมตรนะครับ

ตามภาพจะเห็นไดวาคา Resolution แค 72 pixels/inch เอง แตขนาด
ของไฟล (Pixel Dimensions) มีขนาดใหญถึง 7.14 G เลยทีเดียว หากใคร
มีแรมแค 4-6 G นี้ไมสามารถทํางานไดแนนอน คําถามที่ตามมาคือแลวจะ
ทํายังไง อยางแรกก็คือลด Resolution แนนอนแตจะลดเทาไรดีหรือจะพอดี
ใหดูที่ Pixel Dimensions นะครับวาอยูในขนาดที่พอดีกับเครื่องเราไหม ยก
ตัวอยางตามภาพผมลดลงมาตามอัตราสวนเหลือ Resolution ที่ 18 pixels/
inch คา Pixel Dimensions ที่ 457 M ซึ่งอยูในเกณฑที่เครื่องรับได ผมตั้ง
เรทเอาไวอยูระหวาง100-500 Mb หากเครื่องใครปรับไวที่ 400 แลวทํางาน
หนักก็ใหลด Resolution ลงอีก เทานี้ก็จะทํางานและเซฟงานไดเร็วและมีคา
ความละเอียดพอดีกับระยะสายตา

ที่นี้มาพูดถึงไฟลภาพกันบางการปรับลดหรือเพิ่มคา Resolution ใหได
คุณภาพที่ดีและมีความเพี้ยนของสีนอยที่สุด (สวนใหญจะไดผลในการปรับ
คาลด) ใหเราปรับลดคา Resolution เปนแบบอัตราสวนคร่ึงหนึ่งเหตุผล
เพราะงานที่ทําในโฟโตชอบจะเปนงานที่เรียกวา Raster คืองานที่สรางมา
จากชิ้นสวนของสีที่เปนสี่เหลี่ยม (bitmap) หรือเรียกวาพิกเซล (pixel) ยก
ตวัอยางตามรูป ถาเราปรับลดจาก A > B คอืจากคา 72 เปน 36 ตวัโปรแกรม
กจ็ะแครวมพกิเซลสใีนระยะเซลลทีอ่ยูในเซลลทีเ่หลือ่มลํา้นอยมาก ถาซมูดู
จริงๆ แลวพิกเซลสีแทบจะไมขยับเลยที่เดียว ตางกันถาปรับคาจาก A > C 
คอืจากคา 72 เปน 50 ตวัโปรแกรมจะคาํนวณคาสีใหมและสรางเซลลสแีทรก
ขึ้นมาเพื่อใหเซลลมันตรงจึงทําใหสีเพี้ยน หรืออาจจะเบลอ

ลองเอาไปปรับใชงานดูนะครับหวังวาจะทําใหทํางานไดเร็วขึ้นและไม
เสี่ยงตอปญหาการ Rip ไฟล หรือโปรแกรมแฮงคดับไปเฉยๆ จนทําใหเสีย
เวลาเสียอารมณ
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Ideal
 สาํหรับงานออกแบบสือ่สิง่พมิพ� และโฆษณาต�างๆ ความสวยในการออกแบบกราฟฟ�กอาจจะไม�สาํคญัเลย หากขาดความ

คิดสร�างสรรค� หรือที่เราเรียกมันว�า Idea สําหรับคอลัมน� New Ideal ฉบับนี้ผมขอหยิบยกตัวอย�างงานดีๆ และน�าสนใจจาก
ที่ต�างๆมานําเสนอเพื่อนๆ ผู�อ�านจะรอช�าอยู�ใยไปชมกันเลยครับ

iPhone Escalator / Koleston / fanta

งานบันไดเล่ือนแอปพลิเคช่ันไอโฟนสุดเจงเห็น แลวสะดุดตาย่ิงนกั ในการใช
บนัไดเลือ่นเปนตวัส่ือ ไอเดยีนีม้คีอนเซป็ตวา เหน็ทะเลสีดาํท่ีสราง(คลืน่)แอปพลเิคชัน่
อยางไมมีที่สิ้นสุด เปนผลงานของ Yongwook Seong ที่ประเทศ Canada 
ที่มา http://cargocollective.com/yongwookseong/iPhone-Escalator 

แฟนตานํ้าสม กับบันไดลื่น สุดเจงเอาใจลูกคา

เด็กๆ และวัยรุน ใหตรงกับคอนเซ็ปความ

แซบซาของสินคาใหลูกคาพบกับประสบการณ

ใหมที่สนุกสนาน และต่ืนเตนถือวาเปนไอเดีย

ที่สุดยอดมากเลยครับ ตั้งอยูที่หาง Dizzengof 

Center, ประเทศอิสราเอล Fanta Brand 

Advertising
ที่มา  h t tp : / /www. these l l i ngpo in ts .
com/2014/11/dizzengof-center-fanta-
slide.html

New

Koleston

iPhone Escalator

Fanta

สนิคายายอมสีผม  คดิไอเดียสดุเก นาํเอาบิลบอรดไปติดตัง้บน
ชายฝง โดยใชเทคนคิไดคทัเอาสวนผมออกใหเหน็แบลค็กราวนดาน
หลังทีเ่ปนทะเลเปนการส่ือวา ยายอมสผีมผลติจากสวนประกอบจาก
ธรรมชาติ และยังใชชวงเวลาทําใหสแีบล็คกราวนเปลีย่นไปดวยถอืวา
เปนไอเดียที่ยอดเยี่ยมจริงๆ บิลบอรดตั้งอยูที่ ชายฝงทะเลของกรุง
เบรุต ประเทศเลบานอน Beirut, Lebanon 
ที่มา http://www.psfk.com/2012/01/cut-out-billboard-changes-

apperance.html 
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Tax Time

วางแผนภาษี : เริ่มที่รูวาภาษีตัวไหน เสียภาษีกี่ %

by

  มีไหมครับ เพื่อนๆสมาชิกที่เป�ดบริษัทฯ แล�วไม�ได�จ�ายเงินเดือนตัวเองเลย? หรือมีไหมครับที่จ�ายเงินเดือนตัวเองเดือนละเกินกว�า 
30,000 บาท ถ�าตอบว�า”ใช�”ผมว�าต�องถามตัวเองแล�วหละครับว�า เข�าใจเรื่องการวางแผนภาษีบ�างไหม ??

หลักการวางแผนภาษีอันดับต�นๆ ที่หลายๆสํานักวางแผนทํากัน ก็คือดูว�าภาษีตัวไหนสูง ก็ พยายามเลี่ยงไปหรือบริหารจัดการ
ให�เป�นภาษีอัตราที่ตํ่ากว�า แต�ไม�ใช�ไม�ยอมเสียเลย หรือคิดๆเอาเองว�าอย�างนั้นอย�างนี้นะครับ อันนั้นกลายเป�นหนีภาษีเอา 

เริ่มแรกเลย ก็ต�องเข�าใจว�า ไทยเรามีภาษีหลักๆ อะไรบ�าง และภาษีแต�ละประเภท มีอัตราเท�าไรและคิดจากฐานภาษีอะไร ผมสรุป
ภาษีหลักๆ ให�เห็นตามรูปนี้ ดังนี้ครับ (อัตราที่แท�จริง อาจแตกต�างกันไปในรายละเอียด แผนภูมินี้มเีพื่อให�เห็นภาพรวมๆเท�านั้น)
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เรามาดูตัวอยางการวางแผนภาษีโดยพิจารณาจากอัตราภาษี แบบงายๆ 
กันครับ

เริ่มดวย ภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปนภาษีที่อัตราดูเหมือนสูง แตอัตรา 
20% เปนของกาํไรทางภาษนีะครบั และหากวาเพือ่นๆสมาชกิเปนกิจการ SME 
กย็งัมกีารลดหยอนกาํไรในสวนทีต่ํา่กวา 1 ลานบาทแรกอกี อยางไรกต็ามความ
ปวดหัวของภาษีนิติบุคคล ก็คือคาใชจายที่ไมมีใบเสร็จ หรือภาษีหัก ณ ที่จาย 
ซึ่งจะขอเก็บไวกลาวในฉบับตอๆไปครับ

เทาที่เคยคุยกับสมาชิกกลุมอิงคเจ็ท ก็ทราบมาวาในธุรกิจนี้ราคามันไมดี 
กาํไรมนันอย ภาษทีีถ่กูลูกคาหกัไว ณ ทีจ่ายมกัสูงกวาภาษีทีต่องเสยีสิน้ป แลว
ก็ไมกลาขอคืน ฉบับนี้เอาเปนวาผมคิดงายๆวาเพื่อนๆสมาชิกสามารถบริหาร
จัดการใหเทากับภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายไว 3% แลวกัน เทากับวาทุกๆยอดขาย 
100 บาท เพือ่นๆตองมีกาํไรกอนภาษี 15 บาท ภาษีนติบิคุคลจึงจะเทากับ 3% 
ของยอดขาย ไมงายนะครับ margin เกินกวา 15% !!!! 

การวางแผนงายๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราภาษี ก็คือใหรายไดยังอยูในระดับ 
SME คอืไมเกนิ 30 ลาน เม่ือมีรายไดเกนิ 30 ลานกอ็าจตองพจิารณาเปดบรษิทั
เพิ่มวาคุมหรือไม คงไมแนะนํานะครับวาใหหลบยอดขายครับ

ภาษีที่นาจะนํามาพิจารณาเปรียบเทียบคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตรา
อยูระหวาง 0% - 35% ของรายไดบคุคลธรรมดา เพือ่นๆคงชนิกับการยืน่ ภงด.
90/91 ตอนเดือนมีนาคม ภาษีตัวนี้ถึงแมรัฐจะมีตัวชวยมาลดหยอนมากมาย 
แตเนือ่งจากอตัราภาษทีีส่งูมาก เพือ่นๆทีช่อบหลบกาํไรบรษิทั โดยทาํจายเปน
เงินเดือนตัวเอง หรือญาติๆนั้น ควรศึกษาใหดีนะครับวาสุดทายเราอาจเสีย
ภาษีสุทธิแลวสูงกวาภาษีนิติบุคคลหรือไม

จากแผนภาพขางตน ผมคาํนวณคราวๆ ไดวา หากเพ่ือนๆสมาชกิเสียภาษี
นิติบุคคลที่ 3% ของยอดขาย(อันเนื่องมาจากถูกหักภาษี ณ ที่จายไวแลวไม
กลาขอคืน) เพื่อนๆก็ควรกําหนดอัตราเงินเดือนตัวเองไดระหวาง 10,000 – 
30,000 บาท แลวเพ่ือนๆจะเสียภาษีบุคคลธรรมดา ใกลเคียงกับเสียภาษี
นิติบุคคล หรือถาเพื่อนๆใหเงินเดือนตัวเองสักเดือนละ 100,000 บาทหรือป
ละ 1.2ลาน ก็จะเสียภาษีประมาณ 14% อันนี้ถือวาเปนผูชวยชาติตัวจริงคน
หนึ่งเชียวแหละครับ

ทีนี้มาดู ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย กัน ภาษีโรงเรือนไมใชภาษีที่นําสง
สรรพากรแตก็เปนภาษีที่มีอัตราสูงถึง 12.5% ของรายได สวนภาษีปาย ก็
คํานวณจากขนาดของปาย เพื่อนๆสมาชิกควรศึกษาวา กรณีใดตองเสียภาษี
โรงเรือน ภาษีปายแลวเราสามารถบริหารจัดการอยางไรไดบาง มีเวลาเราคง
ไดคุยกันเรื่องนี้

ตวัอยางการวางแผนภาษีทีเ่ราเห็นกนับอยๆ เชน ผูใหเชาอาคารสํานกังาน 
หากคิดคาเชาอาคารหรือท่ีดิน อยางเดียว ก็จายภาษีโรงเรือนเต็มๆ 12.5% 
แถมโดนหักภาษี ณ ที่จายของคาเชาอีก 5% รายไดก็เอาไปเสียภาษีนิติบุคคล
ปลายปอีกดวย  แตถาเราเสริมบริการหรือแบงแยกใหชัดเจนวามีการใหเชา
เฟอรนิเจอรหรือที่เรียกสังหาริมทรัพย เราก็ไมตองเสียภาษีโรงเรือน 12.5% 
ในสวนนั้น แตยังคงถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% และถาเราสามารถแยกรายการ
เก็บเงินใหชัดเจนวา เราใหบริการอีกดวย เชนบริหารจัดการสวนกลางหรือ
บรกิารดูแลความปลอดภัยหรือบริการความสะดวกสบายอ่ืนๆ เราก็ไมตองเสีย
ภาษีโรงเรือน 12.5% แถมถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3% ไมใช 5%

ภาษีมูลคาเพิ่ม ดูเหมือนจะเปนภาษีมูลคาเพิ่ม คืออัตรา 7% ของรายได 
และตวันีก้เ็ขาใจวาเปนรายไดหลกัของไทยเราดวย แตกอ็ยากทาํความเขาใจวา 
จริงๆแลวมันก็นอยกวา 7% ครับ เพราะอยางที่สมาชิกรูกันวาเราสามารถขอ

หมายเหตุ: ขอทําความเขาใจวากลุมเปาหมายผูอานของผมคือทานสมาชิกฯ
ที่มีกิจการขนาดเล็กหรือกลางๆ และโดยเฉพาะเพ่ือนสมาชิกในตางจังหวัด 
เพราะผมเชื่อวาเพื่อนๆสมาชิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นาจะมีที่ปรึกษา
ดีๆ มากมายแลว

เครดิตหรือหักภาษีซื้อ กอนนําสงได 
อากรแสตมป เปนภาษทีีอ่ตัรานาจะต่ําสุด ใชครบัเพ่ือนๆมักชนิกบัตดิอากร

ในหนังสือมอบอํานาจ 30 บาทไงครับ แตที่เพื่อนๆสมาชิกกลุมรับจางทําปาย
หรือพิมพองคเจ็ท ตองรูไวก็คือ เวลาทําสัญญาผูมีรายไดตองติดอากร 1,000 
บาทละ 1 บาท ไมมากครับ จิ๊บๆ แตก็ตองเตือนใหระวังนะครับ วาคาปรับไม
ติดอากรเปนคาปรับที่สูงมาก คือปรับ 6 เทา (หรือ 600%) หากพบวาไมติด
อากรแสตมป นะครับ

ฉบับหนาเราจะพูดกันถึง ภาษี หัก ณ ที่จาย ที่เพื่อนๆ สมาชิกอิงคเจ็ท
หรือรับจางทําปาย ถูกลูกคาหักไว 3% แลวเราพอจะมีขอคิด หรือปญหา อะไร
ที่ควรนํามาพิจารณาบริหารจัดการไดไหม

ฉบับนี้ผมมีพื้นที่เทานี้เอง เราคงมีความรู ประสบการณกันอีกมากมายที่
เรานาจะมาแลกเปลี่ยนกัน ผมอยากไดคําถามจากเพื่อนๆสมาชิกครับ วามี
คําถามอะไร หรือมาชวยๆกัน แชรวิธีการ, ขอคิด หรือ ทริคดีๆ เกี่ยวกับบัญชี 
การเงิน ภาษี สงมาใหผมนะครับ ผมจะไดรวบรวมมาลงในฉบับตอๆไป หรือ
ใครจะมปีญหาอืน่ๆ ทีอ่ยากแชร หรอือยากถาม (ท้ังผานหนาวารสาร หรอืผาน
ทางอีเมล) ก็สงเขามาไดนะครับ ผมมีโอกาสจะไดเอามาเลาสูกันฟงในฉบับ
ตอๆไป นะครับ ติดตอผมเขามาไดที่ TABDA.TIC@gmail.com
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 จุดนัดพบสําคัญสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่จะมาพบปะและ
เก็บเกี่ยว โอกาสทางการตลาดอันกวางใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

มอบธุรกิจที่ดีกวาอยางไรพรมแดน ที่ 
แพ็ค พริ้นท อินเตอรเนชั่นแนล 2015

งานแสดงสนิคาดานการพมิพและการบรรจภุณัฑนานาชาตเิพือ่เอเชยีครัง้
ที ่5 (แพค็ พร้ินท อนิเตอรเนช่ันแนล 2015), รวมกนัจดัโดยเมสเซ ดสุเซลด
อรฟ เอเชยี สมาคมการบรรจภุณัฑไทยและสมาคมการพมิพไทย  เพ่ือการนํา
เสนอตลาดของภมูภิาคขึน้อกีครัง้เพือ่เปนเวทีแหงการจดัหาและจดัซือ้ชัน้เลิศ  
บริษัทที่ตัดสินใจตกลงเขาร วมแบงปนความรู และความเชี่ยวชาญใน
อตุสาหกรรมของพวกเขาในงานแสดงสนิคาทีก่าํลงัจะมาถงึคอื ฮวิเลตต-แพค
การด เอเชยีแปซฟิก, ฟจู ิซรีอ็กซ, แฟโรสตลั, รโิซ, โรโตเมทรกิส, วที ีกราฟ
ฟค, ไฮเดลเบริกกราฟฟคส, โคนกิ & บาวเออร กรุป และ  ดบูยุท ฟาร อสีท

ในฐานะที่เปนงานแสดงสินคาภาคธุรกิจอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สําหรับภาคสวนดานการพิมพและการบรรจุภัณฑ  แพ็ค พริ้นท 
อินเตอรเนชั่นแนล 2015  กําลังจะนํางานแสดงสินคาที่คลอบคลุมทุกแงมุม
ของอุตสาหกรรมมาจัดแสดงที่ ไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 26 ถึง 
29 สงิหาคม 2558  ดวยการผลักดนัจากงานแสดงสินคาชัน้นาํของโลก – ดรู
ปา และ อนิเตอรแพค็,  ผูรวมออกงานและผูเย่ียมชมงานจะไดพบกบักจิกรรม
ตางๆอันนาตืน่ตาต่ืนใจมากมาย  รวมถึงการจัดแสดงเคร่ืองจักรทันสมัยลาสุด 
งานสัมมนา  การสาธิตการทํางานของเครื่องจักรและโอกาสมากมายในการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลากรจากมุมตางๆของโลกเพ่ือตอบสนองความตองการ
และแนวโนมของอุตสาหกรรมปจจุบันของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ศูนยกลางสําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพและการบรรจุภัณฑ
จากทั่วเอเชีย

ดวยความสําเร็จของการจัดงานในปค.ศ. 2013 ทีด่งึดดูความสนใจผูรวม
ออกงาน 202 ราย  และผูเขาเยี่ยมชมงาน 16,833 ทาน ตลอด 4 วันของการ

จัดงาน แพ็ค พริ้นท  อินเตอร 
เนชั่นแนล 2015  พรอมที่จะเปนที่
รวมของผูรวมออกงานเปนจาํนวนท่ี
มากท่ีสุด ในพ้ืนที่จัดงานท่ีขยาย
ออกไปกินพื้นที่ครอบคลุมเกือบ 
15,000 ต.ร.ม.

ผูเยีย่มชมงานจากอตุสาหกรรม
การพิมพและการบรรจุภัณฑจะได
รวมสัมผัสกับผลิตภัณฑอยางมากมายท่ีตรงกับความตองการของคร่ืองจักร 
เครื่องมืออุปกรณทีท่นัสมัยที่สุด เทคโนโลยีและคําตอบ(โซลูชัน่) ทางธุรกิจที่
เกีย่วเน่ืองตลอดหวงโซอปุทานของอตุสาหกรรมการพมิพและการบรรจภุณัฑ:
  พรีเพรสและพรีมีเดีย

  เครื่องจักรการพิมพ เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
  การเขาเลม และการตบแตงงานพิมพ
  การขึ้นรูปกระดาษ รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑ
  เครื่องจักรบรรจุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ
  วัสดุอุปกรณสําหรับงานบรรจุภัณฑ  วิธีการผลิต ตัวชวยในการผลิต
  งานดานการใหบริการของอุตสาหกรรมการพิมพและการบรรจุภัณฑ
เพื่อเปนการเพิ่มเติมในเชิงลึกใหกับงานแพ็ค พริ้นท อินเตอร

เนชัน่แนล 2015 เราบรรจกุารอภปิราย การสัมมนา และ การประชมุ
เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการพัฒนาและเรื่องที่โดดเดนจาก
วงการการพิมพและการบรรจุภัณฑ รวมปนองคประกอบ
สวนหนึ่งของงานแสดงสินคาระดับโลกครั้งนี้
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