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“วารสารเปดโลกกวางงานกราฟฟก 
สื่ อโฆษณา และงานปาย” เลมนี้เนื้อหา

อัดแนนยิ่งขึ้นอีกกวาเทาตัว เพิ่มเนื้อหาบทความ 
เนนสาระขอมูล เพื่ อใหสมาชิกของสมาคมฯ

ไดศึกษานําไปใชประโยชนใหการทําธุรกิจ พรอมรวบรวม
กลุมซัพพลายเออรปจจัยการผลิตตางๆ ใหทานไดเลือก

ศึกษาขอมูลสินคาไดอยางเต็มที่มากขึ้น

สาระนาอานตั้งแตความรูเรื่ องหมึก หัวพิมพ เครื่ องพิมพ 
คุยกันตอเรื่ องมาตรฐานอาชีพในธุรกิจปายและอิงคเจ็ท 

บทวิเคราะหสื่ อในวันนี้ บทความความรูอีกมากมาย 
ทิ้งทายดวยความรูเรื่ องภาษีเกี่ยวงานอิงคเจ็ทเปนเรื่ อง

สําคัญมากเรื่ องหนึ่งในการทําธุรกิจ

สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) 
ไดมีโอกาสรับเชิญจากผูจัดงาน Sign Asia Expo & 

LED Digital Sign 2015 เปนงานแสดงสินคาที่สําคัญ
ของคนในวงการธุรกิจปายอิงคเจ็ท 

และ LED ใหไปรวมออกบูธประชาสัมพันธกิจกรรม
ของสมาคมดวย ในระหวางวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 

2558 นี้ ที่อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล 2-3 
หากสมาชิกทานใดมีโอกาสไปงานนี้ 

อยาลืมแวะทักทายกันที่บูธของสมาคมฯ 
และชวนเพื่ อนมาสมัครสมาชิกกันดวยนะครับ 

พงศกร บุญใส 
บรรณาธิการ
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สมาคมฯ ไดมีโอกาสสัมภาษณ 
คุณธีระศักดิ์ หวังวรภิญโญ, 
Senior Project Development 
Manager – The Minor Food 
Group PCL, ผูซึ่งดูแล 
Swensen’s มาเปนเวลาถึงกวา 
16 ป คุณธีระศักดิ์ ไดเลาอะไรดีๆ 
มากมาย สมาคมฯ จึงขอ
นําบทสัมภาษณมาแบงปน
ใหเพื่ อน สมาชิกฯ ไดอานกันครับ
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“...ตองการงานที่มีคุณภาพ 
มีการบริการที่รวดเร็ว และ 
รับประกันคุณภาพ...”

ชวยเลาความเปนมา
ของ Swensen’s ให
ดวยซิครับ

Swensen’s เปนแบรนด 
ไ อ ศ ค รี ม พ รี เ มี่ ย ม จ า ก
ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ 
กลุม Minor Food Group 
ไ ด เ ป นตั ว แทน ต้ั งแต ป  
1985 ซึ่งเปนที่ภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของบริษัทใน
เ ค รื อ ด ว ย ดี ต ล อ ด ม า 
ปจจุบันในประเทศไทยเรามี
ถึง 286 สาขา เรามีทีมงาน
กวา 6,000 คน รวมกัน
สร า งสรรค ความสุ ข ให
บริการลูกคาทุกกลุมทุกวัย
ครับ เปาหมายของเราในป 
2016 Swensen’s จะครบ 
30 ป และจะเปดครบ 300 
สาขาท่ัวไทย เราขอขอบคุณ 
ลู ก ค า ทุ ก ท า น ที่ ใ ห ก า ร
สนับสนุนดวยดีตลอดมา 
และเราจะมุงมั่นใหบริการที่
ดีและมีคุณภาพกับลูกคา 
เ พื่ อ ใ ห้ ลู ก ค้ า พึ ง พ อ ใ จ 
100% (Customer Satisfaction 100%)

Swensen’s ใชสื่ องานพิมพ งานตกแตง
เปนจํานวนมาก รบกวนเลาประสบการณ
ใหฟงหนอยซิครับ

เรามีการใชงานพิมพมากมายครับ ตั้งแตใช ในการ
ตกแตงรานใหม การปรับปรุงหรือซอมบํารุงราน ไปจนถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดตลอดท้ังปครับ เราไมไดมี
ฝายจัดพิมพเองครับ เรามีการจางบริษัทตางๆ มาทํางาน
ให้เราตลอด เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสมทั้งในด้าน
คุณภาพ ราคา การบริการที่รวดเร็วและตองมีการรับ
ประกันคุณภาพหลังการติด
ตั้งนะครับ จากการสะสม
ประสบการณ ว าอะ ไรดี  
อะไรจะกอให เ กิดปญหา 
เราเคยมีผูพิมพ รายใหมมา
เสนองานใหเรา แตสุดทาย 

ทํางานไมไดตามคุณภาพ 
ที่ ไ ด เ คยตกลงแต แ รก 
ทํางานเสียหายเสียจนตอง
ติด Black List กันเลย

ลักษณะงาน
ที่ Swensen’s มีให
เพื่อนสมาชิกเราทํา
มีอะ ไรบาง พอจะ
บอกไดไหมครับวา
คุณธีระศักดิ์มีความ
คาดหวังอย าง ไร
บาง

ทางฝาย Project ของ
บริษัทจะใชบริษัท Interior 
สําหรับการออกแบบราน
โดยเฉพาะ ในสวนบริษัท 
ออกแบบ Graphic Design 
และงาน Print ing จะ
เลือกใชบริษัทที่สามารถ
ทํ างานไดครบวงจร  ที่
สามารถออกแบบGraphic 
สําหรับการตกแตงร าน 
สามารถนําเสนอรูปแบบ 

Design โดยเนน Corporate identity หรือ Theme 
Design ของ Swensen’s ที่ชัดเจน โดยจะแยกกับผู
ผลิตสื่ อสิ่งพิมพ ปายโฆษณาทางการตลาด สวนฝายการ
ตลาดของแบรนด Swensen’s เราเปนผูดูแลเองครับ

ทั้งนี้งานพิมพสําหรับงานตกแตง เราคาดหวังวา ตองมี
คุณภาพดี อยูไดอยางนอยไมตํากวา 5 ป โดยที่สีไมซีด
หรือมีปญหาใดๆ หรืองานไมลอกหลุด เพราะ Swensen’s 
จะมีการปรับปรุงราน Renovation เพื่ อใหรานดูทันสมัย 
สวยงามสมําเสมอทุก 5 ป ดังนั้นงานพิมพที่เราเลือก  
จึงตองใชวัสดุหรือหมึกพิมพที่มีคุณภาพที่ดีครับ

 แตงานมันไมไดงายๆ เทานั้นครับ เชนการเปดสาขา
ใหม ที่มีเวลาใหงานพิมพ
งานตกแตงไปติดตั้งเพียง 
3-5 วันเทานั้น หรือสื่ อสิ่ง
พิ มพ กิ จ ก ร รมทางกา ร
ตลาด ที่มีเวลาใหเพียง 5 
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วันที่จะตองพิมพอยางรวดเร็วและ 
สงให 286 สาขาพรอมๆ กัน หรือถา
หาก มีสาขาแจ งมาว า งานพิมพ
ตกแตงที่รานไหนเสีย ชํารุด เราก็
คาดหวังวาผูรับงานพิมพจะตองรีบ
เขาแกไขใหเราทันที หรืออยางชา 
ไมเกิน 2 วันในพื้นที่ตางจังหวัด

แปลวา Swensen’s ก็เปด
รับผูประกอบการใหมๆ ที่จะ
ขอเขามารวมงานดวยใช
ไหมครับ

เราเปดรับตลอดเวลาครับ แตคง
ไมใชผูประกอบการมือใหมนะครับ 
เราตองพิจารณา track recorded 
และผลงานที่สอดคลอง และเขาใจ
ในธุรกิจของเรา ซึ่งตองการงานที่มี
คุณภาพ มีการบริการที่รวดเร็วและ
รับประกันคุณภาพ

 อย างบริษัทฯที่ ทํ า งานให เ รา
ปจจุบัน ตองถือวามี Value Added 
ใหกับเราตลอดเวลาครับ นําเสนอ
เทค โน โลยี ใ หม ๆทางการพิ มพ  
แนะนําวัสดุแปลกๆใหม หรือแมแต
ไอเดียใหมๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ มานําเสนอ
รวมกับทีมงานของเรา มีการตอบสนองเร็วมากครับ 
เวลาเราตองการอะไร หรือมีปญหา ไมเคยคุยเรื่ องเงิน
หรือหาผูผิดกอนรีบแกปญหารวมกัน และแมปญหาที่สา
ขาไกลๆ เขาก็มี Network ที่จะสงงานตอหรือแนะนําให
เราอยางไมคิดอะไรเลย มุงเนนที่งานและภาพลักษณ
ของ Swensen’s กอนเลย  

อยางนี้ คนใหมก็เขามาไมงายซิครับ พอจะ
บอกหลักการคัดเลือกไดไหมครับ 

ผมไมไดหมายความอยางน้ันครับ Swensen’s เรามี
มาตรฐานของเราครับ ที่ผมพูดก็เพื่ อบอกใหคนทํางาน  
รูวา ใหคํานึงวาลูกคาอยากไดอะไร และการเปน         

ผูประกอบการควรทํางานอยางไร  
กับลูกคา ไมวาคุณจะทํางานกับ 
Swensen’s หรือ ลูกค าไหนๆ    
สวนหลักการคัดเลือก Swensen’s 
เ ร า ใ ห ลํ า ดั บ ค ว า มสํ า คัญดั ง น้ี  
“คุณภาพ ราคา และ เวลา”

 อันดับ 1 เรามุงเนนคุณภาพ
ครับ เราตองการสงมอบส่ิงดีๆให
ลูกคา เราตองทําตองใชทุกอยางที่มี
คุณภาพ คนที่ทํางานรวมกับเราตอง

ทํางานและใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ เพื่ อภาพลักษณ
ของ Swensen’s ของเราครับ

 อันดับ 2 ราคา แตไมไดหมายถึงราคาถูกนะครับ 
เปนราคาท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ คุมคากับ Swensen’s 
ดังนั้น ราคาที่เราตองการคือ ราคามาตรฐาน ที่ไมสูงเกิน
ไป และตองไมใชราคาตําๆ แลวทําใหคุณภาพลดหรือ
เกิดปญหาภายหลังในที่สุด เรามีประสบการณที่ทางผู
ผลิตใหราคาถูกๆแลวไปลดตนทุนโดยการเปลี่ยนวัสดุ
หรือหมึกพิมพ สุดทายเกิดปญหาที่ตองมาไลแก ไข   
ภายหลัง

 อันดับ 3 เวลา ที่ตองสามารถทํางานไดรวดเร็วตาม
กําหนด หรือแมแตงานที่เรงดวน ขอดวนครับ ไมมี     

18 Graphics & Sign

Guest Voice



GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

 “...ถาหากมีไอเดียที่ดี
สามารถนํามาเสนอ 
Swensen’s ไดครับ 

เราพรอมเปดรับพิจารณา 
เพื่ อใหไดงานที่มีความคิด

สรางสรรคใหมๆ...”

วันหยุด แตผมเชื่ อวา การวางแผน 
การบริหารจัดการที่ ดี  ร วมกับ      
ผูประกอบการท่ีมีทีมงานประจํา 
ที่มารวมงานกับเรา ทํางานกันเปน
ทีมเดียวกัน จะชวยใหไมเกิดปญหา
ลาชาหรือไมเปนไปตามแผน

สุดทายแลว คุณธีระศักดิ์    
มีความเห็น 
หรือขอแนะนําดีๆ 
ฝากใหเพื่ อนสมาชิกของสมาคมฯ 
ไหมครับ โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจแบบนี้

เราตองการสรางประสบการณที่ดี ใหกับลูกคาของ 
Swensen’s เพื่ อใหสอดคลองกับSloganของแบรนดวา 
The Ultimate Sundae Experience เพื่ อที่ลูกคาจะได
รับประสบการณที่ดีที่สุดของคนรักและชอบทานไอศครีม 
(ซันเด) ซึ่งทาง Swensen’s ไมไดมอบใหเพียงแคไอศ
ครีมรสชาติที่ดีเพียงอยางเดียว แตตองประกอบไปดวย 
(5 Sense) บรรยากาศ การตกแตงราน เสียงเพลง กลิ่น
หอมของไอศครีมภายในราน การบริการที่ดี เพื่ อใหลูกคา
ที่เขามา รับบริการแลว เกิดความรูสึกพึงพอใจและ
ประทับใจ ตองมีการนําเสนอไอเดียหรือความคิดใหมๆ 
ให้เกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจ     
ไอศครีม ทั้งนี้ ทาง Minor Food Group ของเรามอง
สภาพเศรษฐกิจปจจุบันวา ยังมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจ ใน

ขณะที่หลายบริษัทเริ่มชะลอการ
ขยายตัว เราเช่ือว่าเราสามารถ
พัฒนาคุณภาพภายในในชวงเวลาน้ี 
เพื่ อรอโอกาสดีๆ ที่กําลังมา

ฝากเพื่อนๆ ให้หันกลับมามองว่า 
งานที่ทําอยู มีอะไรที่ดีแปลกใหม 
แตกตางโดดเดนที่จะมา นําเสนอ
หรือสรางสิ่งใหมใหเกิดขึ้น อยา
ทํางาน หรือทําธุรกิจของงานท่ีทํา
เหมือน ผู้อื่น (Me Too) เช่น    
งานพิมพ ก็ทําแตเฉพาะ งานพิมพ
อยางเดียวและแขงขันแตทางดาน
ราคาเพื่ อใหไดราคาถูกลง แตควร
จะตองสรางความแตกตาง เชนใส
ความคิดสรางสรรค Update หาสิ่ง
ใหมๆ และ “กลา” ที่จะทําอะไร
แปลกๆ ใหมๆ เพื่ อเพิ่มคุณคาใหกับ
งานและธุรกิจ ก็จะทําใหมูลคาของ
งานเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม ยกตัวอยาง
จะเห็นไดวา ตอนน้ี มีงาน Printing 
3D แลว เราจะสามารถนํามาใช
ประยุกตหรือตอยอดอะไรกับมันได
บาง เปนตน ถาหากมีไอเดียที่ดี 
สามารถนํามาเสนอ Swensen’s ได
ครับ เราพรอมเปดรับพิจารณาเพื่ อ
ใหไดงานที่มีความคิดสรางสรรค
ใหม

ทราบมาวาทางสมาคมฯ กําลังสรางมาตรฐาน
วิชาชีพ ก็ขอสนับสนุนครับ การรวมกลุมกันยัง  
ไมพอครับ ตองรวมกันหาทิศทางการทํางาน 
พร้อมกับสร้างมาตรฐานท่ีดี เพ่ือผู้บริโภคและ     
ผู ใชบริการใหไดรับการบริการ ดวยคุณภาพที่ดี
ที่สุด
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 แนนอนครับวา ในฐานะผูประกอบการ เราก็ยอมจะมี
ความประสงคที่จะใหธุรกิจของเรามีความม่ันคงแข็งแรง 
มีผลประกอบการท่ีดี สรางกําไร ไดอยางตอเนื่ อง แต
การละเลย มองขาม และ การไมใหความสําคัญกับความ
เปลี่ยนแปลง รอบๆ ขางกลับจะนํามาซึ่งผลในทางตรง
กันขาม

 “มั่นคง” และ “เปลี่ยนแปลง” สองคํานี้ ฟงดูแลว
มันตรงกันขามกันโดยส้ินเชิง คําหน่ึงมีความหมาย
เหมือนหยุดนิ่ง คําหนึ่งเหมือนเคลื่ อนไหว แลวมันจะไป
ดวยกันไดอยางไร?… อยางนั้นก็ขอใหจินตนาการตามผม
ไปวา คุณกําลังนั่งอยูบนรถที่กําลังขับเคลื่ อนไปขางหนา 
ซึ่งขณะท่ีคุณกําลังนั่งอยางสบาย (อยางมั่นคง) อยูบน
เบาะของรถอยูนั้น คุณก็กําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพแวดลอม สภาพถนน ลม ฝน แดด คนเดิน
ขามถนน รถที่ขับแซง ตัดหนา และอีกมากมายที่
เปลี่ยนแปลงไปขณะที่คุณกําลังเคลื่ อนที่ และคุณก็กําลัง

ใชทรัพยากร คือนํามันอยูดวย ซึ่งผลก็คือการลดนอยลง
ของนํามันลงไปเรื่ อยๆ เหลานั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่
อยู รอบๆ ตัวคุณ…. หากคุณนั่งอยูบนรถเฉยๆ จอดนิ่งๆ 
อยู คุณอาจจะไมไดเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเหลานั้น 
แตคุณก็คงไมไดไปไหนไกล ใชหรือไมครับ ดังน้ันหาก
คุณคิดจะกาวไปขางหนา คุณก็ตอง พรอมเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงดวย

 ทีนี้ลองดูวาคุณจินตนาการวาคุณกําลังนั่งอยูบนรถ
อะไร มอเตอรไซด รถตุกตุก โตโยตา เฟอรารี่ หรือ รถ
บัสขนสงปรับอากาศ รถตางชนิด ก็เหมือนกับองคกรที่มี
ความแตกตางกัน ไมวาจะเปนในเรื่ องของขนาด ชนิด
ของธุรกิจ สไตลการบริหารงาน และอื่ นๆ บางองคกร 
ขนาดอาจจะมีเล็ก แตมีความคลองตัวสูง มีผูคน
เก่ียวของไมมาก และตองการปรับตัวรวดเร็ว, บาง
องคกร อาจจะใหญขึ้นมาอีกนิด มีผูเกี่ยวของเพิ่มขึ้น นั่ง
สบายขึ้ น  แต่อาจจะขับ เคลื่ อนไป  หรื อปรับตั ว
เปลี่ยนแปลงไดไมรวดเร็ว, บางองคกร รวดเร็ว แข็งแรง 
แตก็อาจจะตองใชทรัพยากรในการดําเนินการสูง, บาง
องค์กรใหญ่โต แต่เคลื่อนไหว ไม่คล่องตัว และมีผู้
เก่ียวของมากมาย ชนิดของรถ ก็เหมือนกับลักษณะของ
บริษัท หรือ องค์กรของคุณอาจจะมีหลายเร่ืองหลาย
ประเด็นที่หยิบจับมาคุยกันได้ แต่ในการคุยกันเร่ือง 
“มั่นคงบนความ เปลี่ยนแปลง” ครั้งนี้ผมของใหพวก
เราโฟกัส ไปท่ี ความเร็วในการปรับตัว, ทรัพยากรท่ี
ตองใช และผลกระทบ ครับ 

มั่นคง
คร้ังท่ีแลวผมไดเกร่ินนําไปคราวๆ ถึงเรื่ องการ 
“เปล่ียนแปลง” ว่าเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอด
เวลา เราไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได คร้ังน้ีเรา
มาคุยกันตอครับวา เราจะสามารถปรับใชความ
เปล่ียนแปลงตางๆ น้ันใหเปนประโยชน ตอตัว
เรา และ องคกรอยางไรไดบาง 

บน ความ
เปลี่ยน
แปลง
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บทความ CHANGE

โดย คุณชาตรี



 ความม่ันคงขององคกร หรือ บริษัทนั้นไมได  หมาย
ถึง การไมมีความเปลี่ยนแปลง แตหมายถึงความ
เปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายนอก และ
ภายในองคกรนั้น มีผลกระทบกับองคกรในทางลบนอย
ที่สุดหรือไมมีผลกระทบเลย แตในทางกลับกันอาจจะเปน
ผลในเชิงบวกกับองคกรนั้นดวย องคกร หรือบริษัทใดที่
ไมตระหนักรู ไมศึกษา ไมวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว เชนการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และไมมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่
เปลี่ยนไปแลว ก็ไมตางอะไรกับรถที่ถูกจอดไวนิ่งๆ รอแต
วันที่จะผุกรอน เสื่ อมสลายตอไป

 การเปล่ียนแปลง บางคร้ังอาจจะเปนเรื่ องซับซอนยุง
ยาก ยากท่ีจะทําความเขาใจ แตการเปล่ียนแปลงน้ันนํา
มาซ่ึงโอกาสเสมอ เชนการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
อาจจะทําใหเราสามารถนําเสนอ สินคาใหม วิธีการใหม 
นวัตกรรมใหม ใหกับลูกคา, การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
หรือ วัฒนธรรมของลูกคา 

อาจจะทําใหเราไดฐานลูกคาใหมๆ แตก็ขอควรระวังก็คือ
การเปล่ียนแปลงน้ันนอกจากจะนํามาซ่ึงโอกาส   แลว 
ยังมาพรอมกับความเส่ียงเสมอๆ เชนกัน และเพราะ
ความเส่ียงนี่แหละครับที่ทําใหคนเรา  ไมกลาจะเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสูญเสียประโยชนตางๆ 
ไป หลายคนอาจจะยังพยายามที่จะเก็บตัวเองอยูใน 
“COMFORT ZONE” แลวพลาดโอกาสดีๆ ทางธุรกิจไป 
เพี ย ง เพร าะขาดความกล า ที่ จ ะ เผ ชิญกั บคว าม
เปล่ียนแปลง และความเส่ียงที่มาดวยพรอมกันกับความ
เสี่ยงนั้น ดังนั้นหากเราจะมองอีกมุม เราก็อาจจะพูดได
วา การบริหารความเปล่ียนแปลง คือการบริหารความ
เสี่ยงนั้นเอง  

“...หลายคนอาจจะยังพยายามท่ี
จะเก็บตัวเองอยูใน “comfort 

zone” แลวพลาดโอกาสดีๆ ทาง
ธุรกิจไป เพียงเพราะขาดความกลา
ที่จะเผชิญกับความเปล่ียนแปลง...

 ความ “สมบูรณแบบ” และความ “สําเร็จในอดีต” 
นั้นเปนอีก “กับดัก” หนึ่งที่ทําใหผูประกอบการหลายราย 
ขาดการพัฒนา การปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบขาง ผูประกอบการหลายทานอาจจะคิดวา ในเมื่ อ 
สินคาของบริษัท “สมบูรณแบบ” แลวทําไมจะตอง
พัฒนาตอไป? แผนการขายของบริษัท “สมบูรณแบบ” 
แลว ไมมีจุดโหวแลวทําไม จะตองเปลี่ยนแปลง? หรือ
ความ “สําเร็จ” ที่ผานมาที่เกิดจาก สินคา การบริหาร
งาน การขาย และอื่ นๆ ของบริษัท ทํารายได เคยทํา
กําไรใหกับบริษัทมากมาย เคยทําวิธีนี้ เคยผลิตวิธนีี้ เคย
ขายวิธีนี้ เคยประสบกับความสําเร็จมาในอดีต ก็ไมได
หมายความวาจะสําเร็จตอไปในอนาคต เพราะปจจัยแวด
ลอมหลายๆ อยางยอมมีการเปล่ียนแปลงไปอยางตอ
เนื่ อง ความภูมิใจ มั่นใจในความ “สมบูรณแบบ” และ 
ความ “สําเร็จในอดีต” นั้นจึงเปน “กับดัก” สําคัญที่
ทําใหสถานะขององคกรส่ันคลอนได

 ผมก็เป็นอีกคนหน่ึงที่ ไม่เคยมีความเช่ือในความ 
“สมบูรณ์แบบ“ ผมไม่เคยเชื่อว่ามีแผนงานธุรกิจไหน 
หรือนักธุรกิจคนไหน หรือสินคาและบริการ แบบไหนที่
สมบูรณแบบที่สุด ผมมีความเชื่ อวา ความสมบูรณแบบ 
นั้นจะเกิดไดก็ขึ้นก็เพียงชั่วขณะ เวลาใดเวลาหน่ึง สถาน
ที่ใดสถานท่ีหนึ่ง กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง กับสิ่งแวดลอม
ใด สิ่งแวดลอมหนึ่งเทานั้น และเมื่ อมีการเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นแลว ความสมบูรณแบบนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปทันที 
ผมจึง ไมคอยจะเสียเวลากับความสมบูรณแบบมากสัก    
เท่าไหร่ แต่ ในทางกลับกัน ผมมีความเชื่อในการ 
วิเคราะห และปรับตัว โดยผานการประเมินอยางตอ
เนื่ อง ไมมีวันสิ้นสุด และท่ีไมมีวันสิ้นสุดนี้ เพราะปจจัย
รอบขางของเรา ไมมีวันหยุดเปลี่ยนแปลง และดวยวิธีนี้ 
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การพัฒนาขององคกร หรือบริษัทจะเปนไปดวยความตอ
เนื่องสมํ่าเสมอ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป จนกระท่ัง
แข็งแกรง และม่ันคงในท่ีสุด แข็งแรงและม่ันคงแลวก็
จะยังคงตองเปล่ียนแปลง วิวัฒน อยางตอเนื่ อง และน่ี
แหละครับ คือ “การใชความเปล่ียนแปลงไปสูความ
มั่นคง” ครับ

 ดั งนั้ นขั้ นตอนการทํ า งานจึ งถู กย อ ให เหลื อ        
ขอปฏิบัติ งายๆ เพียงไมกี่ขอ คือ

 1. ตระหนักรูถึงปญหา และหรือเปาหมาย
 2. คนหาสาเหตุของปญหา 
 3. วิธีการแกปญหา
 4. ลงมือปฏิบัติ
 5. ประเมินการดําเนินงาน 
  (แลวกลับไปทําขอ 1 ใหม)

 ผมจะขอยกตัวอยางที่เกิดขึ้นในธุรกิจทําปาย และ 
INKJET ขึ้นมาซัก 2 ตัวอยาง เพื่ อที่จะไดเห็นภาพกัน
ชัดเจนครับ

 ตัวอยางแรก ใหลองนึกยอนกลับไปหลายปที่แลว 
ปายไฟสวนใหญแลวจะเปน นีออนดัด ผูประกอบการที่
ทํานีออนดัดในช่วงนั้นก็เป็นยุคเฟื่องฟู ทํากันมากมาย 
อีกทั้ง เทคโนโลยี อุปกรณ เครื่ องไมเครื่ องมือตางๆ ก็มี
การพัฒนากันจนกระท่ังเกือบจะเรียกไดวาสมบูรณแบบ
แลว แตถาผูประกอบการ นีออนดัด นั้นไมเห็น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่กําลังเกิดขึ้นมา และมี
การพัฒนาอยางตอเนื่ อง เชน LED แลว และไมไดมีการ
พัฒนา ศึกษา เขาใจในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีนั้น 
ธุรกิจของทานเหลานั้นก็จะลาสมัยไป ไมเปนที่นิยม ซึ่ง
เราเองก็จะเห็น รานทํานีออนดัด หลายรานตองปดตัว
กันลงไป

 ตัวอย่างท่ีสอง เราคงจะเห็นว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว 
เปนยุคทองของ BILLBOARD ผูประกอบการหลายทาน 
เจริญรุงเรือง สรางฐานะการเงิน ใหกับบริษัทและตัวเอง
กันมากมาย แตพอมีการเปล่ียนแปลง  ทางดาน
เทคโนโลยไีปในเชงิ STREET FURNITURE หรอื DIGITAL 
SIGNAGE มากขึน้ กท็าํใหสวนแบงของตลาด BILLBOARD 
ถูกแบงออกไป และประกอบการ การบังคับใชกฎหมาย

กอสราง กฎหมายปาย กฎหมายภาษีตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ก็ทําใหการดําเนินงานธุรกิจโฆษณา 
BILLBOARD นั้นยากข้ึน ผูที่ปรับตัวไดเร็ว ปรับตัวได
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ก็ยังคงความ
แข็งแกรงมั่นคงอยู ได  ผูที่ปรับตัวไดชา หรือไม
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ ปจจัยแวดลอม ก็
ตองลมหายตายจากกันไป

 จะเห็นไดวาหลักปฏิบัติดังกลาวนี้ ไมไดอยูบนพ้ืนฐาน
ของความสมบูรณแบบ แตอยูบนพื้นฐานของการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่ อง และอยูบนพื้นฐาน
ของ เหตุและผล มี “เหตุ” จึงมี “ผล” และ “ผล” ก็
เปนปจจัยใหเกิด “เหตุ” ตอเนื่ องกันไปอยางไมมีที่สิ้น
สุด และปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดเปน “เหตุปจจัย” นั้น ก็
ไมใชมีเพียงแตปจจัยท่ีเกิดขึ้นในองคกรเทานั้น ปจจัย
ภายนอกตางๆ ก็อาจจะเปนเหตุใหเกิด “ปญหา” และ 
เปนเหตุใหเกิด “วิธีการแกปญหา” ดวยกันท้ังสิ้น 
และปจจัยเหลานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่ อนไหวอยู
ตลอดเวลา ผูประกอบการอยางพวกเราจึงจําเปนที่จะ
ตองติดตาม วิเคราะห การเปล่ียนแปลงเหลาน้ันอยาง
ตอเนื่ อง

 เอาหละครับ กอนที่จะออกไปแนว ธรรมะ มากไป
กวานี้ ผมจึงอยากจะขอสรุปงายๆ วา ธุรกิจจะอยูรอด
ได ผูบริหารจะตอง จักปรับตัวใหทันและ
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกองคกรของทาน เพราะในที่สุดแลวทานก็
จะหนีการเปลี่ยนแปลงไมพน เพียงแตวา ทานจะเปน
ผูเปลี่ยน หรือทานจะเปนผูถูกเปลี่ยนครับ
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จากตอนท่ี 1 เมื่ อฉบับที่แลวเราไดกลาวถึงเรื่ องของ 
Dye based ink เปนสวนใหญ หลายคนยังอาจไมรูวามี
นําหมึกอีกหลายชนิด ที่มีใชแพรหลายในวงการพิมพ 
Inkjet ก็เปนเชื้อนําเชนกัน เชน Latex Ink, UV Ink, 
และอีกหลายชนิด ที่มีชื่ อตางกันไป ที่ไมมีสาร Solvent 
เปนส วนผสม  ก็พัฒนามาจาก 
Water based ink ทั้งสิ้น การ
พัฒนาตอยอดนั้นเร่ิมตนจากนําหมึก
ชนิด Pigment ที่นําหมึกเริ่มตนจาก 
ผงหมึก ผานกรรมวิธีทําใหเนื้อสีเล็ก
ที่สุด ในปจจุบันวิธีที่ดีที่สุด เรียกวา 
Nano Grinder ซึ่งใชวิธีการของ 
Nano Technology จะทําให
โมเลกุลของเม็ดสีเล็กลงมากในพัน
ลานสวน และสามารถนําไปตอยอด
ในการผสมเปนนําหมึกชนิดอื่ นๆ ได
งายขึ้น ทําให ใชกับหัวพิมพ ที่มี
ความละเอียดของ Nozzle สูงๆ ได
ไมทํ าใหอุดตันเวลาใชงาน แต
เทคโนโลยีนี้ยังเปนเทคโนโลยีขั้นสูง
อยู เครื่ องมือและกรรมวิธียังใชทุน
ในการพัฒนาคอนขางสูงมาก ยังไม
ใชกันแพรหลายในกลุมผูผลิตนําหมึกสวนใหญ จะเลือก
ชนิดของผงหมึก ที่ดีมีคุณภาพ และสวนผสมที่มีสูตรเขา
กันได้ดีกับหัวพิมพ์ที่ใช้ จึงทําให้มีเครื่องพิมพ์ออกมาก
และใชนําหมึกแตกตางกัน จนผู ใชเลือกกันแทบไมถูก 
บางรายถึงกับตัดสินใจไมได แตบางรายก็กลาไดกลาเสีย 
ลองถูก ลองผิด ไปแลวมากมาย

1. Latex Ink นํ าหมึกชนิดนี้ จัดอยู ในกลุมของ    
Water based ink เพราะวาไมมีสวนผสมของ   
Solvent เลย การทํางานของนําหมึกชนิดนี้ไดนําเอาสาร
โพลิเมอรในเรซ่ิน มาเปนสวนผสมในการทําให Pigment 
ของสีจับตัวกับวัสดุพิมพ สารน้ีจะทําปฏิกิริยากับ

วัสดุพิมพภายใตความรอนที่สัมผัสกับวัสดุพิมพ เมื่ อสาร
โพลิเมอร จับตัวกับวัสดุพิมพเปนเนื้อเดียวกัน Pigment 
ของสีตางๆ ที่ผานการพนออกจากหัวพิมพก็จะติดและ
แหงไปตามสารตัวนํานั้นดวย ทําใหไมจําเปนตองเตรียม
ผิววัสดุพิมพไวกอน

      ขอดี: นําหมึกไมมีกลิ่น เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ไมสงผลใดๆ 
กับผู้ใช้เคร่ืองพิมพ์ แต่กลิ่นที่เกิด
ขึ้นสวนใหญ จะเกิดจากความรอน
จาก Heater ที่เผาวัสดุพิมพกอน
และหลัง ที่พิมพงานออกมา จะมี
กลิ่นคอนขางฉุน อันที่จริงกลิ่นน้ีไม
ไดมาจากกลิ่นของนําหมึกแตจะมา
เกิดจากกลิ่นวัสดุนั้นๆ
      ขอเสีย: ตองใชความรอน
คอนขางสูง ดังนั้นคาไฟฟาที่ใชกับ 
Heater ก็เปนปจจัยที่จะตองนํามา
คิดเปนตนทุนในการทํางาน แตใน
ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาเรื่องความ
ร้อนที่ ใช้แล้ว ในเครื่องรุ่นใหม่ๆ 
สามารถใชความรอนตําๆ ก็สามารถ
พิมพงานไดแลว ทั้งนี้ก็เปนเพราะ

การพัฒนาของนําหมึกนี่เอง

2. UV Ink หลายคนคิดไมถึงวานําหมึกชนิดน้ีจะจัดอยู
ใน Water based ink ซึ่งเหตุผลคือไมใชสาร Solvent 
เปนสวนผสมในนําหมึกเลย สวนผสมหลักในนําหมึก UV 
มี 5 สารสําคัญคือ 

 - Photo initiators เปนสารที่ตอบสนองตอแสงยูวี
 - Monomers เปนสารควบคุมความหนืดของนําหมึก
 - Oligomers เปนสารที่ใชกําหนดคุณสมบัติ
  ของหมึก (ยืดหยุน)
 - Colorant เปนเนื้อสีของนําหมึก
 - Additives เปนสารควบคุมรูปลักษณของนําหมึก

กาวตอไปของ
Water based inkjet ink.

โดย MR. INKJET
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หลักการทํางานของ UV Ink ได ใชหลักการคลายๆ กับ 
Latex Ink สวนผสมหลักที่เปนตัวนําพา Pigment สี 
สารตัวนี้มีหลักการทํางานงายๆ โดยจะแข็งตัว เมื่ อไดรับ
แสง UV การผสม Pigment ของสีลงในสารตางๆ ก็จะ
ทําภายใตเงื่ อนไขของชนิดหัวพิมพที่จะนําไปใชแตสูตร
นําหมึกก็ไมตางกัน

การทํางานของนําหมึก UV จะอาศัยแสง UV เมื่ อหัว
พิมพพนนําหมึกลงบนวัสดุใดๆ ก็ตามก็จะเกาะเปนเม็ดสี
บนวัสดุนั้น เมื่ อสัมผัสแสง UV ก็จะแข็งตัวเปนเม็ดเกาะ
อยูบนวัสดุที่นํามาพิมพ แตจะเกาะไดดีหรือไมก็ขึ้นอยูกับ
พื้นผิววัสดุดวย วัสดุที่มีผิวลื่ นมากๆ ก็อาจจะเกาะไดไม
แนนเทาที่ควร ถูกขีดขวนอาจจะหลุดได ดังนั้นการใช
สารตัวชวยการเกาะของนําหมึก (Primer) ก็มีความ
จําเปนกับวัสดุบางชนิด และเมื่ อนํา
ไปใชงานอาจจะตองมีการปองกัน
การขีดขวนไวดวย

เทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์ที่ใช้น้ํา
หมึก UV เริ่มพัฒนากันมากข้ึนใน
ปจจุบัน และเปนที่นิยมใชกันแพร
หลายกันมากขึ้น เนื่องจากต้นทุน
ของแหลงกําเนิดแสง UV มีทาง
เลือกมากข้ึนในปจจุบัน แตเดิมตอง
ใชหลอดไฟ UV ซึ่งมีราคาคอนขาง
สูง และอายุการทํางานส้ัน ปจจุบัน
ได ใชเทคโนโลยีของหลอดไฟ LED 
เปนแหลงกําเนิดแสง UV ที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเทาหลอด UV มี
ราคาถูกลงอายุการใชงานนานข้ึน
นําหมึก UV จะตองบรรจุในบรรจุ
ภัณทที่ปองกันแสงได เพราะในสวนผสมที่มีสารท่ีทํา
ปฏิกิริยากับแสง สวนใหญจะใชสีดําทั้งหมด และไมควร
เก็บไวนานเกินไป การเก็บรักษาท่ีไมดี จะทําใหคุณภาพ
ของนําหมึกเสื่ อมคุณภาพไดอยางรวดเร็ว

มาถึงตรงนี้เริ่มมีคําถามจากผู ใชมาอีกแลว จะยก
ตัวอยางคําถามยอดฮิตมาเปนตัวอยางนะครับ แตถา
มีคําถามเกี่ยวกับเรื่ องนําหมึกอยากถาม สามารถฝาก
คําถามไว ได ใน web board หรือท่ี Facebook 
ทางการของ TABDA ครับ

Q: จะเลือกซื้อเครื่ องพิมพใหม ควรซื้อเครื่ องพิมพท่ี
ใชนําหมึก Latex หรือ UV ดีกวากันครับ

A: เปนคําถามท่ีไมรูจะเอาอะไรเปนหลักดเีลยครับ เอา
เปนวาขอตอบในสวนของนําหมึกก็แลวกันนะครับ นํา
หมึก Latex พัฒนาเรื่ องความละเอียดของงานพิมพดี
กวา แตดอยเรื่ องความแนนและความสดของสี ตนทุน
ราคานําหมึก ถูกกวา นําหมึก UV (แตอนาคตแนวโนม
UV จะถูกกวา) ทั้งนี้ตองดูงานท่ีทําเปนหลักนาจะดีที่สุด 
ถามีงานเปนแผน (Flatbed) มากๆ ระบบ UV จะเหมาะ
ที่สุดครับ อันท่ีจริงแลวไมอยากใหเอาราคานําหมึกมา
เปนปจจัยการซ้ือเครื่ องมากนัก เพราะวาราคานําหมึก
แตกตางกันเล็กนอย เมื่ อคิดตองานแลวมีสวนกับตนทุน
ชิ้นงานนอยมากครับ เพราะงานแตละชิ้น 1 ตารางเมตร
ใชนําหมึกนอยมากครับ ยิ่งพิมพงานมาก ก็จะประหยัด
นําหมึกกวาพิมพงานนอยๆ ดังนั้นการซ้ือเครื่ องใหมสิ่ง
สําคัญที่สุดคือการทํางานมากกวาครับ ถาซ้ือเครื่ องมา

แลวมีงานปอนใหทํางานไดตลอดไม
หยุดเลย ไมวานําหมึกจะราคาเทา
ไหร เครื่ องจะราคาเทาไหร รับรอง
วาคุมคาการลงทุนครับ

Q: ทําไมนําหมึก UV มีสีพิเศษ
เยอะกวา Latex

A: เรื่ องนี้นาจะเปนการใชงานมาก
กว่า เพราะการออกแบบเครื่อง
พิมพ Latex ออกแบบมาใหทํางาน
พิมพแบบผสมสี  ใช หลั กแม สี  
CMYK อาจจะมีสีออนดวยเพื่ อเฉด
สีที่มากขึ้น แตการทํางานกับเครื่ อง
พิมพนําหมึก UV จะใชกับวัสดุพิมพ
ที่หลากหลายมากกวา เชน ไม , 
กระจก, กระเบ้ือง, หิน และ อื่ นๆ ที่

อาจจะมีสีพื้นผิวไมใชสีขาว ทําใหการพิมพแบบผสมแมสี
ใชไมได ตองเปนการพิมพแบบผสม ใชการพิมพแบบ 
Spot color มาชวยทําใหมีนําหมึกสีตางๆเพ่ิมขึ้นให ใช
งานไดหลากหลายข้ึน ไมวาจะเปนสีขาว, สีทอง, สีเงิน 
หรือสีนูนใส บางคนเรียกวา Spot วานิช ที่จริงแลวจัด
วาอยูในสูตรของนําหมึกเชนกันครับ
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Thhermmmal IInkkjet Prinntheeadd 
(หหััวพมิมมพใชชคควาามรรอนน)

หัวพิมพหมึกมีชุดของหองอุนไฟฟาขนาดเล็กซ่ึงในการ
กระตุน 1 ครั้งนี้ทําใหพนหยดหมึกผานหัวฉีด ลงบนวัสดุ
ได และถูกเติมดวยหมึกใหมจากนําหมึก
ที่เชื่ อมตอจะถูกดึงเขามาในหองและยิง
ออกมา หัวพิมพแบบนี้ใชกันแพรหลาย
อย า งม าก ในยุ คแรกๆ  ที่ มี ก า ร ใช
เทคโนโลยีอิงคเจ็ท สวนใหญจะมีหว

หัวพิมพมีอยูหลายแบบ บริษัทผูผลิตหัวพิมพจะมีเทคโนโลยีท่ีจดสิทธิบัตรของตัวเองซ่ึงมีขอดีและ   
ขอเสียแตตางกันไป หัวพิมพท่ีผลิกและใชกันแพรหลายหลักๆแยกเปน 2 ประเภทคือ แบบใชความรอนตม
หมึกใหรอนแลวพนหมึกออกมา และแบบใชแผนไดอะแฟรมดันหมึกใหพนออกมา หรือเรียกกันส้ันๆ วา 
แบบหัวพิมพ ใชความรอน และหัวพิมพใชแรงดัน ซ่ึงมีหลักการทํางาน อายุการใชงาน และตนทุนราคา     
ท่ีตางกัน

พิมพติดอยูกับตลับหมึกดวย

เลยจนระยะหลังพัฒนาขึ้นแยกเปนหัวพิมพ และชุดตลับ
ใสหมึกตางหาก หัวพิมพแบบนี้จะราคาไมแพง เทียบกับ
แบบ PIEZO (ใชแรงดัน) แตอายุการใชงานจะไดนอย
กวา เพราะใชความรอนเมื่ อใชไปนานๆอุปกรณภายในหัว
พิมพ์จะเสื่อมสภาพทําให้ต้องเปลี่ยนใหม่ นิยมใช้กับ

เครื่ องหมึกนํา (WATER BASE) เครื่ อง
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ ผูผลิตหลัก
คือ HP, CANON

เทคโนโลยีของหัวพิมพอิงคเจ็ท
(Inkjet Print head)

โดย MR. INKJET
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P iezooe leecc t rr i c    
I n kk j e t  P r i nn tt h ee a d      

(หหัวพมิพใใชแรรรงดนัน))

ดวยหลักการกระแสไฟฟาจะถูกสง
ผานผลึก PIEZOELECTRIC 
หรือหองเซรามิก แรงดันไฟฟาที่
ทํางานทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในรูปรางไดอะแฟรมของหองหมึก
ดวยหมึกถูกบังคับผาน  หัวฉีดสูญ
ญากาศที่เกิดขึ้นในหองดึงหมึกจาก
ตลับหมึกและเติมเต็มแทนที่อีกคร้ัง 
หัวพิมพชนิดนี้ถูกพัฒนาข้ึนอีก หัว
พิมพ ใหมๆ จะไมมีหมึกอยูภายใน 
เมื่ อ ติดตั้ ง เ ข้ าที่ เครื่ องพิมพ์ จะ
ทําการเติมหมึกเขาภายหลัง เปน  
ที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะ
หัวพิมพทดไมเสียงาย ใชไดนาน 
แตมีราคาตอหัวแพงกวาแบบ THERMAL (ใชความ
รอน) ใชกับเครื่ องพิมพระดับ HIGH-END มีการผลิต
เปนหลักโดย XAAR, SPECTRA (DIMATIX), HITACHI 
/ RICOH, BROTHER, KONICA MINOLTA, EPSON, 
CANON, TOSHIBATEC, KYOCERA

หัววพิมพพพมปีปญญหา

สาเหตุหลักของปญหาหัวพิมพอิงคเจ็ทเปนเพราะหมึก
แหงบนหัวฉีดของหัวพิมพ อุดตันรูหัวฉีด เครื่ องพิมพ
สวนใหญจึงพยายามท่ีจะปองกันไมใหเกิดหมึกแหงบน
หัวฉีดโดยการเก็บหัวฉีดหัวพิมพที่มียางล็อค (CAP) 
เมื่ อเครื่ องพิมพไมได ใชงาน การปดเครื่ องอยางกระทัน
หันหรือถอดปลั๊กเครื่ องพิมพกอนที่จะมีการเก็บหัวพิมพ
ทําใหหัวพิมพจะถูกทิ้งไว ในสภาพที่ไมปกติ ทําใหหมึก
แหงและแข็งอุดตันรูหัวฉีดหัวพิมพนี่คือปญหาที่พบบอย

ดดููแลรรัักษษาาหัวพพิิมพ

หัวพิมพถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
เครื่ องพิมพอิงคเจ็ท จะพิมพสวยไม
สวยก็ขึ้นอยูกับความสมบูรณหัว
พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยี่ห้อไหน
ก็ตามถาไมมีการดูแลหัวพิมพอยาง
ถูกตอง หรือไมดูแลหัวพิมพเลย 
คงจะมีงานสวยๆ ไดไมนานก็ตอง
เปลี่ยนหัวพิมพ ใหม การดูแลหัว
พิมพเบ้ืองตนแนะนําวาใหทําตาม
บริษัท ผู้ผลิตเคร่ืองพิมพ์แนะนํา 
เพราะจะเปนผูรูดีที่สุด และแนะนํา
วาใหดูแลหัวพิมพอยางตอเนื่ อง ซึ่ง
สวนใหญคือ หมั่นเช็คทําความ
สะอาดหัวพิมพ หรือบริเวณจะที่หัว
พิ มพ เ ก็ บอยู  บางยี่ ห ออาจ ให
ทําความสะอาดตัวที่จะไปทําความ

สะอาดหัวพิมพ คือเนนความสะอาดเปนหลัก เปดปดให
ถูกตองตามขึ้นตอน ใชอุปกรณที่ไดมาตรฐาน เชนผาเช็ด
หัวพิมพตองการประหยัดเลยใชผาอะไรก็ไดเนนไมแพง 
แตหารูไมวาผาถูกกวา  หัวพิมพ

หมมึึกองิงงคเจจ็็ทท

หัวพิมพดีแคไหนก็พิมพไมดีถาใชหมึกผิด ใชหมึก ไมดี 
ไมเหมาะกับหัวพิมพ หมึกเปนอยางหนึ่งที่เปนเรื่ องยากที่
โรงงานจะผลิตมาใหไดคุณภาพสมบูรณทุกครั้งเพราะ
เปนเรื่ องของการผสมวัตถุดิบสารเคมีตางๆ กันในแตละ
ล็อต หากเปนโรงงานใหญโรงงานท่ีมีการควบคุมการ
ผลิตอยางเขมงวดก็จะผลิตหมึกออกมาไดเสถียร/นิ่ง 
เพราะวาไมคอยเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต แตก็อาจมี
ราคาสูงถึงสูงมาก แตแลกกับคุณภาพในการพิมพและไม
ทําใหหัวพิมพเสียเร็วคิดวาคุมคา บางโรงงานตองการลด
ตนทุน เลยตองลดคุณภาพ อันนี้สุดทายจะเจอปญหา
หมึกไมมีคุณภาพ ทําใหหัวพิมพแพงๆของหลายทานเสีย
ได เรื่ องการเลือกใชหมึกจึงเปนอีกเรื่ องท่ีตองใหความ
สําคัญเปนอยางมาก
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ดูงานท่ีจะพิมพอินดอรหรือ
เอาทดอร

งานที่เราจะพิมพคือโจทยแรกๆ ที่เราตองนํามาเปนตัวตั้ง 
เชน งานคือพิมพงานอินดอร หรืองานเอาทดอร ถาเปน
งานอินดอรควรดูที่ความละเอียดของการพิมพเปนหลัก
ก่อนควรมีความละเอียดให้มากท่ีสุดเท่าที่เครื่องพิมพ์
ทําได เพราะงานอินดอรสวนใหญแลวเปนงานที่ดูใน
ระยะใกลถึงใกลมากๆ แตถาเปนงานเอาทดอรควรดูที่
อายุของหมึกท่ีสามารถทนแดดทนฝนเปนอันดับแรก
เพราะงานเอาทดอรตองอยูภายนอกซึ่งอยางที่เราเห็น
เมืองไทยเราอากาศรอนมากและมีความเปลี่ยนแปลงได
ตลอดทั้งปเชนถาเราตองการงานพิมพใหอยูได 3 ป แลว
ซื้อเคร่ืองท่ีมีอายุหมึกใช้เอาท์ดอร์ได้ 1 ปีหรือไม่ถึงปี 
งานพิมพเราตองมีปญหาหมึกซีดจางแนนอน 

การเลือกเครื่ องพิมพอิงคเจ็ทใหตรงกับการใชงาน ตรงกับงานท่ีใชเปนปญหากันมา
โดยตลอด โดยเฉพาะสําหรับมือใหม เพราะถาเลือกเครื่ องผิด เครื่ องไมดี นั่นหมายถึงเงิน
จํานวนมากท่ีทานจะเสียไป อาจไมไดคืนเลย และอาจเสียเงินมากข้ึนในการแกไขในการเลือกเครื่ องผิด 
หรือเครื่ องไมดี เครื่ องแบรนดดังๆ อาจไมใช คําตอบเสมอไปก็ได 

ดูความละเอียด
ในการพิมพ

เครื่ องแตละแบบแตละยี่หอมีความละเอียดในการพิมพ
ตางกัน บางเครื่ องมีความละเอียด 600 DPI, 720 DPI, 
1440 DPI หรือมากถึง 2400 DPI และควรตองดูที่
ขนาดหยดหมึกท่ีพนออกมาจากหัวพิมพดวยวามีขนาด
ใหญหรือเล็กเทาไร (ขนาดหยดหมึกน้ีคนทั่วไปอาจไมรู
หรือไมใหความสําคัญ) เพราะถาขนาดหยดหมึกเล็ก
เทาไรงานพิมพก็จะละเอียดดูเรียบเนียนคมชัดขึ้นมาก
เทานั้น ซึ่งปจจุบันมีความเล็กมากถึง 3 พิโกลิตร และได
ขาวมาวาอาจมีความเล็กไดถึง 1 พิโกลิตรเลยทีเดียว 
ความละเอียดจะแปรผันตรงกับความเร็ว ถาความ
ละเอียดในการพิมพสูงขึ้นก็จะพิมพชาลง ความละเอียด
จะแปรผันตรงกับราคางานพิมพดวย ยิ่งพิมพละเอียด
มากราคางานพิมพก็ราคาสูงขึ้น

เลือกเครื่ องพิมพอิงคเจ็ท ตองดูอะไรบาง?
โดย MR. INKJETโโโโดโดดโดโดโดดยยยยยยย MRMRMRMRMRMRMR.. ININNININNINKJKJKJKJKJKJEETETETET
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 (DPI ยอมาจาก DOT PER INCH จํานวนจุดที่มีใน 
1 ตารางนิ้ว จะมี 2 แกนคือ X และ Y เชน 720 x 
720 DPI หมายถึงมีจํานวนจุดทั้งหมด 518,400 จุดใน 
1 ตารางนิ้ว) 

ดูความความเร็ว
ในการพิมพ

ทุกคนชอบและเลือกเครื่ องที่สามารถพิมพไดเร็วมากๆ 
แตอยากจะบอกวาความเร็วที่ควรใหความสําคัญนั้นตอง
เปนความเร็วที่ทํางานไดจริงตามงานที่เราตองพิมพ เชน 
หากตองการบนสติกเกอรก็ควรพิมพไดสวย สีเต็ม ภาพ
สมจริงดวย ไมใชพิมพเร็วแตภาพจืด ไมสวย สีเพี้ยน 
และควรทดสอบดวยภาพหรือรูปหลายๆ แบบ ทั้งรูปคน 
รูปวิว รูปสิ่งของ ตัวอักษร อื่ นๆ เปนรูปงานที่เราจะพิมพ
ก็ยิ่งดี อยาเพียงดูที่บอกวาพิมพไดเร็วสูงสุดเทานั้นเทานี้
ตารางเมตรตอชั่วโมงเทานั้น เพราะไมอยางนั้นทาน   
จะได้เคร่ืองพิมพ์ที่ช้าโดยไม่รู้ตัว เครื่องที่พิมพ์ได้เร็ว
หมายถึงปริมาณงานพิมพที่สามารถทําไดมากข้ึนเปน 
เงาตามตัว 

ดูตนทุนในการพิมพ

กําไรมากกําไรนอยอยูที่ตนทุนทุกคน
ทราบดี แตตนทุนในการพิมพหมายถึงตนทุนทั้งหมดนะ
ครับ บางทานคํานวณเฉพาะคาหมึกพิมพเทานั้นแลวตี
ราคาขายงานพิมพเลย ซึ่งจริงๆ แลวตนทุนที่มีนั้นยังมี
ทั้งคาเครื่ องที่ซื้อมา คาหัวพิมพ คาอุปกรณรักษาเครื่ อง 
คาซอมเครื่ องเมื่ อเสีย คาแรงงานในการผลิต คาไฟฟา 
คาขนสง คาบริหารจัดการ คาเสื่ อมราคา และอื่ นๆ อีก 
ไมรวมวัสดุที่ใชพิมพ โอตนทุนเยอะเลยนะครับ ตนทุน

“งานพิมพคุณภาพ นําคุณภาพ
 สูอุตสาหกรรม เปนเรื่ องที่ตอง 
 ชวยกันทํา”

จะแปรผันตรงตามราคาพิมพ

ตนทุนสูงขายราคาตําคงไมดีแน แนะนําใหคิดตนทุนจริง
ของทานตอนนี้เลยครับ เพื่ อสุขภาพของทาน และสวน
รวม ยําวาจริงๆแลวตนทุนของทุกทานสูงครับไมตําเมื่ อ
คํานวณครบทุกอยาง

ดูการบริการ
ทั้งกอนและหลังการขาย

เครื่ องทุกเครื่ องมีจุดดีและจุดออนครับ ยังไมมีเครื่ องที่
สมบูรณ์ที่สุด การบริการจึงเป็นเร่ืองสําคัญมากๆ อีก
เรื่องในสินค้าทุกชนิด การบริการควรดูว่าช่างมีความ
เชี่ยวชาญในการซอมเครื่ องจริงหรือไม โดยการพูดคุย
สอบถามชาง ชางมี SERVICE MIND มากนอยแคไหน 
บริษัทที่ขายมีนโยบายในการขายการบริการอยางไร 
ทําได้จริงตามที่ ได้พรีเซ็นต์ตอนขายหรือไม่ อีกเร่ือง
สินค้าเป็นเครื่องพิมพ์ ต้องมีการทํา ICC COLOR 
PROFILE ของเครื่ องพิมพ หมึกพิมพ กับวัสดุที่ใชพิมพ
ให้ด้วย เพ่ือให้ได้คุณภาพสีที่พิมพ์ออกมาดีไม่เพ้ียน 
เพราะเปนหนาที่ของ ผูขายเครื่ องพิมพ หมึก และวัสดุ
สําหรับใชพิมพ
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
ระบบหมวดหมูของอาชีพ (ชื�ออาชีพและรหัสอาชีพ)

มาตรฐานอาชีพ

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ

กรอบการเชื�อมโยง กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ของไทย กับกรอบคุณวุฒิ AEC

ฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบสารสนเทศ ในการบริหารฐานขอมูล และวุฒิวิชาชีพ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
01

02

04

06

03

05

07

 

 จากภาพท่ี 1 เปาหมายระดับชาติของระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพนั้น มีจุดมุงหมายหลักในการเปนศูนยกลางการ
รับรองสมรรถนะของกําลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ เพื่ อตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เปนกลไกใหบุคคลไดรับการยอมรับใน
ความสามารถ และไดรับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองกับ
สมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพในการพัฒนาเจริญกาวหนาในอาชีพของตนใน
อนาคต 

คุณวุฒิวิชาชีพน้ีสามารถเทียบเคียงและเช่ือมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศ โดยสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดมีการกําหนดระบบคุณ
วุฒิวิชาชีพแหงชาติ ตามองคประกอบทั้ง 7 ขอ คือ

 1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
 2. ระบบหมวดหมูของอาชีพ
 3. มาตรฐานอาชีพ
  • การจัดทํามาตรฐานอาชีพ

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
สวัสดีครับทานผูอานที่มีความสนใจในมาตรฐานอาชีพทุกทาน ใน S&G เลมที่แลวผูเขียนไดเลาให

ทราบถึงที่มาและความสําคัญของมาตรฐานอาชีพในธุรกิจปายและอิงคเจ็ทใหกับทานผูอานไดทราบมา
แลวน้ัน ในเลมนี้ผูเขียนจะไดเลาตอถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอยๆ 
7 ประการ ดวยกันดังภาพประกอบที่ 1 ดานลางนี้คือ

มาตรฐานอาชีพ
ในธุรกิจปายและอิงคเจ็ท (2)

 ภาพที่ 1 องคประกอบระบบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
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  • การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
 4. องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคล
  ตามมาตรฐานอาชีพ
 5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
  • การรับรององคกรที่มีหนาที่รับรอง
   สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
   > กระบวนการรับรององคกรที่มีหนาที่
    รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
   > กระบวนการตออายุองคกรที่มีหนาที่
    รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  • มาตรฐานองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะ
   บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
   > กระบวนการยื่ นขอเปนองคกรที่มีหนาที่
    รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
   > กระบวนการแนะนําและสนับสนุน
    องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคล
    ตามมาตรฐานอาชีพ
  • มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
   มาตรฐานอาชีพ
   > มาตรฐานและกระบวนการประเมิน
    สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

   > กระบวนการข้ึนทะเบียนเปนผูประเมิน
    สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
   > คุณสมบัติของผูเขารับการประเมิน
    สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 6. กรอบการเชื่ อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
  ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
 7. ฐานขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ
  ในการบริหารฐานขอมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ

 ในบทความนี้จะอธิบายขยายความองคประกอบแตละ
ข้อเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ของประเทศไทย เพื่ อใหผูที่อยูในวงการปายและอิงคเจ็ท
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการสรางมาตรฐานอาชีพเหลานี้

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
 ในองคประกอบแรกคือ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ คือ

เกณฑในการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีการกําหนด
เปนระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยกรอบคุณ
วุฒิวิชาชีพในแตละระดับจะมีรายละเอียดท่ีอธิบายถึงกฎ
เกณฑ ความรู ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค 
ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงไดรับ
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จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากงาย
ของการทํางาน ซึ่งเกณฑวัดสมรรถนะในคุณวุฒิระดับ
ตนอาจจะยังไมสามารถมีการสรางนวัตกรรม แตเปน
เกณฑที่กําหนดวาผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดตาม
เกณฑการปฏิบัติการ และหากเปนเกณฑวัดสมรรถนะใน
ระดับคุณวุฒิสูงๆ จะมีการวัดที่ความสามารถในการสราง
นวัตกรรม หรือวิธีการใหมๆ ในการทํางานหรือคิดคน
เทคโนโลยีใหม ในหนาที่หรืออาชีพของตนเขามาดวย 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) ไดมีการกําหนด
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพออกมาเปน 7 ระดับ ดังภาพท่ี 2 
ดานลาง

 ในเลมหนาผูเขียนจะอธิบายเพ่ิมเติมถึงระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพแหงชาติ ทั้ง 7 ระดับ วาแตละระดับจะตองมี
องคประกอบดาน

 • ความรู (KNOWLEDGE) 
 • ทักษะ (SKILLS) 
 • คุณสมบัติที่พึงประสงค (ATTRIBUTE) 
 • ผลผลิต (PRODUCTIVITY) 
 • นวัตกรรม (INNOVATION) 
 • การประยุกตใช (APPLICATION) 
 • ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) 

 หากผูอานมีความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับมาตรฐาน 
อาชีพงานปายและอิงคเจ็ท โปรดรวมแสดงความคิดเห็น 
ทางผูเขียนยินดีรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูอาน 
สามารถติดตอผูเขียนผานทางอีเมล TABDA.TIC@GMAIL.COM 
สงหัวเรื่ องวา “มาตรฐานอาชีพ” รายละเอียดเพ่ิมเติม
ในเรื่ องระดับคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง 7 ระดับ โปรดติดตามได
ในเลมหนานะครับ สวัสดีครับ
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เพราะเปาหมายที่วางไวกับผลงาน ผมกลาฟนธงไวได
เลยวาสวนใหญทําไมไดตามเปา อยางที่ทราบๆ 
หลายๆ อุตสาหกรรมป นี้ขาลงอยางรถยนต
ปนี้ ยอดหายไปแลว 14% เมื่ อเทียบกับป
ที่แลว ก็เปนผลตอเนื่ องมาจากนโยบาย
รถยนตคันแรกซึ่งโดนทั้งอุตสาหกรรม
รถยนตและจักรยานยนตเลย ภาคเกษตร 
ขาวก็ยังไดรับผลกระทบจากการจํานําขาว
จากรัฐบาลที่แลว สงผลใหราคาตกตํามา
ตลอด มาปนี้เจอภัยแลงอีก ผลคือกําลังซื้อภาค
เกษตรหดตัวลงอยางตอเนื่ อง สงผลเรียกงายๆ วาภาค
รากหญาไมมีเงินมาบริโภค สวนดานการสงออกก็เหนื่ อย
ครับ ปนี้นาจะติดลบเลย คงมีแตอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เทานั้นที่เติบโต เพราะมีนักทองเท่ียวชาวจีนแหมาเที่ยว
เมืองไทย ถึงแมคาใชจายเฉลี่ยตอหัวยังไมสูงนักแตก็ถือ
เปนตัวทําใหการทองเที่ยวเรายิ้มได ประเมินวาจะมีนัก
ทองเที่ยวตลอดทั้งป ราว 29 ลานคน โดยมีนักทองเที่ยว
จีน อาเซียน มาเปนอันดับหนึ่งครับ

 นี่คือเหตุที่ทําใหนักการตลาดตองขยับแผนเพราะ
หลายๆ คายปรับแผนใหมเรียบรอยแลว โดยเฉพาะ   
งบการตลาดครับ แนนอนครับ เมื่ อยอดขายไมนาจะได
ตามเปา สิ่งเดียวท่ีทําไดก็คือลดอยางแนนอนครับ    
แตทีนี้งบที่ลดลงนั้น นักการตลาดนาจะเอาไปทําอะไรกัน 
เร่ิมตนเราคงไดเห็นแนนอนครับคือ มหกรรม ลด แลก 
แจก แถม เปดศึกกันอยางแนนอนครับ ที่จริงเรื่ องนี้เห็น
กันมาตั้งแตตนปแลว ที่เห็นกันชัดๆ ก็บรรดาเครื่ องดื่ ม

นํา ดํา ชาเขียว ถลมกันแหลก แจกรถ แจก
ทองกัน ตามมาดวยคายรถยนตที่นับเปน
ปรากฏการณเลยก็วาไดครับ เพราะทุก
คายงัดโปรโมชั่นกันเต็มรูปแบบครับ 
แบบท่ีไมเคยเกิดมาในวงการรถยนตมา
กอนเลย ก็เพื่ อยอดขายและ MARKET 
SHARE แตที่เหนือสิ่งอื่ นใดคือกําจัดรถที่

จอดแชอยูออกไปบาง ยิ่งปนี้คายรถทยอย
ออกรถรุนใหมและปหนาจะมีการปรับภาษีรถ 

SUV รุนใหญอีก ก็ยิ่งกดดันวงการรถยนตใหรบกันแบบ
เอาเปนเอาตายเพราะเงินในตลาดลดลงตองทําอยางไร
ก็ได ใหถาจะซื้อ รถใหมตองมาซื้อ รถฉันเทานั้น ดูนักการ
ตลาดจะ ใ ช้ เกม ส์นี้ กั นต่ อ เพื่ อ เ รี ยกยอดขาย น้ัน 
หมายความวางบการตลาดที่นาจะลดลงจากแผนเดิมเมื่ อ
ตนปตามการลดยอดขาย งบการตลาดที่ปรับไปนาจะ
ทําใหวงการสื่ อปาดเหงื่ ออยางแนนอน เพราะเม็ดเงินที่
ลดลงไปแลวก็ยังนําไปใชกับการ ลด แลก แจก แถม อีก

Killing
Zone
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บนสถานการณเศรษฐกิจในยุคท่ีปญหา
ตางๆ รุมเราในวันน้ี ถาเปนการตลาด
อาจจะตองพลิกเกมสเลนใหมๆ  โดยเฉพาะ 
เมื่ อขามเขาสูไตรมาส 3 มาแลว บทพิสูจน
ผลงานคร่ึงปท่ีผานมาจะเดินตามแผน
เดิมๆ คงลําบากครับ 
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 ทีนี้ เมื่อเกมส์ที่จะลดแลกแจก
แถม MEDIA ประเภทไหนที่นาจะใช
กันดี แนนอนจะทําโปรโมชั่นก็คง
ตองแจงใหผูซือ้รบัรู ทวี ีDIGITAL คง
ไดอานิสงสแนนอน แตคงเฉพาะ
ชองทีม่ ีRATING เพราะทีผ่านมานัน้ 
ภาพของทีวียุคใหมบานเราเห็นชัด
ขึ้นเรื่ อยๆ คือชอง 3, 7, WORKPOINT TV และ RS เปน
ตัวนําชอง ANALOG เดิมอยาง 5, 9, 11 และ TPBS   
ไปแลว แตเกมส TV DIGITAL นีย้งัอกียาวแนนอนครบั ป
นี้คงเห็นอีกหลายชองตองลมหายตายจากแนนอนเพราะ
เงินทุนที่ตองตอสูกันอีกยาวนาน หลังจากเจติ๋มยกธงขาว
ยอมแพไปแลวหนึ่ง เร็วๆ นี้คงเห็นคนยกธงขาวเปนราย
ตอไปแนนอนครับ หลายๆ ทานบอกวาเรื่ องนี้ทราบอยู
แลว เพราะนีลสันก็รายงานไปแลวนี่วาเงินเขามาในทีวี 
ดิจิตัลสูงสุด แตมีเรื่ องหนึ่งท่ีทานอาจจะไมทราบวาวันนี้
วงการทีวีเราทั้ง แจกท้ัง แถม และแมกระท่ัง ไมมี 
ORDER ก็ยังลงใหเลย อันนี้นีลสันก็คูณตัวเลขจาก
โฆษณาทุกตัวอยางแนนอน มันก็เลยเห็นวายอดขายใน
วงการทีวีโตขึ้น มาแบบไมนาจะเปน สาเหตุมันก็มาจากนี้
แหละครับ ผมมีโอกาสคุยกับผูบริหารชั้นสูงของ TOP 5 
ของบริษัทที่ใชงบโฆษณาสูงสุดของไทยก็บนมาวาบรรดา
โฆษณาท่ีทั้งแจกท้ังแถมน้ัน มันมากเกินไปจนถึงขนาด
ตองแจงใหมกีารลงโฆษณาที ่MAKE SENSE กวานีเ้พราะ
มันมากเกินไปจนนารําคาญ

 มา OUT OF HOME อนัน้ีแสดง
อาการออกมาไดอยางเห็นไดชัดมาก
ครับ เรียกวาทุกครั้งที่เศรษฐกิจไมดี
นั้นสังเกตปายโฆษณาใหญๆ ไดเลย
ครับวากลายเปน “คุณวาง” จอง
หมดตั้งแตตนป เห็นไดอยางชัดเจน 
และผมก็เช่ือว่าคร่ึงปีหลังจะหนัก 
กวานี้อีก ผมเองไดคุยกับ CEO 
ของเบอรหนึ่งของธุรกิจ OUT OF 
HOME วาปนี้เปนไงบาง ก็สายหนา
บอกว่าเหนื่อยมาก ครึ่งปีหลังก็ไม่
นาจะดีขึ้น และปหนานาจะเหนื่ อย
ต่ออีก เหน่ือยแทนเลยครับ สื่อที่
ตกลงมาต้ังแตตนป กค็อื IN STORE 
MEDIA ทั้งๆ ที่นาจะดีตามสูตร 
KILLING ZONE เพราะเวลาทําโปร
โมชั่นเยอะๆ บรรดา CONSUMER 
PRODUCT มักจะเอา IN STORE 
MEDIA มาเปนตัวกระตุนและ 
RECALL ผูบรโิภคเมื่ อเดนิทางมาถงึ 
ไมวาจะเปน TESCO LOTUS, BIG C, 
TOPS และ 7-11 ก็ตาม แตตัวเลข

ของยอดเงินที่ใช ในสื่ อ IN STORE กลับลดลง ผมคาดวา
นาจะเปนเรื่ องของการเปล่ียนมือของบริษัทที่บริหารการ
ขายมากกวาเพราะต้ังแตตนปนั้นมามีการเปล่ียนมือจาก 
VGI มาเปน DUNNHUMBY ในกรณี TESCO LOTUS และ 
VGI อีกเชนกัน มาเสียใหOMG ในกรณี BIG C อีก ก็
เลยทําใหการขายสื่ อเปนชวงเปลี่ยนมือ ก็คงทําใหยอด
ขายลดลง ครึ่งปหลังนาจะกลับมาคึกคักครับ นอกจากนี้
เงินในธุรกิจสื่ อที่หายไปเยอะเลยคือเงินจากภาครัฐครับ 
ปนี้หายไปเกือบหมดเลย และนาจะหายตอไปในครึ่งป
หลังดวยครับ ผมบอกเลยครับวานอกเหนือจะตอง
เหนื่ อยกับครึ่งปหลังแลว เตรียมตั้งการดดีๆ สําหรับป
หนาตอไดเลย...

35Graphics & Sign



เราลองมาเจาะลึกเก่ียวกับเร่ืองสต๊ิกเกอร์ต่างๆ  
โดยเฉพาะสต๊ิกเกอรสําหรับติดรถ เพื่ อจะไดมีความ
เขาใจวาแทจริงแลวเราตองการใชวัสดุประเภทใด 
เพื่อการใช้งานแบบใด ผู้เขียนบทความน้ี ได้ถาม    
ผูมีความรูจากหลายๆ แหลงเก่ียวกับวัสดุสติ๊กเกอร
ติดรถ

สติ๊กเกอรแตละแบบแตกตางกันอยางไร?

เราจะเริ่มกันดวยความแตกตางของ
สติ๊กเกอรติดรถแตละชนิดและการ
ใชงานที่แตกตางกัน การเลือกใช
สติก๊เกอรใหเหมาะแกสภาพการ
ใชงานมีความสําคัญมาก ผู ใช
ตองทาํความเขาใจเกีย่วกับเรื่ อง 
ดังกลาวโดยเฉพาะรายละเอียด 
spec ของสต๊ิกเกอรจากผูผลิต 
มีคําถามวาสต๊ิกเกอรติดรถควรมี
กาวแบบ Repositionable พรอมมี
เทคโนโลยีไลอากาศหรือไม?  สติ๊กเกอร
ประเภทน้ีจะสามารถเคลื่ อนยายตําแหนงได
หลงัจากตดิตัง้กรณทีีต่ดิตัง้ไมถกูตาํแหนงทีต่องการ และมี
ชองระบายอากาศอยูบนชัน้กาวกรณีเกดิ air bubble จาก
การตดิตัง้ นอกจากนีฟ้ลมเคลอืบยงัถอืเปนอกีปจจยัหนึง่ที่
มีความสําคัญ     ผูผลิตแนะนําใหติดตั้งสติ๊กเกอรควบคู
ไปกบัฟลมเคลอืบดวย เพราะนอกจากจะชวยเรื่ องของการ
ปกปองงานพมิพจากรอยขดีขวนและการซดีจางของสแีลว 
ยังชวยใหการติดตั้งงายขึ้นอีกดวย

“การติดสติ๊กเกอรบนพื้นผิวโคง สติ๊กเกอรแบบ “หลอ” 
หรือ Cast Films เทานั้นที่จะเหมาะกับการติดตั้งลักษณะ
นี้ ซึ่ง Cast Films จะมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวา 
โดยปกติจะอยูที่ 5 ปขึ้นไป อยางไรก็ตาม สติ๊กเกอร

พิมพอิงคเจ็ทจะตางออกไปเล็กนอยกลาวคืออายุการ
ใชงานจะขึ้นอยูกับคุณภาพของหมึกที่ใชพิมพและฟลม
เคลอืบดวยเชนกนั ซึง่สติก๊เกอรแบบหลอหรอื Cast Films 
นีส้วนมากจะมีราคาคอนขางสูงตามคุณภาพทีส่งูขึน้ดวย”

 สติก๊เกอรตดิรถโดยปกตจิะถกูแบงออกเปน 2 ประเภท
ไดแก ประเภทงานโฆษณา เชนงานติดตั้งโฆษณาสําหรับ
บรษิทั และประเภทการตดิเพื่ อความสวยงาม ประเภทงาน
โฆษณาจะมีตวัเลือกใหคอนขางมากกวาเชน งานสต๊ิกเกอร

ติดตั้งแบบระยะสั้น หรือจะเลือกเปนงาน
ติดตั้งรอบคันซึ่งตองใชสติ๊กเกอรที่

คุณภาพสูงกวาและมีราคามากกวา 
การเลือกใชงานจะข้ึนอยูกบัความ
ตองการของทางลูกคาวาอยากได
แบบใด สวนสติ๊กเกอรสีสําหรับ
ตกแตงจะประกอบดวยช้ัน
ของตัวสีและฟลมใสโดยไม
จําเปนตองใชฟลมเคลือบกับ
สติก๊เกอรประเภทนี ้นอกจากนีย้งั

มีเทคโนโลยีที่งายตอการ   ติดตั้ง
โดยผูผลติสามารถขยบัเคลื่ อนตาํแหนง

สติ๊กเกอรและลด air buble ซึ่งจะชวยลด
ระยะเวลาการติดตั้งงานไดอีกดวย

คุณลักษณะพิเศษของสติ๊กเกอรติดรถยนต

สติ๊กเกอรแบบหลอ หรือ Cast Film สําหรับติดรถยนตจะ
มีความแตกตางจากสติ๊กเกอรอื่ นๆ เล็กนอยกลาวคือ โดย
ปกติสติ๊กเกอรงานพิมพอิงคเจ็ทสําหรับติดรถจะมีความ
หนาอยูที่ 1.5 ถึง 2 มิล ซึ่งตองรวมกับความหนาของฟลม
เคลือบอีก 1.3 ถึง 2 มิล สวนความสามารถในการเคลื่ อน
ยายตําแหนงฟลม หรือ Repositionability จะขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะของกาวที่ใช  และเมื่ อพูดถึง “slide-ability” 
หรือการเลื่ อนฟลม มันก็คือ air-release เปนเทคโนโลยี

โดย MR. INKJET

สําหรับติดรถ สติ๊กเกอร
โดย Avery Dennison
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บทความ วัสดุมวน 
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ที่จดสิทธิบัตรเพ่ือให้การติดต้ังของผู้ใช้เป็นไปได้อย่าง
งายดายมากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปสติ๊กเกอร Cast Film ที่ใช ในงานปายคอนขาง
บาง ปกติจะอยูที่ประมาณ 2 มิล แตสติ๊กเกอรสําหรับติด
รถจะอยูที่ 2.8 ถึง 3 มิล เพื่ อรักษาความสามารถในการ
เขาโคงเขามุม ความหนาของฟลมจะชวยใหผู ใชทํางาน
ไดงายมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การยืดและการเขารูปจะไม
สงผลตอตัวเน้ือสแีละความทึบแสงของฟลม ผูผลติหลาย
รายผลิตสติ๊กเกอรออกมาพรอมกาวที่มีความยึดเหนี่ยว 
(low contact) ตํา ทําใหสามารถเลื่ อนปรับตําแหนงและ
ไลอากาศไดงาย อยางไรก็ตาม การใชที่รีดสติ๊กเกอรหรือ 
Squeegee ชวยกดจะชวยใหกาวยึดติดแนนมากยิ่งขึ้น

สต๊ิกเกอรแบบ “หลอ” (Cast Films) และแบบ 
“รีด” (Calendared)

การเลอืกใชสต๊ิกเกอรสองประเภทนีจ้ะขึน้อยูกบั
วาตองการใชงานนานเทาใด และพ้ืนผวิท่ีตดิตัง้
เรียบหรือโคง สติ๊กเกอรแบบหลอจะสามารถเขา
โคงและใหความคงทนมากกวา สวนแบบรดีจะเหมาะ
กับงานระยะส้ันและติดบนพื้นผิว ที่เรียบ

สติ๊กเกอรแบบรีดมีราคาไมแพงในการผลิต 
กรรมวิธีการผลิตทําโดยการรีดเนื้อฟลมใหได
ความหนาที่ตองการ เมื่ อเวลาผานไปตัววัสดุจะ
มีการคืนตัวสูสภาพเดิม (กอใหเกิดการ “หด” ของ
สติ๊กเกอร) ในทางกลับกัน สติ๊กเกอรแบบหลอเปนการเท
สวนผสมใหไดความหนาตามตองการ จึงเกิดการคงตัว
และมีอัตราการ “หด” นอยกวา โดยสติ๊กเกอรทั้งสอง
ชนิดมีความแตกตางกันคอนขางมาก ซึ่งโดยสวนใหญ
แลวผูผลติจะแนะนําให ใช  สต๊ิกเกอรแบบหลอกบังานติด
รถยนตมากกวา เนื่ องจากสามารถเขารปูเขามมุและอตัรา
การหดตัวตํากวา ทั้งยังสามารถทนความรอนเย็นของตัว
รถไดมากกวาสติ๊กเกอรแบบรีดและหากพูดถึงสติ๊กเกอร
แบบรดี ปกตจิะมอียู   3 ประเภทไดแก แบบราคายอมเยา 
economy-grade, แบบคุณภาพระดับกลาง intermedi-
ate และแบบ  high-performance ในสวนของสติ๊กเกอร
รีดแบบราคายอมเยาจะใชกับกาวเช้ือนํา (water-based 
adhesive) ซึ่งไมแนะนําให ใชสําหรับการติดรถ หากเปน

เกรดคณุภาพปานกลางหรอื intermediate จะเปนกาวเชือ้
นาํมนั (solvent-based adhesive) เหมาะสําหรับงานปาย
ระยะส้ันถึงกลาง และไมแนะนําใชสําหรับติดรถเชนกัน ทาย
สุดในสวนของสต๊ิกเกอรรีดแบบ high-performance จะ
เปนกาวเชื้อนํามันและถูกออกแบบมาสําหรับติดพ้ืนผิว
หรือตัวรถสวนเรียบหรือมีความโคงเล็กนอย หลายกรณีมี
การใชฟลมเคลือบเกรดฟลมหลอเขาคูกับสติ๊กเกอรแบบ
รีด high-performance เพื่ อผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น

คําวา “หลอ” หรือ “รีด” มาจากขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต
ของสติ๊กเกอร สติ๊กเกอรแบบรีดทําจาก PVC ที่มีลักษณะ
เหมือนดินนํามันท่ีถูกความรอนและถูก “รีด” ดวยกลึงส
แตนเลสขนาดใหญเนื้อวัสดุจะถูกรีดและยืดออกเพื่ อให
ไดความหนาทีต่องการ การผลติสติก๊เกอรแบบรดีเปนการ
ผลติในสเกลขนาดใหญ ขอดคีอืสามารถผลิตเปนจํานวน

มากไดทําใหมีราคาที่ถูกลง สติ๊กเกอรแบบรีด
เหมาะกับการaใชงานภายนอกบนพื้นผิวเรียบ
หรือมีความโคงมนเล็กนอย อายุการใชงานปาน
กลาง สวนใหญจะใชกับงานปายมากกวา

สวนสต๊ิกเกอรแบบหลอหรือ Cast Films ทําจาก 
PVC เหลวโดยเทลงบน Casting Sheet และ
เนื่ องจากตัวมันเองเปนของเหลว PVC จึงไหล
กระจายออกบนแผนโดยไรซึ่งแรงดีงยืดจาก
การรีดเฉกเชนสติ๊กเกอรแบบรีด   โดยCast 

Films สามารถเขาโคงเขารูปไดดี มีอายุการใช
งานยาวนาน สวนใหญนิยมใชกับงานติดรถหรือการติด

บนพื้นผิวที่มีความโคง

ตอนน้ีผูอานก็พอจะทราบแลววา สติ๊กเกอรแตละชนิด
มีคุณลักษณะและการใชงานท่ีแตกตางกันอยางไร 
สามารถเลือกใชงานใหเหมาะสมตามสมควร
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 อะคริลิค เปนวัสดุประเภทหน่ึงในกลุมพลาสติก  
บางคนเรียก อะครลิคิพลาสติก (ACRYLIC PLASTIC) หรอื 
พลาสติกอะคริลิค ขณะท่ีอีกหลายคนเรียกวา กระจก
อะคริลิค (ACRYLIC GLASS) และอาจเรียกยอๆ แค   
แผ่นอะคริลิค ไม่ว่าช่ือเรียกจะแตกต่างกันอย่างไร 
ทั้งหมดทั้งมวลก็หมายถึง พลาสติกชนิดเดียวกัน คือ  
โพลิเมทิล เมทาคิเลต หรือ พเีอม็เอม็เอ (POLY METHYL 
METHACRYLATE : PMMA) ซึ่งจะผลิตขึ้นวัตถุดิบหลัก 
เมธลิ เมตาครเิลต (METHYL METHACRYLATE หรอื MMA) 
ซึ่งมี ลักษณะเปนของเหลวที่ไมมีสีและโปรงแสง รวมกับ
สวนผสมตางๆ ผานขบวน การหลอ หรือ การแข็งตัว 

(POLYMERIZATION) ในรูปแบบตางๆ 
ตามสูตรเคมี คือ C5H8O2 

 การผลิตแผนอะคริลิค

 ปจจุบันการผลิตแผนอะคริลิคแยกตามขบวนการผลิต
ในเบื้องตนได 3 รูปแบบ
 1. การผลิตเปนชุด (BATCH CELL BULK POLYMERIZATION) 
หรือ การผลิตระบบการหลอแบบเซลล (GLASS CELL 
CASTING PROCESS) ผลติแผนอะคริลคิโดยใชแผนกระจก
เปนแบบพิมพหลอ ทําใหขนาด ความกวาง, ความยาว

และรูปแบบของแผนอะคริลิคขึ้นอยูกับขนาดและ     
รูปแบบ ของกระจก แบบพิมพ โดยมีขั้นตอนการผลิต
ดังนี้

 1.1 การผลิตแผนอะคริลิคจะใชแมพิมพเปนแผน
แกวหรือแผนโลหะผิวเรียบ 2 แผน ประกบเขา ดวย
กัน โดยขอบนอกแมพิมพมีลักษณะเปนกรอบหนาที่
ยืดหดได เนื่ องจากใน ระหวางการ เกิดโพลิเมอรไรเซช่ัน 
(POLYMERIZATION) เมื่ อโมโนเมอรหรอืโมเลกลุเลก็
หลายตัว มาเชื่ อมกัน เขากลายเปนโมเลกุลใหญจะ
ทําใหปริมาตรสารลดลง ดังนั้นกรอบแมพิมพ จึงตอง
หดตัว ตามปริมาตรพลาสติกที่เปลี่ยนไป
 1.2 เมื่อใส่วัตถุดิบเข้าไปเต็มแม่พิมพ์แล้ว จะปิด
แมพิมพใหสนิท จากน้ันอาจมีการใหความรอนแกแมพิมพ 
เพื่ อกระตุนตัวเรงปฏิกิริยาใหเริ่มทํางาน ขณะที่เกิด
ปฏิกิริยาทางเคมีของแผนจะ มีการคายความรอน 
ออกมา จึงตองระบายความรอนดวยการเปาลม    
หรือแชแมพิมพ ในนําอุน ความรอนที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส (โดยประมาณ) เพื่อควบคุมการ 
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของของเหลวในแมพิมพไมให
กลายเปนไอ ซึ่งอาจจะกลายเปนฟอง บนผิวแผน 
อะคริลิคในภายหลัง

แผนอะคริลิค
(Acrylic Sheets)

 “ถาเอยถึงแผนอะคริลิค ในวงการผูทําปายรับรองไมมีใครไมรูจัก เพราะแผนอะคริลิคถูกนํามา
ใชงานกันอยางแพรหลายในการผลิตปายโฆษณาแทบทุกชนิด แตจะดีกวาไหม ถาเราจะมาทําความรูจัก
แผนอะคริลิคใหมันลึกซึ้งมากกวาที่จะเห็นเปนแคแผนพลาสติกชนิดหนึ่ง การรูจักรายละเอียดใหลึกลงไป ยอมนํามาซึ่ง
การใชงานไดอยางถูกตอง ลดปญหาความเสียหาย ลดความผิดพลาดหรือความสูญเสียในขบวนการผลิต ไดอีกมาก 
นั่นยอมหมายถึงผลกําไรที่เพิ่มขึ้น และยังทําใหทานกลายเปนมือโปรในการผลิตหรือแปรรปูอะคริลิคไดตอไปในอนาคต”
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โดย เด็กสงของ
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ภาพแสดงกระบวนการผลิตทั้ง 3 แบบ

GLASS CELL CASTING PROCESS

CONTINUOUS CASTING PROCESS

EXTRUSION SHEETING PROCESS

 1 . 3  เ มื่ อ แ ผ่ น อ ะ ค ริ ล ค  
แข็งตัว จะนําแผนอะคริลิค  
ไปอบแอนนีล (ANNEAL) ที่
อุณหภูมิประมาณ 80 องศา
เซลเซียส ระยะเวลาตามขนาด
ความหนาของ แผนอะคริลิค
พลาสติก (หนวย : ชั่วโมง) 
เ พื่ อ ล ดค ว า ม เ ค้ น ต กค้ า ง 
(RESIDUAL STRESS) ซึง่อาจทาํ
ใหแผนอะคริลิคบิดงอ หรือ
เสียรูปราง
 1.4 หลังจากน้ัน ก็จะปลอย
ใหแผนอะคริลิคเย็นตัว จึงจะ
ถอดออกจากแมพิมพ หลังจาก
แกะแผน อะคริลิคออกแลว 
แมพิมพจะถูกทําความ สะอาด 
เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการ
ผลิตชุดใหม
 1.5 สุดทายแผนอะคริลิค
จะถูกตัดแตงครีบ หรือสวนที่

เกินออก และปดทับแผนอะคริลิคดวย กระดาษ หรือ
ฟลมพลาสติก เพื่ อปองกันแผนอะคริลิคในระหวางการ
ขนสงและการจัดเก็บ

 2. การผลิตแบบตอเนื่ อง (CONTINUOUS BULK 
POLYMERIZATION) หรอื การผลิตระบบการหลอ แผนแบบ
ตอเนื่ อง (CONTINUOUS CASTING PROCESS) มขีัน้ตอน
คลายการผลิตเปนชุด แตใชเวลาในการผลิตนอยกวา 
และสวนใหญจะใชผลิตแผนอะคริลิกขนาดบาง

 2.1. การผลิตแผนอะคริลิกแบบนี้ แมพิมพมี
ลักษณะเปนสายพานสแตนเลส หรือ เหล็กกลาซอน 
กัน 2 ชัน้ โดยเวนชองหางกันเล็กนอย ซึ่งระยะหาง
ระหวางชั้นแผนสแตเลส หรือ เหล็กกลานี้ จะเปนตัว
ควบคุมความหนาของแผนอะคริลิค
 2.2. โมโนเมอรเหลวกับตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกฉีด
เขาไปในชองวางระหวางแผนสแตนเลส หรือ 
เหล็กกลา และสายพานท่ีบรรจุสารแลว จะเลื่ อนผาน
ชุดอุปกรณใหความรอน และระบาย ความรอนสลับ
กันไป เพื่ อใหปฏิกิริยาเคมีเกิดอยางสมบูรณ

 2.3. หลังจากแผนอะคริลิตถูก
นําออกจากแมพิมพ จะถูกนําไป
อบแอนนีล (ANNEAL) เพื่ อลด
ความ เคนตกคางในแผนอะคริลิค 
 2.4. แผนอะคริลิคที่ผานการ
อบแลว จะถูกตัดใหไดขนาดตาม
ตองการ และปดผิวดวย กระดาษ 
หรือ ฟลมพลาสติก เพื่ อปกปอง
กันแผนอะคริลิคระหว างการ   
ขนยายและจัดเก็บ

 3. แผนอะคริลิค ระบบการ
อดัรดี (EXTRUSION SHEETING 
PROCESS) เปนขบวนการผลิต
แผนอะคริลิค โดยใชเม็ดพลาสติก 
โพลีเมทิลเมทาคริเลต (POLYMETHYL 
METHACRYLATE หรือ PMMA) 
เปนวัตถุดิบหลัก ในการผลิตแทน
การใช เมธิล เมตาคริเลต  (METHYL 

METHACRYLATE หรอื MMA) โดยผานขบวนการ อดัรดี
ออกมาเปนแผน ทําใหขนาดความกวางและรูปแบบของ
แผนอะคริลิคขึ้นอยูกับขนาดและ รูปแบบของ ลูกรีด
แผน โดยมีความยาวที่หลากหลาย

 ฉบับหนา... เราจะมาเจาะลึก ถึงคุณสมบัติตางๆ 
ของแผนอะคริลิค เหลานี้ วามีอะไรบาง สําคัญและ
สงผลอยางไร ตอการเอาแผนอะคริลิคไปใชทํางาน
ตางๆ...

แหลงขอมูลอางอิง :
บทความ : สาระนารู อะคริลิค : คูแขงกระจกแกว, บุญรักษ กาญจนวรวณิชย 
/ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
HTTPS://WWW.MTEC.OR.TH/INDEX.PHP/2013-05-29-09-06-21/2013-05-
29-09-39-49/577-?HITCOUNT=0
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ACRYLIC_GLASS
HTTP://WWW.MADEHOW.COM/VOLUME-2/ACRYLIC-PLASTIC.HTML
HTTP://WWW.WISEGEEK.COM/WHAT-IS-THE-DIFFERENCE-BETWEEN-ACRYLIC-
AND-GLASS-AQUARIUMS.HTM
HTTP://PSLC.WS/MACROG/KIDSMAC/PMMA.HTM
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/OKINAWA_CHURAUMI_AQUARIUM
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 ในโครงการนีง้านปายทีต่องตดิตัง้เปนปาย PYLON สงู
ถึง 40 ม. เทียบเทากับตึกสูง 10 ชั้น ตั้งอยูที่ดาดฟาชั้น 
4 เพื่ อให สามารถมองเห็นปายน้ีไดจากระยะไกลๆ นับ
เปนความชาญฉลาดของผูออกแบบจริงๆครับ ในการที่
จะทํางานท่ีมีโครงสรางใหญและสูงขนาดนี้ บอกเลยวา
มันไมงาย เพราะงานไมไดเริ่มฐานจากพื้นดิน แตเริ่มจาก
บนดาดฟาอาคาร ทําใหการวางแผนงานทํางานทุกอยาง
ตองเร่ิมงานใหมในหลายๆสวน ตั้งแตการออกแบบ
โครงสราง การเสริมโครงเหล็กในแตละจุด การขนสง
วัสดุเข้าในพื้นที่ การประกอบช้ินงาน การเคล่ือนย้าย
วัสดุระหวางท่ีกําลังติดตั้ง การเดินทอสายไฟตางๆ 
ตลอดจนการใชเครื่ องมือ-เครื่ องจักร เชน เครน, ฮอยซ, 
กอนโดลา เปนตน และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนในอาชีพ
เราตองตระหนักและยึดถือเปนการปฏิบัติทุกครั้งคือ 
เรื่ องความปลอดภัย นอกเหนือจาก ความ

ถูกตองตามแบบ ความสวยงามที่สามารถตอบโจทย
ความตองการของลูกคาสามารถซอมบํารุงได ความ
ปลอดภัย เปนสิ่งที่ผมขอใหเพื่ อนๆ คํานึงและไมละเลย 
ดังน้ัน ปายที่ผลิตนั้น จึงตองมีการคํานวณโครงสราง 
และคํานวณแรงลมเผื่ อไวเสมอ... 

 อีกอยางที่ผมขอใหพิจารณาในการเสนองานทุกครั้ง 
คือการเลือกใชวัสดุที่นํามาใชและการซอมแซมในภาย
หลังเชนเปลี่ยนหลอดไฟอยางไร ... โดยเฉพาะลูกคาที่
อยากไดงานราคาถูกๆ โดยการเลือกที่จะใชวัสดุเกรด
รองๆ ลงมา แลวไมไดคํานึงถึงตองคอยแกปญหาภาย
หลัง ซึ่งผมคิดวามันไมคุมคาเลยกับเวลาที่เสียไป เรา
ตองอธิบายผลกระทบใหลูกคาครับ อยางเชนงานระบบ
ไฟฟา การเลือกใชขนาดของสายไฟที่เหมาะสม การเดิน
ทอสายไฟ และตูไฟเพื่ อใหผู ใชงานสามารถดูแลไดโดย

นวัตกรรม
ตัวอักษร
เรืองแสง
ขนาดยักษ
ของคนไทย 
กับประสบการณงานปาย

เมื่ อวันท่ี 28 ส.ค. 58 ที่ผานมา ไดมีงานเปดตัวหางสรรพสินคาแหง
ใหม คือ หางเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต ที่วากันวาเปน Super Reginal 
Mall ที่ดีที่สุดแหง Southeast Asia เพื่ อรองรับ AEC และสุดยอด 
Transportation-Hub สําหรับคนในพื้นที่นี้อยางแทจริง ทุกคนจะรูสึกตะลึงกับ
ความมหึมา ทุมทุนสรางของทางโครงการน้ี ซ่ึงออกแบบโดย MAAR Co., Ltd 
และ Archiplan Co., Ltd. ผมในนาม บจก.ซายนเวิรคส ไดมีโอกาสเปนสวน
รวมในโครงการขนาดใหญ ที่จะทําการทําโครงปายและติดปายครับ จึงขอนํา
ประสบการณมาเลาใหเพื่ อนๆ สมาชิกอานกันครับ
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โดย คุณสัตพน ทวีศรีตระกูล 
บมจ.ซายนเวิรคส 
WWW.SIGNWORKS.CO.TH
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ไมลําบาก ผมมีประสบการณครั้งหนึ่งที่ลูกคาตองเปลี่ยน
หลอดไฟปาย แตปรากฏวา ปายน้ันไมมีชองเปดสําหรับ
การเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายในครับ ดูภายนอกจะ
เหมือนตามแบบแตไมคํานึงถึงการใชงานจริง คือตอ
เปนกลองจากนั้นนํามาติดตั้งเชื่ อมติดตายเลย สรุปคือ 
หามแกไขตัว GRAPHIC เพราะเปล่ียนแผนหนาไมได หาม
หลอดไฟเสียเพราะเปลี่ยนหลอดไมไดครับ 555 ...ตอน
ทําไมคิดใหดีกอน เนนประหยัด ลุยๆ งายๆ สุดทายการ
แกไขเหรอครับ งายมากครับ เอาของเกาออกไมไดก็
ปลอยมันไวขางในแหละ ทําไฟชุดใหม แลวก็ยัดเพิ่ม
เขาไปเลยทางรูเล็กที่มีนั่นแหละ แลวก็เอาลวดผูกไวพอ
คร้ังหนาหากจะเปล่ียนก็ดึงลวดข้ึนมาไดครับ (จริงๆ อีก
วิธีก็คือ เปลี่ยนไวนิลหนาใหมเลย แตเขาไมเอาครับ
เพราะเนนประหยัด)
 เคยคิดกันไหมครับว ่า พวกป้ายตัวอ ักษรใหญ่ๆ 

    เริ่มจากปญหา และจบไดดวยก
ารเลือกแกปญหาจริงๆ ที่ไมใชทิ้งป
ญหาไวแลวคอยไปแกทีหลัง
“

ที่ติดกันอยูขางตึกบางบนหัวตึก
บางเหลานี้ เวลาไฟดับที เขา   
จะเปล่ียนไฟกันยังไง ??? ผม
บอกเลยครับ  ส วนใหญกว า  
80% เลือกท่ีจะจางรานปายเพื่ อ     
มาจัดการใหครับซึ่งคาหลอดไฟ  
นิดเดียว แตคาแรงการโรยตัว 
คาอุปกรณท่ีมาใชเปลี่ยนจะสูง
มากกวาครับ หรือปายตัวอักษรสูง 
2 ม. ไมมีชองเปดเพื่ อเปลี่ยนไฟ 
ถาอยากเปลี่ยน ก็ตองถอดค้ิว
หนาออก และก็ยกแผนอะคริลิค 
หนาออกกอน แลวคิดวามันงาย

เหรอครับกับการยกแผน 2 เมตร ในท่ีสูง ดีไมดี แผน
กรอบแตกเสียหายคาแรงจะไมคุมเอา หรือบางกรณีเจอ
เปนหนาไวนิล แตไมมีระบบเปด ตองเจาะรีเวทออกแลว
ขึงกันใหม อันนี้นาสงสารชางที่สุดเพราะตอนถอดออก
มันงาย แตตอนใสกลับมันยากครับ คนที่ไมใชชางอาจจะ
งงหนอยนะครับ แตชางจะเขาใจดีเลย...ที่ยากก็เพราะวา
ตอนใสกลับอีกครั้ง มันไมมีชายผาไวนิลที่ยาวพอสําหรับ
การขึงใหตึงครับ ก็ตองพยายามกันไป ยนนิดยนหนอย
ไมวากัน เพราะดีกวาปลอยใหไฟดับก็แลวกัน

การทําโคงจากเฟลม X-ZERO
การขึงผาดวยอุปกรณของ X-ZERO
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 เทคนิคการพิมพ์อิงค์เจ็ทในระบบอุตสาหกรรมยังมี
สัดส่วนท่ีไม่มากเท่าที่ใครๆ อยากให้เป็น อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ทก็ยังคงมีโอกาสและความ
หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และใน
ขณะเดียวกัน เส้นแบ่งขอบเขตงานของแต่ละอุตสาหกรรม
ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงไปทุกที จึงเห็นได้ว่ามีการใช้การ
พิมพ์อิงค์เจ็ทอย่างแพร่หลายมากข้ึน มีการพัฒนาและ
นําเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม
ต่างๆ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแรก จะพาเราไปท่ีเมืองฮัมบูร์ก ที่นี่มีโรงงาน
ผลิตเคร่ืองบินแอร์บัส A320 ที่พร้อมจะนําเทคโนโลยี
ก า รพิ มพ์ อิ งค์ เ จ็ ทมา เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือกับบริษัทผู้รับเหมาจาก
สวิสเซอร์แลนด์ แอร์บัสได้มีการพัฒนาเทคนิคสําหรับ
การออกแบบการพิมพ์บนชิ้นส่วนเครื่องบินโดยตรงโดย
ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ท วิธีการพิมพ์โดยตรงนี้จะ
เป็นการพิมพ์โดยหัวพิมพ์สี CMYK พ่นหมึกเส้นต่อเส้น
ลงบนช้ินส่วนเคร่ืองบิน ให้ภาพที่สมจริงเช่นเดียวกับการ
พิมพ์แบบเดิมๆ วิธีนี้จะช่วยลดข้ันตอนการพิมพ์ลงบน
วัสดุและค่อยนํามาติดตั้งบนพื้นผิวเครื่องบินอีกครั้งหนึ่ง 
โดยแอร์บัสได้พัฒนาระบบการพิมพ์โดยตรงน้ีท่ีสํานักงาน
ท่ีเมืองฮัมบูร์ก และจะมีการเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวนี้
ต่อไปในอนาคต
 โปรเจ็คนี้ ได้มีการพัฒนามาต้ังแต่ปี 2012 โดยแอร์
บัสไม่ได้มองถึงแค่ความสวยงามของงานพิมพ์ แต่มอง
ถึงประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมอื่นๆ ของเทคโนโลยีการ
พิมพ์อิงค์เจ็ทที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่ง
จะรวมถึงส่ิงที่เรียกว่า “SHARKSKIN” MICROSTRUCTURE 
TECHNOLOGY คือการพิมพ์ลงบนตัวเคร่ืองบินโดยตรงด้วย
หมึกท่ีแห้งได้โดยแสง UV เพื่อลดอัตราการเผาผลาญ
น้ํามันจากการลดแรงต้านจากการบินของเครื่องบินใน
ระหว่างการบิน 
 แน่นอนว่าตอนนี้ทางแอร์บัสยังไม่ได้มีการเปิดเผย

 นวัตกรรมการพิมพอิงคเจ็ท  

ข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลเก่ียว
กับบริษัทที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
ใหม่นี้มากนัก อย่างไรก็ตาม จาก
ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น ก็ พ อ
สันนิษฐานได้ว่า บริษัทผู้รับเหมา 
น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการพิมพ์อิงค์เจ็ทเป็น
อย่างดี

งานพิมพ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม
กระเบื้อง
 ตั ว อย่ า งที่ ส อ ง จ ะกล่ า ว ถึ ง
อุตสาหกรรมกระเบื้อง อิงค์เจ็ทมี
บทบาทมากในตลอดช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ผู้ประกอบการที่ลงทุนด้าน
เคร่ืองจักรตกแต่งกระเบ้ือง โดย
ส่วนใหญ่จะมีการซื้อเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ทด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน 
การพิมพ์ซิลค์สกรีนกลับได้รับความ
นิยมลดลงในอุตสาหกรรมนี้ 
 การพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระเบ้ือง
ถือเป็นกระบวนการสําคัญในขั้น
ตอนการผลิตมากว่า 10 ปีแล้ว 

คุณยังคงพิมพลงบนกระดาษหรือคุณเปล่ียนไปพิมพบนวัสดุอื่ นแลว?
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 ในอุตสาหกรรมอื่ น

และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนื่อง 
 ตลาดกระเบือ้งสว่นใหญจ่ะอยูท่ี่
ประเทศจีน ตามมาด้วยอินเดีย 
สองประเทศน้ีจะใช้วิธี “ดั้งเดิม” 
ในการตกแต่งแผ่นกระเบ้ือง แต่ใน
ยุโรปเครื่องพิมพ์กระเบื้องจะอยู่ใน
อิตาลีและสเปน รวมถึงหลายๆ 
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ นอกจาก
นี้ ตลาดออนไลน์ยังถือเป็นตลาดใหม่
สําหรับงานพิมพ์กระเบ้ืองเช่นกัน    
มีน้อยรายท่ีให้บริการพิมพ์กระเบ้ือง
ผ่านระบบตลาดออนไลน์ท้ังๆ ท่ี
ธุรกิจน้ีถือเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราการ
เติบโตสูงแต่มักถูกมองข้ามเสมอ
 ในอีกไม่กีป่ ีมากกว่าหน่ึงในสาม
ของกระเบ้ืองเซรามิคจะมีรูปภาพ
พิมพ์อยู่โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
อิงค์เจ็ท เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรม
การพิมพ์อิงค์เจ็ทสามารถเจาะเข้าสู่
ตลาดได้มากกว่าอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ด้านอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มเกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์กระจก
ด้วยเช่นกัน

การพิมพ์ผ้าสิ่งทอและการพิมพ์ตกแต่งแพทเทิร์น
  อุตสาหกรรมสิ่ งทอค่อนข้ างซบเซาในการนํ า
เทคโนโลยี อิ งค์ เ จ็ ทมาประยุ กต์ ใช้ เ มื่ อ เที ยบกั บ
อุตสาหกรรมกระเบ้ืองท่ีกล่าวแล้วข้างต้น มีแนวโน้มว่า
ยังคงต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่อิงค์เจ็ทจะสามารถถือ
ครอง 5 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมน้ี และในขณะท่ีแม้มีความหลากหลายของ
เครื่องพิมพ์ แต่ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์มีการลงทุนด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาค่อนข้างน้อย ซึ่งทําให้ค่า
ใช้จ่ายด้านการผลิตเครื่องพิมพ์สําหรับใช้ตอบสนอง
ความต้องการในลักษณะพิเศษเฉาะทางนั้นค่อนข้างสูง 
ไม่เหมาะแก่การลงทุนในการผลิตเครื่องพิมพ์แบบ 
CUSTOMIZED ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการดังกล่าว การ
พิมพ์แบบ PRINT TRANSFERและ SILK SCREENจึงยังคง
เป็นส่วนสําคัญหนึ่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอใน
ปัจจุบัน 
 ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ก็ยังคงมีการนําเทคโนโลยีการ
พิมพ์นี้ ไปใช้กับการออกแบบตกแต่งภายในและการใช้
งานแบบ OUT-OF-HOME ซึ่งก็ยังคงเป็นตลาดจําเพาะ 
(NICHE MARKET) อยู่ แม้ว่าหลายๆ บริษัทจะพยายามเจาะ
เข้าสู่ตลาดเหล่านี้แต่ก็ค่อนข้างลําบากหากเทียบกับ
ตลาดกระเบ้ืองหรือแม้กระท่ังตลาดพิมพ์สิ่งทอเอง 
อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสสําหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ทอยู่
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตลาดวอลล์เปเปอร์ 
เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทสมัยใหม่สามารถทํางานรับมือกับพื้น
ผิวที่ยากต่อการติดตั้งได้มากกว่า 

 จะเห็นว่าผู้ให้บริการงานพิมพ์อิงค์เจ็ทส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นงานพิมพ์ไปท่ีงานโฆษณา แต่เชื่อว่ามันจะเป็น
ความคิด ท่ีดีที่ จะทํ า ใ ห้ปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ ไปสู่
อุตสาหกรรมตลาดตกแต่งภายในให้มากขึ้นและการ
ลดการพ่ึงพาในตลาดการโฆษณาท่ีมีการแข่งขันสูง
เฉกเช่นในปัจจุบัน

บทความจาก WWW.BEYOND-PRINT.DE
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เครื่ องพิมพ Inkjet 
และหมึกพิมพ Inkjet 

 เครื่ องพิมพ INKJET สวนใหญเปนเครื่ อง
พิมพที่ใชหมึกพิมพเชื้อยูวี ที่ผลิตภายในประเทศ 
วิวัฒนาการอันนึงที่มีการเปล่ียนแปลงคือเรื่ องของการ
เลือกใชหัวพิมพ ที่มุงเนนเรื่ องความละเอียด และ
ความเร็วในการพิมพ เทคโนโลยีของหัวพิมพที่ผูผลิต
นิยมนํามาใชสวนใหญก็จะใชหัวพิมพของ RICOH และ
เริ่มนําหัวพิมพของ KYOCERA มาใชกันมากขึ้นดวย
เหตุผลของความละเอียดและความเร็วในการพิมพที่ดี
กวา มีการพัฒนาในดานเทคโนโลยีมากขึ้นตามลําดับ ใน
สวนของคุณภาพเครื่ องมีการพัฒนาดีขึ้นไหมนั้นจะไมขอ
กลาวหลายคายมีความตั้งใจ และพยายามที่จะพัฒนา

เมื่ อวันที่ 16-19 กันยายน ที่ผานมามีงานแสดงสินคา Sign China, LED China and 
Lighting China 2015 จัดขึ้นที่เมืองเชียงไฮ ประเทศจีน ในงานดังกลาวมีสินคาเกี่ยวกับง
านทําปาย เครื่ องพิมพ Inkjet เครื่ องตัด CNC เครื่ องตัด Laser จอภาพ LED หลอดไฟ LED และอื่ นๆ 
อีกมาก สินคาที่นํามาแสดงของผูผลิตตางๆ จะขอกลาวถึงเฉพาะคุณสมบัติของสินคาทั่วไป และเทคโนโล
ยีที่มีความกาวหนา โดยจะแยกเปนแตละประเภทสินคาดังตอไปนี้

สินคาของตัวเองใหมีความเทียบเทาสินคาจากผูผลิตชั้น
นําของโลก มีการปรับตัวในดานคุณภาพมากขึ้น จากการ
ที่ไดคุยกับผูผลิตในประเทศจีนเองเริ่มที่จะกลัววา หาก
แขงขันกันเรื่ องราคากันเพียงอยางเดียว จะพากันไปถึง
กาลสิ้นสุดของธุรกิจไดเร็วมากยิ่งขึ้น สวนการพัฒนาที่จะ
เทียบเทากับผูผลิตชั้นนําของโลกอยางไรนั้นก็ตองศึกษา
กันตอไป อยางไรก็ตามเครื่ องพิมพยูวีที่ใชหลอดไฟ
ประเภท LED ยังหาไดไมมากเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจจะ
เปนเพราะงานแสดงสินคาครั้งนี้ไมใหญพอทําให ผูผลิต
เครื่ องพิมพไมนํามาแสดงก็เปนไปได แตเครื่ องพิมพยูวีที่
สามารถเห็นไดมากมายคงหนีไมพนเครื่ องพิมพยูวีชนิด
พิมพมวน (RTR) หนากวาง 5.0 เมตร มีใหเห็นมากขึ้น

หมึกพิมพ INKJET ผูผลิตหลายรายเริ่มพัฒนาหา
หมึกพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะ

มีอะไรในงาน 
Sign China
2015
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การพัฒนาหมึกพิมพลาเท็กซขึ้นมาทดแทนหมึกพิมพโซล
เวนทที่ใชกันอยางมากมายในทองตลาด เนื่ องดวยตลาด
ในตางประเทศโดยเฉพาะตลาดทางดานยุโรปมีความ
ตองการมาก และตลาดในสหรัฐอเมริกาก็เรียกรองกัน
มากขึ้นโดยเฉพาะตลาดทางดานงานพิมพบนวอลเปเปอร 
อยางไรก็ตามหากนําไปใชกับเครื่ องของผูนําในตลาด
ตอนนี้คอนขางที่จะมีขอจํากัดอยางมากมาย ดังนั้นผูผลิต
จึงผลิตเครื่ องพิมพของตัวเองขึ้นมาเพื่ อรองรับหมึกพิมพ
ของตัวเองกันมากขึ้น ดังจะเห็นได ในหลายๆบูธเอา
เครื่ องที่ใชหมึกพิมพลาเท็กซมาแสดงในงานนี้หลายราย 
ในเวลาเดียวกันผูผลิตหมึกพิมพเชื้อโซลเวนทเดิมก็
ปรับปรุงสูตรของตัวเองโดยใหมีกลิ่นของหมึกพิมพลดลง 
เรียกไดวามีกลิ่นออนกวาเดิมมากทีเดียว  โดยปกติแลว
หากดูจากสูตรในการผลิตหมึกพิมพใหมีกลิ่นออนลงนั้น 
ความอันตรายของหมึกพิมพยอมนอยลงตามไปดวย
 สําหรับหมึกพิมพเชื้อยูวีนั้นผูผลิตในประเทศจีน
สามารถผลิตมาไดคอนขางนานแลว แตคุณสมบัติเมื่ อ
เทียบกับผูผลิตชั้นนําของโลกยังไมสามารถทดแทนได 
100% ทางออกของผูผลิตเครื่ องพิมพเชื้อยูวีจึงตองสั่ง
ซื้อหมึกพิมพจากผูผลิตชั้นนําในตางประเทศเขามาเพื่ อ
ขายควบคูกับเครื่ องของตัวเองที่ผลิตขึ้นมา ดังจะเห็นได
จากผูผลิตหลายรายมักจะแจงใหกับลูกคาทราบวาเครื่ อง

พิมพของตนพัฒนามาพรอมกับหมึกพิมพจาก อเมริกา
บาง ยุโรปบาง เปนตน

วัสดุพิมพจําพวกแผนเรียบ เชน อะคริลิค พลาสวูด มี
ผูผลิตนํามาแสดงคอนขางมาก มีการแขงขันราคากัน
อยางมากมาย แตผูผลิตไวนิลนั้นกลับลดนอยลงกวาเดิม 
เรื่ องวัสดุที่มาจากจีนนี้นาสนใจมาก จากการไดพูดคุยกับ
ผูผลิตหลายราย ตางบอกวาราคาขายในทองตลาดนั้นตํา
มากๆ โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีการแขงขันกัน
อยางรุนแรงไมแพตลาดสงออกเลยทีเดียว และสิ่งหนึ่งที่
เกือบทุกรายกลาวคลายๆ กันคือ หากผูผลิตรายไหน
เสนอราคาที่ตํากวา ก็จะบอกวาลดตนทุนลงโดยการลด
วัตถุดิบที่ราคาแพงออกไป และไปเพ่ิมในสวนของ
วัตถุดิบที่ราคาถูก เพราะตลาดของผู ใชงานในปจจุบันมี
การนํางานพิมพไปใช ในระยะเวลาส้ันดังนั้นคุณสมบัติดี
เกินไปก็ไมเหมาะสม เพราะราคาจะแพงมากเกินไป 
เรียกไดวาลูกคาตองการอยางไร ราคาเทาไหร ผูผลิต
สามารถตอบสนองไดทุกกรณี  ยิ่งราคาถูกอายุการใช
งานก็สั้นลงไป  บางรายถึงกับทํานายเอาไวลวงหนาเลย
วาไมชาผูผลิตหลายๆโรงงานคงตองปดตัวอยางแนนอน
เพราะราคาท่ีจําหนายไมมีกําไรที่จะไปสามารถนําไปเลี้ยง
พนักงานใหอยูได

เครื่ องตัด เลเซอร มีมากขึ้น 
เครื่ อง CNC นอยลง

คราวนี้มาดูทางดานเครื่ องตัดเลเซอร เครื่ อง 
CNC การพัฒนาของเครื่ องดังกลาวมุงเนนที่
ความเร็วในการทํางาน เครื่ องที่นํามาแสดงกัน
อยางมากคงหนีไมพนเครื่ องตัดเลเซอร ตัดไดละเอียด 
และรวดเร็วกวาเดิม ขอบของวัสดุที่ตัดมีความสวยงาม
เรียบมากขึ้นกวาเดิม แตสําหรับเครื่ อง CNC แลวผูผลิต
นํามาโชวนอยมาก หาดูไดยากพอสมควรพอสมควร
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จอภาพ LED

ถึงไมใชเมืองที่ผลิต LED แตก็มีผูผลิตจากตางเมือง
นําจอภาพ LED มาแสดงกันพอสมควร และแตละ
จอภาพก็เนนถึงความละเอียดของภาพที่มากขึ้น เทาที่
เห็นความละเอียดที่มากสุดนาจะเปน P 1.6 และ
เนื่ องจากสินคาเปนสินคาที่นิยมใชกันมากโดยทั่วไป  
และถึงแมจะมีการพัฒนาใหมีความละเอียดมากขึ้น
อยางไร แตที่แนๆราคาถูกลงอยางมากมาย มีการนําเอา
จอภาพ LED ไปใช ในหลายรูปแบบ ทั้งโฆษณา และงาน
ตกแตงในสถานที่ที่เปดใหบริการในเวลากลางคืนกันมาก
ขึ้น จะสังเกตุวาในงานแสดงสินคาครั้งนี้ LED ที่เกี่ยวกับ
เรื่ องของการใชแสงสวาง และงานการเกษตรมีนอยลง

อยางมาก แมแตบูธที่
ออกงานมาเพื่ อจําหนาย
อุปกรณประกอบของ 
LED ก็ลดนอยลงตาม
ไปดวย 

 เกี่ยวกับธุรกิจใน
ประเทศจีนโดยเฉพาะ

หัวเมืองใหญๆ ขณะนี้ประสบปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
ของโลกที่ไมคอยดี มีการสงออกลดนอยลงอยาง
มากมาย สงผลทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศเองก็ไมดี
ตาม ประกอบกับอัตราคาแรงขั้นตําที่เพิ่มขึ้นอยางมาก 
ผูผลิตบางรายใชการขยับขยายไปตางประเทศ โดยเลือก
ประเทศที่ยังมีคาแรงข้ันตํานอยๆ อยู ผูผลิตบางรายบอก
วาคาแรงข้ันตําที่เขาตองจายเดือนละ 700 USD หรือ
เทียบเทา 24,000 บาท โดยประมาณ และหัวเมือง
ใหญๆจําเปนที่ตองหยุดงานสัปดาหละสองวันคือเสาร
และอาทิตย การใหพนักงานทําลวงเวลาไมสามารถที่จะ
ทําได ตองขึ้นอยูกับความสมัครใจของพนักงานเอง
เทานั้น เพราะเปนกฎหมาย จากที่ดูปญหาที่เกิดขึ้นแลวผู
ผลิตที่ลดราคาสินคาลงยอมไมแปลกใจเลยวาการลดคา
ใชจายนั้นทําไดยาก ดังนั้นการลดวัตถุดิบที่ราคาแพงจึง
เปนทางเลือกเดียวที่สามารถทําได ในขณะนี้กับผูผลิต
บางราย

 ขอมูลทั้งหมดขางตนนั้นเปนขอมูลที่ไดมาจากการ
สังเกตและสัมภาษณบางคนเทานั้น ไมใชขอมูลทาง
วิชาการ ดังนั้นผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความขาง
ตนยังประโยชนแกผูอาน และสามารถนําไปพัฒนา
อาชีพของตัวเองไดบาง และหากขาดตกบกพรอง
อยางไร ใครขออภัยมาในโอกาสน้ีดวย
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JETI MIRA
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งาน KOSIGN 2015 ปนี้ จัดวันที่ 
14-17 ตุลาคม เปนชวงฤดูใบไม
กําลังเปล่ียนสีพอดี อากาศกําลังเย็น
สบายคนไทยนาจะชอบ งานนี้จัดที่ 
COEX EXHIBITION CENTER 
ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 
การเดินทางชมงานครั้งนี้ ไดจัดกรุป
คณะคนไทยประมาณสิบกวาทานไป
ชมงานดวยกัน ในงานมีสินคา
เครื่ องพิมพแบรนดดังๆ ของเกาหลี
มาครบ ไมวาจะเปน DILLI, DGI, 
DGEN และมีแบรนดญี่ปุนมารวม
โชวในงานดวย เชน EPSON, 
MIMAKI, SEIKO, ROLAND และ
มีเครื่ องตัดสองสามยี่หอ พรอมมี
วัสดุสําหรับงานปาย และงานพิมพ
มาโชว เชน กระดาษรังผึ้ง อะคริริค 
โฟมบอรด ผาสําหรับพิมพอิงคเจ็ท 
มีผาตัวหนึ่งนาสนใจมาก เปนผาที่

KOSIGN 
2015
งานท่ีสําคัญงานหน่ึงใน
ภูมิภาคเอเซียของเรา
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High-End UV Inkjet Systems
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พิมพแลวภาพไมทะลุ (รูปผูหญิงสี
เหลืองและผีเสื้อ) นาจะเอามาทํา
แบนเนอรไดดีเลยทีเดียว งานปม
นูน 3D ก็พัฒนาขึ้น ยังใชวิธีการ
สกรีนรูปอยู แตมีความพิเศษที่เขา
ออกแบบใหภาพยืด/นูนไดสวย
สัมพันธกันดูดีมาก ไฟ LED ก็มีมา
โชวกันเยอะอยู มีบูทหนึ่งขาย
เพาเวอรซัพพลายสําหรับใชกับ 
LED ลูกคาคนไทยกลุมที่ไปดวยกัน
สนใจมาก เขาบอกวาอยากซื้อ
เพราะลูกคาเขาอีกทีไมอยากไดของ
จีนงานพิมพและปายในเกาหลีปนี้
ยังสวยเหมือนเดิม งานเขาเนน
เรียบหรูดูดี งานคุณภาพ ดูสบายตา 
ที่เห็นเยอะขึ้นคือพิมพรูปดาราบน
สติกเกอรใสติดกระจกอันนี้เห็น
เยอะ ปายมีดีไซนโดยใช LED 
เสริมเปนสวนใหญ ตั้งแตมี LED 
ทําใหการทําปายดูดีและงายขึ้น
เยอะเลย

งาน KOSIGN จะไมคอยใหญเมื่ อ
เทียบกับงานในประเทศจีน แต
สินคาที่นํามาโชวนั้นถือวาคุณภาพดี
มาก แตราคาก็ไมสูงมากเมื่ อเทียบ
กับสินคาของยุโรปหรืออเมริกา 
ใครสนใจ ปหนาลองไปเที่ยวชมดู
ครับ เขาจะจัดชวงปลายป และมี
สถานที่ทองเที่ยวในตัวเมืองหลายที ่
มีแหลงชอปปงเมียงดงใหละลาย
ทรัพย และยังมี LOTTE DUTY 
FREE ใหญมากใหชอปกันจุใจ
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งานแสดงเทคโนโลยี
ดานการบรรจุภัณฑและ
การพิมพแหงเอเชีย
ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย 
Messe Dusseldorf รวมกับ 
สมาคมการบรรจุภัณฑไทย 
สมาคมการพิมพไทย
จัดขึ้น เมื่ อวันที่ 26-29 
สิงหาคม 2558 ที่ผานมา 
ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค 
ทีมงานขอประมวลภาพบรรยากาศ
ภายในงาน มาฝากคะ พบกันใหม
ครั้งตอไป ป 2560

Pack Print 
International 
2015 
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นับเปนความยิ่งใหญอีกครั้งสําหรับ 2 เทรดโชว ซึ่งใน  
ปนี้เดินหนาสูปที่ที่ 13 สําหรับงาน SIGN ASIA 
EXPO และการก าว สู ปที่  7 ของการ จัดงาน 
BANGKOK LED & DIGITAL SIGN ทั้ง 2 เวที ในป
นี้ถือเปนอีกปที่มีความนาสนใจท้ังในดานนวัตกรรม สีสัน 
และความย่ิงใหญ จากความรวมมือคร้ังสําคัญของ
หลายๆ หนวยงานชั้นนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนปแรกท่ี
เราไดรับความรวมมือจาก การไฟฟานครหลวง หรือ 
กฟน. ในการรวมจัดงาน BANGKOK LED & DIGITAL 
SIGN 2015 และผูรวมสนับสนุนการจัดงานท่ียังคง
ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่ าจะเป็น
สํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน), สมาคมปายและโฆษณา (ASPA), สมาคมสง
เสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA), ชมรมไทยอิงคเจ็ท 
(TIC), ชมรมสื่ อนอกบาน (OHMC)

งาน SIGN ASIA EXPO 2015 และงาน BANGKOK LED 
& DIGITAL SIGN 2015 จะมีกําหนดจัดขึ้น
ในระหวางวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2558 
ณ บริเวณฮอลล 2-3 ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

SIGN ASIA EXPO 2015 ในปนี้ชูแนวคิด
“Integrated Out of Home Media & Retail Shop 
Decoration Design” ที่นําเอาไฮไลทของงานดีไซนมา
ผสานกับแนวคิดการตอยอดสูสื่ อนอกบาน และการสราง
จุดเดนใหกับงานดิสเพลย และตกแตง พรอมชูจุดเดน
ประเทศไทยในการเปน AEC Connection Gateway 
โดยในปนี้ ไดรับความรวมมือจาก สมาคม ชมรม และ
สถาบันการศึกษา ในการรวมจัด 3 กิจกรรมเดนในงาน 
ไดแก 1. High Tech Printing Fashion Runway 2. 
Guru Smart Sign Workshop 3. Modern Retail 
Shop Cafe

ทั้งนี้โดย Guru Smart Sign WorkShop ไดรับความ
รวมมือจากสมาคม TABDA และชมรม Thai inkjet 
ในการจัดหาวิทยากรมาชวยอบรม ใหความรู ถายทอด
ประสบการณ เปนการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให
แกผูประกอบการรานปาย เจาของธุรกิจปาย 

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและลงทะเบียน
ลวงหนาเขารวมงานสัมมนา Guru Smart Sign 
Workshop ฟรี ไดที่ www.signasiaexpo.com

แถลงขาวงาน SIGN ASIA EXPO 2015 และงาน
BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2015
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Activity 
แถลงขาว

งาน Sign Asia Expo 2015
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 ในฉบับนี้ผมขอนําเสนอเกร็ดความรู เล็กๆนอยๆ 
สําหรับผูทํางานกราฟฟคในการตั้งคางานในอีลาส และ
การแปลงไฟลอิลลัสเพื่ อสงงานพิมพนะครับ 

 การตั้งคางานในอิลลัส
 ทีน่ีม้าถงึการตัง้คาใน ADOBE ILLUSTRATOR กนับาง
หลายๆ คนก็คงพอจะทําไดนะครับแตสําหรับหลายๆ 
ทานอาจยังไมเขาใจ เพราะคา DOCUMENT ในอิลลัสจะ
สามารถตั้งไดแค 557 เมตรเทานั้นองแลวจะทําไงละทีนี้ 
ไมตองตกใจครับ งายๆ ครับเราแคทํางานเปนอัตราสวน
ครับ จะ 1:10 หรือ 1:100 ก็ไดหากปายมีขนาดใหญ
มากๆ “แลวมันจะไมแตเหรอ” คําถามที่ตามมา ไมแตก
ครับเพราะมันเปนเวกเตอร(ไมรวมภาพที่นําเขามาใช ใน
อิลลัสนะครับ) ที่นี้ก็เวลาทํางานกคิดเปนสเกลเอานะครับ
จากเมตรเปนซม.

 การแปลงไฟลอิลลัสเพื่ อสงงานพิมพ
 พอทํางานในอิลลัสแบบยอที่นี้ก็ตองมีวิธีที่จะแปลง
เปนไฟล TIFF หรือนามสกุลอื่ นทีเ่ครื่ องพิมพซพัพอท เพื่ อ
จะนําไปพิมพ (สวนใหญจะไมรองรับไฟลAI) วิธีการก็
งายๆ แคใช โปรแกรม โฟโตชอปเปดเลยครับ คือเปด
โปรแกรมโฟโตชอปขึ้นมาเสร็จแลวคลิกไปที่เมนู FILE>
OPEN แลวก็หาไฟลที่เราจะทําการแปลงครับ จากนั้นก็
จะขึ้นหนาตาง IMPORT PDF มาใหเราไดกรอกคาตางๆ 
เราก็ใชหลักการเดียวกับการตั้งคาไฟล

 เมื่อเปิดภาพขึ้นมาแล้วเราก็มีวิธีเช็คนะครับว่าไฟล์
งานเรามีความละเอียดใชไดหรือไมไดนะครับ
ใหเราไปทีเ่มน ูVIEW>ACTUAL PIXEL ครบัโปรแกรมกจ็ะ
ซูมภาพไปที่ 100% ทันที

 ภาพก็จะออกมาสวยงาม เราก็เช็คดูวาตรงไหนแตก
ไมแตก ตรงไหนเปนไฟลอะไร เพราะสวนใหญไฟลเวก
เตอรมักจะไมแตกจะพอดี ยกเวนไฟลภาพท่ีนําเขามาใช
ในงาน AI จะตองหากันที่มีความละเอียดสูงนิดหนึ่ง 
 ลองนําไปทําตามกันดูนะครับจะทําใหทํางานงายขึ้น
และสะดวกข้ึน จะไดมีเงินมีทองเขารานเยอะๆ ทายนี้ขอ
ฝากติดตามขอมูลสาระดีๆ แลวก็งานเวกเตอรสวยๆ ใน
เว็บไซต WWW.ES-VECTOR.ORG ดวยครับผม

การตั้งคางาน
ใน โปรแกรม

Adobe Illustrator

จากตัวอยางเปนการ
ตั้งคางาน 18 เมตร 
สูง 13 เมตร

เมื่ อ เ ปิดขึ้ นมาจะ
เห็ นว า ง านมี ขนา
ดแค 84X36 ซม. 
เทานัน้ซ่ึงเปนไฟล AI 

เราก็ปรับคาใหเปน 
8 4 0 X 3 6 0  ซ ม . 
ซึ่งก็เทากับ 8.4X3.6 
เมตร นั้นเอง แตคา 
RESOLUTION เปน 
36 PIXELS/INCH 
และดูที่คา IMGE 
SIZE นะครบัมคีาแค 
2 3 1  M  เ อ ง 
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โดย เอก อีสานเวกเตอร





 ขอทําความเขาใจวา ภาษีหัก ณ ที่จาย ที่เราถูกหัก
ไวนั้น จริงๆ แลวก็คือ ภาษีนิติบุคคลที่จะคํานวณจาก
ของกําไร ที่เราสงใหรัฐลวงหนาเทาน้ันเอง ตอนที่เรา
กรอก ภงด. 51 / 50 เราก็สามารถ เครดิตภาษีได เงินที่
ตองจายตอนเดือนพฤษภาคม แทนที่จะจายกอนใหญๆ ก็
เปนจํานวนนอยลง (เหมือนกับเราผอนสงไปกอนแลว) 
ซึ่งก็ดูเหมือนไมใชอะไรที่เปนตนทุนสวนเพิ่มใดๆ ไมวา
ลูกคาจะเปนบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา

 ปญหาที่เจอก็คือ ปจจุบันในธุรกิจรับจางของเรา
บริษัทฯไม ไดกํ า ไรขนาดท่ีจะเ สียภาษีสู งขนาดน้ัน

ทําใหบริษัทตองขอคือภาษีที่ถูกหักไวตอนกรอกภงด. 50 
นี่ซิ จะขอคืนก็ไมกลาเพราะมีคนบอกมาวาถาขอคืน ก็จะ
ถูกตรวจสอบ .... ผมก็แนะนําไดเพียงวา ถาเราทําบัญชี
ถูกตอง ไมหลบภาษี ก็ขอคืนไดครับ ขอทุกๆ ปนั่นแหละ
ครับ ขอจนสรรพากรชินไปเอง แตมีปญหาวาถาบัญชีไม
ถูกตองละ ก็ลงทุนจางคนทําบัญชีใหมีคุณภาพหนอย
ครับ ตนทุนจางคนทําบัญชีที่มีสูงขึ้น นาจะคุมกับภาษีที่
จะขอคืนไดครับ

 ยังไงก็แลวแต เราจะวางแผนภาษี เรื่ องนี้ไดหรือไม? 
การวางแผน ก็ตองประเมินตามนี้ครับ ....

ภาษีหัก ณ ที่จาย
ในธุรกิจ Inkjet

 วันนี้เราจะคุยกันเรื่ อง เราควรจัดการกับภาษีที่ถูกหักไวอยางไรดีครับ .... ในธุรกิจ inkjet 
หรือ รับทําปาย ของเรา หากลูกคาเปนบริษัทฯ ตอนเขาทําจายเงิน ก็มักจะหักภาษี
ไวที่จายไว 3% เสมอ ผมเองก็ไดรับคําถามบอยๆ วา ไมใหหักไดไหม คําตอบก็คือ หากเขาไมหัก 
เขาก็มีความผิดทางภาษี ซึ่งก็แปลวา ไมหักไมไดครับ คําถามที่ตามมาก็คงเปนวา เราทําอยางไรกับภาษีที่
ถูกหักดี
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บทความเรื่ อง ภาษี

โดย VAS
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 ถาเราคํานวณยอนกลับ เราถูกหักภาษีไว 3% ของ
รายได ก็เทากับวาเราควรจะมีกําไรประมาณ 15% ของ
รายได จะทําใหภาษีที่ถูกหักไว เทากับภาษีที่ตองเสีย 
(คํานวณที่ ภาษีอัตรา 20% ซึ่งในธุรกิจขนาด SME นา
จะเสียภาษีตํากวานี้) ถาเรามีกําไรประมาณ 15% เชนนี้
แลว ก็ไมนาจะตองไปขอคืนใหปวดหัว ..... ปญหาก็คือ 
ธุรกิจของเรามันไมไดกําไรมากมายขนาดนั้นนี่ซิ (ก็เห็น
ตัดราคากันขนาดนั้น จะกําไร 15% ก็คงไมงาย) 

 ในกรณีเชนนี้ ผมแนะนําไดอยางนี้ครับ 

 • อยาตัดราคากันมากนัก พยายามทํากําไรใหไดสูง
กวา 15% ซิครับ (ดูเปนคําแนะนําที่ไรสาระยังไงไมรู....) 
หรือก็คือผลักภาระภาษี 3% นี้ไปใหผูซื้อ อยาบอกวาขอ
ใหจายภาษีหัก ณ ที่จายให นะครับ ลูกคาจะไมพอใจเอา 
แคคิดราคาสูงขึ้นอีกนิด เพราะภาษีหัก ณ ที่จายในกรณี
นี้ดูเหมือนจะเปนตนทุนของเราไปซะแลว

 • ทดลองหาธุรกิจอื่ นเขามาเสริม ซิครับ ในเมื่ อ
ตองเสียภาษี 3% ของยอดรายได หรือ ธุรกิจรับจางน้ี
ตองทํากําไร 15% แลว หากเพื่ อนๆ เอาธุรกิจอื่ นเขามา
เสริม (ที่ไมมีภาษีหัก ณ ที่จาย) เชนธุรกิจ ซื้อมาขายไป 
ที่อาจกําไรหรือ MARGIN นอยกวา 15% เมื่ อรวมผล
ดําเนินการแลว กําไรของธุรกิจเสริมที่นอยกวา 15% ก็
จะใชภาษีของธุรกิจรับจางดังกลาวเพิ่มธุรกิจซื้อมาขายไป 
งายๆ ก็ไดครับอาจเปนซื้อขายสินคาในวงธุรกิจปาย เชน 

หมกึ เครื่ องพมิพ หรอืไวนลิ อาจไปจนถงึธรุกจิ IMPORT / 
EXPORT ก็ได (หากเปน EXPORT การขายที่ไมม ีVAT กจ็ะ
มาชวยแบงเบาการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มอีกซะดวย) ลอง
คิดๆดูครับ

 • นี่ก็ปลายปแลว ใหพนักงานบัญชีเก็บๆ ยอดภาษี
หัก ณ ที่จายท่ีถูกหักไว วาถูกหักไวเทาไรแลว แลว
ประเมินวาเราจะทํากําไรและเสียภาษี มากกวาหรือนอย
กวาตอนสิ้นป แลววางแผนกําไรขาดทุนดีๆ ครับ ผมไม
แนะนําใหหนีภาษี แตขอสนับสนุนใหเสียภาษีอยางคนที่รู
เทาทันเรื่ องภาษี วางแผนๆ และวางแผน เรื่ อง กําไร-
ขาดทุนใหดีๆ ยังพอมีเวลาอีก 2-3 เดือนครับ ภาษีหัก ณ 
ที่จาย หักเมื่ อชําระเงินครับ ถาสิ้นปเรามีภาษีหัก ณ ที่
จายสูงเกินกวาภาษีที่ตองจาย เลื่ อนรับเงินเปนตนเดือน
มกราคม ปหนา ภาษีหัก ณ ที่จายนี้ก็จะเลื่ อนไปเปนของ
ปถัดไป ครับ

 หวังวาบทความนี้ จะใหขอคิดบางไมมากก็นอย       
มีคํ าถามหรือขอแนะนํา  สงมาคุยกันไดครับที่ 
TABDA.TIC@GMAIL.COM

           ถาเราคํานวณ    
ยอนกลับ เราถูกหักภาษีไว 
3% ของรายได ก็เทากั
บวาเราควรจะมีกําไรปร
ะมาณ 15% ของรายได 
จะทําใหภาษีที่ถูกหักไว 

“...
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บริษัท ภูเก็ตแอลอีดี ดีไซน กอต้ัง
ขึ้นเมื่ อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มี

วัตถุประสงค เพื่ อรองรับความตองการของลูกคา ที่มี
แนวความคิดใหม ในการนําเอา LED มาใชกับ งานปาย
โฆษณา เชน หลอดแอลอีดี ลักษณะเปนโมดุลสี่เหลี่ยม 
ใชติดต้ังภายในตัวอักษรโลหะหรืออะคริลิค ทําใหแสงไฟ
ออกดานหนา, ออกดานหลัง หรือ ออกดานขาง, หรือ
ตัวอยาง ของการนําเอาหลอดไฟ LED มาใช ในงานปาย 
Banner ที่ใสไฟเพื่ อสองสวางดานในนั้นจะตองมีการเปด
ต่อเนื่องในเวลากลางคืน ถ้าใช้หลอดฟูลออเรสเซ็นต์  
ติดตั้ง จะทําใหปายดูแลวเปนปลองและอายุการใชงาน
นอยกวาหลอดไฟ LED อีกดวย นอกจากนี้ เรายัง
สามารถนําหลอดไฟแอลอีดี มาทําปายตัวอักษรว่ิง
ขอความ หรือ จอแอลอีดีขนาดใหญ และ ยังมีประโยชน 
ชวยกับงานตกแตง อาคาร สถานท่ี ตางๆ ให ความ
สวยงามและ มีเอกลักษณ มีความโดดเดนอีกดวย

 ดวยเหตุนี้ ทางบริษัท จึงจัดตั้งขึ้น เพื่ อจําหนายไฟ
แอลอีดี สําหรับงานปาย งานตกแตง และ LED 
Lighting พรอมทั้ง บริการใหเชาและจําหนาย ปายไฟ
วิ่ง, จอแอลอีดี Indoor (P3, P6) Outdoor (P8, P10) 
ตามขนาดที่ลูกคาตองการ และ รับจัดงาน Event, 
Concert พรอมระบบ Light & sound คุณภาพดี.  
สนใจสินคา บริการ และผลงาน สามารถติดตามได
ทาง Facebook : Phuket LED Design.

“สื่ อโฆษณา” เปนสื่ อที่มีความสําคัญ
มากในวงการประชาสัมพันธ เพราะสื่ อโฆษณาสามารถ
เผยแพรไดสะดวกและกวางขวาง เขาถึงกลุมเปาหมาย
ได้ทุกพื้นที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย 
ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุนในการออกแบบ
สามารถออกแบบกราฟกไดอยางอิสระเพื่ อโนมนาวความ
รูสึกไดเปนอยางดี

- ปายไวนิล เล็ก ใหญ ทุกชนิด
- ปายกองโจร ติดตั้งโฆษณาขางถนน
- ปายทาวเวอร
- ปายโฆษณาบิลบอรด
- ปายไฟ LED ทุกชนิด ทุกประเภท
- ปายตัวหนังสือโลหะ แบบตางๆ 
- ปายคัทเอาท ขนาดใหญ หรือเล็ก
- ปาย งานสติ้กเกอร
- ปาย งานวัสดุอะคริลิก
- ปาย งานวัสดุคอมโพสิต
- ปาย งานวัสดุซิงค
- ปายติดตั้ง แบบโครงเหล็ก
- ปายงานกลองไฟ ไวนิล หรือพีพีฟลม
- งานออกแบบดีไซน ตกแตงหนารานและที่อยูอาศัย
- งานตัดตางๆโดยเครื่ อง CNC และ เลเซอร
- งานตัด เชื่ อม โครงเหล็ก งานเหล็กตางๆ
- งานสื่ อสิ่งพิมพ แบบตางๆ ทุกประเภท

- งานปริ้น โดยเครื่ อง และสี ที่มีคุณภาพสูง

บริษัท ภูเก็ตแอลอีดี
ดีไซน จํากัด 
(Phuket LED Design co.,ltd.)
96/32 หมู 1 ถ.พระภูเก็ตแกว ต.กะทู 
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83120. 
www.phuketleddesign.com
ติดตอ คุณตน 081-978-3900.

www. bluemediaplus.com
Youtube : Bluemedia Chanal
Facebook : www.facebook.com/
Bluemedia.cnx
e-mail :blue-media@hotmail.com
คุณไอยรา อองฟะ

405/49 ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม, 
เทศบาลนครเชียงใหม 50000 
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