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ข่าวสมาคม  |  TABDA News

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development 

Association (TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม

การผลิตสื่อโฆษณาและสื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณา 

เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ
1. จัดทำาสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก 

อาทิเช่น วารสาร Graphic & Sign / Website / Webboard / Facebook

2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก

3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก

4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิกสมาคมฯ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบัน

การศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ และเซ้าเทิร์น มีเดีย กรุ๊ป จัดอบรมวิชาชีพ 

“การตัดและติดตั้งสติ๊กเกอร์เบื้องต้น” ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำาจังหวัดภูเก็ตที่มีความประพฤติดีและใกล้ถึงกำาหนด 

พ้นโทษ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพื่อนำามาเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตภายหลังจาก

ที่พ้นโทษ และเป็นการสร้างแรงงานรองรับธุรกิจของผู้ประกอบการในวิชาชีพธุรกิจอิงค์เจ็ทและป้ายโฆษณา หาก

ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี อาจนำามาซึ่งการขยายฐานไปยังพื้นที่อื่นๆ และหลักสูตรอื่นๆ ในอนาคต

ภาพงานแถลงข่าวโครงการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ณ เรือนจำาจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
จากซ้าย คุณประพาภร แซ่อิ๋ว ผู้บริหาร เซ้าเทิร์น มีเดีย กรุ๊ป, คุณโชคดี อมรวิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,

คุณพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัดภูเก็ต, คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)

โครงการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
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สวัสดีปีใหม่ครับ เพื่อนๆ สมาชิกทุกท่าน ไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนกันบ้างครับ หวังว่าทุกท่านคง

สบายดีนะครับ ทั้งสุขภาพและธุรกิจ หยุดพักอ่านหนังสือ Graphics & Sign Magazine “วารสาร

เปิดโลกกว้างงานกราฟฟิก สื่อโฆษณา และงานป้าย” ก่อนครับ (555) เล่มนี้เนื้อหาอัดแน่นยิ่งขึ้น

อีก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชั้นนำาที่ได้รับความนิยมในตลาดเมืองไทย AEC และ

ตลาดโลก เช่น HP, Vutek, swissQprint, Dilli UV, Mimaki เป็นต้น เน้นสาระข้อมูลในธุรกิจการ

ทำาป้ายและพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ศึกษานำาไปใช้ประโยชน์ให้การทำาธุรกิจ 

พร้อมรวบรวมกลุ่มซัพพลายเออร์ปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ท่านได้เลือกศึกษาข้อมูลสินค้าได้อย่าง

เต็มที่มากขึ้น สาระน่าอ่านตั้งแต่ความรู้เรื่องหมึก หัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ คุยกันต่อเรื่องมาตรฐาน

อาชีพในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท ยังมีเช่นเดิมและเจาะลึกขึ้น เพิ่มความเข้มข้นขึ้น

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ได้มีโอกาสจัดทริปพาเพื่อนสมาชิกไปร่วมชมงาน Sign LED EXPO - DPES 

2106 และ International Signs & LED-ISLE 2016 ที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน  เป็นงานแสดงสินค้าที่สำาคัญ เรื่อง ป้าย, 

อิงค์เจ็ท และ LED เรามีภาพบรรยากาศในงานมาฝากด้วย สุดท้ายนี้ อย่าลืมชวนเพื่อนๆ มาสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับ

พงศกร บุญใส

บรรณาธิการ

LED คืออะไร?

หลุมพรางของคนทำาป้าย
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…เรามีโอกาสได้คุยกับ  โสภณ  กาญจนอุดมการ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ ฮับ จำากัด 
บริษัทรับพิมพ์งานอิงค์เจ็ทที่ใหญ่เป็นลำาดับต้นๆ 
ของเมืองไทย ด้วยปริมาณงานที่พิมพ์ในปีที่แล้ว 
กว่า 1 ล้านตารางเมตร ยืนยันการเป็นผู้นำาเรื่อง
การพิมพ์อิงค์เจ็ทโดยเสริมทัพด้วยเคร่ืองพิมพ์
รุ่นล่าสุด HP Latex 3500 เพิ่มกำาลังการผลิตด้วยเทคโนโลยี Latex เป็น 4,000 ตร.ม./วัน 
รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ลองดูกันครับว่า ทำาไมต้องเป็น HP Latex 3500
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เริ่มเข้าสู่ธุรกิจการพิมพ์งานอิงค์เจ็ทได้ยังไง ตอนนั้นมี

เครื่องพิมพ์อะไรบ้าง

 ช่วงแรกๆ เรามีลูกค้าที่สนิทกัน ต้องการให้หา

ที่พิมพ์งานให้ และบริษัทเพื่อนๆ รวมถึงบริษัทแม่ก็มี

งานพิมพ์เยอะ เลยอาสาเปิดบริการพิมพ์ให้ ช่วงนั้น

เราไม่มีฝ่ายขาย มีแต่ฝ่ายประสานงาน

 เราเริ่มด้วยเครื่องจีน Outdoor 3.20m 1 ตัว 

เครื่อง Indoor HP5500 2 ตัว เครื่อง Eco-solvent 

Mimaki 1 ตัว ใช้เงินลงทุนไปประมาณ 2.5 ล้าน 

 พอทำางานไปได้สักปีกว่าๆ ความต้องการเรื่อง

สเปคเครื่องกับวัสดุเข้ามาเป็นตัวกำาหนด เราจึงต้อง

ลงทุนกับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่และมีราคาแพงขึ้น 

ด้วยค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น สปีดเครื่องที่เร็วมาก (สำาหรับ

สมัยก่อน) เราจึงต้องเริ่มมีทีมการตลาด เริ่มต้องหา

ลูกค้าเพิ่ม แทนที่จะพิมพ์ให้บริษัทแม่และเพื่อนฝูง

เวลาเลือกเครื่องพิมพ์ใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจ

      ความต้องการของตลาด ราคาเครื่อง ราคาหมึก 

และความเร็วของการพิมพ์ เป็นที่ต้องการของตลาด 

รวมถึงบริการหลังการขายด้วย

ที่ผ่านมา เวลาซื้อเครื่องพิมพ์มาแล้ว กลับไม่เหมือน 

อย่างที่คาดหวังไว้ ทำาอย่างไร

 การขายเครื่องเป็นเรื่องยาก แต่เครื่องทุกยี่ห้อ 

ทุกรุ่น มีข้อดีอยู่ ก็พยายามเอาข้อดีของเครื่องไปขาย

งานนั้นๆ แต่กว่าจะได้ก็ยากอยู่น่ะ แต่ไม่ว่าจะทำาได้

หรือไม่ได้ก็ต้องทนๆ ผ่อนไปจนหมด แล้วค่อยซื้อใหม่ 

ซื้อเครื่องพิมพ์ก็เหมือนซื้อแท๊กซี่ ผ่อนหมดก็ล้าสมัย 

ต้องซื้อใหม่ ใครๆ ก็อยากจะนั่งแท๊กซี่ใหม่ๆ ก็เหมือน

งานพิมพ์นั่นแหละ ลูกค้าก็อยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ปัจจุบันมองธุรกิจอิงค์เจ็ทแตกต่างจากในอดีตอย่างไร

     เมื่อก่อนเคยคิดว่าใช้เครื่องดีๆ วัสดุดีๆ ก็น่าจะ

ได้ราคาดี แต่ปัจจุบัน สงครามราคา บวกกับลูกค้า

ต้องการงาน ถูกและเร็วและดี ผิดกับที่คาดหวังไป

เยอะ และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ก็เร็วมากๆ เหมือน

จะต้องแข่งกันที่เครื่องมือและเทคโนโลยี บางทีเราใช้

เครื่องสเปคดี วัสดุดี แต่ไปโดนเกทับราคาด้วยเครื่อง

สเปคตำ่าๆ วัสดุราคาถูก แต่ที่พอได้อยู่บ้างคือ ความ

รวดเร็วในการทำางานของเราที่พอให้ได้งานเยอะอยู่

ทำาธุรกิจมานานเท่าไหร่ ได้ผลประกอบการอะไรบ้าง

 เราเปิดบริษัทตอนปี 48 ก็ทำามาได้เกือบ 11 ปี

แล้ว ยอดขายก็โตขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ถามว่าได้อะไร ได้

เครื่องมั้ง หลักๆ เงินก็พอได้บ้าง เป็นตัวเลขแต่อยู่ใน

ระบบ ทำาให้ผู้ถือหุ้นยิ้มออก แต่ที่สำาคัญคงจะได้เป็น

ความภาคภูมิซะมากกว่า (555) เวลาผู้ถือหุ้นใหญ่ชม

ว่าเก่งที่ทำาได้

ทำาไมถึงตัดสินใจซื้อ HP Latex 3500 ซึ่งเป็น Latex 

Industrial ตัวที่ 3 แล้ว ทำาไมไม่ซื้อเครื่องระบบอื่น

 เราใช้เครื่องใหญ่ Latex 3000 อยู่ 2 ตัวครับ 

เครื่องใช้ดีน่ะ สปีดไวดี ราคาหมึกก็พอได้ ที่ต้องซื้อ

เพิ่มเพราะเครื่องที่มีอยู่มันพิมพ์ไม่ทัน (ขนาดมีเครื่อง 

Latex 370 อยู่อีก 2 ตัว) และเครื่องที่ใกล้เคียงกัน 

Latex 3500 น่าจะตอบโจทย์ได้ถูกต้องที่สุด

HP L3500 จะช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

      เพิ่มกำาลังการผลิตได้มากขึ้น และประหยัดวัสดุ 

และหมึกมากขึ้น คงทำาให้เราสามารถสู้ราคาในตลาด

ได้มากขึ้นแน่นอน

HP Latex 3000 หมึกขนาด 5 ลิตร HP Latex 3500 หมึกขนาด 10 ลิตร รองรับวัสดุได้สูงสุด 300kg



“สินคาคุณภาพ บริการดวยใจ
พรอมทีมงานที่มีประสบการณ”

คุณสุมาลี  เลิศสุกิตติพงศา  

ผูจัดการทั่วไป บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด

 กอนจะเปน
“ บริษัทเทคโนโลยี่ 2004 จำกัด ”  
ยาวนานกวา 36 ป ที ่รู จักเราภายใตชื ่อเสียงของ 
“บริษัท เทคโนโลยี่สโตร จำกัด” ซึ่งกอตั้งในป 2523 
ดวยระยะเวลาอันยาวนานในถนนสายนี้  ทำใหเรามาก
ดวยประสบการณสงผลตอเน่ืองใหเกิดบริษัทลูกอยาง 
“บริษ ัท เทคโนโลยี ่ 2004 จำกัด” ในป 2546 
เพ ื ่อรองร ับธ ุรก ิจด านงานพิมพอย างเต ็มต ัว

สินคาและบริการของ เทคโนโลยี ่ 2004  

เริ่มจากการจัดตั้งศูนยทดลองงานตัดสติกเกอร ใหลูกคาไดเห็นการทำ

งานจริง ในการนำเคร่ืองจักรไปชวยในการทำงานและยังไดรับความ

ไววางใจจาก บริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอเวอร่ี 

เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด  ใหเปนตัวแทนจำหนายสติกเกอรสี 

และสติกเกอรงานพิมพ ตามลำดับ จึงทำใหบริษัทดำเนินกิจการไดอยาง 

ครบวงจร

คุณสุมาลี  เลิศสุกิตติพงศา  ผูจัดการทั่วไป 
กลาวถึงกลยุทธการบริหารงานบริการสวนนี้ไว คือการเขาพบลูกคา

โดยตรง ขอคำแนะนำ คำติ (คำชมเก็บไวในใจ) เพื่อนำมาปรับปรุง

แกไขขอบกพรองนั ้นๆ การมองในมุมมองของลูกคาบาง เชน 

ต้ังคำถามใหตัวเองวา หากซ้ือเคร่ือง 1 เคร่ือง จะนำไปทำอะไรไดบาง   

ในปจจุบันธุรกิจงานพิมพปายมีการแขงขันกันสูงมากในเรื่องราคา 

นอกจากใหคำปรึกษาเรื่องเครื่องแลวเรายังตองแนะนำและชวยลูกคาในเรื่องการขายงานออกไปดวย หากลูกคานิ่งไปนั่นหมายถึง

ไมมีการซื้อวัสดุ ก็เกิดผลกระทบกับเราเชนกัน



ศูนยจํ าหน าย เครื่องพิมพ แล ะวัสดุ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและอุตสาหกรรม

สินคาคุณภาพ บริการดวยใจ พรอมทีมงานที่มีประสบการณ

ลูกคาหลักของเรามีทั ้งธุรกิจงานปาย งานโฆษณา โรงพิมพ 

บรรจุภัณฑ จนกระทั่งงานพิมพผา การเอาใจใสและซื่อสัตยตอ

ลูกคานั้นเปนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา  เรายึดหลักรักษาคุณภาพ

สินคาและราคาตองยุติธรรม หลังการขายไมทอดทิ้ง งบประมาณ

หลักของบริษัทจึงทุ มไปที ่การสำรองอะไหลใหเพียงพอเสมอ 

เพื่อใหงานของลูกคาไมหยุดชะงัก

“เพราะเราซื ้อใจลูกคาด วยสินคาและบริการ” 
ไมไดมองในแงของธุรกิจเพียงอยางเดียวในยุคที ่เศรษฐกิจ

เปนเชนนี ้เราจึงยังเดินหนาตอไปอยางตอเนื ่องและไดลูกคา

ใหมอย ู  เสมอเป นอานิสงสจากฐานลูกค าเก าท ี ่ ไว ใจและ

แนะนำตอๆกันมา

http://www.tech.co.th
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แอลอีดี คืออะไร?
 มนุษย์ได้ประดิษฐ์สิ่งที่ให้แสงสว่างมาตั้งแต่สมัย

โบราณ ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การให้แสง

สว่างที่มีความก้าวหน้าคร้ังสำาคัญเมื่อมีการประดิษฐ์

หลอดไฟฟ้าแบบใช้ขดลวด หลอดนีออน และหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ สำาหรับในยุคปัจจุบัน โลกกำาลังก้าวสู่

เทคโนโลยีใหม่คือ ไดโอดเรืองแสง หรือ ไดโอดเปล่ง

แสง (Light Emitting Diode) หรือ แอลอีดี (LED)  

 แอลอีดี จัดอยู่ในจำาพวกไดโอดชนิดไดโอดสารกึ่ง

ตัวนำา (Semiconductor Diode) ที่สามารถเปล่งแสง 

ในช่วงสเปกตรัมแคบๆ สีของแสงที่เปล่งออกมากนั้น

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของสารกึ่งตัวนำาที่ใช้ 

เราอาจจะเพิ่งให้ความสนใจในสิ่งที่เรียกว่า แอลอีดีใน

ช่วง 10–20 ปีมานี้เอง แต่ความจริงแล้ว LED ไม่ใช่ 

เรื่องใหม่แต่อย่างใดโดยนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตมา

ตั้งแต่ปี 2450 ว่า เซมิคอนดักเตอร์จะเปล่งแสงออก

มาเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อย่างไรก็ตามแสงที่เปล่ง

ออกมามีปริมาณน้อยมาก จึงทำาให้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้

รับความสนใจมากนัก

 การนำาเทคโนโลยี LED มาใช้ประโยชน์ในเชิง 

พาณิชย์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ นิก โฮโลยัก (  Nick Holonyak)  

นักวิจัยของ เจเนรัลอิเล็กทริค หรือ GE (General 

Electric Company) ประสบผลสำาเร็จเมื่อปี 2505 ใน

การประดิษฐ์ LED ที่สามารถเปล่งแสงสีแดง ที่มีความ 

สว่างออกมามากเพียงพอที่จะนำามาใช้ประโยชน์ได้

ทำาให้ทั่วโลกเริ่มมีการต่ืนตัววิจัยและพัฒนาในด้าน

นี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม LED ที่ได้จากการวิจัย

และการพัฒนาในช่วงนั้นยังเปล่งแสงสว่างน้อยมาก 

จึงไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการให้แสงสว่างได้ 

Light Emitting Diode
LED

เรื่อง : ไฮ! ลูเมน
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บทความ  |  LED คืออะไร?

สว่นใหญน่ำาไปใช้เป็นปุ่มสญัญาณแสงสตีา่งๆในอปุกรณ์

ไฟฟ้า เป็นต้นว่า หลอด LED ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด

ได้ติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สัญญาณว่า

เครื่องกำาลังเปิดหรือปิด 

 แต่เดิมแสงจากหลอดไฟ LED จะเป็นสีต่างๆ ไม่

ได้เป็นแสงสีขาว จึงยังมีข้อจำากัดในการนำามาใช้เพื่อ

ให้แสงสว่างแทนหลอดไฟที่ใช้อยู่ตามที่อยู่อาศัยทั่วไป 

สำาหรับบุคคลสำาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือ 

Shuji Nakamura แห่ง Nichia Chemical Company 

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประสบความสำาเร็จในการประดิษฐ์ 

LED สีนำ้าเงินที่มีความสว่างจ้า แล้วนำา LED สีีนำ้าเงิน 

ไปเคลือบด้วยสารเคลือบเรืองแสงสีเหลือง ทำาให้แสง 

ที่ออกมาจาก LED กลายเป็นสีขาว สามารถนำาไปใช้

ในการให้แสงสว่าง โดยได้เริ่มวางตลาด LED สีขาว

นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา

 ปัจจุบัน LED ที่ผลิตในประเทศที่เป็นที่ยอมรับใน

เรื่องของคุณภาพคือ ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี และไต้หวัน 

โดย ญี่ปุ่น ครองตลาด LED มากเป็นอันดับ 1 ของโลก 

รองลงมาคือ ไต้หวัน โดยถ้ารวมปริมาณการผลิตของ 

ญี่ปุ่นและไต้หวัน จะมีส่วนแบ่งในตลาดโลกรวมกันสูง 

ถึง 2 ใน 3 โดยผู้นำาในธุรกิจ LED คือ Nichia และ 

Toyoda Gosei ของญี่ปุ่น และ Cree ของอเมริกา

 จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

เซมิคอนดักเตอร์ ทำาให้การพัฒนาเทคโนโลยี LED 

ก็รวดเร็วตามไปด้วย ได้มีการนำา LED มาใช้ประโยชน์

แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น สัญญาณไฟจราจร 

ไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณไฟต่างๆ ไฟสัญญาณ

ของประภาคาร จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น 

หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทั่วไปเกือบทั้งหมด

จะให้แสงสว่างด้วย LED
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ข้อดีของ LED 

1. LED มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้พลังงานแสง

สว่างอย่างรวดเร็ว ในปี 2550 ที่ระดับ 70 lm/W 

 ซ่ึงนอ้ยกว่าความสวา่งของหลอดฟลูออเรสเซนต ์ แต ่

 ในปี 2558 ประสิทธิภาพการให้พลังงานแสงสว่าง 

ของหลอด LED  สูงกว่า 100 lm/W (บริษัท Nichia 

ประกาศเมื่อปลายปี 2549 ว่าประสบความสำาเร็จใน 

การวิจัยและพัฒนา LED ต้นแบบ ที่มีประสิทธิภาพ

สูงถึง 150 lm/W)

2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากภายในบรรจุไอของปรอท ขณะที่หลอดไฟ 

LED มีผลกระทบน้อยกว่า

3. LED จะปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก ช่วยให้

อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น 

4. เราสามารถควบคุมคุณภาพและอุณหภูมิของแสงที่

ปล่อยออกมาได้ จึงนำาไปใช้ประโยชน์ในการให้แสง

สว่างในสถานที่สำาคัญ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟ 

ในกรุงปารีส ใช้หลอดไฟ LED ในการส่องสว่าง

สำาหรับภาพเขียนโมนาลิซ่า 

5. อายุการใช้งานของ LED จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 

ถึง 45,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ สภาพภูมิอากาศ 

แสงแดด ความชื้น และการติดตั้ง เปรียบเทียบกับ

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ 10,000 - 20,000 ชั่วโมง

6. หลอด LED ทนทานต่อการสั่นสะเทือนมากกว่า 

จึงเหมาะสำาหรับใช้ติดตั้งในเครื่องบินหรือรถยนต์ 

ไม่เปราะบางเหมือนกับหลอดไฟฟ้าแบบขดลวด

หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

7. หลอด LED เหมาะสำาหรับหลอดไฟที่ต้องเปิด–ปิด 

บ่อยครั้ง เนื่องจากสามารถเปิด–ปิดบ่อยๆ โดย

ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และเมื่อเปิดหลอดไฟ จะ

ให้ความสว่างโดยทันทีนับว่าแตกต่างจากหลอดฟลู

ออเรสเซนต์ที่หากเปิดปิดบ่อยครั้งจะเสียง่าย หรือ

หลอด HID ซึ่งเมื่อเปิดสวิชต์แล้วจะใช้เวลาช่วง

หนึ่งกว่าจะให้แสงสว่างออกมา

บทความ  |  LED คืออะไร?

ข้อจำากัดของ LED
1. ราคา LED สีขาวยังแพงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์

อยู่มาก เนื่องจากเราไม่สามารถผลิต LED สีขาวได้

โดยตรง ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เฉพาะ ทำาให้

ต้นทุนยังคงสูงอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการวิจัย

และพัฒนาเกี่ยวกับ LED ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ผู้เชี่ยวชาญได้คาดว่าในอนาคตอันใกล้ ต้นทุนของ 

หลอด LED สีขาวจะใกล้เคียงกับฟลูออเรสเซนต์ 

ซึ่งจะทำาให้ตลาด LED ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

  แต่ในความเป็นจริง แม้ว่าราคาหลอด LED จะ

แพงกว่า แต่การติดตั้งอุปกรณ์ LED จะง่ายกว่า

การติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์

เสริมจำานวนมาก ถ้าราคา LED สูงกว่าไม่มากนัก 

ต้นทุนรวมในการติดตั้ง LED จะไม่แตกต่างกัน

2. LED ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผลิตจากหลายแหล่ง  ซึ่ง

มีความแตกต่างกันทั้งอุณหภูมิสี ความสว่าง และ

คุณภาพของหลอด สำาหรับธุรกิจป้ายโฆษณา การ

เลือกใช้หลอด LED ให้เหมาะกับป้ายแต่ละป้าย

เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก เพราะนอกจากต้องคำานึง 

ถึงความสวยงามแล้ว ความสว่างมีผลค่อนข้างมาก

ต่อความรู้สึกของลูกค้า (เมื่อเปรียบเทียบกับตู้ไฟที่

ใช้หลอดฟูลออเรสเซนต์)

3. LED ยังมีการพัฒนาอยู่ในเรื่องความสว่าง คุณภาพ 

และราคา ทำาให้ราคา LED ยังไม่นิ่ง นั่นหมายถึง 

LED ที่มีอยู่ในสต็อค อาจจะไม่สามารถนำามาใช้

รวมกับ LED รุ่นใหม่ ที่มีความสว่างมากขึ้น หรือ

อุณหภูมิสีที่แตกต่างกันออกไป

4. ในการทำาป้ายหรืองานตกแต่งภายใน การใช้ LED 

จากแหล่งผลิตที่ต่างกันมาใช้ในป้ายเดียวกัน แม้ว่า 

หน้าตาภายนอกอาจจะดูเหมือนกัน แต่อาจจะให้

อุหหภูมิสีและความสว่างที่แตกต่างกัน (สำาหรับงาน 

ป้ายที่ต้องการความสว่างและแสงเดียวกัน แนะนำา

ให้ซื้อหลอด LED ให้เพียงพอสำาหรับป้ายนั้นๆ เพื่อ

ป้องกันปัญหา LED หมด หรือเปลี่ยนแปลงความ

สว่าง หรืออุณหภูมิสีกลางคัน)

ที่มา : อ้างอิงจากบทความ ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 26 สิงหาคม 2550 





 นับเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่บริษัท แฟโรสตัล 

(ไทยแลนด์) จำากัด ได้นำาเสนอโซลูชั่นการพิมพ์อย่าง

ครบวงจรให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วประเทศไทย 

รวมถึงการนำาเสนอเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจทยูวีระดับ

ไฮเอนด์ swissQprint จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิตอล มี

ประสิทธิภาพการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์งานได้สวยคม

ชัด ด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้ แฟโรสตัล (ไทยแลนด์) 

และทีมงานขาย มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ swissQprint 

ระบบอิงค์เจทยูวีนี้ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าที่มองหานวัตกรรมสำาหรับการพิมพ์ระบบ

อิงค์เจทยูวีที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอน

 ขอแนะนำา 1 ในผู้บริหารที่ประสบความสำาเร็จ

ด้านธุรกิจงานพิมพ์ดิจิตอลในประเทศไทย คุณวิทอง 

ตัณฑกุลนินาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ๊กเซล

เล้นท์ กราฟฟิค จำากัด บริษัทชั้นนำาด้านผู้ผลิตสื่อ

โฆษณา และเป็นผู้ผลิตสติกเกอร์เพื่อการโฆษณาให้

กับรถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน เครื่องบินโดยสาร

พาณิชย์ งานป้ายแบนเนอร์ โฆษณาตามอาคารสูง 

(Building Wrap) และงานพิมพ์บนวัสดุที่ใช้สำาหรับ

งานโฆษณาบนกล่องไฟตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ 

เป็นต้น

 คุณวิทอง กล่าวถึงจุดเริ่มต้นเมื่อปี  2540 หรือ 

18 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณวิทองและทีมผู้บริหารของบริษัท 

ลูกค้าแฟโรสตัลมั่นใจใน
แบรนด์ระดับไฮเอนด์

เรื่อง : Ferrostaal (Thailand)
 www.ferrostaal.co.th



เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จำากัด ได้ริเริ่มกิจการด้วย

การเป็นตัวแทนจำาหน่ายวัสดุที่ใช้สำาหรับงานพิมพ์

ต่างๆ และทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสของตลาดงาน

พิมพ์ดิจิตอลที่มีแนวโน้มในการขยายตัวที่ดีในอนาคต 

บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเพื่อรองรับ

งานพิมพ์สื่อโฆษณา ให้กับกลุ่มลูกค้าจนเป็นที่รู้จักใน

วงการผู้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา ด้วยกลยุทธ์การ

บริหารดังนี้

การเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรม

(Leadership and Innovation) 

การประกันคุณภาพของงาน

(Quality Assurance)  

การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

(Customer Appreciation) 

การเป็นผู้ส่งมอบในลำาดับต้น

(Preferred Supplier)

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

(Customer Satisfaction)

บนวัสดุแผ่นฟิล์มโปร่งใส  (Backlit film) ซึ่งเป็นวัสดุ

ที่ใช้สำาหรับกล่องไฟโดยเฉพาะ ดังนั้นเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด บริษัทจึงเริ่มมอง

หาเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจทยูวีและตัดสินใจลงทุนซื้อ

เครื่องพิมพ์ swissQprint รุ่น Impala 2 ซึ่งเป็นเครื่อง

แรกของประเทศไทย เนื่องจากความเชื่อมั่นในทีมงาน

ขายและการบริการของแฟโรสตัล (ไทยแลนด์) ว่าได้

นำาเสนอเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับทางบริษัท 

เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค

 นอกจากนี้ เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค ยังมั่นใจใน

ศักยภาพและคุณภาพของเครื่องพิมพ์ swissQprint 

ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ์ด้วยระบบ True Flatbed 

(พิมพ์วัสดุแผ่นเรียบโดยเฉพาะ) และ Roll to Roll 

(พิมพ์วัสดุชนิดม้วน) พื้นที่ทำางาน 2.5 x 2 เมตร ทำา

ให้บริษัทฯ สามารถพิมพ์งานลงบนวัสดุแบบม้วน เช่น 

สติกเกอร์และแบบแผ่นได้โดยตรงบนวัสดุหลากหลาย

ชนิด อย่างเช่น แผ่นฟิล์มโปร่งใส  แผ่นอคิลิค กระจก 

แผ่นไม้ แผ่นโฟม แผ่นคอมโพสิท และความเร็วใน

การพิมพ์สูงถึง 180 ตารางเมตร ต่อชั่วโมง สามารถ

ช่วยให้บริษัทส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรง

 และจากการเติบโตของตลาดงานพิมพ์ดิจิตอลที่

มีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับงานป้ายแบนเนอร์และ

งานโฆษณาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานพิมพ์โฆษณาลง

ต่อเวลา และการให้บริการ 100 เปอร์เซ็นต์ ตาม

นโยบายของบริษัท  และทำาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ

จากบริษัทฯ เราอย่างสมำ่าเสมอ

เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค ลงทุนเครื่องพิมพ์
ตัวแรกในประเทศไทย
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เรื่อง : Pro Ink

บทความ  |  UV LED Ink

UV LED อีกขั้นของการพัฒนาหมึก

 จากบทความเล่มที่แล้ว ได้กล่าวถึง UV Ink 

มาพอสมควร ฉบับนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาต่อยอดที่

ยังไม่สิ้นสุดของนำ้าหมึก UV ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นนำ้า

หมึกที่จะถูกใช้กันมากที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้

 ก่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้จักเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV 

กันพอสมควร แต่ส่วนใหญ่จะติดปัญหาเรื่องราคาค่อน

ข้างสูง ข้อจำากัดที่พิมพ์งานบนวัสดุแข็งแบบเป็นแผ่น

ได้ดีกว่าแบบเป็นม้วน ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสูง การดูแล

รักษาค่อนข้างยุ่งยาก แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา

แหล่งกำาเนิดแสง UV ใหม่ โดยใช้ LED “ไดโอดเปล่ง

แสง” นำามาประยุกต์ใช้งานในการฉายแสง UV ได้แล้ว 

และ LED ยังถูกใช้ในงานต่างๆ ได้อีกมากมาย เช่น

หลอดไฟในอาคาร, ไฟถนน, รถยนต์, ป้ายโฆษณา 

และยังใช้ในการฉายแสง UV เพื่อป้องกันการปลอม

แปลง และอื่นๆ อีกมาก เนื่องจาก LED มีช่วงคลื่น

แสงที่ปรับได้ตามความต้องการ เข้ากับงานที่ต้องการ

ใช้ได้ดีกว่า และมีแนวโน้มว่าราคาจะตำ่าลง เมื่อมีการ

ใช้งานมากขึ้น ในขณะเดียวกันการสิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ้าและความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟ LED ก็ตำ่ากว่า

หลอดไฟแบบ Mercury (หลอดไฟฉาบปรอท) ชนิด

เก่ามากๆ จึงทำาให้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจัยสำาคัญในการเลือกใช้นำ้าหมึก UV LED นี่

จะต้องคำานึงถึงอีกประการคือ ความยืดหยุ่นหรือการ

ให้ตัวของนำ้าหมึก เพราะว่านำ้าหมึก UV LED ในระบบ

อิงค์เจ็ท ไม่ได้ใช้กับงานชนิดแผ่นแข็งอย่างเดียว ยัง

มีการใช้พิมพ์ลงในแผ่น PVC, ไวนิล, กระดาษ และ    

ฟิล์มบางชนิดอีกด้วย ซึ่งต้องสามารถพับแล้ว สีที่แห้ง

จะต้องไม่แตกออก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความยืดหยุ่น

ของนำ้าหมึก

 นำ้าหมึก UV LED ปัจจุบันได้พัฒนาให้ยึดเกาะใน

วัสดุต่างชนิดกันมากมาย จนขั้นตอนการพิมพ์เกิดการ

เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 

จะมีการนำาเอาการพิมพ์ UV LED INKJET ไปประกอบ

ในสายการผลิตมากขึ้น และจะเป็นหน่วยพิมพ์ฉลาก

ลงบนสินค้าโดยตรง หลังจากบรรจุเรียบร้อยแล้ว เพื่อ

ลดการสิ้นเปลืองบรรจุภัณฑ์และจะทำาให้ฉลากดูใหม่

เสมอและยังสามารถพิมพ์ฉลากให้มีความแตกต่างกัน

ได้ในสายการผลิตเดียว ทำาให้มีอิสระในการผลิตมาก

ยิ่งขึ้น เช่น การพิมพ์ลงไปบนขวดแก้วโดยตรง, การ

พิมพ์ลายต่างๆ ลงบนสินค้าตามความต้องการของผู้สั่ง 

ทำาให้ไม่จำาเป็นต้องผลิตบรรจุภัณท์ขึ้นมารอคร้ังละ

มากๆ ต้นทุนสินค้าก็จะลดลง 
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แสงที่เกิดจากหลอด UV LED จะกระตุ้น

ให้เกิดการปฏิกิริยาทางเคมี ทำาให้เกิดการ

เรียงตัวใหม่ เพื่อให้หมึกเกาะยึดกับวัสดุได้

การกระจายตัวของคลื่นพลังงานแสงของหลอด UV LED เปรียบเทียบกับค่าของหลอด Mercury ที่ใช้กันในสมัยก่อน

 นำ้าหมึก UV LED เป็นนำ้าหมึกที่ใช้นำ้าเป็นส่วน

ประกอบเพื่อทำาละลายเนื้อของสีและใช้สารเคมีที่ทำา

ปฏิกิริยากับแสง UV ให้แข็งตัวจนแห้งยึดเกาะกับวัสดุ 

ต่างๆ ที่พ่นนำ้าหมึกลงไป ข้อดีของการใช้นำ้าเป็นตัวทำา

ละลายคือ นำ้าหมึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น 

บทความ  |  UV LED Ink

ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน และยังสามารถพัฒนาให้

ใช้งานกับหัวพิมพ์ ที่มีความละเอียดสูงได้ เพราะว่าใน

ปัจจุบันได้มีการคิดค้นเครื่องบดผงสีให้ละเอียดยิ่งข้ึน

ในระดับนาโนเทคโนโลยี ทำาให้โมเลกุลของนำ้าและสี

เล็กมากจนสามารถใช้พิมพ์งานที่มีความละเอียดสูงได้

Liquids applied:
inks, coatings,

adhesives
UV-LED exposure

causes chemical reaction

Liquids harden,
final product is UV cured

Monomer

Oligomer

Photo-initiator

Ink/coating

Substrate



Graphics & Sign  |  22

 ข้อสำาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับนำ้าหมึกชนิดอื่นๆ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะแห้งหรือแข็งตัวเมื่อสัมผัสอากาศและ

ความร้อน ทำาให้เกิดปัญหาการดูแลหัวพิมพ์ค่อนข้าง

ยาก ถ้าปล่อยให้หัวพิมพ์สัมผัสอากาศนานๆ นำ้าหมึก

ที่หัวพิมพ์ก็จะแข็งตัว ทำาให้หัวพิมพ์อุดตันง่าย จนใน

ที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่ หรือไม่ก็ต้องสั่งให้

หัวพิมพ์พ่นนำ้าหมึกทิ้งเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการอุดตัน 

ทำาให้สิ้นเปลืองมาก เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยทำาให้นำ้าหมึก 

UV LED จึงเป็นที่น่าสนใจมาก เพราะว่านำ้าหมึกจะไม่

แห้งจนกว่าจะผ่านการฉายแสง UV โดยตรง จึงทำาให้

พัฒนาด้านความละเอียดของหัวพิมพ์ให้สูงขึ้นได้อีก 

จะเห็นได้ว่า เครื่องพิมพ์ UV ในปัจจุบันสามารถพิมพ์

งานที่ความละเอียดสูงมากๆ ได้ ตัวอักษรเล็กๆ ก็

สามารถพิมพ์ได้จนใกล้เคียงงานพิมพ์ชนิดใช้แม่พิมพ์

มากขึ้นจนเกือบจะแยกกันไม่ออกแล้ว

 การฉายรังสี UV ที่ทำาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี 

ทำาให้เกิดการจับตัวกันเหมือนกาวจนแห้งและแข็งตัว

ของสารที่ประกอบในนำ้าหมึก UV ในปัจจุบันการใช้

เทคโนโลยีพิมพ์ UV ไม่ได้มีเฉพาะการพิมพ์อิงค์เจ็ท

เท่านั้น ระบบพิมพ์ UV ได้ถูกคิดค้นและใช้มามากกว่า 

30 ปีมาแล้ว ในการพิมพ์ชนิดอื่นๆ แต่ไม่แพร่หลาย

มาก เพราะมีข้อจำากัดตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว 

จนมาถึงปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้นพัฒนาแหล่งกำาเนิด

แสง UV ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า UV LED Technology 

ทำาให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 50% และยังเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมอีก สามารถลดความร้อนในขณะการฉาย

รังสีได้ดีกว่าหลอดไฟชนิดเดิมอีกด้วย

 การกระจายแสงของ UV LED มีความแตกต่าง

จากหลอดไฟฉาบปรอทแบบเดิม ทำาให้เกิดการพัฒนา

สูตรเคมีใหม่ๆ เรซิ่น, Monomer, Oligomers และเคมี

อื่นๆ ถูกคิดค้นให้เหมาะกับ UV LED ได้มากขึ้น สูตร

ของนำ้าหมึก UV ที่ใช้กับ UV LED จึงต้องมีการพัฒนา

สูตรขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับ UV LED จึงเป็นที่มาของ

นำ้าหมึก UV LED ที่เรียกว่า UV LED INK แต่ยังคง

มีปัญหาบางอย่างในการทำาแหล่งกำาเนิดแสง UV ที่ใช้ 

การระบายความร้อนโดยใช้อากาศ
โดยการติดพัดลมเข้ากับชุดหลอด UV LED 

การใช้นำ้าเป็นตัวระบายความร้อนให้กับหลอดไฟ UV LED

บทความ  |  UV LED Ink

LED คือความร้อนในอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ ความ

ร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะทำาให้อายุการใช้งานลดลง จึงมีการ

พัฒนาอุปกรณ์สำาหรับลดความร้อนที่เกิดขึ้นนี้

 สุดท้ายนี้ปัจจัยในการเลือกใช้นำ้าหมึก UV LED 

ในงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ควรจะต้องตรวจสอบสูตรของนำ้า

หมึกว่ารองรับ UV LED และมีความยืดหยุ่นของเคมี

ต่างๆ หรือไม่ เพราะว่าต้องให้รองรับกับงานพิมพ์อิงค์

เจ็ท บนวัสดุชนิดม้วนด้วย ในปัจจุบันยังมีผู้ผลิตนำ้า

หมึก UV LED สำาหรับงานอิงค์เจ็ท ยังมีไม่มาก ส่วน

ใหญ่ผู้จำาหน่ายเครื่องพิมพ์จะเป็นผู้จำาหน่ายเอง และได้

ว่าจ้างโรงงานผลิตนำ้าหมึกผลิตให้ตามคำาสั่งเท่านั้น จึง

ทำาให้ราคายังไม่เป็นที่น่าสนใจกับกลุ่มผู้ใช้เครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ทมากเท่าที่ควร คงยังต้องรอการพัฒนาอีกสัก

ระยะหนึ่ง จะเห็นได้เลยว่า UV LED INK จะเป็นทาง

เลือกที่ดีสำาหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ทเลยทีเดียว



EFI H1625-RS สําหรับปายจราจรและปายเพื่อความปลอดภัย

Hybrid UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 1.65 เมตร แบบแผนหนา 5 ซม. 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด 42.3 ตร.ม./ชม. (Express) 23.0 ตร.ม./ชม. (Quality)

ความเร็วในการพิมพสําหรับการรับประกัน 18.0 ตร.ม./ชม. บนวัสดุหนากวาง 1.22 ม.

หัวพิมพ Grayscale 8-level Variable Drop 6 หัวพิมพ ความละเอียดสูงสุด 1200dpi

หมึกพิมพ 3M™ 6 สี CMYKBR (สีพิเศษ Blue และ Red) รับประกัน 12 ป โดย 3M™

พิมพโดยตรงลงบนฟลมสะทอนแสง 3M ทั้งแบบมวนและตัดเปนแผนติดบนวัสดุอื่นไดเลย

EFI H1625 LED สําหรับงานปายทั่วไป หลากหลายการใชงาน

EFI H1625-SD สําหรับงาน Thermoforming โดยเฉพาะ

Hybrid UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 1.65 เมตร แบบแผนหนา 5 ซม. 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด 42.3 ตร.ม./ชม. (Express) 23.0 ตร.ม./ชม. (Quality)

หัวพิมพ Grayscale 8-level Variable Drop 6 หัวพิมพ ความละเอียดสูงสุด 1200dpi

หมึกพิมพ 5 สี CMYK + White (2 แชนเนล) พิมพไดถึง 3 layer เพื่องานตูไฟโดยเฉพาะ

หมึกพิมพ EFI SuperDraw UV สําหรับงาน Thermoforming (พลาสติกขึ้นรูป)

พิมพโดยตรงลงบนวัสดุ อะครีลิค, โพลีคารบอเนต, พีวีซี, Polystyrene, PETG ไดเลย

EFI R3225 เครื่องพิมพ UV หนากวาง 3.2m หมึกพิมพ 3M™ 5 ป

Roll-to-Roll UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 3.2 เมตร (หนาไดถึง 1 มม.) 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด Signage Mode: 3 pass 66.9 ตร.ม./ชม.

 Signage Plus Mode: 4 pass 50.8 ตร.ม./ชม.

 Quality Mode, 6 Pass 34.1 ตร.ม./ชม.

 High Quality Mode, 8 Pass 28.9 ตร.ม./ชม.

หัวพิมพ Grayscale 8-level Variable Drop 8 หัวพิมพ ความละเอียดสูงสุด 1200dpi

หมึกพิมพ EFI 3M™ R3225 4 สี CMYK รับประกัน 5 ป โดย 3M™ MCS™ Warranty

Hybrid LED UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 1.65 เมตร แบบแผนหนา 5 ซม. 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด 42.3 ตร.ม./ชม. (Express) 23.0 ตร.ม./ชม. (Quality)

หัวพิมพ Grayscale 8-level Variable Drop 6 หัวพิมพ ความละเอียดสูงสุด 1200dpi

หมึกพิมพ 5 สี CMYK + White (2 แชนเนล) พิมพไดถึง 3 layer เพื่องานตูไฟโดยเฉพาะ

หมึกพิมพ 3M™ H1625 LED 4 สี CMYK รับประกัน 5 ป โดย 3M™ MCS™ Warranty

หมึกพิมพ POP สําหรับพิมพวัสดุแบบแผน ประหยัดตนทุนกวา (เปลี่ยนระบบหมึกไดเอง)

EFI Wide Format Printers
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทย
บริษัท เมเจอร พอยท จํากัด        084-652-1996



EFI VUTEk LX3 Pro
Hybrid LED UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 3.2 เมตร แบบแผนหนา 5 ซม.

Cool Cure LED Technology ประหยัดพลังงานถึง 82% อายุการใชงาน 10,000 ชั่วโมง

Multi-roll Printing พิมพวัสดุได 2 มวนพรอมกัน (หนากวางสูงสุด 60" / 1.52 cm) 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด แบบแผน 94 แผน/ชม. และแบบมวน 318 ตร.ม./ชม.

หัวพิมพ 12pL Grayscale Technology ความละเอียด True 600dpi / 1000dpi

หมึกพิมพ 9 สี CMYKLcLmLyLk + White (2 แชนเนล) และ Single-pass multilayer

พิมพหมึกไดถึง 3 layer ในเที่ยวเดียว เลือกไดจาก สี+สี+ขาว / สี+ขาว+ขาว / สี+ขาว+สี

EFI VUTEk GS3250LX Pro

EFI VUTEk HS100 Pro แบบแผน 100 แผน/ชม. และแบบมวน 334 ตร.ม./ชม.

EFI VUTEk HS125 Pro
Hybrid UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 3.2 เมตร แบบแผนหนา 5 ซม.

Pin & Cure Technology ปรับระดับความเงา-ดาน โดยไมตองลดความเร็วในการพิมพ

ความเร็วในการพิมพสูงสุด แบบแผน 125 แผน/ชม. และแบบมวน 400 ตร.ม./ชม.

หัวพิมพ 12pL Grayscale Technology ความละเอียด True 600dpi / 1000dpi

หมึกพิมพ 7 สี CMYKLcLm + White (2 แชนเนล) และ Single-pass multilayer

พิมพหมึกไดถึง 3 layer ในเที่ยวเดียว เลือกไดจาก สี+สี+ขาว / สี+ขาว+ขาว / สี+ขาว+สี

VUTEk Superwide Printers

EFI VUTEk GS5500Lxr Pro

GS5250Lxr Pro 5.0 เมตร • 12pL     GS3250Lxr Pro 3.2 เมตร • 12pL

Roll-to-Roll LED UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 5.0 เมตร 

Cool Cure LED Technology ประหยัดพลังงานถึง 82% อายุการใชงาน 10,000 ชั่วโมง

Multi-roll Printing พิมพวัสดุได 3 มวนพรอมกัน (หนากวางสูงสุด 60" / 1.52 cm) 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด 260 ตร.ม./ชม. (FAST™ 4)  130 ตร.ม./ชม. (8-Colors) 

UltraDrop Technology 7pL Grayscale Printhead พิมพไดแมกระทั่งตัวอักษร 4pt

3M SuperFlex Ink สําหรับงานสติกเกอร รับประกัน 7 ป โดย 3M™ MCS™ Warranty

GS3250LX Pro 3.2 เมตร • 12pL GS3250LX Pro UD 3.2 เมตร • 7pL

GS2000LX Pro 2.0 เมตร • 12pL GS2000LX Pro UD 2.0 เมตร • 7pL

Hybrid LED UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 3.2 เมตร แบบแผนหนา 5 ซม.

Cool Cure LED Technology ประหยัดพลังงานถึง 82% อายุการใชงาน 10,000 ชั่วโมง

ความเร็วในการพิมพสูงสุด แบบแผน 44 แผน/ชม. และแบบมวน 223 ตร.ม./ชม.

หมึกพิมพ 9 สี CMYKLcLmLyLk + White (2 แชนเนล) และ Single-pass multilayer 

UltraDrop™ Technology 7pL Grayscale Printhead พิมพไดแมกระทั่งตัวอักษร 4pt



EFI Cretaprint Ceramic Tile Printers
EFI Cretaprint P3  เครื่องพิมพลายกระเบื้องระบบดิจิตอล หนากวาง 1365 มม.

เลือกเพิ่ม Special effect bars ไดเพิ่มเติมตามที่ตองการ อยางเชน Metallic glaze,

Matte effect protection, Glossy effect protection, Reactive ink, Glue for

granilla, High opacity whites และ Glaze-engobe applications

EFI Cretaprint C4  หนากวางสูงสุด 745.5 มม. ความเร็ว 50 เมตร/นาที

EFI Cretaprint C3  หนากวางสูงสุด 696 มม. พรอมกับ Special effects bars

EFI Cretaplotter  หนากวางสูงสุด 700 มม. สําหรับพิมพชิ้นงานตัวอยาง

EFI Reggiani Pro Textile Printers
EFI Reggiani Pro  เครื่องพิมพลายผาระบบดิจิตอล สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รองรับการพิมพบนผาทุกประเภท ไมวาจะเปน Cotton, Polyester, Silk และชนิดอื่นๆ

หมึกพิมพ DuPont™ ที่มีชื่อเสียงดานเคมีมายาวนาน คงทนนาน สีสันสดใส

พรอมกับระบบครบวงจร Reggiani Mezzera เครื่อง Pre-Post Treatment

และ Reggiani Jaeggli เครื่อง Yarn Treatment สําหรับเตรียมผากอนพิมพและ

หลังพิมพ เชน เครื่องซักผา เครื่องยอมสีผา เครื่องฟอกสีผา ฯลฯ

VUTEk Superwide Printers
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทย
บริษัท เมเจอร พอยท จํากัด        084-652-1996

EFI Jetrion Digital Label Printers
EFI Jetrion 4950LX  เครื่องพิมพฉลากและวัสดุมวนระบบดิจิตอล ขนาด 13 นิ้ว

รองรับวัสดุการพิมพทุกชนิด มี Corona Treatment Unit สําหรับวัสดุฟลมพลาสติก

หมึกพิมพ CMYK+W พิมพไดทั้งฟลมใส สติกเกอร ฉลากสินคา ความละเอียด 720dpi

LED Curing System ชวยใหพิมพวัสดุที่บางได และอายุการใชงานนานกวา 10,000 ชม.

In-line Combo Lamination สําหรับการเคลือบงาน เลือกไดทั้งฟลมและนํ้ายาเคลือบ

Inline Laser Die-cutting เพิ่มชุดไดคัทงานดวยเลเซอรความละเอียดสูงแบบ Inline

Slit & Residue Removal ตัดแบงและดึงเศษที่ไมใชทิ้ง เหลือเพียงแคชิ้นงานที่ตองการ

EFI Matan Quantum LXr
Roll-to-Roll LED UV Printer รองรับวัสดุแบบมวนหนากวาง 3.5 เมตร (กวางกวา) 

Multi-roll Printing พิมพวัสดุได 2 มวนพรอมกัน (หนากวางสูงสุด 64" / 1.62 cm) 

ความเร็วในการพิมพสูงสุด 210 ตร.ม./ชม. อัตราการสิ้นเปลืองหมึก 150 ตร.ม./ลิตร

หัวพิมพ 7pL Grayscale Technology ความละเอียด 1200dpi หัวพิมพทนทานกวา

หมึกพิมพ เลือกไดทั้งแบบ 4 สี CMYK หรือ 8 สี CMYKLcLmLk + White

ออปชั่นเพิ่มเติม เชน Automatic Blockout Printing เพื่อพิมพ 5 layers (ทึบแสง),

ระบบ Jumbo Roll Handling, Vacuum Plate เพื่อพิมพงานแบบแผนไดถึง 11 มม.

EFI Jetrion 4950LX
speeds up to 48 m/min

EFI Reggiani Pro

EFI Cretaprint P3
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เรื่อง : Mr. Inkjet

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ Continuous Inkjet (CIJ) และ 
Drop On Demand (DOD)

บทความ  |  Inkjet Technology

Continuous Inkjet (CIJ) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปั๊มแรงดันสูง พ่นหมึกอย่างต่อเนื่อง (stream) ผ่านรูพ่น

หมึก (nozzle) ขนาดเล็ก โดยมี piezoelectric crystal อยู่ภายในสร้างคลื่นความถี่สูงที่ทำาให้หมึกที่ผ่านมาแยก

ตัวออกเป็นหยดหมึกขนาดเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่อง (ได้สูงถึงประมาณ 165,000 หยด ต่อวินาที) หยดหมึกจะวิ่ง

ผ่านตัวชาร์จประจุไฟฟ้า ซึ่งจะทำาการชาร์จประจุ (หรือไม่ชาร์จ) ให้กับหมึกพิมพ์ตามข้อมูล (1/0) ที่สั่งงานโดย

คอมพิวเตอร์ควบคุม

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท

 หลังจากนั้น หมึกพิมพ์จะวิ่งผ่านสนามไฟฟ้าอีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะทำาการเบี่ยงเบนทิศทางของหยดหมึกที่ชาร์จ

และไม่ได้ชาร์จประจุให้แยกออกจากกัน หมึกพิมพ์ที่ไม่ถูกชาร์จประจุ จะวิ่งลงไปยังวัสดุ ส่วนหมึกพิมพ์ที่ถูกชาร์จ

ประจุ จะวิ่งไปยังส่วนที่เก็บหมึกเพื่อนำากลับมาใช้ต่อไป

 จากจำานวนหยดหมึกที่สร้างได้จำานวนมากใน 1 วินาที ทำาให้เทคโนโลยี CIJ นำามาใช้ในการพิมพ์ความเร็ว

สูง เช่นการพิมพ์ในระบบม้วนต่อเนื่อง การอุดตันของหัวพิมพ์เกิดขึ้นน้อยเนื่องจากจะมีหมึกพิมพ์จะวิ่งผ่านรูพ่น

หมึกตลอดเวลา เปรียบเสมือนการล้างหัวพิมพ์ (Purge) แต่ไม่สิ้นเปลืองเพราะหมึกจะถูกนำากลับมาใช้ใหม่แบบ

หมุนวนในตัว

Drop On Demand (DOD) เป็นเทคโนโลยีที่หัวพิมพ์จะพ่นหมึกเฉพาะส่วนที่ต้องการพิมพ์เท่านั้น หมึกทุก

หยดที่พ่นออกมาจะตกลงสู่วัสดุพิมพ์

เทคโนโลยี DOD มีการพัฒนาใน 2 รูปแบบได้แก่

1. Thermal Inkjet

2. Piezo Inkjet
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Thermal Inkjet หัวพิมพ์ระบบ Thermal Inkjet จะมี heating element เป็นส่วนประกอบสำาคัญ เมื่อมีการ

จ่ายกระแสไฟให้กับ heating element จะทำาให้เกิดแรงดันอากาศ (bubble) ขึ้นภายในหัวพิมพ์และดันหมึกออก

มา จำานวนและความเร็วของหยดหมึกที่ออกมาจะขึ้นกับ ความถี่ในการจ่ายกระแสไฟ (firing frequency) ให้กับ 

heating element

บทความ  |  Inkjet Technology

Piezo Inkjet หัวพิมพ์ระบบ Piezo Inkjet จะมี piezoelectric เป็นส่วนประกอบสำาคัญ เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟ

ให้กับ piezoelectric ที่ประกบอยู่กับ vibration plate จะทำาให้เกิดการขยับตัว (vibrate) ขึ้นและดันหมึกออกมา 

จำานวนและความเร็วของหยดหมึกที่ออกมาจะขึ้นกับ ความถี่ในการจ่ายกระแสไฟ ให้กับ piezoelectric element

DOD เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในเครื่องพิมพ์ Wide Format เพราะราคาหัวพิมพ์ไม่สูงมากเท่ากับ หัวพิมพ์ CIJ 

แต่ให้จำานวนหยดหมึกต่อวินาที่น้อยกว่า (ประมาณ 40,000 หยดต่อวินาที) รูพ่นหมึกมีโอกาสอุดตันได้มากกว่า

หากไม่ได้มีการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการพ่นหมึกทิ้งเพื่อทำาความสะอาดหัวพิมพ์ (Purge) อย่างสมำ่าเสมอ

ทำาให้มีการสิ้นเปลืองหมึกมากกว่า

 ในปัจจุบันได้มีการนำาเอาเทคโนโลยีทั้งสองแบบมาทำาการออกแบบหัวพิมพ์โดยผู้ผลิตหลายราย สำาหรับการ

พิมพ์ในหลายรูปแบบ และใช้กับหมึกที่แตกต่างกันออกไป

heating element จะทำาให้หมึก
มีอุณหภูมิสูงขึ้น (300–350 ำC) 

หมึกจะกลายเป็น bubble

ในเสี้ยววินาที bubble จะใหญ่ขึ้น 
จนกระทั่งดันหยดหมึกออกไปทาง 

nozzle ของหัวพิมพ์

หลังจากหยดหมึกถูกพ่นออกไปแล้ว 
ข้างในจะเกิดสูญญากาศ ทำาให้หมึก

ถูกเติมเข้ามาในหัวพิมพ์เอง

heating
element

หมึกถูกเติมเข้ามาในหัวพิมพ์

ดึง ดัน

กระแสไฟถูกส่งไปที่ piezoelectric 
element ที่อยู่หลังแต่ละ nozzle 

ทำาให้เกิดการงอตัว
หมึกจะถูกดูดเข้ามาในหัวพิมพ์

หยดหมึกจะถูกพ่นออกไปอย่าง
รวดเร็ว เมื่อ Piezoelectirc

element โก่งตัวกลับมาอีกทาง

Piezoelectric element จะกลับไปอยู่
ที่รูปร่างเดิม หลังจากกระบวนการ

ทั้งหมดเสร็จสิ้น

piezoelectric element กลับสู่ที่เดิม



 “เราให้ความสำาคัญของคุณภาพงานพิมพ์เป็น

สิ่งที่สำาคัญที่สุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด

ให้แก่ลูกค้าคนสำาคัญ ประกอบกับการให้การบริการ

ด้วยความจริงใจ ทุ่มเท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้งาน

พิมพ์ ด้วยนวัตกรรมระดับโลก”

 Dilli เป็นหนึ่งในผู้นำา ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 

ระบบหมึกยูวีรายแรกๆ ของโลก ก่อตั้งเมื่อปี 1996 

Dilli Digital UV Machine ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ 

ได้ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบ

หมึกยูวีมากว่า 15 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ

เกาหลีกว่า 80% (ขายมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้) 

และจำาหน่ายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยให้ความ

สำาคัญเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจึงได้ผลิต

เครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

 ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ Dilli UV Printer มีด้วยกัน 3 

แบบ คือ 

• Hybrid พิมพ์งานได้ทั้งวัสดุชนิดม้วนและแผ่นเรียบ 

หน้ากว้าง 1.60 ม., 2.50 ม. และ 3.20 ม.

• Roll-to-Roll สำาหรับใช้พิมพ์งานวัสดุชนิดม้วน มี

ขนาดหน้ากว้าง 3.20 ม. และ 5.0 ม.

• True Flatbed สำาหรับใช้พิมพ์งานวัสดุชนิดแผ่น

เรียบโดยเฉพาะ ขนาด 2.50 x 1.30 ม.

 ใช้หมึก Dilli UV Curable Ink Premium Grade 

อายุการใช้งาน 3 ปี สำาหรับงานภายนอกอาคาร และ 

10 ปี สำาหรับงานภายในอาคาร หมึกพิมพ์ผลิตจาก

ประเทศเบลเยี่ยม เป็นหมึกคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 100% มี Certificate รับรอง มีหมึกสี 

CMYKLcLm, สีขาว และสีวานิชเคลือบเงา สามารถ

ความสำาเร็จ ของศูนย์บริการรับพิมพ์งานอิงค์เจ็ทคุณภาพสูงในประเทศไทย

หลายต่อหลายแห่งที่ใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบหมึกยูวีคุณภาพสูง

Dilli Digital UV Inkjet Machine จาก Superior Inkjet ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง 

อิงค์เจ็ทกับประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการธุรกิจอิงค์เจ็ท เป็นเครื่องรับรอง

www.superior-inkjet.com

เรื่อง :  Superior Inkjet



พิมพ์ลงวัสดุที่มีขายในประเทศไทยได้ เช่น ฟิวเจอร์

บอร์ด, โฟมบอร์ด, HIP, พลาสดิกใส/ขาว, พลาสวู้ด, 

ไม้, อะครีลิค, อลูมิเนียมคอนโพสิท, กระเบื้อง, กระจก, 

หิน, เหล็ก, สติกเกอร์, ไวนิลทึบแสง, ไวนิลโปร่งแสง, 

ฟิล์มตู้ไฟ (Backlit Film), วอลเปเปอร์, หนังเทียม, 

ผ้า, กระดาษลูกฟูก, กระดาษต่างๆ ฯลฯ

 ขอแนะนำาเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของ Dilli คือ Dilli 

Neo Sun HB3200 Hybrid UV Machine มีจุดเด่นคือ

ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 2400 dpi กับขนาด

หยดหมึก (dot size) เล็กเพียง 3 พิโกลิตร ถือว่า

ละเอียดที่สุดในโลกในเวลานี้ พิมพ์งานได้เร็วสูงสุดถึง 

370 ตร.ม./ชม. หน้ากว้าง 3.20 ม. ซึ่งสามารถพิมพ์

ได้ทั้งวัสดุชนิดแผ่นและม้วน (รับนำ้าหนักโหลดวัสดุได้

กว่า 200 กิโลกรัม) และยังมีรุ่น Neo Sun HB2500 

Hybrid กับ Neo Sun FB2500 Flatbed ด้วย ทั้ง 

3 รุ่นนี้เป็น รุ่น Extreme High-end Series เหมาะ

สำาหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดและความเร็ว 

ทั้ง 3 รุ่นนี้ ยังมาพร้อมกับ หมึกสี + สีขาว + สีวานิช

เคลือบเงา อีกด้วย พิมพ์ได้ดี หมึกเกาะดีมากบนแผ่น

ฟิวเจอร์บอร์ดและวัสดุอื่นๆ ข้างต้น ใช้งานได้ทั้งด้าน

โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานป้ายต่างๆ งานตกแต่งทั้ง

ภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

 และขอแนะนำาน้องใหม่ล่าสุด Dilli Neo Triton 

Digital Cutting Machine หน้ากว้าง 1.3 x 2.5 ม. 

กับความเร็วในการตัดสูงสุด 1200 มม./วินาที และ

ตัดวัสดุได้หนาถึง 45 มม. วัดความหนาวัสดุอัตโนมัติ 

และเลือก Tool อัตโนมัติ เหมาะสำาหรับตัดงาน POP 

เป็นอย่างมาก

 เรียกว่าทำางานได้ครบในงบประมาณที่คุ้มค่า 

คืนทุนไว สนใจทดสอบเครื่องติดต่อ 098-606-5070 

และติดตามได้ที่ Facebook : Superior-Inkjet และที่ 

www.superior-inkjet.com

3pL
2400

dpi

3pL
2400

dpi

3pL

2400
dpi

“ Dilli Print Your Dream ”
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เรื่อง : Colour Doctor

บทความ  |  Colour Profile

การควบคุมความคงที่ของการพิมพ์
ในระบบอิงค์เจ็ทด้วย Colour Profile

 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มีการนำาไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วย 

ซึ่งผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ผลิตเครื่องออกมาหลากหลายรูปและเทคโนโลยีหมึกพิมพ์แบบเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการทางตลาด บ่อยครั้งการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้องานพิมพ์ไม่ได้จบ

ลงที่เฉพาะการลงทุนเครื่องเท่านั้น เนื่องจากผลลัพท์ทางการพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ เราอาจจำาเป็นต้องมีการใช้วัสดุ

พิมพ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ ซึ่งผลลัพท์ของสีที่ออกมาได้มักมีความแตกต่างกันตามการ

เลือกใช้เครื่องพิมพ์ , หมึกพิมพ์ และ วัสดุต่างๆ กันไป

 โดยทั่วไปเรามักคุ้นชินกับการใช้ Colour Profile 

หรือ ICC Profile ส่วนใหญ่มักติดตั้งมาพร้อมกับ RIP 

ที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์หรือการแจกจ่ายจากผู้ผลิต

วัสดุพิมพ์งานหรือแม้กระทั่งการส่งต่อจากเพื่อนฝูงใน

วงการ เพื่อให้เราสามารถมี Colour Profile ของวัสดุ

นั้นๆ บ่อยครั้งผลลัพธ์ที่ได้มักไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

ทั้งคุณภาพงานพิมพ์และสีที่พิมพ์ออกมาได้ เนื่องจาก 

Colour Profile ดังกล่าวนั้น ไม่สอดคล้องกับสภาวะ

ทางการพิมพ์ปัจจุบันที่เราใช้

 ก่อนอื่นอยากอธิบายเรื่องการได้มาซึ่ง Colour 

Profile ก่อนที่จะอธิบายว่าทำาไมมันถึงไม่สอดคล้องกัน

 การสร้าง Colour Profile ในการพิมพ์งานระบบ

อิงค์เจ็ท มีหลักการในการสร้างโดยทั่วไปคล้ายกับการ

สร้าง Colour Profile สำาหรับการพิมพ์ระบบอื่นๆ แต่

จะมีรายละเอียดที่ต้องคำานึงถึงคร่าวๆ ดังนี้

• เครื่องพิมพ์ที่ใช้ เป็นยี่ห้อใด? รุ่นอะไร? ใช้ความ

ละเอียดและความเร็วในการพิมพ์เท่าไร?

• หมึกพิมพ์ที่ใช้ เป็นประเภทใด? เพราะเครื่องพิมพ์

บางรุ่นใส่หมึกได้มากกว่า 1 ชนิด รวมถึงอาจจะมี

หมึกโทนสีอ่อนเพื่อเพิ่มคุณภาพในการไล่โทนสีของ

รูปให้มีความเรียบเนียนขึ้น หรือมีหมึกสีพิเศษเพื่อ

เพิ่มความกว้างของการแสดงสีที่ดีขึ้น?
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• การตั้งค่าอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น ความสะอาด

ของหัวพิมพ์ ความแม่นยำาในการวิ่งไป–กลับของหัว

พิมพ์ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระดาษ ความ

ร้อนที่ใช้งาน หรือ ระบบที่ทำาให้หมึกพิมพ์แห้ง?

• วัสดุพิมพ์ที่ใช้ เป็นประเภทใด? ยี่ห้อใดรุ่นอะไร?

เป็นแบบทึบแสงหรือโปร่งแสง? สามารถรับหมึก

และความละเอียดการพิมพ์ที่เลือกใช้ได้หรือไม่?

• สภาวะแวดล้อมในการทำางาน เช่น อุณหภูมิห้อง? 

ความชื้น ?

• Ink linearization (การควบคุมการไล่ระดับของ

แต่ล่ะสี)

• Total Area Coverage (การควบคุมพื้นที่สีรวม)

• ความละเอียดของการสร้างและชนิดของการสร้าง 

Colour Profile และความสามารถที่จะนำาไปใช้งาน

ต่อกับ Driver หรือ RIP ?

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การได้มาของ Colour Profile 

มีรายละเอียดที่จำาเป็นต้องทำาให้วิธีการทำางานต้องสอด

คล้องกันกับตอนที่สร้าง Colour Profile

 การเลือกใช้ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ วัสดุ และ

ค่าควบคุมที่แตกต่างกัน รวมถึงการเสื่อมสภาพของ

เครื่องพิมพ์ มีผลทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะมีความ

แตกต่างมากขึ้น ซึ่งถ้าเราอยากใช้ Colour Profile ที่

คนอื่นสร้างมา เราจำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของการสร้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ถ้าเราไม่

สามารถทำาตามได้อาจจะเพราะติดเงื่อนไขบองอย่าง

เช่น เครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน หมึก หรือวัสดุเป็น

คนละชนิดกัน หรือ สภาวะแวดล้อมแตกต่างกันออก

ไป เราอาจจำาเป็นที่จะต้องสร้าง Colour Profile ขึ้นมา

ใช้เอง ซึ่งจะทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอยู่บนพื้นฐาน

การทำางานของเราจริงๆ

 ถึงแม้ว่าจะใช้ Colour Profile จากแหล่งใด ไม่

ว่าจะมาจากผู้อื่น หรือสร้างใช้เองก็ตาม เรื่องที่สำาคัญ

ไม่แพ้กันคือ การทำาการตรวจสอบความคงที่ทางการ

พิมพ์ของเครื่องว่าสามารถพิมพ์งานตามที่ต้องการ

หรือไม่ ซึ่งเราอาจใช้เครื่องมือ SpectroPhotometer 

และ Software ตรวจสอบเพื่อช่วยให้ยืนยันค่าได้ถูก

ต้องมากขึ้น รวมถึงต้องรู้ว่าเครื่องพิมพ์ของเราถึงเวลา

ต้องทำา Printer Calibration แล้วหรือยัง? ซึ่งค่าที่ได้

จากการทำา Printer Calibration เป็นวิธีการชดเชย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเช่น ความสึกหรอ

ของเครื่องพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงของหมึกพิมพ์และ

วัสดุ เพื่อให้การผลิตงานมีคุณภาพที่คงที่และคาดหวัง

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้

 ในโอกาสหน้าจะมาเล่าถึงวิธีประยุกต์ใช้ Colour 

Profile ในการควบคุมเครื่องพิมพ์ต่างๆ ของเราที่มี

การใช้หมึกหรือวัสดุที่แตกต่างกัน แต่ต้องการให้สีสัน

ออกมาใกล้เคียงกันได้จะมีวิธีการอย่างไร?

ตัวอย่างแถบสีตรวจสอบความคงที่ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยช่องสีหมึก CMYK, การไล่ระดับโทนของแต่ละสี, 

ช่องสีผสมทั้งโทนสีอ่อนและสีเข้ม, การไล่ระดับของสีเทาCMY

รวมถึงช่องวัดค่าสีของวัสดุพิมพ์ แถบสีอาจแตกต่างกันได้

ตามวิธีการใช้งานของ Spectrophometer

ตัวอย่างการรายงานผลการตรวจสอบความคงที่ของเครื่องพิมพ์  

ซึ่งจะแยกเป็นหมวดต่างๆ เช่น ขอบเขตสี (Colour Gamut),   

ช่องสีหลัก CMYK, สีของวัสดุ, คุณภาพการไล่ระดับของโทนสี ซึ่ง

บอกเป็น ΔE โดยค่ายิ่งมากแสดงว่ามีความแตกต่างมาก หรือ 

คุณภาพทางการพิมพ์มีปัญหา

Print Verification Strip
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ในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท (3)

เรื่อง : Dr. Sign

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจในมาตรฐานอาชีพทุกท่าน ใน G&S สองตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้เล่าให้ทราบ

ถึงที่มาและความสำาคัญของมาตรฐานอาชีพในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท รวมถึงคุณวุฒิทั้ง 7 ระดับของมาตรฐานอาชีพ

ในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ทให้กับท่านผู้อ่านได้ทราบมาแล้วนั้น ในเล่มนี้ ผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มเติมถึงองค์ประกอบ

ในแต่ละระดับคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 7 ระดับ มีองค์ประกอบด้านต่างๆ อยู่ 7 องค์ประกอบดังนี้

 1) ความรู้ (Knowledge)

 2) ทักษะ (Skills)

 3) คุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Attribute)

 4) ผลผลิต (Productivity)

 5) นวัตกรรม (Innovation)

 6) การประยุกต์ใช้ (Application)

 7) ความรับผิดชอบ (Responsibility)

คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำาขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงานได้อย่างจำากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ความรู้ (Knowledge) มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคำานวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ของชาติ

ทักษะ (Skills) มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฎิบัติงาน การสื่อสารและการทำางานประจำา

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

มีทักษะเรื่องความปลอดภัย

มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) สามารถสื่อสาร และทำางานร่วมกับผู้อื่น

มีความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

มีความซื่อสัตย์สุจริต 

มีความคิดเชิงบวก 

มีความมุ่งมั่นในการทำางาน
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ผลผลิต (Productivity) สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา

นวัตกรรม (Innovation) มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้การกำากับดูแล 

สามารถใช้การพิจารณาความสัมพันธ์ของงานที่ปฎิบัติในขั้นพื้นฐาน

การประยุกต์ใช้ (Application) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่กำาหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว 

สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้

ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีอำานาจการตัดสินใจอย่างจำากัด

คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำาหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบ

เป็นประจำา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คำานวณขั้นพื้นฐาน 

มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน 

หรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น  

ทักษะ (Skills) มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทำางานประจำาตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้วิธี

การทำางานที่เหมาะสม 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

มีทักษะการคิด การสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

หรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น 

สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำา และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) สามารถสื่อสารรับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

มีความมุ่งมั่นในการทำางาน มีวินัย 

สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม

ผลผลิต (Productivity) สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลสำาหรับการทำางานในสาขา

อาชีพของตนเอง 

นวัตกรรม (Innovation) วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้

การประยุกต์ใช้ (Application) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่กำาหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อยได้

ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการดูแลและควบคุมเป็นประจำา และมีอำานาจการตัดสินใจอย่างจำากัด

บทความ  |  มาตรฐานวิชาชีพ
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คุณวุฒิระดับ 3 (National Qualification of Vocational Competence 3) (NQVC.3 Cert) 

 ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฎิบัติงาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน

ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  

ทักษะ (Skills) มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฎิบัติงาน 

มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

มีทักษะด้านความปลอดภัย การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษา

ในประเทศอาเซียน

มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ

ผลผลิต (Productivity) สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน

การทำางาน 

นวัตกรรม (Innovation) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่ายทำางานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำา 

ของตนเองได้

การประยุกต์ใช้ (Application) มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ 

สามารถแก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้

ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการแนะนำาทั่วไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้

 ในเล่มหน้าผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มเติมถึงระดับคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติที่เหลืออีก 4 ระดับ ถึงรายละเอียดใน

แต่ละระดับที่มีองค์ประกอบด้านต่างๆ ทั้ง 7 ประการ

 หากผู้อ่านมีความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพงานป้ายและอิงค์เจ็ท โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น 

ทางผู้เขียนยินดีรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อ่าน ติดต่อผู้เขียนได้ผ่านทางอีเมล์ tabda.tic@gmail.com 

ส่งหัวเรื่องว่า “มาตรฐานอาชีพ” โปรดติดตามตอนต่อไปได้ในเล่มหน้านะครับ สวัสดีครับ
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 และหลุมพรางที่ว่านั้น คือ หลุมพรางของการที่

ไม่มีความรู้เพียงพอ

 การที่ไม่มีความรู้เพียงพอนั้นเป็นหลุมพรางแรก 

และเป็นหลุมพรางใหญ่ที่สุด ที่พวกเราในสายอาชีพนี้

ตกลงไปมากที่สุด และเป็นอุปสรรคที่สำาคัญที่สุดที่ขัด

ขวางความสำาเร็จในการ ดำาเนินกิจการต่างๆ ของพวก

เรา หลายคนอาจจะมีคำาถามว่า จะเป็นไปได้อย่างไร? 

จะเปิดร้านทำาป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ก็ต้องมีความรู้เรื่องทำา

ป้าย พิมพ์อิงค์เจ็ท ไม่เช่นนั้นจะเปิดได้อย่างไร? แต่

เชื่อผมเถอะครับว่า ผมเห็นบริษัท หรือ ร้านทำาป้าย 

พิมพ์อิงค์เจ็ทต่างๆ ต้องปิดกิจการลงไปเพราะ การที่

ไม่มีความรู้เพียงพอ นี่แหละครับ

 เพื่อที่จะทำาให้ง่ายต่อการเข้าใจ ผมขออนุญาต

แบ่งกลุ่มความรู้ที่ว่านี้ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ คือ ความ

รู้เรื่องของสินค้าและบริการ, เรื่องบัญชีและการเงิน,  

เรื่องกฎหมายและภาษี, เรื่องการบริหาร, เรื่องการ

สร้างเครือข่ายต่างๆ

ความรู้เรื่องสินค้าและบริการ
 แน่นอนครับ ถ้าเราจะเปิดร้านทำาป้ายและพิมพ์

อิงค์เจ็ท อย่างน้อย เราเองก็จะต้องมีความรู้พื้นฐาน

ในการทำาป้ายและอิงค์เจ็ทอยู่บ้าง แต่ความรู้นั้นเพียง

พอต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ โดยเฉพาะในตลาด

ช่วงนี้ซึ่งเป็นตลาดของผู้ซื้อ ผู้ที่มีความรู้มากกว่าย่อม

หลุมพรางของคนทำาป้าย
เรื่อง : คุณชาตรี

ประสบการณ์ 20 กว่าปีที่ผ่านมาในอาชีพการทำาป้ายโฆษณาและอิงค์เจ็ท ทำาให้ผมได้เห็น
หลุมพราง หลุมใหญ่ที่คอยดัก และเป็นอุปสรรคในการไปสู่ความสำาเร็จในสายอาชีพนี้ 

และยิ่งไปกว่านั้น หลายบริษัท หลายทีมก็ตกหลุมพรางนี้จนไม่สามารถดำาเนินกิจการต่อได้ 
ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากพวกเราได้รู้ก่อนว่า

หลุมพรางพวกนี้คืออะไร เราก็อาจจะสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
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มีความได้เปรียบในเชิงการค้า ผู้ที่มีความรู้มากกว่า

ย่อมสามารถพลิกแพลงวัสดุ และวิธีการผลิตต่างๆ ให้

เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ ผู้ที่มีความ

รู้มากกว่าย่อมสามารถจะดำาเนินการผลิตและติดต้ัง

ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าและสามารถลดต้นทุนการ

ผลิตต่างๆ ได้  

 และอย่าลืมว่า โลกเราสมัยนี้ เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว วัสดุที่ใช้การผลิตป้ายและอิงค์เจ็ท มี

ออกมาใหม่ๆ ทุกวัน เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ก็มี

การเปลี่ยนแปลง พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรู้ที่เรา

คิดว่ามี คิดว่าพร้อมแล้วนั้น อาจจะกลายเป็นความรู้ที่

ล้าสมัย ไม่ทันคู่แข่ง ดังนั้นการติดตามข่าวสารข้อมูล 

จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญในการทำาธุรกิจทุกวันนี้

 นอกจากที่จะต้องมีความรู้พื้นฐาน และต้องคอย

ติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้ว ความรู้ในการพลิกแพลง 

ปรับปรุง เทคนิค หรือวัสดุต่างๆ การจับโน่น ผสมนี่ให้

เกิดสิ่งใหม่ สินค้าใหม่ ก็เป็นเรื่องจำาเป็นในการสร้าง

ความได้เปรียบในเชิงการค้า จินตนาการ และไอเดีย

ต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากการสังเกต การ

พูดคุย การไปดูงานแสดงสินค้าต่างๆ 

ความรู้เรื่องบัญชีและการเงิน
 เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่หลายคนในกลุ่มคน

ทำาป้ายและอิงค์เจ็ทนี้ หลายบริษัทที่ผมรู้จักและได้เคย

คุยกัน ขาดความรู้ที่เพียงพอในเรื่องของการทำาบัญชี 

ส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ เติบโตมาจากการที่เคยทำางาน

บริษัทป้ายและอิงค์เจ็ทอื่นๆ ซึ่งตอนที่ทำานั้นอาจจะทำา

ในส่วนของการผลิตและติดตั้ง หรือไม่ก็ส่วนของการ

ขาย ทำาให้ความรู้เรื่องของการทำาบัญชีอาจจะขาดไป

บ้าง กำาไรขาดทุนที่แท้จริงคือเท่าไหร่ ไม่ทราบ ส่วน

ใหญ่ก็จะทำาบัญชีโดยจ้างบริษัทบัญชี มารับเอกสารไป

ลงบัญชีตอนปลายเดือน สิ้นปีบริษัทบัญชีก็มีหน้าที่ปิด

งบมาให้ ดูว่ากำาไรขาดทุนเท่าไหร่ หรือบางร้าน บาง

กลุ่มยิ่งแย่ใหญ่ แค่ดูว่าก่อนรับงานมีเงินเท่าไหร่ หลัง

รับงานมีเงินเท่าไหร่ ถ้ามีหลังรับงานแล้วมีเงินมากกว่า

นั่นคือกำาไร หลายคนคิดว่าการซื้อเครื่องจักรเป็นค่าใช้

จ่าย เช่นซื้อเครื่องพิมพ์ 1 ล้านบาท แสดงว่าปีนั้นมี

ค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาทแล้ว แต่อันที่จริงเครื่องพิมพ์คือ

ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในปีนั้นคือ ค่าเสื่อมราคา ของ

เครื่องพิมพ์เท่านั้น ร้านป้ายหลายร้าน ทำาที่บ้านตัวเอง 

เลยไม่เคยคิดค่าเช่า หรือ ค่านำ้าค่าไฟต่างๆ หรือแม้

กระทั่งเงินเดือนของตัวเองเพราะจะใช้จ่ายอะไรก็หยิบ

จากเงินกองกลางของร้าน หากจะยกตัวอย่างในเรื่อง

การไม่รู้เรื่องบัญชีแล้วคงจะคุยได้กันเป็นวันๆ เพราะมี

ตัวอย่างที่ให้เราเห็นเป็นร้อยเป็นพัน

 และเรื่องพวกนี้เองที่ทำาให้ผู้ประกอบการไม่

สามารถรู้ต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทตัวเอง การเสนอ

ราคาจึงไม่ได้ถูกคำานวณบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

ส่วนใหญ่ก็จะดูราคาตลาดหรือคู่แข่งเอา ยกตัวอย่าง

เช่น ร้านข้างๆ พิมพ์กันตารางเมตรละ 80 บาท ถ้า

ร้านเราอยากได้งาน ก็ต้องพิมพ์ที่ตารางเมตรละ 70 

บาท อะไรทำานองนี้ โดยที่ไม่รู้เสียด้วยซำ้าว่า 70 บาท

นั้น ร้านเราเองมีกำาไรหรือไม่? คิดแค่ว่า ไวนิลซื้อ

มาตารางเมตรละ 30 บาท บวกค่าหมึกนิดหน่อย 

เครื่องก็ซื้อมา 2 ปีแล้ว พิมพ์ก็พิมพ์เอง ดังนั้นขาย

ไปตารางเมตรละ 70 บาท ก็กำาไรแล้ว สุดท้ายทำาไป

เรื่อยๆ เงินก็เริ่มร่อยหรอ ตัวเลขในบัญชีก็เริ่มขาดทุน

ความรู้เรื่องกฎหมายและภาษีต่างๆ
 เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสำาคัญที่ทุกคนต้องรู้ 

ในการทำาธุรกิจจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ และเป็น

เรื่องที่น่าเสียดายมากที่ผู้ประกอบการหลายรายใน

สายอาชีพผู้ผลิตป้ายและอิงค์เจ็ท ขาดความรู้ในเรื่อง

กฎหมายต่างๆ และบางครั้งอาจจะทำาให้ถูกปรับจาก 

ทางการ หรือไม่ก็ไม่สามารถดำาเนินการในเรื่องต่างๆ  

ได้ บริษัทใหญ่ จะได้เปรียบในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

เพราะเค้ารู้ถึงข้อกฎหมายต่างๆ มากกว่าผู้ประกอบ

การรายย่อยเล็กๆ ซึ่งอาจจะไม่ให้ความสนใจในเรื่อง

ต่างๆ เหล่านี้มากเท่าไหร่

 กฎหมายที่สำาคัญสำาหรับพวกเรา แบ่งออกเป็น 
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2 ส่วน ส่วนแรกคือ กฎหมาย พรบ. ป้ายต่างๆ  ใน

เรื่องนี้ทางภาครัฐมีกฎหมายกำาหนดวิธีการก่อสร้าง 

การขออนุญาตก่อสร้าง ระยะของป้าย และอื่นๆ อีก

มากมาย แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วจะดำาเนินการ

ไปโดยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ สร้างป้าย และติดตั้งป้าย

โดยไม่รู้ข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งอาจจะนำามาซึ่งปัญหาใน

ภายหลังได้ ส่วนที่สองคือ กฎหมายเรื่องภาษีต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษีส่วนบุคคล 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ เหล่านี้เป็นกฎหมายที่เรา

ควรจะต้องรู้ แต่ผมก็เห็นผู้ประกอบการหลายรายมอง

ข้ามเรื่องนี้ไป และทำาให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังได้

ความรู้เรื่องการบริหาร
 การบริหารที่ดี คือการจัดการทรัพยากรต่างๆ 

ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรต่างๆ 

นั้นคือ วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่ 

เงิน เวลา บุคลากร ข้อมูล ความสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 

หลายครั้งปัญหาไม่ได้เกิดจากการไม่มี แต่เกิดจากการ

บริหารจัดการต่างหาก ผู้ประกอบการหลายรายอาจจะ 

มีความรู้เรื่องการผลิตและติดตั้ง แต่ยังขาดความรู้

เรื่องของการบริหาร ทำาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทำาให้ไม่สามารถรักษาและ

เพิ่มพูน พัฒนาทรัพยากร เพื่อประโยชน์กับบริษัทได้

 หากจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ เรื่องการจัดการ 

ก็คงจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบ หรือ stock  

ซึ่งหากผู้ประกอบการขาดความรู้ในเรื่องการบริหาร 

stock แล้ว สินค้าอาจจะไม่พอใช้ หรือไม่ก็สั่งมามาก

เกินไป หรือไม่ก็เบิกใช้ไม่ถูก ทำาให้วัตถุดิบนั้นหมด

อายุการใช้งานไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็จะทำาให้เกิดความ

เสียหายขึ้นมากับบริษัทได้

 การบริหาร CRM (Customer Relationship 

Management) และ SRM (Supplier Relationship 

Management) คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

และ supplier ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความสำาคัญต่อ

การดำาเนินกิจการเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้า คือเครื่องประกันได้ว่าบริษัทจะมีรายได้เข้า  

ในขณะที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับ supplier ก็เป็นเครื่อง

ประกันในเรื่องของวัตถุดิบและข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่าย
 ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เครือข่ายความ 

สัมพันธ์ต่างๆ เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเป็นลำาดับต้นๆ 

เครือข่าย เป็นแหล่งที่เราสามารถหาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของธุรกิจ วัสดุ หรือ วิธีการ

ผลิตติดตั้งใหม่ๆ เครื่องจักรใหม่ๆ ใครเป็นใคร และ

อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น ก็จะกลายมาเป็น

วัตถุดิบเพื่อให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการจะนำามาใช้

ในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจต่างๆ ต่อไป     

 การทำางานโดยปราศจากวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล  

ปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจน ปราศจากแผนงาน หรือ

กลยุทธต่างๆ ย่อมเป็นการลงทุนลงแรงที่เสียเปล่า   

ดังนั้นการสร้างเครือข่ายต่างๆ จึงเป็นความจำาเป็น

อย่างมากในการทำาธุรกิจทุกวันนี้

 แน่นอนครับในเรื่องของความรู้ที่ไม่เพียงพอนั้น 

ยังมีอีกหลายหัวข้อ แต่ครั้งนี้ผมจะขอพูดแต่เฉพาะ

เรื่องที่สำาคัญๆ และเห็นได้ชัดเจน และเป็นเรื่องที่ผม

คิดว่าสร้างปัญหากับผู้ประกอบการในสายอาชีพนี้เป็น

อย่างมาก ซึ่งหากพวกเราไม่ปรับตัว เปลี่ยนแปลง 

ขวนขวายหาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นแล้ว มันก็จะเป็น

เรื่องยากที่จะบริหารธุรกิจ บริษัท ร้านป้าย หรือ ร้าน

อิงค์เจ็ท ต่างๆ ได้

 ปัจจุบันพวกเรามีแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่จะทำาให้

เราได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อยู่

หลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเราสามารถไปศึกษา วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ได้ พวกเราเองมี

สมาคม มีชมรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น TABDA, ASPA, 

และอื่นๆ และมีการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ ทาง Social 

Network ที่จะเป็นเวทีให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

บทความ  |  หลุมพราง
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บทความ  |  อะคริลิค

 คงไม่สายเกินไปนะครับ ที่จะขออนุญาติกล่าวคำาว่า...สวัสดีปีใหม่ 2559…กับเพื่อนพ้องน้องพี่ ชาวคนทำา

ป้าย ผ่านไปอีกปีสำาหรับปีที่หลายๆ สำานักบ่นกันว่า เหนื่อยจริงๆ แต่ก็มีอีกหลายๆ สำานัก ที่ผ่านไปได้ด้วย ความ

ราบรื่น เศรษฐกิจจะดีหรือแย่ สุดท้ายสิ่งที่พวกเราทำาได้ ก็คือ ทำาใจให้แน่นๆ แล้วลุยต่อไปข้างหน้า… สู้ๆ ครับพี่

น้อง…เป็นกำาลังใจให้ครับ จะเผาจริงเผาหลอก พวกเราไม่เคยกลัวอยู่แล้ว …Got to be Strong…

 ทีนี้ก็มาว่ากันต่อในเรื่องของเรา..เรื่องของพลาสติกอะคริลิค เรามาดูตารางคุณสมบัติของแผ่นอะคริลิค ที่

ทุกยี่ห้อจะมีบอกไว้ในแคทตาล๊อค

 ถ้าดูจากค่าในตารางจะมีช่องคุณสมบัติ และค่า

เทียบกับมาตรฐานของ JIS ( Japanese Industrial 

Standards / มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น) หรือ 

ISO (International Standardization Organization 

/ มาตรฐานองค์กรสากล) ที่บริษัทเจ้าของยี่ห้อนั้นๆ 

เตรียมไว้สำาหรับผู้ผลิตต่างๆ จะเอาไปเทียบเคียงกับ

ข้อมูลใน แบบที่ผู้ออกแบบกำาหนดไว้ กรณีองค์กรใหญ่ 

หรือองค์กรที่มีการกำาหนดข้อมูลมาตรฐานคุณภาพ

ของสินค้าที่ผลิต ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมป้ายยังไม่ได้

ลงลึกถึงขั้นกำาหนดข้อมูลมาตรฐาน Specification ไว้ 

พวกเราเลยไม่ต้องมานั่งปวดหัววิ่งเทียบ Specification 

กันให้วุ่นวายเหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ

เรื่อง : เด็กส่งของ

แผ่นอะคริลิค ตอนที่ 2

 ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นคุณสมบัติเด่นของอะคริลิค คือ 

การยอมให้แสงผ่าน (Light Transmittance) ได้ถึง 

93% ความขุ่นมัว (Haze) เพียงแค่ 0.5–1 % เท่านั้น 

รวมถึงนำ้าหนักที่เบา ทำาให้สามารถนำาแผ่นอะคริลิคไป

ใช้งานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากงานป้ายได้มากมาย ซึ่ง

ในปัจจุบัน อะคริลิค ถูกนำาไปประยุกต์ใช้ในงานหลาก

หลายประเภท ไม่ว่าจะทำาเป็นเครื่องประดับ อุปกรณ์

สำานักงาน อุปกรณ์ในห้องนำ้า สีทาบ้าน และอื่นๆ อีก

มากมาย แต่ก็มีการใช้งานบางอย่างที่นำาจุดเด่นของ

พลาสติกมาใช้ได้อย่างลงตัว ด้วยเพราะคุณสมบัติที่

โดดเด่นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกระจก นั่นเอง

 มาลองดูตัวอย่างการใช้งานอะคริลิคกันดีกว่า

ข้อมูลตารางคุณสมบัติของแผ่น Shinkolite
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กระจกบ่อเลี้ยงปลา ตู้ปลาส่วนใหญ่มักจะทำาจาก 

กระจก (แก้ว) เช่นเดียวกับในบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ 

อย่างในพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าในสมัยก่อน ที่ต้องใช้แผ่น

กระจกหนามาก เพื่อรองรับแรงดันและนำ้าหนักของนำ้า

ปริมาณมหาศาล แต่กระจกมีข้อด้อยสำาคัญอย่างหนึ่ง

คือขนาดแผ่นกระจกที่หนาขึ้น จะมีผลให้แสงส่องผ่าน

ได้น้อยลง ทำาให้มองเห็นปลาในบ่อไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ดังนั้น บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่สมัยใหม่ จึงเปลี่ยนมา

ใช้แผ่นอะคริลิคแทนกระจก (แก้ว) เพราะอะคริลิคมี

จุดเด่นที่เหนือกว่ากระจกหลายอย่าง อาทิ

1. นำ้าหนักเบากว่า อะคริลิคมีความหนาแน่นน้อยกว่า 

กระจกมากกว่าครึ่ง ทำาให้สามารถเคลื่อนย้ายและ

ติดตั้งได้ง่ายกว่า

2. แสงสว่างสามารถส่องทะลุผ่านอะคริลิคได้มากกว่า

กระจก

3. การเชื่อมต่อแผ่นอะคริลิคสามารถเช่ือมได้ถึงระดับ

โมเลกุล โดยทาสารเคมีบางชนิด เช่น ไดคลอโร

มีเทน (Dichloromethane) หรือ ไตรคลอโรมีเทน 

(Trichloromethane) ลงที่ผิวอะคริลิค ซึ่งจะทำาให้

อะคริลิคอ่อนตัวหรือเหลว ก่อนที่จะประกบแผ่น 

อะคริลิคเข้าด้วยกัน วิธีนี้ทำาให้อะคริลิคสามารถ

เชื่อมต่อกันได้เป็นเนื้อเดียวกัน และบริเวณรอย

ต่อจะมีขนาดเล็กมาก จนแทบมองไม่เห็น ทำาให้ได้ 

ผลงานมีความสวยงามมากกว่า

4. อะคริลิคมีความเป็นฉนวนความร้อนดีกว่ากระจก 

ประมาณ 20% จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน

สำาหรับทำาความร้อนหรือความเย็นในนำ้าได้ จุดด้อย

ของการใช้อะคริลิคคือ ราคาแพงกว่ากระจก และ

ภาพฉลามวาฬที่มองผ่านผนังอะคริลิคหนา 24 นิ้ว (60 cm) อุโมงค์ใต้นำ้าทำาจากอะคริลิคในพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า

เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายกว่ากระจก แต่เราสามารถนำา

อะคริลิคไปเคลือบผิวให้ทนต่อการขูดขีดได้

 

 และด้วยคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า

กระจก ทำาให้อะคริลิคสามารถรองรับงานบางประเภท

ที่ให้ความใสและรองรับแรงกระแทกที่รุนแรงได้ด้วย

สนามกีฬา อะคริลิค ทนทานต่อการกระแทกได้

มากกว่ากระจกหลายเท่า จึงมีการนำาไปใช้กั้นเป็นผนัง

โปร่งใสในสนามกีฬาฮ็อกกี้นำ้าแข็ง ซึ่งนอกจากแผ่น 

อะคริลิคจะช่วยให้ผู้ชมมองเห็นเกมในสนามได้อย่าง

ชัดเจนแล้ว ยังป้องกันผู้ชมจากลูกฮ็อกกี้ที่อาจปลิวขึ้น

มาจากสนาม และป้องกันอุบัติเหตุจากการปะทะกัน

ของนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน

แผ่นอะคริลิคใสรองรับความรุนแรงแบบนี้ได้เป็นอย่างดี
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 อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า อะคริลิค สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้กับงานได้ค่อนข้างหลากหลาย แต่สำาหรับ

การประยุกต์ใช้ใน 2 ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน

ที่น่าสนใจ และหลายๆ คนอาจยังไม่ทราบ จึงได้นำามา

เล่าสู่กันฟัง 

 อนึ่ง การนำาแผ่นอะคริลิคมาประยุกต์ใช้งานใน 

รูปแบบต่างๆ ดังที่นำาเสนอแล้วนั้น ข้อจำากัดหนึ่งที่

อาจเป็นปัญหา นั่นก็คือ เรื่องของขนาด ไม่ว่าจะเป็น

ความหนา ความกว้าง หรือความยาว ทำาให้ผู้ที่นำาแผ่น 

อะคริลิคไปใช้เป็นส่วนประกอบของชิ้นงานนั้นๆ ควรมี

ทักษะความรู้เรื่องการเชื่อมต่อแผ่น ซึ่งอาจหมายรวม

ถึงการประกบแผ่นอะคริลิคนี้ด้วยระบบการเชื่อมต่อ 

Bonding System ซึ่งแบ่งออกคร่าวๆ ได้ 2 รูปแบบ

1. รูปแบบการเชื่อมแผ่นอะคริลิคแบบบาง

 เป็นการเชื่อมอะคริลิคที่เป็นชิ้นบางๆ ความหนาไม่

เกิน 5 mm หรือเป็นการเชื่อมต่อชิ้นงานที่ไม่มีร่อง

การเชื่อม ไม่ต้องรับนำ้าหนักมาก หรือการบีบอัดที่

สูง การเชื่อมรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่จะใช้กาวอะคริลิค 

หรือนำ้ายาประสานอะคริลิคที่มีลักษณะเป็นนำ้ายา

ใสๆ มีกลิ่นฉุน หาซื้อได้ตามร้านขายแผ่นอะคริลิค 

ทั่วไป ไม่มีความยุ่งยากในการใช้งาน เพียงแต่อาจ

จะต้องใช้เทคนิคพิเศษบ้าง แตกต่างกันไปในแต่ละ

งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดมาก–น้อยของงาน 

อาทิ การเชื่อมแบบไร้คราบกาว ต้องใช้นำ้ายาเชื่อม 

อะคริลิคแบบพิเศษที่ไม่ทิ้งคราบกาว ซึ่งจะมีราคา

แพงกว่า และต้องการความพิถีพิถันมากสักหน่อย 

ในการทำางาน แต่จะทำาให้ได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยกว่า

และสามารถสร้างมูลค่าชิ้นงานได้สูงกว่าชิ้นงานที่

เชื่อมแบบทั่วๆ ไป งานที่ใช้รูปแบบการเชื่อมแบบนี้

จะเป็นงานประเภท POP, งานป้ายตัวอักษร และ

งานป้ายทั่วไป ฯลฯ

2. รูปแบบการเชื่อมแผ่นอะคริลิคแบบหนา

 เป็นการเชื่อมอะคริลิคที่มีความหนาตั้งแต่ 5 mm 

ขึ้นไป หรือการเชื่อมต่อชิ้นงานที่มีร่องการเชื่อม 

ต้องรับน้ำาหนักมาก หรือการบีบอัดที่สูง การเชื่อม

รูปแบบนี้ จะต้องใช้กาวอะคริลิคหรือนำ้ายาประสาน 

อะคริลิคที่มีลักษณะเป็นนำ้ายาใสแต่เหนียว ซึ่งต้อง 

สั่งซื้อเป็นการเฉพาะ จากบริษัทหรือร้านขายแผ่น 

อะคริลิค การใช้งานจะยุ่งยากพอสมควร ต้องใช้

ทักษะความชำานาญ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชิ้น

งานที่ทำา โดยใช้กับชิ้นงานที่ร่องรอยต่อมีความห่าง 

หรือการเชื่อมต่อและประกบของแผ่นอะคริลิคที่มี 

ความหนามากๆ ตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป โดยเฉพาะ

ชิ้นงานที่ต้องรับการกระแทก หรือต้องมีการรองรับ

แรงบีบอัดที่สูงๆ อาทิ แผงกั้นของสนามกีฬา หรือ 

บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ (Aquarium)

 ทั้งนี้ การเลือกใช้งานของกาวอะคริลิค หรือนำ้า

ยาประสานอะคริลิค บางครั้งอาจเรียกว่า นำ้ายาหล่อ 

อะคริลิค (ในการทำางานกับแผ่นอะคริลิคหนาๆ) อาจ

จะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจ ตลอดจนสอบถามถึง 

คุณสมบัติของกาวอะคริลิคหรือนำ้ายาประสานอะคริลิ

คนั้นๆ ในเข้าใจก่อนเลือกนำามาใช้งาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ 

หลักที่ใช้เป็นหลักในการเลือกใช้งาน มีคร่าวๆ ดังนี้

1. ความยุ่งยากในการใช้งาน

2. คุณสมบัติการยึดเกาะและประสานเป็นหนึ่ง

เดียวกับแผ่นอะคริลิคหลัก

3. คุณสมบั ติการรับแรงกระแทกและความ

ยืดหยุ่นของเนื้อกาวหลังการใช้งาน

4. อื่นๆ

 ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบ

การที่ใช้งานแผ่นพลาสติคอะคริลิคควรทราบ เพื่อเป็น

พื้นฐานในการทำางาน แต่การหมั่นฝึกฝน ตลอดจน

การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์

โดยตรง จะช่วยให้ผู้ประกอบมีความเชี่ยวชาญและลด

ปัญหาการใช้งานแผ่นอะคริลิคลงได้อย่างมาก ส่งผล

ให้ต้นทุนการทำางานไม่สูงบานปลาย เกิดเป็นกำาไรของ

ผลประกอบการในอนาคตต่อไป

ที่มา : บทความ : สาระน่ารู้ : อะคริลิกพลาสติก : คู่แข่งกระจกแก้ว, บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

บทความ  |  อะคริลิค
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การเลือก object ใน illustrator
เรื่อง : เอก อีสานเวกเตอร์

TIPS  |  Illustrator

 มองดูอาจจะเป็นแค่เรื่องพื้นฐาน แต่การเลือก (select) วัตถุ (object) ในโปรแกรม Illustrator นั้นไม่ง่าย

เลย หากมีชิ้นงานที่ซับซ้อนและจำานวนมากและซ้อนกันอยู่หลายเลเยอร์ ในตัวโปรแกรมจะมีเครื่องมืออยู่ 2 ชนิด 

คือ ลูกศรหัวสีดำา    และลูกศรหัวสีขาว

ลูกศรหัวสีดำา เครื่องมือนี้จะเอาไว้ใช้เลือกชิ้นงานแบบทั้งชิ้นหรือทั้งกลุ่ม เมื่อเราคลิกไปยังชิ้นงานจุดเชื่อม

ต่อของเส้น (anchor point) จะทึบแสงเป็นสีตามค่าของเลเยอร์ (ค่าปกติจะเป็นสีนำ้าเงิน) รูปประกอบ 1.1 

ในพาเลท Appearance ก็จะบอกสถานะว่าเป็นกลุ่มของชิ้นงาน (Group) รูปประกอบ 1.2

 หากเราต้องการที่จะเลือกชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งในกลุ่มนี้เพื่อแก้ไข โดยไม่ต้องแยกกลุ่มชิ้นงาน (Ungroup) 

ให้เราดับเบิ้ลคลิกตรงตำาแหน่งของชิ้นงานนั้นๆ จนกว่าจะคลิกเจอชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนสีหรือแก้ไขชิ้นงานที่เรา

ต้องการได้

รูปประกอบ 1.1 รูปประกอบ 1.2

จะมีสถานะบอกเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกเข้ามาว่าเราเข้ามาในกลุ่มชิ้นงานชั้นที่เท่าไร
คลิกย้อนกับได้ทีละชั้น หรือดับเบิ้ลคลิกพื้นที่ว่างก็จะออกจากชิ้นงานชั้นในสุดได้

สถานะถาดสีจะเป็นเครื่องหมายคำาถาม หากชิ้นงานอยู่ใน
กลุ่ม แต่เมื่อคลิกจนถึงชิ้นงาน ถาดสีก็จะสามารถแก้ไขได้

สถานะ Appearance
ก็จะแสดงเป็นค่าของ
ชิ้นงานที่เลือกเช่นกัน

Group Object
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TIPS  |  Illustrator

 การใช้ลูกศรหัวสีดำานี้คุณยังสามารถใช้วิธีคลิกแล้วลากครอบชิ้นงาน หรือลากไปสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ชิ้นงานหรือกลุ่มของชิ้นงานก็ได้ แต่โปรแกรมจะทำาการเลือกให้ทั้งชิ้นงานหรือทั้งกลุ่มของชิ้นงานที่คุณลากไปโดน 

หรือสัมผัสบางส่วนของชิ้นงาน

เมื่อคลิกแล้วลากจะเกิดเส้นประไข่ปลา
เป็นสีเหลี่ยมตามสัดส่วนพื้นที่ที่เราลาก

 ลูกศรหัวสีขาว จะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบธรรมดา Direct Selection Tool 

คือจะใช้ทั่วไป และแบบ Group Selection Tool ซึ่งจะไม่ค่อยได้ใช้งาน

เท่าไรครับ (โดยทั่วไปก็จะใช้ลูกศรหัวสีดำาเลือกเป็น Group อยู่แล้วจึงไม่ค่อยได้ใช้งานครับ)

 ผมจะพูดถึงลูกศรหัวสีขาวธรรมดาอย่างเดียวละกันนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องมือสำาคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจำาเป็น

ต้องทำาความเข้าใจกับมันนะครับเพราะจะช่วยให้เราทำางานได้ดีและละเอียดขึ้นครับ หลักการทำางานของมันคือ จะ

เอาไว้เลือกเฉพาะจุดข้อต่อของเส้น (Anchor piont) เพื่อที่จะทำาการดัดเส้นพาท หรือจะขยับจะต่างๆ ของชิ้นงาน

ที่สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

 วิธีการใช้งาน ให้เลือกเครื่องมือลูกศรหัวสีขาวในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกไปยังบริเวณขอบของชิ้นงานให้

มันแสดงเส้นพาทก่อน 1 ครั้ง เมื่อคลิกแล้วจะเห็นได้ว่า สี่เหลี่ยมรอยต่อ (Anchor point) จะไม่ทึบ เราสามารถ

คลิกไปยังจุด (Anchor point) ที่เราต้องการจะแก้ไขได้เลย

คลิกครั้งแรกเพื่อหาจุด Anchor point คลิก Anchor point ที่ต้องการ จะมีแขนขึ้นมา
เราสามารถดึงแขนตรงปลายทั้งสองข้างเพื่อปรับความโค้งของเส้น

 การทำางานของลูกศรหัวสีขาวนี้ คลิกเลือกชิ้นงานทั้งชิ้นได้โดยการคลิกไปตรงกลางของชิ้นงานที่เราต้องการ

ได้เลย แม้ว่าชิ้นงานนั้นจะอยู่ในกลุ่ม (Group) โดยที่ไม่ต้องแยกกลุ่มหรือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเหมือนลูกศรหัวสีดำา

เมนู (Select) เมื่อพูดถึงการเลือกชิ้นงาน ในเมนูนี้ก็จะมีตัวช่วยในการเลือกชิ้นงานให้การทำางานของเรารวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ทั้งการเลือกชิ้นงานทั้งหมด การยกเลิกการเลือก และอีกหลายอย่าง แต่ที่สำาคัญและไม่พูด

ถึงไม่ได้เพราะต้องใช้งานบ่อย นั่นคือ Same คือการเลือกชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนกันตามคุณสมบัติในเมนูย่อย
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 ทั้งนี้หากเราต้องการจะยกเลิกการเลือกชิ้นงานเพียงแค่คลิกพื้นที่ว่าง หรือกด Shift+Ctrl+A สุดท้ายก็ขอให้

ทุกท่านประสบความสำาเร็จแล้วก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อีสานเวกเตอร์ www.es-vector.org นะครับ

TIPS  |  Illustrator

1. ให้เราคลิกไปยังชิ้นงานที่มีสีเหมือนกัน 2. ไปที่เมนู Select > Same > Fill Color

ในคำาสั่ง Same นอกจากจะเลือกค่าสีที่เหมือนกันได้แล้ว เรายังใช้ 

เลือกชิ้นงานที่มีการกำาหนดค่าอย่างอื่นที่เหมือนกันได้อีก ดังนี้

Appearance เลือกชิ้นงานที่มีเอฟเฟ็คเหมือนกัน

Blending Mode เลือกชิ้นงานที่มีวิธี Blending ที่เหมือนกัน

Fill & Stroke เลือกชิ้นงานที่มีสีพื้นและสีเส้นเหมือนกัน

Fill Color เลือกชิ้นงานที่มีสีพื้นเหมือนกัน

Opacity เลือกชิ้นงานที่มีค่าโปรแสงเท่ากัน

Stroke Color เลือกชิ้นงานที่มีสีเส้นเหมือนกัน

Stroke Weight เลือกชิ้นงานที่ขนาดเส้นเท่ากัน3. โปรแกรมก็จะเลือกชิ้นงานที่มีสีพื้นเหมือนกันทั้งหมด

แนะนำา  |  website แนะนำา  |  website

es-vector.org
แหล่งรวบรวมความรู้เรื่องไฟล์เวกเตอร์และกราฟฟิค

    tcdc.or.th
เว็บไซต์ทางการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ



Graphics & Sign  |  51

แนะนำา  |  member

แนะนำา  |  websiteแนะนำา  |  website

    inkjetsociety.com
สังคมเพื่อการเรียนรู้ สำาหรับคนทำางานอิงค์เจ็ท

    idwx.net
แหล่งความรู้เรื่อง DESIGN และ CREATIVE
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กิจกรรม  |  เปิดมุมมอง

  กวางเจา กวางโจว หรือ กว่างโจว เป็นเมือง

เอกของมณฑลกวางตุ้ง คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคย

กับชื่อกวางเจา จากชื่อกายกรรมกวางเจาในอดีตจวบ

จนปัจจุบัน กวางเจา เป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมณฑลที่เป็นที่ตั้งของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ 

และ ซัวเถา นอกจากนั้น เมืองกวางเจายังมีสำาเนียง 

เฉพาะถิ่นท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเก๊า 

เรียกว่า สำาเนียงกวางเจาอีกด้วย

เปดิมมุมองเชือ่มโยงธุรกิจสู่ตลาดโลก
 เมืองกวางเจาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้

ของประเทศจีน ตั้งอยู่ปากแม่นำ้าจูเจียง หรือแม่นำ้า

ไข่มุก มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็น

จุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และ

ยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิด

ต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายอีกด้วย

 เมืองกวางเจาถือเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูป

เศรษฐกิจจีน และปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมือง

ในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด
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ในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็น 1 ใน 3   

เมืองท่าที่สำาคัญที่สุดของจีน และเป็นเมืองที่มีผลผลิต

โดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคม

ขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุม

เมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การ

ดำารงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ ก็มีความคล้ายคลึง

กับประเทศไทยมาก

 วันที่ 22–27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา TABDA ได้

พาสมาชิกจำานวน 21 ท่าน บินลัดฟ้าไปเมืองกวางเจา  

พร้อมกับเข้าชมงานแสดงธุรกิจด้านป้ายและโฆษณา    

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี 

ความยิ่งใหญ่ของงานนี้ ไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มีถึงสองงาน 

ที่จัดพร้อมๆ กันคือ DPES 2016 : Digital Printing 

& Engraving & Signage หรือชื่อเดิม Sign Expo 

China Guangzhou และ ISLE 2016 : International 

Signs & LED Exhibition 2016 ทั้งสองงานมีบูธของ

ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับป้ายและ

โฆษณามากกว่า 2,000 บูธ ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง

รวมทั้งสองงานกว่า 170,000 ตารางเมตร 

   งาน DPES 2016 ในปีนี้จัดขึ้นที่ Canton Fair 

Complex Zone A พื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร มี

บูธแสดงผลิตภัณฑ์กว่า 800 บูธ รองรับผู้เข้าชมงาน

กว่า 50,000 คน ตลอดระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วัน

ที่ 23–26 กุมภาพันธ์ ในงานประกอบไปด้วย 6 โซน 

ประกอบด้วย LED Display, LED Light Source, 

Engraving, Laser, Welding Technique Machine, 

Digital Printing, Inkjet Printing Machine, Inkjet 

Consumables & Machine, UV Flatbed Printers, 

Signage, Light Box และ Display Equipment

 ส่วนงาน ISLE 2016 จัดขึ้นในวันที่ 24–27 

กุมภาพันธ์ ที่ Canton Fair Complex Area B ซึ่ง

มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าถึง 120,000 ตารางเมตร มีบูธ

แสดงผลิตภัณฑ์ถึง 1,600 บูธ พร้อมผู้เข้าชมงานกว่า 

120,000 คน มีการแบ่งโซนจัดงานออกเป็น 9 โซน 

ได้แก่ Signs, Advertising Signs, Display & Materials, 

Engraving Machinery, Bending Machinery, Inkjet 

Printing Equipment, Light Box, LED Display & 

Application และ LED Lighting & Technology ซึ่งใน



งาน ISLE 2016 ยังมีความพิเศษด้วยการออกบูธของ

สมาคมป้ายและโฆษณาของประเทศไทย (ASPA)

 และในคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ทางสมาคมและ

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง ได้รับเชิญจากทางสมาคมป้าย

ของจีน เพื่อร่วมรับประทานอาหารคำ่าร่วมกับสมาชิก

ของประเทศจีนและตัวแทนสมาคมจากประเทศต่างๆ 

เช่น อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น โดยบรรยากาศภายในงาน

อบอวลไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง สมาชิก

ได้มีโอกาสทำาความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับผู้ประกอบการจากหลากหลายบริษัทฯ ในเอเชีย 

อย่างเช่น ผู้ผลิต LED รายใหญ่ของไต้หวัน ผู้ผลิตงาน

ป้าย Modular System จากจีน อาจารย์มหาวิทยาลัย 

รวมถึงกลุ่มผู้ออกแบบจากญี่ปุ่นและจีน หนึ่งในนั้นยัง

เป็นผู้ออกแบบโลโก้ Asian Games ครั้งล่าสุดอีกด้วย

 ก่อนกลับเมืองไทยทางสมาคม TABDA ยังได้

เข้าเยี่ยมชมโรงงานในเมืองกวางเจาอีก 3 แห่ง ซึ่ง

เป็นธุรกิจที่แตกต่างกัน 3 ประเภทคือ โรงงานผลิต

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โรงงานผลิตป้าย และโรงพิมพ์

อิงค์เจ็ท ซึ่งทั้ง 3 แห่งต่างก็ให้สมาชิก TABDA ได้ชม

กระบวนการผลิต การทำางานจริงๆ ในโรงงาน พร้อม

ตอบคำาถามต่างๆ ของสมาชิกอย่างจุใจ

 สำาหรับท่านสมาชิกที่พลาดโอกาสเดินทางไปกับ

คณะของ TABDA เพื่อเปิดมุมมองเชื่อมโยงธุรกิจสู่

ตลาดโลกในครั้งนี้ โปรดติดตามการเดินทางไปกับเรา

ได้ในโอกาสหน้า ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ ชมงาน และ

เพิ่มเติมประสบการณ์แล้ว ยังมีโอกาสสร้างเครือข่าย

กับเพื่อนร่วมวงการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
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เรื่อง : inkjetsociety.com

 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะพิมพ์ภาพออกมา โดยการพ่นหมึกเป็นจุด (Dot) เรียงตัวเป็นแถว ขนาดของ dot 

และช่องว่างระหว่าง dot จะทำาให้เกิดเป็น resolution ยิ่ง resolution ยิ่งเยอะ ภาพที่พิมพ์ออกมาก็จะยิ่งละเอียด

ขึ้น แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่อาจจะมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ อย่างเช่น การซึมหมึกของวัสดุ, รูปร่าง

ของ dot และตำาแหน่งของ dot ที่พิมพ์บนวัสดุ แต่ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจถึง resolution ของหัวพิมพ์ที่สามารถพิมพ์

ออกมาได้ก่อน เพราะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะบอกได้ถึงความละเอียดของเครื่องพิมพ์นั้นๆ

 สำาหรับการพิมพ์งานดิจิตอล เราต้องรู้จักคำาว่า Printer resolution (ความละเอียดที่เครื่องพิมพ์สามารถ

พิมพ์) ด้วย ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะใช้คำาหลายคำาที่จะบอกถึงความละเอียดที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะใช้ 3 คำาหลักๆ ได้แก่ Native resolution, Addressable resolution และ Apparent resolution 

ซึ่งจะหมายความแตกต่างกัน

บทความ  |  Printer Resolution

ความละเอียดของเครื่องพิมพ์

Native resolution หรือ True resolution หมายถึง 

ความละเอียดจริงที่วัดจากระยะห่างของแต่ละ nozzle 

ในหัวพิมพ์ ซึ่งเป็นตัวกำาหนดว่า หัวพิมพ์จะพิมพ์ได้กี่ 

dot ต่อ 1 นิ้ว อย่างเช่น หัวพิมพ์ Seiko SPT510 จะ

มีระยะห่างระหว่าง nozzle ที่ .00555 นิ้ว ซึ่ง Native 

dpi จะเท่ากับ 180 dpi (1 ÷ .00555 = 180)

 ในขณะที่ printhed carriage (แท่นหัวพิมพ์) 

เคลื่อนที่ในแนวนอน จากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย หัว

พิมพ์ก็จะพ่นหมึกออกมา ระยะห่างของแต่ละ dot ใน

แนวเดียวกับ carriage จะเรียกว่า Horizontal dpi 

ส่วน Vertical dpi จะเป็นระยะห่างของแต่ละ dot ใน

แนวเดียวกับการเลื่อนขึ้นหน้าของวัสดุพิมพ์งาน หรือ

ในแนวตั้ง โดยที่ Vertical dpi จะแตกต่างจาก Native 

dpi ตรงที่ Native dpi คือระยะห่างจริงระหว่าง noz-

zle แต่ละ nozzle ตามตัวอย่างด้านบน Native dpi จะ

เท่ากับ 180 dpi ถ้าเราวางตำาแหน่งหัวพิมพ์ให้เหลื่อม

กันที่ระยะห่าง .00555 นิ้ว หัวพิมพ์ที่ 2 จะสามารถ

พิมพ์ dot แทรกกลางระหว่าง dot ของหัวพิมพ์ที่ 1 

ได้พอดี นั่นหมายถึงว่า Vertical dpi จะเพิ่มขึ้นเป็น 

180 dpi + 180 dpi = 360dpi และถ้าเราวางหัวพิมพ์

เหลื่อมกัน 4 หัว เราก็จะได้ Vertical dpi รวมกันเป็น 

720 dpi ในการพิมพ์แต่ละ pass

รูปประกอบให้เห็นลักษณะของ dot ที่เกิดจาก Native resolution กับ Horizontal dpi และ Vertical dpi
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 เราสามารถกำาหนดการพิมพ์ dot ในแนวนอน 

หรือ Horizontal dpi ได้ตำาแหน่งที่เที่ยงตรงแม่นยำา 

โดยอาศัยการทำางานของ encoder strip เพื่อสั่งให้

หัวพิมพ์ พิมพ์ตรงตำาแหน่งที่ต้องการได้ (ต้องพิมพ์

มากกว่า 1 pass หรืออาจจะต้องพิมพ์ที่ 2, 4, 6, 8, 

12 หรือ 16 pass ถึงจะได้จำานวน dot ที่ต้องการ)

 แต่การพิมพ์ dot ในแนวตั้ง หรือ Vertical dpi 

นั้น เราไม่สามารถกำาหนดตำาแหน่งได้เที่ยงตรงได้จาก

หัวพิมพ์หัวเดียวกัน เพราะในแนวตั้งเป็นการเคลื่อน

ของวัสดุที่เราใช้พิมพ์งาน ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย

มอเตอร์ และ pinch roller (ตัวกดวัสดุให้แนบกับ

เพลทใต้ชุดหัวพิมพ์) และวัสดุที่ต่างกัน การเคลื่อนตัว 

ก็ใช้แรงต่างกัน ตำาแหน่งที่ถูกมอเตอร์เลื่อนไป ก็จะไม่

คงที่ทุกครั้ง เราจึงต้องใช้การวางตำาแหน่งหัวพิมพ์ให้

เหลื่อมกันเป็นการกำาหนดตำาแหน่งของ dot ที่แม่นยำา

กว่าและการพิมพ์ที่จำานวน pass ที่มากขึ้น จะช่วย

เพิ่ม Vertical dpi ให้สูงขึ้นตามที่เราต้องการ

Addressable resolution หมายถึง ความละเอียดที่

เกิดจากจำานวนตำาแหน่งที่แตกต่างกันที่สามารถพิมพ์ 

dot ได้ ตามหลักการแล้ว True resolution คือจำานวน

ของ dot ที่เรียงกันใน 1 นิ้วโดยไม่ทับซ้อนกัน

 แต่ในความเป็นจริง จะเห็นได้ว่า จะมีช่องว่าง

เกิดขึ้นระหว่าง dot แต่ละ dot เพราะรูปร่างของ dot 

เป็นวงกลม (เว้นเสียแต่ว่าวันนึงมีเทคโนโลยีที่สามารถ

พิมพ์ dot เป็นสี่เหลี่ยมได้) เราจึงต้องอาศัยการทับ

ซ้อนของ dot (Overlap) เพื่อปิดช่องว่างระหว่าง dot 

และเพิ่มความแน่นของสี (Color density) และยังช่วย

แก้ปัญหาเรื่องความผิดพลาดของตำาแหน่งที่พิมพ์ dot 

ด้วย (เวลาที่ nozzle พิมพ์ไม่ตรงตำาแหน่ง แต่ dot 

ที่พิมพ์ทับซ้อนกัน ทำาให้เรามอง dot ที่พิมพ์ไม่ตรง

ตำาแหน่งไม่เห็น)

 ตามทฤษฎี ถ้าการวางตำาแหน่ง dot มีความ

เที่ยงตรงสูง การทับซ้อนของ dot ก็ไม่จำาเป็นมาก เรา

ก็ใช้ปริมาณหมึกน้อยลง พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กได้ดี 

แต่ด้วยข้อจำากัดในเทคโนโลยีหัวพิมพ์แต่ละประเภท 

จึงต้องอาศัยการวางตำาแหน่ง dot ให้ชิดกันมากขึ้น ให้

ทับซ้อนกันมากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่สูงขึ้น  

และความแน่นของสีที่พิมพ์ที่แน่นขึ้น (แต่ก็จะต้องใช้ 

ปริมาณหมึกสูงขึ้นตามไปด้วย)

 เราเรียกความละเอียดแบบนี้ว่า Addressable 

resolution ซึ่งส่วนมากจะใช้ในหัวพิมพ์แบบ Binary 

ที่สามารถพิมพ์ขนาดของ drop ได้ขนาดเดียว เพื่อ

ช่วยเพิ่มความละเอียดให้สูงขึ้นได้

 เรามาลองดูสเปคเครื่องพิมพ์ที่แต่ละแบรนด์

ระบุไว้ในรายละเอียดเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นกัน

Epson Stylus Pro 11880 พิมพ์ที่ความละเอียดสูงสุด

 Resolution (Max.) 2880 x 1440 dpi

Epson SC-S30670 พิมพ์ที่ความละเอียดสูงสุด

 Maximum Resolution 1440 x 1440 dpi

HP Latex 360 พิมพ์ที่ความละเอียดสูงสุด

 Print quality color (best) 1200 x 1200 dpi

หัวพิมพ์จะพิมพ์ dot ทับซ้อนกัน เพื่อให้ได้ความละเอียดและความแน่นของสีตามที่ต้องการ

บทความ  |  Printer Resolution
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 ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์แต่ละแบรนด์จะโฆษณา

หรือพูดถึงแค่ ความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์ได้ แต่จริงๆ 

แล้ว เครื่องพิมพ์แต่ละตัวสามารถพิมพ์ได้ที่โหมดการ

พิมพ์ที่ความละเอียดที่ต่างกัน ยิ่งพิมพ์ที่ความละเอียด

น้อยลง เราก็พิมพ์ได้เร็วขึ้น คุณภาพของงานก็ตำ่ากว่า 

ยิ่งพิมพ์ที่ความละเอียดสูงขึ้น เราก็พิมพ์ได้ช้าลง แต่

คุณภาพของงานก็เพิ่มขึ้น

 เรามาลองดูความหมายของตัวเลขนี้กันดีกว่า 

ยกตัวอย่างเช่น Epson Stylus Pro 11880 พิมพ์งาน 

ที่ความละเอียดสูงสุด 2880 x 1440 dpi

 ตัวเลขที่หนึ่ง 2880 หมายถึง Horizontal dpi 

ความละเอียดในแนวนอน (แนวของหัวพิมพ์)

 ตัวเลขที่สอง 1440 จะหมายถึง Vertical dpi 

ความละเอียดในแนวตั้ง (แนวของวัสดุพิมพ์)

 แต่ความละเอียดที่เราพูดถึงนี้ มันไม่ได้หมายถึง 

จำานวนจุดจริงๆ ที่พิมพ์ใน 1 นิ้ว เพราะ dot ที่พิมพ์

จริง อาจจะถูกพิมพ์ทับซ้อนกัน หรือ พิมพ์อยู่บนอีก 

dot นึง หัวพิมพ์ของ Epson มี Native resolution ที่ 

360 dpi นั่นหมายถึง เพื่อให้ได้ความละเอียดที่ 2880 

dpi ในแนวนอน ต้องอาศัยการพิมพ์ถึง 8 เที่ยว ( 

2880 ÷ 360 = 8 ) ถ้าพิมพ์แบบ uni-directional ก็

ต้องพิมพ์ที่ 8-pass ถ้าพิมพ์แบบ bi-directional ก็ต้อง

พิมพ์ที่ 4-pass

  สรุปว่า ความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์ได้ เป็นแค่

เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อย่านำามาเป็นปัจจัยหลักในการ

เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เพราะเราจะไม่ค่อยพิมพ์ที่ความ

ละเอียดสูงสุดทุกครั้ง และปัจจัยที่กำาหนดคุณภาพของ

งานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ เกิดขึ้นจาก

ส่วนประกอบหลายอย่าง รวมถึง ความละเอียดของหัว

พิมพ์, จำานวนสีของหมึกพิมพ์, ขนาดของหยดหมึก, 

การเรียงตำาแหน่งหัวพิมพ์, ความถี่ในการพ่นหมึกของ

หัวพิมพ์, ลำาดับของสีที่พิมพ์ และ dot pattern ที่ใช้

พิมพ์ แต่อย่างน้อย เครื่องพิมพ์ทุกแบรนด์ก็จะบอกถึง

ความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์ได้ ซึ่งเป็นค่าเดียวกัน

Apparent resolution หมายถึง ความละเอียดเสมือน 

ที่ไม่ได้เป็นความละเอียดจริงที่สามารถพิมพ์งานได้  

แต่เป็นการกำาหนดความละเอียดที่เทียบว่าใกล้เคียง

กับความละเอียดที่สูงกว่า เกิดขึ้นจากการที่หัวพิมพ์ถูก 

พัฒนาจากแบบ Binary (หัวพิมพ์ที่มีขนาด nozzle 

แค่ 1 ขนาด) เป็น Grayscale (หัวพิมพ์ที่สามารถ

กำาหนดขนาดของ nozzle ได้หลายขนาด ขึ้นอยู่กับว่า

เป็น grayscale กี่ระดับ ก็จะมีขนาด nozzle เท่านั้น 

อย่างเช่น grayscale 5 ระดับ ก็จะมีขนาดของ drop 

ได้ถึง 5 ขนาด) และการเพิ่มจำานวนสีของหมึกจาก 4 

สีเป็น 6 สี (โดยการเพิ่มสี Light Cyan และ Light 

Magenta) หรือ 8 สี (โดยการเพิ่มสี Light Cyan, 

Light Magenta, Light Yellow และ Light Black)

 การเพิ่มระดับขนาดของ nozzle ที่มีขนาดเล็ก

จนถึงใหญ่ หรือ การเพิ่มจำานวนสี จะส่งผลให้คุณภาพ

งานพิมพ์ดีขึ้นในเรื่องการลดความหยาบของภาพ โดย

เฉพาะในส่วนที่มีการไล่โทนสี, ผิวหน้าคน และ ช่วงสี

อ่อนของภาพ ถ้าเราพิมพ์ที่ True resolution 540 dpi 

ด้วยหมึกพิมพ์ 8 สี ระดับของสีแต่ละสีที่พิมพ์ได้ จะ

เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ 4 สี 

นั่นหมายถึงงานพิมพ์ที่ได้จะมี Apparent resolution 

ที่ 1080 dpi ทั้งนี้ เป็นจุดประสงค์ในการโฆษณาของ

ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

 แต่อย่าเข้าใจผิดว่า เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก 8 สี 

จะสามารถพิมพ์งานได้ Color gamut (ขอบเขตของ

สีทุกสีที่สามารถพิมพ์ได้) กว้างกว่าเครื่องพิมพ์ 4 สี 

หรือ 6 สี เพราะว่าสี Light ที่เพิ่มเข้าไปใช้ pigment สี

เดียวกันกับสีปกติ แต่ถ้าเป็นการเพิ่มสีอื่นๆ อย่างเช่น 

Gray, Orange, Green, Red และ Blue สีเหล่านี้จะ

ช่วยให้ Color gamut กว้างขึ้น ซึ่งจะใช้ในเครื่องพิมพ์

ที่เน้นคุณภาพแบบ Photo Quality และในการพิมพ์

ฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนใหญ่

 รู้อย่างนี้แล้ว เวลาเราขายงานพิมพ์ เราจะระบุ

ว่า เราพิมพ์งานที่ความละเอียดเท่าไหร่?

สังคมเพื่อการเรียนรู้ สำาหรับคนทำางานอิงค์เจ็ท  www.inkjetsociety.com
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ประมวลภาพ Sign Asia Expo 2015 - Bangkok LED & Digital Sign 2015
ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

งานเลี้ยงรับรอง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจป้ายโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ



สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา TABDA ออกบูธในงาน Sign Asia Expo 2015 และจัดกิจกรรม 
Guru Smart Sign Workshop โดยต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้กับผู้ร่วมชมงาน

Thai MMA (Shinkolite)

Inspire Image

Colour Doctor

CNC Maker

OK Industry Inc

งานแสดงสินค้า  |  exhibition





IBRIX Co.,Ltd 111/1 หมู 6 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุร� 11120

(+66) 2574 6511 (Auto)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

    Sign Asia Expo
www.signasiaexpo.com

7-10 กรกฎาคม 2559
ฮอลล 105

10-13 พฤศจ�กายน 2559
ฮอลล 2-3                




