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ข่าวสมาคม  |  TABDA News

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association

(TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและ

สื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ

สมาคมฯ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ

1. จัดทำาสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และ ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น

นิตยสาร  Graphics & Sign / Website  www.tabda.org / Facebook  TABDA

2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก

3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก

4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ร่วมกับ สมาคมป้ายและ

โฆษณา, สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, ชมรมสื่อนอกบ้าน 

และ บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำากัด ได้ย้ายที่ตั้งสำานักงานใหม่ จึงร่วมกันจัดพิธี

ทำาบุญขึ้นสำานักงานใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ สำานักงานใหม่ ซอย

วิภาวดี 62 โดยมีเพื่อนๆ ในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น

งานทำาบุญขึ้นสำานักงานใหม่ของสมาคม

แถวบน (จากซ้ายไปขวา) : อควา แอด – วีจีไอ โกลบอล มีเดีย – เอ็กซ์ตรีม มีเดีย พลัส 

แถวล่าง (จากซ้ายไปขวา) : ไอบริก – เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค – สหสติกเกอร์
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เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู่ : 159/46 ซอยวิภาวดี 62
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สวัสดีีครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามอ่านหนังสือ Graphics & Sign “วารสารเปิดโลกกว้าง 

งานกราฟฟิก สื่อโฆษณา และงานป้าย” ของสมาคม TABDA เราก้าวมาสู่เล่มที่ 9 แล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างครับ 

ส่งคำาติชมกันเข้ามาได้นะครับ เพื่อทีมงานจะได้นำามาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 ทุกวันนี้คงจะเลี่ยงไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำาคัญมากในการประกอบธุรกิจ ความต้องการของ

ลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ คุณภาพที่ดีขึ้น ต้นทุนที่ตำ่าลง ทำาให้ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมในการ

ทำางานมากขึ้น ซึ่งหากเรามีทั้งเทคโนโลยี มีฝีมือ มีการบริการที่ดี เอาใจใส่ในงานบริการ เราก็จะสามารถ

ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ พร้อมข้อมูลสินค้าเทคโนโลยี

ล่าสุดมากมาย หวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ
พงศกร บุญใส
บรรณาธิการ
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จัดขึ้นภายใต้ธีม Integrated Out of Home Media & Retail Shop Decoration Design และ ภายใต้แนวคิด 
Modern Technology - Modern Design -  High Efficiency สร้างสรรค์งานด้วยประสบการณ์ 14 ปีเต็ม จากผู้ชำานาญ 
ตัวจริง Sign Asia Expo / Bangkok LED & Digital Sign โดย IBRIX  คาดการณ์ผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน จากนานาชาติ  
ซึ่งภายในงานท่านยังจะได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆ อาทิ เช่น 

“งานใหม่ล่าสุด.....
ที่พลาดไม่ได้ ของตัวจริง 

วงการป้าย - การโฆษณาและ
การออกแบบตกแต่ง

แห่งปี 2559 ”

Guru Smart Sign Workshop เป็นการอบรมสัมมนา 
เชงิปฏบัิตกิารท่ีสรา้งสรรคข้ึ์นมาเพ่ือผูป้ระกอบการรา้นป้าย เจา้ของ
ธรุกจิป้าย คนทำาป้ายตา่งๆ ทำาการบรรยายโดยเหลา่วทิยากรมากมาย
หลากหลายที่มีประสบการณ์จริง หัวข้อในการบรรยาย อาทิ เช่น

1. เทคนิคการผลิตและพิมพ์ป้ายให้สวยงาม
2. เทคนิคการคาลิเบรตเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับสีบนหน้าจอ
3. การผลติป้ายแบบสรา้งสรรค ์เพ่ือให้เหมาะสมกบัมีเดียตา่งๆ
4. การเลือกเครื่อง CNC / เลเซอร์สำาหรับงานแกะ ตัด วัสดุ 

 ต่างๆ ในงานผลิตป้าย/ ตัวอักษร ฯลฯ
5. การผลิตป้าย / ตู้ไฟ / การใช้ LED ในตู้ไฟให้ได้แสงสว่าง 

 สมำ่าเสมอ
6. เทคนิคการ Wrap รถเพื่อการพาณิชย์
7. ฟอนต์สวยๆ สำาหรับงานป้าย การใช้ฟอนต์ลิขสิทธิ์
8. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำาอะไรได้บ้าง? กับงานป้าย
9. โอกาสและการลงทุนดำาเนินธุรกิจป้ายในสปป.ลาว

International Business Matching เป็นกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ท้ังทางผู้ร่วมออกงานแสดง
สินค้า รวมถึงผู้เข้าร่วมชมงาน ได้ร่วมพุดคุย แลกเปลี่ยน ความคิด
เห็น ตลอดจนประสบการณ์ในการทำาธุรกิจ

Car Wrap Showcase for Commercial เป็นการ
โชว์นวัตกรรมการ wrap รถใหม่ล่าสุดของปี 2559 ที่จะมาพร้อมกับ 
ลูกเล่นใหม่ที่ทำาให้คุณต้องร้อง ว้าวว!!



• ประเภทโซนสินค้า
1. Large Format Printer & Technology Suppliers 

 เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสำาหรับงานอินดอร์และเอาท์ดอร์ เครื่องเคลือบลามิเนต 
 เครื่องเลเซอร์ CNC แกะสลัก เจาะ ตัด กลึง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2. Printing Innovation & Innovative Materials Suppliers 

 วัสดุผลิตป้าย หมึกพิมพ์ โทนเนอร์ สติ๊กเกอร์ ไวนิล แผ่นอะคริลิกเพื่อการตกแต่ง  
 และผลิตป้ายโฆษณา เครื่องพิมพ์สกรีน วัสดุเพื่อการพิมพ์สกรีนระบบดิจิตอล
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3. 3D Printer 

 เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ เพ่ืองานป้าย งานออกแบบตกแตง่ 3D LED Signage 
4. Sign Maker & Creative Services

 รับบริการออกแบบการทำาป้ายแบบครบวงจร
5. Digital Production Printer

 เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล สำาหรับกลุ่มธุรกิจโรงพิมพ์ พิมพ์งานด่วน ธุรกิจแยกสี  
 ธุรกิจร้านถ่ายรูประบบดิจิตอล 

6. Creative Design Visual & Communication Technology

 กราฟฟิคดิสเพลย์ และสื่อที่จุดขาย (Graphic Display & P.O.P. media) แบนเนอร์ 
 โรลเลอร์ ระบบดิสเพลย์เคลื่อนท่ี ป๊อปอัพดิสเพลย์ เอ็กซ์แสตนด์ ป้ายกล่องไฟ  
 คีออสก์ วัสดุเพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน และงานออกแบบกราฟฟิค

7. LED Zone

 ผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่ายแอลอีดี ดิสเพลย์ ไฟแอลอีดีเพ่ือการตกแต่งป้ายและ 
 สื่อโฆษณา ไฟแอลอีดีเพ่ืองานออกแบบ Retail Shop และงานตกแต่งภายใน 
 ตู้ไฟไลท์บ๊อกซ์สำาหรับงานสื่อโฆษณา จอดิจิตอลไซนเนจ วิดีโอวอลล์ จออินเทอร์ 
 แอคทีฟ

www.modernsignandled.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อจองพื้นที่
ในประเทศ  : คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ   
โทรศัพท์ : + 66 (0) 86-361-9178  
อีเมลล์  : sales2@ibrix.co.th 
โทรศัพท์  :  02 574 6511 (AUTO) 
   ต่อ 102, 105, 107   
ต่างประเทศ  : คุณศิรภรณ์ ภูมิสุขสันต์     
โทรศัพท์  : +66 (0) 86-363-6607 
อีเมลล์  :  beeibrixbangkok@gmail.com   
โทรศัพท์  : 02 574 6511 (AUTO)  
   ต่อ 103-104  
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 DIP เป็นหลอดหรือชิปรุ่นแรกๆ ที่มีการนำามาใช้ มี

ลักษณะเป็นแบบหลอดไดโอดเปล่งแสง มีขาสองข้าง มีหลาย

ขนาด โดยจะเรียกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเป็น

หลัก แต่ที่นิยมใช้จะเป็นขนาด 5 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพ

การให้แสงสว่างปานกลาง กินไฟประมาณ 10 มิลลิแอมป์ 

ความสว่างไม่เกิน 25 lumen  แสงสว่างไม่มาก แม้จะมีการ

ระบายความร้อนได้ดีในระดับหนึ่ง แต่อัตราการเสื่อมของแสง

(Decay) ค่อนข้างสูง ทำาให้ความนิยมในการใช้งานลดลง 

ชิป… อยู่ที่ไหน?

 หลอดไดโอดเรืองแสง หรือ หลอด LED ที่เราจะเรียก

สั้นๆ ว่า ชิป (LED) ผลิตจากผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ที่เป็นที่รู้จัก

กันดีจาก ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และไต้หวัน (จีน) ในบ้านเรา 

ชิปที่ผลิตจาก เกาหลีและไต้หวัน ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมและ

รู้จักกันดี ในขณะที่ชิปจาก ญี่ปุ่นและอเมริกา มักจะถูกนำาไป

ใช้ในอุปกรณ์ให้ความสว่างที่เน้นอายุงานและการรับประกันที่

ยาวนาน แต่ก็ต้องยอมรับในราคาที่ค่อนข้างสูง 

 ผู้ผลิตชิปชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักกัน ได้แก่ CREE (อเมริกา), 

Bridgelux (อเมริกา), Philips (ยุโรป),  Nichia (ญี่ปุ่น), 

Toyoda Gosei (ญี่ปุ่น), Seoul Semiconductor (เกาหลี), 

SAMSUNG (เกาหลี), LG (เกาหลี), Epistar (ไต้หวัน) และ 

OSRAM (จีน) 

 ในอดีตที่ผ่านมา เราสามารถแบ่งชิป LED ออกได้หลาย

ประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น รูปร่าง

ลักษณะภายนอก เช่น DIP, Superflux, SMD, COB, MCOB 

หรือจะใช้เกณฑ์ในเรื่องความสว่าง หรือการกินไฟ (หน่วยเป็น

มิลลิแอมป์หรือวัตต์) เช่น ซุปเปอร์ไบร์ท (Superbright) หรือ 

ไฮเพาเวอร์ (High Power) เป็นต้น 

 ในที่นี้ เราจะแบ่งชิปตามการพัฒนาการของหลอด LED 

จากอดีตถึงปัจจุบัน ที่เรายังมีโอกาสได้เห็น ได้ใช้กันอยู่ โดย

จะลงไปในรายละเอียดของชิปแต่ละกลุ่ม ดังนี้

CHIP
เรื่อง : ไฮ! ลูเมน

ภาพ : blog.ledbox.es

ต อ น ที่  1     ชิ ป…อ ยู่ ที่ ไ ห น ?

บทความ  |  LED Chip

1 DIP (Dual In-line Package)
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บทความ  |  LED Chip อยู่ที่ไหน?

 ปัจจุบันแม้จะไม่นิยมนำามาทำาโมดุลสำาหรับใส่ในป้ายตัว

อักษรแล้ว แต่ก็ยังมีการพัฒนาต่อโดยนำาไปใช้ในอุตสาหกรรม

ป้ายดิสเพลย์ (จอภาพ Display ที่อยู่ตามสี่แยก) โดยทำาให้

เป็นโมดูล RGB คือ แดง เขียว นำ้าเงิน ในหลอดเดียวกัน 

นอกจากนี้ ก็ยังมีใช้ใน การทำาป้ายเชียร์ ไฟจราจร เนื่องจาก

องศาการกระจายแสง หรือ องศาการมอง (Angle Viewing) 

ประมาณ 90 องศา ทำาให้แสงพุ่งไปข้างหน้ามากกว่า (ปัจจุบัน 

มีการพัฒนาให้มีองศาการมองมากกว่า 90 องศาได้แล้ว) 

องศาการมองประมาณ 140 องศา ทำาให้เราเรียกชิปนี้อีกชื่อ

หนึ่งว่า Superbright (เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว มันสว่างมาก เมื่อ

เทียบกับแบบ DIP) นิยมนำาไปทำาเป็นโมดูลสำาหรับตัวหนังสือ

เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเป็นชิปที่มีความนิยมน้อยสุด เนื่องจาก

ชิปมีขนาดใหญ่ การนำาไปใช้งานจึงค่อนข้างยุ่งยาก อัตราการ

เสื่อมของแสงค่อนข้างสูง ความเสถียรของอุณหภูมิสีก็ไม่คงที่  

และมีชิปรุ่นใหม่ๆ อย่าง SMD ที่ดีกว่าออกมาแทนที่

 SuperFlux เป็นยุคที่พัฒนาต่อมาจากชิบแบบ DIP แต่

จะมี 4 ขา การกินกระแสไฟสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์ 

ทำาให้มีความสว่างมากกว่า DIP คือประมาณ  20–25 lumen 

 SMD (Surface Mounted Device) คือ ชิป LED ที่

ใช้เทคโนโลยีการยึดติดลงบนแผ่น PCB (Surface Mounted 

Technology : SMT)  ไม่มีขายาวๆ เหมือนหลอด DIP และ 

SuperFlux (4 ขา) ทำาให้ประหยัดพื้นที่ในการประกอบ และมี

ประสิทธิภาพการให้แสงสว่างสูงกว่าแบบอื่นที่กล่าวมาแล้ว

 ในปัจจุบันถือได้ว่า SMD เป็นชิป LED กลุ่มใหญ่ที่สุด 

และได้รับความนิยมมากที่สุด สำาหรับชิปแบบ SMD เราจะ

เรียกชื่อชิปตามขนาด ความกว้างและความยาว ของชิปเป็น

เลข 4 ตัว อย่างเช่น

ชิป 5050 คือ ชิปยาว 5.0 มม. กว้าง 5.0 มม.

ชิป 3528 คือ ชิปยาว 3.5 มม. กว้าง 2.8 มม. 

หลอดไฟ T8 ใส่ชิป LED

ป้าย LED Displayไฟจราจร

2

3

SuperFlux (4 ขา)

SMD (Surface Mounted Device)

SuperFlux LED module

SMD LED module
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 การกินไฟของชิปแต่ละตัว จะมีตั้งแต่ 20mA (0.24W) 

ซึ่งบางทีเรียกว่า ซุปเปอร์ไบร์ท (Superbright) จนถึงมากกว่า 

83mA (1W) หรือที่เรียกกันว่า ไฮเพาเวอร์ (High Power)

 เนื่องจากชิปไฮเพาเวอร์ ให้ความสว่างค่อนข้างมาก มัก

จะถูกนำามาใช้ผลิตโคมไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่าง นอกจากนี้ 

ยังมีการนำาชิปไฮเพาเวอร์มาผลิตเป็นโมดูลสำาหรับงานป้ายท่ี

ต้องใช้กับพื้นที่กว้าง เพื่อประหยัดจำานวนของ LED ที่ต้องใช้ 

  ข้อดีของชิปชนิดนี้

 1. ชิปมีขนาดเล็ก ประกอบกับประสิทธิภาพความสว่าง

ที่สูงขึ้น (ปัจจุบันสูงถึง 90–100 lm/W) สามารถนำามาใช้งาน

ได้หลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็น โมดูลแอลอีดี, แอลอีดีริบบิ้น, 

หลอดไฟแอลอีดี, โคมไฟ, ป้ายดิสเพลย์, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

 2. ขณะที่การเสื่อมของแสงตำ่าลง ความสว่างที่ลดลงไม่

เกิน 5% ที่ 5,000 ชั่วโมง

 3. มีการระบายความร้อนที่ดีขึ้น ทำาให้อายุการใช้งานที่

ยาวนานขึ้น มากถึง 50,000 ชั่วโมง

บทความ  |  LED CHIP อยู่ที่ไหน?

 COB (Chip On Board) คือรูปแบบชิป LED สมัยใหม่ ที่

มีการนำาชิปหลายๆ ตัวมารวมกันไว้ในแผ่นเดียว (Multi Chip) 

โดยเฉพาะเมื่อได้รับการพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีเลนส์ทำาให้

ได้ประสิทธิภาพการให้แสงสว่างที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก ปัจจุบันกำาลัง 

ได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำามาใช้งานใน โคมไฮเบย์และ 

โคมฟลัดไลท์ เป็นต้น คุณสมบัติโดยทั่วไปคล้ายๆ กับ SMD 

แต่การเลือกใช้ชิปชนิดนี้ แนะนำาให้เลือกชิปที่คุณภาพดี และ

อุปกรณ์ที่นำามาประกอบกับชิปต้องมีการระบายความร้อนที่ดี 

เนื่องจากชิปประเภทนี้จะมีความร้อนสูงมาก

 ในฉบับหน้า เราจะมาดูกันต่อ โดยลงไปในรายละเอียด

ของชิปกลุ่ม SMD ซึ่งเป็นชิปที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสำาหรับ

อุตสาหกรรมป้าย รวมถึงการเลือกดูชิปในตระกูล SAMSUNG  

ที่เป็นที่ต้องการของตลาด (จนมีของปลอมระบาด)

4 COB (Chip on Board)

หลอดไฟที่ใช้ในบ้านที่ใช้ชิป SMD LED

โคมไฮเบย์ แบบ Multi-LED 180W

โคมไฟฟลัดไลท์ แบบ COB LED ใช้สำาหรับส่องสว่างถนน

ไฟดาวน์ไลท์ 6W

ชิป SMD LED ใช้ในป้ายตัวอักษรแอลอีดีริบบิ้น ที่ใช้ชิป SMD

โคมฟลัดไลท์ 20W โคมฟลัดไลท์ 200W สำาหรับใช้ภายนอก



http://www.q-ads.com/
https://www.facebook.com/q.groups/
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เรื่อง : Colour Doctor

บทความ  |  Colour Profile

ประยุกต์ใช้ Colour Profile เพื่อควบคุม
เครื่องพิมพ์ให้สีสันออกมาใกล้เคียงกัน

 ในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่า การใช้ Colour Profile ในการควบคุมความคงที่ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมาบ้างแล้ว คราวนี้

เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ Colour Profile เพื่อควบคุมให้เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ให้พิมพ์แล้วแสดงสีออกมาได้ใกล้เคียงกัน

 “ไฟล์เดียวกันทำาไมสีไม่เหมือนกัน” เป็นคำาถามที่เราพบเจอกันเป็นประจำา เวลาที่พิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์คนละตัว 

ถึงแม้เราจะใช้ ยี่ห้อ รุ่น หรือแม้แต่วัสดุ อย่างเดียวกันก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอกันได้บ่อยสุดคือ การปรับไฟล์ เพื่อ

ชดเชยค่าสีในแต่ละวิธีการพิมพ์ที่แตกต่างเพื่อให้ได้สีที่คล้ายกัน แต่ก็ต้องแลกกับความสับสนในระบบที่จะต้องมีไฟล์หลากหลาย

มากขึ้น เสี่ยงที่จะทำางานผิดพลาดได้มากขึ้นจากการใช้ไฟล์ผิดในการพิมพ์

 เรามาเรียนรู้เบื้องต้นกันก่อนว่า ทำาไมสีในแต่ละวิธี

การพิมพ์ถึงแตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะว่า ปัจจัยของการพิมพ์

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์/หมึก ความเสื่อมสภาพ 

วิธีการพิมพ์ หรือคุณสมบัติของวัสดุ สิ่งเหล่านี้มีผลทำาให้

ผลลัพธ์ทางการพิมพ์ออกมาแตกต่างกันได้ ซึ่งการที่จะทำาให้

คอมพิวเตอร์ หรือ RIP ที่เราใช้งานอยู่ รู้จักผลลัพธ์ทางการ

พิมพ์เหล่านี้จำาเป็นต้องมีการสร้าง Printer Colour Profile 

เข้าไป ซึ่งอาจจะมีการติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือเรา

สามารถสร้างขึ้นมาเองก็ได้ โดยทั่วไปก็คือ ICC Profile

 กระบวนการสร้าง Printer Colour Profile เองนั้น อาจ

จะสร้างจาก RIP ที่ควบคุมเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง ในกรณีที่

รองรับระบบการจัดการสีอยู่แล้ว หรือ ใช้โปรแกรมภายนอก

เป็นตัวสร้างขึ้นมาก็ได้ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำาหรับกระบวนการนี้

จำาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์วัดค่าสีจำาพวก SpectroPhotometer 

เพื่อสำาหรับอ่านค่าสีของแบบทดสอบการแสดงสีหรือ Colour 

Test Chart ซึ่งรูปแบบและขนาดของแบบทดสอบจะเปลี่ยนไป

ตาม SpectroPhotometer โดยทั่วไป Test Chart ที่มีจำานวน

ช่องสีที่ใช้อ่านค่า จะให้ Colour Profile ที่แม่นยำามากกว่า

 กระบวนการควบคุมให้สีเหมือนกัน ไม่ได้จบแค่ที่การ

ใช้ Printer Colour Profile อย่างเดียว แต่ยังคงมีปัจจัยที่

สำาคัญอีก เช่น การเลือกใช้ Reference Printing Condittion 

หรือ Colour Profile ที่ต้องการจำาลอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

การแปลงค่าสีไปยังวิธีการพิมพ์ที่แตกต่างกัน ในการทำางาน

จริง เราใช้ Colour Profile ที่ติดตั้งมากับโปรแกรมกราฟฟิค 

เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign และมีความ

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรืองานออกแบบ ซึ่งมัก

ใช้ Colour Profile การพิมพ์ Offset แบบเคลือบผิว ซึ่งมีให้

เลือกใช้หลายตัวเช่น CoatedFogra 39 , ISO Coated V2 

หรือตัวอื่นๆ ก็ได้ แต่ต้องเลือกค่านี้ให้สอดคล้องกันทั้งระบบ

 ถัดมาในเรื่องของการตั้งค่าของ Driver หรือ RIP ที่ใช้

ควบคุมเครื่องพิมพ์ ควรเป็นรุ่นที่สามารถรองรับการตั้งค่าการ

จัดการสีได้ เพื่อเปิดโอกาสให้เราสามารถตั้งค่าได้ การทำางานICC Profile ที่ถูกติดตั้งมากับโปรแกรมกราฟฟิคหรือที่เราสร้างขึ้นมาเอง



ของไดร์เวอร์ต่างรุ่น หรือ RIP ต่างยี่ห้อกัน ต่างเวอร์ชั่นกัน 

บางครั้งค่าตั้งต้นที่ให้มากับโปรแกรมก็มีความแตกต่างกัน จึง

ทำาให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกัน ในกรณีที่ RIP ไม่รองรับ

การตั้งค่าการจัดการสี หรือ ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการสีของ 

RIP ทุกตัวให้เหมือนกันได้ เราอาจจำาเป็นต้องใช้โปรแกรม

จัดการสีภายนอกก่อนที่จะส่งไฟล์เข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

 ถ้าเราต้องการผลลัพธ์การควบคุมสีให้แม่นยำาขึ้นหรือ

ควบคุมการใช้หมีกได้มากขึ้น เราต้องเพิ่มวิธีการหรือเทคนิค

เช่น การประยุกต์ใช้ Device Link, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การแยกสี หรือการชดเชยสมดุลเทาตามสีของวัสดุพิมพ์ ซึ่ง 

RIP บางตัวมีการติดตั้งมาอยู่แล้ว หรืออาจจะต้องใช้โปรแกรม

จัดการสีภายนอกจัดการก่อนก็ได้เช่นกัน

 การตั้งค่าระบบการจัดการสีของเครื่องพิมพ์หรือ RIP 

ให้จำาลองค่าสีให้้ไปในแนวทางเดียวกัน อาจจะเป็นเรื่องยาก

ในตอนเริ่มต้น เพราะอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยเข้าไปตั้งค่า

ในส่วนดังกล่าว แต่ถ้าลองกลับไปทำาดูจะพบว่า การตั้งค่าสีให้

สอดคล้องกัน จะช่วยประหยัดเวลา ลดความสูญเสียจากการ

มีไฟล์หลายไฟล์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานได้ ทั้งนี้ 

อย่าละเลยเรื่องการตรวจสอบความคงท่ีของเครื่องพิมพ์เพื่อ

ผลลัพธ์ทางการพิมพ์ที่แม่นยำาและควบคุมได้

บทความ  |  Colour Profile

ภาพจำาลองค่า Gamut ของสีแต่ละระบบที่แสดงผลได้ไม่เท่ากัน
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เรื่อง : Pro Ink

บทความ  |  UV LED Printer

 จากบทความเรื่องหมึก UV LED ฉบับที่แล้ว จะเห็นได้

ว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ได้ก้าวข้ามข้อจำากัดหลายๆ 

อย่างไปแล้ว ลองมาพิจารณาข้อดีข้อเสียของระบบ UV LED 

กันดีกว่าครับ

  ข้อดีของ UV LED

• ประสิทธิภาพของการให้รังสี UV มีความเสถียรอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากการฉายรงัสทีีช่ว่งความถีเ่ดยีวเทา่นัน้ ทำาใหส้ามารถ

ปฏิบัติการได้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

• อายุหลอดไฟยาวนานมากกว่า 20,000–30,000 ชั่วโมง 

เมื่อเทียบกับหลอดไฟ UV แบบ Mercury ที่อายุการใช้

งานสั้นกว่าแค่เพียง 1,000-2,000 ชั่วโมงเท่านั้น

• การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ตำ่า (ลดลงได้ถึงกว่า 60%)

• จอภาพ LED ทำางานบนแรงดันไฟฟ้าตำ่าทำาให้การใช้งาน

ไฟฟ้าที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

• สามารถเปิด / ปิดทันทีไม่ต้องวอร์มเครื่อง

• คลื่นรังสีจากหลอด LED เป็นไปในทิศทางที่เป็นระเบียบ 

ทำาให้ไม่แพร่กระจายคลื่นรังสีส่วนเกินไปยังบริเวณอื่นท่ีไม่

ต้องการ

• ขจัดความจำาเป็นในการวางระบบระบายอากาศเนื่องจาก

การปล่อยพลังงานที่จำากัด

• หลอดไฟ LED มีขนาดเล็กและกะทัดรัดเปลี่ยนง่ายกว่า

• ไม่มีกลิ่นฉุนเมื่อปฏิบัติการฉายรังสี

• หลอด LED ไม่มีสารโลหะหนักที่เป็นพิษ อย่างเช่น ปรอท

• ไม่ถ่ายเทคลื่นรังสีความร้อน IR

• ไม่ปล่อยคลื่นรังสีอันตรายในช่วง UVC ซึ่งก่อให้เกิดแก๊ส

โอโซนที่เป็นพิษ

  ข้อเสียของ UV LED

• ความยาวคลื่นมีความจำาเพาะ (ความยาวคลื่นสเปกตรัม

ที่ 365 nm) ทำาให้ยังมีความจำาเป็นต้องพัฒนาหมึกพิมพ์ 

UV ที่มีความจำาเพาะกับช่วงคลื่นดังกล่าวด้วยเพื่อคงรักษา

ประสิทธิภาพการแห้งตัวที่ดี

• จากช่วงคลื่นรังสีที่มีความจำาเพาะนี้ ทำาให้ระดับพลังงาน

ตำ่า จึงจำาเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่ออกแบบรองรับระยะห่าง

ระหว่างหลอด UV และวัสดุที่ใช้พิมพ์ที่สั้นลงกว่าเดิม

• อาจมีความเสี่ยงที่ความเข้มรังสีไม่เพียงพอ สำาหรับการ

พิมพ์สีพื้น ทำาให้หมึกแห้งตัวไม่ทันได้ (ควรต้องทดสอบ

พิมพ์ดูก่อน)

• สเปกตรัมไม่เพียงพอสำาหรับการแห้งตัวของหมึกอย่างมี

ประสิทธิภาพจากการใช้หมึกที่ไม่ถูกประเภท

• ความเร็วในการพิมพ์ที่อาจต้องช้าลง

ทำาไมคุณถึงจำาเป็นต้องใช้
เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก UV LED
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บทความ  |  UV LED Printer

 จากข้อดีข้อเสียข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า ปัญหาต่างๆ ที่

ทำาให้ผู้ใช้ยังไม่กล้าที่จะลงทุน เนื่องจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่

ใช้เทคโนโลยี UV LED นี้ ยังมีราคาค่อนข้างสูง เพราะว่าเป็น

เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่

 ตั้งแต่ต้นปี 2016 ที่ผ่านมา เริ่มมีเครื่องพิมพ์ค่ายเล็กๆ 

เปิดตัวเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ออกมาบ้างแล้ว โดยที่

มีแนวโน้มการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ซึ่งจะส่งผลให้ราคา

เครื่องพิมพ์มีโอกาสลดลงในเวลาอันใกล้นี้ เพราะแต่ละค่ายมี

ความต้องการเข้ายึดครองพื้นที่ในส่วนงานพิมพ์ประเภทนี้ให้

ได้มากยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นเพราะว่าผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แต่ละราย

สามารถกำาหนดสูตรของนำ้าหมึก UV ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ของ

ตนเองได้ สารโพลิเมอร์ที่ทำาให้นำ้าหมึกแข็งตัวเมื่อผ่านแสง UV 

ที่แต่ละเครื่องเลือกใช้ก็จะเป็นสูตรของตนเอง ทำาให้เป็นเรื่อง

ยากของโรงงานผู้ผลิตหมึกพิมพ์ทั่วไป ไม่สามารถนำาหมึกชนิด

ที่ตนเองผลิตมาก่อนหน้านี้มาใช้กับเครื่องพิมพ์เหล่านี้ได้ อีก

ทั้งการผลิตนำ้าหมึกเพื่อเครื่องพิมพ์ในระบบนี้ จะต้องใช้เวลา

ในการวิจัยค้นคว้าสูตรเป็นเวลานานและต้องใช้เงินลงทุนค่อน

ข้างสูง ผู้ผลิตหมึกพิมพ์จะนิยมผลิตหมึกพิมพ์ที่มีคุณสมบัติ

กลางๆ ครอบคลุมได้กว้างๆ มากกว่าที่จะปรับให้เข้ากับเครื่อง

ใดเครื่องหนึ่ง จากจุดแข็งนี้ทำาให้ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ได้ว่าจ้าง

ให้โรงงานผลิตนำ้าหมึกให้ผลิตนำ้าหมึกตามสูตรของตนเองและ

เติมสารเพิ่มประสิทธิภาพจำาพวก Additives ที่เป็นสูตรลับอีก

ด้วย การกำาหนดสูตรเหล่านี้ยังสัมพันธ์กับแสง UV จากหลอด 

LED ที่ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เลือกใช้อีกด้วย จึงเป็นการลงทุนที่

คุ้มค่ามากที่จะได้ครอบครองตลาดผู้ใช้เคร่ืองพิมพ์กลุ่มนี้ให้ได้

มากที่สุด 

 ในขณะที่เครื่องพิมพ์ระบบ UV LED ครอบคลุมงาน 

พิมพ์ได้กว้างขวางกว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทประเภทอื่นๆ และ

อายุการใช้งานของชิ้นงานมีความทนทานมากขึ้นอีกด้วย อีก

ทั้งยังได้พัฒนาเรื่องความละเอียดของงานพิมพ์ ความสดของ

สีที่พิมพ์ได้ สีพิเศษ รวมทั้งเนื้อสารโพลิเมอร์ที่สามารถสร้าง

ชั้นมิติของงานพิมพ์ได้อีก เช่น การพิมพ์ให้เนื้อสีนูนออกมา 

หรือจะพิมพ์แบบ spot เป็นจุดๆ ได้ จุดเด่นเหล่านี้จึงเป็นที่

ต้องการของลูกค้าที่ต้องการความแปลกแตกต่างของแต่ละชิ้น

งาน แทนที่จะถูกจำากัดอยู่แค่งานพิมพ์บนไวนิลหรือสติกเกอร์

เท่านั้น อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงงานที่ผลิตด้วยระบบ offset 

และ พิมพ์สกรีน ได้อีกด้วย

 ดังนั้น ถ้าคุณเป็นผู้ให้บริการงานพิมพ์อิงค์เจ็ท คุณจะ

ปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะต้องมีเครื่องพิมพ์ระบบ UV LED ไว้ใช้

สักเครื่องในอนาคต

 ลองมาดูข้อมูลเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี UV LED กัน

Mimaki อ้างว่าเป็นผู้นำาระบบหลอดไฟ UV LED มาใช้ใน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเป็นรายแรก เครื่องพิมพ์รุ่น UVJ-160 UV 

ในปี 2008 ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี 2003 และในปีที่ผ่านมายัง

ได้เปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นคือ JFX500-2131 ที่เป็นเครื่องพิมพ์ แบบ 

flatbed และ UJV500-160 เป็นเครื่องพิมพ์แบบม้วน

Mimaki UJV-160

Mimaki UJV500-160

Mimaki JFX500-2131
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Fujifilm เปิดตัวเครื่องพิมพ์ Hybrid รุ่น Acuity LED 1600 II

Roland เปิดตัวเครื่องพิมพ์ Hybrid รุ่น VersaUV 640-LEJ

EFI VUTEk เปิดตัวเครื่องพิมพ์รุ่น HS100 Pro ที่ใช้ทั้งระบบ 

LED และ Mercury lamp ร่วมกัน เรียกว่าเป็นระบบ Hybrid 

curing system ช่วยเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ให้สูงกว่าคู่แข่ง

 ในปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อีกหลายค่ายได้เปิดตัว

เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ๆ ของตนเองออกมาอีกมากมาย ทั้งจาก

เกาหลี ไต้หวัน และจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ระดับล่าง ใน

ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ

ของเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของเราก่อนที่จะ

ตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์ UV LED นี้

EFI VUTEk HS100 PRO

FujiFilm Acuity LED 1600 II

Roland VersaUV 640-LEJ

http://www.charoensapsign.com
https://www.facebook.com/CharoensapSign/


mailto:printtechexpo@gmail.com
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เรื่อง : Mr. Inkjet

ในฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่ใช้ในหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทกันไปแล้ว สำาหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้กันอยู่ใน

ปัจจุบัน จะใช้เทคโนโลยี Continuous Inkjet (CIJ) หรือ Drop-on-Demand (DOD) ทั้งระบบ Thermal และ 

Piezo แต่ในการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทนั้น ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แต่ละรายจะต้องมีการออกแบบรูปแบบการจัดวาง

หัวพิมพ์ เพื่อให้เหมาะกับหมึกที่ใช้และวิธีการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ของตัวเองด้วย

บทความ  |  รูปแบบการพิมพ์อิงค์เจ็ท

 รูปแบบการพิมพ์ ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทโดยส่วนใหญ่ 

แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ Multi-Pass Printing 

และ Single Pass Printing เรามาลองดูแต่ละรูปแบบกันครับ

Multi-Pass Printing จะเป็นการนำาเอาหัวพิมพ์ (Print 

Head) แต่ละสี มาจัดเรียงกันเป็นชุดหัวพิมพ์ (Print Head 

Module) จำานวนหัวพิมพ์ในแต่ละสี อาจมีเพียงหนึ่งหัว หรือ

มากกว่าแล้วแต่ความต้องการในเร่ืองความเร็วในการพิมพ์ 

จำานวนหัวพิมพ์ยิ่งมาก ความเร็วในการพิมพ์ยิ่งสูง

 ชุดหัวพิมพ์ จะถูกติดตั้งลงบน Print Head Carriage ที่

วิ่งไปมา จากซ้ายไปขวา ตามหน้ากว้างของเครื่องพิมพ์ พิมพ์

งานลงบนวัสดุที่เคลื่อนที่ผ่าน Print Head Carriage

รูปแบบการพิมพ์อิงค์เจ็ท

 รูปแบบการพิมพ์แบบนี้จะใช้กันอย่างแพร่หลายใน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททั่วไป ทั้งแบบ Desktop ขนาดเล็ก และ 

Wide Format จนถึง Super Wide Format สามารถพิมพ์งาน

หน้ากว้างมากๆ ได้หลายขนาด โดยใช้หัวพิมพ์จำานวนไม่มาก

Single Pass Printing จะเป็นการนำาเอาหัวพิมพ์ (Print 

Head) มาจัดเรียงกันเป็นชุดหัวพิมพ์ (Print Head Module) 

เต็มตามหน้ากว้างสูงสุดของเครื่องพิมพ์ ในหนึ่งหัวพิมพ์อาจ

จะแยกแต่ละสี หรือรวมกันทั้ง 4 สีในหนึ่งหัวพิมพ์ก็ได้

 ชุดหัวพิมพ์ จะถูกติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed print head) 

เรียงตามหน้ากว้างของเครื่องพิมพ์ และจะพิมพ์งานลงบนวัสดุ

ที่เคลื่อนที่ผ่านหัวพิมพ์เต็มหน้ากว้างของวัสดุในเที่ยวเดียว

Latex Print Head Module ในเครื่องพิมพ์ Latex 3000 series

(6 หัวพิมพ์ ในหนึ่งโมดูล สีละ 2 หัวพิมพ์) หัวพิมพ์ Memjet 42” ใช้ในเครื่องพิมพ์ Xanté Excelagraphix 4200

หัวพิมพ์ Memjet นำามาเรียงต่อกัน 5 หัว หน้ากว้าง 42” (1067 มม.)

หัวพิมพ์ Memjet หน้ากว้าง 8.77” (223.8 มม.)

แต่ละหัว มีจำานวน nozzle ถึง 70,400 nozzle

Latex Print Head (2 สี ในหนึ่งหัวพิมพ์)
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 รูปแบบการพิมพ์แบบนี้ จะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบอุตสาหกรรม เนื่องจากความเร็วใน

การพิมพ์สูงมาก เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Kodak Prosper 

Press สามารถพิมพ์งานหน้ากว้าง 25” ได้ความเร็วสูงสุดถึง 

1,000 ฟุต/นาที (เท่ากับขนาด A4 จำานวน 3,600 แผ่น/นาที)  

โดยใช้เทคโนโลยี Stream Inkjet (CIJ) หรือ เครื่องพิมพ์

ฉลาก efi Jetrion ที่พิมพ์ได้หน้ากว้างสูงสุด 14” ความเร็ว

สูงสุดถึง 112 ฟุต/นาที โดยใช้เทคโนโลยี Piezo Inkjet

งานที่มีความละเอียดสูงได้ดี พิมพ์ลายเส้นหรือตัวอักษรขนาด

เล็กมากๆ แล้วยังอ่านได้อย่างชัดเจน ไม่เบลอ แต่ก็ต้องแลก

กับความเร็วในการพิมพ์ที่ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะงานพิมพ์ที่

ต้องการความเข้มสูงๆ (งานตู้ไฟ) หรือภาพที่มีพื้นหลังสีเข้มๆ 

จะต้องใช้จำานวนครั้งในการพิมพ์ (Pass) มากกว่าเครื่องพิมพ์

ที่มีขนาดหยดหมึกใหญ่กว่า ทำาให้พิมพ์งานได้ช้ากว่า รวมถึง 

ราคาหมึกที่แพงขึ้นด้วย อันเนื่องมาจากการผลิตหมึกที่ต้อง

ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ยากกว่า ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้กับ

เครื่องพิมพ์ Indoor สำาหรับงาน Fine Art หรือ Photo Print 

ซึ่งเป็นงานพิมพ์ที่ได้ราคาดี จำานวนน้อยกว่า และไม่ต้องการ

ความเร็วสูงในการผลิต

 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท สำาหรับงาน Signage ส่วนใหญ่ 

(ยกเว้นงานบิลบอร์ด) จะมีขนาดหยดหมึกระหว่าง 10–30 pL 

ความละเอียดประมาณ 720–1200 dpi ซึ่งจะให้งานที่มีคุณภาพ

สูงเพียงพอ ทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือ ให้ความเข้มที่เพียงพอ

สำาหรับงานที่ต้องการความเข้มสูง โดยไม่สูญเสียความเร็วใน

การพิมพ์มากนัก

 ในบางครั้ง ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์จะระบุความละเอียดของ

เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมจาก Printing Resolution เป็น Visual 

Resolution ด้วย ซึ่ง Visual Resolution จะสูงกว่า Printing 

Resolution เสมอ Visual Resolution จะเป็นความละเอียดใน

การมองเห็นภาพ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรของแต่ละผู้ผลิต 

อย่างเช่น ลักษณะในการวางตำาแหน่งและความแม่นยำาในการ

วางตำาแหน่งหยดหมึกลงบนวัสดุพิมพ์ ลักษณะการเรียงตัวของ

รูพ่นหมึกในหัวพิมพ์ การเคลื่อนที่ของวัสดุและความแม่นยำา

ในการเคลื่อนที่ของวัสดุ สิ่งเหล่านี้จะทำาให้เราสามารถเห็น

ภาพพิมพ์ที่มีความละเอียดในการพิมพ์แค่เพียง 1200 dpi ได้

เหมือนกับภาพที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 2400 dpi

 นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์และหัวพิมพ์ ซึ่ง

เป็นหัวใจของเครื่องพิมพ์แล้ว ยังมีเรื่องหมึกพิมพ์ ซึ่งก็มีความ

สำาคัญท่ีเราควรรู้และทำาความเข้าใจเพ่ือท่ีจะเลือกใช้ให้เหมาะ

กับงานของเรา ลักษณะของการป้อนวัสดุพิมพ์ และวัสดุพิมพ์ 

การพัฒนาของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อทดแทนหรือเสริมระบบการพิมพ์อื่นๆ ซึ่งทางเราจะนำามา

เสนอให้ท่านในโอกาสต่อไป เจอกันใหม่ในฉบับหน้า

ความละเอียดในการพิมพ์ (Printing Resolution)

 ความละเอียดในการพิมพ์ข้ึนอยู่กับขนาดของรูพ่นหมึก 

(nozzle size) หรือขนาดของหยดหมึก (drop size) เป็นหลัก 

ขนาดของหยดหมึกจะมีหน่วยวัดเป็น พิโคลิตร picoliter (pL) 

พวกเราคงจะเริ่มชินกับคำาว่า นาโน (Nano) กันบ้างแล้ว ให้

นึกภาพว่า Pico (10-12) นี่เล็กกว่า Nano (10-9) อีก โดยที่

ขนาดของหยดหมึกจะสัมพันธ์กับความละเอียดของการพิมพ์ 

(resolution) ที่มีหน่วยเป็น dpi (dot per inch) ซึ่งจะบอกถึง

จำานวนจุดต่อนิ้วในการพิมพ์ โดยส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์สำาหรับ

งาน Outdoor จะมีความละเอียดประมาณ 360–720 dpi 

เครื่องพิมพ์สำาหรับงาน Indoor จะมีความละเอียดประมาณ 

1440–2880 dpi ส่วนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้ทั้งงาน Indoor และ 

Outdoor จะมีความละเอียดประมาณ 720–1200 dpi

 ขนาดของหยดหมึกในปัจจุบัน อาจมีขนาดตั้งแต่ 1 pL 

จนถึง 50 pL ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของหมึกพิมพ์ด้วย หมึก

พิมพ์เชื้อนำ้า (Water based) สามารถใช้งานได้ดีกับหัวพิมพ์ที่

มีขนาดหยดหมึกเล็กขนาด 1 pL ได้ เพราะหมึกพิมพ์เชื้อนำ้ามี

โอกาสอุดตันน้อย ในขณะที่หมึกพิมพ์ Solvent อาจใช้งานกับ

หัวพิมพ์ที่มีขนาดหยดหมึกเล็กสุดได้เพียง 35 pL เพื่อป้องกัน

การอุดตันของรูพ่นหมึก

 ขนาดของหยดหมึกยิ่งมีขนาดเล็ก ก็ยิ่งสามารถพิมพ์

Kodak Prosper Press 1000
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สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่น้องในวงการร้านป้ายทั่วประเทศ พวกเราคือทีม   

แอดมินจากเฟซบุ๊กกรุ๊ป ความรู้ งานป้าย สำาหรับมือใหม่V2 ซึ่งมีผู้ดูแล

ทั้งหมด 3 คน นำาทีมโดย

เสริมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ (เสริม) 42 ปี

“บีเอสเอ บางแสน” ฉายา เสริม ZX

472 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี

โทร. 085-998-0516, 083-848-5881

มรกต ทองหนุน (ป๊อบ) 33 ปี

“บริษัท ออลสตรีท อาร์ท จำากัด”

11/1 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 2 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

เปิดร้านมาแล้ว 7  ปี

โทร. 062-785-6446, 080-447-8428

พิษณุ จุฬามณี (แจ๊ค) 28 ปี

“โตเจริญโฆษณา”

213 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร กทม. 10120

เปิดร้านมาแล้ว 5  ปี

โทร. 02-673-1095, 083-444-0565

Guest Voice  |  KSN Group
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เหตุผลและจุดประสงค์ ที่สร้าง facebook group

 เหตุผลที่สร้างเฟซบุ๊กกรุ๊ปในช่วงแรก เพราะต้องการ

ทำาความรู้จักกับเพื่อนๆ ร่วมอาชีพ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

ไม่ว่าจะอำาเภอไหน ตำาบลใด เพื่อทำาความรู้จักและแลกเปลี่ยน

ความรู้ในเรื่องการทำางานเกี่ยวกับงานป้ายในเรื่องทั่วไป มันคง

เป็นความรู้สึกที่อยากมีเพื่อนร่วมอาชีพ เวลามีปัญหาในเรื่อง

การทำางานก็สามารถสอบถาม ปรึกษา และบอกต่อไปยังคน

อื่นๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกจะเป็นเจ้าของกิจการแทบทั้งสิ้น 

ทำาให้เราสามารถพูดคุยกันได้ในทุกแง่มุมของการดำาเนินธุรกิจ 

เรื่องการสร้างงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ เครื่องจักรมีปัญหา 

ราคาขาย วิธีขาย และเรื่องอื่นๆ เป็นต้น

มีจำานวนสมาชิกในกลุ่มเท่าไหร่?

 ช่วงแรกสุดมีสมาชิกคนเดียวครับคือ ผมเอง (เสริม) 

ต่อมาก็เริ่มรวมตัวกันได้ประมาณ 100 คน ปัจจุบันแยกเป็น 

กลุ่มย่อยๆ ออกจากกลุ่มเดิม โดยแยกเป็นกลุ่มเป็นห้อง เช่น 

กลุ่มความรู้ กลุ่มพูดคุยสนทนาสภากาแฟ (สำาหรับร้านป้าย

เหมือนห้องระบายอารมณ์แหละครับ อย่างว่า คนทำางานศิลป์ 

โลกส่วนตัวสูง) / กลุ่มมือสองงานป้าย / กลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับ

ผู้ขายสินค้า / กลุ่มบริการหลังการขายของผู้ขายเครื่องพิมพ์

และวัสดุ / กลุ่มช่างติดตั้ง เป็นต้น 

ตอนนี้ มีอยู่กี่ group มีสมาชิกประมาณกี่คนครับ?

 ปัจจุบัน ความรู้ งานป้าย สำาหรับมือใหม่V2 กลุ่มเดียว 

มีสมาชิก 3,211 คน และ สภากาแฟคนทำาป้าย (กลุ่มเดิม) มี

อยู่ 4,246 คน และยังมีกลุ่มอื่นๆ อีกหลายกลุ่มครับ

ทำาไมต้องมี group เยอะขนาดนี้?

 ที่ต้องมีหลายกลุ่ม เพราะเราต้องการแยกจุดประสงค์

ของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ในแต่ละกลุ่มจะมีจุดประสงค์ต่างกัน

เช่น กลุ่มความรู้งานป้ายก็จะเป็นการสอบถาม ให้ความรู้กับ

เพื่อนใหม่ๆ น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดร้าน ใครมีคำาถามก็เอามาถาม 

โดยแลกกับ 1 ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอกตาไก่ หรือวิธีทา

กาวที่แผ่นไวนิล จนไปถึงวิธีการขึ้นงานโครงสร้าง เป็นต้น 

 กลุ่มผู้ขายสินค้างานป้าย ก็ขายอย่างเดียว ใครใคร่ค้า 

ค้า ใครใคร่ขาย ขาย เปิดรับทุกซัพพลายเออร์ 

 กลุ่มมือสองงานป้าย ก็จะมีคนมาโพสต์ขายเครื่องพิมพ์ 

เครื่องตัดสติกเกอร์ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานป้าย ใคร

อยากขาย ใครตามหาอะไหล่ ก็จะมาลงซื้อขายกันในห้องนี้

 กลุ่มสื่อการสอน ก็จะลงรูปแบบงานสื่อการสอนเอาไว้ 

ให้ศึกษาดูแนวทาง เป็นแนวคิดสำาหรับการออกแบบ

 กลุ่มบริการหลังการขาย (กลุ่มนี้จะค่อนข้างน่ากลัว) 

ไว้สำาหรับวิจารณ์ผู้ขาย ในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ กับร้านป้าย 

(ปัญหาที่เกิดจากผู้ขาย) แบบนี้เป็นต้นครับ

แล้วเราดูแลแต่ละกลุ่มยังไงครับ?

 เราแยกกันไปดูแลครับ แต่ละกรุ๊ปก็จะมีทีมแอดมินที่

แยกออกไปอีก เอาเป็นว่าถามตอบกันทั้งวันครับ ชีวิตแอดมิน 

ก็เป็นเช่นนี้แหละครับ (ทำาเพื่อส่วนรวมน่ะ)

มีหลักในการคัดเลือกสมาชิกมั้ยครับ? ดูแลสมาชิกใน

แต่ละกลุ่มอย่างไร?

 เมื่อมีคนแอดเข้ามาเราก็รับครับ แต่ไม่ได้รับทั้งหมด 

เบื้องต้นจะเข้าไปส่องดูก่อนว่า คนๆ นี้ ทำาร้านป้ายหรือเปล่า 

หรือกำาลังจะทำาใช่มั้ย ถ้าเห็นว่าเกี่ยวข้องกับงานป้ายก็รับทันที 

มีสอบถามไปบ้าง แต่ถ้ามาแนวขายครีม เว็บโป๊ อันนี้จะบล๊อก

ออกเลยครับ

 มีเหมือนกันครับที่เรารับมาแล้ว กลายเป็นว่า มาโพส

ขายครีม (555) พวกเราก็บล๊อกและให้ออกจากกลุ่มไปครับ

แล้วมีการจัดกิจกรรมอะไรให้กับสมาชิกในกลุ่มบ้าง?

 กิจกรรมที่จัดให้สมาชิกในกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นการ

แชร์ความรู้อยู่แล้วครับ เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเบื้องต้นใน

จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางท่านมือใหม่มาก ยังทำางานไม่เป็น เช่น

การผลิตอักษรโลหะ หรือการต่อไฟ LED ในกลุ่มเราก็มีการ

จัดอบรมขึ้นมา โดยเรียกชื่อย่อๆ ว่า “GEN” (รุ่น) ตอนนี้ก็

ดำาเนินการเปิดบ้านสอนงาน เป็นครั้งที่ 7 (GEN 7) แล้วครับ 

ผลตอบรับดีมาก จองกันเต็มแล้ว เรื่องหลักๆ ก็มีตามนี้ครับ

Guest Voice  |  KSN Group
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 การสร้างอักษรโลหะไฟออกหน้าและทำาสี 2K

 การสร้างอักษรโลหะไฟออกหลังและทำาสี 2K

 การสร้างอักษรพลาสวู้ด ไฟออกหลังและทำาสี 2K

 การสร้างอักษรพลาสวู้ด ไฟออกหน้าและทำาสี 2K

 การต่อไฟ LED ที่ถูกต้อง จากพี่เม เจริญทรัพย์ไซน์ 

ทั้งระบบสีเดียว และ RGB

 ป้ายกัดกรดโลหะสแตนเลสและลงสี แบบใช้สติกเกอร์ 

และอัดฟิล์ม

 การใช้เครื่อง CNC และเครื่อง LASER สาธิตวิธีการใช้

 วิธีการฉลุแผ่นซิงค์สังกะสี การปรับแต่งใบเลื่อย และ

การเตรียมนำ้ากรด เป็นต้น

 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากครับ ทำาให้เห็นว่ามีผู้สนใจ

งานผลิตป้ายที่นอกเหนือจากการพิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท อยู่อีกเป็น

จำานวนมาก ทั้งดารานักแสดง เพื่อนจากประเทศลาวก็เดิน

ทางมาเรียนที่เราด้วยครับ งานหลักของเราไม่ใช่การเปิดอบรม

ครับ แต่เปิดเพื่อคนไม่รู้และไม่สามารถทำาได้จากการแนะนำา

ในกลุ่มได้เท่านั้น

แล้วกำาลังจะจัดอบรมอะไรในอนาคต? อะไรบ้าง? 

 ภายในปี 2559 นี้ทางเราจะจัดอบรมเรื่องการทำางาน

กับแผ่นคอมโพสิทเพ่ืองานป้ายและการผลิตตัวอักษรอะคริลิค

ปั๊มนูนครับ ซึ่งมีอาจารย์ระดับมืออาชีพมาช่วยสอนด้วย

สิ่งที่ได้จากการเป็น admin ในช่วงที่ผ่านมา

 อย่างแรกเลยอยากบอกว่าเพื่อนเยอะมากถึงมากที่สุด 

หลายๆ ท่านไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เมื่อได้พูดคุยกันแล้วก็เกิด

มิตรภาพ ทำาให้ติดต่อกันมาเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องงาน มุมมองใน

เรื่องต่างๆ ที่กว้างขึ้น คอนเนคชั่นที่เพิ่มมากขึ้น สำาหรับพวก

เรา เป็นเหมือนสะพานมากกว่าครับ ทำาให้คนรู้จักกัน และ

รู้จักพวกเราด้วย 

 แต่พวกเรานอนดึกมาก และเหมือนตื่นตัวตลอดเวลา 

เพราะจะมีเพื่อนๆ ถามเข้ามาตลอดในเรื่องต่างๆ ก็สนุกดีครับ 

และก็ชอบพูดคุยในเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ อยู่แล้ว ก็มันเป็น

เรื่องของสายอาชีพ คุยยังไงก็ไม่เบื่อครับ

คาดหวังอะไรในอนาคต?

 พวกเราคาดหวังว่า กลุ่มที่สร้างขึ้นนี้จะสร้างประโยชน์

และขจัดความไม่รู้ในเรื่องงานป้ายให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ไม่

มากก็น้อย และคาดหวังว่าผู้คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกจะแบ่งปัน 

เรื่องราวต่างๆ กับเพื่อนในกลุ่มได้บ้าง พวกเราคิดว่า มันหมด

ยุคแล้วกับการที่จะเอาความรู้ตายไปกับตัวเองด้วย แต่พวก

เราก็เข้าใจนะครับว่าร้านบางร้านก็จะมีสูตรลับของใครของมัน 

อันนั้นไม่ว่ากัน ขอให้เป็นผู้ที่ต้องการแบ่งปันและคิดว่าไม่มีผล

กับธุรกิจของเค้า พวกเราก็ยินดีมากแล้วครับ

มีอะไรอยากจะฝากไว้ให้เพื่อนๆ มั้ยครับ?

 มีเรื่องท่ีอยากฝากไปถึงร้านป้ายท่ัวประเทศในเรื่องของ

การตั้งราคาด้วยครับ จะเห็นว่าในยุคนี้ (ถ้าเป็นพี่ๆ ในสมัย

ก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้ดี) งานพิมพ์ป้ายไวนิลราคาตกตำ่าลงมาก 

เอาง่ายๆ เห็นขึ้นราคาหน้าร้านบางทีพวกเราก็เป็นห่วงอนาคต

ราคาในตลาดจะขายกันไม่ได้ ร้านเกิดใหม่ เกิดมาก็ต้องทำา 

ราคาตำ่าไปด้วย ปัจจัยเหล่านี้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ เราเข้าใจ

ครับ เพราะพ่อค้าที่มาจากต่างประเทศก็เข้ามาทำาตลาดเองใน

ประเทศไทยก็เยอะ แข่งกันขายราคาถูก ถูกลงเรื่อยๆ

 ในมุมมองของพวกเรา เราควรสร้างมูลค่าเพิ่มในตัว

สินค้าโดยคิดหาวิธีการใหม่ๆ ให้ขายสินค้าตัวเดิมได้ในราคาที่

ต่างออกไป ฉีกแนวแหวกว่ายออกมาจากสิ่งเดิมๆ ที่ปริมาณ

เป็นตัวตัดสิน เชื่อว่าทุกคนทำาได้ นั่นคือเหตุผลสำาหรับกลุ่มนี้

ครับ วิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง มันเพิ่มมูลค่า

ของตัวสินค้าได้ พวกเราเชื่อแบบนั้น หากทุกคนมีจิตใจแห่ง

การแบ่งปัน สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นตามมาครับ

Guest Voice  |  KSN Group
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เรื่อง : บุญรักษา

เรื่องเล่า  |  เมื่อข้าพเจ้าต้องเข้าเรือนจำา

… ใครเล่าจะคิด อายุ 50 กว่าๆ ผมต้องเข้าเรือนจำา …

เรื่องมีอยู่ว่า เริ่มจากสมาชิกของสมาคม TABDA คุณไก่ แห่ง 

Southern Media ได้ติดต่อมาทางสมาคมฯ ขอความร่วมมือ

ให้จัดเตรียม หลักสูตรพื้นฐานเรื่องสติกเกอร์ เพื่อไปอบรม

ให้กับเหล่าผู้ต้องขังในเรือนจำาจังหวัดภูเก็ต โดยมีโจทย์มาให้

ว่า จะต้องสอนพื้นฐานเรื่องสติกเกอร์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเรื่อง

การติดสติกเกอร์ด้วย มีกำาหนดอบรมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยขอ

ความร่วมมือทั้งทางด้าน หลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน 

รวมถึงวิทยากรพิเศษมาช่วยสอนด้วยในบางโอกาส ผมเริ่มต้น 

จากคำาถามที่ว่า จะสอนอะไรให้กับคนที่แทบไม่มีความรู้เรื่อง

สติกเกอร์เลย ต่อมาชีวิตก็ง่ายขึ้นครับ เมื่อมีการลดจำานวน

การอบรมให้เหลือแค่ 7 ครั้ง ซึ่งถ้าต้องอบรมกันถึง 13 ครั้ง 

ผมคงต้องกินนอนอยู่ในนั้นเลย ไม่ต้องกลับกรุงเทพฯ

 TABDA ได้กำาหนดหลักสูตรการอบรม โดยแบ่งเป็น

ครั้งที่ 1 การสอนภาคทฤษฎีว่า สติกเกอร์คืออะไร กาวคือ

อะไร สติกเกอร์และกาว แบ่งเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เข้าอบรมก็

สนุกสนานไปกับตัวอย่างสติกเกอร์ หลากหลายแบบและยี่ห้อ

ต่างๆ ที่นำาไปให้ดู

ครั้งที่ 2 เริ่มภาคปฏิบัติโดยการฝึกออกแบบ ฝึกใช้คัทเตอร์ 

ตัดสติกเกอร์ตามแบบที่ทุกคนออกแบบไว้ รวมทั้งสอนวิธีตัด

สติกเกอร์ที่พิมพ์ลายไว้แล้ว เพื่อให้เกิดความชำานาญ

ครั้งที่ 3 ฝึกการติดสติกเกอร์ทับลงบนสติกเกอร์ โดยการ

ใช้เทปยก (Application Tape) ลอกสติกเกอร์ที่ไดคัทไว้แล้ว 

และนำามาติดทับลงบนสติกเกอร์อีก 2-3 ชั้น

ครั้งที่ 4 เรียนรู้วิธีการติดสติกเกอร์ลงบนวัสดุผิวเรียบ และ

ฝึกไดคัทสติกเกอร์และวัสดุที่ติด (แผ่นพลาสติกลูกฟูก) เป็น

รูปร่างตามเส้นที่กำาหนด

ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ TABDA ได้เชิญ คุณอาร์ต แดงสติกเกอร์ 

มาเป็นวิทยากรพิเศษร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำางานจริง 

เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าอบรมว่า อาชีพช่างสติกเกอร์

นั้นคืออะไร สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้

อย่างไรบ้าง

เมื่อข้าพเจ้าต้องเข้าเรือนจำา
ครั้งที่ 6 คุณอาร์ต แดงสติกเกอร์ ได้สอนเทคนิคการติด

สติกเกอร์บนวัสดุผิวโค้ง รวมทั้งสาธิตการติดสติกเกอร์บนรถ

มอเตอร์ไซค์ให้ได้เห็นกันแบบสดๆ อีกด้วย

ครั้งที่ 7 ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการทำางานจริง โดยมีการฝึก

ตัด ลอก และ ติดสติกเกอร์ลงบนแผ่นอะคริลิค ทำาเป็นป้าย 

เพื่อใช้ในกิจการภายในของทางเรือนจำาจังหวัดภูเก็ต รวมถึง

การฝึกติดสติกเกอร์ต่อลายพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีขนาด เล็ก กลาง 

ใหญ่ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถทำาได้ดีทุกคน

ผู้เข้าอบรมฝึกร่างลายเส้นเพื่อเป็นแบบสำาหรับตัดสติกเกอร์

ตัดสติกเกอร์เป็นตัวอักษรและศึกษาเทคนิคการใช้เทปยก

วิทยากรอบรมภาคทฤษฎีเรื่องสติกเกอร์และการติดตั้ง



Graphics & Sign  |  35

เรื่องเล่า  |  เมื่อข้าพเจ้าต้องเข้าเรือนจำา

 การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมโดยสมัครใจ 37 คน 

จากจำานวนทั้งหมดเกือบ 1,800 คน มีผู้เข้าอบรมที่ทยอยกัน

พ้นโทษออกไป 4–5 คน โดยผู้รับการอบรมที่เหลือจะครบ

กำาหนดพ้นโทษภายในสิ้นปีนี้เกือบทั้งหมด มีพ้นโทษปีหน้าอีก 

4–5 คน นั่นหมายความว่าเราจะมีผู้ที่อยากทำางานในวงการ

ของพวกเรา เพียงแต่ว่าคนในวงการของพวกเราจะเปิดโอกาส

รับพวกเค้าเหล่านั้นมาทำางานด้วยหรือไม่ 

 ผมในฐานะผู้ท่ีมีโอกาสคลุกคลีกับผู้เข้าอบรมได้เห็น

ความตั้งใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้น กับการอบรมในครั้งนี้ โดย

ทุกคนนั้นยังอยากได้รับโอกาสที่จะกลับคืนสู่สังคม จึงอยาก

จะฝากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการ หากท่านใดมีความพร้อม 

อยากสร้างโอกาสดีๆ ให้กับผู้ที่กลับตัวกลับใจแล้วนั้น สามารถ

ติดต่อมาทางสมาคมได้นะครับ

 การฝึกอบรมครั้งนี้ จะไม่มีทางสำาเร็จลุล่วงได้เลย หาก

ไม่ได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีท้ังหลายท่ีร่วมกันสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม และที่จะต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษคือ 

คุณสุมาลี จาก Technology 2004 ที่ใจดีสุดๆ มอบเครื่องตัด

สติกเกอร์ MIMAKI รุ่น CG-60SRIII มูลค่า 49,000 บาท 

ให้กับทางเรือนจำาภูเก็ตไว้ใช้ในกิจการภายในของทางเรือนจำา

 ส่วนบรรดาผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จครั้งนี้

ไม่ว่าจะเป็น SVOA ที่ให้ยืมเครื่องตัดสติกเกอร์ Roland ไป

ให้ผู้อบรมได้ทดลองตัดสติกเกอร์ รวมถึง Technology 2004, 

Bestrade, BPS United, MBA, Best in Graphics, Kingart 

Advertising ที่ร่วมกันสนับสนุนสติกเกอร์ไดคัทและสติกเกอร์

พิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองตัด

และติดบนวัสดุต่างๆ และต้องขอขอบคุณ วิทยากรรับเชิญ 

คุณอาร์ต แดงสติกเกอร์ ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชั้นครูใน

อาชีพช่างสติกเกอร์ และคุณกาย คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง ที่

ช่วยแนะนำาการใช้เครื่องตัดสติกเกอร์ รวมทั้งคนต้นเรื่องอย่่าง

คุณไก่ Southern Media ด้วย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ท่านเหล่านี้ โครงการดีๆ อย่างนี้คงไม่อาจเกิดขึ้นได้

 หากพี่ๆ เพื่อนๆ มีโครงการดีๆ ที่น่าสนใจ ก็ติดต่อทาง 

TABDA ได้นะครับ โดยส่งอีเมล์มาที่ admin@tabda.org

   สุดท้ายนี้ อยากฝากคำาคมที่ว่าไว้ “วิธีที่ดีที่สุดใน

การให้กำาลังใจตัวเอง คือการพยายามให้กำาลังใจผู้อื่น”

คุณอาร์ต แดงสติกเกอร์ สาธิตวิธีการติดงานสติกเกอร์

เครื่องตัดสติกเกอร์ Mimaki มอบไว้ให้แก่ เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ทดลองติดสติกเกอร์บนแผ่นอะคริลิคเพื่อใช้เป็นงานป้าย

mailto:admin@tabda.org
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มาตรฐานอาชีพ
ในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท (4)

บทความ  |  มาตรฐานวิชาชีพ

เรื่อง : Dr. Sign

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจในมาตรฐานอาชีพทุกท่าน สำาหรับฉบับนี้เป็นตอนจบของมาตรฐานอาชีพในธุรกิจป้าย

และอิงค์เจ็ทแล้วครับ ในฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เล่าถึงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่มีการจัดระดับแบ่งออกเป็น 7 ระดับ และได้ให้

รายละเอียดของคุณวุฒิในระดับที่ 1 ถึง 3 ไปเรียบร้อยแล้ว ในฉบับนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในระดับ

ที่ 4 จนถึงระดับที่ 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานอาชีพ ซึ่งแต่ละระดับก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ 7 ประการ 

ได้แก่ ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ผลผลิต นวัตกรรม การประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ เรามาดูรายละเอียดของ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่เหลือเลยนะครับ

คุณวุฒิระดับ 4 (National Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence)

(NQVC. Adv. Dip. Cert) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป

และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

ความรู้ (Knowledge) นำาความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศ

หรือ ภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้น มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม

ทักษะ (Skills) มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน

มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

มีทักษะด้านความปลอดภัย

สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาในประเทศอาเซียน

มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ

ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผลผลิต (Productivity) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และเทคนิค

นวัตกรรม (Innovation) ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมีการแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการทำางานของตนเองได้

การประยุกต์ใช้ (Application) สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง



Graphics & Sign  |  37

คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำาหนดนโยบาย

ขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้

ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้

และ ทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการ

เรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง

ทักษะ (Skills) มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการ

ทำางาน การผลิตหรือการบริการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฎิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ผลผลิต (Productivity) สามารถแก้ปัญหาและกำาหนดกระบวนการทำางาน แผนงาน ประเมินผลการทำางาน 

โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทำางาน

นวัตกรรม (Innovation) มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ กำาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้ (Application) สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ

ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิค 

อย่างอิสระ

คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher Cert) 

บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โดยสามารถนำาองค์ความรู้และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้

สามารถกำาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน และสามารถนำามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์

ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ และ

การบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง
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ทักษะ (Skills) ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การ

สรุปผลและจัดทำาข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะใน

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวิชาการ และวิชาชีพ

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) มีความชำานาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้นำา

และ มีความคิดริเริ่มดำาเนินการสิ่งใหม่ๆ ที่มีบทบาทสำาคัญในที่ทำางานและชุมชน

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ผลผลิต (Productivity) มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร กำาหนดกระบวนการวิธีการผลิต การให้

บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ สนับสนุน 

และจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ 

นวัตกรรม (Innovation) มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่าง

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ 

หรือ กระบวนการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนา

แนวทางในการแก้ไขผลกระทบ

การประยุกต์ใช้ (Application) สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถนำาองค์ความรู้และ 

ทักษะที่หลากหลาย โดยนำานวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้

ความรับผิดชอบ (Responsibility) สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและ 

ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้

คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC. Adv. Cert) 

บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนา

การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการทำางาน และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์

ประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กำาหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้นำาในการพัฒนาอาชีพระดับประเทศ และระดับสากล มีองค์ความรู้และ

ความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้าของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนขององค์ความรู้ในอาชีพอื่นๆ

ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเอง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ใช้ความรู้ทางการวิจัยและวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้น

กระบวนการการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร
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ทักษะ (Skills) มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆที่ซับซ้อน ใช้ความรู้ทางการวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่ายความ 

ร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติทิี่พึงประสงค์ (Attitude) มีภาวะความเป็นผู้นำา กำาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบและทีมงาน 

กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพที่ 

อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทาง

การ แก้ไขผล กระทบ มีความเป็นผู้นำาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มี

คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ผลผลิต (Productivity) มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนา 

บุคลากรอย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอื่นด้วย 

เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ

นวัตกรรม (Innovation) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ

ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพ นั้นๆ ให้เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การประยุกต์ใช้ (Application) สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการทำางานใหม่ๆ 

เพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความรับผิดชอบ (Responsibility) กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการกำากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับซ้อน 

รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้คำาแนะนำากับบุคลากรในองค์กร

 ผู้เขียนได้อธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจรายละเอียดองค์ประกอบของคุณวุฒิวิชาชีพทั้งหมด 7 ลำาดับขั้น เรียบร้อยแล้วนะครับ 

ท่านผู้อ่านที่สนใจเรื่องราวรายละเอียดของคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซท์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) www.tpqi.go.th  หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพงานป้ายและอิงค์เจ็ท สามารถร่วมแสดง

ความคิดเห็นกับผู้เขียนได้ทางอีเมล์ admin@tabda.org โดยใช้หัวเรื่องว่า “มาตรฐานอาชีพ” ได้นะครับ

http://www.tpqi.go.th/
http://www.tpqi.go.th/
mailto:admin@tabda.org
http://www.tpqi.go.th/
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เมื่อครั้งที่แล้ว ผมได้เขียนถึงหลุมพรางของคนทำาป้ายที่เป็น 

กับดักที่สำาคัญท่ีขัดขวางคนทำาป้ายและอิงค์เจ็ทอย่างพวกเรา 

ไม่ให้ประสบความสำาเร็จหลุมแรกไปแล้ว ขอทบทวนกันก่อน

ซักเล็กน้อย ก่อนที่จะไปยังหลุมพรางที่ 2 กัน หลุมพรางหรือ

กับดักแรกที่ว่านั้นก็คือ “ความไม่รู้” ความไม่รู้นี่อาจจะเกิด

ขึ้น เพราะความไม่รู้เลยว่าจะต้องรู้เรื่องต่างๆ หรือจะเกิดจาก

ความที่คิดว่ารู้แต่รู้มาผิด หรือรู้ไม่ครบถ้วน หรืออาจจะเกิดขึ้น

มาจากคิดว่าเรื่องต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องที่จำาเป็นที่จะต้องรู้  เมื่อ

เราขาดความรู้ก็เปรียบเสมือนเราขาดอาวุธที่จะออกไปสู้และ

ป้องกันตัวในโลกของธุรกิจ โอกาสที่จะพลาดก็มีเยอะมากครับ  

เมื่อเราต้องเจอกับคู่แข่ง หรือ สถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการ

อาวุธเหล่านั้น…

 แต่เมื่อมีอาวุธ หรือข้อมูลความรู้ต่างๆ แล้ว หลุมพราง

ที่สำาคัญหลุมที่สองคือ “ไม่ลงมือปฏิบัติ” ครับ… พูดง่ายๆ คือ 

รู้แล้วไม่ทำา นั่นแหละครับ ฟังดูอาจจะเป็นเหมือนเรื่องตลก รู้

แล้วว่าควรทำา ต้องทำา แต่ไม่ลงมือทำาซักที มีเรื่องแบบนี้ด้วย

หรือ ใครจะโง่ขนาดนั้น!! แต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันและไม่

ต้องยกตัวอย่างที่ไหนไกลตัวเลยครับ อย่างผมเองนี่ก็เป็นบ่อย 

เนื่องจากมีโรคประจำาตัวอยู่และต้องไปพบคุณหมอเป็นประจำา

ทุก 2 เดือน คุณหมอก็จะบอกให้ลดนำ้าหนัก ให้ออกกำาลังกาย 

เพราะว่าจะมีผลดีต่อสุขภาพของตัวเอง แต่ผมก็ยังไม่เคยที่จะ

ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเสียที ทั้งๆ ที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็น

เรื่องดีต่อตัวเอง เห็นไหมครับ การรู้แล้วไม่ทำา นี่เป็นเรื่องที่

เป็นปกติธรรมดามากในชีวิตของพวกเรา

หลุมพรางของคนทำาป้าย (2)
เรื่อง : คุณชาตรี

ประสบการณ์ 20 กว่าปีที่ผ่านมาในอาชีพการทำาป้ายโฆษณาและอิงค์เจ็ท

ทำาให้ผมได้เห็นหลุมพราง หลุมใหญ่ที่คอยดักและเป็นอุปสรรคในการไปสู่ความสำาเร็จในสายอาชีพนี้ 

และยิ่งไปกว่านั้น หลายบริษัท หลายทีม ก็ตกหลุมพรางนี้จนไม่สามารถดำาเนินกิจการต่อได้

ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากพวกเราได้รู้ก่อนว่า

หลุมพรางพวกนี้คืออะไร เราก็อาจจะสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

บทความ  |  หลุมพราง (2)
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 จะขอยกตัวอย่างซักกรณีสำาหรับคนที่ทำาร้านป้ายหรือ

ร้านอิงค์เจ็ทครับ… พวกเราก็ทราบกันดีว่า ความปลอดภัยใน

การทำางานเป็นเรื่องที่สำาคัญที่สุด ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงาน

ให้มีความรู้ความสามารถ รู้จักเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ ที่จะใช้

เพิ่มเติม และรักษาความปลอดภัยในการทำางาน  เพื่อลดความ

เสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำางานนั้น เป็นเรื่องที่สำาคัญ

อย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องนี้ ผมก็คิดว่าทุกคนในอาชีพทำาป้ายอย่างพวก

เราทราบกันดี อาชีพอย่างพวกเราจำาเป็นที่จะต้องขึ้นที่สูงเพื่อ

ที่จะไปติดตั้งป้ายหรืองานพิมพ์อิงค์เจ็ทต่างๆ อาชีพอย่างพวก

เราจำาเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นใน

ตัวป้าย หรือ นอกตัวป้าย แต่มีกี่บริษัท กี่ร้าน ที่จะยอมลงทุน

ในส่วนนี้ ยอมเสียเงิน เสียเวลา เสียแรงงานที่จะต้องเข้าอบรม 

หรือซื้ออุปกรณ์ safety ต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ในการทำางานกัน

ครับ…  นี่ก็ถือว่าเข้าข่าย “รู้แล้วไม่ทำา” นะครับ 

 ทีนี้สมมุติว่า เรามีความรู้ มีข้อมูลต่างๆ แล้ว มีเหตุ

อะไรบ้างที่ทำาให้เราไม่ลงมือทำา ในสิ่งที่รู้ว่าควรจะต้องทำา…  

ผมขออนุญาตแยกเหตุต่างๆ เหล่านั้นออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่

ครับ อ่านแล้วลองคิดกันดูว่า ตัวเราเอง หรือ บริษัทของเราอยู่

ในกลุ่มไหนบ้างครับ

 สาเหตุแรก ที่ทำาให้เรารู้แล้วไม่ทำาคือ “ความขี้เกียจ 

และ ความไม่อยากจะทำา” ครับ รู้ว่าต้องทำาแต่ขี้เกียจที่จะทำานี่ 

ไม่มีเหตุผลอื่นใด แค่ขี้เกียจ…  ผมก็ไม่รู้จะให้คำาแนะนำาอย่างไร 

เพียงแค่อยากจะขอเตือนว่า ยิ่งถ้าคุณอยู่ในตำาแหน่งที่สูงของ

องค์กร คุณก็ยิ่งต้องกำาจัดความขี้เกียจเหล่านั้นออกไปให้มาก

ที่สุด เพราะความขี้เกียจนี้แหละที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญ

เติบโตและความคงอยู่ขององค์กรครับ และเมื่อคุณเป็นเถ้าแก่

หรือ ผู้นำาผู้บริหารขององค์กรของคุณ ผลของความขี้เกียจนั้น

จะกระทบต่อพนักงาน และคนรอบๆ ข้างคุณเป็นวงกว้างด้วย 

ผลเสียของความขี้เกียจนั้นจึงเป็นเท่าทวีคูณ  

 สาเหตุที่สอง คือ “เอาไว้ก่อน” “เดี๋ยวค่อยทำา”  

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว พวกเราก็พยายามจะหาเหตุผลให้ตัวเองว่า 

ทำาอย่างนั้นก็ดีกว่า ทำาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า  เรื่องนั้นสำาคัญกว่า 

จำาเป็นมากกว่า เหตุผลต่างๆ นานาเหล่านั้นจะเหมาะสม หรือ

เป็นแค่เพียงการเข้าข้างตัวเองหรือข้ออ้างต่างๆ มันก็เพียงมีไว้

เพื่อทำาให้เราสบายใจขึ้นที่จะไม่ลงมือปฏิบัติ และมีหลายครั้งที่

คำาว่า “เอาไว้ก่อน” มันก็มักจะลงเอยที่ “ไม่ได้ทำา” เลย

 ในเวลาต่อมา การที่จะข้ามหลุมพรางหลุมนี้ไปได้ เรา

จะต้องฝึกฝนการจัดลำาดับความสำาคัญของงานท่ีอยู่ตรงหน้า

และการจัดลำาดับก่อนหลังของการลงมือทำางานต่างๆ เหล่านั้น 

เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าอะไรสำาคัญและควรจะต้องทำาก่อน ก็ต้องให้

ความสำาคัญกับงานนั้นก่อน แต่ส่วนที่สำาคัญน้อยกว่า หรือมี

ความเร่งรีบน้อยกว่า ก็ควรจะต้องอยู่ใน list หรือรายการที่จะ

ต้องทำาต่อไป

 สาเหตุที่สาม คือ “กลัวที่จะทำา” ความกลัวเรื่องนี้

ค่อนข้างจะซับซ้อนและมีต้นเหตุของความกลัวแตกต่างกัน

มากมาย ซึ่งแต่ละเหตุของความกลัวก็จะมีวิธีแก้ไขที่แตกต่าง

กันออกไป ความกลัวที่ทำาให้เรากลายเป็นคน “รู้แล้วไม่ทำา” ที่

สำาคัญหลักๆ มีอยู่สองเรื่องคือ กลัวที่จะไม่มีความสามารถใน

การทำา และ ความกลัวที่จะทำาไม่สำาเร็จ  ความกลัวสองตัวนี้ 

เป็นกับดักที่ปิดกั้นเราไม่ให้ลงมือทำาในสิ่งที่ควรจะต้องทำาเสียที 

ความกลัวทั้งสองตัวนี้ทำาให้เรากลัวว่าทำาไปแล้วจะพลาด ทำาไป

แล้วจะเสียหาย  ทำาไปแล้วจะไม่ประสบความสำาเร็จ แต่เราก็

ลืมไปว่า การที่เราไม่ลงมือทำา นั่นก็เป็นสาเหตุของการที่ไม่

ประสบความสำาเร็จเช่นกัน

 ในการกล้าที่จะลงมือทำางานนั้น อาจจะมีบางครั้งที่เรา

ไม่ประสบความสำาเร็จในครั้งแรกที่ลงมือทำา แต่ว่าอย่างน้อย 

สิ่งที่เราได้มาจากการลงมือทำานั้น คือได้มีประสบการณ์ และ

หากได้มีการนำาไปวิเคราะห์กันแล้ว เราก็จะสามารถปรับปรุง

การทำางานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะยิ่งพัฒนา 

โอกาสของความสำาเร็จให้มีมากขึ้นเช่นกัน… แต่หากเรากลัวที่

จะลงมือทำาและไม่ทำาอะไรเลย เราก็ปิดประตูของความสำาเร็จ

ลงโดยสิ้นเชิง และยิ่งไปกว่านั้น เราก็จะไม่รู้เลยว่า จะต้อง

ปรับปรุงพัฒนาอะไรเพื่อให้ไปสู่ความสำาเร็จ และในที่สุด ชีวิต

ก็จะจมอยู่แต่ในความกลัวครับ

 สาเหตุที่สี่ คือ คิดว่าเรื่องนั้น “ไม่ใช่หน้าที่” ที่เราจะ 

ต้องเป็นผู้กระทำา มันควรจะต้องเป็นหน้าที่ของคนอื่นทำา และ

หลายครั้งที่สาเหตุนี้นำาไปสู่ปลายทางของการ “รู้แล้วไม่ทำา” 

และความล้มเหลวขององค์กร แน่นอนครับ คนเราไม่สามารถที่

จะทำาอะไรทุกอย่างได้หมด เราจำาเป็นที่จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ 

กันทำางานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในฐานะเถ้าแก่ หรือ 
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ผู้นำ�ผู้บริห�รของบริษัทแล้ว ก�รแบ่งหน�้ที่ไม่ใช่ก�รผลักภ�ระ

คว�มรับผิดชอบนั้นออกจ�กตัว ให้กล�ยเป็นเรื่องของพนักง�น

หรือลูกน้องที่จะต้องเป็นคนทำ� แต่ในฐ�นะผู้บริห�ร ก�รแบ่ง

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบถือเป็นเรื่องสำ�คัญ แต่เรื่องที่สำ�คัญกว�่

คือ คอยติดตามผล และ คอยสนับสนุน ผู้ที่ได้รับมอบหม�ย

ให้ไปทำ�หน�้ที่ดังกล่�วนั้น ถึงแม้ตัวเถ้�แก่หรือผู้บริห�รนั้น 

จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติง�นเองก็ต�ม แต่จะคิดว่� “ไม่ใช่

หน้าที่” ไม่ได้โดยเด็ดข�ด 

 สาเหตุสุดท้าย ของก�ร “รู้แล้วไม่ทำา” คือ คว�มคิด

ว�่ “ทำาแล้วไม่คุ้ม” ไม่คุ้มก็เลยไม่ทำ� จริงๆ แล้วนั่นก็เป็นเรื่อง

เหม�ะสม และควรจะต้องอยู่ในพื้นฐ�นของแนวคว�มคิดใน

ก�รทำ�ง�น (Lean) ซึ่งถ้�ห�กเป็นพนักง�นที่ทำ�ง�นร่วมกับผม 

เป็นประจำ�แล้ว จะได้ยินคำ�ว่� Start with Why เสมอๆ 

คือ คิดจะทำาอะไร ต้องมีคำาตอบในใจให้ได้ก่อนว่าจะทำาไป

ทำาไม? คุ้มหรือไม่? ถ้�ตอบไม่ได้ว่�จะทำ�อะไรไปทำ�ไม หรือ

ว่�คุ้มหรือไม่ ก็ไม่ต้องทำ�ครับ

 แต่ห�กพิจ�รณ�ดูคำ�ว่� “คุ้ม” แล้ว แต่ละคน แต่ละ

เถ้�แก่หรือผู้บริห�รองค์กร ก็จะมีก�รตีคว�มที่แตกต�่งกัน ซึ่ง

ก�รตีคว�มของแต่ละคนจะแตกต�่งกันออกไปต�ม Attitude 

(ทัศนคติ), Hypothesis (สมมุติฐ�น) และ Expectation 

(ก�รค�ดหวัง) อะไร “คุ้ม” หรือ “ไม่คุ้ม” ก็อยู่ที่ตรงนี้ครับ 

 ดังนั้นคุณค่�ของสิ่งท่ีจะได้ม�จ�กก�รลงมือกระทำ�นั้น 

จะมีค่�ม�กแค่ไหนก็อยู่ที่เร�จะให้ค่�มันเท่�ไหร่ครับ เถ�้แก่ 

และผู้บริห�รองค์กร ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ย�วไกล 

มองให้เห็นได้ว่� อะไรคุ้ม อะไรไม่คุ้ม อะไรที่จะเป็นประโยชน์

กับองค์กรโดยรวมได้ อย�่ให้คำ�ว่� “ทำาแล้วไม่คุ้ม” เป็น

ส�เหตุของก�ร “รู้แล้วไม่ทำา” โดยที่เร�มีคว�มเข้�ใจเรื่อง

คว�มคุ้มที่ผิดพล�ดไปครับ

 ซุนวูเขียนไว้ว่�  “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” 

แต่ถ�้ “รู้เขา รู้เรา แล้วไม่ออกรบ (ไม่ทำาอะไรเลย) ก็จะพบ

แต่ความพ่ายแพ้” นะครับ

บทความ  |  หลุมพราง (2)

http://www.planetmaxim.com/
https://www.facebook.com/PlanetMaxim/
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แผ่นอะคริลิคนำาแสง
Acrylic Light Guide Panel Sheets

 ที่ผ่านมา เราได้รับรู้เรื่องแผ่นอะคริลิค รวมถึงคุณสมบัติและการนำาแผ่นอะคริลิคไปใช้ในงานบางประเภท ที่ต้องการความ

ทนทานในการรับแรงกระแทกและแรงดัน ในขณะที่ยังคงความใส อาทิ สนามกีฬา แผงกั้นแนวทางเดินและระเบียง รวมถึงการนำา

แผ่นอะคริลิคแผ่นหนา ไปทำาตู้เลี้ยงปลา (Aquarium) ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของแผ่นอะคริลิคที่กระจกไม่สามารถทำาได้ 

 ในฉบับนี้ เราจะมาคุยกันถึงแผ่นอะคริลิคที่มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงคือ การนำาแสง ที่เราคนทำางานป้ายและอิงค์เจ็ท 

รวมถึงผู้ที่ทำางานตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า หรือ ออฟฟิศทำางาน ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ สามารถหยิบเอาคุณสมบัติ

พิเศษนี้ มาใช้ในงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานได้

 แผ่นอะคริลิคนำาแสง หรือที่เรียกว่า แผ่นกระจายแสง 

แม้แต่การเรียกทับศัพท์ตามชื่อเฉพาะของผู้ที่นำามาใช้ในตลาด

บ้านเราว่า แผ่น LGP (Light Guide Panel) ในความหมาย

ที่ผู้ทรงคุณวุฒิในตลาดอะคริลิคแต่ละท่านเรียกขานหรือให้คำา

นิยามแผ่นอะคริลิคชนิดนี้ตรงกันหรือแตกต่างกันก็ตาม เอา

เป็นว่า ในบทความที่นำาเสนอเกร็ดความรู้เรื่องนี้นั้น เราจะ

ถือว่าเป็นแผ่นประเภทเดียวกัน และขออนุญาตกล่าวถึงแผ่น 

อะคริลิคประเภทนี้ว่า แผ่นอะคริลิคนำาแสง เพื่อความเข้าใจที่

ตรงกันนะครับ แผ่นอะคริลิคนำาแสงในบ้านเรา ถ้านับโดยรวม

แล้ว จะแบ่งออกได้ประมาณ 4 ประเภท คร่าวๆ ดังนี้

1. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบใส

2. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบฝ้า

3. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบร่องตาราง

4. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบจุด

เราลองมาดูคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละประเภทกันครับ

1. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบใส (Clear Type) 

  แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบนี้ มีลักษณะเป็นแผ่นใส 

สามารถมองทะลุได้ เหมือนแผ่นอะคริลิคใสหรือแผ่นกระจก

ปกติ แต่เมื่อได้รับแสงไฟ แผ่นจะเปลี่ยนเป็นขุ่นขาว เรืองแสง 

แต่ยังสามารถมองทะลุอีกด้านได้ เพียงแต่อัตราการมองเห็น 

จะลดลง ตามความสว่างของแสงไฟที่ได้รับจากขอบ เป็นการ

นำาแสงที่กระจายไปทั่วทั้งแผ่น

  ข้อดีของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบใส

1. ทำางานง่ายและรวดเร็ว ใช้งานได้ทั่วทั้งแผ่น สามารถ

ตัดเป็นขนาดตามที่ต้องการใช้งานได้ทันที

2. สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคการเซาะร่อง ยิง

เลเซอร์ หรือพ่นทราย เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

3. เกิดความแตกต่างของแผ่นระหว่างเปิดไฟกับปิดไฟ

อย่างชัดเจน ทำาให้เราสามารถนำาคุณสมบัติดังกล่าว

มาใช้เป็นลูกเล่นในงานตกแต่งได้อย่างลงตัว

  ข้อเสียของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบใส

 การให้ความสว่างของแผ่นในแต่ละขนาดมีข้อจำากัด 

หากขนาดที่นำาไปใช้งานใหญ่เกินไป อาจเกิดปัญหาเรื่อง

จุดดำามืดบริเวณกลางชิ้นงาน เหมาะสำาหรับชิ้นงานที่มี

ความกว้างไม่เกิน 90–100 ซม. (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำาลัง

แสงส่องสว่างของหลอดไฟและคุณสมบัติการนำาแสงของ

แผ่นอะคริลิคนำาแสงนั้นๆ)
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2. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบฝ้า (Non-Clear Type) 

  แผ่นอะคริลิคนำาแสงประเภทนี้ จะมีคุณสมบัติคล้าย

กับแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบใส ต่างกันตรงที่เป็นฝ้าขุ่น ไม่ใส 

ไม่สามารถมองทะลุได้เหมือนแผ่นอะคริลิคใสหรือแผ่นกระจก 

และเมื่อได้รับแสงไฟ แผ่นจะเรืองแสงได้ทั่วทั้งแผ่นเช่นกัน

  ข้อดีของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบฝ้า

1. ทำางานง่ายและรวดเร็ว ใช้งานได้ทั่วทั้งแผ่น สามารถ

ตัดเป็นขนาดตามที่ต้องการใช้งานได้ทันที

2. เกิดความแตกต่างของแผ่นระหว่างเปิดไฟกับปิดไฟ

อย่างชัดเจน ทำาให้เราสามารถนำาคุณสมบัติดังกล่าว

มาใช้เป็นลูกเล่นในงานตกแต่งได้อย่างลงตัว

  ข้อเสียของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบฝ้า

 การให้ความสว่างของแผ่นในแต่ละขนาดมีข้อจำากัด 

หากขนาดที่นำาไปใช้งานใหญ่เกินไป อาจเกิดปัญหาเรื่อง

จุดดำามืดบริเวณกลางชิ้นงาน เหมาะสำาหรับชิ้นงานที่มี

ความกว้างไม่เกิน 90–100 ซม. (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำาลัง

แสงส่องสว่างของหลอดไฟและคุณสมบัติการนำาแสงของ

แผ่นอะคริลิคนำาแสงนั้นๆ)

3. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบร่องตาราง (V-Cut Type) 

 แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบนี้ จะใช้แผ่นอะคริลิคนำาแสง

แบบใส มาทำาร่องลายเส้น (V–Table Pattern) ทำามุมเป็นรูป

ตัว V ด้วยเครื่อง CNC Router เป็นเส้นตารางตัดกันบนแผ่น

ทั่วทั้งแผ่น เพื่อช่วยให้แสงกระจายได้มากขึ้น และเมื่อได้รับ

แสงไฟ แผ่นจะกระจายแสงได้สว่างเพิ่มขึ้นตามร่องลายเส้น

  ข้อดีของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบร่องตาราง

 เนื่องจากมีเส้นร่องตารางช่วยในการกระจายแสง 

จึงสามารถนำาไปใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ ช่วยให้

ไม่มีปัญหาเรื่องจุดดำามืดบริเวณกลางชิ้นงาน คุณสมบัติ

การนำาแสงดีที่สุด ใช้ได้กับชิ้นงานกว้าง 100–120 ซม. 

(ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำาลังแสงส่องสว่างของไฟ และระยะห่าง

ของร่องลายเส้นของแผ่นอะคริลิคนำาแสงนั้นๆ)

  ข้อเสียของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบร่องตาราง

1. รูปแบบและระยะห่างของร่องลายเส้น ต้องคำานวณ 

ให้เหมาะสมกับขนาดของแผ่นแต่ละแผ่น เราจึงไม่

สามารถนำาแผ่นมาตัดเพื่อใช้กับชิ้นงานขนาดอื่นได้ 

เพราะจะส่งผลต่อการนำาแสงของแผ่น และค่าใช้จ่าย

ในการผลิตแพงกว่าแผ่นนำาแสงแบบลายจุด

2. เพราะมีร่องลายเส้นเป็นตารางอยู่ทั่วทั้งแผ่น ทำาให้

แผ่นไม่โปร่งใส เป็นข้อจำากัดทำาให้ไม่สามารถนำาไป

ใช้กับงานได้หลากหลายเหมือนแผ่นนำาแสงแบบใส

4. แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบลายจุด (Dot Type) 

 แผ่นอะคริลิคนำาแสงแบบนี้ จะใช้แผ่นอะคริลิคนำาแสง

แบบใส มาทำาให้มีลายแพทเทิร์น เป็นจุดกลมกระจายอยู่บน

แผ่นทั่วทั้งแผ่น ซึ่งจะใช้วิธีพิมพ์สกรีนด้วยหมึกเรืองแสงหรือ

ใช้เลเซอร์ยิงให้เป็นจุดวงกลมก็ได้ โดยที่จุดจะเล็กและห่างกัน

บริเวณที่ใกล้หลอดไฟ จุดจะใหญ่และถี่ขึ้นบริเวณที่ห่างจาก

หลอดไฟ และเมื่อได้รับแสงไฟ แผ่นจะนำาแสงกระจายได้สว่าง

ขึ้นตามลายจุดที่อยู่บนแผ่น การพิมพ์สกรีนจะมีค่าใช้จ่ายน้อย

กว่าการยิงด้วยเลเซอร์

บทความ  |  แผ่นอะคริลิคนำาแสง
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  ข้อดีของแผ่นอะคริลิคนำ�แสงแบบล�ยจุด

 เนื่องจากมีลายจุดช่วยกระจายแสง จึงนำาไปใช้กับ

ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ ลดปัญหาเรื่องจุดดำามืดบริเวณ

กลางชิ้นงาน ใช้ได้กับชิ้นงานที่มีความกว้าง 100–120 

ซม. (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำาลังแสงส่องสว่างของไฟ และรูป

แบบลายจุดของแผ่นนั้นๆ) ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่า

แผ่นนำาแสงแบบร่องตาราง

  ข้อเสียของแผ่นอะคริลิคนำ�แสงแบบล�ยจุด

1. การกระจายแสงน้อยกว่าแผ่นนำาแสงแบบร่องตาราง 

คุณสมบัติการนำาแสงจึงด้อยกว่า

2. รูปแบบและระยะห่างของแผ่นลายจุด ต้องคำานวณ

ให้เหมาะสมกับขนาดของแผ่นแต่ละแผ่น เราจึงไม่

สามารถนำาแผ่นมาตัดเพื่อใช้กับชิ้นงานขนาดอื่นได้ 

เพราะจะส่งผลต่อการนำาแสงของแผ่น

3. เพราะมีลายจุดอยู่ทั่วทั้งแผ่น ทำาให้แผ่นไม่โปร่งใส

นำาไปใช้กับงานได้ไม่หลากหลายเหมือนแผ่นแบบใส

 จากข้อมูลเบื้องต้นเร่ืองแผ่นอะคริลิคนำาแสงที่กล่าวมา

แล้ว น่าจะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้งานได้ถูกต้องตาม

ประเภทของแผ่นอะคริลิคนำาแสงแล้วนะครับ ในฉบับหน้า เรา

จะมาว่ากันถึง เรื่องการทำางานกับแผ่นอะคริลิคนำาแสง รวมถึง

การประยุกต์ใช้แผ่นอะคริลิคนำาแสงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ

การใช้งานแผ่นอะคริลิคนำาแสงที่หลากหลายมากขึ้น

	 ในการออกแบบสำานักงานใหญ่และร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน

แบรนด์	 Reiss	 กลางกรุงลอนดอน	 โดยที่	 2	 ชั้นด้านล่าง

จะเป็นร้านค้าปลีกเสื้อผ้า	อีก	3	ชั้นด้านบนจะเป็นส่วนของ

สำานักงานใหญ่	ห้องตัดเย็บ	และดีไซน์สตูดิโอ

	 ด้านหน้าของตัวอาคาร	 จะเป็นกระจกนิรภัย	 2	 ชั้น	

อยู่ด้านหลังแผ่นอะคริลิค	Rainscreen	 Panels	 ส่วนที่เป็น

แผ่นอะคริลิคจะถูกติดตั้งแบ่งเป็นช่องๆ	 แต่ละช่องสามารถ

ปรับมุมเพื่อให้เปิดได้	 ใช้ในการระบายความร้อนที่สะสมอยู่

ภายใน	 แผ่นอะคริลิคแต่ละแผ่นจะถูกทำาเซาะให้เป็นร่อง

แนวตั้งที่กว้างและลึกต่างกัน	คล้ายๆ	กับแถบบาร์โค้ด

	 ในเวลากลางวัน	 ถ้าเรามองเอียงๆ	 เราจะเห็นเป็น

ประกายระยิบระยับจากร่องที่ถูกเซาะที่การสะท้อนของแสง

ต่างกัน	 ในเวลากลางคืน	 จะมีแสงไฟแอลอีดีจากขอบเฟรม	

แผ่นอะคริลิคก็จะนำาแสง	 และให้ความแตกต่างของปริมาณ

แสงไฟ	ต่างกันตามขนาดและความลึกของร่อง

REISS HQ, London

ที่มา : www.mediaarchitecture.org/reiss-hq-london

http://www.mediaarchitecture.org/reiss-hq-london/
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เรื่องของสีและการเลือกใช้สีใน illustrator
เรื่อง : เอก อีสานเวกเตอร์

TIPS  |  Illustrator

 เรื่องของส ี ที่หลายๆ ท่านอาจคิดว่าธรรมดาหรือบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ สำาหรับผมเริ่มต้นจากการ ศึกษาเรียนรู้และ

สังเกตุสิ่งรอบข้าง งานที่จะออกมาสวยงามตามท้องตลาดจะต้องมีสีสันที่เรียกว่า โทน คือมีสีสันที่เข้ากันและกลมกลืน โดยแบ่ง

ออกเป็น โทนร้อน(WARM) กับ โทนเย็น (COOL)

 จากรูปข้างบนจะเห็นได้ว่า กลุ่มสีแยกออกมาและดูเย็นและร้อนอย่างที่เขาว่าจริงๆ ทีนี้เราก็จะได้เลือกได้ถูกว่า จะใช้สีไหน

กับไฟล์หรือโจทย์ที่ลูกค้าให้มายังไง แต่ก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับว่าจะข้ามโทนไม่ได้ แต่ถ้าเรา จะเลือกก็อย่าเอาสีที่อยู่ตรงข้าม

แบบสุดขั้วมาใช้ด้วยกันนะครับ ตัวอย่างเช่น

 ทีนี้ก็มาเลือกสีในโปรแกรมซึ่งก็จะมีทั้งถาดผสมสี พาเลท Color ซึ่งก็จะสามารถผสมสีได้ในโหมดสีต่างๆ ซึ่งโหมดสีที่ใช้ใน

งานพิมพ์ ก็คือโหมด CMYK มันคือโหมดสีสัมผัสได้ คือสีที่ผสมกันตามธรรมชาติทั่วไป ซึ่งจะมีสีหลักๆ อยู่ 4 สี คือ

 C ก็คือ Cyan สีฟ้า

 M ก็คือ Magenta สีชมพู

  Y ก็คือ Yellow สีเหลือง

 K ก็คือ Key สีดำา

 ทีนี้เราก็จะผสมสีตามสูตรต่างๆ ที่ลูกค้ากำาหนดมาให้เราได้ เพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องตามที่กำาหนดมาเป็น CMYK กี่เปอร์เซ็นต์

บางท่านสงสัยว่า สีดำาทำาไมไม่ใช้ตัว B ซึ่งเป็นตัวย่อของ

คำาว่า Black ที่หมายถึง สีดำา ตามภาษาอังกฤษ ม.1  ที่เรา

เรียนมา สาเหตุก็เพราะว่า ถ้าใช้ตัวย่อ B มันก็จะไปซำ้า

กับสีนำ้าเงิน หรือ Blue สีดำา จึงใช้ตัวย่อเป็นตัว K แทน

 อีกวิธีในการเลือกใช้สีคือการเลือกจากถาดสีสำาเร็จ 

หรือ พาเลท Swatches ซึ่งค่าสีหลักก็จะเป็นค่าสี ตามโหมด

ของไฟล์ที่เราตั้งค่างานตั้งแต่ตอนแรก ว่าอยู่ในโหมดไหน ถาด

สีก็จะอยู่ในโหมดนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้มีแค่นี้นะครับ ยังมีโหมด

สำาเร็จอีกมากมาย เพียงแค่คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กตรงมุม

ด้านขวาบน
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TIPS  |  Illustrator

 สำาหรับการออกแบบของผมนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะลงสีพื้นหลังแบบมีมิติคือ การใส่สีแบบไล่สี (Gradient) ซึ่งใช้หลักการ

ง่ายๆ ครับ ถ้าเป็นสีพื้น (คือไม่ใช่สองสี) ผมจะเพิ่มสีดำาเขาไปในสีหลัก ยกตัวอย่าง        

สีแรกเป็นสีหลัก ไม่ใส่ดำา

สีที่เข้ากัน สีที่ไม่เข้ากัน

สีที่สองเพิ่มดำาเขาไปเพื่อให้พื้นหลังมีมิติ

 หากต้องการใช้สองสี ผมจะใช้หลักการผสมสีโดยจะไม่ใช้สีที่ข้ามฟากกันตามหลักการของการผสมสี
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TIPS  |  Illustrator

         ให้สังเกตุนะครับว่า ทางฝั่งขวานี้มีความไม่เข้ากันของสีที่ข้ามขั้วกันอยู่ สีมันจะเป็นสีตุ่นๆ อยู่ตรงกลาง ไม่เหมือนกับสีทาง

ฝั่งซ้ายที่มีความกลมกลืนเข้าหากันอย่างเนียนสายตา ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เป็นหลักตายตัว ครับ เพราะงานศิลปะผมว่ามันอยู่ที่

ตัวศิลปินที่จะออกแบบงานออกมาให้ดูกลมกลืน แต่หากเรายังไม่มีความเป็น ศิลปินมากพอ ก็ใช้หลักการพื้นๆ แบบผมไปก่อนได้

นะครับ งานจะได้ออกมาสวยงามตามท้องตลาด สุดท้ายก็ฝาก ติดตามเว็บไซต์อีสานเวกเตอร์ด้วยนะครับ พบกันในฉบับต่อไปหรือ

มีอะไรจะคุยสอบถามเพิ่มเติมก็แอดเป็นเพื่อน กับผมได้ที่เฟซบุ๊ค เอก อีสานเวกเตอร์ ยินดีตอบทุกคำาถามครับผม

es-vector.org

http://es-vector.org/
http://es-vector.org/
http://es-vector.org/
mailto:pattapup@hotmail.com
https://www.facebook.com/pattapup
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Inkjet World  |  เคล็ดลับดีๆ

6 เคล็ดลับการออกแบบป้ายโฆษณา

 ทำายังไงดีนะ?! หากคุณได้รับงานจากลูกค้าโดยโจทย์คือ คุณต้องออกแบบป้ายสำาหรับงานอีเว้นท์งานหนึ่ง โดยงานที่คุณ

ออกแบบนั้น จะได้ขึ้นบิลบอร์ด รวมถึงป้ายขนาดเล็กๆ ทั่วเมือง สำาหรับบางคนแค่คิดถึงสถานการณ์นั้น คุณก็เริ่มประหม่าแล้ว

เพราะไม่รู้จะเริ่มออกแบบงานยังไงดี ไม่ได้จบด้านการออกแบบมาด้วยสิ... วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบงานมาฝาก

ผู้อ่านทุกๆ ท่านค่ะ

  ข้อแตกต่างสำาคัญที่มีผลต่อการออกแบบคือ ขนาดและสัดส่วนชองงาน บางครั้งงานที่เราต้องออกแบบมีขนาดใหญ่กว่า

งานที่เราเคยทำา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสถานที่ติดตั้งงาน สีสันของชิ้นงาน รูปแบบตัวอักษร ค่าความแตกต่างของสีในงาน รวมถึง 

วัสดุที่ใช้ผลิตงาน ที่เราต้องคำานึงถึงอีกด้วย การตระหนักถึงเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ก่อนการออกแบบ จะช่วยให้คุณออกแบบงานที่ดี

และเหมาะสมได้มากเลยทีเดียว

1

 หลายๆ ครั้งที่งานจะมีขนาดใหญ่กว่างานอื่นๆ ที่คุณเคยออกแบบมา ลองนึกตามนะคะ การออกแบบนามบัตรทั่วๆ ไปมี

ขนาด 9 x 5 ซม.  ป้ายกองโจรริมถนนขนาด 80 x 200 ซม.  หรือป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 8 x 15 เมตรขึ้นไป 

 ขนาดและสัดส่วน ที่แตกต่างกันนี้เองเป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับผู้ออกแบบ จะทำาอย่างไรให้ สาระสำาคัญ ที่อยู่บนป้าย

สามารถมองเห็นและเข้าใจได้จากระยะไกล บ่อยครั้งที่คนอ่านมีเวลาแค่เพียง 2–3 วินาทีในการมอง ดังนั้น ทุกภาพและข้อความ

ควรสั้น กระชับได้ใจความ ชัดเจน แต่ยังสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นจาก ขนาดและสัดส่วน

ที่มา : www.designshack.net/articles/graphics/6-tips-for-designing-signs-and-billboards

https://designshack.net/articles/graphics/6-tips-for-designing-signs-and-billboards
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 การรู้ตำาแหน่งและทำาเลที่จะติดตั้งป้ายมีความสำาคัญพอๆ กันกับที่ต้องรู้ว่าป้ายจะมีขนาดเท่าใด แม้ว่าเราจะยังไม่มีคำาตอบ

เรื่องสถานที่อย่างชัดเจน แต่ก็อยากให้ผู้ออกแบบมีไอเดียเบื้องต้นว่า ป้ายที่ออกแบบนั้นจะไปอยู่บริเวณใดและมีลักษณะอย่างไร

 ป้ายจะอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า เช่นป้ายบิลบอร์ดหรือไม่? หรืออยู่บนดินแบบป้ายทั่วไป? หรือเป็นการหุ้ม wrap รถ? เป็นงาน 

outdoor หรือ indoor? ตัวป้ายมีกรอบ (Border) หรือไม่ และกรอบนั้นหนาบางอย่างไร? โดยรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นจุดบอก

โทนสีของสภาพแวดล้อมพื้นหลัง ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการเลือกใช้โทนสีของป้ายให้ตัดกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

 นอกจากนี้ สถานที่ติดตั้งยังเป็นตัวกำาหนดเงื่อนไขอื่นๆ ของป้ายโฆษณา โดยอาจมีกฎหมายข้อบังคับบางประการเกี่ยวกับ

ประเภทข้อความหรือรูปภาพที่อนุญาตให้ขึ้นป้ายแตกต่างกันตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นผู้ออกแบบป้ายต้องคำานึงถึงจุดนี้ด้วยเช่นกัน

2 ทำาเลที่ตั้ง ก็สำาคัญ

3 สีและรูปกราฟฟิค ช่วยได้เยอะ

บทความ  |  Inkjet World
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 การเลือกใช้สี มีความสำาคัญอันดับต้นๆ ในการออกแบบป้ายในแต่ละงาน โดยต้องคำานึงถึงสองหลักใหญ่ๆ คือ แบรนด์ 

(Identity) และ ความชัดเจนโดดเด่น

 บางครั้งสองสิ่งนี้อาจขัดแย้งกันเอง แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า กราฟฟิคและสีควรเป็นสีสด หลีกเลี่ยงสีอ่อนและโทนสีพาสเทล 

เลือกใช้สีที่มีการตัดกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพื้นหลังและรูปหรือตัวอักษร 

 ในส่วนของรูปและกราฟฟิก ควรเลือกแบบใดแบบหนึ่งและทำาให้มันโดดเด่นใหญ่ชัดเจน จำาไว้ว่า งานออกแบบที่ดีสามารถ

ดึงดูดความสนใจได้จากการมองเพียงไม่กี่วินาที

 ถึงจุดนี้ ลองเอาเรื่องการออกแบบสีสันและกราฟฟิคมารวมกับทำาเลติดตั้งป้ายดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว สมมุติว่าป้ายบิลบอร์ด 

ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวริมถนนใหญ่ หากพื้นหลังที่ออกแบบมามีสีเขียวหรือมีรูปต้นไม้อยู่ ป้ายๆ นี้จะโดดเด่นขึ้นมาได้ยังไง? 

ดังนั้นควรวางแผนการใช้สีและกราฟฟิกให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งป้ายจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

 ถึงเวลาที่ต้องเลือกใช้ตัวอักษรในงาน ทำาให้ ง่ายๆ เข้าไว้ ในที่นี้หมายถึง ควรเลือกใช้ ฟอนต์ที่อ่านง่าย (ยกเว้นโลโก้ของ

ลูกค้า) ใช้ฟอนต์แบบ san-serif ที่มีความหนาพอสมควร ไม่บางเกินไป

 ตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่ สะดุดตา ใช้สูตรง่ายๆ 10 ต่อ 100 คือ ที่ระยะการมองเห็นจากป้าย 100 ฟุต (30 เมตร) ให้

ใช้ตัวอักษรสูง 10 นิ้ว (30 ซม.) และทุกๆ ระยะที่เพิ่มขึ้น 100 ฟุต (30 เมตร) ก็ให้เพิ่มขนาดตัวอักษรขึ้นทีละ 10 นิ้ว (30 ซม.)

 ทั้งนี้ เราควรคำานึงถึง จำานวนคำา (words) ต่อป้าย ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ป้ายๆ หนึ่งไม่ควรมีเกิน 15 คำา 

โดยทั่วไปจะใช้สูตร 3 ต่อ 5 ซึ่งอาจหมายถึง จำานวนคำาต่อป้ายใน 2 รูปแบบได้แก่ มีข้อความ 3 บรรทัด บรรทัดละ 5 คำา หรือ 

มีข้อความ 5 บรรทัด บรรทัดละ 3 คำา

 นอกจากนี้ยังต้องระวังการใช้ตัวหนา (Bold) หรือตัวเอียง (Italics) ด้วย โดยตัวหนาจะช่วยให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น

จากระยะไกล แต่ต้องดูระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว อย่าให้ติดกันเกินไป ส่วนตัวเอียงควรหลีกเลี่ยงเพราะอ่านค่อนข้างยาก

4 ฟอนต์ที่อ่านง่าย และ ใหญ่สะดุดตา

บทความ  |  Inkjet World
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 Contrast คือค่าระดับความแตกต่างของส่วนที่สว่างกับส่วนที่มืด ซึ่งมีความสำาคัญต่อการออกแบบป้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกรณีที่เราต้องการดึงความสนใจจากคนอ่านให้ได้ภายในช่วงเสี้ยววินาที

 จริงๆ แล้ว ไม่มีการกำาหนดชุดสีที่ตัดกันแบบตายตัว แต่หลักๆ จะมีคู่สีที่โดดเด่นเมื่อนำามาใช้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล อย่างเช่น ดำากับขาว ดำากับเหลือง นำ้าเงินกับขาว นำ้าเงินกับเหลือง เขียวกับขาว แดงกับขาว 

และ แดงกับเหลือง

 และถ้าหากต้องการเพิ่มความโดดเด่นหรือเพิ่มคอนทราสต์ให้กับตัวป้ายและสภาพแวดล้อมโดยรอบ แค่เพิ่มเส้นกรอบดำา

หรือเส้นกรอบขาวเข้าไปในส่วนของป้ายที่ต้องการดึงออกจากสภาพพื้นหลังหรือแวดล้อมอื่นๆ 

5 เรื่องของ การเลือกใช้สี ก็มีผล

ค่าความแตกต่างของสีมาก = ความชัดเจนในการมองเห็นสูง

ค่าความแตกต่างของสีน้อย = ความชัดเจนในการมองเห็นตำ่า

บทความ  |  Inkjet World



	 อีกเรื่องนึงที่ควรเน้นคือ	เรื่องของวัสดุที่ใช้พิมพ์และวิธีการพิมพ์	ซึ่งมีผลต่อการออกแบบทั้งหมดที่เราได้ทำามาแล้วข้างต้น

	 วัสดุที่ใช้พิมพ์งานมักมีการจำาแนกประเภทตามสถานที่ติดตั้งงานป้ายโฆษณา	(เช่นวัสดุภายใน/ภายนอก)	ความคงทน	และ

ระบบการพิมพ์	งานที่พบเห็นและคุ้นเคยส่วนใหญ่จะเป็นงานพิมพ์ลงบนไวนิล,	PVC,	PP	Board	เป็นต้น	ผู้ออกแบบควรถามข้อมูล

ก่อนการออกแบบ	 ขอข้อมูล	 spec	 วัสดุ	 ถามเกี่ยวกับประเภทของไฟล์ดูว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ต้องมีการเตรียมงานในจุดใดเป็น

พิเศษหรือไม่	เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของการออกแบบในภายหลัง

	 จากรายละเอียดข้างต้น	เป็นข้อสรุปอย่างคร่าวๆ	ถึงไอเดียการออกแบบป้ายโฆษณา	หากผู้อ่านมีข้อสงสัยหรือต้องการถาม

ความคิดเห็นจากกูรูในวงการเพิ่มเติม	TABDA	ยินดีเป็นสื่อกลางหาคำาตอบมาให้ค่ะ	พบกับ	Inkjet	World	ใหม่ในฉบับหน้า

6 คำ�นึงถึง วัสดุที่ใช้พิมพ์ และ วิธีการพิมพ์

บทคว�ม  |  Inkjet World

http://arlonautomotive.com/
mailto:info@evo-intertrade.com
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 งานแสดงสินค้าทางด้านงานพิมพ์ดิจิตอลสำาหรับงาน

โฆษณาในครั้งที่ผ่านมา ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นที่

น่าสังเกตุว่า งานนี้จะเน้นสินค้าทางด้านงานพิมพ์อิงค์เจ็ทมา

แสดงกันเป็นส่วนใหญ่ ถึงจะมีเครื่องตัด CNC Laser อยู่บ้าง 

แต่ก็จำานวนไม่ได้มากมายเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมา

 พื้นที่แสดงงานจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ในส่วนแรก

หลังจากเราลงทะเบียนเข้างานเรียบร้อย เราก็จะพบกับส่วน

ของงานพิมพ์ผ้า ทั้งที่ใช้ในงานโฆษณา และผลิตเป็นเสื้อผ้า

สำาหรับสวมใส่ มีทั้งแบบที่ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วนำาไป

ทรานส์เฟอร์ด้วยความร้อนลงบนผ้า หรือแบบที่พิมพ์ลงบนผ้า

ได้โดยตรง มีทั้งผู้ผลิตในประเทศจีนและต่างประเทศ

 ส่วนถัดมา จะเป็นส่วนของผู้ผลิตนอกประเทศจีน ที่นำา

เอาสินค้าของตัวเองมาแสดงกันอย่างมากมาย ทั้งเครื่องพิมพ์

และวัสดุสำาหรับงานพิมพ์ ส่วนต่อมา จะเป็นส่วนของผู้ผลิต

เครื่องพิมพ์จากประเทศจีนเอง ในส่วนสุดท้ายจะเป็นเครื่องตัด

ต่างๆ ทั้งระบบ CNC Laser และ Fiber Laser

Shanghai Int’l Ad & Sign Expo 2016
    เรื่อง : สอาด มาคราม

เอื้อเฟื้อภาพ : สอาด มาคราม และ พงศกร บุญใส
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  ในงานนี้ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้นำาเอาเทคโนโลยี

ใหม่ของตัวเองท่ีได้พัฒนาข้ึนมาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม 

ทั้งผู้ผลิตจากจีนเองและจากต่างประเทศ ที่น่าสนใจอย่างมาก

คือ มีการนำาเทคโนโลยีของการพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ UV LED 

มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่า เกือบทุกบูธของผู้ผลิต

เครื่องพิมพ์จะมีเครื่องพิมพ์ UV LED อย่างน้อย 1 ตัว 

 สำาหรับเทคโนโลยีของการพิมพ์อิงค์เจ็ทอีกอย่างหนึ่งที่ 

ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์มีการพัฒนากันขึ้นมาคือ การนำาเอาหัวพิมพ์

ที่มีความละเอียดสูงๆ มาใช้กับเครื่องของตัวเอง หัวพิมพ์ที่นำา

เอามาใช้ บางครั้งก็เป็นยี่ห้อใหม่ๆ บางบริษัทก็ใช้หัวพิมพ์รุ่น

เก่าที่ผู้ผลิตหัวพิมพ์ได้พัฒนาให้มีความละเอียดมากขึ้น

 บทความชิ้นนี้เป็นการเล่าบรรยากาศท่ัวไปของงาน

ในครั้งนี้ ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนัก แต่ถ้าใครสนใจ

อยากจะหารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ลองติดต่อกับตัวแทน

จำาหน่ายในประเทศไทยนะครับ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เกือบทุก

ยี่ห้อนำาเข้ามาจำาหน่ายอยู่แล้ว และจากการสังเกตุของผู้เขียน

จะเห็นว่าผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศลดน้อยลง ส่วนนึงน่า

จะเกิดจากการแข่งขันกันจัดงานของผู้จัดงานแสดงสินค้าใน

ประเทศจีนเอง ที่มีการจัดงานที่คล้ายๆ กันตลอดปี อย่างไร

ก็ตาม ในแต่ละงานจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน จึงขอแนะนำา

ให้ศึกษารายละเอียดของแต่ละงานและเลือกไปงานที่ตรงกับ

ธุรกิจของท่าน น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด

งานแสดงสินค้า  |  Exhibition
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ข่าวธุรกิจ  |  Industry News

 สมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 พร้อมกับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ รัชดา บอลรูม ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 คุณสาคร  ตรีธนจิตต์ (อดีตนายกสมาคมป้ายและโฆษณา) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบกระเช้าดอกไม้

แสดงความยินดีกับ คุณจักรกฤษณ์  เข็มทอง นายกสมาคมป้ายและโฆษณาคนใหม่ ปีบริหารที่ 2559-2561  

 รายชื่อผู้ชนะการประกวดและพิธีมอบรางวัล โครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากป้ายไวนิล “Re-Vinyl Your 

Design ปลุกชีพไวนิลเก่า บนงานดีไซน์ใหม่ ในแบบที่เป็นตัวคุณ” ซึ่งจัดขึ้นในงาน PRINTTECH & LED EXPO 2016 

ระหว่างวันที่ 25–28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน Under Cover

นางสาวจณัญญา จุลศักดิ์ศรีสกุล

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ 1 ชื่อผลงาน Vike

นายกิตติพงษ์ หลังสัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ 2 ชื่อผลงาน กระเป๋า Puppa

นางสาวฐิตินันท์ ดุษฏี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัล ชมเชย 1 ชื่อผลงาน Slipper Vinyl

นายจาตุรนต์ วงศ์ประเสริฐ และ นายนิธศ เลาหรัตนาหิรัญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัล ชมเชย 2 ชื่อผลงาน Matt เสื่อสามัญที่ไม่ธรรมดา

นางสาวพิชญาภา ธัมมิกะกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล Popular Vote ชื่อผลงาน กระเป๋า Puppa

นางสาวฐิตินันท์ ดุษฏี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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รายละเอียดงานแสดงสินค้าในปี 2016

ดัชนีโฆษณา
คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง 2, 17

เทคโนโลยี่ 2004 3

แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคอร์ 4

อีปิค คอมพิวเตอร์ 5

คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส 7

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 9

Modern Sign & LED 2016 10, 11

ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท 12, 13

โปรฟิล เท็นชั่น ซิสเต็ม 19

เจริญทรัพย์ ไซน์ เทรดดิ้ง 22

ปริ้นท์เทค สัญจรเชียงใหม่ 23

GASMA Print 2016 31

บีพีเอส ยูไนเต็ด 32, 33

แพลเน็ต แมคซิม 42

สหสติกเกอร์ 43

อีสานเวกเตอร์ 50

อีโวลูชั่น อินเตอร์เทรด 55

สมาคมป้ายและโฆษณา 59

ไซน์แมททีเรียล ซัพพลาย 62

เนชั่นไวด์ 63

เมเจอร์ พอยท ์ 64

http://www.modernsignandled.com/
http://www.vietad.com.vn/en/
http://www.printechnology.com.my/
http://gasmaprint.com/
https://www.sgia.org/expo/2016/events
http://www.tokobi.or.jp/sds2016/guidance/index_e.html
http://en.signistanbul.com/
http://www.ledchina-sh.com/en-us/
http://www.signchina-sh.com/en-us/
http://www.signasiaexpo.com/
http://china.fespa.com/
http://kosignkorea.com/


http://mactac.eu/
https://www.mactaccreativeawards.com/
http://www.signmat-thai.com/
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