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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.org

2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก

3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก

4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
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 ท่านผู้อ่าน Graphics & Sign Magazine ที่รักทุกท่านครับ เราผ่านปี 2559 มาจนเกือบจะถึงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว

สำาหรับปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งด้านการตลาด เทคโนโลยี วัสดุ และเครื่องมือใหม่ๆ ทำาให้ตลาดป้ายและโฆษณามี

ความคึกคักและน่าสนใจขึ้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงในแวดวงป้ายและโฆษณาได้ในเนื้อหาด้านในครับ  

 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจในวงการป้ายและโฆษณา ทาง TABDA จึงได้จัด

โครงการประกวดออกแบบป้าย “TABDA SIGN CONTEST ครั้งที่ ๑” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยูในวงการป้ายมาร่วมกันออกแบบ

และผลงานที่ผ่านการประกวดรอบแรก จะได้รับการสนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ผลิตงานจริงเพื่อจัดแสดงในงาน Sign Asia Expo 2016 

ผู้ที่สนใจพลิกไปดูรายละเอียดได้ในคอลัมน์การประกวดในเล่มเลยครับ

 สำาหรับผู้อ่านที่สนใจติดตามเทรนด์ความเคลื่อนไหวในวงการ ต้องไม่พลาดงานเอ็กซิบิชั่นแสดงเทคโนโลยีและสินค้าที่เรา

รวบรวมมาให้ดูอย่างจุใจในช่วงปลายปี อาทิเช่น งาน GASMA PRINT 2016 ในวันที่ 14–17 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 103–104 

ไบเทค บางนา ตามด้วยงาน Sign Asia Expo 2016 และ Bangkok LED & Digital Sign 2016 วันที่ 10–13 พฤศจิกายน 2559 ณ 

ฮอลล์ 2–3 อิมแพค เมืองทองธานี สำาหรับต่างประเทศมีงาน KOSIGN 2016 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยในงานต่างๆ เหล่านี้

ทาง TABDA มีบูธร่วมออกงานและมีการพาสมาชิกผู้สนใจเดินทางไปร่วมชมงาน ติดตามรายละเอียดได้ในเล่มเช่นกัน

 และเช่นเคยครับ สำาหรับเนื้อหาภายในเล่มยังคงอัดแน่นด้วยสาระความรู้สำาหรับท่านผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทเทรนด์ 

ใหม่ๆ เรื่องป้ายและโฆษณา บทความเกี่ยวกับ Color Management System ไขข้อข้องใจเรื่องภาษีป้าย การเลือกใช้วัสดุในเล่มนี้

มีรายละเอียดว่าด้วยเรื่องอะคริลิค เรื่องราวเกี่ยวกับ AEC ข่าวแวดวงป้ายและโฆษณาและเยี่ยมเยียนสมาชิก 

 ขอให้ท่านผู้อ่านมีความสุขกับเนื้อหาที่ทางทีมงานบรรณาธิการนำาเสนอท่านในเล่มนี้นะครับ พบกันใหม่เล่มหน้าครับ

	 	 กองบรรณาธิการ





บริษัท ไอบริก จํากัด ผูมีประสบการณการ
จัดเทรดโชววงการปายและโฆษณาของไทยมากวา 
14 ป เตรียมจัดงานแสดงสินคา SIGN ASIA EXPO 
2016 and Bangkok LED & Digital Sign 2016 ภายใต
แนวคิด “Integrated Out of Home Media & Retail 
Shop Decoration Design” เพ่ือแสดงศักยภาพ
ความพรอมการเปนประตูการคาในภมูภิาคของธรุกจิ
อุตสาหกรรมสู AEC ในเวทีการพบปะเจรจาระหวาง
ผูประกอบการ นักธุรกิจในอุตสาหกรรมปายดิจิทัล 
และสือ่โฆษณา ตลอด 4 วนั คาดการณมีผูเขาชมงาน
กวา 33 ประเทศทั�วโลก

พบกับ *กิจกรรม* สุดพิเศษภายในงาน ไดแก
Global Sign Business Networking 
(Exclusive Invitation Only)

การประชุมผูนําทางธุรกิจระดับนานาชาติในวงการปาย และสื่อ
โฆษณา โดยไอบริกเชิญเฉพาะผูบริหารระดับสูง (CEO, MANAGING 
DIRECTOR, PRESIDENT) รวมเสนอไอเดยี นาํเสนอองคกร/สมาคมฯ
เพ่ือหารอื แลกเปลีย่นความรู ประสบการณ ขยายเครอืขายความสมัพันธ 
เพิ�มโอกาสทางธุรกิจแกวงการอุตสาหกรรม

Global Business Matching  
กิจกรรมสรางสัมพันธทางธุรกิจท่ีเปดโอกาสใหผูรวมออกงาน

แสดงสนิคา และผูเขาชมงาน ไดทําความรูจกัแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ประสบการณกัน และสรางโอกาสในการทําธุรกิจ 

แจงความประสงคเพื่อนัดหมายไดที่ ฝายตางประเทศ 
โทร. +66 (0) 9874 7671, (+66) 2574 6511 ตอ 103 (AUTO)
Email: beeibrixbangkok@gmail.com 

Guru Smart Sign Workshop 
การอบรมสัมมนาเพื่อมอบความรูเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงเทคนิค

การทํางานปายแกเจาของธุรกิจปาย กลุมคนทําปาย และผูท่ีสนใจ 
โดยวิทยากรรับเชิญผูมากประสบการณ 
ติดตามความเคลื่อนไหวและสํารองที่นั�งลวงหนาที่ 
www.signasiaexpo.com 

  
Sign Contest by TABDA and IBRIX 

การประกวดออกแบบและผลิตปาย ชิงเงินรางวัล และประกาศน�ยบัตร
จาก TABDA และงาน SIGN ASIA EXPO ตัดสินรอบสุดทายและ
ประกาศผลในงาน SIGN ASIA EXPO 2016 
สอบถามขอมูลเพิ�มเติมที่สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา  
โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 
tabda.tic@gmail.com,admin@tabda.org 



“Knowledge Signage New Gen-KSN 
meeting family Step 1” 

งานเสวนาและเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปีของสมาชิก 
แฟนเพจ Facebook “ความรู้ สำาหรับงานป้ายมือใหม่ V2”  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การทำาธุรกิจ 
งานป้ายแกค่นทำาป้ายในการเลอืกซ้ือเครือ่งพิมพ์และวสัดุ
สนใจสำารองที่นั่ง โทร. 06-2785-6446 (คุณป็อบ) 
หรือ 08-5998-0516 (คุณเสริม) กลุ่มผู้ก่อตั้ง KSN

Sign-Making Rally by KSN & TABDA
กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่หา RC เพื่อผลิตป้าย ตาม

แผนท่ีในบูธ Exhibitor ต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการจดัเตรยีม 
เส้นทางไว้ให้ เพ่ือผลิตป้ายตามโจทย์และในระยะเวลาท่ี
กำาหนด 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีสมาคมสง่เสรมิไทยธุรกจิโฆษณา  
โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 
tabda.tic@gmail.com,admin@tabda.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อจองพื้นที่ออกบูธ

บริษัท ไอบริก จำ�กัด 111/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้�นใหม่ อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ในประเทศ:  +66 (0) 86361 9178 อีเมล: sales2@ibrix.co.th โทรศัพท์: 02 574 6511 (AUTO) ต่อ 102, 105, 107 
ต่างประเทศ: +66 (0) 94874 7671 อีเมล: beeibrixbangkok@gmail.com โทรศัพท์: 02 574 6511 (AUTO) ต่อ 103-104  

ประเภทผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้างาน Sign Asia Expo
1. เครือ่งพิมพ์หนา้กว้าง (Large Format Printer) งาน 

   อินดอร์และเอาท์ดอร์
2. เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล (Digital Production  

   Printer) ธุรกิจพิมพ์งานด่วน แยกสี ร้านถ่ายรูป                           
3. เครือ่งเลเซอร ์(Laser, CNC) แกะสลกั เจาะ ตดั กลงึ 

   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4. เครือ่งพิมพ์ 3 มิต ิ(3D Printer) สรา้งโมเดลจำาลอง  

   3 มิติ 
5. ซัพพลายเออรด์า้นวสัด ุ(Material Suppliers) วสัด ุ

   ผลิตป้าย หมึก สติกเกอร์ ไวนิล แผ่นอะคริลิก 
6. สื่อที่จุดขาย (Graphic Display & P.O.P. Media)  

   ดิสเพลย์เคลื่อนที่ ป๊อปอัพดิสเพลย์ คีออสก์
7. สื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) บิลบอร์ด  

   แอลอีดีสกรีน สื่อบนขนส่งมวลชน อินสโตร์มีเดีย 

HIGH LIGHT! Total Solutions for Digital Printing
 ก�รพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัล Digital Textile Printing:

• เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น Dye Sublimation Printer 
    สำาหรับกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ

•  เครือ่งพิมพ์สกรนี DTG Direct to Garment Printer 
    สำาหรับกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ
 ก�รพิมพ์ฉล�กระบบดิจิทัล

•  เครือ่งพิมพ์ฉลาก Label Printer สำาหรบัรา้นคา้ปลกี 
   โรงงาน

ประเภทผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้างาน 
Bangkok LED & Digital Sign 

1. ผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่ายแอลอีดี ดิสเพลย์
2. ไฟแอลอีดีและโมดูลเพ่ือการตกแต่งป้ายและส่ือโฆษณา
3. ไฟแอลอีดีเพื่องานออกแบบ Retail Shop และ 

   งานตกแต่งภายใน 
4. ตู้ไฟไลท์บ๊อกซ์สำาหรับงานสื่อโฆษณา
5. จอดจิทัิลไซนเ์นจ วดิโีอวอลล ์จออินเทอรแ์อคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน
•  ผู้ผลิตป้ายและสื่อโฆษณาครบวงจร
•  โรงพิมพ์ ร้านถ่ายรูประบบดิจิทัล
•  ร้านสกรีนเสื้อผ้ากีฬาแฟช่ัน ธุรกิจพิมพ์เสื้อผ้า  

   สิ่งทอระบบดิจิทัล
•  ร้านค้าปลีก โรงงาน
•   สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบแสง 

 •  เจ้าของสื่อนอกบ้าน สื่อดิจิทัล อินสโตร์มีเดีย
•  ธนาคาร สถาบันการเงิน
•  ธุรกิจบันเทิงและบริการ 
•  อาคารสำานักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง  

   สถาบันการศึกษา

Car Wrapping for Commercials
กจิกรรมสมัมนาเชิงปฏบัิติการเกีย่วกบัเทคโนโลยีท่ีใช ้

ในการ Wrap รถ เพ่ือการโฆษณาเชิงพาณชิย์ เจาะลกึต้ังแต่ 
ข้ันตอนการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบสติกเกอร์ เคร่ืองพิมพ์ รวมถงึ 
เทคนิคใหม่ๆ  ท่ีนา่สนใจ โดยเปิดให้มีชว่งถาม-ตอบ (Q&A) 
ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
*หมายเหตุ  รายละเอียดกจิกรรม อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะผู้จัดงาน 
โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ ตดิตามความเคลือ่นไหว
ได้ที่ และสำารองที่นั่งล่วงหน้าที่ www.signasiaexpo.com    
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ชิป… กลุ่ม SMD

 ฉบับที่แล้ว เราได้รู้จักกับวิวัฒนาการของชิปไปแล้ว 

ในฉบับนี้ เราจะมาลงลึกกันในชิปของกลุ่ม SMD (Surface 

Mounted Device) ที่ใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mounted 

Technology) ซึ่งเป็นชิปที่ใช้สำาหรับผลิตแอลอีดีโมดูล ริบบิ้น 

หลอด ฯลฯ ร้านป้ายส่วนใหญ่จะค่อนข้างคุ้นเคยกับชิปชนิดนี้ 

ซึ่งผู้ผลิตชิปที่เป็นที่ยอมรับและคุ้นหูในบ้านเราก็จะมี Nichia, 

Seoul Semiconductor, Cree, Philips, Osram, Samsung, 

Epistar, San An โดยที่ชิปซัมซุง (Samsung) และชิปอีพิสตาร์ 

(Epistar) เป็นชิปที่คนกล่าวอ้างถึงมากที่สุด ในบทความนี้ผม

จะพยายามใช้ชื่อสามัญที่เรานิยมเรียกกันเองในภาษาป้ายเพ่ือ

ให้ผู้อ่านได้นึกตามไปด้วย

 ชิป 5050 เป็นชิปยอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มานานกว่า 10 ปี (คนทำาป้ายมักเรียกว่า ชิปเม็ดใหญ่ เพราะ

เมื่อก่อนมีแค่ชิป 5050 ขนาดใหญ่ กับ ชิป 3528 ขนาดเล็ก)  

ชิปมีขนาด 5.0 x 5.0 มิลลิเมตร และใน 1 ชิปยังประกอบไป

ด้วยชิปเล็กๆ อีก 3 ชิป ที่อยู่ภายในและพื้นที่ในการออกแสง

เป็นวงกลม (ยกเว้นชิปของ LG จะเป็น 8 เหลี่ยม และมีเพียง 

1

1 ชิปเล็กภายใน) และสีที่เป็นที่นิยมได้แก่ ขาว วอร์มไวท์ แดง 

นำ้าเงิน เขียว เหลือง ม่วง ชมพู RGB ฯลฯ โทยทั่วไปแต่ละชิป

จะมีกำาลังไฟประมาณ 0.20–0.24 วัตต์ แต่ละชิปมีความสว่าง

ตั้งแต่ 12–27 ลูเมน (อ้างอิงจากสีขาว) นอกจากนี้ ยังมีชิปใน 

กลุ่มไฮเพาเวอร์ (ชิป 1 ชิปมีค่ากำาลังไฟตั้งแต่ 1 วัตต์ขึ้นไป)  

ที่เป็นชิป 5050 ด้วย แต่พื้นที่ออกแสงจะไม่เป็นวงกลม

ปัจจุบัน	Samsung	เลิกผลิตชิปตัวนี้แล้ว	(ตั้งแต่ปี	2557)	

นอกจากนี้	ชิป	Samsung	ยังไม่มีสีเหลืองอีกด้วย)

CHIP
เรื่อง : ไฮ! ลูเมน

ต อ น ที่  2     ชิ ป…ก ลุ่ ม   S M D

บทความ  |  LED Chip

ชิป 5050

แอลอีดีโมดูลที่ใช้ชิป LG

ชิป 5050 Samsung

แอลอีดีโมดูลที่ใช้ชิป Samsung
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 ชิป 5730 เป็นชิปที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตชิประดับ

กลางถึงล่างในประเทศไต้หวันและจีน ซึ่งขนาดของชิปจะใกล้

เคียงกับชิป 5630 มากคือขนาด 5.7 x 3.0 มิลลิเมตร อีก

ทั้งพื้นที่ออกแสงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกด้วย หากผู้ใช้งานไม่มี

ความชำานาญเพียงพอ อาจแยกความแตกต่างไม่ได้ โดยทั่วไป 

คุณสมบัติของชิป 5730 จะด้อยกว่าชิป 5630 ทั้งความสว่าง

และการระบายความร้อน แค่คุณภาพก็ไม่ถึงกับแย่เสียทีเดียว 

สำาหรับชิป 5730 จะมีทั้ง ขาว วอร์มไวท์ แดง นำ้าเงิน เขียว 

เหลือง ชมพู ม่วง โดยกำาลังไฟจะมีแค่เพียง 0.24 วัตต์ หรือ 

0.40 วัตต์ (ไม่มี 0.48 วัตต์) และแต่ละชิปมีความสว่างตั้งแต่ 

20–40 ลูเมน

 ชิป 5630 หนึ่งในชิปยอดนิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก

ชิปมีความสว่างมากและมีการระบายความร้อนที่ดี โดยชิปจะ

มีขนาด 5.6 x 3.0 มิลลิเมตร พื้นที่ออกแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผ้า ซึ่งสีที่ี่เป็นที่ี่นิยมจะมีแค่ วอร์มไวท์ ขาว (6500K) และ 

ขาว (9000–10000K) โดยที่แต่ละชิปจะกินกำาลังไฟประมาณ 

0.40–0.48 วัตต์ แต่ละชิปมีความสว่างตั้งแต่ 35–55 ลูเมน 

(อ้างอิงจากสีขาว)

ชิป	Samsung	และ	LG	จะมีจุดสังเกต	คือ	จุดสีดำา	1	จุด	

ภายในชิป	(ปัจจุบันมีชิปลอกเลียนแบบออกมาแล้ว)	สำาหรับ	

ชิป	Samsung	จะไม่มีค่าอุณหภูมิสีที่มากกว่า	6500K

บทความ  |  LED CHIP กลุ่ม SMD

 ชิป 3528 เป็นชิปยอดนิยมในอดีตอีก 1 ตัว แต่ใน

ปัจจุบันความนิยมลดน้อยลงสำาหรับการนำาไปผลิตเป็นแอลอีดี

โมดูล เนื่องจากมีชิป 2835 มาแทน (คนทำาป้ายมักเรียกว่า

ชิปเม็ดเล็ก) แต่ยังคงถูกนำาไปใช้ใน แอลอีดีริบบิ้น ซึ่งมีขนาด 

3.5 x 2.8 มิลลิเมตร และพื้นที่ออกแสงเป็นวงกลม สีที่เป็น

ที่นิยมได้แก่ ขาว วอร์มไวท์ แดง นำ้าเงิน เขียว เหลือง ฯลฯ 

แต่ละชิปจะมีกำาลังไฟประมาณ 0.10–0.15 วัตต์ และ แต่ละ

ชิปมีความสว่างตั้งแต่ 4–10 ลูเมน (อ้างอิงจากสีขาว) 

 ชิป 2835 เป็นชิปที่ได้รับความนิยมในช่วง 3–4 ปี

นี้เอง เนื่องจากชิปมีความสว่างมากขึ้นและมีการระบายความ

ร้อนที่ดีกว่า จึงถูกนำามาใช้แทนชิป 3528 โดยชิปจะมีขนาด 

2.8 x 3.5 มิลลิเมตร พื้นที่ออกแสงเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าขอบ

มนเล็กน้อย (ต่างจากชิป 3528 ที่พื้นที่ออกแสงเป็นวงกลม) 

สำาหรับชิป Samsung มีทั้งขอบ 8 เหลี่ยม และขอบมน แต่

ส่วนใหญ่จะเจอแต่ขอบ 8 เหลี่ยม อีกทั้งชิป 2835 ยังถูกแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับกำาลังไฟ และ

ความสว่าง คือ กำาลังไฟต่อชิปตั้งแต่ 0.18 วัตต์ ถึงมากกว่า 

0.50 วัตต์ และแต่ละชิปมีค่าความสว่าง ตั้งแต่ 15 ลูเมน ไป

จนถึงมากกว่า 140 ลูเมน สีที่เป็นที่นิยมได้แก่ ขาว วอร์มไวท์ 

แดง น้ำาเงิน เขียว เหลือง นอกจากนี้ ยังมีชิปกลุ่มไฮเพาเวอร์ 

(ชิป 1 ชิปกำาลังไฟตั้งแต่ 1 วัตต์ขึ้นไป) ที่เป็นชิป 2835 ด้วย

เช่นกัน แต่พื้นที่ออกแสงไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ชิป	Samsung	จะไม่มีสีเหลือง	และไม่มีค่าอุณหภูมิสีที่มาก	

กว่า	6500K

2 4

5

3

ชิป 3528

ชิป 5630

ชิป 5630 LG

ชิป 5630 Philips

ชิป 5630 Samsung

ชิป 2835 ชิป 2835 Samsung
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บางรายจึงนำามาใช้ผลิตขายในราคาถูก เพื่อตีตลาดชิป 5050 

ถึงขั้นที่ตีตราแบรนด์ Samsung เอง เพื่อหลอกขายได้ง่ายขึ้น

 ชิป 3014 เป็นชิปที่ไม่ค่อยนิยมนำามาใช้ในโมดูล

เท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่จะเห็นมากในแอลอีดีริบบิ้นและหลอดไฟ 

เนื่องจากชิป 2835 ที่ออกมาในช่วงหลัง มีคุณสมบัติดีกว่าทั้ง

ความสว่างและการระบายความร้อน แต่ราคาไม่แตกต่างกัน

บทความ  |  LED CHIP กลุ่ม SMD

6

7 ชิป 5054 เป็นชิปเกรดล่างที่ผลิตในประเทศจีน 

กำาลังเป็นที่นิยมในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีลักษณะ

คล้ายกับชิป 5050 ของ LG มาก แต่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย 

แต่พื้นที่ออกแสงจะเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส มุมตัดทั้ง 4 ด้าน 

(คล้ายๆ รูป 8 เหลี่ยม) ข้อดี มีเพียงข้อเดียวคือ ราคาถูกมาก 

ข้อเสียคือ ใน 1 ชิปใหญ่มีเพียง 1 ชิปเล็ก ซึ่งหากกระแสไฟที่

ไหลผ่านมากเกินไป (เนื่องจากหม้อแปลงที่ใช้คุณภาพตำ่า) ชิป

จะขาดทำาให้หลอดดับ ขณะที่ชิป 5050 หากดับไป 1 ชิปเล็ก 

ยังมีอีก 2 ชิปเล็กที่ทำางานได้  นอกจากนี้ เส้นลวดภายในชิป 

5050 เป็นทองแดง ในขณะที่ชิป 5054 ไม่ใช่ทองแดง ทำาให้

ทนกระแสได้ไม่ดี อีกทั้งการระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่า ทำาให้

ชิปเสื่อมเร็วกว่าและเสียในระยะเวลาสั้น ผู้ผลิตแอลอีดีโมดูล

ชิป 5054

ชิป 3528

ชิป 5050

ชิป 3014

ชิป 3020

ชิป 2835

ชิป 5730

ชิป 3014

โมดูลที่ใช้ชิป 5730 Samsung เลียนแบบ
 นอกจากที่กล่าวมา ในอุตสาหกรรมป้ายประเทศไทย 

เรายังมีโอกาสได้เห็นชิปแบบอื่นๆ อีกเช่น ชิป 7020, 8012 

ซึ่งนิยมใช้ใน แอลอีดีริบบิ้น และชิป 1919, 3030, 3535, 

2835 ไฮเพาเวอร์, 5050 ไฮเพาเวอร์ (คนละตัวกับชิป 2835 

และ 5050 ที่กล่าวไปแล้ว) ใช้ใน แอลอีดีโมดูลไฮเพาเวอร์ 

(1 ชิป กำาลังไฟตั้งแต่ 1 วัตต์ขึ้นไป) ในอนาคตเชื่อว่า ชิปจะ

ถูกพัฒนามากขึ้น ทำาให้ความสว่างมากขึ้น กินไฟน้อยลง เรา

ก็จะเห็นชิปแบบต่างๆ ออกมาอีกมากมาย 
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เรื่อง : Pro Ink

บทความ  |  Inkjet Ink Safety

 มะเร็ง! โรคร้ายอันดับหนึ่งของโลก อาจจะเกิดขึ้น

ได้จากการเลือกใช้สินค้าที่ไม่มีมาตราฐาน ถึงเวลาแล้วหรือยัง

ที่เราควรจะให้ความสำาคัญกับพนักงานของเรา โดยให้ความ

ใส่ใจกับสินค้าที่เลือกมาให้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นนำ้าหมึกประเภท

ใด และระบบพิมพ์ใดๆ ต้องจำาไว้เสมอว่าข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญที่ควรศึกษาก่อนการใช้งานเสมอ เพื่อ

จะไม่ให้เกิดเหตุที่เราคาดไม่ถึง ถ้าเราได้ทำาความเข้าใจอย่างดี

และปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว อันตราย

ในการทำางานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 เรื่องของนำ้าหมึกที่ได้กล่าวถึงในฉบับก่อนหน้านี้ ได้

กล่าวครอบคลุมถึงที่มาและรายละเอียดของนำ้าหมึกชนิดต่างๆ 

ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป คือเรื่อง

ความปลอดภัยของนำ้าหมึกอิงค์เจ็ทแต่ละชนิดในแง่มุมต่างๆ 

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกมองข้ามไป จนกว่าจะเกิดปัญหาอย่างใด 

อยา่งหน่ึงขึน้มากอ่น จงึจะมผีูใ้ช้เข้ามาศกึษาเรือ่งนีอ้ยา่งจริงจงั ในขณะ

ที่ผู้ใช้มักจะเรียกร้องแต่ให้มีการแก้ปัญหาเร่ืองความสะอาด

และการปนเปื้อน เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้งานกับหัวพิมพ์ให้

ได้ยาวนานที่สุดเท่านั้น แต่ไม่เคยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย

แม้แต่น้อย ในฉบับนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องความปลอดภัย

ในการเลือกใช้นำ้าหมึกอิงค์เจ็ทแต่ละชนิด ที่มีผลต่อทั้งผู้พิมพ์

และผู้ใช้งานพิมพ์ ทั้งต่อตัวผู้ใช้เองและผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมไปถึงการเก็บรักษาของนำ้าหมึกแต่ละประเภทดังนี้

นำ้าหมึกเชื้อนำ้า (Water based inks)

 ในที่นี้ จะรวมถึงนำ้าหมึกชนิดต่างๆ ที่ใช้นำ้าเป็นส่วน

ประกอบเป็นส่วนใหญ่ เช่น Dye Ink, UV Dye Ink, Latex 

Ink, Dye Sublimation Ink รวมไปถึง Resin Ink ที่ปัจจุบัน

มีการใช้น้อยลงแล้ว นำ้าหมึกในกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความ

ปลอดภัยสูง การเก็บรักษาง่าย ไม่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อม 

แต่การผลิตวัตถุดิบของโรงงานนำ้าหมึกชนิดนี้ บางโรงงานก็ไม่

ได้คำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของนำ้าหมึก เนื้อสียังคงเลือก

ใช้ ที่มีส่วนผสมของนิกเกิล ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งต้องห้ามตาม

ที่กฏหมายกำาหนดของสินค้าที่จะจัดจำาหน่ายโดยผู้ผลิตนำ้า

หมึกในสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะไม่ต้องเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง

เหล่านี้เราควรจะทำาอย่างไร การเลือกใช้นำ้าหมึกในกลุ่มนี้ควร

จะศึกษาขบวนการผลิตของแต่ละโรงงานให้ดี โดยก่อนการ

เลือกใช้เราควรขอ เอกสารส่วนประกอบด้านความปลอดภัย 

MSDS (Material Safety Data Sheet) มาอ่านดูส่วน

ประกอบของนำ้าหมึกเสียก่อน โดยส่วนใหญ่นำ้าหมึกที่ระบุชื่อผู้

ผลิตชัดเจน จะต้องแสดงเอกสารนี้ไว้ในเว๊ปไซด์ของโรงงานผู้

ผลิต ในบ้านเราผู้ขายส่วนใหญ่จะได้เปิดเผยชื่อโรงงานผู้ผลิต 

เพราะนำ้าหมึกเหล่านั้นไม่ได้มาตราฐานด้านความปลอดภัย

เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลไป มักจะได้รับคำาตอบ

แบบปัดสวะไปเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าจะเลือกนำ้าหมึกมาใช้ ควรดูว่า 

โรงงานผลิตนำ้าหมึกผ่านมาตรฐานการผลิต ISO 14000 หรือ

ความปลอดภัย
กับหมึกอิงค์เจ็ท
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ตัวอย่าง เอกสารส่วนประกอบด้านความปลอดภัย MSDS (Material Safety Data Sheet) ของหมึกพิมพ์ UV-Curable

ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเรื่องส่วนประกอบที่เป็นอันตรายที่ใช้ในหมึกพิมพ์ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โดยที่กฏหมายสหรัฐอเมริกา กำาหนดให้ผู้ผลิตต้องมีเอกสาร MSDS สำาหรับหมึกพิมพ์ที่จำาหน่ายในประเทศ
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สูงกว่านั้น ก็จะไม่เจอปัญหานี้แน่นอน เพราะเป็นข้อกำาหนด

อันหนึ่งของการผ่านการตรวจสอบมาตราฐานการผลิต ISO 

14000 และส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งคือ สารยับยั้งการเติบโต

ของแบคทีเรีย โรงงานจะผสมสารเหล่านี้ลงไปเพื่อยับยังไม่ให้

แบคทีเรียเติบโตได้ เพราะแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในนำ้าหมึกชนิดนี้

ส่งผลให้หัวพิมพ์อุดตันได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งสารเคมีในกลุ่มนี้ เมื่อ

สัมผัสกับผู้ใช้ก็จะมีผลข้างเคียงที่ทำาให้เกิดอาการแพ้ได้

 ในนำ้าหมึก Latex จะมี Acrylic Polymer เป็นส่วน

ประกอบ ซึ่งจัดว่าเป็นสารเคมีอันตรายชนิดหนึ่ง แต่ผู้ผลิตได้

ชี้แจงว่า เมื่อผ่านกระบวนการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ Latex ของ

เขา ระบบจะทำาปฏิกิริยากับความร้อนทำาให้มีการระเหยของ

นำ้าออก จนกลายเป็นฟิล์มคลุมสารเคมีเหล่านั้นเอาไว้ และไม่

ทำาให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งนี้ ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ เนื่องจากเพิ่งเริ่ม

มีการใช้มาได้ไม่นาน

 ส่วนนำ้าหมึกพิมพ์ผ้านั้น เมื่อพิมพ์นำ้าหมึกลงไปในผ้า

แล้ว จะต้องผ่านกระบวนการ Diffusion ก่อน นำ้าหมึกที่พิมพ์

ลงไปจึงจะทำาปฏิกิริยาให้ได้สีที่สดใสขึ้น นำ้าหมึกชนิดนี้จะต้อง

ซึมลงในผ้าได้เป็นอย่างดี จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องทำาให้มี

ฤทธิ์เป็นกรด บางโรงงานทำาให้ค่าความเป็นกรดสูงถึงขั้นเมื่อ

สัมผัสกับผู้ใช้จะทำาให้เกิดระคายเคืองผิวหนังได้

นำ้าหมึกโซลเว้นท์ (Eco, Mild, Low & Solvent Ink)

 ในนำ้าหมึกกลุ่มนี้ จะใช้ตัวทำาละลายที่เป็นโซลเว้นท์ 

(Solvent) ที่สามารถติดไฟได้ง่าย ระเหยในอากาศได้ ทำาให้ 

นำ้าหมึกกลุ่มนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานเป็นอันมาก ใน

ขณะที่พิมพ์งานการพ่นนำ้าหมึกจากหัวพิมพ์ สารระเหยจะถูก

พ่นออกไปพร้อมกับเนื้อสี เมื่อสัมผัสกับวัสดุพิมพ์ก็จะระเหย

ตัวเองออกไปในอากาศ คงเนื้อสีติดไว้กับวัสดุพิมพ์ จะสังเกตุได้

จากกลิ่นขณะที่เราพิมพ์งาน ถ้าต้องใช้งานนำ้าหมึกชนิดนี้ ควร

จะจัดการระบบดูดอากาศให้ดี เพื่อให้ส่งผลกับผู้พิมพ์ให้น้อย

ที่สุด ในขณะที่ผู้พิมพ์งานก็ควรหาหน้ากากป้องกันสวมใส่อยู่

เสมอ สารระเหยที่ระเหยออกไปในอากาศ ส่งผลกระทบต่อ

ชั้นบรรยากาศด้วยเช่นกัน ในบางประเทศได้มี ข้อกำาหนดให้

เลิกใช้นำ้าหมึกบางชนิดในกลุ่มนี้ไปบ้างแล้ว และในอนาคตการ

ใช้งานนำ้าหมึกกลุ่มนี้จะค่อยๆ ลดลงจนถูกเลิกใช้ในที่สุด เมื่อ

มีนำ้าหมึกชนิดอื่นๆ เข้ามาทดแทนได้ เรื่องของการเก็บรักษา 

ก็ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากเป็นสารไวไฟและระเหยได้ จึง

จำาเป็นต้องมีห้องเก็บแยกต่างหากเพ่ือการดูแลได้ง่ายและควร

มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้ๆ ที่สามารถหยิบใช้งานได้ทันที เมื่อ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ในส่วนนี้ผู้ใช้งานในหลายๆ ที่ยังมองข้าม 

ความปลอดภัยในด้านนี้อยู่ หลายๆ หน่วยงานได้ริเริ่มโครงการ 

Green ขึ้นมาแล้ว ทำาให้งานพิมพ์ที่ใช้นำ้าหมึกในกลุ่มนี้ ไม่ผ่าน

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำาให้ผู้ผลิตงานพิมพ์หลายๆ ราย 

เริ่มเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการให้มีการรักษ์

สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นในอนาคต

นำ้าหมึก UV (UV-Curable Inkjet Inks)

 นำ้าหมึกกลุ่มนี้ ในเอกสารจากผู้ผลิตรายใหญ่ระบุว่า 

นำ้าหมึกประเภทนี้จะไม่มีอันตรายเลย จริงหรือ? เรามาลอง

วิเคราะห์ดู ในความเป็นจริงเนื่องจากเทคโนโลยีของนำ้าหมึก 

ชนิดนี้ได้ถูกพัฒนามาทีหลัง และแก้ปัญหาจากนำ้าหมึก 2 กลุ่ม 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การพัฒนาในทางที่ดี ก็แลกมากับราคา

ต้นทุนที่สูงกว่าหมึกทุกประเภทที่ใช้งานกันอยู่ จึงทำาให้ถูกนำา

มาใช้งานไม่แพร่หลายเท่าที่ควร เพราะยังไม่เป็นที่ยอมรับใน

เรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ที่ใช้นำ้าหมึกชนิดนี้พิมพ์ แต่ถ้าเรา

พิจารณาถึงความจำาเป็นและประโยชน์ในทุกๆ ด้านแล้ว ควร

อย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้มีการใช้งานให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้ง

ในแง่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ที่เกิดจากนำ้าหมึกโดยตรงนั้นแทบ

ไม่มีเลย แต่โดยทางอ้อม จะเห็นได้จากเวลาพิมพ์งานขณะที่  

นำ้าหมึกพ่นลงบนวัสดุพิมพ์และถูกฉายด้วยแสงยูวีเพ่ือให้หมึก

แข็งตัว วัสดุแต่ละตัวเมื่อถูกฉายด้วยแสงยูวี อาจทำาให้เกิด

กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทาง

เดินหายใจของผู้พิมพ์งานได้ อีกทั้งวัสดุบางชนิดที่ทำาปฏิกริยา

กับความร้อนขณะท่ีถูกฉายด้วยแสงยูวีลงไปยังเกิดสารระเหย

ทีี่ก่อมะเร็งได้อีก และแสงยูวีที่ใช้ก็ยังมีผลกับดวงตาของผู้ใช้

งานอีกด้วย แต่ในที่นี้ ผู้ผลิตนำ้าหมึกก็แสดงความคิดเห็นใน

เรื่องนี้ ในทางที่ไม่เกี่ยวกับนำ้าหมึกเพราะเกิดจากวัสดุพิมพ์

และเครื่องพิมพ์ที่เลือกใช้ ดังนั้นผู้ใช้งานก็ควรเลือกใช้งานและ

หาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้มาใช้ให้ถูกต้อง 

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้งานเอง
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 ระบบจัดการส ีหรือ Color Management System  

จะขอเรียกสั้นๆ ว่า CMS เป็นระบบที่ผู้ประกอบการในธุรกิจ

การพิมพ์ คงได้ยินได้ฟังมานานพอสมควร หรือได้นำามาใช้

ในการผลิตสิ่งพิมพ์ของตนเองอยู่แล้ว ผมจำาได้ว่า CMS ถูก

นำามาเผยแพร่และกล่าวถึงในเมืองไทยคร้ังแรกในงานสัมมนา

ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการ

พิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อราว 

17 ปีที่แล้ว ดูเหมือนจะนานหลายปี บางท่านอาจจะมีคำาถาม

อยู่ในใจ CMS ยังต้องนำามาพูดถึงกันอีกเหรอ ผมก็คงต้อง

บอกว่า ยังคงต้องมีการพูดถึงมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีมีการ

พัฒนาไปเยอะ มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจ ที่สำาคัญมีอีกหลายคนยัง

ไม่ค่อยเข้าใจ และมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่วงการนี้ แล้วยังไม่รู้

ว่ามันคืออะไร สำาหรับการจัดสัมมนาครั้งนั้น ทางผู้จัดงานได้

เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน มาเป็นวิทยากรแนะนำา

กระบวนการ และวิธีการจัดการสีสำาหรับการพิมพ์ ผมเอง

ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสัมมนาด้วย ตอนนั้นก็ต้องขอบ

อกกันตามตรงเลยว่า ผมก็ยังงงๆ และสงสัยกับวิธีการของ

มันพอสมควร แต่หลังจากสัมมนาผมก็เริ่มศึกษา เรียนรู้ และ

ทำาความเข้าใจกับกระบวนงานและวิธีจัดการของระบบมากขึ้น 

จึงทำาให้รู้ถึงองค์ประกอบหลักที่สำาคัญของระบบจัดการสี ซึ่ง

ก็จะเป็นองค์ประกอบทั่วไปในการปฏิบัติงานการผลิตสิ่งพิมพ์ 

คือ พีเพิลแวร์ (คน) ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ นอกจากองค์

ประกอบหลักแล้ว ยังมีตัวแปรที่สำาคัญอีกหลายตัว เช่น วัสดุที่

ใช้พิมพ์ สภาพแวดล้อมในการทำางาน ทั้งหมดนี้ผมจะได้นำามา

อธิบาย และเล่าสู่กันฟัง 

 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เพียงจะบอกว่า ระบบจัดการสี  

ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบมีการพัฒนาให้ใช้ 

และทำางานได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำาความเข้าใจถึง

วิธีการจัดการกับองค์ประกอบและตัวแปร รวมถึงต้องให้เวลา

ในการศึกษา ทดลองกับระบบงานของตนเอง

 มีหลายคำาถามจากผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ ซึ่งยัง

มีความสงสัยและไม่เข้าใจเกี่ยวกับ CMS ตัวอย่างเช่น มันคือ

อะไร? ทำาไมต้องใช้? มันทำางานอย่างไร? ลงทุนแพงมั้ย? 

เป็นต้น ผมจึงอยากจะไขข้อข้องใจเหล่านี้ให้กับผู้ใช้งาน โดย

เฉพาะกับผู้ประกอบการธุรกิจป้ายและโฆษณา ซึ่งเน้นการใช้

งานกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างเป็นหลัก ผมจะพยายามถ่ายทอด

โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆ แบบเล่าสู่กันฟัง สำาหรับตอนที่ 1 นี้ 

จะขอเล่าเกี่ยวกับ CMS เบื้องต้นกันก่อน

ระบบจัดการสี
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CMS คืออะไร?

 หลังจากที่ผมเริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ CMS มาได้

ระยะหนึ่ง ก็เลยอยากจะลองวิชา โดยผมต้องการแนะนำาให้

ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ ได้นำาไปปรับใช้ในการผลิตสิ่ง

พิมพ์ เหตุการณ์ครั้งนั้นผมจำาได้ เป็นครั้งแรกในการแนะนำา

ระบบ CMS ให้กับเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะเจ้าของที่มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องสีสำาหรับงานพิมพ์ ผมเข้าไปพบเจ้าของร้าน

แยกสี (ผลิตแม่พิมพ์) แห่งหนึ่ง พร้อมกับการสนทนาเรื่อง

ระบบจัดการสี ข้อความสนทนาต่อไปนี้ เป็นข้อความจาก

เหตุการณ์จริง ซึ่งผ่านมา 10 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันร้านนี้ มีรุ่น

ลูกมาบริหารต่อ และได้ใช้ระบบจัดการสี ในการปฏิบัติงาน 

และบริการงานพิมพ์ให้กับลูกค้า

ผม: สวัสดีครับ เฮีย ผมจะมาคุยเรื่องการทำางาน และการ

จัดการสีด้วยคอมพิวเตอร์ครับ ผมว่าร้านของเฮีย ควร

นำาระบบจัดการสีมาใช้เพื่อปรู๊ฟสีงานพิมพ์ ให้กับลูกค้า

ของเฮียนะครับ

เฮีย: อะไรคือ ระบบจัดการสี มันจัดการอย่างไร ไม่เคย

ได้ยิน

ผม: มันเป็นระบบที่ช่วยทำาให้สีของไฟล์งานที่ออกแบบ สีที่

แสดงผลบนหน้าจอ สีที่พิมพ์ปรู๊ฟบนเครื่องอิงค์เจ็ท 

และสีที่พิมพ์งานจริง ได้สีไปในทางเดียวกัน

เฮีย: เอ้า ระบบมันช่วยแค่ให้สีไปในทางเดียวกัน มันไม่

ช่วยให้สีเหมือนกันเป๊ะแบบ 100% เหรอ

ผม: เป็นไปไม่ได้ครับ ที่จะเหมือนกัน 100% เพราะการ

ทำางานและการพิมพ์ มันมีตัวแปรเยอะ แต่ถ้ามีการ

ควบคุมตัวแปรทั้งหลายให้ดีก็จะทำาให้ผลลัพธ์ท่ีออกมา 

ได้สีที่ใกล้เคียงกันหรือไปในทางเดียวกันได้

เฮีย:  อะไรคือตัวแปร ยิ่งพูดก็ยิ่งงง

ผม: ตัวแปร คือองค์ประกอบต่างๆ สำาหรับใช้ในการปฏิบัติ

งานพิมพ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี ไม่ว่าจะเป็น

คน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ใช้ในการผลิตหรือสร้างสี ในกระบวนการออกแบบ 

และการพิมพ์ ซึ่งมีหลายตัวแปรครับ เช่น ระบบหรือ

โหมดสีที่ใช้ในซอฟต์แวร์ สีของไฟล์ภาพ คุณภาพและ

คุณลักษณะของจอภาพ (ถ้าเฮียต้องการตรวจดูสีจาก

หน้าจอ) คุณภาพและคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟ 

หมึกและกระดาษที่ใช้พิมพ์ปรู๊ฟ กระดาษที่ใช้พิมพ์จริง 

สภาพแสงในห้องทำางาน การรับรู้และการมองเห็นของ 

คน ตัวแปรเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างมา มันมีคุณลักษณะ

ที่แตกต่างกัน การรับรู้สีหรือการรองรับสี จึงจะแตก

ต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเฮีย ถ่ายภาพ RGB จาก

กล้องดิจิทัลยี่ห้อที่แตกต่างกัน ภาพที่ได้ก็จะแตกต่าง

กัน และเมื่อนำาภาพมาแสดงผลบนหน้าจอ ถึงแม้ว่าจะ

เป็นภาพ RGB ค่าเหมือนกัน แต่จอภาพต่างยี่ห้อ ต่าง

ชนิดกัน ภาพก็จะแสดงผลแตกต่างกัน การพิมพ์ก็เช่น

กัน แม้ใช้ไฟล์ภาพเดียวกัน แต่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่

แตกต่างกัน ภาพที่พิมพ์ออกมาก็จะแตกต่างกัน ซึ่งก็

ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของเครื่องพิมพ์ นั่นหมายความ

ว่า การนำาเข้าข้อมูลภาพและการพิมพ์ข้อมูลภาพ จาก

ความหลากหลายของอุปกรณ์ที่มีการจัดการสีแตกต่าง 

กัน จึงทำาให้มีความจำาเป็นที่จะต้องหาวิธีเพื่อมาจัดการ

กับความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ นั่นคือ การเข้าสู่ 

ระบบจดัการส ีซึง่เปน็การจดัการข้อมลูสรีะหวา่งอุปกรณ์

ต่างๆ นั่นเอง

เฮีย: โอ้ย ทำาไมเยอะจัง อั๊วว่า การทำางานของอั๊ว ไม่จำาเป็น

ต้องใช้ระบบ CMS อะไรที่ว่านี่หรอก อั๊วดูไฟล์เป็น 

ดูสีเป็น อั๊วเห็นไฟล์ เห็นสีมาเยอะ รู้เลยว่าภาพไหน

ต้องปรับอย่างไร ควรเพิ่มสีไหน ควรลดสีไหน อั๊ว 

สั่งลูกน้องปรับบนหน้าจอได้ทันที ถ้าพิมพ์ออกมายัง

ไม่ตรงอีก เพราะโรงพิมพ์มันพิมพ์ไม่เป็น ปรับหมึกก็

ไม่เป็น อั๊ว ก็จะมาแก้ที่ไฟล์ให้ ปรับจนกว่าลูกค้าจะ

พอใจนั่นแหละ ไม่เห็นต้องใช้ระบบอะไรแบบนี้เลย
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ผม: ผมถามเฮียตรงๆ นะ อย่าโกรธผมนะ คนอย่างเฮียที่รู้ 

เรื่องสีดี ปรับสีเป็น ตอนนี้จะมีเหลือสักกี่คน สมมุติว่า 

วันหนึ่งถ้าเฮียไม่อยู่แล้ว หมายถึง ไม่อยู่ในโลกนี้นะ 

ใครจะมาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ ใครจะช่วยชี้แนะ หรือสั่งให้

ลูกน้องของเฮียปรับไฟล์ ผมว่ามันควรมีระบบเข้ามา

ช่วยนะครับ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ มีทักษะ

เรื่องสีกันน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย คนที่มีทักษะ

ด้านการปรับสี จะต้องเป็นคนที่พอมองภาพ แล้วรู้เลย

ว่า จะต้องเพิ่มแดงกี่เปอร์เซ็นต์ ลดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ 

อะไรประมาณนี้

ผม: อีกเรื่องที่สำาคัญนะเฮีย การที่เฮียทำาการแก้ไขไฟล์แล้ว 

แก้ไขไฟล์อีก แม้กระทั่งพิมพ์งานออกมาแล้ว ก็อาจจะ

ต้องนำากลับมาแก้ไข เพื่อให้สีของงานพิมพ์ตรงความ

ต้องการของลูกค้า ผมว่ามันเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย 

ที่สูงมาก การที่เฮียเลือกใช้ระบบจัดการสี มันจะช่วย

ลดเวลาและลดการสูญเสียได้อย่างมาก เพราะเฮียจะ

สามารถตรวจสอบดูสีของงานออกแบบได้ก่อนบนหน้า

จอหรือเฮียจะพิมพ์ปรู๊ฟออกมาดูก่อนก็ได้ หากมีจุดใด

ที่ผิดพลาด ก็ทำาการแก้ไขก่อนที่จะนำาไปสู่ขั้นตอนการ

ผลิตแม่พิมพ์หรือพิมพ์จริง

ผม: ระบบจัดการสี นอกจากเราจะใช้ควบคุมตัวแปรต่างๆ 

ให้สามารถแสดงสีได้ใกล้เคียงกันแล้ว ยังจะช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นช่าง

ออกแบบ ช่างพิมพ์ สามารถทำางานและควบคุมสีงาน

พิมพ์ได้ง่ายขึ้น เพราะระบบจัดการสี ได้ถูกออกแบบ

มาให้ช่างออกแบบสามารถออกแบบและควบคุมสีได้

ง่ายบนซอฟต์แวร์ต่างๆ นอกจากนั้นระบบจัดการสียัง

ถูกพัฒนามาเพื่อใช้สำาหรับการสื่อสาร ระหว่างผู้ปฏิบัติ

งานทุกกระบวนงานการพิมพ์ รวมไปถึงพนักงานขาย 

และลูกค้า ให้เกิดความเข้าใจ เกิดการรับรู้ และเลือก

ใช้วิธีการเดียวกัน เพื่อควบคุมสีงานพิมพ์

เฮีย: อืม ชักน่าสนใจแล้ว ถ้าลื้อบอกว่า ระบบมันช่วยงาน

ได้อย่างนั้นจริงๆ อั๊ว ก็คงไม่ต้องมานั่งปวดหัว มานั่ง

แก้ปัญหา ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำาการปรับไฟล์งาน 

ปรับสี เพื่อใช้พิมพ์งานบนวัสดุแต่ละชนิด มันน่าจะ

ใช้ไฟล์เดียว เพื่อพิมพ์บนวัสดุอะไรก็ได้ แล้วผลลัพธ์

ของสี ก็จะออกมาใกล้เคียงกัน เพราะมันมีระบบ

เข้าไปช่วยจัดการ อันนี้ อั๊ว เข้าใจถูกไหม?

ผม: เฮีย เข้าใจถูกต้องแล้ว เพราะการออกแบบในปัจจุบันนี้ 

ไฟล์งานที่ออกแบบเพียงครั้งเดียว ต้องสามารถนำาไป

พิมพ์หรือใช้งานได้ในหลายๆ สื่อ เช่น อาจนำาไปพิมพ์

บนกระดาษอาร์ตสำาหรับนิตยสาร นำาไปพิมพ์ลงบนไว

นิลสำาหรับป้ายโฆษณา หรือนำาไปแสดงผลบนจอภาพ

ขนาดใหญ่ เฮียจึงสามารถใช้งานออกแบบชิ้นเดียว ไป

ใช้กับสื่อต่างๆ ได้ โดยสีจะออกมาใกล้เคียงกัน เฮียไม่

ต้องเสียเวลา ไปนั่งปรับไฟล์แยกแต่ละไฟล์ ตามระบบ

การพิมพ์ หรือตามวัสดุที่ใช้พิมพ์

เฮีย: ชักน่าสนใจแล้ว ว่าแต่ระบบมันต้องทำาอย่างไร ต้อง

ลงทุนอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายประมาณไหน?

ผม: ถึงตอนนี้ เฮียคงเริ่มเข้าใจในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับ

ว่า CMS มันจะช่วยเฮียได้อย่างไรบ้าง? เฮียลองไป

ทบทวนดูอีกครั้งนะครับ ยังพอมีเวลา เดี๋ยวครั้งหน้า 

ผมจะมาคุยให้เฮียฟังว่า ระบบจัดการสี มันทำางาน

อย่างไร? รับรองไม่ยากครับ ครั้งหน้าเฮียพาลูกน้อง 

มาร่วมฟังด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้สื่อสารไปในทาง

เดียวกัน เฮียรู้ ลูกน้องรู้ ทำางานง่ายครับ

 ระบบจัดการสี (CMS) เป็นแนวทางสากลในการแก้ปัญหาเรื่องความถูกต้องของสี  เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการจัดการ

เกี่ยวกับการแสดงผลสีของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงผลทั้งจากกล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ 

ภาพอัดขยายสี หรือภาพสีจากระบบการพิมพ์ทั้งในระบบสี RGB หรือ CMYK ให้สามารถแสดงผลอย่างถูกต้อง หรือให้ได้

ใกล้เคียงกันมากที่สุด ดังนั้น การตกแต่งภาพ และการออกแบบงานพิมพ์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่าน

การปรับตั้งค่าสีอย่างถูกต้องย่อมจะส่งผลต่องานที่ออกมาได้สีที่ผิดพลาด

 CMS เป็นระบบการปรับเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อควบคุมสีให้ได้ตรงกันตามต้องการ โดย

ต้องพึ่งไฟล์มาตรฐานเช่น โปรไฟล์สี ICC ซึ่งจะเป็นไฟล์สำาหรับเก็บรายละเอียดของสีในแต่ละอุปกรณ์ เช่น สีของสแกนเนอร์, 

สีของพริ้นเตอร์
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Inkjet World  |  Power Windows

มองกราฟฟิคผ่านกระจก

The Hole Story เรื่องของรู
 หากพูดถึงคำาว่า Window Graphics ส่วนใหญ่เราจะนึกถึง Perforated Films หรือที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อของสติกเกอร์ 

See-through เป็นวัสดุที่เราสามารถมองออกไปได้จากด้านใน แต่ด้านนอกจะเห็นแค่ภาพงานพิมพ์กราฟฟิคเท่านั้น กราฟฟิคจะถูก

พิมพ์ลงบนด้านหน้าที่เป็นสีขาวของตัววัสดุ ส่วนด้านหลังจะเป็นด้านที่เป็นกาวสีเทาหรือดำาเพื่อกันไม่ให้สายตาโฟกัสที่ตัวฟิล์ม โดย

เราจะมองผ่านทะลุออกไป จริงๆ มันเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่า กล่าวคือหากเราพิมพ์ชิ้นงานที่มีสีสดใส ฉูดฉาด มันสามารถ

ดึงสายตาของผู้คนได้มากกว่า เป็นการดึงโฟกัสให้อยู่บนงานพิมพ์มากกว่าการมองทะลุฟิล์มเข้าไปด้านใน

 หนึ่งในข้อสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงเมื่อเลือกใช้งานสติกเกอร์ See-through คือความโปร่งของตัววัสดุ (Transparency) ซึ่งจะ

ถูกกำาหนดโดยจำานวน “รู” บนตัวสติกเกอร์ ยิ่งจำานวนรูน้อย ยิ่งเป็นการเพิ่มความโดดเด่นของงานพิมพ์ และเพิ่มความเป็นส่วนตัว

ของตัวคนหรือสถานที่ภายในด้านหลังกระจก เช่น จำานวนรูคิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนอีก 80 ที่เหลือเป็นพื้นผิวของวัสดุ (มักจะเขียน

กันว่า 80/20 เลขตัวแรกแสดงขนาดของพื้นผิว จำานวนด้านหลังแสดงจำานวนรู) ในทางกลับกัน หากมีความโปร่งแสงสูง จะทำาให้

มองทะลุผ่านได้มากขึ้น แต่ความเด่นของงานพิมพ์ก็จะลดลงด้วย

 ความโปร่งที่กล่าวข้างต้นนี้จะมีความสำาคัญมากกับงานติดกระจกรถ โดยเฉพาะหน้าต่างรถประจำาทาง ส่วนงานภาครัฐอาจ

มีการกำาหนดค่าความโปร่งเป็น 60/40 หรือ 50/50 เพื่อให้ผู้โดยสารภายในสามารถเห็นบรรยากาศภายนอก รวมถึงป้ายรถเมล์

ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวเลขที่ถูกกำาหนดมาในลักษณะนี้ ถือเป็นงานท้าทายสำาหรับผู้ออกแบบงานกราฟฟิคเช่นกัน เนื่องจากไม่สามารถ

ออกแบบให้ตัวหนังสือหรือลวดลายสำาคัญๆ อื่นๆ มีขนาดเล็กจนเกินไป เนื่องจากมันจะถูกกลืนหายไปกับรูสติกเกอร์ขนาดใหญ่ที่

ถูกกำาหนดมานั่นเอง

ที่มา : www.printingnews.com/article/12224290/power-windows-looking-through-window-graphics
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In or Out? ด้านใน หรือ ด้านนอก
 จริงๆ เมื่อพูดถึง Window Graphics ยังมีวัสดุอื่นๆ อีกนอกเหนือจาก Perforated Films ตอนนี้เทรนด์การออกแบบจะ

มุ่งไปที่ชิ้นงานขนาดใหญ่ แม้ว่าการออกแบบจะมีกราฟฟิคเพียงจุดเล็กๆ ของกระจกทั้งบาน เช่น รูปเกล็ดหิมะสำาหรับตกแต่งช่วง

คริสต์มาส แต่แทนที่จะทำาการพิมพ์รูปและทำาการไดคัทออกเป็นชิ้นเล็กๆ การพิมพ์บนสติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่แล้วนำามาติดกระจก

ทั้งบานนั้นง่ายและเป็นที่นิยมมากกว่า และโดยส่วนใหญ่มักจะติดชิ้นงานบนพื้นผิวกระจกด้านนอกมากกว่าติดด้านใน เนื่องจาก

ด้านในจะเห็นเงาสะท้อนของกระจกมากกว่า ดังนั้นการติดด้านนอกจะทำาให้งานพิมพ์คมชัดกว่า

 อย่างไรก็ตาม บางกรณีการติดงานพิมพ์ด้านในก็สะดวกมากกว่า เช่น กรณีที่บริเวณนั้นๆ สุ่มเสี่ยงต่อพวกคนสัญจรไปมาที่

อาจมาดึงหรือทำาลายสติกเกอร์งานพิมพ์ หรือการติดกระจกอาคารสูง แต่ต้องระวังไม่ให้กระจกที่ติดงานพิมพ์เป็นรอยหรือมีคราบ

สกปรกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสีและความคมชัดของกราฟฟิคได้

You Should Do Windows ความสะอาดเป็นเรื่องใหญ่
 น่าแปลกใจที่หลายๆ คนละเลยที่จะทำาความสะอาดกระจกก่อนการติดตั้ง Window Graphics ซึ่งถือเป็นข้อสำาคัญที่ส่งผล

ต่อความสวยงามของงานกราฟฟิค กระจกต้องสะอาดหมดจด 100% รวมถึงตามขอบมุมของกระจกด้วย ควรขูดคราบกาวของ 

สติกเกอร์เดิม สี และ ฝุ่นผงต่างๆ ออกให้หมดด้วยใบมีดหรือเกียง และควรเช็ดทำาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาดอีกครั้ง

หนึ่ง แต่ต้องระวังไม่ควรเช็ดด้วยนำ้ายาเช็ดกระจกหรือนำ้ายาที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย เนื่องจากมีฤทธิ์ทำาให้กาวของสติกเกอร์ที่

จะนำามาติดกระจกหลุดลอกได้ และบางครั้งนำ้ายาเช็ดกระจกอาจจะทิ้งคราบสีฟ้าๆ ที่อาจส่งผลต่อกราฟฟิคต่อไปได้

 และอย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น การทำาความสะอาดกระจกไม่ควรมองข้ามตามขอบและมุม เพราะบริเวณดังกล่าวจะเป็น

จุดเริ่มของการหลุดร่อนของสติกเกอร์โดยส่วนใหญ่ และการติดตั้งสติกเกอร์ควรเว้นระยะขอบกระจกเข้ามาอย่างน้อยประมาณ 3 

มิลลิเมตร เนื่องจากตามขอบกระจกมักมีซิลิโคนอยู่ ซึ่งกาวของสติกเกอร์จะไม่ยึดติดตรงส่วนของซิลิโคนนี้ เป็นอีกสาเหตุที่ทำาให้

สติกเกอร์ติดกระจกหลุดลอกออกมาได้

 นอกจากนี้ ยังต้องดูว่าตำาแหน่งใดที่เราจะทำาการติดงานพิมพ์กราฟฟิค เช่น ติดตั้งภายในหรือภายนอก เพราะจะส่งผลต่อ

การเลือกใช้วัสดุ ในปัจจุบัน ผู้ผลิตมีการเพิ่ม option ให้กับวัสดุ เช่น เป็นวัสดุที่ป้องกันรอยขีดข่วน (anti-scratch) เหมาะสำาหรับ

ติดตั้งในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมา หรือวัสดุที่มี UV Resistance สำาหรับติดตั้งบริเวณที่โดนแสงแดด เป็นต้น

The Joy of Installation การติดตั้งก็สำ�คัญ
 การติดตั้ง Window Graphics สามารถทำาได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง โดยแบบเปียก (ในที่นี้หมายถึงทั้งนำ้าเปล่าธรรมดา 

หรือนำ้าผสมนำ้ายาล้างจาน ซึ่งจะแนะนำาให้ผสมนำ้าอุ่น 1 แกลลอนต่อนำ้ายาล้างจาน 6 หยด / 2 ลิตรต่อ 3 หยด) โดยการฉีดพรม 

นำ้าลงบนพื้นผิวและกาวของสติกเกอร์ให้ทั่วก่อนที่จะทำาการติดตั้ง ซึ่งจะทำาให้สามารถเลื่อนตำาแหน่งตัวสติกเกอร์ได้ง่ายขึ้น แล้วใช้

ที่รีดสติกเกอร์ (squeegee) ช่วยในการไล่ฟองอากาศและนำ้า โดยเริ่มจากด้านบนและส่วนกลางของสติกเกอร์และรีดไล่ออกมา

จนถึงขอบของตัวงานพิมพ์ หากมีนำ้าค้างอยู่ภายในจะทำาให้สติกเกอร์หลุดร่อนออกได้ อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่า ฟิล์มหรือ

สติกเกอร์แต่ละยี่ห้อจะมีคุณสมบัติของกาวที่ต่างกัน และใช้กับนำ้าที่ต่างชนิดกัน แนะนำาว่าให้สอบถามกับทางผู้ผลิตก่อน

 แต่ฟิล์มหรือสติกเกอร์บางชนิดก็ไม่เหมาะกับการติดตั้งแบบเปียก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติกเกอร์ที่เป็นกาวแบบ emulsion มี

วิธีทดสอบง่ายๆ โดยลองตัดฟิล์มหรือสติกเกอร์เป็นแถบยาว แช่ทิ้งไว้ในนำ้าประมาณ 30–60 วินาที หากเนื้อกาวยังคงความใสอยู่ 

ถือว่าสามารถติดแบบเปียกได้ แต่ถ้าเนื้อกาวเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ฟิล์มหรือสติกเกอร์นี้จะเหมาะกับการติดตั้งแบบแห้งมากกว่า

 สติกเกอร์ See-through เป็นสติกเกอร์ที่เหมาะกับการติดแบบแห้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์ที่ใช้เทคนิค Air Egress 
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ซึ่งจะมีร่องในเนื้อกาว ทำาให้เวลาติดตั้งเราสามารถไล่อากาศออกไปตามแนวร่องได้ เพื่อลดปัญหาเรื่องฟองอากาศ แต่ข้อเสียที่อาจ

เกิดขึ้นจากร่องนี้คือ เมื่อติดตั้งไปแล้ว อาจจะมองเห็นรอยร่องเหล่านี้บนพื้นผิวด้านหน้าของฟิล์มหลังจากที่ถูกรีดก็เป็นได้

Film On Film ฟิลม์เคลือบจำ�เป็นมั้ย
 Window Graphics ที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกกระจกอาจจะมีการเคลือบฟิล์มด้านหน้าอีกชั้นหนึ่ง แต่ในบางกรณีก็ไม่จำาเป็น และ

ถือเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ส่วนใหญ่งานที่ควรจะต้องมีการเคลือบมักจะเป็นงานติดกระจกที่ต้องเผชิญฝุ่น ควัน ฝน 

และคราบต่างๆ ที่กระเด็นจากท้องถนน หากไม่ได้เคลือบ ฝุ่น ละอองผง และนำ้า อาจจะเข้าไปอยู่ตามร่องรู ทำาให้เกิด Fishbowl 

Effect หรือการที่คนด้านในมองออกมาได้ไม่ชัด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอาการเมารถได้

A Touch of Frost ฟิล์มฝ้าก็นิยมใช้กัน
 Window Films ยังสามารถนำามาตกแต่งหรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับอาคารหรือห้องต่างๆ ได้ (เช่น Etched Glass 

Films หรือ Dusted/Frosted Crystal) ถือเป็น Window Graphics อีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากงานพิมพ์อิงค์เจ็ทติดกระจก

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำา Window Graphics มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้ผลิตและติดตั้งจึงควรเรียนรู้เคล็ดลับและ

ประเภทของ Window Films เพื่อสามารถนำามาใช้ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ตอบสนองต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

งานพิมพ์และงานตกแต่ง Window Films ที่เติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป
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เรื่อง : พิเชฐ หลักดี

  จากความไม่เสถียรในการเมืองและเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะแวดวงสื่อโฆษณา 

ผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงผู้ผลิตงานอิงค์เจ็ทที่ถูกตัดงบ ต้องลดราคากันจนอยู่กันยากเลยทีเดียว แล้วจะอยู่กันแบบไหนละ

ครับ จะปรับตัวรับศึกกันอย่างไร ทำาให้มีภูมิคุ้มกันแบบถาวร

 ผมอยู่วงการนี้มาเกือบ 20 ปี เจอเพื่อนๆ ในธุรกิจล้มลุก รุ่งเรือง หายหน้า เปลี่ยนแนวกันไปก็เยอะครับ สิ่งนึงที่ผมเห็นมา

ตั้งแต่ต้นคือ หลายคนไม่ได้เข้าใจธุรกิจนี้ดีพอ จริงแล้ว เมื่อ 20 ปีก่อน ผมตื่นเต้นกับเครื่องพิมพ์มาก ผมจินตนาการเห็นถึงงาน

ที่เกิดจากตัวมันเต็มไปหมด และแล้วก็เริ่มศึกษารู้จักตัวมัน และทำาความเข้าใจมัน สุดท้ายแล้วก็รู้ว่า เครื่องพิมพ์ เป็นแค่อุปกรณ์

ประกอบตัวนึงเท่านั้นเองในธุรกิจนี้ ตลอดที่ยึดอาชีพนี้มีคนถามผมเยอะมากว่าทำาอะไร? ผมตอบไปไม่ค่อยจะซำ้ากัน โดยจะดูว่าผู้

ที่ถามเป็นใคร? อาชีพอะไร? เช่นตอบไปว่า ทำา Graphics Decoration, ทำาผลิตสื่อโฆษณา, ทำาสื่อส่งเสริมการขาย และจะมี

คำาถามตามมาว่าทำาอะไรบ้าง? ก็ต้องตอบกันยาวๆ ไป 

 20 ปีของผมในธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จากธุรกิจแค่ล้านต้นๆ มาเป็น 100 ล้าน ผมมีบางอย่าง

มาแชร์กัน ที่ผ่านมาและปัจจุบันผมมีการปรับตัวตลอดทุกปี ในแนวทางหรือหลักที่คิดที่ทำา คือ 

 1. คิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ว่าคนและเครื่องมือที่เรามีจะผลิตงาน อะไรใหม่ๆ ให้เราได้บ้าง และสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ร่วมกัน

กับทีมงาน พวกเค้าจะเรียนรู้ใหม่ๆ และสนุกไปกับเรา

 2. หาแรงบันดาลใจใหม่อยู่เสมอ ผมเลยต้องไปดูงานต่างประเทศทุกปี หลายที่ ทั้งเอเชียและยุโรป แต่ถ้าไปไม่ได้ เราก็ค้น

มันได้จากหน้าเว็บ แล้วนำามาแชร์กับทีมงาน และพาทีมงานไปบ้าง

 3. การต่อยอดทางธุรกิจไปเรื่อยๆ จากการเริ่มแค่พิมพ์งาน ผมค่อยๆ ก้าวไปสู่งานดิสเพลย์ งาน Signage และงานตกแต่ง 

ดังนั้นเครื่องจักร และบุคคลากร ก็ต้องพัฒนาและเพิ่มเพื่อรองรับเช่นกัน

 4. หาตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไร ที่แตกต่างจาก Red Ocean และทำามันให้สุด จนผมได้พบว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน 

Graphic Decoration และเราทำากำาไรจากมันได้ มากกว่าการรับบริการพิมพ์แบบตั้งรับ 

 5. เอาอะไรที่เป็นสำาเร็จรูป หรือสั่งซื้อมาแล้วมาปรับเล็กน้อย แล้วขายออกไปโดยมีกำาไรที่ดี 

 6. สร้างมูลค่าเพิ่มจากทีมงาน ให้เค้าทำาสิ่งที่หลากหลายแปลกใหม่จากที่เคยทำา ทำาให้องค์กรมีคุณค่า มีมูลค่ามากมายยิ่งกว่า 

เครื่องจักร เพราะถ้าเรามีแค่เครื่องจักร ใครๆ ก็ซื้อได้ แต่ทีมงานนี้แหละคือหัวใจ

 7. หาตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ทำาให้ทุกวันนี้ผมได้ลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น และเราทำามาจะ 10 ปีแล้ว ในขณะที่เขียน

บทความนี้ ผมนั่งเขียนอยู่ที่เสียมเรียบ กัมพูชา ซึ่งเราได้งานร้านอาหารในสนามบินจากลูกค้าต่างชาติที่นี่ มี 7 แบรนด์ 

และที่พนมเปญ อีก 5 แบรนด์ ลูกค้าเชื่อมั่นเรามาก เพราะเรามีประสบการณ์ในการ ทำากราฟฟิคตกแต่งและป้าย ในส่วน

ที่เปิดในสนามบินก็น่าจะเกือบ 100 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจงานพิมพ์อิงค์เจ็ท
ปรับตัวอย่างไร ถึงจะไปรอด

บทความ  |  ปรับตัวอย่างไร ถึงจะไปรอด
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 7 หัวข้อนี้ คือหลักที่ผมใช้มาตลอด และคิดว่าทำาให้ธุรกิจนี้อยู่ได้ไปรอด ปัจจุบันผมทำาสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการต่อยอด ที่ไม่ไช่

งานพิมพ์ กลายมาเป็นยอดขายสัดส่วนถึง 50% ไปแล้ว ถ้าพูดถึงหลายอย่างที่เราทำา คงงงว่าเราไม่ใช่แค่อิงค์เจ็ทจริงๆ เช่น ที่รอง

จานใน Salad Bar, ตู้โชว์ผ้าม่าน, เก้าอี้ที่มีเบาะลายตามใจคุณ, ผลิตตู้ไฟบางขายมากว่า 4,000 ตู้, งานดิสเพลย์ของ Hermes ที่

ยากและสร้างสรรค์ใหม่ทุก Set ฯลฯ

บทความ  |  ปรับตัวอย่างไร ถึงจะไปรอด

ดิสเพลย์ของแบรนด์ Hermes

งานฉลุไม้ สำาหรับใช้งานตกแต่งร้านค้าและโรงแรม

ดิสเพลย์ของแบรนด์ Hermes

งานพลาสวู้ด ที่ทำาเสริมไปกับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท



Graphics & Sign  |  36

งานตกแต่งร้านอาหาร BURGER KING ที่ประเทศเมียนมาร์ งานสติกเกอร์ติดกระจก The Pizza Company ที่ประเทศเมียนมาร์

งานผนังตกแต่งร้านอาหาร ที่ประเทศกัมพูชา งานตกแต่งร้าน BURGER KING ที่ประเทศกัมพูชา

งานตกแต่งร้านอาหาร Thai Express ที่ประเทศสิงคโปร์ งานตกแต่งร้านอาหาร Kaffir & Lime ที่ประเทศสิงคโปร์

บทความ  |  ปรับตัวอย่างไร ถึงจะไปรอด
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บทความ  |  ปรับตัวอย่างไร ถึงจะไปรอด

 จะเห็นได้ว่าที่ผมเขียนมาทั้งหมด ไม่มีคำาว่า ลดราคาสู้

ตลาด หรือบอกเทคนิคประหยัด ทำาไงให้ขายถูกกว่า ไม่ครับ 

ผมไม่อยากให้ตกลงไปใน Red Ocean แล้วจมนำ้าตาย 

 มีหลายบริษัทที่ได้ทำาแบบที่ผมกล่าวมาแล้วครับ และ

ผมเห็นได้ชัดกับการเติบโต ขออนุญาตยกตัวอย่างบริษัทหนึ่ง 

ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำากัด 

ของคุณโก้ ที่จังหวัดภูเก็ต ผมรู้จักกันมาหลายปี เห็นถึงการ

ปรับเปลี่ยนในทุกมิติ ล่าสุดที่ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน 

ค่อนข้างประทับใจกับรูปแบบหน้าตาของบริษัท การนำาเสนอ 

รวมไปจนถึงงานท่ีหลากหลายจากเพียงแค่พิมพ์งานอิงค์เจ็ท

ในอดีต อย่างเช่น มีบริการให้เช่าจอ LED ในงานอีเว้นท์ต่างๆ, 

รับงาน Graphic Decoration, ให้เช่าสื่อโฆษณา, จำาหน่าย

ไฟ LED และล่าสุด เพิ่งลงทุนทำาห้องอบสีพาวเดอร์โค้ทเพื่อ

รองรับงานที่ตัวเองผลิตและให้บริการกับลูกค้าทั่วไป 

 ผมมีโอกาสได้คุยถึงความเป็นมาและวิธีคิด ล้วนแล้ว

แต่ใกล้เคียงกับ 7 ข้อที่กล่าวไว้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นกับทุกคน

ที่ไปได้ดีคือ ความตั้งใจจริง และทำามันอย่างจริงจัง มีพันธมิตร

ทางธุรกิจมากๆ สนุกกับมัน เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่า มั่นคง

 อย่าหยุดคิด อย่าหยุดสร้างสรรค์ อย่าหยุดต่อยอด 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจคุณ แล้วคุณจะรอด

ออกบูธงานที่ประเทศเมียนมาร์

พิเชฐ หลักดี
กรรมการผู้จัดการ Inspire Image Co., Ltd.

ออกบูธงานที่ประเทศกัมพูชา
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 TABDA Sign Contest ครั้งที่ ๑ คนอวดป้าย ไม่ต้องอายใคร การประกวดออกแบบและผลิตป้ายหน้าร้าน เป็น

กิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน Sign Asia Expo 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่ทำางานอยู่ในวงการป้ายและโฆษณา 

ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และเทคนิคในการออกแบบและผลิตป้ายหน้าร้านของตัวเอง

 ผลงานออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในรอบแรก จะได้รับการสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการผลิตป้ายจริงเพื่อ

จัดแสดงในงาน Sign Asia Expo 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10–13 พฤศจิกายน 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2-3

กำาหนดการรับสมัครและการตัดสิน

1. เปิดรับสมัครและรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2559

 • ออกแบบปา้ยใหส้ามารถผลติไดจ้รงิ โดยมเีงือ่นไขวา่ ปา้ยหนา้รา้นตอ้งมขีนาดความยาวไมเ่กนิ 4 เมตร สง่แบบมายงั  

 สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  

 กรุงเทพฯ 10210 หรือ อีเมล์  tabda.tic@gmail.com, admin@tabda.org

 • ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ในรูปแบบไฟล์ 

  • โฟโต้ช็อป (.psd)

  • ออโต้แคด (.dwg)

  • อิลลัสเตรเตอร์ (.ai)

  • คอเรลดรอว์ (.cdr)

  • สเก็ตช์ภาพและสแกน (.pdf)      

 โดยไฟล์ที่ส่งจะต้องมีการระบุรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้ในการผลิตและขนาดหน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตรชัดเจนในแบบ

2. ประกาศผลแบบป้ายที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินเพื่อการผลิตชิ้นงานจริง วันที่ 10 ตุลาคม 2559

 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกแบบให้นำาแบบมาผลิตป้ายจริง จะได้รับการสนับสนุนวัสดุในการผลิตป้ายมูลค่า 10,000 บาท  

 โดยมีวัสดุในการผลิตป้ายที่ให้การสนับสนุนได้แก่

  • สติกเกอร์

  • ไวนิล

  • อะคริลิค

ครั้งที่ ๑  คนอวดป้าย ไม่ต้องอายใคร

รายละเอียดโครงการ  |  Tabda Sign Contest



Graphics & Sign  |  39

  • พลาสวู้ด

  • อลูมิเนียมคอมโพสิท

  • งานพิมพ์อิงค์เจ็ท

  • ไฟ แอลอีดี

3. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกผลิตป้ายจริงส่งภาพถ่ายผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

4. ส่งผลงานเข้าพื้นที่จัดแสดงในงาน Sign Asia Expo 2016 และ Bangkok LED & Digital Sign 2016

 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

5. การตัดสินและมอบรางวัล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (เวลา 10.30 – 14.30 น.)

คณะกรรมการตัดสิน 5 ท่าน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ (Designer)  2  ท่าน

 • ผู้มีประสบการณ์ในวงการป้าย (Sign Maker) 3  ท่าน

รางวัลการประกวด

 รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 รางวัลชมเชย  เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

เกณฑ์การตัดสินรอบแรกและรอบสุดท้าย

1. ความคิดสร้างสรรค์ 30% 

 • ผลงานตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 • การเลือกใช้วัสดุในการผลิต

2. ความสวยงาม 30% 

 • ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

 • ความสวยงามของชิ้นงาน ลวดลายที่สร้างสรรค์

3. เทคนิค 40%

 • ขั้นตอนการผลิต

 • ความสวยงามประณีตในการผลิตชิ้นงาน

 • การใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 521-8258, 085 900 0660 e-mail : tabda.tic@gmail.com, admin@tabda.org

รายละเอียดโครงการ  |  Tabda Sign Contest
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บทความ  |  แนวโน้มของ LED

ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง

 แสงจากหลอดนีออนนั้นมีการใช้งานยาวนานสำาหรับ

อุตสาหกรรมป้าย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ป้ายโฆษณามีสีสัน

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามป้ายนีออนกำาลังจะสูญเสีย

ตำาแหน่งดังกล่าวให้กับ LED เพราะเมื่อดูป้ายโฆษณาใน

ประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้แสงสว่างมาช่วยก็จะเห็นความแตกต่าง 

ไปจากเดิมมากมาย อย่างเช่นที่ ฮ่องกง สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง

ในยามคำ่าคืน นั้นคือป้ายไฟต่างๆ ที่มีความสดใส สวยงาม

ประดับเมืองอยู่ แม้กระทั่งในภาพยนต์จีนฮ่องกงก็นิยมที่เอา

บรรยากาศเช่นนี้มาประกอบภาพยนต์อยู่อย่างต่อเนื่อง

 ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาในฮ่องกงหลายรายได้

ยกเลิกการใช้หลอดนีออนลง และใช้หลอด LED มาทดแทน 

ถึงแม้ความสวยงามของศิลปะจะลดลงตามความนุ่มนวลของ

แสงที่เปล่งออกมาบ้าง แต่ก็ได้มาซึ่งการทดแทนที่คุ้มค่านั้นก็

คือการที่มีสีสันที่สดใสกว่า รวมถึงการประหยัดต้นทุนในการ

บำารุงรักษา และค่าใช้ไฟฟ้าลดลง

 สิ่งสำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเอาป้าย LED 

มาทดแทนป้ายนีออน นั่นก็คือการตอบสนองทางด้านความ

ปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งแม้แต่ป้ายของบริษัทห้างร้านเอง

ก็ทยอยเปลี่ยนเป็นป้าย LED กันมากขึ้นตามลำาดับ เพราะ

ปัจจุบันความต้องการของเรื่องความปลอดภัยมีความจำาเป็น

อย่างยิ่ง และจะมากยิ่งขึ้นต่อไปอีก

แนวโน้มของ LED
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บทความ  |  แนวโน้มของ LED

การลดลงของไฟนีออนในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มที่คล้ายกัน เหตุผลหนึ่งก็คือค  วาม

สามารถในการผลิต LED มีปริมาณที่สูงขึ้นประกอบกับราคา

หลอดไฟ LED มีการลดราคาอย่างต่อเนื่อง ความสะดวกใน

การใช้งานและการบำารุงรักษามีค่าใช้จ่ายตำ่า ด้วยเหตุผลดัง

กล่าวผู้ผลิตป้ายจึงมักนิยมเลือกหลอด LED มาใช้กับงานป้าย

ที่ผลิตกันมากขึ้น

 แม้แต่ป้ายต่างๆ ในลาสเวกัส ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ไม่

เคยหลับ และจะเห็นแสงสว่างสดใสตลอดเวลาในยามคำ่าคืน ก็

ทยอยเปลี่ยนจากไฟนีออน มาเป็น LED เกือบจะทั้งหมด และ

ในโรงแรมเกือบทุกโรงแรมได้เปลี่ยนเป็นหลอด LED กันเกือบ

จะทั้งหมดเช่นกัน 

 แน่นอนว่าไฟ LED สามารถครองพื้นที่ในตลาด

ได้เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถ

ทดแทนไฟนีออนได้ทั้งหมด ในบางงานก็ยังต้องใช้ไฟนีออน

เพราะรูปแบบของงานป้ายโฆษณาที่ออกมาไม่เหมาะสมกับ

ไฟ LED โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของป้ายที่มีลักษณะเป็น 

3 มิติ ดังนั้นในบางกรณีที่ลูกค้ายังคงเรียกร้องเป็นป้ายนีออน 

เพราะแสงนีออนเป็นแสงที่อบอุ่น และสีที่เปล่งออกมามีใกล้

กับบางอย่างที่ไฟ LED ไม่สามารถทดแทนได้ โดยเฉพาะ

ความต่อเนื่องของลายที่มีลักษณะเป็นรูปโค้ง และการให้สีที่มี

ความสมำ่าเสมอของแสงนีออนตลอดในลวดลายที่ต้องการใน

ทุกตำาแหน่ง อีกเรื่องหนึ่งหลอดนีออนเรืองแสงสดใสจากเส้น

รอบวงหลอดทั้งหมดมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้นการสร้าง

ภาพที่ออกมาจึงเป็นมิตรกับสายตา แต่แสงสว่างจากไฟ LED 

มีทิศทางที่เข้มข้นและมีแสงจ้ามากๆ จึงทำาให้ผู้ชมภาพจาก

แสง LED มีความระคายเคืองตาอยู่บ้าง

ความแตกต่างที่โดดเด่น

 เราสามารถสร้างสรรค์งานป้ายไฟจากแอลอีดีโมดูล

หลายๆ โมดูล ทั้งในรูปพื้นผิวโค้งหรือจะกำาหนดช่องห่างเท่า

ไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ แต่ก็จะแตกต่างกับไฟจากแสงนีออน

เพราะหลอดนีออนจะเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำาให้แสงที่ออกมามี

ความสมำ่าเสมอในทุกตำาแหน่งของหลอดเป็นอย่างดี จุดนี้เองที่

เป็นข้อจำากัดของ LED ที่ตัวมันเองจะถูกผลิตออกมาเป็นทีละ

โมดูล จึงขาดความต่อเนื่อง ทำาให้แสงสว่างมีความแตกต่างกัน 

หากจัดสรรจำานวนหลอดและระยะห่างของหลอดไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างป้ายไฟ นีออน

ตัวอย่างป้ายไฟ แอลอีดี
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 ปัจจุบัน LED ได้ถูกผลิตให้มีขนาดที่เล็กลง แบนขึ้น 

ประสิทธภิาพสูงขึ้น และพยายามกำาหนดลำาแสงให้ไปในทิศทาง

เดียวกันมากขึ้น มีแสงที่เข้มข้นมากขึ้น ทำาให้มีความสว่าง

สูงมาก ดังนั้นไฟ LED จะทำาให้ตาพร่าได้ ซึ่งต่างจากหลอด

นีออนที่ให้ความนุ่มนวลและความสมำ่าเสมอของแสงที่มากกว่า

แนวโน้มตลาด LED 

 แนวโน้มตลาด LED ของโลกในสายตาของโรงงาน

ผลิตในประเทศจีน ส่วนใหญ่ก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันคือ

ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่มากขึ้นอย่างมากมาย ทั้ง

ในตลาดงานโฆษณาและตลาดอื่นๆ ในทางการตลาดมีการ

เจริญเติบโต แต่ราคาจำาหน่ายกลับสวนทางที่ราคาถูกลงกว่า

เดิมประมาณ 30-40% หลายๆ โรงงานผู้ผลิตก็ไม่สามารถที่

จะลดรับภาระดังกล่าวได้ บางแห่งก็ลดกำาลังการผลิตลง หรือ

แม้แต่บางแห่งอาจจะต้องเลิกราไปเลยก็มี

 แนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาด LED ทั่วโลก

น่าจะมีการเจริญเติบประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

จำานวนการใช้ LED มีแนวโน้มที่จะลดลง หากจะดูต่อไปอีก 5 

ปีข้างหน้าก็จะเห็นสัญญานการเจริญเติบโตที่ลดลง ซึ่งมีความ

เป็นไปได้ที่ LED มาทดแทนระบบแสงสว่างเดิมเกือบจะหมด

แล้ว สำาหรับตลาดตู้ไฟยังมีแนวโน้มไปได้ด้วยดี และดีกว่าปีที่

ผ่านมา ต้นทุนการผลิต LED ทั้งตัวชิป และส่วนประกอบอื่นๆ

มีราคาลดลง เรียกได้ว่าราคาที่หาซื้อกันได้อาจจะเป็นราคาที่

ตำ่าที่สุดของตลาดแล้ว และโรงงานผู้ผลิต LED เองก็แข่งขัน

กันลดราคาลงเกือบจะเท่ากับต้นทุนของโรงงาน

 คราวน้ีมาดูในประเทศไทยของเราบ้างสำาหรับใน

วงการโฆษณาที่ต้องใช้แสงไฟเป็นตัวช่วยแล้ว แสงไฟจาก

หลอดนีออนนั้นแทบไม่หลงเหลืออีกต่อไป ยกเว้นอาจจะเป็น

ในสถานที่เก่าๆ ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เหลือน้อยเสีย

เหลือเกิน เพราะจากคุณสมบัติที่ทางด้านต้นทุนของ LED ที่

ตำ่าลงทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัด

ได้อย่างเห็นได้ชัด ตลาดหลักของ LED ก็คือตลาดทางด้าน

โฆษณาตู้ไฟ ปัจจุบันได้นำาเอา LED ไปใช้กันมากขึ้นในด้าน

ไฟส่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เพราะอัตราการใช้ไฟตำ่ากว่า

จึงเสียค่าไฟต่อเดือนน้อยลง แต่ยังเห็นไม่มากเท่าไหร่สำาหรับ

ผู้ประกอบการท่ีนำาเอาไปใช้ในการให้แสงสว่างท่ีป้ายโฆษณา 

เนื่องมาจากราคาจำาหน่ายของโคมไฟ LED ยังสูงอยู่ และไฟ

ส่องป้ายของเก่าที่ลงทุนไว้ ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน ก็ต้องทนใช้

ไปก่อน เพราะหากจะเปลี่ยนเป็น LED เลยก็จะเป็นการลงทุน

ที่มากอยู่ ราคา LED ปัจจุบันสำาหรับไฟส่องป้ายขนาดใหญ่ก็

ยังแพงอยู่มาก

 แล้วหลายคนก็มองว่า ในอนาคตกันใกล้โรงงานผลิต

หลายๆ โรงอาจจะอยู่ไม่ได้และเลิกราไปในที่สุด

ที่มา : บทความบางส่วนมาจาก Signs of The Time (February 2016) โดย Dr. M. Nisa Khan



New Surecolor S-series

26/15 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย จ.ปทุมธ�นี 12150    โทร. 02-533-2533, 02-994-5199   Fax. 02-997-3384     www.sahasticker.com

บจก. สหสติิกเกอร์ e-mail : sahasticker@cbg.in.th,  

Superb Supply Service for 
Sign, Sticker & Digital

เครื่องพิมพ์ : UV Ink & LED UV Ink
•	 True	Flatbed
•	 Hybrid
•	 Roll	to	Roll

•	 SC-S40600	=	4	สี
•	 SC-S60600	=	4	สี	x	2
•	 SC-S80600	=	10	สี

DYSS : X5 & X7 Series
•	 เครื่องตัดฟิวเจอร์บอร์ด,	กล่องกระดาษ	ฯลฯ
•	 เครื่องตัดประสิทธิภาพสูงชั้นน�าระดับโลก
	 จากประเทศเกาหลีใต้

เครื่องตัดประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศญี่ปุ่น
•	 	 Cutting	Plotters	CE	&	FC	Series
•	 	 Flatbet	Cutting	Plotters		

เครื่องตัด LASER ระดับชั้นน�า
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เครื่องพิมพ์ : UV Ink & LED UV Ink
เครื่องพิมพ์	:	ECO SOLVENT VELAJET VE-3204X
•	 หน้ากว้าง	3.20	เมตร		•			หัวพิมพ์		Panasonic	3	pl
•	 Max	Speed	250	sqm/h

BENDING MACHINE
•	 เครื่องดัดตัวอักษรคุณภาพสูง	
	 ดัดได้ทั้งวัสดุที่มีขอบ	และไม่มีขอบ	
	 ในตัวเดียวกัน	จากประเทศเกาหลีใต้
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แผ่นอะคริลิคนำาแสง (2)
Acrylic Light Guide Panel Sheets (2)

 ฉบับที่แล้ว เราได้คุยกันถึงประเภทและคุณสมบัติต่างๆของแผ่นอะคริลิคนำาแสงไปแล้ว หวังว่าหลายๆท่าน น่าจะรู้จักแผ่น 

อะคริลิคนำาแสงมากขึ้น ทีนี้ เรามาคุยเพิ่มเติมถึงการนำาแผ่นอะคริลิคนำาแสง นี้ไปใช้งาน 

 จากคุณสมบัติเบื้องต้นของแผ่นประเภทนี้ คือการนำาแสงสว่างจากแหล่งกำาเนิดแสงกระจายสว่างไปทั่วทั้งแผ่น ซึ่งปกติแล้ว 

การให้แสงสว่างกับแผ่นนั้นจะให้แสงจากขอบแผ่น ซึ่งจะให้ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นนำาแสงของแต่ละ

ยี่ห้อ รวมถึงขนาดของแผ่นที่นำามาทำาชิ้นงานด้วย โดยเฉลี่ยระยะการนำาแสงจะอยู่ที่ระยะ 30–60 ซม. จากขอบแผ่นในแต่ละด้าน 

นั่นหมายความว่า หากนำาแผ่นอะคริลิคนำาแสงที่มีคุณสมบัติการนำาแสงที่ดีมาใช้งาน จะสามารถทำางานที่มีขนาดความกว้างได้ถึง 

120 ซม. เลยทีเดียว

เรื่อง : เด็กส่งของ

X

ไฟ LED

ด้านข้าง LED

รูปแบบการใช้งาน แผ่นอะคริลิคนำาแสง

แผ่นอะคริลิคนำาแสง (LGP)ด้านหน้า

LGP

Y
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 การประยุกต์ใช้งานของแผ่นอะคริลิคนำาแสง

 งานป้ายไฟ

 ในเบื้องต้นแผ่นอะคริลิคประเภทนี้ ได้ถูกนำามาใช้ในวงการทำาป้ายไฟเป็นอันดับแรก ด้วยคุณสมบัติที่มีความบาง และการให้

แสงสว่างที่กระจายตัวของแผ่นแบบสบายตา ทำาให้ในปัจจุบันแผ่นอะคริลิคนำาแสงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยอรรถประโยชน์

ที่มีมากกว่าแผ่นอะคริลิคปกติทั่วไป หากเปรียบเทียบการใช้งานของแผ่นอะคริลิคประเภทนี้ในการทำาป้ายไฟ ได้คร่าวๆ ดังนี้ี้

1. ประหยัดพลังงาน เราสามารถลดจำานวนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ให้น้อยลง หรือเปลี่ยนจากการใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็น

หลอดไฟ LED ทำาให้ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงมากกว่า 100%

2. อายุการใช้งานของป้าย หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ถึง 5 เท่าโดยประมาณ โดยที่

หลอดไฟ FL T8 มีอายุการใช้งาน 5,000–8,000 ชั่วโมง หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งาน 30,000–50,000 ชั่วโมง

3. ประหยัดค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลอดไฟ

4. สามารถตัดและปรับรูปแบบต่างๆ ของป้ายได้

5. ป้ายโฆษณาบาง นำ้าหนักเบา และรูปลักษณ์สวยงาม

6. ไม่เกิดรอยหลอดไฟบริเวณกลางภาพ หรือ เกิดร่องมืดของช่องไฟ (Black Space) บนป้าย

7. อื่นๆ
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งานป้ายเมนู

งานป้ายหมายเลขโรงภาพยนตร์

บทความ  |  แผ่นอะคริลิคนำาแสง
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 จากข้อมูลและตัวอย่างที่ได้นำามาแบ่งปันนี้ น่าจะช่วยให้มองเห็นโอกาสและแนวคิดในการนำาแผ่นอะคริลิคนำาแสงไปใช้งาน

ในเบื้องต้นกันได้ไม่มากก็น้อย ที่สำาคัญและข้อควรระวังสำาหรับการทำางานกับแผ่นอะคริลิคนำาแสงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดทุกประเภท 

ก็คือ แผ่นอะคริลิคนำาแสง เป็นเพียงวัสดุช่วยในการนำาแสงที่เกิดจากแหล่งกำาเนิดแสง ไม่ใช่แหล่งกำาเนิดแสงเอง ฉะนั้น แสงที่จะ

สว่างในแผ่นมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับแหล่งกำาเนิดแสงและขั้นตอนการติดตั้งโดยตรงเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ควรปล่อยให้แผ่

นอะคริลิคนำาแสง ทำาหน้าที่ในการนำาแสงและปล่อยแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ไม่ควรติดสติกเกอร์หรือปรับเปลี่ยนรูปทรงของแผ่น

ไปจากเดิม มิฉะนั้น การทำาหน้าที่ในการนำาแสงของแผ่นจะลดประสิทธิภาพลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชิ้นงานที่ทำาได้อย่างชัดเจน 

(หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อสอบถามจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง)

 ในโอกาสหน้า หากมีข้อมูลของแผ่นอะคริลิคใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้แผ่นอะคริลิคในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการใช้งาน

แผ่นอะคริลิคที่หลากหลายมากขึ้น ผมจะนำาเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้ทราบต่อไป...สวัสดีครับ

บทความ  |  แผ่นอะคริลิคนำาแสง

งานโพเดียมเรืองแสง

งานพื้นเรืองแสงงานป้ายประชาสัมพันธ์
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 วันนี้สิ่งที่เราเรียกว่า Digital จะทำาให้คนทุกคนจะ

ต้องหันมามองตัวเองว่าเราพร้อมสำาหรับโลกใหม่แล้ว หลายๆ

ท่านอาจจะมองว่า Digital ก็คือเป็นเพียงการเปลี่ยนถ่ายจาก

ยุค Analog มาสู่โลกที่ทำาให้เราสื่อสารกันรวดเร็วขึ้นเท่านั้น

เอง แต่ที่จริงเปล่าเลย การมาถึงของโลกในยุค Digital กำาลัง

เปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว หลายสิ่งหลายอย่างกำาลังจากไปหรือ

กำาลังจากไปแล้วและหลายๆ คนพยายามต่อสู้มันเพราะเชื่อว่า

น่าจะต่อสู้ได้ หลายคนไม่ปรับตัวหรือปฎิเสธ Digital เสียอีก 

 เรามาลองทบทวนกันดูก่อนว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ของ Digital ทำาให้ใครพังไปแล้วบ้าง เริ่มต้นจากกล้องถ่ายรูป 

Digital ที่ทำาให้ธุรกิจฟิล์มถ่ายรูปหายไปจากโลกอย่างราบคาบ 

ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Kodak ต้องเลิกกิจการไปเลย ทั้งที่เค้าพัฒนา

กล้อง Digital ได้แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 แต่เลือกที่จะเก็บ

ไว้เพราะกลัวทำาลายธุรกิจฟิล์มของตัวเองและปล่อยให้คนอื่น

ทยอยออกกล้อง Digital ออกมา จนในที่สุดตัวเองก็อยู่ไม่ได้

เพราะไม่มีใครใช้ฟิล์มอีกต่อไป แม้กระทั่งวันนี้ ฟิล์มเอ็กซเรย์ 

ในวงการแพทย์ก็ยังเลิกไปหมดแล้วเลย

 ขยับมาอีกธุรกิจหนึ่ง ทุกออฟฟิศต้องมีเครื่องแฟ็กซ์

เมือ่อนิเตอร์เนต็ดขีึน้มาก เครือ่งแฟก็ซก์ถ็กูลดการใช้งานลง วัน

นี้หลายบริษัทไม่ต้องมีเครื่องแฟ็กซ์ไปแล้ว แต่การส่งจดหมาย

และพัสดุยังคงมีอยู่ แต่จำานวนก็น้อยลง ถือเป็นเรื่องโชคดี

ท่ีไปรษณีย์ไทยได้ปรับตัวจากการส่งจดหมายท่ีเป็นงานหลัก 

เปลี่ยนไปเป็นบริษัท Logistic หรือบริษัทรับขนส่งสินค้าต่างๆ 

แทน รวมถึงจัดการเรื่องการโอนเงินต่างๆ ขึ้นมา แต่เรื่องเงิน

อีกหน่อยก็คงลำาบาก เพราะ ATM สะดวกและเร็วกว่าเยอะ

 ส่วน AT&T เจ้าพ่อโทรศัพท์ระบบมีสาย ไม่สนใจที่

จะพัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือ เพราะมองว่าตลาดเล็กเกินไป 

หรือ Nokia เจ้าพ่อโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่เชื่อว่า สมาร์ทโฟน ซึ่ง

ราคาแพงจะมาครองตลาดแทนโทรศัพท์แบบเดิมได้

 เราลองย้อนกลับไปดูสิครับ นิตยสาร ทยอยปิดตัว

ไปเรื่อยๆ เพราะพิษ Digital ถามว่าคนยังอยากอ่านหนังสืออยู่

หรือเปล่า ตอบได้เลยว่าอยากอ่าน แต่เพราะต้นทุนทุกอย่าง

ในการผลิตนิตยสารแพงเกินไป เนื้อหาต้องเขียน รูปประกอบ

ต้องถ่าย หนังสือต้องพิมพ์ ต้องจัดส่ง ต้องจัดจำาหน่าย ราคา

เรื่อง : เกรียงไกร กาญจนะโภคิน

Guest Voice  |  Digi-Live Experience

EXPERIENCE
Digi-Live
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Guest Voice  |  Digi-Live Experience

ต้นทุนต่อเล่มแพงเกินราคาขาย แถมโฆษณาก็ยังมีไม่พออยู่ดี 

ที่ต้องปรับตัวเองไปอยู่บน Digital แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

มักเป็นคนรุ่นเก่าปรับตัวไม่ทัน ทนต้นทุนไม่ไหว เลิกดีกว่า

 อีกธุรกิจหนึ่งที่เปลี่ยนมา 15 ปีแล้ว แต่วันนี้ก็ยังหา

จุดลงตัวไม่ได้คือ วงการเพลง ที่คนเลิกซื้อไม่ว่าจะเป็นซีดีหรือ 

ดาวน์โหลดอะไรก็ตามที่เสียเงิน ฉันจะไม่ยอมเสียเงิน แต่ฟัง

เพลงมั้ยฟัง แต่ฉันจะฟังฟรี วันนี้ฉันฟังเพลงผ่าน Youtube 

ฟังฟรีทนดูโฆษณาปะหน้านิดหน่อย ส่วนนักร้องก็ต้องเหนื่อย

แสดงสดถึงจะได้เงินกัน กลับมาสู่ยุค Live perform แต่ยังดี

ที่ได้เงินจากโฆษณาใน Youtube และดูจะกลายเป็นช่องทางที่

ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เสียด้วย เมื่อก่อนค่ายใหญ่ต้องมีสื่อของตัวเอง

ถึงจะสำาเร็จ วันนี้ไม่ไช่อีกต่อไปแล้ว

 ทุกวันนี้ โลก Digital ไม่ไช่เพียงแค่เทคโนโลยีหนึ่ง

ที่มาแทนอีกเทคโนโลยีหนึ่งเท่านั้น แต่มันยังเปลี่ยนและสร้าง

พฤติกรรมใหม่ให้กับคนอีกด้วย อย่างเช่นวันนี้เราเดินเข้าไป

สู่โลก Wireless มากขึ้นเรื่อยๆ คนมีอิสระมากขึ้น นั่นเป็น

เพราะ Device ที่เราถือไปด้วย กลายเป็นเครื่องมือที่ทำาหน้าที่

แทน ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ซี่งทำาให้

เราสื่อสารกับใครก็ได้ ทำาให้เราดำาเนินธุรกรรมทางการเงินได้

แบบอิสระ ไม่ต้องไปธนาคาร ทำาให้การนั่งทำางานในออฟฟิศ

ลดความสำาคัญลงไปเรื่อยๆ เพราะคุณทำางานได้จากทุกที่ เมื่อ

ก่อนจะประชุมกัน ทุกคนต้องเดินทางมาอยู่พร้อมหน้ากัน แต่

วันนี้อยู่กันต่างที่ หรือจะคุยกันข้ามประเทศก็สามารถทำาได้

โดยไม่ได้ทำาให้รู้สึกว่าห่างไกลกันเลย เราสามารถคุยกันผ่าน 

Chat Application ส่งวิดีโอ ส่งภาพได้จำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ

และคุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ถูกลง 

 พฤติกรรมอีกสิ่งหนึ่งที่มากับ Digital Behavior ก็คือ 

Social Media ที่ทำาให้คนไปไหนก็ Snap and share มาก

ขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมในชีวิตประจำาวันกลายไปอยู่ในโลก ให้คน

ทั้งโลกได้รับรู้มากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนเราถ่ายรูป เราก็เก็บไว้เป็น

ความทรงจำา แต่วันนี้ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอกลายเป็นเรื่องที่สร้าง

ทั้งภาพพจน์และสร้างธุรกิจได้อีกด้วย

 วันนี้หลายๆ คนต้องสร้าง Content ของตัวเองให้น่า

สนใจตลอดเวลา อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำางาน Content ไม่เพียงพอที่

จะสร้างความน่าสนใจได้ ก็เลยต้องออกไปข้างนอกมากขึ้น จะ

ไปกิน ไปเที่ยว ไปธรรมดาก็ไม่ได้เพราะ Content วันนี้ไม่ไช่

แค่ต้วหนังสือ ต้องมีภาพ จึงไม่น่าแปลกใจที่ร้านอาหาร ร้าน

กาแฟ โรงแรมต้องขายความสวย ความเก๋ ของทุกสิ่งทุกอย่าง 

เพื่อให้คนมากิน มาดื่ม มาเที่ยว มานอน คนยุคปัจจุบันจึง

กลายเป็น Somebody ได้จาก Digital Content ของตัวเอง 

ธุรกิจเองก็ต้องปรับตัว จะมามัว Functional อย่างเดียวไม่รุ่ง

แน่นอน ต่อให้กาแฟคุณอร่อย แต่ไม่ได้มาในถ้วยสวยๆ ให้เค้า

อยากถ่ายรูปคุณก็ไม่วันดัง โรงแรมจะมาแบบ Budget Hotel 

คุณก็ไม่มีวันสร้างกำาไรได้แบบบูติคโฮเทล ที่เก๋ไก๋จนคนต้อง

มานอนเพื่อถ่ายรูปอวดเพื่อนว่า ฉันมาแล้วนะ โรงแรมนี้ 

 เนื่องด้วย Digital Behavior ดังกล่าวนี้ มันดันให้

คนในแวดวงธุรกิจต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไป สัดส่วน

ของกลุ่มเป้าหมายใน Gen Y Gen X ที่เพิ่มขึ้นในฐานะผู้มี

กำาลังซื้อ ไม่ไช่ Baby Boomer อีกต่อไป สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำา

ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม สื่อต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

มันต้องเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่านี้ มันต้องเท่ห์ขึ้น จนคนเห็น 

คนดู แล้วอยากแชร์ จะมาเป็นแบบพื้นๆ คงทำาได้ แต่จะลด 

Impact ลงเรื่อยๆ คนออกไปนอกบ้านมากยิ่งขึ้น 13 ชั่วโมง

ต่อวันในวันทำางาน คนต้องการ Experience ที่แปลกออกไป

จากเดิมเพื่อมาสร้าง Content ของตัวเองในโลก Digital มาก

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผมถึงใช้คำาว่า Digi-Live Experience

คุณเกรียงไกร	กาญจนะโภคิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำากัด (มหาชน)

นายกสมาคมธุรกิจอีเว้นท์เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

คอลัมน์นิสต์ประจำาคอลัมน์ Mar.Comm.Echo นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

คอลัมน์นิสต์ประจำาคอลัมน์ Guest Writer นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
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ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

เรื่อง : มือทำาป้าย

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Graphics & Sign Magazine ทุกท่าน ขอแนะนำาคอลัมน์น้องใหม่ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฏหมาย

ป้ายและโฆษณา ที่จะมาพบกับท่านผู้อ่านทุกท่านนับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป โดยมีกระผม “มือทำาป้าย” มารับหน้าที่ไขข้อข้องใจ

เกี่ยวกับกฎหมายป้ายของประเทศไทย ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถส่งคำาถาม ถ่ายภาพ บรรยายความมาสอบถาม เพื่อความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีป้ายและโฆษณา รวมไปถึงแต่ละฉบับจะมีคำาถามให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลจาก

ทางนิตยสารด้วยครับ ติดตามได้ทุกฉบับนะครับ

 สำาหรับคำาถามแรกที่ได้รับมาจากท่านผู้อ่านที่มาแวะเยี่ยมเยียนบูธของ TABDA ในงาน LED Sign ที่อิมแพค เมืองทอง

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คำาถามมีอยู่ว่า “ป้ายที่มีการพิมพ์และติดไว้ตามที่ต่างๆ ป้ายใดต้องเสียภาษี และป้ายใดที่ไม่ต้อง

เสียภาษี รู้มาว่าป้ายใหญ่ๆ ต้องเสีย ป้ายเล็กๆ ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย เล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนกันครับที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย”

 คำาถามไม่ยากเลยนะครับ ป้ายไหนต้องเสียภาษีบ้าง แต่คำาตอบยาวมาก และต้องอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีป้าย คือ 

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ซึ่งท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้เลยครับ 

http://www.local.moi.go.th/law108.pdf กฎหมายฉบับนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 40 มาตรา ประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่ บททั่วไป 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้ายและการชำาระภาษีป้าย เงินเพิ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ และ  

บทกำาหนดลงโทษ

 สำาหรับคำาถามที่ว่า ป้ายใดต้องเสียภาษีหรือไม่ อ้างอิงตามมาตราที่ 6 ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ก่อนนะครับว่า “ป้าย” นั้น 

หมายถึงอะไร เพราะถ้าอะไรไม่ใช่ป้าย ย่อมไม่ต้องเสียภาษีป้าย ในกฎหมายกำาหนดไว้ว่า ป้ายที่ต้องเสียภาษี หมายถึง “ป้าย

ที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือ

กิจการอื่นเพื่อหารายได้ แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ดัวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำา

ให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น และต้องไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย” เมื่อนำาตัวบทในมาตราที่ 6 มาถอดความจะได้คำาตอบว่า 

ป้ายที่ต้องเสียภาษีจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

• แสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ เพื่อโฆษณาการค้า 

หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้

• แสดงโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ

• แสดงด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำาให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

• ต้องไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย ซึ่งกำาหนดไว้ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ มาตราที่ 8 อีก 13 ข้อ ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้

 (1) ป้าย ณ บริเวณโรงมหรสพ

 (2) ป้ายที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

 (3) ป้ายในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

 (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนและสัตว์

 (5) ป้ายภายในอาคารประกอบกิจการค้า (พื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร)

 (6) ป้ายของทางราชการ

 (7) ป้ายขององค์การที่ตั้งตามกฎหมายนั้นๆ และนำารายได้ส่งรัฐ
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 (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร

  อาคารสงเคราะห์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 (9) ป้ายโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

 (10) ป้ายผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

 (11) ป้ายของวัด หรือผู้ดำาเนินการกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

 (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

 (13) ป้ายตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง ยกตัวอย่างเช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)

  1) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์

  2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

  3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือ (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซ็นติเมตร

 ป้ายที่เข้าข่ายทั้งสิบสามข้อข้างต้นนี้ ไม่ต้องเสียภาษีป้ายนะครับ

ลองมาดูตัวอย่างนี้นะครับ ว่าแต่ละข้อจะต้องเสียภาษีหรือไม่ แล้วมาดูเฉลยท้ายบทความกันนะครับ

บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

 1. ปั๊มนำ้ามันบางจาก เป็นผู้จำาหน่ายนำ้ามันและให้บริการร้านสะดวกซื้อ ต้องการจัดทำาป้ายโฆษณาปั๊มที่เพิ่งเปิดใหม่ ได้ว่าจ้าง

บริษัท ป้ายมือโปร จำากัด จัดทำาป้ายกองโจรขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ด้วยไวนิลขึงโครงไม้ มีขาตั้งคำ้าปักพื้น ก่อนถึงปั๊ม 

จำานวน 10 ป้าย เรียงเป็นแถวตั้งคู่กับป้ายบอกบุญทอดกฐินวัดที่อยู่ใกล้กับปั๊มนำ้ามัน ป้ายเหล่านี้จะต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่
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บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

 2. นอกจากป้ายโฆษณาปั๊มนำ้ามันแล้ว ปั๊มนำ้ามันบางจาก 

ยังได้จัดทำาป้ายขนาดใหญ่ 4 x 2 เมตร ติดตั้งแบบถาวร

ไว้หน้าป๊ัมมีข้อความโฆษณาเชิญชวนให้ใช้ห้องนำ้าสะอาด

ฟรีภายในปั๊ม ป้ายโฆษณานี้ต้องเสียภาษีหรือไม่

 3. บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ทางปั๊มได้ทำาแบนเนอร์ไวนิล 

ขนาด 5 x 1 เมตร ห้อยแขวนไว้หน้าร้านใต้กันสาด 

บอกโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษช่วงฉลองเปิดปั๊มใหม่แค่

เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น ป้ายไวนิลนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่

 4. ป้ายแสดงราคานำ้ามันหน้าปั๊ม ต้องเสียภาษีหรือไม่
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กิจกรรม  |  TABDA VISIT

44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น G และชั้น 2 ยูนิตบี

ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-214-6431-9

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-367-1330

55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

02-422-8422, 02-432-6633

213 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

02-816-3888, 02-816-3999

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำากัด

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ด จำากัด

www.tech.co.th

www.bjc.co.th

www.mbainter.com

www.bpsunited.com

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา TABDA โดยคุณอดิศร ศุขะทัต

นายกสมาคม และคณะกรรมการ เริ่มภารกิจเยี่ยมเยียนสมาชิก

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดำาเนินกิจกรรมสมาคม แนะนำาทีมงาน การทำางานของสมาคมช่วงเวลาที่ผ่านมา 

การจัดกิจกรรมของสมาคมในงาน Sign Asia Expo 2016 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 และ แผนการจัดกิจกรรมในปี 2560
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เป็นอย่างไรครับ ท่านผู้อ่าน ท่านลองตอบคำาถามแต่ละข้อว่า ป้ายเหล่านั้นต้องเสียภาษีหรือไม่ เพราะอะไรครับ ลองมาดูเฉลย

คำาตอบกันนะครับ

 1. ป้ายโฆษณาขนาด 1.20 x 2.40 เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาและการค้า เข้าข่ายต้องเสียภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย

มาตรา 6 และไม่เข้าข่าย มาตรา 8 (3) ป้ายในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว เพราะป้ายเหล่านี้แตกต่างจากป้ายบอกบุญ

งานวัดที่จัดงานเป็นครั้งคราว และ มาตรา 8 (11) ป้ายของวัด หรือผู้ดำาเนินการกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา หรือการ

กุศลสาธารณะโดยเฉพาะ ที่ได้รับการยกเว้น แม้ว่าจะเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่ถึง 3 ตารางเมตร (ป้ายเหล่านี้มีพื้นที่ 2.88 ตาราง

เมตร) ก็ตาม ดังนั้นป้ายทั้ง 10 ป้ายเหล่านี้ต้องเสียภาษีป้าย

 2. ป้ายถาวรมีขนาดใหญ่ 4 x 2 เมตร มีข้อความเชิญชวนให้ใช้ห้องนำ้าสะอาด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ จึงไม่เข้าข่าย

ที่ต้องเสียภาษีป้ายตาม พ.ร.บ. ภาษีป้ายมาตรา 6 ป้ายนี้แม้จะมีขนาดใหญ่ก็ไม่ต้องเสียภาษีป้าย ทั้งนี้ป้ายจะต้องไม่มีการ

แสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า ใช้ในการประกอบการค้า หรือหารายได้

 3. ป้ายหน้าร้านสะดวกซื้อ แสดงข้อความโปรโมชั่นสินค้าในร้าน แม้ว่าจะจัดทำาด้วยการพิมพ์ไวนิลในลักษณะป้ายชั่วคราว แต่

ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ. ภาษีป้ายมาตรา 8 (3) ป้ายในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว จึงต้องเสียภาษีป้ายตามปกติ การแขวน

ป้ายไว้หน้าร้านใต้กันสาดก็ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ. ภาษีป้ายมาตรา 8 (5) ป้ายภายในอาคารประกอบกิจการค้า (พื้นที่ไม่เกิน 3 

ตารางเมตร) ด้วยเช่นกัน

 4. ป้ายบอกราคานำ้ามัน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย ตามคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2618/2554 ระหว่าง บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน) ที่เป็นโจทก์ กับเทศบาลนครปากเกร็ดกับพวกที่เป็นจำาเลย ป้ายใหญ่ซึ่งติดตั้งด้านหน้าสถานีบริการนำ้ามันใน

ส่วนที่แสดงราคานำ้ามันเป็นป้ายที่แสดงประเภท ชนิด และราคาจำาหน่ายปลีกนำ้ามันซึ่งเป็นสินค้าควบคุม ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 55) เรื่อง กำาหนดลักษณะและเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้า

หรือให้บริการรายย่อย การออกใบกำากับภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/8 แห่งประมวลรัษฎากร และ

การเก็บรักษารายงานตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากรข้อ 7 กับประกาศคณะกรรมการกลางกำาหนดราคาสินค้าและ

ป้องกันการผูกขาด ฉบับที่ 200 พ.ศ. 2535 เรื่อง ให้ผู้จำาหน่ายปลีกแสดงราคาจำาหน่ายปลีกสินค้าควบคุม ลงวันที่ 10 

กันยายน 2535 และฉบับที่ 249 พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 จึงไม่ใช่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่

ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ของโจทก์ตาม 

พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 6 โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายในส่วนนี้ แม้ในส่วนที่แสดงราคานำ้ามันจะอยู่

ใต้ส่วนที่มีข้อความ “ESSO” และอยู่ในโครงสร้างเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อป้ายในส่วนนี้ไม่ใช่ป้ายตาม พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 

2510 มาตรา 6 ก็ไม่ต้องเสียภาษีป้ายเช่นกัน

 

 เป็นอย่างไรบ้างครับสำาหรับกฎหมายและภาษีป้าย สำาหรับท่านผู้อ่านที่มีคำาถามเกี่ยวกับภาษีป้าย สามารถส่งคำาถามมา

ได้ที่อีเมล์ admin@tabda.org ใส่หัวข้อว่า ถามคำาถาม	ป้ายรอบไทย

 สำาหรับคำาถามประจำาฉบับนี้มีอยู่ว่า “ปั๊มนำ้ามันมิตรบางจาก จัดทำาป้ายขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยทำาเป็นรูป

การ์ตูนมาสคอตของปั๊มยืนพนมมือไหว้ พร้อมทั้งบอกว่า ขอให้แวะมาเยี่ยมใหม่ ป้ายขอบคุณนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่”

 ท่านผู้อ่านที่สนใจร่วมสนุก ส่งคำาตอบมาได้ที่อีเมล์ admin@tabda.org ใส่หัวข้อว่า ตอบคำาถาม	 ป้ายรอบไทย ครับ 

สำาหรับผู้โชคดีที่ตอบคำาถามถูกต้อง 3 ท่านแรก ทางทีมงานมีของรางวัลมอบให้ แล้วพบกันฉบับหน้านะครับ

บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย
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งานแสดงสินค้า  |  Exhibition

 ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วกับงาน Modern Sign & LED 

2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2559 ณ ฮอลล์ 

105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยภายในงานมี

ผู้ออกบูธและผู้เข้าชมงาน ทั้งจากแวดวงงานป้ายและโฆษณา

ภายในประเทศ รวมถึงแขกผู้ร่วมงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างเช่น ผู้ผลิตและติดตั้งป้ายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 ในงานนี้ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)  

ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Guru Smart Sign 

Workshop by TABDA” ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การออกแบบและการใช้งาน LED สำาหรับงานป้าย ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวเน้นผู้เข้าร่วมสัมมนา 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 นักออกแบบตกแต่งภายในและนอกอาคาร 

(LED Lighting Designer / Retail Shop Designer) เข้าร่วม

สัมมนาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จำานวนทั้งสิ้น 30 ราย

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนทำาป้าย (Sign Maker) เข้าร่วม

สัมมนาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 

60 รายจาก 23 บริษัท  
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 โดยการสัมมนาทั้ง 2 วัน ทาง TABDA ได้รับเกียรติ

จากผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการ LED สำาหรับงานป้าย ได้แก่

 คุณมนต์ชัย วัฒนาวิโส (LED Sign & Decor)

 คุณชนัญสินี ศิลปศิริพร (Evolution Intertrade)

 คุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา (Charoensap Sign Trading)

 คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ (Profil Thailand)

 มาร่วมเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของ 

หลอดไฟ LED และกระบวนการผลิตป้าย LED รวมทั้งร่วม

แบ่งปันประสบการณ์การทำางานและเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้า

ร่วมสัมมนา เช่น การติดตั้ง LED แบบแสงไฟออกด้านหลัง

และด้านข้างโดยไม่เห็นเม็ดไฟ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 

กับงานป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ LED เป็นต้น ในรอบ

รอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกบริษัทฯ 

จะได้รับชุดตัวอย่างไฟ LED พร้อมกับ Power Supply Unit 

หลากหลายรุ่น มูลค่ากว่า 3,000 บาท เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง

สำาหรับการสร้างสรรค์งานต่อไป

 สุดท้ายนี้ ทาง TABDA ต้องถือโอกาสขอบพระคุณ   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทุกท่าน รวมถึง

วิทยากรที่สละเวลามาแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ ซึ่ง

ถือเป็นการส่งเสริมธุรกิจวิชาชีพของพวกเรากลุ่มคนทำาป้ายให้

ได้มาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน 

งานแสดงสินค้า  |  Exhibition

Charoensap Sign Trading Profil Thailand

LED Sign & Decor Evolution Intertrade
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