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5 เรื่องควรรู้ ก่อนซื้อ LED

บริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บทความ โดย ไฮ! ลูเมน

ทำ�ไมต้องเลือกวัสดุพิมพ์ให้เหมาะกับงาน?
บทความ โดย ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
บทความ โดย Pro Ink

บทความ โดย สรินพร จิวานันต์

บทความ โดย อาเขต บุญทาราม
บทความ โดย เด็กส่งของ

บทความ โดย มือทำ�ป้าย

TABDA กับภารกิจเยี่ยมเยียนสมาชิก

Exhibition / Workshop

ดัชนีโฆษณา

ช่วงคํ่าวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หลังจากสำ�นักพระราชวังประกาศว่า พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ลำ�ดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จสวรรคตแล้ว เมื่อเวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที บรรยากาศ
ของความโศกเศร้าก็ปกคลุมทั่วแผ่นดินไทย คนไทยทุกคนต่างตกอยู่ในความหดหู่อาลัย และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอด
ระยะเวลา ๗๐ ปีที่พระองค์ครองราชสมบัติ ทรงทุ่มเทตรากตรำ�พระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค
อย่างแท้จริง
ผ่านมา ๒ สัปดาห์ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัย พวกเราคงได้เห็นพระ
ราชกรณียกิจต่างๆ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพทั้งทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ นำ�เสนอสู่สายตาของพวกเรา
ภาพเหล่านี้คุ้นตา เรื่องราวล้วนแต่คุ้นหู เพียงแต่ในอดีตเราอาจรับรู้เพียงเรื่องราวแต่ขาดความลึกซึ้ง สิ่งที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเท
ได้ถูกนำ�เสนอผ่านสื่อให้พวกเราทุกคนรับทราบและสามารถนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อาทิเช่น แนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระองค์ที่เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันของชาวไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและ
การใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ความเสียสละของพระองค์ท่านและคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย ความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทยได้
ถูกแทนที่ด้วยการทำ�ความดีเพื่อถวายพ่อหลวงในรูปแบบต่างๆ ดังที่เราได้รับทราบกันโดยทั่วไปทั้งในบริเวณพระราชพิธีในพระบรม
มหาราชวังและท้องสนามหลวง รวมไปถึงพิธีแสดงความไว้อาลัยของหน่วยงานราชการและเอกชน
ในวาระนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านได้มีโอกาสในการรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกันทำ�ความดีถวายแด่พระองค์ท่าน รวมไปถึงการทำ�หน้าที่ของเรา
ทุกคนอย่างตั้งใจ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป และเช่นเคยครับในฉบับนี้ทางคณะผู้จัดทำ�ได้นำ�เสนอเรื่องราวที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงการป้ายและโฆษณา อาทิเช่น 5 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อ LED, หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์, ระบบจัดการสี, ดีไซน์ ณ จุดขาย,
การผสมสีงานป้ายให้เป็นงานศิลป์ ตอบปัญหาป้ายรอบไทย และกิจกรรมของสมาคม ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามได้เลยครับ
กองบรรณาธิการ
เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู่ : 159/46 ซอยวิภาวดี 62
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 02-521-8257 www.tabda.org
ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ� : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ : ดร.คมน์ พันธรักษ์
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5 เรื่องควรรู้ ก่อนซื้อ LED
จะซื้อ LED ทั้งที ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ปัจจุบันอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ผลิตโดยใช้ชิป LED สำ�หรับอุตสาหกรรมป้าย ไม่ว่าจะเป็น
LED โมดูล, หลอดไฟ LED, โคมฟลัดไลท์ LED ฯลฯ ได้ถูกผลิตออกมามากมายในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายความสว่าง
หลากหลายอุณหภูมิสี หลากหลายคุณภาพ การเลือกอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ผลิตโดยใช้ชิป LED ให้เหมาะกับการใช้งานสำ�หรับ
อุตสาหกรรมป้ายค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากมากพอสมควร เมื่อเทียบกับการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ หรือ
นีออนไลท์ เป็นต้น เพราะตัวแปรในการเลือกที่มากกว่า อีกทั้งยังต้องคำ�นึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า และคนที่ผ่านมา
เห็นด้วย ในบทความนี้ ต้องการให้เข้าใจศัพท์ หรือคุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของ LED โมดูล และอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆ
ที่ผลิตโดยใช้ชิป LED เพื่อให้ช่วยเราในการตัดสินใจยอมควักเงินจ่ายได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งาน

1

ฟลั๊กการส่องสว่าง (Luminous Flux) เป็นปริมาณความสว่างของแสงที่ออกจากแหล่งกำ�เนิดแสง ในที่นี้ คือออกจาก

ชิปของ LED นั่นคือ เรากำ�ลังวัดความสว่างของชิป LED นั่นเอง ยิ่งชิป LED มีค่าฟลั๊กการส่องสว่างสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสว่างมาก
ขึ้นเท่านั้น รวมถึงราคาของ LED โมดูลและอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆ ที่ผลิตโดยใช้ชิป LED ก็จะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย โดยค่านี้
จะมีหน่วยเป็น ลูเมน (Lumen) ในการวัดค่า จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะในการวัด
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เครื่องมือ Integrating Sphere ที่ใช้วัด Luminous Flux

2

อุณหภูมิสี (Color Temperature) เป็นค่าสีของแสงในกลุ่มแสงสีขาว ซึ่งมีหน่วยเป็น เคลวิน Kelvin (K) ยิ่งอุณหภูมิสี

มีค่าตํ่า แสงก็จะออกสีเหลือง เช่น สีของหลอดไส้ (Incandescent) และยิ่งอุณหภูมิสีของแสงสูงมากขึ้น แสงจะออกขาวอมฟ้า จน
อาจมองเห็นเป็นสีขาวอมม่วง อุณหภูมิสีของแสง LED จะมีผลต่อความรู้สึกของคนที่มอง ซึ่งจะให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือเย็นสบาย
ก็ได้ แล้วแต่ช่วงอุณหภูมิสีที่เราเลือกใช้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอุณหภูมิสีของแสง ที่มีผลต่อความรู้สึกของคนในภูมิภาคต่างๆ
เช่น คนในโซนหนาวอย่าง อเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ก็นิยมอุณหภูมิสีที่ตํ่ากว่า 6500K แต่หากเป็นชาวเอเชียหรือชาวตะวันออกกลาง
ก็นิยมอุณหภูมิสีมากกว่า 6500K สำ�หรับการนำ�มาใช้งานในเรื่องของอาหาร ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร Sizzler จะใช้อุณหภูมิสีของ
หลอด LED ภายในอาคารประมาณ 3000K ซึ่งทำ�ให้เรารู้สึกว่า อาหารอุ่นและน่ารับประทาน หรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง
เลือกใช้สีฟ้านํ้าทะเล หรืออุณหภูมิแสงที่สูงกว่า 12000K สำ�หรับอาหารทะเลสด ทำ�ให้รู้สึกอาหารยังสดใหม่อยู่เสมอ

Color Temperature อุณหภูมิสี เปรียบเทียบตั้งแต่ 1000K ถึง 10000K

3

ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของหลอดเพื่ออธิบายคุณภาพของแสง

ในการให้สีของวัตถุที่ต่างกันไปภายใต้แสงนั้น ค่า CRI เป็นค่าระหว่าง 0–100 โดยเป็นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของหลอดไส้
(Incandescent) ในห้องทดลอง โดยค่า CRI และค่าอุณหภูมิของแสงของหลอดหนึ่งๆ จะกำ�หนดการเห็นสีของวัตถุภายใต้หลอด
นั้นๆ (แสงใช้งานที่ดีจะอยู่ที่ CRI 80) LED ในบ้านเรา ส่วนใหญ่ค่า CRI จะอยู่ระหว่าง 65–90 แต่การที่ค่า CRI ตํ่าๆ ก็ใช่ว่าจะ
ไม่มีประโยชน์เสียทีเดียว เพราะอาจทำ�ให้ป้ายหรือวัตถุที่ถูกแสง LED ตกกระทบ ดูสวยงามเกินจริงหรือได้สีที่แปลกตาขึ้น
Graphics & Sign | 13
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Color Rendering Index ค่าความถูกต้องของสี

4

เลขบินของ LED (LED Binning, BIN Number) แต่ละบริษัทผู้ผลิตชิป LED จะมีการจัดกลุ่มของชิป LED ที่ผลิต

ได้ของบริษัทนั้นๆ โดยจะให้ความสำ�คัญในเรื่องของ อุณหภูมิสี ความสว่าง แรงดัน ฯลฯ โดยทั่วไปแล้ว การผลิตชิป LED แต่ละ
ชิปจะให้ค่าพื้นฐานดังกล่าวที่แตกต่างกัน หากไม่มีการแยก แล้วเอาชิปที่ผลิตออกมาใช้ผลิต LED โมดูล หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่าง
อื่นๆ จะทำ�ให้ LED โมดูลหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างดังกล่าวให้แสงที่แตกต่างกัน เช่น การกำ�หนดค่า BIN Number ของชิป 5630
เป็น P4 ก็อาจให้อุณหภูมิสีที่ 6000–6500K ความสว่าง 45–50 lm แรงดัน 3–3.3 Volt ถึงกระนั้นก็ดี การผลิตชิป LED ต่าง
ล็อตการผลิตกัน แม้ว่าจะมีค่า BIN เหมือนกัน ก็มีโอกาสที่จะให้แสงที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้ เราควรเลือกใช้ LED
ที่มี BIN Number เดียวกันและล็อตการผลิตเดียวกันสำ�หรับป้ายเดียวกัน

LED Binning / BIN Number
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องศาการกระจาย (Beaming Angle) ในยุคแรกๆ ของการผลิต LED โมดูล องศาการกระจายของแสงจะมาจากชิป

LED ล้วนๆ นั่นคืออยู่ระหว่าง 90–120 องศา หลังจากได้มีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพ และความสว่างของชิป LED มากขึ้น
ได้มีการนำ�เทคโนโลยีในเรื่องของเลนส์มาใช้ร่วมกับ LED ทำ�ให้องศาการกระจายของแสงกว้างมากขึ้นเป็น 140 องศา เป็น 160
องศา และล่าสุดที่ 175 องศา ดังนั้น ยิ่งองศาการกระจายของแสงมากขึ้นเท่าไหร่ ความสมํ่าเสมอของแสงก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่นั่น
หมายถึงต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ราคาจำ�หน่ายก็จะแพงขึ้นด้วยเช่นกัน
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเลนส์ที่นิยมสูงสุดคือ 160 องศา แต่ก็มีผู้ผลิตเลนส์ที่มีการพัฒนาและตั้งชื่อเลนส์ เพื่อทำ�ให้ง่ายต่อ
การจดจำ� อย่างเช่น เลนส์ปีกค้างคาว (Batwing) เลนส์ปีกนก (Birdwing) หรือ เลนส์ปีกผีเสื้อ (Butterflywing)

160 degree Batwing

160 degree

การกระจายแสงของเลนส์ 160 degree Batwing

การกระจายแสงของเลนส์ 160 degree ทั่วไป

นอกจากคุณสมบัติทั้ง 5 ที่กล่าวถึงแล้ว ยังไม่รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ อีกเช่น สัมประสิทธิ์การส่องสว่าง หรือ ประสิทธิภาพ
การส่องสว่าง (Luminous Efficiency), ปริมาณของแสงที่ตกบนผิววัตถุ (LUX), ค่าความส่องสว่างที่ลดลงตามอายุการใช้งาน
Lumen maintenance (Depreciation) ฯลฯ การที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงเพราะเราสามารถคำ�นวณได้เองหรือมีเครื่องมือที่ใช้วัดซึ่งมี
จำ�หน่ายในท้องตลาด รวมถึงค่าบางค่าที่เกิดจากการทดลอง ซึ่งมีความสำ�คัญน้อยมากจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง
รูปประกอบ : งาน Guangzhou International Lighting Exhibition 2016 และงานสัมมนาความรู้ด้าน LED จัดโดย TABDA, กรกฎาคม 2016
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ทำ�ไมต้องเลือกวัสดุพิมพ์ให้เหมาะกับงาน?

เหตุใดการเลือกใช้วัสดุพิมพ์งานที่เหมาะสมจึงมีความจำ�เป็นสำ�หรับทุกงานพิมพ์
เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพความสวยงามความคมชัดของงานพิมพ์ การเลือกวัสดุพิมพ์งานถือว่ามีส่วนสำ�คัญอย่างมาก ผู้ให้
บริการทางการพิมพ์ควรจะสามารถแยกแยะได้ว่า วัสดุประเภทใด แบบใด ที่จะให้ผลลัพธ์ของตัวงานพิมพ์เองออกมาได้ดีและ
สวยงามที่สุด
ดังเช่นวลีที่ว่า “คนเราจะตัดสินผู้อื่นจากความประทับใจแรก (First impressions) เสมอ” ดังนั้นรูปลักษณ์นอกจึงมี
ความสำ�คัญ แล้วทำ�ไมเราจะหยิบเอาวลีดังกล่าวมาใช้กับแคมเปญงานโฆษณาไม่ได้ล่ะ? และนั่นคือสาเหตุที่ทำ�ให้การเลือกวัสดุที่
เหมาะสมมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งทีเดียว
คุณรู้อยู่แล้วว่า ไม่มีวิธีใดจะดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าแผ่นพับ โบรชัวร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ ดังนั้นคุณควรสำ�รวจดูความหลากหลายของประเภทวัสดุที่สามารถนำ�มาใช้ เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับงานพิมพ์ของ
คุณได้ งานพิมพ์ระบบดิจิทัล พัฒนามาจากขนาด A4 หรือ A3 ทั้งแบบขาวดำ�และแบบสี จนมาถึงความหลากหลายของวัสดุพิมพ์
ที่ใช้ในระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่

เพิ่มความครีเอทีฟด้วยสติกเกอร์
ระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ทสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม ได้มีการพิมพ์ลงวัสดุ PVC และ Non–PVC โดยที่ความหลาก
หลายของวัสดุจะค่อนข้างจำ�กัด ถ้าพิมพ์ด้วยระบบหมึก Eco–solvent หรือ Water–based แต่ในทางกลับกัน หมึก UV Curable
และหมึก Solvent จะมีทางเลือกของวัสดุที่มากกว่า รวมถึงคุณภาพ ความสวยงามของงานพิมพ์ก็จะเพิ่มขึ้นมากไปด้วย
วัสดุงานพิมพ์ที่มีกาวในตัว (Self–adhesives) และแบบไม่มีกาว (Non–glue) โดยแบบแรกมักเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจาก
มีราคาถูก ออกแบบง่าย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีทั้งกาว Permanent, Semi–permanent และกาว Removable หรือถ้าหาก
ไม่ต้องการได้งานพิมพ์บนวัสดุที่มีกาวในตัว ยังมีวัสดุแบบ Static–cling หรือ แบบสูญญากาศให้เลือกใช้เช่นกัน
ส่วนใหญ่เราจะใช้สติกเกอร์ใสสำ�หรับงานติดกระจก ซึ่งโดยปกติสามารถติดได้ดีบนวัสดุที่ผิวเรียบและสะอาด สติกเกอร์
เหล่านี้เหมาะกับงานติดตั้งระยะเวลาสั้นถึงกลาง ในขณะที่สติกเกอร์ Self-adhesive อาจจะมีอายุการใช้งานถึง 5 ปี สำ�หรับงาน
ติดตั้งภายนอกอาคาร
การติดสติกเกอร์บนตัวรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ เครื่องบิน หรือแม้กระทั่งรถส่วนบุคคล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถนำ�งานพิมพ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการโฆษณาที่มี Effective สูง โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่มีกลุ่ม
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ลูกค้าที่ใช้บริการระบบขนส่งนั้นๆ รวมถึงคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงการมองเห็นสื่อในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ และเมื่อมี
งานโฆษณาที่ต้องใช้สติกเกอร์ติดบนรถ ควรจะมีการวางแผนการเลือกใช้วัสดุตั้งแต่ตอนต้น โดยสติกเกอร์แบบ Calendered จะ
เหมาะสำ�หรับแคมเปญโปรโมชั่นระยะสั้น และควรใช้สติกเกอร์แบบ Cast สำ�หรับงานติดตั้งที่ต้องการระยะเวลาใช้งานนานขึ้น

ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทผู้ผลิตวัสดุพิมพ์ ได้มีการผลิตวัสดุใหม่ๆ ออกมา อย่างเช่น Printable Blackboard,
Printable Floor Graphics (G-Floor), See–Through ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้คนภายในอาคารหรือรถโดยสารสาธารณะ

Soft Signage
Soft Signage หรืองานพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนผ้า โดยถูกนำ�มาใช้กับงานดิสเพลย์หรือกราฟฟิคกล่องไฟ แทนกระดาษ ฟิล์ม
และสติกเกอร์ ผ้ามีหลายความหนาตั้งแต่ 150–300 กรัมต่อตารางเมตร โดยส่วนมากจะเป็นการพิมพ์ลงบนผ้าโพลีเอสเตอร์
(Polyester) หรือผ้าไนล่อน และใช้ได้กับงานภายในอาคารเท่านั้น Soft Signage เป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก มีการนำ�ไปใช้งานกับ
ร้านค้าปลีกต่างๆ มากมายภายในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งหลายๆ องค์กรมีการลงทุนกับป้ายกล่องไฟที่ใช้แถบซิลิโคนเย็บเข้า
กับตัวงานพิมพ์เพื่อยึดเข้ากับโครงป้าย ทำ�ให้ป้ายดูเรียบร้อยสวยงาม และถือเป็นจุดเด่นของงานพิมพ์ Soft Signage นี้ด้วย
นอกจากนี้ งานพิมพ์ที่บนลงบนผ้าหรือ Soft Signage ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขนส่งด้วย โดยที่ในการขนส่งงานพิมพ์
เราสามารถพับงานได้โดยไม่ทิ้งรอยยับหรือรอยย่นลงบนวัสดุ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประหยัดเวลา แทนที่จะ
ต้องม้วนเป็นม้วนใหญ่และใช้รถใหญ่ในการขนวัสดุดังเช่นที่เคยเป็นมา

Graphics & Sign | 19

Inkjet World | ทำ�ไม? ต้องเลือกวัสดุพิมพ์

วัสดุแบบ Rigid ก็ยังคงเป็นที่นิยม
วัสดุแบบแข็งหรือ Rigid เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิมพ์ระบบดิจิทัล Rigid Board โดยมากมักจะพิมพ์ด้วยระบบหมึก
UV ซึ่งสามารถพิมพ์ตรงลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น โฟม แผ่นคอมโพสิต หรือพลาสติกลูกฟูก เพื่อใช้สำ�หรับงานดิสเพลย์
ณ จุดขาย และงาน Trade Show ต่างๆ และด้วยความที่หมึกแห้งไวภายในไม่กี่วินาที จึงสามารถที่จะพิมพ์ลงบนพื้นผิวที่แข็งอื่นๆ
เช่น แผ่นโลหะ แก้ว กระเบื้อง หิน ไม้ MDF และไม้สำ�หรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร คราวหน้าลองพิมพ์โลโก้ลงบน
โต๊ะตามร้านอาหารเพื่อโฆษณาแบรนด์แทนการพิมพ์ตัวเล็กๆ ลงบนเมนูดีกว่ามั้ย?

กระบวนการประหยัดค่าใช้จ่าย
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การพิมพ์ระบบดิจิทัลลงบนวัสดุที่ไม่ใช่กระดาษจะมีต้นทุนแพง และต้องใช้ทักษะของผู้คุม
เครื่องพิมพ์มากกว่าปกติ คุณต้องพิจารณาเลือกรูปแบบสื่อ รูปแบบการพิมพ์ และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม จึงจะสามารถทำ�ให้
แคมเปญการตลาดที่ออกมามีความดึงดูดน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความจริงด้วยว่า สื่อรูปแบบเดิมๆ อาจจะสู้กับสื่อ
Digital Media ไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนหันไปให้ความสนใจกับสื่อบนมือถือและอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ต้องหาวิธีดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น ผ่านการเลือกใช้รูปแบบและวัสดุพิมพ์งานที่เหมาะสม ผสมผสานกับ
ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบและลูกค้า ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจเพื่อแข่งขันกับสื่อ Digital Media ให้ได้
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เรื่อง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

ระบบจัดการสี
จากตอนที่ 1 ในฉบับที่แล้ว ผมได้อธิบายความหมาย
ของระบบจัดการสีในเบื้องต้นให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันไปแล้ว
โดยได้ยกเอาการพูดคุยกับเจ้าของร้านแยกสีแห่งหนึ่งมาเล่าสู่
กันฟัง
สำ�หรับในตอนที่ 2 นี้ จะขอแนะนำ�เกี่ยวกับการทำ�งาน
ของระบบการจัดการสี เมื่อรู้แล้วว่า ระบบการจัดการสี คือ
อะไร ผู้ใช้งานคงอยากจะรู้เหมือนกับเฮียแล้วว่า ระบบการ
จัดการสี มันทำ�งานอย่างไร ผมขอยกเอาการพูดคุยกับเฮีย
ท่านเดิม แต่คราวนี้ สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือ มีลูกชายและลูกน้อง

มานั่งฟังด้วย เพราะวิธีการทำ�งานหรือการใช้งาน คงต้องส่ง
ต่อให้รุ่นลูกและลูกน้อง ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ได้ทำ�การเรียนรู้เพื่อ
ที่จะได้นำ�ไปปรับใช้ในงานจริง
ก่อนที่ผมจะอธิบายการทำ�งานของระบบการจัดการสี
ผมได้ทำ�การทดสอบการมองเห็นสีของกลุ่มคนที่มานั่งฟังผม
อธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการสี โดยยกตัวอย่างสี 3 สีให้
ทุกคนดู และให้ทุกคนตอบคำ�ถาม ผมอยากให้ผู้อ่านทุกท่าน
ลองดูสีในกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 3 ช่องด้านล่างนี้ และลองตอบ
คำ�ถามไปด้วยกันก็ได้นะครับ
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ผม:
เฮีย:
ลูกชาย:
ลูกน้อง:
ผม:

เฮีย:
ลูกชาย:
เฮีย:
ลูกน้อง:

ผม:

เฮีย:

ผม:

ขอถามทุกคนว่า สีที่เห็นในกรอบสี่เหลี่ยม A, B, C
เห็นเป็นสีอะไร
ง่ายๆ เลย แดง เขียว นํ้าเงิน
ผมตอบได้ครับ แดง เขียว นํ้าเงิน
ไม่ยากครับ แดง เขียว นํ้าเงิน
คนเราก็มองเห็นสีเหมือนกัน รับรู้สีเหมือนกัน งั้น
ผมขอถามต่อนะ สีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน ที่ทุกคน
เห็นนั้น คิดว่ามันมีส่วนผสมของแม่สีทางการพิมพ์
(CMYK) จากสีอะไรบ้าง? และค่าเปอร์เซ็นต์ของสี
แต่ละสีเท่าไร?
ผมตอบตามประสบการณ์เลยนะ แบบฟันธง สี
แดง คือ M100% Y100%
สีเขียวแบบนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็น (เริ่มไม่มั่นใจ)
C50% Y100%
มันต้องมีสี M ผสมอยู่ด้วย และสี Y ไม่น่าจะถึง
100% (จากประสบการณ์)
สีนํ้าเงิน มันดูแปลกๆ นะครับ ผมไม่ค่อยแน่ใจ
แต่ขอเดาว่าน่าจะมี C100% M50% หรือ 60%
นี่แหละครับ และคิดว่าน่าจะมีสีดำ�ผสมอยู่ด้วย
สัก 10–15% (จากที่เคยทำ�งานอยู่บ่อยๆ พอจะมี
ทักษะอยู่บ้าง แต่ก็ใช้การคาดเดาเหมือนเดิม)
ผมขอเฉลยนะครับ A ที่มองเห็นเป็นสีแดง มีส่วน
ผสมของ M95% Y95%, B ที่มองเห็นเป็นสีเขียว
มีส่วนผสมของ C60% M10% Y90% และส่วน
C ที่มองเห็นเป็นสีนํ้าเงิน มีส่วนผสมของ C90%
M45% Y15% K25%
โฮ้ ผมเกือบถูก แต่ก็ใกล้เคียงแหละ เจ้าลูกชายผิด
ไปเยอะเลย ดีที่ลูกน้องมันยังมองเห็นใกล้เคียง
กับผมหน่อย แต่ก็อย่างว่าแหละนะ ใครจะไป
ตอบถูก เพราะแต่ละคนมันมองเห็นไม่เหมือนกัน
และที่สำ�คัญประสบการณ์มันต่างกัน
ถูกต้องแล้วครับเฮีย ตัวอย่างสีที่ผมนำ�มาถามเฮีย
ลูกชาย และลูกน้องของเฮีย ก็เพื่อเป็นการทดสอบ
ให้รู้ว่า มนุษย์เรา มีการเห็นสี การรับรู้สี ทักษะ
ทางด้านสี และการจดจำ�สี ไม่เท่ากัน ซึ่งมันเป็น

ตัวแปรแรกที่สำ�คัญของการจัดการสี
ทุกคน: จริงด้วย (ตอบเป็นเสียงเดียวกัน)
ผม:
ครับ เมื่อทุกคนทราบอย่างนี้แล้ว เริ่มเห็นความ
สำ�คัญของระบบการจัดการสีมากขึ้นแล้วนะครับ
งั้นเดี๋ยว ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับวิธีการของระบบ
การจัดการสีให้ทุกคนได้รับรู้กันต่อเลยนะครับ

การทำ�งานของระบบการจัดการสี
เราทราบแล้วว่า ระบบจัดการสี จะถูกนำ�มาช่วย
ในการแก้ปัญหาการมองเห็นสี การรับรู้สี ทักษะทางด้านสี
และการจดจำ�สีของมนุษย์ แต่การทำ�งานของระบการจัดสีนั้น
จะต้องเข้ามาจัดการและทำ�หน้าที่แยกสีของอุปกรณ์ และวัสดุ
ที่แตกต่างกันทั้งกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ช่วยทำ�ให้อุปกรณ์
และวัสดุที่แตกต่างกัน สามารถแสดงสี หรือรองรับสีไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ผม:

ขอถามทุกคนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องโหมดสี มีใครรู้
บ้างว่าโหมดสีที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ มีกี่โหมด
เฮีย: มี 4 โหมด คือ RGB, CMYK, Grayscale และ
Spot
ลูกน้อง: ผมดูจากโปรแกรม Photoshop มันมีเยอะมากที่
มีคำ�ว่า Color ต่อท้าย ก็จะมี Index, RGB, CMYK
และ Lab ครับ แต่ผมรู้จักแค่ RGB และ CMYK
เท่านั้น ส่วน Index กับ Lab ผมไม่รู้จัก
ผม:
ครับ โหมดสีที่ทั้งคู่ตอบมา มันเป็นโหมดสีที่ใช้ใน
การสร้างภาพหรือกราฟฟิกที่ใช้ในขั้นตอนถ่ายภาพ
สแกนภาพ หรือการออกแบบในคอมพิวเตอร์ผ่าน
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ส่วนโหมดสีที่ใช้ในการแสดงผล
และการพิมพ์ เรามักจะรู้จักกันในโหมด 2 สี คือ
RGB และ CMYK ซึ่งโดยทั่วไปก็มักรู้ว่า RGB ก็
คือ สีทางแสงที่ใช้กับจอภาพหรือเครื่องสแกนเนอร์
หรือกล้องดิจิทัล ส่วนสี CMYK ก็จะเป็นสีที่ใช้ทาง
ด้านการพิมพ์ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ยังมีระบบ
การพิมพ์ดิจิทัลบางประเภทที่ใช้โหมดสี RGB เช่น
เครื่องพิมพ์ภาพตามร้านโฟโต้แล็ป
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ผม:

จากโหมดสีที่มีความแตกต่างกัน การแสดงสีและ
การรองรับสีของอุปกรณ์มีความแตกต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำ�หรับ
การออกแบบและเตรียมงานพิมพ์ รวมถึงสีที่ใช้
กับเครื่องพิมพ์และการรองรับสีของวัสดุการพิมพ์
แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมสี และมีกระบวนการ
แปลงค่าสีในแต่ละอุปกรณ์ให้สอดคล้องกัน และ
เป็นไปตามความต้องการ
ผม:
ขอถามอีกข้อนะครับ ถ้าผมเปิดรูปภาพ RGB รูป
เดียวกัน บนจอภาพ 2 จอ ที่เป็นรุ่นและยี่ห้อ
เดียวกัน คิดว่าจะเห็นสีเหมือนกันไหม
เฮีย: ไม่เหมือนกันหรอก เพราะแสงสีแต่ละจอมันย่อม
แตกต่างกันบ้าง ถึงแม้ว่า จะผลิตมาจากโรงงาน
เดียวกัน ตรวจสอบมาตรฐานมาจากโรงงานแล้ว
แต่อายุการใช้งานมันต่างกัน ใช้มากใช้น้อย มัน
มีปัญหาอย่างนี้แหละ ที่อั๊วจึงต้องมานั่งปรับภาพ
ตลอด ยิ่งลูกค้าใช้จอคนละยี่ห้อ คนละรุ่น สีก็ยิ่ง
ต่างกันใหญ่เลย
ลูกน้อง: ไม่เหมือนกันหรอกครับ ผมเจอประจำ�เลย บางที
ต้องใช้การปรับแสงช่วยด้วย ผมก็ปรับที่ปุ่มของ
หน้าจอนี่แหละครับ
ผม:
ถูกต้องแล้วครับ แต่ละอุปกรณ์จะมีการแสดงสีที่
แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะใช้โหมดสีเดียวกัน จอภาพ
ที่แสดงสี RGB ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นและยี่ห้อเดียวกัน
การแสดงสีจะยังแตกต่างกัน อย่างเช่น แสงสีขาว
ของจอภาพ ตามความเป็นจริงแล้ว จะเกิดจากค่า
สี R255 G255 B255 แต่สีขาวที่เห็นในแต่ละจอ
ก็ยังแตกต่างกัน ในทำ�นองเดียวกัน สีทางด้านการ
พิมพ์ ค่าสี C50% M100% Y50% ส่งพิมพ์ไปยัง
เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง ก็ได้สีสุดท้ายที่ไม่เหมือนกัน
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สี RGB และสี CMYK เป็นสีที่
มีการแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ หรืออิง
กับอุปกรณ์ที่ใช้ ตามศัพท์วิชาการ เขาเรียกกันว่า
Device Dependent Color

เฮีย:

ผม:

ผม:

ผม:

ผม:

อั๊ว เริ่มเข้าใจแล้ว คือ มันก็จะแสดงสีของใคร
ของมัน เท่าที่มันจะแสดงได้ในขณะนั้น จึงทำ�ให้
แสงที่แสดงผลออกมาไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมี
ค่าสีเดียวกัน แล้วอย่างนี้ จะต้องทำ�อย่างไร ให้
อุปกรณ์ผลิตสีออกมาเหมือนกัน หรือแสดงสีไป
ในทิศทางเดียวกัน ที่สำ�คัญทำ�ให้คนทำ�งานเห็น
ไปในทางเดียวกันด้วย
เฮียเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ง่ายๆ ครับเฮีย วิธีแก้
ปัญหาคือ เราจะต้องใช้สีที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือ
สีไม่อิงอุปกรณ์ (Device Independent Color)
วิธีการของมันคือ จะต้องมีค่าสีกลางที่นำ�มาใช้เป็น
ค่าสีอ้างอิง โดยจะต้องเป็นค่าสีที่สัมพันธ์กับการ
มองเห็นของมนุษย์ และไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใดๆ
กล่าวคือ เมื่อวัดค่าสีได้เท่ากันแล้ว สีที่เห็นจะต้อง
เหมือนกันในสภาวะแวดล้อมอย่างเดียวกัน โดยที่
ค่าสีที่ไม่อิงอุปกรณ์ ซึ่งเป็นค่าสีที่เรานำ�มาใช้ใน
ระบบการจัดการสี ก็คือ ค่าสี L*-a*-b* หรืออาจ
จะเรียกสั้นๆ ว่า Lab หรือ CIELAB (ซีแล็บ) ซึ่ง
เป็นโหมดสีที่ลูกน้องของเฮีย เห็นอยู่ในโปรแกรม
Photoshop นั่นแหละครับ
การนำ�เอาค่าสี Lab มาใช้ในระบบการจัดการสี ผล
ก็คือ เมื่อวัดค่าสีจากจอภาพ 2 จอ จะต้องได้ค่าสี
Lab เท่ากัน จะต้องเห็นสีจอภาพนั้นเป็นสีเดียวกัน
แต่ค่าสี RGB ของจอภาพทั้ง 2 จอนั้นแตกต่างกัน
ค่าสี Lab จะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสีระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบการผลิต โดยมีเป้าหมาย
เพื่อทำ�ให้สีของภาพที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆ มี
ความแตกต่างกันของสีลดน้อยลง และยังเป็นการ
ช่วยลดปัญหาพื้นฐานที่อุปกรณ์แต่ละชนิดต่างก็
ผลิ ต สี ไ ด้ แ ตกต่ า งกั น จากค่ า สี เ ดี ย วกั น ที่ ส่ ง ไปยั ง
อุปกรณ์นั้นๆ
อีกอย่างนะครับ ค่าสี Lab มีขอบเขตสีที่กว้างกว่า
ค่าสีอื่นๆ จึงเป็นค่าสีหรือระบบสีที่เหมาะสมที่จะ
นำ�มาใช้เป็นค่าสีอ้างอิงในระบบการจัดการสี โดย
เฉพาะการจัดการสีในระบบการพิมพ์
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ข้อมูลค่าสีที่อิงอุปกรณ์ของอุปกรณ์นั้นๆ เทียบกับ
ค่าสีที่ไม่อิงอุปกรณ์ (Lab) ในการสร้างโพรไฟล์
ของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ก็จะต้องมีทั้งค่าสีของ
อุปกรณ์นั้น และค่าสี Lab ยกตัวอย่างเช่น จอภาพ
ซึ่งจะต้องมีโพรไฟล์ ที่เรียกกันว่า Monitor Profile
ซึ่งจะบรรจุข้อมูลสีระหว่าง RGB ในสัดส่วนต่างๆ
กับค่าสี Lab ดังนั้นพอที่จะสรุปได้ว่าค่าสี Lab นั้น
เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์
ใดอุปกรณ์หนึ่ง ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในไฟล์ และมี
ความสัมพันธ์กันกับค่าสีของอุปกรณ์นั้นๆ
Chromaticity Diagram

เฮีย:

ผม:

อั๊ว พอจะเข้าใจแล้ว สุดท้ายก็ต้องมีค่าสีตัวกลาง
เข้ามาช่วยในการเทียบค่า หรือถ่ายทอดระหว่าง
สีต่างๆ คำ�ถามคือ แล้วค่าสี Lab มันสร้างมาได้
อย่างไร และมันทำ�งานอย่างไร
ขออธิบายคร่าวๆ นะครับ อุปกรณ์ทุกตัวที่จะนำ�มา
ใช้ในระบบจัดการสี จะต้องมีข้อมูลค่าสี ที่เรียกว่า
โพรไฟล์ (Profile) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการบรรจุ

สำ�หรับการสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์ เอาไว้อธิบาย
ทีหลังนะครับ ครั้งนี้อยากจะอธิบายให้เข้าใจถึงความแตกต่าง
ของการเห็นสี การรับรู้สี โหมดสี และการผลิตสีของอุปกรณ์
เมื่อเกิดความแตกต่างของสีในแต่ละอุปกรณ์ จึงมีความจำ�เป็น
ต้องใช้ ระบบการจัดการสี เข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อควบคุม
ให้อุปกรณ์ต่างๆ ผลิตสีออกมาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ค่าสี
ตัวกลาง ที่เรียกว่า Lab มาเป็นตัวกลางในการเทียบค่า หรือ
ถ่ายทอดค่าสีระหว่างสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าสีในโหมด RGB
หรือ CMYK

องค์กรที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดมาตรฐานด้านสี คือ Commission International de l’Eclairage (CIE) หรือใน
ชื่อภาษาอังกฤษว่า International Commission on Illumination (www.cie.co.at/cie) มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ในประเทศ
ฝรั่งเศส องค์กรนี้ได้กำ�หนดมาตรฐานการวัดสีซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างในวงการวิชาการและการวิจัย คือระบบ CIE Lab

ระบบ L*-a*-b* ซึ่งเป็นระบบการบรรยายสีแบบ 3 มิติ โดยที่
แกน L* หรือ Luminance จะบรรยายถึงความสว่าง (lightness)
จากค่า +L* แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดำ�
แกน a* จะบรรยายถึง แกนสีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*)
แกน b* จะบรรยายถึงแกนสีจากนํ้าเงิน (-b*) ไปจนถึงเหลือง (+b*)

Professional
from Photo to Print

Large Format Inkjet : Canon Pro Series
For Photo, Fine Art, Proof and Silk-Screen Film
Creates photo prints as envisioned

The best printers Canon has engineered, distinguished by a bold red line,
the imagePROGRAF PRO-520 and PRO-540 are designed to bring outstanding
large format photo print quality to professional photographers and fine art specialists.

BenQ Professional Monitor SW2700PT 27 inch
Adobe RGB Color Management Monitor
for Photographers

Technology and business strategies
in digital print

หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์
เรื่อง : Pro Ink

หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เราสามารถ
พิมพ์งานคุณภาพดีที่ความเร็วสูง เพิ่มกำ�ลังการผลิตให้สูงขึ้น
หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์เป็น นํ้าหมึกเชื้อนํ้า (Water-based) ที่มี
Latex Polymer ที่จะทำ�หน้าที่เป็นฟิล์มบางๆ ที่ทนทานและ
ยืดหยุ่นตัวได้ดี โดยที่งานพิมพ์ที่ได้จะถูกทำ�ให้แห้งสนิททันที
หลังจากการพิมพ์ จึงนำ�ไปใช้งานต่อได้เลย หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ

1. ส่วนที่เป็นของเหลว (Liquid Components)
		 Ink Vehicle เป็นส่วนประกอบในนํ้าหมึกที่เป็น
ของเหลว ไม่มีสี ทำ�หน้าที่ให้หยดหมึกพ่นออกมาจากหัว
พิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นตัวที่นำ�ส่วนที่เป็นของแข็ง
(Solid Components) ในนํ้าหมึกไปยังผิวของวัสดุพิมพ์งาน
โดยที่ Ink Vehicle จะถูกทำ�ให้ระเหยออกไปโดยความร้อน
ส่วนประกอบหลักๆ ใน Ink Vehicle ได้แก่ Water (นํ้า),
Humectants (สารช่วยเพิ่มความชื้น), Wetting Agents
(สารที่ทำ�ให้เปียกชุ่ม) และ Additives (สารเพิ่มเติมอื่นๆ
ที่เป็นของเหลว)

		 นํ้า เป็นส่วนประกอบที่ทำ�ให้หมึกลาเท็กซ์มีแรงตึง
ผิวสูง ความหนืดตํ่า และกลายเป็นฟองอากาศได้ง่าย ซึ่ง
จำ�เป็นต่อการทำ�งานของหัวพิมพ์ระบบ Thermal Inkjet
ในแต่ละหยดหมึก ฟองอากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเวลาแค่
เพียง 10 microseconds (10/1,000,000 วินาที) ภายใน
หัวพิมพ์ ช่วยดันหยดหมึกออกมาทาง nozzle ของหัวพิมพ์
ด้วยความสมํ่าเสมอ
		
หมึ ก พิ ม พ์ ล าเท็ ก ซ์ มี นํ้ า เป็ น ส่ ว นประกอบอยู่ ถึ ง
60% โดยที่นํ้าจะไม่มีสารที่เป็นอันตราย จึงไม่จำ�เป็นต้อง
ระมัดระวังในเรื่องการเก็บรักษา ไม่มีสารพิษ ไม่ลามไฟ
และไม่ติดไฟง่าย จึงแตกต่างจากหมึกพิมพ์ Solvent ทั่วไป
เราจึงไม่ต้องการการดูแลรักษาหัวพิมพ์ทุกๆ วัน
		
แต่เนื่องจากมีนํ้าเป็นส่วนประกอบหลัก หมึกพิมพ์
ลาเท็กซ์จึงไม่สามารถที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุที่หลากหลาย
ประเภทได้ จึงจำ�เป็นต้องมีการเติมสารประกอบอื่นๆ ลง
ในหมึกพิมพ์ อย่างเช่น Humectants, Wetting agents
และ Additives เพื่อช่วยควบคุมหยดหมึกและทำ�หน้าที่อื่น
อีกหลายอย่าง เช่น

Graphics & Sign | 27

บทความ | หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์

• ลดแรงตึงผิวของหมึก ช่วยให้หมึกพิมพ์ภายในหัวพิมพ์
ไม่แห้ง ทำ�ให้หัวพิมพ์พร้อมที่จะทำ�งานได้ตลอดเวลา
• ช่วยรักษา Drop Generator (ตัวสร้างหยดหมึก) ให้
สะอาด สามารถดันหยดหมึกออกมาได้อย่างสมํ่าเสมอ
• ช่วยไม่ให้ nozzle ของหัวพิมพ์แห้ง หัวพิมพ์ไม่อุดตัน
		
ชุดทำ�ความร้อนที่อยู่ใต้ส่วนของการพิมพ์จะทำ�ให้
นํ้าระเหยออกไป Humectants และ Wetting agents ที่
ยังเหลืออยู่ จะทำ�ให้ผิวหน้าของวัสดุนุ่มลง ช่วยให้นํ้าหมึก
ลาเท็กซ์ยึดเกาะได้ดีขึ้น ส่วนของเหลวอื่นๆ ที่ยังเหลือใน
ชั้นฟิล์ม จะถูกทำ�ให้ระเหยออกไปจนหมดด้วยชุดทำ�ความ
ร้อนหลังการพิมพ์ งานพิมพ์ที่ได้จะแห้งสนิททันที

2. ส่วนที่เป็นของแข็ง (Solid Components)
		
ในหมึกพิมพ์ลาเท็กซ์ ส่วนที่เป็นของแข็งจะลอยตัว
อยู่ใน Ink Vehicle ซึ่งประกอบไปด้วย Pigment (เนื้อสี
Pigment จะลอยตัวอยู่ แตกต่างจาก Dye ที่จะละลายตัว
อยู่ใน Ink Vehicle) และ Latex polymer ในขณะที่ส่วนที่
เป็นของเหลวจะถูกทำ�ให้ระเหยออกไปโดยความร้อน ส่วน
ที่เป็นของแข็งในนํ้าหมึกลาเท็กซ์จะยังคงอยู่บนวัสดุ เพื่อ
ประกอบกันให้เป็นภาพพิมพ์ตามที่ต้องการ

		 Pigment คือเนื้อสีที่อยู่ในนํ้าหมึกลาเท็กซ์ โดยที่
ผิวของ Pigment เหล่านี้จะเป็นค่าประจุลบ (Anionic) จึง
มีแรงผลักตัวระหว่างกัน ทำ�ให้ไม่เกิดการเกาะตัวกันเอง
ถ้า Pigment เกาะตัวกันเองในท่อนำ�หมึกหรือหัวพิมพ์ ก็
จะทำ�ให้ท่อนำ�หมึกและหัวพิมพ์เกิดการอุดตันได้ แต่เรา
ต้องการให้ Pigment เกาะตัวกันอย่างรวดเร็ว และหยุด
อยู่กับที่บนงานที่เราพิมพ์ เพื่อให้ได้คุณภาพของงานพิมพ์
ที่หยดหมึกพิมพ์เป็นรูปร่างกลม ไม่บูดเบี้ยว
		
เครื่องพิมพ์ HP Latex รุ่นใหม่ๆ (3rd Generation)
จะอาศัย Optimizer และความร้อนในส่วนของการพิมพ์
เพื่อทำ�ให้ Pigment เกาะตัวกันเร็วขึ้น ใช้ความร้อนน้อยลง
		 Latex polymer เป็นหัวใจสำ�คัญของหมึกลาเท็กซ์
ซึ่งจะรวมตัวกันเป็นฟิล์มบางๆ บนผิวของวัสดุ เพื่อปกป้อง
Pigment ของสีไว้
		
คำ�ว่า Latex ในที่นี้จะหมายถึง การกระจายตัวของ
อนุภาคโพลีเมอร์ซึ่งมีนํ้าเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแตกต่างจาก
ความหมายของคำ�ว่า Latex ที่ใช้กับวัสดุ อย่างเช่น Latex
Rubber ที่หมายถึง ยางที่ได้จากธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่ง
Latex polymer ในหมึกพิมพ์ลาเท็กซ์นั้น จะเป็นโพลีเมอร์
สังเคราะห์

เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์ที่มีจำ�หน่ายอยู่ในปัจจุบัน

HP Latex 3500 (3.2 เมตร)

HP Latex 3100 (3.2 เมตร)

HP Latex 1500 (3.2 เมตร)

HP Latex 570 (64”)

HP Latex 560 (64”)

HP Latex 375 / 370 (64”)

HP Latex 365 / 360 (64”)

HP Latex 335 / 330 (54”)

HP Latex 315 / 310 (54”)

Mimaki JV400-160LX (64”)
Mimaki JV400-130LX (54”)

RICOH Pro L4160 (64”)
RICOH Pro L4130 (54”)
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หมึกพิมพ์ HP Latex 831 / 871 / 881 / 891

หมึกพิมพ์ Mimaki LX101

Anti-scratch agent ถูกเพิ่มเข้ามาในหมึกพิมพ์ HP
Latex 3rd Generation เพื่อทำ�หน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นบนผิวของ
วัสดุที่พิมพ์ ช่วยป้องกันการขูดขีดที่จะทำ�ลายชั้นของหมึกพิมพ์
โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการนำ�งานพิมพ์ไปเคลือบฟิล์มหรือซีม
ต่อกัน งานพิมพ์บนวัสดุสติกเกอร์และไวนิลแบนเนอร์ที่พิมพ์
ด้วยหมึกพิมพ์ HP Latex จะทนทานต่อการขูดขีดได้เช่นเดียว
กับงานที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Solvent

หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์ของ Mimaki LX101 จะมีอยู่ด้วยกัน
7 สี คือ Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange (สีส้ม),
Green (สีเขียว) และ White (หมึกพิมพ์ขาว)

หมึกพิมพ์ RICOH Pro L4130 และ L4160
ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต Mimaki และ RICOH
หมึกพิมพ์ L4130/L4160 จะเหมือนกับ Mimaki LX101

การทำ�ให้หมึกพิมพ์ Latex แห้ง

Optimizer (OP) เป็นส่วนประกอบใหม่ของหมึกพิมพ์
HP Latex 3rd Generation ซึ่งจะเป็น โพลีเมอร์ประจุบวก
(Positively-charged Polymers – Cationic) ที่อยู่ในรูปของ
ของเหลวที่ไม่มีสี Cationic ประจุบวก จะรวมตัวกันซึมเข้าไป
อยู่ใน Coat (Pigment ที่เป็นประจุลบ) โดยที่ผิวของ Pigment
สีที่ทำ�ปฏิกิริยาบวกกับลบจะกลายค่าเป็นกลาง ทำ�ให้มีแรงยึด
เกาะของเนื้อสีบนผิวของวัสดุพิมพ์งาน
หมึก HP Latex รุ่นก่อนหน้านี้จะอาศัยความร้อนที่สูง
มาก เพื่อทำ�ให้หมึกพิมพ์หยุดอยู่กับที่บนวัสดุ ส่วนประกอบที่
เป็นนํ้าจะถูกทำ�ให้ระเหยออกไป ค่าความหนืดของหมึกที่สูงขึ้น
อย่างรวดเร็วจะทำ�ให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆ แต่ Optimizer จะ
ทำ�หน้าที่นี้แทนโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีด้วยค่าประจุที่เป็น
กลาง จึงทำ�ให้หมึกพิมพ์เกาะตัวอยู่บนวัสดุ โดยไม่ต้องอาศัย
การระเหยของนํ้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ใช้กำ�ลังไฟน้อยลง
Optimizer เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหมึกพิมพ์ ซึ่งจะ
ถูกพ่นออกมาจากหัวพิมพ์ในปริมาณ 10–15% ของปริมาณ
หมึกพิมพ์ที่ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถกำ�หนดค่าได้เองตามความ
เหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิดและโหมดการพิมพ์แต่ละโหมด
ซึ่งจะไม่มีผลต่อราคาต้นทุนการพิมพ์งาน

เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์จะมีชุดทำ�ความร้อน
เพื่อทำ�ให้งานพิมพ์แห้งทันทีพร้อมใช้งานอยู่ 2 ส่วนได้แก่
1. ใต้ชุดหัวพิมพ์ ส่วนของการพิมพ์งาน (~ 40 ํC)
2. หลังจากพิมพ์งาน ทำ�ให้แห้งทันที (~ 60–95 ํC)
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ HP Latex ที่ใช้หมึก
พิมพ์ร่วมกับ Optimizer ความร้อนที่ใช้ในส่วนของการพิมพ์
งานและหลังจากพิมพ์งาน กับรุ่นก่อนหน้าที่ไม่มี Optimizer
จะใช้ความร้อนน้อยลงประมาณ 10–20 ํC
เครื่องพิมพ์ Mimaki JV-400LX และ RICOH Pro
L4130/L4160 จะใช้ความร้อนในการทำ�ให้หมึกพิมพ์แห้งทันที
ที่ประมาณ 60 ํC

วิธีที่ทำ�ให้หมึกลาเท็กซ์แห้งของเครื่องพิมพ์ Mimaki และ RICOH
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อายุการใช้งานของหมึกพิมพ์ลาเท็กซ์
หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์ สามารถใช้พิมพ์งานได้หลากหลาย
ประเภททั้งงาน Outdoor และ Indoor โดยที่งานพิมพ์บน
วัสดุไวนิลแบนเนอร์สามารถนำ�ไปซีมต่อกันได้ทันทีหลังจากที่
พิมพ์เสร็จ งานพิมพ์บนวัสดุสติกเกอร์ก็สามารถนำ�ไปเคลือบ
ด้วยฟิล์มเคลือบได้ทันทีเช่นกัน หรือจะนำ�ไปใช้งานโดยไม่ต้อง
เคลือบสำ�หรับงานระยะสั้นก็ได้ หมึกลาเท็กซ์ มีความยืดหยุ่น
ตัวสูง งานพิมพ์บนสติกเกอร์จึงนำ�ไปติดบนพื้นผิวโค้งลอนเว้า
ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำ�หรับการนำ�สติกเกอร์ไปติดบนตัว
รถได้อย่างไม่มีปัญหา
หมึกพิมพ์ HP Latex ได้ถูกทดสอบอายุการใช้งานโดย
การพิมพ์นํ้าหมึกลาเท็กซ์บนวัสดุหลายประเภท นำ�ไปตั้งทิ้งไว้
กลางแจ้งในแนวตั้ง มีการจำ�ลองสภาวะอากาศทั้งร้อนและเย็น
รวมถึงการทดสอบกลางแจ้งและเปียกนํ้า (ผลการทดสอบอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไป)
สำ�หรับการเคลือบทำ�การทดสอบโดยการเคลือบงานพิมพ์ด้วย
ฟิล์มแบบ Cast โดยได้ผลการทดสอบดังนี้
• Outdoor (งานภายนอก) ไม่มีการเคลือบ อยู่ที่ 3 ปี
• Outdoor (งานภายนอก) ถ้ามีการเคลือบ อยู่ที่ 5 ปี
• Indoor (งานภายใน) ไม่มีการเคลือบ อยู่ที่ 5 ปี
• Indoor (งานภายใน) ถ้ามีการเคลือบ อยู่ที่ 10 ปี
ทั้งนี้ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึง
หมึกพิมพ์ วัสดุพิมพ์งาน และฟิล์มเคลือบ ที่ต้องมีอายุการใช้
งานเท่าเทียมกันทั้งหมด

ขอบเขตของสีที่พิมพ์ได้
เครื่องพิมพ์ HP Latex ใช้หมึกลาเท็กซ์ จำ�นวน 6 สี
ได้แก่ Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan และ
Light Magenta สามารถพิมพ์งานได้ขอบเขตของสี (Color
Gamut) ที่กว้างกว่าเครื่องพิมพ์ UV และ Solvent ทั่วไป
เครื่องพิมพ์ Mimaki และ RICOH ใช้หมึกลาเท็กซ์
จำ�นวน 7 สี ได้แก่ Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange,
Green และ White สามารถพิมพ์งานได้ขอบเขตของสีกว้าง
ขึ้นด้วยหมึกสีส้มและสีเขียว และยังสามารถพิมพ์งาน Backlit
แบบ Three-layer printing (สี+ขาว+สี) ได้ในเที่ยวเดียว

ค่าสี L-a*-b* ที่พิมพ์ได้ด้วยหมึกพิมพ์ HP 881 Latex

หมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมึกพิมพ์ลาเท็กซ์ เป็นหมึกพิมพ์แบบ Water-based จึง
เป็นหมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารโลหะหนักเจือปน
จึงเหมาะสำ�หรับการนำ�ไปใช้งานภายในและงานตกแต่งผนังได้
โดยเฉพาะกับการพิมพ์งาน Digital Wallcovering

หมึกพิมพ์ HP Latex ได้รับมาตรฐาน UL ECOLOGO
Certified ซึ่งหมายถึง เป็นสารที่ไม่มีอันตราย ไม่ก่อมลพิษ
ทางอากาศ ไม่ลุกเป็นไฟ และไม่ติดไฟง่าย งานที่พิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์ HP Latex จึงไม่มีกลิ่นและห้องที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์
ไม่จำ�เป็นต้องมีระบบฟอกอากาศ
หมึกพิมพ์ HP Latex ได้รับมาตรฐาน GREENGUARD
GOLD Children & Schools CertifiedSM โดยวัสดุวอลล์เปเปอร์
HP PVC-free Wallpaper ที่พิมพ์ด้วยหมึก HP Latex ได้
ระดับ AgBB และเกรด A+ ตามข้อกำ�หนดของ Émissions
dans l’air intérieur
หมึกพิมพ์ HP Latex, Mimaki LX101 และ RICOH
ต่างก็ได้รับมาตรฐาน GREENGUARD GOLD
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ดีไซน์ ณ จุดขาย
เรื่อง : สรินพร จิวานันต์

คุณคิดว่า เวลาคนไปห้าง มีใครไปเพื่อที่จะดูป้ายโฆษณามั้ยคะ?
เวลาคุณไปห้าง สังเกตุมั้ยว่า มีกี่ป้ายโฆษณา? มีนิดหน่อยหรือเต็มห้างคะ?
เวลาคุณไปห้าง คุณเห็นคนหยุด และ ตั้งใจดู โฆษณา ณ จุดขายมากน้อยเพียงใดคะ ?
คุณเคยสังเกตุมั้ยคะว่า พฤติกรรมการดูป้ายในห้างนั้น ต่างกันระหว่าง คนที่ใช้รถเข็น กับ คนถือตะกร้า?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ที่จุดขาย จะเป็นที่ที่ผู้บริโภคจดจ่ออยู่กับการจับจ่ายซื้อของ เค้าไม่ได้ไปเพื่อดูป้าย
ดูโฆษณาของเรา และ ที่จุดขาย เป็นที่ ที่วุ่นวาย ด้วย เสียง ผู้คน ความเร่งรีบ ที่สำ�คัญมีป้ายโฆษณาที่แย่งความสนใจของผู้บริโภค
เต็มไปหมด แต่สุดท้ายกลับไม่มีป้ายใดที่ได้รับความสนใจอย่างแท้จริงเลย ไม่ว่าจะพยายามดีไซน์คอนเทนต์ดีแค่ไหน หรือ ไฮเทค
เพียงใด จะเป็นแบบดิจิทัล แบบสิ่งพิมพ์ แบบโต้ตอบได้ หรือแบบนิ่งๆ ก็ไม่ได้รับประกันความสำ�เร็จ ตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจถึง
วิถีทางเดินของผู้บริโภค และ การซึมซับข้อมูล ณ จุดขาย
สมัยนี้เรามักจะพูดกันว่า เป็นยุคของคอนเทนต์ แต่คอนเทนต์ที่ดีก็ตายได้ ถ้าไม่มากับความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค
จากการศึกษาของ เอ็นไวโรเซล บริษัทวิจัยที่เชี่ยวชาญการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ณ จุดขาย ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศไทย พบว่า คนส่วนใหญ่ โฟกัสที่ป้ายราคาและสินค้าเท่านั้น ซึ่งการที่จะทำ�ให้ผู้บริโภคเบี่ยงเบนมาสนใจป้ายอื่นได้นั้น
เป็นเรื่องที่ท้าทายมากจริงๆ และที่สำ�คัญ ป้ายในร้านค้าปลีก ทุกวันนี้ก็มีเยอะมาก ป้ายที่มีเยอะมากมายนั้น ไม่ได้ช่วยเรียกร้อง
ความสนใจ หรือ สื่อสารกับผู้บริโภคได้ดีมากขึ้นหรอกนะคะ ในทางตรงกันข้าม มันกลับสื่อสารอะไรไม่ได้เลย เนื่องจากสมองจะ
เกิดปฎิกิริยา Repetitive blindness คือ สมองเกิดความขี้เกียจในการประมวลข้อมูลที่มากเกินไป จนเกิดการละเลยและขี้เกียจ
คิด จึงเห็นทุกอย่าง เหมือนๆ กันหมด ไม่มีความต่าง หรือแค่มองผ่านๆ ไป ไม่อ่าน ไม่ใส่ใจ เพราะฉะนั้นจำ�นวนที่เยอะ แทนที่จะ
ตอกยํ้าสิ่งที่จะขาย กลับทำ�ให้สมองเกิดอาการไม่ศึกษาซะงั้น
ดังนั้นการที่เราจะดีไซน์การสื่อสารให้ได้รับความสนใจนั้น ต้องเอาป้ายโฆษณาของเราให้เข้าไปอยู่ใน รูปแบบพฤติกรรม
ของผู้บริโภคโดยธรรมชาติ แบบไม่ต้องให้ผู้บริโภคต้องเสียเวลาหรือใช้ความพยายาม ไม่ต้องคิดเยอะ เพราะจะอาศัยความร่วมมือ
หรือให้ผู้บริโภคสมัครใจอ่านนั้นคงยาก ต่อให้มีการลงทุนในเรื่องของคอนเทนต์มากมาย หรือ รูปแบบจะดีขนาดไหนก็ตาม เพราะ
ณ จุดขาย ผู้บริโภคไม่ได้นั่งหรือยืนดูสื่อโฆษณานิ่งๆ แบบมีสมาธิ แต่จะมีการเคลื่อนไหว และที่สำ�คัญ สมองทำ�งานตลอด เพราะ
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ประมวลข้อมูลด้านอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น รายการที่ต้องซื้อ ราคาสินค้า โปรโมชั่น ขนาดสินค้า กลิ่นของสินค้าที่ชอบ เป็นต้น สมอง
เลยไม่ว่างจะสนใจ เรื่องอื่นเท่าไร เค้าถึงว่า ผู้หญิง เวลาเครียดให้ไปเดินช้อปปิ้ง จะหายเป็นปลิดทิ้ง เพราะสมองจะทำ�งานเรื่องอื่น
แทน ไม่ว่างที่จะมาคิดเรื่องเครียดๆ ที่พบเจอมา พอสมองเปลี่ยนอารมณ์ ก็ช่วยให้หายเครียดได้พักหนึ่ง
เราจึงต้องไม่สื่อสารรูปแบบเดิมๆ ที่เป็น Functional message (ข้อความหรือรูปภาพที่สื่อสารโดยตรง) แต่ต้องเป็น
Subliminal message (ข้อความหรือรูปภาพที่จิตสำ�นึกมักจะมองไม่เห็น แต่ลึกๆ ในจิตใต้สำ�นึกของเราจะมองเห็นหรือรับรู้ได้)
ที่ผู้บริโภคจะซึมซับเองโดยอัติโนมัติแบบไม่ต้องใช้ความพยามยาม ไม่ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจ และไม่ได้เป็นการยัดเยียด
สิ่งที่ต้องพิจารณา มีหลายเรื่องมากๆ พอจะสรุปสั้นๆ ง่ายๆ เป็นการจุดประกายกันแบบหอมปากหอมคอ สำ�หรับการ
สื่อสารแบบ Subliminal นะคะ ต้องบอกก่อนว่า วิธีนี้ไม่ได้เป็นทางออกของทุกปัญหานะคะ เพราะแต่ละป้าย มีรายละเอียด
ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ทำ�เลที่ตั้ง ลักษณะร้านค้า จุดประสงค์ของป้าย และ ปัจจัยอื่นอีกสารพัด อันนี้เรามาแค่จุด
ประกายความคิดกันเฉยๆ นะคะ

ทำ�เลที่ตั้ง เราต้องประเมินว่า จุดที่เราตั้งอยู่ อยู่ใน Hot spot (จุดเด่น) หรือ Dead spot (จุดบอด) ของร้าน ถ้าเป็น Hot spot
ก็ง่าย แต่ถ้าเป็น Dead spot มันคงไม่ค่อยมีใครเห็นป้ายโฆษณาของเราหรอกนะคะ นอกจากต้องไปลากตัวเค้ามา หรือไม่เราก็
ต้องหากลยุทธ์อื่นมาเสริม แต่กรุณาอย่าปล่อยให้ป้ายที่ตั้งอยู่ใน Dead spot มันอยู่ตามมีตามเกิดนะคะ

รูปแบบ ในกรณีที่ทำ�เลที่ตั้งอยู่ใน Dead spot ก็อาจจะแก้ปัญหาได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะของร้าน แต่
หนึ่งตัวอย่างที่ทำ�ได้ก็คือ การตั้งป้ายสูง ที่ทำ�ให้คนเห็นจากระยะไกล ไม่จำ�เป็นต้องเข้ามาตรงจุดที่ตั้งป้ายก็ยังเห็นโดยธรรมชาติ
แต่เราก็ต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่า เราสื่อสารกับคนที่อยู่ในรัศมีแค่ไหน เช่น ในรัศมี 3 เมตร เพราะมันส่งผลโดยตรงกับความ
สามารถในการเห็นป้ายโฆษณาของผู้บริโภค ซึ่งป้ายลักษณะนี้ ควรใช้การบรรยายด้วยรูป สีสันที่สดเด่น ใจความสั้น และตัวอักษร
ใหญ่ อ่านง่าย แทนที่จะเป็นคำ�สาธยายมากมาย ตัวอักษรเล็ก ซึ่งจะเป็นการเปลืองพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่มีใครอ่าน
เห็นจากระยะไกลแน่นอน และลักษณะการตั้งป้ายสูงแบบนี้ จะไม่มีผู้บริโภคคนใดมาที่จุดตั้งป้าย แล้วแหงนคออ่านค่ะ จึงเหมาะ
กับระยะไกลเท่านั้น
ในกรณี Hot spot ถึงแม้จะดีเรื่องทำ�เลที่ตั้ง แต่ความท้าทายอื่นๆ ก็มีมาก สำ�หรับโลเคชั่นทอง ที่แน่ๆ คือ คู่แข่งที่ไม่ได้
มีเพียงแค่เรา ทำ�ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยา Repetitive blindness นั่นคือ สมองเกิดความขี้เกียจในการประมวล
ข้อมูลที่มีมากเกินไป ป้ายของเราเลยไม่ได้รับความสนใจไปด้วย ป้ายที่อยู่ในจุด Hot spot ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็น ป้ายตั้งพื้น,
สติกเกอร์โฆษณาติดพื้น, ป้ายโฆษณาที่ยื่นออกมาจากชั้นวางสินค้า, ป้ายป๊อปอัพ หรือ อื่นๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำ�ความเข้าใจก่อนคือ
คนจะอยู่ที่ชั้นวางสินค้า หมวดใดหมวดหนึ่ง เฉลี่ยไม่ถึง 5 นาที (ขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งแวดล้อมของร้านค้า) ดังนั้นผู้บริโภคจึงเป็น
พวกมาเร็วไปเร็ว เราก็จะมัวแต่ยึกยัก เวิ่นเว้อไม่ได้ เคยทำ�วิจัยโฆษณาแบบมีจอที่ชั้นวางสินค้า ยังเริ่มฉายไปไม่เท่าไร ผู้บริโภคก็
เดินเลยไปแล้ว
ยกตัวอย่างเรื่องรูปแบบสั้นๆ นะคะ ในกรณีที่คุณทำ�ป้ายตั้งพื้น คุณควรตั้งป้ายเฉียงๆ เพื่อให้อยู่ในรัศมีสายตาคนเดิน
ผ่านไปมาอ่านได้โดยธรรมชาติ โดยเนื้อหายังคงต้องสื่อด้วยสีและภาพที่สะดุดตา ตัวอักษรใหญ่ เนื้อหากระชับให้อ่านได้ภายใน 10
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วินาที ซึ่งอยู่ในระยะเวลาเดินผ่าน เพราะถ้าคุณตั้งป้ายตรง โดยที่คนเดินผ่านไปมาต้องหันไปอ่านป้ายหรือต้องหยุดอ่าน คุณก็จะ
เสียโอกาสไป เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่เป็นเช่นนั้น อย่าลืมกฎของ Subliminal คือห้ามให้ผู้บริโภคต้องใช้ความพยายาม
ทุกอย่างต้องอยู่ในวิถีโดยธรรมชาติ และ ถ้าใน 1 ป้าย ไม่สามารถสื่อสารให้จบใน 10 วินาทีของการเดินผ่าน ก็ต้องทำ�เป็นซีรีส์
เคยขับรถผ่านเห็นป้ายตามวัดมั้ยคะ ปิด-ทอง-ฝัง-ลูก-นิมิต ขนาดขับรถซิ่งยังอ่านทัน การเอาพฤติกรรมผู้บริโภคมาปรับใช้ง่ายๆ
แบบชาวบ้าน ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลย จริงไหมคะ แต่ถ้าคุณไม่ทำ�แบบนี้ ป้ายของคุณเป็นหม้ายแน่นอน ลงทุนแล้วไม่มีคนสนใจ
มันก็เสียโอกาสกันง่ายๆ แบบนี้เลยค่ะ

ภาพ แน่นอนว่าการสื่อสารด้วยรูปมีประสิทธิผลกว่าอย่างแน่นอน เพราะโดยธรรมชาติของสมอง จะประมวลข้อมูลภาพเร็วกว่า
ตัวอักษร 60,000 เท่า การสื่อสารที่จุดขาย ควรเน้นรูปที่เข้าใจง่าย เห็นแล้วสื่อเลย มีแค่คำ�อธิบายสั้นๆ เช่น รูปผักสด ใส่คำ�
อธิบาย “ดอยคำ�” หรือ “ออร์แกนิค” ผู้บริโภครู้ทันทีว่าคือ ปลอดสารพิษ สมองไม่ต้องใช้พลังงานในการแปล ไม่เชื่อลองทดสอบ
สมองดูกับวงกลม 2 วงข้างล่างนี้ เห็นสมองของตัวเองมั้ยคะ ว่าสมองคุณอืดและดีเลย์ขนาดไหน เมื่อประมวลผลตัวอักษรเทียบ
กับรูปภาพ  อย่างที่บอก ณ จุดขาย อย่าให้สมองต้องใช้พลังงานในการคิดนะคะ

สี มีผลมากค่ะ ต่อการซึมซับ Subliminal message ง่ายๆ ถ้าเห็นป้ายสีแดงหรือสีเหลือง เรารู้ทันทีว่า เซล หรือ โปรโมชั่น แทบ
ไม่ต้องคิด แต่ถ้าเป็นสีอื่นจะไม่มีทางสื่อสาร message ของ sale หรือ promotion ได้เลย มีกรณีที่ตลกมาก เราไปศึกษาสินค้า
ให้ห้างๆ หนึ่ง ปรากฏว่า ที่ห้างใช้สีของป้ายราคาผิด สินค้าราคาเดียวกัน ป้ายหนึ่งสีเหลือง อีกป้ายหนึ่งสีขาว ปรากฎว่า สินค้าที่
ติดป้ายสีเหลืองขายหมดเกลี้ยง แต่ป้ายสีขาว เหลือเต็มชั้นวาง ทั้งที่เป็นสินค้าตัวเดียวกันเลย ตลกมั้ยคะ ผู้บริโภคอันเร่งรีบ ไม่มี
เวลาแม้แต่จะหยุดดู เห็นเหลืองๆ นึกว่าโปรโมชั่น คว้าไปเลย เรื่องนี้ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างในการใช้สีสำ�หรับป้าย คือควรเลือกใช้สี
ที่ผู้บริโภครู้โดยธรรมชาติไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ เช่น สีชมพู = อ่อนโยน สีส้ม = ร้อนแรง เป็นต้น

วิถีการเดินของผู้บริโภค เช่น เดินมาจากทางซ้ายมากกว่าทางขวา ก็ต้องตั้งป้ายหันไปทางนั้น กรณีที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มี
การเข็นรถเข็น โดยธรรมชาติ ก็ต้องดูจุดปะทะสายตา ซึ่งถ้ามีรถเข็น จุดปะทะสายตาจะเป็นที่พื้น และ ป้ายระดับสายตามากกว่า
เพราะเราเข็นรถเข็นเราก็กลัวชน ไม่เชื่อลองสังเกตุตัวเองดูเวลาที่เราเข็นรถเข็น ดังนั้นสติกเกอร์ติดพื้นจะมีประโยชน์มาก สำ�หรับ
ร้านค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้รถเข็น ขณะที่ป้ายที่อยู่บนชั้นวางสินค้าจะไม่เวิร์คเลยค่ะ เพราะคงไม่มีใครเข็นรถ แล้วกรอกตาบนดู
ป้ายไปด้วยนะคะ 
ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาการสื่อสาร
ที่น่าสนใจอีกมาก นี่เป็นเพียงการจุดประกายกัน
สนุกๆ นะคะ ร่วมพูดคุยเรื่องจิตวิทยาผู้บริโภค
กันต่อได้ที่ rin@envirosellthailand.com นะคะ

คุณสรินพร จิวานันต์
กรรมการผู้จัดการ Envirosell (Thailand) Co.,Ltd.
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เรื่อง : อาเขต บุญทาราม

ผสมสี

งานป้ายให้เป็นงานศิลป์

ผสมสีๆ จากงานอิเล็กทรอนิกส์สู่งานศิลป์ป้ายไฟ เพิ่มความแปลกใหม่ให้กับงานป้ายอักษรโลหะ ทั้งไฟเรืองหน้า

และไฟเรืองหลัง ด้วยมนต์วิเศษของหลอด LED เลือกการผสมสีแสงได้ตามความต้องการลูกค้า เพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่างให้
กับงานป้ายยุคสมัยใหม่ ดังคำ�กล่าวว่า “หาความแตกต่าง สร้างมูลค่า จากเทคโนโลยี และงานศิลป์”
บทความนี้ขอนำ�เสนอการปรับสีของหลอด LED ให้กับอักษรโลหะ ทั้งไฟเรืองหน้าและไฟเรืองหลัง ก่อนอื่นขอกล่าวถึง
ตัวละครตัวเอกของเรื่องคือ หลอด LED ซึ่งในท้องตลาดก็มีมากมายหลากหลาย แต่ที่เราจะนำ�มาใช้เพื่อการผสมสีเพื่อให้ได้ความ
สวยงาม ต้องเป็น LED ชนิด 3 in 1 ในหนึ่งหลอดจะประกอบด้วย หลอดสีแดง, หลอดสีเขียว และหลอดสีนํ้าเงิน “ถ้าเกิดคำ�ถาม
ว่า แล้วทำ�ไมต้องใช้ LED แบบ 3 in 1 แบบอื่นๆ ใช้ไม่ได้เหรอ?” คำ�ตอบคือ ผสมสีแล้วแสงออกมาสวยลงตัว ตอบโจทย์ความ
ต้องการครับ และในบทความนี้จะเลือกใช้ LED ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับแรงดัน 12 โวลต์เท่านั้น ซึ่งไม่จำ�กัดว่าเราจะเลือกใช้
LED ชนิดโมดูล หรือ LED ชนิดริบบิ้น ก่อนซื้อให้ถามผู้ผลิตก่อนว่า สามารถใช้งานภายนอกได้หรือไม่ เพราะบางครั้งผู้ผลิตก็ไม่
ได้บอก เน้นแต่ราคาถูก และช่างก็ชอบเอา LED ที่ใช้ภายใน มาใช้กับงานป้ายภายนอก เพราะราคาถูกกว่ามาก

รูปที่ 1 ลักษณะของ LED โมดูลและ LED ริบบิ้นแบบ 3 in 1
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LED ทั้งสองประเภทนี้ ลักษณะการใช้งานเหมือนกัน ผสมสีออกมาสวยเหมือนกัน จะมีสายออกมา 4 เส้น ส่วนใหญ่
แต่ละเส้นจะมีสีกำ�กับ เช่น สายสีดำ� (รับไฟ +12 โวลต์), สายสีแดง (LED สีแดง), สายสีเขียว (LED สีเขียว) และสายสีนํ้าเงิน
(LED สีนํ้าเงิน) โดยส่วนใหญ่ตามมาตรฐานจะมีโค๊ดสีเช่นนี้ แต่จะมีบางผู้ผลิตจะมีโค๊ดสีที่แตกต่างกันบ้าง วิธีที่ดีที่สุดให้ตรวจ
สอบสีของสายไฟ ว่าตรงกับสีใดของแอลอีดีก่อนต่อเข้าระบบ

หลักการผสมสีของหลอด LED
หลักการผสมสีของหลอด LED แบบ 3 in 1 จะใช้ลักษณะการผสมสีของแม่สีแสง คือ แสงสีแดง, แสงสีเขียว และ แสง
สีนํ้าเงิน การผสมสีในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะการผสมสีแบบเดียวกับ จอ LED Fullcolor ที่เห็นทั่วไปในท้องตลาด ลักษณะการ
ผสมสีแสงเพื่อใช้เกิดสีสันต่างๆ กัน จะขึ้นอยู่กับการให้ความหนักเบาของแสง สีแดง, สีเขียว และสีนํ้าเงิน สมมุติว่าถ้าเราต้องการ
แสงสีม่วง การผสมสี คือต้องใช้แม่สีแสงสีแดง + แม่สีแสงสีนํ้าเงิน ถ้าเราต้องการแสงสีฟ้า การผสมสีจะเกิดจากการใช้แม่สีแสง
สีนํ้าเงิน + แม่สีแสงสีเขียว ถ้าเรานำ�แม่สีทั้งสามสี มาเปิดให้สว่างเท่าๆ กัน แสงที่ได้จะเป็นสีขาว ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 สีที่เกิดการผสมกันจากแม่สีของแสง

ถ้าดูจากรูปที่ 2 การที่เราใช้แม่สีแสง 3 สี ปรับความสว่างที่แตกต่างกัน สีของแสงที่เกิดจากการผสมจะทำ�ให้เกิดสีต่างๆ
ขึ้นมากมาย แต่ถ้าต้องการปรับแบบง่ายๆ จะได้สีหลักๆ 7 สี คือ สีแดง, สีชมพู, สีนํ้าเงิน, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง และ สีขาว

รูปที่ 3 การประยุกต์ใช้งานการผสมสีด้วยแสง สำ�หรับงานป้าย
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วิธีการปรับความสว่างของหลอด LED
วิธีการปรับค่าความสว่างของหลอด LED หลักๆ จะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ วิธีปรับแสงของหลอด LED แบบอนาล็อก และ
วิธีปรับแสงหลอด LED แบบพัลส์วิดท์โมดูเลชั่น (Pulse Width Modulation : PWM) ทั้งสองแบบจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยวีธีที่นิยมใช้ทั่วไปในงานไฟ LED จะเป็นวิธีการปรับสีแสงแบบ PWM ซึ่งหาซื้อง่ายและราคาไม่แพง

วิธีปรับแสงของหลอด LED แบบอนาล็อก (Analog)
การปรับแสงของ LED วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ร้านป้ายทั่วไปสามารถหาซื้ออุปกรณ์นี้ได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า
เพาเวอร์ซัพพลายแบบปรับค่าได้ (Variable Voltage Linear DC Power Supply) หลักการคือ ใช้ลักษณะของการปรับขนาดของ
แรงดัน 0–12 โวลต์ ให้กับหลอด LED ซึ่งการปรับแรงดันลักษณะนี้ จะทำ�ให้หลอด LED มีค่าความสว่าง 0–100% ถ้าเราสามารถ
ปรับแรงดันหลอด LED สีแดง, สีเขียว และสีนํ้าเงิน ได้ตั้งแต่ 0–100% เราก็จะผสมให้เกิดเป็นสีตามรูปที่ 2 ได้

รูปที่ 4 อุปกรณ์ปรับแรงดันแบบ DC และวงจรปรับแรงดันอย่างง่าย

การปรับแบบอนาล็อกมีข้อเสียคือ เราต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับวิธี PWM และอุปกรณ์ที่ใช้งานจะ
ค่อนข้างร้อน เพราะลักษณะของการจ่ายพลังงานให้หลอด LED จะจ่ายพลังงานตลอดเวลา เหมือนพวกอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
แต่ข้อดีของวิธีนี้คือ ช่างป้ายสามารถหาซื้อของได้ง่ายตามร้านไฟฟ้าทั่วไปและสัญญาณรบกวนในระบบตํ่า
วิธีการต่ออุปกรณ์เพาเวอร์ซัพพลายแบบปรับค่าได้เข้ากับหลอด LED เราต้องจัดเตรียมอุปกรณ์จ่ายไฟที่ใช้ในการปรับ
แรงดันจำ�นวน 3 ช่อง ซึ่งในแต่ละช่องต้องสามารถปรับแรงดันได้ 0–12 โวลต์ ทำ�การต่อวงจรตามรูปที่ 5
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สายสีดำ� / ไฟ +
สายสีเขียว / G
สายสีแดง / R
สายสีนํ้าเงิน / B

รูปที่ 5 รูปแบบการต่ออุปกรณ์ปรับแรงดัน เพื่อใช้ในการปรับแต่งสีของแสง LED

จากรูปที่ 5 เป็นลักษณะการต่ออุปกรณ์ปรับแรงดันไฟเข้ากับหลอดไฟ LED แบบ 3 in 1 โดยในลักษณะการต่อ จะต่อ
ไฟบวกของภาคจ่ายไฟรวมกัน และต่อเข้ากับสายไฟสีดำ�ของหลอด LED ไฟลบของของอุปกรณ์ปรับแรงดันแต่ละตัว จะต่อเข้ากับ
สายไฟสีแดง, สีเขียว และสีนํ้าเงิน เมื่อต่ออุปกรณ์ครบตามรูป สามารถปรับแต่งไฟแสงสีของตัวอักษรได้ตามต้องการ

วิธีปรับแสงหลอด LED แบบพัลส์วิดท์โมดูเลชั่น (PWM)
การปรับแสง LED วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์น้อยและราคาถูก แต่อุปกรณ์ที่นำ�มาใช้จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานสำ�หรับ
ปรับความสว่างของ LED โดยเฉพาะ บางครั้งจำ�เป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์จำ�พวก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกซ่อนเอาไว้ในอุปกรณ์อื่นหลายรูปแบบ เช่น รีโมทแบบเปลี่ยนสี และ วงจรปรับสีใน
งานตกแต่ง ในบทความนี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดการออกแบบวงจร แต่จะกล่าวถึงหลักการและการนำ�มาใช้งานเท่านั้น
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หลักการวิธีปรับแสง PWM จะใช้การปรับแรงดันแบบปรับ Duty Cycle ซึ่งการปรับแรงดันลักษณะนี้จะเป็นการปรับ
ความกว้างของพัลส์ ถ้าความกว้างของพัลส์น้อยๆ การหาค่าแรงดันเฉลี่ยและวัดแรงดันจะได้น้อย แต่ถ้าความกว้างของพัลส์มากๆ
การหาค่าแรงดันเฉลี่ยและถ้าวัดค่าแรงดันจะได้มาก ดังรูปที่ 6 วิธีการต่อใช้งานเหมือนกับการปรับแสงแบบอนาล็อก
Voltage Regulator

VR แดง
VR เขียว
VR นํ้าเงิน
รูปที่ 6 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบสำ�หรับปรับแสงไฟ LED แบบ PWM

รูปที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับสีหลอดไฟแอลอีดีแบบ PWM

หน้าตาของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำ�หรับงานผสมสีแสงของหลอดไฟ LED โดยเราสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้
ตามความต้องการ ในการเลือกใช้งานสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงคือ เรื่องแรงดันกับกระแสของหลอด LED และอุปกรณ์ที่ทนได้ด้วย

รูปที่ 7 ตัวอักษรเรืองหน้า ใช้ตัวคุมแบบ PWM ในการผสมสี ซึ่งสามารถเลือกสีสันต่างๆ ได้ตามต้องการ

บทสรุป เราสามารถปรับแต่งสีแสงป้ายแบบธรรมดาให้มีสีตามที่ลูกค้าต้องการได้ ซึ่งสามารถเลือกใช้หลักการผสมสีแสง
ที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกวิธีการก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน งบประมาณ และความรู้ของช่างที่ติดตั้ง ลองนำ�วิธีการนี้ไปใช้ดู
เผื่อจะได้งานแปลกๆ แหวกแนว ได้สีสันที่ไม่เหมือนใคร
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เชิญชมนวัตกรรมใหมลาสุด
Sign Asia Expo 2016 / LED & Digital Sign

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

HALL 2 - 3 BOOTH K01 - K08
10 - 13 พฤศจิกายน 2559

เครื่องพิมพ ECO SOLVENT
VELAJET VE-3204X

หนากวาง 3.20 เมตร
หัวพิมพ Panasonic 3 pl
Max Speed 250 sqm/h

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

SC-S40670
• หนากวาง 64 นิ้ว • จํานวนสีพิมพ 4 สี
• หัวพิมพ Self-cleaning PrecisionCoreTM TFP

SC-S60670
FC4500 series
• หนากวาง 64 นิ้ว • จํานวนสีพิมพ 4 สี
• หัวพิมพ Self-cleaning DUAL PrecisionCoreTM TFP

SC-S80670

FC2250 series

• หนากวาง 64 นิ้ว • จํานวนสีพิมพ 10 สี
• หัวพิมพ Self-cleaning DUAL PrecisionCoreTM TFP

CE6000 series

FC8600 series

บจก. สหสติิกเกอร

26/15 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย จ.ปทุมธานี 12150
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บทความ | พลาสวูด

เรื่อง : เด็กส่งของ

พลาสวูด Plastwood
(Rigid PVC Foam Sheet)
สวัสดีครับ ในฉบับนี้ เรามาทำ�ความรู้จักกับอีกหนึ่งวัสดุที่สามารถนำ�มารังสรรค์งานป้ายให้มีมิติความสวยงามและโดดเด่น
มากขึ้น… เชื่อว่าเราทุกคนคงคุ้นเคยกับคำ�ว่า พีวีซี (PVC : Poly Vinyl Chloride) กันเป็นอย่างดี เพราะในชีวิตประจำ�วันทุกวันของเรา
ต้องพบเจอผลิตภัณฑ์ที่ใช้พีวีซีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก, ขวดนํ้า, ท่อนํ้า, หนังเทียม,
พื้นไม้เทียม, เสื่อนํ้ามัน, กล่องพลาสติก, สติกเกอร์ รวมไปถึง พลาสวูด
พลาสวูด มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พีวีซีโฟมแข็ง เป็นหนึ่งในตระกูลสินค้าพลาสติกที่ใช้ผงพีวีซีในกลุ่ม Thermoplastic
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาผสมกับสารปรุงแต่ง รวมถึงสารป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) โดยผ่านเครื่องผสมและขึ้นรูป
ด้วยวิธีการรีด (Extrusion)
		 พลาสวูดเป็นผลิตภัณฑ์ Rigid PVC Integral ที่มีคุณภาพสูง วัตถุประสงค์เพื่อนำ�มาใช้ทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ ด้วย
คุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้ธรรมชาติ จึงสามารถนำ�ไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ ใช้ทั้งงานภายนอกและภายใน เช่น ไม้ฝา, ผนังกั้นห้อง,
ฝ้าเพดาน, ประตูพีวีซี, เฟอร์นิเจอร์, ห้องนํ้า, ชุดห้องครัว, ห้องซาวน่า, รั้ว, ระแนง, เก้าอี้สนาม, ไม้แบบ ฯลฯ แต่ในปัจจุบันแผ่น
พลาสวูดยังเป็นหนึ่งในวัสดุยอดนิยมที่นำ�มาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการป้ายและงานตกแต่ง เช่น นำ�มาใช้เป็นแผ่นสำ�หรับติด
กับสติกเกอรพิมพ์์อิงค์เจ็ท, งานป้ายตัวอักษร, ส่วนประกอบของงานกล่องไฟ, ผนังตกแต่ง, งานตกแต่งสถาปัตย์ภายนอกอาคาร,
ฝ้าเพดาน, พาติชั่นกั้นห้อง, ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ในส่วนที่เปียกนํ้าหรือมีความชื้นสูง และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความ | พลาสวูด

เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำ�แผ่นพลาสวูดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ลดความเสียหายในขบวนการผลิตและหลังการผลิต
เราจึงควรมาทำ�ความรู้จักกับ คุณสมบัติ, ประเภท และ ข้อควรระวังในการใช้งานของพลาสวูดกันให้ถ่องแท้มากขึ้น

คุณสมบัติของพลาสวูด คุณสมบัติเด่นของพลาสวูด มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

มีนํ้าหนักเบา และแข็งแรงกว่าแผ่นพลาสติกประเภทอะคริลิค
คงรูปได้ดี ภายใต้อุณหภูมิสะสม ไม่เกิน 60–70 องศาเซลเซียส ( ํC)
ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นกรด เป็นด่าง และทนต่อสารเคมี ได้เป็นอย่างดี
มีอายุงานนานเกิน 10 ปี คงสภาพได้นาน ไม่เปลี่ยนสีเร็ว
ไม่ซึมนํ้า ตะไคร่นํ้าและเชื้อราจึงไม่เข้ามาเกาะอาศัยหรือเติบโตบนพลาสวูด จึงสามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
ปลวก มอด ไม่สามารถกัดกินได้
ไม่เป็นเชื้อไฟ (ไหม้ไฟได้ แต่ไม่ลามไฟ)
เป็นวัสดุทึบแสง และมีคุณสมบัติการนำ�ความร้อนตํ่า จึงเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้เป็นอย่างดี
สามารถพ่นหรือทาสีลงบนพลาสวูดได้ง่าย สีสามารถเกาะยึดแผ่นได้ดี
สามารถดัดโค้งได้ดี โดยไม่มีผลต่อโครงสร้างของแผ่น
สามารถตัด เจาะ หรือเซาะร่อง ได้ง่ายด้วยเครื่องมือที่ใช้กับงานไม้ทั่วไป
ผิวเรียบ ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด

		 ประเภทของแผ่นพลาสวูด (Plastwood Sheet) และหลักในการเลือกใช้
		 แผ่นพลาสวูด (Plastwood Sheet) แผ่นเรียบเอนกประสงค์ สำ�หรับในตลาดบ้านเรา มีอยู่หลายโรงงานผลิตจำ�หน่ายและ
นำ�เข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน โดยทั่วไปแผ่นพลาสวูดจะมีความหนาตั้งแต่ 1 มม. ถึง 25 มม. ที่หน้ากว้าง 1.22 เมตร
ความยาวของแผ่นปกติที่ 2.44 เมตร แต่สามารถผลิตได้ความยาวสูงสุดถึง 6 เมตร (ส่วนใหญ่จะมีสต็อคที่ความหนา 10 มม.)
		 แผ่นพลาสวูดสามารถแยกออกตามประเภทของกระบวนการผลิตได้เป็น 2 ขบวนการหลักๆ คือ Celuka และ Free Foam
โดยมีคุณสมบัติและข้อแตกต่างพอสังเขปดังนี้
ข้อแตกต่าง
ความแข็งของผิว (Suface Hardness)

Celuka (เซลลูก้า)
ดีมาก

Free Foam (ฟรีโฟม)
ปานกลาง

ความถ่วงจำ�เพาะ (Specific Gravity)

0.6 – 0.65

0.5

ระบบแกนโฟม (Core Foam)

มี

ไม่มี

ลักษณะของแผ่น (Edge Cell)

เซลล์ปิด

เซลล์เปิด

ความสมํ่าเสมอของมิติ (Tolerance)

ดี

ปานกลาง

การนำ�ไปใช้งานภายนอก (Outdoor)

แนะนำ�

ไม่แนะนำ�

การนำ�ไปใช้งานภายใน (Indoor)

แนะนำ�

แนะนำ�
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			ตัวอย่างแผ่นที่มีคุณสมบัติมาตรฐาน มอก.2356-2550 แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง
Qualification items รายการคุณสมบัติ

หน่วย

สยาม (มอก.)

มาตรฐาน

Density (ความหนาแน่น) - นํ้าหนัก

g/cm3

0.55 - 0.65

ASTM 303-96-93

Tensile strength (กำ�ลังต้านทานการดึง)

N/mm2

15 - 16

ASTM D638-93-93

Elongation at tear (การยืดตัวจนขาด)

%

14 - 30

ASTM D638-93-93

N/mm2

950 - 1000

ASTM D638-93-93

Mpa

41.2

ASTM C203-92-92

37.4

ASTM 303-96-93

Modulus of elasticity (สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น)
Flexural strength (กำ�ลังต้านทานการโค้งงอ)
a. Machine direction
b. Cross direction
Impact strength (กำ�ลังต้านทานการกระทบ)

mJ

474.71

lzod

Shore hardness D (ความแข็ง)

-

60–65

ASTM D2240

Vicat softening point (จุดอ่อนตัว)

C

65 ขึ้นไป

DIN 53460

W/m K

0.0635

ASTM C518

Water absorption (การดูดซับนํ้า)

%

0.086

ASTM C518 - 93

Sound Transmission (RW) (การดูดซับเสียง)

DB

32

Thermal conductivity ( การนำ�ความร้อน)

DIN 52210

Flammability (การไหม้ไฟ)

Self extinguishing

สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2356–2550 ได้จาก www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS2356-2550.pdf

		

ตัวอย่างความหนาของแผ่นพลาสวูดที่ผลิตและจำ�หน่ายในบ้านเรา
Siam Plastwood (มอก.)
ความหนา 1 – 25 มม.

Eco Plastwood
ความหนา 2 – 20 มม.

Ezy Plastwood
ความหนา 2 – 20 มม.

รุ่น Celuka (เซลลูก้า)

4–25 มม.

8–20 มม.

8–20 มม.

รุ่น Free Foam (ฟรีโฟม)

1–3 มม.

2–6 มม.

2–6 มม.

รุ่นสินค้า

		

ที่มาข้อมูล : Siam Plastwood

ความหนาของแผ่นพลาสวูดที่เหมาะสมกับการนำ�ไปใช้งาน
ความหนาของแผ่น
1 – 3 มม.

ประเภทของแผ่น
Free Foam (ฟรีโฟม)

ที่มาข้อมูล : Siam Plastwood

ประเภทการใช้งาน
เหมาะสำ�หรับประเภทงานป้ายภายในหรืองานโมเดล

4 – 6 มม.

Celuka (เซลลูก้า)

เหมาะสำ�หรับงานภายในและภายนอก ประเภทงานป้าย /
งานฝ้าหรือผนัง

8 – 25 มม.

Celuka (เซลลูก้า)

เหมาะสำ�หรับงานภายในและภายนอก ประเภทงานป้าย /
งานฝ้าหรือผนัง / งานตัดฉลุลาย / งานเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

		 สำ�หรับแผ่นพลาสวูด (Plastwood Sheet) ที่ผลิตและวางจำ�หน่ายในบ้านเรา สามารถจำ�แนกประเภทได้ตามกรรมวิธีผลิต
ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

Graphics & Sign | 47

บทความ | พลาสวูด

1. Free Foam เป็นพลาสวูดสำ�หรับใช้งานทั่วไป ผิวหน้าค่อนข้างอ่อน ความแข็งแรงของแผ่นค่อนข้างตํ่า ความหนาแน่นของ
เนื้อในแผ่นตํ่า ราคาถูก เหมาะสำ�หรับใช้กับงานภายในอาคารเท่านั้น
2. Celuka เป็นแผ่นพลาสวูดที่ผิวหน้าค่อนข้างแข็ง ตัวแผ่นมีความคงตัวค่อนข้างดี ความหนาแน่นของเนื้อในแผ่นค่อนข้างสูง
ราคาปานกลาง เหมาะสำ�หรับใช้กับงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3. Coextrusion เป็นแผ่นพลาสวูดที่คล้ายกับ Celuka แต่จะมีการเติมสารเพิ่มความแข็งทั้งผิวหน้าและเนื้อใน ราคาจึงสูงขึ้น
เหมาะสำ�หรับใช้กับงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

แผ่นพลาสวูด Free Foam
ความหนาแน่นของเนื้อในแผ่นตํ่า

แผ่นพลาสวูด Celuka
ความหนาแน่นของเนื้อในแผ่นสูง

แผ่นพลาสวูดที่มีความหนาแน่นสูง
เวลาตัดฉลุ เนื้อในจะแน่น ไม่มีรูพรุน
จึงลดขั้นตอนการโป๊วเก็บงานก่อนทำ�สี
ความหนาแน่นของแผ่นจะสังเกต
ได้จากบริเวณขอบแผ่นที่มีการตัด
หากแผ่นมีความหนาแน่นตํ่า
บริเวณขอบแผ่นจะมีรูพรุน
หากแผ่นมีความหนาแน่นสูง
บริเวณขอบแผ่นจะเรียบ

เปรียบเทียบการทำ�งานด้วยเครื่อง CNC เวลาที่เรานำ�แผ่นพลาสวูดมาตัดหรือฉลุ
หากแผ่นมีความหนาแน่นเนื้อในตํ่า จะมีเศษพีวีซีเป็นขุยผงเยอะมาก แต่ถ้าความหนาแน่นสูงจะมีน้อยหรือไม่มีเลย

ความหนาแน่นของเนื้อในแผ่นตํ่า

ความหนาแน่นของเนื้อในแผ่นสูง
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		 จะเห็นได้ว่า แผ่นพลาสวูดที่ใช้กรรมวิธีผลิตแบบ Celuka และ Coextrusion เป็นแผ่นที่สามารถนำ�มาใช้กับงานภายนอก
อาคารได้ สามารถทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี นอกจากกรรมวิธีในการผลิตแล้ว ความแข็งแรงของแผ่นพลาสวูดยัง
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อในอีกด้วย กล่าวคือ ความหนาแน่นที่สูงย่อมมีผลทำ�ให้แผ่นมีความแข็งแรงมากขึ้น แต่ก็ต้องแลก
มาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะเท่ากับต้องใส่วัตถุดิบหลักในการผลิตคือ พีวีซี มากขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่ควรนำ�มาพิจารณาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากกรรมวิธีผลิตและความหนาแน่นของแผ่น ก็คือสารเคมีบางชนิดที่นำ�มาใช้เติมแต่งในขบวนการผลิต เช่น สารเติม
แต่งประเภทคาร์บอเนต ซึ่งผู้ผลิตบางรายต้องการลดต้นทุน จึงอาจใส่สารชนิดนี้เข้าไปมากๆ จนทำ�ให้มีผลกระทบต่อความแข็งแรง
คงทนของแผ่นได้
		 ดังนั้น หลักในการเลือกซื้อพลาสวูดมาใช้งานผลิตป้ายหรืองานตกแต่ง จึงไม่ควรเริ่มต้นด้วยการเอาราคาถูกที่สุด มาเป็น
หลักในการเลือกซื้อ แต่เราควรพิจารณาว่า แผ่นพลาสวูดที่เราเลือกมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะนำ�ไปใช้หรือไม่ อย่างเช่น
งานที่ต้องตากแดดตากฝน ต้องการความคงทน ต้องเลือกใช้แผ่นประเภทที่ผลิตด้วยกรรมวิธี Coextrusion หรือ Celuka ซึ่งจะมี
ความหนาแน่นของเนื้อวัสดุไม่น้อยกว่า 0.55 gm/c3 โดยนํ้าหนักของแผ่นควรต้องสอดคล้องกับความหนาแน่นของแผ่นที่มีความ
หนาและขนาดเท่ากัน ในกรณีที่ผู้ผลิตบางราย เติมสารเติมแต่งประเภทคาร์บอเนตเข้าไปมากๆ เพื่อลดต้นทุน จะทำ�ให้นํ้าหนัก
มากกว่าปกติ ไม่สอดคล้องกับความหนาแน่นของแผ่น ซึ่งอาจส่งผลให้แผ่นอายุสั้นลง แตกกรอบได้ง่าย
		 หากไม่แน่ใจเรื่องการนำ�แผ่นพลาสวูดไปใช้งานในกรณีที่มีงานพิเศษจำ�เพาะ ควรปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งจะได้
ความชัดเจนในการนำ�ไปใช้งานได้มากขึ้น ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายภายหลังอีกด้วย
		 ข้อควรระวังในการนำ�พลาสวูดไปใช้งาน
1. ไม่สามารถทนต่อสารเคมีประเภทนนํ้ามันทุกชนิด เช่น นํ้ามันสน นํ้ามันเบนซิน
2. ไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ถ้าหากอุณหภูมิ สะสมในการใช้งานสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส (60 ํC)
3. ถ้านำ�เอาแผ่นไปพ่นสี หรือทาสี ในเฉดสี ที่เป็นสีเข้มจัด เช่น สีดำ� นํ้าเงินเข้ม สีนํ้าตาลเข้ม เมื่อโดนแดด แผ่นจะเกิด
การสะสมของความร้อนและอุณหภูมิได้มากกว่าปกติ จึงอาจส่งผลให้เกิดการบิดงอหรือเสียรูปได้ง่ายขึ้น
4. ไม่เหมาะสำ�หรับการนำ�มาขึ้นรูป เพราะโครงสร้างภายในของแผ่นไม่หนาแน่นมากเพียงพอที่จะใช้ในการขึ้นรูป
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เรื่อง : มือทำ�ป้าย

ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Graphics & Sign Magazine ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งพร้อมกับฝนชุ่มฉํ่าไปทั่ว “มือทำ�ป้าย”
มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายป้ายและโฆษณาให้กับท่านผู้อ่านที่รักทุกฉบับครับ ฉบับที่ผ่านมาเรามีคำ�ถามว่า “ปั๊มนํ้ามันมิตร
ชาวไร่ จัดทำ�ป้ายขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยทำ�เป็นรูปการ์ตูนมาสคอตของปั๊มยืนพนมมือไหว้ พร้อมทั้งบอกว่าขอให้
แวะมาเยี่ยมใหม่ ป้ายขอบคุณนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่” ท่านผู้อ่านที่รักของกระผมได้ส่งคำ�ตอบมาหลากหลายครับ แต่ส่วนใหญ่
ตอบคำ�ถามได้ถูกต้องครับคือ ป้ายนี้ต้องเสียภาษี เหตุผลเพราะองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 6 ที่ใช้
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาว่า ลักษณะสิ่งใดคือป้าย สรุปได้ดังนี้
• องค์ประกอบที่ 1 ลักษณะป้ายจะต้องเป็นป้ายแสดงชื่อ ป้ายแสดงยี่ห้อ ป้ายแสดงเครื่องหมาย
• องค์ประกอบที่ 2 ป้ายที่แสดงนั้นเป็นการประกอบกิจการค้าเพื่อหารายได้ หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
• องค์ประกอบที่ 3 ป้ายแสดงชื่อ ป้ายแสดงยี่ห้อ ป้ายแสดงเครื่องหมายนั้น ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ
		
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำ�ให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ซึ่งป้ายขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการนั้น มีวัตถุประสงค์ในด้านการหารายได้ พิจารณาได้จากการที่มีคำ�พูดว่า “ขอให้แวะ
มาเยี่ยมใหม่” นั่นเอง ท่านผู้อ่านที่ร่วมสนุกตอบคำ�ถามถูกต้อง โปรดรอรับของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เป็นที่ระลึกจากทีมงานนะครับ
สำ�หรับคำ�ถามต่อมาที่มีผู้สงสัยสอบถามมามากก็คือ “ป้ายที่ต้องเสียภาษี (หรือไม่ต้องเสียภาษี) ต้องมีขนาดเท่าไหร่
และเสียภาษีในอัตรากี่บาท” ก็คือถามว่า ป้ายขนาดใหญ่หรือเล็กแค่ไหนที่ต้องเสียหรือไม่ต้องเสียภาษี และอัตราภาษีป้ายที่ทาง
หน่วยงานราชการเรียกเก็บนั้น คิดภาษีในการเรียกเก็บอย่างไร ถามมาง่ายๆ สั้นๆ ครับ แต่ต้องตอบกันยาวมากเลย ซึ่งคำ�ตอบผม
ก็ขออ้างอิงจากกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีป้าย คือ พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2510 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2534
ซึ่งท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้เลยครับ www.local.moi.go.th/law108.pdf กฎหมายฉบับนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น
40 มาตรา ประกอบไปด้วย 7 หมวด ได้แก่ บททั่วไป การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้าย การชำ�ระภาษี
ป้ายเงินเพิ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ และ บทกำ�หนดลงโทษ
สำ�หรับคำ�ถามที่ว่าป้ายจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร อ้างอิงตามมาตราที่ 7 ใน พ.ร.บ. ที่ว่าไว้ดังนี้ครับ
มาตรา 7 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี
ป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้าย
ตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำ�หนดในบัญชี
อัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้
การคำ�นวณพื้นที่ภาษีป้าย ให้คำ�นวณตามบัญชีอัตราภาษีป้าย (6) และ (7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็น
ตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษี ป้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎ
กระทรวง
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เมื่อนำ�ตัวบทในมาตราที่ 7 วรรคแรก มาถอดความจะได้คำ�ตอบว่า ป้ายจะต้องเสียภาษีตามขนาดพื้นที่ในอัตราตามบัญชี
อัตราภาษีป้าย สำ�หรับป้ายแต่ละป้ายจะต้องมีการคิดคำ�นวณภาษีเป็นรายปี การคิดภาษีป้ายปกติคิดทั้งปี แต่ป้ายที่ติดตั้งระหว่างปี
ให้คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละสามเดือน ดังนั้นปีหน่ึ่งๆ ก็จะมีการแบ่งออกเป็นสี่งวดดังนี้
• งวดที่หนึ่ง ป้ายที่ติดตั้งระหว่างเดือน มกราคม–มีนาคม คิดภาษีป้าย 100%
• งวดที่สอง ป้ายที่ติดตั้งระหว่างเดือน เมษายน–มิถุนายน คิดภาษีป้าย 75%
• งวดที่สาม ป้ายที่ติดตั้งระหว่างเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม คิดภาษีป้าย 50%
• งวดที่สี่ ป้ายที่ติดตั้งระหว่างเดือน กันยายน–ธันวาคม คิดภาษีป้าย 25%
สำ�หรับตัวบทในมาตราที่ 7 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2534 มีรายละเอียดดังนี้
บัญชีอัตราภาษีป้าย
(๑) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือปนกับเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 100 บาท
		 ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(๓) ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 200 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ
(๔) ป้ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย
		 หรือภาพอื่นได้ โดยจักรกล หรือวิธีใดๆ ให้คิดอัตราภาษีตามจำ�นวนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะ
		 เวลาที่ข้อความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		 ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวง ให้คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีป้ายนี้
(๕) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ให้คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ
		 จำ�นวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(๖) พื้นที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้คำ�นวณดังนี้
(ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำ�หนดได้ ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย เป็นตาราง
		 เซนติเมตร
(ข) ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำ�หนดได้ ให้ถือว่าตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่อยู่ริมสุด เป็นขอบเขตสำ�หรับ
		 กำ�หนดส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคำ�นวณตาม (ก)
(๗) ป้ายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เมื่อคำ�นวณพื้นที่ของป้ายแล้ว
(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตร ให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถ้าไม่เกินกึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง
(ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีตํ่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
สงสัยไหมครับว่า ป้ายอย่างไรเป็น ป้ายที่มีขอบเขตกำ�หนดได้ และ ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำ�หนดได้ มาดูตัวอย่างกันครับ
(ก) กรณีป้ายที่มีขอบเขตกำ�หนดได้ คือป้ายที่มีการติดตั้งบนโครงสร้าง หรือมีการจัดทำ�ป้ายขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ให้
วัดเอาส่วนที่กว้างที่สุดและส่วนที่ยาวที่สุดของโครงสร้างหรือป้ายที่ทำ�ขึ้นมานั้นว่า มีขนาดความกว้างจำ�นวนกี่เซนติเมตร และมี
ขนาดความยาวจำ�นวนกี่เซนติเมตร แล้วคิดคำ�นวณพื้นที่ โดยเอาความกว้างคูณด้วยความยาวของป้าย ในการวัดป้ายไม่ว่าป้ายจะ
มีลักษณะอย่างใด เช่น วงกลม วงรี ทรงกระบอก สามเหลี่ยม ฯลฯ จะวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างคูณยาวทั้งหมด
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(ข) ในกรณีของป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำ�หนดได้ ให้เอาส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด มาคูณกันเพื่อคิดจำ�นวนพื้นที่ ไม่ว่า
ป้ายจะมีลักษณะใดๆ ก็ตาม

เพื่อความเข้าใจในเรื่องอัตราภาษีป้ายให้ดียิ่งขึ้น ผมขอยกตัวอย่าง คำ�พิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเรื่องอัตราภาษีป้ายมาเป็น
กรณีศึกษาให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องภาษีป้ายได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
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กรณีศึกษา ป้ายศูนย์บริการโตโยต้าหนองคาย ผู้จำ�หน่ายโตโยต้า
คำ�พิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๓๗/๒๕๕๕ ระหว่าง บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้
จำ�หน่ายโตโยต้า จำ�กัด ผู้เป็นจำ�เลย กับเทศบาลตำ�บลโพธิ์ชัย ผู้เป็นโจทก์ กล่าวคือ
ทางบริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จำ�หน่ายโตโยต้า จำ�กัด ไม่เห็นด้วยกับโจทก์ คือ
เทศบาลตำ�บลโพธิ์ชัย ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีป้ายโดย
ป้ายเป็นป้ายขนาดใหญ่ด้านหน้าทางเข้า มีสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้า พร้อมทั้งตัวหนังสือ
ภาษาอังกฤษ “TOYOTA” ด้านบนของป้าย และด้านล่างมีอักษรไทยว่า “โตโยต้า
หนองคาย แผนกขาย ศูนย์บริการ แผนกอะไหล่ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี” อยู่บน
วัสดุปิดผิวเรียบประเภทอลูมิเนียม ทางโจทก์ฟ้องเรียกเก็บภาษีป้ายนี้เป็นป้ายเดียวใน
อัตราตามบัญชีภาษีป้าย (๓) คืออัตราที่กำ�หนดสำ�หรับป้ายในลักษณะที่มีอักษรไทย
อยู่ตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ
แต่ทางจำ�เลยไม่เห็นด้วยคือ เห็นว่าเป็นป้ายสามป้ายแยกกัน แบ่งเป็นป้ายด้านบนที่เป็นโลโก้โตโยต้า และป้ายด้านล่างที่
เป็นตัวอักษรไทยอีกสองป้ายแยกกัน เพราะมีข้อความแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ไม่ต่อเนื่องกัน เรื่องจึงมีการฟ้องร้องจนกระทั่งคดี
ถึงชั้นฎีกา ท่านผู้อ่านคิดว่า ป้ายตามรูปนี้ควรเสียภาษีป้ายอย่างไรครับ ให้เวลาคิดนิดนึง…
คำ�ตอบตามคำ�พิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๓๗/๒๕๕๕ ออกมาว่าดังนี้ครับ ป้ายรายการที่ ๑, ๒ และ ๖ ส่วนบนมีอักษรไทยว่า
“โตโยต้า” มีอักษรต่างประเทศว่า “TOYOTA” และมีสัญลักษณ์ส่วนล่างมีอักษรไทยว่า “โตโยต้าหนองคาย แผนกขายศูนย์บริการ
แผนกอะไหล่ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี” อยู่บนวัสดุปิดผิวเรียบประเภทอลูมิเนียม แม้ส่วนบนและส่วนล่างข้อความจะอยู่บนวัสดุปิดผิว
ที่ต่างระดับกันและมีขนาดต่างกันก็ตาม แต่ข้อความทั้งส่วนบนและส่วนล่างต่างก็อยู่บนวัสดุปิดผิวเรียบ ซึ่งเป็นอลูมิเนียมชนิดและ
สีเดียวกันและอยู่บนโครงสร้างที่ได้ทำ�ในคราวเดียวกัน ตามที่โจทก์ได้ขออนุญาตก่อสร้างและแบบแปลนโครงสร้างป้าย ทั้งในส่วน
ของข้อความหรือสัญลักษณ์ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ก็ล้วนเป็นข้อความและสัญลักษณ์แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าของโจทก์ ทำ�ให้ป้ายส่วนบนและป้ายส่วนล่างมีลักษณะเป็นป้ายที่มีความต่อเนื่องกันทั้งในเรื่องวัสดุปิดผิว โครงสร้าง
และข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏในป้ายบนวัสดุปิดผิวอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ แม้ข้อความหรือสัญลักษณ์จะไม่ติดเต็ม
วัสดุปิดผิว ก็เพื่อความสวยงามและอ่านข้อความได้ง่ายในโครงสร้างชิ้นเดียวกันทุกข้อความในโครงสร้างนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
โฆษณาการค้าของโจทก์ แต่ถือว่าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำ�หนดได้ตามวัสดุปิดผิวซึ่งเป็นอลูมิเนียมดังกล่าว จึงถือว่า ป้ายรายการที่
๑, ๒ และ ๖ เป็นป้ายเดียวกันไม่อาจแยกการคำ�นวณภาษีป้ายออกจากกันได้ และปรากฏว่าป้ายดังกล่าวมีข้อความอักษรไทยว่า
“โตโยต้าหนองคาย แผนกขาย ศูนย์บริการ แผนกอะไหล่ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี” อยู่ใต้และตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศคำ�ว่า
“TOYOTA” จึงถือเป็นป้ายประเภท (๓) (ข) ตามบัญชีอัตราภาษีป้าย โดยไม่ต้องคำ�นึงว่า จะมีอักษรไทยอยู่ส่วนใดของป้าย
สำ�หรับการคำ�นวนพื้นที่ป้าย โจทก์ยอมรับในการอุทธรณ์แล้วโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ ประเมินภาษีป้ายโดยการนำ�เอา
ความกว้างคูณด้วยความยาว แล้วนำ�มาคูณด้วยอัตราภาษี จึงถูกต้อง
จากคำ�พิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๓๗/๒๕๕๕ จะเห็นได้ว่า ศาลได้พิจารณาถึงเจตนาในการทำ�ป้าย วิธีการทำ�ป้าย การขอ
อนุญาตมาประกอบการพิจารณาแล้วตีความตามตัวบทในพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับ
ท่านผู้อ่านท่านใดที่มีข้อสงสัยในเรื่องภาษีป้าย สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์ admin@tabda.org ใส่หัวข้อว่า ภาษีป้าย
สำ�หรับฉบับนี้ตอบกฎหมายป้ายรอบไทยโดยมือทำ�ป้าย ขอลาไปก่อน แล้วพบกันฉบับหน้านะครับ
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สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา TABDA โดยคุณอดิศร ศุขะทัต
นายกสมาคม และคณะกรรมการ เริ่มภารกิจเยี่ยมเยียนสมาชิก
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดำ�เนินกิจกรรมสมาคม แนะนำ�ทีมงาน การทำ�งานของสมาคมช่วงเวลาที่ผ่านมา
การจัดกิจกรรมของสมาคมในงาน Sign Asia Expo 2016 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 และ แผนการจัดกิจกรรมในปี 2560

บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำ�กัด
www.cppsign.com
24/5 หมู่ที่ 3 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
02-904-9917

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำ�กัด
www.bestradegroup.com
701/20,22 ตรอกวัดจันทร์ใน (ราษฎร์อุทิศ 1)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
02-284-1600

บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำ�กัด
www.ijsiam.com
868/2 อาคาร ไอ.เจ.ทาวเวอร์ ซ.ประดู่ 44 ถนนพระราม3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
02-689-8000

บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด
www.q-group.co.th
45/78 ซอยงามวงศ์วาน 4 ถนนงามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-832-5888
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GASMA PRINT 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14–17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยงานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบ
การเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีนี้ ผู้ประกอบการได้ยกทัพนำ�สินค้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้าร่วมแสดงภายในงานอย่างคับคั่ง ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนำ�นิตยสาร
Graphics & Sign ของทางสมาคมฯ มาแจกให้กับผู้ร่วมชมงานนี้ด้วย ทีมงานขอประมวลภาพบรรยากาศในงานมาฝากนะครับ

กิจกรรม | exhibition

Print Tech สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วันทูวัน ครีเอชั่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ภายในงานพบกับสินค้าจากผู้นำ�เข้าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, มัลติฟังค์ชั่น,
อุปกรณ์ก่อนและหลังการพิมพ์สำ�หรับศูนย์ถ่ายเอกสาร และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเสวนาในหัวข้อ “งานพิมพ์ ไม่มีวันตาย”
และ “การปรับตัวงานพิมพ์และสื่อนอกบ้านในยุคดิจิตอล” โดยวิทยากรมากประสบการณ์ได้แก่ คุณไพโรจน์ หาญคงแก้ว (คัลเลอร์ฮาร์โมนี่),
คุณพิเชฐ หลักดี (กรรมการสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา) และคุณก้องฟ้า พันธ์พอกุล (กรรมการชมรมสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ)

กิจกรรม | workshop

SureColor ชี้ช่องรวย By Digital Star ซึ่งจัดโดย บริษัท ดิจิตอล สตาร์ จำ�กัด จัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง ภายในงานพบกับเครื่องพิมพ์ EPSON SureColor รุ่นใหม่ล่าสุด เครื่องพิมพ์คุณภาพสูง แต่ต้นทุนตํ่า, ไฟ
LED สำ�หรับงานป้าย และ วัสดุพิมพ์งานคุณภาพสูง นำ�มาจัดแสดงให้กับผู้ที่กำ�ลังมองหาอาชีพเสริมได้เลือกชมกันอีกด้วย โดยในงานนี้ คุณ
จุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ (กรรมการสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ไฟ LED สำ�หรับงานป้าย” ให้ผู้เข้าร่วม
งานได้นำ�ความรู้ไปปรับใช้ในการทำ�งานด้วย
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