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มีหมึกขาว

มีหมึกใส (Vanish)

รองรับหมึกขาว เหมาะสำหรับงานรองขาว
หร�อพ�มพกับวัสดุใส
รองรับหมึกใส (Vanish) สามารถ ทำ Spot UV ได
สามารถพ�มพ ไดสูงสุด 5 Layers
รองรับวัสดุไดหลากหลาย เชน Sticker, Banner,
Canvas, PP Film ฯลฯ
สามารถตัดกินเนื้อสี ไดทันที ขอบไมเดง ไมงอ
หมึกไรกลิ�น เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ท พรอมไดคัทในตัว
เหมาะสำหรับงานพ�มพฉลากสินคา

เคร�่องตัดและไดคัทสติกเกอร
ตัดเร็ว เสถียร และแมนยำ
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เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ท ความละเอียดสูง

เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ท หนากวาง 3.20 เมตร
ละเอียด คมชัด ความเร็วสูง หมึกแทตนทุนถูก !!
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ข่าวสมาคม | TABDA News

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association
(TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและ
สื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ
สมาคมฯ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ
1. จัดทำ�สื่อต่างๆ 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

NEWS

เมื่อช่วงต้นปี ทางทีมงานได้เดินทางเพื่อไปเซอร์เวย์สถานที่สำ�หรับการจัดกิจกรรม TABDA สัญจร จ.อุดรธานี และได้ถือ
โอกาสเข้าพบพูดคุยและเรียนเชิญเหล่ากูรู ในงาน TABDA สัญจร จ.อุดรธานี 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. ณ ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี มาร่วมให้ความรู้และให้คำ�ปรึกษาการทำ�งานในสายงาน CNC โดยเฉพาะ

งานในสายงาน แกะโฟม หุ่นโมเดล ม็อคอัพ CNC hot wire
คุณสัมพันธ์ อุดมกุล(อ๋า ไอเดียป้ายกุมภวาปี)

งานสร้างไฟล์สำ�หรับแกะชิ้นงานและงานแกะไม้
คุณวชิระ วัจฉละอนันท์(อ.เก้า 9Woodpecker)

งานอักษรโลหะ 3D
คุณปริพรรห์ ขันคำ�(อั๋น หจก.ไอเดียอั๋น แอดเวอร์ไทซิ่ง)
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ทางทีมงานวารสาร สมุทรปราการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ
สหนันท์ โกวิทวณิช นักธุรกิจหนุ่มแห่งเมืองปากน�้าซึ่งในวงการอะคริลิค
จะรูจ้ กั กันดีในนาม “เฮียเล้ ง” ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การ
บริษัท คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส จ�ากัด
คิงพาวเวอร์ เริ่มจากบริษัทเล็กๆ เติบโตด้วยกระแสเสียงการตอบ
รับจากประชาชน กลุ่มคนรักอะคริลิค ด้วยความมุมานะของผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง
ท�าทุกอย่าง เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจในกลุม่ ลูกค้าคนรักอะคลิลคิ หรือกลุม่ คน
ที่ใช้อะคลิลิคเป็นอาชีพ ด้านการบริการต้องตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
ท�าให้คิงพาวเวอร์ เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีในความสมบูรณ์ด้าน
การบริการ
เฮียเล้งเริม่ จากรับจ้างทัว่ ไปค่าแรงวันละ 30 บาท ต่อมาจึงได้มโี อกาส
ไปฝึกงาน “ร้ านสุเทพการช่ าง” อยูก่ บั แม่ จ๋มิ หรือ คุณนิตยิ าภรณ์ ณัฐวิบลู ย์
ซึ่งเป็นน้าสาวที่เลี้ยงดู “เฮียเล้ ง” มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ตั้งแต่เล็กจนโต และให้
วิชาความรูใ้ นการประกอบอาชีพและได้ให้ประสบการณ์มากมายหลายอย่างใน
ชีวิต จากนั้นเฮียเล้งเริ่มหัดขายของเล็กๆ น้อยๆ ข้างถนนในเวลากลางคืน และ
รับจ้างท�างานก่อสร้างในกลางวัน มีทั้งทุกข์และสุขปนกันไป กว่าจะมีวันนี้ได้
ต้องต่อสู้ชีวิตมากมาย

ด้วยความขยัน ความเป็นนักสู้ส่งผลให้เฮียเล้งขึ้นท�าเนียบผู้ชายเก่ง
เป็นนักธุรกิจหนุ่มสายพันธุ์ใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว
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New Year Party 2019
ไซน์เอเชียเอ็กซ์โป

Direction สำ�คัญกว่า Speed
บทความ โดย TABDA

บทความ โดย TABDA
บทความ โดย TABDA

บทความ โดย TABDA
บทความ โดย TABDA

SIGN ASIA EXPO 2018

บทความ โดย TABDA
Color Profile

บทความ โดย TABDA
Update 2019

สวัสดีปใี หม่ ค�ำนีค้ งยังไม่สายไปนะครับ ส�ำหรับปี 2562 นี้ ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเนือ้ หาสาระและ

กิจกรรม เพือ่ สมาชิกในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดทริปเดินทางไปชมงานแสดงสินค้าในแวดวงธุรกิจป้าย
อิงค์เจ็ท CNC และ LED เมือ่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา โดยไม่ลมื ทีจ่ ะเก็บภาพมาฝากให้ชมกันในเล่มนะครับและ
กิจกรรม TABDA สัญจร ซึง่ จะด�ำเนินการจัดงานในรูปแบบมินเิ อ็กซิบชิ นั่ และการจัดสัมมนาวิชาการและอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารงานป้ายและงานพิมพ์ การดูแลรักษาเครือ่ งพิมพ์ การใช้งาน CNC งานขึน้ รูปตัวอักษร 3D เป็นต้น โดย
ก�ำหนดจัด ใน 2 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคอีสาน จ.อุดรธานี วันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี วันที่ 19 - 21 ก.ค. 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีนี้ เราจัดกันอย่างจุใจถึง 3 วัน (วันศุกร์ วันเสาร์ เวลา 10.00
- 18.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 15.00 น.) รายละเอียดและก�ำหนดการจะน�ำลงประชาสัมพันธ์ในสือ่ ช่องทาง
ต่างๆ ของสมาคมนะครับ

ติดตามข่าวสารและความเคลือ่ นไหวของสมาคมได้ทาง
Facebook Fanpage : TABDA.org
Line ID : tabdaadmin
Website สมาคม : http://www.tabda.org/
หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับ หรือติดต่อ
เจ้าหน้าทีส่ มาคม ได้ตลอดเวลาท�ำการ ทีเ่ บอร์ 085 900 0660 หรือ 02 521 8258 นะครับ

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
ประสานงาน/ติดต่อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผ่อง 085-900-0660 จัดพิมพ์ : Q-Ads | 02-832-5888 | www.q-group.co.th
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Exclusive Members New Year

Party 2019

ป

ระมวลภาพบรรยากาศงาน TABDA Exclusive Members New Year Party 2019
เมื่อค�่ำคืนวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์มาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ
ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิก สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา และหลายๆ บริษัทที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำตลาดในยุคใหม่ว่าเราๆ ในฐานะผู้ประกอบ
การต้องรับมือกับโลกยุคดิจิตอลอย่างไร ในหัวข้อ”เมื่อตลาดออนไลน์จีนบุกไทย เราจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด”
ได้ความรู้สอดแทรกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีค่ะ
ในฐานะตัวแทนทีมคณะท�ำงาน ทางสมาคมฯ หวังว่าท่านผูม้ เี กียรติจะได้รบั ความรู้ ความสนุกสนาน ได้พบปะ
พูดคุยเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการ และทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไปค่ะ

จากใจ #TABDA Team
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : TABDA
ในอัลบั้ม: TABDA Exclusive Members New Year Party 2019
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ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยหมึกพิมพ์และวัสดุส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ INKJET ใช้กับหัว
พิมพ์ Konica, Seiko, Xaar, Epson และส�ำหรับเครื่องพิมพ์ตำมส�ำนักงำน (OA)

งำนพิมพ์ป้ำย • SINAGE

• หมึกพิมพ์ INKJET แบบ MILD SOLVENT
และ ECO SOLVENT เกรดทนแสง 1 ปี และ 2 ปี
ส�ำหรับหัวพิมพ์ชนิดต่ำงๆ หมึกพิมพ์มีขนำดอนุภำคที่ละเอียด
ไม่ตันหัวพิมพ์ มีสีสันสดใส มีควำมสม�่ำเสมอ ผลิตด้วย
กระบวนกำรที่ควบคุมคุณภำพด้วยประสบกำรณ์กำรผลิต
หมึกพิมพ์กว่ำ 30 ปี

งำนพิมพ์ผ้ำ • TEXTILE

• หมึกพิมพ์ SUBLIMATION INKJET ส�ำหรับหัวพิมพ์
EPSON ที่มีสีสันสดใส ด�ำสนิท และมีควันน้อย อนุภำคละเอียดด้วยเทคโนโลยี
กำรบดชนิดพิเศษและกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต ที่มีมำตรฐำน

• กระดำษ SUBLIMATION เกรด PREMIUM จำกผู้ผลิต
รำยใหญ่ของโลกจำกประเทศเกำหลี และเกรด ECONOMY

งำนพิมพ์ OA • OFFICE AUTOMATION

• หมึกพิมพ์ OA ส�ำหรับหัวพิมพ์ EPSON และ HP
มีสีสันสดใส ให้งำนพิมพ์ภำพและตัวอักษรที่คมชัด มีทั้งชนิด
ธรรมดำ และ ชนิดกันน�้ำ
• จ�ำหน่ำยทั้งปลีกและส่ง ยินดีรับตัวแทนจ�ำหน่ำย

• ยินดีบริกำรผลิตตำมเครื่องพิมพ์ในแต่ละรุ่น (OEM)
Tel : 02-994-5199 ต่อ 209, 089-813-8586 ติดต่อ คุณศิริเพ็ญ สิทธิธูรณ์
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SIGN ASIA EXPO 2018

“SIGN ASIA EXPO 2018”

ไซน์เอเชียเอ็กซ์โป
จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 โดยบริษัท ไอบริก จำ�กัด ซึ่งจัดร่วมกัน
กับงาน “APPPEXPO THAILAND” งานแสดงสินค้าธุรกิจ
ป้าย และสื่อโฆษณาป้าย อันดับ 1 จากเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ
ฮอลล์ 2 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจำ�
ปีทค่ี รบเครือ่ งเรือ่ งงานป้ายโฆษณา การพิมพ์ระบบดิจติ อล โดย
รวบรวมสินค้าบริการเทคโนโลยีพร้อมโซลูชั่นครบครัน มีผู้
เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น 17,760 คน จาก 35 ประเทศ ภายใน
งาน กิจกรรมเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) เกีย่ วกับงานป้าย
งานพิมพ์ จากเครือ่ ง UV, Latex, CNC สาธิตการตัด และติดสติ
กเกอร์แต่งซิ่งรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ ด้วยสติกเกอร์เปลี่ยน
สีรถยนต์และสติกเกอร์ที่พิมพ์ด้วย HP Latex ไอเดียสำ�หรับ
การต่อยอดทางธุรกิจ Latex “Beyond Printing” และการจัด
เสวนาเพื่อการรณรงค์เรื่องลิขสิทธิ์ ฟ้อนต์ และ โปรแกรม ที่
ใช้ในการทำ�งาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดโดยชมรมภาคี
ช่างป้ายโฆษณา (STTA) หัวข้อ “เรียนรู้การยกขอบอักษร
โลหะด้วยมือ” (STTA – Signage Technician Thailand Association)
ระหว่างปี 2018 ทางไอบริก ร่วมเดินทางโรดโชว์ไป
กับ TABDA ในจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ หาดใหญ่
และอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนเป็นผู้
บุกเบิกเจ้าแรกในการผลักดักให้เกิด “ชมรมคนรักป้ายเมือง
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ลาว” (Laos Signage Club) และสมาคมป้ายและการพิมพ์
ดิจิตอลเมียนมา (Myanmar Digital Printing and Sign Association) และได้มีการจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานไซน์เอเชีย
ในเมืองเวียงจันทน์ และย่างกุ้ง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความร่วม
มือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหมู่คนทำ�ธุรกิจป้ายและการ
พิมพ์ระหว่างประเทศ อันเป็นที่มาของการจัดโปรแกรมเยี่ยมชม
โรงงานป้ายในเมืองไทยให้แก่กลุ่มสปป.ลาวและเมียนมาในช่วง
ระหว่างการจัดงาน
งาน SIGN ASIA EXPO เป็นอีกหนึ่งเวทีสำ�หรับ สร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความรู้ สร้างมิตรภาพใหม่และขยาย
เครือข่ายทางการค้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่
โอกาสทางการค้าสำ�หรับธุรกิจป้ายและ สื่อโฆษณาไปยังกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (CLMV) กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) โดยจัดให้มี “Expo Guide”
ล่ามช่วยแปลภาษาไทย–เมียนมา และไทย–จีน ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ณ จุดบริการ ตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน
สอบถามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
ศิรภรณ์ ภูมิสุขสันต์
111/1 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02–574–6511 (อัตโนมัติ) ต่อ 103 มือถือ 094 874 7671
Email: beeibrixbangkok@gmail.com
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บทความ | ยุทธศาสตร์การตลาดที่ร้านป้ายควรรู้

ถ้าเคยได้ยินประโยคที่ว่า

การทำ�ธุรกิจ หรือการทำ�การ
ตลาดในปัจจุบัน มันไม่ใช่
แบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก
แบบเมื่อก่อน แต่มันคือปลา
เร็วกินปลาใหญ่ ต้องเร็ว
ต้องล้ำ� ต้องนำ�เทรนด์
ต้องการตลาดแบบ 4.0 ต้อง
ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน
การทำ�ธุรกิจหรือการทำ�การ
ตลาดในยุคใครดีใครได้แบบนี้
ความเร็วมักจะต้องมาก่อนทุก
อย่างเสมอ
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Direction ส�ำคัญกว่า Speed
เมื่อความเร็วไม่ใช่ค�ำตอบของทุกสิ่ง
แต่ลองมาคิดกลับกัน
การที่คุณเคลื่อนที่ไปด้วย
ความเร็วสูง พุ่งเร็วแบบระดับรถไฟอย่างชินกังเซ็นชิดซ้าย
หรือไวแบบไฮเปอร์ลูปที่เค้าว่ากันว่าจะท�ำให้เราเดินทางไปถึง
เชียงใหม่ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น แต่ดันหันหัว
ผิด หรือไร้ทิศทาง จะเกิดอะไรขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณ
อยากไปหาดใหญ่ แต่ดันขึ้นรถผิดฝั่ง เดินไปขึ้นรถฝั่งตรงข้าม
ที่เป็นสายอีสาน หรือมึนๆ งงๆ กับจุดหมายด้วยการขึ้นรถไฟ
แต่ไม่รู้ว่าขบวนนี้ไปไหน เห็นเค้าขึ้นก็เดินขึ้นตามเค้าไป คุณ
ว่าคุณจะถึงจุดหมายที่คุณตั้งใจไม๊.... ใช่!! มันไม่มีทางที่คุณ
จะไปถึงจุดหมายอย่างตั้งใจไว้ได้แน่ ถ้าเพียงแค่เอาความเร็ว
เข้าว่า แต่หันหน้า หันหัวไม่ถูก บางทีก็ตอบไม่ได้ว่าตัวเอง
ก�ำลังจะไปไหน ค�ำถามคือแล้วถ้าพลาดขึ้นรถผิดขบวนไปแล้ว
ละ จะต้องท�ำยังไง?

การรู้จักตัวเอง ก็เหมือนการเลือกขึ้นรถไฟที่ถูกขบวน

ถ้านั่งมาตั้งนานก็ยังไม่ถึงปลายทางสักที ลงจากรถ
แล้วตั้งสติใหม่นะคะ หยิบกระดาษ ปากกาขึ้นมาตอบ เขียน
วิเคราะห์ตัวเองด้วยค�ำถาม 10 ข้อ นี้...
1.คุณเชี่ยวชาญหรือมีทักษะ ความรู้ด้านใดเป็นพิเศษ
ที่คนอื่นไม่มี
2.คุณมีแต้มต่อหรือมีโอกาสด้านใดที่คนอื่นเข้าไม่ถึง
3.อะไรคือจุดขายของสินค้าหรือบริการของคุณ และ
อะไรคือคุณค่าที่คุณส่งมอบให้ลูกค้า
4.คุณมองเห็นใครเป็นลูกค้า และคุณรู้ไม๊ว่าลูกค้า
ของคุณมีปัญหาอะไร ท�ำไมถึงเป็นปัญหา แล้วคุณจะแก้ปัญหา
ให้เค้ายังไง
5.คุณจะใช้กลยุทธ์ใดในการเข้าถึงลูกค้าทั้งในโลก
ออนไลน์และโลกออฟไลน์
6.คุณจะพูดยังไง ใช้เครื่องมืออะไร เพื่อสื่อสารและ
เก็บข้อมูลของลูกค้า
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7.คุณมีการดูแลลูกค้าก่อนและหลังการขายอย่างไร
เพื่อให้เค้าประทับใจจนอยากบอกต่อ
8.คุณตั้งเป้าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้ำกี่ราย และบ่อยแค่
ไหน คิดว่าจะท�ำยังไงให้กลับมาซื้อซ�้ำ
9.คุณตั้งเป้าหมายจะมีก�ำไรเกิดขึ้นต่อการซื้อขาย
อย่างน้อยกี่บาท
10.คุณเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนธุรกิจคุณในรูปแบบ
ใด มีการวางแผนระบบบัญชีหรือไม่
ค่อยๆ คิด และตอบค�ำถามไปทีละข้อนะคะ แต่อย่าง
หนึ่งที่อยากให้มองคือ ในการท�ำธุรกิจ หรือการท�ำการตลาด
นั้น คุณต้องค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง คุณ
ศึกษาคู่แข่งได้ แต่ไม่แนะน�ำให้เลียนแบบคู่แข่ง เพราะเราไม่มี
ทางรู้ว่าโมเดลธุรกิจของคู่แข่งคืออะไร รายได้อาจไม่ได้มาจาก
การขายของหน้าร้าน หรือการขายออนไลน์เพียงอย่างเดียว
แต่อาจมาจากทางอื่น ยกตัวอย่างเช่น เขาตีราคาของชิ้นนี้
หรือขายของแบบเดียวกันถูกกว่าคุณ เขาอาจได้ต้นทุนที่ถูก
กว่า หรือเขาอาจเอาก�ำไรของชิ้นอื่นมาชดเชยแทน หาจุดแข็ง
หรือจุดเจ๋งของตัวเองให้เจอ เจอแล้วต้องชัด ชัดแล้วก็ตั้งล�ำ
อย่างไว พร้อมพุ่งไปข้างหน้าได้เลย

ตีตั๋วใหม่...

แล้วเตรียมพุ่งไปข้างหน้าแบบเดอะฟาส
การหาจุดเจ๋งหรือเจอจุดแข็งของตัวเองก็เหมือนเรา
หาขบวนรถที่จะขึ้นเจอแล้ว วางแผนการเดินทาง วางระบบ
บริหารจัดการให้ดี โฟกัสกับจุดเจ๋งที่เป็นจุดหมายปลายทาง
เพื่อมุ่งไปข้างหน้า หาให้เจอว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไร แล้ว
สินค้าหรือบริการของเราจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไรบ้าง
ที่ส�ำคัญเมื่อเป็นลูกค้ากันแล้ว เราจะต้องดูแลเขาแบบไหนให้
เขารักเราคนเดียว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค�ำตอบในการวางแผน
เพื่อก�ำหนดทิศทางของธุรกิจและการท�ำการตลาดให้ยั่งยืน
แล้วทีนี้ คุณก็จะพุ่งไปข้างหน้าแบบไม่หลงทาง ที่ส�ำคัญอย่า
โลเลไปมาใส่เกียร์เดินหน้า โฟกัสแล้วพุ่งหาจุดหมายอย่าง
เดียว

สำ�หรับในครั้งหน้า จะมาเล่าและแชร์ประสบการณ์ในการจีบลูกค้ามาเป็นแฟน(คลับ)
กับการตลาดที่ทำ�ให้ลูกค้าตกหลุมรักแบบโงหัวไม่ขึ้น สำ�หรับสมาชิกท่านใด
มีข้อสงสัย อยากได้ไอเดีย สามารถมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในเพจ TABDA
หรือสแกนเข้าไปกดไลค์กันได้ที่นี่นะคะ อาจตอบช้าสักนิด แต่สัญญาว่ามาตอบให้ค่ะ

“จงทำ�แต่เพียงสิ่งเดียว จนกว่าจะประสบความสำ�เร็จ”
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บทความ โดย TABDA

เล่าเท่าที่รู้.....

เบื้องต้นขอท�ำความเข้าใจกันก่อนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อ
ไปนี้เกิดจากความรู้ และความเข้าใจจากประสบการณ์จริงที่
ท�ำงานผลิตงานอิงค์เจ็ทมาตลอด 19 ปีเต็มอาจจะไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเท่าไรนัก
หัวข้อหลักๆที่จะพูดถึงคือ เรื่องการลดความศูนย์เสีย
ในการผลิตหรือลดต้นทุนการผลิต และปัจจัยในการค�ำนวน
ต้นทุน และน่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่ก�ำลัง
จะลงทุนท�ำอาชีพนี้
วิธีลดความศูนย์เสียหรือลดต้นทุนการผลิตงานพิมพ์
อิงค์เจ็ทประกอบกัน 3 ส่วนหลักๆ:
1. ไฟล์งาน (Raster, Vector)
2. วัสดุพิมพ์ (เช่น ไวนิล, สติ๊กเกอร์, ผ้าโพลีเอสเตอร์
เป็นต้น)
3. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เช่น เครื่องพิมพ์ระบบหมึก
Solvent (out door), Eco-Solvent, Latex, UV, Water-base
(in door) เป็นต้น)
3 องค์ประกอบหลักนี้ควรท�ำความรู้จักให้ดีเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ หรือพนักงานใหม่
ขอย้อนเวลากลับไปในปีคศ 1999 ยุคฟองสบู่แตก
พอดี เครื่องแรกผมลง Nur Salsa Solvent roll to roll 300600 dpi 8 สี หน้ากว้าง 1.5 เมตร จ�ำได้แม่นราคาตอนนั้น 7
ล้านบาทไม่รวม vat ไม่ใช่คนในวงการพิมพ์อิงค์เจ็ท เดิมเป็นผู้

ผลิตรูปลอกน�้ำติดหมวกกันน็อคพิมพ์ด้วยระบบซิลค์สกรีน
เลยมีความรู้เรื่องท�ำไฟล์กราฟฟิคอยู่บ้าง พอมาท�ำไฟล์อิงค์
เจ็ท ก็ไม่มีปัญหาเพราะจะคล้ายๆกัน เบื้องต้นคิดอย่างนั้น
ช่วงลงเครื่องใหม่ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มท�ำ
สื่อโฆษณากับกลุ่มผู้ผลิตงานอิงค์เจ็ท (indoor) สมัยนั้นเครื่อง
อิงค์เจ็ทส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง indoor ราคาขาย 2,0002,500 ต่อตรม. แล้วก็ส่งงาน outdoor มาให้ผมผลิตอีกที
ราคาขายตอนนั้นผมส่งอยู่ 900-1,200 ต่อตรม. ราคาขายจะ
สูงมากในขณะนั้นเมื่อเทียบกับราคาขายปัจจุบัน แต่ต้นทุน
วัสถุดิบกับราคาเครื่องพิมพ์ก็สูงมากเช่นกันในขณะนั้น ถ้าจ�ำ
ไม่ผิดหมึกลิตรละ 8,000 และไม่มีเครื่องพิมพ์จีนในสมัยนั้น

ปัญหาที่พบครั้งแรก:

“งานหด”

ตอนนัน้ ได้งานผลิตสติก๊ เกอร์ตดิ สือ่ โฆษณา Tri-vision
ขนาด 2 x 4 เมตร หลังจากที่ปรู๊ฟสีผ่านก็เริ่มท�ำไฟล์ขนาด
จริงแล้วก็พิมพ์ออกมาพบว่าด้านแนวยาวของสติ๊กเกอร์งานหด
ไป 4 เซนต์ ตรวจสอบไฟล์อีกทีก็ถูกต้อง สั่งพิมพ์ใหม่ก็หด
อีกแต่หดไม่เท่าเดิม เลยมาปรับขนาดในไฟล์ยาวขึ้นกว่าเดิม
อีก 4 เซนต์พิมพ์ใหม่ยาวเกินจากขนาดที่ต้องการ 4 เมตรไป
อีกเซนต์กว่า สรุปคือต้องเผื่อขนาดให้ยาวขึ้นในไฟล์ 4 เซ็นต์
กว่าจะรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หาก็หมดไปกับพิมพ์สติก๊ เกอร์ทงิ้ ร่วม 10 เมตร
ตอนนั้ น ไม่ รู ้ ส าเหตุ ว ่ า เป็ น ที่ อ ะไรขนาดเครื่ อ งแพงๆจาก
ISRAEL ก็หดครับ สาเหตุน่าจะเป็นที่การหดตัวของสติ๊กเกอร์
เพราะที่ตัวเครื่องมีฮีตเตอร์ท�ำความร้อนอยู่เพื่ออบหมึกให้แห้ง
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บทความ | เล่าเท่าที่รู้ “งาน Inkjet”

และแน่นอนไวนิลก็หดครับ เพราะทั้งสติ๊กเกอร์และไวนิลผลิต
จากพลาสติก PVC ครับ ส่วนจะหดเท่าไหร่ต้องทดลองพิมพ์
กันดู แต่ที่ผมท�ำกันอยู่ก็คือเผื่อขนาดในไฟล์ยาวขึ้นเมตรละ
1เซนต์ เช่น ไฟล์จากลูกค้าท�ำมา 1.00 x 4.00 เมตร ก็ต้อง
มาต่อเพิ่มพื้นสีแนวยาวเป็น 4.04 เมตร พิมพ์ยาวไว้ก่อนแล้ว
มาตัดให้พอดีอีกทีครับ ถ้าเป็นงานติดรถ ท�ำไฟล์เผื่อยาวข้าง
ละ 10-15 เซนต์เพราะผิวรถมีความโค้ง และช่วยช่างติดตั้ง
ท�ำงานง่ายขึ้น ส่วนแนวด้านกว้างของวัสดุไม่พบปัญหาการ
หดตัว

ตัว CMS จะมีระบบ Ink Limit คอยก�ำกับว่า สีด�ำควรจะตั้ง
ค่า CMYK เท่าไหร่ถึงจะได้สีด�ำสนิทพอดี เช่น C30% M30%
Y30% K80% ที่ใช้ค�ำว่าด�ำพอดี หมายความว่าถ้าเราผสมสี
ใดๆมากเกินไปจะท�ำให้สีด�ำที่ได้ ไม่แห้ง เยิ้ม และเปลืองหมึก
มาก หรืออีกตย.เช่น สีแดงในไฟล์ลูกค้ามักจะตั้งค่า Y100%
M100% ผ่าน CMS จะอยู่ที่ Y90% M90% ก็แดงแล้ว
ผลการใช้ CMS ถึงแม้จะช่วยไม่ได้มากแบบหน้ามือ
เป็นหลังมือแต่ก็ช่วยให้ปรู๊ฟเร็วขึ้นระดับนึงเพราะจะสามารถ
คาดการณ์ได้จากการปรับสีบนหน้าจอว่าถ้าพิมพ์แล้วสีจะออก
ไปทางใหน, ประหยัดวัสดุ และประหยัดหมึก

ปัญหาเรื่องกลิ่น:

ปัญหาเรื่องปรู๊ฟสี:
หลังจากนั้นไม่นานมีงานพิมพ์โฆษณาติดรถเมล์เข้า
มาให้ท�ำหลายร้อยคัน พิมพ์กัน 24ชม.หมุนเวียนกับลูกน้อง
คนนึง การปรู๊ฟสีค่อนข้างใซ้เวลา และสิ้นเปลืองวัสดุมาก
ลูกค้าจะคอมเม้นท์ให้ปรับสีเป็นจุดๆ ต.ย เช่น ลดแดง back
ground 10% เพิ่มเหลืองหน้าคน 10% กางเกงด�ำขึ้นหน่อย
logo สว่างขึ้น 20% พิมพ์ปรู๊ฟ 2ชุด ชุดนึงลูกค้าสื่อเก็บอีกชุด
ส่งลูกค้าเอเจนซี่ บางงานต้องปรู๊ฟสี 3ระดับ (-10%, 0,
+10%) บางงานปรู๊ฟกันเป็นสิบครั้งสุดท้ายกลับเอาปรู๊ฟแรกก็
มี บางงานปรู๊ฟอย่างเดียวหมดวัสดุไปเป็นม้วนก็มี ขั้นตอน
ตรงนี้มีผลกับต้นทุนมาก (เรื่องค�ำนวนต้นทุนขอกลับมาลง
รายละเอียดอีกทีครับ)
ติดตั้งระบบ CMS (Color Management System)
หรือการท�ำ ICC Color Profile ตัวนี้หน้าที่หลักๆคือช่วยท�ำให้
เครื่องพิมพ์งานออกมาแล้วจะได้สีไปในทิศทางเดียวกันกับ
สีหน้าจอ 60-70% เนื่องจากระบบนี้ทั่วไปเขาใช้กับระบบ
พิมพ์ Off-Set ซึ่งมีความละเอียดสูงโทนสีกว้างจึงท�ำให้
สามารถควบคุมสีได้ใกล้เคียงกับสีหน้าจอถึง 90% และยัง
ควบคุมการสิ้นเปลืองของหมึกได้ เช่น เวลาพิมพ์สีด�ำ แน่นอน
อยู่แล้วอิงค์เจ็ทไม่สามารถพิมพ์ไฟล์สีด�ำ K100% ให้ด�ำสนิท
ได้เหมือนบนหน้าจอ เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาสีอื่นมาผสมเพิ่ม

เวลาผ่านงานสติ๊กเกอร์ติดรถเมล์น้อยลงงานพิมพ์ไว
นิลเริ่มมากขึ้นงานใหญ่ขึ้น เครื่องที่มีอยู่เริ่มจะไม่พอ และยัง
หน้ากว้างแค่ 1.5 เมตรพิมพ์ป้ายบิลบอร์ดรอยต่อเยอะไม่สวย
ลูกค้าไม่ค่อยถูกใจ ตัดสินใจลงเครื่องเพิ่ม Nur Salsa Ultima
3200 8C ลักษณะตัวเครื่องโดยรวมจะเหมือนเครื่องตัวแรก
แต่ต่างกันที่หน้ากว้าง 3.2 เมตร เพื่อมารับงานพิมพ์ป้ายบิล
บอร์ด
งานพิมพ์มากขึ้นกลิ่นหมึกก็ เหม็นมากขึ้น ทนไม่
ไหวพัดลมดูดอากาศตัวเดียวเอาไม่อยู่ เพิ่มพัดลมดูดอากาศ
ตัวที่สองไม่กี่วันอนามัยเขตมาเยี่ยมเลยครับ บอกว่าชาวบ้าน
แถวนี้ ร ้ อ งเรี ย นเรื่ อ งส่ ง กลิ่ น เหม็ น ให้ รี บ ท�ำการแก้ ไ ขด่ ว น
เนื่องจากที่ตั้งบริษัทอยู่ในซอยเป็นตึกแถวสองห้องรายล้อมไป
ด้วยห้องแถวทั้งซอย พัดลมดูดอากาศติดผนัง 2 ตัวเป็น
สาเหตุส่งกลิ่นเข้าหาเพื่อนบ้านครับ
แก้ปัญหาโดยติดตั้งท่อลมดูดอากาศ โดยต่อปลาย
ท่อสูงขึ้นไปถึงดาดฟ้าแล้วใช้มอเตอร์หอยโขงก�ำลังสูงดูดกลิ่น
ไปให้ไกลที่สุด ปัญหาเรื่องกลิ่นหมดไปครับ ปัญหาใหม่ตาม
มาทันที ความร้อน! กลิ่นไปแล้วแอร์ในห้องพิมพ์ก็ไปด้วยไป
พร้อมกับการดูดอากาศ อุณหภูมิห้องสูงเกิน 30oC พิมพ์งาน
เริ่มมีปัญหาหัวพิมพ์พ่นหมึกฟุ้งกระจายนอกเนื้องาน ช่างมาดู
บอกว่าห้องร้อนเกินไปอุณหภูมิห้องพิมพ์ไม่ควรเกิน 25oC
จากนั้นติดแอร์เพิ่มปัญหาเรื่องหัวพิมพ์พ่นหมึกฟุ้งกระจาย
หายเลยครับ
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้
ขีบ่น... ตามประสาคนแก่

บทความ โดย TABDA

หน้าร้อนเริ่มมาเยือนแล้ว อากาศร้อน ท�ำให้คนแก่

อย่างลุงหงุดหงิดง่าย ว่าแต่ว่าจะบ่นอะไรดีนะ นึกออกแล้ว
เมื่อหลายเดือนก่อนมีข่าวเล็กๆ ข่าวหนึ่ง ในเนื้อหาของข่าว
บอกไว้ว่ามีลุงคนหนึ่ง เดินอยู่ริมถนน แล้วเอามือไปจับป้ายไฟ
ที่อยู่บนฟุตบาทริมถนน ประมาณว่าเป็นกล่องไฟ ที่มีล้อเข็น
ของร้านอาหารแถวนั้น แต่เกิดอาการล้มไป และเสียชีวิต ใน
เวลาต่อมา วันนั้นท่านว่า เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต ซึ่ง
มาจากกล่องไฟที่ไปสัมผัสถูก และข่าวคือเงียบหายไป โดย
ไม่รู้สาเหตุว่าไฟฟ้ารั่วนั้น เกิดจากอะไร ถ้าให้ลุงสันนิษฐาน ก็
น่าจะมี 2 กรณี อย่างแรกคือ สายไฟฟ้าที่ใช้อาจหมดสภาพ
อายุการใช้งาน หรือ เสียหายจากที่มีการเข็นป้ายเข้าออกทุก
วัน หรือ สายไฟถูกเหยียบหรือทับทุกๆวัน จนฉนวนที่หุ้มสาย
เสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจสุดวิสัย แต่ในฐานะคนท�ำป้ายอย่าง
พวกเราสามารถเลือกใช้สายไฟที่มีฉนวนหุ้มสายแบบหนาๆได้
เพื่อป้องกันเรื่องแบบนี้ได้ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งลุงโทษคนท�ำ
ป้ายแบบเราๆท่านๆนี่แหละ

โทษเรื่องอะไรกัน... หรือ ในการท�ำป้ายกล่องไฟที่ยัง
เป็นแบบใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์นั้น ในการติดตั้งหลอดไฟ
ซึ่งอุปกรณ์นี้เรียกภาษาบ้านๆ ว่าก้ามปู ซึ่งมีทั้งแบบเหล็กชุบ
สแตนเลส และแบบพลาสสติก แบบเหล็ก อายุการใช้งานก็จะ
นานหน่อย แต่ยังไงก็มีโอกาสเป็นสนิม ส่วนแบบพลาสติก ใช้
ไปนานๆ ก็จะเสื่อมสภาพ แตกหักได้ และจะท�ำให้หลอดไฟ
หลุดร่วงออกจากต�ำแหน่งเดิม ส่วนอีกเรื่องที่จะต้องระวังให้
มากๆ คือ การต่อสายไฟเข้ากับขั้วของหลอดไฟ ในการต่อนี้มี
อุปกรณ์ ให้ใช้มากมายหลายแบบ เช่น ขั้วแบบกันน�้ำ ขั้วแบบ
สวม ขั้วส�ำเร็จรูป ใช้ร่วมกับรางไฟ แต่ที่เป็นที่นิยมมากคือ
เต๋าพลาสติกซึ่งมีหลายขนาด หลายราคา หรือมีแบบเต๋า
เซรามิค อายุการใช้งานนานกว่าอายุหลอดไฟเลย ที่บอกมานี้
คือมาตรฐานที่คนท�ำป้ายอย่างพวกเราพึงกระท�ำ แต่ช้าก่อน
คนท�ำป้ายจะใช่ว่าส่วนมาก หรือ ส่วนน้อยดี ที่ลุงเห็นมากมาย
ตามท้องถนน มักจะยึดหลอดไฟกับป้ายด้วยวิธี ขึงลวดด้าน
ขอบบนกับขอบล่างของป้ายแล้วเอาหลอดไฟไปพาดไว้กับลวด
แล้วมัดด้วยเศษสายไฟ
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ส่วนการติดสายไฟกับขั้วหลอด มักใช้เต๋าพลาสติก
เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ หลอดไฟที่ถูกมัดด้วยลวด หรือเศษ
สายไฟ ก็จะหลุดออกจากต�ำแหน่งเดิม อีกทั้งป้ายที่ต้องเข็น
เข้าเข็นออกทุกวัน หลอดไฟก็จะยิ่งร่วงลงมาได้ เมื่อหลอดร่วง
ลงมากระแทก ขอบป้ายด้านล่างแล้วสิ่งที่มักจะตามมาคือ เต๋า
พลาสติกที่ขั้วหลอดไฟ มักจะแตก ท�ำให้เหลือแต่ทองเหลืองที่
อยู่ภายในเต๋า และเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าและโอกาสที่ไฟฟ้าจะรั่วไป
ทั้งป้าย ก็จะเป็นไปได้มาก โอกาสที่คนไปจับโดนป้ายก็มีความ
เสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อตได้ เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดเรื่องอย่างนี้
ได้ ลุงก็แนะน�ำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งราคาก็ไม่แพง
มากนักแต่คุ้มค่า และปลอดภัยกว่ากันเยอะเลย อีกเรื่องที่ต้อง
เตือนคือ ถ้าเราเห็นป้ายที่มีหลอดไฟหล่นมากองที่พื้นป้าย
และไฟยังติดอยู่ด้วย แนะน�ำว่าก่อนนะไปซ่อมหรือเปลี่ยน
ควรเช็คก่อนว่ามีไฟฟ้ารั่วมั้ยก่อนที่จะใช้มือไปสัมผัส มิเช่นนั้น
อาจเป็นเหมือนข่าวเมื่อหลายเดือนก่อน

Graphics & Sign | 25

Graphics _ Sign Vol 19.indd 25

21/5/2562 18:09:55

ไขข้อข้องใจสี RGB VS CMYK ต่างกันอย่างไร

บทความโดย TABDA

ในยุ ค สมั ย ที่ นั ก ออกแบบต้ อ งมี ทั ก ษะการ
ออกแบบในหลายด้ า นมากขึ้ น ท�ำให้ ต ้ อ งพบเจอกั บ
ลักษณะงานหลากหลายรูปแบบทั้งงานพิมพ์
งาน
ออนไลน์ เว็บไซต์ หรือกราฟิกบนโลกโซเชียลมีเดีย
ท�ำให้ ก ารตั้ ง ค่ า ไฟล์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ งานเป็ น เรื่ อ งที่
ส�ำคัญมาก เพราะนอกจากจะมีความส�ำคัญในเรื่อง
ของความสวยงามแล้วนั้น อีกจุดที่ส�ำคัญคือการแสดง
ผลที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่ต้องการ

หลายคนจึงมีปัญหาในเรื่องของสี RGB และสี
CMYK ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้กับงาน
ประเภทไหนจึงจะเหมาะสม วันนี้เราจะมาแนะน�ำให้
รู้จักกับสีทั้งสองประเภทที่เรานักออกแบบจะต้องพบ
เจอกันอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นใน
การออกแบบเป็นอย่างมาก

RGB or CMYK ?

CYMK

RGB
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ส�ำหรับ RGB และ CMYK นั้นคือตัวอักษรย่อของแต่ละค่าสีนั้นเอง
ส�ำหรับสีแต่ละแบบนั้นถูกออกแบบขึ้นให้ใช้งานกับงานประเภทงานพิมพ์และการแสดงผลบนหน้าจอ
เรามาเรียนรู้สีแต่ละประเภทกันได้เลย

CMYK แม่สีทางการพิมพ์

RGB แม่สีทางแสง

สี RGB ประกอบไปด้วย สีแดง, สีเขียวและ
สีน�้ำเงิน
เป็นสีที่ใช้ส�ำหรับการแสดงผลบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ (ทุกอย่างที่เป็น
จอแสดงผล) ข้อดีคือจะมีความสดใสมากกว่า มีตัว
เลือกของสีให้เลือกใช้มากกว่า ตามที่ทุกคนน่าจะเคย
ได้ยินว่า หน้า 16 ล้านสี แปลว่าสี RGB นั้นมีจ�ำนวน
สีให้เลือกใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ได้สีที่สดใสกว่า
และมีตัวเลือกให้ใช้งานมากกว่าสีประเภท CMYK

สี CMYK นั้นประกอบไปด้วยสีฟ้า, สีม่วง, สี
เหลืองและสีด�ำ จุดที่ต้องท�ำความเข้าใจคือปกติแล้วตัว
ย่อของสีจะใช้เป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อสี แต่สีสีด�ำ
(K) ของค่าสี CMYK กลับใช้ตัว K แทนที่จะใช้ตัว B
(Black) เหตุผลเพราะจะท�ำให้ตัว B(Black) ไปซ�้ำกับ
ตัว B(Blue) ของค่าสี RGB นั้นเอง
ส�ำหรับสี CMYK จะเป็นสีทางการพิมพ์ เป็นสีที่
เกิดจากสีที่มีบนเครื่องพิมพ์ท�ำการผสมกันท�ำให้เกิดสี
ต่างๆ ให้ได้เลือกใช้งาน ซึ่งจะมีจ�ำนวนน้อยกว่าและมี
ความสดใสที่น้อยกว่าสี RGB

ข้อควรระวัง

ถ้าเราออกแบบงานที่ต้องมีการพิมพ์แต่เราเลือกใช้สีประเภท RGB จะท�ำให้สีที่แสดงผลบนหน้าจอ
ในตอนออกแบบกับสีในตอนที่พิมพ์ออกมาแล้วมีค่าสีที่ไม่ตรงกันซึ่งจะท�ำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ เป็นข้อที่
จะต้องระวังเป็นอย่างมาก
แต่ถ้าเราออกแบบงานที่จะต้องแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และกลับเลือกใช้สี CMYK จะท�ำให้
เกิดปัญหาคือสีที่มีให้เลือกใช้มีความสดใสที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อาจจะท�ำให้งานดูไม่สวยได้
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D-PES - กวางโจว

เริม
่ ต้นปีน้ี งานทีเ่ กีย
่ วข้องกับงานป้ายและงานพิมพ์องิ เจ็ทก็คอื งาน
D-PES ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกวางโจวและงาน SIGN CHINA จัดที่เมืองเซินเจิ้น
ทางสมาคมก็ไม่รอช้าทีจ่ ะจัดทัวร์พาเพือ่ นๆ สมาชิกเข้าร่วมชมงานโดยออก
เดินทางวันที่ 19 ก.พ. และเข้าร่วมชมงาน D-PES ในวันที่ 20-21 ก.พ. โดย
ในปีนี้งานยังคงยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเช่นเดิมทุกๆปี เพียงแต่ทุกครั้งที่
มีงาน D-PES จะต้องมีงาน ISLE ที่จะจัดในเวลาใกล้เคียงกัน ทำ�ให้การที่
จะเดินชมงานทั้ง 2 งานต้องใช้เวลาถึง 4 วันเลย คราวนี้มีแค่งาน D-PES
ทำ�ให้เราสามารถเดินชมงานได้หมดภายใน 2 วัน ภายในงานปีนี้การจัดเป็น
โซนนิ่งทำ�ได้ดีมากๆ มีการแยกสินค้าแต่ละประเภทออกจากกันได้ชัดเจนขึ้น
โดยจัดให้อยู่กันคนละ Hall และแต่ละประเภทยังแยกสินค้าที่คุณภาพจัดอยู่
ในระดับแนวหน้า มาไว้ในโซน VIP ของแต่ละประเภทสินค้า ทำ�ให้เข้าถึงราย
ละเอียดสินค้าแต่ละประเภทได้ง่ายขี้น ในส่วนงานป้ายแนวโน้มงานป้ายเริ่ม
กลับมาเน้นรูปแบบงานป้าย ย้อนยุค เป็นแบบนีออนดัด เพียงแต่ใช้ LED
FLEX แทนจะเห็นว่ามีโรงงานทำ�ป้ายนำ� LED FLEX มาโชว์เยอะมาก และเท่า
ที่ดู คุณภาพก็ดีขึ้น วิธีการติด และการต่อ ดีขึ้นมาก ทำ�ให้การนำ�มาใช้ทำ�
ป้าย มีความสวยงามกว่านีออนดัด ในส่วนเครื่องพิมพ์ปีนี้ก็ยังคงเน้นไปที่
เครื่องพิมพ์ระบบ UV มีมาโชว์ครบทุกค่าย ส่วนแบรนด์ของจีนราคาก็น่า
สนใจมากๆ ส่วนเครื่องจักรที่ใช้การทำ�ป้าย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์, CNC,
Fiber Laser ก็ยังคงเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไป คือ มีการดีไซน์ตัวเครื่องให้มี
ความทันสมัยสวยงามไม่แพ้เครื่องจากทางยุโรปและอเมริกา
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SIGN CHINA - เซินเจิ้น

หลังจากเดินงาน D-PES จนครบถ้วนแล้ว เช้าตรู่วันที่ 22
ก.พ. พาชาวคณะเดินทางโดยนั่งรถไฟหัวกระสุน (รถไฟความเร็ว
สูง) จากกวางโจวสู่เซินเจิ้น ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมงก็มาถึง
เมืองเซินเจิ้นแล้ว หลังจากเช็คอินเข้าที่พักแล้ว เราพาชาวคณะไป
เข้าร่วมชมงาน SIGN CHINA โดยในงานนี้สถานที่จัดงานแสดง
งานจะเล็กกว่างาน D-PES ในงานนี้เครื่องจักรในงานป้าย และ
เครื่องพิมพ์มีมาจัดแสดงน้อยมาก และด้วยความที่เซินเจิ้นเป็น
แหล่งผลิต จอ LED ชั้นนำ�ของประเทศจีนทำ�ให้ในงานมี จอ LED
นำ�มาโชว์มากมายในทุกรูปแบบและแข่งกันเรื่องความละเอียดภาพ
ละเอียดขนาด P1.583 ซึ่งแสดงผล ออกมาได้ละเอียดมากๆ งาน
นี้ใช้เวลาเดินชมงาน เพียงวันเดียวก็ครบถ้วนแล้ว หลังจากเดิน
งานแล้ว ยังได้พาสมาชิกเดินสำ�รวจเมืองเซินเจิ้น เดินดูถนนร้าน
ป้ายที่ยังเปิดให้บริการในเวลาค่ำ�คืน ดูการตกแต่งร้านด้วยป้าย
ชนิดต่างๆ และดูวิธีการทำ�งานของคนท้องถิ่น และดูการประดับ
ไฟต่างๆที่ถนนคนเดิน แหล่งช๊อปปิ้งของสาวๆ รวมทั้งการนำ�
เทคโนโลยีแสงสีเลเซอร์ Multi-color and pattern ยิงขึ้นบน
ท้องฟ้าผ่านชั้นเมฆหมอกให้พวกเราตื่นตาตื่นใจกัน
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Hong Kong - ฮ่องกง

วันรุง่ ขึน
้ ได้พาชาวคณะข้ามแดนไปยังเกาะฮ่องกง ชาวคณะ
ได้มโี อกาสท่องเทีย
่ ว และทำ�กิจกรรมต่างๆในฮ่องกงเช่น นัง่ รถบัส
2 ชั้นชมเมือง โดยเฉพาะป้ายต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือยืน
่ มา
เหนือถนนในแบบต่างๆอย่างใกล้ชด
ิ ช๊อปปิง้ ตามแหล่งทีข่ าช๊อปรู้จัก
กันดี และยังได้พาไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชาวคณะ
ทุกท่านที่วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชน
ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน วัดแชกงหมิว วัดดัง
ประจำ�ฮ่องกง ที่กล่าวขานกันว่า ถ้าได้มาขอพรที่นี่จะช่วยพัดพา
สิ่งที่ไม่ดีออกไป และนำ�ความโชคดีเข้ามาในชีวิตเราค่ะ หลังจาก
เสร็ จ ภาระกิ จ ครั้ ง นี้ พ าชาวคณะเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น นานาชาติ
ขนาดใหญ่ของฮ่องกง (Hong Kong Airport) ชื่อว่า สนามบิน เชก
แลป กอก (Chek Lap Kok Airport) และเดินทางกลับเมืองไทยโดย
สวัสดิภาพทุกท่าน ในโอกาสอันใกล้นี้หวังว่าสมาชิกจะร่วมในทริป
ครั้งต่อๆไปในเร็วๆนี้ โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านสื่อต่างๆของ
ทางสมาคมฯ
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ป้ายโค้งหุ้มเสา
บทความ โดย TABDA

ในการท�ำป้ายกล่องไฟต่างๆนั้น

บางรูปแบบ
ของกล่องไฟบางแบบอาจจะมีข้อจ�ำกัด ที่ท�ำแล้วอาจ
จะไม่สวยหรือ ท�ำได้ตามอย่างที่ลกู ค้าต้องการ หนึง่ ใน
แบบทีม่ กั จะมีปญ
ั หาคือ การท�ำตูไ้ ฟแบบโค้งหุม้ เสากลม
ซึ่งในปัจจุบันความต้องการที่จะท�ำป้ายสือ่ โฆษณาเพือ่
หุม้ เสานัน้ เริม่ มีมากขึน้ เนือ่ งจากภายในอาคารสนามบิน
ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ หรือตามอาคารส�ำนักงาน
ทั่วๆไป มักจะมีเสาอยูค่ อ่ นข้างมาก และเป็นต�ำแหน่งที่
เหมาะสมที่จะติดสื่อโฆษณา ถ้าเสาที่มีอยู่ เป็นเสา
สีเ่ หลีย่ มก็งา่ ยมากในการท�ำสือ่ โฆษณา ไม่วา่ จะเป็นการ
ติดสติ๊กเกอร์ทึบแสง หรือจะท�ำป้ายกล่องไฟ ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น มี เ ฟรมอลู มิ เ นี ย มส�ำเร็ จ รู ป ที่ อ อกแบบมา
ส�ำหรับท�ำกล่องไฟหุ้มเสาสี่เหลี่ยมมาจ�ำหน่าย ซึ่งไม่

ยุ่งยากเลยในการผลิต และติดตั้ง ส่วนในกรณีที่เป็น
เสากลม หากแค่ติดสติกเกอร์และซ่อนไฟด้านบนและ
ล่างเพือ่ ซ่อนกราฟฟิคให้เห็นในเวลากลางคืน ถ้าแค่นนั้
ก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้เป็น
กล่องไฟโดยซ่อนไฟ ไว้ภายในกล่องนัน้ เลยก็ยงั สามารถ
ท�ำได้ แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ตามมาคือ กราฟฟิดที่
ติดตั้งบนป้ายด้านหน้า ไม่ว่าจะเป็นวัสดุไวนิลพิมพ์
อิงค์เจ็ท หรือถ้าพิมพ์อิงค์เจ็ทแล้วเวลาขึงกับตู้ไฟแล้ว
จะมีปัญหา คืองานขึงจะโค้งไม่สวยรับกับเสา จะมี
ลักษณะโค้งตามเสา แต่เวลามองด้านข้างกราฟฟิค จะ
โค้งแอ่นเข้าหาเสา มีลักษณะดูคล้ายอานม้า วันนี้จะ
มาแนะน�ำวิธีท�ำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง
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บทความ | ป้ายโค้งหุ้มเสา

โดยขั้นตอนแรกคือ การท�ำโครงกล่องไฟ โดยใช้เหล็กกล่อง
ม้วนดัดโค้งให้ได้ตามขนาดของเสา แล้วเชื่อมประกอบเป็นโครงกล่อง
ไฟภายในกล่องไฟก็ติดตั้งหรือเดินระบบไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันมักจะใช้
เป็นไฟ LED ซึ่งจะท�ำให้ตู้ไฟมีความหนาลดลงไปมาก เหลือแค่ 6–10
เซ็นติเมตรเท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อติดตั้งงานกราฟฟิคบนผ้าไวนิล
หรืองานพิมพ์ผ้า เวลาขึงแล้วจะมีลักษณะแอ่นเหมือนอานม้า เราจะ
ติดแผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบแผ่นเรียบสีขาวไว้ด้านหน้าก่อนโดยแผ่น
ที่ใช้เป็นชนิดหน้ากว้าง 2 เมตร พร้อมติดตั้งรางอลูมิเนียมส�ำหรับใช้
ขึงผ้าไวนิลเอาไว้ด้านหน้าป้าย หลังจากนั้นก็น�ำโครงป้ายประกอบยึด
ติดกับตัวเสาให้เรียบร้อย และตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าว่าติดหมดไม่มีปัญหาใดๆ แล้วก็เริ่มท�ำการติด
ตั้งงานกราฟฟิคที่เป็นผ้าไวนิล หรือผ้าพิมพ์ ซึ่งระบบขึงแบบนี้
เป็นการน�ำผ้าไวนิล หรือผ้าพิมพ์เหน็บลงไปในช่องของเส้น PVC ที่อยู่
ในรางอลูมิเนียมโดยให้เหน็บผ้าลงไป แค่นี้ก็เรียบร้อย ซึ่งการขึงแบบ
นี้จะเป็นแบบไม่มีคิ้วปิดด้านหน้า ตามภาพจะมีกล่องไฟแบบหุ้มเข้า
แค่ครึ่งเดียว และแบบหุ้มรอบเสา โดยลูกค้าต้องการให้มีไฟแค่ด้าน
เดียว แต่ในปัจจุบันนี้ มีเฟรมอลูมิเนียมส�ำเร็จรูปแบบที่ใช้ขึงกราฟฟิด
ด้วยผ้าพิมพ์ และเย็บขอบด้วยซิลิโคนสามารถน�ำมาดัดโค้งเพื่อหุ้มเสา
กลมได้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสอบถามจากผู้น�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่ายได้ครับ
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					 ACTIVITIES
SIGN ASIA EXPO 2018

ผ่านไปแล้วกับงาน Sign Asia 2018 ที่จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 2 – 3 อิมแพค

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 ในปีนี้ทางสมาคม TABDA ได้มีโอกาสไปร่วมงาน โดยได้รับ
พื้นที่จากบริษัท ไอบริก ผู้จัดงาน ให้จัดการสัมมนาและโชว์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับป้ายและงานพิมพ์
อิงค์เจ็ท โดยพี่ๆ เพื่อนๆ ที่มีโอกาสมาเดินชมงานคงจะได้เห็นบูธที่ทางสมาคมจัดแสดงไปแล้ว แต่เพื่อนๆ ที่พลาด
โอกาสมาเดินชมงาน TABDA จะขอประมวลภาพและแนะน�ำนวัตกรรมทีท่ างสมาคมน�ำมาจัดแสดง ณ บูธ TABDA
เริ่มจากโครงสร้างหลักของบูธ ที่ประกอบไปด้วยเฟรมอลูมิเนียมส�ำเร็จรูปจากประเทศฝรั่งเศส โดยความ
พิเศษของเฟรมแบบนี้คือสามารถใช้โครงเฟรมหลักแล้วประกอบด้วยเฟรมที่เลือกได้ว่าจะใช้กับอะไร เช่น ขึงผ้า
ขึงไวนิล ใส่อคริลิคหรือแผ่นคอมโพสิต ซึ่งเฟรมทั้งหมดนี้ยึดและต่อกันด้วยอุปกรณ์ส�ำเร็จรูป ไม่มีการเชื่อมหรือ
ขันสกรูเลย
เริ่มจากผนังด้าน A เป็นผนังที่ปิดด้วย อลูมิเนียมคอมโพสิต และติดสติ๊กเกอร์ พิมพ์ด้วยเครื่อง HP Latex
เป็นกราฟฟิครูปหัวโขน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของผนังเป็นกล่องไฟที่ติดด้วยผ้าโปร่งแสงยี่ห้อ HAYBLU พิมพ์ลวดลาย
กราฟฟิคเป็นภาพถ่ายป้ายอักษรในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผสมกับรูปร้านป้ายของเพื่อนสมาชิกทั้งในประเทศและ
จากประเทศเพื่อนบ้านเรา ออกแบบและท�ำไฟล์งานพิมพ์ โดย คุณพัทธภาพ บากอง (เอก อีสานเวคเตอร์)
ภายในกล่องไฟใส่ระบบไฟ LED 5 ชนิด และพร้อมด้วยอุปกรณ์คอนโทรลไฟ เพื่อให้ไฟวิ่งเป็นชุดตามตัวอักษร
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ผนังด้าน B พิมพ์ภาพวัดอรุณ ลงบนวัสดุ 5 ชนิด
1. วัสดุอคริลิคใส
2.วัสดุหนัง PVC
3.วัสดุอคริริคมิลเลอร์
4.วัสดุผ้า Canvas
5.วัสดุคอมโพสิต
ด้านหน้าของผนัง B มีการน�ำรถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ
YAMAHA R1M พร้อมติดสติก๊ เกอร์ลายไทย “ทศกัณฐ์” ผลงาน
เขียนสีปิดทองค�ำเปลวบนสติ๊กเกอร์ Project Superbike Thai Style
ของ Dangsticker ซึ่งออกแบบ ผลิตและติดตั้ง และประสาน
งานการน�ำมาจัดแสดง โดย พี่อาร์ต คุณภีมวัช นุชพุ่ม จาก
ส�ำนัก แดงสติ๊กเกอร์
เหนือขึ้นไปด้านบนมีการแขวนเฟรมกล่องไฟวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เมตร พร้อมขึงด้วยผ้าพิมพ์กราฟ
ฟิค โดยใช้เทคนิค Day&Night ที่จะท�ำให้ภาพเวลาปิดและ
เปิดไฟมีความแตกต่างกัน

และในพื้นที่นี้เราจัดให้มีกิจกรรม เสวนา เรื่อง ลิขสิทธิ์
โดยเรียนเชิญวิทยากรมาร่วมให้ความรู้ ได้แก่
คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และคุณธีรินทร์ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาวุโส ส�ำนักสิทธิบตั รและเครือ่ งหมาย
การค้าสหรัฐอเมริกา(USPTO) ประจ�ำประเทศไทย โดยมี
คุณภีมวัชช์ นุชพุ่ม (อาร์ต แดงสติกเกอร์) และ คุณบุรเกียรติ์
วิริยะสุบรรณ คณะกรรมการสมาคม ให้เกียรติเป็นผู้ด�ำเนิน
รายการ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ซักถามและร่วม
แสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการท�ำงาน
ผนังด้าน C เป็นผนัง 2 ชั้น ด้านในเป็นกล่องไฟ ปิด
ด้านหน้าด้วยงานพิมพ์ผ้า ส่วนด้านหน้าอีกชั้นขึงผ้าใบตาข่าย
ยี่ห้อ Ferrari สีด�ำ พร้อมติดโฆษณาย้อนยุคของสปอนเซอร์ที่
สนับสนุนงานสมาคมมาตลอดทั้งปี โดยเป็นการพิมพ์โฟม
บอร์ดด้วยเครื่อง UV ยี่ห้อ MIMAKI
ผนังด้าน D ปิดด้วยแผ่นอลูมเิ นียมคอมโพสิตแบบปิดทับ
ด้วยสติก๊ เกอร์ Mactac รุน่ JT5824 สติก๊ เกอร์องิ ค์เจ็ททึบแสง
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ผิวขาวด้านกาวใส อายุงาน 3 ปี พิมพ์อิงค์เจ็ทเป็นผนังตู้
คอนเทนเนอร์ และติดทับด้วยกราฟฟิค เป็นรูปกราฟิตี้ ค�ำว่า
TABDA
บริเวณพืน้ ด้านหน้าของผนัง C และ D ติดด้วยสติก๊ เกอร์
ยี่ห้อ LG LG285TG สติ๊กเกอร์ผิวขาวเงากาวเทากาวรีมูฟ รุ่น
monomeric film เนื้อหนา ผิวแข็ง ส�ำหรับติดพื้นผิวเรียบอายุ
งาน 1-2 ปี เหมาะส�ำหรับติดรถขนส่งรถบรรทุกทีม่ พี นื้ ผิวเรียบ
ในการใช้งานระยะสั้น เทคโนโลยีใหม่ของชนิดกาวตารางที่ได้
ออกแบบให้กาวมีร่องท�ำให้ไล่ฟองอากาศได้ง่ายและสามารถ
ท�ำการติดตั้งได้รวดเร็ว และเรียบร้อย พิมพ์ลายตารางหมากรุก
ในพื้นที่ส่วนนี้ทาง TABDA กิจกรรม อบรมการติดตั้ง
(Wrap) สติ๊กเกอร์บนรถยนต์ และได้มีการน�ำรถ BMW Z4
มาติดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถโชว์ โดยใช้สติ๊กเกอร์ยี่ห้อ SOTT
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น Cast Films ส�ำหรับติดรถยนต์
สี Living Blue และรถ LOTUS Exige Cup 260 ติดด้วย
สติ๊กเกอร์พิมพ์ลวดลาย สไตล์ Itasha โดยใช้สติ๊กเกอร์ยี่ห้อ
ARLON จากสหรัฐอเมริกา เป็นรุ่น SLX™ Cast Wrap อายุ
การใช้งาน 5 ปี โดยฟิล์มมีความหนา 50 ไมครอนพร้อมกาว
เทาไล่อากาศด้านหลัง พร้อม Flite Techonology เพื่อช่วย

ให้การติดตั้งท�ำได้โดยง่าย โดยกาวจะยังไม่ท�ำงานจนกว่าเรา
จะลงน�้ำหนักในการรีดสติ๊กเกอร์ลงบนพื้นผิว โดยฟิล์มรุ่นนี้
สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบ Solvent , Eco-Solvent , UV และ
ได้รับการ Certified ว่าสามารถพิมพ์ได้ด้วยเครื่อง HP Latex
อีกด้วย ซึ่งที่น�ำมาติดโชว์ในงานก็เป็นงานพิมพ์ด้วยเครื่อง
HP Latex เช่นกัน อบรมให้ความรู้และโชว์การติดสติ๊กเกอร์
บนรถยนต์ โดยทีมงาน AI Sticker ส่วนของลวดลายสไตล์
Itasha นั้น ออกแบบโดย คุณพัทธภาพ บากอง จากส�ำนัก
เอก อีสานเวคเตอร์
ส่ ว นเก้ า อี้ ที่ มี ไ ว้ รั บ แขกและให้ พี่ ๆ ได้ ใ ช้ นั่ ง ในการ
สัมมนานั้น เป็นถังกระดาษ ที่ติดสติ๊กเกอร์พิมพ์ลวดลาย
พร้อมเบาะรองนั่งที่พิมพ์ลงบนหนังเทียม แล้วตัดเย็บมาเป็น
เบาะรองนั่งเข้าชุดกัน ออกแบบโดย ส�ำนักเจี๊ยบ เลียบด่วน
ในงานนี้ทางสมาคมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การ
สนับสนุนทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และการพิมพ์งาน ส�ำหรับการน�ำ
มาจั ด แสดงนวั ต กรรมและมอบเป็ น ของที่ ร ะลึ ก แด่ ผู ้ ม า
เยี่ยมเยียนบูธ TABDA และขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พร้อมให้ความรู้และค�ำปรึกษา และที่ขาดไม่ได้คือ IBRIX ผู้
จัดงาน Sign Asia Expo ทีมงานเบื้องหลัง รวมทั้ง พี่ๆ เพื่อนๆ
ที่เข้ามาร่วมชมงานทุกท่านนะครับ
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ขอบคุณภาพประกอบ :



Internet

การออกแบบป้ายโฆษณา
เมื่อคุณได้รับงานที่จะต้องออกแบบป้าย

2. มีความชัดเจนในภาพลักษณ์

สำ�หรับงานอีเว้นท์งานหนึ่ง โดยงานที่คุณออกแบบ
นั้น จะได้ขึ้นบิลบอร์ด รวมถึงป้ายขนาดเล็กๆ ทั่ว
เมือง สำ�หรับบางคนแค่คิดถึงสถานการณ์นั้น คุณก็
เริ่มหวั่นๆแล้วใช่ไหม๊ เพราะไม่รู้จะเริ่มออกแบบงาน
ยังไงดี ไม่ได้จบด้านการออกแบบมาด้วยสิ... วันนี้เรา
มีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบ billboard ให้โดด
เด่นจน ใครก็ต้องมอง
1. ป้ายโฆษณาต้องมีขนาดที่เหมาะสม

ภาพลักษณ์ของธุรกิจ สินค้า หรือบริการที่ ต้องการ
สื่อสารบน billboard นัน้ ต้องมีความชัดเจน เนือ่ งจาก billboard
ไม่เหมือนกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่คนมีเวลาในการค่อยๆ อ่านข้อมูล
อย่างละเอียดได้ แต่โฆษณาบน billboard เป็นลักษณะของ
การผ่านตา จึงต้องชัดเจนทําให้กลุ่มเป้าหมายจดจําได้ในระยะ
เวลาอันสั้น

ป้ า ยโฆษณาที่ มี ข นาดเล็ ก เกิ น ไปอาจไม่ ส ามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ แม้จะออกแบบมาดีแค่ไหนก็ตาม
ดั ง นั้ น การเลื อ กขนาดของป้ า ยให้ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาที่ เ รา
ต้องการนําเสนอรวมไปถึงต้องให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้งป้าย
โฆษณานั้นด้วย ป้ายโฆษณาข้างเคียง ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่า
จนทําให้ป้ายของเราดูไม่น่าสนใจ

โฆษณาแต่ละชิ้นแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเมื่อเวลามีน้อย เช่นนี้
billboard จึงต้องถูกออกแบบมา ให้ดึงดูดความสนใจของคน
ให้เร็วที่สุด ด้วยการใช้ภาพ ข้อความ และสีสันที่ดึงดูดสายตา

3. ต้องดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ให้เร็วที่สุด โดยมากคนจะมีเวลา ในการมองและอ่านป้าย

4. ข้อความที่ใช้สื่อความหมายต้องชัดเจน
ไม่ควรมีตัวหนังสือเยอะเกินไป เลือกแค่ 1 หรือ 2
ข้อความที่สําคัญที่ ต้องการสื่อสารเท่านั้น เอาให้สั้นกระชับ
และเข้าใจง่าย ตัวอักษรที่เลือกใช้ต้องมี ขนาดใหญ่พอที่จะ
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อ่านเห็นได้ในระยะ 500 ฟุต ควรใช้อักษรตัวหนาและใช้สี
เข้มเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

5. รูปภาพและข้อความบนป้ายโฆษณาต้อง
สื่อความหมายถึงกัน มีความสัมพันธ์กันและไม่ขัดแย้ง
กันเองหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่ซับซ้อนหรือจํานวนรูปภาพ
มากเกินไป เพราะจะดูไม่น่าสนใจ
6. เลือกสีพื้นหลังให้เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงสี
ขาว เพราะสีขาวจะสะท้อนแสงทาํ ให้มองเห็นป้ายหรือตัวหนังสือ
ไม่ชัด สีของพื้นหลังควรตัดกับสีของตัวอักษรเพื่อให้ อ่านตัว

อักษรได้ชัดเจนไม่กลืนกัน ยิ่งหากเป็นป้ายโฆษณาที่อยู่กลาง
แจ้งด้วยแล้ว สีที่ตัดกันจะยิ่งทําให้มองระยะไกลได้ชัดขึ้น

7. ออกแบบโดยยึดหลักความเรียบง่าย
ป้ายโฆษณาทีอ่ อกแบบอย่างซับซ้อน อาจไม่ใช่คาํ ตอบ
ที่ดึงดูดผู้คนให้สนใจได้ ความเรียบง่ายต่างหากทีค่ อื หัวใจหลัก
เน้นไปที่เรื่องของการมองเห็น อ่านออกง่าย รับรู้ จดจํา และ
ยิ่งหากมีการพูดถึงหรือนําไปบอกต่อด้วย ก็ยง่ ิ ถือว่าป้ายโฆษณา
นั้นประสบความสําเร็จตาม เป้าหมายทางการตลาดได้อย่าง
แท้จริง
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ขนาดและสัดส่วน

ทำ�เลที่ตั้ง ก็สำ�คัญ

ข้อแตกต่างสำ�คัญที่มีผลต่อการออกแบบคือ ขนาด
และสัดส่วนของป้าย บางครั้งงานที่เราต้องออกแบบมีขนาด
ใหญ่กว่างานที่เราเคยทำ� นอกจากนี้ยังมีเรื่องสถานที่ติดตั้ง
งาน สีสันของชิ้นงาน รูปแบบตัวอักษร ค่าความแตกต่างของสี
ในงาน รวมถึงวัสดุที่ใช้ผลิตงาน ที่เราต้องคำ�นึงถึงอีกด้วย การ
ตระหนักถึงเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ก่อนการออกแบบ จะช่วยให้
คุณออกแบบงานที่ดี และเหมาะสมได้มากเลยทีเดียว หลายๆ
ครั้งที่งานจะมีขนาดใหญ่กว่างานอื่นๆ ที่เคยออกแบบมา การ
ออกแบบนามบัตรทั่วๆ ไปมีขนาด 9 x 5 ซม. ป้ายกองโจรริม
ถนนขนาด 80 x 200 ซม. หรือป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่มี
ขนาดตั้งแต่ 8 x 15 เมตรขึ้นไป ขนาดที่แตกต่างกันนี้เองเป็น
เรื่องที่ท้าทายสำ�หรับผู้ออกแบบ จะทำ�อย่างไรให้ สาระสำ�คัญ
ที่อยู่บนป้ายสามารถมองเห็นและเข้าใจได้จากระยะไกล บ่อย
ครั้งที่คนอ่านมีเวลาแค่เพียง 2–3 วินาทีในการมอง ดังนั้น ทุก
ภาพและข้อความควรสั้น กระชับได้ใจความ ชัดเจน แต่ยัง
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรู้ตำ�แหน่งและทำ�เลที่จะติดตั้งป้ายมีความสำ�คัญ
พอๆ กันกับที่ต้องรู้ว่าป้ายจะมีขนาดเท่าใด แม้ว่าเราจะยังไม่มี
คำ�ตอบเรื่องสถานที่อย่างชัดเจน แต่ก็อยากให้ผู้ออกแบบมี
ไอเดียเบื้องต้นว่า ป้ายที่ออกแบบนั้นจะไปอยู่บริเวณใดและมี
ลักษณะอย่างไร ป้ายจะอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า เช่นป้ายบิลบอร์ด
หรือไม่ หรืออยู่บนดินแบบป้ายทั่วไป หรือเป็นการหุ้ม wrap
รถ เป็นงาน outdoor หรือ indoor ตัวป้ายมีกรอบ (Border)
หรือไม่ และกรอบนั้นหนาบางอย่างไร โดยรายละเอียดเหล่า
นี้จะเป็นจุดบอกโทนสีของสภาพแวดล้อมพื้นหลัง ซึ่งจะเกี่ยว
พันกับการเลือกใช้โทนสีของป้ายให้ตัดกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ
นอกจากนี้ สถานที่ติดตั้งยังเป็นตัวกำ�หนดเงื่อนไขอื่นๆ ของ
ป้ายโฆษณา โดยอาจมีกฎหมายข้อบังคับบางประการเกี่ยวกับ
ประเภทข้อความหรือรูปภาพที่อนุญาตให้ขึ้นป้ายแตกต่างกัน
ตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นผู้ออกแบบป้ายต้องคำ�นึงถึงจุดนี้ด้วย
เช่นกัน

Graphics & Sign | 48

Graphics _ Sign Vol 19.indd 48

21/5/2562 18:10:53

บทความ | การออกแบบป้ายโฆษณา

การเลือกใช้สี และรูปกราฟฟิค

ฟอนต์ที่อ่านง่าย และ ใหญ่สะดุดตา

การเลือกใช้สีมีความสำ�คัญอันดับต้นๆ ในการออกแบบ
ป้ายในแต่ละงาน โดยต้องคำ�นึงถึงสองหลักใหญ่ๆ คือ แบรนด์
(Identity) และ ความชัดเจนโดดเด่น บางครั้งสองสิ่งนี้อาจขัด
แย้งกันเอง แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า กราฟฟิคและสีควรเป็นสีสด
หลีกเลี่ยงสีอ่อนและโทนสีพาสเทล เลือกใช้สีที่มีการตัดกัน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพื้นหลังและรูปหรือ
ตัวอักษร ในส่วนของรูปและกราฟฟิก ควรเลือกแบบใดแบบ
หนึ่งและทำ�ให้มันโดดเด่นใหญ่ชัดเจน จำ�ไว้ว่างานออกแบบที่ดี
สามารถดึงดูดความสนใจได้จากการมองเพียงไม่กี่วินาทีถึงจุด
นี้ ลองเอาเรื่องการออกแบบสีสันและกราฟฟิคมารวมกับทำ�เล
ติดตั้งป้ายดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว สมมุติว่าป้ายบิลบอร์ด ตั้งอยู่
ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวริมถนนใหญ่ หากพื้นหลังที่ออกแบบมา
มีสีเขียวหรือมีรูปต้นไม้อยู่ ป้ายๆ นี้จะโดดเด่นขึ้นมาได้ยังไง?
ดังนั้นควรวางแผนการใช้สีและกราฟฟิกให้เหมาะสมกับสถาน
ที่ติดตั้งป้ายจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ถึงเวลาที่ต้องเลือกใช้ตัวอักษรในงาน ทำ�ให้ง่ายๆ เข้า
ไว้ ในที่นี้หมายถึง ควรเลือกใช้ ฟอนต์ที่อ่านง่าย (ยกเว้นโลโก้
ของลูกค้า) ใช้ฟอนต์แบบ san-serif ที่มีความหนาพอสมควร
ไม่บางเกินไปตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่ สะดุดตา ใช้สูตรง่ายๆ
10 ต่อ 100 คือ ที่ระยะการมองเห็นจากป้าย 100 ฟุต (30
เมตร) ให้ใช้ตัวอักษรสูง 10 นิ้ว (30 ซม.) และทุกๆ ระยะที่
เพิ่มขึ้น 100 ฟุต (30 เมตร) ก็ให้เพิ่มขนาดตัวอักษรขึ้นทีละ
10 นิ้ว (30 ซม.) ทั้งนี้ เราควรคำ�นึงถึง จำ�นวนคำ� (words)
ต่อป้าย ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ป้ายๆ หนึ่งไม่
ควรมีเกิน 15 คำ� โดยทั่วไปจะใช้สูตร 3 ต่อ 5 ซึ่งอาจหมาย
ถึง จำ�นวนคำ�ต่อป้ายใน 2 รูปแบบได้แก่ มีข้อความ 3 บรรทัด
บรรทัดละ 5 คำ� หรือ มีข้อความ 5 บรรทัด บรรทัดละ 3
คำ� นอกจากนี้ยังต้องระวังการใช้ตัวหนา (Bold) หรือตัวเอียง
(Italics) ด้วย โดยตัวหนาจะช่วยให้สามารถมองเห็นได้ง่าย
ขึ้นจากระยะไกล แต่ต้องดูระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละ
ตัว อย่าให้ติดกันเกินไป ส่วนตัวเอียงควรหลีกเลี่ยงเพราะอ่าน
ค่อนข้างยาก

Contrast
ค่ า ระดั บ ความแตกต่ า งของส่ ว นที่ ส ว่ า งกั บ ส่ ว นที่
มืด ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการออกแบบป้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่เราต้องการดึงความสนใจจากคนอ่านให้ได้ภายใน
ช่วงเสี้ยววินาทีจริงๆ แล้ว ไม่มีการกำ�หนดชุดสีที่ตัดกันแบบ
ตายตัว แต่หลักๆ จะมีคู่สีที่โดดเด่นเมื่อนำ�มาใช้ร่วมกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล อย่างเช่น ดำ�
กับขาว ดำ�กับเหลือง นํ้าเงินกับขาว นํ้าเงินกับเหลือง เขียวกับ
ขาว แดงกับขาว และ แดงกับเหลือง และถ้าหากต้องการเพิ่ม
ความโดดเด่นหรือเพิ่มคอนทราสต์ให้กับตัวป้ายและสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ แค่เพิ่มเส้นกรอบดำ� หรือเส้นกรอบขาว
เข้าไปในส่วนของป้ายที่ต้องการดึงออกจากสภาพพื้นหลังหรือ
แวดล้อมอื่นๆ
ค่าความแตกต่างของสีมาก = ความชัดเจนในการมองเห็นสูง
ค่าความแตกต่างของสีน้อย = ความชัดเจนในการมองเห็นตํ่า

วัสดุที่ใช้พิมพ์และวิธีการพิมพ์
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การออกแบบทั้ ง หมดที่ เราได้ทำ�มาแล้ว
ข้างต้นวัสดุที่ใช้พิมพ์งานมักมีการจำ�แนกประเภทตามสถาน
ที่ติดตั้งงานป้ายโฆษณา (เช่นวัสดุภายใน/ภายนอก) ความ
คงทน และระบบการพิมพ์ งานที่พบเห็นและคุ้นเคยส่วน
ใหญ่จะเป็นงานพิมพ์ลงบนไวนิล, PVC, PP Board เป็นต้น
ผู้ออกแบบควรถามข้อมูลก่อนการออกแบบ ขอข้อมูล spec
วัสดุ ถามเกี่ยวกับประเภทของไฟล์ดูว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์
ต้องมีการเตรียมงานในจุดใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของการออกแบบ
ในภายหลัง

จากรายละเอี ย ดข้ า งต้ น เป็ น ข้ อ สรุ ป
อย่างคร่าวๆ ถึงไอเดียของการออกแบบป้าย
โฆษณาแบบมืออาชีพที่สามารถนำ�ไปปรับใช้
กับงานจริงได้แล้ว
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การควบคุมงานพิมพ์
ในระบบอิงค์เจ็ทด้วย Color Profile

เครือ่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ท

มีการนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรม
การพิ ม พ์ ด้ ว ยซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งพิ ม พ์ อิ ง ค์ เ จ็ ท ได้ ผ ลิ ต
เครื่องออกมาหลากหลายรูปและเทคโนโลยีหมึกพิมพ์
แบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางตลาด บ่อย
ครั้ ง การลงทุ น ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ เ พื่ อ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ ซื้ อ งานพิ ม พ์ ไ ม่ ไ ด้ จ บลงที่ เ ฉพาะการ
ลงทุนเครื่องเท่านั้น เนื่องจากผลลัพท์ทางการพิมพ์ที่
ลูกค้าต้องการ เราอาจจำ�เป็นต้องมีการใช้วัสดุพิมพ์ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ ซึ่งผล
ลัพท์ของสีที่ออกมาได้มักมีความแตกต่างกันตามการ
เลือกใช้เครื่องพิมพ์ , หมึกพิมพ์ และ วัสดุต่างๆ กัน
ไป
โดยทัว่ ไปเรามักคุน้ ชินกับการใช้ Color Profile หรือ ICC Profile ส่วนใหญ่มกั ติดตัง้ มาพร้อมกับ
RIP ทีใ่ ช้งานกับเครือ่ งพิมพ์หรือการแจกจ่ายจากผูผ้ ลิต
วัสดุพิมพ์งานหรือแม้กระทั่งการส่งต่อจากเพื่อนฝูงใน
วงการ เพือ่ ให้เราสามารถมี Color Profile ของวัสดุนน้ั ๆ
บ่อยครั้งผลลัพธ์ที่ได้มักไม่เป็นไปตามที่ต้องการทั้ง
คุณภาพงานพิมพ์และสีที่พิมพ์ออกมาได้ เนื่องจาก
Color Profile ดังกล่าวนัน้ ไม่สอดคล้องกับสภาวะ

ทางการพิมพ์ปจั จุบนั ทีเ่ ราใช้ ก่อนอื่นอยากอธิบาย
เรื่องการได้มาซึ่ง Color Profile ก่อนทีจ่ ะอธิบายว่า
ทำ�ไมมันถึงไม่สอดคล้องกันการสร้าง Color Profile ใน
การพิมพ์งานระบบอิงค์เจ็ท มีหลักการในการสร้างโดย
ทัว่ ไปคล้ายกับการสร้าง Color Profile สำ�หรับการพิมพ์
ระบบอืน่ ๆ แต่จะมีรายละเอียดทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงคร่าวๆ
ดังนี้
•เครือ่ งพิมพ์ทใ่ี ช้ เป็นยีห่ อ้ ใด? รุน่ อะไร? ใช้
ความละเอียดและความเร็วในการพิมพ์เท่าไร?
•หมึกพิมพ์ทใ่ี ช้ เป็นประเภทใด? เพราะ
เครือ่ งพิมพ์บางรุน่ ใส่หมึกได้มากกว่า 1 ชนิด รวมถึง
อาจจะมีหมึกโทนสีออ่ นเพือ่ เพิม่ คุณภาพในการไล่โทนสี
ของรูปให้มคี วามเรียบเนียนขึน้ หรือมีหมึกสีพเิ ศษเพือ่
เพิม่ ความกว้างของการแสดงสีทด่ี ขี น้ึ ?
•การตัง้ ค่าอืน่ ๆ ของเครือ่ งพิมพ์ เช่น ความ
สะอาดของหัวพิมพ์ ความแม่นยำ�ในการวิง่ ไป–กลับของ
หัวพิมพ์ ความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องกระดาษ ความ
ร้อนทีใ่ ช้งาน หรือ ระบบทีท่ �ำ ให้หมึกพิมพ์แห้ง?
•วัสดุพมิ พ์ทใ่ี ช้ เป็นประเภทใด? ยีห่ อ้ ใดรุน่
อะไร? เป็นแบบทึบแสงหรือโปร่งแสง? สามารถรับหมึก
และความละเอียดการพิมพ์ทเ่ี ลือกใช้ได้หรือไม่?
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•สภาวะแวดล้อมในการทำ�งาน เช่น อุณหภูมิห้อง? ความชื้น?
•Ink linearization (การควบคุมการไล่ระดับของแต่ล่ะสี)
•Total Area Coverage (การควบคุมพื้นที่สีรวม)
•ความละเอียดของการสร้างและชนิดของการสร้าง Color Profile
และความสามารถทีจ่ ะนำ�ไปใช้งานต่อกับ Driver หรือ RIP? ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้
ว่า การได้มาของ Color Profileมีรายละเอียดทีจ่ �ำ เป็นต้องทำ�ให้วธิ กี ารทำ�ง
านต้องสอดคล้องกันกับตอนทีส่ ร้าง Color Profileการเลือกใช้ เครือ่ งพิมพ์
หมึกพิมพ์ วัสดุ และค่าควบคุมทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการเสือ่ มสภาพของ
เครือ่ งพิมพ์ มีผลทำ�ให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ออกมาจะมีความแตกต่างมากขึน้ ซึง่ ถ้า
เราอยากใช้ Color Profile ทีค่ นอืน่ สร้างมา เราจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขของการสร้างเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ แต่ถา้ เราไม่สามารถทำ�ตามได้
อาจจะเพราะติดเงือ่ นไขบางอย่างเช่น เครือ่ งพิมพ์ทแ่ี ตกต่างกัน หมึก หรือ
วัสดุเป็นคนละชนิดกัน หรือสภาวะแวดล้อมแตกต่างกันออกไป เราอาจ
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องสร้าง Color Profile ขึน้ มาใช้เอง ซึง่ จะทำ�ให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ออก
มานัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานการทำ�งานของเราจริงๆถึงแม้วา่ จะใช้ Color Profile จาก
แหล่งใด ไม่วา่ จะมาจากผูอ้ น่ื หรือสร้างใช้เองก็ตาม
เรือ่ งทีส่ �ำ คัญไม่แพ้กนั คือ การทำ�การตรวจสอบความคงทีท่ างการ
พิมพ์ของเครือ่ งว่าสามารถพิมพ์งานตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ ซึง่ เราอาจใช้เครือ่ ง
มือ Spectro Photometer และ Software ตรวจสอบเพือ่ ช่วยให้ยนื ยันค่าได้
ถูกต้องมากขึน้ รวมถึงต้องรูว้ า่ เครือ่ งพิมพ์ของเราถึงเวลาต้องทำ� Printer Calibration
แล้วหรือยัง? ซึง่ ค่าทีไ่ ด้จากการทำ� Printer Calibration เป็นวิธกี ารชดเชย
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเช่น ความสึกหรอของเครือ่ งพิมพ์ การ
เปลีย่ นแปลงของหมึกพิมพ์และวัสดุ เพือ่ ให้การผลิตงานมีคณ
ุ ภาพทีค่ งทีแ่ ละ
คาดหวังผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ได้ในโอกาสหน้าจะมาเล่าถึงวิธปี ระยุกต์ใช้ Color
Profile ในการควบคุมเครือ่ งพิมพ์ตา่ งๆ ของเราทีม่ กี ารใช้หมึกหรือวัสดุท่ี
แตกต่างกัน แต่ตอ้ งการให้สสี นั ออกมาใกล้เคียงกันได้จะมีวธิ กี ารอย่างไร?
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ตัวอย่างการรายงานผลการตรวจสอบความคงที่ของเครื่องพิมพ์
ซึ่งจะแยกเป็นหมวดต่างๆ เช่น ขอบเขตสี (Color Gamut), ช่องสีหลัก CMYK,
สีของวัสดุ, คุณภาพการไล่ระดับของโทนสี ซึ่งบอกเป็น ΔE
โดยค่ายิ่งมากแสดงว่ามีความแตกต่างมาก หรือคุณภาพทางการพิมพ์มีปัญหา

ตัวอย่างแถบสีตรวจสอบความคงที่ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยช่องสีหมึก CMYK, การไล่ระดับโทนของแต่ละสี,
ช่องสีผสมทั้งโทนสีอ่อนและสีเข้ม, การไล่ระดับของสีเทา CMY
รวมถึงช่องวัดค่าสีของวัสดุพิมพ์ แถบสีอาจแตกต่างกันได้
ตามวิธีการใช้งานของ Spectro photometer
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ความละเอียดของเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

จะพิมพ์
ภาพออกมา โดยการพ่นหมึกเป็นจุด (Dot) เรียงตัวเป็น
แถว ขนาดของ dot และช่องว่างระหว่าง dot จะทำ�ให้เกิด
เป็น resolution ยิ่ง resolution ยิ่งเยอะ ภาพที่พิมพ์ออก
มาก็จะยิ่งละเอียดขึ้น แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่อาจ
จะมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ อย่างเช่น การซึมหมึกของ
วัสดุ, รูปร่างของ dot และตำ�แหน่งของ dot ที่พิมพ์บนวัสดุ
แต่ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจถึง resolution ของหัวพิมพ์ที่สามารถ
พิมพ์ออกมาได้ก่อน เพราะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะบอกได้ถึง
ความละเอียดของเครื่องพิมพ์นั้นๆ
สำ�หรับการพิมพ์งานดิจติ อล เราต้องรูจ้ กั คำ�ว่า Printer resolution (ความละเอียดที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์)
ด้วย ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะใช้คำ�หลายคำ�ที่จะบอกถึง
ความละเอียดที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ 3
คำ�หลักๆ ได้แก่ Native resolution, Addressable resolution และ Apparent resolution ซึ่งจะหมายความแตก
ต่างกัน
Native resolution หรือ True resolution
หมายถึงความละเอียดจริงที่วัดจากระยะห่างของแต่ละ nozzle
ในหัวพิมพ์ ซึ่งเป็นตัวกำ�หนดว่าหัวพิมพ์จะพิมพ์ได้กี่dot ต่อ 1
นิ้ว อย่างเช่น หัวพิมพ์ Seiko SPT510 จะมีระยะห่างระหว่าง
nozzle ที่ .00555 นิ้ว ซึ่ง Native dpi จะเท่ากับ 180 dpi
(1 ÷ 0.00555 = 180) ในขณะที่ printhead carriage (แท่น
หัวพิมพ์)เคลื่อนที่ในแนวนอน จากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย หัว
พิมพ์ก็จะพ่นหมึกออกมา ระยะห่างของแต่ละ dot ในแนว
เดียวกับ carriage จะเรียกว่า Horizontal dpi ส่วน Verti-

cal dpi จะเป็นระยะห่างของแต่ละ dot ในแนวเดียวกับการ
เลื่อนขึ้นหน้าของวัสดุพิมพ์งาน หรือในแนวตั้ง โดยที่ Vertical
dpi จะแตกต่างจาก Native dpi ตรงที่ Native dpi คือระยะ
ห่างจริงระหว่าง nozzle แต่ละ nozzle ตามตัวอย่างด้านบน
Native dpi จะเท่ากับ 180 dpi ถ้าเราวางตำ�แหน่งหัวพิมพ์ให้
เหลื่อมกันที่ระยะห่าง .00555 นิ้ว หัวพิมพ์ที่ 2 จะสามารถ
พิมพ์ dot แทรกกลางระหว่าง dot ของหัวพิมพ์ที่ 1 ได้พอดี
นั่นหมายถึงว่า Vertical dpi จะเพิ่มขึ้นเป็น180 dpi + 180
dpi = 360dpi และถ้าเราวางหัวพิมพ์เหลื่อมกัน 4 หัว เราก็
จะได้ Vertical dpi รวมกันเป็น 720 dpi ในการพิมพ์แต่ละ
pass
เราสามารถกำ�หนดการพิมพ์ dot ในแนวนอนหรือ
Horizontal dpi ได้ตำ�แหน่งที่เที่ยงตรงแม่นยำ� โดยอาศัย
การทำ�งานของ encoder strip เพื่อสั่งให้หัวพิมพ์ พิมพ์ตรง
ตำ�แหน่งที่ต้องการได้ (ต้องพิมพ์มากกว่า 1 pass หรืออาจจะ
ต้องพิมพ์ที่ 2, 4, 6, 8, 12 หรือ 16 pass ถึงจะได้จำ�นวน
dot ที่ต้องการ) แต่การพิมพ์ dot ในแนวตั้ง หรือ Vertical
dpi นั้น เราไม่สามารถกำ�หนดตำ�แหน่งได้เที่ยงตรงได้จากหัว
พิมพ์หัวเดียวกัน เพราะในแนวตั้งเป็นการเคลื่อนของวัสดุที่เรา
ใช้พิมพ์งาน ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ และ pinch
roller (ตัวกดวัสดุให้แนบกับเพลทใต้ชุดหัวพิมพ์) และวัสดุที่
ต่างกัน การเคลื่อนตัวก็ใช้แรงต่างกัน ตำ�แหน่งที่ถูกมอเตอร์
เลื่อนไป ก็จะไม่คงที่ทุกครั้ง เราจึงต้องใช้การวางตำ�แหน่งหัว
พิมพ์ให้เหลื่อมกันเป็นการกำ�หนดตำ�แหน่งของ dot ที่แม่นยำ�
กว่าและการพิมพ์ที่จำ�นวน pass ที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่ม Vertical dpi ให้สูงขึ้นตามที่เราต้องการ
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Addressable resolution หมายถึง ความ
ละเอี ย ดที่ เ กิ ด จากจำ � นวนตำ � แหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ส ามารถ
พิมพ์ dot ได้ ตามหลักการแล้ว True resolution คือจำ�นวน
ของ dot ที่เรียงกันใน 1 นิ้วโดยไม่ทับซ้อนกันแต่ในความ
เป็นจริง จะเห็นได้ว่า จะมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่าง dot แต่ละ
dot เพราะรูปร่างของ dot เป็นวงกลม (เว้นเสียแต่ว่าวันนึง
มีเทคโนโลยีที่สามารถพิมพ์ dot เป็นสี่เหลี่ยมได้) เราจึงต้อง
อาศัยการทับซ้อนของ dot (Overlap) เพื่อปิดช่องว่างระหว่าง
dot และเพิ่มความแน่นของสี (Color density) และยังช่วย
แก้ปัญหาเรื่องความผิดพลาดของตำ�แหน่งที่พิมพ์ dot ด้วย
(เวลาที่ nozzle พิมพ์ไม่ตรงตำ�แหน่ง แต่ dot ที่พิมพ์ทับซ้อน
กัน ทำ�ให้เรามอง dot ที่พิมพ์ไม่ตรงตำ�แหน่งไม่เห็น) ตาม
ทฤษฎี ถ้าการวางตำ�แหน่ง dot มีความเที่ยงตรงสูง การทับ
ซ้อนของ dot ก็ไม่จำ�เป็นมาก เราก็ใช้ปริมาณหมึกน้อยลง
พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กได้ดีแต่ด้วยข้อจำ�กัดในเทคโนโลยีหัว
พิมพ์แต่ละประเภทจึงต้องอาศัยการวางตำ�แหน่ง dot ให้ชิด
กันมากขึ้น ให้ทับซ้อนกันมากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์
ที่สูงขึ้น และความแน่นของสีที่พิมพ์ที่แน่นขึ้น (แต่ก็จะต้องใช้
ปริมาณหมึกสูงขึ้นตามไปด้วย) เราเรียกความละเอียดแบบ
นี้ว่า Addressable resolution ซึ่งส่วนมากจะใช้ในหัว
พิมพ์แบบ Binary ที่สามารถพิมพ์ขนาดของ drop ได้ขนาด

เดียว เพื่อช่วยเพิ่มความละเอียดให้สูงขึ้นได้เรามาลองดูสเปค
เครื่องพิมพ์ที่แต่ละแบรนด์ระบุไว้ในรายละเอียดเครื่องพิมพ์
แต่ละรุ่นกัน Epson Stylus Pro 11880 พิมพ์ที่ความละเอียด
สูงสุด Resolution (Max.) 2880 x 1440 dpi Epson
SC-S30670 พิมพ์ที่ความละเอียดสูงสุด Maximum Resolution 1440 x 1440 dpi HP Latex 360 พิมพ์ที่ความ
ละเอียดสูงสุด Print quality color (best) 1200 x
1200 dpi
ถึ ง แม้ ว่ า เครื่ อ งพิ ม พ์ แ ต่ ล ะแบรนด์ จ ะโฆษณาหรื อ
พูดถึงแค่ ความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์ได้ แต่จริงๆแล้ว
เครื่องพิมพ์แต่ละตัวสามารถพิมพ์ได้ที่โหมดการพิมพ์ที่ความ
ละเอียดที่ต่างกัน ยิ่งพิมพ์ที่ความละเอียดน้อยลง เราก็พิมพ์
ได้เร็วขึ้น คุณภาพของงานก็ตํ่ากว่ายิ่งพิมพ์ที่ความละเอียด
สูงขึ้น เราก็พิมพ์ได้ช้าลง แต่คุณภาพของงานก็เพิ่มขึ้นเรามา
ลองดูความหมายของตัวเลขนี้กันดีกว่ายกตัวอย่างเช่น Epson
Stylus Pro 11880 พิมพ์งานที่ความละเอียดสูงสุด 2880 x
1440 dpi ตัวเลขที่หนึ่ง 2880 หมายถึง Horizontal
dpi ความละเอียดในแนวนอน (แนวของหัวพิมพ์)ตัวเลขที่
สอง 1440 จะหมายถึง Vertical dpi ความละเอียดในแนว
ตั้ง (แนวของวัสดุพิมพ์)แต่ความละเอียดที่เราพูดถึงนี้ มันไม่
ได้หมายถึงจำ�นวนจุดจริงๆ ที่พิมพ์ใน 1 นิ้ว เพราะ dot ที่
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บทความ | ความละเอียดของเครื่องพิมพ์

พิมพ์จริง อาจจะถูกพิมพ์ทับซ้อนกัน หรือ พิมพ์อยู่บนอีกdot
นึง หัวพิมพ์ของ Epson มี Native resolution ที่ 360 dpi
นั่นหมายถึง เพื่อให้ได้ความละเอียดที่ 2880 dpi ในแนวนอน
ต้องอาศัยการพิมพ์ถึง 8 เที่ยว (2880 ÷ 360 = 8) ถ้าพิมพ์
แบบ uni-directional ก็ต้องพิมพ์ที่ 8-pass ถ้าพิมพ์แบบ bidirectional ก็ต้องพิมพ์ที่ 4-pass
สรุปว่า ความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์ได้ เป็นแค่
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อย่านำ�มาเป็นปัจจัยหลักในการเลือก
ซื้อเครื่องพิมพ์ เพราะเราจะไม่ค่อยพิมพ์ที่ความละเอียด
สูงสุดทุกครั้ง และปัจจัยที่กำ�หนดคุณภาพของงานพิมพ์ที่
เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ เกิดขึ้นจากส่วนประกอบหลาย
อย่าง รวมถึง ความละเอียดของหัวพิมพ์, จำ�นวนสีของ
หมึกพิมพ์, ขนาดของหยดหมึก, การเรียงตำ�แหน่งหัวพิมพ์,
ความถี่ในการพ่นหมึกของหัวพิมพ์, ลำ�ดับของสีที่พิมพ์ และ
dot pattern ที่ใช้พิมพ์ แต่อย่างน้อย เครื่องพิมพ์ทุกแบรนด์
ก็จะบอกถึงความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์ได้ ซึ่งเป็นค่าเดียวกัน
Apparent resolution หมายถึง ความละเอียด
เสมื อ นที่ ไ ม่ ได้เ ป็นความละเอียดจริงที่ส ามารถพิ ม พ์ ง านได้
แต่เป็นการกำ�หนดความละเอียดที่เทียบว่าใกล้เคียงกับความ
ละเอียดที่สูงกว่า
เกิดขึ้นจากการที่หัวพิมพ์ถูกพัฒนาจาก
แบบ Binary (หัวพิมพ์ที่มีขนาด nozzle แค่ 1 ขนาด) เป็น
Grayscale (หัวพิมพ์ที่สามารถกำ�หนดขนาดของ nozzle ได้
หลายขนาด ขึ้นอยู่กับว่าเป็น grayscale กี่ระดับ ก็จะมีขนาด

nozzle เท่านั้นอย่างเช่น grayscale 5 ระดับ ก็จะมีขนาดของ
drop ได้ถึง 5 ขนาด) และการเพิ่มจำ�นวนสีของหมึกจาก 4 สี
เป็น 6 สี (โดยการเพิ่มสี Light Cyan และ Light Magenta)
หรือ 8 สี (โดยการเพิ่มสี Light Cyan, Light Magenta, Light
Yellow และ Light Black) การเพิ่มระดับขนาดของ nozzle
ที่มีขนาดเล็กจนถึงใหญ่ หรือ การเพิ่มจำ�นวนสี จะส่งผลให้
คุณภาพงานพิมพ์ดีขึ้นในเรื่องการลดความหยาบของภาพ โดย
เฉพาะในส่วนที่มีการไล่โทนสี, ผิวหน้าคน และ ช่วงสีอ่อนของ
ภาพ ถ้าเราพิมพ์ที่ True resolution 540 dpiด้วยหมึกพิมพ์
8 สี ระดับของสีแต่ละสีที่พิมพ์ได้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ของการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ 4 สีนั่นหมายถึงงานพิมพ์ที่ได้
จะมี Apparent resolution ที่ 1080 dpi ทั้งนี้ เป็นจุด
ประสงค์ในการโฆษณาของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถ
แข่งขันในตลาดได้แต่อย่าเข้าใจผิดว่า เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก 8
สีจะสามารถพิมพ์งานได้ Color gamut (ขอบเขตของสีทุกสีที่
สามารถพิมพ์ได้) กว้างกว่าเครื่องพิมพ์ 4 สีหรือ 6 สี เพราะ
ว่าสี Light ที่เพิ่มเข้าไปใช้ pigment สีเดียวกันกับสีปกติ แต่
ถ้าเป็นการเพิ่มสีอื่นๆ อย่างเช่น Gray, Orange, Green, Red
และ Blue สีเหล่านี้จะช่วยให้ Color gamut กว้างขึ้น ซึ่งจะใช้
ในเครื่องพิมพ์ที่เน้นคุณภาพแบบ Photo Quality และในการ
พิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนใหญ่รู้อย่างนี้แล้ว เวลาเราขาย
งานพิมพ์

เราจะระบุว่า เราพิมพ์งานที่ความละเอียดเท่าไหร่?
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เครื่องพิมพ์ INKJET UV update...
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV

ได้รับ
ความนิยมแพร่หลายมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมา
จากนวัตกรรม และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ
เนื่อง จึงมีผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV มากมายหลาย
ยี่ห้อ ในปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท UV ที่น่าสนใจ และ
ได้รับความนิยมในขณะนี้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวีมีจุดเด่น
กว่าระบบหมึกอื่นๆ คือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวีมีความ
สามารถพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ โดยมีการคิดค้นพัฒนามา
มากกว่า 10 ปี
“UV-curable inks” หลักการทำ�งานของ
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวีใช้หลักการการพ่นหมึกลงบนวัสดุ
โดยตรงเช่นเดียวกันกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททั่วๆไป
แต่
จะมีความแตกต่างคือคุณสมบัติของหมึกที่ใช้ ตัวหมึกจะ
เป็ น ของเหลวเมื่ อ ถู ก แสงยู วี ห มึ ก จะทำ�ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี
ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งนำ�ไปสู่การอบแห้งหมึก
ทันทีในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังช่วยทำ�ให้ขั้นตอนการพิมพ์
รวดเร็วมากขึ้นเมื่อเครื่องทำ�การพ่นหมึก เครื่องก็จะทำ�การ
อบหมึกด้วยแสงยูวีไปพร้อมๆกัน หรืออาจหน่วงเวลาเล็ก
น้อยขึ้นอยู่กับการเซ็ทค่า หมึกก็จะแห้งทันที จะสังเกตได้
ว่าจะมีแสงสว่างขณะเครื่องทําการพิมพ์ ซึ่งแสงนีไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ และช่วยให้การพิมพ์มีคุณภาพสูง หมึก

จะแข็งตัวทันทีทําให้หมึกติดบนพื้นผิว ของวัสดุโดยไม่มี
สารระเหยซึ่งหมายถึงได้ปริมาณสี 100% ไม่มีการสูญเสีย
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวีมีทังแบบใช้หลอดยูวีแบบ Mercury
และหลอดยูวีแบบ LED

แบบ

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทยูวี ที่ผลิตออกมามี 3

1. แบบ Hybrid เป็นเครื่องพิมพ์แบบแรก ที่มี
การผลิตคือ เครื่องจะใช้ระบบการเลื่อนวัสดุด้วยสายพาน
(Conveyor Belt) เครื่องแบบนี้สามารถพิมพ์วัสดุ ด้ทั้งชนิด
ม้วนและแผ่น เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะพิมพ์งานได้
หลากหลาย
2. แบบ Flatbed เป็นเครื่องพิมพ์ที่เน้นเฉพาะการ
พิมพ์ วัสดุชนิดแผ่นเรียบโดยตรง มีลักษณะเป็นโต๊ะวาง
วัสดุ เหมาะสมกับวัสดุที่ เป็นแผ่นเรียบ
3. แบบ Roll to Roll เป็นเครื่องพิมพ์ทีเน้นการ
พิมพ์วัสดุ ชนิดม้วนโดยตรง พิมพ์วัสดุชนิดม้วนแบบต่อ
เนือง
มาดูกันว่าปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ UV ใหม่ๆของค่าย
ไหนบ้าง หน้าตาและจุดเด่นเป็นอย่างไร
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กวา 500 เคร�อ่ งตอปทว่ั โลก
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