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สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา  
Thai Advertising Business 
Development Association 
(TABDA) 
  

เปนองคกรศูนยกลางที่มุงเนนพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและสื่อนอก
บาน ตลอดจนการรวบรวมความรูตางๆ ที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการผลิตโฆษณาและงานพิมพ
อิงคเจ็ท เพื่อใหสมาชิกของสมาคมฯ สามารถนำไป
ประยุกต ใช ให เกิดประโยชน สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ และพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น 

 
 พันธกิจของสมาคมฯ 
 
1.จัดทำส่ือตางๆ เพื่อเผยแพรความรู ขอมูลขาว

สารธุรกิจ และ ติดตอสื่อสารประชาสัมพันธงาน
ของสมาคมกับสมาชิก อาทิเชน นิตยสาร 
Graphics & Sign / Website www.tabda.org 
/ Facebook @TABDA.org 

2.รวบรวมขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การประกอบวิชาชีพการผลิตโฆษณาของสมาชิก 

3.จัดอบรมสัมนา เพิ่มองคความรู เพื่อพัฒนา
องคกรแกสมาชิก 

4.เปนศูนยกลางเพื่อสรางมาตรฐานวิชาชีพใหแก
สมาชิก โดยการรวมมือกับหนวยงานเอกชน 
สถาบันการศึกษาและหน วยงานภาครัฐ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหวิชาชีพดาน
การผลิตส่ือโฆษณามีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ทั้งในและตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 สวัสดีคะ Graphics & Sign ฉบับนี้มีบทความดีดี
มากมายมามอบใหกับทุกทานเชนเดิม และหนึ่งใน
เน้ือหาสาระเลมนี้คือการมอบความรูดีดีจากการ
สั่งสมประสบการณ การทดลองถูกผิดมาเปนเวลา
นานถายทอดออกมาเปนประดุจคูมือสำหรับผูสนใจ
และใฝหาความรูดานการทำไฟลสำหรับการนำมา
พิมพสติกเกอรเพื่อการ Wrap รถ อันมิอาจหาได
จากท่ี ใดใด นอกจากผู มีประสบการณที่ เต็มใจ
ถายทอดความรูผานทางนิตยสาร Graphics & 
Sign ฉบับท่ีทานกำลังถืออยู ในมือฉบับนี้ และอีก
หลากหลายบทความดีดี ภายในฉบับนะคะ 
 
 ติดตามขาวสารและความเคล่ือนไหวของ
สมาคมไดทาง 
 Facebook Page: @TABDA.org 
 Website: www.tabda.org 
 Youtube: TABDA Channel 
 Line Official ID: @tabda 
 
 หากทานมีขอเสนอแนะใดๆ กรุณาสงอีเมล มา
ไดที่ tabda.tic@gmail.com หรือ ติดตอเจาหนาที่
สมาคมฯ ไดตลอดเวลาทำการ ที่เบอร 085 900 
0660 หรือ 02 521 8258    
 

กองบรรณาธิการ 

  บรรณาธิการ 

เจาของ: สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association: TABDA) 
ที่อยู: 159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร: 02 521 8258, 085 900 0660 โทรสาร: 02 521 8257 www.tabda.org 
ที่ปรึกษาและคณะผูจัดทำ: อดิศร ศุขะทัต, โชคชัย เมธียนตพิริยะ, จุมพล บุญวิโรจนฤทธิ์ 
บรรณาธิการ: ดร.คมน พันธรักษ ประสานงาน/ติดตอลงโฆษณา: สุภิญญา ผิวผอง 085-900-0660  
จัดพิมพ: Q-Ads l 02-965-9797 l www.q-ads.com 
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เทคนิค 
การทำไฟลสติ๊กเกอร
แรพรถ (Wrap) 

  เลาเทาที่รู 
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 การแรพรถ (Wrap) อาจจะไม ใช
เทรนด ใหม แตการแรพรถ ในปจจุบัน
นั้น มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเพื่อ
ความสวยงาม ในบางจุดหรือการ     
แรพรถทั้งคัน โดยไมสงผลกระทบสีรถ
เดิมจากโรงงาน  
 เลมที่ผานมาเลาเ ร่ืองคุณสมบัติ  
สติ๊กเกอรมามากแลว คราวนี้จะเลาเรื่อง
การทำไฟล เพื่ อพิมพลงสติก เกอร 
แลวไปแรพรถ 
 ผมขอเนนย้ำถึงสติ๊กเกอรที่นำมา

ตกแตงรถน้ันมีความหลากหลายในเรื่อง
เกรด คุณภาพและคุณสมบัติก็มีความ
แตกตางเชนกันครับ  
 หากจะใชงานควรคำนึงถึงหลายๆ 
เหตุผล เพื่อใหงานออกมาไดเหมาะสม
กับงานนั้นๆ ครับ  
 เครื่องมือที่ใช: 
 - Hardware: ตลับเมตร, กลองถาย 
  รูป, PC หรือ MAC 
 - Software: Illustrator, Photo 
shop หรือ Corel Draw 

 - เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 
 - สติ๊กเกอร 
 
 
 
 
 3 ขั้นตอนหลักในการไฟลแรพรถ: 
 1. กอนทำไฟล 
 2. ทำไฟลวางแบบ 
 3. ทำไฟลเพื่อพิมพ  
 

 กอนทำไฟล: 
 - ถายรูป 
 ถายรูปรถทุกดาน
ท่ี จ ะติ ดสติ๊ ก เ กอร 
โดยให แตล ะมุมตั้ ง
ฉากกับตัวรถใหมาก
ที่สุด 
 - วัดไซสรถ 
 นำตลับเมตรวัด
พื้นที่แตละดาน แตละ
จุดตามพ้ืนผิวของรถ 
ถาพื้นผิวเปนโคง นูน 
บุม ก็วัดตามโคง นูน 
บุม เพื่อจะไดตัว เลข
ที่ถูกตอง 

หมายเหตุ: ขออธิบายออกตัวกอนผูเลาไมไดเลน หรือไม
ไดจับคอมพิวเตอรทำไฟลแรพรถมากวา 10 ปแลว เลยจะ
ไมทันเรื่องเทคโนโลยีวา Illustrator พัฒนา ไปถึงเวอรชั่น
ไหนแลว สวนตอนที่เลนอยูเปนเวอรชั่น 3 - 10 
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ทำไฟล: 
 หลังจากที่วัดไซสเสร็จ
แลว ขั้นตอนตอไปนี้จะ
เปนการทำใน software 
ทัง้หมด จะอธิบายแตหลกั
การที่เปนประโยชน จุดใด
ควรระวงั  
 ตามประสบการณ จะ
ไมลงรายละเอียดการทำ
แตขั้นตอนเพราะจะเสีย
เวลามาก 
 
 ขั้นที่หนึ่ง - นำตัวเลข
ทั้งหมดท่ีไปวัดมา มาลง
ใน software (illustrator 
หรือ Corel Draw) โดย
พล็อตลายเสนโครงรถ
จากภาพรถขึ้นมากอน 
 ตอนทำโครงรถจะเขา 
scale 1 : 10 ก็ ได ใช
หนวย mm. ทำงานได
เร็วขึ้น หรือทำตรงตามที่
วัดมาก็ได 1:1 cm.  
 
 ขั้นที่สอง - จากนั้นใส
คาลงไปตามที่วัดมาแลวดู
วาตรงกันหรือไมกับโครง
ที่พล็อต จะพบวาบางจุด  
ก็ตรง บางจุดก็คลาด
เคลื่อน จะเห็นวาสวน
กลางรถ (บริเวณประตู
หนา และประตูหลัง) คาตัวเลขจะตรงกับ
ที่วัดมา สวนดานหนารถ (วงรี 45 cm, 
31) และสวนหลังรถ (วงรี 55cm) คาที่
วัดมาจะมากกวาความยาวของโครงรถ 
นั่นเปนเพราะ ตัวรถเปน 3 มิติ (กวางx
ยาวxสูง) ซึงตอนวัดตองวัดรวมพื้นที่
ของสวนโค งส วนนูน เข า ไปดวยจึง    
ทำใหยืดยาวกวาโครงรถ ตัวโครงรถ
พล็อตมาจากภาพถาย 2 มิติ (กวางx
ยาว) เพราะฉะนั้นเปนเรื่องปกติที่ระยะที่
วัดมาจะตองยาวกวาโครงรถ แตเราจะ
ยึดเอาขนาดท่ีวัดมาเปนหลัก ตัวโครง
เอาไวเปนแนวไกดเพื่อวางแบบ 
 
 

 
 สรุปการวัดไซสเพื่อทำไฟล ใหวางแบบงาย แมนยำ ผิดพลาดนอยที่สุด :  
- การถายภาพรถ มุมกลองถายรูปควรตั้งฉากกับตัวรถใหมากที่สุด 
- การวัดพื้นที่รถสำคัญมาก การวัดควรจะเริ่มจากจุดอางอิงที่คลาดเคลื่อนนอยสุด
ของตัวรถ นั่นคือจุดกลางรถ (รูปลาง เสนอางอิง 1, 2) แลววัดออกไปดานขางซาย
และขวา  ไมใชเริ่มจากวัดหนารถไปหลังรถ (ซายไปขวา) 

 ขั้นที่สอง 

 ขั้นที่หนึ่ง 
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 เม่ือไดจุดอางอิงเริ่มตนแลว ก็วัดตอ
เลยตามภาพดานบน 
 เสนน้ำเงิน - เพื่อชวยใหงายในการ
วัดพื้นที่ ติดเสนสต๊ิกเกอรแบงพื้นที่
ระหวาง ดานขางกับดานหนา (เสนหนา
รถ) และ ดานขางกับดานหลัง (เสนทาย
รถ)  
 เสนเหลือง - เมื่อรวมกับพื้นที่ความ
ยาวประตูทั้งหมดจะไดความยาวของ
ดานขางรถทั้งหมดเพื่อไววางแบบ และ
พิมพสติ๊กเกอรตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +ประแดง+ประเหลือง จะเทากับ
ความยาวดานขางท้ังหมด เสนลาง 
เหลืองทึบ+แดงทึบ+เหลืองทึบ ก็จะเปน
ความยาวดานขางเชนกัน แตความยาว
ของสองเสนน้ีมักจะไมเทากัน ใหเลือก
เสนที่ยาวกวาเปนหลัก 
 เสนฟา - บอกระยะความกวางของ
พื้นที่ดานขาง เสนประฟาจะกวางกวา
เสนทึบฟา ใหยึดเอาเสนที่ยาวกวาเปน

หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เสนดำ - ความกวางของพื้นที่ที่จะ
วางแบบ 
 เสนแดง - ความยาวของพื้นที่ที่จะ
วางแบบ และความยาวอางอิงของตัวรถ 
 เสนเขียว - พื้นที่เสา คานประตู และ
กระจกสองขาง 
 เ ม่ือวัดเสร็จแลวนำคาที่ วัดได ไป
พล็อตทำโครงรถ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โจทยตัวอยาง Layout A/W 

Layout A/W 

หมายเหต ุ ผูเลาควรแนะนำวิธีการวัดตั้งแรกกอนทำไฟล 
แตมาเลาตอนหลังนี ้ ก็เพราะวาตองการใหผูอานเห็น
ปญหาเสียกอนแลวคอยอธิบายยอนกลับอีกครั้งทีนาจะ
เขาใจมากกวา 

หมายเหตุ : ความยาวของตัวรถดานขางจะวัดไวสองระดับ 
ตำแหนงกลาง (เสนประ) กับดานลาง (เสนทึบ) ของรถ 
เสนประเหลือง 

 ขั้นที่สาม - วางแบบ 
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 เปนโจทยแรพรถที่คอนขางยาก ติด
หุมทั้งคัน เรียกวาเปลี่ยนสีรถกันเลย 
ผมขอเร่ิมจากดานซายกอน เพราะเปน
ดานท่ีเดนท่ีสุด และรายละเอียดมาก
ที่สุด 
 จุดเดนของ artwork อยูในบริเวณ
ประตูรถ ทั้งประตูหนา และหลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตามภาพดานบน) ดังน้ัน artwork   
ถูกออกแบบมาให เ ล่ียงมือจับประตู 
เพราะถาอยูตรงนั้นแลวจะดูไมรู เรื่อง 
หรือถาเราตองออกแบบใหลูกคา ควร
เลี่ยงอุปสรรคตรงนี้ เพราะฉะนั้นการ 
วัดพื้นที่ ตองรูดวยตำแหนงอุปสรรค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาง ๆ เพื่อจะไดเลี่ยงไมวางแบบลงตรง
น้ัน อุปสรรคท่ีควรเล่ียง เชน มือจับ
ประตู บริเวณขอบลอทั้ง 4 ลอ บริเวณ
ปายทะเบียน ไฟหนา ไฟทาย หนาตาง 
กระจกหนา กระจกหลัง เปนตน 
 
 

 
 มาถงึจดุนีก้ารวดัไซส การทำ โครงรถ 
ตองมั่นใจสุด ๆ วาถูกตอง จากนั้นนำ
ไฟลตาง ๆ ท่ีลูกคาใหมา มาวางแบบ
ประกอบรางในโครงรถ โดยใหตรงกับ
ตำแหนงใน Layout A/W ขอสำคัญ
ควรตรวจสอบกอนวา ไฟลที่ไดมา เปน
ไฟล Hi-Resolution (ความละเอียดสูง) 
ทั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัดไซสรถ -> พล็อตโครงรถ -> วางแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เตรยีมสติก๊เกอรทีม่หีนากวางเหมาะสม 
- เมื่อวางแบบเสร็จแลว จะไดพื้นท่ีรวม
ทั้งหมด (ภาพลาง) กวาง 93 cm x 
ยาว 409 cm 
 จากน้ันใหเผื่ออีกดานละ 20 cm 
เปน กวาง 113 cm x ยาว 429 cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุที่ตองเผื่อ เพื่อใหชางติดตั้ง
ทำงานงายข้ึน และปองกันการทำไซส
ผิดพลาดแบบเล็กนอย ถาเปนงานติด
ตั้งหลายคัน ใหผลิตตัวอยางหนึ่งคัน
กอน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ 
การทำไฟล 
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 ดานหนา - ฝากระโปรงหนา ดูจาก A/W มีงานพิมพแคสวนเดียวดานขวาที่เหลือเปนพื้นขาวหมด ไมตองพล็อตโครงก็ได   
วางแบบตามตำแหนงในพื้นที่ ที่วัดมา 
 
 

 
 
 ส่ังพิมพอิงคเจ็ทตาม
ไฟล size 447 cm x 
113 cm (ดานซาย) 
 
 
 
 

 วางแบบดานขวา - สำหรับการ
วางแบบดานขวาจะงายมาก แคกลับ
โครงรถแลววางแบบตามตำแหนง
เหมือนดานซาย แตพึงระวังตัวอักษร
หามกลับเด็ดขาดเพราะจะอานไมรู
เรื่อง การทำไซสการเผื่อสติ๊กเกอร   
ก็ทำไซสเดียวกันกับดานซายไดเลย
ครับ 
 

 
 
 
 สั่งพิมพอิงคเจ็ทตาม
ไฟล size 447 cm x 
113 cm (ดานขวา) 
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 สวนบนกระจก - ไมตองพล็อตโครง ทำเสนกรอบ 4 เหลี่ยมใสไซสตามที่วัดมา แลวจัดไฟล logo วางลงตรง
กลางกรอบ โดยปรับขนาดใหดูเหมาะสม ไมเล็กเกินไป หรือไมใหญเกินจนดูอึดอัด อันนี้ ไมตองเผื่อพื้นขาว
เพราะจะพิมพบน สติ๊กเกอร ใสแลวพิมพหมึกขาวรองพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สวนกันชนทาย - พล็อตโครงไกดเฉพาะสวนกันชนตรงที่มีแบบเทานั้น สวนนี้จะเผื่อพื้นขาวมากหนอยเพราะ
วาหนางานจะติดได 2 แบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที่ 1 : ถาตามรูป (บนซายตรงกันชน) พื้นที่วางแบบ 150 cm แลวบวกเผื่ออีก 20 cm ก็จะไดพื้นที่ยาว  
   170 (10+150+10) cm เวลาติดสติ๊กเกอรก็จะมีรอยตอสติ๊กเกอรกับสวนดานขางตรงมุมกันชน 
แบบที่ 2 :  พิมพสติ๊กเกอรชิ้นเดียวเพื่อติดบนกันชนแบบไมมีรอยตอ แบบนี้จะเปลืองสติ๊กเกอรมากหนอย 
   แตสามารถไปลดสวนดานขางลงได แลวแตการวางแบบครับ 
 

55 55

  
   ดานหลัง - ตามแบบมีงานพิมพอยู 2 สวน บนกระจก และบนกันชน 

55 55

55 55
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ฝากระโปรงหลัง - สวนนี้ ไมมีงานพิมพ ทำไซสเพื่อตัดสติ๊กเกอรอยางเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สติ๊กเกอรกระโปรงหลัง  
แบบ 1 (ชิ้นเดียว) size 134 cm (10+114+10) x 101.5 cm (10+36+13+5.5+27+10) 
หมายเหตุ : เพื่อใหติดสติ๊กเกอรงายขึ้นจะเลือกแบงเปน 2 สวนก็ได  
แบบ 2 สวนฝาดานบน (5+114+5) x (5+36+13+5.5+5) เน่ืองจากสวนนี้พ้ืนคอนขางเรียบจะ
เผื่อ 5 cm ก็พอครับ สวนฝาลางบริเวณปายทะเบียน (10+95+10 ) x (10+27+10) ตรงนี้จะเผื่อ
พื้นขาวมากกวาดานบน เพราะพื้นเปนบุมมาก 
 
หลังคารถ – พื้นขาวอยางเดียว สติ๊กเกอร size 116 cm (5+106+5) x 168 cm (5+158+5) 
 
กันชนหนา+กระจังหนา - ทำไซสตรง หรือใกลเคียงโดยไมตองเผื่อครับ เพราะตรงพื้นดำจะไมติด
เลยจะมีเศษเหลือคอนขางมาก ซึ่งจะเอาไปติดสวนอ่ืนได เชน เสาประตูหนา+หลัง คานประตู และ
กระจกขาง 
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 ผมขอจบการอธิบายถึงกระจกขางรถ เพราะตรงเสาประตูกับคานประตู คงทำ
กันเองไดแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุป: การวัดไซสรถสำคัญมาก เพราะถาวัดผิดก็จะผิดกันหมด โครงรถก็ผิด 
แบบก็จะวางไมตรงตำแหนง ไมตองพูดการติดสติ๊กเกอรเลยครับ ชางก็หาจุด
เซ็นเตอรที่จะติดไมไดเหมือนกัน ผมจึงใหความสำคัญกับวัดไซสรถมาก วัดใหทั่วทุก
จุดเทาที่จะเปนไปได หรือถามีแบบไปวัดดวยยิ่งดีเพราะจะวัดเนนตรงตำแหนงที่มีแบบ
เทานั้น สวนถาเปนงานติดรถแบบเดียวกันรถรุนเดียวกัน แตหลายคัน ใหผลิตและ
ติดต้ังหนึ่งคันขึ้นมากอน เพื่อตรวจสอบวาทำไซสถูกตองไหม เผื่อมากไปไหม จะได
มาปรับ แก ไขแบบ กับรถคันอื่นๆ ที่ยังไมผลิต  
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 การเลือกใช ใบมีดที่ถูกตองใหเหมาะ
กับงานนั้นมีความสำคัญ ดูอยางใบมีดที่
อยูในครัวของเราซิยังมีมีดที่มีขนาดและ
รูปรางตางกัน และการใชงานก็คนละ
อยาง  
 ถามวาเราจะใชมีดอยูรูปทรงเดียว
กับงานทุกอยางที่ตองใชมีดก็ได ไม ใช
หรือ คำตอบก็ตองบอกวาใช หากงานที่
จะใช ไม ไดมากเกินไปใชแคแบบเดียวก็
เพียงพอ หากแตการใชงานที่ตองใช
อยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ แลว การ
เลือกขนาดและรูปทรงของใบมีดยอมมี
ความสำคัญจำเปน และอีกอยางหนึ่งคือ
วัสดุท่ีนำมาใชทำใบมีดไมวาใบมีดที่ ใช
ทำครัวหรือใบมีดในงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งหลาย วัสดุที่เลือกใชสวนมากจะทำ
มาจากสแตน เลสแต อ าจจ ะมี บ าง
อุตสาหกรรมที่ ใบมีดทำมาจากเหล็ก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใบมีดที่มีขนาดใหญ 
วัสดุสแตนเลสที่นำมาใชเปนใบมีดยอม
บงบอกวาเปนวัสดุคุณภาพ และก็จะมา
พรอมกับราคาคอนขางท่ีจะสูงกวาเหล็ก
อยางแนนอน  
 หากจะเลือกใช ใบที่มีคุณภาพก็ตอง
เปนสแตนเลส แตในตลาดก็ยังมีผูผลิต
ที่ตองการแขงขันเรื่องราคาตนทุนก็จะ
นำเหล็กมาทำและชุบโครเมี่ยมใหดู
เหมือนสแตนเลสหรือบางรายก็นำเหล็ก
และสแตนเลส เขาดวยกันเพื่อใหสินคามี
คุณภาพข้ึนมาอีกเล็กนอย การผสมกัน

การเลือกใชใบมีดที่ถูกตองนั้น  
มีความสำคัญไฉน... 



Graphics&Sign 

23

ก็เพื่อที่จะลดตนทุนลงเพราะเหล็กราคา
ถูกกวาสแตนเลส และไมสามารถบอกไม
ไดเลยวาใบมีดไหนที่ทำมาจากสแตน
เลส100%  หรือของเทียมจนกวาจะได
ลองใช หากทำมาจากสแตนเลส 100% 
อายุการใชงานยอมยาวนานกวาอยาง
แนนอน 
 สำหรับเคร่ืองตัดสติกเกอรทั้งเปน
ชนิดมวน และชนิดพื้นราบขนาดเล็ก (ใน
ที่นี้ขอเนนเครื่องตัดสติกเกอรทั่วไป ไมใช
เครื่องตัดที่ตัดไดทั้งมวนและแผนขนาด
ใหญ)  
 การเลือกใชขนาดและรูปทรงของ  
ใบมีดนอกจากจะชวยงานที่ตัดมีความ
คม สวยงาม ขอบไมเปนขุยตามความ
ตองการแลว การเลือกใชรูปทรงและ
ขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบของงานและ
วัสดุที่ตัด ยังชวยยืดอายุการใชงานของ
ใบมีดไดอีกทางหนึ่งโดยทั่วไปอายุการใช

งานของใบมีดหากตัดวัสดุท่ีเหมาะสมจะ
ตัดไดความยาวท่ี 4 กิโลเมตรเปนอยาง
นอย ขนาด รูปทรง และองศาความคม
ของใบมีดเครื่องตัดมีหลายอยาง แตละ
อยางก็จะเหมาะสมกับงานในแตละชนิด 
กอนที่จะอธิบายคุณลักษณะของใบมีด
ขอบอกกลาวเรื่องดามจับใบมีดสักเล็ก
นอย เพราะยังมีอีกหลายทานท่ีไมเห็น
ความสำคัญของดามจับใบมีดเทาที่ควร 
ดามจับใบมีดนั้นดูผานๆก็ ไมเห็นจะมี
อะไร อยาลืมวาใบมีดเวลาทำงานใบจะ
หมุนเพื่อตัดไดตามความโคงเวาของ
แบบในการตัด ตรงนี้และท่ีดามจับใบมีด
มีความสำคัญเพราะดานในของดามจับ
ใบมีดจะกลไกเล็กๆ ท่ีจะทำหนาท่ีให ใบ
มีดเคลื่อนตัวไดราบล่ืนไมสะดุดในการ
ทำงาน สวนใหญแลวดามจับใบมีด
เคร่ืองตัดจะทำมาจากพลาสติก และผู
ผลิตแตละที่ก็ออกแบบใหเหมาะสมกับ

ของ เครื่ อ งตั ดยี่ ห อของตั ว เอง ได
สมบูรณ บางครั้งการใชดามจับที่ ไมใช
ยี่หอของเครื่องตัด และวัสดุที่ผลิตออก
มาก็ดูเหมือนจะทนกวานาจะดีกวา และ
คุณภาพในการตัดก็ไม ไดแตกตางกัน
เลย ดูรวมๆแลวนาจะดีกวากันเยอะ ตาม
ความเปนจริงแลวหากไปพบเจองานที่
เฉพาะเจาะจงกันจริงๆ อาจจะพบเจอกับ
ปญหาที่ไมคาดคิดขึ้นมาก็ได ดังนั้นการ
เลือกใชอุปกรณท่ีเปนของผูผลิตเครื่อง
โดยตรงยอมเปนทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การทำงานของเครื่องตัดและยังลด
ปญหาของผูปฏิบัติไปดวย 
 ขอยกตัวอยางใบมีดของเครื่องตัด 
2 แบรนด ที่มีใชกันแพรหลายในปจจุบัน 
ไดแก เครือ่งตดั Mimaki กบั Graphtech 
 
 
 

เครื่องตััด Mimaki 
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ใบมีด ∅ องศา ใชสำหรับ/เหมาะสำหรับ 

 

0.1 มม. 10๐ งานตัดสติกเกอรงานละเอียด เชน พวกงานลายไทย 
และลายกนก เปนตน ซึ่งใบมีดรุนนี้ จะสามารถเขามุม
เขาโคงในจุดเล็กๆ ของสติกเกอร ไดเปนอยางดี  

 

 

0.3 มม. 
 
 
 
 
0.3 มม. 

30๐ 
 
 
 
 

30๐ 

เหมาะสำหรับงานตัดสติกเกอรสีๆ ทั่วไป 
 
 
 
 
เหมาะสำหรับงานตัดสติกเกอร และไดคัททั่วไป 

 

 

0.75 มม. 75๐ เหมาะสำหรับงานตัดแผนยางที่มีความหนาไมเกิน   1 มม. 
สำหรับเครื่องตัดระบบ Flatbed ที่สามารถทำแรงกดได 
200-300g 

0.75 มม. 75๐ งานตัดสติกเกอรสะทอนแสงที่มีความหนาและแข็ง ใบมีดรุน
นี้จะมีปลายที่ชุบแข็ง 2 แบบ คือ  
- หัวธรรมดา ใชตัดวัสดุที่มีความหนาแตไมแข็งมาก เชน 
Flex เนื้อหนาๆ 
- หัวทองเหลือง ใชตัดสติกเกอรเกรดสะทอนแสง ซึ่งทั้ง 2 
รุนนี้จะทนทานกวาใบมีดปกติทั่วไป 
 

0.75 มม. 75๐  สำหรับตัดสติกเกอร โฟโอเลสเซนต (เรืองแสง) 

 
 

 

ตารางการเลือกใช ใบมีด รูปทรง ขนาด และองศาความคมของใบมีด คำแนะนำในการเลือกใหเหมาะสมกับ
วัสดุและรูปแบบของงานดังตอไปนี้ 
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ใบมีด ∅ องศา ใชสำหรับ/เหมาะสำหรับ 

 0.9 มม. 
 
. 

45๐ การตัดสติกเกอรทั่วไป ฟลมมารคกิ้ง สติกเกอร
สะทอนแสง กระดาษ และเฟล็กซตัดฮีททรานเฟอร 
ความหนาของวัสดุที่ตัดไดสูงสุด 0.25 มม 

 0.9 มม. 
 

60๐ 
 

การตัดฟลมขนาดบางติดกระจก ความหนาของวัสดุ
สูงสุดที่ตัดไดถึง 0.25 มม. 

 1.5 มม. 
 

45๐ การตัดกระดาษหนา เชนกระดาษทำแบบเสื้อผา 
กระดาษน้ำมัน ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 
0.5 มม. 

เครื่องตัด Graphtech 

ตารางการเลือกใช ใบมีด รูปทรง ขนาด และองศาความคมของใบมีด คำแนะนำในการเลือกใหเหมาะสมกับวัสดุและรูปแบบ
ของงานดังตอไปนี้ 
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ใบมีด ∅ องศา ใชสำหรับ/เหมาะสำหรับ 

 1.5 มม. 
 
 
. 

45๐ การตัดกระดาษหนา เชนกระดาษทำแบบเสื้อผา 
กระดาษน้ำมัน ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 
0.5 มม. 

 1.5 มม. 
 
 
 

30๐ 
 

การตัดกระดาษหนา ตัวแบบเล็กขนาด 10 มม. สติก
เกอรมารคกิ้ง สติกเกอรโฟโอเลสเซนต(เรืองแสง) 
สติกเกอรสะทอนแสง กลองกระดาษลูกฟูก(F,G 
flute) แผนโฟม สติกเกอแมเหล็ก ความหนาของ
วัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 0.25 มม. 

 1.5 มม. 
 

20๐ การตัดแผนยางที่ใช ในงานพนทราย ความหนาของ
วัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 1.0 มม. 

 1.5 มม. 
 

45๐ การตัดสติกเกอรสะทอนแสงรุน High Intensity 
Film ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 0.5 มม. 

 1.5 มม. 
 

30๐ การตัดสติกเกอรสะทอนแสงรุน High Intensity 
Film ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 1.0 มม. 

 3.0 มม. 45๐ การตัดกระดาษลูกฟูก (E,F,G flute) ความหนาของ
วัสดุสูงสุดที่ตัดไดถึง 1.5 มม. 

 3.0 มม. 30๐ การใชงานทั่วไป แผนยาง (ที่ความแข็ง 60-65 
Shore) ความหนาที่ตัดได 1.0 – 2.0 มม. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทัง้น้ี ในตลาดงานปายบานเรา จะมีใบ
มดีหลากหลายองศา แตกตางกนัออกไป
ตามชนิด และรุนของเครือ่งตดัทีล่กูคาใช
งาน 
 การใชงานของใบมีดหรืออายุของใบ
มีดไมสามารถระบุไดวาแตละใบมีดจะ
มี อายุ ใช ง านมากห รือนอยแค ไหน 
เนือ่งจากงานตดัแตละคนหรอืแตละรานก็
จะเยอะนอยแตกตางกันไป แลวเมื่อไหร
เราถงึจะควรเปลีย่นใบมดี? 
 หากใบมีดไมคมหรือไมสามารถตัด
สติกเกอร ไดขาด 100% นั่นหมายถึง 
คณุควรจะเปลีย่นใบมดีไดแลว ขัน้ตอนใน
การเปลีย่นใบมดี ในแตละเครือ่งหรอืรุนก็
จะเปลีย่นคลายๆ กนั 
 ทำการถอดใบมีดเกาออก และใสใบ
มีดใหมดันไปใหสุดของแปน ให ใบมีด
ปลายออกมาประมาณ 0.5 – 0.8 มม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำกลับไปใสตัวที่จับใบมีดตามเดิมและ
ลอ็คใหเรียบรอย 
 การใส ใบมีดใหมทุกครั้ง ใหทำการ
ปรับต้ังแรงกดของใบมีดใหมทุกครั้ง ซึ่ง
การต้ังคานั้นจะตองใสคาทั้งหมด 3 คา 
คือ คาแรงกดในการตั้งสติกเกอร คา
ความเร็วในการตัด และคาองศาของใบ
มีดที่เราใช ซึ่งท้ังหมดน้ีเราจะใหเริ่มใส
คาแรงกดจากนอยท่ีสุดแลวทำการ
ทดสอบแรงกดดวยคำสั่ง Square Cut 
เพือ่ดวูาแรงกดทีต่ัง้ไว หากยงัไมสามารถ
แกะไดปกตใิหเพิม่คาแรงกดครัง้ละ 5-10 
แลวทดสอบตัดซ้ำอีกครั้งจนกวาจะ
สามารถแกะสติกเกอรไดปกติ 
 ขอควรระวงัในการเปลีย่นใบมีดใหมใน
แตละครัง้ คอือยาลมืลดคาแรงกดของใบ
มีดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนใบมีดใหม ให
เริม่ใสคาแรงกดจากนอยทีส่ดุแลวทำการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบแรงกดดวยคำสั่ง Square Cut 
กอนทกุครัง้ เนือ่งจากแรงกดเดิมทีม่กีาร
ตั้งคาจากใบมีดเกา อาจจะทำให ใบมีด
ใหมหกัหรอืบิน่ตัง้แตสัง่ตดัครัง้แรก ทีส่ัง่
ตดัได 
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การเดินทาง
ของงานปาย 
 
 
 
 เสียงน้ำรอนที่ซึมผานเมล็ดกาแฟชนิดบดละเอียด คอยๆ 
หยดลงแกวกาแฟทีละนิด ทีละนิด หอมกรุนดวยกลิ่นกาแฟอัน
แสนรัญจวน ณ อุณหภูมิน้ำ 90 องศา กาแฟจากเพื่อนสนิท  
ที่สงมาจากเอธิโอเปย  
 พลันเหลือบไปเห็นปายที่มีดีไซนยอนยุค และกับดีไซนรานที่
ใชหลอดไสแต เปนหลอดแอลอีดี มาตกแตง ดนตรีเบาๆ       
ขับกลอมดวยบทเพลงของนักรองแหบเสนหของรานนี้...  
 ทำใหคิดถึงงานปายในอดีตสมัยที่อยูที่ขอนแกน วิ่งเลนแถว
โรงหนังแกนคำ บนถนนศรีจันทร มันชางวิเศษอะไรปานนั้น  
กระปองสี เกลื่อนไมตางกับ แกนสติ๊กเกอรที่เราใชพิมพทุกวันนี้  
     ปายในสมัยกอน ยคุท่ีไรส่ิงอำนวย

ความสะดวกตาง ๆ จำไดวา 
อุปกรณหากินของคนทำ งาน
ปาย คือ แปรง หรือ ภูกันขนาด
ใหญ  
 

 

 

กระปองสี เกลื่อนไมตางกับ แกนสติ๊กเกอรที่เราใชพิมพทุกวันนี้  
     ปายในสมัยกอน ยคุท่ีไรส่ิง

ความสะดวกตาง ๆ จำไดวา 
อุปกรณหากินของคนทำ งาน
ปาย คือ แปรง หรือ ภูกันขนาด
ใหญ  

by คมช 
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 ปายตางๆ ที่เห็นเรียงรายริมถนน ลวนแลวแตมาจาก 
DNA ท่ีลากผานดวยฝมือคนลวนๆ CMYK นะหรือ    
อยู ในแตละกระปองสี ผสม ผสาน กันเองตาม
ประสบการณ มันชางมีเสนหจริงๆ ผมเองก็เคยนึกนะ
ครับวา สมัยกอนปรูฟสีกันยังไง รูปพระเอกที่ขอนแกน 
มันจะเหมือนกับพระเอกท่ีกรุงเทพฯ หรือ เชียงใหมไหม 
แกมของนางเอก หรือ ริมฝปากจะแดงเทากันไหม ใครจะ
คอยมาบอกวา เพิ่มแดงอีก 10% หรือ ลดเหลืองออก
หนอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนอย  

by คมช 
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 ไมนานผมเองก็มีโอกาสเดินทางเขามากรุงเทพฯ     
ก็สมใจนึกจริงๆ สถานที่แรกที่ไปก็คือ เยาวราช อามา 
พาไปซื้อไก ไกสดๆ ครับ เชือดกันเห็นๆ เลือดกระเด็นกัน
สดๆ แตท่ีตองรองโอโห ไมใชอะไรเลย ปายท่ีผมเห็นใน
ขอนแกน มันชางแตกตางจากปายที่เห็นที่เยาวราชอยาง
มาก นี่มันอะไรกันนี่ ปายโฆษณา หรือ ปายจราจรกันแน 
ไมตองกลัวหลง กลัวสับสนจะดีกวา ปายนี้ของรานใคร
กันแน ยื่นแบบไมเกรงใจใครทั้งนั้น ยื่นบน ยื่นลาง ล้ำมา
จะครึ่งถนนอยูแลว ราวกับวาใครยื่นได ไกลสุด คือผูชนะ 
ที่สำคัญที่สุดหลังเวลาพระอาทิตยเลิกงาน ปายทุกปาย
เริ่มทำงานกะดึกทันที แสงไฟสวางไสว สดใส ไมแพเลือด
ไกที่ผมเห็นตอนกลางวัน  สมกับคำเลาลือจริงๆ ระวังจะ
หลงแสงสีที่กรุงเทพฯ อาจจะเปนเพราะนี่คือเมืองหลวง 
งบประมาณตางๆ จึงดูไมเปนปญหาสำหรับคนทำงาน 
เดินดูจนเพลิดเพลิน จากวัดมังกร เรื่อยมาจนถึงแหลงที่
ทุกคนในวงการทำปาย มีความทรงจำดีๆ กับสถานที่
แหงนี้ ผมวาใครบางคนเรียกสถานท่ีแหงน้ีวาเปน
มหาวิทยาลัยเลยก็วาได เพราะที่นี่คือ วงเวียน 22 
กรกฎาคม ครบวงจรเรื่องปายจริงๆ ครับ แตไมใชคนที่
ถือถุงกระดาษนะครับ อันนั้นคนละวิชานะ  

 
 เมื่อเริ่มมีการนำแสงสวางเขามาเกี่ยวของกับงาน
ปาย ถาผมจำไมผิดนะครับ หลอดไส คือหลอดชนิด
แรกๆ ท่ีวงการปายเริ่มนำมาใช โดยเอามาใชเปนเสน
รอบรูป เพื่อเนนขอความของงานปาย หรือเนนสราง
จุดเดน และบางรายก็เริ่มเอาหลอดไส มาวางเรียงกัน
เ ป น แ น ว ตัวอักษร หรือท่ีเราเรียกวาแนว Vintage 

กันในปจจุบัน เพื่อทำหนาที่ปายท่ีดี อานได 
เห็นไดแตไกล แตเนื่องจากหลอดไส ใชหลัก
การ การเผาขดลวดที่อยูขางใน ดังนั้น
หลอดประเภทน้ีจึงขาดงาย มันจึงเกิด
พัฒนาการของนีออนดัด ซึ่งนาจะเปน 

กันในปจจุบัน เพื่อทำหนาที่ปายท่ีดี อานได 
เห็นไดแตไกล แตเนื่องจากหลอดไส ใชหลัก
การ การเผาขดลวดที่อยูขางใน ดังนั้น
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ส่ิงท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากตางประเทศ และเริ่มเขามามีบทบาทใน
บานเรา งานตัวอักษรในสมัยนั้นจึงนิยม นีออนดัดกันอยาง
มากมาย หลอดมีลักษณะเปนหลอดแกว ภายในบรรจุกาซความ
ดันต่ำไว ตัวหลอดที่มีลักษณะเปนแกว สามารถนำมาหลอมและเปา
ดัดใหเปนรูปทรงตางๆ ได ดัดโคงงอไดตามที่ตองการ และมีแสงที่
สวาง เห็นมาแต ไกล ยกตัวอยาง ปายรานคาเฟ ที่ ใชรูป
กีตาร ใหญๆ เปน โลโก ผมวาหลอดประเภทนี้ ก็ยังคงครองแชมป
เร่ืองความสวางที่เห็นไดแต ไกลเลยนะครับ แมวาปจจุบันจะมี
เทคโนโลยีของหลอดแอลอีดีเขามาก็ตาม แตก็ยังไมสามารถลมจุด
เดนเรื่องนี้ ได แตก็มีขอเสียเร่ืองหมอแปลงที่เสียงายเหลือเกิน จน
บางคนขนานนามวา สัญญาหนาฝน แตในสมัยนั้นก็นิยมนำมาใช
ดัดเปนตัวหนังสือหรือโลโก ในงาน ปาย ติดหนาราน หรือจะดัด
เปนตัวหนังสือขนาดตางๆ จนเกลื่อนถนน และแหลงที่เรียกไดวา
เปน Showroom ของนีออนดัด.... 
 
 กาแฟเย็นหมดแลว คราวหนา ผมจะพาน่ังรถเมล ไปท่ีโชวรูม
นีออนดัด กันนะครับ 
 

หมายเหตุ วงเวียน 22 กรกฎาคม เปนวงเวียนน้ำพุเกิดจากถนน 3 สาย
ตัดกัน คือ ถนนไมตรีจิตต ถนนมิตรพันธ และถนนสันติภาพ อยูในเขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ถนนรอบวงเวียนมีชื่อวา ถนนวง
เวียน 22 กรกฎาคม 
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“การติดต้ัง LED” 
by คนแกขี้บน 

  ขี้บนตามประสาคนแก 
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 อากาศชวงนี ้ เดี๋ยวรอน เด๋ียวฝน 
อากาศเป ล่ียนแปลงบอยตองดู แล
สุขภาพกันดวยนะ ลุงแกแลวย่ิงตอง
ดูแลมากเปนพิเศษหนอย อากาศที่
เปลีย่นแปลง อณุหภมูทิีส่งูขึน้ หรอื ลดลง 
สลับกันตลอดมีผลตองานปายหรือไม... 
ตอบไดเลยวามีผล วันนี้เรามาบนกัน
เรื่องไฟแสงสวางภายในปายกันดีกวา 
ปจจุบันไฟแสงสวางภายในปายนิยมที่จะ
ใช ไฟ LED กันซะสวนมากแลว หลอด 
T8 หรือ ฟลูออเรสเซนต ไมคอยเปนที่
นิยมกันแลว คำถามที่ตามมาคือ ไฟ 
LED ที่ เราใชกันอยู น้ัน ติดต้ังกัน
อยางไร เวลาไปอยูภายในปาย 
 ไฟ LED ที่ ใช ในงานปายมีหลาย
ประเภท มีท้ังเปนแบบ โมดูล (Module) 
แบบเปนเสน Rigid Strip Bar หรือ 
Neon Flex ซึ่งทุกชนิดที่กลาวมานั้น    
ผูผลิตไดติดตั้งเทปกาว 2 หนา ไวที่ดาน
หลังของ LED มาแลวจากโรงงาน      
ผูผลิต เพื่อใช ในการติดตั้ง ซึ่งถือวา
งายมากในการติดต้ังไฟ LED ในงาน
ปายกลองไฟหรือตัวอักษรโลหะแบบ
ตางๆ แตเทปกาว 2 หนา ที่ผูผลิตไดติด
มาใหนั้นสวนมากจะเปนยี่หอ 3M ซึ่งเปน
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ผูผลิตเทปกาว 2 หนา รายใหญของ
โลก โดยเทปกาวที่ผลิตนั้นมีมากมาย
หลายรุน หลายขนาด และที่สำคัญมี
หลากหลายคุณสมบัติใหเลือกใชงาน 
บอกแบบคราวๆ คือมีแบบเหนียวนอย
จนถึงเหนียวมาก ทนอุณหภูมิความ
รอนสะสมไดจนเกือบๆ 100 องศา
เซลเซียส ในบางรุน ซึ่งโดยคุณสมบัติ
เทปกาว 2 หนานี้ เหมาะสมกับการนำ
มาใชติดตั้งไฟ LED อยางยิ่งเลย   
 แตชากอนผูผลิตไฟ LED สวนมาก
กลับเลือกใชเทปกาว 2 หนา รุนที่ ไม
คอยเหมาะสมกับการใชงานจริงในการ
เอาไปติดตั้งภายในปาย เนื่องจากปาย
กลองไฟหรือปายตัวอักษรโลหะนั้น เมื่อ
เวลาเราเปดไฟ LED เพื่อใชงานนั้น
อุณหภูมิของตัว LED นั้น จะสูงขึ้น ยิ่ง
บานเราเปนเมืองรอน ความรอนสะสม
ยิ่งเกิดสูงเร็วขึ้น เมื่อปดไฟอุณหภูมิก็ 
จะลดลง ทำใหเกิดอาการเด๋ียวรอน 
เดี๋ยวหนาว สิ่งที่ตามมาคือเทปกาว 
2หนา ที่ยึดติดไฟ LED กับฝาดานหลัง
ของปายนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเสื่อมสภาพลงเร็วขึ้น ถารุนที่ตัว
เนื้อเทปเปนทิชชู หรือเปนพอลิเอทีลีน
โฟม ลักษณะตัวเนื้อเทปจะแหง แข็งหรือ
กรอบ เปอย มีผลทำใหแรงยึดเกาะ  
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ของกาวลดลง จนถึงขั้นหมดแรงยึด
เกาะ ทำให ไฟ LED ท่ีติดตั้งภายในปาย 
หลุดรวงลงมา ซึ่งจะทำใหความสวยงาม
ของปายนั้นลดลง หรือทำใหการสื่อสาร
ของปายนั้นไมชัดเจนหรืออานไมออก
เลย ซึ่งเรามักจะพบเห็นไดบอยมากๆ  
 ในการแกปญหานี้จะตองแกตั้งแตให
โรงงานผูผลิตเลือกใชเทปกาว 2 หนา 
รุนท่ีเหมาะกับการใชงานกลางแจงทน
อุณหภูมิท่ีมีการเปล่ียนแปลงตางกัน
มาก กวารุนท่ีใชอยูในปจจุบัน (ที่กลาว
มาน้ี ไฟ LED บางยี่หอใชรุนที่เหมาะ
สมอยูแลว) ซึ่งคงทำไดยาก เนื่องจาก
ตนทุนอาจจะสูงขึ้นมีผลตอราคาขาย  
 เพราะฉะนั้น เปนหนาที่เราที่จะตอง
ทำงานซ้ำซอนขึ้นในการติดตั้งไฟ LED 
โดยที่จะตองทำใหการติดตั้งไฟ มีความ
แข็งแรงคงทนนาน โดยทั่วไปมักจะ
แนะนำให ใชกาวแทง (ที่ ใชรวมกับปน
ความรอน) หรือ ซิลิโคน (ชนิดที่เปน
กาว) ติดบริเวณรอบๆ ไฟ LED อีกที
หนึ่งเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหวางไฟ LED 
กับแผนปดฝาหลังปายหรือตัวอักษร 
เนื่องจากอายุการใชงานของไฟ LED 
ใช ไดนานไมนอยกวา 3-5 ป  
 แตถาติดต้ังแลวหลอดไฟ LED รวง
หลนลงอยูภายในปายก็จะตองเสียเวลา
ไปทำการซอมบำรุงหรือแก ไข สวนไฟ 
LED ชนิดโมดูล บางรุนอาจจะมี รู 
สำหรับไว ใสสกรู ซึ่งเราก็อาจใสสกรูได
เลย ซึ่งรับประกันไดเลยวาจะไมมีวัน
หลุดรวงแนนอน กอนท่ีอายุการใชงาน
ของไฟ LED จะหมด  
 แลวเพื่อนๆ พี่ๆ ทั้งหลายมีเทคนิคอื่น 
แบบไหนกันท่ีใช ในการติดตั้งไฟ LED 
ภายในปาย แนะนำกันมาไดเลยนะครับ 
ผานเพจของ TABDA ไดนะครับ 
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 คุณเบน ณรงควัฒน แยมประเสริฐ 
เปนทายาทรุนท่ีสอง ของกิจการทำ 
ตราตั้งองคพระครุฑแหงยานเจริญกรุง  
 “ผมสืบทอดเจตนารมณของคุณพอ
อนันต แยมประเสริฐ ดังคำสอนที่คุณ
พอ สอนผมเสมอมา หากเราซื่อสัตยกับ
ลูกคา ก็จะไดรับสิ่งดีๆ กลับมา”  
 หากพูดถึงชางทำองคพระครุฑ คง
ไมมีใครไมรูจัก และเปนที่ยอมรับในฝมือ 
จนปรากฏอยู ในรายชื่อรานทำตราตั้ง
องคพระครุฑที่สำนักพระราชวังใหการ 

องคพระครุฑสีแดงสูงกวา 3 เมตร 
ที่ตั้งอยูเดนตระการตา อยูหนา  
บริษัท ที.พี. แอดเวอร ไทซิ่ง แอนด  
ดีไซน จำกัด บนเนื้อที่ 217 ตรว.  
ยานเจริญกรุง หากใครผานมา 
รับรองไดวาหาบริษัทแหงนี้เจออยางแนนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรอง เชื่อวาคนไทยทุกคนนาจะเคยได
เห็น จากหนาอาคารหางรานตางๆ และ
ธนาคาร ไทยพาณิชย ทุ กสาขาทั่ ว
ประเทศไทย  
 “ธนาคารไทยพาณิชยสั่งทำครุฑกับ
บริษัทเรามากที่สุด หรือจะพูดวาสั่งกับ
เราเจาเดียวก็ไดครับ หากสังเกตตรา
สัญลักษณดานลางจะเขียนวา ต้ังโดย
พระบรมราชานุญาต เพราะวารัชกาลที่ 
5 ทรงตั้งขึ้นมา” 
 สมัยกอนคุณพออนันต เปนลูกจาง 

  WHO IS WHO 
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ของบริษัท เกรียง แลวก็ลาออกมาตั้ง
เปน หจก. อนันต แอดเวอร ไทซิ่ง แหงนี้
เมื่อป 2529 เร่ิมมีชื่อเสียงเรื่องความ
ซื่อสัตย ผลงานเปนที่ยอมรับ บริษัทรับ
ทำงานหลักๆ เปนปายธนาคารไทย
พาณิชย กรุงไทย ทหารไทย กรุง
ศรีอยุธยา พรอมติดต้ังพระครุฑ หลัง
จากนั้นป 2540 คุณเบนไดจัดตั้งบริษัท
ใหมขึ้น “บริษัท ท.ีพี. แอดเวอร ไทซ่ิง 
แอนด ดีไซน จำกัด” (ทีพี มาจากคุณ
แมธีรพร)  

คุณพออนันต 
กลาวไววา  
 “ ถ า ผ ม
สบายใจ เงิน
บาทเดียวผม 

ก็ทำให แตถา
ผม ไ ม ส บ าย ใ จ 

เอาทองมากองให
ผมทั้งตัวผม ผมก็  

ไมทำให” 
 

 “ผมทำองคพระครุฑ แลวมัก
จะไดทำงานเปนพวกพระปรมาภิไธย

ยอ ภ.ป.ร. ของเบ้ืองสูง ของโรง
พยาบาลจุฬา เชน อาคาร ภ.ป.ร. 
,อาคาร สก. , อาคาร อปร. ของรัชกาล
ที่ 7 และอาคารภูมิสิริมังคลา นุสรณ 
เมื่อชวงเดือนเมษายน เปนตึกเดียวที่ใช

ชื่อของทั้งสองพระองครวมกัน”  
 คุณเบนยังบอกอีกวาเปนผล

งานที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุด
ในการทำงาน และไดอธิบาย

ให เขาใจการต้ังช่ือของ
อาคารนี้วา “ภูมิ ยอมา
จาก ภูมิพล และสิริ ยอ

มาจาก สิริกิติ์ นำชื่อทั้ง
สองมารวมกันเปนช่ือ อาคาร

ภูมิสิริมังคลานุสรณ มีความหมายที่
เปนอาคารอนุสรณแหงความรักของ
ทั้งสองพระองค” นั่นเอง 
 นอกจากนั้นก็ยังมีผลงานอื่นๆ เชน 
โคก เปปซี่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คิงพา
วเวอร สามารถคอรปอเรช่ัน ยูไลยเท
เลอร มามา ซีพี เจียไต สำนักงานศาล
ทั่วประเทศ เปนตน   
 เทคนิคการติดตั้งแตละตึกมีความ
ละเอียด ความยากงายท่ีแตกตางกัน
ออกไป ความเช่ือตามซินแส ขนาด
ตำแหนงที่ใชวาง แตรูปแบบตองเปนรูป
แบบกำกับของสำนักพระราชวังเทาน้ัน 
เราตองมีแบบที่แนนอน องคพระครุฑ
ทานสีแดง มีความรูสึกนาเกรงขาม การ
ที่ชางจะทำนั้นจะตองทำใหถูกสัดสวน 
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ถกูลกัษณะ เชน ศรีษะ อก กลาม หนาทอง 
ปก ลักษณะของงานศิลปะที่เราทำคือ
เราไมเคยเห็นองคพระครุฑจากของจริง 
ตองอานจากหลายๆ ตำรา แลวนำมา
ประมวลวาลักษณะของทานนาจะเปน
อยางไร ตองถายทอดส่ิงที่เรารูออกมา
ใหเห็นจริง ซึ่งมีความยาก  
 เทคนิคปจจุบัน เรานำเทคโนโลย ี
CNC มาใช ในการจำลองแบบลงบน
พลาสวูด ที่ใหเราไดเห็นกอนลงทำบนไฟ
เบอรกลาส ชวยลดระยะเวลาไปไดเยอะ
มาก สามารถทำใหเสร็จไดภายในระยะ
เวลา 1 เดือน ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงเสร็จ
สมบูรณ   
 วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ใ นก า ร จั ด ท ำ เ ป น       
ไฟเบอรกลาส 100% ทำใหผลิตได   
เร็วทันตอระยะเวลา และมีน้ำหนักเบา    
กวาวัสดุอื่นๆ โดยชางจะขึ้นรูปดวย        
ดิน เหนียวหรือขี้ผึ้ ง เพื่อทำแมพิมพ
สำหรับหลอตอไป�ปจจุบันเราใชขี้ผึ้ง  
ในการทำแมพิมพแทนดินเหนียวที่หาได
ยาก และการรับประกันผลงาน 1 ป 
สวนทองกับส ี เกิน 1 ป แนนอนครับ 
นองรานปายที่สนใจทำ ตองรูแลวรู ให
จริงกอน คือไมไดรูแคเปลือกตองรูถึง
แกนวาการทำแบบนี้มันตองรอยังไงทำ
ยังไง แลวมาคุยกับคนที่ทำเปน ผมไม
หวงวิชาความรู แตตองใชความอดทน
นิดนึง เพราะวามันผลิตดวยไฟเบอร
กลาส คอนขางคันมากๆ มาฝกกับผม
ไดเลย 
 จุดเดนของผมม ี 2 ขอ งายๆ ครับ 
ขอที่ 1 Personal Branding (เปนตัว
ของเราเอง) ขอที่ 2 บริษัทตองมี
คาแรคเตอรเปนของตนเองตองแทรก
ความเปนตัวตนเขาไปดวย เพื่อใหลูกคา
จดจำสินคาของเรามันเปนเสนห และที่
สำคัญผมรักลูกนองผมทุกคน ผมเรียก
ลูกนองวา ลูกนองตลอด เราอยูกันเปน
ครอบครัว  
 ในบั้นปลายชีวิตของผม มีอาจารย
ทานหนึ่งที่ผมนับถือ ไดกลาวไวกับ    
ผมวา เปนเซลลขายองคพระครุฑ เนื่อง 
จากปจจุ บันน้ีธนาคารไทยพาณิชย    
นำพระครุฑมาฝากที่บานผมเยอะมาก
เปนรอยองค ผมคดิวาผมควรทำสถานที่
ที่บอกความดีของทาน เพราะทานมีคุณ
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ธรรมอยูขอหนึ่ง ซึ่งเปนคุณธรรมที่ผม
คิดวาเปนอยางแรกในชีวิตคน คือ ความ
กตัญ ู เพราะทานตองผานความ
ลำบาก ความหิว เพื่อนำน้ำอมฤตมา
ลางคำสาปของมารดา ถึง 500 ป ผม
เช่ือเสมอวา หากทุกคนมีความกตัญ ู 
จะไมมีวันตกอับในชีวิต ไมวาจะอยูที่ไหน
ก็ตาม นึกถึงบุญคุณ เคยใหขาว ใหน้ำ 
คุณก็จะประสบความสำเร็จ และจะผาน
อุปสรรคนั้นไปได ผมอยากใหคนรุนหลัง
มีคุณธรรมดานนี้ ใหมากๆ 
 ผมเลยอยากเชิดชูคุณธรรมขอนี้ ให
อนชุนรุนหลังไดรู จะสรางเปนพพิธิภณัฑ
หรือหองที่มีมุมถายรูปเกๆ ใหเขากับยุค
สมัยนี้ แตคนรุนใหมที่เขาไปตองซึมซับ
ความกตัญ ูในวันน้ันใหเกิดขึ้นในจิตใจ 
นำคุณธรรมอันน้ีมาดำเนินชีวิตถึงรุน
ลูกรุนหลาน ประเทศชาติก็จะมั่นคง ซึ่ง
ผมไดทาบทามศิลปนที่ทำองคพระครุฑ
ดังๆ เพื่อดึงดูดเด็กๆ ใหเกิดความสนใจ
เพิ่มมากขึ้น  
 อยางไรก็ตาม ส่ิงสำคัญที่สุดในชีวิต
ผม คือ สถาบันครอบครัวตองแข็งแรง 
ควรจดัสรรเวลาใหกบั การงาน ครอบครวั 
และสวนตัวใหสมดุล  
 ทายสุดนี้ คุณเบน ฝากถึงเพื่อน
สมาชิกรานปาย เพื่อนรวมอาชีพดวย
กัน  
 
 “เปนคูคา ดีกวาเปนคูแขงกัน ครับ” 
คุณณรงควัฒน แยมประเสริฐ (เบน) 
บริษัท ที .พี . แอดเวอร ไทซิ่ง แอนด 
ดีไซน จำกัด 

 
 
TP Advertising and Design Co., Ltd. 
235 ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง 
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10550 
TEL.:  (662) 233-0749 
Facebook:  tpadvertising.com  
E-mail: tp7_design@yahoo.com 
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 “สติกเกอร” เปนวัสดุที่เรารูจักและ
ใชกันมานาน คือวัสดุบางๆ ที่มีกาวติด
อยูดานหลังและมีกระดาษรองกาวของ
สติกเกอร ไว มีหลากหลายขนาดตั้งแต
ขนาดเล็กมากๆจนกวางมากๆ ปจจุบัน
สติกเกอรสามารถผลิตไดกวางที่สุด 2 
เมตร ตองยอมรับวาสติกเกอรเปนวัสดุ
ที่ ใชพิมพมาก เพราะสามารถพิมพแลว
นำไปติดบนสินคา และพื้นผิวตางๆ ได
มากมาย เชน กระจก ผนัง พื้น เพดาน 
เสา ติดไดแทบทุกที่ คร้ังนี้จะพูดถึงสติก
เกอรขนาดใหญที่พิมพดวยเทคโนโลยี
การพิมพดวยเครื่องพิมพอิงคเจ็ทซึ่ง
เปนที่นิยมมีการใชกันอยางแพรหลาย
มากขึ้นและมากขึ้นทุกวัน 

“สติกเกอรในยุค 4.0  
  ตองพิมพสวย ใชงานไดหลากหลาย  
  ที่สำคัญตองติดตั้งไดงาย” 

By MR.INKJET  
(พงศกร บุญใส CEO of Superior Inkjet Co., Ltd.) 
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 สติกเกอร ในยุค 4.0 จะไมเปนแค    
เพียงสติกเกอรเทานั้น เพราะการจะใช 
สติกเกอรมีความหลากหลายในแตละ
พื้นที่มากขึ้น มีความตองการในการใช 
ที่แตกตางกันตามพื้นที่ที่ตองการนำ
สติกเกอร ไปติดตั้ง ดวยเทคโนโลยีการ
ผลิตสติกเกอร ในปจจุบันในทวีปยุโรป 
เยอรมันนีมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทัน
สมัยที่สุด ในแงของความหลากหลาย 
ของผิวสติกเกอร ความพิเศษของ        
กาว ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ความทนทานในการใชงาน ที่สำคัญคือ
คุณภาพโดยรวม ทำใหตอบโจทย ในยุค
ดิจิตอล 4.0 ไดเปนอยางดี 
 ความหลากหลายของผิวสติกเกอร 
เดิมสติกเกอรท่ีเรารูจักกันมีเพียงผิวเงา 
หรือผิวดาน แบบขาว หรือ แบบใส แต
ปจจุบันสติกเกอรมีผิวขรุขระ ทนตอ
การขูดขีด หรือทนตอการเหยียบดวย
รองเทา สามารถพิมพบนสติกเกอรดวย
เครื่องอิงคเจ็ทยูว ี แลวนำไปติดใชงานที่
พื้น (Floor Graphics) ไดเลย แถมมี
ผานมาตรฐานกันลื่นมาตรฐานสากล 
R9 Certificate ดวย ไมตองมีการ
เคลือบหนา สติกเกอรที่ออกแบบเพื่อใช
แทนกระดานดำ (Chalkboard) ที่
สามารถพิมพ ได และสามารถนำชอลก
เขียนบนสติกเกอร ได ลบได สะดวกแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนำไปใชงาน สะอาด รวดเร็ว 
ประหยัด และกำลังเปนเทรนใหมคือสติก
เกอรสำหรับงานตกแตงกระจกหรือผนัง 
ทั้งในไทยและตางประเทศมี ใชกันมาก 
สามารถนำมาพิมพ ไดกอน นำไปตัดเปน
ลวดลายเพื่อติดกระจกท้ังในหางสรรพ
สินคา ในออฟฟศ ในอาคาร ในโรงแรม  
ความพิเศษของกาวสติกเกอร เดิมรูจัก
กันมีกาวแบบติดแนน (Permanent 
Adhesive) กาวรีมูฟ (Removable 
Adhesive) ในยุค 4.0 มีกาวหลาย 
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หลายแบบท่ีแยกตามการใชงานเพิ่มขึ้น 
เชน กาวติดแนนมากเปนพิเศษ (Power 
Tack) เพ่ือสำหรับติดพื้นผิวท่ีติดยาก 
เชน ผนังปูนที่มีผิวไม เ รียบขรุขระที่
ตองการติดแลวไมหลุดงาย และใหม
ลาสุดคือกาวแบบจุด (Easy Dot) กาว
ของสติกเกอรเดิมจะเปนแบบติดเต็มพื้น
ผิวดานหลังของสติกเกอร หรือเปนแบบ
เสนตาราง แตแบบกาวเปนจุดเปน
เทคโนโลยีใหมที่กาวจะเปนจุดๆ เรียงกัน
เปนส่ีเหล่ียมเต็มพ้ืนผิวดานหลังของ
สติกเกอรโดยแตละจุดจะมีระยะหางกัน
นิดหนอย โดยกาวแบบจุดนี้จะทำใหการ
ติดสติกเกอรเปนเรื่องงาย สามารถติด
ไดดวยมือเปลา ไมมีฟองอากาศ เพื่อ
อากาศจะถูกไลออกไดงายผานออกไป
ทางชองวางของจุด ทำใหติดตั้งไดเร็ว 
งานก็จะเรียบรอย โดยเฉพาะการนำ
สติกเกอรกาวแบบจุด (Easy dot) ไป
ติดกระจกจะงายกวาการติดแบบเดิม 
(แบบเดิมจะติดสติกเกอรบนกระจกจะ
ตองใชการติดดวยน้ำผสมน้ำยาลาง
จาน พอติดสติกเกอรตามตำแหนงแลว
ก็ตองไลน้ำใหแหงไมเชนน้ันสติกเกอร ไม
แหงก็อาจจะติดไมอยูหลุดได) และดวย
จุดของกาวก็ยังใหความรูสึกที่แตกตาง
ดูพรีเมี่ยมหรูหรามากขึ้น เรียกไดวาทั้ง
ดูดีและติดไดงาย นึกภาพถึงถาราน
ฟาสตฟูดตองการติดสติกเกอรขนาด 
1x1 เมตร เพื่อประชาสัมพันธโปรโมชั่น
ใหม ในวันจันทร 9 โมงเชาพรอมกัน 
300-500 สาขาทั่วประเทศพรอมกัน ก็
คงมีเพียงการใชสติกเกอรกาวแบบจุด 
(Easydot) เพราะพนักงานของราน   
ติดต้ังไดเองไดงายและสวยงาม อีกทั้ง
สติกเกอรกาวจุดยังมีมากมายหลาย
ชนิด เชน ผิวขาวเงา ผิวขาวดาน ผิว
ขาวแบบทึบแสง ผิวใสเงา ผิวใสดาน ผิว
แบบชอลกบรอด (Chalkboard) แบบ
กระดานดำสีดำ/สีเขียวเขียนดวยชอลก
ลบออกไดสะอาด ผิวสำหรับงานติดพื้น
สีขาวและใสที่ปองกันการลื่นลมไดผาน 
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การรับรองมารตฐาน R9 เรียกไดวา
สามารถนำไปประยุกต ใชงานไดครบ
หลากหลาย  
 คุณสมบั ติ ที่ ส ำคัญที่ ต อ งมี ใ น   
สติกเกอร ปจจุบันมีการใชสติกเกอร 
ไปติดยังสถานท่ีตางๆ มากขึ้น ในสถานี
รถไฟฟาท้ังบนดินใตดิน สนามบิน บน
เครื่องบิน หางสรรพสินคา สถานที่มีคน
อยูมากๆ ยอมตองใหความสำคัญเรื่อง
ความปลอดภัยเปนอันดับแรก วัสดุที่  
นำไปใชตองไมเปนเชื้อไฟ ไมลามไฟ 
(Flame Retardant) ตองมีมาตรฐาน
สากลรับรอง เชน B1, M1, EN13501 
เปนตน เพื่อเมื่อเกิดเหตุไมคาดฝน เชน 
ไฟไหม ก็จะลดควันจากไฟไหม ได ผูคน
สามารถมีเวลาหนีไปยังทางหนี ไฟได 
เพราะสติกเกอร ไมลามไฟ ไมเปนเชื้อ
เพลิง คุณสมบัตินี้ ในยุโรป หรืออเมริกา 
และในตางประเทศใหความสำคัญมาก  
 ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปน
เ รื่ อ งสำคัญร ะดั บ โลก ในทุ ก เ รื่ อ ง        
ทุกวงการ ไม เวนสติกเกอรก็ตองมี
คุ ณ ส ม บั ติ ท่ี ไ ม เ ป น อั น ต ร า ย ต อ        
ส่ิงแวดลอม ไมเปนอันตรายตอมนุษย
หรือสิ่งมีชีวิต ตั้งแตกระบวนการผลิตใช
พลังงานนอย ไมมีการใชโลหะหนัก ไมม ี
PVC ผสมในสติกเกอร หรือใชกาวแบบ
น้ำ (Water base Adhesive) ไมมีกลิ่น
เหม็น สามารถนำสติกเกอรมารีไซเคิล
ได ปจจัยเหลานี้จะทำใหสติกเกอร ไมเปน
เพียงแคคำวาสติกเกอรอีกตอไป แลว
คุณจะ ใช สติ ก เกอร แบบ ไหน ในยุค
ดิจิตอล 4.0 เพื่องานพิมพของคุณ 
 
ขอบคุณรูปประกอบจาก Neschen 
Coating GmbH 
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 บทความตอไปนี้ เปนบทความเชิง
วิเคราะหจากประสบการณการทำงาน
ของคณะกรรมการของสมาคมที่รับผิด
ชอบเรื่องการนำเสนอบทความเพื่อ 
เผยแพรเพื่อใหความรูเชิงปฏิบัติสำหรับ
ผูประกอบการนำไปใช ในการทำงาน  
 
 มีคำถามเกิดข้ึนมากมายในการใช 
ไวนิล (vinyl) เริ่มตั้งแต จะเลือกไวนิล
อยางไรใหเหมาะสมกับการงาน เมื่อมี
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางใชงาน
ไวนิล จะตองแกปญหาอยางไร เพื่อ
ความชัดเจน ผูเขียน จึงไดสอบถาม
หาความรูจากผูผลิตหลายราย เพื่อให
สมาชิก ไดมีแนวทาง นำไปใช ในการแก
ปญหา หรือ ชวยปองกัน กอนจะเกิด
ปญหา อยางไรก็ แนวทางที่จะกลาวถึง 
อาจไม ไดเปนแนวทางท่ีตองยึดปฎิบัติ
แบบตายตัว หากสมาชิกไมเห็นดวย 
หรือความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไปขอ
ใหทานสมาชิกชวนกันแสดงความคิด
เห็น สงมายังสมาคม เพื่อที่จะปรับปรุง
และเผยแพรตอไป บทความในฉบับนี้ 

“ไวนิล” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนเนื้อหาบางสวนยังไมครบเสียทีเดียว 
พยายามที่จะลงใหเหมาะสมกับพื้นที่
ของหนังสือของสมาคม 
 กอนอื่นมาทำความรูจักกันสักนิดคำ
วา ไวนิล น้ัน เปนคำเรียกที่ติดปากคน
ไทยบานเราเปนอยางมาก ก็ไมทราบ
เหมือนกันวาใครเปนคนเรียกคนแรกๆ 
ที่เรียกช่ือนี้ สำหรับในตางประเทศแลว
มักนิยมเรียกไวนิลสำหรับงานพิมพ 
อิงคเจ็ทวา แบนเนอร (Banner) เอา
เปนวาเราเรียกวา ไวนิล เหมือนเดิมเพื่อ
ความสะดวกในการสื่อสาร โดยใน
บทความช้ินนี้ จะกลาวถึง เฉพาะไวนิล 
ที่ใชสำหรับการพิมพอิงคเจ็ท ท่ีผลิตใน
ระบบ laminate เทานั้น และจะขอไม
กลาวถึงไวนิลที่ผลิตในระบบ cast  
 ไวนิลประกอบไปดวย แผน PVC 
ดานหนา และดานหลัง ตรงกลางเปน
เสนใยโพลีเอสเตอร ประกบเขาดวยกัน 
โดยการใชกาว ลูกกลิ้ง ความรอน หรือ
ถาเปนระบบเย็นก็จะใชเฉพาะกาว ยึด
ติดเขาดวยกัน ขอแตกตางของไวนิลที่
ผลิตในระบบรอนคือ ผิวหนาของไวนิล 

By TABDA 
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จะเรียบสม่ำเสมอกวา ไวนิลที่ผลิตใน
ระบบเย็น หากการควบคุมการปลอย
หมึกพิมพจากเครื่องพิมพดีๆ ก็จะ
สามารถประหยัดจำนวนหมึกพิมพลงได 
จึงชวยลดตนทุนของการผลิต และภาพ
ท่ีออกมาก็จะสวยคมชัดมากกวา เพราะ
ผิวหนาของไวนิลเรียบสม่ำเสมอ แต
ความหนาของไวนิลจะบางกวาเมื่อวัด
ดวยเครื่องวัดความหนาถึงแม ไวนิลจะมี
น้ำหนักเทากันก็ตาม แตผูผลิตโดย
ทั่วไปจะใชการผลิตแบบเคลือบเย็น
เพราะไวนิลจะดูหนากวาเมื่อสัมผัส และ
แนนอนอยางยิ่งในการผลิตไวนิลของ
โรงงานผูผลิตสวนใหญ ใชระบบเย็น
เพราะจะผลิตไวนิลไดมากกวาในเวลาที่
เทากัน จะสังเกตวาไวนิลที่เคลือบดวย
ระบบเย็นจะมีผิวหนาที่ ไมเรียบ เหมือน
จะมีรูเล็กๆตลอดผิวหนาของไวนิล 
 สวนประกอบในการผลิต PVC นั้นมี
ความอย างสำคัญยิ่ งมั นจ ะส งผล     
ในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน และ
ยืดหยุน ดังนั้นสูตรในทางเคมีของ   
การผลิต PVC ประกอบไปดวย PVC 
Resin, Stone Powder และ Plasticizer 
ซึ่งท้ังสามสวนประกอบนี้จะตองมีสวน
ผสมในอัตราสวนพอดีกัน สวนสำคัญ
อันดับที่หนึ่งคงหนีไมพน PVC Resin 
ซึ่งแนนอนวาสินคาในแตละตัวยอมมี
เกรดของสินคาใหเลือกใช เชนเดียวกัน 
PVC Resin ก็มีเกรดเหมือนกัน โดยจะ
แบงเปนกลุมใหญๆ ได 3 เกรดคือ 
พรีเม่ียม มาตรฐาน และประหยัด ทั้ง
สามเกรดมีการใชที่แตกตางกันเพราะ
ราคาตนทุนท่ีแตกตางกันไปดวย เกรด
พรีเมี่ยมก็จะนิยมใชกับสินคาราคาแพง 
สินคาท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ และเกรด
ประหยัดก็จะใชกับสินคาราคาถูกทั่วไป 
สำหรับ ท่ี ใช กับ ไว นิล ท่ี ในงานพิมพ    

By TABDA 
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อิงคเจ็ทกันโดยท่ัวไปในบานเรานั้นสวน
ใหญจะใชเกรดท่ีเปนมาตรฐาน เพราะ
ถาใช เกรดประหยัดอาจจะสงผลตอ 
งานพิมพ ได อยางไรก็ตามนั่นไม ใช
หมายความว า จ ะ รับปร ะกั นว าทุ ก
โรงงานจะใชเกรดมาตรฐานแตเพียง
อยางเดียวสำหรับงานพิมพอิงคเจ็ท แต
ก็ไมสามารถบอกไดวา หรือสังเกตไดวา
ไวนิลแบบไหนท่ีไมได ใชเกรดมาตรฐาน 
หรือใชผสมกันกับเกรดประหยัดเพื่อลด
ตนทุนการผลิตและทำการแขงขันใน
ดานราคาจำหนายได สำหรับเราๆ 
ทานๆ ก็จะพิสูจน ไดก็ตอเมื่อนำไปใช
งานแลวเกิดปญหาขึ้นเมื่อใดนั่นคือขอ
พิสูจนท่ีชัดเจน 
 พลาสติไซเซอร (Plasticizer) คือ
ตัวแปรสำคัญที่จะทำใหการเกาะติดของ
หมึกพิมพจะดีหรือไมดีทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว ตามที่เราทราบกันดีวา 
พลาสติก PVC หากปลอยทิ้งไว ไป
นานๆ สารพลาสติไซเซอรจะซึมขึ้นมา
บนผิวหนาและจะทำใหอะไรก็ตามที่ติด
บนผิวหนาหลุดออกหมด พลาสติไซ
เ ซ อ ร เ ป น ส า ร ที่ ใ ส ใ น โ พ ลิ เ ม อ ร 
(Polymer) หรือผลิตภัณฑพลาสติก
เพื่อลดจุดหลอมที่ทำใหเกิดการไหล 
(Flexing Temperature) ของพลาสติก
ทำใหเม็ดพลาสติกมีความยืดหยุนและ
ออนนุมขึ้น สะดวกตอการดึง รีด ฉาบ 

หรือหลอแบบ และยังเปนตัวรักษาความ
ออนนุมไมใหเสียไปโดยงาย อีกทั้งยังมี
คุณสมบัติเปนฉนวนไฟฟาทนตอกรด
ดาง น้ำมันและผงซักฟอก โดยจะใส
ประมาณ 20-40% โดยน้ำหนัก 
 Stone Powder คือสารอีกตัวหนึ่ง
ในสวนผสมของ PVC มีคุณสมบัติใน
การทำใหเพิ่มความแข็งแรง และเพิ่ม  
น้ำหนักของ PVC ไปพรอมกันโดยจะ     
ใสประมาณ 10-30% หากสวนผสม  
ไมพอ ดีก็ จ ะส งผลทำ ให คุณสมบัติ      
ของ PVC ต่ำกวาท่ีควรจะเปน แตบาง
โรงงานที่ผลิตไวนิล ใสเกินความพอดี
โดยใสจำนวนที่มากที่สุดเทาที่จะใส ได 
เพราะสารตัวน้ีราคาถูกกวา PVC Resin 
ผลท่ีออกมาคือพลาสติกกรอบเม่ือใช
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ตากแดดไปสักพักหน่ึง ย้ำเตือนอีกครั้ง
วาพลาสติก PVC เกือบทุกชนิดการ
ขายจะขายท่ีน้ำหนัก ไมไดขายที่ความ
หนา เชน 320 gsm หมายความวา 
PVC ตัวน้ันมีน้ำหนักที่ 320 กรัมตอ 1 
ตารางเมตร 
 เม่ือได PVC แลววัสดุตรงกลางก็คือ
เสนใยโพลีเอสเตอร ขอทำความเขาใจ
สั ก เ ล็ กน อยว า เ ข าหมายความว า
อยางไร เชน 300x500/18x12 
ตัวเลขดานหนาคือเสนใยเล็กๆมารวม
กันเปนหนึ่งเสน(300x500) และเสน
ดานหนากวางและดานความยาวจำนวน
เสนใยเล็กๆก็ไมเทากัน สวนตัวเลขดาน
หลัง (18x12) คือจำนวนเสนใยก็คือ
ความยาว 1 นิ้ว จะมี เสนใยดานนึง
จำนวน 18 เสนและอีกดานจำนวน 12 
เสน เสนใยโพลีเอสเตอรนี้คือเครื่อง  
บงช้ีความแข็งแรงของไวนิลที่นำมาใช
งานกัน ยิ่งเสนใยจำนวนมากไมวาจะ
ขางหนาหรือขางหลัง ความหมายคือ
ความแข็งแรงของไวนิลนั้นๆ บทพิสูจน
คอนขางยากสำหรับการนับจำนวนเสน
เล็กๆ ใน 1 เสนใย แตจำนวนเสนใน 1 
นิ้วนั้นเราสามารถนับไดจากตาเปลา 
 เราจะสังเกตวาไวนิลที่มีขายในบาน
เรานั้น สำหรับไวนิลที่นำมาใชทั่วไป 
(ไมใชตู ไฟ) มีทั้งหลังสีเดียวกับผิวหนา 
หลังสีออกเหลืองกวาผิวหนา หลังสีเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังสีดำ ฯลฯ หลังที่ไมใชสีเดียวกับผิว
หนานั้นจุดประสงคเพื่อตองการที่จะ
ปองกันแสงแดดสองผานทะลุมารบกวน
ภาพที่เราพิมพลงไป บางครั้งผูผลิต
บางรายทำหลังไวนิลเม่ือเอามือสัมผัส
แลวจะมีความสากมากๆ จุดประสงคนั่น
ก็คือปองกันสีที่พิมพมาติดหลังไวนิลใน
กรณีที่พิมพจำนวนมาก และเมื่อพิมพ
เสร็จแลวจะตองเก็บเขามวนเลย 
 อายุการใชงานของไวนิลโดยท่ัวไป
สำหรับเมืองรอนและแดดออกมากๆ
อยางบานเรา อายุการใชงานของไวนิล
ก็จะอยูที่ประมาณ 6 เดือน ถาไวนิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีอายุการใชงานที่นอยกวานี้ก็ตองไป
ตรวจสอบวาเขาลดคุณสมบัติของสาร
ตัวไหน แตถาหากมีไวนิลที่มีอายุการใช
งานท่ีนานกวาน้ีน่ันหมายถึงผูผลิตได
ผสมสารปองกันยูวีเขาไปใน PVC เพื่อ
ยืดอายุการใชงาน สำหรับไวนิลที่ใช 
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พิมพอิ้งคเจ็ทแลวการเคลือบหนาของ 
ไวนิลจะไมนิยมผลิตกัน เพราะตนทุน
ของการผลิตจะสูงและไมจำเปนเทาที่
ควร การเคลือบผิวหนาของไวนิล
สำหรับการทนตอแสงแดดนั้นจะนิยมใช
กับไวนิลท่ีมีอายุการใชงานต้ังแต 3 ป
ขึ้นไป และโดยสวนใหญก็จะเปนไวนิลที่
ใชสำหรับงานติดสติกเกอรเพื่อทำปาย
ตางๆ โดยเฉพาะปายตู ไฟ อยางไร
ก็ ต ามยั งมี ไ วนิ ลสำหรั บงานพิ มพ
อิ้งคเจ็ทท่ีตองการใหเคลือบสารปองกัน
การลามไฟนั้น เปนที่นิยมท่ีตองใช
เปนการเคลือบผิวหนาดวยสารปองกัน
การลามไฟดวยเชนกัน ราคาจำหนายก็
จะสูงกวาไวนิลที่ ไมมีสารปองกันการ
ลามไฟ การเคลือบสารปองกันการลาม
ไฟมักนิยมใชกับภาพการโฆษณาภายใน
อาคารเปนหลัก ในชวงหลังๆนี้เจาของ
สินคาที่พิมพโฆษณาเรียกรองมากขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน
ตอประชาชนท่ัวไป  
 ปญหาหนึ่งที่มีทานสมาชิกถามมา
วาทำไมพิมพ ไวนิลแลวไปใชงานไดสัก
พักหมึกที่พิมพลงไปคลายจะยังไมแหง 
ทั้งๆ ที่ตอนที่พิมพและออกมาจาก
เครื่องพิมพ ไดตรวจสอบดูแลวแหง
สนิท หากจะพิสูจนวาเกิดจากอะไรอาจ
จะตองใชคาใชจายและเวลาพอสมควร 
อยางไรก็ตามไดตรวจสอบกับผูผลิต

รายหนึ่งที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีมาตรฐานการผลิตคอนขางสูง และได
รับคำตอบวาไมใชเกิดกับประเทศไทยแต
เพียงประเทศเดียว หากแตยังเกิดขึ้นท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมณรัฐเท็กซัส 
อีกดวย และผู ใชงานไดเปลี่ยนเจาไปใช
สินคาที่มีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งแนนอน
ว า ราคาย อมสู งขึ้ นกว า เดิ มอย า ง
แนนอน ในการสันนิฐานเบื้องตนพอจะ
สรุปไดวา การผลิตไวนิลท่ีมีปญหานั้น
คงจะใชเกรดของ PVC Resin ที่ราคา
ประหยัด หรือไมตรงตามสภาพอากาศ 
หรือแมแตอัตราสวนของสารเคมีท่ีผสม
ออกมาเปน PVC ไมเหมาะสมเทาที่ควร

มีบางตัวมากเกินไป เปนตน อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก็ตามราคางานและราคาจำหนายไวนิล
ในทองตลาดนั้นแขงขันกันอยางมาก ผู
ผลิตก็มีความจำเปนที่จะตองวิธีการ
หลายๆ อยางเพื่อความอยูรอดในการ
ผลิตไวนิลใหมีตนทุนที่ถูกที่สุดปญหา
จึงมาเกิดกับผูพิมพท่ีตองรับความเสี่ยง
อยางหลีกเล่ียงไมได 
 เลือกไวนิลอยางไรใหเหมาะสมกับ
การใชงาน เปนคำถามที่หาคำตอบยาก
มากเพราะ คุณสมบั ติบางอย าง ไม
สามารถพิสูจน ไดดวยตา แตจำเปนที่
ตองใชการพิ สูจนจากหองทดลอง 
อยางไรก็ตามขอเสนอแนะการเลือกใช 
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ไวนิลใหเหมาะสมกับงานเปนขอๆ ดังตอ
ไปนี้ 
 1. ความนาเชื่อถือของผูจำหนาย 
หากเกิดปญหาแลวผูจำหนายเสนอ
ความรับผิดชอบไวอยางไร ปญหานี้จะ
เกิดกับผูประกอบการที่เนนเร่ืองราคา
แต เพียงอยางเดียว ผูขายอาจจะมี
สินคาอยูหลายเกรดใหเลือกใชตามการ
ใชงานแตละงาน 
 2 .ความยาวของม วนครบตาม
จำนวนหรือไม ปญหานี้จะไมเกิดกับ
ลูกคาที่มีการจดบันทึกการผลิต หรือ
เรียกวารายงานการผลิต รายงานการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตนี้ยังชวยใหผูประกอบการทราบ
จำนวนตนทุนที่แทจริงของการผลิต
งานแตละช้ินไดเปนอยางดี และยังชวย
ใหทราบดวยวาในแตละงานคาของการ
สูญเสียจำนวนเทาไหร เปนขอมูลใน
การคำนวนตนทุนงานอยางมืออาชีพ 
 3.หนากวางตรงตามความตองการ
หรือไม ปญหาน้ี ไมเกิดกับผูประกอบ
การที่มีการวางแผนการผลิตอยาง
จริงจัง การวางแผนการผลิตที่ดียัง
ชวยลดตนทุนของการผลิตงานไดเปน
อยางดี อยางนอยผูพิมพควรจะมีการ
จดบนัทกึของการผลติในแตละงานเอาไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.การทดสอบกอนการพิมพงาน
จริง ควรทดสอบพิมพเปนสีพื้นพิมพ
เต็มตามหนากวาง และไวนิลแตละครั้งสี
ของผิวหนาเทาท่ีตรวจสอบดู หากเปน
ไวนิลอายุการใชงานสั้นๆ การมาแตละ
ครั้งจะไมเหมือนกันเลย หากการเลือก
ใชกับงานที่มีการพิมพจำนวนมากๆ 
ควรเลือกไวนิลที่ผลิตมาพรอมกัน 
 5 . ก า รต วจสอบนอกจ ากก า ร
ทดสอบพิมพแลว การตรวจสอบน้ำ
หนักก็มีความจำเปน ไวนิลหนาใชวาน้ำ
หนักจะได บางคนบอกวาตีโปรงมาก็มี 
อยางไรก็ตามหากเครื่องชั่งเล็กๆ ที่
หนวยการช่ังเปนกรัมไมแพงมากนักก็
ควรจะมี ไวสักตัวเอาไวทดสอบ การ
สัมผัสไวนิลไม ใชส่ิงท่ีถูกตอง ลองตัว
เราเองก็ ไดมือขวากับมือซายสัมผัส   
ไวนิลตัวเดียวกันแตความรูสึกของเรา
จะมีความรูสึกวาไมเทากัน และลองสลับ
ไปมาก็จะทราบไดวาสองมือเราความ
รูสึกไมเทากัน แตหากเครื่องชั่งราคา
คอนขางสูงก็เลือกซื้อกับผูขายที่ เรา
ไว ใจตอเขาเปนการดีที่สุด 
 ตามที่เรียนไวขางตนวาบทความชิ้น
นี้นำเสนอไวเปนเพียงความรูเพื่อนำไป
ใชงานเบ้ืองตน และใหเหมาะสมกับเนื้อที่
ของนิตยสารดังนั้นจึงมีรายละเอียดยัง
ไมครบแตพอจะเปนแนวทางในการนำไป
ใชงาน คงจะตองมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่มาก 
กวานี้และจะขอนำเสนอในโอกาสตอไป
ในอนาคต 

ไวนิลใหเหมาะสมกับงานเปนขอๆ ดังตอ ผลิตนี้ยังชวยใหผูประกอบการทราบ

จริง ควรทดสอบพิมพเปนสีพื้นพิมพ
เต็มตามหนากวาง และไวนิลแตละครั้งสี
ของผิวหนาเทาท่ีตรวจสอบดู หากเปน
ไวนิลอายุการใชงานสั้นๆ การมาแตละ
ครั้งจะไมเหมือนกันเลย หากการเลือก
ใชกับงานที่มีการพิมพจำนวนมากๆ 
ควรเลือกไวนิลที่ผลิตมาพรอมกัน 

5 .
ทดสอบพิมพแลว การตรวจสอบน้ำ
หนักก็มีความจำเปน ไวนิลหนาใชวาน้ำ
หนักจะได บางคนบอกวาตีโปรงมาก็มี 
อยางไรก็ตามหากเครื่องชั่งเล็กๆ ที่
หนวยการชั่งเปนกรัมไมแพงมากนักก็
ควรจะมี ไวสักตัวเอาไวทดสอบ การ
สัมผัสไวนิลไม ใชส่ิงท่ีถูกตอง ลองตัว
เราเองก็ ไดมือขวากับมือซายสัมผัส   
ไวนิลตัวเดียวกันแตความรูสึกของเรา
จะมีความรูสึกวาไมเทากัน และลองสลับ
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โครงการ 

  
“ TABDA     ชวนรานปาย 

ชวยแพทยไทย 
สูภัยโควิด 

” 
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 จากฉบับที่ 21 สมาคมฯ ไดกลาวถึง
การรวมแรง รวมพลังของสมาชิกราน
ปายท่ัวประเทศ ท่ีนำวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ท่ีเราใชทำงานอยูแลวเปน
ประจำ อยางแผนอะคริลิคใส พลาสวูด 
พลาสติกเพ็ทใส PET SHEET มาผลิต
เปนอุปกรณทางการแพทย เพื่อสงมอบ
ให บุคลากรทางการแพทย หมอ 
พยาบาล เจาหนาท่ีในทุกสวนที่ทำงาน
อยางใกลชิดกับชุมชนตาง ๆ รวมทั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19  
 
 ในสวนของ TABDA เองที่ ไดมีการ
เปดรับเงินบริจาค เพื่อนำไปจัดหา
อุปกรณทางการแพทย อาทิ  Aerosol 
Box (กลองปองกันการฟุงกระจายของ
เ ช้ื อ ขณะ ใ ส เ ค รื่ อ ง มื อช ว ย เ หลื อ ) 
Patient Screening Shield  (แผนกั้น
คัดกรองคนไข) และ Face Shield (หนา
กากปองกันการติดเชื้อ)   
 
 ทางสมาคมไดนำเงินที่ ไดรับบริจาค
จากเพื่อนสมาชิกและผูมีจิตศรัทธา 
จำนวน 131,900 บาท และสมาคมรวม
สบทบทุนดวย  จำนวน 108,495.40 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240,395.40 
บาท อีกทั้งยังมีสมาชิกรวมบริจาคเปน
วัสดุอุปกรณตางๆ เพิ่มเติมอีกดวย 
 
 โดยเงินท่ี ไดรับบริจาคและสิ่งของ
บริจาค ทางสมาคมนำมาดำเนินการจัด
ทำ จัดหา จัดสงและมอบใหกับโรง
พยาบาลและหนวยงานสาธารณสุขกวา  
94 แหง ทั่วประเทศ ดังนี้ 
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1.   โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ  
  ๘๔ พรรษา (รพ.ยาสูบ) 
2.   โรงพยาบาลคายธนะรัชต  
3.   โรงพยาบาลคำเขื่อนแกว 
4.   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  
5.   โรงพยาบาลพระจอมเกลา 
6.   โรงพยาบาลตำรวจ  
7.   โรงพยาบาลราษีไศล 
8.   โรงพยาบาลศรีสะเกษ (สงงานวิสัญญี) 
9.   โรงพยาบาลบานไร     
10.  โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
11.  โรงพยาบาลทุงสง-ควนไมแดง  
12.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตำบลบานขาว 
13.  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ 
14.  โรงพยาบาลวังทอง 
15.  ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี 
16.  โรงพยาบาลพระแสง (งานจายกลาง) 
17.  โรงพยาบาลสวนตำบลโนนตูม 
18.  โรงพยาบาลสามรอยยอด 
19.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแมนนท 
20.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานเลื่อม 
21.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกวาง 
22.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานจั่น 
23.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองหมื่นทาว 
24.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานจำปา 
25.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน 
26.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคำกอม 
27.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลพรุใน 
28.  โรงพยาบาลปาพะยอม 
29.  โรงพยาบาลเขาชัยสน 
30.  โรงพยาบาลปาบอน 
31.  โรงพยาบาลกงหรา 
32.  โรงพยาบาลควนขนุน 
33.  โรงพยาบาลปากพะยูน 
34.  โรงพยาบาลศรีบรรพต 
35.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต 
36.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานกงหราใหม 
37.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาเหนาะ 
38.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพูด 
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39.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโละจังกระ 
40.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานคู 
41.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานชะรัด 
42.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหัวหรั่ง 
43.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหวัง 
44.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพังกิ่ง 
45.  ศูนยบริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 
46.  โรงพยาบาลบานบึง 
47.  โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย -  
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
48.  สถานีอนามัยศรีสุนทร 
49.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลปาคลอก 
50.  สถานีอนามัยเชิงทะเล 
51.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา 
52.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลราไวย 
53.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเกาะเเกว 
54.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลวิชิต 
55.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลกะรน 
56.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานแหลมชั่น 
57.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเกาะมะพราว 
58.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานเกาะโหลน 
59.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลฉลอง 
60.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล 
61.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไมขาว 
62.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางเทา 
63.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลปาคลอก 
64.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานมาหนิก 
65.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเกาะนาคา 
66.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสาคู 
67.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานไมขาว 
68.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานศรีสุนทร 
69.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพารา 
70.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานกระทู 
71.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลกมลา 
72.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง 
73.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดาน 
74.  โรงพยาบาลเอราวัณ 
75.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ  
76.  โรงพยาบาลนครนายก 
77.  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
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78.  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
79.  โรงพยาบาลสิรินธร  
80.  โรงพยาบาลเสนา 
81.  โรงพยาบาลลำสนธิ 
82.  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
83.  โรงพยาบาลกองบิน 
84.  โรงพยาบาลอมกอย 
85.  โรงพยาบาลวังนอย 
86.  โรงพยาบาลเนินขาม 
87.  โรงพยาบาลพะเยา 
88.  โรงพยาบาลหัวตะพาน  
89.  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ 
90.  โรงพยาบาลชาติตระการ 
91.  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 
92.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานควนหิน 
93.  โรงพยาบาลภูมิพล 
94.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนาบัว 
 
 TABDA ขอขอบคุณ ทุกพลังแรงกายแรงใจ 
และจิตศรัทธาของทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
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 หลังจากสถานการณ Covid-19 เ ร่ิมคลี่คลาย 
รัฐบาลเริ่มปลดล็อคใหกับธุรกิจตางๆ ไดกลับมาดำเนิน
ธุรกิจไดตามปกติแบบ New Normal สำหรับคนใน
วงการของเราก็มีอีกหนึ่งธุรกิจที่เราเฝารอใหถึงวันงาน 
นั่นก็คืองาน Sign Asia Expo งานที่ เสมือนเปน
ศูนยกลางเปนแรงผลักดันใหเกิด การแลกเปลี่ยนแนว
ความคิด ความรู ประสบการณ ใหมๆ สำหรับชาวธุรกิจ
อิงคเจ็ท ปาย และโฆษณา มาเปนระยะเวลากวา 17 ป  
ครั้งน้ี ทีมงาน G&S ไดมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับ คุณ
สักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอบริก 
จำกัด ผูจัดงาน Sign Asia Expo และไดทราบถึง
แนวทางการปรับตัวในรูปแบบใหมของการจัดงานปนี้ จึง
ขอนำมาเสนอใหกับทุกทานไดทราบถึงแนวคิดของการจัด
งานแบบ Hybrid Show ปนี้ สำหรับงาน Sign Asia 
Expo” 
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 “สวัสดีครับเปนที่ทราบกันดีอยูแลว
วา งาน Sign Asia Expo เปนเวที    
การคา แบบท่ี ไดพบปะ พูดคุย แลก
เปลี่ยนกัน ตองดู ตองสัมผัสสินคา แต
สถานการณโควิด-19 ทำใหการพบปะ
ของ Exhibition ทำไดยากขึ้น ทุกคน
ออกจากบานยากขึ้น มีเง่ือนไขของการ
เดินทาง ดานสาธารณสุขมากขึ้น ภาค
การซื้อขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ได รั บผลกระทบ เหมือนกันทั่ ว โลก 
สำหรับงาน Sign Asia Expo 2020 
ยังคง Concept เดิมเพื่อให ผูซื้อ ผูขาย
ไดทำการคาอยางเดิม และการเพิ่ม 
Speed การคาให ไดมากที่สุด 
 โดย Sign Asia Expo 2020 มี
แนวคิดที่จะเปด E-Showroom ที่มิใช
โลกการคาที่ เบ็ดเสร็จจายเงินกันบน
เว็บไซต แต Exhibitor สามารถมีหนา
รานบน www.signasiaexpo.com 
สามารถเสนอโปรโมชั่น แนะนำสินคา
ใหม หรือแมกระทั่ง การแนะนำวิธีการใช
งาน หรือการนำ Social Media 
(Facebook, LINE, YouTube) ที่มีอยูทั้ง
หมดมารวมไวที่ E-Showroom เรา
เตรียม template ที่สามารถใสขอมูล
ของบริษัท สินคาแนะนำ สินคามาใหม 
สินคาแตละประเภท แมกระทั้งวีดีโอ
แนะนำสินคา และสามารถพูดคุยกับพนัก
งานขายไดโดยตรง (ID LINE) เรามี
ระบบหลังบานดวยทีมงานท่ีจะชวยทาน
ในทุกๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการอัปโหลด
รูป เนื้อหา หรืออ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ 
พรอมดวยระบบ AI ที่จะชวยวิเคราะห
อันดับ 1 ใน 10 อาทิโปรโมชั่นไหนที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Search หามากที่สุด กลุมสินคาใหมที่ได
รับความสนใจมากที่สุด และบริษัทไหน 
ไดรับความนิยมมากท่ีสุด เพื่อท่ีทานจะ   
ไดวิเคราะหการจัดการไดอยางเหมาะสม 
และทานมั่นใจได เลยวา เรามี data  
base ท่ีมีผูซื้อท่ัวประเทศ และผูซื้อจาก    
กลุมประเทศ CLMV ในเบื้องตน เราจะมี
ร านค าหรือบริษั ทชั้ นนำที่ จ ะอยู ใ น      
E-Showroom ไมนอยกวา 80 รานคา  
 ซึ่ง E-Showroom มีหัวใจหลักอยู 3 
ชวง ดวยกัน ชวงแรกกอนที่จะมาถึงเรา
จะพยายามใหทุกทานไดพบกับหัวใจหลัก 
“Super sale”  Sign Asia Expo 2020 
หลังจากจบงาน แตยังตองการซื้อขายก็
มาพบกันบนโลกออนไลน “Summer 
sale” (มีนาคม 2564) พรอมพบปะพูด
คุยกันไดเต็มระบบ และชอปสนุกกลางป
อีกครั้งกับ “Mid year sale” (มิถุนายน 
2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Sign Asia Expo 2020 และ 
Sign Asia E-Showroom มีความตาง
ท่ีอยู ในความเหมือน ในรูปแบบของ 
ออฟไลนและออนไลน” 
  “Sign Asia Expo เราจะไดพบ
สินคาจริง ไมวาจะเปนเครื่องมือ วัสดุ
แตละประเภท การทำงานของเครื่องมือ 
การมาทดลองทำ workshop ดวยกัน 
ไดรูจักผูรู ไดมาถกเถียงในสิ่งที่ไมเขาใจ 
นั่นคือสิ่งที่เรียกวา offline ในบางคร้ัง
เรายังคงตองคิดคำนวณหลายประการ
ในการตัดสินใจซื้อ แตเราไมตองรอเวลา
อีก 300 กวาวัน เพื่อมาซื้อสินคา แต
เราสามารถมาพบกับ E-Showroom” 
 อยางที่ทราบกันดีวา IBRIX และ 
TABDA เปนพันธมิตรที่ดีกันมาอยาง
ยาวนาน TABDA ก็สามารถเขามาอยูใน 
E-Showroom ไดเชนเดียวกัน ไมวาจะ
เปนการแนะนำการอบรม ใหความรู  

“ 
1 ป เราจะพบกัน 1 ครั้ง 

เปนสิ่งที่เราคุนเคยกันมาตลอด 
17 ป สำหรับงาน Sign Asia 

Expo 
” 
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หรอืกจิกรรมตางๆ เพือ่เปนการสือ่สารอกี
ทางหนึง่นอกเหนอืจาก www.tabda.org / 
Facebook : tabda  
 สถานการณ Covid-19 ทำใหทุกทาน
เดินทางลำบาก ความปลอดภัยในเร่ือง
ของสาธารณสุข แตยังไงแลวเราก็ยัง
ตองทำมาหากินกนัตอไป แตในชวงปลาย
ป ผมเช่ือวาการขยายตัว ทางธุรกิจ  
การหมุนเวียนทางการเงิน การคาการ
ขาย การทองเท่ียวในประเทศนาจะเริ่มดี
ขึ้น ตัวเลขทางธุรกิจก็จะเริ่มเปดระบบ 
และผมเชื่อวาทุกทานไมตองการซื้อ 
ของแพง แตอยากไดของดี และนั่นคือ 
หัวใจหลักของการทำงาน Sign Asia 
Expo และปนี้ยังมีตัวเชื่อมโยงพิเศษ คือ 
E-Showroom ที่กำลังพัฒนาใหเต็ม
ระบบและพรอมที่จะให Exhibitor จัด
โปรโมทกลุมสินคาท่ีเปน Super sale 
promotion ออกไปอยางรวดเร็ว แลว 
ไปพบกันในงาน Sign Asia Expo 
2020 ครั้งที่ 18 วันที่ 12 – 15 
พฤศจิกายน 2563 น้ี ณ อิมแพ็ค 
ฮอลล 6-7 ถือเปนงานประจำป ของพี่
นองวงการปาย มันเปนงานที่เราเชื่อวา 
มี เรื่ องบางอย าง ท่ีอยากจะระบาย   
อยากคุย แลกเปลี่ยนความรูกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะวา SME 
ใหมๆ ของวงการปายโฆษณา เกิดขึ้น
ตลอดเวลา เราจะเปนรุนพี่ๆ ที่ใหรุนนอง
เดินตามอยางมีความเหมาะสม และชวย
กันพัฒนาธุรกิจอยางเปนระบบ ทำยังไง
สอนใหเขาลดตนทุน ทำยังไงสอนใหเขา
มี Speed ของการคาที่ดีและใหเขาทราบ
เรื่องจรรยาบรรณที่เวลาผูคาผูขายเขา
เจรจากัน และขอสำคัญทำยังไงไม ให
โดนเบี้ยวเงิน หวังวาเราคงไดพบกันนะ
ครับทุกทาน” 
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 วันที่ 10 มิ.ย. 63 ณ.บริษัทโปรดีเคล จำกัด 
 พ.ต.อ.จุมพล คณานุรักษ (ผกก.สน.บางโพงพาง)      
รับมอบถุงยังชีพจาก คุณโชคชัย เมธียนตพิริยะ (กรรมการ       
ผูจัดการ บ.โปรดีเคล จำกัด) เพื่อบริจาคตอไปยังชุมชน
ตางๆในทองที่ #Prodecalteam 

TABDA NEWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการตูปนสุข ของ    
กลุมบริษัทชัยบูรณ ตั้งอยูที่
สะพานเจริญผล เขตปทุมวัน 
คนที่นำของมาเติมนอกจาก
พนักงานบริษัทแลว ยังมี
ประชาชนคนทั่วไปมาเติมดวย 



���������������������������������������������������������������������� HP Latex 3500 ����������������������������3500�3500 ������� SE ASIA
���������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������� HP Latex �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8
Jan-Mar2016

9
APR-JUN 2016

10
JUL-SEP 2016

13
APR-JUN 2017

15
OCT-DEC 2017

16
JAN-FEB 2018

17
MAR-JUN 2018

18
JUL-SEP 2018

19
2019

20
2019

S

Vol.21

Issue : 15 May 2020 1

21
2020

�������������������������������������������������

14
JUL-SEP 2017

Graphics _ Sign Vol 14.indd   1 12/9/2560   4:58:08

18
JUL-SEP 2018





LST03-0806-RM

FLATBEDROLL-TO-ROLL HYBRID

CB03IILST-0604-RM CB03II

dpi






