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ข่าวสมาคม  |  TABDA News

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association 

(TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและ

สื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ

สมาคมฯ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ

1. จัดทำาสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และ ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น 

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

2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก

3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก

4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 ในงาน Sign Asia Expo 2016 

ที่ผ่านมา นอกจากจะได้รับความสนใจ 

จากผู้ประกอบการภายในประเทศแล้ว 

ยังมี visitor จากประเทศต่างๆ เดินทาง

เข้าเยี่ยมชมงานด้วยเช่นกัน

 และในโอกาสนี้ มีผู้แทนจาก

สมาคม Guangdong Sign Industry 

Association (GSIA) เดินทางมาร่วม

งานในครั้งนี้ และทาง TABDA ได้มี

โอกาสต้อนรับ Mr. Liu Hong นายก

สมาคม GSIA อีกทั้งยังเป็น General 

Manager ของบริษัท Guangzhou ACE Renovation Engineering ผู้ผลิตป้ายรายใหญ่จากประเทศจีน ผู้ผลิตและส่งออกงาน

ให้กับแบรนด์ชั้นนำาระดับโลก เช่น ปั๊มนำ้ามัน โชว์รูมรถยนต์ ร้านอาหาร เป็นต้น

 โดยในครั้งนี้ คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคม TABDA พร้อมด้วยคุณชนัญสินี ศิลปศิริพร เป็นตัวแทนสมาคมในการพา 

Mr. Liu เข้าเยี่ยมชมโรงงานป้ายและอิงค์เจ็ทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ในวันนั้นทางสมาคมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 

จากบริษัท มาสเตอร์ ฮับ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตงานพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยคุณโสภณ กาญจนอุดมการ พาชมและอธิบายลักษณะ

การทำางานของบริษัท ในช่วงบ่าย ได้เยี่ยมชมอีกหนึ่งโรงงานผลิตป้ายเจ้าใหญ่ของประเทศไทย บริษัท เค ยู เค แมเนจเม้นท์ จำากัด 

โดยคุณโอภาส พิมขวัญ ได้พาเดินชมโรงงานและดูสายการผลิตงานอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับแขกของทางสมาคมฯ 

แสดงออกถึงศักยภาพวงการป้ายและอิงค์เจ็ทของประเทศไทยว่า บ้านเราก็ไม่แพ้ใครในโลกเช่นกัน
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 สวัสดีปีใหม่ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ประสบแต่ความสุข 

ความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง รำ่ารวย รำ่ารวย สุขภาพแข็งแรง ตลอดปี และตลอดไปนะครับ

 ผ่านไปอีก 1 ปีแล้วนะครับ กับเราชาว TABDA และ วารสาร Graphics & Sign หวังว่าที่ผ่านมาหนังสือของสมาคมฯ คง

เป็นสื่อที่มอบความรู้ในสายอาชีพงานพิมพ์อิงค์เจ็ท งานป้าย และสื่อโฆษณานอกบ้าน กันบ้างไม่มากก็น้อย

 ปีนี้ ทีมงานของเรายังคงทำาหน้าที่ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประโยชน์สำาหรับท่านผู้อ่านมามอบให้ดังเช่นเคยนะครับ ในฉบับนี้ 

เรามีนานาสาระมาฝากกันอย่างคับคั่ง ทั้งเรื่อง ระบบจัดการสี, 8 ขั้นตอนในการเตรียมติดตั้งป้ายอักษรโลหะใส่ไฟแอลอีดี, เรื่อง

การนำาของเหลือใช้ในการทำางานมาสร้างสรรค์เพื่อสังคม, หมึกอิงค์เจ็ทพิมพ์ผ้า และสาระความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งข่าวสาร

งาน Exhibition ในแวดวงธุรกิจป้ายและสื่อโฆษณา และกิจกรรมของสมาคม ที่ได้รวบรวมมาให้ชมกันนะครับ

 ขอฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม TABDA สัญจร ปี 2560 ซึ่งจะนำาทัพผู้ประกอบการในธุรกิจ และการจัดอบรม

สัมมนาที่ไม่ควรพลาด ไปเยือนท่านถึงถิ่น เริ่มแล้วครั้งแรกที่บางแสน จ.ชลบุรี ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในพื้นที่และ

จังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานกันอย่างมากมาย ครั้งต่อไปพบกันวันที่ 4–5 มีนาคม ที่ จ.เชียงใหม่ นะครับ
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งานแสดงสินคานานาชาติเพื่อธุรกิจวงการปายและโฆษณาแหงป

งาน ไซน เอเชีย เอ็กซโป และงานบางกอก ดิจิทัล ไซน แอนด แอลอีดี
เอ็กซโป เปรยีบเหมือน “สะพานเชือ่ม” โอกาสทางธรุกจิท้ังในและตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบลุมแมนํา้โขง และมุงมั�นพัฒนาศกัยภาพของคนวงการ
ปายและโฆษณา ดวยการเปดเวทีพ้ืนท่ีและกจิกรรมตางๆ สาํหรบัการถายทอด
องคความรู เทคนิค และประสบการณท่ีหาไมไดจากตําราเรียนจากบรรดา
ผูเชี่ยวชาญของวงการในแขนงตางๆ เพื่อใหทุกทานที่รวมงาน ไดมี

• โอกาส…  เริ�มตนทางธุรกิจ  
• โอกาส…  .ตอยอดความรู 
• โอกาส…  ในการสรางมิตรภาพใหม และสานความสมัพันธกบัมิตรภาพ

 เดิมใหแนนแฟนยิ�งขึ้น     
• โอกาส…..ในการตอยอดเครือขายทางธุรกิจ  
• โอกาส…  สรางงาน สรางเงิน สรางรายไดอยางมีความสุข 
โอกาสเริ�มตนทีน่�� ท่ีงาน “Sign Asia Expo 2017/ Bangkok LED & Digital

 Sign 2017”
พบกับสินคาชั้นนํากวา 400 แบรนดดัง จากตัวแทนจําหนายและผูผลิต

ช้ันแนวหนาท้ังในและตางประเทศ ท่ีรวบรวมเอาไวใหเหลานกัธรุกจิ ผูผลติปาย
และสื่อโฆษณา โรงพิมพระบบดิจิทัล และนักออกแบบตกแตงของวงการฯ  

ป 2560 นี้มีอะไรที่นาสนใจบางในงาน 
เริ�มตนเปดศกัราชแหงป ดวยกจิกรรม TABDA สญัจร ตลอดป ใน  5 จงัหวดั

มาพรอมกับสัมมนาเวิรคช็อปดีๆ สําหรับคนทําปายมือใหม และเทคนิคขั้นสูง
สาํหรบัมือเกาเกางาน คณะผูจดังาน SIGN ASIA EXPO จะไปเย่ียมเยอืนถงึถิ�น
พรอมเปดตัว Admin หนามนคนที่อยูเบื้องหลังเพจ Sign Asia Expo 

กวา 15 ปของการเปนผูบุกเบิก

งานแสดงสินคานานาชาติวงการปาย 

โฆษณาและการออกแบบตกแตง 

ดวยผูเขารวมงานตัวจร�งของวงการ

จาก 40 ประเทศทั่วโลก 

วันที่จัดกิจกรรม สถานที่

21-22 มกราคม 2560 จังหวัดชลบุรี (บางแสน)
4-5 มีนาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม
24-25 มิถุนายน 2560 จังหวัดอุดรธาน�
22-23 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช
26-27 สิงหาคม 2560 จังหวัดบุรีรัมย

www . s i g n a s i a e x p o . c om



      

งานแสดงสินคานานาชาติเพื่อธุรกิจวงการปายและโฆษณาแหงป

จัดใหญ จัดเต็ม ตลอด 4 วัน
9 - 12 พฤศจ�กายน 2560
ณ ฮอลล 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี

พิเศษ!!! สําหรับงานป 2560
• ครบครัน พรั�งพรอมเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณของ

วงการปายและโฆษณา ชวยใหทานลดเวลา ลดคาใชจาย 
โดยมีคุณภาพสูง ตอบโจทยลูกคาได 100%

•  ครบเครื่องเร่ืองการพิมพดิจิทัล โดยเฉพาะงาน
พิมพบนผืนผา “Fabric Digital Printing” 

• Digital Textile Printing งานพิมพดิจิทัลบนผืนผา
สุดครีเอทีฟสําหรับชุดกีฬา เสื้อผาแฟชั�น Fast fashion 
และงานปายผา Soft Signage ที่กําลังมาแรง  

•  เคร่ืองพิมพดิจิทัลสกรีน ซับลิเมชั�น Direct to
Garment Printer และเทคโนโลยีเครื่องพิมพดิจิทัลใหม
ลาสดุสาํหรับการพิมพงานบนวัสดุอันหลากหลาย อาทิ ไม 
โลหะ กระจกฯลฯ งานพิมพ 3 มิติดวยเครื่อง 3D Printer

•  China Sign Silk Road - ครัง้แรกกบัเสนทางสายไหม
ของธุรกิจปายจากประเทศจีน ท่ียกมาใหชมถึงเมืองไทย 
พรอมสีสันวัฒนธรรมอันงดงาม เทคนิคการทําธุรกิจใน
แดนมังกร อีกโซนพิเศษหนึ�งในงานที่คุณพลาดไมได 

•  กจิกรรมสมัมนาเวริคช็อปเพ่ือคนในวงการท่ีพลาด
ไมได 

ติดตามความเคลื่อนไหวตอเน��องไดท่ี แฟนเพจ
Sign Asia Expo มางานน�ง้านเดยีวครบเครือ่งเรือ่งการพิมพ
ดจิทัิลเพ่ืองานสรางสรรคงานปาย และงานโฆษณา “TOTAL
SOLUTIONS FOR DIGITAL PRINTING “

โซนที่จัดแสดงภายในงาน
“Sign Asia Expo 2017 
Bangkok LED & DigitalSign 2017”

• เครือ่งพิมพหนากวาง (Large Format Printer) งานอนิดอร
และเอาทดอร • เครื่องพิมพระบบดิจิทัล (Digital Production
Printer) ธรุกจิพิมพงานดวน แยกส ีรานถายรปู  • เครือ่งเลเซอร
(Laser, CNC) แกะสลกั เจาะ ตดั กลงึ ดวยระบบคอมพิวเตอร
• เครื่องพิมพ 3 มิติ (3D Printer) สรางโมเดลจําลอง 3 มิติ
• การพิมพสิ�งทอระบบดิจิทัล Digital Textile Printing :
เคร่ืองพิมพซับลิเมชั�น Dye Sublimation Printer สําหรับ
กลุมธุรกิจสิ�งทอ/เครื่องพิมพสกรีน DTG Direct to Garment 
Printer สําหรับกลุมธุรกิจสิ�งทอ/เคร่ืองพิมพจักรปกคอมพิวเตอร 
สําหรับกลุมธุรกิจสกรีนเสื้อผากีฬา ปกเสื้อผา/เครื่องพิมพ
บล็อคสกรีน สําหรับกลุมธุรกิจสกรีนเสื้อผากีฬา/ Fabric 
Printing งานพิมพบนผา และบนวสัดหุลากหลายอยางโลหะ ไม
แกว/การพิมพฉลากระบบดิจิทัล/เครื่องพิมพฉลาก Label
Printer สาํหรบัรานคาปลกี โรงงาน • ซัพพลายเออรดานวสัด ุ
(Material Suppliers) วัสดุผลิตปาย หมึก สติกเกอร ไวนิล
แผนอะครลิกิ • สือ่ท่ีจดุขาย (Graphic Display & P.O.P. Media)
ดิสเพลยเคลื่อนที่ ปอปอัพดิสเพลย คีออสก • สื่อนอกบาน
(Out of Home Media) บิลบอรด แอลอีดีสกรีน สื่อบนขนสง
มวลชน อินสโตรมีเดีย • ผูผลิต และตัวแทนจําหนายแอลอีดี
ดิสเพลย • ไฟแอลอีดีและโมดูลเพ่ือการตกแตงปายและ
สื่อโฆษณา •ไฟแอลอีดีเพื่องานออกแบบ Retail Shop และ
งานตกแตงภายใน • ตูไฟไลทบ็อกซ สําหรับงานสื่อโฆษณา
• จอดิจิทัลไซนเนจ วิดีโอวอลล จออินเทอรแอคทีฟ

สอบถามขอมูล และจองพื้นที่ออกบูธ
ฝายขายและการตลาด โทรศัพท: 02 574 6511 (AUTO) 
ตอ 102-107 Email: sales2@ibrix.co.th
บริษัท ไอบริก จํากัด 
111/1 หมูที่ 6 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
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 ปัจจุบันป้ายอักษรโลหะใส่ไฟแอลอีดี กำาลังเป็นที่นิยมของตลาดและขยายวงกว้างไปถึงงานตู้ไฟ แต่เรามักจะพบว่า 

บางป้ายที่ติดตั้งไปแล้ว บางครั้งก็เกิดปัญหาขึ้น เช่น ป้ายไฟดับเป็นบางส่วน ไฟกระพริบ ส่วนหนึ่งนอกจากการเลือกใช้แอลอีดี 

หรือหม้อแปลงที่ไม่ได้คุณภาพแล้ว อีกส่วนหนึ่งมาจากการติดตั้งแอลอีดีที่ไม่ได้มาตรฐาน จนเกิดปัญหาตามมา

 ในบทความนี้ จะพูดถึงขั้นตอนพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับมือใหม่ เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นจากการติดตั้งแอลอีดี

 ต้องทำาความสะอาดพื้นผิวของตัวอักษรโลหะที่ต้องการติดตั้งแอลอีดีโมดูลทุกครั้ง เนื่องจากตัวอักษรโลหะที่ผลิตใหม่ๆ 

จะมีคราบกรดเกลือ เศษโลหะ และฝุ่นผงต่างๆ หากเป็นไปได้ ควรทำาความสะอาดและพ่นสีขาวทับบนพื้นวัสดุที่ต้องการติดไฟ

แอลอีดี หากเก็บไว้แล้วฝุ่นมาเกาะ เราก็ใช้เพียงนำ้าเปล่าหรือนำ้ายาเช็ดกระจกเช็ด หากว่าสกปรกไม่มากนัก

1

เรื่อง : ไฮ! ลูเมน

ขั้นตอนในการเตรียมติดตัั้ง
ป้ายอักษรโลหะใส่ไฟแอลอีดี 
โมดลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เมื่อทำาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เราต้องทราบว่า ตัวหนังสือมีความสูงเท่าไหร่ เพื่อจะเลือกขนาดของแอลอีดีให้เหมาะสม 

กับตัวหนังสือ (Channel Letter) และต้องรู้ว่า ตัวหนังสือมีความหนาเท่าไหร่ เพื่อจะได้ระยะการวางระหว่างแอลอีดี (ระยะห่าง

ระหว่างกึ่งกลางแอลอีดีถึงกึ่งกลางแอลอีดีอันถัดไป) เรียกว่า ระยะพิทช์ (Pitch) นอกจากนี้ยังต้องทราบถึง ความกว้างของเส้น

ตัวหนังสือ เพื่อจะสามารถคำานวนจำานวนแถวของแอลอีดีได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดเงาดำา

2
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 คำานวน จำานวนแอลอีดีที่ต้องการใช้ สำาหรับตัวอักษรแต่ละตัว เมื่อทราบจำานวนแอลอีดีโมดูลที่ต้องใช้ทั้งหมดแล้ว จากนั้น 

เราก็ต้องคำานวนหา จำานวนหม้อแปลงที่ต้องใช้ โดยขนาดของหม้อแปลงแอลอีดีต้องมากกว่า 25–30% ของโหลดของแอลอีดี

ทั้งหมด เช่น โหลดของแอลอีดีโมดูล ทั้งหมด 100 วัตต์ ต้องใช้หม้อแปลงขนาด 130 วัตต์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหม้อแปลงแต่ละยี่ห้อที่ไม่เท่ากัน การชดเชยโหลดอาจจะน้อยลงหรือมากขึ้นเป็น 20–50%

3

 วางแผนการติดแอลอีดี เนื่องจากแอลอีดีแต่ละรุ่น จำานวนแอลอีดีในแต่ละเส้น (Chain) จะไม่เท่ากัน ซึ่งแต่ละเส้นอาจจะ

ต่อได้สูงสุดเพียง 15 โมดูล หรืออาจจะถึง 100 โมดูล ทั้งนี้ต้องสอบถามจากผู้ขายเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องแรงดันตกที่จะตามมา

 หากไม่ทราบจริงๆ เพื่อความปลอดภัยแล้ว ปกติจำานวนแอลอีดีสูงสุดต่อเส้น ไม่ควรเกิน 20 โมดูล

4

บทความ  |  8 ขั้นตอนการติดตั้งแอลอีดีโมดูล
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 ติดตั้ง LED ตามที่เราวางแผนไว้ ในทางปฏิบัติจริง ควรติดตั้งไฟแอลอีดีที่ตัวหนังสือแค่ 1 ตัวก่อน แล้วเปิดทดสอบไฟ 

ดูว่า ความสว่างที่เราคำานวณและวางแผนไว้ ถูกต้องเหมาะสมและพอใจหรือยัง อีกทั้งเป็นการป้องกันความผิดพลาด หากติดไฟ

แอลอีดีหมดแล้ว ค่อยมาตรวจสอบหรือแก้ไขภายหลัง

บทความ  |  8 ขั้นตอนการติดตั้งแอลอีดีโมดูล

5
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 การทดสอบการแปรสภาพก่อนการติดตั้งจริง (Aging) ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด เพราะเป็นการทดสอบ

บนพื้นราบ ด้วยการเปิดทดสอบต่อเนื่องอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนนำาไปติดตั้งจริงซึ่งอาจจะติดตั้งในที่สูง เพื่อดูว่าแอลอีดีและ

หม้อแปลงที่เราเลือกใช้มีปัญหาอะไร ก่อนที่จะเกิดปัญหาจริงๆ ที่หน้างาน ซึ่งทำาให้การแก้ไขยุ่งยากกว่าบนพื้นราบ

บทความ  |  8 ขั้นตอนการติดตั้งแอลอีดีโมดูล

 การเชื่อมสายไฟเข้าหากัน  อาจทำาได้โดยการพันสายไฟ แล้วใช้ ท่อหดหรือเทปพันสายไฟ นอกจากนี้แล้ว เราอาจจะใช้

การเชื่อมสายไฟด้วยการบัดกรี ซึ่งจะให้มีความแน่นหนามากกว่า อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดสนิม เนื่องจากโลหะต่างชนิดกัน

ของสายไฟที่นำามาพันกัน

 เพื่อป้องกันการหลุดของแอลอีดี เนื่องจากคุณภาพของเทปหรือความสะอาดของพื้นผิว เราสามารถทำาให้แอลอีดีติดทน

ได้โดยการฉีด ซิลิโคนที่ไม่มีส่วนผสมของกรด (ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวๆ) หรือ กาวร้อน หรือจะใช้ สกรู (LED บางรุ่นสามารถใช้ได้) 

และปิดปลายของสายไฟด้านที่ไม่ได้ต่อกับแอลอีดีด้วย เทปพันสายไฟ หรือ วายนัท

7

8

6

นำาปลายสายไฟทั้ง 2 เส้น

มาพันเข้าหากันเป็นเกลียว

ม้วนสายไฟเป็นปม และบีบให้แน่น

แล้วสวมท่อหดที่บริเวณที่ปมสายไฟ

พับสายไฟไปยังด้านใดด้านหนึ่ง

แล้วสวมท่อหด

วิธีการต่อสายไฟที่ถูกต้อง วิธีการต่อสายไฟที่ถูกต้อง วิธีการต่อสายไฟที่ไม่ถูกต้อง

ภาพประกอบ : www.daehantrans.com |  เจริญทรัพย์ ไซน์
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ภาพประกอบ :  Hope Bag for Homeless

บทความ  |  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ฐิตาภา ทินราช

รวบรวมป้ายไวนิลหมดอายุตามท้องถนนมาสร้างบ้านเคลื่อนที่ขนาดพกพาที่สามารถพับเก็บได้เพื่อคนไร้บ้าน

 เดี๋ยวนี้บ้านใครยังมี ร้าน อยู่ในบ้านบ้างครับ? 

ท่าทางจะหายากพอๆ กับหาตู้กับข้าว ซึ่งเดี๋ยวนี้ตามบ้านจะไม่

ค่อยมีตู้กับข้าวให้เห็นกันแล้ว งั้นวันนี้เราลองมาเก็บเบี้ยใต้ถุน

ร้านป้ายหรือร้านอิงค์เจ็ทกันดีกว่า หันซ้าย หันขวา มองหาเบี้ย

ที่ตกหล่นอยู่ในร้าน มองไปมองมาก็เจอกองไวนิลเก่าๆ ไม่ว่า

จะเป็นเศษปลายม้วน หรือตัวอย่างปรู้ฟงานที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือ

ไม่ก็งานพิมพ์ที่พิมพ์ผิดแล้วลูกน้องแอบซุกไว้หลังเคร่ืองพิมพ์ 

ว่าแล้วก็หยิบมาทำาอะไรเล่นให้เกิดประโยชน์กันดีกว่า

 วันนี้มีตัวอย่างดีๆ ที่เกิดจากโครงงานวิทยานิพนธ์ของ 

คุณฐิตาภา ทินราช ภายใต้ชื่อ พื้นที่สร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์

ของกลุ่มคนไร้บ้าน หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 

ทัศนศิลป์ (สื่อผสม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 

ที่ได้ออกแบบไว้และได้ส่งต่อผลงานจริงให้กับคนไร้บ้าน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นอีกผลงานที่ใช้ประโยชน์จาก

เศษวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

 ใครมีไอเดียดีๆ ที่ใช้ไวนิลเหลือๆ มาทำาประโยชน์ได้ ก็

แนะนำากันมาได้นะครับ
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FESPA ASIA 2017
FESPA ASIA 2017 | 15-17 February 2017 | BITEC, Bangkok

DISCOVER THE 
FUTURE OF PRINT

VISIT THE ASEAN REGION’S NO.1 PRINT SHOW 
FESPA Asia, Asia’s premier exhibition for the ASEAN print industry will be showcasing in Bangkok, Thailand, from the  
15-17 February 2017. Featuring world-leading screen, digital and textile print manufacturers, new technologies, unbeatable 
launches,  inspirational seminars, World Wrap Masters workshops and best practice for speciality printing it’s not to be missed. 

Register for free entry at www.fespa-asia.com using code ASAA709 and be first to discover the future of print!

DISCOVER LEADING BRANDS ON THE SHOW FLOOR INCLUDING:
· HP
· Mimaki
· Scala/MHM/Kornit
· Siser Srl

· BPS
· Multicam
· Roland
· JTeck

· Dgen
· Zund
· MS Srl
· Kiian Digital

· Winson
· Next Tech Screen Supply
· Chaiyaboon Brothers
· Saati

REGISTER FOR FREE ENTRY USING CODE ASAA709 
AT WWW.FESPA-ASIA.COM

Apply today for a stand at FESPA Asia 2017 and discover the opportunities awaiting your business. 
Contact the FESPA Asia sales team on +44 (0)1737 240 788 or +66 (0)2207 2412

IN ASSOCIATION WITH:ORGANISED BY:

SHOW SPONSORS:SHOW PARTNERS & SUPPORTERS:

SUPPORTED BY:

Located in the purpose-built BITEC exhibition 
centre in the heart of Bangkok, visitors to 
FESPA Asia 2017 (15-17 February 2017) 
will be able to source all they need for 
their business under one roof. If you are 
a printer, designer, print buyer, retailer, 
interior designer, fashion brand or deal with 
digital, screen or textile print on a daily basis 
then a visit to FESPA Asia offers the ideal 
opportunity for you to network and make 
business connections that will benefit your 
profits and company growth across 2017 
and beyond.

And, with both local and international brands 
exhibiting their products, this is the ideal 
chance to discover what is on offer for your 
business from companies including: M&R, 
Kornit, EFI/Reggiani, Mimaki, Siser, HP, KIP, 
Roland, JTeck, Kiian, MS Srl, Hexis, Caldera, 
Decoprint, Chaiyaboon, CST, Saati, Winson 
and BPS. 

See the full line-up at www.fespa-asia.com

FREE SEMINARS TO  
BOOST YOUR BUSINESS
FESPA Asia will be home to three days of 
seminars and case studies from leading 
printers who will offer top tips on how to 
take your business forward, with real-life 
examples of the challenges they faced within 

their businesses and how they overcame 
them. Join a leading local consultant as 
they share information and key takeaways 
to support sales and the marketing of 
your business. And, with a core focus on 
supporting the design aspect, including 
Photoshop and design skills, these learnings 
will enable you to offer an even better-value 
service.

Plus, uncover trends and forecasts for 
the future, discover growth sectors and 
understand how you can grow your business. 
Explore the very latest technological 
advances, offering you the opportunity to 
reach new markets and boost your bottom 
line, and enjoy practical expertise as 
independent consultants offer hard-hitting 
advice and information on topics such as the 
latest EU regulations and how to comply.

In addition, keynote sessions will see 
end-users, including Adidas, share their 
experiences on what they hope for in a 
supplier, what they are looking for technically 
in their product and how you, the printer, can 
match these needs to create a fruitful and 
long lasting business relationship.

UNCOVER THE WORLD 
OF ‘WRAP’
Driven by its great global success Wrap 
Masters Asia will be heading to FESPA Asia 
2017, bringing together style, technique and 
innovation. This adrenaline-fueled show 
feature will showcase the skills and creativity 
of vehicle wrappers and is designed to 
recognise and promote the global vehicle 
wrapping community at its best, whilst 
illustrating how vehicle decoration can be an 
effective tool in the marketing mix. If you're a 

vehicle wrapper, or just interested in learning 
more about this effective marketing tool, 
stop by the Wrap Masters Asia Stand during 
your visit to FESPA Asia 2017.

As part of the Wrap programme, enjoy daily 
live workshops and demonstrations from 
tinting and wrap expert Ole Solskin Ravn as 
he shares his tips and techniques for cutting, 
wrapping with chrome, cold pre-stretch and 
triangles, and material considerations.

Visitors to the Wrap Masters Asia will also 
have the opportunity to showcase their skills 
in a global competition where entrants will 
be judged on the quality of their installation. 
Participating in 4 competing rounds, including 
a creative round, and tasked with wrapping 
cars, helmets and tuk tuks using HEXIS vinyl, 
winners will automatically qualify to enter 
the final which will take place in Hamburg, 
Germany on the 10-11 May 2017 where they 
will be joined by regional and national winners 
of Wrap Masters events from Africa, Brazil and 
Turkey competing for the title of World Wrap 
Master 2017.

If you are keen to discover what the future 
holds for you and your business, don’t miss 
the chance to visit FESPA Asia 2017 and 
benefit from all this opportunity and  
much more. FESPA Asia 2017 is free to 
attend when you register in advance at  
www.fespa-asia.com using code ASAA709.

FESPA ASIA  
IS ASIA’S PREMIER  
EVENT FOR THE 
PRINT PROFESSIONAL, 
LAUNCHING IN 
FEBRUARY 2017 

Designed to connect the screen, digital and textile printing 
communities across the ASEAN+ region and beyond, this event will 
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15-17 February 2017. Featuring world-leading screen, digital and textile print manufacturers, new technologies, unbeatable 
launches,  inspirational seminars, World Wrap Masters workshops and best practice for speciality printing it’s not to be missed. 
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Located in the purpose-built BITEC exhibition 
centre in the heart of Bangkok, visitors to 
FESPA Asia 2017 (15-17 February 2017) 
will be able to source all they need for 
their business under one roof. If you are 
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FESPA Asia will be home to three days of 
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them. Join a leading local consultant as 
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feature will showcase the skills and creativity 
of vehicle wrappers and is designed to 
recognise and promote the global vehicle 
wrapping community at its best, whilst 
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stop by the Wrap Masters Asia Stand during 
your visit to FESPA Asia 2017.
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of Wrap Masters events from Africa, Brazil and 
Turkey competing for the title of World Wrap 
Master 2017.
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

บทความนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานของแอลอีดี (LED) อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถสร้างงาน สร้างเงินได้จริง

แนวคิดของบทความนี้ได้มาจาก หลักการสะท้อนของกระจกเงา เมื่อเราเอากระจกเงามาหันหน้าเข้าหากัน 2 แผ่น

ภาพที่สะท้อนในกระจกเงาจะเกิดการสะท้อนแบบไม่สิ้นสุด

เรื่อง : อาเขต บุญทาราม

บทความ  |  ผนังแอลอีดีทะลุมิติ

ผนังแอลอีดีทะลุมิติ
ทำาเล่นๆ แต่ใช้เป็นงานจริงๆ
จากแนวคิดการสะท้อนของวัตถุบนกระจกเงา 2 แผ่น เราสามารถนำามาสร้างสรรค์งานที่แปลกใหม่

นำาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้หลากหลาย สร้างงาน สร้างเงินได้จริง
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รูปที่	๑ แสดงหลักการ การสะท้อนของกระจก 2 แผ่นที่หันหน้าเข้าหากัน

รูปที่	๒ เปลี่ยนกระจกเงาเป็นกระจกวันเวย์ที่สามารถสะท้อน แต่ยังมองทะลุผ่านได้

 จากรูปที่ ๑ เมื่อเราเอากระจกเงา 2 แผ่นหันหน้าเข้าหากัน โดยมีเทียนเป็นแหล่งกำาเนิดแสง เมื่อเรามองไปที่กระจกด้าน

ใดด้านหนึ่ง เราจะมองเห็นเงาเทียน และกระจกอีกด้านหนึ่งวิ่งซ้อนทับกันไปมา เงาที่เกิดขึ้นนี้จะสะท้อนแบบไม่สิ้นสุด การสะท้อน

เงามากหรือน้อย ขึ้นอยู่ที่เราปรับระยะ 𝒙
 จากหลักการนี้ เราสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับ “โครงงานแอลอีดีกำาแพงทะลุมิติ” ได้อย่างลงตัว แต่ต้องมีการปรับ

เปลี่ยนในส่วนของกระจกนิดหน่อย เพราะวัตถุประสงค์ของเราต้องการมองทะลุเข้าไปด้านใน แล้วเห็นแอลอีดีมีหางพุ่งลึกเข้าไป 

 สำาหรับการเลือกใช้วัสดุในงานนี้ เราเปลี่ยนจากกระจกเงาที่ใช้เป็นผนังด้านแรกเป็น กระจกสะท้อนหรือกระจกวันเวย์ 

(กระจกที่ใช้ภายนอกตามอาคารสำานักงาน) ผนังด้านที่สอง ด้านในเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น อะครีลิคมิลเลอร์ และเปลี่ยนแหล่ง

กำาเนิดแสงมาใช้เป็น หลอดแอลอีดี ดังรูปที่ ๒

วิธีการสร้างโครงงาน 

ส่วนโครงสร้าง

 จากหลักการการสะท้อนของกระจกเบื้องต้น นำาเรามาถึงการเริ่มสร้างโครงงานต้นแบบ เริ่มจากต้องทำาโครงสร้างสำาหรับ

ยึดกระจก และหลอดแอลอีดีเสียก่อน ดังนี้

 1. โครงงานนี้เราจะทำาผนังขนาด 180 x 70 เซนติเมตร โดยเริ่มจากขึ้นกรอบอลูมิเนียม โดยใช้กล่องขนาด 4 x 1 นิ้วตัด 

และขึ้นรูปเป็นเหมือนกรอบรูป ดังรูปที่ ๓
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 2. ตัดอลูมิเนียมขนาด 4 หุนแบบบาง ยิงด้วยรีเวท ติดตั้งภายในกรอบอลูมิเนียมเพื่อทำาเป็นฉากรับกระจกวันเวย์ ดังรูปที่ ๔

 3. ติดตั้งกระจกวันเวย์์ ซ้อนอลูมิเนียมแบบบาง ยิงรีเวทกับกรอบอลูมิเนียม และติดตั้งอลูมิเนียมฉากแบบหนา ในส่วนนี้

เป็นส่วนที่สำาคัญ เพราะจะเป็นส่วนที่เราใช้กำาหนดระยะ 𝒙 ซึ่งจะส่งผลต่อความยาวของหางแอลอีดี ในบทความนี้ผู้เขียน

ได้กำาหนดให้ระยะ 𝒙 อยู่ที่ 5 เซนติเมตร ความยาวหางจะได้มิติ 8–9 จุด ดังรูปที่ ๕

รูปที่	๕ ติดตั้งอลูมิเนียมฉากแบบบาง เพื่อกำาหนดระยะ 𝒙

กำาหนดระยะ 𝒙

บทความ  |  ผนังแอลอีดีทะลุมิติ

รูปที่	๓ ลักษณะการทำากรอบอลูมิเนียม

ยึดด้วยรีเวท ฉากอลูมิเนียม

รูปที่	๔ ติดตั้งกระจกวันเวย์เข้ากับกรอบอลูมิเนียมโดยใช้อลูมิเนียมฉาก 4 หุน

ฉาก
4 หุน

ฉาก
4 หุน

กระจกวันเวย์

กล่องอลูมิเนียม 4x1 นิ้ว
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 4. ติดอลูมิเนียมฉากแข็ง ยึดด้วยรีเวทลงบนกรอบอลูมิเนียม เพื่อใช้เป็นฐานสำาหรับติดแผ่นอะครีลิคมิลเลอร์ ติดกับแผ่น

ด้วยเทปกาวสองหน้า 3M VHB ดังรูปที่ ๖

 5. ทำาการออกแบบรูเจาะหลอดแอลอีดีโมดูล เพื่อใช้ในการยิงเลเชอร์ ถ้าผู้อ่านไม่มีเครื่องเลเชอร์ ก็สามารถใช้สว่านเจาะ

แทนก็ได้ แต่ต้องระวังในเรื่องการกดดอกสว่าน ระวังอย่าให้อะครีลิคเกิดการแตกเสียหาย ดังรูปที่ ๗

 6. กำาหนดไฟล์เลเชอร์สำาหรับการเจาะรู ผู้เขียนได้กำาหนดขนาดของแต่ละรูที่ขนาด 11.3 มิลลิเมตร ซึ่งรูที่เจาะจะใหญ่กว่า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดนิดหน่อย เพราะถ้ากำาหนดแบบเท่ากับขนาดของหลอด จะมีความเสี่ยงมาก เวลาที่เรา 

ใส่หลอดแอลอีดีลงไป อาจทำาให้อะครีลิคหรือหลอดแอลอีดีแตกเสียหายได้ ดังรูปที่ ๘

รูปที่	๗ ออกแบบไฟล์ที่ใช้ยิงเลเชอร์

รูปที่	๖ ติดอลูมิเนียมฉากแบบแข็ง พร้อมติดเทปกาว 3M VHB

รูปที่	๘ ระยะรูเจาะบนแผ่นอะครีลิคมิลเลอร์

บทความ  |  ผนังแอลอีดีทะลุมิติ
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 7. นำาแผ่นอะครีลิคเข้าเครื่องเลเชอร์ ทำาการยิงเลเชอร์ และลอกพลาสติกกันรอยออก เราจะได้แผ่นอะครีิลิคมิลเลอร์ ที่มี

ความเงาเช่นเดียวกับกระจก ระวังอย่าให้เกิดรอยในด้านนี้ เพราะเราจะใช้เป็นส่วนสำาหรับสะท้อนแสง ดังรูปที่ ๙

 8. ลอกเทปกาว 3M VHB ออก และนำาแผ่นอะคริลิคมิลเลอร์ติดเข้ากับกรอบอลูมิเนียม รีดขอบแผ่นอะคริลิคมิลเลอร์ติดกับ

ฉากอลูมิเนียมให้แน่น และตัดอลูมิเนียมติดเป็นกระดูกด้านหลังกันแผ่นโค้ง ดังรูปที่ ๑๐

 9. ทำาการติดตั้งหลอดแอลอีดีเข้ากับแผ่นอะครีลิคมิลเลอร์ ทำาการเรียงหลอดตามแบบ เพราะการเรียงหลอดจะส่งผลถึงการ

กำาหนดในส่วนการเขียนโปรแกรม สมมุติว่าถ้าผู้อ่านต้องการเรียงหลอดไม่เหมือนกับในบทความนี้ ก็สามารถทดลองทำา

ดูเองได้ แต่ตอนกำาหนดการเรียงในส่วนโปรแกรมต้องลงรายละเอียดการเดินสายให้ถูกต้องด้วย

รูปที่	๙ แผ่นอะคริลิคมิลเลอร์หลังจากยิงเลเชอร์ให้เป็นรู และลอกพลาสติกออกแล้ว

รูปที่	๑๐ ด้านหลังของแผ่นอะครีลิคมิลเลอร์ และอลูมิเนียมฉาก ที่ติดบนกรอบอลูมิเนียม

รูปที่	๑๑ การติดตั้งหลอดแอลอีดี โดยการใส่หลอดจากทางด้านหลัง

บทความ  |  ผนังแอลอีดีทะลุมิติ
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 10. หลอดแอลอีดีที่เราใช้ในบทความนี้จะเป็นแอลอีดีที่ใช้ไอซี (IC) เบอร์ UCS5903 เป็นตัวควบคุม สายไฟที่เข้าและออก

จากหลอดแอลอีดีจะมีอยู่ 2 ชุด คือ 4 เส้นสำาหรับ INPUT และ 4 เส้นสำาหรับ OUTPUT ดังรูปที่ ๑๒ การเรียงหลอด

แอลอีดีต้องเรียง INPUT ต่อกับ OUTPUT ต่อกันไปเรื่อยๆ ดังรูปที่ ๑๓

 11. ตัวควบคุมใบบทความนี้ เราจะใช้ตัวคอนโทรลเลอร์รุ่น T-2000 ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะราคาไม่แพง สามารถควบคุม 

รูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ดังรูปที่ ๑๔

รูปที่ ๑๒ แสดงขาใช้งานต่างๆ ของ IC เบอร์ UCS5903 และสายไฟแต่ละสีของหลอดแอลอีดี

DC5V+ GND

DAT CLK

รูปที่ ๑๓ แสดงรูปวงจรการต่อใช้งาน IC เบอร์ UCS5903

รูปที่ ๑๔ ตัวคอนโทรลเลอร์ T-2000 และช่องใช้งาน

ไฟเข้า DC 5V, LED

GND ของ LED

DAT ของ LED

SD Card

GND

CLK ของ LED

บทความ  |  ผนังแอลอีดีทะลุมิติ
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 12. ทำาการต่อวงจรไฟ โดยเริ่มจากต่อไฟจากภาคจ่ายไฟ DC 5V เข้ากล่องคอนโทรลเลอร์ และหลอดแอลอีดี ทำาการต่อสาย 

DAT และ CLK เข้าที่ INPUT ของแอลอีดีโมดูลแรก ดังรูปที่ ๑๕

การใช้งานโปรแกรม LedEdit

 โปรแกรม LedEdit2012 เป็นโปรแกรมยอดนิยม เราสามารถศึกษาและใช้งานง่ายๆ เพียงทำา 5 ขั้นตอนนี้เท่านั้น

1. เปิดโปรแกรมเลือก ฮาร์ดแวร์ (เบอร์ไอซีของแอลอีดีที่เราใช้) ให้ตรงกับตัวคอนโทรลเลอร์ T-2000

2. เลือกรูปแบบการวางแอลอีดี ให้ตรงกับการวางบนฮาร์ดแวร์จริง

3. เลือก Effect ที่เราต้องการ

4. กด Record โปรแกรม

5. Save โปรแกรมลงบน SD card

ขั้นตอนที่ 1 เปิดใช้งานโปรแกรม LedEdit2012 ในบทความนี้ หลอดแอลอีดีที่เราใช้ ใช้ IC เบอร์ UCS5903 และตัว

คอนโทรลเลอร์ คือรุ่น T-2000 ให้ทำาการเลือกเบอร์ IC ของแอลอีดีและตัวคอนโทรลเลอร์ ดังรูปที่ ๑๖

รูปที่ ๑๖ แสดงการเลือกตัวคอนโทรลเลอร์และเบอร์ IC ของแอลอีดี

รูปที่ ๑๕ ลักษณะการต่อแอลอีดีโมดูล ภาคจ่ายไฟ และตัวคอนโทรลเลอร์
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกรูปแบบการวางหลอดแอลอีดี ให้ตรงกับที่เราได้ออกแบบและติดตั้งไปแล้ว ดังรูปที่ ๑๗

รูปที่ ๑๗ แสดงการกำาหนดจำานวนและรูปแบบการวางหลอดแอลอีดี

รูปที่ ๑๘ การเลือก Effect และการแสดงผลของโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 3 เลือก Effect ที่เราต้องการ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้ว สามารถแสดงผลผ่านหน้าโปรแกรมได้เลย ดังรูปที่ ๑๘

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเรากำาหนด Effect ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กด Record โปรแกรม โปรแกรมจะทำาการเก็บข้อมูล

ไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะกด Stop และเราสามารถเพิ่มเติม Effect รูปแบบอื่นๆ ต่อได้เลย โดยการเลือก 

Effect และทำาการกด Record ต่อได้เลย ดังรูปที่ ๑๙

บทความ  |  ผนังแอลอีดีทะลุมิติ
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รูปที่ ๑๙ การกด Record และการกด Stop เพื่อหยุดการเก็บข้อมูล

รูปที่ ๑๔ แสดงการ Export ไฟล์ โดยกำาหนดชื่อไฟล์เป็น 00_1.led

ขั้นตอนที่ 5 Save โปรแกรม Export ไฟล์ ลงบน SD Card ตัวโปรแกรมจะทำาการบันทึกโปรแกรมลงเครื่อง แต่ยังไม่

สามารถ Export ได้ ต้องทำาการปิด Effect เสียก่อนจึงสามารถใช้คำาสั่ง Export ไฟล์ได้ และจะได้ไฟล์ชื่อ 

00_1.led เราสามารถ Copy ไฟล์นี้ลง SD Card ได้เลย ดังรูปที่ ๒๐

 เมื่อเรา Export ไฟล์เรียบร้อย ทำาการเซฟข้อมูลลงบน SD card และนำา SD Card เสียบบนตัวคอนโทรลเลอร์ 

T-2000 ทำาการทดสอบดูว่า ไฟแอลอีดีมีการเคลื่อนไหวตามโปรแกรมที่เราได้สั่งไว้หรือไม่ เพียงเท่านี้ ผนังแอลอีดีทะลุมิติ 

ก็สามารถสร้างงาน สร้างเงินได้แล้วครับ

 ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. แอลอีดีไม่ติด ตัวคอนโทรลเลอร์ไม่มีไฟแสดงผล  ตรวจสอบขั้วไฟ อาจจะมีการต่อไฟ DC5V, GND สลับกัน

2. แอลอีดีทุกดวงติดเป็นสีขาวทั้งหมด  ต่อสาย CLK และ DATA สลับกัน หรือสายใดสายหนึ่งหลุด

3. Effect ไม่เป็นไปตามที่เราโปรแกรมไว้  ต่อสาย CLK และ DATA สลับกัน หรือสายใดสายหนึ่งหลุด

4. แอลอีดีกะพริบ หรือไม่แสดงผลตามที่เราต้องการ  แอลอีดีโมดูลนั้นเสีย ทำาการเปลี่ยนโมดูลใหม่ทดแทน และ 

  ต่อขั้ว INPUT และ OUTPUT ให้ถูกต้อง
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เรื่อง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

บทความ  |  ระบบจัดการสี (3)

 เราได้ทราบถึงการทำางานของระบบการจัดการสี (จากบทความตอนที่ 2) มาแล้ว สำาหรับเนื้อหาในตอน

ที่ 3 ผมจะขอเล่าถึงการนำาระบบการจัดการสีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ควบคุมสีในการพิมพ์ โดยเฉพาะการ

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้าง (Large Format / Wide Format Inkjet) ในการใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

หน้ากว้างนั้นมีการประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (Digital Proof) 

การพิมพ์งานทั่วไปสำาหรับติดภายใน หรือภายนอกอาคาร หรือถ้าจะแยกตามอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

การพิมพ์, ป้ายและโฆษณา, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ก่อสร้างและตกแต่งภายใน เป็นต้น

 ในทุกอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้าง ไม่ว่าจะใช้ทำาหน้าที่เพื่อพิมพ์เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อใช้

เป็นชิ้นงานพิมพ์จริง ก็ต้องคำานึงถึงเรื่องความถูกต้องของงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของข้อความ ความละเอียดของภาพ 

และที่พลาดไม่ได้เลยคือ การตรวจสอบสี ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกงานพิมพ์จะต้องได้รับการควบคุมและจัดการสีในทุก

กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์

 ครั้งนี้ผมจะขอนำาเรื่องราวที่มีการพูดคุยกับเจ้าของร้านอิงค์เจ็ท ซึ่งเป็นร้านที่รับบริการงานพิมพ์ทั่วไป เป็นร้านที่กำาลัง

วางแผนที่จะนำาระบบจัดการสีมาใช้เพื่อควบคุมงานพิมพ์บนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อที่จะช่วยเสริมบริการงานพิมพ์ให้กับลูกค้าให้ดี

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบจัดการสี
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บทความ  |  ระบบจัดการสี (3)

ผม: สวัสดีครับ ได้ข่าวว่าร้านของเฮียกำาลังวางแผนที่จะ

นำาเอาระบบจัดการสีมาใช้งานใช่มั้ยครับ

เฮีย: ใช่เลย เพราะตอนนี้ เฮียเริ่มจะเข้าใจระบบการ

จัดการสีบ้างแล้ว เฮียคิดว่า มันจะเข้ามาช่วยแก้

ปัญหาเรื่องสีผิดเพี้ยนได้ ถ้าเรามีวิธีควบคุมสีที่

ขั้นตอนการพิมพ์ ต่อไปลูกน้องเฮีย ก็ไม่ต้องไป

เสียเวลาปรับแก้ไขไฟล์งาน และที่สำาคัญ เราจะ

ได้แจ้งลูกค้าด้วยว่า การทำาไฟล์ที่ถูกต้องนั้น ควร

ทำาอย่างไร เพราะถ้าเราเริ่มใช้ เราก็จะมีความรู้ 

และสามารถบอกต่อให้ลูกค้าได้ด้วย

ผม: ถ้าเฮียเข้าใจอย่างนั้นได้ก็ดีครับ การทำางานพิมพ์

ด้วยระบบดิจิทัลต้องอาศัยเทคโนโลยีและวิธีจัดการ 

เชิงดิจิทัลมาช่วยครับ ถ้าใช้แบบดั้งเดิม มันจะทำาให้ 

มีโอกาสผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารได้ ว่าแต่เฮีย 

จะเริ่มต้นยังไงครับ

เฮีย: นั่นสิ เฮียก็กำาลังศึกษาอยู่ว่า จะเริ่มต้นอย่างไรดี 

อยากได้คำาแนะนำาเหมือนกัน

ผม: เอาอย่างนี้ ผมขออธิบายเพิ่มเติมเบื้องต้น ให้เฮีย

เข้าใจ ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ

  การจัดการสี หรือการควบคุมสีในการพิมพ์ 

โดยเฉพาะการพิมพ์กับเครื่องอิงค์เจ็ท ที่เป็นเครื่อง 

พิมพ์ส่วนใหญ่ที่เฮียใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งดูแล้วก็มีอยู่ 

หลายตัว หลายยี่ห้อ และใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 

ดังนั้น สิ่งแรกที่เฮียต้องทำาความเข้าใจ คือ แต่ละ

เครื่องพิมพ์ มันมีคุณลักษณะของการแสดง หรือ

สร้างสีได้ระดับไหน พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องรู้จักตัวตน 

ของเครื่องก่อน (ซึ่งผู้ขายน่าจะช่วยอธิบายได้ดีขึ้น) 

การที่เราสามารถรู้คุณลักษณะของเครื่องในเรื่อง

ของการสร้างสี ทำาให้เราไม่ฝืนสภาพความเป็นจริง 

เมื่อต้องลงมือปฏิบัติงาน

เฮีย: เรื่องนี้ไม่มีปัญหาสำาหรับเฮีย เพราะเข้าใจสภาพ

ของแต่ละเครื่องดี และรู้อยู่แล้วว่าเครื่องไหนให้

สีได้ขนาดไหน เหมาะกับงานประเภทไหน มีอยู่

เครื่องหนึ่งที่เฮียใช้หมึกแบบเติม (Refill Tank) 

ซึ่งช่วยให้ร้านเฮียประหยัดต้นทุนได้มากกว่า เฮีย

คิดว่าเครื่องนี้น่าจะควบคุมสีได้ไม่ค่อยนิ่ง เพราะ

หมึกเติมที่เฮียใช้ คุณภาพของสีจะไม่ค่อยดีเท่าที่

ควร แต่ที่เฮียเลือกใช้ เพราะส่วนใหญ่ใช้พิมพ์งาน

ลายเส้น หรือภาพกราฟิกที่ไม่เน้นสีสันมากนัก 

แต่ถ้าเป็นภาพถ่าย หรือภาพกราฟิกที่ต้องเน้น

แบรนด์สินค้า จะไม่ใช้เครื่องนี้พิมพ์

ผม: ถ้าเฮียทราบคุณลักษณะของเครื่อง และการใช้งาน 

ที่เหมาะสมแล้ว เราก็มาดูต่อครับว่า การควบคุมสี 

หรือการจัดการสี เราจะควบคุมสีด้วยวิธีไหน และ

ใช้กลไกอะไร

เฮีย: มีหลายวิธีด้วยเหรอ

ผม: ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่จะบอกเฮียว่า เครื่องที่  

เฮียใช้งาน มันมีหลายวิธีสำาหรับการควบคุมสี เริ่ม

จากการควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ

ไฟล์งาน ควบคุมด้วยไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ หรือ

ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ RIP (Raster Image Pro-

cessing กระบวนการสร้างภาพราสเตอร์)

เฮีย: แล้วมันต่างกันยังไงบ้าง เพราะเครื่องเฮียที่ซื้อมา 

บางตัวไม่มี RIP แค่ต่อสาย USB ลงไดรเวอร์

ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ได้เลย บางเครื่องก็

ต้องใช้ RIP หรือ Server นี่แหละ เห็นคนขาย

เขาบอกมา

ผม: โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหน้ากว้างจะมาพร้อม

กับซอฟต์แวร์ RIP เพื่อใช้ในการควบคุมการพิมพ์ 

โดยเฉพาะการพิมพ์ป้ายขนาดใหญ่ ซึ่งต้องอาศัย

ซอฟต์แวร์ RIP เข้ามาช่วยจัดการ หนึ่งในหลาย

ฟังก์ชั่นสำาหรับการพิมพ์จะต้องมีระบบควบคุมสีอยู่

ด้วย แต่จะมีระดับการควบคุมขนาดไหน ก็ต้องดู

จากคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ RIP อีกที

 การจัดการสี หรือควบคุมสีในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบอาร์ตเวิร์คหรือสร้างไฟล์งาน เป็นวิธีการจัดการสีสำาหรับ

องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์งาน ทั้งข้อความ ภาพประกอบ ซึ่งจะทำาให้เรารู้แหล่งที่มาของภาพ ถ้าภาพนั้นมีการฝังโปรไฟล์สี 
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เฮีย: เฮียถามหน่อย ถ้าเราใช้โปรไฟล์กระดาษที่สร้าง

มาจากโรงงาน แล้วพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ของเราจะให้สีได้ตรงเลยหรือเปล่า

ผม: ผมมักจะพูดว่า “ให้สีไปในทิศทางเดียวกัน” ซึ่งมัน

อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่อง 

บทความ  |  ระบบจัดการสี (3)

ตัวอย่าง การตั้งค่าสีในซอฟต์แวร์ออกแบบงานพิมพ์

ตัวอย่าง การจัดการสีสำาหรับการพิมพ์ผ่านไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

(ICC profile) มาด้วย ซึ่งจะทำาให้เราทราบได้ว่า ภาพ

ที่เราใช้งานอยู่ ได้มาโดยวิธีไหน จากการสแกน หรือ

การถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ถ้าภาพไม่ได้ฝังโปรไฟล์สีมา

ด้วย ซอฟต์แวร์ก็สามารถแจ้งให้เราทราบได้ หลังจาก

นั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่า เราจะจัดการใส่โปรไฟล์สี และฝัง

โปรไฟล์สีให้กับภาพหรือไม่ การจัดการสีในซอฟต์แวร์ 

ยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบสีบนหน้าจอได้ ซึ่งจะ

เป็นการจำาลองสีงานพิมพ์ หรือสีที่เราต้องการสำาหรับ

การพิมพ์งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

 การจัดการสีหรือการควบคุมสีผ่านไดรเวอร์

ของเครื่องพิมพ์ โดยปกติแล้ว เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททุก

ตัวจะมาพร้อมกับไดรเวอร์เพื่อใช้ควบคุมในการพิมพ์

ตรงจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งไดรเวอร์แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ 

จะแตกต่างกันออกไป มีความสามารถที่แตกต่างกัน 

ไดรเวอร์บางตัวจะมีการควบคุมสี มีคำาสั่งในการเทียบ

ค่าสี หรือใช้ควบคุมสีในการพิมพ์งานประเภทต่างๆ ได้ 

ซึ่งผู้ใช้งานต้องทำาความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีก่อนเข้าไป

ใช้งานควบคุมสี เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบางยี่ห้อ เมื่อมีการ

ติดตั้งไดรเวอร์ ก็จะมีการติดตั้งโปรไฟล์สีของกระดาษ

ให้ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้งานสามารถทำาการ

เทียบสีได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสร้างโปรไฟล์กระดาษ

ขึ้นมาใช้เอง แต่ผู้ใช้งานจะต้องใช้กระดาษที่ถูกสร้าง

โปรไฟล์ไว้แล้ว โดยส่วนใหญ่ ก็จะเป็นกระดาษยี่ห้อ

เดียวกันกับเครื่องพิมพ์ หรืออีกวิธีหนึ่ง ก็ซื้อกระดาษ 

หรือวัสดุพิมพ์ท่ีมีการสร้างโปรไฟล์ไว้แล้วท่ีเป็นคนละ

ยี่ห้อกับเครื่องพิมพ์ เมื่อติดตั้งโปรไฟล์กระดาษเข้าสู่ 

ระบบคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถใช้การควบคุมสีเพื่อ 

การพิมพ์ผ่านไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์โดยตรงได้เลย

ณ เวลานั้นด้วย ถ้ามีการ Calibrate เครื่องอยู่เป็น

ประจำา ก็จะช่วยให้สภาพของเครื่องอยู่ในสถานะ

ใกล้เคียงกับที่มาจากโรงงาน ซึ่งเป็นสถานะที่ใกล้

เคียงกับการพิมพ์บนกระดาษหรือวัสดุที่โรงงานได้

สร้างโปรไฟล์ไว้ให้ใช้ และที่สำาคัญเราต้องเลือกใช้
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บทความ  |  ระบบจัดการสี (3)

 ซอฟต์แวร์ RIP หรือบางท่านอาจจะเรียกจนติดปากว่า เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันก็คือ การติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ควบคุมการพิมพ์ ที่เราเรียกว่า ซอฟต์แวร์ RIP ไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง 

เป็นเครื่องกลางสำาหรับรับคำาสั่งพิมพ์ และประมวลผลการพิมพ์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ปัจจุบันเราอาจ

ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่งมีสมรรถนะสูง ทำาหน้าที่เป็นเครื่องกลางสำาหรับใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์ RIP แทนก็ได้ และใช้

ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac OS ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างเครื่องได้ดีมากขึ้น มี

ระบบการจัดการเครื่องลูกข่ายได้เหมือนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งได้เลย

โปรไฟล์กระดาษ หรือวัสดุที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ของ

เราด้วย แม้แต่กระดาษหรือวัสดุแบรนด์อื่นๆ เมื่อ

เขาสร้างโปรไฟล์ เขาก็จะระบุไว้ว่า ใช้ที่เครื่องพิมพ์

ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ความละเอียดเท่าไหร่

เฮีย: อืม เงื่อนไขมันเยอะเหมือนกันนะ

ผม: ครับ เพราะฉะนั้น การที่เฮียจะสร้างโปรไฟล์ของ

กระดาษหรือวัสดุการพิมพ์ขึ้นมาใช้เอง ถ้าเฮียใช้ 

กระดาษในประเทศหรือซื้อมาจากจีน (ส่วนใหญ่) 

เฮียก็ต้องควบคุมขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์ให้ดี  

ผมขออธิบายต่อนะครับ เกี่ยวกับการจัดการสี หรือ 

ควบคุมสีด้วยวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ RIP มันมีข้อดี

อย่างไร ทำาไมถึงต้องใช้

ตัวอย่าง กระบวนการของซอฟต์แวร์ RIP ที่ใช้จัดการสี หรือควบคุมสีสำาหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
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 ซอฟต์แวร์ RIP ทำาหน้าที่ประมวลผลและสร้างภาพราสเตอร์เพื่อการพิมพ์ มีคุณสมบัติที่หลากหลายสำาหรับการพิมพ์   

ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เพื่อขยายภาพ การพิมพ์ซำ้าในไฟล์เดียวกัน การพิมพ์หลายไฟล์พร้อมกัน การแปลงข้อมูลจากภาพลายเส้น 

หรือภาพแบบเว็คเตอร์ ให้เป็นภาพราสเตอร์สำาหรับใช้พิมพ์บนเครื่องอิงค์เจ็ท รองรับการพิมพ์เครื่องพิมพ์หลายเครื่องพร้อมกัน 

รองรับรูปแบบไฟล์งานพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น JPEG, TIFF, EPS, PDF เป็นต้น

 ซอฟต์แวร์ RIP ส่วนใหญ่จะมีคำาสั่งในการจัดการสี หรือควบคุมสีสำาหรับการพิมพ์ สามารถเลือกใช้โปรไฟล์สี และการ

เทียบค่าสีของระบบการพิมพ์ต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ซอฟต์แวร์ RIP บางตัวจะมีตัวเลือก

เพิ่มเติม สำาหรับสร้างโปรไฟล์สีของวัสดุพิมพ์ได้ด้วย หรืออาจจะมีฟังก์ชั่นพิเศษสำาหรับการพิมพ์ เช่น รองรับการพิมพ์สีพิเศษ, 

รองรับระบบการตรวจสีมาตรฐาน เป็นต้น

เฮีย: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ซอฟต์แวร์ RIP ตัวไหนมี

คุณสมบัติอย่างไร แล้วควรเลือกตัวไหนดี

ผม: โดยส่วนใหญ่เมื่อเราซื้อเครื่องพิมพ์มา หากดูจาก 

คุณสมบัติของเครื่องแล้ว ก็จะระบุถึงการได้มาของ 

ซอฟต์แวร์ RIP รวมถึงคุณสมบัติขั้นต้น และจะ

มีคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวเลือกเพิ่มที่เฮียจะต้อง 

จ่ายเงินเพิ่ม เพื่อให้ได้คุณสมบัติ หรือความสามารถ

พิเศษเหล่านั้นมา

เฮีย: เฮียพอจะเข้าใจคร่าวๆ แล้วว่า การใช้ระบบการ

จัดการสีในแต่ละวิธีเป็นอย่างไร เพราะเครื่องของ

เฮียส่วนใหญ่ที่ซื้อมา จะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ 

RIP แต่เฮียไม่รู้ว่า แต่ละตัวมันทำาการจัดการสี 

ได้ขนาดไหน คงต้องให้ลูกน้อง ทำารายการมาให้

ดูก่อนดีกว่า แต่ละตัวมีฟังก์ชั่น อะไรบ้าง และที่

สำาคัญ ฟังก์ชั่นการจัดการสีทำาได้ขนาดไหน

ผม: ถูกต้องครับ เป็นวิธีการวางแผนการใช้ระบบการ

จัดการสีที่ถูกต้อง เฮียต้องนำาข้อมูลของเครื่องแต่ 

ละเครื่อง ซอฟต์แวร์แต่ละตัว มาดูว่า สามารถใช้

จัดการสี หรือควบคุมสีได้ขนาดไหน ให้รู้ข้อจำากัด

ของแต่ละเครื่อง เครื่องไหนทำาได้ ไม่ได้อย่างไร จะ

ได้เริ่มต้นได้ถูก

เฮีย: งั้นเดี๋ยวเฮียจะให้ลูกน้องทำารายการท้ังหมดมาดู 

แล้วฝากคุณประสิทธิ์มาช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยนะ 

ว่าเฮียควรจะเริ่มต้นตรงไหนดี เฮียคิดว่าขั้นตอน

ที่น่าจะเริ่มได้เลย คือ การจัดการสีที่ระดับของ

ซอฟต์แวร์ อันนี้เป็นต้นนำ้าที่สำาคัญ

ผม: ใช่ครับเฮีย เอาไว้ครั้งหน้า ผมจะมาอธิบายลงใน

ละเอียดของการตั้งค่าต่างๆ ในซอฟต์แวร์สำาหรับ

ออกแบบ ให้เฮียและลูกน้องเฮียได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

นะครับ ครั้งนี้เอาภาพรวมๆ ไปก่อนนะครับ

เฮีย: ครับคุณประสิทธิ์ ครั้งหน้าเฮียจะเตรียมลูกน้อง 

ไว้เรียนรู้เรื่องนี้ก่อนเลย

บทความ  |  ระบบจัดการสี (3)

 RIP (Raster Image Processor) คือ วิธีการควบคุมเครื่องพิมพ์ เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลที่ออกแบบ 

หรือจัดทำาต้นฉบับ เช่น ข้อมูลภาษา Postcript หรือไฟล์ PDF ให้เป็นภาพที่มีความละเอียดสูง เพื่อนำาไปพิมพ์

ภาพที่เครื่องพิมพ์ต่อไป 

 RIP นอกจากทำาหน้าที่ในการแปลงข้อมูลเป็นภาพเพื่อการพิมพ์แล้ว ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่ใช้สำาหรับ

การพิมพ์ เช่น การสร้างเม็ดสกรีน การปรับย่อ-ขยายภาพ และการทำาดิจิทัลปรู๊ฟ ด้วยระบบจัดการสี Colour 

Management System (CMS) โดยเลือกใช้ Profile สีมาตรฐาน

   ในปัจจุบัน RIP จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่เรียกว่า Adobe PDF Print Engine (APPE) ซึ่งรองรับการพิมพ์ไฟล์

มาตรฐาน PDF/X
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เรื่อง : Pro Ink

 หากคุณกำาลังสนใจในงานพิมพ์ผ้า ก่อนอื่นมาทำาความ

เข้าใจกันก่อน ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าสิ่งทอแบบ 

ดิจิตอลมีแบบไหนบ้าง ต้นทุนเป็นอย่างไร และมีข้อดีข้อเสีย 

และข้อจำากัดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 ในเบื้องต้นเราแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 แบบ ดังนี้

1.  ซับลิเมชั่น Dye Sublimation Transfer

 Dye Sub หรือ Sublimation คำาคุ้นเคยของใครหลายๆ 

คน คำานี้มีที่มาจากคำาเต็มๆ ว่า Digital Dye Sublimation 

Transfer การพิมพ์ด้วยวิธีการซับลิเมชั่น เป็นการใช้วิธีการ

ทรานส์เฟอร์รูปแบบหนึ่ง โดยจะพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 

โดยใช้หมึกชนิดพิเศษ ที่มีชื่อเรียกอย่างเดียวกัน คือ หมึกซับ

ลิเมชั่น พิมพ์ลงกระดาษพิเศษเช่นกัน กระดาษนี้ เราก็เรียก

มันว่า กระดาษซับลิเมชั่น โดยการนำาภาพหรือลวดลายที่จะ

ใช้พิมพ์ สั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่

เติมหมึกพิมพ์ซับลิเมชั่น โดยพิมพ์ลงกระดาษซับลิเมชั่นจาก

เครื่องพิมพ์ดังกล่าว จากนั้น นำากระดาษไปรีดทรานส์เฟอร์

สีสันลงบนผ้าอีกครั้ง ด้วยเครื่องรีดซับลิเมชั่นทรานส์เฟอร์ 

ลวดลายทั้งหมดที่อยู่บนกระดาษก็จะถูกทรานส์เฟอร์สู่เนื้อผ้า 

 เทคนิคการพิมพ์แบบซับลิเมชั่นนี้ เหมาะสำาหรับผ้า

ชนิดที่เป็นใยสังเคราะห์เท่านั้น หากจะมีส่วนผสมของเส้นด้าย

ใยธรรมชาติ ก็ไม่ควรให้มีมากจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ผ้า 

TK หรือ TC เพราะยิ่งมีส่วนผสมของใยธรรมชาติมากเท่าไหร่ 

ก็ยิ่งจะทำาให้โอกาสการทำาให้สีสันสดใสน้อยลงไปมากเท่านั้น 

ผ้าที่นำามารีด ควรจะเป็นผ้าสีขาว หรือสีสว่างๆ หากนำาผ้าสีดำา 

หรือสีเข้มมากๆ มารีดด้วยวิธีซับลิเมชั่น สีจะถูกทรานส์เฟอร์

ไปเหมือนกัน แต่สีของเนื้อผ้า จะระเหิดขึ้นมาบดบังสีของลาย

พิมพ์จนหมด

 การพิมพ์เสื้อด้วยเทคนิคซับลิเมชั่น มักนิยมพิมพ์ลง

บนผ้าเป็นชิ้นก่อน แล้วค่อยนำามาตัดเย็บเป็นตัว แต่บางครั้ง 

ในตลาดเสื้อผ้าราคาย่อมเยา ก็มีการนำาเอาเสื้อสำาเร็จรูปมา

พิมพ์ด้วยวิธีการซับลิเมชั่นด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้พิมพ์จะมีเทคนิค

การพิมพ์เสื้อสำาเร็จรูปแตกต่างกันไป

หมึกอิงค์เจ็ทพิมพ์ผ้า
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 ส่วนประกอบสำาคัญที่สุดของหมึก Dye Sublimation 

Ink นั้น คือ สารโพลิเมอร์ที่ผสมในเนื้อสี (Sublimation dyes) 

ที่ใช้เพื่อให้เกิดสีต่างๆ เมื่อได้รับความร้อนสูง แม่สีเหล่านี้จะ

ระเหยกลายเป็นไอ และผ่านไปเกาะติดลงบนผ้าในลักษณะ

ย้อมเส้นใย เป็นผลให้ลวดลายที่พิมพ์เกิดลงบนผืนผ้า และมี

ความนุ่มเช่นเดียวกับวัสดุ ในขณะเดียวกัน ก็มีคุณสมบัติทน

ต่อการซักและทนแดดได้เป็นอย่างดี ลักษณะเด่นอีกประการ

หนึ่งคือ นอกจากการรีดลอกลงบนผ้าแล้ว ยังสามารถลอกบน 

วัสดุสังเคราะห์และวัสดุที่เคลือบผิวด้วยสารสังเคราะห์อื่นๆ ได้ 

เช่น พลาสติกทนความร้อน โลหะเคลือบผิว ไม้เคลือบผิว ฯลฯ

 การรีดลอก

 การรีดลอกสีระเหิดนั้นขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ แรงกด 

และเวลา ดังนั้น เครื่องรีดลอกที่จะนำามาใช้ในการรีดลอกนี้

จะต้องมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ แบบเรียบ (flat-bed) และแบบม้วน (rotary)  

 เครื่องแบบเรียบ จะเหมาะกับงานที่เป็นผ้าชิ้น ตั้งแต่

ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เครื่องแบบม้วน จะเหมาะกับการรีด

ทั้งที่เป็นม้วน เช่น ผ้าหลา และงานรีดแบบแผ่น ข้อดีประการ

หนึ่งของการรีดลักษณะนี้คือ ความสมำ่าเสมอของความร้อน 

ตลอดแนวรีดจะดีกว่าแบบแผ่นเรียบ

 อุณหภูมิที่ใช้รีดลอกจะอยู่ระหว่าง 190–210 ำC เป็น

เวลา 30–45 วินาที ขึ้นอยู่กับเฉดสีและชนิดของผ้า แรงกดจะ

อยู่ที่ประมาณ 35–45 psi หรือแรงกดปานกลาง

 การพิมพ์

 ไม่ว่าเราจะพิมพ์ด้วยระบบใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราต้อง

พึงระวังอยู่เสมอคือ การยืดและหดตัวของกระดาษ เนื่องจาก

ประเทศไทยเรามีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี ดังนั้นถ้าหากเรา

ต้องการพิมพ์สอดสีหรือมีเม็ดสกรีนละเอียด ผู้พิมพ์จะต้องใช้ 

กระดาษที่มีความยืดและหดตัวน้อย เพื่อสะดวกต่อการทำางาน 

โดยเฉพาะหมึกพิมพ์สีระเหิดที่เป็นฐานนำ้า (Water based)

 นอกจากนี้ กระดาษที่นำามาใช้พิมพ์รูปลอก ยังต้องมี

คุณสมบัติที่ไม่ซึมซับหมึกมากจนเกินไป และเมื่อรีดลอกแล้ว

ยังต้องมีคุณสมบัติท่ีจะต้องให้หมึกระเหยออกไปสู่ชิ้นงานผ้า

มากที่สุด โดยทั่วไปกระดาษที่นำามาใช้กับการรีดลอกสีระเหิดนี้ 

จะเป็นกระดาษที่มี clay coated paper โดยมีนำ้าหนักระหว่าง 

75–100 กรัม/ตรม. ขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ โดยเฉพาะกับการ

พิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ซึ่งแนะนำาให้ใช้กระดาษสำาหรับการพิมพ์

อิงค์เจ็ทโดยเฉพาะ

การควบคุมคุณภาพและตัวแปรในการพิมพ์

 อุณหภูม ิ อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดลอกจะอยู่ระหว่าง 

190–210 ำC บนเนื้อผ้า หากอุณหภูมิในการรีดลอกตำ่ากว่าที่

กำาหนดจะทำาให้สีไม่สดหรืออาจซีดจางกว่าปกติ หรือต้องใช้

ระยะเวลาในการรีดนานเกินไป การเกาะติดของสีจะไม่ดีเมื่อ

นำาไปซัก หากอุณหภูมิในการรีดสูงเกินไปอาจทำาความเสียหาย 

ต่อผ้าที่นำามารีดลอกได้ เช่น ผ้าหดหรือผ้าเสียรูปทรง และใน

ขณะเดียวกันก็เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย

 วัสด ุ วัสดุที่จะนำามารีดลอกนั้นจะต้องสามารถทนต่อ

อุณหภูมิที่จะทำาการรีดลอกได้ดี ไม่เสียรูปทรงหรือคุณสมบัติ

อื่นๆ ของวัสดุนั้นๆ โดยทั่วไป ขนาดของวัสดุที่จะนำามารีดลอก

จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดของลายพิมพ์ เพื่อหลีกเลี่ยงรอยกดที่ 

เกิดขึ้นจากขอบกระดาษที่ถูกกดลงไปบนตัวผ้า

 เวลา เวลาในการรีดลอกอยู่ที่ประมาณ 30–40 วินาที 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการรับสีของวัสดุนั้นๆ ดังนั้นผู้พิมพ์ควร 

ทดสอบการรีดลอกโดยใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อจะได้ 

ทราบถึงเวลาในการรีดลอกที่ถูกต้อง โดยสังเกตจากความเข้ม
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ของสีทั้งบนวัสดุและลายที่พิมพ์ หากเราใช้เวลาในการรีดลอก 

น้อยเกินไป ส่วนใหญ่เมื่อรีดลอกแล้วสีจะไม่ชัด มักจะมีสีอ่อน

กว่าที่กำาหนด ในทางตรงกันข้าม หากใช้เวลาในการรีดลอก 

มากเกินไป อาจทำาให้สีของวัสดุเปลี่ยนไปโดยที่สีของลายพิมพ์

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการ

สิ้นเปลืองพลังงานและเวลาในการผลิตอีกด้วย

 แรงกด แรงกดนั้นมีส่วนสำาคัญต่อคุณภาพของงานที่

จะเกิดขึ้น แรงกดปกติที่ใช้ในการรีดลอกจะอยู่ที่ 35-40 psi 

หรือแรงกดปานกลาง หากแรงกดน้อยเกินไปจะทำาให้เกิดการ

ฟุ้งกระจายของสี เป็นเงาจางๆ บริเวณรอบลายที่พิมพ์และ

ทำาให้ลายไม่คมชัด และอาจส่งผลต่อการเกาะติดอีกด้วย

 ข้อควรระวัง หากใช้แรงกดมากเกินไป อาจทำาให้วัสดุ

เสียหายได้ เช่น ความนุ่มฟูของวัสดุอาจลดลง หรือเกิดริ้วรอย

ต่างๆ ที่เกิดจากการกดทับของเตารีดขึ้น

 หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทมีด้วยกัน 2 แบบใหญ่ๆ ก็คือ

 Dye based ink หมึกที่ละลายนำ้าได้ ซึ่งใช้กัน

อย่างแพร่หลายในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททั่วๆ ไปในปัจจุบัน ด้วย

คุณสมบัติของหมึกที่ให้สีสันที่สวยงามสดใส มีช่วงสีที่กว้าง 

(Wide Color Gamut) ทำาให้สามารถสร้างสรรค์สีได้มากและ

หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเป็นหมึกที่ละลายนำ้า

ได้และซึมลงไปในเนื้อกระดาษ ทำาให้งานที่ถูกพิมพ์ออกมานั้น

ไม่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นผล 

กระทบในเรื่องของแสง, นำ้า และการสัมผัสถูไถ งานที่ถูกพิมพ์ 

ออกมาจึงเหมาะสำาหรับใช้งานภายในอาคาร (Indoor) และ

ไม่ถาวรมากนัก

 Pigment Based ink คือหมึกที่มีอนุภาคของ

ของแข็งผสมอยู่ ด้วยอนุภาคของแข็งที่ผสมอยู่ในนำ้าหมึก จึง

ทำาให้มีงานที่พิมพ์ออกมานั้น มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม

มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม การที่มีอนุภาค

ของแข็งผสมอยู่ ก็ทำาให้มีขนาดเม็ดหมึกที่ใหญ่ ไม่สมำ่าเสมอ 

ส่งผลให้สีสันที่ออกมาจืดชืด ไม่สดใส มีช่วงสีที่แคบ งานพิมพ์

ที่ออกมาจึงขาดความละเอียดสวยงาม งานพิมพ์จึงมักถูกนำาไป 

เคลือบลามิเนต และนำาไปใช้งานภายนอกอาคาร (Outdoor) 

ซึ่งดูกันในระยะไกลๆ ด้วยข้อดีและข้อด้อยในหมึกแต่ละชนิด 

เอปสันจึงได้ทำาการคิดค้นและพัฒนานำ้าหมึก ตลอดจนระบบ

ควบคุมการพิมพ์ต่างๆ จนเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำาไปใช้

ในเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ โดยรวมเอาข้อดีของหมึกแต่ละประเภท

และพัฒนาเพิ่มเติมขึ้น จนทำาให้งานที่ถูกพิมพ์ออกมาสามารถ

คงทนต่อสภาพแวดล้อมและการสัมผัสถูไถ ตลอดจนมีสีสันที่

สวยงามสดใส มีช่วงสีที่กว้างขึ้น ส่งผลให้ได้้งานพิมพ์มีความ

ละเอียด ถูกต้องสวยงาม แม้ว่าจะดูในระยะใกล้ๆ ก็ตาม

2.  พิมพ์ลงผ้าโดยตรง DTG (Direct to Garment)

 กระบวนการพิมพ์หรือพ่นหมึกพิมพ์ลงบนผ้าตรงๆ 

คล้ายกับเครื่องพิมพ์เอกสารนั่นเอง เพียงแต่แค่เปลี่ยนจาก

กระดาษมาเป็นผ้า ก็ดูเหมือนไม่ยากอะไร แต่จริงๆ แล้วการ

พิมพ์ลงบนผ้าเป็นเรื่องที่ยากมาก อันดับแรก นำ้าหมึกต้อง

เกาะผ้า ต้องเข้มข้น และเปล่งแสงได้พอ เพราะผ้าจะซึมนำ้า

หมึกเข้าไป นอกนั้นยังอาจเกิดปัญหาได้เนื่องจากความเรียบ

ของพื้นผิวที่พิมพ์ กระดาษจะเรียบ แต่ผ้าฝ้ายจะมีขุยผ้าซึ่ง

ทำาให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง และอาจจะทำาความเสียหายให้

กับหัวพิมพ์ได้

 เทคโนโลยี DTG นี้เติบโตมากในวงการสกรีนที่อเมริกา 

มีเครื่องหลากหลายแบรนด์ ซึ่งเครื่องแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติ

แตกต่างกัน ขึ้นกับฟังก์ชั่นการใช้งาน ใช้นำ้าหมึกที่ปลอดภัย

ต่อผู้สวมใส่ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งทอ 

ไม่ทำาให้เกิดอาการแพ้และไม่ระคายเคืองแก่เด็กทารก เป็นต้น
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 งานพิมพ์ประเภทนี้ หลายๆ คนอาจจะเรียกติดปากว่า 

ดิจิตอลปริ้นท์ แต่โดยนัยแล้ว มันเป็นแค่วิธีการย่อยวิธีหนึ่งใน

ทั้งหมดของการพิมพ์เสื้อผ้าสิ่งทอด้วยระบบดิจิตอลเท่านั้น

 ข้อดีของการพิมพ์แบบ DTG นอกเหนือจากการที่มัน

สามารถพิมพ์ลงบนผ้าได้โดยตรงก็คือ มันสามารถพิมพ์ลงบน

เนื้อผ้าสีใดๆ ก็ได้ เพราะเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะมีฟังก์ชั่นใน

การพิมพ์หมึกขาวเพื่อนำามารองพื้นก่อนด้วย รวมถึงสามารถ

พิมพ์ลงบนผ้าคอตต้อนหรือผ้าใยธรรมชาติได้ดีมาก (ผ้าที่เป็น

ใยสังเคราะห์ก็พิมพ์ได้ แต่ต้องมีเทคนิคพิเศษ)

 การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ DTG จำาไว้ว่า รูปที่นำามาใช้

ควรเป็นรูปที่เจาะพื้นหลังมาแล้ว โดยเฉพาะการพิมพ์กับผ้าสี

เข้ม เพราะจะทำาให้งานพิมพ์ออกมาดีกว่าการพิมพ์ภาพเป็น

รูปสี่เหลี่ยมโดยที่ไม่ตัดพื้นหลังออกมาก อีกทั้งยังประหยัด

การพิมพ์หมึกขาวเพื่่อรองพื้น ที่ต้องพิมพ์ในส่วนของพื้นหลังที่

ไม่จำาเป็นอีกด้วย

 ข้อจำากัดของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ DTG คือ พื้นที่

พิมพ์จะจำากัดพื้นที่แค่ไม่เกิน 15–20 นิ้ว จึงเหมาะกับการพิมพ์ 

เสื้อสำาเร็จรูป หรือบางครั้งก็สามารถประยุกต์แท่นพิมพ์เพื่อใช้

กับ Accessories อย่างอื่นก็ได้ เช่น กระเป๋า หรือ รองเท้า 

 เครื่องอบ หรือเครื่องรีดร้อน ใช้เพื่ออบสีให้แห้ง

หลังพิมพ์เสร็จ เป็นขั้นตอนสำาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง วัสดุที่ถูก

พิมพ์ก็ยังต้องนำาไปผ่านเครื่องรีดด้วยความร้อนอยู่ดี เพื่อที่

จะทำาให้หมึกเกิดการ Sublimate (ระเหิด คือ กระบวนการ

ที่หมึกเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นไอ โดยไม่ผ่านสถานะ

ของเหลว) กลายเป็นไอ แล้วเนื้อสีจะไปยึดเกาะกับเส้นใยของ

เนื้อผ้า ทำาให้คงทนต่อการนำาไปซักนำ้า ทนฝน และทนต่อการ

ซีดจางจากแดด และยังสามารถเพิ่มขั้นตอนการเคลือบด้วย

นำ้ายาเคลือบ (Treatment Liquid) สำาหรับเคลือบผิวผ้าสีเข้ม 

ที่ต้องพิมพ์สีขาวรองพื้น

การพิมพ์ผ้าแบบ DTG ด้วยหมึก UV และ Latex

 ถึงแม้ว่า Dye sublimation จะเป็นเทคโนโลยีหลักใน

การพิมพ์ผ้า อายุในการใช้งานคงทนยาวนาน แต่ขั้นตอนก็

ยังยุ่งยากซับซ้อนอยู่ อีกทั้งยังต้องลงทุนเครื่องจักรในการรีด

ความร้อนเพิ่ม และต้องใช้พื้นที่ในการทำางานเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ถ้าต้องการใช้งานระยะสั้น ผู้รับพิมพ์งานจึงพยายามที่จะใช้

เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่แล้วเพื่อพิมพ์งาน Soft Signage การพัฒนา

อย่างรวดเร็วของหมึกพิมพ์และการเคลือบผิวของวัสดุพิมพ์ ก็

ช่วยเปิดโอกาสให้การพิมพ์ด้วยหมึก UV และ Latex ง่ายขึ้น 

ทั้งในเรื่องความคงทน, การป้องกันสีซีด, คุณภาพงานพิมพ์, 

การใช้เครื่องพิมพ์ตัวเดียวที่พิมพ์งานได้หลายประเภท และ

การแข่งขันในเรื่องราคาของเครื่องพิมพ์ที่ถูกลง ก็ช่วยให้ร้าน

รับพิมพ์งานเล็กๆ สามารถลงทุนเครื่องพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

 เครื่องพิมพ์ Latex ที่ราคาไม่แพง ถือเป็นเครื่องพิมพ์

ที่เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในธุรกิจการพิมพ์ผ้า เพราะ

ว่าไม่จำาเป็นต้องนำาไปผ่านเครื่องรีดความร้อนอีก สีก็ยังทนนำ้า 

ทนต่อการซีดจางจากแดดได้ดีอีกด้วย ถึงแม้ว่าสีที่พิมพ์ออกมา 

จะไม่สดเท่ากับสีที่พิมพ์จากหมึก Dye-sublimation ก็ตาม

 สำาหรับการพิมพ์ด้วยหมึก UV นั้น หมึก UV จะไปยึด

เกาะอยู่บนผิวของวัสดุที่พิมพ์และถูกทำาให้แห้งโดยทันที ด้วย

คุณสมบัติของหมึก UV เราจึงสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้แทบ

ทุกประเภท จึงได้สีที่สดกว่าหมึกประเภทอื่น แต่สำาหรับการ

พิมพ์ลงบนผ้า เมื่อเทียบกับการพิมพ์ด้วยหมึก Latex และ 

Sublimation เนื่องจากหมึก UV จะเกาะอยู่แค่บนผิวของวัสดุ 

เวลาที่ผ้าถูกยืดออกเพื่อขึงให้ตึง หมึก UV อาจจะเกิดการแตก 

หรือแยกตัวได้ แต่การพัฒนาของหมึก UV ก็ดีขึ้นมาก โดย

เฉพาะหมึก UV แบบ Flexible ซึ่งสามารถยืดตัวได้ถึง 400% 

จากขนาดของหยดหมึก จึงทำาให้ปัญหาที่หมึกแตกหมดไป

บทความ  |  หมึกอิงค์เจ็ทพิมพ์ผ้า
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 ตลาดของงานพิมพ์ผ้า จะยังคงเติบโตต่อไป มีการนำา

ไปใช้งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงใช้เป็นป้ายผ้า ธงญี่ปุ่น  

ธงขนนก โฆษณา ณ จุดขาย งานกล่องไฟ งานตกแต่งร้านค้า 

งานแฟชั่น รวมถึงงาน SEG (Silicone Edge Graphics) 

และยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเทคโนโลยีในเร่ืองเคร่ืองพิมพ์ 

วัสดุพิมพ์ และหมึกพิมพ์ โดยมีหมึก Dye sublimation, Latex 

และ UV เป็นเทคโนโลยีหลัก เครื่องพิมพ์เองจะมีการแข่งขัน

กันมากขึ้น ราคาเครื่องจะถูกลง วัสดุพิมพ์ก็จะถูกลง ความ

ต้องการในการใช้งานจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

3.  เฟล็กซ์รีด Flex Transfer

 ที่เรียกกันติดปากว่า Flex หากเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ 

สำาหรับคนที่ไม่เคยรู้จักงานพิมพ์ผ้าด้วย Flex มาก่อน ให้ลอง 

นึกถึงสติกเกอร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กัน โดยจะมาเป็นม้วน

เหมือนกับม้วนสติกเกอร์ ขนาดมาตรฐานที่เราคุ้ยเคยกันก็จะ 

มีหน้ากว้าง 50 ซม. การใช้งานจะต้องนำาไปสร้างลายโดยผ่าน

เครื่องตัด Flex (หรือเครื่องตัดสติกเกอร์) ให้ได้ลวดลายตาม

ที่ต้องการ แล้วนำามารีดด้วยเครื่องรีดร้อน (Heat press) ลง

บนเสื้อผ้าสิ่งทอที่เราต้องการ

 Flex จะมี 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ Flex Cut 

และ Flex Print & Cut

 กรณีที่เป็น Flex Cut ก็เป็นดังเช่นที่อธิบายมาข้างต้น 

Flex Cut จะมีให้เลือกใช้หลายสีตามแต่ต้องการ ส่วน Flex 

Print & Cut จะสามารถนำาไปพิมพ์ก่อน แล้วค่อยตัดให้เป็น

รูปร่างตามที่เรากำาหนด แล้วนำามารีดติดลงบนผ้า

ขั้นตอนการทำางานด้วย Flex Cut

SEG (Silicone Edge Graphics)
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โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Sheet)
 สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ หลังจากหยุดพักส่งท้ายปีเก่า พร้อมชาร์จพลังกายพลังใจ เตรียมตัวลุยงานต้อนรับปีใหม่กันเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว ในฉบับแรกแห่งปี เราก็จะมาทำาความรู้จักกับอีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจ สามารถนำามาสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ค่อนข้าง

หลากหลาย ในช่วงเวลานี้ถือได้ว่า เป็นมิติใหม่แห่งการก่อสร้างและงานตกแต่ง เหมาะสำาหรับงานภายในและภายนอก ด้วยรูปแบบ

ที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งแบบชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบทึบแสงและแบบชิ้นงานที่มีช่องระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อน 

หรือเป็นแบบแผ่นเรียบโปร่งแสง ทำาให้เหมาะกับการนำาไปใช้งานเป็น Skylight, Cover way, Canopy, หลังคาจอดรถ, โรงเรือน

เพาะชำา แม้กระทั่งงานผนังตกแต่งภายใน และที่สำาคัญที่สุดคือ การนำาวัสดุชนิดนี้มาใช้งานร่วมกับงานป้ายไฟและป้ายโฆษณา   

ที่ต้องเผชิญกับข้อจำากัดจากการใช้วัสดุอื่น อาทิ ความยาวและความกว้างของแผ่นอะคริลิค ความแข็งแรงทนทานของแผ่นไม้อัด 

ตลอดจนการโค้งงอ และความโปร่งแสงของวัสดุบางประเภท

 แผ่นโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Sheet หรือ แผ่น PC) เป็นแผ่นพลาสติกในเชิงวิศวกรรมหรือแผ่นเทอร์โมพลาสติก

ที่มีคุณภาพ และประโยชน์ ค่อนข้างหลากหลาย โดยรวมเอาคุณสมบัติเด่นๆ ของวัสดุในตระกูลพลาสติกหลายๆ อย่างมารวมกัน 

ได้แก่ ความแข็งแรงทนทาน นำ้าหนักเบา โปร่งแสง ป้องกันความร้อน (ใช้เป็นฉนวน) และดัดโค้งได้ตามรูปร่างที่ต้องการ ฯลฯ 

ทำาให้แผ่นโพลีคาร์บอเนต สามารถนำาไปใช้งานได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำาไปใช้ในสินค้าอุปโภค บริโภค และในงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ จากคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นทนทาน และนำ้าหนักเบา แผ่น PC จึงเหมาะ

สำาหรับการนำาไปใช้งานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานผนัง งานหลังคากันสาด รวมทั้งงานตกแต่งภายในและภายนอก ซึ่งทำาให้เกิดการ

ประหยัดพลังงานและมีรูปแบบที่สวยงาม

ข้อดีของการนำาแผ่นโพลีคาร์บอเนตมาใช้ในงาน

 โพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก (Poly) ที่มีส่วนผสมด้วยสารที่มีคุณสมบัติทำาให้แผ่นมีความยืดหยุ่นตัว 

หรือขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน และจะคลายตัวเมื่อมีอุณหภูมิลดลง จึงแข็งแรงทนทาน ไม่แตกลายงาเหมือนพลาสติกทั่วไป 

• นำ้าหนักเบา คงทน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

• มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกถึง 250 เท่า แข็งแรงกว่าแผ่นอะคริลิคถึง 20 เท่า

เรื่อง : เด็กส่งของ
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• แผ่นมีความโปร่งแสง และผิวของแผ่นโพลีคาร์บอเนตมีการเคลือบสารป้องกันรังสี UV จึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อน

ได้เกือบ 100% จึงทำาให้เหมาะกับงานที่ต้องการแสงสว่าง รวมถึงเป็นฉนวนกันความร้อนจากภายนอก และทนทานต่อ

ความร้อนได้ดี ส่งผลการนำาความร้อนที่ตำ่า ทำาให้การนำาไปเป็นวัสดุมุงหลังคากันสาดเป็นที่นิยมอย่างหลากหลาย

• วัสดุแผ่นสามารถดัดงอโค้งได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน (ดัดเป็นรูปได้ตามโครงสร้างหน้างาน) สามารถประยุกต์รูปแบบให้

เหมาะสมกับการออกแบบได้หลายรูปทรงตามความต้องการ

• ทนต่อสภาพอากาศอุณหภูมิทั่วไป ไม่บิดคดงอเปลี่ยนรูป โดยตัวแผ่นจะสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง 140°C 

• แผ่นวัสดุมีความยืดหยุ่นดี ไม่หดตัว หรือฉีกขาดง่าย

• แผ่นสามารถดัดโค้งได้ 150 เท่าของความหนา โดยไม่ต้องใช้ความร้อน 

• ขั้นตอนการก่อสร้างสามารถติดตั้งได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณด้านโครงสร้าง

• สีของแผ่นโพลีคาร์บอเนต มีความสดใสเงางามมากกว่าวัสดุประเภทอื่นๆ และแผ่นบางสีก็ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพ

ภายนอกได้ชัดเจน รวมถึงมีความหลากหลายให้เลือกการใช้งานตามขนาดและความต้องการของผู้บริโภคหลายรูปแบบ 

อีกทั้งช่วยป้องกันและลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เช่น ฝนที่ตกกระทบแผ่นวัสดุ ฯลฯ
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• แผ่นวัสดุสามารถป้องกันและเป็นฉนวนไม่สื่อเหนี่ยวนำาไฟฟ้าหรือฟ้าผ่าจากธรรมชาติ

• ในแผ่นวัสดุบางประเภท จะมีส่วนผสมของสารช่วยกระจายตัวของแสงในตัว ทำาให้ช่วยประหยัดลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

แสงสว่างได้ดี สำาหรับการนำาไปใช้กับการทำาป้ายไฟโฆษณา หรือ งานตกแต่ง ฯลฯ

• ป้องกันแมลง เชื้อรา และความปลอดภัยต่อธรรมชาติ ป้องกันการซึมผ่านความชื้น

• ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุผสมสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และยังสามารถนำาวัสดุ

กลับมารีไซเคิลทำากระบวนการหลอมผลิตซำ้าใช้ได้ใหม่อีก

• สามารติดตั้งกับโครงสร้างวัสดุประเภทต่างๆ ได้ เช่น โครงสร้างเหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส, ไม้ ฯลฯ

• การบำารุงรักษาทำาความสะอาด หรือซ่อมแซมวัสดุแผ่นทำาได้ง่าย มีวัสดุและอุปกรณ์รองรับการทำางาน ทำาให้สามารถหา

อะไหล่เพื่อทำาการเปลี่ยนซ่อมแซมได้ง่าย

• มีอายุการใช้งานของวัสดุได้นานหลายปี

• มีการทดสอบตามกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล มีการรับประกันวัสดุและการใช้งาน

การนำาผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตมาใช้ในงานที่หลากหลาย

 ด้วยคุณสมบัติที่มีนำ้าหนักเบา คงทน ไม่แตกหักง่าย ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ และมีความแข็งแรง ยืดหยุ่นดี ไม่หดตัว

หรือฉีกขาดง่าย ทำาให้มีการนำาวัสดุโพลีคาร์บอเนตไปทำาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น
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โทรศัพท์มือถือ Samsung หลายรุ่น ก็ใช้โพลีคาร์บอเนต

มาผลิตเป็นตัวเครื่อง อย่างเช่น รุ่น Galaxy S IV (S4)

เพราะมีความแข็ง ทนทาน และนำ้าหนักเบา

เลนส์แว่นตากันแดด ที่ไม่ใช่กระจก จะทำาจากโพลีคาร์บอเนต

ที่นำ้าหนักเบา ทนทาน ไม่แตกง่าย สามารถผลิตเป็นสีต่างๆ ได้

รวมถึงแบรนด์แว่นตาชั้นนำาของโลกหลายๆ แบรนด์
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ช่องหน้าต่างในเครื่องบิน ผลิตจาก Lexan Polycarbonate

ที่ทนต่อทุกสภาวะอากาศและแรงดันอากาศที่เปลี่ยนแปลง

 ข้อมูลทั้งหลายที่นำามาบอกกล่าวนี้ เป็นเพียงส่วนนึงของการนำาผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตไปประยุกต์ใช้งาน หวังเพียงเพื่อ

ให้เกิดเป็นประกายไอเดียในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

 ข้อมูลอ้างอิง : www.technicalloy.com | www.thaiplastic2012.com | www.techmoblog.com

บทความ  |  โพลีคาร์บอเนต

โล่ป้องกันฝูงชนและกระบังหน้าหมวก ก็ทำาจากโพลีคาร์บอเนต 

เพื่อความแข็งแรง เวลาปะทะกันระหว่างการควบคุมสถานการณ์

กระเป๋าเดินทางส่วนใหญ่ ก็ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

ที่ทนทานต่อแรงกระแทก ไม่ฉีกขาดง่าย ขึ้นรูปได้หลากหลาย

หลังคารถมอเตอร์ไซค์และกระจกบังลมหน้า ในหลายๆ ประเทศ

เริ่มนำาโพลีคาร์บอเนตมาใช้ป้องกันฝนและเพื่อความปลอดภัย

กระจกบังลมหน้ามอเตอร์ไซค์ ทำาจากโพลีคาร์บอเนต

เพื่อความทนทาน และยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยเวลารถล้ม

ใช้ทำาเป็นโรงเรือนสำาหรับปลูกต้นไม้ (Greenhouse)

ได้ทั้งความคงทน แข็งแรง ใช้ป้องกันฝน และเพื่อความสวยงาม
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 ในปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกที่ทีมงานของสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ได้จัดกิจกรรมการประกวดป้ายขึ้น 

โดยใช้แนวคิดของคุณจุมพล หนึ่งในทีมงานที่เข้มแข็งของสมาคมฯ มาเป็นพื้นฐานตั้งต้นในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ด้วยแนวคิดที่ว่า 

ผู้ผลิตป้ายมักไม่มีโอกาสได้ทำาป้ายหน้าร้านของตัวเองอย่างที่เคยคิดฝันเอาไว้ เพราะมักจะให้ความเอาใจใส่กับงานของลูกค้า 

เสียจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับป้ายของตัวเอง เหมือนกับช่างสร้างบ้านมักจะไม่ค่อยได้สร้างบ้านของตัวเองให้สำาเร็จอย่างที่ฝันไว้

 การจัดประกวดครั้งนี้ ทีมงานมีเวลาที่สั้นมากๆ ในการตระเตรียมแนวทางในการจัดประกวด กำาหนดกฎเกณฑ์และกติกา 

การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการทาบทามทีมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยกันตัดสินผลงาน 

 ต้องยอมรับว่า แม้จะมีอุปสรรคมากพอควร แต่ทีมงานของสมาคมโชคดีมากๆ เพราะเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

เกินความคาดหมาย ทั้งในแง่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ผลิตป้ายทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ที่กรุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

โดยมีผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดถึง 16 ราย  คณะกรรมการได้ทำาการตัดสินคัดเลือกเข้ามาเพียง 10 ราย  และในที่สุด ได้มีการผลิต

เป็นชิ้นงานจริงมาเข้าประกวดให้เห็นในงาน Sign Asia Expo จำานวน 5 ชิ้นงาน

 ทางทีมงานสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณบริษัท ไอบริก จำากัด ผู้จัดงาน Sign Asia Expo เป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดพื้นที่ในงาน 

ให้ทุกชิ้นงานได้เข้ามาวางอวดโฉมให้ทุกคนได้เข้าชม และรอการตัดสินจากคณะกรรมการเพื่อหาผู้ชนะ

 ในวันตัดสิน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน Sign Asia Expo ผู้เข้าประกวดและทีมงาน รวมทั้งผู้เข้าชมงาน ต่างรอลุ้น

ระทึกว่า ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศ 

 สิ่งที่น่าสนุก น่าตื่นเต้น และเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับผู้ร่วมส่งชิ้นงานเข้าประกวดและผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการตัดสินก็คือ ในวันนั้น ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการซักถามผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดกันอย่างละเอียด ถึงที่มาที่ไป

ของแนวคิดของผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด วัสดุที่ใช้ผลิต กรรมวิธีที่นำามาใช้ในการผลิต ปัญหาในระหว่างการผลิต รวมถึง ยังมีการ

วิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเมื่อนำาเอาป้ายไปใช้งานจริงแล้ว จะเกิดปัญหาในการใช้งานจริงหรือไม่

 เรียกได้ว่า กว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะได้ งานทุกชิ้นจะต้องถูกชำาแหละ ถูกวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างละเอียด 

ทุกซอกทุกมุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมงานเชื่อว่า จะทำาให้ทั้งผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดและผู้ชมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำา

เอาไปต่อยอดในการทำางานหรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 สำาหรับในปี 2560 นี้ ทางสมาคมฯ ยังยืนหยัดที่จะทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการป้าย วงการอิงค์เจ็ท และต่อสังคม

โดยรวมต่อไป โดยงานประกวดป้ายก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำาคัญที่สมาคมฯ จะมีการจัดประกวดกันอีกเป็นครั้งที่ 2 ในปลายปีนี้ 

ขอให้ทุกท่านติดตามและร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยกันนะครับ

ครั้งที่ ๑  คนอวดป้าย ไม่ต้องอายใคร

กิจกรรม  |  Tabda Sign Contest



รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้าน 21 โฆษณา 2010คณะกรรมการผู้ตัดสิน สอบถามรายละเอียดจากผู้เข้าร่วมการประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ครีเอทีฟ พริ๊นท์เฮดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท เฮเซิล แอนด์ แอชเชอร์ จำากัด

แถวหลัง (จากซ้ายไปขวา) คณะกรรมการตัดสินและผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ คุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล บจก. ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป,

คุณธนบดี นีละบุษบานนท์ บจก. วายแอนอาร์ (ประเทศไทย), คุณธีรพงษ์ คงจันทร์ นิตยสาร I-Design, คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคม TABDA, 

คุณธรรมนูญ เลาหวณิช D2B Design, คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ บจก. ไอบริก และ คุณพิเชฐ หลักดี บจก. อินสปาย อิมเมจ

แถวหน้า (จากซ้ายไปขวา) ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ รางวัลชมเชย บริษัท อิมแพคมีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น,

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ครีเอทีฟ พริ๊นท์เฮด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท เฮเซิล แอนด์ แอชเชอร์ จำากัด, 

รางวัลชนะเลิศ ร้าน 21 โฆษณา 2010 และ รางวัลชมเชย บริษัท โปรดีเคล จำากัด



กิจกรรม  |  exhibition

 Sign Asia Expo 2016 - Bangkok LED & Digital Sign 2016 งานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อธุรกิจวงการป้ายและโฆษณา

แห่งปี ซึ่งจัดโดยบริษัท ไอบริก จำากัด ผู้มีประสบการณ์จัดเทรดโชว์วงการป้ายและโฆษณาของไทยมากว่า 14 ปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10–13 

พฤศจิกายน 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Integrated Out of Home Media & Retail Shop Decoration Design 

 ในงานนี้ ทาง TABDA ได้ร่วมจัดกิจกรรม Guru Smart Sign Workshop สัมมนาความรู้ การสาธิตเทคนิควิธีการทำางานป้ายและสื่อ

โฆษณา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ และ TABDA Sign Contest by TABDA and IBRIX การประกวดออกแบบและผลิตป้ายร้าน

ของตัวเอง โดยนำาผลงานมาจัดแสดงและเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินรอบสุดท้าย พร้อมกับประกาศผลในงานนี้ด้วย
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กิจกรรม  |  เปิดมุมมอง

ชมภาพการเยี่ยมชมโรงงาน และบรรยากาศในงาน KOSIGN 2016 เพิ่มเติมได้ที่    Facebook : TABDA.org
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 อีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายปลายปี 2559 ของ TABDA คือ

การพาเหล่าสมาชิกบินลัดฟ้าไปสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

กับกิจกรรม เปิดมุมมองเชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 15–19 พ.ย. 2559 เพื่อชมงาน KOSIGN 2016 

(The 24th Korea International Sign & Design Show)

 ในครั้งนี้ ทาง TABDA ได้พาเหล่าสมาชิกเข้าเยี่ยมชม 

โรงงานผู้ผลิตป้ายอันดับต้นๆ ของเกาหลี ถึง 2 โรงด้วยกัน ได้

เห็นขั้นตอนการทำางาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ 

ที่ใช้ในการผลิตงานตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

 ในงาน KOSIGN 2016 ปีนี้ ก็มีผู้ผลิตและผู้จำาหน่าย

เปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชั้นนำาของโลกมาออกบูธกันอย่างคับคั่ง 

เน้นหนักไปทางเครื่องพิมพ์ UV ส่วนทางด้าน LED หรือวัสดุ

ที่ใช้ในการพิมพ์ก็มีสินค้าใหม่ๆ ออกมาให้ดูกันมากมาย

 อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานทุกปีคือ การประกวดป้าย ซึ่งยัง

คงมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย สร้างความตื่นตาตื่นใจ

ให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน และเป็นแนวทางให้ได้นำาไปใช้ต่อยอด

การสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป

 เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ จาก TABDA ได้ใหม่อีกครั้ง 

ที่งาน DPES และ ISLE กวางโจว ประเทศจีน เดือนกุมภาพันธ์ 

2560 แล้วจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกนะครับ

อันยองฮาเซโย
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กิจกรรม  |  TABDA สัญจร ปี 2560

 ปีใหม่ผ่านมา วันเด็กผ่านไป เพื่อไม่ให้ธุรกิจในวงการ

พวกเราเงียบเหงา ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสัญจร พาผู้จัด

จำาหน่ายสินค้าทั้งหลายไปพบกับผู้ประกอบการในวงการพวก

เราถึงหน้าบ้านกันเลย

 โดยการสัญจรครั้งที่ 1 นี้ เราเลือกจัดที่จังหวัดชลบุรี 

โดยจัดที่ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ในการจัดครั้งนี้ เราจัด

ขึ้นในวันที่ 21–22 มกราคม ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือ 

จากผู้จัดจำาหน่ายเกือบ 20 บริษัท นำาเครื่องพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์

ที่ใช้ในการพิมพ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในวงการป้ายมาจัด

แสดงพร้อมมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ให้กับเหล่าผู้ประกอบการ

ที่มาชมงานในครั้งนี้ และหนึ่งในไฮไลท์ของงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง

สมาคมฯ ได้ทำามาโดยตลอดคือ การจัดอบรมสัมมนาวิชาการ

 โดยครั้งนี้ หัวข้อสัมมนาเรื่องแรกคือ การสร้างมูลค่า

เพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มี

ประสบการณ์ในวงการ 2 ท่านคือ คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท อินสปายอิมเมจ จำากัด และคุณชาตรี เชี่ยวกล 

ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาดสื่อโฆษณา บริษัท ไอ.เจ. 

สยาม จำากัด มาให้ความรู้กับผู้เข้าสัมมนา
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ชาตรี เชี่ยวกล มนตรา แสงสว่างพิเชฐ หลักดี อัมพร กลิ่นรำาพึง 

 และอกีหวัขอ้หนึง่ซึง่ไดร้บัความสนใจอยา่งลน้หลาม คอื 

การอบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการใช้งาน CNC ในงานป้าย

 ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เชิญสุดยอดผู้เชี่ยวชาญเรื่อง

การใช้และการผลิตเครื่อง CNC มาถึง 2 ท่านคือ คุณอัมพร 

กลิ่นรำาพึง และคุณมนตรา แสงสว่าง มาเป็นผู้แนะนำาเทคนิค

ดีๆ วิธีการใช้เครื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เข้าอบรม รวมทั้ง

สาธิตให้เห็นถึงวิธีทำางานจริงๆ ให้ได้ดูกันอีกด้วย

 ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 200 ท่าน 

จากพ้ืนท่ีใกล้เคียงสถานท่ีจัดงานและบางท่านก็มาจากจังหวัด

ไกลๆ ทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะไม่ได้การตอบรับ

อย่างดีเช่นนี้ หากไม่ได้ทีมงานจาก KSN ( ความรู้ งานป้าย 

สำาหรับมือใหม่V2) มาร่วมจัดงานและประชาสัมพันธ์งานนี้กัน

อย่างเข้มแข็ง

 เพื่อนสมาชิกทั้งหลายที่พลาดงานในครั้งแรกนี้ พบกัน 

ได้ใหม่ในครั้งต่อไป ซึ่งเราจะยกทัพสินค้าคุณภาพและความรู้ 

ในการทำางานไปพบกับทุกท่านทุกภาคทั่วไทย สำาหรับกิจกรรม 

TABDA สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4–5 มีนาคม 

2560 แล้วพบกันนะครับ

ครั้งที่ จังหวัดที่จัดกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม

1 จังหวัดชลบุรี 21–22 มกราคม 2560

2 จังหวัดเชียงใหม่ 4–5 มีนาคม 2560

3 จังหวัดอุดรธานี 24–25 มิถุนายน 2560

4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 22–23 กรกฎาคม 2560

5 จังหวัดบุรีรัมย์ 26–27 สิงหาคม 2560

ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้ที่   TABDA.org










