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¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ : Max. 1,440 dpi
¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃµÑ´ : 10 to 300 mm/s
Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)

à¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾ UV

¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ : Max. 1,440 dpi
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching)
6 ÊÕ (cyan, magenta, yellow, black, white, and gloss)

¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃµÑ´ : 10x300mm/s
¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ : Max. 1,440 dpi

4 ÊÕ (CMYK) ECO-SOL MAX/FPG2 Inkjet Printer/cutter

ข่าวสมาคม | TABDA News

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

พันธกิจของสมาคมฯ
1. จัดทำ�สื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และ ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น
นิตยสาร Graphics & Sign / Website www.tabda.org / Facebook @TABDA.org
2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก
3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก
4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

คณะสมาชิก TABDA บินลัด
ฟ้าสู่กวางโจว ทางสมาคมจัดให้มีการ
ไปดูงานในต่างประเทศ หนึ่งในกิจกรรม
นั้นคือ การพาไปดูโรงงานผลิตป้ายหรือ
อิงค์เจ็ท ในปีนี้ก็เช่นกัน ทางสมาคม
ได้พาเพื่อนสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ACE ซึ่งเป็นผู้ผลิตป้ายอันดับต้นๆ ของ
ประเทศจีน บริษัท Guangzhou ACE
Renovation Engineering ผู้ผลิตป้าย
รายใหญ่จากประเทศจีน ผู้ผลิตและส่ง
ออกงาน ให้กับแบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลก
โดยผลิตป้ายในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจธนาคาร น้ำ�มัน รถยนต์ โดยมีการส่งออกไปยังทุกทวีปทั่วโลก กว่า 14 ประเทศ
ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับเพื่อนสมาชิกที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง
และในโอกาสนี้ Mr. Liu Hong นายกสมาคม Guangdong Sign Industry Association (GSIA) อีกทั้งยังเป็น
General Manager ของบริษัท Guangzhou ACE Renovation Engineering ต้อนรับคณะพวกเราเป็นอย่างดี
โดยในครั้งนี้ คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ พร้อมด้วยคุณชนัญสินี ศิลปศิริพร เป็นตัวแทนสมาคมในการพาคณะสมาชิกเข้า
เยี่ยมชมโรงงานป้าย ACE ทางทีมเจ้าหน้าที่ ได้พาเดินชมโรงงานและดูสายการผลิตงานอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับ
คณะสมาชิก TABDA เป็นอันมาก ทำ�ให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิด และวิธีการทำ�งานในรูปแบบที่แตกต่างออกไป อันจะ
เป็นประโยชน์ให้พวกเรามีโอกาสนำ�มาใช้พัฒนาต่อยอดทำ�งานของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
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Exhibition / Seminar / Workshop

เชื่อมโยงธุระกิจ สู่ตลาดโลก

บทความ โดย คนแก่ TABDA

บทความ โดย Kelly Blount จาก Mintek Corp
บทความ โดย TABDA

บทความ โดย ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
บทความ โดย TABDA
บทความ โดย TABDA

บทความ โดย TABDA

บทความ โดย TABDA

จังหวัดเชียงใหม่

เวลาผ่านไปไวมากๆ เลยนะครับ ก้มหน้าก้มตาทำ�งานแป๊บเดียว เงยหน้ามาอีกที จะครึ่งปีเข้าไปแล้ว ช่วงนี้ ฟ้าฝนก็กระหน่ำ�
ทำ�เอาชาวกรุงต้องประสบอุทกภัย “น้ำ�รอการระบาย” กันหลายรอบเลยนะครับ แต่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวากน้ำ� เอ๊ย ขวากหนาม
อันใดผ่านเข้ามา ก็ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีกันทุกคนนะครับ
ฉบับนี้ทางทีมงาน ยังคงรวบรวมสาระความรู้หลากหลาย มาฝากท่านผู้อ่านเช่นเดิมครับ อีกทั้งยังได้นำ�ภาพสวยๆ ของ
บรรยากาศงานแสดงสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆที่ผู้ผลิต และจำ�หน่ายได้นำ�มาจัดแสดงในงานแสดงสินค้า DPES,
ISLE เมืองกวางเจาและงาน APPP EXPO เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน สำ�หรับงาน DPES, ISLE ที่กวางเจา นอกจากทางสมาคมได้นำ�
สมาชิกไปชมงานแสดงสินค้าแล้ว พวกเรายังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงาน ACE ผู้ผลิตป้ายรายใหญ่ของจีนอีกด้วย ในการเยี่ยม
ชมครั้งนี้ ทำ�ให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิด และวิธีการทำ�งานในรูปแบบที่แตกต่างออกไป อันจะเป็นประโยชน์ให้พวกเรามี
โอกาสนำ�มาใช้พัฒนาต่อยอดทำ�งานของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
สำ�หรับงาน TABDA สัญจร ในปี 2560 นี้ ทางสมาคมนำ�ทัพผู้ประกอบการในธุรกิจ และวิทยากรชั้นนำ�ไป จัดอบรม
สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติ ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกกันถึงถิ่นใกล้บ้าน โดยเริ่มที่ บางแสน จ.ชลบุรี แล้วตามมาด้วยงานที่
จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองแห่ง เราได้รับการต้อนรับจากผู้ประกอบการในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นคับคั่ง
งาน TABDA สัญจร ของสมาคม ในปีนี้ จะมีจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง โดยเริ่มจากงานที่ จ.อุดรธานี ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์การค้าโพศรีวิลเลจ อ.เมืองอุดร จากนั้นจะตามมาด้วย จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ หอ
ประชุมภักดีดำ�รงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสำ�หรับงาน TABDA สัญจร ส่งท้ายของปีนี้ทางสมาคมมีความ
ยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านมาพบกับเราที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. สำ�หรับงานที่ จ.บุรีรัมย์นี้ ทางสมาคมอยากให้เพื่อนๆ ทั่ว
ประเทศมาพบกันครับ เพราะนอกจากท่านจะมีโอกาสได้รับสาระความรู้จากงานของสมาคมแล้ว ท่านยังมีโอกาสได้เข้าชมสนาม
ฟุตบอล “ไอ-โมบาย สเตเดียม” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานระดับอินเตอร์ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมสนามแข่งรถ “ช้าง อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต” สนามแข่งรถระดับ Formula 1 ซึ่งกำ�ลังจะใช้จัดเป็นสนามแข่ง Motor sport international ในไม่ช้านี้อีกด้วย
คุ้มสุดๆ เลยครับ มาพบกันให้ได้นะครับ

กองบรรณาธิการ
เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู่ : 159/46 ซอยวิภาวดี 62
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 02-521-8257 www.tabda.org
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กิจกรรม | Thailand Energy Efficiency Week 2017

Thailand Energy Efficiency Week 2017

Thailand Energy Efficiency Week 2017 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุม

พลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติครั้งสำ�คัญที่ยกระดับ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรวบรวมอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง นวัตกรรม
แอลอีดี และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดงานในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยงานนี้รวบรวม 3 งานใหญ่ที่ครบครันเอาไว้ในงานเดียว ได้แก่
• Thailand Energy Saving Expo 2017งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
เพื่ออนาคต
• LED Expo Thailand 2017 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ที่ใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
• PCB Expo Thailand 2017 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านแผ่นวงจรพิมพ์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
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ร่วมเป็นเจ้าภาพบำ�เพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

และวางพวง
มาลาถวายสักการะในการบำ�เพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการ สมาชิกสมาคม ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
		
คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคมฯ กล่าวภายหลังร่วมเป็นประธานในพิธีว่า ตลอด 70 ปีที่พระองค์ทรง
ครองราชย์ ทำ�ให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง คนไทยได้มีแผ่นดินที่น่าอยู่ที่สุด คือถ้าไม่มี
พระองค์เราจะก็ไม่มีความเจริญผาสุกแบบนี้ ในประเทศของเรา เชื่อว่าพระองค์ไม่ได้ไปไหน ทรงสถิตย์อยู่ในใจของคน
ไทยทุกคน

		

Graphics & Sign | 13

กิจกรรม | ร่วมแสดงความยินดีสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

ร่วมแสดงความยินดี TSGA

ร่วมแสดงความยินดี นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
คุณบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ กรรมการสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา(TABDA)ร่วมแสดงความยินดี
ในฐานะตัวแทนสมาคม กับคุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยคนใหม่ ที่ได้รับการเลือก
ตั้งจากสมาชิกและคณะกรรมการบริหารวาระปี 2560-2562 สมาคมการพิมพ์สกรีนไทยอย่างเป็นเอกฉันท์ ใน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาขอแสดงความ
ยินดีมา ณ ที่นี้ อย่างเป็นทางการ
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เปิดมุมมอง เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดโลก
เวลาผ่านไปไวเหมือนติดปีก แอดมินมีความรู้สึกว่าเพิ่งพาพี่ๆ เพื่อนๆ ไปดูงานที่กวางโจวมาเมื่อไม่นานนี้เอง
เผลอแพร๊บเดียว ครบรอบปีอีกแล้ว มาปีนี้ ทางสมาคมได้พาผู้ร่วมคณะรวม 15 คน บินลัดฟ้าสู่กวางโจว ภารกิจแรกใน
เช้าวันรุ่งขึ้น แอดมินได้พาชาวคณะเดินทางไปร่วมชมงาน DPES ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมผู้ผลิตวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานป้าย
และงานพิมพ์ ผู้ผลิต LED รวมทั้งผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ เครื่องจักรต่างๆ มาร่วมจัดแสดง และในทุกครั้งที่ทางสมาคมจัดให้
มีการไปดูงานในต่างประเทศ หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การพาไปดูโรงงานผลิตป้ายหรืออิงค์เจ็ท ในปีนี้ก็เช่นกัน ทางสมาคม
ได้พาเพื่อนสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ACE ซึ่งเป็นผู้ผลิตป้ายอันดับต้นๆ ของประเทศจีน โดยผลิตป้ายในกลุ่มธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่ง ธุรกิจธนาคาร น้ำ�มัน รถยนต์ โดยมีการส่งออกไปยังทุกทวีปทั่วโลก กว่า 14 ประเทศ ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ
กับเพื่อนสมาชิกที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง
และงานแสดงสินค้าอีกหนึ่งงานที่จะพลาดการเข้าเยี่ยมชมไปไม่ได้ คืองาน ISLE ซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับปีที่
แล้ว โดยปีนี้ผู้ผลิตเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ LED รวมทั้งผู้ผลิตป้ายก็แข่งกันนำ�นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาจัดแสดงให้ผู้เข้า
ชมงานได้อัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กันถ้วนหน้า
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Advertising, Print, Pack, Paper Expo (APPP EXPO)
ณ National Exhibition and Convention center ที่เมือง Shanghai ประเทศจีน
จะเข้างานต้องลงทะเบียนผ่าน WeChat เท่านั้น (ทราบมาว่าซอฟแวร์ตัวนี้พัฒนาโดยคนจีน มีรัฐบาลจีนให้การ
สนับสนุน) แอบจินตนาการต่อว่า ข้อมูลของผู้เข้างาน ที่ต้องกรอกลงไปตอนสมัคร คงถูกดึงไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย
การผ่านเข้างาน นอกจากทุกคนจะต้องเอ็กซเรย์กระเป๋าตามปกติแล้ว ปีนี้ยังมีการเอากล้องมาสแกน หน้าและม่านตา
เหมือนที่ใช้ในสนามบินอีกด้วย

บรรยากาศในงาน
ผู้เข้าชมงานวันแรก แม้จะไม่หนาตามากนัก แต่ก็ไม่น้อยจนทำ�ให้งานกร่อยแต่อย่างใด
พื้นที่จัดงานมีทั้งหมด 6 ฮอลล์ ประมาณ แสนกว่าตารางเมตร มีสินค้าที่เกี่ยวข้องแทบทุกอย่างเกี่ยวกับ
เครื่องจักรหลากหลายประเภท ทั้งเครื่องพิมพ์แพ็คเกจจิ้ง และตัดงาน POP เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททุกระบบ แต่เน้น UV
และ ซับลามิเนชั่น เครื่องลามิเนต เครื่องตัด วัสดุใช้งานพิมพ์ และงานป้าย ฯลฯ แต่แอลอีดีไม่ค่อยมีให้เห็นมากเหมือนงาน
ทางกวางโจ
ทั้งนี้โดยมี ฮอลล์ 3 และ 4 ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงาน คือเป็นแหล่งรวมของบูธขนาดใหญ่ ทั้งเครื่องพิมพ์ หมึก
พิมพ์ และวัสดุที่ใช้พิมพ์ โดยมีแบรนด์อินเตอร์ และ แบรนด์จีนขนาดใหญ่เป็นพระเอก
บูทของผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าจากนานาชาติ ทีผ่ จู้ ดั งานใจกว้างเปิดโอกาสให้มาเปิดบูธเพือ่ เชิญชวนคนไปร่วมงาน
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โดย คนแก่ขี้บ่น

้
ขีบ่นตามประสาคนแก่
คำ�ก็แก่ สองคำ�ก็แก่ ฟังแล้วมันน่าช้ำ�ใจใครไม่แก่

ไม่มีวันเข้าใจหรอก คนทั่วไปมักจะมองว่าคนแก่ขี้บ่น แต่จะไม่
ให้บ่นได้อย่างไร ในเมื่อเรื่องมันช่างน่าบ่นเสียจริงๆ มองในมุม
บวก การเป็นคนแก่ ก็ใช่ว่าจะไม่ดี การที่เราเป็นคนแก่ แปล
ว่าเราเป็นผู้ที่มากไปด้วยประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมา
มากจึงทำ�ให้เราสามารถมองเห็นข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
ได้ง่าย พอเห็นแล้ว ก็เลยต้องบ่นไง แต่การบ่นนี้ ก็ด้วยจุดมุ่ง
หวังที่อยากให้เกิดสิ่งดีๆขึ้น ไม่ได้แค่อยากแค่บ่นทิ้งบ่นขว้าง
ไปวันๆ เรื่องที่อยากจะบ่นวันนี้ ก็คือ เรื่องในวงการพวกเรานี่
แหละ ทุกวันนี้เป็นยุคที่สื่อโซเชียลมาแรงแซงโค้งทุกสื่อ อะไร
ที่เรียกยอดไลค์ได้ ก็จะกดแชร์กันออกไปได้เยอะ ถ้าเป็น
เรื่องของคนในวงการอื่นก็คงต้องปล่อยให้มันแล้ว แล้วไป แต่
หลังๆ มานี่ เรื่องมันชักจะมีแต่เรื่องในแวดวงของพวกเราเพิ่ม
มากขึ้น เยอะขึ้น แล้วพอยิ่งเราช่วยกันแชร์วนๆออกไป ก็รัง
แต่จะทำ�ให้วงการพวกเราได้รับความอับอายขายหน้าเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ

เรื่องที่อับอายนั้นก็คือ บรรดาป้ายโฆษณา ประเภท
แบนเนอร์ ป้ายกองโจรทั้งหลาย ที่มีการสะกดผิด ทั้งแบบที่
ผิดอย่างไม่น่าให้อภัย สระหรือวรรณยุกต์สลับที่สลับตำ�แหน่ง
หรือ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่ทำ�ให้ความหมาย
ผิดเพี้ยนไป เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ น่าจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ
เช่น สระหรือวรรณยุกต์ที่อยู่ผิดตำ�แหน่ง ซึ่งคงมาจาก การที่
พิมพ์คีย์บอร์ดเร็วไป ส่วนเรื่องคำ�ที่สะกดผิดไปเลย คงจะเกิด
จากความรู้ทางภาษาไทยที่น้อยนิด หรือ การสะกดคำ�แบบ
ผิดๆ มานานจนคิดว่า คำ�ที่สะกดนั้นถูก หรือ การแปลภาษา
ไทยเป็นอังกฤษ ที่ผิดความหมาย ก็คงเกิดจากพื้นฐานภาษา
อังกฤษน้อยนิดเกินไป หรือ ประเภทใช้ ‘อากู๋’ (Google) แปล
ให้ ซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ ปัจจุบัน มักมีคนไปพบไปเห็น แล้ว
ก็แชร์กันต่อๆกันมา จนทั่วทั้งโลก ได้รู้ ได้เห็น และ เป็นที่
น่าอับอายกันไปถ้วนหน้า แบบไม่มีทางแก้ตัว ทั้งตัวผู้ผลิตงาน
และ เจ้าของสินค้า
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เรื่องอย่างนี้ ที่จริงน่าจะแก้ได้ไม่ยาก เวลาเราทำ�อาร์ต
เวิร์คเสร็จ เราควรจะตรวจสอบให้ถี่ถ้วนกว่านี้ ศัพท์คำ�ไหน
ไม่แน่ใจควรจะใช้พจนานุกรมตรวจสอบดู
การแปลภาษา
โดยใช้ Google แปลให้นั้น บางทีควรจะให้ผู้รู้ตรวจสอบอีก
ที เนื่องจากภาษาไทย คำ�คำ�เดียวแปลได้หลายความหมาย
การปล่อยชิ้นงานผ่านออกไป โดยไม่มีระบบการตรวจสอบ
ที่ดี ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรายังอ่อนในมาตรฐานการ
ผลิต ข้ออ้างว่า งานเร่ง งานด่วน ไม่ควรเอามาใช้หรอกครับ
ฉะนั้น จึงอยากขอเสนอให้ช่วยกันเพิ่ม ระบบการตรวจสอบ
รายละเอียดให้ถี่ถ้วนชัดเจน ก่อนจะสั่งพิมพ์ เพื่อไม่ให้ต้องมา
อับอายขายขี้หน้า กันในภายหลัง กลายเป็นเรื่องให้นินทากัน
ว่า ผู้ผลิตรายนั้นรายนี้ ไม่มีมาตรฐาน ทำ�งานสุกเอาเผากินไป
วันๆ
ลองดูตัวอย่างชิ้นงานต่อไปนี้ ที่เกิดความผิดพลาด
ขึ้น โดยขอยกเครดิตให้ช่างภาพไม่ปรากฏนาม เพราะภาพ
ทั้งหมดถูกดึงมาจากในอินเตอร์เน็ทครับ

ภาพประกอบ :
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โดย Kelly Blount จาก Mintek Corp

ต้องใช้วิศวกรกี่คนกันในการเปลี่ยนหลอดไฟ?

อาจจะดูเหมือนเป็นคำ�ถามทายปัญหาเชาว์ แต่จริงๆ
คำ�ถามนี้ สามารถช่วยผู้ประกอบการ สะท้อนว่าธุรกิจของ
ตนเองนั้น ได้ใช้เวลาและแรงงานช่างในการดูแลรักษาสิ่งที่บาง
ทีไม่ต้องการการดูแลมากขนาดนั้น ซึ่งอาจจะช่วยประหยัด ค่า
ใช้จ่ายขององค์กรได้มากทีเดียวในแต่ละปี
แสงสว่างถือว่ามีบทบาทสำ�คัญ ในหลายๆ องค์กร
ความจริง แล้วในแต่ละอาคารกระแสไฟฟ้าจากแสงสว่างถูกดึง
มาใช้ถึง 38% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเทียบได้กับกระแส
ไฟจากระบบทำ�ความร้อน/เย็น, เครื่องระบายอากาศ, อุปกรณ์
สำ�นักงานและคอมพิวเตอร์รวมกันเสียอีก
เจ้าของอาคารและผู้ประกอบการวงการป้ายหลายๆ
แห่งเริ่มตั้งคำ�ถามว่าคุ้มหรือไม่ในการเปลี่ยนไฟจากฟลูออเรส
เซ้นต์ หรือหลอดไส้ มาเป็นหลอด LED และคำ�ถามที่เพิ่มขึ้น
มาก็คือ เราจะสามารถประหยัดค่าแรงช่างในการเปลี่ยนมาใช้
หลอด LED ได้เท่าใด?

LED ช่วยประหยัดแรงงานช่าง

ไฟ LED สามารถช่วยลดค่าไฟในโรงงานหรือองค์กร
ของคุณได้ 20 – 50% หรือ มากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรา
เปลี่ยนไฟจุดใด
อายุการใช้งานของหลอดหรือโคม LED ยาวนานกว่า
หลอดไส้ หรือ Halogen ทั่วไป รวมถึง T8 ฟลูออเรสเซ้นต์
ด้วย ทำ�ให้ LED ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยเมื่อเทียบกับหลอด
ประเภทอื่นๆ โดยอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอด LED อยู่ที่
50KW hours หรือประมาณ 50,000 ชั่วโมง ในขณะที่หลอด
ไส้ทั่วๆ ไป อายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ชั่วโมง ดังนั้น
หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาช่างต้องทำ�งานประมาณ
50 รอบ ก่อนการเปลี่ยนหลอด LED 1 ครั้ง
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แต่ยังมีตัวแปรอื่นๆ อีกที่ส่งผลต่อการประหยัดเวลา
และค่าแรงช่างนอกเหนือจากแค่การเปลี่ยนหลอด LED ผู้
ประกอบการและเจ้าของงานป้าย ควรคำ�นึงถึงระยะทางที่ช่าง
ต้องเดินทางไปซ่อมหรือเปลี่ยนไฟ วิธีการเดินทาง ความสูง
ของไฟ เช่น ไฟบนอาคารสูง อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ
เครนเพิ่มเติมเป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้ล้วนส่งผลถึงค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินการทั้งสิ้น
ต่อไปนี้คือการแสดงตัวอย่างว่าธุรกิจสามารถประหยัด
ค่าแรงช่างในการเปลี่ยนไฟได้เท่าใด
1.ระยะเวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนไฟต่อ 1 หลอด อยู่ที่
ประมาณ 15 นาที
2.ค่าแรงขั้นต่ำ�ต่อชั่วโมง(คำ�นวณจากค่าแรง 300 บาท/
วัน) อยู่ที่ประมาณ 38 บาท/ชม.
3.ค่าแรงการเปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด จะมีค่าใช้จ่าย
อยู่ที่ประมาณ 10 บาท

ตลอดอายุการใช้งานของหลอด LED หากเทียบกับ
หลอดธรรมดา อาจต้องเปลี่ยนถึง 50 ครั้ง เท่ากับว่า 1 หลอด
ตลอดอายุการใช้งานเทียบเท่าอายุ LED 50,000 ชั่วโมง ต้อง
เสียค่าแรงประมาณ 500 บาท/หลอด ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละ
โรงงานหรือแต่ละป้าย ย่อมไม่ได้มีหลอดไฟเพียงหลอดเดียว
แน่ สมมติว่ามี 200 หลอด คุณผู้อ่านจะเคยเอะใจหรือไม่ว่า
นั่นคือเงิน 100,000 บาท (200 หลอด x ค่าแรง 500 บาท
ตลอดการเปลี่ยนหลอดตามอายุการใช้งานของ LED 50,000
ชั่วโมง) ที่ต้องเสียไปแค่ในส่วนของค่าแรงช่างเลยทีเดียว!
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LED Affecting Maintenance (LED ส่งผลต่อการซ่อมบำ�รุง)
เราได้พูดถึงการประหยัดในส่วนของค่าแรงช่างแล้ว
คราวนี้เราจะมาดูในส่วนของ Maintenance Cost หรือ ค่าใช้
จ่ายในการบำ�รุงรักษา
ค่าใช้จ่ายด้านการบำ�รุงรักษาโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงระบบ
ไฟจะมีอยู่สามส่วนด้วยกัน คือ
1.
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดและอุปกรณ์ต่างๆ
2. ค่าแรงงานช่างในการเปลี่ยนระบบไฟ (รวมถึงเวลาของ
ช่างที่เสียไป ซึ่งเวลาที่เสียไปนี้อาจนำ�ไปใช้ด้านอื่นๆ ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับบริษัทนอกเหนือจากการเปลี่ยนหลอดไฟ)
3. การรับประกันสินค้า
หลายๆ ครั้งที่ค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงรักษามักสูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้ไฟ LED อาจถือเป็นทาง
เลือกที่ผู้ประกอบการน่าหันมาให้ความสนใจและลงทุน

Hospitality Equipped with LEDs (อุตสาหกรรมบริการ
เริ่มเปลี่ยนมาใช้ LEDs)
อุตสาหกรรมบริการเป็นหนึ่งในหลายๆ อุตสาหกรรม
ที่สามา รถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงช่างและค่าซ่อมบำ�รุง
ได้ โดยเปลี่ยนมาใช้ไฟ LED
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Lumenistics.com โรงแรม
แห่งหนึ่งในเมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำ�การ
เปลี่ยนจากโคมเมทัลฮาไลด์(Metal Halide) เป็นโคม LED
บริเวณไฟส่องสว่างของอาคารโรงแรม โดยสามารถประหยัด
เงินมากถึง USD 41,000 ต่อปี หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท
เลยทีเดียว
และจากบทความเดียวกันที่ คาสิโน เมืองวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะประหยัดค่าไฟได้ถึง USD
221,000 หรือประมาณ 7.9 ล้านบาท ในปีแรกที่เปลี่ยนมาใช้
LED และคิดว่าจะสามารถประหยัดค่าซ่อมบำ�รุงใน 6 ปีข้าง
หน้ากว่าอีก USD 120,000 หรือ กว่า 4.3 ล้านบาท
จะเห็นว่าการเปลี่ยนมาใช้ไฟ LED ไม่ว่าจะสำ�หรับ
งานส่องสว่างภายในอาคาร หรืองานป้าย ล้วนแต่จะทำ�ให้ผู้
ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน รวม
ถึงใช้แรงงานช่าง Focus ในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากการแค่
มาเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุน

http://www.mintek.com/blog/eam-cmms/many-engineers-take-change-lightbulb/
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ขอบคุณภาพประกอบ :



Internet

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
รีรี ข้าวสาร สองขนาน ข้าวเปลือก เลือกท้อง ใบ
ลาน “เก็บเบี้ย ใต้ถุนร้าน” ทานคน ข้างหลังไว้...

เด็กๆสมัยใหม่คงจะไม่คุ้นกับการละเล่นรีรีข้าวสาร กัน
แล้ว แต่ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ขึ้นไปทุกคนได้ยินแล้วคงจะนึกถึง
เมื่อสมัยวัยเด็กที่ผ่านมา แล้วคำ�ว่า “เก็บเบี้ย ใต้ถุนร้าน” ที่ได้
ยินกันบ่อยๆ มีความหมายอย่างไรกัน
“เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” หมายความว่า เก็บเล็กผสม
น้อย ทําอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง
จนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา.
งั้นวันนี้เราหามาเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านป้ายหรือร้านอิงค์
เจ็ท กันดีกว่า หันซ้าย หันขวา มองหาเบี้ยที่ตกหล่นอยู่ใน
ร้านก็เจอกองไวนิลเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษปลายม้วน หรือ
ตัวอย่างงานพิมพ์ที่เป็นตัวอย่าง ไม่ก็งานพิมพ์ที่พิมพ์ผิด แล้ว
ลูกน้องซุกๆไว้หลังเครื่องพิมพ์ ว่าแล้วก็หยิบมาทำ�อะไรเล่นให้
เกิดประโยชน์ดีกว่า วันนี้จะแนะนำ�ให้เอามาทำ�รองเท้า เอาไว้
ใส่เล่นในออฟฟิศ หรือกระเป๋าจะเอาไว้ ช้อปปิ้ง หรือไว้แจก
ลูกค้าก็ได้ ถ้ามีเหลือมากๆ จะเอาไว้ทำ�เต็นท์ชั่วคราวไว้บริจาค
เวลาเกิดภัยพิบัติก็ได้นะครับ ใครมีไอเดียดีๆ ที่ใช้ไวนิลเหลือๆ
มาทำ�ประโยชน์ได้ ก็แนะนำ�กันมาได้นะครับ
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เรื่อง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

ระบบจัดการสี

เราได้ทราบถึงการทำ�งานของระบบการจัดการสี (จากบทความตอนที่ 3) มาแล้ว สำ�หรับเนื้อหาในตอน
ที่ 4 ผมจะขอเล่าถึงการนำ�เข้าข้อมูล ตามกระบวนงานการจัดการสี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเริ่มจัดการตั้งแต่ขั้นตอน
การนำ�เข้าข้อมูล เช่น การนำ�เข้าข้อมูลภาพ ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ หรือนำ�เข้าด้วยวิธีถ่ายภาพจากกล้องดิจิทัล
โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการสร้างโปร์ไฟล์ (Input Profile) ของอุปกรณ์นำ�เข้าข้อมูล เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า แต่ละ
อุปกรณ์มีบุคลิก หรือคุณสมบัติการรองรับสีได้มากน้อยเพียงใด ประเด็นนี้ ต้องนำ�มาย้ำ�กันอีกครั้ง ผู้ปฏิบัติ
งานจะต้องไม่มองข้ามขั้นตอนที่เป็นต้นน้ำ� หากไม่ใส่ใจอาจส่งผลถึงคุณภาพสีที่ไม่ดีพอในขั้นตอนอื่น ดังเช่นคำ�ว่า
“GIGO” (Garbage In, Garbage Out = ใส่ขยะเข้าไป ผลลัพธ์ก็เป็นขยะออกมา)
สำ�หรับฉบับนี้ จะขออธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการสีในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเตรียมข้อมูล ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ทั้งเครื่องพิมพ์หน้ากว้างอิงค์เจ็ท หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลในระบบต่างๆ การจัดการสีในซอฟต์แวร์ถือเป็นกระบวนการต้นน้ำ�เช่น
กัน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานที่ลูกค้าออกแบบ หรือทางศูนย์บริการงานพิมพ์เป็นผู้ดำ�เนินการ ก็ต้องมีการตั้งค่าสีให้สอดคล้องกัน เพื่อ
ให้การสื่อสารเรื่องสีไปในทิศทางเดียวกัน
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ผม:

สวัสดีครับเฮีย วันนี้ผมจะขอมาแนะนำ�เรื่องการตั้ง
ค่าการจัดการสีในซอฟต์แวร์ ให้เฮีย กับลูกน้องฟัง
นะครับ แต่ก่อนที่จะแนะนำ� ผมขอถามคำ�ถามเฮีย
กับลูกน้องก่อน สัก 2-3 คำ�ถาม
คำ�ถามแรก ซอฟต์แวร์หลักๆ ที่เฮียต้องใช้สำ�หรับ
เตรียมไฟล์ข้อมูลในการพิมพ์งาน ทางร้านเฮียใช้
โปรแกรมอะไรกันบ้าง?
เฮีย: หลักๆ เลย ก็จะเป็นโปรแกรมของค่าย Adobe
มี Photoshop และ Illustrator
ลูกน้อง: มี Acrobat ด้วย ใช้เพื่อเปิดเช็ค และแก้ไขไฟล์
PDF และอีก 1 โปรแกรม คือ CorelDraw
ผม:
ส่วนใหญ่ร้านป้าย ก็จะเตรียมไฟล์งานจาก Photoshop กับ Illustrator ใช่หรือเปล่า?
เฮีย และลูกน้อง: ใช่ ไฟล์งานจากโปรแกรมอื่นๆ ก็มีบ้าง
แต่ถ้าตัดปัญหา ก็จะให้ทำ�ไฟล์มาเป็น PDF หรือ
ไม่ก็ไฟล์ภาพเลย เช่น TIF และ JPG
ผม:
คำ�ถามที่สอง ที่ร้านเฮีย ได้ตั้งค่าสีในโปรแกรม
แต่ละตัวให้เหมือนกันหรือเปล่า?

เฮีย:

อันนี้ไม่รู้คงต้องถามลูกน้องแล้วล่ะแต่ที่สงสัย คือ
ทำ�ไมต้องตั้งให้เหมือนกันและมันมีวิธีการตั้งค่าที
เดียวให้เหมือนกันทุกโปรแกรมได้ไหม
ลูกน้อง: ผมตั้งค่าสี เฉพาะ Photoshop กับ Illustrator แต่
ตัวอื่นไม่ได้ตั้ง ครับ
ผม:
การตั้งค่าสีของโปรแกรม
เป็นการตั้งค่าสภาพ
แวดล้ อ มการทำ � งานของสี ข องโปรแกรมทุ ก ตั ว ที่
ใช้ในการเตรียมไฟล์งาน ให้สอดคล้อง และไปใน
ทิศทางเดียวกัน และให้สอดคล้องกับระบบสีการ
พิมพ์ที่ใช้อ้างอิง หรือค่าสีเป้าหมายที่จะใช้สำ�หรับ
การพิมพ์งาน
เฮีย: ชักจะน่าสนใจแล้วครับ คงต้องให้แนะนำ�แล้วละ
ครับว่า Adobe Bridge มันทำ�งานอย่างไร และ
ควรตั้งค่าตรงไหนบ้าง และแต่ละคำ�สั่งมันคือ
อะไรกันบ้าง
ผม:
ได้ครับเฮีย ผมขออธิบายเป็นขัน้ ตอนไปนะครับ และ
ให้ลกู น้องเฮียเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำ�ตามขัน้
ตอนทีผ่ มแนะนำ� เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าใจมากขึน้

ถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าสีที่เหมือนกัน เวลาย้ายไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปอีกโปรแกรมหนึ่ง ค่าสีก็จะถูกเปลี่ยนแปลง
ทำ�ให้ได้ค่าสีไม่ถูกต้องตามต้องการ ดังนั้น การเริ่มต้นจากการตั้งค่าสีให้ตรงกันในแต่ละโปรแกรมที่ใช้งานทั้งระบบ เป็นวิธีที่ถูก
ต้อง และควรทำ�
สำ�หรับโปรแกรมชุดของ Adobe จะมีวิธีการตั้งค่าสีที่จุดเดียว โดยทำ�ให้ค่าสีของทุกโปรแกรมเหมือนกัน ซึ่งจะช่วยทำ�ให้
ลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าสีในแต่ละโปรแกรม ซึ่งวิธีการที่ว่านี้ คือ การตั้งค่าสีที่โปรแกรม Adobe Bridge ซึ่งเป็นโปรแกรมโมดูล
เล็กๆ ทำ�หน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมการทำ�งานร่วมกันของโปรแกรมต่างๆ ในชุดของ Adobe
ก่อนอื่นเลย ลองเช็คดูว่าชุดโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเป็นเวอร์ชั่นอะไร และเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันทั้งชุดหรือไม่ เช่น
CS (Creative Suite) หรือ CC (Creative Cloud) เพื่อที่จะได้เรียกใช้ Adobe Bridge ในเวอร์ชั่นเดียวกัน เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุม
การตั้งค่าสี
ผมจะขอแนะนำ�จากโปรแกรมชุด CC บน Apple นะครับ ถ้าเครื่องไหน มี CS และทำ�งานบน Windows ก็จะไม่แตก
ต่างกัน ในเรื่องขั้นตอน และวิธีการ แต่หน้าตาของคำ�สั่ง รวมถึงสัญลักษณ์อาจดูแตกต่างกันบ้าง ให้ดูที่ชื่อของคำ�สั่ง ชื่อของชุดสี
และโปร์ไฟล์เป็นหลักนะครับ
วิธีการตั้งค่าสี (Color Settings) จาก Adobe Bridge
1. เปิดโปรแกรม Adobe Bridge (จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับชุดโปรแกรม Adobe หรือติดตั้งเพิ่มในภายหลัง) หรือเลือก
คำ�สั่ง Bridge ผ่านโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เปิดใช้งาน
		
เช่น Adobe Photoshop CC และ Adobe Illustrator CC เลือกเมนู File > Browse in Bridge
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2. หลังจากนั้น โปรแกรม Adobe Bridge จะถูกเปิดขึ้นมา ให้เราเลือกเมนูคำ�สั่ง Edit > Color Settings
		
เมื่อคำ�สั่ง Color Settings เปิดขึ้นมา ให้เราสังเกต สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนซ้าย ถ้าขึ้นคำ�ว่า “Not Synchronized” ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดแยกออก (ดูจากภาพประกอบ) แสดงว่า ในขณะนี้ มีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรือหลาย
โปรแกรม มีการตั้งค่าสีไม่ตรงกัน ตรงนี้แหละครับ เป็นวิธีเช็คที่ดี และรวดเร็วที่สุด ไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดเช็คทีละโปรแกรม ถ้า
เราเจอแบบนี้ ระบบการจัดการสีบนซอฟต์แวร์ของเราก็จะไปคนละทิศคนละทางแล้วล่ะครับ

เฮีย:

เฮีย:

เครื่อง เอ็ง เป็นอย่างไร มันแสดงแบบไหน ลอง
เช็คดูซิ
ลูกน้อง: มันมีส่วนหนึ่งแยกออกจากกันครับ
แสดงว่า
เครื่องผมแต่ละโปรแกรมมีการค่าตั้งค่าสีไม่เหมือน
กัน ผมว่าผมตั้งเหมือนกันหมดแล้วนะครับ ทั้ง
Photoshop และ Illustrator
ผม:
แล้วโปรแกรม Acrobat ได้ตั้งไหม ในเครื่องมีโปร
แกรมอื่นๆ ของ Adobe อีกหรือเปล่า?
เลูกน้อง: โปรแกรม Acrobat ไม่ได้ตั้งครับ และรู้สึกว่าจะมี
InDesign อยู่ด้วย เพราะซื้อมาเป็นชุด ก็เลยติดตั้ง
พร้อมกันทั้งหมด
ผม:
นั่นแหละครับ แสดงว่าเครื่องเรามีการตั้งค่าสีไม่
เหมือนกันครบทุกโปรแกรม อันนี้ก็ไม่ต้องตกใจ
นะครับ เพราะบางทีเราไม่ได้ใช้โปรแกรมเหล่านั้น
แต่ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ขึ้นมา ผมว่าตั้งค่าไว้ก็จะดีกว่า
โดยเฉพาะ โปรแกรม Acrobat ถ้าเราต้องเปิดมา
เช็ค และแก้ไขไฟล์ PDF

ใช่ครับ ผมเห็นด้วย ควรตั้งค่าทุกโปรแกรมให้
เหมือนกันทั้งหมด เพื่อความถูกต้อง ว่าแต่ทำ�
อย่างไรต่อครับ
ผม:
ขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เราเลือกชุดค่าสีที่อยู่ใน
รายการ
ลูกน้อง: เครื่องผมเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วน
ใดแยกออกจากกัน ว่าแต่ ทำ�ไมเครื่องผม มี
รายการชุดสี ไม่เท่ากับที่แสดงให้ดูละครับ และอีก
คำ�ถาม คือ ชุดค่าสีที่เราเลือก มันคือค่าอะไรบ้าง
ครับ
ผม:
คุณต้องคลิกเลือกทีค่ �ำ สัง่ Show Expanded List of
Color Settings Files ครับ เพือ่ แสดงรายการไฟล์
ชุดค่าสีทซ่ี อ่ นอยู่ ส่วนข้อกำ�หนดต่างๆ เดีย๋ วผมจะ
ขออธิบายต่อไป นะครับ
ผม:
ข้อกำ�หนด หรือคำ�สัง่ ใน Color Setting เราสามารถ
เข้าไปดูทค่ี �ำ สัง่ Color Settings ในโปรแกรมต่างๆ
ได้
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3. เลือกชุดค่าสีจากรายการ ตัวอย่างเช่น Europe Prepress 3 จากนั้นให้คลิกปุ่ม Apply เพื่อกำ�หนดการใช้ชุดค่าสีที่
เลือกไว้ เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้สังเกตุ สัญลักษณ์ “Synchronized” อีกครั้ง มีส่วนใดส่วนหนึ่งแยกกันหรือไม่ ถ้าไม่แยกแสดงว่าทุก
โปรแกรมถูกกำ�หนดใช้ค่าสีเดียวกันเรียบร้อยแล้ว ตามชุดสีที่เราเลือก
		
เช่น Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เลือกเมนูคำ�สั่ง Edit > Color Settings

		อธิบายข้อกำ�หนดต่างๆ
Settings: รายการชุดค่าสีที่เลือกใช้ (ซึ่งตรงกับชุดค่าสีที่เลือกใช้จาก Adobe Bridge)
Working Spaces กำ�หนดเลือกใช้โปร์ไฟล์สี ในแต่ละโหมดสี สำ�หรับการทำ�งาน
		RGB ควรเลือกเป็น Adobe RGB (1998) เป็นโหมดสี RGB ที่มีขอบเขตกว้าง เหมาะสมกับการทำ�งานพิมพ์
ทั่วไป ทั้งระบบการพิมพ์ดิจิทัล และการพิมพ์ออฟเซ็ต หรือบรรจุภัณฑ์ แต่ถ้าเป็นพิมพ์ หรืออัดภาพที่เครื่องพิมพ์โฟโต้ ตามร้าน
โฟโต้แล๊ป จะใช้โปร์ไฟล์ sRGB
		CMYK ควรเลือกโปร์ไฟล์สีที่สอดคล้อง และตรงกับเครื่องพิมพ์ ในรายการโปร์ไฟล์ที่ให้มา ส่วนใหญ่จะเป็น
โปร์ไฟสีสำ�หรับแท่นพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ปัจจุบันนิยมใช้โปร์ไฟล์มาตรฐานสำ�หรับใช้ในการอ้างอิง ปัจจุบันนิยมใช้ Coated FORFRA39 (ISO 12647-2:2004)
		Gray และ Spot กำ�หนดเป็น Dot Gain เปอร์เซ็นต์ เช่น 15%
Color Management Polices วิถีทางในการจัดการสี ซึ่งแยกออกเป็นแต่ละโหมดสี โดยมีคำ�สั่งดังนี้
		
- Off คือ ปิดการใช้การจัดการสี
		
- Preserve Embedded Profiles คือ ให้คงโปร์ไฟล์สีที่ฝังมากับไฟล์รูปไว้เหมือนเดิม
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- Convert to Working… คือ ทำ�การแปลงค่าสีไปเป็นโปร์ไฟล์ที่กำ�หนดไว้ใน Working Spaces ตัวอย่างเช่น
โหมดสี RGB ให้ทำ�การแปลงค่าไปเป็นโปร์ไฟล์ Adobe RGB (1998) ตามที่เลือกไว้ใน Working Space
เรามาทำ�ความเข้าใจกับ 3 เงื่อนไขที่สำ�คัญ ที่ควรจะต้องกำ�หนดไว้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
ถูกต้องในเรื่องของการจัดการสี
		
- Profile Mismatches : Ask When Opening คือ เมื่อเปิดไฟล์งานขึ้นมาแล้ว มีการใช้โปร์ไฟล์สีไม่ตรงกัน
ระหว่างไฟล์ที่เปิดกับการตั้งค่าในโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมจะถามเราว่า จะทำ�อย่างไร ซึ่งก็จะมีตัวเลือกให้ตัดสินใจ (จะขออธิบายใน
ภายหลัง) สำ�หรับ Ask When Pasting คือ การวางรูป หรือนำ�รูปเข้ามาใช้ในโปรแกรม แล้วมีการใช้โปร์ไฟล์สีไม่ตรงกันระหว่าง
ไฟล์ที่นำ�เข้ามากับการตั้งค่าในโปรแกรม
		
- Missing Profiles: Ask When Opening คือ เมื่อเปิดไฟล์งานขึ้นมาแล้ว ไฟล์งานนั้นไม่มีการระบุโปร์ไฟล์
สีมาด้วย หรือไม่พบโปร์ไฟล์สี
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Professional
from Photo to Print

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

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

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

Technology and business strategies
in digital print
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อิงค์เจ็ทพิมพ์ผ้า

SOFT SIGNAGE PRINTERS ในปัจจุบันนี้งานพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ประเภทผ้า (Soft Signage) ใช้หมึก
พิมพ์ ได้หลายชนิดแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อการเลืกใช้งานที่ถูกต้อง ควรจะต้องศึกษาว่า
หมึกแต่ละชนิด เหมาะกับผ้าที่เราต้องการใช้หรือไม่
Sublimation: การพิมพ์แบบ Sublimation เป็นวิธีการพิมพ์แบบกลับด้านบนกระดาษ transfer หมึกถูกพิมพ์ลงบน
กระดาษ transfer ที่มักเคลือบด้วยเซลลูโลสหรือสารเคมี เมื่อหมึกแห้งลงบนผิวหน้าของกระดาษ transfer ให้นำ�ไปประกบกับ
ผ้าที่จะพิมพ์ และไปผ่านเครื่อง Transfer ที่ใช้ความร้อนเพื่อการ transfer ภาพจากกระดาษไปยังผ้าโพลีเอสเตอร์ ความร้อนและ
แรงกดร่วมด้วยช่วยกันให้หมึกสามารถ “ระเหิด” ได้ซึ่งหมายความว่ามันจะกลายเป็นก๊าซและโมเลกุลของสีจะถูกพิมพ์อัดลงในผ้า
และมีความสดในเพิ่มขึ้น ภาพมีความเนียนขึ้นจนแทบไม่เห็นเม็ดด้วยตาเปล่า ปัจจุบันใช้แพร่หลายในงานพิมพ์ผ้าที่ใช้ทำ�รองเท้า
ผ้าใบ เครื่องแบบ ธงกีฬา ธงชายหาด เป็นต้น
Acid Inks: หมึกชนิดกรดใช้สำ�หรับงานการพิมพ์ผ้าโพลีเอสเตอร์เท่านั้น ผ้าที่พิมพ์แล้วต้องผ่านลูกกลิ้งความร้อนสูง
ให้ทำ�ปฎิกิริยาทางเคมีกับหมึกพิมพ์ที่ถูกพิมพ์โดยตรงลงบนผ้าแต่สียังไม่สดใส จนกว่าจะผ่านลูกกลิ้งอบด้วยความร้อน งานพิมพ์
ผ้าด้วยหมึกประเภทนี้ ค่อนข้างเป็นที่นิยมในงานพิมพ์ธง แต่ข่้อเสียคือเครื่องพิมพ์และหมึกแพง และขั้นตอน การทำ�งานยังค่อน
ข้่างยุ่งยากพอสมควร
Flexible UV: ปัจจุบันหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสำ�หรับเครื่องพิมพ์ UV ที่ใช้หลอด Convention และหลอด LED เป็น
หมึกพิมพ์ที่ทนทานต่อรังสียูวี เนื่องจากมีชั้นหมึกที่หนากว่า 3M เพิ่งประกาศผ้าโพลีเอสเตอร์สำ�หรับใช้ในงานพิมพ์ UV outdoor
จับคู่กับ Flex Ink มีการรับประกันผลงานได้ระยะเวลาการใช้งานอีกด้วย ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีค่ายใดเลยที่กล้ารับประกันงาน
ป้ายที่ใช้ผ้าพิมพ์
LATEX Inks: หลังจากผ่านไปเพียง 5 ปีเครื่องพิมพ์ลาเท็กซ์ของ HP ได้สร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในงานพิมพ์กลาง
แจ้งที่ทนทาน มันถูกพิมพ์ลงผ้าโดยตรง และจะต้องใช้ความร้อนทำ�ให้หมึกยึดเกาะกับผ้า เรซิ่นช่วยให้หมึกยึดติดกับผ้าได้หลาย
ชนิด หมึก Latex สำ�หรับ งานพิมพ์ผ้า ถูกใช้มากสำ�หรับงานจัดแสดงนิทรรศการและงานตกแต่งอื่นๆ HP ยังมีหมึก LATEX สำ�
หรับการพิมพ์สิ่งทอที่มีต้นทุนต่ำ�เพื่อให้ตอบสนองกับตลาดใหม่อีกด้วย
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ตัวอย่างเครื่องพิมพ์สำ�หรับงานผ้า

ขอบคุณภาพประกอบ :
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ตัวอย่างงาน Soft Signage

ขอบคุณภาพประกอบ :
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เฟรมอลูมิเนียมสำ�หรับงานขึงผ้า
เฟรมอลูมิเนียมสำ�เร็จรูปที่ใช้ในงานป้ายกล่องไฟมีนำ�เข้ามาใช้ รวมทั้งผลิตขึ้นเองในเมืองไทยมาเกือบ 20
ปีแล้ว เป็นเฟรมที่ใช้สำ�หรับขึงไวนิล หรือเฟรมสำ�หรับใส่อะคริลิค แต่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเฟรมสำ�เร็จรูป
ระบบใหม่ สำ�หรับขึงงานพิมพ์ผ้า เข้ามาในประเทศไทย แต่ยังไม่นิยมแพร่หลายมากนัก จนเมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา
งานพิมพ์บนผ้า(Fabric) เริ่มได้รับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้มีมากขึ้น ราคาถูกลง
ทำ�ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น เฟรมอลูมิเนียมสำ�เร็จรูปก็เลยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย

ขอบคุณภาพประกอบ :
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ลักษณะของเฟรมในระบบนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยาก
คือมีร่องสำ�หรับใส่หรือเหน็บผ้าพร้อมซิลิโคนแค่นั้นเอง โดย
ระยะห่างระหว่างร่องก็มีตั้งแต่ 3-5 มม. โดยภายในร่องอาจ
จะเรียบหรือมีร่องเป็นฟันก็ได้ เพื่อเพิ่มแรงยึดระหว่างเฟรม

กับผ้าและซิลิโคน หลักการทำ�งานของเฟรมก็มีแค่นี้ ที่เหลือก็
คือการออกแบบเฟรมให้มีความหนาเท่าไหร่ก็ได้ จะหน้าเดียว
หรือสองหน้าก็ได้ โดยมีความหนาตั้งแต่ 2 – 20 ซม. สำ�หรับ
งานตู้ไฟ ส่วนถ้าป้ายทึบแสงก็มีความหนาตั้งแต่ 1 ซม. ขึ้นไป

ด้วยความที่งานพิมพ์ผ้า (Fabric) ได้รรับความนิยม
อย่างมากเพราะคุณสมบัติที่ เบา สามารถขึงให้เรียบตึงได้ง่าย
ด้วยคน คนเดียว จึงนิยมนำ�ไปทำ�ป้ายทึบแสงแบบอื่นๆ เช่น
ทำ� Backdrop ทำ�ฉากกั้นผนัง หรือบูธสำ�เร็จรูป Kiosk จึงมีผู้
ผลิตเฟรมอลูมิเนียมสำ�หรับงานขึงผ้า ขึ้นมาอีกมากมายหลาย

รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ หวังว่า ต่อไปเพื่อนๆ
สมาชิกทั้งหลาย เวลาเจอเฟรมตู้ไฟแบบนี้แล้ว จะได้ไม่งงว่า
คือเฟรมอะไร? ขึงยังไง? กันนะครับ โอกาสหน้าจะแวะมาเล่า
เรื่องเฟรมอลูมีเนียมสำ�เร็จรูปสำ�หรับงานป้าย ในระบบอื่นๆ
ให้ฟังกันอีกนะครับ
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ตัวอย่างงาน ที่ใช้เฟรมอลูมิเนียมขึงผ้า
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เรื่องลึกๆ ที่ไม่ลับ
ในการทำ�เฟรมป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟ ใครๆ ก็ทำ�ได้ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการทำ�โครงตู้ไฟสำ�หรับขึงไวนิล ในการทำ�โครงกล่อง
ไฟ วัสดุที่เลือกใช้เราสามารถใช้ เหล็ก อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส ทั้งแบบเป็นกล่องหรือแบบเป็นฉาก โดยมีเทคนิค
ในการใช้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างแต่ละคนที่ร่ำ�เรียนกันมา

วิธีที่ 1 ใช้เหล็กกล่องขนาดความหนาขึ้นอยู่กับขนาด
ของป้าย ป้ายมีขนาดใหญ่ก็ควรใช้เหล็กที่มีขนาดใหญ่ ในการ
ขึงไวนิลให้ขึงไวนิลที่ด้านบนของเหล็กกล่องได้เลย โดยการยึด

ด้วยริเวท (Rivet) หรือ น็อต(Nut) รองด้วยแหวน ซึ่งวิธีนี้
ข้อเสียคือฝาปิดกล่องโดยรอบจะมีคิ้วบัง เพื่อบังเงาของเหล็ก
กล่องที่อยู่ด้านใน ซึ่งวิธีนี้ลูกค้ามักจะไม่ค่อยชอบ
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วิธีที่ 2 และ 3 จะใช้เหล็กฉากเพื่อไว้ขึงไวนิล โดยขึงไว
นิลที่ด้านบน ข้อดีของ 2 วิธีนี้ ฝาปิดป้ายด้านบนจะเรียบ ไม่มี
คิ้วปิดด้านหน้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบวิธีนี้ และร้านป้าย
ส่วนใหญ่ก็จะทำ�ตาม 2 แบบนี้
หากพี่ๆ เพื่อนๆ มีเทคนิควิธีทำ�แบบไหนที่แตกต่างจาก
นี้ ก็แนะนำ�เข้ามาได้ที่สมาคมเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนสมาชิก
ท่านอื่นๆ ได้เป็นวิทยาทาน
ในฉบับหน้า จะนำ�เฟรมกล่องไฟสำ�เร็จรูปที่มีจำ�หน่าย
ในเมืองไทยทุกๆแบบ มาผ่าให้เห็นทุกแบบ รวมทั้งวิธีการ
ประกอบและขึงไวนิล ให้เพื่อนๆ ได้ทราบ
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HP Designjet Z2600

HP Designjet D5800

เคร�องพิมพภาพโฟโตสี หนากวาง 24 นิ้ว
ความละเอียดในการพิมพ 2400x1200 dpi
ความเร็วสูงสุดในการพิมพ 43 ตร.ม / ชม.
ใชงานงายเพียงนิ้วเดียว
เพิ่มความสวยสดของภาพดวยหมึกพิมพสีแดง
เพิ่มเฉดแสงเงาสีดำดวยหมึก Matte Black

เคร�องพิมพภาพโฟโตสี หนากวาง 60 นิ้ว
ความละเอียดในการพิมพ 2400x1200 dpi
ความเร็วสูงสุดในการพิมพ 18วินาที/A1
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัย
เหมาะกับงาน ตกแตงโรงพยาบาล โรงเรียน
ใหตน ทุนตอชิน้ งานทีต่ ำ่ ลงกวารุน กอน บำรุงรักษางาน

HP Designjet T830

เคร�องพิมพภาพโฟโตสี หนากวาง 36 นิ้ว
Functions : Print, copy, scan
ความละเอียดในการพิมพ 2400x1200 dpi
ความเร็วสูงสุดในการพิมพ 25วินาที/A1
ความเร็วในการสแกน : 3.8 cm/วินาที
ความเร็วในการสแกน (ขาว-ดำ) : 11.43cm/วินาที

บทความ | ใครๆก็ออกแบบป้าย

ใครๆก็ออกแบบป้าย

ทุกวันนี้เราทำ�งานป้ายส่วนมากลูกค้าจะถือแบบมาให้เราตีราคา หรือไม่ก็มาให้เราช่วยคิดหรือออกแบบ
ให้หน่อย บ่อยครั้งที่เรามักจะจนไอเดียคิดได้แต่แบบเดิมๆ วัสดุเดิมๆ ลูกค้าเห็นแล้วก็มักจะถามว่ามีแบบอื่นหรือ
วัสดุอื่นๆ อีกบ้างมั้ย อยากได้สวยๆ ไม่ซ้ำ�แบบใคร
วันนี้จะมาแนะนำ�ไอเดียแปลกๆ ล้ำ�ๆ ไม่ซ้ำ�ใคร มาเพื่อ
เพื่อนๆ ในวงการจะนำ�ไปต่อยอดใช้ทำ�งานจริงหรือเสนอลูกค้า
วัสดุที่เลือกใช้คือ หญ้าสดๆ อ่านแล้วไม่ต้องตกใจ หญ้าจริงๆ
ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป ประโยชน์ของหญ้ามีมากมาย สาธยาย
ไม่หมด แต่ใครจะคิดว่าเราก็สามารถเอามาทำ�ป้ายได้ แต่เป็น
ป้ายชั่วคราวนะ คงไม่สามารถเป็นป้ายถาวรได้ ยกเว้นใช้หญ้า
เทียม ลองดูวิธีการนำ�มาใช้กันนะ

วิธีทำ� เพื่อนๆ ดูจากรูปแล้วคงไม่ยากนัก แค่ใช้สติ๊กเกอร์ตัด
ข้อความตามแบบแล้วลอกออก พ่นกาวสเปรย์ลงไป แล้วก็ใช้
หญ้าโรยลงไปแค่นี้ก็จบ หรือใครจะมีไอเดียใช้วัสดุอื่นๆ ก็แล้ว
แต่จะสรรหามาใช้ ป้ายพวกนี้แนะนำ�ให้นำ�มาใช้ทำ� Backdrop
งานสัมมนา งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน แล้วแต่ใครจะมีไอเดีย
ไปต่อยอดทำ�อะไรได้บ้าง เพื่อนๆ คนไหนทดลองทำ�แล้วส่งผล
งานมาอวดกันด้วยนะ
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แถมให้อีกนิดช่วงนี้กำ�ลังฮิตทำ�สวนแนวตั้งกัน หากมีลูกค้าสนใจทำ�ป้ายร้าน+สวนแนวตั้ง แนะนำ�ให้เอาสองอย่างมารวมกัน
จะได้ไม่เสียเวลา เสียเงิน 2 รอบ จัดไปให้ลูกค้าเลย
การไอเดียการออกแบบป้ายยังเป็นงานที่ประเมินค่าได้ยาก ขึ้นอยู่กับความพอใจ ในบางครั้งผู้ที่ออกแบบป้ายก็ไม่ใช่คนที่
เคยทำ�ป้ายมาก่อน ส่วนใหญ่คนทำ�ป้ายมักจะทำ�ตามแบบที่ลูกค้าออกแบบมาแล้ว ถ้ามีลูกค้าเข้าร้านแล้วให้ออกแบบให้จึงเป็นงาน
ที่ยากที่จะจบงานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นร้านป้ายก็ควรมีไอเดียในการออกแบบป้ายเป็นของตัวเองเก็บไว้บ้าง เพื่อจะได้รองรับงาน
ป้ายของลูกค้าได้เสมอ ลองมาดูไอเดียป้ายจากต่างประเทศดูบ้าง เผื่อว่าจะมีประโยชน์เมื่อถึงคราวจำ�เป็นที่จะต้องออกแบบป้ายเอง
ซึ่งผู้เขียนได้เคยรวบรวมไอเดียเหล่านี้ไว้ หวังว่าจะมีประโยชน์สำ�หรับผู้อ่านทุกท่าน
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TABDA สัญจร ปี 2560 ครั้งที่ 2

สัญจรครั้งที่ 2 นี้ เราเลือกจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองหลวงของภาคเหนือ โดยจัดที่ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดครั้งนี้ เราจัดขึ้นในวัน
ที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้จัดจำ�หน่ายกว่า 20 บริษัท นำ�เครื่องพิมพ์ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในวงการป้ายมาจัดแสดงพร้อมมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ให้กับ
เหล่าผู้ประกอบการที่มาชมงานในครั้งนี้ และหนึ่งในไฮไลท์ของงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสมาคมฯ ได้ทำ�มาโดยตลอดคือ
การจัดอบรมสัมมนาวิชาการ

ที่ เ ชี ย งใหม่ นี้ เ ราต้ อ งขอกล่ า วขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ที่
ได้รับการต้อนรับจากเจ้าของพื้นที่ คุณธีรเดช ไหคำ� ห้างหุ้น
ส่วนจำ�กัดกราฟฟิคเฮ้าส์ คุณสันติ เหล่าพานิชย์กุล บริษัท
อิมแพคมีเดียแอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด ที่คอยช่วยเหลือทีม
งานในการจัดสัญจรครั้งนี้ และยังมีกลุ่ม LED ที่มาเติมเต็มอีก
เช่น คุณอาเขต บุญทาราม บริษัท เบสิคไลท์ ไมโครซิสเต็มส์
จำ�กัด คุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา ร้านเจริญทรัพย์ไซน์ และทีมงาน
จาก บริษัท LED Sign & Decor จำ�กัด ทำ�ให้งานสัญจรครั้ง

นี้ ให้ความรู้กับสมาชิกทางภาคเหนือได้ตามความคาดหวังของ
คณะกรรมการที่จัดงานในครั้งนี้
หัวข้อสัมมนาเรื่องแรกคือ การสร้างมูลค่า เพิม่ งานพิมพ์
ด้วยหมึก UV โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ในวงการ 2 ท่านคือคุณพิเชฐ หลักดี กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท
อินสปายอิมเมจ จำ�กัด และ คุณสุเมธ จำ�รูญศิลป์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สปรินเตอร์ จำ�กัด มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
สัมมนา
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และอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม คือ “ทุกความคิดสร้างสรรค์เป็นจริงได้ด้วย CNC”
โดยในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เชิญ คุณนที แสง เจ้าของธุรกิจแนวใหม่ Maker Space Thailand พื้นที่สำ�หรับผู้มีไฟมา
ใช้สร้างสรรค์จินตนาการให้เป็นจริง นับว่าเป็นช้างเผือกแห่งวงการอีกท่าน ที่มีแนวความคิดแตกต่างออกไป สิ่งที่ผู้เข้าฟังสัมมนา
สัมผัสได้จากผู้บรรยายคือ การทำ�ธุรกิจแนวใหม่นอกเหนือจากความคิดในการดำ�เนินธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนั้น การให้ก็
ทำ�ให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆ และมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ คุณนที เป็นคนไทยที่เติบโตในต่างประเทศ ภาษาไทย
ค่อนข้างจะเป็นปัญหากับคุณนที พอสมควร แต่พอได้ฟังการบรรยาย เนื้อหาที่สื่อออกมา ทำ�ให้เราสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ทางคุณ
นที พยายามถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างสบายๆ สรุปเป็นแนวทางประกอบธุรกิจได้ดังนี้ Maker Space Thailand เริ่มต้น
จากการมองเห็นศักยภาพของคน ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน แต่ยังขาดผู้ส่งเสริมให้เป็นจริงได้ เครื่องมือในการทำ�งานก็
เป็นสิ่งสำ�คัญมาก ดังนั้นจึงจัดหาเครื่องมือมาให้ใช้ โดยการให้สมาชิกเช่าใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นรายชั่วโมง และมีการอบรมช่วย
เหลือ ให้คำ�ปรึกษาในการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท ให้ทำ�ผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างถูกต้อง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คุณ
นที ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจ, โรงงานหลายแห่งในเมืองเชียงใหม่ และ จังหวัดใกล้เคียง สร้างความมั่นคงด้านเศษรฐกิจท้องถิ่น
และส่งผลโดยรวมต่อประเทศเป็นอันมาก เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เราควรยกย่องไว้ ณ ที่นี้.
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และในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากทางสมาคมป้ายและโฆษณาเป็นอย่างสูง ได้มี
โอกาสต้อนรับ คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง (นายกสมาคมป้ายและโฆษณา) ได้ให้ความกรุณาร่วมบรรยาย
ในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์สื่อนอกบ้าน ให้ทันโลกดิจิตอล” คุณจักรกฤษณ์ ได้บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่
ยุคดิจิตอล ผู้ประกอบการต้องปรับตัวกันอย่างไรเพื่อความอยู่รอด สภาวการณ์สื่อนอกบ้านในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสื่อ
ต่างๆ เกิดขึ้นมาใหม่ ทำ�ให้ต้องมีการสร้างสือใหม่ๆ เรียกว่า New Media 360 องศา และปรับให้เข้ากับยุคและทันสมัยตลอด
เวลา อีกทั้งยังได้ตอบคำ�ถามที่ทุกคนในวงการรอคอยในเรื่อง “ภาษีป้าย” ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงว่ามีความคืบหน้าถึงขั้นตอนไหน
แล้ว และทางสมาคมป้ายและโฆษณา ได้มีบทบาทอะไรกับการปรับโครงสร้างภาษีป้ายที่จะประกาศใช้ในเร็ววันนี้
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หัวข้อสุดท้ายที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม คือ
การอบรมสัมมนาเรื่องเทคนิคการใช้งาน CNC ในงานป้าย
ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เชิญสุดยอดผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
การใช้และการผลิตเครื่อง CNC คุณอัมพร กลิ่นรำ�พึง มา
เป็นผู้แนะนำ�เทคนิคดีๆ วิธีการใช้เครื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแก่
ผู้เข้าอบรม รวมทั้งสาธิตให้เห็นถึงวิธีทำ�งานจริงๆ ให้ได้ดูกัน
อีกด้วย
ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 200 ท่าน
จากพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่จัดงานและบางท่านก็มาจากจังหวัด
ไกลๆ ทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะไม่ได้การตอบรับ
อย่างดีเช่นนี้ หากไม่ได้ทีมงานจาก KSN ( ความรู้ งานป้าย
สำ�หรับมือใหม่ V2) มาร่วมจัดงานและประชาสัมพันธ์งานนี้
กันอย่างเข้มแข็ง

เพื่อนสมาชิกทั้งหลายที่พลาดงานในครั้งนี้ พบกันได้
ใหม่ในครั้งต่อไป ซึ่งเราจะยกทัพสินค้าคุณภาพและความรู้ ใน
การทำ�งานไปพบกับทุกท่านทุกภาคทั่วไทย สำ�หรับกิจกรรม
TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24–25
มิถุนายน 2560 แล้วพบกันนะครับ
ครั้งที่

จังหวัดที่จัดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

1
2
3
4
5

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดบุรีรัมย์

21–22 มกราคม 2560
4–5 มีนาคม 2560
24–25 มิถุนายน 2560
22–23 กรกฎาคม 2560
26–27 สิงหาคม 2560

ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้ที่  TABDA.org
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www.heytex.com

Environmentally Friendly with
0% PVC, 100% Textile
Time to Start !! Using PVC Free Fabric

ร่วม “ลดโลกร้อน “ คู่กับการดีไซน์ที่ไม่สิ้นสุดของคุณ
heyblue ผ้าพิมพ์อิงค์เจท (UV/Latex) มาตรฐานยุโรป Green Product 100%
deco light fabric ผ้าพิมพ์อิงค์เจทโปร่งแสง
deco flex fabric ผ้าพิมพ์อิงค์เจททึบแสง
ceiling fabric ผ้าตกแต่งฝ้า/เพดาน อิงค์เจทได้
block out fabric ผ้าพิมพ์อิงค์เจทที่มีความทึบแสงพิเศษ

บจ.ไซน์แมทฯ ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย วัสดุพิมพ์อิงค์เจท /วัสดุงานป้าย และ แผ่นทุกชนิด

Authorized Distributor
Tel : 02-682-4680-4

พบ

ท นี่ ี่

สัญ2560
จร

กนั ได

TABDA

01
02

พบกับ TABDA
สัญจร ครั้งที่ 3

จังหวัดชลบุรี(บางแสน) 21-22 มกราคม 2560
จังหวัดเชียงใหม 4-5 มีนาคม 2560

จังหวัดอุดรธานี 24-25 มิถุนายน 2560
ณ โพศรีวลิ เลจ อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี

วันเสารที่ 24 มิถุนายน 2560
11.00 - 12.30 น. “การสรางมูลคาเพิ่มงานพิมพดวยหมึก UV”
วิทยากร : คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการผูจัดการ บริษัทอินสปายอิมเมจ
คุณชาตรี เชี่ยวกล บริษัทไอเจสยาม
13.30 - 14.30 น. “เฟรมอลูมิเนียมงานพิมพผา Fabric Tension System”
วิทยากร : คุณมรกต ทองหนุน บริษัท ออล สตรีท อารท จำกัด
15.00 - 16.30 น. “เทคนิคการใช CNC ทำตัวอักษรงานปายภายใน”
วิทยากร : คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เจาของรานเศรษฐศิลป
วันอาทิตยที่ 25 มิถุนายน 2560
11.00 - 12.30 น. “เทคนิคใชเคร�อง CNC กับงานแกะ 2.5D”
วิทยากร : คุณวชิระ วัจฉละอนันท เจาของราน 9 Woodpeaker
14.00 - 16.00 น. “เทคนิคการใช CNC ประยุกต ใชกับงานทำ Mock up
และสรางหุนโมเดล”

วิทยากร : คุณสัมพันธ อุดมกุล เจาของรานไอเดียปาย กุมภวาป

จังหวัดนครศรีธรรมราช

22-23 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมภักดีดาํ รงฤกธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พบกับ TABDA
สัญจร ครั้งที่ 4
พบกับ TABDA
สัญจร ครั้งที่ 5

จังหวัดบุรีรัมย

26-27 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย
ลงทะเบียนรวมสัมมนาและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

โทร. 02 521 8258, 085 900 0660 คุณออฟ, คุณสม

รวมสนับสนุนการสัมมนาโดย

www.superior-inkjet.com

