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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

TABDA สัญจรครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 

ได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล 

รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 

กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และเยี่ยมชมบูธของ

สมาชิกที่เข้าร่วมในงานสัญจร

โดยมีคุณอดิศร ศุขะทัต 

นายกสมาคม TABDA 

ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

TABDA สัญจรครั้งที่ 4 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก

คุณขจรเกียรติ รักพานิชมณี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในครั้งนี้ได้เข้าร่วมชมงานเยี่ยมชมบูธของ

สมาชิกที่เข้าร่วมในงานสัญจร

โดยมีคุณอดิศร ศุขะทัต 

นายกสมาคม TABDA 

ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
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เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู ่: 159/46 ซอยวิภาวดี 62

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 02-521-8257 www.tabda.org

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำา : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ : ดร.คมน์ พันธรักษ์

ประสานงาน/ติดต่อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผ่อง 085-900-0660 จัดพิมพ ์: Q-Ads | 02-832-5888 | www.q-group.co.th

 สวัสดีครับ ณ ช่วงเวลานี้ ทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงโอกาสสำาคัญที่ผู้ประกอบการในวิชาชีพอุตสาหกรรมงานพิมพ์

อิงค์เจ็ท และงานป้าย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกันน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 TABDA ร่วมกับ Sign Asia Expo และองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรม TABDA Contest ครั้งท่ี 2 โดยจัดให้มี 

การประกวด ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ การประกวดงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์ในหัวข้อ “น้อมร�ำลึกถึง 

พระมหำกรุณำธิคุณและร่วมถวำยควำมอำลัย พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช” และกำรประกวดงำน

ป้ำยตัวอักษรเลข ๙ “เกล้ำ เก้ำ ก้ำว” ซึ่งผลงานท่ีส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกจะนำามาจัดแสดง ณ งำน Sign Asia 

Expo “งำนประจ�ำชำติของคนในวงกำร” วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ขอเรียนเชิญ

ทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้ามาประกวดกันเยอะๆ นะครับ ปิดรับผลงานวันท่ี 20 ตุลาคมนี้

 สำาหรบังาน  TABDA สญัจร ในปี 2560  ณ วนัทีท่่านผูอ่้านได้รบัหนงัสอืฉบบันี ้ทางสมาคมกน่็าจะเสรจ็สิน้ งาน 

TABDA สญัจร ครัง้สดุท้ายในปีน้ีของสมาคม ณ จ.บุรรีมัย์ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วทางเราจะนำาภาพมาฝากในฉบบัต่อไปนะครบั สำาหรบั

ฉบับนีเ้รากข็อนำาภาพบรรยากาศ การจดัTABDA สญัจร ณ จ.อดุรธาน ี และจ.นครศรธีรรมราช มาฝากให้ชมกนัก่อนนะครบั ช่วงนี้ 

บางจังหวดัทางภาคเหนอื ภาคอสีาน กอ็าจจะกำาลงัประสบอทุกภยั หรือกำาลงัอยูใ่นช่วงฟ้ืนฟหูลงัจากได้รบัผลกระทบจากอทุกภยั ทาง

ทมีงานก็ขอเป็นอีกหนึง่กำาลงัใจให้สูปั้ญหาฝ่าฟันอปุสรรคกนัต่อไปนะครับ และสำาหรบัชาวภาคกลาง “หน้านำา้” กำาลงัจะมาถงึแล้วนะ

ครบัเตรยีมรับมอืกนัด้วยนะครับ พบกนัใหม่ฉบบัหน้า รกัษาสุขภาพนะครับ กองบรรณาธิการ
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• TABDA SEMINAR & WORKSHOPS   
 สมัมนาและเวิรคช็อปเกีย่วกบั CNC กบัการสรางสรรคผลงานใหมๆ
  เพ่ือตอยอดความคิดในการทํางานดวยเครื่อง CNC ท่ีมีอยู
 สรางสรรคผลงานจากวสัดตุางๆ อาทิ ไม  MDF, โฟม อะครลิคิ ฯลฯ 
 วันศุกรท่ี10 - อาทิตยท่ี 12 พ.ย. 2560 (ตลอดท้ัง 3 วัน
 ในชวงงาน Sign Asia Expo 2017)
 จดุประกายความคดิสรางสรรค และสรางนวตักรรมใหมๆ  ใหเกดิข้ึน
 แกวงการปายและโฆษณา 
• TABDA CONTEST การประกวดงานปายและงานพิมพ แบงเปน
  การประกวด 2 ประเภท คือ การประกวดปาย “TABDA SIGN 
 CONTEST” (ปท่ี 2) และการประกวดงานพิมพ “TABDA
 PRINTING CONTEST” จดัโดย สมาคมสงเสรมิไทยธรุกจิโฆษณา
 (TABDA) สนับสนุนโดย IBRIX ผูจัดงานฯ  

รวมชมผลงานจากความสามารถของพี่นองรานปายในประเทศไทย     
การตัดสินรอบสุดทาย พรอมประกาศผลผูชนะภายในงาน SIGN 
ASIA EXPO 2017/ BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2017  

งาน “Sign Asia Expo 2017/ Bangkok LED & Digital Sign 2017”

จัดพรอมกันกับงาน APPPEXPO THAILAND โดยผูจัดงานปายยักษใหญ

แหงนครเซ�่ยงไฮ ประเทศจ�น    

•  ครบครันดวยเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณวงการปายและโฆษณา พบกับ
 สนิคาช้ันนาํกวา 400 แบรนดดงั จากตวัแทนจาํหนายและผูผลติช้ันแนวหนา
 ท้ังในและตางประเทศ ท่ีรวบรวมไวใหเหลานักธุรกิจ ผูผลิตปายและ
 สื่อโฆษณา โรงพิมพระบบดิจิทัล และนักออกแบบตกแตง ชวยใหทาน
 ลดเวลา ลดคาใชจาย และมีคุณภาพสูง ตอบโจทยลูกคาได 100% 
•  โซนพิเศษ “ครบเครื่องเรื่องการพิมพดิจิทัล”  
•  งานพิมพบนผืนผา “Fabric Digital Printing”  
•  งานพิมพดิจิทัลบนผืนผาสําหรับงานชุดกีฬา เสื้อผาแฟชั�น และงานปายผา 
 Soft Signage 
•  เครื่องพิมพดิจิทัลสกรีน  Sublimation, Direct to garment (DTG)
•  เทคโนโลยีใหมลาสดุสาํหรบัการพิมพงานบนวสัดหุลากหลายอยาง ไม โลหะ 
 กระจก  
•  การสรางสรรคผลงานใหมๆ ดวยเครื่อง CNC การผสมผสานกับวัสดุตางๆ 
 ในวงการปาย 
•  SHANGHAI STREET ครั้งแรกกับเสนทางสายไหมของธุรกิจปายจาก
 ประเทศจีน ยกสินคาและบริการจากนครเซ่ียงไฮมาใหชมถึงเมืองไทย   
 พรอมสีสันวัฒนธรรมอันงดงาม เทคนิคการทําธุรกิจในแดนมังกร พรอม
 ของที่ระลึกภายในงาน อีกโซนพิเศษหนึ�งที่คุณ พลาดไมได 

มีอะไรในงานปนี้

สอบถามรายละเอียดกติกา และเกณฑการตัดสินไดที่ 
สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 
tabda.tic@gmail.com, admin@tabda.org
 • พิธีเปดงานอยางเปนทางการวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2560
  เวลา 14.00 น. บริเวณดานหนาฮอลล  2 อิมแพค เมืองทองธาน�

งาน ไซน เอเชีย เอ็กซโป และงานบางกอก 
ดิจิทัล ไซน แอนด แอลอีดี เอ็กซโป มุงมั�นพัฒนา
ศักยภาพของคนวงการปายและโฆษณา ดวยการ
เป ด พ้ืน ท่ีสํ าหรับจั ดแสดงสินค า เทคโนโล ยี
งานปายโฆษณาท้ังในและตางประเทศ ตลอดจน
กจิกรรมตางๆ ตอเน��องเปนประจาํทุกป เพ่ือสงตอและ
ถายทอดความรู เทคนิค และประสบการณท้ังใน
และนอกตําราจากบรรดาผู รู ผู เ ช่ียวชาญของ
วงการ ใหทุกทานที่รวมงานมีโอกาสตอยอดความรู
และธุรกิจ ไดพบเพ่ือนในวงการ เพ่ือสรางงาน
สรางเงิน สรางรายได สรางความสุข และรอยย้ิม
ผานประตแูหง “โอกาสทางธรุกิจ” ท่ีเราตัง้ใจมอบให

ในปน�้ ทางคณะผูจัดฯ ไดรวมสัญจรไปพบปะ
พ่ีนองรานปายในจังหวัดตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมท้ังรวมสัญจรไปกับ TABDA ใน 
5 จังหวดั เพือ่ทําความรูจกัและรบัฟงคาํแนะนาํจาก
บรรดาผูซ้ือตัวจริงในวงการ โดยไดรับการตอนรับ
อยางอบอุนจากพี่ๆ ในวงการ

งานแสดงสินคานานาชาติธุรกิจวงการปายและโฆษณา ครั้งที่ 15
วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.     
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ณ ฮอลล 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธาน�
สอบถามขอมูลเพิ�มเติม: บริษัท ไอบริก จํากัด เจาของงานและผูจัดงาน
ฝายขายและการตลาด โทรศัพท: 02 574 6511 
อัตโนมัติ ตอ 102- 107  
K.drapsert@gmail.com, beeibrixbangkok@gmail.com   
www.signasiaexpo.com 
ตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในงานไดที่ 
   Sign Asia Expo Thailand 

จัดใหญ จัดเต็ม ตลอด 4 วัน

   Sign Asia Expo Thailand 

นายสักกฉัฐ ศิวะบวร (ขวา) กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอบริก จํากัด ผูจัดงาน SIGN ASIA EXPO 
ลงนามความรวมมือกับ นาย ZHANG DING GUO (ซาย) ประธานบริษัท เซี่ยงไฮ โมเดิรน อินเตอรเนชั�นแนล 
เอ็กซิบิชั�น จํากัด ผูจัดงาน APPPEXPO งานปายและโฆษณาอันดับ 1 จากนครเซี่ยงไฮ

หอไขมุก (The Pearl Tower) นครเซี่ยงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

บรรยากาศภายในงาน Sign Asia Expo ที่ผานมา
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• TABDA SEMINAR & WORKSHOPS   
 สมัมนาและเวริคช็อปเกีย่วกบั CNC กบัการสรางสรรคผลงานใหมๆ
  เพ่ือตอยอดความคิดในการทํางานดวยเครื่อง CNC ท่ีมีอยู
 สรางสรรคผลงานจากวสัดตุางๆ อาทิ ไม  MDF, โฟม อะครลิคิ ฯลฯ 
 วันศุกรท่ี10 - อาทิตยท่ี 12 พ.ย. 2560 (ตลอดท้ัง 3 วัน
 ในชวงงาน Sign Asia Expo 2017)
 จุดประกายความคดิสรางสรรค และสรางนวตักรรมใหมๆ  ใหเกดิข้ึน
 แกวงการปายและโฆษณา 
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 PRINTING CONTEST” จดัโดย สมาคมสงเสรมิไทยธรุกจิโฆษณา
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ASIA EXPO 2017/ BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2017  
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•  ครบครันดวยเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณวงการปายและโฆษณา พบกับ
 สนิคาช้ันนาํกวา 400 แบรนดดัง จากตัวแทนจาํหนายและผูผลติช้ันแนวหนา
 ท้ังในและตางประเทศ ท่ีรวบรวมไวใหเหลานักธุรกิจ ผูผลิตปายและ
 สื่อโฆษณา โรงพิมพระบบดิจิทัล และนักออกแบบตกแตง ชวยใหทาน
 ลดเวลา ลดคาใชจาย และมีคุณภาพสูง ตอบโจทยลูกคาได 100% 
•  โซนพิเศษ “ครบเครื่องเรื่องการพิมพดิจิทัล”  
•  งานพิมพบนผืนผา “Fabric Digital Printing”  
•  งานพิมพดิจิทัลบนผืนผาสําหรับงานชุดกีฬา เสื้อผาแฟชั�น และงานปายผา 
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•  เครื่องพิมพดิจิทัลสกรีน  Sublimation, Direct to garment (DTG)
•  เทคโนโลยีใหมลาสดุสาํหรบัการพิมพงานบนวัสดหุลากหลายอยาง ไม โลหะ 
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 ในวงการปาย 
•  SHANGHAI STREET คร้ังแรกกับเสนทางสายไหมของธุรกิจปายจาก
 ประเทศจีน ยกสินคาและบริการจากนครเซ่ียงไฮมาใหชมถึงเมืองไทย   
 พรอมสีสันวัฒนธรรมอันงดงาม เทคนิคการทําธุรกิจในแดนมังกร พรอม
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สอบถามรายละเอียดกติกา และเกณฑการตัดสินไดที่ 
สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 
tabda.tic@gmail.com, admin@tabda.org
 • พิธีเปดงานอยางเปนทางการวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2560
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งาน ไซน เอเชีย เอ็กซโป และงานบางกอก 
ดิจิทัล ไซน แอนด แอลอีดี เอ็กซโป มุงมั�นพัฒนา
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เป ด พ้ืน ท่ีสํ าหรับจั ดแสดงสินค า เทคโนโล ยี
งานปายโฆษณาท้ังในและตางประเทศ ตลอดจน
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และนอกตําราจากบรรดาผู รู ผู เชี่ยวชาญของ
วงการ ใหทุกทานที่รวมงานมีโอกาสตอยอดความรู
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พ่ีนองรานปายในจังหวัดตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมท้ังรวมสัญจรไปกับ TABDA ใน 
5 จงัหวดั เพือ่ทําความรูจกัและรบัฟงคาํแนะนาํจาก
บรรดาผูซ้ือตัวจริงในวงการ โดยไดรับการตอนรับ
อยางอบอุนจากพี่ๆ ในวงการ

งานแสดงสินคานานาชาติธุรกิจวงการปายและโฆษณา ครั้งที่ 15
วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น.     
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น.
ณ ฮอลล 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธาน�
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ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย
บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

	 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Graphics & Sign Magazine ทุกท่าน ห่างหายไปสักพัก กับคอลัมน์  “ตอบกฎหมาย ป้ายรอบ

ไทย” ช่วงที่หายไป หลาย ๆ ท่านมักถามเข้ามายังทีมงานเกี่ยวกับกฎหมายป้ายอยู่บ่อยๆ  จริงๆ เรื่องภาษีป้ายเป็นเรื่องใกล้ตัวชาว

เราคนทำาป้าย และเป็นเรื่อง “ต้องรู้” เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีป้ายและโฆษณา รวมถึงสามารถที่จะ

อธิบายให้กับลูกค้าได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชิ้นงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ครับ

 ในฉบบัก่อนๆ ได้มกีารพดูถงึ พระราชบญัญตัภิาษีป้ายในมาตรา 6 เกีย่วกับลกัษณะป้ายทีต้่องเสยีภาษมีาแล้ว  (Graphics 

& Sign Magazine Volume 10) และมีการกล่าวถึงการคำานวณอัตราภาษีตามขนาดและ รูปแบบของป้ายแต่ละแบบตาม พระราช

บัญญัติภาษีป้ายมาตรา 7 ( Graphics & Sign Magazine Volume 11) 

 มาในฉบับนี้ เราจะพูดถึงป้ายภายในอาคารกันครับ โดยตามมาตรา 8 (5) ป้ายในอาคารหมายถึง ป้ายที่แสดงไว้ภายใน

อาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น  หรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้และ แต่ละป้ายมี

พื้นที่ไม่เกินที่กำาหนดในกฎหมายกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมาย ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ แม้ว่าตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย คำา

ว่า “อาคาร” จะมีความหมายไม่ชัดเจน จึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด  โดยตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายความถึง 

เรือน  โรง สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่นกรณีสถานีบริการนำ้ามัน  โดยปกติแล้วจะมีส่วนประกอบที่

สำาคัญคือตัวอาคารที่เป็นที่ทำาการตู้จำาหน่ายนำ้ามัน  และหลังคาที่ปกคลุมตู้จำาหน่ายนำ้ามัน รวมทั้งจะต้องเปิดโล่งให้รถยนต์เข้าไป

เติม นำ้ามัน ได้  ส่วนประกอบเหล่านี้รวมกันเป็นสถานีบริการนำ้ามัน เป็นต้น

บทความ โดย TABDA

Graphics _ Sign Vol 14.indd   16 12/9/2560   4:58:23



Graphics & Sign  |  17

บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

จากบทบัญญัติของข้อกฎหมาย 8 (5) ที่จะได้รัยการยกเว้น

จะต้องมีลักษณะดังนี้

  1. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า

  2. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบกิจการอื่น

  3. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน

  4. ป้ายตาม ข้อ 1. 2. และ 3. ต้องเป็นป้ายเพื่อหาราย

ได้ตามมาตรา 6. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน Graphics & 

Sign Magazine  Volume 10)

  5. ป้ายตาม ข้อ 1. 2. และ 3. จะต้องมีพื้นที่ไม่เกินที่

กำาหนดในกฎหมายกระทรวง (กฎกระทรวงปัจจุบัน กำาหนดมี

พื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร)

  6. แต่ไม่รวมถงึป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบยีนพาณชิย์ 

มาตรา 15

 ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของป้ายทะเบียนพาณิชย์นะ

ครับ คือเมื่อเราจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบการพาณิชย์จะ

ต้องจัดให้มีการทำาป้ายชื่อท่ีใช้ในการประกอบกิจการพาณิชย์

ติดไว้ที่หน้าสำานักงานใหญ่ หรือสำานักงานสาขาโดยเปิดเผย

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ 

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนพาณิชย์นี้มีการบังคับให้

ชื่อภาษาไทยอ่านได้ง่ายและชัดเจน จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยก็ย่อมได้ โดยสามารถทำาบนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่น

กระจก กำาแพง หรือผนัง ถือเป็นป้ายทะเบียนพาณิชย์ทั้งสิ้น

 โดยปัญหาการจัดเก็บภาษีทะเบียนพาณิชย์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการหลายๆ บริษัท 

ห้าง ร้าน ไม่ยอมติดป้ายตามมาตรา 15 และถือว่าตนเองไม่มี

ป้ายที่ต้องเสียภาษี ซึ่งจริงๆ แล้วถือเป็นความผิด มีบทลงโทษ

ปรับไม่เกิน 200 บาทและในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน 

ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาทจนกว่าจะมีการติดตั้งป้าย

ทะเบียนพาณิชย์ที่ถูกต้อง ความผิดนี้เป็นความผิดทางอาญา

เลยนะครับ แต่ผู้ประกอบการหลายๆ รายไม่ทราบ หรือหนัก

เข้าคือไม่สนใจ มาถึงตอนนี้ผู้อ่านหลายๆ ท่านรับทราบถึงกฏ

หมายจุดนี้แล้วนะครับ ลองสำารวจสถานประกอบการของ

ตนเองว่าทำาถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ถูกต้องรีบแก้ไขเลย

ครับ เดี๋ยวโดนปรับขึ้นมาจะหาว่าผมไม่เตือน

  กลับมาที่เรื่องของป้ายในอาคารกันครับ สิ่งที่จะต้อง

พิจารณาทำาความเข้าใจว่าป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคาร ตาม 

ข้อ1 และ 2 นั้นทำาไมกฎหมายถึงได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษี

ป้าย ในกรณีนี้ผมเห็นว่าอาจจะมองได้ 3 กรณี

 1. วัตถุประสงค์ในการออกพระราชบัญญัติป้ายนั้นมี

จุดประสงค์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
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บทความ  |  ตอบกฏหมาย ป้ายรอบไทย

ความสะอาดของบ้านเมือง แต่ในกรณีนี้เป็นการติดตั้งภายใน

อาคาร จึงเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องเก็บค่าภาษี

 2. มีวตัถปุระสงค์เพือ่คุม้ครองสทิธขิองเจ้าของผูป้ระกอบ

การค้าในการกระทำาใดๆ ภายในอาคารในการติดตั้งป้าย เพื่อ

โฆษณาสินค้า หรือบอกตำาแหน่งสินค้า เพื่อความสะดวกของ

ผู้เข้ารับบริการ

 3. เจตนาของการติดตั้งป้ายภายในอาคารนั้น มีเจตนา

เพื่อให้ผู้เข้ามาซื้อทราบถึงการบริการต่าง ๆ เท่านั้น บุคคล

นอกไม่สามารถเห็นได้

 ปัจจุบันป้ายที่ติดตั้งภายในอาคารที่มีลักษณะเป็นตัว

อักษรสติ๊กเกอร์ ที่ติดกับกระจกภายในอาคารแต่ไม่สามารถ

อ่านข้อความป้ายเม่ืออยู่ภายในอาคารแต่มองเห็นจากด้าน

นอกอาคารเท่านั้น ในกรณีนี้จะเห็นว่าเจตนาของการติดตั้ง

ป้ายต้องการสื่อความหมายกับบุคคลภายนอก จึงไม่เข้าข้อ

ยกเว้นนี้ ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 6 ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้

มีคำาพิพากษาศาลฎีกาที่สามารถนำามาสนับสนุนความคิดดัง

กล่าวดังนี้

 ตามพ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 (5) ป้าย

ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายจะต้องเป็นป้ายที่แสดงไว้

ภายในสถานที่ประกอบการค้าหรือเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายใน

สถานที่ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือเป็นป้ายที่แสดง

ไว้ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน  

 เว้นแต่เป็นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

จะก็ไม่ได้รับยกเว้น เพระข้อความตอนท้ายของมาตรา 8(5) 

ไม่รวมถึงป้ายดังกล่าว ดังนั้น หากไม่ใช่ป้ายที่แสดงไว้ภายใน

สถานที่ประการการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้

หรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐานแล้ว  แม้จะเป็นตาม

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ก็ตามก็ไม่เข้าข้อ

ยกเว้นที่จะไม่ต้องเสียภาษีป้ายมาตรา 8 (5) 

 ส่วนป้ายที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกสถานที่

ประกอบการการค้าหรอืสถานทีป่ระกอบ กจิการอ่ืนเพือ่หาราย

ได้ และเป็นป้ายทีแ่สดงไว้ภายนอกอาคาร ป้ายดงักล่าว แม้จะ

ตดิต้ังไว้ภายในบรเิวณร้ัว บนหลงัคา อาคาร ผนงัภายนอก

อาคาร หรอืบรเิวณของสถานท่ีประกอบการค้าหรอืสถานท่ี

ประกอบกจิการอืน่เพ่ือหารายได้ กไ็ม่ถือเป็นป้ายทีไ่ด้รบัยกเว้น

ไม่ต้องเสยีภาษีป้ายตามมาตรา 8(5) แห่ง พ.ร.บ. ภาษป้ีาย 

เพราะบทมาตราดงักล่าวมุง่ประสงค์ยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษป้ีาย 

“เฉพาะป้ายท่ีแสดงไว้ภายในสถานทีป่ระกอบการค้า หรือ

ประกอบกจิการอืน่เพ่ือหารายได้หรอืภายใน อาคารอนัเป็นที่

รโหฐานเท่านัน้” กล่าวคอื ต้องเป็นป้ายทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้

จากภายนอกของสถานทีป่ระกอบการค้า หรือ ประกอบกจิการ

อืน่เพือ่หารายได้หรอืจากภายนอกอาคาร

 ฉบับนี้ผมขออนุญาตกล ่าวถึงภาษีป ้ายทะเบียน

พาณิชย์ และป้ายภายในอาคาร สองเรื่องนี้ก่อน ฉบับหน้าผม

จะนำาข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับภาษีป้ายในแง่มุมอื่นๆ มานำาเสนอ

เพื่อเป็นข้อมูลให้ชาวเราคนทำาป้ายได้ทราบกัน ระหว่างนีห้าก

ท่านผูอ่้านมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัภาษป้ีาย สามารถส่งอเีมล์มาสอบ

ถามได้ที ่admin@tabda.org ใส่หวัข้อ ภาษป้ีาย กระผมและทมี

งานจะพยายามหาคำาตอบทีถ่กูต้องมาให้ทกุท่านอ่านกนัในฉบบั

ต่อๆ ไปครบั วนันีข้อลาไปก่อน สวัสดคีรบั
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10 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกำร ออกแบบโลโก้
  การออกแบบโลโก้นั้นถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งโจทย์ที่ยากสำาหรับนักออกแบบ เพราะว่าโลโก้นั้นกระบวนการคิดจะซับซ้อน

มากกว่าออกแบบ Artwork ทั่วไป นั่นก็เพราะ การออกแบบโลโก้ นั้นจะต้องคิดถึงความหมายที่แอบแฝง สี รูปร่าง เพื่อให้เหมาะ

สมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ เพราะฉะนั้นการ ออกแบบโลโก้ นักออกแบบจะต้องมีพื้นฐานในการออกแบบอยู่พอ

สมควร ถึงจะสามารถ ออกแบบโลโก้ ให้ออกมาได้ดี แต่ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานหรือทักษะที่ดีเยี่ยม ถึงเวลามาศึกษากันอย่างจริงจัง

แล้วกับ 10 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบโลโก้ มาลุยไปพร้อมกันเลยครับ

   1. โลโก้ที่ดีต้องจดจ�ำได้ง่ำย

บทความโดย TABDA

  โลโก้เป็นตัวบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณว่าแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆหรือคู่แข่งขนาดไหนและ โลโก้ที่ดีจะต้องสามารถทำาให้คน

จดจำาแบรนด์ธุรกิจของคุณได้แม้ว่าจะทำาการขับรถผ่านหรือเห็นผ่านๆก็ต้องจดจำาให้ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาเห็นโลโก้ของ Apple 

แล้วเราคิดถึง iPhone คิดถึง Macbook แต่พอเราเห็นโลโก้อื่นๆที่มีรูปร่างคล้ายกันเราก็จะคิดถึง Apple ก่อน เพราะโลโก้นั้นถึง

จดจำาโดยสมองเราไปแล้ว
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   2. ตัวอักษรบนโลโก้ส�ำคัญมำก

บทความ  |  ออกแบบโลโก้

  ฟ้อนต์ในโลโก้นั้นสำาคัญมากๆเพราะมันสามารถท่ีจะส่งเสริมหรือทำาลายโลโก้ของเรานั้นได้ในทันทีหากเราเลือกที่ไม่

เหมาะสมกับบุคลิคของธุรกิจ เทคนิคง่ายๆของการใช้ฟ้อนต์กับโลโก้เราควรจะใช้ฟ้อนต์ไม่เกิน 10 – 20 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อไม่ให้

โลโก้ของเรานั้นดูไม่รกและไม่อึดอัดจนเกินไป ขนาด , ระยะห่าง และนำ้าหนักของตัวอักษรจัดให้ดีเพื่อส่งเสริมโลโก้และธุรกิจของ

เรา

   3. เลือกสีให้เหมำะสม
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  สีทุกสีมีความหมายทำาให้เรามองโลโก้แล้วรู้สึกถึงสิ่งที่กำาลังถูกสื่อออกมา พยายามเลือกสีให้เหมาะสมและดูบ่งบอกถึง

ธุรกิจของเรา เพราะสีที่เราเลือกนั้นจะถูกจดจำาไปในองค์กรตลอดไป เทคนิคง่ายๆสำาหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานแนะนำาว่าควรเข้าใจ

ทฤษฏีการใช้สีและความหมายของสีแต่ละสีเสียก่อน

   4. อย่ำใช้ Effect บนโลโก้เยอะเกินไป

  โลโก้นั้นต้องการความเรียบง่ายและความหมายที่ดูแล้วสามารถจดจำาได้ง่าย อย่าพยายามใช้ Effect แปลกๆบนโลโก้

เพราะนั่นจะทำาให้โลโก้ของเรานั้นดูไม่มีพลังเลย

   5. ออกแบบโลโก้จำกพื้นหลังสีขำว

  เร่ิมแรกออกแบบพยายามใช้พื้นหลังสีขาวก่อนเพราะนั่นจะสามารถทำาให้เราเห็นองค์ประกอบต่างๆของโลโก้ได้ชัดมาก

ขึ้น หลังจากออกแบบบนพื้นหลังสีขาวเสร็จแล้วค่อยนำาไปต่อยอดทำาอย่างอื่นต่อเช่น พื้นหลังสีดำาหรือทำาเป็นลายไม้ สิ่งเหล่านี้จะ

มาคอยช่วยส่งเสริมโลโก้ของเราในภายหลัง
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   6. เล่นกับพื้นที่ว่ำง

  ลองเล่นกับพื้นที่ในตัวโลโก้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและที่สำาคัญต้องทำาให้โลโก้เกิดความสมดุลของการจัดวาง การ

เล่นกับพื้นที่ว่างนั้นจะสามารถทำาให้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรดูไม่อึดอัดจนเกินไป

   7. อย่ำใช้สีรุ้ง

  สีเยอะๆดูสวยดีแต่กับโลโก้นั้นไม่ใช่ โลโก้ที่ดีหรือโลโก้ระดับโลกนั้นสังเกตได้เลยว่าใช้สีไม่เกิน 1 – 2 สี เพียงเพื่อต้องการ

ให้คนจดจำากับสีนั้นไปตลอดเวลา
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SEG (Silicone Edge Graphics)

8. โลโก้ไม่ใช่ดูดีอย่ำงเดียวแต่ต้องสื่อควำมหมำยให้ได้

  โลโก้เป็นหน้าตาในส่วนแรกของบริษัทที่ลูกค้าจะดู 

จึงไม่จำาเป็นต้องออกแบบให้ดูดีมากมายแต่ควรที่จะต้อง

ออกแบบให้สื่อความหมายได้ และทำาให้คนจดจำาได้ง่ายเพราะ

โลโก้จะอยู่กับธุรกิจหรือแบรนด์นั้นๆไปตลอด

บทความ  |  ออกแบบโลโก้

9. อย่ำ Copy งำนคนอื่น

  ถ้าคิดไม่ออกหรือทำาไม่ได้ไม่ควรจะไป Copy งานคน

อื่น เพราะสมัยนี้โลกแห่งอินเตอร์เน็ตมันแคบค้นหาไม่

นานก็เจอ คำาว่า Inspiration กับ Copy มันต่างกัน ถ้าเป็น

แค่ Inspiration ยังพอได้แต่ถ้า Copy เลยอาจจะทำาให้ความ

น่าเชื่อถือของเราลดลง

   10. โลโก้ที่ดีต้องผ่ำนกำรคิดอย่ำงรอบคอบ

  หลายคนลงมือทำาโลโก้ไปโดยที่ยังไม่มีจุดประสงค์หรือไอเดียด้วยซำ้า ซึ่งมันไม่ดีเสียเลยเพราะเราต้องไม่ลืมว่าโลโก้นั้นจะ

ต้องอยู้กับธุรกิจหรือองค์กรนั้นต่อไปอีกนาน เพราะงั้นก่อนเริ่มทำาโลโก้ทุกครั้งควรจะต้องคิดให้รอบคอบในทุกๆอย่างหรือทุกองค์

ประกอบเสียก่อน
Credit : www.bluesodapromo.com
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กำรล้ำงหัวพิมพ์
 เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายขึ้นมาก ซึ่งมันจะมีระบบป้องกันหมึกแห้งคาหัวพิมพ์ด้วยโดยที่ื

เครื่องจะทำาการพ่นหมึกทิ้งเองเป็นช่วงเวลา (Auto purge) และยังมีเซ็นเซอร์ที่คอยอ่านค่าการพ่นนำ้าหมึกว่าสภาพหัวพิมพ์อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ฟังก์ชั่นการทำางานนี้จะต้องสิ้นเปลืองทั้งนำ้าหมึกและไฟฟ้าที่ต้องเลี้ยงหัวพิมพ์ไว้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้

มากมายอะไรนัก เมื่อเทียบกับมูลค่าของหัวพิมพ์ สิ่งสำาคัญผู้ใช้เครื่องพิมพ์ต้องการให้เครื่องพิมพ์มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด

เวลาที่ต้องการมากกว่า หมึกที่พ่นออกจากหัวพิมพ์เมื่อสัมผัสกับอากาศอาจจะแห้งติดหัวพิมพ์ได้ เมื่อเครื่องตรวจพบว่าหัวพิมพ์

พ่นหมึกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ระบบยังมีส่วนทำาความสะอาดหัวพิมพ์เองอีก โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำาการล้างหรือเช็ดเหมือนเครื่องรุ่นเก่าๆ 

อย่างไรก็ดีเครื่องที่ยังไม่มีฟังก์ชั่นเหล่านี้ก็ยังมีขายอยู่ โดยแลกกับราคาเครื่องพิมพ์ที่ถูกลงไปมากมาย เครื่องพิมพ์เหล่านี้ก็ยังคง

ขายได้สำาหรับคนที่มีงบน้อย และมีความสามารถดูแลเครื่องเองได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบออโต้เหล่านี้ แต่ใครจะบอกได้ว่าวิธีการล้าง

หัวพิมพ์ และการดูแลหัวพิมพ์แบบที่ดูแลโดยผู้ใช้งานที่แต่ละท่านทำากันอยู่ถูกต้องหรือไม่ และวิธีการที่ทำากันอยู่ครบถูกต้องแก้

ปัญหาเรื่องหัวพิมพ์แต่ละประเภทได้หรือไม่ ในบทความนี้ไม่ได้แนะนำาวิธีการล้างของหัวพิมพ์แต่ละประเภท แต่จะพูดถึงจุดสำาคัญ

ของหัวพิมพ์แต่ละประเภทที่ผู้ใช้อาจจะคาดไม่ถึง หรืออาจจะมองข้ามไป ส่วนใหญ่แล้ววิธีการล้างหัวพิมพ์ทางช่างของผู้จำาหน่าย

เครื่องพิมพ์จะสอนผู้ใช้ให้สามารถดูแลเองได้อยู่แล้ว และยังมีคลิปวีดีโอในยูทูปสอนวิธีการล้างหัวพิมพ์ให้เปิดดูได้อย่างเข้าใจง่าย

กว่าการอธิบายจากภาพ

 สิ่งสำาคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือเมื่อจะหยุดพักใช้เครื่อง เราจะทำาการดูแลหัวพิมพ์อย่างไร สำาหรับเครื่องที่ใช้หัวพิมพ์ชนิด 

Piezo นั้นการหยุดพักเครื่องต้องระวังเป็นอันมาก ถ้าหยุดพักไม่นาน ก็ไม่ควร shut down เครื่องพิมพ์ ควรให้เครื่องทำาการ Auto 

purge เลี้ยงไม่ให้หัวพิมพ์แห้งไปเรื่อยๆ ใน standby mode จนกลับมาทำางานใหม่ แต่ถ้าจะหยุดเป็นระยะเวลานานๆ หลายวัน จึง

ควรที่จะทำาการไล่หมึกออกจากหัวพิมพ์โดยใช้สารละลายที่ช่างผู้ดูแลเครื่องแนะนำาให้ และทำาการ cap หัวพิมพ์เอาไว้ เพื่อไม่ให้หัว

พิมพ์สัมผัสอากาศโดยตรงตลอดเวลา จะทำาให้หัวพิมพ์แห้ง และทำาให้หัวพิมพ์เกิดการอุดตันได้

บทความโดย TABDA
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ภาพเครื่องพิมพ์กำาลัง Auto purge เพื่อรักษาไม่ให้หัวพิมพ์แห้ง เมื่อสัมผัสอากาศนานๆ

การล้างหัวพิมพ์ โดยไล่หมึกออกจากหัวพิมพ์ และทำาการ Cap หัวพิมพ์

การ Cap หัวพิมพ์
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 จากหน้าที่แล้วเป็นเครื่องพิมพ์ที่ยังต้องทำาการสั่งล้างหัวพิมพ์และเก็บหัวพิมพ์เอง แต่ปัจจุบันนี้เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ๆ ไม่

จำาเป็นต้องทำาเองแล้ว ทุกอย่างจะถูกทำาการเองทุกขั้นตอน รวมทั้งเก็บหัวพิมพ์เองด้วย เพียงแค่กดปุ่มปิดเครื่องเท่านั้น โดยที่จะยัง

ไม่ปิดทันที่ที่กดปุ่มปิดเครื่อง ระบบจะทำาการล้างหัวพิมพ์ก่อนเก็บ เช็ดด้วยยาง wiper และ Capping อย่างเรียบร้อย

ระบบการล้างหัวพิมพ์ และทำาการ Capping ของหัวพิมพ์ตระกลู DX?

ระบบการล้างหัวพิมพ์ และทำาการ Capping ของหัวพิมพ์ประเภท Thermal

ทำาหน้าที่เก็บหมึกที่ถูก purging มีแผ่นยางปาดเพื่อทำาความสะอาดคราบหมึก และยาง Capping หัวพิมพ์
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หัวพิมพ์ Thermal จำก Technology ของ HP

 เครื่องพิมพ์ที่ใช้หัวพิมพ์ประเภทนี้ หัวพิมพ์จะต้องเปลี่ยนหัวใหม่ค่อนข้างบ่อย เมื่อใช้ไปสักเวลาหนึ่ง เพราะว่าหัวพิมพ์

ประเภทนี้มีความร้อนขณะใช้งาน แต่ด้วยราคาหัวพิมพ์ที่ไม่สูงจนเกินไป ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนหัวพิมพ์กันง่ายกว่าประเภทอื่นๆ แต่

ทั้งนี้สำาหรับหัวพิมพ์ที่ยังใช้งานไม่เยอะ สภาพภายนอกยังดูดีอยู่ เราก็สามารถใช้เครื่องมือล้างหัวพิมพ์เองได้เหมือนกัน ทั้งนี้

อุปกรณ์จำาเป็นที่ต้องใช้แน่นอนคือกระบอกฉีดยา (Syringe) ข้อเสียของการล้างวิธีนี้จะเกิดข้อผิดผลาดได้ง่าย สาเหตุหลักคือการ

ควบคุมแรงดันจากการกด Syringe ไม่สมำ่าเสมอ กดแรงเกินไปก็จะทำาให้หัวพิมพ์ทะลุจนเสียไปเลย
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หัวพิมพ์ Piezo ที่ก�ำลังถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

 ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้หัวพิมพ์ประเภทนี้จะมีระบบล้างหัวในตัว และระบบป้องกันหัวตันแล้ว เมื่อใช้งานไปนานๆ ก็ยังมี

โอกาสที่จะทำาให้สภาพของ Nozzle เสื่อมสภาพลงได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากตะกอนจากหมึกที่ใช้ แต่ด้วยคุณสมบัติของหัวพิมพ์

ประเภทนี้จะเสียหายได้ยาก บางครั้งอาจจะใช้ได้นานแรมปีเลยทีเดียว เมื่อหัวพิมพ์ไม่ค่อยถูกเปลี่ยนบ่อยจึงทำาให้ราคาของหัวพิมพ์

ก็จะสูงตาม ทำาให้จำาเป็นต้องหาเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่อยืดเวลาอายุหัวพิมพ์ออกไปอีก โดยเครื่องมือที่ใช้ล้างหัวพิมพ์ประเภทนี้

ส่วนใหญ่จะราคาสูงตามราคาของหัวพิมพ์เช่นกัน เพราะว่าเครื่องล้างหัวพิมพ์เหล่านี้จะเพิ่มระบบควบคุมต่างๆมาด้วย เช่นควบคุม

แรงดัน ควบคุมเวลา และอุณหภูมิได้ บางเครื่องยังได้เอาเครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่ (Ultra Sonic) มาเป็นส่วนประกอบอีกด้วย
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เรื่อง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

 ฉบบัทีแ่ล้ว ได้อธิบายเกีย่วกบัการตัง้ค่าการจดัการสใีนซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการเตรยีมข้อมลู ซึง่เป็นเรือ่งพืน้ฐานที่

นกัออกแบบ หรือผู้มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ส�าหรับการพิมพ์ ต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจ ในการตั้งค่าต่างๆ ส�าหรับฉบับนี้ 

จะมาขอมาอธิบายเพิ่มเติมในค�าสั่งที่ควรรู้และท�าความเข้าใจ เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล และการจัดการสีท�าได้สมบูรณ์ และ

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ระบบจัดการสี ตอนที่ 5
(Color Management System)

ผม: สวัสดีครับเฮีย คราวที่แล้วได้แนะนำาการตั้งค่า

จัดการสีไปแล้ว ลูกน้องเฮียคงได้ทดลองใช้แล้วบ้าง

ใช่ไหมครับ

เฮีย: ได้ให้ลูกน้องตั้งค่ำกำรจัดกำรสีในซอฟต์แวร์

ต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว ตั้งค่ำทุกโปรแกรมเหมือน

กันหมด และทุกเครื่องที่ใช้งำน ก็ตั้งค่ำจัดกำรสี 

(Color Setting) เหมือนกันทั้งบริษัทเลย

ผม: ดีครับเฮีย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ

ให้การแสดงสี หรือเห็นสีไปในทิศทาง

เดียวกัน 

เฮีย: ตอนนี้ ลูกน้องก็อยำกจะรู้ค�ำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม 

เพรำะมันมีอีกหลำยตัว ที่เป็นภำษำอังกฤษ 

บำงทีเลือกใช้ก็ไม่เข้ำใจ และผลมันจะเป็น

อย่ำงไร เขำก็ไม่กล้ำเลือกใช้ กลัวว่ำงำนพิมพ์

ออกมำแล้วจะเสียหำย

ผม: ดีครับเฮีย ผมมาครั้งนี้ ก็ต้องการมาอธิบายเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับคำาสั่งต่างๆ 

เฮีย: ตำมนั้นเลย เพรำะเฮียเอง ก็อยำกให้ลูกน้อง

เข้ำใจวิธีกำร และค�ำสั่งให้มำกขึ้น

ผม: อย่างนั้น ผมก็เริ่มแนะนำาคำาสั่งที่เหลือใน Color 

Setting ก่อนนะครับ
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  เริ่มจากครั้งที่แล้ว ที่ผมค้างไว้ คือเรื่องของคำาสั่ง Intent คือ เป้าหมายของการแปลงค่าสี หรือวิธีการกำาหนดรูป
แบบของการแปลงค่าสีระหว่างพื้นที่สีหนึ่งไปยังอีกพื้นที่สีหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนพิมพ์ หรือในการขั้นตอนแปลงสี เช่น แปลง
จากพื้นที่สี Adobe RGB ไปเป็นพื้นที่สี CMYK เป็นต้น  ในรายการของ Intent จะประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ คือ Perceptual, 
Saturation, Relative Colorimetric, Absolute Colorimetric

  ผมจะไม่ขอลงในรายละเอียดวิธีการของแต่ละรูปแบบนะครับ แต่จะขออธิบายผลลัพธ์และความเหมาะสมของ

การเลือกใช้งาน

Perceptual เมื่อมีการแปลงค่าสีด้วยวิธีนี้ มีข้อดีคือสีที่ได้จะมีความนุ่มนวล เหมาะกับการพิมพ์ภาพถ่าย ทำาให้ได้ภาพที่สวยงาม

น่ามอง และนุ่มนวลมากขึ้น และไม่เกิดลายแถบสี ที่เรียกว่า Color Banding เนื่องจากภาพจะมีการเกลี่ยโทนสี วิธีการแปลงสี 

Perceptual เป็นวิธีมาตรฐานที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ญี่ปุ่นชอบใช้

Saturation การแปลงด้วยวิธีนี้ ทำาให้ได้สีที่สดใส และมีสีที่อิ่มตัว ในภาพ เหมาะกับสำาหรับการพิมพ์ภาพกราฟิกที่ใช้ทางธุรกิจ เช่น 

ภาพกราฟ ตาราง เป็นต้น

Relative Colorimetric วิธีนี้จะรักษาโทนสีให้ดูคล้ายของเดิม ซึ่งจะทำาได้ดีกว่า Perceptual เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด วิธีนี้จะถูก

ตั้งเป็นค่าตั้งต้น (Default) จาก Adobe วิธีการแปลงสี Relative Colorimetric เป็นวิธีมาตรฐานที่อุตสาหกรรมการพิมพ์อเมริกา 

และยุโรปชอบใช้

Absolute Colorimetric วิธีนี้จะเหมือนกับ Relative Colorimetric แตกต่างกันเพียงการรักษาจุดที่สว่างที่สุดของชิ้นงานไว้ให้มาก

ที่สุด โดยใส่สีอื่นๆ เข้าไป จึงทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีขาว วิธีนี้เป็นการจำาลองสีของกระดาษ หรือวัสดุพิมพ์ เช่น แสดงสี

เหลืองของกระดาษหนังสือพิมพ์บนกระดาษขาวที่ใช้พิมพ์ตรวจสอบงานพิมพ์ เป็นต้น

บทความ  |  ระบบจัดการสี (5)

ลูกน้อง: แล้วอย่างนี้ เราควรเลือกใช้วิธีไหนดีครับ

ผม: เป็นคำาถามที่ดี ถ้าเราดูจากวิธีการแปลงสีที่ผมได้

อธิบายมา เราคิดว่าควรเลือกใช้แบบไหน

ลูกน้อง: ถ้าดูจากงาน ส่วนใหญ่เป็นภาพถ่าย ก็น่าจะเลือก 

Perceptual หรือไม่ก็ Relative Colorimetric ถูก

ต้องไหมครับ

ผม: ถูกต้องครับ แต่เราพิจารณาต่อไปในทางเทคนิค 

และความเป็นมาตรฐาน เราก็น่าจะเลือกใช้ Rela-

tive Colorimetric มากกว่า Perceptual 

ครับ

ลูกน้อง: อย่างไรครับ ที่บอกว่าความเป็นมาตรฐาน
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ผม: ปกติแล้ว ค่าสีโปรไฟล์มาตรฐานที่เราเลือกใช้ทุก

วันนี้ เราจะเลือกเป็น Coated FOGRA39 (ISO 

12647-2:2004) ตามที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ 

เจ้าโปรไฟล์นี้ มีการพัฒนาต่อยอดมาจากโปรไฟล์

ของกลุ่มประเทศยุโรป เช่น  Euroscale Coated 

เป็นต้น ดังนั้น เราก็ควรที่จะเลือกใช้ Relative 

Colorimetric ซึ่งเป็นวิธีการแปลงค่าสีที่ทางยุโรป

เลือกใช้ ซึ่งก็จะเป็นวิธีที่สอดคล้องกับการเลือก

โปรไฟล์มาตรฐาน

ลูกน้อง: ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับ ถึงว่าซิ ทำาไม Adobe จึง

กำาหนดใช้วิธีนี้ไว้ตั้งแต่ต้น

ลูกน้อง: ขอถามหน่อยครับ ถ้าอย่างนี้แล้ว เราก็ควรกำาหนด

ค่า Intent ของทุกโปรแกรม ทุกเครื่องให้เหมือน

กันใช่ไหมครับ

ผม: ถูกต้องครับ เป็นไปตามวิธีการของการจัดการสี 

การตั้งค่าทุกโปรแกรม ทุกระบบ จะต้องเหมือน

กัน เพราะหากเราตั้งค่าต่างกัน การแปลงค่าสีของ

แต่ละโปรแกรมกจ็ะได้ผลลพัธ์ทีต่่างกนัด้วย

ลูกน้อง: แล้วคำาสั่ง Use Black Point Compensation คือ

อะไรครับ จำาเป็นต้องเลือกไว้หรือเปล่าครับ

ผม: คำาสั่งนี้ผมแนะนำาให้เลือกไว้นะครับ มันเป็นวิธีการ

ชดเชยบริเวณสีดำา โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเงาในภาพ 

ซึ่งจะถูกรักษาไว้ เป็นการปรับความเข้มของสีดำาใน

โปรไฟล์ต้นทางให้มีความสมดุลกับโปรไฟล์ปลาย

ทาง ความแตกต่างระหว่างการเลือกใช้กับไม่เลือก 

จะเห็นชัดเจนเมื่อมีการแปลงค่าสี ด้วยวิธี Rela-

tive Colorimetric 

ผม: ทดลองดูก็ได้นะครับ แล้วให้ขยายดูเฉพาะส่วน

เงามืด จะทำาให้เห็นถึงความแตกต่าง

ผม: อีกตัวเลือกหนึ่ง คือ Use Dither (8-bit/channel 

images) แนะนำาให้เลือกเช่นกันครับ เพราะตัว

เลือกนี้ จะเป็นการใส่ Noise เข้าไปในรูปภาพ แต่

เป็นการใส่เพียงเล็กน้อย ก่อนการแปลงสี เพื่อ

ให้การไล่โทนนุ่มนวลมากขึ้น โดยเฉพาะสำาหรับ

การไล่โทนที่มีความแตกต่างของนำ้าหนักน้อย

มาก

ลูกน้อง: เข้าใจแล้วครับ ผมขอถามอีก 1 เรื่องได้ไหมครับ 

หลังจากที่เรากำาหนดเสร็จแล้ว ถ้าเราจะนำาการตั้ง

ค่าจากเครื่องนี้ ไปใช้กับเครื่องอื่น ในโปรแกรม

เดียวกัน จะต้องทำาอย่างไรครับ โดยที่ไม่ต้องไปตั้ง

ค่าให้ทุกครั้ง

ผม: ง่ายมากครับ ผมกำาลังแนะนำาอยู่พอดี ค่ามาตรฐาน

ที่เราตั้งไว้แล้ว เราสามารถทำาการบันทึกไว้ โดยกด

ปุ่ม Save ตั้งชื่อการตั้งค่าไว้ ให้มีชื่อสอดคล้องกับ

กระบวนงานของเรา จากนั้นก็สามารถนำาไปใช้กับ

โปรแกรม หรือเครื่องอื่นได้ โดยเฉพาะเครื่องเรา

เอง เมื่อมีปัญหาตั้งค่าหลายค่า แล้วจำาไม่ได้ เราก็

สามารถนำาค่าที่บันทึกไว้ กลับมาใช้ใหม่ได้ โดย

คลิกที่ปุ่ม Load

เฮีย: ดีเลยครับ เป็นกำรส�ำรองไฟล์เก็บไว้ เพื่อน�ำกลับ

มำใช้ในภำยหลัง มีประโยชน์มำกเลย เอ้ำทุกคน 

บันทึกไว้ด้วยนะ

ลูกน้อง: ได้ครบัเฮยี, ผมมคีำาถามเพิม่เตมิครบั หลังจากทีเ่รา

ตัง้ค่าจดัการสีเรยีบร้อยแล้ว ตอนทีผ่มเปิดไฟล์มา 

มนัปรากฏข้อความขึน้มา แล้วมตีวัเลอืก อยู ่ 2-3 

ตวัเลือก ผมกไ็ม่รูว่้าจะเลอืกตวัเลือกไหนดี

ผม: แล้วทำาอย่างไรล่ะ 

ลูกน้อง: ผมก็กด OK อย่างเดียวเลยครับ มันถูกหรือเปล่า

ครับ

ผม: มันมีโอกาสถูก และผิด ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนงาน

ของการใช้โปรไฟล์สีของเรา เดี๋ยวผมขออธิบายให้

เข้าใจนะครับ ผมชอบบอกว่า 1 คำาถาม 3 คำาตอบ 

เหมือนข้อสอบปรนัยเลย เราก็ต้องเลือกตอบว่าจะ

เป็น ก ข หรือ ค 

ผม: แต่ก่อนอื่นเลย การปรากฏคำาถามขึ้นมานั้น เกิด

จากที่เราได้มีการตั้งค่า Color Setting ไว้ก่อนหน้า

นี้ ในหัวข้อ Color Management Polices (วิถี

ทางในการจัดการสี) จำาได้ไหมครับ

ลูกน้อง: คุ้นๆ ครับ เกี่ยวกับคำาสั่ง Profile Mismatches 

และ Missing Profiles ใช่หรือเปล่าครับ

ผม: ถูกต้องแล้วครับ Profile Mismatches คือ โปรไฟล์

ไม่ตรงกัน และ Missing Profiles คือ ไม่มีการใช้

โปรไฟล์
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ผม: จากตัวอย่างนี้นะครับ เมื่อเปิดไฟล์ภาพ หรือไฟล์

งานขึ้นมา จะมีกรอบข้อความปรากฏขึ้นมา ซึ่งมี

สิ่งที่บอกเรา ดังนี้ Embedded Profile Mismatch 

คือ โปรไฟล์ที่ฝังมากับรูปนี้ ไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่

เลือกไว้ในการทำางานของโปรแกรม ซึ่งภาพที่เปิด

ขึ้นมามีการฝังโปรไฟล์สีแบบ sRGB  แต่โปรแกรม

มีการตั้งค่าการงานเป็นโปรไฟล์ Adobe RGB 

คำาถามคือ คุณต้องการจะทำาอะไร?

ลูกน้อง: ครับมันขึ้นมาอย่างนี้แหละครับ บางทีก็เป็น RGB 

บางทีก็เป็น CMYK ผมตอบ OK เลยครับ ซึ่งมัน

จะเลือกคำาตอบเป็นตัวแรกทุกครั้งเลยครับ

ผม: ถ้าเราเลือก Use the embedded profile (instead 

of the working space) ก็แสดงว่าคุณเลือกใช้

โปรไฟล์สี ที่ฝังมากับรูปภาพ ในที่นี้คือโปรไฟล์

อะไรครับ

ลูกน้อง: sRGB ครับ

ผม: ถูกต้องครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ผมจะ

อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

บทความ  |  ระบบจัดการสี (5)

  เมื่อเราเลือกวิธีนี้ งานจะเปิดขึ้นมาโดยมีค่า

สี sRGB เหมือนเดิม แต่เวลาสั่งพิมพ์ เราจะต้อง

ใช้วิธี Convert to profile เพื่อเปลี่ยนไฟล์นี้ให้เป็น

โปรไฟล์ CMYK ซึง่เป็นระบบการพมิพ์ของเราเสยี

ก่อนเช่น Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) 

ซึ่งการ Convert to profile นี้ สามารถสั่งได้ทั้ง

จากโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นนี้ เช่น Photoshop, Illus-

trator, InDesign เป็นต้น หรือเราอาจจะสั่งให้ 

RIP ทำาการ Convert ก็ได้ (จะขออธิบายในภาย

หลัง) กรณีนี้ จะทำาให้งานพมิพ์ทีไ่ด้จะใกล้เคยีงกบัที่

เหน็บนหน้าจอของลกูค้า และหน้าจอของเรา

ลูกน้อง: ถ้ารูปฝังโปรไฟล์สี CMYK มาจะต้องทำาอย่างไร

ครับ

ผม: วิธีการก็จะเหมือนกันครับ เพียงแต่เปลี่ยนจาก 

RGB มาเป็น CMYK เท่านั้น เป็นการแปลงจาก

โปรไฟล์ CMYK หนึ่งไปหาโปรไฟล์ CMYK อีกตัว

หนึ่ง

  ตัวอย่าง เราเลือกแปลงไฟล์งานที่มีโปรไฟล์ของ US SWOP ที่ฝังมากับงานให้เป็น Coated FOGRA39 (ISO 

12647-2:2004) ระบบการจัดการสีจะเปลี่ยนค่าสี CMYK ในตัวงานให้เป็น LAB โดยใช้ข้อมูลบุคลิกใน US SWOP จากนั้นก็

เปลี่ยนค่า LAB นั้นให้เป็น CMYK อีกที โดยอ้างอิงข้อมูลบุคลิกของ Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) ครับ จะสังเกต

ได้ว่าหลังจากแปลงโปรไฟล์แล้ว ค่า CMYK จะมกีารเปลีย่นแปลง ในขณะทีก่ารเหน็หรอืการแสดงสจีะยงัใกล้เคยีงกบัของเดมิ
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บทความ  |  ระบบจัดการสี (5)

ผม: ลองมาดูอีก 1 คำาตอบครับ Convert document’s 

colors to the working space อันนี้หมายถึง การ 

Convert to profile นั่นเองครับ คือเลือก Convert 

จากโปรไฟล์ที่ฝังมากับงาน (ไฟล์งานลูกค้า) ไป

เป็นโปรไฟล์ของร้านเรา ตั้งแต่ตอนเปิด เมื่อเรา

เลือกวิธีนี้ งานจะเปิดขึ้นมาโดยค่าสี CMYK จะ

เปลี่ยนไป ทั้งนี้ก็เพื่อรักษา การแสดงสีให้คงเดิม

นั่นเอง เพื่อให้สีในงานบนจอลูกค้าก็จะยังคงใกล้

เคียงกับงานในจอเรา เวลาสั่งพิมพ์ เราก็จะพิมพ์ได้

เลย ไม่ต้องแปลงโปรไฟล์สีที่อื่นอีก ไม่ว่าจะเป็นใน 

Photoshop, Illustrator หรือใน RIP เพราะตวัไฟล์

ได้ถกู Convert เรยีบร้อยแล้วต้ังแต่ตอนเปิด

ผม: มาดูคำาตอบสุดท้าย Discard the embedded pro-

file (don’t color manage) อันนี้ไม่ให้เลือกนะ

ครับ เพราะลูกค้าแนบโปรไฟล์มาอยู่แล้ว การเลือก

แบบนี้หมายถึงการเอาค่า CMYK ในไฟล์งานไป

แสดงผ่าน ค่าสีที่เราตั้งไว้ในเครื่อง จะทำาให้ได้ผล

ดังนี้ ค่าตัวเลขส่วนผสมของ CMYK จะยังคงเดิม 

แต่สีบนจอเราจะผิดเพ้ียนไปจากที่ลูกค้าเห็นบนจอ

เรามาก งานพิมพ์ที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับที่เห็นบนจอ

ของร้าน ซึ่งก็หมายความว่า งานพิมพ์ที่ได้จะผิด

เพี้ยนไปจากจอลูกค้ามาก

เฮีย: โฮ ข้อมูลมันมีมำกจริงๆ ถ้ำเรำไม่เข้ำใจ กดมั่ว ก็

จะได้งำนที่ผิดเพี้ยนเลยนะนี่

ผม: ครบัน่ีแหละ ผมถึงบอกว่า ถ้าเรายงัไม่เข้าใจ กอ็ย่าด่วน

ไปตอบ OK เราควรศกึษาหาความรู้ หรือถามจากผู้

รูก่้อน หรอือาจจะทดสอบดกู่อนกไ็ด้นะครบั ภาพ

เดยีวกันลองทัง้ 3 ตวัเลือก ดวู่าเกดิอะไรขึน้

ลูกน้อง: แล้วตัวเลือกแรก กับตัวเลือกที่สองมันต่างกันไหม

ครับ เพราะดูแล้วน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องทั้ง 2 ตัว

เลือก และให้ผลเหมือนกัน

ผม: โดยผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันครับ เพียงแต่เราต้อง

เข้าใจว่า ถ้าเราเลือกตัวแรก คือ Use the embed-

ded profile (instead of the working space) ใน

ขั้นตอนเตรียมไฟล์ หรือการพิมพ์ เราจะต้องแปลง

ค่าสีให้เป็นค่าสีที่ร้านเราเลือกใช้งานเสียก่อน แต่

ถ้าเราเลือกตัวเลือกที่สอง ก็เท่ากับว่าเรามีการ

แปลงโปรไฟล์สีตั้งแต่เปิดไฟล์เลย

ลูกน้อง: มันก็คือ การเลือกแปลงสีก่อน หรือหลังเปิดไฟล์ใช่

หรือเปล่าครับ

ผม: ถูกต้องครับ
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Flatbed Cutting Plotters FCX2000 series & 

FC4500 series รุ่นล่าสุด ใช้งานง่ายสะดวกกว่าเก่า 

และเพิ่มประสิทธิภาพของท�างานมากกว่าเดิม

Acuity EY เครื่องพิมพ์ UV Flatbed พิมพ์ได้ทั้ง

วัสดุพื้นราบ และวัสดุชนิดม้วน ได้หนาสูงสุด 48 มม. 

มาพร้อมกับสีขาว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กว้างมากขึ้น 

พิมพ์ลงวัสดุสีใส และสีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีความ

ละเอียดในการพิมพ์สูงคล้ายรูปถ่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของ FUJI FILM

DGI Velajet หน้ากว้าง 3.20 เมตร หมึกพิมพ์ 

Eco-Solvent แท้จาก Japan หัวพิมพ์ใหม่สุดในตลาด 

Panasonic Variable Dot 3, 8, 11 Pl มาพร้อมกับ 

Software ของ DGI ลดการเป็น banding ของงาน

พิมพ์ เครื่องเดียวสามารถพิมพ์ได้ทั้งงานภายในและ

ภายนอกอาคาร

Acuity LED 1600 II UV inkjet printer ผู้น�าใน

ด้านเทคโนโลยีของงานพิมพ์ Inkjet 8 สี CMYK, 

Lc, Lm + White และวานิช สามารถพิมพ์งาน 

Spot Color ได้เป็นอย่างดี

26/15 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย จ.ปทุมธ�นี 12150    โทร. 02-533-2533, 02-994-5199   Fax. 02-997-3384 

บจก. สหสติิกเกอร์ www.sahasticker.com e-mail : sahasticker@cbg.in.th

Acuity EY

Acuity LED 1600

VE-3204X

FCX2000

Superb Supply Service for Sign, Sticker & Digital
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“	น๊อต	หรือ	ตะปู	”..........	
  เล่มที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องเอาหญ้ามาทำาป้าย หรือฉาก Backdrop แบบชั่วคราวหรือถาวรกัน มาเล่มนี้เราลองดูใน

กล่องเครื่องมือช่างก็เห็น น๊อต สกรู ตะปูเต็มไปหมด ฉุกคิดขึ้นมาได้เคยเห็นในอินเตอร์เน็ตว่ามีคนเอามาทำาป้ายกันนี่นา ไปค้นดู

แล้วปรากฏว่ามีเพียบเลย

  วิธีทำาก็ง่ายมากแค่ทำาแบบให้เป็นแพทเทิร์นหรือตีตารางให้เป็นช่องๆ แล้วก็ใช้น๊อตหรือตะปู ตอกหรือขันลงไปตาม

ตำาแหน่งที่เรากำาหนดไว้ตามข้อความที่เราต้องการ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว 

  หากใครมีเครื่อง CNC ก็ยิ่งง่ายมาก ทำาแบบตัวอักษรแล้วพล็อตจุดที่จะใส่น๊อตหรือตะปู แล้วให้เครื่อง CNC เจาะรู

บนวัสดุที่เราจะใช้ทำาพื้นป้าย ซึ่งวิธีนี้ก็ยิ่งจะทำาให้ทำางานง่ายขึ้น

  ถ้าอยากจะ Advance ขึ้นมาอีกก็ไม่ยาก แค่ขันน๊อตหรือตะปูให้มีความสูงตำ่าไม่เท่ากัน เพื่อให้ข้อความในป้ายดูดีมี

มิติสวยงามเพิ่มขึ้น 

  ใครมีหัวทางศิลปะสุดๆ แนะนำาให้ลงสีที่หัวน๊อตหรือตะปูด้วย สร้างเป็นงานศิลปะได้เลย แต่ขอแนะนำานิดหน่อย

หากอยากจะเอาป้ายไปใช้งานกลางแจ้งแนะนำาให้ใช้น๊อตหรือตะปูชนิดที่ไม่เป็นสนิมนะครับ หรืออยากให้เป็นสนิมก็ไม่ว่ากัน น่าจะ

เท่ห์ไปอีกแบบ ด้วยเทคนิคแบบนี้ ก็สามารถดัดแปลงไปใช้กับวัสดุแบบอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดินสอ ปากกา แล้วแต่ว่า

ใครมีไอเดียบรรเจิดขนาดไหน ลองไปคิดจินตนาการต่อยอดกันเองนะครับ

บทความโดย	TABDA

ใครๆก็ออกแบบป้าย

ขอบคุณภาพประกอบ :  Internet
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บทความ  |  ใครๆก็ออกแบบป้าย

ขอบคุณภาพประกอบ :  Internet
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11 เทคนิคบริหำรเวลำ
  สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ ฉบับนี้คอลัมน์ Inkjet World ขอฉีกแนวชั่วคราวเปลี่ยนจากการสรรหาข่าวสารและบทความ

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานป้ายและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท มาเป็นบทความเนื้อหาเบาๆ แต่สาระอัดแน่น เพื่อแชร์แนวคิด เทคนิคการ

บริหารเวลาให้กับทุกๆท่านกันค่ะ ท่านผู้อ่านรู้สึกหรือไม่คะว่าทำาไมเดี๋ยวนี้เวลาในแต่ละวันผ่านไปเร็วเหลือเกิน? เหตุผลหนึ่งอาจ

เป็นไปได้ว่าในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เราต้องดิ้นรนทำาหลายอย่างมากขึ้น ผู้บริหารต้องคิดหาแนวทางการแข่งขันทาง

ธุรกิจใหม่ๆ ส่วนลูกจ้างอาจต้องทำางานหลายอย่างมากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการเวลาถือว่ามีบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้นใน

สถานการณ์ปัจจุบันสำาหรับบริษัทโดยเฉพาะแผนกบุคคลหรือ Human Resources Department มีหน้าที่ดูแล Productivity หรือ

ผลงานของพนักงานในองค์กร บทความนี้เราได้สรุป 11 เทคนิคการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้แผนกบุคคลหรือผู้ประกอบการได้

แชร์เทคนิคเหล่านี้กับลูกจ้างในบริษัทของตน เพื่อประสิทธิผลในการทำางานสูงสุด

1. Keep a dairy or log of how you spend your time

 จดบันทึกการใช้เวลา ควรมีการจดบันทึกว่าในแต่ละ

วันเราใช้เวลาไปกับการทำาสิ่งใดบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 

วัน ต่อเนื่องกัน 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อนำาผลที่บันทึกได้มา

เปรียบเทียบดูว่าเวลาที่ใช้ไปเป็นเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์

และบรรลุเป้าหมายในการทำางานหรือไม่ หรือเป็นการใช้

เวลาไปกับสิ่งไร้สาระและไม่จำาเป็น

แปลและเรียบเรียงใหม่ โดย TABDA Team
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2. Use the Pareto Principle

บทความ  |  Inkjet World

 ใช้หลัก “Pareto” หรือที่เรียกว่า “กฎ 80/20” คือ 

หากมีงาน 100 อย่าง จะพบว่ามีงานสำาคัญๆ อยู่ 20% ที่ทำา

แล้วให้ผลลัพธ์ถึง 80% ของงานทั้งหมด หากจะสรุปให้เข้าใจ

โดยง่าย คือ ในแต่ละวัน คุณได้ทำาอะไรไปบ้างเพื่อให้งาน

สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย? และอะไรที่คุณทำาแล้วไม่ประสบ

ความสำาเร็จ หรือเป็นการกระทำาที่เสียเวลาเปล่า? สามารถใช้

บันทึกจากข้อแรกมาช่วยวิเคราะห์หลักข้อนี้ โดยตัดการกระ

ทำาหรือการดำาเนินงานที่ไร้ประโยชน์ ไร้ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นที่น่า

พอใจออกไป

3. Planning makes you feel better

 การวางแผนจะทำาให้คุณรู้สึกดีขึ้น การวางแผนที่ดีจะ

ช่วยลดการทำางานล่วงเวลา (Over-time หรือ OT) ซึ่งล้วนแต่

เป็นค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านเม็ดเงินที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 

หรือด้านร่างกาย คือ การทำางานเกินกว่าเวลาปกติ ดังนั้นการ

มีความสามารถควบคุมระยะและช่วงเวลาทำางานจากระบบ

การวางแผนที่ดีได้นั้น จะทำาให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้น

4. Bucket your tasks into long-term goals

 เปลี่ยนเป้าหมายยิบย่อยเป็นเป้าหมายหลักใหญ่ 

แทนที่จะมามัวแต่ Focus กับเป้าหมายชั่วครั้งชั่วคราว แนะนำา

ว่าให้เชื่องโยงทุกเป้าหมายเข้าด้วยกันเป็นเป้าหมายหลักใหญ่ 

เช่น เพิ่มยอดขาย – เพื่อจ้างบุคลากรเพิ่ม – เพื่อพัฒนาสินค้า 

ให้ดียิ่งขึ้นเป็นต้น แทนที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายเพียงอย่าง

เดียว เราควรต้องมีเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นตัวขับ

เคลื่อนให้ถึงเป้าหมายใหญ่เหล่านั้น

5. Use a suitable tool for tracking tasks and goals

 ใช้เคร่ืองมือในการติดตามงานและเป้าหมายอย่าง

เหมาะสม บางท่านให้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น app Wunderl-

ist หรือ Todoist หรือบางท่านเลือกที่จะลงสมุดหรือ Dairy 

ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม การติดตามผลงานผ่านการจดบันทึก

นอกจากจะช่วยให้บรรลุผลได้ง่ายขึ้น ยังช่วยให้ไม่ต้องมานั่ง

จดจำาให้หนักสมอง สามารถเอาเวลาไปทำาอย่างอื่นได้อีก

มากกว่า

6. Chunk your time around your goals, rather than tasks

 ใช้เวลาตาม Goals หลัก มากกว่าตามงานยิบย่อย ข้อ

นี้สรุปง่ายๆ คือ เมื่อมีงานหลายๆ อย่างเข้ามาพร้อมๆ กัน 

ควรแบ่งกลุ่มหมวดหมู่ของงานและเคลียร์ให้เสร็จเป็นเร่ืองๆ 

ไป การทำางานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน หรือที่เรียกว่า 

Multitasking นอกจากจะทำาให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ไม่ดีแล้วยัง

จะทำาให้คุณหมดแรงหมดพลังอีกด้วย
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บทความ  |  Inkjet World ้

7. Use a chunking system for time management

 ใช้ระบบ “แบ่งเวลา” สำาหรับการบริหารเวลา หรือ 

รู้จักกันในนามของเทคนิค “Pomodoro” เป็นวิธีการแบ่งเวลา

ทำางานออกเป็น session ครั้งละ 25 นาที โดยคั่นช่วงพัก

เบรก 5-10 นาที ด้วยหลักที่ว่า ถ้าได้พักสมองแล้วกลับมา

ทำางานต่อ จะทำาให้ทำางานได้ดีขึ้น ซึ่งขั้นตอนจะเริ่มจาก

กำาหนดรายการงานที่ต้องทำา ตั้งเวลา 25 นาที โดยทำางาน

โฟกัสไปที่งานที่กำาหนดเท่านั้น ถ้าช่วงนี้มีอะไรแทรกเข้ามาให้

เก็บไว้ทำาตอนพักเบรก เมื่อครบ 25 นาที แล้วให้พัก 5-10 

นาที ทำาแบบนี้วนไปเรื่อยๆ เมื่อทำางานครบ 4 ลูป แล้วให้พัก

ยาว 1 ครั้ง ครั้งละ 15-20 นาที วิธีนี้จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว

เพราะมีสมาธิในการทำางาน และการพักเบรกช่วงสั้นๆ จะช่วย

ให้คุณมีพลังและสดชื่นมากขึ้น

8. Pick a location to suit your focus

 เลือกสถานที่ให้เหมาะแก่การทำางาน แน่นอนว่าเราคง

ไม่สามารถมีสมาธิทำางานในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังได้ ดังนั้น 

การเลือกสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสมจะช่วยให้

งานสำาเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. Learn to give important things priority

 รู้จักจัดลำาดับความสำาคัญของงาน ต้องใช้วิจารณญาณ

แยกแยะว่างานใดควรทำาก่อน-หลัง ตามสถานการณ์ ตาม

ความเร่งด่วน เพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมายภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด

10. Develop your focus and concentration

ตั้งใจและโฟกัสกับงานที่ทำา ความสำาเร็จจะขึ้นอยู่กับ 2 อย่าง 

คือ การทำาสิ่งที่ควรทำา (doing the right things) กับการทำา

อย่างถูกต้อง (doing them well) การวางแผน ตั้งเป้าหมาย

และการบริหารจัดการงานต่างๆ คือสิ่งที่ควรทำา แต่หากเราไม่

สามารถ focus กับงานนั้นๆ ที่ทำาได้ ก็ยากที่จะประสบผล

สำาเร็จ ดังนั้น ความตั้งใจมุ่งมั่น focus กับงานจึงมีความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่ง

11. Reset interpersonal expectations 

 แม้ว่าการบรหิารจดัการเวลาเป็นสิง่ดท่ีีควรพงึกระทำา แต่

ตวัแปรภายนอก เช่น ความคาดหวงัจากผูร่้วมงาน อาจเป็นแรง

กดดนัทีบ่างครัง้ยากทีจ่ะเอาชนะได้ หลายๆที ่พยายามแยกความ

กดดนัออกจากงาน เพือ่ให้พนกังานสามารถทำางานได้ดแีละลลุ่วง

ได้เรว็ยิง่ขึน้
Credit : FESPA (Jul 2017)
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“แกนสติกเกอร์”..........	
  ใครมีแกนสติกเกอร์หรือกระบอกใส่ไวนิลบ้าง ยกมือขึ้นบรรดาแกนกระดาษทั้งหลายที่มีอยู่ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ทุกวันนีเ้รา

คงแอบๆทิ้ง หรือไม่ถ้ามีเยอะก็คงชั่งกิโลขาย แต่จะได้สักกี่บาทกัน เราลองมาเปลี่ยนแกนกระดาษเหล่านี้ให้เป็นของใช้ภายใน

ออฟฟิศหรือบ้านกันดีมั้ย อุปกรณ์ในการทำาก็ไม่มีอะไรมาก เครื่องมือช่างที่มีอยู่ในร้านเราก็ใช้ทำาได้แล้ว เพื่อนๆลองดูตัวอย่างเช่น 

ทำาที่ใส่รองเท้า ใส่เอกสาร ชั้นวางของติดผนัง ทำาโต๊ะ เก้าอี้ หรือเอามาประดับตกแต่งบ้าน จนถึงขั้นเอามาทำางานศิลปะก้อยังได้ 

การเอาแกนกระดาษเหลือใช้มาทำาประโยชน์ ยังดีกว่าไปชั่งกิโลขาย หากใครมีไอเดียอะไรนอกเหนือจากนี้ ก็ลองส่งมาแบ่งปันกับ

เพื่อนๆ ได้นะ ยังไงก็ต้องขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ตด้วยนะ

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

บทความโดย	TABDA
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บทความ  |  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ขอบคุณภาพประกอบ :  Internet
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	 บ่นอีกแล้ว... จริงๆว่าจะไม่บ่นแล้วเชียวพอดีว่าย่างเข้าหน้าฝน คนทำาป้ายอย่างพวกเราต้องระมัดระวังงานติดตั้งกันหน่อย 

ฝนฟ้าตกก็ควรหยุดติดตั้ง นัดหมายลูกค้าส่งมอบงาน ก็ควรเผื่อๆ เวลาไว้ด้วย เพราะฝนบ้านเราตกไม่มีเวรำ่าเวลา วันนี้นั่งคิดอะไร

เพลินๆ เหลือบไปเห็นสติกเกอร์แตกลายงา ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันมั้ย คล้ายๆ งาที่แตกเป็นลายแหละ อธิบายแบบกำาปั้นทุบดิน

เลย พอเห็นก็เลยทำาให้นึกขึ้นได้หลายเรื่องเลยตามประสาคนแก่ คนเดี๋ยวนี้ชอบบ่นกันว่าของสมัยนี้ไม่ค่อยดี ใช้ไม่นานก็เสีย สู้

ของสมัยก่อนไม่ได้ จริงๆแล้วของสมัยนี้คุณภาพสมราคามากกว่า ซื้อของราคาถูกแต่อยากได้ของคุณภาพดีๆ มันจะเป็นไปได้

อย่างไร จริงๆแล้วของคุณภาพดีๆ เหมือนสมัยก่อนก็มีแต่แพงเราก็มักจะไม่ซื้อมาใช้หรือซื้อมาขายให้ลูกค้า แต่ไม่ว่าของจะถูกหรือ

แพง ดีมากหรือดีน้อย ทุกอย่างมีอายุการใช้งานของมัน แต่เรื่องแบบนี้พวกเราคนทำางานป้ายหรืองานพิมพ์จะรู้หรือเปล่า เราควร

จะรู้ว่าของแต่ละอย่าง เช่น ไวนิล สติกเกอร์ หมึกพิมพ์ ไฟ LED หรืออื่นๆ อีกมากมาย แต่ละอย่างที่เราเลือกเอามาใช้งานนั้น จะ

มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ ถ้าใช้งานเกินอายุใช้งานที่ควรจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าเรารู้ก็ควรจะอธิบายให้ลูกค้าฟังได้ว่าถ้าถึงอายุ

การใช้งานของสินค้าแล้ว ป้ายของท่าน งานพิมพ์ของท่านจะเป็นอย่างไร จะได้ไม่ต้องมาบ่นมาต่อว่ากันภายภาคหน้า แต่ความจริง

แล้วลูกค้าก็มักเลือกของที่ราคาถูกไว้ก่อนแล้วคาดหวังจะได้ของคุณภาพสูง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ และสิ่งที่ตามมาก็คือต่อให้ป้ายหรืองาน

พิมพ์ไวนิลจะหมดอายุการใช้งานแล้วก็ตาม ลูกค้าก็ยังจะทุรังใช้งานต่อไปโดยไม่คิดจะเปลี่ยน ซึ่งถ้าเป็นตาสีตาสาทั่วไปก็ไม่เท่า

ไหร่ แต่ยิ่งถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆ ก็จะเสียภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

บทความ  |  ขี้บ่นตามประสาคนแก่

บทความโดย	คนแก่	TABDA
ขี้บ่นตามประสาคนแก่
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 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราใช้งานของจนเกินอายุที่ควรจะเป็น  เช่น ไวนิล ถ้าเกินอายุการใช้งานก็จะเปื่อย กรอบ แตกลาย

งาน จนเห็นเป็นเส้นใย สติกเกอร์ ก็จะแตกลายงา หลุดร่อน สีซีดได้ หมึกพิมพ์ ก็จะสีซีดหรือการยึดเกาะของหมึกไม่อยู่ ทำาให้

เห็นสีหลุดลอกได้ ไฟ LED จะเกิดเป็นจุดดำาๆ (Black Spot) เนื่องจากค่าความสว่างของไฟลดลงอย่างรวดเร็ว

 ที่ยกตัวอย่างงานต่างๆ มาให้ดู ขออนุญาตเจ้าของงานด้วย งานทุกชิ้น วันที่ส่งมอบงานถึงมือลูกค้าสภาพสวยงาม 100% 

เมื่อครบอายุของการใช้งาน ถึงได้เกิดอะไรบ้างดังภาพตัวอย่าง งานบางงานครบ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี ก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็น ยัง

ไงก็อยากให้พวกเราพึงระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ไว้ด้วย ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าด้วย
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  ป้ายยยยยยยยยยย... เรื่องของป้ายโฆษณา มีใครบ้างที่ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็น ทุกวันนี้ป้ายโฆษณามี

อยู่ทั่วไปหมดทุกหนทุกแห่ง ทุกตรอกซอกซอย ทั้งนอกบ้าน ในบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ในห้องนอน ในห้องนำ้า เพราะสมัยนี้คนนิยมเอา

ป้ายโฆษณาทั้งเก่าและใหม่ มาแต่งบ้านกัน วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องป้ายโฆษณา แค่นึกว่าจะแบ่งหมวดหมู่ป้ายโฆษณาว่ามีกี่แบบ

กี่ประเภท ก็ปวดหัวแล้ว เพราะทุกวันนี้ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยี่ทำาให้ป้ายหรือสื่อโฆษณาต่างๆมีหลากหลายรูปแบบจนเรา

คาดไม่ถึง เอาเป็นว่าแบ่งกันแบบง่ายๆ ดีกว่าแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแบบกลางแจ้ง (OUTDOOR) และในร่ม (INDOOR) 

ซึ่งในแต่ละแบบก็แบ่งยิบย่อยกันไปได้อีกเพียบ ในหนังสือเล่มนี้เรามาคุยเจาะจงไปเรื่องป้ายกลางแจ้งขนาดใหญ่ (BILL BOARD)

ก่อน เล่มหน้าค่อยว่ากันถึงป้ายกลางแจ้งแบบอื่นๆ ก่อนที่จะทำาป้ายบิลบอร์ดเราต้องรู้อะไรบ้าง

  กำรเลือกท�ำเลที่ตั้งเพื่อติดตั้งป้ำยโฆษณำ
  ต้องศึกษาถึงทำาเลที่ตั้งป้ายโฆษณาให้ดี เพราะหากบริเวณที่ติดตั้งมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาน้อย หรือเป็นคนละกลุ่ม

กับกลุ่มเป้าหมายของเรา จะทำาให้เกิดการสูญเปล่าข้อควรพิจารณาในการเลือกทำาเลที่ติดตั้งป้ายโฆษณากลางแจ้งเพื่อให้เกิดความ

สนใจกับผู้พบเห็นที่ผ่านไปมา มีดังนี้ 

 1) ระยะทางจากจดุทีต่ดิตัง้ป้ายโฆษณากบัผูข้บัขีย่วดยานหรือผูส้ญัจรไปมา จะต้องเหน็ป้ายโฆษณาได้อย่างชดัเจนในระยะไกล

 2) ความรวดเรว็ของการเดินทางบนเส้นทางนัน้ หากมสีภาพการจราจรทีค่ล่องตวัสามารถขบัข่ียวดยานด้วยความเรว็สงูมาก 

ขนาดของป้ายจะต้องใหญ่ มีรายละเอียดชัดเจนพอที่จะอ่านได้ในระยะเวลาสั้น ๆ 

 3) ลักษณะสถานที่ติดตั้ง ถ้าหากป้ายโฆษณาติดตั้งในลักษณะขนานไปกับถนน จะดีกว่าการติดตั้งในแนวขวางถนน เพราะ

สามารถมองเห็นได้ทั้ง 2 ด้านของการจราจร แต่สถานที่ติดตั้งที่ดีที่สุดควรจะเป็นบริเวณมุมตามทางแยกต่างๆ ซึ่งจะถูกพบเห็นได้

จากหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะบริเวณทางแยกที่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจร

 4) สภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้ง พิจารณาดูว่าสถานที่นั้นจะให้ค่านิยมแก่ป้ายได้ดีเพียงใด เช่น ป้ายโฆษณาอุปกรณ์

บทความโดย	TABDA
ไม่ใส่ร้าย แต่ป้ายสี
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การกีฬาที่ติดตั้งในสนามกีฬา ยังมีผลต่อการแพร่ภาพออกอากาศอีกด้วยในกรณีที่มีการถ่ายทอดกีฬานั้นๆ เป็นประจำา เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่า สถานที่นั้นมีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ มาบดบังป้ายหรือไม่

 5) พิจารณาค่าใช้จ่ายของสถานที่ติดตั้งป้ายแต่ละแห่ง ซึ่งมักจะมีราคาแตกต่างกันไป สถานที่บางแห่งอยู่ในทำาเลที่ดี ผู้คน

สัญจรผ่านไปมามาก ราคาก็มักจะแพง แต่อาจไม่คุ้มกับการลงทุน หากว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เส้นทางนั้น

  ข้อดีของกำรโฆษณำกลำงแจ้ง 

 1) สามารถครอบคลุมตลาดได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีการติดตั้งกระจายไว้หลายๆ แห่ง

 2) สามารถเลือกติดตั้งเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ต้องการเข้าถึง

 3) มีความถี่ในการถูกพบเห็นสูง เพราะผู้คนในท้องถิ่นนั้นมักเดินทางไปมาในเส้นทางเดิมเป็นประจำา

 4) สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา

 5) เป็นสื่อที่ไม่มีข้อจำากัดในเรื่องเวลา ป้ายโฆษณามีโอกาสถูกพบเห็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความคงทนถาวรอยู่ได้นาน 

โดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ 

Graphics _ Sign Vol 14.indd   55 12/9/2560   4:58:55



Graphics & Sign  |  56

บทความ  |  ไม่ใส่ร้าย แต่ป้ายสี

 6) มีขนาดใหญ่ สีสัน และเทคนิคต่างๆ ทำาให้เป็นที่สะดุดตา สะดุดใจได้ง่าย

 7) ใช้เป็นสื่อเสริมสนับสนุนสื่ออื่นๆ ได้ดีในลักษณะการยำ้าเตือนความจำาหรือเสนอข่าวสารแบบสั้นๆ 

 8) สามารถจัดทำาป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น

 9) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่อนข้างตำ่าเมื่อเทียบกับจำานวนผู้พบเห็น

  ข้อเสียของกำรโฆษณำกลำงแจ้ง
 1) ป้ายโฆษณาจะถูกมองดูในระยะเวลาที่สั้นมาก จึงไม่สามารถเสนอข่าวสารอย่างละเอียดได้ 

 2) ผูค้นทีส่ญัจรผ่านไปมามกัไม่อยู่ในอารมณ์ทีจ่ะสนใจป้ายโฆษณา เพราะอยูใ่นภาวะทีต้่องรบีเร่งเดนิทาง หรอืต้องระมดัระวงั

การใช้ยวดยานบนท้องถนน

 3) ไม่สามารถนำามาใช้กับการโฆษณาที่ต้องการเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

 4) การจัดทำาป้ายค่อนข้างยุ่งยาก เพราะมีขนาดใหญ่ ต้องเสียค่าจัดทำาแพง และยิ่งมีการใช้เทคนิคต่างๆ ด้วย ก็ยิ่งยุ่งยาก

และแพงมากขึ้น ป้ายมีขนาดใหญ่มากๆ จะหาทำาเลดีๆ เพื่อติดตั้งได้ลำาบาก และค่าเช่าสถานที่ติดตั้งค่อนข้างสูง

 5) ป้ายโฆษณามีส่วนทำาลายความสวยงามของธรรมชาติหรือทัศนียภาพของตัวเมือง

  ต่อไปเรามาว่ากันถึงวิวัฒนาการการผลิตป้ายบิลบอร์ดกัน เมื่อ 100 กว่าปีก่อน ป้ายประเภทนี้ในบ้านเราใช้วิธีเขียน

สี หรือวาดภาพลงบนไม้อัด และเริ่มเปลี่ยนมาเป็นวาดลงบนแผ่นสังกะสี จนมาถึงยุคของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่างวาดภาพด้วยมือ

ถึงกับสูญพันธุ์กันเลยทีเดียว รูปแบบของป้ายก็ไม่ได้จำากัดอยู่แค่กรอบสี่เหลี่ยม มีทั้งวงกลม วงรี หรือรูปของโลโก้หรือสินค้านั้นๆ 

ส่วนเรื่องแสงสว่างสำาหรับใช้กับป้ายก็มีพัฒนาการ เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี่ แรกๆก็ใช้หลอดไฟแบบมีใส้ แล้วเปลี่ยนมาเป็นหลอด

ฟลูออเรสเซ็นต์ หลอดนีออนดัดก็มี จนปัจุบันที่นิยมมากคือใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ และหลอดแอล อี ดี 

  อนาคตป้ายบิลบอร์ดจะเป็นอย่างไร ฟันธงตอบได้เลยว่ายังไงก็ยังคงไม่มีวันตาย ตราบใดที่คนเรายังต้องออกมาใช้

ชีวิตนอกบ้าน ส่วนรูปแบบการผลิตสื่อจะเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ยังไม่แน่ ภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ การผลิตด้วยการพิมพ์อิงค์เจ็ทลงบน

ไวนิล ยังคงอยู่ได้ไม่ถึงกับจะสูญพันธุ์เหมือนช่างเขียนสี แต่ต่อจาก 10ปีข้างหน้าก็ไม่แน่ เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาป้ายบิลบอร์ดใน

เมืองไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นจอ LED มากขึ้น และในต่างประเทศป้ายบิลบอร์ดที่เป็นจอ LED เริ่มพัฒนาไปถึงขั้นเป็นแบบ 3 มิติ คือ

จอแสดงผลสามารถขยับเดินหน้าถอยหลังได้แล้ว 

  อนาคตป้ายบิลบอร์ดอาจส่งเสียง ส่งกลิ่น เข้ามาในสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะ 

เพียงแค่เรามองไปที่...... ป้ำยยยยยยยยยยย
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Contact Info :

Advertising and Sign Producing Association (ASPA)
159/46 Soi.Vibhavadi 62, Vibhavadi-Rangsit Rd., 

Talad-Bangkhean, Laksi Bangkok 10210

Tel: +66 2521 8255

Fax: +66 2521 8257

Mobile: +668 4668 1993

Website: www.aspathailand.com
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TABDA สัญจร ปี 2560
ครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธำนี ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 TABDA สญัจรครัง้ที ่3 นีเ้ราเลอืกจัดทีจั่งหวดัอดุรธำนี ี

โดยจัดที่ โพศรีวิลเลจ ในวันที่ 24–25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิรัชต์ จำรุไชยกุล รองประธำน

หอกำรค้ำจังหวัดอุดรธำน ี กล่าวเปิดงานในครัง้นีแ้ละเยีย่มชม

บธูของสมาชกิท่ีเข้าร่วมในงานสญัจรโดยมคีณุอดิศร ศขุะทตั 

นายกสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้มีผู้จัด

จำาหน่ายกว่า 20 บริษัท นำาเครื่องพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การพิมพ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในวงการป้ายมาจัดแสดง

พร้อมมีโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ให้กับเหล่าผู้ประกอบการที่มา

ชมงานในครั้งนี้ และหนึ่งในไฮไลท์ของงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสมา

คมฯ ได้ทำามาโดยตลอดคือ การจัดอบรมสัมมนาวิชาการ

 โดยครั้งนี้ หัวข้อสัมมนาเรื่องแรกคือ กำรสร้ำงมูลค่ำ

เพิ่มงำนพิมพ์ด้วยหมึก UV โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มี

ประสบการณ์ในวงการ 2 ท่านคือ คุณพิเชฐ หลักด ีกรรมการผู้

จัดการ บริษัท อินสปายอิมเมจ จำากัด และคุณชำตรี เชี่ยวกล 

ผูอ้ำานวยการฝ่ายขายและการตลาดสือ่โฆษณา บรษิทั ไอ.เจ. 

สยาม จำากดั มาให้ความรูกั้บผูเ้ข้าสัมมนา ต่อด้วยหวัข้อสัมมนา

เรือ่ง “เทคนิคกำรใช้ CNC ท�ำตวัอกัษรงำนป้ำยภำยใน” โดย

วทิยากร: คณุสมศักดิ ์ เต็งประเสริฐ เจ้าของร้านเศรษฐศิลป์ 

และในวนัอาทิตย์กยั็งมสีมัมนาต่อในหวัข้อ “เทคนคิใช้เครือ่ง CNC 

กบังำนแกะ 2.5D” โดยวทิยากร: คณุวชริะ วจัฉละอนนัท์ 

เจ้าของร้าน 9 Woodpeaker และอกีหวัข้อคือ “เทคนคิกำรใช้ 

CNC ประยกุต์ใช้กบังำนท�ำ Mock up และสร้ำงหุน่โมเดล” โดย

วทิยากร: คุณสมัพันธ์ อดุมกลุ เจ้าของร้านไอเดียป้าย กมุภวาปี 

โดยมีผูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วมฟังสมัมนาอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ 2 วนั

 TABDA สญัจรครัง้ที ่4 นี ้เราเลอืกจดัที ่จ.นครศรีธรรมราช 

โดยจัดทีห่อประชมุภกัดดีำารงฤกธิ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

ในวันท่ี 22–23 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก 

คุณขจรเกียรติ รักพำนิชมณี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

นครศรีธรรมรำช ในครัง้นีไ้ด้เข้าร่วมชมงานเยีย่มชมบธูของ

สมาชกิทีเ่ข้าร่วมในงานสญัจร โดยมคีณุอดศิร ศขุะทตั นายก

สมาคม TABDA ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การเตรียมงาน

ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกท้องถิ่นท่ีคงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้

เลยโดยเฉพาะคุณเบิร์ด We Design ได้ช่วยประสานงานใน

ท้องถิ่นทำาให้งานในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นอย่างดียิ่ง   

 พี่น้องชาวใต้ยังได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา

เรือ่ง กำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมงำนพมิพ์ด้วยหมกึ UV โดยวทิยากร: 

คณุพเิชฐ หลกัด ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิสปายอมิเมจ 

จำากดั ต่อด้วยหวัข้อสมัมนาเรือ่ง “เฟรมอลมูเินยีมงำนพมิพ์ผ้ำ 

Fabric Tension System” โดยวทิยากร: คณุจมุพล บญุวิโรจน์ฤทธิ์ 

และวนัอาทติย์ในหวัข้อเรือ่ง “เทคนคิกำรใช้ CNC ท�ำตวัอกัษร

งำนป้ำยภำยใน” โดยวทิยากร: คณุสมศกัดิ ์ เตง็ประเสริฐ 

เจ้าของร้านเศรษฐศลิป์ และปิดด้วยหวัข้อ “เทคนคิกำรใช้ CNC 

แบบไม่มใีครใช้มำก่อน” โดยวทิยากร: คณุอมัพร กลิน่ร�ำพงึ 

อย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ 2 วนั

 สำาหรบัครัง้ต่อไป เราจะไปปิดการสญัจรทีส่ดุท้ายในปีนี้

ทีจ่งัหวดับรุรีมัย์ โดยการจดัสนิค้าคณุภาพและความรูใ้นการ

ทำางานไปพบกบัเหล่าสมาชกิทางภาคอสีานตอนล่าง ณ หอ

ประชมุวชิชำอัตศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏับรุรัีมย์ วันที่ 

26–27 สงิหำคม 2560 แล้วพบกนันะครับ
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กิจกรรม  |  TABDA สัญจร ปี 2560

ประมวลภำพสัญจรครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธำนี
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ประมวลภำพสัญจรครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมรำช

กิจกรรม  |  TABDA สัญจร ปี 2560
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5 ซอยสุข�มว�ท 54 ถ.สุข�มว�ท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท� 02-332-4470 โทรสาร 02-331-4626
www.nationwide.co.th

บร�ษัท เนชั่นไวด� จำกัด

เคร�่องตัดแบบงานด�วยใบมีด รุ�น CB03 II

เคร�่องพ�มพ�อิงค�เจ็ทยูว� FLATBED รุ�น HT2518

เคร�่องพ�มพ�อิงค�เจ็ทยูว� HYBRID รุ�น HT3200

- ความเร็วสูงสุด 300 ตร.ม./ช.ม.
- หัวพ�มพ� Kyocera Variable Drop 4 pl
- มีหมึกสีขาว และ หมึกวานิชเคลือบเงา
- หมึกคมชัด ติดบนวัสดุได�ดีเยี่ยม

- ความเร็วสูงสุด 452 ตร.ม./ช.ม.
- Anti Belt Shift ระบบป�องกันการขยับของวัสดุม�วน
- หมึก Eco-friendly ไม�มีส�วนประกิบของสาร VOCs
- รับประกันตัวเคร�่องและอะไหล� 3 ป�เต็ม

JINGWEI Cutting Solutions

- ความเร็วในการตัดสูงสุดถึง 1,200 มม./ว�นาที
- ระบบลมดูดแบบแบ�งโซนย�อยทั้งหมด 6 โซน
- ซอร�ฟแวร� RIP ที่ช�วยให�ทำงานได�รวดเร็วและแม�นยำ
- รับประกันตัวเคร�่องและอะไหล� 1 ป�

พบกันได�ที่งาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2017 ไบเทค บางนา 

ระหว�างวันที่ 20-23 ก.ย. 2017  บูธ K17
หร�อสามารถชมตัวอย�างงานและทดสอบเคร�่องได�ที่โชว�รูมบร�ษัทเนชั่นไวด� 

ขอนำเสนอ เคร�่องรุ�นใหม�ล�าสุด !!!
เคร�่องพ�มพ�อิงค�เจ็ท UV LED และ เคร�่องตัดแบบงานด�วยใบมีด เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
ในการทำงานของท�าน
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