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ข่าวสมาคม | TABDA News

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

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

CSR
วัดป่ากกสะทอน เป็นหนึ่งในวัดป่าทีห่ ลวงตา มหาบัว (ณ.วัดป่าบ้านตาด) ได้มอบหมายให้ลูกศิษย์ของ
ท่าน คือพระอาจารย์ณรงค์ แยกออกมาสร้างขึ้นเพื่อสนองศรัทธาของลูกศิษย์ และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่ม วัดป่า
สาขา ของหลวงตา มหาบัว

ในโอกาสที่ ทีมงาน TABDA สัญจร และสมาชิก ได้มา
จัดกิจกรรม TABDA สัญจรที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางทีมงานจึงถือเป็นโอกาสดี ได้
มากราบพระ และทำ�บุญตักบาตรร่วมกัน รวมทั้งทีมงาน
และสมาชิกยังได้รวบรวมปัจจัยเพื่อถวายหลวงปู่ณรงค์
เป็นเงินจำ�นวน 10,500 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ทำ�กิจกรรมปลูกป่าของวัดในอนาคตต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ท่านพระอาจารย์ณรงค์ และพระ
อาจารย์ทวี ยังได้เมตตาเปิดโอกาสให้พวกเราร่วมกันทำ�
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ลงในพื้นที่ของวัดอีกด้วย .......สาธุ
ขอทีมงานและสมาชิกทุกท่านจงได้อานิสง ผลบุญจากการ
ทำ�บุญร่วมกันในครั้งนี้โดยถ้วนหน้าด้วยเทอญ......
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มาถึงฉบับสุดท้ายปลายปี 2560 กันแล้วนะครับ ส�ำหรับ หนังสือที่ท�ำหน้าที่ เผยแพร่องค์ความรู้อันหลากหลาย ให้
กับผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมงานพิมพ์อิงค์เจ็ท และงานผลิตป้าย ทางสมาคม TABDA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
Graphics & Sign Magazine by TABDA จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ และ สามารถยังประโยชน์ให้ท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย ณ
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ก�ำลังมีงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีงานป้ายและโฆษณา ที่ยิ่งใหญ่ประจ�ำปี อีกครั้งหนึ่ง ในงาน Sign Asia
Expo 2017 / Bangkok LED & Digital Sign 2017 วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี
ในครั้งนี้ TABDA ร่วมกับ IBRIX ผู้จัดงาน Sign Asia Expo ได้เตรียมจัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
และผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์อิงค์เจ็ทและการผลิตป้ายโฆษณา เช่นเคย โดยจะมีการสัมมนา ในหัวข้อ เทคนิคการน�ำ CNC มาใช้
กับวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่างาน ในงานนี้ ทางสมาคมได้เรียนเชิญกูรูมากประสบการณ์ มาช่วยกันถ่ายทอด แนวคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ กันอย่างหมดเปลือก ซึ่งทางสมาคมมั่นใจว่า ผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากและ
สามารถน�ำไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดี
อีกหนึ่งกิจกรรม ที่ทางทีมงานเตรียมไว้ คือ TABDA Contest ครั้งที่ 2 ที่ประกอบไปด้วยงานประกวดสองประเภท
พร้อมๆ กัน คือ TABDA sign contest และ TABDA inkjet contest ซึ่งทางสมาคมตั้งใจให้งานนี้ เป็นเวทีให้ผู้ประกอบอาชีพ
ด้านงานพิมพ์อิงค์เจ็ทและงานผลิตป้าย ได้ใช้เป็นเวทีแสดงออก เพื่อ “น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และได้แสดงออกถึงความสามารถ อันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความช�ำนาญ มาน�ำเสนอสู่สายตาผู้เยี่ยมชมงานนับพันนับหมื่นคู่ ทางสมาคมหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในปี 2560 ที่ผ่าน
มา จะท�ำให้ทุกท่านที่อยู่ในธุรกิจนี้ ได้รับประโยชน์กันเต็มๆ ไปอย่างถ้วนทั่วทุกๆ คนนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดๆ ใน
กิจกรรมที่ได้ท�ำมาตลอดปี 2560 ทางทีมงาน TABDA ยินดีน้อมรับ และขอน�ำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ
ส�ำหรับปี 2561 ทางสมาคม ขอให้ทุกท่าน เตรียมตัวเตรียมใจไว้พบกับ กิจกรรมดีๆ ซึ่งทีมงานของสมาคมจะคัด
สรรมาน�ำเสนอต่อทุกท่านต่อไปครับ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางสมาคมจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ต่อไป เช่นเดิมนะ
ครับ ถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ตลอด
เวลาท�ำการ ที่เบอร์ 085-900-0660 หรือ 02-521-8258 ติดต่อ คุณส้ม หรือ คุณปอ นะครับ

กองบรรณาธิการ
เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู่ : 159/46 ซอยวิภาวดี 62
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 02-521-8257 www.tabda.org
ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ� : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ : ดร.คมน์ พันธรักษ์
ประสานงาน/ติดต่อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผ่อง 085-900-0660 จัดพิมพ์ : Q-Ads | 02-832-5888 | www.q-group.co.th

(ภาพ:มูลนิธิชัยพัฒนา)

จากแนวพระราชดำ�ริสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความเข้าใจและนำ�ไปสู่ การปฏิบัติอย่างแท้จริง

“ การพัฒนาบ้านเมือง เหมือนการสร้างบ้าน
เวลาที่มีการสร้างบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำ�
คือ ต้องวางฐานรากฝังเสาเข็ม ”
		กว่า 70 ปี ของการครองราชย์

และกว่า 4,600 โครงการตามพระราชดำ�รัส ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยพ่อผู้ขจัดปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชาวไทยด้วยการเสด็จพระราชดำ�เนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นห่างไกล ทรงพระราชทานแนวทางการ
ดำ�เนินงาน คำ�แนะนำ�การแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จ ทำ�ให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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บทความ | จากแนวพระราชดำ�ริสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องใหญ่และสำ�คัญเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศคือชาวชนบท
ต้องพิจารณาปัญหาในส่วนรวมก่อน ทำ�เมื่อไร ตอบว่า ทำ�เดี๋ยวนี้ ทำ�ที่ไหน ตอบว่าอยู่ในชื่อของพัฒนา
ชนบทแล้ว ทำ�ทำ�ไม ตอบว่าทำ�เพื่อมนุษยธรรม เมตตาต่อเพื่อนร่วมชาติ เพื่อความอยู่รอดของประเทศ
ชาติ เพื่อความปลอดภัยและความก้าวหน้าของบ้านเมือง ทำ�อย่างไร ตอบว่าเรื่องนี้มีปัญหามากการให้
ความต้องการพื้นฐานอย่างถนนหรือชลประทานเป็นเบื้องต้นแต่ความเจริญอื่นๆไม่ได้ตามเข้าไปทันที
ย่อมเกิดผลร้ายได้ ต้องจัดการให้ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปพร้อมกัน..”

(พระราชดำ�รัสที่พระองค์พระราชทานแก่คณะผู้บริหารเร่งรัดพัฒนาชนบท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2512)

(ภาพ:prachachat)
ด้วยเป้าหมายที่สำ�คัญคือ ประชาชนความเป็นอยู่ที่ดี อันจะนำ�ไปสู่ความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงมุ่งมั่นแก้ไขจากการเริ่มต้นด้วยการเน้นที่ ตัวบุคคลหรือประชาชน โดยการเชื่อมโยงประชาชน ค้นหา
ข้อเท็จจริง มุ่งมั่นทำ�ความเข้าใจให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม ปัญหา นำ�มา
วิเคราะห์ให้เข้าถึงประชาชน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ การพัฒนาที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่และชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เหตุที่ทรงเน้น ตัวบุคคลประชาชนนั่น ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ได้โดยการ
พึ่งตนเอง โดยเฉพาะในท้องที่ทุรกันดารที่ควรได้รับการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ ให้
สามารถอยู่ได้ ด้วยการพึ่งตนเองก่อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน และก็จะค่อยๆ กระจายออกไปสู่ระดับประเทศนั่นเอง
ทั้งนี้ที่กล่าวมานั้น การดำ�เนินการใดๆ นอกจากจะต้องเข้าใจประชาชนแล้ว เราก็ต้องทำ�ให้ประชาชนเข้าใจเราเช่นกัน เพื่อการ
ดำ�เนินงานกิจการหรือการพัฒนาที่ ยั่งยืนตรงไปตามเป้าหมายที่หวังไว้ ทั้งสองฝ่าย
หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และ
การพัฒนาคนเป็นสำ�คัญ นับเป็นกระบวนการทำ�งานแบบบูรณาการและกระบวนการคิด บนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ ใน
การพัฒนาจากความเข้าใจศึกษาด้วยการสังเกตซึ่งในปัจจุบันเป็นแนวทางที่นานาชาติต่างยอมรับและใช้เป็นแนวทาง ในการแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงปัญหาระดับโลก
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บทความ | จากแนวพระราชดำ�ริสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำ�ริ
“...การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อม
พอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำ�ดับต่อไปหาก
มุ่งแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่ง
ยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้ที่อารยประเทศกำ�ลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้ การช่วย
เหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งต้วให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่ง
สำ�คัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพแลฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับ
ที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำ�ดับ ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”
(พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๑๗)

“ระเบิดจากข้างใน”
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดำ�รัสว่า “ต้องระเบิด
จากข้างใน” นั้นหมายความว่าต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อม
ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำ�เอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและ
หมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำ�ไปสู่
ความล่มสลายได้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
“เข้าใจ” ก่อนที่จะทำ�อะไร ต้องมีความเข้าใจก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คน เข้าใจปัญหา เข้าใจประเพณีและ
วัฒนธรรม และ ระหว่างการดำ�เนินการนั้นต้องทำ�ให้เขาเข้าใจเราด้วยเพราะหากเข้าใจแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่เข้าใจเราประโยชน์
ก็จะไม่เกิดขึ้นตามที่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้
“เข้าถึง” เมื่อรู้ปัญหาและเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติให้ได้และเมื่อเข้าถึงแล้วก็ต้องทำ�ให้เขาอยากเข้า
ถึงเราด้วยเช่นกัน
“พัฒนา” สุดท้ายการพัฒนาจะสำ�เร็จ ก็ต่อเมื่อ การสื่อสาร ในความเข้าใจและเข้าถึงสำ�เร็จ เรื่องการพัฒนาจะลงเอยได้
เป็นอย่างดี เพราะเมื่อเข้าใจกันเข้าถึงกัน การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ
หากจะสรุปให้เข้าใจง่าย เพื่อนำ�ไปพัฒนาและปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืนนั่น เราต้องเข้าใจเข้าถึง ปัญหา ผู้คนและ
พื้นที่ สามารถระบุปัญหาและความต้องการได้อย่างชัดเจน วิเคราะห์ คิดเชิงระบบ เพื่อการนำ�ไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการพัฒนา ต้นแบบ จากแนวทางความคิดที่ใช้แก้ปัญหา สร้าง
ขึ้นให้เป็นรูปร่าง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องอดทนอาศัยทั่งองค์ความรู้ เทคนิคต่างๆ และอีกองค์ประกอบสำ�คัญคือความคิดที่ไม่ยอมแพ้
เมื่อเกิดปัญหาระหว่างทดลองงานต้นแบบ โดยหลักสำ�คัญของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ คือความเรียบง่ายและสม
เหตุผล เพื่อการนำ�ไปประยุกใช้ในพื้นที่ต่างๆ สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนต่อไป…
อ้างอิง,ข้อมูล,ภาพ: มูลนิธิชัยพัฒนา, กรมป่าไม้
การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477460558
https://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=457&lang=th
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“ฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้นำ�พระราชดำ�รัสในหลวง มารวบรวมเป็นโปสเตอร์เพื่อให้ทุกคนได้โหลดฟรี”
คุณอนุรัก มงคลทัศนีย์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับโปสเตอร์ผลงานที่ใช้ชื่อว่า “คำ�สอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป”
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ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประยุกต์จากโมเดลวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เผยแพร่โดย d.school, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

EMPATHIZE “เดือดร้อนเรื่องอะไร” สิ่งที่มักจะตรัสถามเวลาเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง

การให้ความสำ�คัญกับคนในพื้นที่เป็นอันดับแรก ควบคู่กับการศึกษาและทำ�ความเข้าใจสภาพสังคมและภูมิศาสตร์
ของแต่ละพื้นที่ สะท้อนให้เห็นวิธีคิดแบบนักสังคมและมานุษยวิทยา
DEFINE ความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ จะต้องทำ�งานร่วมกับความสามารถในการมองความสัมพันธ์โดยรวม เพื่อนำ�ไปสู่การระบุความต้องการที่แท้
จริง ในขั้นตอนนี้ ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดแบบนักวิเคราะห์และวิธีคิดเชิงระบบ
IDEATE เมื่อระบุโจทย์ได้อย่างแม่นยำ� การคิดหาทางเลือกจึงสามารถทำ�ได้ ด้วยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างนวัตกรรมที่ไม่ปิดกั้นความเป็น
ไปได้ โดยมีตัวช่วยสำ�คัญคือความรู้ในด้านต่างๆ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ดังที่ทรงแสดงให้ประจักษ์แล้วว่า หากมีปัจจัยที่เอื้ออำ�นวย กับความรู้
และความมุ่งมั่นเพียงพอ มนุษย์ก็ดัดแปรสภาพอากาศให้ฝนตกลงมาได้
PROTOTYPE หนึ่งในองค์ประกอบสำ�คัญของกระบวนการออกแบบ คือการพัฒนา “ต้นแบบ” สำ�หรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นรูปเป็นร่าง ทั้งเพื่อ
ทดสอบความคิดตั้งต้นและเพื่อนำ�ไปทดสอบการใช้งานจริง ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทั้งการค้นคว้าทางด้านเทคนิค และความคิดแบบไม่ยอมแพ้ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นวิธีคิดแบบนักประดิษฐ์ โดยเราจะเห็นว่าหลักสำ�คัญของโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ คือความเรียบง่ายและสมเหตุผล อัน
หมายถึงโอกาสในการนำ�ต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบนั่นเอง

TEST เมื่อได้ต้นแบบแล้ว สิ่งสำ�คัญในการนำ�ไปใช้จริงก็คือวิธีคิดแบบนักทำ� นั่นหมายถึงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงใน
พื้นที่ ด้วยความยืดหยุ่นและหวังผลในทางปฏิบัติ บวกกับการนำ�ความรู้ใหม่มาปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง นั่นคือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ตอบกฏหมาย
ป้ายรอบไทย

บทความ โดย TABDA

ป้ายกองโจร ผิดกฎหมาย ด้วยหรือ???
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านพบกันอีกครั้งนะครับกับวารสาร Graphics & Sign Volum 15 มาในฉบับนี้ผมยังจะขอกล่าวถึง
เรื่อง “ต้องรู้” เกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับแวดวงคนท�ำงานป้ายและงานพิมพ์อิงค์เจ็ทอีกเช่นเคย
เมื่อพูดถึงข้อกฎหมายต่างๆ ผู้อ่านหลายหลายท่านอาจจะเบือนหน้าหนี มองเป็นเรื่องน่าเบื่อรายละเอียดเยอะซับซ้อน
วุ่นวาย แต่ละเลยไม่ได้เลยนะครับ ส�ำคัญมากที่จะท�ำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูก เพื่อสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อวงการธุรกิจของเราดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาวด้วย
ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับช่วงปีหลังๆ มานี้เมื่อเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนต่างๆ ตามริมฟุตบาทท่านจะเห็นคนนั่งถือ
ป้ายอยู่เต็มไปหมดส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาคอนโดเปิดใหม่ ธุรกิจเปิดใหม่ต่างๆ บางท่านที่ไม่ได้อยู่วงการเราอาจจะงงว่าเค้ามานั่ง
กันท�ำไมท�ำไมไม่เอาป้ายพวกนี้ติดตามท้องถนนตามเสาไฟฟ้าแบบที่เคยท�ำมา หรือที่เราในวงการทราบกันในชื่อว่า “ป้ายกองโจร”
หรือ จะเรียกให้อินเตอร์ขึ้นมาหน่อยว่า Street Cutouts
ป้ายกองโจรหรือ Street Cutouts คือป้ายที่ติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากทางเขตหรือเทศบาลท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่ โดยป้ายส่วนมากจะเป็นโครงไม้และไวนิล ขนาด 120 × 240 เซนติเมตร นิยมติดตั้งตามสถานที่ที่มีการสัญจร
พลุกพล่าน (ซึ่งส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย เป็นการลักลอบติดตั้งของเจ้าของกิจการหรือร้านท�ำป้ายเองโดยพละการ เราถึงเรียกกันว่า
ป้ายกองโจรนั่นเอง) ป้ายที่ขออนุญาตติดตั้งถูกต้องจะสามารถสังเกตได้ง่ายจากตราประทับที่หน่วยราชการออกให้ ท่านผู้อ่าน
ทราบหรือไม่ว่าที่บอกว่าผิดกฎหมายนั้นผิดกฎหมายด้านใด?
ป้ายกองโจร หากน�ำไปติดตั้งข้างถนนหลวงจะผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช 2535 ตามมาตรา
10 ความว่าการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือ
อนุญาตด้วย
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การขออนุญาต การอนุญาต การก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและ
การงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่า
กรณีใดพึงอนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้
และก�ำหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตไว้ด้วย
โดยมีหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองพ.ศ. 2535 และประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท�ำค�ำรับรองเป็นหนังสือว่าจะเก็บ ปลด
รื้อ ถอน ขุด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิว หรือป้ายโฆษณา เมื่อ
หนังสืออนุญาตหมดอายุไม่เกิน 3 วัน
3. ในกรณีที่มีกฎหมายก�ำหนดให้การโฆษณาเรื่องใดต้องได้รับ
อนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด
ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว
4. ป้ายโฆษณาที่จะขออนุญาตติดตั้ง ต้องไม่อยู่ในบริเวณห้ามติด
ตั้งป้ายโฆษณา อันได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน
อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามสะพานลอยรถข้าม
รวมทั้งส่วนประกอบของสะพานลอย รั้วหรือแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร
และ สัญญาณไฟฟ้าจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้วหรือก�ำแพง
หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร เกาะกลางถนน สวน
หย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้
เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
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บทความ | ตอบกฎหมาย ป้ายรอบไทย

5. การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่เป็นการค้าจะอนุญาตครั้งละไม่เกินหกสิบวัน การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่
เป็นการค้า จะอนุญาตครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท�ำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วย
งานที่มีอ�ำนาจกระท�ำได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือ
เป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นที่เกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น
เห็นไหมครับว่าข้อก�ำหนดตามมาตรา 10 ค่อนข้างระบุไว้ชัดเจนว่า การติดตั้งป้ายตามริมท้องถนน เป็นการกระท�ำที่ขัด
ต่อพระราชบัญญัติฯ ซึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนหากผู้ประกอบการหรือบริษัทท�ำป้ายเสียภาษีอย่างถูกต้องก็สามารถท�ำได้ แต่ช่วง
หลังหลังทางภาครัฐไม่อนุญาตแล้วเนื่องจากป้ายโฆษณาล้นพื้นที่ ท�ำให้บ้านเมืองดูไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และส่วน
มากผู้ประกอบการไม่ค่อยท�ำการขออนุญาตกันเนื่องจากเห็นว่ายุ่งยาก และเป็นการเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ผู้ประกอบ
การนิยมสั่งท�ำป้ายกองโจรติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ หากโดนเจ้าหน้าที่รัฐเก็บไป ก็ค่อยมาสั่งท�ำและติดตั้งกันใหม่ เนื่องจากป้าย
ประเภทนี้มีราคาถูกติดตั้งง่าย (แต่ผิดกฎหมายนะครับ!)
และนอกจากจะขัดต่อมาตรา 10 แล้ว การติดตั้งป้ายกองโจร ยังเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งช่วงหลังๆ หลายๆ ท่านคงได้เห็นป้ายกองโจรในแบบที่มีคนคอยยืนถืออยู่ริม
ฟุตบาทแทนการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆ แม้ว่าการจ้างคนถือป้ายในลักษณะนี้ จะมีค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงค่อนข้างสูง แต่เจ้าของธุรกิจ
หลายหลายเจ้าก็ยอมลงทุนในจุดนี้ เนื่องจากการจ้าง คนไปยืนถือป้ายโฆษณานั้น ถือเป็นการเลี่ยงไม่ให้ผิดระเบียบพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดนั่นเอง “มนุษย์ป้าย” ถือป้ายลอยขึ้นจากพื้น (ส่วนของป้ายแตะพื้นปุ๊บ ผิดทันที!) หากมี เจ้าหน้าที่จะเข้ามา
จับกุม มนุษย์ป้ายเหล่านี้ก็จะแค่ยกป้ายเข้าไปในพื้นที่เอกชนซึ่งถือว่าการติดตั้งป้ายในพื้นที่เอกชนไม่ผิดพระราชบัญญัติฯ ตามที่
กล่าวมาข้างต้น
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ มี อ�ำนาจที่ จ ะเก็ บ
ป้ า ยกองโจรเพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเจ้าของป้าย
มีหน้าที่เสียค่าปรับ แต่อย่างไรก็ตามส่วน
ใหญ่ มั กไม่ แ สดงตั ว ว่ า เป็น เจ้า ของแม้จะ
มีชื่อโครงการหรือธุรกิจของตัวเองอยู่บน
นั้นก็ตาม ทั้งนี้ ก็ยังมีข้อยกเว้นส�ำหรับ
ป้ายกองโจรเช่นกัน เช่นป้ายหาเสียงเลือก
ตั้ง ถือว่าเป็นป้ายที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้อง
รีบเก็บออกเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้ว
ครับ
ฉบับนี้ผมขอเล่าคร่าวๆ ให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจกันเท่านี้ก่อน ฉบับหน้าจะเอาราย
ละเอียดการขออนุญาต ข้อบังคับ และค่า
ใช้จ่าย ส�ำหรับการติดตั้งป้ายริมถนนทาง
หลวงมาให้อ่านกัน ระหว่างนี้หากท่านผู้
อ่ า นมี ค�ำถามหรื อ ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ข้ อ
กฎหมายเกี่ยวกับแวดวงป้ายและโฆษณา
สามารถส่งค�ำถามมาสอบถามได้ที่...
admin@tabda.org โดยทางทีมงานจะ
พยายามหาค�ำตอบมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน
ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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ใครๆก็ออกแบบป้าย
“เชือก ”..........
เล่มที่แล้ว เราคุยกันเรื่องของการน�ำเอานอต หรือตะปู
มาท�ำเป็นป้ายหรือสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ มาเล่มนี้ เรามา
ต่อยอดกันต่อจากเล่มที่แล้ว ยังคงเหมือนเดิมคือใช้นอต หรือ
ตะปูก็ได้ เอามาท�ำเป็นป้ายหรือตัวอักษรต่างๆ โดยวิธีท�ำ หลัก
การก็เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือใช้เชือก เชือกป่าน
เชือกปอ เชือกไนล่อน เชือกอะไรก็ได้ หรือ ไหมพรม ที่มี
หลายๆ สี เอามาพันรอบๆ หัวนอตหรือหัวตะปู แล้วโยงไป
โยงมาให้เป็นตัวอักษรตามแต่ใจเราต้องการ จะใช้สีเดียวหรือ
หลายๆ สีก็ได้ แต่งานนี้ต้องมีหัวศิลป์หน่อย สาวๆ น่าจะ
ช�ำนาญกว่าหนุ่มๆ
เรื่องเชือกนี่ลองเข้าไปเดินในห้างแผนกเย็บปักถักร้อย
จะเห็นว่ามีเชือกหลายสีหลายชนิดให้เลือกดู เพื่อนๆ ลอง
ทดลองท�ำดู ได้ผลอย่างไรก็ลองเอาผลงานมาอวดกันดู อีก
อย่าง หากจะน�ำไปใช้งานกลางแจ้ง ก็คงต้องเลือกเชือกที่มี
ส่วนผสมที่มีโพลีเอสเตอร์หน่อยนะครับ เพื่อช่วยให้อายุการ
ใช้งานยาวนานขึ้น ลองท�ำกันดูนะครับ
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ภาพตัวอย่างป้ายที่ท�ำด้วยเชือก

ขอบคุณภาพประกอบ :



Internet
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ไม่ใส่ร้าย แต่ป้ายสี

บทความโดย TABDA

Transit Advertising
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ยังจ�ำได้มั้ยครับ ในหนังสือเล่มที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องป้าย หรือสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยคุยกันถึง
เรื่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่(Billboard) เล่มนี้เราจะคุยกันเรื่องสื่อโฆษณาที่เคลื่อนที่ได้หรือบรรดายานพาหนะต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้
ยานพาหนะ สาธารณะที่เคลื่อนที่ได้ทุกชนิด บรรดาคนท�ำสื่อทั้งหลายน�ำมาท�ำเป็นสื่อโฆษณาทั้งหมด ตั้งแต่จักรยาน รถสามล้อ
รถยนต์ รถบรรทุก เรียกได้ว่า อะไรที่มีล้อสามารถท�ำเป็นสื่อโฆษณาได้หมด ไม่เว้นแม้แต่เครื่องบิน รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ ยังคง
เหลือแต่ยานอวกาศกับเรือด�ำน�้ำเท่านั้นที่ยังไม่ถูกน�ำมาท�ำสื่อโฆษณา แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสเฉพาะยานพาหนะที่เรียกว่า รถ ก่อน

		

ข้อดีของการโฆษณาทางยานพาหนะ

1. ผู้คนโดยทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะสภาพการจราจรติดขัด
2. ป้ายโฆษณามีขนาดไม่ใหญ่ ถ้าเทียบกับสื่ออื่นๆ ท�ำให้ต้นทุนต�่ำกว่า
3. สามารถเปลี่ยนข้อความโฆษณาให้ทันเหตุการณ์หรือช่วงโอกาสพิเศษต่างๆ ได้ง่ายกว่าสื่อแบบอื่น
4. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ โดยพิจารณาจากเส้นทางประเภทและระดับ
ของพาหนะนั้น

		

ส่วนข้อเสียของสื่อประเภทนี้คือ

1. มีเนื้อที่จ�ำกัดไม่สามารถให้ข่าวสารได้ละเอียดมากนัก จึงมักใช้เพื่อย�้ำเตือนความทรงจ�ำเท่านั้น
2. สื่อประเภทนี้มักจะใช้ได้ในเมือง ด้วยการที่มีข้อดีมากมายท�ำให้สินค้าหรือองค์กรต่างๆ ถึงหันมาเลือกใช้สื่อประเภทนี้
กันมากขึ้นและคุณภาพของสติกเกอร์ทุกวันนี้สามารถติดได้แทบจะทุกพื้นผิว ท�ำให้ไม่มีข้อจ�ำกัดในการติด ซึ่งเราจะเห็นได้จากใน
อดีต เมื่อเกือบร้อยปีก่อน การใช้รถเป็นสื่อโฆษณาจะใช้วิธีการเขียนสีลงบนตัวรถเลยซึ่งยุ่งยากท�ำให้มักจะสื่อแค่ชื่อ ยี่ห้อ เท่านั้น
จนเมื่อ เทคโนโลยี่การพิมพ์อิงค์เจ็ทเข้ามาท�ำให้การติดสติกเกอร์ลงบนรถ เริ่มมีการใส่ข้อความรายละเอียดที่จะสื่อสารมากยิ่งขึ้น
อนาคตสื่อโฆษณาแทบจะไม่มีวันตาย แต่จะมีพัฒนาไปถึงขั้นเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคงต้องรอเทคโนโลยีของ LED ที่จะพัฒนาให้
บางลง ประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นกว่านี้
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ภาพตัวอย่างโฆษณาทางยานพาหนะ
จากอดีตถึงปัจจุบัน
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Growth opportunities and trends
in digital wide format printing

แปลและเรียบเรียงใหม่ โดย TABDA Team

โอกาสในการเติบโตและแนวโน้ม
การพิมพ์ดิจิตอล
รูปแบบ wide-format

		 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก จากรูปแบบการพิมพ์บนกระดาษแบบเดิมๆ เปลี่ยนเป็นการพิมพ์ส�ำหรับงานอื่นๆ
เช่น งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังสามารถพิมพ์งานจ�ำนวนน้อยได้ในราคาถูกและ
มีคุณภาพสูงแทนการพิมพ์แบบเน้นจ�ำนวนแต่ต้องเสีย waste มาก
		 แท่นพิมพ์ดิจิตอลสามารถพิมพ์ได้แทบทุกพื้นผิวรวมถึงวัสดุที่มีลักษณะเป็นสามมิติและไม้ ดังนั้นตอนนี้งานพิมพ์จะขึ้น
อยู่กับไอเดียล้วนๆ อยู่ที่ว่าเราจะน�ำไอเดียนั้นออกมาเป็นชิ้นงานจริงผ่านการพิมพ์ดิจิตอลได้อย่างไร ซึ่งแทบจะไม่มีข้อจ�ำกัดในการ
ออกแบบและผลิตชิ้นงานตามจินตนาการความคิดของคุณเลย
		 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล วัสดุใหม่ๆ รวมถึงหมึกและโทนเนอร์ สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่น่าตื่นเต้นและไร้ข้อจ�ำกัด
ท�ำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

โอกาสทางดิจิตอล

		 เทคโนโลยีดิจิตอลสร้างโอกาสในการแบ่งปันแนวคิดและ concept ด้านงานพิมพ์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ก�ำหนดรูปแบบและขนาดของผลงาน รวมถึงรูปร่างและพื้นผิวของงานได้ การเข้าถึงชิ้นงานก็เปิดกว้างมากขึ้น เนื่องจากมีความซับ
ซ้อนน้อยลงและมีราคาที่จับต้องได้มากขึ้น
		 ไม่ว่าใครหรือจะอยู่ที่ไหนก็สามารถแปลงไอเดียให้เป็นงานพิมพ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลงบน
กระดาษ แก้ว พลาสติก เซรามิก เหล็ก ไม้หรือ พิมพ์ลงบนผ้า การผลิตชิ้นงานพิมพ์ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของโรงงานขนาดใหญ่หรือโรงงานที่มีทุนสูงเพียงอย่างเดียว ใครๆ ก็สามารถท�ำได้ คุณสามารถ take control ก�ำหนดความ
ต้องการของคุณได้เองด้วย
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และมันเป็นไปได้อย่างไร?

		 การพิมพ์งานเมื่อก่อนเคยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนราคาสูงต้องด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเท่านั้น แต่ปัจจุบันต้อง
ขอบคุณเทคโนโลยีที่ล�้ำหน้า ศาสตร์แห่งวัสดุที่ทันสมัย ที่ท�ำให้แนวคิดเรื่องงานพิมพ์แบบเก่าๆ มลายหายไป กลับกลายเป็นรูป
แบบงานพิมพ์ที่เข้าถึงง่ายและราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์จ�ำนวนน้อยถึงงานพิมพ์แบบหลักหลายพันใบ จากพิมพ์แบบขาวด�ำ
เป็นการพิมพ์ที่มีกว่าครึ่งล้านเฉดสี
		 มีเครื่องมือสนับสนุนให้คุณท�ำงานได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องเดสก์ท็อปของคุณ แค่คุณมีไฟล์ชิ้นงานหรือรูปภาพ ก็สามารถสั่ง
พิมพ์งานได้จากมือถือของคุณเอง ไม่ว่าจะท�ำเป็นอัลบั้ม Photobook ส�ำหรับวันหยุดของคุณหรือวันพิเศษต่างๆ ก็สามารถท�ำได้
ภายในไม่กี่ชั่วโมง

แค่ท�ำได้ก็พอ

		 เหมือนกับการใส่รองเท้า คุณไม่สนใจหรอกว่ารองเท้าจะผลิตขึ้นมายังไง แค่คุณใส่ได้ใส่พอดีก็เพียงพอแล้ว เช่นเดียวกับ
งานพิมพ์คุณไม่จ�ำเป็นต้องรู้เลยว่ารายละเอียดของแต่ละงานพิมพ์เป็นแบบไหน แค่งานออกมาสวย มีคุณภาพ ถูกใจ ถูกต้อง ก็
ถือว่าประสบความส�ำเร็จ
		 และหากคุณต้องการงานพิมพ์สักหนึ่งชิ้น คุณแค่ต้องเพียงรู้ว่าใครมีเครื่องมือที่เหมาะสม ราคาชิ้นงานที่คุณต้องจ่ายเป็น
เท่าไหร่ คุณก็สามารถตัดสินใจและสามารถได้ผลงานที่เป็นที่น่าพอใจแล้วอย่างง่ายดาย
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ความเป็นไปได้ของเครื่องพิมพ์ wide format

		 ปัจจุบันงานพิมพ์สามารถพิมพ์ได้แพร่หลายตามที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมถึงการพิมพ์บนกล่องลังกระดาษ พลาสติก ตาข่าย
หรือผ้าแคนวาส คุณสามารถพิมพ์ดิจิตอลลงบนผ้า เช่น โพลีเอสเตอร์ ผ้าฝ้าย ผ้าลินินหรือแม้แต่ผ้าไหม หรือหากคุณต้องการ
พิมพ์วอลเปเปอร์ อาจจะเป็นลายรูปเมืองที่คุณชื่นชอบ สามดิจิตอลปริ้นฺท์ติ้งได้เช่นกัน
		 หรือคุณอาจสร้างความแตกต่างให้บ้านของคุณโดยการครีเอทสร้างสรรค์ผ้าและการตกแต่งต่างๆ ด้วยดีไซน์ของคุณเอง
หรือแม่กระทั่งพิมพ์เสื้อและผ้ากันเปื้อนเป็นลายเฉพาะของคุณเองได้ด้วยเช่นกัน
		 อีกทั้งคุณยังสามารถดีไซน์ลายกระเบื้องเซรามิก
กระจกส�ำหรับห้องครัวห้องน�้ำของคุณให้เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก
หรือจะเป็นการโฆษณาธุรกิจและงานอีเวนท์ต่างๆโดยการปริ้นท์ลงบนสติ๊กเกอร์งานพิมพ์และ wrap ลงบนรถกลายเป็น mobile
ad ได้อีกเช่นกัน
		 ส�ำหรับด้านแฟชั่น คุณสามารถสร้างแพทเทิร์นใหม่ๆและพิมพ์บนผ้าเพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของชิ้น
งาน
		 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีสองชนิดคือ online communications และดิจิตอลปริ้นท์ติ้ง คล้าย
กับการเข้า Instagram หรือ WhatsApp หรือ Line เพื่อแชร์ข้อมูล อันนี้คุณแค่แชร์ไฟล์กับบริษัทผู้พิมพ์งาน ก็สามารถใช้
เทคโนโลยีผลิตชิ้นงานที่สวยงามได้เลย

ตัวเลือกด้านการผลิต

		 เทคโนโลยีงานพิมพ์ wide format สามารถน�ำมา apply ใช้ได้กับธุรกิจงานพิมพ์หลายๆ แขนงไม่เพียงเฉพาะกับแบรนด์
ใหญ่เท่านั้น สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับผู้จัดการที่ handle งานโปรเจ็คใหญ่ๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วๆไปที่มีไอเดีย
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษ
		 ไม่วา่ ความต้องการของคุณนัน้ จะอลังการขนาดไหน คุณสามารถเชือ่ ใจบริษทั ผูร้ บั พิมพ์งานได้วา่ พวกเขาสามารถสร้างสรรค์
ไอเดียของคุณให้เกิดเป็นชิน้ งานจริงขึน้ มาได้ ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถออกแบบลายพืน้ หรือก�ำแพงใหม่และให้บริษทั เหล่านัน้ พิมพ์
ชิน้ งานขนาดกว้าง 5 เมตรออกมาได้ เป็นต้น หรือหากคุณต้องการชิน้ งานทีก่ ว้างกว่า 5 เมตรก็สามารถสัง่ เป็นพิเศษได้
		 คุณยังสามารถสั่งท�ำหนังสือเล่มใหญ่ส�ำหรับเด็ก สั่งท�ำผ้าคลุมโต๊ะ อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในครัวต่างๆ หรือทุกสิ่งอย่าง
ที่คุณสามารถจินตนาการได้ผ่านงานพิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ติ้ง
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ระบบจัดการสี ตอนที่ 6
(Color Management System)
เรื่อง : ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

การพูดคุยเรือ่ งระบบจัดการสี เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับ
อันทีจ่ ริงเรือ่ งจัดการสีนนั้ เป็นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อนมาก แต่ดว้ ยการพัฒนาของซอฟต์แวร์ จึงช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเข้าใจ
และท�ำงานได้งา่ ยขึน้ ดังทีเ่ คยกล่าวไปตัง้ แต่ตอนแรก การจัดการสีเพือ่ ให้ได้สถี กู ต้อง และไปในทิศทางเดียวกันระหว่างงานออกแบบ
ทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอ และงานพิมพ์ผลออก มีตวั แปรมากมายเข้ามาเกีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และวัสดุพมิ พ์ รวม
ไปถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน ส�ำหรับบทความเรือ่ งระบบจัดการสี ได้อธิบายเกีย่ วกับพืน้ ฐานเบือ้ งต้นของการจัดการสีในซอฟต์แวร์ โดยใช้การ
สือ่ สารง่ายๆ กับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ส�ำหรับในตอนที่ 6 ซึง่ เป็นตอนสุดท้าย ผมจึงอยากจะอธิบายเกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพของการจัดการสี ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์กบั เจ้าของกิจการ ได้น�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตงานพิมพ์สี โดยใน
บทความนีจ้ ะใช้ผงั ก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือผังแสดงเหตุและผล มาเป็นเครือ่ งมือในการแสดงให้เห็นสาเหตุตา่ งๆ ของ
ปัญหา เพือ่ ทีจ่ ะหาทางป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข
ในแผนผังก้างปลามีตวั แปรทีส่ �ำคัญ ซึง่ เป็นสาเหตุหรือปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงค่าสี ท�ำให้งานพิมพ์ได้สผี ดิ เพีย้ น
หรือไม่ถกู ต้องตามต้องการ แผนผังก้างปลา โดยส่วนมากจะใช้หลักการ 4M และ 1E เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแยกแยะสาเหตุตา่ งๆ
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M (Man) คนงาน หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
M (Method) กระบวนการท�ำงาน
M (Material) วัสดุการพิมพ์ วัตถุดบิ หรืออะไหล่ หรืออุปกรณ์อนื่ ทีใ่ ช้ในการพิมพ์
M (Machine) เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งพิมพ์ดจิ ทิ ลั หรืออุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
E (Environment) สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการท�ำงาน สถานที่ ความสว่าง หรือแสงสว่าง

แผนผังก้างปลา 4M สำ�หรับควบคุมคุณภาพของการจัดการสีสำ�หรับงานพิมพ์ และงานปรู๊ฟ ด้วยเครื่องดิจิทัล Inkjet

อธิบายตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมคุณภาพการจัดการสีงานพิมพ์ และงานปรูฟ๊ ด้วยแผนผังก้างปลา
M (Man) คนงาน หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นผูค้ วบคุมการผลิต เป็นอีกหนึง่ ตัวแปรทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ หากผูป้ ฏิบตั ิ

งานไม่เข้าใจกระบวนการ หรือขัน้ ตอนการจัดการสี (Procedure) ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นแรกของการปฏิบตั งิ าน ย่อมส่งผลต่องานพิมพ์สี
ทีอ่ อกมาก ซึง่ จะท�ำให้ผดิ เพีย้ นอย่างแน่นอน นอกจากต้องเข้าใจกระบวนงานการผลิตแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ าน จะต้องมีการพัฒนาการ
ท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous improvement) เพราะเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงเร็ว การเปลีย่ นแปลงระบบปฏิบตั กิ าร การ
เปลีย่ นซอฟต์แวร์ออกแบบ อาจส่งผลต่อการพิมพ์สี ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องใส่ใจ และพัฒนาการท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ต้องการการฝึก
อบรม (Training) เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในการผลิต ทีส่ �ำคัญต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบทุม่ เทต่อการปฏิบตั งิ าน (Responsibility) รูจ้ กั หน้าที่ และกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง สิง่ นีถ้ อื เป็นข้อก�ำหนดทีส่ �ำคัญต่อบุคลากรทุกฝ่าย
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M (Method) กระบวนการท�ำงาน ส�ำหรับการจัดการสีงานพิมพ์ มีตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องหลัก ซึง่ ประกอบไปด้วย
การตัง้ ค่าสี (Color Setting), การตัง้ ค่าการปรูฟ๊ (Proof Setting) ซึง่ ทัง้ 2 ตัวแปรนี้ ได้อธิบายไว้แล้วในบทความตอนที่ 1-5, การ
เทียบสี (Color Matching) เป็นกระบวนการหนึง่ ของการจัดการสี เช่น การเทียบสีพเิ ศษ กับสี CMYK หรือเทียบโปรไฟล์สงี านพิมพ์
ต่างๆ การเทียบสีเป็นกลไกส�ำคัญของการจัดการสี หากเราเลือกเทียบสีผดิ หรือเลือกโปรไฟล์สผี ดิ เช่น เลือกโปรไฟล์กระดาษพิมพ์
ผลลัพธ์ทไี่ ด้กจ็ ะผิดเพีย้ นไปด้วย, การสร้างโปรไฟล์ (Profile Creation) วิธกี ารสร้าง การใช้เครือ่ งมือ รวมถึงซอฟต์แวร์ทใี่ ช้มผี ลต่อ
การสร้างโปรไฟล์ ส�ำหรับการสร้างโปรไฟล์ ไม่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ เราควรติดต่อสอบถามจากผูจ้ �ำหน่ายเครือ่ ง เพราะโดย
ปกติซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการควบคุมงานพิมพ์ ทีม่ กี ารฟังก์ชนั่ การจัดการสี จะมีค�ำสัง่ ทีใ่ ช้ในการสร้างโปรไฟล์มาให้ดว้ ย หรือหากไม่มี
ผูข้ ายก็จะช่วยสร้างให้ แต่ขนึ้ อยูก่ บั ตกลงกันว่า จะสร้างให้จ�ำนวนกีโ่ ปรไฟล์
M (Material) วัสดุการพิมพ์ วัตถุดบิ หรืออะไหล่ หรืออุปกรณ์อนื่ ทีใ่ ช้ในการพิมพ์ เช่น กระดาษพิมพ์
(Paper) แต่ละชนิดแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นความมันวาว ความหนา ผิวกระดาษ รวมไปถึงความขาวของกระดาษ หากเราเข้าใจ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของวัสดุพมิ พ์แต่ละชนิด ก็จะท�ำให้เราสามารถทีจ่ ะควบคุม และจัดการสีส�ำหรับการพิมพ์ได้คณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
ตัวแปรในเรือ่ งวัสดุ นอกจากกระดาษแล้ว ก็จะเป็นเรือ่ งหมึกพิมพ์ (Ink) ชนิดของหมึก เทคโนโลยีของหมึก การแห้งตัว หมึกแท้
หมึกเทียม หรือหมึกเติม ย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาพพิมพ์ทจี่ ะปรากฏบนวัสดุพมิ พ์ เช่น ระยะเวลาการแห้งตัวของหมึก จะมีผลต่อ
ช่วงเวลาทีจ่ ะวัดค่าสี เพือ่ สร้างโปรไฟล์ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นปัจจัยต่อการสร้างสีของงานพิมพ์ทงั้ สิน้
M (Machine) เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งพิมพ์ดจิ ทิ ลั หรืออุปกรณ์อำ� นวยความสะดวก คุณสมบัตขิ อง
เครือ่ งพิมพ์มผี ลอย่างมากต่อการผลิตงานพิมพ์ภาพสี บางรุน่ และยีห่ อ้ อาจจะเหมาะงานบางประเภท หรือวัสดุบางประเภท การ
เลือกเครือ่ งพิมพ์ ต้องดูปจั จัยหลายอย่างประกอบกันด้วย ในตัวเครือ่ งพิมพ์นนั้ มีตวั แปรหลายส่วนทีส่ ง่ ผลต่อการผลิตงานพิมพ์สี
เริม่ ตัง้ แต่ หน่วยการพิมพ์ (Print Unit) ซึง่ เป็นหน่วยควบคุมการพิมพ์ทงั้ หมด เช่น การควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องหัวพิมพ์ พิมพ์ไปกลับ หรือพิมพ์ไปทางเดียว ซึง่ จะมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์, หัวพิมพ์ (Print Head) เป็นหัวใจหลักของการพิมพ์ เทคโนโลยีของหัว
พิมพ์ ความละเอียด วิธกี ารพ่นหมึก เป็นตัวแปรในการสร้างภาพ และสีของงานพิมพ์ การท�ำงานของเครือ่ งพิมพ์ เมือ่ นานวันเข้า ก็
ย่อมเสือ่ มโทรม หรือถดถอยไปตามสภาพ ดังนัน้ การปรับเครือ่ งให้เข้าสูภ่ าวะมาตรฐาน (Printer Calibration) ทีอ่ อกมาจากโรงงาน
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ บางครัง้ การปรับเครือ่ งต้องอาศัยเครือ่ งมือวัดเพือ่ ให้ได้คา่ มาตรฐาน (เครือ่ งบางรุน่ จะมีอปุ กรณ์วดั ค่าติดมาพร้อม
กับตัวเครือ่ ง) และสิง่ สุดท้าย คือ การดูแลรักษาเครือ่ งพิมพ์ ให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน หรือสภาพทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการผลิต
งานพิมพ์สที ดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ การดูแลรักษา ต้องวางแผนให้ดี จะดูแลส่วนใด ดูแลอย่างไร และส่วนไหนทีห่ มดสภาพแล้วต้องเปลีย่ น ก็
ควรต้องเปลีย่ น
E (Environment) สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการท�ำงาน สถานที่ ความสว่าง หรือแสงสว่าง การ
มองเห็นสี หรือการแสดงสี ในสภาพแวดล้อมทีต่ า่ งกัน ย่อมส่งผลต่อการเห็นสีของมนุษย์ หรือแสดงสีของอุปกรณ์ทแี่ ตกต่าง ยก
ตัวอย่างง่าย งานพิมพ์ในห้องทีด่ ภู ายใต้แสงไฟ กับงานพิมพ์ภายนอกห้องภายใต้แสงอาทิตย์ ดังนัน้ การควบคุมห้องท�ำงาน หรือการ
ดูงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน จะช่วยให้การสือ่ สารเรือ่ งสี ไปในทิศทางเดียวกัน

บทส่งท้าย
บทความการจัดการสีแบบพืน้ ฐาน ทีไ่ ด้อธิบายไว้ตงั้ แต่ตอนที่ 1-5 จนมาถึงตอนสุดท้าย เป็นตอนทีพ่ ดู ในเชิงวิชาการ เพือ่
ให้ผปู้ ระกอบการน�ำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ การควบคุมการผลิต ผมหวังว่าบทความทีเ่ ขียนมาทัง้ หมด จะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ย
ให้ผปู้ ระกอบการงานพิมพ์ปา้ ย ทีส่ ว่ นหนึง่ เปลีย่ นมาใช้เครือ่ งพิมพ์ Inkjet ในการผลิตงานพิมพ์ สามารถน�ำความรูเ้ หล่านีไ้ ปประยุกต์
ใช้ในการท�ำงาน และใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาของการพิมพ์สที ผี่ ดิ เพีย้ น แต่อยากจะบอกว่า การพิมพ์ และการจัดการสี มีสงิ่ ทีต่ อ้ งเรียนรูอ้ กี
มาก ก็หวังว่าทุกท่านจะน�ำสิง่ เหล่านีไ้ ปเป็นพืน้ ฐาน แล้วหาวิธไี ปเติมเต็มเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้ผลิตงานพิมพ์ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพไว้บริการ
ลูกค้า
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Superb Supply Service for Sign, Sticker & Digital

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

FCX2000

Acuity EY

Acuity LED 1600 II UV inkjet printer ผู้น�าใน
ด้านเทคโนโลยีของงานพิมพ์ Inkjet 8 สี CMYK,
Lc, Lm + White และวานิช สามารถพิมพ์งาน
Spot Color ได้เป็นอย่างดี
Acuity LED 1600

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

บจก. สหสติิกเกอร์
26/15 ถ.ลำ�ลูกก� ต.ล�ดสว�ย จ.ปทุมธ�นี 12150
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บทความโดย TABDA

Image JPG to Vector
ใช้ ILLUSTRATOR เปลีย่ นโลโก้ JPEG ให้เป็น VECTOR ด้วยเครือ่ งมือ IMAGE TRACE
หลายคนอาจจะเจอปัญหาเวลาลูกค้าส่งไฟล์ Logo มาให้เป็นไฟล์ Jpeg แล้วไม่สามารถท�ำงานต่อได้เพราะขนาดของไฟล์นน้ั เล็กไป
วันนีจ้ ะมาบอกถึงวิธกี ารท�ำโลโก้จาก Jpeg ให้เป็น Vector ด้วยเครือ่ งมือ Image Trace ในโปรแกรม Illustrator

ขั้นที่ 1 เปิดโปรแกรม Illustrator ขึ้นมา พร้อมกับนำ�รูปโลโก้ที่จัดเตรียมไว้มาวางบน Work Space
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ขั้นที่ 2 คลิกรูป Logo ที่จัดเตรียมเอาไว้ สังเกตสังเกตเมนูด้านบนจะเปลี่ยนไป

ขั้นที่ 3 คลิกที่คำ�สั่ง Image Trace สังเกตว่าตอนกดคำ�สั่งรูปจะขยับนิดนึง
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ขั้นที่ 4 คลิกที่คำ�สั่ง Expand เป็นอันเสร็จได้ Logo Vector เรียบร้อย

ขั้นที่ 5 คลิกขวากด Ungroup ก็สามารถดึง Logo ออกจากพื้นหลังได้แล้ว ได้โลโก้ที่เป็น Vector
เรียบร้อย ท้ายที่สุดอย่าลืมกด Save กันด้วยนะครับ จะได้ไม่ต้องมาทำ�ใหม่กัน

หมายเหตุ : การใช้ค�ำสัง่ Image Trace จะใช้ได้ดใี นโลโก้ทมี่ รี ปู ร่างเป็นทรงกลม สีเ่ หลีย่ ม หรือเป็นรูปเรขาคณิตทีม่ รี ปู ร่างไม่ซบั
ซ้อนมาก หรือ ควรเป็นโลโก้ทมี่ สี เี ดียวและมีรปู ร่างใหญ่เพือ่ ให้ค�ำสัง่ Image Trace สามารถแปลงภาพเป็น Vector ได้งา่ ย
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Neon VS LED
บทความโดย ไฮ! ลูเมน

นีออนไลท์
เริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 1940 (นีออนไลท์เกิดขึ้นประมาณปี 1921) โดยเฉพาะอเมริกา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนีออนไลท์ นี
ออนไลท์ คือ หลอดแก้วที่เป็นทั้งหลอดใส หรือหลอดที่เคลือบสารเรืองแสง (Fluorescent) ซึ่งเป็นสารกลุ่มฟอสเฟอร์ แล้วน�ำมา
ดัดเป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ โลโก้ หรือสัญลักษณ์ แล้วอัดก๊าซเฉื่อยเข้าไป ก๊าซที่นิยมคือก๊าซอาร์กอน (ก๊าซสีฟ้า) และก๊าซนีออน
(ก๊าซสีแดง) แล้วใช้ไฟฟ้ากระแสต�่ำ แต่แรงดันสูงเป็นตัวขับให้ อีเล็คตรอน เคลื่อนที่ไปท�ำปฏิกิริยาทางไฟฟ้ากับ ก๊าซ และสาร
เรืองแสงที่เคลือบไว้ เกิดเป็นแสงสีต่างๆ ตามที่เลือกไว้ ในขณะที่ LED (ได้พูดถึงอย่างละเอียดแล้วใน นิตยสาร Graphics & Sign
เล่มที่ 8 - 11) เกิดจากความต่างศักดิ์ของขั้ว P กับ N ซึ่งเป็นกระแสตรง แรงดันต�่ำ
เนื่องจากนีออนไลท์ได้ถูกใช้ และพัฒนามายาวนานเกือบ 100 ปี ท�ำให้ช่วงระยะ 20 ปีหลัง จนถึงปัจจุบัน จะเป็นการ
พัฒนาโดยมุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม และความสว่างสวยงามของแสงมากกว่า และมีการใช้งานนีออนไลท์ในงานด้านศิลปะมากขึ้น
ส่วนความนิยมในการน�ำมาผลิตป้ายนั้นลดลงตามกาลเวลา เนื่องจากการพัฒนา และเติบโตอย่างรวดเร็วของ LED ซึ่งมีการพัฒนา
ทั้งในเรื่องของความสว่าง และความทนทาน อีกทั้งการน�ำแสงสว่างของ LED เป็นที่นิยมน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
มากกว่า
ในการผลิตป้ายที่ต้องมีแสงสว่างเข้าไปเกี่ยวข้อง การตัดสินใจเลือก ระหว่าง นีออนไลท์ กับ แอลอีดี ขึ้นกับปัจจัยหลาย
ประการ ก่อนที่จะสรุปว่า นีออนไลท์ หรือ แอลอีดี ที่เหมาะกับป้ายของเรา เรามาดูกันว่า จุดเด่นของทั้งสองมีอะไรบ้าง

การจัดหาเพื่อน�ำมาผลิตป้าย : LED ดีกว่า

Neon นีออนไลท์ จะหายากกว่า เนื่องจากผู้ผลิตหลอดนีออนไลท์มีน้อย อีกทั้งหลอดนีออนไลท์ก่อนการผลิตจะเป็นแค่ท่อ
หลอดแก้ว ไม่สามารถซื้อได้เลย ต้องท�ำการผลิตตามแบบก่อน ท�ำให้ร้านป้ายต้องซื้อจากร้านป้ายด้วยกันเองด้วย
LED แอลอีดหี าได้ง่ายกว่า เพราะผู้ขายมีจ�ำนวนมาก ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกได้ตามคุณภาพ หรือราคาที่พอใจ

ความสะดวกในการติดตั้ง : LED ดีกว่า

Neon การติดตั้งนีออนไลท์ที่ถูกต้อง จ�ำเป็นต้องให้ช่างผู้ที่ได้รับการอบรม และมีความช�ำนาญเฉพาะในการติดตั้ง เพราะ
จ�ำเป็นต้องมีการค�ำนวณโหลด โดยอาศัยข้อมูล ทางด้านขนาดของหลอด ความยาวของหลอด และสีของก๊าซ นอกจากนี้แล้ว
เนื่องจาก นีออนไลท์ผลิตจากหลอดแก้ว ท�ำให้มีโอกาสแตกหักได้ ระหว่างการขนย้าย และการติดตั้ง
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LED ส�ำหรับไฟแอลอีดีแล้ว ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้ความช�ำนาญมากนัก หากมีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า ซึ่งในการติดตั้ง
เพียงแค่ค�ำนวณโหลด เลือกขนาดสายไฟที่เหมาะสม และติดตั้งตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ก็สามารถที่ท�ำได้เองโดยไม่ยากนัก

การใช้คอนโทรลผสมสี และการควบคุมแสง : LED ดีกว่า

Neon นีออนไลท์ก็สามารถที่จะท�ำเป็นฟูลคัลเลอร์ได้เช่นกัน โดยการเรียง หลอดนีออนไลท์ 3 สี คือ แดง เขียว น�้ำเงิน ไป
เรื่อยๆ แล้วใช้คอนโทรลสั่งให้มันวิ่ง แล้วดิมสีไปด้วย ก็จะดูเหมือนกับฟูลคัลเลอร์ หากยิ่งต้องการให้แสงมีการปรับเปลี่ยนหลาย
จุด ก็จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำหลอดให้สั้น แล้วมีการติดตั้งที่ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หลายคนเข้าใจว่านีออนไลท์เหมือนกับฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่สามารถลดแสงได้ และการใส่คอนโทรลให้ไฟกระ
พริบเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว นีออนไลท์ ท�ำงานโดยไม่ผ่านบัลลาสต์ จึงสามารถหรี่แสง หรือควบคุมการวิ่ง และ
กระพริบได้เช่นกัน
LED ส�ำหรับการผสมสีของแอลอีดี ค่อนข้างจะได้เปรียบกว่ามาก เพราะแอลอีดีสามารถใส่ RGB เข้าไปในชิปเดียวกัน และ
หากเพิ่ม IC ควบคุมเข้าไป ก็จะเป็นฟูลคัลเลอร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ถูกกว่า และสะดวกรวดเร็วกว่า และเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว
ว่า แอลอีดี มีจุดก�ำเนิดแสงที่สว่างมาก การน�ำแอลอีดีไปใช้ในธุรกิจบางประเภทที่ไม่ต้องการความสว่างมาก ก็สามารถที่จะหรี่แสง
ได้เช่นกัน โดยตัวควบคุมการหรี่แสง ต้องเป็นระบบเฉพาะ รวมถึงคอนโทรลการควบคุมการวิ่งด้วย ซึ่ง แอลอีดีสามารถท�ำได้ดีกว่า

การประหยัดพลังงาน : LED ดีกว่า

Neon คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า นีออนไลท์มีความร้อนสูง และกินไฟมากเช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ท�ำให้คิดไปเองว่า
กินไฟมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว นีออนไลท์ ประหยัดไฟมากพอสมควร แต่ถึงกระนั้นก็ดี แอลอีดีก็ไม่ได้ประหยัดไปมากกว่า นี
ออนไลท์มากนัก ตัวอย่างเช่น หลอด 25 มิล จ�ำนวน 24 ดวง กินไฟ ประมาณ 450 วัตต์ ในขณะที่ หลอดไฟ แอลอีดี 18 วัตต์
24 ดวงกินไฟประมาณ 432 วัตต์
LED ทุกวันนี้ แอลอีดี ถูกพัฒนา และถูกใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากประหยัดพลังงานมากกว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิด
อื่นๆ

ความปลอดภัย : LED ดีกว่า

Neon ในความเป็นจริง ความปลอดภัยเนื่องจากกระแสไฟฟ้าส�ำหรับงานป้ายเป็นเรื่องของจิตส�ำนึกของช่างผู้ติดตั้งที่ต้องให้
ความระมัดระวัง และใส่ใจในรายละเอียด แต่หากดูจากความปลอดภัยของแรงดันไฟที่ออกจากหม้อแปลงแล้ว หลายคนกลัว
เนื่องจากเป็นไฟแรงสูง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไฟแรงดันสูงจะไม่ดูด แต่จะเป็นการถีบออก
LED คนส่วนใหญ่จะมอง แอลอีดีเป็นไฟกระแสตรงที่สามารถจับต้องได้ และมีแรงดันเพียงแค่ 12 โวลท์ แต่ลืมไปว่า การ
เกิดโคโรน่าของแรงดันไฟ แม้เพียง 5 โวลท์ ก็มากพอที่จะจุดระเบิดได้ แต่ถึงอย่างไรก็ดี เรายังคงรู้สึกว่า แอลอีดีปลอดภัยกว่า

ผลกระทบจากความร้อนภายนอก : Neon ดีกว่า

Neon หลายคนเข้าใจผิดว่านีออนไลท์มีอุณหภูมิสูง เช่นเดียวกับฟลูออเรสเซนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลอดนีออนไลท์
จะมีอุณหภูมิเพียง 38 -45 องศาเซลเซียส ขึ้นกับสีของก๊าซ และขนาดของหลอด หากเป็นก๊าซสีฟ้า และขนาดหลอดใหญ่ 25
มิลลิเมตร เราแทบไม่รู้สึกเลยว่าหลอดมีความร้อน นอกจากนี้แล้ว นีออนไลท์ ยังท�ำงานได้ที่ อุณหภูมิโดยรอบที่ดีประมาณ 40
องศาเซลเซียส โดยที่ไม่มีผลต่ออายุหลอด และหม้อแปลงของนีออนไลท์ สามารถท�ำงานได้ดีที่อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 70 องศา
เซลเซียส
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บทความ | Neon VS LED

LED ส�ำหรับ แอลอีดีแล้ว อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส เพราะหากอุณหภูมิสูงเกินไป จะมีผล
ต่อกาวที่เคลือบผิวหน้าของชิปของแอลอีดี ท�ำให้สีเกิดการเพี้ยนขึ้นได้ ส่วนหม้อแปลงของแอลอีดีจะท�ำงานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 50
องศาเซลเซียส (ปัจจุบันเริ่มมีหม้อแปลงบางยี่ห้อ บางรุ่น ที่ท�ำงานได้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส)

การกัดกร่อนของความชื้นในอากาศ : Neon ดีกว่า

Neon เนื่องจาก นีออนไลท์เป็นไฟฟ้าที่แรงดันสูง การกัดกร่อนของความชื้นที่มีสารปนเปื้อนในอากาศ (Electrolysis substance) ไม่ได้มีผลต่อนีออนไลท์มากนัก
LED ความชื้นนอกจากจะมีผลต่ออายุงานของ แอลอีดีแล้ว สารปนเปื้อนในอากาศจะมีผลท�ำให้ ความชื้นมีสภาพเป็นกรด
หรือด่าง ซึ่งจะมีผลให้ กาวที่เคลือบผิวหน้าของชิปเกิดความเสียดายอีกด้วย

ลักษณะของแสง ต่องานป้าย : Neon ดีกว่า

Neon เนื่องจากแสงของนีออนไลท์ เป็นแสงที่ออกรอบ 360 องศา ท�ำให้แสงที่ได้มีความต่อเนื่องนุ่มนวล อีกทั้งโอกาสจะ
เกิดเงาด�ำเนื่องจากระยะห่างของหลอดก็น้อยกว่าในกรณีที่เอาหลอดนีออนไลท์มาใส่ในตู้ไฟ
LED แอลอีดีมีจุดก�ำเนิดแสงที่เข้มมาก อีกทั้งการกระจายของแสงโดยพื้นฐานเป็น 90 – 120 องศา แม้ปัจจุบันจะมีการใช้
เลนส์เพื่อช่วยให้แสงกระจายได้กว้างถึง 170 องศาก็ตาม

อายุของหลอด : Neon ดีกว่า

Neon เป็นที่ทราบกันดีว่า ป้ายนีออนไลท์บางป้ายที่ผลิตใน ยุค 40 หรือ 50 ในอเมริกานั้นปัจจุบัน ยังคงใช้งานอยู่ ในปี
2007 ได้มีการตรวจสอบป้ายนีออนไลท์ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งพบว่า มีมากกว่า 100 ป้ายเลยทีเดียว (อ้างอิง วารสาร Sign
Industry)
LED แม้ว่าปัจจุบันแอลอีดี จะมีการพัฒนาในเรื่องของความสว่างและอายุของชิป แต่ถึงกระนั้นก็ดี อายุของชิปคุณภาพดี
จะมีอายุเฉลี่ย 3 – 5 ปี ส่วนชิปเกรดดี จะมีอายุประมาณ 7-10 ปี ซึ่งยังห่างจากนีออนไลท์มากนัก

การต่อหม้อแปลง : Neon ดีกว่า

Neon จุดเด่นส�ำหรับมือใหม่ ในการติดตั้งนีออนไลท์คือ หากเอากระแสไฟเข้า 220 โวลท์ ไปต่อเข้ากับปลายสาย ด้านไฟ
แรงสูงที่จะต่อไปยังหลอดนีออนไลท์ หม้อแปลงจะไม่เกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากปลายด้านที่ออกไปหานีออนไลท์ เป็นแรงดัน
ที่มากกว่า 1000 โวลท์
LED ส�ำหรับแอลอีดี ปลายสายด้านที่ต่อไปยังหลอดแอลอีดีจะเป็นขนาด 12 โวลท์ หากน�ำสายไฟที่มีแรงดัน 220 โวลท์
ต่อผิดเข้าด้าน 12 โวลท์ หม้อแปลงจะเสียหายทันที

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง : Neon ดีกว่า

Neon ใน 1 ป้าย จะประกอบไปด้วยนีออนไลท์ หลายๆเส้น หากมีหลอดนีออนไลท์ เราสามารถถอดหลอดออกมาอัดก๊าซ
ใหม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการอัดก๊าซใหม่ ไม่เกิน 1000 บาท โดยที่หลอดยังคงมีความสว่างใกล้เคียงกับหลอดที่ติดตั้งอยู่
LED ส�ำหรับ แอลอีดีแล้ว หากเกิดหลอดเสีย 1 ดวง เราไม่สามารถเปลี่ยนไฟแอลอีดีแล้วให้สีของแอลอีดีเหมือนกับที่ติดตั้ง
อยู่ ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนไฟแอลอีดีให้แสงที่ได้มีความสว่าง และอุณหภูมิสีเท่ากันทั้งป้าย จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนไฟแอลอีดีใหม่
หมดทั้งป้าย
อ้างอิง
1. Sign of Industry
2. วารสาร Signs of TIMES ฉบับเดือนตุลาคม 2560
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Guru Smart Sign Workshop

5 เบญจเทพ CNC มารวมกันที่นี้

CNC กับการใช MDF
ในงานตกแตง และ งาน Mock up

“เจาพอ MDF” คุณอัมพร กลิ่นรําพึง(นาอัม)

CNC กับการทําตัวอักษร
อะคริลิคแบบ 3 มิติ

“เทพ อะคริลิค” คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ(ไลท)

CNC กับเทคนิคการทําอักษรโลหะขั้นเทพ
“จอมยุทธ อักษรโลหะ” คุณอาวุธ แซจั่น(อ.ตู)

เทคนิคการใช CNC กับงานแกะ 2.5D
“เซียน ไม” คุณวชิระ วัจฉละอนันท(อ.เกา)

เทคนิคการใช CNC ประยุกตใชกับงาน
Mock up 3 มิติจากโฟม และสรางหุนโมเดล

“เทพเจา โฟม” คุณสัมพันธ อุดมกุล(เฮียอา)
9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล 2 -3 อิมแพคเมืองทองธานี

นี

SIGN CHINA 2017

Shanghai

บทความโดย พิเชฐ  หลักดี

ได้เวลาการอัพเดทของวงการป้ายและงานอิงค์เจ็ตในงาน Sign China 2017 จัดขึ้นในช่วง 20-22 กันยายน 2560 ซึ่งจัด
ขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ งานได้จัดแค่สามวันแต่มีหลาย Hall มากดังนั้นในหนึ่งวันก็จะต้องเดินกันค่อนข้างเยอะพยายามดูให้ครบถ้วน และ
อาจให้เวลาเยอะหน่อยกับสิ่งที่เรา Focus ช่วงที่งานใกล้จะปิดรู้สึกว่าเท้าแทบจะพังเลยละครับ แต่ก็มีความตั้งใจที่จะเก็บภาพเรื่อง
ราวมาฝากให้กับสมาชิกของ TABDA
ปีนี้ก็มีบูธต่างๆมาร่วมโชว์สินค้าของตัวเองไม่แพ้ปีก่อนๆ มีทั้งเทคโนโลยีจากปีที่แล้ว และมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น โดย
เฉพาะการน�ำเครื่องจักรในการท�ำงานไม่ว่าจะเป็น Printer, CNC, Laser น�ำมาสร้างสินค้าใหม่ขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงงานป้ายหรืองาน
เครื่องพิมพ์ แต่เข้าไปสู่งานตกแต่งกันมากขึ้น
ในส่วนที่เป็นเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึก UV ซึ่งปีนี้งานพิมพ์ผ้ามาแรงโดยเฉพาะผ้าที่พิมพ์
ด้วยหมึก UV แล้วน�ำไปเป็นตู้ไฟใช้เย็บซิลิโคนรอบๆ แล้วเป็นเหน็บลงขอบอะลูมิเนียมที่มีแผงไฟหลอด LED อยู่ด้านหลัง งานออก
มาให้ความรู้สึกที่สวยงามมาก ในส่วนของ LED ด้านในก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันแล้วแต่ความหนาของตัวอะลูมิเนียมที่ใช้
จะเห็นได้ว่าปีนี้ในส่วนที่เป็นเครื่องตัดใช้ใบมีดมีออกมาหลายค่ายมาก ซึ่งเป็นเครื่องส�ำหรับตัดแผ่นพีพีบอร์ด กระดาษ
โฟมบอร์ดหรือแผ่นพีวีซี แต่ Brand จีนพัฒนาตัดได้เร็วขึ้น ก็ยังช้าอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ Brand ยุโรป
ส�ำหรับคนที่ใช้เครื่องของจีนถ้าได้ไปก็น่าจะ Happy มากเพราะมีอะไหล่ และเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากครับโดยเฉพาะ
วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำป้ายมาให้เลือกซื้อกันโดยเฉพาะดอก CNC มีให้เลือกหลายบูธมาก เอามาสร้างงานได้ทุกรูปแบบ
ในงานก็ยังมีตัวอย่างของงานป้ายสวยๆที่มีเทคนิคพิเศษ การน�ำวัสดุใหม่เข้ามาประกอบในตัวชิ้นงาน มาให้คนที่เดินหนึ่ง
งานได้ดู และเรียนรู้กัน
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แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดและมีการพัฒนาขึ้นทุกๆปีก็คือวัสดุงานพิมพ์ จะมีการพัฒนาแปลกใหม่ให้ตรงกับความต้องการในการใช้
งานที่พิเศษมากขึ้น ในหลายวัสดุที่เราเคยเห็นใน Brand ดังๆของโลกแต่คราวนี้ก็มาเจอในแบนของจีนซึ่งจีนสามารถที่จะผลิตออก
มาได้ค่อนข้างดีแต่ในราคาที่ต�่ำกว่ามากๆ เป็นโอกาสดีที่จะท�ำให้เราได้มีโอกาสใช้วัสดุที่หลากหลาย และมีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่
ต�่ำสามารถไป Support ลูกค้าได้ ตัวแทน จ�ำหน่ายในเมืองไทยคงทยอยน�ำเข้ามาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับ
ในปีหน้าก็ยังมีงานใหญ่ๆหลายงานผมจะน�ำบรรยากาศและเรื่องราวมาอัพเดทให้อีกนะครับ

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกเยอะมาก มีถึงหน้ากว้าง 5 เมตร

เครื่องตัดวัสดุแผ่น มีให้เลือกหลาย Brand

3D Printer ที่ใช้สำ�หรับงาน Signage
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วัสดุงานพิมพ์ ที่มีหลากหลายมาก

LED Display ที่จะมาแทนงาน P

เฟรมที่มีให้เลือกมากมายรวมถึงขึงผ้าโปร่งแสงสำ�หรับตู้ไฟ

งานประตูที่สวยมาก ใช้เ

เครื่องพ่นสีที่ปรับองศาการพ่นได้ทั่วถึง
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LED Full Color

ะมาแทนงาน Printing

ตูที่สวยมาก ใช้เทคนิคผสมได้อย่างสุดยอด

ป้ายอักษรก็มีเทคนิคหลากหลายมากขึ้น

Mobile Charger Media
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TABDA สัญจร ปี 2560

ครั้งที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

TABDA สัญจรครัง้ ที่ 5 นี้ เราเลือกจัดที่ จ.บุรรี มั ย์ โดยจัดทีห่ อประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ วันที่
26–27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคณ
ุ อดิศร ศุขะทัต นายกสมาคม TABDA และทีมงานการเตรียมงานโดยได้รับความร่วม
มือจากสมาชิกท้องถิ่นที่คงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยโดยเฉพาะคุณธีระ ทองธรรมสิริ (คุณนุ) นานาดีไซน์ ได้ช่วยประสานพาเหล่า
สมาชิกทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมสนาม i-mobile Stadium และ Chang Circuit ในฐานะแขก VIP และยังได้ร่วมรับประทานอาหารค�่ำ
ร่วมกัน บนห้องรับรองพิเศษในสนามอีกด้วย สร้างความประทับใจกับสมาชิกของสมาคมเป็นอันมาก และยังได้ประสานงานใน
ท้องถิ่นท�ำให้งานในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นอย่างดียิ่ง
พี่น้องชาวอีสานใต้ยังได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรือ่ ง การสร้างมูลค่าเพิม่ งานพิมพ์ดว้ ยหมึก UV โดยวิทยากร:
คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินสปายอิมเมจ จ�ำกัด ต่อด้วยหัวข้อสัมมนาเรือ่ ง “เฟรมอลูมเิ นียมงานพิมพ์ผา้ Fabric
Tension System” โดยวิทยากร: คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ และวันอาทิตย์ในหัวข้อเรือ่ ง “เทคนิคการใช้ CNC ท�ำตัวอักษรงานป้าย
ภายใน” โดยวิทยากร: คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เจ้าของร้านเศรษฐศิลป์ และปิดด้วยหัวข้อ “เทคนิคการใช้ CNC แบบไม่มใี ครใช้มา
ก่อน” โดยวิทยากร: คุณอัมพร กลิน่ ร�ำพึง อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ 2 วัน
การสัญจรทีส่ ดุ ท้ายในปีนที้ จี่ งั หวัดบุรรี มั ย์ ผ่านไปโดยราบรืน่ ดี ทางสมาคมได้ก�ำหนดงานสัญจรส�ำหรับปีหน้าแล้ว โดยจะแจ้ง
ให้สมาชิกทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป แล้วพบกันนะครับ
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ประมวลภาพสัญจรครั้งที่ 5
จังหวัดบุรีรัมย์
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จาก บางแสน เชียงใหม่ อุดรธานี นครศรีธรรมราช จนถึง บุรรี มั ย์ กิจกรรม TABDA สัญจร หนึง่ ในกิจกรรมหลักของ
สมาคม ในปี 2560 ก็เดินทางมาถึงงานปิดท้ายทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของปี คือ งานประกวดงานพิมพ์องิ ค์เจ็ท และ ประกวดป้ายตัวอักษร เลข
๙ ภายใต้แนวคิด “น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” ซึง่ จะ
เป็นงานทีพ่ วกเราทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจอิงค์เจ็ทและป้าย จะได้มโี อกาสแสดงออกทัง้ ฝีมอื เทคนิคการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และ ยังเป็นโอกาส
ให้พวกเราได้มาแสดงพลัง ท�ำกิจกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่รว่ มกัน
		
งานนี้ บริษทั ไอบริก ผูจ้ ดั งาน ไซน์เอเซียเอกซ์โป พันธมิตรของสมาคม ซึง่ ได้รว่ มเดินทางกับเราในงาน TABDA สัญจร
มาตลอดปี ได้เปิดพืน้ ทีใ่ นงานไซน์เอเซียเอกซ์โป โดยให้การสนับสนุนการท�ำกิจกรรมการประกวดฯ และการสัมมนาเรือ่ ง CNC ของ
สมาคม ในงานนีอ้ ย่างเต็มก�ำลัง ผมมัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่า ในงานไซน์ฯ ปีนี้ นอกจากจะทีพ่ วกเราได้มโี อกาสมาแสดงออกถึงความรักความ
เทิดทูนทีพ่ วกเรามีตอ่ พ่อหลวงของพวกเราแล้ว งานไซน์ฯ ปีนี้ ยังจะเป็นงานทีส่ ร้าง ทัง้ โอกาส และ เติมเต็ม ทุกๆความต้องการของพวก
เราในธุรกิจด้านป้าย และอิงค์เจ็ทได้ ในทุกๆแง่มมุ อย่างแน่นอนครับ
ส�ำหรับ ปีนี้ เป็นอีกหนึง่ ปี ซึง่ ทางสมาคมได้มง่ ุ มัน่ ท�ำตามพันธกิจทีใ่ ห้ไว้กบั สมาชิก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้ TABDA สัญจร
หนังสือ Graphics & Sign งานสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ ห้พวกเราในแง่มมุ ต่างๆทัง้ งานป้ายและอิงค์เจ็ท ทัง้ หมดนี้ ซึง่ ล้วนประสบผล
ส�ำเร็จลงอย่างดียงิ่ ก็เพราะทางสมาคมได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาชิก ผูป้ ระกอบธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าดี
มีคณ
ุ ภาพหลักๆทุกราย และทีส่ ำ� คัญคือ ทีมท�ำงานทีเ่ ข็มแข็งของสมาคมทุกคน ทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันเสียสละ อุทศิ ตัว หมุนเวียนกัน เข้า
มาท�ำงานให้สมาคม จนก่อเกิดเป็นผลงานทีย่ งั ประโยชน์แก่สมาชิกและผูป้ ระกอบธุรกิจโดยรวมเป็นอย่างดียงิ่
ผมในฐานะนายกสมาคมมีความซาบซึง้ ใจ และ ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิง่ ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทาง
สมาคมจะได้รบั แรงสนับสนุนจากทุกคนในทุกภาคส่วนอย่างเต็มทีเ่ ช่นนีต้ ลอดไปนะครับ และโปรดเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆในปี 2561
ซึง่ ทางทีมงานสมาคมจะได้นำ� เสนอทุกท่านในอนาคตอันใกล้นคี้ รับ
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ผู ้ร่วมสนับสนุน TABDA สัญจร 2560

www.superior-inkjet.com

Graphics & Sign | 59

www.heytex.com

Environmentally Friendly with
0% PVC, 100% Textile

เค
ใน

Time to Start !! Using PVC Free Fabric

ิ� สุดของคุณ
ร่วม “ลดโลกร ้อน “ คูก
่ บ
ั การดีไซน์ทไี� ม่สน
heyblue ผ้าพิมพ์อิงค์เจท (UV/Latex) มาตรฐานยุโรป Green Product 100%
deco light fabric ผ้าพิมพ์อิงค์เจทโปร่งแสง
deco flex fabric ผ้าพิมพ์อิงค์เจททึบแสง
ceiling fabric ผ้าตกแต่งฝ้า/เพดาน อิงค์เจทได้

เ
-

block out fabric ผ้าพิมพ์อิงค์เจทที่มีความทึบแสงพิเศษ

เ
-

บจ.ไซน์แมทฯ ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย วัสดุพิมพ์อิงค์เจท /วัสดุงานป้าย และ แผ่นทุกชนิด

Authorized Distributor
Tel : 02-682-4680-4

ขอนำเสนอ

เคร�่องรุนใหมลาสุด !!!

เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ท UV LED และ เคร�่องตัดแบบงานดวยใบมีด เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
ในการทำงานของทาน

เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ทยูว� HYBRID รุน HT3200
- ความเร็วสูงสุด 452 ตร.ม./ช.ม.
- Anti Belt Shift ระบบปองกันการขยับของวัสดุมวน
- หมึก Eco-friendly ไมมีสวนประกิบของสาร VOCs
- รับประกันตัวเคร�่องและอะไหล 3 ปเต็ม

เคร�่องพ�มพอิงคเจ็ทยูว� FLATBED รุน HT2518
- ความเร็วสูงสุด 300 ตร.ม./ช.ม.
- หัวพ�มพ Kyocera Variable Drop 4 pl
- มีหมึกสีขาว และ หมึกวานิชเคลือบเงา
- หมึกคมชัด ติดบนวัสดุไดดีเยี่ยม

JINGWEI Cutting Solutions

เคร�่องตัดแบบงานดวยใบมีด รุน CB03 II
- ความเร็วในการตัดสูงสุดถึง 1,200 มม./ว�นาที
- ระบบลมดูดแบบแบงโซนยอยทั้งหมด 6 โซน
- ซอรฟแวร RIP ที่ชวยใหทำงานไดรวดเร็วและแมนยำ
- รับประกันตัวเคร�่องและอะไหล 1 ป

พบกันไดที่งาน SIGN ASIA EXPO 2017 อิมแพค เมืองทองธานี

ระหวางวันที่ 9-12 พ.ย. 2017 ฮอลล 2-3 บูธ J01-J08
หร�อสามารถชมตัวอยางงานและทดสอบเคร�่องไดที่โชวรูมบร�ษัทเนชั่นไวด
บร�ษัท เนชั่นไวด จำกัด

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

