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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

NEWS
 ในงาน TABDA สัญจร ภาคอีสาน จ.อุดรธานี 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 

62 ทีมวิทยากรได้จัดทำากล่อง Smile ให้เพื่อนสมาชิกได้ร่วมบริจาค ในกิจกรรม 

TABDA คลินิก ที่ให้สมาชิกถามคำาถามให้วิทยากรตอบและร่วมบริจาค คำาถาม

ละ 30 บาท “ 30 บาทรักษาทุกโรค(งานป้าย)” โดยหลังจบงาน ได้ส่งมอบ

กล่อง Smile ให้คุณสัมพันธ์ อุดมกุล (พี่อ๋า ไอเดียป้าย กุมภวาปี) ได้นำาไป

บริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี และ เป็นโอกาสพอเหมาะพอดีที่ 

ณ ช่วงเวลานั้น ทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมวิ่งการกุศล บริจาค

สมทบทุนมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ 

บริจาคให้กับ 8 โรงพยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พี่อ๋า จึงได้จัดทำา 

สติกเกอร์ติดบนกล่องและนำากล่องไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลกุมภวาปี นำา

ไปใช้ในการร่วมรับบริจาคให้กับกิจกรรมนี้
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 สวัสดคีรบั Graphics & Sign ฉบับนี้ ทางสมาคมฯ ได้มีเนื้อหาสาระและบทความอันเป็นประโยชน์ 
เพื่อสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ กิจกรรม TABDA สัญจร 2562 จ.อุดรธานี และจ.สุราษฏร์ธานี ปีนี้เราจัดกัน

อย่างจุใจถึง 3 วัน แล้วจะพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมของเราในงาน Sign Asia Expo 2019 วันที่ 14 - 17 

พฤศจิกายนนี้ ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คนในวงการเราจะพลาดไม่ได้เลย กิจกรรมที่ทางสมาชิก

พลาดในงานสัญจร 2 ครั้งที่ผ่านมา จะมาต่อยอดกันอีกครั้งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในงานนี้ รวมทั้งจะได้สัมผัส

เครื่องพิมพ์ เครื่องจักร รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ นวัตกรรมต่างๆ สำาหรับคนทำางานสายงานป้าย ช่วยให้การ

ทำางานง่ายขึ้น ลดต้นทุนได้ สามารถแข่งขันในยุคที่การแข่งขันสูง งานสุดท้ายของปีนี้แล้ว ต้องขอยำ้าเน้นๆเลยว่า 

ถ้าไม่ไปถือว่าพลาด และจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับ ส่วนรายละเอียดและกำาหนดการจะนำาลงประชาสัมพันธ์

ในสื่อช่องทางต่างๆ ของสมาคมนะครับ อย่าลืมแวะมาพูดคุยกับกูรูงานป้ายตัวเป็นๆ มากันครบทุกคน แล้วพบกัน

ในงานนะครับ 

 ตดิตามข่าวสารและความเคลือ่นไหวของสมาคมได้ทาง
 Facebook Fanpage : TABDA.org
 Line ID : tabdaadmin
	 Website	สมาคม	:	http://www.tabda.org/	

 หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับ หรือติดต่อ

เจ้าหน้าทีส่มาคม ได้ตลอดเวลาทำาการ ทีเ่บอร์ 085 900 0660 หรอื 02 521 8258  นะครบั

กองบรรณาธิการ
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  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโป
เซียม 2019 (Adman Awards & Symposium 2019) งานประกวด แสดงผลงาน และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ของธุรกิจการสื่อสารการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยในปีนี้มา
พร้อมธีม “UPVER-TISING: อัพเวอร์ไทยซิ่ง” พร้อมจัดช่วงเสวนาสั้น ๆ ในงานแถลงข่าวใน
หัวข้อ “Creativity เวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมอัพแล้ว” โดยมีวิทยากรรับเชิญมาร่วมพูดคุยได้แก่ นาย
ธีรนัย สิทธิจำาลอง Head of Content จาก Wongnai นายอนุวรรต นิติภานนท์ Chief Crea-
tive Officer จาก BBDO Bangkok และประธานคณะกรรมการตัดสินงาน Adman Awards 
2019 ดำาเนินรายการโดย นายธีระพล สุเนต์ตา Film Director จาก Suneta House Bangkok 
พร้อมชมคลิปวีดีโอพิเศษส่งตรงจากสตูล จากนายอนุรักษ์ สรรฤทัย หรือ “ฮาซัน” เจ้าของเพจเฟส
บุ๊กอาหารทะเลตากแห้ง ผู้สร้างปรากฏการณ์อัพเวอร์ชั่นจนสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศ
  นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนคนโฆษณาและสื่อสารการตลาด
ของประเทศ มุ่งมั่นดำาเนินพันธกิจทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์แก่บุคลากรรวมถึงคนรุ่นใหม่ในวงการโฆษณาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เปี่ยม
ด้วยประสิทธิภาพและตอบโจทย์ต่อลูกค้า สังคม และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรม
โฆษณายังมีส่วนสำาคัญต่อการกระตุ้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวได้ว่า ความ
คิดสร้างสรรค์ของคนโฆษณานั้นมีมูลค่ามหาศาล สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งงานแอดแมนฯ นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สมาคมโฆษณาฯ จัดขึ้นเพื่อยก
ระดับความรู้และมาตรฐานของงานสร้างสรรค์ของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ”

แนวคิด “UPVER-TISING: อัพเวอร์ไทยซิ่ง” 

 ดันความคิดสร้างสรรค์ให้ ‘สุด’ 
     หลุดจากแค่คำาว่า ‘โฆษณา’
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 นายอนุวรรต นิติภานนท์ ประธาน
คณะกรรมการตัดสินงาน Adman Awards 
2019 กล่าวว่า “ในโลกของการสื่อสารการ
ตลาด ไม่ว่าเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาไปมากขนาด
ไหน ความคิดสร้างสรรค์ยังคงจะเป็นหัวใจใน
การสร้างสรรค์งานที่แตกต่าง มีความหมาย 
และสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้ 
ปีนี้งานแอดแมนมาพร้อมกับธีมชื่อ อัพเวอร์
ไทยซิ่ง (UPVER-TISING) ซึ่งเปรียบเทียบ
นักโฆษณาและนักส่ือสารการตลาดทุกคน
เหมือนซอฟแวร์ ซึ่งมักจะมีคำาเตือนให้มีการ
อัพเดทเวอร์ชั่น หลายคนมักจะเพิกเฉยและเลือก 
“Not Now” หรือผลัดการอัพเดทเวอร์ชั่นไป
เรื่อย ๆ จนในที่สุดกลายเป็นซอฟแวร์ที่ตกรุ่น
และไม่สามารถทำางานกับอะไรได้อีก อัพเวอร์
ไทยซิ่ง จึงมุ่งเตือนให้คนทำางานทุกคนหมั่น
อัพเดทตัวเอง หรือ “Update Now” พัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำาเสมอ สามารถเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี
สื่อสารใหม่ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ ยกระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างความสำาเร็จใน
หลากมิติ มุ่งพัฒนากระบวนการทางความ
คิดที่สามารถจัดการปัญหาท่ามกลางโจทย์
และความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนขยายขอบเขตของความเป็นโฆษณา
ให้ไปได้สุดกว่าที่เคย เพื่อให้เกิดเป็น Creative 
solution ให้กับลูกค้าในโลกที่ดูเหมือนจะหมุน
เร็วกว่าเดิม”

 ด้าน นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธาน
คณะกรรมการจัดงาน Adman Awards & 
Symposium 2019 เล่าถึงการจัดงานในปี
นี้ว่า “งานแอดแมนฯ เปรียบเสมือนสถาบันอัน
ทรงคุณค่าของวงการโฆษณาไทย เราถือเป็น
หน้าที่ ๆ จะต้องดูแล ส่งเสริม พัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ของชาติ โดยแนวทางการจัด
งานแอดแมนฯ ในปีนี้ เรามุ่งหวังที่จะทำาให้งาน
แอดแมนฯ เป็นงานที่เฉลิมฉลองความคิด
สร้างสรรค์สำาหรับทุกคนในประเทศไทย ไม่ใช่
เพียงแค่คนในวงการโฆษณาและสื่อสารการ
ตลาดเท่านั้น โดยงาน Adman Awards & 
Symposium 2019 จะเป็นงานสำาหรับทุก
คนที่เชื่อในพลังความคิดสร้างสรรค์และเห็น
คุณค่าการใช้ความคิดลายสร้างสรรค์สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงมารวมตัวกันเพื่อแลก
เปลี่ยน เรียนรู้ และส่งต่อแรงบันดาลใจ ที่มาจาก
ผู้คนหลากหลายวงการ ทั้งสายโฆษณา สาย
บันเทิง สายออกแบบหรือดีไซน์ หรือแม้กระทั่ง
ประชาชนคนธรรมดา แต่มีไอเดียที่พร้อมจะ
ฉุดธุรกิจหรือองค์กรของพวกเขาให้โดดเด่น
จนเป็นที่ยอมรับ สมาคมฯ มุ่งหวังที่จะทำาให้
งานนี้เป็นงานที่คนไทยทุกคนจะสามารถเดิน
หาแรงบันดาลใจ ขณะเดียวกันก็กระตุกต่อม
ความคิดสร้างสรรค์ให้ทำางานอีกครั้ง โดยเรา
เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงงานแอดแมนฯ ปีนี้
ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการเปิดจำาหน่ายบัตรให้
บุคคลทั่วไปได้ร่วมฟังช่วงเสวนาและซิมโปเซ่ียม
ที่น่าสนใจต่าง ๆ อีกทั้งเรายังจัดเตรียมรางวัล
พิเศษต่างๆ ไว้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สามารถ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่นและ
มีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยงานวันความคิด
สร้างสรรค์แห่งชาติ หรือ Creativity Day ใน
ปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 9.00-22.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ 
ซึ่งงานวันนั้นนอกจากการมอบรางวัลแอดแมน 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
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เครื่องมือตัวช่วย
ที่จะทำาให้ธุรกิจ SME 
ดีขึ้น ทันตาเห็น

  ตลาดค้าปลีก แม้จะถูกท้าทายด้วยตลาดออนไลน์ แต่ก็ใช่ว่าร้านค้าออฟไลน์จะสูญ
พันธุ์ไปซะทั้งหมด โอกาสเติบโตของร้านค้าออฟไลน์ยังมีหนทางที่เป็นไปได้ เพราะเสน่ห์ของร้านค้า
แนวนี้ยังเป็นที่สนใจของลูกค้าบางส่วน เพียงแต่เราในฐานะเจ้าของร้านต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรทำาไม่
ควรทำาเพื่อเพิ่มโอกาสเปิดร้านค้าที่สร้างกำาไรได้ดีกว่าเดิม ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหานี้มาเป็นแนวทาง
ว่าอะไรควรทำาอันไหนไม่ควรทำาจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสำาหรับการลงทุนเปิดร้านค้า
ออฟไลน์
  หากคุณกำาลังทำาธุรกิจ ไม่ว่าจะค้าขาย เปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟหรือร้านต่างๆ 
ธุรกิจของคุณจะดี ถ้าคุณมีตัวช่วยดีๆ เหล่านี้ แล้วถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับเครื่องมือ
แบบไหน วันนี้เราจะมาทำาความรู้จักกับเครื่องมือเหล่านี้กัน

  1. นามบัตร ( Name Card )

  2. โบรชัวร์  ( Brochure )

  3. เมนูอาหาร (Menu)

  4. ป้าย ( Signage )

  5. สติ๊กเกอร์ติดสินค้า (Label)

  6. บรรจุภัณฑ์ ( Packaging )

บทความ โดย TABDA
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นามบัตร ( Name Card ) 
  นามบัตรเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำาคัญมากสำาหรับคนทำาธุรกิจ เพราะว่า 
นามบัตรนั้นจะเป็นตัวสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและองค์กร ซึ่งไม่ว่าจะทำา
ธุรกิจไหนก็ต้องมีนามบัตรเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการติดต่อ ประสานงานต่างๆกับลูกค้าได้ เช่น 
นามบัตรร้านอาหาร นามบัตรร้านกาแฟ นามบัตรธุรกิจ ฯลฯ แต่นามบัตรจะสมบูรณ์แบบนั้นต้อง
มีสิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วย
  1. ชื่อ – ตำาแหน่งในองค์กร
  2. โลโก้ – สโลแกน
  3. ที่อยู่ของบริษัท - ข้อมูลการติดต่อ
  4. เว็บไซต์ – โซเซียลมีเดีย
  ซึ่งการเลือกใช้นามบัตรกับธุรกิจต่างๆนั้นก็สำาคัญเหมือนกัน ไม่จะว่ารูปแบบนามบัตร 
สี ฟอนต์ ก็ต้องทำาให้เหมาะสมกับธุรกิจเราด้วย อย่างสี Pantone สวยๆ ก็ช่วยทำาให้นามบัตรคุณดู
น่าสนใจขึ้นได้ 



Graphics & Sign  |  16

โบรชัวร์  ( Borchure )
  โบรชัวร์ เครื่องมือการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวขึ้น เพราะโบรชัวร์นั้น
เป็นเครื่องมือที่สามารถ ลดขั้นตอนการขายได้  ทำาให้คุณประหยัดต้นทุนและเวลาไปเท่าตัว เพราะ
ว่าโบรชัวร์นั้นสามารถแจกจ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะตามบูทหรืองานต่างๆ  ได้กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย และรู้ข้อมูลได้ทันที อีกอย่างการเลือกใช้สีก็เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับโบร์ชัวร์เหมือนกัน
  ถ้าคุณทำาธุรกิจเกี่ยวกับทางการ คุณควรใช้สีที่เป็นทางการอย่างสีน้ำาเงิน เพราะมัน
จะทำาให้แบรนด์ของคุณน่าเชื่อถือ หรือสีเขียว ก็จะช่วยความสัมพันธ์การขายที่ดีขึ้น 
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เมนูอาหาร ( Menu )
  หากคุณกำาลงัทำาธุรกิจร้านอาหาร เมนูถือเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นมาก เพราะสำาหรับ
ร้านอาหารแล้ว เมนูถือไดว้่าเป็นภาพลักษณ์และหน้าตาของร้านเลยทีเดียว เพราะว่าเมนูจะเป็นตัว
บ่งบอกว่าเราขายอะไร แบบไหนบ้าง เช่น เมนูอาหารไทย เมนูอาหารจีน เมนูเครื่องดื่ม เมนูต่างๆ ซึ่ง
จะเป็นเหตุผลทำาให้ ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับนักวิจัยชาวเยอรมันศึกษาพบว่า เพียงแค่
เห็นรูปอาหารที่ดูน่ารับประทาน ก็ทำาให้รู้สึกหิวขึ้นมาได้ จากการทดลองให้อาสาสมัครดูภาพอาหาร 
ทำาให้เกิดฮอร์โมนความอยาก หรือ “เกรลิน” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทันทีที่เห็นรูปอาหาร เหตุนี้เมนูอาหารจึง
เป็นตัวช่วยที่จะทำาให้ร้านอาหารของคุณดีขึ้นยังไงล่ะ
  เมนูที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ สื่อสารเข้าใจง่าย, ภาพ ราคา สีสันน่าสนใจ, สร้าง
จินตนาการที่ดี ให้บรรยายคิดตาม, กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจได้รวดเร็ว 
  สีที่เหมาะกับใช้ทำาเมนูอาหาร ส่วนมากจะนิยมใช้สีขาวและสีดำา เพราะเป็นสีที่เรียบ
ง่าย แต่สีอื่นๆก็ใช้ได้เช่นกัน อย่าง สีส้ม ที่ให้ความรู้สึกถึงเหมือนเปลวไฟ สีเหลือง สีแห่งการคิด
สร้างสรรค์ สนุกสนาน สีแดง สีแห่งความร้อนแรง
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ป้าย ( Signage )
  หากคุณทำาธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้า หรือ ร้านอาหาร แน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้า
ร้านของคุณได้นั้นก็คือ ป้าย เพราะว่าป้ายจะเป็นตัวช่วยที่บ่งบอกว่าธุรกิจของเรานั้นคืออะไร  และ
ความโดดเด่นของป้ายจะสามารถทำาให้ลูกค้าเข้าใจได้ทันทีที่เห็น และยิ่งถ้าป้ายของเรานั้นออกแบบ
มาน่าสนใจ มีเอกลักษณ์  ก็จะยิ่งบ่งบอกความเป็นธุรกิจได้อย่างชัดเจน 
  ซึ่งแต่ละป้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละการใช้งานด้วย  เช่น ป้ายกล่องไฟต่างๆ ป้ายหน้า
ร้าน สีที่แนะนำาสำาหรับการใช้ทำาป้าย สีขาว ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธ์ เรียบง่าย  สีเทา สีแห่งการ 
พัฒนา สีน้ำาตาลอ่อน สีแห่งความพิถีพิถัน เป็นระเบียบ
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สติ๊กเกอร์ติดสินค้า ( Label ) 
  สติ๊กเกอร์ติดสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น ไม่ว่า
จะธุรกิจไหนๆ ก็ตาม อย่างเช่น สติ๊กเกอร์ติดแก้วกาแฟ หรือ สติ๊กเกอร์ติดสินค้าต่างๆ สติ๊กเกอร์
นั้นเหมือนตัวช่วยที่บ่งบอกความเป็นธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน ว่าสินค้าของคุณคืออะไรและ
ขายอะไร อีกทั้งสติ๊กเกอร์ยังให้ความน่าสนใจ และ โดดเด่นได้ ถ้าเราเลือกใช้สติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับ
สินค้าที่เราจะต้องการนำามาขายหรือใช้ในธุรกิจ เช่น ขนาดของสติ๊กเกอร์ ชนิดของสติ๊กเกอร์ รูป
แบบสติ๊กเกอร์ รูปแบบฟอนต์ที่ใช้ สี โลโก้ ฯลฯ ซึ่งส่วนมาก สีที่นิยมใช้กัน คือสีดำา เพราะเป็นสีที่เป็น
ทางการ ให้รู้สึกถึงพลัง อำานาจ และความรอบรู้ แต่ก็มีสีอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกัน อย่าง สีเหลือง ที่
ให้ความรู้สึก สนุกสนาน การคิด การสร้างสรรค์ สีส้ม ที่ให้ความรู้สึก พลังงาน ความคล่องแคล่ว 
หรือ สีแดง ที่ให้ความรู้สึกถึงอำานาจ ความร้อนแรง



Graphics & Sign  |  20

บรรจุภัณฑ์ ( Packaging )
  เป็นการกำาหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัว
สินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง 
และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ เพื่อ
นำาเอาวัสดุ เช่น กระดาษ เยื่อกระดาษ ไม้ พลาสติก แก้ว และโลหะอื่นๆมาออกแบบเป็นภาชนะที่มี
ความสวยงาม แข็งแรง ได้สัดส่วนเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก 
กล่องพิมพ์ออฟเซท พาเลทกระดาษ และภาชนะอื่นๆ สำาหรับการนำาไปใช้ รวมทั้งสร้างพจน์ที่ดี ทำาให้
แบรนด์สินค้าได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อ
  ความสำาคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อธุรกิจ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  รวมทั้ง
บรรจุภัณฑ์สำาหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีความสำาคัญต่อธุรกิจ ในทุกๆด้าน ดังนี้
  -รักษาคุณภาพและปกป้องสินค้าจากการปนเปื้อน ทั้งจากฝุ่นละออง แมลง คน 
ความชื้นความร้อน แสงแดด และการปลอมปนอื่น ๆ
  -มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ เช่น กล่องกระดาษ ที่มีขนาดใหญ่สามารถจัดเก็บสินค้า
รวมไว้ในที่เดียว หรืออำานวยความสะดวกในการขนส่ง ทำาให้การเคลื่อนย้ายสินค้าทำาได้รวดเร็ว
  -ส่งเสริมด้านการตลาด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น
  -เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งตัวสินค้าและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจ SME 
โดยการออกแบบกที่มีการสื่อสารและให้ข้อมูลสินค้าลงบนกล่องกระดาษหรือกล่องผลิตภัณฑ์
  -สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า ทำาให้เป็นที่สนใจและจดจำาได้ง่าย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงาม และเหมาะสมสัมพันธ์กับตัวสินค้า  มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในทันทีโดยที่ลูกค้าไม่ได้มุ่งหวังในการซื้อสินค้ามาก่อน
  -ความสวยงามและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ทำาให้
กำาหนดราคาขายได้ง่ายขึ้น
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 เล่าเท่าที่รู้
       งานพิมพ์ Inkjet

ปัญหาเรื่องพิมพ์งานสีไม่ต่อเนื่อง:  
  เครื่องพิมพ์ Salsa ผลิตจากประเทศอิสราเอลสมัยนั้นเป็นเป็นที่นิยมในบ้านเราพอ
สมควรเพราะพิมพ์ได้สวยและราคาดีเมื่อเทียบกับเครื่องคู่แข่งที่ผลิตในอเมริกา Vutek  ยอมรับเลย
ว่าชอบมากพิมพ์สวยโทนสีถูกใจ แดงสด เขียวแฟนต้า แต่สู้ราคาไม่ไหว แล้วตอนนั้นก็คุ้นกับเครื่อง 
Salsa ตัวเดิมแล้วเลยตัดสินใจอยู่กับค่ายเดิมต่อครับ 
  พอได้เครื่องใหญ่มาก็เริ่มรับงานใหญ่ บิลบอร์ด ปัญหาก็ใหญ่ตามที่พบคือพิมพ์แล้ว
สีต่อ Tile ไม่ได้ หรือสีแต่ละ Tile ไม่ต่อเนื่องกัน สมัยนั้นไวนิลจีนที่พิมพ์กันอยู่ทุกวันนี้พึ่งจะเข้ามา
บ้านเรา และมีหลายเจ้านำาเข้ามาก็อุดหนุนเกือบทุกเจ้าครับ ในสต็อกไวนิลแต่ละเจ้าจึงปะปนกันหมด

บทความ โดย TABDA
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(หมายเหตุ: ภาพตัวอย่างไว้อ้างอิง ไม่ได้เกิดขึ้นจริงช่วงซื้อเครื่องตัวที่ 2)

  ปัญหาเรื่องสีไม่ต่อเนื่องเป็นไปได้หลายสาเหตุ (จะสรุปรวมทุกปัญหาเป็นข้อๆ ภาพ
ประกอบจะเป็นภาพปัจจุบันทั้งหมดเพราะไม่ได้เก็บภาพในอดีตครับ):

  1. ไวนิลคนละล๊อทกันหรือคนละสี  พึงระวังบางทีไวนิลในสต็อกมาจากหลายร้านค้า
สีแต่ละม้วนก็ต่างกันไปแบบนี้พิมพ์แล้วมีปัญหาแน่ ควรเช็คก่อนพิมพ์ทุกครั้งว่าทุกม้วนที่สั่งมาเป็น
ล๊อทเดียวกัน หรือสีเดียวกันทุกม้วน (บางม้วนอยู่ล๊อทเดียวกันสีต่างกันก็มี) โดยทั่วไปมักจะเป็น 2สี
แบบนี้ จะเป็นขาวอมฟ้าและขาวอมเหลือง ควรใช้สีใดสีหนึ่งในแต่ละงานไม่ควรใช้ปนกันจะมีปัญหาสีไม่
ต่อเนื่องครับ (ขาวอมเหลืองจะมีสารกัน UV มากกว่า แต่จะปรู๊ฟงานผ่านยากลูกค้าส่วนใหญ่มักจะ
ชอบขาวอมฟ้า) 
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  2. งานที่เป็นพื้นขาวเยอะๆ ใครๆก็ชอบงานพื้นขาวประหยัดหมึกลดต้นทุน ถูกครับ
พิมพ์น้อยย่อมประหยัดหมึก แต่ระวังมีกับดักอยู่ในนั้น ถ้าประมาทก็พิมพ์ซ่อมกันมาก็เยอะแล้ว  
สาเหตุคือโดยธรรมชาติของหมึก Solvent เมื่อถูกความร้อน สารระเหย (solvent) ที่อยู่ในหมึก
จะระเหยออกมาทำาให้หมึกแห้ง โดยปกติแล้วหัวพิมพ์ทุกหัวจะมีความร้อนอยู่ ดังนั้นหมึกที่อยู่ในหัว
พิมพ์นานๆที่ไม่ได้พ่นออกมาเพราะพื้นที่งานเป็นสีขาวมาก ก็จะถูกความร้อนสะสมในหัวพิมพ์ทำาให้
หมึกแห้ง และหัวตัน (หัวพิมพ์ตัน) หัวพิมพ์ไม่สามารถพ่นหมึกได้ครบทุกรู (nozzle) สีก็จะเพี้ยน 
  วิธีแก้คือเปิด color bar ด้านข้างเพื่อเป็นการกระตุ้นหัวพิมพ์ให้พ่นหมึกสม่ำาเสมอ
ป้องกันไม่ให้หัวตัน

  3. หัวพิมพ์ไม่สมบูรณ์  หัวพิมพ์เป็นปัจจัยหลักหรือหัวใจของเครื่องพิมพ์หากหัว
พิมพ์ไม่สมบูรณ์ก็ยากที่จะให้งานพิมพ์ออกมาสมบูรณ์หรือสวยตามที่ลูกค้าต้องการได้ เพราะฉะนั้น
ต้องหมั่นดูแลรักษา ทำาความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้หัวพิมพ์ตัน หัวพิมพ์จะตันก็ต่อเมื่อหยุดพิมพ์
นานๆ หรือไม่ได้พิมพ์งานต่อเนื่อง เบื้องต้นวิธีทำาความสะอาดหัวพิมพ์
 -  ก่อนพิมพ์งานควรพ่นหมึกทิ้ง (purge) เพื่อระบายหมึกที่ตันออกจากหัวพิมพ์ 
 -  ล้างทำาความสะอาดด้วยผ้าชุบ Solvent 
 - พิมพ์ตารางเช็ครูหัวพิมพ์ (nozzle test pattern) เพื่อตรวจสอบว่าหัวพิมพ์พ่นหมึก
ครบทุกรูหรือไม่ถ้ายังครบให้กลับไปทำาขั้นตอนแรกอีกครั้ง
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  จากรูปตารางพ่นหมึก จะเห็นว่าก่อนพิมพ์งานหัวก็เริ่มตันไปเยอะแล้วเกือบทุกรู หลัง
ล้างก็จะกลับมาดีขึ้นเกือบ 100% ในวงแดงจุดขาว 2 จุดคือรูตันถาวรหมึกไม่สามารถพ่นออกมาได้ 
ถ้าไม่หมั่นล้างหัวพิมพ์บ่อยๆรูตันถาวรก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนพิมพ์งานได้ไม่สมบูรณ์ จะล้างให้กลับ
มาดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์ใหม่เท่านั้นจึงจะพิมพ์ได้ปกติครับ รูปล่างสภาพหลัง
ล้างหัวพิมพ์

  4.  เรื่องงานที่มีพื้นขาวมากๆ อีกประเด็นนึง งานนี้แปลกมากไม่เคยเจอมาก่อนเพราะ
งานส่วนใหญ่จะเป็นงานพิมพ์สีเต็มพื้นที่  งานนี้ใหญ่มากยาว 200เมตรต้องแบ่งงานเป็น 4ส่วนๆละ 
50เมตร และทยอยขึ้นครั้งละ50เมตร และงานเป็นพื้นขาวมากกว่า 50%

  ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 7 วัน สังเกตุตรงลูกศรแดง เป็นจุดต่อ Tile สีไม่ต่อเนื่องพื้น
ขาวฝั่งซ้ายจะอมฟ้า(ติดตั้งทีหลัง) ขาวฝั่งขวาจะอมเหลือง(ติดตั้งก่อน) งานจะทยอยขึ้นจากขวา
ไปซ้าย ตอนเห็นรูปถ่ายครั้งแรกแทบช็อคเลยครับ (นึกในใจงานนี้หลายสตางค์ ถ้าต้องซ่อมเป็นลม
แน่) ลูกค้าเห็นรูปถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ  อีก 2 วันถัดมาจึงนัดเจอกันที่หน้าป้ายเพื่อจะสรุปว่าเอา
ยังไงดี ปรากฏว่าพื้นขาวส่วนแรกที่ว่าสีเพ้ียน กลับเป็นสีเดียวกันหมดกับพื้นขาวส่วนหลัง หรือพูด
อีกอย่างหนึ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนป้ายสมบูรณ์ปกติครับ
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  สรุปสาเหตุคือแดดครับ แดดบ้านเราแรงมี UV สูงไวนิลที่ขึ้นก่อนรับ UV ก่อน สอง
วันก็เพียงพอทำาให้ไวนิลสีเพี้ยนเป็นขาวอมเหลืองได้

  จากภาพด้านบน ตัวอย่างแรก 17/11/57 เป็นตัวเก็บไม่โดนแดด (ขาวอมฟ้า), 
ตัวอย่าง 2 18/11/57 โดนแดด 1 วัน, ตัวอย่าง 3 19/11/57 โดนแดด 2 วัน (สีเริ่มเพี้ยนขาวอม
เหลือง), ตัวอย่าง 4 20/11/57 โดนแดด 3 วัน (สีเพี้ยนคงที่ไม่มากขึ้น)
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  5. กลางวันเป็นสีนึงกลางคืนเป็นอีกสีนึง (สีหาย)  เป็นอีกงานนึงที่น่าตกใจภาพ
กลางวัน สีพื้นเป็นโทนสีฟ้า(ปกติ) ภาพกลางคืนเปิดไฟแล้ว สีพื้นฟ้าหายไปเหลือแต่มือถือกับตัว
หนังสือ สาเหตุน่าจะเป็นที่ไฟแสงสว่างที่มีผลกับสีฟ้าโทนนี้เนื่องจากแสงสปอร์ตไลท์จะเป็นแสงโทน
เหลืองที่มีความเข้มข้น และสว่างมากจึงได้บดบังสีพื้นฟ้า แต่สังเกตุได้ว่าสปอร์ตไลท์บางดวงที่แสง
มีกำาลังอ่อนก็จะเห็นสีฟ้าแซมขึ้นมาบ้างเป็นจุดๆ  ลูกค้าบอกว่าอาร์ตเวิร์คนี้เป็นทุกป้ายครับ
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  6. ขึ้นม้วนใหม่ควรพิมพ์เช็คสีก่อน อย่างที่เกริ่นนำาตั้งแต่ต้นการที่เครื่องหยุดพิมพ์ 
ช่วงระหว่างยกลงม้วนก่อนหน้าที่พิมพ์เสร็จ และขึ้นม้วนใหม่เพื่อพิมพ์ Tile ถัดไป มันเป็นเวลานาน
พอที่จะทำาให้หัวพิมพ์เริ่มตันแล้ว ควรล้างหัวก่อนเริ่มพิมพ์งาน จากนั้นพิมพ์ปรู๊ฟเพื่อตรวจสอบว่า
ได้สีเหมือนตัวอย่างหรือไม่ และระหว่างพิมพ์งานก็ควรหมั่นตรวจสอบสีว่าถูกต้องหรือไม่ (เพราะ
มีบางครั้งพิมพ์มาดีๆได้ครึ่ง Tile แล้วอยู่ดีๆ งานที่พิมพ์ก็เป็นด่างๆพิมพ์แล้วหมึกไม่ค่อยติดบน
วัสดุ วัสดุก็เป็นปัญหาได้เหมือนกัน) เมื่อพิมพ์เสร็จแต่ละ Tile ควรเอาไปตากให้แห้ง และเทียบสีกับ 
Tile ก่อนหน้าว่าสีต่อกันได้เป็นปกติหรือไม่ 

  เนื่องจากมีหลายเหตุปัจจัยที่ทำาให้พิมพ์งานแล้วสีไม่ต่อเนื่องขอสรุปเป็นหัวข้อหลักๆ
ดังนี้
  - อุณหภูมิห้องพิมพ์ไม่ควรสูงเกิน 25 oC
  - วัสดุพิมพ์ต้องเป็นล็อทเดียวกัน หรือมีสีผิวขาวเหมือนกันทุกม้วน
  - หัวพิมพ์ต้องสมบูรณ์พ่นหมึกออกได้ปกติ (หัวไม่ตัน)
  - ควรใช้หมึกเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์
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จากร้านป้าย 
      สู่ บริษัทศูนย์รวมงานป้ายครบวงจร
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จากร้านป้าย 
      สู่ บริษัทศูนย์รวมงานป้ายครบวงจร
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สติกเกอร์

บทความ โดย TABDA

  สติกเกอรท์ี่เราใช้กันทั่วไปในวงการโฆษณาส่วนใหญ่ก็คือ แผ่นพลาสติกประเภท
พีวีซีที่มีกาวในตัว ซึ่งพร้อมให้นำาไปใช้งานได้ทันที ในภาษาอังกฤษใช้คำาว่า Self adhesive poly 
vinyl collide หรือ Self adhesive PVC ดังนั้นในภาษาไทยไม่ว่าจะเรียกสติกเกอร์ หรือ แผ่น
พลาสติกมีกาว หรือ แผ่นฟิล์ม ในวงการผู้ติดตั้งสติกเกอร์หรือวงการป้าย เราก็จะถือว่าเป็นสิ่ง
เดียวกัน อย่างไรก็ดีในอุตสาหกรรมการผลิตสติกเกอร์ ยังมีวัสดุอีกหลายอย่างซึ่งสามารถนำามา
เคลือบกาวเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกหลายชนิด อาทิ เช่น กระดาษ, โพลีเอสเตอร์ (Polyester : PE),  
พีพี (Polypropyline : PP) , โพลีคาร์โบเนต (Polycarbonate)

  สติกเกอร์ประกอบไปด้วยส่วนสำาคัญ 4 ส่วนหลัก คือ แผ่นฟิล์มผิวหน้า, กาว, ซิลิ
โคน(สารเคลือบแผ่นรองหลัง) และแผ่นรองหลัง  ส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วนที่รวมกันเป็นสติกเกอร์นี้ 
มีองค์ประกอบที่จะต้องพึ่งพากันและกัน และต่างก็มีรายละเอียดของตัวเอง ซึ่งจะมีผลต่อการนำาไป
ใช้งาน จึงจำาเป็นที่ต้องทำาความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบเหล่านี้เอาไว้บ้าง  
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 1) แผ่นฟิล์มผิวหน้า (Face Film) มักทำาด้วยพีวีซี (PVC) หรือแผ่นพลาสติก โดยใน
การนำามาผลิตเป็นสติกเกอร์นั้นมีวิธีการผลิตที่นิยมอยู่สองวิธีคือ วิธีผลิตแบบรีด (Calender-
ing) และ วิธีการผลิตแบบหล่อ (Casting) แผ่นพีวีซีที่ได้จากการผลิตทั้งสองแบบต่างก็มีจุดดีและ
จุดด้อยแตกต่างกันไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อลักษณะและคุณสมบัติน่ารู้ของสติกเกอร์)

 2) กาว (Adhesive) ทำาหน้าที่ในการยึดติดกับพื้นผิวที่ต้องการ กาวที่นำามาใช้ในการผลิต
สติกเกอร์มีองค์ประกอบสำาคัญคือ เนื้อกาวและตัวทำาละลาย ซึ่งมีทั้งตัวทำาละลายที่ใช้น้ำาเป็นตัวทำา
ละลาย (Water-based) หรือ โซลเวนเป็นตัวทำาละลาย (Solvent-based)  สำาหรับกาวที่นิยมใช้
ในวงการป้ายและการเปลี่ยนสีรถยนต์ โดยหลัก ๆ มีสองชนิด คือ กาวชนิดติดถาวร หรือเพอมาเน้น 
(Permanent Adhesive) และกาวชนิดลอกออกได้ หรือรีมูฟเอเบิล (Removable Adhesive) 
ทั้งสองแบบอาจมีตัวทำาละลายเป็นเชื้อน้ำาหรือเป็นโซลเวนก็ได้ ในที่นี้จะขอใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษใน
การเรียกกาวแต่ละชนิดไปเลย เพราะหากแปลเป็นไทยแล้ว อาจสร้างความสับสนได้
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  กาวเพอมาเน้น (Permanent Adhesive) เป็นกาวที่มีแรงยึดเกาะกับผิววัสดุที่นำา
ไปติดตั้งค่อนข้างสูง เมื่อติดตั้งแล้วจึงลอกออกได้ยาก เมื่อลอกออกจึงอาจมีคราบกาวตกค้าง
อยู่  
  ส่วนกาวรีมูฟเอเบิล (Removable Adhesive) เป็นกาวที่มีแรงเกาะยึดต่ำากว่ากาว
ชนิดเพอมาเน้น ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์หลักคือ เมื่อต้องการลอกสติกเกอร์ออกจากพื้นผิวที่ติดตั้ง จะ
สามารถลอกออกได้ง่ายกว่า และไม่มีคราบกาวค้างอยู่หรือมีคราบกาวตกค้างอยู่น้อย  โดยทั่วไป 
กาวรีมูฟเอเบิลจะยังคงคุณสมบัตินี้อยู่ได้ประมาณ  1 ปี หลังจากนั้น จะกลายสภาพเป็นกาวเพอมา
เน้นทีละน้อย ทำาให้เมื่อลอกสติกเกอร์ออกแล้วจะพบคราบกาวมากขึ้น

Face film productions machine
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  นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนากาวชนิดพิเศษเพิ่มเติมขึ้นจาก 2 ประเภทหลัก ๆ 
ข้างต้น เช่น
  - กาวลองเทอมรีมูฟเอเบิล (Long Term Removable Adhesive) เป็นกาวที่
พัฒนาเพิ่มขึ้นจากกาวรีมูฟเอเบิลทั่วไป โดยผู้ใช้สามารถลอกสติกเกอร์ออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว
หรือมีคราบกาวน้อย แม้หลังการติดตั้งเป็นเวลานาน เช่น 5-7 ปี
  - กาวรีโพซีชั่นเนเบิล (Repositionable Adhesive) เป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้น
จากกาวชนิดรีมูฟเอเบิลหรือเพอร์มาเน้น กล่าวคือ ระหว่างทำาการติดตั้งกาวจะยังมีแรงยึดต่ำามาก 
จึงสามารถลอกออก หรือขยับเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งที่ติดตั้งได้โดยง่าย ต่อเมื่อติดตั้งทิ้งไว้ระยะ
เวลาหนึ่ง เช่นหลัง 24 ชมไปแล้ว กาวก็จะมีแรงยึดติดกับพื้นผิวที่ติดตั้งสูงขึ้นถึงในระดับเดียวกับ
กาวรีมูฟเอเบิ้ลหรือเพอมาเน้น
  - กาวอัลตรารีมูฟเอเบิล (Ultra-Removable Adhesive) เป็นกาวที่สามารถลอก
ออกได้ง่ายกว่ากาวรีมูฟเอเบิลธรรมดาขึ้นไปอีก เหมาะกับงานที่ใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ
  - กาวซูเปอร์แท็ค (Supertack Adhesive) เป็นกาวที่มีแรงยึดเกาะสูงมาก เหมาะ
กับการติดบนวัสดุที่กาวปกติไม่สามารถยึดเกาะได้ดี เช่น พลาสติก หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ
  3) สารเคลือบแผ่นรองหลัง (Release Coating) เช่น ซิลิโคน จะเป็นตัวคั่นระหว่าง
ตัวกาวกับแผ่นรองหลัง มีลักษณะเป็นมันลื่น ทำาให้กาวไม่ติดกับแผ่นรองหลัง
  4) แผ่นรองหลัง (Backing หรือ Liner) ส่วนใหญ่ทำาจากกระดาษหรือพลาสติก
ประเภท PE โดยอาจทำาการเคลือบด้วยซิลิโคนเพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้านก็ได้ ซึ่งทำาหน้าที่
สำาคัญคือ เพื่อความสะดวกในการนำาสติกเกอร์ไปใช้งาน และช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของกาว
และรักษาความชื้นและองค์ประกอบทางเคมีต่าง ๆ ในเนื้อกาวให้คงสภาพพร้อมใช้งาน  การเคลือบ
ซิลิโคนทั้ง  2 ด้านจะช่วยป้องกันความชื้นจากด้านหลังได้ดีขึ้น และยังทำาให้มีความเรียบ ไม่โค้งงอ 
(Layflat) ยิ่งขึ้น
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  ลักษณะและคุณสมบัติที่น่ารู้ของสติกเกอร์
  สติกเกอร์ที่ผลิตจากพีวีซีมีวิธีการผลิตอยู่  2 วิธีด้วยกัน คือ การรีด (Calender-
ing) และการหล่อ (Casting)
  การรีด : เป็นการนำาพีวีซีในรูปกึ่งของเหลว ผ่านไปในลูกกลิ้ง เพื่อรีดให้มีความหนา
บางตามต้องการ
  การหล่อ : เป็นการนำาพีวีซีเหลว เทลงบนกระดาษ (Casting Paper) แล้วผ่านเข้า
เตาอบเพื่อทำาให้แห้ง ได้ผลผลิตเป็นแผ่นพีวีซีบาง ๆ

  คุณสมบัติที่น่าสนใจของสติกเกอร์
  การเปรียบเทียบสติกเกอร์รุ่นต่าง ๆ ผู้ใช้ควรทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติหลัก ๆ 
ที่มีผลต่อการใช้งาน เพื่อให้สามารถเลือกสติกเกอร์ที่เหมาะสมกับงานที่จะใช้ ทั้งนี้ คุณสมบัติต่าง ๆ 
ที่จะกล่าวถึง เราสามารถดูได้จากเอกสารคุณสมบัติ (Datasheet) ของสติกเกอร์รุ่นต่าง ๆ ซึ่งเรา
สามารถขอได้จากผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่าย
  1. ความหนาของพีวีซี (ไม่รวมกระดาษรองหลังและกาว) ที่นำามาผลิตเป็นสติกเกอร์ 
ถ้าเป็นฟิล์มหล่อ (Cast Film) มักจะมีความหนาประมาณ 50-55 ไมครอน ขณะที่ฟิล์มรีด (Cal-
endered Film) ประเภท โพลีเมอริค (Polymeric) มักมีความหนาประมาณ 60-80 ไมครอน และ
สำาหรับประเภทโมโนเมอริค (Monomeric) จะหนาประมาณ 80 – 100 ไมครอน โดยทั่วไปฟิล์ม
ประเภทฟิล์มหล่อมักจะบางกว่าและยืดหยุ่นตัวได้ดีกว่า
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  อย่างไรก็ดี ความหนาหรือบางของฟิล์มไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าถ้าฟิล์มหนากว่าจะ
ต้องเป็นฟิล์มที่กระด้างและไม่ยืดหยุ่นเสมอไป ฟิล์มบางชนิดแม้จะบางกว่าก็อาจแข็งและไม่ยืดหยุ่นได้
เช่นกัน เช่น ฟิล์มประเภท Polyester ซึ่งบางแต่กระด้าง หรือฟิล์มพีวีซี ชนิด Calendered 100 
ไมครอน ที่เติมสารเคมีให้นิ่ม ก็อาจยืดหยุ่นได้ดีใกล้เคียงกับ Cast film
  2. การหดตัว (Shrinkage) สติกเกอร์ที่ดี ไม่ว่าจะผลิตด้วยกรรมวิธีใดก็ตามควรมี
การหดตัวต่ำา เช่น ไม่เกิน 0.5% ข้อน่าสังเกตของสติกเกอร์ประเภทฟิล์มหล่อ (Cast Film) คือจะมี
การหดตัวต่ำา และการหดตัวมักจะหดตัวทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเท่า ๆ  กัน แต่ถ้าเป็นฟิล์มรีด (Cal-
endered Film) เนื่องจากผลิตโดยการรีดก้อนพีวีซีให้แผ่ขยายออกจนได้ความบางตามต้องการ 
จึงมีแนวโน้มที่จะพยายามหดตัวกลับไปสู่สภาพเดิม ทำาให้การหดตัวจะสูงกว่า และการหดตัวในแนว
นอนอาจมากกว่าแนวตั้ง อย่างไรก็ดีสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรีดหรือฟิล์มหล่อ ถ้ามีการหดตัว
มากจะส่งผลให้เกิดปัญหาเมื่อนำาไปใช้งาน จะทำาให้เห็นคราบกาวโดยรอบขอบของสติกเกอร์ที่เกิด
จากการหดตัว รวมทั้งสติกเกอร์บริเวณขอบโดยรอบอาจมีการหลุดล่อนได้ เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของกาวลดลง
  3. อายุการใช้งาน (Durability)  เป็นตัวบอกอายุว่าจะยังคงคุณสมบัติตามที่ระบุได้
เป็นเวลาเท่าใด นอกจากนี้ ในเอกสารประกอบอาจระบุถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อีก เช่น สามารถเก็บไว้ได้
นานเท่าใด(Shelf Life) ซึ่งเราควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาที่กำาหนด หากหลังจากนั้นคุณสมบัติ
ต่าง ๆ อาจลดต่ำาลงจากที่ระบุ ค่าความมันเงาอาจลดต่ำาลง ฯลฯ
  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้สติกเกอร์ให้เหมาะกับงาน
สิ่งที่ใช้พิจารณา คือ
  1.อายุงานที่ต้องการ
  2.ลักษณะพื้นผิวที่จะนำาเอาสติกเกอร์ไปติด
  3.สภาพของการใช้งานสติกเกอร์เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว

  อายุงานของสติกเกอร์
  สติกเกอร์ชนิดรีด (Calendered Film) ประเภทโมโนเมอริค (Monomeric) จะ
มีอายุการใช้งานสั้นกว่าชนิดรีดประเภทโพลีเมอริค (Polymeric) โดยอายุงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
1-3 ปี แต่หากเป็นประเภทโพลีเมอริคจะมีอายุประมาณ 3-6 ปี  ส่วนสติกเกอร์ชนิดหล่อ (Cast 
Film) จะมีอายุประมาณ 5-10 ปี โดยราคาของฟิล์มหล่อจะสูงกว่าฟิล์มชนิดอื่น  ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องดู
จากเอกสารประกอบเป็นหลักเพื่อให้ทราบอายุการใช้งานที่แท้จริง
  ข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งในเรื่องอายุการใช้งานคือ ควรตรวจสอบว่า อายุ
การใช้งานที่ระบุเป็นการใช้งานในประเทศใด และใช้งานในลักษณะใด เช่น ในโซนเอเชีย อายุการใช้งาน
อาจต่ำากว่าแถบอเมริกาเหนือหรือยุโรป แต่สูงกว่าในแถบทะเลทราย เป็นต้น  ส่วนในด้านลักษณะการ
ใช้งาน อายุการใช้งานส่วนใหญ่จะระบุว่าต้องทำาการติดสติกเกอร์ในแนวตั้งฉากกับพื้น เนื่องจาก
หากติดในแนวนอนขนานกับพื้น อายุการใช้งานจะลดต่ำาลง
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  ชนิดของพื้นผิว
  -พื้นผิวโค้ง เป็นลอน มีร่องลึก ควรใช้สติกเกอร์ชนิดหล่อ (Cast film) แต่ถ้าหากไม่
โค้งมาก ไม่มีหลุมลึกหรือหัวน็อต ก็สามารถใช้ฟิล์มชนิดรีด (Calendered film) แต่ควรเป็นฟิล์ม
รีด ชนิดโพลีเมอริค (Polymeric Calendered Film) ซึ่งสามารถเข้าโค้งได้ดีกว่าชนิด โมโนเมอริ
ค (Monomeric Calendered Film)
  -พื้นผิวเรียบ แข็งและไม่ซึมน้ำา เช่นตัวถังรถส่วนที่เป็นโลหะเป็นพื้นผิวที่ติดสติกเกอร์
ได้ง่าย และไม่ค่อยพบปัญหาใด ๆ หลังการติดตั้ง สติกเกอร์ทั่วไปจึงสามารถใช้ติดตั้งได้โดยไม่มี
ปัญหา (ยกเว้นกรณีตัวถังผุ)
  -พื้นผิวหยาบ และอาจมีการระเหยของแก๊สหรือซึมน้ำา เช่น กันชนรถที่ทำาจากยาง 
หรือ พลาสติก เอบีเอส หรือผิวซิลิโคน เป็นพื้นผิวที่ควรให้ความระมัดระวังในการติดสติกเกอร์ แต่
ถ้าไม่จำาเป็นให้เว้นส่วนนี้ไว้ เพราะมีโอกาสหลุดล่อนได้ง่าย 

  สภาพการใช้งาน
  สติกเกอร์ประเภทฟิล์มหล่อ (Cast Film) และสติกเกอร์ฟิล์มรีดแบบโพลีเมอริค เมื่อ
สัมผัสกับความร้อนจากแสงแดดจะมีการหดตัวต่ำากว่า จึงสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมในเมือง
ร้อนได้ดีกว่าประเภทโมโนเมอริค แต่ถ้าเป็นการใช้งานระยะสั้นๆ ก็สามารถใช้ฟิล์มประเภทโมโนเมอริค
ก็จะประหยัดงบประมาณได้ดีกว่าฟิล์มชนิดอื่นๆ



Graphics & Sign  |  41



Graphics & Sign  |  42



Graphics & Sign  |  43

ชนิดของสติกเกอร์
สติ๊กเกอร์กระดาษ Paper sticker
สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเนื่องจากมี
ราคาถูกกว่าสติ๊กเกอร์ชนิดอื่นๆ เหมาะสำาหรับนำาไปใช้งานประเภทติด
กับวัสดุที่ไม่ต้องระวังการเปียกหรือโดนน้ำา และใช้ติดฉลากสินค้าทั่วๆ 
ไป เช่น สติ๊กเกอร์บาร์โคด สติ๊กเกอร์บอกวันหมดอายุ สติ๊กเกอร์ติดผล
ไม้ เป็นต้น
สติ๊กเกอร์กระดาษมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาทิ สติ๊กเกอร์กระดาษขาว
เงา สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน สติ๊กเกอร์กระดาษเงินเงา สติ๊กเกอร์
กระดาษทองเงา และสติ๊กเกอร์กระดาษอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติ 
สามารถเปียกหรือโดนน้ำาได้ประมาณ 40% (ไม่ได้โดนโดยตรง แต่ถ้า
เคลือบลามิเนต สามารถที่จะโดนได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ถึง 100% ดีนัก) 
และทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะพิมพ์
ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออก
ง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำาหรับแบบ
ม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความ
สวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา ลามิเนตเงา ลามิเนตด้าน ลามิเนตด้าน
บวกสปอตยูวี ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง หรือปั๊มนูนตามแบบ
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 สติ๊กเกอร์พีวีซี PVC sticker
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ มีความคงทน จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่ต้อง
เปียกหรือโดนน้ำา ตากฝนและโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานาน แต่ราคาจะ
แพงกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ เหมาะสำาหรับนำาไปใช้งานประเภทติดฉลาก
สินค้าทั่วๆ ไป เช่น สติ๊กเกอร์โลโก้ สติ๊กเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์
แกลอนน้ำามัน สติ๊กเกอร์ถังน้ำามัน สติ๊กเกอร์ติดแก้วน้ำา สติ๊กเกอร์ติด
กระจกรถยนต์ สติ๊กเกอร์ติดโฆษณาอื่นๆ เป็นต้น
 สติ๊กเกอร์พีวีซีมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาทิ สติ๊กเกอร์พีวิซี
ใส สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวเงา สติดเกอร์พีวีซีขาวนวล สติ๊กเกอร์พีวีซีกาว
เหนียวพิเศษ และสติ๊กเกอร์พีวีซีอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติ สามารถ
เปียกหรือโดนน้ำาได้ 100% และทนความร้อนได้ประมาณ 40–60 องศา
เซลเซียส แต่ถ้าโดนความร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียส สติ๊กเกอร์
อาจจะเริ่มหัดตัวและเกิดรอยย่นได้ การพิมพ์ จะพิมพ์ในระบบเลสเตอร์
เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออกง่าย เพราะมีช่อง
ว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำาหรับแบบม้วน สามารถใส่
เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม โดยการ
เคลือบยูวีเงา แต่ถ้าต้องการสติ๊กเกอร์แบบด้าน ควรใช้วัสดุเป็นแบบพี
พีด้านแทนพีวีซีน่าจะดีกว่า หรือจะเคลือบลามิเนตบวกสปอตยูวี ปั๊มเค
เงิน ปั๊มเคทอง พร้อมไดคัท ก็สามารถทำาตามแบบที่ต้องการได้

 สติ๊กเกอร์พีพี PP sticker
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ มีความคงทนและเหมาะกับงานที่ต้องเปียกน้ำา
หรือโดนน้ำาได้มากยิ่งกว่าสติ๊กเกอร์พีวีซีหลายเท่า แต่ราคาก็จะแพง
กว่าสติ๊กเกอร์พีวีซีด้วยเช่นกัน ที่แพงกว่าเพราะสติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีความ
เรียบเนียนและสวยงามกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วๆ ไป เหมาะสำาหรับนำาไปใช้
งานประเภทติดฉลากสินค้าทั่วๆ ไป เช่น สติ๊กเกอร์ติดขวดครีมทาหน้า 
สติ๊กเกอร์ติดขวดแชมพู สติ๊กเกอร์ติดขวดครีมนวด เป็นต้น
สติ๊กเกอร์พีพีมีที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ชนิด คือ สติ๊กเกอร์พีพีใส สติ๊กเกอร์พี
พีขาวเงา และสติ๊กเกอร์พีพีด้าน คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำา
ได้ 100% และทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะ
พิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะ
ออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำาหรับ
แบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่ม
ความสวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา แต่ถ้าต้องการสติ๊กเกอร์แบบด้าน 
ควรใช้วัสดุเป็นแบบพีพีด้านแทนพีวีซีน่าจะดีกว่า หรือจะเคลือบลามิเนต
บวกสปอตยูวี ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง พร้อมไดคัท ก็สามารถทำาตามแบบ
ที่ต้องการได้
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 สติ๊กเกอร์พีอีที Pet sticker
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ มีความคงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่าง
ดี จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับความร้อน แต่ราคาก็
แพงกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วๆ ไปอยู่พอสมควร เหมาะสำาหรับนำาไปใช้
งานประเภทติดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง หรือใช้ติดฉลากสิน
ค้าทั่วๆ ไปที่มีอุณหภูมิสูงหรือต้องทนต่อความร้อนและน้ำา
 คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำาได้ 100% และทน
ความร้อนได้ประมาณ 140–200 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะ
พิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถ
แกะออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและ
ม้วน สำาหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และ
ยังสามารถเพิ่มความสวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา หรือปั๊มเค
เงิน ปั๊มเคทอง พร้อมไดคัท ก็สามารถทำาตามแบบที่ต้องการได้ 
แต่สติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะไม่นิยมคลือบลามิเนต

 สติ๊กเกอร์กันปลอม
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ นิยมนำามาใช้ในสินค้าที่มีราคาสูง แต่
ราคาก็แพงสูงตามด้วยเช่นกัน เช่น สติ๊กเกอร์ Void กันปลอม
สีเงินเงาและเงินด้านไม่มีลาย สติ๊กเกอร์กันปลอมลายเลเซอร์ 
“void if remove” เป็นต้น คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดน
น้ำาและทนต่อความร้อนได้ 100% แต่ที่พิเศษ คือ สติ๊กเกอร์ชนิด
นี้ เมื่อเวลาลอกออก จะยังคงทิ้งคราบของลายตัวอักษรไว้ เวลา
โดนแสงไฟส่อง จะมองเห็นเป็นสีรุ้งๆ

 สติ๊กเกอร์สุญญากาศ
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ นิยมนำามาใช้ติดกับกระจกรถยนต์ หรือ
เหมาะสำาหรับใช้งานประเภทอื่นๆ เช่น บัตรอนุญาตจอดรถ ติด
กระจกเพื่อโฆษณาทั่วๆ ไป เป็นต้นคุณสมบัติ สามารถเปียกหรือ
โดนน้ำาได้ แต่ส่วนมากจะไม่นำาเอาไปติดมนสถานที่โดนน้ำา และทน
ความร้อนได้ประมาณ 40–60 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะพิมพ์
ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะ
ออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน 
สำาหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยัง
สามารถเพิ่มความสวยงาม พร้อมไดคัท ก็สามารถทำาตามแบบที่
ต้องการได้ แต่สติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะไม่นิยมนำาเคลือบ
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เลือกใช้ไม่ถูก ยังไงก็พัง.... เพราะไม่รู้จัก.... ชนิดของสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้ติดสินค้า
 ถ้าพูดถึงสติ๊กเกอร์แล้ว คุณรู้หรือไหมว่า สติ๊กเกอร์นั้นมีหลายชนิด  ซึ่งแต่ละชนิดนั้นทำางานแตกต่างกัน 
เพราะถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้จักสติ๊กเกอร์ดีพอ อาจทำาให้คุณเจอกับปัญหาที่วุ่นวาย เพราะสติกเกอร์ที่ใช้อาจจะไม่
เหมาะกับงานของคุณ เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน เรามาทำาความรู้จักสติ๊กเกอร์แต่ละชนิดกัน กับ
สติกเกอร์ที่นิยมใช้ติดสินค้า
 1 สติ๊กเกอร์ พีวีซี ( PVC Sticker ) สติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีความคงทน นิยมใช้สำาหรับงานประเภทที่ต้องโดน
น้ำา โดนแดดเป็นเวลานาน คุณสมบัติ: มีความเหนียว และความยืดหยุ่นสูง สามารถกันน้ำาได้ 100 %  และทนความ
ร้อนได้ 40-60 องศาเซลเซียส เหมาะสำาหรับงานประเภท สติ๊กเกอร์โลโก้  สติ๊กเกอร์ติดแก้วน้ำา  สติ๊กเกอร์ติดกระจก
รถยนต์ สติกเกอร์พีวีซีก็มีอยู่หลายชนิดเหมือนกัน เช่น สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดขาวเงา,สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดขาวด้าน 
สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใสเงา,สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใสเม็ดทราย สติ๊กเกอร์ PVC 3M ชนิดขาวเงา
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีวีซีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีวีซีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีวีซีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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2. สติ๊กเกอร์ พีพี ( PP Sticker )
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้  เป็นสติ๊กเกอร์ที่สามารถโดนน้ำา กันน้ำา ได้มากว่าสติกเกอร์พีวีซีได้หลายเท่า 
คุณสมบัติ : จะมีความเรียบเนียนและสวยกว่าสติ๊กเกอร์ทั่วไปๆ สามารถกันน้ำาได้ 100% และทน
ความร้อนได้ 90 องศาเซลเซียส เหมาะสำาหรับงาน ประเภทที่ติดฉลากสินค้า เช่น สติ๊กเกอร์ติดขวด
แชมพู สติ๊กเกอร์ติดเครื่องดื่ม สติ๊กเกอร์ติดแก้วน้ำา สติกเกอร์พีพีก็มีอยู่หลายชนิดเหมือนกัน เช่น 
สติ๊กเกอร์พีพีใส สติ๊กเกอร์พีพีขาวเงา สติ๊กเกอร์พีพีขาวด้าน และ สติ๊กเกอร์ พีพี เมทัลลิค

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีพีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีพีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีพีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีพีที่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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3. สติ๊กเกอร์กระดาษเปเปอร์  ( Paper Sticker )
 สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ เป็นสติกเกอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีราคาที่ถูก คุณสมบัติ: 
สามารถเปียกหรือโดนน้ำาได้ 40 % ทนความร้อนได้ 90 องศาเซลเซียสเหมาะสำาหรับงานประเภท
ติดวัสดุที่ไม่ต้องโดนน้ำา ใช้ติดฉลากทั่วๆไป เช่น สติ๊กเกอร์ติดผลไม้ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์
กระดาษเปเปอร์มีอยู่หลายชนิดเหมือนกัน เช่น สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน
สติ๊กเกอร์ขาวมัน สติ๊กเกอร์กระดาษเงินเงา สติ๊กเกอร์กระดาษทองเงา

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์กระดาษเปเปอร์ ี่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ตัวอย่างสติ๊กเกอร์กระดาษเปเปอร์ ี่ใช้กับสินค้าต่างๆ
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ทำาไมต้องเลือกวัสดุพิมพ์ให้เหมาะสมกับงาน ?

บทความ โดย TABDA

เหตุใดการเลือกใช้วัสดุพิมพ์งานที่เหมาะสมจึงมีความจำาเป็นสำาหรับทุกงานพิมพ์
  เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพความสวยงามความคมชัดของงานพิมพ์ การเลือกวัสดุ
พิมพ์งานถือว่ามีส่วนสำาคัญอย่างมาก ผู้ให้บริการร้านป้ายพิมพ์ต้องสามารถแยกแยะได้ว่า วัสดุ
ประเภทใด แบบใด ที่จะให้ผลลัพธ์ของตัวงานพิมพ์ออกมาได้ดี และสวยงามที่สุด
  หลายคนรู้ว่าการจะดึงดูดความสนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีต้องมี แผ่นพับ โบ
ชัวร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นเราต้องรู้จักความหลากหลายของประเภทวัสดุ
ที่สามารถนำามาใช้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานพิมพ์ได้ งานพิมพ์ระบบดิจิทัล พัฒนามาจาก
ขนาด A4 หรือ A3 ทั้งแบบขาวดำาและแบบสี จนมาถึงความหลากหลายของวัสดุพิมพ์ที่ใช้ในระบบ
งานพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่

เพิ่มความครีเอทีฟด้วยสติกเกอร์
  ระบบงานพิมพ์อิงค์เจ็ทสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม ได้มีการพิมพ์ลงวัสดุ 
PVC และ Non-PVC โดยที่ความหลากหลายของวัสดุจะค่อนข้างจำากัด ถ้าพิมพ์ด้วยระบบหมึก 
Eco-solvent หรือ Water-based แต่ในทางกลับกัน หมึก Uv Curable และหมึก Solvent จะมี
ทางเลือกของวัสดุที่มากกว่า รวมถึงคุณภาพ ความสวยงามของงานพิมพ์ก็จะเพิ่มขึ้นมากไปด้วย
  วัสดุงานพิมพ์ที่มีการในตัว (Self-adhesives) และแบบไม่มีกาว (Non-glue) โดย
แบบแรกมักเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากมีราคาถูก ออกแบบง่าย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มี
ทั้งกาว Permanent, Semi-permanent และกาว Removable หรือถ้าหากไม่ต้องการได้งาน
พิมพ์บนวัสดุที่มีกาวในตัว ยังมีวัสดุแบบ Static-cling หรือ แบบสุญญากาศให้เลือกใช้เช่นกัน
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ส่วนใหญ่เราจะใช้สต๊ิกเกอร์
ใสสำาหรับงานติดกระจก ซึ่ง
โดยปกติสามารถติดได้ดีบน
วัสดุที่ผิวเรียบและสะอาด 
สติ๊กเกอร์เหล่าน้ีเหมาะกับ
งานติดตั้งระยะเวลาสั้นถึง
กลาง ในขณะที่สติ๊กเกอร์ 
Self-adhesive อาจจะ
มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี 
สำาหรับงานติดตั้งภายนอก
อาคาร

 การติดสติ๊กเกอร์บนตัวรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ เครื่องบิน หรือแม้กระทั่ง
รถส่วนบุคคล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำางานพิมพ์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการ
โฆษณาที่มี Effective สูง โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่มีกลุ่ม

 ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ระบบชนส่ง รวมถึงคน
สัญจรผ่านไปมา ไม่สามารถ
หลบเลี่ยงการมองเห็นสื่อได้
เลย และเมื่อมีงานโฆษณาที่
ต้องใช้สติ๊กเกอร์ติดบนรถ 
ควรจะมีการวางแผนการ
เลือกใช้วัสดุตั้งแต่ตอนต้น 
โดยสติ๊กเกอร์แบบ Calen-
dered จะเหมาะสมสำาหรับ
ระยะสั้น และควรใช้สติ๊กเกอร์
แบบ Cast สำาหรับงานติด
ตั้งที่ต้องการระยะเวลาใช้
งานนานขึ้น

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายบริษัทผู้ผลิตวัสดุพิมพ์ ได้มีการผลิตวัสดุใหม่ๆ ออกมา อย่าง
เช่น Printable Blackboard, Printable Floor Graphics (G-Floor), See-Through ช่วย
เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้คนภายในอาคารหรือรถโดยสารสาธารณะ
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Soft Signage

  Soft Signage หรืองานพิมพ์ที่ลงบนผ้า โดยถูกนำามาใช้กับงานดิสเพลย์หรือกราฟ
ฟิคกล่องไฟ แทนกระดาษ ฟิล์ม และสติ๊กเกอร์ เป็นผ้ามีหลายความหนาตั้งแต่ 150 - 300 กรัม
ต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์ลงบนผ้าโพลีเอสเอตร์ (Polyester) หรือผ้าไนล่อน และ
ใช้ได้กับงานภายในอาคารเท่านั้น Soft Signage เป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะร้านค้าปลีก
ต่าง ๆ ซึ่งหลายองค์กรมีการลงทุนกับป้ายกล่องไฟที่ใช้แถบซิลิโคนเย็บเข้ากับตัวงานพิมพ์เพื่อยึด
เข้ากับโครงป้าย ทำาให้ป้ายดูเรียบร้อยสวยงาม และถือเป็นจุดเด่นของงานพิมพ์ Soft Signage นี้
ด้วย
  นอกจากนี้งานพิมพ์ที่ลงบนผ้าหรือ Soft Signage ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง
การขนส่ง งานพิมพ์ สามารถพับงานได้โดยไม่ทิ้งรอยยับหรือรอยย่นลงบนวัสดุ เป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประหยัดเวลา 
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วัสดุแบบ Rigid ก็ยังคงเป็นที่นิยม

  วัสดุแบบแข็งหรือ Rigid เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิมพ์ระบบดิจิทัล Rigid Board 
โดยมากมักจะพิมพ์ด้วยระบบหมึก UV ซี่งสามารถพิมพ์ตรงลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น โฟม 
แผ่นคอมโพสิต หรือพลาสติกลูกฟูก เพื่อใช้สำาหรับงานดิสเพลย์ ณ จุดขาย และงาน Trade Show 
ต่างๆ และด้วยความที่หมึกแห้งไวมาก ภายในไม่กี่วินาที จึงสามารถที่จะพิมพ์ลงบนพื้นผิวที่แข็งอื่น 
ๆ เช่น แผ่นโลหะ แก้ว กระเบื้อง หิน ไม้ MDF และไม้สำาหรับการใช้งานภายใน และภายนอกอาคาร 

กระบวนการประหยัดค่าใช้จ่าย
  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การพิมพ์ระบบดิจิทัลลงบนวัสดุที่ไม่ใช่กระดาษจะมีต้นทุน
แพง และต้องใช้ทักษะของผู้คุมเครื่องพิมพ์มากกว่าปกติ คุณต้องพิจารณาเลือกรูปแบบสื่อ รูปแบบ
การพิมพ์ และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม จึงจะสามารถทำาให้แคมเปญการตลาดที่ออกมามีความดึงดูด
ใจน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความจริงด้วยว่า สื่อรูปแบบเดิมๆ อาจจะสู้กับสื่อ Digital 
Media ไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนหันไปให้ความสนใจกับสื่อบนมือถือและอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ดัง
นั้น ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต้องหาวิธีดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น ผ่านการเลือก
ใช้รูปแบบและวัสดุพิมพ์งานที่เหมาะสม ผสมผสานกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบและ
ลูกค้า ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจเพื่อแข่งกับสื่อ Digital Media ให้ได้
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