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รายงานการไปดูงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการและดูงานนิทรรศการด้านการพิมพ์

drupa 2012
ณประเทศเยอรมันนี

(ระหว่างวันที่8-16พฤษภาคม2555)

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนมสธ.12ปีประจำปี2555

โดย นางสมยลกำแหงฤทธิรงค์

 นายธนิตแสงประดับ

 นางสาวคนิษฐาพันธุ์มวานิช
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รายงานการไปดูงาน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าด้วยการให้ทุนดูงานทางวิชาการ

แก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายชื่อบุคลากรสำนักพิมพ์ผู้ได้รับทุน 

	 1.	ชื่อ		นางสมยล		กำแหงฤทธิรงค์	อายุ	54	ปี

	 	 ตำแหน่ง	นัก	วิชาการ	ช่าง	ศิลป์		ชำนาญการ

	 	 โทร.	7689	

	 2.	ชื่อ			นาย	ธนิต			แสง	ประดับ		อายุ	44	ปี

	 	 ตำแหน่ง			นัก	วิชาการ	ช่าง	ศิลป์		 	หน่วย	ศิลปะ	

	 	 โทร.	7689	

	 3.	ชื่อ	นางสาวคนิษฐา		พันธุ์มวานิช	อายุ	47	ปี

	 	 ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำนาญการ

	 	 โทร.	7657

โดยได้รับทุนไปดูงาน Drupa 2012 : one world - one drupa

สถานที่จัดงาน	 ดุสเซลดอร์ฟ	เทรดแฟร์	เซ็นเตอร์	เมืองดุสเซลดอร์ฟ	

	 	 	 	 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	8	-	16	พฤษภาคม	2555

	 	 	 	 รวมระยะเวลา	9	วัน
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กำหนดการและสาระสำคัญจากการดูงาน

 วันอังคารที่08พฤษภาคม2555ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 วันพุธที่09พฤษภาคม2555เดินทางถึงท่าอากาศยานนครแฟรงเฟิร์ต

 วันพฤหัสบดีที่10-วันอาทิตย์ที่13พฤษภาคม2555

	 Drupa	 2012	 ในปีนี้ได้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง	 ด้วยความร่วมมือกันของบริษัทที่ทำธุรกิจบนโลก 

อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ	่ การจัดแสดงครั้งล่าสุดเมื่อสี่ปีก่อนหน้า	 (Drupa	 2008)	 บุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยมีโอกาสเข้าชมงานนิทรรศการ	 ในครั้งนี้ก็เช่นกันที่บุคลากรสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	 ได้มี 

โอกาสอีกครั้งที่ได้เดินทางไปสัมผัสและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แปลกใหม่ในงานแสดงเทคโนโลยีทางการพิมพ์  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นเวลากว่า	 60	ปี	 ในอันที่จะสร้างแรง 

กระตุน้และสง่เสรมิแนวโนม้อนัโดดเดน่ของอนาคต	เพือ่การลงทนุทางอตุสาหกรรมสือ่สิง่พมิพแ์ละกระดาษ	

มีผู้เข้าร่วมแสดงงานจากผู้ทำธุรกิจทางการพิมพ์ที่มีศักยภาพสูงจำนวน1,844	ราย	จาก	52	ประเทศทั่วโลก	

โดยจดัแสดงภายในอาคารศนูยก์ารประชมุทีเ่ปน็หอ้งโถงขนาดใหญ่	19	ฮอลล	์บนพืน้ที	่165,988	ตารางเมตร	

ในปีนี้มีผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นชาวเอเชีย	คิดเป็นจำนวนร้อยละ	21		ของผู้ชมงานทั้งหมด	

	 สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นัดพบระหว่างผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายทั้งจากประเทศที่เพิ่งเริ่มสร้างธุรกิจ	

การพิมพ์และประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของตนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน	 ไม่ว่าจะเป็น								 

ผู้ประกอบการมืออาชีพระดับโลกที่มุ่งมั่นหรือนักธุรกิจมือใหม่จากทั่วทุกมุมโลก	บนความร่วมมือทางการค้า

ที่เป็นธรรม

Functional 
Printing

Druck- und Media-Vorstufe
Digitaldruck
Prepress and premedia
Digital printing

Druck 
Printing

Druckweiterverarbeitung 
Postpress

Papierverarbeitung 
Paper converting

In allen Hallen In all Halls:

 Papier und Bedruckstoffe 
 Paper and substrates

 Farben und Verbrauchsmaterialien 
 Inks and consumables 

 Komponenten und Infrastruktur 
 Components and infrastructure

 Dienstleistungen und Software 
 Services and software

 Sonstiges 
 Others
 International 

Lounge

แผนผังบริเวณงาน
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                                                 บรรยากาศภายในงาน 

	 ภายในงานผู้เข้าร่วมงานสามารถสนทนา	 แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค	 ผู้คิดค้น 

ซอฟแวร์	 นักธุรกิจด้านการสื่อสารจากผู้ให้บริการทั่วโลก	 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย	

และความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง	ในการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้อุตสาหกรรมทางการพิมพ์

ของตน	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหนังสือพิมพ์	การพิมพ์บรรจุภัณฑ์	การบริหารจัดการสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ 

ตลอดจนการทำงานภาพข่าวที่มีคุณภาพ	

	 มีการนำเสนองานพิมพ์ในขนาด	 B2	 	 เป็นเทคโนโลยีที่พบบนเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่	 ในปัจจุบัน 

เป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกว่า	จำนวนพิมพ์จะลดลง	ในขณะที่ลูกค้าและความต้องการทางการตลาดจะกลายเป็น

กลุ่มที่แคบลงและมีความเฉพาะตัวเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น	 การนำวัสดุพิมพ์ที่มีขนาด	 B2	 เข้าสู่การทำงาน		 

บนระบบไฮบริดเพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ในงานตกแต่งแบบบูรณาการ	นั่นคือคำตอบใหม่ในงานนี้

	 นำเสนอการปรับรูปแบบการพิมพ์กระดาษในลักษณะม้วนไปเป็นแบบแผ่น	 เพื่อช่วยลดต้นทุน	

เพิ่มความเร็ว	 และให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลได้ถูกออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อ 

รองรับคุณสมบัติดังกล่าว	 โดยเฉพาะการใช้เวลาอันสั้นในการตั้งเครื่อง	 ทั้งยังเหมาะสำหรับพิมพ์งานที่มี 

จำนวนน้อย	ถึงหนึ่งพันชิ้น

	 ภายใต้คำนิยาม	your	link	to	print	ได้มีการพัฒนาโปรแกรมจากอุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัย	(digital	

media)	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การทำงานที่ง่าย	 สะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง	 นอกจากนี้ยัง 

นำเสนอการพิมพ์ในธุรกิจออนไลน์	แบบ	go	mobile:	Apps	&	Co.	 ได้ชมวิวัฒนาการและนวัตกรรมทาง 

เทคโนโลยีที่นำเอาเรื่องของสื่อดิจิตอลเข้ามาใช้อย่างเต็มตัว	 แต่ละบูธต่างแข่งกันนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด 
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ของเครื่องจักร	ที่เน้นจุดเด่นด้านประสิทธิภาพ	ความรวดเร็ว	ความประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการพิมพ์	

โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล	 ผู้ผลิตได้เพิ่มความสามารถบนโปรแกรมในแต่ละรุ่นให้ผู้ใช้	 เกิดความ 

สะดวกและง่ายขึ้นขณะทำงาน

drupa innovation park

	 จากแนวคิดที่ต้องการจัดพื้นที่เพื่อการประชุมแสดงความคิดเห็น	 การจัดแสดงนิทรรศการและอาศัย

สื่อนำเสนอความคิดสร้างสรรค์	 แนะแนวทางปฏิบัติ	 และวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการค้นคว้า	 ทดลองและ	

จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน	 จึงเกิดเวทีขนาดย่อมขึ้นอีกครั้งที่นี่	 มีการจัดพื้นที่ภายในอุทยานแห่งนี้	

เพื่อนำเสนอนวัตกรรมระดับโลก	ชี้ประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของสื่อดิจิตอล	รวมทั้งเพื่อ

ช่วยเปิดประตูธุรกิจสู่ผู้บริหารทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน	ด้วยความร่วมมือกับ	digi:media	 จึงมีการจัดแสดง 

ในหัวข้อหลัก	ดังนี้
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	 -	 Print	Automation	Park

	 	 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	 เพื่อประสิทธิผลบนความประหยัดสูงสุดด้วย 

การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ

	 -	 Asset	Management	Park

	 	 การบริหารจัดการฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อมทางการผลิตด้วยข้อมูลดิจิตอลและงานเอกสาร

		 -	 Dynamic	Publishing	Park

  กลยุทธ์การจัดการข้อมูลเพียงแหล่งเดียวไปสู่สื่อต่างๆ	หลากหลายช่องทางทั้งสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์	

รวมถึงการจัดการงานพิมพ์จำนวนน้อย

	 -	 Print	meets	Mobile	Park

	 	 โปรแกรมที่ได้ประยุกต์การใช้งานสำหรับอุปกรณ์มือถือ	 รหัสคิวอาร์	 และเพิ่มช่องทางอันหลาก 

หลายเพื่อการพิมพ์ในอนาคตด้วยการผสมผสานเชื่อมโยงกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

	 -	 Digital	Imaging	Park

	 	 นวัตกรรมที่โดดเด่นสำหรับโลกของภาพดิจิตอล

	 -	 Marketing	Solutions	Park	

	 	 เครื่องมือสำหรับสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 ตั้งแต่การบริหารจัดการแคมเปญและการดำเนิน 

การโฆษณาเพื่อการตลาดที่มีจริยธรรม

	 -	 Print	Product	Innovation	Park

	 	 นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์พิเศษ	 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกปิด 

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

	 -	 Printed	Electronics	/	Functional	Printing	Park

	 	 การพิมพ์ที่เป็นได้มากกว่าสิ่งพิมพ์ธรรมดาทั่วไป	 ที่ซึ่งกระบวนการทางวิศวกรรมจะมีบทบาท 

สำคัญเพิ่มมากขึ้น

	 -	 Green	Printing	Park

	 	 นวัตกรรมสำหรับการผลิตงานพิมพ์อย่างยั่งยืน

Media Mundo@drupa 2012

การผลิตสื่ออย่างยั่งยืน

 ภายในงานนทิรรศการไดเ้ปดิพืน้ทีส่ำหรบัใหข้อ้เสนอแนะและ

แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างยั่งยืน	 เป็น 

ศนูยก์ลางรวบรวมขอ้มลูงานวจิยัจากสมาคมตา่งๆ	เชน่	WWF,	FSC,	

EWPA,	AGD,	INGEDE	และ	BVDM	รวมถึงภาคธุรกิจผู้ให้บริการอื่น	ๆ  

ทัง้ทางดา้นกจิการผลติกระดาษ	ดา้นกจิการพลงังาน	ดา้นการผลติสือ่	

การควบคมุมาตรฐานการบรหิารจดัการกระบวนการผลติ	บรรจภุณัฑ	์

มสีว่นใหบ้รกิารคน้ควา้ขอ้มลูจากงานวจิยัโดยการนำระบบ	touch-

screens	 เข้ามาใช้	 นอกเหนือจากการผลิตสื่ออย่างยั่งยืน	 ยังมี 
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แนวคิดที่คำนึงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสื่ออื่นๆ	 ซึ่งภาคการพิมพ์มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด 

บทบาทของตัวเองถึงประเด็นดังกล่าว

	 ในงานแสดงครั้งนี้อุตสาหกรรมการพิมพ์ระบบดิจิตอลถูกพัฒนาให้โดดเด่นเป็นอย่างมากหลังจาก 

การจัดแสดงงานครั้งล่าสุดที่จัดแสดงเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา		 ทุกบริษัทผู้ผลิตได้ทุ่มงบประมาณเปิดตัวสินค้า 

ของตนกันสุดฤทธิ์	 บูธเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขนาดใหญ่ที่เราได้เข้าไปสัมผัสเป็นบูธของ	 เอชพี	 (HP)	

ที่ ขน เครื่ อ งพิมพ์ รุ่ นต่ า งๆ	 ทั้ ง ระบบเล เซอร์และอิ้ งค์ เจ็ทพร้อมทั้ ง เครื่ อ งพิมพ์ 	 HP Ind igo	

มาแสดงศักยภาพให้ได้ชมกัน	 โดยเฉพาะรุ่นล่าสุด	 คือ	 HP	 Indigo	 10000	 ซึ่งสามารถพิมพ์ได้	 7	 สีและ 

สามารถรองรับกระดาษขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงขนาด	A2

	 บูธทั้งหลายที่แสดงเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล	 ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่	 หรือขนาดกลาง	 ต่าง 

แสดงประสิทธิภาพการทำงานของตนเต็มรูปแบบ	ในทุกขั้นตอนกระบวนการพิมพ์เหมือนกับจำลองโรงพิมพ์

ขนาดย่อมๆ	 เข้ามาไว้ในพื้นที่แสดงงาน	 แต่ให้ผลงานคุณภาพและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 

มาไว้ที่นี่	 นอกจากเครื่องพิมพ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดังระดับโลกแล้ว	 เรายังได้เยี่ยมชมบริษัทเล็กๆ	 ที่ 

นำเสนอผลงานและนวัตกรรมของตนมาแสดงอีกมากมาย	 มีโอกาสได้พบกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 

อิงค์เจ็ทจากประเทศเกาหลี	 ที่ชื่อ	 JETRIX	 นำเสนอการพิมพ์ภาพสวยๆ	 บนแผ่นพลาสติกใสที่มีความหนา 

โดยใช้เวลาไม่ถึง	5	นาที	ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

	 จากนั้นได้เข้าชมผลงานน่าสนใจที่นับเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญที่	 Hall	 9	 	 โดยเป็นการนำเสนอ 

เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบ	Nanography	 ซึ่ง	 ถือกันว่าเป็นการพิมพ์ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 

อิงค์เจ็ทผสมเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซ็ท	โดยวิธีการใช้ระบบการพ่นหมึกพิมพ์นาโน	ซึ่งมีเนื้อหมึกที่มีความ

ละเอียดสูงสุด	 ลงบนแผ่นผ้ายาง	 เพื่อถ่ายทอดลงบนวัสดุพิมพ์ตามวิธีการของการพิมพ์ออฟเซท	

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า	คุณ	Benny	Landa	เจ้าของเทคโนโลยี	นาโนกราฟฟี่นี้	เป็นชาวอิสราเอล	วัย	80	ปี	เป็น

คนเดียวกันกับคนที่คิดค้นเครื่องพิมพ์	 อินดิโก้	 ของเอชพีนั่นเอง	 เครื่องพิมพ์สายพันธ์ุใหม่นี้สามารถที่จะ 

พิมพ์ได้ถึง	 8	 สี	 ด้วยความเร็วสูงถึง	 13,000	 แผ่นต่อชั่วโมง	 หรือ	 200	 เมตรต่อชั่วโมงในเครื่องเวป		

และยังมีความละเอียดสูงมาก	 พร้อมกันนี้สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ขนาด	 B3,	 B2,	 B1	 หรือกระดาษ 

ชนิดม้วนที่มีขนาดหน้ากว้าง	 560	 –	 1020	 มิลลิเมตร	 อาจกล่าวได้ว่า	 ถ้าระบบการพิมพ์นาโนกราฟฟี่นี้ 

ประสบความสำเร็จจริง	ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ	ประมาณว่าเป็นการจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติ

ทางการพิมพ์ครั้งที่สองกันเลยทีเดียว	(It	is	expected	to	ignite	a	second	revolution	in	print)	ในงาน

ยังมีการจัดให้ผู้เข้าร่วมงานเข้ารับฟังการบรรยายซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง
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	 ส่วนเรื่องที่กำลังจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างสำคัญทีเดียว	ก็คือเรื่องของ	Printed	

Electronics	หรือ	การสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการพิมพ์	โดยใช้หมึกพิมพ์ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี		

เช่น	พิมพ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 	พิมพ์	RFID	พิมพ์แบตเตอรี	ฯลฯ	ที่งาน	drupa	ได้จัดให้มีการสัมมนา 

ที่เน้นในเรื่อง	 Printed	 Electronics	 นี้ด้วย	 	 ปัจจุบันมีการจัดตั้งสมาคมระดับโลกที่วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ 

กระบวนการนี้	โดยใช้ชื่อสมาคม	OE-A	(Organic	Electronics	Association)	โดยมีสมาชิกซึ่งประกอบด้วย

บริษัททางอุตสาหกรรมการพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อวงการเป็นอย่างมาก	 อาทิ	 Agfa,	 BASF,	

Bayer,	Evonik	Degussa,	Fujifilm,	manroland,	Mekoprint	Electronics,	Merck,	Mitsubishi,	PloyC	

and	Solarmer	Energy		สำหรับในประเทศไทย	เรามีหน่วยงานภายใต้การกำกับของสวทช.	ที่ชื่อ	TOPIC	

(Thailand	Organic	&	Printed	Electronics	Innovation	Center	)		ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย

	 ในส่วนของงานหลังพิมพ์	 ก็มีการนำเสนออย่างน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน	 โดยเฉพาะการปั๊มฟอยล์	

ทั้งฟอยล์ร้อนและฟอยล์เย็น	 โดยบริษัทผู้ผลิตฟอยล์ยักษ์ใหญ่อย่าง	 KURZ	 ได้แสดงผลงานการปั๊มฟอยล์	

บนเครื่องประดับของนางแบบ	 ที่พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่	 70	 x	 100	 เซ็นติเมตร	

ด้วยฟอยล์สีทอง	สีเงิน	และสีอื่นๆ	ดูงดงามอลังการ	ประณีตมาก	โดยใช้เทคนิคการแกะบล็อกโลหะที่ใช้ใน 

การปั้มนูนนี้หลายตัวด้วยกัน	 พร้อมทั้งภายในงานผู้ผลิตยังได้สาธิตการปั๊มนูนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมกัน 

ตรงหน้า	ด้วยเครื่องปั๊มยี่ห้อ	GIETZ	กันเลยทีเดียว	

	 ที่บูธของ	เอชพี	ยังมีการนำเสนอเทคนิคการพิมพ์	Hot	Foil	ด้วยฟอยล์ชนิดพิเศษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์

ระบบดิจิตอลโดยเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ได้ทำการสาธิตด้วยเครื่องพิมพ์		HP	Indigo	เป็นลักษณะการพิมพ์โดยไม่

ต้องใช้หมึกเมเทลลิค	หรืออาศัยคุณสมบัติของกระดาษเมเทลลิค

	 ไฮเดลเบิร์ก	(Heidelberg)	นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รวมสินค้าที่เกี่ยวกับการพิมพ์ทุกขั้นตอน	อีกทั้ง

วัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นทั้งหลายไว้ด้วยกัน	 ภายใต้แบรนด์ไฮเดลเบิร์กให้เป็น	 one-stop-shop	 เพื่อที่จะได้ 

บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ	พร้อมสรรพทั้งฮาร์ดแวร์	ซอร์ฟแวร์	พื้นที่จัดแสดงภายในงาน	นอกจาก

จะนำเสนอเครื่องพิมพ์ดิจิตอลในชื่อ	 Heidelberg	 Linotype	 C	 และเครื่องพิมพ์ออฟเซทขนาดใหญ่	

เช่นเครื่องพิมพ	์ 8	 สี	 รุ่น	 SM	 106	 และเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ในตระกูล	 SX	 เป็นต้นแล้ว	 ยังมีเครื่องพิมพ์สี่ส ี

ขนาดเล็กอย่าง	SM	52	และ	SM	64	ที่ผลิตขึ้นในจีน	ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในด้านของการพิมพ์

โปสเตอร์เทคนิคการพิมพ์HotFoil



-9-

ระบบออฟเซทนั้น	 ดูเหมือนจะไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องอื่นๆ	 มากนัก	 ที่เห็นได้ชัดเจนน่าจะเป็นเรื่องของ 

ความเร็ว	ทั้งความเร็วในการพิมพ์และความเร็วในการตั้งเครื่องพร้อมพิมพ์	(Makeready)	ผ่านอุปกรณ์และ 

โปรแกรมช่วยเหลือที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น	 แม้แต่เครื่องพิมพ์ของไฮเดลเบิร์กขนาดเล็กสุด	 SM	 52	

ก็ยังพิมพ์ได้ความเร็วสูงสุดถึง	15,000	แผ่นต่อชั่วโมง	โดยใช้เวลาตั้งเครื่องพร้อมพิมพ์เพียงแค่ไม่กี่นาที

	 ที่บูธของไฮเดลเบิร์กมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือเราสามารถดูการแข่งรถผ่านโปสการ์ด	โดยได้จัดสถาน

ที่จำลองเป็นลานแข่งรถ	มีรถแข่งยี่ห้อออดี้	(จำลอง)	วางอยู่	2	–	3	คัน	พร้อมด้วยโปสการ์ดรูปรถยนต์แบบ

ต่างๆ	 วางอยู่ ใกล้ๆ	 เราได้รับคำอธิบายจากชมการสาธิตจากเจ้าหน้าที่ 	 ที่ประจำอยู่บริเวณนั้น	

โดยได้หยิบโปสการ์ดขึ้นมา	1	ใบ	จากนั้นนำสมาร์ทโฟนของเธอที่มี	Application	ชื่อ	“Junaio”	จับภาพ	

(capture)	 ด้านหน้าของโปสการ์ด	 เมื่อปรากฏภาพสัญลักษณ์	 Play	 ขึ้น	 แล้วจึงใช้นิ้วแตะหน้าจอที่ภาพ 

สัญลักษณ์นั้นก็จะปรากฏวิดี โอคลิปสั้นๆ	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งรถ	 ที่มีออดี้ เป็นเจ้าภาพ	

มีความยาวประมาณหนึ่งนาที	วิธีการพิมพ์โปสการ์ดดังกล่าวนี้	ถือเป็นเทคโนโลยีของไฮเดลเบิร์กโดยเฉพาะ

Live Museum
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต	โดย	Museum	for	the	Printing	Arts	Leipzig

 แม้ในงานดรูปา	2012	จะเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจและเทคโนโลยีอันลำ้สมัย	แต่ผู้จัดงานก็ไม่ได้

ละเลยทีจ่ะนำเสนอเรือ่งราวของการพมิพใ์นอดตี	อนัเปน็รากเหงา้ของเทคโนโลยกีารพมิพท์ัง้มวลในปจัจบุนั	

ภายในบูธมีพื้นที่เล็กๆ	เพื่อการสาธิตการพิมพ์ในรูปแบบเดิมและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการพิมพ์

ด้วยตนเอง	พร้อมทั้งยังได้นำเครื่องพิมพ์โบราณมาจัดแสดงให้ได้ชมพร้อมทั้งมีมุมจำหน่ายของที่ระลึก	ในงาน

นี้เราจึงได้เห็นวิธีการทำงานจริงกับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ในยุคแรกๆนับเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี 

ชีวิต	(Live	Museum)	ซึ่งได้ถูกจัดแสดงขึ้นโดย	Museum	for	the	Printing	Arts	Leipzig	

ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg)
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วันจันทร์ที่14พฤษภาคม2555

วันอังคารที่15พฤษภาคม2555ออกเดินทางจากท่าอากาศยานซูริค

วันพุธที่16พฤษภาคม2555เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงานที่SÜDKURIERMediaCompanyณเมืองคอนสแตนซ์(Konstanz)

	 ด้วยความอนุเคราะห์จาก	Prof.	Dr.	Ingo	ทำใหกลุ่มศึกษาดูงานได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม	SÜDKURIER	

Media	Company	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำข้อมูลข่าวสารและโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์	

และสื่อออนไลน์	 รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการโรงพิมพ์อันทันสมัยที่ชื่อ	 Druckerei	 Konstanz	 ซึ่งเป็นผู้พิมพ์ 

หนังสือพิมพร์ายวัน	SÜDKURIER

	 แม้บริษัทนี้จะถูกก่อตั้งขึ้นมาไม่ถึง	 5	 ปี	 นอกจากจะพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันชื่อดัง	 SÜDKURIER	

ที่มียอดพิมพ์เป็นแสนฉบับแล้ว	ยังมีการจัดพิมพ์วารสาร	นิตยสารแจกฟรีอีกหลายฉบับ	(Local	Free	Pub-

lications)	มีการบริหารจัดการเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	โดยใช้เครื่องพิมพ์อันทันสมัย	คือ	KBA	Cortina	

	 โรงพิมพ์แห่งนี้ยังมีอาคารที่สวยงาม	 มีการจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ	 และดูแลรักษา 

ความสะอาด	 พร้อมทั้งจัดเก็บวัสดุ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	 	 และคำนึงถึงความ 

ปลอดภัยเป็นอย่างสูง	 เครื่องพิมพ์และกลไกอุปกรณ์ต่างๆ	 ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยทำงานในระบบอัตโนมัติ	

โดยใช้แรงงานคนน้อยมาก	 แม้กระนั้นก็ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมงานเพื่อที่จะมีรายได้พิเศษไว้ 

ใช้สำหรับการเรียนของตนอีกด้วย
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โรงพิมพ์อันทันสมัยที่ชื่อDruckereiKonstanzณเมืองคอนสแตนซ์(Konstanz)
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ความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้รับทุนโครงการ

 Drupa	2012	ที่เมือง	Düsseldorf	ประเทศ	Germany	จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นที่สำคัญครอบคลุม

วงการสิ่งพิมพ์และสื่อหลากหลายประเภท	สัญญาณที่สำคัญที่สุดในงานนี้ที่ได้สื่อสู่สังคมหลายประการ	ด้วย

การกล่าวถึงการพิมพ์ที่มีศักยภาพสูงอย่างมีอนาคต	นั่นคือ

 ประการแรก	บนพื้นฐานการลงทุนสูง	ในการพิมพ์แบบดั้งเดิมจะมีความแตกต่างจากการพิมพ์ในอนาคต

อย่งสิ้นเชิง

	 ประการที่สอง	 การพิมพ์จะไม่ใช่ออฟเซ็ทหรือเฟล็กโซอย่างเดียวอีกต่อไป	การพิมพ์กำลังเปลี่ยนเป็น 

ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ	ผสมผสานระบบไฮบริดและแม้แต่การถ่ายโอนเทคโนโลยี

	 ประการทีส่าม	การพมิพม์าตรฐานทีเ่คยรูจ้กัโดยการใชแ้ทน่พมิพข์นาดเลก็	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ	่

จะถูกแทนที่ด้วยการพิมพ์รูปแบบใหม่	ที่ครอบคลุมทุกด้านของการสื่อสารตามความต้องการของตลาดหรือ

ของลูกค้ารายบุคคล

 ประการที่สี่		การพิมพ์ถูกจัดเต็มไปด้วยนวัตกรรม	ไม่เพียงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในเมือง	Düsseldorf	แต่เรายังได้พบนวัตกรรมในการประยุกต์

ใช้สื่อสิ่งพิมพ์	 และนวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ	 อีกทั้งกระบวนการการผลิตและการสนธินวัตกรรม 

เพื่อโรงพิมพ์สมัยใหม่ในรูปแบบเฉพาะตน	ให้ตอบสนองการใช้งานและรองรับการสื่อสารในช่องทางใหม่ๆ

	 ประการที่ห้า	การพัฒนาดังกล่าวข้างต้น	มีแนวโน้มทำให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบเก่าลดปริมาณลงเป็น

อย่างมาก	ผู้ให้บริการการพิมพ์ยุคใหม่ที่ใกล้ชิดกับนักการตลาด	ผู้สร้างแบรนด์สินค้า	ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรโมชั่น

และการสื่อสาร	กำลังเข้ามาแทนที่ในตลาด	โดยมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว	

	 ประการที่หก	 งาน	 Drupa	 2012	 แสดงให้เห็นชัดเจนต่อผู้เข้าชมว่าการพิมพ์ทุกวันนี้	 กำลังเปลี่ยน 

แปลงไปสู่โลกของดิจิตอลที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความอยู่รอดขององค์กร

ในสภาพการแข่งขันสูง	 การให้ความสำคัญด้านการเงินการลงทุน	 การให้การศึกษา	 การฝึกอบรม	

การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน		และติดตามข่าวสารเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
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	 จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น	ความเห็นบางประการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ

สำนักพิมพ์	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เราสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทาง 

การบริหารจัดการและแนวโน้มการลงทุนในอนาคตอย่างคุ้มค่า	 เพื่อประโยชน์สู งสุดในการ 

ที่จะจัดการศึกษาทางไกลและให้การศึกษาตลอดชีวิต	 (Lifelong	 Education)	 ตามวิสัยทัศน์ของ																							

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ในปัจจุบัน


