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TABDA News | ข่าวสมาคม

			สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association
			(TABDA)
เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณา
และสื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิก
ของสมาคมฯ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ

1. จัดท�ำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก 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
เชือ่ มสัมพันธไมตรีไทย – กลุม่ คนฮักป้ายเมืองลาว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้จัดงาน
Sign Asia Expo น�ำโดย คุณเกษม ดุษฏีประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไอบริก จ�ำกัด และ คุณจุมพล
บุญวิโรจน์ฤทธิ์ เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
(TABDA) ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในการรวมตัวกัน
ก่อตั้ง Laos Signage Club ชมรมคนฮักป้ายเมืองลาว ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันของนักธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท ณ กรุงเวียงจันทน์
สปป.ลาว พร้อมกับการแถลงข่าวเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านป้ายและอิงค์เจ็ทมาร่วมงาน Sign Asia Expo ซึ่งจะจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี
โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน เวียงทอง นันทวงศ์
รองอธิ บ ดี ก รมวั ฒ นธรรมมหาชน กระทรวงแถลงข่ า วและ
วั ฒ นธรรม สปป.ลาว ท่ า น วงน� ำ วงวิ ไ ล ตั ว แทนชมรม
คนฮักป้ายเมืองลาว พี่น้องนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านป้ายและ
อิงค์เจ็ท รวมทั้งช่างภาพและสื่อมวลชนต่างๆ ในสปป.ลาว
มาร่ ว มงานในครั้ ง นี้ แ ละให้ ก ารต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ ่ น
(ชมภาพเพิม่ เติมได้จากบทความ เชือ่ มสัมพันธ์ไทย-ลาวในฉบับ)
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ทางทีมงานวารสาร สมุทรปราการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ
สหนันท์ โกวิทวณิช นักธุรกิจหนุ่มแห่งเมืองปากน�้าซึ่งในวงการอะคริลิค
จะรูจ้ กั กันดีในนาม “เฮียเล้ ง” ปัจจุบนั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การ
บริษัท คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส จ�ากัด
คิงพาวเวอร์ เริ่มจากบริษัทเล็กๆ เติบโตด้วยกระแสเสียงการตอบ
รับจากประชาชน กลุ่มคนรักอะคริลิค ด้วยความมุมานะของผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง
ท�าทุกอย่าง เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจในกลุม่ ลูกค้าคนรักอะคลิลคิ หรือกลุม่ คน
ที่ใช้อะคลิลิคเป็นอาชีพ ด้านการบริการต้องตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
ท�าให้คิงพาวเวอร์ เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีในความสมบูรณ์ด้าน
การบริการ
เฮียเล้งเริม่ จากรับจ้างทัว่ ไปค่าแรงวันละ 30 บาท ต่อมาจึงได้มโี อกาส
ไปฝึกงาน “ร้ านสุเทพการช่ าง” อยูก่ บั แม่ จ๋มิ หรือ คุณนิตยิ าภรณ์ ณัฐวิบลู ย์
ซึ่งเป็นน้าสาวที่เลี้ยงดู “เฮียเล้ ง” มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ตั้งแต่เล็กจนโต และให้
วิชาความรูใ้ นการประกอบอาชีพและได้ให้ประสบการณ์มากมายหลายอย่างใน
ชีวิต จากนั้นเฮียเล้งเริ่มหัดขายของเล็กๆ น้อยๆ ข้างถนนในเวลากลางคืน และ
รับจ้างท�างานก่อสร้างในกลางวัน มีทั้งทุกข์และสุขปนกันไป กว่าจะมีวันนี้ได้
ต้องต่อสู้ชีวิตมากมาย

ด้วยความขยัน ความเป็นนักสู้ส่งผลให้เฮียเล้งขึ้นท�าเนียบผู้ชายเก่ง
เป็นนักธุรกิจหนุ่มสายพันธุ์ใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว
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กลับมาพบกันอีกครั้ง ณ ช่วงเวลาที่ใกล้ถึงงานใหญ่สำ�หรับผู้ประกอบการแวดวงธุรกิจป้าย การพิมพ์ดิจิตอล และธุรกิจสื่อโฆษณา
กับงาน Sign Asia Expo 2018 งานเทรดโชว์งานแรกและงานเดียวในวงการป้ายและสื่อโฆษณาในประเทศไทย 8-11 พฤศจิกายน 2561
ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม แล้วมาพบกันกับ TABDA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่วมจัด
กิจกรรมภายในงานนะครับ ครั้งนี้เราจะจัดตกแต่งพื้นที่ของเราสำ�หรับการโชว์นวัตกรรมการพิมพ์ดิจิตอล ที่ปกติเราใช้กับงานสื่อโฆษณา
มาต่อยอดกับงานออกแบบตกแต่ง อีกทั้งยังมีการสาธิตการ Wrap รถยนต์ โดยสติกเกอร์ หลากหลายชนิด และมี workshop ให้ได้ทดลอง
Wrapกันอีกด้วย ขอบอกว่างานนี้ผู้สนใจเรื่องการ Wrap รถ ไม่ควรพลาด
ในฉบั บ นี้ เ ราได้ ร วบรวมบทความซึ่ ง มี เ นื้ อ หาสาระหลากหลายมาให้ ทุ ก ท่ า นได้ ติ ด ตามสำ�หรั บ การนำ�ไปต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ
และการนำ�ไปปรับใช้ในการทำ�งานกันอีกเช่นเคยนะครับ
หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ตลอดเวลาทำ�การ
ที่เบอร์ 085 900 0660 หรือ 02 521 8258 ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสมาคมได้ทาง Facebook Fan page : TABDA
Line ID : tabdaadmin Website สมาคม : http://www.tabda.org/
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
ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท�ำ : 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
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บทความ | อบรมสติ๊กเกอร์ เรือนจ�ำภูเก็ต

สังคมจะ

ถ้าช่วยกันคืนคน

ให้

วันหนึ่งฉันเดินเข้าคุก

เป็นอีกครั้ง ที่ TABDA
ได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคม โดย
จัดโครงการสร้างอนาคตทีย่ งั่ ยืน
โดยจัดอบรมงานตัดและติดสติก
เกอร์ ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการจัดฝึก
อบรมเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้ง
แรกจัดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ในครั้ ง นี้ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก
อบรม ทั้งหมด 45 คน โดย
เนือ้ หาในการฝึกอบรมนัน้ ได้แบ่ง
เป็น 3 ส่วน โดยใน 2 วันแรก
นั้ น ได้ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
คุณสมบัติ ของ สติกเกอร์ว่าคือ
อะไร กาวสติ ก เกอร์ ท� ำ งาน
อย่างไร รวมทั้งแนะน�ำการใช้
อุปกรณ์ต่างๆในการท�ำงานตัด
และติดสติกเกอร์ และให้ผู้เข้า
ร่วมอบรมได้ทดลองฝึกการตัด
สติกเกอร์ โดย ให้หัดตัดสติก
เกอร์ตามแบบ โดยฝึกการตัดทัง้
เส้นตรง เส้นโค้ง และหัดฝึกน�้ำ
หนักมือ การตัดให้ตัดขาดแต่
เนื้อสติกเกอร์ ซึ่งผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถท�ำได้ดีทุกๆคน
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ในการอบรมวั น ที่
3-4 ได้รบั เกียรติ จากพีอ่ าร์ต
( คุ ณ ภี ม วั ช ช ์ นุ ช พุ ่ ม )
จากแดงสติกเกอร์ และลูกศิษย์
มาร่วมเป็นวิทยากรช่วยฝึก
อบรมผูต้ อ้ งขัง โดยในการอบรม
นี้ เ น้ น ไปที่ ก ารฝึ ก การตั ด
สติกเกอร์ตามแบบ เพือ่ ช่วย
ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมได้ เ กิ ด
ความช� ำ นาญในการใช้
คัตเตอร์ รวมทั้งเริ่มฝึกหัด
การติดสติกเกอร์ทไี่ ด้ตดั แล้ว
โดยหัดการรีดสติกเกอร์โดย
ใช้เทปยก และน�ำมาติดตั้ง

ในการอบรมในวันที่ 5และ6 มีการแนะน�ำ วิธคี ดิ ในการออกแบบสติกเกอร์โดยพีอ่ าร์ต ซึง่ ผูเ้ ข้า
ร่วมอบรมทุกท่าน จะต้องออกแบบสติกเกอร์ เพือ่ ตัดและติดสติกเกอร์บนหมวกกันน็อค คนละ1ใบ ซึง่
ผู้อบรมทุกท่าน สามารถออกแบบและติดสติกเกอร์ลงบนหมวกกันน็อคของตนเองได้อย่างดีไม่แพ้มือ
อาชีพเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็น การจบหลักสูตร การฝึกอบรมในครั้งนี้
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ใ น ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ค รั้ ง นี้
จะไม่สามารถท�ำได้หากไม่มีผู้ใหญ่
ใจดีทั้งหลาย มาให้การสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน โดยสติกเกอร์สี
ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมนี้ ได้รับความ
อนุเคราะห์จาก คุณชนัญสินี ศิลปะ
ศิริพร บริษัท ออโต้ อินเตอร์เทรด
จ�ำกัด และคุณสุรินทร์ มุนินทรวงศ์
บริษัทแดนไพร โปสเตอร์ จ�ำกัด

แบบสติกเกอร์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการฝึกตัดและติดได้
รับความอนุเคราะห์ จากพี่ จิง้ แห่ง จิง้ สติกเกอร์
Graphic & Sign |
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ส่วนสติกเกอร์ที่พิมพ์ มาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกตัดและติดได้รับความร่วมมือในการพิมพ์
จาก บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ดจ�ำกัด, บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท สหสติกเกอร์
จ�ำกัด, บริษัท เอส.เอ. เอส อิงค์เจ็ท ซัพพลาย จ�ำกัด, บริษัท ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จ�ำกัด, บริษัท
เทคโนโลยี่ 2004 จ�ำกัด

โดยพี่สุมาลี เลิศสุกิตติพงศา บริษัท
เทคโนโลยี่ 2004 จ�ำกัด ซึ่งเคยได้ให้การ
สนับสนุนเครื่องตัดสติกเกอร์ให้กับเรือนจ�ำ
ภูเก็ตได้น�ำไปไว้ใช้งานเมื่อการจัดอบรมครั้ง
ก่อน ครั้งนี้ได้สนับสนุน ที่รีดสติกเกอร์ และ
ใบมีดส�ำหรับเครื่องตัดสติกเกอร์ทดแทนใบ
มีดเดิมให้อีกด้วย
ส่วนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ได้รับ
สมุดบันทึก ส�ำหรับใช้จดการเรียนการสอน
นั้นได้รับบริจาคมาจาก คุณสุรเชษฐ์ เซียว
ประยูร จากบริษัท DUNNHUMBY และ
หมวกกันน็อค ทั้ง 100 ใบ ที่ใช้ในการฝึก
อบรมนี้ได้รับจาก บริษัท เอ เอ็ม อาร์ อิน
ดัสตรี จ�ำกัด โดยพี่สมโภช สงวนปิยะพันธ์
บริษัท บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส จ�ำกัด
เป็นผู้ประสานให้
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บทความ | อบรมสติ๊กเกอร์ เรือนจ�ำภูเก็ต

และห้องสมุดเรือนจ�ำภูเก็ต ได้รับหนังสือเรื่องสั้น
หนังสือนิยาย และหนังสือการ์ตูน อีก 700 กว่า
เล่ม เอาไว้อ่าน โดยพี่ส้ม เจ้าหน้าที่ของสมาคม
TABDA เป็นผู้ร่วมบริจาค เอาไปฝากให้น้องๆ ใน
เรือนจ�ำได้เข้ามาอ่านเพื่อเป็นการผ่อนคลาย

แ ล ะ สุ ด ท ้ า ย ที่ จ ะ ก ล ่ า ว ถึ ง คื อ พี่ ไ ก ่
(คุณประพาภร แซ่อิ๋ว) หจก.เซ้าเทิร์นมีเดีย
จ.ภูเก็ต ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ และประสานงานเพือ่ ให้
โครงการนีเ้ กิดขึน้ ได้ รวมทัง้ จัดเตรียมขนมนม
เนยและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าอบรม ในทุกๆ
ครั้งที่มีการสอน แล้วพบกันใหม่ กับโครงการ
เพื่อสังคม ดีๆ แบบนี้ ในโอกาสต่อไป

“การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการ ให้โอกาส”
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บทความ | TABDA สัญจรหาดใหญ่ - อุบลราชธานี

TABDA สัญจร ปี 2561 ครัง้ ที่ 3 , ครัง้ ที่ 4

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมงานพิมพ์

PIY (Print It Yourself) รวยด้วยไอเดียจากงานพิมพ์ คุณเองก็ทำ� ได้
งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 3 หาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชย์สมบัติครบ 60 ปี โดย คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคมส่งเสริมไทย
ธุรกิจโฆษณา กล่าวรายงาน และคุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธาน
หอการค้าจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครัง้ ที่ 3 หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้รบั ความสนใจจากพีๆ่ เพือ่ นๆ ผูป้ ระกอบการร้านป้าย
และอิงค์เจ็ทในพืน้ ทีภ่ าคใต้ จากทัง้ กระบี่ ระนอง ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา พัทลุง สงขลา
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต และยังมี จาก
เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ นัดหมายมาพบปะกันในงานนี้

TABDA ขอขอบคุณผู้มาร่วมชมงานจากทั้งจังหวัดที่จัด
งานและจังหวัดใกล้เคียงทุกๆท่านนะคะ รวมทั้งท่านผู้
ประกอบการในพื้นที่จัดงานที่ช่วยประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือและเชิญชวนเพือ่ นๆมาร่วมชมงานกันนะคะ ทัง้
คุณบุ๋ม หาดใหญ่แบนเนอร์, คุณเทอดศักดิ์ หาดใหญ่
เบสท์ เ ซลส์ แ อนด์ เ ซอร์ วิ ส , คุ ณ เดชดวง หาดใหญ่
พลาสติก และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะ

Graphic & Sign |

22

งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี

จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี โดย คุณบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ กรรมการสมาคมส่ง
เสริมไทยธุรกิจโฆษณา กล่าวรายงาน และคุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธาน
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี
ได้รบั ความสนใจจากพีๆ่ เพือ่ นๆ ผูป้ ระกอบการร้านป้าย
และอิงค์เจ็ทในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้
เคียง จากทั้ง ลพบุรี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร
อ� ำ นาจเจริ ญ สกลนคร นครราชสี ม า ขอนแก่ น
มหาสารคาม สุรินทร์ อุดรธานี

TABDA ขอขอบคุณผู้มาร่วมชมงานจากทั้งจังหวัดที่จัด
งานและจังหวัดใกล้เคียงทุกๆท่านนะคะ รวมทั้งท่านผู้
ประกอบการในพื้นที่จัดงานที่ช่วยประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือและเชิญชวนเพือ่ นๆมาร่วมชมงานกันนะคะ ทัง้
คุณอ้น เอโอเอ็นอะคริลิคแอนด์ดีไซน์, คุณบาส คลัง
ไอเดีย และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะ
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TABDA ขอน�ำภาพบรรยากาศการจัดงาน ทั้ง 2 จังหวัดมาฝากนะคะ
ส�ำหรับกิจกรรม TABDA สัญจร ปี 2561 ทั้ง 4 ครั้ง ที่
ผ่านมา TABDA ต้องขอขอบคุณท่านผู้ให้การสนับสนุ
นทุกๆท่าน ทุกๆฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ขาย ฝ่ายผู้ซื้อ ฝ่ายผู้มา
ให้ความรู้ ฝ่ายผูม้ าร่วมพบปะเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ดีดีซึ่งกันและกัน ส�ำหรับเราซึ่งเป็นฝ่าย
ประสานงานให้ทุกๆฝ่ายได้มีโอกาสมาพบกันอยากให้
ภาพบรรยากาศดีดอี ย่างนีค้ งอยูต่ ลอดไป แล้วกลับมาพบ
กันใหม่ในโอกาสต่อไป ติดตามชมภาพเพิม่ เติมได้ที่ เฟส
บุ๊คเพจ TABDA นะคะ
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ขอขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม TABDA สัญจร
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ขีบ้ น่
ตามประสา
คนแก่

ช่วงนีฝ้ นตกทุกวัน พีๆ่ เพือ่ นๆ ในวงการ
เป็นอย่างไรกันบ้าง ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกัน
ด้วยและทีส่ ำ� คัญ ต้องระมัดระวังการท�ำงานในช่วง
นีใ้ ห้มากๆ ด้วย ไม่วา่ จะงานผลิตและติดตัง้ ต้อง
เผือ่ เวลาไว้ให้มากๆ หน่อย เพราะฝนฟ้าไม่คอ่ ยจะ
เป็นใจ แล้วยิง่ ผลงานทีเ่ ราได้ตดิ ตัง้ ไปแล้วไม่วา่ จะ
เป็นงานป้าย งานไวนิล ต้องคอยหมัน่ ดูแล ซ่อม
บ�ำรุง ตรวจเช็คบ้าง เพราะปัญหา เรือ่ งป้ายหล่น
ไวนิลขาด มักจะมีขา่ ว ให้เห็นกันบ่อยๆ ในช่วงหน้า
ฝนทีม่ พ
ี ายุฝนตกหนัก ลมแรง ซึง่ ข่าวแบบนีล้ งุ
เองก็ไม่คอ่ ยอยากเอามาเขียนเป็นบทความเลย
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เอาหล่ะบ่นกันมามากแล้ว วันนี้ จะบ่นอารัยดี นึกขึน้ ได้แล้ว วันก่อนไปนัง่ กินกาแฟตามประสาคนแก่
เหลือบไปเห็นรูปทีต่ ดิ อยูข่ า้ งผนัง ก็รสู้ กึ หงุดหงิดขึน้ มาเลย สิง่ ทีล่ งุ เห็น คือการต่อสติกเกอร์ ในการท�ำงาน
ป้ายหรืองานสติกเกอร์ทมี่ ขี นาดใหญ่เกินกว่าหน้ากว้างของวัสดุทเี่ รามี จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการต่อวัสดุ ไม่วา่
จะเป็นไวนิล หรือสติกเกอร์ ซึง่ ในการต่อไวนิล นัน้ มีวธิ กี ารต่อได้หลายวิธี และมีระยะซ้อนกัน หรือทับกัน
(Overlab)ของไวนิลทีไ่ ม่เท่ากันขึน้ อยูก่ บั ความหนา และวิธกี ารต่อของไวนิล เอาไว้วา่ งๆ จะมาเขียนให้อา่ น
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วันนีเ้ ราจะมาว่ากันถึงวิธตี อ่ สติกเกอร์กนั
ก่อน ในการต่อสติกเกอร์นนั้ จะต้องมีการติดซ้อน
กันหรือทับกัน แต่จะซ้อนกันกี่มิลนั้น ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสติกเกอร์วา่ เป็นสติกเกอร์ทมี่ กี ารผลิต
ด้วยวิธแี บบไหน จะเป็นแบบหล่อฟิลม์ หรือ รีด
ฟิลม์ เพราะขัน้ ตอนการผลิตนัน้ มีผลต่อการหด
ตัวของสติกเกอร์ ว่าจะหดมากหรือน้อย ซึง่ จะเป็น
ค�ำตอบว่าระยะทีเ่ ราจะติดทับซ้อนกันนัน้ ควรจะกี่
มิลลิเมตรดี ส่วนเราจะรู้ได้อย่างไรนั้นก็ง่ายมาก
เราควรถามผูข้ าย หรือผูผ้ ลิตว่าสติกเกอร์รนุ่ ทีเ่ รา
ใช้นเี้ ป็นแบบไหนและควรจะติดซ้อนกันระยะเท่าไหร่
ดี ซึง่ จะท�ำให้งานทีต่ ดิ ตัง้ ออกมาแล้วนัน้ สวยงาน
และคงทน ตามความคาดหวังของลูกค้า หากระยะ
การติดซ้อนกันน้อยไป ผลทีต่ ามมาก็จะเป็นอย่าง
ภาพตัวอย่างทีล่ งุ เอามาให้ดกู นั นะ

สิ่งหนึ่งที่ลุงอยากจะฝากให้ทุกคนจ�ำไว้ก็
คือ ไม่มสี ติกเกอร์แบบไหน ยีห่ อ้ ไหน รุน่ ไหน ทีจ่ ะ
ไม่มวี นั หดตัว มีแต่จะหดมากหรือหดน้อย เพราะ
ฉะนั้น ทุกครั้งที่มีการต่อสติกเกอร์นั้น ยังไงก็
แนะน�ำให้พวกเราต้องติดซ้อนกันนะ จะบอกให้
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THE FACTOTY OF ARTS

COLOUR ART.
PRINTING
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คัลเลอร์ อาร์ต

บริการผลิตและติดตัง้ ป้ายโฆษณา
งานตกแต่ง มานานกว่า 18 ปี
เรามี พื้ น ที่ ใ นการผลิ ต ประมาณ
1,500 ตารางเมตร โรงงานทีต่ งั้ อยู่
ในจังหวัดนครสวรรค์
เราน� ำ เสนอสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ กั บ
ลูกค้า ถึงความหลากหลายของ
การบริการงานแบบครบวงจร เรา
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
ส�ำคัญ ภายใต้งบประมาณทีล่ กู ค้า
ก� ำ หนดได้ แ ละให้ บ ริ ก ารทั่ ว
ป ร ะ เ ท ศ เ ร า มี ที ม ง า น ม า ก
ประสบการณ์ ว ่ า 50 ชี วิ ต
และพวกเราได้รบั การฝึกฝนเป็นอย่างดี
ในการประกอบวิชาชีพส�ำหรับงาน
ป้าย งานตกแต่งภายใน นอกจาก
ความสามารถของทีมช่าง เรายังมี
เครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย และเป็ น
เทคโนโลยี ล ่ า สุ ด ส� ำ หรั บ งาน
ผู้บริหารของเราเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจในเนื้องานสูงและถ่ายทอด
ความรูน้ นั่ ให้แก่ชา่ งมีความพร้อม
ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ที่ ดี ที สุ ด
เราใส่ ใ จในความพึ ง พอใจของ
ลูกค้าเป็นส�ำคัญทั้งคุณภาพและ
ความสวยงาม

WHO IS

WHO
บทความสัมภาษณ์คุณธนกฤต กระบวนรัตน์
ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คัลเลอร์ อาร์ต พริ้นติ้ง
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การเริ่มต้นธุรกิจ

ชือ่ ธนกฤต กระบวนรัตน์ ประกอบธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
คัลเลอร์ อาร์ต พริน้ ติง้ พอจบการศึกษาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ก็มาท�ำงานทีโ่ รงพิมพ์ 2 ปี ด้วยความตัง้ ใจว่าจะท�ำงาน
หาความรูต้ า่ งๆ เกีย่ วกับธุรกิจงานพิมพ์ และได้เปิดร้านป้ายเล็ก
เพือ่ เป็นรายได้มาจุนเจือครอบครัว ปี 2543 จึงออกจากงานและ
มาท�ำร้านแบบจริงจังอยูท่ จี่ งั หวัดนครสวรรค์ เริม่ ต้นด้วยการซือ้
เครือ่ งพิมพ์ออฟเซ็ทมือสอง และเครือ่ งมือต่างๆ เกีย่ วกับงานพิมพ์
เรือ่ ยๆ

ปัจจัยที่ท�ำให้อยู่รอดในธุรกิจงานป้าย

เราสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ลกู ค้าได้ โดยการให้
บริการและผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้า ถึงแม้จะเป็นสินค้า
ทีม่ รี าคาสูงแต่กส็ ามารถจับต้องได้ เพราะเราใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทมี่ ี
คุณภาพเหมาะสมกับราคาทีท่ า่ นได้จา่ ยมาให้กบั เรา ซึง่ ความได้
เปรียบของเราก็คอื เราสามารถดีไซน์หรือออกแบบงานได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะมีมาแค่โจทย์วา่ ต้องการจะได้ปา้ ย
แบบไหนหรือลักษณะใด เราก็สามารถสเก็ตช์ภาพและออกแบบ
งานให้ลกู ค้าได้ และยังสามารถส่งให้ลกู ค้าตรวจสอบความสวยงาน
และความถูกต้องได้ในระยะเวลาทีเ่ ร็วทีส่ ดุ แค่ 2 วัน
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อะไรทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจนีเ้ จริญเติบโตและอยูไ่ ด้จนถึงปัจจุบนั

สิง่ ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจงานป้ายเจริญเติบโตและอยูม่ าจนถึงปัจจุบนั
ได้กค็ อื การสร้างไอเดียและคุณภาพของงานให้ยงั่ ยืนและสม�ำ่ เสมอ การ
ผลิตชิน้ งานในบางขัน้ ตอนเรายังไม่มเี ครือ่ งมือทีจ่ ะสามารถผลิตได้ จึง
ต้องส่งต่องานไปให้ทอี่ นื่ ท�ำให้แทน ซึง่ ในบางครัง้ อาจจะได้งานทีไ่ ม่ตรง
ตามความต้องการของเราก็ตอ้ งส่งกลับไปให้รา้ นแก้ไขงานให้อกี รอบ
นอกจากจะท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการจ้างงานและได้งานทีล่ า่ ช้าออกไปตาม
ก�ำหนดแล้ว ยังท�ำให้เราได้งานทีไ่ ม่ตรงตามสเปคทีล่ กู ค้าต้องการอีกด้วย
ผมจึงลงทุนซือ้ เครือ่ งมือด้านงานพิมพ์แบบครบวงจรมาบริหารจัดการ
เอง ซึง่ นอกจากจะได้งานทีเ่ ราสร้างสรรค์ไอเดียไว้อย่างดีแล้ว จะท�ำให้
เราได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามสเปคทีล่ กู ค้าต้องการได้เป็นอย่างดี
และในการท�ำงานในแต่ละชิน้ งาน ก็ยงั ช่วยลดต้นทุนและลดระยะเวลา
ในการผลิตลงไปครึง่ หนึง่ จากทีเ่ ราเคยจ้างทีอ่ นื่ ได้

ซึง่ ในการท�ำงานเราต้องรับประกันว่างานของเราดี มีคณ
ุ ภาพ
อย่างทีเ่ ราได้บอกกล่าวหรือโฆษณาให้ลกู ค้าได้พงึ พอใจในสินค้าทีเ่ ขาจะ
ได้รบั อย่างงานโฆษณาหน้าตึกทีส่ ว่ นใหญ่จะมีระยะเวลาในการติดที่
นาน หรือท�ำแล้วจะไม่มกี ารแกะงานโฆษณานัน้ ออก คือถ้าเราติดไป 2
ปี แล้วต้องมาแกะออกเพือ่ ท�ำการแก้ไขเพือ่ น�ำไปติดใหม่อกี รอบมันก็ไม่
คุม้ ในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยส�ำหรับเรา
แต่ถา้ พูดถึงในเรือ่ งของคูแ่ ข่ง เรามีลกู ค้าทีม่ กี ำ� ลังซือ้ และมี
ความพึงพอใจในสินค้าของเรา มีความเชือ่ มัน่ เชือ่ ใจในคุณภาพงานของ
เราอยูแ่ ล้ว เราจึงไม่กลัวถ้าคูแ่ ข่งจะกดราคาตัดหน้าเรา รวมไปถึงร้าน
เล็กๆ ทีร่ บั งานมาแล้วเขาไม่สามารถผลิตงานในบางขัน้ ตอนได้เขาก็มา
จ้างเราผลิตให้กม็ ี ลูกค้าส่วนใหญ่จงึ มักจะเดินเข้ามาหาเราเองซะมากกว่า

การเริ่มต้นธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

การจะเริม่ ต้นท�ำธุรกิจด้านงานพิมพ์สำ� หรับผูป้ ระกอบการ
มือใหม่ จะต้องมีพนื้ ฐานในเรือ่ งของการออกแบบ ต้องรูว้ สั ดุอปุ กรณ์
หรือวัตถุดบิ ในการพิมพ์ ต้องรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งป้าย แต่ถา้ อยากประสบ
ความส�ำเร็จในด้านนีจ้ ริงๆ ควรจะผ่านการเป็นลูกน้องคนอืน่ มาก่อน
เรียกง่ายๆ ว่าควรจะหาประสบการณ์ในการท�ำงานป้าย หรืองานเกีย่ ว
กับธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ทวั่ ไปก่อน จะท�ำให้คณ
ุ ก้าวได้เร็วขึน้
มีหลายคนทีเ่ คยน�ำเงินมาลงทุนเปิดร้านเกีย่ วกับงานพิมพ์
แต่ใจคุณไม่มี ใจคุณไม่รกั ในด้านนี้ เพียงเพราะว่ามีเงินมาลงทุนเปิด
กิจการ ก็จะใช้เงินลงทุนมันอย่างเดียว คิดแค่วา่ มันง่าย แต่ผลสุดท้ายก็
เจ๊ง ประกาศขายขาดทุนกันเยอะแยะ

ชิ้นไหนที่ภูมิใจมากที่สุด

“ด้วยความทีเ่ ราเป็นผูน้ อ้ ยในวงการธุรกิจงานป้าย จึงบอกไม่
ได้วา่ อะไรหรืองานชิน้ ไหนทีเ่ ป็นงานทีเ่ ราภูมใิ จมากทีส่ ดุ แต่ขอพูดถึงใน
เรือ่ งของความรูท้ ตี่ นมีทวี่ า่ มีครัง้ หนึง่ เขาเชิญเราไปประชุมเกีย่ วกับธุรกิจ
งานป้าย เราสามารถน�ำเสนอวัสดุอปุ กรณ์ในการออกแบบหรือในการ
ผลิตเกีย่ วกับงานป้ายได้ เพราะเรามีพนื้ ฐานทีส่ ามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้ ท�ำให้ลกู ค้าชืน่ ชอบและพอใจในชิน้ งานของเรา นี่
แหละความภูมใิ จในการท�ำงานเกีย่ วกับธุรกิจงานป้าย”

ปัญหาหรืออุปสรรคในการท�ำงาน

ธุรกิจงานป้ายของเรามีแรงงานทีพ่ ร้อม และวัสดุทเี่ ราน�ำมา
ผลิตก็เป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ท�ำให้เราไม่เคยเจอปัญหาหรืออุปสรรคใน
การท�ำงานเลย แต่ถา้ จะให้กล่าวถึงปัญหาหรืออุปสรรคทีล่ กู ค้าหรือบุคคล
ทัว่ ไปพบเจอ ก็มกั จะเป็นปัญหาในเรือ่ งของสีกบั วัสดุทไี่ ม่มคี ณ
ุ ภาพตาม
ทีโ่ ฆษณาไว้ ซึง่ ก็ถอื เป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะต้องโทษตัวเองว่าไม่ได้ศกึ ษาราย
ละเอียดเกีย่ วกับสีหรือวัสดุนนั้ ๆ ให้ดกี อ่ นน�ำมาผลิตสินค้า
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การดูแลพนักงาน

ถึงเราจะเป็นนายจ้าง แต่เราก็เป็นคนเหมือนกับลูกจ้างเหมือน
กับพนักงานทัว่ ไป แต่เวลาท�ำงานก็คอื เราท�ำงาน เราไม่ได้เป็นนายจ้างทีท่ ำ�
หน้าหล่อเดินตรวจงานอย่างเดียว ทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานในแต่ละ
ส่วนของตนเอง แตกต่างกันเพียงแค่วา่ เราได้ออกไปข้างนอก ได้ออกไปดู
งานเกีย่ วกับธุรกิจงานป้ายหรือธุรกิจงานพิมพ์ในทีอ่ นื่ ๆ เราได้รเ้ ู ราได้เห็นว่า
ข้างนอกเขาท�ำอะไร เราก็สามารถมาบอกเล่าเขาได้วา่ อะไรควรท�ำแบบไหน
หรือวิธไี หน ทีจ่ ะท�ำให้การผลิตงานออกมามีคณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ นีเ่ ป็นส่วน
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เขารักเขา และเราก็รกั เขาแบบพีแ่ บบน้องแบบคนในครอบครัว
เช่นกัน
ร้านของเราท�ำงานแบบเป็นระบบ เรือ่ งเงินเดือนเราจ่ายตรง เรือ่ ง
เครือ่ งมือหรือวัสดุปกรณ์เราก็มคี รบ ไม่เคยมีปญ
ั หาเรือ่ งของหาย ถ้าถาม
ว่ามีพนักงานทีน่ สิ ยั ไม่ดเี ข้ามาสมัครเข้ามาท�ำงานกับเรามัย้ ...ก็มนี ะ แต่พอ
มาอยูก่ บั เราเขาก็ปรับเปลีย่ นตัวเองเป็นคนดี เพราะเราสอนให้เขาเป็นคนดี
“คุณเป็นคนดี เราเป็นครอบครัวทีด่ ี ใครๆ ก็รกั คุณ”

อนาคตของธุรกิจงานป้าย

อนาคตของธุรกิจงานป้ายไม่วา่ จะเป็นตลาดล่าง ตลาดกลาง หรือ
ตลาดบน ลูกค้าจะแยกกลุม่ ในการเลือกวัสดุตามทีต่ นเองต้องการ อย่าง
ตลาดบนอาจจะพร้อมทุกอย่างในเรือ่ งของวัสดุ เครือ่ งมือ คุณภาพ เทคนิค
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ แต่ตลาดล่างวัสดุแบบไหนหรือราคาไหนก็ทำ� ได้ แต่...
คุณภาพอาจจะได้ตามวัสดุและราคาทีผ่ ลิตออกมา แต่สำ� หรับผมจะไม่โอเค
กับคุณภาพทีไ่ ด้รบั

การแข่งขันในอนาคตข้างหน้า

ด้วยการทีผ่ ค้ ู า้ แข่งกันขายของ แข่งกันตัดราคาสินค้า ถือเป็น
สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ราคาสินค้าลดลง แต่กจ็ ะตามมาด้วยคุณภาพของสินค้า
ทีล่ ดต�ำ่ ลงเช่นกัน แต่ผค้ ู า้ และลูกค้าควรมีความรูด้ ว้ ยว่า...สินค้าทีต่ นได้รบั
เหมาะสมกับราคาทีค่ ณ
ุ จ่ายไปด้วยหรือไม่

งานธุรกิจป้ายจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูล หรือวิธกี ารใหม่ๆ หรือไม่

ในฐานะผูบ้ ริหารงานควรจะมีการค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ เพิม่
เติมอยูต่ ลอดเวลา อย่างเวลาเราไปดูงานทีแ่ คนาดา เราไปเห็นป้ายๆ หนึง่
ขาป้ายทีร่ า้ นเราท�ำ เรายกขอบด้วยการยิงเหล็กเข้าไป แต่ทตี่ า่ งประเทศเขา
ไม่ทำ� แบบเรา ก็มาเล่าให้ลกู น้องฟังว่าปีหน้าเดีย๋ วจะท�ำแบบนีบ้ า้ ง
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APPLICATION ช่วยหาฟ้อนต์
เวลาทีม่ เี พลงลอยมาเข้าหูของเราแล้วเพลงนัน้ เกิด
ไพเราะโดนใจเราเป็นอย่างมาก เราก็คงจะต้องหาให้
เจอว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไร? หลายๆคนอาจจะใช้
เวลานึ ก หรื อ จดเนื้ อ เพลงเอาไว้ ไ ปหาต่ อ ใน
อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ถ้ า ในยุ ค สมั ย นี้ ก็ ต ้ อ งเปิ ด
Application อย่าง Shazam ให้ช่วยหาเพลงให้
แต่ส�ำหรับนักออกแบบเรื่องหาเพลงที่ลอยมาตาม
อากาศไม่เจอคงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่ ปวดหัวเท่ากับการ
ทีไ่ ปเจอฟ้อนต์สวยๆบน Artwork แล้วไม่รวู้ า่ ฟ้อนต์
ชนิดนั้นชื่อว่าฟ้อนต์อะไรหรือหาฟ้อนต์ชนิดนั้นไม่
เจออีกเลย
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ถ้าในหลายปีก่อนเราก็คงจะถ่ายรูปฟ้อนต์บน Artwork มาให้เพื่อนๆช่วยกันเดาหรือช่วนกันหาฟ้อนต์ให้เจอ
แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ IOT (Internet Of Think) การหาฟ้อนต์ให้เจอคงจะเป็นแค่เรื่องเล็กไปซะแล้ว เมื่อตอนนี้
ที ม งานจากเว็ บ www.myfonts.com ได้ ท� ำ การสร้ า ง Application ในการช่ ว ยหาฟ้ อ นต์ ชื่ อ ว่ า
What The Font ส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

What The Font เป็น Application ช่วย
เหลือนักออกแบบในการหาฟ้อนต์ทตี่ อ้ งการ
เพี ย งแค่ ถ ่ า ยรู ป ฟ้ อ นต์ บ นแอพหลั ง
จากนั้นระบบของแอพก็จะช่วยท�ำการหา
ฟ้อนต์ให้อย่างโดยเร็วและแม่นย�ำ โดยตอน
นี้ Application สามารถค้นหาฟ้อนต์ได้ถงึ
130,000 แบบเลยทีเดียว และในโครงสร้าง
ของแอพยังมี AI หรือ Machine Learning
ที่จะมาช่วยให้แอพมีระบบที่ดีขึ้นได้อีกมาก
ในอนาคต
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PRINTING
ส�ำหรับงานป้าย
ต่อจากเล่ม 17

ทีน่ เี้ รามาดูวา่ 3D Printing จะมีสว่ นมาช่วยงาน
สําหรับผูป้ ระกอบการผลิตป้าย อย่างพวกเราได้อย่างไร
กันบ้างครับ

ใช้ผลิตตัวงาน หรือส่วนประกอบของงาน

ใช้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ

เราสามารถใช้ 3D Printing พิมพ์ส่วนประกอบของตัวป้าย หรือชิ้น
งานของเราขึ้นมาได้โดยตรง เช่นการพิมพ์ตัวหนังสือ หรือ โลโก้
ขนาดเล็ก ๆ หรือเราสามารถที่จะพิมพ์เป็นขอบของตัวหนังสือเพื่อ
ที่จะน�ำไปติดแผ่น acrylic และใส่ไฟ LED ภายในได้ วิธีนี้จะย่นเวลา
แทนท�ำการยกขอบตัวหนังสือด้วยโลหะ ตัวหนังสือสูงประมาณ 10
cm หนาประมาณ 2.5 cm ใช้เวลาในการพิมพ์ขอบที่ 10-15 นาที
หากเราก�ำหนดความหนาของผนังวัตถุที่พิมพ์ไม่มากครับ… หรือ
กรณีที่ป้ายจะต้องมีส่วนประกอบที่เป็น 3D เช่นดอกไม้ หรือ ลาย
ต่าง ๆ 3D Printing ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้ท�ำงาน
แบบนี้ได้ดีครับ

ในหลาย ๆ กรณีเราอาจจะต้องการ ชิ้นส่วนบางอย่างเพื่อใช้ในการ
ท�ำงาน เช่นขาตั้ง, ตัวล็อกหรือยึด มุมต่าง ๆ, ที่วัดมุม, กล่องใส่
อุปกรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เราก็สามารถที่จะออกแบบได้เอง
โดยใช้ program ต่าง ๆ สร้างวัตถุขึ้นมา หรือ download ได้จาก
หน้า website ต่าง ๆ ได้ แล้วจึงน�ำไปท�ำ 3D Printing วิธีนี้เราก็
จะได้ ชิ้นส่วน หรือ เครื่องมือที่เราต้องการ และเหมาะกับงานของ
เรา ซึ่งบางครั้งหาซื้อทั่วไปไม่ได้ครับ ส่วนตัวของผมก็ใช้เครื่อง 3D
Printer ในการพิมพ์ชน้ิ ส่วนต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในบ้านหลายชิน้ มากครับ ตัง้ แต่
ฝาขวดรดน�้ำต้นไม้ ฝาท่อ ไปจนกระทั่งฐาน และ ตัวรองส�ำหรับ
ปรับต�ำแหน่งเครื่อง laser engraver
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ใช้ผลิตตัว Prototype ของงานก่อนที่จะน�ำไปผลิตจริง

ใช้ผลิต Presentation Model

ก่อนทีจ่ ะมี 3D printer เวลาทีอ่ อกแบบ profile อลูมเิ นียมต่าง ๆ เพือ่
ที่จะส่งให้โรงงานไปฉีดอลูมิเนียม หรือ ฉีดพลาสติก หรือ ขึ้นรูปเร
ซิน่ ต่าง ๆ เราก็จะเห็นแต่รปู บนหน้าจอ CAD ซึง่ แม้กระทัง้ เราสามารถ
จะหมุนภาพให้เห็นในมุมต่าง ๆ ได้ง่าย ก็ไม่ได้ดีเท่าได้สัมผัสชิ้นจาก
จริง… การที่เราสามารถ 3D Print ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อนที่จะ
ไปท�ำการผลิตจริง ท�ำให้เราได้สามารถได้เห็น และ ทดลอง ประกอบ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ว่า สิ่งที่เราออกแบบมานั้น เข้ากันได้หรือไม่ สวมกัน
ได้หรือไม่ แน่นไปหรือไม่ ถอดออก หรือ ประกอบกันได้ยากหรือง่าย
เท่าไร โดยวิธีนี้เราจะสามารถเห็นปัญหาต่าง ๆ ก่อนการผลิตจริง
และเมื่อเห็นปัญหาแล้ว เราสามารถแก้ไขใน CAD ก่อนที่จะส่งไปยัง
โรงงาน นั่นก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการ
ท�ำงานของเราครับ

เวลาทีจ่ ะน�ำเสนองานป้าย จะเป็นเรือ่ งง่ายมากทีเ่ ราจะสามารถอธิบาย
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้า หรือ designer ได้เห็นโดยผ่านทาง 3D
model แทนทีจ่ ะเป็น แบบจากกระดาษแบน ๆ 3D Model สามารถ
ท�ำให้เราดูตัวชิ้นงานได้หลาย ๆ มุมไปพร้อม ๆ กัน หรือแม้ในกรณี
ที่เป็นป้ายใหญ่ ๆ เช่น Pylon เราก็จะเห็นลักษณะต่าง ๆ ของ
โครงสร้างคร่าว ๆ ได้ เราสามารถที่จะใช้แสงส่อง เพื่อให้เห็นเงา
และผลกระทบของเงาต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถเห็นในแบบที่เป็น 2D
ได้ครับ… หรือในหลาย กรณีเช่น การออกแบบ Kiosk หรือ Booth
ต่าง ๆ 3D Model เหล่านี้จะช่วยท�ำให้ลูกค้าเข้าใจงานได้ง่ายและ
มากขึน้ ครับ และทีส่ ำ� คัญคือการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าด้วย
ครับ
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ใช้ผลิต แม่พิมพ์ ส�ำหรับงานหล่อชิ้นงาน
นอกจากที่เราจะให้ 3D Printing ในการสร้างต้นแบบหรือ prototype ของชิ้นงานแล้ว 3D Printing มีส่วนช่วยได้มากในการสร้างชิ้นงานเพื่อ
ที่จะท�ำเป็นแม่พิมพ์ส�ำหรับหล่อชิ้นงาน หรือท�ำตัวแม่พิมพ์ส�ำหรับท�ำ thermal forming หรือ vacuum forming หรือที่เราเรียกกันว่าปั้มนู
นได้ครับ แต่ในกรณีนี้เราจะต้องเลือกชนิดของ filament ให้ถูกต้องนะครับ หากจะท�ำแม่พิมพ์ปั้มนูนเราอาจจะต้องเลือก filament ชนิดที่
ทนความร้อนได้หน่อยครับ ผมเองได้ทดลองพิมพ์งาน 3D ด้วย Filament ที่เป็น PLA ออกมาแล้วน�ำไปเป็นต้นแบบในการหล่อแบบพิมพ์
silicone และจากนั้นก็น�ำแม่พิมพ์ silicone นั้นไปหล่อปูน หล่อ resin ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร และยาง silicone ก็ไม่ได้ท�ำให้พื้นผิว
ของ 3D Model ที่ผมพิมพ์ออกมาเสียหาย ถึงแม้ผมจะใช้ model นั้นหล่อแม่พิมพ์ silicone หลายรอบครับ วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราสร้างชิ้นงาน
หล่อ หรือ ปั้มนูนได้หลากหลายครับ

เข้าใจว่าเรื่อง 3D Printing ส�ำหรับหลายท่านอาจ
จะเป็นเรื่องใหม่ และดูจะซับซ้อนไปบ้าง แต่ในส่วน
ตัวของผม ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา
ทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ วกับงานผลิตป้ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
มากครับ แนวโน้มของการใช้เครื่อง 3D Printing
ก็ มี ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ อาจจะไม่ ร วดเร็ ว เท่ า กั บ
เครื่องพิมพ์ภาพ inkjet แต่มันก็เริ่มเข้ามามี
บทบาทในการท�ำงานของพวกเราครับ ดังนั้นหาก
มีเวลาศึกษาไว้หน่อยก็จะดีครับ ในปัจจุบันเครื่องก็
มีราคาไม่ค่อยแพง เครื่องที่ไม่ใหญ่นักก็อาจจะเริ่ม
ต้นที่ หมื่นกว่าสองหมื่น ไปจนถึงแสนต้น ๆ ครับ
และตอนนี้ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เริ่ม
มีการน�ำไปใช้สอนแล้วครับ…
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เชือ่ ม

สัมพันธ์
เมื่ อ วั น ที่ 28 เดื อ นกั น ยายนที่ ผ ่ า นมา ทาง
สมาคมTABDAได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าว
การจัดงาน Sign Asia Expo 2018 ณ กรุงเวียง
จันทร์ ประเทศ สปป.ลาว และได้ถอื โอกาสไปร่วม
แสดงความยินดีกับกลุ่มงานป้ายเมืองลาวที่
เป็นการรวมตัวกันระหว่างพี่ๆ น้องๆ ร้านป้าย
และร้านอิงค์เจ็ทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน มีการ
ร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพในวงการ ซึ่งมีแนวคิดคล้าย
กับทางสมาคม TABDA

ไทย
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ในโอกาสนีไ้ ด้ถอื โอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์ตา่ งๆ ร่วมกันกับทาง
ท่าน วงน�ำ วงวิไล และพี่น้องร้านป้ายที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้กว่า 30 ท่าน
ด้วย โดยทางสมาคมได้มีการท�ำข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วม
กันในอนาคต ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี หรือการเยี่ยมชม
โรงงานต่างๆ ทัง้ ในไทยหรือทางสปป.ลาว เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมงานป้ายและงาน
อิงค์เจ็ทให้ดียิ่งขึ้นไป

ยลาว
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เมื่อมีโอกาสไปถึงต่างประเทศแล้วก็เลยถ่ายงาน
ป้ายต่างๆใน สปป.ลาว มาให้เพือ่ นๆได้ดกู ัน เท่าที่
สังเกตดู ธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ก็ยังเป็นธุรกิจที่มงี บโฆษณาสูง มีการท�ำ
ป้ายและงานอิงค์เจ็ทค่อนข้างมาก ไม่แตกต่างจาก
บ้านเรา ธุรกิจอาหารจากบ้านเราก็เข้าไปท�ำธุรกิจ
ในเวียงจันทร์คอ่ นข้างมาก แต่งานด้านสือ่ โฆษณา
นอกบ้านน่าจะต้องจับตามองเพราะจะเห็นมีสื่อ
นอกบ้านค่อนข้างมาก ใครสนใจก็เข้าไปลงทุนหรือ
ร่วมทุนได้นะครับ
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2018
DPES Sign Expo China

Autumn Guangzhou

28-31 Aug 2018

ส� ำ หรั บ ครั้ ง นี้ ที ม งานเลื อ กเดิ น ทางโดยสาย
การบินไทย สายการบินแห่งชาติของเรา เมือ่ เดินทางไปถึง
ประเทศจีน เพราะรูม้ าว่าสนามบินไบยุน่ ได้เปิดใช้ Terminal
2 ซึง่ พึง่ แล้วเสร็จและเปิดใช้สดๆร้อนๆ พอลงเครือ่ งเราได้
พบกับความทันสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากเดิมไปมาก ทางผู้
ออกแบบได้เน้นเรือ่ งความโอ่โถงโล่งสบาย ใช้เทคโนโลยีมา
แทนคนในหลายๆจุด เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ผูเ้ ดิน
ทางได้เป็นอันมาก ป้ายโฆษณาในสนามบินถูกออกแบบให้
มีความทันสมัย และดึงดูดสายตาเป็นอย่างยิง่ เป็นตัวอย่าง
ทีด่ สี ำ� หรับผูท้ พ
ี่ ฒ
ั นาสือ่ ป้ายโฆษณาบ้านเราได้ดที เี ดียว อีก
อย่างการเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองง่ายขึน้ กว่าเดิม และ

รวดเร็วมาก เราเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้าเพือ่ เข้าเมือง ทาง
เดินเพือ่ ไปจุดขึน้ รถไฟฟ้าก็งา่ ยมากมีปา้ ยบอกทางชัดเจน
การซือ้ บัตรโดยสาร แนะน�ำว่าให้ซอื้ บัตรเก็บไว้ใช้เลย ราคา
50 หยวน ประมาณ 250 บาท เป็นค่ามัดจ�ำบัตร 20 หยวน
แต่สามารถใช้ได้ถงึ 32 หยวน เพราะเค้าคืนเงินเข้าบัตรเรา
อีก 2 หยวน ส่วนค่าโดยสารประมาณ 7 หยวนถึงใจกลาง
เมืองกวางเจา เป็นถิน่ ทีพ
่ กั กันเป็นประจ�ำ และคุน้ เคย เดิน
ทางไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวก บัตรทีซ่ อื้ มายังสามารถ
ใช้กบั Taxi หรือร้านสะดวกซือ้ ได้อกี ด้วย และสามารถเติม
เงินทีร่ า้ นสะดวกซือ้ ได้เลย
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ส�ำหรับงาน DPES – Autumn เป็นงาน
ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับงานช่วงต้นปี ในครั้งนี้
ถือว่าจัดอยู่ในช่วงสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก
ฝนตกแถบทุกวัน และยังตกทัง้ วัน ท�ำให้งานอาจจะ
ดูเงียบเหงาไปจากเดิมมาก แต่กเ็ ป็นการดีเพราะไม่
ต้องเบียดผู้คนสามารถเดินดูงานได้อย่างสบาย
ภายในงานเครือ่ งพิมพ์ได้มนี วัตกรรมใหม่ๆบ้าง ได้
มีการเก็บรูปมาบรรยากาศงานมาฝากสมาชิกทีไ่ ม่
ได้ไปดูในปีนี้ เครือ่ งพิมพ์ Inkjet ค่ายดังๆ เดิมๆ
มีรนุ่ ใหม่ๆ มาให้ดบู า้ ง ส่วนใหญ่จะเน้นทีร่ ะบบ UV
LED กันแทบทัง้ หมด ใน Hall เครือ่ งพิมพ์ Inkjet
กลิน่ Solvent ทีส่ มาชิกบ่นกันปีนแี้ ทบไม่ได้กลิน่
เลย มีแต่แสงแว๊ปไป แว๊ปมา
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งาน DPES Autumn 2018

เครือ่ งพิมพ์ UV ทีพ
่ มิ พ์ลงบนขวดโดยตรงก็นา่ สนใจ ส�ำหรับการลดการใช้สติก๊ เกอร์ลง และเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
หน้าตาแปลกๆ ก็มใี นงานนี้ รวมถึงเครือ่ งตัดผ้าด้วยลวดความร้อน ก็นา่ สนใจ เพราะช่วยให้งานตัดผ้าท�ำได้รวดเร็วขึน้
ซึง่ ผ้าก็เริม่ ทีจ่ ะเป็นทีน่ ยิ มเอามาท�ำงานในบ้านเรามากขึน้ ทุกวัน เครือ่ งดัดแผ่นอะคิรคิ ด้วยรางลวดความร้อนก็มแี บบที่
สามารถเพิม่ ความสะดวกสามารถช่วยให้งานแปรรูปอะคิรคิ ง่ายขึน้ และรวดเร็วขึน้ รวมถึงงานป้ายตัวอักษรแบบต่างๆ ที่
มีแปลกตา และสร้างสรรค์ สวยงามขึน้ มาก เครือ่ งจักรใหญ่ๆ เช่นเครือ่ งตัด Laser, CNC และอืน่ ๆ ก็มาพร้อมกับ
นวัตกรรมเพิม่ ความสะดวก เน้นการใช้งานทีง่ า่ ยขึน้ ส่วนทีไ่ ม่เห็นเลยน่าจะเป็นพวกป้ายไฟ LED อาจจะเป็นไปได้วา่ น่าจะ
ไปรวมออกทีง่ านช่วงต้นปีกนั หมด
ส�ำหรับการดูงานต่างแดนในปีหน้าทีจ่ ะมาถึง จะจัดขึน้ ทีเ่ ดิม ในช่วงวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2019 ทางสมาคม
คาดว่าจะมีการจัดชวนสมาชิกไปดูงานต่างแดนเหมือนเช่นทุกปี สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง เพจเฟสบุคของ
ทางสมาคม
Graphic & Sign |

48

บทความ | Innovation Inkjet Printer

INNOVATION
INKJET PRINTER
สืบเนือ่ งจากการเดินทางไปดูงานทีป่ ระเทศจีน ได้ไปพบเห็นเครือ่ งพิมพ์ Inkjet UV LED เครือ่ งหนึง่ เป็นทีน่ า่
สนใจ เลยเข้าไปเจาะลึกด้วยความสงสัย และน�ำมาเล่าสูส่ มาชิกของเรา เครือ่ งพิมพ์เครือ่ งนีด้ ผู า่ นๆ ก็เหมือนเครือ่ งพิมพ์
Inkjet UV แบบ Roll to Roll ทัว่ ๆไป แต่ทสี่ ะดุดตาคือ พอเดินผ่านไปด้วยความสงสัยทีเ่ ห็นว่าเครือ่ งค่อนข้างใหญ่
กว่าเครือ่ งอืน่ ๆ ดูแข็งแรง บึกบึน ท�ำให้ตอ้ งแอบไปขอดูดา้ นหลังเครือ่ งด้วยความสงสัย ท�ำให้ไปพบกับนวัตกรรมที่
น่าสนใจ คือมีชดุ หัวพิมพ์ 2 ชุดในเครือ่ งเดียว พอสอบถามผูข้ ายก็ได้คำ� ตอบว่า เครือ่ งพิมพ์เครือ่ งนีเ้ ป็นแบบ 2 in
1 คือซือ้ เครือ่ งนี้ 1 เครือ่ งเหมือนกับได้เครือ่ งพิมพ์ถงึ 2 เครือ่ งเลย
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เรือ่ งรายละเอียดสเป็คเครือ่ งพิมพ์จะขอข้าม
ไปก่อน เพราะว่าน่าจะไม่แตกต่างกับเครือ่ งทีม่ อี ยูท่ วั่ ๆ
ไป สามารถดูจากเว็ปไซด์ผผู้ ลิตได้เอง แต่จะอธิบายใน
ส่วนทีเ่ ครือ่ งพิมพ์ Inkjet ทัว่ ๆไป ไม่มเี ครือ่ งพิมพ์
เครือ่ งนีส้ ามารถพิมพ์งาน 2 หน้าได้เสร็จในครัง้ เดียว
ไม่วา่ จะเป็นงาน Banner 2 หน้า หรืองาน Backlit ที่
ต้องการพิมพ์ให้มคี วามสวยงามสีแน่นด้วยการพิมพ์
หน้าหลัง ก็สามารถพิมพ์ได้พร้อมกัน 2 ด้านในเวลา
เดียวกัน น่าสนใจขึน้ มาบ้างแล้วใช่ไหม๊ มาดูกนั ว่าท�ำได้
อย่างไร
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พอเห็นภาพก็คงร้องอ๋อ... กันเลย บางคนที่มีงาน
ประเภทนี้ เครือ่ งพิมพ์เครือ่ งนีน้ า่ จะเป็นทางออกส�ำหรับ
งานทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างรวดเร็วและง่ายขึน้ แต่ยงั ไม่หมด ถ้า
จะท�ำงานแบบอืน่ ละท�ำได้ไหม๊ สบายมาก เครือ่ งพิมพ์
เครือ่ งนีย้ งั สามารถพิมพ์งาน 2 งานได้ในเวลาเดียวกัน
พร้อมๆกัน เท่ากับว่าถ้ามีงานเยอะๆ งานเราก็จะใช้เวลา
ในการพิมพ์ลดลงได้ครึง่ หนึง่ เลยทีเ่ ดียว มาดูกนั ว่ามัน
ท�ำงานอย่างไร

การท�ำงานแบบแยกกันอิสระของชุดหัวพิมพ์ สามารถท�ำงานต่างกัน วัสดุตา่ งกันได้ หรือพิมพ์แค่ชดุ เดียวก็ยงั ได้
ข้อดีอกี อย่างคือ ส�ำหรับผูท้ มี่ พ
ี นื้ ทีจ่ ำ� กัดในการท�ำงาน จะสามารถประหยัดพืน้ ทีไ่ ด้มาก ท�ำงานได้มากขึน้ ก็รบั งาน
ได้มากขึน้ ใช้คนคุมเครือ่ งพิมพ์คนเดียว เหมือนคุม 2 เครือ่ งในเวลาเดียวกัน น่าจะตอบโจทย์ผพ
ู้ มิ พ์งานบางรายได้
อย่างดีทเี ดียว
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POSTER

DESIGN

สไตล์ MINIMALIST ตามแบบฉบับ LESS IS MORE
ออกแบบโปสเตอร์ คือสิ่งที่หลายคนต้องพบเจอ วันนี้ จะมาน�ำเสนอเทคนิคออกแบบโปสเตอร์ในแบบ
Minimalist เรียกได้ว่าน้อยๆ แต่งดงามยังไงลองน�ำเทคนิคข้างล่างพร้อมตัวอย่างไปประยุคใช้ให้เหมาะ
สมกับงานกันได้เลย ส�ำหรับใครที่พึ่งเริ่มต้นลองหาสีที่ถูกใจได้จาก 10 โทนสีที่ถูกคาดการณ์โดย Pantone และอีกหนึ่งสิ่งในการออกแบบโปสเตอร์คือ Grid System ส�ำหรับใครที่พร้อมแล้วเรามาดูเทคนิค
ออกแบบโปสเตอร์ กันได้เลย
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1.ค้นหาวิธีใช้
Les Graphiquants

ค�ำว่า Minimalist ไม่ได้แปลว่าคุณ
จะท�ำอะไรที่แตกต่างหรือแปลก
ใหม่ ไ ม่ ไ ด้ ลองสร้ า งวั ต ถุ บ น
โปสเตอร์ให้แปลกใหม่ใช้วัตถุที่
เรียบง่ายผสานเข้ากับความคิด
สร้างสรรค์ทมี่ ี อย่าลืมคุมโทนสี
ของโปสเตอร์เอาไว้และจัดว่างวัตถุ
ให้ดแู ตกต่างตามตัวอย่างด้านบน

2.เล่นกับตัวอักษร
Paul Belford

Wine Route Posters

อีกหนึง่ เทคนิคทีเ่ ราพบเจอได้มากคือการน�ำประโยคมาปรับให้อยูใ่ นรูปแบบกราฟิกถือว่าเป็นอีกหนึง่
เทคนิคออกแบบโปสเตอร์ทนี่ ำ� มาใช้ได้ดี นอกจากจะสวยงามแปลกใหม่ ยังมีความหมายซ่อนอยู่
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มองตัวอักษรทีเ่ รามีให้เป็นวัตถุหนึง่
ทีห่ ยิบมาใช้งานได้ มองว่าตัวอักษร
เป็ น กราฟิ ก ที่ น� ำ มาสร้ า งสรรค์
ออกแบบโปสเตอร์ได้ ลองหยิบตัว
อักษรทีเ่ รามีมาใช้งานไม่วา่ จะเป็น
ตัวเดียวหรือมาเป็นค�ำ แต่วธิ นี ตี้ อ้ ง
ผ่านการคิดนานสักหน่อยทางที่ดี
ควรตีความหมายของตัวอักษรของ
เราให้ได้ก่อนว่ามันสามารถแปลง
ออกมาเป็นรูปกราฟิกอะไรได้บา้ ง
เพราะอย่าลืมว่าแม้แต่ตัว A ใน
แต่ละ font ก็มหี น้าต่อและรูปร่างที่
ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นตัวอย่างด้าน
บนทีน่ ำ� ตัว A มาใช้งานเหมือนรูป
ดวงตาของคน การออกแบบ
โปสเตอร์แนวนี้อย่าลืมว่าความ
หมายของสิง่ ทีใ่ ช้มคี วามส�ำคัญมาก

บทความ | Poster Design

3.Minimalist
Illustration
Henry Rivers อีกหนึง่ วิธที ที่ ำ� ให้ออกแบบโปสเตอร์ได้

ตัวอย่างด้านบนทีเ่ ลือกใช้กราฟิกในแบบง่ายๆ มีเพียงวงกลมก็นำ�
มาออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างน่าสนใจ อีกสิง่ ทีค่ วรให้ความส�ำคัญ
คือจุดเด่นของสิง่ ทีเ่ ราต้องการสือ่

สวยงามตามสไตล์ทเี่ ราต้องการคือเลือกใช้ภาพ illustration
ทีเ่ ป็นสไตล์ minimalist อย่าลืมสร้างวัตถุให้เรียบง่าย ลอง
ใช้รปู ทรงทีเ่ ป็นแนว Geometric แบบง่ายๆ และอีกอย่างที่
ส�ำคัญคือโทนสีทตี่ อ้ งคุมให้ดี

4.ค�ำพูดก็สำ� คัญ
Tom Davie

ค�ำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถอธิบายความ
หมายออกมาได้มากมาย ลองจัดว่างประโยคทีค่ ณ
ุ
คิดให้ดเู รียบง่าย ประโยคทีด่ คี วรสัน้ กระชับ แต่
สามารถสือ่ สารออกมาได้อย่างเข้าใจ และประโยค
ทีด่ จี ะช่วยอธิบายภาพทีเ่ ราเลือกใช้งานได้ดว้ ย
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5.ลองเล่นกับ Geometric
Horacio Lorente

รูปทรง Geometric คือรูปทรงง่ายๆ ทีเ่ รา
พบเห็นได้ทว่ั ไปเป็นหนึง่ ในเทคนิคทีเ่ ราแนะน�ำ
ให้นำ� มาใช้ออกแบบโปสเตอร์เพราะรูปทรงที่
ง่ายและมีเครือ่ งมือทีส่ ร้างรูปทรงแนวนีอ้ ยูแ่ ล้ว
ไม่ ว ่ า มื อ ใหม่ มื อ เก่ า ก็ ส ามารถออกแบบ
โปสเตอร์โดยใช้รปู ทรง Geometric ได้

Mark Gowing

ขัน้ ตอนในการใช้เทคนิคนีก้ ง็ า่ ยๆ
ลองเลือกสีของแบรนด์มาใช้งาน
สร้างรูปทรง Geometric ทีเ่ รียบ
ง่ายและใช้งานร่วมกับ Grid บวก
กับประโยคที่ต้องการสื่อสักนิด
หน่อย ก็จะออกมาเป็นโปสเตอร์ที่
Minimal ได้แน่นอน

6.อยากเรียบต้องสีด�ำ
Abduzeedo

สีด�ำเป็นตัวช่วยในการออกแบบ
โปสเตอร์ทดี่ ใี ช้งานได้ผลเป็นอย่าง
มาก โปสเตอร์ สี ด� ำ ท� ำ ให้ ง าน
ออกแบบดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วย
ความหมายของงาน เช่นตัวอย่าง
ด้านบนที่เลือกใช้พื้นหลังเป็นสีด�ำ
ทัง้ หมดและมีเพียงรูปทรงกลมอยู่
ตรงกลาง เพียงเท่านี้ก็ออกแบบ
โปสเตอร์ทมี่ าความหมายออกมาได้
แต่ตัวอักษรด้านล่างก็เป็นตัวช่วย
สือ่ สารความหมายของรูปทรงกลม
นัน่ เอง

Inspiration DE

ถ้าต้องออกแบบโปสเตอร์ให้ดเู รียบหรู ลอง
ใช้หมึกสีขาวแบบเงาพิมพ์ลงบนกระดาษด�ำ
ด้านจะช่วยให้งานของคุณดูมรี าคามากขึน้
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7.สร้างโปสเตอร์ชุด
Kurat Unsal ลองออกแบบโปสเตอร์แบบเป็นชุด 2 ชิน้ หรือ 3 ชิน้ จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบั โปสเตอร์ของคุณได้มาก
โดยโปสเตอร์แต่ละชิน้ ในชุดเดียวกัน ต้องออกแบบให้มอี ารมณ์ของงานและสไตล์งานทีไ่ ปในแนวทางเดียวกัน อาจจะต้องก�ำหนด
ขนาด Font ขนาดเส้นวัตถุ โทนสีให้อยูใ่ นรูปแบบเดียวกัน

8.ใช้ Grid
Shelby White

ใครยังไม่รวู้ ธิ ใี ช้ Grid อย่าลืมไปอ่านบทความของเราเพิม่
เติมได้ที่ วิธใี ช้ Grid System ยังไงให้ ง่าย เป๊ะ ใครใครก็
ท�ำได้ ท�ำไมถึงต้องใช้ Grid ? อย่างทีเ่ ราเคยบอกแล้วว่า
Grid เป็นเครือ่ งมืออันทรงพลังทีช่ ว่ ยให้งานออกแบบของ
คุณดูเป็นระเบียบและสวยงาม การใช้ Grid จะช่วยในเรือ่ ง
การจัดวางของเรา
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9.สร้างความสมดุล
Daniel Gray

ออกแบบโปสเตอร์ให้สมดุลคือกุญแจในการจัดวางงานเกือบทุกสไตล์
และในสไตล์แบบ Minimalist ทีเ่ ราก�ำลังอ่านกันอยูย่ งิ่ มีความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะความน้อยของวัตถุทเี่ รามีจะต้องถูกจัดวางให้ดู
สวยงาม ตัวอย่างด้านบนมีองค์ประกอบอยูเ่ พียงไม่กสี่ ว่ นคือ ภาพ 10.รูปภาพก็ส�ำคัญ
ดินสอ, โลโก้, ข้อความ ผูอ้ อกแบบจึงได้จดั วางสมดุลแบบ 1/2 คือ Yossi Lemel
จัดวางรูปภาพสัดส่วนกว่า 50% ของงาน
เคยมีคนบอกว่า ภาพสวยอะไรๆ ก็สวย ซึง่ มันเป็นเรือ่ งทีจ่ ริงมาก
ลองน�ำภาพทีส่ วยโดดเด่นมาออกแบบโปสเตอร์ดแู ล้วคุณจะรับรูถ้ งึ
ความแตกต่างว่ามันช่วยเพิม่ พลังให้งานออกแบบมากแค่ไหน ภาพที่
ดีอาจไม่ใช่ภาพทีส่ วย และภาพทีส่ วยอาจไม่ใช่ภาพทีด่ ี ภาพทีด่ ใี น
ทีนอี้ าจจะเป็นภาพทีส่ ามารถสือ่ สารข้อความทีเ่ ราต้องการจะสือ่ ออก
มาได้อย่างมีพลังโดยใช้องค์ประกอบเพียงไม่กชี่ นิ้
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11.กราฟิกที่มีความหมาย
Unusual

ถ้าเราต้องออกแบบโปสเตอร์ทเี น้นความ
หมายให้ซอ่ นอยูใ่ นเนือ้ งานโดยทีม่ อี งค์
ประกอบไม่เยอะ สิง่ ทีเ่ ขามาช่วยคุณได้
คื อ ภาพกราฟิ ก นั่ น เอง อย่ า งเช่ น
โปสเตอร์ ตั ว อย่ า งเป็ น งาน 15th
Anti-Racism Festival เพียงคุณมองไปที่
ภาพกราฟิกก็สอื่ ความหมายออกมาได้
อย่างทันทีวา่ ผูอ้ อกแบบต้องการสือ่ ถึง
อะไร ถึงแม้กราฟิกแบบนีอ้ าจจะต้องใช้
เวลาคิดนานสักนิด แต่รบั รองว่าถ้าคิด
ออกมาได้จะสร้างความประทับใจได้
แน่นอน

12.เล่นกับ Whitespace
Jairo Miranda

ใครอยากรูจ้ กั พืน้ ทีส่ ขี าวนีม้ ากขึน้ อ่านต่อได้ที่ white
space พืน้ ทีว่ า่ งทีส่ ำ� คัญสุดๆ เรามาลองเล่นกับ
Whitespace ดูมนั ช่วยสร้างความเรียบง่ายให้กบั งาน
ออกแบบโปสเตอร์ของคุณได้อย่างแน่นอนซึง่ สิง่ ที่
ส�ำคัญในการใช้เทคนิคนีค้ อื การจัดวางสมดุลนัน้ เอง
อย่างเช่นตัวอย่างข้างบนเราจะเห็นได้ชดั เจนเลยว่ามี
การจัดสมดุลโดยใช้ตวั a ใหญ่กว่า 50% เลยทีเดียว
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Splashnology

โปสเตอร์ของ Splashnology จะเห็นได้ชดั ว่าใช้เทคนิค Contrast
ระหว่างพืน้ หลังและตัวหนังสือ และใช้การจัดวางในรูปแบบ Grid ท�ำให้
โปสเตอร์ชนิ้ นีด้ มู กี ราฟิกทีโ่ ดดเด่นและยังดูเรียบง่าย

13.ใช้เทคนิค Contrast
Jacek Rudzki

อีกหนึ่งเทคนิคในการ ออกแบบ
โปสเตอร์ คือการเล่นกับ Contrast
วิธกี ารนัน้ ไม่ยากเลย Contrast คือ
ความเปรียบต่าง Contrast ทีม่ าก
คือมีวตั ถุทตี่ า่ งกันมาก เช่น สีตดั กัน
ขนาดต่างกัน อย่างตัวอย่างด้านบน
เราจะเห็น Contrast ได้อย่างชัดเจน
คือสีขาวของวัตถุและสีด�ำของพื้น
หลังรวมทัง้ ขนาดของกราฟิกทีต่ า่ ง
กับตัวอักษรเป็นอย่างมาก

14.ภาพผสานตัวอักษร
Ivan Moreale

อีกหนึง่ เทคนิคออกแบบโปสเตอร์ทหี่ ลายคนนิยมใช้ ถือว่า
เป็นเทคนิคทีท่ ำ� ให้งานของเราออกมาดูสวยงามตามสไตล์
Minimalist นั้นคือการตัดรูปที่เราต้องการใช้ผสมกับ
ข้อความทีต่ อ้ งการ เทคนิคนีจ้ ดุ ทีส่ ำ� คัญอยูท่ รี่ ปู ภาพทีเ่ รา
เลือกจะต้อง Contrast กับพืน้ หลังและตัวอักษรทีใ่ ช้ตอ้ ง
สวยงามข้อความต้องสัน้ กระชับ สือ่ ถึงสิง่ ทีเ่ ราต้องการได้
และแถมอีกอย่างคือการตัดภาพขอบต้องมีความคมไม่เบลอ
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COLOR
PRINTING
ระบบสียอดนิยมส�ำหรับงานพิมพ์

อ้างอิง : หนังสือ สมาคมป้าย TABDA ชือ่ เรือ่ ง : ระบบสียอดนิยมส�ำหรับงานพิมพ์ Color Printing

ส� ำ หรั บ ใครที่ เ คยพิ ม พ์ ภ าพจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เอง แล้วประสบปัญหาทีว่ า่ ภาพที่
พิมพ์ออกมาจากเครือ่ งปริน้ ท์เตอร์ สีทไี่ ด้นนั้ ผิด
เพีย้ นไปจากภาพบนจอ และเพือ่ ทีจ่ ะหาเหตุผล
มาอธิบายปัญหาดังกล่าว ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจ
เรือ่ งระบบสีหลักๆ ทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
เสียก่อน
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Pantone (เพนโทน) : สีพเิ ศษ

Pantone เกิดขึน้ มาเพือ่ ใช้กำ� หนดสีและป้องกันการเข้าใจผิดกัน
ระหว่างโรงพิมพ์และนักออกแบบเรือ่ งสีของงานพิมพ์ ส่วนค�ำว่า
Pantone คือ ชือ่ บริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ วกับสีทเี่ กีย่ วข้องกับงานพิมพ์
ทุกชนิดทีต่ อ้ งการความแม่นย�ำในการก�ำหนดค่าก่อนพิมพ์ ทีน่ ยิ มใช้
กันทัว่ ไปคือ PANTONE SOLID COLOR (เพนโทน โซลิด คัลเลอร์)
หรือ เรียกอีกอยางหนึง่ ว่า PANTONE SPOT COLOR (เพนโทน
สปอต คัลเลอร์) หรือสีพเิ ศษ สีของ Pantone นัน้ ปัจจุบนั แพนโทน
กลายเป็นมาตรฐานสีทมี่ คี นใช้กนั มากทีส่ ดุ ทัว่ โลก เป็นเหมือนกับ

ภาษา ทีม่ คี นพูดมากทีส่ ดุ เอาไว้คยุ สือ่ การกันเมือ่ ต้องท�ำงานเกีย่ ว
กับสีระหว่างหลายๆ ฝ่าย ทัง้ ฝ่ายนักออกแบบ ลูกค้า โรงพิมพ์ ทุกๆ
ฝ่ายต้องมันใจว่าสีทตี่ อ้ งการนัน้ คือสีอะไร เป็นสีเดียวกัน เป็นสีทถี่ กู
ต้องหรือไม่ ซึง่ ต้องมีอะไรทีใ่ ช้ในการอ้างอิง ซึง่ ก็คอื ระบบสีแพนโทน
นัน่ เอง

ระบบสี RGB (อาร์จบี )ี

ระบบสี RGB เป็นระบบสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่าน
แท่งแก้วปริซมึ ท�ำให้เกิดแถบสีทเี่ รียกว่า สีรงุ้ ซึง่ แยกสีตามทีส่ ายตา
มองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด เหลือง เขียว น�ำ้ เงิน คราม ม่วง ซึง่
เป็นพลังงานอยูใ่ นรูปของรังสี ทีม่ ชี ว่ งคลืน่ ทีส่ ายตา สามารถมองเห็น
ได้ แสงสีมว่ งมีความถีค่ ลืน่ สูงทีส่ ดุ คลืน่ แสงทีม่ คี วามถีส่ งู กว่าแสงสี
ม่วง เรียกว่า Ultra Violet (อุลตราไวโอเลต) และคลืน่ แสงสีแดง มี
ความถีค่ ลืน่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คลืน่ แสงทีต่ ำ�่ กว่าแสงสีแดงเรียกว่า InfraRed
(อินฟราเรด) คลืน่ แสงทีม่ คี วามถีส่ งู กว่าสีมว่ ง และต�ำ่ กว่า
สี

แดงนัน้ สายตาของมนุษย์ไม่สามารถรับได้ และแสงสีทงั้ หมดเกิด
จากแสงสี 3 สี คือ Red (สีแดง), Blue
(สีนำ�้ เงิน), Green
(สีเขียว) ทัง้ สามสีถอื เป็นแม่สขี องแสง เมือ่ น�ำมาฉายรวมกันจะท�ำให้
เกิดสีใหม่ อีก 3 สี คือ สีแดงมาเจนต้า สีฟา้ ไซแอน และสีเหลือง
และถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว จากคุณสมบัติ
ของแสงนี้ ได้นำ� มาใช้ประโยชน์ทวั่ ไป ในการฉายภาพยนตร์ การ
บันทึกภาพวิดโี อ ภาพโทรทัศน์ การสร้างภาพเพือ่ การน�ำเสนอทาง
จอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง เป็นต้น
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Metallic (สีเมทัลลิก)
สีเมทัลลิก สีวาวแบบโลหะ เป็นสีทมี่ สี ว่ นผสมของผงโลหะ ท�ำให้เกิดความประกายสว่าง เกิดการสะท้อนแสงของเม็ดโลหะ เช่น เงิน ทอง
บรอนซ์ (เหมือนกากเพชร)

Pearlescent (เพิลเลสเซน)
เพิลเลสเซน คือสีทมี่ สี ว่ นผสมของผงมุกทีจ่ ะให้สที เี่ หลือบเงาตาม มุกช่วยเพิม่ ความสามารถในการเคลือบผิวหมึกพิมพ์พลาสติกและ
มุมแสงทีต่ กกระทบ เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับกล่องเครือ่ งส�ำอางค์คณ
ุ สมบัติ อืน่ ๆ อีกมากมายให้สแี ละคุณภาพของสีใหม่สำ� หรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
พิเศษทีท่ นต่ออุณหภูมสิ งู ทนต่อสารเคมีทนต่ออุณหภูมสิ งู ของเม็ดสี

ระบบสี CMYK (ซีเอ็มวายเค)
ระบบสี CMYK นัน้ เกิดจากการผสมกันของแม่สขี องแสง หรือระบบ
สี RGB ประกอบไปด้วย แสงสีนำ�้ เงิน + แสงสีเขียว = Cyan (สี
ฟ้า); แสงสีนำ�้ เงิน + แสงสีแดง = Magenta (สีแดง) และแสงสีแดง
+ แสงสีเขียว = Yellow (สีเหลือง) การเพิม่ เติมสีดำ� เข้าไป เพือ่ ให้
มีนำ�้ หนักเข้มขึน้ อีก จุดทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจคือ ปกติแล้วตัวย่อของ
สีจะใช้เป็นตัวอักษรตัวแรกของชือ่ สี แต่สสี่ ดี ำ� (K) ของค่าสี CMYK
กลับใช้ตวั K แทนทีจ่ ะใช้ตวั B (Black) เหตุผลเพราะจะท�ำให้ตวั
B(Black) ไปซ�ำ้ กับตัว B(Blue) ของค่าสี RGB นัน้ เอง ส�ำหรับสี
CMYK จะเป็นสีทางการพิมพ์ เป็นสีทเี่ กิดจากสีทมี่ บี นเครือ่ งพิมพ์

ท�ำการผสมกันท�ำให้เกิดสีตา่ งๆ ให้ได้เลือกใช้งาน ซึง่ จะมีจำ� นวน
น้อยกว่าและมีความสดใสทีน่ อ้ ยกว่าสี RGB ระบบการพิมพ์สสี่ ี
(CMYK) เป็นการพิมพ์ภาพในระบบทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ได้ภาพใกล้เคียง
กับภาพถ่ายมากทีส่ ดุ โดยท�ำการพิมพ์ทลี ะสี จากสีเหลือง สีแดง
สีนำ�้ เงิน และสีดำ� ถ้าลองใช้แว่นขยายส่องดูผลงานพิมพ์ชนิดนี้ จะ
พบว่า จะเกิดจากจุดสีเล็กๆ สีส่ อี ยูเ่ ต็มไปหมด การทีเ่ รามองเห็น
ภาพมีสตี า่ งๆ นอกเหนือจากสีส่ นี ี้ เกิดจากการผสมของเม็ดสีเหล่า
นีใ้ นปริมาณต่าง ๆ คิดเป็น % ของปริมาณเม็ดสี ซึง่ ก�ำหนดเป็น
10-20-30-40-50-60-70-80-90 จนถึง 100 %
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ฮวง
จุย้
กับ
ป้าย
ชือ่
ร้าน

ป้ายหรือชื่อร้านในทางฮวงจุ้ยที่เราพบเห็นส่วนใหญ่
มักจะเป็นแนวให้ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ร�่ำรวย
มีเงินทอง มากมายหลากหลายร้านหลากหลายแบบ
ซึ่งก็จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ไม่มีถูกไม่มีผิด ในบาง
ครั้งหรือบางสถานการณ์อาจจะเป็นชื่อที่เหมาะสม
แต่ในบางครั้งอาจไม่เ หมาะสม เรื่องชื่อร้านในทาง
ฮวงจุ้ยมักจะต้องตัดสินกันที่ความสมดุล ฮวงจุ้ยของ
ชื่อร้านที่ดีต้องควบคู่ไปกับฮวงจุ้ยของป้ายร้านที่ดี
ซึ่งก็มีหลักในการพิจารณา ดังนี้
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ขนาด

ขนาดของป้ายทีด่ ี จะต้องมีขนาดทีส่ มั พันธ์กนั กับทัง้ ความสูงและความกว้างของร้าน ต้องมองเห็น
ชือ่ ร้าน และสามารถอ่านชือ่ ร้านได้ในระยะทีเ่ หมาะสม หากมีปา้ ยอืน่ มาขัดหรือรบกวนการอ่าน
ในระยะทีค่ วรจะอ่านได้ ก็อาจจะต้องพิจารณาในเรือ่ งของขนาดกันอีกครัง้ โดยแก้ไขได้ทงั้ การเพิม่
แสงสว่าง หรือขนาดของป้าย เพือ่ ช่วยให้การมองเห็นและสามารถอ่านชือ่ ร้านได้ชดั เจนกว่าป้าย
ร้านอืน่

รูปทรง
ของป้าย

รูปทรงของป้ายไม่วา่ จะเป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า สีเ่ หลีย่ มคางหมู รูปวงรี วงกลม
สามเหลีย่ ม หรือรูปทรงทีไ่ ม่อาจสรุปได้ แต่ละรูปทรงมักจะมีความหมายทีแ่ ตกต่างกันในทางฮวง
จุย้ และไม่มกี ฎเกณฑ์ตายตัว

วัสดุทใี่ ช้
ในการ
ท�ำป้าย

วัสดุทคี่ วรน�ำมาใช้หรือเป็นส่วนประกอบในการท�ำป้าย ควรเป็นของใหม่ และมีทมี่ าทีเ่ ป็นมงคล
ไม่ควรเลือกวัสดุทผี่ า่ นการใช้งานมาแล้วหรือวัสดุทไี่ ม่รทู้ มี่ าทีไ่ ป ไม่ควรมีรอยต่อ รอยเจาะทีเ่ ป็น
หลุม รู ขรุขระ ไม่เป็นรูปทรง นัน่ หมายถึงป้ายชือ่ ร้านทีไ่ ม่มที ตี่ งั้ ไม่มนั่ คง ไม่เจริญหูเจริญตา
เพราะหลักในการมองเห็นวัสดุทใี่ ช้ทำ� ป้ายนัน้ ก็จะต้องสอดคล้องกับชือ่ ของร้าน ขนาดของตัว
อักษร ถึงแม้จะเป็นวัสดุใหม่กต็ าม

สีของป้าย

สีของป้ายก็ถอื เป็นเรือ่ งหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เจ้าของร้านมักจะเลือกสีของป้ายตามความชอบ
ของตัวเอง แต่ในหลักของความเป็นจริง สีของป้ายต้องมีความสัมพันธ์กบั ทิศทางของป้ายของร้าน
ทีร่ บั รูห้ รือสือ่ ได้โดยไม่มคี วามรูส้ กึ ทีข่ ดั แย้งกันเกิดขึน้

ต�ำแหน่ง
ในการ
ติดตัง้ ป้าย

ต�ำแหน่งในการติดตัง้ ป้ายในหลักฮวงจุย้ ต้องสัมพันธ์กบั ธาตุและทิศทีต่ งั้ ของร้าน อย่างเช่น หาก
เป็นธาตุไม้ ทิศหลังร้านตัองเป็นทิศตะวันออก หรือธาตุนำ�้ ทิศหลังร้านก็ควรจะเป็นทิศเหนือ หลัก
พืน้ ฐานในการติดตัง้ ป้าย ควรจะต้องยึดในเรือ่ งขององศา และทิศทางจะต้องสัมพันธ์กนั กับระยะ
ของการมองเห็นของลูกค้าเป็นหลัก หากมีการติดตัง้ ป้ายใหม่หรือมีการปรับแล้ว การเข้าถึงหรือ
การมองเห็นยังมีนำ�้ หนักไม่มากพอ ก็ควรจะแก้ไขให้ปา้ ยมีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่นและมองเห็นง่ายกว่า
ป้ายของร้านคูแ่ ข่ง
ความสมดุล ขนาด ความหมาย สถานทีต่ งั้ ภาษา ความรูส้ กึ ของชือ่ ร้านกับตัวร้าน จะต้องมีความ
สมดุลซึง่ กันและกัน ร้านทีม่ ขี นาดใหญ่ ก็ไม่ควรตัง้ ชือ่ ร้านหรือท�ำป้ายให้ดเู ล็กจิว๋ ร้านทีม่ ขี นาด
เล็ก ก็ไม่ควรตัง้ ชือ่ ร้านหรือป้ายให้มขี นาดใหญ่หรือดูหรูหราอลังการเกินตัวร้าน การตัง้ ชือ่ ร้านให้
มีความสมดุลกับร้าน จึงถือได้วา่ เป็นมงคลอันดับแรกในการด�ำเนินกิจการไม่นอ้ ยเลยทีเดียวจ้า
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เทรนด์
การแต่งภาพ

เทรนด์การแต่งและออกแบบดีไซต์ภาพ มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ ทุกปี นักออกแบบและนัดการตลาดควรอัพเดท
เทรนด์ ใ หม่ ๆ อยู ่ ต ลอดเวลา จะช่ ว ยท� ำ ให้ ง านพิ ม พ์ ห รื อ
เว็ บ ไซต์ เ ป็ น ที่ น ่ า สนใจและดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า รวมถึ ง เข้ า ใจ
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ดั ง นั้ น วั น นี้ เราจะมาแนะน� ำ
เทรนด์แต่งภาพ & ออกแบบในปี 2018 เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่าน
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบสิ่งพิมพ์ของคุณได้

2018

& ออกแบบ
ปี

อ้างอิง : หนังสือ สมาคมป้าย TABDA ชือ่ เรือ่ ง : เทรนด์แต่งภาพ & ออกแบบในปี 2018

ตัวอักษรหนา เน้นภาพลักษณ์
(Bold Typography)

ภาพเคลือ่ นไหวภาพลักษณ์ทที่ นั สมัย
(Movement: Animations & GIFs)

การเน้นตัวอักษรให้มลี กั ษณะทีห่ นาขึน้ เพือ่ เน้นย�ำ้ ชือ่ แบรนด์
เพือ่ ให้ลกู ค้าสังเกตง่ายมากขึน้ การใช้รปู แบบตัวอักษรสไตล์นี้
จะท� ำ ให้ ง านพิ ม พ์ ห รื อ แบบดู มี พื้ น ที่ ส บายตามากยิ่ ง ขึ้ น
ท� ำ ให้ เ นื้ อ หาสั้ น ลง แต่ จ ะเน้ น เฉพาะใจความส� ำ คั ญ
ช่วยให้ผอู้ า่ นสามารถอ่านจับใจความได้ไว เนือ่ งจากตัวหนังสือ
จะมีลกั ษณะตัวหนาและใหญ่ ท�ำให้เป็นทีส่ งั เกตและดึงดูด
สายตาได้งา่ ย เรียกได้วา่ สัน้ ๆ แต่ตรงจุด

เทรนด์ Minimalism มาแรงเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ น
มา ซึง่ ต่อยอดมาถึงปีนดี้ ว้ ยเช่นกัน แต่จะมีการเปลีย่ นแปลง
เล็กน้อย โดยการใช้ภาพขยับต่างๆ อนิเมชัน่ มาช่วยตกแต่ง
องค์ประกอบเพือ่ ให้รสู้ กึ แปลกใหม่มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วย
โฆษณาหรือน�ำมาประยุกต์ใช้กบั รูปโลโก้ของแบรนด์เพือ่ น�ำเสนอ
คุณสมบัตทิ หี่ ลากหลายของแบรนด์ เช่น รูปโลโก้ Google
ทีส่ ามารถขยับเปลีย่ นรูปไปเป็นรูปต่างๆ เช่น ไมโครโฟน เพือ่
ให้ทราบว่าสามารถใช้เพือ่ ส่งเสียงพูดคุยกันได้ เป็นต้น
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แต่งภาพโดยใช้เพียงสองเฉดสี
(Convert image into Duotone style)

การไล่โทนสีให้ภาพเด่นขึน้
(Color Transitions / Gradients)

เป็นเทรนด์ทมี่ าแรงมากในปีนี้ สังเกตได้จากหน้าปกอัลบัม้ ของ
นักร้องศิลปินดังหลายคนก็ใช้ภาพสไตล์นี้ เช่น The weeknd
เป็นต้น จะเป็นการแต่งภาพธรรมดาให้มสี สี นั ฉูดฉาด ดูนา่ สนใจ
มากยิง่ ขึน้ โดยใช้สเี พียง 2 เฉดสีเท่านัน้ สามารถใช้โปรแกรม
แต่งภาพได้ เช่น Photoshop, Sketch หรือจะใช้โปรแกรมที่
เป็นทีน่ ยิ มของช่างภาพ เช่น Lightroom ก็ได้เช่นกัน

เทรนด์การตกแต่งหน้าเว็บเพจหรืองานพิมพ์ตา่ งๆ โดยใช้การ
ไล่โทนสีกำ� ลังเป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากจะช่วยให้งานมีสสี นั น่าสนใจ
ขึน้ แต่ไม่มนี ยิ ามว่าโทนสีไหนเป็นทีน่ ยิ มและเหมาะสมทีส่ ดุ
เพราะแต่ละแบรนด์มภี าพลักษณ์และสไตล์การตกแต่งทีต่ า่ งกัน
ดังนัน้ ควรการเลือกใช้โทนสีงา่ ยๆ เพือ่ ให้ตรงจุด ตรงภาพ
ลักษณ์ และวัตถุประสงค์ของแบรนด์มากทีส่ ดุ เพือ่ ช่วยให้
สามารถน�ำเสนอภาพลักษณ์ได้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย และลูกค้า
สามารถรับรูไ้ ด้งา่ ยมากยิง่ ขึน้

ตัวอักษรแหว่ง
(Cropped Typography)

โลโก้แปลกใหม่ชว่ ยตอบสนองการใช้งาน
(Responsive Logos)

อักษรแหว่ง จุดประสงค์กเ็ พือ่ สร้างความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ให้
กับรูปแบบดีไซน์ ให้ผชู้ มเดาเอาเองว่าประโยคนัน้ จะหมายความ
อะไร เทรนด์นถี้ อื เป็นเทรนด์ทฮี่ ติ มากในปีทแี่ ล้ว แต่กย็ งั คงเป็น
ใช้กนั ทีแ่ พร่หลายอย่างมากในปีนเี้ ช่นกัน

คือการปรับแต่งโลโก้เพือ่ ให้สอดคล้องต่อบรรจุภณ
ั ฑ์หรือโป
รดักส์ทหี่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ สังเกตได้จากแบรนด์แฟชัน่ ดัง
ระดับโลก อย่าง Chanel ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบโลโก้ของตนให้
สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆ แต่ยังคงองค์
ประกอบหลักและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้
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สีตดั ช่วยให้โปรดักส์ดเู ด่น
(Color gel photography)

ภาพลึกลับภายในตัวอักษร
(Negative Space Typography)

เป็นการจัดองค์ประกอบของภาพโดยใช้สพี น้ื หลังเป็นโทนสีที่
สว่างสดใสและสีของโปรดักส์เป็นสีทตี่ ดั กับสีพนื้ หลังเพือ่ ให้สนิ
ค้าขโดดเด่นขึน้ เทคนิคนีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั เทคนิค
การไล่โทนสี (Gradients) ได้ โดยใช้เทคนิคการไล่โทนสีในฉาก
พืน้ หลังเพือ่ ให้ภาพมีความเป็นเอกลักษณ์มากยิง่ ขึน้

เป็นการต่อยอดจาก Bold Typography (การใช้ตวั อักษรทีห่ นา
และใหญ่เพือ่ ช่วยดึงดูดสายตา) โดยเทรนด์นจี้ ะใช้ตวั อักษรที่
หนาและจัดวางตัวหนังสือให้เว้นห่างกัน จากนัน้ จะน�ำรูปภาพ
ใส่ลงไปตรงทีว่ า่ งหรือความหนาของตัวอักษร เพือ่ ช่วยให้ภาพ
ดูมมี ติ ิ ข้อแนะน�ำในการเลือกตัวอักษรทีจ่ ะน�ำมาแต่ง ส่วนใหญ่
จะใช้ตวั อักษรตัวแรก หรืออักษรน�ำหน้าชือ่ ของแบรนด์ เพือ่
ช่วยสือ่ ความหมาย

ภาพในมุมมองทีเ่ สมือนจริง
(Authentic photography)

ภาพซ้อนลึกลับ
(Double exposure Duotone)

การใช้ภาพถ่ายจริง หรือภาพแต่งทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สมจริง โดย
ถ่ายมุมกล้องตามมุมมองและองค์ประกอบของภาพ ดูเป็น
ธรรมชาติ สามารถรับรูอ้ ารมณ์ได้ดี โดยให้ภาพทีส่ มจริงเป็น
ตัวบอกเล่าเรือ่ งราว อารมณ์ภายในภาพเอง แนวนีไ้ ด้รบั ความ
นิยมมากในช่วง ปี 90 ซึง่ เป็นการถ่ายภาพจริง ไม่ได้แต่งภาพ
ผ่าน Filters ใดๆ

เป็นเทรนด์ที่นิยมมากในการท�ำภาพเพื่อใช้พิมพ์โปสเตอร์
เทรนด์นเี้ ป็นการน�ำเทคนิคหลายเทคนิคมาผสมกันให้ เกิด
เป็นการแต่งภาพสไตล์ใหม่ทนี่ ำ� เสนอภาพซ้อนทับกันสองบุคลิก
โดยใช้โทนสีทตี่ า่ งกัน เพือ่ ให้เกิดภาพลางๆ ซ้อนทับกัน เป็นการ
ดีไซน์รปู ภาพทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ลึกลับ น่าค้นหา อ่านและท�ำความ
รูจ้ กั มากยิง่ ขึน้ สามารถช่วยดึงดูดความสนใจได้
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JI

AD Signment

Osc
ตัด

Smart Digital Cut, Cut everything simple

JINGWEI Cutting Solutions

เคร�่องตัดแบบงานอัตโนมัติดวยใบมีด รุน CB03 II
- ความเร็วในการตัดสูงสุดถึง 1,200 มม./ว�นาที
- โครงสรางแข็งแรง ทำจากเหล็กกลา และ อลูมิเนียมอัลลอยด
- ใชกลองคุณภาพสูงเพ�่อการตัดที่แมนยำและตอเนื่อง
- ระบบลมดูดแบบแบงโซนยอยทั้งหมด 6 โซน
- ซอรฟแวร RIP ที่ชวยใหทำงานไดรวดเร็วและแมนยำ
- ใชงานงาย สอนการใชงานโดยทีมงานประสบการณสูง
1
Oscillating Cutting Tool
ตัดกระดาษลูกฟ�ก กระดาษลัง

รับประกันตัวเคร�่องทั้งหมด 1 ป ยกเวนวัสดุสิ�นเปลืองตางๆ
KISS-CUT Tool
ตัดสติ�กเกอร

Non-Oscillating Tool
ตัดกระดาษแข็งทั่วไป

Multi-angle V-cut Tool
ปรับองศาสำหรับตัดมุมเฉียงได

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

Router Tool
ตัดวัสดุแข็งพ�เศษ เชน อะคร�ลิค

Rotary Cutting Tool
ตัดผา แบนเนอร ฟ�ลม

