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Printer/Cutters
SG2-640 / SG2-540 / SG2-300

VersaUV LEF2 Series
Flatbed UV Printer
LEF2-300/LEF2-200
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ในงานSignAsiaExpo2019ครั้งที่ผ่านมาทางสมาคมฯเปิดประมูลตัวอักษรซิงค์ที่
คุณอาวุธ แซ่จั่น(พี่ตู่ เดอะป้ายนครพนม)น�ามาจัดแสดง ในโซนTABDAShowcase
โดยคุณเอกชัยสุขชัยบริษัทวีไซนแลบจ�ากัดเป็นผู้ประมูลไปในราคา2,500บาท และทาง
คุณอาวุธแซ่จั่น(พี่ตู่เดอะป้ายนครพนม)ได้ถือโอกาสน�าเงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าวมอบ
ให้กับสมาคมฯเพื่อน�าไปใช้ในการบริจาคเพื่อการกุศล

ทางสมาคมฯ จึงได้น�าเงินบริจาคไปจัดซื้อขนม และของใช้ที่จ�าเป็น น�าไปมอบให้แก่เด็กๆ ที่สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเมื่อวันที่28ธันวาคม2562ที่ผ่านมาถือเป็นการส่งมอบความ
สุขให้กับน้องๆและเป็นการมอบความสุขใจให้กับพี่ๆสมาชิกของทางสมาคมฯด้วยค่ะ

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาThaiAdvertisingBusinessสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณาThaiAdvertisingBusiness
DevelopmentAssociation(TABDA)เป็นองค์กรศนูย์กลางDevelopmentAssociation(TABDA)เป็นองค์กรศูนย์กลาง
ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและท่ีมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและ
สื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพการผลิตโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ วิชาชีพการผลิตโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ 
สมาคมฯ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาสมาคมฯ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นศักยภาพและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  
พันธกิจของสมาคมฯ
1.จัดท�าสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ1.จัดท�าสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ
และติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่นและติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น
นิตยสารGraphics&Sign/Websitewww.tabda.org/นิตยสารGraphics&Sign/Websitewww.tabda.org/
Facebook@TABDA.orgFacebook@TABDA.org
2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพการผลิตโฆษณาของสมาชิกวิชาชีพการผลิตโฆษณาของสมาชิก
3.จัดอบรมสัมนาเพิ่มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก3.จัดอบรมสัมนาเพิ่มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก
4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการ4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการ
ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณา
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 TABDA News
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บทบรรณาธิการ Vol.21
กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากปล่อยให้สมาชิกต้องรอนานกับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากปล่อยให้สมาชิกต้องรอนานกับ 
Graphics&Signเล่ม21ทางทีมงานผู้จัดท�าต้องขออภัยGraphics&Signเล่ม21ทางทีมงานผู้จัดท�าต้องขออภัย
มาณทีน้ี่แต่การกลับมาคราวนีข้องเรามีการเปลีย่นแปลงพฒันามาณทีน้ี่แต่การกลบัมาคราวนีข้องเรามีการเปลีย่นแปลงพฒันา
รูปแบบ เนื้อหา ของ Graphics & Sign ให้ทันสมัยและเป็นรูปแบบ เนื้อหา ของ Graphics & Sign ให้ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านมากที่สุดประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านมากที่สุด

เริ่มจากคอลัมน์เก็บตก งาน Sign Asia Expo 2019 เริ่มจากคอลัมน์เก็บตก งาน Sign Asia Expo 2019 
เ ม่ือปลายปีที่ผ่านมา โดยทางสมาคมฯ ได ้รับเกียรติจาก เ ม่ือปลายปีที่ผ่านมา โดยทางสมาคมฯ ได ้รับเกียรติจาก 
บริษัท ไอบริก จ�ากัด เชิญเข้าร่วมจัดงานเป็นประจ�าทุกปี โดยใน บริษัท ไอบริก จ�ากัด เชิญเข้าร่วมจัดงานเป็นประจ�าทุกปี โดยใน 
ครั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการแสดงนวัตกรรม และการจัดครั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการแสดงนวัตกรรม และการจัด
สัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานป้ายและงานพิมพ์ ภายใต้แนวคิดสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานป้ายและงานพิมพ์ ภายใต้แนวคิด
ในปีนี้คือ“ThaiInnocreator:Wearesoproudtoในปีนี้คือ“ThaiInnocreator:Wearesoproudto
be THAI Sign Maker” เป็นการผสมผสานกันระหว่างbe THAI Sign Maker” เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานและความภาคภูมิใจนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานและความภาคภูมิใจ
ของความเป็นคนท�าสื่อป้ายโฆษณา ตามแบบฉบับของคนไทย ในของความเป็นคนท�าสื่อป้ายโฆษณา ตามแบบฉบับของคนไทย ใน
พื้นที่กิจกรรมTABDAActivitiesพื้นที่กิจกรรมTABDAActivities
อ่านคอลมัน์พเิศษพดูคยุถงึงานพมิพ์ผ้างานพมิพ์ทีว่งการป้ายอ่านคอลมัน์พเิศษพดูคยุถงึงานพมิพ์ผ้างานพมิพ์ทีว่งการป้าย
และสื่อโฆษณาไม่ควรมองข้ามนอกจากนั้นGraphics&Signและสื่อโฆษณาไม่ควรมองข้ามนอกจากนั้นGraphics&Sign
เล่มนี้ ได้น�าเสนอบทความที่เกี่ยวเนื่องกับแพร่ระบาดของไวรัส เล่มนี้ ได้น�าเสนอบทความที่เกี่ยวเนื่องกับแพร่ระบาดของไวรัส 
โควดิ-19และสถานการณ์ทีส่มาชกิต้องเผชญิพร้อมแนวคิดดีๆโควดิ-19และสถานการณ์ท่ีสมาชกิต้องเผชญิพร้อมแนวคิดดีๆ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง…แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง…แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
  
หวังเหลือเกินว่าGraphics&Signรูปโฉมใหม่นี้จะถูกใจเพื่อนหวังเหลือเกินว่าGraphics&Signรูปโฉมใหม่นี้จะถูกใจเพื่อน
สมาชิกบ้างไม่มากก็น้อยหากมีข้อติชมใดๆทีมงานพร้อมน้อมรับสมาชิกบ้างไม่มากก็น้อยหากมีข้อติชมใดๆทีมงานพร้อมน้อมรับ
ไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับถัดๆไปไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับถัดๆไป
  
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสมาคมได้ทางติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสมาคมได้ทาง
Facebook Fanpage : TABDA.org
Line ID : tabdaadmin
Website สมาคม : http://www.tabda.org/  
หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆกรุณาส่งอีเมล์มาได้ที่หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆกรุณาส่งอีเมล์มาได้ที่
tabda.tic@gmail.comนะครับหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมtabda.tic@gmail.comนะครับหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม
ได้ตลอดเวลาท�าการที่เบอร์ได้ตลอดเวลาท�าการที่เบอร ์085 900 0660 085 900 0660  
หรือหรือ02 521 8258  02 521 8258  

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising
Business Develoment Association : TABDA)
ที่อยู่ :159/46 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 02 521 8258, 085 900 0660
โทรสาร : 02 521 8257 www.tabda.org
ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท�า : คุณอดิศร ศุขทัต,
คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ, จุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์
บรรณาธิการ : ดร.คมน์ พันธรักษ์
ประสานงาน/ติดต่อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผ่อง
085-900-0660 
จัดพิมพ์ : Q-Ads l 02-965-9797 l www.q-ads.com
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เล่าเรื่องงานไซน์ ท�าไมต้องไทย
“เพราะสิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ ณ ตอนนี้ 
ล้วนแต่เคยมีคนท�ามาก่อนแล้วท้ังสิ้น การที่
จะบอกว่าเราเป็นต้นแบบความคิด คือการน�า
นวัตกรรมและความสร้างสรรค์มาเพิ่มคุณค่า
ในผลงานเรา คนท่ีเห็นผลงานจะบอกเราได้ว่า...

ผ่านพ้นกันไปแล้วกับงาน Sign Asia Expo 2019ที่จัดโดย
IBRIXส�าหรับในปีนี้ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา(TABDA)
ได้รับพื้นที่จากทางคณะผู้จัดงานเพื่อจัดกิจกรรมการแสดงนวัตกรรม
และการจัดสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานป้ายและงานพิมพ์ โดยมี
เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศเดินแวะเวยีนเข้ามา
เยี่ยมเยยีนเราแบบไม่ขาดสาย ส�าหรับแนวคิดในปีนี้ คือ “Thai In-
nocreator : We are so proud to be THAI Sign 
Maker”เป็นการผสมผสานกันระหว่างนวัตกรรมและความคิด 
สร้างสรรค์บนพื้นฐานและความภาคภูมิใจของความเป็นช่างป้ายคน
ไทย โดยในบูธของทางสมาคมฯ จัดแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 โซน
ได้แก่ TABDAShowcase,TABDAWorkshop,TABDA 
Clinic,TABDABizMatchingและอกีหนึง่กจิกรรมคอืการแข่งขัน
งานป้ายที่จัดร่วมกันกับกลุ่มความรู้งานป้ายส�าหรับมือใหม่(KSN:
Knowledge Signage NewGen) และ Makita “Signage
MakerCompetition2019byMakitaการแข่งขันช่างท�าป้าย
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1”
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6

โดยได้รับเกียรติจากกูรูในวงการป้ายหลายท่าน ได้แก่

พื้นที่จัดการแสดงผลงานและนิทรรศการงานป้ายสื่อและนวัตกรรม
งานดีไซน์ซ่ึงโดดเด่นด้วยModelหุน่โลหะขนาดใหญ่ทีด่งึดดูสายตาและ
ผู้คนที่เข้ามาร่วมชมงานได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆของการท�างานป้าย
งานดีไซน์อักษรลอยตัวและอักษรโลหะแบบ3Dและ4Dด้วยวัสดุ
ทีห่ลากหลายและงานพิมพ์โดยเน้นเร่ืองการออกแบบประยุกต์ศลิปะไทย
และศิลปะร่วมสมัย ด้วยวัสดุต่างๆ รวมถึงวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งจัด
กจิกรรมTABDATalkให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมพดูคยุกบัผูส้ร้างสรรค์
ผลงานเพื่อซักถามถึงไอเดยีวิธีการและแนวคิด

1 คุณอาวุธ แซ่จั่น พี่ตู่ เดอะป้าย นครพนม
2 คุณสัมพันธ์ อุดมกุล พี่อ๋า ไอเดียป้ายกุมภวาปี อุดรธานี
3 คุณวชิระ วัจฉละอนันท์ อาจารย์เก้า
   9Woodpecker อุดรธานี
4 คุณพันธ์ศักดิ์ เปี่ยมวัชระ โกยัพคอนหวัน นครสวรรค์    
5 คุณกิติชัย พัฒนสิน Woodcut by Kitichai    
6 คุณธีระ ทองธรรมสิริ พี่นุ นานาดีไซน์ บุรีรัมย์
7 คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ พี่ไลท์ เต็งประเสริฐอาร์ต  
8 คุณศิษฎ์ อิสมันยี  พี่ศิษฎ์ สิด อควาเรี่ยม เพชรบุรี
9 คุณกชวัช บูรณภิญโญ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
   ลายไทยประยุกต์

9

43

5

7

1

8

6

 TABDA Showcase

2
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MiniWorkshopการแนะน�าเทคนิคและวิธีการท�าตัวปั๊มนูนโดย
พี่ศิษฎ์คุณศิษฎ์อิสมันยีหจก.สิดอะควอเรี่ยมเพชรบุรี

MiniWorkshopการแนะน�าเทคนิคและวิธีการการสาธิตท�าตัว
อักษร3D&4Dโดยคุณอั๋นคุณปริพรรห์ขันค�าหจก.ไอเดยี
อั๋นแอดเวอร์ไทซิ่งอุดรธานี

สัมมนา ระบบ UV Print นวัตกรรมแห่งวงการพิมพ์ในระบบ
Inkjetกับงานพิมพ์เพื่อการพาณิชย์และตอบโจทย์ธุรกิจSME
โดยคุณพงศกรบุญใสบริษัทซุปเปอร์ริเออร์อิงค์เจ็ทจ�ากัด

MiniWorkshopการแนะน�าเทคนิคและวิธีการในการกัดกรด
โดยพี่เก๋ คุณสุชัญญาสุขขี และพี่เอกคุณเอกพจน์ เจริญสุข
ร้านรวมป้ายพัฒนาศิลป์สัตหีบเป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�า

กิจกรรมสาธิตการติดสติกเกอร์บนรถมอเตอร์ไซค์ จากการ
ออกแบบลวดลายโดยการผสมผสานความเป็นไทยประยกุต์และ
สือ่ออกมาเป็นศลิปะร่วมสมยัพมิพ์บนสตกิเกอร์ส�าหรบัตดิลง
บนมอเตอร์ไซค์บิกไบค์

ขอขอบคุณ
• คณุอาร์ต คณุภมีวชัช์ นชุพุม่และทมีงาน แดงสตกิเกอร์
• Sticker Inkjet ส�าหรับ Wrap รถยนต์ 3M

พ้ืนที่จัดกิจกรรมสาธิตการติดสติกเกอร์บนรถยนต์ บนรถ
มอเตอร์ไซค์ จากวิทยากรชั้นน�าแห่งวงการติดสติกเกอร์ การ
กัดกรดการปั๊มนูนและการท�าตัวอักษรโลหะ3D,4D

กิจกรรมสาธิตการติดสติกเกอร์บนรถยนต์ด้วยสติกเกอร์ที่
มีนวัตกรรมความยืดหยุ่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานติดสติ
กเกอร์บนรถยนต์ที่มีส่วนโค้งเว้า ดังเช่น ฝากระโปรงเคฟล่า
ของรถยนต์กระบะคนัทีน่�ามาจดัแสดงได้สาธิตโดยคณุนฟีคุณ
ศรัณย์อับดุสสมัดแห่งAiStickerและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
เข้ามาร่วมทดลองการติดสติกเกอร์อีกด้วย

ขอขอบคุณ
• ทีมงาน Ai Sticker
• Sticker Inkjet ส�าหรับ Wrap รถยนต์ LG
  By Superior Inkjet Co,. Ltd.

TABDA Workshop ทีมงาน Ai Sticker

ทีมงาน แดงสติกเกอร์
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ในส่วนของTABDA Clinic ในปีนี้นอกจากจะมีพื้นท่ีให้
เพ่ือนๆมาพบปะกูรเูพือ่ร่วมพดูคยุและตอบค�าถามและข้อสงสัย
ให้กระจ่างแล้วน้ันทางสมาคมฯยงัได้รบัเกยีรตจิากคุณรุง่คุณ
รุ่งนิรันทร์มีสุขดีทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มาให้
ค�าแนะน�าและวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อโดนล่อซื้อให้ท�างานที่มีลิขสิทธิ์
โดยยกเคสทีเ่กดิขึน้ในวงการเราเป็นตวัอย่างและยงัได้ร่วมตอบ
ข้อซักถามของสมาชิกภายในงานด้วย

ภายในบูธของสมาคม ยังได้จัดให้มีจุดพบปะสังสรรค์ของ
สมาชิกร้านป้าย TABDA Biz Matching ซึ่งเป็นจุด
Meeting Point ของเพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน โดยมีกล่อง
ไฟโลโก้ TABDA ของสมาคมลอยเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แต่
ไกลและเมื่ออยู่ภายในบูธและมองขึ้นไปจะเห็น Logo ผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมตลอดปีที่ผ่านมา

ผู้พิมพ์:หจก.มีตังค์อิงค์เจ็ท
พิมพ์ด้วยเครื่อง:DilliNeoSirius2500LED
UVHybrid
พมิพ์ลงบนวสัดุ:PacificZeusbacklitFabricKotex3P
ผู้จ�าหน่ายเครื่องพิมพ์ และผ้าตู้ไฟ : Superior Inkjet
Co.,Ltd.
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รางวัลที่ 1
คุณเอกรวมป้ายพัฒนาศิลป์สัตหีบ

รางวัลที่ 2
คุณเคเคอาร์ตเพชรบูรณ์

+คุณแม็กแม็กอิงค์ออยงานป้าย

นอกเหนือจากนั้นในปีนี้ทางสมาคมฯยังได้ร่วมกันกับทางกลุ่ม
ความรู้งานป้ายส�าหรับมือใหม่ KSN จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะ ความสามารถนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่
เก่ียวข้องกับงานป้าย และงานติดต้ัง Signage Maker
Competition 2019 byMakita การแข่งขันช่างท�าป้าย
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
Makita ในการสนับสนุนเครื่องมือและของรางวัลให้กับผู้เข้า
แข่งขันและวัสดอุปุกรณ์การท�าป้ายจากTHAISIAMINKJET
ซ่ึงได้รับเสียงตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน ที่มีทั้งความสนุกสนาน
สร้างสีสันให้กับบูธTABDA เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ
ที่มาร่วมสนุกและบันทึกความทรงจ�าที่ดีๆแบบนี้ เก็บเอาไว้ 
โดยผู้ชนะการแข่งขันได้แก่
รางวัลที่ 1 สว่านโรตารี่ไร้สาย เงินรางวัล 10,000 บาท
และของพรีเมี่ยมได้แก่ทีมคุณเอกรวมป้ายพัฒนาศิลป์สัตหีบ
 

รางวัลที่ 2สว่านไร้สาย18V.เงินรางวัล5,000บาทและ
ของพรีเมี่ยม ได้แก่ทีมคุณเค เคอาร์ต เพชรบูรณ์+คุณแม็ก
แม็กอิงค์ออยงานป้าย
 

รางวลัที ่3สว่านโรตาร่ีไร้สาย12Vเงนิรางวลั3,000บาท
และของพรีเมี่ยมได้แก่ทีม9IDEA
 

รางวัลชมเชยหนิเจียรไฟฟ้า220V.และของพรเีมีย่มได้แก่
ทีมคุณอั๋นไอเดยีอั๋นอุดรธานี+คุณซีOCAdvertising
(รัตภูมิสติกเกอร์)

รางวัลที่ 3
ทีม9IDEA

รางวัลชมเชย
ทีมคุณอั๋นไอเดยีอั๋นอุดรธานี

+คุณซีOCAdvertising
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• ทีมงาน ไอบริก ผู้จัดงาน Sign Asia ที่มอบพื้นที่ให้ทาง 
TABDA ได้จัดกิจกรรมภายในงาน
• ทีมงาน KSN , Makita, ชุมพลโลหะกิจ, THAISI-
AMINKJET ส�าหรับกิจกรรมการแข่งขัน Signage 
Maker Competition 2019 by Makita การแข่งขัน
ช่างท�าป้าย ชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 1
• ท่านวิทยากรและท่านเจ้าของผลงานป้ายที่น�ามาร่วม 
จัดแสดง

เพือ่นๆ ร้านป้าย ร้านองิค์เจท็ทีม่าร่วมงานและแวะเข้ามาทกัทาย
กันทุกๆท่านและสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุน TABDA 
ตลอดปีที่ผ่านมา

รางวัลที่ 1
คุณเอกรวมป้ายพัฒนาศิลป์สัตหีบ

ส� าหรับในป ีหน ้ าบูธของทางสมาคมจะมี แนวคิดอย ่างไร มารอ 
ชมกันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ทางสมาคมขอฝากช่องทางLINE 
Off icial Account ในการสื่อสารและรับทราบข้อมูลของทาง
สมาคม โดยทุกท่านสามารถยกโทรศัพท์มาสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ด้าน
ล่างนี้ได้เลยค่ะ

• คุณอาวุธ แซ่จั่น  พี่ตู่ เดอะป้าย นครพนม
• คุณสัมพันธ์ อุดมกุล พี่อ๋า  ไอเดียป้ายกุมภวาปี อุดรธานี
• คุณวชิระ วัจฉละอนันท์ อ.เก้า 9Woodpecker อุดรธานี
• คุณพันธ์ศักดิ์ เปี่ยมวัชระ โกยัพคอนหวัน นครสวรรค์    
• คุณกิติชัย พัฒนสิน Woodcut by Kitichai    
• คุณธีระ ทองธรรมสิริ พี่นุ นานาดีไซน์ บุรีรัมย์    
• คุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา พี่เมย์ เจริญทรัพย์ไซน์  
• คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ พี่ไลท์ เต็งประเสริฐอาร์ต  
• คุณศิษฎ์ อิสมันยี  พี่ศิษฎ์ สิด อควาเรี่ยม เพชรบุรี    
• คุณกชวัช บูรณภิญโญ  
• คุณภีมวัชช์ นุชพุ่ม อาร์ต และทีมงานแดงสติกเกอร์    
• คุณศรัณย์ อับดุสสมัด โปรนีฟ  และทีมงาน AI Sticker    
• คุณพงศกร บุญใส ซุปเปอร์ริเออร์อิงค์อิงค์เจ็ท  
• คุณบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ พี่บุรเกียรติ  
• คุณรุ่งนิรันดร์ มีสุขดี ทนายรุ่ง    
• คุณนรินทร์ นาคสถิตย์ ลุงหอยพารวย    
• คุณปริพรรห์ ขันค�า ไอเดียอั๋น อุดรธานี      
• คุณสุชัญญา สุขขี พี่เก๋,คุณเอกพจน์ เจริญสุข พี่เอก รวมป้าย
พัฒนาศิลป์ สัตหีบ

สมาคมต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน เจ้าของผลงานท่ีน�า
มาจัดแสดง และทีมวิทยากรทุกท่านที่แวะเวยีนมาร่วมแบ่งปันและให้ความ
รู้กันตลอดงานทั้ง4วัน

TABDA

TABDA
ขอขอบคุณ

SPECIAL 
THANK

SCAN NOW
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เพราะไม่ใช่แค่พื้นที่โชว์งานและปล่อยให้เลยผ่านไปเราเลยรวบรวมภาพการท�างานรายละเอยีดขั้นตอนใน
การสร้างสรรค์ผลงานและวัสดุที่เหล่าศิลปินเจ้าของผลงานที่ใช้ในการจัดแสดงมาให้พี่น้องร้านป้ายได้รู้
จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองกันนะคะ

เจ้าของผลงาน : วชิระ วัจฉละอนันท์ 
ชื่อผลงาน:งานแกะสลักไม้ประดู่ด้วยเครื่องCNC
วัสดุที่ใช้:ไม้ประดู่
วิธีการผลิตชิ้นงาน:แกะสลักด้วยเครื่องCNC

เจ้าของผลงาน : นานาดีไซน์ บุรีรัมย์ 
ชื่อผลงาน:ช่อฟ้าพญานาค
แนวคิด:จากความเชื่อในเรื่องพญานาคคือ
สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์
เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์จากการจ�าศีลภาวนาศรัทธาใน
พุทธศาสนา
วัสดุที่ใช้:แสตนเลส304
วิธีการผลิตชิ้นงาน:กัดกรดเป็นลวดลาย
พญานาคเพื่อให้คงลวดลายถาวรบนวัสดุและน�า
มาประกอบขึ้นรูปโดยการพับแบบเดียวกับการท�า
อักษรโลหะ

เจ้าของผลงาน :  เดอะป้าย นครพนม 
ชื่อผลงาน:Hulkbuster
แนวคิด:เป็นการผสมผสานที่โคตรบ้า
วัสดุที่ใช้:โลหะ
วิธีการผลิตชิ้นงาน:ขึ้นแบบด้วยโปรแกรม3ดี
ถอดแบบตัดด้วยเครื่องประกอบขึ้นชิ้นงาน

เจ้าของผลงาน :  กิติชัย พัฒนสิน 
ชื่อผลงาน:การแกะสลักhandmade
แนวคิด:สร้างทุกชิ้นงานด้วยความเพียร
วัสดุที่ใช้:พล้าสวูดไม้พาเลซไม้สน
วิธีการผลิตชิ้นงาน:แกะสลักด้วยมือ

เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ เต็งประเสริฐ 
ชื่อผลงาน:พญาหงส์คู่
แนวคิด:เพื่อร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย
วัสดุที่ใช้:อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง,อะคริลิคใส
หนา20มม.และไม้แอชประสานหนา15มม.
วิธีการผลิตชิ้นงาน:แกะสลักด้วยLASER
CNC

TABDA Showcase

งานแกะสลักไม้ประดู่ 
ด้วยเครื่อง CNC

การแกะสลัก handmade

พืน้ทีป่ล่อยของของคนสร้างสรรค์

ช่อฟ้า
พญานาค

พญาหงส์คู่

Hulk-
buster
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เจ้าของผลงาน : โกยัพ คอนหวัน 
ชื่อผลงาน:หนุมาน
แนวคิด:หนุมานได้ชื่อว่าอมตะไม่มีวันตาย 
เฉกเช่นเดียวกับงานสายอาชีพศิลปะที่อยู่คู่ทุกยุคทุก
กาลสมัย
วัสดุที่ใช้:โฟม
วิธีการผลิตชิ้นงาน:ขึ้นสเก็ตหรือวาดงาน
ลงกระดาษน�าขยายตามไซส์ขนาดตามต้องการ
ลอกลายลงวัสดุโฟมฉลุและเปิดหน้าลายด้วยมีด
ผลงานที่ปรากฏอยากน�าเสนอแบบเนื้องานดิบไม่ลง
สีอยากให้เห็นถึงผลงานที่ออกจากงานมือ
เข้าใจง่ายๆต่อวิธีการท�า

เจ้าของผลงาน : ศิษฎ์ อิสมันยี 
ชื่อผลงาน:ช่อฟ้าพญานาค
แนวคิด:ศิลปะประยุกต์ผสานความเชื่อทาง
วัฒนธรรม
วัสดุที่ใช้:อลูมิเนียมคอมโพสิต
วิธีการผลิตชิ้นงาน:ขึ้นรูป2ดีด้วยโปรแกรม
blenderคลี่แบบด้วยโปรแกรมpepakur

เจ้าของผลงาน :  สัมพันธ์ อุดมกุล  
ชื่อผลงาน:สังข์ทองแปลงกาย
แนวคิด:CrossCuiture
วัสดุที่ใช้:โฟมขึ้นรูปเคลือบด้วยเคมี
วิธีการผลิตชิ้นงาน:ขึ้นโครงสร้างหุ่นด้วยโฟมแกะ
สลักด้วยเครื่องCNCภายหลังประกอบ 
พ่นด้วยเคมีเคลือบแข็งคุณสมบัติท�าให้มีน�้าหนักเบา
ลอยน�้าได้แต่แข็งแรง

เจ้าของผลงาน : คุณกชวัช บูรณภิญโญ
ชื่อผลงาน:ประติมากรรมกนกแมว
แนวคิด:อยากลองท�าภาพวาดให้เป็นประติมากรรม
แมวลายเทาเป็นแมวตัวเดียวกับรูปเซตกนกรูปแรกที่
วาดครับ
วัสดุที่ใช้:Polymerclayปั้นและเผาประกอบ
บนฐานไม้
วิธีการผลิตชิ้นงาน:งานปั้นขึ้นรูปเผาด้วยความ
ร้อนต�่า

สังข์ทอง
แปลงกาย

หนมุาน

ช่อฟ้าพญานาค

ประติมากรรม 
กนกแมว
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ในฉบบันีเ้รายงัคงอยูก่บัเรือ่งของ“ปัญหาเรือ่ง
พิมพ์งานสีไม่ต่อเน่ือง” และอย่างที่ได้เกร่ินไว้
ในฉบับที่แล้วว่า มีหลายเหตุปัจจัยที่ท�าให้พิมพ์
งานแล้วสีไม่ต่อเนื่อง เราลองมาย�้าท�าความเข้าใจ
กันอีกสักทีดังนี้
•อุณหภูมิห้องพิมพ์ไม่ควรสูงเกิน25�c
•วัสดุพิมพ์ต้องเป็นล็อตเดยีวกันหรือมีสีผิว 
ขาวเหมือนกันทุกม้วน
• หัวพิมพ์ต้องสมบูรณ์พ่นหมึกออกได้ปกติ 
(หัวไม่ตัน)
•ควรใช้หมึกเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์

อุณหภูมิห้องพิมพ์ไม่ควรสูงเกิน 25 �c

เนื่องจากสภาพอากาศมีผลต่องานพิมพ์เป็น
อย่างมาก ยิ่งอากาศของเมืองไทยมีแต่ ร้อน 
ร้อนมาก และร้อนท่ีสุด หรือไม่ก็ฝนไปเลย
อณุหภูมิของห้องทีใ่ช้ส�าหรบัพมิพ์งานควรรักษา
ระดบัอณุหภมูใิห้คงท่ีไม่ร้อนไม่ชืน้จนเกนิไปถงึ
แม้ว่าไวนลิวสัดุหลกักค็อืยพูวีซีีพลาสติกชนดิ
พิเศษมีส่วนผสมระหว่างพลาสติกคุณภาพสูง
รวมกับสารเพิ่ม ประสิทธิภาพต่างๆ เช่น สาร
เพิ่มความทนทานต่อแสงแดด สารเพิ่มความแข็ง
แรงทนทานต่อแรงกระแทกสารเพิม่ความทนทาน
ต่อสภาวะอากาศ และสารเพิ่มความทนทานความ
ร้อน แต่การดูดซับน�้าหมึกของตัวไวนิลบาง
ประเภทต้องใช้เวลาเพื่อให้หมึกที่พิมพ์ลงไปแห้ง
สนทิดงัน้ันถ้าอณุหภมูห้ิองพมิพ์ไม่มีความคงที่
อาจท�าความเสยีหายให้แก่ชิ้นงานได้
 
วสัดพุมิพ์ต้องเป็นลอ็ตเดยีวกนั หรอืมสีี
ผิวขาวเหมือนกันทุกม้วน

อย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าไวนิลแต่ละม้วนแต่ละล็อต
มีความแตกต่างกัน เช่น มีการเคลือบสารกัน
UV มากน้อยไม่เท่ากัน มีความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน 
การดูดซับน�้ าหมึกได ้ดีมากน้อยต่างกันออก
ไป ฉะนั้นถ้าอยากให้งานพิมพ์ของเราออกมา
สมบรูณ์ขอให้เลือกใช้วสัดท่ีุมาจากลอ็ตเดยีวกนั 
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาก่อนเลย
 

เล่าเท่าที่รู้(งานพิมพ์Inkjet)

25

LOTS

ปัจจัยท่ีท�ำให้พมิพ์งำน
แล้วสีไม่ต่อเนื่อง

อุณหภูมิไม่ควร 
เกิน 25 ํc

วัสดุพิมพ์
ต้องเป็นล็อต
เดียวกัน

หัวพิมพ์ 
ต้องไม่ตัน

ให้หมึกเหมาะสม
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ปัญหาหลังพิมพ์งาน

จะขอพูดถึง “ปัญหาหลังพิมพ์งาน” บ้าง 
การตากแห้งส�าหรับงานพิมพ์หมึก solvent
ส�าคญัมากยอมรบัเลยว่าปัจจบุนันีค้วามต้องการ
งานพิมพ์ค่อนข้างเร่งด่วนมากพิมพ์ปรู๊ฟผ่าน
เม่ือไหร่ก็จะรีบเอาเลยแทบจะทันที สรุปตอนเย็น
เอางานพรุ่งนี้ก็มีมาก ไม่มีเวลาตากงานให้แห้ง
สนิทความเสยีหายจึงเกดิขึน้ง่ายดายแบบไม่ควรจะ 
“เสยีเพราะเหตุว่ารีบเร่งเกินไปเวลาไม่เพียงพอใน
การตากให้แห้งสนทิ”อุตส่าห์พมิพ์งานด้วยความ
ระมัดระวังอย่างดี มาเสียเอาตอนน้ีแหละเสียดาย
มาก แนะน�าว่าควรกางตากแห้งให้สนิทก่อนครับ
ถ้าเป็นงานสติก๊เกอร์เนือ่งจากว่าจะกางตากแห้งไม่
ได้ฝุน่จะติดบนผวิสติก๊เกอร์คลายม้วนหลวมๆ
ตั้งไว้ให้อากาศผ่านง่ายๆ หรือจะต่อมอเตอร์
เพื่อดูดอากาศและ solvent เร่งให้แห้งเร็วข้ึน 
(แต่ถ้าพิมพ์ด้วยระบบหมกึUVปัญหาน้ีจะไม่เกดิ
เพราะหมึกจะแห้งทันทีเมื่อพิมพ์เสร็จ)

หัวพิมพ์ต้องสมบูรณ์พ่นหมึกออกได้
ปกติ (หัวไม่ตัน)

เรื่อง“หัวพิมพ์ตัน”เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากให้
เกิดขึ้นอยู่แล้ว อย่างที่เคยบอกไปว่าก่อนพิมพ์
งานก็ควรพ่นหมึกทิ้ง (Purge) เพื่อเป็นการ
ระบายน�้าหมึกออก ล้างท�าความสะอาดด้วย 
ผ้าชุบSolventบ้างที่ส�าคัญพิมพ์ตารางเช็ค
รูหัวพิมพ์(Nozzletestpattern)บ่อยๆ
เพื่อตวรจสอบการพ่นของน�้าหมึกให้ครบทุกรู
 
ควรใช้หมึกเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์

ข้อนี้ส�าคัญที่สุด “ต้องใช้หมึกให้เหมาะสมกับ
เครื่องพิมพ์” ถึงแม้ว่าหมึกคุณภาพสูง หรือ
คุณภาพต�่าก็สามารถพิมพ์งานออกมาได้เหมือน
กัน แต่ขอให้คิดไว้เสมอว่าหากใช้หมึกคุณภาพต�่า
ไม่ได้มาตรฐาน ก็เป็นการยิ่งเร่งให้เคร่ืองพิมพ์
เกิดการอุดตันเร็ว เพราะหมึกคุณภาพต�่าอาจมี
ส่วนผสมที่ ไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท�าความ 
เสียหายให ้กับเครื่องพิมพ์ได ้ อย่าคิดแค่ว ่า 
“เสยีน้อยเสยียากเสยีมากเสยีง่าย”มันไม่คุ้ม

สีถลอกเกิดจาก
หมึกไม่แห้งแล้วแพ็ค

กางตากไวนิล

เครื่องตาก 
สติกเกอร์

มอเตอร์ 
ดูดอากาศ

เล่าเท่าที่รู้(งานพิมพ์Inkjet)
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การเลือกเครื่องซีมไวนิล

เร่ืองเครื่องซีม (ซีม เรียกทับศัพท์มาจากค�าว่า
seam แปลว่าเช่ือมสองชิ้นติดกัน) จะเรียกว่า
ของมนัต้องมก็ีได้จะท�างานใหญ่ต้องใช้ครับแรกๆ
ก็ใช้กาวร้อนพบปัญหาเยอะมาก งานไม่ตึงบ้าง 
งานย่นบ้าง เพราะหยอดกาวไปแล้วแก้ไขไม่ได้
พลาดแล้วพลาดเลย ต่อมาเคร่ืองเป่าลมร้อน
แบบมีล้อเคลื่อนที่ ได ้ ข้อดีคือ ซีมติดดีมาก 
แต่ข้อเสยีคอืใช้เวลานานมากกว่าจะเสรจ็แต่ละTile 
เพราะต้องคอยประคองรถเป่าลมร้อนให้ตรงแนว
ซีมตลอดเวลา ผู้ใช้เคร่ืองต้องมีความช�านาญ
พอสมควรสุดท้ายมาจบลงที่เครื่องซีมความถี่
สูง (High Frequency) ข้อดีคือ ซีมเรยีบ
ติดแน่น เร็ว ไม่ต้องใช้ทักษะมากข้อเสยีคือจะมี
คลืน่รบกวนต่ออปุกรณ์ไฟฟ้าและจะใช้ได้กบัวัสด ุ
ไวนิล(PVC)เท่านั้น

เครื่องเป่าลมร้อน

กาวร้อน

เครื่องซีมความถี่สูง

เล่าเท่าที่รู้(งานพิมพ์Inkjet)
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TABDA
พาเปิดโลก
งาน Kosing
        2019

(ทัศน์)

ผ่านไปอีกครั้งแล้วส�าหรับงาน kosign 2019ปีนี้
ก้อยังคงเหมือนเดิม มีผู้จ�าหน่ายรายเดิมๆน�าสินค้ามา
จัดแสดงเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ๆ เครื่องพิมพ์UVไฟ
LEDและวัสดุงานพิมพ์แบบต่างๆที่แปลกตาไปก้อน่าจะ
มีผู้จ�าหน่ายเครื่องมืองานช่างเข้าร่วมมาขายของด้วย
ไม่แน่ใจว่าเลยีนแบบงานSIGNASIA ในบ้านเราที่เพิ่ง
ผ่านมาหรอืป่าวทีม่ีเครือ่งมอืช่างอย่างMAKITAมา
ร่วมออกงานด้วยและก้อมีพวกที่ท�าหุ่นMOCKUP
แต่เป็นแบบงานผ้าเป่าลมมาร่วมงานด้วย



นิตยสารเปดโลกกวางงานกราฟฟค สื่อโฆษณา และงานปาย

Graphics & Sign Magazine

Vol.21

By
 T

A
BD

A

Issue : 15 May 2020 27



นิตยสารเปดโลกกวางงานกราฟฟค สื่อโฆษณา และงานปาย

Graphics & Sign Magazine

Vol.21

By
 T

A
BD

A

Issue : 15 May 202028

ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงาน KOSIGN ที่มีจัด
ทุกปีคือการประกวดผลงานการออกแบบงาน
ป้ายพร้อมผลิตงานจริงน�ามาโชว์กันซึ่งแต่ละผลงาน
มีการน�าเสนอทั้งความคิดสร้างสรรไอเดยีต่างๆรวม
ทั้งมีการเลือกใช้วัสดุและเคร่ืองมือในการผลิตชิ้นงาน
แบบหลากหลายมากๆ ชนิดว่าเห็นแล้วทึ่งเลย ว่าร้าน
ป้ายบ้านเราบางชิ้นงานอาจท�าเองไม่ได้ทั้งหมดพี่ๆลอง
ชมจากภาพได้เลย



นิตยสารเปดโลกกวางงานกราฟฟค สื่อโฆษณา และงานปาย

Graphics & Sign Magazine

Vol.21

By
 T

A
BD

A

Issue : 15 May 2020 29

เสร็จจากการเดินดูงานแล้ว ก้อได้เวลาเดินเล่น สิ่งหนึ่ง
ที่สังเกตได้ส�าหรับปีนี้ในกรุงโซล คือการห้ามสูบบุหรี่ใน
ท่ีสาธารณะจะสงัเกตเหน็ป้ายห้ามสบูบหุรี่เยอะมากตาม
พื้นที่สาธารณะตามมุมตึกต่างๆแม้กระทั่งตามทางเดิน
ถามว่า เกี่ยวอะไรกับพวกเรา...? เกี่ยวมากเลย 
ทั้งงานพิมพ์สติกเกอร์ งานป้ายจะต้องถูกผลิตข้ึนมา
มากเลย โดยเฉพาะสติกเกอร์เกรดพิเศษที่ส�าหรับใช้ติด
พืน้จะเหน็ว่ามีการตดิบนทางเดนิบนบาทวถิถีนนในเมือง
ทุกเส้นที่ไปเดินเล่น
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ส่วนสือ่นอกบ้านในกรงุโซลทีส่งัเกตเหน็การเปลีย่นแปลง
ได้คอืเริม่มกีารใช้จอ LED กนัมากขึน้เยอะเลยจากปี
ก่อนๆโดยเฉพาะในระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า
ใต้ดนิผูซ้ือ้สือ่รถไฟใต้ดนิอกีกลุม่หนึง่ทีย่งัเหนยีวแน่น
ในการรวมเงินกันซื้อสื่อน้ีคือ บรรดาแฟนคลับศิลปิน
ทัง้หลายซ่ึงกระแสแบบนีใ้นบ้านเราก้อมบีรรดาแฟนคลับ
เกาหลรีวบรวมเงนิกนัซือ้สือ่แบบน้ีในรถไฟใต้ดนิบ้านเรา
อยู่เหมือนกันครับ
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งานป้ายร้านค้าทัว่ๆไปตามแหล่งชอ็ปป้ิงก้อยงัคงสวย
งานเหมอืนเดมิและมีการน�าLED FLEXมาใช้กนัเยอะ
มากขึ้น แล้วพบกันใหม่ในงานไซน์
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วิวัฒนาการของ “การพิมพ์” เกิดขึ้น
จากการทีม่นษุย์ได้เรยีนรู ้สิง่ต่างๆ สัง่สมเป็นความรู้ 
และประสบการณ์จนกระท่ังลงมือละเลงวาดสิ่งท่ี
พบเห็นมาและวิถีชีวิตไว้บนผนังถ�้าอันเป็นถิ่นที่อยู่
อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถ�้าจึงเป็น
ทัง้ทีอ่ยูค่่อยคุม้แดดคุ้มฝนและภยัจากสตัว์ร้ายทีย่งัมี
อยูช่กุชมุในอดตี ทัง้ยงักลายเป็นแหล่งประวตัศิาสตร์
ท่ีคอยบันทึกเรื่องราวผ่านยุคสมัยให้สืบทอดมายัง
ปัจจุบัน ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เราพบ ศิลปะ
ภาพพิมพ์บนผนังถ�้าในประเทศฝรั่งเศส และสเปน 
ทั้งยังมีการค้นพบรูปสลักผนังถ�้าที่มีอายุเก่าแก่
ต่างๆ มากมายในถ�า้ต่างๆ การแกะสลักภาพวิถีชีวิต
ของคนในยุคนั้นถือว่าเป็นหลักฐานอย่างแรกในการ 
แ ก ะ แ บ บ พิ ม พ ์ ข อ ง ม นุ ษ ย ์ จ า ก ก า ร พิ ม พ  ์
ในยุค โบราณ เมื่อมนุษย ์รู ้ จักการสื่อสารกัน
ด้วยการวาดภาพ การเขียนสัญลักษณ์เป็นรูป 
ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นตัวอักษรภาพ แล้วจึงเป็น 
ตัวอักษร ได้มีประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า การพิมพ์
ในยุคปัจจุบันเริ่มต้นข้ึนในประเทศจีน ได้มีการสร้าง
แม่พิมพ์โดยแกะสลักตัวอักษรหรือภาพลงบนท่อน
ไม้ ก้อนหิน งาช้าง หรือกระดูกสัตว์ แล้วน�าแม่พิมพ์
ที่ได้ไปกดลงบนดินเหนยีว ขี้ผึ้ง หรือครั่ง ปรากฏ
เป็นตวัอกัษรหรอืภาพตามแม่พมิพ์ เมือ่มกีารคดิค้น
ท�ากระดาษขึ้น การพิมพ์ก็ได้พัฒนาขึ้นตามล�าดับ

แท่นพิมพ์
โบราณ

ของชาวจีน

เรียนรู้เรื่อง

วัสดุมาแรงที่น่าจับตามอง
ของวงการสือ่โฆษณาและป้าย

วิวัฒนาการ
การพิมพ์ในยุคโบราณ
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จนมาถึงวิวัฒนาการ การพิมพ์แบบดิจิตอล  
(Digital Printing) ในอีกด้านหนึ่งได้มีพัฒนาการ
ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเน่ืองหลังจาก
ที่มีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ตัวแรกคือ อีนีเอค 
ENIAC (Electronic Numerical Inte-
grator and Computer) ในปีค.ศ. 1945 
เครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ 
ใช้พิมพ์เฉพาะตัวอักษรโดยไม่ได้เน้นความสวยงาม 
ประมาณปี ค.ศ. 1979 ได้มีการบริษัทหลายบริษัท
จ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเรียกว่า  
ไม โครคอมพิว เตอร ์  อุปกรณ ์ต ่อพ ่วงกับ
คอมพวิเตอร์กมี็การพฒันาตามมาด้วย เครือ่งพมิพ์
ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์หรือปริ๊นเตอร์ได้มีการ
พัฒนาเช ่นกัน ได ้มีการประดิษฐ ์คิดค ้นเครื่อง 
ปริ๊นเตอร์โดยใช้หลักการพิมพ์แบบต่างๆ เช่น
    การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน (Thermal 
Transfer Printing) ซึ่งใช้หลักการถ่ายความร้อน
จากหัวพิมพ์ไปยังฟิล์มที่ เคลือบด้วยหมึกพิมพ์
ท�าให้หมึกพิมพ์หลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิด
เป็นภาพ

การพิมพ์แบบพ่นหมึก/อิงค์เจ็ท
(Inkjet Printing) ซึ่งใช้หลักการพ่นหยดหมึก
เล็กๆ จากหัวพ่นไปสร้างเป็นภาพบนวัสดุใช้พิมพ์

การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต
(Electrostatic Printing) ซึ่งใช ้หลัก
การควบคุมล�าแสงสร้างภาพเป็นประจุไฟฟ้าบน
กระบอกโลหะแล้วให้ผงหมึกไปเกาะบนกระบอกโลหะ  
ตามบริเวณที่มี ประจุอยู่เกิดเป็นภาพท่ีถูกถ่ายทอด
ไปเกาะติดบนวัสดุใช้พิมพ์อีกทีหนึ่ง เครื่องพิมพ์
แบบไฟฟ้าสถิต ที่ใช้ล�าแสงเป็นแสงเลเซอร์จะเรียก
ว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ เลเซอร์ปร๊ินเตอร์ 
(Laser Printer)

การพิมพ์
แบบไฟฟ้าสถิต

การพิมพ์
แบบถ่ายโอนความร้อน
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ปริ๊นเตอร์ท่ีใช้หลักการตามที่กล่าวมาน้ัน ต่างได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถ
พิมพ์สอดสีได้ภาพที่มีสีสันใกล้เคียงต้นฉบับ แต่มี
ข้อเสยีคือ ได้ผลผลิตต�่าเมื่อเทยีบกับเคร่ืองพิมพ์
ระบบ ออฟเซ็ท (Offset) จนในปี 1993 ได้มี
การจ�าหน่ายปร๊ินเตอร์ทีมี่ความเรว็สงูชือ่ E-Print 
1000 ซึ่งได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันโดยใช้ชื่อ 
HP Indigo ส่วนบริษัทหลายๆ แห่งเช่น Xerox, 
Canon, Minolta ต่างได้ออกเคร่ืองปร๊ินเตอร์
ความเร็วสูงโดยใช้หลักการของเครื่องถ่ายเอกสาร
สีแบบเลเซอร์ นอกจากนี้ยังมีระบบการพิมพ์อีกแบบ
หนึ่งที่ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท มาดัดแปลงโดยสร้าง
แม่พิมพ์บนโมลเพลทจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ก่อนท�าการพิมพ์ การพัฒนาการพิมพ์ดิจิตอลยัง
คงด�าเนินต่อไปทั้งด้านคุณภาพที่ดีขึ้น ความเร็วใน
การพิมพ์ที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อแผ่นพิมพ์ที่ถูกลง 
ปัจจุบัน โรงพิมพ์ต่างเริ่มน�าเคร่ืองพิมพ์ประเภท
นี้มาให้บริการส�าหรับงานส้ันๆ ได้ทบทวนถึงเร่ือง
การพิมพ์แบบต่างๆ พอสมควรแล้วคราวนี้จะมา
ว่ากัน ถึงเรื่องวัสดุที่ใช้ส�าหรับงานพิมพ์ ซึ่งหลาก
หลายมากมายทั้ง กระดาษ พลาสติก ไม้ โลหะ รวม
ไปถงึวสัดุมาแรงทีน่่าจับตามองในขณะนีอ้ย่าง “ผ้า” 

Graphics & Sign Magazine ฉบับนี้
เราได ้รับโอกาสเข ้าสัมภาษณ์เจ ้าของธุรกิจการ 
“พิมพ์ผ้า” ที่ เป็นคนรุ ่นใหม่ไฟแรง และมีความ
เชี่ยวชาญในเ ร่ืองการพิมพ ์ผ ้ า คุณกอล์ฟ 
กติตภิมู ิอนตุรภญิโญวงศ์ คุณกอล์ฟแนะน�าตนเอง
กบัทางทมี Graphics & Sign Magazine ว่า 
ท� า ง าน เ รื่ อ งของก าร พิมพ ์ผ ้ า ม าปร ะม าณ 
10 กว่าปี เริม่ตัง้แต่เรยีนจบมา จนมาก่อนตัง้ บรษิทั
ของตนเอง ชื่อว่า INKSPA ด�าเนินงานภายใต้ 
บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จ�ากัด เป็นบริษัทใน
เครือ บริษัท เอสวีโอเอ (มหาชน) จ�ากัด เป็นบริษัท
น�าเข้าสนิค้าเพือ่ จดัน�าหน่ายภายในประเทศทัง้ขายปลกี
และขายส่ง ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 แบบครบวงจร ภายใต้ 
Brand Ink Spa และเมือ่ประมาณ 5-6 ปีทีผ่่านมา 
ทางบริษัท EPSON ได้เจาะกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ลง
บนผ้า เลยชวนทางบริษัทของคุณกอล์ฟเข้าไปช่วย
ในเรือ่งการท�าการตลาดเครือ่งพมิพ์ผ้าทีค่รบวงจร
โดยเป็นผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย เครื่องสกรีนเสื้อ, 
เครื่องพิมพ์เสื้อ, เครื่องสกรีน ในเชิงอุตสาหกรรม 
ทั้งระบบไฮโดรลิคและนิวเมติกส์ มีแผนกบริการหลัง
การขาย มีหน้าที่ดูแลให้ค�าปรึกษา, แก้ไขคุณภาพ 
งานสกรีน, ควบคุมการปรับตั้งคุณภาพสี และคอย
สนับสนุนเรื่องวัตถุดิบ เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังธุรกิจ
ด้านสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น และ เสื้อผ้ากีฬา ทั้งภายใน
ประเทศและส่งออก

เมื่อได ้ท�าความรู ้จักกับ คุณกอล์ฟ แล้ว ทางทีม 
Graphics & Sign Magazine จึงไม่รอช้าที่จะ
ขอให้คุณกอล์ฟ ช่วยอธิบายในเรื่องการ “พิมพ์ผ้า”  
ต่อเลย ซึง่คณุกอล์ฟได้ให้รายละเอียดว่าจรงิๆ งานผ้ามมีา
นานแล้ว และมปีระเภทค่อนข้างหลากหลาย แต่ที ่INKSPA 

จะมุ่งเน้นไปที่ “แบบดิจิตอล” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ แต่ถ้าจะพดูถงึงานพมิพ์ผ้าทีค่นรูจ้กักนัดกีจ็ะเป็นแบบ 
“บล็อกสรีน” ซึ่งเป็นหมึกประเภท Reactive แต่แบบ
ดิจิตอลจะเป็น DTG คือ การพิมพ์ลงบนเสื้อหรือผ้า
โดยตรงเลย หรอืจะเป็นระบบ Sublimation คอื การ
ใช้หมกึพมิพ์ลงบนกระดาษและไปรดีร้อนลงบนผ้า ซึง่ตวั 
Sublimation ในช่วงหลังมาน้ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก เพราะว่าท�างานได้ง่าย ไม่ต้องมีบลอ็ก ไม่ต้องมี
แบบ จ�านวนน้อยก็ท�างานได้ และท�าลงบนผ้าที่หลากหลาย 
ยิ่งถ้าเป็นผ้าสังเคราะห์สามารถท�าลงได้เกือบทุกชนิด

คุณกอล์ฟยังได้อธิบายอีกว่า กระบวนการพิมพ์
ลงบนผ้าแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาจแบ่งออก
ตามประเภทหมึกท่ีพิมพ์ หรือ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีน�ามาใช้ ให้ลองนึกถึงถ้าโรงย้อมผ้า
อย่างเมื่อก่อน การท�างานแต่ละครั้ง ต้องดูจ�านวน
การผลิตเป็นหลัก เช่น ข้ันต�่าพันหลา หม่ืนหลา 
ถึงจะท�า เพราะว่าต้องมีการข้ึนแบบบนบล็อก หรือ
ขึ้นแบบพิมพ์ลงบนโรตารี่ เลยต้องมีเรื่องของ
จ�านวนขั้นต�า่เข้ามาเกี่ยวข้อง และวิธีการผลิตที่ค่อน
ข้างยุ่งยาก เช่น ต้องมีกระบวนการเตรียมผ้าก่อน
จะพิมพ์ และหลังจากพิมพ์แล้วก็ต้องมีกระบวนการ 
พวก อบ สตรีม ต่างๆ รวมไปถึงเรื่องกากของ
เสยี นั่นคือ หมึกที่ใช้พิมพ์ที่จะต้องก�าจัดเป็นอย่างดี 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าท�าในจ�านวนมากๆ จะท�าได ้
ถูกกว่าแบบดิจิตอลแน่นอน

คุณกอล์ฟ
กิตติภูมิ
อนุตรภิญโญวงศ์
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ถ้าเป็นแบบดิจิตอลอย่างในปัจจบุนันัน้ เป็นการท�าทีง่่าย 
ไม่ต้องมีแบบ ไม่ต้องมบีลอ็ก จ�านวนแค่หนึง่ชิน้กท็�าได้ 
และผู้ท่ีท�างานก็สามารถท�าได้ตั้งแต่ร้านแบบตึกแถว 
เพยีงแค่มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งก็ท�างานได้เลย

และถ้าจะพูดถึงเรื่องสี หรือหมึกที่น�ามาใช้ในการพิมพ์
ผ้าแบบดิจิตอล ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าที่น�ามา
ใช้ในงานพิมพ์ด้วย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
ผ้าธรรมชาติ  เ ช ่ น  ผ ้ าคอตตอน หรือ 
ผ้าสังเคราะห์ เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์ ซึ่งการท�างาน
ต้องดูว่าหมึกประเภทไหนเหมาะกับผ้าประเภทไหน 
การพิมพ์ผ้าแบบดิจิตอลจะมีประเภทการพิมพ์แบบ 
Pigment คือพิมพ์ลงบนผ้าได้เลย กับที่เป็น 
Sublimation คือ เป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษ
และน�าไปรีดร้อน เพื่อให้ตัวน�้าหมึกมันเข้าไปอยู่ในผ้า 
ซึง่กระบวนการ Sublimation เป็นทีน่ยิมมากเพราะ
มันท�าได้กับผ้าไยสังเคราะห์ทุกประเภท และผ้าส่วน
ใหญ่ในท้องตลาดทุกวันน้ีก็แทบจะเป็นผ้าสังเคราะห์
เกือบทั้งสิ้น ส่วนผ้าจากธรรมชาติไม่ค่อยเป็นที่
นิยมเท่าแต่ก่อน เพราะผ้าธรรมชาติ มักจะมีความชื้น 
เหม็นอับ หรือข้ึนราได้ง ่าย เก็บรักษาค่อนข้าง
ยาก ไม่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตในปัจจุบันเท่าที่ควร 
ข้อได้เปรยีบของผ้าธรรมชาติ อย่างเดยีวเลย คือ 
เวลาโดนกับตัวคนจะไม่ค่อยระคายเคือง เท่านั้น

คุณกอล์ฟ
กิตติภูมิ
อนุตรภิญโญวงศ์

INKSPA
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และอย่างท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่า TABDA ของ
เรา คือ สมาคมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีงานสื่อและป้ายโฆษณา 
ทางทีม Graphics & Sign Magazine
จึงได้เรยีนถามไปทางคุณกอล์ฟถึงวัสดุประเภทผ้า 
ว่าสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เข้ากับงานสื่อโฆษณาและ
ป้ายได้มากน้อยเพยีงใด สิ่งที่คุณกอล์ฟอธิบายกลับ
มานัน้ น่าสนใจและเป็นประโยชน์กบัสมาชกิ Graphics 
& Sign Magazine เป็นอย่างมาก เพราะ
ผมมีลูกค้าหลายราย เหมือนกันท่ีน�าวัสดุผ้าไปใช้
งาน Advertising อย่างการน�าไปท�า Backdrop 
หรือย่างที่ คุณกอล์ฟได้มี โอกาสเดินทางไปต่าง
ประเทศ กจ็ะได้พบงานจากผ้าทีน่�ามาพมิพ์ตูไ้ฟโฆษณา 
แทนการพิมพ์บนฟิล ์ม หรืออย่างประเทศจีน 
งานป้ายที่ขึงตามเสาต่างๆ ก็กลายเป็นงานผ้าไปหมด
แล้วแต่ท่ีเมืองไทยของเรายังไม่ค่อยได้รับความนิยม
เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่างาน
ไวนิล หรือวัสดุประเภทอื่น

แต่ก็เริ่มมีลูกค้าที่ เป็นบริษัท Organizer หรือ
ท�างานป้ายโดยตรง สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ที่จะไปท�างาน 
พวก Backdrop มากข้ึน และถ้าจะมองกันถึง 
ข้อดี หรือข้อด้อย ในการใช้การพิมพ์ผ้าส�าหรับ
งาน Advertising งานผ้าให้มิติใหม่ๆ กับวงการ
โฆษณา มีการน�าไปใช้ในสื่อต่างๆ มากขึ้น โดยจะน�าไป
ใช้กบังานทีเ่หมาะสมกบัคณุสมบตัขิองงานผ้าซึง่ให้ข้อ
จ�ากดับางอย่างเช่นส่วนใหญ่จะใช้ในงานประดบัสถานที่ 
ให้เกดิการอมิแพคมากข้ึน และจะเป็นงานภายในเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนงานภายนอกก็จะใช้เพื่อสร้างสีสันส�าหรับ
แต่ละงานเท่านั้น ไม่ได้ถูกน�าไปใช้ส�าหรับงานป้ายถาวร
ต่างๆ ซึ่งติดข้อจ�ากัดในเร่ืองโครงสร้างของผ้า 
ยกตัวอย่างเช่น งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นในสถานที่ใหญ่ๆ 
มักจะจ�าเป็นที่ต ้องใช้พวกแบรนเนอร์ ธงญี่ปุ ่น 
ตดิเป็นถนนตลอดทาง ตัง้แต่ถนนจนถงึอาคารจดังาน 
เดิมๆ ก็จะใช้ไวนิลกัน ต่อมางานผ้าเริ่มเข้ามามีบทบาท
แทนที่ตรงนี้แทน เนื่องจากให้ความสวยงาม มีความ
พร้ิวไหว ให้ดูน่าสนใจกว่า เมื่อมาดูเรื่องต้นทุนการ
ผลติสือ่ งานผ้าสามารถตอบโจทย์งานแบบนีไ้ด้เม่ือมี
จ�านวนผลติเยอะๆ ต่อแบบ ท�าให้มกีารเลอืกใช้งานผ้า
มาแทนมากขึน้ ในส่วนทีง่านน้อยชิน้หรอืงานชิน้เดยีว 
งานผ้าก็ยังไม ่สามารถตอบโจทย์นี้ ได ้ โดยตรง 
เน่ืองจากข้ันตอนการผลิตงานผ้าไม่ได้เสร็จซะที
เดียวหลังจากพิมพ์เสร็จเหมือนพวกไวนิล ดังน้ัน
การเลือกใช้งานผ้า ต้นทุนการผลิตก็มีส่วนในการ
ตัดสินใจเลือกใช้เช่นกัน
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คุณกอล์ฟยังยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น ่าสนใจ 
เป็นโรงงานตัดเสื้อกีฬาแบบรุ่นเก่า หรือโรงงานเย็บ
เสื้อตามต่างจังหวัด ที่มีคนงานเยอะมาก แต่ติดที่ว่า 
สามารถท� า ได ้ แค ่ตัด เสื้อกีฬา เพียงอย ่ าง เดียว 
ไม่สามารถท�าสีเสื้อได้ภายในกระบวนการผลิตของ
ตนเอง ต้องส่งไปท�าสีกับโรงงานอื่น แต่พอมีโอกาส
ได้มาเจอกับทางคุณกอล์ฟได้มีแนะน�าการใช้เครื่อง 
และสอนให้เรียนรู้ในกระบวนการท�าสีเส้ือให้ตั้งแต่ต้น 
จนจบให้ทางโรงงานแบ่งคนงานบางส่วนเรียนรู้เร่ือง
ท�าส ีโรงงานตดัเสือ้กฬีา กส็ามารถท�าทกุกระบวนการ
ในการผลิตเสื้อกีฬาได้จบภายในโรงงานเลย ไม่ต้อง
ส่งออกไปท�าสีที่โรงงานอื่น ก็เป็นการเพิ่มการผลิต
และได้รายให้มากขึ้น

ในส่วนของผู้ที่พอมีความรู้เร่ืองการพิมพ์อยู่แล้ว 
อย่างคนที่ท�างาน Advertising เร่ือง Artwork 
เรือ่งการออกแบบไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะเก่งอยูแ่ล้ว 
เข ้าใจรู ้แบบการท�างานอยู ่แล้ว เพียงแค่แนะน�าว่า 
งานผ้านั้น จะไปเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ เขาท�าอยู ่แล้ว 
ได้อย่างไร เช่น ท�า Backdrop ที่เป็นผ้าแทน 
ไวนลิ เป็นการช่วยลดต้นทนุ ถอดประกอบกไ็ด้ง่ายๆ 
น�้าหนักเบา เป็นการต่อยอดขึ้นไปให้กับสินค้าหรือ
บริการที่เขามีอยู่แล้ว

มาถึงตรงนี้ทางทีมงาน Graphics & Sign 
Magazine คิดว่าคงมีสมาชิกหลายท่านเริ่มสนใจ
ที่อยากลองท�าธุรกิจ “การพิมพ์ผ้า” กันบ้าง
แล้ว ทางคุณกอล์ฟ มีค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่อยากเริ่ม
ธุรกิจในการพิมพ์ผ้าว่า ส�าหรับผู้ที่ไม่รู้อะไรมาก่อน
เลยในเรื่องของงานผ้าแล้วมาเร่ิมธุรกิจทางด้านน้ีก็
จะยากนิดหน่ึง เพราะต้องมาท�าการเรียนรู้ใหม่หมด 
ตั้งแต่เครื่องไม้ เครื่องมือ อย่างพวกปริ๊นเตอร ์
หรอือปุกรณ์ต่างๆ แต่สามารถสอนได้ทัง้หมด ต้ังแต่
การพิมพ์อย่างไร จะเย็บผ้าอย่างไร สอนให้ได้หมด 
แต่ส่ิงที่ผู้ไม่เคยท�าธุรกิจด้านน้ีเลย ควรที่จะต้องมี
ความรู้มาบ้าง คือ งานออกแบบ สามารถออกแบบได้ 
ท�ากราฟฟิคได้บ้างจะเป็นการดีมาก หรือ ต้องรู้ตัว
เองก่อนว่าผลิตงานออกมาแล้วจะไปขายที่ ไหน 
หรืออยากได้งานประเภทไหน เพราะเป็นงานผ้า
ตลาดค่อนข้างกว้าง มีตลาดให้เล่นได้หลายรูปแบบ 
ยกตัวอย่างงานที่ ใช ้การพิมพ์ผ้าไปต่อยอดได้ 
เช่น หมอน ตุ๊กตา กระเป๋า สายห้อยบัตรพนักงาน 
เป็นงานที่ใช้การพิมพ์ผ้าเข้ามาช่วยทั้งสิ้น
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นอกจากที่คุณกอล์ฟจะให ้ค�าแนะน�าส�าหรับผู ้ ท่ี
สนใจในธุรกิจการพิมพ์ผ้าแล้ว ยังให้ความเห็นต่อ
ทิศทางธุรกิจการ “พิมพ์ผ้า” ของประเทศไทย
และระดับทั่วโลก อย่างน่าสนใจว่า เคยมีการวิจัยจาก 
IDC Research บอกไว้ว่า อุตสาหกรรมการ
พิมพ์ผ้าจะโตไปได้อีกค่อนข้างเยอะ แต่ในประเทศไทย
อาจจะไม่โตสกัเท่าไร อาจเป็นเพราะด้วยเรือ่งเศรษฐกจิ 
เช่น เรื่องค่าจ้างแรงงาน จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่
เก่ียวกับผ้า ส่วนใหญ่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
เพื่อนบ้าน อย่าง เวยีดนาม หรือ กัมพูชา เพราะมี
หลายปัจจยัทีท่�าให้ต้นทนุการผลติน้อยกว่าในบ้านเรา
แต่ถ้ามองในช่วงสัก 4-5 ปี ที่ผ่านมา คุณกอล์ฟ
คิดว่าธุรกิจการพิมพ์ผ้า เติบโตขึ้นเยอะมาก เปรยีบ
เทยีบให้เห็นง่ายๆ จากงาน Sign ทุกวันนี้ต้องมีงาน
ผ้าเข้าไปร่วม เพื่อให้มีความเติมเต็มไปกับงานโฆษณา 
อย่างที่บอกว่างานผ้าข้อดี คือ ท�าได้หลากหลายและ
ตอนนีผู้เ้ล่นหน้าใหม่กย็งัมน้ีอย อย่างใน งานโฆษณา
น่าจะมีทางที่จะไปได้อีก แต่อย่างงานพวกเส้ือกีฬาน่า
จะค่อนข้างโตเต็มที่แล้ว โอกาสที่จะไปก็ยังมีแต่คงไม่
มากนัก ในบ้างธุรกิจอาจไปได้อีกเยอะ แต่แค่เขาอาจจะ
ยังไม่รู้เลยว่าธุรกิจของเขาสามารถใช้งานพิมพ์ผ้า
เข้าไปมีส่วนรวมได้ หรืออย่างช่วงที่เกิดวิกฤตไวรัส
โควิด-19 ก็เกิดการชะลอตัว ไม่ใช่แค่งานพิมพ์ผ้า 
แต่ธรุกจิเกือบทัง้หมด คณุกอล์ฟมองว่ายงัไงกต้็อง
กลับมาฟื้นตัวได้แน่นอน โดยเฉพาะงานผ้า เพราะผ้า
ก็ยังคือปัจจัย 4 ที่คนยังคงต้องใช้ในการด�ารงชีวิต
อยู่ ธุรกิจการพิมพ์ผ้าอย่างไรก็น่าจะไปได้เรื่อยๆ

นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากส�าหรับการน�าผ้า 
มาใช้เป็นวัสดุทางเลือก รวมถึงมุมมอง แนวคิด และ
ข้อมูล จากการแบ่งปันประสบการณ์ในธรุกิจการพมิพ์
ผ้าของ คุณกอล์ฟ กิตติภูมิ อนุตรภิญโญวงศ์ 
จาก INKSPA ทางทมีงาน Graphics & Sign 
Magazine ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย ส่วนสมาชิกของ Graphics & 
Sign Magazine ทีส่นใจเรือ่งธรุกจิการพมิพ์ผ้า 
ต้องลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนา
ผลงานของตนเองให้ดยีิ่งขึ้นต่อไปนะคะ

แหล่งที่มาข้อมูล
www.ink-spa.com
www.baanjomyut.com
www.chinese2u.blogspot.com
www.supremeprint.net



นิตยสารเปดโลกกวางงานกราฟฟค สื่อโฆษณา และงานปาย

Graphics & Sign Magazine

Vol.21

By
 T

A
BD

A

Issue : 15 May 202044

ตั้งแต ่ต ้นป ีที่ผ่าน ทั่วโลกต่างตกตะลึงกับ
สถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝัน กับการแพร่ระบาด
ของไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว 
เราได้รู้จักกับไวรัสชนิดน้ีครั้งแรกในชื่อ “ไวรัส
โคโรน่า (Coronavirus)” สปีชีส์ต่างๆ 
ของไวรัสที่อยู่ในวงศ์ย่อย Coronavirinae 
และ Tonovirinae ในวงศ์ Coronaviridae ใน
อันดับ Nidovirales เป็นไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม 
(enveloped) มีจีโนมเป็นอาร์เอ็นเอ โพซิทีฟ
เซนส์ มีนิวคลีโอแคปซิดที่มีสมมาตรแบบเฮลิกซ์ 
ขนาดจโีนมของไวรสัเหล่าน้ีมีต้ังแต่ 26-32 กโิลเบส 
ซึ่งถือว่าใหญ่มากส�าหรับไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 องค์การอนามัย
โลกได้รับแจ้งจากรัฐบาลจีน ว่าประชาชนหลาย
คนในเมืองอู่ฮ่ันทางตอนกลางของประเทศล้ม
ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรง ท่ีส�าคัญเรา
ไม่เคยรู้จักเช้ือไวรัสน้ีมาก่อนหน่ึงสัปดาห์ต่อมา
รัฐบาลจีนแจ้งการค้นพบว่าไวรัสน้ีอยู่ในตระกูล
โคโรน่า ไวรัสตระกูลน้ีปกติแล้วจะไม่ท�าให้ เกิด
อาการรุนแรงอะไร นอกจากไข้หวัดท่ัวไป แต่
หลายคร้ังก็มีการกลายพันธุ์ อย่างท่ีผ่านมาจะมี
ไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ในช่วงปี 2545 และ
ไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) เคยระบาดในคนมา
แล้ว 6 สายพันธ์ุ การระบาดคร้ังน้ีเป็นสายพันธ์ุท่ี 7

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่อไวรัสโคโร
น่าสายพนัธุใ์หม่อย่างเป็นทางการว่า “ Covid19 
(โควิด-19)”  ย่อมาจาก Co = Corona ,VI 
= Virus ,D = Disease ,19 = 2019 เพื่อ
หลีกเลี่ยงความสับสนหรือการตีตราคนกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงหรือประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะกฎ
ของ WHO ที่ประกาศปี 2015 ว่า ไม่ให้ตั้ง
ชื่อโรคจากชื่อเมือง ประเทศ ภูมิภาค รวมถึงชื่อ
คน สัตว์ แต่ให้ตั้งชื่อจากอาการรวมๆ องค์การ
อนามัยโลกให้ชื่อชั่วคราวว่า Novel Corona-
virus (2019-nCoV) หรือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019

ที่มาของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 
(Covid19)
จากผลการศึกษาล่าสุดท่ีตีพิมพ์ในวารสารการ
แพทย์ Lancet ฉบับวันท่ี 29 ม.ค.2563 
เผยถึงข้อมูลเร่ืองต้นตอของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ หรือ 2019-nCoV ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ทางพันธุกรรมว่า แม้แหล่งก�าเนิดของ
เชื้อดังกล่าวจะมาจาก “ค้างคาว” แต่จะต้องมี
สัตว์ตัวกลางที่เป็นพาหะน�าเชื้อโรคมาติดต่อสู่คน
อกีทอดหน่ึง ทมีนกัวจิยัจากห้องปฏบัิตกิารไวรสั
วิทยาและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อหลายแห่งของ
จีน ได้ถอดรหัสข้อมูลพันธุกรรมท้ังหมดหรือ  
“จโีนม” ของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ท่ีพบใน
ผูป่้วยชาวจนี 9 คน โดยพบว่ารหสัพนัธกุรรม
ของไวรสัดงักล่าวมอียูถ่งึ 10 แบบ ซึง่แต่ละแบบ
มีความคล้ายคลึงกันมากถึง 99.98%

หนึ่งในทีมผู้วิจัยจากห้องปฏิบัติการด้านระบาด
วิทยา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมณฑล
ชานตงบอกว่า “เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ ที่รหัส
พันธุกรรมของไวรัสจากคนไข้ซึ่งมาจากหลาย
พื้นถิ่น กลับมีความคล้ายคลึงกันอย่างสูง 
การค้นพบน้ีชี้ว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ก�าเนิด
ข้ึนจากแหล่งเดียวกันในระยะเวลาอันสั้น และถูก
ตรวจพบอย่างรวดเร็วมาก” สมาชิกอีกคน
หนึง่ของทมีวจิยัจากศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค 
แห่งชาติจีน (CCDC) ระบุว่า “ข้อมูลเหล่านี้
ชี้ว่าเชื้อไวรัส 2019-nCoV น่าจะมาจาก
ค้างคาวค่อนข้างแน่นอน แต่ผลการสืบสวน
ล่าสุดกลับพบว่าไม ่มีการจ�าหน่ายค้างคาวท่ี
ตลาดสดขายส่งอาหารทะเลของเมืองอู่ฮั่น ท�าให้
สันนิษฐานได้ว่า น่าจะมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เป็น
ตวักลางแพร่เชือ้จากค้างคาวมาสู่มนษุย์ แต่เรายัง
ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใดแน่”

วิกฤตโลกตะลึง 
โควิด-19 
กระทบสื่อโฆษณา 
ขนาดไหน??
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การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
(Covid19)
การป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 นี้ ได้ดีที่สุด
คือ “การป้องกันตัวเอง” การไม่น�าตัวเองเข้า
มาเสี่ยงกับผู้ติดเชื้อ หลีกเล่ียงการเข้าสู่ฝูงชน 
ล้างมือบ่อยท่ีสุดเท ่าที่จะท�า ได ้ กินอาหารท่ี 
ปรงุสกุ ใหม่ สะอาด สวมหน้ากากอนามยัทกุครัง้
เมื่อออกจากบ้าน และรักษาระยะห่างทางสังคม 
หรือ“Social Distancing” คือการเว้น 
ระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม 
แปลง ่ายๆ ก็คือ การอยู ่ห ่ างจากคนอื่นๆ 
ในสังคมเพียงพอที่จะท�าให้เกิดการแพร่เชื้อของ
โรคน้อยลง หรือช้าลง ท�าให้ผู้ที่ปฏิบัติตาม
เทคนิคนี้ปลอดภัยมากขึ้น

ด่ังที่ มีการขอความร่วมมือจากทางภาครัฐ 
ในการรณรงค์ให้ทุกคน “อยู่บ้าน ปลอดเชื้อ 
เพื่อชาติ” งดกิจกรรมทุกอย่างที่ต้องร่วม
กันหมู่มาก ปิดสถานศึกษา  ปิดห้างสรรพสินค้า 
ร ้ านค ้ าต ่ า งๆ รวม ไปถึ งขอความร ่วม
มือ ให ้ภาคธุรกิจ ท� าง านแบบ “Work 
From Home” หรือการท�างานที่บ ้าน 
เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร รั บ ผิ ด ชอบตน เ อ ง 
รับผิดชอบต่อสังคม

ลักษณะอาการของผู้ติดเช้ือโควิด-19 
(Covid19)
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่น้ี แพร่ระบาดจากคนสู่
คนได้ โดยการแพร่เชื้อ มักเกิดขึ้นจากการสัมผัส
กับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น ละอองจาก
การไอ จาม น�้ามูก น�า้ลาย ทั้งยังแพร่กระจายได้
โดยการสัมผัสสิ่งที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสแล้ว ที่ควร
ระวงัมากเป็นพเิศษ คอื การทีมื่อไปสมัผสักบัเชือ้ 
หลีกเลี่ยงการน�ามือไปสัมผัสกับบริเวณใบหน้า 
ซึ่งเป็นทางที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด

อาการของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว
นั้น มีข้อสังเกตง่ายๆ คือ มีไข้สูงเกิน 37.5 
องศาเซลเซยีส มีอาการไอ หอบ อาจไม่ได้กล่ิน
หรือรสสัมผัสต่างๆ บางรายมีภาวะแทรกซ้อน 
เ ช ่ น  ป อ ด อั ก เ ส บ  ก า ร รั ก ษ า เ ป ็ น ไ ป
แ บ บปร ะ คั บ ปร ะ คองต า มอ า ก า ร เ ท ่ า น้ั น 
คว า ม เ สี่ ย ง ต ่ อ ก า รติ ด ไ ว รั ส โ ควิ ด -19 
แทบจะเป็นทุกเพศ ทุกวัย แต่ที่มีความเส่ียง
มากที่สุด คือ บุคคลที่ ใกล ้ชิดกับผู ้ติดเชื้อ 
ผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป บุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น

มีไขสูง  ไอ จาม

ระคายเคืองในลำคอ  เหนื่อยหอบ

อาการของผูติดเชื้อโควิด-19

(ภาพประกอบจาก www. moph.go.th)

Work From Home
อยูบาน ปลอดเชื้อ เพื่อชาติ
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19
เราได้รู้จักกับเรื่องของไวรัสโควิด-19 (Covid 
19) กันไปแล้ว อย่างที่เราทราบกันดีว่า การเกิด 
โรคระบาดในครั้งนี้ เป็นความหายนะที่ยิ่งใหญ ่
ต่อมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่แค่เรื่องของการสูญ
เสียชีวิต แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับระบบ
เศรษฐกิจ ที่ส ่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่ว
โลก หลายประเทศประกาศปิดประเทศ หลายๆ 
กิจกรรมส� าคัญถูก เลื่อนออกไปอย ่ างไม ่มี
ก�าหนด นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน
ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 มีโอกาสเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย (Recession) อย่างน้อยในช่วง 
2 ไตรมาสแรกของปี 2020
ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยได้สะท้อน
ไปท่ีสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกอย่าง
เห็นได้ชัด โดยตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลด
ลงแล้วกว่า 30% นับตั้งแต่ต้นปี น�าโดยตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ซึ่งถือได้ว่าเข้าสู่ภาวะหมีเรียบร้อย
แล้ว (Bear Market) และถือว่าเป็นการลดลง
รุนแรงเกือบเทียบเท่ากับวิกฤตการเงินสหรัฐฯ 
ปี 2007-2008 ท้ังน้ีตลาดหุ้นบางวันลดลง
หนักจนถึงระดับที่ต้องใช้ Circuit Breaker 
เป็นการหยุดการซื้อขายชั่วคราวเพื่อลดความ
ตื่นตระหนกของนักลงทุน

ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา ส่งผล 
กระทบต ่อ เศรษฐกิจ แล ะภาคธุรกิจ ไทย ใน 
วงกว้างข้ึน ไม่ใช่เพียงภาคท่องเที่ยว แต่เริ่มมี
สัญญาณว่าก�าลังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ ฯลฯ เนื่องจากจ�านวนผู้ติดเชื้อใน
ไทยยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องผลกระทบต่อภาค
อุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น

1.ผลกระทบด้านแนวโน้มธุรกิจ นักวิเคราะห์
คาดว่ากลุ่มโรงแรมได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 
กลุม่ขนส่ง กลุม่พลงังาน ได้รบัผลกระทบตามมา 
โดยกลุ่มสื่อสารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

2.ผลกระทบด้านการปรับประมาณการก�าไร
สุทธิ นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการก�าไร
สุทธิปี 2020 กลุ่มโรงแรมมากท่ีสุด รองลง
มาคือขนส่ง ตามมาด้วยพลังงาน และปิโตรเคมี 
ส่วนกลุ่มท่ีถูกปรับประมาณการก�าไรสุทธิขึ้น 
ได้แก่ กลุ่มเกษตร

3.ผลกระทบด้านราคาหุ้น พบว่ากลุม่ทีม่รีาคาลด
ลงมากสดุคอื ปิโตรเคม ีรองลงมาคอืธนาคารและ
พลังงาน ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มที่ราคาปรับตัวลด
ลงน้อยที่สุดคือเกษตร

Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม
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งดกิจกรรม
รวมคน
จำนวนมาก

ลดความแออัดในที่ท�างาน
ปรับเวลาท�างาน ท�างานที่บ้าน
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ผลกระทบทางเศรษฐกจิ จากวิกฤตไวรสั
โควิด-19 กับธุรกิจการโฆษณา
นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 คืบคลาน
เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้บริโภคให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
โควิด-19 และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ
เนื่อง จากข้อมูลของ กรุ๊ปเอ็ม (GroupM) 
กลุ่มเอเจนซี่ผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการ 
การลงทุนด้านสื่อชั้นน�าระดับโลกในเครือดับบลิว
พีพี (WPP) พบว่า การค้นหาเกี่ยวกับไวรัส
โควิด-19 บนโลกออนไลน์ ขึ้นมาสูงสุดในช่วง
กลางเดือนมีนาคม ทั้งที่เพิ่งได้รับการเรียกใน
สื่อต่างๆ แทนค�าว่าไวรัสโคโรนามาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ และยังเป็นเทรนด์การค้นหาที่สูงกว่า
ฝุ่น PM2.5 หลายเท่า

นอกจากไวรัสโควิด-19 กลายเป็นเทรนด์การ
ค้นหายอดนยิมแล้ว จากการแพร่ระบาดของไวรสั
โควดิ-19 ท�าให้ผูบ้รโิภคเลอืกทีจ่ะจ�ากดัตวัเองให้
อยูใ่นบรเิวณบ้านมากขึน้ ซึง่ส่งผลให้จ�านวนการ
ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านทางช่องทาง
สื่อทั้งทางออนไลน์และทีวีสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ เกี่ยวกับความบันเทิง 
เช่น ภาพยนตร์ ละคร และข่าวบนสื่อทีวี รวมถึง
เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อที่เน้นไปที่การซื้อของ
ออนไลน์มากขึ้น

ในมุมของอุตสาหกรรมสื่อท่ัวโลก แม้จะมีการ
ชะลอการโฆษณาลงจากยอดจ�าหน่ายที่ลดลง 
แต่บรรดาธุรกิจรายใหญ่ยังคงมีการใช้เงินบนสื่อ
เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ใน
ระยะยาว แต่ส�าหรับประเทศไทย กรุ๊ปเอ็มแนะน�า
แนวทางส�าหรับนักการตลาดและนักโฆษณาดังนี้

• ในระยะยาวนักโฆษณาและการตลาดสามารถ
ใช้กรณีศึกษาจากประเทศจีนท่ีสถานการณ์
ไวรัส COVID-19 เริ่มมีความคลี่คลายใน
การวางแผนและปรับตัว ในขณะเดียวกันใน
ระยะสั้นก็ยังสามารถศึกษาการรับมือต่างๆ 
จากประเทศท่ีก�าลังประสบกับภาวะการระบาด
อย่างร้ายแรงอย่าง เช่น อิตาลี เพ่ือเป็น
แนวทางในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

• แบรนด์ นักการตลาด และนักโฆษณาควร
มองหาช่องทางทีจ่ะเพิม่มลูค่าของการบรกิาร 
รวมถงึการสร้างความมัน่ใจ เชือ่ถอื และความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและสังคม เนื่องจาก
สถานการณ์เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่เกิดข้ึนในช่วง
เวลาปกต ินีจ่งึเป็นโอกาสทีจ่ะท�าให้แบรนด์เข้าไป
มีส่วนร่วมและอยู่ในใจของผู้บริโภค

• นกัโฆษณาและการตลาดมหีน้าทีต้่องตดิตาม
สถานการณ์ของการระบาดและพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภครวมไปถงึการเสพสือ่อย่างใกล้
ชดิอย่างใกล้ชดิแบบวันต่อวนั เพือ่ให้แบรนด์มี
โอกาสในการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
และการขาย ท้ังน้ีรวมถึงแนวทางเพ่ือการ
วางแผนการสื่อสารและการออกแบบชิ้นงาน
โฆษณาทีต้่ององิกระแสหรือเหตุการณ์ส�าคญั
ของปี เช่น มหกรรมกีฬาโอลิมปิกท่ีก�าลัง
จะเกิดข้ึน แบรนด์ควรมีแผนส�ารองในกรณี
ที่มีการปรับหรือเปล่ียนเงื่อนไขการจัดงาน 
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
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2019 เปลี่ยน 
แปลง

2020 เปลี่ยน 
แปลง

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

ทีวีดิจิทัล 68,044 56% 0% 64,642 55% -5%

ทีวีเคเบิ้ลทีวี

และดาวเทียม
2,266 2% -7% 1,926 2% -15%

รวมทีวี 70,310 58% 0% 66,568 57% -5%

วิทยุ 4,735 4% -1% 4,498 4% -5%

หนังสือพิมพ์ 4,634 4% -24% 3,012 3% -35%

นิตยสาร 1,054 1% -20% 843 1% -20%

โรงภาพยนตร์ 8,838 7% 20% 7,954 7% -10%

สื่อนอกบ้าน 6,929 6% 1% 6,375 5% -8%

สื่อเคลื่อนที่ 6,583 5% 8.30% 6,256 5% -5%

สื่อในห้าง

(อินสโตร์)
1,040 1% -2% 1,040 1% 0%

ดิจิทัล 18,055 15% 18% 20,250 17% 12%

รวม 122,180 100% 2.40% 116,796 100% -4.40%

โฆษณา
2020

*ตารางข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)

ทางด้านหน่ึง นายรัฐกร สืบสุข อุปนายก
ของสมาคม มีเดียเอเจนซี่ และธุรกิจส่ือแห่ง
ประเทศไทย ได้กล่าวถึงภาพ ทิศทางสื่อ
โฆษณาปี 2020 ไว้ อย่างน่าสนใจว่า ถ้า
จะให้วิเคราะห์ในสถานการณ์ท่ีไวรัสโค
วดิ-19 จะเริม่คลีค่ลาย หรอืเริม่ดข้ึีน
ในเดอืนเมษายน 2020 ปลายไตรมาส
สองของปี อุตสาหกรรมโฆษณาจะ
เร่ิมกลับมา และจะกลับมาเป็นปกติใน
ไตรมาส3-4 ของปี”

• ธุรกิจโฆษณาปี 2563 ติดลบ 4.4% 
ยกเว้นบางส่ือที่ยังคงเติบโต ถ้าวิเคราะห์ตาม
สมมติฐานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2020 
สญัญาณนีจ้ะส่งบวกให้อตุสาหกรรมโฆษณา
ในปีนี้จะติดลบเพียง 4.4% และจะติดลบ
ลงกว่านี้ถ ้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 
ยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยถ้าวิเคราะห์ตาม
สมมติฐาน ที่ได้กล่าวมา จะพบว่า สื่อดิจิทัล
เป็นเพยีงสื่อเดยีวที่ยังมีการเติบโต ด้วยการ
เติบโตที่ 12% มูลค่า 20.2 พันล้านบาท 
ซึ่งเป็นการเติบโตที่ปรับลดลง จากเดิมสื่อ
ดิจิทัล สมาคม DAAT ได้เคยคาดการณ์ไว้
ก่อนที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด ในปี 2020 
จะเติบโต ที่ 15% หรือมูลค่า 2.7 พันล้าน
บาท ซึ่งการปรับมูลค่าสื่อดิจิทัลให้ลดลงจาก
เดิม มาจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) 

แต ่ ในสถานการณ์ที่มีการใช ้สื่อดิจิทัลลดลง 
ยังมีกลุ ่มประกันซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้เม็ดเงิน
ดิจิทัลที่สูงขึ้นอีก 2% หรือมีการใช้เม็ดเงินเพิ่ม
ขึ้นอีก 18 ล้านบาท จากการมองเห็นโอกาส
ทางการตลาดในการขายประกันสู้โรคโควิด-19 
ส่วนสือ่โรงภาพยนตร์ เป็นสือ่ทีมี่การเตบิโตอย่าง
น่าสนใจในช่วงปีท่ีผ่านมา จากการมีภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์ที่เข้ามาฉายอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้รับ 
ผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 ทีท่�าให้ภาพยนตร์
ฟอร์มยักษ์ และภาพยนตร์บางเรื่องเลื่อน
ก�าหนดฉายจากเดิมออกไปเป็นปลายปี เพื่อรอดู 
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
เพราะที่ผ่านมาไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปใน
อเมริกา และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ส�าคัญของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์โลก

ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะม ี3 Category ทีม่กีาร
ใช้สื่อดิจิทัลลดลง ประกอบด้วย
- กลุ่มยานยนต์ ใช้งบลดลง 10% หรือ 
คิดเป็นเงินโฆษณาลดลง 260 ล้านบาท
- กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม ใช้งบลดลง 
14% หรือคิด เป ็น เงินโฆษณาลดลง 
200 ล้านบาท
- กลุ่มธนาคาร ใช้งบลดลง 6.5% หรือ 
คิดเป็นเงินโฆษณาลดลง 71 ล้านบาท
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• การค้าปลีก (Retail) กระทบหนักที่สุด 
สื่อโฆษณาที่ Category ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด มีอยู่
ด้วยกัน 2  Category ได้แก่ การค้าปลีก 
จากผู้บริโภคที่เดินทางออกจากบ้านไปห้าง
สรรพสินค้าและทานอาหารนอกบ้านน้อยลง 
และโรงแรม จากการที่นักท่องเที่ยวในและต่าง
ประเทศลดลงอย่างเหน็ได้ชดั แต่ Category นี ้
ถือว่า เป ็น Category ที่ ไม ่ส ่งผลกับ
อุตสาหกรรมโฆษณามากนัก เพราะที่ผ่านมา 
โรงแรมใช้งบโฆษณาในแต่ละปีจ�านวนมาก ส่วน 
Category ยานยนต์เป็น Category ที่แม้
ไม่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิด-19 
โดยตรง แต่ก็เป็น Categoryที่ได้รับผล 
กระทบทางอ ้อมจากสภาวะ เศรษฐกิจที่
ชะลอตัว บนการแข่งขันในประเทศที่รุนแรง 
ที่มาพร้อมกับสงครามราคา และท�าให้แบรนด์
รถยนต์อย่างเช่นเชฟโรเลตต้องปิดตัวลง
จากตลาดไป

• มีเดียและมาร์เก็ตติ้ง เติบโตเพราะใครๆ 
ก็ขายของ มีเดยีและมาร์เก็ตติ้ง ได้กลายเป็น 
กลุ ่มที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่านมาโดยการเติบโตน้ีมาจากกลุ่ม 
ไดเรคเซลล์ที่จากเดิมท่ีมีเฉพาะบางช่องที่มี
การขาย สินค้าผ่านช่องทางทีวี ในปัจจุบัน
เกอืบทกุช่องมรีายการขายสนิค้าประเภทไดเรค
เซลส์เพือ่มาอดุช่องว่างของสลอ็ตเวลาทีข่าย
ไม่ได้หรอืขายไม่เตม็ หรอืเข้ามาแทนทีร่ายการที่
ไม่ใช่รายการหลกัของช่อง จากรายได้ทีไ่ด้กลบั
มาจากการสินค้าได้มากกว่าเม็ดเงินโฆษณาที่ได้
จากการลดราคาขายสล็อตเวลาในช่วงเวลา
ที่ไม่ใช่เวลาไพร์มไทม์ และในความจริงแล้ว 
เม็ดเงินในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้จ่ายจริงตามท่ีได้
แสดงได้ เพราะไม่สามารถเข้าไปดูถึงหลังบ้านใน
การจ่ายเงินได้ และทางนีลเส็นและ สมาคมมีเดยี 
เอเยนซีแ่ละธรุกจิสือ่แห่งประเทศไทย (MAAT)  
ใช้วิธีการคิดมูลค่าโฆษณาจากการค�านวณ
ด้วยการน�าเอาเรทการ์ดมาหักส่วนลดตาม
ปกติมาคิดกับสล็อตเวลาโฆษณา
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สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ทางทีมงาน Graphics & Sign 
Magazine ได้มีโอกาสพูดคุย ขอความเห็น
เพิ่มเติมจากสมาชิกตัวแทนสมาคมฯ บางท่าน 
ถงึผลกระทบของโควิด-19 ทีเ่กิดกับธรุกิจสือ่
โฆษณาและป้าย แนวทางรบัมือสถานการณ์ต่างๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ในลักษณะใกล้เคยีง รวมถงึทกุท่าน
ยังได้ฝากก�าลังใจถึงสมาชิกท่านอื่นๆ อีกด้วย 
หวังว่าก�าลังใจเหล่าน้ีจะท�าให้สมาชิกที่ได้อ่าน 
Graphics & Sign Magazine ฉบับนี้ 
มีแรงฮึดลุกขึ้นมาสู ้กันต่อไป “แล้วเราจะ
แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม”

คุณชาตรี อัศวเบญญา
ประธานบริษัท
hazel & azure co.,ltd.
ออกแบบและผลิตป้าย และสื่อโฆษณา

Q. ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง? 

ของเรารับโปรเจคงานใหญ่ เป็นหลักอยู่นะครับ 
ก่อนหน้าโควิดเราก็จะมีปัญหาเรื่องเทรดวอร์ 
ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ อะไรพวกน้ีนะครับ 
ก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่

Q. ช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

พอมาช่วงโควิด มันก็มีปัญหาเร่ืองการดีเลย์
ของงานไปส่วนหนึ่ง ผมว่ายัง 50-60 % 
ก็ยัง go on ปกติ

Q. มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือ 
หาวิธีแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนอย่างไรบ้าง 
และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 นี้ ได้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?

การต้ังรับสถานการณ์ เราท�าอยู่ ไม่ว่าจะมีโค
วิดหรือไม่มีนะครับ เรามีวิธีการท�าของเราอยู่ 
เรายึดหลัก เราเข้าใจ Change Adaptation 
นี่ เป ็นการท�างานหลักๆ ของเราเลยนะครับ 
นี่เป็น Core ของการท�างานของเราเลย วิกฤต
มันเกิดอยู่ตลอดเวลา หลังจากตรงน้ีไปก็คงจะ
มีอะไรอีกเยอะ วิกฤตภัยแล้ง วิกฤตเศรษฐกิจ 
อะไรแบบนี้ ต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะฉะน้ันการ
บริหารของเราจะอยู ่บนเงื่อนไขของการเข้าใจ 
ความเปลีย่นแปลง แล้วกก็ารปรบัตวั เพราะฉะนัน้
การที่เราท�าทุกอย่างนี้ แผนงานของเรามันก็ต้อง
สามารถที่จะท�าให้มีการปรับตัวได้คล่องแคล่ว
ว่องไว ไปตามสถานการณ์ ไม่ค่อยยึดหลักอะไร
ตายตัวมากเกินไป

เคยคุยกับทาง TABDA อยู่เหมือนกัน
ในเรื่องของการท�าคอรส์เทรนนิ่งต่างๆ 
น�าองค์ความรู ้ต ่างๆ ที่ เราสามารถจะ
ถ่ายทอดให้กับสมาชิกของสมาคมท�าได้
โดยเราจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับหน่ึงก็จะเป็น
ระดับทางวิชาการ ที่เป็นระดับ การปฏิบัติการ 
ตัดสติ๊กเกอร์อย่างไร จะตัดอะคริลิกอย่างไร 
ยกขอบตัวสูง จะเดิน LED อย่างไร เป็นต้น 
อนัน้ันมพีนัธมิตรทีเ่รามีท�าอยูแ่ล้ว แต่สิง่หนึง่ที่ 
ผมเคยพูด ไว ้ แล ้ว เป ็นสิ่ งที่ ส� าคัญก็คือ 
ท�าอย่างไรให้ผู้ประกอบการรู้จักการบริหาร
งาน บริหารเงิน บริหารบุคลากร อันนั้นก็คือ
การท�างานในเชิงลักษณะของการท�างานบริหาร 
ซึ่งมันก็จะนอกเหนืองานของพวกงานป้าย 
แต่ว่าท�างานในบริษัทป้ายให้อยู่รอดได้ ค�านวณ
ราคาเป็น อะไรประมาณนี้ครับ
ปัจจุบันพอมีปัญหาโควิดขึ้นมาก็ยังคุยกันอยู่
ว่าเรือ่งพวกน้ีเป็นเรือ่งส�าคญั จรงิๆ แล้วผม
ว่าหลายคน หรือหลายผู้ประกอบการอาจจะ
ประสบปัญหาเพราะว่าเค้าไม่ได้เตรยีมตัวไว้ก่อน 
และก็ไม่ได้มีความรู้ของการบริหาร บางอย่าง 
บางคนอาจจะใช ้การกู ้ เยอะ ตรงเคร่ืองไม้
เครื่องมือพอมันมีเหตุการณ์พวกงานหยุด 
งาน ไม ่ ไหล เข ้ าก็จ ะ เป ็นป ัญหาหนัก อะ ไร
ประมาณนี้ งานลักษณะแบบนี้ ประการแรก 
ท่ีถามเลยว่าโควิดให้อะไรเราบ้างมองว่าถ้าเป็น
ไปได้

องค์ความรู้ของ TABDA เอง ต่อไป
อยากจะให้มองในเรื่องของในเชิงที่มัน
เป็นอีกมุมหนึ่งของการท�าธุรกิจ เพราะ
การท�าธุรกิจของพวกเราเอง พวกงานป้าย
ต่างๆ มันไม่ใช่เจาะจงอยู่ที่เราจะท�าสินค้าอย่างไร 
ยังมีในเรื่องอื่นๆ ในมุมอื่นๆ เช่น ของการ
เงิน มันเป็นเรื่องส�าคัญ อันนี้ผมก็ฝากไว้
ด้วยแล้วกัน ผมมองว่าสิ่งที่ เราจ�าเป็นคือ 
ผู้น�าองค์กรต้องปรับตัวให้ทัน ต้องเป็น 
Leader In Crisis ได้ คือสามารถที่จะ 
เป็นผู้น�าในภาวะวิกฤตได้ เพราะตัดสินใจได้
รวดเร็วอะไรต่างๆ และหลังจากนี้ไป การท�างาน
ของเราจะเปลี่ยนไป ความต้องการของลูกค้า
ก็จะเปลี่ยนไป ตัวสินค้าต่างๆเอง ก็จะเปลี่ยนไป 
เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวของตัวเองให้ทัน 
แน่นอนว่าหลังจากวิกฤตอะไรต่างๆ มันก็
ต้องฟื้นคืนมาวันยังค�่า ค�าถามอยู่ที่ว่าใครจะ
อยู่รอดได้ เราใช้ค�าว่า ขณะที่ไม่มีศึกเราก็ต้อง 
ฝึกทหารอยู่ดี
เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเหตุการณ์มันเบาบางลงไปแล้ว 
ลูกค้าเริ่มกลับมา ถ้าคุณปล่อยให้ความว่าง 
ในช่วงน้ีของคุณ ท�าให้พนักงานล้า หรือว่า
หายไป หรือแม้กระท่ังคุณให้เขาออก ถ้ามีงาน
เข้ามาคุณก็ไม่สามารถรับงานนั้นได้ เราควรจะใช้
เวลากลับมามองดู มีปัญหาอะไร มีจุดไหนเป็น
จุดอ่อน ซึ่งขณะที่เราเมื่อปีก่อนๆหน้านั้นมา 
หลายๆ ปี งานเรายุ่งมาก งานเราเต็มตลอดเรา
ก็จะไม่มีเวลา

“การร่วมมือกันท�างาน น่าจะเป็นทางออกที่ดี 
หมายความว่าการรวมกันเป็นเครือข่าย”

คุณชาตรี อัศวเบญญา
บริษัท hazel & azure co.,ltd.
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คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท GOLD STAR GROUP
ผู้ผลิตส่ือโฆษณาตามสถานีรถไฟฟ้า 
ทุกสถานีในกลุ่มของ BTS

Q. ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง? 

ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดี เนื่องจากว่า
เราเป็นพนัธมิตรกบัทางกลุม่บทีีเอส เพราะฉะน้ัน
งานของ เป็นสือ่โฆษณาท่ีอยูบ่นรถไฟฟ้าบทีเีอส 
พวกการโฆษณาภายในรถไฟฟ้า ตลอดจนตาม
สถานต่ีางๆ ของรถไฟฟ้าทัง้หมด มันอยู่ในช่วง
ของการเจริญเติบโตพอดีเพราะว่ารถไฟฟ้า
ได้เพิ่มจ�านวนขึ้น จากเดิมเรามีแค่ 50 ขบวน 
เพิม่ขึน้อกี 48 ขบวน เพ่ิมขึน้เป็น 100 ขบวน 
ธุรกิจเราก็โตขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมนะครับ 
แต่ว่าก็ค่อยๆโต ค่อยๆเพิ่มขึ้น ก่อนโควิดจะมา 
กอ็ยูใ่นช่วงขาขึน้ ซึง่ถอืว่าเป็นโชคดขีองบรษิทั
นะครับ

Q. ช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

กเ็ป็นธรรมดาครบั เพราะเราอยูใ่นธุรกจิสือ่โฆษณา 
สิง่แรกเลยทีบ่รษิทัต่างๆ จะต้องตระหนกัคอื การ
โฆษณาก่อนเลย เพราะฉะน้ันงานโฆษณาต่างๆ 
จะต้องมีการเลื่อน ลดเปอร์เซ็นต์ หรือขอ
ลดราคา หรือขอยกเลิก ขอให้ขยับไปก่อน 
โดยไม่มีก�าหนด ถามว่ากระทบไหม มันกระทบ
โดยตรง 80 - 90 % กระทบโดยตรง 
ผมว่าคนทีอ่ยูใ่น วงการสือ่ โฆษณาโดนหมดทกุคน 
เพราะสิ่งแรกท่ีบริษัทต่างๆ จะลดคือ ตัดงบ
โฆษณายกเว้นบรษิทัทีแ่ขง็แรงมากๆ ทีอ่ยูใ่นพวก 
ทีเ่รยีกว่า Sunlight Business กยั็งคงโฆษณา
ต่อไปเช่น พวกมือถือ พวกเดลิเวอรี่ ต่างๆ 
ที่ มั นอยู ่ ใ นกร ะ แส คน ท่ีอยู ่ ใ น  Sunset 
Business อย่างเช่น การท่องเที่ยว โรงแรม 
สายการบินต่างๆ หรอื คนทีท่�าเกีย่วกบัเรือ่งการ
ค้าการท่องเทีย่วต่าง กจ็ะซบเซาลง งบโฆษณากจ็ะ 

ถูกตัดเป็นศูนย์ หรือต�า่ลงเหลือน้อยที่สุดเท่าที่
จะใช้ได้ เผอิญเราก็อยู่ในธุรกิจที่มันยังอยู่ได้แต่
มันยังไม่รวยเค้าเรยีก Shrink  หรือหดตัว 
มันก็ต้องใช้เวลาในการรอลูกค้า รอให้กลับมา
ฟื้นคืนตัว รอให้กลับมาใช้สื่อโฆษณาที่เรามีอยู่
เหมือนเดิมครับ

Q. มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือ 
หาวิธีแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 
และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 นี้ ได้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?

ทั้ ง ห ม ด จ ะ อ ยู ่ ที่ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด 
นะครับ ถ้าเราบอกว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ 
Strategic Intention เราต้องวาง
นโยบายขององค์กรว่า กลยุทธ์องค์กร 
หรอืยทุธศาสตร์ขององค์กรจะเป็นอย่างไร 
เพราะถ้าเลอืกในการท�าธรุกจิ ทีม่นัเป็น Sunlight 
Business ก็คือ ขาขึ้น อย่างวันนี้ถึงเวลาที่
ต้องตดัสนิใจแล้ว คณุจะอยูใ่นธรุกจิขาข้ึน หรือ
ธรุกจิขาลง ต้องกลบัมาปรบักลยทุธ์ปรับวธิคิีด 
ปรบัยุทธศาสตร์ว่าคณุจะท�าอย่างไรกบัมนัต่อไป 
สมมติคุณอยู่ในธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยว 
ทัวร์ หากินกับนักท่องเที่ยวจีน ก็หายหมดเลย 
เป็นศูนย์เลย ถามว่าโควิดหายเขาจะกลับมาไหม 
เขาก็ยังไม่กลับมา ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ 
สืบเน่ืองไปอีกนาน ไปถึงต้นปีหรือสิ้นปีหน้าจะ
กลบัเป็นเหมือนเดมิหรอืไม่ ยังไม่มใีครรูแ้ละไม่รูว่้า 
จะจบวันไหน

Q. คิดว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรสัโควิด-19 มผีลกระทบต่อวงการสือ่
โฆษณาและป้ายอย่างไร และคิดว่าอนาคต
ข้างหน้าของวงการสื่อโฆษณาและป้ายจะ
เป็นไปในทิศทางใด?

Q. ฝากให้ก�าลังใจกับเพ่ือนสมาชิกของ
สมาคมฯ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

คาดว่าคนที่ไม่พร้อมก็อาจจะมีปัญหาค่อนข้าง
หนักเหมือนกัน แต่ว่าอนาคตในสิ่งที่มันจะเข้ามา 
ก็คือ การร่วมมือกันท�างาน น่าจะเป็นทางออก
ทีด่ ีหมายความว่าการรวมกันเป็นเครอืข่ายน่าจะ
เป็นทางออกท่ีด ีในกรณอีย่างของ Hazel เอง 
เป ็นบริษัทใหญ่ ที่จะต้องรับโปรเจคใหญ่ๆ 
ถ้าเกิดว่าเรามีพันธมิตรที่เป็นบริษัทที่เล็กกว่า 
ท่ีกระจายไปอยูท่ัว่ประเทศ เราก็สามารถจะกระจาย
งานออกไปได้ แล้วท�างานเป็นพันธมิตรกัน 
เพราะฉะนั้น

อย่างท่ีผมเรยีนอนัแรกเลย เค้ากล็ด เลิก Cancel 
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปอยู ่ ในโซนที่ เขาเรียก 
Comfort Zone คุณอยู่ใน Red Ocean 
การแข่งขันสูง ก�าไรไม่มี คืออยู่ในทะเลเลือด 
ย่ิงอยู่ก็ย่ิงตาย ต้อง Blue Ocean ทะเล
ที่มันเติบโต ทะเลที่มีก�าไร ปลาใหญ่ท้ังนั้นเลย 
อยู่ที่คุณว่าคุณจะอยู่ในทะเลที่เรียกว่า Red 
หรือ Blue Ocean เพราะฉะนั้นคุณต้อง
มาน่ังคิดและว่าเรายังทนอยู่ใน Red Ocean 
ท� า ไมคุณไม ่ เลือกอยู ่ที่  B lue Ocean 
ท�าไมคุณไม่เลือกอยู่ที่ Top Of Pyramid ล่ะ 
น่ีคือยุทธศาสตร์ว ่า เราจะปรับตัวยังไงกับ 
สิ่งท่ีมันจะเปล่ียน อยู่ที่อนาคตเรา ใครก็ตามที่
ยังท�าธุรกิจแบบเดิมอยู่ ยังไม่ปรับ เราต้องปรับ
เปลี่ยนให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัย ต้องปรับให้เข้ากับ
โลกาภิวัตน์ แคบลงแล้วก็จะท�าไรที่แบบ Social 
Distancing ก็จะท� าอะ ไรที่ ไม ่ เหมือนเดิม 
จะเปลี่ยนเป็น New Normal ใหม่อย่างนี้เอเชยี
จะแขง็แรงขึน้ จะไม่เหมอืนเดมิ เหน็ไหมว่าเราจัดการ
เรือ่งระบบโควดิดมีาก ต่อไปนีท้กุคนจะห่วงเรือ่ง
สุขภาพ ทุกคนจะห่วงเรื่องใส่หน้ากาก ทุกคนจะ
ไปไหนจะมีระยะห่างกัน จะไม่สัมผัสกัน 

ที่จะมานั่งประมาณตัวเอง ว่าสิ่งที่เราท�า ดีมาก
แค่ไหน หรือว่ามีปัญหาอะไร อันน้ีถือว่าเป็น
โอกาสท่ีดีท่ีจะเร่ิมศึกษางาน เริ่มมา Revise 
Process ขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการส่งของ 
ข้ันตอนการผลิต ข้ันตอนการติดตั้งมันดีกับ
เราจริงหรือเปล่า นอกจากจะมา revise เราเอง
กม็านัง่ดวู่า อนาคตหลังจากโควดิ การท�าธรุกจิ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เช่นการใช้ social 
marketing การให้พวกดิจิตอลเริ่มจะเข้ามามี
ผลมากขึ้น แต่เราเองก็ต้อง ใช้เวลา ฝึกฝน
ในสิ่งท่ีเราคาดหวังว่ามันจะเป็นตลาดในอนาคต 
พอถึงเวลาแล้วมันมีตลาดเปิด มี Demand 
ท่ีมันแปลกออกไป สติ๊กเกอร์ไม่ได้ใช้ละ ใช้ที่มัน
แปลกออกไป บางอย่างมนัออกจาก Supplier  
บางประเทศไม ่สะดวก เราจะต ้องหาวิธีท�า 
เพราะฉะนั้นในขณะที่เราว่าง ก็อย่านั่งเฉยๆ เราก็
ต้องหาวธิทีีจ่ะเตรยีมพร้อมรับสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดข้างหน้าต่อไป

Q. คิดว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 มผีลกระทบต่อวงการส่ือ
โฆษณาและป้ายอย่างไร และคิดว่าอนาคต
ข้างหน้าของวงการสื่อโฆษณาและป้ายจะ
เป็นไปในทิศทางใด?
ในช่วงแรกเลยหลังจากโควิด อาจจะปีหนึ่ง
หรือสองปี คาดว่าในสื่อโฆษณาที่เป็น Out 
of Home เอง หรือบิลบอร์ดเอง อาจยัง
ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการฟื ้นตัว แต่สิ่งที่จะ
กลับมาเร็ว น่าจะเป็นพวกของออนไลน์ต่างๆ 
กลับมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ในขณะเดยีวกันบิล
บอร์ดว่างกันเต็มเลย บิลบอร์ดจะกลับมาก็ใช้
เวลาพอสมควร ยังไงก็ตามตัวบิลบอร์ดก็ยัง
เป็นตัวที่เรยีกว่า Cost per time ถูกที่สุด 
ก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องใช้อยู่ดี แต่มันอาจจะกลับ
มาในอีกสักระยะ แต่ว่าช่วงทีจ่ะ Peak up กลบั
มาเร็วก็คือ สื่อออนไลน์ คือตอนนี้มันไม่ใช่เป็น
เรื่องของ Digital signage อย่างเดยีวอีก
ต่อไป มันเป็นเร่ืองของContent ที่ pop 
up ขึ้นมา เป็น Facebook เป็นอะไรต่างๆ 
อะไรพวกนี ้อะไรทีเ่ราไดเรคไปทีล่กูค้าโดยตรงน้ัน 
จะฟื้นตัวเร็วกว่า

ส�าหรับผู้ประกอบการอื่นๆ หลังจากน้ีไปมัน
ก็คงต้องหาวิธีการเกาะกันเป็นกลุ่ม น่าจะดีกว่า 
ในทะเลมันจะมีคลื่นเยอะแยะเลย บางคลื่นก็จะข้ึน 
บางคลื่นก็จะลดลง เราเร็วแค่ไหนที่จะกระโดด
ข้ามคลื่น คลื่นไหนที่มันก�าลังจะอ่อนลงเราพอ
จะกระโดดข้ามคลืน่ เพราะถงึแม้ในวกิฤตทีเ่ราเหน็ 
มนัก็จะมธีรุกจิบางอย่าง หรอืมีโอกาสบางอย่าง
ที่เกิดขึ้น ถ้าจะฝากอะไรไปให้กับผู้ประกอบการ 
พรรคพวกกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
อยากจ ะ ให ้ ดู ก ารท� าง านร ่วมกัน เป ็ นทีม 
อยากจะให้ดูการท�างานท่ีมีความหลากหลาย 
และกจ็ะฝากไว้ว่าการหาความรูเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญั 
อันนี้ก็ฝากไว้ด้วย 



นิตยสารเปดโลกกวางงานกราฟฟค สื่อโฆษณา และงานปาย

Graphics & Sign Magazine

Vol.21

By
 T

A
BD

A

Issue : 15 May 202052

คุณต้องมีก�ำลังใจ
คุณต้องเป็นผู้น�ำ

ต้องปรับทรรศนะคติ
ผู้น�ำต้องอย่ำอ่อนแอ”

“ถ้าคณุเป็นผูน้�าองค์กร

คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท
บริษัท GOLD STAR GROUP

เพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าอะไรท่ีจะตอบโจทย์
กับลูกค้าคุณ ถ้าคุณธุรกิจโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องป้าย ไม่ว่าจะเป็น Out Of Home 
Media หรืออะไรก็ตามที่ install คุณทนได้
หรือป่าว คุณอยู่ได้ไหม คุณปรับกลยุทธ์ของ
คุณได้ไหม คุณต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรเพราะ
มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกวันน้ีโลกเข้าสู่ยุค
ดิจิตอล เป็น Traditional อยู่ คุณก็ค่อยๆ 
เล็กลง เล็กลง เล็กลง สุดท้ายมาสู่โลกของ
ดิจิตอล บิลบอร์ดบางอันเค้า Traditional 
เขากไ็ม่เอาแล้ว เขาไปเอาเป็นดิจติอลดีกว่า มสีสีนั 
มีการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลง แต่คุณ
ยังไม่ปรับไม่เปลี่ยน ธุรกิจอิงค์เจ็ทเหมือนกัน 
ถ้าคุณไม่มีครีเอทีฟ คุณยังยืมจมูกชาวบ้าน
หายใจอยู่ วันหนึ่งคุณก็สูญพันธ์ เพราะฉะนั้น 
คุณต ้องปรับ เสถียรภาพ ผมใช ้ค� าว ่ า
เสถียรภาพขอองค์กร มันส�าคัญกว่าก�าไร 
จะต ้องเอา เงินส ่วนหนึ่งมาท�า เสถียรภาพ 
หรือขีดความสามารถ เช่น ปรับกระบวน 
การผลิตของคุณ ก่อนน้ีธุรกิจของผม
เสียหายไป 80-90 % เพราะว่ามันชะงัก
คือ Cancel ไป 80-90 % แล้วผมมาน่ัง
เครียดเหรอ เปล่าเลย ตอนท่ีผมปิดโรงงาน 
ผมขยายโรงงานเลย ท�าช้ันสองเลย เตรียม
พร้อมส�าหรับปีหน้าท่ีงานมันจะเพ่ิมข้ึน ผมอยู่ใน 
Blue Ocean ท่ีรถไฟเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า 

ธุรกิจนี้จะโตเร็วเลย ทุกทีที่ผมท�างานอยู ่ 
ผมต่อเตมิไม่ได้ก่อสร้างอะไรไม่ได้เพราะมันมฝีุน่ 
วันนี้รถไม่ติด ก่อสร้างเร็วมาก ขายของ 
สั่งของถูกมาก บริการเร็วที่สุด ณ วันนี้ผม
ขยายโรงงานแต่อาจจะยังไม่ใช้วันนี้นะ ใช้อนาคต 
ปีหน้า แต่ปรับโครงสร้างไว้ก่อนดีกว่า
วันน้ีเราควรกลับไปดูว่า โครงสร้างของคุณ
ที่คุณควรดูที่สุด เอาของโบราณออกไป ไม่ใช่
ใช้ห้าปีสิบปี เอาออกไปเลย ถึงเวลาที่ไม่ใช้แล้ว
เปลี่ยนไป พ้ืนที่ตรงน้ันซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ แพง 
บางคนเครือ่งจกัรเตม็ออฟฟิศไม่ได้ใช้ กไ็ม่ยอม
ทิ้งไม่ยอมจ�าหน่ายไป วันนี้ถึงโอกาสที่ต้องจัด 
กร ะ บวนก า ร  5  ส  เ ร า ต ้ อ งปรั บ
ตัว เรา เตรียมตัว เรา แก ้ ไขตัว เรา  
ถ ้าสถานการณ์มันกลับมาเลวร้ายอีก 
เราก็แข็งแรงเร็ว เราก็พร้อมทุกอย่าง
เพราะเราได้เตรยีมตวัตอนท่ีเราอ่อนแอแล้ว 

Q. ฝากให้ก�าลังใจกับเพื่อนสมาชิกของ
สมาคมฯ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

เราต้องดตูวัเราเองว่าเรายืนอยู่ตรงไหน ผมให้
ก�าลงัใจได้นะครบั แต่ผมต้องบอกว่าให้คณุรูว่้า
ตัวเองอยู่จุดไหนก่อน ถ้าคุณเป็นผู้น�าองค์กร 
คณุต้องมกี�าลงัใจ คณุต้องเป็นผูน้�า ต้องปรบั
ทรรศนะคติ ผู้น�าต้องอย่าอ่อนแอให้ลูกน้อง
เหน็เลยครบั เป็นผูน้�าต้องมีความคิดทีด่มีคีวาม
คิดสร้างสรรค์ อันที่หนึ่งที่อยากให้ก�าลังใจ

ก็คือ เราต้องสู้ ปรับปรุงการผลิต คุณจะ
ลงทุนในเรื่องของเครื่องจักร หรือ องค์กร
มีปัญหาอะไรบ้าง เราจะแก้ยังไงตอนนี้ อะไรที่
อยากท�าคณุรบีท�าเลย ถ้าบอกมันจะดขีึน้มนักจ็ะ
ดีขึ้น เรามั่นใจในสิ่งที่เราคิด ถ้าสถานการณ์กลับ
คืนมาเราก็จะวิ่งเลย มันก็จะวิ่ง อย่างที่คุณคิด 
ว่าคณุคดิว่าแย่มันแย่เลย คณุต้องยอมรับมนั
แล้วอยู่กับมันให้ได้ เราก็ยังอยู่ท่ีเดิมเพยีงแค่
เราดินย�่าอย่างนี้ชั่วคราว ถ้าช่วยกันสักนิดสาม
เดือนห้าเดือนเราก็เดินหน้าได้แล้วครับ คุณต้อง
อดทนให้ได้ครับ ความหมายของผม อด คือ 
ต้องอดทนให้ได้ครับ ยอดขายไม่มีอดทุกคน 
อดหมด ไม่มใีครไม่อด ทน คอื ทนค่าใช้จ่ายทกุเดอืน
ค่าน�้าค่าไฟที่ต้องจ่าย ทนทุกอย่างที่ต้องจ่าย 
ข้อที่สาม คือ ประหยัด อะไรที่มันไม่เกี่ยว
เรื่องยอดขายต้องประหยัด อยู่ให้ได้ถึงสิ้นปี
ครับ คุณหายใจได้คุณจะกลับมาผงาดฟ้า 
อีกครั้งครับ 
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คุณนุ
นานาดไีซน์

“จังหวะ
มันมีขึ้นมีลง
เราควรจะมอง
ด้วยความไม่
ประมาท”

คุณ ธีระ ทองธรรมสิริ
ผู้บริการร้านนานาดีไซน์
จังหวัดบุรีรัมย์
ออกแบบ ผลติ ตดิตัง้ ป้ายครบวงจร

Q. ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง

ธุรกิจก็เรื่อยๆ ครับ พอเราเป็นร้านป้ายแล้ว 
เราก็ เหมือนกึ่งผลิตงาน คนที่ เป ็นร้านป้าย
ส่วนมากจะเป็นช่าง แล้วก็จะเป็นพวกครีเอท 
งานแปลกๆ งานใหม่ๆ งานเราก็จะ เป ็นงาน
สร้างสรรค์ งานที่ช่างทั่วไปท�าไม่ได้ อะไรอย่างนี้ 
เราก็จะได้งานอย่างนี้ตลอดมาเรื่อยๆครับ

Q. ช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

หลังจากโควิด ช่วงแรกๆ งานก็ดรอปหมดเลย 
ประมาณเดือนแรกครับผม

Q. มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือ 
หาวิธีแก ้ไขป ัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 
และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 นี้ ได้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?

พอเริ่มสถานการณ์ช่วงแรก งานเริ่มดรอป 
ผู้คนก็กลัวเช้ือโรค ก็จะอยู่นิ่งหมด ทางผม 
ก็ ปรั บ โดยก ารคุ ยกั บที มว ่ า สถ านก ารณ ์
แบบ น้ี เ ร าท� าอ ะ ไ รกั น ได ้ บ ้ า ง  เ ริ่ มม ามอง
หาว ่ า เครื่องมือที่ เร า มี กับความรู ้ที่ เร าม ี
เราสามารถปรับไปท�าอะไรอย่างอื่นได้บ้าง 
ก็เริ่มแรกเราท�างานที่ช่วยสังคมครับ เช่น
ท�าฉากก้ัน กั้นละอองฝอย ท่ีเหยียบเจล
แทนที่จะใช้มือกดอะไรอย่างนี้ครับ พวกนี้
เราก็ท�าบริจาคเพื่อช่วยสังคม ท�าสติกเกอร์
รณรงค์อะไรประมาณนี้ครับ
ผมว่าโควิดนี่เป็นบทเรยีนที่ดีเลยนะครับ ส�าหรับ
การเตรยีมการทีไ่ม่ประมาท เช่น พนกังานเราตัง้แต่
เริ่มอิมเมจกับชีวิตตัวเองการใช้เงิน การระวังตัว 
มันก็สะท้อนไปถึงทุกเรื่อง และการท�างานก็เหมือน
กัน ก็ทุกสถานการณ์มันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่  
เราก็ต้องหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์นั้น 
ให ้ เจออย่างพอช่วงแรกที่งานเราดรอปไป 
พอเราหาโอกาสเจอเราท�างานไปบรจิาค พอคนเหน็ 
คนก็อยากบริจาค บางคนก็มาจ้างเราท�าแล้วไป
บริจาค งานของเราพอไปที่ โรงพยาบาลพอ 
โรงพยาบาลเห็นหรือสาธารณสุขเห็น เขาก็เอาไป
ปรับใช้แล้วก็มาจ้างทางเรามากขึ้น

Q. คิดว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อวงการสื่อ
โฆษณาและป้ายอย่างไร และคิดว่าอนาคต
ข้างหน้าของวงการสื่อโฆษณาและป้ายจะ 
เป็นไปในทิศทางใด?

จรงิๆ กระทบกบัทกุด้านครับ แต่เรากต้็องมองว่า 
ในวงการเรานี้ จริงๆ แล้วเป็นวงการที่ผลิตสื่อ 
และเป็นวงการของนักคิด อย่างเรามีชมรมดี 
เพราะเป็นตัวช่วยผลักดันและช่วยกระจายแนว
ความคิดหรือเทคโนโลยีท่ีเราท�า สามารถคิดข้ึน 
มาใหม่ๆ ช่วยกระจายข่าววงการของร้านป้าย 
ในการออกไปสู ่สังคมว่าเราคนไทยมีคนเก่งๆ 
อีกเยอะนะครับที่อยู่ในเมืองไทย

Q. ฝากให้ก�าลังใจกับเพื่อนสมาชิกของ
สมาคมฯ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

จังหวะมันมีขึ้นมีลง เราควรจะมองด้วย
ความไม่ประมาท แล้วก็หาโอกาสหาช่อง
ทาง ในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอครับถ้าเรา
หามันเจอ

ส�าหรับภายในบริษัทก็จะมีการเซฟเหมือนกับ 
ท่ีอ่ืนครับ คือ เรามีการตรวจวัดอุณหภูม ิ
มีแอลกอฮอล์เช็ดมือ มีการใส่แมสก์โดยเน้นย�้า
มากเรื่องแมสก์ เราก็ยังท�างานปกติไม่ได้มีการสั่ง 
หยุดงานครับ ส่วนบทเรียนท่ีได้มองว่าเรา 
ก็ต้องหาช่องทางอื่นๆ ในการท�างาน อย่างใช้ 
ช่องทางการท�างานผ่านออนไลน์มากขึ้น

คุณธนกฤต กระบวนรัตน์
ผู้บริหาร COLOUR ART
Design & Printing
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้ายโฆษณา

Q. ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง?

ผมก็งานเยอะนะ

Q. ช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

จริงๆ งานก็ยังมีเหมือนเดิม แต่มีผลกระทบ
เรื่องงานติดต้ังท่ีจะต้องเดินทางข้ามต่างจังหวัด 
เพราะ เราติดตั้งงานทั่วประ เทศ ไม ่สะดวก 
เรื่องเดินทางมีเวลาของพวกเคอร์ฟิวเข้ามา 
ก็จะท�าให้กลับไม่ทัน แต่ช่วงหลังก็เริ่มกลับมา 
เดินทางได้แล้ว

Q. มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือ 
หาวิธีแก ้ ไขป ัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 
และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 นี้ ได้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?
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Q. คิดว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อวงการสื่อ
โฆษณาและป้ายอย่างไร และคิดว่าอนาคต
ข้างหน้าของวงการสือ่โฆษณาและป้ายจะเป็น
ไปในทิศทางใด?

คิดว ่ า มีผลกระทบนะครับ เพรา ะว ่ าง าน
โฆษณา งานอีเว้นท์ ก็จัดไม่ได้ ร้านค้าก็เปิดไม่ได้ 
ส่วนอนาคตข้างหน้า หลงัจากโควดิมองว่าทกุคน
กต้็องเตรยีมตวัให้พร้อม เพราะหลงัจากทีอ่ัน้กนั
มานานคดิว่าหลงัจากนีง้านต่างๆ น่าจะกลบัมาเยอะ 
เราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมทั้งบุคลากร 
หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการท�างาน อย่างของ
ทีบ่รษัิทผมงานไม่ได้ออกต่างจงัหวดักม็าท�าส่วน
ของโรงงานเพิ่ม

Q. ฝากให้ก�าลังใจกับเพื่อนสมาชิกของ 
สมาคมฯ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

สิ่งที่ เกิดขึ้นคราวนี้ก็ เป็นเหมือนบทเรียนครับ 
บทเรียนท่ีจะมาทดสอบเรา คือก็ไม่มีอะไรที่จะ 
เพอร์เฟค 100 % ถ้าคณุผ่านวกิฤตตรงนีไ้ปได้ 
ต ่อไปคุณก็สบาย เพราะคุณได ้ผ ่ านร ้อน 
ผ่านหนาวมาแล้วก็คือ ต้องสู้ครับ

คุณประพาภร แซ่อิ๋ว
ผู้บริหาร Southern Media
ผลิดสื่อการตลาด งานพิมพ์ไวนิล 
งานป้าย และ สือ่ทางออนไลน์ออฟไลน์

Q. ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง?

เราค่อยข้างท�างานกับหลายๆ ส่วน ลูกค้ามีหลาย
ธุรกิจ ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ภูเก็ตเราก็มี

Q. ช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

หลงัจากทีเ่ริม่ทราบว่ามกีารระบาดของโรค เรากม็ ี
ผลกระทบเต็มที่แล้ว ยิ่งรณรงค์ให้มีการท�างาน
อยู่ที่บ้าน ของจังหวัดภูเก็ตออกมาเป็นค�าสั่งเลย 
เราก็เลยตัดสินใจ Work From Home ซึ่ง
มันก็มีผลกระทบชัดเจนแล้ว อย่างลูกค้าท่ีดูๆ 
ในส่วนของการช�าระเงิน เขาก็ไม่จ่ายละ ขอยกเลิก 
โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรม หรอืการท่องเทีย่ว
เพียงเพราะว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว 
ฉะน้ันลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มเกือบจะเป็นหลัก 
ลูกค้าอีกกลุ่มของเรา คือ ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ 
ก็มีผลกระทบในส่วนของการขอลดราคาค่า
ป้าย เราก็ให้ส่วนลดไปเท่าที่เราจะให้ได้ ในส่วนของ 
การเกบ็เงิน ลกูค้าทีจ่ะรบัช�าระเงนิ ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่
ป่าตองได้ เขาก็เลยเซ็นเช็คให้ไม่ได้ก็ต้องรอ หรือ
บางรายขอให้ยกเลิกในส่วนการท�าสัญญาก่อน 
เราท�าสัญญากันท้ังปีแต่เขาขอยกเลิกมันก็เลยมี
ผลกระทบกับทางพนักงานของเราเลย

Q. มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือ 
หาวิธีแก ้ ไขป ัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 
และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 นี้ ได้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?

เรามาดูในเรื่องการท�างาน ยังไงก็ต้องกลับไปท่ี
บริษัท แต่ไม่เปิดหลายคนนะ คือ เอาเท่าท่ีจ�าเป็น 
แค่สามคน ห้าคนก็ท�าไป แต่ตอนนี้เราจ�ากัดให้ท�าแค่
สามคนแล้วกเ็วยีนไป นีค่อืกแ็ก้ปัญหา และกย็งัไม่มี
นโยบายทีจ่ะคดัออก 40 คน กเ็ฉลีย่วนัท�างานกนั 
กเ็ลยใช้วธิกีารทีว่่าเวียนกนัมาท�างาน รกัษาสภาพ
จติใจพนกังานกนัไป ทีเ่ราท�านะคะ ถ้ามลีกูค้าตดิต่อ
มาเรากท็�างานทางโทรศพัท์ เราก็เอาคอมพวิเตอร์
ยกไปที่บ้าน ซึ่งตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นแค่ระยะ 
เวลาส้ันๆ ก็คือเขาจะเบรคดาวน์กันแค่ 15 วัน 
แต่ด้วยว่าจังหวัดภูเก็ตเป็น red zone และมี 
แนวโน้มว่าจะต้องไปต่ออีกหนึ่งหรือสองเดือน 
จะไม่ซ�้าเติมลูกน้องโดยการที่บอกว่า เราไปไม่รอด
แล้วนะ เราไปไม่ไหวแล้วนะ ไม่ได้หยุดถาวร คือ เรา
หยดุไปถ้าดขีึน้เมือ่ไร รฐับาลเขาเปิดให้เมือ่ไร กก็ลบั
มาท�าทุกคนเหมือนเดิม เราก็แก้ไปตามสถานการณ์ 
สขุเรากส็ขุด้วยกนั ถ้ามนัจะเจบ็มนักต้็องเจบ็
ไปด้วยกันเหมือนกัน นี่คือการแก้ไขปัญหา
ของเรา

Q. คิดว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อวงการสื่อ
โฆษณาและป้ายอย่างไร และคิดว่าอนาคต
ข้างหน้าของวงการสือ่โฆษณาและป้ายจะเป็น
ไปในทิศทางใด??

ณ ตอนนี้ยังไม ่มีการโทรจากลูกค้าว่า เค ้าจะ 
เดินต่อยังไง เพราะท่ีจังหวัดภูเก็ต เหมือนเรา
เป็นส่ือท้องถ่ินท่ีภาคใต้ สมมติเป็นแบรนด์เอเจน
ซี่ที่กรุงเทพฯ เขาก็มีความกรุณา เขาจะมีความรู้ 
ทางด้านกระตุ ้นยอดขาย ทางกรุงเทพเองก็
จะยังไม่มี ในส่วนของการยกเลิกป้ายนะคะ ใน
ส่วนของรายท่ีเป็นภาคท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ต 
มีการยกเลิกไม่ต่อสัญญาเรื่องป้าย มีประมาณ 
4-5 ราย พอมีสถานการณ์แบบนี้ยิ่งไปซ�้าเติม 
ในส่วนของเศรษฐกจิมันย่ิงกระทบเข้าไปอกี ลกูค้า
ถามว่ามีเงินไหม? ลูกค้ามีค่ะ แต่เค้าก็จะดูทิศทาง 
อะไรที่ เซฟได้ขอเซฟก่อน ประมาณอย่างนี ้
ในเร่ืองเงินของเขา ก็มีน่ันแหละ ในความคิดนะ
คะ เค้ามีแต่เค้าจะสโลว์ดาวน์นิดนึง ใช้จ่ายตามที่
จ�าเป็นแล้วก็ดูทิศทางว่าทางเหตุการณ์นี้มันจะเกิด
ข้ึนประมาณไหน เค้าก็ประเมินมาว่ารัฐบาลจะเป็น 
ยัง ไง  เศรษฐกิ จ โลกจ ะ เป ็ นปร ะม าณไหน 
น�ามาประเมินร่วมกัน

Q. ฝากให้ก�าลังใจกับเพื่อนสมาชิกของ 
สมาคมฯ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

กอ็ยูก่บัปัจจบุนัค่ะ พูดเปน็ภาษาพระ ภาษาธรรมะ 
คือ ถ้าอยู่กับความเป็นจริง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น 
วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น รักษาชีวิตไว้ก่อน ต่อให้
ล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่ 
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป 

“ถ้าคุณผ่านวิกฤตตรง
นี้ไปได้

ต่อไปคุณก็สบาย เพราะ
คุณได้ผ่านร้อนผ่าน

หนาวมาแล้ว
ก็คือ ต้องสู้ครับ”

คุณนพ
Colour Art

“ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น 
วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

รักษาชีวิตไว้ก่อน 
ต่อให้ล้มลุกคลุกคลาน

แค่ไหนมันก็ต้องมี 
การเริ่มต้นใหม่”

คุณไก่
Southern 

Media
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คุณพงศกร
ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท

“ขอให้ใช้สติ
รักษาสุขภาพ
และสามารถ
ที่จะน�าพา

องค์กรของท่าน
ให้ผ่านพ้น

วิกฤตนี้ไปได้”

คุณพงศกร บุญใส 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซุปเปอร์รเิออร์ องิค์เจท็ จ�ากดั 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายงานพิมพ์อิงค์เจ็ท
ครบวงจร

Q. ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง?

ตัง้แต่ก่อนมกีารแพร่ระบาด กจ็ะมปัีญหาเรือ่งของ
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าเป็น
ปัญหาหลักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้

Q. ช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ธุรกิจเป็นอย่างไร ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

พอมเีรือ่งของโควดิระบาด กเ็หมอืนกบัทัง้ปัญหา
เศรษฐกิจและปัญหาโควิด ท�าให้เกิดการหยุดชะงัก
ค่อนข้างมากมผีลกระทบโดยตรงเลย เพราะว่าใน
แง่ของตลาดทีเ่ราอยูม่นัจะเป็นในเรือ่งของโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ พอมีเหตุการณ์ที่ ไม่ดี เกิดข้ึน 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กจ็ะชะลอไปก่อน หรอื
เลื่อน หรือยกเลิก ไปเลย 

Q. มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือ 
หาวิธีแก ้ ไขป ัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 
และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 นี้ ได้ให้บทเรียนอย่างไรบ้าง?

บรษิทัเราถงึแม้จะมปัีญหาเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิ 
หรอืเรือ่งโควดิ มุมมองของเรา คอื จะไม่ไปจม 
กับปัญหานั้น เราต้องพยายามขยันขึ้น 
แล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆ หรือเพิ่มเติม 
ความรู้ในช่วงที่เราอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้น
เช ่น อาจจะฝึกฝนทีมงาน หรือตัวเราเอง 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ งานของเราให้มากยิ่งขึ้น 
และก็ต้องน�าวิกฤตเกี่ยวกับโควิดมาเป็นบท
เรียนเพื่อป้องกันถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิด
ขึ้นอีก เราจะได้ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่
มันวิกฤตแบบโควิดนี้

Q. คิดว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อวงการสื่อ
โฆษณาและป้ายอย่างไร และคิดว่าอนาคต
ข้างหน้าของวงการสือ่โฆษณาและป้ายจะเป็น
ไปในทิศทางใด?

เนื่องจากสถานการณ์โควิดนี้ แน่นอนก็ต้องมีคน
ได้รับบาดเจ็บ แล้วก็อาจจะอยู่ไม่ได้ แล้วก็มีคนที่
สามารถอยู่ได้ ซึ่งตรงน้ีจะเป็นตัวกรอง จะเป็น
เหมือนบททดสอบที่จะท�าให้รู้ว่า ทางวงการหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ไม่เกิด
ปัญหาเกดิขึน้กบัองค์กรของตัวเอง คอื หมายถึง 
ให้ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่นอาจต้องเน้นการ
ท�างานที่มีคุณภาพมากขึ้น หรือมีคุณภาพจริงๆ 
หม ายถึ งมี ก า รท� า ง า น ใ นร ะดั บม าตรฐ าน 

ที่คนอื่นเขายอมรับ เน้นการบริการท่ีคนอ่ืนเขา
ว่าดีจริงๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน คือ สามารถท่ีจะ
ท�าให้ลูกค้ามั่นใจในการเลือกใช้สินค้าหรือบริการ
ของผู้ประกอบการ เท่าท่ีสังเกตคนท่ีอยู่ได้ก็จะ
มีมาตรฐานในการท�างานท่ีดี ท่ีอยู่ไม่ได้อาจจะเป็น
สถานประกอบการท่ีอาจจะไม่ค่อยมีระบบการ
ท�างานที่ดี ซึ่งพอมีวิกฤตนี้ผู้ประกอบการ 
ก็ต้องปรับตัวเองให้ได้ ซึ่งควรจะปรับ
ไปในงานของเราที่ได้คุณภาพ ท�าให้การ
บริการของเรามคีณุภาพ ในระดบัมาตรฐาน 
ที่เป็นมาตรฐานจริงๆ

Q. ฝากให้ก�าลังใจกับเพื่อนสมาชิกของ 
สมาคมฯ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

เ น่ืองจากมีสถานการณ์โควิด และเศรษฐกิจ 
เกิดขึ้นพร้อมกันท�าให้สุขภาพร่างกาย และสภาพ
เศรษฐกิจมีปัญหาอย่างหนัก เพราะอยู่ในช่วง 
โรคระบาด ก็อยากเป็นก�าลังใจให้ผู้ประกอบการ 
ทุกท่านขอให้ใช้สติ รักษาสุขภาพ และสามารถ 
ที่จะน�าพาองค์กรของท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป
ได้ ก็คิดว่าหลังวิกฤตก็คงต้องมีโอกาสแน่นอน 
ใช้โอกาสเพ่ือท่ีจะมาต่อสู้วิกฤต ขอให้ทุกท่าน
สุขภาพแข็งแรงและผ่านวิกฤตไปได้อย่างดี
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ลุนรางว
ัลสูงส

ุด 20,000 บาท

กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo)
“iSign Academy”

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
คุณชนาภา เนตรดี  โทรศัพท 085-7853471 หรือทาง Facebook : TABDA

สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา หรือ TABDA ขอเรียนเชิญผูประกอบการ นักเรียน-นักศึกษา 
ในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สงผลงานเขารวมประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ (Logo) เพื่อใชเปนสัญลักษณในการสรางการจดจำ การเผยแพรประชาสัมพันธ
บนสื่อตางๆ และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร โดย “iSign Academy” 
เปนศูนยฝกอบรมวิชาชีพชางปายที่จัดตั้งขึ้นภายใตการบริหารงานของสมาคมฯ 

LOGO เดิม

มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการฝกทักษะการผลิตปาย ยกระดับงานผลิตปายใหมีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

 ***ทุกรางวัลไดรับการสัมภาษณลงวารสาร Graphics & sign magazine พรอมใบประกาศนียบัตร***
กำหนดสงผลงานภายในวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ  2563 และประกาศผลการตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)
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Change or Be Changed  ดอรงาท อืรห กอืลเงาท  ...  ปไนย่ีลปเ อืรห งลปเเนย่ีลปเ

 ”จใบัทะรปมาวคงหแนืคำ่ค“
 บัก จใบัทะรปมาวคยว้ดปไมอเม่ิอะลแมางยวสงา่ยอปไบจ 

มิรสเง่สมคามสงอขีปำจะรปานวสเนาง klaT renniD ADBAT
ไทยธุรกิจโฆษณา หรือ TABDA  ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง
จนถือได้ว่าเป็นงานสำคัญของปีที่สมาชิกสมาคมฯ องค์กร

ยอคอรา้ฝเงา่ตปไวั่ทนชาชะรปะลแ นา้บกอนาณษฆโอื่สจิกรุธ

 โดยในปี 2563 นี้ TABDA ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
ท่านศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุช ัชว ีร ์ สุวรรณสวัสด ิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร 
สมัยที่ 7  , เจ้าของรางวัล 2019 Regional DX Leader 

noitamrofsnarT latigiD CDI นางกาจ )CAPA คาภิมูภบัดะร(  
ณุคิตรยีกเลัวงาร ะลแ ์รปโคงิสฐัรณราธาส ณ "9102 timmuS

อื่นๆ อีกมากมาย วิทยากรคนสำคัญที่ได้รับการยอมรับและ
กล่าวถึงว่า สามารถจุดประเด็นทางความคิด พร้อมกระตุก
ผู้ฟัง ให้ฉุกคิดตามได้มากที่สุดใน พ.ศ. นี้ ได้ให้เกียรติ

งลปเเนยี่ลปเ degnahC eB ro egnahC อ้ขวัหนใรกายทิว
น็ปเ

หรือ เปลี่ยนไป ทางเลือก หรือ ทางรอด ? หัวข้อเสวนาที่
เหมาะกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อให้ข้อคิดดีๆ ในการ
ปรับตัวของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ในยุคสมัยที่สังคม

นา้ดบอรลอติจิดอ่สืยว้ดมถโาถกูถ

 โดยคุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา หรือ TABDA ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า งาน dinner talk นี้ 
เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ภารกิจสำคัญที่ตั ้งเป้าดำเนินงาน เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีในธุรกิจงานพิมพ์อิงค์เจ็ทและ
            งานสื่อโฆษณานอกบ้าน และเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก TABDA ให้แข็งแกร่งขึ้น
            ซึ่งในปี 2563 นี้ กิจกรรมเดิมที่จัดกันเป็นประจำทุกปีก็ยังดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเป็น 
            การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในงาน Sign Asia Expo 2020, งาน TABDA 
             นักยว้ด้ีนีปยาลปงว่ชนในุ่ป่ีญปไนผแีม่ีทศทเะรปงา่ตนางูดะณคำนรากและสัญจร 
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VU ท็จเคงิอพมิพงอืรคเ
 ฑณัภุจรรบนางะลแ งตแกตนาง าณษฆโยาปนางบัรหำส

VU ท็จเคงิอพมิพงอืรคเ
 ฑณัภุจรรบนางะลแ งตแกตนาง าณษฆโยาปนางบัรหำส

ดีมบใยวดิตัมนโตัอนางบบแดัตงอืรคเ
 ฑณัภุจรรบนางะลแ งตแกตนาง าณษฆโยาปนางบัรหำส

ดีมบใยวดิตัมนโตัอนางบบแดัตงอืรคเ
 ฑณัภุจรรบนางะลแ งตแกตนาง าณษฆโยาปนางบัรหำส

ีสลอติจิดพมิพงอืรคเ
 ฑณัภุจรรบนางะลแ ปไัพมิพนางบัรหำส

ีสลอติจิดพมิพงอืรคเ
 ฑณัภุจรรบนางะลแ ปไพมิพนางบัรหำส

งูสพมิพรากนใว็รเมาวค พาภณุคพมิพนาง งูสพมิพรากนใว็รเมาวค พาภณุคพมิพนาง

Flatbed Roll-to-Roll Hybrid

06201 ฯพทเงุรก ตใงนขโะรพงวขแ ทิวมุขุส.ถ 45 ทิวมุขุสยอซ 5
 ทพัศรทโ 02-332-4470 โทรสาร 02-331-4626

CB03 II

LST 0604

 าณษฆโยาปนางบัรหำส
 ฑณัภุจรรบนาง งตแกตนาง

าคนิสกาลฉะลแ

 ฑณัภุจรรบนางบัรหำส
3A ดานข าคนิสกาลฉะลแ +

ตัิมนโตัอุดสัวนอปบบะร

LST 0806
 ฑณัภุจรรบนางบัรหำส

mm 006 x 008 ดานข าคนิสกาลฉะลแ
ตัิมนโตัอุดสัวนอปบบะร

Nationwide www.nationwide.co.th

amorhC hgiH ษศเิพีสดมหโ
BGR อจานหงยีคเลกใีสหใ

ฑณัภุจรรบพมิพนางบัรหำสะามหเ
400 แกรม

ปไวทั่พมิพนางบัรหำสะามหเ
350 แกรม
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