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   สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association

   (TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและ

สื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ

สมาคมฯ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ
1. จัดท�าสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และ ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น 
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2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก

3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก

4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 ในการจดักจิกรรม TABDA ในงาน Sign Asia ทีผ่่านมา 

หนึง่ในกจิกรรมท่ีสมาคมจดัให้ผูม้าร่วมงานได้มีโอกาสท�าร่วมกัน

คอื กจิกรรมรบับรจิาค ณ บรเิวณ ด้านหน้าพืน้ทีจ่ดัแสดงผลงาน 

น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน�ารายได้ทั้งหมดโดยไม่หัก

ค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบทุนส�าหรับองค์กรการกุศล และเพื่อ

เป็นการขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทางสมาคมได้จัดพิมพ์ผลงาน

โปสเตอร์รวมพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ค�ำสอนของพ่อจะ

คงอยูต่ลอดไป” รวบรวมและสร้างสรรค์โดยคณุอนรุกั มงคลทศันย์ี 

มอบเป็นท่ีระลึกให้ผู ้ร่วมบริจาคทุกท่านซึ่งได้รับการตอบรับ 

เป็นอย่างดจีากผูม้าร่วมชมผลงาน อีกทัง้ยงัได้รบัการร่วมบรจิาค
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สมทบเงินรางวัลจากผู้ชนะการประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙  

อีกด้วย

 และในวนัที ่5 ธนัวาคม 2560 คณุสมศกัดิ ์เตง็ประเสรฐิ

และครอบครัว (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙) และคุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา 

(ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดป้ายตัวอักษร

เลข ๙) และคุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ กรรมการสมาคม 

เป็นตัวแทน น�าเงินที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรมครั้งนี้ และเงิน

บริจาคสมทบเพิ่มเติมจากทางสมาคม รวมเป็นเงินจ�านวน 

99,999 บาท มาบริจาค ณ ศิริราชมูลนิธิ เพ่ือสมทบทุน 

สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

 ทางสมาคมขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจร่วมบริจาค 

จากทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้



 ฉบับน้ี เราขอประมวลภาพกิจกรรมและผลงาน ท่ีเพ่ือนๆ พ่ีๆ ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าร่วมผลิตงานอันทรงคุณค่าและ

ส่งผลงานมาร่วมการประกวดกับกิจกรรม TABDA Contest ครั้งที่ 2 และทางสมาคมได้น�ามาจัดแสดงผลงานเพื่อ “น้อมร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

ได้ตัดสนิการประกวดเสรจ็สิน้เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในงาน Sign Asia Expo 2017 / Bangkok LED & Digital Sign 2017 เมือ่วนัที่ 

9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 TABDA ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมส่งชิ้นงานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมในทุกๆ ด้าน มา ณ โอกาสนี้

 ส�าหรับกิจกรรม TABDA สัญจร ปี 2561 ทางสมาคม ก�าหนดเคล่ือนทัพน�าความรู้และส่ิงดีๆไปมอบให้กับเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ

ณ 4 จังหวัด : นครราชสีมา(โคราช), นครสวรรค์, หาดใหญ่(จ.สงขลา), อุบลราชธานี และขอเชิญจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมแลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ์ และมาพบปะกันเยอะๆ นะครับ

 หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม

ได้ตลอดเวลาท�าการ ที่เบอร์ 085 900 0660 หรือ 02 521 8258  ติดต่อ คุณส้ม หรือ คุณปอ นะครับ

เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู ่: 159/46 ซอยวิภาวดี 62

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 02-521-8257 www.tabda.org

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท�า : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ : ดร.คมน์ พันธรักษ์

ประสานงาน/ติดต่อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผ่อง 085-900-0660 จัดพิมพ ์: Q-Ads | 02-832-5888 | www.q-group.co.th
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 ในปีที่ผ่านมาทางสมาคม TABDA  ได้มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานประกวด TABDA 

Contest ครั้งท่ี2 ซ่ึงอยู ่ในช่วงท่ีส�าคัญกับคนไทยทุกคน  เป็นงานประกวดที่ได้รับการตอบรับ 

อย่างดีจากสมาชิกทั่วประเทศ ทางสมาคมรู ้สึกยินดีที่ เป ็นตัวกลางในการแสดงการร�าลึกถึง 

พระมหากรณุาธิคณุ และร่วมกนัถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ของกลุ่มวิชาชีพงานป้ายและพิมพ์ Inkjet  อีกจุดประสงค์ส�าคัญคือการมุ่งเน้นให้พัฒนาในด้านการ

ออกแบบการผลิต   รวมถึงแรงบันดาลใจจากการแสดงผลงานร่วมกันทั้งหมด

TABDA Contest ครั้งที่2

 ในงานนีไ้ด้มคีนสนใจเข้ามาชมงานมากมายทีเ่ราจดัขึน้

ด้านหน้าของงาน Sign Asia Expo 2017 ซึง่เราได้รบัเกยีรติ 

เป็นอย่างสงู จากคณุสกักะฉัฐ ศวิะบวร กรรมการผูจั้ดการบรษิทั 

ไอบรกิ จ�ากดั ประธานจดังาน Sign Asia Expo ให้มาจดัแสดง

ด้านหน้างาน  รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทต่างๆ  

ที่เป็นสมาชิกในการจัดงานคร้ังน้ี ท�าให้งานน้ีเป็นที่น่าสนใจ  

และเป็นที่ซาบซึ้งของผู ้ที่เข้าชม ผมเองก็เดินดูและสังเกต 

 ทางสมาคมได ้รับ เกียรติจากกรรมการ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิหลายท่านในวิชาชีพที่ทรงเกียรติคือ

	 1.	ผศ.อำวนิ	อินทรงัษ ีผูอ้อกแบบฟอนต์ 9 Beloved

King 1 ใน 9 นกัออกแบบตวัพมิพ์ โครงการ ๙ แบบตวัพมิพ์ไทย

เพื่อพ่อ ของ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

 2.	คุณจ�ำเริญ	เมธำเกียรติกุล กรรมการผู้จัดการ 

บรษิทั ซนิเซยีร์ลีส่กรนี จ�ากดั รองนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพเิศษ

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

	 3.	คณุธรรมนญู	เลำหวณชิ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั

ดี ทู บี ดีไซน์ จ�ากัด

 4.	คณุพชิติ	วีรังคบตุร	ผูอ้�านวยการฝ่ายกจิกรรมและ

นิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรรมการ

สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย  

 5.	คุณเสริมศักดิ์	ศรีพงษ์ธนำกุล	กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ซายน์เวิร์คส จ�ากัด

ผู้ท่ีเข้ามาชม  จะเห็นถึงความสนใจ มาถ่ายรูปร่วมกับช้ินงาน 

พูดชื่นชมในงานท่ีมาแสดง หลายคนยืนดูชิ้นงานแล้วน�้าตาไหล   

และอีกหลายคนท่ียกมือไหว้พระบรมฉายาลักษณ์ที่อยู ่ใน 

งานประกวด จนบางครั้งผมเองก็น�้าตาซึมกันเลยทีเดียวท�าให้

ปลาบปลื้มในการทุ่มเทในการจัดงานครั้งนี้ของผมและทีมงาน 

เป็นอย่างยิง่ 
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ผู้ส่ง	: คุณพลทิตย์ ศิลปศาสตร์

ร้านคลังไอเดีย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : การทรงงาน

ด้านต่างๆ ของในหลวง ร.9

ลักษณะช้ินงำน	 : ภาพพิมพ์ลงบนสต๊ิกเกอร์

ตดิอะครลิกิ ท�าเป็น POP-UP พระราชกรณยีกจิ

พระเจ้าอยู่หัว ร.9

ผู้ส่ง	: คุณวิทยา
บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จ�ากัด 
แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : เรื่องราวของ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีท่รงงานเพือ่
ต่อสู้กบัความยากจนของประชาชนและมอบปรชัญา
ค�าสอนการใช้ชิวติแบบพอเพยีงไว้ให้เรา โดยใช้
ค�าคมสือ่ความหมาย “ดท่ีูพ่อท�า จ�าทีพ่่อสอน”
ลักษณะชิ้นงำน	: พิมพ์ด้วยหมึก UV ลงบน
แผ่นพลาสวูด สร้างมิติสูงต�่าด้วยการถมหมึก
ให้สูงขึ้นทีละชั้น

ผูส่้ง	: คณุศริิวัฒน์ รอดเสมอ

บริษัท Inspire Image

แนวควำมคิดหรอืชือ่ผลงำน	: ธ สถติในดวงใจ

ไทยทัว่หล้า

ลกัษณะช้ินงำน	:	พมิพ์ด้วยระบบ UV Fuji LED 

1600 บนผ้าแคนวาสสีทอง สีแห่งองค์ราชา 

สะท้อนถงึพระบารมแีละพระเมตตาอนัหาทีส่ดุ

มไิด้

ผู้ส่ง	: คุณบัณฑิต จิรานภาพันธุ์

บริษัท MBA International

แนวควำมคดิหรือชือ่ผลงำน	: คณุปูการทีท่รง

มีต่อประเทศ

ลักษณะชิ้นงำน	 : ภาพพิมพ์ลงบนผ้าใบ  

Canvas จากภาพเขียน โดยใช้เครื่องพิมพ์ 

Roland

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์
 จะเหน็ได้ว่ากรรมการทกุท่านจะอยูใ่นแวดวงของการออกแบบและผลติงาน

ที่ทรงคุณวุฒิมาก ได้ตรวจดูชิ้นงานอย่างละเอียดทุกชิ้น เราจึงมั่นใจได้ว่าผลงาน

ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลมีความชัดเจนในการตัดสินในชิ้นงานทุกช้ินที่ส่งเข้ามา 

ล้วนมคีวามหมายทีด่ ีความตัง้ใจมากๆ ในการคดิและผลิตชิน้งานทัง้ท่ีได้รับรางวลั 

และไม่ได้รับรางวัล ทุกชิ้นจะมีคุณค่าเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที ่

เข้ามาชมในนิทรรศการนับพันคน

 นอกจากนีบ้รเิวณด้านหน้างานประกวด เรายงัได้น�าผลงานจากวิทยากร

งาน CNC ได้น�าผลงานระดับเทพมาโชว์ดังนี้

ผู้ส่ง	:	คุณอำวุธ	แซ่จั่น	ร้ำนเดอะป้ำย	

ลกัษณะชิน้งาน : ตวัอกัษรท�าด้วยแสตนเลสสทีอง ขึน้รปูในลกัษณะ 3 มติ ิพร้อมท�า

ลวดลายกนกด้วย แสตนเลสสีทองติดทับด้านหน้า ตัวอักษร

ผู้ส่ง	:	คุณวชิระ	วัจฉละอนันท์

ลักษณะชิ้นงาน : ไม้เนื้อแข็ง แกะสลักด้วยเครื่อง CNC

ผู้ส่ง	:	คุณสัมพันธ์	อุดมกุล	ไอเดียป้ำย	กุมภวำปี

ลักษณะชิ้นงาน : วัสดุไฟเบอร์ ขั้นรูป พร้อมท�าสีด้วยเทคนิคพิเศษ

ผู้ส่ง	:	คุณสมศักดิ์	เต็งประเสริฐ	เศรษฐศิลป์ท�ำป้ำย

ลักษณะชิ้นงาน : อะคริลิคหนา 50 มม. แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC

ผู้ส่ง	:	คุณสัมพันธ์	อุดมกุล	ไอเดียป้ำย	กุมภวำปี

ลกัษณะชิน้งาน : งานโฟมแกะสลกัด้วยเคร่ือง CNC น�ามาประกอบขึน้รปูเป็นชิน้งาน

Graphic & Sign | 14
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ผู้ส่ง	: คุณทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

บริษัท ไทยแคนวาส

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจคือพระองค์

ลกัษณะชิน้งำน	: พมิพ์งานลงบนผ้าใบแคนวาส 

โดยใช้เครือ่งพมิพ์ Roland SP540V

ผู้ส่ง	: นางสาวทิพย์วดี วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

บริษัท Tip Mobile

แนวควำมคิดหรือช่ือผลงำน	 :	 น้อมส่งเสด็จ 

พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 สถิตในดวงใจตราบ 

นิจนิรันดร์

ลักษณะช้ินงำน	 : พิมพ์ลงบนผ้าใบแคนวาส 

โดยใช้เครื่องพิมพ์ Roland SP540V

ผู้ส่ง	: นายทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

บริษัท ไทยแคนวาส

แนวควำมคดิหรอืชือ่ผลงำน	 :	  เล่าเรือ่งจาก 

รปูภาพเก่า พระองค์จะสถิตในดวงใจตราบ 

นิรันดร์ น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ลักษณะช้ินงำน	 : พิมพ์ลงบนผ้าใบแคนวาส 

โดยใช้เครื่องพิมพ์ Roland SP540V

ผู้ส่ง	: นางสาวชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ

บริษัท ไทยแคนวาส

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 :	 ศูนย์รวมใจ 

คนทั้งชาติ 

ลักษณะช้ินงำน	 : พิมพ์ลงบนผ้าใบแคนวาส 

โดยใช้เครื่องพิมพ์ Roland SP540V

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์
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ผู้ส่ง	: นายกรกฤษณ์ จรณวัตร

บริษัท Inspire Image

แนวควำมคดิหรือชือ่ผลงำน	:	จากความแห้งแล้ง

กลับกลายเป็นผืนป่าอันชุ่มชื้น ด้วยพระบารมี

ลักษณะชิ้นงำน	 : ใช้ Plastwood 20 mm  

น�ามาเซาะให้เกิดมิตินูนต�่าเป็นรูปพระบรม

ฉายาลกัษณ์ในหลวง แล้วน�ามาพมิพ์ภาพผนืป่า

ลงไปโดยจะเห็นภาพของในหลวงนนูซ้อนอยูใ่นป่า 

พิมพ์ด้วยเครื่อง Fujifilm Inca Onset

ผู้ส่ง	:	นายภาณุพงศ์ เนตรอ�าพร

ร้าน 21 โฆษณา 2010 

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : Universal 

Design (UD)

ลักษณะชิ้ นงำน	 : อยากให ้คนพิการ 

ทางสายตาได้มีส่วนร่วมในการน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการวาดภาพ 

ผ่านอักษรเบล

ผู้ส่ง	:	นายกรกฤษณ์ จรณวัตร

บริษัท Inspire Image

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : ร่มฉัตร ๙  

ของชาวไทย

ลักษณะชิ้นงำน	 :	 พิมพ์ภาพลงบนแผ่น  

Plastwood เรียงเป็น 9 ช้ินด้านล่างมีภาพ 

ชาวไทย ด้านบนมีตัวเลข ๙ ที่แกะด้วยไม ้

พ่นสทีองพิมพ์ด้วยเครือ่ง Fujifilm Inca Onset

ผู้ส่ง	:	นายเกรียงยุทธ เตโชภาส

บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด

แนวควำมคดิหรอืชือ่ผลงำน	: ธ สถิตในดวงใจ

ไทยนิรันดร์

ลักษณะช้ินงำน	:	ใช้พิมพ์ลงบนสต๊ิกเกอร์ใส

และทองด้วยหมึก UV ขาว วานิช และสี  

ตดิบนอะครลิคิ พิมพ์ด้วยเคร่ือง Fujifilm

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์

ผู้ส่ง	: นายสิทธิพล เปล่งสร้อย และทีมงาน

บริษัท ทูบีพีเอ็น มีเดีย จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือช่ือผลงำน	 : จากของใช ้

ส่วนพระองค์ที่ทรงเป็นของใช ้ที่พระองค  ์

โปรดปราน

ลักษณะช้ินงำน	 : ใช้พลาสวูด โฟมบอร์ด 

สติก๊เกอร์ น�ามาประกอบและส่วนของงานพิมพ์

ใช้เครื่อง HP5100

ผู้ส่ง	:	นายยศพล พลับแดง 

บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือช่ือผลงำน	 : ทรงสถิตอยู่ 

ในใจไทยนิรันดร์

ลกัษณะช้ินงำน	:  ด้วยการน�าพระบรมฉายาลกัษณ์

มาพมิพ์แยกส ี CMYK เป็น 4 Layer ติดบน 

อะคริลิคใสวางห่างกัน แต่มองตรงสีจะรวมกัน

เป ็นภาพที่สมบูรณ์ท�าให ้ภาพดูมีมิติและ 

น่าสนใจมาก

ผู้ส่ง	: นายเกรียงยุทธ เตโชภาส

บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ธ สถิตอยู่ในใจ

ตราบนิรันดร์

ลกัษณะช้ินงำน	 : พิมพ์ด้วยหมกึ UV ส+ีขาว 

ลงบนสต๊ิกเกอร์ใส รีดลงบนอะคริลิคใส  

วางซ้อนกันเป็น Layer ดูเป็นมิติ

ผู้ส่ง	: นายประจักษ์ แก้วกันหา

บริษัท คลาสสิคสแกน

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : กังหันน�้า 

ชัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ของพระองค์ 

ประหยัด เรียบง่ายแต่ประโยชน์มากมาย

ลักษณะชิ้นงำน	: ใช้ไม้ MDF มาขึ้นรูปและ

พิมพ์ภาพส่วนของพระบรมฉายาลักษณ์ 

สามารถ POP UP โดยใช้เครื่องพิมพ์ Fujifilm 

Acuity Select

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์
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ผู้ส่ง	:	นายภาณุพงศ์ เนตรอ�าพร

ร้าน 21 โฆษณา 2010 

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: แสงสุดท้าย

ลักษณะชิ้นงำน	:	ต้องการส่งต่อความกระตุ้น

ความคดิ ถงึการน้อมร�าลกึใรพระมหากรณุาธคุิณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 

โดยไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์และเลข 9

ผู้ส่ง	: นายประสงค์ อุปะ

หจก.พเีอส.แอดเวอร์ไทซิง่(2008) (กรอบศลิป์)

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: รูปที่มีทุกบ้าน

ลักษณะช้ินงำน	 :	 พิมพ์ด้วยเทคนิค 3 มิติ  

ใส่กรอบทีท่�าให้ภาพมีมิติที่ชัดเจนมาก

ผู้ส่ง	: นายอิทธิพล ศิลป์อัจฉริยะ

บริษัท คลาสสิคสแกน จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : แสงทอง 

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ลักษณะชิ้ น ง ำน	 :  เพื่ อส� านึ ก ในพระ

มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได ้

ด้วยภาพพระองค์ท่าน พื้นหลังลายผ้าม่าน

พระเมรุมาศ กรอบลายบางส่วนจากพระโกศจนัทร์

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์

ผู้ส่ง	: นายปาณสิน พันธุวิชิต

บริษัท โปรดีเคล จ�ากัด

ชื่อผลงำน	: น�้าตาฟ้า

ลักษณะช้ินงำน	: ภาพในหลวงท่ีเขียนเป็นไอ

น�้ า ท่ี เกาะอยู ่บนกระจก โดยมีภาพพระ

เมรุมาศอยู ่ด ้านหลังแทนความรู ้สึกของ

ประชาชนคนไทยที่เศร้าโศก ใช้เครื่องพิมพ์ 

MIMAKI JFX200

ผู้ส่ง	: นายปาณสิน พันธุวิชิต

บริษัท โปรดีเคล จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: พอเพียง (ค�า

สอนพ่อ)

ลกัษณะชิน้งำน	: เป็นลกัษณะของหยดน�า้เป็น

รปูพระองค์ท่าน สื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านจาก

เราไป แต่ค�าสอนแนวทางการอยูอ่ย่างพอเพียง

ยงัคงอยูต่ลอดไป พมิพ์ด้วย MIMAKI JFX200

ผู้ส่ง	:	นายอดุลย์ ส�าแดงเดช

บริษัท. ไอ.เจ.สยาม จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	 : หยดน�้าตา 

ของปวงประชา

ลักษณะชิ้นงำน	: ใช้กระจก 6 mm. พิมพ์

ภาพด้วยรูปแบบภาพนูน 3 มิติ ซ้อนภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 

SWISS QPRINT รุ่น Nyala

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์
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ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: สู่ความส�าเร็จ

ลกัษณะชิน้งำน	: ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ มีการดีไซน์ให้ยกระดับ 2 ช้ัน พร้อมท�าสีทอง

ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: KING of The KING

ลกัษณะชิน้งำน	: ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ โดยเพิ่มเทคนิคฉลุผิวหน้าโลหะ ภายในใส่

เม็ดพลาสติกใสและบบไฟLED พร้อมท�าสีเทาเข้ม

ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ก้าว เกล้า เก้า

ลกัษณะชิน้งำน	: ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ คล้ายตัวอักษรซ้อนกัน 3 ชั้น พร้อมท�าสีทอง

ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: แสงทองส่องธรรม

ลกัษณะชิน้งำน	: ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ ซ้อนตัวอักษร 3 ช้ัน ให้เหลื่อมกัน พร้อมใส่

ระบบไฟ LED เพื่อให้มีแสงออกด้านหลัง พร้อมท�าสีทอง

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว” 
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ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ศรัทธา

ลกัษณะช้ินงำน	: ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ พร้อมท�าสีด�า

ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ลกัษณะช้ินงำน	:	ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มติ ิโดยเพ่ิมเทคนคิฉลผิุวหน้าโลหะเป็นตวัอกัษร และ

รปูภาพให้มลีกัษณะเหลือ่มกนั ภายในซ่อนไฟ LED พร้อมท�าสทีอง

ผู้ส่ง	:	ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ความเชื่อ

ลกัษณะช้ินงำน	:	ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ คล้ายตัวอักษรซ้อนกัน 4 ชั้น พร้อมท�าสีทอง

ผู้ส่ง	: ร้านเดอะป้าย

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ตามรอยพ่อ

ลกัษณะช้ินงำน	: ใช้โลหะเหลก็ซงิค์ตดัพร้อมเชือ่ม โดยมลีกัษณะ

เป็นแบบ 3 มิติ โดยเพ่ิมเทคนิคตัดโลหะเป็นรูปบุคคลติดเพิ่ม

ด้านหน้า ซ่อนไฟ LED ไว้ด้านหลัง พร้อมท�าสีทอง

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว” 

ผู้ส่ง	: นายอาเขต บุญทาราม Basictoday Basiclite

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ประติมากรรมกระเบื้อง 

ลกัษณะช้ินงำน	: โครงสร้างภายในใช้เหลก็เส้นพร้อมฐานเหลก็เพลท

ซ้อนกนั 9 ชิน้ ผวินอกตวัอกัษรตดิด้วยเศษกระเบือ้ง 2 ส ีภายใน

ซ่อนไฟ LED พร้อมเพิ่มเทคนิค เจาะรูขอบตัวอักษรเพ่ือให้เกิด

แสงไฟเป็นจุดๆ รอบตัวอักษร

ผู้ส่ง	: นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์

บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: ธรรมชาติกับเทคโนโลยี่ 

ลกัษณะชิน้งำน	: โครงสร้างและฐานท�าด้วยเหลก็ท�าสดี�า ด้านหน้า

และด้านหลังปิดด้วยหินอ่อน ฉลุลายเป็นตัวอักษรด้วยเคร่ือง 

WATERJET CUTTING

ผู้ส่ง	: บริษัท ทองธรรมศิริ จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือช่ือผลงำน	: ความคิดเป็นส่ิงส�าคัญของ

การสร้างงาน 

ลักษณะชิ้นงำน	 : โครงสร้างและฐานท�าด้วยเหล็กท�าสีด�า  

พืน้ตวัอักษรท�าด้วย อะคริลคิ พลาสวูด้และแสตนเลส ตดัฉลดุ้วย

เครื่อง CNC พร้อมท�าสี  POWDER COAT และน�ามาประกอบ

ซ้อนกันประมาณ 8 ชั้น

รองชนะเลิศอันดับ	1

ผู้ส่ง	: นาย สมศักดิ์ เต็งประเสริฐ 

ร้านเศรษฐศิลป์

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: สืบสานและติดตาม

ลักษณะชิ้นงำน	: พื้นป้ายท�าด้วยพลาสวู้ดเซาะร่องเป็นเส้นๆ 

ตัวอักษรท�าด้วย อะคริลิคสีทองตัดไล่ระดับสูงต�่า เพื่อให้เกิด

เป็นตัวอักษร โดยใช้อะคริลิค จ�านวน 99 ชิ้น

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว” 
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รองชนะเลิศอันดับ	2

ผู้ส่ง	: นายวชิรวิชญ์ สุภาวิตา 

บริษัท เจริญทรัพย์ไซน์ เทรดดิ้ง จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: หยิน-หยาง

ลักษณะชิ้นงำน	: พื้นป้ายท�าด้วยพลาสวู้ด แกะลายด้วยเครื่อง 

CNC ตวัอกัษรท�าด้วยพลาสวูด้ ตดิซ้อนกนั 8 ชัน้ ภายในใส่ไฟ

LED แบบสเีดยีว และฟลูคลัเลอร์ ปิดด้านหน้าด้วยอะครลิคิสขีาว

และด้านบนสุดติดตั้งไฟนีออนไลท์ดัดเป็นตัวอักษร

ผู้ส่ง	: นายไอยรา อ่องฬะ 

บริษัท บลูมีเดียพลัส จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	:	นาข้าวขั้นบันได

ลกัษณะชิน้งำน	: พืน้ป้ายท�าด้วยพลาสวูด้ ตดิสตกิเกอร์พมิพ์ลาย

ตวัอกัษรท�าด้วยพลาสวูด้ตดิขอบโดยรอบด้วยหญ้าเทยีม ซ้อนทับ

ด้วยพลาสวู้ดท�าสีทอง ขอบด้านในติดไฟ LED ด้านในตัวอักษร

ท�าด้วยอะคริลิคติดสติกเกอร์ ซ้อนกัน 3 ชั้น

ผู้ส่ง	: นายปราโมทย์ วงศ์ตั้งใจ 

บริษัทโมบิลไซน์ จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: เลข 9 ทองค�า สื่อถึงความ

เจริญรุ่งเรืองในรัชกาลที่ 9

ลกัษณะชิน้งำน	: ฐานท�าด้วยไม้ ตวัอักษรท�าด้วยพลาสวูด้ปิดผวิ

ด้วยทองค�าเปลว

ขวัญใจมหำชน

ผู้ส่ง	:	บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จ�ากัด

แนวควำมคดิหรอืช่ือผลงำน	: จงดูสิง่ทีพ่่อท�าน�ามาใช้ แล้วจ�าไว้

ในสิ่งที่พ่อสอน พ่อจะอยู่กับเรานิรันดร จงสังวรณ์ค�าสอนพ่อ

คือพอเพียง

ลกัษณะช้ินงำน	: ฐานป้ายท�าด้วยพลาสวู้ดท�าสีทอง ภายในซ่อนไฟ

LED ปิดทบัหน้าด้วยอะครลิคิใส ภายในพมิพ์ภาพลงบนแผ่นฟิล์ม

โปร่งใส ( BACKLIT FILM) ตวัอกัษรท�าด้วยอะคริลคิใสพมิพ์ภาพ

ด้วยเคร่ืองพิมพ์ UV ลงบนอะคริลิค ปิดทับด้านหลังด้วย

อะคริลิคใส

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว” 

ผู้ส่ง	: นายมรกต ทองหนุน 

บริษัท ออล สตรีท อาร์ท จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: รัชกาลที่ ๙ คู่แผ่นดินไทย 

ลกัษณะชิน้งำน	: ตวัอกัษรท�าด้วยพลาสวูด้ท�าสทีอง และอะคริลิคใส

ตดิซ้อนกนั 9 ชัน้ ด้านหลงัปิดด้วยอะครลิคิมลิเลอร์สีทอง ด้านหน้า

ปิดด้วย อะครลิคิพร้อมพิมพ์ลายสทีอง ภายในซ่อนไฟ LED และ

ซ่อนไฟตามขอบตัวอักษรด้านหน้า ฐานท�าด้วยพลาสวู้ดปิดด้วย

อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง

รำงวัลชมเชย

ผู้ส่ง	: นาย ศิริวัฒน์ รอดเสมอ 

บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: เลข ๙ ส่องทางให้ก้าวเดิน 

ตามล้นเกล้าของชาวไทย

ลกัษณะช้ินงำน	: อะคริลคิสขีาวตดัเป็นตวัเลข ลดขนาดลงพร้อม

ตดิซ้อนกนั 9 ชัน้ ชิน้หน้าสดุตดิสตกิเกอร์สทีอง ฐานท�าด้วยไม้

ภายในติดระบบไฟ LED

ผู้ส่ง	: บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: พ่อของแผ่นดิน

ลักษณะชิ้นงำน	: โครงสร้างเหล็กดัด พร้อมหล่อคอนกรีต

ท�าเป็นตัวอักษร ผิวท�าสีด้วยเทคนิคพิเศษให้เหมือนโลหะ

ผู้ส่ง	:	นายประจักษ์ แก้วกันหา 

บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด

แนวควำมคิดหรือชื่อผลงำน	: น้อม-9-กลับ-ความพอเพียง 

ลักษณะช้ินงำน	: ด้านหน้าท�าด้วยไม้ MDF ท�าสีพื้นด้วย

เครื่องพิมพ์ UV ตัวอักษรท�าด้วย อะคริลิคใสติดซ้อนกันพร้อม

พมิพ์สด้ีวยเครือ่งพมิพ์ UV : ด้านหลงัท�าด้วย ไม้ MDF พิมพ์ลาย

ด้วยเครื่องพิมพ์ UV ตัวอักษรท�าด้วย อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง 

ฐานท�าด้วยไม้ MDF

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว” 
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ผูส่้ง	: นาย ปรพิรรห์ ขนัค�า 

บรษิทั ไอเดยีอัน๋ แอดเวอร์ไทซิง่ จ�ากดั

แนวควำมคดิหรอืชือ่ผลงำน	:	เป็นตวัเลข 3 มติทิีไ่ม่เหมอืนใคร 

เหน็ท้ังหน้า-หลัง                                                                                                                                            

ลกัษณะชิน้งำน	:	ชิน้ป้ายท�าด้วยพลาสวูด้ ปิดทบัด้วยหญ้าเทียม 

ภายในตดิตัง้มอเตอร์ไฟฟ้า ส�าหรับหมนุชิน้งาน พืน้ป้ายท�าด้วย

พลาสวู้ดท�าสีด�า ตดิตวัอกัษรพลาสวู้ดบรเิวณขอบโดยรอบ ตวัอกัษร

ท�าด้วยแสตนเลสเงา ซ้อนทบัด้วย ตวัอกัษรเหลก็ซงิค์ 3 มติ ิท�าสทีอง 

ชนะเลศิอันดบั	1

ผูส่้ง	: นำยสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เศรษฐศิลป์ท�าป้าย

แนวควำมคิดหรือช่ือผลงำน	: ลายพิมพ์นิ้วมือของพ่อ พ่อซึ่ง

เป็นเกษตรกร

ลกัษณะชิน้งำน	: ฐานป้ายท�าด้วยไม้ MDF ปิดผวิด้วย แผ่นลามเินต

ภายในซ่อนไฟ LED สีเขียว ตัวอักษรท�าด้วยอะคริลิคใสหนา 

50 มม. แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC

รำงวัลชมเชย

ผูส่้ง	:	นำยสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เศรษฐศิลป์ท�าป้าย

แนวควำมคดิหรือชือ่ผลงำน	: เก้าทีจ่ากไป แต่อยูใ่นใจตลอดกาล

ลกัษณะชิน้งำน	:	พืน้ป้ายท�าด้วยพลาสวูด้เซาะร่องด้วยเคร่ือง CNC

ตวัอกัษรท�าด้วยอะคริลคิใสขอบเขยีว ฉลุลายภายในเพ่ือให้เกดิภาพ

ตัวอักษรติดซ้อนกัน 11 แผ่น

รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว” 

 ผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ที่ส่งงานเข้าประกวด

บางท่านบอกว่าท�าชิ้นงานไปนึกถึงพระองค์ท่านก็ร้องไห้ไป  

เพราะทีท่�างานช้ินนีอ้ยูใ่นช่วงใกล้งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ

พระบรมศพ หลายท่านส่วนใหญ่จะรู ้สึกเป็นเกียรติและปิต ิ

ในการสร้างผลงานชิน้นีเ้ข้าประกวด ทัง้นีก้อ็ดไม่ได้ทีจ่ะขอพดูถงึ

ผลงานที่ได้รับรางวัล  

 

	 รำงวัลชนะเลิศประเภทงำนพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท

ในรูปแบบสร้ำงสรรค ์คือ นายภาณุพงศ์ เนตรอ�าพร จากร้าน 

21 โฆษณา 2010 เป็นช้ินงานที่ใช้เทคนิคพิมพ์ด้วยหมึก UV  

สีขาว เป ็นตัวแบบส�าหรับกดอักษรเบลเพื่อคนตาบอด  

และร้อยเรียงค�าพูดร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากคนตาบอด 

ซึ่งร ้อยเรียงเป ็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค ์

โดยผู้ที่ส่งประกวดได้ไปหาข้อมูลจากสมาคมคนตาบอด ได้มี

ความพยายามในเรื่องข้อมูล และการผลิตชิ้นงานเป็นอย่างมาก 

	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภทงำนพิมพ์ด้วย

ระบบอิงค์เจท็ในรปูแบบสร้ำงสรรค์ คอื นายศิริวฒัน์ รอดเสมอ 

บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ากัด งานชิ้นนี้ได้ใช้วัสดุผ้าใบใบสีทอง 

มาพิมพ์ด้วยหมึกขาวสี ในส่วนของภาพในหลวง ซึ่งเป็นภาพ 

จากธนบัตร 100 บาท แบบ 10 และวานิชใสพิมพ์ลงบน 

Background สทีองท�าให้ภาพมมีติ ิและความน่าสนใจเป็นอย่างยิง่

	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ2	 ประเภทงำนพิมพ์ด้วย

ระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้ำงสรรค์	คือ นายยศพล พลับแดง 

บรษิทั อนิสปาย อมิเมจ จ�ากดั ด้วยการน�าพระบรมฉายาลกัษณ์

มาพมิพ์แยกส ีCMYK เป็น 4 Layer ตดับนอะครลิิคใสวางห่างกนั 

แต่มองตรงสีจะรวมกันเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ท�าให้ภาพดูมีมิติและ

น่าสนใจมาก
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	 รำงวัลขวัญใจมหำชน	 ประเภทงำนพิมพ์ด้วยระบบ

อิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้ำงสรรค์ ได้แก่ บริษัท เอ็กเซลเล้นท์  

กราฟฟิค จ�ากัด การออกแบบจัดวางองค์ประกอบของพระบรม

ฉายาลกัษณ์ท่ีทรงงานได้อย่างสวยงาม พร้อมทัง้เทคนคิงานพมิพ์

ด้วยหมึก UV มีความนูนของสีมีมิติเล็กน้อย ผสมผสานพร้อม

ถึงกรอบรูปสีทองที่เข้ากัน

	 รำงวัลชมเชย	1	ประเภทงำนพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท

ในรูปแบบสร้ำงสรรค ์ ได้แก่ คุณพลทิตย์ ศิลปะศาสตร์ (ร้าน

คลังไอเดีย) ชิ้นนี้ได้ออกแบบจัดวางองค์ประกอบสวยงาม  

ด้วยการน�าภาพของพระราชกรณียกิจมาร้อยเรียง และเป็น 

Layer ดูมีมิติสวยงาม

	 รำงวลัชมเชย	2	ประเภทงำนพมิพ์ด้วยระบบองิค์เจท็

ในรูปแบบสร้ำงสรรค ์ได้แก่นายอิทธิพล ศิลป์อัจฉริยะ (บริษัท 

คลาสสิคสแกน จ�ากัด) ด้วยการออกแบบเทคนิคการผลิตงาน 

ที่เหมาะสมด้วยการ Print Direct ลงบนแผ่นโลหะใช้สี UV  

ทั้งหมึกสีและขาวได้อย่างสวยงามลงตัว
 

	 รำงวัลชนะเลิศ	ประเภทงำนป้ำยตัวอักษรเลข	๙	ใน

หัวข้อ	 “เกล้ำ	 เก้ำ	 ก้ำว” ได้แก่ คุณสมศักด์ิ เต็งประเสริฐ  

(ร้าน เศรษฐศิลป์) 

แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ลายพิมพ์นิ้วมือของพ่อ พ่อซึ่ง

เป็นเกษตรกร

ลกัษณะชิน้งาน : ฐานป้ายท�าด้วยไม้ MDF ปิดผวิด้วย แผ่นลามเินต

ภายในซ่อนไฟ LED สีเขียว ตัวอักษรท�าด้วยอะคริลิคใสหนา 

50 มม. แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC

	 รำงวลัรองชนะเลศิอนัดับ	๑	ประเภทงำนป้ำยตวัอกัษร

เลข	๙	ในหัวข้อ	“เกล้ำ	เก้ำก้ำว” ได้แก่ คุณสมศกัด์ิ เตง็ประเสริฐ  

(ร้าน เศรษฐศิลป์)

แนวความคิดของผลงาน : สืบสานและติดตาม 

วัสดุที่ใช้ผลิตผลงาน : อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง และพลาสวูดใช้

อะคริลิคสีทองจ�านวน 99 ชิ้นเรียงต่อเหนื่อง 

แรงจูงใจที่ส่งผลงานช้ินนี้เข้าร่วมประกวด : ด้วยร�าลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

	 รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั	๒	ประเภทงำนป้ำยตวัอกัษร

เลข	๙	ในหวัข้อ	“เกล้ำ	เก้ำ	ก้ำว”	ได้แก่ คณุวชริวชิญ์ สภุาววติา 

(บริษทั เจริญทรพัย์ไซน์ เทรดด้ิง จ�ากดั)  

ตัวหนังสือเลข ๙ ประกอบจากพลาสวดูเรยีงเป็นชัน้ๆ ใส่ไฟ LED 

ทัง้แบบสเีดยีว และฟลคูดัเลอร์ ที่ชั้นบนสุดมีไฟ นีออนไลท์ 

แนวความคิดของผลงาน : หยิน-หยาง 

วัสดุที่ใช้ผลิตผลงาน : พลาสวูด ไฟ LED และนีออนไลท์ 

แรงจูงใจที่ส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมประกวด : เพื่อแสดงถึงจิตของ

ความเป็นคนไทยที่ได้เกิดในรัชกาลที่ ๙ และต้องการให้เห็นถึง

การผสมผสานอย่างกลมกลืนของไฟนีออนไลท์ แรงดันมากกว่า 

1000 ไลท์ ที่มีความคลาสสิค นุ่มนวล กับไฟ LED แรงดันเพียง 

12 โวลท์ ที่ทันสมัย ร้อนแรง ได้อย่างลงตัว

รำงวัลขวัญใจมหำชน	 ประเภทงำนป้ำยตัวอักษรเลข	 ๙	 

ในหวัข้อ	“เกล้ำ	เก้ำ	ก้ำว” ได้แก่ คณุวทิยา (บรษิทั เอ๊กเซลเล้นท์ 

กราฟฟิค จ�ากัด)

แนวความคดิของผลงาน : จงดสูิง่ทีพ่่อท�าน�ามาใช้ แล้วจ�าไว้ในสิง่ที่

พ่อสอน พ่อจะอยูก่บัเรานรินัดร จงสงัวรณ์ค�าสอนพ่อคือพอเพยีง

	 รำงวัล	ชมเชย	ประเภทงำนป้ำยตัวอักษรเลข	๙	ใน

หัวข้อ	 “เกล้ำ	 เก้ำ	 ก้ำว” ได้แก่ คุณศิริวัฒน์ รอดเสมอ  

(บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ากัด)

แนวความคิดของผลงาน : เลขเก้าให้ก้าวเดินตามรอยล้นเกล้า

ของชาวไทย 

แรงจงูใจทีส่่งผลงานช้ินนีเ้ข้ามาประกวด : ด้วยความส�านกึในพระ

มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงน�าทางให้ชาวไทยได้มีแนวทางในการ

ด�าเนินชิวิตแบบเศษฐกิจพอเพียง 

	 รำงวัล	ชมเชย	ประเภทงำนป้ำยตัวอักษรเลข	๙	ใน

หัวข้อ	 “เกล้ำ	 เก้ำ	 ก้ำว” ได้แก่ คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ   

(ร้าน เศรษฐศิลป์) 

แนวความคิดของผลงาน : เก้าทีจ่ากไป แต่อยูใ่นใจตลอดกาล
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 ในปี 2018 นี้ทางสมาคมจะมีการจัดประกวดขึ้นอีก 

อยากจะให้ช่วยกันติดตามและร่วมกันส่งประกวดกันอีกนะครับ 

เราจะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นช่วยกันพัฒนา

อตุสาหกรรมนีใ้ห้โดดเด่นมปีระสทิธภิาพ แข่งขนักบัต่างประเทศได้ 

รวมถึงสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรมนี้

 ท้ังนี้ทางสมาคมขอขอบคุณผู้ท่ีช่วยส่งเสริมงานในปีที่

ผ่านมาให้ประสบความส�าเร็จด้วยดี และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

ได้รับการสนับสนุนในปีนี้และปีต่อๆไปอีกนะครับ



บทความ | Inkjet World

 ทุกวันน้ีเราสามารถพูดคุย ท�างาน และซ้ือสินค้าได้ทุกท่ี

ด้วยการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่าน Wifi หรือ สัญญาณโทรศัพท์

ในทางกลับกันความคาดหวังของเราเกี่ยวกับพื้นที่ทางกายภาพ

ที่เราใช้ในการท�างานหรือความบันเทิงในชีวิตประจ�าวันมีการ

ปรับเปลี่ยนไป

 โลกของร้านค้าปลีกเป็นอีกตัวอย่างนึง เราทุกคน

ตระหนักถึงการเติบโตของเทรนด์การช็อปป้ิงออนไลน์ และแน่นอน

ว่า เจ้าของแบรนด์พยายามท�าให้ประสบการณ์ด้านออนไลน์

ของลูกค้าดียิ่งขึ้น แต่พื้นที่ขาย เช่น ร้านค้า ห้าง ร้าน ยังคงมี

ความส�าคัญต่อยอดขายของแบรนด์ต่างๆ และแต่ละแบรนด์

ยังยอมลงทุนในพื้นที่ขายและพนักงานขายอย่างต่อเนื่องด้วย

ให้ดึงดูด เป็นที่จดจ�า ผ่านการออกแบบรูปลักษณ์ของร้าน

ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่การสั่งซื้อ

ออนไลน์ไม่สามารถท�าได้

 “ประสบการณ์การขาย” หรือ Experience Selling 

คือการสร้างการเช่ือมโยงทางอารมณ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์

การบอกเล่าเร่ืองราวของแบรนด์ท่ีสอดคล้องกันและสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างแบรนด์ และผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น Apple บริษัทผู้ผลิต

iPhone เข้าใจ concept ดังกล่าว ประสบการณ์ในร้านค้าท่ีน่าจดจ�า

ท�าให้เกิดความรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และแบรนด์

สามารถน�าจุดดังกล่าวมาปรับราคาขายให้สูงขึ้นได้

 วิวัฒนาการของการพัฒนาพ้ืนท่ีขายจะอยู่ในเทรนด์ของ

การขายแบบ Omnichannel หรือ การเช่ือมโยงช่องทางการขายต่างๆ

ให้เป็นหน่ึงเดียว เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ สร้างความแตกต่าง

ให้กับ Brand Experience ของผู้บริโภคโดยย้ายไปมาระหว่าง

ออนไลน์ (การตลาดแบบดิจิตอล, เว็บไซต์, โซเชียลมีเดียต่างๆ ),

ส่ืออ่ืนๆ (จดหมาย, แคตตาล็อก, โบรชัวร์ หรือแม็กกาซีนต่างๆ )

และสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก (ถนนหนทาง, ห้าง, ร้าน)

 แม้กระทั่งแบรนด์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การสร้าง

สภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีกให้น่าสนใจดึงดูดผู ้บริโภค

จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและท�าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

เป็นการสร้างความสนใจ และท�าให้ผู้บริโภคมีการพูดถึงแบรนด์

มากข้ึน หรือ อาจใช้วิธีการปล่อยสินค้าใหม่ๆ สู่ท้องตลาด เพื่อ

ดูการตอบสนองของผู้บริโภคด้วยได้เช่นกัน

 การสร้างสภาพแวดล้อมการขายให้น่าสนใจน้ีน้ัน ท�าให้

เกิดร้านค้าในลักษณะ “ pop-up store “ ข้ึนเยอะมาก ร้านลักษณะน้ี

จะเป็นการเปิดโอกาสให้โชว์สินค้าถงึผูบ้ริโภคได้ในระยะเวลาทีจ่�ากดั

และในงบประมานที่ควบคุมได้

 หลายๆ แบรนด์ดังมีการใช้ Pop-up Store กันมากข้ึน

โดยรูปแบบของร้านเหล่านี้ทางแบรนด์ได้ใส่ความครีเอทีฟลงไป

ในการออกแบบด้วยเพื่อสร้างการจดจ�าและเพื่อส่งเสริมช่องทาง

การขายและการตลาดด้านอื่นๆ ของแบรนด์ด้วย

โอกาสส�าหรับงานพิมพ์ในการสร้างมูลค่า

 เป็นข่าวดีส�าหรับวงการพิมพ์ ท่ีการสร้างประสบการณ์

ในการเลือกซ้ือสินค้าของแต่ละแบรนด์ งานพิมพ์เข้ามามีบทบาท

อย่างมาก ถือเป็นโอกาสของบริษัทผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

 ผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์จะมีสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทเจ้าของ

แบรนด์ เนื่องจากเราเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

ท่ีส่งผลต่อผู้บริโภคและสามารถกระตุ้นยอดซ้ือสินค้าได้ เราสามารถ

สร้างสรรค์งานพิมพ์บนวัสดุประเภทต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ของร้านค้าในทุกรูปแบบ ต้ังแต่ ป้ายริมถนน เข้ามาถึงภายในร้านค้า

เราสามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่สื่อถึงแต่ละแบรนด์

ได้อย่างหลากหลายเรียกได้ว่าผู้บริโภคสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมได้

ตั้งแต่เดินออกจากบ้านกันเลยทีเดียว 

 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้แก่ ความคาดหวัง

ของผู้บริโภคต่อสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก ทุกวันนี้เมื่อเรา

เดินเข้าร้านจ�าหน่ายสินค้าซักร้านนึง เราต้องการมากกว่าเพียงแค่

เข้ามาซื้อสินค้า แต่เราต้องการสัมผัสจับต้องสินค้าเหล่านั้น 

พูดคุยกับคนขายหรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรืออาจเพื่อ

ความเพลิดเพลินด้วย

การสร้าง Brand Experiences

 ไม่ว่าเราจะแค่เดินดูหรือตั้งใจเข้าไปซื้อสินค้า แบรนด์

ต่างๆ รู ้ว่ามันมีความจ�าเป็นที่ต้องแปลงโฉมร้านหรือโชว์รูม

ประสบการณ์การขาย : โอกาสของงานพิมพ์ในร้านค้าปลีก
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 ในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกเสมือนจริง จริงๆ แล้วเราโหยหาประสบการณ์และ
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากกว่าที่เราคิด

แปลจากบทความ “Selling experiences : Print’s potential in the new world of retail”

โดย Christian Duychaerts จาก fespa.com
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 และด้วยความหลากหลายของ Application มางานพิมพ์ 

และความหลากหลายของประเภทวัสดุที่สามารถน�ามาใช้กับ 

งานพมิพ์ในปัจจบุนั เราสามารถช่วยให้แบรนด์หนีจากความจ�าเจ

ของงานพิมพ์หรือโฆษณา Point of Sale (POS) รูปแบบเดิมๆ 

เปลี่ยนมาเป็นการท�า Wall Covering , ป้าย Soft Signage , 

งานพิมพ์ลงบนพื้นหรือกระจก , งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ หรือ

การตกแต่งร้านรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น

โอกาสของผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์อย่างแท้จริง

 ส�าหรับร้านค้า การตาม trends ของตลาดให้ทันถือเป็น

กุญแจส�าคัญสู่ความส�าเร็จ ร้านค้ามักมองหาความยืดหยุ่นใน

การปรับเปล่ียนรูปแบบร้านให้ตรงกับแคมเปญการตลาดในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีออกมา หรือเพ่ือตอบสนองกับกิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ

ของคู่แข่ง ซ่ึงเป็นอีกคร้ังท่ีเทคโนโลยีด้านงานพิมพ์สามารถตอบโจทย์

การตอบสนองต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับไวนี้

ร้านค้าสามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาได้ในเวลาอันส้ัน ผู้ให้บริการ

ด้านงานพิมพ์รายเล็กๆ ได้เปรียบในจุดน้ี เน่ืองจากไม่ต้องแข่งขัน

กับเจ้าใหญ่ท่ีมีข้ันต่�าในการผลิตจ�านวนมาก สามารถผลิตงานได้ไว

และยืดหยุ่นตอบโจทย์ความครีเอทีฟและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว

ของร้านค้ามากกว่า แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันซึ่งเน้นสื่อแบบ

multimedia จะไม่ใช่มีเพียงแต่งานพิมพ์เท่าน้ัน ผู้ให้บริการเจ้าใด

ท่ีมีความรู้เก่ียวกับป้ายไฟ อาจสามารถแนะน�าส่ือผสมท้ังงานพิมพ์

และงาน Light box เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้หรือ

อาจจะใช้ digital media เพ่ือสามารถปรับเปล่ียนข้อความ หรือ

เน้นไปที่โปรโมชั่นต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

จากผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์เปลี่ยนเป็นพาร์ทเนอร์

ที่ช่วยสร้างมูลค่า 

  โดยการใช้ความครีเอทีฟสร้าง design concept

ให้ร้านค้าท่ีเป็นลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นการฉีกจากธุรกิจ

ที่คิดราคาตามจ�านวน “ตารางเมตร” มาเป็นการเพิ่มมูลค่า

ขายงานได้ราคามากขึ้น แลกกับการที่ร้านค้าได้สื่อที่ตอบโจทย์

ความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นตามไปด้วย 

 แต่เราจะพลาดโอกาสน้ีหากเราไม่แสดงให้เจ้าของแบรนด์

หรือเจ้าของร้านค้าเห็นว่าเราท�าอะไรได้มากกว่าแค่พิมพ์งาน

เพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบันรวมกันกับ

ไอเดียใหม่ๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของงานพิมพ์

ของเราได้ 

 ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ต้อง Proactive เข้าหาลูกค้า

ให้ค�าปรกึษาแนะน�า แลกเปลีย่นแชร์ข้อมลูให้กบัลกูค้า สามารถ 

เสนอไอเดียใหม่ๆ เนื่องจากบางทีลูกค้าคิดไม่ถึงว่าสามารถ 

เพิ่มลูกเล่นด้านงานพิมพ์และงานโฆษณาให้กับแบรนด์หรือ 

ร้านตวัเองได้อย่างไร เราต้องแนะน�าและอธบิายวธิกีารทีส่ามารถ

ท�าได้ บอกข้อดี ข้อเสีย ของวัสดุแต่ละประเภท แนะน�าการติด

ตั้งไม่ว่าจะเป็นเราติดตั้งให้ หรือ ให้ทางร้านหรือทางแบรนด ์

ติดตั้งเอง 

 ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะเปล่ียนวิธีการคุยกับลูกค้า หยุดการขาย

เพียงแค่ขายงานพิมพ์และแทนที่ด้วยการขายประสบการณ์และ

ไอเดียใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อ

เทียบกับคู่แข่ง

บทความ | Inkjet World
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ขีบ่้นตามประสาคนแก่
 ปีใหม่ผ่านไป ตรุษจีนก็ผ่านมา วันเวลาในแต่ละปีช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งนัก

เป็นอย่างไรกันบ้าง...

 เพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆ ทุกคน ปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ธุรกิจในวงการอย่างพวกเรา

คงได้แต่รอว่าการเลือกตั้งท่ีจะมาถึงจะช่วยให้วงการอิงค์เจ็ทคึกคักขึ้นแน่นอน ว่าแต่เล่มนี้

จะมาบ่นเรื่องอะไรกันดี นั่งเปิดดูรูปงานป้ายเก่าๆ ที่มีก็มีเรื่องให้บ่นอีกจนได้

 วันนี้จะขอบ่นเรื่องงานตู้ไฟก็แล้วกัน งานตู้ไฟป้ายหน้าร้านส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ท�าป้าย

ถ้าไม่ใช่อะคริลิคก็เป็นไวนิล เร่ืองท่ีจะบ่นนี้ถ้าเป็นอะคริลิคก็จะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นไวนิล

ปัญหาก็อาจจะเกิดได้

 ขั ้นตอนการท�างานปกติของการท�าป้ายแบบนี ้คือ

เราจะตัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์ ไม่ว่าจะตัดเป็น

ตัวอักษรหรือตัดเป็นสีพ้ืนและเจาะขาว เม่ือตัดเสร็จแล้วเราจะใช้

Application Tape หรือภาษาบ้านๆ เรียก เทปยก รีดลงบน

สติกเกอร์แล้วยกสติกเกอร์ไปติดบนป้ายที่เตรียมไว้ หาก

ช่างป้ายทุกคนท�าตามขั้นตอนนี้ปัญหาก็จะไม่เกิด แต่ช่างป้าย

บางคนอาจไม่ใช้วิธีน้ี เช่น ไม่มีเคร่ืองตัดสติกเกอร์ หรือ มีเคร่ืองตัด

ท่ีหน้าแคบไป ไม่ก็ป้ายอาจมีขนาดใหญ่เกินหน้ากว้างของสติกเกอร์

ท�าให้ต้องใช้วิธีติดสติกเกอร์ลงไปบนไวนิลก่อนแล้วใช้กระดาษ

ซึ่งเขียนแบบตัวอักษรทาบลงไปบนสติกเกอร์แล้วใช้มีดคัทเตอร์ 

บรรจงกรีดลงไปบนสติกเกอร์ซ่ึงติดอยู่บนไวนิล โดยท่ีช่างทุกคน

ร้อยทั้งร้อย มักจะพูดว่ากรีดขาดแต่สติกเกอร์ไม่กรีดโดนไวนิล

แน่นอน แต่ก็บอกได้เลย 100% ว่าท่ีพวกช่างกรีดลงไปน้ันทะลุ

สติกเกอร์ไปถึงเนื้อไวนิลแน่นอน เพียงแต่มากหรือน้อย

แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

 ไวนิลก็ขาดไงครับ เพียงแต่ช้าหรือเร็วแค่น้ัน ข้ึนอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น ถ้าใช้ไวนิลดีๆ หนาๆ ก็จะขาดช้าหน่อย หรือ

ป้ายย่ิงสูงก็จะขาดเร็วข้ึนเน่ืองจากต้องโดนลมปะทะตลอดเวลาท�าให้

ไวนิลมีการขยับตัวตลอดเวลารอยขาดก็เกิดข้ึนได้เร็ว บางป้ายแค่

ปีเดียวก็ขาดแล้ว บางป้ายอาจใช้เวลานานหน่อย แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ

ลูกค้ามักจะยังไม่ยอมเปลี่ยนป้าย ท�าให้เรามีโอกาสพบเจอป้าย

ที่มีปัญหาแบบนี้บ่อยๆ
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 วิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างน้ีก็คือ เราควรใช้

เครือ่งตัดสติกเกอร์ตดัแทนท่ีจะใช้มอื แต่ในกรณทีีไ่ม่มเีครือ่งตดั

เราก็ท�าแบบที่เคยท�าน่ันแหละ คือ เอากระดาษที่พล็อตแบบ

ทาบไปบนสติกเกอร์แล้วกรีดแต่ต้องไม่ใช่สติกเกอร์ท่ีติดไปบน

ไวนิลแล้ว หลังจากกรีดเรียบร้อยแล้วค่อยรีดเทปยกลงไปบน

สติกเกอร์ที่ตัด แล้วค่อยยกสติกเกอร์ไปติดบนไวนิลอีกที ซึ่งจะ

ไม่ท�าให้เกิดปัญหาดังภาพตัวอย่างที่น�ามาให้ดู

 Application Tape หรือเทปยกนั้นมีหลากหลายขนาด 

มีหน้ากว้างถึง 120 ซม. มีทั ้งแบบกระดาษและเป็นฟิล์มใส 

สามารถสอบถามตัวแทนจ�าหน่ายสติกเกอร์ทุกย่ีห้อได้ แต่บางคน

อาจจะแย้งว่าการใช้เทปยกท�าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน แต่เรา

ก็คงต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังได้ ดีกว่าที่เราท�าป้ายแล้วพอเวลา

ผ่านไปไม่นานก็เกิดอาการอย่างที่เห็นในภาพ ถ้าคนอื่นรู้ว่า

งานป้ายนี้เป็นฝีมือของร้านเรา รู้ถึงไหนอายถึงที่นั่นนะคร้าบ
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 เครือ่งพมิพ์แบบองิค์เจท็เป็นเครือ่งพิมพ์ทีถ่กูออกแบบมาส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้ทัว่ไปแทบทกุระดบัตัง้แต่นักเรียน

นักศึกษา ไปจนถึงส�านักงานใหญ่ ๆ และในขณะนี้ถือว่าก�าลังได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดบ้านเรา เนื่องจาก

มีราคาตั้งแต่หลักพัน-หมื่น-แสน จนถึงหลายล้านบาทเลยทเีดยีว ส�าหรบัการเลอืกซือ้เครือ่งประเภทนีจ้�าเป็นต้อง

ดูอะไรหลายๆ อย่างประกอบกันโดยรวมก็ถือว่าเหมือนเดิมไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงจุดส�าคัญจริงๆ ต้องดูที่

การใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักว่าต้องการใช้เครื่องพรินเตอร์ประเภทนี้เน้นไปในด้านใด ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่า

เครื่องพรินเตอร์ประเภทนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนั้นเอง

ท�าความรู้จักกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

 ในเรือ่งของคณุภาพงานพมิพ์ต้องบอกว่าเดีย๋วนีเ้ครือ่งพมิพ์

แบบองิค์เจท็กมี็การพฒันาระบบการพมิพ์ไปมากจากระบบการพมิพ์

แบบ 4 สี เด๋ียวนี้ก็มีการพิมพ์แบบ 6 สี หรือ 8 สี ก็มี โดยสี

ที่เพ่ิมขึ้นมานั้นมันจะเป็นการลดปัญหาเร่ืองการผสมสีจากแม่สี

ในการพมิพ์แบบ 4 ส ีท่ีบางครัง้ผสมออกมาแล้วกย็งัไม่ได้เฉดสี

ทีต่รงกบัความเป็นธรรมชาต ิซึง่ระบบการพมิพ์หลายสมีนักม็ข้ีอดี

ตรงท่ีท�าให้สสัีนท่ีได้จากงานพมิพ์นัน้มคีวามเป็นธรรมชาตมิากยิง่ขึน้

แต่หลายคนเข้าใจว่าพอจ�านวนสเีพิม่มากข้ึนแล้วเวลาพมิพ์จะท�าให้

ต้องใช้หมึกเพิ่มเติมไปด้วยหรือไม่ เรื่องนี้ต้องตอบว่าไม่เพราะสี

ที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็จะท�าให้เราไม่ต้องไปใช้สีอ่ืนอีกสองหรือสามสี

ท�าการผสมขึ้นมาเพื่อให้ได้สีพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานั่นเอง

 ส�าหรับความละเอยีดของตวัเครือ่งให้เลอืกทีค่วามเหมาะสม

ดูไปแล้วเม่ือเทียบกับในปัจจุบันคงต้องเลือกค่าความละเอียด

ไม่ต�่ากว่า 1200×600 จุดต่อตารางน้ิว ส�าหรับผู้ที่ใช้งานปกติ

ตรงน้ีไม่ใช่ว่าความละเอียดต�่ากว่านี้จะไม่ดีแต่เพ่ือการท�างาน

ในอนาคตและราคาท่ีแตกต่างกนัเลก็น้อย ส�าหรบัผู้ท่ีท�างานกราฟิก

ออกแบบน่าจะเลือกความละเอียดประมาณ 4,800 x 1,200 

จุดต่อตารางนิ้วขึ้นไปจนถึงระดับ 9,600 จุดต่อตารางนิ้ว

 ขนาดของกระดาษที่เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทรองรับ

ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นขนาด A4 ซึง่ถือว่าเป็นมาตรฐานท่ัวไปทีใ่ช้งาน

ตามบ้านและส�านักงาน หรือถ้าเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทส�าหรับ

งานกราฟิกมืออาชีพเราก็อาจจะได้พบกับเคร่ืองพิมพ์ที่รองรับ

กระดาษขนาด A3 เลยทเีดยีว ส่วนช่องทางการตดิตัง้จะมตีัง้แต่

Parallel, USB 1.1/2.0 โดยส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น USB 

กนัหมดแล้ว นอกจากนีถ้้าเป็นเครือ่งพิมพ์อิงค์เจท็รุน่ท่ีมคีวามเรว็

สูงมากๆ ท่ีออกแบบมาส�าหรับรองรับงานพิมพ์ปริมาณมากๆ 

เครือ่งพมิพ์รุน่นัน้กอ็าจจะมช่ีองส�าหรบัการเช่ือมต่อเข้ากับระบบ

เนต็เวร์ิคมาให้เราด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วเครือ่งพมิพ์ลกัษณะนี้

จะนยิมใช้ในส�านกังานทีต้่องมผีูค้นใช้งานร่วมกนั และสบืเนือ่งมาจาก

พรินเตอร์ประเภทนี้จะพิมพ์งานโดยใช้น�้าหมึกเพราะฉะนั้นเวลา

เลอืกซือ้จะต้องดูด้วยว่าพรนิเตอร์ทีเ่ราซือ้ใช้ตลบัน�า้หมกึแบบไหน

รุน่อะไรตลบัแบบสแีละแบบด�าราคาเท่าไรแต่ละยีห้่อราคาตลบัหมกึ

ถกูบ้างแพงบ้างต่างกนัไป อย่างบางรุ่นราคาพรินเตอร์ไม่แพงมาก

แต่ราคาตลบัเป็นพนับาทกม็ตีรงส่วนนีต้้องดใูห้ละเอยีดอกีทีก่อนซือ้

แต่ถ้าให้พูดกันตามธรรมเนียมก็คงต้องบอกว่า “ถ้าเครื่องแพง

หมึกจะถูก ส่วนหากเครื่องถูกหมึกมักจะแพง”

 ส่วนในเร่ืองของคณุภาพน�า้หมกึนัน้กม็ข้ีอแตกต่างกนับ้าง

เล็กน้อยบ้างรุ่นตลับสีแบบรวม บางรุ่นก็แบบแยก ซึ่งตรงจุดนี้

แบบรวมจะมีข้อเสียเปรียบกว่าเล็กน้อยก็คือถ้าตลับสีแบบรวม

สหีนึง่สใีดหมดต้องเปลีย่นใหม่ทัง้ตลบัเลย ไม่เหมอืนกบัแบบแยกสี

ที่ถ้าสีใดสีหนึ่งหมดก็เปลี่ยนเพียงสีนั้นสีเดียวก็ได้แต่ปัจจุบัน

เคร่ืองพมิพ์รุ่นใหม่ๆทีใ่ช้ตลบัหมึกสีแบบรวมมเีทคโนโลยใีหม่เพ่ิมขึน้

จงึท�าให้น�า้หมกึสีหมดไปพร้อมๆ กนั ส่วนหากผูใ้ช้เน้นการท�างาน

กราฟิกเป็นส่วนใหญ่การใช้พรินเตอร์ที่มีตลับหมึกสีแยกจะให้

คณุสมบตัใินการท�างานทีดี่กว่าทัง้ในเร่ืองของการประหยดัไปจนถงึ

คณุภาพของงานทีไ่ด้ ส่วนผูใ้ช้ทีเ่น้นการท�างานปกตมิพีมิพ์ภาพบ้าง

ใช้แบบตลับหมึกสีรวมก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

 1. เทคโนโลยี ความละเอียดในการพิมพ์ เช่น 1440 

จดุต่อนิว้ (DPI) จ�านวน DPI สงูๆ ไม่ถอืว่าจะมคีณุภาพการพมิพ์สงู

แต่ต้องดใูนเร่ืองของคณุภาพงานพมิพ์มากกว่า เพราะยิง่ DPI สงู

เวลาพิมพ์จะเปลืองหมึกมากและพิมพ์ช้าลงด้วย

 2. หัวพ่นหมึก เครื่องพิมพ์ที่มีหัวพ่นอยู่ที่ตลับหมึก 

ราคาจะสูงกว่า แต่ทุกครั้งที่หมึกหมดจะต้องเปลี่ยนทั้งตลับ

ท�าให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหมึกอุดตัน

 3. ตลับหมึกบางรุ่นจะแยกออกจากหัวพ่นหมึก แต่ถ้า

จะให้ดคีวรสามารถแยกตลบัสแีต่ละสจีากกนัได้ เวลาสบีางสหีมด

จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด

 4. หน่วยความจ�า เครื่องพิมพ์ที่มีหน่วยความจ�ามาก

ย่อมท�าให้การพิมพ์เร็วขึ้น

 5. ความเร็วในการพิมพ์ต่อนาทีขึ้นกับงานท่ีต้องการ

เช่น สี 4 แผ่น ขาวด�า 8 แผ่น เป็นต้น โดยปกตกิารพมิพ์สีจะ

ช้ากว่าการพิมพ์ขาวด�า

 6. การเช่ือมต่อ เดิมการต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ก็ไม่พ้น LPT Part แต่ปัจจุบัน USB Port ก็เป็น

ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็น Port ที่พิมพ์ด้วย

ความเร็วสูง

 7. ระบบป้อนกระดาษ ระบบป้อนกระดาษด้านหน้า

จะดีกว่าระบบป้อนกระดาษด้านบน เพราะโอกาสกระดาษติด

จะน้อยกว่า

การเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

 เคร่ืองพมิพ์ระบบองิค์เจท็นี ้จะเหน็ว่าได้รบัความนยิมสงู

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ประเภทโฮมยูสและส�านักงาน

ที่ต้องการเอกสารที่เน้นสีสัน และพิมพ์ภาพ แต่ถ้าหากต้องการ

ปริมาณงานพมิพ์เอกสารสีมากๆ ในคราวเดยีวกนั และต้องการ

ความคมชดัและรวดเรว็อย่างสงู คงจะต้องหนัไปเลอืกเครือ่งพิมพ์

ระบบเลเซอร์สี ซึ่งราคาแพงมากไม่เหมาะกับผู้ใชัโฮมยูสหรือ

ส�านักงานขนาดเล็ก

 ตลบัหมกึ ตลบัหมกึเป็นเหมอืนค่าใช้จ่ายทีเ่ราต้องเสยีไป

ในอนาคต ฉะนัน้การเลอืกซือ้เคร่ืองพมิพ์ไม่ควรละเลยเรือ่งน้ีเลย

ซึ่งการเลือกตลับหมึกมีคร่าวๆ ดังนี้

- ตลับหมึกแยกสีหรือไม่ เพราะเราสามารถเปลี่ยนตลับสีได้

เมื่อสีใดสีหนึ่งหมด

- สามารถเติมหมึกลงในตลับหมึกได้หรือไม่ ซึ่งน�้าหมึกที่เติมนี้

พอจะช่วยทดแทนการพมิพ์งานได้ในระดับหนึง่ ช่วยประหยัดเงนิ

ในการซื้อตลับหมึกใหม่

- เคร่ืองพมิพ์มรีะบบตรวจเช็คน�า้หมกึทีเ่หลอือยูห่รอืไม่ หรอือาจจะ

มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อให้เปลี่ยนตลับหมึก

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

 1. ดูแลหัวพิมพ์ของเครื่องพรินเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ

 การเอาใจใส่เร่ืองการรักษาความสะอาดหัวพิมพ์ของ

พรินเตอร์เป็นวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวพิมพ์

พรินเตอร์ได้ เป็นประโยชน์กับเครื่องพรินเตอร์ ที่มีนิสัยไม่ยอม

ท�าความสะอาดหัวพิมพ์ตามวงรอบการท�างานปกติ บ่อยครั้งที่

มนี�า้หมกึบางส่วนตกค้างแล้วไหลไปจบักันเป็นคราบทีบ่รเิวณส่วน

ปลายของหัวพิมพ์แล้วท�าให้ตลับหมึก (Ink Cartridge ) ออก

อาการแปลกๆ หรอืสเีพีย้น รปูภาพขนาด (สสีนั) วธิแีก้ไขอย่างง่าย

กค็อืน�าตลบัหมกึออกมาจากพรนิเตอร์แล้วค่อยๆ เชด็ท�าความสะอาด

บรเิวณหลายหวัพมิพ์ด้วย Cotton buds หรอืกค็อืทีแ่คะหทูีเ่ป็น

ส�าลนีุม่ๆ นัน่เอง ห้ามใช้กระดาษทิชชูแ่ละแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

จากนั้นน�าตลับหมึกใส่เข้าไปในช่องใส่ของพรินเตอร์แล้วดึงออก

มาซ�้าๆ ประมาณ 3-4 คร้ังโดยต้องใช้ความระมัดระวังในการ

ใส่ตลับหมึกเข้าและดึงออกด้วย เพ่ือไม่ให้ช่องใส่ตลับหมึกและ

ตัวตลับหมึกเองหักเสียหาย การรักษาความสะอาดของหัวพิมพ์

อย่างสม�่าเสมอจะช่วยท�าให้งานพิมพ์ที่ได้มี ปริมาณมากข้ึน

อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว

 2. ใช้งานพรินเตอร์อยู่บ่อยๆ

 พรนิเตอร์ทกุตวัสามารถป้องกนัปัญหางานพิมพ์ไม่ได้ดัง่ใจ

ด้วยการหมั่นใช้งาน มันบ่อยๆ หรืออย่างน้อยใช้พรินเตอร์พิมพ์

งานบ้าง เสียงบ่นบ่อยๆ เร่ืองงานพิมพ์มีคุณภาพต�่าโดยเฉพาะ

ปัญหาทีพ่มิพ์ออกมาแล้วเป็นลายๆ ขาดๆ หายๆ หรือทีแ่ย่ทีส่ดุ



คือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่านัน้ เราสามารถป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหา

ชวนหงุดหงิดดังกล่าวด้วยการหมั่นใช้งานพรินเตอร์บ่อยๆ 

ปัญหางานพมิพ์เสยีเพราะเคร่ืองพรนิเตอร์แบบนีมั้กมสีาเหตมุาจาก

หมึกพิมพ์ แห้งเป็นคราบติดอยู่ภายในหัวพิมพ์หรือภายใน

ท่อฉีดน�า้หมกึ (Nozzle) แล้วจึงกลายเป็นเหมอืนตัวสกดักัน้ไม่ให้

น�า้หมกึไปสมัผสักบักระดาษ การให้พรนิเตอร์พมิพ์งานทีใ่ช้หมกึสี

และหมึกด�าทุกๆ สัปดาห์เป็นอย่างน้อยจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 

ค�าแนะน�า คือ ควรเปิดเคร่ืองพรินเตอร์สัก 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

เพื่อให้หัวพรินเตอร์ตรวจสอบความพร้อมของหมึกพรินเตอร์ 

หวัพรนิเตอร์จะฉีดหมกึใหม่เข้าไปไล่หมกึเก่า เพ่ือป้องกนัการอดุตนั

ของหมึก และควรทดสอบการพิมพ์ อย่างน้อยเดือน 1-2 ครั้ง 

เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาดีอยู่เสมอ

 3. การเก็บรักษาพรินเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

 เมื่อไม่มีการใช้เครื่องพรินเตอร์ เป็นเวลานานๆ 

เครือ่งพรนิเตอร์ จ�าเป็นต้องถกูเก็บไว้ในสภาพท่ีมตีลบัหมกึอยูใ่น

เครื่องด้วย ไม่ว่าตลับหมึกจะมีหรือไม่มีหมึกเหลือเลยก็ตาม 

เพราะการน�าตลับหมกึออกจะเป็นการเปิดให้อากาศเข้ามา ท�าให้

ท่อทางเดนิน�า้หมึกแห้ง หากจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเกบ็เครือ่งพรินเตอร์

ไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ข้อแนะน�าทีดี่ทีส่ดุคอืให้เชด็หวัพมิพ์

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดที่ใช้ส�าหรับท�า ความสะอาดหัวพิมพ์

พรินเตอร์อิงก์เจ็ตโดยเฉพาะ แล้วจึงใส่ตลับหมึกกลับเข้าท่ี 

รวมท้ังการท�าให้แผ่นรองน�า้หมกึข้ึนอยูเ่สมอ โดยข้ันแรกเปิดสวติซ์

เครื่องพรินเตอร์ แล้วรอจนกว่าหัวพิมพ์จะหยุดขยับไปอยู่ท่ี

ต�าแหน่งปกติ (หยุดน่ิงอยู่ที่ด้านขวาสุด) จากนั้นก็ปิดสวิตซ์

ตามปกติซึง่นีค่อืวธิกีารทีจ่ะท�าให้กลไกส�าหรบัครอบปิดหวั พิมพ์

และแผ่นรองน�า้หมึกอยูใ่นต�าแหน่งทีต่รงกบัด้านใต้ของหวัพิมพ์พอดี 

 4. รักษาสุขภาพของพรินเตอร์ให้ดี

 การบ�ารุงรักษาเคร่ืองพรินเตอร์อย่างสม�่าเสมอจะเป็น

การลดปัญหาการท�างานทีผ่ดิปกตขิองเครือ่งพรินเตอร์ ซึง่บางอย่าง

เราสามารถท�าได้ง่ายๆ เช่น การหม่ันก�าจัดเศษกระดาษและ

เศษฝุน่ผงท้ังหลาย อย่างทีเ่ราคงนกึภาพออกว่ากระดาษแต่ละแผ่น

ทีเ่ราป้อนเข้าสูเ่ครือ่งพรนิเตอร์เป็นปรมิาณมากมายจะทิง้เศษสิง่

ไม่พงึประสงค์ไว้ในพรนิเตอร์มากขนาดไหน การท�าความสะอาด

ด้วยการเป่าเศษผงและฝุน่ออกด้วยเครือ่งเป่าลมธรรมดาๆ จะช่วย

ให้เครือ่งพรนิเตอร์ของเราสามารถป้อนกระดาษได้อย่างไม่ตดิขดั

เพราะ Roller ของมันสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกนั่นเอง

 การจบัตลบัหมกึในขณะเปลีย่นตลบัหมกึอย่างระมดัระวงั

เป็นอกีสิง่หน่ึงท่ีควรต้องค�านงึถงึ แม้ดูเหมอืนจะเป็นเรือ่งเล็กน้อย แต่

ตลบัหมกึพมิพ์ท้ังหลายนัน้ค่อนข้างมคีวามละเอยีดอ่อนพอสมควร

หากจับไม่ระวังก็อาจสร้างความเสียหายและส่งผลต่อคุณภาพ

งานพมิพ์ได้ หรอืตลบัหมกึทีม่วีงจรอเิลก็ทรอนกิส์เล็กๆ อยูม่มุหนึง่

ซ่ึงอาจจะเสียหายได้หากสัมผัสกับความช้ืนจากเหงื่อที่มือ

 5. อย่าให้หัวพิมพ์อุดตัน

 หัวพิมพ์ ประกอบด้วย Nozzle ซึ่งเป็นท่อฉีดน�้าหมึก

ที่มีอยู่ภายในหัวพิมพ์ของพรินเตอร์ เมื่อเกิดการอุดตันจะท�าให้

งานพิมพ์ที่ได้เป็นลายเส้นๆ พาดหน้ากระดาษหรือหมึกสีจาง

กว่าปกต ิพรนิเตอร์แบบ Inkjet หลายรุน่จะมโีปรแกรมส�าหรับ

ตรวจสอบการตันของท่อฉีดน�้าหมึกท่ีเรียกว่าโปรแกรม Nozzle 

Check มาให้อยู่แล้ว

 ข้อส�าคญัอกีประการหนึง่คือ อย่าปล่อยให้ตลบัหมกึพมิพ์

ทีเ่คยใช้งานแล้ว วางทิง้ไว้เฉยๆ นอกเครือ่งพรนิเตอร์ เพราะช่ัวเวลา

นิดเดียวหมึกก็จะแห้งหมด ถ้าจ�าเป็นต้องน�าตลับหมึกออกมา

ให้ท�าอย่างท่ีได้กล่าวไปแล้วคือให้เก็บใส่ถุง พลาสติกที่ปิดผนึก

ป้องกันอากาศเข้าอย่างดีแล้วเท่านั้น

 6. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดฝุ่น

 ดูดฝุ ่นใกล้เครื่องพิมพ์ พรินเตอร์ควรจะอยู ่ห่างๆ

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้มอเตอร์อย่างเครื่องดูดฝุ่นเข้าไว้ มีผู้ใช้งาน

เคร่ืองพรินเตอร์บางคนพยายามจะท�าความสะอาดพรินเตอร์

ด้วยการใช้เครือ่งดดูฝุน่ดดูเศษฝุน่ออกมา ผลกค็อื พรินเตอร์พงั

เพราะแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ในเครือ่งลดัวงจร เนือ่งจากไฟฟ้าสถติย์

ปริมาณมาท่ีจะเกิดขึ้นรอบๆ บริเวณที่เครื่องดูดฝุ่นท�างานแล้ว

ไปรบกวนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์บนแผงวงจรใน เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ทางที่ดีที่สุดคือ ใช้ปืนเป่าลมที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าสถิตย์

เลยแม้แต่น้อย เว้นเสยีแต่ว่า เครือ่งดูดฝุ่นท่ีใช้จะมท่ีอดดูยาวมากพอ

ที่จะไม่ต้องให้มอเตอร์ไปอยู่ใกล้ๆ กับเครื่องพิมพ์

 7. การท�าความสะอาด Roller

 ทีใ่ช้ดงึกระดาษ น�ากระดาษหนาๆ หรือกระดาษทีส่ามารถ

ซับน�้าได้ดีแล้วฉีดผลิกภัณฑ์ท�าความสะอาดที่มีส่วนผสมของ 

แอมโมเนียให้หมาดๆ จากนั้นก็ป้อนเข้าไปในพรินเตอร์ซ�้าๆ 

ประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นก็ป้อนกระดาษธรรมดาเข้าไป 

เพื่อซับให้แห้ง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยล้างคราบหมึกและสิ่งสกปรก

ที่ติดอยู่บนลูกกลิ้งกระดาษได้แล้ว

 8. ควรปิด-เปิดเครื่องพิมพ์ด้วยสวิตซ์

 ดกีว่าถอดปล๊ักไฟ การปิด-เปิด เครือ่งพมิพ์ควรท�าทีส่วิตซ์

ของเครื่องเสมอ เพราะเครื่องพิมพ์จะเก็บและท�าความสะอาด

หวัหมกึหลงัจากกดสวิตซ์ปิดท่ีตวั เครือ่ง ไม่ควรใช้ถอดปลัก๊หรอื

ปิดสวิตซ์ปลั๊กไฟเนื่องจากจะท�าให้เครื่องพิมพ์เสียเร็วขึ้น

 9. หมัน่อัพเดทไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของเครือ่งพมิพ์

อย่างสม�่าเสมอ เพราะซอฟต์แวร์ (รวมไปถึงไดรเวอร์) ใหม่ๆ 

จะถูกปรับปรุงให้ดีข้ึนจากเวอร์ชันก่อนๆ และในบางคร้ังก็มี

ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีกด้วย

 10. ไม่ควรน�าหมกึต่างยีห้่อมาเตมิ แน่นอนถงึจะพรนิต์ได้

ก็จริง แต่จะท�าให้ตลับหมึกอุดตันได้รวดเร็วขึ้น แถมหมึกเติม

ที่ไม่ได้คุณภาพ อาจท�าให้หัวพิมพ์เสียหายได้อีกด้วย
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ยุคแห่งการต่อสู้กับรีโมททีวี

 ในยคุท่ียงัไม่มส่ืีอออนไลน์ การวางแผนสือ่ของแบรนด์สนิค้า

หรือบริการต่างๆ มักจะเป็นไปในรปูแบบของการลงสือ่โฆษณาบนทวีี

เพราะถอืเป็นสือ่ท่ีมปีระสทิธิภาพและครอบคลุมท่ัวประเทศมากทีส่ดุ

ซึง่ถอืเป็นความท้าทายในการวางแผนทีจ่ะต้องต่อสูก้บัพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคท่ีมักจะถอืรโีมทหรอืวางไว้ใกล้ตัวระหว่างดทูวี ีท่ีเมือ่ถงึ

ช่วงโฆษณาผูบ้รโิภคมกัจะเปล่ียนไปดชู่องอืน่หรอืลกุออกจากหน้าทวีี

เพ่ือไปท�าอย่างอ่ืนแทน

 ท�าให้นกัการตลาด นกัวางแผนสือ่ หรอืเจ้าของแบรนด์

สนิค้า ต้องพยายามสร้างหนงัโฆษณาเพือ่ให้ดงึดดูความสนใจจาก

ผู้ชมทีวีให้ได้ ท�าให้ช่วงหนึ่งแห่งวงการโฆษณาไทยเต็มไปด้วย

การน�าเสนอท้ังในแนวตลก เฮฮา เรียกเสยีงหัวเราะ และแนวซึง้ กนิใจ

ทีเ่รยีกน�า้ตาคนดูได้เป็นอย่างดี

ยุคผสานสื่อจากในบ้าน -นอกบ้าน -ณ จุดขาย

 เมือ่การสือ่สารการตลาดเข้าสูย่คุ “IMC” (Integrated 

Marketing Communication) เป็นยคุท่ีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

มมีากมายหลากหลายประเภท ทัง้สือ่ในบ้านทีม่ทีัง้วิทย ุทวี ีส่ือสิง่พิมพ์

และสือ่นอกบ้านท่ีมีท้ังป้ายโฆษณา การจดัอเีว้นท์ รวมถงึสือ่โฆษณา

เคลือ่นท่ีท่ีมีท้ังบนรถโดยสารประจ�าทาง และรถไฟฟ้า ทีถ่กูพฒันา

ให้มีลกูเล่นทีด่งึดดูความสนใจผูบ้รโิภคได้มากขึน้ และสือ่ ณ จดุขาย

หรอืสือ่ในสโตร์ทีเ่ป็นการกระตุ้นการตดัสินใจซือ้

 ด้วยความท่ีสื่อแต่ละประเภทมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน 

อย่างสื่อวิทยุ ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ท�าให้เกิดการรับรู้ในสินค้าหรือ

แบรนด์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในขณะที่สื่อนอกบ้านเป็นส่ือ 

ที่ท�าให ้ผู ้บริ โภคเกิดการรับรู ้  และกระตุ ้นการจดจ�าได ้  

และสื่อ ณ จุดขายที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี

ยุคดิจิทัล 

 มาถึงยุคปัจจุบันที่เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

เป็นยุคที่ทุกคนเช่ือมถึงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต เป็นยุคที่

การเดินทางของลูกค้าไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเหมือนยุคก่อนๆ ที่

เดินออกไปเจอสื่อนอกบ้าน เมื่อเข้าร้านค้าก็เจอสื่อ ณ จุดขาย 

 ต่างกนักบัยุคปัจจบุนันีท้ีผู้่บริโภคต้องการความสะดวก

รวดเร็ว มีความต้องการสูงกว่าในอดีต บวกกับการมีสื่อดิจิตอล

และสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นส่ือหลักในการแข่งขันกับผู้บริโภค

ได้ทกุทีท่กุเวลา ส่งผลให้การรบัส่ือของผูบ้รโิภคอาจเริม่จากสือ่มอืถือ

คอมพิวเตอร์ แล้วน�าพาผู้บริโภคไปซื้อสินค้า ณ จุดขาย หรือ

คลิกสั่งซื้อออนไลน์ได้

 ยุคดิจิทัลเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

คอนเทนต์ทีต้่องดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภคให่ได้ ด้วยความท่ี

ผูบ้รโิภคมลีกัษณะต้องการความสะดวก รวดเรว็ ซึง่หากไม่สามารถ

ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะไปในทันที เพราะ

แต่ละแบรนด์สินค้าต้องตระหนักว่า ผู้บริโภคยุคนี้มีทางเลือก

มากมาย เจ้าของแบรนด์ นักการตลาด หรือแม้กระทั่งครีเอทีฟ 

จะต้องเข้าใจก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารคือใคร 

และสิ่งท่ีต้องการหรือส่ิงที่ก�าลังประสบอยู่คืออะไร ซึ่งจะท�าให้

คอนเทนต์มีความชัดเจน และช่วยให้จดจ�าแบรนด์สินค้าของ

ผู้บริโภคได้ดีขึ้นอีกด้วย

 ความเปลีย่นแปลงอกีอย่างกค็อื ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

ยงัคงเดินหน้าขยายสาขาอยูต่ลอดเวลา ในขณะเดยีวกนัช่องทาง

การซื้อสินค้าออนไลน์ก็เพิ่มมากข้ึน ท�าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือก

ในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น หลากหลายมากข้ึน ท้ังจากในสินค้า

หมวดหมู่เดียวกัน แถมช่องทางการซื้อขายก็หลากหลายขึ้น

ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสินค้าก็สูงมากขึ้นเช่นกัน แต่ใน

ขณะเดียวกัน การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในยุคดิจิทัล

ก็ท�าได้ยากขึ้น พอๆ กับการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เช่นกัน

 Dunnhumbyบริษทั Customer Science ช้ันน�าระดับโลก

ได้เกบ็ข้อมลูจาก Loyalty Card ของร้านค้าปลกีในไทย จ�านวน

15 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 70% ของจ�านวน

ครัวเรือนของไทยว่า สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม 

คอื กลุม่ลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้าจากร้านค้า กลุม่ลกูค้าทีซ่ือ้ของออนไลน์

และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อจากทั้งสองช่องทาง (ร้านค้า และออนไลน์)

โดยกลุ่มที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มี

รายได้สงู เพราะสนใจในเรือ่งของคณุภาพและความสะดวกมากกว่า

ราคา ในขณะที่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในสโตร์ ส่วนใหญ่เป็น

กลุม่ลกูค้าทีม่รีายได้ปานกลาง เพราะสนใจสนิค้าทีส่ามารถตอบโจทย์

ทัง้ในเรือ่งของคณุภาพและราคา และกลุม่ลกูค้าทีใ่ห้ความส�าคญั

กบัราคาเป็นหลกั ยังคงนยิมจบัจ่ายซือ้ของทีร้่านค้า เพราะต้องการ

เปรียบเทียบราคาสินค้า ณ จุดขาย ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เลือกซ้ือ

ทั้ง 2 สองช่องทาง ก็มีทั้งกลุ่มรายได้สูง และรายได้ปานกลาง

 ในเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา นอกจากการวางแพลตฟอร์มสื่อประเภทต่างๆ การลงโฆษณาสินค้า

หรือบริการ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆ ท่ีเกิดจากนักการตลาด นักโฆษณาแล้ว ยังมีอีกส่วนหน่ึงท่ีจะท�าให้

คอนเทนต์ของแบรนด์สินค้าส่งตรงถึงมือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับ

ยอดขายนัน่กค็อื การวางแผนสือ่หรอื Media Plan ซึง่กลยุทธ์การวางแผนส่ือโฆษณาได้มกีารพัฒนาการเปลีย่นแปลง

ตั้งแต่ยุคอนาล็อกจนมาถึงยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั่นเอง
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ขัน้ตอนการวางแผลกลยทุธ์สือ่สารและโฆษณายคุดจิทิลั

 กลยุทธ์ในการวางแผนสื่อโฆษณาในปัจจุบันให้มี

ประสทิธภิาพ เจ้าของแบรนด์สนิค้า นกัวางแผนสือ่โฆษณา และ

นักการตลาดจะต้องเข้าใจใน 5 ขั้นตอนก่อนการวางแผน คือ

 1. เข้าใจ Brand DNA จะต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้า 

ของแบรนด์ว่าคือใคร เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่า

 2. การศึกษาช่องทางการซ้ือสินค้าของลูกค้าว่าจะซื้อ

ผ่าน Online, Offilne หรอื ทัง้สองช่องทาง เพือ่จะได้ท�าการวางแผน

กลยทุธ์ในการแข่งขนัและน�าเสนอสินค้าหรอืบรกิาร สทิธปิระโยชน์

โปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 3. ท�าความเข้าใจว่าลูกค้าซ้ือสินค้าด้วยวิธีแบบไหน  

ซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต  

หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต

 4. การวางแผนยทุธศาสตร์ในการสือ่สาร การมข้ีอมลูต่างๆ 

จะท�าให้เจ้าของแบรนด์สนิค้า นกัวางแผนสือ่โฆษณา นกัการตลาด

ได้รูถ้งึวตัถปุระสงค์และปัญหาทีต่นเองก�าลงัพบเจอ ท�าให้สามารถ

วางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภค 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือจะเลือกส่ือสารเฉพาะพ้ืนที่ ซ่ึงจะท�าให้

แบรนด์สินค้าสามารถน�าเสนอสินค้า หรือโปรโมชั่นต่างๆ 

 5. การวัดประสิทธิภาพของการท�าโปรโมชั่นหรือ

แคมเปญในแต่ละครัง้ ในเรือ่งของการเพิม่ข้ึนของจ�านวนลกูค้าใหม่ 

การรักษาฐานลูกค้าเก่า หรือแม้กระทั่งยอดขายได้

การรวมสือ่โฆษณา ณ จดุขาย และออนไลน์

 ด้วยพฤติกรรมการช้อปปิ ้งของผู ้บริโภคในปัจจุบัน  

มักมองหาความสะดวกสบายเป็นหลัก ช่องทางในการซื้อสินค้า

จงึมหีลายช่องทาง ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ สะท้อนให้เหน็ว่า

ร้านค้าปลกียงัคงมบีทบาทส�าคญัส�าหรบัลกูค้าทัว่ไป ซึง่การผสาน

การใช้สื่อร่วมกันท้ังสื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อออนไลน์ 

มีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จัดขาย 

มากขึน้เป็นการเพิม่โอกาสให้กบัแบรนด์สนิค้าท�าการปิดการขาย

ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

 จะเห็นได้ว่า เป้าหมายส�าคัญของเจ้าของแบรนด์สินค้า

นักวางแผนสื่อโฆษณา และนักโฆษณา คือการรักษากลุ่มลูกค้า

ที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า การขยายฐานลูกค้าใหม่ 

และการดึงดูดลูกค้าที่ยังคงซื้อสินค้าสลับไปมาหลายแบรนด ์

ให้หนักลบัมาซือ้แบรนด์ของตวัเองเป็นประจ�า ซึง่ผลสดุท้ายแล้ว

การใช้สื่อโฆษณา และการสื่อสารจะต้องน�าไปสู่การปิดการขาย

ได้ส�าเร็จเพราะฉะนั้นการปิดการขายได้ กลยุทธ์การโฆษณา 

แบบจ�าเพาะเจาะจงและการสื่อสารผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล  

จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น  

ด้วยเนือ้หา และช่องทางการสือ่สารทีถ่กูต้อง เหมาะสม และตรงกบั

ความต้องการชองลูกค้า เป็นผลท�าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ

แบรนด์สินค้าของตนเองในท่ีสุด และยังเป็นผลท�าให้แบรนด์

สินค้าสามารถดึงดูดพร้อมทั้งรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับแบรนด์ 

ของตนเองได้ต่อไปในระยะยาว
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 บางครัง้การโฆษณาไม่ต่างอะไรกับการแข่งกนัเรยีกร้องความสนใจจากผูค้น ยิง่โดดเด่นมากยิง่มโีอกาสมาก

แต่กว่าจะไปถงึจดุนัน้ นักโฆษณาต้องผ่านกระบวนการมากมายก่อนทีภ่าพโฆษณาด ีๆ ซกัภาพนงึจะออกไปสูส่าธารณะ

 วันนี้เราจึงขออนุญาตน�าบทความจาก Canva Design School มาฝากกัน ซึ่งมันคือการรวบรวมเทคนิค

การสร้างสรรค์ภาพในงานโฆษณาเจ๋งๆ 10 แบบทีน่ยิมใช้กนั เอามารวมไว้ทีน่ีท่ีเ่ดยีว พร้อมเคสตวัอย่างให้คณุเหน็ภาพ

ชัดเจนยิ่งขึ้น และถ้าคุณก�าลังคิดไม่ออกว่าจะท�าภาพแบบไหนในงานที่ท�าอยู่ลองหยิบ 10 เคล็ดลับน้ีไปใช้ร่วมกัน 

ความเป็นไปได้ในแนวทางสร้างสรรค์ของคุณจะหลากหลายมากเลยทีเดียว

10 เทคนิคออกแบบภาพ Print Ads
อย่างสร้างสรรค์

เรียบง่ายเข้าว่า

 แนวความคดิทีเ่รยีบง่ายบางครัง้กท็รงพลงัอย่างไม่น่าเชือ่

ลองดูตัวอย่างงานของ Lego น้ีสิครับ ที่เล่นกับจินตนาการของ

การต่อเลโก้ ซ่ึงมันเรียบง่ายทั้งไอเดียและภาพ ไม่มีก็อปปี ้ 

ไม่มีค�าโฆษณาเย่ินเย้อ มีเพียงภาพๆ เดียวที่เรียบง่ายแต่เรา

ก็เข้าใจสิ่งที่เลโก้อยากบอกใช่ไหมล่ะ
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กระตุ้นให้คนคิดหรือท�าบางอย่าง (Call to Action)

 เราควรจะใช้ข้อความหรือกราฟิกท่ีมีข้อความกระตุ้น

ให้คนรู้สึกนึกคิดหรือท�าอะไรซักอย่างเมื่อได้เห็นโฆษณา ซึ่งเรา

สามารถวางมนัไว้ในจดุทีเ่มือ่เข้าใจภาพแล้ว สิง่นี ้(ทีม่กัเรยีกกนัว่า

Call to Action) จะกระตุ้นหรือตอกย�้าความเข้าใจจนสร้าง

การกระท�าบางอย่าง ตัวอย่างนีโ้ชว์ให้เราเหน็ภาพทางม้าลายปกติ

กับอันท่ีดูถ่ีและแคบกว่าปกติ ซึ่งเราอาจจะงงว่ามันคืออะไร แต่

พอเราไล่สายตามาถึงค�าเชิญชวนให้มาดูลูกม้าลายเกิดใหม่ท่ี

สวนสัตว์ ก็คงจะร้องอ๋อกันขึ้นมาทันที

เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

 มเีพยีงไม่กีผ่ลติภณัฑ์หรอกทีจ่ะถกูใช้งานจากทกุๆ คน

บนโลก แล้วยิ่งถ้าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มท่ีเล็กลงไปอีก การท�า

โฆษณาออกมาซักชิ้นนึงก็ควรจะสื่อสารกับคนเหล่านั้นโดยตรง

ไม่อ้อมค้อม ซึ่งอาจจะออกมาในรูปลักษณ์เท่ๆ แบบนี้ก็ได้ 

มดีโกนหนวดส�าหรับคนมหีนวดมเีครามสีไตล์แตกต่างกนัแค่ไหน

มีดโกนหนวดนี้ก็รับใช้ได้สบายๆ

การอุปมาอุปมัย

 นี่คงเป็นรูปแบบที่เราเห็นบ่อยที่สุดในงานโฆษณา 

เพราะมันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนและสร้างความรู้สึกได้มากมาย

มหาศาล จากเทคนิคการน�าสองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันท�าให้เป็น

เรือ่งเดยีวกันอย่างชาญฉลาด พอคนเข้าใจมนัจะดเูจ๋งขึน้มาทนัที 

ตัวอย่างนี้คือการรณรงค์ให้ท�าความสะอาดผักผลไม้ก่อนกิน 

เพราะถ้าไม่ล้างก่อนอาจเส่ียงที่จะติดโรคต่างๆ เเละเจ็บป่วยถึง

ชีวิตได้เลย แน่นอนว่าระเบิดคร่าชีวิตได้ไม่ต่างกับผลไม้ที่ไม่ได้

ล้างนั่นเอง! แต่ข้อควรระวังคือ 2 สิ่งที่หยิบมาเปรียบเทียบ ต้อง

มคีวามชัดเจนและท�าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจไปในทศิทางเดยีวกนั… 

จินตนาการเหนือจริง

 การพูดเกินจริงคือสิ่งท่ีงานโฆษณามักท�าเป็นประจ�า 

อยู่แล้ว แต่ต้องเกินจริงไปแบบเยอะๆ เลยนะครับ อย่ายืน 

บนเส้นแบ่งที่คลุมเครือ เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว 

ยังอาจท�าให้ผู ้บริโภคเข้าใจผิดจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้  

ถ้าจะโม้ต้องโม้ให้สดุอย่างเช่นสเปรย์ฉดียงุทีม่องว่าตวัโน้ตดนตรี

คลาสสคิคือยงุแสนน่าร�าคาญ มนัเลยฉดีซะตายเหีย้นเหลอืไว้แต่

เส้นเปล่าๆ นอกจากจะบอกอานภุาพของสเปรย์แล้วยงัแอบแซะ

ดนตรคีลาสสคิเลก็ๆ แต่กข็�าด…ี

เชื่อมโยงความหมาย

 เทคนิคนี้จะคล ้ายๆ กับการอุปมาอุปมัยแต่จะมี

ความลึกซึ้งซับซ้อนกว่า เพราะมันคือการหาความหมาย 

ที่เช่ือมโยงหลายๆ ส่ิงเข้าด้วยกนัผ่านสถานการณ์หรอืบรบิทบางอย่าง

มันคือการเปรียบเทียบจากส่ิงที่คนเข้าใจอยู่แล้ว 2-3 อย่าง

มารวมเป็นเนือ้หาใหม่ทีต้่องการส่ือ จากตัวอย่างจะเหน็ว่าเวบ็ไซต์

หาคู่ออนไลน์ parship.com ใช้ลักษณะของซิบโดยแทนตัวซ่ี

ด้วยสัญลกัษณ์ท่ีเข้าใจกันทัว่โลกว่าเป็นชายหญงิ น�ามารดูรวมกนั

สลบัฟันปลาเลยีนแบบการท�างานของซบิ เทยีบได้กบัการท�างาน

ของเว็บไซต์ที่น�าพาชาย-หญิงมาเจอกันนั่นเอง

บทความจาก : https://idxw.net/2015/08/18/รวมเทคนิคออกแบบภาพโฆษณา



ใช้คนดังเป็นคนแสดง

 ข้อดขีองการน�าบุคคลคนมชีือ่เสียงทัง้ในอดตีและปัจจบุนั

มาอ้างอิง คือถ้านั้นเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมาก 

ทัง้ทศันคติและผลงานหรือการแสดงออกต่างๆ ของเขาทีฝ่ากไว้

บนโลกมนัโดดเด่นขนาดทีค่นส่วนใหญ่รบัรู้ได้ คนทัว่ๆ ไปจะเข้าใจ

แนวคดิเราได้ง่ายข้ึนและน่าสนใจ อย่างเช่นโฆษณา SAMSUNG 

ชิ้นนี้ที่ก�าลังจะบอกคุณสมบัติของกล้องถ่ายรูปที่ถ่าย selfie  

ได้ง่ายและเนียนมาก ขนาดศลิปินดงัอย่าง van gogh ยังต้องใช้ 

อนัเป็นท่ีมาของภาพ self portrait อนัโด่งดงั
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เล่นกับขนาด

 เป็นเทคนิคทีท่รงพลงัมากอนันงึเลยเร่ืองสดัส่วนทีต่่างกนั

แบบสดุข้ัว ด้วยภาพท่ีดแูปลกตามนัส่งผลต่อความรูส้กึได้มหาศาล

เพราะความผดิปกติมกัจะกระตุน้ความสนใจให้มนษุย์ต่ืนตวั แต่นี่

ไม่ใช่ภัยคกุคามมันเป็นเพยีงงานโฆษณาดีๆ  ชิน้นงึของ Staedtler

ทีน่�าดนิสอมาเหลาอย่างละเอยีดประณตี สละสลวยสวยเป็นปราสาท

อลังการอย่างไม่น่าเป็นไปได้ มันเลยดูเจ๋งมากๆ เลย

เซอร์เรียลนิดๆ ก�าลังดี

 ก็น่าสนุกดีกับภาพแนวๆ ลวงตา ที่ดูเผินๆ ก็เหมือน

ธรรมดา แต่เม่ือต้ังใจดูจะเห็นว่ามีความผิดเพ้ียนบางอย่าง 

ซึ่งความผิดเพ้ียนที่ว่านี้เปิดช่องให้จินตนาการได้หลายอย่าง 

ตามแต่คณุจะพาผู้ชมไป จากตวัอย่าง IKEA เอาแรงบนัดาลใจ 

จาก Penrose triangle (สญัลักษณ์สามเหลีย่มไขว้ไปมาแบบที ่

เป็นไปไม่ได้) มาดดัแปลงเป็นเก้าอีท่ี้ขาไขว้ไปมางงๆ เพ่ือจะบอกว่า

หากการประกอบเฟอร์นเิจอร์ส�าหรบัคณุแล้วมนัจะยุง่ยากซบัซ้อน

เป็นไปไม่ได้ขนาดนี ้เรามบีรกิารประกอบให้เท่านัน้เอง…

สื่อสารด้วยภาพที่เย้ายวน

 มนัคอืการแสดงความหมายท่ีเราซ่อนไว้ผ่านการท�างาน

ของภาพ ทีส่ือ่สารทัง้อารมณ์ ความรู้สกึ และจุดมุง่หมายออกมา

โดยทีไ่ม่ต้องมตีวัหนงัสอืบอกเลย มนัคอืการปล่อยให้ภาพเล่าเรือ่ง

ท้ังหมด แน่นอนว่า Visual ท่ีออกมาก็ต้องน่าสนใจ สวยสดกระแทก

อารมณ์คนดไูด้ด้วย ตวัอย่างทีย่กมาคือชายีห้่อ Curtis ทีจ่ะบอก

รสชาติของชาท่ีมีรสส้มและช็อคโกแลต แค่ภาพก็เข้าใจแล้ว 

แล้วมันยงัน่ากนิด้วยภาพทีล่ะเอยีด สวย และสมจรงิมากเลย
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 การเอารปูมาใช้ในงานน่ากลวักว่าท่ีทุกคนคดิกันไว้เยอะครบั เมือ่ก่อนเราท�างานส่งคร ูแค่ Copy รปู 

จากกเูกิล้ แล้วเขยีนในรายงานว่า “ขอบคณุรปูภาพจาก Google” กเ็สรจ็แล้ว แต่ในการท�างานจริง ๆ 

อาจท�าให้เราเสยีเงินหลายแสนได้เลยครบั

ลิขสิทธิ์รูป 

เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ก่อนโดนฟ้องหลายแสน

ท�าไมเราต้องสนใจเรื่องลิขสิทธิ์รูปด้วย

 จาก Case Study ของบรษิทัไทยบรษิทัหนึง่ ทีใ่ช้รปูจาก 

Google เลก็ ๆ  นดิเดยีว แล้วโดนฟ้องจากเวบ็ไซต์ขายรปูรายใหญ่

ของต่างประเทศ Getty Image เป็นเงนิ 8 แสนบาท จนเกอืบ

ท�าให้บรษัิทเจ๊งไป กน่็าจะท�าให้บริษทัไทยหลาย ๆ บรษิทัตระหนกั

ถงึเร่ืองลขิสทิธิร์ปูมากขึน้

 จะเห็นว่าพวกลิขสิทธิ์ของรูปก็ฟ้องกันโหดไม่ต่างกับ 

การใช้ Font สกัเท่าไร วนันีผ้มกม็บีทความด ีๆ  เกีย่วกบัลขิสทิธิ์

รูปในเว็บไซต์มาให้อ่านกันครับ เรื่องนี้ส�าคัญกับคนท�าเว็บไซต ์

ทุกต�าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟรีแลนซ์ ที่บางทีลูกค้าหารูป 

มาจากไหนไม่รู ้แล้วเราโดนฟ้องแทนครบั

บทความ | ลิขสิทธิ์รูป บทความ | ลิขสิทธิ์รูป

10 ข้อที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์รูปภาพในเว็บไซต์

ข้อ 1 : “ลขิสทิธิ”์ คอือะไร

ความคุ้มครองทางกฏหมายท่ีคุ้มครองผู้สร้างเนื้อหา 

(รปู, เพลง, วีดโิอ, งานเขียน) จากการถกูผูอ้ืน่น�าไปใช้โดยไม่ได้

รบัอนญุาต

ข้อ 2 : ลขิสทิธิจ์ะได้มาตอนไหน

ตั้งแต่วินาทีที่เนื้อหาถูกสร้างขึ้นมาก็ได้รับการคุ้มครอง 

ด้านลขิสทิธิแ์ล้ว โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนตามกฏหมายกไ็ด้

ข้อ 3 : มกีฏหมายการคุ้มครองลขิสทิธิท่ี์ใช้ได้ทัว่โลกมัย้

ไม่มี แต่ละประเทศมีกฏหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แตก

ต่างกัน กฏหมายบางประเทศอาจจะสนับสนุนกับกฏหมาย 

อกีประเทศได้ แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัทกุประเทศมอียูอ่ย่างหนึง่คือ : 

ถ้าคณุไม่ใช่เจ้าของลขิสิทธิ ์คณุเอาเน้ือหานัน้ไปใช้ไม่ได้

ข้อ 4 : ถ้าเราไม่รู้เร่ืองกฏหมายลิขสิทธิ์เลย แล้วโดนฟ้อง 

ถอืว่าผิดมัย้

อันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างครับ ถึงแม้เราจะต้ังใจหรือไม่ตั้งใจ 

กม็คีวามผดิทางกฏหมายอยูด่ี

ข้อ 5 : ใครจะเป็นคนรบัผดิชอบเมือ่มกีารละเมดิลขิสทิธิ์

เจ้าของงานเป็นผู้รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าเขาจะจ้างคนอื่น 

มาท�างานให้ เจ้าของงานก็จะเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ 

เมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าการละเมิดลิขสิทธิ ์

เกิดจากตัวคนท�างาน เจ้าของงานก็โยนความผิดไปที่คนท�างาน

ให้ได้

ประเภทเนือ้หาทีก่ฏหมายไทยครอบคลมุ มดีงันี้ 

• งานเขียน (หนังสือ, สิ่งพิมพ์, ค�าบรรยาย, โปรแกรม

คอมพวิเตอร์? ฯลฯ)

• งานศลิปะ (ภาพวาด, รปูถ่าย, กราฟฟิก ฯลฯ)

• งานเสยีง

• งานภาพยนต์ (รวมถงึ การถ่ายทอดต่าง ๆ )

• งานแสดง

ข้อ 6 : ในการท�างาน สิง่ทีเ่ป็นการละเมดิลิขสทิธิค์อือะไรบ้าง

- น�าเนือ้หาจากงานผูอ้ืน่มาลงในงานของตวัเอง 

- น�าเนือ้หาในสิง่พมิพ์ของผูอ้ืน่ เช่น อีเมล มาลงในเวบ็ไซต์โดย

ไม่ได้รับอนญุาต

- Forward อเีมลของคนอืน่ให้อกีคน โดยไม่ได้รับอนญุาต

- แก้ไขเนือ้หาของผูอ้ืน่ ซ่ึงเปลีย่นความหมายไปจากเดมิ

ข้อนีส้�าคญัทีส่ดุครบั การน�าโลโก้, ไอคอน, รปู, วดีโิอ, 

เสยีง จากเวบ็ไซต์อืน่มาใช้โดยไม่ได้รบัอนุญาต

ข้อ 7 : ประเภทลขิสทิธิท์ีเ่จอบ่อย ๆ มอีะไรบ้าง

• Freeware – น�าไปใช้ได้ฟรี และน�าไปแชร์ต่อได้ แต่ไม่สามารถ

แก้ไขหรอืเอาไปขายต่อได้โดยไม่ได้รบัอนญุาต

• Shareware – น�าไปใช้ได้ฟรี แต่ถ้าจะใช้ในระยะยาวต้อง 

บริจาคเงิน สามารถน�าไปแชร์ได้แต่ต้องให้เครดิตทุกคร้ัง 

โดยไม่ต้องขออนญุาต

• Fair Use – สามารถน�าไปใช้ได้เพือ่การศกึษาและเขียนวจิารณ์ 

โดยไม่ต้องขออนญุาต

• Creative Commons – น�าไปใช้ได้ฟรี แต่ต้องอยูใ่นกฏทีล่ขิสทิธ์ิ

ก�าหนดไว้ คณุต้องให้เครดิตเจ้าของเนือ้หาทกุครัง้ โดยเจ้าของ

เนือ้หาเป็นผูก้�าหนดว่า อนญุาตให้แก้ไขมัย้, บงัคบัให้คณุเอางาน

ไปแก้แล้วต้องเป็นลขิสทิธ์ิ Creative Commons เหมอืนกนัมัย้, 

อนญุาตให้ใช้ในงานค้าขายมัย้

• Public Domain – ลขิสทิธิท์ีเ่ราสามารถน�าไปใช้ได้ฟรี โดยไม่ต้อง

ขออนุญาต ครอบคลุมเนื้อหาพวกเร่ืองที่เป็นความจริง (เช่น  

โลกเป็นทรงกลม / ทะเลสีฟ้า) ,ไอเดีย, ขั้นตอนการท�างาน  

และยงัครอบคลมุงานทีลิ่ขสทิธิห์มดอายไุปแล้วด้วย (เช่น นิยาย

ทีเ่ก่ามาก ๆ)

ข้อ 8 : ถ้ากฏหมายมันยุ่งยากขนาดน้ี แล้วเราจะท�างาน 

ทีม่รีปูสวย ๆ ได้ยงัไง

มหีลายทางมากครบั มาดูกนัว่าท�ายงัไงได้บ้าง

A) สร้างมนัขึน้มาเองเลย

เราท�ากราฟฟิกเอง ถ่ายรูปเอง เขียนบทความเอง  

มนักเ็ป็นของเรา 100% ตามกฏหมายครบั นอกจากน้ันเด๋ียวน้ี

เทคโนโลยกีช่็วยให้เราท�าเนือ้หาคณุภาพดีได้ง่ายข้ึน มโีปรแกรม

ท�ากราฟฟิก โปรแกรมตกแต่งภาพท่ีสะดวกข้ึน ท�าให้การท�า

เนือ้หาข้ึนมาเองไม่ยากจนเกินไป
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หรือถ้าท�าไม่เป็น ก็มีหนังสือสอนมากมาย รวมถึง 

เน้ือหาฟรบีนอินเตอร์เนต็ทีจ่ะช่วยให้เราเก่งขึน้มาได้ นอกจากนัน้

ในระยะยาวเรายังสามารถขายรูปถ่ายของเราให้กับคนอื่น 

ทีไ่ม่สนใจจะท�าเองได้อกีด้วย

B) ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ ลองให้เวลาตัวเองเดือนละ 1 วัน 

มาถ่ายรูป

หาวนัว่าง ๆ  สกัวนัมาถ่ายรปูทีต้่องใช้บ่อย ๆ  เช่น เครือ่ง

คดิเลข, โทรศพัท์, มอืถอื, ล�าโพง, คนจบัมอื, เงนิ ฯลฯ รบัรอง

ว่าจะช่วยเบาเงนิ และเบาแรงคณุในอนาคตได้อกีเยอะ

รปูพวกน้ีคนส่วนใหญ่มกัจะซือ้จากในเวบ็ไซต์ขายรปูกนั 

ถ่ายเสรจ็กเ็อาไปขายได้นะครบั

C) ตดิต่อช่างถ่ายรูปโดยตรง

คณุสามารถตดิต่อกบัช่างถ่ายภาพเพือ่ขอรูปเค้ามาใช้ใน

เว็บไซต์ได้ครับ โดยแลกเปล่ียนกับการให้เครดิตรูปเพื่อช่วย 

เผยแพร่เจ้าของผลงาน ซึง่มคีนถ่ายรูปสวย ๆ  ทัง้บน Instagram 

และเว็บไซต์ DeviantArt ที่จะอยากน�าผลงานมาลงในเว็บไซต์

ของคณุแลกกบัเครดิต

• เกบ็ใบเสรจ็ และใบเสนอราคาไว้ให้ดี

• ถ่ายภาพหน้าจอของ Terms of use, ข้อมูลลิขสิทธิ์, และ 

เนื้อหาต่าง ๆ ที่บอกว่ารูปนี้มีลิขสิทธิ์แบบ “Royalty Free  

(น�าไปใช้ทางการค้าได้)”

อย่าลืมว่าแม้แต่เว็บแจกรูปฟรี ที่บอกว่ารูปพวกนี้เป็น 

Public Domain เอาไปใช้ยังไงก็ได้ ก็ยังมีโอกาสที่เค้าจะไป 

เอารปูจากเวบ็ขายรูปมาลง ซึง่ท�าให้เราโดนฟ้องได้ เพราะฉะนัน้

เวลาเจอรปูสวย ๆ ทีฟ่ร ีหรอืราคาถกูมาก ๆ ให้ระวงัตวักนัไว้ 

ให้ดคีรับ

ข้อ 10 : เรือ่งสดุท้ายทีเ่ราควรค�านงึถงึตอนท�างาน

ระวงัการใช้รปูถ่ายทีแ่ถมมากบั Template เวบ็ไซต์ไว้ให้

ดคีรบั เพราะถงึคณุจะจ่ายเงนิซือ้ Template มาใช้ สิง่ทีค่ณุซือ้

คอื Code กับ Layout ของเวบ็ไซต์ ไม่ได้ซือ้รปู ลขิสทิธิข์องรปู

พวกนี้จะไม่ได ้ให ้กับคุณ หรือเว็บไซต์ใหม่ที่คุณจะสร้าง  

โดยส่วนใหญ่ลขิสทิธ์ิรปูจะให้กบั “คนทีส่ร้าง Template” คนเดยีว

เท่านัน้ และถกูใช้เพือ่สาธติการวางเนือ้หาลงใน Template เท่านัน้

อ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการน�ารูปถ่ายมาใช้ในเว็บไซต์ 

นีย่ากเหลือเกนิ ผมกข็อสรปุเทคนคิการน�าภาพมาใช้แบบสัน้ ๆ 

ครบั: 

พยายามถ่ายรปูเอง หรอืให้คนรูจั้กถ่าย แต่ถ้าท�าไม่ได้จริง ๆ กใ็ห้

เชค็ด ีๆ ว่าภาพจากทีใ่ด ๆ ทีน่�ามาใช้มลีขิสทิธิเ์ป็นลายลกัษณ์

อกัษร แม้แต่ Google Image ทีเ่ด๋ียวนีค้้นหารปูแบบ Creative 

Commons ได้แล้ว ทางกเูกิล้เองกย็งับอกว่า “เราไม่ได้การนัตี 

ว่ารปูเหล่านีจ้ะเป็น Public Domain จรงิ ๆ  หรอืเป็นลขิสทิธิอ์ืน่”

สดุท้ายน้ีกม็เีวบ็ไซต์ขายรูปด ีๆ ทีน่่าเชือ่ถอืได้มาฝากกนั

บทความ | ลิขสิทธิ์รูป บทความ | ลิขสิทธิ์รูป

รวมเวบ็ไซต์ขายรปูทีร่าคาไม่แพง และไม่ค่อยมปัีญหาฟ้องร้อง

• VIVOZOOM – การันตีรูปถูกลิขสิทธ์ิ รับประกันด้วยเงิน 

25,000 ดอลล่า

 เวบ็ไซต์ Vivozoom เป็นเว็บไซต์แรกทีก่ล้าบอกว่า ถ้า

มกีารฟ้องร้องเกดิขึน้ทางเวบ็ไซต์ยินดีจ่ายเงนิ 25,000 ดอลล่า 

เพือ่ช่วยเหลอืในการฟ้องร้องทางกฏหมาย

• SHUTTERSTOCK – การนัตด้ีวยเงนิ 10,000 ดอลล่า 

 เวบ็ไซต์ Shutterstock กก็ารนัตว่ีาจะให้เงนิถงึ 10,000 

ดอลล่าถ้ามกีารฟ้องร้องลิขสทิธิเ์กิดข้ึน ซ่ึงความจรงิแล้วฟ้องร้อง

ครัง้นงึแค่ 10,000 ดอลล่าไม่พอแน่ ๆ

การฟ้องลขิสทิธิร์ปูในศาล

 เจ ้าของลิขสิทธิ์จะเรียก กี่ล ้าน กี่ สิบล้านก็ตาม 

สดุท้ายแล้ว ศาลจะเป็นผูก้�าหนด อัตราเงินให้โจทก์เอง

และบ่อยครัง้ ถงึเขารู้กไ็ม่สนใจ เพราะ

1. เราไม่ได้เอาไปขาย หรอืท�าอะไร แค่เอามาเป็นดิสเพลย์เท่านัน้

2. เค้าขีเ้กียจ ท�าเรือ่งฟ้องข้ามประเทศ (ยุง่ยาก + เสยีเงนิเยอะ)

3. บางคร้ัง เจ้าของผลงาน คดิไปในทาง ภูมใิจเสยีด้วย

แต่นัน่คอื กรณ ีเราเอามาใช้เฉย ๆ ไม่ใช่ในทางพาณิชย์นะครบั

D) ซือ้จากเวบ็ไซต์ขายรูป (STOCK PHOTO)

อันนี้เป็นทางออกท่ีหลาย ๆ บริษัทเลือกใช้กันครับ 

เป็นการซื้อรูปมาจากเว็บไซต์ขายรูป ซึ่งจะท�าให้เราสามารถ 

เอารปูเหล่านัน้ไปใช้ได้อย่างถกูกฎหมาย อย่างไรกต็าม เรากย็งั

มีโอกาสโดนฟ้องได้ ถ้าเว็บไซต์ที่เราซื้อรูปมาไม่ได้เอารูปนั้นมา

ขายอย่างถกูกฏหมาย

ถ้าลองไปค้นดูจะพบว่ามีกรณีที่เว็บไซต์ขายรูปชื่อดัง อย่าง 

Getty Images หรือ Corbis โดนฟ้องจากเจ้าของรปูทีไ่ม่เคยเอา

รปูมาขาย แต่รปูกลบัมาโผล่ในเวบ็ไซต์ให้คนอ่ืนเข้ามาซือ้ได้

ข้อ 9 : ขนาดเวบ็ขายรปูยังมปัีญหาขนาดนี ้แล้วเราจะเช่ือใครด ี?

จรงิ ๆ ถ้าจะบอกว่าอย่าเชือ่ใครเลยกไ็ม่ผดิ แต่เราอาจ

มโีอกาสรอดมากขึน้โดยท�าสิง่เหล่านีท้กุคร้ังทีม่กีารซือ้ขายรูป
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 ตราสินค้าหรือโลโก้ คือการออกแบบชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ที่จะแสดงด้วยตัวอักษร  

หรือสัญลักษณ์ของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของผู้ผลิต ซึ่งจะมีลักษณะที่โดดเด่น ชัดเจน  

เหมาะสม และสามารถจดจ�าได้ง่าย

สี 

 ในการท�าธุรกิจประเภทตราสินค้าหรือโลโก้ ถือเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญในการประกอบธุรกิจที่จะช่วยสะท้อน 

ถงึความเป็นตวัตนของแบรนด์สินค้านัน้ๆ และยงัเป็นกลยทุธ์หนึง่

ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นทั่วไปสามารถจดจ�าแบรนด์

สินค้าได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งการท่ีจะออกแบบโลโก้ให้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่โดดเด่น และความเหมาะสม 

ของสินค้าแล้ว การใช้สีก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะ 

ช่วยเพิ่มคุณค่าของโลโก้และยังสามารถดึงดูดความสนใจ 

ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

บทความ | สีกับการออกแบบโลโก บทความ | สีกับการออกแบบโลโก

 โดยเว็บไซต์ Logodesignpros.com ได้ส�ารวจข้อมูล

เก่ียวกับการออกแบบโลโก้ไว ้ว ่า การเลือกสีของโลโก้ที่ม ี

ความเหมาะสมกับแบรนด์สินค้านั้น สามารถเพิ่มการรับรู ้

และความเข้าใจถึงแบรนด์สินค้าได้มากถึง 73% และยังช่วย 

ท�าให้ผู ้บริโภคหรือผู้พบเห็นจดจ�าแบรนด์สินค้าได้เพิ่มสูงข้ึน 

ถึง 80% ซึ่งสีที่น�ามาใช้ในการออกแบบโลโก้ในแต่ละสีสามารถ

สื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกัน เช่น

กับการออกแบบ
โลโกแบรนด์สินค้า

Designed by bearfotos / Freepik

บทความจาก : http://thumbsup.in.th
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บทความ | สีกับการออกแบบโลโก

•	สีแดง = ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย

•	สีเหลือง = ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน

•	สีฟ้ำ = ความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น

•	สีด�ำ = ความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย

•	สีขำว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย

•	สีเทำ = ความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง

•	สีน�้ำตำล = มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย

•	สีม่วง = ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ

•	สีเขียว = ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา

•	สีส้ม = ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน

•	สีชมพ ู= ความอ่อนหวาน นุ่มนวล

 สิง่ส�าคญัทีน่กัออกแบบตราสนิค้าหรือโลโก้จะต้องค�านงึ

ถึงคือ ตราสินค้าหรือโลโก้ต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย อ่านออก 

สื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รูปแบบ 

ของตราสนิค้าและโลโก้ ควรมรีปูแบบทีแ่ปลกใหม่ หลกีเลีย่งการ

ออกแบบทีซ่�า้ซาก หรอืมคีวามคล้ายคลงึกนักบัแบรนด์สนิค้าอืน่ๆ 

ซึง่ในการออกแบบท่ีมคีวามแปลกใหม่ จะช่วยสร้างความโดดเด่น

สะดุดตา อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากแบรนด์สินค้าคู่แข่งได้

เป็นอย่างดีอีกด้วย

 ซึ่งในจ�านวนสีตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่า สีที่ได้รับ 

ความนิยมมากที่สุดคือ สีฟ้า แต่สีท่ีได้รับความนิยมน้อยที่สุด  

คือ สีเทา แต่ผลส�ารวจกลับพบว่า สีเทากลับเป็นสีท่ีได้รับ 

ความนยิมมากทีส่ดุในการออกแบบโลโก้ทีเ่กีย่วกบัการประกอบ

ธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน ส่วนการออกแบบโลโก ้

ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้สีชมพูเสมอไป 

เนื่องจากผลส�ารวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชื่นชอบมากท่ีสุด 

คือ สีฟ้า และล�าดับถัดไปคือ สีม่วง

Designed by bearfotos / Freepik
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 ในช่วงต้นปี 2561 ทางคณะกรรมการ

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)  

ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณ

ผู ้ให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมสมาคม

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ

แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมในปี 2561 ณ ส�านกังาน

ของแต่ละท่าน และรวมถึงมีผู้มาเย่ียมเยียนสวัสดี 

ปีใหม่ ณ ส�านกังานสมาคม จงึขอน�าภาพมาฝากครบั 

และจะไปเยี่ยมเยียนท่านอื่น ๆ ในโอกาสต่อ ๆ ไป 

นะครับ

ประมวลภาพ | Happy New Year 2018 ประมวลภาพ | Happy New Year 2018

HAPPY 
NEW YEAR 
2018

บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จ�ากัด
คุณวิทอง  ตัณฑกุลนินาท
ที่อยู่ : 33 ซอยอินทามระ 40 ดินแดง กรุงเทพ 10400

โทรศพัท์ : 091-950-8888 , 091-951-8888 , 097-858-8888

แฟกซ์ : 02-275-7501

บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ด จ�ากัด
คุณจรูญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์
ที่อยู่ : 213 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 

อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 0-2816-3888, 0-2816-3999

สายด่วนฝ่ายขาย : 0-91818-2988-9

โทรสาร : 0-2816-3838-9

www.facebook.com/bpsunited

สมาคมการพิมพ์ไทย
คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
บริษัท ไทยโฟโต้ จ�ากัด
กรรมการฝ่ายการพิมพ์ดิจิตอล
ที่อยู่ : 311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : (+662) 719 6685-8  

โทรสาร : (+662) 719 6688

http://thaiprint.org/

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จ�ากัด
คุณสุมาลี เลิศสุกิตติพงศา
ที่อยู่ : 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น จีและชั้น 2 ยูนิต บี 

ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 

โทรศัพท์ : 02-214 6431-9

โทรสาร : 02-214 6430

info@tech.co.th

บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จ�ากัด
คุณสิริพร สงบธรรม
ที่อยู่ : 159/46 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข)ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

SCB SME
คุณรวิกานต์ ถาวรทวีสิน  
เจ้าหน้าที่ SME General&Business Industry

ที่อยู่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 15 โซน ซี , 

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ10900

โทรศัพท์ : 02-798-5246

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ (นายกสมาคม) 
ที่อยู่ : 46/92 ม.12 ซอยนวลจันทร์ ถนนคลองกุ่ม 

บึ่งกุ่ม กทม. 10230 

อีเมล : contact@thaiscreenprinting.or.th

โทรศัพท์ : +662 5096653 , +662 9445393   

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
คุณนันทนา เอกวิวัฒน์ธนกุล
ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

โทรศัพท์ : 02-353-9500    
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 บริษัท ไอบริก จ�ากัด บริษัทผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

และช�านาญการในวงการป้ายและโฆษณาของไทย ได้ร่วมมือกับ

สมาคมส่งเสริมธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเป็นส่วนหนึ่งใน

การถวายความอาลัยและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9

หรือพ่อหลวงของคนไทย ด้วยการจัดประกวด “TABDA Sign

Content ปี 2” เป็นการจูงมือคนไทยสายวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม

งานป้ายและงานพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึก

จากความทรงจ�าสู่ไอเดียสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอันทรงคุณค่า

เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง ซ่ึงแบ่งออก

เป็น 2 รูปแบบ คือการประกวดงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท

แบบสร้างสรรค์ในหัวข้อ “น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช” และ 2. งานประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙ ในหัวข้อ

“เกล้า เก้า ก้าว”

 จากการประกวด “TABDA Sign Contest ปี 2”

ท่ีผ่านมา ได้รับความสนใจโดยเฉพาะจากคนไทยในสายวิชาชีพ

ด้านงานป้ายและงานพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท ได้ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดเป็นจ�านวนมาก ซึ่งในแต่ละชิ้นงานผู้ออกแบบต่างงัด

เอาเทคนิคเฉพาะตัวของตนเองออกมาประกันฝีมือกันอย่างเต็มท่ี

บวกกับความรู้สึกต่อในหลวงของแต่ละคนที่ถ่ายทอดออกมา

ในรูปแบบของช้ินงานได้อย่างสวยงามและมากด้วยคุณค่าทางจิตใจ

ทั้งของเจ้าของผลงานและผู้คนที่ให้ความสนใจได้เป็นอย่างดี

 ผลงานประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทแบบสร้างสรรค์

ในหัวข้อ “น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวาย

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดครั้งน้ี ก็คือ คุณพีท หรือ

คณุภาณพุงศ์ เนตรอ�าพร กราฟฟิกดไีซน์จากร้าน 21 โฆษณา 2010

จากจังหวัดฉะเชิงเทรา กับผลงาน “Universal Design”

SIGN ASIA
EXPO 2017
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บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
คุณบัณฑิต จิรานภาพันธ์
ที่อยู่ : ส�านักงานใหญ่  55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ 

ต�าบลบางขุนกอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 02-422-8422, 02-432-6633

โทรสาร : 02-422-8423, 02-432-6006

เวลาท�าการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 -17.30น.

https://www.mbainter.com/th

บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด
คุณจุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์
ที่อยู่ : 45/78 ม. 2 ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน 

ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-969-0403          

www.q-ads.com

บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จ�ากัด
คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์
ทีอ่ยู ่: 981/153 (ใกล้ ซอยบางขนุเทยีนชายทะเล 15 ) ถนนบางขนุเทียน-

ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

โทรศัพท์ : 02-0600795

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
คุณธนพงศ์ ศรีเลขา
ที่อยู่ : ส�านักงานใหญ่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 

ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 0-2367-1111

โทรสาร : 0-2367-1594

http://www.bjc.co.th

 
บริษัท ไอบริก จ�ากัด
คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
ที่อยู่ : 21/118 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10310

อีเมล : sakkachat@me.com 

beeibrixbangkok@gmail.com 

www.signasiaexpo.com 
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ควำมรู้สึกกับผลงำน	“Universal	Design”
 Universal Design หรือ อารยสถาปัตย์ เป็นการสร้าง

ความเท่าเทยีมและเป็นการให้ความส�าคญักบัคนทกุกลุม่ ไม่ว่าจะ

เป็นคนปกติ ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้พิการ ที่อยู่บนพื้นฐาน

องค์ประกอบของงานศิลป์ ทั้งในรูปแบบของแสง สี และดีไซน์ 

มนัคงจะดมีากถ้าแนวคิดของอารยสถาปัตย์จะช่วยให้คนตาบอด

วาดภาพแล้วมองเห็นและเข้าใจถึงความหมายและความรู้สึก

ของภาพนีไ้ด้ และน่ีกค็อืแรงบนัดาลใจของผม ผมจงึเลือกใช้เวทนีี้

ในการถ่ายทอดความรูส้กึเพือ่พัฒนาผลงานชิน้นีใ้ห้พวกเขาสามารถ

มองเห็นพระองค์ท่านเหมือนอย่างพวกเราทุกคน

 ซึง่ผลงานชิน้นีห้ากมองดผู่านๆ จะเหน็เพียงภาพกราฟฟิก

ลายเส้นที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

บนพ้ืนกระดาษสีขาวเท่านั้น แต่หากมองกลับกัน ในด้านหลัง

ของภาพจะเหน็ปุม่แปลกๆ เรยีงร้อยกนัไปตามเส้นสายของลายเส้น

กราฟฟิกทีป่รากฏให้เหน็จากด้านหน้า นัน่กค็อื “อกัษรเบรลล์”

ท่ีได้ถ่ายทอดความรู ้สึกของคนตาบอดท่ีมีต่อในหลวงไว้ว่า 

“ผมเป็นคนตาบอด ถึงแม้จะมองไม่เห็นในหลวง แต่ผมก็รู้สึก

รกัในหลวง เคยได้ยนิว่า พระองค์ทรงเป็นทีพ่ึง่ของคนทัง้ประเทศ

ในหลวงทรงท�าเพ่ือประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ท่านทรง

เป็นมิ่งขวัญก�าลังใจของคนท้ังชาติ และทรงเป็นต้นแบบของ

การด�าเนินชีวิต ถ้าเป็นไปได้....อยากขอพรให้ผมนั้นมองเห็น

พระองค์ท่านสักครั้ง...ผมรักในหลวงครับ”

Universal	Design	(UD)	

อยากให้คนพิการทางสายตาได้มีส่วนร่วมในการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 โดยการวาดภาพผ่านอกัษรเบล
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กว่ำจะเป็นผลงำน	“Universal	Design”
 กว่าจะส�าเร็จเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ จะต้องผ่าน

กระบวนการในการศกึษาและทดสอบหลายอย่าง มเีหน่ือยบ้าง

แต่กไ็ม่เคยท้อ เพราะมใีนหลวงรัชกาลที ่9 เป็นต้นแบบ คดิว่า

เราเหนื่อยเพียงเท่านี้ แต่พระองค์ท่านทรงเหนื่อยกว่าผมอีก

หลายเท่านกั กเ็ลยคดิและเตอืนตวัเองเสมอ เพยีงแค่น้ีกส็ามารถ

เปลีย่นความเหนือ่ยความล้าให้เป็นพลงัในการสร้างสรรค์ผลงาน

ได้เป็นอย่างดี ส�าหรับเงินรางวัลที่ได้รับในครั้งน้ี ก็จะน�าไป

สนบัสนนุให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัคนตาบอด เพือ่เพิม่โอกาส

ให้กับพวกเขา ก็เปรียบเสมือนกับครูที่สอนวิชาสอนหนังสือ

จนนักเรียนคนนี้สามารถสร้างผลงานออกมาได้ส�าเร็จ 

 ในส่วนของผลงานงานประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙ 

ในหัวข้อ “เกล้า เก้า ก้าว” ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ก็คือ คุณไลท์ 

หรือคุณสมศักด์ิ เต็งประเสริฐ กับผลงาน “ลายพิมพ์นิ้วมือ

ของพ่อ...พ่อซึ่งเป็นเกษตรกร”

ควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำนชิ้นนี้
 การออกแบบที่ดีมาจากแรงบันดาลเป็นสิ่งส�าคัญ 

ประกอบกบัความคดิ ไอเดีย และจนิตนาการ ทีบ่างครัง้ไอเดียดีๆ

ก็ไม่จ�าเป็นต้องมองออกไปไกลนัก เพียงแค่มองเห็นในคุณค่า

ของสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวัเรากพ็อ อย่างผลงานชิน้ก็เกดิขึน้จาก
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การทีผ่มมองเหน็แรงบันดาลใจทีช่ดัเจน จงึพยายามคดิในมมุที่

ต่างออกไปจากคนอืน่ จนมาสะดดุกับลายนิว้มอืของเราเองนีแ่หละ 

 เพราะลายน้ิวมือถือเป็นเอกลักษณ์ในการยืนยันความเป็น

ตัวตนของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ตอนแรกอยากจะสร้างผลงาน

จากลายพิมพ์น้ิวพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ แต่ไม่มีโอกาส

น้ันแล้ว จึงหยิบยกเอาความประทับใจท่ีมีต่อพระองค์ท่านเก่ียวกับ

ความรักในอาชีพเกษตรกรมาเป็นตัวแทน โดยการใช้เครื่อง 

CNC (Computer Numerical Control) กัดอะคริลิกใสหนา 

และไล่ระดับความลึกจากด้านหลัง โดยให้เลข ๙ โดดเด่น

อยู่ตรงกลาง ท่านกลางหลอดไฟ LED สีเขียว ซึ่งเป็นสีของ

สัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรครับ

 ส�าหรับในการประกวดคร้ังน้ี ผมเช่ือว่าทุกคนได้สร้างสรรค์

ผลงานออกมาจากแรงบันดาลใจเดียวกัน น่ันก็คือ พ่อหลวงแห่ง

รัชกาลที่ 9 เป็นการร่วมถวายความอาลัยและน้อมร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านเป็นคร้ังสุดท้าย ท่านใดก็ตาม

ท่ีได้รับรางวัลในการประกวดคร้ังน้ี ผมรู้สึกยินดีด้วย ซ่ึงผมก็ไม่ได้

คาดหวังว่าจะเป็นตัวผมเองที่ได้รับรางวัล แต่เมื่อได้รับมาแล้ว

ก็ขอสานต่อความต้ังใจด้วยการมองเงินรางวัลท้ังหมดหลังหักภาษี

ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

ที่มีประโยชน์ต่อไปครับ

ลำยพิมพ์นิ้วมือของพ่อ	
พ่อซึ่งเป็นเกษตรกร
ฐานป้ายท�าด้วยไม้ MDF ปิดผิวด้วย 
แผ่นลามเินต ภายในซ่อนไฟ LED สเีขยีว 
ตัวอักษรท�าด้วยอะคริลิคใสหนา 50 มม. 
แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC






