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			สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association
			(TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโฆษณาและ
สื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิกของ
สมาคมฯ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ

1. จัดท�ำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และ ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น
นิตยสาร Graphics & Sign / Website www.tabda.org / Facebook @TABDA.org
2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก
3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก
4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

CSR
ในการจัดกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia ทีผ่ า่ นมา
หนึง่ ในกิจกรรมทีส่ มาคมจัดให้ผมู้ าร่วมงานได้มโี อกาสท�ำร่วมกัน
คือ กิจกรรมรับบริจาค ณ บริเวณ ด้านหน้าพืน้ ทีจ่ ดั แสดงผลงาน
น้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน�ำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบทุนส�ำหรับองค์กรการกุศล และเพื่อ
เป็ น การขอบคุ ณ ผู ้ ร่ว มบริจาคทางสมาคมได้จัดพิม พ์ ผ ลงาน
โปสเตอร์รวมพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัส พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ค�ำสอนของพ่อจะ
คงอยูต่ ลอดไป” รวบรวมและสร้างสรรค์โดยคุณอนุรกั มงคลทัศนีย์
มอบเป็นที่ระลึกให้ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผูม้ าร่วมชมผลงาน อีกทัง้ ยังได้รบั การร่วมบริจาค

สมทบเงินรางวัลจากผู้ชนะการประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙
อีกด้วย
และในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ
และครอบครัว (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙) และคุณวชิรวิชญ์ สุภาวิตา
(ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดป้ายตัวอักษร
เลข ๙) และคุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ กรรมการสมาคม
เป็นตัวแทน น�ำเงินที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรมครั้งนี้ และเงิน
บริ จ าคสมทบเพิ่ ม เติ ม จากทางสมาคม รวมเป็ น เงิ น จ� ำ นวน
99,999 บาท มาบริจาค ณ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
ทางสมาคมขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจร่วมบริจาค
จากทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
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ฉบับนี้ เราขอประมวลภาพกิจกรรมและผลงาน ทีเ่ พือ่ นๆ พีๆ่ ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีคา่ ร่วมผลิตงานอันทรงคุณค่าและ
ส่งผลงานมาร่วมการประกวดกับกิจกรรม TABDA Contest ครั้งที่ 2 และทางสมาคมได้น�ำมาจัดแสดงผลงานเพื่อ “น้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
ได้ตดั สินการประกวดเสร็จสิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ในงาน Sign Asia Expo 2017 / Bangkok LED & Digital Sign 2017 เมือ่ วันที่
9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
TABDA ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมส่งชิ้นงานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมในทุกๆ ด้าน มา ณ โอกาสนี้
สำ�หรับกิจกรรม TABDA สัญจร ปี 2561 ทางสมาคม กำ�หนดเคลือ่ นทัพนำ�ความรูแ้ ละสิง่ ดีๆไปมอบให้กบั เพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ
ณ 4 จังหวัด : นครราชสีมา(โคราช), นครสวรรค์, หาดใหญ่(จ.สงขลา), อุบลราชธานี และขอเชิญจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมแลกเปลีย่ น
ความรู้ ประสบการณ์ และมาพบปะกันเยอะๆ นะครับ
หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม
ได้ตลอดเวลาทำ�การ ที่เบอร์ 085 900 0660 หรือ 02 521 8258 ติดต่อ คุณส้ม หรือ คุณปอ นะครับ

กองบรรณาธิการ
เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) ที่อยู่ : 159/46 ซอยวิภาวดี 62
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 02-521-8257 www.tabda.org
ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท�ำ : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ : ดร.คมน์ พันธรักษ์
ประสานงาน/ติดต่อลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผ่อง 085-900-0660 จัดพิมพ์ : Q-Ads | 02-832-5888 | www.q-group.co.th
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ในปีที่ผ่านมาทางสมาคม TABDA ได้มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานประกวด TABDA
Contest ครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง อยู ่ ใ นช่ ว งที่ ส� ำ คั ญ กั บ คนไทยทุ ก คน เป็ น งานประกวดที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ
อย่ า งดี จ ากสมาชิ ก ทั่ ว ประเทศ ทางสมาคมรู ้ สึ ก ยิ น ดี ที่ เ ป็ น ตั ว กลางในการแสดงการร� ำ ลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ของกลุ่มวิชาชีพงานป้ายและพิมพ์ Inkjet อีกจุดประสงค์ส�ำคัญคือการมุ่งเน้นให้พัฒนาในด้านการ
ออกแบบการผลิต รวมถึงแรงบันดาลใจจากการแสดงผลงานร่วมกันทั้งหมด
ในงานนีไ้ ด้มคี นสนใจเข้ามาชมงานมากมายทีเ่ ราจัดขึน้
ด้านหน้าของงาน Sign Asia Expo 2017 ซึง่ เราได้รบั เกียรติ
เป็นอย่างสูง จากคุณสักกะฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั
ไอบริก จ�ำกัด ประธานจัดงาน Sign Asia Expo ให้มาจัดแสดง
ด้านหน้างาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทต่างๆ
ที่เป็นสมาชิกในการจัดงานครั้งนี้ ท�ำให้งานนี้เป็นที่น่าสนใจ
และเป็ น ที่ ซ าบซึ้ ง ของผู ้ ที่ เ ข้ า ชม ผมเองก็ เ ดิ น ดู แ ละสั ง เกต

ผู้ที่เข้ามาชม จะเห็นถึงความสนใจ มาถ่ายรูปร่วมกับชิ้นงาน
พูดชื่นชมในงานที่มาแสดง หลายคนยืนดูชิ้นงานแล้วน�้ำตาไหล
และอี ก หลายคนที่ ย กมื อ ไหว้ พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ ที่ อ ยู ่ ใ น
งานประกวด จนบางครั้งผมเองก็น�้ำตาซึมกันเลยทีเดียวท�ำให้
ปลาบปลื้มในการทุ่มเทในการจัดงานครั้งนี้ของผมและทีมงาน
เป็นอย่างยิง่
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ทางสมาคมได้ รั บ เกี ย รติ จ ากกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หลายท่านในวิชาชีพที่ทรงเกียรติคือ

1. ผศ.อาวิน อินทรังษี ผูอ้ อกแบบฟอนต์ 9 Beloved
King 1 ใน 9 นักออกแบบตัวพิมพ์ โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย
เพื่อพ่อ ของ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
2. คุณจ�ำเริญ เมธาเกียรติกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ซินเซียร์ลสี่ กรีน จ�ำกัด รองนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
3. คุณธรรมนูญ เลาหวณิช กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั
ดี ทู บี ดีไซน์ จ�ำกัด
4. คุณพิชติ วีรงั คบุตร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจกรรมและ
นิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรรมการ
สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย
5. คุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซายน์เวิร์คส จ�ำกัด
Graphic & Sign |
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รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์
จะเห็นได้วา่ กรรมการทุกท่านจะอยูใ่ นแวดวงของการออกแบบและผลิตงาน
ที่ทรงคุณวุฒิมาก ได้ตรวจดูชิ้นงานอย่างละเอียดทุกชิ้น เราจึงมั่นใจได้ว่าผลงาน
ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลมีความชัดเจนในการตัดสินในชิ้นงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามา
ล้วนมีความหมายทีด่ ี ความตัง้ ใจมากๆ ในการคิดและผลิตชิน้ งานทัง้ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
และไม่ได้รับรางวัล ทุกชิ้นจะมีคุณค่าเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่
เข้ามาชมในนิทรรศการนับพันคน
นอกจากนีบ้ ริเวณด้านหน้างานประกวด เรายังได้นำ� ผลงานจากวิทยากร
งาน CNC ได้น�ำผลงานระดับเทพมาโชว์ดังนี้

ผู้ส่ง : คุณพลทิตย์ ศิลปศาสตร์
ร้านคลังไอเดีย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : การทรงงาน
ด้านต่างๆ ของในหลวง ร.9
ลักษณะชิ้นงาน : ภาพพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์
ติดอะคริลกิ ท�ำเป็น POP-UP พระราชกรณียกิจ
พระเจ้าอยู่หัว ร.9

ผู้ส่ง : คุณอาวุธ แซ่จั่น ร้านเดอะป้าย
ลักษณะชิน้ งาน : ตัวอักษรท�ำด้วยแสตนเลสสีทอง ขึน้ รูปในลักษณะ 3 มิติ พร้อมท�ำ
ลวดลายกนกด้วย แสตนเลสสีทองติดทับด้านหน้า ตัวอักษร

ผู้ส่ง : คุณวิทยา
บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : เรื่องราวของ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทีท่ รงงานเพือ่
ต่อสูก้ บั ความยากจนของประชาชนและมอบปรัชญา
ค�ำสอนการใช้ชวิ ติ แบบพอเพียงไว้ให้เรา โดยใช้
ค�ำคมสือ่ ความหมาย “ดูทพี่ อ่ ท�ำ จ�ำทีพ่ อ่ สอน”
ลักษณะชิ้นงาน : พิมพ์ด้วยหมึก UV ลงบน
แผ่นพลาสวูด สร้างมิติสูงต�่ำด้วยการถมหมึก
ให้สูงขึ้นทีละชั้น

ผู้ส่ง : คุณวชิระ วัจฉละอนันท์
ลักษณะชิ้นงาน : ไม้เนื้อแข็ง แกะสลักด้วยเครื่อง CNC
ผู้ส่ง : คุณสัมพันธ์ อุดมกุล ไอเดียป้าย กุมภวาปี
ลักษณะชิ้นงาน : วัสดุไฟเบอร์ ขั้นรูป พร้อมท�ำสีด้วยเทคนิคพิเศษ
ผู้ส่ง : คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เศรษฐศิลป์ท�ำป้าย
ลักษณะชิ้นงาน : อะคริลิคหนา 50 มม. แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC
ผู้ส่ง : คุณสัมพันธ์ อุดมกุล ไอเดียป้าย กุมภวาปี
ลักษณะชิน้ งาน : งานโฟมแกะสลักด้วยเครือ่ ง CNC น�ำมาประกอบขึน้ รูปเป็นชิน้ งาน

ผูส้ ง่ : คุณศิรวิ ฒ
ั น์ รอดเสมอ
บริษทั Inspire Image
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : ธ สถิตในดวงใจ
ไทยทัว่ หล้า
ลักษณะชิน้ งาน : พิมพ์ดว้ ยระบบ UV Fuji LED
1600 บนผ้าแคนวาสสีทอง สีแห่งองค์ราชา
สะท้อนถึงพระบารมีและพระเมตตาอันหาทีส่ ดุ
มิได้

ผู้ส่ง : คุณบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
บริษัท MBA International
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : คุณปู การทีท่ รง
มีต่อประเทศ
ลั ก ษณะชิ้ น งาน : ภาพพิ ม พ์ ล งบนผ้ า ใบ
Canvas จากภาพเขียน โดยใช้เครื่องพิมพ์
Roland
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รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์
ผู้ส่ง : คุณทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
บริษัท ไทยแคนวาส
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจคือพระองค์
ลักษณะชิน้ งาน : พิมพ์งานลงบนผ้าใบแคนวาส
โดยใช้เครือ่ งพิมพ์ Roland SP540V

ผู้ส่ง : นางสาวทิพย์วดี วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
บริษัท Tip Mobile
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : น้อมส่งเสด็จ
พ่ อ หลวงรั ช กาลที่ 9 สถิ ต ในดวงใจตราบ
นิจนิรันดร์
ลักษณะชิ้นงาน : พิมพ์ลงบนผ้าใบแคนวาส
โดยใช้เครื่องพิมพ์ Roland SP540V
ผู้ส่ง : นายทวีสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
บริษัท ไทยแคนวาส
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : เล่าเรือ่ งจาก
รูปภาพเก่า พระองค์จ ะสถิ ต ในดวงใจตราบ
นิรันดร์ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ลักษณะชิ้นงาน : พิมพ์ลงบนผ้าใบแคนวาส
โดยใช้เครื่องพิมพ์ Roland SP540V

ผู้ส่ง : นางสาวชื่นใจ วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ
บริษัท ไทยแคนวาส
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ศูนย์รวมใจ
คนทั้งชาติ
ลักษณะชิ้นงาน : พิมพ์ลงบนผ้าใบแคนวาส
โดยใช้เครื่องพิมพ์ Roland SP540V
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ผู้ส่ง : นายสิทธิพล เปล่งสร้อย และทีมงาน
บริษัท ทูบีพีเอ็น มีเดีย จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : จากของใช้
ส่ ว นพระองค์ ที่ ท รงเป็ น ของใช้ ที่ พ ระองค์
โปรดปราน
ลักษณะชิ้นงาน : ใช้พลาสวูด โฟมบอร์ด
สติก๊ เกอร์ น�ำมาประกอบและส่วนของงานพิมพ์
ใช้เครื่อง HP5100

ผู้ส่ง : นายกรกฤษณ์ จรณวัตร
บริษัท Inspire Image
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : จากความแห้งแล้ง
กลับกลายเป็นผืนป่าอันชุ่มชื้น ด้วยพระบารมี
ลักษณะชิ้นงาน : ใช้ Plastwood 20 mm
น�ำมาเซาะให้เกิด มิตินูน ต�่ำเป็น รูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ในหลวง แล้วน�ำมาพิมพ์ภาพผืนป่า
ลงไปโดยจะเห็นภาพของในหลวงนูนซ้อนอยูใ่ นป่า
พิมพ์ด้วยเครื่อง Fujifilm Inca Onset

ผู้ส่ง : นายยศพล พลับแดง
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ทรงสถิตอยู่
ในใจไทยนิรันดร์
ลักษณะชิน้ งาน : ด้วยการน�ำพระบรมฉายาลักษณ์
มาพิมพ์แยกสี CMYK เป็น 4 Layer ติดบน
อะคริลิคใสวางห่างกัน แต่มองตรงสีจะรวมกัน
เป็ น ภาพที่ ส มบู ร ณ์ ท� ำ ให้ ภ าพดู มี มิ ติ แ ละ
น่าสนใจมาก

ผู้ส่ง : นายภาณุพงศ์ เนตรอ�ำพร
ร้าน 21 โฆษณา 2010
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : Universal
Design (UD)
ลั ก ษณะชิ้ น งาน : อยากให้ ค นพิ ก าร
ทางสายตาได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการน้ อ มร� ำ ลึ ก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการวาดภาพ
ผ่านอักษรเบล

ผู้ส่ง : นายเกรียงยุทธ เตโชภาส
บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ธ สถิตอยู่ในใจ
ตราบนิรันดร์
ลักษณะชิน้ งาน : พิมพ์ดว้ ยหมึก UV สี+ขาว
ลงบนสติ๊ ก เกอร์ ใ ส รี ด ลงบนอะคริ ลิ ค ใส
วางซ้อนกันเป็น Layer ดูเป็นมิติ

ผู้ส่ง : นายกรกฤษณ์ จรณวัตร
บริษัท Inspire Image
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ร่มฉัตร ๙
ของชาวไทย
ลั ก ษณะชิ้ น งาน : พิ ม พ์ ภ าพลงบนแผ่ น
Plastwood เรียงเป็น 9 ชิ้นด้านล่างมีภาพ
ชาวไทย ด้านบนมีตัวเลข ๙ ที่แกะด้วยไม้
พ่นสีทองพิมพ์ดว้ ยเครือ่ ง Fujifilm Inca Onset

ผู้ส่ง : นายประจักษ์ แก้วกันหา
บริษัท คลาสสิคสแกน
แนวความคิ ด หรื อ ชื่ อ ผลงาน : กั ง หั น น�้ ำ
ชัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ของพระองค์
ประหยัด เรียบง่ายแต่ประโยชน์มากมาย
ลักษณะชิ้นงาน : ใช้ไม้ MDF มาขึ้นรูปและ
พิ ม พ์ ภ าพส่ ว นของพระบรมฉายาลั ก ษณ์
สามารถ POP UP โดยใช้เครื่องพิมพ์ Fujifilm
Acuity Select
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ผู้ส่ง : นายปาณสิน พันธุวิชิต
บริษัท โปรดีเคล จ�ำกัด
ชื่อผลงาน : น�้ำตาฟ้า
ลักษณะชิ้นงาน : ภาพในหลวงที่เขียนเป็นไอ
น�้ ำ ที่ เ กาะอยู ่ บ นกระจก โดยมี ภ าพพระ
เมรุ ม าศอยู ่ ด ้ า นหลั ง แทนความรู ้ สึ ก ของ
ประชาชนคนไทยที่เศร้าโศก ใช้เครื่องพิมพ์
MIMAKI JFX200

ผู้ส่ง : นายประสงค์ อุปะ
หจก.พีเอส.แอดเวอร์ไทซิง่ (2008) (กรอบศิลป์)
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : รูปที่มีทุกบ้าน
ลักษณะชิ้นงาน : พิมพ์ด้วยเทคนิค 3 มิติ
ใส่กรอบทีท่ ำ� ให้ภาพมีมิติที่ชัดเจนมาก

ผู้ส่ง : นายปาณสิน พันธุวิชิต
บริษัท โปรดีเคล จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : พอเพียง (ค�ำ
สอนพ่อ)
ลักษณะชิน้ งาน : เป็นลักษณะของหยดน�ำ้ เป็น
รูปพระองค์ทา่ น สื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านจาก
เราไป แต่คำ� สอนแนวทางการอยูอ่ ย่างพอเพียง
ยังคงอยูต่ ลอดไป พิมพ์ดว้ ย MIMAKI JFX200

ผู้ส่ง : นายอิทธิพล ศิลป์อัจฉริยะ
บริษัท คลาสสิคสแกน จ�ำกัด
แนวความคิ ด หรื อ ชื่ อ ผลงาน : แสงทอง
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ลั ก ษณะชิ้ น งาน : เพื่ อ ส� ำ นึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้
ด้ ว ยภาพพระองค์ ท ่ า น พื้ น หลั ง ลายผ้ า ม่ า น
พระเมรุมาศ กรอบลายบางส่วนจากพระโกศจันทร์

ผู้ส่ง : นายอดุลย์ ส�ำแดงเดช
บริษัท. ไอ.เจ.สยาม จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : หยดน�้ำตา
ของปวงประชา
ลักษณะชิ้นงาน : ใช้กระจก 6 mm. พิมพ์
ภาพด้ ว ยรู ป แบบภาพนูน 3 มิติ ซ้อนภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์
SWISS QPRINT รุ่น Nyala

ผู้ส่ง : นายภาณุพงศ์ เนตรอ�ำพร
ร้าน 21 โฆษณา 2010
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : แสงสุดท้าย
ลักษณะชิ้นงาน : ต้องการส่งต่อความกระตุ้น
ความคิด ถึงการน้อมร�ำลึกใรพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
โดยไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์และเลข 9

Graphic & Sign |

20

Graphic & Sign |

21

บทความ | TABDA Contest ครั้งที่2

บทความ | TABDA Contest ครั้งที่2

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

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : สู่ความส�ำเร็จ
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ มีการดีไซน์ให้ยกระดับ 2 ชั้น พร้อมท�ำสีทอง

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : KING of The KING
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ โดยเพิ่มเทคนิคฉลุผิวหน้าโลหะ ภายในใส่
เม็ดพลาสติกใสและบบไฟLED พร้อมท�ำสีเทาเข้ม

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ก้าว เกล้า เก้า
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ คล้ายตัวอักษรซ้อนกัน 3 ชั้น พร้อมท�ำสีทอง

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : แสงทองส่องธรรม
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ ซ้อนตัวอักษร 3 ชั้น ให้เหลื่อมกัน พร้อมใส่
ระบบไฟ LED เพื่อให้มีแสงออกด้านหลัง พร้อมท�ำสีทอง
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ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว”

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

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ศรัทธา
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ พร้อมท�ำสีด�ำ

ผู้ส่ง : นายอาเขต บุญทาราม Basictoday Basiclite
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ประติมากรรมกระเบื้อง
ลักษณะชิน้ งาน : โครงสร้างภายในใช้เหล็กเส้นพร้อมฐานเหล็กเพลท
ซ้อนกัน 9 ชิน้ ผิวนอกตัวอักษรติดด้วยเศษกระเบือ้ ง 2 สี ภายใน
ซ่อนไฟ LED พร้อมเพิ่มเทคนิค เจาะรูขอบตัวอักษรเพื่อให้เกิด
แสงไฟเป็นจุดๆ รอบตัวอักษร

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ โดยเพิม่ เทคนิคฉลุผวิ หน้าโลหะเป็นตัวอักษร และ
รูปภาพให้มลี กั ษณะเหลือ่ มกัน ภายในซ่อนไฟ LED พร้อมท�ำสีทอง

ผู้ส่ง : นาย ณรงค์ เสนาคชวงศ์
บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ธรรมชาติกับเทคโนโลยี่
ลักษณะชิน้ งาน : โครงสร้างและฐานท�ำด้วยเหล็กท�ำสีดำ� ด้านหน้า
และด้านหลังปิดด้วยหินอ่อน ฉลุลายเป็นตัวอักษรด้วยเครื่อง
WATERJET CUTTING

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ความเชื่อ
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ คล้ายตัวอักษรซ้อนกัน 4 ชั้น พร้อมท�ำสีทอง

ผู้ส่ง : บริษัท ทองธรรมศิริ จ�ำกัด
แนวความคิ ด หรื อ ชื่ อ ผลงาน : ความคิ ด เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ของ
การสร้างงาน
ลักษณะชิ้นงาน : โครงสร้างและฐานท�ำด้วยเหล็กท�ำสีด�ำ
พืน้ ตัวอักษรท�ำด้วย อะคริลคิ พลาสวูด้ และแสตนเลส ตัดฉลุดว้ ย
เครื่อง CNC พร้อมท�ำสี POWDER COAT และน�ำมาประกอบ
ซ้อนกันประมาณ 8 ชั้น

ผู้ส่ง : ร้านเดอะป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ตามรอยพ่อ
ลักษณะชิน้ งาน : ใช้โลหะเหล็กซิงค์ตดั พร้อมเชือ่ ม โดยมีลกั ษณะ
เป็นแบบ 3 มิติ โดยเพิ่มเทคนิคตัดโลหะเป็นรูปบุคคลติดเพิ่ม
ด้านหน้า ซ่อนไฟ LED ไว้ด้านหลัง พร้อมท�ำสีทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ส่ง : นาย สมศักดิ์ เต็งประเสริฐ
ร้านเศรษฐศิลป์
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : สืบสานและติดตาม
ลักษณะชิ้นงาน : พื้นป้ายท�ำด้วยพลาสวู้ดเซาะร่องเป็นเส้นๆ
ตัวอักษรท�ำด้วย อะคริลิคสีทองตัดไล่ระดับสูงต�่ำ เพื่อให้เกิด
เป็นตัวอักษร โดยใช้อะคริลิค จ�ำนวน 99 ชิ้น
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รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว”

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

ผู้ส่ง : นายมรกต ทองหนุน
บริษัท ออล สตรีท อาร์ท จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : รัชกาลที่ ๙ คู่แผ่นดินไทย
ลักษณะชิน้ งาน : ตัวอักษรท�ำด้วยพลาสวูด้ ท�ำสีทอง และอะคริลคิ ใส
ติดซ้อนกัน 9 ชัน้ ด้านหลังปิดด้วยอะคริลคิ มิลเลอร์สที อง ด้านหน้า
ปิดด้วย อะคริลคิ พร้อมพิมพ์ลายสีทอง ภายในซ่อนไฟ LED และ
ซ่อนไฟตามขอบตัวอักษรด้านหน้า ฐานท�ำด้วยพลาสวู้ดปิดด้วย
อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ส่ง : นายวชิรวิชญ์ สุภาวิตา
บริษัท เจริญทรัพย์ไซน์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : หยิน-หยาง
ลักษณะชิ้นงาน : พื้นป้ายท�ำด้วยพลาสวู้ด แกะลายด้วยเครื่อง
CNC ตัวอักษรท�ำด้วยพลาสวูด้ ติดซ้อนกัน 8 ชัน้ ภายในใส่ไฟ
LED แบบสีเดียว และฟูลคัลเลอร์ ปิดด้านหน้าด้วยอะคริลคิ สีขาว
และด้านบนสุดติดตั้งไฟนีออนไลท์ดัดเป็นตัวอักษร

รางวัลชมเชย
ผู้ส่ง : นาย ศิริวัฒน์ รอดเสมอ
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : เลข ๙ ส่องทางให้ก้าวเดิน
ตามล้นเกล้าของชาวไทย
ลักษณะชิน้ งาน : อะคริลคิ สีขาวตัดเป็นตัวเลข ลดขนาดลงพร้อม
ติดซ้อนกัน 9 ชัน้ ชิน้ หน้าสุดติดสติกเกอร์สที อง ฐานท�ำด้วยไม้
ภายในติดระบบไฟ LED

ผู้ส่ง : นายไอยรา อ่องฬะ
บริษัท บลูมีเดียพลัส จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : นาข้าวขั้นบันได
ลักษณะชิน้ งาน : พืน้ ป้ายท�ำด้วยพลาสวูด้ ติดสติกเกอร์พมิ พ์ลาย
ตัวอักษรท�ำด้วยพลาสวูด้ ติดขอบโดยรอบด้วยหญ้าเทียม ซ้อนทับ
ด้วยพลาสวู้ดท�ำสีทอง ขอบด้านในติดไฟ LED ด้านในตัวอักษร
ท�ำด้วยอะคริลิคติดสติกเกอร์ ซ้อนกัน 3 ชั้น

ผู้ส่ง : บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : พ่อของแผ่นดิน
ลักษณะชิ้นงาน : โครงสร้างเหล็กดัด พร้อมหล่อคอนกรีต
ท�ำเป็นตัวอักษร ผิวท�ำสีด้วยเทคนิคพิเศษให้เหมือนโลหะ

ผู้ส่ง : นายปราโมทย์ วงศ์ตั้งใจ
บริษัทโมบิลไซน์ จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : เลข 9 ทองค�ำ สื่อถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในรัชกาลที่ 9
ลักษณะชิน้ งาน : ฐานท�ำด้วยไม้ ตัวอักษรท�ำด้วยพลาสวูด้ ปิดผิว
ด้วยทองค�ำเปลว

ผู้ส่ง : นายประจักษ์ แก้วกันหา
บริษัท คลาสิคสแกน จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : น้อม-9-กลับ-ความพอเพียง
ลั ก ษณะชิ้ น งาน : ด้ า นหน้ า ท� ำ ด้ ว ยไม้ MDF ท� ำ สี พื้ น ด้ ว ย
เครื่องพิมพ์ UV ตัวอักษรท�ำด้วย อะคริลิคใสติดซ้อนกันพร้อม
พิมพ์สดี ว้ ยเครือ่ งพิมพ์ UV : ด้านหลังท�ำด้วย ไม้ MDF พิมพ์ลาย
ด้วยเครื่องพิมพ์ UV ตัวอักษรท�ำด้วย อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง
ฐานท�ำด้วยไม้ MDF

ขวัญใจมหาชน
ผู้ส่ง : บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : จงดูสงิ่ ทีพ่ อ่ ท�ำน�ำมาใช้ แล้วจ�ำไว้
ในสิ่งที่พ่อสอน พ่อจะอยู่กับเรานิรันดร จงสังวรณ์ค�ำสอนพ่อ
คือพอเพียง
ลักษณะชิน้ งาน : ฐานป้ายท�ำด้วยพลาสวูด้ ท�ำสีทอง ภายในซ่อนไฟ
LED ปิดทับหน้าด้วยอะคริลคิ ใส ภายในพิมพ์ภาพลงบนแผ่นฟิลม์
โปร่งใส ( BACKLIT FILM) ตัวอักษรท�ำด้วยอะคริลคิ ใสพิมพ์ภาพ
ด้ ว ยเครื่ อ งพิ ม พ์ UV ลงบนอะคริ ลิ ค ปิ ด ทั บ ด้ า นหลั ง ด้ ว ย
อะคริลิคใส
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รายละเอียดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2
ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว”
ผูส้ ง่ : นาย ปริพรรห์ ขันค�ำ
บริษทั ไอเดียอัน๋ แอดเวอร์ไทซิง่ จ�ำกัด
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : เป็นตัวเลข 3 มิตทิ ไี่ ม่เหมือนใคร
เห็นทัง้ หน้า-หลัง
ลักษณะชิน้ งาน : ชิน้ ป้ายท�ำด้วยพลาสวูด้ ปิดทับด้วยหญ้าเทียม
ภายในติดตัง้ มอเตอร์ไฟฟ้า ส�ำหรับหมุนชิน้ งาน พืน้ ป้ายท�ำด้วย
พลาสวูด้ ท�ำสีดำ� ติดตัวอักษรพลาสวูด้ บริเวณขอบโดยรอบ ตัวอักษร
ท�ำด้วยแสตนเลสเงา ซ้อนทับด้วย ตัวอักษรเหล็กซิงค์ 3 มิติ ท�ำสีทอง

ชนะเลิศอันดับ 1
ผูส้ ง่ : นายสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เศรษฐศิลป์ท�ำป้าย
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ลายพิมพ์นิ้วมือของพ่อ พ่อซึ่ง
เป็นเกษตรกร
ลักษณะชิน้ งาน : ฐานป้ายท�ำด้วยไม้ MDF ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนต
ภายในซ่อนไฟ LED สีเขียว ตัวอักษรท�ำด้วยอะคริลิคใสหนา
50 มม. แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC

รางวัลชมเชย
ผูส้ ง่ : นายสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เศรษฐศิลป์ท�ำป้าย
แนวความคิดหรือชือ่ ผลงาน : เก้าทีจ่ ากไป แต่อยูใ่ นใจตลอดกาล
ลักษณะชิน้ งาน : พืน้ ป้ายท�ำด้วยพลาสวูด้ เซาะร่องด้วยเครือ่ ง CNC
ตัวอักษรท�ำด้วยอะคริลคิ ใสขอบเขียว ฉลุลายภายในเพือ่ ให้เกิดภาพ
ตัวอักษรติดซ้อนกัน 11 แผ่น

ผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ที่ส่งงานเข้าประกวด
บางท่ า นบอกว่ า ท� ำ ชิ้ น งานไปนึ ก ถึ ง พระองค์ ท ่ า นก็ ร ้ อ งไห้ ไ ป
เพราะทีท่ ำ� งานชิน้ นีอ้ ยูใ่ นช่วงใกล้งานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ หลายท่านส่วนใหญ่จะรู้สึกเป็นเกียรติและปิติ
ในการสร้างผลงานชิน้ นีเ้ ข้าประกวด ทัง้ นีก้ อ็ ดไม่ได้ทจี่ ะขอพูดถึง
ผลงานที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท
ในรูปแบบสร้างสรรค์ คือ นายภาณุพงศ์ เนตรอ�ำพร จากร้าน
21 โฆษณา 2010 เป็นชิ้นงานที่ใช้เทคนิคพิมพ์ด้วยหมึก UV
สี ข าว เป็ น ตั ว แบบส� ำ หรั บ กดอั ก ษรเบลเพื่ อ คนตาบอด
และร้อยเรียงค�ำพูดร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากคนตาบอด
ซึ่ ง ร้ อ ยเรี ย งเป็ น ภาพพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข องพระองค์
โดยผู้ที่ส่งประกวดได้ไปหาข้อมูลจากสมาคมคนตาบอด ได้มี
ความพยายามในเรื่องข้อมูล และการผลิตชิ้นงานเป็นอย่างมาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทงานพิมพ์ด้วย
ระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์ คือ นายศิรวิ ฒ
ั น์ รอดเสมอ
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ำกัด งานชิ้นนี้ได้ใช้วัสดุผ้าใบใบสีทอง
มาพิมพ์ด้วยหมึกขาวสี ในส่วนของภาพในหลวง ซึ่งเป็นภาพ
จากธนบัตร 100 บาท แบบ 10 และวานิชใสพิมพ์ลงบน
Background สีทองท�ำให้ภาพมีมติ ิ และความน่าสนใจเป็นอย่างยิง่
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทงานพิมพ์ด้วย
ระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์ คือ นายยศพล พลับแดง
บริษทั อินสปาย อิมเมจ จ�ำกัด ด้วยการน�ำพระบรมฉายาลักษณ์
มาพิมพ์แยกสี CMYK เป็น 4 Layer ตัดบนอะคริลคิ ใสวางห่างกัน
แต่มองตรงสีจะรวมกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ท�ำให้ภาพดูมีมิติและ
น่าสนใจมาก
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รางวัลขวัญใจมหาชน ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบ
อิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ บริษัท เอ็กเซลเล้นท์
กราฟฟิค จ�ำกัด การออกแบบจัดวางองค์ประกอบของพระบรม
ฉายาลักษณ์ทที่ รงงานได้อย่างสวยงาม พร้อมทัง้ เทคนิคงานพิมพ์
ด้วยหมึก UV มีความนูนของสีมีมิติเล็กน้อย ผสมผสานพร้อม
ถึงกรอบรูปสีทองที่เข้ากัน
รางวัลชมเชย 1 ประเภทงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท
ในรูปแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ คุณพลทิตย์ ศิลปะศาสตร์ (ร้าน
คลั ง ไอเดี ย ) ชิ้ น นี้ ไ ด้ อ อกแบบจั ด วางองค์ ป ระกอบสวยงาม
ด้วยการน�ำภาพของพระราชกรณียกิจมาร้อยเรียง และเป็น
Layer ดูมีมิติสวยงาม
รางวัลชมเชย 2 ประเภทงานพิมพ์ดว้ ยระบบอิงค์เจ็ท
ในรูปแบบสร้างสรรค์ ได้แก่นายอิทธิพล ศิลป์อัจฉริยะ (บริษัท
คลาสสิคสแกน จ�ำกัด) ด้วยการออกแบบเทคนิคการผลิตงาน
ที่เหมาะสมด้วยการ Print Direct ลงบนแผ่นโลหะใช้สี UV
ทั้งหมึกสีและขาวได้อย่างสวยงามลงตัว

แรงจูงใจที่ส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมประกวด : เพื่อแสดงถึงจิตของ
ความเป็นคนไทยที่ได้เกิดในรัชกาลที่ ๙ และต้องการให้เห็นถึง
การผสมผสานอย่างกลมกลืนของไฟนีออนไลท์ แรงดันมากกว่า
1000 ไลท์ ที่มีความคลาสสิค นุ่มนวล กับไฟ LED แรงดันเพียง
12 โวลท์ ที่ทันสมัย ร้อนแรง ได้อย่างลงตัว

รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ ใน
หัวข้อ “เกล้า  เก้า  ก้าว” ได้แก่ คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ
(ร้าน เศรษฐศิลป์)
แนวความคิดหรือชื่อผลงาน : ลายพิมพ์นิ้วมือของพ่อ พ่อซึ่ง
เป็นเกษตรกร
ลักษณะชิน้ งาน : ฐานป้ายท�ำด้วยไม้ MDF ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนต
ภายในซ่อนไฟ LED สีเขียว ตัวอักษรท�ำด้วยอะคริลิคใสหนา
50 มม. แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC
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รางวั ล ขวั ญ ใจมหาชน ประเภทงานป้ า ยตั ว อั ก ษรเลข ๙
ในหัวข้อ “เกล้า เก้า ก้าว” ได้แก่ คุณวิทยา (บริษทั เอ๊กเซลเล้นท์
กราฟฟิค จ�ำกัด)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทงานป้ายตัวอักษร แนวความคิดของผลงาน : จงดูสงิ่ ทีพ่ อ่ ท�ำน�ำมาใช้ แล้วจ�ำไว้ในสิง่ ที่
เลข ๙ ในหัวข้อ “เกล้า เก้าก้าว” ได้แก่ คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ พ่อสอน พ่อจะอยูก่ บั เรานิรนั ดร จงสังวรณ์คำ� สอนพ่อคือพอเพียง
(ร้าน เศรษฐศิลป์)
แนวความคิดของผลงาน : สืบสานและติดตาม
รางวัล ชมเชย ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ ใน
วัสดุที่ใช้ผลิตผลงาน : อะคริลิคมิลเลอร์สีทอง และพลาสวูดใช้ หัวข้อ “เกล้า  เก้า  ก้าว” ได้แก่ คุณศิริวัฒน์ รอดเสมอ
อะคริลิคสีทองจ�ำนวน 99 ชิ้นเรียงต่อเหนื่อง
(บริษัท อินสปาย อิมเมจ จ�ำกัด)
แรงจูงใจที่ส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมประกวด : ด้วยร�ำลึกในพระ แนวความคิดของผลงาน : เลขเก้าให้ก้าวเดินตามรอยล้นเกล้า
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ของชาวไทย
แรงจูงใจทีส่ ง่ ผลงานชิน้ นีเ้ ข้ามาประกวด : ด้วยความส�ำนึกในพระ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทงานป้ายตัวอักษร มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงน�ำทางให้ชาวไทยได้มีแนวทางในการ
เลข ๙ ในหัวข้อ “เกล้า เก้า ก้าว” ได้แก่ คุณวชิรวิชญ์ สุภาววิตา ด�ำเนินชิวิตแบบเศษฐกิจพอเพียง
(บริษทั เจริญทรัพย์ไซน์ เทรดดิง้ จ�ำกัด)
ตัวหนังสือเลข ๙ ประกอบจากพลาสวูดเรียงเป็นชัน้ ๆ ใส่ไฟ LED
รางวัล ชมเชย ประเภทงานป้ายตัวอักษรเลข ๙ ใน
ทัง้ แบบสีเดียว และฟลูคดั เลอร์ ที่ชั้นบนสุดมีไฟ นีออนไลท์
หัวข้อ “เกล้า  เก้า  ก้าว” ได้แก่ คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ
แนวความคิดของผลงาน : หยิน-หยาง
(ร้าน เศรษฐศิลป์)
วัสดุที่ใช้ผลิตผลงาน : พลาสวูด ไฟ LED และนีออนไลท์
แนวความคิดของผลงาน : เก้าทีจ่ ากไป แต่อยูใ่ นใจตลอดกาล
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ในปี 2018 นี้ทางสมาคมจะมีการจัดประกวดขึ้นอีก
อยากจะให้ช่วยกันติดตามและร่วมกันส่งประกวดกันอีกนะครับ
เราจะช่ ว ยกั น สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ดี ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ช่ ว ยกั น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมนีใ้ ห้โดดเด่นมีประสิทธิภาพ แข่งขันกับต่างประเทศได้
รวมถึงสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรมนี้
ทั้งนี้ทางสมาคมขอขอบคุณผู้ที่ช่วยส่งเสริมงานในปีที่
ผ่านมาให้ประสบความส�ำเร็จด้วยดี และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนในปีนี้และปีต่อๆไปอีกนะครับ
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ประสบการณ์การขาย : โอกาสของงานพิมพ์ในร้านค้าปลีก

ให้ ดึ ง ดู ด เป็ น ที่ จ ดจ� ำ ผ่ า นการออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ ข องร้ า น
ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่การสั่งซื้อ
ออนไลน์ไม่สามารถทำ�ได้
“ประสบการณ์การขาย” หรือ Experience Selling
คือการสร้างการเชือ่ มโยงทางอารมณ์ระหว่างผูบ้ ริโภคและแบรนด์
การบอกเล่าเรือ่ งราวของแบรนด์ทส่ี อดคล้องกันและสร้างปฏิสมั พันธ์
ระหว่างแบรนด์ และผูบ้ ริโภค ยกตัวอย่างเช่น Apple บริษทั ผูผ้ ลิต
iPhone เข้าใจ concept ดังกล่าว ประสบการณ์ในร้านค้าทีน่ า่ จดจำ�
ทำ�ให้เกิดความรักภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty) และแบรนด์
สามารถนำ�จุดดังกล่าวมาปรับราคาขายให้สูงขึ้นได้
วิวฒ
ั นาการของการพัฒนาพืน้ ทีข่ ายจะอยูใ่ นเทรนด์ของ
การขายแบบ Omnichannel หรือ การเชือ่ มโยงช่องทางการขายต่างๆ
ให้เป็นหนึง่ เดียว เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ และ สร้างความแตกต่าง
ให้กับ Brand Experience ของผู้บริโภคโดยย้ายไปมาระหว่าง
ออนไลน์ (การตลาดแบบดิจติ อล, เว็บไซต์, โซเชียลมีเดียต่างๆ ),
สือ่ อืน่ ๆ (จดหมาย, แคตตาล็อก, โบรชัวร์ หรือแม็กกาซีนต่างๆ )
และสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก (ถนนหนทาง, ห้าง, ร้าน)
แม้กระทั่งแบรนด์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การสร้าง
สภาพแวดล้ อ มของร้ า นค้ า ปลี ก ให้ น ่ า สนใจดึ ง ดู ด ผู ้ บ ริ โ ภค
จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสและท�ำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เป็นการสร้างความสนใจ และท�ำให้ผู้บริโภคมีการพูดถึงแบรนด์
มากขึ้น หรือ อาจใช้วิธีการปล่อยสินค้าใหม่ๆ สู่ท้องตลาด เพื่อ
ดูการตอบสนองของผู้บริโภคด้วยได้เช่นกัน

การสร้างสภาพแวดล้อมการขายให้นา่ สนใจนีน้ น้ั ทำ�ให้
เกิดร้านค้าในลักษณะ “ pop-up store “ ขึน้ เยอะมาก ร้านลักษณะนี้
จะเป็นการเปิดโอกาสให้โชว์สนิ ค้าถึงผูบ้ ริโภคได้ในระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
และในงบประมานที่ควบคุมได้
หลายๆ แบรนด์ดงั มีการใช้ Pop-up Store กันมากขึน้
โดยรูปแบบของร้านเหล่านี้ทางแบรนด์ได้ใส่ความครีเอทีฟลงไป
ในการออกแบบด้วยเพื่อสร้างการจดจำ�และเพื่อส่งเสริมช่องทาง
การขายและการตลาดด้านอื่นๆ ของแบรนด์ด้วย

โอกาสส�ำหรับงานพิมพ์ในการสร้างมูลค่า

เป็นข่าวดีสำ�หรับวงการพิมพ์ ทีก่ ารสร้างประสบการณ์
ในการเลือกซือ้ สินค้าของแต่ละแบรนด์ งานพิมพ์เข้ามามีบทบาท
อย่างมาก ถือเป็นโอกาสของบริษัทผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
ผูใ้ ห้บริการด้านงานพิมพ์จะมีสมั พันธ์ทด่ี กี บั บริษทั เจ้าของ
แบรนด์ เนื่องจากเราเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ
ทีส่ ง่ ผลต่อผูบ้ ริโภคและสามารถกระตุน้ ยอดซือ้ สินค้าได้ เราสามารถ
สร้างสรรค์งานพิมพ์บนวัสดุประเภทต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ของร้านค้าในทุกรูปแบบ ตัง้ แต่ ป้ายริมถนน เข้ามาถึงภายในร้านค้า
เราสามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่สื่อถึงแต่ละแบรนด์
ได้อย่างหลากหลายเรียกได้วา่ ผูบ้ ริโภคสามารถรับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมได้
ตั้งแต่เดินออกจากบ้านกันเลยทีเดียว

แปลจากบทความ “Selling experiences : Print’s potential in the new world of retail”
โดย Christian Duychaerts จาก fespa.com

ในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกเสมือนจริง จริงๆ แล้วเราโหยหาประสบการณ์และ
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากกว่าที่เราคิด
ทุกวันนีเ้ ราสามารถพูดคุย ทำ�งาน และซือ้ สินค้าได้ทกุ ที่
ด้วยการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ผ่าน Wifi หรือ สัญญาณโทรศัพท์
ในทางกลับกันความคาดหวังของเราเกี่ยวกับพื้นที่ทางกายภาพ
ที่เราใช้ในการทำ�งานหรือความบันเทิงในชีวิตประจำ�วันมีการ
ปรับเปลี่ยนไป
โลกของร้ า นค้ า ปลี ก เป็ น อี ก ตั ว อย่ า งนึ ง เราทุ ก คน
ตระหนักถึงการเติบโตของเทรนด์การช็อปปิง้ ออนไลน์ และแน่นอน
ว่า เจ้าของแบรนด์พยายามทำ�ให้ประสบการณ์ด้านออนไลน์
ของลูกค้าดียิ่งขึ้น แต่พื้นที่ขาย เช่น ร้านค้า ห้าง ร้าน ยังคงมี
ความสำ�คัญต่อยอดขายของแบรนด์ต่างๆ และแต่ละแบรนด์
ยังยอมลงทุนในพื้นที่ขายและพนักงานขายอย่างต่อเนื่องด้วย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้แก่ ความคาดหวัง
ของผู้บริโภคต่อสภาพแวดล้อมของร้านค้าปลีก ทุกวันนี้เมื่อเรา
เดินเข้าร้านจำ�หน่ายสินค้าซักร้านนึง เราต้องการมากกว่าเพียงแค่
เข้ามาซื้อสินค้า แต่เราต้องการสัมผัสจับต้องสินค้าเหล่านั้น
พู ด คุ ย กั บ คนขายหรื อ เพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจหรื อ อาจเพื่ อ
ความเพลิดเพลินด้วย

การสร้าง Brand Experiences

ไม่ว่าเราจะแค่เดินดูหรือตั้งใจเข้าไปซื้อสินค้า แบรนด์
ต่างๆ รู้ว่ามันมีความจ�ำเป็นที่ต้องแปลงโฉมร้านหรือโชว์รูม
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และด้วยความหลากหลายของ Application มางานพิมพ์
และความหลากหลายของประเภทวัสดุที่สามารถน�ำมาใช้กับ
งานพิมพ์ในปัจจุบนั เราสามารถช่วยให้แบรนด์หนีจากความจ�ำเจ
ของงานพิมพ์หรือโฆษณา Point of Sale (POS) รูปแบบเดิมๆ
เปลี่ยนมาเป็นการท�ำ Wall Covering , ป้าย Soft Signage ,
งานพิมพ์ลงบนพื้นหรือกระจก , งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ หรือ
การตกแต่งร้านรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น
โอกาสของผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์อย่างแท้จริง
สำ�หรับร้านค้า การตาม trends ของตลาดให้ทนั ถือเป็น
กุญแจสำ�คัญสู่ความสำ�เร็จ ร้านค้ามักมองหาความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลีย่ นรูปแบบร้านให้ตรงกับแคมเปญการตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลาทีอ่ อกมา หรือเพือ่ ตอบสนองกับกิจกรรมการตลาดอืน่ ๆ
ของคูแ่ ข่ง ซึง่ เป็นอีกครัง้ ทีเ่ ทคโนโลยีดา้ นงานพิมพ์สามารถตอบโจทย์
การตอบสนองต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับไวนี้
ร้านค้าสามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาได้ในเวลาอันสัน้ ผูใ้ ห้บริการ
ด้านงานพิมพ์รายเล็กๆ ได้เปรียบในจุดนี้ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งแข่งขัน
กับเจ้าใหญ่ทม่ี ขี น้ั ต่ำ�ในการผลิตจำ�นวนมาก สามารถผลิตงานได้ไว
และยืดหยุน่ ตอบโจทย์ความครีเอทีฟและการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
ของร้านค้ามากกว่า แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันซึ่งเน้นสื่อแบบ
multimedia จะไม่ใช่มเี พียงแต่งานพิมพ์เท่านัน้ ผูใ้ ห้บริการเจ้าใด
ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับป้ายไฟ อาจสามารถแนะนำ�สือ่ ผสมทัง้ งานพิมพ์
และงาน Light box เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าได้หรือ
อาจจะใช้ digital media เพือ่ สามารถปรับเปลีย่ นข้อความ หรือ
เน้นไปที่โปรโมชั่นต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

จากผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์เปลี่ยนเป็นพาร์ทเนอร์
ที่ช่วยสร้างมูลค่า

โดยการใช้ ค วามครี เ อที ฟ สร้ า ง design concept
ให้ร้านค้าที่เป็นลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นการฉีกจากธุรกิจ
ที่คิดราคาตามจ�ำนวน “ตารางเมตร” มาเป็นการเพิ่มมูลค่า
ขายงานได้ราคามากขึ้น แลกกับการที่ร้านค้าได้สื่อที่ตอบโจทย์
ความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นตามไปด้วย
แต่เราจะพลาดโอกาสนีห้ ากเราไม่แสดงให้เจ้าของแบรนด์
หรือเจ้าของร้านค้าเห็นว่าเราท�ำอะไรได้มากกว่าแค่พิมพ์งาน
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ใ นปั จ จุ บั น รวมกั น กั บ
ไอเดียใหม่ๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของงานพิมพ์
ของเราได้
ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ต้อง Proactive เข้าหาลูกค้า
ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ แลกเปลีย่ นแชร์ขอ้ มูลให้กบั ลูกค้า สามารถ
เสนอไอเดียใหม่ๆ เนื่องจากบางทีลูกค้าคิดไม่ถึงว่าสามารถ
เพิ่มลูกเล่นด้านงานพิมพ์และงานโฆษณาให้กับแบรนด์หรือ
ร้านตัวเองได้อย่างไร เราต้องแนะน�ำและอธิบายวิธกี ารทีส่ ามารถ
ท�ำได้ บอกข้อดี ข้อเสีย ของวัสดุแต่ละประเภท แนะน�ำการติด
ตั้งไม่ว่าจะเป็นเราติดตั้งให้ หรือ ให้ทางร้านหรือทางแบรนด์
ติดตั้งเอง
ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะเปลีย่ นวิธกี ารคุยกับลูกค้า หยุดการขาย
เพียงแค่ขายงานพิมพ์และแทนที่ด้วยการขายประสบการณ์และ
ไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง

Graphic & Sign |

36

บทความ | ขี้บ่นตามประสาคนแก่

บทความ | ขี้บ่นตามประสาคนแก่

ขีบ้ น่ ตามประสาคนแก่
ปี ใ หม่ ผ ่ า นไป ตรุ ษ จี น ก็ ผ ่ า นมา วั น เวลาในแต่ ล ะปี ช ่ า งผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว ยิ่ ง นั ก
เป็นอย่างไรกันบ้าง...
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ธุรกิจในวงการอย่างพวกเรา
คงได้แต่รอว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงจะช่วยให้วงการอิงค์เจ็ทคึกคักขึ้นแน่นอน ว่าแต่เล่มนี้
จะมาบ่นเรื่องอะไรกันดี นั่งเปิดดูรูปงานป้ายเก่าๆ ที่มีก็มีเรื่องให้บ่นอีกจนได้
วันนี้จะขอบ่นเรื่องงานตู้ไฟก็แล้วกัน งานตู้ไฟป้ายหน้าร้านส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ท�ำป้าย
ถ้าไม่ใช่อะคริลิคก็เป็นไวนิล เรื่องที่จะบ่นนี้ถ้าเป็นอะคริลิคก็จะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นไวนิล
ปัญหาก็อาจจะเกิดได้

ขั ้ น ตอนการทำ�งานปกติ ข องการทำ�ป้ า ยแบบนี ้ ค ื อ
เราจะตัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์ ไม่ว่าจะตัดเป็น
ตัวอักษรหรือตัดเป็นสีพน้ื และเจาะขาว เมือ่ ตัดเสร็จแล้วเราจะใช้
Application Tape หรือภาษาบ้านๆ เรียก เทปยก รีดลงบน
สติ ก เกอร์ แ ล้ ว ยกสติ ก เกอร์ ไ ปติ ด บนป้ า ยที่ เ ตรี ย มไว้ หาก
ช่างป้ายทุกคนทำ�ตามขั้นตอนนี้ปัญหาก็จะไม่เกิด แต่ช่างป้าย
บางคนอาจไม่ใช้วธิ นี ้ี เช่น ไม่มเี ครือ่ งตัดสติกเกอร์ หรือ มีเครือ่ งตัด
ทีห่ น้าแคบไป ไม่กป็ า้ ยอาจมีขนาดใหญ่เกินหน้ากว้างของสติกเกอร์
ทำ�ให้ต้องใช้วิธีติดสติกเกอร์ลงไปบนไวนิลก่อนแล้วใช้กระดาษ
ซึ่งเขียนแบบตัวอักษรทาบลงไปบนสติกเกอร์แล้วใช้มีดคัทเตอร์
บรรจงกรีดลงไปบนสติกเกอร์ซง่ึ ติดอยูบ่ นไวนิล โดยทีช่ า่ งทุกคน
ร้อยทั้งร้อย มักจะพูดว่ากรีดขาดแต่สติกเกอร์ไม่กรีดโดนไวนิล
แน่นอน แต่กบ็ อกได้เลย 100% ว่าทีพ่ วกช่างกรีดลงไปนัน้ ทะลุ
สติกเกอร์ไปถึงเนื้อไวนิลแน่นอน เพียงแต่มากหรือน้อย

แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ไวนิลก็ขาดไงครับ เพียงแต่ชา้ หรือเร็วแค่นน้ั ขึน้ อยูก่ บั
หลายปัจจัย เช่น ถ้าใช้ไวนิลดีๆ หนาๆ ก็จะขาดช้าหน่อย หรือ
ป้ายยิง่ สูงก็จะขาดเร็วขึน้ เนือ่ งจากต้องโดนลมปะทะตลอดเวลาทำ�ให้
ไวนิลมีการขยับตัวตลอดเวลารอยขาดก็เกิดขึน้ ได้เร็ว บางป้ายแค่
ปีเดียวก็ขาดแล้ว บางป้ายอาจใช้เวลานานหน่อย แต่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ คือ
ลูกค้ามักจะยังไม่ยอมเปลี่ยนป้าย ทำ�ให้เรามีโอกาสพบเจอป้าย
ที่มีปัญหาแบบนี้บ่อยๆ
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วิ ธี ป ้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาอย่ า งนี้ ก็ คื อ เราควรใช้
เครือ่ งตัดสติกเกอร์ตดั แทนทีจ่ ะใช้มอื แต่ในกรณีทไี่ ม่มเี ครือ่ งตัด
เราก็ท�ำแบบที่เคยท�ำนั่นแหละ คือ เอากระดาษที่พล็อตแบบ
ทาบไปบนสติกเกอร์แล้วกรีดแต่ต้องไม่ใช่สติกเกอร์ที่ติดไปบน
ไวนิลแล้ว หลังจากกรีดเรียบร้อยแล้วค่อยรีดเทปยกลงไปบน
สติกเกอร์ที่ตัด แล้วค่อยยกสติกเกอร์ไปติดบนไวนิลอีกที ซึ่งจะ
ไม่ท�ำให้เกิดปัญหาดังภาพตัวอย่างที่น�ำมาให้ดู
Application Tape หรือเทปยกนั้นมีหลากหลายขนาด
มีหน้ากว้างถึง 120 ซม. มีทั้งแบบกระดาษและเป็นฟิล์มใส
สามารถสอบถามตัวแทนจำ�หน่ายสติกเกอร์ทกุ ยีห่ อ้ ได้ แต่บางคน
อาจจะแย้งว่าการใช้เทปยกทำ�ให้มตี น้ ทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ แต่เรา
ก็คงต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังได้ ดีกว่าที่เราทำ�ป้ายแล้วพอเวลา
ผ่านไปไม่นานก็เกิดอาการอย่างที่เห็นในภาพ ถ้าคนอื่นรู้ว่า
งานป้ายนี้เป็นฝีมือของร้านเรา รู้ถึงไหนอายถึงที่นั่นนะคร้าบ
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ท�ำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
เครือ่ งพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทเป็นเครือ่ งพิมพ์ทถี่ กู ออกแบบมาส�ำหรับกลุม่ ผูใ้ ช้ทวั่ ไปแทบทุกระดับตัง้ แต่นกั เรียน
นักศึกษา ไปจนถึงส�ำนักงานใหญ่ ๆ และในขณะนี้ถือว่าก�ำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดบ้านเรา เนื่องจาก
มีราคาตั้งแต่หลักพัน-หมื่น-แสน จนถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียว ส�ำหรับการเลือกซือ้ เครือ่ งประเภทนีจ้ ำ� เป็นต้อง
ดูอะไรหลายๆ อย่างประกอบกันโดยรวมก็ถือว่าเหมือนเดิมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจุดส�ำคัญจริงๆ ต้องดูที่
การใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักว่าต้องการใช้เครื่องพรินเตอร์ประเภทนี้เน้นไปในด้านใด ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่า
เครื่องพรินเตอร์ประเภทนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนั้นเอง
ในเรือ่ งของคุณภาพงานพิมพ์ตอ้ งบอกว่าเดีย๋ วนีเ้ ครือ่ งพิมพ์
แบบอิงค์เจ็ทก็มกี ารพัฒนาระบบการพิมพ์ไปมากจากระบบการพิมพ์
แบบ 4 สี เดี๋ยวนี้ก็มีการพิมพ์แบบ 6 สี หรือ 8 สี ก็มี โดยสี
ที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันจะเป็นการลดปัญหาเรื่องการผสมสีจากแม่สี
ในการพิมพ์แบบ 4 สี ทีบ่ างครัง้ ผสมออกมาแล้วก็ยงั ไม่ได้เฉดสี
ทีต่ รงกับความเป็นธรรมชาติ ซึง่ ระบบการพิมพ์หลายสีมนั ก็มขี อ้ ดี
ตรงทีท่ ำ� ให้สสี นั ทีไ่ ด้จากงานพิมพ์นนั้ มีความเป็นธรรมชาติมากยิง่ ขึน้
แต่หลายคนเข้าใจว่าพอจ�ำนวนสีเพิม่ มากขึน้ แล้วเวลาพิมพ์จะท�ำให้
ต้องใช้หมึกเพิ่มเติมไปด้วยหรือไม่ เรื่องนี้ต้องตอบว่าไม่เพราะสี
ที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็จะท�ำให้เราไม่ต้องไปใช้สีอื่นอีกสองหรือสามสี
ท�ำการผสมขึ้นมาเพื่อให้ได้สีพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานั่นเอง
ส�ำหรับความละเอียดของตัวเครือ่ งให้เลือกทีค่ วามเหมาะสม
ดูไปแล้วเมื่อเทียบกับในปัจจุบันคงต้องเลือกค่าความละเอียด
ไม่ต�่ำกว่า 1200×600 จุดต่อตารางนิ้ว ส�ำหรับผู้ท่ีใช้งานปกติ

ตรงนี้ไม่ใช่ว่าความละเอียดต�่ำกว่านี้จะไม่ดีแต่เพื่อการท�ำงาน
ในอนาคตและราคาทีแ่ ตกต่างกันเล็กน้อย ส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� งานกราฟิก
ออกแบบน่าจะเลือกความละเอียดประมาณ 4,800 x 1,200
จุดต่อตารางนิ้วขึ้นไปจนถึงระดับ 9,600 จุดต่อตารางนิ้ว
ขนาดของกระดาษที่เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทรองรับ
ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นขนาด A4 ซึง่ ถือว่าเป็นมาตรฐานทัว่ ไปทีใ่ ช้งาน
ตามบ้านและส�ำนักงาน หรือถ้าเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทส�ำหรับ
งานกราฟิกมืออาชีพเราก็อาจจะได้พบกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ
กระดาษขนาด A3 เลยทีเดียว ส่วนช่องทางการติดตัง้ จะมีตงั้ แต่
Parallel, USB 1.1/2.0 โดยส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น USB
กันหมดแล้ว นอกจากนีถ้ า้ เป็นเครือ่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทรุน่ ทีม่ คี วามเร็ว
สูงมากๆ ที่ออกแบบมาส�ำหรับรองรับงานพิมพ์ปริมาณมากๆ
เครือ่ งพิมพ์รนุ่ นัน้ ก็อาจจะมีชอ่ งส�ำหรับการเชือ่ มต่อเข้ากับระบบ
เน็ตเวิรค์ มาให้เราด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วเครือ่ งพิมพ์ลกั ษณะนี้
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จะนิยมใช้ในส�ำนักงานทีต่ อ้ งมีผค้ ู นใช้งานร่วมกัน และสืบเนือ่ งมาจาก
พรินเตอร์ประเภทนี้จะพิมพ์งานโดยใช้น�้ำหมึกเพราะฉะนั้นเวลา
เลือกซือ้ จะต้องดูดว้ ยว่าพรินเตอร์ทเี่ ราซือ้ ใช้ตลับน�ำ้ หมึกแบบไหน
รุน่ อะไรตลับแบบสีและแบบด�ำราคาเท่าไรแต่ละยีห่ อ้ ราคาตลับหมึก
ถูกบ้างแพงบ้างต่างกันไป อย่างบางรุน่ ราคาพรินเตอร์ไม่แพงมาก
แต่ราคาตลับเป็นพันบาทก็มตี รงส่วนนีต้ อ้ งดูให้ละเอียดอีกทีกอ่ นซือ้
แต่ถ้าให้พูดกันตามธรรมเนียมก็คงต้องบอกว่า “ถ้าเครื่องแพง
หมึกจะถูก ส่วนหากเครื่องถูกหมึกมักจะแพง”
ส่วนในเรือ่ งของคุณภาพน�ำ้ หมึกนัน้ ก็มขี อ้ แตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยบ้างรุ่นตลับสีแบบรวม บางรุ่นก็แบบแยก ซึ่งตรงจุดนี้
แบบรวมจะมีข้อเสียเปรียบกว่าเล็กน้อยก็คือถ้าตลับสีแบบรวม
สีหนึง่ สีใดหมดต้องเปลีย่ นใหม่ทงั้ ตลับเลย ไม่เหมือนกับแบบแยกสี
ที่ถ้าสีใดสีหนึ่งหมดก็เปลี่ยนเพียงสีนั้นสีเดียวก็ได้แต่ปัจจุบัน
เครือ่ งพิมพ์รนุ่ ใหม่ๆทีใ่ ช้ตลับหมึกสีแบบรวมมีเทคโนโลยีใหม่เพิม่ ขึน้
จึงท�ำให้นำ�้ หมึกสีหมดไปพร้อมๆ กัน ส่วนหากผูใ้ ช้เน้นการท�ำงาน
กราฟิกเป็นส่วนใหญ่การใช้พรินเตอร์ที่มีตลับหมึกสีแยกจะให้
คุณสมบัตใิ นการท�ำงานทีด่ กี ว่าทัง้ ในเรือ่ งของการประหยัดไปจนถึง
คุณภาพของงานทีไ่ ด้ ส่วนผูใ้ ช้ทเี่ น้นการท�ำงานปกติมพี มิ พ์ภาพบ้าง
ใช้แบบตลับหมึกสีรวมก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

การเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

1. เทคโนโลยี ความละเอียดในการพิมพ์ เช่น 1440
จุดต่อนิว้ (DPI) จ�ำนวน DPI สูงๆ ไม่ถอื ว่าจะมีคณ
ุ ภาพการพิมพ์สงู
แต่ตอ้ งดูในเรือ่ งของคุณภาพงานพิมพ์มากกว่า เพราะยิง่ DPI สูง
เวลาพิมพ์จะเปลืองหมึกมากและพิมพ์ช้าลงด้วย
2. หัวพ่นหมึก เครื่องพิมพ์ที่มีหัวพ่นอยู่ที่ตลับหมึก
ราคาจะสูงกว่า แต่ทุกครั้งที่หมึกหมดจะต้องเปลี่ยนทั้งตลับ
ท�ำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหมึกอุดตัน
3. ตลับหมึกบางรุ่นจะแยกออกจากหัวพ่นหมึก แต่ถ้า
จะให้ดคี วรสามารถแยกตลับสีแต่ละสีจากกันได้ เวลาสีบางสีหมด
จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมด
4. หน่วยความจ�ำ เครื่องพิมพ์ที่มีหน่วยความจ�ำมาก
ย่อมท�ำให้การพิมพ์เร็วขึ้น
5. ความเร็วในการพิมพ์ต่อนาทีขึ้นกับงานที่ต้องการ
เช่น สี 4 แผ่น ขาวด�ำ 8 แผ่น เป็นต้น โดยปกติการพิมพ์สจี ะ
ช้ากว่าการพิมพ์ขาวด�ำ
6. การเชื่ อ มต่ อ เดิ ม การต่ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ก็ไม่พ้น LPT Part แต่ปัจจุบัน USB Port ก็เป็น
ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็น Port ที่พิมพ์ด้วย
ความเร็วสูง
7. ระบบป้อนกระดาษ ระบบป้อนกระดาษด้านหน้า
จะดีกว่าระบบป้อนกระดาษด้านบน เพราะโอกาสกระดาษติด
จะน้อยกว่า

เครือ่ งพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทนี้ จะเห็นว่าได้รบั ความนิยมสูง
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ประเภทโฮมยูสและส�ำนักงาน
ที่ต้องการเอกสารที่เน้นสีสัน และพิมพ์ภาพ แต่ถ้าหากต้องการ
ปริมาณงานพิมพ์เอกสารสีมากๆ ในคราวเดียวกัน และต้องการ
ความคมชัดและรวดเร็วอย่างสูง คงจะต้องหันไปเลือกเครือ่ งพิมพ์
ระบบเลเซอร์สี ซึ่งราคาแพงมากไม่เหมาะกับผู้ใชัโฮมยูสหรือ
ส�ำนักงานขนาดเล็ก
ตลับหมึก ตลับหมึกเป็นเหมือนค่าใช้จา่ ยทีเ่ ราต้องเสียไป
ในอนาคต ฉะนัน้ การเลือกซือ้ เครือ่ งพิมพ์ไม่ควรละเลยเรือ่ งนีเ้ ลย
ซึ่งการเลือกตลับหมึกมีคร่าวๆ ดังนี้
- ตลับหมึกแยกสีหรือไม่ เพราะเราสามารถเปลี่ยนตลับสีได้
เมื่อสีใดสีหนึ่งหมด
- สามารถเติมหมึกลงในตลับหมึกได้หรือไม่ ซึ่งน�้ำหมึกที่เติมนี้
พอจะช่วยทดแทนการพิมพ์งานได้ในระดับหนึง่ ช่วยประหยัดเงิน
ในการซื้อตลับหมึกใหม่
- เครือ่ งพิมพ์มรี ะบบตรวจเช็คน�ำ้ หมึกทีเ่ หลืออยูห่ รือไม่ หรืออาจจะ
มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อให้เปลี่ยนตลับหมึก

1. ดูแลหัวพิมพ์ของเครื่องพรินเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ
การเอาใจใส่เรื่องการรักษาความสะอาดหัวพิมพ์ของ
พรินเตอร์เป็นวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวพิมพ์
พรินเตอร์ได้ เป็นประโยชน์กับเครื่องพรินเตอร์ ที่มีนิสัยไม่ยอม
ท�ำความสะอาดหัวพิมพ์ตามวงรอบการท�ำงานปกติ บ่อยครั้งที่
มีนำ�้ หมึกบางส่วนตกค้างแล้วไหลไปจับกันเป็นคราบทีบ่ ริเวณส่วน
ปลายของหัวพิมพ์แล้วท�ำให้ตลับหมึก (Ink Cartridge ) ออก
อาการแปลกๆ หรือสีเพีย้ น รูปภาพขนาด (สีสนั ) วิธแี ก้ไขอย่างง่าย
ก็คอื น�ำตลับหมึกออกมาจากพรินเตอร์แล้วค่อยๆ เช็ดท�ำความสะอาด
บริเวณหลายหัวพิมพ์ดว้ ย Cotton buds หรือก็คอื ทีแ่ คะหูทเี่ ป็น
ส�ำลีนมุ่ ๆ นัน่ เอง ห้ามใช้กระดาษทิชชูแ่ ละแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
จากนั้นน�ำตลับหมึกใส่เข้าไปในช่องใส่ของพรินเตอร์แล้วดึงออก
มาซ�้ำๆ ประมาณ 3-4 ครั้งโดยต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ใส่ตลับหมึกเข้าและดึงออกด้วย เพื่อไม่ให้ช่องใส่ตลับหมึกและ
ตัวตลับหมึกเองหักเสียหาย การรักษาความสะอาดของหัวพิมพ์
อย่างสม�่ำเสมอจะช่วยท�ำให้งานพิมพ์ที่ได้มี ปริมาณมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว
2. ใช้งานพรินเตอร์อยู่บ่อยๆ
พรินเตอร์ทกุ ตัวสามารถป้องกันปัญหางานพิมพ์ไม่ได้ดงั่ ใจ
ด้วยการหมั่นใช้งาน มันบ่อยๆ หรืออย่างน้อยใช้พรินเตอร์พิมพ์
งานบ้าง เสียงบ่นบ่อยๆ เรื่องงานพิมพ์มีคุณภาพต�่ำโดยเฉพาะ
ปัญหาทีพ่ มิ พ์ออกมาแล้วเป็นลายๆ ขาดๆ หายๆ หรือทีแ่ ย่ทสี่ ดุ
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คือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่านัน้ เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ชวนหงุ ด หงิ ด ดั ง กล่ า วด้ ว ยการหมั่ น ใช้ ง านพริ น เตอร์ บ ่ อ ยๆ
ปัญหางานพิมพ์เสียเพราะเครือ่ งพรินเตอร์แบบนีม้ กั มีสาเหตุมาจาก
หมึ ก พิ ม พ์ แห้ ง เป็ น คราบติ ด อยู ่ ภ ายในหั ว พิ ม พ์ ห รื อ ภายใน
ท่อฉีดน�ำ้ หมึก (Nozzle) แล้วจึงกลายเป็นเหมือนตัวสกัดกัน้ ไม่ให้
น�ำ้ หมึกไปสัมผัสกับกระดาษ การให้พรินเตอร์พมิ พ์งานทีใ่ ช้หมึกสี
และหมึกด�ำทุกๆ สัปดาห์เป็นอย่างน้อยจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
ค�ำแนะน�ำ คือ ควรเปิดเครื่องพรินเตอร์สัก 1 ครั้งต่อสัปดาห์
เพื่อให้หัวพรินเตอร์ตรวจสอบความพร้อมของหมึกพรินเตอร์
หัวพรินเตอร์จะฉีดหมึกใหม่เข้าไปไล่หมึกเก่า เพือ่ ป้องกันการอุดตัน
ของหมึก และควรทดสอบการพิมพ์ อย่างน้อยเดือน 1-2 ครั้ง
เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาดีอยู่เสมอ
3. การเก็บรักษาพรินเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
เมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งพริ น เตอร์ เป็ น เวลานานๆ
เครือ่ งพรินเตอร์ จ�ำเป็นต้องถูกเก็บไว้ในสภาพทีม่ ตี ลับหมึกอยูใ่ น
เครื่องด้วย ไม่ว่าตลับหมึกจะมีหรือไม่มีหมึกเหลือเลยก็ตาม
เพราะการน�ำตลับหมึกออกจะเป็นการเปิดให้อากาศเข้ามา ท�ำให้
ท่อทางเดินน�ำ้ หมึกแห้ง หากจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการเก็บเครือ่ งพรินเตอร์
ไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ข้อแนะน�ำทีด่ ที สี่ ดุ คือให้เช็ดหัวพิมพ์
ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาดที่ใช้ส�ำหรับท�ำ ความสะอาดหัวพิมพ์
พรินเตอร์อิงก์เจ็ตโดยเฉพาะ แล้วจึงใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
รวมทัง้ การท�ำให้แผ่นรองน�ำ้ หมึกขึน้ อยูเ่ สมอ โดยขัน้ แรกเปิดสวิตซ์
เครื่องพรินเตอร์ แล้วรอจนกว่าหัวพิมพ์จะหยุดขยับไปอยู่ที่
ต�ำแหน่งปกติ (หยุดนิ่งอยู่ที่ด้านขวาสุด) จากนั้นก็ปิดสวิตซ์
ตามปกติซงึ่ นีค่ อื วิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้กลไกส�ำหรับครอบปิดหัว พิมพ์
และแผ่นรองน�ำ้ หมึกอยูใ่ นต�ำแหน่งทีต่ รงกับด้านใต้ของหัวพิมพ์พอดี
4. รักษาสุขภาพของพรินเตอร์ให้ดี
การบ�ำรุงรักษาเครื่องพรินเตอร์อย่างสม�่ำเสมอจะเป็น
การลดปัญหาการท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติของเครือ่ งพรินเตอร์ ซึง่ บางอย่าง
เราสามารถท�ำได้ง่ายๆ เช่น การหมั่นก�ำจัดเศษกระดาษและ
เศษฝุน่ ผงทัง้ หลาย อย่างทีเ่ ราคงนึกภาพออกว่ากระดาษแต่ละแผ่น
ทีเ่ ราป้อนเข้าสูเ่ ครือ่ งพรินเตอร์เป็นปริมาณมากมายจะทิง้ เศษสิง่
ไม่พงึ ประสงค์ไว้ในพรินเตอร์มากขนาดไหน การท�ำความสะอาด
ด้วยการเป่าเศษผงและฝุน่ ออกด้วยเครือ่ งเป่าลมธรรมดาๆ จะช่วย
ให้เครือ่ งพรินเตอร์ของเราสามารถป้อนกระดาษได้อย่างไม่ตดิ ขัด
เพราะ Roller ของมันสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกนั่นเอง
การจับตลับหมึกในขณะเปลีย่ นตลับหมึกอย่างระมัดระวัง
เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีค่ วรต้องค�ำนึงถึง แม้ดเู หมือนจะเป็นเรือ่ งเล็กน้อย แต่
ตลับหมึกพิมพ์ทงั้ หลายนัน้ ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนพอสมควร
หากจับไม่ระวังก็อาจสร้างความเสียหายและส่งผลต่อคุณภาพ
งานพิมพ์ได้ หรือตลับหมึกทีม่ วี งจรอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ อยูม่ มุ หนึง่
ซึ่ ง อาจจะเสี ย หายได้ ห ากสั ม ผั ส กั บ ความชื้ น จากเหงื่ อ ที่ มื อ

5. อย่าให้หัวพิมพ์อุดตัน
หัวพิมพ์ ประกอบด้วย Nozzle ซึ่งเป็นท่อฉีดน�้ำหมึก
ที่มีอยู่ภายในหัวพิมพ์ของพรินเตอร์ เมื่อเกิดการอุดตันจะท�ำให้
งานพิมพ์ที่ได้เป็นลายเส้นๆ พาดหน้ากระดาษหรือหมึกสีจาง
กว่าปกติ พรินเตอร์แบบ Inkjet หลายรุน่ จะมีโปรแกรมส�ำหรับ
ตรวจสอบการตันของท่อฉีดน�้ำหมึกที่เรียกว่าโปรแกรม Nozzle
Check มาให้อยู่แล้ว
ข้อส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ อย่าปล่อยให้ตลับหมึกพิมพ์
ทีเ่ คยใช้งานแล้ว วางทิง้ ไว้เฉยๆ นอกเครือ่ งพรินเตอร์ เพราะชัว่ เวลา
นิดเดียวหมึกก็จะแห้งหมด ถ้าจ�ำเป็นต้องน�ำตลับหมึกออกมา
ให้ท�ำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือให้เก็บใส่ถุง พลาสติกที่ปิดผนึก
ป้องกันอากาศเข้าอย่างดีแล้วเท่านั้น
6. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดฝุ่น
ดู ด ฝุ ่ น ใกล้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ พริ น เตอร์ ค วรจะอยู ่ ห ่ า งๆ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์อย่างเครื่องดูดฝุ่นเข้าไว้ มีผู้ใช้งาน
เครื่องพรินเตอร์บางคนพยายามจะท�ำความสะอาดพรินเตอร์
ด้วยการใช้เครือ่ งดูดฝุน่ ดูดเศษฝุน่ ออกมา ผลก็คอื พรินเตอร์พงั
เพราะแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเครือ่ งลัดวงจร เนือ่ งจากไฟฟ้าสถิตย์
ปริมาณมาที่จะเกิดขึ้นรอบๆ บริเวณที่เครื่องดูดฝุ่นท�ำงานแล้ว
ไปรบกวนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรใน เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทางที่ดีที่สุดคือ ใช้ปืนเป่าลมที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าสถิตย์
เลยแม้แต่นอ้ ย เว้นเสียแต่วา่ เครือ่ งดูดฝุน่ ทีใ่ ช้จะมีทอ่ ดูดยาวมากพอ
ที่จะไม่ต้องให้มอเตอร์ไปอยู่ใกล้ๆ กับเครื่องพิมพ์
7. การท�ำความสะอาด Roller
ทีใ่ ช้ดงึ กระดาษ น�ำกระดาษหนาๆ หรือกระดาษทีส่ ามารถ
ซับน�้ำได้ดีแล้วฉีดผลิกภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ
แอมโมเนียให้หมาดๆ จากนั้นก็ป้อนเข้าไปในพรินเตอร์ซ�้ำๆ
ประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นก็ป้อนกระดาษธรรมดาเข้าไป
เพื่อซับให้แห้ง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยล้างคราบหมึกและสิ่งสกปรก
ที่ติดอยู่บนลูกกลิ้งกระดาษได้แล้ว
8. ควรปิด-เปิดเครื่องพิมพ์ด้วยสวิตซ์
ดีกว่าถอดปลัก๊ ไฟ การปิด-เปิด เครือ่ งพิมพ์ควรท�ำทีส่ วิตซ์
ของเครื่องเสมอ เพราะเครื่องพิมพ์จะเก็บและท�ำความสะอาด
หัวหมึกหลังจากกดสวิตซ์ปดิ ทีต่ วั เครือ่ ง ไม่ควรใช้ถอดปลัก๊ หรือ
ปิดสวิตซ์ปลั๊กไฟเนื่องจากจะท�ำให้เครื่องพิมพ์เสียเร็วขึ้น
9. หมัน่ อัพเดทไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของเครือ่ งพิมพ์
อย่างสม�่ำเสมอ เพราะซอฟต์แวร์ (รวมไปถึงไดรเวอร์) ใหม่ๆ
จะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเวอร์ชันก่อนๆ และในบางครั้งก็มี
ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีกด้วย
10. ไม่ควรน�ำหมึกต่างยีห่ อ้ มาเติม แน่นอนถึงจะพรินต์ได้
ก็จริง แต่จะท�ำให้ตลับหมึกอุดตันได้รวดเร็วขึ้น แถมหมึกเติม
ที่ไม่ได้คุณภาพ อาจท�ำให้หัวพิมพ์เสียหายได้อีกด้วย
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ในเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา นอกจากการวางแพลตฟอร์มสื่อประเภทต่างๆ การลงโฆษณาสินค้า
หรือบริการ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆ ที่เกิดจากนักการตลาด นักโฆษณาแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้
คอนเทนต์ของแบรนด์สินค้าส่งตรงถึงมือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับ
ยอดขายนัน่ ก็คอื การวางแผนสือ่ หรือ Media Plan ซึง่ กลยุทธ์การวางแผนสือ่ โฆษณาได้มกี ารพัฒนาการเปลีย่ นแปลง
ตั้งแต่ยุคอนาล็อกจนมาถึงยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั่นเอง
ยุคแห่งการต่อสู้กับรีโมททีวี

ในยุคทีย่ งั ไม่มสี อื่ ออนไลน์ การวางแผนสือ่ ของแบรนด์สนิ ค้า
หรือบริการต่างๆ มักจะเป็นไปในรูปแบบของการลงสือ่ โฆษณาบนทีวี
เพราะถือเป็นสือ่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมทัว่ ประเทศมากทีส่ ดุ
ซึง่ ถือเป็นความท้าทายในการวางแผนทีจ่ ะต้องต่อสูก้ บั พฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคทีม่ กั จะถือรีโมทหรือวางไว้ใกล้ตวั ระหว่างดูทวี ี ทีเ่ มือ่ ถึง
ช่วงโฆษณาผูบ้ ริโภคมักจะเปลีย่ นไปดูชอ่ งอืน่ หรือลุกออกจากหน้าทีวี
เพือ่ ไปท�ำอย่างอืน่ แทน
ท�ำให้นกั การตลาด นักวางแผนสือ่ หรือเจ้าของแบรนด์
สินค้า ต้องพยายามสร้างหนังโฆษณาเพือ่ ให้ดงึ ดูดความสนใจจาก
ผู้ชมทีวีให้ได้ ท�ำให้ช่วงหนึ่งแห่งวงการโฆษณาไทยเต็มไปด้วย
การน�ำเสนอทัง้ ในแนวตลก เฮฮา เรียกเสียงหัวเราะ และแนวซึง้ กินใจ
ทีเ่ รียกน�ำ้ ตาคนดูได้เป็นอย่างดี

มาถึงยุคปัจจุบันที่เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
เป็นยุคที่ทุกคนเชื่อมถึงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต เป็นยุคที่
การเดินทางของลูกค้าไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเหมือนยุคก่อนๆ ที่
เดินออกไปเจอสื่อนอกบ้าน เมื่อเข้าร้านค้าก็เจอสื่อ ณ จุดขาย
ต่างกันกับยุคปัจจุบนั นีท้ ผี่ บู้ ริโภคต้องการความสะดวก
รวดเร็ว มีความต้องการสูงกว่าในอดีต บวกกับการมีสื่อดิจิตอล
และสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นสื่อหลักในการแข่งขันกับผู้บริโภค
ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ส่งผลให้การรับสือ่ ของผูบ้ ริโภคอาจเริม่ จากสือ่ มือถือ
คอมพิวเตอร์ แล้วน�ำพาผู้บริโภคไปซื้อสินค้า ณ จุดขาย หรือ
คลิกสั่งซื้อออนไลน์ได้
ยุ ค ดิ จิ ทั ล เป็ น ยุ ค ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของ
คอนเทนต์ทตี่ อ้ งดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคให่ได้ ด้วยความที่
ผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะต้องการความสะดวก รวดเร็ว ซึง่ หากไม่สามารถ
ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะไปในทันที เพราะ
แต่ละแบรนด์สินค้าต้องตระหนักว่า ผู้บริโภคยุคนี้มีทางเลือก
มากมาย เจ้าของแบรนด์ นักการตลาด หรือแม้กระทั่งครีเอทีฟ
จะต้องเข้าใจก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารคือใคร
และสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ก�ำลังประสบอยู่คืออะไร ซึ่งจะท�ำให้
คอนเทนต์มีความชัดเจน และช่วยให้จดจ�ำแบรนด์สินค้าของ
ผู้บริโภคได้ดีขึ้นอีกด้วย

ความเปลีย่ นแปลงอีกอย่างก็คอื ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ยังคงเดินหน้าขยายสาขาอยูต่ ลอดเวลา ในขณะเดียวกันช่องทาง
การซื้อสินค้าออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือก
ในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากในสินค้า
หมวดหมู่เดียวกัน แถมช่องทางการซื้อขายก็หลากหลายขึ้น
ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสินค้าก็สูงมากขึ้นเช่นกัน แต่ใน
ขณะเดียวกัน การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในยุคดิจิทัล
ก็ท�ำได้ยากขึ้น พอๆ กับการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เช่นกัน
Dunnhumbyบริษทั Customer Science ชัน้ น�ำระดับโลก
ได้เก็บข้อมูลจาก Loyalty Card ของร้านค้าปลีกในไทย จ�ำนวน
15 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 70% ของจ�ำนวน
ครัวเรือนของไทยว่า สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุม่ ลูกค้าทีซ่ อื้ สินค้าจากร้านค้า กลุม่ ลูกค้าทีซ่ อื้ ของออนไลน์
และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อจากทั้งสองช่องทาง (ร้านค้า และออนไลน์)
โดยกลุ่มที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มี
รายได้สงู เพราะสนใจในเรือ่ งของคุณภาพและความสะดวกมากกว่า
ราคา ในขณะที่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในสโตร์ ส่วนใหญ่เป็น
กลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ายได้ปานกลาง เพราะสนใจสินค้าทีส่ ามารถตอบโจทย์
ทัง้ ในเรือ่ งของคุณภาพและราคา และกลุม่ ลูกค้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับราคาเป็นหลัก ยังคงนิยมจับจ่ายซือ้ ของทีร่ า้ นค้า เพราะต้องการ
เปรียบเทียบราคาสินค้า ณ จุดขาย ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อ
ทั้ง 2 สองช่องทาง ก็มีทั้งกลุ่มรายได้สูง และรายได้ปานกลาง

ยุคผสานสื่อจากในบ้าน -นอกบ้าน -ณ จุดขาย

เมือ่ การสือ่ สารการตลาดเข้าสูย่ คุ “IMC” (Integrated
Marketing Communication) เป็นยุคทีก่ ารโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มีมากมายหลากหลายประเภท ทัง้ สือ่ ในบ้านทีม่ ที งั้ วิทยุ ทีวี สือ่ สิง่ พิมพ์
และสือ่ นอกบ้านทีม่ ที งั้ ป้ายโฆษณา การจัดอีเว้นท์ รวมถึงสือ่ โฆษณา
เคลือ่ นทีท่ มี่ ที งั้ บนรถโดยสารประจ�ำทาง และรถไฟฟ้า ทีถ่ กู พัฒนา
ให้มลี กู เล่นทีด่ งึ ดูดความสนใจผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ และสือ่ ณ จุดขาย
หรือสือ่ ในสโตร์ทเี่ ป็นการกระตุน้ การตัดสินใจซือ้

ด้วยความที่สื่อแต่ละประเภทมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
อย่างสื่อวิทยุ ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ในสินค้าหรือ
แบรนด์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในขณะที่สื่อนอกบ้านเป็นสื่อ
ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด การรั บ รู ้ และกระตุ ้ น การจดจ� ำ ได้
และสื่อ ณ จุดขายที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี
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ขัน้ ตอนการวางแผลกลยุทธ์สอื่ สารและโฆษณายุคดิจทิ ลั การรวมสือ่ โฆษณา ณ จุดขาย และออนไลน์
กลยุ ท ธ์ ใ นการวางแผนสื่ อ โฆษณาในปั จ จุ บั น ให้ มี
ประสิทธิภาพ เจ้าของแบรนด์สนิ ค้า นักวางแผนสือ่ โฆษณา และ
นักการตลาดจะต้องเข้าใจใน 5 ขั้นตอนก่อนการวางแผน คือ
1. เข้ า ใจ Brand DNA จะต้ อ งเข้ า ใจกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
ของแบรนด์ว่าคือใคร เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่า
2. การศึกษาช่องทางการซื้อสินค้าของลูกค้าว่าจะซื้อ
ผ่าน Online, Offilne หรือ ทัง้ สองช่องทาง เพือ่ จะได้ทำ� การวางแผน
กลยุทธ์ในการแข่งขันและน�ำเสนอสินค้าหรือบริการ สิทธิประโยชน์
โปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. ท�ำความเข้าใจว่าลูกค้าซื้อสินค้าด้วยวิธีแบบไหน
ซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ร้ า นสะดวกซื้ อ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต
4. การวางแผนยุทธศาสตร์ในการสือ่ สาร การมีขอ้ มูลต่างๆ
จะท�ำให้เจ้าของแบรนด์สนิ ค้า นักวางแผนสือ่ โฆษณา นักการตลาด
ได้รถู้ งึ วัตถุประสงค์และปัญหาทีต่ นเองก�ำลังพบเจอ ท�ำให้สามารถ
วางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือจะเลือกสื่อสารเฉพาะพื้นที่ ซึ่งจะท�ำให้
แบรนด์สินค้าสามารถน�ำเสนอสินค้า หรือโปรโมชั่นต่างๆ
5. การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการท� ำ โปรโมชั่ น หรื อ
แคมเปญในแต่ละครัง้ ในเรือ่ งของการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนลูกค้าใหม่
การรักษาฐานลูกค้าเก่า หรือแม้กระทั่งยอดขายได้

ด้ ว ยพฤติ ก รรมการช้ อ ปปิ ้ ง ของผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น
มักมองหาความสะดวกสบายเป็นหลัก ช่องทางในการซื้อสินค้า
จึงมีหลายช่องทาง ทัง้ แบบออนไลน์และออฟไลน์ สะท้อนให้เห็นว่า
ร้านค้าปลีกยังคงมีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับลูกค้าทัว่ ไป ซึง่ การผสาน
การใช้สื่อร่วมกันทั้งสื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อออนไลน์
มีบทบาทส�ำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จัดขาย
มากขึน้ เป็นการเพิม่ โอกาสให้กบั แบรนด์สนิ ค้าท�ำการปิดการขาย
ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่า เป้าหมายส�ำคัญของเจ้าของแบรนด์สินค้า
นักวางแผนสื่อโฆษณา และนักโฆษณา คือการรักษากลุ่มลูกค้า
ที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า การขยายฐานลูกค้าใหม่
และการดึงดูดลูกค้าที่ยังคงซื้อสินค้าสลับไปมาหลายแบรนด์
ให้หนั กลับมาซือ้ แบรนด์ของตัวเองเป็นประจ�ำ ซึง่ ผลสุดท้ายแล้ว
การใช้สื่อโฆษณา และการสื่อสารจะต้องน�ำไปสู่การปิดการขาย
ได้ส�ำเร็จเพราะฉะนั้นการปิดการขายได้ กลยุทธ์การโฆษณา
แบบจ�ำเพาะเจาะจงและการสื่อสารผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น
ด้วยเนือ้ หา และช่องทางการสือ่ สารทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการชองลูกค้า เป็นผลท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ
แบรนด์สินค้าของตนเองในที่สุด และยังเป็นผลท�ำให้แบรนด์
สินค้าสามารถดึงดูดพร้อมทั้งรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับแบรนด์
ของตนเองได้ต่อไปในระยะยาว
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10 เทคนิคออกแบบภาพ Print Ads
อย่างสร้างสรรค์
บทความจาก : https://idxw.net/2015/08/18/รวมเทคนิคออกแบบภาพโฆษณา

บางครัง้ การโฆษณาไม่ตา่ งอะไรกับการแข่งกันเรียกร้องความสนใจจากผูค้ น ยิง่ โดดเด่นมากยิง่ มีโอกาสมาก
แต่กว่าจะไปถึงจุดนัน้ นักโฆษณาต้องผ่านกระบวนการมากมายก่อนทีภ่ าพโฆษณาดี ๆ ซักภาพนึงจะออกไปสูส่ าธารณะ
วันนี้เราจึงขออนุญาตน�ำบทความจาก Canva Design School มาฝากกัน ซึ่งมันคือการรวบรวมเทคนิค
การสร้างสรรค์ภาพในงานโฆษณาเจ๋งๆ 10 แบบทีน่ ยิ มใช้กนั เอามารวมไว้ทนี่ ที่ เี่ ดียว พร้อมเคสตัวอย่างให้คณ
ุ เห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และถ้าคุณก�ำลังคิดไม่ออกว่าจะท�ำภาพแบบไหนในงานที่ท�ำอยู่ลองหยิบ 10 เคล็ดลับนี้ไปใช้ร่วมกัน
ความเป็นไปได้ในแนวทางสร้างสรรค์ของคุณจะหลากหลายมากเลยทีเดียว
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เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

มีเพียงไม่กผี่ ลิตภัณฑ์หรอกทีจ่ ะถูกใช้งานจากทุกๆ คน
บนโลก แล้วยิ่งถ้าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที่เล็กลงไปอีก การท�ำ
โฆษณาออกมาซักชิ้นนึงก็ควรจะสื่อสารกับคนเหล่านั้นโดยตรง
ไม่ อ ้ อ มค้ อ ม ซึ่ ง อาจจะออกมาในรู ป ลั ก ษณ์ เ ท่ ๆ แบบนี้ ก็ ไ ด้
มีดโกนหนวดส�ำหรับคนมีหนวดมีเครามีสไตล์แตกต่างกันแค่ไหน
มีดโกนหนวดนี้ก็รับใช้ได้สบายๆ

เชื่อมโยงความหมาย

เทคนิ ค นี้ จ ะคล้ า ยๆ กั บ การอุ ป มาอุ ป มั ย แต่ จ ะมี
ความลึ ก ซึ้ ง ซั บ ซ้ อ นกว่ า เพราะมั น คื อ การหาความหมาย
ที่ เชือ่ มโยงหลายๆ สิง่ เข้าด้วยกันผ่านสถานการณ์หรือบริบทบางอย่าง
มันคือการเปรียบเทียบจากสิ่งที่คนเข้าใจอยู่แล้ว 2-3 อย่าง
มารวมเป็นเนือ้ หาใหม่ทตี่ อ้ งการสือ่ จากตัวอย่างจะเห็นว่าเว็บไซต์
หาคู่ออนไลน์ parship.com ใช้ลักษณะของซิบโดยแทนตัวซี่
ด้วยสัญลักษณ์ทเี่ ข้าใจกันทัว่ โลกว่าเป็นชายหญิง น�ำมารูดรวมกัน
สลับฟันปลาเลียนแบบการท�ำงานของซิบ เทียบได้กบั การท�ำงาน
ของเว็บไซต์ที่น�ำพาชาย-หญิงมาเจอกันนั่นเอง

การอุปมาอุปมัย

เรียบง่ายเข้าว่า

นี่ ค งเป็ น รู ป แบบที่ เ ราเห็ น บ่ อ ยที่ สุ ด ในงานโฆษณา
เพราะมันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนและสร้างความรู้สึกได้มากมาย
มหาศาล จากเทคนิคการน�ำสองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันท�ำให้เป็น
เรือ่ งเดียวกันอย่างชาญฉลาด พอคนเข้าใจมันจะดูเจ๋งขึน้ มาทันที
ตัวอย่างนี้คือการรณรงค์ให้ท�ำความสะอาดผักผลไม้ก่อนกิน
เพราะถ้าไม่ล้างก่อนอาจเสี่ยงที่จะติดโรคต่างๆ เเละเจ็บป่วยถึง
ชีวิตได้เลย แน่นอนว่าระเบิดคร่าชีวิตได้ไม่ต่างกับผลไม้ที่ไม่ได้
ล้างนั่นเอง! แต่ข้อควรระวังคือ 2 สิ่งที่หยิบมาเปรียบเทียบ ต้อง จินตนาการเหนือจริง
การพูดเกินจริงคือสิ่งที่งานโฆษณามักท�ำเป็นประจ�ำ
มีความชัดเจนและท�ำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน…
อยู่แล้ว แต่ต้องเกินจริงไปแบบเยอะๆ เลยนะครับ อย่ายืน
บนเส้นแบ่งที่คลุมเครือ เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว
ยั ง อาจท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจผิ ด จนเป็ น เรื่ อ งเป็ น ราวขึ้ น มาได้
ถ้าจะโม้ตอ้ งโม้ให้สดุ อย่างเช่นสเปรย์ฉดี ยุงทีม่ องว่าตัวโน้ตดนตรี
คลาสสิคคือยุงแสนน่าร�ำคาญ มันเลยฉีดซะตายเหีย้ นเหลือไว้แต่
เส้นเปล่าๆ นอกจากจะบอกอานุภาพของสเปรย์แล้วยังแอบแซะ
ดนตรีคลาสสิคเล็กๆ แต่กข็ ำ� ดี…

แนวความคิดทีเ่ รียบง่ายบางครัง้ ก็ทรงพลังอย่างไม่นา่ เชือ่
ลองดูตัวอย่างงานของ Lego นี้สิครับ ที่เล่นกับจินตนาการของ
การต่ อ เลโก้ ซึ่ ง มั น เรี ย บง่ า ยทั้ ง ไอเดี ย และภาพ ไม่ มี ก็ อ ปปี ้
ไม่มีค�ำโฆษณาเยิ่นเย้อ มีเพียงภาพๆ เดียวที่เรียบง่ายแต่เรา
ก็เข้าใจสิ่งที่เลโก้อยากบอกใช่ไหมล่ะ

กระตุ้นให้คนคิดหรือท�ำบางอย่าง (Call to Action)

เราควรจะใช้ข้อความหรือกราฟิกที่มีข้อความกระตุ้น
ให้คนรู้สึกนึกคิดหรือท�ำอะไรซักอย่างเมื่อได้เห็นโฆษณา ซึ่งเรา
สามารถวางมันไว้ในจุดทีเ่ มือ่ เข้าใจภาพแล้ว สิง่ นี้ (ทีม่ กั เรียกกันว่า
Call to Action) จะกระตุ้นหรือตอกย�้ำความเข้าใจจนสร้าง
การกระท�ำบางอย่าง ตัวอย่างนีโ้ ชว์ให้เราเห็นภาพทางม้าลายปกติ
กับอันที่ดูถี่และแคบกว่าปกติ ซึ่งเราอาจจะงงว่ามันคืออะไร แต่
พอเราไล่สายตามาถึงค�ำเชิญชวนให้มาดูลูกม้าลายเกิดใหม่ที่
สวนสัตว์ ก็คงจะร้องอ๋อกันขึ้นมาทันที
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ใช้คนดังเป็นคนแสดง

ข้อดีของการน�ำบุคคลคนมีชอื่ เสียงทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
มาอ้ า งอิ ง คื อ ถ้ า นั้ น เป็ น คนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมอย่ า งมาก
ทัง้ ทัศนคติและผลงานหรือการแสดงออกต่างๆ ของเขาทีฝ่ ากไว้
บนโลกมันโดดเด่นขนาดทีค่ นส่วนใหญ่รบั รูไ้ ด้ คนทัว่ ๆ ไปจะเข้าใจ
แนวคิดเราได้งา่ ยขึน้ และน่าสนใจ อย่างเช่นโฆษณา SAMSUNG
ชิ้นนี้ที่ก�ำลังจะบอกคุณสมบัติของกล้องถ่ายรูปที่ถ่าย selfie
ได้งา่ ยและเนียนมาก ขนาดศิลปินดังอย่าง van gogh ยังต้องใช้
อันเป็นทีม่ าของภาพ self portrait อันโด่งดัง

เซอร์เรียลนิดๆ ก�ำลังดี

ก็น่าสนุกดีกับภาพแนวๆ ลวงตา ที่ดูเผินๆ ก็เหมือน
ธรรมดา แต่ เ มื่ อตั้ ง ใจดู จ ะเห็ น ว่ า มี ความผิ ด เพี้ ย นบางอย่า ง
ซึ่งความผิดเพี้ยนที่ว่านี้เปิดช่องให้จินตนาการได้หลายอย่าง
ตามแต่คณ
ุ จะพาผูช้ มไป จากตัวอย่าง IKEA เอาแรงบันดาลใจ
จาก Penrose triangle (สัญลักษณ์สามเหลีย่ มไขว้ไปมาแบบที่
เป็นไปไม่ได้) มาดัดแปลงเป็นเก้าอีท้ ขี่ าไขว้ไปมางงๆ เพือ่ จะบอกว่า
หากการประกอบเฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับคุณแล้วมันจะยุง่ ยากซับซ้อน
เป็นไปไม่ได้ขนาดนี้ เรามีบริการประกอบให้เท่านัน้ เอง…

เล่นกับขนาด

เป็นเทคนิคทีท่ รงพลังมากอันนึงเลยเรือ่ งสัดส่วนทีต่ า่ งกัน
แบบสุดขัว้ ด้วยภาพทีด่ แู ปลกตามันส่งผลต่อความรูส้ กึ ได้มหาศาล
เพราะความผิดปกติมกั จะกระตุน้ ความสนใจให้มนุษย์ตนื่ ตัว แต่นี่
ไม่ใช่ภยั คุกคามมันเป็นเพียงงานโฆษณาดีๆ ชิน้ นึงของ Staedtler
ทีน่ ำ� ดินสอมาเหลาอย่างละเอียดประณีต สละสลวยสวยเป็นปราสาท
อลังการอย่างไม่น่าเป็นไปได้ มันเลยดูเจ๋งมากๆ เลย

สื่อสารด้วยภาพที่เย้ายวน

มันคือการแสดงความหมายทีเ่ ราซ่อนไว้ผา่ นการท�ำงาน
ของภาพ ทีส่ อื่ สารทัง้ อารมณ์ ความรูส้ กึ และจุดมุง่ หมายออกมา
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีตวั หนังสือบอกเลย มันคือการปล่อยให้ภาพเล่าเรือ่ ง
ทัง้ หมด แน่นอนว่า Visual ทีอ่ อกมาก็ตอ้ งน่าสนใจ สวยสดกระแทก
อารมณ์คนดูได้ดว้ ย ตัวอย่างทีย่ กมาคือชายีห่ อ้ Curtis ทีจ่ ะบอก
รสชาติของชาที่มีรสส้มและช็อคโกแลต แค่ภาพก็เข้าใจแล้ว
แล้วมันยังน่ากินด้วยภาพทีล่ ะเอียด สวย และสมจริงมากเลย
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ข้อ 3 : มีกฏหมายการคุม้ ครองลิขสิทธิท์ ใี่ ช้ได้ทวั่ โลกมัย้
ไม่มี แต่ละประเทศมีกฏหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แตก
ต่างกัน กฏหมายบางประเทศอาจจะสนับสนุนกับกฏหมาย
อีกประเทศได้ แต่สงิ่ ทีเ่ หมือนกันทุกประเทศมีอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ :
ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ คุณเอาเนือ้ หานัน้ ไปใช้ไม่ได้
ข้อ 4 : ถ้าเราไม่รู้เรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์เลย แล้วโดนฟ้อง
ถือว่าผิดมัย้
อันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างครับ ถึงแม้เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็มคี วามผิดทางกฏหมายอยูด่ ี
ข้อ 5 : ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเมือ่ มีการละเมิดลิขสิทธิ์
เจ้าของงานเป็นผู้รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าเขาจะจ้างคนอื่น
มาท� ำ งานให้ เจ้ า ของงานก็ จ ะเป็ น คนแรกที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
เมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าการละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดจากตัวคนท�ำงาน เจ้าของงานก็โยนความผิดไปที่คนท�ำงาน
ให้ได้

การเอารูปมาใช้ในงานน่ากลัวกว่าทีท่ กุ คนคิดกันไว้เยอะครับ เมือ่ ก่อนเราท�ำงานส่งครู แค่ Copy รูป
จากกูเกิล้ แล้วเขียนในรายงานว่า “ขอบคุณรูปภาพจาก Google” ก็เสร็จแล้ว แต่ในการท�ำงานจริง ๆ
อาจท�ำให้เราเสียเงินหลายแสนได้เลยครับ
ท�ำไมเราต้องสนใจเรื่องลิขสิทธิ์รูปด้วย

จาก Case Study ของบริษทั ไทยบริษทั หนึง่ ทีใ่ ช้รปู จาก
Google เล็ก ๆ นิดเดียว แล้วโดนฟ้องจากเว็บไซต์ขายรูปรายใหญ่
ของต่างประเทศ Getty Image เป็นเงิน 8 แสนบาท จนเกือบ
ท�ำให้บริษทั เจ๊งไป ก็นา่ จะท�ำให้บริษทั ไทยหลาย ๆ บริษทั ตระหนัก
ถึงเรือ่ งลิขสิทธิร์ ปู มากขึน้
จะเห็นว่าพวกลิขสิทธิ์ของรูปก็ฟ้องกันโหดไม่ต่างกับ
การใช้ Font สักเท่าไร วันนีผ้ มก็มบี ทความดี ๆ เกีย่ วกับลิขสิทธิ์
รูปในเว็บไซต์มาให้อ่านกันครับ เรื่องนี้ส�ำคัญกับคนท�ำเว็บไซต์
ทุกต�ำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟรีแลนซ์ ที่บางทีลูกค้าหารูป
มาจากไหนไม่รู้ แล้วเราโดนฟ้องแทนครับ

10 ข้อที่ทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์รูปภาพในเว็บไซต์
ข้อ 1 : “ลิขสิทธิ”์ คืออะไร
ความคุ้มครองทางกฏหมายที่คุ้มครองผู้สร้างเนื้อหา
(รูป, เพลง, วีดโิ อ, งานเขียน) จากการถูกผูอ้ นื่ น�ำไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาต
ข้อ 2 : ลิขสิทธิจ์ ะได้มาตอนไหน
ตั้งแต่วินาทีที่เนื้อหาถูกสร้างขึ้นมาก็ได้รับการคุ้มครอง
ด้านลิขสิทธิแ์ ล้ว โดยไม่ตอ้ งไปจดทะเบียนตามกฏหมายก็ได้
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ประเภทเนือ้ หาทีก่ ฏหมายไทยครอบคลุม มีดงั นี้
• Fair Use – สามารถน�ำไปใช้ได้เพือ่ การศึกษาและเขียนวิจารณ์
• งานเขี ย น (หนั ง สื อ , สิ่ ง พิ ม พ์ , ค� ำ บรรยาย, โปรแกรม โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
คอมพิวเตอร์? ฯลฯ)
• Creative Commons – น�ำไปใช้ได้ฟรี แต่ตอ้ งอยูใ่ นกฏทีล่ ขิ สิทธิ์
• งานศิลปะ (ภาพวาด, รูปถ่าย, กราฟฟิก ฯลฯ)
ก�ำหนดไว้ คุณต้องให้เครดิตเจ้าของเนือ้ หาทุกครัง้ โดยเจ้าของ
• งานเสียง
เนือ้ หาเป็นผูก้ ำ� หนดว่า อนุญาตให้แก้ไขมัย้ , บังคับให้คณ
ุ เอางาน
• งานภาพยนต์ (รวมถึง การถ่ายทอดต่าง ๆ )
ไปแก้แล้วต้องเป็นลิขสิทธิ์ Creative Commons เหมือนกันมัย้ ,
• งานแสดง
อนุญาตให้ใช้ในงานค้าขายมัย้
• Public Domain – ลิขสิทธิท์ เี่ ราสามารถน�ำไปใช้ได้ฟรี โดยไม่ตอ้ ง
ข้อ 6 : ในการท�ำงาน สิง่ ทีเ่ ป็นการละเมิดลิขสิทธิค์ อื อะไรบ้าง ขออนุญาต ครอบคลุมเนื้อหาพวกเรื่องที่เป็นความจริง (เช่น
- น�ำเนือ้ หาจากงานผูอ้ นื่ มาลงในงานของตัวเอง
โลกเป็นทรงกลม / ทะเลสีฟ้า) ,ไอเดีย, ขั้นตอนการท�ำงาน
- น�ำเนือ้ หาในสิง่ พิมพ์ของผูอ้ นื่ เช่น อีเมล มาลงในเว็บไซต์โดย และยังครอบคลุมงานทีล่ ขิ สิทธิห์ มดอายุไปแล้วด้วย (เช่น นิยาย
ไม่ได้รบั อนุญาต
ทีเ่ ก่ามาก ๆ)
- Forward อีเมลของคนอืน่ ให้อกี คน โดยไม่ได้รบั อนุญาต
- แก้ไขเนือ้ หาของผูอ้ นื่ ซึง่ เปลีย่ นความหมายไปจากเดิม
ข้อ 8 : ถ้ากฏหมายมันยุ่งยากขนาดนี้ แล้วเราจะท�ำงาน
ข้อนีส้ ำ� คัญทีส่ ดุ ครับ การน�ำโลโก้, ไอคอน, รูป, วีดโิ อ, ทีม่ รี ปู สวย ๆ ได้ยงั ไง
เสียง จากเว็บไซต์อนื่ มาใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
มีหลายทางมากครับ มาดูกนั ว่าท�ำยังไงได้บา้ ง
ข้อ 7 : ประเภทลิขสิทธิท์ เี่ จอบ่อย ๆ มีอะไรบ้าง
• Freeware – น�ำไปใช้ได้ฟรี และน�ำไปแชร์ตอ่ ได้ แต่ไม่สามารถ
แก้ไขหรือเอาไปขายต่อได้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• Shareware – น�ำไปใช้ได้ฟรี แต่ถ้าจะใช้ในระยะยาวต้อง
บริ จ าคเงิ น สามารถน� ำ ไปแชร์ ไ ด้ แ ต่ ต ้ อ งให้ เ ครดิ ต ทุ ก ครั้ ง
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต

A) สร้างมันขึน้ มาเองเลย
เราท�ำกราฟฟิกเอง ถ่ายรูปเอง เขียนบทความเอง
มันก็เป็นของเรา 100% ตามกฏหมายครับ นอกจากนัน้ เดีย๋ วนี้
เทคโนโลยีกช็ ว่ ยให้เราท�ำเนือ้ หาคุณภาพดีได้งา่ ยขึน้ มีโปรแกรม
ท�ำกราฟฟิก โปรแกรมตกแต่งภาพที่สะดวกขึ้น ท�ำให้การท�ำ
เนือ้ หาขึน้ มาเองไม่ยากจนเกินไป
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• เก็บใบเสร็จ และใบเสนอราคาไว้ให้ดี
• ถ่ายภาพหน้าจอของ Terms of use, ข้อมูลลิขสิทธิ์, และ
เนื้อหาต่าง ๆ ที่บอกว่ารูปนี้มีลิขสิทธิ์แบบ “Royalty Free
(น�ำไปใช้ทางการค้าได้)”
อย่าลืมว่าแม้แต่เว็บแจกรูปฟรี ที่บอกว่ารูปพวกนี้เป็น
Public Domain เอาไปใช้ยังไงก็ได้ ก็ยังมีโอกาสที่เค้าจะไป
เอารูปจากเว็บขายรูปมาลง ซึง่ ท�ำให้เราโดนฟ้องได้ เพราะฉะนัน้
เวลาเจอรูปสวย ๆ ทีฟ่ รี หรือราคาถูกมาก ๆ ให้ระวังตัวกันไว้
ให้ดคี รับ

หรือถ้าท�ำไม่เป็น ก็มีหนังสือสอนมากมาย รวมถึง
เนือ้ หาฟรีบนอินเตอร์เน็ตทีจ่ ะช่วยให้เราเก่งขึน้ มาได้ นอกจากนัน้
ในระยะยาวเรายั ง สามารถขายรู ป ถ่ า ยของเราให้ กั บ คนอื่ น
ทีไ่ ม่สนใจจะท�ำเองได้อกี ด้วย
B) ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ ลองให้เวลาตัวเองเดือนละ 1 วัน
มาถ่ายรูป
หาวันว่าง ๆ สักวันมาถ่ายรูปทีต่ อ้ งใช้บอ่ ย ๆ เช่น เครือ่ ง
คิดเลข, โทรศัพท์, มือถือ, ล�ำโพง, คนจับมือ, เงิน ฯลฯ รับรอง
ว่าจะช่วยเบาเงิน และเบาแรงคุณในอนาคตได้อกี เยอะ
รูปพวกนีค้ นส่วนใหญ่มกั จะซือ้ จากในเว็บไซต์ขายรูปกัน
ถ่ายเสร็จก็เอาไปขายได้นะครับ

รวมเว็บไซต์ขายรูปทีร่ าคาไม่แพง และไม่คอ่ ยมีปญ
ั หาฟ้องร้อง
• VIVOZOOM – การันตีรูปถูกลิขสิทธิ์ รับประกันด้วยเงิน
25,000 ดอลล่า
เว็บไซต์ Vivozoom เป็นเว็บไซต์แรกทีก่ ล้าบอกว่า ถ้า
มีการฟ้องร้องเกิดขึน้ ทางเว็บไซต์ยนิ ดีจา่ ยเงิน 25,000 ดอลล่า
เพือ่ ช่วยเหลือในการฟ้องร้องทางกฏหมาย

ข้อ 10 : เรือ่ งสุดท้ายทีเ่ ราควรค�ำนึงถึงตอนท�ำงาน
ระวังการใช้รปู ถ่ายทีแ่ ถมมากับ Template เว็บไซต์ไว้ให้
ดีครับ เพราะถึงคุณจะจ่ายเงินซือ้ Template มาใช้ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
คือ Code กับ Layout ของเว็บไซต์ ไม่ได้ซอื้ รูป ลิขสิทธิข์ องรูป
พวกนี้ จ ะไม่ ไ ด้ ใ ห้ กั บ คุ ณ หรื อ เว็ บ ไซต์ ใ หม่ ที่ คุ ณ จะสร้ า ง
โดยส่วนใหญ่ลขิ สิทธิร์ ปู จะให้กบั “คนทีส่ ร้าง Template” คนเดียว
เท่านัน้ และถูกใช้เพือ่ สาธิตการวางเนือ้ หาลงใน Template เท่านัน้
อ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการน�ำรูปถ่ายมาใช้ในเว็บไซต์
นีย่ ากเหลือเกิน ผมก็ขอสรุปเทคนิคการน�ำภาพมาใช้แบบสัน้ ๆ
• SHUTTERSTOCK – การันตีดว้ ยเงิน 10,000 ดอลล่า
ครับ:
เว็บไซต์ Shutterstock ก็การันตีวา่ จะให้เงินถึง 10,000
พยายามถ่ายรูปเอง หรือให้คนรูจ้ กั ถ่าย แต่ถา้ ท�ำไม่ได้จริง ๆ ก็ให้ ดอลล่าถ้ามีการฟ้องร้องลิขสิทธิเ์ กิดขึน้ ซึง่ ความจริงแล้วฟ้องร้อง
เช็คดี ๆ ว่าภาพจากทีใ่ ด ๆ ทีน่ ำ� มาใช้มลี ขิ สิทธิเ์ ป็นลายลักษณ์ ครัง้ นึงแค่ 10,000 ดอลล่าไม่พอแน่ ๆ
อักษร แม้แต่ Google Image ทีเ่ ดีย๋ วนีค้ น้ หารูปแบบ Creative
Commons ได้แล้ว ทางกูเกิล้ เองก็ยงั บอกว่า “เราไม่ได้การันตี
ว่ารูปเหล่านีจ้ ะเป็น Public Domain จริง ๆ หรือเป็นลิขสิทธิอ์ นื่ ”
สุดท้ายนีก้ ม็ เี ว็บไซต์ขายรูปดี ๆ ทีน่ า่ เชือ่ ถือได้มาฝากกัน

C) ติดต่อช่างถ่ายรูปโดยตรง
คุณสามารถติดต่อกับช่างถ่ายภาพเพือ่ ขอรูปเค้ามาใช้ใน
เว็บไซต์ได้ครับ โดยแลกเปลี่ยนกับการให้เครดิตรูปเพื่อช่วย
เผยแพร่เจ้าของผลงาน ซึง่ มีคนถ่ายรูปสวย ๆ ทัง้ บน Instagram
และเว็บไซต์ DeviantArt ที่จะอยากน�ำผลงานมาลงในเว็บไซต์
ของคุณแลกกับเครดิต

D) ซือ้ จากเว็บไซต์ขายรูป (STOCK PHOTO)
อันนี้เป็นทางออกที่หลาย ๆ บริษัทเลือกใช้กันครับ
เป็นการซื้อรูปมาจากเว็บไซต์ขายรูป ซึ่งจะท�ำให้เราสามารถ
เอารูปเหล่านัน้ ไปใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราก็ยงั
มีโอกาสโดนฟ้องได้ ถ้าเว็บไซต์ที่เราซื้อรูปมาไม่ได้เอารูปนั้นมา
ขายอย่างถูกกฏหมาย
ถ้าลองไปค้นดูจะพบว่ามีกรณีที่เว็บไซต์ขายรูปชื่อดัง อย่าง
Getty Images หรือ Corbis โดนฟ้องจากเจ้าของรูปทีไ่ ม่เคยเอา
รูปมาขาย แต่รปู กลับมาโผล่ในเว็บไซต์ให้คนอืน่ เข้ามาซือ้ ได้
ข้อ 9 : ขนาดเว็บขายรูปยังมีปญ
ั หาขนาดนี้ แล้วเราจะเชือ่ ใครดี ?
จริง ๆ ถ้าจะบอกว่าอย่าเชือ่ ใครเลยก็ไม่ผดิ แต่เราอาจ
มีโอกาสรอดมากขึน้ โดยท�ำสิง่ เหล่านีท้ กุ ครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายรูป
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การฟ้องลิขสิทธิร์ ปู ในศาล
เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะเรี ย ก กี่ ล ้ า น กี่ สิ บ ล้ า นก็ ต าม
สุดท้ายแล้ว ศาลจะเป็นผูก้ ำ� หนด อัตราเงินให้โจทก์เอง
และบ่อยครัง้ ถึงเขารูก้ ไ็ ม่สนใจ เพราะ
1. เราไม่ได้เอาไปขาย หรือท�ำอะไร แค่เอามาเป็นดิสเพลย์เท่านัน้
2. เค้าขีเ้ กียจ ท�ำเรือ่ งฟ้องข้ามประเทศ (ยุง่ ยาก + เสียเงินเยอะ)
3. บางครัง้ เจ้าของผลงาน คิดไปในทาง ภูมใิ จเสียด้วย
แต่นนั่ คือ กรณี เราเอามาใช้เฉย ๆ ไม่ใช่ในทางพาณิชย์นะครับ
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สี
กับการออกแบบ
โลโกแบรนด์สินค้า

Designed

บทความจาก : http://thumbsup.in.th

tos
by bearfo

/ Freepik

ตราสินค้าหรือโลโก้ คือการออกแบบชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ที่จะแสดงด้วยตัวอักษร
หรือสัญลักษณ์ของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของผู้ผลิต ซึ่งจะมีลักษณะที่โดดเด่น ชัดเจน
เหมาะสม และสามารถจดจ�ำได้ง่าย
ในการท�ำธุรกิจประเภทตราสินค้าหรือโลโก้ ถือเป็น
องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ที่ จ ะช่ ว ยสะท้ อ น
ถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์สนิ ค้านัน้ ๆ และยังเป็นกลยุทธ์หนึง่
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นทั่วไปสามารถจดจ�ำแบรนด์
สินค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะออกแบบโลโก้ให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่โดดเด่น และความเหมาะสม
ของสินค้าแล้ว การใช้สีก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะ
ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของโลโก้ แ ละยั ง สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจ
ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
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โดยเว็บไซต์ Logodesignpros.com ได้ส�ำรวจข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การออกแบบโลโก้ ไ ว้ ว ่ า การเลื อ กสี ข องโลโก้ ที่ มี
ความเหมาะสมกั บ แบรนด์ สิ น ค้ า นั้ น สามารถเพิ่ ม การรั บ รู ้
และความเข้าใจถึงแบรนด์สินค้าได้มากถึง 73% และยังช่วย
ท�ำให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นจดจ�ำแบรนด์สินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น
ถึง 80% ซึ่งสีที่น�ำมาใช้ในการออกแบบโลโก้ในแต่ละสีสามารถ
สื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกัน เช่น
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• สีแดง = ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย
• สีเหลือง = ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน
• สีฟ้า = ความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น
• สีด�ำ = ความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย
• สีขาว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย
• สีเทา = ความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง
• สีน�้ำตาล = มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย
• สีม่วง = ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ
• สีเขียว = ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา
• สีส้ม = ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน
• สีชมพู = ความอ่อนหวาน นุ่มนวล

ซึ่ ง ในจ� ำ นวนสี ต ามตั ว อย่ า งจะเห็ น ได้ ว ่ า สี ที่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมมากที่สุดคือ สีฟ้า แต่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด
คือ สีเทา แต่ผลส�ำรวจกลับพบว่า สีเทากลับเป็นสีที่ได้รับ
ความนิยมมากทีส่ ดุ ในการออกแบบโลโก้ทเี่ กีย่ วกับการประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน ส่วนการออกแบบโลโก้
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้สีชมพูเสมอไป
เนื่องจากผลส�ำรวจพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชื่นชอบมากที่สุด
คือ สีฟ้า และล�ำดับถัดไปคือ สีม่วง

สิง่ ส�ำคัญทีน่ กั ออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้จะต้องค�ำนึง
ถึงคือ ตราสินค้าหรือโลโก้ต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย อ่านออก
สื่ อ สารได้ ชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ รู ป แบบ
ของตราสินค้าและโลโก้ ควรมีรปู แบบทีแ่ ปลกใหม่ หลีกเลีย่ งการ
ออกแบบทีซ่ ำ�้ ซาก หรือมีความคล้ายคลึงกันกับแบรนด์สนิ ค้าอืน่ ๆ
ซึง่ ในการออกแบบทีม่ คี วามแปลกใหม่ จะช่วยสร้างความโดดเด่น
สะดุดตา อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากแบรนด์สินค้าคู่แข่งได้
เป็นอย่างดีอีกด้วย
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สมาคมการพิมพ์ ไทย
คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
บริษัท ไทยโฟโต้ จ�ำกัด
กรรมการฝ่ายการพิมพ์ดิจิตอล

บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จ�ำกัด
คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท

ที่อยู่ : 33 ซอยอินทามระ 40 ดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 091-950-8888 , 091-951-8888 , 097-858-8888
แฟกซ์ : 02-275-7501

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�ำกัด
คุณสุมาลี เลิศสุกิตติพงศา

ในช่ ว งต้ น ปี 2561 ทางคณะกรรมการ
สมาคมส่ ง เสริ ม ไทยธุ ร กิ จ โฆษณา (TABDA)
ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณ
ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมสมาคม
ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ
แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมในปี 2561 ณ ส�ำนักงาน
ของแต่ละท่าน และรวมถึงมีผู้มาเยี่ยมเยียนสวัสดี
ปีใหม่ ณ ส�ำนักงานสมาคม จึงขอน�ำภาพมาฝากครับ
และจะไปเยี่ยมเยียนท่านอื่น ๆ ในโอกาสต่อ ๆ ไป
นะครับ

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

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ (นายกสมาคม)

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
คุณนันทนา เอกวิวัฒน์ธนกุล

ที่อยู่ : 46/92 ม.12 ซอยนวลจันทร์ ถนนคลองกุ่ม
บึ่งกุ่ม กทม. 10230
อีเมล : contact@thaiscreenprinting.or.th
โทรศัพท์ : +662 5096653 , +662 9445393

ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ : 02-353-9500

บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จ�ำกัด
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�ำกัด (มหาชน) ชั้น 15 โซน ซี ,
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ10900
โทรศัพท์ : 02-798-5246

บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ด จ�ำกัด
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
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บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
คุณบัณฑิต จิรานภาพันธ์

ที่อยู่ : ส�ำนักงานใหญ่ 55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์
ต�ำบลบางขุนกอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-422-8422, 02-432-6633
โทรสาร : 02-422-8423, 02-432-6006
เวลาท�ำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 -17.30น.
https://www.mbainter.com/th

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คุณธนพงศ์ ศรีเลขา

ที่อยู่ : ส�ำนักงานใหญ่ อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-1111
โทรสาร : 0-2367-1594
http://www.bjc.co.th
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บริษัท คิว แอดเวอร์ ไทซิ่ง จ�ำกัด
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�ำกัด
คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์

ทีอ่ ยู่ : 981/153 (ใกล้ ซอยบางขุนเทียนชายทะเล 15 ) ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 02-0600795

SIGN ASIA
EXPO 2017

บริษัท ไอบริก จ�ำกัด
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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บริษัท ไอบริก จำ�กัด บริษัทผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
และชำ�นาญการในวงการป้ายและโฆษณาของไทย ได้รว่ มมือกับ
สมาคมส่งเสริมธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเป็นส่วนหนึ่งใน
การถวายความอาลัยและน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
หรือพ่อหลวงของคนไทย ด้วยการจัดประกวด “TABDA Sign
Content ปี 2” เป็นการจูงมือคนไทยสายวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
งานป้ายและงานพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึก
จากความทรงจำ�สู่ไอเดียสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอันทรงคุณค่า
เพือ่ น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพ่อหลวง ซึง่ แบ่งออก
เป็น 2 รูปแบบ คือการประกวดงานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท
แบบสร้างสรรค์ในหัวข้อ “น้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ
ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช” และ 2. งานประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙ ในหัวข้อ
“เกล้า เก้า ก้าว”

จากการประกวด “TABDA Sign Contest ปี 2”
ทีผ่ า่ นมา ได้รบั ความสนใจโดยเฉพาะจากคนไทยในสายวิชาชีพ
ด้านงานป้ายและงานพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท ได้ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งในแต่ละชิ้นงานผู้ออกแบบต่างงัด
เอาเทคนิคเฉพาะตัวของตนเองออกมาประกันฝีมอื กันอย่างเต็มที่
บวกกับความรู้สึกต่อในหลวงของแต่ละคนที่ถ่ายทอดออกมา
ในรูปแบบของชิน้ งานได้อย่างสวยงามและมากด้วยคุณค่าทางจิตใจ
ทั้งของเจ้าของผลงานและผู้คนที่ให้ความสนใจได้เป็นอย่างดี
ผลงานประเภทงานพิมพ์ดว้ ยระบบอิงค์เจ็ทแบบสร้างสรรค์
ในหัวข้อ “น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดครั้งนี้ ก็คือ คุณพีท หรือ
คุณภาณุพงศ์ เนตรอ�ำพร กราฟฟิกดีไซน์จากร้าน 21 โฆษณา 2010
จากจังหวัดฉะเชิงเทรา กับผลงาน “Universal Design”
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ความรู้สึกกับผลงาน “Universal Design”

Universal Design หรือ อารยสถาปัตย์ เป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมและเป็นการให้ความส�ำคัญกับคนทุกกลุม่ ไม่วา่ จะ
เป็นคนปกติ ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้พิการ ที่อยู่บนพื้นฐาน
องค์ประกอบของงานศิลป์ ทั้งในรูปแบบของแสง สี และดีไซน์
มันคงจะดีมากถ้าแนวคิดของอารยสถาปัตย์จะช่วยให้คนตาบอด
วาดภาพแล้วมองเห็นและเข้าใจถึงความหมายและความรู้สึก
ของภาพนีไ้ ด้ และนีก่ ค็ อื แรงบันดาลใจของผม ผมจึงเลือกใช้เวทีนี้
ในการถ่ายทอดความรูส้ กึ เพือ่ พัฒนาผลงานชิน้ นีใ้ ห้พวกเขาสามารถ
มองเห็นพระองค์ท่านเหมือนอย่างพวกเราทุกคน

Universal Design (UD)
อยากให้คนพิการทางสายตาได้มีส่วนร่วมในการน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 โดยการวาดภาพผ่านอักษรเบล

ซึง่ ผลงานชิน้ นีห้ ากมองดูผา่ นๆ จะเห็นเพียงภาพกราฟฟิก
ลายเส้นที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
บนพื้นกระดาษสีขาวเท่านั้น แต่หากมองกลับกัน ในด้านหลัง
ของภาพจะเห็นปุม่ แปลกๆ เรียงร้อยกันไปตามเส้นสายของลายเส้น
กราฟฟิกทีป่ รากฏให้เห็นจากด้านหน้า นัน่ ก็คอื “อักษรเบรลล์”
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนตาบอดที่มีต่อในหลวงไว้ว่า
“ผมเป็นคนตาบอด ถึงแม้จะมองไม่เห็นในหลวง แต่ผมก็รู้สึก
รักในหลวง เคยได้ยนิ ว่า พระองค์ทรงเป็นทีพ่ งึ่ ของคนทัง้ ประเทศ
ในหลวงทรงท�ำเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ท่านทรง
เป็นมิ่งขวัญก�ำลังใจของคนทั้งชาติ และทรงเป็นต้นแบบของ
การด�ำเนินชีวิต ถ้าเป็นไปได้....อยากขอพรให้ผมนั้นมองเห็น
พระองค์ท่านสักครั้ง...ผมรักในหลวงครับ”
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กว่าจะเป็นผลงาน “Universal Design”

กว่าจะส�ำเร็จเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ จะต้องผ่าน
กระบวนการในการศึกษาและทดสอบหลายอย่าง มีเหนือ่ ยบ้าง
แต่กไ็ ม่เคยท้อ เพราะมีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบ คิดว่า
เราเหนื่อยเพียงเท่านี้ แต่พระองค์ท่านทรงเหนื่อยกว่าผมอีก
หลายเท่านัก ก็เลยคิดและเตือนตัวเองเสมอ เพียงแค่นกี้ ส็ ามารถ
เปลีย่ นความเหนือ่ ยความล้าให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน
ได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับเงินรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ก็จะน�ำไป
สนับสนุนให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับคนตาบอด เพือ่ เพิม่ โอกาส
ให้กับพวกเขา ก็เปรียบเสมือนกับครูที่สอนวิชาสอนหนังสือ
จนนักเรียนคนนี้สามารถสร้างผลงานออกมาได้ส�ำเร็จ
ในส่วนของผลงานงานประกวดป้ายตัวอักษรเลข ๙
ในหัวข้อ “เกล้า เก้า ก้าว” ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ก็คือ คุณไลท์
หรือคุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ กับผลงาน “ลายพิมพ์นิ้วมือ
ของพ่อ...พ่อซึ่งเป็นเกษตรกร”

ความรู้สึกที่มีต่อผลงานชิ้นนี้

การออกแบบที่ ดี ม าจากแรงบั น ดาลเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ
ประกอบกับความคิด ไอเดีย และจินตนาการ ทีบ่ างครัง้ ไอเดียดีๆ
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมองออกไปไกลนัก เพียงแค่มองเห็นในคุณค่า
ของสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเราก็พอ อย่างผลงานชิน้ ก็เกิดขึน้ จาก
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การทีผ่ มมองเห็นแรงบันดาลใจทีช่ ดั เจน จึงพยายามคิดในมุมที่
ต่างออกไปจากคนอืน่ จนมาสะดุดกับลายนิว้ มือของเราเองนีแ่ หละ
เพราะลายนิว้ มือถือเป็นเอกลักษณ์ในการยืนยันความเป็น
ตัวตนของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ตอนแรกอยากจะสร้างผลงาน
จากลายพิมพ์นว้ิ พระหัตถ์ของพระองค์ทา่ นจริงๆ แต่ไม่มโี อกาส
นัน้ แล้ว จึงหยิบยกเอาความประทับใจทีม่ ตี อ่ พระองค์ทา่ นเกีย่ วกับ
ความรักในอาชีพเกษตรกรมาเป็นตัวแทน โดยการใช้เครื่อง
CNC (Computer Numerical Control) กัดอะคริลิกใสหนา
และไล่ระดับความลึกจากด้านหลัง โดยให้เลข ๙ โดดเด่น
อยู่ตรงกลาง ท่านกลางหลอดไฟ LED สีเขียว ซึ่งเป็นสีของ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรครับ

ลายพิมพ์นิ้วมือของพ่อ
พ่อซึ่งเป็นเกษตรกร
ฐานป้ายท�ำด้วยไม้ MDF ปิดผิวด้วย
แผ่นลามิเนต ภายในซ่อนไฟ LED สีเขียว
ตัวอักษรท�ำด้วยอะคริลิคใสหนา 50 มม.
แกะสลักลวดลายด้วยเครื่อง CNC

สำ�หรับในการประกวดครัง้ นี้ ผมเชือ่ ว่าทุกคนได้สร้างสรรค์
ผลงานออกมาจากแรงบันดาลใจเดียวกัน นัน่ ก็คอื พ่อหลวงแห่ง
รัชกาลที่ 9 เป็นการร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ แด่พระองค์ทา่ นเป็นครัง้ สุดท้าย ท่านใดก็ตาม
ทีไ่ ด้รบั รางวัลในการประกวดครัง้ นี้ ผมรูส้ กึ ยินดีดว้ ย ซึง่ ผมก็ไม่ได้
คาดหวังว่าจะเป็นตัวผมเองที่ได้รับรางวัล แต่เมื่อได้รับมาแล้ว
ก็ขอสานต่อความตัง้ ใจด้วยการมองเงินรางวัลทัง้ หมดหลังหักภาษี
ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ที่มีประโยชน์ต่อไปครับ
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