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   สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา Thai Advertising Business Development Association

   (TABDA) เป็นองค์กรศูนย์กลางที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตส่ือโฆษณา 

และสื่อนอกบ้าน ตลอดจนการรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาและงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อให้สมาชิก

ของสมาคมฯ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พันธกิจของสมาคมฯ
1. จัดท�าสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ และติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของสมาคมกับสมาชิก อาทิเช่น 

 นิตยสาร  Graphics & Sign / Website  www.tabda.org / Facebook  @TABDA.org

2. รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพการผลิตสื่อโฆษณาของสมาชิก

3. จัดอบรมสัมมนา เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก

4. เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่สมาชิก โดยการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วิชาชีพด้านการผลิตสื่อโฆษณามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

เชือ่มสมัพนัธไมตรไีทย – กลุม่คนฮักป้ายเมอืงลาว

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้จัดงาน 

Sign Asia Expo น�าโดย คุณเกษม ดุษฏีประเสริฐ ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไอบริก จ�ากัด และ คุณจุมพล 

บุญวิโรจน์ฤทธิ์ เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

(TABDA) ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในการรวมตัวกัน 

ก่อตั้ง Laos Signage Club ชมรมคนฮักป้ายเมืองลาว ซึ่งเป็น 

การรวมตัวกันของนักธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท ณ กรุงเวียงจันทน์ 

สปป.ลาว พร้อมกับการแถลงข่าวเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านป้ายและอิงค์เจ็ทมาร่วมงาน Sign Asia Expo ซึ่งจะจัดขึ้น
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TABDA News | ข่าวสมาคม

	 ทางทีมงานวารสาร	สมุทรปราการได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ

สหนันท์	โกวิทวณิช	นักธุรกิจหนุ่มแห่งเมืองปากน�้าซึ่งในวงการอะคริลิค

จะรูจ้กักันดใีนนาม	“เฮียเล้ง”	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการ		ผูจ้ดัการ	

บริษัท	คิงพาวเวอร์	โพลีกล๊าส	จ�ากัด	

 คิงพาวเวอร์	 เริ่มจากบริษัทเล็กๆ	 เติบโตด้วยกระแสเสียงการตอบ

รับจากประชาชน	กลุ่มคนรักอะคริลิค	ด้วยความมุมานะของผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง

ท�าทกุอย่าง	เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในกลุม่ลกูค้าคนรกัอะคลลิคิ	หรอืกลุม่คน

ที่ใช้อะคลิลิคเป็นอาชีพ	ด้านการบริการต้องตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที	

ท�าให้คิงพาวเวอร์	 เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มลูกค้าได้อย่างดีในความสมบูรณ์ด้าน

การบริการ

	 เฮยีเล้งเริม่จากรบัจ้างทัว่ไปค่าแรงวันละ	30	บาท	ต่อมาจงึได้มโีอกาส

ไปฝึกงาน	“ร้านสุเทพการช่าง” อยู่กับ	แม่จิ๋ม	หรอื	คุณนิตยิาภรณ์ ณัฐวบิลูย์ 

ซึ่งเป็นน้าสาวที่เลี้ยงด	ู“เฮียเล้ง”	มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย	ตั้งแต่เล็กจนโต	และให้

วิชาความรูใ้นการประกอบอาชพีและได้ให้ประสบการณ์มากมายหลายอย่างใน

ชีวิต	จากนั้นเฮียเล้งเริ่มหัดขายของเล็กๆ	น้อยๆ	ข้างถนนในเวลากลางคืน	และ

รับจ้างท�างานก่อสร้างในกลางวัน	มีทั้งทุกข์และสุขปนกันไป	กว่าจะมีวันนี้ได	้

ต้องต่อสู้ชีวิตมากมาย	

ด้วยความขยัน ความเป็นนักสู้ส่งผลให้เฮียเล้งขึ้นท�าเนียบผู้ชายเก่ง 
เป็นนักธุรกิจหนุ่มสายพันธุ์ใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว

ระหว่างวนัที ่8-11 พฤศจกิายน 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อมิแพค เมืองทองธานี 

 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน เวียงทอง นันทวงศ์  

รองอธิบดีกรมวัฒนธรรมมหาชน กระทรวงแถลงข่าวและ

วัฒนธรรม สปป.ลาว ท่าน วงน�า วงวิไล ตัวแทนชมรม 

คนฮักป้ายเมืองลาว พี่น้องนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านป้ายและ

อิงค์เจ็ท รวมท้ังช่างภาพและสื่อมวลชนต่างๆ ในสปป.ลาว  

มาร ่ วมงาน ในครั้ ง นี้ แ ละ ให ้ ก ารต ้ อน รับอย ่ า งอบ อุ ่ น  

(ชมภาพเพิม่เตมิได้จากบทความ เชือ่มสมัพนัธ์ไทย-ลาวในฉบบั)
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 กลับมาพบกันอีกครั้ง ณ ช่วงเวลาที่ใกล้ถึงงานใหญ่ส�าหรับผู้ประกอบการแวดวงธุรกิจป้าย การพิมพ์ดิจิตอล และธุรกิจสื่อโฆษณา 

กับงาน Sign Asia Expo 2018 งานเทรดโชว์งานแรกและงานเดียวในวงการป้ายและสื่อโฆษณาในประเทศไทย 8-11 พฤศจิกายน 2561 

ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเล่ม แล้วมาพบกันกับ TABDA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่วมจัด

กิจกรรมภายในงานนะครับ ครั้งนี้เราจะจัดตกแต่งพื้นที่ของเราส�าหรับการโชว์นวัตกรรมการพิมพ์ดิจิตอล ที่ปกติเราใช้กับงานสื่อโฆษณา  

มาต่อยอดกับงานออกแบบตกแต่ง อีกทั้งยังมีการสาธิตการ Wrap รถยนต์ โดยสติกเกอร์ หลากหลายชนิด และมี workshop ให้ได้ทดลอง 

Wrapกันอีกด้วย ขอบอกว่างานนี้ผู้สนใจเรื่องการ Wrap รถ ไม่ควรพลาด 

 ในฉบับน้ีเราได้รวบรวมบทความซ่ึงมีเนื้อหาสาระหลากหลายมาให้ทุกท่านได้ติดตามส�าหรับการน�าไปต่อยอดทางธุรกิจ  

และการน�าไปปรับใช้ในการท�างานกันอีกเช่นเคยนะครับ 

 หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งอีเมล์ มาได้ที่ tabda.tic@gmail.com นะครับหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ตลอดเวลาท�าการ  

ที่เบอร์ 085 900 0660 หรือ 02 521 8258 ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสมาคมได้ทาง Facebook Fan page : TABDA  

Line ID : tabdaadmin  Website สมาคม : http://www.tabda.org/ 

เจ้าของ : สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (Thai Advertising Business Development Association : TABDA) 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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ดีถ้าช่วยกนัคืนคน ให้
สงัคมจะ

วันหนึ่งฉันเดินเข้าคุก
 เป็นอีกครั้ง ที่ TABDA 
ได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคม โดย
จดัโครงการสร้างอนาคตทีย่ั่งยนื 
โดยจดัอบรมงานตดัและตดิสติก
เกอร์ ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�า
จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็นการจัดฝึก
อบรมเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้ง
แรกจัดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
 ในครั้งนี้มีผู ้เข้าร่วมฝึก
อบรม ท้ังหมด 45 คน โดย
เนือ้หาในการฝึกอบรมนัน้ได้แบ่ง
เป็น 3 ส่วน โดยใน 2 วันแรก
นั้ น ได ้ ให ้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
คุณสมบัติ ของ สติกเกอร์ว่าคือ
อะไร กาวสติกเกอร ์ท�างาน
อย่างไร รวมทั้งแนะน�าการใช้
อุปกรณ์ต่างๆในการท�างานตัด
และติดสติกเกอร์ และให้ผู้เข้า
ร่วมอบรมได้ทดลองฝึกการตัด
สติกเกอร์ โดย ให้หัดตัดสติก
เกอร์ตามแบบ โดยฝึกการตดัท้ัง
เส้นตรง เส้นโค้ง และหัดฝึกน�้า
หนักมือ การตัดให้ตัดขาดแต่
เนื้อสติกเกอร์ ซึ่งผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถท�าได้ดีทุกๆคน 

บทความ | อบรมสติ๊กเกอร์ เรือนจ�าภูเก็ต
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 ในการอบรมวัน ท่ี 
3-4 ได้รบัเกยีรต ิจากพีอ่าร์ต
(คุณภี ม วั ชช ์  นุ ชพุ ่ ม )  
จากแดงสตกิเกอร์ และลกูศษิย์ 
มาร่วมเป็นวิทยากรช่วยฝึก
อบรมผูต้้องขงั โดยในการอบรม
นี้ เน ้นไปท่ีการฝึกการตัด 
สตกิเกอร์ตามแบบ เพือ่ช่วย
ให้ผู ้เข ้าร ่วมอบรมได้เกิด
ความช� านาญในการ ใช ้ 
คัตเตอร์ รวมทั้งเริ่มฝึกหัด
การตดิสตกิเกอร์ทีไ่ด้ตดัแล้ว 
โดยหดัการรีดสติกเกอร์โดย
ใช้เทปยก และน�ามาติดตั้ง

 ในการอบรมในวนัที ่5และ6 มกีารแนะน�า วธิคีดิในการออกแบบสตกิเกอร์โดยพีอ่าร์ต ซึง่ผูเ้ข้า
ร่วมอบรมทกุท่าน จะต้องออกแบบสตกิเกอร์ เพือ่ตดัและติดสตกิเกอร์บนหมวกกนันอ็ค คนละ1ใบ ซึง่
ผู้อบรมทุกท่าน สามารถออกแบบและติดสติกเกอร์ลงบนหมวกกันน็อคของตนเองได้อย่างดีไม่แพ้มือ
อาชีพเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็น การจบหลักสูตร การฝึกอบรมในครั้งนี้ 
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 ใ น ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ค รั้ ง นี้  
จะไม่สามารถท�าได้หากไม่มีผู ้ใหญ่ 
ใจดีทั้งหลาย มาให้การสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน โดยสติกเกอร์สี
ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมนี้ ได้รับความ
อนุเคราะห์จาก คุณชนัญสินี ศิลปะ
ศิริพร บริษัท ออโต้ อินเตอร์เทรด 
จ�ากัด และคุณสุรินทร์ มุนินทรวงศ์ 
บริษัทแดนไพร โปสเตอร์ จ�ากัด                                                                     

แบบสตกิเกอร์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการฝึกตดัและตดิได้
รบัความอนเุคราะห์ จากพี ่จิง้ แห่ง จิง้สตกิเกอร์  
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 ส่วนสติกเกอร์ที่พิมพ์ มาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกตัดและติดได้รับความร่วมมือในการพิมพ์ 
จาก บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ดจ�ากัด, บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด, บริษัท สหสติกเกอร์ 
จ�ากัด, บริษัท เอส.เอ. เอส อิงค์เจ็ท ซัพพลาย จ�ากัด, บริษัท ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จ�ากัด, บริษัท 
เทคโนโลยี่ 2004 จ�ากัด 

 โดยพี่สุมาลี  เลิศสุกิตติพงศา บริษัท 
เทคโนโลยี่ 2004 จ�ากัด ซึ่งเคยได้ให้การ
สนับสนุนเครื่องตัดสติกเกอร์ให้กับเรือนจ�า
ภูเก็ตได้น�าไปไว้ใช้งานเมื่อการจัดอบรมครั้ง
ก่อน ครั้งนี้ได้สนับสนุน ที่รีดสติกเกอร์ และ
ใบมีดส�าหรับเครื่องตัดสติกเกอร์ทดแทนใบ
มีดเดิมให้อีกด้วย
 ส่วนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ได้รับ
สมุดบันทึก ส�าหรับใช้จดการเรียนการสอน 
นั้นได้รับบริจาคมาจาก คุณสุรเชษฐ์ เซียว
ประยูร จากบริษัท DUNNHUMBY และ
หมวกกันน็อค ทั้ง 100 ใบ ที่ใช้ในการฝึก
อบรมนี้ได้รับจาก บริษัท เอ เอ็ม อาร์ อิน
ดัสตรี จ�ากัด โดยพี่สมโภช สงวนปิยะพันธ์ 
บริษัท บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส จ�ากัด 
เป็นผู้ประสานให้
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และห้องสมุดเรือนจ�าภูเก็ต ได้รับหนังสือเรื่องสั้น 
หนังสือนิยาย และหนังสือการ์ตูน อีก 700 กว่า
เล่ม เอาไว้อ่าน โดยพี่ส้ม เจ้าหน้าที่ของสมาคม 
TABDA เป็นผู้ร่วมบริจาค เอาไปฝากให้น้องๆ ใน
เรือนจ�าได้เข้ามาอ่านเพื่อเป็นการผ่อนคลาย 

และสุ ดท ้ ายที่ จ ะกล ่ า วถึ ง  คื อ  พี่ ไ ก ่  
(คุณประพาภร แซ่อิ๋ว) หจก.เซ้าเทิร์นมีเดีย 
จ.ภเูกต็ ซึง่เป็นผูร้เิริม่และประสานงานเพือ่ให้
โครงการน้ีเกดิข้ึนได้ รวมทัง้จดัเตรยีมขนมนม
เนยและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าอบรม ในทุกๆ 
ครั้งที่มีการสอน แล้วพบกันใหม่ กับโครงการ
เพื่อสังคม ดีๆ แบบนี้ ในโอกาสต่อไป

“การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการ ให้โอกาส”
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TABDA สญัจร ปี 2561 คร้ังที ่3 , ครัง้ที ่4

งานแสดงสนิค้าและนวตักรรมงานพมิพ์
PIY (Print It Yourself) รวยด้วยไอเดยีจากงานพมิพ์ คณุเองกท็�าได้

งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 3 หาดใหญ่ จ.สงขลา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชย์สมบัติครบ 60 ปี โดย  คุณอดิศร ศุขะทัต นายกสมาคมส่งเสริมไทย
ธุรกิจโฆษณา กล่าวรายงาน และคุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธาน
หอการค้าจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

งาน TABDA สญัจร ปี 2561 ครัง้ที ่3 หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ได้รบัความสนใจจากพ่ีๆ เพือ่นๆ ผูป้ระกอบการร้านป้าย
และอิงค์เจท็ในพืน้ทีภ่าคใต้ จากทัง้ กระบี ่ระนอง ชมุพร 
สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช ตรงั พงังา พทัลงุ สงขลา 
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต และยังมี จาก
เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ นัดหมายมาพบปะกันในงานนี้

TABDA ขอขอบคุณผู้มาร่วมชมงานจากทั้งจังหวัดที่จัด
งานและจังหวัดใกล้เคียงทุกๆท่านนะคะ รวมทั้งท่านผู้
ประกอบการในพื้นที่จัดงานที่ช่วยประสานงานให้ความ
ช่วยเหลอืและเชญิชวนเพือ่นๆมาร่วมชมงานกันนะคะ ทัง้ 
คุณบุ๋ม หาดใหญ่แบนเนอร์,   คุณเทอดศักดิ์ หาดใหญ่
เบสท์เซลส์แอนด์เซอร์วิส, คุณเดชดวง หาดใหญ่
พลาสติก และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะ
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งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี
จดัขึน้เมือ่วนัที ่22-23 กนัยายน 2561 ณ หอประชมุไพรพะยอม มหาวิทยาลยั
ราชภัฎอุบลราชธานี โดย  คุณบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ กรรมการสมาคมส่ง
เสรมิไทยธุรกิจโฆษณา กล่าวรายงาน และคณุสมชาต ิพงคพนาไกร ประธาน
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

งาน TABDA สัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี 
ได้รบัความสนใจจากพ่ีๆ เพือ่นๆ ผูป้ระกอบการร้านป้าย
และอิงค์เจ็ทในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้
เคียง จากทั้ง ลพบุรี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร 
อ�านาจเจริญ สกลนคร นครราชสีมา ขอนแก่น 
มหาสารคาม สุรินทร์ อุดรธานี 

TABDA ขอขอบคุณผู้มาร่วมชมงานจากทั้งจังหวัดที่จัด
งานและจังหวัดใกล้เคียงทุกๆท่านนะคะ รวมทั้งท่านผู้
ประกอบการในพื้นที่จัดงานที่ช่วยประสานงานให้ความ
ช่วยเหลอืและเชญิชวนเพือ่นๆมาร่วมชมงานกันนะคะ ทัง้ 
คุณอ้น เอโอเอ็นอะคริลิคแอนด์ดีไซน์,   คุณบาส คลัง
ไอเดีย  และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะ
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TABDA ขอน�าภาพบรรยากาศการจัดงาน ทั้ง 2 จังหวัดมาฝากนะคะ

ส�าหรับกิจกรรม TABDA สัญจร ปี 2561 ทั้ง 4 ครั้ง ที่
ผ่านมา TABDA ต้องขอขอบคุณท่านผู้ให้การสนับสนุ
นทุกๆท่าน ทุกๆฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ขาย ฝ่ายผู้ซื้อ ฝ่ายผู้มา
ให้ความรู้ ฝ่ายผูม้าร่วมพบปะเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ดีดีซึ่งกันและกัน ส�าหรับเราซึ่งเป็นฝ่าย
ประสานงานให้ทุกๆฝ่ายได้มีโอกาสมาพบกันอยากให้
ภาพบรรยากาศดดีอีย่างนีค้งอยูต่ลอดไป แล้วกลบัมาพบ
กนัใหม่ในโอกาสต่อไป ติดตามชมภาพเพิม่เติมได้ที ่เฟส
บุ๊คเพจ TABDA นะคะ
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ขอขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม TABDA สัญจร
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ขีบ่้น
ตามประสา

คนแก่
 ช่วงน้ีฝนตกทุกวนั พี่ๆ  เพ่ือนๆ ในวงการ

เป็นอย่างไรกันบ้าง ต้องระมดัระวงัดแูลสขุภาพกนั

ด้วยและทีส่�าคญั ต้องระมัดระวังการท�างานในช่วง

นีใ้ห้มากๆ ด้วย ไม่ว่าจะงานผลติและติดตัง้ ต้อง

เผือ่เวลาไว้ให้มากๆ หน่อย เพราะฝนฟ้าไม่ค่อยจะ

เป็นใจ แล้วย่ิงผลงานท่ีเราได้ตดิตัง้ไปแล้วไม่ว่าจะ

เป็นงานป้าย งานไวนลิ ต้องคอยหมัน่ดูแล ซ่อม

บ�ารงุ ตรวจเช็คบ้าง เพราะปัญหา เรือ่งป้ายหล่น 

ไวนลิขาด มักจะมข่ีาว ให้เหน็กันบ่อยๆ ในช่วงหน้า

ฝนทีม่พีายฝุนตกหนัก ลมแรง ซ่ึงข่าวแบบนีล้งุ

เองกไ็ม่ค่อยอยากเอามาเขียนเป็นบทความเลย 
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 เอาหล่ะบ่นกนัมามากแล้ว วันน้ี จะบ่นอารยัด ีนกึข้ึนได้แล้ว วนัก่อนไปนัง่กินกาแฟตามประสาคนแก่

เหลือบไปเหน็รปูท่ีติดอยูข้่างผนัง กร็ูส้กึหงดุหงิดขึน้มาเลย สิง่ทีลุ่งเหน็ คอืการต่อสตกิเกอร์ ในการท�างาน

ป้ายหรอืงานสติกเกอร์ท่ีมีขนาดใหญ่เกนิกว่าหน้ากว้างของวสัดทุีเ่รามี จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารต่อวสัด ุ ไม่ว่า

จะเป็นไวนลิ หรอืสตกิเกอร์ ซึง่ในการต่อไวนลิ นัน้มวิีธกีารต่อได้หลายวิธ ี และมรีะยะซ้อนกัน หรือทบักนั

(Overlab)ของไวนิลท่ีไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัความหนา และวธิกีารต่อของไวนลิ เอาไว้ว่างๆ จะมาเขยีนให้อ่าน
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 วนันีเ้ราจะมาว่ากนัถงึวธิต่ีอสตกิเกอร์กนั

ก่อน ในการต่อสติกเกอร์นัน้จะต้องมกีารตดิซ้อน

กันหรือทับกัน แต่จะซ้อนกันกี่มิลนั้น ขึ้นอยู่กับ

ชนดิของสตกิเกอร์ว่าเป็นสตกิเกอร์ทีม่กีารผลติ

ด้วยวิธแีบบไหน จะเป็นแบบหล่อฟิล์ม หรอื รดี

ฟิล์ม เพราะข้ันตอนการผลิตนัน้มผีลต่อการหด

ตวัของสตกิเกอร์ ว่าจะหดมากหรือน้อย ซึง่จะเป็น

ค�าตอบว่าระยะทีเ่ราจะตดิทบัซ้อนกนันัน้ควรจะกี่

มิลลิเมตรดี ส่วนเราจะรู้ได้อย่างไรนั้นก็ง่ายมาก 

เราควรถามผูข้าย หรอืผูผ้ลติว่าสตกิเกอร์รุน่ทีเ่รา

ใช้นีเ้ป็นแบบไหนและควรจะติดซ้อนกนัระยะเท่าไหร่

ด ี ซึง่จะท�าให้งานทีต่ดิตัง้ออกมาแล้วนัน้สวยงาน

และคงทน ตามความคาดหวงัของลกูค้า หากระยะ

การติดซ้อนกนัน้อยไป ผลท่ีตามมาก็จะเป็นอย่าง

ภาพตวัอย่างท่ีลุงเอามาให้ดกัูนนะ

 สิ่งหนึ่งที่ลุงอยากจะฝากให้ทุกคนจ�าไว้ก็

คอื ไม่มสีติกเกอร์แบบไหน ยีห้่อไหน รุ่นไหน ทีจ่ะ

ไม่มวีนัหดตวั มแีต่จะหดมากหรอืหดน้อย เพราะ

ฉะนั้น ทุกครั้งท่ีมีการต่อสติกเกอร์น้ัน ยังไงก็

แนะน�าให้พวกเราต้องติดซ้อนกันนะ จะบอกให้
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บทความสัมภาษณ์คุณธนกฤต  กระบวนรัตน์ 
ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด คัลเลอร์ อาร์ต พร้ินติ้ง 

จังหวัดนครสวรรค์ ช64/114 ถนนสวรรค์วิถี 
ต.ปากน�้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

คัลเลอร์ อาร์ต 
บรกิารผลติและตดิตัง้ป้ายโฆษณา 
งานตกแต่ง มานานกว่า 18 ปี  
เรามีพื้นที่ในการผลิตประมาณ 
1,500 ตารางเมตร โรงงานทีต่ัง้อยู่
ในจงัหวดันครสวรรค์
เราน�า เสนอสิ่ งที่ดี ท่ีสุดให ้กับ
ลูกค้า ถึงความหลากหลายของ
การบรกิารงานแบบครบวงจร เรา
เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
ส�าคญั ภายใต้งบประมาณทีล่กูค้า
ก� าหนดได ้ และ ให ้บริการทั่ ว
ป ร ะ เ ท ศ  เ ร า มี ที ม ง า น ม า ก
ปร ะสบการณ ์ ว ่ า  50  ชี วิ ต  
และพวกเราได้รบัการฝึกฝนเป็นอย่างดี 
ในการประกอบวิชาชพีส�าหรบังาน
ป้าย งานตกแต่งภายใน นอกจาก 
ความสามารถของทมีช่าง เรายงัมี
เครื่องจักรที่ทันสมัย และเป็น
เทคโนโลยีล ่ าสุดส� าห รับงาน 
ผู้บริหารของเราเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจในเน้ืองานสูงและถ่ายทอด
ความรูน้ัน่ให้แก่ช่างมคีวามพร้อม
ที่ จ ะ ให ้บริการลูกค ้าที่ ดีทีสุด 
เราใส่ใจในความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นส�าคัญทั้งคุณภาพและ
ความสวยงาม

การเริ่มต้นธุรกิจ 

 ชือ่ ธนกฤต กระบวนรตัน์ ประกอบธรุกจิ ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 

คลัเลอร์ อาร์ต พริน้ติง้ พอจบการศึกษาด้านการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ กม็าท�างานทีโ่รงพมิพ์ 2 ปี ด้วยความตัง้ใจว่าจะท�างาน

หาความรูต่้างๆ  เกีย่วกบัธุรกจิงานพิมพ์ และได้เปิดร้านป้ายเลก็ 

เพือ่เป็นรายได้มาจนุเจอืครอบครวั ปี 2543 จงึออกจากงานและ

มาท�าร้านแบบจรงิจงัอยูท่ีจ่งัหวดันครสวรรค์ เริม่ต้นด้วยการซือ้

เครือ่งพมิพ์ออฟเซท็มอืสอง และเครือ่งมอืต่างๆ  เกีย่วกบังานพมิพ์

เรือ่ยๆ

ปัจจัยที่ท�าให้อยู่รอดในธุรกิจงานป้าย

 เราสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้ลกูค้าได้ โดยการให้

บรกิารและผลิตสนิค้าทีม่คีณุภาพให้กบัลกูค้า ถงึแม้จะเป็นสนิค้า

ทีม่รีาคาสงูแต่กส็ามารถจบัต้องได้ เพราะเราใช้วสัดอุปุกรณ์ทีม่ี

คณุภาพเหมาะสมกบัราคาทีท่่านได้จ่ายมาให้กบัเรา ซึง่ความได้

เปรยีบของเรากค็อื เราสามารถดไีซน์หรอืออกแบบงานได้ตรงตาม

ความต้องการของลกูค้า ถงึแม้จะมมีาแค่โจทย์ว่าต้องการจะได้ป้าย

แบบไหนหรอืลักษณะใด เรากส็ามารถสเก็ตช์ภาพและออกแบบ

งานให้ลกูค้าได้ และยงัสามารถส่งให้ลกูค้าตรวจสอบความสวยงาน

และความถกูต้องได้ในระยะเวลาทีเ่รว็ทีส่ดุแค่ 2 วนั
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อะไรทีท่�าให้ธรุกิจน้ีเจรญิเติบโตและอยู่ได้จนถงึปัจจบุนั

 สิง่ท่ีท�าให้ธรุกจิงานป้ายเจรญิเตบิโตและอยูม่าจนถงึปัจจุบัน

ได้ก็คือ การสร้างไอเดยีและคณุภาพของงานให้ย่ังยืนและสม�า่เสมอ การ

ผลติชิน้งานในบางข้ันตอนเรายังไม่มเีครือ่งมอืทีจ่ะสามารถผลติได้ จึง

ต้องส่งต่องานไปให้ทีอ่ืน่ท�าให้แทน ซ่ึงในบางครัง้อาจจะได้งานทีไ่ม่ตรง

ตามความต้องการของเรากต้็องส่งกลับไปให้ร้านแก้ไขงานให้อกีรอบ 

นอกจากจะท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและได้งานทีล่่าช้าออกไปตาม

ก�าหนดแล้ว ยงัท�าให้เราได้งานทีไ่ม่ตรงตามสเปคทีลู่กค้าต้องการอกีด้วย 

ผมจึงลงทุนซือ้เครือ่งมอืด้านงานพมิพ์แบบครบวงจรมาบรหิารจดัการ

เอง ซึง่นอกจากจะได้งานท่ีเราสร้างสรรค์ไอเดยีไว้อย่างดแีล้ว จะท�าให้

เราได้ผลงานท่ีมีคณุภาพตรงตามสเปคทีล่กูค้าต้องการได้เป็นอย่างดี 

และในการท�างานในแต่ละช้ินงาน ก็ยังช่วยลดต้นทนุและลดระยะเวลา

ในการผลติลงไปคร่ึงหน่ึงจากท่ีเราเคยจ้างทีอ่ืน่ได้

การเริ่มต้นธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการมือใหม ่

 การจะเริม่ต้นท�าธุรกจิด้านงานพมิพ์ส�าหรับผูป้ระกอบการ

มือใหม่ จะต้องมพีืน้ฐานในเร่ืองของการออกแบบ ต้องรู้วสัดอุปุกรณ์

หรือวัตถดุบิในการพมิพ์ ต้องรูเ้กีย่วกบัเรือ่งป้าย แต่ถ้าอยากประสบ

ความส�าเร็จในด้านนีจ้ริงๆ ควรจะผ่านการเป็นลูกน้องคนอืน่มาก่อน 

เรียกง่าย  ๆว่าควรจะหาประสบการณ์ในการท�างานป้าย หรืองานเกีย่ว

กบัธรุกจิสือ่สิง่พิมพ์ทัว่ไปก่อน จะท�าให้คณุก้าวได้เรว็ข้ึน 

 มีหลายคนท่ีเคยน�าเงนิมาลงทุนเปิดร้านเกีย่วกบังานพมิพ์ 

แต่ใจคุณไม่มี ใจคณุไม่รกัในด้านนี ้ เพยีงเพราะว่ามเีงนิมาลงทนุเปิด

กจิการ กจ็ะใช้เงนิลงทนุมนัอย่างเดยีว คดิแค่ว่ามนัง่าย แต่ผลสดุท้ายก็

เจ๊ง ประกาศขายขาดทนุกนัเยอะแยะ 

ชิ้นไหนที่ภูมิใจมากที่สุด 

 “ด้วยความทีเ่ราเป็นผูน้้อยในวงการธุรกิจงานป้าย จงึบอกไม่

ได้ว่าอะไรหรืองานช้ินไหนทีเ่ป็นงานทีเ่ราภมูใิจมากทีส่ดุ แต่ขอพดูถงึใน

เร่ืองของความรู้ท่ีตนมทีีว่่า มคีรัง้หนึง่เขาเชญิเราไปประชมุเก่ียวกับธุรกิจ

งานป้าย เราสามารถน�าเสนอวสัดุอปุกรณ์ในการออกแบบหรอืในการ

ผลติเกีย่วกบังานป้ายได้ เพราะเรามพีืน้ฐานทีส่ามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าได้ ท�าให้ลูกค้าช่ืนชอบและพอใจในช้ินงานของเรา นี่

แหละความภูมิใจในการท�างานเกีย่วกบัธรุกจิงานป้าย”

ปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างาน 

 ธรุกจิงานป้ายของเรามแีรงงานทีพ่ร้อม และวสัดทุีเ่ราน�ามา

ผลติกเ็ป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพ ท�าให้เราไม่เคยเจอปัญหาหรอือปุสรรคใน

การท�างานเลย แต่ถ้าจะให้กล่าวถงึปัญหาหรอือปุสรรคทีล่กูค้าหรอืบุคคล

ท่ัวไปพบเจอ กมั็กจะเป็นปัญหาในเรือ่งของสกีบัวสัดทุีไ่ม่มคีณุภาพตาม

ท่ีโฆษณาไว้ ซึง่กถ็อืเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องโทษตวัเองว่าไม่ได้ศกึษาราย

ละเอยีดเกีย่วกบัสีหรอืวสัดนุัน้  ๆให้ดก่ีอนน�ามาผลิตสินค้า

 ซึง่ในการท�างานเราต้องรบัประกันว่างานของเราดี มคุีณภาพ

อย่างท่ีเราได้บอกกล่าวหรอืโฆษณาให้ลกูค้าได้พงึพอใจในสนิค้าทีเ่ขาจะ

ได้รบั อย่างงานโฆษณาหน้าตกึทีส่่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาในการตดิที่

นาน หรอืท�าแล้วจะไม่มกีารแกะงานโฆษณานัน้ออก คอืถ้าเราตดิไป 2 

ปี แล้วต้องมาแกะออกเพ่ือท�าการแก้ไขเพ่ือน�าไปตดิใหม่อกีรอบมนัก็ไม่

คุม้ในเรือ่งของค่าใช้จ่ายส�าหรับเรา 

 แต่ถ้าพดูถงึในเรือ่งของคูแ่ข่ง เรามลูีกค้าทีม่กี�าลงัซือ้และมี

ความพึงพอใจในสนิค้าของเรา มคีวามเชือ่มัน่ เชือ่ใจในคณุภาพงานของ

เราอยูแ่ล้ว เราจงึไม่กลัวถ้าคูแ่ข่งจะกดราคาตดัหน้าเรา รวมไปถงึร้าน

เลก็  ๆท่ีรับงานมาแล้วเขาไม่สามารถผลติงานในบางขัน้ตอนได้เขากม็า

จ้างเราผลติให้กม็ ีลกูค้าส่วนใหญ่จงึมกัจะเดนิเข้ามาหาเราเองซะมากกว่า
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การดูแลพนักงาน 

 ถงึเราจะเป็นนายจ้าง แต่เรากเ็ป็นคนเหมอืนกบัลกูจ้างเหมอืน

กบัพนักงานท่ัวไป แต่เวลาท�างานกค็อืเราท�างาน เราไม่ได้เป็นนายจ้างทีท่�า

หน้าหล่อเดินตรวจงานอย่างเดยีว ทกุคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบงานในแต่ละ

ส่วนของตนเอง แตกต่างกันเพียงแค่ว่า เราได้ออกไปข้างนอก ได้ออกไปดู

งานเกีย่วกบัธรุกจิงานป้ายหรอืธรุกจิงานพิมพ์ในทีอ่ืน่  ๆเราได้รูเ้ราได้เหน็ว่า

ข้างนอกเขาท�าอะไร เรากส็ามารถมาบอกเล่าเขาได้ว่า อะไรควรท�าแบบไหน

หรือวิธไีหน ท่ีจะท�าให้การผลิตงานออกมามคีณุภาพมากทีส่ดุ นีเ่ป็นส่วน

หน่ึงท่ีท�าให้เขารักเขา และเราก็รกัเขาแบบพ่ีแบบน้องแบบคนในครอบครัว

เช่นกนั 

 ร้านของเราท�างานแบบเป็นระบบ เรือ่งเงินเดอืนเราจ่ายตรง เรือ่ง

เคร่ืองมือหรือวัสดปุกรณ์เรากม็คีรบ ไม่เคยมปัีญหาเรือ่งของหาย ถ้าถาม

ว่ามีพนักงานท่ีนิสัยไม่ดเีข้ามาสมคัรเข้ามาท�างานกบัเรามัย้...กม็นีะ แต่พอ

มาอยูก่บัเราเขากป็รบัเปลีย่นตัวเองเป็นคนด ีเพราะเราสอนให้เขาเป็นคนดี 

“คณุเป็นคนดี เราเป็นครอบครวัทีด่ ีใคร  ๆก็รกัคณุ”

งานธรุกิจป้ายจะต้องมกีารค้นคว้าหาข้อมลู หรือวธิกีารใหม่ๆ  หรอืไม่

 ในฐานะผูบ้รหิารงานควรจะมกีารค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่

เตมิอยูต่ลอดเวลา อย่างเวลาเราไปดูงานทีแ่คนาดา เราไปเหน็ป้าย  ๆหนึง่ 

ขาป้ายท่ีร้านเราท�า เรายกขอบด้วยการยิงเหล็กเข้าไป แต่ทีต่่างประเทศเขา

ไม่ท�าแบบเรา กม็าเล่าให้ลูกน้องฟังว่าปีหน้าเดีย๋วจะท�าแบบนีบ้้าง 

อนาคตของธุรกิจงานป้าย

 อนาคตของธรุกจิงานป้ายไม่ว่าจะเป็นตลาดล่าง ตลาดกลาง หรอื

ตลาดบน ลกูค้าจะแยกกลุม่ในการเลอืกวัสดตุามทีต่นเองต้องการ อย่าง

ตลาดบนอาจจะพร้อมทกุอย่างในเรือ่งของวสัด ุเครือ่งมอื คณุภาพ เทคนคิ

ใหม่ นวตักรรมใหม่ๆ  แต่ตลาดล่างวสัดแุบบไหนหรอืราคาไหนกท็�าได้ แต่...

คณุภาพอาจจะได้ตามวัสดแุละราคาท่ีผลิตออกมา แต่ส�าหรบัผมจะไม่โอเค

กบัคณุภาพทีไ่ด้รับ

การแข่งขันในอนาคตข้างหน้า 

 ด้วยการทีผู่ค้้าแข่งกนัขายของ แข่งกนัตดัราคาสนิค้า ถอืเป็น

สาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ราคาสนิค้าลดลง แต่กจ็ะตามมาด้วยคณุภาพของสนิค้า

ทีล่ดต�า่ลงเช่นกนั แต่ผูค้้าและลกูค้าควรมคีวามรูด้้วยว่า...สนิค้าทีต่นได้รบั

เหมาะสมกบัราคาท่ีคุณจ่ายไปด้วยหรอืไม่
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APPLICATION ช่วยหาฟ้อนต์ 

เวลาทีม่เีพลงลอยมาเข้าหูของเราแล้วเพลงนัน้เกดิ

ไพเราะโดนใจเราเป็นอย่างมาก เราก็คงจะต้องหาให้

เจอว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไร? หลายๆคนอาจจะใช้

เวลานึกหรือจดเนื้อ เพลงเอาไว ้ ไปหาต ่อใน

อินเตอร์เน็ต หรือถ้าในยุคสมัยนี้ก็ต ้องเป ิด  

Application อย่าง Shazam ให้ช่วยหาเพลงให้

แต่ส�าหรับนักออกแบบเรื่องหาเพลงที่ลอยมาตาม

อากาศไม่เจอคงเป็นเรือ่งทีไ่ม่น่าปวดหัวเท่ากบัการ

ทีไ่ปเจอฟ้อนต์สวยๆบน Artwork แล้วไม่รูว่้าฟ้อนต์

ชนิดนั้นชื่อว่าฟ้อนต์อะไรหรือหาฟ้อนต์ชนิดนั้นไม่

เจออีกเลย
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ถ้าในหลายปีก่อนเราก็คงจะถ่ายรูปฟ้อนต์บน Artwork มาให้เพื่อนๆช่วยกันเดาหรือช่วนกันหาฟ้อนต์ให้เจอ 

แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ IOT (Internet Of Think) การหาฟ้อนต์ให้เจอคงจะเป็นแค่เรื่องเล็กไปซะแล้ว เมื่อตอนนี้

ทีมงานจากเว็บ www.myfonts.com ได้ท�าการสร้าง Application ในการช่วยหาฟ้อนต์ชื่อว่า  

What The Font ส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อย

What The Font เป็น Application ช่วย

เหลอืนกัออกแบบในการหาฟ้อนต์ทีต้่องการ 

เพียงแค ่ถ ่ ายรูปฟ ้อนต ์บนแอพหลัง 

จากนั้นระบบของแอพก็จะช่วยท�าการหา

ฟ้อนต์ให้อย่างโดยเรว็และแม่นย�า โดยตอน

นี ้Application สามารถค้นหาฟ้อนต์ได้ถึง 

130,000 แบบเลยทีเดียว และในโครงสร้าง

ของแอพยงัม ีAI หรอื Machine Learning 

ที่จะมาช่วยให้แอพมีระบบที่ดีขึ้นได้อีกมาก

ในอนาคต
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PRINTING
ส�าหรบังานป้าย

ต่อจากเล่ม 17

 ทีน่ีเ้รามาดวู่า 3D Printing จะมีส่วนมาช่วยงาน

ส�าหรบัผูป้ระกอบการผลติป้าย อย่างพวกเราได้อย่างไร

กนับ้างครบั 

ใช้ผลิตตัวงาน หรือส่วนประกอบของงาน

เราสามารถใช้ 3D Printing พิมพ์ส่วนประกอบของตัวป้าย หรือชิ้น

งานของเราขึ้นมาได้โดยตรง  เช่นการพิมพ์ตัวหนังสือ หรือ โลโก้

ขนาดเล็ก ๆ     หรือเราสามารถที่จะพิมพ์เป็นขอบของตัวหนังสือเพื่อ

ที่จะน�าไปติดแผ่น acrylic และใส่ไฟ LED ภายในได้  วิธีนี้จะย่นเวลา

แทนท�าการยกขอบตัวหนังสือด้วยโลหะ  ตัวหนังสือสูงประมาณ 10 

cm หนาประมาณ 2.5 cm ใช้เวลาในการพิมพ์ขอบที่ 10-15 นาที 

หากเราก�าหนดความหนาของผนังวัตถุที่พิมพ์ไม่มากครับ…  หรือ

กรณีที่ป้ายจะต้องมีส่วนประกอบที่เป็น 3D เช่นดอกไม้ หรือ ลาย

ต่าง ๆ  3D Printing ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้ท�างาน

แบบนี้ได้ดีครับ

ใช้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ

ในหลาย ๆ กรณีเราอาจจะต้องการ ชิ้นส่วนบางอย่างเพื่อใช้ในการ

ท�างาน เช่นขาตั้ง, ตัวล็อกหรือยึด มุมต่าง ๆ, ที่วัดมุม, กล่องใส่

อุปกรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย  เราก็สามารถที่จะออกแบบได้เอง

โดยใช้ program ต่าง ๆ สร้างวัตถุขึ้นมา  หรือ download ได้จาก

หน้า website ต่าง ๆ ได้  แล้วจึงน�าไปท�า 3D Printing  วิธีนี้เราก็

จะได้ ชิ้นส่วน หรือ เครื่องมือที่เราต้องการ และเหมาะกับงานของ

เรา  ซึ่งบางครั้งหาซื้อทั่วไปไม่ได้ครับ   ส่วนตัวของผมก็ใช้เครื่อง 3D 

Printer ในการพมิพ์ชิน้ส่วนต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในบ้านหลายชิน้มากครบั ตัง้แต่

ฝาขวดรดน�้าต้นไม้  ฝาท่อ  ไปจนกระทั่งฐาน และ ตัวรองส�าหรับ

ปรับต�าแหน่งเครื่อง laser engraver 
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ใช้ผลิตตัว Prototype ของงานก่อนที่จะน�าไปผลิตจริง

ก่อนทีจ่ะม ี3D printer เวลาทีอ่อกแบบ profile อลมูเินยีมต่าง ๆ  เพือ่

ที่จะส่งให้โรงงานไปฉีดอลูมิเนียม หรือ ฉีดพลาสติก หรือ ขึ้นรูปเร

ซิน่ต่าง ๆ  เรากจ็ะเหน็แต่รปูบนหน้าจอ CAD ซึง่แม้กระทัง้เราสามารถ

จะหมุนภาพให้เห็นในมุมต่าง ๆ  ได้ง่าย  ก็ไม่ได้ดีเท่าได้สัมผัสชิ้นจาก

จริง… การที่เราสามารถ 3D Print ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อนที่จะ

ไปท�าการผลิตจริง ท�าให้เราได้สามารถได้เห็น และ ทดลอง ประกอบ

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ว่า สิ่งที่เราออกแบบมานั้น เข้ากันได้หรือไม่ สวมกัน

ได้หรือไม่ แน่นไปหรือไม่ ถอดออก หรือ ประกอบกันได้ยากหรือง่าย

เท่าไร  โดยวิธีนี้เราจะสามารถเห็นปัญหาต่าง ๆ ก่อนการผลิตจริง 

และเมื่อเห็นปัญหาแล้ว เราสามารถแก้ไขใน CAD ก่อนที่จะส่งไปยัง

โรงงาน  นั่นก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการ

ท�างานของเราครับ

ใช้ผลิต Presentation Model

เวลาทีจ่ะน�าเสนองานป้าย จะเป็นเรือ่งง่ายมากทีเ่ราจะสามารถอธบิาย 

รายละเอียดต่าง ๆ ให้ลูกค้า หรือ designer ได้เห็นโดยผ่านทาง 3D 

model แทนทีจ่ะเป็น แบบจากกระดาษแบน ๆ     3D Model สามารถ

ท�าให้เราดูตัวชิ้นงานได้หลาย ๆ มุมไปพร้อม ๆ กัน  หรือแม้ในกรณี

ที่เป็นป้ายใหญ่ ๆ เช่น Pylon เราก็จะเห็นลักษณะต่าง ๆ ของ

โครงสร้างคร่าว ๆ ได้   เราสามารถที่จะใช้แสงส่อง เพื่อให้เห็นเงา 

และผลกระทบของเงาต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถเห็นในแบบที่เป็น 2D 

ได้ครับ…  หรือในหลาย กรณีเช่น การออกแบบ Kiosk หรือ Booth 

ต่าง ๆ  3D Model เหล่านี้จะช่วยท�าให้ลูกค้าเข้าใจงานได้ง่ายและ

มากขึน้ครบั  และทีส่�าคญัคอืการสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้าด้วย

ครับ
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ใช้ผลิต แม่พิมพ์ ส�าหรับงานหล่อชิ้นงาน

นอกจากที่เราจะให้ 3D Printing ในการสร้างต้นแบบหรือ prototype ของชิ้นงานแล้ว 3D Printing มีส่วนช่วยได้มากในการสร้างชิ้นงานเพื่อ

ที่จะท�าเป็นแม่พิมพ์ส�าหรับหล่อชิ้นงาน  หรือท�าตัวแม่พิมพ์ส�าหรับท�า thermal forming หรือ  vacuum forming หรือที่เราเรียกกันว่าปั้มนู

นได้ครับ   แต่ในกรณีนี้เราจะต้องเลือกชนิดของ filament ให้ถูกต้องนะครับ หากจะท�าแม่พิมพ์ปั้มนูนเราอาจจะต้องเลือก filament ชนิดที่

ทนความร้อนได้หน่อยครับ   ผมเองได้ทดลองพิมพ์งาน 3D ด้วย Filament ที่เป็น PLA ออกมาแล้วน�าไปเป็นต้นแบบในการหล่อแบบพิมพ์ 

silicone และจากนั้นก็น�าแม่พิมพ์ silicone นั้นไปหล่อปูน หล่อ resin ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร  และยาง silicone ก็ไม่ได้ท�าให้พื้นผิว

ของ 3D Model ที่ผมพิมพ์ออกมาเสียหาย ถึงแม้ผมจะใช้ model นั้นหล่อแม่พิมพ์ silicone หลายรอบครับ  วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราสร้างชิ้นงาน

หล่อ หรือ ปั้มนูนได้หลากหลายครับ

เข้าใจว่าเรื่อง 3D Printing ส�าหรับหลายท่านอาจ
จะเป็นเรื่องใหม่ และดูจะซับซ้อนไปบ้าง  แต่ในส่วน
ตัวของผม ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา
ทีท่�าธรุกจิเกีย่วกบังานผลิตป้ายต่าง ๆ  ได้เป็นอย่าง
มากครับ   แนวโน้มของการใช้เครื่อง 3D Printing 
ก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ  อาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับ
เครื่องพิมพ์ภาพ inkjet  แต่มันก็เริ่มเข้ามามี
บทบาทในการท�างานของพวกเราครับ  ดังนั้นหาก
มีเวลาศึกษาไว้หน่อยก็จะดีครับ ในปัจจุบันเครื่องก็
มีราคาไม่ค่อยแพง เครื่องที่ไม่ใหญ่นักก็อาจจะเริ่ม
ต้นที่ หมื่นกว่าสองหมื่น ไปจนถึงแสนต้น ๆ ครับ 
และตอนนี้ตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เริ่ม
มีการน�าไปใช้สอนแล้วครับ…  
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เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายนที่ผ่านมา ทาง
สมาคมTABDAได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าว
การจดังาน Sign Asia Expo 2018 ณ กรงุเวียง
จันทร์ ประเทศ สปป.ลาว และได้ถอืโอกาสไปร่วม
แสดงความยินดีกับกลุ่มงานป้ายเมืองลาวที่
เป็นการรวมตัวกันระหว่างพี่ๆ น้องๆ ร้านป้าย
และร้านอิงค์เจ็ทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน มีการ
ร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพในวงการ ซึ่งมีแนวคิดคล้าย
กับทางสมาคม TABDA ไทย
สมัพนัธ์
เช่ือม
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ไทยลาว
ในโอกาสนีไ้ด้ถอืโอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันกบัทาง
ท่าน วงน�า วงวิไล และพี่น้องร้านป้ายที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้กว่า 30 ท่าน
ด้วย โดยทางสมาคมได้มีการท�าข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วม
กันในอนาคต ท้ังในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี หรือการเยี่ยมชม
โรงงานต่างๆ ทัง้ในไทยหรอืทางสปป.ลาว เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมงานป้ายและงาน
อิงค์เจ็ทให้ดียิ่งขึ้นไป
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เมื่อมีโอกาสไปถึงต่างประเทศแล้วก็เลยถ่ายงาน
ป้ายตา่งๆใน สปป.ลาว มาให้เพือ่นๆได้ดกูัน เท่าที่
สงัเกตดู ธุรกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และโทรศพัท์
เคลือ่นที่ กย็ังเป็นธรุกจิที่มงีบโฆษณาสงู มกีารท�า
ป้ายและงานองิค์เจท็ค่อนข้างมาก ไม่แตกต่างจาก
บ้านเรา ธุรกจิอาหารจากบ้านเรากเ็ข้าไปท�าธรุกจิ
ในเวียงจนัทร์ค่อนข้างมาก แต่งานด้านสือ่โฆษณา
นอกบ้านน่าจะต้องจับตามองเพราะจะเห็นมีสื่อ
นอกบ้านค่อนข้างมาก ใครสนใจกเ็ข้าไปลงทนุหรอื
ร่วมทุนได้นะครับ
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DPES Sign Expo China

 Autumn Guangzhou
-

28-31 Aug 2018

2018
 ส�าหรับครั้งนี้ทีมงานเลือกเดินทางโดยสาย

การบนิไทย สายการบนิแห่งชาตขิองเรา เมือ่เดินทางไปถึง

ประเทศจีน เพราะรูม้าว่าสนามบินไบยุน่ ได้เปิดใช้ Terminal 

2 ซึง่พึง่แล้วเสรจ็และเปิดใช้สดๆร้อนๆ พอลงเครือ่งเราได้

พบกบัความทนัสมัยท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมไปมาก ทางผู้

ออกแบบได้เน้นเรือ่งความโอ่โถงโล่งสบาย ใช้เทคโนโลยมีา

แทนคนในหลายๆจุด เพิม่ความสะดวกสบายให้กบัผูเ้ดนิ

ทางได้เป็นอนัมาก ป้ายโฆษณาในสนามบินถกูออกแบบให้

มคีวามทนัสมัย และดงึดดูสายตาเป็นอย่างยิง่ เป็นตวัอย่าง

ทีด่สี�าหรบัผูท้ีพ่ฒันาสือ่ป้ายโฆษณาบ้านเราได้ดทีเีดยีว อกี

อย่างการเดินทางจากสนามบนิเข้าเมอืงง่ายขึน้กว่าเดมิ และ

รวดเรว็มาก เราเลอืกเดินทางโดยรถไฟฟ้าเพ่ือเข้าเมอืง ทาง

เดนิเพ่ือไปจดุข้ึนรถไฟฟ้ากง่็ายมากมป้ีายบอกทางชดัเจน 

การซ้ือบตัรโดยสาร แนะน�าว่าให้ซือ้บตัรเกบ็ไว้ใช้เลย ราคา 

50 หยวน ประมาณ 250 บาท เป็นค่ามดัจ�าบตัร 20 หยวน 

แต่สามารถใช้ได้ถงึ 32 หยวน เพราะเค้าคนืเงินเข้าบัตรเรา

อกี 2 หยวน ส่วนค่าโดยสารประมาณ 7 หยวนถึงใจกลาง

เมอืงกวางเจา เป็นถ่ินทีพ่กักันเป็นประจ�า และคุ้นเคย เดิน

ทางไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวก บตัรทีซ่ือ้มายงัสามารถ

ใช้กบั Taxi หรอืร้านสะดวกซือ้ได้อกีด้วย และสามารถเติม

เงนิท่ีร้านสะดวกซือ้ได้เลย
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 ส�าหรับงาน DPES – Autumn เป็นงาน

ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับงานช่วงต้นปี ในครั้งนี้

ถือว่าจัดอยู่ในช่วงสภาวะอากาศท่ีไม่ค่อยสู้ดีนัก 

ฝนตกแถบทกุวนั และยงัตกทัง้วนั ท�าให้งานอาจจะ

ดเูงยีบเหงาไปจากเดมิมาก แต่กเ็ป็นการดเีพราะไม่

ต้องเบียดผู้คนสามารถเดินดูงานได้อย่างสบาย 

ภายในงานเครือ่งพมิพ์ได้มนีวตักรรมใหม่ๆบ้าง ได้

มกีารเกบ็รปูมาบรรยากาศงานมาฝากสมาชิกท่ีไม่

ได้ไปดูในปีนี ้ เครือ่งพมิพ์ Inkjet ค่ายดงัๆ เดิมๆ 

มรีุน่ใหม่ๆ มาให้ดูบ้าง ส่วนใหญ่จะเน้นทีร่ะบบ UV 

LED กนัแทบทัง้หมด ใน Hall เครือ่งพมิพ์ Inkjet 

กลิน่ Solvent ทีส่มาชกิบ่นกนัปีนีแ้ทบไม่ได้กลิน่

เลย มีแต่แสงแว๊ปไป แว๊ปมา 
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 เครือ่งพมิพ์ UV ทีพ่มิพ์ลงบนขวดโดยตรงก็น่าสนใจ ส�าหรับการลดการใช้สต๊ิกเกอร์ลง และเครือ่งพิมพ์ 3 มิติ 

หน้าตาแปลกๆ ก็มีในงานนี ้ รวมถงึเครือ่งตดัผ้าด้วยลวดความร้อน ก็น่าสนใจ เพราะช่วยให้งานตดัผ้าท�าได้รวดเร็วข้ึน 

ซึง่ผ้ากเ็ริม่ทีจ่ะเป็นท่ีนิยมเอามาท�างานในบ้านเรามากขึน้ทุกวนั เคร่ืองดดัแผ่นอะคริคิด้วยรางลวดความร้อนกม็แีบบที่

สามารถเพิม่ความสะดวกสามารถช่วยให้งานแปรรปูอะคิรคิง่ายขึน้และรวดเรว็ขึน้ รวมถงึงานป้ายตวัอักษรแบบต่างๆ ท่ี

มแีปลกตา และสร้างสรรค์ สวยงามขึน้มาก เครือ่งจักรใหญ่ๆ เช่นเครือ่งตดั Laser, CNC และอืน่ๆ กม็าพร้อมกบั

นวตักรรมเพิม่ความสะดวก เน้นการใช้งานทีง่่ายขึน้ ส่วนทีไ่ม่เหน็เลยน่าจะเป็นพวกป้ายไฟ LED อาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะ

ไปรวมออกทีง่านช่วงต้นปีกนัหมด 

 ส�าหรับการดงูานต่างแดนในปีหน้าทีจ่ะมาถึง จะจดัขึน้ท่ีเดมิ ในช่วงวันที ่20-23 กมุภาพนัธ์ 2019 ทางสมาคม

คาดว่าจะมกีารจดัชวนสมาชกิไปดงูานต่างแดนเหมอืนเช่นทกุปี สมาชกิสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง เพจเฟสบุคของ

ทางสมาคม
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 สบืเน่ืองจากการเดนิทางไปดงูานทีป่ระเทศจนี ได้ไปพบเห็นเครือ่งพมิพ์ Inkjet UV LED เครือ่งหนึง่เป็นทีน่่า

สนใจ เลยเข้าไปเจาะลกึด้วยความสงสัย และน�ามาเล่าสูส่มาชกิของเรา เครือ่งพมิพ์เครือ่งนีด้ผู่านๆ กเ็หมอืนเครือ่งพมิพ์ 

Inkjet UV แบบ Roll to Roll ทัว่ๆไป แต่ท่ีสะดดุตาคอื พอเดนิผ่านไปด้วยความสงสยัทีเ่ห็นว่าเครือ่งค่อนข้างใหญ่

กว่าเคร่ืองอ่ืนๆ ดแูข็งแรง บกึบนึ ท�าให้ต้องแอบไปขอดูด้านหลงัเครือ่งด้วยความสงสยั ท�าให้ไปพบกบันวตักรรมที่

น่าสนใจ คอืมีชดุหวัพมิพ์ 2 ชดุในเครือ่งเดียว พอสอบถามผูข้ายกไ็ด้ค�าตอบว่า เครือ่งพมิพ์เครือ่งนีเ้ป็นแบบ 2  in 

1 คอืซ้ือเคร่ืองนี ้1 เครือ่งเหมอืนกับได้เครือ่งพมิพ์ถงึ 2 เครือ่งเลย

INNOVATION
INKJET PRINTER
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 เรือ่งรายละเอยีดสเป็คเครือ่งพิมพ์จะขอข้าม

ไปก่อน เพราะว่าน่าจะไม่แตกต่างกบัเครือ่งทีม่อียูท่ัว่ๆ

ไป สามารถดจูากเวป็ไซด์ผูผ้ลติได้เอง แต่จะอธบิายใน

ส่วนทีเ่ครือ่งพมิพ์ Inkjet ทัว่ๆไป ไม่มเีคร่ืองพิมพ์

เครือ่งนีส้ามารถพมิพ์งาน 2 หน้าได้เสรจ็ในครัง้เดยีว 

ไม่ว่าจะเป็นงาน Banner 2 หน้า หรอืงาน Backlit ที่

ต้องการพมิพ์ให้มีความสวยงามสแีน่นด้วยการพิมพ์

หน้าหลงั กส็ามารถพมิพ์ได้พร้อมกัน 2 ด้านในเวลา

เดยีวกนั น่าสนใจขึน้มาบ้างแล้วใช่ไหม๊ มาดกูนัว่าท�าได้

อย่างไร
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พอเห็นภาพก็คงร้องอ๋อ… กันเลย บางคนที่มีงาน

ประเภทนี ้เครือ่งพมิพ์เครือ่งนีน่้าจะเป็นทางออกส�าหรบั

งานทีมี่อยูไ่ด้อย่างรวดเรว็และง่ายขึน้ แต่ยงัไม่หมด ถ้า

จะท�างานแบบอืน่ละท�าได้ไหม๊ สบายมาก เครือ่งพมิพ์

เครือ่งนีย้งัสามารถพมิพ์งาน 2 งานได้ในเวลาเดยีวกนั 

พร้อมๆกนั เท่ากับว่าถ้ามีงานเยอะๆ งานเรากจ็ะใช้เวลา

ในการพมิพ์ลดลงได้ครึง่หน่ึงเลยท่ีเดียว มาดกูนัว่ามนั

ท�างานอย่างไร

การท�างานแบบแยกกันอิสระของชดุหวัพิมพ์ สามารถท�างานต่างกนั วสัดตุ่างกันได้ หรอืพมิพ์แค่ชดุเดยีวกย็งัได้ 

ข้อดีอีกอย่างคอื ส�าหรับผูท่ี้มีพืน้ทีจ่�ากัดในการท�างาน จะสามารถประหยดัพืน้ทีไ่ด้มาก ท�างานได้มากขึน้ กร็บังาน

ได้มากขึน้ ใช้คนคมุเครือ่งพมิพ์คนเดยีว เหมอืนคมุ 2 เครือ่งในเวลาเดยีวกัน น่าจะตอบโจทย์ผูพ้มิพ์งานบางรายได้

อย่างดีทเีดียว
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POSTER 
DESIGN

สไตล์ MINIMALIST ตามแบบฉบับ LESS IS MORE

ออกแบบโปสเตอร์ คือสิ่งที่หลายคนต้องพบเจอ วันนี้ จะมาน�าเสนอเทคนิคออกแบบโปสเตอร์ในแบบ 

Minimalist เรียกได้ว่าน้อยๆ แต่งดงามยังไงลองน�าเทคนิคข้างล่างพร้อมตัวอย่างไปประยุคใช้ให้เหมาะ

สมกับงานกันได้เลย ส�าหรับใครที่พึ่งเริ่มต้นลองหาสีท่ีถูกใจได้จาก 10 โทนสีท่ีถูกคาดการณ์โดย Pan-

tone และอีกหนึ่งสิ่งในการออกแบบโปสเตอร์คือ Grid System ส�าหรับใครท่ีพร้อมแล้วเรามาดูเทคนิค 

ออกแบบโปสเตอร์ กันได้เลย
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1.ค้นหาวิธีใช้

2.เล่นกับตวัอกัษร

Les Graphiquants
ค�าว่า Minimalist ไม่ได้แปลว่าคณุ

จะท�าอะไรที่แตกต่างหรือแปลก

ใหม่ไม่ได้ ลองสร้างวัตถุบน

โปสเตอร์ให้แปลกใหม่ใช้วัตถุที่

เรียบง่ายผสานเข้ากับความคิด

สร้างสรรค์ทีม่ ี อย่าลมืคมุโทนสี

ของโปสเตอร์เอาไว้และจดัว่างวตัถุ

ให้ดแูตกต่างตามตวัอย่างด้านบน

Paul Belford
มองตวัอกัษรทีเ่รามใีห้เป็นวตัถุหนึง่

ทีห่ยบิมาใช้งานได้ มองว่าตวัอกัษร

เป็นกราฟิกท่ีน�ามาสร้างสรรค์

ออกแบบโปสเตอร์ได้ ลองหยบิตวั

อกัษรทีเ่รามมีาใช้งานไม่ว่าจะเป็น

ตวัเดยีวหรอืมาเป็นค�า แต่วธินีีต้้อง

ผ่านการคิดนานสักหน่อยทางที่ดี

ควรตคีวามหมายของตวัอกัษรของ

เราให้ได้ก่อนว่ามันสามารถแปลง

ออกมาเป็นรูปกราฟิกอะไรได้บ้าง 

เพราะอย่าลืมว่าแม้แต่ตัว A ใน

แต่ละ font กม็หีน้าต่อและรปูร่างที่

ไม่เหมอืนกนั อย่างเช่นตวัอย่างด้าน

บนทีน่�าตวั A มาใช้งานเหมอืนรปู

ดวงตาของคน การออกแบบ

โปสเตอร์แนวนี้อย่าลืมว่าความ

หมายของสิง่ทีใ่ช้มคีวามส�าคญัมาก

Wine Route Posters
อกีหน่ึงเทคนิคทีเ่ราพบเจอได้มากคอืการน�าประโยคมาปรับให้อยู่ในรปูแบบกราฟิกถอืว่าเป็นอีกหนึง่

เทคนิคออกแบบโปสเตอร์ทีน่�ามาใช้ได้ด ีนอกจากจะสวยงามแปลกใหม่ ยงัมคีวามหมายซ่อนอยู่
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3.Minimalist
Illustration

Henry Rivers อกีหนึง่วธีิทีท่�าให้ออกแบบโปสเตอร์ได้

สวยงามตามสไตล์ทีเ่ราต้องการคอืเลือกใช้ภาพ illustration 

ท่ีเป็นสไตล์ minimalist อย่าลมืสร้างวตัถุให้เรยีบง่าย ลอง

ใช้รปูทรงท่ีเป็นแนว Geometric แบบง่ายๆ และอีกอย่างที่

ส�าคญัคอืโทนสทีีต้่องคมุให้ดี

ตวัอย่างด้านบนทีเ่ลอืกใช้กราฟิกในแบบง่ายๆ มเีพยีงวงกลมกน็�า

มาออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างน่าสนใจ อกีสิง่ทีค่วรให้ความส�าคญั

คอืจดุเด่นของสิง่ทีเ่ราต้องการส่ือ

4.ค�าพูดก็ส�าคญั
Tom Davie

ค�าพูดเพียงประโยคเดียวสามารถอธิบายความ

หมายออกมาได้มากมาย ลองจดัว่างประโยคทีค่ณุ

คดิให้ดเูรยีบง่าย ประโยคทีด่คีวรสัน้ กระชบั แต่

สามารถสือ่สารออกมาได้อย่างเข้าใจ และประโยค

ทีด่จีะช่วยอธบิายภาพท่ีเราเลอืกใช้งานได้ด้วย
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5.ลองเล่นกบั Geometric

6.อยากเรียบต้องสีด�า

Horacio Lorente
รปูทรง Geometric คอืรปูทรงง่ายๆ ทีเ่รา

พบเห็นได้ท่ัวไปเป็นหน่ึงในเทคนคิท่ีเราแนะน�า

ให้น�ามาใช้ออกแบบโปสเตอร์เพราะรปูทรงที่

ง่ายและมีเคร่ืองมอืทีส่ร้างรปูทรงแนวนีอ้ยูแ่ล้ว 

ไม่ว ่ามือใหม่มือเก่าก็สามารถออกแบบ

โปสเตอร์โดยใช้รูปทรง Geometric ได้

Abduzeedo
สีด�าเป็นตัวช่วยในการออกแบบ

โปสเตอร์ทีด่ใีช้งานได้ผลเป็นอย่าง

มาก โปสเตอร์สีด�าท�าให้งาน

ออกแบบดูเรยีบง่ายแต่แฝงไปด้วย

ความหมายของงาน เช่นตวัอย่าง

ด้านบนท่ีเลือกใช้พ้ืนหลังเป็นสีด�า

ทัง้หมดและมเีพยีงรูปทรงกลมอยู่

ตรงกลาง เพียงเท่านี้ก็ออกแบบ

โปสเตอร์ทีม่าความหมายออกมาได้ 

แต่ตัวอักษรด้านล่างก็เป็นตัวช่วย

สือ่สารความหมายของรปูทรงกลม

นัน่เอง

Inspiration DE
ถ้าต้องออกแบบโปสเตอร์ให้ดเูรยีบหร ูลอง

ใช้หมกึสขีาวแบบเงาพมิพ์ลงบนกระดาษด�า

ด้านจะช่วยให้งานของคณุดมูรีาคามากขึน้

Mark Gowing
ขัน้ตอนในการใช้เทคนคินีก้ง่็ายๆ 

ลองเลือกสขีองแบรนด์มาใช้งาน 

สร้างรปูทรง Geometric ท่ีเรยีบ

ง่ายและใช้งานร่วมกบั Grid บวก

กับประโยคที่ต้องการสื่อสักนิด

หน่อย กจ็ะออกมาเป็นโปสเตอร์ที่ 

Minimal ได้แน่นอน
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7.สร้างโปสเตอร์ชุด

Kurat Unsal ลองออกแบบโปสเตอร์แบบเป็นชดุ 2 ชิน้ หรอื 3 ชิน้ จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับโปสเตอร์ของคณุได้มาก  

โดยโปสเตอร์แต่ละช้ินในชดุเดยีวกนั ต้องออกแบบให้มอีารมณ์ของงานและสไตล์งานทีไ่ปในแนวทางเดยีวกนั อาจจะต้องก�าหนด 

ขนาด Font ขนาดเส้นวตัถุ โทนสีให้อยู่ในรูปแบบเดยีวกนั

8.ใช้ Grid

Shelby White
ใครยงัไม่รูว้ธิใีช้ Grid อย่าลมืไปอ่านบทความของเราเพิม่

เตมิได้ที ่วธิใีช้ Grid System ยังไงให้ ง่าย เป๊ะ ใครใครก็

ท�าได้ ท�าไมถงึต้องใช้ Grid ? อย่างทีเ่ราเคยบอกแล้วว่า 

Grid เป็นเครือ่งมอือนัทรงพลงัทีช่่วยให้งานออกแบบของ

คณุดเูป็นระเบยีบและสวยงาม การใช้ Grid จะช่วยในเรือ่ง

การจดัวางของเรา
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9.สร้างความสมดุล

10.รูปภาพก็ส�าคัญ

Daniel Gray 
ออกแบบโปสเตอร์ให้สมดลุคอืกญุแจในการจดัวางงานเกอืบทุกสไตล์ 

และในสไตล์แบบ Minimalist ทีเ่ราก�าลงัอ่านกนัอยูย่ิง่มคีวามส�าคญั

เป็นอย่างมาก เพราะความน้อยของวตัถทุีเ่รามจีะต้องถกูจดัวางให้ดู

สวยงาม ตัวอย่างด้านบนมอีงค์ประกอบอยูเ่พยีงไม่กีส่่วนคอื ภาพ

ดนิสอ, โลโก้, ข้อความ ผูอ้อกแบบจงึได้จดัวางสมดลุแบบ 1/2 คอื

จดัวางรปูภาพสดัส่วนกว่า 50% ของงาน
Yossi Lemel
เคยมคีนบอกว่า ภาพสวยอะไรๆ กส็วย ซึง่มนัเป็นเรือ่งทีจ่รงิมาก 

ลองน�าภาพท่ีสวยโดดเด่นมาออกแบบโปสเตอร์ดแูล้วคณุจะรับรูถ้งึ

ความแตกต่างว่ามนัช่วยเพิม่พลงัให้งานออกแบบมากแค่ไหน ภาพที่

ดอีาจไม่ใช่ภาพท่ีสวย และภาพท่ีสวยอาจไม่ใช่ภาพทีดี่ ภาพทีดี่ใน

ทนีีอ้าจจะเป็นภาพทีส่ามารถสือ่สารข้อความทีเ่ราต้องการจะสือ่ออก

มาได้อย่างมพีลงัโดยใช้องค์ประกอบเพยีงไม่กีช่ิน้
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11.กราฟิกที่มีความหมาย

12.เล่นกับ Whitespace

Unusual
ถ้าเราต้องออกแบบโปสเตอร์ทเีน้นความ

หมายให้ซ่อนอยูใ่นเนือ้งานโดยทีม่อีงค์

ประกอบไม่เยอะ สิง่ทีเ่ขามาช่วยคุณได้

คือภาพกราฟิกนั่นเอง อย่างเช่น

โปสเตอร์ตัวอย่างเป็นงาน 15th  

Anti-Racism Festival เพยีงคณุมองไปที่

ภาพกราฟิกกส็ือ่ความหมายออกมาได้

อย่างทนัทว่ีาผูอ้อกแบบต้องการสือ่ถงึ

อะไร ถงึแม้กราฟิกแบบน้ีอาจจะต้องใช้

เวลาคดินานสกันดิ แต่รับรองว่าถ้าคิด

ออกมาได้จะสร้างความประทับใจได้

แน่นอน

Jairo Miranda
ใครอยากรูจ้กัพืน้ทีส่ขีาวน้ีมากขึน้อ่านต่อได้ที ่white 

space พ้ืนทีว่่างทีส่�าคญัสดุๆ เรามาลองเล่นกบั 

Whitespace ดมูนัช่วยสร้างความเรียบง่ายให้กบังาน

ออกแบบโปสเตอร์ของคณุได้อย่างแน่นอนซึง่สิง่ที่

ส�าคญัในการใช้เทคนคินีค้อืการจดัวางสมดลุนัน้เอง 

อย่างเช่นตวัอย่างข้างบนเราจะเหน็ได้ชดัเจนเลยว่ามี

การจดัสมดลุโดยใช้ตวั a ใหญ่กว่า 50% เลยทเีดยีว
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13.ใช้เทคนิค Contrast

14.ภาพผสานตัวอักษร

Jacek Rudzki
อีกหนึ่งเทคนิคในการ ออกแบบ

โปสเตอร์ คอืการเล่นกบั Contrast 

วธิกีารนัน้ไม่ยากเลย Contrast คอื

ความเปรยีบต่าง Contrast ทีม่าก

คอืมวัีตถุท่ีต่างกนัมาก เช่น สตีดักัน 

ขนาดต่างกนั อย่างตวัอย่างด้านบน

เราจะเหน็ Contrast ได้อย่างชดัเจน

คือสีขาวของวัตถุและสีด�าของพื้น

หลงัรวมทัง้ขนาดของกราฟิกทีต่่าง

กบัตวัอกัษรเป็นอย่างมาก

Ivan Moreale
อกีหนึง่เทคนคิออกแบบโปสเตอร์ทีห่ลายคนนยิมใช้ ถอืว่า

เป็นเทคนคิทีท่�าให้งานของเราออกมาดสูวยงามตามสไตล์ 

Minimalist นั้นคือการตัดรูปท่ีเราต้องการใช้ผสมกับ

ข้อความท่ีต้องการ เทคนคินีจ้ดุท่ีส�าคญัอยูท่ีร่ปูภาพทีเ่รา

เลอืกจะต้อง Contrast กับพ้ืนหลงัและตวัอักษรทีใ่ช้ต้อง

สวยงามข้อความต้องสัน้กระชบั สือ่ถงึสิง่ทีเ่ราต้องการได้ 

และแถมอกีอย่างคอืการตดัภาพขอบต้องมคีวามคมไม่เบลอ

Splashnology
โปสเตอร์ของ Splashnology จะเหน็ได้ชดัว่าใช้เทคนคิ Contrast 

ระหว่างพืน้หลงัและตวัหนงัสอื และใช้การจดัวางในรปูแบบ Grid ท�าให้

โปสเตอร์ชิน้น้ีดมูกีราฟิกทีโ่ดดเด่นและยงัดเูรยีบง่าย
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ส�าหรับใครท่ี เคยพิมพ ์ภาพจากเคร่ือง

คอมพวิเตอร์เอง แล้วประสบปัญหาท่ีว่า ภาพท่ี

พมิพ์ออกมาจากเครือ่งปริน้ท์เตอร์ สทีีไ่ด้น้ันผดิ

เพีย้นไปจากภาพบนจอ และเพือ่ทีจ่ะหาเหตผุล

มาอธบิายปัญหาดงักล่าว     ก่อนอืน่ต้องเข้าใจ

เรือ่งระบบสหีลกัๆ ท่ีใช้กนัท่ัวไปอยูใ่นปัจจบัุนน้ี

เสยีก่อน

ระบบสยีอดนยิมส�าหรบังานพมิพ์

COLOR 
PRINTING

อ้างองิ : หนงัสอื สมาคมป้าย TABDA ชือ่เรือ่ง : ระบบสยีอดนยิมส�าหรบังานพมิพ์ Color Printing
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Pantone (เพนโทน) : สพีเิศษ

ระบบส ีRGB (อาร์จบี)ี

Pantone เกดิขึน้มาเพือ่ใช้ก�าหนดสแีละป้องกนัการเข้าใจผิดกนั

ระหว่างโรงพมิพ์และนกัออกแบบเร่ืองสขีองงานพิมพ์ ส่วนค�าว่า 

Pantone คอื ชือ่บริษทัทีท่�าธุรกจิเกีย่วกบัสทีีเ่กีย่วข้องกบังานพมิพ์

ทุกชนิดท่ีต้องการความแม่นย�าในการก�าหนดค่าก่อนพิมพ์ ท่ีนยิมใช้

กนัท่ัวไปคือ PANTONE SOLID COLOR (เพนโทน โซลดิ คลัเลอร์) 

หรอื เรยีกอกีอยางหนึง่ว่า PANTONE SPOT COLOR (เพนโทน 

สปอต คลัเลอร์) หรอืสพีเิศษ สขีอง Pantone นัน้ ปัจจบุนัแพนโทน

กลายเป็นมาตรฐานสทีีม่คีนใช้กนัมากทีส่ดุทัว่โลก เป็นเหมอืนกบั

ระบบส ีRGB เป็นระบบสขีองแสง เกดิจากการหกัเหของแสงผ่าน

แท่งแก้วปรซิมึ ท�าให้เกดิแถบสทีีเ่รยีกว่า สรีุง้ ซึง่แยกสตีามทีส่ายตา

มองเห็นได้ 7 ส ีคือ แดง แสด เหลอืง เขียว น�า้เงนิ คราม ม่วง ซึง่

เป็นพลงังานอยูใ่นรปูของรงัส ีทีม่ช่ีวงคลืน่ทีส่ายตา สามารถมองเหน็

ได้ แสงสม่ีวงมีความถีค่ลืน่สงูทีส่ดุ คลืน่แสงทีม่คีวามถีส่งูกว่าแสงสี

ม่วง เรยีกว่า Ultra Violet (อลุตราไวโอเลต) และคลืน่แสงสแีดง มี

ความถีค่ลืน่ต�า่ทีส่ดุ คลืน่แสงทีต่�า่กว่าแสงสแีดงเรียกว่า InfraRed 

(อนิฟราเรด) คล่ืนแสงทีม่คีวามถีส่งูกว่าสม่ีวง และต�า่กว่า        สี

ภาษา ทีม่คีนพดูมากทีส่ดุ เอาไว้คยุสือ่การกนัเมือ่ต้องท�างานเกีย่ว

กบัสรีะหว่างหลายๆ ฝ่าย ทัง้ฝ่ายนกัออกแบบ ลกูค้า โรงพมิพ์ ทกุๆ 

ฝ่ายต้องมนัใจว่าสทีีต้่องการนัน้คอืสอีะไร เป็นสเีดยีวกนั เป็นสทีีถ่กู

ต้องหรอืไม่ ซึง่ต้องมอีะไรท่ีใช้ในการอ้างองิ ซึง่กค็อืระบบสแีพนโทน

นัน่เอง

แดงนัน้ สายตาของมนษุย์ไม่สามารถรบัได้ และแสงสทีัง้หมดเกดิ

จากแสงส ี3 ส ีคอื Red (สแีดง), Blue      (สนี�า้เงนิ), Green 

(สเีขียว) ท้ังสามสถืีอเป็นแม่สขีองแสง เมือ่น�ามาฉายรวมกนัจะท�าให้

เกดิสใีหม่ อกี 3 ส ีคือ สแีดงมาเจนต้า สฟ้ีาไซแอน และสเีหลอืง 

และถ้าฉายแสงสีท้ังหมดรวมกันจะได้แสงสีขาว จากคุณสมบัติ    

ของแสงนี ้ ได้น�ามาใช้ประโยชน์ทัว่ไป ในการฉายภาพยนตร์ การ

บนัทกึภาพวดิโีอ ภาพโทรทศัน์ การสร้างภาพเพือ่การน�าเสนอทาง

จอคอมพวิเตอร์ และการจดัแสงสใีนการแสดง เป็นต้น
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Metallic (สเีมทลัลกิ)

Pearlescent (เพลิเลสเซน)

ระบบส ีCMYK (ซเีอม็วายเค)

สเีมทลัลกิ สวีาวแบบโลหะ เป็นสทีีม่ส่ีวนผสมของผงโลหะ ท�าให้เกดิความประกายสว่าง เกดิการสะท้อนแสงของเมด็โลหะ เช่น เงนิ ทอง 

บรอนซ์ (เหมือนกากเพชร)

เพลิเลสเซน คอืสทีีม่ส่ีวนผสมของผงมกุทีจ่ะให้สทีีเ่หลอืบเงาตาม

มุมแสงท่ีตกกระทบ เป็นทีน่ยิมส�าหรบักล่องเครือ่งส�าอางค์คณุสมบตัิ

พเิศษท่ีทนต่ออณุหภมูสิงูทนต่อสารเคมทีนต่ออณุหภมูสิงูของเมด็สี

ระบบส ีCMYK นัน้เกดิจากการผสมกนัของแม่สขีองแสง หรอืระบบ

ส ีRGB ประกอบไปด้วย แสงสนี�า้เงนิ + แสงสเีขียว = Cyan (สี

ฟ้า); แสงสนี�า้เงนิ + แสงสแีดง = Magenta (สแีดง) และแสงสแีดง 

+ แสงสเีขยีว =  Yellow (สเีหลอืง) การเพิม่เตมิสดี�าเข้าไป เพือ่ให้

มีน�า้หนักเข้มขึน้อกี จดุทีต้่องท�าความเข้าใจคอื ปกตแิล้วตวัย่อของ

สจีะใช้เป็นตวัอกัษรตวัแรกของชือ่ส ีแต่สีส่ดี�า(K) ของค่าส ีCMYK 

กลบัใช้ตวั K แทนทีจ่ะใช้ตวั B (Black) เหตผุลเพราะจะท�าให้ตวั 

B(Black) ไปซ�า้กบัตวั B(Blue) ของค่าส ีRGB นัน้เอง ส�าหรบัสี 

CMYK จะเป็นสีทางการพมิพ์ เป็นสท่ีีเกดิจากสทีีม่บีนเคร่ืองพิมพ์

มกุช่วยเพิม่ความสามารถในการเคลอืบผวิหมกึพมิพ์พลาสตกิและ

อืน่ ๆ อกีมากมายให้สแีละคณุภาพของสใีหม่ส�าหรบัผลิตภณัฑ์เหล่านี้

ท�าการผสมกนัท�าให้เกดิสต่ีางๆ ให้ได้เลอืกใช้งาน    ซึง่จะมจี�านวน

น้อยกว่าและมคีวามสดใสทีน้่อยกว่าส ี RGB ระบบการพิมพ์สีส่ี  

(CMYK) เป็นการพมิพ์ภาพในระบบทีท่นัสมยัทีส่ดุ ได้ภาพใกล้เคยีง

กบัภาพถ่ายมากท่ีสดุ โดยท�าการพิมพ์ทีละส ี จากสเีหลอืง สแีดง 

สนี�า้เงนิ และสดี�า ถ้าลองใช้แว่นขยายส่องดผูลงานพมิพ์ชนดินี ้จะ

พบว่า จะเกิดจากจดุสเีลก็ๆ สีส่อียูเ่ต็มไปหมด การทีเ่รามองเหน็

ภาพมสีต่ีางๆ นอกเหนอืจากสีส่นีี ้เกดิจากการผสมของเมด็สเีหล่า

นีใ้นปรมิาณต่าง ๆ คดิเป็น % ของปรมิาณเมด็ส ีซึง่ก�าหนดเป็น 

10-20-30-40-50-60-70-80-90 จนถงึ 100 %
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Metallic (สเีมทลัลกิ)

Pearlescent (เพลิเลสเซน)

ระบบส ีCMYK (ซเีอม็วายเค)
ป้ายหรือช่ือร้านในทางฮวงจุ้ยท่ีเราพบเห็นส่วนใหญ่ 

มักจะเป็นแนวให้ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ร�่ารวย 

มีเงินทอง มากมายหลากหลายร้านหลากหลายแบบ 

ซึ่งก็จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ไม่มีถูกไม่มีผิด ในบาง

ครั้งหรือบางสถานการณ์อาจจะเป็นชื่อที่เหมาะสม 

แต่ในบางครั้งอาจไม่เหมาะสม เรื่องชื่อร้านในทาง 

ฮวงจุ้ยมักจะต้องตัดสินกันท่ีความสมดุล ฮวงจุ้ยของ

ช่ือร้านท่ีดีต้องควบคู่ไปกับฮวงจุ้ยของป้ายร้านที่ดี 

ซึ่งก็มีหลักในการพิจารณา ดังนี้

ฮวง
จุย้
กบั
ป้าย
ชือ่
ร้าน
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ขนาดของป้ายท่ีดี จะต้องมขีนาดท่ีสมัพันธ์กนักบัท้ังความสูงและความกว้างของร้าน ต้องมองเหน็

ชือ่ร้าน และสามารถอ่านชือ่ร้านได้ในระยะทีเ่หมาะสม หากมป้ีายอืน่มาขดัหรอืรบกวนการอ่าน

ในระยะทีค่วรจะอ่านได้ กอ็าจจะต้องพจิารณาในเรือ่งของขนาดกนัอกีครัง้ โดยแก้ไขได้ทัง้การเพิม่

แสงสว่าง หรอืขนาดของป้าย เพือ่ช่วยให้การมองเหน็และสามารถอ่านชือ่ร้านได้ชดัเจนกว่าป้าย

ร้านอืน่

รปูทรงของป้ายไม่ว่าจะเป็นสีเ่หล่ียมจัตรุสั สีเ่หลีย่มผืนผ้า สีเ่หลีย่มคางหม ู รูปวงร ี วงกลม 

สามเหลีย่ม หรอืรปูทรงท่ีไม่อาจสรปุได้ แต่ละรปูทรงมักจะมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัในทางฮวง

จุย้ และไม่มกีฎเกณฑ์ตายตัว 

วสัดทุีค่วรน�ามาใช้หรอืเป็นส่วนประกอบในการท�าป้าย ควรเป็นของใหม่ และมทีีม่าทีเ่ป็นมงคล 

ไม่ควรเลอืกวสัดทุีผ่่านการใช้งานมาแล้วหรอืวสัดทุีไ่ม่รูท้ีม่าทีไ่ป ไม่ควรมรีอยต่อ รอยเจาะทีเ่ป็น

หลมุ ร ูขรขุระ ไม่เป็นรปูทรง นัน่หมายถงึป้ายชือ่ร้านทีไ่ม่มทีีต่ัง้ ไม่มัน่คง ไม่เจรญิหเูจรญิตา 

เพราะหลกัในการมองเหน็วัสดท่ีุใช้ท�าป้ายนัน้ ก็จะต้องสอดคล้องกบัชือ่ของร้าน ขนาดของตวั

อกัษร ถงึแม้จะเป็นวสัดุใหม่กต็าม

สขีองป้ายกถ็อืเป็นเรือ่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัมาก เจ้าของร้านมักจะเลอืกสขีองป้ายตามความชอบ

ของตวัเอง แต่ในหลกัของความเป็นจรงิ สขีองป้ายต้องมีความสมัพนัธ์กบัทศิทางของป้ายของร้าน 

ทีร่บัรูห้รอืสือ่ได้โดยไม่มคีวามรูส้กึทีข่ดัแย้งกันเกดิข้ึน

ต�าแหน่งในการตดิตัง้ป้ายในหลกัฮวงจุย้ ต้องสมัพนัธ์กบัธาตแุละทศิทีต่ัง้ของร้าน อย่างเช่น หาก

เป็นธาตไุม้ ทศิหลงัร้านตอังเป็นทศิตะวนัออก หรอืธาตนุ�า้ ทศิหลงัร้านกค็วรจะเป็นทศิเหนอื หลกั

พืน้ฐานในการตดิตัง้ป้าย ควรจะต้องยดึในเรือ่งขององศา และทศิทางจะต้องสมัพนัธ์กนักบัระยะ

ของการมองเหน็ของลกูค้าเป็นหลกั หากมกีารตดิตัง้ป้ายใหม่หรอืมกีารปรบัแล้ว การเข้าถงึหรอื

การมองเหน็ยงัมนี�า้หนกัไม่มากพอ กค็วรจะแก้ไขให้ป้ายมลีกัษณะท่ีโดดเด่นและมองเหน็ง่ายกว่า

ป้ายของร้านคูแ่ข่ง  

ความสมดลุ ขนาด ความหมาย สถานทีต่ัง้ ภาษา ความรูส้กึของชือ่ร้านกบัตัวร้าน จะต้องมคีวาม

สมดลุซึง่กนัและกนั ร้านทีม่ขีนาดใหญ่ กไ็ม่ควรตัง้ชือ่ร้านหรอืท�าป้ายให้ดเูลก็จิว๋ ร้านทีม่ขีนาด

เลก็ กไ็ม่ควรตัง้ชือ่ร้านหรอืป้ายให้มขีนาดใหญ่หรอืดหูรหูราอลงัการเกนิตวัร้าน การตัง้ชือ่ร้านให้

มคีวามสมดลุกบัร้าน จงึถอืได้ว่าเป็นมงคลอันดับแรกในการด�าเนนิกจิการไม่น้อยเลยทเีดยีวจ้า

ขนาด

รปูทรง
ของป้าย

วสัดทุีใ่ช้
ในการ
ท�าป้าย

สขีองป้าย

ต�าแหน่ง
ในการ

ตดิตัง้ป้าย
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เทรนด์
การแต่งภาพ 
& ออกแบบ
ปี

เทรนด์การแต่งและออกแบบดีไซต์ภาพ มีการเปลี่ยนแปลง

ไปเรื่อยๆ ทุกปี นักออกแบบและนัดการตลาดควรอัพเดท 

เทรนด์ใหม่ๆ อยู ่ตลอดเวลา จะช่วยท�าให้งานพิมพ์หรือ

เว็บไซต ์ เป ็นที่น ่าสนใจและดึงดูดลูกค ้า รวมถึงเข ้าใจ

พฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น วันนี้ เราจะมาแนะน�า 

เทรนด์แต่งภาพ & ออกแบบในปี 2018 เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่าน

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือออกแบบสิ่งพิมพ์ของคุณได้

ตัวอกัษรหนา เน้นภาพลกัษณ์ 
(Bold Typography)

ภาพเคลือ่นไหวภาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั 
(Movement: Animations & GIFs)

2018
การเน้นตัวอกัษรให้มลีกัษณะท่ีหนาข้ึน เพือ่เน้นย�า้ชือ่แบรนด์

เพือ่ให้ลกูค้าสงัเกตง่ายมากข้ึน การใช้รปูแบบตวัอกัษรสไตล์นี้

จะท�าให้งานพิมพ์หรือแบบดูมีพื้นที่สบายตามากยิ่งขึ้น  

ท�าให ้เนื้อหาสั้นลง แต่จะเน้นเฉพาะใจความส�าคัญ  

ช่วยให้ผูอ่้านสามารถอ่านจบัใจความได้ไว เนือ่งจากตวัหนงัสอื

จะมลีกัษณะตวัหนาและใหญ่ ท�าให้เป็นทีส่งัเกตและดงึดดู

สายตาได้ง่าย เรยีกได้ว่าสัน้ๆ แต่ตรงจดุ 

เทรนด์ Minimalism มาแรงเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีทีผ่่าน

มา ซึง่ต่อยอดมาถงึปีนีด้้วยเช่นกนั แต่จะมกีารเปลีย่นแปลง

เลก็น้อย โดยการใช้ภาพขยบัต่างๆ อนเิมชัน่ มาช่วยตกแต่ง

องค์ประกอบเพือ่ให้รูส้กึแปลกใหม่มากยิง่ข้ึน อกีทัง้ยงัช่วย

โฆษณาหรอืน�ามาประยกุต์ใช้กบัรปูโลโก้ของแบรนด์เพือ่น�าเสนอ

คณุสมบตัท่ีิหลากหลายของแบรนด์ เช่น รปูโลโก้ Google  

ทีส่ามารถขยบัเปล่ียนรปูไปเป็นรปูต่างๆ เช่น ไมโครโฟน เพือ่

ให้ทราบว่าสามารถใช้เพือ่ส่งเสยีงพดูคยุกนัได้ เป็นต้น
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แต่งภาพโดยใช้เพยีงสองเฉดสี
(Convert image into Duotone style)

ตัวอกัษรแหว่ง
(Cropped Typography)

โลโก้แปลกใหม่ช่วยตอบสนองการใช้งาน
(Responsive Logos)

การไล่โทนสใีห้ภาพเด่นข้ึน
(Color Transitions / Gradients)

เป็นเทรนด์ท่ีมาแรงมากในปีนี ้สงัเกตได้จากหน้าปกอลับัม้ของ

นักร้องศลิปินดงัหลายคนกใ็ช้ภาพสไตล์นี ้เช่น The weeknd 

เป็นต้น จะเป็นการแต่งภาพธรรมดาให้มสีสีนัฉดูฉาด ดนู่าสนใจ

มากยิง่ขึน้ โดยใช้สเีพยีง 2 เฉดสเีท่านัน้ สามารถใช้โปรแกรม

แต่งภาพได้ เช่น Photoshop, Sketch หรอืจะใช้โปรแกรมที่

เป็นท่ีนิยมของช่างภาพ เช่น Lightroom ก็ได้เช่นกนั

อกัษรแหว่ง จดุประสงค์กเ็พือ่สร้างความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ให้

กบัรูปแบบดีไซน์ ให้ผูช้มเดาเอาเองว่าประโยคนัน้จะหมายความ

อะไร เทรนด์นีถ้อืเป็นเทรนด์ทีฮ่ติมากในปีทีแ่ล้ว แต่กย็งัคงเป็น

ใช้กนัท่ีแพร่หลายอย่างมากในปีนีเ้ช่นกนั

คอืการปรบัแต่งโลโก้เพือ่ให้สอดคล้องต่อบรรจภุณัฑ์หรือโป

รดกัส์ท่ีหลากหลายมากยิง่ขึน้ สงัเกตได้จากแบรนด์แฟชัน่ดัง

ระดบัโลก อย่าง Chanel ได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบโลโก้ของตนให้

สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆ แต่ยังคงองค์

ประกอบหลักและความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ไว้

เทรนด์การตกแต่งหน้าเวบ็เพจหรอืงานพมิพ์ต่างๆ โดยใช้การ

ไล่โทนสกี�าลงัเป็นทีน่ยิม เนือ่งจากจะช่วยให้งานมสีสีนั น่าสนใจ

ขึน้ แต่ไม่มนียิามว่าโทนสไีหนเป็นทีน่ยิมและเหมาะสมทีส่ดุ 

เพราะแต่ละแบรนด์มภีาพลกัษณ์และสไตล์การตกแต่งทีต่่างกนั

ดงันัน้ ควรการเลอืกใช้โทนสง่ีายๆ เพือ่ให้ตรงจดุ ตรงภาพ

ลกัษณ์ และวตัถปุระสงค์ของแบรนด์มากทีส่ดุ เพือ่ช่วยให้

สามารถน�าเสนอภาพลกัษณ์ได้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย และลกูค้า

สามารถรบัรูไ้ด้ง่ายมากยิง่ขึน้
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สตัีดช่วยให้โปรดกัส์ดเูด่น
(Color gel photography)

ภาพในมมุมองทีเ่สมอืนจรงิ
(Authentic photography)

ภาพซ้อนลกึลบั
(Double exposure Duotone)

ภาพลกึลบัภายในตวัอกัษร
(Negative Space Typography)

เป็นการจดัองค์ประกอบของภาพโดยใช้สพีืน้หลงัเป็นโทนสท่ีี

สว่างสดใสและสขีองโปรดกัส์เป็นสทีีต่ดักบัสพีืน้หลงัเพือ่ให้สนิ

ค้าขโดดเด่นขึน้ เทคนคินีส้ามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัเทคนคิ

การไล่โทนส ี(Gradients) ได้ โดยใช้เทคนคิการไล่โทนสใีนฉาก

พืน้หลงัเพือ่ให้ภาพมคีวามเป็นเอกลกัษณ์มากยิง่ขึน้ 

การใช้ภาพถ่ายจรงิ หรอืภาพแต่งทีใ่ห้ความรู้สกึสมจรงิ โดย

ถ่ายมมุกล้องตามมมุมองและองค์ประกอบของภาพ ดเูป็น

ธรรมชาติ สามารถรบัรูอ้ารมณ์ได้ด ี โดยให้ภาพทีส่มจรงิเป็น

ตัวบอกเล่าเรือ่งราว อารมณ์ภายในภาพเอง แนวนีไ้ด้รบัความ

นิยมมากในช่วง ปี 90 ซึง่เป็นการถ่ายภาพจรงิ ไม่ได้แต่งภาพ

ผ่าน Filters ใดๆ

เป็นเทรนด์ที่นิยมมากในการท�าภาพเพื่อใช้พิมพ์โปสเตอร์  

เทรนด์นีเ้ป็นการน�าเทคนคิหลายเทคนคิมาผสมกนัให้ เกดิ

เป็นการแต่งภาพสไตล์ใหม่ทีน่�าเสนอภาพซ้อนทบักนัสองบคุลกิ 

โดยใช้โทนสทีีต่่างกัน เพือ่ให้เกดิภาพลางๆ ซ้อนทบักนั เป็นการ

ดไีซน์รปูภาพทีใ่ห้ความรูส้กึลกึลบั น่าค้นหา อ่านและท�าความ

รูจ้กัมากยิง่ขึน้ สามารถช่วยดงึดดูความสนใจได้

เป็นการต่อยอดจาก Bold Typography (การใช้ตัวอกัษรทีห่นา

และใหญ่เพือ่ช่วยดึงดดูสายตา) โดยเทรนด์นีจ้ะใช้ตวัอกัษรที่

หนาและจดัวางตวัหนงัสอืให้เว้นห่างกนั จากนัน้จะน�ารปูภาพ

ใส่ลงไปตรงทีว่่างหรอืความหนาของตวัอกัษร เพือ่ช่วยให้ภาพ

ดมูมีติ ิข้อแนะน�าในการเลอืกตวัอกัษรทีจ่ะน�ามาแต่ง ส่วนใหญ่

จะใช้ตวัอกัษรตวัแรก หรอือกัษรน�าหน้าชือ่ของแบรนด์ เพือ่

ช่วยสือ่ความหมาย
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AD Signment

Smart Digital Cut, Cut everything simple

Oscillating Cu�ing Tool
ตัดกระดาษลูกฟ�ก กระดาษลัง

KISS-CUT Tool
ตัดสติ�กเกอร�

Non-Oscillating Tool
ตัดกระดาษแข็งทั่วไป

Multi-angle V-cut Tool
ปรับองศาสำหรับตัดมุมเฉียงได�

Router Tool
ตัดวัสดุแข็งพ�เศษ เช�น อะคร�ลิค

Rotary Cu�ing Tool
ตัดผ�า แบนเนอร� ฟ�ล�ม

 

 เคร�่องตัดแบบงานอัตโนมัติด�วยใบมีด รุ�น CB03 II

- ความเร็วในการตัดสูงสุดถึง 1,200 มม./ว�นาที
- โครงสร�างแข็งแรง ทำจากเหล็กกล�า และ อลูมิเนียมอัลลอยด�
- ใช�กล�องคุณภาพสูงเพ�่อการตัดที่แม�นยำและต�อเนื่อง
- ระบบลมดูดแบบแบ�งโซนย�อยทั้งหมด 6 โซน
- ซอร�ฟแวร� RIP ที่ช�วยให�ทำงานได�รวดเร็วและแม�นยำ
- ใช�งานง�าย สอนการใช�งานโดยทีมงานประสบการณ�สูง

รับประกันตัวเคร�่องทั้งหมด 1 ป� ยกเว�นวัสดุสิ�นเปลืองต�างๆ  

5 ซอยสุข�มว�ท 54 ถ.สุข�มว�ท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท� 02-332-4470 โทรสาร 02-331-4626
www.nationwide.co.th

บร�ษัท เนชั่นไวด� จำกัด

1

JINGWEI Cutting Solutions



Smart Digital Cut, Cut everything simple

Oscillating Cu�ing Tool
ตัดกระดาษลูกฟ�ก กระดาษลัง

KISS-CUT Tool
ตัดสติ�กเกอร�

Non-Oscillating Tool
ตัดกระดาษแข็งทั่วไป

Multi-angle V-cut Tool
ปรับองศาสำหรับตัดมุมเฉียงได�

Router Tool
ตัดวัสดุแข็งพ�เศษ เช�น อะคร�ลิค

Rotary Cu�ing Tool
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