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Closing Remarks

The Future of Print :
The New Culture
and The New Business

Over the past few years, publishing businesses
(and especially those working within the magazine
scene) have strived to weather the storm in terms of
shifts in technology and readers’ lifestyles. Countless
renowned magazines have collapsed or been forced
to transform themselves in order to survive these
times of change. However, there are still some
newborn magazines making their debuts on the
scene, many of which publish and provide specific
content for distinct target groups of readers.
Designers’ Saturday 12, The Future of Print will provide
the audience with insights into editorial practice and
content organization through the attitude of a world
famous graphic designer with experience within both
the printed and new media design scenes that have
been influencing a number of designers throughout
both the past and present.
ในรอบปที่ผานมานี้ วงการสิ่งพิมพโดยเฉพาะ นิตยสาร ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และไลฟสไตลของผูบริโภค นิตยสารดังหลายๆ หัวปดตัว เปลี่ยนเวที
เพื่อความอยูรอด ในทางกลับกันยังมีนิตยสาร เฉพาะกลุมอีกหลายหัวที่เปดตัวเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูอานในการเสนอขอมูลเฉพาะทางมากขึ้น
Designers’ Saturday 12 The Future of Print นำเสนอแนวทางการจัดการกับขอมูล
เนื้อหา และทัศนคติของนักออกแบบกราฟกระดับแนวหนาของโลก ที่คร่ำหวอดอยู ในวงการ
ออกแบบสิ่งพิมพและสื่อใหมๆ ที่มีอิทธิพลตอนักออกแบบรุนใหมๆ ในปจจุบัน

PROGRAM

March 25, 2017
Workshop
13.30 - 14.00

Registration / Morning Coffee

14:00 - 14:15

Welcome Introductions by Mr. Pratarn Teeratada
Editor in Chief, art4d magazine

14:15 - 16:15

Workshop : The New Culture and The New Business
by Mr. Nelson Ng Founder & Editorial Director
of LOST magazine

16:15 - 17:00

Discussion

17:00 - 17:15

Closing Remarks by Mr. Pratarn Teeratada

WORKSHOP
Magazine : The Culture,
The Future, and The New
Business

The workshop from international expert in
publication and magazine, who will share and
guide you how to transform the tales of your
travels into designs. The personal experiences
and emotions that arise from travel are the
content that will fulfill the pages of this workshop.
การอบรมเชิงปฏิบัติการณจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อสิ่งพิมพและนิตยสารจากตางประเทศ
ที่จะมาชวยเปดมุมมองใหมๆ ใหกับการถายทอดเรื่องราวและอารมณผานสื่อสิ่งพิมพ
เปลี่ยนประสบการณนาประทับใจใหกลายเปนงานออกแบบ
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and The New Business

MARCUS FAIRS

Founder and Editor-in-Chief,
Dezeen

Marcus Fairs, founder and editor-in-chief of Dezeen, began his journalism career writing for architecture
title Building Design and later for Building, where he rose to deputy editor. Fairs later launched Icon, an
international architecture and design magazine, in 2003, and edited the publication until November 2006.
Under Marcus, the magazine rapidly established itself as one of the world’s most influential and respected
design journals, winning a string of awards including ‘Launch of the Year’ and ‘Designer of the Year in 2003’
and ‘Monthly Magazine of the Year’ in 2005 and 2006. In 2006 Marcus launched Dezeen and the site has
grown rapidly ever since, now attracting over two million unique visitors every month. It is widely regarded
as the most influential and popular design website in the world.
Fairs is further the author of the best-selling book Twenty-First Century Design, published in 2006 by
Carlton Books, which sold out and was reissued in June of 2009 and Green Design, his second book published in March of 2009. Fairs has won numerous awards, including BSME Business Web Editor of the Year
(2013), Journalist of the Year (2002), Architectural Journalist of the Year (2004) and Launch of the Year for
Icon magazine in (2003).

Marcus Fairs เปนผูกอตั้งและ editor-in-chief ของ Dezeen เริ่มตนอาชีพการเปนนักเขียนดานงานสถาปตยกรรมกับ Building Design
ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน Building ในตำแหนง editor ตอมา Marcus ไดกอตั้ง Icon นิตยสารดานสถาปตยกรรมและงานออกแบบในป 2003
และเปน editor จนถึงเดือนพฤศจิกายน ป 2006 ภายใตการดูแลของ Marcus นิตยสาร Icon เริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยางรวดเร็วในฐานะ
หนึ่งในนิตยสารดานสถาปตยกรรมและงานออกแบบที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในเวลานั้น โดยไดรับรางวัลสำคัญๆ อยางเชน ‘Launch of the
Year’ ‘Designer of the Year in 2003’ และ ‘Monthly Magazine of the Year’ ในป 2005 และ 2006 ตอมาในป 2006 Marcus
ไดเปดตัว Dezeen ขึ้นและเว็บไซตก็เติบโตอยางรวดเร็วจนมีผูอานกวาสองลานคนในทุกๆ เดือน และถือไดวาเปนหนึ่งในเว็บไซตดานงานออกแบบ
ที่ ไดรับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้
นอกจากนี้ Marcus ยังมีงานเขียนขายดีอยาง Twenty-First Century Design ตีพิมพ ในป 2006 โดย Carlton Books ที่ขายหมด
และตองตีพิมพอีกครั้งในเดือนมิถุนายนป 2009 หรืออยาง Green Design หนังสือลำดับที่สองที่ตีพิมพ ในเดือนมีนาคม 2009 ตลอดจน
ไดรับรางวัลใหญ เชน BSME Business Web Editor of the Year (2013) Journalist of the Year (2002) Architectural Journalist
of the Year (2004) และ Launch of the Year for Icon magazine in (2003) อีกดวย
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TAKAHIRO KINOSHITA
Editor-in-Chief,
POPEYE magazine, Tokyo

Takahiro Kinoshita, Editor-in-Chief of POPEYE magazine began his career working as an editor of men’s
fashion magazines following completion of his studies in 1991. Drawing from the diverse and numerous
experiences he gained, Kinoshita breathed new life into the famous Japanese fashion magazine POPEYE
and was named editor-in-chief in 2012.
Founded in 1976 by the giant Japanese publisher Magazine World, POPEYE is the “Magazine for City Boys,”
a tagline that was printed on its cover when it debuted some 40 years ago. The magazine explores every
aspect of what a “city boy” could be, a notion in itself that, even after decades of debate, continues to
make for a topic of lively discussion. It could be a style or a way of thinking and is captured here across
the pages of one fashion magazine with a broad understanding of its cultural context.

Takahiro Kinoshita เปน editor-in-chief ของ POPEYE แฟชั่นนิตยสารชื่อดังของญี่ปุน เขาเริ่มตนอาชีพการทำงานจากการเปน
บรรณาธิการ ใหกับนิตยสารแฟชั่นผูชายหลังจากจบการศึกษาในป 1991 และจากประสบการณการทำงานที่หลากหลายนี่เอง Kinoshita
ไดทำให POPEYE นิตยสารแฟชั่นหัวญี่ปุนกลับมาโดดเดนอีกครั้ง จนไดรับตำแหนง editor-in-chief ในป 2012
POPEYE กอตั้งในป 1976 โดยสำนักพิมพรายใหญของญี่ปุนอยาง Magazine World วางตำแหนงของตัวเอง ใหเปน “Magazine
for City Boys” ซึ่งคำเดียวกันนี้เองคือสโลแกนที่ถูกพิมพลงบนปกนิตยสารฉบับปฐมฤกษเมื่อกวา 40 ปมาแลว นิตยสารทำการสำรวจทุกๆ
แงมุมของคำวา “city boy” ซึ่งเปนประเด็นที่ ไมวาจะผานการดีเบตมากี่ปๆ ก็ยังสามารถจุดประกายใหบทสนทนาในหัวขอดังกลาวมีพลวัติ ได
แม ในปจจุบัน เพราะมัน อาจจะหมายถึงสไตล การแตงตัว วิธีคิด และอื่นๆ สิ่งนี้เองที่ทำให POPEYE เปนนิตยสารแฟชั่นที่ ใหภาพกวาง
ของสภาพสังคมในแตละชวงเวลา จากอดีตจนถึงปจจุบัน
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NELSON NG

Founder & Editorial
Director, LOST magazine, Shanghai

Nelson Ng was born and raised in Singapore. After graduating from Pratt Institute (Brooklyn, NYC) in
2008 with a BFA in Painting, he fell into the world of advertising and moved to China to work as an Art
Director at advertising agency Wieden+Kennedy Shanghai. During his time in Shanghai, he rediscovered
travel and founded LOST magazine in 2014 as a platform for people to share their personal travel
stories. LOST is a magazine about self-discovery through travel. It features real stories, personal
reflections and epiphanies from people around the world with the belief that travel isn’t about fancy
hotels or tourist destinations, but about immersing oneself in someplace entirely foreign to feel
extremely uncomfortable so that one can learn from it. LOST believes that travel is a state of mind.
LOST has become a high success and Nelson has been invited to lecture worldwide including a recent
magazine festival in Hamburg, where he talked about the independent publishing scene in China and
how mobile phones are empowering independent magazine publishers in ways nobody has seen
before, and a new independent movement is rapidly emerging across the region.

Nelson Ng เกิดและเติบโตในประเทศสิงคโปร โดยหลังจากจบการศึกษาในสาขาวิชาจิตรกรรม จาก Pratt Institute ในนิวยอรก ในป
2008 เขาหันมาทำงานดานโฆษณา และยายมาทำงานในประเทศจีนในตำแหนง อารตไดเร็คเตอร ที่ Wieden+Kennedy เอเจนซี่โฆษณา
ชื่อดังในเซี่ยงไฮ ในชวงป 2014 เขาเริ่มออกทองเที่ยว และไดกอตั้ง LOST magazine ซึ่งเขามองวาเปนพื้นที่ที่ผูคนสามารถนำเรื่องราว
การทองเที่ยวของตนเองมาแบงปนและแลกเปลี่ยนกับผูอื่นได LOST เปนนิตยสารเกี่ยวกับการคนหาตัวเองดวยการทองเที่ยว โดยเนื้อหาใน
นิตยสารเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง หรือประสบการณการคนพบตัวตนของผูคนทั่วโลกที่เชื่อวาการทองเที่ยว ไม ไดหมายถึงแคโรงแรม
หรูหรา และแหลงทองเที่ยวทั่วไป แตคือการพาตัวเองไปอยู ในที่ที่แตกตาง เพื่อสัมผัสกับความแปลกใหม และความลำบากที่สามารถเปน
บทเรียนชีวิตใหกับเราได และ LOST ยังเชื่อวาการทองเที่ยวเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจและสติอารมณ
LOST กำลังประสบความสำเร็จเปนอยางมาก และทำให Nelson ไดรับเชิญไปเปนผูบรรยายในหลายๆ รายการระดับนานาชาติ
อยางในเร็วๆ นี้เชน Magazine Fesitival ที่เมืองฮัมบวรก ซึ่ง Nelson ไดพูดถึงวงการสื่อสิ่งพิมพอิสระในจีน และอิทธิพลของ
สมารทโฟนที่มีผลตอวงการสื่อแบบที่ ไมเคยเปนมากอน รวมถึงความเคลื่อนไหวใหมๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

