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Editor Talk Editor Talk

	 สวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีมะเส็งปีแห่งการเพิ่มพลัง	 เนื่องในโอกาสขึ้นปี
ใหม่นี้	 ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวัง	 ปราศจากโรคภัยและภยันตรายใดๆ	
ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำาเร็จตามมุ่งหมายทุกประการ		
	 วารสาร	NEVIA	NEWS	 ฉบับนี้ยังคงรวบรวมเนื้อหาสาระมาฝาก
กันเช่นเคย	 ซึ่งฉบับนี้เราได้รับเกียรติ	 จากคุณพรชัย	 รัตนชัยกานนท์	
นายกสมาคมการพิมพ์ไทยสมัยที่	2	มาบอกเล่าถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์	
กับการเพิ่มศักยภาพในอนาคตของไทย	รวมทั้งผู้บริหารโรงพิมพ์	2	ท่าน	
ที่จะมาบอกสูตรความประหยัดคุ้มค่าในการบริหารโรงพิมพ์	ซึ่งจะทำาให้ท่าน
รู้จักกับระบบอิ้งค์์ปั๊มมากยิ่งขึ้น	สำาหรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้	เรามา
รูจ้กักบัมรรคาแหง่มงักรดจิติอล	ทีถ่กูสง่ตอ่จากรุน่สูรุ่น่จนกา้วสูเ่วทโีลก	
และเนื้อหาสาระในเล่มอีกมากมาย
	 ในทุกๆ	 ปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	 การที่จะก้าวให้ทันกับการ
เปลีย่นแปลงไดน้ัน้	ไมเ่พยีงเตรยีมพรอ้มแคร่า่งกายและจติใจเทา่นัน้	แตค่วรจะ
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ	มุมมองใหม่	และวิธีคิดใหม่ๆ	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำางาน	นั่นเป็นอีกหนึ่งความสุขที่คุณสามารถทำาได้ในปีนี้และปีถัดๆ	ไปค่ะ	
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 Happy New Year, welcome to the Year of the Snake, 
the year of enhancement. In this occasion, we wish you 
the true happiness, prosperity and all the best. 
 Once again that NEVIA NEWS will provide the content 
full of knowledge. In this issue, we have been honored 
from Mr. Pornchai Ratanachaigarnon, President of The 
Thai Printing Association provide the information on Thai 
publishing industry and potential increasing for the future. 
And special trick on cost saving for managing the printer, 
which will allow everyone to gain more information about 
Ink Pump. For the coming Chinese New Year, we will in-
troduce about the way of digital Chinese dragon, which 
has been passed from generation to generation toward 
the world stage. 
 Changes always occurred all the time, we should not 
only prepare our body and mind, but should open our 
thought to gain more knowledge, new perspective, and 
new thinking to create the inspiration in our working lives. 
Moreover, it is another happiness that you can create for 
this year and years later. 
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อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย
กับการเพิ่มศักยภาพในอนาคต

คุณพรชัย	รัตนชัยกานนท์
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

Mr. Pornchai Rattanachaikanon
President of The Thai Printing Association

สัมภาษณ์พิเศษ คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย
1. แนวโน้มสิ่งพิมพ์ภายในประเทศไทยปี 2013 
	 จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล	 และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
บริโภคในปีที่ผ่านมา	 เห็นชัดว่า	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่าง
รวดเรว็	ซึง่กส็ง่ผลใหต้ลาดสือ่สิง่พมิพห์ดตวั	โดยผมมองภาพรวมตลาดแยก
เป็น	2	ส่วน	คือ	ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ	ทั้งนี้	สำาหรับปี	2013	นี้	
ตลาดภายในประเทศจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงทำาให้ต้นทุน	
สิ่งพิมพ์ขยับขึ้น	 แต่ในทางกลับกันผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรง	ทำาให้อัตรา
ตวัเลขของตลาดในประเทศกลบัดดีตวัสงูขึน้	นัน่อาจเปน็เพราะผูบ้รโิภคมกีำาลงั
ซือ้ทีม่ากขึน้	และแนน่อนวา่ถา้ในปี	2013	อตัราสง่ออกสงูขึน้	อตัราการซือ้ขาย
ในประเทศก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน	ย่อมจะส่งผลให้ตลาดสิ่งพิมพ์ขยายตัวได้บ้าง	
และทิศทางที่เห็นได้ชัดเลยคือทิศทางแห่งการแข่งขัน	 ทุกภาคธุรกิจจะแข่งขันกัน	
ดเุดอืดมากขึน้	ไมว่า่จะเปน็ภายในประเทศ	หรอืจะคูแ่ขง่ทางธรุกจิเพือ่นบา้นในแถบ
อาเซียนเองก็ดี	ล้วนแล้วแต่ต้องจับตามองทั้งนั้น

Special interview with Mr. Pornchai  Ratanachaigarnon,  
President  of The Thai Printing Association
1. Publication Trends of Thailand in 2013
 As the results of digital technology and changing in consumer 
behavior in the recent year, it can be clearly seen that electronic 
books apparently has a rapid expansion which resulted in the 
publication market contracted. I look at the overall market as 
2 parts: the domestic and overseas market.  However, for 2013, the 
domestic market will be affected by the government labor costs 
increasing policy making the cost of publications to move up. 

	 เรามขีอ้มลูจากกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศถงึตวัเลขอตุสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ยังสดใสแม้จะถูกทดแทนด้วยสื่ออิเลกทรอนิกส์	 โดยอุตสาหกรรม	
สิง่พมิพช์ีเ้ดอืนตลุาคม	2555	ขยายตวั	18%	คดิเปน็มลูคา่	146	ลา้นเหรยีญ
สหรฐั	สง่ผลใหก้ารสง่ออกในชว่ง	10	เดอืนแรก	(ม.ค.-ต.ค.)	ของป	ี2555	ขยาย
ตวัเพิม่ขึน้กวา่	8%	หรอืคดิเปน็มลูคา่กวา่	1,389	ลา้นเหรยีญสหรฐั	(41,670	
ลา้นบาท)	เนือ่งจากมกีารสง่ออกปฏทินิ	ไดอารี	่การด์อวยพร	รองรบัเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่จำานวนเพิ่มมากขึ้น	คาดว่าปี	2556	จะเติบโตต่อเนื่อง	โดย	
อตุสาหกรรมในกลุม่สิง่พมิพด์งักลา่วของไทยมมีลูคา่กวา่	109,000	ลา้นบาท	
ประกอบด้วยตลาดในประเทศ	 100,000	 ล้านบาท	 คิดเป็น	 91%	 ของมูลค่า
ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั้งหมด	 (โดยตลาดหนังสือมูลค่าประมาณ	
18,900	ล้านบาท)	ตลาดส่งออก	2,000	ล้านบาท	และสินค้านำาเข้า	7,000	
ลา้นบาท	(ขอ้มลูจากกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ)	ซึง่ประเทศไทยมจีดุแขง็	
ในเรื่องการพมิพ์มคีุณภาพด	ีมีนักออกแบบกราฟฟิกฝมีือเยี่ยมเป็นที่ยอมรบั
ในระดับนานาชาติ	 เป็นอุตสาหกรรมที่มีครบวงจรทั้งซัพพลายเชนในประเทศ	
(ต้นน้ำา-กลางน้ำา-ปลายน้ำา)	 และมีการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง	มีการ
จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ	์ซึง่เปน็การสรา้งภาพลกัษณ์
ด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน	ประกอบกับชื่อเสียงจากการ
ประกวดงานพิมพ์ในระดับนานาชาติ

2. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ภายในประเทศ 
	 ทุกอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอยู่ตลอดเวลา	 และในแต่ละ
อตุสาหกรรมกล็ว้นมอีาวธุทีแ่ตกตา่งกนั	แตม่หีลายๆ	องคก์รเลอืกทีจ่ะพฒันา
อาวุธภายในองค์กรตัวเอง	คือ	การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อม
รับมือกับตลาดในอนาคต	“ภาษาสากล”	เป็นอาวุธอีกอย่างที่ทุกองค์กรต้อง
ให้ความสำาคัญ	และเตรียมพร้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียน
	 สมาคมการพิมพ์ไทย	 เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์	 โดยเปิดโครงการ	 “พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้าน	
การออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์”	 ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)	 และ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างและ
พฒันาผูป้ระกอบการ	SMEs	และผูป้ระกอบการสนิคา้ชมุชนโดยการจดัสมัมนา
ใหค้วามรูเ้รือ่งสิง่พมิพแ์ละบรรจภุณัฑใ์หก้บัจงัหวดัตา่งๆ	รวมกวา่	14	จงัหวดั	
ใหส้ามารถแขง่ขนัไดท้ัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศอยา่งยัง่ยนื	และเพือ่
เปน็การยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑใ์หท้ดัเทยีมกบันานาประเทศพรอ้มรองรบั	
การเปิดการค้าเสรีในอนาคต

	 We have information from the Department of International Trade Promotion on the number of the publication Industry which is 
still fresh although it is replaced with electronic media.  The publishing industry shown to be grown to 18% in October 2012 which 
accounts for 146 million U.S. Dollars.  As a result, exports in the first 10 months (Jan-Oct) of 2012 increased more than 8%, or 
a total value of more than 1,389 million U.S. Dollars (41,670 million Baht). Due to the exportation of the calendar, diary, greeting 
cards for Christmas and New Year, has a large increase in number and  are expected in 2013 to grow continuously.  The industry 
in such publication group of Thailand has a value of more than 109,000 million Baht.  This comprises of the market in the country of 
100,000 million Baht, representing 91% of market value of all publications industry (the book market is value about 18,900 million 
Baht), exports market 2,000 million Baht and import products of 7,000 million Baht (data from the Department of International 
Trade Promotion).  Thailand has strong points in terms of printing quality, great graphic designer whose work is internationally 
recognized. It is the industry with a full range of supply chain in the country (Primary - Secondary - Tertiary) and form a strong 
cluster. Establishment of the printing and packaging industrial estate which is the creation of image in terms of readiness of the 
industry clearly, this includes the reputation from the international printing awards.

Thai publishing industry and potential increasing for the future 

On the other hand, this effect of the wage increase causes the 
growth rate for domestic market to rebound. It could be the 
result of the increasing of purchasing power. If the export market 
increases in 2013, it will certainly cause domestic growth rate 
as well.  This will inevitably result in the some expansion of the 
printing market and the obvious stronger competition.  Beyond 
the domestic competitors, we have to concentrate on watching 
out for ASEAN market too.  
2. Development and enhance the ability of the domestic 
publications industry
 Every industry has changes and competes all the time and 
in each industry there are different weapons. However, many 
organizations have chosen to develop their own weapons within 
the organization is to build personnel with capacity and available 
to deal with the market in the future.  The “International language” 
is another weapon that every enterprise must pay more attention 
and prepare for the opening of the ASEAN Community.
 The Thai Printing Association is prepared for the ability 
development of the publishing industry, by creating “Development 
of the ability level of the product design / packaging personnel” 
project in the associate with the Office of Small and Medium 
Enterprises Promotion (OSMEP) and Chulalongkorn University for 
the creation and development of the SMEs and the community 
product business operator through the seminars to educate 
on the knowledge of the print and packaging operator over 14 
provinces. Hence, to be able to sustainably compete in both 
the domestic and international markets and in order to raise the 
standard of the products to meet the international to support for 
the trade liberalization in the future.
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MARKETING UPDATESMARKETING UPDATES

	 Business	world	seems	 to	be	 familiar	 to	 the	companies	
from	China,	 the	 land	 of	 dragon	 like	 Sinopec,	 TCL	Corp,	
Haier	Group,	 Huawei	 Technologies,	 Baosteel	 Co.,	 Ltd.	
and	Chery	Automobile	Co.,	Ltd.	Here	is	China,	the	place	of	
great	opportunities	and	investments	with	billion	populations	
together	with	the	consecutive	economic	size	of	7-8%	growth	
and	with	the	minimum	wage	that	urges	companies	around	
the	globe	to	make	the	investments	days	after	days.	
	 Doing	 business	 in	 China,	 without	 the	 knowledge	 of	
“Endeavors	of	Family	Business”,	 it	 is	hard	to	negotiate	on	
trades	and	develop	the	business	alliance	as	Sun	Tzu	once	
mentioned	 that	 “One	who	 knows	 the	 enemy	 and	 knows	
himself	will	not	be	in	danger	in	a hundred	battles”.	In	China,	
the	traditional	Chinese	culture	in	doing	business	is	always	
linked	with	the	family.	Chinese	family	is	the	model	of	many	
organizations	 as	we	can	 see	 from	most	 of	 the	Overseas	
Chinese	businesses	which	are	now	multinational	companies	
and	are	Family	Owned	e.g.	in	Hong	Kong,	Taiwan,	Thailand,	
Singapore,	Indonesia	and	the	Philippines.		
	 Way	of	Management	“Chinese	Family	Business”	
	 From	the	academic	studies,	the	focus	is	on	the	connection	
which	is	the	heart	of	the	business	and	there	are	4	types	of	
business	management	which	have	been	inherited	from	one	
generation	to	another	generation	as;	
	 1)	 Connection	 Factor	 is	 the	businessmen	around	 the	
	 	 globe	are	familiar	with.	Chinese	business	depends	on	
	 		 connections	such	as	family	names,	languages,	home	
	 	 	towns	and	so	on

มรรคา
แห่งมังกรดิจิตอล

	 รูปแบบการจัดการ	“ธุรกิจครอบครัวชาวจีน”	
	 จากการศึกษาของนักวิชาการ	 ให้ความสำาคัญกับเรื่องเครือข่ายซึ่งเป็น
หัวใจของธุรกิจ	และ	4	รูปแบบของการจัดการธุรกิจที่สืบทอดส่งต่อจากรุ่น
สู่รุ่นดังนี้
	 1)	 ในปัจจัยด้านเครือข่าย	 เป็นสิ่งที่นักธุรกิจทั่วโลกรับรู้	 ชาวจีนที่	
	 	 ดำาเนินธุรกิจอาศัยการทำาธุรกิจผ่านทางเครือข่ายเช่น	 แซ่-ตระกูล		
	 	 ภาษาพูด	ตำาบลเมืองที่เกิด	ฯลฯ
	 2)	 รูปแบบในการจัดการธุรกิจ	
	 	 2.1	 ครอบครัวควบคุมกิจการ	 ผู้ก่อตั้งกิจการของครอบครัว	
	 	 และสมาชิกคือกุญแจสำาคัญ	 การตัดสินใจเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ	
	 	 แม้ว่าข้อเสนอทางการเงินดีก็อาจถูกปฏิเสธได้
	 	 2.2	 ผู้มีอิทธิพลกำาหนดอนาคตครอบครัว	 คนๆ	 นี้อาจเป็นที่	
	 	 ปรึกษาซึ่งเป็นได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกของครอบครัวการ	
	 	 ตดิตอ่ธรุกจิจงึตอ้งหาใหไ้ดว้า่	ใครคอืตำาแหนง่ผูก้มุอำานาจและอทิธพิล	
	 	 จริงๆ	ที่อยู่ในธุรกิจครอบครัวชาวจีน
	 	 2.3	 พันธะของครอบครัว	 ผู้นำาครอบครัวธุรกิจชาวจีนมักจะ	
	 	 ประสบความสำาเร็จขึ้นจากสมาชิกในครอบครัวที่สามารถนำาธุรกิจ	
	 	 ไปสู่สิ่งใหม่และไม่นิยมใช้คนนอก
	 	 2.4	 ธุรกิจกับการรับผิดชอบและเงินครอบครัว	 ธุรกิจครอบครัว	
	 	 ชาวจีนจัดทำาบัญชีเพื่อเหตุผลทางภาษีเท่านั้น	ส่วนข้อมูลจริงจะอยู่ที่	
	 	 หัวหน้าครอบครัว	 การตัดสินใจทางธุรกิจจะทำาอย่างรวดเร็วโดยขึ้น	
	 	 อยู่กับคำาแนะนำาส่วนบุคคล
	 สรุปได้ว่า	 ความโดดเด่นของธุรกิจครอบครัวแดนมังกรที่สามารถก้าวสู่	
เวทีโลกได้จนทำาให้ธุรกิจทั่วทุกมุมโลกไหลบ่าเข้าสู่ประเทศจีน	 และเป็นประเทศที่
ก้าวสู่การเป็นผู้นำาทางเศรษฐกิจของโลก	ด้วยจุดเริ่มจากวัฒนธรรมที่ถูกส่ง
ต่อจากรุ่นสู่รุ่น

	 2)		Business	Management	Models	
	 	 2.1	 Family-owned:	 The	 founders	 of	 the	 family		
	 	 business	and	family	members	are	keys	to	the	decision	
	 		 makings	 informally	 and	 even	 the	 great	 financial		
	 	 proposal	can	be	turned	down.	
	 	 2.2	 Influencing	people	who	direct	 family’s	 future:	
	 	 these	people	can	be	the	consultant	as	he/she	is	the		
	 	 close	friend	or	family	member.	Business	dealings	need		
	 	 to	find	out	who	is	in	charge	of	influencing	position	and		
	 	 true	authority	in	Chinese	business.	
	 	 2.3	 Family	duties:	Heads	of	the	Chinese	families	are		
	 	 always	successful	from	the	family	members	who	direct	
	 	 their	businesses	to	look	for	new	things	and	rarely	use	
		 	 outside	people.	
	 	 2.4	 Business	and	Family	and	money	responsibility:		
	 	 Chinese	 family	 business	makes	 accounts	 for	 the		
	 	 benefits	of	tax	only.	The	real	information	is	kept	by	the	
	 	 head	 of	 family.	 Business	 decisions	 can	 be	made	
	 	 abruptly	based	on	the	personal	recommendations.	
	 We	can	summarize	that	the	outstanding	Chinese	family	
business	can	be	in	the	international	rankings	and	encour-
age	businesses	around	the	world	aim	to	China	and	is	the	
economic-led	country	which	has	the	starting	point	from	the	
culture	inheritance	to	the	later	generations.	

	 	 	 Business characters

	 	 Western Chinese Thai

Company main objectives  Depend on Shareholders who  Depends on Family needs Depends on the wealth of the 
  have the most authorities   founders 

Financial Disclosure  To the public  To be confidential  To the public

Financial Fund  Stocks sold to the public  Family and siblings  Family

Ownership Transfer  Unfriendly Merger and Acquisition  None  From generations to generations 

Advertisement Promotion via media  No Promotion, sell through  New heir will do more of promotion
   family networks via media 

Management Professionals Family-run  Educated Heirs 
Timeline Short-terms, with maximum Long-term gains Building Foundation to pave ways
  profits and values of shareholders   to the politics

Business Activities

ที่มา : K-Connect ธนาคารกสิกรไทย

โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ กรรมการผู้จัดการ บจก.ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

Endeavors of Digital Chinese Dragon 

	 โลกธุรกิจดูจะคุ้นกับชื่อบริษัทจากแดนมังกร	 อาทิเช่น	 Sinopec,	 TCL	
Corp,	Haier	Group,	Huawei	Technologies,	Baosteel	Co.,	 Ltd.	 และ	
Chery	Automobile	Co.,	Ltd.	จากประเทศจีนดินแดนแห่งโอกาสและการลงทุน
ด้วยจำานวนประชากรนับพันล้านคนและขนาดเศรษฐกิจที่มีอัตราเติบโต	 7-8%	
มาอย่างต่อเนื่องมีค่าแรงที่ต่ำาทำาให้บริษัททั่วโลกต่างเดินทางเข้าไปลงทุนไม่เว้น
แต่ละวัน
	 การทำาธุรกิจในเมืองจีนหากไม่มีความรู้ความเข้าใจใน	 “มรรคาแห่งธุรกิจ
ครอบครวัแดนมงักร”	กย็ากทีจ่ะเขา้ไปเจรจาทางการคา้และสรา้งพนัธมติรทาง
ธุรกิจได้	 เหมือนดังที่	 ซุนวู	 (Sun	 Tzu)	กล่าวไว้ว่า	 “รู้เขารู้เรา	 รบร้อยครั้ง	
ชนะร้อยครั้ง”	 ในประเทศจีนวัฒนธรรมชาวจีนแบบดั้งเดิมในการดำาเนินธุรกิจ
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับครอบครัวอยู่เสมอ	 ครอบครัวของชาวจีนเป็นต้นแบบ
ขององค์กรต่างๆ	 เรายังสามารถดูได้จากธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลที่เป็นบรรษัท
ข้ามชาติเป็นธุรกิจที่ดำาเนินการโดยครอบครัว	 (Family	Owned)	 แทบทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นในฮ่องกง	ไต้หวัน	ไทย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์
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PAPER UPDATES Think Tank

 โต๊ะทำางาน	บ้านหลังที่สองของมนุษย์เงินเดือน	 เราอยู่กับโต๊ะทำางานประมาณ	7-8	ชั่วโมงต่อวัน	ดังนั้นโต๊ะทำางานจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำาคัญอย่างมาก	
โต๊ะทำางานที่ดี	 ย่อมส่งผลให้เรามีพลังในการทำางาน	 เกิดมุมมอง	 เกิดไอเดียใหม่ๆ	 สามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา	 ซึ่งเน้นในเรื่องของความสมดุลตามหลัก
ธรรมชาติและตามความเชื่อเพื่อเสริมดวง	เรามาดูกันว่า	4	ทิศเราควรจัดอย่างไรให้เฮง

 Working desk is a second home for those salary men that we stick to it for 7-8 hours per day. So, it is the area that we 
need to put more importance on. Good working desk will impact us to have better energy in working, enhance the perspec-
tives, generate new ideas and alternative solutions to the problems, which is basically focus on the balance and the beliefs 
to strengthen and enhance our fate and fortune. Let’s find out how we should do:

จัดโต๊ะทำางานอย่างไรให้ถูกหลัก

Global Demand Growth. - Printing & Writing Papers from 2010-2014
A : การเติบโตของความต้องการในตลาดโลก สำาหรับกระดาษพิมพ์เขียนระหว่างปี 2010-2014

Status of Chinese Pulp Production from 2001-2011
B : สถานะการผลิตเยื่อกระดาษในประเทศจีน ในช่วงปี 2001-2011

ข้อมูลจากกราฟข้างต้น:
	 1)	เปรียบเทียบกับปี	2011	ความต้องการกระดาษอาร์ตค่อยๆ	ปรับตัว	
	 	 กลับมาอยู่ในปริมาณปกติ	 โดยเฉพาะในเอเชีย	 ยังคงมีความเชื่อมโยง	
	 	 กับการเติบโตของตลาดโลกสูงมาก
	 2)	อิทธิพลของจีนที่มีผลต่อกระดาษอาร์ตมีบทบาทสำาคัญต่อภูมิภาค	
	 	 อาเซียน
	 3)	จากความตอ้งการกระดาษทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งสง่ผลใหจ้นีเพิม่กำาลงั	
	 	 การผลิตเยื่อกระดาษในประเทศ
	 โดยสรปุแลว้วา่	มกีารคาดการณว์า่ความตอ้งการกระดาษอารต์จะขึน้สูจ่ดุ
สูงสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า	

Summary of the above data:
 1) Compared to 2011, the demand for global art paper  
  has gradually recovered, especially in Asia, has 
  maintained a relatively strong growth.
 2) The influence of China on art paper guides the key  
  player in Asian region.
 3) With constant growth in paper demand has increased  
  the domestic wood pulp capacity.
 In conclusion, the demand for art paper is expected to 
peak in future months. 

ฮวงจุ้ย

	 1.	ด้านซ้ายมือ	 ซึ่งเป็นทิศของมังกรเขียวบริเวณนี้เจ้าของโต๊ะควรนำา
สิ่งของที่มักหยิบใช้บ่อย	โดยวางให้อยู่สูงและสะดุดตา	มีความโดดเด่นหรือ
เป็นสิ่งที่สะท้อนแสงเพื่อให้เกิดพลัง	
	 2.	ด้านขวามือ	ซึ่งเป็นทิศของเสือขาว	ควรวางสิ่งของที่ไม่ถูกหยิบใช้
ประจำา	เช่น	แฟ้ม	หนังสือ	เพราะจุดนี้เป็นจุดหยุดนิ่งไม่มีความเคลื่อนไหว
	 3.	ดา้นหนา้	ซึง่เปน็ทศิของหงสแ์ดง	บรเิวณนีเ้จา้ของโตะ๊ทำางานควรเปดิ
เป็นพื้นที่โล่ง	 ไม่ควรมีเอกสารมาบัง	 เพราะเป็นตำาแหน่งแห่งความก้าวหน้า	
ควรหารูปหรือสิ่งของที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยให้เกิดพลังในการทำางาน
	 4.	ดา้นหลงั	ซึง่เปน็ทศิเตา่ดำา	บรเิวณนีค้วรมผีนงัทบึ	ไมค่วรเปน็ทางเดนิ	
เพราะจะทำาให้เจ้าของโต๊ะสูญเสียพลังและขาดสมาธิในการทำางาน	นอกจากนี้
การวางคริสตัลไว้ที่โต๊ะยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วย

	 1. Left-handed side, the green dragon, keeps the stuff 
which are used frequently and put them high and out-
standing position with reflections that give you the energy. 
  2. Right-handed side, the white tiger, put on rarely-used 
stuff, like files and books as this is the stationary point. 
 3. Front side, the red swan, keeps it wide open as it 
is the position of advancement and place a picture or 
inspiring things to create energy to work. 
 4. Rear side, the black turtle, keep it opaque with walls 
and should not be the sidewalk as will result in lack of 
energy and concentration, and place crystal on the desk 
will get rid of bad lucks as well.

Secondary stock

Unit : Ten thousand ton

Non-wood pulp

Wood pulp

การขยายตัวของตลาดกระดาษอาร์ต
มุ่งเน้นอิทธิพลจากตลาดในจีน
An increase in the demand for art paper 
highlights the influence of the Chinese market

How to manage your working desk right to the Feng Shui  
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PAPER EXHIBITION PAPER EXHIBITION

 In November 6th to 8th,2012 Asia Pulp & Paper group (APP) 
has participated in the largest and most influencial exhibition 
paper exhibition hosted by China Paper Association (CPA) 
in Nanchang. 
 Five mills from APP group were invited to join the event. 
Including newest member of APP, GXJG, has made its debut 
to the show. Throughout the event, APP had demonstrated 
the continuous technology development and commitment to 
low-carbon manufacture activities. The slogan of “when you 
use paper,we plant trees” was well delivered. 
 During the exhibition, various printed paper samples and 
company profile was displayed,which attracts and impressed 
more than 150 visitors. GHS promoted its latest products 
including briefcard, bag paper, and premium hi-bulk paper. 
 This exhibition had provided a great platform between 
GHS and its customer to interact and exchange information. 
It is also a great marketing development for the entire APP 
group as the corporate image was highly promoted. With 
motto of “challenge its limit and pursue for excellence”, APP 
is also honoring the “Paper contract with China” and com-
mitment to sustainability. The future of GHS and APP shall 
be brighter than ever. 

	 วันที่	6-8	พฤศจิกายน	2555	กลุ่ม	Asia	Pulp	&	Paper	(APP)	ได้เข้า
ร่วมในงานแสดงกระดาษที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดโดยมี	China	Paper
Association	(CPA)เป็นเจ้าภาพจัดงานในหนางฉาง
	 โรงงานผลิตห้าแห่งจากกลุ่ม	 APPได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน	 โดยรวมถึง
สมาชิกใหม่ล่าสุดของAPP,	 GXJG	 ที่ได้มาเปิดตัวในงานแสดง	 ซึ่งตลอดการ
จัดงานนี้	 APP	 ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและ	
พันธกิจในการดำาเนินงานโดยผลิตคาร์บอนต่ำาด้วยสโลแกนว่า	 “เมื่อคุณใช้
กระดาษเราปลูกต้นไม้”	ซึ่งส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดี
	 ระหว่างการจัดงานมีการแสดงตัวอย่างกระดาษหลากหลายประเภท
และโปรไฟล์บริษัทที่ดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ เข้าชมงานกว่า	
150	ราย	GHS	ไดน้ำาเสนอผลติภณัฑใ์หมล่า่สดุคอื	กระดาษการด์ขาว,	กระดาษถงุ	
และกระดาษ	hi-bulk	เกรดพรีเมียม

APP joined China International 
paper and equipment exhibition 
2012 APP	เข้าร่วมงานแสดงอุปกรณ์และกระดาษนานาชาติ

ที่ประเทศจีนประจำาปี	2555

	 การจัดงานแสดงครั้งนี้เป็นเวทีที่ดีเยี่ยมสำาหรับการพบปะและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง	 GHS	 กับลูกค้า	 นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทางการ
ตลาดที่ดี เยี่ยมสำาหรับกลุ่ม	 APP	 ทั้งหมดในแง่ของการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์องค์กรระดับสูง	 ด้วยคำาขวัญที่ว่า	 “ท้าทายขีดจำากัดเพื่อมุ่งสู่ความ	
เป็นเลิศ”	 นอกจากนี้	 APP	 ยังได้ทำา	 “สัญญาเรื่องกระดาษกับประเทศจีน”	
อนัทรงเกยีรตแิละมพีนัธกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื	อนาคตของGHS	และ	
APP	จะสดใสขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน
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CAS @ IMPRESSION CAS @ IMPRESSION

	 คุณวรกิจ	กล่าวว่า	ก่อนหน้านี้	ก.พล	ใช้หมึกพิมพ์กระป๋อง	1	กิโลกรัม	
ซึ่งเป็นกระป๋องเล็ก	และต่อเดือนมีปริมาณกระป๋องหมึกที่ใช้จำานวนมาก	พบกับ
ปัญหาหลายอย่าง	อาทิ	พนักงานตักหมึกออกจากกระป๋องไม่หมด	เหลือติด
ขอบและฝากระปอ๋ง	ซึง่แตล่ะกระปอ๋ง	มคีวามสญูเสยีตอ่กระปอ๋งเฉลีย่ประมาณ	
5%	และยงัมปีญัหาในการจดัเกบ็และทำาลายกระปอ๋งอกีดว้ย	ซึง่เปน็ปญัหาทีโ่รง
พิมพ์ส่วนใหญ่ประสบอยู่	
	 จากนั้น	 ซี.เอ.เอส.อิ้งค์แอนด์อีควิปเม้นท์	 ได้นำาข้อเสนอ	 เกี่ยวกับการ	
ติดตั้ง“อิ้งค์ปั๊ม”	 ที่ช่วยในการประหยัดหมึกและสามารถควบคุมปริมาณหมึก
ได้ดียิ่งขึ้น	 ผมจึงตัดสินใจติดตั้งระบบ	 “อิ้งค์ปั๊ม”	 ในโรงพิมพ์	 โดยหนึ่งปั๊ม	
ต่อพ่วงสายสองเครื่องพิมพ์	 ซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งมานานกว่า	 6	 เดือนแล้ว	
ทำาให้ผมมั่นใจว่า	 การติดตั้งระบบ	 “อิ้งค์ปั๊ม”	 นั้น	 นอกจากจะเป็นประโยชน์ใน
ด้านค่าใช้จ่ายแล้ว	 ผมยังมองว่ายังเป็นการช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมอีกทาง	
หนึ่งด้วย	ทั้งนี้	 เพราะเมื่อไม่ได้สั่งหมึกแบบกระป๋องจำานวนมากๆ	แล้ว	ก็จะลด
ปริมาณกระป๋อง	และลดขั้นตอนการทำาลายกระป๋องหมึกไปโดยปริยาย	
	 หลายโรงพิมพ์ยังลังเลที่จะติดตั้งระบบ	 “อิ้งค์ปั๊ม”	 เพราะไม่มั่นใจในหลาย
เรือ่ง	ผมการนัตไีดเ้ลยวา่	การตดิตัง้ระบบ	“อิง้คป์ัม๊”	นัน้ชว่ยโรงพมิพป์ระหยดั
ไดเ้ปน็อยา่งมาก	กเ็หมอืนกบัรถยนต	์“ทีใ่ชน้้ำามนัและใชแ้กส๊”	ถา้เราเลอืกการตดิตัง้	
ที่ได้มาตรฐานนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย	
	 	นอกจากความประหยดัแลว้	เรายงัคำานวณปรมิาณการใชห้มกึในแตล่ะเดอืน
ได้ง่ายมากขึ้น	โรงพิมพ์ผมมีปริมาณการใช้หมึกค่อนข้างเยอะ	พอติดตั้งระบบ	
“อิ้งค์ปั๊ม”	ทำาให้ประหยัดมากกว่าแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียว

	 การติดตั้งระบบ	“อิ้งค์ปั๊ม”	ไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับโรงพิมพ์	แต่เป็นความ
ใส่ใจของเจ้าของกิจการที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านหมึกในโรงพิมพ์		
คุณกณวรรธน์	 เล่าให้ฟังว่า	 เริ่มแรกของ	 พินนาเคิล	 ไม่ได้รับพิมพ์งาน
โดยตรง	แต่เป็น	Outsourcer	ในการรับงานพิมพ์เป็นส่วนใหญ่	ซึ่งได้เรียนรู้
เรือ่งตน้ทนุในการบรหิารทกุๆ	สว่น	ซึง่บางสว่นไมส่ามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ย
ไดเ้ลย	ดงันัน้จงึคดิวา่ถา้เปน็ผูผ้ลติเองทัง้หมดการควบคมุคา่ใชจ้า่ยนา่จะเปน็
เรื่องที่ง่ายขึ้น	
	 พินนาเคิล	 เปิดโรงพิมพ์เต็มรูปแบบมา	 5	 ปีแล้ว	 และเรียนรู้ที่จะควบคุม
ต้นทุนในการบริหารจัดการโรงพิมพ์ในแต่ละส่วนเมื่อ	 ซี.เอ.เอส.อิ้งค์แอนด์	
อีควิปเม้นท	์ ได้มานำาเสนอการติดตั้งระบบ	 “อิ้งค์ปั๊ม”	 และอธิบายประโยชน์
ต่างๆ	 ในการควบคุมค่าใช้จ่าย	 ผมไม่รีรอที่จะศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจ	
ติดตั้ง	 “อิ้งค์ปั๊ม”	 ดังกล่าว	 และเมื่อใช้งานจริง	 พบว่า	 ทำาให้เราควบคุม
ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ได้อย่างแม่นยำากว่าหมึกกระป๋อง	ลดความสูญเสีย	
สะดวกและประหยัดเวลาในการทำางานมากขึ้น	
	 อีกประเด็นที่ผมมองเห็นจากการติดตั้งระบบ	 “อิ้งค์ปั๊ม”	 คือ	 ทำาให้	
โรงพิมพ์ดูสะอาด	 สวยงาม	 และมีมาตรฐานของระบบหมึกพิมพ์ช่วยเพิ่ม	
ภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงพิมพ์	 อีกทั้งลดขยะจากกระป๋องหมึก	 ช่วยรักษา	
สิ่งแวดล้อม	ทำาให้ผมรู้สึกประทับใจกับระบบ	“อิ้งค์ปั๊ม”	เป็นอย่างมาก

 Installing “Ink Pump” is not the new thing in the printing 
house, but it is important for business owner to control the 
expenses. Mr. kanawat told that in the first place, Pinnacle 
Co., Ltd. were sub-contract of printing job from others. We 
have learned about cost management from every process. 
Some parts they were are unable to control the expenses. In 
my opinion, expenses controlling should be easier when we 
do the whole printing process by ourselves. 
 We have been opened full printing business for 5 years 
and learned to control managerial cost. When C.A.S. Ink and 
Equipment Co., Ltd. introduced the “Ink Pump” and stated the 
benefits, I did not hesitate to study further about installing “Ink 
Pump”. After having it installed, We could control the amount 
of ink used, control the cost, and bring the convenience and 
time-saving in operations. 
 Another issue for “Ink Pump” is it makes the printing house 
look cleaner, nice and gains the standard of ink printing quality. 
Also, it helps reduce the waste, which helps the environments. 
I am very impressive with “Ink Pump” system.

	 ฉบับนี้เราเชิญลูกค้าคนพิเศษ	มาเล่าถึงประสบการณ์ในการติดตั้งอิ้งค์ปั๊ม
ในโรงพิมพ์	 ซึ่งนอกจากความประหยัดและคุ้มค่าของหมึก	 การควบคุมค่าใช้
จ่ายและง่ายต่อการทำางานแล้วยังมีความประทับใจอื่นๆ	 อย่างไรบ้าง	 เรามาดู
รายละเอียดกันค่ะ

 In this issue, we invite our special customers to talk about 
their experiences on installing the Ink Pump in the printing 
house. Apart from the savings and ink optimization, the 
control on expenses and easy to work, what are the other 
impressions of them. Let’s find out. 

คุณวรกิจ		เหลืองเจริญนุกุล	
กรรมการผู้จัดการ		บริษัท	ก.พล	(1996)	จำากัด

คุณกณวรรธน์		สุขชัย
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พินนาเคิล	จำากัด
Mr. Kanawat Sukchai 
Managing Director, Pinnacle Co., Ltd.

 Mr. Worakij has mentioned that K. PON  formerly, the company 
used 1 kilogram of ink can, hence, numbers of them are being 
used. Moreover, the staffs cannot completely clean the ink can 
and cover. So, about 5 percents loss per can in average. Another 
major problem that most printing house now facing is the storage 
and dismissal of cans.
 After C.A.S. Ink and Equipment Co., Ltd. has introduced the 
installation of “Ink Pump”, it helps to save and control the ink. I 
decided to install “Ink Pump” in the printing house, one pump 
jointed with 2 printing machines. It has been 6 months now; it 
helps us in saving expenses. More than reducing the cost, it also 
help the environment by reducing the amount of waste as well.
 Many printing houses still hesitate to install “Ink Pump” 
because they do not have confidences in many issues. I can 
guarantee that installing “Ink Pump” of C.A.S. Ink and Equipment  
Co., Ltd. will help in the savings. I compare this to case of the 
car which “uses oil and gas”. If you choose to install accordingly 
to the standard, you will be safe with the money in your pocket.
  Apart from the savings, you can calculate the amounts of ink 
used per month easily. My printing house consumes lots of inks. 
But after installing “Ink Pump”, it helps me in saving more than 
ten thousand baths per month.

Mr. Worakij Leungcharoennukul 
Managing Director, K. PON (1996) Co., Ltd.
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CAS ปันน้ ำ�ใจให้น้องปี 4

	 กลุ่มบริษัท	เจริญอักษร	กรุ๊พ	นำาโดยกลุ่ม	CAS	Young	Management	
จัดโครงการ	 “CAS	ปันน้ำาใจให้น้องปี	 4”	หารายได้สมทบทุนการศึกษา	 และ
สร้างห้องสมุดให้กับน้องๆ	ณ	โรงเรียนบ้านหนองจูบ	ตำาบลตาเมียง	อำาเภอ
พนมดงรัก	จังหวัดสุรินทร์	ในวันที่	16	พฤศจิกายน	2555	ที่ผ่านมา
	 กจิกรรมดงักลา่ว	เปน็ความรว่มใจกนัของพนกังานและไดร้บัการสนบัสนนุ
จากผูบ้รหิาร	โดยกจิกรรมหลกัคอืการสมทบทนุบรจิาคเพือ่สรา้งหอ้งสมดุ	และ
มอบทุนการศึกษา	กว่า	20	ทุนรวมมูลค่า	171,338	บาท	รวมทั้งการร่วม
บรจิาคสิง่ของ	อปุกรณก์ารเรยีนตา่งๆ	อาท	ิโตะ๊เกา้อี	้สมดุ	หนงัสอื	เครือ่งเขยีน	
ขนม	เป็นต้น
	 กลุ่ม	CAS	Young	Management	ได้ร่วมทำากิจกรรมสันทนาการต่างๆ	
กับน้องๆ	อาทิ	เล่นเกมสุดมันส์เรียกเสียงหัวเราะจากน้องๆ	กิจกรรมปลูกป่า	
โดยความร่วมมือกันระหว่างคณะครูและกลุ่มจิตอาสาทุกท่าน	 ท้ายสุดกับ
กจิกรรมตรวจเชค็คอมพวิเตอรใ์หก้บันอ้งๆ	ในโอกาสนีค้ณะครอูาจารยแ์ละเดก็
นักเรียน	ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ	เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ	กลุ่ม	
CAS	Young	Management	และถา่ยภาพรว่มกนั	กจิกรรมจบลงดว้ยรอยยิม้	
และเสียงหัวเราะของน้องๆ	สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ	

	 กลุ่มบริษัท	เจริญอักษร	กรุ๊พ	ร่วมกับ	APRIL	FINE	PAPER	TRADING	
จัดกิจกรรมพาลูกค้าคนพิเศษเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร	
Paper	One	 ร่วมเดินทางในทริป	 “Paper	One	 พาคนพิเศษทัวร์แดนโสม”	
ตะลุยหิมะที่เกาหลี	โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	28	พ.ย.	-	2	ธ.ค.	2555	ที่ผ่านมา	
โดยกิจกรรมท้าหิมะเริ่มต้นด้วยการชมความงามของหมู่บ้านฝรั่งเศส	
สุดคลาสสิค	 ต่อด้วยการระเบิดความมันส์ที่สกีรีสอร์ท	 ซึ่งสร้างความ
สนุกสนานและสร้างประสบการณ์การเล่นสกีให้กับทุกท่านที่ร่วมเดินทาง
	 ตอ่ดว้ยสวนสนกุเอเวอรแ์ลนดส์วนสนกุกลางแจง้ทีใ่หญส่ดุในเกาหลี	ซึง่ตัง้	
อยูก่ลางหบุเขา	ปดิทา้ยดว้ยกจิกรรมเอาใจสาวๆ	ขาชอ้ป	ดว้ยการละลายทรพัย์
กันที่ตลาดเมียงดง	 ศูนย์รวมแฟชั่นสุดอินเทรนด์ของเกาหลี	 นอกจากนี้ยังมี
สถานทีส่ำาคญัๆ	อกีหลายแหง่	เรยีกวา่ทรปิเดยีวเทีย่วครบทัง้เกาหล	ีการเดนิทาง	
ครั้งนี้สร้างความประทับใจกับลูกค้าเป็นอย่างมาก	 กิจกรรมดีๆ	 แบบนี้จะจัด
ขึ้นทุกๆ	ปี	เพียงท่านใช้กระดาษถ่ายเอกสารยี่ห้อ	PAPER	ONE	ตามเงื่อนไข	
ทีก่ำาหนด	ทา่นกจ็ะไดร้ว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกบัเรา	กจิกรรมทวัรต์า่งแดน
แบบนี้เรารอ	ทุกท่านมาร่วมทริปอยู่นะคะ...!!!

 Charoen Aksorn Group and with APRIL FINE PAPER TRADING 
conducted privilege event only for Paper One Copy Paper product 
group’s privilege customers to join the “Paper One privilege 
Korean Tour” event to dabble the snow in Korea. This event has 
taken place from 28 Nov - 2 Dec 2012. The Dabble the Snow 
activity began with enjoying the beauty of classic French village, 
then explosive fun at the ski resort made a wonderful experience 
for our customers. 
 Next stop was at the largest outdoor amusement park “Ever-
land” rested in the middle of the valley. Last but not lease, activi-
ties for to please our shoppers, Meong Dong Market, the largest 
fashion center in Korea. This trip created great impression for our 
customers. This kind of event will be held every year, you just use 
our copy paper brand “PAPER ONE” according to our condition, 
and you can also be one of our companions in the next trip. We 
are looking forward to see you soon.….!!!

 Charoen Aksorn Group, led by CAS Young Management, 
has done the project called “CAS Sharing with Students 
(4th Year)” to raise some money for educational funds and building
a library to students at Baan Nong Joob School, Ta Mieng District, 
Surin Province on November 16, 2012.
  The activity is the collaboration among the staff and has been 
supported by the management team of Charoen Aksorn Group. 
The main activity is the funding and donation on the building of 
the library and the educational funding of 20 students with the total 
value of 171,338 Baht including the stuff donations Educational 
equipments such as desks, chairs, books, notebooks, stationery 
and snacks.
 CAS Young Management had joined the recreation activities 
with the students such as playing games to bring the fun 
and laughter to the students, forest planting activity with the 
collaboration between teachers and volunteers. Last but not least, 
computer checking by our IT staffs. In this occasion, the teachers 
and students held the “Thai Blessing Ceremony” to encourage 
the welfare of CAS Young Management and took photographs 
together. The activity ended with smiles and laughter of students, 
creating happiness both the givers and receivers. 

พาคนพิเศษทัวร์แดนโสม

4th CAS Charity for Children
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HOT PRODUCTS

 Gold East Paper launched more substance of Nevia 
Kraf t, which is available for 80 up to 180gsm. (Laminating 
paper 160, 170 and 180gsm.)
 Nevia Kraft is suitable for both machine-made and hand - 
made bags with the following features : Good printing effect  
- light weight coating paper with fine and smooth surface 
High bursting strength and folding strength; Cost reduction 
- save ink. paper and lamination cost when printing. 
 For more information,please contact Marketing 
Department C.A.S.Paper Co., Ltd.

GHS Premium Hi-Bulk Paper
(Super Ivory)

	 นกัออกแบบหนงัสอืชาวญีปุ่น่ทีม่ชีือ่เสยีงเคยกลา่วไวว้า่:	กระดาษคอื
ชวีติของการออกแบบ	ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสำาคญัอยา่งแทจ้รงิของ
กระดาษในการออกแบบ	 เนื่องจากสามารถจะกล่าวได้ว่ากระดาษเป็นขั้น	
พื้นฐานที่สุดและเป็นสื่อแรกที่ใช้ในการออกแบบ	 กระดาษแต่ละชนิดจะมี	
สี	 ความมันวาว	 พื้นผิวและลายเส้นที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
คณุลกัษณะเหลา่นีจ้ะสรา้งบคุลกิทีแ่ตกตา่งกนัของกระดาษ	กระดาษ	GHS	
Hi-Bulk	เกรดพรีเมียม	(สีงาช้างพิเศษ)	สามารถสื่ออารมณ์ของศิลปะที่
เป็นเอกลักษณ์และถ่ายทอดการออกแบบซึ่งทำาให้กระดาษมีความเหมาะสม
และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้สไตล์การออกแบบ
	 กระดาษ	GHS	Hi-Bulk	เกรดพรเีมยีม	(สงีาชา้งพเิศษ)	สามารถดดูซมึ	
หมึกพิมพ์ได้เร็ว	 ทำาให้สามารถแสดงสีที่ชัดเจน	 มีเนื้อกระดาษที่เป็น
ธรรมชาต	ิพืน้ผวิเรยีบ	เฉดสอีอ่น	ใหค้วามคมชดัสงูและมชีัน้ผวิตา่งๆ	ซึง่
ครอบคลุมลักษณะการใช้งาน	เช่น	ปกหนังสือ	โบรชัวร์	โปสเตอร์	การ์ด
อวยพร	นามบัตร	บรรจุภัณฑ์	และอื่นๆ	อีกมากมาย
	 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	 กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด	 บริษัท	
ซี.เอ.เอส.	เปเปอร์	จำากัด

 Well-known Japanese book designer once said: paper 
is the life of design, which truly reflect the importance 
of paper to design, as paper can be said to the most 
basic carrier and first performance of design. Each kind 
of paper has it own unique color, gloss, skin texture 
and line, these features gives a different personality to 
papers. GHS Premium Hi-Bulk Paper (Super Ivory), show 
the unique artistic atmosphere and to convey design, 
which make the paper style is perfect fit with design style.
 GHS Premium Hi-Bulk Paper (Super Ivory) quick in ink 
absorption, accurate printing and image presentation; 
Natural texture, fine surface, soft color shade, high contrast  
and layers. Which covers range of application such as 
book cover, brochure, poster, greeting cards, name 
cards, packaging and many more.
 For more information, please contact Marketing 
Department C.A.S.Paper Co., Ltd.

KRAFT
Eco-friendly paper

	

กระดาษ	GHS	Hi-Bulk	เกรดพรีเมียม(สีงาช้างพิเศษ)

	 เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในการใชถ้งุกระดาษของลกูคา้	Gold	East	
Paper	จึงได้ขยายการผลิต	Nevia	Kraft	ให้ลูกค้ามีทางลือกมากขึ้น	โดยมี	
น้ำาหนักตั้งแต่	80	ถึง	180	 แกรม	 (กระดาษเคลือบลามิเนตมีตั้งแต่	160,	
170	และ	180	แกรม)
	 Nevia	Kraft	เหมาะสำาหรับใช้ทำาถุงทั้งด้วยเครื่องจักรและด้วยมือ	ด้วย
คุณสมบัติคือ:	 ผลการพิมพ์ที่ดี	 -	 การเคลือบผิวที่ละเอียด,	 เรียบลื่น,		
มีความทนทานต่อการฉีกขาดและทนทานต่อการพับในระดับสูง;	ลดต้นทนุ	-	
ประหยัดหมึก,	ลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์เคลือบ
	 หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ	กรณุาตดิตอ่ฝา่ยการตลาด	บรษิทั	ซ.ีเอ.เอส.	
เปเปอร์	จำากัด	
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HOT PRODUCTS



HOT SPECIALHOT SPECIAL

 The rating result of 2011 Annual Corporate Environmental 
Behavior was released in the first half of this year. 
 Gold East Paper was rated Green. It had been awarded 
the honorable title “Green Company” for ten consecutive 
years.
 Total 419 industrial and service-related enterprises par-
ticipated in the evaluation. The results were represented by 
5 colors: Green, Blue, Yellow, Red and Black, from the best 
to the worst.

	 ผลการจัดอันดับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมองค์กรประจำาปี	2554	ได้มีการ
ประกาศเมื่อครึ่งแรกของปีนี้ว่า
	 Gold	 East	 Paper	 ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม	 Green	 ซึ่งเป็นรางวัล	
“บริษัทสีเขียว”	อันทรงเกียรติติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น	10	ปีมาแล้ว	
	 ผู้ประกอบการบริการและอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้มี	
ทั้งสิ้น	419	ราย	การประเมินจะถูกนำาเสนอเป็นสัญลักษณ์	5	สีคือ:	เขียว	ฟ้า	
เหลือง	แดง	และดำา	จากดีที่สุดไปจนถึงแย่ที่สุด

 Gold East Paper Company - Art-tech C2S has been short-
listed in the Innovative Product of the Year (Graphic Papers) 
category for the Pulp & Paper Awards 2012.
 Organized by RISI, the PPI Awards are the only global 
awards dedicated to providing an opportunity for pulp and 
papermakers worldwide to show off their achievements.
PPI had a record number of high-quality entries received 
this year, making the judging process even harder to select 
a shortlist of finalists. Therefore, this honor is a significant 
milestone for Gold East Paper’s continuous improvement in 
core competence and creativity initiative.
 The PPI Awards provide an opportunity for pulp and 
papermakers worldwide to show off their achievements on 
a global platform.

	 โรงงานโกลด์	อีสท์	 เปเปอร์	มีผลิตภัณฑ์	Art-tech	C2S	อยู่ในรายชื่อ	
เข้าชิงรางวัล	Pulp	&	Paper	Awards	2012	หมวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
แห่งปี	(กระดาษพิมพ์ภาพ)
	 PPI	 Awards	 ซึ่งจัดโดย	 RISI	 เป็นรางวัลระดับโลกเพียงหนึ่งเดียวที่	
ผูผ้ลติกระดาษและเยือ่กระดาษทัว่โลกมโีอกาสไดแ้สดงถงึการบรรลคุวามสำาเรจ็
ของพวกเขา	ปีนี้	 PPI	 ได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงสูงมาก
เป็นประวัติการณ์	 ทำาให้กระบวนการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย	
ค่อนข้างยาก	 ดังนั้นเกียรติยศในครั้งนี้จึงเป็นก้าวย่างที่มีนัยสำาคัญต่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ	 Gold	 East	 Paper	 ในด้านความเชี่ยวชาญและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	 รางวลั	PPI	Awards	เปดิโอกาสใหผู้ผ้ลติเยือ่และกระดาษทัว่โลกไดแ้สดงถงึ
ความสำาเร็จของพวกเขาในเวทีโลก

ขอแสดงความยินดี!	Art-tech	C2S	
อยู่ในรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
PPI	Awards	2012

Congratulations! 
Art-tech C2S in 
Shortlist of 
PPI Awards 2012

Gold East Paper was re-awarded 
“Green Company”

Gold	East	Paper	ได้รับรางวัล	“บริษัทสีเขียว”	อีกครั้ง

 On Aug.24 2012, GEP held the Blue-Sky conference to 
review the performances in the first half of 2012, commend 
all of the contributors and sum up our experiences to make 
continuous progress. 
     To put the core value - customer orientation into action, 
GEP set up Blue-sky action since 2011 by regular visiting 
customers in person and inviting customers to our mill for 
technical communication and better service. Our services 
are available worldwide with five Blue-Sky teams and elites 
are from sales, production, research, and service divisions.

พบกับ	Blue	Sky	เร็วๆ	นี้

Blue Sky,
we are coming!

	 เมื่อวันที่	 24	 ส.ค.	 2555	 GEP	 ได้จัดการประชุม	 Blue-Sky	 เพื่อ
ทบทวนผลการดำาเนินงานครึ่งแรกของปี	 2555	 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ	
ผูใ้หก้ารสนบัสนนุทีม่าแลกเปลีย่นประสบการณก์บัเราเพือ่ใหเ้กดิความคบืหนา้
ต่อเนื่องของการดำาเนินงาน
		 เพือ่ใหล้กูคา้ผูม้อีปุการคณุไดร้บัการดแูลอยา่งทัว่ถงึและมสีว่นรว่มมาก
ขึน้	GEP	จงึไดจ้ดัตัง้การดำาเนนิงาน	Blue-sky	ตัง้แตป่	ี2554	โดยออกเยีย่ม
ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอรวมถึงการเชิญลูกค้ามาที่โรงงานของเราเพื่อพูดคุย
สอบถามด้านเทคนิคและปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้น	 เราได้จัด	 Blue-sky	 5	
ทมี	ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุจิากฝา่ยขาย	ฝา่ยผลติ	วจิยั	และบรกิาร
เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลก
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POSITIVE THINKINGHOT SPECIAL

 The biennial Taipei International Graphic Arts Exhibition 
TIGAX was held at Taipei World Trade Center Hall 1 from 
Oct 18-21. 
 The exhibition provides an opportunity for professionals 
in printing and related industries around the world to share 
the latest trends and technological advances in printing field. 
More than 40,000 visitors attended the event; include printers, 
publishers, converters etc.
 As an exhibitor in printing machines and allied equip-
ment field, APP displayed the complete paper product lines, 
including paper finishing products. On Oct, 18th, more than 
100 visitors were also invited to attend seminars on Nevia 
Gold. This innovative environmental friendly product was 
attracted the audience attraction by the following features:
 • 10-20% Extra Bulk than Standard quality of the 
  same Substance
 • Higher bulky, Lower freight costs and lower consumption 
  of raw material
 • High stiffness and smooth surface for better printing 
  efficiency 
 If you are interested in our products, please contact  
Marketing Department C.A.S.Paper Co., Ltd.

	 งานประจำาทุกสองปี	 Taipei	 International	 Graphic	 Arts	 Exhibition	
TIGAX	 ได้จัดขึ้นที่	 Taipei	World	Trade	Center	Hall	1	ตั้งแต่	18-21	
ตุลาคม	ที่ผ่านมา
	 นิทรรศการนี้ เปิดโอกาสให้มืออาชีพที่ เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์และ
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัว่โลกไดเ้ขา้รว่มนำาเสนอแลกเปลีย่นความรูข้องเทรนด์
ล่าสุดและเทคโนโลยีที่ล้ ำาสมัยในสาขาการพิมพ์	โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า	40,000	
ราย	รวมถึงโรงพิมพ์,	สำานักพิมพ์,	สื่อต่างๆ	เป็นต้น
	 ในฐานะผู้จัดงานแสดงเครื่องพิมพ์และพันธมิตรด้านวัสดุอุปกรณ์	APP	ได้
นำากลุม่ผลติภณัฑก์ระดาษทัง้หมดมาแสดง	รวมถงึผลติภณัฑก์ระดาษสำาเรจ็รปู	
ในวันที่	 18	 ตุลาคม	 ผู้เข้าชมกว่า	 100	 รายได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	
Nevia	 Gold	 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานด้วยคุณสมบัติของกระดาษดังต่อไปนี้	:
	 •	 มคีวามฟ	ูสงูกวา่มาตรฐานกระดาษอืน่ถงึ	10-20%	เทยีบน้ ำาหนกัเทา่กนั		
	 •	 หนาขึ้น,	ต้นทุนการขนส่งต่ ำาลง	และลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
	 •	 ทนตอ่การพบัไดด้แีละผวิหนา้เรยีบเพือ่ประสทิธภิาพทีด่กีวา่ในการพมิพ	์
	 หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา	กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด	บริษัท	ซี.เอ.เอส.	
เปเปอร์	

TIGAX, We Are Here!
TIGAX	มาถึงแล้ว!

วิธีชนะมิตร
และจูงใจคน
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Ways to win friends and persuade others

	 แมป้ระโยคทีว่า่	“ผดิเปน็คร”ู	นัน้จะเปน็คตทิีใ่ชไ้ดก้บัทกุสมยั	แตก่ค็งใชไ้ดก้บัเจา้ของ
ความผดิเทา่นัน้	เพราะหากเราใชค้วามผดิของผูอ้ืน่มาเปน็อาวธุใหเ้ขาเลกิทำาสิง่นัน้	ผลที	่
เกิดขึ้น	 นอกจากจะทำาให้ผู้ถูกตำาหนิเจ็บช้ำาน้ำาใจแล้วยังทำาให้เขาผู้นั้นเกิดความรู้สึก
อยากปฏิเสธเรา	
	 สำาหรบัชวีติการทำางาน	หากเราเปน็ผูบ้รหิาร	หนา้ทีท่ีส่ำาคญันัน่คอืการปกครอง
คน	ซึง่แนน่อนวา่ตอ้งมกีารวา่กลา่วตกัเตอืนลกูนอ้งบา้งเมือ่ทำาผดิ	แตจ่ะดแีคไ่หนหาก
เรางดักลวธิทีีน่อกจากจะทำาใหเ้ขาเปลีย่นแปลงตามทีเ่ราตอ้งการแลว้ยงัทำาใหเ้ขา	“รกั”	
เราได้อีกด้วย	เรามาดูแนวทางปฎิบัติกันดีกว่าค่ะ
อย่าเตือนผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาผิด
	 แม้ว่าการพูดตรงๆ	 จะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้อย่างทันที	 แต่การใช้วิธีนี้	
เขาอาจจะไม่ทำาซ้ำาอีกในอนาคตก็เป็นได้	 เพราะฉะนั้นหากต้องการสร้างบรรยากาศที่ดี
ระหว่างกัน	การตักเตือนที่ดีต้องอาศัยการประนีประนอม	 และทำาให้ผู้ได้รับการตำาหนิ
รู้สึกได้รับการยกย่องเฉกเช่นคนสำาคัญ	 เช่น	 ชารลส์	 ชะวอบไม่ต้องการให้ลูกน้อง	
สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ	 สิ่งที่เขาทำาคือเดินไปหากลุ่มคนเหล่านั้น	 และส่งซิการ์ให้คนละ
มวน	แลว้พดูอยา่งนุม่นวลวา่	“จะดไีมน่อ้ย	ถา้พวกคณุพากนัไปสบูซกิารน์ีข้า้งนอก”	
โดยไม่ทิ้งร่องรอยคำาตำาหนิติเตียนเอาไว้เลย
ขอความเห็นอีกฝ่ายแทนการออกคำาสั่งตรงๆ
	 มนษุยเ์ราทกุคนหวงแหนการนบัถอืตนเอง	ดงันัน้การออกคำาสัง่ตรงๆ	จงึเสมอืน
สิง่ทีห่ยามเกยีรตขิองอกีฝา่ย	ดงันัน้วธิกีารทีเ่หมาะสมกค็อื	การเสนอขอ้คดิเหน็อยา่ง
ละมนุละมอ่มเชน่วา่	“คณุมคีวามคดิเหน็อยา่งไร/	คณุคดิวา่ทำาอยา่งนีจ้ะดไีหม”	ซึง่ถา้
หากเขานอ้มรบัคำาแนะของเรา	กเ็ปน็ผลจากการทีเ่ขามโีอกาสไดพ้จิารณาและไตรต่รอง
ด้วย	“ตนเอง”	แล้ว
ช่วยกู้หน้าอีกฝ่าย
	 การกู้หน้าของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เขารู้สึกว่าตนยังมีคุณค่า	 ด้วย
วิธีการนี้สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการลดภาระงานหรือเลิกจ้างงานโดย	 ไม่ทำาให้อีก
ฝ่ายรู้สึกถูกลดทอนความสำาคัญและยังทำาให้รู้สึกดีด้วย	 ยกตัวอย่างครั้ง	 ชะวอบ	
ต้องการให้	สไตน์เม็ตส์	ออกจากตำาแหน่งหัวหน้าแผนก	ชะวอบจึงมอบตำาแหน่งใหม่
ให้แก่เขานั่นคือ	“นายช่างที่ปรึกษา”	ซึ่งทำาให้สไตน์เม็ตส์รู้สึกพอใจ	ส่วนทางชะวอบก็
สามารถแต่งตั้งหัวหน้าแผนกคนใหม่ได้โดยไม่เกิดความหมางใจกัน
ยกย่องผู้อื่นแม้เขาทำาสิ่งดีเพียงเล็กน้อย
	 หากเราตอ้งการใหใ้ครเปลีย่นแปลงไปในสิง่ทีด่ขีึน้	คอืการเสรมิกำาลงัใจของผูน้ัน้
ดว้ยการยกยอ่ง	ใหค้ำาชมเขาแมจ้ะทำาดขีึน้เลก็นอ้ยกต็าม	ผลของวธินีีจ้ะทำาใหผู้ไ้ดร้บัคำา
ชมมพีฒันาการทีด่ยีิง่ขึน้	เพราะวา่การยกยอ่งใครจะทำาใหผู้น้ัน้สำานกึในความสามารถ
ที่ซ่อนอยู่ในตัวได้	
สร้างศรัทธาในศักยภาพตนเองให้อีกฝ่าย
	 หากเราตอ้งการเปลีย่นแปลงผูอ้ืน่ไปในทางทีด่ขีึน้	ใหเ้ราลองปฏบิตัติอ่เขาเสมอืน
ว่าเขามีคุณสมบัตินั้นอยู่แล้ว	 เช่นการอุปโลกน์ว่าเขาเป็นคนดี	 เป็นบุคคลที่มีเกียรติ	
เป็นต้น	 ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้	 เขาจะแสดงปฏิกิริยาตามที่เขาได้รับการยกย่อง	 และเขา
จะรู้สึกภูมิใจที่ตนได้รับความไว้วางใจจากเรา

 Though the statement “Mistakes are the best teacher” is a motto that 

applies to every era, it can be used with oneself only. If we use this motto to 

be as the weapon for pointing out others’ fault, those will blame us for hurting 

their feeling and ignore us. 

 In working situation, suppose you are a CEO, your important duty is to 

manage people. Of course, when your employees made mistakes, you need 

to advise them. It would be better if you have a trick to let them change their 

attitude and make them “love” you. Take a look into the following guideline.

Avoid reminding others frankly that they were wrong 
 Though being frank is something that can be understood immediately, 

however, being frank can be harsh for someone as well. If we want to create 

good atmosphere, good warning need to be compromised. Hence, the person 

being criticized would be praise as they are important person. For example 

Charles Schwab does not want his employees to smoke in non-smoking area, 

what he did was to give each employee a cigar and told them “it would be 

better if you smoke this cigar somewhere else” without leaving any traces of 

criticisms on them.

Ask for opinions instead of commanding 
 We all cherish the self- respect; therefore the direct command is similar to 

the dishonors toward others.  The method suitable and harmonized is to offer 

an opinion tenderly and wisely, such as “What is your opinion?/ do you think 

this is good?”.  If they accepted our advised, they already have a chance to 

consider and deliberate by “themselves” 

Help to save face in awkward situation
 The save face of others is very important and makes others feel valuable. 

Doing this can helps to reduce the burden of work or termination of employ-

ment. As, Charles Schwab wanted Charles Steinmets to be discharged from 

position of the head of division, Schwab then offer him a new position that is 

“Consulting engineer”.  This make Steinmets feels satisfied.  And Schwab can 

appoint a new head of division without conflict.

Praised others even little good things.
 If we want someone to become a better person, we should enhance the spirit 

of such person with praise.  Praise him although he made a little improvement.  

The results of this approach allow that person to have a better development.  

As it will make that person to realize the potential hidden within and allow him 

to show up his ability for his own good. 

Create believes of oneself potential to the others
 If we want others to change for the better, for us, is to try to treat him as if 

he already possesses that property. For example, an assumption that he is a 

good person, a person with honor and a person who works as a house cleaner.   

With this treatment, he will show a response according to that he has been 

praised and he will be proud that he has received trustworthiness from us.



 LIFE INNOVATION HOBBY CLUB

หนาวนี้แอ่ว
“ม่อนแจ่ม”
Let’s visit “Mon Cham” 
in this winter

Inexpensive Health Check 
ตรวจสุขภาพราคาถูก

	 Hobby	 club	 ฉบับนี้ เรามีสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวมาฝากกันค่ะ	
“มอ่นแจม่”	ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่	อำาเภอแมร่มิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	เปน็สว่นหนึง่ของ	
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย	 ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของอำาเภอแมร่มิไปซะแลว้	ดว้ยทศันยีภาพทีส่วยงาม	มองเหน็ววิทวิเขาสลบัซบั
ซอ้น	แถมยามค่ำาคนืฟากฟา้แวดลอ้มไปดว้ยดวงดารา	สอ่งแสงประกายระยบิระยบั	
อกีทัง้ยงัเปน็สถานทีพ่กัแหง่ใหมข่องโครงการหลวง	ในรปูแบบ	“แคมปิง้	รสีอรท์”	
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว	 สายลมเย็นๆ	 วิวขุนเขา	 สายหมอก	
ก็โผล่รอต้อนรับ	 แถมยามค่ำาคืนดาวน้อยใหญ่จะค่อยๆ	 ส่องประกายแวววับ
ให้มองเพลินๆ
	 นอกจากนี้	หลงัดืม่ด่ำากบัความงดงามของทศันยีภาพกนัพกัใหญ่	ทอ้งไส้
กเ็ริม่รอ้งหาอาหารอรอ่ยๆ	ซึง่ไมต่อ้งมองไปไหนไกล	ทีม่อ่นแจม่	มรีา้นอาหาร
ที่นำาผลิตผลท้องถิ่นที่ปลูกเอง	มาปรุงให้รับประทานกันด้วย	ผักสดๆ	หวาน
กรอบและถา้กนิอิม่แลว้อยากยดืแขง้ยดืขา	กส็ามารถไปเดนิชมแปลงสตรอเบอรี่
ผลสแีดงสดหรอืไปเดนิเลน่รอบเขาทีม่วีวิสวยๆ	กไ็ด	้หนาวนีจ้ะใครวา่งพลาดไม่
ได้เลย

www.kapook.com

 This issue, Hobby club has an interesting place for travel-
ling in this coming winter, “Mon Cham”. It locates in Mae Rim 
district, Chaing Mai province which is a part of The NongHoi 
Royal Project Development Center. With the beautiful scenery 
and numerous mountains views, including a large number of 
stars blinking in the dark sky, this place has already become 
a top hit and favorite of Mae Rim district today. Plus, it is the 
new “Camping Resort” in the Royal Project Development 
Center which integrated into the nature harmoniously with 
the cool wind of the hills and a curtain of fog to welcome any 
visitors along with those shiny stars on the big sky. 
 Last but not least, after absorbing and admiring the beauty 
of the scenery, something yummy needed to be filled in an 
empty stomach. Oh…do not look too far. At Mon Cham, there 
are many restaurants producing local food and fresh-from-
the-garden farm vegetables. If you are full and in the mood 
for stretching out, there are strawberry plots with huge and 
fresh strawberries to enjoy or you can stroll on hillsides with 
gorgeous views. No one can miss this wonderful place! 

www.kapook.com

	 การเจาะเลอืดและตรวจโรคจากเลอืดนัน้	นบัวา่เปน็ขัน้ตอนการวนิจิฉยัโรคทีส่ำาคญัแตต่อ้งใชส้ารเคมแีละเวลาในการวนิจิฉยั	ถา้เปน็ในประเทศทีก่ำาลงัพฒันา
นั้นการวินิจฉัยโรคจากเลือดนับเป็นเรื่องยากมาก	เพราะไฟฟ้าที่ยังไปไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่นั้นทำาให้การวิเคราะห์เลือดเป็นไปได้ยาก	
	 จากปัญหาทางสาธารณสุขที่กล่าวมา	ทำาให้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย	Harvard	นำาโดยท่านศาสตราจารย์	George	Whitesides	ได้คิดค้นวิธีที่จะทำาให้การ
ทดสอบโลหิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น	ซับซ้อนน้อยและมีราคาย่อมเยา	เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาได้เข้าถึงการวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ทีมวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจโรค	(Diagnostic	Test	Kit)	ที่มีขนาดประมาณเท่ากับแสตมป์	ด้วยการพิมพ์สารเคมีเพื่อใช้ในการตรวจโรคตับลงไว้บนกระดาษ	เมื่อ
หยดเลือดลงไปบนกระดาษ	มันจะดูดเลือดตัวอย่างลงไปเพื่อทำาปฏิกิริยากับสารเคมีที่ได้พิมพ์ไว้บนกระดาษนั้น	และจะทำาให้สารเคมีที่พิมพ์ไว้เปลี่ยนสีไป	และแสดงผลว่า
เจ้าของเลือดนั้นเป็นโรคตับหรือไม่
	 อปุกรณน์ีส้ามารถทำางานรว่มกบัอปุกรณเ์สรมิ	เชน่	โทรศพัทม์อืถอืเพือ่วเิคราะหส์ทีีเ่ปลีย่นไป	ทำาใหก้ารวนิจิฉยัเทีย่งตรงยิง่ขึน้	กระดาษทำาหนา้ทีด่ดูซบัตวัอยา่ง
เลือดไว้ด้วยแรงแคปปิลลารี่	(capillary	action)	เพื่อนำาพาตัวอย่างเลือดไปยังบริเวณที่พิมพ์สารเคมีและกักเก็บเอาไว้เพื่อทำาปฏิกิริยา
	 เมือ่งานวจิยัดงักลา่วสำาเรจ็	การใชช้ดุตรวจจากกระดาษนีจ้ะทำาใหผู้ท้ีอ่ยูห่า่งไกลจากโรงพยาบาล	สามารถไดร้บัการวนิจิฉยัโรคไดอ้ยา่งรวดเรว็	ทัง้ยงัมรีาคาถกู	
การพัฒนาครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับวงการสาธารณสุขเป็นอันมาก

 Venipuncture and blood test are the steps of critical 
diagnosis which needs chemicals and time to diagnose. In 
many developing countries, blood test is a very hard issue as 
electricity does not cover all areas and this is main obstacle.  
 From the mentioned public health problems, Harvard  
researchers, led by professor George Whitesides, discovered 
the ways to facilitate the blood test with less complicated and 
low price for people who are in developing countries to gain 
access to the effective diagnosis.  
The research team has developed Diagnostic Test Kit with 
the size of a stamp by printing the chemicals used for liver 
diagnosis on the paper. When blood is dropped, it will absorb 
the sampling and have the chemical reaction on the paper and 
will change its color to see whether the blood’s owners have 
liver diseases or not. 
 This kit can work with supporting kits such as cell phone 
to analyze the changing colors and make the diagnosis more  
effective. The paper absorbs the blood sampling by the  capillary 
action to carry the sampling to touch the printed chemical area 
and capture to create the reaction.  
 When the research is done, the Diagnostic Test Kit will 
allow those who live far away from the hospitals gain access to 
the diagnosis quickly and it is also cheap. This development 
is a great benefit to the Public Health care.
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