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	 สวัสดีค่ะ	พบกันอีกครั้งกับ	นีเวียนิวส์	ฉบับที่	14	เป็นฉบับสุดท้ายในปีนี้ 

พ.ศ	2556	เป็นปีที่หลายท่านอาจบอกว่าเหนื่อยสุดๆ		ด้วยภาวะรถติด	และ

ภาวะการแข่งขัน	 ตลอดจนเศรษฐกิจทั่วโลกที่ซบเซาและส่งผลกระทบมา

ถึงไทย	 และค่าครองชีพ	ตลอดจนค่าพลังงานต่างๆ	ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	จึงต้องปรับตัวเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น		

	 นีเวียนิวส์ฉบับน้ีเราจึงนำาเสนอผลการศึกษาขอศูนย์วิจัยกสิกรไทย	ภายใต้ 

หัวข้อ	“AEC	จุดเปลี่ยน	อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในอนาคต”	เพื่อเป็นแนวคิด

ในการปรับตัวทางธุรกิจ	นอกจากนี้ยังมีการเสนอประสบการณ์อันยาวนาน	

และปรัชญาการทำางานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ของ	 อาจารย์มานิตย์

บริษัทคอนติเนนตัล	 เพื่อเป็นข้อคิดในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต	 และ

หัวข้อที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกระดาษและการพิมพ์มาก

ยิง่ขึน้คอื	“Paper	Technique”	ซ่ึงอาจารยอ์รญั	หาญสบืสาย	ผู้เชีย่วชาญ

ด้านกระดาษ	 และงานพิมพ์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ไขปัญหา 

งานพิมพ์ที่พบบ่อย		

	 นอกจากนี	้นเีวยีนวิสย์งัอดัแนน่ไปดว้ยขา่วสารกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์	เชน่	

MBOS	competition	ของ	GEP	และปิดท้ายด้วย	พิธีปิดงาน	CAS	CUP	3rd	 

ที่ปิดไปแบบสนุกสนานเฮฮา	 และบรรยากาศที่อบอวลด้วยมิตรภาพ	ทราบ

อย่างน้ีแล้วคงอดใจท่ีจะไม่เปิดอ่านไม่ได้แล้วสิค่ะ	 เชิญพบกับสาระมากมาย

ได้เลยค่ะ

 Hi, we meet again in Issue 14, the last issue of year 2013 
and the most tiring year ever. We faced with the traffic jam 
and business competition, resulting from the crisis of world 
economics. Consequently, this crisis effects Thailand, living 
expenses, including the rises of fuels and cost. Therefore, the 
industrial sectors must adapt themselves for better earnings.  
 This issue, we present the research of “AEC Turning 
Point for Printing for Publishing Industry in Future” from 
Kasikorn Research Center, which provide the idea for business 
development. Moreover, we are honored by Ajarn Manit from 
Continental Packaging (Thailand) Co.,Ltd, who has come to 
share his experiences and ideas for developing the packaging 
business. An additional topic included in this issue is the 
understanding of paper and printing, “Paper Techinique,” 
honored by Assoc.Prof.Dr. Aran Hansuebsai, an expert in 
paper and printing from Chulalongkorn University.
 Last but not least, Nevia Magazine has covered up with 
activities held during the past time, Such as, MBOS competi-
tion held by GEP and CAS CUP 3rd, fun and cheerful activity. 
Well, what are you waiting for? Let’s open up the magazine 
and enjoy your reading!
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CREATIVE THINKING

 ฉบับนี้เรามาแนะนำาผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของกลุ่มกระดาษพิมพ์เขียน 

(Printing & Writing) บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี

ประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้า การตลาดและการขาย ในเจริญอักษร

มายาวนานกว่า 17 ปี ด้วยการคลุกคลีอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการพิมพ์มาอย่าง

ยาวนาน บวกกับการเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

ทำาใหค้ณุธชัพล กา้วขึน้มาเปน็ผูจ้ดัการฝา่ยขายกลุม่กระดาษพมิพ์เขียน (กลุม่เจริญ

อกัษรมกีารแบง่ยนูติการขายออกเปน็สว่นตา่ง ๆ  เชน่ กลุม่กระดาษพมิพเ์ขยีน, กลุม่

กระดาษคอมพวิเตอรฟ์อรม์, กลุม่กระดาษพมิพด์จิติอล, กลุม่กระดาษถ่ายเอกสาร

และสำานักงาน) เรามาทำาความรู้จักกับการบริหารงานขายรุ่นใหม่กันค่ะ

สัมภาษณ์พิเศษ
คุณธัชพล  ตั้งกุลวโรดม  
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด
Special Interview with Khun Thadchapon Tangkulwarodom
Sales Department Manager of C.A.S. Paper Co., Ltd. 

 This Issue will introduce new Sales Department Manager 
of Printing & Writing Group of C.A.S. Paper Co., Ltd. who is the 
new generation and experienced in warehouse, marketing and 
sales management in Charoen Aksorn for over 17 years. His long 
time familiarity in printing industrial field together with being new 
generation who well understands information technology system 
have made Khun Thadchapon promoted to be the Sales Department 
Manager of Printing & Writing Group (C.A.S. Group has had 
divided sales unit to be different sections including Printing & Writing 
Paper Group, Computer Form Paper Group, Digital Printing Paper 
Group, Copying and Office Paper Group). Let’s acquaint to our 
new generation of sales management.
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CREATIVE THINKING

การรบัตำาแหนง่ผูจ้ดัการฝา่ยขาย กลุม่กระดาษพมิพเ์ขยีนมีการเปลีย่นแปลง
อย่างไรบ้าง
 บทบาทของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

กวา่ 42 ป ีท่ีผา่นมา ถือไดว่้าประสบความสำาเรจ็ทัง้ในดา้นยอดขายเปน็อนัดบัตน้ของ

ผูน้ำาเขา้กระดาษ และการมผีลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายเป็นทางเลอืกให้แกล่กูคา้ ภายใต ้

กลยุทธ์การทำาตลาดที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับพันธมิตรในทุกๆ ช่องทาง โดยในปี 

2556 นี้เป็นปีที่ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เกิดขึ้น 

ในหลายด้าน ทั้งในส่วนของการย้ายออฟฟิตใหม่ จากจุฬาลงกรณ์ ซอย 16 

ไปยังอาคารสำานักงานแห่งใหม่ ย่านถนนเจริญราษฎร์ และการย้ายคลังสินค้า

หลักจากคลังสินค้าพระประแดง ไปต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และ 

บรรจุภัณฑ์สินสาคร 

 คุณธัชพล กล่าวว่า “การมารับบทบาทหน้าที่ใหม่ในครั้งนี้ คือความท้าทายครั้ง

สำาคญั” เพราะเป็นช่วงท่ีเกดิการเปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น การยา้ยสำานกังานใหม่

และการย้ายคลังสินค้าหลักมีผลกระทบกับงานด้านการขายและบริการพอสมควร 

แตจ่ำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการขยบัขยายเพือ่ใหก้ารทำางานคลอ่งตวั และรองรบัการเตบิโต

ขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการด้านระบบการจัดจำาหน่ายจึงเป็นสิ่งสำาคัญอันดับ

ต้นๆ ที่ต้องเร่งดำาเนินการ การฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายให้เป็นทีมงานมืออาชีพ

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และการพิมพ์พร้อมให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้า และ

การพฒันาระบบไอทใีหเ้ปน็ศนูยก์ลางการทำางานทีจ่ะประสานการทำางานในสว่นตา่งๆ 

เข้าด้วยกัน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ ข้อมูลในทุก ๆ ส่วนถูกนำามา 

รวมกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และวางแผนงานได้อย่างสอดคล้องกัน

 การบริการขนส่งท่ีผ่านมา ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเพิ่มขึ้นในเรื่องการส่งสินค้า

ให้ลูกค้าล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากการย้ายคลังสินค้าจากคลังพระประแดง ไปยังคลัง

สินค้าหลักที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครมีระยะทางไกลขึ้น ประกอบกับปัญหาการ

จราจรในปัจจุบันที่มีความหนาแน่นมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางขนส่งเพิ่ม

มากขึ้นในแต่ละเที่ยว ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและเร่งดำาเนินการบริหารจัดการเพื่อ

ให้การบริการขนส่งสินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด มีการเพิ่มจำานวนรถขนส่ง

มากขึน้สามารถตดิตามการทำางานได้ดว้ยระบบ GPS การเปดิคลงักระจายสนิคา้เพือ่

บริการเป็น 3 โซน คือ คลังสินค้าสินสาคร ซึ่งเป็นคลังขนาดใหญ่ใช้เก็บสินค้าหลัก 

คลังไผ่เงิน สำาหรับกระจายสินค้าในเขตใจกลางเมือง และคลังเจริญอักษร เทรดดิ้ง 

ที่เน้นบริการโซนพื้นที่ฝั่งตอนเหนือของกรุงเทพฯ เพ่ือให้บริการลูกค้าได้อย่าง

รวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยคาดวา่ภายในสิน้ปี 2556 ระบบจะมีความสมบูรณ์และสามารถจัด

ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง 365 วัน (มีการวางแผนงานล่วงหน้า)

 การกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร

ตัวแทนจำาหน่ายในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นตัวช่วยในการกระจายสินค้าไปในภูมิภาค

ตา่ง ๆ  มคีลงัจดัเกบ็สนิคา้เพือ่บรหิารด้านเวลาและต้นทนุการขนสง่สนิคา้ใหเ้หมาะสม 

ซึ่งเดิมมีตัวแทนจำาหน่ายแล้วในภาคเหนือ ในปีนี้ก็ได้ขยายไปในส่วนของภาคอีสาน

เพิ่มเติมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีพันธมิตรตัวแทนจำาหน่ายเพิ่มขึ้นหลาย

รายในภาคอีสาน

How will be the change from inauguration of Sales Department 
Manager of Printing & Writing Paper Group?
 The role of C.A.S. Paper Co., Ltd. in Thai Printing Industry for 
over 42 years ago has been considered to be successful in both 
top turnover of paper importer and varieties of product availability 
as customer options under alliance-oriented marketing strategy 
in all channels. In 2013, it is the year of big change for C.A.S. 
Paper Co., Ltd. to be occurred in several aspects including new 
office relocation from Chulalongkorn Soi 5 to new office building 
at Charoen Rat Road area, and main warehouse relocation from 
Phra Pradaeng Warehouse to be located in Sinsakhon Printing and 
Packaging Industrial Estate.
 Khun Thadchapon said that  “the inauguration of this new role 
is a significant challenge” due to the period for several aspects of 
change incidences in office and main warehouse relocation that 
have moderately affected sales and service works. However, the 
expansions have been essential for flexible working and future 
growth support. The distribution system management then has 
became top priority of importance being hastened for execution 
on training of Sales Department personnel to be professional work 
team with product and printing expertise ready to give advice to 
our customers. IT system will be developed to be working center 
for cooperation of different parts altogether by real-time data linking 
in each part to be integrated and used for management, analysis, 
and planning coincidently.  
 It has been accepted on more existing problems in product 
delivery delay to customers than usual for the past transport services 
due to warehouse relocation from Phra Pradaeng Warehouse to be 
main warehouse at Sinsakhon Industrial Estate with farer distance as 
well as today’s high traffic-jammed problem with additional transport 
time requirement for each trip. We have been motionless and has-
tened to manage for product transport services to become normal 
condition as fast as possible by adding more transport trucks, 
work follow-up ability by GPS system, and opening three zones 
of distribution warehouses for services in Sinsakhon Warehouse 
with big size for main product storage, Phai Ngern Warehouse for 
product distribution in intown area, and Charoen Askorn Trading 
Warehouse for the Northern zone of Bangkok-based service in order 
to serve customers faster. It has been expected that within the end 
of 2013, the system will be complete and can delivered products 
to our customers for 24 hours and 365 days (with pre-planning). 
 The Company has coordinated with alliances of each regional 
distributor as the supporter to distribute products to different re-
gions and had warehouses to store products for proper time and 
product delivery cost management. Previously, there has been 
distributor in the North and this year, it has been more expansions 
to the Northeast with good feedback for more alliances of several 
distributors in the Northeast.  
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CREATIVE THINKING

What is the Concept for Market Expansion to ASEAN Region?
 Market expansion to ASEAN region has been regarded as major 
policy and program of C.A.S. Group started to be executed by 
their executives for a period of time, and also the crucial business 
opportunity to start businesses into neighboring countries for well 
business expansion and strength reinforcement to C.A.S. Group. 
Now the trend is going to very positive direction by collabora-
tions among the Company and international alliances, branch 
office setup in Myanmar and Vietnam with collaboration from big 
product manufacturing plant to be relied on the Company and 
assign the Company to be product distributor in several countries 
like Myanmar, Vietnam, Cambodia, particularly Myanmar as new 
market with high growth rate. 
 From above interview article, the summary indicated the op-
erating direction of Printing & Writing Group of C.A.S. Paper Co., 
Ltd. in this 2013 and hereafter will be developed and altered in 
below format and guideline. 
 • Sales. Customer orientation is our first priority and our main  
 duty is to select good and quality product with proper price 
 to serve customer and market needs as well as new product 
 offering to be more various alternatives for usability.  
 • Warehouse and Delivery Service. Three zones of distribution  
 warehouses will be opened for increase in customer service  
 conveniences. An increasing numbers of transport trucks  
 over 30% can extend 24 hours and 365 days services (with  
 pre-planning) and works can be followed up by SPS system.
 • Marketing and market expansion to domestic and 
 international regions under alliance cooperation from various  
 aspects both from manufacturing plants and distributors have  
 increased product distribution channels and strength 
 reinforcement to commercial networks of C.A.S. Paper Co., Ltd.  
 • Personnel. The sales personnel will be trained to be 
 professional work team, be expert in product and printing as  
 well as to give advice to customers. 
 • Technology. IT system will be a work center for coordination  
 with many parts altogether by real-time data linking.

“We will aim for continuous and endless  work development to 
meet and best serve our business alliances”

มีแนวคิดอย่างไรบ้างกับการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียน
 การขยายตลาดไปยงัภมูภิาคอาเซยีนถอืเปน็นโยบายและแผนงานหลกัของกลุม่

บริษัทในเครือเจริญอักษร ที่ผู้บริหารได้เริ่มดำาเนินการมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง มองว่า 

เปน็โอกาสสำาคญัทางธรุกจิทีจ่ะได้เปิดการคา้ไปในประเทศเพ่ือน บ้าน เป็นการขยาย

ฐานการคา้และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุม่บรษิทัในเครอืเจรญิอกัษรไดเ้ปน็อยา่งด ี

ปจัจบุนัมแีนวโนม้ไปในทศิทางทีด่มีาก มีการรว่มมือระหวา่งบรษิทักบัพันธมติรในตา่ง

ประเทศ มกีารจดัตัง้สำานกังานสาขาแลว้ในประเทศพมา่และเวยีดนาม ดว้ยความรว่ม

มอืจากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้รายใหญ่ท่ีได้ไวว้างใจให้ทางบรษิทัฯ เป็นตัวแทนจำาหนา่ย

สินค้าในหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา โดยเฉพาะประเทศพม่า 

ซึ่งถือเป็นตลาดเปิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง

 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นพอสรุปได้ว่าทิศทางการดำาเนินงานของกลุ่มกระดาษ

พิมพ์เขียน บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด ในปี 2556 นี้และต่อๆ ไปจะพัฒนาปรับ

เปลี่ยนไปในรูปแบบแนวทางดังต่อไปนี้

 • ด้านการขาย การมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก หน้าที่ 

 หลักของเราคือการคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีดี มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

 มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด พร้อมทั้งการนำาเสนอ 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้น 

 • ด้านคลังสินค้าและการบริการจัดส่ง การเปิดคลังกระจายสินค้าเพื่อเพิ่ม 

 ความสะดวกในการให้บริการลูกค้าเป็น 3 โซน การเพิ่มจำานวนรถขนส่ง 

 มากขึ้นกว่า 30% สามารถขยายการให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน 

 (มีการวางแผนงานล่วงหน้า) และสามารถติดตามการทำางานได้ด้วยระบบ GPS

 • ดา้นการตลาด การขยายตลาดไปยงัภมิูภาคต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ ภายใต ้

 ความร่วมมือจากพันธมิตรในหลายๆ ด้าน ทั้งจากโรงงานผู้ผลิตและตัวแทน 

 จัดจำาหน่ายในการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

 ให้กับเครือข่ายการค้าของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด

 • ดา้นบุคลากร การฝกึอบรมบคุลากรฝา่ยขายใหเ้ปน็ทมีงานมอือาชพี มคีวาม 

 เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และการพิมพ์พร้อมให้คำาปรึกษาแก่ลูกค้า

 • ดา้นเทคโนโลย ีระบบไอทีจะเป็นศนูยก์ลางการทำางานท่ีจะประสานการทำางาน 

 ในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลกันแบบเรียลไทม์

“เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอบสนองและให้

บริการพันธมิตรทางการค้าของเราให้ดีที่สุด”
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Paper Update 

 On May 29, 2013, Gold East Paper was awarded “2012 
Top 10 Enterprises of Paper Industry in China Light Industries” 
announce by China Paper Association. 
 The evaluation adopts the system of “4+X”, in which “4” 
includes operating revenues, total profit, ratio of profit to output 
value, growth of gross industrial output, and “X” means other data 
like the volume of paper and paper board, sales-output ratio, etc.
 This was the fourth consecutive year Gold East Paper won 
this title.

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 Gold East Paper ได้รับรางวัล “หนึ่งใน 10 

องคก์รอตุสาหกรรมกระดาษในงาน อตุสาหกรรมเบาแหง่ประเทศจนี 2012” ประกาศ

โดยกลุ่มผู้ผลิตกระดาษแห่งประเทศจีน

 การประเมินนั้นใช้ระบบ “4+X” โดย “4” นั้นประกอบไปด้วย รายได้จากการ

ดำาเนินงาน กำาไรรวม อัตราส่วนของกำาไรจากมูลค่าการส่งออก การขยายตัวของ

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรวม และ “X” หมายถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น ปริมาณของ

กระดาษและกระดาษแข็ง อัตราส่วนการขายต่อผลผลิต เป็นต้น

 ซึ่งถือเป็นการรับรางวัล 4 ปีซ้อนของ Gold East Paper เลยทีเดียว

“Gold East Paper” ได้รับรางวัล 
“หนึ่งใน 10 องค์กรอุตสาหกรรมกระดาษในงานอุตสาหกรรมเบาแห่งประเทศจีน 2012”
Gold East Paper Won the Title “2012 Top 10 Enterprises of Paper Industry in China Light Industries”
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 In the past, several countries worldwide have begun to focus on 
national economic development to knowledge-based and innovation-
driven economy. Printing media industry has been an important 
industry for national economic development and expansion. Today, 
there have been numerous changes of publishing industry structures 
and all businesses of printing and packaging customers have tried 
to reduce costs. Future trends have also been varied like in digital 
age, E-book, E-magazine, Online Newspaper, and Mobile News 
Apps formats are coming. New technology and media will concern 
on environmental conservation, more senior citizen society as well as 
more value addition on printed matter and packaging than existing 
ones. 
Decelerating Trend in 2013 for Publishing Industry 
 Growth potential of publishing business started to be lower than 
average growth of overall national economy. 
	 •	 In	 short	 term,	 businesses	 have	 faced	with	 pressure	 from 
 vulnerability of both domestic expenditure and export market. 
	 •	 In	intermediate-long	term,	the	trend	on	type	of	usage	demand 
  for printed matter has been varied such as business cost 
 reduction, digital world tendency, environmental conservation 
 trend, and measure of countries who are business partners, etc. 
 In addition, publishing industry has tended to confront with 
changes in Thai industrial structure and personnel shortage problem 
** with expectation that Thai publishing industry (exclusive packaging) 
will have approximated production value of 64,000 million baht in 
2013.**

MARKETING UPDATE

	 ในช่วงท่ีผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกเริ่มให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้และขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม	อุตสาหกรรมสื่อ 

สิ่งพิมพ์	 เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์

มากขึน้		ซึง่ธรุกจิทีเ่ปน็ลกูคา้ของการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ	์กต็า่งพยายามลดตน้ทุน	รวมถงึ 

Trends	 ข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 ในยุคดิจิตอล	 จะมาในรูปแบบของ	 E-book, 

E-magazine,	Online	Newspaper,	Mobile	News	Apps	เทคโนโลยีและสื่อใหม่ๆ		

คำานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,	สังคมผู้สูงอายุมีมากขึ้น	รวมถึงเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์ต้องมีมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มชะลอตัวในปี 2556
	 ศกัยภาพการเตบิโตของธรุกจิสิง่พมิพ	์เริม่ต่�กวา่การเตบิโตเฉลีย่ของเศรษฐกจิโดย

รวมของประเทศ

	 •	 ในระยะสัน้	ธรุกจิเผชญิแรงกดดนัจากความออ่นแอของทัง้การใชจ้า่ยในประเทศและ 

	 ตลาดส่งออก

	 •	 ในระยะปานกลาง-ยาว	 รูปแบบความต้องการใช้สิ่งพิมพ์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง 

	 ไป	เช่น	การลดต้นทุนของธุรกิจ	เทรนด์ในโลกยุคดิจิตอลกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 และมาตรการของประเทศคู่ค้า	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง

อุตสาหกรรมของไทย	 และปัญหาขาดแคลนบุคลากร	 **คาดว่า	 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์

ไทย	(ไม่รวมบรรจุภัณฑ์)	จะมีมูลค่าการผลิตประมาณ	64,000	ล้านบาทในปี		2556**

AEC Turning Point for Printing for Publishing Industry in Future
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในอนาคต
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MARKETING UPDATE

สำาหรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า
 • เศรษฐกิจอาเซียนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2563 (จาก 2.3 ล้านล้าน 

 ดอลลาร์ฯ ในปี 2555) และมีมูลค่าเกิน 7 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2568

 • อินโดนีเซียจะมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยอาจขึ้นเป็น Top 10 ของโลก 

 จากอันดับ 16 ในปัจจุบัน และเป็นตลาดบริโภคที่ใหญ่ที่สุด ตามมาด้วยไทย ฟิลิปปินส์  

 มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

 • การบริโภคของอาเซียนมีมูลค่ารวมกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2555 

 ใหญ่กว่าประเทศไทย ถึง 6 เท่าคาดว่า มูลค่าของธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

 ในอาเซียน จะเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ไปอยู่ในระดับ 90,000 - 110,000 ล้านดอลลาร์ฯ   

 (2.7 - 3.7 ลา้นลา้นบาท) ในป ี2563 (ค.ศ. 2020) จากประมาณ 45,000 ลา้นดอลลาร์ฯ  

 (ราว 1.4 ล้านล้านบาท) ในปี 2556

ผลของ AEC

 ตลาดผู้บริโภค : สื่อดั้งเดิมยังมีบทบาทสูงในประเทศกำาลังพัฒนาในอาเซียน 

 • ประชากรในวัยเยาว์ยังมีจำานวนมาก ทำาให้มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ขณะท่ี 

 รายได้ประชากรยังคงมีระดับต่ำา อาจจำากัดโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส 

 ที่มีราคาสูง

 • การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร และการขยายความเป็นเมือง ตลอดจนการเติบโต 

 ของภาคการท่องเที่ยว จะเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจสิ่งพิมพ์

 ตลาดธุรกิจ : การลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน จะหนุนความต้องการ 

 งานพิมพ์

 • บริษัทข้ามชาติ รวมท้ังบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตจะทำาให้ 

 มีความต้องการสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ และบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ไทยมีโอกาสขยายตามลูกค้าเดิม ทั้งไทยและบริษัทต่างชาติเข้าไปให้ 

 บริการในประเทศเพื่อนบ้าน

 • ธุรกิจไทยมีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าบริษัทท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 

 กอ็าจเผชญิการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่จากประเทศทีม่เีทคโนโลยกีารพมิพส์งูกวา่ เชน่ ญีปุ่น  

 สิงคโปร์

 ตลาดภาครัฐ : ธุรกิจไทยอาจมีโอกาสเข้าไปเสนอรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่ม 

 อินโดจีน

 *ธุรกิจในอาเซียนมีค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ในสัดส่วน

ที่สูงกว่าสื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งประเทศเวียดนาม มีค่าใช้จ่ายฯ ในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศ 

อื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน*

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

For ASEAN Economic Structure in Next Decade
	 •	 ASEAN	economy	will	become	large	scale	to	be	doubled	within 
	 2020	 (from	 2.3	 trillion	 dollars	 in	 2012)	 and	 have	more	 than 
	 7	trillion	dollars	value	in	2025.
	 •	 Indonesia	will	 play	more	 economic	 role	 and	be	possible	 to 
	 grow	up	to	be	Top	10	of	the	world	from	existing	rank	of	16,	and	will	 
	 be	 the	 biggest	 consumption	market	 following	 by	 Thailand, 
	 Philippines,	Malaysia,	Singapore	and	Vietnam.	
	 •	 Total	value	of	ASEAN	consumption	was	over	1.2	trillion	dollars	in	 
	 2012	being	6	 times	higher	 than	Thailand	with	 expectation	 that	 
	 printing	and	packaging	business	value	in	ASEAN	will	be	increased 
	 over	double	reaching	to	90,000	-	110,000	million	dollars	level	(2.7 
	 -	3.7	trillion	baht)	in		2020	from	about	45,000	million	dollars	(around	 
	 1.4	trillion	baht)	in	2013.
AEC Effect
 Consumer Market : Original	media	has	still	 played	high	 role	 in	
developing	country	in	ASEAN.		
	 •	 Many	available	young	populations	generated	 learning	media	 
	 demand	 and	while	 low	 level	 population	 incomes	may	 restrict 
	 access	opportunity	to	high	priced	electronics	equipment.	
	 •	 Increase	of	population	income	and	urbanization	expansion	as 
	 well	as	 tourism	sector	growth	will	be	 the	supportive	 factors	 for 
	 publishing	business.	
 Business Market : Increasing	international	investment	in	ASEAN 
		 will	support	the	presswork	demand.	
	 •	 Transnational	company	as	well	as	Thai	company	which	have 
	 entered	for	investment	will	use	ASEAN	as	production	bases,	causing 
	 printed	matter	demand	for	more	business	and	packaging.	
	 •	 Thai	publishing	business	has	had	 the	expansion	opportunity 
		 according	to	existing	customers	of	both	Thai	and	foreign	companies 
	 entering	for	service	provision	in	neighboring	countries.	
	 •	 Thai	businesses	have	been	expert	with	higher	technology	than	 
	 local	companies	but	may	compete	with	competitors		from	higher	 
	 printing	technological	countries	likes	Japan,	Singapore.	
 Government Sector Market :	Thai	businesses	may	have	chance 
	 for	proposal	to	receive	public	sector	works	particularly	in	Indochina 
	 group.
		 *Expense	ratio	of	advertising	via	TV	and	printing	media	for	busi-
nesses	in	ASEAN	has	been	higher	than	other	types	of	media.		Vietnam	
has	had	higher	 ratios	 of	 expenses	 than	other	 countries	 in	ASEAN	
group*
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 Gold East Paper และ Jinhai Pulp and Paper ประสบความสำาเร็จใน

การจัดการแข่งขัน MBOS หรือ การแข่งขันสุดยอดการจัดการระบบ ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 การแขง่ขนันีร้วมไปถงึการจดัการแขง่ MBOS ทัง้การขายภายในประเทศและ

สง่ออก การทบทวนการดำาเนนิงานของเขตการขายหลกั SDA หรอื กิจกรรมการ

พัฒนาทักษะ การดำาเนินงานของฝ่ายสนับสนุนการขาย (Sales Supportiry 

Departments) และอื่นๆอีกมากมาย

 นบัวา่เปน็โอกาสทีด่สีำาหรบั Gold East Paper & Jinhai Pulp Paper ทีจ่ะ 

ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น และมีการพัฒนาการสื่อสารและความร่วมมือ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้าและการพัฒนาร่วมกัน

Challenge, Competition and 
Cooperation GOLD EAST PAPER
and JINHAI PULP&PAPER MBOS 
Competition 2013

ความท้าทาย
การแข่งขัน 
และความร่วมมือ
การแข่งขัน GOLD EAST PAPER and
JINHAI PULP&PAPER MBOS Competition 2013

 Gold East paper and Jinhai Pulp & Paper MBOS (Manage-
ment by Olympic System) competition was successfully held 
during July 18-19, which aimed to extend cooperation and 
mutual support for further development.
 The competition included MBOS Promotion (Domestic & 
Export), Performance Review of Key Sales Regions, SDA-
Skill Development Activity, Performance of Sales Supporting 
Departments and so on.
 It is a great opportunity for Gold East Paper & Jinhai Pulp 
Paper to learn more from each other, and improve communica-
tion and cooperation, so as to achieve common development 
and progress.
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THINK TANK

6 DO and DON’T for Marketing on Facebook

DO และ DON’T
การตลาดบน Facebook

Nevai News ฉบับนี้ เราขอนำาเสนอ 6 สิ่งที่ควรทำาและไม่ควรทำาสำาหรับการทำาการตลาดบน Facebook มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย

This Issue of Nevai News will offer six things of DO and DON’T for marketing on Facebook. Let’s see!

Email or Phone

Keep me logged in Forgot your password?

Log In

Password

6

ที่มา : http://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/do-dont-
facebook-twitter/
Source : http://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/do-
dont-facebook-twitter/

    Do - ควรทำาบนเฟซบุ๊ค
 1. ในการโพสต์แต่ละครั้ง โดยเฉพาะโพสต์ที่สำาคัญๆ มีผลทางการตลาด 

ให้เราทำาการ tag เพจอื่นในเครือเรา เพจที่เกี่ยวข้อง หรือคนที่เกี่ยวข้องจริงๆ ลง

ใน post เพื่อให้แฟนเพจและคนอื่นๆ นั้นได้เห็นโพสต์ของเราด้วย (แต่อย่าแท็ก

คนอื่นหรือเพจอื่นท่ีไม่ม่ันใจว่าควรแท็ก เพราะอาจเป็นที่รำาคาญ ถูกมองว่าเป็น 

spam ได้ง่ายๆ)

 2. ทำาการเพิ่มสถานที่ของร้าน บูธ และออฟฟิศเรา ลงใน Facebook Place 

แล้วกระตุ้นให้คน checkin เพื่อที่ชื่อแบรนด์หรือชื่อองค์กรจะได้ไปสู่สายตาของ 

ผู้เช็คอิน เป็นการสร้างความรับรู้และความน่าเชื่อถือ

 3. หาคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊ค ที่มีคนติดตามในระดับหนึ่ง 

อาจจะไม่ต้องเยอะมาก แต่ว่าเป็นคนที่โพสต์อะไรแล้วได้รับการตอบรับดี และถูก

สอบถามอ้างอิงในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเรา แล้วชักชวนเขาหรือเธอให้มา

ร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการของเรา

    
    Don’t - ไม่ควรทำาบนเฟซบุ๊ค
 1. อย่าส่ง message โปรโมทสินค้า บริการ หรืออะไรก็ตาม เพราะคน 

ส่วนใหญ่จะรู้สึกต่อต้าน รำาคาญ เพราะตรงนั้นไว้สำาหรับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน

ของเจ้าตัวเองเท่านั้น (สร้างเป็น event แล้ว invite คนมา join จะเหมาะสมกว่า)

 2. อย่าลืมใส่ข้อมูลอย่างละเอียดลงใน About ซ่ึงเป็นจุดสำาคัญที่ แฟนเพจ 

ใหม่ๆ จะไปทำาความรู้จักจากจุดนั้น อย่ามัวแต่โพสต์ๆ โดยลืมแนะนำาตัวในภาพรวม 

ของธุรกิจ

 3. อยา่ลบคอมเมนตท์ีว่พิากษวิ์จารณ์หรอืด่า เพราะว่าน่ันจะทำาให้สถานการณ์

มีแต่แย่ลง และจะเพิ่มจำานวนคนมารุมถล่มเพจเราได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีก

    Don’t - DON’T on Facebook 
 1. Don’t send message to promote product, service or what-
ever as almost people feel resistant and annoyed since there is 
for private or oneself works only (to create event and invite people 
to join will be more proper).
 2. Don’t put detailed data in “About” which is key point for 
new fan pages to enter to be friend, so don’t forget to introduce 
yourself in business perspective. 
 3. Don’t erase comments which are criticism or blame since 
that will make the situations get worse and add more people to 
beset and collapse our page quicker

    Do - DO on Facebook
 1. In each post, particularly an important post affecting 
marketing, we should tag other pages in our network, actually 
related pages or related people in the post for fan page or others 
to view our post (DON’T tag others or other pages with doubts 
that it should not be tagged since it may annoy and easily seen 
as spam)
 2. To add Shop, booth and office in “Facebook” and then 
stimulate people to check-in for display brand or company to be 
showed, which create perception credibility.
 3. To find The Idea movers on Facebook that may not have 
numerous followers, but they are the ones who have good number 
of responses from their inquiries. It may be a good reference to 
our business, then invite and him or her to join our marketing 
activities or test our products or services. 
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PAPER TECHNIQUES

ตอบ : ก่อนอื่น ต้องทำาความเข้าใจกับคำาว่า “ด่าง” ก่อนว่าหมายถึงอะไร เนื่องจาก

ไม่ได้อยู่ในงานพิมพ์จริง  จึงขอประมาณความหมาย “ด่าง” ของช่างพิมพ์ ดังนี้

 กระดำากระด่าง (mottle) ลักษณะเป็นการปรากฏของภาพพิมพ์ให้เห็นสีเป็น

จ�ๆ หรือความเข้มของสีไม่เท่ากัน กระจายไปท่ัวท้ังแผ่นพิมพ์เป็นหย่อมๆ ขนาด

เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ถ้าเป็นงานพิมพ์พ้ืนทึบหรืองานพิมพ์สกรีนในส่วนของเงา 

จะสังเกตเห็นได้ง่าย

 รอยแถบหมึก (ink streak) ลักษณะเป็นรอบแถบหมึกเข้มหรือจาง ปรากฏ

เป็นแนวขวางกับทิศทางการหมุนของโมทั้งสามลูกของหน่วยพิมพ์ ทำาให้มองเห็น

ภาพพมิพท์ีบ่รเิวณนัน้ มคีวามเข้มของสไีม่เท่ากนั หรอือาจเรยีกวา่ “ด่าง” กไ็ด ้ทัง้นี้

รอยแถบหมึกจะเกิดเฉพาะที่ในตำาแหน่งเดิมของแผ่นพิมพ์แต่ละแผ่น

 ภาพหลอก (ghosting image) ลักษณะเป็นเงาจางๆ ของภาพอื่น ที่ซ้อนกับ

ภาพจริงในบริวณน้ันโดยเฉพาะ ถ้าเป็นการซ้อนกันของภาพพื้นทึบ จะทำาให้เห็น

ความเข้มของสีแตกต่างกันได้ ช่างพิมพ์อาจเรียกว่า “ภาพด่าง” ได้ โดยเฉพาะเงา

จางๆ ก็มาจากส่วนของภาพในแม่พิมพ์นั้นเอง อาจเป็นภาพในส่วนบริเวณหัวหรือ

ท้ายแม่พิมพ์ก็ได้

Answer : First of all, we must try to understand the word of “mottled” 
first on its meaning because it is not in the real presswork. Then 
the meaning of “mottled” of printmaker can be judged as follows.  
 Mottle is the feature of print appearance for stained color or 
uneven color depth dispersed thoroughly and unevenly on the 
plate in small or large sizes. If it is solid print or screen print in 
part of shadow, it is easily observable.   
 Ink streak is the feature of dark or dim ink steak appeared 
across to rotation direction of three cylinders of printing unit making 
unequal depth or may be called as “mottled” for print vision at 
that area. Anyhow, the ink steak will be occurred specifically in 
former position of each plate. 
 Ghosting Image is the feature of faded shade of another image 
that is overlapped with real image in that specific area. If it is the 
overlapping of solid image, distinct color depth can be seen. 
The printmaker may call it as “mottled image,” particularly faded 
shade may be derived from image in the plate and may be the 
image at the head or at the end of plate area.

รศ.ดร.อรัญ  หาญสืบสาย
ถาม-ตอบปัญหาการพิมพ์

รอยแถบหมึก กระดำากระด่าง 

Inquiry-Answer on Printing Problem
Assoc. Prof. Dr. Aran Hansuebsai

Inquiry:  The problem on publishing both from solid and screen 
presswork

ถาม: งานพิมพ์ เกิดปัญหาด่าง ทั้งจากพิมพ์พื้นทึบและงานพิมพ์สกรีน
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PAPER TECHNIQUES
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สาเหตุ
 เมือ่ปญัหาภาพดา่ง ปรากฏได้หลายลกัษณะดังกลา่ว สาเหตุจงึมีได้หลายกรณทีัง้

จากวสัดทุางการพมิพแ์ละการทำางานของเครือ่งพมิพเ์อง พอสรปุได้ในตารางตอ่ไปนี ้

 เมื่อทราบแล้ว คราวนี้เป็นเรื่องของช่างพิมพ์ ที่ต้องหมั่นสังเกตว่า ปัญหาภาพ

ด่างที่ว่านี้ มาจากสาเหตุใด ถ้าเป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์ ก็ต้องหาช่างวิศวกรมาช่วย

ตรวจสอบ สำาหรับปัญหาภาพหลอก ถ้าเป็นข้อจำากัดของเครื่องเอง ต้องใช้การ

ออกแบบเข้ามาช่วย ปัญหาจากกระดาษและหมึก ให้ปรึกษากับผู้ผลิตหรือผู้แทน

จำาหนา่ยเพือ่ทำาการวดัคา่สมบตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ยนืยนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ สว่นเรือ่งของภาพ

หลอกเคมีหรือ chemical ghosting นั้น เมื่อทราบแล้วว่าใช่ ต้องทำาการเปลี่ยน

หมึกทันที เพราะหมึกนั้นอาจมีตัวทำาละลายไม่เหมาะสม แห้งตัวช้า และข้อสำาคัญ

ระเหยผ่านกระดาษและชั้นหมึกได้ดีอีกด้วย

Causes
 When mottled print has appeared in several features, the 
causes might be from various cases both from printing materials 
and printer function as summarized in below table.

 After knowing these causes, it is the printmaker’s matter who 
must always observe this mottled image problem is derived from 
which cause. If it is the matter of printer, we should find engineer 
to help check.  For ghosting image problem, if it is the limitation 
of machine itself, the design should be applied. For problem 
from paper and ink, the Company should consult with producer 
or distributor to measure related property values to confirm the 
occurring problems. For chemical ghosting image, when knowing 
that it is right, the ink should be replaced suddenly since that ink 
may have improper solvent, slowly drying, and the important thing 
is that it can also be well evaporated through paper and ink layer.
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CAS @ IMPRESSION

แนวคิดการตลาดกับการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ของคอนติเนนตัล

แรงบันดาลใจในการพัฒนาคอนติเนนตัล
 การที่คอนติเนนตัล เป็นโรงพิมพ์ท่ีได้รับการยอมรับจากสากล เน่ืองจากการ

บริหารงานที่คอนติเนนตัลที่เน้นการวางระบบให้มีมาตรฐาน ซ่ึงสิ่งที่ทำาให้โรงพิมพ์ 

คอนตเินนตลัแตกตา่งจากโรงพมิพบ์รรจภุณัฑก์ระดาษทัว่ไปคอื เปน็โรงพมิพท์ีเ่นน้

กระบวนการผลติทีค่รบวงจร และหนว่ยงานทีส่ำาคญัทีเ่ปน็หวัใจของคอนตเินนตลัคอื 

หน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D ; Research and Development) 

ที่คอยออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบใหม่ๆ ท่ีไม่ยึดติดอยู่กับกล่อง 

รปูทรงสีเ่หลีย่ม สิง่ทีส่ำาคญัในการออกแบบบรรจภุณัฑ์คอื เราต้องเขา้ใจพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคว่าต้องการอะไร แล้ววิเคราะห์ว่าใครเป็นผู้ซ้ือสินค้า เมื่อวิเคราะห์มา

ได้แล้วจึงนำาไปคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วบรรจุภัณฑ์กระดาษ

สามารถแบ่งได้ตามการใช้งานของผู้บริโภคเช่น บรรจุอาหารเครื่องดื่ม สินค้า

ทั่วๆ ไป บรรจุภัณฑ์กระดาษมีข้อดีคือ ได้เปรียบกว่าพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจาก

วัสดุอื่นๆ เนื่องจากกระดาษสามารถเปลี่ยนรูปแบบและรูปทรงได้หลากหลาย 

โดยที่ไม่หยุดอยู่กับกล่องทรงสี่เหลี่ยม ทำาให้เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์คือ หน้าที่ของตัวบรรจุภัณฑ์ 

ที่จะต้องเปิดง่าย ใช้งานง่าย ป้องกันสินค้าภายใน ต้องมีความปลอดภัย และง่าย

ต่อการขนส่ง ในการตกแต่งในงานหลังพิมพ์ก็ทำาให้ตัวกล่องกระดาษมีความ

สวยงาม หรูหราได้ เช่น การตกแต่งกล่องให้มีลายหนังหรือใช้สีเมทัลลิคมาใช้ 

จะชว่ยใหก้ลอ่งกระดาษดคูลา้ยโลหะงานกลอ่งจงึมคีวามหรหูราเทยีบกบักลอ่งโลหะได้

เชน่กนั จงึทำาใหเ้ปน็การเพิม่มลูคา่ของสนิคา้ โดยทัว่ไปคนเรามกัไมช่อบความจำาเจ ดงั

นัน้ การทีเ่ราเปลีย่นแปลงรปูแบบบรรจภุณัฑ์กท็ำาให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจได ้และ

ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าได้ซึ่งจุดนี้จึงทำาให้งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถ

ต่อยอดไปได้เรื่อยๆ การมีพันธมิตร เช่น พันธมิตรด้านวัตถุดิบต่างๆ ก็เป็นปัจจัย

ที่ทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ ถ้าโรงพิมพ์รู้จักปรับตัวเข้าหาผู้บริโภค นอกจาก

การปรบัเปลีย่นรปูแบบบรรจภุณัฑแ์ละการใชเ้ทคนคิการพมิพ ์อกีสิง่ทีส่ำาคญัในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์คือความเข้าใจในเรื่องวัสดุการพิมพ์ที่ต้องมาประยุกต์ด้วยกัน 

เช่น กล่องบรรจุอาหาร หรือขนมอบ ก็มีความสำาคัญที่เราจะต้องใส่ใจในเรื่องความ

ปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย

 สำาหรับการทำาการตลาดบนบรรจุภัณฑ์คือเราจะต้องตอบคำาถามให้ได้ว่า สินค้าที่จะบรรจุภายในคืออะไร? ขายให้ใคร? นำาไปขายที่ไหน? จะขายอย่างไร? 

แล้วขายเท่าไหร่? เมื่อเราตอบคำาถามเหล่านี้ได้ก็จะนำามาสู่แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าต่างๆ ได้ เพราะเหตุนี้จึงทำาให้ 

คอนติเนนตัลมีส่วนช่วยลูกค้าสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าต่างๆ ได้ และสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ อ.มานิตย์ มีส่วนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไทยให้ไปได้ไกลและเป็นที่ยอมรับคือ 

การทำาทกุอยา่งใหด้ทีีส่ดุ เพราะ เงินเราหาเม่ือไหรก่ไ็ด้ แต่โอกาสและเวลาไมไ่ดม้าบอ่ยๆ มาแลว้กผ็า่นไป ดงันัน้การทำาทกุอยา่งใหด้ทีีส่ดุจึงเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะทำาใหธ้รุกจิประสบ

ความสำาเร็จ

Continental’s Marketing Concept and Packaging Design
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CAS @ IMPRESSION

Inspiration for Continental Development
 Continental is the international accepted printing factory 
due to Continental’s management with emphasis on standard 
system setup. What has made Continental printing factory 
differentiated from general paper packaging printing factory is 
the focus of printing factory on complete production process and 
an important division as an essence of Continental is Research 
& Development (R&D) that always design new paper packaging 
pattern by not adhering to square shape box. The crucial thing 
in package design is to  understand consumers’ behaviors on 
their needs and analysis for real product buyers. After analysis, 
the idea will be created to design packages. Generally, paper 
package can be divided into consumer usability like containing 
food, drink and ordinary products. The advantage of paper 
packaging is more than package made from other materials 
due to paper’s transformation to various designs and shapes 
without suspending with square shape boxes for more choices 

to consumers. Other important thing in packaging design is 
the function of package itself for ease of opening and use, 

product protection inside the package to be safe, and 

ease of transportation. Decoration in works after printing makes 
paper box beautiful and elegant. For example, decoration of box 
with leather design or use of metallic colors helps paper box 
look like metal box work and is also luxurious equated to metal 
box to add product value. Normally, human dislikes monotony, 
changes on package designs thus build consumer attentions 
and stimulate product sales volumes. This point makes printing 
works on paper packaging be continuously extendable. The 
availability of alliance like alliance of raw materials is also a factor 
for business success if the printing factory knows how to adapt 
itself to approach consumers. Apart from alternation of package 
design and use of printing technique, the other crucial thing in 
package design is an understanding on printing materials such 
as box container for food or baked goods. It is also crucial to be 
aware of consumer safety.
 For marketing of packaging, it requires to answer queries 
on type of product packed inside the package? Sold to whom? 
Sold to where? How being sold? How much being sold? When 
we answer these questions, it will then lead to the way for proper 
package design for products of target group customers.  Hence, 
Continental will contribute to create customer’s image to that 
product. In addition, an important thing that Mr. Manit will con-
tribute to develop Thai package to go beyond and be accepted 
is to do all our best because we can earn money whenever but 
the opportunity and time does not frequently come. It will come 
and go by. Therefore, doing all our best is the significant thing 
for business success. 

บทสัมภาษณ์ 

อ.มานิตย์  กมลสุวรรณ 
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำากัด

Interview 
Article of Mr.Manit Kamolsuwan
Deputy Managing Director, Marketing & 
Business Development Director
Continental Packaging (Thailand) Co., Ltd.
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PAPER EXHIBITION

นัดพบกันที่เวียดนามโรดโชว์
Appointment at Vietnam Roadshow
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 โรงงานจำานวน 7 แห่งจากกลุ่ม APP รวมตัวกันแสดงงานโรดโชว์ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ต้ังแต่วันที ่6 มถินุายน 2556 - 8 มถินุายน 2556 ประกอบไปดว้ย Gold East Paper, Gold Huasheng Paper, Jinhai Pulp & Paper และ โรงงาน 4 แห่งจากอินโดนีเซียอีกด้วย APP แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของกระดาษในการแสดงครั้งนี้ ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมได้อย่างล้นหลาม Gold East Paper มเีปา้หมายทีจ่ะขยายชอ่งทางการขายและพฒันาการรบัรูถ้งึยีห่อ้ โดยเฉพาะการเจาะกลุม่โรงพมิพข์นาดเลก็และขนาดกลางในประเทศเวียดนาม และเผยแพร่นโยบายการยกเว้นภาษีภายใต้สินค้าของเรา นอกจาก NEVIA และ XPLORE ซึ่งเป็นแบรนด์ดังที่เวียดนามแล้ว Gold East Paper ยังมีการโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานแสดงครั้งนี้ อาทิเช่น กระดาษคราฟท์ขาว ลูกค้าที่จงรักภักดี และลูกค้ารายใหม่ของบริษัทเข้ามาต่อรองธุรกิจและแบ่งปันประสบการณ์กันอย่างมากมาย และประชาชนล้นหลามในทุกบูธ
 งานแสดงโรดโชว์จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดย Gold East Paper ได้ทำาให้ตลาดอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศเวียดนามกลับมาคึกคักอีกคร้ังหนึ่ง และทำาให้กระดาษกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมมากขึ้นอีกด้วย! 

 Seven mills from APP group joined roadshow in Hanoi, Vietnam from June 6, 2013 to June 8, 2013, included Gold East Paper, Gold Huasheng Paper, Jinhai Pulp & Paper and other four Indonesian mills. APP showed its high-quality and diversified paper products to the public this time, which attracted millions of eyeballs. Gold East Paper aimed to expand sales channels and improve brand awareness especially to penetrate its products into small and medium-sized printers in Vietnam and propagandize tax exemption policy entitled by our products. Besides NEVIA and XPLORE these well known brand in Vietnam, Gold East Paper also promoted its new products at roadshow, for example, White Kraft Paper. A lot of loyal customers and new customers came to booth to negotiate business and exchange experiences. The whole booth is full of people in an endless stream. Roadshow lasted for three days. Gold East Paper will provide Vietnam markets with more perfect paper according to increasing market demand and make cultural paper more wonderful!



NEW PRODUCT

คำ�ปร�รภ
	 มคีนเคยกลา่วไวว้า่:	“กระดาษคอืชวีติของการออกแบบ”	เราไมส่ามารถแยก

กระดาษออกจากการออกแบบได้	 เนื่องจากกระดาษเป็นส่วนสำาคัญที่จะสื่อการ

ออกแบบให้เป็นรูปธรรมได้

	 จุด	เส้น	และพื้นผิวเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการพิมพ์

	 การเปดิตวัอันยิง่ใหญข่องกระดาษ	GHS	Hi-Bulk	นีแ้สดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะ

เดน่	ของผลติภณัฑ	์ซึง่มสีจีำาเพาะ	พ้ืนผิวธรรมชาติ	และมีเสน้และลวดลายทีแ่ตก

ต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

	 กระดาษพรีเมี่ยมชนิดนี้	 ช่วยเพิ่มคุณค่าของงานออกแบบ	ซึ่งเป็นการผสม

ผสานการออกแบบเข้ากับเนื้อกระดาษได้อย่างลงตัว	 การพิมพ์คุณภาพสูงจะ

ชว่ยเพิม่คณุคา่ของแนวคดิใหอ้ยูใ่นระดับทีส่งูขึน้	ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเปน็

ธรรมชาติ,	ความนุ่มละมุน,	ความสด	และความสว่างของเสน่ห์ตะวันออก

คุณสมบัติพิเศษ:
1.		 สีอ่อนและสง่างาม

2.		 มีความเป็นธรรมชาติ	โดดเด่น	และมีสัมผัสที่เนียนนุ่ม

3.		 การดูดซับหมึกที่ดีเยี่ยม	คุณภาพการพิมพ์สูง	และสีตรงตามต้นฉบับ

4.		 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสบายตา

ก�รใช้ง�น:
•		 แมกกาซีนแฟชั่น,	รูปเด็ก,	รูปถ่าย,	โบรชัวร์ของอสังหาริมทรัพย์,	โบรชัวร์

ขององค์กร,	หนังสือประชาสัมพันธ์รัฐบาล	ฯลฯ

สี:	งาช้าง	/	สีขาว

น้ำาหนัก	(g/m2)	:	90-240

Foreword
 There was a well-known saying: “Paper is the life of design”. 
Paper and design are inseparable as paper is the basic carrier 
that delivers the original manifestation of design. 
 Dot, line and surface are the fundamental elements of printing. 
 The grand launch of GHS Premium Hi-Bulk Paper introduces 
an outstanding product which presents unique colors, natural 
texture, lines and distinctive character of the design. 
 Premium Hi-Bulk Paper adds value to designers’ concept 
as it provides perfect unity between paper and design. The 
high-quality printings elevate the ideas to a higher level that 
reflects the natural, soft, fresh, and elegance of oriental charm.

Characteristics:
1.  Soft and Elegant Color
2. Natural, Unique, Tender Texture
3. Excellent ink absorption, printing quality and realization of 
 the true color
4.  Environmental Friendly and reduce eye fatigue

Application:
•  fashion magazines, children’s pictures, photography, real 
estate brochure, corporate brochure, government outreach 
books, etc.
Color: Supoer Ivory, Pure White
Basis Weight (g/m2) : 90-240

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ GHS - กระดาษความหนาแน่นสูง
GHS New Product - Premium Hi-Bulk Paper
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Eight methods for relaxing in working. 

ความเครียดส่งผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ และการทำางานของคุณ Nevia News ฉบับนี้มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยคลายเครียดด้วยหลากหลายเทคนิค 
ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย ลองนำาไปใช้กันดูนะค่ะ อาจพบวิธีที่เหมาะกับตัวคุณ
The tension causes harm to your body, mind and working. This Issue of Nevia News then helps you relaxed with variety of 
techniques. Let’s try to do it. You may find the method proper to yourself.

1. งดกาแฟถ้วยที่ 2 ดื่มกาแฟวันละ 1 แก้วดีต่อสุขภาพ แต่หากดื่มเป็นแก้วที่ 2 

คาเฟอนีจะทำาใหห้วัใจคณุเตน้เรว็ขึน้ 16 ครัง้ต่อนาท ีทำาใหรู้ส้กึใจสัน่และมคีวามกงัวล

เพิ่มขึ้น

2. เปลี่ยนไปทำาอย่างอื่น หากคุณต้องทำางานหลายๆ งาน และคุณมีปัญหาติดขัด

กับงานใดงานหนึ่ง ซึ่งคุณไม่สามารถทำาให้มันคืบหน้าไปได้เสียที ให้เปลี่ยนไปทำางาน

อยา่งอืน่ใหเ้สรจ็กอ่น แลว้คอ่ยกลบัมาจดัการงานท่ีคา้งไว้ทีหลงั แลว้คณุจะมองเหน็

อะไรได้ชัดเจนขึ้น ทำาให้สามารถคลี่คลายปัญหานั้นได้

3. กินผลไม้เติมความสดชื่น ควรมีผลไม้ติดโต๊ะไว้ และกินมันเวลาที่รู้สึกเครียด 

ผลไม้รสเปรี้ยวๆ หวานๆ จะช่วยให้คุณสดชื่นขึ้น

1. Abstain the second cup of coffee. To daily drink one cup of 
coffee is good for health but if drinking the second cup of coffee, 
your heart beat will be 16 times per minute more, feeling shake 
and more anxious.

2. Change to do other things. To work for several jobs and face 
problem obstructed with some jobs that you can’t make them 
progressive at all, you should change to finish other jobs first 
and then turn to deal with those pending jobs later, making you 
clearly perceive things and enabling to ease up those problems.

3.	 Eat	fruits	to	fill	refreshment. To keep fruits available on your 
table and eat them when feeling stressed. Sour and sweet fruits 
will help you more lively.
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POSITIVE THINKING

4.	 เปลี่ยนอิริยาบถบ้าง คุณอาจย้ายที่นั่ง หรือลุกขึ้นยืน เดินไปเดินมา มองโน่น

มองนี่บ้าง เบี่ยงเบนความสนใจไปยังเรื่องอื่น ทำาให้คุณลืมความเครียดไปชั่วขณะ 

ก่อนที่จะกลับมาทำางานอีกครั้งด้วยความคิดและมุมมองใหม่ๆ

5.	 บรหิารไหลค่ลายเมือ่ย	เวลาท่ีคณุน่ังทำางาน กลา้มเน้ือบรเิวณคอและไหลจ่ะตงึ 

ทำาใหป้วดเมือ่ย การหมนุไหลไ่ปด้านหน้าและหลงัอยา่งละ 10 - 15 ครัง้ จะชว่ยคลาย

กล้ามเนื้อได้

6.	 พูดช้าๆ ยิ่งพูดเร็วความเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้น พูดช้าๆ ค่อยๆ หายใจ นอกจาก

คุณจะสงบลงแล้ว ผู้ฟังก็จะไม่รู้สึกกดดันด้วย

7.	 อยู่เงียบๆ คนเดียว หลบไปหาที่สงบๆ เช่นไปที่ห้องสมุดของบริษัท หรือห้อง

ประชุมที่ว่างเปล่า ปลดปล่อยจิตใจโดยที่ไม่มีใครเข้ามาแทรกแซง สักพักหน่ึง 

คุณจะค่อยๆ รู้สึกดีขึ้น

8.	 มองออกไปไกลๆ หากที่ทำางานของคุณอยู่บนตึกสูง ให้มองผ่านกระจกออกไป

ไกลๆ จะเห็นวิวโดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งและผ่อนคลาย

4. Change your bodily movement for sometimes. To move seat 
or stand up, wander, glance this and that, and deviate to focus on 
other matters will cause forget tension for a while before returning 
to work again with new idea and viewpoint.

5. Exercise your shoulder to relieve fatigue. When sitting to 
work, neck and shoulder muscles  will be tense making aches 
and pains. Each turn of shoulder to front and back for 10 - 15 
times will help relieve muscles. 

6. Speak slowly. The faster you speaks, the more tension 
increases. To speak slowly and breathe lightly, besides making  
you calm down, the listener will also feel being pressed. 

7. Stay alone quietly. To escape to find quiet places like 
company’s library or vacant meeting room, and release your 
mind without anyone’s interference for a while, you will gradually 
feel better. 

8. Gaze out distantly. If your workplace is on high building,  to 
gaze out through the mirror distantly to see the surrounding views 
can help  you feel relieved and relaxed.
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CAS @ ACTIVITIES

 The Charoen Aksorn Group arranged the official closing cer-
emony of the Printing Industry Relations football Competition 
“3rd CAS CUP 2013” on September 22, 2013 at 5pm to 8pm at the 
Sinsakorn FC Park Futsal field, Sinsakor Industrial Park with Ms. 
Chombungorn Dararattanaroj, Assistant Managing Director of Charoen 
Aksorn Group as the president of the ceremony. Large number of the 
management of Charoen Aksorn Group including the management 
and the employee of the printing industry joined the ceremony.
 The result of the competition, the winner of the competition 
received a cash prize of 50,000 baht and the Nevia League cup, 
which went to the Huhtamaki (Thailand) Limited. Winner of Paper 
One League went to Cyber Print Group of companies received 
cash prize of 40,000 Baht. The winner of Rainbow League went to 
Fuji Ace Co.,Ltd received cash prize of 30,000 baht. The winner 
of Sino League went to Starflex Co., Ltd. received cash prize of  20,000 
baht. This year we arrange Sepak Takraw match, the winner of the 
winner of the competition received a cash prize of 30,000 baht and the 
Sepak Takraw cup , which went to the Amarin Printing and Publishing 
(Public) Co., Ltd.,. And many other companies which earned a lot of 
prizes in this competition in Total amount over 200,000 Baht.
 The event was organized under the concept of “The Box party” 
by dining together with all the teams participated in the competition. 
And exclusive part as draw lots in Happy Box creating a enjoyable-
ness atmosphere and received attentions from a large number of 
participants.

 กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สาน

สัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ปีที่ 3 หรือ “3rd  CAS CUP 2013” อย่างเป็น

ทางการ ในอาทิตย์ที่ 22 กันยายน  2556 เวลา 17.00-20.00 น. ณ สนามฟุตซอล 

สินสาคร เอฟซี ปาร์ค นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  โดยมี คุณโฉมบังอร 

ดารารัตนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ เป็นประธาน

ในพิธี และผู้บริหารกลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ รวมทั้ง ผู้บริหารและพนักงานของ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก 

 โดยผลการจัดการแข่งขันผู้ชนะเลิศ Nevia League คือ บริษัท ฮูทามากิ 

(ประเทศไทย) จำากัด รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ชนะเลิศ 

Paper One League คือ กลุ่มบริษัทไซเบอร์พริ้นท์ รับเงินรางวัล 40,000 บาท 

พร้อมถ้วยเกียรติยศ ชนะเลิศ Rainbow League คือ บริษัท ฟูจิเอช จำากัด รับเงิน 

รางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ชนะเลิศ Sino League ได้แก่ บริษัท  

สตาร์เฟล็กซ์ จำากัด รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ปีนี้ยังมี 

การแข่งขันตระกร้อกระชับมิตร ซึ่งผูที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตระกร้อ 

กระชับมิตรได้แก่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) รับเงิน 

รางวัล 30,000 บาทพรอ้มถว้ยเกยีรติยศและบรษิทัอืน่อกีจำานวนมากท่ีกวาดรางวลั

จากการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นจำานวนเงินกว่า 200,000 บาท 

 ภายในงานได้จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ป “THE BOX PARTY”  โดยมีการ

รับประทานอาหารร่วมกันในทุกทีมที่ร่วมการแข่งขัน และช่วงพิเศษสุดด้วยการ 

จบัรางวลั Happy Box ทีส่รา้งความสนกุสนานและเรยีกเสยีงหวัเราะสรา้งบรรยากาศ

ภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็น 

จำานวนมาก

3rd  CAS CUP 2013 Ended enjoyably with great impression of every printing house
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CAS @ ACTIVITIES

 กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ และโรงงานโกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ร่วมเป็นหนึ่ง

ในผู้สนับสนุนหลักของงานจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำาปี 

2556 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านประเสริฐ 

บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

ในชว่งกลา่วขอบคณุและมอบรางวลั ไดร้บัเกยีรตจิาก MR. Kevin Huang (Senior 

Director) เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ และโกลด์ อีสท์ เปเปอร์ 

ขึ้นมอบรางวัล Best in more than one production process ให้กับ บริษัท 

ทีเคเอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ

ชื่นมื่นของคนในวงการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างคับคั่ง

 Charoen Aksorn Group and Gold East Paper Plant, is one of the 
main sponsors of the  8th Thai Print Awards 2013, on Wednesday 
4 September 2013 at 6pm at the Centara Grand at Central World, 
Bangkok. The ceremony has been honored by Mr.Prasert 
Boonchaisuk, Minister Ministry of Industry as the President of 
the ceremony. The Thank you and the award session is honored 
by MR. Kevin Huang (Senior Director) represented the Charoen 
Aksorn group and Gold East Paper, presented the Best in More 
Than One Production Process Award to the T.K.S. Technology 
Public Co.,Ltd. The atmosphere was crowded with happiness of 
the people in the Printing industry.

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 8

8th Thai Print 
Awards 2013
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LIFE INNOVATION

 Nevia News ฉบับน้ี ขอนำาเสนอ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับ Flexible Display หรือ 

หน้าจอแบบโค้งงอได้ที่กำาลังจะถูกนำามาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่ง 

ตอนนี้มีซัมซุงที่ได้เปิดตัว สมาร์ทโฟนท่ีติดต้ังหน้าจอโค้งรุ่นใหม่ในชื่อ "Galaxy 

Round" เปน็สมารท์โฟนทีน่ำาคอนเซปต์จาก Galaxy Note 3 มาดัดแปลงใหห้นา้จอ 

มคีณุสมบตัขิองการโคง้งอได ้โดยมาพรอ้มหนา้จอ 5.7 นิว้ มสีว่นผสมของพลาสตกิ 

มคีวามบางเพยีง 0.12 มลิลเิมตร และเบาเพียง 5.2 กรมั นอกจากน้ียงัมีการคาดการณ ์

เบ้ืองตน้วา่ Galaxy Round จะมาพรอ้มความเรว็ 2.3 GHz quard-core processor 

และหน่วยความจำา (RAM) 3 GB ความจุเครื่อง 32 GB กับแบตเตอรี่ 2800 mAh 

แถมกล้องหลังความละเอียด 13 MP และระบบปฎิบัติการ Android 4.3 ซึ่งนี่เป็น

เพยีงสเปคเครือ่งทีม่าจากการคาดเดาลว้นๆ แต่สำาหรบัความพรอ้มของหนา้จอโคง้

งอของซัมซงุทีใ่ครหลายคนอาจจะเคยเห็นต้นแบบสมารท์โฟนแบบน้ีไปบ้างแลว้ในงาน 

CES2013 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า Galaxy Round คงจะออก

มาให้เราได้ยลโฉมในอีกไม่นาน

 This round, Nevia News would like to present the new technology 
Flexible Display or curvature screen, which is being used with 
the upcoming smart phone. Right now, Samsung has brought 
this technology with the new smart phone “Galaxy Round,” which 
brings the concept of Galaxy Note 3 and mixed with the curvature 
screen, 5.7 inches. This innovation comes with the plastic material 
with only 0.12 mm thick and 5.2 gram. Moreover, it is being 
predicted that Galaxy Round comes with 2.3 GHz quard-
core processor and 3 GB RAM, 32 GB internal memory and 
2800 mAh. In addition, it has 13 MP of back camara with 
operating system of Android 4.3. We will get to touch this phone 
in this coming CES2013 Expo. 

Galaxy Round, 
the curving smart phone 
from Samsung

ที่มา : http://technology.spokedark.tv
Source : http://technology.spokedark.tv
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 HOBBY CLUB

 Nevia News ฉบับนี้ขอนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คุณจะได้

เพลิดเพลินกับความน่ารักและความสดใสของเหล่าตุ๊กตาหมี นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์

ตุ๊กตาหมีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทเทดดี้ ไอส์แลนด์ผู้ก่อตั้ง 

เทดดีแ้บร์ มวิเซยีม ตัง้อยูบ่นถนนเลยีบชายหาด ตกึมารค์แลนดว์นิเลจ พทัยาเหนือ 

ซอย 1 สำาหรับพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีออกแบบดีไซน์งานทั้งหมดโดยดีไซเนอร์ชาว

เกาหลีใต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "การเดินทางท่องเที่ยวตามล่าหาสมบัติไปกับตุ๊กตา 

เทดดี้แบร์" โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งย่อยออกเป็นท้ังหมด 11 โซน เช่น โซน

ประเทศไทย โซนประเทศจีน โซนอาณาจักร์ซานต้า และโซนทดลองขุดซากฟอสซิล

ดึกดำาบรรพ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละโซนของทั้งหมด 11 โซน จะได้พบกับแสง สี และเสียง

สมจรงิตระการตาทีไ่มซ่��กนั แถมยงัไม่รวมการถา่ยรปูท่ีเปิดโอกาสให้ถา่ยรปูไดอ้ยา่ง

อสิรเสรตีลอดการเท่ียวชม รวมถงึใหน้อ้งๆ ไดท้ดลองทำากจิกรรมตา่งๆ อกีมากมาย   

 สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆสำาหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่ เว็บไซต์ 

http://www.teddyisland.co.th/

 This issue, we Nevia News, would like to take you to new 
adventure of the first teddy bear museum, where you can feel 
the sense of joys and fun with the teddies. Launched by Teddy 
Island Co., Ltd., who established the Teddy Museum at the 
Mark Land Village building, North Pattaya Soi 1. This museum 
is decorated with teddies by south Korean designer under the 
concept of “Journey to the Teddy’s Treasures.” This museum is  
composed of all together 11 zones, such as Thailand Zone, China 
Zone, Santa Zone and Digging Fossil Practice Zone where you 
can find the amazing adventures. Moreover, kids can enjoy their 
new adventure and activities within this museum. 
 For more information, please visit http://www.teddyisland.co.th/ 

ที่มา: http://travel.kapook.com/
Source: http://travel.kapook.com/

เปิดแล้ว พิพิธ
ภัณฑ์ตุ๊กตาหมีแห่งแ

รก

ของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

Open Now! This first teddy bear museum

in Southeast Asia
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