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	 NEVIA	NEWS	ดำ�เนนิม�ถงึเลม่ท�้ยสดุของป	ี2557	และกำ�ลัง

ก้�วเข้�สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของอ�เซียน	 ฉบับนี้	 เร�จึงจะม�นับ 

ถอยหลังด้วยกันกับหล�กหล�ยเรื่องร�วที่เกี่ยวกับ	AEC

	 เตรียมคว�มพร้อมในเร่ืองแรกหลังเข้�สู่	AEC	ด้วยก�รค�ดก�รณ์ 

เศรษฐกจิ	ดว้ย	Countdown	to	AEC	Asean	Economic	Community 

offer	Major	benefit	 และเกร็ดคว�มรู้ในประช�ช�ติอ�เซียนใน	

Think	Tank	 ที่ท�ง	NEVIA	NEWS	 ฉบับนี้จัดเต็มเนื้อห�	 เพื่อ

คว�มเข้�ใจที่ม�กขึ้นเกี่ยวกับเรื่องร�วในรอบบ้�นเร�	 นอกจ�กนี้

ยังมีคว�มคิดเห็น	และมุมมองจ�กผู้เชี่ยวช�ญในวงก�รพิมพ์จ�ก	

กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	 ไซเบอร์	 เอสเอ็ม	 จำ�กัด	 ผู้คร่ำ�หวอด 

ในด้�นเคร่ืองพิมพ์	เป็นเวล�น�นในเร่ืองมุมมองอน�คตอุตส�หกรรม 

ก�รพิมพ์ไทยหลัง	AEC

	 จ�กเรื่องค่อนข้�งหนัก	 ม�เรื่องเบ�ๆ	 เกี่ยวกับกิจกรรมของ	

CAS	Paper	ที่เลี้ยงขอบคุณลูกค้�ในง�น	Nevia	Sparkling	Night	

และกิจกรรมสร้�งสรรค์อย่�ง	GHS	Sales	PK	Contest	เป็นก�ร

แข่งขันท�งกลยุทธ์	 และก�รข�ยของแผนกต่�งๆ	 ในโรงง�น

โกลฮั่วเชิ่ง	(GHS	โรงง�นผู้ผลิตอ�ร์ตก�ร์ด	Nevia	plus)	และยัง

มีหล�กหล�ยกิจกรรมรวบรวมม�บอกกล่�ว	Hobby	club	พ�ท่�น

ไปช่ืนชมธรรมช�ติที่อ่�วฮ�ลอง	 ที่เวียดน�ม	 และได้ชื่อว่�เป็น

มรดกโลกท�งธรรมช�ติ	NEVIA	NEWS	ขอให้ทุกท่�นสนุกสน�น

เพลิดเพลินร่วมนับถอยหลังก�รเข้�สู่	AEC	 จนกว่�จะพบกัน 

ในปีหน้�ค่ะ

	 NEVIA	NEWS	has	now	reached	the	final	issue	in	2014,	

and	is	on	the	verge	of	being	a	part	of	the	new	economy	of	

ASEAN.	In	this	issue,	we	will	be	counting	down	together	

among	the	many	occurrences	revolving	around	the	AEC.

	 Prepare	the	readiness	to	enter	 the	AEC	in	the	first	

article	about	economy	prediction	in	Countdown	to	AEC,	

ASEAN	Economic	Community	offers	major	benefits”,	and	

learn	the	practical	facts	about	Southeast	Asian	nations	in 

“Think	Tank”	that	 this	 issue	of	NEVIA	NEWS	has	fully 

gathered	the	contents	for	better	understanding	about	the	

events	happening	around	Thailand.	Apart	from	these,	this	

issue	also	shares	the	opinions	and	perspectives	from	the	

Managing	Director	of	Cyber	SM	Company	Limited,	who	is	a	

specialist	in	the	printing	industry	with	extensive	experience,	

concerning	the	future	of	Thailand’s	printing	industry	after	

entering	the	AEC.

	 From	the	quite	heavy	stories,	now	comes	the	light	stories	

about	NEVIA	Sparkling	Night,	which	was	a	thank	you	party	

that	C.A.S.	Paper	exclusively	organized	for	customers,	the	

GHS	Sales	PK	Contest,	which	was	a	creative	competition	

involving	strategy	and	sales	from	various	departments	in 

Gold	Hua	Sueng	Mill	(GHS,	the	manufacturing	factory	of	

NEVIA	Plus	Art	Card),	as	well	as	many	more	activities 

awaiting	to	be	told.	“Hobby	Club”	will	take	you	to	admire	the	

natural	beauty	of	Ha	Long	Bay	in	Vietnam	that	is	considered	

to	be	a	world	natural	heritage.	NEVIA	NEWS	wishes	everyone	

to	enjoy	counting	down	towards	the	AEC,	and	until	we	meet	

again	next	year!

กองบรรณาธิการวารสาร “NEVIA NEWS”
“NEVIA NEWS” Editor
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Asean Economic Community Offers Major Benefits – If 
Decisively Managed
If	all	goes	well	the	Asean	Economic	Community	(AEC)	2015	
could	generate	14	million	jobs	by	2025	and	improve	the	
livelihood	of	600	million	people	across	all	10	Asean	member 
states,	a	recent	 joint	study	by	the	International	Labour 
Organization	(ILO)	and	Asian	Development	Bank	(ADB)	has	
concluded.
	 “The	success	of	the	Asean	Economic	Community	lies	
on	decisive	actions	taken	by	its	member	states,”	said	Arjun 
Goswami,	ADB’s	director	of	regional	economic	integration	
at	the	launch	of	the	study	in	Jakarta	recently,	while	also 
highlighting	the	possibility	of	Indonesia	taking	a	leadership	
role	as	the	largest	country	and	economy	in	the	region.
	 The	Asean	Economic	Community,	 is	a	single	region	
“common	market”	and	production	base	which	is	envisioned	
to	be	established	by	end	of	2015	for	the	citizens	of	Asean	
member	states.	The	Asean	Economic	Community	will	lead	
to	a	freer	flow	of	goods,	services,	investment	and	skilled	
labour	across	the	region.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนำามาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลหากมี 
การบริหารจัดการอย่างเฉียบขาด
	 จ�กง�นวิจัยล่�สุดท่ีองค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ	(ILO)	 และ

ธน�ค�รเพ่ือก�รพัฒน�เอเชีย	(ADB)	 ร่วมกันจัดทำ�ข้ึน	ห�กทุกอย่�ง

ดำ�เนินไปด้วยดี	ค�ดว่�ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนท่ีจะมีข้ึนในปี	2015	น้ี 

จะส�ม�รถสร�้งง�นได้ม�กถงึ	14	ล�้นตำ�แหนง่	ภ�ยในป	ี2025	รวมทัง้ 

ช่วยยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	600	ล้�นคนในกลุ่มประเทศ

สม�ชิกทั้ง	10	ประเทศ	

	 “คว�มสำ�เร็จของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนล้วนขึ้นอยู่กับ 

ก�รดำ�เนินก�รอย่�งเฉียบข�ดของกลุ่มประเทศสม�ชิก”	 น�ยอ�เจน	

กอสว�มี่	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค

ของธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�เอเชียกล่�วในขณะที่มีก�รเริ่มง�นวิจัย

เมือ่เรว็ๆ	น้ี	ทีก่รงุจ�ก�รต์�	ขณะเดยีวกนั	น�ยอ�เจนยงัไดย้้ำ�ถงึคว�ม 

เป็นไปได้ที่ประเทศอินโดนีเซียจะก้�วขึ้นเป็นผู้นำ�ในฐ�นะที่เป็น

ประเทศที่มีขน�ดพื้นที่	และขน�ดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภ�ค	

	 ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 คือก�รรวมตัวของตล�ดในภูมิภ�ค

ให้เป็นหนึ่งเดียว	 โดยเน้นก�รผลิตเป็นหลัก	และค�ดก�รณ์ว่�จะเปิด

ตวัอย�่งเปน็ท�งก�รสำ�หรบัประช�ชนในกลุม่ประเทศสม�ชกิภ�ยในป ี

2015	โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิก�รเคลือ่นย�้ยอย�่งเสรี

ของสินค้�	บริก�ร	ก�รลงทุน	รวมทั้งแรงง�นในภูมิภ�ค

ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานอาเซียน
	 จ�กง�นวจัิยร่วมระหว่�งองค์ก�รแรงง�นระหว�่งประเทศ	(ILO)	

และธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�เอเชีย	(ADB)	เรื่องประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียน	2015	 :	 ก�รบริห�รจัดก�รเพื่อโอก�สง�นที่ดีกว่�และ 

ก�รกระจ�ยร�ยได้	 พบว่�มีโอก�สของก�รเติบโตและก�รกระจ�ย

ร�ยได้ค่อนข�้งสงู	แต่ปญัห�หลกักคื็อ	ก�รเติบโตดังกล�่วครอบคลมุ

ทุกภ�คส่วนหรือไม่	และมีก�รกระจ�ยร�ยได้อย่�งทั่วถึงหรือไม่

	 ร�ยง�นดังกล่�ว	 ได้สรุปแนวโน้มโดยรวมของตล�ดแรงง�น

และสภ�พท�งเศรษฐกิจล่�สุดในภูมิภ�คอ�เซียน	 โดยอ�ศัย

แหล่งข้อมูลที่เป็นท�งก�รทั้งในและต่�งประเทศ	 รวมทั้งวินิจฉัย

ผลกระทบทีป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนอ�จสง่ผลตอ่ตล�ดแรงง�น

โดยใชก้�รจำ�ลองโมเดล	ก�รวเิคร�ะหเ์ชงิประจกัษ	์และก�รวเิคร�ะห์

นโยบ�ย	ผลลัพธ์	คือ	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยแบบอิงข้อมูลเป็นหลัก	

เป็นนโยบ�ยที่มุ่งเน้นก�รสร้�งโอก�สง�นที่ดีกว่�	 เน้นก�รเติบโต 

ที่สมดุลและทั่วถึง

	 นอกจ�กนี้	ยังมีก�รระบุข้อดีและข้อเสียที่สำ�คัญของประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียนในแง่ของก�รสร้�งคว�มร่วมมือในภูมิภ�ค

ให้แข็งแกร่งขึ้น	 ก�รสนับสนุนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�น

โครงสร้�ง	 ก�รยกระดับคุณภ�พง�น	 ก�รพัฒน�ทักษะ	 ก�รเพิ่ม

ผลผลิตและค่�แรง	รวมทั้งบริห�รจัดก�รด้�นก�รย้�ยถิ่นแรงง�น

Asean Labour Productivity
	 The	joint	ILO	and	ADB	study,	Asean	community	2015	:	
Managing	integration	for	better	jobs	and	shared	prosperity 
found	that	opportunities	for	growth	and	prosperity	are	
likely	to	result,	but	the	challenge	is	to	ensure	that	growth	
is	inclusive	and	prosperity	is	shared.
	 The	report	provides	an	overview	of	recent	economic	
and	labour	market	trends	in	Asean	using	official	national	
and	international	sources	and	examines	the	impact	of	the	
AEC	on	labour	markets	through	model	simulations	and	
empirical	and	policy	analyses.	The	result	is	evidence-based	
policy	recommendations	aimed	at	fostering	better	jobs	and	
inclusive	and	balanced	growth.
	 It	also	highlights	key	priorities	to	address	the	challenges	
and	opportunities	of	the	Asean	Economic	Community	in	
terms	of	strengthening	regional	cooperation	mechanisms, 
facilitating	structural	change,	improving	job	quality,	enhancing 
skills	development,	boosting	productivity	and	wages,	as	
well	as	managing	labour	migration.

นับถอยหลังเข้าสู่ AEC
Countdown to AEC

04 05NEVIANEWS NEVIANEWS



FORECAST

ประสิทธิภาพของรัฐบาลในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 ในปี	2013	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	 ของอ�เซียน

เท่�กับ	$2.4	ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐ	ซึ่งคิดเป็น	3.3	 เปอร์เซ็นต์ของ

เศรษฐกิจโลก	และมีจำ�นวนแรงง�นกว่�	300	ล้�นคน	นอกจ�กนี้	ยังมี 

แนวโน้มของก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วของชนชั้นกล�ง	 โดยมีช่วง

ระหว่�งปี	1991-2013	พบว่�มีจำ�นวนแรงง�นประม�ณ	83	ล้�นคน 

ทีเ่ลือ่นขึน้ม�เปน็ชนชัน้กล�ง	และมกี�รค�ดก�รณว์�่ตวัเลขจะพุ่งสูงขึน้ 

เป็น	144	ล้�นในภ�ยในปี	2017

	 ข่�วดีก็คือ	 ก�รรวมตัวของประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนจะช่วย 

ยกระดบั	GDP	โดยรวมของภมูภิ�คเป็น	7.1	เปอรเ์ซ็นต	์อย�่งไรกต็�ม	

บ�งคนอ�จมีโอก�สในก�รทำ�ง�นน้อยลงแม้ว่�โอก�สง�นจะเพิ่มขึ้น

ก็ต�ม	มีแนวโน้มว่�แต่ละภ�คส่วนจะมีก�รขย�ยตัวม�กขึ้นในหล�ยๆ	

ประเทศภ�ยในป	ี2025	หลงัจ�กทีม่กี�รรวมตวัของประช�คมเศรษฐกจิ

อ�เซียน	โดยเฉพ�ะภ�คธุรกิจก�รค้�	ภ�คก�รขนส่งและก�รก่อสร้�ง	

โดยจะมอีตัร�ง�นใหมเ่พิม่ขึน้สทุธ	ิ14	ล�้นตำ�แหนง่	ทัง้นีจ้ะแตกต�่งกนั 

ไปต�มแต่ละประเทศ	แต่ละภ�คส่วนและเพศ

	 แม้ว่�อน�คตจะมีแนวโน้มที่สดใส	 แต่ก็ยังมีอีกหล�ยเร่ืองที่

น�่เปน็หว่งเกีย่วกบัด�้นแรงง�นห�กก�รรวมตวัของประช�คมเศรษฐกจิ 

อ�เซียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์	เนื่องจ�กปัจจุบัน	ประม�ณ	40	เปอร์เซ็นต์

ของแรงง�นจัดอยู่ในกลุ่มที่มีร�ยได้ต่ำ�	และโดยม�กจะทำ�ง�นรับจ้�ง 

ในภ�คก�รเกษตร	นอกจ�กน้ี	ยังมีปัญห�วัยรุ่นตกง�นสูงถึง	13	เปอร์เซ็นต์ 

ทั่วภูมิภ�คอีกด้วย

	 ไม่เพียงเท่�น้ัน	 ยังมีคว�มต้องก�รแรงง�นฝีมือในแต่ละระดับ

ทักษะที่แตกต่�งกัน	 ปัจจุบันมีก�รจ้�งแรงง�นฝีมือสูง	 แรงง�นฝีมือ

ป�นกล�ง	และแรงง�นฝีมือต่ำ�	เท่�กับ	41	เปอร์เซ็นต์	22	เปอร์เซ็นต์	

และ	24	เปอร์เซ็นต์ต�มลำ�ดับ	

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ / Read more : http://www.establishmentpost.com

How Effective are Governments in Asean 
	 In	2013	Asean’s	total	gross	domestic	product	(GDP)	
stood	at	US$2.4	trillion,	representing	about	3.3	percent	of	
the	world’s	economy,	with	a	labour	force	of	some	300	million	
people.Asean	also	shows	signs	of	a	rapidly	growing	middle	
class.	Between	1991	and	2013	about	83	million	workers	
joined	the	ranks	of	the	middle	class,	while	the	total	is	expected	
to	reach	144	million	by	2017.
	 The	good	news	is	that	the	Asean	Economic	Community	
could	raise	the	GDP	of	the	region	as	a	whole	to	7.1	percent 
by	2025,	but	that	while	it	will	create	jobs,	it	will	also	destroy 
others.	Sectors	likely	to	grow	in	most	countries	by	2025	
following	 the	 implementation	of	 the	Asean	Economic 
Community	are	trade,	transportation,	and	construction,	with	
the	overall	net	job	gain	put	at	14	million,	with	gains	being	
uneven,	varying	by	country,	sectors,	and	gender.
	 Despite	the	positive	projection	there	are	several	major	
concerns	relating	to	the	workforce	in	Asean	following	the 
formation	of	the	theAsean	Economic	Community.	Currently	 
40	percent	of	workers	are	categorised	as	low-income	workers, 
mostly	employed	in	the	agriculture	sector.	There	is	also	13	
percent	total	youth	unemployment	across	the	region.
	 There	will	also	be	different	demands	for	workers	of	different	
skill	levels	than	presently.	Currently	41	per	cent	of	workers	
are	employed	in	high-skill	jobs,	22	percent	in	medium-skill	
jobs,	and	24	percent	in	low-skilled	jobs.
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MARKETING UPDATES MARKETING UPDATES

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอได้เสนอ  
10 กลยทุธต์อ่ไปนี ้เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการ SMEs สามารถทีแ่ขง่ขนั 
ในสนาม AEC ได้อย่างเข้มแข็ง

 กลยุทธ์ที่ 1	“เลือกประเทศที่จะทำ�ตล�ดก่อน”	ควรเลือกตล�ด
เป�้หม�ยใหส้อดคลอ้งกบัสนิค�้หลกัของตนเอง	เพือ่ลดคว�มเสีย่ง
เรื่องก�รข�ยสินค้�ไม่ได้
 

 กลยุทธ์ที่ 2	 “ซื้อสินค้�จ�กประเทศเป้�หม�ยม�ทดลองใช้” 
ผู้ประกอบก�รควรทีจ่ะไดท้ดลองใชส้นิค�้ประเภทเดยีวกนักบัทีจ่ะ
นำ�สนิค�้น้ันออกข�ยในกลุม่ประเทศเป�้หม�ย	เพือ่ทำ�คว�มเข้�ใจ
ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของสินค้�เหล่�นั้น	 รวมถึงเป็นแนวท�งใน
ก�รปรับปรุงสินค้�ที่จะส่งไปข�ยให้มีคว�มแตกต่�งจ�กสินค้�
ของคู่แข่ง		
 

 กลยุทธ์ที่ 3	 “ทำ�คว�มเข้�ใจกับกฎระเบียบของประเทศ 
เป้�หม�ย”	 ห�กส�ม�รถเตรียมข้อมูลหรือศึกษ�ข้ันตอน 
ก�รดำ�เนนิก�รม�เปน็อย�่งดกีจ็ะทำ�ใหส้�ม�รถประหยดัเวล�และ
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งสินค้�เข้�ไปทำ�ก�รตล�ดนั้นได้	

 กลยุทธ์ที่ 4		“ริเริ่มใช้ภ�ษ�อังกฤษในองค์กร”	ผู้ประกอบก�ร
ควรจะส่งเสริมให้บุคล�กรในบริษัทหันม�ใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�ร
สื่อส�รทั้งภ�ยในองค์กรและระหว่�งองค์กร	 ทำ�ให้สะดวกในก�ร
ตดิตอ่ธรุกจิระหว่�งประเทศทีต่อ้งใชภ้�ษ�องักฤษเปน็ภ�ษ�กล�ง

 กลยุทธ์ที่ 5	 “สร้�งและสรรห�บุคล�กรที่ส�ม�รถใช้ภ�ษ�ของ
ประเทศท่ีเป็นเป้�หม�ย”	 แม้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�หลักในก�ร
สื่อส�รระหว่�งประเทศ	 แต่ถ้�เร�มีบุคล�กรที่ส�ม�รถสื่อส�รกับ
ลูกค้�หรือคู่ค้�ประเทศเป้�หม�ยได้	 ก็จะเป็นก�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกอย่�งม�กในก�รเจรจ�ต่อรอง	หรือสร้�งคว�มสัมพันธ์

 กลยุทธ์ที่ 6	 “ชมโทรทัศน์และภ�พยนตร์ของประเทศที่เป็น 
เป้�หม�ย”	 ละครหรือภ�พยนตร์ที่ประเทศนั้นๆ	 ผลิตขึ้น	 เพร�ะ
ทำ�ให้เร�ทร�บถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่�งลึกซึ้งกว่� 
ก�รนั่งอ่�นผลวิจัยเพียงอย่�งเดียว

 กลยุทธ์ที่ 7	“เดินท�งไปประเทศที่เป็นเป้�หม�ย”	ก�รเดินท�ง
ไปก็เพือ่สร�้งโอก�สพดูคยุกับผูท้ีค่�ดว�่จะเปน็พนัธมิตรของธรุกิจ	
และสิง่ทีส่ำ�คญัคอืเมือ่ไปพบพนัธมติรธรุกจิกค็วรทีจ่ะนำ�เอ�สนิค�้
ตดิไมต้ดิมอืไปดว้ยทกุครัง้เพือ่เปน็ก�รทดสอบตล�ดในกลุม่ลกูค�้
เป้�หม�ย

 กลยทุธท์ี ่8	“ทำ�คว�มคุน้เคยกบัสือ่ในประเทศทีเ่ปน็เป�้หม�ย”	
เลือกใช้สื่อใดท่ีเหม�ะสมในก�รจัดทำ�โฆษณ�และประช�สัมพันธ์
เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงและตรงกลุ่มเป้�หม�ยของผลิตภัณฑ์อย่�ง
แท้จริง

 กลยุทธ์ที่ 9	 “ใช้	Cyber	Marketing”	 ก�รตล�ดออนไลน์ช่วย
เพิ่มช่องท�งก�รสื่อส�รกับลูกค้�ได้โดยตรง	 และส�ม�รถเพิ่ม
จำ�นวนลกูค�้ไดอ้กีดว้ย	รวมทัง้เปน็ชอ่งท�งก�รโฆษณ�ทีป่ระหยดั 
ค่�ใช้จ่�ยเป็นอย่�งม�ก		
    

 กลยุทธ์ที่ 10	 “ทำ�คว�มเข้�ใจกับวัฒนธรรมในก�รทำ�ธุรกิจ
ของประเทศเป้�หม�ย”	 เนื่องจ�กวัฒนธรรมของแต่และประเทศ 
มคีว�มแตกต�่งกนั	จงึควรทำ�คว�มเข�้ใจอย�่งลกึซึง้	เพือ่ปอ้งกนั
ไม่ให้เกิดคว�มผิดพล�ดที่อ�จส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ 
ของธุรกิจ

Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry 
has proposed the following 10 strategies to help SMEs 
entrepreneurs compete in the AEC area strongly.     

 STRATEGY 1 “Select	the	country	to	approach	the	market”:	
A	target	market	that	correlates	to	your	core	product	should	
be	chosen	to	reduce	the	risk	of	not	being	able	to	sell	the	
product.

 STRATEGY 2	“Buy	and	test	the	product	from	the	target	
country”:	Entrepreneurs	should	experience	using	the	products	
of	the	same	category	to	the	product	that	will	be	sold	in	the	
target	country	in	order	to	understand	the	advantages	and	
disadvantages	of	those	products.	Moreover,	this	strategy	
can	be	a	method	to	improve	the	product	that	will	be	sold	to	
have	more	differentiation	from	the	competitors’	products.

 STRATEGY 3	“Understand	the	regulations	of	the	target	
country”:	Thoroughly	prepare	relevant	information	or	study	
the	procedures	will	save	you	time	and	cost	in	delivering	the	
products	to	for	marketing	purposes.

 STRATEGY 4	 “Initiate	using	English	in	the	company”:	
Entrepreneurs	should	encourage	company	personnel	to	
use	English	in	both	internal	and	external	communication	to	
facilitate	convenience	in	international	business	relations	that	
require	English	to	be	the	intermediary	language.

 STRATEGY 5	“Develop	and	source	personnel	that	can	
speak	the	target	country’s	language”:	Although	English	is	
used	as	the	primary	language	in	international	communication, 
however	if	we	have	personnel	who	can	communicate	with	
customers	or	trade	partners	in	the	target	country’s	language,	
it	will	be	very	useful	when	making	deals,	negotiating	or 
developing	relations.

 STRATEGY 6	 “Watch	TV	and	movies	from	the	target	 
country’s	media”:	TV	series	or	movies	of	the	particular 
countries	that	were	made	will	assist	us	 in	 learning	the	
consumer	behavior	more	deeply	than	only	studying	from	
research	reports.

 STRATEGY 7	 “Travel	to	the	target	country”:	Travelling	
opens	up	opportunities	for	you	to	connect	to	prospective	
business	partners.	It	is	vital	to	have	your	product	with	you	
every	time	when	travelling	to	meet	business	partners	in	order	
to	test	the	market	in	the	target	customers	group.

 STRATEGY 8	 “Familiarize	with	the	media	in	the	target	
country”:	Choose	suitable	media	to	execute	advertising	and	
public	relations	to	reach	and	focus	towards	the	target	group	
of	the	product	effectively.

 STRATEGY 9	“Use	Cyber	Marketing”:	Cyber	marketing 
increases	the	channel	to	directly	communicate	with	customers, 
and	can	grow	the	number	of	customers	as	well.	It	is	also	
considered	to	be	an	advertising	channel	that	can	save	high	
expenses.

 STRATEGY 10	 “Understand	the	culture	 in	generating 
business	in	the	target	country”:	Since	the	culture	of	each	
country	are	different,	each	should	be	acknowledged 
thoroughly	to	prevent	misunderstandings	or	mistakes	which	
may	impact	business	relations.
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10 STRATEGIES to help SMEs 
enter the AEC market 
like second to none

ขั้นตอน ช่วย SMEs
บุกตลาด AEC แบบ
ไม่เป็นรองใคร



THINK TANKTHINK TANK

	 Think	Tank	 ฉบับน้ีขอนำ�เรื่องพื้นฐ�นเกี่ยวกับ	 ร�ยได้ต่อหัว 

สัดส่วนอ�ยุ	 โครงสร้�งประช�กรของประเทศใน	AEC	 ม�เป็นปูพื้น 

ก่อนเปิด	AEC	ค่ะ

	 ข้อมูลเรื่องโครงสร้�งประช�กร	 ร�ยได้ต่อหัว	 อ�ยุของคนใน

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 ถือว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�ร

ว�งแผนก�รตล�ดและก�รลงทุนประช�กรใน	AEC	 ประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียน	 มีประช�กรรวมกันกว่�	 600	 ล้�นคน	 หรือ 

คิดเป็น	10%	ของประช�กรทั้งโลก	โดยประเทศใน	AEC	ที่มีประช�กร

ม�กสุดคืออินโดนีเซีย	หรือ	ประม�ณ	41%	ของประช�กร	AEC

	 In	this	edition	of	Think	Tank,	we	would	like	to	share	with	
you	some	basic	information	about	per	capita	income,	age	
proportions,	and	demographic	structure	of	AEC	member	
nations	before	we	finally	enter	the	AEC.
	 The	demographic	structure,	per	capita	income,	and	age	
of	population	of	AEC	Community	are	all	highly	crucial	when	
it	comes	to	market	and	investment	planning.	The	overall	
population	of	AEC	Community	is	approximately	600	million,	
or	about	10	percent	of	world’s	population.	And	the	member	
country	having	the	largest	population	is	Indonesia	whose	
population	makes	up	around	41	percent	of	the	entire	AEC	
population.	

โครงสร้างอายุและประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน
	 สม�ชิกอ�เซียนโดยรวม	 มีคว�มคล้�ยคลึงกัน	 โดยประช�กร

ส่วนใหญ่	 ในแต่ละประเทศอยู่ในวัยหนุ่มส�วและวัยทำ�ง�น	(มีอ�ยุ

ระหว่�ง	15-64	 ปี)	 ทั้งประช�กรวัยทำ�ง�นมีสัดส่วนร�ว	 ร้อยละ	70	

ของประช�กรทั้งหมดในอ�เซียน	 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำ�คัญต่อก�ร

ส่งออกอย่�งมีนัยสำ�คัญของผู้ประกอบก�รไทย

	 กล่�วคือประช�กรวัยทำ�ง�นเป็นกลุ่มผู้บริโภค	 ที่มีกำ�ลังซื้อสูง

และพร้อมทดลองสินค้�ใหม่ๆ	 อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ตอบสนองกลยุทธ์

ท�งก�รตล�ดได้เป็นอย่�งดี	สินค้�ที่น่�สนใจที่ทำ�ตล�ดใน	AEC	เช่น	

สินค้�ในหมวดย�นยนต์	คอมพิวเตอร์	เครื่องใช้ไฟฟ้�	และผลิตภัณฑ์ 

อิเล็กทรอนิกส์	 รวมท้ังสินค้�ท่ีมีคว�มแปลกใหม่และดึงดูดให้มี 

ก�รทดลองใช้

รายได้ประชากรต่อคนต่อปี ก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญมากเช่นกัน เพราะ 
บ่งบอกถึงกำาลังซื้อในประเทศนั้น 
	 สิงคโปร์	และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีร�ยได้สูง	สะท้อนถึง 

กำ�ลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในระดับสงู	ทำ�ใหผู้บ้รโิภคสว่นใหญข่องประเทศ

ทั้งสอง	 นิยมบริโภคสินค้�ที่มีตร�สินค้�จ�กต่�งประเทศ	 ขณะที่

ม�เลเซียจัดอยู่ใน	 กลุ่มประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�ง-สูง	 ผู้บริโภค

ช�วม�เลย์ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำ�ง�น	 จะให้คว�มสำ�คัญกับเทคโนโลยี

ส�รสนเทศเป็นอันดับแรกสะท้อนได้จ�กก�รใช้จ่�ยซื้อสินค้�ดังกล่�ว

ในระดบัสงู	เมือ่เทยีบกบัร�ยจ�่ยด�้นอืน่ๆ	นอกจ�กอ�ห�รสำ�เรจ็รปูและ

อ�ห�รพรอ้มรบัประท�น	ยงัไดร้บัคว�มนยิมม�กขึน้ต�มวถิชี�วม�เลย ์

ที่เร่งรีบขึ้นสำ�หรับ	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	เวียดน�ม	และ	สปป.ล�ว	

จดัอยู่ในกลุม่ประเทศทีม่รี�ยไดป้�นกล�ง-ต่ำ�	ขณะทีก่มัพชู�	และพม�่	

จัดอยู่ในประเทศที่มีร�ยน้อย	 ทำ�ให้ผู้บริโภคในประเทศเหล่�นี้กำ�ลัง

ซื้อไม่สูง	 จึงไม่นิยมบริโภคสินค้�นำ�เข้�ที่มีร�ค�สูง	 โดยเฉพ�ะกลุ่ม	

CLMV	ซึ่งประกอบด้วย	กัมพูช�	สปป.ล�ว	พม่�	และเวียดน�ม	เป็น

ตล�ดส่งออก	 ที่ผู้ประกอบก�รไทยควรให้คว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นๆ 

เนื่องจ�กเป็นตล�ดท่ีค่อนข้�งใหม่และก�รแข่งขันยังไม่รุนแรงม�ก	

โดยควรว�งกลยุทธ์ก�รเจ�ะตล�ดด้วยก�รส่งออกสินค้�ท่ีมีร�ค� 

ไม่สูงนัก	 ประกอบกับผู้บริโภคในประเทศดังกล่�วนิยมบริโภคสินค้� 

นำ�เข�้จ�กประเทศไทย	เนือ่งจ�กมองว�่เปน็สนิค้�ค่�ท่ีมคุีณภ�พและ

ร�ค�ไม่สูงม�ก

Age and Demographic Structures of AEC Member Countries
	 AEC	member	countries	are	generally	similar	 to	one 
another.	Most	of	its	population	mainly	consists	of	youth	and	
working	group	(age	between	15-64	years).	The	population	
size	of	the	working	group	takes	up	about	70	percent	of	the	
entire	ASEAN	population,	which	holds	statistical	significance	
in	terms	of	exportation	of	Thai	entrepreneurs.
	 In	other	words,	the	working	population	is	considered	to	
be	a	consumer	group	with	high	purchasing	power	and	is	
more	open	up	to	new	products.	What’s	more,	this	particular	
group	can	also	respond	to	marketing	strategies	quite	well.	
Hence,	products	that	will	attract	this	group	of	customers	in	
AEC	market	must	be	interesting	and	original	like	automobiles, 
computers,	electrical	appliances,	electronic	products,	and	
other	unique	products	that	will	grab	customer	interests	to	
wanting	to	try	the	product.	
Annual Per Capita Income is also another important factor as 
it helps to indicate the buying power of that country
	 Singapore	and	Brunei	are	considered	as	the	top	two 
countries	with	high	level	of	income.	This	suggests	that	the	
consumers	in	both	countries	have	high	buying	power,	which	
is	why	the	majority	of	their	population	tends	to	buy	foreign	
brand	products.	Meanwhile,	Malaysia	is	marked	as	a	country 
with	medium-high	level	of	income.	Since	the	majority	of	
Malaysian	consumers	are	working-aged	group,	information	
technology	is	considered	to	be	their	top	priority.	This	can	
be	seen	from	their	high	spending	in	this	type	of	product	
comparing	to	other	expenses.	What’s	more,	the	demands	
of	instant	food	and	ready-to-eat	food	products	are	also	on	
the	rise	due	to	the	rushing	lifestyle	of	Malaysian	people.	As	
for	Indonesia,	the	Philippines,	and	Laos,	these	countries	are	
marked	as	countries	of	low-medium	income	level	whereas 
Cambodia	and	Myanmar	are	marked	as	low-income	countries. 
Hence,	the	consumers	from	these	countries	have	low	buying	
power	and	do	not	prefer	expensive	imported	goods.	CLMV	
group,	 in	particular,	which	consists	of	Cambodia,	Laos,	
Myanmar,	and	Vietnam,	are	major	export	markets	that	Thai	
entrepreneurs	should	be	mainly	focusing	on	as	it	is	still	new	
and	the	competition	level	is	quite	low.	It	is	recommended	that	
low	price	products	should	be	exported	in	order	to	penetrate	
these	emerging	markets	as	Thai	products	are	already	popular	
among	consumers	from	these	countries	because	of	its	good	
quality	and	affordable	price.	

รายได้ต่อหัว สัดส่วนอายุ 
โครงสร้างประชากรของ
ประเทศใน AEC
Facts	about	AEC	that	you	should	know...
Per	Capita	Income,	Age	Proportions,	
Demographic	Structure	of	AEC	
Member	Countries	 

AEC ที่คุณควรู...
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PAPER EXHIBITION

APP Product in GASMA Print 2014
	 เปิดตัวไปแล้วสำ�หรับง�น	GASMA	Print	2014	 จัดตั้งแต่วันที่	

24-27	กันย�ยน	ศกนี้	ง�น	GASMA	Print	2014	เป็นง�นที่รวบรวม 

ผู้ข�ยวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในก�รพิมพ์	 ภ�ยใต้แนวคิด	 "ASEAN 

Borderless	Solutions"	 เพื่อรองรับก�รเปิดตล�ด	AEC	 ในปีหน้�นี้ 

มีเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมให้เกิดโอก�สท�งก�รค้�ข�ยแก่ผู้ผลิต	 และ

ผู้จำ�หน่�ยสินค้�และนำ�เสนอท�งเลือกให้แก่ผู้ประกอบก�รแขนง

ต่�งๆ	ในอุตส�หกรรมก�รพิมพ์ของอ�เซียน	ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะทำ� 

ให้ประเทศไทยก้�วสู่ก�รเป็นศูนย์กล�งก�รค้�วัสดุ	 อุปกรณ์และ

เทคโนโลยีท�งก�รพิมพ์ของภูมิภ�คน้ีในที่สุด	 เน่ืองจ�กประเทศไทย

มีพิกัดภูมิศ�สตร์ที่เหม�ะสมในก�รเป็นฐ�นตั้งโรงพิมพ์	 หรือบริก�ร 

ที่เกี่ยวเนื่อง	รวมทั้งมีกฎหม�ยและม�ตรก�รที่เอื้อต่อก�รลงทุน

	 ในง�นนี้	ซี.เอ.เอส	เปเปอร์	จับมือกับ	APP	ผู้ผลิตกระด�ษชั้นนำ� 

จัดแสดงสินค้�ภ�ยใต้แนวคิด	 “APP	Product	by	CAS	Paper”	 ซึ่ง

เป็นก�รเปิดตัว	FOO	PAK	 กระด�ษแนวคิดใหม่สำ�หรับบรรจุภัณฑ์

อ�ห�ร	เน้นคุณสมบติัปลอดภยัตอ่สขุภ�พ	และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม	

นอกจ�กน้ียงันำ�เสนอ	กระด�ษแบรนดต์่�งๆ	ทีจ่ดัจำ�หน่�ยในไทยแล้ว

คือ	 กระด�ษอ�ร์ต	"Nevia	Sparkling"	 กระด�ษอ�ร์ตก�ร์ด	2	 หน้� 

"Golden	Coin"	 "Nevia	Plus"	 "Hikote"	 กระด�ษถนอมส�ยต� 

"Impression	Lux"	กระด�ษก�ร์ดข�ว	IK	และ	ปอนด์	IK	ลูกค้�และ 

ผู้ร่วมชมง�นให้คว�มสนใจ	 และสอบถ�มร�ยละเอียดสินค้� 

เป็นอันม�ก	 นอกจ�กนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัลจ�ก	MC	

ส�วสวยพร้อมรับแจกของร�งวัลม�กม�ย

	 Organized	on	24th	-	27th	September,	GASMA	Print	2014	was	

an	event	that	gathered	traders	of	printing	materials	and	tools	

under	the	concept	of	“ASEAN	Borderless	Solutions”	in	order	to	

support	the	opening	of	AEC	market	in	next	year.	The	event	aims	

to	encourage	the	creation	of	trading	opportunities	for	products’	

manufacturers	and	distributors,	and	present	solutions	for	traders	in	

various	areas	of	the	ASEAN	printing	industry,	which	is	considered 

as	a	mechanism	to	allow	Thailand	to	ultimately	become	a	business 

center	for	materials,	tools	and	technologies	in	printing	within	

the	region.	Moreover,	Thailand	has	a	geographic	location	that	is	

suitable	to	become	a	base	for	printing	houses	or	printing-related 

services	and	 the	country’s	 rules	and	 regulations	support 

investment	in	printing	as	well.

	 In	this	event,	C.A.S.	Paper	collaborated	with	APP,	a	leading	

paper	manufacturer,	to	showcase	products	under	the	theme	of	

“APP	Products	by	CAS	Paper”.	FOO	PAK	paper	was	launched,	

which	is	a	contemporary	paper	for	food	products	that	focuses	

on	safety	towards	health	and	not	harming	the	environment.	

Furthermore,	various	brands	that	are	distributed	in	Thailand	

were	exhibited	as	well,	namely	“NEVIA	Sparkling”,	“Golden	Coin	

double-sided	art	card	paper”,	“NEVIA	Plus”,	“Hikote”,	“Impression 

Lux	eye-preservation	paper”,	“IK	white	card	paper”	and	“IK	bond	

paper”.	Customers	and	event	participants	have	shown	great 

interest	in	and	enquired	the	product	details	in	great	extent.	Apart	

from	these,	a	question	&	answer	challenge	was	hosted	by	pretty	

MCs	and	a	variety	of	awards	were	given	for	those	who	answered	

the	questions	correctly.	
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สาเหตุของปัญหา
 ปร�กฏก�รณ์พิมพ์เหลื่อม	หรือพิมพ์สีเหลื่อมนี้	เกิดจ�กหล�ยส�เหตุ	

เช่น	 กระด�ษยืด	 ตัวจับแผ่นกระด�ษหรือกริ๊ปเปอร์ไม่แน่นในหน่วยพิมพ์	

ทำ�ใหเ้กดิภ�พซอ้นหรอืเมด็สกรนีซอ้น	(doubling)	แผน่กระด�ษพมิพข์ยบั

เลื่อนไม่ตรงกันในแต่ละหน่วยพิมพ์	และรองหนุนแม่พิมพ์สูงต่ำ�ไม่เท่�กัน

ของแต่ละหน่วยพิมพ์	ทำ�ให้ขน�ดของภ�พพิมพ์ไม่ได้ต�มม�ตรฐ�น

	 กระด�ษยืด	เปน็ข้ออ�้งท่ีง�่ยท่ีสดุ	ม�จ�กข้ันตอนก�รทำ�ช้ืนบนแมพ่มิพ ์

ที่มีก�รจ่�ยน้ำ�ม�กกว่�ปกติ	 ทำ�ให้มีปริม�ณคว�มช้ืนส่วนหนึ่งจะถูกถ่�ย

โอนต่อไปยังโมผ้�ย�งและกระด�ษพิมพ์ต�มลำ�ดับเมื่อเส้นใยในแผ่น

กระด�ษได้รับคว�มชื้นจะพองและขย�ยตัวได้	ผลทำ�ให้กระด�ษขย�ยและ

ทำ�ให้ก�รถ่�ยโอนภ�พของหน่วยพิมพ์ต่อม�สีเหลื่อมได้		

	 กระด�ษยืด	มีคว�มเป็นไปได้จ�กแผ่นกระด�ษถูกรีดจ�กแรงกดพิมพ์

ม�กเกินไประหว่�งโมกดพิมพ์กับโมผ้�ย�ง	 ลักษณะก�รขย�ยเป็นไปใน 

ลักษณะคล้�ยพัดคือยืดออกกว้�งไปท�งด้�นข้�งทำ�ให้พิมพ์สีเหลื่อม 

ไม่เท่�กันระหว่�งด้�นบนและด้�นล่�งของแผ่นกระด�ษ

	 กริป๊เปอรห์รอืตวัจบักระด�ษ	กเ็ปน็อกีส�เหตหุนึง่ทีท่ำ�ใหเ้กดิก�รพมิพ ์

สีเหลื่อมได้	 จะสังเกตได้จ�กแผ่นกระด�ษเคลื่อนที่ไม่ได้ฉ�กเท่�ใดนัก 

ช�่งพมิพค์วรหมัน่สงัเกตก�รณเ์คลือ่นทีข่องแผน่กระด�ษใหด้	ีและลกัษณะ

ก�รพิมพ์เหลื่อมด้วยส�เหตุนี้จะต่�งไปจ�กกระด�ษยืด

	 รองหนุนแม่พิมพ์หรือผ้�ย�งของหน่วยพิมพ์แต่ละหน่วย	 ก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดปัญห�นี้ได้	เพร�ะจะมีผลทำ�ให้ขน�ดภ�พของแต่ละ

หน่วยพิมพ์ไม่เท่�กัน	 ตัวอย่�งเช่น	 ถ้�รองหนุนของแม่พิมพ์ม�กเกินไป	

ทำ�ใหข้น�ดภ�พทีป่ร�กฏบนโมผ�้ย�งหดสัน้ลง	หรอืถ�้รองหนนุของผ�้ย�ง

ม�กเกินไป	ภ�พที่ปร�กฏบนโมผ้�ย�งจะขย�ยใหญ่ขึ้น	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	จะเห็นว่�	ปัญห�ก�รเกิดพิมพ์สีเหลื่อม	(ต�มภ�ษ�ช่�ง)	หรือ

พิมพ์เหลื่อมนี้	 ช่�งพิมพ์ควรวิเคร�ะห์ให้ดีว่�	 ม�จ�กส�เหตุใด	 ก่อนอื่น 

พจิ�รณ�ขน�ดของแผน่กระด�ษท่ีผ�่นก�รพมิพก์อ่นว�่ยืดหรอืไม	่ถ�้ไม่ใช่	

จึงควรพิจ�รณ�ส�เหตุอื่นต่อไป

Causes of the Problem
 “Out of Register”, or fuzziness, can be caused by various reasons 

namely paper stretch and loose gripper within the printing unit, resulting 

in doubling of the image or screen dots. This also includes inaccurate 

paper loading and uneven plate cylinder underlay of each printing 

unit, causing non-standard printing image size.  

 Paper stretch is the simplest excuse. It is caused by excessive 

water feed during dampening process, allowing certain amount of 

moisture to be transferred onto blanket cylinder and printing paper, 

respectively. Once fibers within the paper absorbed moisture, it will swell 

up and expand, causing the paper to stretch. This will lead to inaccurate  

image transfer of the printing unit and resulting in blurred image. 

 Paper stretch can also be caused by excessive pressure while it 

is being pressed between impression cylinder and blanket cylinder. 

In this case, the paper will expand in a fan-liked shape, meaning 

that it will stretch towards the edge, resulting in inconsistent colors 

overlap between the top and bottom portions of the paper. 

 Loose gripper is another cause of “Out of Register”. This can be 

noticed from improper loading angle of printing paper, which is why 

constant observation is needed. The characteristics of fuzziness in 

this case also differ from the fuzziness caused by paper stretch.

 Plate cylinder underlay or blanket of each printing unit is also 

another major cause of this printing problem as it can lead to 

inconsistent image size between each printing unit. For instance, an 

excessive underlay of plate cylinder will cause the image on blanket 

cylinder to shrink whereas excessive blanket will result in an enlarging 

image on blanket cylinder.    

  As you can see, the problem of “Out of Register” (technical 

term), or fuzziness, can derive from various causes. Hence, it is 

recommended that one should accurately analyze its cause by first 

considering the size of printed paper to see whether or not it has 

been stretched. If not, then the next factor can be considered.  

Out of Register Printing
พิมพ์แล้วสีเหลื่อม

รูป 1 ตัวอย่างเครื่องหมายรีจีสเตอร์

Image1 A sample of Register Mark 

รูป 2 แสดงผลการพิมพ์เหลื่อม ทำาให้มองเห็นสีเหลื่อมและเพื้ยนได้

Image 2 “Out of Register” Printing of which fuzziness and distortion of colors can be visibly detected.

 พิมพ์แล้วสีเหลื่อม ปัญห�นี้จะว่�เป็นปัญห�ธรรมด�ก็ว่�ได้	 เพร�ะ

มีโอก�สเกิดได้ง่�ยม�กในระหว่�งทำ�ก�รพิมพ์	 ลักษณะที่ปร�กฏคือ 

รีจีสเตอร์ของก�รพิมพ์แต่ละสีไม่ตรงกัน	 พบว่�ต�คนเร�จะไม่ส�ม�รถ

แยกแยะได้	ถ้�ระยะห่�งของสีแต่ละสีนั้นไม่เกิน	0.12	มิลลิเมตร	(ระบุโดย 

ม�ตรฐ�นก�รพิมพ์	 ISO	12647-2)	 แต่ถ้�ระยะห่�งเกินค่�ดังกล่�วนี้ 

ต�คนเร�จะเริ่มเห็นผลที่เกิดขึ้น	เช่น	ขอบภ�พเบลอ	สีเพื้ยน	ร�ยละเอียด 

เล็กๆ	ของภ�พห�ยไป	เป็นต้น	เรียกปร�กฏก�รณ์ที่เกิดนี้ว่�	พิมพ์เหลื่อม	

หรือช่�งพิมพ์บ�งคนอ�จเรียกว่�	พิมพ์สีเหลื่อม	ซี่งส�ม�รถตรวจสอบได้

จ�กเครีอ่งหม�ยรจีสีเตอร	์ทีก่ำ�หนดตำ�แหนง่ไว้ทีม่มุและขอบด้�นข�้งของ

แผ่นแม่พมิพ์แตล่ะส	ีดงัตวัอย�่งเคร่ืองหม�ยแสดงในรูปที	่1	สำ�หรบัรปูที	่2 

แสดงผลพิมพ์เหลื่อมที่เกิดขึ้น

   

 Out of Register Printing	Problem	Out	of	Register	can	be 
considered	as	a	typical	printing	problem	as	it	often	occurs	during	

printing	process	due	to	imprecise	printing	registration	of	colors.	It	is	

said	that	human	eyes	cannot	distinguish	colors	if	the	distance	between	

each	color	is	below	0.12	mm	(as	per	printing	standard	ISO	12647-2).	

However,	if	such	distance	is	above	0.12	mm,	our	eyes	will	be	able	to	

detect	certain	flaws	such	as	blurry	edges,	color	distortion,	elaborate	

details	of	the	image	missing,	etc.	This	phenomenon	is	called	“Out	

of	Register”,	or	what	some	may	refer	to	as	“Fuzziness”.	This	can	be	

checked	from	the	Register	Marking	which	is	indicated	at	the	corner	

and	on	the	side	of	the	printing	plate	of	each	color	as	shown	in	Image	1. 

In	Image	2,	a	sample	of	“out	of	register”	printing	is	displayed.

โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย
By Assoc. Prof. Dr. Aran Hansuebsai
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CAS @ IMPRESSION CAS @ IMPRESSION

มองธุรกิจการพิมพ์หลัง AEC
	 นีเวียนิวส์	ฉบับนี้เร�ม�คุยกับ	คุณทรงสิทธิ์	หอวิจิตร	กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท	ไซเบอร์	เอสเอ็ม	(ไทย)	จำ�กัด 

ผู้จำ�หน่�ยเครื่องพิมพ์	 และหลังพิมพ์	 โดยเป็นตัวแทนของ	RYOBI	MHI	 เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตขน�ดเล็ก 

MITSUBISHI	 เครื่องพิมพ์ขน�ดกล�ง-ใหญ่	 และHorizon	 เครื่องจักรหลังก�รพิมพ์	 ซึ่งนับว่�เป็นบริษัท

จำ�หน่�ยเครื่องจักรสำ�หรับอุตส�หกรรมก�รพิมพ์ที่ครบวงจรตั้งแต่เคร่ืองพิมพ์ขน�ดเล็กคือ	15”x20”	 จนถึง	

32”x44”	 และเครื่องจักรหลังก�รพิมพ์	 เช่นเครื่องตัด	3ด้�น	 เครื่องพับ	 เครื่องเข้�เล่ม	ทั้งเย็บลวด	และไสก�ว 

เครื่องปั๊มต่�งๆ	 ที่เหม�ะทั้งง�นหนังสือ	 และง�นบรรจุภัณฑ์	 ด้วยคว�มครบเคร่ืองนี้	 และประกอบกับ 

ประสบก�รณ์ที่อยู่ในอุตส�หกรรมก�รพิมพ์ม�น�น	 ทำ�ให้คุณทรงสิทธิ์	 มีคว�มเห็นที่น่�สนใจของอุตส�หกรรม 

ก�รพิมพ์ไทย	หลังเข้�สู่	AEC	

	 “ก�รพมิพ์ไทยนัน้มพีฒันก�รทีด่มี�เป็นลำ�ดบั	คนในวงก�รพมิพ	์ไมเ่คยหยดุยัง้ก�รพฒัน�ทัง้ในเร่ืองฝมีอื	และ

เทคโนโลยีต่�งๆ	 มีก�รซื้อและปรับปรุงเครื่องพิมพ์	 เครื่องจักรหลังก�รพิมพ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 ทำ�ให้คุณภ�พ

ก�รพิมพ์ของไทยอยู่ในม�ตรฐ�นส�กล	 โดยวัดได้จ�กก�รที่ผลง�นก�รพิมพ์ของคนไทยส�ม�รถคว้�ร�งวัล 

สิง่พมิพม์�กม�ยจ�กต่�งประเทศ		โดยเฉพ�ะในปนีี	้สิง่พมิพ์ไทยส�ม�รถคว�้ร�งวลัไดม้�กเปน็ประวตักิ�ร	จ�กง�น 

Asian	Print	Awards	2014	โดยมีประเทศที่เข้�แข่งขันม�กม�ยรวมทั้ง	จีน	ญี่ปุ่น	และสิงคโปร์	ดังนั้น	หลังจ�ก

เข�้	AEC	อตุส�หกรรมก�รพมิพ์ไทย	จะมจุีดแขง็ในเรือ่งง�นพมิพร์ะดบัพรีเมีย่ม	แตจ่ะไมไ่ดป้ระโยชนน์กัจ�กง�น

แข่งขันร�ค�ที่ไม่ต้องมีคุณภ�พ	เนื่องจ�กค่�แรงในประเทศไทยไม่ได้เปรียบ	และเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่�งๆ	ที่

เกี่ยวกับก�รพิมพ์ค�ดว่�จะขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องจ�กแรงซื้อจ�กกลุ่มอินโดจีนที่ยังต้องขย�ยตัวอีกม�ก	สำ�หรับ

กลุ่มก�รพิมพ์ที่ค�ดว่�จะมีอัตร�ก�รเจริญเติบโตม�กที่สุดยังคงเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์	 ซึ่งตล�ดผู้บริโภคใน	AEC	

ยังคงมีคว�มต้องก�รสูง"

(สนใจสินค้�เครื่องพิมพ์	และเครื่องจักรหลังก�รพิมพ์	ติตต่อสอบถ�มได้ที่	บริษัทไซเบอร์	เอสเอ็ม	(ไทย)	จำ�กัด	

โทร	:	02-675-1080-3	แฟกซ์	:	02-675-1084	e-mail	:	cybersm751@csloxinfo.com)

Forecasting the printing business after theAEC
	 In	this	issue	of	NEVIA	NEWS,	we	are	joined	with	Mr.	Songsit	Horvijitr,	Managing 

Director	of	Cyber	SM	(Thai)	Company	Limited,	who	is	a	distributor	of	printing	machines	

and	post-press	machines	by	being	an	agent	of	RYOBI	MHI	(small	offset	printing	

machines),	MITSUBISHI	(medium-large	printing	machines),	and	Horizon	(post-press	

machines).	Cyber	SM	Co.,	Ltd.	is	considered	to	be	a	full-function	distributor	of	industrial 

printing	machines,	ranging	from	small	printing	machines	of	15”x20”	to	32”x44”,	to 

post-press	machines	such	as	3-sided	cutting	machines,	folding	machines,	binding 

machines	for	stitching	and	gluing,	and	pressing	machines	that	are	suitable	for	publications	

and	packages.	Equipped	with	extensive	experience	in	the	printing	industry,	Mr.	Songsit	

shares	with	us	interesting	insights	about	Thai	printing	industry	after	entering	the	AEC.

	 “Thai	printing	has	experienced	a	successive	progress	in	development.	People	in	the	

printing	industry	have	never	stopped	enhancing	various	skills	and	technologies,	namely	

purchasing	and	improving	printing	machines	and	post-press	machines	to	always	become	

modern.	Thus,	the	quality	of	Thai	printing	is	of	international	standard,	which	can	be	

measured	from	the	fact	that	Thai	print	works	have	won	numerous	international	printing	

awards.	In	this	year,	Thai	prints	have	unprecedentedly	won	many	awards	at	the	Asian	

Print	Awards	2014,	in	which	a	number	of	competing	countries	have	participated	including	

China	Japan	and	Singapore.	Therefore,	after	joing	the	AEC,	the	Thai	printing	industry	

will	have	an	asset	of	the	ability	to	produce	premium-level	print	works,	but	will	not	gain	

the	benefit	from	price	competition	that	do	not	have	quality	because	Thai	labour	costs	

are	not	advantangeous.	Furthermore,	various	machines	and	tools	relating	to	printing	

are	expected	to	grow	continuously	due	to	the	buying	power	from	the	Indochina	group	

that	must	expand	substantially.	As	for	the	printing	group	that	is	expected	to	have	the	

highest	growth	rate,	it	is	still	the	packaging	group	since	the	AEC	consumer	market	has	

high	levels	of	demand.”

(For	those	interested	in	printing	machines	and	post-press	machines,	please	contact	

Cyber	SM	(Thai)	Company	Limited	at	Tel	:	02-675-1080-3,	Fax	:	02-675-1084,	and 

e-mail	:	cybersm751@csloxinfo.com)

คุณทรงสิทธิ์  หอวิจิตร 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำากัด

Mr. Songsit Horvijitr, Managing 

Director of Cyber SM (Thai) Company Limited

Q&Q : Quick and Qualitity
บริการงานคุณภาพ และรวดเร็ว

CYBER SM

Provides	quality	and	quick	services
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CAS @ ACTIVITIES GEP @ ACTIVITIES

	 บริษัท	ซ.ีเอ.เอส	เปเปอร์	จำ�กดั	ร่วมกบั	โรงง�น	โกลอสีท์	เปเปอร์	

ประเทศจีน	 ได้จัดกิจกรรมพิเศษเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นก�รขอบคุณ

ลูกค้�โรงพิมพ์	พร้อมทั้งเปิดตัวก�ร	Rebranding	ของกระด�ษอ�ร์ต		

NEVIA	เป็น	NEVIA	Sparkling	ภ�ยใต้ชื่อง�น	“NEVIA	Sparkling	

Night	Party”	โดยมคีณุสรุพล	ด�ร�รตันโรจน	์กรรมก�รผูจ้ดัก�ร	บรษิทั	

ซ.ีเอ.เอส.	เปเปอร์	จำ�กดั	เปน็ประธ�นกล�่วต้อนรับอย�่งเปน็ท�งก�ร	

ในวันพฤหัสบดีที่	21	สิงห�คม	2557	ที่	ผ่�นม�	ณ	ห้องเกรทรูม	ชั้น	3 

โรงแรม	ดับเบิ้ลยู	กรุงเทพ	(W	Bangkok)

	 ในง�นดังกล่�ว	 มีก�รเปิดตัวด้วยก�รแสดงสุดอลังก�ร	NEVIA	

Sparkling	Show	จ�กคณะแสง	สี	ศิลป์	จ�กร�ยก�ร	Thailand	Got	

Talent	และไดร้บัเกยีรตจิ�ก	Mr.Chih	Ming	Ma	President	จ�กโรงง�น	

โกลด์	 อีสท์	 เปเปอร์	(โรงง�นผลิตกระด�ษอ�ร์ต	ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)	

กล่�วขอบคุณลูกค้�ที่ให้ก�รต้อนรับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระด�ษ

อ�ร์ต	NEVIA	พร้อมกันนี้ท�งโรงง�นยังได้ให้คว�มมั่นใจถึงก�รผลิต	

และก�รตรวจสอบคุณภ�พของโรงง�นกระด�ษระดับโลก

	 นอกจ�กก�รเพิ่มคว�มมั่นใจในคุณภ�พแล้วยังมี	“Sparkling	Mini	

Concert”	จ�กสินเจริญบร�เธอร์	ม�สร้�งสีสรร	และคว�มเพลิดเพลิน

ภ�ยในง�น	รวมทั้งก�รประก�ศผลร�งวัล	Mr.	&	Miss	Sparkling	จ�ก 

ผู้ร่วมง�นท่ีแต่งตัวได้เข�้กบัคอนเซป็ง�นม�กท่ีสดุ	จำ�นวน		2	ร�งวลั	เปน็

บตัรทีพ่กัโรงแรมเคปด�ร�	หอ้งด�ร�สวที	และยงัมกี�รจบัร�งวลัผูโ้ชคด ี

ได้รับโทรทัศน์สีดิจิตอลซัมซุง	32”	 จำ�นวน	10	 ร�งวัลซึ่งบรรย�ก�ศ

ภ�ยในง�นเต็มไปด้วยคว�มสนุกสน�น	ชื่นมื่น	เป็นอย่�งยิ่ง

	 C.A.S.	Paper	Company	Limited	in	collaboration	with	Gold	East	

Paper	Mill	in	China	have	organized	a	special	thank	you	party	for	

customers	of	the	printing	company,	and	also	launched	a	rebrand	

of	NEVIA	Artpaper	to	be	NEVIA	Sparkling,	under	the	event	name	

of	“NEVIA	Sparkling	Night	Party”.	Mr.	Surapol	Dararattanaroj,	

Managing	Director	of	C.A.S.	Paper	Co,	Ltd.	delivered	a	formal	

welcome	speech	on	Thursday	21st	August	2014	at	the	Great	

Room,	3rd	Floor	at	W	Bangkok	Hotel.

	 In	the	party,	a	spectacular	grand	opening	of	the	NEVIA	

Sparkling	Show	was	performed	by	Sang	See	Silp	group	from	

Thailand’s	Got	Talent,	and	an	honorary	guest	Mr.	Chih	Ming	Ma,	

President	of	Gold	East	Paper	Mill	(the	largest	manufacturer	of	art	

paper	in	the	world),	delivered	a	thank	you	speech	for	customers	

who	welcomed	and	supported	NEVIA	art	paper	products,	along	

with	ensuring	the	confidence	of	the	paper	mill’s	production	and	

quality	inspection	in	a	world-class	standard.

	 Beside	from	guaranteeing	confidence	in	the	quality,	 the	

event	also	includes	a	“Sparkling	Mini	Concert”	from	Sincharoen	

Brothers	to	add	a	touch	of	the	party’s	joyful	vibe,	and	an	award	

announcement	for	 “Mr.	&	Miss	Sparkling”	as	2	best	dressed 

participants	who	dressed	accordingly	to	the	event’s	concept.	

The	2	winners	were	rewarded	with	Dara	Suite	Room	vouchers	at	

Cape	Dara	Resort	Pattaya.	Nevertheless,	the	party	also	hosted	

a	lucky	draw	for	10	Samsung	32-inch	Digital	TVs,	in	which	the	

party	was	full	of	blissful	and	radiant	atmosphere.

Sparkling Night Party
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	 เมื่อวันที่	13	มิถุน�ยน	2557	บริษัท	Qingdao	Domestic	Cultural	Paper 

และบริษัท	Shandong	Guangyuan	Pulp	Paper	ได้ร่วมกันจัด	roadshow	

เพื่อโปรโมทสินค้�ที่ศูนย์ก�รเงินระหว่�งประเทศเหวยฟ�ง	 (Weifang 

International	Financial	Centre)	 โดยมีตัวแทนจ�กโรงพิมพ์พิมพ์และ 

บรรจภุณัฑจ์�กเมอืงเหวยฟ�งกว�่	70	แหง่	ม�ร่วมกจิกรรมในคร้ังนีถ้งึ	100	คน 

โดยมจีดุประสงคเ์พือ่โปรโมทผลิตภณัฑข์อง	GHS	รวมทัง้สินค�้โรงง�นอืน่ๆ 

และก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นคุณสมบัติกระด�ษ	 และเทคโนโลยีด้�น 

ก�รพมิพ	์บรษิทั	GHS	ยงัไดถ้อืโอก�สนีน้ำ�เสนอกระด�ษ	ABA	กระด�ษปอนด ์

แกรมหน�	กระด�ษไอวอรี่ระดับพรีเมี่ยม	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	โดยกิจกรรม

ในครั้งนี้	รวมทั้งกลุ่มตัวแทนล้วนได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่�งดี	และนับว่�

เป็นก�รยกระดับสินค้�และส่วนแบ่งก�รตล�ดโปของบริษัท	 อีกทั้ง	 ยังเป็น 

ก�รโปรโมทบริษัทให้เป็นที่รู้จักม�กขึ้นด้วย

 On June 13, 2014, Qingdao Domestic Cultural Paper and Shandong 
Guangyuan Pulp Paper Company held a product promotion 
roadshow at Weifang International Financial Centre. There were 
about 100 delegates from more than 70 printing and packaging 
enterprises from Weifang participated in the roadshow to promote 
GHS and other factories' related products and paper properties as 
well as related printing technology exchange. GHS also used this 
opportunity to introduce ABA, high grammage woodfree, premium 
ivory paper and other products. The roadshow and its participants 
received a favorable  critic, this active promotion played a positive 
role that would enhance our products, Company's visibility and 
market share.

Customer	appreciation	in	Weifang

งานแสดงความ
ขอบคุณลูกค้า
ที่เหวยฟาง

	 เมือ่วนัที	่5	กรกฎ�คม	ขณะทีก่�รแขง่ขนั	World	Cup	ทีป่ระเทศบร�ซลิ

กำ�ลงัดำ�เนินไปอย่�งเขม้ขน้	ก็ไดม้กี�รเปดิฉ�กสดุอลงัก�รของง�น	World	

Cup-GHS	Sales	PK	Contest	 ซึ่งจัดข้ึนโดยแผนกบริห�ร	 โดยทีมเข้�

ร่วมก�รแข่งขันแต่ละทีม	ได้โชว์ผลง�นของตนเองอย่�งสุดคว�มส�ม�รถ	

เปน็ก�รแขง่ขนัระหว�่งแผนกก�รค�้ระหว�่งประเทศ	กบั	แผนกก�รตล�ด	

แผนกก�รข�ยปอนดแ์กรมหน�ทัง้ในและต�่งประเทศ	ภมูภิ�คอเมรกิ�	กบั	

ห�งโจว	ภมูภิ�คยโุรป	กบั	เซีย่งไฮ	้ซึง่ลว้นเปน็	PK	ของก�รแขง่ขนัในครัง้นี ้

	 โดยแผนกก�รค้�ระหว่�งประเทศได้ส่งตัวแทนที่ฝีมือดีที่สุดในทีม

ม�รว่มก�รแขง่ขนั	โดยผูเ้ข�้แขง่ขนัแตล่ะคนจะตอ้งเตรยีมตวัตัง้รบักบัชว่ง

ครึง่ปแีรกใหด้ทีีส่ดุ	รวมทัง้ผลจ�กก�รวเิคร�ะหอ์ย�่งละเอยีดและก�รนำ�เสนอ 

	 ส่วน	PK	 คนแรกก็คือ	 สตีฟ	 ซึ่งทำ�หน�้ที่ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

โดยรวมในช่วงคร่ึงปีแรกของผลิตภัณฑ์กระด�ษแต่ละชนิดของแผนกก�รค้� 

ระหว�่งประเทศ	รวมท้ังนำ�เสนอแนวท�งใหม่ๆ 	ในก�รรบัมอืกบัปญัห�	และ

แนวท�งก�รทำ�ร�ยง�นโดยละเอียด	 และแม้ว่�ผลลัพธ์ที่ได้จะติดลบ	 แต่

สถิติยอดข�ยสูงสุดใหม่สำ�หรับ	Q2	South	African	Thermal	Sales	และ

มุขตลกของเข�ก็ได้สร้�งสีสันไม่น้อยเลยทีเดียว

	 ส่วน	PK	 อีกคนที่เร�ควรร่วมแสดงคว�มยินดีสำ�หรับผลง�นดีเด่น

ก็คือ	 คู่แข่งขันระหว่�งแผนกข�ยปอนด์แกรมหน�	 กับ	 ยุโรป	 โดยโทน่ี 

และเดวิดได้ใช้กลยุทธ์และแผนก�รเล่นแบบเป็นทีมในก�รแสดงให้เห็นว่� 

ผลก�รดำ�เนินง�นของพวกเข�เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องในช่วง	Q1	&	Q2	

ท่�มกล�งวิกฤตได้อย่�งไร	 ซึ่งทั้งสองส�ม�รถครองใจกรรมก�รได้อย่�ง

ไร้ที่ติ	และครองชัยชนะไปในที่สุด

	 แผนกก�รค้�ระหว่�งประเทศ	 ถือเป็นทีมท่ีมีคว�มมุ่งม่ันสูง	 อย่�งเช่น 

ที่เร�เห็นในหมู่ผู้เล่นในก�รแข่งขัน	Brazillian	World	Cup	 และพวกเข�

ก็จะใช้คว�มมุ่งมั่นนี้	 เป็นพลังผลักดันเพื่อสร้�งผลง�นที่น่�ตื่นต�ตื่นใจ 

ในช่วง	Q3	และ	Q4	ดังเช่นที่หัวหน้�ไซย์ได้กล่�วไว้ว่�	“เป้�หม�ยของเร�

คือ	คว�มสำ�เร็จ”	
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งาน GHS Sales PK Contest

GHS	Sales	
PK	Contest

	 On	July	5th,	when	World	Cup	in	Brazil	was	carried	out	in	full	

swing,our	own	World	Cup-GHS	Sales	PK	Contest,	administered	

under	Management	Department,	also	had	a	grand	opening.	Each	

participant	team	presented	their	achievements,	 international 

Trading	Department	versus	Marketing	Department,	High 

grammage	Woodfree	Domestic	International	Sales	Department,	

America	Region	versus	Hangzhou	Area,	Europe	Region	versus	

Shanghai	Area	were	the	wonderful	PK	in	the	contest.

	 International	Trading	Department	selected	their	top	players 

to	participate	in	the	contest	where	each	participant	made	a	

meticulous	preparations	against	the	first	half	year	of	the	market	

conditions,	as	well	as	the	results	achieved	by	the	work	carried	

out	in	a	detailed	analysis	and	exposition.

	 Our	first	PK	participant	was	Steve,	he	presented	the	first	half	

year	overall	performance	of	various	kinds	of	paper	of	international	

Trading	Deparment,	new	implementation	methods	for	problems	

occurred,	and	new	ideas	for	detailed	report,	although	the	result	

was	regrettably	negative,	but	the	new	high	sales	record	for	Q2	

South	African	Thermal	Sales	as	well	as	his	humorous	language	

were	still	the	highlights	of	the	report.

	 The	next	PK	worth	congratulated	for	their	good	performances	

were	High	grammage	Woodfree	PK	versus	European	region		PK,	

Tony	and	David	used	team	strategy	and	tactics	layout	to	illustrate	

how	their	performance	increased	steady	in	Q1	&	Q2	despite	the	

crises	encoutered.	Those	Two	Titans	live	performance	won	the	

favor	of	the	judges	and	beat	their	opponents.

	 International	Trading	Department	is	a	very	passionate	team	

that	is	similar	to	the	passion	of	Brazillian	World	Cup	and	they	

will	certainly	bring	this	passion	into	their	work,	thus,	there	will	be	

definitely	more	exciting	and	force	performance	in	Q3	and	Q4	as	

Chief	Tsai	said	“We	look	forward	to	that	success	kick”



HOT PRODUCTSTHINK TANK

SKETCHY
SKETCH PAPER 
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กระดาษสเก็ต
ทำาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์
กระด�ษสเก็ต	GHS	ผลิตขึ้นจ�กเยื่อกระด�ษบริสุทธิ์เพื่อรักษ�ระดับ

คุณภ�พของกระด�ษให้คงที่	 เป็นกระด�ษที่ศิลปินส�ม�รถใช้ผลิต

ภ�พว�ดระดับคุณภ�พจ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์และจินตน�ก�รได้

อย่�งสุดฝีมือ	

มีลักษณะของเนื้อกระดาษที่พองฟู
กระด�ษสเกต็	GHS	มลีกัษณะของเนือ้กระด�ษท่ีหน�ฟ	ูเหม�ะสำ�หรับ

นำ�ไปใช้ทำ�สมุดสเก็ตภ�พ	หรือสมุดว�ดเขียน	

ผิวกระดาษมีลาย
กระด�ษสเก็ต	GHS	 มีลักษณะผิวของกระด�ษที่เนียนสะอ�ด 

ขณะเดียวกนักม็ลี�ยพืน้ผิว	ซึง่ให้คุณส�ม�รถผลติภ�พว�ดด้วยดินสอ

ที่มีชีวิตชีว�	มีคว�มเป็นธรรมช�ติ	และดูส�มมิติม�กขึ้น	

ลบออกง่าย
ไม่ว่�จะเป็นจุด	 เส้น	 หรือภ�พ	 ก็ส�ม�รถลบออกได้ง่�ยด�ย	 ด้วย

ย�งลบไม่ว่�กี่ครั้งต�มที่คุณต้องก�ร	

วิธีใช้: 
1.	 ว�ดเขียนได้ด้วยดินสอ	/	ดินสอสี	/	สีชอล์ค	/	สีเทียน

2.	 เหม�ะสำ�หรับทั้งนักว�ดมืออ�ชีพและนักเรียน	

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
เฉดสี:	สีข�ว	/	สีข�วธรรมช�ติ	ขน�ด:	100	/	110	/	135	gsm

SKETCH PAPER 
Virgin Pulp
The	GHS	Sketch	Paper	is	produced	by	virgin	pulp	to	ensure	the	

paper	with	stable	quality.	The	paper	let	painters	produce	best	

drawing	with	their	creativity	and	imagination.

High Bulk
The	GHS	Sketch	Paper	has	good	bulk	which	can	be	made	as	

sketch	book	or	drawing	book	by	paper	convertors.	

Excellent Textured Surface
The	GHS	Sketch	Paper	has	excellent	clean	and	textured	surface	

where	the	pictures	are	more	vivid,	natural	and	stereoscopic	by	

drawing	pencils.

Easy for Erase
The	drawing	dots	/	lines	/	pictures	can	be	cleaned	repeatable	

easily	by	erasers.

Applications: 
1.	 Drawing	by	Pencil	/	Coloured	Pencil	/	Charcoal	Stick	/	Crayon

2.	 Suitable	for	both	professionals	and	school	students

Specification:
Shade:	White	/	Natural	White,	Product	Range:	100	/	110	/	135	gsm
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HOT SPECIAL CREATIVE IDEA

	 It	seems	that	bird	manure	is	becoming	a	more	serious	
concern	for	office	buildings	today.	To	begin	with,	it’s	not	
a	pretty	sight	to	see.	It	opens	door	to	a	new	business	
opportunity	of	bird	blocking	called	“Accept	Environment”.	
This	opportunity	came	at	the	perfect	timing	as	Thailand	
was	experiencing	bird	flu	outbreak	and	the	public	became	
more	concerned	about	the	threats	these	flying	animals	
may	cause,	which	sparked	an	idea	for	“Mr.	Peerapong”	
of	wanting	to	start	his	own	business.	He	came	across	a	
product	called	filament	gel.	He	later	decided	to	purchase	
its	copyrights	and	import	the	product	into	the	country.	
This	particular	gel	contains	special	properties.	Once	
applied,	layers	of	thin	and	sticky	fibers	will	form.	When	
the	birds	stepped	into	this	sticky	web,	it	will	make	them	
feel	uncomfortable	as	if	something	was	caught	around	
its	legs	and	will	eventually	drive	them	away.	The	best	
part	is	that	it	is	harmless	to	the	birds	as	it	will	naturally	
dissolve	away.	This	gel	can	last	as	long	as	2-3	years	
and	can	withstand	temperature	as	high	as	150oC.	It	can	
also	be	applied	on	external	areas	exposed	to	sunlight.”	
	 About	80	percent	of	the	company’s	clients	are	buildings 
and	offices	that	are	mostly	based	in	Bangkok.	However,	
the	number	is	currently	rising	in	rural	areas.	Hence,	
being	able	to	offer	a	wider	range	of	products	will	only	
help	to	gain	larger	customer	base.	In	the	future,	new 
solutions	can	be	expected	in	order	to	offer	other	alternatives 
for	clients	who	resent	killing	as	 it	may	disrupt	 the	 
ecological	balance	of	nature.

	 ปญัห�นกถ�่ยมลูดูเหมอืนจะเปน็ปญัห�ใหญส่ำ�หรับสถ�นท่ี	อ�ค�ร

สำ�นกัง�นทัว่ไป	เพร�ะแนน่อนไมใ่ชภ่�พทีส่วยง�มนกั	จงึเปน็จดุเริม่ตน้ 

ของธรุกจิกำ�จดันก	“Accept	Environment”	ประจวบกบัชว่งทีไ่ขห้วดันก 

ในเมอืงไทยกำ�ลงัระบ�ด	ประช�ชนเริม่ต่ืนตัว	และมองเหน็ภยัอนัตร�ย

จ�กสตัวป์กี	จึงเปน็จุดเปลีย่นของ	“พรีะพงษ์”	ท่ีเร่ิมอย�กทำ�ธรุกจิเปน็

ของตัวเอง	 เข�ได้มีโอก�สรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง	 ฟิล�เมนท์เจล	

และได้ซือ้ลขิสทิธิเ์ข�้ม�ผลติในประเทศไทย	ซึง่เจลชนดินีม้คุีณสมบติั

คือ	เมือ่ท�ลงไปแลว้เหมอืนมเีสน้ใยบ�ง	มคีว�มหนบึ	เมือ่นกม�เก�ะ

จะรูส้กึเหมอืนมอีะไรพนัทีข่�ของเข�	กจ็ะรำ�ค�ญ	และนกกจ็ะกลวัและ

ไม่กล้�ม�เก�ะอีก	แต่ไม่เป็นอันตร�ยทำ�ให้นกถึงต�ย	เพร�ะส�รตัวนี้ 

จะค่อยสล�ยไป	 โดยเจลจะมีอ�ยุก�รใช้ง�นอยู่ได้	2-3	 ปี	 ทนคว�ม

ร้อนได้ถึง	150	 องศ�เซลเซียส	 ส�ม�รถท�อ�ค�รภ�ยนอกท่ีต้อง

ต�กแดดได้”	

	 สำ�หรับกลุ่มลูกค้�ของท�งบริษัท	เกือบ	80%	เป็นอ�ค�ร	สำ�นักง�น	

ส่วนใหญ่จะเป็นในกรุงเทพฯ	และต่�งจังหวัด	เร่ิมม�กข้ึน	ซ่ึงก�รท่ีมีสินค้�

ให้เลือกหล�ยแบบเป็นจุดหน่ึงท่ีทำ�ให้ได้ลูกค้�ท่ีหล�กหล�ยม�กข้ึน 

ในอน�คตมีแผนท่ีจะนำ�เสนอในรูปแบบอื่นๆ	 เพื่อเป็นท�งเลือกใหม่

ให้แก่ลูกค้�ที่ไม่ต้องก�รใช้วิธีก�รฆ่�	 เพร�ะก�รฆ่�ทำ�ให้ระบบนิเวศ	 

ท�งธรรมช�ติเสีย

ที่มา / Source : ASTVผู้จัดการออนไลน์  / ASTV Manager Online (www.manager.co.th)

ฮาเดอร์รา เปเปอร์ 
กับงานประชุมเอพีพี 
ที่ประเทศอิสราเอล 
HADERA PAPER & APP
Isarael convention.

	 เมื่อวันที่	9	มิถุน�ยน	บริษัทเอพีพี	ได้มีโอก�สแนะนำ�ตัวบริษัท	

รวมทัง้วธิลีดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมจ�กก�รผลิตในง�น	Product	

Convention	ซึง่จดัขึน้ทีก่รงุเทลอ�วฟี	โดยผูม้�รว่มฟงับรรย�ยเปน็

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รผลิตกระด�ษจ�กทั่วอิสร�เอล	 นอกจ�กนี้ยังมี

ก�รนำ�เสนอโรงง�นต่�งๆ	 โดยจะแบ่งต�มลักษณะของโรงง�นคือ	

ขน�ดของเครือ่งมอื	และเครือ่งจกัรใน	หนงิปอ่	(Ningbo	Zhonghua 

Paper)	 ผลผลิตร�ยปีของ	 โกล์ด	 อีสต์	 (GEP)	 และผลิตภัณฑ์ 

หล�กหล�ยชนดิจ�ก	โกล์ด	ฮัว่	เชง	(GHS)	ซึง่ล้วนไดรั้บคว�มสนใจ 

เป็นอย่�งม�ก		

	 The	Product	Convention	held	on	June	9th		in	Tel	Aviv	was	
attended	by	Paper	industry	professionals	from	all	over	Isarael,	 
APP	presented	overview	introduction	of	the	company	
as	well	as	APP	protection	effort	on	the	environment 
to	the	audiences	in	the	meeting,	the	presentation	was 
represented	by	various	mills	on	behalf	of	each	plants’ 
characteristics,	size	of	machines	and	equipment	in	Ningbo, 
Gold	East’s	annual	production,	and	Gold	Huasheng 
diversity’s	products,	all	of	them	left	deep	impression	to	
the	audiences.
 

อาชีพไม่อาจมองข้าม ความจำาเป็นของอาคาร
ยุคนี้ สร้างรายได้มหาศาล

“Bird Blocking Business” - A High-Earning Business That Shouldn’t Be Overlooked 
& Highly Demanded Among Tall Buildings
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HOBBY CLUB LIFE INNOVATION

	 Scientists	have	recently	invented	a	new	Nano	generator	
to	be	installed	in	mobile	phones	or	used	as	a	mobile	phone	
case	to	convert	vibration	energy	for	battery	recharge.
	 Scientists	from	Sun	Yat-Sen	University,	University	of	
Wisconsin-Madison,	and	University	of	Minnesota	Duluth	have	
jointly	invented	a	kinetic-energy	based	device	made	from	
soft	mesoporus	polymer	material	attached	with	thin	electrical	
pads.	This	flexible	material	can	be	attached	on	our	skin	and	
handbag	where	it	can	harvest	energy	from	vibration	force	to	
recharge	our	mobile	phone.	
	 This	newly	invented	Nanogenerator	uses	piezoelectric	
material,	a	type	of	ceramic	that	can	generate	a	type	of	
voltage	called	 “Polyvinylidene	fluoride”,	or	 “PVDF”,	when	
received	mechanical	force.	By	adding	zinc	oxide	particles	
into	“PVDF”,	the	scientists	managed	to	harvest	energy	from	
vibration	force.	This	recent	discovery	can	not	only	be	applied	
in	communication	technology	but	also	among	large	industries.	

	 นกัวทิย�ศ�สตร์คิดค้นเคร่ืองกำ�เนดิไฟฟ�้น�โนแบบใหม	่ท่ีส�ม�รถ

ฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือนำ�ม�ประยุกต์เป็นเคสเพื่อก�รช�ร์จ

พลังง�นจ�กก�รสั่นสะเทือนได้

	 นักวิทย�ศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัย	 ซุน	 ยัตเซ็น	 มห�วิทย�ลัย

วิสคอนซินและมห�วิทย�ลัย	 มิมเนโซต้�-ดูลูธ	 คิดค้นอุปกรณ์เกี่ยว

พลังง�นจลน์ซึ่งทำ�ม�จ�กฟิล์มโพลิเมอร์เมโซฟอรัสแบบนุ่ม	 ท่ีถูก

ประกบไปด้วยแผ่นไฟฟ้�แบบบ�ง	 และฟิล์มที่มีคว�มยืดหยุ่นนี้

ส�ม�รถนำ�ไปติดเข�้กบัพืน้ผิวของผิวหนงั	กระเป�๋	ทำ�ให้ส�ม�รถเกบ็

เกี่ยวพลังง�นจ�กก�รสั่นสะเทือนเพื่อก�รช�ร์จโทรศัพท์มือถือ	

	 โดยเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�น�โนนี้ ใช้ประโยชน์จ�กวัสดุเพียโซ 

อิเล็กทริค	 เป็นเซร�มิกประเภทหนึ่งเมื่อได้รับแรงกล	(mechanical	

force)	จะใหแ้รงดนัไฟฟ�้	(voltage)	เรยีกว�่	“Polyvinylidene	fluoride” 

หรือ	 “PVDF”	 โดยนักวิจัยได้รวมอนุภ�คซิงค์ออกไซด์เข้�ไปใน	

“PVDF”	เพื่อก่อให้เกิดก�รเก็บเกี่ยวพลังง�นจ�กก�รสั่นสะเทือน	ซึ่ง

ก�รค้นพบนี้ส�ม�รถนำ�ไปยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อส�ร	 รวมไปถึงใน

อุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ได้

ที่มา  / Source : http://www.sanook.com

ที่มา  / Source : Energy Saving Date: 6 August 2014

นักวิทย์สุดเจ๋ง คิดค้นเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้านาโน
ชาร์จโทรศัพท์จากการส่ันสะเทือนได้
Introducing	Nanogenerator	-	A	New	Science	Invention	for	Recharging
Mobile	Phone	using	Vibration	Energy
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