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	 Nevia	News	ฉบับนี้น�ำเสนอภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ	กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจสงัคมและสิง่แวดล้อม	รวมถึงนทิรรศกำรต่ำงๆ	และกิจกรรมฟุตบอลสำนสมัพันธ์อตุสำหกรรม
สิง่พิมพ์	C.A.S.	Cup	คร้ังท่ี	9	ก็ได้เร่ิมขึน้แล้ว	ในเล่มเนือ้หำจะเบำๆอ่ำนกันเพลนิๆ	ส่วนลมฟ้ำอำกำศ 
ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดฝูนอำจจะเป็นหวัดง่ำย	รกัษำสขุภำพกันด้วยนะคะ	

	 Overall	Thailand	economy	is	still	impacted	by	global	trend.	Technology	for	social	devel-
opment,	environment	and	many	exhibitions	updated	are	included	in	this	issue.	Our	9th	C.A.S.	
Cup	has	started.	Relax	contents	may	ease	your	day.	Take	care.			
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FORECAST
ส่องทิศทำงเศรษฐกิจครึ่งหลังปี	2562	อัตรำ	GDP	ลดลง

หวังรัฐบำลใหม่พลิกฟื้น!!

MARKETING UPDATE
ผลวิจัยชี้	นำยจ้ำงไม่ลดพนักงำนแม้น�ำหุ่นยนต์มำท�ำงำนแทนมนุษย์

Employers	will	not	 reduce	employees,	 though	using	robots	 to	work	

instead	of	humans,	stated	 in	 the	 research

CAS @ACTIVITIES
	 กิจกรรมฟุตบอล	สำนสมัพันธ์อุตสำหกรรมสิง่พิมพ์	C.A.S.	CUP	ครัง้ท่ี	9

C.A.S.	Paper	arranged	 the	9th	CAS	CUP	2019,

	บริษัท	ซี.เอ.เอส.	 เปเปอร์	จ�ำกัด	ร่วมกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเชิงนิเวศน์

C.A.S.	Paper	participated	 in	Eco-mangrove	 forest	planting

activities

	กลุ่มบริษัทเจริญอักษร	และ	Young	Printer	Group	ร่วมจัดกิจกรรม

เยี่ยมชมโรงงำน	บริษัท	ไทยนิปปอน	รับเบอร์	อินดัสตรี้	จ�ำกัด	 (มหำชน)

C.A.S.	Group	and	The	Young	Printer	Group	 joined	activities

on	August	14,	2019.

PAPER TECHNIQUE
กำรออกแบบโครงสร้ำงกล่องกระดำษ	ตอนที่	1

Structural	Design	of	Paper	Carton:	Part	1

CAS @IMPRESSION
ทิศทำงอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ในยุคปัจจุบัน

Direction	of	Printing	 Industry	at	Present

HOBBY CLUB
สองนิทรรศกำรมัลติมีเดียโชว์ผลงำนระดับมำสเตอร์โดยศิลปินยุโรป

TWO	NEW	EUROPEAN	MASTERS	MULTIMEDIA	EXHIBITIONS

GEP @ACTIVITIES
APP	(ประเทศจีน)	ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น	“องค์กรที่มีควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม	2018”

APP	(China)	won	 the	 title	of	 “2018	Responsible	Enterprise”

PAPER EXHIBITION
PACK	PRINT	 INTERNATIONAL	2019

The	FUTURE	 is	here.	The	FUTURE	 is	now.

เจ้าของ:	 บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จ�ำกัด
	 เลขที่	1	ถนนเจริญรำษฎร์	แขวงทุ่งวัดดอน 
	 เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
Owner:	 C.A.S.	PAPER	CO.,	LTD.
	 1	Charoenrat	Road,	Thungwatdon,
	 Sathon,	Bangkok	10120

บรรณาธิการบริหาร:	คุณสุรพล	ดำรำรัตนโรจน์
	 คุณโฉมบังอร	ดำรำรัตนโรจน์
Consultant:	 Surapol	Dararattanaroj
	 Chombungorn	Dararattanaroj

กองบรรณาธิการ:	 คุณอำรีรัตน์	ส�ำรำญสินธุ์
	 คุณสุอำภำ	ดำรำรัตนโรจน์
Editiorial	Team:	 Gao	Xiao	Fei,Jay	Lee,Forest	Bai

บรรณาธิการพิเศษ:	 อำจำรย์มยุรี	ภำคล�ำเจียก
	 Mayuree	Paklamjeak

ออกแบบ:	 อรณัญช์	สุขเกษม
Design:	 Oranun	Sookkasem

ผลิตโดย:	 โรงงำน	โกลด์	อีสท์	 เปเปอร์	ประเทศจีน
	 ร่วมกับ	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จ�ำกัด
Production:	 GOLD	EAST	PAPER	Mill	 (China)
	 with	C.A.S.	PAPER	CO.,	LTD.
	 www.goldeastpaper.com
	 www.goldhs.com.cn
	 www.caspaper.com

	 วำรสำรฉบับนี้	ปกพิมพ์ด้วยกระดำษ	NEVIA	Plus-ด้ำน	250	
แกรม	 เน้ือในพิมพ์ด้วยกระดำษ	NEVIA	Sparking-ด้ำน	128	แกรม	
จำกโรงงำน	โกลด์	อีสท์	 เปเปอร์	 (GEP)
	 This	newsletter	has	 it’s	cover	printed	on	NEVIA	Plus-
Matt	250	gsm	and	 inside	pages	printed	on	NEVIA	Sparkling_
Matt	128	gms	 form	GEP.

22

CREATIVE IDEA
คอลเล็กชันเฟอร์นิเจอร์ของไทย

ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ
ที่ชนะรำงวัล Cannes Lions!

LIFE INNOVATION
KALIO:

แก้ปวดเนื้อปวดตัว
ด้วยแผ่นแก้ปวดนำโนเทค
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FORECAST

ส่องทิศทำงเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 2562 
อัตรำ GDP ลดลง
หวังรัฐบำลใหม่พลิกฟื้น!!
	 ผลกำรรำยงำนออกมำแล้วส�ำหรบัตวัเลขอตัรำกำรขยำยตวั
เศรษฐกิจ	(จดีีพี)	ไทย	ของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำต	ิ(สศช.)	ในไตรมำสแรกของปี	2562	เตบิโต	2.8%	เมือ่
เทยีบกับช่วงเดยีวกันปีก่อน	และเตบิโต	1.0%	เทียบกับช่วงไตรมำสที่	
4	ปี	2561ถือเป็นกำรเตบิโตต�ำ่สดุรอบ	17	ไตรมำส	นบัจำกไตรมำสที	่
1	ปี	2558	เหตผุลส�ำคญั	เพรำะกำรส่งออกตดิลบ	3.6%	เทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน	เป็นกำรตดิลบในรอบ	11	ไตรมำส	นับจำกไตรมำสท่ี	
3	ปี	2559	ตำมกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและกำรค้ำโลก	ผลจำก
สงครำมกำรค้ำ	ส่วนกำรน�ำเข้ำตดิลบ	2.9%
	 ขณะท่ีกำรท่องเท่ียวชะลอตวัลง	โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่วต่ำง
ชำตอิยู่ที	่10.8	ล้ำนคน	มรีำยได้กำรท่องเท่ียวเติบโต	0.4%	อย่ำงไร
ก็ตำม	แรงหนุนเศรษฐกิจมำจำกในประเทศ	กำรลงทุนรวมเติบโต	
3.2%	ซึง่กำรลงทุนเอกชนเติบโต	4.4%	แต่กำรลงทุนภำครฐัตดิลบ	
0.1%	ทัง้นี	้กำรบรโิภคเอกชนเตบิโตด	ี4.6%	อปุโภครฐับำลเตบิโต	
3.3%
		 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ให้ควำมเห็นว่ำ	จดีพีีท่ีออก
มำ	2.8%	ต�่ำกว่ำท่ี	ธปท.ประเมินไว้	ผลจำกกำรติดลบของกำรส่ง
ออกสนิค้ำท่ีได้รบัผลกระทบจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำง
สหรฐัและจนี	และกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก	ขณะทีอ่ปุสงค์ใน
ประเทศยังคงขยำยตวัต่อเน่ือง	โดยเฉพำะกำรใช้จ่ำยภำคเอกชน	ทัง้
กำรบรโิภคและกำรลงทุนภำคเอกชน	ชีแ้นวโน้มเศรษฐกิจระยะต่อ
ไปต้องตดิตำมพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำง
ใกล้ชิด	โดยเฉพำะสงครำมทำงกำรค้ำท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ผลติและกำรใช้จ่ำยภำคเอกชน	ท�ำให้	ธปท.อำจต้องทบทวนตวัเลข
จีดีพีใหม่	ในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน	 วันที่	26	
มิถุนำยน	2562	และประเมินภำพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของ

ปีต่อไป	ที่ปัจจุบันคำดจีดีพีเติบโต	3.8%	กำรส่งออกเติบโต	3.0%	
เช่นเดียวกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยท่ียังคงประมำณกำรจีดีพีที่	3.7%	
ในกรอบ	3.2-3.9%	เพ่ือรอประเมินปัจจัยควำมไม่แน่นอนทั้งจำก
ภำยนอกและภำยในประเทศก่อน	หำกสถำนกำรณ์ลำกยำวออกไป
จะส่งผลกระทบให้จดีพีีทัง้ปี	2562	ขยำยตวัโน้มเข้ำสูก่รอบล่ำงของ
ประมำณกำรท่ี	3.2%	ได้	ฟำกธนำคำรโลกประเมนิว่ำ	เศรษฐกิจไทย
แม้จะได้รบัผลกระทบจำกกำรส่งออกท่ีชะลอตวัแต่อปุสงค์ในประเทศ	
ทัง้กำรบรโิภค	กำรลงทนุท้ังภำครฐัและเอกชนจะเป็นแรงขบัเคลือ่น
ส�ำคญัท่ีจะผลกัดนัเศรษฐกิจไทย	และหำกประเมนิในแง่สถำนกำรณ์
กำรคลงั	ไทยยังมคีวำมสำมำรถทีจ่ะใช้นโยบำยกำรคลงั	เพ่ือเป็นแรง
ส่งเคร่ืองยนต์ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจได้จำกหน้ีสำธำรณะต่อจดีพีีอยู่ที่
ประมำณ	40%	อย่ำงไรก็ด	ีจะมกีำรทบทวนจดีพีีท้ังปีนีค้ำดท่ี	3.8%	
ช่วงเดอืนกรกฎำคมน้ี
	 ส�ำหรบัปัจจยัในประเทศท่ีสำมำรถควบคมุได้	ทีชั่ดเจนขึน้	คอื
เรือ่งกำรเมอืงหลงัจำกกำรเลอืกตัง้ทีผ่่ำนมำ	หำกสถำนกำรณ์ทำงกำร
เมอืงนิง่สำมำรถจดัตัง้รฐับำลเรว็เท่ำไรจะท�ำให้ผูน้�ำรฐับำล	มคีณะ
รฐัมนตร	ีออกมำเดนิหน้ำขบัเคลือ่นบรหิำรประเทศ	สำมำรถผลกัดนั
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	2563	โดยเรว็	เดนิหน้ำกำรเจรจำกำรค้ำ
กับประเทศต่ำงๆ	ทีค้่ำงอยู่	และสำมำรถเตรียมกำรรบัมอืผลกระทบ
สงครำมกำรค้ำต่อไทยได้	รวมทัง้เข้ำมำสำนต่อกำรลงทุนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนภำครฐัโดยเฉพำะท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนทีพั่ฒนำพิเศษภำคตะวัน
ออก	(ออีซี)ี	จะย่ิงช่วยหนุนเอกชนลงทนุ	หมนุเงนิไปสูเ่ศรษฐกิจและ
กำรบรโิภค	แต่หำกจดัตัง้ล่ำช้ำออกไปอำจส่งผลกระทบต่อบรรยำกำศ
ทำงเศรษฐกิจ	ควำมเชือ่มัน่ของนกัลงทุน	และควำมเชือ่มัน่ด้ำนกำร
ท่องเท่ียว	กำรอนุมตัโิครงกำรลงทนุใหม่เช่นกัน	
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	 The	Office	of	the	National	Economic	and	Social	
Development	Board	(NESDB)’s	report	on	Thailand’s	
Gross	Domestic	Product	(GDP)	in	the	first	quarter	of	
2019	has	been	released,	showing	2.8%	of	growth,	
compared	to	the	same	period	of	last	year,	and	1.0%	
of	growth,	compared	to	the	4th	quarter	of	2018,	it	is	
considered	the	lowest	growth	rate	among	17	quarters	
since	the	1st	quarter	of	2015.	The	main	reason	is	the	
export	ratio	was	-3.6%	compared	to	the	same	period	of 
previous	year,	it	is	the	negative	result	among	11	quarters 
since	the	3rd	quarter	of	2016,	consistent	with	the 
slowdown	of	global	economy	and	global	trade	caused	
by	trade	wars,	while	the	import	ratio	was	-2.9%.
	 Whereas	the	tourism	has	been	slowed	down	
with	the	number	of	foreign	tourists	at	10.8	million	people, 
and	the	tourism	revenue	grew	0.4%.	However,	the 
economic	support	came	from	domestic	economy,	a	
total	investment	grew	3.2%,	with	the	private	investment	
grew	4.4%,	but	the	public	investment	was	-0.1%.	The	
private	consumption	grew	well	at	4.6%	and	government 
spending	grew	3.3%.
	 The	Bank	of	Thailand	(BOT)	expressed	that	the	
resulted	GDP	at	2.8%	is	lower	than	BOT’s	estimates,	it	
is	resulted	by	the	negative	export	ratio	that	is	affected	
by	the	trade	barrier	measures	between	USA	and	China, 
and	the	global	economic	slowdown;	whereas	the 
domestic	demand	has	continued	to	expand,	especially	
the	private	spending	in	both	consumption	and	private	
investments.	It	is	pointed	out	that	the	economy	in	next	
phase	must	be	closely	monitored	on	the	economic 
development	in	both	domestic	and	overseas,	especially 
the	trade	war	 that	may	affect	 the	production	and 
private	spending,	causing	BOT	to	possibly	review	the	
new	figure	of	GDP	in	the	meeting	of	Monetary	Policy	
Committee	on	26	June	2019,	and	to	further	assess	the	
overall	economy	for	the	rest	period	of	the	year,	that	
GDP	ratio	and	export	ratio	are	presently	forecasted	at	
3.8%	and	3.0%,	respectively.	Similar	to	the	estimates	
by	Kasikorn	Research	Center,	GDP	is	forecasted	at	
3.7%	in	the	range	of	3.2-3.9%,	however,	we	have	to	

wait	for	the	assessment	on	uncertainty	factors	both	
from	outside	and	inside	the	country,	if	the	situation	
is	still	dragged	on,	it	would	affect	GDP	for	the	whole	
year	of	2019	to	expand	into	the	lower	range	projected 
at	3.2%.	The	World	Bank	estimates	that	despite	Thailand’s 
economy	 is	affected	by	 the	slowdown	of	export,	
but	the	domestic	demand	in	both	consumption	and 
investment	from	government	and	private	sectors	will	be	
major	driving	forces	for	Thailand’s	economy.	As	well,	if	
assessing	in	terms	of	fiscal	situation,	Thailand	continues 
to	be	capable	 in	 implementing	 its	 fiscal	policy 
to	drive	its	economy	from	public	debt-to-GDP	ratio	
about	40%;	however,	the	GDP	for	the	whole	year	will	
be	reviewed	and	forecasted	at	3.8%	during	this	July.
	 Among	domestic	factors,	the	factor	of	Politics	is	
obviously	controllable,	after	the	election,	if	the	political	
situation	is	stable,	and	the	faster	the	government	can	
be	established,	the	quicker	the	cabinet	can	move	
forward	to	run	the	country’s	administration,	resulting	
in	quickly	pushing	up	the	budget	for	the	year	2020,	
progressing	the	pending	trade	negotiations	with	many	
countries	and	preparing	to	cope	with	the	impacts	of	
the	trade	war	towards	Thailand	including	continuing	to	
invest	in	public	infrastructures,	especially	those	related	
to	the	Eastern	Economic	Corridor	(EEC),	it	will	help	
support	the	private	sector	to	invest	and	input	money	
into	economy	and	consumption.	In	the	contrary,	if	the	
government	establishment	is	delayed,	the	economic	
atmosphere,	investor	confidence,	tourism	confidence	
and	approvals	of	new	investment	projects	will	be	
affected	as	well.	

Viewing Economic Direction
in 2019 Second Half,
GDP Ratio decreased,
hoping new government to revive!!

https://www.matichonweekly.com/column/article_195866	
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ผลวิจัยชี้
นำยจ้ำงไม่ลดพนักงำน
แม้น�ำหุ่นยนต์มำท�ำงำนแทนมนุษย์

MARKETING UPDATE

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผยผลวิจัยชี้
นายจ้างวางแผนคงจ�านวนบุคลากรไว้
แม้มีการน�าระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยท�างาน
แต่จ�าเป็นต้องเพิ่มทักษะให้มากขึ้น
	 แมนพำวเวอร์กรุ๊ป	ได้เปิดเผยผลวจิยัเรือ่ง	“ระบบอตัโนมตั ิ
หุน่ยนต์มำแทนมนษุย์จริงไหม?”	โดยสอบถำมนำยจ้ำง	19,000	รำย	
ใน	44	ประเทศเก่ียวกับผลกระทบของระบบอตัโนมตัทิีม่ต่ีอกำรเตบิโต
ของงำนในองค์กรในอกี	2	ปีข้ำงหน้ำ	และต�ำแหน่งหน้ำท่ีทีน่ำยจ้ำง
วำงแผนจะเพ่ิมจ�ำนวนพนักงำนมำกทีส่ดุและประเภทของทกัษะที่
ก�ำลงัมองหำ	รวมท้ังกลยุทธ์กำรสร้ำงบคุลำกรท่ีมคีวำมสำมำรถสงู
ทีน่ำยจ้ำงจะใช้เพ่ือมองหำแรงงำนท่ีเหมำะสมกับองค์กรในอนำคต
	 จำกผลวิจยัแสดงให้เห็นว่ำ	นำยจ้ำง	87%	วำงแผนทีจ่ะเพ่ิม 
หรอืคงไว้	ซึง่จ�ำนวนบคุลำกร	ซึง่เป็นผลมำจำกกำรน�ำระบบอตัโนมตั ิ
มำใช้เป็นระยะเวลำ	3	ปีต่อเน่ืองกัน	แทนท่ีจะลดกำรจ้ำงงำน
	 นอกจำกนี	้องค์กรต่ำงๆ	ยังมกีำรลงทุนในระบบดิจทิลั	โยก
ย้ำยงำนให้หุน่ยนต์เพ่ือสร้ำงงำนใหม่	ในขณะเดียวกันเหล่ำบรรดำ
บริษัทได้เพ่ิมพูนทักษะของบุคลำกรเพ่ือให้แรงงำนมนุษย์สำมำรถ
ปฏิบัตหิน้ำท่ีใหม่เป็นกำรเสรมิเพ่ิมเตมิจำกงำนทีใ่ช้เครือ่งจกัรด�ำเนิน
กำร	ส่งผลให้กำรปฏิวติัทักษะเป็นกระแสท่ีมำแรงในขณะนี้
	 อย่ำงไรก็ตำม	ระบบอตัโนมตักิ�ำลงัสร้ำงงำนและแนวโน้มจะ
ยังคงเป็นเช่นน้ัน	ทำงด้ำนนำยจ้ำงจ�ำนวนมำกขึน้มกีำรคำดกำรณ์
ใน	3	ปีหลงัจำกน้ีว่ำจะมกีำรเพ่ิมหรือคงไว้ซึง่จ�ำนวนแรงงำนทีเ่ป็น

ผลจำกระบบอัตโนมัติจำก	83%	เป็น	87%	ขณะเดียวกันสัดส่วน 
ของบรษิทัท่ีน่ำจะลดจ�ำนวนงำนลงจำก	12%	เป็น	9%	
	 นอกจำกนี	้องค์กรทีใ่ช้ระบบอตัโนมตัมิำกท่ีสดุก�ำลงัจ้ำงงำน
มำกท่ีสดุ	ผลวิจยัระบอุกีว่ำ	บริษทัหรอืองค์กรทีเ่ปลีย่นมำใช้ระบบ
ดิจิทัลก�ำลังเติบโต	และยังท�ำให้เกิดงำนใหม่ๆ	มำกขึ้นด้วยเช่นกัน	
องค์กรทีใ่ช้ระบบอตัโินมตัใินกำรท�ำงำนและเข้ำสูก่ำรเปลีย่นผ่ำนสู่
ระบบดจิทัิลมีควำมมัน่ใจอย่ำงยิง่ว่ำจะมกีำรเพ่ิมจ�ำนวนพนกังำนถึง	
24%	ของบริษทัเหล่ำน้ัน	อกีท้ังยังคำดว่ำจะมตี�ำแหน่งงำนมำกข้ึน 
ใน	2	ปีข้ำงหน้ำ	และมีเพียง	12%	ขององค์กรที่ใช้ระบบอัตโนมัติ
เท่ำน้ันท่ีกล่ำวว่ำจะลดจ�ำนวนพนกังำนในขณะท่ีอกี	3%	ไม่แน่ใจว่ำ 
อนำคตจะเป็นอย่ำงไร
	 ผลวิจยัยังระบอุกีว่ำม	ี41	%	ของบรษิทัทีจ่ะใช้ระบบอตัโนมตัิ
ในกำรท�ำงำนในอกี	2	ปีข้ำงหน้ำ	และ	24	%	จะสร้ำงงำนใหม่			ส่วนอกี	6	% 
เป็นบรษิทัท่ีไม่มแีผนจะใช้ระบบอตัโนมตัิ
	 “นี่ไม่ใช่กำรเลือกระหว่ำงมนุษย์หรือเครื่องจักร	ผมเชื่อว่ำ
องค์กรและบคุคลสำมำรถเป็นมติรกับเครือ่งจกัรและร่วมมอืกันสร้ำง
สงัคมท่ีเข้มแข็งและดีขึน้กว่ำเดมิ”	นำยโจนัส	กล่ำว	
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ระบบอัตโนมัติกับก�ำลังสร้ำงงำน
และแนวโน้มจะยังคงเป็นเช่นนั้น

จ�านวนแรงงานที่เป็นผล
จากระบบอัตโนมัติ

บริษัทที่น่าจะ
ลดจ�านวนงานลง

87%

9%

	 Manpower	Group	revealed	the	result	of	research	titled	“Is	
it	true	that	the	automated	systems	-	robots	will	replace	humans?” 
by	inquiring	19,000	employers	in	44	countries	about	the	impacts	of	
automated	systems	upon	the	growth	of	works	in	the	organizations 
in	next	2	years	and	upon	the	positions	that	employers	plan	to	
increase	the	number	of	employees	the	most	and	the	types	of	skills	
that	are	looking	for,	as	well	as	the	strategies	of	creating	highly	
capable	personnel	that	will	be	applied	by	employers	to	look	for	
suitable	workers	for	the	organization	in	the	future.
	 Based	on	the	research	result,	it	shows	that,	instead	of 
employment	reduction,	87%	of	employers	plans	to	increase	or	
continues	the	number	of	personnel,	resulted	by	the	implementation 
of	automated	systems	for	3	consecutive	years.
	 Furthermore,	many	organizations	have	also	invested	in	
digital	systems	to	transfer	jobs	to	robots	for	creating	emerging	
jobs,	at	the	same	time,	many	companies	have	increased	their	
personnel’s	skills	so	that	human	labors	shall	be	able	to	perform	
new	duties	as	an	additional	supplement	from	the	jobs	proceeded	
by	machines,	resulting	in	the	trendy	skill	revolutions	at	present.
	 However,	the	automated	systems	are	creating	works	and	
tend	to	continue	like	that,	the	employers	who	forecast	to	increase	or	
maintain	the	number	of	labors	as	a	result	from	the	implementation 

of	automated	systems	are	increased	from	83%	to	be	87%,	while	
the	proportion	of	companies	that	may	reduce	the	number	of	jobs	
is	minimized	from	12%	to	be	9%.
	 In	addition,	 the	organizations	using	 the	automated 
systems	the	most	are	making	employments	 the	most.	The 
research	result	also	indicates	that	companies	or	organizations	
that	turn	to	utilize	digital	systems	are	growing	and	creating	more	
emerging	jobs	as	well.	The	organizations	using	the	automated	
system	for	working	and	entering	the	digital	transformation	are	
extremely	confident	to	increase	the	number	of	employees	for 
24%.	It	is	also	expected	to	have	more	jobs	in	next	2	years	and	
only	12%	of	organizations	using	the	automated	system	informed	
to	reduce	the	number	of	employees	while	3%	of	them	are	not	sure	
what	the	future	will	be.
	 The	research	also	stated	that	41%	of	companies	will	
use	automated	systems	for	working	in	next	2	years,	24%	will 
create	emerging	jobs,	and	6%	still	does	not	have	any	plan	to	use 
automated	systems.
	 “This	is	not	the	selection	of	man	or	machine.	I	believe	that 
organizations	and	individuals	can	be	friendly	with	machines	and	
collaborate	to	build	a	stronger	and	better	society”	Jonas	said.	

Employers will not reduce employees, 
though using robots to work instead 
of humans, stated in the research
Manpower Group revealed that the research result 
mentions employers plan to maintain the number 
of personnel, even if the automated systems are 
applied to help in working, however personnel 
skills are required to enhance.
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CAS @ACTIVITIES

กิจกรรมฟุตบอล
สำนสัมพันธ์อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์
C.A.S. CUP ครั้งที่ 9

	 เมือ่วันที	่14	กรกฎำคม	2562	ณ	สนำมสนิสำครเอฟซปีำร์ค 
นิคมอุตสำหกรรมสินสำคร	จังหวัดสมุทรสำคร	บริษัท	ซี.เอ.เอส. 
เปเปอร์		จ�ำกัด	ได้จดัพิธีเปิดกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นทำงกำร	กับกิจกรรม 
“ฟุตบอลสำนสมัพันธ์อตุสำหกรรมสิง่พิมพ์	ครัง้ท่ี	9”	เพ่ือส่งเสรมิให้ 
บคุลำกรในภำคอตุสำหกรรมกำรพิมพ์ได้ออกก�ำลงักำย	และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่นระหว่ำงกลุ่มธุรกิจโรงพิมพ์และภำค
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์อย่ำงต่อเน่ือง	ซึ่งได้รับกำรตอบรับด้วยดี
ตลอดมำ	โดยมี	คุณเบลล์	ดำรำรัตนโรจน์	ผู้บริหำรในกลุ่มบริษัท
เจริญอักษรให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
	 ส�ำหรับบรรยำกำศภำยในงำน	มีกำรแสดงโชว์จำก	YEAH	
Percussion	ในชุดกำรแสดง	“CAS	CUP	2019	Opening	Show”		
และมกีำรจัดกิจกรรมกำรเล่นเกมแจกของรำงวัล	ต่ำงๆ	สร้ำงควำม
สนุกสำนให้กับผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
	 ท่ำนสำมำรถตดิตำมข่ำวสำรและผลกำรแข่งขนัได้ผ่ำนทำง	
Facebook	Fan	Page:	CAS	CUP	
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	 C.A.S.	Paper	arranged	the	9th	CAS	CUP	2019,	The 
objective	is	to	encourage	personnel	to	exercise	and	build	closer 
relationship	between	organizations	 in	printing	business. 
This	has	been	well	accepted	consistently.	The	opening 
ceremony	was	held	at	Sinsakhon	FC	Park	 in	Sinsakhon	
Industrial	Estate,	Samutsakhon	Province,	on	July	14,2019.
	 In	honor	of	Khun	Bell	Dararattanaroj,	Management	
of		C.A.S.	Group	presided	at	the	ceremony.	Lots	of	games	
and	lots	of	prizes	were	set	up	in	front	of	the	event	area	in	
energetic	atmosphere.	For	more	 information,	check	our	
Facebook	Fan	Page	“CAS	CUP”	

C.A.S. Paper
arranged the 9th

CAS CUP 2019,
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CAS @ACTIVITIES

บริษัท ซี.เอ.เอส.
เปเปอร์ จ�ำกัด
ร่วมกิจกรรม
ปลูกป่ำชำยเลนเชิงนิเวศน์

	 เมือ่วันที	่28	มถุินำยน	2562	ท่ีผ่ำนมำ	บรษิทัในเครือ	ทัง่ฮ่ัวซนิ	กรุป๊ 
ได้จัดกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเชิงนิเวศน์	 (เครือข่ำยอุตสำหกรรม 
สเีขยีว)	เพ่ือส่งเสรมิ	สร้ำง	และสำนสมัพันธ์กิจกรรมด้ำนสิง่แวดล้อม
กับผูม้ส่ีวนได้เสยีของชมุชน	(Stake	holder)	กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ง 
และย่ังยืน		ณ		วัดคงคำรำม	อ.บำงปะกง	จ.ฉะเชงิเทรำ	ทัง้นี	้บรษิทั	ซ.ีเอ.เอส. 
เปเปอร์	จ�ำกัด	เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรรักษำและฟื้นฟูสภำพ
แวดล้อม	รวมถึงระบบนิเวศน์ของป่ำชำยเลน	จงึได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในกิจกรรมน้ี	โดย	คุณนงนุช	ดำห์ล	ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและพนักงำน 
บรษิทั	ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร์	จ�ำกัด	เป็นตวัแทนเข้ำร่วมกิจกรรม 

	 C.A.S.	Paper	is	aware	of	the	importance	of	maintaining 
and	restoring	the	environment	include	mangrove	ecosystem, 
so	we	participated	in	Eco-mangrove	forest	planting	activities 
held	by	Thung	Hua	Sinn	Group	(with	Green	Industrial	
Network)	to	promote,	create	and	make	connection	with	
stake	holder	of	community	in	continuous	and	sustainable	
development	supporting	environment	activities	on	June 
28th,	2019	at	Wat	Kongkaram,	Bangpakong,	Chachoengsao 
Province.	On	 this	occasion,	our	Sales	Manager	Mrs. 
Nongnuch	Dahl	and	our	staff	 represent	us	 joining	 the	
activities.	

C.A.S. Paper
participated in
Eco-mangrove
forest planting
activities
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กลุ่มบริษัทเจริญอักษร 
และ Young Printer 
Group
ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน 
บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์
อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหำชน)

	 เมือ่วันพุธ	ที	่14	สงิหำคม	ท่ีผ่ำนมำ	กลุม่บรษิทัเจรญิอกัษร	และ	
Young	Printer	Group	จดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงำน	บรษัิท	ไทยนปิปอน	
รบัเบอร์	อนิดสัตรี	้จ�ำกัด(มหำชน)	ณ	นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง	และ
ร่วมท�ำกิจกรรมเพ่ือสังคม	ประกอบชิงช้ำในโครงกำร	“สนำมเด็กเล่น
เพ่ือกำรเรยีนรู	้:	You’re	Playground”	ท�ำเปเปอร์มำเช่ร่วมกับเดก็ๆ	และ 
มอบอปุกรณ์กำรเรยีนกำรสอน	เคร่ืองอปุโภค	บรโิภค	ณ	มลูนิธิครบูญุชู 
เพ่ือเด็กพิเศษ	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	 โดยมีคุณมำร์ช	ดำรำรัตนโรจน ์
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร	บริษัท	ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร์	จ�ำกัด	กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ 
ของโครงกำรพร้อมส่งมอบอย่ำงเป็นทำงกำร	และคณุครบูญุช	ู	ม่วงไหมทอง 
ผูอ้�ำนวยกำรมลูนิธิบ้ำนครูบญุชเูพ่ือเดก็พิเศษ	เป็นตวัแทนรบัมอบ	

	 C.A.S.	Group	and	The	Young	Printer	Group	joined	
activities	on	August	14,	2019.	Starting	with	visiting	Thai	
Nippon	Rubber	Industry	PLC.	at	Pinthong	Industrial	Estate	
in	Chonburi	Province.	After	that,	 they	jointly	assembled	
a	playground	set	 in	“You’re	Playground”	project,	paper	
mache	activities	with	children,	and	gave	consumer	goods	
and	others	to	teacher	Boonchoo		Muangmaithong,	Director 
of	Teacher	Boonchoo	home	for	special	children.	

C.A.S. Group 
and The Young 
Printer Group
joined activities on
August 14, 2019.
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กำรออกแบบโครงสร้ำง
กล่องกระดำษ ตอนที่ 1
STRUCTURAL DESIGN OF PAPER
CARTON : PART 1

PAPER TECHNIQUE

	 กล่องกระดำษเป็นประเภทหนึ่งของบรรจุภัณฑ์กระดำษท่ี 
ได้รบัควำมนิยมสงูสดุ	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ทุตยิภูมิ 
(บรรจุภัณฑ์ชั้นที่	2)	มีจุดเด่นตรงที่	มีควำมคงรูป		ขึ้นรูปแล้ววำงบน 
ชั้นวำงขำยได้ดี	มีหลำกหลำยรูปแบบในรูปทรงต่ำงๆ	 	 พิมพ์และ 
ตกแต่งผวิได้สวยงำม	ไม่ก่อปัญหำมลภำวะเพรำะกระดำษสำมำรถ 

รไีซเคลิได้	จดุด้อย	คอื	ดดูควำมชืน้ได้ง่ำย		ท�ำให้สญูเสยีควำมแขง็แรง 
ไม่สำมำรถป้องกันกำรซมึผ่ำนของไอน�ำ้และก๊ำซได้	และไม่สำมำรถ 
ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิส�ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำร	เครื่องดื่ม	และ	 
สินค้ำอุปโภคต่ำงๆ	นอกจำกต้องน�ำกระดำษไปเคลือบหรือประกบ
กับพลำสติก		
	 Paper	carton,	a	type	of	paper	packaging,	is	the	most	
popular	as	secondary	packaging	due	to	the	good	properties	
of	rigidity,	displayed	nicely	on	shelf,	various	shapes	available,	
good	printability	&	decoration	and	recyclability.	The	weak	
properties	are	moisture-sensitive,	non-barrier	to	water	vapor	
and	gases,	cannot	be	used	as	primary	packaging	for	food,	
beverages	and	consumer	product	unless	the	paper	is	coated	
or	laminated	with	plastic.
	 กำรออกแบบโครงสร้ำงของกล่องเพ่ือให้ท�ำหน้ำท่ีได้
อย่ำงสมบูรณ์และในรำคำต้นทุนท่ีเหมำะสม	จ�ำเป็นต้องมีควำมรู ้
ในหลำยด้ำน	ตอนท่ี	 1	 น้ี	 จะกล่ำวถึงชนิดของกระดำษ	และ 
กำรใช้งำน	ตอนท่ี	2	จะกล่ำวถึงสมบัติของกระดำษแข็งที่มีผล 
ต่อกระบวนกำรผลิต		กำรบรรจุ		รูปลักษณ์	และ	รำคำ
		 Structural	design	of	paper	carton	 to	achieve	 full 
functions	and	optimal	cost	needs	a	wide	range	of	knowledge.	
Part	1	covers	various	paperboard	types	and	applications.	Part	2 
will	be	paperboard	properties	related	to	conversion,	packing,	
appearance	and	cost.	

กระดำษดูเพล็กซ์ชนิดเคลือบ

กระดำษท่ีชัน้บนเป็นเย่ือบรสิทุธ์ิทีฟ่อกขำว	ชัน้ล่ำงลงมำท้ังหมด
มำเป็นเย่ือเศษกระดำษ	กระดำษชนิดนี้มีผิวบนเป็นสีขำว	
และมีผิวล่ำงเป็นสีเทำ	จึงมักนิยมเรียกว่ำ	 “กระดำษขำวเทำ” 
ควรเลอืกชนิดทีม่กีำรเคลอืบทีผ่วิบนเพ่ือให้มผีวิเรยีบ	เหมำะกับ
กำรพิมพ์	ได้รับควำมนิยมสูงสุดในกำรท�ำกล่องเนื่องจำกรำคำ
ต�่ำกว่ำกระดำษชนิดอื่นๆ	

COATED DUPLEX BOARD, the	upper	 layers	are	bleached	
virgin	pulp,	the	rest	are	recycled	pulp.	The	board	is	white	
on	top	and	grey	on	back,	it	is	therefore	called	“Grey	back	
paper	board”.	Coated	top	surface	is	preferred	to	improve	
the	smoothness	which	helps	printing	quality.	Such	board	
is	the	most	popular	due	to	lower	cost	than	other	types.

1

อาจารย์ มยุรี ภาคล�าเจียก
(Mayuree Paklamjeak)
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กล่องที่ใช้แคริเออร์บอร์ด
Carton	using	Carrier	Board	

กล่องที่ใช้กระดำษครำฟ
น�้ำหนักมำตรฐำนสูง
Cartons	using	high	basis	weight		kraft

   กระดำษแข็งหน้ำขำว หลังขำว 

คือ	กระดำษท่ีชั้นบนและชั้นล่ำงเป็นเย่ือบริสุทธ์ิฟอกขำว	
ส่วนชั้นกลำงเป็นเย่ือเศษกระดำษ	ผิวบนและผิวล่ำงของ
กระดำษจงึมสีขีำว	ส่วนชัน้กลำงมสีเีทำ	ผวิบนของกระดำษ
มีกำรเคลือบด้วยดินขำวเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรพิมพ์	
กระดำษนี้นิยมใช้ท�ำเป็นกล่องที่มีรำคำขำยค่อนข้ำงสูง

WHITE BACK BOARD, the	upper	and	lowest	layers	are	
bleached	virgin	pulp	while	 the	middle	 layers	are	
recycled	pulp.	Both	surfaces	are	white,	top	surface	
is	coated	for	better	smoothness	and	good	printing.	
This	board	is	used	for	cartons	of	higher	selling	price	
products.

กระดำษกำร์ด หรือ กระดำษอำร์ตกำร์ด 

คอื	กระดำษแขง็ท่ีทุกชัน้ท�ำมำจำกเย่ือบริสทุธ์ิฟอกขำว	ผวิหน้ำท้ัง	2	ด้ำน
เหมำะกับกำรพิมพ์	แต่ผวิหน้ำด้ำนหน่ึง	มกัมกีำรเคลอืบด้วยดนิขำวและ
ขัดมันเพ่ือให้ผิวเรียบย่ิงขึ้นและได้คุณภำพกำรพิมพ์ท่ีดีข้ึน	 เนื่องจำก
กระดำษชนิดนี้มีรำคำสูง	จึงแนะน�ำให้ใช้ท�ำกล่องสินค้ำพรีเมี่ยม	

CARDBOARD OR ART CARD, all	layers	are	bleached	virgin	pulp,	both	
surfaces	can	be	printed,	top	surface	is	coated	and	polished	for	
higher	smoothness	and	higher	print	quality.	As	the	board	is	high	
cost,	it	is	recommended	for	cartons	of	premium	products.

แคริเออร์บอร์ด

คอื	กระดำษท่ีท�ำมำจำกเย่ือไม่ฟอกขำวโดยกระบวน 
กำรทำงเคมี	มีสีน�้ำตำลและมีควำมแข็งแรงทำงกล	
จึงนิยมใช้กับกล่องบรรจุสินค้ำท่ีมีน�้ำหนักมำก	 เช่น	
กล่องรวมหน่วยของเครื่องดื่มท่ีบรรจุในขวดหรือ
กระป๋อง	ส�ำหรับสินค้ำที่ไม่หนักมำก	จะใช้กระดำษ
เหนียว	 (กระดำษครำฟ)	ที่มีน�้ำหนักมำตรฐำนสูง
แทนกำรใช้บอร์ดชนิดน้ี	ซึ่งใช้กับกล่องที่ต้องกำรให้ 
ควำมรู้สึกของกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพรำะ
กระดำษมีสีน�้ำตำล	

CARRIER BOARD, made	of	chemical	unbleached	
pulping	 process,	 is	 brown	 and	 has	 high 
mechanical	strength.	It	 is	 therefore	proper	for	
heavy	products	e.g.	multipack	of	bottled	or	
canned	beverages.	If	the	content	weight	is	not	
heavy,	 this	board	 is	 replaced	by	high	basis	
weight	kraft	because	the	brown	color	provides	
eco-	friendliness	image.

กล่องที่ใช้กระดำษ
ดูเพล็กซ์เคลือบ	PE
Carton	using	PE

Coated	Duplex	Board																	

กล่องที่ใช้กระดำษกำร์ด
เคลือบ	PET
Carton	using	PE
Coated	Cardboard

กล่องที่ใช้กระดำษแข็งเมทัลไลซ์
Cartons	using	Metalized	Board	

กล่องที่ใช้กระดำษแข็ง
เมทัลไลซ์โฮโลแกรม
Cartons	using	Hologram
Metalized		Board

                    กระดำษแข็งประกบหรือเคลือบกับวัสดุอื่น

เพื่อให้มีสมบัติเฉพำะให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน	เช่น																			
• กระดำษแข็งเคลือบ	PE	เพื่อใช้กับกล่องท�ำให้สำมำรถกันชื้นได้	
• กระดำษกำร์ดเคลอืบ	PET	เพ่ือใช้กับกล่องบรรจอุำหำรท่ีอุน่ร้อนในเตำอบ 
ไมโครเวฟ																																																																																																																																																									
• กระดำษแขง็เมทลัไลซ์	เป็นกระดำษแขง็ท่ีมกีำรประกบกับฟิล์มเมทัลไลซ์ 
เพื่อให้กระดำษมีควำมมันวำว	ใช้กับกล่องบรรจุสินค้ำที่มีรำคำขำยสูง
• กระดำษแข็งเมทัลไลซ์โฮโลแกรม	เป็นกระดำษแข็งท่ีมีกำรประกบกับ
ฟิล์มเมทัลไลซ์โฮโลแกรม	เพ่ือให้กระดำษมคีวำมมนัวำว	และเหลอืบไปมำ 
ของโฮโลแกรม	สร้ำงควำมโดดเด่นและยกระดับสินค้ำ	ใช้กับกล่องบรรจุ
สินค้ำที่มีรำคำขำยสูงมำก

COATED OR LAMINATED BOARDS PROVIDE SPECIFIC PROPERTIES AND 

APPLICATIONS. PE	Coated	Board		for	moisture-proof	cartons,	PET	
Coated	Cardboard	for	microwaveable	food	cartons,	Metalized	
Board	for	high	gloss	cartons	and	Hologram	Metalized	Board	for	
hologram	effect	cartons 

โปรดอ่ำนตอนที่	2	ในฉบับต่อไป	
Please	read	part	2	in	next	issue.

4
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ทิศทำง
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์
ในยุคปัจจุบัน

	 NEV IA 	 NEWS 	 ฉบั บนี้ 	 มี โ อกำส ได ้ สั มภำษณ  ์
คุณธีรเดช	พรวุฒิกูล	Business	Development	Manager 
บริษัท	ไซเบอร์	เอสเอ็ม	(ไทย)	จ�ำกัด	เกี่ยวกับทิศทำงอุตสำหกรรม 
กำรพิมพ์ในยุคปัจจุบัน	ซึ่งมีประเด็นต่ำงๆ	ดังนี้

 ทิศทางอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและไปในทิศทางใด
	 ปัจจุบันถ้ำพูดถึงกำรพิมพ์	ถำมว่ำมีกำรขยำยตัวหรือไม่?	
ในมุมมองส่วนตัวในงำนพิมพ์ระบบออฟเซท	ก่อนอื่นต้องแยก
งำนพิมพ์ออฟเซทเป็น	2	ประเภท	คือ	กำรพิมพ์ออฟเซทส�ำหรับ 
Publishing	(กระดำษบำง)	และ	กำรพิมพ์ออฟเซทส�ำหรับ	Packaging 
(กระดำษหนำ)		กำรพิมพ์ออฟเซท	Publishing	ส�ำหรบักระดำษบำง 
เช่น		หนังสอื	ต�ำรำเรยีน		นติยสำร	เป็นต้น	คำดว่ำในส่วนของหนงัสอื 
และต�ำรำเรียนยังอยู่	แต่นิตยสำรหลำยส�ำนักพิมพ์ก็มีกำรทยอย 
ปิดตวัลง	คงต้องปรบัเปลีย่นกำรน�ำเสนอ	บำงฉบบัก็มกีำรปรบัเปลีย่น 
รปูแบบให้เป็นดจิติอลกันมำกข้ึน	อยู่ในรูปแบบกำรน�ำเสนอผ่ำนสือ่
โซเชีย่ลมเีดยี	ในรปูแบบต่ำง	ๆ 		ส่วนกำรพิมพ์ออฟเซทกระดำษหนำ 
ส�ำหรับ	Packaging	โดยกระดำษหนำ	ผลตอบรับค่อนข้ำงไปใน
ทิศทำงที่ดีในช่วง	2	–	3	ปีน้ี	หลำยโรงพิมพ์ประเภทพิมพ์หนังสือ 
หันมำลงทุนเครื่องจักรเพ่ือรองรับงำนผลิตหรือข้ึนรูปงำนท่ีพิมพ์
มำจำกกระดำษหนำ	เช่น	พวกกล่องแป้ง,	กระดำษแข็ง	(จ่ัวปัง),	
กระดำษลอนลกูฟูก	ซึง่ลกัษณะงำนพวกน้ียังมกีำรลงทนุเคร่ืองจกัร	
เพ่ือเพ่ิมหรือทดแทนก�ำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	เครื่องจักร
ประเภท	เครือ่งป๊ัม	เคร่ืองปะกล่อง	ขึน้รปูกล่อง	งำนข้ึนลอน	ประกบ
ลอนลูกฟูก	และพวกงำน	Post	Press	 ท่ีเก่ียวข้องกับกล่องหรือ 
บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

 แผนธุรกิจในอนาคตของทางบริษัท ไซเบอร์ เอสเอม็ (ไทย) 
จ�ากัด จะมีการน�าเครื่องพิมพ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
หรือไม่
	 ปัจจบัุนบรษิทัฯ	มกีำรน�ำเข้ำเครือ่งพิมพ์จำกประเทศญ่ีปุน่, 
จีน	และเครื่องจักรหลังกำรพิมพ์จำกยุโรป	ญ่ีปุ่น	จีน	ไต้หวัน	โดย

เครื่องจักรแต่ละชนิดที่ทำงบริษัท	ฯ	น�ำข้ำมำ	ได้มีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่	
เข้ำไปตรวจสอบ	อบรม	เร่ืองคุณสมบัติ	กำรท�ำงำน	 	โครงสร้ำง	
รวมไปถึงชนิดของวัตถุดิบ	 เพ่ือน�ำเสนอและให้บริกำรตรงกับ 
ควำมต้องกำรกับลูกค้ำหรือผู้ประกอบกำรโรงพิมพ์	ให้มำกที่สุด
	 ในระยะเวลำ	2	–	3	ปีที่ผ่ำนมำ	อำจจะกล่ำวได้ว่ำ
เครื่องพิมพ์ออฟเซทมีปริมำณกำรสั่งซื้อผ่ำนจุดสูงสุดมำแล้ว 
เมื่อเทียบกับอดีต		บริษัทฯเน้นท�ำกำรตลำดงำน	Post	Press	โดย
มกีำรน�ำเข้ำเครือ่งจกัรมำสกัระยะแล้ว	ยกตวัอย่ำงเครือ่งจกัรทีเ่ป็น
เทคโนโลยีใหม่	ๆ เช่น	“เครือ่งตรวจสอบคณุภำพ”	เพ่ือลดกำรสญูเสยี 
ซึง่เครือ่งมอืนีม้คีณุสมบตัเิด่นในเรือ่ง	กำรตรวจสอบงำนระหว่ำงพิมพ์ 
เช่น	หำกมีช่วงที่พิมพ์แล้วเกิดขี้หมึก	,	ตัวอักษรหรือภำพขำดหำย, 
ควำมเข้มสีไม่ตรง	เครื่องมือดังกล่ำว	เรำสำมำรถหยุดกำรท�ำงำน
ระหว่ำงพิมพ์	และแก้ไขได้ทันที		ซึ่งเครื่องมือนี้สำมำรถตอบโจทย์
เรื่องกำรลดกำรสูญเสียงำนระหว่ำงงำนพิมพ์ได้เป็นอย่ำงดี	
	 นอกจำกน้ียังมีเคร่ืองท่ีตรวจสอบกล่องประเภทต่ำงๆ 
ก่อนกำรขึ้นรูปปะกล่อง	 โดยหำกมีข้อผิดพลำดดังกล่ำวเกิดขึ้น	
เครื่องตรวจสอบจะมีกำรแจ้งเตือนทันที		

 คดิว่าปัจจยัไหนท่ีจะส่งผลให้อตุสาหกรรมการพมิพ์ยังคง
มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
	 ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	เทคโนโลยี
ดิจิตอลเข้ำมำมีบทบำทและเป็นส่วนหน่ึงของกำรใช้ชีวิตมำกขึ้น
เรื่อยๆ	ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลง	ยกตัวอย่ำง 
ในกำรเลือกซ้ือสินค้ำ	มีกำรสั่งซื้อในรูปแบบออนไลน์	และบริกำร
ขนส่งพัสดุสินค้ำต่ำงๆ	ซึ่งล้วนมีกำรใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ในกำร
บรรจแุละขนส่งสนิค้ำทัง้สิน้	รวมไปถึงสนิค้ำอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัควำมนิยม 
ในปัจจุบัน	 เช่น	อำหำรเสริม	เวชส�ำอำง	เครื่องส�ำอำง	รวมไปถึง
อำหำร	ก็ยังคงต้องใช้บรรจุภัณฑ์	แม้ว่ำไม่มีแนวโน้มเป็นอัตรำท่ี 
เพิ่มขึ้น	แต่จะเป็นแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบมำกกว่ำ

 คิดว่าอะไรท่ีท�าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ากับทาง
บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จ�ากัด
	 “กำรบริกำร”	เรำยึดมั่นเสมอมำตั้งแต่วันแรกท่ีเปิดบริษัท	
ปัจจุบันเรำมีกำรรวม	2	บริษัทเข้ำด้วยกัน	มีทีมพนักงำนบริกำร 
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	มีคติในกำรกำรด�ำเนินงำน	คือ	“เร็วและ
มีควำมสำมำรถ”	ลูกค้ำจึงมีควำมพอใจในสิ่งที่เรำปฏิบัติต่อกันมำ 
และมีควำมเชื่อมั่นเครื่องจักรที่ติดต้ังหรือขำยผ่ำนตัวแทน	ทำง 
บริษัทฯ	สำมำรถตอบโจทย์ให้กับลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี	

คุณธีรเดช พรวุฒิกูล 
Business Development Manager บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จ�ากัด
Mr. Theeradet Pornwuthikool
Business Development Manager  CYBER SM (THAI) CO., LTD.
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	 NEVIA	NEWS	in	this	issue	is	provided	of	good	opportunity 
to	interview	Mr.	Theeradet	Pornwuthikool,	Business	Development 
Manager	of	Cyber	SM	(Thai)	Co.,	Ltd.,	on	the	Direction	of	Printing 
Industry	at	Present	with	main	points	as	follows:

 In terms of the direction of printing industry 
at present, how is the tendency of expansion 
and which direction it will go on?
	 About	printing	 industry,	can	be	expanded?	From	
my	perspective	on	 the	offset	printing	system,	 first	of	all,	
the	offset	printing	 is	divided	 into	2	categories	which	are	
offset	printing	 for	publishing	 (thin	paper)	such	as	books, 
textbooks,	magazines,	etc.;	and	offset	printing	for	packaging 
(thick	paper).	 In	 terms	of	offset	printing	for	publishing	(thin	
paper),	books	and	textbooks	are	expected	to	be	survived 
while	many	magazine	publishers	are	continuously	closed	down, 
they	may	change	 their	presentations,	 some	magazines	
have	changed	their	 format	to	be	more	digital,	 in	the	form	of 
presentations	via	various	types	of	social	media.	 In	case	of	
offset	printing	 for	packaging	(thick	paper),	 the	 feedbacks	
have	been	quite	positive	during	these	few	years,	many	book	
printing	houses	have	turned	to	invest	in	machinery	to	support	
their	production	or	forming	of	printed	works	on	thick	paper	such	
as	powder	boxes,	cardboard	(grey	board),	corrugated	paper.	
These	works	are	still	 required	the	 investment	 in	machinery	
to	continuously	increase	or	replace	the	production	capacity,	
such	as	stamping	machine,	folder	gluer	machine,	box	forming	
machine,	additionally,	corrugating	work,	corrugated	paper	
assembly	work,	and	post	press	work	related	to	relevant	boxes	
or	packaging	also	tend	to	continuously	expand.

 In case of future business plan of Cyber SM 
(Thai) Co., Ltd., will printing machines with 
new technologies be used?
	 At	present,	 the	Company	 imports	printing	machines	
from	Japan,	China;	and	post-printing	machines	from	Europe,	
Japan,	China,	Taiwan.	 In	each	type	of	machines	 imported,	
the	Company	assigns	staff	to	inspect,	be	trained	on	working	
features,	structure,	as	well	as	types	of	raw	materials,	in	order	
to	offer	and	provide	services	that	meet	the	needs	of	customers	
or	printing	house	operators	as	most	as	possible.

	 During	these	few	years,	 it	can	be	said	that	the	offset	
printers	have	reached	the	highest	orders	compared	to	the	past,	
the	Company	has	focused	on	marketing	for	the	Post	Press	work,	
having	imported	machines	for	a	while.	For	example,	machines	
with	new	technologies,	such	as	“Quality	Inspection	Machine”	to	
reduce	wastes,	this	tool	has	outstanding	features	in	inspecting	
work	in	process,	for	example,	during	the	printing	machine	is	
running,	there	may	be	ink	dust,	missing	or	fading	letters	or	
images,	inconsistent	color	intensity,	such	tool	will	found	those	
errors	and	we	can	stop	printing	and	immediately	fix	them.	This	
Quality	Inspection	Machine	can	help	in	minimizing	the	loss	of	
works	during	printing	process	very	well.
	 Besides,	there	is	a	machine	that	can	inspect	various	
types	of	boxes	before	forming	and	gluing,	if	this	machine	found	
these	errors,	it	will	promptly	alert.

 Do you think which factors will make the 
printing industry to continuously grow?
	 Nowadays,	the	world	has	changed	all	the	time,	digital	
technology	plays	an	increasingly	important	role	in	life,	resulting	
in	changes	of	consumer	behaviors,	for	example	consumers	turn	
to	purchase	online	and	transportation	services	are	necessary	
and	require	packaging	boxes	to	pack	and	transport	goods,	this	
also	includes	other	products	that	are	currently	popular,	such	as	
food	supplements,	cosmeceutical,	cosmetics;	and	food,	that	
also	needs	to	use	packaging.	Although	its	ratio	is	not	likely	to	
be	increased,	it	will	tend	to	change	more	formats.

 Do you think what make customers to 
decide to buy products from Cyber SM (Thai) 
Co., Ltd.?
	 “Service”,	we	have	been	adhering	it	from	the	first	day	of	
company	establishment,	presently,	we	merged	2	companies,	
have	a	service	team	with	members	who	are	knowledgeable	and	
competent.	The	motto	of	our	operation	is	“Fast	and	competent”;	
therefore,	our	customers	are	satisfied	with	what	we	treat	and	
have	confidence	in	the	machines	installed	or	sold	through	an	
agent.	The	Company	can	respond	customers’	needs	very	well.  

Direction of
Printing Industry 
at Present
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	 นิทรรศกำร	From	Monet	 to	Kandinsky	และ	 Italian	
Renaissance	น�ำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียที่ไม่เหมือนใคร	ผู้ชม 
สำมำรถชมภำพศลิปะอย่ำงจใุจมำกถึง	1,500	ภำพจำกพิพิธภณัฑ์ 
20	แห่งท่ัวโลกซึ่งจะรวมไว้ท่ีน่ีท่ีเดียวด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 
โปรเจ็กเตอร์	และกรำฟิคอนิเมชั่นอันทันสมัย	พร้อมปลุกชีวิต 
ภำพศิลปะชือ่ดงัจำกฝีมอืของศลิปินผูท้รงอทิธิพลต่อประวตัศิำสตร์
ศิลปะตะวันตกให้กลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง	ส�ำหรับผลงำนของ 
ศิลป ินท่ีมำจัดแสดงในนิทรรศกำร	 FROM	 MONET	 TO 
KANDINSKY	คือ	โคลด	โมเนต์,	เอ็ดกำร์	เดอกำส์,	พอล	โกแก็ง, 
อ็องรี	รูสโซ,	อ็องรี	ตูลูส-โลเทร็ค,	 กุสตำฟ	คลิมท์,	พอล	ซีญัค, 
ปีด	โมนดรียำน,	อเมเดโอ	โมดิกลิอำนี,	วินเซนต์	แวนโก๊ะ,	ปิแอร์	
ออกัสต์	 เรอนัวร์,	ฮวน	กรี,	พอล	 เคล,	 เอ็ดเวิร์ด	มุงค์,	คำซิมีร์ 
มำเลวิช,	และวำซลิ	ีคนัดนิสกี		ส�ำหรบันทิรรศกำรส่วนทีส่องมชีือ่ว่ำ 
Italian	Renaissance	น�ำเสนอผลงำนของท่ีสุดแห่งศิลปินชำว
อิตำเลียนในยุเรอเนสซองส์	คือ	 เลโอนำร์โด	ดำ	 วินชี,	 ไมเคิล 
แองเจโล	,รำฟำเอล	และบ็อตติเชลลี	
	 นิทรรศกำรมัลติมีเดีย	 	 ได้รับกำรพัฒนำและออกแบบ
โดย	VISION	MULTIMEDIA	PROJECTS	จัดขึ้นเป็นครั้งแรก 
ของโลก	(World	Premier)	ที่อำร์ซีบี	แกลเลอเรีย	(RCB	Galleria)	
ชั้น	2	Contemporary	Art	Space	ริเวอร์	ซิตี้	แบงค็อก	ตั้งแต่วันที่ 
8	สิงหำคม	–	31	ตุลำคม	2562	บัตรรำคำ	350	บำท	ส�ำหรับ
นักศึกษำ	(ถึงปริญญำตรี)	ผู้อำวุโส	(60	ปีขึ้นไป)	และเด็ก	(4	ขวบ
ขึน้ไป)	รำคำ	250	บำท	บตัร	1	ใบ	เข้ำชมได้ตลอดทัง้วัน	เปิดทุกวัน 
ตั้งแต่เวลำ	10.00	น.	–	22.00	น.	

TWO NEW EUROPEAN  
  MASTERS MULTIMEDIA

EXHIBITIONS

HOBBY CLUB

	 FROM	MONET	TO	KANDINSKY	and	 ITALIAN 
RENAISSANCE	are	the	unique	multimedia	exhibitions	where	
over	1,500	paintings	from	20	museums	are	presented	via	
cutting	edge	digital	 technology,	projections,	animated	
graphics.	This	is	also	brought	to	life	with	musical	accom-
paniment	through	technological	sound.	FROM	MONET	TO	
KANDINSKY	exhibition	will	feature	selected	masterpieces	
of	16	European	artists	influential	in	Western	art	history.	The	
list	 includes	Claude	Monet,	Edgar	Degas,	Paul	Gaugin,	
Henri	Rousseau,	Henri	Toulouse-Lautrec,	Gustav	Klimt,	Paul	
Signac,	Piet	Mondrian,	Amedeo	Modigliani,	Vincent	van	
Gogh,	Pierre	August	Renoir,	Juan	Gris,	Paul	Klee,	Edvard	
Munch,	Kazimir	Malevich,	and	Wassily	Kandinsky.	Then,	
the	second	sequel,	 Italian	Renaissance,	will	continue	to	
unveil	ultimate	works	of	Italian	masters,	Leonardo	da	Vinci,	
Michaelangelo,	Raphael	and	Botticelli.
	 Developed	and	designed	by	VISION	MULTIMEDIA	
PROJECTS	Italian	Renaissance	will	make	world	debut	at	
RCB	Galleria	on	the	2nd	floor	of	River	City	Bangkok,	starting	
from	August	8	until	October	31,	2019.	Ticket	prices:	adults	
(350	THB),	students,	children	aged	4	years	or	over	(250	
THB),	and	seniors	aged	60	years	or	over	(250	THB).	It’s	
one-day	pass	ticket.	River	City	Bangkok	is	open	daily	from	
10	a.m.	–	10	p.m	

  สองนิทรรศกำรมัลติมีเดีย  
  โชว์ผลงำนระดับมำสเตอร์
  โดยศิลปินยุโรป
ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ปลุกงานศิลปะ
ระดับมาสเตอร์พีซจากฝีมือของศิลปิน
ผู้สร้างประวัติศาสตร์ศิลปะให้กลับมา
มีชีวิตอีกครั้งด้วยสื่อมัลติมีเดีย
อันทันสมัย ครั้งแรกในเอเชียที่กรุงเทพฯ

River City Bangkok is bringing
the renowned artists’ masterpieces

In Western art history to life!
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	 เม่ือปลำยปี	2561	ในกำรประชุม	China	 International 
Forum	on	Corporate	Social	Responsibility	คร้ังท่ี	14	ณ	กรงุปักก่ิง 
APP	(ประเทศจีน)	ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น	“องค์กรท่ีมีควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม	2018”
	 เวทีน้ีเป็นประวติัศำสตร์ครัง้ส�ำคญัของประเทศจนีในโอกำส
ครบรอบ40ปีของกำรปฏิรูปและเป็นปีแห่งกำรด�ำเนินงำนภำยใต้
เจตนำรมย์ของสภำแห่งชำต	ิโดยควำมคำดหมำยของเวท่ีแห่งนีเ้พ่ือ
เป็นกำรรวมพลังของทกุภำคส่วนที่จะร่วมส่งเสริมควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรให้เป็นสังคมแห่งกำรแบ่งปัน	
	 ในระหว่ำงกำรหำรอืโต๊ะกลมระหว่ำงภำคอตุสำหกรรม	ภำค
กำรศึกษำ	และหน่วยงำนวิจยั	โดยมกีำรอภิปรำยในเชงิลกึเก่ียวกับ
วิธีกำรสร้ำง	“ชุมชนแห่งควำมรับผิดชอบ”		รองประธำนของ	APP	
(ประเทศจีน)	Zhai	Jingli	กล่ำวว่ำ	 ย่ิงควำมรับผิดชอบของบริษัท
ย่ิงใหญ่เท่ำไร	จะนับได้ว่ำเป็นควำมรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีจะมำกขึน้
ตำมไปด้วย		ดังนั้นเมื่อมีโรงงำนในสถำนที่ต่ำงๆ	เรำได้ด�ำเนินกำร
สวัสดิกำรรวมถึงกำรบรรเทำควำมยำกจนในโครงสร้ำงทำงสังคม		
APP	(ประเทศจีน)	ซึ่งมีพนักงำนในประเทศมำกกว่ำ	40,000	คน	 
โดยกว่ำ	90%	ได้เข้ำร่วมกิจกรรมประชำสังคม	ท�ำให้พนักงำน 
มคีวำมส�ำนกึรบัผดิชอบต่อสงัคมและองค์กร	และจะท�ำให้ประเทศ
สำมำรถดีขึ้นได้

	 ในฐำนะที่เป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆท่ีมีกำรน�ำเสนอรูปแบบ
ของ	“ป่ำไม้	เยื่อ	และ	กระดำษ”	ในประเทศจีนซึ่ง	APP	ได้เข้ำร่วม
มำตั้งแต่ปี	2535	โดยน�ำแนวคิดของกำรบูรณำกำร	“กำรปลูกป่ำ	
ผลิตเยื่อ	และ	ผลิตกระดำษ”	เข้ำไว้ด้วยกัน	ได้ก่อเกิดระบบนิเวศน์
ของป่ำปลกูต่อเนือ่งกับกำรผลติเย่ือท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมตลอด
จนถึงกำรผลิตกระดำษที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Papermaking)		
กำรบูรณำกำร	“กำรปลูกป่ำ	ผลิตเย่ือ	และ	ผลิตกระดำษ”	เข้ำไว้
ด้วยกันส่งผลให้เกิดอุตสำหกรรมกำรหมุนเวียนสีเขียวขนำดใหญ่
ที่มี	“กำรสร้ำงป่ำปลูกส�ำหรับกระดำษ	กำรส่งเสริมกระดำษ	และ
กำรรวมกันของกระดำษและป่ำ”	ขึ้นมำ	
	 APP	(ประเทศจีน)	ได้ปลูกป่ำเกือบ	9	ล้ำนไร่	ในพ้ืนท่ี	8	
เมืองหลัก	ซึ่งเปรียบได้กับกำรรวมคำร์บอน	2.17	ล้ำนตันต่อปีและ
ดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์ได้ประมำณ	8	ล้ำนตันซึ่งเท่ำกับกำร
ปล่อยมลพิษของรถยนต์	2	ล้ำนคนัต่อปี	เพ่ือแสดงควำมรบัผดิชอบ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก	APP	(ประเทศจีน)	ได้
เป็นองค์กรแรกในอุตสำหกรรมกระดำษที่ประกำศเดินหน้ำกำรใช้
พลังงำนสะอำดในขั้นตอนกำรผลิต	รวมถึงกำรลงทุนเกือบ	2	ล้ำน	
หยวน	ในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่	และ
ยังคงเป็นกำรลงทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุในอตุสำหกรรมกระดำษในประเทศ
อีกด้วย	

APP (ประเทศจีน)
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น
“องค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 2018”
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APP (China)
won the title of
“2018 Responsible 
Enterprise”
	 On	November	24th,	 the	14th	China	 International 
Forum	on	Corporate	Social	Responsibility	was	held	in	Beijing.	
APP	(China)	won	the	title	of	“2018	Responsible	Enterprise”.
	 It	 is	the	important	historical	node	of	China	the	40th	
anniversary	of	reform	and	opening	up	and	the	year	of	the	
implementation	of	the	spirit	of	the	19th	National	Congress.	
How	to	bring	 together	 the	power	of	 responsible	parties	
and	promote	the	social	responsibility	of	corporate	social 
responsibility	to	form	a	symbiotic	shared	social	ecological	
chain	is	the	hope	of	this	forum.
	 During	the	round-table	dialogue,	guests	 from	the	
industry,	academia	and	 research	circles	started	an	 in-
depth	dialogue	on	how	to	build	a	“responsible	community”. 
Zhai	Jingli,	vice	president	of	APP	(China),	said	that	the	greater 
the	responsibility	of	 the	company,	the	more	responsibility	
it	should	assume.	Therefore,	when	there	are	 factories	 in	
various	places,	we	have	implemented	the	public	welfare,	
including	poverty	alleviation	and	social	construction.	There	
are	more	than	40,000	domestic	employees	in	APP(China),	
and	more	 than	90%	of	 them	have	participated	 in	public 
welfare	activities.	 In	doing	so,	employees	have	a	sense	
of	social	 responsibility,	and	companies	have	a	sense	of 
corporate	responsibility,	which	makes	the	country	go	better.

	 As	one	of	 the	earliest	companies	 to	propose	 the 
“forestry-pulp-paper	integration”	model	in	China,	APP	entered 
China	 in	1992	and	 introduced	the	advanced	concept	of	
“forestry-pulp-paper	integration”	into	China,	which	are	from	
ecological	forestry	to	environmentally-friendly	pulping,	further 
	 to	 the	green	papermaking,	 then	 the	“forest-pulp-paper 
integration”	green	large-circulation	industry	with	“forest-raising 
paper,	paper-promoting	forest,	and	forest-paper	combination” 
has	been	formed.	
	 APP	(China)	planted	4.5	million	mu(=0.0667	hectares) 
of	plantations	 in	China’s	eight	major	provinces.	 It	can 
consolidate	2.17	million	tons	of	carbon	per	year	and	absorb	
about	8	million	tons	of	carbon	dioxide,	which	equals	to	one	
year’s	emissions	of	2	million	vehicles.	In	response	to	global	
climate	change,	APP	(China)	 is	 the	first	 to	 launch	clean	
energy	applications	 in	China’s	paper	 industry,	 including	
large-scale	application	of	photovoltaic	power	generation	
with	a	total	investment	of	nearly	2	billion	yuan,	which	is	by	
far	the	largest	photovoltaic	power	generation	project	in	the	
domestic	paper	industry.	The	continuous	investment	in	the	
field	of	sustainable	development	has	also	made	APP	(China)	
recognized	by	many	parties	in	the	society.	
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PAPER EXHIBITION

PACK PRINT
INTERNATIONAL 2019
	 สมำคมกำรพิมพ์ไทย	-	สมำคมกำรบรรจภุณัฑ์ไทย	ร่วมกับ	เมสเซ่ 
ดสุเซลดอร์ฟ	เอเชยี	ร่วมกันจดั	“แพ็ค	พริน้ท์อนิเตอร์เนชัน่แนล	2019”	
มหกรรมรวมเทคโนโลยีจำกท่ัวโลก	หวงัช่วยยกระดบัสนิค้ำอตุสำหกรรม	
“ปริน้ต้ิง	-	แพคเกจจิง้”	ไทย	แข่งขนัได้ในตลำดโลก	ในวันที	่18	ถึง	21	
กันยำยน	2562		ณ	ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค	บำงนำ	

	 Packaging	and	printing	innovations	and	new	technology	will	come	under	
one	roof	at	the	next	edition	of	PACK	PRINT	INTERNATIONAL	2019.	As	the	lead-
ing	exhibition	of	its	kind	in	Southeast	Asia,	the	exhibition	continues	to	attract	an	
international	and	diverse	exhibitor	and	visitor	base	making	it	the	trade	platform	of	
choice	to	conduct	successful	business	transactions,	secure	deals,	and	network	
with	relevant	brand	names.	

The FUTURE is here.
The FUTURE is now.
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LIFE INNOVATION

แก้ปวดเนื้อปวดตัว
ด้วยแผ่นแก้ปวดนำโนเทค

	 Kalio	คอืนวัตกรรมแผ่นแก้ปวดนำโนเทค 
คร้ังแรกของโลก	โดยทุกสทิธิบตัรทีป่ระกอบมำ
เป็น	Kalio	นัน้เตม็ไปด้วยตวักักเก็บประจนุำโน	
(nanocapacitor)	 โดยท�ำงำนสอดคล้องกับ
ระบบไฟฟ้ำในร่ำงกำยในลกัษณะเป็นคล้ำยกับ
เสำอำกำกำศชีวภำพ	(bio	antenna)
	 ทันทีที่แปะ	Kalio	ในยังบริเวณที่ปวด 
บรเิวณดงักล่ำวจะเริม่รูส้กึอุน่ข้ึน	ค่อยๆ	บรรเทำ 
ควำมเจ็บปวดให้คลำยลง	ซึ่ง	Kalio	 น้ันม ี
ประสทิธิภำพในกำรฟ้ืนฟูร่ำงกำยได้อย่ำงรวดเรว็ 
นอกจำกนี	้Kalio	ยังมำในรูปแบบคล้ำยสตกิเกอร์ 
ดไีซน์ทันสมยั	บำงเฉยีบและกันน�ำ้ได้	สำมำรถ
ใช้ได้กับทุกบริเวณร่ำงกำย	ไม่ว่ำจะเป็น	หวัเข่ำ	
ข้อศอก	แขน	ขำหรอืหลงั	ทัง้ยังมคีวำมยืดหยุ่นสงู 
กล่ำวคอื	เพียงแปะไว้ภำยนอกร่มผ้ำก็ยังสำมำรถ 
ช่วยแก้ปวดได้ดีเยี่ยม	

	 Nanotech	bio-antenna	that	interacts	
with	electrical	signals	in	your	body,	natu-
rally	relieving	pain.

	Overview
	 Kailo	 interacts	with	 the	body’s	
electrical	system.	Each	Kailo	contains	
a	patented	array	of	nanocapacitors	 that	
work	as	a	bio	antenna,	assisting	the	body	
in	clear	communication	to	turn	down	the	
volume	on	your	pain.
 	Recover	faster
 	Improve	flexibility
 	Regain	a	natural	range	of	motion	

KALIO:
KAILO
- The Future
of Pain Relief

Carrier Layer
Nanoparticles

Substrate

1

2

3
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CREATIVE IDEA

	 ในปัจจุบันมีคนกว่ำ	1.3	พันล้ำนคนท่ีต้องอยู่กับสภำวะกำรพิกำร 
ทำงสำยตำ	ไมว่่ำจะด้วยโรค	สภำพอำย	ุหรอืจำกอบุตัเิหตกุต็ำม	ซึง่ถอืว่ำเปน็
ตัวเลขที่สูงทีเดียว	แต่น้อยครั้งท่ีเรำจะได้เห็นงำนออกแบบท่ีถูกพัฒนำมำ 
เพ่ือผูพิ้กำรทำงสำยตำโดยเฉพำะ	และล่ำสดุด้วยกำรร่วมมอืระหว่ำง	HomePro 
และ	BBDO	จึงเกิดเป็นคอลเล็กชันท่ีมีชื่อเก๋ๆ	ว่ำ	7:1	Furniture	Collection 
ซึ่งเป็นผลงำนที่พำคนไทยไปคว้ำรำงวัลระดับโลก	Cannes	Lions

คอลเล็กชันเฟอร์นิเจอร์ของไทย
ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ
ที่ชนะรางวัล Cannes Lions!

7 :1

	 7:1	 ไม่ใช่สัดส่วนของขนำดหรืออะไร	แต่เป็นสัดส่วนของควำม 
คอนทรำสต์ของส	ีซึง่เป็นสดัส่วนท่ีท�ำให้ผูพิ้กำรทำงสำยตำมองเหน็เฟอร์นเิจอร์ 
ชิ้นหน่ึงได้ชัดข้ึนเพรำะคู่สีมันต่ำงกันมำก	BBDO	ยังใช้วิธีปรับทัศนะกำร 
มองเห็นโดยองค์กร	W3C	ซึ่งช่วยท�ำให้วัตถุต่ำงๆ	 ถูกมองเห็นได้ในระดับ
มำตรฐำน	AAA	ซึ่งเป็นระดับที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด
	 ซึ่งโปรเจกต์ดังกล่ำวก็ได้คว้ำรำงวัลจำกเวที	Cannes	Lions	2019	
โดยดีไซเนอร์จำก	7:1	Furniture	Collection	ธีรพล	โอเจริญ	ได้โพสต์ข่ำวด ี
ในเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ	Taylor	O-Charoen	ในฐำนะท่ีได้รับรำงวัล	Bronze	
หมวด	Design	ไปครอง
	 ถือเป็นควำมน่ำภำคภูมใิจของชำวไทยท่ีได้เห็นงำนออกแบบคณุภำพด ี
ได้รับรำงวัลบนเวทีระดับโลก	และย่ิงน่ำภำคภูมิใจท่ีเรำอยู่ในยุคสมัยที่มี
โอกำสได้เหน็บคุลำกร	และบรษิัทชั้นน�ำมำกมำยใชค้วำมถนดัของตวัเองเพือ่
ท�ำให้สังคมของเรำน่ำอยู่ขึ้นอีกนิด	
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CREATIVE IDEA

	 At	present,	over	1.3	billion	people	 live	with	visually	
impaired	conditions,	either	caused	by	diseases,	age	states	
or	accidents,	This	number	is	considered	a	very	high	number;	
however,	 it	 is	very	rare	 to	see	 the	designs	 that	have	been	
specifically	developed	for	the	visually	impaired.	Recently,	with	
the	collaboration	between	HomePro	and	BBDO,	the	furniture	
collection	has	been	created	under	a	chic	name	“7:	1	Furniture	
Collection”,	which	is	the	work	leading	Thai	people	to	win	the	
world-class	prize,	Cannes	Lions!
	 7:	1	is	not	the	ratio	of	dimension	or	anything,	but	it	is	the	
ratio	of	color	contrast,	which	is	the	optimal	ratio	that	enables	the	
visually	impaired	to	see	a	piece	of	furniture	clearer	because	a	
pair	of	colors	has	high	contrast.	In	addition,	BBDO	also	applies	
the	method	to	adjust	 the	visualization	by	W3C,	resulting	 in 
seeing	materials	at	AAA	level,	the	most	visible	level.
	 The	said	project	owned	by	Theerapol	Ocharoen,	the	
designer	of	7:1	Furniture	Collection,	won	the	prize	from	Cannes	
Lions	2019	event	and	this	good	news	has	been	posted	on	his	
private	Facebook	“Taylor	O-Charoen”,	upon	his	achievement	
of	Bronze	Award	in	Design	category.
	 This	accomplishment	is	considered	as	a	pride	of	Thai	
people	on	having	the	good	quality	design	wining	the	world-class	
prize	and	makes	us	more	proud	that	we	are	living	in	the	Era	
when	people	have	the	opportunities	to	see	people	and	many	
leading	companies	apply	their	own	aptitude	to	make	our	society	
more	pleasant	to	some	extent.

7:1 Thai Furniture
Collection
for the Visually Impaired 
won Cannes Lions Awards

7 :1
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