NEVIA NEWS
วารสารเชิงความรูเ้ พือ
่ พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

By Gold East Paper & CAS Paper

เลือกบรรจ�ภัณฑเลือก “GROW”
เพราะเราจะ “โตไปดวยกัน”

ISSUE
41

Issue. 41 January - April 2022
ฉบับที่ 41 มกราคม -เมษายน 2565
CAS PAPER Newsletter
www.caspaper.com

CONTENTS

EDITOR TALK

Forecast

“NEVIA NEWS” เป็็ น วารสารเพื่่� อ การประชาสัั ม พัั น ธ์์ ข อง
บริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด ราย 4 เดืือน แจกฟรีีสำ�
ำ หรัับลููกค้้า

EDITOR TALK
	จากสถานการณ์์ โรคระบาด COVID – 19 ที่่� เริ่่�ม จะคลี่่� ค ลายไปได้้ บ้้ า ง ถึึ ง แม้้ จ ะยัั ง มีี การร ะบาดหนัั ก
แต่่ธุุรกิิ จต่่า งๆ ก็็ กลัั บ มามีี แนวโน้้ ม ที่่� ดีี ขึ้้� น อย่่างต่่อเนื่่� อ ง เนื้้� อ หาของ NEVIA News ฉบัั บ นี้้� น อกจากการคาดการณ์์

04

“NEVIA NEWS” is a newsletter of C.A.S. PAPER CO.,LTD.
Published once every four months free of charge distributing
to the company’s customers.
เจ้้าของ:

Creative Idea

บริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด

เลขที่่� 1 ถนนเจริิญราษฎร์์ แขวงทุ่่ง
� วััดดอน

22

เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
Owner:

เศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 มีีแนวโน้้มที่่�จะกลัับมาขยายตััวได้้แล้้ว ยัังมีีมุุมมองแนวโน้้มของโลกในด้้านต่่างๆ ที่่�คาดว่่า

C.A.S. PAPER CO., LTD.
1 Charoenrat Road, Thungwatdon,

Marketing Update

06

10

ขอให้้สนุุกกัั บการอ่่านนะคะ

บรรณาธิิการบริิหาร: คุุณสุุรพล ดารารััตนโรจน์์

มัันต้้อง Stand Out ! : สิินค้้าก็็เหมืือน ๆ กััน
ทำำ�อย่่างไรให้้โดดเด่่นและแตกต่่าง
How to make your products
stand out from your competitors’

Even with the COVID-19 outbreak, the situation is starting to unravel. In this issue,

Consultant:

CAS@ACTIVITIES

จะมาเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีวิ
ี ต
ิ ภายหลัังจากการระบาดนี้้� เช่่น ธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการเกษตรเพื่่�อ

การเกษตรสมััยใหม่่ และนวััตกรรมในธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าจัับตามองอีีกด้้วย

Sathon, Bangkok 10120

คุุณโฉมบัังอร ดารารััตนโรจน์์

กองบรรณาธิิการ:

คุุณอารีีรัต
ั น์์ สำำ�ราญสิินธุ์์�

โครงการ “สนามเด็็กเล่่น เพื่่�อการเรีียนรู้้ � : You’ re the
Playground” CAS GROUP Joined Mechai
Viravaidya Foundation “You’re The Playground
Project”

Editiorial Team:

Tansy Tan, Jay Lee, Forest Bai

PAPER TECHNIQUE

12

บรรณาธิิการพิิเศษ:

อาจารย์์มยุุรีี ภาคลำำ�เจีียก

CAS@IMPRESSION

14

LIFE INNOVATION

17

GEP@ACTIVITIES

18

HOBBY CLUB

20

Chombungorn Dararattanaroj

the Thai economy forecast in 2022 is likely to resolve continuously. Global trends of post
pandemic e.g. packaging business, agricultural technologies and innovations for modern
farming, and tourism industry can be a game changer in the new normal way of life

Surapol Dararattanaroj

Enjoy reading.

คุุณสุุอาภา ดารารััตนโรจน์์

Mayuree Paklamjeak
ออกแบบ:

ภรณ์์ทิพ
ิ ย์์ เงิินทอง

Design:

Phornthip Ngernthong

ผลิิตโดย:

โรงงาน โกลด์์ อีีสท์์ เปเปอร์์ ประเทศจีีน

Production:

GOLD EAST PAPER Mill (China)

ร่่วมกัับ บริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด

การสร้้างความผููกพัันกัับลููกค้้าด้้วยบรรจุุภััณฑ์์-ตอนที่่� 2
Packaging for Customer Engagement-Part 2

มุุมมองธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์กัับสถานการณ์์ตลาดที่่�เปลี่่�ยนไป
คุุณโฉมบัังอร ดารารััตนโรจน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด
Perspective on the Packaging business during
the shifted market conditions.
Khun Chombungorn Dararattanaroj Deputy
Managing Director of C.A.S. Paper Co., Ltd.

with C.A.S. PAPER CO., LTD.
www.goldeastpaper.com
www.caspaper.com

วารสารฉบัับนี้้� ปกพิิมพ์์ด้้วยกระดาษ NEVIA Plus - ด้้าน250
แกรม เนื้้� อในพิิมพ์์ด้้วยกระดาษ NEVIA Sparkling-ด้้าน 128 แกรม
จากโรงงาน โกลด์์ อีีสท์์ เปเปอร์์ (GEP)
This newsletter has it’s cover printed on NEVIA PlusMatt 250 gsm and inside page printed on NEVIA SparklingMatt 128 gsm from GEP.

2 NEVIA NEWS

ถุุงเท้้าอััจฉริิยะ
Smart Socks

โครงการ Water Rhyme Jiangsu นำำ�เยาวชนทััศนศึึกษา
ปลููกฝัังคุุณค่่าการประหยััดน้ำำ�
Water Rhyme Jiangsu, Water-saving Youth Tour

เทรนด์์นวััตกรรมเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าจัับตามอง
ในยุุค New Normal
Disruptive innovations for Tourism Industry
in the New Normal Age

NEVIA NEWS 3

FORECAST

Aside from the migration of production
plants, multiple international companies are
establishing joint ventures with Thai companies to
produce biological products as a result of the Board
of Investment of Thailand’s (BOI) campaign to
incentivize foreign investments. Moreover, Thailand
has always been acknowledged for its abundance in
raw agricultural materials fitting for the production of
biological products.
The government sector retains sufficient
capitals to inject another round of economic stimulus

Understanding Thai Economy in 2022;Prospects and Obstacles to Recovery

in case of future COVID-19 waves as they have made
1.5 trillion-baht loan since 2020. Of the 1.5 trillion,
1.2 trillion-baht has already been spent. Although the
current public debt ratio is around 60% of national

นอกจากนี้้� บริิษััทต่่างชาติิหลายแห่่งยัังได้้เข้้ามาร่่วมทุุน

กัั บ บริิษัั ท ไทย เพื่่� อ ผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชีี ว ภาพ ซึ่่� ง ได้้ รั ับ การส่่งเสริิม

การลงทุุนจากสำำ � นัั ก งานคณะกรรมการส่่งเสริิม การลงทุุน (BOI)
อีีกทั้้ง� ประเทศไทยยัังเป็็นแหล่่งวััตถุุดิิบทางการเกษตรที่่�อุุดมสมบููรณ์์
สำำ�หรัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชีว
ี ภาพ

ความไม่่แน่่นอนจากการระบาดที่่� ยัั ง คงอยู่่� โดยคาดว่่าการบริิโ ภค

ของประชาชนจะค่่อยๆฟื้้� นตัั ว กลัั บ ไปสู่่� ร ะดัั บ เดิิ ม ก่่อนโควิิ ค ภายใน

ปีี 2566 เช่่นกัั น ในด้้ า นการส่่งออกจะยัั ง คงเป็็ น ตัั ว ขัั บ เคลื่่� อ นหลัั ก

ของเศรษฐกิิ จ ไทยในปีี นี้้� โดยการส่่งออกในปีี ที่่� ผ่่า นมาขยายตัั ว

ราว 15% และคาดว่่าจะขยายตััวต่่อเนื่่�องราว 10% ในปีีนี้้� โดยเฉพาะ

ตลาดหลัักอย่่างสหรัั ฐ อเมริิ กา จีี น ยุุโรป และญี่่� ปุ่่� น ที่่� เ ศรษฐกิิ จ
เริ่่�ม ฟื้้� นตัั ว หลัั ง การระบาดใหญ่่และที่่� ผ่่า นมาสิิ น ค้้ าส่่ งออกมากกว่่า

3 ใน 4 มีีการขยายตััวมากกว่่าระดัับก่่อนโควิิดแล้้ว เช่่น อาหารแปรรููป
ชิ้้� น ส่่วนคอมพิิ ว เตอร์์ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ยา ง ยานยนต์์ แ ละชิ้้� น ส่่วน เป็็ น ต้้ น

ซึ่่� ง จะส่่งผลดีี ต่่ อห่่วงโซ่่อุุปทานในประเทศการลงทุุนในปีี นี้้� ยัั ง คง

ขยายตัั ว ต่่อเนื่่� อ งจากการฟื้้� นตัั ว ของอุุปสงค์์ ทั้้� ง ในและต่่างประเทศ
ซึ่่�งเห็็นสััญญาณจากการลงทุุนของบริิษััทไทยและต่่างชาติิที่่เ� ริ่่�มฟื้้� นตััว
ตั้้� ง แต่่ปีี ที่่� แ ล้้ ว อีี กทั้้� ง การลงทุุนโ ด ย ต ร ง จากต่่า ง ป ร ะ เท ศ ยัั ง ไ ด้้

อ านิิ ส ง ส์์ จากการย้้ ายฐ า น การผลิิ ต จากประเทศจีี น โดยเฉพาะ
อุุตสาหกรรมยานยนต์์และชิ้้�นส่่วน อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และการบริิการ

คลาวด์์ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลพวงจากสงครามการค้้าและสงคราม

เทคโนโลยีีระหว่่างสหรััฐฯ และจีีน
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estimates that Thai economy will grow about 3.5% compared
to last year. The total economic value will return to the point
it was before the pandemic by 2023.

While numerous businesses have yet to

of export demands and the digitization of the World.

yet to recover to its full potential that it once was before the

The digitization has already begun in the vehicle

pandemic, due to the uncertainty caused by the persisting

manufacturing industry, food manufacturing industry,

pandemic. The consumption rate of the general populace is

logistics, E-commerce, retail deliveries, IT businesses,

steadily increasing and is expected to return to the

long-distance healthcare provisions, Hard-disk

pre-pandemic rate by 2023 as well. This year, the exporting

drives, cloud data centers, digital asset platforms and

industry remains the major driving force behind Thai

many others. However, numerous circumstances may

นอกจากนี้้�แม้้ว่่าหลายธุุรกิิจยัังไม่่ฟื้้� นตััวสู่่�ระดัับก่่อนโควิิด

economy.Last year, the volume of exports has grown by 15%

result in the detriment of Thai economy, causing it to

แต่่ยัังมีีธุุรกิิจจำำ�นวนมากที่่�สามารถเติิบโตได้้ เนื่่�องจากการส่่งออก

and the volume of this year is predicted to outgrow last year’s

not recover as expected:

ที่่�เริ่่�มฟื้้� นตััวและการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เช่่น อุุตสาหกรรมยานยนต์์

figure by 10% . In major markets such as the USA, China,

การผลิิตอาหาร การขนส่่งและคลัังสิินค้้า ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์ซ
์ บริิการ

Europe and Japan where economies are recovering following

1. The spread of the Omicron strain of

เดลิิเวอรี่่� ธุุรกิิจไอทีี การแพทย์์ทางไกล ฮาร์์ดดิิสก์์ไดรฟ์์ ศููนย์์ข้้อมููล

the decline of COVID-19 cases, exports from Thailand e.g.

COVID-19 will cause uncertainty to the recovery of

บนคลาวด์์ และแพลตฟอร์์ม สิิ น ทรััพ ย์์ ดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น ต้้ น อย่่างไรก็็ ดีี

Processed foods, electronics components, natural rubber

both the global economy and Thai economy.

เศรษฐกิิจไทยปีีนี้้�มีีความเสี่่�ยงที่่�อาจทำำ�ให้้การฟื้นตัั
้� วไม่่เป็็นไปตาม

products, vehicles and its parts has grown to reach over 3/4 in

ที่่�คาด อาทิิ

volume compared to the quantity made during the pre-COVID

2. The trade wars and tech wars between the

period. These developments will create positive effects on

US. and China has created numerous constraints to

domestic supply chain. Investments this year continue to

the of global commerce, forcing the productions with-

grow as a result of the recovery of domestic and international

in the supply chains to come to a halt as illustrated by

demands. Notable indicators for the return to normalcy is

the semi-conductor scarcity the past year and…

เป็็น 70% ของจีีดีีพีี ทำำ�ให้้ยัง
ั พอมีีช่่องว่่างสำำ�หรัับการจััดหาเงิินกู้้�เพิ่่�ม
เติิมได้้อีีกราว 1 ล้้านล้้านบาท

คาดว่่าเศรษฐกิิ จ ไทยปีี นี้้� จ ะขยายตัั ว ราว 3.5% จากปีี ก่่ อนหน้้ า

ของเศรษฐกิิจไทยปีีนี้้� แต่่ยัังไม่่เท่่ากัับระดัับก่่อนโควิิด เนื่่� องจากยัังมีี

pandemic. Thailand Development Research Institute (TDRI)

the growth in Thai economy. However, the economy has

อยู่่� ที่่� รา ว 60% ของจีี ดีี พีี แต่่ด้้ ว ยการขยายเพดานหนี้้� ส าธารณะ

มาตรการล็็ อ กดาวน์์ ช่่ วงปลายปีี 2564 ส่่งผลให้้ เกิิ ด การขยายตัั ว

make additional loans up to another trillion baht.

businesses have already thrived due the recovery

ใช้้ไปแล้้วกว่่า 1.2 ล้้านล้้านบาท อีีกทั้้ง
� แม้้ว่่าหนี้้�สาธารณะในขณะนี้้�

	การฟื้้� นตัั วของกิิ จกรรมทางเศรษฐกิิ จ หลัั งการผ่่อนคลาย

national debt ratio to 70% of GDP has allowed it to

still lower than what it previously was before the COVID-19

recover to the state it was before the pandemic, many

ออก พ.ร.ก. กู้้�ยืม
ื เงิิน 1.5 ล้้านล้้านบาทตั้้�งแต่่ปีี 2563 ซึ่่�งได้้มีการ
ี
เบิิกจ่่าย

และมููลค่่าของเศรษฐกิิจจะกลัับไปสู่่�ระดัับเดิิมก่่อนโควิิดภายในปีี 2566

feasible recovery, although the overall economic value is

The recovery of economics activity after the government

เศรษฐกิิจหากเกิิดการระบาดระลอกใหม่่ในอนาคต หลัังจากที่่�รัฐ
ั บาล

เศรษฐกิิจไทยปีี 2565 ยัังคงฟื้้� นตััวได้้ แต่่มููลค่่าเศรษฐกิิจไทย

GDP, the government having raised the ceiling of

loosens its lockdown measure during late 2021 has led to

ในขณะที่่� ภ าครััฐ ยัั ง มีี เ งิิ น ทุุนเพีี ย งพอที่่� จ ะช่่วยกระตุ้้�น

ยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�กว่่าช่่วงก่่อนการระบาดของโควิิด โดยทีีดีีอาร์์ไอ

The Thai economy in 2022 still exhibits signs of

การระบาดของโควิิ ด สายพัั น ธุ์์� โ อมิิ ค รอนที่่� ส ร้้า ง

ความไม่่แน่่นอนต่่อการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจไทย

สงครามการค้้าและสงครามเทคโนโลยีีระหว่่างสหรััฐฯ

that investments from domestic and international companies
continue to recover since last year. Thailand continues to

3. The costs in al l as p e ct s are r i s i ng;

หยุุดชะงัักในห่่วงโซ่่อุุปทานการผลิิต ดัังที่่�เห็็นแล้้วจากการขาดแคลน

benefit from direct investments by international companies

pro ducts, energ y, tra n s p or t at i on, i ncl u di ng

as they move manufacturing plants from China to our country.

consumer perishables such as pork, chicken meat,

Products that are affected by this migration of manufacturing

chicken eggs to the point of affecting the purchasing

plants are transportation vehicles, electronics components

power of consumers.

และจีี น ที่่� ก ลายเป็็ น ข้้ อ จำำ � กัั ด ของการค้้ า โลก ซึ่่� ง ส่่งผลให้้ เกิิ ด การ

semi-conductor ในปีีที่่ผ่่า
� นมา และ

ราคาสิินค้้า รวมถึึงราคาพลัังงาน ค่่าขนส่่ง ตลอดจน

ราคาอาหารสด เช่่น สุุกร ไก่่ ไข่่ไก่่ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก จนกระทบต่่อ
กำำ�ลัังซื้้�อของประชาชน

and cloud services. The migration is believed to be partly
due to the ongoing trade wars and tech wars between the
US. and China.
CR: https://www.bangkokbiznews.com/columnist/982464
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3.

การออกแบบที่่�ดีีกว่่า
Innovative Designs

ในเมื่่� อ มีี ตัั ว เลืื อ กมากมายเกลื่่� อ นกลาดอยู่่� ในตลาดถ้้ า เรา

กำำ �ลัังจะออกสิินค้้าใหม่่ ลองคิิดว่่าเราจะช่่วยแก้้ไขปััญหาให้้ผู้้�บริิโภค

ได้้อย่่างไร ในวิิธีีที่่�น่่าสนใจกว่่า ขอยกตััวอย่่าง เครื่่�องดัักแมลงที่่�ช่่วย
แก้้ ไขปัั ญ หาแมลงก่่อกวน แต่่เครื่่�อ งดัั กจัั บ แมลงส่่วนใหญ่่หน้้ า ตา

	มีีคนเคยกล่่าวไว้้ว่่า สิินค้้าที่่ดี
� ีที่่สุุ
� ดคืือสิินค้้าที่่แ
� ก้้ปัญ
ั หาสำำ�หรัับลููกค้้าเฉพาะกลุ่่�มได้้ ท้้ายที่่สุุ
� ดแล้้วคนเราก็็อยากซื้้�อสิ่่�งที่่�ช่่วยแก้้ปัญ
ั หา

ไม่่สวยงาม ทำำ�ให้้ Katchy ช่่วยแก้้ ไขปััญหาเรื่่�องอื่่� น นอกเหนืื อจาก

ในชีีวิต
ิ ได้้ มากกว่่าสิินค้้าที่่แ
� ค่่ “มีีไว้้ก็็ดีี” หรืือ ทำำ�ให้้ชีวิ
ี ต
ิ พวกเขาดีีขื้้น
� ซึ่่�งผู้้ป
� ระกอบการทั้้�งหลายก็็ตระหนัักถึึงความจริิงในข้้อนี้้� แต่่ถ้้าคุุณก็็มีีคู่่�แข่่ง

เรื่่�องแมลงก่่อกวนด้้วย

อีีกหลาย ๆ แบรนด์์ที่่แ
� ก้้ไขปััญหาคล้้าย ๆ กััน เราจะมาแนะนำำ�วิิธีที่่
ี จ
� ะช่่วยสร้้างความโดดเด่่นให้้กัับสิินค้้าของคุุณ

With so many products already flooding the market,

It’s been said that the best products on the market are those that solve a clear problem for a niche target consumer.

if you develop new products, consider how your products

Utimately, we all seek for products that help ease our daily struggles over the products that are only good-to-have.

can solve same the problems with a more impressive solution.

Products should elevate the quality of life of the consumers. All entrepreneurs are aware of this fact, that means you and

Let’s go over “Katchy” insect traps. Insect traps are tools to help

all of your competing brands are looking to solve similar problems. Let’s examine the variety of ways you can make your

you prevent insects from invading your household. However, most

products stand out from the rest.

bug traps hardly look appealing. “Katchy” designs their products

2.

to be more pleasant to the eyes, allowing their products to solve

ตััวช่่วยสร้้างความสะดวกสบาย
ในบ้้านมาแรง Convey Convenience

the aesthetics problem along with bug problems.

	สิินค้้าหรืือการบริิการของเราก็็จะโดดเด่่นมากขึ้้�น

ขอย้ำำ � ว่่าทั้้� ง หมดนี้้� ขึ้้� น อยู่่� กัั บ Positioning ของสิิ น ค้้ า

สิินค้้าของเราช่่วยแก้้ไขปััญหาใดปััญหาหนึ่่�งให้้ลููกค้้าอยู่่�แล้้ว

1. สามารถแก้้ ไขหลาย ๆ ปััญหา
Solve multiple problems.

	พิิ สููจน์์ ว่่าสิิ น ค้้ า ของเราสามารถแก้้ ไขหลาย ๆ ปัั ญ หาได้้

ในเวลาเดีี ย วกัั น หรืือ “ยิิ ง ปืืนนัั ด เดีี ย วได้้ น กหลายตัั ว ” ใส่่ความคิิ ด

สร้้างสรรค์์ใหม่่ ๆ ลงไปในสิินค้้าได้้ มีีปัญ
ั หาอื่่�น ๆ อีีกไหมที่่�สิน
ิ ค้้าของเรา

อาจจะช่่วยตอบโจทย์์ได้้ ถ้้าสิินค้้าของเรามีีส่่วนผสมหลายตััว คิิดถึึง
ส่่วนผสมทุุกตัั ว เช่่น Early Bird ไม่่ได้้ เพีี ย งแค่่แก้้ ปัั ญ หาความง่่วง

เหงาหาวนอนในตอนเช้้าเท่่านั้้� น แต่่ยัังช่่วยให้้สมองกระปรี้้�กระเปร่่า
และเติิมน้ำำ�ให้้ร่่างกายอีีกด้ว
้ ยทีีนี้้สิ
� น
ิ ค้้าก็ไ็ ม่่ใช่่แค่่เพิ่่�มความกระปรี้้�กระเปร่่า

เหมืือนอย่่างกาแฟ หรืือเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลัังทั่่�วไป แต่่ยัังช่่วยเพิ่่�มพลัังสมอง

และเติิมน้ำำ�ให้้ร่่างกายอีีกด้้วย

You have to prove that your products are able to solve
various problems in a consumer’s life. Make the consumer feel
they “kill multiple birds with one stone” with your products.
Be creative when developing products: Are there any other
functions that your products may serve. If your product is
composed of various ingredients, explore all the benefits of each
individual ingredients. Consider the Early Bird Coffee and Dessert
Bar, the venue does not only claim to solve morning fatigue, but
also claims to help boost brain productivity and help rehydrate
customers. Unlike other coffee or energy drinks brand that only
communicate their products as supplements for morning energy,
Early Bird Coffee and Dessert Bar extends their products’
advertised properties to enhancing brain functions and
rehydration as well.
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หากเราไปเน้้ น เรื่่�อ งความสะดวกมากกว่่าการแก้้ ปัั ญ หา

จะทำำ�ให้้สิินค้้ าของเราดููโดดเด่่นน้้ อยลงในสายตาผู้้�บริิโภค
หามุุมพููดที่่�โดน ๆ ไปเลย และบอกลููกค้้าว่่า “ทำำ�ไม” เราถึึง

ช่่วยเขาแก้้ไขปััญหา หรืือช่่วยให้้ลููกค้้าไม่่ต้้องทำำ�ในสิ่่�งที่่�เขา

ไม่่อยากทำำ� ยกตััวอย่่างเช่่น ปืืนนวด “VYBE” เน้้นว่่าหากใช้้
สิินค้้าปืืนนวดแล้้ว ลููกค้้าไม่่ต้้องเสีียเวลาไปหาหมอนวด หรืือ
นัักกายภาพอีีกเลย ทีีนี้้�เราก็็เป็็นมากกว่่าปืืนนวดแล้้ว เราเป็็น

ตััวช่่วยแก้้ปััญหา ช่่วยประหยััดทั้้�งเวลา เงิิน และ เรื่่�องชวน

ปวดหััวไปได้้เยอะ

Conveying convenience will help your
products stand out. Although depending on the
positioning of the products, if a product can already
solve the problems of the consumers, promoting the
convenience of the product offers, over the intended
purpose might be detrimental to the product’s

	สุุดท้้ าย แล้้ ว การจะสร้้า งความโดดเด่่นของสิิ น ค้้ าที่่� ช่่ วยแก้้ ไขปัั ญ หาในชีี วิิ ต ประจำำ � วัั น ที่่� มีี อ ยู่่�
มากมายในตลาด เราต้้ อ งสื่่� อ สารให้้ ผู้้� บ ริิโ ภคเห็็ น ว่่าเราแก้้ ไขปัั ญ หาได้้ ดีี กว่่า มีีประสิิทธิิภาพกว่่าคู่่�แข่่ง

โดยเพิ่่�มความสะดวกให้้ลููกค้้ามากขึ้้�น, ดีีไซน์์ที่่ส
� วยกว่่า หรืือ “ยิิงปืืนนััดเดีียว ได้้นกหลายตััว”

image. Recontextualize communications and tell the

In conclusion, to distinguish your products from the rest of the products available in the

consumer “Why” we help them solve problems or

market, you have to communicate how your products offer better solutions, better efficiency,

alleviate tedious tasks. Take a look at “VYBE” massage

provides additional convenience or offers better aesthetics. To sum it up, “kill multiple birds

guns. They promote that once the consumers get

with one stone.”

a hold of their products, the consumers will never
have to spend time travelling to meet masseuse
or physical therapists ever again. These
communications convey that VYBE products are not
your generic massage guns. They are a solution to
your primary problems and also helps you save time,
money and other troubles that may occur on your
way to seeing health professionals.

CR : https://marketeeronline.co/archives/247786
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มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19

	สืื บ เนื่่� อ งจากเหตุุการณ์์ การ แพร่่ระบาดของโรคปอด

อัั ก เสบจากไวรััส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่2019 บริิษััท ซีี.เอ.เอส.
เปเปอร์์ ตระหนัั กและมีี ค วามห่่วงใยสถานการณ์์ ดัั ง กล่่าว

ทางบริิ ษัั ทฯ มีี ม าตรการป้้ อ งกัั น การแพร่่ระบาดของโรคติิ ด
เชื้้� อ ไวรััส COVID-19 กัั บ พนัั ก งานดัั ง นี้้�

3

ทางบริิษััทฯ จััดเตรีียมเจลล้้างมืือ แอลกอฮอล์์ 70%

ไว้้ตามจุุดต่่างๆของบริิษััท และรถขนส่่งสิินค้้าทุุกคััน

1

ทางบริิษัั ท ฯ ไม่่อนุุญาตให้้ พ นัั ก งานเดิิ น ทางไปยัั ง ประเทศ

กลุ่่� ม เสี่่� ย งในทุุกกรณีี และหากมีี ค นในครอบครััว ของพนัั ก งาน

เดิิ น ทางไปยัั ง ประเทศกลุ่่� ม เสี่่� ย ง หลัั ง วัั น ที่่� 1 กุุมภาพัั น ธ์์ 2564
พนัั กงานต้้องเข้้าแจ้้งชื่่�อและประเทศ เพื่่�อพิิจารณาการหยุุด
งานเพื่่�อเฝ้้าระวััง 14 วััน

2

ทางบริิษัท
ั ฯ ดำำ�เนิินการตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัักงานทุุกท่่านก่่อนเข้้า

พื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงาน รวมถึึงพนัักงานขัับรถและพนัักงานติิดรถ หาก

พบพนัักงานที่่�มีีอาการไข้้ หรืืออาการต้้องสงสััยเข้้าข่่ายอาการโรค
ดัังกล่่าวทางบริิษััทฯจะให้้ออกจากพื้้�นที่่�ทัน
ั ทีี

4

ทางบริิษััทฯ จััดเตรีียมหน้้ากากอนามััยให้้พนัักงานขัับรถและ
พนัักงานขัับรถทุุกคััน ขณะปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่ต
� ลอดเวลา

5

ทางบริิษััทฯ ทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อโรคพื้้�นที่่�ให้้บริิการภายในและ
ภายนอก โดยเฉพาะจุุดที่่�มีีการสัม
ั ผััสบ่่อยครั้้�ง

ทางบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความปลอดภััยและสุุขภาพอนามััยของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
โดยยัังคงเคร่่งครััดใช้้มาตรการที่่�เข้้มงวดเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส COVID-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง
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CAS@ACTIVITIES

CAS GROUP

โครงการ

“สนามเด็็กเล่่น เพื่่�อการเรีียนรู้้�
: You’ re the Playground”

JOINED MECHAI VIRAVAIDYA
FOUNDATION : “YOU’RE THE PLAYGROUND PROJECT”

On 11th February 2022 , Khun Somsak
Dararattanarojna – CEO of CAS Group officially
gave playground set in You’re the Playground
Project joined Mechai Viravaidya Foundation,
Partnership School Project and Population and
Community Development Association (PDA) to
Rajaprajanugroh 51 school, Ruam mit Wittaya
school and B anPangpuay school in Buri R am
Province.
Previously on 18th January 2022
and on 24 th January 2022 Khun Chombungorn
Dararattanaroj, Khun Bell Dararattanarojna on
เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ผ่่านมา คุุณสมศัักดิ์์�

ดารารัั ต นโรจน์์ ประธานกรรมการบริิ ห าร กลุ่่� ม บริิ ษัั ทซีี เ อเอส

ได้้ส่่งมอบสนามเด็็กเล่่นในโครงการ “สนามเด็็กเล่่น เพื่่�อการเรีียนรู้้ � :

You’ re the Playground” ร่่วมกัับ มููลนิิธิมี
ิ ีชัย
ั วีีระไวทยะ โครงการ

ร่่ว ม พัั ฒ น า แ ล ะ ส ม า ค ม พัั ฒ น า ป ร ะ ช ากร แ ล ะ ชุุ ม ช น ให้้ แก่่

โรงเรีีย นราชประชานุุเคราะห์์ ๕๑, โรงเรีีย นรวมมิิ ต รวิิ ท ยา และ

behalf of CAS Group executive team officially
provided the Playground set to 3 different schools
which are Chumchonwatkhaomaikaew School in
Chonburi province, B.Grimm School in Sa Kaeo
Province, Banbuengtubraet School in Kamphaeng Phet
Province.

โรงเรีียนบ้้านแพงพวย(สัังฆคุุรุุราษฎร์์บำ�
ำ รุุง) จัังหวััดบุุรีีรัม
ั ย์์

และก่่อนหน้้ านี้้� เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 18 มกราคม 2565 และ

วัันจัันทร์์ที่่� 24 มกราคม 2565 คุุณโฉมบัังอร ดารารััตนโรจน์์ และ
คุุณเบลล์์ ดารารััตนโรจน์์ เป็็นตััวแทนผู้้�บริิหารกลุ่่�มซีีเอเอส ก็็ได้้มีี

การส่่งมอบสนามเด็็กเล่่นไปแล้้วให้้กัับโรงเรีียนอีีก 3แห่่งด้้วยเช่่นกััน

ซึ่่� ง ได้้ ส่่ งมอบให้้ แ ก่่ โรงเรีีย นชุุมชนวัั ด เขาไม้้ แ ก้้ ว จัั ง หวัั ด ชลบุุรีี
โรงเรีี ย นบีี ก ริิ ม จัั ง หวัั ด สระแก้้ ว และโรงเรีี ย นบ้้ า นบึึ ง ทัั บ แรต
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร
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PAPER TECHNIQUE

	การใช้้ ซ องกระดาษที่่� พิิ ม พ์์ ส วยงามสวมทัั บ กล่่องขนมที่่� ข ายปกติิ เพื่่� อ แปลงรููป

ลัักษณ์์ภายนอกให้้เป็็นของขวััญปีีใหม่่ 2565 เป็็นแนวคิิดที่่�ดีีในด้้านซััพพลายเชน การพิิมพ์์

ซองกระดาษใช้้ระบบดิิจิิทััลเนื่่�องจากเป็็นการผลิิตในปริิมาณไม่่มากที่่�ขายในเทศกาลปีีใหม่่

เท่่านั้้� น

Nice printed paper sleeve on normal SKU box to create gift box for 2022

PART 1

มยุุรีี ภาคลำำ �เจีี ยก
Mayuree Paklamjeak

New Year is a good idea for supply chain perspective. It is limited edition, digital
printing on paper sleeve is therefore used

บทความเรื่่�องนี้้� ตอนที่่� 1 ในวารสารฉบัับที่่�แล้้ วได้้ กล่่าวถึึ งความสำำ�คัั ญเพื่่�อยืืดวงจรชีีวิิตผลิิ ตภัั ณฑ์์ อัั นเป็็นแนวโน้้ มที่่�ได้้ ผลดีี

ในเชิิ ง การตลาด รวมถึึ ง ข้้ อ ดีี ข องการใช้้ ร ะบบพิิ ม พ์์ ดิิ จิิ ทัั ล ในกรณีี ที่่� จำำ � นวนที่่� สั่่� ง ซื้้� อ ต่ำำ � และมีี ห ลายแบบพิิ ม พ์์ ตอนที่่� 2 ในวารสารนี้้�

จะนำำ�รููปกล่่องกระดาษที่่�ออกแบบเพื่่�อตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์การสร้้างความผููกพัันกัับลููกค้้า เช่่น ให้้ความสวยงามประทัับใจ เป็็นผลิิตภััณฑ์์
เฉพาะบุุคคล การผลิิตเพื่่�อขายในโอกาสพิิเศษหรืือในเทศกาลต่่างๆ

Part 1 of this article in the previous newsletter mentioned about the importance for product life cycle extension

which is a powerful trend marketing-wise including the benefits of digital printing for low ordered quantity and many
artworks. The part 2 in this newsletter will show some carton pictures to fulfill customer engagement strategy such as
attractiveness, personalization, special edition and limited edition.

	กล่่องบรรจุุส้้มเป็็นของขวััญในเทศกาลตรุุษจีีน ออกแบบ

	ชุุดชาสมุุนไพรที่่� ป ระกอบด้้ ว ยซองย่่อยทำำ� ด้้ ว ย

วััฒนธรรมจีี น หิ้้�วสะดวก คุ้้�มครองส้้มได้้ นอกจากนี้้� กล่่ องเปล่่า

และเป็็นเอกลัักษณ์์ ผลิิตในปริิมาณจำำ�กััดเพื่่�อเป็็นของขวััญ

ทั้้�งโครงสร้้างและกราฟิิกได้้อย่่างเหมาะสม สามารถสื่่�อเอกลัักษณ์์
ยัังใช้้ซ้ำ�
ำ เป็็นโคมไฟได้้ สร้้างความประทัับใจให้้ลููกค้้า

Orange box for Chinese New Year, both structural

กระดาษและกล่่ องรวม หน่่ วย ออกแบบให้้ แตกต่่าง
ปีีใหม่่ให้้ลููกค้้าเฉพาะ จึึงพิิมพ์์ด้้วยระบบดิิจิิทัล
ั

Herbal tea set is composed of individual

and graphic designs enable to communicate on unique

paper wrappers and multipack box. The design

protect-ability. The empty box is reusable as lantern.

edition as New Year gift for special customers, digital

Chinese culture, have easily hold feature and product
It leads to customer impression.

creates differentiation and uniqueness. It is limited
printing is therefore used.

	กล่่องชาที่่�ออกแบบกราฟิิกได้้โดเด่่น พิิมพ์์ด้้วยระบบดิิจิิทัล
ั

	ผลิิ ตภัั ณฑ์์ เ ฉพาะบุุ คคลเป็็ น ยาย้้ อ มผมที่่� เ ป็็ น

ความประทัับใจให้้แก่่ผู้้บ
� ริิโภค

ฉลากระบุุชื่่� อ ผู้้�สั่่� ง ซื้้� อ และวิิ ธีี การ ใช้้ พิิ ม พ์์ ด้้ ว ยระบบดิิ จิิ ทัั ล

ร่่วมกัั บ การใช้้ ฟ อยล์์ แ สตมป์์ แ ละปั๊๊� มนููน ยกระดัั บ สิิ น ค้้ า และสร้้าง
Tea boxes of outstanding graphic design are digital
printed together with foil stamping and embossing enable

สููตรเฉพาะสำำ� หรัับ ผมของผู้้�สั่่� ง ซื้้� อ แบบพิิ ม พ์์ ทีี กล่่ องและ

ทำำ�ให้้ผู้บ
้� ริิโภคมีีความรู้้ �สึกการ
ึ
เป็็นเจ้้าของและเกิิดความผููกพััน
ต่่อแบรนด์์

to leverage product positioning and consumer impression

Personalized haircolor of specially formula
for the recipient’s hair. Artwork specifies recipient’s
name and use instruction to be digital printed on
the carton and labels. This creates a unique sense
of ownership, enhances consumer engagement.

	ช็็อกโกแลตรุ่่น
� พิิเศษบรรจุุในกล่่องที่่�พิม
ิ พ์์ด้ว
้ ยระบบ

ดิิจิทั
ิ ล
ั แบบพิิมพ์์ที่่ร� ณรงค์์การป้อ
้ งกัันการสููญพัันธ์์ของสััตว์์ป่่า
	กล่่องขึ้้�นรููปสำำ�เร็็จบรรจุุถ้้วยกาแฟเบญจรงค์์รุ่น
่ � พิิเศษสำำ�หรัับ
ของขวัั ญ ปีี ใ หม่่2565 ออกแบบกล่่องให้้ เ รีี ย บง่่ายแต่่ป้้ อ งกัั น

การแตกของถ้้วยได้้อย่่างดีี และมีีความเป็็นพรีีเมี่่�ยม ผลิิตในปริิมาณน้้อย
จึึงพิิมพ์์กล่่องและแผ่่นพัับด้้วยระบบดิิจิิทัล
ั

บางชนิิ ด 10%ของกำำ �ไรนำำ �ไปบริิจาคให้้แก่่องค์์ กรคุ้้� มครอง

สััตว์์ป่่า สามารถทำำ�ให้้ผู้บ
้� ริิโภคมีีความรู้้ �สึกดี
ึ ีว่่าแบรนด์์นี้้�ใส่่ใจ
ต่่อโลก

Special edition of chocolate packed in digital

Set up box for special benjarong coffee cup for

printed cartons with artwork related to wild animal

protect-ability and premium look. It is special edition, digital

protection organization. This helps consumer

2022 New Year gift. The design is simple but good product

protection, 10% of profit shared to wild animal

printing on the box and leaflet is needed.

perception on “brand that care”
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บริิษััท ซีี.เอ.เอส.เปเปอร์์ จำำ�กััด เปิิดตััวธุุรกิิจใหม่่ ธุุรกิิจ

จำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์สำ�
ำ เร็็จรููปแบบครบวงจรด้้วยสิินค้้ามากกว่่า

5,000 รายการ ในชื่่�อ GROW Packaging สิินค้้ าบรรจุุภัั ณฑ์์
ทุุก ป ร ะ เ ภ ท นำำ � ทัั พ โ ด ย คุุ ณ โ ฉ ม บัั ง อ ร ด ารารัั ต น โรจน์์

วััน นี้้� ว ารสาร Nevia News ได้้ มีี โ อกาสสัั ม ภาษณ์์ ในหัั ว ข้้ อ
ธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์กัับสถานการณ์์ตลาดที่่�เปลี่่�ยนไป

C. A .S. Paper Co., Ltd. is launching its
new business arm: GROW Packaging is a one-stopservice provider for ready-made packaging with over
5,000 products in its catalog. The segment is led by
Khun Chombungorn Dararattanaroj. Today Nevia News
has the opportunity to interview her on the subject
of Packaging businesses during the shifted market
conditions.

Back in late 2019, Thailand and entire world were
struck with COVID-19 outbreak. The pandemic, among various
factors, has significantly affect the consumer’s behavior. To
the printing industry, COVID-19 catalyzes t h e m a r k e t ’s
c o n t r a c t i o n . A s t h e w o r l d c h a n g e d , a “new normal”
trend emerges; food deliveries and online shopping are dearly
embraced by consumers. C.A.S. Paper, in search of alternate
business opportunities, finding itself already specialized in
sourcing paper-based materials, found the packaging
business to be a suitable expansion that will generate
exponential profits and growth. GROW Packaging has
launched its initial products; paper-based packaging. These
products are met with exceptionally positive responses for its
high-quality standards that satisfy our clients expectations.
With the clients now confident in GROW Packaging’s
original product line, demands for other types of packaging
products are rolling in.

มุุมมองกัั บ ธุุรกิิจ

บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ Perspective

มุุมมองธุุรกิิ จ

บรรจุุภััณฑ์์
กัับสถานการณ์์ตลาด
ที่่เ� ปลี่่ย
� นไป

Perspective on the Packaging
business during the shifted
market conditions.

ตั้้�งเป้้าหมาย
อย่่างไร กัับ GROW
Packaging

What are the goals you set
for GROW Packaging?
เราตั้้� งเป้้าขยายฐานลููกค้้ าให้้ รู้้ �จัักแบรนด์์ GROW

Packaging ทั่่� ว ประเทศผ่่านทั้้� ง ช่่องทาง ออนไลน์์ แ ละ

ออฟไลน์์ ที่่�สาขาของบริิษััท และตััวแทนจำำ�หน่่ายทั่่�วประเทศ

เราวางแผนเรื่่�อ งการบริิห ารสต็็ อ คสิิ น ค้้ า เพื่่� อ ให้้ เพีี ย งพอ

กัับความต้้องการของตลาดที่่�มีีแนวโน้้วที่่�จะเปลี่่�ยนไปตลอด

เวลา ในบางรายการอาจลดลงอย่่างน่่าตกใจ และบางรายการ

ที่่�อาจจะไม่่มีีทางผลิิ ตให้้เพีียงพอได้้ ความท้้าทายตรงนี้้� จะ

เป็็นสิ่่�งที่่�เราจะต้้องเตรีียมพร้้อมให้้ดีีเพื่่�อให้้ทั้้�งลููกค้้าและคู่่�ค้้า

on the Packaging business

ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องไม่่ติิดขััด

	ส่่วนตัั ว คิิ ด ว่่าธุุรกิิ จ บรรจุุภัั ณ ฑ์์ จะไม่่มีี วัั น ตาย เพราะเรา

internet-based communications and advertising and

ถ้้ า เราปรัั บ ตัั ว ได้้ ทัั น กัั บ ธุุรกิิ จนี้้� ไปได้้ ไ กลอย่่างแน่่ นอน ในการ

distributors. We are currently developing a flexible

ว่่า “เลืื อ กบรรจุุภัั ณ ฑ์์ เ ลืื อ กโกว เพราะเราจะโตไปด้้ ว ยกัั น ” เรามุ่่�งมั่่�น

supply sufficient products to the ever-fluctuating

Inception of the Packaging
business.

คู่่�ค้้าที่่�คอยผลัักดัันและพััฒนาร่่วมกัันกัับลููกค้้าทุุกส่่วนเพื่่�อการเติิบโต

plunges in the demands of certain products and

	ย้้ อ นไปปลายปีี 2562 ประเทศไทยและทั่่� ว โลก

materials will their packaging be, are subjected to the trends

จุุดเริ่่ม
� ต้้น กัั บ

ธุุ รกิิจ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์

ต้้องเผชิิญกัับโรคระบาดโควิิด-19 แน่่นอนว่่าจากโรคระบาดดััง
กล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของผู้้บ
� ริิโภคอย่่างเห็็นได้้ชัด
ั

อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์เองก็็เหมืือนมีีตััวเร่่งปฏิิกริิยาการหดตััว
ของตลาดจากสถานะการณ์์โควิิดเช่่นเดีียวกััน กระแสที่่�เรีียกว่่า

“New normal” การสั่่� ง อาหาร delivery การซื้้� อ สิิ น ค้้ าผ่่า น

ช่่องทางออนไลน์์ เราจึึงมองหาโอกาสของธุุรกิิจ ที่่�จะสามารถ
สร้้างรายได้้ และเติิ บโตอย่่างก้้ าวกระโดด และด้้ วย ซีี.เอ.เอส.
เปเปอร์์ มีีความชำำ�นาญในการหาวััตถุุดิิบที่่�เป็็นกระดาษอยู่่�แล้้ว

ในส่่วนของแบรนด์์ GROW Packaging จึึงเริ่่�มเปิิดตััวสิินค้้าจาก
กลุ่่�มที่่�เป็็นบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ ซึ่่�งได้้รับ
ั ผลตอบรัับ

We look forward to expanding the GROW
Packaging Brand across Thailand both online through

ยัังต้้ องกิิ นยัังต้้ องใช้้ แต่่จะเปลี่่� ยนวััสดุุไปตามความนิิ ยมของยุุคสมััย

offline throug h our phys i cal of f i ce s and ou r

ดำำ �เนิินธุุรกิิจของ GROW Packaging เรามีีสโลแกนที่่�สื่่�อสารกัั บลููกค้้ า

stock management strategy that will allow us to

พัั ฒ นาสิิ น ค้้ า และบริิการ ให้้ เป็็ น ที่่� ไว้้ ว างใจกัั บ ลููกค้้ า และพร้้อ มเป็็ น

demands of the market. We have seen sudden

ไปด้้ วยกัั นอย่่างยั่่�งยืืน

we have seen ginormous demands on some orders

Personally, I find that the packaging industry will

that we were unable to fulfill in time. We must be

never become obsolete. Our daily lives are in constant need

prepared for these challenges to ensure the smooth

of various commodities, although what those will be or what

running of our customers and business partners.

of each generation. If we continuously adapt with industry
trends, we are guaranteed to see long-term growths. Within
our company’s operations, we communicate with our
client bases with motto “Choose Packaging,choose “GROW”
’cause we will grow together ”. We are determined to
develop products and services that will be trusted by our
clients. We are steadfast in turning our clients into business
partners, willing to offer business and developmental
collaborations in every aspects, to advance our collective
businesses towards sustainable growths.

ดีี ม าก ๆ ด้้ ว ยคุุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ต อ บ โจ ท ย์์

การใช้้งาน ทำำ�ให้้ลููกค้้ามั่่น
� ใจกัับบรรจุุภััณฑ์์ GROW
Packaging ส่่งผลให้้ เ กิิ ด ความต้้ อ งการสิิ น ค้้ า
บรรจุุภััณฑ์์ประเภทอื่่�นๆตามมา
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Socks from the Sensoria brand are
manufactured with sensors in each thread of fabrics,
plus a gadget on the ankle to monitor and collect
health information of the wearer. This ankle-brace
	ถุุงเท้้าแบรนด์์ Sensoria ผ่่านกระบวนผลิิตแบบมีีเซ็็นเซอร์์
ในเส้้นใย กัั บอุุปกรณ์์ สวมข้้อเท้้า ทำำ�หน้้ าที่่�มอนิิ เตอร์์และเก็็ บข้้อมููล

ร่่างกายของผู้้ส
� วมใส่่ อุุปกรณ์์คล้้ายกำำ�ไลข้้อเท้้านี้้�จะส่่งข้้อมููลผ่่านบลููทููธ

ไปยัังโทรศััพท์์มืือถืือ เพื่่�อบอกเทคนิิคการออกกำำ�ลัังกายของผู้้�สวมใส่่

ท่่าทางหรืือรููปเท้้าขณะวิ่่�งหรืือเดิิ น ความเร็็ว จำำ �นวนก้้ าว ระยะทาง
รวมถึึ งแคลอรีีที่่�เผาผลาญได้้ นอกจากนี้้� ยัังช่่วยวิิเคราะห์์ ได้้ ด้้วยว่่า
การวิ่่�งหรืือเดิินแบบไหนทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บได้้

-looking gadget will upload information to your
mobile phone via Bluetooth to aid users in finding
the best exercise techniques for the wearer, including
analyzing the form of the user’s feet during their
walks, runs, even track travel speed, step counts or
burnt calories. Moreover, the socks will help analyze
if certain walking or running positions may lead to
injuries.

CR : https://www.springnews.co.th/spring-life/819660
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Gold East Paper ยัังคงยืืนหยััดในความ

ตั้้�งใจที่่�จะลดการใช้้น้ำำ�และลดมลพิิษ บริิษััทได้้ปรัับใช้้
เทคโนโลยีีใหม่่ๆนัั บครั้้�งไม่่ถ้้ วนเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้ อม
โดยการปรัับทุุกครั้้�งยัังเป็็นผลดีีกัับเศรษฐกิิจและสัังคม

โดยรอบด้้ ว ย ในช่่วงปีี ที่่� ผ่่า นมาบริิษัั ท Gold East

เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564 สำำ�นัักงานเพื่่�อการ

Paper ได้้ทุ่ม
่� เงิินจำำ�นวน 10 ล้้านหยวนเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน

อนุุรัักษ์์น้ำำ� สัังกััดเทศบาลเมืืองเจิินเจีียงร่่วมกัับสำำ�นัักงาน

ศึึ กษาธิิการ ในพื้้� น ที่่� จัั ด กิิ จกรร มในชื่่� อ “Water Rhyme

J i a n g s u นำำ � เ ยา ว ช น ทัั ศ น ศึึ กษา ป ลููก ฝัั ง คุุ ณ ค่่า
การ ป ร ะ ห ยัั ด น้ำำ � ” โ ด ย พ าผู้้� เข้้ าร่่ว ม ไ ด้้ แก่่นัั ก เรีี ย น
ชั้้� น มัั ธย มศึึ กษา จากโรงเรีี ย น Zhenjiang Foreign

Language School และ โรงเรีียน Zhenjiang No. 3 Middle
(Jiangsu) Co. Ltd. และให้้ ความรู้้ เ� กี่่� ยวกัั บวิิธีีการต่่างๆ

มากขึ้้�น

On July 10,2021, Zhenjiang Municipal
Water Conser vancy Bure au and Education
Bureau organized a campaign named “Water
Rhyme Jiangsu, Water-saving Youth Tour ”.
Participants the water-saving teenagers from
Z h e n j i a n g Fo r e i g n L a n g u a g e S c h o o l a n d

น้ำำ � กรองกระดาษติิ ด ตั้้� ง ไว้้ ตั้้� ง แต่่ต้้ น เมื่่� อ น้ำำ � กรองกระดาษผ่่าน

มาใช้้ใหม่่ได้้ถึึง 95% ในแง่่การเงิิน การประหยััดน้ำำ�

ถููกสร้้า งขึ้้� น โดยมีี ไ ส้้ กร องแบบ Multi-disc สำำ � หรัับ การคืื น สภาพ

Paper นำำ � น้ำำ � จากการบวนการในโรงงานทั้้� ง หมด

การกรองคััดคุุณภาพแล้้วจะถููกนำำ �ไปใช้้ขึ้้�นรููป ฉีี ดพ่่น และหล่่อลื่่�น

ทั้้� ง ห ม ด ตีี ไ ด้้ เ ป็็ น เ งิิ น ม ากกว่่า 1 0 ล้้ า น ห ย ว น

ถึึง 40 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี Gold East ยัังประสบความสำำ�เร็็จ

ปรัับเทคโนโลยีีครั้้�งนี้้�ได้้ภายในปีีเดีียวเท่่านั้้�น

ในการทำำ � ความสะอาดถนนทำำ � ให้้ ป ระหยัั ด น้ำำ � สะอาดไปได้้ ถึึ ง

itself to saving water resources and reducing

เพื่่�อทำำ�ความสะอาดไส้้กรองจากเลนทรายและคราบต่่างๆก็็ยัังทำำ�ให้้

of technological transformation projects,

The machine production line in Gold East paper

benefits. In recent years, Gold East paper has

ใน การ เป็็ น โร ง ง า น สีี เขีี ย ว โ ด ยการนำำ � น้ำำ � ห มุุ น เวีี ย น นี้้� ม า ใช้้

ที่่� โ รงงานใช้้ เ พื่่� อ ประหยัั ด น้ำำ � เป็็ น การปลููกฝัั ง ความรู้้ �

โครงการจะมีี สำ�
ำ นึึ ก ความรัับ ผิิ ด ชอบต่่อการประหยัั ด น้ำำ�

ลดการใช้้น้ำำ�ในกว่่าสิิบโครงการ ทำำ�ให้้บริิษััท Gold East

ในส่่วนอื่่�นๆของโรงงาน ทำำ�ให้้ลดปริิมาณการใช้้น้ำำ�ในโรงงานไปได้้

School ไปเยี่่�ยมชมโรงงานของบริิษััท Gold East Paper

ความเข้้ า ใจในทรััพ ยากรน้ำำ� โดยคาดหวัั ง ว่่าผู้้� เข้้ าร่่วม

เครื่่�องจัักรในไลน์์การผลิต
ิ ของบริิษััท Gold East Paper นั้้�น

	การทััศนศึึกษาเริ่่�มจากห้้องจัั ดแสดง Sinar Mas

Group ต่่อไปที่่�อาคารโรงงาน 3 ตามด้้ วยอุุทยานเพื่่�อการ

อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม และบ่่อพัักน้ำำ�ที่่�บำำ�บััดแล้้ว เหล่่านัักเรีียน
ที่่�เข้้าร่่วมได้้เดิินชมและสำำ�รวจจุุดต่่างๆโดยมีีคุุณ Zhao GuoFu

ผู้้�รั ั บ ตำำ � แห น่่ ง ทูู ต ฯ อ นุุรัั กษ์์ น้ำำ � เ มืื อ ง เจิิ น เจีี ย ง เป็็ น ผู้้�นำำ �

การทััศนศึึกษาคอยอธิิบายสิ่่�งต่่างๆอย่่างละเอีี ยด นัั กเรีียน
ต่่างได้้รับ
ั ทราบถึึงผลสััมฤทธิ์์�ต่่างๆที่่�ทางโรงงานประหยััดน้ำำ�

ได้้ตามเป้้า

Zhenjiang No. 3 Middle School visited Gold East

From Sinar Mas Group Showroom, the No. 3

Paper (Jiangsu) Co. Ltd. and learned about water-

workshop, to the environmental protection park and

saving measures in the mill also strengthened

the clean water concentration pond, students walked

their understanding of water resources with the

and explored through the detailed explanation by the

result that the sense of responsibility to protect

water-saving ambassador of Zhenjiang XIN District,

water resources is being enhanced.

Z h a o G u o f u , eve r yo n e l e a r n e d a b o u t m a n y

นั่่� นหมายความว่่าบริิษััทจะสามารถถอนทุุนคืืนจากการ
Gold East paper continues to devote

108,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี นอกจากนี้้�การส่่งน้ำำ�ย้้อนสวนถัังกรอง

pollution, and has carried out a large number

ทางโรงงานประหยััดน้ำำ�ได้้อีีก 834,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีีด้้วย

which has achieved good economic and social

is equipped with multi-disc white water recovery system
during construction. After white water is recycled through
the grading system, it is reused in the process of beating,
spraying, and lubricating, reducing the consumption of
clean water by 40 million m3 each year. Gold East has
achieved greening, road washing with discharge water,

invested 10 million yuan in technical reforms to
more than a dozen water-saving projects. The
water reuse rate has reached more than 95%,
and the annual water-saving economic benefit
exceeds 10 million yuan, which means that it
can be recovered in a year.

saving 108,000 m3 of fresh water annually. The recovery of
backwash water from sand filters and thickening tank, and
then reused for clean water production, saving 834,000 m3
of clean water annually.

achievements in water saving.
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HOBBY CLUB

	รััฐบาลในหลาย ๆ ประเทศกำำ�ลัั งพิิจารณาการใช้้
วััคซีีนพาสปอร์์ตในรููปแบบดิิจิิทััลเพื่่�อใช้้ในการเดิินทางไปยััง

ต่่างประเทศ รวมไปถึึงใช้้ยืืนยัันประวััติิการฉีีดวััคซีีนของผู้้�ที่่�
ต้้องการเข้้าร่่วมกิิจกรรมสาธารณชนต่่าง ๆ เช่่น คอนเสิิร์ต
์

สระว่่ายน้ำำ� โรงภาพยนตร์์ แน่่นอนว่่านวััตกรรมการยืืนยัันตััว

ตนดิิจิิทััลนี้้�จะไม่่ได้้มีีประโยชน์์สำ�
ำ หรัับการควบคุุมโรคระบาด

เท่่านั้้�น ในอนาคตการพััฒนาพาสปอร์์ตดิิจิทั
ิ ล
ั จะช่่วยเพิ่่�มความ

ปลอดภัั ย ให้้ ผู้้� เ ดิิ น ทางสามารถควบคุุมการเปิิ ด เผยข้้ อ มููล
ส่่วนตััวได้้ด้้วยตััวเอง โดยเลืือกได้้ว่่าจะแสดงข้้อมููลใดให้้ใคร
ดููได้้ บ้้ า ง ซึ่่� ง จะลดโอกาสการเกิิ ด อาชญากรรมไซเบอร์์ไ ด้้

03

มากขึ้้�นด้้วย

Governments in numerous countries are

พาสปอร์์ตดิิจิิทััล
Digital ID

considering replacing physical vaccine passports
with a digital counterpart when verifying individuals
travelling abroad. Moreover, these passports also
help verify vaccination history for individuals wishing
to participate in public events such as attending
concerts, access public pools, access cinemas etc.
These innovative digital identification systems have

แรงงานดิิจิิทััล

helped us control the spread of disease during this
pandemic, but certainly, these digital passports will

Digital Workforce

allow travelers to control access to their personal
information. Users will be able to customize which

เทคโนโลยีี ไร้้สััมผััส
Contactless Technology

information will be available to certain individuals or
organizations, thus reducing the risks of cybercrimes.

	จะเข้้ามาแทนแรงงานมนุุษย์์มากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการใช้้
พนัั ก งานหุ่่� น ยนต์์ เพื่่� อ คอยอำำ � นวยความสะดวกในการให้้ บ ริิการ
ถึึ ง หน้้ า ประตููห้้ อ งพัั ก ในภัั ต ตาคาร หรืือ ในสนามบิิ น รวมไปถึึ ง

การใช้้ Bot ในการพููดคุุยโต้้ตอบกัับลููกค้้าสำ�
ำ หรัับคำำ�ถามที่่�ถููกถามบ่่อยๆ

ในภาคการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรมมีี การนำำ�เทคโนโลยีี

ไร้้สัม
ั ผััสมาใช้้อยู่่�แล้้วตั้้�งแต่่ก่่อนการระบาดโควิิด 19 โรงแรมหลายแห่่ง

ลงทุุนกัับเทคโนโลยีีการสั่่ง� งานด้้วยเสีียงในลิิฟต์์หรืือในห้้องพััก หรืือการ

ใช้้ Digital key ในการปลดล็็อกห้้องพัักผ่่านสมาร์์ทโฟนเพื่่�อมอบบริิการ

ที่่� ส ะดวกสบายเหนืื อ ระดัั บ ให้้ กัั บ ลููกค้้ า รวมถึึ ง การใช้้ เ ซนเซอร์์

สั่่�งการแทนการสััมผััส RFID NFC การจดจำำ�ใบหน้้า การยืืนยัันตััวบุุคคล
ด้้วยไบโอเมตริิก แต่่ในปััจจุุบัน
ั การใช้้เทคโนโลยีีไร้้สัม
ั ผััสเช่่นนี้้�ได้้พัฒ
ั นา

มิิติใิ หม่่เพิ่่�มเข้้ามา ที่่�ไม่่เพีียงแต่่สะดวกสบายและเป็็นไลฟ์์สไตล์์ที่่ทั
� น
ั สมััย
แต่่ยัังเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจและความปลอดภััยให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว

The hospitality and tourism industries have long
implemented contactless technology before the COVID-19
pandemic. Numerous hotels have invested in voice-activated
technologies in their elevators and accommodation areas.
Appearing more commonly are the use of digital keys to
unlock an occupants’ room through smart phones, an effort
to deliver the most convenient experiences to their
customers. NFC and RFID sensors, facial recognition,
biometrics identification are also examples of contactless
technologies used in these industries. The contactless

โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคำำ �ถามเกี่่� ยวกัั บความกัั งวลในความปลอดภัั ย

และความเสี่่� ย งต่่อโรคระบาดที่่� จ ะมีี เ ข้้ า มาในปริิ ม าณมากขึ้้� น

ยิ่่�งกว่่าเดิิม ซึ่่�งจะช่่วยลดภาระงานของพนัักงานตััวจริิงได้้มากทีีเดีียว
Digital workforce is growing to replace human

labor; from navigation robots that provide convenience
for travelers to get to their rooms, to robots that provide
services in restaurants or in airports. Even in customer
support, automated bots are used to respond to customers

ประสบการณ์์ทางเลืือก
Alternative experiences

for frequently asked questions. Especially in this day and
age, questions concerning safety and risks for contacting
disease are flooding in more than ever. The use of these
digital workforce will help alleviate much of the human
labors’ workload.

ในช่่วงล็็อคดาวน์์เราจะเห็็นได้้ว่่าสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวไม่่ว่่าจะเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์ แกลอรี่่� คอนเสิิร์ต
์ ต่่างมีีการนำำ�เทคโนโลยีี

เสมืื อ นจริิง เข้้ า มาใช้้ เพื่่� อ สร้้า งประสบการณ์์ ท างเลืื อ กให้้ ผู้้� ช มดื่่� ม ด่ำำ � ได้้ จากที่่� บ้้ า น การท่่องเที่่� ย วเช่่นนี้้� ไม่่ต้้ อ งคำำ � นึึ ง ถึึ ง

ตั๋๋�วเครื่่�องบิิน ความปลอดภััยในการเดิินทาง สภาพอากาศ รวมไปถึึงค่่าใช้้จ่่าย จึึงเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่มี
� ข้
ี อ
้ จำำ�กััดในการเดิินทาง
ไม่่ว่่าจะเป็็ น ผู้้�สูู งอายุุหรืือ ผู้้�ป่่ วย รวมถึึ ง คนที่่� ไ ม่่มีี ง บมากพอจะท่่องเที่่� ย วต่่างประเทศได้้ มีี โ อกาสสัั ม ผัั ส ประสบการณ์์
แบบใกล้้เคีียงได้้เช่่นกััน

During lockdown exhibition venues such as museums, galleries, concerts brought in virtual realities
technology to create alternative experiences for viewers to enjoy the events from the comfort of their home.
This emerging form of exhibitions allow participants to transcend the need to account for flight tickets, travel
safeties, weather conditions, and much of the hidden costs.

technology is constantly growing to not only offer convenience
for the modern lifestyles, but to also reinforce credibility and
safety for all travelers.
CR : https://moocs.nia.or.th/article/5-new-normal-travel-trends
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LIFE INNOVATION

CREATIVE IDEA

เปลี่่�ยนอนาคต “การเกษตร” ไทย

Revolutionize Thai Agriculture

	การทำำ�เกษตรยุุคใหม่่ที่่�กำำ�ลัังเป็็นเทรนด์์ไปทั่่�วโลกนั้้�น เต็็มไปด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการเกษตรมากมาย

ซึ่่�งถููกนำำ�มาใช้้พัฒ
ั นาวิิถีีการทำ�
ำ การเกษตร อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับชีีวิต
ิ ของเกษตรกรยุุคใหม่่ (Smart Farmer) แทบทุุกด้้าน
A new solution to operating agricultural business is becoming a trend across the globe. Various
technologies and innovations are being integrated into the agricultural system. This integration allows
farmers and ranchers to reach new heights of convenience in all aspects of their businesses.

การจััดการฟาร์์มรููปแบบใหม่่

New Forms of Farm Management

Post-Harvest Management and
Logistics Management

	ที่่� ผ่่า นมาวิิ ถีี ชีี วิิ ต ของเกษตรกรแขวนไว้้ บ นความเสี่่� ย ง

	การพัั ฒ นานวัั ต กรรมที่่� กำำ� ลัั ง เป็็ น ที่่� ส นใจอย่่าง

เทรนด์์ การจััดการฟาร์์มรููปแบบใหม่่ๆ ตัั วอย่่างฟาร์์มรููปแบบใหม่่

กระบวนการยืืดอายุุแบบไม่่ใช้้สารเคมีี รวมถึึงระบบการตรวจ

ทุุกอย่่างขึ้้�นอยู่่�กับ
ั สภาพดิินฟ้้าอากาศซึ่่�งยากที่่�จะควบคุุม จึึงเกิิดเป็็น

ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�นิย
ิ ม ได้้แก่่ การทำำ�โรงงานปลููกพืืชระบบปิิด (Plant Factory) ควบคุุมทั้้�งการให้้น้ำำ� ให้้แสง อุุณหภููมิิและความชื้้�นที่่�เหมาะสม

การเกษตรดิิจิิทััล
Digital Agriculture

เป็็นการใช้้ประโยชน์์จากการเก็็บข้้อมููลด้้านการเกษตรต่่างๆ

ทั้้�ง สภาพดิิน สภาพน้ำำ� อุุณหภููมิิ ความชื้้�น ปริิมาณแสง พื้้�นที่่�เพาะปลููก

สถานการณ์์ เจริิญ เติิ บ โต ฯลฯ ซึ่่� ง จะทำำ � ให้้ เข้้ า ใจถึึ ง ปัั ญ หาและ

ความต้้ องการที่่�แตกต่่างกัั นไปในแต่่ละพื้้�นที่่� ช่่วยหาแนวทางการ
ทำำ�การเกษตรที่่�เหมาะสม แม่่นยำำ�และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้ กัับ

เกษตรกรสามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�มีอ
ี ยู่่�มาต่่อยอดควบคู่่�กับ
ั ปััญญาประดิิษฐ์์

(AI) เช่่น การนำำ� AI ช่่วยควบคุุมดููแลแปลงพืืช โดยเกษตรกรแทบจะ

ไม่่ต้้องลงไปคลุุกคลีีด้้วยตััวเอง นำำ�มาวิิเคราะห์์ความแตกต่่างของ

วััชพืืชในแปลงเกษตร เพื่่�อหาวิิธีกำ
ี ำ�จััดได้้ตรงจุุด หรืือนำำ�มาวิิ เ คราะห์์
ความเสี่่� ย งที่่� เกิิ ด จากสภาพดิิ น ฟ้้ า อากาศ เพื่่� อ ช่่วยลดความเสี่่� ย ง
การเกิิดโรค เพิ่่�มผลผลิิตให้้สููงขึ้้�น

Digital agriculture is to benefit from collected
agricultural data such as soil conditions, water conditions,
temperature, humidity, light exposure, area of cultivation,
growth status etc. This information will allow farmers to

เครื่่�องจัักรกลเกษตร หุ่่�นยนต์์
โดรนและระบบอััตโนมััติิ
Agricultural machines; robots,
drones and automations

	ผลผลิิตด้้านการเกษตรเป็็นที่่�ต้้องการเพิ่่�มขึ้้�นตามจำำ�นวน

ประชากรโลก แต่่ในทางกลัั บ กัั น จำำ � นวนเกษตรกรปัั จจุุบัั น กลัั บ

ลดน้้อยลงเข้้าไปทุุกทีี นวััตกรรมเครื่่�องจัักรกลเกษตร หุ่่�นยนต์์ โดรน

และระบบอััตโนมััติิต่่างๆ จึึงมีีบทบาทที่่�สำ�
ำ คััญ เพื่่�อช่่วยให้้เกษตรกร
ประหยััดเวลา ประหยััดแรงงาน แต่่ยัังคงสร้้างผลผลิิ ตได้้ เท่่าเดิิ ม
(หรืื อ มากขึ้้� น กว่่าเดิิ ม ) ได้้ ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพที่่� เพิ่่� ม ขึ้้� น ต้้ น ทุุนถููกลง

และพััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ ดีีๆ ให้้กัับเกษตรกรโดยไม่่รู้้ �ตััว เช่่น หุ่่�นยนต์์

AI ตััวแรกของอิิสราเอล ที่่�จะทำำ�งานอััตโนมััติเิ มื่่�อดอกไม้้พร้้อมสำำ�หรัับ

การผสมเกสร ในอุุณหภููมิิและความชื้้�นเหมาะสม ช่่วยให้้โอกาสสำำ�เร็็จ
เพิ่่� ม ขึ้้� น มากกว่่าปล่่อยไว้้ ต ามธรรมชาติิ หรืือ การนำำ � โดรนไปใช้้

ในการปลููกข้้าวได้้อย่่างแม่่นยำำ�และสามารถเพิ่่�มผลลิิตได้้ถึึงสองเท่่า
Demands for agricultural products are rising as a

understand the problems and growth requirements of

result of the growing numbers of Earth population. However,

different plants in different areas. This information will help

the numbers of the population who chose agriculture as

farmers to discover the most optimum, most accurate, and

their professions are constantly dwindling. As such,

most efficient process to grow their products. This

innovations for agricultural machines such as robots,

information can also be accompanied by AI systems to

drones or automations will be playing significant roles in

help farmers automate their daily crops maintenance.

helping farmers save time and costs while maintaining the

Farmers will hardly need to take care of the crops by

same amount of yield (or even greater). Next thing they

themselves anymore. AI technologies can help identify

know, plantation owners will find themselves producing

invasive weeds within plantations and develop a solution

crops with better efficiency, saving costs, and gaining better

to eliminate those invasive plants. Moreover, AI will be able

quality of life. To provide an example, Israel’s first AI robots

to analyze risks of natural disasters and aid in decreasing

are able to automatically pollinate flowers when these

risks of plant diseases and thus increase total yield.

flowers are re ady. The robots will also account to

การจััดการหลัังการเก็็บเกี่่�ยว
และขนส่่ง
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยืืดอายุุและเก็็บรัักษาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
สอบคุุณภาพผลผลิิตที่่�สะดวกแม่่นยำำ� ไม่่ทำำ�ลายผลผลิิต และ
นวััตกรรมที่่�ใช้้ในการขนส่่งได้้รวดเร็็วหลัังการเก็็บเกี่่�ยว เช่่น

ซึ่่�งช่่วยให้้พืืชเจริิญเติิบโตได้้ดีีแล้้ว ยัังสามารถปลููกพืืชนอกฤดููกาล

ตู้้�คอนเทนเนอร์์ควบคุุมบรรยากาศด้้วยโอโซน ซึ่่�งช่่วยยืืดอายุุ

การทำำ�เกษตรในเมืือง แก้้ปัญ
ั หาขาดพื้้�นที่่�เพาะปลููก รวมถึึงเทรนด์์

ผ่่านทางเรืือ แทนเครื่่�อ งบิิ น หรืือ การพัั ฒ นาสารเคลืื อ บผิิ ว

ได้้ เทรนด์์การทำ�
ำ เกษตรแนวตั้้�ง (Vertical Farm) ที่่�เหมาะสำำ�หรัับ
การทำำ � “ฟาร์์ม เลี้้� ย งแมลง” แหล่่งโปรตีี น แห่่งอนาคตที่่� ทั่่� ว โลก

กำำ�ลัังจัับตา

ผลไม้้ กลุ่�่ ม เบอรี่่� ทำำ � ให้้ เกษตรกรสามารถเปลี่่� ย นการขนส่่ง
ชนิิดใหม่่ โดยฝีีมืือสตาร์์ทอััพ AgTech ไทย เป็็นต้้น

Agricultural technologies have made

In the past, the fates of farmers are full of risks;

countless advancement over the years. Examples of

their yields are at the mercy of mother nature that are

such innovations are packaging made from organic

impossible to control. Therefore, innovators have

materials that also extend expiry dates, a bioorganic

developed various forms of farms to combat these

process that helps extend usable dates or a quality

unforeseeable prospects. Examples of such farms are

assurance system that are more accurate without

plant factories that are closed to the outside world. Plant

the need to destroy the crops sampled. Logistics

factories allow total control over water volume, light,

Innovations have grown leaps and bounds across the

temperature, humidity etc. Complete control over these

years as well, allowing faster loading and shipment.

factors allows plants to grow in ideal environment and also

O-zone controlled containers extends the lifespan of

allows plantation owners to grow out-of-season crops.

berries, allowing them to be transport by sea rather

Another form of popular plantation management is vertical

than by air. AgTech Startup Thailand is currently

farms. Vertical farms are ideal for growing crops in urban

developing new types of coating substances for

area, since it solves the problem of limited horizontal

agricultural products.

space. Another form of farm that is currently in-the-trends
across the globe is insect farming, since insects are found
to be protein-rich creatures.

temperature and humidity to find the best time to pollinate.
Another example will be how farmers utilize drones to help
in their efforts raising rice crops and end up doubling their
yield.
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	อุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ถืื อ เป็็ น ธุุรกิิ จที่่� ส นัั บ สนุุนภาคธุุรกิิ จ

The printing industries is known to support

อื่่� นๆ อีี กหลายประเภท ซึ่่�งก่่อนหน้้ านี้้� อุุ ตสาหกรรมการพิิมพ์์ทั่่�วโลก

various industries across numerous sectors. Previously,

วิิ ก ฤติิ การ แพร่่ระบาดของไวรััส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใหม่่ 2019 หรืือ

countless adjustments to keep up with considerable changes

ก็็อยู่่�ในภาวะที่่�ต้้องปรัับตััวกัับเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปพอสมควร
COVID-19 จึึงยิ่่�งสร้้างผลกระทบกัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจการพิิมพ์์

ทั่่�วโลกมากขึ้้�นไปอีี ก

INTERGRAF หรืือ the European federation for print

and digital communication ซึ่่�งเป็็นสหพัันธ์์ธุุรกิิจการพิิมพ์์และการ

สื่่�อสารดิิ จิิตอลแห่่งยุุโรปได้้ เปิิดเผยภาพรวมของผลกระทบของการ

ระบาดของ COVID-19 ต่่อธุุรกิิจการพิิมพ์์ในสหภาพยุุโรปโดยระบุุว่่า

อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบมากที่่�สุุดในสหภาพยุุโรป คืือ
อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ที่่�เป็็น supplier ให้้กัับธุุรกิิจด้้านโฆษณา การ
จัั ดงานนิิ ทรรศการ งานแสดงสิินค้้ า รวมไปถึึ งการประชุุมและการ
จัั ด อีี เ วนต์์ ต่่า ง ๆ ซึ่่� ง ภาคธุุรกิิ จ เหล่่านั้้� น ถููกระงัั บ ไว้้ ชั่่� ว คราว

แทบจะในทัันทีี เช่่นเดีียวกัับงานพิิมพ์์ด้้านโบรชััวร์์สิินค้้าหรืือใบปลิิว

	อุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ในยุุโรปมากกว่่า 40% เป็็ น ธุุรกิิ จ
การพิิมพ์์ที่่�เกี่่� ยวเนื่่� องกัั บภาคธุุรกิิจการโฆษณา ทำำ�ให้้ผลกระทบจาก

การระบาดของ COVID-19 ที่่�มีีต่่ อลููกค้้ าของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์

เช่่น ร้้านอาหาร โรงภาพยนตร์์ คอนเสิิร์ต
์ พิิพิิธภััณฑ์์ และกิิจกรรม

อื่่�น ๆ ส่่งผลต่่อรายได้้ของภาคอุุตสาหกรรมนี้้�อย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยง
ได้้ นอกจากนี้้� INTERGRAF ยัังระบุุต่่อว่่าผลกระทบจาก COVID-19

ต่่ออุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ในยุุโรปนั้้� น นอกจากจะกระทบต่่อรายได้้

the printing industries across the globe had to make
in technology. Thus, the novel Corona Virus Disease 2019
or COVID-19 causes a greater repercussion towards
the printing industries across the globe.
INTERGRAF (the European Federation for Print
and Digital Communication), a European union for printing
and digital communications publishes its research on
the impact of COVID-19 pandemic towards the printing
industries within the European Union. The research
finds, within the EU, the printing industry that suffers
the most is the printing industry that are suppliers
for advertising businesses, convention, exhibitions;
conferences and business events. The afore mentioned
bu si n e sse s are b e i n g te mp or ar i l y h al te d a lmo st
immediately. Printings businesses for brochures and fliers
share the same fate.
Over 40% of Printing industries in Europe are
printing businesses related to advertising sectors.

สิ่งแวดล้อมที่คุณเลือกได้
CAS PAPER เพื่อป่า เพื่อคุณ

ของภาคอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์แล้้ว ยัังส่่งผลกระทบต่่อการขาดแคลน
ปััจจัยการผลิ
ั
ต
ิ ของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์อีกด้
ี ว
้ ย เช่่น สาร isopropanol

(IPA) และ Synthetic ethyl alcohol ซึ่่�งเป็็นสารเคมีีที่่มี
� ีความจำำ�เป็็น

อย่่างมากในอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ที่่�อาจขาดตลาดเนื่่� อ งจากบริิษัั ท
ด้้ านการพิิมพ์์ส่่วนใหญ่่จะสต็็ อกสารเหล่่านี้้� ไว้้เพีียง 1-2 เดืื อนเท่่านั้้� น

ด้้ าน Heidelberg Graphic Equipment Ltd. ธุุรกิิ จด้้ า นการพิิ ม พ์์
รายใหญ่่ในยุุโรปได้้ เ ปิิ ด เผยรายงานผลกระทบจากการระบาด

ของ COVID-19 ต่่ออุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ทั่่� ว โลก โดยรวบรวม
จากฐานลููกค้้ ากว่่า 5,000 รายทั่่� ว โลกของ Heidelberg Graphic

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด

Equipment Ltd. พบว่่าในช่่วงการระบาดของไวรััส COVID-19 ภาค

The COVID-19 outbreak affects purchasers of the
industry such as restaurants, theaters, concert venues,
museums and similar establishments, causing the industry
to lose earnings inevitably. INTERGRAF also states
that aside from the COVID-19 having impact on overall
income of the industry, it also causes the shortage
of production materials e.g., Isopropanol (IPA) and
synthetic ethyl alcohol. Both which are major chemicals
used in the printing industries that are speculated
to run of stock since most printing businesses carry
them enough to last only for 1 or 2 months. Heidelberg

อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์จีีน มีีรายได้้และยอดขายลดลงมากกว่่า 80%

ได้รบ
ั การรับรองตามมาตรฐาน FSC (Forest StewardshipGraphic
CouncilEquipment
™) และ Ltd., a major player in European
printing businesses share its findings of the effects
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification™)
เป็็นพิิเศษ
of COVID-19 outbreak towards the publishing industry.
โดยเฉพาะด้้ า นการพิิ ม พ์์ เพื่่� อ การโฆษณาจะได้้ รั ับ ผลกระทบมาก

The company gathers data from its over 5,000 client bases.
Heidelberg’s data shows that the printing industry in China
loses over 80% of its sales and income. Printing for
advertising takes the hardest hit.
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