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วิสัยทัศน ์

 

 

 

มุ่งเป็นเว็บไซต์ช้ันน ำที่รวบรวม 

เกี่ยวกับเครื่องเขียน 

เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้อ่านที่สนใจ 

และก าลังตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องเครื่องเขียน 
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สารจากบรรณาธิการบริหารและผูร่้วมก่อต้ัง 

เรียน ท่านผู้เข้าชมเวบ็ แฟนเพจ พนัธมติร และผู้สนใจทุกท่าน 

รายงานประจ าปี (annual report) ท่ีท่านก าลงัอ่านอยูใ่นขณะน้ี เป็นความพยายามของทีมงานใน
การสร้างระบบการตรวจสอบท่ีโปร่งใสใหก้บัทุกฝ่าย และเป็นการสรุปภาพรวมของเหตุการณ์
เวบ็ท่ีเกิดข้ึนตลอดปีพทุธศกัราช 2561 ท่ีผา่นมา 

ไรท์ติ้งอินไทย ถือก าเนิดข้ึนในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 และวางตวัในฐานะเวบ็ไซตร์ายงานข่าว 
ความเคล่ือนไหว และรีวิวเคร่ืองเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองตลาดของผูท่ี้ตอ้งการ
ขอ้มูลเคร่ืองเขียนเพื่อประกอบการตดัสินใจ ตอบโจทยทุ์กกลุ่มตลาด ตั้ งแต่เคร่ืองเขียนใน
ชีวิตประจ าวนั ไปจนถึงเคร่ืองเขียนชั้นดี (fine writing instrument) ด าเนินงานดว้ยความเป็นกลาง และเน้นประโยชน์ให้ทั้ ง
ผูป้ระกอบการในประเทศ ผูจ้  าหน่ายสินคา้ และผูใ้ชง้าน 

เป้าหมายดงักล่าวน้ีถือเป็นภารกิจหลกัของเวบ็ และท าใหเ้รามีผลการเติบโตข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ ในเวลาเดียวกนั เราไดรั้บ
การยอมรับจากตวัแทนจ าหน่าย บริษทัผูน้ าเขา้เคร่ืองเขียนรายส าคญับางเจา้ในประเทศ ตลอดจนถึงผูอ่้านมาตลอดระยะเวลากวา่ 
10 เดือน 

ส าหรับสถานการณ์ตลาดของเคร่ืองเขียนในระดบัโลก แมจ้ะไม่ไดมี้ความเปล่ียนแปลงมาก แต่ความเคล่ือนไหวท่ีออกมาจาก
ผูผ้ลิตรายส าคญัทัว่โลก โดยเฉพาะในกลุ่มเคร่ืองเขียนชั้นดี ท าใหอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองเขียนในปีน้ี เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัระดบัสูง 
ขณะท่ีในประเทศเองตลาดยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยงัคงมีโอกาสใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

ในฐานะบรรณาธิการบริหารของเวบ็และผูก่้อตั้ง ผมกราบขอบพระคุณทีมงาน ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์และพนัธมิตร ตลอดจนถึงผูท่ี้
สนใจ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณากบัทางเวบ็มาอยา่งต่อเน่ือง และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ในปี พ.ศ. 2562 เวบ็ไซตไ์รทติ์้งอินไทย จะยงัคงเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดใ้หก้บัท่านอยา่งต่อเน่ือง 

 
ภทัรนนัท ์ล้ิมอุดมพร 

บรรณาธิการบริหาร และ ผูก่้อตั้งเวบ็ไซต ์
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สารจากบรรณาธิการบริหารและผูร่้วมก่อต้ัง 

เป็นระยะเวลาเกือบหน่ึงปีท่ีไรทติ์้งอินไทยออกปรากฏตวัสู่สายตาของผูอ่้านและสาธารณะชน 
แมค้วามมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างเวบ็เคร่่ืองเขียนและชุมชนของผูรั้กเคร่ืองเขียนในประเทศไทยของเรา
จะยงัด าเนินมาเป็นระยะเวลาไม่นาน แต่เราเช่ือวา่รากฐานท่ีเราไดเ้ร่ิมสร้างมา จะสามารถท าให้
เราถึงเป้าประสงคข์องเราไดโ้ดยเร็ว 

ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ไรทติ์้งอินไทยตอ้งพบกบัความทา้ทายจ านวนหน่ึง ไม่วา่จะเป็นฐานผูอ่้าน 
ฐานบทความ หรือประเด็นเชิงเทคนิก เราผ่านการลองถูกลองผิด และปรับปรุงตวัเอง ไรทติ์้ง

อินไทยเกิดจากส่วนผสมของบทความจากผูเ้ขียนทุกท่าน ทั้งผูเ้ขียนประจ าและผูเ้ขียนรับเชิญ ผูเ้ขียนเหล่าน้ีเองท่ีท าให้กา้วแรก
ของไรท์ติ้งอินไทยเป็นกา้วท่ีแขง็แรง เป็นกา้วท่ีเราเช่ือวา่เดินไปในทางท่ีถูกตอ้ง และเป็นกา้วท่ีพร้อมจะพาเราไปสู่ช่วงปีต่อไป
อยา่งมัน่คง 

ความมุ่งหวงัหลกัในปีหนา้ของไรทติ์้งอินไทย คือการไดรั้บการจดจ าในฐานะ "ส่ือ" ท่ีมุ่งเนน้ข่าวสารของเคร่ืองเขียนโดยเฉพาะ 
เรามุ่งหวงัท่ีจะรายงานข่าว บทความ และรายงานพิเศษว่าดว้ยเคร่ืองเขียน เพ่ือตอบโจทยผ์ูอ่้านและตลาดผูใ้ชเ้คร่ืองเขียนใน
ประเทศไทยดว้ยขอ้มูลเชิงลึกซ่ึงยากท่ีจะหาอ่านจากแหล่งอ่ืน 

ไรทติ์้งอินไทยไม่ไดมุ่้งหวงัจะเป็นเพียงเวบ็ไซตข์่าวสารเคร่ืองเขียน เป้าหมายหลกัของเราคือการสร้างชุมชนของผูใ้ชเ้คร่ืองเขียน
ท่ีมีความมุ่งมัน่จะเผยแพร่องคค์วามรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์การใชเ้คร่ืองเขียน แน่นอนวา่เราจะไม่สามารถมีวนัน้ีไดห้าก
ขาดการสนับสนุนจากผูอ่้าน นักเขียน และจากบริษทัห้างร้านภายนอก เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสนบัสนุน
ดว้ยดีท่ีมีมาโดยตลอด และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนดงักล่าวต่อไป 

 

ศิระกร ล าใย 
บรรณาธิการบริหาร และ ผูก่้อตั้งเวบ็ไซต ์
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ทีมงานเว็บไซต์ไรท์ต้ิงอินไทย 

ไรทต้ิ์งอินไทย ประกอบไปดว้ยทีมงานและนกัเขียนจ านวนหน่ึงซ่ึงมาร่วมกนัสร้างเน้ือหาบนเวบ็ไซตแ์ห่งน้ี เพื่อ
สร้างสรรคเ์น้ือหาและสาระท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองเขียนร่วมกนั ภายใตห้ลกัการ “อยากไดต้อ้งท าเอง” นอกจากนั้นแลว้
เวบ็ยงัประกอบไปด้วยนกัเรียนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมจากการส่งบทความ หรือ ไดรั้บค าเชิญจากทางเว็บไซต์ให้
เขียนบทความร่วมกบัทางเวบ็ นกัเขียนมีสถานะของการเป็นสมาชิกเวบ็และถือเป็นอาสาสมคัรดว้ย 

(ข้อมลูล่าสุด: 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 

ทีมงานและบรรณาธิการหลกั 

 

นายภัทรนันท์ ล้ิมอุดมพร 

อาย ุ30 ปี 
บรรณาธิการบริหารและผูร่้วมก่อตั้ง 

 

นายศิระกร ล าใย 

อาย ุ21 ปี 
บรรณาธิการบริหารและผูร่้วมก่อตั้ง 

 

นักเขียนและกองบรรณาธิการ 

ธีรุตม ์ธุระตา ภคภคั สังขะสุนทร ชยพล ปิยะภกัดีสกลุ 
สนิทตะวนั ตนั ณฐัพงษ ์เอกอุดมสุข 
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เหตุการณ์ส าคัญ 

7 มีนาคม 2561 เวบ็ไซต์ไรท์ต้ิงอินไทย จดแจง้ช่ืออย่างเป็นทางการ พร้อมกบัเปิดให้บริการเป็นคร้ัง
แรก 

9 มีนาคม 2561 รีววิช้ินแรกเป็นหมึกปากกา Montblanc Midnight Blue 

19 มีนาคม 2561 รีววิปากกาหมึกซึม Jinhao 950 ถือเป็นเคร่ืองเขียนช้ินแรก 

4 เมษายน 2561 ใชโ้ลโกเ้ตม็รูปแบบ เปิดตวัหนา้เวบ็รุ่นใหม่ 

8 พฤษภาคม 2561 งานของนกัเขียนรับเชิญคนแรก 

11 พฤษภาคม 2561 รีววิ Montblanc Meisterstück 149 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

14 กนัยายน 2561 รีววิ CROSS Peerless 125 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

5 ตุลาคม 2561 รีววิปากกาหมึกซึม Montegrappa Parola แห่งแรกในประเทศไทย 

26 ธนัวาคม 2561 ปรับเปล่ียนโลโกเ้ป็นแบบปัจจุบนั 
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ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือเวบ็ไซต์   ไรทต้ิ์งอินไทย 
ช่ือเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษ Writing in Thai 
เวบ็ไซต์   http://writing.in.th/ 

ผู้ให้บริการพืน้ที ่ B Studio 

ติดต่อผู้ให้บริการพืน้ที ่ www.bstudio.click 
ระบบการวดัผู้เข้าชม Google Analytics, Facebook Pixel และ Jetpack 
วนัก่อตั้ง 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ช่องทางติดต่อทางอเีมล contact@writing.in.th 
ช่องทางติดต่อทางไปรษณย์ี 10/5 สุขมุวทิซอย 30 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
เพจ Facebook facebook.com/writinginthai 
Twitter @writinginthai 
Instagram @writinginthai 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpRgT_lMLhq413BQ3M0TOow 
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ข้อมูลผู้เข้าชม ค าอธิบาย และการวิเคราะหจ์ากฝ่ายบริหาร 

ในปีพุทธศกัราช 2561 ไรทต้ิ์งอินไทยมีผูช้มรวมกนัทั้งส้ิน 42,849 คน แบ่งออกเป็น 56,127 เซสชัน่ คิดโดยเฉล่ีย
เป็น 1.68 หนา้ ต่อเซสชัน่ โดยมีผูใ้ชท่ี้เป็นผูใ้ชป้ระจ า (returning visitor) อยูท่ี่ 11.9% คิดเป็น 5,099 คน  

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

จ านวนผู้ใช้

จ านวนผูใ้ช้ แนวโนม้ผูใ้ช้

เดือน จ านวนผู้ใช้ เดือน จ านวนผู้ใช้ 
มนีาคม 740 สิงหาคม 4,745 
เมษายน 1,027 กนัยายน 4,555 
พฤษภาคม 2,199 ตุลาคม 5,295 
มิถนุายน 4,355 พฤศจิกายน 5,170 
กรกฎาคม 8,987 ธนัวาคม 5,776 

ยอดรวมผู้ใช้ทัง้หมด (พ.ศ. 2561)  42,849 



 

  10 ไรท์ต้ิงอินไทย
Writing in Thai

 

กลุ่มผูใ้ชท้ ั้งหมด ระบบสามารถระบุช่วงอายุโดยประมาณได ้48.45% จากผูใ้ชท้ ั้งหมด โดยกลุ่มผูใ้ชท่ี้มีอายุ 25-
34 ปี ถือเป็นกลุ่มผูใ้ชท่ี้มียอดการเขา้ชมมากท่ีสุด 45.96% และกลุ่มท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป ถือเป็นส่วนนอ้ยท่ีสุดท่ี 
1.69% และ 49.78% ของผูใ้ช ้มีการระบุเพศ ซ่ึงแบ่งเป็นเพศชาย 56.8% และเพศหญิง 43.2%  
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จากตวัเลขดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีวา่ เวบ็ไซตจ์บัตลาดในกลุ่มวยัเร่ิมตน้ท างานท่ีมีอายุระหวา่ง 25-34 ปี ซ่ึงเป็นช่วง
หลงัการเรียนจบจากสถานศึกษา และอยูใ่นกลุ่มของคนท่ีก าลงัเร่ิมตน้ท างานไปจนถึงระดบักลาง ขณะท่ีในกลุ่ม
รองลงมาจะเป็นการจบักลุ่มผูใ้ชใ้นส่วนท่ีอายอุยูร่ะหวา่ง 35-44  ปี และ 18-24 ปี ตามล าดบั 

 

ผูใ้ช้กว่า 57% หรือคิดเป็น 24,424 คน เขา้ถึงเว็บไซต์จากช่องทางเว็บไซต์ค้นหา (Organic Search) อย่างเช่น 
Google หรือ Bing ส่วน 27.1% มาจากส่ือสังคมออนไลน์, 15.3% มาจากการเขา้โดยตรง และผ่านการอา้งจาก
เว็บไซต์อ่ืน (Referral) คิดเป็น 0.6% แสดงให้เห็นว่าทีมงานสามารถใช้ประโยชน์จากการท า Search Engine 
Optimization ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท าใหเ้วบ็ไซตมี์ช่องทางเขา้ถึงจากการคน้หามากกวา่  

ในสภาพปัจจุบนัท่ีเวบ็ไซตค์น้หาอยา่ง Google มีผลอยา่งมาก ทีมงานเล็งเห็นวา่น่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเวบ็ไซต์
มากกว่า อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนจากการปรับเปล่ียนอลักอริทึมซ่ึงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ย่อมท าให้เกิด
ความไม่แน่นอนส าหรับอนัดบัของเวบ็ไซตท่ี์อาจปรับเปล่ียนไปตามบริบทได ้ในแง่น้ีทีมงานเล็งเห็นวา่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับสัดส่วนของการเข้าถึงโดยตรง (direct) ให้มากกว่าน้ี ในกรณีท่ีช่องทางอ่ืนเกิดความไม่
แน่นอนในการน าผูช้มเขา้มายงัเวบ็ไซตโ์ดยตรง 

  

57%27%

15%

1%

ที่มาของผู้เข้าชม

Organic Search

Social Media

Direct

Referral
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กลุ่มผูเ้ขา้ชม 93.67% มาจากประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศหลกั และเป็นกลุ่มตลาดของเวบ็ไซตท่ี์ส าคญั อยา่งไรก็
ตามยงัมีประเทศอ่ืนๆ อยา่งเช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เปรู สิงคโปร์ อินเดีย สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
และฟิลลิปินส์ รวมอยู่ดว้ย ทีมงานคาดว่ากลุ่มประเทศเหล่าน้ีอาจคน้หาขอ้มูลแลว้พบเน้ือหาในเวบ็ หรือไม่ก็
เป็นทราฟฟิกจากกลุ่มคนไทยท่ีอาศยั หรือก าลงัไปท่องเท่ียวอยูท่ี่ประเทศเหล่านั้น 

 

อุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้เข้าถึงเว็บไซต์ประกอบไปด้วย สมาร์ทโฟน (mobile) มากท่ีสุดถึง 64.55% หรือ 25,618 คน 
รองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 28.53% (11,323 คน) และแท็บเล็ต 6.92% (2,747 คน) ซ่ึงสะทอ้นถึงทิศ
ทางการบริโภคส่ือท่ีอาศยัอุปกรณ์พกพาใกลต้วัอยา่งสมาร์ทโฟน (mobile-first) มากกวา่โดยชดัเจน 

ส าหรับอุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้เขา้ถึงจ านวน 5 อนัดบัแรกทั้งหมด เป็นสมาร์ทโฟน ประกอบไปดว้ย Apple iPhone (ไม่
แบ่งประเภทรุ่น), Apple iPad (ไม่แบ่งประเภทรุ่น), Samsung Galaxy Note 8, Apple iPhone 7 Plus และ Apple 
iPhone 6 ท่ีเหลือเป็นอุปกรณ์อ่ืนๆ 

93.98%

2.00%
0.72%
3.30%

ประเทศของผู้ใช้ที่เข้าชม

ไทย

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

อ่ืนๆ
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ส าหรับเน้ือหายอดนิยมท่ีมีผูเ้ขา้มากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก มีดงัน้ี 
 

อนัดับ ช่ือเน้ือหา ผู้เข้าชม (ราย) 

1 รีววิชุดเคร่ืองเขียน สมใจ x BNK48 6,281 
2 บทวเิคราะห์ การเปล่ียนตวัแทนจ าหน่ายปากกา LAMY ในประเทศไทย 4,153 
3 รวมขอ้มูล สถานท่ีส่งซ่อม ปากกา เคร่ืองเขียน ในไทย 4,009 
4 รีววิปากกา Montblanc Meisterstück 149 3,265 
5 รีววิปากกาหมึกซึม MUJI 2,293 
6 ลูกล่ืน โรลเลอร์บอล เจล และหมึกซึม: เลือกปากกาชนิดไหนดี? 2,016 
7 ทรัมป์และคิม ใชป้ากกาอะไรลงนามในแถลงการณ์ท่ีสิงคโปร์? 1,819 
8 รีววิปากกา Artifact Hallmark 1,634 
9 รีววิปากกาหมึกซึม LAMY 2000 1,269 
10 Montblanc จดังานลดราคาท่ี The Emporium 1,249 

 

64.55%

28.53%

6.92%

กลุ่มอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน

สมาร์ทโฟน

คอมพิวเตอร์

แท็บเลต็
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เน้ือหายอดนิยมส าหรับเวบ็ไซตใ์นปีน้ี เป็นเน้ือหาท่ีหลากหลาย มีทั้งส่วนท่ีเป็นความรู้ และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระแสความนิยมในปัจจุบนัพร้อมกนั ซ่ึงทีมงานพร้อมท่ีจะพฒันาเน้ือหาให้สอดรับกบัความตอ้งการมากยิง่ข้ึน
ในอนาคต ซ่ึงรวมไปถึงบทสัมภาษณ์จากผูใ้ชเ้คร่ืองเขียนต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงดว้ยเช่นกนั 

ในปีน้ี ทีมงานไดรั้บการสนบัสนุนเป็นเคร่ืองเขียนเพื่อการรีวิวจ านวนทั้งหมด 7 รีววิ ทั้งหมดเป็นเคร่ืองเขียนจาก
บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จ ากดั ประกอบไปดว้ย ปากกาลูกล่ืน Quantum GeloPlus+ 500 Touch, Quantum S-
Series (S100, S300, S500, S700), Artifact Hallmark และ Quantum Daiichi Dolly ซ่ึงบางส่วนในท่ีน้ีได้ใช้เป็น
ของแจกส าหรับการร่วมสนุกของผูเ้ขา้ชมเวบ็ 

ส่วนรีววิท่ีไดรั้บการยืมของแลว้ส่งคืน ประกอบไปดว้ย Cross Peerless 125, Sheaffer VFM ของบริษทั ดี เอช เอ 
สยามวาลา จ ากดั, รีวิว Leonardo Momento Zero Hawaii Blue และ พรีวิวปากกา Visconti Van Gogh สีใหม่ปี 
2019 ของ The Pips Cafe' นอกจากนั้นเป็นรีววิท่ีช าระเงินโดยทีมงานเองทั้งส้ิน 

นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการสนบัสนุนจากบุคคลภายนอกส าหรับรีววิต่างๆ เพิ่มเติมดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

- ธีรวร์ี จิตมหานิรันดร์  ชุดหมึกปากกาหมึกซึม Pilot Iroshizuku ขนาด 15 มิลลิลิตร 
- เมธาวชิย ์เมธาราษฎร์  สมุดจดบนัทึก Moleskine Pokémon Limited Edition 
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ทิศทางการบริหารในปหีน้า 

ส าหรับทิศทางการบริหารส าหรับปีพุทธศกัราช 2562 ซ่ึงจะเป็นปีท่ีเว็บไซต์ครบรอบ 1 ปีเต็ม เว็บไซต์ยงัคง
ก าหนดทิศทางการบริหารแบบเดิม คือมุ่งเป็นส่ือมวลชนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองเขียน โดย
จะขยายตลาดและอุปกรณ์ต่างๆ มากข้ึน ข้ึนอยูก่บัความสามารถของทีมงานท่ีมีอยูใ่นเวลาน้ีและในอนาคต 

ในปีหนา้ จะมีการเนน้รูปแบบเน้ือหาท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ไม่วา่จะเป็นการสัมภาษณ์ หรือการจดัท าเน้ือหา
เชิงวเิคราะห์เจาะลึกมากกวา่เดิม รวมไปถึงร่วมมือกบัส่ืออ่ืนๆ หรือค่ายพนัธมิตรต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน
กวา่เดิมดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ีแลว้ จะเป็นปีแรกท่ีเปิดรับโมเดลของการโฆษณาผ่านรูปแบบของการสนบัสนุนเน้ือหา (sponsor) 
หรือเน้ือหาบทความก่ึงโฆษณา (advertorial) ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนส าหรับผูอ่้าน 

ในส่วนของวิดีโอท่ีทีมงานหยุดผลิตไปในระยะหลงัเน่ืองจากใชเ้วลาค่อนขา้งมากนั้น ทีมงานยอมรับวา่กินเวลา
มากพอสมควรจึงไม่ไดท้  าเป็นประจ า คงเหลือแต่เพียงในตอนท่ีมีความส าคญัมากๆ เท่านั้น ซ่ึงในปีน้ีคาดว่า
น่าจะมีวดีิโอออกมาอีกประมาณ 6 ช้ินดว้ยกนั ข้ึนแลว้แต่กบัเน้ือหาและความส าคญัดว้ย 
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เหตุการณ์ส าคัญ (Milestones) 

 7 มีนาคม 2561  เปิดเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการ พร้อมกบัช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 

 9 มีนาคม 2561  รีววิช้ินแรกกบัหมึก Montblanc Midnight Blue 

 19 มีนาคม 2561  รีววิเคร่ืองเขียนช้ินแรก ปากกาหมึกซึม Jinhao 950 

 4 เมษายน 2561  โลโกเ้ตม็รูปแบบ พร้อมเปิดตวัหนา้เวบ็รุ่นใหม่ 

 8 พฤษภาคม 2561 รีววิจากนกัเขียนรับเชิญและสมาชิกคนแรก เปรียบเทียบหมึกสี Royale Blue 

 11 พฤษภาคม 2561 รีววิปากกาหมึกซึม Montblanc Meisterstück 149 แห่งแรกในประเทศไทย 

 14 กนัยายน 2561 รีววิปากกา Cross Peerless 125 ท่ีแรกในประเทศไทย 

 26 ธนัวาคม 2561 ปรับโลโกใ้หม่ 
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10/5 สุขุมวิทซอย 30 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

อีเมล: contact@writing.in.th 

 

 

๑ 
ภาพปก: ปากกาหมึกซึม CROSS Peerless 125 

ถ่ายโดย ศิระกร ล าใย 

 


