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	 สำ�หรับคนทำ�ง�นแล้วสิ่งที่ต้องทำ�ในช่วงกล�งปีคือก�รเร่ง

ทบทวนผลง�นทีผ่�่นม�	เปรยีบเทยีบกบัเป้�หม�ยทีต่ัง้ไว้	ห�กยงั 

อยู่อีกไกลก็ต้องเร่งห�กลยุทธ์ใหม่ๆ	เพื่อปรับเปลี่ยนก�รทำ�ง�น	

	 นีเวียนิวส์ฉบับที่	 17	 นี้จึงขอนำ�เสนอ	 ก�รทำ�ตล�ดแบบ

สร้�งแฟนคลับ	ซึ่งกำ�ลังเป็นที่นิยม	และหวังว่�จะส�ม�รถนำ�ม�

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่�นได้	 นอกจ�กนี้ยังได้นำ�เสนอข้อมูล

ก�รใช้กระด�ษที่ท�งสม�คมอุตส�หกรรมเยื่อและกระด�ษแห่ง

ประเทศไทยรวบรวมม�	 ซ่ึงเป็นดัชนีชี้วัดก�รใช้กระด�ษของ

ประเทศในอน�คต	 นอกจ�กนี้ยังรวบรวมส�ระในง�น	 เอเชี่ยน	

เปเปอร์	ม�ฝ�กด้วยค่ะ

	 และเหมือนเช่นเคย	CAS@Impression	ไดเ้สนอคว�มคดิเหน็

ของโรงพิมพ์	และโรงเข�้เลม่คณุภ�พ	เกีย่วกบัก�รเลอืกใชก้ระดกูง	ู 

ม�ฝ�กพร้อมกับกิจกรรมของ	CAS	 ทั้ง	CAS	Fair,	CAS	Cup	

และกิจกรรมท่ีโดดเด่นของ	GEP	ในเรือ่ง	ก�รสง่เสรมิกลยทุธด์�้น

ทรพัยส์นิท�งปญัญ�	และก�รไดร้บัร�งวลัสดุยอดโรงง�นกระด�ษ

ที่ทันสมัยใน	เจียงซู	สิ่งเหล่�นี้ล้วนเป็นก�รเรียงร้อยคว�มสำ�เร็จ

ของทั้ง	สองบริษัท	ผ่�นท�งนีเวีย	นิวส์	สู่ส�ยต�ของท่�นผู้อ่�น

ทกุท�่น	และเลม่ต่อไปกจ็ะมเีรือ่งร�วดเีหล�่นีม้�ฝ�กอีกเชน่เคยคะ่

 For career persons, what we must do in-between a year 

is reviewing our past performance and comparing it to our 

goals. If the results are far behind, then you are in need of 

new strategies for raising your performance.

 In this edition of NEVIA NEWS, we would like to 

introduce you to Fan Club Marketing approach, a new marketing 

approach that has recently become widely popular which you 

may find it helpful to your business. In this edition, you will 

also find information on paper usage collected by The Thai 

Pulp and Paper Industries Association, which is an indicator 

of Thailand’s paper usage in the future. We also bring to 

you some interesting stories relating to the recent Asian 

Paper Expo. 

 And as usual, CAS@Impression has presented comments 

made by printing press as well as premium publishing house 

relating to selection of wire comb, including CAS activities 

such as CAS Fair, CAS Cup, and the highlights of GEP event 

which includes “Promotion of Intellectual Property Strategy 

Activity” and “Outstanding Paper Factory in Jiangsu Award”. 

These events have presented the success of both companies 

to the eyes of readers through NEVIA NEWS. Stay tune for 

more incredible stories in the next edition of NEVIA NEWS.  
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 In this edition of Marketing Update, we bring to you one 
of the top hits marketing strategies today among consumer 
product entrepreneurs, which is communication through 
online social networks application. 
	 For	such	idea	to	become	a	success,	 “brand	loyalty”	
must	first	be	created	along	with	the	ability	to	respond	to	the	
demands	of	buyers.	This	also	includes	“brand	engagement”	
until	memorable	experience	has	been	achieved,	creating	
the	desire	of	wanting	to	contribute	in	building,	developing	as	
well	as	expanding	brand	awareness	and	participation	among	
other	buyers.	
	 By	combining	these	elements	together	by	applying	two	
marketing	models	 including	CRM	(customer	relationship 
management)	and	CEM	(customer	experiential	management), 
a	Fan	Club	model	known	as	ERM	(experiential	relationship	
management)	can	be	formulated.	
	 CRM	is	a	one-to-one	type	of	marketing	management,	or	
what	is	known	by	a	marketing	term	of	“outside	marketing.”		
Under	this	system,	the	product	owner	must	collect	information	 
and	behaviors	of	each	customer,	followed	by	analyzing	
and	interpreting	such	data	and	transform	the	outcome	into	
marketing	activities	to	individually	respond	to	each	customer	
and	simultaneously	expanding	the	marketing	activity	among	
customer	groups	with	similar	or	common	preference.

	 Marketing	Update	ฉบับนี้	ขอนำ�เสนอกลยุทธ์ก�รทำ�ตล�ดที่นิยมกัน

ในปจัจบุนั	กลุม่สนิค�้อปุโภค	บรโิภค	ต�่งๆ	หนัม�ใชก้ลยทุธน์ีม้�กขึน้	โดยใช้

ก�รติดต่อสื่อส�รท�งสื่อสังคมออนไลน์	ต่�งๆ	ที่นิยมกันในปัจจุบัน

	 แนวคิดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องม�จ�กก�รสร้�ง	"คว�มภักดี"	(loyalty)	

ทีม่ตีอ่แบรนด	์ผนวกกบัคว�มส�ม�รถในก�รตอบสนองคว�มตอ้งก�ร

ของผู้ซือ้ได้เปน็อย่�งดี	กบัอกีปจัจยัคอื	"คว�มผกูพนั"	(engagement)	

จนเกดิประสบก�รณท์ีน่�่จดจำ�	เกิดคว�มรูส้กึอย�กมีสว่นรว่มเปน็สว่น

หนึง่ในก�รสร�้ง	พฒัน�	และขย�ยขอบเขตของก�รรบัรูแ้ละมสีว่นรว่ม

แบรนด์นั้นไปยังผู้อื่น	

	 เมื่อเร�นำ�องค์ประกอบเหล่�นี้ม�ร่วมประส�นโดยอ�ศัยโมเดล 

ท�งก�รตล�ด	(marketing	model)	สองโมเดล	คือ	CRM	(customer	 

relationship	management)	 และ	CEM	(customer	experiential 

management)	ม�ประยุกต์ใช้	ซึ่งจะส�ม�รถสร้�งขึ้นเป็นโมเดลของ

แฟนคลับ	หรือ	ERM	(experiential	relationship	management)

	 CRM	 เป็นแนวคิดของก�รทำ�ก�รตล�ดโดยบริห�รจัดก�รแบบ	

one-to-one	marketing	หรือจ�กในภ�ษ�ก�รตล�ดก็คือ	ก�รทำ�ก�ร

ตล�ด	outside	in	นัน่เอง	รปูแบบกค็อืเจ�้ของสนิค�้จะตอ้งเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูและพฤติกรรมต่�งๆ	ของลกูค�้ทัง้หมด	แลว้นำ�ม�วเิคร�ะหแ์ละ

แปรผลออกม�เปน็กจิกรรมท�งก�รตล�ดเพือ่ตอบสนองลกูค�้เปน็ร�ย

บคุคล	และขย�ยสูก่จิกรรมก�รตล�ดของลกูค�้กลุม่หน่ึงทีมี่คว�มชอบ

เหมือนกัน	หรือร่วมกัน	

	 ซึ่งกิจกรรมก�รตล�ดต่�งๆ	 ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องคำ�นึงว่�จะทำ�

อย่�งไรจึงจะส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์	 คว�มรู้สึกนิยมชมชอบ 

คว�มผูกพันต่อแบรนด์นั้นๆ	 ให้ก่อเกิดขึ้นในใจลูกค้�ให้ได้	 ดังนั้น 

ผู้ประกอบก�รจะต้องพัฒน�ข้อมูลท�งสถิติท่ีเก็บม�จ�กกระบวนก�ร 

CRM	ให้กล�ยเป็นข้อมูล	เชิงคุณภ�พ	ท�งด้�นอ�รมณ์	คว�มรู้สึก	

คว�มภูมิใจ	คว�มผูกพันที่มีต่อแบรนด์	

	 ซึ่งข้อมูลเหล่�นี้นั้นจะได้ม�จ�กก�รพูดคุย	 ก�รสัมภ�ษณ์ 

ก�รอ่�นข้อคิดเห็นคำ�แนะนำ�ติชมทั้งท�งจดหม�ย	 โทรศัพท์	 หรือ

ท�งเว็บไซต์ที่ลูกค้�มีม�ถึงเร�และชุดข้อมูลเหล่�นี้นั้นจะต้อง 

ถูกรวบรวมม�เพื่อผสมกับข้อมูลเชิงสถิติด้�นพฤติกรรมก�รซื้อ	

และจัดออกม�เป็นกิจกรรมในลักษณะที่เรียกว่�	 "จัดของตรงใจ 

ผู้ซื้อ	สร้�งประสบก�รณ์	คว�มผูกพันกับลูกค้�ได้ดั่งผู้ข�ย"	

	 องค์ประกอบข้�งต้นจะพัฒน�ม�สู่รูปแบบก�รตล�ดท่ีเรียกว่� 

ERM	 ซึ่ ง เป็นเสมือนรูปแบบก�รบริห�รลูกค้�เพื่อให้ เกิด

ประสบก�รณ์ท่ีดี	 สร้�งคว�มผูกพันกับแบรนด์โดยไม่เน้นเฉพ�ะ

คว�มส�ม�รถของสินค้�	 แต่เพิ่มก�รมีส่วนร่วมกับแบรนด์นั้นด้วย

คว�มรู้สึกท่ีดี	 สร้�งประสบก�รณ์	 คว�มรักคว�มผูกพัน	 และก�ร

เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นั้นๆ	 และจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งเป็นกลยุทธ์

ก�รตล�ดแฟนคลับให้กับสินค้�และบริก�รขององค์กรในที่สุด

	 For	each	marketing	activity,	ways	in	creating	good	
customer	impression	and	experience	as	well	as	brand 
engagement	must	be	considered.	Hence,	entrepreneurs	
must	transform	their	statistical	data	collected	from	the	CRM	
system	into	qualitative	data	in	the	aspects	of	emotions,	
feelings,	pride,	and	engagement	which	each	customer	has	
towards	the	brand.
	 Such	information	can	be	collected	through	conversation, 
interview,	reading	comments	and	suggestions	sent	by	
the	customers	through	postal	mail,	telephone,	or	website.	
These	information	must	be	compiled	before	being	added	to	
statistical	data	in	terms	of	purchasing	behavior	and	forming 
an	activity	under	the	concept	of		“The	perfect	product	for	
the	perfect	experience	and	brand	engagement	as	the	seller”	
	 The	above	mentioned	elements	will	lead	to	a	form	of	 
marketing	called	ERM,	which	is	similar	to	a	type	customer	
management	that	aims	at	creating	good	customer	experience 
and	engagement	in	the	brand.	Under	ERM	marketing 
practice,	buying	capacity	is	not	only	emphasized	but	buyer’s	
contribution	in	the	brand	is	also	promoted	through	building 
good	customer	 impression	and	experience,	 including 
brand	loyalty,	brand	engagement	as	well	as	making	each	
customer	feel	that	they	are	part	of	the	brand.	Through	this,	
a	Fan	Club	marketing	strategy	for	organizational	products	
and	services	can	ultimately	be	achieved.
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สร้างแฟนคลับให้สินค้า
"กลยุทธ์การตลาดแบบยั่งยืน"

Building Brand Fan Club 
“A Sustainable Marketing 
Strategy”



KRAFT PAPER           
Consumption  2,121       2,265       2,355       2,449       2,547 
Capacity  3,068       3,063       3,063       3,063       3,383 
Surplus(Shortage) 947         798         708         614         836 
PRINTING & WRITING PAPER           
Consumption  894         886         921         957         995 
Capacity   1,344       1,355       1,555       1,555       1,555 
Surplus(Shortage) 450         469         634         598         560 
PAPERBOARD           
Consumption  443 473 496 521 547
Capacity  484 467 467 467 512
Surplus(Shortage) 41 (6) (29) (54) (35)
NEWPRINT PAPER           
Consumption  238 205 206 207 208
Capacity  175 135 135 135 135
Surplus(Shortage) (63) (70) (71) (72) (73)
TISSUE PAPER            
 Consumption  103 112 118 125 133
Capacity  131 131 141 141 141
Surplus(Shortage) 28 19 23 16 8
Per Capita Consumption (Kg./Head) 59 61 64 66 69

Year   2011 2012 2013 2014 2015

Estimated

PAPER FORECASTPAPER FORECAST

	 "Paper	 Forecast"	 ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ	ภ�พรวมกระด�ษ	 และ	
กระด�ษแข็งในไทย	 ซึ่งกล่�วถึง	 กำ�ลังก�รผลิต,	 จำ�นวนก�รใช้
กระด�ษ	และ	แนวโน้มคว�มต้องก�ร	ซึ่งรวบรวมโดย	TTPIA	(สม�คม
อุตส�หกรรมเยื่อ	และกระด�ษแห่งประเทศไทย)	
 กำ�ลังก�รผลิต:	 ก�รใช้กระด�ษ	 และกระด�ษแข็งในปี	2555	 คือ	

3,940,000	ตัน	ซึ่งเพิ่มขึ้น	4%	กำ�ลังก�รผลิตรวมคือ	5.2	ล้�นตัน	ซึ่ง

เกือบเท่�กับปีที่ผ่�นม�	กระด�ษคร�ฟท์มีสัดส่วนม�กที่สุด	เมื่อเทียบ

กับกำ�ลังก�รผลิต	กระด�ษโดยรวมคือ	59%		ต�มด้วยกระด�ษพิมพ์

เขียน	26%	กระด�ษแข็ง	9%	กระด�ษปรู๊ฟ	3%	และกระด�ษทิชชู	3%	

 ก�รอุปโภค:	 จำ�นวนก�รใช้กระด�ษและกระด�ษแข็งโดยรวม 

ในปี	2555	 เพิ่มขึ้น	4%	 เป็น	3.9	 ล้�นตัน	 ก�รใช้กระด�ษต่อ

ประช�กร	1	 คนคือ	61	 กิโลกรัม	 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจ�กปี	2554	3%	

ประม�ณก�รได้ว่�จำ�นวนก�รใช้กระด�ษจะเพิ่มเป็น	64	 กิโลกรัม	

ในปี	2556	 และ	72	 กิโลกรัม	 ในปี	2560	 จำ�นวนก�รใช้กระด�ษ

คร๊�ฟท์คือ	2.3	ล้�นตัน	ซึ่งเพิ่มขึ้น	7%	จ�กปี	2554	จำ�นวนก�รใช้

กระด�ษพิมพ์เขียนคือ	0.9	ล้�นตัน	ลดลง	1%	จ�กปี	2554	ก�รใช้ 

กระด�ษแข็งซึ่ งส่วนม�กใช้ เป็นกล่องในสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ 

อุปโภคบริโภค	เพิ่มขึ้น	7%	และกระด�ษทิชชูเพิ่มขึ้น	8%	ในขณะที่

ก�รใช้กระด�ษปรู๊ฟ	ลดลง	14%	จ�กก�รใช้	ปี	2554

 แนวโน้มคว�มต้องก�รใช้ และกำ�ลังก�รผลิตของกระด�ษ และ

กระด�ษแข็ง:	อัตร�ก�รเจริญเติบโตของ	GDP	ของประเทศไทยในปี	

2556	ค�ดหวังว่�จะขย�ยตัวที่	3.8-4.3%	จ�กอัตร�ก�รเจริญเติบโต	

6.5%	 ในปี	2555	 ด้วยแรงขับเคลื่อนจ�กก�รสนับสนุนของรัฐบ�ล	

ในก�รเพิ่มคว�มต้องก�รในประเทศผ่�นก�รจูงใจก�รลงทุนของ	BOI	

และก�รเพิ่มขึ้นของส่วนก�รท่องเที่ยว	ก�รลงทุนส�ธ�รณะ	และก�ร

สง่ออกสนิค้�	ในขณะท่ีอตัร�ค่�เงนิเฟอ้อยูท่ี่	2.3-2.8%	คว�มต้องก�ร

ใช้กระด�ษโดยรวมของกระด�ษ	 และ	 กระด�ษแข็งของไทยคือ	4%		

และปริม�ณก�รใช้	จะเป็น	4.1	ล้�นตัน	ในปี	2556	ซึ่งประม�ณก�รใช้ 

กระด�ษคือ	64	กิโลกรัม	ต่อคน	ต่อ	หัว

ที่ม� : Directory 2013-2015 สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
Source : Directory 2013-2015 THE THAI PULP AND PAPER INDUSTRIES ASSOCIATION

	 "Paper	 Forecast"	 This	 issue	will	 present	 the	 figures	
of	Paper	&	Paperboard	 in	Thailand,	which	mention	about 
Capacity, Consumption and trend of demand and capacity. 
The	report	was	collected	by	TPPIA	(The	Thai	Pulp	and	Paper	
Industries	Association)
 Capacity:	Total	Paper	&	Paperboard	consumption	in	2012	

was	3,940,000	tons	which	improved	by	4%	year	on	year.	Total	

capacity	was	5.2	million	tone,	almost	the	same	as	the	previous	

year.		Kraft	paper	has	continued	to	be	the	largest	portion	of	the	

industry	with	total	capacity	of		59%,		followed	by	26%	of	printing	

wirting,	9%	of	Paperboard	paper,	3%	of	Newsprint	paper	and	

3%	of	Tissue	paper.

 Consumption:	Total	Paper	and	Paperboard	consumption 

in	2012	improved	by	4%	to	3.9	million	tons.	Paper	consumption 

per	capita	was	61	kg,	which	improved	by	3%	year	on	year. 

It	is	estimated	that	per	capita	consumption	would	reach	64	kg	in	

2013	and	72	kg	in	2017.	Kraft	paper	consumption	was	2.3	million	

tons,	which	improved	by	7%	from	the	previous	year.	Printing	&	

Writing	paper	consumption	was	0.9	million	tons,	down	by	1%	

from	the	previous	year.		Paperboard	consumption,	mainly	used	

for	inner	packaging	for	consumer	and	food	related	products,	

improved	by	7%	and	8%	for	Tissue	paper.	While	Newsprint	

paper	consumption	declined	by	14%	from	the	previous	year. 

 Trend of Paper & Paperboard Demand and Capacity: 

Thailand's	GDP	growth	in	2013	is	expected	to	expand	in	the	

range	of	3.8-4.3%	from	growth	of	6.5%	in	year	2012,	driven 

by	the	governmrnt's	scheme	to	support	the	economy	in	order	

to	boost	domestic	demand	and	acceleration	of	 investment	

through	BOI	incentived	and	enhancing	the	tourism	sector.	Public 

investment	and	export	of	goods	are	projected	to	improve	while	

inflation	is	expected	to	be	in	the	range	of	2.3-2.8%	Total	demand	

of	Thai	Paper	and	Paperboard	industry	Is	expected	to	grow	by	

4%	and	Total	Consumption	will	reach	4.1	million	tons	in	year	

2013	with	estimated	paper	and	consumption	of	64	kg.	per	head.

Unit : '000 Tons
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ภ�พรวมกระด�ษ	และ	
กระด�ษแข็ง	ในไทย
Paper & Paperboard Figures 
in Thailand

Kraft paper
59%

Tissue 3%

Printing & 
Writing
26%

Paper Board 9%
NP 3%



PAPER UPDATE PAPER UPDATE

	 อุตส�หกรรม	“กระด�ษ”	ถือเป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มสำ�คัญ
ในหล�ยด้�น	 และ	 ด้วยกระแสคว�มพย�ย�มในก�รแก้ปัญห�
โลกร้อน	 ทำ�ให้ผู้ผลิตหล�ยร�ยหันม�ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมม�กขึ้น	โดยในง�น	"เอเชี่ยน	เปเปอร์	2014"	ที่ศูนย์ 
ก�รประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์เมื่อเร็วๆ	 นี้	 เจ้�ของโรงง�นผู้ผลิต
กระด�ษชั้นนำ�ต่�งนำ�นวัตกรรมเจ๋งๆ	 ม�จัดแสดงเพื่อให้เห็น
พัฒน�ก�ร
	 บริษัทไฟเบอร์พัฒน์	 นำ�เสนอก�รรีไซเคิลกระด�ษจ�กกล่อง
เครื่องดื่ม	โดยในกล่องเครื่องดื่มแต่ละชิ้น	แบ่งส่วนประกอบออก
ได้เป็น	3	อย่�งได้แก่	เนื้อกระด�ษ	ซึ่งเป็นส่วนประกอบร้อยละ	75	
ของกลอ่ง	ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ตวัขึน้รปูทรงของกลอ่งรอ้ยละ	20	เปน็ช้ัน
พล�สตกิ	โพลเีอสทลีีน	ซึ่งชว่ยยึดรูปทรง	และป้องกันคว�มชืน้ให้
กับกลอ่ง	ขณะทีอ่กีรอ้ยละ	5	ประกอบดว้ย	อะลมูเินยีมฟอยล	์ซึง่ชว่ย
ป้องกันอ�ก�ศ	แสงสว่�งและแบคทีเรียไม่ให้รั่วไหล	เข้�ไปสัมผัส
กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ด้�นในกระบวนก�รนำ�กล่องเครื่องดื่ม 
เหล่�น้ีไปรีไซเคิลเป็นกระด�ษ	 คือนำ�กล่องไปปั่น	 และแยกส่วน	
เนื้อกระด�ษก็จะถูกนำ�ม�ทำ�เป็นกระด�ษรีไซเคิล	 ขณะที่ส่วนที่
เป็นพล�สติกและฟอยล์	นำ�ไปทำ�ผลิตภัณฑ์พล�สติก	 เข้�เครื่อง
อบร้อน	ได้เป็นพล�สติกแข็ง	ทำ�หลังค�	"อีโครูฟ"	

“เอเชี่ยน เปเปอร์” นวัตกรรมกระดาษเพื่อโลก
“Asian Paper” - Introducing Earth-Saving Paper Innovations 

	 บริษัทไทย	 เปเปอร์	 มิลล์	 ก็นำ�เสนอเทคโนโลยีก�รผลิต
กระด�ษจ�กเส้นใยพืชท�งก�รเกษตร	 ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีเหลือท้ิงจ�ก
อุตส�หกรรมก�รทำ�น้ำ�ต�ลจ�กอ้อยและป�ล์มน้ำ�มัน	 ม�แปรรูป
ออกม�เป็นกระด�ษ	 โดยผลิตกระด�ษออกม�เป็นหล�ยเกรด 
ด้วยกัน	ทัง้กระด�ษที่ใชเ้พือ่สิง่พิมพ	์คว�มหน�ตัง้แต	่15-90	แกรม 
และกระด�ษที่ใช้ในอุตส�หกรรม	 เช่น	 กระด�ษห่อกันรอย- 
กล่องพัสดุ
	 บรษิทัแอดว�นซ	์ฟลอร	์ก็นำ�เสนอผลติภณัฑแ์ปง้มนั	ทีผ่สมใน
กระบวนก�รทำ�กระด�ษในร�ค�ถูกกว่�ทั่วไป	โดยระบุว่�	แป้งมัน
ชนิดที่บริษัทผลิต	ส�ม�รถช่วยผลก�รใช้พลังง�น	และส�รเคมีใน
กระบวนก�รผลติ	และชว่ยทำ�ใหก้ระด�ษแขง็	และมคีว�มทนท�น
เพิ่มม�กขึ้นร�วร้อยละ	47-48	เลยทีเดียว	โดย	ณ	ปัจจุบัน	บริษัท
กำ�ลงัอยู่ในระหว�่งก�รดำ�เนนิก�รจดสทิธบิตัร	ซึง่กเ็ปน็อกีผลง�น
หนึ่งที่น่�สนับสนุนของผู้ประกอบก�รไทย

	 “Paper”	industry	is	essential	to	us	in	various	aspects.	How-

ever,	due	to	the	currently	rising	attempts	in	saving	the	earth	from	

global	warming,	many	have	turned	to	environmental-friendly	

innovations.	At	the	“Asian	Paper	2014”,	a	recent	event	held	at	

Sirikit	Convention	Center,	a	number	of	incredible	innovations	were	

introduced	by	leading	papermakers	as	a	sign	of	development 

progress.		

	 Fiber	Pattana	Company	introduced	a	way	to	produce	recycling	

paper	from	beverage	cartons.	Each	beverage	carton	consists	of	

three	main	elements	including	paper	(75%),	polyethylene	(20%),	

and	aluminum	foil	(5%).	The	first	element,	or	paper,	is	used	to	

form	carton	shape	whereas	polyethylene	is	for	holding	the	carton	

shape	and	providing	moisture	protection.	The	last	element	is	

for	preventing	the	product	from	being	exposed	to	air,	light	and	

bacteria.	The	recycling	process	of	these	beverage	cartons	is	by	

first	blending	the	cartons	and	then	filtering	out	the	paper	material 

to	be	used	for	producing	recycling	paper.	Meanwhile,	 the	

separated	plastic	and	aluminum	foil	elements	will	be	used	for	

producing	plastic	products	which	must	undergo	through	heating	

process	to	form	solid	plastic	material	for	making	“Eco-Roof”.

	 Thai	Paper	Mill	Company	introduced	a	new	paper	production	

technology	using	plant	fibers	from	agricultural	sector.	These	waste	products	from	sugar	industry	that	uses	canes	and	palm	oil	are	

used	for	making	different	grades	of	recycling	papers	whether	printing	paper	with	thickness	ranging	from	15-90	grams	or	papers	for	

industrial	use	such	as	wrapping	paper	and	packaging	paper.	

	 Advance	Floor	Company	also	introduced	its	tapioca	flour	especially	invented	for	paper	production	process	as	a	way	to	reduce	

cost.	Such	flour	made	by	the	company	is	believed	to	help	minimize	the	use	of	energy	and	chemicals	in	the	production	process	and	

at	the	same	time	strengthening	the	paper	texture	as	well	as	raising	its	durability	by	as	much	as	47-48	percent.	The	company	is 

currently	under	the	process	of	patent	registration.	This	is	another	innovations	created	by	Thai	entrepreneurs	that	is	worth	supporting.	
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THINK TANK

	 ปฏิทิน	 หรือ	Ca
lendar	 ในภ�ษ�

อังกฤษ	 เป็นคำ�ท
ี่ 

ม�จ�กภ�ษ�โรม
ันที่นำ�ม�จ�กคำ�พ

ูดของช�วกรีกโบ
ร�ณ	

ว่�	Kalend	 ซึ่งม
ีคว�มหม�ยในภ�

ษ�อังกฤษว่�	 “I	
cry”	

ส�เหตุที่ ใช้คำ�น
ี้เพร�ะมีที่ม�ว่�

	 ในสมัยโบร�ณ
จะมี

คนคอยร้องบอก
ช�วเมือง	 เพื่อ

บอกกล่�วเหตุก
�รณ์

ที่จะเกิดขึ้นล่วงห
น้�	 รวมถึงประ

ก�ศวันขึ้นเดือน
ใหม่	

เพื่อให้ลูกหนี้จ่�
ยเงินที่คั่งค้�ง	

ครั้นต่อม�สังคม
เริ่ม

สลับซับซ้อนม�
กขึ้น	 ปฏิทินจึง

ได้ถูกคิดค้นขึ้น
ม�

เพื่อแทนคนร้อง
บอกข่�ว	 ปฏิทิน

จึงนับว่�เป็นสิ่งบ
อก

เวล�	 และกล�ย
เป็นสิ่งสำ�คัญในว

ิถีชีวิตประจำ�วันไ
ปใน

ที่สุด	 ต่อม�มนุษ
ย์จึงได้ริเริ่มบันท

ึก	 วัน	 เวล�	 ขึ้น
เป็น 

ล�ยลักษณ์อักษร
	หรือที่เรียกกันว

่�	“ปฏิทิน”	

	 ปัจจุบัน	“ปฏิทิน”
	ได้รับคว�มนิยม

กันอย่�งแพร่หล�
ย	

นักธุรกิจติดต่อน
ัดหม�ยกันผ่�น	

วัน	 เวล�	 ในปฏ
ิทิน	

นอกจ�กนี้ปฏิทิน
ยังคอยย้ำ�เตือนถ

ึง	 วัน	 เวล�ที่สำ�
คัญ

ต่�งๆ	 เช่น	 วันเ
กิด	 วันหยุด	 เป

็นต้น	 นอกจ�กน
ี้ยังมี 

ปฏทินิทีก่ำ�หนดว
นัสำ�คญัท�งศ�สน

�	ซึง่จะตอ้งอ�ศยั
ก�ร

ประก�ศอย่�งเป
็นท�งก�ร	 เช่น	

วันจ�ริกแสวงบุญ
ของ 

อิสล�มิกชน	เป็น
ต้น

	 The	word	“Cale
ndar”	derived	fr

om	a	Roman	w
ord	

once	used	by	
the	ancient	Gre

eks	 “Kalend”,	m
eaning 

“I	cry”.	During	th
e	ancient	time,	t

here	was	a	perso
n	whose	

duty	was	to	fore
tell	future	event

s	including	ann
ouncing	

the	beginning	o
f	a	new	month	

so	that	remaini
ng	debt	

can	be	collecte
d.	Later,	as	the

	society	becam
e	more	

complex,	a	cale
ndar	system	wa

s	developed	to	
replace	

the	news	teller.
	From	then	on,	

calendar	has	be
en	used	

as	an	instrumen
t	for	telling	time	a

nd	became	an	e
ssential	

part	of	our	lives
.	It	wasn’t	until	

later	that	peopl
e	began	

to	properly	jot	
down	the	date	

and	time	in	the
	modern	

“Calendar”	that	
we	are	most	fam

iliar	today.	

	 Now,	 “Calend
ar”	 has	 beco

me	widely	 use
d.	 

Businessmen	u
sed	it	to	make	th

eir	official	appoi
ntments.	

Not	only	that,	
a	calendar	als

o	reminds	us	
of	every	 

important	date	
such	as	birthda

ys,	holidays,	in
cluding 

significant	 re
ligious	 dates

	 that	 require
	 official 

announcement	
like	Islamic	Pilg

rimage.	

กำ�เนิดปฏิทิน
The	Origin	of	Ca

lendar
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	 ส�เหตุของก�รเกิดปร�กฏก�รณ์น้ี	อ�จจะม�จ�กได้ท้ังตัวกระด�ษ

เองท่ีผิวกระด�ษมีสมบัติก�รยึดระหว่�งเส้นใยไม่แน่นแข็งแรงพอท่ีจะ

ทนต่อคว�มเหนียวของหมึกในระหว่�งทำ�ก�รพิมพ์	 และตัวหมึกเองมี

คว�มเหนียวม�กเกินไป	หรือช่�งพิมพ์ต้ังคว�มเร็วในก�รพิมพ์สูงเกินไป	 

	 ผลจ�กก�รถอนผิวกระด�ษน้ี	 ทำ�ให้คุณภ�พของง�นพิมพ์ด้อยลง 

จะเห็นได้จ�ก	 คว�มเปรียบต่�งหรือคอนทร�สของภ�พลดลง	 สีสัน

และคว�มอิน่ตัวของสจี�งลง	เนือ่งจ�กก�รผสมของแสงข�วทีส่ะทอ้น

จ�กส่วนจุดข�วเหล่�นี้บนภ�พพิมพ์นั้นเอง	 ถ้�เร�ส่องกล้องขย�ย 

10	 เท่�ขึ้นไปที่สิ่งพิมพ์	 ก็จะเห็นก�รกระจ�ยของกลุ่มจุดข�วเหล่�นี้	

ได้อย่�งชัดเจน

	 ปญัห�นีช้�่งพมิพรู้์จักกนัเปน็อย�่งดี	จ�กประสบก�รณเ์ข�ส�ม�รถ

แก้ไขเฉพ�ะหน้�ได้ด้วยก�รปรับคว�มเหนียวของหมึกก่อนทำ�ก�ร

พิมพ์ด้วยก�รผสมส�รคอมเพ�ว์	 (compound)	 หรือลดคว�มเร็ว

ของเครื่องให้ช้�ลง	 กรณีแรกขึ้นอยู่กับโครงสร้�งของหน่วยจ่�ยหมึก 

(inking	unit)	 ของเครื่องพิมพ์	 พบว่�ในประเทศไทยเร�ยังไม่มี

ม�ตรฐ�นของค่�คว�มเหนียว	(tack)	 ของหมึกพิมพ์	 เพร�ะเร�มี

คว�มหล�กหล�ยของเครื่องพิมพ์ออฟเซตโดยเฉพ�ะเครื่องเก่�หรือ 

เคร่ืองมอืสอง	ทำ�ให้ก�รควบคุมคว�มเหนยีวของหมกึท่ีหนว่ยจ่�ยหมกึ 

ก่อนถ่�ยโอนไปยังแม่พิมพ์ทำ�ได้ไม่เหมือนกัน	 ช่�งพิมพ์จึงต้องใช้ 

คอมเพ�ว์เข้�ม�ช่วย	 ยิ่งถ้�กระด�ษนั้นมีคว�มแข็งแรงของผิวต่ำ� 

ช�่งพมิพก์ต้็องผสมส�รคอมเพ�ว์ในหมกึม�กขึน้		ขอ้เสยีของก�รผสม

ส�รนี้	ยิ่งม�กเท่�ใด	ก็จะทำ�ให้คว�มเข้มสีของหมึกลดลงต�มลำ�ดับ		

	 สำ�หรับคว�มเร็วของเครื่องพิมพ์นั้น	 ช่�งพิมพ์อ�จจะไม่ใส่ใจ 

ม�กนกั	ก�รตัง้เครือ่งเรว็ๆ	เปน็ขอ้ดทีีง่�นไดผ้ลผลติม�กขึน้	แตส่มบตัิ

ของหมึกที่ตำ�แหน่งกดพิมพ์หรือนิบ	(nip)	 เปลี่ยนไปโดยเฉพ�ะค่�

คว�มเหนยีวของหมกึจะเพิม่ขึน้	เปน็ส�เหตุใหเ้กดิถอนผวิกระด�ษได้	

ถ�้คว�มแขง็แรงของผวิกระด�ษนัน้ทนไมไ่ด้	พร้อมกบัก�รเกดิปญัห�

หมึกปลิว	(misting)	ให้เห็นด้วย

	 ดังนั้นจะเห็นว่�	 ปัญห�ถอนผิวกระด�ษ	 ซับซ้อนพอสมควร 

ถ�้เร�ส�ม�รถห�จดุเข�้กนัไดร้ะหว�่งโครงสร�้งของเครือ่งพมิพ	์คว�ม

เหนียวของหมึกพิมพ์และคว�มแข็งแรงของผิวกระด�ษพิมพ์แล้ว	

ปัญห�นี้ก็ไม่เกิดขึ้น		

 Probable causes of picking includes internal bonding of paper 

fibers not strong enough to withstand the pull of the inked blanket 

during the printing process, the ink is too tacky, and excessively high 

printing speed setting.  

 The consequence of picking is poor quality printing  work as can 

be seen from the fading colors or reducing contrast of the image due 

to the mixture of white light reflecting from white circles which appear 

on the surface of the image. When viewed through a microscope 

10x or higher, these white circles can clearly be seen throughout the 

surface of the printing material.

 Commonly known by printers, this problem is usually 

solved upon experience by adjusting ink tack before printing through 

the use of compound mixture, or reducing the printing speed of the 

machine. The first solution depends on inking unit structure of the 

printing machine. Since there is no fixed standard for ink tack in 

Thailand due to diverse offset printing machines (particularly among 

used or secondhand printing machines), maintaining the same ink 

tack at the inking unit before it is being transferred to the printing plate 

can be very difficult, which is why compound mixture is applied. The 

lower the paper surface strength, the more compound mixture must 

be added to the printing ink. A disadvantage of this solution is that 

the more compound mixture added, the lesser the color intensity. 

 Reducing the printing speed of the machine, on the other hand, is 

not widely practiced among printers because it is believed that higher 

productivity can be achieved through faster printing speed. However, 

ink properties at the nip tend to change, particularly increasing ink 

tack which may result in picking and even misting if the strength of 

paper surface is not strong enough.

 As you can see, picking can be quite complicated. Unless perfect 

match between the structure of printing machine, ink tack, and the 

strength of paper surface is found, this problem would continue to 

exist. 

PICKING By Assoc.Prof. Dr. Aran Hansuebsai

	 “ถอนผิวกระด�ษ”	 เป็นอีกปัญห�หนึ่งที่มักพบเสมอในง�นพิมพ์	
โดยที่เร�ไม่ทร�บเลยถ้�ไม่สังเกตให้ดี	ก่อนอื่นม�ทร�บคำ�จำ�กัดคว�ม
ก่อนว่�	“ถอนผิวกระด�ษ”	คืออะไร 
	 ถอนผิวกระด�ษ	(picking)	 หรือ	pick-outs	 คือ	 ลักษณะหนึ่ง

ของปัญห�ก�รพิมพ์ที่เกิดจ�กกลุ่มเส้นใย	(fiber)	บริเวณเล็กๆ	ที่ผิว

กระด�ษถกูถอนออกในระหว�่งก�รพมิพ	์(รปูที	่1)	ซ่ึงนอกจ�กจะทำ�ให้

ผิวกระด�ษแผ่นพิมพ์นั้น	ปร�กฏพื้นข�วเป็นหย่อมๆ	ของกลุ่มเส้นใย

ที่ถูกถอนออกแล้ว	 ส่วนหนึ่งของเส้นใยเหล่�นี้ยังจะถูกถ่�ยโอนไปที่ 

โมแมพ่มิพ	์ซึง่ถ�้ช�่งพมิพ์ไม่เชด็ทำ�สะอ�ดทีผ่วิแม่พิมพ์แลว้	จะทำ�ให้

บรเิวณภ�พสว่นน้ัน	ไมส่�ม�รถรบัหมกึพมิพ์ได้	ทำ�ใหเ้กดิเปน็จดุข�ว

กระจ�ยไปทั่วแผ่นพิมพ์	ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งของกลุ่มเส้นใยเคลื่อน

ไปอยู่ที่โมผ้�ย�ง	พอกบริเวณดังกล่�วที่ผิวให้นูนขึ้น	ทำ�ให้บริเวณนั้น

เกดิแรงกดพมิพม์�กกว�่ปรกต	ิภ�พจะเกิดเป็นจุดเขม้ตรงกล�ง	รอบๆ	

เป็นวงสีอ่อนดังรูปที่	2

	 “Picking”	is	another	commonly	found	printing	problem 
that is hardly noticeable without careful observation. 
Before we continue, let us first begin with the definition 
of	“picking”.   
	 Picking,	or	pick-outs,	is	a	type	of	printing	problem	caused	by	

a	small	portion	of	fibers	along	paper	surface	being	picked	dur-

ing	the	printing	process	(as	shown	in	Figure1).	Some	portion 

of	picked	fibers	will	cause	white	circles	to	appear	along	the	surface	of	

printing	paper	whereas	some	other	portions	will	be	transferred	onto	

the	printing	plate	unless	proper	cleaning	of	the	printing	machine	has	

been	carried	out.	This	will	obstruct	ink	injection	process,	creating	

white	circles	throughout	the	printing	sheet.	Meanwhile,	some	portions	

of	picked	fibers	may	be	transferred	to	the	printing	plate	for	rubber	

sheet,	causing	protruding	surface	and	over	printing	pressure.	As	a	

result,	white	circles	with	dark	spot	at	the	center	will	appear	on	the	

surface	of	rubber	sheet	as	shown	in	Figure	2.	

ปัญห�ถอนผิวกระด�ษ
โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย

	  
รูป	1 เส้นใยถูกถอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ผิวแผ่นพิมพ์ (จะเห็นได้ชัดในบริเวณพิมพ์พื้นทึบ)

Figure	1 – Small portion of picked fibers along the surface of the printing sheet 
(can clearly be seen on dark color background) 

รูป	2 ภาพปรากฏเป็นวงรอบขาว เนื่องจากกลุ่มเส้นใยที่ถูกถอนไปเกาะที่ผิวผ้ายาง ทำาให้นูนขึ้น
และแรงกดพิมพ์ไม่เท่ากัน 

Figure	2 – White circles resulting from picked fibers gathering along the surface of 
rubber sheet, causing protruding surface and uneven printing pressure)
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CAS @ EXHIBITION

	 ซี.เอ.เอส.	 กรุ๊พ	 เปิดง�น	CAS	FAIR	 อย่�งเป็นท�งก�ร	 เมื่อ 

วันที่	3	พฤษภ�คม	2557	ที่ผ่�นม�	โดยได้รับเกียรติจ�ก	คุณเกรียงไกร 

เธยีรนกุลุ	รองประธ�น	สภ�อตุส�หกรรมแหง่ประเทศไทย	และ	คณุสรุพล 

ด�ร�รัตนโรจน์	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำ�กัด	เป็น

ประธ�นร่วมในพิธีเปิดง�น	CAS	FAIR	อย่�งเป็นท�งก�ร	ภ�ยในง�น 

มีกิจกรรมเดินชม	Mini	Exhibition	 ของสินค้�ต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตส�หกรรมก�รพิมพ์	 ของซี.เอ.เอส.กรุ๊พ	 อ�ทิเช่น	 กระด�ษพิมพ์

หล�กหล�ยชนิด	 หมึกพิมพ์	 น้ำ�ย�เคมี	 และลวดกระดูกงู	 เป็นต้น	 ซึ่ง

ภ�ยในง�น	Mini	Exhibition	 มีก�รเปิดตัวสินค้�ใหม่ของ	 ซี.เอ.เอส.	

กรุ๊พ	 ได้แก่	 กระด�ษ	Foo	Pak	 กระด�ษชนิดใหม่ที่เหม�ะสำ�หรับ 

ก�รพิมพ์เป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุอ�ห�ร	ที่ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นคว�ม

ปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค	กลุ่มกระด�ษ	Go	Green	กระด�ษรีไซเคิลที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และยังมีสินค้�ร�ค�พิเศษ	 และตัวอย่�งสินค้�

ให้ทดลองใช้

	 นอกจ�กกิจกรรมเดินชม	Mini	Exhibition	 แล้ว	 ยังมีกิจกรรม 

เปิดบ้�นสัมมน�	 โดยในสัปด�ห์แรกของก�รจัดง�น	 ได้รับเกียรติจ�ก 

คุณเกรียงไกร	 เธียรนุกุล	 เป็นวิทย�กรสัมมน�ในหัวข้อ	 แนวโน้ม

อุตส�หกรรมก�รพิมพ์ไทย	

	 สัปด�ห์ที่	2	ได้รับเกียรติจ�ก	ซินแสม�ศ	เคห�สน์ธรรมหรือซินแส

ไฮเทค	 ม�เป็นวิทย�กรสัมมน�ในหัวข้อ	 ฮวงจุ้ย	 ศ�สตร์แห่งฟ้�	 หรือ	

กรรมบันด�ล	

	 สปัด�หท์ี	่3	ไดร้บัเกยีรตจิ�ก	อ�จ�รยจ์ตพุล	ชมภนูชิ	ม�เปน็วทิย�กร

ในหัวข้อ	ก�รบริห�รยอดข�ยให้รุ่ง	ในปีม้�คะนอง

	 สัปด�ห์ที่	4	 ได้รับเกียรติจ�ก	 อ�จ�รย์เป็นหนึ่ง	 หมอดูล�ยเซ็นต์ 

ชื่อดัง	เจ้�ของสโลแกน	“ซิมเบอร์ไม่สวย	แต่รวยม�ก”	ม�เป็นวิทย�กร

ในหัวข้อ	ล�ยเซ็นล�ยแทงชีวิต	

	 และสปัด�หท์ี	่	5	ไดร้บัเกยีรตจิ�ก	พระมห�สมปอง	ต�ลปตุโฺต	ม�เปน็ 

วิทย�กรบรรย�ยธรรม	ในหัวข้อ	ธรรมพิชิตอุปสรรค	ยุค	4G

	 ภ�ยในง�นสัมมน�ทั้ง	5	สัปด�ห์	เต็มไปด้วยบรรย�ก�ศสนุกสน�น

ของวิทย�กร	 คว�มรู้ในหัวข้อก�รบรรย�ยต่�งๆ	 ม�กม�ย	 ที่ผู้เข้�ร่วม

กิจกรรมส�ม�รถนำ�ไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันต่อไป

	 On	May	3,	2014,	an	official	opening	of	the	CAS	FAIR	initiated	 

by	C.A.S.	Group	 took	place.	The	opening	ceremony	was	

kindly	led	by	Mr.	Kriengkrai	Thiennukul,	Vice	President	of	the	

Federation	of	Thai	Industries,	and	Mr.	Surapon	Dararattanaroj,	

Managing	Director	of	CAS	Paper	Co.,	Ltd.	At	the	fair,	a	Mini	

Exhibition	of	diverse	products	relating	to	the	printing	business	of	

C.A.S.	Group	namely	printing	papers,	printing	inks,	chemicals,	

and	Wire-Comb	were	held.	Some	new	products	of	the	C.A.S.	

Group	were	also	introduced	at	the	exhibition	including	the	newly	

invented	printing	paper	for	food	packaging	with	consumer	safety	

standard	certification	called	Foo	Pak,	Go	Green	paper	products,	

environment-friendly	recycling	papers	as	well	as	other	discount	

products	and	free	samples.	

	 Besides	Mini	Exhibition,	an	“Open	House	Seminar”	on	the	

topic	of	“The	Trend	of	Thailand’s	Printing	Industry”	was	also	held	

during	the	first	week.	The	seminar	session	was	kindly	joined	by	

Mr.	Kriengkrai	Thiennukul	as	a	guest	speaker.

	 Week	2	-	A	seminar	session	on	the	topic	of	“Fengshui:	The	

Science	of	Heaven	or	Fated	by	Karma”	was	held	by	Sinsae	Mas	

Kehastham,	known	by	the	name	of	Hi-Tech	Sin	Sae,	as	guest	

speaker.

	 Week	3	-	A	seminar	session	on	the	topic	of	 “How	to 

Manage	Excellent	Sales	in	the	Year	of	the	Horse”	was	held	by	

Dr.	Jatuphon	Chomphunich	as	guest	speaker.

	 Week	4	-	A	seminar	session	on	the	topic	of	“Predict	Your	Life	

by	Your	Signature”	was	held	by	Sinsae	Pen	Neung,	known	by	

the	slogan	of	“Not	nice	number	But	Extremely	Rich”,	as	guest	

speaker.

	 Week	5	-	A	seminar	session	on	the	topic	of	“Dhamma	for	

Overcoming	Obstacles	in	the	Age	of	4G”	was	held	by	Phra	Maha	

Sompong	Tanputto	as	guest	speaker.
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ซี.เอ.เอส.	กรุ๊พ	เปิดง�น	CAS	FAIR	แล้ว!!
The	Official	Opening	of	CAS	FAIR	by	C.A.S.	Group!!



CAS @ IMPRESSION CAS @ IMPRESSION

	 “เอม็.ซ.ีด	ีไดซ้ือ้เครือ่งเข�้กระดกูงเูครือ่งแรกกบั	บรษิทั	เจรญิอกัษร 

ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ	สต�ร์	ไวร์	คอมป์	เมื่อประม�ณ	30	ปีก่อน	และ

ท�งเอ็ม.ซี.ดี	 ได้ขย�ยง�นด้�นนี้ม�ตลอด	 จนในปัจจุบันท�งเร�มี

เคร่ืองเข�้ห่วงกระดูงแูบบอตัโนมติัหล�ยเคร่ือง	เพือ่รองรับง�นปฏทิิน

ตั้งโต๊ะ	และง�นส่งออก

	 ในตอนแรกของก�รทำ�ง�นด้�นนี้	 เอ็ม.ซี.ดี	 ต้องนำ�เข้�วัตถุดิบ

ม�จ�กสิงคโปร์	 ซึ่งไม่สะดวก	 และต้องว�งแผนล่วงหน้�น�น	 ต่อม�	

บริษัท	 สต�ร์	 ไวร์	 คอมป์	 ได้เริ่มผลิตลวดกระดูกงูจำ�หน่�ยจึงสั่งซื้อ

ม�ตั้งแต่นั้น	 ในตอนแรกๆ	ก็ประสบปัญห�คุณภ�พอยู่บ้�ง	แต่เนื่อง

ด้วยนโยบ�ยที่	WIN-WIN	ของเอ็ม.ซี.ดี	ที่ต้องก�รเติบโตไปพร้อมกับ 

ซพัพล�ยเออร	์และลกูค้�ของเร�	เอม็.ซ.ีดี	ได้แนะนำ�	สต�ร	์ไวร	์คอมป ์

ให้ปรับปรุงคุณภ�พต�มคว�มต้องก�รของลกูค้�ของเร�	จึงได้ง�นท่ีดี 

ตรงใจลูกค้�	 และส�ม�รถส่งง�นได้ต�มกำ�หนด	 นอกจ�กนี้ลวดของ	

สต�ร์	 ไวร์	 คอมป์	 ส�ม�รถใช้ได้กับเครื่องเข้�ลวดแบบออโต้	 และมี

ขน�ด,	สสีรร	ใหเ้ลอืกม�กม�ย	เหม�ะกบัง�นในประเทศ	และง�นสง่ออก 

ของ	เอ็ม.ซี.ดี.

	 “The	first	Wire-O-Binding	machine	was	given	to	Charoen	

Aksorn	Company,	the	parent	company	of	Star	Wire	Comb	 

Company	Limited,	about	30	years	ago	by	MCD.	Since	then,	

MCD	has	continuously	expanded	 its	business.	Today,	our 

companyhas	a	large	stock	automatic	Wire-O-Binding	machines	

to	handle	the	demands	of	table	calendar	and	exported	products. 

	 Originally,	our	company	must	import	raw	materials	from 

Singapore	which	was	quite	inconvenient	and	required	long-term	

planning.	When	Star	Wire	Comb	began	producing	and	selling	

its	products,	MCD	became	its	regular	customer	ever	since.	At	

first,	there	were	some	quality	problems.	However,	as	part	of	the	

WIN-WIN	Policy	initiated	by	MCD	that	support	corporate	growth	

along	with	the	suppliers	and	clients,	MCD	recommended	Star	

Wire	Comb	to	improve	its	product	quality	in	order	to	meet	our 

customer	requirements.	After	that	we	managed	to	meet	our	client’s	

demands	and	provide	prompt	service.	Best	of	all,	Star	Wire	Comb 

products	can	be	used	with	automatic	binding	machine	and	there	

is	a	wide	color	selection	to	choose	from,	which	is	suitable	for	

both	MCD’s	domestic	and	exported	products.”	

	 ร้�นรับเข้�เล่มด้วยลวดกระดูกงูอันดับต้นๆ	 ของประเทศได้กล่�วถึงเหตุผลในก�รเลือกใช้ 

ลวดกระดูกงู	ดังนี้

	 "ด้วยวตัถดิุบท่ีนำ�ม�ผลติกระดูกงขูองบริษัท	สต�ร์	ไวร์	คอมบ	์	ซึง่นำ�เข�้ลวดจ�กแถบยโุรป

และมีขน�ดกับสีที่หล�กหล�ย	 จึงเป็นเหตุผลให้	 เจ.เอช.	(จิบฮง)	 เชื่อมั่น	 และนำ�ม�เข้�เล่ม 

ชิ้นง�นให้กับลูกค้�ของเร�"

	 which	is	one	of	the	leading	Wire-O-binding	service	providers	in	Thailand, 
mentioned	the	reasons	why	he	uses	this	particular	product	as	follows:		
	 "Star	Wire	Comb	does	not	only	use	imported	raw	materials	from	Europe	but	
also	offers	a	wide	selection	of	binder	sizes	and	colors,	which	is	why	J.B.	(Jibhong)	
is	confident	in	using	the	product	produced	by	Star	Wire	Comb	in	providing	binding	
service	for	our	customers."

	 “บริษัท	 โอเมก้�	 พริ้นติ้ง	 จำ�กัด	 ของเร�	 เลือกใช้ลวดกระดูกงู 

ของบริษัท	 สต�ร์	 ไวร์	 คอมบ์	 เข้�เล่มง�นให้ลูกค้�	 เนื่องจ�ก

คุณภ�พของลวดที่แข็งแรง	 สีเสมอกันไม่เป็นต�มด	 อีกทั้งมีสีให้

เลือกม�กม�ย	 ส�ม�รถใช้ได้กับเครื่องเข้�ห่วงกระดูกงูอัตโนมัติ 

ได้อย่�งไม่มีปัญห�	ทำ�ให้ได้ง�นรวดเร็ว	 นอกจ�กนี้ท�ง	 สต�ร์	 ไวร์ 

คอมป์	 ยังส�ม�รถส่งสินค้�กรณีเร่งด่วนได้ด้วย	 ท�งบริษัท	 โอเมก้� 

ขอให	้สต�ร	์ไวร	์คอมบ	์รกัษ�ม�ตรฐ�นคณุภ�พสนิค�้	และบรกิ�รเชน่นี ้

ตลอดไป”

	 “Omega	Printing	Company	Limited	chose	to	use	Star	Wire	
Comb	product	for	our	customers	because	the	product	has	
strong	quality	whereas	the	color	is	consistent	and	smooth.	
Best	of	all,	there	is	a	wide	selection	of	colors	to	choose	
from.	Star	Wire	Comb	product	can	easily	be	used	with 
automatic	binding	machine,	allowing	quicker	work	flow.	Most 
importantly,	it	provides	emergency	delivery	service.	On	behalf	
of	Omega	Printing,	I	would	like	Star	Wire	Comb	to	maintain	
this	quality	of	products	and	services.”

คุณบุญชัย		พัฒนปิยะทรัพย์	
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.ซี.ดี (ประเทศไทย) จำากัด

Mr. Bunchai  Pattanapiyasap, 
Managing Director of MCD Printing (Thailand) 
Company Limited

คุณนิธิก�นต์		ไชยนิวัตรโภคิน	
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเมก้า พริ้นติ้ง จำากัด

Mrs. Nithikarn Chainiwatpokin, 
Managing	Director	of	Omega	Printing	Company	Limited

CAS@Impression	ฉบับน้ี	ขอเสนอประสบก�รณด์ีๆ 	ของผูท้ี ่
ใช้สินค้�	 และบริก�รของบริษัท	 สต�ร์	 ไวร์	 คอมป์	 จำ�กัด 
ผูผ้ลติ	ลวดกระดกูงคูณุภ�พร�ยแรกของประเทศ	ที่ไดร้บัรอง
คุณภ�พ	ISO	9001

In	this	edition	of	CAS@Impression,	we	bring	to	you	
some of the great experiences shared by major 
clients of Star Wire Comb Company Limited, the first 
manufacturer of premium quality spiral binding in 
Thailand	with	ISO	9001	certification.		

Star Wire Comb, a connecting to success

คุณชรินทร์		ง�มสวัสดิ์วงศ์	
ผุ้จัดการ เจ.เอช (จิบฮง)

Mr. Charin Ngamsawaswong, 
Manager	of	J.H.	(Jibhong)
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HOT PRODUCTS

www.goldeastpaper.com

R

Coated Digital Paper

Digital Series

Ready to Go,

     and Trouble Free

Coated Digital
80 / 90 / 100 / 105 / 115 / 120 / 128 / 130 / 150 / 157 / 170 / 180 / 200gsm (MATT)

Item Unit Test
Method Specifications

Basis Weight g/m2 ISO536 80 90 100 105 115 120 128 130 150 157 170 180 200

Thickness μm ISO534 72 81 91 98 110 114 122 124 148 155 161 177 200

Brightness %ISO ISO2470 89-92

Opacity % ISO2471 88-91

Roughness ISO8791/4 ≤3.0

Gloss T480 30±5

Blistering ℃ Oil Tank ≥160

89-92 93-96 94-97 95-98 96-99 97-100 98-100

μm 

%

≥170 ≥160 ≥170

Surface
Substance

Coated Digital
80 / 90 / 100 / 105 / 115 / 120 / 128 / 130 / 150 / 157 / 170 / 180 / 200gsm (GLOSS)

Item Unit Test
Method Specifications

Basis Weight g/m2 ISO536 80 90 100 105 115 120 128 130 150 157 170 180 200

Thickness μm ISO534 65 73 81 86 95 100 106 108 129 136 146 154 178

Brightness %ISO ISO2470 89-92

Opacity % ISO2471 89-92

Roughness ISO8791/4 ≤1.6

Gloss T480 70±5

Blistering ℃ Oil Tank ≥160

91-94 93-96 95-98 96-99 97-100 98-100

μm 

%

≥170 ≥160 ≥170

Surface
Substance

HP INDIGO

CERTIFED
SUBSTRATE
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GEP @ ACTIVITIES GEP @ ACTIVITIES

	 เมื่อวันที่	6	 พฤษภ�คม	2557	 ได้มีก�รจัดประชุมประจำ�ปีของ

สม�คมอุตส�หกรรมกระด�ษแหง่มณฑลเจียงซูขึน้ทีเ่มอืงน�นกงิ	โดย

ตลอดระยะเวล�สองวันของก�รประชมุดงักล�่ว	ท�งตวัแทนบริษทัและ

ผู้เชี่ยวช�ญในอุตส�หกรรมกระด�ษได้มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น

เก่ียวกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	 รวมทั้งอภิปร�ยว่�ด้วยเรื่องก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมกระด�ษในมณฑลเจียงซูให้เป็นอุตส�หกรรมสีเขียวและ

มีก�รจำ�กัดปล่อยก๊�ซค�ร์บอน

	 ในง�นประชุมดังกล่�ว	 ได้มีก�รเรียนเชิญตัวแทนท้ังหมดสิบท่�น 

เข้�รับ	“ร�งวัลยอดเย่ียมในก�รร่วมพัฒน�อุตส�หกรรมกระด�ษสมัยใหม่ 

แห่งมณฑลเจียงซู”	 ซึ่งน�ยเตกู	 ก�นด�วิจ�ย�	 ประธ�นกลุ่มบริษัท

ซิน�ร์	ม�ส	ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้�รับร�งวัล	ร�งวัลดังกล่�ว	 เป็นร�งวัล

ทีท่�งสม�คมอตุส�หกรรมกระด�ษแหง่มณฑลเจยีงซ	ูรวมทัง้สม�คม

เทคโนโลยอีตุส�หกรรมกระด�ษแหง่มณฑลเจยีงซเูปน็ผูจ้ดัทำ�ขึน้เมือ่

เดือนเมษ�ยนปี	2557	 โดยจะมีก�รประเมินบุคคลยอดเย่ียมที่ผ่�น 

ก�รคัดเลือกทั้งสิบท่�นโดยวัดจ�กคว�มสำ�เร็จ	หรือผลง�นของแต่ละ

ท่�นในด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตกระด�ษและเยื่อกระด�ษ	

รวมทั้งก�รลงทุนในโครงสร้�งก�รผลิต	 ก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก�รใชง้�นและก�รปรบัเปลีย่นโครงสร�้งท�งอตุส�หกรรม	ซึง่ลว้นมผีล 

ท้ังในเชิงบวกและเชิงลึกในก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมกระด�ษแบบ 

สมัยใหม่ในมณฑลเจียงซู

	 น�ยเตกู	 ก�นด�วิจ�ย�	 เกิดในปี	2487	 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย	

ต่อม�ในปี	2535	น�ยเตกู	 ได้เริ่มลงทุนในตล�ดประเทศจีน	 รวมทั้ง 

ผู้ผลิตกระด�ษและเยื่อกระด�ษชั้นนำ�ระดับโลกอีกหล�ยบริษัทไม่

ว่�จะเป็น	 บริษัท	 โกลด์	 อีสต์	 เปเปอร์	(ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตกระด�ษ

อ�ร์ตกว่�	2	ล้�นตันต่อปี)	บริษัท	โกลด์	ฮั่ว	เชง	(ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิต

กระด�ษค�ร์บอนในตัวและกระด�ษไม่เคลือบผิวกว่�	650,000	 ตัน

ต่อปี	และบริษัท	โกลด์	ฮ้งกัย	(ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตกระด�ษสำ�หรับใช้

ภ�ยในครัวเรือนกว่�	300,000	 ตันต่อปี	 ต่อม�ในปี	2539	 น�ยเตกู 

ได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท	ย�ลอง	(ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตกว่�	200,000	

ตันต่อปี)	 และบริษัท	 ไห่หน�น	 จินไห่	(ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตกระด�ษ

สำ�หรับใช้ในอุตส�หกรรมกว่�	100,000	ตันต่อปี)	ด้วยคว�มโดดเด่น

ท�งด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจและคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ทำ�ให้

บริษัท	 เอพีพี	 เป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�งในสังคม	 นอกจ�กนี้	

บริษัท	 โกลด์	 อีสต์	 เปเปอร์	 ยังได้รับเกียรติให้เป็น	 “บริษัทแห่งช�ติ 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม”	และได้รับก�รขน�นน�มโดยองค์ก�รส่งเสริม

ก�รท่องเท่ียวแห่งช�ติ	ของจีนให้เป็น	“ตัวอย่�งแหล่งก�รท่องเท่ียวเชิง

อุตส�หกรรมแห่งช�ติ”	 (โดยนับเป็นบริษัทผลิตกระด�ษแห่งแรกใน

ประเทศจีนที่ได้รับเกียรติดังกล่�ว)	ในขณะที่บริษัท	โกลด์	ฮั่ว	เชง	ได้

รับร�งวลัอกีหล�ยร�งวลั	ไมว่�่จะเปน็	“ร�งวลับริษัทชัน้นำ�ในด้�นก�ร

รักษ�สิ่งแวดล้อมแห่งมณฑลเจียงซู”	 และ	 “ร�งวัลบริษัทท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมแห่งมณฑลเจียงซู”	 ทั้งนี้	 ด้วยทักษะคว�มส�ม�รถ

และผลง�นท่ีโดดเด่น	 ทำ�ให้น�ยเตกู	 ก�นด�วิจ�ย�	 ได้รับตำ�แหน่ง	

“พลเมืองดีเด่นแห่งเจ้ินเจียง”	 พร้อมท้ังเหรียญร�งวัลพลเมืองดีเด่น

แห่งเจิ้นเจียง	(People’s	Medal	of	Zhenjiang)	ยังไม่นับรวมร�งวัล

เกียรตินิยมจ�กมห�วิทย�ลัยปักกิ่ง	 จึงสมควรเป็นอย่�งยิ่งที่ท่�นจะ

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองน�ยกสม�คมนักธุรกิจช�วจีนโพ้นทะเลแห่ง

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	(COCEA)

	 The	annual	conference	of	Jiangsu	Province	Paper	Industry	
Association	was	held	in	Nanjing	on	May	6,	2014.	In	this	two-day 
conference,	corporate	representatives	and	experts	in	paper	
industry	exchanged	thoughts	on	current	circumstances,	and	
had	extensive	discussions	on	 “low-carbon"	and	 “green”	
development	of	paper	industry	in	Jiangsu.
	 The	conference	honored	 ten	 representatives	with 
“Jiangsu	Modern	Paper	Industry	Outstanding	Development 
Contribution	Awards”.	Sinar	Mas	Group	Chairman	-	Mr.	Teguh 
Ganda	Wijaya	is	one	of	the	award	winners.	This	award 
originated	from	Jiangsu	Province	Paper	Industry	Association 
and	Jiangsu	Province	Technical	Association	of	Paper	
Industry	 in	April	2014.	The	evaluation	 is	 to	select	 ten 
outstanding	people	based	on	their	accomplishments	in	pulp	
&	paper	technology	improvement,	investment	on	production	
construction,	environment	protection,	 industrial	structure	

utilization	and	transformation	in	which	they	have	positive	
and	profound	influences	on	actively	promoting	the	modern	
paper	industry	in	Jiangsu.
	 Mr.	Teguh	Ganda	Wijaya	was	born	in	1944	in	Indonesia.	
He	entered	China	market	in	1992	and	has	invested	in	several	
large	world-leading	pulp	&	paper	companies,	including	Gold	
East	Paper	(annual	production	capacity	of	art	paper	over	2	
million	MT),	Gold	Huasheng	(annual	capacity	of	carbonless	
copy	paper,	art	paper,	uncoated	paper	over	650,000	MT),	
Gold	Hongye	(annual	capacity	of	household	paper	over	
300,000	MT).	In	1996,	he	invested	Yalong	(annual	capacity	
over	200,000	MT)	and	Hainan	Jinhai	(annual	capacity	of 
industrial	paper	over	100,000	MT).	APP’s	spectacular	business 
feat	and	environment	protection	efforts	gained	positive 
reputation	in	society.	Gold	East	Paper	has	received	the 
highest	national	honor	 for	environmental	protection	as 
“National	Environmentally-friendly	Enterprise”	and	be 
designated	as	a	“National	Industrial	Tourism	Demonstration	
Site”	(the	first	company	in	paper	industry	in	China	to	be	
designated)	by	the	China	National	Tourism	Administration.	
Gold	Huasheng	has	also	won	awards	such	as	 “Jiangsu	
Province	Advanced	Environmental	Protection	Enterprise”	
and	“Jiangsu	Province	Environmentally-friendly	Enterprise”.	
Due	to	his	outstanding	talents	and	remarkable	achievements,	
Mr.	Teguh	Ganda	Wijaya	was	granted	the	title	of	Honorary	
Citizen	in	Zhenjiang,	People’s	Medal	of	Zhenjiang	as	well	as	
the	honorary	degree	by	Peking	University.	He	serves	the	post	
of	Vice	Chairman	of	China	Overseas	Chinese	Entrepreneurs	
Association	(COCEA).

ประธานกลุ่มบริษัทซินาร์ มาส นายเตกู กานดาวิจายา ได้รับ 
“ร�งวัลยอดเยี่ยมในก�รร่วมพัฒน�อุตส�หกรรมกระด�ษสมัยใหม่”
Sinar Mas Group Chairman - Mr. Teguh Ganda Wijaya honored with 
“Jiangsu Modern Paper Industry Outstanding Development Contribution Award”
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“4th CAS CUP 2014”

	 ซี.เอ.เอส.	 กรุ๊พ	 จัดก�รแข่งขัน	 “ฟุตบอลส�นสัมพันธ์

อุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์	 ครั้งที่	4	 และเพิ่มคว�มมันส์อีกขั้นกับก�ร

แขง่ขนัวอลเลย์่บอลแชมป์เป้ียนชพิ”	เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คล�กรในภ�ค 

อุตส�หกรรมก�รพิมพ์ได้ออกกำ�ลังก�ย	และสร้�งสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น 

ระหว่�งกลุ่มธุรกิจโรงพิมพ์	 และภ�คอุตส�หกรรมก�รพิมพ์อย่�ง

ต่อเนื่องซึ่งได้รับก�รตอบรับด้วยดีตลอดม�

	 ในครั้งนี้	 นอกจ�กก�รแข่งขันฟุตบอลแล้ว	 ยังได้จัดก�ร

แข่งขันวอลเล่ย์บอลแชมป์เป้ียนชิพ	 เพื่อเป็นก�รเปิดโอก�ส

ให้นักกีฬ�หญิงเข้�ร่วมก�รแข่งขันได้	 พิธีเปิดก�รแข่งขัน

อย่�งเป็นท�งก�รจัดขึ้นเม่ือวันท่ี	29	 มิถุน�ยน	57	 ที่ผ่�นม� 

ณ	สน�มสินส�ครเอฟซีป�ร์ค	นิคมอุตส�หกรรม	สินส�คร	จังหวัด

สมุทรส�คร	โดยมี	คุณม�ร์ช	ด�ร�รัตนโรจน์	ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ	

ซี.เอ.เอส.	กรุ๊พ	ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธี

	 นอกจ�กกิจกรรมฟุตบอลส�นสัมพันธ์และวอลเล่ย์บอล

แชมป์เปี้ยนชิพแล้ว	 ในครั้งนี้ท�งคณะจัดง�นยังมีก�รแจก

มอเตอร์ไซต์	Honda	scoopy-i	สำ�หรับผู้เข้�ร่วมก�รแข่งขันด้วย 

	 สำ�หรับบรรย�ก�ศภ�ยในง�นเป็นไปอย่�งคึกคัก	 นำ�โดยวง 

โยธว�ทิตบรรเลงนำ�ขบวนพ�เหรดเข้�สู่สน�ม	 ต่อด้วยกิจกรรม 

สุดฮ�ที่เป็นไฮไลท์ภ�ยในง�นกับ	กิจกรรม	"CAS	HAHAE"	อ�ทิ

เช่น	วิ่งเปรี้ยวน้ำ�แข็ง	และ	ฮูล่�ฮุป	พ�เพลิน	เป็นต้น		

	 สำ�หรับท่�นที่สนใจกิจกรรมก�รแข่งขันฟุตบอล	4th	CAS	CUP	

2014	ร่วมชมบรรย�ก�ศก�รแข่งขัน	ณ	สน�มฟุตบอล	สินส�คร	

เอฟ	ซี	ป�ร์ค	นิคมอุตส�หกรรมสินส�คร	หรือดูภ�พบรรย�ก�ศ

ได้ที่	www.cas-group.com	หรือ	Facebook-Printing	League

	 The	4th	CAS	Cup	2014	was	held	by	C.A.S.	Group	with	
intensifying	fun	and	excitement	as	the	event	included	the	
“Volleyball	Championship	Competition”.	With	excellent 
receptivity	over	the	past	years,	the	event	was	held	to 
continuously	promote	good	exercise	and	relationship	among	
personnel	and	companies	within	the	printing	industry.	
	 This	year,	 the	CAS	Cup	also	added	 “Volleyball 
Championship	Competition”	to	give	female	staffs	the	
opportunity	to	join	the	sports	competition.	The	official	
opening	of	the	4th	CAS	Cup	2014	took	place	on	June	29,	
2014	at	Sinsakorn	FC	Park,	Sinsakorn	Industrial	Estate,	
Samutsakorn	Province.	The	ceremony	was	kindly	 led	
by	Mrs.	March	Dararattanaroj,	Purchasing	Manager	of	
C.A.S.	Group.	
	 Apart	from	sports	competitions,	the	event	also	includes	
lucky	draws	to	give	the	participants	a	chance	to	win	a	
Honda	scoopy-I	prize.	Filled	with	crowds	and	excitement,	
the	event	began	with	a	parade	headed	by	a	marching	band.	
Then	it	followed	by	an	activity	called	“CAS	HAHAE”,	the	
highlight	of	the	event	which	includes	amusing	activities	
such	as	ice	racing	and	hula	hoop	contest.
	 If	you	are	interested	in	the	“4th	CAS	Cup	2014”,	come	
join	us	at	Sinsakron	FC	Park,	Sinsakorn	Industrial	Estate	
or	take	a	sneak	peak	by	visiting	our	website	at	www.cas-
group.com	or	Facebook-Printing	League.	

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปี 4
The	Opening	of	the
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HOT SPECIAL CREATIVE IDEA

 No.1

		 Philip	Eu	owns	two	adorable	cats	named	Mikey	and	
Sparky.	It	was	not	until	one	day	that	Mikey	became	sick	
and	the	vet	said	that	he	must	be	fed	with	special	kind	of	
food	for	the	rest	of	his	life.	Since	Mikey	could	no	longer	
share	the	same	food	with	Sparky,	a	device	known	as	
the	“Gatefeeder”	was	created.	
	 The	“Gatefeeder”	has	a	capacity	to	hold	a	week	of	
food	supply	for	one	cat.	The	cat’s	collar	will	have	a	special	
tag	for	transmitting	signal	to	the	“Gatefeeder”.	Once	a	cat	
put	its	head	into	the	box,	the	reader	will	scan	the	collar	
tag	using	RFID	sensor	technology.	If	the	data	matches,	
the	box	will	automatically	opens	for	the	cat	to	feed. 
	 In	case	you	have	more	than	one	cat	at	home,	the	
“Gatefeeder”	can	also	automatically	adjust	the	amount	of	
food	to	suit	each	cat	by	reading	the	data	from	its	collar	
tag.	Also,	the	door	size	was	designed	to	fit	for	only	one	
cat.	This	is	to	prevent	cats	fighting	over	food.	There	is	
no	need	for	you	to	worry	about	any	mess	as	the	food	

will	be	perfectly	contained	inside	the	box	to	
prevent	spillage.	
	 The	 “Gatefeeder”	also	comes	with	
“medicine	feed”	function	in	case	you	cat	needs	
it.	Philip	Eu,	the	designer	of	the	“Gatekeeper”,	
said	that	this	handy	device	can	also	be	used	
with	small	dogs.	Available	at	249	US	dollars	a	

piece	(or	about	8,000	Baht),	this	“Gatefeeder”	
will	leave	you	worry-free	about	your	pets	getting	
starved	while	you	are	away	from	home.	

	 Philip	Eu	เป็นเจ้�ของแมวน่�รักสองตัว	Mikey	และ	Sparky	

ซึ่งอยู่ม�วันหนึ่งเจ้�	Mikey	 เกิดไม่สบ�ยขึ้นม�	 สัตวแพทย์

บอกว่�ต้องให้อ�ห�รพิเศษไปจนตลอดชีวิต	 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

กินอ�ห�รร่วมกับ	Sparky	 ได้	 และนี่เองได้กล�ยเป็นจุดกำ�เนิด 

ของ	Gatefeeder	เครื่องให้อ�ห�รแมว

	 โดยเจ�้เครือ่งใหอ้�ห�รนีส้�ม�รถบรรจอุ�ห�รได้สำ�หรบัหนึง่

สัปด�ห์ต่อแมวหนึ่งตัว	 โดยที่ปลอกคอแมวจะมีป้�ยพิเศษที่จะ

เชือ่มกบักลอ่งใหอ้�ห�ร	เมือ่แมวผลกัทีป่ระตูกลอ่ง	เครือ่งอ�่นก็

จะทำ�ง�นอ�่นขอ้มลูท่ีป�้ยคลอ้งคอท่ีใช	้RFID	sensor	technology 

ห�กตรงกันก็จะเปิดออกให้แมวเข้�ม�กินอ�ห�รได้	

	 ห�กเลี้ยงแมวม�กกว่�หนึ่งตัว	Gatefeeder	 ก็ส�ม�รถปรับ

ปริม�ณอ�ห�รให้เหม�ะกับแมวตัวนั้นๆ	 ได้ต�มข้อมูลบนป้�ย

คล้องคอ	 และเพื่อไม่ให้แมวแย่งกันกิน	 ช่องประตูที่ให้อ�ห�ร

ได้รับก�รออกแบบให้มีขน�ดสำ�หรับหัวแมวตัวเดียวผ่�นเข้�ไป

ได้	 อ�ห�รก็จะอยู่ในกล่องทั้งหมดเพื่อป้องกันก�รหกเลอะเทอะ

ด้�นนอก

	 ห�กจะให้ย�ก็ส�ม�รถกำ�หนดได้ด้วยโปรแกรมบนเครื่อง	

Philip	Eu	ผู้ออกแบบ	Gatefeeder	ยังกล่�วอีกว่�	เจ้�ของสุนัข

ขน�ดเล็ก	ก็ส�ม�รถซื้อไปใช้ได้	สนนร�ค�เจ้�	Gatefeeder	อยู่ที่	

249	ดอลล�ร์สหรัฐฯ	(ประม�ณ	8,000	บ�ท)	เครื่องนี้มีประโยชน์

ม�ก	 เพร�ะเจ้�ของคล�ยกังวลเรื่องสัตว์เลี้ยงจะไม่มีอ�ห�รกิน

เวล�ไม่อยู่บ้�นได้

เหมียวๆ หม่ำ�ๆ

ที่มา / Source : www.smethailandclub.com

Meow Crunch

ก�รส่งเสริมกลยุทธ์
ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
ของบริษัท โกลด์ อีสต์ เปเปอร์
ได้รับคว�มนิยม อันดับหนึ่ง

Gold East Paper Intellectual Property 
Strategy Promotion Rated No.1

	 เมื่อเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม�	บริษัท	โกลด์	อิสต์	เปเปอร์	หรือ	

จีอีพี	 ได้ถูกขน�นน�มโดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ประจำ�

มณฑลเจียงซูว่�เป็น	 “บริษัทชั้นนำ�แห่งกลยุทธ์ด้�นทรัพย์สินท�ง

ปญัญ�แหง่มณฑลเจยีงซู”	โดยเม่ือปี	2554	ท�งบรษัิทไดด้ำ�เนนิก�ร

โครงก�รส่งเสริมกลยุทธ์ท�งด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบริษัท	

เจียงซ	ุเอน็เตอร์ไพรซ	์รวมทัง้จดัทำ�ร�ยง�นก�รวเิคร�ะหสิ์ทธบิตัร 

ของคู่แข่งท�งด้�นเทคโนโลยีก�รผลิตกระด�ษชนิดเคลือบผิว 

(coated	paper)	จนสำ�เร็จหลังจ�กคว�มพย�ย�มม�กว่�สองปีของ

ท้ังฝ�่ยเทคโนโลยแีละฝ�่ยกฎหม�ยและทรพัยส์นิท�งปัญญ�	รวมทัง้ 

คว�มร่วมมือร่วมใจจ�กศูนย์ที่ปรึกษ�และแจ้งเตือนเกี่ยวกับ 

สิทธิบัตรกั๋วจือ	(Guozhi	Patent	Warning	Consulting	Center) 

ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง	 นอกจ�กน้ี	 เม่ือวันที่	28	 ธันว�คม	2556	

ท�งบริษัท	จีอีพี	ยังได้ผ่�นก�รตรวจสอบ	ณ	สถ�นที่จริง	และก�ร

ประเมินโครงก�รโดยกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญอีกด้วย

	 ในฐ�นะที่เป็นผู้ผลิตกระด�ษเพียงร�ยเดียวที่ผ่�นก�รคัดเลือก	

บริษัท	จีอีพี	จึงจัดอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่�กับ	95.6	

คะแนนเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ	 อีกกว่�	60	 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ

อุตส�หกรรมด้�นเทคโนโลยี	เครื่องจักร	อิเล็กทรอนิกซ์	เคมีภัณฑ์

และบริก�ร	 โดยผู้เชี่ยวช�ญได้ยืนยันแล้วว่�	 บริษัท	 โกลด์	 อีสต์	

เปเปอร์	 มีผลก�รดำ�เนินง�นที่โดดเด่นในทุกๆ	 ด้�นอันเกี่ยวเนื่อง

กับระบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�	รวมทั้งโครงสร้�ง

ขององค์กร	ก�รฝึกอบรมทักษะ	ก�รแนะนำ�ระบบ	ก�รรับรู้กลยุทธ์

ท�งด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�	เป้�หม�ยและแผนผังของกลยุทธ์

	 In	April	2014,	Gold	East	Paper	(GEP)	was	named	“2014	
Advanced	Enterprise	with	Intellectual	Property	Strategy	
in	Jiangsu	Province”	by	Intellectual	Property	Office	of	
Jiangsu	province.	GEP	undertook	promotion	projects	of	
Jiangsu	enterprise	intellectual	property	strategy	in	2011	
and	completed	the	 “Patent	Analysis	Report	of	Coated	
Paper	Technology	Competitors”	after	2	years	of	hard	work	
by	Technology	Department,	Legal	&	Intellectual	Property	
Department	and	cooperation	with	Guozhi	Patent	Warning	
Consulting	Center,	Beijing.	On	December	28,	2013,	GEP	
accepted	on-site	audit	by	the	experts	and	passed	the	
project	evaluation.
	 As	the	only	selected	papermaking	enterprise,	GEP	
ranked	 first	with	an	average	95.6	points	among	60 
enterprises	in	technology,	machinery,	electronics,	chemical	
and	service	industries.	Experts	gave	affirmative	evaluation	
towards	Gold	East	Paper	outstanding	performance	in	all 
aspects	of	 intellectual	property	management	system 
including	organization	structure,	talent	training,	system 
introduction	as	well	as	consciousness	of	 intellectual 
property	strategy,	strategic	target	and	strategic	layout.
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HOBBY CLUB LIFE INNOVATION

	 You	could	say	today	that	there	are	hardly	any	persons	in	the	
world	not	carrying	a	Power	Bank,	or	portable	battery	charger. 
In	this	edition	of	Nevia	News,	we	would	like	to	introduce	
an	innovative	solar	cell	portable	battery	charger.	Made	
from	strong	and	durable	materials,	Levin	Solstar	Solar	
is	a	Lithium	Polymer	type	of	battery	with	power	capacity	
of	5000	mAh.	This	device	is	not	only	waterproof	but	also	
shock	resistant.	With	its	compact	size,	this	innovative	
battery	charger	is	easy	to	carry	and	especially	suitable	
for	those	who	enjoy	visiting	places	such	as	the	forests,	
mountains,	etc.	Levin	Solstar	Solar	is	available	in	three	
colors	including	blue,	green,	and	yellow	at	the	price	of	
$27.99	(or	about	915	Baht).	For	more	information,	please	
visit	www.amazon.com.

สมัยนี้คงไม่มีใครไม่มี	 Power	 bank	 หรือท่ีช�ร์จแบตเตอรี่

สำ�รองแบบพกพ�	Nevia	News	ฉบับนี้	ขอเสนอ	Levin	Solstar 

Solar	 แผงโซล�ร์เซลล์ ใช้เป็นแบตเตอรี่สำ�รองแบบพกพ�	

ภ�ยในเป็นแบตเตอรี่	ชนิด	Lithium	Polymer	ที่ม�พร้อมคว�มจุ 

5000	mAh	ตัวแบตฯ	ยังส�ม�รถกันน้ำ�และผลิตจ�กวัสดุที่มีคว�ม

แข็งแรงทนท�น	รองรับก�รกระแทก	นอกจ�กนี้	ยังพกพ�สะดวก

เพร�ะขน�ดทีก่ะทดัรดั	เหม�ะสำ�หรบัผูท้ีช่อบเดนิท�งทอ่งเทีย่วไป

ยงัป�่	ภเูข�	หรอืทีอ่ืน่ๆ	Levin	Solstar	Solar	ช�รจ์ไฟเข�้ตัวแบตฯ	

ด้วยพลงัง�นแสงอ�ทิตย	์และมไีฟแสดงสถ�นะแบตฯ	คงเหลอืแบบ	

LED	4	ดวง	โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด	3	สี	ได้แก่	สีฟ้�,	เขียว	และ

เหลือง	 จำ�หน่�ยในร�ค�	$27.99	(ประม�ณ	915	 บ�ท)	 ซึ่งคุณ

ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.amazon.com

ที่มา  / Source : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001441/lang/th/

ที่มา  / Source :  http://news.siamphone.com/news-17461.html

A Solar Cell Battery Charger
แผงโซลาร์เซลล์แบตเตอร่ีสำารอง

LEVIN
Solstar Solar
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