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	 NEVIA	News	ฉบับนี้จะยังมีบทวิเคราะห์ต่างๆ	ข้อมูลสำาหรับช่วย

เพิ่มความรู้ในงานพิมพ์	 อีกทั้งบทสัมภาษณ์	 บริษัท	 เว็บ	 ทู	 พริ้นท์ 

และเตรียมพร้อมรับมือสำาหรับเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง	 ซึ่ง	ณ	ขณะนี้	

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและส่งผลกระทบในวงกว้าง	

สำาหรับในวงการพิมพ์ไทยทั้งที่ส่งออกและใช้ในประเทศคงได้รับผล 

กระทบบ้างไม่มากก็น้อย	 การแข่งขันในตลาดโลกคงจะต้องจับตา

กันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สามารถปรับตัวรับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที	

	 ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ	ของโกลด์	อีสต์	เปเปอร์	ยังคงมีอย่าง 

ต่อเนื่อง	 รวมถึงโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบำาบัดน้ำาเสีย

และตะกอน	ซึง่เปน็สว่นหนึง่ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มดีๆ 	ให้กบัสว่นรวม 

และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมถึงงานอดิเรกที่นำาเสนอในฉบับนี้	

คือ	 การจัดสวนแก้ว	 ที่จะทำาให้ทุกท่านได้ใช้เวลากับครอบครัวในวัน

หยุดพร้อมกับนำาความสดชื่นให้กับบ้านอีกด้วย

	 ทา้ยนี้ในชว่งฤดฝูน	ไม่วา่จะฝนมากฝนนอ้ย	ความชืน้ของกระดาษ

อาจจะเปลีย่นแปลงไดง้า่ย	เมือ่เปดิหอ่ใชแ้ลว้แตย่งัไม่หมดกอง	อยา่ลมื 

ที่จะปิดห่อให้มิดชิดกระดาษจะได้ไม่สัมผัสกับความชื้น	 ซ่ึงจะช่วยลด

ปญัหาในการนำาไปพมิพภ์ายหลังไดค้ะ่	และนอกจากการดแูลกระดาษ

แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ	

 In this issue of NEVIA NEWS, we have interesting articles to 

share that will give you some helpful printing knowledge, including 

an exclusive interview with WebIIPrint Co., Ltd. and some tips 

on how to handle the economic situation during the second of 

the year especially under fluctuating global economy which 

causes widespread impact on various businesses including Thai 

printing industry. Meanwhile, we must also keep close eyes 

on global competitions so we can immediately respond to any 

future changes. 

 Gold East Paper various projects and activities are 

continuously carried out. This included waste water and sludge 

treatment system efficiency improvement project which is part 

corporate social activity to help conserve the environment. 

In this issue, you will also find easy DIY tips on how to make 

Terrarium, a new hobby trend that will allow you and your family 

to enjoy some quality time during weekends as well as adding 

a sense of freshness to your home.

 Last but not least, be sure to keep your papers dry especially 

under this rainy weather as it can easily be exposed to moisture 

and may lead to future printing problems. So, it is recommended 

that you keep the package tightly closed after use to prevent 

moisture from entering. Most importantly, stay healthy and watch 

out for that cold.    

Editor Talk
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OECD ชี้เศรษฐกิจโลกยังฟื้นช้า 
ไม่พอกระตุ้นตลาดแรงงาน

 "OECD" ระบุเศรษฐกิจโลกยังคงฟ้ืนตัวได้ช้าอย่างน่าผิดหวัง แต่
คาดการณ์ว่าการเติบโตจะกลับมาแข็งแกร่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 
ภายในสิ้นปี 2559
	 นางแคเธอรีน	 มานน์	 หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำาองค์การความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 หรือ	OECD	 กล่าวว่า	"การเติบโต

ของเศรษฐกิจโลกมีพัฒนาการทีดี่ข้ึน	แต่ยงัไมดี่เพยีงพอ	เป็นพฒันาการใน 

ระดบับลีบ"	มานนก์ลา่วดว้ยวา่	การเติบโตทีช่ะลอตัวสง่ผลกระทบในดา้นลบ 

โดยเป็นปัจจัยท่ีทำาให้ตลาดแรงงานมีความอ่อนแอ	 รวมถึงสร้างความ 

ไม่เท่าเทียมที่รุนแรงขึ้นในหลายประเทศ

		 OECD	 ประเมินว่า	 ด้วยราคาพลังงานที่ค่อนข้างต่ำาและการดำาเนิน

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย	 การเติบโตในช่วงปีหน้าน่าจะถึงระดับ	

3.8%	ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี	

2551	อย่างไรกด็	ีนางมานนแ์สดงความกงัวลต่อเศรษฐกจิทีเ่ร่ิมตน้ป	ี2558	

อย่างอ่อนแอ	และบรรยากาศการลงทุนที่ยังไม่สดใส

		 นางมานน์คาดหมายว่าการลงทุนถาวรทั่วโลก	 ซึ่งนางมานน์กล่าวว่า

เปน็องคป์ระกอบสำาคญัตอ่แนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจ	จะเพิม่ข้ึนประมาณ	

4%	ในชว่งปขี้างหนา้	เป็นระดบัสูงสุดนบัตัง้แตว่ิกฤตเิศรษฐกิจเริ่มตน้ในปี	

2551	อย่างไรก็ดี	ระดับดังกล่าวยังไม่สูงพอที่จะฟื้นตลาดแรงงานให้กลับ 

สู่ภาวะปกติ	และยกระดับมาตรฐานชีวิตของผู้คน	ขณะเดียวกัน	เศรษฐกิจ

ยังเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ	 หนึ่งในนั้นคือปัญหาเศรษฐกิจและ

การเงินในกรีซที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน	 ตลอดจนโอกาสท่ีเศรษฐกิจจีน

จะชะลอตัวลงอยา่งหนกั	และอนัตรายจากโอกาสท่ีตลาดการเงนิจะปรบัตวั 

ลดลงเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ	(FED)	 เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นคร้ังแรก 

นับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

 “OECD” confirmed that global economic recovery will 
remain at disappointingly slow pace. However, strong 
growth can be expected by the end of 2016 as targeted. 
	 Catherine	Mann,	Chief	Economist	of	Organization	 for 

Economic	Cooperation	and	Development	(OECD),	stated	that	

“There has been some improvement in global economic growth 

but	not	good	enough.	It	is	only	a	B-	improvement”.	She	also	went	

on to explain that slow growth has brought negative impact by 

weakening labor market and creating violent inequality among 

various countries.

	 According	to	OECD,	relatively	 low	gas	price	and	imple-

mentation	of	QE	measures	will	likely	lead	to	3.8%	growth	next	

year, which is the strongest growth rate since before economic 

crisis	in	2008.	Nevertheless,	Catherine	Mann	remained	highly	

concerned	as	the	growth	at	the	beginning	of	2015	took	off	quite	

weakly while investment future remains gloomy.    

  According to Catherine Mann, permanent investment 

worldwide which is a major component of global economic growth 

will	expand	by	around	4%	next	year,	which	is	the	highest	rate	

since	economic	crisis	in	2008.	However,	such	growth	is	still	not	

sufficient for returning labor market back to normal and uplifting 

the quality of life. At the same time, extensive number of risk 

factors remained. This included economic and financial crisis in 

Greece of which no clear cut solutions have been made, high 

possibility of severe economic slowdown in China and risks from 

negative	financial	market	trend	when	US	Central	Bank	(FED)	

began to increase interests for the first time since economic 

crisis occurred.

OECD Revealed Slow Global Economic Recovery
Not Enough to Stimulate Labor Market  
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		 OECD	 คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 ที่ประมาณ	

2%	ตลอดทั้งปี	2558	นี้	ก่อนจะเติบโตได้ถึง	2.8%	ในปี	2559	"คาดการณ์ 

การเติบโตของสหรัฐฯ	 ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับการฟ้ืนตัวท่ีเราเห็น 

ในอดตี"	นางมานนก์ลา่ว	ขณะเดียวกนัโออซีีดีคาดการณว่์า	FED	จะปรบัขึน้ 

ดอกเบี้ยจนถึงระดับ	2%	ภายในเดือนธันวาคม	2559	จากระดับใกล้เคียง	

0%	ในปัจจุบัน

		 แม้วา่แนวโนม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ	จะออ่นแอกว่าทีผ่า่นมา	แต่ยังคงเตบิโต

ได้ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ	OECD	 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยูโรโซน 

จะเติบโตได้ดีขึ้น	ที่ระดับ	1.4%	ในปีนี้	และ	2.1%	ในปี	2559	จากปี	2557	

ที่เติบโต	0.9%	 อย่างไรก็ตาม	OECD	 เตือนว่าอัตราว่างงานในระดับสูง 

จะเปน็ปจัจยักดดนัแนวโนม้เศรษฐกจิของยูโรโซนตอ่ไป	โดยอตัราวา่งงาน

จะลดลงอย่างช้าๆ	สู่ระดับประมาณ	10%	ภายในสิ้นปี	2559

		 ทั้งนี้	ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งยุโรป	(EUROSTAT)	ระบุว่าอัตรา

ว่างงานของยูโรโซนในเดือนเมษายนลดลงเหลือ	11.1%	จาก	11.2%	ใน

เดือนมีนาคม	ขณะเดียวกัน	OECD	คาดว่าธนาคารกลางยุโรป	(ECB)	และ

ธนาคารกลางญี่ปุ่น	(BOJ)	จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับใกล้เคียง	0%	ไปจนถึง

สิ้นปี	2559

		 OECD	คาดการณว์า่	การเติบโตทางเศรษฐกจิของจนีจะไมถ่งึระดับ	7%	

ซึง่เปน็ระดบัทีถ่กูมองวา่จำาเปน็ต่อการรกัษาอตัราว่างงานไม่ใหส้งูขึน้	โดย

การเติบโตอาจจะชะลอตัวเป็น	6.8%	ในปีนี้	และ	6.7%	ในปี	2559

	 According	to	OECD,	the	growth	of	US	economy	is	expected	

to	remain	at	around	2%	throughout	the	year	2015	before	climbing	

up	to	2.8%	in	2016.	“US	economic	growth	will	remain	relatively	

weak	comparing	to	its	previous	recovery”,	said	Catherine	Mann.	

OECD	also	anticipated	that	FED	will	likely	raise	interest	rate	up	

to	2%	by	December	2016	from	the	current	0%	interest	rate.

 Although US economy has weakened than before, its growth 

still exceeded that of any other developed countries. It has been 

anticipated	by	OECD	that	economic	growth	in	Euro	zone	will	rise	

up	to	1.4%	this	year	and	2.1%	in	2016	comparing	to	0.9%	growth	

in	2014.	Nevertheless,	OECD	warned	that	high	unemployment	

rate	will	further	remain	as	major	obstacle	for	Euro	zone	economic	

improvement	by	gradually	dropping	to	10%	by	the	end	of	2016.			

	 However,	according	to	the	data	from	EUROSTAT,	unemploy-

ment	rate	has	decreased	from	11.2%	in	March	to	11.1%	in	April.	

It	is	also	expected	by	OECD	that	both	ECB	and	BOJ	will	likely	

maintain	its	interest	rate	near	to	0%	until	the	end	of	2016.	

	 According	to	OECD,	China’s	economic	growth	will	unlikely	

reach	7%	which	is	the	rate	necessary	for	keeping	unemployment	

rate	from	rising.	Only	6.8%	and	6.7%	growth	are	expected	in	

2015	and	2016,	respectively.	

ที่มา / Source : Global Economy – Global Economy Column
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THINK TANK

	 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะเปราะบาง	แม้เขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับหน่ึง

ของโลกอย่าง	"สหรัฐ"	จะมีสัญญาณฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน	แต่เบอร์	2	กับเบอร์	

3	อย่าง	"จีนและญ่ีปุ่น"	กลับเผชิญกับภาวะชะลอตัว	ประกอบกับราคาน้ำามัน

โลกลดต่ำาทำาให้ประเทศผู้ส่งออกพลังงานขาดรายได้มหาศาล	ส่วนประเทศ

ผู้นำาเข้าน้ำามันก็ต้องรับมือกับความเส่ียงท่ีจะเกิดเงินฝืด	จึงเกิดปรากฏการณ์

แข่งขันกันใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพ่ือกระตุ้นการเติบโต	

"สหรัฐ" ความหวังเศรษฐกิจโลก
		 ต้องถือว่าเวลาน้ี	"สหรัฐ"	 คือความหวังว่าจะเป็นหัวหอกนำาเศรษฐกิจ

โลกสู่ความคึกคักอีกคร้ัง	หลังจากอัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเน่ืองและ

อัตราการเติบโตฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งในปีท่ีแล้ว	 ทว่าตัวเลขเศรษฐกิจช่วง

คร่ึงแรกของปี	2558	 ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง	 โดยเฉพาะการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกเบ้ืองต้นเติบโตเพียง	0.2%	และคาดว่าตัวเลข

ปรับปรุงล่าสุดอาจถึงข้ันติดลบ	1%	ส่วนไตรมาสสองนักวิเคราะห์คาดการณ์

ว่าจะเติบโตเพียง	2%	 ซ่ึงทำาให้อัตราการเติบโตคร่ึงแรกของปีน้ีอยู่ท่ีราว	

1%	และเป็นไปได้ยากท่ีอัตราการขยายตัวท้ังปีจะแตะระดับ	3%	ตามท่ีนัก

เศรษฐศาสตร์ประเมินไว้เม่ือปลายปีท่ีแล้ว

 In spite of the fact that number one economic giant like the US 

is showing positive sign of economic recovery, global economy 

remains	fragile	as	world’s	second	and	third	largest	economy	

like	China	and	Japan	are	currently	facing	economic	slowdown	

whereas global oil price continues to plunge, causing extensive 

loss among oil exporters. Meanwhile, oil importing countries 

must deal with risks due to deflation, resulting in widespread 

implementation of QE measures to promote growth.       

"USA" The Hope of Global Economy
	 It	is	hardly	undeniable	that	“USA”	is	now	the	only	beacon	of	

hope in reviving global economy. Despite of continuous drop of 

unemployment rate and rising growth rate in the previous year, 

the	figures	during	the	first	half	of	2015	remained	disappointing	

with	only	0.2%	growth	initially	in	Q1	whereas	the	recently	updated	

figure	can	drop	down	to	-1%.	According	to	analysts,	only	2%	

growth	can	be	expected	in	Q2,	causing	growth	rate	in	the	first	

half	of	this	year	to	be	around	1%	and	unlikely	to	reach	3%	for	

the entire year as anticipated by economists at the end of last 

year. 

KEEPING UP WITH GLOBAL 
ECONOMIC TREND 
to Overcome Risk Factors

แกะรอยเศรษฐกิจโลก
ฝ่าวงล้อมปัจจัยเสี่ยง
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THINK TANK

 "จีน-ญ่ีปุ่น" เข้าสู่ภาวะชะลอตัว 
		 แม้ว่าล่าสุด	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(ไอเอ็มเอฟ)ช้ีว่าปีน้ีเอเชีย-

แปซิฟิกจะเป็นแกนนำาในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก	 ด้วยอัตราการขยาย

ตัว	5.6%	และ	5.5%	ในปีหน้า	แต่เขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ	1	และ	2	ของ

ภูมิภาคอย่าง	"จีนและญ่ีปุ่น"	ซ่ึงเคยเป็นแรงหนุนการเติบโต	กลับถูกจับตา

ว่ามีแนวโน้มจะกลายร่างเป็น	"จุดอ่อน"

		 รายงานของไอเอ็มเอฟระบุว่า	ภาวะชะลอตัวในจีนรวมถึงความอ่อนแอ

ของเศรษฐกิจญ่ีปุ่นเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีอาจทำาให้เอเชีย-แปซิฟิกโตต่ำากว่า

ท่ีคาดไว้	 ทำาให้นักวิเคราะห์หลายสำานักเร่ิมวิตกว่า	 ปีน้ีอัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกิจประเทศจีนอาจไปไม่ถึง	7%	 รวมถึงการชะลอตัวในภาค

อสังหาริมทรัพย์ท่ีครองสัดส่วน	15%	ของจีดีพีประเทศ

		 สำาหรับ	"ญ่ีปุ่น"	ผลลัพธ์ท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมท่ีสุดของมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ	"อาเบะโนมิกส์"	คือการอ่อนค่าของเงินเยน	ท่ีช่วยให้ภาคธุรกิจของ

ประเทศดังกล่าวมีผลประกอบการดีข้ึนถ้วนหน้า	 โดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์

และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 แต่ผลดีต่อการบริโภคภาคครัวเรือนยังมีเพียง

เบาบาง		นอกจากน้ีการลดลงของราคาน้ำามันยังทำาให้ญ่ีปุ่นไปถึงเป้าหมาย

อัตราเงินเฟ้อ	2%	ได้ยาก	

"ยุโรป" จุดอ่อนเศรษฐกิจโลก
		 ภาวะเศรษฐกิจยุโรปเร่ิมดีข้ึนบ้างแล้วหลังจากธนาคารกลางยุโรป	(ECB)	

ตัดสินใจอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการซ้ือพันธบัตรสมาชิก	19	ประเทศ	โดย

การเติบโตช่วงไตรมาสแรกของยูโรโซนขยับเป็น	1.0%	 เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน	ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก	0.9%	ในไตรมาสส่ีปีกลาย	ด้าน

อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนอยู่ท่ี	0%	หลังอยู่ในแดนลบ	4	เดือนติดต่อกัน	

ซ่ึงนักวิเคราะห์ช้ีว่า	เป็นเพราะดีมานด์ภายในกระเต้ืองข้ึน	จากอานิสงส์ของ

ราคาน้ำามันท่ีลดลง	บวกกับภาคธุรกิจมีความเช่ือม่ันจากมาตรการคิวอีของ

อีซีบี

		 และจากสถานการณ์ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกยังอยู่ใน

โหมดการฟ้ืนตัวไม่ชัดเจน	หรือบ้างก็อยู่ในข้ันชะลอตัวน้ัน	ย่อมทำาให้โอกาส

หรือความหวังของการเพ่ิมอัตราการเติบโตภาคส่งออกของไทย	จึงเป็นความ

หวังท่ีค่อนข้างเลือนรางไปด้วย	

"China-Japan" Facing Slow Economy 
	 Although	it	has	been	indicated	by	the	IMF	that	Asia-Pacific	

Region	will	become	the	main	driving	force	of	global	economy	by	

generating	5.6%	and	5.5%	growth	next	year,	Asia’s	economic	

giants	that	once	were	the	main	support	of	the	region’s	economic	

growth	like	China	and	Japan	can	now	potentially	become	the	

“weakest	link”.	

	 According	to	the	report	by	IMF,	economic	slowdown	in	China	

and	fragile	economic	situation	in	Japan	are	potential	risk	factors	

that	may	lead	to	lower-than-expected	growth	in	Asia-Pacific	

Region.	Hence,	analysts	began	to	fear	that	China	may	not	reach	

7%	growth	whereas	its	real	estate	sector	which	made	up	of	15%	

of	the	country’s	GDP	will	be	under	slow	growth.			

	 As	for	Japan,	the	most	obvious	concrete	result	of	“Abenomics	

Policy”	implementation	is	the	weakened	yen	currency,	which	en-

abled	improvement	in	the	country’s	business	sector,	particularly	

among	automobile	and	electronics	industries.	Household	sector	

consumption, however, only slightly improved. The lower oil price 

also	prevented	Japan	from	reaching	its	2%	inflation	target.									

"Europe" The Weakest Link of Global Economy
 Slight improvement in European economy can be seen 

following	ECB’s	capital	injection	by	purchasing	bonds	from	19	

member	countries,	causing	economic	growth	in	Euro	zone	in	

Q1	to	reach	1.0%,	or	slightly	increased	from	0.9%	growth	in	

Q4	last	year.	The	inflation	rate	in	April	became	0%	after	having	

shown negative figures for four consecutive months. According 

to analysts, this is due to higher demand which resulted from 

lower oil price and higher confidence in business sector due to 

QE measures advocated by ECB.

 With unstable economic recovery and economic slowdown 

among	world’s	economic	giants,	the	hope	for	growth	in	Thailand’s	

export sector has therefore faded.       
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MARKETING UPDATES

 เผยอุตสาหกรรมโฆษณา พ.ค. 58 เดือนเดียวโตพรวด 27.84% มี
มูลค่ากว่า 12,159 ล้านบาท ส่งผล 5 เดือนแรกปีนี้ไปได้สวย เติบโตถึง 
26% สู่เม็ดเงนิกวา่ 57,112 ล้านบาท ชี ้“ทีวดีจิิตอล” ขาขึน้ พ.ค.โฆษณา
เขา้กวา่ 3,462 ล้านบาท สว่น “ทีวหีลัก” ตกลง 7.95% เชน่เดยีวกับ “สือ่
ทีว”ี 5 เดอืนแรกตกลง 7.16% หรอืมีเม็ดเงนิโฆษณาท่ี 24,423 ล้านบาท 
เผย “ยูนลีิเวอร”์ รัง้บัลลังก์กลุ่มบรษัิทท่ีใชง้บสูงสุดอกีครัง้ตลอด 5 เดอืน
ที่ผ่านมา ขณะที่ “โตโยต้า” นั่งรองแชมป์
	 จากผลสำารวจของ	บรษิทั	เดอะ	นลีเสน็	คอมปะน	ี(ประเทศไทย)	จำากดั	

รายงานว่า	ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในเดือนพฤษภาคม	2558	เพียง

เดือนเดียวพบว่าลูกค้าและเอเยนซีโฆษณาเร่ิมใช้เงินมากข้ึน	 ส่งผลให้

ตลอดเดือน	 พ.ค.ที่ผ่านมามีเม็ดเงินโฆษณารวมอยู่ที่	12,159	 ล้านบาท	

เติบโตขึ้น	27.84%	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี	2557

	 สำาหรับ	“สื่อฟรีทีวีหลัก”	มีเม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่	5,048	ล้านบาท	ลดลง 

7.95%	ขณะที	่“สือ่ทวีดีจิิตอล”	มเีมด็เงนิโฆษณาไหลเขา้มาเพิม่เปน็	3,462	

ล้านบาท	เติบโตขึ้นกว่า	891.98%	เนื่องจากปีก่อนฐานยังเล็กมาก	ส่วน	

“สื่อเคเบิล/ทีวีดาวเทียม”	เติบโต	0.19%	มีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามากว่า	541	

ล้านบาท	ส่วนสื่อรองที่น่าเป็นห่วงเห็นได้จาก	“สื่ออินสโตร์”	ตกลงไปกว่า	

79.56%	มีมูลค่าเพียง	28	ล้านบาท	รวมถึง	“สื่อนิตยสาร”	ตกลง	19.58%	

มีมูลค่า	345	ล้านบาท	และ	 “สื่อหนังสือพิมพ์”	ตกลงเล็กน้อยที่	2.23%	

หรือยังมีมูลค่ากว่า	1,009	ล้านบาท

 Thai advertising industry revealed skyrocketed 
growth in May 2015 alone by 27.84%, totaling Baht 
12,159 million, resulting in positive growth in the first 
five months by as high as 26%, or over Baht 57,112 
million. This leads to positive growth in “Digital TV” 
industry with ad spending in May totaling Baht 3,462 
million while “Main TV” and “TV Media” in the first five 
months plunged by 7.95% and 7.16%, respectively, 
with ad spending totaling Baht 24,423 million. Mean-
while, “UNILEVER” holds the top position with highest 
ad expenditure during the first five months, followed 
by “TOYOTA”.   
 According to the survey by The Nielsen Company 
(Thailand)	Co.,	Ltd.,	the	overall	advertising	industry	in	May	
2015	alone	revealed	higher	spending	among	clients	and	
advertising agencies, causing total advertising expenditure 
throughout	May	2015	to	equal	to	Baht	12,159	million,	or	
27.84%	growth	compared	to	May	2014.	
	 Regarding	 “Main	Free	TV	Media”,	total	ad	spending	
equaled	to	Baht	5,048	million,	or	decrease	by	7.95%.	
Meanwhile,	“Digital	TV	Media”	gained	additional	ad	spending	
totaling	Baht	3,462	million,	or	over	891.98%	increase,	due	
to	small	base	in	the	previous	year.	“Cable	TV/Satellite	TV	
Media”	grew	by	0.19%,	or	totaling	Baht	541	million.	Sec-
ondary media that we should be concerned about included 
“In	store	Media”	which	plunged	by	over	79.56%,	totaling	of	
only	Baht	28	million,	“Magazine	Media”	which	decreased	
by	19.58%,	totaling	of	Baht	345	million,	and	“Newspapers	
Media”	with	only	2.23%	drop,	or	totaling	Baht	1,009	million.	

งบโฆษณา “พ.ค. 58”  

พุ่ง 27%
เผย 5 เดือนแรก “สื่อทีวี” 

วูบ 7%
Ad Spending “May 2015”
Total Rises 27% 
“TV Media” Plunges 7% in First 
Five Months
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	 ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณา	5	เดือนแรก	(ม.ค.-พ.ค.	58)	กลับมามี

อัตราการเติบโตสูงถึง	26%	หรือมีมูลค่ารวมที่	57,112	ล้านบาทจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน	45,328	ล้านบาท	โดย	“สื่อฟรีทีวี”	มีเม็ดเงินโฆษณา 

เข้ามา	24,423	 ล้านบาท	 ตกลงเพียง	7.16%	 ส่วน	 “สื่อเคเบิลทีวี/ทีวี

ดาวเทียม”	มีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาเพียง	2,418	ล้านบาท	ตกลง	35.17%	

โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลไปยัง	 “สื่อทีวีดิจิตอล”	ทำาให้มีมูลค่าเงินโฆษณา

อยู่ที่	15,369	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	เมื่อมองในภาพรวมไม่นับ	“สื่อทีวี”	มีเพียง	3	สื่อที่มีโฆษณาลด

ลงคือ	“สื่ออินสโตร์”	420	ล้านบาท	ลดลง	32.37%	“สื่อนิตยสาร”	1,684	

ล้านบาท	ลดลง	13.6%	และ	“สื่อหนังสือพิมพ์”	4,927	ล้านบาท	ลดลง

เพียง	1.79%	เทา่นัน้	ขณะท่ี	“สือ่อนิเทอร์เน็ต”	เป็นสือ่ทีม่กีารเติบโตมากสดุ 

31.49%	หรือมีมูลค่า	451	ล้านบาท

	 สำาหรบัสนิคา้และบรกิาร	3	อนัดับแรกที่ใช้เมด็เงนิโฆษณาสงูสดุในเดอืน	

พ.ค.	58	คือ	รถยนต์	“โตโยต้า”,	รถกระบะ	“โตโยต้า”	และเครื่องดื่ม	“โค้ก”	

โดยตลอด	5	เดอืนแรกของป	ี2558	พบว่า	3	อนัดบัแรกที่ใช้งบโฆษณามาก

ที่สุดคือ	รถกระบะ	“โตโยต้า”,	เครื่องดื่ม	“โค้ก”	และ	“เทสโก้	โลตัส”	ตาม

ลำาดับ

	 ส่วนกลุม่บรษิทั	3	อันดบัแรกที่ใชง้บโฆษณาสงูสดุในเดือน	พ.ค.	58	คอื	

UNILEVER	(THAI)	HOLDINGS	ใช้	824.607	ล้านบาท	BEIERSDORF	

(THAILAND)	CO.,LTD	(Nevia,	Eucerin)	 ใช้	372.757	ล้านบาท	และ	

TOYOTA	MOTOR	THAILAND	CO.,LTD	ใช้	319.478	ล้านบาท	 โดย

กลุ่มบริษัท	3	 อันดับแรกที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในช่วง	5	 เดือนแรก	 คือ 

UNILEVER	(THAI)	HOLDINGS	ใช้ไป	3,901.446	ล้านบาท	TOYOTA 

MOTOR	THAILAND	CO.,LTD	 ใช้ไป	1,366.46	 ล้านบาท	 และ 

BEIERSDORF	(THAILAND)	CO.,LTD	ใช้ไป	1,338.731	ล้านบาท	

ที่มา / Source : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ / ASTV Manager Online

 The overall advertising industry during the first five months 
(January	-	May	2015)	expanded	by	as	high	as	26%,	totaling	Baht	
57,112	million,	comparing	to	the	same	month	in	the	previous 
year	of	Baht	45,328	million.	 “Free	TV	Media”	gained	ad 
expenditure	totaling	Baht	24,423	million,	or	a	slight	decrease	by	
7.16%.	“Cable	TV/Satellite	TV”	gained	ad	expenditure	of	only	
Baht		2,418	million,	or	a	decrease	by	35.17%,	most	of	which	
largely	went	to	 “Digital	TV	Media”,	resulting	in	Baht	15,369 
million in ad spending.
	 Upon	considering	the	overall	picture	without	 “TV	Media”,	
there are only three types of media with lower ad expenditure 
including	“In	store	Media”	totaling	Baht	420	million	(decreased	
by	32.37%),	 “Magazine	Media”	totaling	Baht	1,684	million 
(decreased	by	13.6%)	and	 “Newspaper	Media”	totaling	Baht	
4,927	million	(slightly	decreased	by	1.79%).	“Internet	Media”,	
on	the	other	hand,	revealed	the	highest	growth	at	31.49%,	or	
totaling	Baht	451	million.	
 The first three leading products and services with highest ad 
spending	in	May	2015	included	TOYOTA	cars,	TOYOTA	pickup	
trucks and Coke soft drink. As for the first five months, the three 
leading products and services with highest ad spending included 
TOYOTA	pickup	truck,	Coke	soft	drink	and	TESSCO	LOTUS,	
respectively.    
 The first three leading companies with highest ad spending in 
May	2015	included	UNILEVER	(THAI)	HOLDINGS	totaling	Baht	
824.607	million,	BEIERSDORF	(THAILAND)	CO.,	LTD.	totaling	
Baht	372.757	million	and	TOYOTA	MOTOR	THAILAND	CO.,	LTD. 
totaling	Baht	319.478	million.	As	for	the	first	five	months,	the	first	three	
companies	with	highest	ad	spending	included	UNILEVER	(THAI)	
HOLDINGS	totaling	Baht	3,901.446	million,	TOYOTA	MOTOR 
THAILAND	CO.,LTD.	totaling	Baht	1,366.46	million	and	BEIERS-
DORF	(THAILAND)	CO.,LTD.	totaling	Baht	1,338.731	million. 

Advertising during the first 5 months (Jan-May 2015)
   
    Jan-May,15 Jan-May, 14 
     5 เดือนแรก ปี 58 5 เดือนแรก ปี 57 การเปลี่ยนแปลง
       สื่อทีวี Free TV Media 24,423 26,306  -(7.16)
สื่อเคเบิล/ดาวเทียม Cable /Sattlelite Media 2,418 3,730  -(35.17)
สื่อทีวีดิจิตอล Digital TV Media 15,369 605 2,440.33
สื่อวิทยุ Radio Media 2,129 2,110 0.90
สื่อหนังสือพิมพ์  Newspaper Media 4,927 5,017  -(1.79)
สื่อนิตยสาร Magazine Media 1,684 1,949  -(13.60)
สื่อโรงภาพยนตร์  Movie Media 1,838 1,547 18.81
สื่อกลางแจ้ง Bill board Media 1,755 1,676 4.71
สื่อเคลื่อนที่ Mobile Ad. Media 1,697 1,426 19
สื่อในห้าง In store Media 420 621  -(32.37)
สื่ออินเตอร์เน็ต Internet Media 451 343 31.49

มูลค่ารวม  Total  57112 45328 26.00

หน่วย : ล้านบาท / 
Unit : Mil. B
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PAPER EXHIBITION

		 สมาคมการพิมพ์ไทยและองค์กรชัน้แนวหนา้ในอตุสาหกรรมการพมิพ	์

ร่วมกันเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพิมพ์ยุคใหม่	 เพื่อที่จะดำารง

ไว้ซึ่งความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย	 และยืนหยัดเป็นผู้นำา 

ของอตุสาหกรรมการพมิพ์ตามยทุธศาสตรข์องสมาคมการพมิพ์ไทย	ที่ได้

ตัง้เปา้ไวใ้ห้ประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางการพิมพข์องภมูภิาคอาเซยีน	AEC	

Printing	and	Packaging	Hub	จงึไดจ้ดังาน	“การประกวดสิง่พมิพแ์หง่ชาต ิ

ครั้งท่ี	10”	 หรือ	10th	Thai	Print	Awards”	 ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ที่สุดของ 

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจการพมิพ	์โดยปีน้ีใช้สโลแกนว่า	“Celebrating	Years	

of	Extraordinary	Excellence	 เฉลิมฉลองความเป็นเลิศของนวัตกรรม

การพิมพ์ไทย”

	 ช่วงเวลารับผลงานเข้าร่วมประกวด	:	เปิดรับถึง	30	กรกฎาคม	2558

	 วันประกาศผลและมอบรางวัล	:	วันที่	2	กันยายน	2558*

 

	 *วัน	เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

	 เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่	10	 ของการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ	 สมาคม 

การพิมพ์ไทยและคณะกรรมการการจัดการประกวดฯ	ได้เตรียมการเฉลิมฉลอง 

พิธีการประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในปลายปีนี้	จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ

วสิาหกิจการพมิพ์ทัว่ประเทศใหร่้วมกนัสง่ผลงานเข้าประกวดกนัมากๆ	เพือ่

ที่เราชาวอุตสาหกรรมการพิมพ์จะได้ร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำาทางด้าน 

สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเต็มภาคภูมิ

The 10th Thai Print Award 
Celebrating Years of Extraordinary Excellence of 
Thai Printing Innovation

	 Thai	Printing	Association	together	with	leading	organizations	

in printing industry are preparing for the emerging new printing era 

by focusing on preserving years of extraordinary excellence of 

Thai printing industry while remaining as a leader in the industry 

according to the strategy of Thai Printing Association which aims 

at	driving	Thailand	in	becoming	AEC	Printing	and	Packaging	Hub	

by	organizing	“The	10th Thai	Print	Award”,	the	largest	event	for	

printing entrepreneurs, under the slogan of “Celebrating Years 

of	Extraordinary	Excellence	of	Thai	Printing	Innovation”.	

	 Submission	Period	:	from	May	5,	2015	-	July	30,	2015

	 Award	Announcement	and	Ceremony	:	September	2,	2015*

	 *Date,	time	and	venue	may	be	subject	to	changes.

 A grand celebration has been jointly prepared by Thai Printing 

Association	and	Event	Organizing	Committee	in	celebration	of	

the	10th Thai Print Award. Printing entrepreneurs nationwide are 

welcomed to join the event by submitting their works so that 

we can proudly step forth together as the leader in printing and 

packaging industry.  

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
เฉลิมฉลองความเป็นเลิศของนวัตกรรม
การพิมพ์ไทย
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PAPER EXHIBITION

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	10	ปี	ของสมาพันธ์การกุศลแห่งมณฑล

เจิ้นเจียง	 จึงได้มีการจัดงานแสดงกิจกรรมการกุศลที่เกิดขึ้นในช่วงที่

ผ่านมาที่โรงละครศิลปะนานชาน	 โดยมีคุณ	ยู่	 ฉิงเต๋อ	ประธานแห่ง

สมาพันธ์การกุศลแห่งมณฑลเจียงซู	 คุณเจี๋ย	 จินเหวิน	 เลขาธิการ 

คณะกรรมการเทศบาลมณฑลเจิ้นเจียง	 และคุณจู้	 เสี่ยวหมิง	 ผู้ว่า

มณฑลเจิ้นเจียง	 ร่วมเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้แก่บริษัทท่ีมี

ส่วนร่วมจำานวน	16	แห่งด้วยกัน	ซึ่งรวมถึงบริษัท	โกลด์	อีสต์	เปเปอร์	

(GEP)	เอพีพี	โดยคุณฮู	เสี่ยวจง	ผู้จัดการทั่วไปของ	GEP	ได้รับเชิญ

ให้เข้าร่วมงานดังกล่าว

	 ในปี	2548	GEP	ได้บริจาคเงินจำานวนทั้งสิ้น	3	ล้านหยวนให้แก่ 

สมาพันธดั์งกลา่วเม่ือตอนทีเ่พิง่เริม่กอ่ตัง้ข้ึน	ตอ่มาในปี	2550	GEP	ได้

ลงนามในสัญญาการบริจาคเงินจำานวน	10	ล้านหยวน	และในปี	2551	

ก็ได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับเพื่อบริจาคเงินจำานวน	6	 ล้านหยวนให้

กับสมาพันธ์การกุศลเขตพื้นที่ใหม่		(New	Area	Charity	Federation)	

ทัง้นี	้GEP	ได้ดำาเนนิโครงการบรจิาคดงักลา่ว	เพือ่สนบัสนนุการพฒันา 

การกุศลระดับท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	 โดยตลอด

ระยะเวลาทีผ่า่นมา	GEP	ได้ยึดถือ	“หลกัแห่งความเป็นหน่ึงเดยีว”	เปน็

สว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรและใหค้วามสำาคญักบัความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมในการบริหารจัดการองค์กร	โดยตั้งแต่ปี	2546-2557	บริษัท

ได้บริจาคเงินจำานวนรวมทั้งสิ้น	100	 ล้านหยวน	 ทั้งโดยตรงและ 

โดยอ้อม	นอกจากนี้	บริษัทยังได้สนับสนุนให้พนักงานให้ความสำาคัญ

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม	 และนับตั้งแต่ต้นปี	

2551	ไปจนถึงปลายปี	2557		พนักงานของบริษัทราว	50,000	คน

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา	โดยใช้เวลาดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว 

กว่า	320,000	ชั่วโมง		

	 At	May	12th,	the	10th	anniversary	of	Zhenjiang	Charity	Federation, 

exhibition about charities over the past decade was held in Nan 

shan	art	theater.	In	the	meeting,	President	of	Jiangsu	Charity	

Federation,	Mr.	Yu	Xingde,	Secretary	of	Zhenjiang	Municipal	

Committee,	Mr.	Xia	Jinwen,	and	Mayor	of	Zhenjiang,	Mr.	Zhu	

xiaoming	awarded	medals	to	16	contributive	companies,	including	

Gold	East	Paper	(GEP)	of	APP.	General	Manager	of	GEP,	Mr.	

Hu	Qiaozhongwas	invited	to	the	meeting.

	 In	2005,	GEP	donated	RMB	3	million	to	Zhenjiang	Charity	

Federation	when	it	was	founded.	Later,	in	2007,	GEP	signed	

a	donation	agreement	of	10	million.	Then,	in	2008,	GEP	also	

signed	a	donation	agreement	of	6	million	with	New	Area	Charity	

Federation.	By	means	of	such	donation	initiatives,	GEP	aims	to	

support development of local charity, and actively contribute to 

the	community.	GEP	has	always	been	adhering	“harmony”	as	

corporate culture, and treat social responsibility as an important 

part	of	enterprise	management.	From	2003	to	2014,	GEP	has	

donated	more	than	100	million	directly	or	indirectly.	Furthermore,	

GEP promotes staff to be grateful and participate in to social 

charities.	From	the	beginning	of	2008	to	the	end	of	2014,	almost	

50,000	person-time	of	the	staff	have	participated	in	volunteer	

activities,	and	total	volunteer	time	is	more	than	320,000	hours.

กิจกรรมการกุศลของ Gold East Paper ใน 10 ปี
Charities over the past decade
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PAPER TECHNIQUES

กลุ่มกระดาษชนิดใดอยู่ในประเภทมาตรฐานเหล่านี้ และการนำาไปใช้พิมพ์

	 ได้มีการรวมรวมกลุ่มกระดาษชนิดต่างๆ	 ที่เป็นสากลและใช้กันทั่วไป		

นำามาแยกตามประเภทมาตรฐานได้ดังนี้

 • กระดาษ Premium coated (type I) เช่น		gloss,	semi-matte,	matte		

wood-free	coated	(WFC)	และ	high	and	medium	weight	coated	(HWC/

MWC)	สำาหรับออฟเซตป้อนแผ่น	(sheet-fed	offset)	พิมพ์งานคุณภาพ

สูง	ความละเอียดระหว่าง	150	-	200	lpi		ให้ค่าเม็ดสกรีนบวม	หรือ	Tone	

Value	Increase	(TVI)	ต่ำา	ที่เส้นโค้ง	A	ดังรูปแสดง

Which types of paper groups are in these standard categories 

and use for printing

 Different types of generally used and international paper groups 

have been gathered and classified into below standard types.

 • Premium Coated Paper (Type I),	such	as		gloss,	semi-matte,	

and	matte	Wood-Free	Coated	(WFC)	and	High	and	Medium	Weight	

Coated	(HWC/MWC),	for	sheet-fed	offset,	high	quality	printing	

and	between	150	-	200	lpi	resolution,	producing	low	dot	gain	or	

Tone	Value	Increase	(TVI)at	A	curve	as	shown	below.

	 เมือ่กลา่วถงึคณุลกัษณะ	(specification)	ของกระดาษพมิพ	์สว่นใหญจ่ะ

นึกถึงน้ำาหนกัพ้ืนฐาน	(Basis	weight)	ความหนา	(thickness)	สผีวิกระดาษ	

และชนิดของสารเคลือบผิว	 โดยมีช่ือกระดาษพิมพ์ตามผู้ผลิตและผู้ใช้

ตกลงกัน	ให้สามารถสื่อสารกันได้	ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ	

แต่สำาหรับกระดาษพิมพ์	 ISO	12647-2	 แล้ว	 จะเรียกตามลักษณะผิว 

ที่ปรากฏ		คุณภาพของกระดาษ	และการนำาไปใช้พิมพ์	รวมทั้ง	ค่าน้ำาหนัก 

พื้นฐาน	 และค่าสมบัติเชิงแสงของผิวกระดาษน้ันๆ	 ได้แก่	 ความขาว	

(whiteness	CIE)	ความมันวาว	(gloss)	ค่าสี	(color	CIE)	และการเรือง

แสง	(fluorescence)	โดยแบ่งออกเป็น	8	ประเภท	(types)	ตามตาราง		

 When mentioning about printing paper specification, most of 

us will think of basis weight, thickness, paper surface color and 

type	of	coating	agent.	The	printing	paper’s	name	is	according 

to the agreement of the manufacturer and the user that is 

communicable and different based on each country. Apart from 

ISO	12647-2	printing	paper,	the	papers	are	called	based	on	

surface appearance, paper quality and use for printing as well 

as basis weight, optical property of that paper surface such as 

whiteness CIE, gloss and color CIE and  fluorescence. They can 

be	classified	into	8	types	as	the	table	below.

กระดาษพิมพ์ 
ISO 12647-2

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

ISO 12647-2 Printing Paper

ตารางแสดงประเภทของกระดาษพิมพ์ ISO 12647-2* TYPE OF ISO 12647-2 PRINTING PAPER*

*อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO12647-2:2013 *Reference base on ISO12647-2:2013 Standard

ชื่อเรียก
(Designated Name)

น้ำาหนักพื้นฐาน (กรัม/ตร.ม)
Basic Weight (gsm)

ความขาว CIE
(Whiteness CIE)

ความมันวาว (Gloss)

ค่าสี (Color CIE)

วัดบนพื้นขาว
(on White Background)

วัดบนพื้นดำา
(on Black Background)

ช่วงการยอมรับ
(Tolerance)

ค่าการเรืองแสง
(Fluorescence)

I

Premium coated

80 – 250 (115)

105 - 135

10 - 80

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

95/1/-4

93/1/-5

±3/±2/±4

ปานกลาง
(Moderate)

V

Wood-free uncoated

70 – 250 (120)

140 - 175

5 - 15

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

95/1/-4

92/1/-5

±3/±2/±2

สูง
(High)

II

Improved coate

51 – 80 (70)

90 - 105

25 - 65

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

93/0/-1

90/0/-2

±3/±2/±2

ต่ำา
(Low)

VI

Super-calendered 
uncoated

38 – 60 (56)

45 - 85

30 - 55

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

90/0/3

87/0/2

±3/±2/±2

ต่ำา
(Low)

III

Standard glossy
 coated

48 – 70 (51)

60 – 90

60 - 80

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

90/0/1

87/0/0

±3/±2/±2

ต่ำา
(Low)

VII

Improved uncoated

40 – 56 (49)

40 - 80

10 - 35

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

89/0/3

86/-1/2

±3/±2/±2

ต่ำา
(Low)

IV

Standard matte 
coated

51 – 65 (54)

75 - 90

7 - 35

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

91/0/1

88/0/-1

±3/±2/±2

ต่ำา
(Low)

VIII

Standard uncoated

40 – 52 (45)

35 - 60

5 - 10

ค่าสัมประสิทธิ์
(Coefficient value)

L*/a/b

85/0/5

82/0/3

±3/±2/±2

ต่ำา
(Low)

ประเภทกระดาษ (Type of Paper)
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Note This ISO 12647-2 printing paper excludes newsprint for cold set 
offset printing work that has been separately classified into paper code 
of ISO 12647-3 by ISO Standard.

ข้อสังเกต กระดาษพิมพ ์ISO 12647-2 นี้  ไม่ได้รวมกระดาษหนังสือพิมพ์สำาหรับ
งานพิมพ์ออฟเซตระบบโคลด์เซต (cold set) ซึง่มาตรฐาน ISO ได้แยกออกต่างหาก
เป็นรหัสกระดาษ ISO 12647-3

รปูแสดง เสน้โคง้ค่า TVI หรอืเมด็สกรนีบวมสำาหรบักระดาษพมิพ์ ISO 12647-2 Figure shows the curve of TVI value or dot gain for ISO 12647-2 printing paper

  • กระดาษ Improved coated (type II)	เช่น	medium	weight	coated	

(MWC)	 และ	light	weight	coated	(LWC)	 สำาหรับงานพิมพ์ออฟเซต 

ป้อนม้วนระบบฮีทเซต	(heat-set	web	offset)	พิมพ์งานที่ความละเอียด	

120	-	175	lpi	ให้ค่า	TVI	ที่เส้นโค้ง	B

 • กระดาษ Standard glossy coated (type III)	เชน่	gloss,	semi-matte	

LWC	 สำาหรับงานพิมพ์ป้อนม้วนระบบฮีทเซต	 พิมพ์งานที่ความละเอียด	

120	-	150	lpi	ให้ค่า	TVI	ที่เส้นโค้ง	B

 •  กระดาษ Standard matte coated (type IV)	เช่น	machine	finished	

coated	(MFC),	semi-matte	LWC	 สำาหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

ระบบฮีทเซต	พิมพ์งานทีค่วามละเอยีด	120	-	150	lpi	ใหค่้า	TVI	ทีเ่สน้โคง้	B 

 • กระดาษ Wood-free uncoated (type V)	ได้แก่	กลุ่มกระดาษ	wood-

free	uncoated	(WFC)	ทัว่	ๆ 	ไป	นำาไปใชพ้มิพอ์อฟเซตปอ้นแผน่และปอ้น

ม้วนระบบฮีทเซต	เหมาะงานที่ความละเอียด	130	-	175	lpi	ให้ค่า	TVI	สูง	

ที่เส้นโค้ง	C

 • กระดาษ Super-calendered uncoated (type VI)	 ได้แก่กระดาษ	

Super-calendered	SC-A	และ	SC-B	สำาหรับงานพิมพ์ป้อนม้วนระบบ

ฮีทเซต	พิมพ์งานที่ความละเอียด	120	-	150	lpi	ให้ค่า	TVI	ที่เส้นโค้ง	B

 • กระดาษ Improved uncoated (type VII)	หมายถงึ	กระดาษ	uncoated	

mechanical	improved	(UMI)	และ	improved	newsprint	(INP)	สำาหรับ

งานพิมพ์ป้อนม้วนระบบฮีทเซต	พิมพ์งานที่ความละเอียด	120	-	150	lpi	

ให้ค่า	TVI	สูง	ที่เส้นโค้ง	C

 • กระดาษ Standard uncoated (type VIII)	หมายถงึ	กระดาษ	Standard 

newsprint	 (SNP)	 สำาหรับงานพิมพ์ป้อนม้วนระบบฮีทเซต	 พิมพ์งาน 

ที่ความละเอียด	120	-	150	lpi	ให้ค่า	TVI	สูง	ที่เส้นโค้ง	C

  • Improved Coated Paper (Type II), such as Medium Weight 

Coated	(MWC)	and	Light	Weight	Coated	(LWC),	for	heat-set	web	

offset	printing	work	and	120	-	175	lpi	resolution	work	printing, 

producing TVI at B curve

 • Standard Glossy Coated Paper (Type III), such as gloss 

and	semi-matte	LWC,	for	heat-set	web	offset	printing	work,	and	

120	-	150	lpi	resolution	printing	work,	producing	TVI	at	B	curve

 • Standard Matte Coated Paper (Type IV), such as Machine 

Finished	Coated	(MFC)	and	semi-matte	LWC	for	heat-set	web	

offset	printing	work	and	120	-	150	lpi	resolution	work	printing,	

producing TVI at B curve

 • Wood-Free Uncoated Paper (Type V),	such	as	Wood-Free	

Uncoated	(WFC)	Paper	Group,	generally	used	for	sheet-fed	and	

heat-set	web	offset	printing	and	proper	for	130	-	175	lpi	resolu-

tion work, producing high TVI at C curve

 • Super-Calendered Uncoated Paper (Type VI), such as 

Super-calendered	SC-A		and	SC-B,	for	heat-set	web	printing	

work	and	120	-	150	lpi	resolution	printing	work,	producing		TVI	

at B curve

 • Improved Uncoated Paper (Type VII) means Uncoated 

Mechanical	Improved	(UMI)	and	Improved	Newsprint	(INP)	for 

heat-set	web	offset	printing	work	and	120	-	150	lpi	resolution	

work printing, producing high TVI at C curve

 • Standard Uncoated Paper (Type VIII) means Standard 

Newsprint	(SNP)	for	heat-set	web	printing	work	and	120	-	150	

lpi resolution work  printing, producing  high TVI at C curve
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CAS @ IMPRESSION

คุณณวัฒน์  โพธิสาโร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เว็บ ทู พริ้นท์ จำากัด

Khun Nawat  Photisaro
Managing Director
WebIIPrint Company Limited

9th Thai Print Awards 2014: 
Best of the best in Digital Printing
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CAS @ IMPRESSION

 คุณณวัฒน์กล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ว่า	 นอกจากจะมีความพิเศษของ

กระดาษท่ีโดดเด่นมี	Texture	 ที่ผิวกระดาษสวยงาม	 และแกรมหนา 

มากแลว้	กระบวนการทัง้กอ่นพมิพ	์จนกระทัง่ประกอบออกมาเปน็หนงัสอื	

ต่างก็เป็นหัวใจหลักท่ีทำาให้ผลงานน้ีได้รับรางวัลด้วย	 ซ่ึงกระบวนการ 

ก่อนพิมพ์จะต้องมีการเตรียมพร้อมท้ังเคร่ืองจักรและการออกแบบ	

เครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้สามารถพิมพ์งานได้ดี เต็ม

ประสิทธิภาพ	 การออกแบบสิ่งพิมพ์	 ต้องสามารถสื่อสารแนวคิดได้ดี 

รวมไปถึงกระบวนการหลังการพิมพ์ที่ประณีตสวยงาม	 ซ่ึงงานเข้าเล่ม

หนังสือสำาหรับกระดาษที่หนานี้ต้องมีการเย็บกี่เข้าเล่มหนังสือครั้งละ 

2	แผ่น	เพื่อให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำาในการเข้าเล่ม

	 สำาหรับคุณณวัฒน์เห็นว่า	 การได้รับรางวัล	Gold	Award	 จากงาน

ประกวด	Thai	Print	Awards	 เปรียบเสมือนการได้รับรองคุณภาพ 

การพิมพ์	ท่ีจะทำาให้ลูกค้าได้รู้จักเรามากข้ึนและเปิดโอกาสให้งานต่างๆ	เข้ามา 

ได้มากยิ่งขึ้น	 จนถึงขณะนี้เว็บ	ทู	พริ้นท์	 เปิดมาได้เพียง	2	ปี	 เน้นงาน

พิมพ์ด้านดิจิตอลเพียงอย่างเดียว	Nevia	Digital	Paper	 ได้มีส่วนช่วยให้

งานพิมพ์ราบรื่น	ส่วนความเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในครึ่งปีที่ผ่านมา 

โรงพิมพ์อ่ืนๆ	 อาจจะมีทั้งดีและไม่ดี	 และได้มีการคาดว่าในครึ่งปีหลังมี 

แนวโน้มที่จะเป็นขาลง	แต่สำาหรับเว็บ	ทู	พริ้นท์	คุณณวัฒน์มั่นใจว่าน่าจะ

เป็นโอกาสขาขึ้นของตลาด	Digital	Printing	อย่างแน่นอน

          

 According to Khun Nawat, what made this work a so special 

lies	beyond	outstanding	texture	and	thickness	(of	the	paper). 

Pre-printing	and	post-printing	processes	as	well	as	binding	

process	are	also	the	keys	to	this	award-winning	piece.	He	

mentioned	that	pre-printing	process	is	just	as	important	because	

it involves machine and design preparation whereas constant 

maintenance of printing machines is crucial to ensure highest 

printing performance efficiency. In terms of printed media 

design, concepts must be efficiently communicated. Meanwhile, 

post-printing	process	requires	even	more	intricacy	to	ensure	a	

flawless work, especially during book binding process. If thick 

papers are used, it is recommended that two pages are bound 

at a time to ensure high precision.        

 Khun Nawat commented on winning this Gold Award from 

Thai Print Awards is like printing quality certification that will make 

WebIIprint	more	recognizable	and	open	doors	of	opportunity	

for his company which has been in digital printing business for 

only two years. More over, he mention that using Nevia Digital 

Paper	also	help	the	printing	process	more	smooth	and	easy.	For	

economic	situation	during	the	first	half	of	the	year,	Khun	Nawat’s	

opinion that many printing companies might have experienced 

some ups and downs. But he is confident that positive growth 

in Digital Printing market can definitely be expected during the 

second half of the year.

 CAS@Impression ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณณวัฒน์ 
โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เว็บ ทู พริ้นท์ จำากัด ผู้ชนะ
รางวัล Best of the best in Digital Printing ในหมวด หนังสือ 
(Book Printing) จากผลงาน “วันน้ีท่ีดอยตุง” ให้ทางเราได้
สมัภาษณ์อย่างเป็นกันเองและเผยเคลด็ไม่ลบักับการทำางานพมิพ์
ที่ทำาให้ ได้รับรางวัลดังกล่าว

 In this edition of CAS@Impression, we were kindly 
given the opportunity to have an exclusive interview with 
Khun Nawat Photisaro, Managing Director of WebIIPrint 
Company Limited, the recent winner of “Best of the Best 
in Digital Printing Award for Book Printing” from a piece 
called “วันนี้ที่ดอยตุง” (Today at Doi Tung), and share with 
us some not-so-secret printing tips that made his work 
an award-winning masterpiece.  
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CAS @ ACTIVITIES

	 สมาคมการพิมพ์ไทย	 จัดกิจกรรมการพิมพ์สัญจรขึ้น	 ระหว่างวันที่	

26-27	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องตะกั่วป่า	โรงแรมหรรษา	เจบี	อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา	 ซึ่งบริษัท	 ซี.เอ.เอส.	 เปเปอร์	 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ 

ออกแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย	

	 ในงานมีการจัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ต่างๆ	 เพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับการส่งผลงานเข้าประกวดในงานประกวดสิ่งพิมพ์

แห่งชาติ	 พร้อมบทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดการพิมพ์และเศรษฐกิจไทย 

ในไตรมาส	3-4	ปี	2558	

	 การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากโรงพิมพ์ต่างๆ	 ใน	

จ.สงขลา	 และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก	

โดยแต่ละโรงพิมพ์ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำาธุรกิจ

อีกด้วย	 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรง

พิมพ์ภาคใต้	 กับสมาคมการพิมพ์ไทยให้แนบแน่นยิ่งขึ้น	 อันจะนำามาซึ่ง

ความร่วมมือ	แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพ

ของการพิมพ์ไทยให้มีมาตรฐาน	 และสามารถแข่งขันกับธุรกิจการพิมพ์ 

	ต่างชาติได้

	 CAS	Paper	joined	the	1st	Printing	Expo	Road	Show	2015	

held	by	Thai	Printing	Association	at	Takua-pa	Room,	Hansa	JB	

Hotel,	Hatyai,	Songkhla	from	June	26-27,	2015	by	organizing	

an exhibition booth for products promotion.   

 At the event, a seminar session on printing techniques was 

also held in preparation for the upcoming Thai Print Awards. 

During	the	session,	analysis	on	the	trends	of	Thailand’s	printing	

market	and	economic	situation	during	Q3	-	Q4		of		2015	were	

also discussed.  

 The event was attended by a large number of participants 

from various printing companies in Songkhla Province and nearby 

provincial areas. It was a great opportunity for each company to 

share their experiences in the printing industry and strengthening 

the bonds between printing businesses in the southern region and 

Thai Printing Association to enhance cooperation and sharing 

of information within the industry in order to raise Thai printing 

standard and level of competitiveness in global market.

การพิมพ์ ไทยสัญจรครั้งที่1 ประจำาปี 2558
The	1st	Printing	Expo	Road	Show	2015

Street Basketball 
Charoen Aksorn Cup 2015 
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CAS @ ACTIVITIES 

	 เมื่อวันที่	13	-	14	มิถุนายน	58	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำากัด	ได้เป็น 

	ผู้สนับสนุนหลัก	จัดการแข่งขัน	สตรีทบาสเกตบอลเยาวชน	ชาย-หญิง 

“เจรญิอกัษรคพั	2558”	รว่มกบัชมรมสง่เสริมสขุภาพเยาวชนไทย	ณ	สนาม

แข่งขัน	ลานกิจกรรม	ศูนย์การค้าวนิลามูน	ถนนจันทน์		โดยมีนักยัดห่วง

เยาวชน	อายุ	13	-	17	ปี	ลงชิงชัยอย่างคับคั่ง		ซึ่งการแข่งขัน	มี	รุ่น	13,	

15	และ	17	ปีชาย,	15	และ	17	ปีหญิง	โดยผลการแข่งขัน	มีโรงเรียนที่ได้

รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	ดังนี้	

•	 รางวัลชนะเลิศ	รุ่น	13	ปี	ชาย	ได้แก่	โรงเรียนสาธิตรามคำาแหง

•	 รางวัลชนะเลิศ	รุ่น	15	ปี	ชาย	ได้แก่	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

•	 รางวัลชนะเลิศ	รุ่น	17	ปี	ชาย	ได้แก่	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

•	 รางวัลชนะเลิศ	รุ่น	15	ปี	หญิง	ได้แก่	โรงเรียนศึกษานารี

•	 รางวัลชนะเลิศ	รุ่น	17	ปี	หญิง	ได้แก่	โรงเรียนนนทรีวิทยา

	 On	June	13	-	14,	2015,	CAS	Paper	Company	Limited,	the	

main sponsor of the event, jointly held “Youth Street Basketball 

Charoenaksorn	Cup	2015”	together	with	Thai	Youth	Health	

Promotion Association at Event space Vanilla Moon Shopping 

Mall,	Chan	Road.	A	large	number	of	Thai	youths,	both	male	and	

female,	age	ranging	between	13-17	years	all	signed	up	for	this	

match	in	the	following	programs:	13-year	male,	15-year	male,	

17-year	male,	15-year	female	and	17-year	female.	The	schools	

that	won	first	prize	included:			

•	 First	prize	13-year	male	-	The	Demonstration	School	 

	 Ramkhamhaeng	University

•	 First	prize	15-year	male	-	Assumption	College	Thonburi

•	 First	prize	17-year	male	-	Bangkok	Christian	College	

•	 First	prize	15-year	female	-	Suksanari	Bangkok	School	

•	 First	prize	17-year	female	-	Nonsi	Witthaya	School	

“ระเบิดศึก”
สตรีทบาสฯ เจริญอักษรคัพ 2558

Street Basketball 
Charoen Aksorn Cup 2015 
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GEP @ ACTIVITIES

	 Recently,	APP	GEP	was	awarded	New	High-tech	Enterprise	

Certificate	(GR201432001433),	which	was	approved	by	Jiangsu	

Province	Science	&	Technology	Agency,	Finance	Department,	

and National & Local Taxation Bureau. This was the first time 

for	re-identification	after	the	new	version	of	National	High-tech	

Enterprise	Identify	Regulation	had	issued	in	2008.

	 Over	the	6	years,	GEP	has	been	enhancing	the	ability	of	

independent	 innovation.	Meanwhile,	according	to	High-tech 

Enterprise	Identify	Regulation,	we	reinforced	various	managements 

in platform construction of research & development, cultivation of 

science & technology person, etc, and consistently promoted the 

level	of	organization	and	management	in	research	&	development 

and	industry	trades.	We	have	won	6	awards	of	Scientific	&	

Technological	Advancement,	2	international	awards,	such	as	PPI	

(Pulp	&	Paper	International)	Global	Innovative	Product	Awards	

and Geneva International Exhibition of Invention Gold Medal, 

and	we	also	have	16	identified	high-tech	products	approved	by	

Jiangsu	Province.	

	 เมือ่ไมน่านมานี	้บรษิทั	เอพพีี	โกลด์	อสีต์	เปเปอร์	ได้รับประกาศนยีบตัร

องค์กรดีเด่นในด้านธุรกิจไฮเทค	"New	High-tech	Enterprise	Certificate" 

(GR201432001433)	โดยมีองค์กรที่สำาคัญ	เช่น	องค์กรวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งมณฑลเจียงซู	 กรมการคลัง	 รวมทั้งสำานักงานสรรพากร

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติเป็นผู้ให้การรับรองและนับเป็นครั้งแรกที่ได้มี

การมอบประกาศนยีบตัรดงักลา่วซ้ำาหลงัจากที่ไดอ้อกบังคบัใชร้ะเบยีบการ 

คดัเลือกองคก์รดเีดน่ในดา้นธรุกจิไฮเทคระดับชาติฉบับปรับปรุงในป	ี2008

	 นับเป็นเวลากว่า	6	ปีที่บริษัท	โกลด์	อีสต์	เปเปอร์	ดำาเนินการยกระดับ

ศกัยภาพของนวตักรรมอิสระ	ในขณะเดียวกนั	ก็ได้มกีารพฒันาการบรหิาร

จดัการทางดา้นงานวจัิยและการพัฒนา	รวมทัง้การพฒันาบุคลากรทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกองค์กรดีเด่น

ในด้านธุรกิจไฮเทค	 รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนา

ในระดับองค์กรและในระดับการบริหารจัดการและการส่งเสริมด้านธุรกิจ

การค้าอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทได้รับรางวัลจำานวนมาก	ไม่ว่าจะเป็น	PPI	

(Pulp	&	Paper	International)	Global	Innovative	Product	Awards	และ

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากงาน	Geneva	International	Exhibition	of	

Invention	 นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำานวน	16	 รายการยังได้รับ

การขนานนามให้เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคจากมณฑลเจียงซูอีกด้วย

GEP Passed Re-identification of New High-tech Enterprise 
บริษัท โกลด์ อีสต์ เปเปอร์  ได้รับการขนานนามให้เป็นองค์กรดีเด่นในภาคธุรกิจไฮเทคอีกครั้ง
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HOT SPECIAL

	 เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2558	 สมาคมกระดาษแห่งประเทศจีน

ได้จัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	4	 รอบที่	2	 ณ	 เมืองนานจิง	

มณฑลเจียงซู	 มีสมาชิกของสมาคมร่วมงานจำานวนทั้งสิ้น	130	 ราย	

โดยมาจากหน่วยงานภาครัฐ	 สมาคมกระดาษระดับท้องถิ่น	 องค์กร

หลักที่สำาคัญ	มหาวิทยาลัย	สถาบันงานวิจัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 

92	 แห่ง	 โดยในงานนี้มีคุณ	 เฉา	 เหว่ย	 รองประธานและเลขาธิการ

สมาคมกระดาษแห่งประเทศจีนเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

	 ในการประชมุคร้ังนี	้คณุ	เคา	ชนุย	ีรองประธานสมาคมกระดาษแห่ง

ประเทศจีนและประธานสถาบันวิจัยกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งชาติ	

เป็นประธานพิธีแจกรางวัลการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ในดา้นการประหยัดพลงังานและการพฒันาบุคคลากรทางเทคนคิยอด

เยี่ยมระดับชาติครั้งที่	3	โดยมีนาย	หยาน	ฮง	ประธานสหภาพการค้า	

การคลงั	ยาสบูและสิง่ทอแหง่ประเทศจนี	เปน็ผูป้ระกาศรางวลัดงักลา่ว	

พรอ้มดว้ยนาย	หวัง	หงเซอ	รองประธานสหภาพการคา้	การคลงั	ยาสบู

และสิ่งทอแห่งประเทศจีน	และนาย	 เฉา	 เหว่ย	 รองประธานสมาคม

กระดาษแหง่ประเทศจนี	เปน็ผูม้อบเหรยีญรางวลัและประกาศนยีบตัร

ให้กับบริษัทผู้ชนะเลิศ

	 นับตั้งแต่เดือนเมษายนปี	2557	หลังจากที่เสร็จสิ้นการดำาเนินการ 

ประเมิน	การแนะนำา	การประกาศและการทดสอบ	ก็ได้มีการคัดเลือก

รางวัลผลงานชนะเลิศสามอันดับต้นและรางวัลผลงานยอดเยี่ยม

จำานวน	20	 รางวัล	 โดยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ	IR	

Hot-Gas	Recycling	and	Drying	System	ของบริษัท	 โกลด์	อีสต์ 

เปเปอร์	 เอพีพี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองด้านนวัตกรรม 

ยอดเย่ียมในดา้นการประหยดัพลงังาน	ในขณะทีร่ะบบการบำาบดัน้ ำาเสยี 

และตะกอนของบริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสามในด้านการพัฒนา 

บุคลากรทางเทคนิคยอดเยี่ยม

IR	hot-gas	recycling	and	drying	efficiency	improvement	project	and	waste	water	and	sludge	treatment	system	
of Gold East Paper, APP were awarded in the second meeting of the 4th council of China Paper Association

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ IR Hot-Gas Recycling and Drying System 
และระบบการบำาบัดน้ำาเสียและตะกอนของบริษัท โกลด์ อีสต์ เปเปอร์ เอพีพี ได้รับรางวัลใน
งานประชุมคณะกรรมการสมาคมกระดาษแห่งประเทศจีนครั้งที่ 4 รอบที่ 2

	 On	May	20th,2015,	the	second	meeting	of	the	4th council 
of	China	Paper	Association	was	held	in	Nanjing,	Jiangsu. 
130	members	 from	92	governing	units,	 local	 paper	
associations,key enterprises, universities, research institutes 
and related industries attended the meeting. The meeting 
was chaired by Zhao Wei, the vice chairman and secretary 
of China Paper Association.
 In the meeting, Cao Chunyi, the vice chairman of China 
Paper Association and President of China Pulp and Paper 
Research	Institute,	hosted	the	award	ceremony	of	the	third	
National energy saving outstanding technical innovation and 
outstandingstaff	technical	improvement	selection.	Yan	Hong,	
the	section	chief	of	China	Textile	Tobacco	Finance	and	Trade	
unions,	announced	recognition	decision.	Wang	Hongzhe,	the	
vice	chairman	of	China	Textile	Tobacco	Finance	and	Trade	
unions, and Zhao Wei, the vice chairman and secretary of 
China Paper Association awarded winning companies with 
medals and certificates.
	 Since	April,2014,	afterevaluation,	 recommendation, 
declaration	and	assessment,	14	items	of	first,	second,	third	
prizes	and	20	items	of	outstanding	award	were	selected.	IR	
hot-gas	recycling	and	drying	efficiency	improvement	project	
was	awarded	as	the	second	prize	of	energy	saving	outstanding 
technical innovation. waste water and sludge treatment 
system of Gold East Paper, APP were awarded as the third 
prize	of	outstandingstaff	technical	improvement.
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	 ปัจจุบัน	 มีการนำาเทคนิคการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลไปใช้งานกัน 

อย่างแพร่หลายมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เชิงพาณิชย์ท่ีต้องการ 

ความรวดเร็ว	 การพิมพ์เอกสารราชการ	 หรือแม้กระทั่งเอกสารทางด้าน 

การเงนิ	ธรุกจิการสือ่สารโทรคมนาคม	ธรุกจิประกนั	การผลติสือ่สาธารณะ

และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ		

	 ด้วยอนาคตของตลาดที่ค่อนข้างจะสดใสและมีแนวโน้มที่จะขยาย

ตวัอย่างตอ่เนือ่ง	บรษิทั		GHS	จงึได้คิดค้นพฒันาผลติภณัฑ์กระดาษสำาหรบั

ระบบการพิมพ์ดิจิตอลโดยเฉพาะ	

	 โดย	Nevia	Digital	Paper	มีข้อดีดังต่อไปนี้

	 1.	 ผิวกระดาษเรียบและสว่าง

	 2.	 ไร้ปัญหากระดาษชื้น	กระดาษงอและฝุ่น	

	 3.		การตัดขอบกระดาษมีความแม่นยำา	(+0.5มม.)

	 4.		ดูดซับหมึกได้ดี	แห้งเร็ว	

	 5.		ความสามารถในการคงขนาดดีเยี่ยม

	 6.		ผ่านการรับรอง	PEFC	

	 7.		รับผลิต	OEM	 ตามบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการ	 มีขนาดของกระดาษ 

	 	 ให้เลือกหลากหลายทั้ง	A4,	A3,	SRA3

	 8.	 เปน็กระดาษอารต์ดจิิตอล	ทีม่กีารปรับผวิหน้าไว้แลว้	พร้อมนำาไปใช้ 

	 	 ในงานพิมพ์ระบบดจิติอลในทันท	ีโดยไมต้่องทำาการปรับสภาพใดๆ	 

	 	 เพิ่มเติม

	 ผลิตภัณฑ์	Nevia	Digital	Paper	 ของบริษัท	GHS	 เหมาะสำาหรับ

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลากหลายชนิด	 รวมทั้งสามารถนำาไปใช้งานใน

หลายระดับอุณหภูมิ	 แรงกด	 ความชื้น	 สภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือการ

เสียดสีของกระดาษ	นอกจากนี้	 กระดาษยังไม่เกิดการพองตัว	 เปลี่ยนรูป 

หรือก่อให้เกิดฝุ่นหรือปัญหากระดาษติด	 ที่สำาคัญคือ	 ต้นทุนต่ำาแต่ให้

ประสิทธิภาพการพิมพ์สูง	

	 เราเชื่อม่ันว่าอีกไม่นานผลิตภัณฑ์	Nevia	Digital	Paper	 จะมี 

การพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มขึ้นและมีการขยายปริมาณการผลิตอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลต่อไป

 Nowadays, Digital printing is getting more flexible, not only 

used in commercial quick printing, official documents but also in 

finance, telecommunication, insurance, public printing, package 

printing etc.

	 With	good	prospect	of	market	growth	and	development,	GHS	

has developed a digital printing specialty paper products

	 Nevia	•	Digital	Paper,	such	as	below	advantages:

	 1.	 High	smoothness	and	brightness

	 2.	 Free	of	moisture	related	issues,	curling	and	dusting

	 3.	 Precise	cutting	tolerance	(+0.5mm)

 4. Quick ink absorbing and drying time

	 5.	 Excellent	dimensional	stability

	 6.	 PEFC	certification	and	logo	available.

	 7.	 Custom	wrapping/OEM	available	in	various	sizes.	Ready	 

	 	 to	go	and	use	in	any	cut-sizes	such	as	A4,	A3,	SRA3,	etc. 

	 8.	 Pre-treated	digital	coated	paper,	ready	to	use	on	the	digital	 

  press without the need for additional treatment upon  

  arrival.

	 GHS	Nevia	Digital	Paper	 is	well	compatible	with	 the 

performance of various digital machines, including temperature, 

pressure, humidity, dust, friction changes, avoid blistering, 

deformation, dusting, adverse consequences jams, so as to low 

cost and high productivity.

 We believe that in the near future, Nevia Digital Paper will 

have more features and abundant production that will benefit 

digital printing market.
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CREATIVE IDEA

 Tk Line ผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย 
เครื่องใช้ เครื่องประดับ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2557 
ท่ีผ่านมา สนิคา้ของ Tk Line ประกอบไปด้วย กระเป๋า และเครือ่งประดับ
แฟชัน่ ท่ีมาจากการนำาอปุกรณกี์ฬาอย่างลกูบอล ท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟช่ันในรูปแบบต่างๆ เป็นไอเดียการสร้าง
มูลค่าจากขยะเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
	 “เอราวัณ	 ทับพลี”	 เจ้าของโรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา	 และปัจจุบัน

ดำารงตำาแหน่ง	 นายกสมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่	 ได้ริเริ่มสร้าง

กลุ่มสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย	 เคร่ืองใช้	 เคร่ืองประดับ	 อำาเภอตาคลี	

จังหวัดนครสวรรค	์ 	 เพราะเล็งเห็นว่าสินค้าจากโรงงาน	 เป็นขยะท่ีนำามา 

สร้างมูลค่าได้	 ที่สำาคัญเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ชาวบ้านในชุมชน	 และ

กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมให้มีรายได้	และมองว่าควรจะนำาลูกบอลเหล่า

นีม้าใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง	นอกจากการนำามารไีซเคลิใหม	่และประกอบ

กับในพื้นที่โรงงานตั้งอยู่ที่อำาเภอตาคลี		จังหวัดนครสวรรค์

 Tk Line products are OTOP products by Nakhon Sawan 
Thai Crafts and Accessories Group, a group recently 
established in 2014. Tk Line products included fashion 
bags and accessories made from sports equipment that 
failed to meet the required standard, such as soccer ball, 
in order to create value-added to scraps of Industrial 
Factory .
	 “Erawan	Tubplee”,	owner	of	sports	equipment	factory	and	

current President of SME Young Entrepreneurs Association, 

established Nakhon Sawan Thai Crafts and Accessories Group 

located	in	Ta	Khli	District,	Nakhon	Sawan	Province,	after	realizing 

that added value can be created among unwanted industrial 

products in order to raise income opportunities among 

communities	and	the	underprivileged	group.	He	began	by 

thinking	out	of	the	box	on	how	to	make	use	of	these	below-standard 

soccer balls besides recycling, especially when his factory is 

situated in Takhli District, Nakhon Sawan Province. 

“Tk Line”
กระเป๋าลูกบอล ไอเดีย 
OTOP ยุคใหม่ กล้าต่าง
สร้างช่องทางธุรกิจ
“Tk Line” Fashion Bags Made From 
Soccer Balls – An Innovative OTOP Idea 
for New Business Opportunity 
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CREATIVE IDEA

	 การออกแบบเกิดขึ้ นจากไอเดี ยของ 

คุณเอราวัณเอง	 โดยการนำาลูกบอลที่ไม่ผ่าน

มาตรฐานเหล่านี้มาผ่าออก	และนำาเชือกมาถัก	

หรือนำางานกะลามาร้อยเป็นหูกระเป๋าสำาหรับ

สะพายซึ่งได้กระเป๋าลูกบอลไอเดียแปลกไม่

เหมือนใคร		และเศษที่เหลือจากการตัดลูกบอล

ยังนำามาตัดเย็บ	 และถักขอบ	 ติดซิป	 ออกมา

เป็นกระเป๋าสตางค์ลูกบอลได้อีกด้วย

	 หลังจากได้ผลิตภัณฑ์กระเป๋ารีไซเคิลจาก

ลูกบอลมาแล้วก็นำาไปออกงานแสดงสินค้าใน

ตา่งประเทศ	ยิง่ทำาใหไ้ด้รบัการตอบรับจากลกูค้า

ในต่างประเทศมากถึง	80%	จงึมุง่ตรงไปทีต่ลาด

ต่างประเทศเป็นหลัก	 โดยราคาเร่ิมต้นต้ังแต่ 

890	บาท	ไปจนถึง	1,090	บาท	

	 คุณเอราวัณ	เจ้าของแบรนด์	Tk	Line	ไม่ได้

มองข้ามตลาดเมืองไทย	 เพราะกระแสฟุตบอล

ฟีเวอร์ในช่วงนี้	 จึงได้มีแผนที่จะนำาสินค้าไป

วางขายร่วมในร้านจำาหน่ายสินค้าฟุตบอลไทย

พรเีมยีรล์กี	นา่จะไดร้บัการตอบรับในตลาดเมอืง

ไทยมากขึ้น

	 These	unique	bag	designs	all	originated	from	Mr.	Erawan’s	creativity	by	first	cutting	

the soccer balls in desired shape, followed by attaching the cut soccer balls with hand 

woven rope or coconut shell to make bag handles. Meanwhile, the remaining soccer 

ball scraps are used for making wallets.  

 After successfully created  recycled  soccer  bags, the products were put on display 

in exhibitions abroad and gained excellent response from foreign customers by as high 

as	80%.	Hence,	foreign	markets	became	the	main	target	for	these	unique	soccer	bags	

which	are	sold	at	890-1,090	Baht.

 Nevertheless, owner of Tk Line, Mr. Erawan, did not overlook Thai market. As soccer 

fever in Thailand is continuously growing, Mr. Erawan therefore plans to expand his 

market channel by distributing soccer bags at Thai Premier League Shop which will 

also likely to receive great market response.  
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HOBBY CLUB

Terrarium - Homemade Miniature Garden

	 สวนขวดแก้ว	 หรือ	Terrarium	 คือ	 การ

จำาลองระบบนิเวศน์ให้มาอยู่ในภาชนะที่เป็น 

กระจกใส	 เป็นโลกสี เขียวใบเล็กน่ารัก 

ที่เหมาะสำาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา	 และ

ไม่มีพื้นท่ีในบ้านกว้างขวาง	 แต่ยังอยาก

เ ติมความสดชื่นในบ้านด้วยต้นไม้ 	

ซึ่งพันธ์ุ ไม้ที่นำามาปลูกในขวดแก้ว	

ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ท่ีไม่จำาเป็น

ต้องรดน้ำาบ่อยๆ	 จึงทำาให้เป็นทาง

เลือกใหม่สุดอินเทรนด์สำาหรับวิถี

ชีวิตของคนยุคนี้	 จนกระทั่งนิยม

มีสวนขวดแก้วเอาไว้ประดับบ้าน

กันมากขึ้น	 ซึ่งสำาหรับคนที่อยากได้ 

สวนขวดแกว้นีม้าประดบับา้นก็ไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

ออกไปเดนิหาซือ้ใหเ้สยีเวลา	คุณสามารถลงมือ

สร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยตัวเอง	เริ่มจากหาภาชนะ

แก้ว	(แบบมีฝาปิด	 หรือไม่มีก็ได้)	 กรวด+ดิน

+ต้นไม้เล็กๆ	 แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์	 จัด

สวนสวยลงในภาชนะแก้ว	 เพียงเท่านี้	 ก็จะได้

สวนขวดแก้วน่ารักมาประดับบ้านกันแล้วค่ะ

	 Terrarium,	or	miniature	green	aquarium,	is	actually	a	model	of	self-

sustainable ecosystem inside a glass container. This new gardening 

trend has become widely popular among modern lifestyle as it does 

not require much time or space or even much watering care, making 

it a perfect indoor home decoration for modern generation. Not only 

will it add soothing freshness to your house, you need not waste your 

time going out shopping for these adorable mini gardens. Instead, you 

can	simply	create	one	right	at	your	very	own	home.	Firstly,	prepare	

container	(glass,	Jar),	Pebble,	soil	and	miniature	plants.	Then	use	

your own idea to create one to decorate your home.   

Terrarium สวนขวดแก้ว 
โลกสีเขียวใบเล็กที่ถูกย่อส่วน
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LIFE INNOVATION

	 แอฟริกาใต้:	 บริษัทคอนโซล	(Consol)	 ในโจฮันเนสเบิร์ก	 ประเทศ

แอฟริกาใต้	พัฒนาขวดโหล	“Consol	Solar	Jar”	เก็บพลังงานแสงอาทิตย์

ไว้ภายใน	และให้แสงสว่างในตอนกลางคืน

	 ขวดโหลนี้เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งลงบนฝาขวดท่ีดูดซับ

พลงังานแสงอาทติย์ในระหวา่งกลางวัน	ฝาขวดโหลยงัทำาหนา้ทีเ่ปน็สวทิช์

เปิด-ปิด	 และหลอดไฟ	LED	 ขนาดเล็กภายในขวด	 ซึ่งให้แสงสว่างเมื่อ

พระอาทิตย์ตกดิน	ใช้เวลาชาร์จไฟหลอด	LED	ประมาณ	6	ชั่วโมง	เหมาะ

สำาหรับตั้งแคมป์และกิจกรรมกลางแจ้ง

	 ราคาจำาหน่ายเพียง	15	ดอลลาร์สหรัฐ	ซึ่งไม่ถึง	500	บาท	ปัจจุบันเป็น

สินค้าที่มีจำาหน่ายเฉพาะในแอฟริกาใต้เท่านั้น

	 South	Africa:	Consol	Energy,	a	company	located	in	Johan-

nesburg, South Africa, has developed an innovative jar called 

“Consol	Solar	Jar”	which	can	store	solar	energy	during	the	day	

to provide light at night.

	 Consol	Solar	Jar	is	made	of	solar	cells	which	are	installed	

on top of jar lid for collecting solar energy during the day. The 

lid	also	acts	as	an	on-off	switch	while	small	LED	light	inside	the	

jar acts as a light bulb for providing light at night. Consol Solar 

Jar	requires	around	6	hours	of	LED	light	recharging	time	and	is	

suitable for outdoor camping and outdoor activities.   

	 Sold	at	only	US$15,	Consol	Solar	Jar	is	currently	available	

only in South Africa. 

“Consol Jar” – Eco-friendly Solar Lantern from South Africa

ขวดโหล “Consol” เก็บพลังแสงอาทิตย์ 
ให้ความสว่างในเวลากลางคืน

27NEVIANEWS




