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ดำ�เนนิม�ถงึเลม่ท้�ยสดุของปี  2558 และ กำ�ลงัก�้วเข�้สูเ่ศรษฐกจิ
อ�เซียนเต็มตัว ฉบับนี้ เร�จึงม�เตรียมคว�มพร้อม ด้วยบทคว�ม 
ก�รค�ดก�รณเ์ศรษฐกจิ ก�รผลกัดนัภ�ครฐัเรง่ก�รลงทุนโครงก�รด�้น
คมน�คมขนสง่ฯ  และอัพเดทตล�ดบรรจภุณัฑแ์ละก�รพิมพ ์ซ่ึงฉบับนี ้
จัดเต็มสำ�หรับกระด�ษบรรจุภัณฑ์ นอกจ�กนี้ยังมีคว�มคิดเห็น และ 
มมุมองผูเ้ช่ียวช�ญในวงก�รพิมพเ์รือ่งมุมมองอน�คตเกีย่วกบัทิศท�ง
ตล�ดสิ่งพิมพ์ดิจิตอล

จ�กเรื่องเนื้อห�เข้มข้นม�เป็นเรื่องเบ�ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของ 
C.A.S. Paper กนับ้�ง อ�ทิ กจิกรรมสง่คว�มสขุเทศก�ลไหวพ้ระจนัทร์, 
พิธีปิดกีฬ� 5th  CAS Cup 2015, ภ�พบรรย�ก�ศง�นประก�ศผล 10th 
Thai Print Awards และเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกี่ยว
กับกระด�ษของ โรงง�นโกลด์ ฮัวเฉิน (GHS,โรงง�นผู้ผลิต กระด�ษ
ถนอมส�ยต� EYECARE) กิจกรรมบริษัท โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ และ
ยังมีหล�กหล�ยกิจกรรมรวบรวมม�บอกกล่�ว Hobby club ที่กำ�ลัง 
In trend  พ�ท่�นไปเรียนรู้ 9 สิ่งสำ�คัญก่อนเริ่มปั่นออกถนน รวมถึง
เส้นท�งจักรย�นน่�ปั่นชื่นชมวิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมช�ติ

Nevia News ขอให้ทุกท่�นสนกุสน�นเพลดิเพลนิกับเนือ้ห�ฉบับนี ้
และพบกันใหม่ ในปีหน้� 2559 ค่ะ

Nevia News has reached the last issue for the year 2015 
before moving towards the ASEAN Economic. Thus, in this  
issue, we would like do some preparations with economic 
trend for the next coming year. The government has pushed 
forwards the investment in the transportation projects. Updating 
packaging and printing market includes paper for packaging. 
Moreover, there are also point of view from the expert in 
publication industry regarding the direction of digital printing 
media.  

Let's move in to recent activities by C.A.S. Paper such 
as Mid - Autumn Festival (Moon Cake for customers), Closing 
ceremony for 5th  CAS Cup 2015, 10th Thai Print Awards 
atmosphere and enjoy the cultural museum on paper of GHS 
(Nevia plus producers). There are still many Gold East Paper 
activities that are included in this issue. The Hobby Club will give 
you the guide on nine essential things before bike on the road 
as well as the biking route that close to nature. For this issue

Nevia News would like you to enjoy the content and let us 
meet again in 2016.

Editor Talk
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FORECAST

ภาครัฐเร่งผลักดันการลงทุนโครงการ
ด้านคมนาคมขนส่ง...
หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
The Government is pushing forward the investment in transportation project…
hoping to propel the Thai economic
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The pushing forward of the investment in the infrastructure 
project of transportation considers to be the important 
assignment of the new board of ministers. There are 17 new 
projects with the capital of 1.6 trillion baht from 2015 to 2016 
which will build up the confident of the private sector result in 
increasing revenue into the Thai economic system.

For the first 8 month of 2015, most of the investment in 
transportation is the continuous small and medium projects. 
However, for the rest of the year, the investment in the 
infrastructure of the transportation will be in a clearer picture 
in term of large scale projects that being approved by the 
government such as the accelerated phase project to develop 
the land transportation system (under the  stimulus measures to 
the economy phase 2), Motorway between Pattaya to Maptaphut 
and the development of roads in the special economic zones. 
This project will start during the 4th quarter of 2015. Some of 
the projects will begin to expropriate the land and building first 
then carry out the process.

KASIKORN Research Center has estimated that the 
revenue in the transportation infrastructure in the second half 
of 2015 is about 97,000 - 101,400 million baht or growth at 20 
to 25 percent from 113,787 million baht or expand at 78 percent 
in the first half year (the high growth in the first half year partially 
is form the low base in 2014 that encounter political chaos).

For the first half of the year 2016, the government will 
try to drive the investment in the transportation infrastructure 
continuously both the approved projects and continuous 
projects. This will be the important instrument to drive the Thai 
economic in 2016. KASIKORN Research Center has expected 
the investment in the infrastructure in the first half of the year 
2016 will have the total value at 142,000 to 148,500 million baht 
or growth at 25 to 30 percent.

Nevertheless, with the coming of the large projects at the 
same time, the government should collaborate with the private 
sector in order to improve the labor outflow out of agriculture 
sectors to substitute the lack in labor in construction industry. 
The government should encourage the entrepreneur to use 
new technology by giving tax benefits for imported equipment / 
instrument on construction industry.

FORECAST

ก�รผลักดันโครงก�รลงทุนในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคมน�คม
ขนส่งถือเป็นหน่ึงในภ�รกิจสำ�คัญของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซ่ึงว�ง
นโยบ�ยท่ีจะเร่งผลักดันโครงก�รใหม่ 17 โครงก�ร วงเงินลงทุนประม�ณ 
1.6 ล้�นล้�นบ�ท ในปี 2558 - 2559 เพ่ือช่วยเสริมคว�มเช่ือม่ันให้แก่
ภ�คเอกชนและก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเข้�สู่ระบบเศรษฐกิจไทยม�กข้ึน

ท้ังน้ี แม้ว่�ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 ท่ีผ่�นม� ก�รลงทุน
ในโครงก�รด้�นคมน�คมโดยส่วนใหญ่เป็นโครงก�รต่อเน่ืองซ่ึงมีเพียง
โครงก�รขน�ดกล�งและขน�ดย่อย แต่ในช่วงท่ีเหลือของปี 2558 
ก�รลงทุนในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคมน�คมน่�จะเร่ิมเห็นภ�พชัดเจน
ข้ึนในส่วนของก�รลงทุนในโครงก�รขน�ดใหญ่ท่ีรัฐบ�ลได้มีก�รอนุมัติ 
ไปแล้ว เช่น โครงก�รพัฒน�ระบบขนส่งท�งถนนระยะเร่งด่วน 
(ภ�ยใต้ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2) โครงก�รท�งหลวงพิเศษ 
ระหว่�งเมือง ส�ยพัทย� - ม�บต�พุด และโครงก�รพัฒน�ถนนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงโครงก�รเหล่�น้ีน่�จะเร่ิมดำ�เนินก�รในช่วง
ไตรม�สท่ี 4 ของปี 2558 โดยบ�งโครงก�รอ�จจะเร่ิมเวนคืนท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้�งก่อน แล้วจึงดำ�เนินก�รก่อสร้�งในช่วงเวล�ถัดไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่� จะมีเม็ดเงินลงทุน ในโครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นด้�นคมน�คมในช่วงคร่ึงหลังของปี 2558 ประม�ณ 
97,000  -  101,400 ล้�นบ�ท หรือเติบโตร้อยละ  20  -  25 เม่ือเปรียบเทียบ 
กับปีท่ีผ่�นม�จ�กท่ีมีมูลค่� 113,787 ล้�นบ�ท หรือขย�ยตัว 
ร้อยละ 78 เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่�นม�ในคร่ึงปีแรก (ซ่ึงก�รขย�ย
ตัวสูงในช่วงคร่ึงปีแรกน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นผลของฐ�นท่ีต่ำ�ในปี 2557 
ท่ีมีสถ�นก�รณ์คว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมือง) 

สำ�หรับในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ภ�ครัฐจะพย�ย�มขับเคล่ือน
ก�รลงทุนในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคมน�คมอย่�งต่อเน่ือง ท้ังโครงก�ร
ท่ีได้รับอนุมัติแล้วและโครงก�รต่อเน่ือง เพ่ือเป็นเคร่ืองจักรสำ�คัญ 
ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
จึงค�ดว่�ก�รลงทุนในโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคมน�คมในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2559 น่�จะมีมูลค่�โดยรวม 142,000 - 148,500 ล้�นบ�ท หรือ
เติบโตร้อยละ 25 - 30 เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่�นม�

อย่�งไรก็ดี จ�กท่ีก�รลงทุนในโครงก�รขน�ดใหญ่หล�ยโครงก�ร
จะเกิดข้ึนพร้อมกันในระยะข้�งหน้� ภ�ครัฐ ควรร่วมมือกับภ�คเอกชน 
เพ่ือพัฒน�กำ�ลังแรงง�นท่ีไหลออกจ�กภ�คก�รเกษตร เพ่ือทดแทน
ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นในธุรกิจก่อสร้�ง และภ�ครัฐควรสนับสนุน 
ให้ผู้ประกอบก�รใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีแก่ 
กลุ่มเคร่ืองจักร / อุปกรณ์นำ�เข้�ท่ีเก่ียวกับง�นก่อสร้�ง

ท่ีมาข้อมูล : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย / 8 กันยายน 2558
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THINK TANK

จ�กก�รจัดอันดับ 15 แบรนด์เครื่องดื่ม non - alcohol โดยวัดจ�ก 

brand value ประจำ�ปี  2558 อันดับ 1 และ 2 ยังคงเป็นของเจ้�เดิมอย่�ง 

Coca - Cola และ Diet Coke ภ�ยใต้ The Coca - Cola Corporation ส่วน

คู่แข่งน้ำ�ดำ�อีกสองเจ้� Pepsi อยู่ท่ีอันดับ 4 และ Dr.Pepper อยู่อันดับ 13 

ซ่ึง Coca - Cola นำ�โด่งไปแตะอยู่ท่ีตัวเลข US$ 70.02 โดดจ�ก Pepsi ท่ีอยู่

ในอันดับ 4 ไปไกลพอสมควร ส่วน energy drink ท่ีมี brand value สูงท่ีสุด 

ตกเป็นของ Red bull ด้วยตัวเลข  US$  11,375 ท้ังน้ีท่�นส�ม�รถดูท้ัง15 อันดับ 

กันต่อได้จ�กอินโฟกร�ฟฟิคเลยค่ะ

 From the Top 15 non - alcohol beverage brands according 
to the 2015 brand value record, Coca - Cola and Diet Coke 
under The Coca - Cola Corporation remain as the top two 
brands on the list whereas its competitors like Pepsi and 
Dr. Peper are ranked in the 4th and 13th positions. Coca - Cola 
takes the top lead at US$ 70.02, leaving Pepsi which is in the 
4th rank quite far behind. The energy drink brand holding the top 
brand value position this year goes to Red Bull at US$ 11.375. 
See the entire Top 15 list from the right side . 

TOP 15 
แบรนด์เครื่องดื่ม
ระดับโลก 2558
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MARKETING UPDATES

ภายในปี 2559 ตลาดบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มจะสูงถึง 3.85 แสนล้านบาท  
เหตุผลสำาคัญในการเติบโต มาจากทิศทางที่น่าสนใจ 3 ประการได้แก่

1. อุตส�หกรรมอ�ห�รและเครือ่งดืม่ในประเทศไทย ยังเป็นแรงขับเคลือ่น 

 หลักของอุตส�หกรรมก�รบรรจุภัณฑ์

 • คว�มต้องก�รในก�รส่งออกสูง

 • ง่�ยต่อก�รเข้�ถึงวัตถุดิบ

 • คว�มต้องก�รสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มม�กขึ้น

2. มีบริษัทท�งด้�นอ�ห�รกว่� 10,000 แห่ง ตล�ดอุตส�หกรรมอ�ห�ร 

 และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ย 20 % ต่อปี

3. ในปีนี้ก�รส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ - โดยเฉพ�ะฟิล์ม, พล�สติก และ 

 สิ่งพิมพ์อ�จสูงถึง 1 แสนล้�นบ�ท

ที่มา : Packaging industry Outlook in Thailand

เทรนด์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และการบรรจุภัณฑ์ของทั่วโลก
 ภ�ยในปี 2562 ตล�ดก�รบรรจุภัณฑ์กระด�ษโลกจะเติบโตถึง 11.69 

ล้�นล้�นบ�ท จ�กประม�ณ 9 พันล้�นบ�ทในปี 2555 หรือเติบโตถึง 4.4 %

 ยอดข�ยตล�ดบรรจภุณัฑท่ั์วโลก มีแนวโนม้จะแตะ 34.1 ล�้นล�้นบ�ท 

ในปี 2561 โดยยอดข�ยส่วนใหญ่จะม�จ�กทวีปเอเชีย

 ก�รจัดตั้งประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ในปี 2558 จะทำ�ให้

อุตส�หกรรมก�รพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีก�ร

เจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง

ที่มา : งานวิจัยจากบริษัท Transparency Market Research

ตลาดการพิมพ์ในประเทศไทย
 ประเทศไทยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้�นก�รพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อยู่กว่� 

300 แห่ง มูลค่�อุตส�หกรรมอยู่ที่ 4 - 5 แสนล้�นบ�ท

โอกาสทางตลาด :

 • ก�รพิมพ์แบบไฮบริด (Hybrid Printing)

 • ก�รพิมพ์ภ�พสีคุณภ�พสูง (High - Fidelity Printing)

 • ก�รพิมพ์ออฟเซ็ทที่ใช้กระด�ษเป็นม้วน (Web offset)

มูลค่าการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ

เพิ่มขึ้นจ�ก 6 หมื่น - 1 แสนล้านบาท
อุตส�หกรรมก�รพิมพ์มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น 10 % ต่อปี

ที่มา : Thailand Printing Industry - Board of investment Thailand

ตลาด
บรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์
Packaging and  Printing Market
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MARKETING UPDATES

By the year 2016, the growth of packaging and printing market is expected 
to reach THB 3.85 million due to the following interesting factors:  

1. Thailand’s food and beverage industry still remain as the  
key driving factor of packaging industry.
 • High exports demand
 • Raw materials can be easily accessed 
 • Increasing demand of modern packaging
2. Over 10,000 food companies and the country’s food and 
  packaging industries are expected to grow by an average  of  
 20% annually. 
3. This year, the exports value of packaging materials - film,  
 plastic and printed materials in particular - may reach as high  
 as THB 1 hundred billion. 

Source: Packaging industry Outlook in Thailand

Global Printing and Packaging Trend
 By the year 2019, the growth of global paper packaging market is 
expected to reach as high as THB 11.69 trillion from approximately 
THB 9 billion in 2012, or increase by 4.4%.
 Meanwhile, the overall sales of global packaging market is 
expected to reach THB 34.1 trillion in 2018 and mostly originating 
from Asian region.   
 The integration of ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 
will lead to a strong growth in the printing and packaging industry in 
Southeast region. 
Source: Research by Transparency Market Research

Thailand’s Printing Industry
	 In	Thailand,	there	are	over	300	large	printing	and	packaging	firms	
holding around THB 4 - 5 hundred billion in value. 
Market Opportunity:
 • Hybrid Printing
 • High - Fidelity Printing
 • Web offset

Average printing and packaging exports value:
 Increased by THB 60,000 - THB 1 hundred billion  
 10% annual growth can be expected in the printing industry  
Source : Thailand Printing Industry - Board of investment Thailand
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ท่ีนีเ่ป็นเพียงสถ�นแห่งเดยีวในบรษัิทท่ีอนญุ�ตให้เร�จดัสง่คว�มสขุและให้

ประสบก�รณ์ในก�รเปลีย่นแปลงชีวิตท่ียึดต�มแนวคิดของกระด�ษ เร�เรยีก 

สถ�นท่ีนี้ว่�พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับกระด�ษของ GHS โดยแบ่ง

พื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วนคือ พื้นท่ีท�งด้�นวัฒนธรรม พื้นท่ีคว�มรู้ พ้ืนที่ 

สำ�หรับง�นแฮนด์เมด และพื้นที่แสดงสินค้�

พืน้ท่ีทางด้านวฒันธรรม : เม่ือคุณก�้วเข้�ม�ในพิพธิภณัฑ ์คณุจะ

ไดพ้บกบัก�รแนะนำ�กระบวนก�รผลติกระด�ษแบบโบร�ณ จ�กก�รแนะนำ�ท่ี

ง�่ยและตรงไปตรงม�ซ่ึงรวมอยู่กบัหุ่นดนิท่ีดมีูชีวิตชีว� คณุจะตอ้งแปลกใจ 

กับภูมิปัญญ�โบร�ณ กระท่ังปัจจุบัน ก�รบูรณ�ก�รกระด�ษเย่ือไม้ได้รับ

ก�รยอมรบัว�่เป็นแนวท�งท่ีดท่ีีสดุสำ�หรบัอุตส�หกรรมเย่ือไม้และกระด�ษ

ทั่วโลกเพื่อให้บรรลุผลอย่�งยั่งยืนได้

พื้นท่ีความรู้ : ก�รเข้�สู่พื้นท่ีสำ�หรับห�คว�มรู้ คุณจะได้เรียนรู้

กระบวนก�รผลิตกระด�ษจ�กก�รทำ�กระด�ษด้วยมือแบบเดิม สำ�หรับ 

ก�รทำ�ต�มคำ�สั่งเฉพ�ะจะทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในพื้นที่นี้ได้ เพร�ะใน

พื้นท่ีนี้คุณจะได้ประสบก�รณ์จ�กกระบวนก�รผลิตกระด�ษแบบแผ่นต่อ

แผ่นที่วิเศษสุด

พื้นที่สำาหรับงาน Handmade  : นอกจ�กกระด�ษที่ทำ�ด้วยมือ

แลว้ พืน้ท่ีนียั้งให้ประสบก�รณ์ในก�รทำ�กระด�ษพเิศษ โดยเริม่ตัง้จ�กก�ร

ตดักระด�ษเป็นลวดล�ยต�่ง ๆ  ก�รพบักระด�ษ ก�รระบ�ยส ีก�รคดัล�ยมอื 

ก�รพิมพ์ซ้ำ�และอื่นๆ จะสร้�งคว�มน่�อัศจรรย์ให้กับคุณ

พื้นท่่ีแสดงสินค้า : เร�มีผลิตภัณฑ์กระด�ษหล�ยอย่�งท่ีนำ�เสนอ 

หนังสือ และอ่ืนๆ ส่ิงเหล่�น้ีจะให้ท�งเลือกท่ีดีท่ีสุดสำ�หรับของท่ีระลึกของคุณ

พิพิธภัณฑ์กระด�ษเชิงวัฒนธรรม ยังรอคอยให้ท่�นม�เย่ียมชม 

เพื่อคว�มเพลิดเพลิน และเปี่ยมไปด้วยคว�มรู้ กับกระด�ษของเร�

There is one and only place in our company whom allowing us 
to deliver happiness and life changing experience merely based 
on paper’s perspective, we called this place GHS’s Paper Cultural 
Museum. There are four key areas, Cultural Area, Knowledge 
Area, Hand-Made Area and Products Area. 

 Cultural Area : When you come into museum, you will find 
the introduction of ancient paper - making process. Through 
simple and clear introduction which combined with vivid clay 
figures, you will be surprised by ancient intelligence. Until today, 
APP “plantation pulp-paper integration” has been recognized as 
the best way for the global pulp and paper industry to achieve 
sustainability.

 Knowledge Area : Entering the Knowledge Area, you will 
learn the paper-making process from traditional manual paper 
making. Even for custom making is possible to achieve in this 
Knowledge Area. In this area you will experience the magical 
process of paper making sheet by sheet.

 Manual Area : Except manual paper making, our Manual 
Area provides another custom making experiences : starting 
from paper cutting, folding, painting, calligraphy, copy-printing, 
etc. The magic of paper would amaze you. 

 Products Area : We have various paper products to offer 
in this area, such as paper cutting, paper fans, paper umbrellas, 
books and so on. Those could be your best choice for souvenir. 
 We are looking forward to your visit to our Cultural Paper 
Museum to “have a date” with our paper.

มนต์เสน่ห์แห่งกระดาษ
ความเพลิดเพลินในพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมเกี่ยวกับกระดาษของ GHS
The Charm of Paper, “Dating” with GHS’s Paper 
Cultural Museum

PAPER EXHIBITION
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กระดาษบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่...สู่ความยั่งยืน
New Paper Packaging...towards sustainability

กระดาษ RFID
Paper-based RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) เป็นอุปกรณ์รับส่ง
สญัญ�ณคลืน่วทิย ุประกอบดว้ยเส�อ�ก�ศ (antenna) วงจรไฟฟ�้ และ
ชิพ (chip) เพื่อใช้บันทึกและแสดงข้อมูล ผ่�นตัวอ่�น (reader) ใช้กับ
บรรจภุณัฑป์ระเภทขนสง่สนิค�้ ช่วยสร�้งคว�มม่ันใจให้กบัผูร้บัสนิค�้
ระหว�่งท�งและปล�ยท�ง ดว้ยข้อมูลท่ีส�ม�รถตรวจสอบย้อนหลงัได ้
เช่น ท่ีม�ของวตัถดุบิ วนัท่ีผลติ บริษัทผูผ้ลติ กระบวนก�รผลติ คณุภ�พ 
ร�ค� ฯลฯ อุปกรณเ์หล�่นีจ้ะแทรกไปท่ีระหว�่งช้ันของกระด�ษสว่นใหญ่ 
เป็นฉล�ก (tags/labels) นำ�ไปติดท่ีข้�งกล่องต่�งห�ก หรือจะติด 
อุปกรณ์ RFID แทรกอยู่ในเนื้อแผ่นกระด�ษก็มี

Radio Frequency Identification (RFID) is the instrument 
which send radio signal consists of antenna, circuit and chip 
for recording and show data through reader. It is used with 
packaging for cargo which make in building confident to the 
receiver during both along transportation to the destination. 
Moreover the data could be traced back such as the original of 
the materials, the production date, quality, price and etc. These 
will be put into the paper fiber in form of tags/labels or insert 
RFID into the paper fiber also possible.

RFID ข้างกล่อง
(RFID on box)

บทบ�ทและแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ประเภทกระด�ษเป็นเรื่อง 
ท่ีผูป้ระกอบก�รไม่ควรมองข�้ม ดว้ยพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและสภ�พ
สังคมของโลกเป็นตัวกำ�หนดอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งสำ�คัญคือก�ร
รักษ�สิ่งแวดล้อม และก�รใช้ทดแทนวัสดุอื่น เช่น พล�สติก กระป๋อง 
และขวดแก้ว รวมท้ังลักษณะพิเศษต่�งๆ ท่ีสร้�งมูลค่�เพิ่ม ดังจะ
เห็นได้จ�กข้อกำ�หนดอียู (EU requirement) ที่ให้เจ้�ของผลิตภัณฑ์
ต้องใช้บรรจุภัณฑ์กระด�ษที่ทำ�ม�จ�กเยื่อเวียนใหม่ (recycle fibres) 
เท่�นั้น สอดคล้องกับเย่ือเวียนใหม่เหล่�นี้ท่ีได้รับก�รพัฒน�และก�ร
ปรับปรุงในกระบวนก�รผลิตม�โดยตลอด โดยเฉพ�ะคุณภ�พและ
สมบัตติ�่งๆ เชงิก�ยภ�พและเคมีท่ีบรรจภุณัฑต์อ้งก�ร ผ�่นเทคโนโลยี
ก�รดัดแปลงเส้นใย (fibre modification technology) ในโรงง�น
ผลิตเย่ือเวียนใหม่จ�กกระด�ษแข็งและหนังสือพิมพ์ ซ่ึงปัจจุบันเยื่อ
ประเภทนีมี้หล�ยเกรดคณุภ�พให้เลอืกต�มคว�มตอ้งก�รของโรงพมิพ ์
ตัวอย่�งกระด�ษรูปแบบใหม่ที่ใช้เยื่อเวียนใหม่ 100% และกำ�ลังได้รับ 
คว�มนิยมในยุโรปและอีกหล�ยๆ ประเทศ  ได้แก่ กระด�ษ RFID 
(paper-based RFID tags) กระด�ษอัดข้ึนรูป (moulded paper) 
ขวดเครื่องดื่ม (green bottle) กระด�ษกันซึมน้ำ�มัน (oil barrier 
paper) เป็นต้น

The role and trend of paper packaging are the thing 
that entrepreneur should not overlook the customer behavior 
and society has set. The important thing is to preserve the 
environment and use alternative material such as plastic, tin 
and glasses including thing that  are value added. It can be  
seen from EU requirement asking the product owner to use 
packaging from recycle fibers only. These recycled fibers have 
been improved during the production process especially in 
term of physical and chemical through fiber modification 
technology. In the cardboard and newspapers recycle fibers plant 
there are many fiber with different grade for publisher to select 
from. The example will be new type of paper that use 100% 
recycled fiber which is popular in Europe and other countries 
are RFID (paper-based RFID tags), mounded paper, green 
bottle and oil barrier paper.

โดย : รศ.ดร.อรัญ  หาญสืบสาย
By : Assoc.Prof.Dr.Aran  Hansuebsai 
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ขวดเครื่องดื่ม
Green Bottle

ประเทศอังกฤษเริ่มใช้ขวดนมท่ีทำ�ม�จ�กกระด�ษเป็นครั้งแรก 
ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีกระด�ษอัดขึ้นรูป เพื่อใช้ทดแทนขวดพล�สติก
ท่ีทำ�ม�จ�ก HDPE (high density polyethylene) ซึง่ตอ้งใช้ระยะเวล�
น�นถึง 500 ปี ในก�รย่อยสล�ยแบบฝังกลบ รวมทั้งกล่องกระด�ษ
แข็ง (cardboard cartons) บรรจุเครือ่งดืม่และนมท่ัวไป กส็ร�้งปัญห�
สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน เพร�ะกระด�ษแข็งเหล่�นี้ม�จ�กก�รล�มิเนต
กระด�ษสลับกับแผ่นพล�สติก PE (polyethylene) กันหล�ยชั้น และ
มีช้ันอลูมิเนียมแทรกเข้�ไปอยู่ด้วย ทำ�ให้ก�รกำ�จัดย่อยสล�ยต�ม
ธรรมช�ตย่ิิงย�กข้ึนต�มลำ�ดบั ในขณะท่ีขวดกระด�ษมี 2 ช้ัน เท่�นัน้ 
คือ ช้ันกระด�ษหน�ภ�ยนอกเคลือบด้วยช้ันพล�สติกบ�งภ�ยใน
สำ�หรบัสมัผสักบัเครือ่งดืม่ มีคว�มแขง็แรงท่ีส�ม�รถคงรปูได ้ตน้ทุน
ต่ำ� ใชแ้ลว้ส�ม�รถนำ�ไปเวยีนใช้ใหม่ซ้ำ�ไดถ้งึ 5 ครัง้ และยอ่ยสล�ยได้
ต�มธรรมช�ตไิม่เกนิ 5 สปัด�ห์ สว่นช้ันพล�สตกิบ�งท่ีไม่ไดย่้อยสล�ย 
 แทบไม่มีผลตอ่เท่�ใดนกั เนือ่งจ�กมสีดัสว่นปรมิ�ตรไม่เกินรอ้ยละ 0.5 
เม่ือเทียบกับปริม�ตรของขวด ปัจจุบันหล�ยประเทศในยุโรป ได้ใช้ 
ขวดกระด�ษประเภทนี้ นำ�ไปบรรจุเครื่องดื่มประเภทต่�งๆ เช่น นม 
โยเกิร์ต น้ำ� รวมทั้งทำ�เป็นขวดแชมพู ครีมบำ�รุงผิว สบู่เหลว และ
น้ำ�มันเครื่อง เป็นต้น

กระดาษกันซึม
Oil barrier paper

กระด�ษประเภทนีม้นี้ำ�หนกัต�่งๆ กนั ใชเ้ย่ือเวยีนใชใ้หมแ่ละมกี�ร
เคลอืบผวิดว้ยเรซินพเิศษเชน่ อนพัุนธอ์ะครเิลตฐ�นน้ำ� ท่ีทำ�ให้กระด�ษ
นัน้มีสมบัตติ�้นก�รซึมผ�่นของน้ำ�มนัและไขมันไดด้ ีรวมท้ังย่อยสล�ย
ได้ ส�ม�รถใช้ทดแทนกล่องพับใส่อ�ห�ร ขนม ถุงพล�สติกอ่อน 
ใส่เครื่องปรุงต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี ปัจจุบันในอเมริก�และยุโรปนิยม 
ใช้กระด�ษประเภทนี้กันม�กขึ้น

This kind of papers are recycled and coated with special 
resin for example acrylic with water base, the paper will be 
water and oil proof yet decomposable. It can be used as and 

alternative to boxes to contain food, sweet, 
and the plastic bag that contain food 
seasoning. Now, this paper is widespread 
acceptance in Europe and America.

กล่องใส่อาหารกันซึมน้ำามัน
(oil proof folding carton)

England started to use milk bottle made from paper 
with molding technology as an alternative to plastic from 
HDPE (high density polyethylene) which needs 500 years to 
decompose. The general cardboard cartons that package 
beverages and milk also create environment problems 
because these cardboards make from These cardboard 
are made from laminate with PE (polyethylene) coated 
in many layers with addition of aluminum, which resulted 
in difficulty of natural decomposition process. However, 
the paper bottle contain only 2 layers that are the outer 
cover with plastic while the inner touching the beverage 
cover with thin plastic. It is strong enough to stay as the shape, 
low production cost, recycle for 5 times and decompose 
naturally less than 5 weeks. For the thin plastic that cannot 
decompose, i t is only 0.5 percent when compare 
to the whole bottle. At the moment, many countries 
in Europe use this type of paper bottle as different 
beverage such as milk, yogurt, water 
and also use as shampoo, cream, 
soap, lubricate container and etc.

กระดาษอัดขึ้นรูป
Moulded paper

กระด�ษชนดินีท้ำ�ม�จ�กเย่ือเวยีนใชใ้หม ่100% นำ�ไปอัดขึน้รูปใช้
ทำ�ถ�ด จ�น ถว้ย แกว้ แทนวสัดเุดมิท่ีเป็นพอลสิไตรนี (polystyrene),  
PET และโฟม ข้อดีคือ น้ำ�หนักเบ� ร�ค�ถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ให้คว�มเรียบและสมบัติกันซึมคว�มช้ืนได้ม�กกว่�กระด�ษท่ีใช้เยื่อ 
ดั้งเดิม และส�ม�รถนำ�ไปผลิตเยื่อเวียนใช้ใหม่ซ้ำ�ได้อีกด้วย

Made from 100% recycled fiber then molding into tray, 
plate and glass as alternative of polystyrene, PET and foam. 
The advantages are light weight, cheap and environmental 
friendly. It is smooth, and water proof more than the original used 
paper fiber. This also can be recycled.

ถาดกระดาษอัดขึ้นรูป
(Moulded paper trays) 

RFID ข้างกล่อง
(RFID on box)

ขวดกระดาษ
(paper bottle)



PAPER TECHNIQUES

ทำาความรู้จัก กับเจ้าของรางวัล
Best in Creative Use of
Digital Technology   
ในการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 10
Let’s get to know the winner of “Best in Creative Use of
Digital Technology” from 10th Thai Printing Awards

คุณเมธี  ศรีวิริยะเลิศกุล
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เบสิค เกียร์ จำากัด

Mr. Maythee Sriviriyaleardkul
Managing Director

Basic Gear Co., Ltd.
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CAS @ Impression ฉบับนี ้ เร�ไดร้บัเกยีรตจิ�กคณุเมธ ี ศรวีริยิะเลศิกลุ 

กรรมก�รผูจ้ดัก�ร บรษัิท เบสคิ เกยีร์ จำ�กดั ผูไ้ดร้บัร�งวลั Best in Creative 

Use of Digital Technology  จ�กผลง�น “เมนูอาหารบนผืนผ้า”  ให้เร�ได้

สัมภ�ษณ์ รวมถึงคว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของก�รพิมพ์ดิจิตอลสมัยใหม่

คุณเมธี ให้คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับทิศท�งตล�ดสิ่งพิมพ์ดิจิตอลใน 

มุมมองของ เบสิค เกียร์ว่� ตล�ดดิจิตอล มีแนวโน้มเติบโตข้ึนเรื่อยๆ 

ดูไดจ้�กยอดข�ยเครือ่งพมิพ์ดจิติอลจ�กค�่ยต�่งๆ ท่ีเพิม่ข้ึนอย่�งตอ่เนือ่ง  

แสดงให้เห็นว่� มีผู้ประกอบก�รก�รพิมพ์ระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นนั่นเอง  

ส่ิงสำ�คัญในก�รบริก�รลูกค้�สำ�หรับง�นส่ิงพิมพ์ดิจิตอล คือคว�มรวดเร็ว 

 Print on Demand ส�ม�รถตอบโจทย์ลกูค�้ได ้เนือ่งจ�กจดุเดน่ของดจิติอล

คือ มีลูกเล่น นวัตกรรม และ Software ใหม่ๆ เข้�ม�เสมอยิ่งเป็นก�รสร้�ง

มูลค�่เพิม่ให้กบัสนิค�้ และอีกประก�รหนึง่คอื ก�รให้ข้อมูลและแลกเปลีย่น

คว�มคดิกบัลกูค�้ ถอืเป็นสิง่สำ�คญัท่ีควรคำ�นงึถงึ ซ่ึงในภ�วะปัจจบัุน ผูท่ี้จะ

อยู่รอด ต้องมีตร�สินค้�ที่เชื่อถือได้ มีนวัตกรรม และพันธมิตรที่ดี

ภ�พรวมเศรษฐกจิท่ีคอ่นข้�งซบเซ�ในช่วง Q1 - Q2 ท่ีผ�่นม� คณุเมธ ี

เห็นว่� มีผลกระทบกับ เบสิค เกียร์ ไม่ม�ก ส่วนใน Q3 - Q4 มีแนวโน้ม

ดีขึ้นอย่�งม�ก เนื่องจ�กเบสิค เกียร์ เป็นบริษัทที่ผลิตง�นประเภท สมุด

ไดอ�รี่ ของขวัญ , Premium  set, ปฏิทินปีใหม่ ก�รที่ส�ม�รถนำ�ข้อดีของ

ก�รพิมพ์ ระบบดิจิตอลม�ใช้สนับสนุนก�รผลิต ทำ�ให้มีรูปแบบง�นท่ีหล�ก

หล�ยม�กข้ึนตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ม�กยิ่งขึ้น

This issue of CAS @ Impression was honored to interview 
Mr. Maythee Sriviriyaleardkul, the Managing director of Basic 
Gear Co., Ltd, who received the award Best in Creative Use of 
Digital Technology from “Menu on the Fabric”. From him, we received 
knowledge on new modern digital printing technologies.

 Mr. Maythee provided the opinion on the direction of 
printing market that for Basic Gear, the digital printing market still 
has the potential to grow. This can be seen from the increase 
in the sale of digital printing machine which imply that more 
entrepreneur are into the digital printing.  

 The advantage of digital printing are the speed of on 
demand printing jobs, new innovation & new software upgrade 
to easily meet customers’ demands and create value added to 
their jobs. Moreover, the opportunities to exchange information 
and share opinion with customers are also important. Current 
situation, the business that will survive needs to consist of 
reliable brand, convey new innovation continuously, and great 
business connection alliance

For the overall picture of dull economic for Q1 - Q2, 
Mr. Maythee said that it will not affect Basic Gear much. For 
Q3 - Q4 it seem to be much better. This is because Basic Gear 
mostly produces diaries, premium set and calendar, with the 
use of digital printing, the work will be more various thus able to 
cater to the need to customer.

PAPER TECHNIQUES

เมนูอาหารบนผืนผ้า
Menu on the Fabric

15NEVIANEWS



ภาพบรรยากาศ “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 10” 
"10 th THAI PRINT AWARDS 2015"

ปิดฉ�กอย่�งสวยง�ม สำ�หรับง�น Thai Print Awards คร้ังท่ี 10 

วันท่ี 2 กันย�ยน 2558 ซ่ึงท�งบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำ�กัด และ 

บริษัท โกลด์ อีสท์ เปเปอร์  ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในก�ร 

จัดง�นครั้งนี้ 10 

สำ�หรับง�น Thai print  Awards ดำ�เนินม�ถึงครั้งที่ 10 โดยสม�คม

ก�รพมิพ์ไทยและองคก์รช้ันแนวหน�้ในอุตส�หกรรมก�รพิมพ ์เป็นผูก้อ่ตัง้

ก�รประกวด ซึ่งก�รจัดง�น Thai print Awards จัดก�รประกวดครั้งแรก 

ใน พ.ศ.2549 เรียกได้ว่�เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ของวงก�รสื่อสิ่งพิมพ์ และท�ง

สม�คมก�รพิมพ์ไทยได้เตรียมคว�มพร้อมท่ีจะก้�วเข้�สู่ก�รพิมพ์ยุคใหม่ 

และไดต้ัง้เป้�ไวใ้ห้ประเทศไทยเป็นศนูย์กล�งก�รพมิพ์ของภมิูภ�คอ�เซียน 

(AEC Printing and Packaging Hub) ง�นก�รประกวดสิ่งพิมพ์แห่งช�ติ 

ครัง้ท่ี 10 จงึเป็นเวทีใหญท่ี่สดุของผูป้ระกอบก�รวสิ�หกจิก�รพิมพ ์ท่ีจะยก

ระดับม�ตรฐ�นของธุรกิจก�รพิมพ์ และเตรียมคว�มพร้อมในก�รปรับตัว

และสร�้งโอก�สท�งธรุกจิในตล�ดก�รพมิพ์โลกตอ่ไป  ซ่ึงในปีนีใ้ช้สโลแกนว่� 

 “Celebrating Years of Extraordinary Excellence เฉลิมฉลองคว�มเป็น

เลิศของนวัตกรรมก�รพิมพ์ไทย”

CAS @ ACTIVITIES

10th Thai Print Awards on September 2, 2015 which 
sponsors by CAS Paper and Gold East Paper had beautifully 
completed. 

Thai Printing Association and other leading organizations 
in printing had organized the event for the first time in 2006. 
This is considered as the biggest stage of media profession. 
Thai Printing Association is preparing to move in to the modern 
printing and has set goal for Thailand to be AEC Printing and 
Packaging Hub. 10th Thai Print Awards 2015 is the biggest 
event for those who are in printing business that want 
to raise its standard and preparing for the opportunity 
in the global printing market. The slogan for this year is 
“Celebrating Years of Extraordinary Excellence”.
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“เทศก�ลไหว้พระจันทร์” หรือ “จงชิวเจี่ย” (中秋节) ถือเป็นเทศก�ล

ต�มวัฒนธรรมจีนตรงกับวันข้ึน 15 ค่ำ� เดือน 8 ต�มปฏิทินจันทรคติ 

อันเป็นช่วงกล�งฤดูใบไม้ร่วง ในปีนี้เทศก�ลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่ 27 

กันย�ยน 2558 วันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสง

งดง�มที่สุดวันหนึ่งในรอบปี ช�วจีนจึงยกให้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่ง

คว�มง�ม และเป็นสื่อกล�งส่งคว�มคิดถึงไปสู่ครอบครัวและคนรักผ่�น

ดวงจันทร์ และในวันนี้เป็นวันที่ช�วจีนจะนัดหม�ยให้สม�ชิกในครอบครัว 

อยู่พร้อมหน้�พร้อมต�และรอจนถึงเวล�ท่ีจันทร์เพ็ญลอยกระจ่�งฟ้� 

ก่อนจะก�งโต๊ะในล�นกล�งแจ้ง จัดขนม ผลไม้ และอ�ห�รหล�กหล�ยไว้บนโต๊ะ 

แล้วจึงเซ่นไหว้สักก�ระเทพยด�ท่ีเช่ือว่�สถิตอยู่บนดวงจันทร์ พร้อมอธิษฐ�น 

ให้ครอบครัวกลมเกลียว อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมรับประท�นอ�ห�ร จิบน้ำ�ช� 

รบัประท�นขนมไหวพ้ระจนัทร ์ซ่ึงจะนำ�ม�ตดัแบ่งให้เท่�กบัจำ�นวนสม�ชิก 

และทุกช้ินต้องมีขน�ดเท่� ๆ  กัน ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของคว�มส�มัคคี 

และคว�มกลมเกลียวของครอบครัว รูปลักษณ์ของขนมไหว้พระจันทร์ 

ต�มประเพณีจริงๆแล้วจะเป็นก้อนกลมเท่�นั้น  

ขนมไหว้พระจันทร์หรือของไหว้พระจันทร์ "เยว่ป่ิง" (月饼) หรือ 

"ขนมไหวพ้ระจนัทร"์ (Moon Cake) เป็นสิง่ท่ีข�ดไม่ไดใ้นก�รไหวพ้ระจนัทร ์

มีลักษณะเป็นก้อนกลม สอดไส้หว�นหรือธัญพืชท่ีมีรสหว�น โดยในเทศก�ลน้ี 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำ�กัด ได้ส่งคว�มสุขให้กับลูกค้� ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ 

เพื่อแสดงถึงคว�มสนิทสนมกลมเกลียว และเกื้อหนุนให้กิจก�รได้เติบโต

ไปด้วยกันอย่�งมั่นคง

ส่งความสุข
เทศกาลไหว้พระจันทร์
Happy Chinese Mooncake Festival

CAS @ ACTIVITIES 

“Moon Cake Festival” or Mid-Autumn Festival (Zhong Qiu Jie) 
Mid-Autumn Festival Falling on the 15th day of the 8th month 
according to the Chinese lunar calendar which is in the middle 
of the autumn festival. 2015 Mid - Autumn Festival falls on 
September 27th. It is time of the year that the moon is at its 
roundest and brightest. Thus it is the symbol of beauty, love 
and family reunion. On this day all the member in the family will 
be waiting for the moon in the sky then set up the praying table 
with food and fruits to show the appreciating of the god that 
believe to live on the moon. Families get together to express 
their love by having dinner, drinking tea and eating mooncake 
together. The mooncake will be cut equally and share 
among the members in the family. This is the symbolic 
of united of a family. Traditionally, mooncake should only be 
in the rounded shape. 

Mooncake (Yue Bing) is essential on the festival day. It is 
round with sweet grains stuffed inside. In this festival CAS wish 
all our customers happy mooncake festival to show our united 
and support for the continuous growth together.
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พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สานสัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 5th CAS CUP 2015
Closing Ceremony of 5th CAS CUP Printing Industry Football League 2015

ปิดฉ�กลงอย่�งเป็นท�งก�รกับก�รแข่งขันฟุตบอลส�นสัมพันธ์

อุตส�หกรรมสิง่พมิพ์ 5th CAS CUP 2015 เม่ือวนัอ�ทิตย์ท่ี 18 ตลุ�คม 2558 

ณ สน�มฟุตซอล สินส�คร เอฟซี ป�ร์ค นิคมอุตส�หกรรมสินส�คร  

โดยมีคุณโฉมบังอร ด�ร�รัตนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มบริษัท 

เจริญอักษร กรุ๊พ เป็นประธ�นในพิธี รวมทั้งผู้บริห�ร และพนักง�นของ

อุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์เข้�ร่วมง�นจำ�นวนม�ก

The “5th CAS CUP Printing Industry Football League  2015” 
had officially completed on Sunday, 18 October 2015 at 
Sinsakorn FC Park, Sinsakhon Industrial Estate. Ms Chombangorn 
Dararattanaroj, Deputy Managing Director of Charoen Aksorn 
Holding Group, acted as the chairperson of the event. Many 
executive and officers of the printing industry also joined 
this event.

โดยผลการจัดการแข่งขัน  เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ 
The tournament result were as below

Award NEVIA LEAGUE PAPER ONE 
LEAGUE

ผู้ชนะเลิศ
Champion

บริษัท ตรีส�น
พริ้นติ้ง จำ�กัด
Trisan Printing
Co., Ltd.

บริษัท โดงยูน กร�เวีย 
(กรุงเทพ) จำ�กัด
Dongyun Gravure
(Bangkok) Co., Ltd.

รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up

บริษัท สย�ม
สปอร์ต ซินดิเคท 
จำ�กัด(มห�ชน)
Siam Sport
Syndicate Public 
Co., Ltd.

บริษัท ที.เค.เอส.
สย�มเพรส
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
T.K.S. Siam Press 
Management Co., Ltd.

รองชนะเลิศอันดับ 2
Second Runner Up

บริษัท ซี.พี.ไอ.
อินเตอร์พร้ินท์ จำ�กัด
CPI Interprint
Co., Ltd.

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล 
แมททีเรียลส์ จำ�กัด
PMC Label Materials 
Co. Ltd.

ทีมม�รย�ท
ยอดเยี่ยม
Best Manner Team

บริษัท พิมพ์ดี 
จำ�กัด
Pimdee Co., Ltd.

บริษัท อินเตอร์
คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
Inter Computer Co.,Ltd.

ด�วซัลโวสูงสุด
Marvel Star Award

คุณเจษฎ�พร โตรื้น 
(บริษัท ตรีส�น
พริ้นติ้ง จำ�กัด)
Mr. Jedsadaporn 
Torien (Trisan 
Printing Co., Ltd.)

คุณด�ว แฉ่งส�ข�
(บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล 
แมททีเรียลส์ จำ�กัด)
Ms. Dao Changsaka 
(PMC Label Materials 
Co. Ltd.)

ภ�ยในง�นมีกิจกรรมจับสล�กแจกของร�งวัลสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น 

อ�ทิ จักรย�นเสือหมอบ จำ�นวน  5 คัน  ทำ�ให้บรรย�ก�ศภ�ยในง�นเต็ม

ไปดว้ยคว�มคกึคกั และไดร้บัคว�มสนใจจ�กผูเ้ข้�รว่มง�นเป็นจำ�นวนม�ก

During the activities, there was also drawing lots and 
giveaways for participants with the prizes of 5 road bikes, 
which created excitement atmosphere and received attention 
from participants.

CAS @ ACTIVITIES
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ในวันที่ 6 กรกฎ�คม 2558 สมัชช�โลกอุตส�หกรรมและพ�ณิชย์จีน

โพ้นทะเล ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยสำ�นักง�นกิจก�รต่�งประเทศ 

ของจีน ร่วมกับสม�คมแลกเปลี่ยนระหว่�งประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง และก�ร 

รวมตัวกันของช�วจีนที่พำ�นักอยู่ในประเทศต่�งๆ ทั่วโลกกว่� 80 ประเทศ 

ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ในโอก�สนี้ Mr. Huang Zhiyuan ประธ�นและประธ�น

บรหิ�ร ของ Sinar Mas Group และ Mr. Di Jingli รองประธ�น APP(China) 

ได้รับเชิญจ�ก Mr. Li Keqiang ผู้ก่อตั้งและผู้นำ�สำ�คัญอื่นๆ ให้เข้�ร่วม 

ในสมัชช�นี้ด้วย

ในฐ�นะท่ี APP (China) ของ Sinar Mas Group เป็นหนึ่งใน10 

บรษัิทช้ันนำ�ในอุตส�หกรรมกระด�ษเพียงร�ยเดยีวท่ีไดเ้ข้�ร่วมในสมัชช�นี ้

จึงถือเป็นโอก�สอันดีในก�รร่วม ”One Belt One Road”  เส้นท�งส�ยไหม

ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงในเบ้ืองต้นได้ริเร่ิมบูรณ�ก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

เข้�กบัยุทธศ�สตรท์�งก�รค�้ของประเทศ สนบัสนนุก�รทำ�สญัญ�ท�งธรุกจิ 

ระหว�่งจนีกบัประเทศอ�เซียน กล�ยเป็นก�รประก�ศ “Maritime Silk Road” 

เสน้ท�งส�ยไหมด�้นเศรษฐกจิท�งทะเล ขณะเดยีวกนั APP (China) จะนำ�

เทคโนโลยีใหม่ม�พฒัน�สนิค�้ใหม่ๆ อย่�งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้เกดิผูป้ระกอบก�ร 

และตำ�แหนง่ง�นใหม่เพิม่ข้ึน อีกท้ังรกัษ�ระดบัก�รพัฒน�ให้ตอ่เนือ่งมัน่คง 

เพ่ิมคว�มรับผิดชอบในก�รพัฒน�ให้สอดคล้องกับสังคม และมุ่งม่ันเพ่ือ

บรรลุเป้�หม�ยต�มคว�มฝันของจีน!

จนถึงขณะน้ี  APP (China) ของกลุ่ม Sinar Mas ได้มีก�รบริจ�คเงินเพ่ือ

ก�รกุศลในประเทศจีนประม�ณ 680 ล้�นหยวน ในจำ�นวนน้ีเป็นก�รบริจ�คผ่�น

สำ�นักง�นกิจก�รต่�งประเทศของจีน 185 ล้�นหยวน รวมถึง 100 ล้�นหยวน 

ท่ีบริจ�คให้กับ Chinese Language and Culture Collage อีก 15 ล้�นหยวน

ในก�รบรรเท�ทุกข์จ�กภัยพิบัติจ�กพ�ยุหิมะในปี 2551 และ 20 ล้�นหยวน 

กรณีภัยพิบัติจ�กแผ่นดินไหวท่ีเหวินฉวน และอ่ืนๆ อีกม�ก นอกจ�กน้ี APP 

(China) ยังจะสนับสนุนโครงก�รก�รกุศลในธิเบศ อีก 600,000 หยวนด้วย

On July 6, the first World Overseas Chinese Industry & 
Commerce General Assembly was held by Overseas Chinese 
Affairs Office of the State Council and Overseas Exchanges 
Association of China in Beijing. 450 overseas Chinese from 
more than 80 countries and regions represented at the general 
assembly. Mr. Huang Zhiyuan, Chairman and CEO of Sinar Mas 
Group and Ms. Di Jingli, Vice President of APP (China) were 
invited to the general assembly and were cordially received by 
Mr. Li Keqiang, the premier and other leaders.

As the only one of the world's top ten paper enterprises, 
APP (China) of Sinar Mas Group will seize the good opportunities 
of "One Belt and One Road", initiatively integrate business 
development with national strategy, actively promote business 
contacts between ASEAN and China and become the business 
herald of "maritime Silk Road". Meanwhile, APP (China) will 
continuously apply new technologies, develop new products and 
bring new entrepreneurial and jobs, maintain steady development, 
assume more responsibility for the business development and 
social harmony, and strive to achieve Chinese dream!

So far, APP (China) of Sinar Mas Group has donated RMB 
680 million to support charity of China. RMB 185 million was 
donated through Overseas Chinese Affairs Office of the State  
Council, including RMB 100 million for Chinese Language and 
Culture College, RMB 15 million for snowstorm in 2008, RMB 20 
million for Wenchuan Earthquake, etc. Furthermore, APP (China) 
will donate RMB 600,000 to support charity project in Tibet.

APP (China), Sinar Mas Group
ได้รับเชิญเข้าร่วมสมัชชาโลกอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีนโพ้นทะเล
Mr. Huang Zhiyuan, Chairman and CEO of Sinar Mas Group attended
the first World Overseas Chinese Industry and Commerce General Assembly 

GEP @ ACTIVITIES
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กระดาษลายนูนของ GHS
GHS EMBOSSED PAPER

การ์ดแต่งงาน	 -	การแบ่งปันความสุข

กล่องของขวัญ		 -	การทำาเซอร์ไพรส์

ถุงกระดาษ		 -	การส่งต่อความขอบคุณ

ไปรษณียบัตร		 -	การส่งผ่านความคิดถึง

นามบัตร		 -	การย่นระยะทาง

หนังสือ		 -	มรดกทางวัฒนธรรม

กระดาษลายนูนที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเรา

สี : 		 ขาว/Super	Ivory/ครีม

การใช้งาน:		 ผิวหน้าที่แตกต่าง	ของกระดาษในระดับ	

	 	 พรีเม่ียม	 สำาหรับใช้ในงานต่างๆ	 เช่น	

	 	 จดหมาย	ซองจดหมาย	การหอ่ของขวญั	

	 	 ไดอารี่	 บอร์ดสำาหรับจัดแสดง	 แฟ้ม	

	 	 เอกสาร	 ปฏิทิน	 นามบัตร	 บัตรอวยพร		

	 	 บัตรเชิญ	กลอ่งบรรจ	ุบัตรข้อมูล	กระดาษ

	 	 เมน	ูอัลบ้ัมรปู	บรรจภุณัฑท่ี์ตอ้งการความ

	 	 หรูหรา

ลักษณะพ้ืนผิว :	 ลินิน,	 ไหมลินิน,	 หนัง,	 เปลือกไข่,	

	 	 ทานตะวัน,	ลายเส้น,	Oxford,	ลายไม้

น้ําหนักมาตรฐาน :	90	-	300	gsm.

Wedding Card - Sharing happiness
Gift Wrapper  - Creating surprises 
Bag Paper  - Offering complementary
Post Card  - Bearing thoughts
Name Card  - Shorten distances
Book   - Cultural inheritance

Embossed paper, connecting our life. 

Color:  White / Super Ivory / Cream

Applications:  Distinctive textures for premium  
  writting paper, letter, envelopes,  
  gift wrapping, diary book, display  
  board, file folder, calendar, business  
  card, greeting card, index card, 
  invitation card, menu card, photo  
  lbum, luxury packaging.

Textures:  Linen / Linen Silk / Leather / Eggshell  
  / Sunflower / Stripe / Oxford / Wood

Grammage:  90 - 300g/m2
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HOT SPECIAL

  วันท่ี 22 สิงห�คม 2558 ง�น China Top 500 Enterprises 
Summit จัดขึ้นท่ีเมืองหน�นหนิง เขตปกครองตนเองกว�งสี โดย
กลุ่มบริษัทและสม�คมผู้ประกอบก�รจีนได้เปิดตัวร�ยชื่อบริษัทดีเด่น 
500 อันดับของจีน ในเวทีนี้ GEP, APP อยู่ในอันดับที่ 451 ของ 500 
ผู้ประกอบก�รดีเด่นประจำ�ปี 2558 และ ได้อันดับที่ 232 ของ 500 
ผู้ประกอบก�รด้�นก�รผลิตดีเด่นของจีน
  ร�ยช่ือท่ีแสดงร�ยได้รวมของ 500 ร�ยช่ือผู้ประกอบก�รดีเด่น
อยู่ท่ี 59.5 พันล้�นหยวนซ่ึงผู้ท่ีมีร�ยช่ือเข้�รอบสุดท้�ยมีร�ยได้ 
สูงถึง 23.61 พันล้�นหยวน ร�ยได้รวมของ 500 ผู้ประกอบก�รด้�น
ก�รผลิตดีเด่นอยู่ท่ี 26.9 พันล้�นหยวนซ่ึงมีผู้เข้�รอบลำ�ดับสุดท้�ย 
มีร�ยได้สูงถึง 6.81 พันล้�นหยวน

GEP Ranked in 451st of 2015 China Top 500 
Enterprises, 232nd of Top 500 Manufacture 
Enterprises

On August 22, 2015 China Top 500 Enterprises Summit 
was held in Nanning, Guangxi Province. China Enterprise 
Confederation and China Entrepreneurs Association 
released 2015 top 500 enterprises of China list in 
the forum. GEP, APP ranked in 451st of 2015 Top 500 
Enterprises, and 232nd of Top 500 Manufacture Enterprises 
of China.
 The list indicated total revenue of top 500 enterprises 
reached RMB 59.5 trillion. The finalist threshold of the list 
rose to RMB 23.61 billion. Total revenue of top 500 
manufacture enterpr ise was RMB 26.9 t r i l l ion. 
The finalist threshold of top 500 rose manufacture 
enterprise to RMB 6.81 billion.
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GEP ติด 1 ใน 500 อนัดบัแรก ของผู้ประกอบ
การดีเด่นของจีน ประจำาปี 2015



LIFE INNOVATION

ผนังกันความร้อน 3 มิติ
นวัตกรรมตกแต่งแนวใหม่
เพื่อบ้านประหยัดพลังงาน

3D Insulation Panel - An 
Innovative Decorative Solution
for Energy-Saving Home

บริษัท เอ็มเอ็มพลัส คอนสตรัคช่ัน เฮ้�ส์ บริษัทในเครือท่ีสร้�งสรรค์

นวัตกรรมตกแต่งผนัง ที่เรียกว่� “MMWALL” ฉนวนกันคว�มร้อนส�มมิติ 

แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยก�รนำ�คว�มเป็นธรรมช�ติกลับคืนสู่วิถีชีวิต

ของคนเมือง ที่มีลวดล�ยสวยง�ม เสมือนจริง เช่น ล�ยไม้ ล�ยไม้ไผ่ ล�ย

หิน เป็นตน้ พรอ้มดว้ยคณุสมบัตเิป็นเลศิในก�รควบคมุอุณหภมูภิ�ยในบ้�น 

ป้องกนัคว�มรอ้นจ�กภ�ยนอก ต�มสภ�พภมูอิ�ก�ศท่ีร้อนอบอ้�วของไทย

 MMWALL ถูกออกแบบให้ตรงกับรสนิยมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ 

สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ในโลกปัจจุบัน ด้วยผนังฉนวนกันคว�มร้อน

มีดีไซน์ ติดต้ังง่�ย มีน้ำ�หนักเบ� ส�ม�รถติดตั้งเองได้ในท่ีพักอ�ศัย 

ไม่ว่�จะเป็นห้องทำ�ง�น โซนห้องนั่งเล่น ห้องอ�ห�ร ส�ม�รถติดตั้งได้ทั้ง

ภ�ยในและภ�ยนอกอ�ค�ร ช่วยควบคุมอุณหภูมิภ�ยในบ้�น ทำ�ให้บ้�น

ประหยัดพลังง�น และประหยัดค่�ใช้จ่�ยลง นอกเหนือจ�กจุดเด่นในก�ร

ประหยัดพลงัง�นแลว้ ก�รตดิตัง้ภ�ยใน ยังมคีณุสมบัตเิป็นตวัช่วยควบคมุ

เสียงภ�ยในห้อง เหม�ะกับรูปแบบชีวิตคอนโดมิเนียมหรืออพ�ร์ทเม้นท์

ท่ีต้องก�รคว�มเป็นส่วนตัว ซ่ึงคุณสมบัติทุกประก�ร ถูกบรรจุอยู่ในผนัง 

MMWALL ที่ให้ลวดล�ย เสมือนหิน ไม้ หรือไม้ไผ่ของแท้ ดูแลรักษ�ง่�ย 

สวยง�ม เรียบหรู และประหยัดพลังง�น

 ลักษณะเด่นของ MMWALL คือ ช่วยอนุรักษ์และประหยัดทรัพย�กร 

ท้ังนี้ ค่�ก�รนำ�คว�มร้อน (THERMAL CONDUCTIVITY) วัดได้อยู่ท่ี 

0.0647 W/MK เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่น คอนกรีต จะมีค่�ก�รนำ�

คว�มรอ้นอยู่ประม�ณ 1.8  -  2.5 W/MK ซ่ึงหม�ยคว�มว่� ฉนวนกนัคว�มรอ้น 

MMWALL ส�ม�รถป้องกันแสงแดดแทนก�รสัมผัสกับผนังอ�ค�รเดิมได้

โดยตรง ช่วยให้บ้�นเย็นลงอย่�งเป็นธรรมช�ต ิท้ังยังช่วยลดค�่ใช้จ�่ยและ

ช่วยป้องกันก�รรุกล้ำ�ทรัพย�กรธรรมช�ติอีกด้วย

MMPLUS CONSTRUCTION HOUSES, a company which drives 

the innovation of insulation wall, is introducing Thailand’s first 3D 

Insulation Panel called “MMWALL”. The product delivers a sense 

of natural tranquility into modern living through its different natural 

patterns such as wood, bamboo and marble and also provides 

an outstanding temperature control by preventing external heat 

originating from the tropical climate of Thailand.

 MMWALL was designed to suit the tastes of modern living and 

the current generation. With incredible design, easy installation 

and light weight, MMWALL is suitable for all residential functions 

whether in your personal home office, living room, dining 

room and even outdoor areas. Besides its excellent insulation 

properties which enabled efficient energy and cost savings, MMWALL 

is also capable of reducing sounds and vibration which makes 

it a perfect soundproof solution for private condominiums and 

apartments. These outstanding characteristics are stored inside 

MMWALL which comes in various genuine wood, bamboo and marble 

patterns. With simple maintenance and exquisite designs, MMWALL 

is the perfect energy-saving solution for your home.

 The highlights of MMWALL lie in its energy - saving and 

eco-friendliness. Its thermal conductivity is measured at only 0.0647 

W/MK which is lower than other materials such as concrete with 

thermal conductivity ranging between1.8 - 2.5 W/MK. This means 

that MMWALL can directly block out the heat from sunlight, making 

your home naturally cooler while allowing energy-saving and 

preventing exploitation of natural resources.

ที่มา : www.EnergySavingMedia.com
Source : www.EnergySavingMedia.com
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 ปัจจบัุนการเดนิทางในกรงุเทพฯ น้ันกลายเป็นหน่ึงภาระท่ียากลำาบาก
สำาหรับหลายคน ทั้งภาระค่าใช้จ่ายที่มากกว่าค่าอาหารในแต่ละวัน หรือ
อาจมากกว่าค่าท่ีพักอาศัยในแต่ละเดือน รวมไปถึงเวลาท่ีสูญเสียไปกับ
การเดินทาง จักรยานจึงเป็นเหมือนทางออกและความหวังเล็กๆ ท่ีจะ
สามารถปลดเปล้ืองทุกปัญหาคาใจได้ แต่ก่อนจะเริ่มปั่นจักรยานออก
ถนนใหญ่มีเรื่องสำาคัญอะไรบ้างที่เราต้องรู้มาดูกันค่ะ

1. ห�กก�รเริ่มป่ันจักรย�นบนท้องถนนครั้งแรกดูจะเป็นสิ่งท่ีย�กเกินไป  

 ก�รเลอืกใช้ท�งเท้�เพือ่เป็นเสน้ท�งป่ันครัง้แรกในก�รไปสูจ่ดุหม�ย ก ็

 จะทำ�ให้ก�รเริ่มต้นของคุณนั้นง่�ยกว่�ที่คิด 

2. มีวิธีม�กม�ยในก�รข้�มแยกของมือใหม่ ไม่ว่�จะใช้ท�งม้�ล�ยแบบ 

 คนเดินเท้�โดยก�รจูงข้�มไป หรือจะข้�มโดยใช้สะพ�นลอยก็เป็นวิธี 

 ที่ง่�ยและปลอดภัยสำ�หรับผู้เริ่มต้น 

3. ปั่นเลนซ้�ย ห่�งจ�กขอบถนน 1 เมตร คือทำ�เลที่เหม�ะสมในก�รใช้ 

 จักรย�นป่ันบนถนนร่วมกับรถอ่ืนๆ อีกท้ัง ระยะห่�ง 1 เมตรจ�ก 

 ขอบถนน ยังช่วยให้คุณมีพื้นที่ในก�รปั่นได้อย่�งปลอดภัย 

4. ถึงแม้ว่�จักรย�นต้องอยู่เลนซ้�ยของถนนขณะป่ัน แต่เม่ืออยู่ตรง 

 ท�งแยก ท่ีมีเลนรถเลีย้วซ้�ย คณุควรขยับไปอยูท่�งซ้�ยของเลนถดัไป  

 เพือ่ไม่ให้กดีขว�งท�งรถเลีย้ว อีกท้ังยังควรอยู่ในตำ�แหนง่ด�้นหน�้สดุ 

 ของแถว เนื่องจ�กจักรย�นเป็นพ�หนะที่ส�ม�รถออกตัวได้เร็วที่สุด 

5. สัญญ�ณมือคือสิ่งท่ีคุณควรศึกษ�และและฝึกใช้ให้เป็นนิสัยเพร�ะ 

 จักรย�นไม่มีไฟเลี้ยว ก�รให้สัญญ�ณกับรถที่กำ�ลังต�มม�ว่�คุณจะไป 

 ในทิศท�งใด จะช่วยเพิ่มคว�มปลอดภัยให้กับคุณม�กยิ่งขึ้น และห�ก 

 ต้องใช้จักรย�นในเวล�ค่ำ�คืนก�รติดไฟหน้�สีข�วเพื่อให้แสงสว่�งบน 

 เส้นท�งและไฟท้�ยสีแดง เพื่อเป็นสัญญ�ณเตือนรถคันหลังก็จะช่วย 

 เพิ่มคว�มปลอดภัยให้ม�กขึ้น

6. ก�รสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน จะทำ�ให้คุณม่ันใจและปลอดภัยม�กข้ึน 

 อีกท้ังห�กเกดิอบัุตเิหตแุมเ้พยีงเลก็นอ้ย กส็�ม�รถช่วยป้องกนัคณุจ�ก 

 ก�รบ�ดเจบ็ ท่ีเกดิข้ึนได ้ท้ังนีส้ต ิและสม�ธใินก�รใช้ถนนกเ็ป็นสิง่สำ�คญั 

 ในก�รปั่นจักรย�น

7. สำ�หรบัคนท่ีเริม่ป่ันจกัรย�นใหม่ๆ  ไมค่วรป่ันเกนิวนัละ 10  - 15 กโิลเมตร  

 และไม่ควรใช้เส้นท�งท่ีวิบ�กม�กจนเกินไป จำ�ไว้เสมอว่� ก�รปวด 

 หรือเจ็บก้น คือบทเรียนที่ 1 ของคนที่เริ่มปั่นจักรย�น อ�ก�รนี้จะห�ย 

 ไปเมื่อเร�ปั่นต่อเนื่องประม�ณ 1 - 2 สัปด�ห์

8. ก�รปรบัระดบัคว�มสงูของเบ�ะนัง่ท่ีถกูตอ้ง จะช่วยให้คณุมรีปูข�ท่ีสวย 

 ขึ้นเมื่อปั่นจักรย�นไปน�นๆ อีกทั้งยังช่วยให้คุณไม่ปวดเข่� และน่อง 

 ปูดอีกด้วย 

9. จงจำ�ไว้เสมอว่�จักรย�นเป็นพ�หนะท่ีมีข้อจำ�กัดในก�รเดินท�งต่ำ� 

 คุณส�ม�รถเลือกเส้นท�งในก�รเดินท�งได้ม�กม�ย ไม่ได้มีแต่เพียง 

 ถนนใหญ่เท่�นั้นที่พ�คุณไปสู่ที่หม�ยได้ 

 นอกจ�ก 9 สิง่สำ�คญักอ่นเริม่ป่ันแลว้ เร�ยังมี 10 เสน้ท�งจักรย�นน�่ป่ัน 

ชื่นชมวิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมช�ติกันม�นำ�เสนอคนเมืองเองที่อย�กใช้ชีวิต

แบบ Slow Life หลกีหนคีว�มวุน่ว�ยในเมอืงใหญ่แลว้ออกไปชืน่ชมวถิชีีวติ

ต�่งจงัหวัด อีกดว้ย  คอื 1.อุทย�นแห่งช�ตทุ่ิงแสลงหลวง จงัหวดัเพชรบูรณ ์ 

2. เมืองลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์ 3. เชียงค�น จงัหวดัเลย 4. จงัหวดัอยุธย�  

5. จังหวัดสุโขทัย  6. ปร�ณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  7. บ�งพลับ 

จังหวัดสมุทรสงคร�ม  8. สวนผึ้ง จังหวัดร�ชบุรี  9. บ�งกระเจ้� จังหวัด

สมุทรปร�ก�ร  10. ท่องเวียงเก่�แป้ จังหวัดแพร่ และนี่ก็เป็น 10 เส้นท�ง 

ป่ันจักรย�นท่ีน่�สนใจในไทย เชื่อว่�ในประเทศท่ีเต็มไปด้วยธรรมช�ติ

สวยง�มและวิถีชีวิตท่ีน่�สนใจของไทยนั้นยังเอ้ือแก่ก�รป่ันจักรย�นอีก

ม�กม�ย ใครท่ีอย�กสัมผัสประสบก�รณ์สนุกๆ เช่นนี้ก็อย่�พล�ดนะคะ 

รับรองว่�คุณจะหลงรักก�รปั่นจักรย�นเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะ

9 สิ่งสำาคัญก่อนเริ่มปั่นออกถนนและ 
10 เส้นทางจักรยานน่าปั่นชื่นชมวิถีชีวิต
ใกล้ชิดธรรมชาติ

ที่มา : www.bikeforlifethai.com
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HOBBY CLUB

 Today, getting around in Bangkok can be quite a burden 
for some people. Not is it more expensive than buying food 
and maybe even our rent but can also cost us a great deal 
of time in getting from one place to another. Hence, cycling 
can be an alternative solution and a small beacon of hope 
to relieve us from these troubles. But before you go cycling 
on a big road, here are some tips that we would like to share 
with you: 
1. If this is your first time cycling on the road and you seem to  
 be having some difficulties with it, we recommend that you  
 use the footpath instead. This will help make your first journey  
 much easier.  

2. When crossing, there are several ways first-timers can use  
 to get from one side to the other such as dragging your bike  
 across using crosswalk or taking cross bridge which is 
 probably the safest and easiest way.

3. Always stay on the left lane and make sure you are 1 m away  
 from the edge of the road because it is the perfect and safest  
 distance when you are sharing the road with others. 

4. When you come across an intersection where there is a left  
 turning lane, you must move to the left side of that next 
 lane so  that you will not block other cars that are turning left. 
 Also,  you should always stay at the front because 
 bicycles can take off faster than other vehicles.   

5. You should know all hand signals and use them regularly be 
 cause bicycles do not have turning lights. Giving hand 
 signals to others while traveling on the road can better ensure  
 your safety. If you need to travel at night, it is recommended  
 that you install white light at the front to light up the way  
 and red light at the tail to warn other vehicles behind you  
 to guarantee better safety.  

6. You should always wear protective equipment when going  
 out on your bicycle to boost your confidence and safety.  
 These equipments will give you protection and prevent injuries  
 from even a slight accident. Most importantly, you must  
 always be cautious and stay focus when traveling on a 
 public road. 

7. Beginners should not cycle more than 10 - 15 km a day and  
 should avoid using difficult routes. Always remember that  
 butt ache is only the first lesson for beginners. After 1 - 2  
 weeks, the pain will be gone.

8. Make sure the height of your seat is properly adjusted so that  
 you can get a perfect legs shape after long practice of 
 cycling.  Most importantly, you will not experience knee pain  
 or huge calf.  

9. Always keep in mind that bicycle is a type of vehicle with  
 very little limitations. You can take any routes besides the  
 main road to get to your destination. 
 Apart from the 9 tips that have already been shared, we 
also have 10 incredible cycling routes that we recommend 
urban dwellers who wished to spend a “Slow Lifestyle” and get 
in touch with natural tranquility of suburban settings away from 
chaotic environment. Here is the list: 1. Thung Salaeng Luang 
National Park, Petchaboon Province, 2. Muang Lablae, Uttaradit 
Province, 3. Chiang Khan, Loei Province, 4. Ayutthaya Province, 
5. Sukhothai Province, 6. Pranburi, Prachuabkirikhan Province, 
7. Bangplub, Samut Songkram Province, 8. Suan Phueng, 
Ratchaburi Province, 9. Bangkrachao, Samut Prakarn Province, 
10. Wiang Kao Pae, Phrae Province. And these are the 10 
amazing sightseeing routes for cyclists in Thailand to enjoy the 
natural landscape and absorb the genuine Thai lifestyle. Don’t 
miss this fun-filled experience that will make you completely 
obsessed with cycling.

9 Essential Cycling Tips Before
Taking on a Big Road and 10
Incredible Sightseeing Routes
That Will Bring You Closer to Nature 

source : www.bikeforlifethai.com
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งานฝีมือ

“พับ-เพียบ-เรียบ-ร้อย”
   Paper craft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

วรินิ เชาวนะ เธอคนนีน่ี้เองคอืเจ�้ของแบรนด ์“พับ เพยีบ เรยีบ รอ้ย” 

จุดเริ่มต้นของธุรกิจง�นฝีมือสุดประณีตนี้ม�จ�กก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ เพื่อ

จบก�รศึกษ� โดยปกติแล้วเธอมักจะทำ�แต่ง�นภ�พนูนต่ำ� คือก�รดุน

กระด�ษให้ออกม�เป็นรูปร่�งต่�งๆ แต่ไม่ใช่รูปแบบ 3 มิติ ท่ีส�ม�รถ 

จบัตอ้งไดร้อบด�้น เธอมคีว�มคดิท่ีอย�กทำ�ช้ินง�นท่ีแสดงถงึคว�มเป็นไทย 

จนได้แรงบันด�ลใจจ�กก�รนำ�ดอกไม้สดม�จัดต�มง�นเลี้ยงรื่นเริงหรือ 

ง�นมงคลต่�งๆ จึงเริ่มห�ข้อมูลโดยค้นพบว่�รูปแบบง�นฝีมือไทยท่ี

ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์เข้�กับกระด�ษซ่ึงเป็นง�นท่ีเธอถนัดนั้น ได้แก่ 

พวงม�ลัย พ�นพุ่ม และเครื่องแขวนดอกไม้

 ระยะเวล�ท่ีเธอใช้ในก�รห�คว�มรู้และทดสอบสินค้�นั้นน�นถึง 

3 - 4 เดือน เพร�ะต้องเลือกกระด�ษท่ีส�ม�รถพับได้โดยไม่แตกแต่ยัง

คงรูปทรงไว้ได้อย่�งดี กระด�ษท่ีใช้ในช้ินง�นของแบรนด์ส่วนใหญ่เป็น 

กระด�ษว�ดภ�พสีชอล์ก และกระด�ษเคลือบมุก ซ่ึงเป็นกระด�ษท่ีเนื้อ 

คอ่นข้�งหน� ส�ม�รถคงรปูทรงไดด้ ีช้ินง�นสว่นใหญ่ของท�งร�้นเป็นแบบ 

Made  -  to  -  order หรอืง�นรบัสัง่ทำ� ลกูค�้จะแจง้รปูแบบท่ีตอ้งก�รม� ลกูค�้ 

สว่นใหญเ่ป็นกลุม่ดไีซนเ์นอร ์ผูท่ี้ช่ืนชอบง�นดไีซน ์หรอืคนท่ีตอ้งก�รมอง

ห�ของที่ระลึกเพื่อใช้ในโอก�สต่�งๆ

 จุดเด่นของแบรนด์พับ เพียบ เรียบ ร้อย คือวัสดุท่ีใช้ในก�รทำ�นั้น

ม�จ�กกระด�ษซึ่งเป็นวัสดุแบบใหม่ รูปทรงของชิ้นง�นสวยง�มแปลกต� 

เพร�ะประกอบขึ้นจ�กกระด�ษทั้งหมด นำ�ม�พับเป็นมุมและเหลี่ยมต่�งๆ 

มีก�รใช้รูปทรงเรข�คณิตแทนในส่วนดอกไม้ห้อยช�ย โดยง�นเหล่�นี้

ต้องอ�ศัยคว�มใส่ใจและคว�มประณีตอย่�งม�ก ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีคุณวิริน 

ช่ืนชอบ ในก�รทำ�ง�นข้ันตอนต�่งๆจงึตอ้งมกี�รว�งแผนอย่�งด ีเพร�ะเมือ่

ชิ้นง�นเสียจะต้องประกอบใหม่ทั้งหมด ไม่ส�ม�รถแก้ไขเป็นจุดๆได้ และ

แม้ว่�รูปทรงพวงม�ลัยและพ�นพุ่มจะแปลกต� แต่ลูกค้�ส�ม�รถใช้ง�น 

ได้ต�มปกติ

 สำ�หรบัลกูค�้ท่ีสนใจง�นของแบรนด ์พบัเพยีบ เรยีบ รอ้ย ส�ม�รถม่ันใจ 

ไดใ้นคว�มสวยง�มและประณตีของง�นเพร�ะ ไดม้ผีลง�นก�รทำ� Workshop 

ท่ีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ (The Museum of Floral Culture) 

ม�กถงึ 3 ครัง้ ในง�น Workshop นัน้มีก�รสอนก�รพบักระด�ษเป็นดอกไม้

แบบต่�งๆ รวมท้ังพวงม�ลัยท่ีมีก�รลดทอนและดัดแปลงวิธีก�รจนทำ�ให้

ส�ม�รถทำ�ไดเ้สรจ็ในเวล� 3  -  4 ช่ัวโมง จ�กปกตท่ีิตอ้งใชเ้วล�ม�กถงึ  2 วนั 

และในอน�คตท�งแบรนดง์�นฝมีอื พบั เพียบ เรยีบ รอ้ย ไดมี้ก�รว�งแผน

ที่จะขย�ยไลน์สินค้�จ�กพวงม�ลัยและพ�นพุ่ม เข้�สู่วงก�รเครื่องประดับ

ที่ม�จ�กก�รพับกระด�ษ

ที่มา : www.yenta4.com
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Papercrafting with

PUB PIAB
RIAB ROY
The Marking of Thai Uniqueness

source : www.yenta4.com

CREATIVE IDEA

 Wirin Chaowana, the owner of “Pub Piab Riab Roy” 
brand, started her first handicraft business after an inspiration 
sparked up while she was completing her thesis project. 
Normally, Wirin is keen on making bas - relief handicrafts 
using papers. Her concept was to create a piece that can 
symbolize Thai uniqueness. Then, she became inspired by the 
natural floral decorations at parties and wedding receptions 
and began to collect some data and discovered that there 
are some traditional arts & crafts that she can apply with her 
paper crafting expertise - garland, pedestal and hanging floral 
mobile. 

 Wirin spent 3 - 4 months studying and testing her products 
in search of the right kind of paper that will not break once 
folded and able to maintain shape. Most of the papers used 
by the brand are chalk - color - drawing papers and pearlize 
coated papers, which are quite thick in texture and therefore 
have better stability. Since most of the brand’s products are 
Made - to - order, customers will give information on the shape 
and style they wanted. Most of customers are designers 
and people have interests in designing or are looking for gifts 
for special occasions.   

 The main highlights of “Pub Piab Riab Roy” brand are the 
use of paper materials which is a new to the market, including 
the exquisite and unique geometrical designs.  All products are 
made from papers which are folded into different geometrical  
shapes and used for decorations in replacement of fresh  
flowers. Such detailed works requires both patience and focus, 
which perfectly fits the character of Khun Wirin. Each step must 
be properly planned. If the work becomes defective, the entire 
process must be repeated from the beginning. In spite of its 
eccentric designs, the products can still serve its normal function. 

 For those who are interested in the products of “Pub Piab 
Riab Roy” brand, we guarantee the exquisiteness  in terms 
of designs and details of every piece as we had already 
completed 3 workshops at The Museum of Floral Culture and 
taught others how to simply make different types of paper craft 
flowers and garlands within 3 - 4 hours instead of 2 days. In 
the future, “Pub Piab Riab Roy” brand is planning to expand 
its production line from papercraft garlands and pedestal 
trays to papercraft jewelry.
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