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ในปี 2559 นี้ กลุ่มบริษัทในเครือ เจริญอักษร ได้ก้าวเข้าสู่ 
ปีท่ี 45 ด้วยแนวคิด “45ปี เจริญอักษร พัฒนาต่อเนื่องม่ันคงใน
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง” โดยวารสาร NEVIA News ฉบับนี้ 
ยังคงมีเนื้อหาความรู้ท่ีมีประโยชน์มานำาเสนอในหลากหลายด้าน
เช่นเคย ท้ังข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ให้ทุกท่าน 
ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ และแนวทางการตลาดใหม่ๆ รวมถึง 
แนะนำางานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
กระดาษงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ASIAN Paper Bangkok ที่จะมีขึ้น
กลางปีนี้ รวมถึงภาพประทับใจจากหลากหลายกิจกรรมตามเทศกาล
ต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นสำาหรับลูกค้าของเราอีกด้วย

และในการเริ่มต้นของทุกๆปี มักจะเป็นโอกาสให้แต่ละท่าน 
ตั้งเป้าหมายเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ NEVIA News ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี และประสบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 
อีกปีหนึ่งค่ะ

This Year, 2016, C.A.S. Group is now going to celebrate 
the 45th anniversary with the concept “45th Anniversary, ride over 
the tide of the world evolution”. NEVIA News will again provide 
contents full of knowledge, economic trends and activities in 
year 2016 such as “ASIAN Paper Bangkok” the largest ASEAN 
event for the global pulp, paper, packaging, corrugated and 
print industries, and more. As well as scoops from many joyful 
activities for our precious customers.

Every new year is the opportunity to begin new things. 
We hope you enjoy this change and have a great year to come. 

Editor Talk

FROM EDITOR



CONTENTS

“NEVIA NEWS” เป็นวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ 
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด ราย 3 เดือน แจกฟรีสำาหรับลูกค้า
“NEVIA NEWS” is a Newsletter of C.A.S. PAPER CO., LTD. 
published once every three months to customers, free of 
charge distributing to the company’s customers.

เจ้าของ : บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด
 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Owner :  C.A.S.PAPER CO., LTD.
 1 Charoenrat Road, Thungwatdon, Sathon,  
 Bangkok 10120
 Tel. 0 2210 8888 Fax. 0 2210 8811

บรรณาธิการบริหาร : คุณสุรพล  ดารารัตนโรจน์
  คุณโฉมบังอร  ดารารัตนโรจน์
Consultant :  Surapol  Dararattanaroj
  Chombungorn  Dararattanaroj
  
กองบรรณาธิการ : คุณอารีรัตน์  สำาราญสินธุ์
 คุณสุอาภา ดารารัตนโรจน์์  
Editorial Team : Lin Xiao Hao, Jay Lee, Sun Cun Wen
บรรณาธิการพิเศษ :  รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย

ออกแบบ : บริษัท บุฟเฟต์ เฟมัส จำากัด
Design : Buffet Famous Co., Ltd.
 www.buffetfamous.com

พิมพ์ที่ : บริษัท ฮีฟ อัพ (ประเทศไทย) จำากัด
Published : HEAP UP (THAILAND) CO., LTD.
 
ผลิตโดย : โรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ประเทศจีน
 ร่วมกับ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัด
Production : GOLD EAST PAPER, Mill (China)
 with C.A.S. PAPER CO., LTD.
 www.goldeastpaper.com
 www.goldhs.com.cn
 www.cas-group.com

Forecast
ทิศทางเศรษฐกิจปี 2559 4

Think Tank
8 ไลฟ์สไตล์ ที่จะเปลี่ยนคุณกลายเป็นคนรวย 6

Marketing Updates
5 เทรนการตลาด ปีวอก 8 

Paper Exhibition
WELCOME TO ASIAN PAPER BANGKOK 2016 10

Paper Techniques
กระดาษกับปัญหาการพิมพ์ 12

CAS @ Impression 
คุณชยพล แสงปัญญารักษ์ และ คุณอิทธิกร แสงปัญญารักษ์ 14
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จำากัด 

CAS @ Activities 
4th NEVIA Sparkling Party 2015 16
ส่งมอบปฏิทินจีน ปี 2559 ชุด  "เปาบุ้นจิ้น" 18

GEP @ Activities 
Gold East Paper of my mind Painting Activity  20 

Hot Product
กระดาษกันไขมัน Foopak 21

Hot Specials
GEP, APP ติด 1 ใน 500 อันดับแรก ของผู้ประกอบการดีเด่น ปี 2015             22 

Life Innovation
e-Shower ฝักบัวฟังก์ชั่นเก๋ที่ประหยัดนำ้ากว่า 90% 23

Hobby Club
ปีชง 2559 25 

Creative Idea
SCRAP SHOP Reuse ถุงนำ้ายาล้างไตสู่กระเป๋าพรีเมี่ยม 26 

 วารสารฉบับน้ี ปกพิมพ์ด้วยกระดาษ NEVIA Plus - ด้าน 250 แกรม 
เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษ NEVIA Sparkling - ด้าน 128 แกรม จากโรงงาน 
โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ (GEP)

 This newsletter has its cover printed on NEVIA Plus - Matt 
250 gsm and inside pages printed on NEVIA Sparkling - Matt 
128 gsm from GEP.



FORECAST

NEVIANEWS

ปีนี้จะดีไหม? เศรษฐกิจเมืองไทยจะเป็นอย่างไร? จะทำาธุรกิจไหน 
ถึงจะรุ่ง น่าจะเป็นคำาถามท่ีวนอยู่ในหัวของผู้ประกอบการทุกคน เล่มนี้ 
เราจะยกบทวเิคราะห์เศรษฐกจิแตล่ะสถาบันกนั เริม่ดว้ยศนูยว์จิยักสกิรไทย 
คาด GDP ไทยในปี 59 ขยายตัวในช่วง 2.5-3.5% ขณะท่ีการส่งออก 
คาดว่าจะขยายตัวได้ 0.5-3.5% ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.8-1.8% 

เศรษฐกิจในปี 59 มีทิศทางทีดีขึ้น โดยมองการลงทุนภาครัฐยังเป็น
บทบาทสำาคัญท่ีเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะท่ีมีแรง
หนุนเพิ่มจากการลงทุนภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัว ประกอบกับการส่ง
ออกไม่ติดลบ นอกจากนี้เศรษฐกิจจีนยังชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
การเมืองในประเทศไม่มีปัจจัยกระทบรุนแรง รวมท้ังธนาคารกลางสหรัฐ 
ไม่เร่งจังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

ด้านนายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำานวยการอาวุโส สำานักวิจัย ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย กลา่วว่าแนวโนม้เศรษฐกจิไทยปี 2559 นา่จะฟ้ืนตวัอยา่งช้าๆ 
จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตช้าๆ ทั้งสหภาพยุโรป และ 
ญ่ีปุ่น ขณะท่ีจีนมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงมีเพียงสหรัฐท่ีเศรษฐกิจยัง
เติบโตได้ ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยจะเติบโต ในอัตราร้อยละ 3.3 จากปีนี้ท่ี
ขยายตวัรอ้ยละ 2.7 โดยเป็นการเตบิโตเหนอืรอ้ยละ 3 เป็นครัง้แรกในรอบ 
4 ปี แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นการฟื้นตัวแบบกระจุกตัว เฉพาะ
บางกลุ่ม และมองว่าเป็นการปรับตัวดีขึ้นทางเทคนิค เพราะความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับตำ่า

ฝั่งของนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะขยายตัวได้ 3.5-4.0% 
เนื่องจากเช่ือว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการเร่งเบิกจ่ายของภาค
รัฐน่าจะทำาได้มากข้ึนในช่วงไตรมาส 1/59 การลงทุนในเมกะโปรเจ็กท์ 
มีความพยายามที่จะเซ็น MOU กับจีนและญี่ปุ่น และขับเคลื่อนโครงการ
ให้รวดเร็วภายใต้การอนุมัติกรอบของ Thailand Future Fund รวมท้ัง
การร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการภายใต้แผน PPP ซ่ึงการขับเคลื่อน
เม็ดเงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิผา่นโครงการขนาดใหญ่นา่จะทำาไดเ้รว็ภายใน
ครึง่ปีแรกของปี 59 สว่นกรณท่ีีธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ปรบัข้ึนดอกเบ้ีย
นโยบาย 0.25% นั้น แสดงให้เห็นว่าเฟดมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐ
จะเติบโตได้ดี และเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในทิศทางท่ีคาดไว้ และไม่ให้ 
น้ำ้าหนักกับปัจจัยลบ เช่น การก่อการร้าย ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกมากนัก

แต่หลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว ในช่วงนี้จะเป็น
ช่วงดอกเบ้ียขาข้ึนของสหรัฐ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีเงินไหลกลับเข้าไปใน
สหรัฐฯ และทำาให้ตลาดหุ้นและตลาดตราสารของสหรัฐฯ มีความโดดเด่น 
ในขณะท่ีตลาดหุ้นไทยจะเป็น sideway เช่นเดยีวกบัตลาดหุ้นในเอเชีย และ
ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินบาทให้ปรับตัวอ่อนค่าอยู่ใน
ระดับ 36.50 บาท/ดอลลาร์ในช่วงสิ้นปีนี้

Economic Outlook 
2016

ทิศทางเศรษฐกิจปี 2559

จะทําธุรกิจไหนถึงจะรุ่ง

เศรษฐกิจในปี 59
มีทิศทางทีดีขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 
น่าจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ

ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%

จีนมีอัตราการเติบโต
ชะลอตัวลง

เศรษฐกิจไทยเป็นการฟื้นตัว
แบบกระจุกตัว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้า

จะขยายตัวได้ 3.5-4.0% 

การขับเคลื่อนเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการขนาดใหญ่

04



FORECAST

NEVIANEWS

Will this year be good? What will Thailand’s economy be like? 
What business will be successful? All entrepreneurs might keep 
questioning these matters. This volume will discuss about the economic 
analysis of each institution, starting with Kasikorn Research Center 
forecasting that Thai GDP in 2016 will grow by 2.5-3.5% as the export 
will grow by 0.5-3.5% while inflation is at 0.8-1.8%. 

“The economy in 2016 tends to be in a better direction. The public 
investment is still playing an important role to drive the economy, whereas 
there is more support from private investment that becomes expanding 
and the export is not in deficit. Moreover, China’s economy has deceler-
ated gradually. There are no serious domestic political factors. The central 
bank of the United States does not accelerate the interest rate hike.”

Mr. Amornthep Jawala, Senior Director of Research Office, CIMB 
Thai Bank said that the Thai economy outlook in 2016 is likely to recover 
gradually. The overall global economy inclines to grow slowly in EU and 
Japan. China’s economic growth decelerates. United States is the only 
country that its economy still continues to grow. Whereas, Thai economy 
will be growing by 3.3% from this year that it grew by 2.7%. That was 
the over 3% growth for the first time in 4 years. However, Thailand’s 
economic recovery happens only in some industries and it is considered 
as a technical improvement because the consumer’s confidence and 
business sectors are still low.

Mr. Thanawat Polvichai, the Director of the Center for Economic and 
Business Forecasting, the University of Thai Chamber of Commerce, 
says that the university estimates that in 2016 Thai economy will grow 
by 3.5-4.0% because it believes that the economic driving through the 
accelerated disbursement of the government might be done more in the 
first quarter of 2016. The investment in mega-projects is attempting to 
sign the MOU with China and Japan to quicken up the projects under 
the framework of Thailand Future Fund and the joint investment with 
private sectors in projects under PPP. Driving to make money into 
the economy through big projects could be done quickly within the first 
half of year 2016. In the case of the interest rate that the central bank of 
the United States raises by 0.25% suggests that the Fed is confident that 
the US economy will be growing well and the global economy will grow as 
its expectation, and does not concern much with negative factors, such 
as terrorism that it would affect the global economic growth. 

After the Fed raised the interest rate, the US interest will be raised 
at this time that might result in flowing money back into the US. It will 
make the stock exchange and the bond exchange of the US outstanding, 
as the Thai stock exchange will be sideway as well as the stock exchange 
in Asia and in emerging countries that will affect on the weakening of 
Thai baht to decline to 36.50 baht/ dollar by the end of the year. 
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8.  ตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงมัน
 Set goals and visualize achieving them 

 คุณตอ้งมเีป้าหมายท่ีชัดเจนและวางแผนไปให้ถงึจดุหมายปลายทางนัน้

 You have to have a clear goal and then a specific plan for how to  
 achieve that goal.

8 ไลฟ์สไตล์ ที่จะเปลี่ยนคุณกลายเป็นคนรวย
โดย Business Insider, ฐานเศรษฐกิจ - 23 ธันวาคม 2558

changes to make if you want to earn more money
8 LIFESTYLE

2. หางานพิเศษ
 Get a part-time job 

 ถ้าคุณต้องการเงินมากขึ้น ก็ต้องทำางานเพิ่มขึ้น เพราะคุณจะได้เรียนรู้ 
 อะไรที่แตกต่างมากขึ้น มีเครือข่าย รู้จักคนมากขึ้น

 If you want to earn more, a simple solution is to work more. You’ll  
 grow your skill by working in a different field, put your brain to work  
 in a different context, and expand your network.

3.  หมกมุ่นอยู่กับหนังสือ
 Bury your head in books

 คนรวยชอบศึกษาหาความรู้มากกว่าหาความบันเทิง ถ้าคุณต้องการ 
 เป็นแบบนั้น คุณต้องเรียนรู้ในหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน  
 หรือ เลือกคนที่ประสบความสำาเร็จในชีวิตเป็นต้นแบบ

 Rich people would rather be educated than entertained - if you  
 want to be like them, dive into books on investing or personal  
 finance, or pick up a successful person's biography.

4. คุ้นชินกับสิ่งที่ไม่สะดวกสบาย
 Get used to doing uncomfortable things

 ถ้าคุณต้องการสร้างความรำ่ารวย ความสำาเร็จในชีวิต คุณต้องคุ้นชิน 
 กับความไม่แน่นอนหรือสิ่งท่ีไม่เอ้ือประโยชน์กับคุณ และนั้นจะช่วย 
 สร้างโอกาสทางการเงิน

 If you want to build wealth, be successful, or get ahead in life,  
 you're going to have to get used to uncertainty or discomfort.

6.  ตื่นเช้าๆ
 Wake up earlier

 คนตื่นเช้าก่อนคนอื่น ได้กำาไรเวลา ออกกำาลังกาย หรืออ่านหนังสือ

 Early risers get a head start on everyone else by responding  
 to emails, exercising, or reading.

7.  ใส่เงินเข้าไปในงาน
 Put your money to work
 ลงทุนกบัเงนิเป็นการลงทุนท่ีได้ผลตอบแทนเป็นเงนิท่ีดีท่ีสดุ และควร 
 เริ่มให้เร็วที่สุด

 One of the most effective ways to earn more money is to invest  
 it, and start as early as possible

ที่มา: business insider

T. Harv Eker ได้เน้นยํ้าถึง “ความสําเร็จ คือทักษะแห่งการเรียนรู้" ในหนังสือ “Secrets of the Millionaire Mind”
ดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการได้มาซึ่งความรํ่ารวย มาดู 8 การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ต่อไปนี้กัน

"Success is a learnable skill," emphasizes T. Harv Eker in his book "Secrets of the Millionaire Mind."
If you want to learn how to get rich  consider these eight lifestyle changes:

1. สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนรัก
 Start hanging out with people you admire
 เราจะมองเห็นตัวตนของเรา จากคนรอบข้าง เพราะเพื่อนสนิทท่ีสุด 
 นีแ้หละ ท่ีจะคอยเป็นกระจกสะท้อนให้เรารูจ้กัตวัตนของเรามากยิง่ขึน้ 
 อีกอย่าง คนท่ีเราคบหาด้วยเป็นคนอย่างไร เราก็จะเป็นคนลักษณะ 
 เช่นนั้น เหมือนกับว่าทำาไมคนรวยชอบคบหากับคนร่ำารวยด้วยกัน

 These people always reflect our personality in various ways for 
 us to know more about ourselves. Moreover, we usually absorb 
 others personalities and learn to be like one.

 That is probably the reason why rich people usually hang out  
 with rich people.

5.  ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง
 Switch to a high-interest savings account

 ถ้าภายใน 1 ปี คุณฝากเงิน 10,000 ดอลลาร์ ในบัญชีออมทรัพย์ 
 ธรรมดา คุณจะได้ดอกเบี้ย 1 ดอลลาร์ ยังไม่รวมภาษี แต่หากคุณ 
 ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ท่ีให้ดอกเบ้ียสูงท่ีธนาคารอินเตอร์เน็ต 
 ฝากเงิน 10,000 ดอลลาร์ ได้ดอกเบี้ย 100 ดอลลาร์ มากกว่า 1 ปี  
 ในอัตราดอกเบี้ย 1%

 The money sitting in your savings account is growing at a negligible 
 amount. With interest rate of just 0.01%. if you let a $10,000  
 deposit sit in your standard savings account for one year, you'd  
 receive a mere $1 of interest, before taxes. But if you're using  
 a high-interest savings account at an internet bank, your $10,000  
 deposit would generate $100 of interest over one year as 
 the 1% interest rate.
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5 Marketing Trends for 2016

5 เทรน
การตลาด ปีวอก

ผู้จัดการรายวัน 360 - “มายด์แชร์” พัฒนาเครื่องมือการตลาดรูปแบบใหม่ 
Loop Room ตอบโจทย์ความต้องการแบรนด์ในการคิดค้นแคมเปญเพื่อเข้าถึง 
ผูบ้ริโภคอยา่งตรงจดุในลกัษณะ Adaptive Marketing ย้ำาคอนเทนตเ์ป็นสิง่สำาคญั
ในสื่อทุกช่องทาง มั่นใจสื่อดิจิตอลจะเติบโตอย่างเห็นได้ชัด คาดปี 59 ภาพรวม
อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโต 3-6% ใกล้เคียงกับปี 58 ทำานายทิศทางการตลาด 
แบรนด์และองค์กรจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลให้เกิดประโยชน ์

นางสาวปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ “มายด์แชร์” (ประเทศไทย) 
เอเยนซีเครอืข่ายดา้นการตลาดและการสือ่สารในประเทศไทยซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ใน
เครอืข่าย WPP Network เผยวา่ จากภาวะเศรษฐกจิของปี 2558 ท่ียังอยู่ในชว่ง
ชะลอตัว คาดว่าในปี 2559 สถานการณ์ต่างๆ จะยังคงอยู่ในภาวะใกล้เคียงกัน 
คอื อัตราเตบิโตทางจดีพีจีะอยู่ในระดบั 2-4% สว่นภาพรวมอตุสาหกรรมโฆษณา
จะเติบโตประมาณ 3-6% โดยมีปัจจัยเสี่ยงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก 
ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุการณ์ก่อการร้าย, 
อัตราแลกเปลี่ยนผกผัน และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 แบรนด์และองค์กรจะมีความท้าทายในการปรับ
กลยุทธ์การตลาด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย คือการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยคำานึงปัจจัยสำาคัญ  
5 ประการ คือ 

1. สื่อที่สามารถเคลื่อนที่ไปทุกที่ได้ด้วยสมาร์ทโฟน
   (Mobile Anywhere Anytime)
2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเชื่อมโยงกับสื่อมากขึ้น (More Connected)
3. การหลอมรวมของสื่อหลายๆ ประเภท
   (Media Convergence Consolidated Platforms)
4. การสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคให้มีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น
   (Personalized Experiences)
5. การปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว
   (Smart Data For Real Time Adaptivity)

“มายด์แชร์” ได้พัฒนา “Loop Room” เครื่องมือการตลาดเพื่อการเข้าถึง 
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงถือเป็นการบริหารและจัดการกับ
ข้อมลูท่ีมากมายให้เกดิประโยชน ์(Big Data to Smart Data) เพือ่นำามาวเิคราะห์
และปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ลกัษณะของ Adaptive Marketing โดยใช้ข้อมลูเชิงลกึ (Insights) เพือ่ขับเคลือ่น
การเรยีนรูแ้ละตอบสนองแบบเรยีลไทมท่ี์รวดเรว็ข้ึน ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 20 
ประเทศของ “มายด์แชร์” ท่ัวโลกท่ีเริ่มนำาเครื่องมือน้ีมาใช้งานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า

“ไลฟส์ไตลข์องผูบ้รโิภคในปี 2559 จะมีการใช้งานผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
สมาร์ทโฟนถือเป็นการเปลี่ยนการเลือกซ้ือสินค้าและการแชร์แบรนด์ผ่านการ
ค้นหาและเครือข่ายสังคมอย่างเห็นได้ชัด แบรนด์และองค์กรต่างๆ จำาเป็นต้อง
พฒันาปรบัการใช้สือ่ โดยตอ้งให้ความสำาคญัในเรือ่งของเนือ้หาวา่จะอยู่ในมติิใด
ไดบ้้าง เชน่ เผยแพรเ่ป็นไวรลัคลปิทางสมารท์โฟนเพือ่สรา้งการรบัรู ้แลว้ตอกย้ำา
อีกครัง้หนึง่ผา่นสือ่กลางแจง้ และลำาดับสดุท้ายจงึใช้สือ่โทรทัศนเ์ป็นเพือ่กระตุน้
ให้เกิดการซื้อในที่สุด” สำาหรับสถานการณ์ทั่วไปด้านการตลาดในปี 2559 คาด
ว่าจะยังคงมีความใกล้เคียงกับปี 2558 การใช้งบฯ โฆษณาสูงสุดยังคงเป็นกลุ่ม
เดิมๆ โดยแพลตฟอร์มที่จะมีบทบาทเด่นชัดยังคงเป็นสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ 
ขณะทีส่ื่อทีน่่าจับตามองมากทีสุ่ดคือ สื่อดิจิตอล ทีค่าดว่าจะมมีลูค่าไมต่่ำากวา่1 
หมื่นล้านบาทจาก 9.9 พันล้านบาทในปี 2558  

ทีวีดิจิตอลจะกลายเป็นช่องปกติของทุกครัวเรือนและจะมีการวัดผลเรตติ้ง
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะนิตยสารต้องปรับตัวมากที่สุด แม้จะ
ไม่มีการจดัพมิพเ์ป็นรปูเลม่ แตก่ยั็งมีสือ่ในรปูแบบของสือ่ดจิติอล โดยบางฉบับ
มีการจัดพิมพ์ในลักษณะพิเศษและสามารถจำาหน่ายได้ในราคาท่ีสูงข้ึน ขณะท่ี 
ส่ือกลางแจ้งก็เร่ิมมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะป้ายโฆษณาดิจิตอลในลักษณะอินเตอร์แอ็กทีฟท่ีเริ่มกระจายตัว 
จากกรุงเทพฯ ออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น

นางสาวปัทมวรรณ สถาพร
กรรมการผู้จัดการ “มายด์แชร์” (ประเทศไทย)

Ms. Pattamawan Sataporn
The Managing Director of “Mindshare” (Thailand) 
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10 Biggest Advertising 
Spenders in 2015
10 อันดับ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่ใช้งบฯ โฆษณาสูงสุดในปี 2558

กลุ่มยานยนต์
(Motor & Vehicles)

+ 2.1%
8,372 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มนำ้าดื่ม และเครื่องดื่มไม่ใช่แอลกอฮอล์ 
(Non-Alcoholio Beverage)

+ 7.3%
7,652 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล และบำารุงผิวพรรณ
(Skin-Care Preparations)

- 7.7%
7,313 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มสื่อสาร และโทรคมนาคม
(Communications)

- 6.1%
7,207 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
(Government & Community Announcement)

+11.3%
6,069 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อน
(Leisure)

+13.7%
5,411 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มผลิตภัณฑ์นม
(Dairy Products & Dairy Substitute Preparations)

+37.2%
4,482 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
(Foodstuffs)

+5.1%
4,211 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มสื่อและการตลาด
(Media & Marketing)

+13.1%
4,018 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล และบำารุงเส้นผม
(Hair Preparations)

+13.1%
4,018 พันล้านบาท (ฺฺBil. Baht)

Manager Daily 360 - "Mindshare" develops a new marketing tool called 
Loop Room to fulfill customer’s requirements for a brand that creates 
a campaign to reach the customers relevantly in the form of Adaptive 
Marketing emphasizing on the importance of contents in all media channels. 
We are confident that the digital media will particularly grow. The overall 
advertising industry in 2016 is forecasted to grow by 3-6% close to year 
2015. Regarding the marketing trends, many brands and organizations 
need to manage big data to smart data.

Ms. Pattamawan Sataporn, the Managing Director of “Mindshare” 
(Thailand) the agency of marketing & media network in Thailand which is 
a part of WPP Network, said that the economic condition in 2015, which 
is still decelerating, is expected to remain the same state even in 2016. 
The GDP growth will be during 2-4%. The overall advertising industry 
will grow by 3-6% with risk factors depending on circumstances all over 
the world that are uncontrollable, such as natural disasters, terrorism, 
inverse exchange rate, and other factors.

However, in 2016 the brands and organizations are challenged to adjust 
the marketing strategies to drive their business to the goal. The strategies 
are to analyze the data relevantly with the customer behavior along with 
the consideration of 5 key factors, 1. The mobile media in anywhere 
and anytime by smart phone, 2. More connection of the customer 
behaviour to the media. 3. Media convergence consolidated platforms, 
4. Personalized experience, 5. Smart data for real time adaptivity.

“Mindshare” has developed the marketing tool called “Loop Room” 
to reach the customers more effectively. It helps to manage big data to 
smart data which is used in marketing communication strategy analysis 
and adjustment to be adaptive with the customer behavior in the manner 
of Adaptive Marketing by using insight data to propel learning and faster 
real time response. Thailand is one of the twenty countries of “Mindshare” 
worldwide that applies this tool to respond to the customer need.

“Customers’ lifestyles in 2016 will get involved in various channels 
of media. Smart phone is an obvious alternative of shopping and brand 
sharing through search engine and social network, therefore many brands 
and organizations need to develop their usage of media. They have to 
focus on the content for what dimension it belongs to. For example, viral 
clips are published via smart phone to encourage awareness and they 
are emphasized again through outdoor media, then finally they will be 
on television media to urge the demand” the general marketing situation 
in 2016 is expected to remain similar to 2015. The highest cost of 
advertising is still among the regular groups while smart phone and  
television are still the prominent platform. The remarkable media is the 
digital media which is forecasted to be valued more than 10 billion baht 
from 9.9 billion baht in 2015.

Digital TV will become a regular feature of every household and there 
will be a clearer rating measurement. The printing media needs to be 
adjusted, especially magazine. Even though it is not printed in the form 
of a book, it still has the digital media for the publishing. Some volumes 
will be printed in an extraordinary format which could cost a higher price. 
In the mean time, the modern technologies are applied to outdoor media 
to make it more interesting. The digital billboard in particular, it is in 
interactive form which is more spreading out of Bangkok to upcountry.
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PAPER EXHIBITION

NEVIANEWS

As the largest ASEAN Event for the global pulp, paper, packaging, 
corrugated and print industries, Asian Paper has proven to be the most 
trusted platform for industrial leaders and professionals to network, ex-
change ideas, and create business deals.

1-3 June 2016 at BITEC, Bangkok, the 14th edition of Asian Paper 
will gather the key industry players to meet face to face and discuss the 
latest innovation, industrial trends and offerings of the latest cutting- edge 
products and services through the exhibition and conference. The Asian 
Paper exhibition focuses on the vertical segment of the Paper industry, 
covering the entire value chain, from pulp, chemical, adhesive, machiner-
ies, parts, converters to paper, print, packaging and corrugated products 
and services across the three-day event.

EVENT HIGHLIGHTS
• ASIAN PAPER CONFERENCE

Delivering the latest in industry outlook, consumer and purchasing 
 trends, development in process and energy saving technology, 
 an optimization of cost and quality to achieve scalable businesses.
• NEW APPLIED TECHNOLOGY (NAT) CONFERENCE

Focuses on the very latest in technical applications available 
 across the pulp, paper, board, packaging, corrugated and print  
 production, offering an unparalleled opportunity to exchange ideas  
 and network with industry exports.
• PACKAGING ZONE, CORRUGATED ZONE, PRINTING ZONE 
• MILL VISIT (PRE-EVENT DAY)

An excellent opportunity to tour a local paper mill and gain insights  
 on new technology in action.

ในฐานะงานอีเว้นท์ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนสำาหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ,
กระดาษ, บรรจุภัณฑ์, กระดาษลูกฟูกและการพิมพ์ระดับโลกงานอุตสาหกรรม
กระดาษแห่งอาเซียน (Asian Paper) นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเวทีท่ีน่าเช่ือ
ถือมากท่ีสุดสำาหรับผู้นำาและผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมในการสร้างเครือข่าย, 
การแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงการตกลงธุรกิจกัน

งานอุตสาหกรรมกระดาษแห่งอาเซียน (Asian Paper) ครัง้ท่ี 14 จดัข้ึนระหวา่ง
วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ไบเทคกรุงเทพฯ โดยจะรวบรวมผู้ทรงอิทธิพล
สำาคัญในอุตสาหกรรมมาพบและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุด, แนวโน้ม 
อุตสาหกรรมรวมท้ังการเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีทันสมัยลา่สดุผา่นนทิรรศการ 
และการสมัมนา ท้ังนี ้ตลอดงานท้ัง 3 วนันี ้นทิรรศการจะมุง่เนน้กลุม่อุตสาหกรรม
กระดาษในเชิงลึก ครอบคลุมกระบวนการจากต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา ตั้งแต่ 
เย่ือกระดาษ, เคมีภณัฑ,์ กาว, เครือ่งจกัร, ช้ินสว่นและอะไหล,่ การแปรรปูกระดาษ, 
การพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านกระดาษลูกฟูก

จุดเด่นของงาน
• สัมมนาด้านอุตสาหกรรมกระดาษของอาเซียน

นำาเสนอภาพลา่สดุของอุตสาหกรรม, แนวโนม้ผูบ้รโิภคและการซ้ือ, การพฒันา 
 ด้านข้ันตอนและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ของค่าใช้จ่ายและคุณภาพเพื่อการปรับขนาดของธุรกิจต่าง ๆ
• สัมมนาด้านเทคโนโลยีประยุกต์แบบใหม่

เนน้การประยุกตด์า้นเทคนคิใหมล่า่สดุท่ีมีอยู่ในการผลติเย่ือกระดาษ, กระดาษ, 
 กระดาษแข็ง, บรรจุภัณฑ์, กระดาษลูกฟูกและการพิมพ์ซ่ึงเปิดโอกาสอันยอดเย่ียม 
 ในการแลกเปลีย่นความคดิและเครอืข่ายกบัผูส้ง่ออกของอุตสาหกรรมโดยตรง
• โซนบรรจุภัณฑ์, โซนกระดาษลูกฟูก, โซนการพิมพ์
• การเยี่ยมชมโรงทำากระดาษ (ก่อนวันงาน)

โอกาสอันดีเย่ียมท่ีจะได้เย่ียมชมโรงทำากระดาษในประเทศและได้รับข้อมูล 
 เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการดำาเนินงาน

WELCOME TO ASIAN PAPER BANGKOK 2016

ยินดีต้อนรับสู่งาน 
อุตสาหกรรมกระดาษแห่งอาเซียน
ณ กรุงเทพฯ ปี 2559
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การพิจารณาปัญหาการพิมพ์ถือว่าเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างซับซ้อนท่ีผู้ปฏิบัติ
งานต้องมีความรู้และประสบการณ์เข้ามาช่วย จากข้อมูลในโรงพิมพ์หลายแห่ง 
พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มาจากวัสดุทางการพิมพ์เช่นกระดาษและหมึกพิมพ์ 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาการตั้งเครื่องพิมพ์รวมท้ังการจ่ายหมึกและน้ำายา 
เฟาว์เทนท่ีไม่เหมาะสมของช่างพิมพ์เอง ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาการพิมพ์ 
ช่างพิมพ์จึงต้องแยกแยะปัญหาให้ได้ว่ามาจากปัจจัยใด

การพิจารณาปัญหาการพิมพ์ออฟเซตอาจแยกออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบนแผ่นพิมพ์ เรียกว่า Print artefacts เช่น 
การเกดิขีห้มกึหรอืฮกิกี ้(hickeys) ถอนผวิกระดาษ (picking) หมึกกอง (ink piling) 
ฝุ่น (dusting) ภาพหลอก (ghosting) ภาพกระดำากระด่าง (mottling) 
ซับหลัง (set off) มัวเร่ (moire') กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพไม่ได้ตามที่
ต้องการเรียกว่า Print defects เช่น พิมพ์เหลื่อม (misregister) พิมพ์พร่า (slur) 
เม็ดสกรีนซ้อน (doubling) เม็ดสกรีนบวม (dot gain) ลายแถบสี (banding) 
และ สีเพี้ยนเนื่องมาจากความสมดุลของปริมาณหมึกพิมพ์และน้ำายาเฟาว์เทน 
(ink/water balance) ไม่ถูกต้อง และสมบัติของวัสดุทางการพิมพ์ไม่เหมาะสม 
เป็นต้น

กระดาษกับปัญหาการพิมพ์
จากท่ีกล่าวข้างต้น ช่างพิมพ์มักจะคิดว่าปัญหาการพิมพ์ส่วนใหญ่มาจาก

กระดาษซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ การเลือกใช้ชนิดกระดาษพิมพ์
นั้นจะต้องให้สอดคล้องกับค่าความเหนียว (tack) ของหมึกพิมพ์ที่ใช้ ความเร็ว
ของเครื่องพิมพ์ และคุณภาพท่ีต้องการรวมท้ังสมบัติของกระดาษเองท่ีจะไม่
ทำาให้เกิดปัญหาเช่น ความแข็งแรงของผิวหน้า (surface strength) ความพรุน 
(porosity) การดูดซับหมึก (ink absorbtion/ requirement) การดูดซับน้ำา 
(water absorbtion) ความมนัวาว (gloss) ความเรยีบของผวิ (surface smoothness) 
สีของผิว (color) ความขาว (whiteness) ความสว่าง (brightness) และค่า
พลังงานผิว (surface energy) เป็นต้น ขอยกตัวอย่างปัญหาการพิมพ์ที่เกิดขึ้น 
บ่อย ๆ และอาจเกี่ยวข้องกระดาษที่กำาลังใช้พิมพ์ได้ ดังนี้

•  ขี้หมึกหรือฮิกกี้ (Hickeys)
 มีลักษณะเป็นจุดสีเข้มขนาดต่างกนัเห็นเด่นชัดรูปร่างกลมหรือวงรี รอบ ๆ  
 เป็นขอบขาวเน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะนูนกว่าปรกติสาเหตุมาจาก 
 มีสิ่งแปลกปลอมผสมอยู่ในชั้นหมึกบนแม่พิมพ์หรือผ้ายางเช่น สะเก็ด 
 เศษหมึกสารเคลือบหรือเส้นใยท่ีหลุดออกมาจากผิวหน้าของกระดาษ 
 ช่างพิมพ์มักเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ขี้หมึก”

• ถอนผิวกระดาษ (Picking)
 จะเห็นรอยของเส้นใยของผิวกระดาษหลุดกระจายเป็นหย่อม ๆ เห็นได้ชัด 
 ในบริเวณพิมพ์พื้นทึบ ทำาให้ความอิ่มตัวของสีภาพพิมพ์ลดลงมีสาเหตุ 
 มาจากผิวกระดาษพิมพ์ไม่แข็งแรง หรือหมึกท่ีใช้มีค่าความเหนียวมากเกินไป 
 หรือใช้ความเร็วในการพิมพ์สูงเกินไป

• หมึกกอง (Ink piling)
 เป็นปรากฏการณ์ท่ีถ้าไม่สังเกตก็อาจไม่รู้โดยช้ันหมึกจะพอกซ้อนกันหนา 
 กว่าปรกติท่ีผิวบางส่วนของลูกกล้ิงหมึกหรือแม่พิมพ์หรือผ้ายางทำาให้สูญเสีย 
 รายละเอียดของภาพพิมพ์บริเวณนั้นโดยเฉพาะบริเวณส่วนเงา (shadow)  
 ของภาพ มีหลายสาเหตุท้ังมาจากหมึกพิมพ์และกระดาษ แต่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 กับกระดาษคือ สารเคลือบของกระดาษไม่แข็งแรงหลุดง่ายไปผสมกับ 
 หมึกพิมพ์แล้วไปเกาะติดที่ผิวดังกล่าว เป็นฐานที่ทำาให้หมึกกองหนาขึ้น

• ฝุ่น (Dusting)
 เกิดจากเส้นใยหรือวัสดุขนาดเล็กท่ีผิวหน้ากระดาษหลุดไปเกาะท่ีผ้ายาง 
 ดูดซับหมึกไปเรื่อย ๆ ช่วงแรกจะทำาให้เกิดจุดขาวหรือช่องว่าง (voids)  
 ในภาพพิมพ์เพราะหมึกไม่ถ่ายโอนไปท่ีแผ่นกระดาษพิมพ์ ต่อมาจะได้ 
 จุดดำาแทน(dark specks) สาเหตุมาจากผิวกระดาษไม่แข็งแรง

• กระดำากระด่าง (Mottling)
เป็นปรากฏการณ์ท่ีความดำาของภาพพิมพ์ปรากฏไม่สม่ำาเสมอท่ัวท้ัง 

 แผ่นพิมพ์ซ่ึงจะเห็นได้ชัดในบริเวณพิมพ์พ้ืนทึบ สาเหตุมาจากการ 
 กระจายตัวของเส้นใยในแผ่นกระดาษไม่สม่ำาเสมอถึงแม้ว่ากระดาษแผ่นนั้น 
 จะทำาการเคลือบผิวด้วยสารกันซึม (sizing agents) และสารปิดรูพรุน 
 และเพิ่มความขาว (fillers) ก็ตาม

• ซับหลัง (Set off)
 เกดิจากหมกึไม่เซ็ตตวั (setting) ระหวา่งสง่แผน่กระดาษออกจากหนว่ยพิมพ ์
 ทำาให้ผิวหน้าของช้ันหมึกบนแผ่นพิมพ์ยังเปียกอยู่และเมื่อแผ่นพิมพ์ 
 เหลา่นัน้อยู่ซ้อนกนัท่ีหนว่ยสง่กระดาษ(delivery unit) จะทำาให้บางสว่นของ 
 ช้ันหมึกท่ีเปียกของแผน่พมิพข้์างใตถ้า่ยโอนไปตดิท่ีดา้นหลงัของแผ่นพิมพ์ 
 ข้างบนสาเหตมุาจากหมึกพมิพ์ไม่แห้งตวัหรอืแห้งตวัช้า หรอืกระดาษซึมชับ 
 หมึกได้ช้า เนื่องจากมีความพรุนน้อย

• ซึมทะลุ (Strike through)
 เป็นปรากฏการณ์ตรงข้ามกับการเกิดซับหลังโดยหมึกพิมพ์จะซึมผ่าน 
 กระดาษได้ดีเกินไป เนื่องจากหมึกพิมพ์มีความเหลวหรือกระดาษมีความ 
 พรุนสูงทำาให้มองเห็นภาพปรากฏลาง ๆ ด้านหลังของแผ่นพิมพ์นั้นได้

กระดาษกับปัญหาการพิมพ์
Paper  and  Printing  Problem
โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย
By Assoc. Prof. Dr. Aran Hansuebsai
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The Printing problems analysis is considering as a complicated and 
highly depending on knowledge and experience of the operator to solve 
printing problems. From data in several printing houses, the finding indicated 
that most of problems arisen have been derived from printing materials 
such as paper and printing ink. Another part has been the problem of printer 
setting as well as improper ink and fountain solution supply of the printer. 
Thus, the printer shall, in printing problem analysis, distinguish problems 
whether they are from any factors.

The offset printing problems may be classified into 2 groups including 
group of significant occurring problems on printing page that are called as 
Print artefacts such as hickeys, picking of paper surface, ink piling, dusting, 
ghosting vision, mottling vision, set off, moiré. The problems related to poor 
quality as required are called as Print defects such as misregister, slur, 
doubling, dot gain, banding, color distortion due to improper printing ink/
fountain solution balance, and improper property of printing material, etc.

Paper and Printing Problem
 From aforesaid, the printer always thinks that most of printing 
problem is from paper. It may be right or wrong. The selection printing 
paper for use must be consistent with required viscosity value (tack) 
of printing ink used, printer speed, and quality including paper property 
that will not cause problems such as surface strength, porosity, ink 
absorption / requirement, water absorption, gloss, surface smoothness, 
surface color, whiteness, brightness and surface energy, etc. The samples 
of printing problems that frequently occurs and may be related to the paper 
that is using for printing have been raised as follows.

•  Ink refuses or Hickeys
 feature different sizes of dark colored dots that are visible with oval  
 or round shape and white edge for their surrounding since the feature of 
 the said area is more convex than usual due to mix of foreign substance  
 in ink layer on mold or rubber fabric such as scale of ink leftover, 
 separation of coating or fiber out of paper surface. The printer always  
 calls this phenomenon as “ink refuses”.

• Picking of Paper Surface
 shows the visible mark of fiber of paper surface to be separated with  
 patchy diffusion in the printing area of dull ground, resulting in decrease  
 in color saturation of the print due to non-strength of printing paper  
 surface or used ink with excessive viscosity value or use of too high  
 printing speed.

• Ink piling
 is the phenomenon that may be unaware if not observing. The ink  
 layer is covered and overlapped to be thicker than usual at some part  
 of surface of ink roller or printing page or rubber fabric, resulting  
 in loss of print detail at that area particularly shadow area of the print.  
 Various causes are derived both from printing ink and paper. 
 However, the cause related to paper is non-strength of paper coating,  
 resulting in easy separation to be mixed with printing ink and then  
 adhered at the said surface that is the base for thicker ink piling.

• Dusting
 is caused from separation of fiber or small material at paper surface to  
 be adhered at rubber fabric and to continuously absorb ink. In the  
 earliest stage, it will cause blanks or voids in the print due to non-ink  
 transfer to printing paper sheet. Later, dark specks are produced due  
 to non-strength of paper surface.

• Mottling
is the phenomenon that blackness of printing image appears unevenly  

 all over the entire printing page. It is visible in the printing area of dull  
 ground. Its cause is due to uneven diffusion of fiber in paper sheet even  
 though the surface of that paper sheet is coated with sizing agents, 
 fillers of porosity, and whitening agents.

• Set off
 is caused from unsetting ink during delivery of paper sheet out from  
 printing unit, resulting in wet surface of ink layer on printing page. 
 When these printing pages are overlapped at delivery unit of paper, 
 it will make some part of wet ink layer of the printing page transferred  
 to be fixed at the back of the upper of printing page. Its cause is that  
 printing ink is not dry or slowly dry or paper slowly absorbs ink due  
 to low porosity.

• Strike through
 is the opposite phenomenon with set off occurrence. Printing ink is  
 absorbed through paper too well due to high fluidity of printing ink or  
 high porosity of paper, resulting in faded vision appearance at the  
 back of that printing page.

ถอนผิวกระดาษ (Picking)
Picking of paper surface

ผิวหน้ากระดาษที่ไม่แข็งแรง
เส้นใยและสารเคลือบ
มีโอกาสหลุดออกได้

Non-strength of paper 
surface causes possibility 

on separation of fiber
and coating.

กระดำากระด่าง (Mottling)
Mottling

ขี้หมึกหรือฮิกกี้ (Hickeys)
Ink refuses or Hickeys

PAPER TECHNIQUES
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Nevia News ฉบับน้ี ดว้ยแนวคดิ “ครบรอบ 45 ปี เจรญิอกัษร” 
เราจึงขอถือโอกาสสัมภาษณ์ลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทฯ คือ 
คุณชยพล แสงปัญญารักษ์ และ ลูกชายหนุ่มนักบริหารไฟแรง 
คุณอิทธิกร แสงปัญญารักษ์ (คุณแบงค์) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จำากัด ถึงความเป็นมาบริษัทและมุมมองถึง
ทิศทางธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี 2559

เริม่ตน้ ซ้ือ-ขายกับ ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์และเป็นพนัธมิตรกันได้อย่างไร ?
คุณชยพล กล่าวกับเราว่า เริ่มแรกเมื่อกว่า 15ปีที่แล้ว อีเกิ้ลเปเปอร์ได้ซื้อ

กระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ทั่วๆไปจากเจริญอักษร  ต่อมาได้ขยับขยายมาซื้อ
กระดาษคารบ์อนเลส ซึง่ในสมยันั้นมไีมก่ี่บรษิทัทีม่ ีและเปน็สินค้าทีม่คีณุภาพดี 
จงึเป็นเหตผุลให้ซ้ือมาอย่างตอ่เนือ่ง เม่ือมาถงึรุน่ท่ี 2 คณุแบงค ์ไดก้ลา่ววา่ พอมารับ 
ช่วงธุรกิจต่อจากคุณพ่อ โดยในตอนน้ันตลาดได้คุ้นเคยกับช่ือ C.A.S. Paper 
มากข้ึนแลว้ แตส่ิง่ท่ียังรูส้กึได ้คอื ความหลากหลายของสนิคา้ท่ี C.A.S. Paper มี
ครบทุกอย่าง ไมต่อ้งหาจากท่ีอ่ืนเพิม่ สนิคา้สว่นใหญ่จะมสีต็อกตลอด และย่ิงไป 
กว่านั้น ราคาสมเหตุสมผล  บริการจัดส่งที่รวดเร็ว เช่น สั่งเย็นวันนี้ สามารถได้
รับสินค้าในวันรุ่งขึ้นเลย ไม่มีจำานวนสั่งขั้นต่ำา สั่งมากสั่งน้อยก็จัดส่งให้  
 
มุมมองทิศทางธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี 2559 
 คณุแบงค ์กลา่วถงึภาพรวมทิศทางธรุกจิสิง่พมิพ ์ซึง่ทุกคนนา่จะทราบกนัดวีา่ 
สิ่งพิมพ์ประเภทออฟเซ็ท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร มีแนวโน้มลดลงอย่าง
เห็นไดชั้ด เพราะในยุคเทคโนโลยีดจิติอลท่ีเข้าถงึงา่ยข้ึน ใช้งานไดร้วดเรว็มากข้ึน 
ทำาให้สิ่งพิมพ์อย่างพจนานุกรมในสมัยนี้แทบจะเรียกว่าหายไปเลย โดยถูก
แทนที่ด้วยวิกิพีเดีย ซึ่งเว็บเดียวสามารถค้นคำาตอบได้ทุกอย่าง แผนที่ก็แทบจะ
ไม่มีใครซื้อ เพราะมี Google map อีกทั้งการสร้าง content ใหม่มากมายบน 
Facebook  ท่ีเราสามารถเข้าไปอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลาแทนการซ้ือวารสาร  ดงันัน้ 
เราจึงต้องปรับตัวและปรับให้เร็วที่สุด 

บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จำากัด มีการปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง
อีเกิ้ลเปเปอร์ ได้ปรับแผนมาเพิ่มงานด้านบรรจุภัณฑ์ แต่ยังเป็นเรื่องยาก

พอสมควร เพราะพนกังานทุกสว่นตอ้งมีความรูค้วามสามารถท่ีมากข้ึนจากเดมิ 
ซ่ึงการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจแนวนี้ น่าจะเหมือนกันทุกโรงพิมพ์ ดังนั้น สิ่งท่ี
คุณแบงค์อยากฝากถึงโรงพิมพ์ทุกแห่งคือ “การดำาเนินธุรกิจต้องเพิ่มคุณค่าให้
กับงาน คือ ดูแลลูกค้าในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ 
การให้คำาปรึกษา การนำาเสนอนวัตกรรม ใหม่ๆ ให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น 
และเติบโตไปกับเรา"

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จำากัด
Khun Chayapol Saengpanyarak and

Khun Itthikorn Saengpanyarak
The Managing Director of Eagle Paper Company Limited

คุณชยพล แสงปัญญารักษ์ และ 
คุณอิทธิกร แสงปัญญารักษ์ 

คุณอิทธิกร แสงปัญญารักษ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเกิ้ลเปเปอร์ จํากัด
Khun Itthikorn Saengpanyarak
 The Managing Director of Eagle Paper Company Limited

CAS @ IMPRESSION
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“ขอขอบคุณทาง ซี.เอ.เอส.สําหรับการเป็นคู่ค้า
ที่ดีเสมอมา ขออวยพรให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า

มีสินค้าใหม่ๆ เยอะๆ เป็นคู่ค้ากันต่อไป และร่วมมือกัน
ผลักดันธุรกิจสิ่งพิมพ์ไทยให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น

We would like to thank you C.A.S. for being
a good business partner. Wishing your business 

progress, there are lots and lots of new products, 
continue being partner collaboration, and push 
Thailand printing business forward together.”
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In this issue of Nevia News with concept of “the 45th 

Anniversary of Chareon Aksorn”, we have taken the 
opportunity to interview our primitive customer, Khun 
Chayapol Saengpanyarak, and his son, the enthusiastic 
executive, Khun Itthikorn Saengpanyarak (Khun Bank), 
the Managing Director of Eagle Paper Company Limited, 
about the background of the company and viewpoint of 
printing business direction for 2016.

How Eagle Paper became business partner with C.A.S. Paper? 
 Khun Chayapol said to us that over 15 years ago, Eagle Paper has 
purchased general art papers and fine printing papers from Chareon 
Aksorn. Later we have broadened to purchase carbonless paper because 
C.A.S. is one of very few suppliers who provided good quality of carbonless 
paper. In 2nd generation, Khun Bank said that when he inherits this business 
from his father, the market has been more familiar with the name of C.A.S. 
Paper. However, the appreciable thing has been the product variety that 
C.A.S. Paper offers all range of products we need in our business without 
searching for other suppliers. Most of products are always available. 
The prices are reasonable with rapid delivery service. For example, we 
ordered today evening, we can receive goods within tomorrow morning. 
No require minimum order quantity. Even small quantity, they deliver to 

our printing house.  

Point of view in printing business direction for 2016
Khun Bank said that everyone has well recognized about the overview 

of offset printing business, either book or magazine has tended to 
significantly decline due to easy accessibility and more rapid usability 
in digital technology era, resulting in almost disappearance of printed 
matter like dictionary in this age and its replacement with Wikipedia. 
All can be searched from this single web. Anyone hardly buys map due 
to availability of Google map. In addition, numerous new contents are 
created on Facebook where we can access any place and any time. Thus, 

we have had to adapt ourselves as soon as possible.

How has Eagle Paper Company Limited adapted with 
change?
 We have plan to increase packaging works but we have to admit 
that there are some difficulty matter in training our employees to gain 
knowledge for this new segment. This adaptive plan has likely been the 
same as all printing houses. Therefore, thing that Khun Bank would like to 
leave with all printing houses is “we must create value added to our jobs 
in cooperate more in the process with our customer from the beginning 
whether in designing, counselling, new innovation offering for additional 
customer alternatives and growth together with us."

CAS มอบส้ม
และปฏิทินปีใหม่ "ชุดเปาบุ้นจิ้น"
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้แก่ลูกค้า

CAS @ IMPRESSION
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คุณก้อง
คุณโจ

Pa ty 2015
4th

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 พฤศจิกายน 2558  บริษัท ซี.เอ.เอส.
เปเปอร์ จํากัด ร่วมกับ โกลด์อีสท์ เปเปอร์  จัดกิจกรรมพิเศษในชื่องาน 
“4TH NEVIA Sparkling Party 2015” ข้ึนเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า 
คนพิเศษ ที่ ได้ ให้ความไว้วางใจในบริการและผลิตภัณฑ์กระดาษอาร์ต 
NEVIA SPARKLING จากโรงงานโกลด์อีสท์ เปเปอร์ เป็นอย่างดีเร่ือยมา 
ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมยู สาทร กรุงเทพ
( U Sathorn Bangkok Hotel ) โดยลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
เป็นจํานวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดมินิคอนเสิร์ตพิเศษสุดของศิลปิน 
“โจ-ก้อง” ให้ลูกค้าได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมกับเต็มอิ่มกับ
เมนูอาหารพิเศษโดยเชฟ Michelin Star 3 ดาว จากห้องอาหาร J’AIME 
นอกเหนือจากความบันเทิง และอาหารเมนูพิเศษแล้วยังมีกิจกรรมให้ลูกค้า
ไดร่้วมลุน้รางวลัพิเศษ iPhone 6s, ทองคาํหนกั 1บาท และอืน่ๆ อกีมากมาย 
ซึ่งสร้างบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง
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อาหารพิเศษโดยเชฟ 
Michelin Star 3 

C.A.S. Paper Co., Ltd. in collaboration with 
Gold East Paper mill have organized a special 
event for customers on November 19th, 2015 
at  Grand Ballroom, U Sathon Bangkok Hotel. 
The highlight of the event was “Joe- Gong” 
Mini Concert as a big thankful gift for precious 
customers. Customers indulged in the taste 
of 3 Michelin stars Chef’s special menus. 
Moreover, the party also hosted a lucky draw 
for 6 prizes of 1,000Baht Gift Vouchers, Apple 
Watches, Gold, and big giveaway iPhone 6s.

Pa ty 2015
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กลุ่มบริษัทเจริญอักษร และกลุ่มบริษัทเอพีพี ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี 
ช่อง 3 และ กลุ่มบริษัท เซิร์ช กรุ๊ป จัดงาน “ส่งมอบปฏิทินจีน ปี 2559 ชุด เปาบุ้นจิ้น” 
ให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำาไปมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มา 
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 
งานส่งมอบในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักแสดงผู้เป็นแบบให้กับปฏิทินมาร่วมงานด้วย 
คือ อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, อู๋-ธนากร โปษยานนท์, อ๋ัน-วิทยา วสุไกรไพศาล, 
เดีย่ว-สรุยินต ์อรณุวฒันกลู, เป๊ก-เปรมณชั สวุรรณานนท์ รว่มดว้ย Vin Buddy ช่างภาพ 
ผูถ้า่ยทำาปฏทิินจนีชุดนี ้และการแสดงงิว้จากคณะ เมง้ ป. ปลา การเลน่เกมสร์บัของท่ีระลกึ 
และร่วมบรจิาคเงนิสมทบทุนให้กบัศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย พรอ้มรบั
ปฏิทินจีน ปี 2559 ชุดเปาบุ้นจิ้น

C.A.S. Group and APP in cooperated with Thai Television Chanel 3 & Search 
Group Company held the event “Pao Bun Jin Calendar 2016” handover to The 
National Blood Centre, Thai Red Cross Society to deliver to blood donors as 
souvenir during 6-12 February 2016. Many models of this calendar included 
K. Pongpat Wachirabanjong, K. Tanakorn Posayanont, K. Wittaya Wasukraipaisarn, 
K. Suriyont Arunwattanakul, Pramenatch Suwannanont and the photographer Mr. 
Vin Buddy also attended this event. During the event there were many activities 
such as Chinese Opera by Meng Por Pla, gaming, donation to The National Blood 
Centre, Thai Red Cross Society.

Pao Bun Jin Calendar 2016
ส่งมอบปฏิทินจีน ปี 2559 ชุด   เปาบุ้นจิ้น“ “
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At the aim of heritage of the culture and the concept of thanks giving, 
‘Gold East Paper of my mind’ Painting Contest was held in GEP, as part 
of series of activities in Thanksgiving month. We arranged students of 
Dagang Center Primary School to visit GEP and ask them to capture 
the experience and feelings about of GEP and paint out the image of GEP 
in their mind. More than 50 students participated in the activity.

On the event day, rain fell in torrents, but it did not affect the 
enthusiasm of the students. Some students had already reached 
the assembling place before 7:00 am. All the participators arrived in time. 
The activities were separated into two parts. One part was to visit GEP on 
site. The other part was painting contest. Due to the heavy rain, we arranged 
the visit in exhibition room. The students lined up orderly into the room. 
During the visit, many students had questions from time to time. The guide 
answered one by one patiently. The students had deep impression on 
large-scale plant and wide usages of the paper.

After the visit in exhibition room, the students attended painting 
contest. There was no limit of the painting forms. The only requirement 
was the painting should be related to GEP. The students could give full 
play to their imagination and painting ability. The time limit was one hour. 
With the start, all the students got busy intensely. All the painting works 
were finished in one hour. The works were so varied. Many parts of 
GEP were painted into the works, such as the gate, power plant and 
environmental protection park. One work was written in regular script. 
It wrote the pursuit of GEP‘Ultimate challenge Pursue perfection’. 
Two teachers from Dagang Center Primary School appraised the works 
through comparison and selected the good ones. Every one of the students 
were rewarded and won a prize.

ด้วยจุดมุ่งหมายจากมรดกทางวัฒนธรรมและแนวความคิดวันขอบคุณ
พระเจา้ จงึไดม้กีจิกรรมแขง่ขนัวาดภาพระบายส ี"โกลดอ์สีท์เปเปอร์ในความคิด
ของฉัน" ท่ีบริษัทโกลด์อีสท์เปเปอร์จัดข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมอันหลากหลาย 
ในเดือนแห่งวันขอบคุณพระเจ้า โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาดากัง 
(Dagang Center Primary School) เข้าเยี่ยมชมบริษัทโกลด์อีสท์เปเปอร์เพื่อ 
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับบริษัทโกลด์อีสท์เปเปอร์ และ
ถ่ายทอดความคิดท่ีมีต่อบริษัทโกลด์อีสท์เปเปอร์ออกมาผ่านการวาดภาพระบายสี 
โดยนักเรียนกว่า 50 คนได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

แม้ในวันงานจะมีฝนตกกระหน่ำาลงมา แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความ
กระตอืรอืรน้ของเหลา่นกัเรยีน นกัเรยีนบางคนมาถงึจดุรวมพลตัง้แตก่อ่น 7.00 น. 
กจิกรรมถกูแบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็นการเขา้เย่ียมชมสถานท่ีของบรษัิท
โกลด์อีสท์เปเปอร์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
แต่เนื่องจากฝนท่ีตกอย่างหนัก ทางเราจึงได้จัดให้นักเรียนเข้าเย่ียมชมท่ีห้อง 
จัดแสดงนิทรรศการ ซ่ึงบรรดานักเรียนต่างเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าไปในห้อง 
เด็กนักเรียนตั้งคำาถามกันเป็นครั้งคราวในระหว่างการเย่ียมชม โดยมีไกด์คอย
ตอบคำาถาม ทำาให้เดก็นกัเรยีนมคีวามประทับใจตอ่โครงสรา้งอาคารท่ีมขีนาดใหญ่ 
และการใช้ประโยชน์อันหลากหลายจากกระดาษเป็นอย่างมาก

หลังจากการเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ
ระบายสกีเ็ริม่ข้ึน นกัเรยีนสามารถวาดภาพรปูแบบใดก็ได ้สามารถใสจ่นิตนาการ
และความสามารถในการวาดภาพลงไปได้อย่างเต็มท่ี แต่มีกติกาว่ารูปท่ีวาด
ตอ้งมีความเกีย่วข้องกบับรษัิทโกลดอ์สีท์เปเปอร ์จากนัน้เดก็นกัเรยีนลงมือวาด
ภาพอยา่งแข็งขัน และภาพท้ังหมดกเ็สรจ็ลงในเวลาหนึง่ชัว่โมงตามท่ีกำาหนดไว ้
งานศิลปะของเด็กๆมีความหลากหลายมาก หลายสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 
ถกูถา่ยทอดลงในผลงานของเดก็ๆ เช่น ประต ูโรงไฟฟา้ และสวนอนรุกัษ์ธรรมชาต ิ
มีผลงานอยู่หนึ่งชิ้นที่ใช้ลายเส้นง่ายๆในการวาด เขียนถึงการพยายามแสวงหา
ความสมบูรณ์แบบจากความท้าทายถึงขีดสุดของบริษัทโกลด์อีสท์เปเปอร์ 
ผลงานของนักเรียนผ่านการตัดสินเปรียบเทียบโดยคุณครูจำานวนสองท่าน 
จากโรงเรียนประถมศึกษาดากัง เพื่อเลือกผลงานช้ินเอกออกมา ซ่ึงนักเรียน 
ต่างได้รับรางวัลอย่างทั่วถึงกันทุกคน

กิจกรรมวาดภาพระบายสี
"โกลด์อีสท์เปเปอร์ในความคิดของฉัน"
"Gold East Paper of my mind" Painting Activity

the students attended
painting contest.
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Foopak greaseproof paper is formulated with oil protection system 
that is impermeable to oil or grease, and is normally used in cooking or 
food packaging. Foopak is 100% food grade product which complies with 
US FDA, ISEGA & HALAL certifcation to ensure safety for direct contact 
with food. With Foopak, the originality of the food's quality & taste will 
remain as delicious as it is

FEATURES:
•  100% food grade product and OBA free.
•  Comply with US FDA, ISEGA, and HALAL certification.
• Heat and grease resistance, slip easy properties.
•  Applicable for oven (up to 220oC), microwave, and freezer.
•  Avoid contact with unhygienic surfaces during cooking 
 and baking
•  Environmental preferable, easily recycled without 
 the ned of additional treatment.
•  GSM range :
 Grease proof paper : 38 - 120 gsm  
 Grease proof cupcake : 38 and 40 gsm
• KIT level :
 Grease proof paper : 0 - 9
 Grease proof cupcake : 1 - 3, 6 - 7, and 9

กระดาษกันไขมัน Foopak คิดค้นระบบการป้องกันน้ำามันซึ่งน้ำามันหรือไข
มันไม่สามารถซึมผ่านได้ และปกติจะใช้ในการประกอบอาหารหรือเป็นบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร Foopak เป็นผลิตภัณฑ์เกรดอาหาร 100% ที่ผลิตตามมาตรฐาน
การรับรองของ FDA ของสหรัฐอเมริกา ISEGA และ HALAL เพื่อรับรองความ
ปลอดภัยสำาหรับการสัมผัสกับอาหารโดยตรง Foopak จะคงความสดใหม่ของ
รสชาติและคุณภาพของอาหารและความอร่อยไว้ให้คงเดิม

HOT PRODUCTS

NEVIANEWS

Foopak grease Proof Paper
กระดาษกันไขมัน Foopak

ลักษณะเฉพาะ : 
• ผลิตภัณฑ์เกรดอาหาร 100% และปลอดจาก OBA
• ปฏิบัติตามการรับรองของ FDA ของสหรัฐอเมริกา ISEGA และ HALAL
• ความทนต่อไขมันและความร้อน มีความลื่น ไม่ติดอาหาร  
  (slip easy properties)
• สามารถใช้ได้กับเตาอบ (ไม่เกิน 220oC), ไมโครเวฟ, และตู้เย็น
• ป้องกันการสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่ถูกสุขอนามัยระหว่างการประกอบ 
 อาหารและการอบ 
• นำาไป Recycle ได้ง่าย และดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำาเป็น 
 ต้องมีการบำาบัดเพิ่ม 
• GSM : 
 กระดาษกันไขมัน : 38 - 120 gsm
 ถ้วยพิมพ์กันไขมันสำาหรับขนมอบ : 38 และ 40 gsm
• ระดับของ KIT : 
 กระดาษกันไขมัน : 0 - 9
 ถ้วยพิมพ์กันไขมันสำาหรับขนมอบ : 1 - 3, 6 - 7 และ 9
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการมาตรฐานการพิมพ์ได้มอบ
เหรียญรางวัลแก่ APP GE ในการรับรองการปรับแก้มาตรฐานการพิมพ์ของ 
"เทคโนโลยีการพิมพ์ - เรื่องสีและความโปร่งแสงของหมึกพิมพ์ชุดสำาหรับการ
พิมพ์สี่สี - ส่วนท่ี 1: การพิมพ์พ้ืนราบแบบระบบป้อนแผ่น และระบบป้อน
ด้วยกระดาษม้วนความเร็วสูง" มาตรฐานนี้ประสบผลสำาเร็จด้วยดีโดยทีมงานท่ี 
ยอดเยี่ยมภายใต้การนำาของ นายวู คัวชวน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ในช่วงหลายปี 
ท่ีผ่านมา APP GE ได้คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างแน่วแน่ตามความ 
ต้องการของคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติด้านเทคนิค ฝ่ายเทคนิคของ 
APP GE จะคน้คว้าหาความคดิและวิธกีารใหม่ๆ ในการจดัมาตรฐานอุตสาหกรรม
อย่างสมำ่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์

 In November 26, Printing Standard Committee rewarded a 
medal to APPGE to recognize revision printing standard of "Graphic 
technology - Colour and transparency of printing ink sets for four-colour 
printing - Part 1:Sheet-fed and heat-set web offset lithographic printing". 
This standard was accomplished by the elite team under the leadership of 
Mr.Wu Kuochuan, manager of technical Department. Over many years,  
APP GE did lots of hard work and innovation closely as the request 
of the national standardization technical committee. The technical 
Department of APPGE will always search for new ideas and methods 
of industry standardization to meet the development of paper and 
printing industry.

APPGE ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน
ในการปรับแก้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ
APPGE Actively Participate in Revising National Industry Standard

เทคโนโลยีการพิมพ์ - เรื่องสีและความโปร่งแสงของ
หมึกพิมพ์ชุดสําหรับการพิมพ์สีี่สีี - ส่วนที่ 1: การ
พิมพ์พื้นราบแบบระบบป้อนแผ่น และระบบป้อนด้วย
กระดาษม้วนความเร็วสูง

Graphic technology - Colour and transparency 
of printing ink sets for four-colour printing 
- Part 1:Sheet-fed and heat-set web offset 
lithographic printing
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โดย Energy Saving วันที่ 18 ธันวาคม 2558

e-Shower
ฝักบัวฟังก์ชั่นเก๋ที่ประหยัดนํ้ากว่า 90%

e-Shower uses 90% less water than other showers

น้ำาถือเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างหนึ่งท่ีล้ำาค่ามากท่ีสุดในโลก การช่วยกัน
รักษาและประหยัดน้ำาจึงเป็นส่ิงท่ีควรกระทำา แต่ด้วยอัตราความต้องการในการใช้น้ำาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ส่งผลให้บริษัทเครื่องสุขภัณฑ์ Hamwells' e-Shower ได้ออกแบบฝักบัวเพ่ือการใช้น้ำา
แบบหมุนเวียน สร้างความตระหนักถึงการใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า บนรากฐานแห่งความย่ังยืน 
ท่ีมากับความหรูหราและความสะดวกสบายจากการได้ใช้งาน ท่ีพร้อมด้วย ประสิทธิภาพ 
ในการลดการใช้พลังงานลงถึง 80% และช่วยลดการใช้นำ้าได้มากกว่าฝักบัวแบบปกติทั่วไป
ถึง 90% อีกด้วย

Water-saving showers conserve one of the world’s most precious resources, but 
their flow rate leaves something to be desired. Enter Hamwells‘ e-Shower, which pumps 
out recirculating water at a pressure reminiscent of less efficient showers. Lloyd Alter 
at Treehugger points out how the sustainable system values comfort and luxury, all 
while saving 80 percent of energy and 90 percent of water used in typical showers.

LIFE INNOVATION
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ท้ังน้ีไม่ต้องกังวลเร่ืองการนำานำา้รีไซเคิลมาอาบ เพราะ e-Shower มีฟังก์ช่ันการ
ใช้งานท่ีเรียกว่า "refresh cycle" ซึง่จะมีกระบวนการทำาใหน้ำ้ากลับมาใสสะอาดอีก
คร้ัง ดว้ยระบบการกรองและชำาระลา้งทำาความสะอาดนำา้ถงึ 7 ขัน้ตอน เพยีงเท่านี้
คณุกส็ามารถมช่ีวงเวลาท่ีผอ่นคลายและเพลดิเพลนิไปกบัการอาบนำา้ดว้ยฝกับัว
ที่มีการทำางานแบบยอดเยี่ยมได้อย่างเต็มที่แล้ว

ทั้งนี้ Mr. Rob Chompff ประธานบริหารของบริษัท ได้เผยถึงเป้าหมายของ
นวตักรรมฝกับัวอัจฉรยิะช้ินนีว้า่ "สิง่นีจ้ะนำาพาอนาคตสดใสมาสูผู่ค้น เพราะระบบ
การทำางานท่ีประหยัดนำา้กวา่ฝกับัวแบบเดมิๆ ซ่ึงผลาญนำา้ปรมิาณกวา่ 100 ลติร
ในเวลาเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น โดย Hamwells' e-Shower จะกลายมาเป็นอีก
ก้าวหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแน่นอน" If the thought of recycling your shower water is unsettling, fear not: 

the e-Shower has a classic function which drains all of the water used 
and a “refresh cycle”,  which filters and purifies the water and reuses it up 
to seven times. So, you could first scrub yourself using the low-pressure 
classic feature and then use the refresh cycle for the remainder of your 
time to relax and revel in a luxurious high-pressure shower.

CEO Rob Chompff explained how the goal of making homes 
energy-neutral is possible up untildesigners hit the roadblock of  
traditional showers, which can drain 100 liters of water every 10 minutes. 
“Requiring 10 liters of warm water a minute for a sustained period, the 
traditional shower demands huge investments in solar panels, electric 
boilers and the like. It was the linchpin blocking the sustainable energy 
neutral buildings of the future,” he said.

ที่มาและภาพประกอบ : http://inhabitat.com
แปลและเรียบเรียงบทความโดย : Copyright: www.energysavingmedia.com

Standard e-Shower

LIFE INNOVATION
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2559
ปีชง

HOBBY CLUB
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วิธีแก้ชง
Solution

วิธีแก้ชง
Solution

ปีมะเส็ง (งู) ชง 50%
Year of the Snake
50% poor fortune trend

ปีกุน (หมู) ชง 25%
Year of the Boar
25% poor fortune trend

ไปทําบุญบริจาคเครื่อง
เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค 
บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล

Donate medical supplies 
and money to hospital 
construction.

ต้องระวังเรื่องของสุขภาพ ต้องเผชิญกับ
โรคภัยไข้เจ็บมากมาย เพราะเป็นปีที่ดวงชะตา
อ่อนแรง ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายก็ต้องรีบไปหาหมอ
เพื่อแก้ไขไว้ก่อนเบื้องต้น สิ่งที่กระทบต่อไปคือ
เรื่องหน้าท่ีการงานจะสะดุดหยุดพักเนื่องจาก
อาการป่วย

Be careful to your health. You will have 
a lot of health problems because this is the year 
of your poor fate. If you feel just a tiny clue of 
illness, you have to see a doctor immediately for 
initial prevention. The next effect would happen 
to your work that might be stopped because of 
your illness.

ดวงชะตาอ่อนกำาลังส่งผลให้เจ้ากรรมนายเวร 
มีอำานาจเหนือกว่าทำาให้เกิดปัญหาพุ่งไปยัง
หนา้ท่ีการงาน เสยีหายเรือ่งของตำาแหนง่หนา้ท่ี
การงานของเจ้าชะตา

Your poor fate is affecting you to face 
damages, mistakes and problems with your 
working life and your job.

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก : horoworld.com,
deedaily.com, kapook.com

100%ปีขาล (เสือ) ชงเต็ม 100%
Year of the Tiger 
100% poor fortune trend

วิธีแก้ชง
Solution

ให้ระวังอุบัติเหตุท่ีรุนแรงถึงข้ันเลือดตกยางออก 
ระวังเร่ืองของสุขภาพเจ็บป่วยแบบปัจจุบันทันด่วน 
ท้ังของตัวเองและญาติผู้ใหญ่ในบ้าน มีคนไม่หวังดี 
คิดทำาร้าย การงานมีแต่ปัญหา ส่งผลกระทบ 
ต่อเน่ืองไปถึงด้านการเงินมีเกณฑ์เสียเงินเสียทอง
โดยใช้เหตุ

Beware of severe accidents and immediate 
health problems of yourself and senior relatives  
in your family. You might be threatened by  
people who have a bad intention towards you. 
There are a lot of problems that have sequent 
effects on your financial condition causing you 
to unnecessarily lose money.

นําดวงชะตาไปฝากเอาไว้กับ 
"เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย" เพื่อช่วย
ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล

Pay homage and place your 
fate to “Tai Sui God” to get 
rid of unfortunate things.

50%

25%

วิธีแก้ชง
Solution

ปีวอก (ลิง) ชง 75%
Year of the Monkey
75% poor fortune trend

ไปสักการะ "เจ้าแม่กวนอิม
พันมือ" หรือบริจาคเงิน
เพื่อชําระหนี้สงฆ์

Pay respect to
“Thousand Hand 
Guan Yin” or make a 
donation to Buddhist 
organizations.

ต้องระวังในเร่ืองของครอบครัว ผู้ใหญ่ในบ้าน 
และคนรอบข้าง จะมีแต่เร่ืองรบกวนจิตใจ มีปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้ง ลูกหลานบริวารสร้างความเดือด
ร้อนมาให้ คนรักคนใกล้ชิดสร้างปัญหา เร่ืองอะไร
ท่ีคาดหวังต้ังใจมักไม่ได้ตามท่ีหวัง

Be watchful of your family members, 
seniors and people around you. You will have 
a lot of disturbance and problems. Subordinate 
relatives will get you in trouble. The loved ones 
will cause you problems. You might not achieve 
what you expect.

75%
ส่วนท่านท่ีเกิดในปีท่ีไม่ได้ชงในปีน้ี

ก็อย่าประมาทกัน เม่ือเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้มีสติ
ในการแก้ไขนะคะ ส่วนท่ีขาดไม่ได้ คือการกตัญญูต่อพ่อแม่
ญาติผู้ใหญ่ การทำาบุญ ทำาทานช่วยเหลือผู้อ่ืน ควรปฏิบัติ

ให้เป็นนิสัย แล้วส่ิงดีๆ ก็จะเกิดจากการกระทำาท่ีเป็นบุญน้ันๆ
ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากภัย

ไร้โรคภัยเบียดเบียน สมปรารถนาในส่ิงทีต้องการตลอดปี 2559 น้ีนะคะ

For anyone who doesn’t have a poor fortune trend in this year,
you still should not be careless because if any unexpected things 
happen, you will be capable to solve the problems. The gratitude 
towards your parents and seniors is indispensable. You have to 

constantly make merit, make a donation and help others,
and good things will happen as a result of your good deeds
that might reduce problems. Lastly, we wish you happiness,

no harms, no illness and all the best in 2016.

ไปไหว้พระพุทธชินราช
หลวงพ่อซําปอกง ท่านท้าว
มหาพรหม ทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

Pay respect to  Phra 
Buddha Chinnarat,
the Picture of Sam Po Kong 
 and Four-Faced Brahma 
God and dedicate the merit 
to your people with previous  
deeds on each other.
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‘SCRAP SHOP’ คอื รา้นประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ท่ีเป็นเวทีให้นักศึกษาใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์นำาวัสดุเศษเหลือท้ิงไร้ค่า 
มาศัลยกรรมแปลงโฉมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากจะได้โชว์ฝีมือแล้ว ยังสามารถ
สร้างรายได้อีกด้วย

รา้นแห่งนี ้มีผลติภณัฑ์จากเศษวสัดุหลากหลายประเภท โดยหนึง่ในสนิคา้ท่ีโดดเดน่ คอื 
“เซ็ตกระเปา๋ถุงนํา้ยาลา้งไต” ท้ังกระเป๋าห้ิว กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าใสเ่ศษสตางค ์เป็นตน้ 
คณุดารณุ ีเสรปีระเสรฐิ ผูจ้ดัการรา้น Scrap Shop ไดเ้ลา่ถงึนวตักรรมดงักลา่วว่า ตัง้แตปี่ 2552 
ท่ีผา่นมา “ผศ.ดร.สงิห์ อินทรชูโต” อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ ได้คิดค้นการนำา “ถุงนํ้ายาล้างไต” ซึ่งเป็นเศษขยะเหลือทิ้งในโรงพยาบาล
จำานวนมากมา Reuse เป็นเซ็ตกระเป๋าหลายรูปแบบ โดยนอกจากจะได้สินค้าท่ีสวย 
แปลกตาแลว้ ยังมีความแขง็แรงทนทานเหมาะแกก่ารใช้งาน ทำาให้สามารถคว้ารางวัลดา้น
การใช้เศษวัสดุ และรางวัลจีอัพไซเคิล เป็นใบรับรองผลงานผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาครอง

ท่ีมาของถุงน้ำายาล้างไตนั้น ส่วนแรกจะรับบริจาคตามโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
และอีกส่วนหนึ่งมาจากการรับซ้ือถุงน้ำายาล้างไตจากคนไข้โดยตรง ในราคากิโลกรัมละ 
10-15 บาท กระบวนการผลิตเริ่มจากการวางแผนการทำาเซ็ตกระเป๋า ซึ่งในเรื่องดีไซน์นั้น 
นักศึกษาแต่ละคนจะสร้างสรรค์ขึ้น แล้วจึงเข้ากระบวนการผลิต โดยนำาถุงน้ำายาล้างไตมา
ทำาความสะอาด นำามาตากให้แห้งตัดออกเป็น 2 ชิ้น ใช้เฉพาะถุงบน นำามารีดกับผ้ากาว 
แล้วจึงนำามาเย็บชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดถึง 17×27 ซม. ส่วนการผลิตแยกเป็น 2 กลุ่ม 
คอืกลุม่ผูป่้วยท่ีตอ้งการมรีายไดเ้สรมิเข้ามาฝกึฝนฝมีอืเพือ่จะรบัจา้งเย็บกระเป๋า และสัง่ให้
โรงงานผลิต เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าจำานวนมาก

กลุ่มลูกค้าหลักๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ ได้แก่บุคคลท่ีนิยมสินค้าท่ีทำาจากวัสดุเหลือใช้ 
รองลงมาคอื กลุม่นกัศกึษา สำาหรบัช่องทางการจำาหนา่ยในปัจจบัุนนอกจากวางขายในรา้น 
Scrap Shop แล้ว ยังมีการฝากขายไปพร้อมกับออกแบบสินค้าใหม่ๆ ข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ 
ในอนาคตทางร้านมีแผนจะขยายไปยังตลาดฮ่องกง รวมไปถึงจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้นด้วย

ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าน้ัน ส่วนหน่ึงจะแบ่งเข้ากองกลางของร้าน เพื่อเป็น
ทุนหมนุเวยีนใช้จา่ยตา่งๆ เช่น ค่าจา้งแรงงาน และคา่ซ้ือวสัด ุเป็นต้น และอีกสว่น จะแบ่งให้ 
แก่นักศึกษาเจ้าของผลงาน ซ่ึงจะแตกต่างกันไปตามหน้าท่ี ท้ังฝ่ายออกแบบ และผลิต 
เป็นต้น

SCRAP
   SHOPReuse

ถุงนํ้ายาล้างไตสู่กระเป๋าพรีเมี่ยม
Haemodialysis Concentrate
Bag into Premium Bag



CREATIVE IDEA

คุณดารุณี เสรีประเสริฐ 
ผู้จัดการร้าน Scrap Shop 

Khun Darunee Sereeprasert
The Manager of Scrap Shop

‘SCRAP SHOP’ is the shop in service at Faculty of Agriculture, Kasetsart University, 
which is the stage for students in using their competencies and creative ideas by operating 
and remodeling of worthless and waste scrap into new product. Apart from proficiency that 
can be shown, income can also be generated.

This shop has products from various types of scraps and one of the outstanding products 
is “Set of Haemodialysis Concentrate Bag” whether handbag, shoulder bag or purse, etc. 
Khun Darunee Sereeprasert, the Manager of Scrap Shop narrated about the said innovation 
that since last 2009, “Asst. Prof. Dr. Singh Intrachooto”, the permanent instructor of Faculty 
of Architecture, Kasetsart University, discovered reuse of “Haemodialysis Concentrate Bag” 
which is waste garbage in many hospitals as various styles of bag sets. Besides it is the 
attractive and novel product, it is also strong and durable for usability, resulting in ability to 
snatch the prize in the area of scrap usage and G Upcycle Award as the certificate of product 
achievement from Department of Environmental Quality Promotion for holding.

The origin of that Haemodialysis Concentrate Bag is firstly donated from hospitals 
that participate in the project and another part is from direct purchase of Haemodialysis 
Concentrate Bag from patient in the price of 10-15 Baht per kg. The production process starts 
from planning of bag set. In design issue, each student will create and then enter into 
production process by cleaning Haemodialysis Concentrate Bag, air drying, cutting it into 
2 pieces whereas the top of the Bag is only used, pressing with adhesive fabric and then 
sewing. The biggest size of achievement is up to 17×27 cm. The production section is 
separated into 2 groups including patient group who desires to have additional income and 
enters to get craftsmanship training in order to work for hire of bag sewing, and ordering the 
plant to produce in order to support numerous demands of customer groups.

The major customer group of this product is the people who are fond of product made 
from abundant scrap and the secondary is student group. According to today’s distribution 
channel apart from placing on sales in Scrap Shop, they are also sold on consignment together 
with continuous design of additional new products. However, the shop’s future plan will be 
market expansion to Hong Kong market and increase in publicity.

In part of income from sales of that product, a certain part is shared into the pool of  
the shop as working capital for spending such as labor cost and material purchase cost, etc. 
The other part is shared to students who are the achievement’s owners with different duties 
in design and production section, etc.

นี่เป็นอีกหนึ่งในผลงานจากคนรุ่นใหม่
หยิบวัสดุเหลือทิ้ง ที่ต้องเป็นขยะ ให้กลับมา
มีชีวิต กลายเป็นกระเป๋าสุดเก๋ไม่ซํ้าแบบใคร

 This is another achievement of new generation 
that picks up waste scrap which must be

garbage to be returned to life and become 
unique and very pretty bag.

ขอบคุณข้อมูลจาก  
http://www.bangkokbanksme.com/article/1295
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Design

5 steps of innovation

Cleaning

Preparation
Assemble

Dry




