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 จำ�กัสถ�นกั�ริณ์โริคริะบ�ด COVID – 19 ที�เริิ�มจำะคลี�คล�ย์ไปได้บ้�ง ถึงแม้จำะยั์งมีกั�ริริะบ�ดหนักั 
แต�ธุ่์ริกิัจำต��งๆ ก็ักัลับม�มีแนวโน้มที�ดีขึ�นอย์��งต�อเนื�อง เนื�อห�ของ NEVIA News ฉบับนี�นอกัจำ�กักั�ริค�ดกั�ริณ์
เศริษัฐกิัจำไทย์ในปี 2565 มีแนวโน้มที�จำะกัลับม�ขย์�ย์ตัวได้แล้ว ย์ังมีม่มมองแนวโน้มของโลกัในด้�นต��งๆ ที�ค�ดว��
จำะม�เปลี�ย์นแปลงวถีิชวีติภ�ย์หลังจำ�กักั�ริริะบ�ดนี� เช�น ธุ่์ริกิัจำบริริจำภั่ณฑ์ ์เทคโนโลยี์และนวตักัริริมท�งกั�ริเกัษัตริเพื�อ
กั�ริเกัษัตริสมัย์ใหม� และนวตักัริริมในธุ่์ริกิัจำท�องเที�ย์วที�น��จัำบต�มองอีกัด้วย์
 ขอให้สน่กักัับกั�ริอ��นนะคะ

 Even with the COVID-19 outbreak, the situation is starting to unravel. In this issue, 

the Thai economy forecast in 2022 is likely to resolve continuously. Global trends of post 

pandemic e.g. packaging business, agricultural technologies and innovations for modern 

farming, and tourism industry can be a game changer in the new normal way of life

 Enjoy reading. 
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 เศริษัฐกิัจำไทย์ปี 2565 ย์งัคงฟ้�นตัวได้ แต�มล้ค��เศริษัฐกิัจำไทย์
ย์ังคงอย้์�ในริะดับตำ�กัว��ช�วงกั�อนกั�ริริะบ�ดของโควิด โดย์ทีดีอ�ริไ์อ
ค�ดว��เศริษัฐกิัจำไทย์ปีนี�จำะขย์�ย์ตัวริ�ว 3.5% จำ�กัปีกั�อนหน้� 
และมล้ค��ของเศริษัฐกิัจำจำะกัลับไปส้�ริะดับเดิมกั�อนโควิดภ�ย์ในปี 2566
 กั�ริฟ้� นตัวของกิัจำกัริริมท�งเศริษัฐกิัจำ หลังกั�ริผู�อนคล�ย์
ม�ตริกั�ริล็อกัด�วน์ช�วงปล�ย์ปี 2564 ส�งผูลให้เกิัดกั�ริขย์�ย์ตัว
ของเศริษัฐกิัจำไทย์ปีนี� แต�ยั์งไม�เท��กัับริะดับกั�อนโควิด เนื�องจำ�กัยั์งมี
คว�มไม�แน�นอนจำ�กักั�ริริะบ�ดที�ย์ังคงอย้์� โดย์ค�ดว��กั�ริบริิโภค
ของปริะช�ชนจำะค�อย์ๆฟ้� นตัวกัลับไปส้�ริะดับเดิมกั�อนโควิคภ�ย์ใน
ปี 2566 เช�นกััน ในด้�นกั�ริส�งออกัจำะย์ังคงเป็นตัวขับเคลื�อนหลักั
ของเศริษัฐกิัจำไทย์ในปีนี�  โดย์กั�ริส�งออกัในปีที�ผู��นม�ขย์�ย์ตัว
ริ�ว 15% และค�ดว��จำะขย์�ย์ตัวต�อเนื�องริ�ว 10% ในปนีี� โดย์เฉพ�ะ
ตล�ดหลักัอย์��งสหริัฐอเมริิกั� จีำน ย่์โริป และญี� ป่�นที� เศริษัฐกิัจำ
เริิ�มฟ้� นตัวหลังกั�ริริะบ�ดใหญ�และที�ผู��นม�สินค้�ส�งออกัม�กักัว�� 
3 ใน 4 มีกั�ริขย์�ย์ตัวม�กักัว��ริะดับกั�อนโควดิแล้ว เช�น อ�ห�ริแปริร้ิป 
ชิ�นส�วนคอมพิวเตอริ์ ผูลิตภัณฑ์์ย์�ง ย์�นย์นต์และชิ�นส�วน เป็นต้น 
ซึี�งจำะส�งผูลดีต�อห�วงโซี�อ่ปท�นในปริะเทศกั�ริลงท่นในปีนี�ย์ังคง
ขย์�ย์ตัวต�อเนื�องจำ�กักั�ริฟ้� นตัวของอ่ปสงค์ทั�งในและต��งปริะเทศ 
ซึี�งเห็นสญัญ�ณจำ�กักั�ริลงทน่ของบริษัิัทไทย์และต��งช�ติที�เริิ�มฟ้� นตัว
ตั�งแต�ปีที�แล้ว อีกัทั�งกั�ริลงท่นโดย์ตริงจำ�กัต��งปริะเทศยั์งได้
อ�นิสงส์จำ�กักั�ริย้์�ย์ฐ�นกั�ริผูลิตจำ�กัปริะเทศจีำนโดย์เฉพ�ะ
อ่ตส�หกัริริมย์�นย์นต์และชิ�นส�วน อิเล็กัทริอนิกัส ์และกั�ริบริกิั�ริ
คล�วด์ ซีึ�งส�วนหนึ�งเป็นผูลพวงจำ�กัสงคริ�มกั�ริค้�และสงคริ�ม
เทคโนโลย์รีิะหว��งสหริฐัฯ และจีำน
 

 The Thai economy in 2022 still exhibits signs of 

feasible recovery, although the overall economic value is 

still lower than what it previously was before the COVID-19 

pandemic. Thailand Development Research Institute (TDRI) 

estimates that Thai economy will grow about 3.5% compared 

to last year. The total economic value will return to the point 

it was before the pandemic by 2023. 

 The recovery of economics activity after the government 

loosens its lockdown measure during late 2021 has led to 

the growth in Thai economy. However, the economy has 

yet to recover to its full potential that it once was before the 

pandemic, due to the uncertainty caused by the persisting 

pandemic. The consumption rate of the general populace is 

steadily increasing and is expected to return to the 

pre-pandemic rate by 2023 as well. This year, the exporting 

industry remains the major driving force behind Thai 

economy.Last year, the volume of exports has grown by 15% 

and the volume of this year is predicted to outgrow last year’s 

figure by 10% . In major markets such as the USA, China, 

Europe and Japan where economies are recovering following 

the decline of COVID-19 cases, exports from Thailand e.g.

Processed foods, electronics components, natural rubber 

products, vehicles and its parts has grown to reach over 3/4 in 

volume compared to the quantity made during the pre-COVID 

period. These developments will create positive effects on 

domestic supply chain. Investments this year continue to 

grow as a result of the recovery of domestic and international 

demands. Notable indicators for the return to normalcy is 

that investments from domestic and international companies 

continue to recover since last year. Thailand continues to 

benefit from direct investments by international companies 

as they move manufacturing plants from China to our country. 

Products that are affected by this migration of manufacturing 

plants are transportation vehicles, electronics components 

and cloud services. The migration is believed to be partly 

due to the ongoing trade wars and tech wars between the 

US. and China.

 นอกัจำ�กันี� บริษัิัทต��งช�ติหล�ย์แห�งย์ังได้เข้�ม�ริ�วมท่น
กัับบริิษััทไทย์ เพื�อผูลิตผูลิตภัณฑ์์ชีวภ�พ ซีึ�งได้ริับกั�ริส�งเสริิม
กั�ริลงท่นจำ�กัสำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริส�งเสริิมกั�ริลงท่น (BOI) 
อีกัทั�งปริะเทศไทย์ย์งัเปน็แหล�งวตัถดิ่บท�งกั�ริเกัษัตริที�อ่ดมสมบ้ริณ์
สำ�หริบักั�ริผูลิตผูลิตภัณฑ์ช์วีภ�พ
 ในขณะที�ภ�คริัฐย์ังมีเงินท่นเพีย์งพอที�จำะช�วย์กัริะต่้น
เศริษัฐกิัจำห�กัเกิัดกั�ริริะบ�ดริะลอกัใหม�ในอน�คต หลังจำ�กัที�ริฐับ�ล
ออกั พ.ริ.กั. กั้ยื้์มเงนิ 1.5 ล้�นล้�นบ�ทตั�งแต�ป ี2563 ซีึ�งได้มกีั�ริเบกิัจำ��ย์
ใชไ้ปแล้วกัว�� 1.2 ล้�นล้�นบ�ท อีกัทั�ง แม้ว��หนี�ส�ธุ์�ริณะในขณะนี�
อย้์�ที�ริ�ว 60% ของจีำดีพี แต�ด้วย์กั�ริขย์�ย์เพด�นหนี�ส�ธุ์�ริณะ
เปน็ 70% ของจีำดีพ ีทำ�ให้ย์งัพอมีช�องว��งสำ�หริบักั�ริจัำดห�เงนิก้้ัเพิ�ม
เติมได้อีกัริ�ว 1 ล้�นล้�นบ�ท

 นอกัจำ�กันี�แม้ว��หล�ย์ธุ่์ริกิัจำยั์งไม�ฟ้� นตัวส้�ริะดับกั�อนโควิด 
แต�ย์ังมีธุ่์ริกิัจำจำำ�นวนม�กัที�ส�ม�ริถเติบโตได้ เนื�องจำ�กักั�ริส�งออกั
ที�เริิ�มฟ้�นตัวและกั�ริเปลี�ย์นแปลงไปส้�ดิจิำทลัเช�น อ่ตส�หกัริริมย์�นย์นต์ 
กั�ริผูลิตอ�ห�ริ กั�ริขนส�งและคลังสินค้� ธุ่์ริกิัจำอีคอมเมิริซ์ี บริกิั�ริ
เดลิเวอริี� ธุ่์ริกิัจำไอที กั�ริแพทย์์ท�งไกัล ฮ�ริด์ดิสก์ัไดริฟ์ ศ้นย์์ข้อม้ล
บนคล�วด์ และแพลตฟอริ์มสินทริัพย์์ดิจิำทัล เป็นต้น อย์��งไริก็ัดี
เศริษัฐกิัจำไทย์ปนีี�มีคว�มเสี�ย์งที�อ�จำทำ�ให้กั�ริฟ้� นตัวไม�เปน็ไปต�ม
ที�ค�ด อ�ทิ 

          กั�ริริะบ�ดของโควิดส�ย์พันธุ่์์โอมิคริอนที�สริ้�ง
คว�มไม�แน�นอนต�อกั�ริฟ้� นตัวของเศริษัฐกิัจำโลกัและเศริษัฐกิัจำไทย์ 

            สงคริ�มกั�ริค้�และสงคริ�มเทคโนโลย์รีิะหว��งสหริฐัฯ 
และจีำนที�กัล�ย์เป็นข้อจำำ�กััดของกั�ริค้�โลกั ซีึ�งส�งผูลให้เกิัดกั�ริ
หย่์ดชะงักัในห�วงโซี�อ่ปท�นกั�ริผูลิต ดังที�เห็นแล้วจำ�กักั�ริข�ดแคลน 
semi-conductor ในปทีี�ผู��นม� และ 

          ริ�ค�สินค้� ริวมถึงริ�ค�พลังง�น ค��ขนส�ง ตลอดจำน
ริ�ค�อ�ห�ริสด เช�น สก่ัริ ไกั� ไข�ไกั� ที�เพิ�มขึ�นอย์��งม�กั จำนกัริะทบต�อ
กัำ�ลังซีื�อของปริะช�ชน 

 Aside from the migration of production 

plants, multiple international companies are 

establishing joint ventures with Thai companies to 

produce biological products as a result of the Board 

of Investment of Thailand’s (BOI) campaign to 

incentivize foreign investments. Moreover, Thailand 

has always been acknowledged for its abundance in 

raw agricultural materials fitting for the production of 

biological products.   

 The government sector retains sufficient 

capitals to inject another round of economic stimulus 

in case of future COVID-19 waves as they have made 

1.5 trillion-baht loan since 2020. Of the 1.5 trillion, 

1.2 trillion-baht has already been spent. Although the 

current public debt ratio is around 60% of national 

GDP, the government having raised the ceiling of 

national debt ratio to 70% of GDP has allowed it to 

make additional loans up to another trillion baht.

 While numerous businesses have yet to 

recover to the state it was before the pandemic, many 

businesses have already thrived due the recovery 

of export demands and the digitization of the World. 

The digitization has already begun in the vehicle 

manufacturing industry, food manufacturing industry, 

logistics, E-commerce, retail deliveries, IT businesses, 

long-distance healthcare provisions, Hard-disk 

drives, cloud data centers, digital asset platforms and 

many others. However, numerous circumstances may 

result in the detriment of Thai economy, causing it to 

not recover as expected:

 1. The spread of the Omicron strain of 

COVID-19 will cause uncertainty to the recovery of 

both the global economy and Thai economy.

 

 2. The trade wars and tech wars between the 

US. and China has created numerous constraints to 

the of global commerce, forcing the productions with-

in the supply chains to come to a halt as illustrated by 

the semi-conductor scarcity the past year and…

  3. The costs in al l  aspects are r ising; 

products,  energy,  transpor tation,  including 

consumer perishables such as pork, chicken meat, 

chicken eggs to the point of affecting the purchasing 

power of consumers.

Understanding Thai Economy in 2022;Prospects and Obstacles to Recovery

CR: https://www.bangkokbiznews.com/columnist/982464
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 มีคนเคย์กัล��วไวว้�� สนิค้�ที�ดีที�สด่คือสนิค้�ที�แก้ัปญัห�สำ�หริบัลก้ัค้�เฉพ�ะกัล่�มได้ ท�้ย์ที�สด่แล้วคนเริ�ก็ัอย์�กัซีื�อสิ�งที�ช�วย์แก้ัปญัห�
ในชีวติได้ ม�กักัว��สินค้�ที�แค� “มีไวก็้ัดี” หริอื ทำ�ให้ชวีติพวกัเข�ดีขื�น ซีึ�งผู้้ปริะกัอบกั�ริทั�งหล�ย์ก็ัตริะหนักัถึงคว�มจำริงิในข้อนี� แต�ถ้�คณ่ก็ัมีค้�แข�ง
อีกัหล�ย์ ๆ แบรินด์ที�แก้ัไขปญัห�คล้�ย์ ๆ กััน เริ�จำะม�แนะนำ�วธิุ์ทีี�จำะช�วย์สริ�้งคว�มโดดเด�นให้กัับสนิค้�ของคณ่
 It’s been said that the best products on the market are those that solve a clear problem for a niche target consumer.

Utimately, we all seek for products that help ease our daily struggles over the products that are only good-to-have.

Products should elevate the quality of life of the consumers. All entrepreneurs are aware of this fact, that means you and 

all of your competing brands are looking to solve similar problems. Let’s examine the variety of ways you can make your 

products stand out from the rest.

1. สามารถแก้้ ไขหลาย ๆ ปััญหา
Solve multiple problems.

 พิส้จำน์ว��สินค้�ของเริ�ส�ม�ริถแก้ัไขหล�ย์ ๆ ปัญห�ได้
ในเวล�เดีย์วกััน หริอื “ย์ิงป้นนัดเดีย์วได้นกัหล�ย์ตัว” ใส�คว�มคิด
สริ�้งสริริค์ใหม� ๆ  ลงไปในสนิค้�ได้ มปีญัห�อื�น ๆ  อีกัไหมที�สินค้�ของเริ�
อ�จำจำะช�วย์ตอบโจำทย์์ได้ ถ้�สินค้�ของเริ�มีส�วนผูสมหล�ย์ตัว คิดถึง
ส�วนผูสมท่กัตัว เช�น Early Bird ไม�ได้เพีย์งแค�แก้ัปัญห�คว�มง�วง
เหง�ห�วนอนในตอนเช้�เท��นั�น แต�ย์ังช�วย์ให้สมองกัริะปริี�กัริะเปริ�� 
และเติมนำ�ให้ริ��งกั�ย์อีกัด้วย์ทนีี�สนิค้�ก็ัไม�ใช�แค�เพิ�มคว�มกัริะปริี�กัริะเปริ��
เหมือนอย์��งกั�แฟ หริอืเคริื�องดื�มช้กัำ�ลังทั�วไป แต�ย์งัช�วย์เพิ�มพลังสมอง 
และเติมนำ�ให้ริ��งกั�ย์อีกัด้วย์
 You have to prove that your products are able to solve 

various problems in a consumer’s life. Make the consumer feel

 they “kill multiple  birds with one stone” with your products. 

Be creative when developing products: Are there any other

 functions that your products may serve. If your product is 

composed of various ingredients, explore all the benefits of each 

individual ingredients. Consider the Early Bird Coffee and Dessert 

Bar, the venue does not only claim to solve morning fatigue, but 

also claims to help boost brain productivity and help rehydrate 

customers. Unlike other coffee or energy drinks brand that only 

communicate their products as supplements for morning energy, 

Early Bird Coffee and Dessert Bar extends their products’ 

advertised properties to enhancing brain functions and 

rehydration as well.

2. ตััวช่่วยสร้างความสะดวก้สบาย
ในบ้านมาแรง Convey Convenience

 สินค้�หริอืกั�ริบริกิั�ริของเริ�ก็ัจำะโดดเด�นม�กัขึ�น 
ขอย์ำ�ว��ทั�งหมดนี�ขึ�นอย้์� กัับ Positioning ของสินค้� 
สินค้�ของเริ�ช�วย์แก้ัไขปัญห�ใดปัญห�หนึ�งให้ล้กัค้�อย้์�แล้ว 
ห�กัเริ�ไปเน้นเริื�องคว�มสะดวกัม�กักัว��กั�ริแก้ัปัญห� 
จำะทำ�ให้สินค้�ของเริ�ด้โดดเด�นน้อย์ลงในส�ย์ต�ผู้้บริโิภค 
ห�ม่มพ้ดที�โดน ๆ ไปเลย์ และบอกัล้กัค้�ว�� “ทำ�ไม” เริ�ถึง
ช�วย์เข�แก้ัไขปัญห� หริอืช�วย์ให้ล้กัค้�ไม�ต้องทำ�ในสิ�งที�เข�
ไม�อย์�กัทำ� ย์กัตัวอย์��งเช�น ปน้นวด “VYBE” เน้นว��ห�กัใช้
สนิค้�ปน้นวดแล้ว ลก้ัค้�ไม�ต้องเสีย์เวล�ไปห�หมอนวด หริอื 
นักักั�ย์ภ�พอีกัเลย์ ทนีี�เริ�ก็ัเปน็ม�กักัว��ปน้นวดแล้ว เริ�เปน็
ตัวช�วย์แก้ัปัญห� ช�วย์ปริะหย์ัดทั�งเวล� เงิน และ เริื�องชวน
ปวดหัวไปได้เย์อะ
 Conveying convenience will help your 

products stand out. Although depending on the 

positioning of the products, if a product can already 

solve the problems of the consumers, promoting the 

convenience of the product offers, over the intended 

purpose might be detrimental to the product’s 

image. Recontextualize communications and tell the 

consumer “Why” we help them solve problems or 

alleviate tedious tasks. Take a look at “VYBE” massage 

guns. They promote that once the consumers get

a hold of their products, the consumers will never 

have to spend time travelling to meet masseuse 

o r  p h y s i c a l  t h e r a p i s t s  e v e r  a g a i n .  T h e s e 

communications convey that VYBE products are not 

your generic massage guns. They are a solution to 

your primary problems and also helps you save time, 

money and other troubles that may occur on your 

way to seeing health professionals. CR : https://marketeeronline.co/archives/247786

3. ก้ารออก้แบบที่่�ด่ก้ว่า
Innovative Designs

 ในเมื�อมีตัวเลือกัม�กัม�ย์เกัลื�อนกัล�ดอย้์�ในตล�ดถ้�เริ�
กัำ�ลังจำะออกัสินค้�ใหม� ลองคิดว��เริ�จำะช�วย์แก้ัไขปัญห�ให้ผู้้บริโิภค
ได้อย์��งไริ ในวิธุ์ีที�น��สนใจำกัว�� ขอย์กัตัวอย์��ง เคริื�องดักัแมลงที�ช�วย์
แก้ัไขปัญห�แมลงกั�อกัวน แต�เคริื�องดักัจัำบแมลงส�วนใหญ�หน้�ต�
ไม�สวย์ง�ม ทำ�ให้ Katchy ช�วย์แก้ัไขปัญห�เริื�องอื�น นอกัเหนือจำ�กั
เริื�องแมลงกั�อกัวนด้วย์
 With so many products already flooding the market, 

if you  develop new products, consider how your products  

can solve same the problems with a more impressive solution. 

Let’s go over “Katchy” insect traps. Insect traps are tools to help 

you prevent insects from invading your household. However, most 

bug traps hardly look appealing. “Katchy” designs their products 

to be more pleasant to the eyes, allowing their products to solve 

the aesthetics problem along with bug problems.

 ส่ดท้�ย์แล้ว กั�ริจำะสริ้�งคว�มโดดเด�นของสินค้�ที�ช�วย์แก้ัไขปัญห�ในชีวิตปริะจำำ�วันที�มีอย้์�
ม�กัม�ย์ในตล�ด เริ�ต้องสื�อส�ริให้ผู้้บริิโภคเห็นว��เริ�แก้ัไขปัญห�ได้ดีกัว�� มีปริะสิทธุ์ภิ�พกัว��ค้�แข�ง 
โดย์เพิ�มคว�มสะดวกัให้ล้กัค้�ม�กัขึ�น, ดีไซีน์ที�สวย์กัว�� หริอื “ย์งิป้นนัดเดีย์ว ได้นกัหล�ย์ตัว”
 In conclusion, to distinguish your products from the rest of the products available in the 

market, you have to communicate how your products offer better solutions, better efficiency, 

provides additional convenience or offers better aesthetics. To sum it up, “kill multiple birds 

with one stone.”



 สืบเนื�องจำ�กัเหต่กั�ริณ์กั�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคปอด
อักัเสบจำ�กัไวริัสโคโริน�ส�ย์พันธุ่์์ใหม�2019 บริษัิัท ซีี.เอ.เอส.
เปเปอริ์ ตริะหนักัและมีคว�มห�วงใย์สถ�นกั�ริณ์ดังกัล��ว 
ท�งบริิษััทฯ มีม�ตริกั�ริป้องกัันกั�ริแพริ�ริะบ�ดของโริคติด
เชื�อไวริัส COVID-19 กัับพนักัง�นดังนี�

ท�งบริิษััทฯ ไม�อน่ญ�ตให้พนักัง�นเดินท�งไปยั์งปริะเทศ
กัล่�มเสี�ย์งในท่กักัริณี และห�กัมีคนในคริอบคริัวของพนักัง�น
เดินท�งไปยั์งปริะเทศกัล่�มเสี�ย์ง หลังวันที� 1 ก่ัมภ�พันธุ์์ 2564  

พนักัง�นต้องเข้�แจ้ำงชื�อและปริะเทศ เพื�อพิจำ�ริณ�กั�ริหย่์ด
ง�นเพื�อเฝ้ั�ริะวัง 14 วัน

ท�งบริษัิัทฯ  ดำ�เนินกั�ริตริวจำวัดอ่ณหภม้พินักัง�นทก่ัท��นกั�อนเข�้
พื�นที�ปฏิิบติัง�น  ริวมถึงพนักัง�นขบัริถและพนักัง�นติดริถ ห�กั

พบพนักัง�นที�มีอ�กั�ริไข ้หริอือ�กั�ริต้องสงสยั์เข�้ข��ย์อ�กั�ริโริค
ดังกัล��วท�งบริษัิัทฯจำะให้ออกัจำ�กัพื�นที�ทันที

ท�งบริษัิัทฯ  จัำดเตริยี์มเจำลล้�งมือ แอลกัอฮอล์ 70%
 ไวต้�มจำด่ต��งๆของบริษัิัท และริถขนส�งสินค้�ทก่ัคัน

ท�งบริษัิัทฯ จัำดเตริยี์มหน้�กั�กัอน�มัย์ให้พนักัง�นขบัริถและ
พนักัง�นขบัริถท่กัคัน ขณะปฏิิบติัหน้�ที�ตลอดเวล�

ท�งบริษัิัทฯ ทำ�คว�มสะอ�ดฆ่��เชื�อโริคพื�นที�ให้บริกิั�ริภ�ย์ในและ
ภ�ย์นอกั โดย์เฉพ�ะจำด่ที�มีกั�ริสัมผูสับ�อย์คริั�ง

 

มาตรการป้้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้้�อไวรัส COVID-19

1

3

4

5
2

ท�งบริษัิัทฯ ตริะหนักัถึงคว�มปลอดภัย์และส่ขภ�พอน�มัย์ของลก้ัค้�เปน็สำ�คัญ 
โดย์ย์งัคงเคริ�งคริดัใชม้�ตริกั�ริที�เขม้งวดเพื�อปอ้งกัันกั�ริแพริ�กัริะจำ�ย์ของเชื�อไวริสั COVID-19 อย์��งต�อเนื�อง
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 On 11th February 2022 , Khun Somsak 

Dararattanarojna – CEO of CAS Group officially 

gave playground set in You’re the Playground 

Project joined Mechai Viravaidya Foundation, 

Partnership School Project and Population and 

Community Development Association (PDA) to 

Rajaprajanugroh 51 school, Ruam mit Wittaya 

school and BanPangpuay school in Buri  Ram 

Province. 

 P r e v i o u s l y  o n  1 8 t h  J a n u a r y  2 0 2 2 

and on 24th January 2022 Khun Chombungorn

Dararattanaroj, Khun Bell Dararattanarojna on 

behalf of CAS Group executive team officially 

provided the Playground set to 3 different schools 

which are Chumchonwatkhaomaikaew School in 

Chonburi province, B.Grimm School in Sa Kaeo 

Province, Banbuengtubraet School in Kamphaeng Phet 

Province. 

โครงการ 
CAS GROUP 

“สนามเด็กเล่่น เพ่�อการเรียนร้� 
JOINED MECHAI VIRAVAIDYA 
FOUNDATION  : “YOU’RE THE PLAYGROUND PROJECT”

 : You’ re the Playground”

 เมื�อวนัศ่กัริท์ี� 11 กัม่ภ�พนัธุ์ ์2565 ที�ผู��นม� คณ่สมศกััดิ�  
ด�ริ�ริัตนโริจำน์ ปริะธุ์�นกัริริมกั�ริบริิห�ริ กัล่�มบริิษััทซีีเอเอส
ได้ส�งมอบสน�มเด็กัเล�นในโคริงกั�ริ “สน�มเด็กัเล�น เพื�อกั�ริเริยี์นร้ิ ้: 
You’ re the Playground” ริ�วมกัับ ม้ลนิธุ์มิีชยั์  วรีิะไวทย์ะ โคริงกั�ริ
ริ�วมพัฒน� และ สม�คมพัฒน�ปริะช�กัริและช่มชนให้แกั� 
โริงเริีย์นริ�ชปริะช�น่เคริ�ะห์ ๕๑, โริงเริีย์นริวมมิตริวิทย์� และ
โริงเริยี์นบ�้นแพงพวย์(สังฆ่คร่่ิริ�ษัฎริบ์ำ�ร่ิง) จัำงหวดับ่ริรีิมัย์์
 และกั�อนหน้�นี� เมื�อวันอังค�ริที� 18 มกัริ�คม 2565 และ
วนัจัำนทริท์ี� 24 มกัริ�คม 2565 คณ่โฉมบงัอริ  ด�ริ�ริตันโริจำน์ และ
ค่ณเบลล์  ด�ริ�ริตันโริจำน์ เป็นตัวแทนผู้้บริหิ�ริกัล่�มซีีเอเอส ก็ัได้มี
กั�ริส�งมอบสน�มเด็กัเล�นไปแล้วให้กัับโริงเริยี์นอีกั 3แห�งด้วย์เช�นกััน 
ซีึ�งได้ส�งมอบให้แกั� โริงเริีย์นช่มชนวัดเข�ไม้แก้ัว จัำงหวัดชลบ่ริ ี 
โริงเริีย์นบีกัริิม จัำงหวัดสริะแก้ัว และโริงเริีย์นบ้�นบึงทับแริต 
จัำงหวดักัำ�แพงเพชริ 



 ชอ็กัโกัแลตร่ิ�นพิเศษับริริจำใ่นกัล�องที�พมิพด้์วย์ริะบบ
ดิจิำทลั แบบพิมพท์ี�ริณริงค์กั�ริป้องกัันกั�ริสญ้พันธุ์ข์องสัตว์ป��
บ�งชนิด 10%ของกัำ�ไรินำ�ไปบริจิำ�คให้แกั�องค์กัริค่้มคริอง
สตัว์ป�� ส�ม�ริถทำ�ให้ผู้บ้ริโิภคมีคว�มร้ิส้กึัดีว��แบรินด์นี�ใส�ใจำ
ต�อโลกั 

 Special edition of chocolate packed in digital 

printed cartons with artwork related to wild animal 

protection, 10% of profit shared to wild animal 

protection organization. This helps consumer 

perception on “brand that care”

PAPER TECHNIQUE
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 บทคว�มเริื�องนี�ตอนที� 1 ในว�ริส�ริฉบับที�แล้วได้กัล��วถึงคว�มสำ�คัญเพื�อย์ืดวงจำริชีวิตผูลิตภัณฑ์์ อันเป็นแนวโน้มที�ได้ผูลดี
ในเชิงกั�ริตล�ด ริวมถึงข้อดีของกั�ริใช้ริะบบพิมพ์ดิจิำทัลในกัริณีที�จำำ�นวนที�สั�งซีื�อตำ�และมีหล�ย์แบบพิมพ์ ตอนที� 2 ในว�ริส�รินี�
จำะนำ�ร้ิปกัล�องกัริะด�ษัที�ออกัแบบเพื�อตอบสนองต�อกัลย่์ทธุ์ก์ั�ริสริ�้งคว�มผู้กัพนักัับลก้ัค้�  เช�น ให้คว�มสวย์ง�มปริะทับใจำ เปน็ผูลิตภัณฑ์์
เฉพ�ะบ่คคล กั�ริผูลิตเพื�อข�ย์ในโอกั�สพเิศษัหริอืในเทศกั�ลต��งๆ
 Part 1 of this article in the previous newsletter mentioned about the importance for product life cycle extension 
which is a powerful trend marketing-wise including the benefits of digital printing for low ordered quantity and many 
artworks. The part 2 in this newsletter will show some carton pictures to fulfill customer engagement strategy such as 
attractiveness, personalization, special edition and limited edition. 

มย่์ริ ีภ�คลำ�เจีำย์กั
Mayuree Paklamjeak   

PART 1

 กัล�องบริริจำส่ม้เปน็ของขวญัในเทศกั�ลตร่ิษัจีำน ออกัแบบ
ทั�งโคริงสริ�้งและกัริ�ฟิกัได้อย์��งเหม�ะสม ส�ม�ริถสื�อเอกัลักัษัณ์
วัฒนธุ์ริริมจีำน หิ�วสะดวกั ค่้มคริองส้มได้ นอกัจำ�กันี�กัล�องเปล��
ย์งัใชซ้ีำ�เปน็โคมไฟได้ สริ�้งคว�มปริะทบัใจำให้ลก้ัค้�
 Orange box for Chinese New Year, both structural 
and graphic designs enable to communicate on unique 
Chinese culture, have easily hold feature and product 
protect-ability. The empty box is reusable as lantern. 
It leads to customer impression. 

 ช่ดช�สม่นไพริที�ปริะกัอบด้วย์ซีองย์�อย์ทำ�ด้วย์
กัริะด�ษัและกัล�องริวมหน�วย์ ออกัแบบให้แตกัต��ง
และเป็นเอกัลักัษัณ์ ผูลิตในปริมิ�ณจำำ�กััดเพื�อเป็นของขวัญ
ปใีหม�ให้ลก้ัค้�เฉพ�ะ จึำงพมิพด้์วย์ริะบบดิจิำทลั 
 Herbal tea set is composed of individual 
paper wrappers and multipack box. The design 
creates differentiation and uniqueness. It is limited 
edition as New Year gift for special customers, digital 
printing is therefore used.    

 กัล�องขึ�นร้ิปสำ�เริจ็ำบริริจำถ้่วย์กั�แฟเบญจำริงค์ร่ิ�นพเิศษัสำ�หริบั
ของขวัญปีใหม�2565 ออกัแบบกัล�องให้เริีย์บง��ย์แต�ป้องกััน
กั�ริแตกัของถ้วย์ได้อย์��งดี และมคีว�มเปน็พริเีมี�ย์ม ผูลิตในปริมิ�ณน้อย์ 
จึำงพิมพก์ัล�องและแผู�นพับด้วย์ริะบบดิจิำทลั 
 Set up box for special benjarong coffee cup for 
2022 New Year gift. The design is simple but good product 
protect-ability and premium look. It is special edition, digital 
printing on the box and leaflet is needed.       

 กั�ริใช้ซีองกัริะด�ษัที�พิมพ์สวย์ง�มสวมทับกัล�องขนมที�ข�ย์ปกัติเพื�อแปลงร้ิป
ลักัษัณ์ภ�ย์นอกัให้เป็นของขวัญปีใหม� 2565 เป็นแนวคิดที�ดีในด้�นซัีพพล�ย์เชน กั�ริพิมพ์
ซีองกัริะด�ษัใช้ริะบบดิจิำทัลเนื�องจำ�กัเป็นกั�ริผูลิตในปริมิ�ณไม�ม�กัที�ข�ย์ในเทศกั�ลปีใหม�
เท��นั�น
 Nice printed paper sleeve on normal SKU box to create gift box for 2022 

New Year is a good idea for supply chain perspective. It is limited edition, digital 

printing on paper sleeve is therefore used

 กัล�องช�ที�ออกัแบบกัริ�ฟิกัได้โดเด�น พมิพด้์วย์ริะบบดิจิำทลั 
ริ�วมกัับกั�ริใช้ฟอย์ล์แสตมป์และปั� มน้น ย์กัริะดับสินค้�และสริ�้ง
คว�มปริะทบัใจำให้แกั�ผู้้บริโิภค 

 Tea boxes of outstanding graphic design are digital 

printed together with foil stamping and embossing enable 

to leverage product positioning and consumer impression

 ผูลิตภัณฑ์์ เฉพ�ะบ่คคลเป็นย์�ย้์อมผูมที� เป็น
ส้ตริเฉพ�ะสำ�หริับผูมของผู้้สั�งซีื�อ แบบพิมพ์ทีกัล�องและ
ฉล�กัริะบ่ชื�อผู้้สั�งซีื�อและวิธุ์ีกั�ริใช้ พิมพ์ด้วย์ริะบบดิจิำทัล 
ทำ�ให้ผู้บ้ริโิภคมคีว�มร้ิสึ้กักั�ริเปน็เจ้ำ�ของและเกิัดคว�มผูก้ัพนั
ต�อแบรินด์   
 Personalized haircolor of specially formula 

for the recipient’s hair. Artwork specifies recipient’s 

name and use instruction to be digital printed on 

the carton and labels. This creates a unique sense 

of ownership, enhances consumer engagement.
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 ย์้อนไปปล�ย์ปี  2562 ปริะเทศไทย์และทั�วโลกั
ต้องเผูชิญกัับโริคริะบ�ดโควิด-19 แน�นอนว��จำ�กัโริคริะบ�ดดัง
กัล��วเปน็ส�วนหนึ�งที�ส�งผูลต�อพฤติกัริริมของผู้บ้ริโิภคอย์��งเห็นได้ชดั 
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์เองก็ัเหมือนมีตัวเริ�งปฏิิกัริยิ์�กั�ริหดตัว
ของตล�ดจำ�กัสถ�นะกั�ริณ์โควดิเช�นเดีย์วกััน กัริะแสที�เริยี์กัว��
 “New normal” กั�ริสั�งอ�ห�ริ delivery กั�ริซีื�อสินค้�ผู��น
ช�องท�งออนไลน์ เริ�จึำงมองห�โอกั�สของธุ่์ริกิัจำ ที�จำะส�ม�ริถ
สริ�้งริ�ย์ได้และเติบโตอย์��งก้ั�วกัริะโดด และด้วย์ ซี.ีเอ.เอส.
เปเปอริ ์ มีคว�มชำ�น�ญในกั�ริห�วัตถ่ดิบที�เป็นกัริะด�ษัอย้์�แล้ว 
ในส�วนของแบรินด์ GROW Packaging จึำงเริิ�มเปิดตัวสินค้�จำ�กั

กัล่�มที�เปน็บริริจำภั่ณฑ์ก์ัริะด�ษั ซีึ�งได้ริบัผูลตอบริบั
ดีม�กัๆ ด้วย์ค่ณภ�พม�ตริฐ�น ตอบโจำทย์์
กั�ริใชง้�น ทำ�ให้ลก้ัค้�มั�นใจำกัับบริริจำภั่ณฑ์์ GROW 
Packaging ส�งผูลให้เกิัดคว�มต้องกั�ริสินค้�
บริริจำภั่ณฑ์ป์ริะเภทอื�นๆต�มม�

 Back in late 2019, Thailand and entire world were 

struck with COVID-19 outbreak. The pandemic, among various 

factors, has significantly affect the consumer’s behavior. To 

the printing industry, COVID-19 catalyzes t h e  m a r ke t ’s 

c o n t r a c t i o n .  A s  t h e  w o r l d  c h a n g e d , a “new normal” 

trend emerges; food deliveries and online shopping are dearly 

embraced by consumers. C.A.S. Paper, in search of alternate 

business opportunities, finding itself already specialized in 

sourcing paper-based materials, found the packaging 

business to be a suitable expansion that will generate 

exponential profits and growth. GROW Packaging has 

launched its initial products; paper-based packaging. These 

products are met with exceptionally positive responses for its 

high-quality standards that satisfy our clients expectations. 

With the clients now confident in GROW Packaging’s 

original product line, demands for other types of packaging 

products are rolling in.

 บริษัิัท ซี.ีเอ.เอส.เปเปอริ ์จำำ�กััด เปิดตัวธุ่์ริกิัจำใหม� ธุ่์ริกิัจำ
จำำ�หน��ย์บริริจำ่ภัณฑ์์สำ�เริจ็ำร้ิปแบบคริบวงจำริด้วย์สินค้�ม�กักัว�� 
5,000 ริ�ย์กั�ริ ในชื�อ GROW Packaging สินค้�บริริจำ่ภัณฑ์์
ท่กัปริะเภท นำ �ทัพโดย์ ค่ณโฉมบังอริ ด�ริ�ริัตนโริจำน์ 
วนันี�ว�ริส�ริ Nevia News ได้มีโอกั�สสัมภ�ษัณ์ ในหัวข้อ 
ธุ่์ริกิัจำบริริจำภั่ณฑ์กั์ับสถ�นกั�ริณ์ตล�ดที�เปลี�ย์นไป 
 C. A .S. Paper Co.,  Ltd. is launching its 

new business arm: GROW Packaging is a one-stop-

service provider for ready-made packaging with over 

5,000 products in its catalog. The segment is led by 

Khun Chombungorn Dararattanaroj. Today Nevia News 

has the opportunity to interview her on the subject 

of Packaging businesses during  the shifted market 

conditions.

 เริ�ตั�งเป้�ขย์�ย์ฐ�นล้กัค้�ให้ร้ิจั้ำกัแบรินด์ GROW 
Packaging ทั�วปริะเทศผู��นทั�งช�องท�ง ออนไลน์และ
ออฟไลน์ที�ส�ข�ของบริษัิัท และตัวแทนจำำ�หน��ย์ทั�วปริะเทศ 
เริ�ว�งแผูนเริื�องกั�ริบริิห�ริสต็อคสินค้�เพื�อให้เพีย์งพอ
กัับคว�มต้องกั�ริของตล�ดที�มีแนวโน้วที�จำะเปลี�ย์นไปตลอด
เวล� ในบ�งริ�ย์กั�ริอ�จำลดลงอย์��งน��ตกัใจำ และบ�งริ�ย์กั�ริ
ที�อ�จำจำะไม�มีท�งผูลิตให้เพีย์งพอได้ คว�มท้�ท�ย์ตริงนี�จำะ
เป็นสิ�งที�เริ�จำะต้องเตริยี์มพริอ้มให้ดีเพื�อให้ทั�งล้กัค้�และค้�ค้�
ดำ�เนินธุ่์ริกิัจำได้อย์��งต�อเนื�องไม�ติดขดั 
 We look forward to expanding the GROW 

Packaging Brand across Thailand both online through 

internet-based communications and advertising and 

off l ine through our physical  off ices and our 

distributors. We are currently developing a flexible 

stock management strategy that will allow us to 

supply sufficient products to the ever-fluctuating 

demands of the market. We have seen sudden 

plunges in the demands of certain products and 

we have seen ginormous demands on some orders 

that we were unable to fulfill in time. We must be 

prepared for these challenges to ensure the smooth 

running of our customers and business partners.

	 จุดุเริ่่�มต้น้	กัับ
ธุุริ่กั่จุบริ่ริ่จุุภััณฑ์์
Inception of the Packaging 
business.

	 มมุมองกัับธุุริ่กั่จุ
บริ่ริ่จุุภััณฑ์์	Perspective 
on the Packaging business

	 ต้ั�งเป้้าหมาย
อยา่งไริ่	กับั	GROW	
Packaging
What	are	the	goals	you	set	
for	GROW	Packaging?	

Perspective on the Packaging
business during the shifted 
market conditions.

มมุมองธุรุกิิจ
บรรจุภััณฑ์์
กับัสถานกัาริ่ณต์้ลาด
ที่่�เป้ล่�ยนไป้

 ส�วนตัวคิดว��ธุ่์ริกิัจำบริริจำ่ภัณฑ์์ จำะไม�มีวันต�ย์ เพริ�ะเริ�
ย์ังต้องกิันย์ังต้องใช้ แต�จำะเปลี�ย์นวัสด่ไปต�มคว�มนิย์มของย่์คสมัย์ 
ถ้�เริ�ปริับตัวได้ทันกัับธุ่์ริกิัจำนี�  ไปได้ไกัลอย์��งแน�นอน ในกั�ริ
ดำ�เนินธุ่์ริกิัจำของ GROW Packaging เริ�มีสโลแกันที�สื�อส�ริกัับล้กัค้�
ว�� “เลือกับริริจำ่ภัณฑ์์เลือกัโกัว เพริ�ะเริ�จำะโตไปด้วย์กััน” เริ�ม่�งมั�น
พัฒน�สินค้�และบริิกั�ริ ให้เป็นที�ไว้ว�งใจำกัับล้กัค้� และพริ้อมเป็น
ค้�ค้�ที�คอย์ผูลักัดันและพัฒน�ริ�วมกัันกัับล้กัค้�ท่กัส�วนเพื�อกั�ริเติบโต
ไปด้วย์กัันอย์��งย์ั�งย์ืน
 Personally, I find that the packaging industry will 

never become obsolete. Our daily lives are in constant need 

of various commodities, although what those will be or what 

materials will their packaging be, are subjected to the trends 

of each generation. If we continuously adapt with industry 

trends, we are guaranteed to see long-term growths. Within 

our company’s operations, we communicate with our

client bases with motto “Choose Packaging,choose “GROW” 

’cause we will grow together ”. We are determined to 

develop products and services that will be trusted by our 

clients. We are steadfast in turning our clients into business 

partners, willing to offer business and developmental 

collaborations in every aspects, to advance our collective  

businesses towards sustainable growths.
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Smart Socks

 ถ่งเท้�แบรินด์ Sensoria ผู��นกัริะบวนผูลิตแบบมีเซี็นเซีอริ์
ในเส้นใย์ กัับอ่ปกัริณ์สวมข้อเท้� ทำ�หน้�ที�มอนิเตอริแ์ละเก็ับข้อม้ล
ริ��งกั�ย์ของผู้ส้วมใส� อ่ปกัริณ์คล้�ย์กัำ�ไลขอ้เท�้นี�จำะส�งขอ้มล้ผู��นบล้ท้ธุ์
ไปยั์งโทริศัพท์มือถือ เพื�อบอกัเทคนิคกั�ริออกักัำ�ลังกั�ย์ของผู้้สวมใส� 
ท��ท�งหริอืร้ิปเท้�ขณะวิ�งหริอืเดิน คว�มเริว็ จำำ�นวนก้ั�ว ริะย์ะท�ง 
ริวมถึงแคลอริทีี�เผู�ผูล�ญได้ นอกัจำ�กันี�ย์ังช�วย์วิเคริ�ะห์ได้ด้วย์ว�� 
กั�ริวิ�งหริอืเดินแบบไหนทำ�ให้เกิัดกั�ริบ�ดเจ็ำบได้

 S o c k s  f r o m  t h e  S e n s o r i a  b r a n d  a r e 

manufactured with sensors in each thread of fabrics, 

plus a gadget on the ankle to monitor and collect 

health information of the wearer. This ankle-brace

-looking gadget will upload information to your

 mobile phone via Bluetooth to aid users in finding 

the best exercise techniques for the wearer, including 

analyzing the form of the user’s feet during their 

walks, runs, even track travel speed, step counts or 

burnt calories. Moreover, the socks will help analyze

 if certain walking or running positions may lead to 

injuries.

CR : https://www.springnews.co.th/spring-life/819660
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 เมื�อวนัที� 10 กัริกัฎ�คม 2564 สำ�นักัง�นเพื�อกั�ริ
อน่ริกััษ์ันำ� สังกััดเทศบ�ลเมืองเจิำนเจีำย์งริ�วมกัับสำ�นักัง�น
ศึกัษั�ธุ์ิกั�ริในพื�นที� จัำดกิัจำกัริริมในชื�อ “Water Rhyme 
J i a n g s u  นำ � เ ย์ � ว ช น ทั ศ น ศึ กั ษั �  ป ล้ กั ฝัั ง ค่ ณ ค� �
กั�ริปริะหย์ัดนำ � ”  โดย์พ�ผู้้ เข้ �ริ�วมไ ด้แกั� นักั เริีย์น
ชั�นมัธุ์ย์มศึกัษั� จำ�กัโริงเริีย์น Zhenjiang Foreign 
Language School และ โริงเริยี์น Zhenjiang No. 3 Middle 
School ไปเย์ี�ย์มชมโริงง�นของบริษัิัท Gold East Paper 
(Jiangsu) Co. Ltd. และให้คว�มร้ิเ้กีั�ย์วกัับวิธุ์ีกั�ริต��งๆ 
ที�โริงง�นใช้เพื�อปริะหย์ัดนำ� เป็นกั�ริปล้กัฝัังคว�มร้ิ้
คว�มเข้�ใจำในทริัพย์�กัรินำ� โดย์ค�ดหวังว��ผู้้เข้�ริ�วม
โคริงกั�ริจำะมีสำ�นึกัคว�มริับผูิดชอบต�อกั�ริปริะหย์ัดนำ�
ม�กัขึ�น
 On July 10,2021, Zhenjiang Municipal 

Water Conservancy Bureau and Education 

Bureau organized a campaign named “Water 

Rhyme Jiangsu, Water-saving Youth Tour ”.

Participants the water-saving teenagers from 

Z h e n j i a n g  Fo re i g n  L a n g u a g e  S c h o o l  a n d 

Zhenjiang No. 3 Middle School visited Gold East 

Paper (Jiangsu) Co. Ltd. and learned about water-

saving measures in the mill also strengthened 

their understanding of water resources with the 

result that the sense of responsibility to protect 

water resources is being enhanced.

 กั�ริทัศนศึกัษั�เริิ�มจำ�กัห้องจัำดแสดง Sinar Mas 
Group ต�อไปที�อ�ค�ริโริงง�น 3 ต�มด้วย์อ่ทย์�นเพื�อกั�ริ
อน่ริกััษ์ัสิ�งแวดล้อม และบ�อพักันำ�ที�บำ�บัดแล้ว เหล��นักัเริยี์น
ที�เข�้ริ�วมได้เดินชมและสำ�ริวจำจำด่ต��งๆโดย์มีคณ่ Zhao GuoFu 
ผู้้ ริับตำ �แหน� งท้ตฯอน่ริักัษ์ันำ � เมืองเจิำนเจีำย์งเป็นผู้้นำ �
กั�ริทัศนศึกัษั�คอย์อธุ์ิบ�ย์สิ�งต��งๆอย์��งละเอีย์ด นักัเริยี์น
ต��งได้ริบัทริ�บถึงผูลสัมฤทธุ์ิ�ต��งๆที�ท�งโริงง�นปริะหย์ัดนำ�
ได้ต�มเป�้
 From Sinar Mas Group Showroom, the No. 3 

workshop, to the environmental protection park and 

the clean water concentration pond, students walked 

and explored through the detailed explanation by the 

water-saving ambassador of Zhenjiang XIN District, 

Z h a o  G u o f u ,  eve r yo n e  l e a r n e d  a b o u t  m a ny 

achievements in water saving.

 เคริื�องจัำกัริในไลน์กั�ริผูลิตของบริษัิัท Gold East Paper นั�น 
ถ้กัสริ้�งขึ�นโดย์มีไส้กัริองแบบ Multi-disc สำ�หริับกั�ริคืนสภ�พ
นำ�กัริองกัริะด�ษัติดตั�งไว้ตั�งแต�ต้น เมื�อนำ�กัริองกัริะด�ษัผู��น
กั�ริกัริองคัดค่ณภ�พแล้วจำะถ้กันำ�ไปใช้ขึ�นร้ิป ฉีดพ�น และหล�อลื�น
ในส�วนอื�นๆของโริงง�น ทำ�ให้ลดปริมิ�ณกั�ริใช้นำ�ในโริงง�นไปได้
ถึง 40 ล้�นล้กับ�ศก์ัเมตริต�อปี Gold East ย์ังปริะสบคว�มสำ�เริจ็ำ
ในกั�ริเป็นโริงง�นสี เขีย์วโดย์กั�รินำ �นำ �หม่น เวีย์นนี� ม�ใช้
ในกั�ริทำ�คว�มสะอ�ดถนนทำ�ให้ปริะหย์ัดนำ�สะอ�ดไปได้ถึง 
108,000 ล้กับ�ศก์ัเมตริต�อป ีนอกัจำ�กันี�กั�ริส�งนำ�ย์อ้นสวนถังกัริอง
เพื�อทำ�คว�มสะอ�ดไส้กัริองจำ�กัเลนทริ�ย์และคริ�บต��งๆก็ัย์ังทำ�ให้
ท�งโริงง�นปริะหย์ดันำ�ได้อีกั 834,000 ล้กับ�ศก์ัเมตริต�อปด้ีวย์
 The machine production line in Gold East paper 

is equipped with multi-disc white water recovery system 

during construction. After white water is recycled through 

the grading system, it is reused in the process of beating, 

spraying, and lubricating, reducing the consumption of 

clean water by 40 million m3 each year. Gold East has 

achieved greening, road washing with discharge water, 

saving 108,000 m3 of fresh water annually. The recovery of 

backwash water from sand filters and thickening tank, and 

then reused for clean water production, saving 834,000 m3

of clean water annually.

 Gold East Paper ย์ังคงยื์นหย์ัดในคว�ม
ตั�งใจำที�จำะลดกั�ริใช้นำ�และลดมลพิษั บริษัิัทได้ปริบัใช้
เทคโนโลยี์ใหม�ๆนับคริั�งไม�ถ้วนเพื�อริกััษั�สิ�งแวดล้อม 
โดย์กั�ริปริบัทก่ัคริั�งย์งัเปน็ผูลดีกัับเศริษัฐกิัจำและสงัคม
โดย์ริอบด้วย์ ในช�วงปีที�ผู��นม�บริิษััท Gold East 
Paper ได้ท่�มเงนิจำำ�นวน 10 ล้�นหย์วนเพื�อปริบัเปลี�ย์น
ลดกั�ริใชน้ำ�ในกัว��สบิโคริงกั�ริ ทำ�ให้บริษัิัท Gold East 
Paper นำ�นำ�จำ�กักั�ริบวนกั�ริในโริงง�นทั�งหมด
ม�ใช้ใหม�ได้ถึง 95% ในแง�กั�ริเงิน กั�ริปริะหยั์ดนำ�
ทั� ง ห ม ด ตี ไ ด้ เป็ น เงิ น ม � กั กั ว� �  1 0  ล้ � น ห ย์ ว น 
นั�นหม�ย์คว�มว��บริษัิัทจำะส�ม�ริถถอนทน่คืนจำ�กักั�ริ
ปริบัเทคโนโลย์คีริั�งนี�ได้ภ�ย์ในปเีดีย์วเท��นั�น
 Gold East paper continues to devote 

itself to saving water resources and reducing 

pollution, and has carried out a large number 

of technological transformation projects, 

which has achieved good economic and social 

benefits. In recent years, Gold East paper has 

invested 10 million yuan in technical reforms to 

more than a dozen water-saving projects. The 

water reuse rate has reached more than 95%, 

and the annual water-saving economic benefit 

exceeds 10 million yuan, which means that it 

can be recovered in a year. 

NEVIA NEWS 19



HOBBY CLUB 

NEVIA NEWS20 NEVIA NEWS 21

 ในภ�คกั�ริท�องเที�ย์วและกั�ริโริงแริมมีกั�รินำ�เทคโนโลย์ี
ไริส้มัผูสัม�ใชอ้ย้์�แล้วตั�งแต�กั�อนกั�ริริะบ�ดโควดิ 19 โริงแริมหล�ย์แห�ง
ลงทน่กัับเทคโนโลย์กีั�ริสั�งง�นด้วย์เสยี์งในลิฟต์หริอืในห้องพกัั หริอืกั�ริ
ใช ้Digital key ในกั�ริปลดล็อกัห้องพักัผู��นสม�ริท์โฟนเพื�อมอบบริกิั�ริ
ที�สะดวกัสบ�ย์เหนือริะดับให้กัับล้กัค้� ริวมถึงกั�ริใช้เซีนเซีอริ์
สั�งกั�ริแทนกั�ริสัมผูสั RFID NFC กั�ริจำดจำำ�ใบหน้� กั�ริย์นืย์นัตัวบ่คคล
ด้วย์ไบโอเมตริกิั แต�ในปัจำจำบ่นักั�ริใชเ้ทคโนโลยี์ไริส้มัผูสัเช�นนี�ได้พฒัน�
มติิใหม�เพิ�มเข�้ม� ที�ไม�เพยี์งแต�สะดวกัสบ�ย์และเปน็ไลฟ์สไตล์ที�ทนัสมัย์ 
แต�ย์งัเปน็กั�ริสริ�้งคว�มมั�นใจำและคว�มปลอดภัย์ให้กัับนักัท�องเที�ย์ว 
 The hospitality and tourism industries have long 

implemented contactless technology before the COVID-19 

pandemic. Numerous hotels have invested in voice-activated 

technologies in their elevators and accommodation areas. 

Appearing more commonly are the use of digital keys to 

unlock an occupants’ room through smart phones, an effort 

to deliver the most convenient experiences to their

customers. NFC and RFID sensors, facial recognition, 

biometrics identification are also examples of contactless 

technologies used in these industries. The contactless

technology is constantly growing to not only offer convenience 

for the modern lifestyles, but to also reinforce credibility and 

safety for all travelers.

 จำะเข้�ม�แทนแริงง�นมน่ษัย์์ม�กัขึ�น ไม�ว��จำะเป็นกั�ริใช้
พนักัง�นห่�นย์นต์เพื�อคอย์อำ�นวย์คว�มสะดวกัในกั�ริให้บริิกั�ริ
ถึงหน้�ปริะต้ห้องพักั ในภัตต�ค�ริ หริือในสน�มบิน ริวมไปถึง
กั�ริใช ้Bot ในกั�ริพด้คย่์โต้ตอบกัับลก้ัค้�สำ�หริบัคำ�ถ�มที�ถ้กัถ�มบ�อย์ๆ 
โดย์เฉพ�ะอย์��งย์ิ�งคำ�ถ�มเกีั�ย์วกัับคว�มกัังวลในคว�มปลอดภัย์
และคว�มเสี�ย์งต�อโริคริะบ�ดที�จำะมีเข้�ม�ในปริิม�ณม�กัขึ�น
ย์ิ�งกัว��เดิม ซีึ�งจำะช�วย์ลดภ�ริะง�นของพนักัง�นตัวจำริงิได้ม�กัทเีดีย์ว
 Digital workforce is growing to replace human 

labor; from navigation robots that provide convenience 

for travelers to get to their rooms, to robots that provide 

services in restaurants or in airports. Even in customer 

support, automated bots are used to respond to customers 

for frequently asked questions. Especially in this day and 

age, questions concerning safety and risks for contacting 

disease are flooding in more than ever. The use of these 

digital workforce will help alleviate much of the human 

labors’ workload.  

 ริฐับ�ลในหล�ย์ ๆ ปริะเทศกัำ�ลังพิจำ�ริณ�กั�ริใช้
วัคซีีนพ�สปอริต์ในร้ิปแบบดิจิำทัลเพื�อใช้ในกั�ริเดินท�งไปย์ัง
ต��งปริะเทศ ริวมไปถึงใช้ย์ืนยั์นปริะวัติกั�ริฉีดวัคซีีนของผู้้ที�
ต้องกั�ริเข้�ริ�วมกิัจำกัริริมส�ธุ์�ริณชนต��ง ๆ เช�น คอนเสิริต์ 
สริะว��ย์นำ� โริงภ�พย์นตริ ์แน�นอนว��นวตักัริริมกั�ริยื์นย์นัตัว
ตนดิจิำทัลนี�จำะไม�ได้มีปริะโย์ชน์สำ�หริบักั�ริควบค่มโริคริะบ�ด
เท��นั�น ในอน�คตกั�ริพัฒน�พ�สปอริต์ดิจิำทลัจำะช�วย์เพิ�มคว�ม
ปลอดภัย์ให้ผู้้เดินท�งส�ม�ริถควบค่มกั�ริเปิดเผูย์ข้อม้ล
ส�วนตัวได้ด้วย์ตัวเอง โดย์เลือกัได้ว��จำะแสดงข้อม้ลใดให้ใคริ
ด้ได้บ้�ง ซีึ�งจำะลดโอกั�สกั�ริเกิัดอ�ชญ�กัริริมไซีเบอริ์ได้
ม�กัขึ�นด้วย์
 Governments in numerous countries are 

considering replacing physical vaccine passports 

with a digital counterpart when verifying individuals 

travelling abroad. Moreover, these passports also 

help verify vaccination history for individuals wishing 

to participate in public events such as attending 

concerts, access public pools, access cinemas etc. 

These innovative digital identification systems have 

helped us control the spread of disease during this 

pandemic, but certainly, these digital passports will 

allow travelers to control access to their personal 

information. Users will be able to customize which 

information will be available to certain individuals or 

organizations, thus reducing the risks of cybercrimes. เทคโนโล่ยี ไร�สัมผััส 
Contactless Technology

แรงงานดิจิิทัล่  
Digital Workforce

03 พาสป้อร์ตดิจิิทัล่ 
Digital ID

ป้ระสบการณ์์ทางเล่้อก   
Alternative experiences

 ในช�วงล็อคด�วน์เริ�จำะเห็นได้ว��สถ�นที�ท�องเที�ย์วไม�ว��จำะเป็นพิพิธุ์ภัณฑ์์ แกัลอริี� คอนเสิริต์ ต��งมีกั�รินำ�เทคโนโลย์ี
เสมือนจำริิงเข้�ม�ใช้เพื�อสริ้�งปริะสบกั�ริณ์ท�งเลือกัให้ผู้้ชมดื�มดำ�ได้จำ�กัที�บ้�น กั�ริท�องเที�ย์วเช�นนี�  ไม�ต้องคำ�นึงถึง
ตั�วเคริื�องบนิ คว�มปลอดภัย์ในกั�ริเดินท�ง สภ�พอ�กั�ศ ริวมไปถึงค��ใชจ้ำ��ย์ จึำงเปน็กั�ริเปิดโอกั�สให้ผู้ท้ี�มขีอ้จำำ�กััดในกั�ริเดินท�ง
ไม�ว��จำะเป็นผู้้ส้งอ�ย่์หริือผู้้ป�วย์ ริวมถึงคนที�ไม�มีงบม�กัพอจำะท�องเที�ย์วต��งปริะเทศได้มีโอกั�สสัมผูัสปริะสบกั�ริณ์
แบบใกัล้เคีย์งได้เช�นกััน
 During lockdown exhibition venues such as museums, galleries, concerts brought in virtual realities 

technology to create alternative experiences for viewers to enjoy the events from the comfort of their home. 

This emerging form of exhibitions allow participants to transcend the need to account for flight tickets, travel 

safeties, weather conditions, and much of the hidden costs.

CR : https://moocs.nia.or.th/article/5-new-normal-travel-trends
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 กั�ริทำ�เกัษัตริย่์คใหม�ที�กัำ�ลังเป็นเทรินด์ไปทั�วโลกันั�น เต็มไปด้วย์เทคโนโลยี์และนวัตกัริริมท�งกั�ริเกัษัตริม�กัม�ย์ 
ซึี�งถก้ันำ�ม�ใชพ้ฒัน�วถีิกั�ริทำ�กั�ริเกัษัตริ อำ�นวย์คว�มสะดวกัให้กัับชวีติของเกัษัตริกัริย่์คใหม� (Smart Farmer) แทบทก่ัด้�น 
 A new solution to operating agricultural business is becoming a trend across the globe. Various 

technologies and innovations are being integrated into the agricultural system. This integration allows 

farmers and ranchers to reach new heights of convenience in all aspects of their businesses.

 เปน็กั�ริใชป้ริะโย์ชน์จำ�กักั�ริเก็ับขอ้มล้ด้�นกั�ริเกัษัตริต��งๆ 
ทั�ง สภ�พดิน สภ�พนำ� อ่ณหภม้ ิคว�มชื�น ปริมิ�ณแสง พื�นที�เพ�ะปล้กั 
สถ�นกั�ริณ์เจำริิญเติบโต ฯลฯ ซึี�งจำะทำ�ให้เข้�ใจำถึงปัญห�และ
คว�มต้องกั�ริที�แตกัต��งกัันไปในแต�ละพื�นที� ช�วย์ห�แนวท�งกั�ริ
ทำ�กั�ริเกัษัตริที�เหม�ะสม แม�นย์ำ�และมีปริะสิทธุ์ิภ�พส้งส่ดให้กัับ
เกัษัตริกัริส�ม�ริถนำ�ขอ้มล้ที�มอีย้์�ม�ต�อย์อดควบค้�กัับปัญญ�ปริะดิษัฐ ์
(AI) เช�น กั�รินำ� AI ช�วย์ควบค่มด้แลแปลงพืช โดย์เกัษัตริกัริแทบจำะ
ไม�ต้องลงไปคล่กัคลีด้วย์ตัวเอง นำ�ม�วิเคริ�ะห์คว�มแตกัต��งของ
วชัพชืในแปลงเกัษัตริ เพื�อห�วิธุ์กีัำ�จัำดได้ตริงจ่ำด หริอืนำ�ม�วิเคริ�ะห์
คว�มเสี�ย์งที�เกิัดจำ�กัสภ�พดินฟ้�อ�กั�ศ เพื�อช�วย์ลดคว�มเสี�ย์ง
กั�ริเกิัดโริค เพิ�มผูลผูลิตให้สง้ขึ�น 
 Digital agriculture is to benefit from collected 

agricultural data such as soil conditions, water conditions, 

temperature, humidity, light exposure, area of cultivation, 

growth status etc. This information will allow farmers to 

understand the problems and growth requirements of 

different plants in different areas. This information will help 

farmers to discover the most optimum, most accurate, and 

most efficient process to grow their products. This

 information can also be accompanied by AI systems to 

help farmers automate their daily crops maintenance. 

Farmers will hardly need to take care of the crops by 

themselves anymore. AI technologies can help identify 

invasive weeds within plantations and develop a solution 

to eliminate those invasive plants. Moreover, AI will be able 

to analyze risks of natural disasters and aid in decreasing 

risks of plant diseases and thus increase total yield.

 ที�ผู��นม�วิถีชีวิตของเกัษัตริกัริแขวนไว้บนคว�มเสี�ย์ง 
ท่กัอย์��งขึ�นอย้์�กัับสภ�พดินฟ�้อ�กั�ศซึี�งย์�กัที�จำะควบคม่ จึำงเกิัดเปน็
เทรินด์กั�ริจัำดกั�ริฟ�ริม์ร้ิปแบบใหม�ๆ ตัวอย์��งฟ�ริม์ร้ิปแบบใหม�
ที�กัำ�ลังเปน็ที�นิย์ม ได้แกั� กั�ริทำ�โริงง�นปล้กัพืชริะบบปิด (Plant Fac-
tory) ควบคม่ทั�งกั�ริให้นำ� ให้แสง อ่ณหภม้แิละคว�มชื�นที�เหม�ะสม 
ซีึ�งช�วย์ให้พืชเจำริญิเติบโตได้ดีแล้ว ย์ังส�ม�ริถปล้กัพืชนอกัฤด้กั�ล
ได้ เทรินด์กั�ริทำ�เกัษัตริแนวตั�ง (Vertical Farm) ที�เหม�ะสำ�หริบั
กั�ริทำ�เกัษัตริในเมือง แก้ัปญัห�ข�ดพื�นที�เพ�ะปลก้ั ริวมถึงเทรินด์
กั�ริทำ� “ฟ�ริ์มเลี�ย์งแมลง” แหล�งโปริตีนแห�งอน�คตที�ทั�วโลกั
กัำ�ลังจัำบต� 

 In the past, the fates of farmers are full of risks; 

their yields are at the mercy of mother nature that are 

impossible to control. Therefore, innovators have 

developed various forms of farms to combat these 

unforeseeable prospects. Examples of such farms are 

plant factories that are closed to the outside world. Plant 

factories allow total control over water volume, light, 

temperature, humidity etc. Complete control over these 

factors allows plants to grow in ideal environment and also 

allows plantation owners to grow out-of-season crops. 

Another form of popular plantation management is vertical 

farms. Vertical farms are ideal for growing crops in urban 

area, since it solves the problem of limited horizontal 

space. Another form of farm that is currently in-the-trends 

across the globe is insect farming, since insects are found 

to be protein-rich creatures.   

 กั�ริพัฒน�นวัตกัริริมที�กัำ�ลังเป็นที�สนใจำอย์��ง
บริริจำ่ภัณฑ์์ที�ย์ืดอ�ย่์และเก็ับริกััษั�ที�เป็นมิตริต�อสิ�งแวดล้อม 
กัริะบวนกั�ริย์ดือ�ย่์แบบไม�ใชส้�ริเคมี ริวมถึงริะบบกั�ริตริวจำ
สอบคณ่ภ�พผูลผูลิตที�สะดวกัแม�นย์ำ� ไม�ทำ�ล�ย์ผูลผูลิต และ
นวัตกัริริมที�ใช้ในกั�ริขนส�งได้ริวดเริว็หลังกั�ริเก็ับเกีั�ย์ว เช�น 
ต้้คอนเทนเนอริค์วบค่มบริริย์�กั�ศด้วย์โอโซีน ซีึ�งช�วย์ยื์ดอ�ย่์
ผูลไม้กัล่�มเบอริี� ทำ�ให้เกัษัตริกัริส�ม�ริถเปลี�ย์นกั�ริขนส�ง
ผู��นท�งเริือแทนเคริื�องบิน หริือกั�ริพัฒน�ส�ริเคลือบผูิว
ชนิดใหม� โดย์ฝัมีือสต�ริท์อัพ AgTech ไทย์ เปน็ต้น 

 Agricultural technologies have made 

countless advancement over the years. Examples of 

such innovations are packaging made from organic 

materials that also extend expiry dates, a bioorganic 

process that helps extend usable dates or a quality 

assurance system that are more accurate without 

the need to destroy the crops sampled. Logistics 

Innovations have grown leaps and bounds across the 

years as well, allowing faster loading and shipment. 

O-zone controlled containers extends the lifespan of 

berries, allowing them to be transport by sea rather 

than by air. AgTech Startup Thailand is currently 

developing new types of coating substances for 

agricultural products.

 ผูลผูลิตด้�นกั�ริเกัษัตริเป็นที�ต้องกั�ริเพิ�มขึ�นต�มจำำ�นวน
ปริะช�กัริโลกั แต�ในท�งกัลับกัันจำำ�นวนเกัษัตริกัริปัจำจำ่บันกัลับ
ลดน้อย์ลงเข�้ไปทก่ัท ีนวตักัริริมเคริื�องจัำกัริกัลเกัษัตริ ห่�นย์นต์ โดริน 
และริะบบอัตโนมัติต��งๆ จึำงมีบทบ�ทที�สำ�คัญ เพื�อช�วย์ให้เกัษัตริกัริ
ปริะหย์ัดเวล� ปริะหยั์ดแริงง�น แต�ย์ังคงสริ�้งผูลผูลิตได้เท��เดิม 
(หริือม�กัขึ�นกัว��เดิม) ได้ปริะสิทธุ์ิภ�พที�เพิ�มขึ�น ต้นท่นถ้กัลง
 และพัฒน�คณ่ภ�พชีวติดีๆ ให้กัับเกัษัตริกัริโดย์ไม�ร้ิตั้ว เช�น ห่�นย์นต์ 
AI ตัวแริกัของอิสริ�เอล ที�จำะทำ�ง�นอัตโนมติัเมื�อดอกัไมพ้ริอ้มสำ�หริบั
กั�ริผูสมเกัสริ ในอ่ณหภมิ้และคว�มชื�นเหม�ะสม ช�วย์ให้โอกั�สสำ�เริจ็ำ
เพิ�มขึ�นม�กักัว��ปล�อย์ไว้ต�มธุ์ริริมช�ติ หริือ กั�รินำ�โดรินไปใช้
ในกั�ริปลก้ัข้�วได้อย์��งแม�นย์ำ�และส�ม�ริถเพิ�มผูลลิตได้ถึงสองเท��
 Demands for agricultural products are rising as a 

result of the growing numbers of Earth population. However, 

the numbers of the population who chose agriculture as 

their professions are constantly dwindling. As such, 

innovations for agricultural machines such as robots, 

drones or automations will be playing significant roles in 

helping farmers save time and costs while maintaining the 

same amount of yield (or even greater).  Next thing they 

know, plantation owners will find themselves producing 

crops with better efficiency, saving costs, and gaining better 

quality of life. To provide an example, Israel’s first AI robots 

are able to automatically pollinate flowers when these 

flowers are ready. The robots wil l  also account to

 temperature and humidity to find the best time to pollinate.  

Another example will be how farmers utilize drones to help 

in their efforts raising rice crops and end up doubling their 

yield.

 เป้ล่ี�ยนอนาคต “การเกษตร” ไทย

การเกษตรดิจิิทัล่
Digital Agriculture

การจิัดการฟาร์มร้ป้แบบใหม่
New Forms of Farm Management

การจิัดการหล่ังการเก็บเกี�ยว
แล่ะขนส่ง
Post-Harvest Management and 
Logistics Management

เคร่�องจิักรกล่เกษตร ห่่นยนต์ 
โดรนแล่ะระบบอัตโนมัติ
Agricultural machines; robots, 
drones and automations

CR : https://www.nia.or.th/AgTechTrends

Revolutionize Thai Agriculture
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 อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ถือเป็นธุ่์ริกิัจำที�สนับสน่นภ�คธุ่์ริกิัจำ
อื�นๆ อีกัหล�ย์ปริะเภท ซีึ�งกั�อนหน้�นี�อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ทั�วโลกั
ก็ัอย้์�ในภ�วะที�ต้องปริบัตัวกัับเทคโนโลยี์ที�เปลี�ย์นแปลงไปพอสมควริ 
วิกัฤติกั�ริแพริ�ริะบ�ดของไวริัสโคโริน�ส�ย์พันธุ่์์ใหม� 2019 หริือ 
COVID-19 จึำงย์ิ�งสริ�้งผูลกัริะทบกัับอ่ตส�หกัริริมและธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์
ทั�วโลกัม�กัขึ�นไปอีกั
 INTERGRAF หริอื the European federation for print 
and digital communication ซีึ�งเป็นสหพันธุ์์ธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์และกั�ริ
สื�อส�ริดิจิำตอลแห�งย่์โริปได้เปิดเผูย์ภ�พริวมของผูลกัริะทบของกั�ริ
ริะบ�ดของ COVID-19 ต�อธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์ในสหภ�พย่์โริปโดย์ริะบ่ว�� 
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ที�ได้ริบัผูลกัริะทบม�กัที�ส่ดในสหภ�พย่์โริป คือ 
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ที�เป็น supplier ให้กัับธุ่์ริกิัจำด้�นโฆ่ษัณ� กั�ริ
จัำดง�นนิทริริศกั�ริ ง�นแสดงสินค้� ริวมไปถึงกั�ริปริะช่มและกั�ริ
จัำดอีเวนต์ต��ง ๆ ซีึ�งภ�คธุ่์ริกิัจำเหล��นั�นถ้กัริะงับไว้ชั�วคริ�ว
แทบจำะในทันที เช�นเดีย์วกัับง�นพิมพ์ด้�นโบริชัวริส์ินค้�หริอืใบปลิว 
 อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ในย่์โริปม�กักัว�� 40% เป็นธุ่์ริกิัจำ
กั�ริพิมพ์ที�เกีั�ย์วเนื�องกัับภ�คธุ่์ริกิัจำกั�ริโฆ่ษัณ� ทำ�ให้ผูลกัริะทบจำ�กั
กั�ริริะบ�ดของ COVID-19 ที�มีต�อล้กัค้�ของอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ ์
เช�น ริ�้นอ�ห�ริ โริงภ�พย์นตริ ์ คอนเสิริต์ พิพิธุ์ภัณฑ์์ และกิัจำกัริริม
อื�น ๆ ส�งผูลต�อริ�ย์ได้ของภ�คอ่ตส�หกัริริมนี�อย์��งไม�อ�จำหลีกัเลี�ย์ง
ได้ นอกัจำ�กันี� INTERGRAF ยั์งริะบ่ต�อว��ผูลกัริะทบจำ�กั COVID-19 
ต�ออ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ในย่์โริปนั�นนอกัจำ�กัจำะกัริะทบต�อริ�ย์ได้
ของภ�คอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์แล้ว ย์งัส�งผูลกัริะทบต�อกั�ริข�ดแคลน
ปจัำจัำย์กั�ริผูลิตของอ่ตส�หกัริริมกั�ริพมิพอี์กัด้วย์ เช�น ส�ริ isopropanol 
(IPA) และ Synthetic ethyl alcohol ซีึ�งเปน็ส�ริเคมีที�มีคว�มจำำ�เปน็
อย์��งม�กัในอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ที�อ�จำข�ดตล�ดเนื�องจำ�กับริิษััท
ด้�นกั�ริพิมพ์ส�วนใหญ�จำะสต็อกัส�ริเหล��นี�ไว้เพีย์ง 1-2 เดือนเท��นั�น 
ด้�น Heidelberg Graphic Equipment Ltd. ธุ่์ริกิัจำด้�นกั�ริพิมพ์
ริ�ย์ใหญ�ในย่์โริปได้เปิดเผูย์ริ�ย์ง�นผูลกัริะทบจำ�กักั�ริริะบ�ด
ของ COVID-19 ต�ออ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ทั�วโลกั โดย์ริวบริวม
จำ�กัฐ�นล้กัค้�กัว�� 5,000 ริ�ย์ทั�วโลกัของ Heidelberg Graphic 
Equipment Ltd. พบว��ในช�วงกั�ริริะบ�ดของไวริสั COVID-19 ภ�ค
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพมิพจี์ำน มีริ�ย์ได้และย์อดข�ย์ลดลงม�กักัว�� 80%
โดย์เฉพ�ะด้�นกั�ริพิมพ์เพื�อกั�ริโฆ่ษัณ�จำะได้ริับผูลกัริะทบม�กั
เป็นพิเศษั 

 The printing industries is known to support

 various industries across numerous sectors. Previously,

 the printing industries across the globe had to make 

countless adjustments to keep up with considerable changes 

in technology. Thus, the novel Corona Virus Disease 2019 

or COVID-19 causes a greater repercussion towards 

the printing industries across the globe.

 INTERGRAF (the European Federation for Print 

and Digital Communication), a European union for printing 

and digital communications publishes its research on 

the impact of COVID-19 pandemic towards the printing 

industries within the European Union. The research 

finds, within the EU, the printing industry that suffers 

the most is the printing industry that are suppliers 

for advertising businesses, convention, exhibitions; 

conferences and business events. The afore mentioned 

businesses are being temporari ly  halted almost 

immediately. Printings businesses for brochures and fliers 

share the same fate.

 Over 40% of Printing industries in Europe are 

printing businesses related to advertising sectors. 

The COVID-19 outbreak affects purchasers of the 

industry such as restaurants, theaters, concert venues, 

museums and similar establishments, causing the industry 

to lose earnings inevitably. INTERGRAF also states 

that aside from the COVID-19 having impact on overall 

income of the industry, it also causes the shortage 

of production materials e.g., Isopropanol (IPA) and 

synthetic ethyl alcohol. Both which are major chemicals 

used in the printing industries that are speculated 

to run of stock since most printing businesses carry 

them enough to last only for 1 or 2 months. Heidelberg 

Graphic Equipment Ltd., a major player in European 

printing businesses share its findings of the effects 

of COVID-19 outbreak towards the publishing industry. 

The company gathers data from its over 5,000 client bases. 

Heidelberg’s data shows that the printing industry in China 

loses over 80% of its sales and income. Printing for 

advertising takes the hardest hit.

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification™)

สิ่งแวดล้อมที่คุณเลือกได้ 
CAS PAPER เพื่อป่า เพื่อคุณ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council ™) และ


