
เปิิดโลกแห่่งจิินตนาการ 
Metaverse เปิิดโอกาสในการสร้างโลกแห่่งการเรียนร้้ สร้างมุุมุมุอง 
ความุคิด และจิินตนาการ ลองนึกภาพคุณคร้และนักเรียนทีี่�อาศััยอย้่
ต่างที่ี� แต่สามุารถเข้้ามุาเรียนร้้ร่วมุกัน เล่นกีฬาด้วยกัน ห่รือแมุ้แต่ 
ออกไปิที่่องโลกกว้างร่วมุกับเด็กคนอื�น ๆ ในโลกเสมุือน เด็ก ๆ จิะได้
ทัี่�งปิระสบการณ ์ความุร้ ้และการแลกเปิลี�ยนระห่วา่งกนั ซึ่ึ�งนี�คอืระบบ
การเรียนการสอนทีี่�ห่้องเรียนธรรมุดายังที่ำาไมุ่ได้ 

ยกตวัอย่างแบรนด์ชั้ั�นนำาที่ี�สร้างโลก Metaverse สุดสร้างสรรค์ให้่กบัเดก็ ๆ 
อย่างแคมุเปิญ Magic is in the Air ข้อง Nike ที่ี�เปิิดโอกาสให่้เด็ก ๆ 
สร้าง Airtopia ห่รือโลกข้องพวกเข้าบนแพลตฟอร์มุเกมุ Roblox โดย
เริ�มุตน้จิากการชั้กัชั้วนนกัสรา้งสรรคร์ุน่เยาวม์ุาคน้ห่าแรงบนัดาลใจิจิาก
ฟองอากาศัในรองเท้ี่า Air Max ที่ั�งผลงานศัลิปิะ ดนตร ีและการออกลลีา 
เคลื�อนไห่วตามุจินิตนาการ จิากนั�นจิงึนำาไอเดยีไปิสร้างเป็ินสภาพแวดล้อมุ 
ดิจิิที่ัลให่้เด็ก ๆ เข้้าไปิสนุกอย่างไร้ขี้ดจิำากัดในโลก Metaverse 

ความปิลอดภััยเปิ็นสิ่่�งที่่�ต้องคำานึง
การคำานึงถึงความุปิลอดภัยและการปิกปิ้องข้้อมุ้ลส่วนบุคคลคือ  
สิ�งสำาคัญในโลก Metaverse บริษััที่เกมุยักษั์ให่ญ่อย่าง Epic Games 
ได้ระดมุทุี่นสองพันล้านเห่รียญจิาก Sony และ Lego เพื�อสร้าง 
โลก Metaverse เอาใจิเด็ก ๆ แมุ้จิะยังไมุ่ได้กำาห่นดร้ปิแบบชั้ัดเจิน  
แต่มุีข้้อตกลงเบื�องต้นร่วมุกัน 3 ข้้อ คือ ห่นึ�ง ต้องให่้ความุสำาคัญ 
ต่อความุปิลอดภัยในการใชั้้งานและส่งเสริมุความุเปิ็นอย้่ที่ี�ดี สอง 
คำานึงถงึผลปิระโยชั้น์ส้งสุดข้องเด็กเป็ินห่ลัก และสามุ ต้องส่งเสริมุให่้
ทัี่�งเด็กและผ้้ให่ญ่สามุารถควบคุมุปิระสบการณ์เสมืุอนได้ด้วยตนเอง 

เหรียญสองด้านสำาหรับเด็ก
TWO SIDES OF THE SAME COIN

Metaverse
for Kids

Metaverse คืือ โลกแห่งจิินตนาการที่่�เปิิดโอกาสในการเรย่นร้้ และสัมผััสกับมุมมองใหม่ ๆ ได้ไม่จิำกัด แต่ในที่างกลับกันอาจิเป็ินแหล่งรวม

ของภััยคืุกคืามที่างอินเที่อร์เน็ต ซึ่่�งเกิดจิากการที่่�ผั้้ ใช้้งานสามารถใช้ช้้่วิต หรือแสดงออกอย่างอิสระกว่าโลกที่่�เป็ินอย้่จิริง การเข้าถ่งโลก 

Metaverse ของเด็กจิ่งเปิร่ยบเหมือนเหร่ยญที่่�ม่สองด้าน ด้านหน่�งคืือ ปิระโยช้น์ต่อการเรย่นร้้และจิินตนาการ อก่ด้านคืือ ภััยมืดที่่�อาจิ 

เกิดจิากคืวามไม่เที่่าที่ันเที่คืโนโลยข่องเด็ก

Metaverse, a realm of imagination, offers unlimited spaces for learning and new experiences. But it is not free from cyber 

threats. To kids, Metaverse is thus like a coin with two sides. While one is greatly useful, the other may cause harm  

especially in the face of kids’ tech illiteracy. 

โลก Metaverse ที่ี�ออกแบบโดยคำานงึถงึผ้ใ้ช้ั้งานรุน่เยาวเ์ป็ินศ้ันยก์ลาง
จิึงช่ั้วยเสรมิุสร้างพฒันาการและเห่มุาะสมุกบัวัยแห่่งการเรยีนร้ข้้องเด็ก

ผลกระที่บต่อพััฒนาการและการคุกคาม
แมุ้ว่า Metaverse จิะสร้างโลกแห่่งการเรียนร้้ทีี่�ไร้ขี้ดจิำากัดให่้กับ 
เด็ก ๆ แต่อย่าลืมุว่าอาจิแฝงผลกระที่บที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมุต่อเด็ก 
ทีี่�ยังข้าดภ้มิุคุ้มุกันในโลกออนไลน์ เราอาจิคุ้นเคยกับปัิญห่าเด็กติดเกมุ 
ซึ่ึ�ง Metaverse อาจิที่ำาให่้ปิัญห่านี�มีุแนวโน้มุรุนแรงกว่าเดิมุ เนื�องจิาก
การเปิลี�ยนแปิลงฮอร์โมุนที่างอารมุณ์ (Stress hormone) ที่ำาให่้เด็ก
กลุ่มุเปิราะบางมุีอาการก้าวร้าว อีกที่ั�งการใชั้้อวาตาร์ดิจิิที่ัลเพื�อสร้าง 
ตัวตนในโลกเสมุือน อาจิส่งผลต่อความุพึงพอใจิในร้ปิลักษัณ์ตนเอง  
และการยอมุรับจิากบุคคลอื�น ที่ั�งห่มุดนี�มีุผลต่อพฤติกรรมุข้องเด็ก 
ซึ่ึ�งกำาลังอย้่ในชั้่วงข้องการพัฒนาด้านจิิตใจิ สมุอง และอารมุณ์

ผลกระที่บโดยตรงที่ี�ไมุ่อาจิห่ลีกเลี�ยงคือ ผ้้ไมุ่ห่วังดีในโลก Metaverse 
เพราะแมุ้ว่าการเข้้าถึงโลก Metaverse จิำาเปิ็นต้องมีุบัญชั้ีผ้้ใช้ั้งาน  
ซึ่ึ�งกำาห่นดให้่สมัุครได้เฉพาะบุคคลที่ี�อายุ 13 ปิีข้ึ�นไปิ แต่เด็ก ๆ ที่ี�อายุ
ไมุ่ถึงก็ยังมีุโอกาสเข้้าส่้ Metaverse ได้เองผ่านบัญชีั้ Facebook  
ข้องครอบครัวทีี่�ใช้ั้ร่วมุกันได้ และพวกเข้าก็อาจิพบกับการถ้กคุกคามุ
ห่รือห่ลอกลวงได้ไมุ่ยาก 

ตัวอย่างกรณีศัึกษัาข้องแพลตฟอร์มุเกมุ Roblox ที่ี�มุีผ้้ใชั้้งานมุากกว่า 
150 ล้านคน พบว่าครึ�งห่นึ�งข้องผ้้ใชั้้งานเปิ็นเด็กอายุตำ�ากว่า 13 ปิี  
ความุสนุกข้องเกมุคอื ผ้ใ้ช้ั้งานสามุารถเข้้ามุาสร้างเกมุย่อยข้องตวัเองได้ 
และไมุ่จิำาเป็ินต้องสวมุแว่น VR แต่ใช้ั้การจิำาลองชีั้วิตจิริงผ่านอวาตาร์ 24  
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WORLD OF IMAGINATION
On Metaverse, teachers and students can explore the imagination-
based spaces together. There, they can learn and play sports 
with ample opportunities for knowledge and experiences. 
Metaverse-based interactions indeed far exceed what a physical 
classroom can offer. 

Nike has already stepped into Metaverse with “Magic is in  
the Air” theme. In this realm, kids can create their own Airtopia 
on gaming platform ‘Roblox’ from Air Max inspirations. Music, 
arts, and even dances can be integrated into this Metaverse.

PAY ATTENTION TO SAFETY
While exploring Metaverse, it is important to pay attention to 
safety and personal-data protection. Raising more than 2 billion 
US dollars for their jointly-developed Metaverse or Epic Games, 
Sony and Lego vow to lay down three core pillars – usage safety, 
kids’ maximum benefits, and young/adult users’ ability to control 
their virtual experiences. 

ADVERSE IMPACTS ON DEVELOPMENT  
& THREATS
Without adequate immunity, kids may face adverse impacts from 
Metaverse. Their time in the virtual world may upset their stress-
hormone level and raise their aggressive-behavior tendency. Digital 
avatars, moreover, may affect self-esteem when it comes to their 
actual physical features. Such impacts can be serious because kids 
are still in the stage of physical, mental, and emotional development. 

Aside, some ill-intentioned people may roam Metaverse in search 
of victims. Even though Metaverse users must be at least  
13 years old, some underage may sneak in by using the social 
media accounts of their families. The young ones may become 
easy preys for bad people in the Metaverse.

Roblox platform has now had more than 150 million users.  
Of them, about half are believed to have been under 13. Roblox 
is fun because it has sub realms whereby users’ avatars can have 
fun without the need to wear VR glasses. However, some of these 
sub realms host sexually-explicit parties. Although app developer 
has constantly monitored usage and removed inappropriate sub 
realms, there are risks that some have still existed. 

Meta, which triggers Metaverse trend, has also been so focused 
on app/VR-device development that its Horizon Worlds platform 
may fail to protect all kids. Its safety measures are not proactive. 

Several parties, therefore, have spoken up about the need to 
protect kids’ rights on international stages, including United Nations 
(UN) forums. Some countries have included privacy protection 
in schools’ curricula to ensure even kids are digitally literate 
enough to protect themselves.   

ข้้อควรร้้ เพั่�อที่่องโลกออนไลน์อย่างปิลอดภััย 
HOW TO BROWSE INTERNET SAFELY

เลืือก
Choose

ดาวโหลดแอปิพลิเคืช้ัน

ที่่�ปิลอดภััย และอัปิเดต

เปิ็นเวอร์ช้ั�นใหม่เสมอ

D o w n l o a d  s a f e 

applications only and 

constantly update 

them.

รู้้�เท่่าทั่น
Be Knowledgeable

เร่ยนร้้วิ ธ่ีการใช้้งาน

อินเที่อร์เน็ตที่่�ถ้กต้อง

และสร้างคืวามเข้า ใจิ 

ถ่งภััยที่่�อาจิเกิดข่�น 

Learn how to use the 

internet safely and 

understand cyber  

threats.

เลื่�ยง 
Avoid

หลก่เล่�ยงการแช้ร์ขอ้ม้ล

ส่วนตัวที่่�สำคัืญ เช่้น 

บตัรปิระช้าช้น เลขที่่�บญัช่้  

บัตรเคืรดิต

Do not share key 

personal data, such as 

the number of national 

ID card, credit cards, 

and bank accounts 

with others.

จััดตารู้าง
Manage Time

ใช้้เวลาในโลกออนไลน์

อย่างเหมาะสม

S p e n d  j u s t  a n 

appropriate amount 

of time online. 

รู้ะวังั 
Be Careful

ไม่คืวรล็อกอิน Username 

และ Password ที่ิ�งไว ้หรอื

ใช้้รหัสผั่านที่่�เข้าถ่งง่าย

เกินไปิ

Log out after each 

usage. Aside, your 

passwords should not 

be easy to guess.

ด้แลื
Supervise

ผั้้ ปิกคืรองคืวรด้ แล 

อย่างใกล้ช้ิด ให้ ใช้้งาน

อย่างเหมาะสม

If you are parents, 

make sure your kids 

u se  the  i n te rne t 

properly under your 

supervision.

ข้องตัวเองเช่ั้นเดยีวกบัการสร้างตวัตนบนโลก Metaverse เห่ล่าอวาตาร์ 
สามุารถเข้า้ไปิรว่มุสนกุในเกมุที่ี�คนอื�นสรา้งไวบ้น Roblox ได ้และล่าสดุ
พบว่ามุีผ้้เล่นห่ลายรายจิัดปิาร์ตี�ที่ี�ไมุ่เห่มุาะสมุและมุีการพ้ดถึงเรื�อง 
ที่างเพศั กอ่นที่ี�ผ้พ้ฒันาแอปิพลเิคชั้นัจิะตรวจิสอบพบและกำาจิดัออกไปิ 

นอกจิากนี� ผ้้จุิดกระแสโลก Metaverse อย่าง Meta และเจ้ิาข้อง
แพลตฟอร์มุ Horizon Worlds ก็ด้เห่มุือนว่าจิะทุ่ี่มุเที่ความุพยายามุ 
ไปิกับการพัฒนาแอปิพลิเคชั้ันและอุปิกรณ์ VR มุากกว่าการให้่ความุ
สำาคัญกับความุปิลอดภัยข้องเด็กและเยาวชั้น จิึงเปิ็นไปิได้ว่าแนวที่าง
การจิัดการโลก Metaverse ข้อง Meta จิะเปิ็นแบบวัวห่ายล้อมุคอก
เชั้่นเดียวกัน

เรื�องข้องการคุ้มุครองสิที่ธิเด็กบนโลก Metaverse คือปิระเด็นที่ี�ห่ลาย
ภาคส่วนต่างให่้ความุสำาคัญ บนเวที่ีระดับนานาชั้าติ United Nations 
(UN) เริ�มุมุกีารพด้ถงึสิที่ธิเด็ก โดยเฉพาะการคุ้มุครองความุเป็ินส่วนตัว 
บนโลกดิจิิทัี่ล ในบางปิระเที่ศัเริ�มุมุีการสอดแที่รกความุร้้เรื�องนี�เอาไว้ 
ในห่ลักส้ตรข้องโรงเรียนเชั้่นกัน 
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BAAN SOMTUM SERVING  
DELICIOUSNESS WITH QUALITY 

บ้านส้มตำา 
เสิร์ฟความแซ่บด้วยคุณภาพ

จากไอเดยีเริ�มต้น้สรา้งธุุรกจิของคณุแมส่ภุาพร 

ชููดวง จึงต้ัดสินใจเปิิดร้าน “บ้านส้มต้ำ” เพ่�อ 

นำเสนออาหารต้ำรับอีสานที่ี�เล่ือกใชู้วัต้ถุุดิบ

คุณภาพมาปิรุงอย่างพิถุีพิถุัน ที่ำให้บ้านส้มต้ำ

เต้ิบโต้จนเปิ็นทีี่�ยอมรับแลืะขยายความอร่อย 

ไปิสู่หลืายพ่�นที่ี�ในปิัจจุบัน

เปิ็นระยะเวลืากว่า 17 ปิีในการดำเนินธุุรกิจ  

วนันี� คณุพีรณัชู ชูดูวง กรรมการบริหาร บริษัทัี่ 

บ้านส้มต้ำ กรุ�ปิ จำกัด ได้เข้ามารับชู่วงต้่อจาก

คุณแม่สุภาพร แลืะใชู้ โอกาสนี�เลื่าถุึงที่ิศที่าง 

การสานต้่อธุุรกิจในเจเนอเรชูันที่ี� 2 พร้อม 

เลื่าเร่�องราวการที่ำงานกับพาร์ต้เนอร์อย่าง 

SCGP ทีี่�เข้ามาชู่วยต้อบโจที่ย์ด้านคุณภาพ 

ของบ้านส้มต้ำได้ดียิ�งขึ�น

Founded by Mrs. Supaporn Choodoung 

nearly 20 years ago, “Baan Somtum” 

procures quality ingredients and prepares 

an attentive cooking process for the delivery 

of great Isan dishes to its customers. 

This well-recognized brand, as a result,  

has been able to expand its business far 

and wide. 

Today, her son Mr. Peeranat Choodoung –

Managing Director of Baan Somtum Group 

Company Limited – has taken over the 

management. During his interview about 

his vision, he also shared his view about 

SCGP that has supported Baan Somtum’s 

constant development.

Scan QR Code
เพ่ือชมวิดีโอสัมภาษณ์ 
Scan QR Code for 
the interview
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ธุุรกิิจที่่�เร่�มจากิแฟมิลี่่�ไที่ม์
“บ้้านส้้มตำำาเราเร่�มตำน้เหมอืนธุรุกิจ่อื�น ๆ  ครบั้ เราโตำมาจากิรา้นตำกึิแถว
เล็็ก ๆ  ขนาด 2 คูหา ซึึ่�งตำอนนั�นคุณแม่อยากิจะลาออกิจากิงานประจำา 
จงึมานั�งคยุกินัว่าจะทำำาอะไรด ีบ้้านเรากิน่อาหารอสี้านเป็นประจำาอยูแ่ล้ว
พวกิจ่�มจุม่ ส้้มตำำารถเขน็อะไรแบ้บ้นี� เหมอืนเปน็แฟมลี่�ไทำมข์องบ้้านเรา
คุณแม่เลยตัำดส่้นใจทำำาร้านอาหารอีส้านแถวพุทำธุมณฑลส้าย 2 ใน 
ปี 2548 และเตำ่บ้โตำมาเรื�อย ๆ ขยายปีละส้าขา จนวันนี�มีทำั�งหมด  
11 ส้าขาครับ้”

กิารเข้ามาบ้รห่ารธุรุก่ิจร้านอาหารของคุณพ ีถือเป็นบ้ทำบ้าทำทีำ�แตำกิต่ำางกินั 
อย่างส่้�นเช่ิงกิับ้ส่้�งทีำ�เขาส้นใจ เพราะเรียนจบ้และทำำางานในส้าขา 
นเ่ทำศศ่ลป์ ก่ิอนจะตำดัส่้นใจกิลบั้มาช่ิวยส้านต่ำอส้่�งทีำ�คณุแม่ได้ส้ร้างเอาไว้

“ผมอยู่กัิบ้ธุุรก่ิจทำี�บ้้านมาตำั�งแตำ่เรียนมัธุยม พอถึงจุดทำี�ตำ้องเลือกิ ผมกิ็
เลือกิทีำ�จะกิลับ้มาชิ่วยทีำ�บ้้าน เพราะ Passion มันกิ็ยังอยู่ในชีิว่ตำเรา 
ไมไ่ดห้ายไปไหน ทำกุิวนันี�ผมกิย็งัถา่ยรปูฟงัเพลงอยูเ่หมอืนเด่ม ผมเร่�ม 
จากิส่้�งทีำ�ถนดัก่ิอนครับ้ เช่ิน กิารออกิแบ้บ้เมนขูองร้านใหม่ กิารถ่ายภาพ 
รวมถึง Marketing and Sales จากินั�นกิ็ค่อย ๆ เรียนรู้ไป จนตำอนนี�
ดูแลทำั�งบ้ร่ษััทำ

“ช่ิวงเร่�มต้ำนคุณแม่บุ้กิเบ้่กิมาเยอะมากิ พอมาถึงชิ่วงของเราคือ 
กิารต่ำอยอด ก่ิอนอื�นเราต้ำองเข้าใจก่ิอนว่าพื�นฐานมอีะไรบ้้าง ในช่ิวงแรกิ 
อาจจะมีปัญหาเรื�องแนวความค่ดกิันบ้้าง แตำ่ตำอนนี�กิ็โอเคแล้ว เพราะ
เรามองเห็นภาพตำรงกัินว่าอะไรทำี�เป็นผลดีกิับ้ธุุรกิ่จ”

พาความแซ่่บไปฝากิทีุ่กิมุมเมือง

กิารเตำบ่้โตำของธุุรก่ิจมกัิมาพร้อมความท้ำาทำาย คณุพีเล่าว่า ความท้ำาทำาย
เกิ่ดขึ�นตำลอดเวลา แต่ำส่้�งทีำ�เขาให้ความส้ำาคัญคือเรื�องคุณภาพอาหาร 
จึงทำำาให้ไม่ว่าความท้ำาทำายจะมาในรูปแบ้บ้ไหนก็ิผ่านไปได้ บ้้านส้้มตำำา
จึงเตำ่บ้โตำและเป็นตำัวเลือกิในใจของคนเมืองมาจนถึงทำุกิวันนี�

“ความทำ้าทำายมีมาตำลอด ตำอนเปิดส้าขาแรกิได้ปีเดียว ถนนหน้าร้าน 
กิ็เจอกิารกิ่อส้ร้างเลยตำ้องเปิดส้าขาส้องเพ่�ม หรือส้าขาพระนั�งเกิล้า 
เปิดมาได้ปีเดียวก็ิโดนนำ�าท่ำวมช่ิวงปี 2554 ธุุรก่ิจเรามาเข้าทำี�เข้าทำาง 
ตำอนเปิดส้าขาส้าทำร เร่�มเป็นทีำ�ยอมรับ้ของคนกิรุงเทำพฯ มีกิลุ่มลูกิค้า
ตำ่างชิาตำ่ กิลุ่มลูกิค้าประจำา ธุุรกิ่จโอเคขึ�น และขยายส้าขาเพ่�มตำ่อเนื�อง

“จุดเด่นของเราคือ เป็นร้านอาหารอีส้านทีำ�เข้าถึงคนทัำ�วไปได้ง่าย 
ออกิแบ้บ้ร้านให้มบี้รรยากิาศทำี�ส้บ้าย ๆ  รองรับ้กิลุ่มลูกิค้าทีำ�เป็นครอบ้ครวั 
กิลุ่มเพื�อน หรือแม้กิระทัำ�งกิลุ่มลูกิค้าต่ำางชิาตำ่ อีกิหนึ�งจุดส้ำาคัญคือ 
เรื�องคุณภาพ เราทำำาให้ทุำกิส้าขามีรส้ชิาตำ่ทีำ�เหมือนกัินได้ ไม่ว่าลูกิค้า 
จะไปทำานทีำ�ส้าขาไหน เพราะเรามีครัวกิลางทีำ�รักิษัามาตำรฐานของ 
ทำุกิส้าขาให้เทำ่ากัิน  

“หลังจากิโคว่ค 19 คลี�คลายลง เราวางแผนกิารขยายส้าขาเพื�อรองรับ้
กิารลงทุำนและกิารทำ่องเทำี�ยว ในมุมของกิารเตำ่บ้โตำทำางธุุรกิ่จ เราอยากิ
ใหก้ิำาไรหมนุกิลบั้ไปสู่้ผูผ้ล่ตำรายยอ่ยอย่างกิลุ่มเกิษัตำรกิร เพราะวตัำถดุ่บ้
บ้างอย่างอาจจะหายไปได้ถ้าไม่มีกิารส้นับ้ส้นุน เช่ิน นำ�าตำาลปี�บ้ ซึึ่�ง 
คณุแมเ่ลา่วา่ ครั�งหนึ�งทำา่นตำอ้งขบั้รถหานำ�าตำาลปี�บ้อยูเ่กิอืบ้ทัำ�งวนั จนได้
ไปเจอผูผ้ล่ตำรายหนึ�งทีำ�อมัพวา ซึ่ึ�งยงัผล่ตำด้วยกิรรมว่ธุดัี�งเด่ม เรากิใ็ช้ิ
นำ�าตำาลปี�บ้ของเขามาตำลอด จนกิระทัำ�งวนัหนึ�งเขามาบ้อกิว่าคนขึ�นตำาล

เร่�มหายากิแลว้ ถา้ไมห่านวตัำกิรรมมาชิว่ย วัตำถดุ่บ้คงจะหมดไป ซึ่ึ�งเปน็
เรื�องทีำ�เราจะตำอ้งพฒันาและหาทำางออกิรว่มกินัตำอ่ เพราะเราตำอ้งเตำบ่้โตำ
ไปด้วยกิัน เพื�อวัตำถุด่บ้ทำี�มีคุณภาพ”

SCGP พร้อมเป็นค่่คิดในกิารพัฒนา

“บ้้านส้้มตำำาร่วมงานกิับ้ SCGP ชิ่วงทำี�คุณน้ายังดูเรื�องจัดซึ่ื�อของบ้ร่ษััทำ 
พอผมเข้ามาดูแล กิ็รู้ส้ึกิประทำับ้ใจกิับ้ SCGP มากิครับ้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื�องกิารใส่้ใจดูแลลูกิค้า กิารนำาเส้นอส่้นค้า ผมค่ดว่าธุรุกิจ่ใหญ่ทีำ�ลงมาทำำา 
แพคเกิจจ่�งแบ้บ้ Tailor-made หรือลงมาดูและรับ้ฟังปัญหาตำ่าง ๆ  
ทีำ�เกิ่ดขึ�นแบ้บ้ SCGP เป็นเรื�องทีำ�ดี ซึึ่�งเรื�องแพคเกิจจ่�งส้ำาหรับ้เรา 
เป็นเรื�องใหญ่ หลายโรงงานอาจไม่อยากิทำำา Custom ให้เรา หรือตำ้อง
มาใส้่ใจดูแลเราเหมือนทำี� SCGP ทำำา ซึ่ึ�งเราประทำับ้ใจมากิ 

“กิลอ่งส้ำาหรบั้ใส้เ่มนูปลากิะพงเป็นเคส้ทีำ�ผมประทัำบ้ใจมากิ เราจะใชิป้ลา
ขนาดมาตำรฐานคอื ยาวประมาณ 11 - 12 น่�ว ซึึ่�งคณุไม่ส้ามารถหากิล่อง 
ขนาดทีำ�จะใส้่กิับ้ปลาไซึ่ซึ่์นี�ได้ตำามท้ำองตำลาด เราต้ำองตำัดหางปลาออกิ 
เพื�อใส่้ลงกิล่องให้ได้ ซึ่ึ�งส้ำาหรบั้เราทีำ�เนน้เรื�องคณุภาพและความส้วยงาม 
มันดูไม่น่าทำาน 

“จนกิระทัำ�งเรามโีอกิาส้ทำำางานรว่มกิบั้ SCGP พฒันารว่มกินัจนไดก้ิลอ่ง
ใส่้ปลาทีำ�มีขนาดพอด ีนอกิจากิได้ขนาดกิล่องแล้ว เราพฒันาให้มตัีำวลอ็กิ 
และความแข็งแรงเพ่�ม เพื�อไม่ให้ปลาเส้ียหายและส้ะดวกิตำ่อกิารจัดส่้ง
ด่ลเ่วอรี เพราะกิล่องปลามีขนาดใหญ่ เวลาจัดส้่งให้ลูกิค้า กิล่องปลา
มักิจะถกูิวางเป็นฐาน SCGP กิร็บั้โจทำยเ์ราไปค่ดว่า ควรใช้ิกิระดาษัหนา
เทำ่าไร เคลือบ้ด้วยอะไร จนออกิมาเป็นกิล่องทีำ�ตำอบ้โจทำย์กิารใช้ิงาน 
ในทุำกิวันนี� เป็นตัำวอย่างทีำ�ประทัำบ้ใจมากิ เพราะในช่ิวงโคว่ด 19  
ร้านอาหารทำุกิร้านต้ำองปรับ้ตำัวกิับ้กิารด่ล่เวอรีอย่างมากิ จากิยอดขาย  
10 - 20% เพ่�มสู้งขึ�นเป็น 50 - 60% ผมค่ดว่ากิารพัฒนาส้่นค้าร่วมกิัน
ระหว่างบ้้านส้้มตำำากิบั้ SCGP น่าจะมีอีกิหลายทำางมากิ เพราะ SCGP 
มีความเข้าใจลูกิค้า ชิ่วยหาทำางลดตำ้นทำุนให้กิับ้ผู้ประกิอบ้กิาร และ 
เรื�องส้่�งแวดล้อมทีำ�เราใส่้ใจ ทำั�งส้องประเดน็นี�จะทำำาให้กิารใช้ิแพคเกิจจ่�ง 
ของเรายั�งยืนในอนาคตำ ทัำ�งด้านธุุรกิ่จและด้านส้่�งแวดล้อมด้วยครับ้” 
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“ผมคิดว่าการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่าง 
บ้านส้มต้ำกับ SCGP น่าจะมีอีกหลืายที่างมาก 
เพราะ SCGP มีความเข้าใจลืูกค้า ชู่วยหาที่าง 
ลืดต้้นทีุ่นให้กับผู้ปิระกอบการ แลืะเร่�อง 
สิ�งแวดลื้อมที่ี�เราใส่ใจ”

“Baan Somtum is looking forward to 
developing more things with SCGP 
because this partner has understood  
our hope to lower cost as well as 
environmental impacts.”

FAMILY TIME: INSPIRED BUSINESS 
“Just like many other businesses, Baan Somtum has grown 
from a humble origin. We started off just as a small eatery inside 
two rowhouses. Before that, my mom discussed with family 
members about what to do next as she wanted to quit being 
an office worker. As our family usually enjoyed Isan food together, 
my mom decided to set up an Isan restaurant on Phutthamonthon 
Sai 2 Road in 2005. We have then gradually added more branches 
until we now have operated 11 outlets,” Mr. Peeranat said. 

Graduating and working in communication-design field, he 
recognized that he would need to play an entirely different role 
as soon as he jumped into his family’s restaurant business. 
Yet, he agreed to build further on what his mother had started. 

“Since my secondary-education years, I have seen two sides 
of things. One is about my passion and the other funds my 
passion. So, I decided to leave my job and help with my family’s 
business. In the beginning, I focused on tasks matching my 
expertise, such as designing new menus and taking photos. 
I initially handled just Marketing and Sales. But over time,  
I have overseen everything,” Mr. Peeranat added.

“My mom had already done a lot for Baan Somtum. What 
I need to do is just building up further success based on her 
foundation. In the beginning, we seemed to have different 
opinions. But we have already patched things up because  
the bottom line is that we have seen eye to eye about what 
will be good for our business.”

BRINGING SPICY DELICIOUSNESS TO ALL 
CORNERS OF TOWN
During Baan Somtum’s growth, it has beaten several challenges 
while being well focused on food quality. Therefore, it has managed 
to become a top-of-mind brand among urban consumers. 

“For example, just one year after we opened our first branch, 
road construction began in front of it. Then after we launched 
our Phra Nangklao branch in 2011, big floods struck. Things 
have fallen into place only after we opened our Sathon branch. 
Via that outlet, our brand becomes widely recognized among 
Bangkokians and foreigners,” Mr. Peeranat said.

“Our strengths are easy-to-enjoy Isan dishes, pleasant decor 
that suits families, and consistent taste. No matter which of 
our branches you drop into, you get the same taste. We have 
a central kitchen to uphold quality and standard.

“As the COVID-19 situation has eased and tourists have returned, 
we now consider opening more branches. To support our 
business expansion, we have paid attention to suppliers and 
farmers too. Without empowering the supply chain, some 
ingredients could become unavailable. Our supplier of traditionally-
made Palmyra palm sugar once told us that supply could be 
exhausted because it was getting so difficult to find someone 
to climb high trees to collect palm fruit. So, we explored solutions 
together and successfully found the right innovation.  
To get quality ingredient and support mutual growth, we are 
willing to go that far.”

PACKAGING SOLUTIONS 
“Baan Somtum has worked with SCGP since the time my aunt 
was in charge of procurements. After I stepped in, I too get 
impressed. SCGP listens to our pain points and develops tailor-
made packaging for us,” Mr. Peeranat revealed.

“For example, our box for snapper dishes is customized to fit 
our standard fish length of between 11 and 12 inches. Boxes 
available in the market are usually 10 inches long only. If we 
use the 10-inch box, we will have to cut the tail of the fish 
and the dish will not look as nice. 

“Thanks to SCGP, not only that we get the right length, but 
we also get a stronger and more efficient container to protect 
our fish item. SCGP intentionally adds extra durability and lid 
lock after hearing from us that such big boxes are usually put 
at the bottom in delivery vehicles. I am very happy with the 
box SCGP has produced. Today, food packaging is important 
because delivery sales now account for between 50 and 60 
percent of our sales. Baan Somtum is looking forward to 
developing more things with SCGP because this partner has 
understood our hope to lower cost as well as environmental 
impacts. Such focus promises to ensure the sustainability of 
both our business and the environment.” 
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matching game

1 A

2 B

3 C

4 D

ชวนเพื่่�อน ๆ ทดสอบสายตาและความแม่นยำกััน ลองแมตช์ดูว่า ช้�นส่วนท่�อยู่ด้านขวา 

เม่�อประกัอบกัันแล้วจะเป็นภาพื่ใดในด้านซ้้าย

Let’s check how sharp are your eyes and brain. Draw lines to match the left 

and right pictures. 

สำำ�หรัับผู้้�โชคดีีที่ี�ตอบคำ�ถ�มถ้กต�องใน a LOT ฉบับที่ี� 26 ไดี�แก่
Lucky winners from a LOT Vol. 26 are:

1.	 สุรุัตัน์์		ศิิริัจงกลทอง
2.	 บุุษบุา	หวัังสุขุ
3.	 น์ภาพรั	ธน์ทรัพัย์์สุนิ์
4.	 ชััย์เดชั	ภทัรัวัารีักลุ
5.	 น์งลกัษณ์์	ขจรัวััชัรัา

6. Somying Praditdaung
7.	 ศิรีัวัรัรัณ์	จิรัาน์นั์ตรัตัน์์
8.	 ไอย์วัริัญ	จารักุำาจรั
9.	 เบุญญาภา	เพีย์รัพิริัย์ะ
10.	ทย์าวััฒน์์	สุขุพฒัน์์
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สำำ�หรัับท่่�นท่่�ท่รั�บคำำ�ตอบแล้้ว อย่่�รัอช้้� รีับสำแกน QR สำ่งคำำ�ตอบภ�ย่ในวันท่่� 15 
พฤศจิิก�ย่น พ.ศ. 2565 ผู้้้โช้คำด่ีรัับไปเล้ย่แก้วนำ��เก็บคำว�มเย่็น SCGP จิำ�นวน 10 ใบ  

After you have got your answers, scan this QR code to send your answers 
by 15 November 2022. 10 lucky winners will get an SCGP thermal cup as 
a prize.  

Scan this QR code to 
send your answers. 

สำแกน QR ตอบได้ีเล้ย่



Real-Time Marketing กับักัารเกัาะกัระแสสังคมของแบรนด์์ต่่าง ๆ  

จนกัลายเป็น็ไวรัลที่่�เรย่กัความสนใจได้์ไม่นอ้ย แต่ค่วามจริงแล้ว 

แนวที่างที่่�ว่าน่�ม่ผลด่์ผลเส่ยอย่างไร น่าลงทีุ่นลงแรงแค่ไหน 

ด์ร.เอกัก์ั ภที่รธนกัุล จะมาให้คำแนะนำด์่ ๆ เพ่ื่�อให้ ใช้้อาวุธ

ที่างกัารต่ลาด์น่�ได์้อย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพื่สูงสุด์

Real-Time Marketing has often caused sensations.  

But such marketing tool in fact has both pros and cons. 

Dr. Ake Pattaratanakun is here to guide you about how 

best to leverage it. 

3 คาถาก่่อนเริ่่�มเก่าะเทริ่นด์์
อ.เอกก์แนะนำ�ให้้นักก�รตล�ดวิิเคร�ะห้์แบรนด์ของตัวิเองก่อนท่ี่�จะเริ�มต้น
กิจกรรมที่�งก�รตล�ด ผ่่�นค�ถ� 3 ข้อด้วิยกัน 

 คาถาที่่� 1 ที่ันกระแส

ต้องร้้ว่ิ�ตอนน่�สัังคมกำ�ลังพู้ดถงึเร่�องอะไร และเก่�ยวิกับแบรนด์อย่�งไร สิั�งท่ี่�ต้อง
คอยด้อย้เ่สัมอค่อ ตอ้งที่นัเที่รนด ์นกัก�รตล�ดปััจจบุนัตอ้งอย้ใ่นแพูลตฟอรม์
ท่ี่�รวิบรวิมเที่รนด์ปััจจุบนั เพู่�อเปัน็ขอ้มล้สัำ�ห้รับแบรนด์ เช่่น Wisesight Trend 
ท่ี่�ม่ก�รรวิบรวิมเที่รนด์ต่�ง ๆ ในโซเช่่ยลม่เด่ยเอ�ไว้ิว่ิ�ตอนน่�อะไรกำ�ลังดัง 
ใน Twitter อะไรกำ�ลังถ้กพู้ดถึงใน Facebook ห้ร่ออะไรกำ�ลงัเป็ันท่ี่�สันใจ 
ใน YouTube เร�อ�จต้องเปัล่�ยนจ�กก�รอ่�นห้นังสั่อพูิมพู์ร�ยวัินม�ติดต�ม 
ช่่องที่�งเห้ล่�น่� ดังนั�นนักก�รตล�ดต้องม่สักอร์บอร์ดเปั็นของตัวิเองวิ่�ตอนน่� 
เที่รนด์อะไรกำ�ลังม�

 คาถาที่่� 2 ดููให้้แน่ว่่าใช่่เราห้รือไม่่

ยกตัวิอย่�ง #คนธรรมด� ท่ี่�ห้ล�ยแบรนด์ใช่้ ห้�กแบรนด์เสั่�อผ่้�ห้ร้ห้ร่อ 
ร้�นก�แฟพูร่เม่ยมห้ยิบเอ�เที่รนด์น่�ม�ใช่้ก็อ�จเกิดผ่ลด้�นลบได้ ดังนั�น 
แบรนด์ไม่จำ�เปั็นต้องต�มทีุ่กเที่รนด์ แต่เลอ่กเฉพู�ะเที่รนด์ที่่�ใช่่เร�เที่่�นั�น 

 คาถาที่่� 3 เอ๊ะ

ตั�งคำ�ถ�มก่อนว่ิ� ห้�กใช่้แล้วิจะม่ข้อเสั่ยไห้ม บ�งครั�งเก่�ยวิข้องกับก�รเม่อง
ห้ร่อควิ�มเช่่�อบ�งอย่�ง ก็อ�จสั่งผ่ลเสั่ยต่อแบรนด์ได้ และอ่กอย่�งที่่�ต้องเอ๊ะ
ค่อ ถ้�ไม่เข้�ร่วิมจะเส่ัยโอก�สัไห้ม แบรนด์ต้องวิิเคร�ะห์้ให้้ออก เพูร�ะบ�งครั�ง 
ก�รที่ำ�ง�นที่่�ง่�ยที่่�สุัดค่อ ก�รไม่ที่ำ� 

ก่าริ่ตลาด์สำำาคัญท่�ความต่อเน่�อง
Real-Time Marketing มทั่ี่�งขอ้ด่ ขอ้เส่ัย ไมต่�่งจ�กวิิธก่�รอ่�น ๆ  และท่ี่�สัำ�คญั 
ต้องที่ำ�อย่�งต่อเน่�อง ข้อด่อย่�งแรกท่ี่�จะเกิดต่อแบรนด์ค่อ ควิ�มสัดใสั ที่นัสัมัย 
ที่ันเห้ตุก�รณ์์ ห้ล�ยแบรนด์ท่ี่�เป็ันที่่�ร้้จักม�น�นมักสัร้�งภ�พูลักษณ์์แบรนด์ 
ให้ด้้ทัี่นสัมัยด้วิยกลยทุี่ธ์น่� ห้�กสัังเกตให้ด่้ในเมอ่งไที่ยจะมแ่บรนด์ที่่�จับกระแสั
ได้อย่�งม่ปัระสิัที่ธิภ�พูม�ก เช่่น KFC ห้รอ่ TOPS Supermarket ซึ�งเปั็น

ตัวิอย่�งที่่�ด่ในก�รที่ำ� Real-Time Marketing ขณ์ะเด่ยวิกันเม่�อควิ�มทัี่นสัมัย
เกิดขึ�นแล้วิ ยังม่ก�รดึงด้ดควิ�มสันใจจ�กล้กค้�ให้ม่ ๆ และก�รที่ำ�ให้้ลก้ค้� 
ที่่�อย้่กับแบรนด์ม�น�นไม่ไปัห้�ค้่แข่ง 

ย้อนกลับไปัที่่�ตัวิอย่�ง #คนธรรมด� ที่่�เปั็นไวิรัลอย้่ในช่่วิงก่อนห้น้�น่� ก็เปั็น 
ก�รกระโดดเข้�ม�ของแบรนด์เก่�แก่ในไที่ย ที่ั�งนันย�ง ห้่�นค้่ ห้ร่อย�ห้ม่อง
ตร�ถ้วิยที่อง ท่ี่�ที่ำ�ให้้คนรุ่นให้ม่สันใจแบรนด์เห้ล่�น่�ม�กขึ�น ขณ์ะเด่ยวิกัน 
กลุ่มล้กค้�เดิมท่ี่�ห้ลงล่มไปัแล้วิวิ่�เคยสััมผ่ัสักับผ่ลิตภัณ์ฑ์์ของแบรนด์เห้ล่�น่�  
ได้กลับม�ฟ้�นควิ�มสััมพูันธ์กันอ่กครั�ง  

อ.เอกก์เปัรย่บ Real-Time Marketing คล้�ยกับก�รโบที่อ็กซ์ห้รอ่ที่รต่เมนต์ 
ผ่ิวิห้น้� ที่่�ควิ�มสัดใสัสัวิยง�มที่ำ�ให้้คนรอบข้�งห้ันม�สันใจได้ แต่ก็อย้่ไม่น�น 
ดังนั�นแบรนด์ต้องที่ำ�อย่�งต่อเน่�อง “ไม่ใช่่วิ่�ไปัที่ร่ตเมนต์ห้น้�ม�แล้วิไม่ออก
กำ�ลังก�ย ไม่พูักผ่่อนให้้เพู่ยงพูอ ไม่กินอ�ห้�รท่ี่�ด่ ควิ�มสัวิยง�มก็อย้่ได้ 
ไม่น�น เพูร�ะฉะนั�นห้�กที่ำ�สัำ�เร็จ แบรนด์ต้องไม่ยึดติดกับ Real-Time 
Marketing เพูร�ะควิ�มสัำ�เรจ็จะอย้ไ่มน่�น และจะมค่นที่ำ�ต�มอก่จำ�นวินม�ก 
เน่�องจ�กก�รตล�ดแบบน่�ไม่ได้ม่ก�รป้ัเร่�องร�วิม�ก่อน พูอดังเปัร่�ยงขึ�นม� 
แบรนดอ์่�นกห็้นัม�จดุพูลบุ�้ง จนคนไมร่้ว้ิ�่กระแสันั�น ๆ  เกดิขึ�นม�จ�กท่ี่�ไห้น” 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รเก�ะกระแสัต�มเที่รนด์อย่�งรวิดเร็วิม่โอก�สัเกิดผ่ลลัพูธ์
ทัี่�งแง่บวิกและแง่ลบ เห้ม่อนห้ล�ยตัวิอย่�งท่ี่�เร�ได้เห้็นกันในโซเช่่ยลม่เด่ย  
ดังนั�นห้�กที่ำ�แล้วิเกิดวิิกฤติขึ�น ก�รแก้ไขสัถ�นก�รณ์์ของแบรนด์ก็ต้องที่ำ�
อย่�งม่ปัระสัิที่ธิภ�พูด้วิยเช่่นกัน

บัันได์ 6 ขั้ั�น เม่�อเก่ิด์ว่ก่ฤติก่ับัแบัริ่นด์์
• ขั้้�น A1 – Anticipate ค่อ ค�ดก�รณ์ว์ิ่�ม่อะไรที่่�เปั็นควิ�มเสั่�ยงบ้�ง เพูร�ะ
วิิธ่ก�รแก้วิิกฤติท่ี่�ด่ท่ี่�สัุดค่อ พูย�ย�มที่ำ�ให้้ไม่เกิดวิิกฤติ แบรนด์ต้องคิดวิ่� 
Worst Case จะเป็ันอย่�งไร คุม้ค่�ห้รอ่ไม่ เพูร�ะวิิธก่�รแก้วิิกฤตท่ิี่�ด่ท่ี่�สุัดค่อ 
ไม่ให้้เกดิวิิกฤติตั�งแต่ต้น 

• ขั้้�น A2 – Accept ค่อ ยอมรับ ที่ั�งก�รยอมรับจ�กข้�งในองค์กร โดย 
สั่วินม�กคนข้�งในเวิล�ท่ี่�ที่ำ�ผ่ิดมักไม่ยอมรับ แต่จะโยนให้้เอเจนซ่�อย่�งท่ี่� 

Real-Time Marketing 
อาวุธที่างกัารต่ลาด์ 

Practical Tool or Fad?
หรือแค่ต่ามกัระแส?
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M
3 MAGICAL TIPS 
Dr. Ake explains that before embarking on Real-Time Marketing, 
do the followings: 

 1. Keep Pace with Trend

Marketers must know what is in and how relevant it is to their 
brand. Check out wisesight trend or similar platforms to identify 
what is holding public interest. Instead of reading dailies, monitor 
popular social media like Twitter, Facebook, and YouTube. Prepare 
a scoreboard to list what is trending. 

 2. Can the hot trend connect to your brand?

Several brands have recently rolled out #weareordinary campaigns 
with immense success. Yet, such viral theme will not work for luxury 
fashion labels and premium cafes. The bottom line is to not jump 
at all hot trends. Choose wisely for the trends that suit your brand image. 

 3. Eh? 

Ask yourself if your planned Real-Time Marketing campaign can 
backfire. Remember that trends related to some political/religious 
convictions may cause harm. Yet, ask yourself too if your brand will 

lose something if you do not ride on trendy fads. 

เกิดขึ�นในกรณ์่ล�ซ�ด้� เพูร�ะห้�กคนข้�งในไม่ยอมรับ คิดวิ่�ไม่ใช่่ควิ�มผิ่ด
ตัวิเอง จะที่ำ�ให้้องค์กรไม่ม่ก�รแก้ไขต่อ นอกจ�กนั�นต้องย่ดอกยอมรับ 
ข้�งนอกด้วิย เพูร�ะก�รยอมรบัจะที่ำ�ให้้สั�ธ�รณ์ช่นร้ส้ักึว่ิ�แบรนด์ใจกว้ิ�งพูอ  
และจะยอมรบัฟังคำ�ขอโที่ษม�กขึ�น

• ขั้้�น A3 – Apologize ค่อ ก�รขอโที่ษอย่�งจริงใจและเต็มกำ�ลัง

• ขั้้�น A4 – Assure ค่อ เม่�อขอโที่ษแล้วิ ต้องยน่ยนัว่ิ�จะไม่เกดิขึ�นอ่กในอน�คต 
โดยจะใช้่กระบวินก�รตรวิจสัอบอย่�งห้นึ�งอย่�งใด เพู่�อสัร้�งควิ�มเช่่�อมั�นแก่สังัคม

• ขั้้�น A5 – Allow ค่อ ยอมให้้มก่�รตำ�ห้นหิ้รอ่ร้องเรย่น โดยก�รเปิัดช่่องที่�ง 
ในก�รรับฟัง เช่่น กรณ์่เคร่�องบินตก สั�ยก�รบินจะเปิัด Hotline เพู่�อรับ 
คำ�ร้องเรย่นปััญห้�ท่ี่�เกดิขึ�น ไม่ให้้ก�รตำ�ห้นิรนุแรงห้ลุดไปัช่่องที่�งอ่�นท่ี่�ควิบคมุ 
ไม่ได้ เพู่�อบรรเที่�วิิกฤติให้้น้อยลง และยังมข้่อด่ค่อ ได้รวิบรวิมข้อมล้เอ�ไว้ิป้ัองกนั
ปััญห้�ในอน�คตอ่กด้วิย

• ขั้้�น A6 – Action คอ่ ลงมอ่ที่ำ�บ�งสัิ�งบ�งอย่�ง เช่่น ลงโที่ษผ่้้เก่�ยวิข้อง 
อย่�งในกรณ์่ล�ซ�ด้�ม่ก�รลงโที่ษพูนักง�น ลงโที่ษเอเจนซ่� ห้ร่อในห้ล�ย
องค์กรขอลงโที่ษตัวิเองด้วิยก�รปัิดก�รข�ย 3 วัิน เพู่�อแก้ไขระบบ เป็ันต้น 
ช่่วิยให้้คนร้้สัึกวิ่�ยกโที่ษให้้ได้ง่�ยขึ�น นอกจ�กน่�อ�จม่ก�รมอบร�งวัิลให้้แก่ 
ผ่้้ท่ี่�ออกเส่ัยงตำ�ห้นิองค์กร เพู่�อเปั็นก�รขอบคุณ์ท่ี่�ที่ำ�ให้้องค์กรได้พูัฒน� 
ก�รที่ำ�ง�นในอน�คต  

ที่ั�งน่� อ.เอกก์ที่ิ�งที่้�ยเอ�ไวิ้วิ่� เม่�อเกิดวิิกฤติขึ�น ต้องไม่ปัระเมินระดับปััญห้�
อย่�งผิ่วิเผ่ิน สิั�งสัำ�คัญค่อก�รใช่้เคร่�องม่อ Social Listening นำ�ข้อม้ล 
ที่่�เกิดขึ�นบนออนไลน์ม�วิิเคร�ะห้์อย่�งละเอ่ยด เพู่�อให้้เห้็นถึงระดับของวิิกฤติ 
และเข้�สั้่กระบวินก�รแก้ไขที่่�เห้ม�ะสัมที่่�สัุด

CONTINUITY MATTERS IN MARKETING 
Just like other marketing techniques, Real-Time marketing may deliver 
benefits or damages. Anyway, if you embrace Real-Time Marketing, 
make sure you do it on a continued basis. In Thailand, KFC and 
TOPS Supermarket have managed to stay fresh and modern because 
of continuous Real-Time Marketing. Thanks to their strategies, they 
can retain current customers and attract new ones all at the same time. 

#weareordinary trend, meanwhile, proves, magic for old Thai brands 
like Nanyang, Double Goose, and Golden Cup Thailand. Many 
customers who miss the good old days have reconnected with the brand. 

Dr. Ake compares Real-Time Marketing to facial treatments, which 
adds temporary appeal. To stay attractive at all times, such technique 
must be implemented on a continued basis. A successful Real-Time 
Marketing campaign will not last for eternity because soon later 
other brands will jump on the same bandwagon. “Consumers then 
will not be able to tell which brand started that interesting theme,” 
the guru points out. 

While fast responding to a trend for marketing purposes can offer 
good business opportunities, a wrong move may cause a crisis.  
If big problems occur, brand owners must be swift in controlling 
damages and restoring good image. 

6-STEP CRISIS MANAGEMENT 
• A1 – Anticipate: Identify risks. When it comes to crisis management, 
the best approach is to prevent it. Before launching a marketing campaign,  
imagine the worst-case scenario and determine if it is worth the risk. 

• A2 – Accept: Often, internal staff will not accept the responsibility 
for things that have gone wrong. For example, Lazada has mainly 
blamed an agency for its controversial ads. Denying responsibility, 
however, means there is no effort to solve or prevent the problem 
in the future. The public will also see the brand as being narrow-minded 
and arrogant.

• A3 – Apologize: A crisis-hit brand should issue sincere and heartfelt 
apology.  

• A4 – Assure: It is necessary to create assurances, possibly in 
the form of a review process, that similar mistakes will not happen again. 

• A5 – Allow: When a crisis occurs, brand owners should allow 
affected consumers to complain. For example, an airline will quickly 
set up a hotline following a plane crash to prevent complaints from 
spilling into other channels and causing uncontrollable damages. 
Listening directly to complainants also provides data that can be 
used to prevent problems in the future. 

• A6 – Action: A crisis-hit brand should take action against 
wrongdoers. For example, Lazada has punished both staff and agency 
for recent controversial ads. Some brands will go as far as shutting 
down their selling platform for three days. The public will then find 
it easier to forgive the brands. In some cases, crisis-hit brands 
reward complainants as their complaints pave way for improvement. 

Dr. Ake emphasizes that crisis management should deploy Social 
Listening for detailed analyzes so that the best response plan can be 
prepared. Superficial listening will not lead to a great solution.  

นักักัารต่ลาด์ป็ัจจุบันต่้องอยู่ในแพื่ลต่ฟอร์ม 

ที่่�รวบรวมเที่รนด์์ป็ัจจุบัน เพื่่�อเป็็นข้อมูลสำหรับแบรนด์์

Check out similar platforms to identify what  

is holding public interest.
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เผลอแป๊๊บเดีียวก็็ถึึงก็ลางปี๊ 2565 แล้ว a LOT เล่มนีี้�ชวนี้เบรก็จาก็งานี้กั็นี้สััก็พััก็ ขอนี้ำเสันี้อทีี่�พััก็ชิล ๆ ทีี่�ไม่ต้้อง 

เดีนิี้ที่างไก็ล แต้ก่็ใ็ก็ลช้ดิีธรรมชาต้ ิต้ดิีรมินี้�ำ บรรยาก็าศดีแีบบจดัีเต้ม็ เหมอืนี้ก็ำลงันี้ั�งพักั็ผ่อนี้อย่ต่่้างจงัหวดัีเลยที่เีดียีว

Time flies so fast. Now, we are in the middle of 2022 already. So, a LOT would like to recommend  
that you take a short break to get close to nature and indulge in wonderful canal-side setting.  

Such getaway is possible without the need to leave Bangkok at all. 

ชวนพัักใจ ในเมืืองกรุุงฯ
RESTFUL PLACES IN THE HEART OF BANGKOK

สิิริิ ศาลา / SIRI SALA 
ชมพระอาทิิตย์์ตกทิ่ามกลางสวนอันร่มร่�นในบรรย์ากาศเร่อนไทิย์ทิ่�  
สริ ิศาลา วลิล่ารมิคลองบางกอกนอ้ย์ “แห่ง่แรกของกรงุเทิพฯ” เจ้า้ของ
ตั�งใจ้บูรณะเร่อนไทิย์ให่้สวย์และร่วมสมัย์มากข้�น พร้อมเล่อกสรร 
ของตกแต่งจ้ากด่ีไซเนอร์และศิลปิินชาวไทิย์ให่้นักทิ่องเท่ิ�ย์วไดี้ช่�นชม 
ไฮไลต์ของทิ่�น่�ค่อการแปิลงโฉมเร่อนปิ้�นห่ย์าเปิ็น Heritage Bar ให่้ 
ทิุกคนไดี้พักผ่่อน จ้ิบเคร่�องดี่�ม คลอเพลงเพราะ ๆ ห่ร่อถ้้าใครชอบทิำา 
เวิรก์ช็อปิทิ่�ไดีซ้ม้ซบัวถิ้ช่่วติของชมุชน ทิ่�น่�กม็ใ่ห่เ้ล่อกทัิ�งการพบัดีอกบวั 
นวดีแผ่นไทิย์ เร่ย์นมวย์ไทิย์ ห่ร่อล่องเร่อสำารวจ้คลองบางกอกน้อย์ 
บอกเลย์ว่า จ้ะมาคนเดี่ย์วห่ร่อพากันมาทิั�งครอบครัวก็ร่�นรมย์์แน่นอน

Being the first Bangkok-based operator to offer a lovely villa 
stay by Bangkok Noi Canal, this place has pleasant shades and 
traditional Thai villas with a modern touch to offer. Guests thus 
enjoy beautiful decor as well as impressive sunset here. Its 
highlight, Heritage Bar, operates inside a vintage home with 
music for people to wind down. Guests may also attend classes 
on lotus folding, Thai massages, and Thai kickboxing, or jump 
on a boat to explore Bangkok Noi Canal. Siri Sala is a perfect 
destination for both solo travelers and families.

ท่ี่�ตั้้�ง / Where: 28/8 ซอยจร้ัญสนิทิี่วงศ์์ 34 แขวงอรุัณอมริันิที่ร์ั เขตั้บางกอกน้ิอย กรุังเที่พฯ
28/8 Soi Charan Sanitwong 34, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok
เว็บไซตั้์: www.sirisala.com, Facebook: Siri Sala Private Thai Villa
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ชาน บางกอกน้อย / CHANN BANGKOK-NOI 
ชวนทิุกคนมานั�งเล่น สัมผ่ัสบรรย์ากาศริมนำ�ากับทิ่�พักริมคลองแห่่งให่ม่ 
ชาน บางกอกน้อย์ ตั�งอย์ู่ปิากคลองบางกอกน้อย์ ทิ่�น่�เป็ินบ้านไม ้
สองชั�น 4 ห่ลัง ทิ่�ทิุกห่ลังจ้ะม่ชานกว้าง ๆ เป็ินศูนย์์กลางแห่่งการ 
พกัผ่อ่นห่ย่์อนใจ้ในบรรย์ากาศสุดีแสนอบอุ่น ดีว้ย์การตกแต่งในรูปิแบบ  
Mid-Century Modern ท่ิ�ไม่เพ่ย์งซ่อนตัวอย์ู่อย์่างกลมกล่นกับชุมชน 
วดัีดุีสติารามแล้ว แต่ย์งัมค่อนเซปิต์ Simply at Ease ผ่า่นการนำาเสนอ
เมนูทิ่�ม่กลิ�นอาย์ของชุมชนมัสย์ิดีห่ลวงอย์่างสลัดีแขก ก๋วย์เต่�ย์วแกง 
ย์ำาส้มโอ มัสมั�นไก่ ให่้ไดี้ชิมกันอก่ดี้วย์ เร่ย์กไดี้ว่ารสชาติอาห่ารถู้กใจ้ 
วิวก็สุดีแสนจ้ะปิ้ง

Located at the mouth of Bangkok Noi Canal, this new place 
has just opened with four two-story houses. Each of them has 
an expansive balcony for guests to chill out. The view here is 
terrific. Its decor is homey, warm, and Mid-Century Modern. 
Blending well into Wat Dusitaram Community, Chann Bangkok-
Noi embraces “Simply at Ease” concept. Its menu includes 
local dishes from a nearby Muslim community too. Its highlight 
dishes “Muslim Salad”, “Noodle Curry”, and “Chicken Massaman” 
are super tasty.    

ที่่�ตั้้�ง / Where: 30/1 ซอยสมเด็็จพรัะปิ่่�นิเกล้้า (หล้้งว้ด็ดุ็สิตั้ารัาม) กรัุงเที่พฯ
30/1 Soi Somdet Phra Pinklao (behind Wat Dusitaram), Bangkok
เว็บไซต์ั้: www.channbangkoknoi.com, Facebook: CHANN Bangkok-Noi
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SCGP 1 ใน 30 บริษิัทัแริกในไทยท่�ได้ร้ิบัการิริบัริองฉลากสิิ่�งแวด้ลอ้ม 

สิ่ำหริับผลิตภััณฑ์์หมุนเว่ยน (CIRCULAR MARK) เป็็นกลุ�มแริกของ

ป็ริะเทศไทย โด้ยม ่5 ผลิตภัณัฑ์น์ำริ�องจาก SCGP ท่�ผ�านการิรัิบริอง 

CIRCULAR MARK ภัายในงาน CIRCULAR MARK “Circular Economy 

in Action” 

SCGP is in the first group of companies to have received 

Thailand’s CIRCULAR MARK at the CIRCULAR MARK “Circular 

Economy in Action” event. 

CIRCULAR MARK การัันตีีผลิิตีภััณฑ์์คุุณภัาพ ตีามหลัิกเศรัษฐกิจหมุนเวีียน

CIRCULAR MARK สััญลัักษณ์์ท่ี่�ถููกพััฒนาขึ้้�นเพั่�อรัับรัองคุุณ์ภาพัผลิัตภัณ์ฑ์์แลัะบรัรัจุุภัณ์ฑ์์ท่ี่�ออกแบบโดยคุำาน้งถู้งหลัักเศรัษฐกิจุหมุุนเวี่ยน 
มุ่กรัะบวีนการัผลัติท่ี่�เป็็นมุติรัต่อสิั�งแวีดล้ัอมุ มุคุ่ำาแนะนำาการัใช้้งานจุดัเกบ็วีสััดเุหล่ัอใช้้หลัังหมุดอายกุารัใช้้งานแลัะส่ังกลับัสู่ักรัะบวีนการัท่ี่�เหมุาะสัมุ 
คุำาน้งถู้งการัใช้้ที่รััพัยากรั ลัดการัสัรั้างขึ้ยะแลัะป็ลั่อยก๊าซเรั่อนกรัะจุกตลัอดอายุผลิัตภัณ์ฑ์์ ยิ�งไป็กว่ีานั�น สััญลัักษณ์์น่�ยังสัรั้างมุูลัคุ่าเพัิ�มุ 
ให้แก่แบรันด์สิันคุ้า เพัิ�มุคุวีามุสัามุารัถูในการัแข่ึ้งขึ้นั การันัตคุ่วีามุเป็็นผูน้ำาด้านเศรัษฐกจิุหมุนุเวีย่นขึ้องผูป้็รัะกอบการัทัี่�งในป็รัะเที่ศแลัะต่างป็รัะเที่ศ 
โดยกลัุ่มุอุตสัาหกรัรัมุบุกเบิกที่่�ได้ฉลัาก CIRCULAR MARK 5 กลัุ่มุ ได้แก่ 1. เกษตรัอาหารั 2. วัีสัดุก่อสัร้ัาง 3. พัลัาสัติก 4. บรัรัจุภุัณ์ฑ์์ 
แลัะ 5. แฟช้ั�นไลัฟ์สัไตล์ั

SCGP ได้รับ CIRCULAR MARK 
เป็็นกลุ�มแริกของป็ริะเทศไทย

SCGP IS CERTIFIED CIRCULAR MARK AS FIRST GROUP IN THAILAND

T o d a y  f o r  T o m o r r o w
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รั่วีมมือเพ่�อคุวีามยั�งยืน
CIRCULAR MARK ดำาเนนิการัพัฒันาภายใต้โคุรังการัวีจิุยั เรั่�อง “การัพัฒันา 
รัะบบฉลัากสัิ�งแวีดล้ัอมุสัำาหรัับผลัิตภัณ์ฑ์์หมุุนเว่ียนอันเป็็นการัส่ังเสัรัิมุ
การัหมุุนเว่ียนวัีสัดุเพ่ั�อขัึ้บเคุล่ั�อนนโยบายเศรัษฐกิจุหมุุนเว่ียนขึ้อง
ป็รัะเที่ศไที่ย” โดยมุ่ รัศ. ดรั.รััตนาวีรัรัณ์ มุั�งคัุ�ง ผู้อำานวียการัว่ีกรัน่  
คุณ์ะสิั�งแวีดลั้อมุ มุหาวีทิี่ยาลััยเกษตรัศาสัตร์ั เป็็นหวัีหน้าโคุรังการัฯ 

ทัี่�งน่�ได้ที่ำางานร่ัวีมุกับมุลูันิธิสิัถูาบันสิั�งแวีดล้ัอมุไที่ย พัร้ัอมุกบัหน่วียงาน
ภาคุ่ ได้แก่ กรัะที่รัวีงอตุสัาหกรัรัมุ สัภาอตุสัาหกรัรัมุแห่งป็รัะเที่ศไที่ย 
รัวีมุถูง้โคุรังการัคุวีามุร่ัวีมุมุอ่ภาคุรัฐั ภาคุเอกช้น แลัะภาคุป็รัะช้าสัังคุมุ 
เพ่ั�อจุดัการัพัลัาสัตกิแลัะขึ้ยะอย่างยั�งยน่ หรัอ่กลุ่ัมุ PPP Plastics 

CIRCULAR MARK: QUALITY WARRANTY ON 
CIRCULAR ECONOMY CONCEPT
Developed to certify circular products/packaging, CIRCULAR MARK 
focuses on its Circular-Economy concept, environmentally-friendly 
manufacturing process, usage instructions, and after-use disposal 
guideline to ensure resources can be properly reused or recycled 
in the way that reduces both waste and greenhouse-gas emissions. 
CIRCULAR MARK, therefore, adds value to brands and raises 
their competitiveness. Certifying leadership in circular economy 
for entrepreneurs both in Thailand and abroad, CIRCULAR MARK 
has now been granted to five types of Thai products: 1) Agro-Food; 
2) Building materials; 3) Plastics; 4) Packaging; and 5) Fashion 
& Lifestyle products.

COLLABORATION FOR SUSTAINABILITY
CIRCULAR MARK has been developed under a research project 
entitled “Development of an Environmental Label System for 
Renewable Products to promote efficient management of materials 
in support of Thailand’s Circular Economy policy.” Heading the 
project is Assoc. Prof. Dr. Rattanawan Mangkang, Director of 
VGREEN, Faculty of Environment, Kasetsart University. 

The Thailand Environment Institute is also a key player in the 
project. Other partners include the Ministry of Industry, the 
Federation of Thai Industries, and the Public Private Partnership 
for Sustainable Plastics and Waste Management.  

SCGP ได้รับ CIRCULAR MARK 
เป็็นกลุ�มแริกของป็ริะเทศไทย

ผลิิตีภัณัฑ์์นำารัอ่งจาก SCGP ทีี่�ผา่น
การัรัับรัอง CIRCULAR MARK
CERTIFIED CIRCULAR MARK 
PILOT PRODUCTS BY SCGP

กระดาษถ่่ายเอกสารไอเดียกรีน

ถุ่งกระดาษสำาหรับสินค้้าอุปโภค้ 
บริโภค้

บรรจุภัุณฑ์์เฟสท์์ ไบโอ

CONSUMER PAPER BAG

FEST BIO PACKAGING

ถุ่งพลาสติกิชนดิอ่อนติวั
แบบ LAMINATED
MONO-MATERIAL (R1)

LAMINATED  
MONO-MATERIAL (R1) 
FLEXIBLE PACKAGING

IDEA GREEN COPIER PAPER

ขวดแชมพูสำาหรบักลุม่สตัิว์เลี�ยง
ท์ี�ผลิติจุากพลาสติิกใช้แล้ว 
PCR 100% ประเภท์ HDPE

SHAMPOO BOTTLES FOR 
PETS MADE FROM 100% 
RECYCLED HDPE (rHDPE)

T o d a y  f o r  T o m o r r o w
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ดนตรีดีต่อสมอง 
มาร้อง เล่น เต้น ฟังกันเถอะ!

MUSIC IS GOOD FOR YOUR BRAIN 
LET’S PLAY, LISTEN, OR DANCE TO FAVORITE TUNES!

การกลัับมาปลัุกกระแสดนตรีให้้คนฟัังได้คึกคักกันอีีกครั�ง ไม่ว่่าจะเป็นดนตรีในสว่น ห้รือีน้อีง ๆ ว่งดนตรีเปิดห้มว่กทีี่�เลั่น

กลัางสยามสแคว่ร์ที่ี�เราเห้็น นอีกจากคว่ามเพลิัดเพลัินแลั้ว่ ยังดีต่อีสมอีงด้ว่ยนะ

Live musical performances have lately returned to many areas like public parks and even Siam Square.  

Not only that such shows offer entertainment, but they also work magic to your brain. 

2 - 3 ศตวรรษท่ี่�ผ่่านมา นกัประสาที่วทิี่ยาได้้ค้้นพบเร่�องยิ�งใหญ่่ในการ
ที่ำาค้วามเข้้าใจว่า สมองที่ำางานอย่างไร โด้ยใช้้เที่ค้โนโลย่ติด้ตามแบบ 
เรย่ลไที่ม์อย่าง fMRi (functional MRI) เป็นการนำาภาพ MRI มาด้ดั้แปลง
ด้้วยค้อมพิวเตอร์ให้แสด้งผ่ลเป็นส่ต่างกนั โด้ยแต่ละส่จะบ่งบอกว่าสมอง
ส่วนนั�นที่ำางานปกติหรอ่ลด้ลง นอกจากน่�ยังใช้้ PET Scan (Positron 
Emission Tomography Scan) ซ่ึ่�งเป็นการตรวจที่างเวช้ศาสตร์นวิเค้ล่ยร์ 
ท่ี่�ใช้้ศ่กษาการที่ำางานข้องอวยัวะเป้าหมายท่ี่�ต้องการ

เม่�อนกัวจิยัให้ผ่้เ้ข้้าร่วมที่ด้สอบฟัังเพลง เพย่งเส่�ยววนิาที่ท่่ี่�ได้้ยนิเสย่งเพลง 
ผ่ลการที่ด้สอบก็บ่งช่้�ว่าพวกเข้าเหน็พลเุล็ก ๆ  ถู้กจดุ้สว่างข้่�นที่นัท่ี่ (นั�นค่้อ 
ตอนท่ี่�เราโยกศ่รษะ หรอ่ยำ�าเท้ี่าไปตามจังหวะเพลง) แต่ที่่�น่าท่ี่�งกว่านั�นค่้อ  
เม่�อนักประสาที่วิที่ยาที่ด้สอบสมองข้องนักด้นตร่ กลับเห็นพลุถู้กจุด้ 
อย่างยิ�งใหญ่่ราวกับงานเฉลิมฉลอง เพราะการเล่นด้นตร่เท่ี่ากับสมอง
ทัี่�งหมด้ได้้ออกกำาลังกายนั�นเอง

Neurologists have made a big discovery. Thanks to modern 
technologies like fMRi (functional MRI) and PET Scan (Positron 
Emission Tomography Scan), they can now monitor brain activities 
real time. Colors on the screen reflect what is going on inside 
one’s brain. 

While listening to music, monitored people’s brains have plenty 
of small fireworks going off (the moment you tilt your head and 
move your feet to the tune of music). Grand fireworks, moreover, 
are visible in the brains of musicians. Apparently, music has given 
you brain exercises.

ว้้าว้! ดนตรีีช่ว่้ยให้้เกิิด
พลุุเจิิดจ้ิาในสมอง 

WOW! MUSIC SPARKS FIREWORKS IN YOUR 
BRAIN
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อย่่าลืมหาเวลาว่างผ่่อนคลาย่ด้วย่การร้อง เล่น เต้น หรอืฟังดนตร ีเพราะให้ทั้ั�งความเพลดิเพลนิ แถมย่งัได้บรหิารสมอง  

และช่่วย่ให้ช่ีวิตโฟลว์ขึ้้�น เหมือนกับเสีย่งดนตรีทั้ี�ลื�นไหลไพเราะนั�นเอง

As music does magic for the brain, don’t forget to play, listen, or dance to the music in your free time.  

Exercise your brain for a smoother life.  

นักประสาที่วิที่ยาให้แนวค้ิด้ว่า การเล่นด้นตร่ที่ำาให้สมองส่วนต่าง ๆ  
ที่ำางานพร้อมกัน โด้ยเฉพาะส่วนท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการมองเห็น การฟััง 
และการเค้ล่�อนไหว สมองจง่แข้ง็แรงและเช้่�อมโยงกบัการที่ำาสิ�งอ่�น ๆ ใน
ช่้วติประจำาวนัได้้อ่กด้้วย 

Neurologists explain that music has activated all parts of  
the brain – especially visual, monitor, and auditory ones – to 
function at the same time. As a result, the brain gets stronger 
and healthier. It responds better to daily-life activities too. 

สมองแข็็งแรีงเพรีาะดนตรีี

ดนตรีีมีข้็อดีมากิมาย / BENEFITS OF MUSIC

MUSIC GIVES HEALTHIER BRAIN 

ช้ว่ยใหส้มองฝั่ั�งข้วา (ด้้านค้วามค้ดิ้สรา้งสรรค้)์ 
ที่ำางานได้้อย่างมป่ระสิที่ธิภิาพ

It enhances right-brain (related to creativity) 
efficiency.

ช่้วยให้สามารถูบริหารจัด้การสิ�งต่าง ๆ ได้้ด่้  
ทัี่�งการวางแผ่น การวางนโยบาย โด้ยเฉพาะเร่�อง
ท่ี่�ต้องวเิค้ราะห์อย่างฉบัพลัน

It enables good planning and quick 
analytical thinking.

เช้่�อมโยงการที่ำางานข้องสมองทุี่กส่วนไว้ด้้วยกัน 
จง่เรย่กค้วามที่รงจำาได้้รวด้เรว็และมป่ระสิที่ธิภิาพ

It connects all brain functions, thus allowing 
the fast and efficient retrieval of memories.
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ส่่งต่่อ 
PASSION ที่่�ด่ี 
เริ่่�มต้่นที่่� 
MINDSET

SPREAD POSITIVE 
PASSION, START 
WITH MINDSET 
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ผ่่านมาถึึงไตรมาส 2 ของปีี 2565 อย่่างรวดเร็ว SCGP Town Hall 
ยัังคงอััปเดตสถานการณ์์และส่�อัสารอัยั่างต่อัเน่�อัง นำาโดยัพี่่�วิิชาญ  
จิิตร์ภัักด ่ประธานเจ้ิาหน้าที่่�บริหาร SCGP 

เริ�มต้นด้วิยัคลิปวิิด่โอั Culture Contact “Feedback is power. 
Listening to every voice.” แรงบันดาลใจิด่ ๆ จิากเพี่่�อันพี่นักงาน 
SCGP ในการคิดถึงประสบการณ์์ขอังลูกค้า ควิามต้อังการขอังลูกค้า
เพ่ี่�อัพี่ฒันาสินค้าหรอ่ับรกิารที่่�สามารถตอับโจิที่ย์ัลกูค้าได้ด่ท่ี่�สุด รวิมถงึ 
การ Collaboration กันภัายัในอังค์กรที่่�จิะช่วิยัผลักดันให้เกิดขึ�นจิริงได้ 
และ Passion ในการที่ำางานท่ี่�สามารถสร้างและส่งต่อัให้กบัเพ่ี่�อันรอับข้าง 

ในช่วิง People Passionate Experiences เริ�มต้นด้วิยัตัวิแที่น 
Passionate People 3 คนมาร่วิมแชร์แนวิคดิการที่ำางานส่วินตวัิ ต่อัด้วิยั 
พี่่�วิิชาญกล่าวิถึงแนวิคิดการมอังลูกค้าทัี่�งภัายันอักและภัายัในอังค์กร 
Passion to Customers & Consumers ใน 3 เร่�อังสำาคญั คอ่ั 1. เริ่่�มท่ี่� 
ความคิด (Start with mindset) ให้คิดถึงคุณ์ค่าที่่�จิะส่งมอับให้ลูกค้า 
เพี่ราะสิ�งน่�จิะเป็นตวัิกำาหนดการกระที่ำา เพี่ย่ังเราคดิว่ิาสิ�งนั�นที่ำาได้ ตวัิเรา 
กจ็ิะพี่ยัายัามหาวิิธก่ารที่ำาสิ�งนั�น ๆ  ให้สำาเรจ็ิ ที่กุอัย่ัางจิงึต้อังเริ�มที่่�ควิามคดิ
2. ใกล้้ชิิด เข้้าใจ (Have empathy) ค่อั การเข้าใจิเขา เข้าใจิเรา สร้าง
ควิามใกล้ชดิและเข้าใจิซึ่ึ�งกนัและกนั รบัฟัังกนัอัย่ัางตั�งใจิ ให้คำาแนะนำา
อัยั่างจิริงใจิด้วิยัข้อัมูล และเก็บเก่�ยัวิข้อัมูลเก่�ยัวิกับเร่�อังงานที่่�ที่ำา 
อัยัู่เสมอัไม่หยัุดนิ�ง 3. ให้้ตามสััญญา (Deliver as promised)  
ค่อั คำามั�นสัญญาที่่�ให้กัน 

Passion จะสามารถส่งมอบส่�งท่ี่�ม่คุุณคุ่า

ต่่อกัันได้้ เพราะเราจะคุ่ด้เสมอว่่าที่ำได้้ 

และปรับปรงุได้้

Passion will be translated into value 

when ones believe ones can do it.

To mark the second quarter of 2022, Mr. Wichan Jitpukdee, 
CEO, SCGP, returned to SCGP Town Hall.

The event started with Culture Contact. Celebrating under the 
theme of “Feedback is power. Listening to every voice”, the clip 
featured SCGP staff’s inspiring interviews about customer 
experience, product/service development, collaborations, and 
importantly passion. 

During the People Passionate Experiences session, three Passionate 
People took the stage to share their work mindset. Mr. Wichan 
then added that the Passion to Customers & Consumers journey 
had three core elements, namely: 1) Start with mindset, which 
focused on creating value for customers; 2) Have empathy, 
which included deep listening and frank sharing of information; 
and 3) Deliver as promised.  

For Financial & Business Updates, Mr. Wichan talked about 
not just the COVID-19 crisis but also the Russian-Ukraine war 
that has caused severe impacts including soaring energy prices.  
In addition, Q2/2022 saw consumers’ growing environmental 
focus and e-commerce usage. 

To cope with impacts from both external and internal factors, 
the CEO recommended: 1) Maintaining liquidity, which could 
be done by all of us through small steps; 2) Balancing growth 
and stability; 3. Stabilizing supply chain with a stronger 
emphasis on local materials to lower transportation costs and 
curb risks; and 4) Exploiting the advantage of cross-functional 
teamwork. Proper mindset and corporate culture promise to 
drive SCGP growth in line with plans. 

Mr. Wichan then concluded the event by answering questions 
raised by SCGP members. SCGP Town Hall is indeed a forum 
whereby SCGP staff can communicate closely with their CEO 
on a continued basis. 

ปิดที่้ายัด้วิยัช่วิง Q&A พี่่�วิิชาญตอับคำาถามท่ี่�พี่นักงานส่งเข้ามา 
อัยั่างเป็นกันเอัง เพี่่�อัแลกเปล่�ยันมุมมอังที่่�เป็นประโยัชน์ต่อัการที่ำางาน 
ในอันาคตขอังทุี่กคน เร่ยักได้วิ่า SCGP Town Hall เป็นช่อังที่าง 
การส่�อัสารที่่�เข้าถึงพี่นักงาน SCGP อัยั่างใกล้ชิดและต่อัเน่�อัง ที่่�ทีุ่กคน
รอัคอัยัและติดตามในทีุ่กไตรมาส

ช่วิง Financial & Business Updates พ่ี่�วิิชาญได้เล่าถึงภัาพี่รวิม
สถานการณ์์โลก ทัี่�งวิกิฤตโิควิดิ 19 และสงครามระหว่ิางรสัเซ่ึ่ยักบัยัเูครน 
ที่่�ส่งผลกระที่บอัยั่างต่อัเน่�อัง โดยัเฉพี่าะอัยั่างยัิ�งในเร่�อังราคาพี่ลังงาน 
โดยัในไตรมาสที่่� 2 ขอังปี 2565 สิ�งที่่�เพี่ิ�มเติมเข้ามาค่อั เร่�อังการ
เปล่�ยันแปลงพี่ฤติกรรมขอังผู้บริโภัคด้านสิ�งแวิดล้อัม และหันมาใช้
อั่คอัมเมิร์ซึ่ในการเล่อักซึ่่�อัสินค้าเพี่ิ�มสูงขึ�นต่อัเน่�อัง 

จิากปัจิจัิยัทัี่�งภัายัในและภัายันอักที่่�สง่ผลตอ่ับรษัิัที่ในหลายัด้าน พี่่�วิิชาญ
ไดส้รปุแนวิที่าง 4 ขอ้ัด้วิยักนั คอ่ั 1. Maintaining liquidity การบรหิาร
จิัดการสภัาพี่คล่อัง ขอัให้ช่วิยักัน เม่�อัสิ�งเล็ก ๆ ที่่�ทุี่กคนที่ำามารวิมกัน
จิะเป็นสิ�งที่่�ยัิ�งใหญ่แก่บริษััที่ได ้2. Balance growth and stabilities 
การรกัษัาสมดุลให้การเตบิโตเป็นไปอัย่ัางมเ่สถย่ัรภัาพี่ 3. Stabilizing 
supply chain การปรับปรุงซึ่ัพี่พี่ลายัเชน ปรับเปล่�ยันให้ที่ันต่อัตลาด 
หันมาใช้วิัตถุดิบในประเที่ศมากขึ�น เพี่่�อัลดค่าใช้จ่ิายัในด้านการขนส่ง 
รับม่อัควิามผันผวิน และลดควิามเส่�ยังที่างการผลิต 4. Exploiting  
the advantage of cross-functional teamwork การสร้างควิามร่วิมมอ่ั
ภัายัในอังค์กรให้ไร้รอัยัต่อัมากยัิ�งขึ�น และเช่�อัว่ิา ที่ั�ง Mindset และ Culture 
ท่ี่�แขง็แกร่งขอังบรษัิัที่จิะช่วิยัให้เกดิการเตบิโตไปตามแนวิที่างท่ี่�วิางไว้ิได้ 39  
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PASSIONATE EXPERIENCES
PASSION TO CUSTOMERS & CONSUMERS

“เร่�อัง Passion ต้อังเริ�มที่่� Mindset ก่อัน  
การเป็นพี่นักงานม่อัอัาช่พี่จิะต้อังที่ำางานตาม 
ท่ี่�ได้รับมอับหมายัให้สำาเร็จิ อัยั่างงานขายั  
เป้าหมายัค่อันข้างชัด ที่ั�งรายัเด่อันและรายัป ี
สิ�งท่ี่�ตอ้ังที่ำาเพ่ี่�อัใหเ้ปา้หมายัสำาเรจ็ิไดง้า่ยัขึ�นค่อั 
ที่ำาให้ลูกค้าได้รับสิ�งที่่�ต้อังการและพึี่งพี่อัใจิ 
สว่ินลกูคา้ภัายัในอัยัา่งพี่่� ๆ  ฝ่า่ยัผลิต เราก็ตอ้ัง
ร่วิมม่อัอัยั่างใกล้ชิด เพี่่�อัส่งข้อัมูลให้เขา 
ได้ที่ราบวิ่าลูกค้าต้อังการอัะไร Pain Point  
ขอังลูกค้าค่อัอัะไร สร้างการที่ำางานเป็นท่ี่ม 
ให้มากขึ�น เพี่ราะบางครั�ง Passion ขอังเรา 
คนเด่ยัวิอัาจิยัังไม่พี่อั ต้อังช่วิยักันทีุ่กฝ่่ายั”

“Passion starts with mindset. If you are 
professional, you must be able to fulfill 
targets. If you make your customers 
happy, it is going to be easier to meet 
targets too. Regarding internal customers, 
we focus on collaborations. We share with 
the manufacturing team what customers’ 
pain points are. Teamwork matters 
because it will take our passions far.” 

“Passion ค่อัการม่ Mindset หร่อั Attitude 
ท่ี่�อัยัากนำาเสนอัโซึ่ลูชันเพี่่�อัตอับโจิที่ยั์ลูกค้า 
รวิมถึงการพี่ัฒนาสินค้าใหม่ตามเที่รนด์ต่าง ๆ  
และวิางตัวิเราให้เป็น Trendsetter เพ่ี่�อัให้
ลูกค้าม่ควิามเช่�อัมั�นและไวิ้วิางใจิ Mindset 
ขอังผมค่อั การรับเอัา Feedback ต่าง ๆ  
ทัี่�งจิากลูกค้าภัายัในและภัายันอักมาปรับปรุง 
แก้ไข เพี่่�อัให้งานครั�งถัดไปด่ยัิ�งขึ�น และ 
ตอับสนอังควิามตอ้ังการขอังลกูคา้ไดม้ากขึ�น”

“Passion is about mindset or attitude that 
drives us to answer to customers’ needs 
and develop new products in line with 
trends. We also must be the trendsetter 
to win customers’ confidence and trust.  
At work, I listen to the feedback of both 
internal and external customers so as to 
better respond to customers.” 

“หน้าท่ี่�หลักขอังฝ่่ายัเราค่อั การรับปัญหา 
และข้อัร้อังเร่ยันต่าง ๆ ฉะนั�น Mindset  
ในการที่ำางานขอังเราค่อั การรับฟัังปัญหาจิาก
ลูกค้าอัยั่างจิริงใจิ และ Quickly response  
รับรู้ควิามต้อังการขอังลูกค้าให้ได้มากที่่�สุด 
เรว็ิท่ี่�สุด ระหว่ิางท่ี่�รับฟัังลูกค้า เราจิะคิดโซึ่ลูชัน 
ตามลำาดับที่ันที่่ แม้เราจิะที่ำางานอัยัู่กับปัญหา
ตลอัดเวิลา แต่ในขณ์ะเด่ยัวิกันก็ม่อัะไรใหม่ ๆ  
ใหเ้รย่ันรูทุ้ี่กวัินเหมอ่ันกัน พี่อัเรามอังมุมกลับ 
กจ็ิะสามารถที่ำางานแตล่ะวัินได้อัยัา่งแฮบปี�คะ่”

“Our job is mainly about listening to 
complaints. Our mindset must be tuned 
for sincere listening and quick response 
to customers’ needs. As we are listening 
to customers, we must think of solutions 
that can be of help. Every day, we learn 
new things. With the right perspectives, 
we can work happily even though we have 
to deal with problems all the time.” 

ปูร่ด้า อ่�ว่สว่ัสด้่� 

PURIDA AEWSAWAD

Supervisor – Packaging Materials 

Technical Solutions, CIP Business

สันต่่ มว่ลกั่จน่ต่ยชััย 

SANTI MUALKIJNITAYACHAI

Customer Science 

Department Manager, SCGP

ที่ศพล สมบูรณ์สุที่ธิ์่�

TOSAPOL SOMBOONSUT 

Metropolitan – Foodservice 

Packaging Section Manager, 

Fibrous Business
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ขนมหวานสััญชาติิอเมริิกัันที่่�ที่ำง่่ายมากั ๆ แถมยัง่ชวนเด็็กั ๆ มาที่ำด็้วยกัันกั็ได็้ ใช้เวลาแค่่ 1 นาที่่ก็ัได็้ชิม S’more หอม ๆ แล้ว จะเสัิริ์ฟเป็็น

ของ่หวานหลัง่ม้�ออาหาริ ของ่ว่าง่ริะหว่าง่วัน หริอ้จะใช้เป็็น finger food ในป็าริ์ติ่�กั็แสันเกั๋เวริ่�กั๊�ด็เลย 

This American dessert is not just delicious but also easy to make. You can invite kids to join the fun cooking too because  

the process will take just about one minute. Fragrant S’more cookies are great for serving after or between meals. If you 

hold a party, they are also fantastic finger food.

S’MORE COOKIES

GREAT TASTE  IN 1 MINUTE 

Ingredients
1. Marshmallow 
2.	Crackers	(any	shape	is	fine.)
3. Chocolate bars

ส่่วนผส่ม
1.	มาร์์ชแมลโลว์์
2.	แคร์กเกอร์์	(สามาร์ถใช้ร์ูปทร์งต่่าง ๆ	ได้้)
3.	ช็อกโกแลต่บาร์์

วธิีทีำ / INSTRUCTIONS

1.	นำำาแคร์กเกอร์์	 ช็อกโกแลต่	 และ 
มาร์์ชแมลโลว์์	ว์างเรี์ยงซ้้อนำกนัำบนำถาด้ 
โด้ยเผื่่�อร์ะยะห่่างไว้์ให้่มาร์์ชแมลโลว์์
พองตั่ว์

 Place crackers, chocolate bars, 
and marshmallow on top of one 
another in a tray with distance 
between crackers.

2.	นำำาเข้้าเต่าอบที�อุณห่ภููมิ	 150	 -	180	
องศาเซ้ลเซ้ียส	ปร์ะมาณ	30	ว์นิำาที 
ถึง	 1	 นำาที	 ให่้มาร์์ชแมลโลว์์และ
ช็อกโกแลต่ละลาย

 Put the tray in an oven. Heat it 
at	 150	 to	 180	degrees	Celsius	
for	 30	 seconds	 or	 up	 to	 one	
minute for choco la te and 
marshmallow to melt.

3.	นำำาแคร์กเกอร์์อีกแผื่่นำมาปร์ะกบแล้ว์ 
กด้เบา ๆ	 ให่้มาร์์ชแมลโลว์์ห่ลอมเข้้า
กบัช็อกโกแลต่	แค่นำี�กพ็ร้์อมเสิร์์ฟแล้ว์!	

 Place another cracker on top of 
each piece. Then, S’more cookies 
are	ready	to	be	served! 

อร่่อยง่่าย แค่่ 1 นาที
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นัับหน่ั�งใหม่่ กัับภาพใหญ่่ในัฝัันั 
“เราคลุุกคลุีอยู่่�กับคณะสิิงโตมาตั�งแต�เด็็ก ตามเตี�ยู่ไปช่�วยู่เก็บอั�งเปา  
ไม�ได้็มหีน้้าที่ี�อะไรเป็น้หลุกั จน้วัน้ที่ี�เตี�ยู่เสีิยู่ กจิการที่กุอยู่�างจำาเป็น้ต้องหยู่ดุ็ 
เพราะใน้ตอน้น้ั�น้เรายู่งัเรยีู่น้อยู่่�แลุะไม�มใีครสิาน้ต�อธุรุกจิตรงน้ี� คน้ใน้คณะ 
ก็แยู่กยู้่ายู่ไป พอเราเรียู่น้จบ ที่ำางาน้ได้็ระยู่ะหน่้�งก็อยู่ากกลุับบ้าน้ 
มาอยู่่�กับแม� พอได็้กลัุบบ้าน้เห็น้หัวสิิงโต อุปกรณ์ต�าง ๆ ก็เกิด็แรง
บัน้ด็าลุใจอยู่ากกลุับมาที่ำา เรียู่กว�าเป็น้จุด็เปลีุ�ยู่น้เลุยู่ก็ว�าได็้ ตอน้น้ั�น้ 
จง่ตดั็สิิน้ใจลุาออกจากงาน้ เริ�มฝึึกฝึน้ที่กุอยู่�าง เรยีู่น้ร่ใ้หม�หมด็ เพ่�อแสิด็ง
ศัักยู่ภาพของตัวเอง เริ�มจากโช่ว์ให้ทีี่มเห็น้ก�อน้ว�า เราก็เจ๋ง เราก็มีด็ีน้ะ
สิเต็ปต�อมาค่อ โช่ว์ให้ลุ่กค้าด็่” 

“ลุุยอีีกัสัักัตั้ั�ง” ใสั่พลุังสัร้้างสัร้ร้ค์ด์้้วยสัิงโตั้นัำาโยกั
“เริ�มจากคยุู่กบัพี� ๆ  ที่ี�อยู่่�มาตั�งแต�รุ�น้เตี�ยู่ว�า มาลุุยู่กนั้อกีสิกัตั�งหน่้�ง ตอน้แรก
ยู่งัไม�มกีารเปลีุ�ยู่น้แปลุงอะไร งาน้ที่ี�เข้ามากม็าจากลุ่กค้าเก�าของเตี�ยู่ พอเรา
ปรบัเปลีุ�ยู่น้รป่แบบคณะสิิงโต เข้าไปหาลุ่กค้า เริ�มมล่ีุกค้ากลุุ�มออร์กาไน้เซอร์
มากข่�น้ เป็น้งาน้ใน้ห้าง ที่ำาโช่ว์การแสิด็ง มีแพตเทิี่ร์น้ทีี่�ไม�เหม่อน้ 
การเช่ดิ็ไหว้ตามศัาลุเจ้าหร่องาน้อวยู่พรตามบ้าน้ต�าง ๆ เราปรับเปลุี�ยู่น้
ร่ปแบบโช่ว์ให้เข้ากับยูุ่คสิมัยู่ แรก ๆ ทุี่กคน้ใน้ที่ีมก็สิับสิน้ พี�บางคน้ 
ไม�พอใจทีี่�เราออกคำาสิั�ง เพราะเขาเคยู่เช่ิด็ใน้แบบของเขามาก�อน้ 

สิงโตนำ�โยก สืบส�นเอกลักษณ์
ผส�นคว�มทันสมัย

DANCING LION SUSTAINS  
TRADITION WITH MODERN TOUCH 

“โช่ว์ที่ี�เราที่ำา เราให้พี� ๆ เช่ดิ็อวยู่พรอยู่�างที่ี�เขาเคยู่เช่ิด็มา สิ�วน้เราข่�น้ไป 
บน้เวทีี่เป็น้สิิงโตน้ำาโยู่ก สิิงโตเต้น้ประกอบเพลุงฮิติเข้ากบัยู่คุสิมยัู่ เม่�อเขา 
เห็น้ว�าเราไม�ได้็ด้็อยู่ค�าสิิงโต แต�ที่ำาให้สิงิโตมีคณุค�า คน้ด่็ช่ม บางคน้เข้ามา 
เต้น้ด็้วยู่เพราะสิิงโตน้�ารัก ไม�ได็้ด็ุด็ัน้ พี� ๆ ก็ยู่อมรับ แลุะกลุายู่เป็น้
กลุยูุ่ที่ธุ์ทีี่�ที่ำาให้เราขายู่งาน้ได็้ เรียู่กว�ากว�าจะมาถึ่งวัน้น้ี�ต้องใจเย็ู่น้มาก 
พิสิ่จน้์ให้เขาเห็น้ว�าเราที่ำาได็้”

แม่ตั้ช์์แฟช์ั�นั สัร้้างอัีตั้ลุักัษณ์์ค์ณ์ะสัิงโตั้
“ด็ว้ยู่ความทีี่�เรียู่น้จบแฟช่ั�น้ดี็ไซน้ม์า เราจง่คิด็ที่กุอยู่�างใหม� ตั�งแต�รป่แบบ
โช่ว์ การออกแบบเคร่�องประด็บั เส่ิ�อผ้้าน้กัแสิด็ง แลุะอปุกรณ์ใหม�ที่ี�สิมยัู่
อากงไม�มี โด็ยู่เฉพาะหัวสิิงโตทีุ่กหัวจะเป็น้ Custom-made ที่ั�งหมด็  
ยู่กตัวอยู่�างหัวสิิงโตจกัรพรรด็เิขามงักร เราครเีอตสิ ีเลุ่อกครสิิตัลุที่ี�ใช้่ปัก 
ด็ีไซน้์หยู่ักโค้ง ริบบิ�น้ที่องทีี่�มีหลุายู่เฉด็ ใช้่ความร่้ที่ี�เรียู่น้มาควบค่�กับ 
การปรก่ษาอาจารยู่์ที่ี�เป็น้คน้ที่ำาหัวสิิงโตตั�งแต�รุ�น้เตี�ยู่ว�า สิิ�งที่ี�เราคิด็มา  
มีอะไรทีี่�ที่ำาได็้หร่อไม�ได้็บ้าง จน้ได้็ออกมาเป็น้หัวสิิงโตทีี่�มีเอกลุักษณ์ 
เฉพาะตัวแลุะสิะที่้อน้อัตลัุกษณ์ของคณะสิิงโตมังกรหยู่กที่ี�เราภ่มิใจ” 

หััวสิิงโตดีีไซน์์ร่่วมสิมัยถููกเชิิดีด้ีวยลีีลีาน่์าร่ัก ลีวดีลีายเข้้าถึูงผูู้้คน์ แต่ยังคงความ 
สิงา่งาม ทีี่�สิำคัญคือ “ผูู้้หัญิงเป็น็์คน์เชิดิี!” น์ี�คอืเอกลัีกษณ์อั์น์โดีดีเด่ีน์ข้องคณ์ะสิงิโต
มงักร่หัยกสิามพร่าน์อายุกวา่ 70 ป็ ีที่ี�คณุ์เกี�ยว - กญัญาร่ตัน์ ์เกร่ยีงไกร่รั่ตน์์ ที่ายาที่
รุ่่น์สิาม ฝ่่าทีุ่กดี่าน์ความที่้าที่าย โดียเป็ลีี�ยน์ความร่ัก ความอดีที่น์ ความทีุ่่มเที่ เป็น็์
พลีังแป็ลีงทุี่กภาพทีี่�เคยฝั่น์ไว้ให้ัเกิดีข้ึ�น์จริ่ง จน์ได้ีฉายา “หัญิงแกร่่งแห่ังคณ์ะสิิงโต
มังกร่หัยกสิามพร่าน์” ทีี่�มีผู้ลีงาน์เชิิดีสิิงโตอัน์โดีดีเดี่น์ใน์งาน์เป็ิดีตัวร่ถูไฟฟ้าใต้ดีิน์
สิถูานี์วัดีมังกร่ หัร่ืองาน์คอน์เสิิร์่ตใน์คอน์เซ็ป็ต์ “สิิงโตน์ำโยก” ทีี่�ร่่วมเต้น์กับเหัลี่า
ศิิลีป็ิน์ที่ี�เที่ศิกาลีดีน์ตร่ีบิ�กเมาน์์เที่น์ เข้าใหัญ่ 

A contemporary yet elegant lion head proves so appealing to the audience. 
Even more fascinating in the eyes of the beholder is the fact that the “artist 
in this lion-dance costume is a woman!” Ms. Kanyarat “Gyo” Kriangkrairat 
has been a new signature of Mongkornyok Sampran lion-dance troupe, 
which was founded by her family more than 70 years ago. As the third-
generation head of the troupe, she has overcome several challenges with 
love, patience, and dedication. Dubbed the “Iron Lady of Mongkornyok 
Sampran”, she has led her troupe to show at many important ceremonies 
including the official opening of Wat Mangkon Station. Under her leadership, 
the troupe’s concept is “dance-leading lion.” 
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หงสั์ค่่์ม่ังกัร้ 
“สิิ�งที่ี�แสิด็งถึง่ตวัตน้ของมงักรหยู่กค่อ สิวยู่แลุะแขง็แกร�ง โช่ว์ใหม�ของเรา 
ค่อโช่ว์หงสิ์ค่�มังกร เป็น้คอน้เซ็ปต์เร่�องความเที่�าเที่ียู่ม ไม�ว�าจะหญิิง 
หรอ่ช่ายู่ เราสิามารถึเรยีู่น้ร่ ้ ฝึึกฝึน้ได้็เหมอ่น้กนั้ทีุ่กอยู่�าง เปรียู่บผ้่้หญิิง
เป็น้หงสิ์ข่�น้ไปอยู่่�กับมังกร เพราะเราโด็น้คน้มองว�าเป็น้ผ้่ห้ญิิงไม�เหมาะ
ที่ี�จะด็่แลุคณะสิิงโต ที่ี�ผ้�าน้มามีแต�ผ้่้ช่ายู่ที่ำา แต�เราไม�คิด็แบบน้ั�น้ เพราะ
ถึง่แมเ้ราเป็น้ผ้่ห้ญิงิ แต�ถ้ึาเราตั�งใจทีี่�จะที่ำา ตั�งใจทีี่�จะศัก่ษาเรยีู่น้ร่ ้อยู่าก
ด็่แลุคณะสิิงโต เราก็ที่ำาได็้” 

ซื่่�อีสััตั้ย์ เททั�งใจให้ทุกังานั
“คำาพ่ด็ที่ี�เตี�ยู่สิอน้อยู่่�บ�อยู่ ๆ ค่อ เร่�องคุณธุรรมแลุะความซ่�อสัิตย์ู่ 
ทัี่�งต�อตัวเอง ลุ่กน้้อง แลุะลุ่กค้า เพราะลุ่กค้าอาจจะไม�ร่้ว�าการเชิ่ด็สิงิโต
จริง ๆ เป็น้แบบไหน้ แต�เราร่้ ด็ังน้ั�น้เราต้องที่ำาทุี่กงาน้ด็้วยู่ความจริงใจ 
ซ่�อสิัตยู่์ แลุะใสิ�หัวใจลุงไปใน้งาน้ร้อยู่เปอร์เซ็น้ต์”

FRESH START FOR BIG DREAM
“I grew up with the lion-dance troupe. I followed my dad and 
his troupe everywhere, though without any official duty.  
The curtains once came down for our troupe because of my 
dad’s passing. Back then, I was still a student. So, there was 
no one to hold troupe members together. After my graduation. 
I also worked elsewhere. By the way, after a while, I really 
wanted to go back to my hometown and live with my mom. When 
I came back, lion heads and relevant tools around my home 
inspired me to regroup troupe members. The inspirations were 
so strong that I left my job and started lion-dance training. I 
wanted to prove my potential to lion dancers who used to work 
for my dad and also to prospective customers,” Ms. Kanyarat said. 

“GO FOR IT!” WITH CREATIVITY
“In the beginning, our customers were from my dad’s customer 
base. But after I modernized our troupe’s lion dances, we could 
attract new groups of customers such as organizers. Our shows 
were different from traditional lion dances at Chinese shrines,” 
Ms. Kanyarat said about her troupe’s transformation.  

“There was internal opposition to my initiative at first. Some 
members were not happy that I changed the tradition. But after 

เปิิดโลกกว้�ง สร้�้ง Passion

“ที่ี�ผู่้าน์มามีชิ่วงที่ี�ไฟมอดีเหัมือน์กัน์ โดียเฉพาะตอน์โควิดี 19 ทีี่�คิดี
อะไร่ไม่ออก ไม่มี Passion แต่ชิ่วงน์ี�เร่ิ�มกลีับมาร่ัน์งาน์ไดี้ เร่ิ�มพา 
ตัวเองออกไป็เจอสิิ�งใหัม่ ๆ  ที่ั�งไป็ดีูโร่งงาน์ที่ี�ต่างป็ร่ะเที่ศิ ไป็เจอไป็คุย
กับอาจาร่ย์ที่ี�มีความรู่้เกี�ยวกับคณ์ะสิิงโต ไป็เห็ัน์ไป็ดูีเยอะ ๆ พอได้ี 
ไป็เหัน็์กอ็ยากที่ำ อยากเป็น็์ ถูอืเป็น็์การ่เติมไฟที่ี�ดีมีาก ๆ  แล้ีว Passion 
ก็กลีับมา”

Explore Wild World with Passion

“Sometimes, my passion was gone. During the COVID-19 crisis, 
I really had no idea what to do and even lost my passion. 
But I have already revived it by traveling and exploring  
new things. I headed overseas to talk to lion-dance experts  
there. That way, I come back full of passion and energy,” 
she concluded.  

 S p a r k  Yo u r  P a s s i o n

I proved that my contemporary lion dance, which was in sync 
with modern tunes, got good response, they agree to play 
along. Our lion figures look adorable and approachable to the 
audience. Thanks to such concept, we have got many jobs. 
I needed to be very patient during my efforts to prove myself 
and my idea,” the strong woman said. 

FASHIONABLE FLAIR FOR LION DANCERS
“Studying fashion design, I created new costumes and 
accessories for my troupe’s lion dancers. There are many new 
items, something unseen in my grandpa’s time. All lion heads 
are custom-made. The Lion Emperor, for example, has colorful-
ribbon and crystal decorations. All these designs are done 
through consultation with traditional experts to ensure that 
I won’t break key traditions. The new creations therefore still 
resonate with old identity while being so unique and original,” 
she elaborated. 

SWAN–DRAGON MATCH 
“Mongkornyok’s signature lies with beauty and strengths. Our 
latest show takes the theme of Swan and Dragon. It presents 
gender equality and highlights the fact that with similar training, 
men and women can do the same thing. Women are compared 
to Swan, which can rise as high as Dragon. In the past, I was 
seen as unqualified to lead the lion-dance troupe just because 
I was a woman. But I have proven that with determination 
and hard work, I can do it too,” she proudly continued. 

HONESTY PLUS DEDICATION
“My dad taught me about ethics and honesty. I am thus true 
to myself, my team members, and my customers. I have always 
worked to the fullest of my abilities even though most customers 
do not know how far lion dancers can go,” she said.   
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“เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”

ACT ดี ๆ ที่เชื่อม SCGP และชุมชนไว้ด้วยกัน
“POWER OF EMPATHY” CARING ACT CONNECTS SCGP WITH COMMUNITIES
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การิอุย่�ริ�วมกบัชุมุชุนอุย�างมีความสขุเป็็นหน่�งในเป้็าหมายหลักัที� SCGP ให้ความสำคญัอุย�างต�อุเน่�อุงในทกุพื้่�นที�ที�โริงงานตั�งอุย่� เริาใชุ้โอุกาสนี� 

ตามติดพื้ี�นิ - เบญญาภา พื้ยมพื้ฤกษ์ั CSR Officer บริิษััทสยามคริาฟท์อุุตสาหกริริม จำกัด โริงงานวังศาลัา ลังพื้่�นที�ป็ฏิบิัติงานกิจกริริม

ชุุมชุนสัมพื้ันธ์์ในพื้่�นที�ริอุบโริงงานวังศาลัา พื้ริ้อุมทั�งเก็บเกี�ยวนำแนวคิดแลัะ Mindset ดี ๆ มาบอุกต�อุ เพื้่�อุสริ้าง Passion ในการิทำงาน 

ให้เพื้่�อุน ๆ ได้นำไป็ป็ริับใชุ้กัน

Happy co-existence with communities is one of SCGP’s main goals. All its plants, therefore, have operated with locals in their 

mind. Benyapa “Ni” Payompluk, CSR Officer of Siam Kraft Industry Company Limited, Wangsala Plant, has recently taken 

Passionate Experiences team with her on her recent trips to show what her Passion and Mindset do for communities in  

the plant’s neighborhood. 

“พี่่�เป็็นเจ้า้หน้าท่ี่�ชุุมชุนสััมพัี่นธ์ท่์ี่�บริษัิัที่สัยามคริาฟท์ี่อุตุสัาหกริริม จ้ำากดั 
30 ป็ีแล้้ว ชุุมชุนแถวน่�จ้ะคุ้นเคยกับพี่่�ในชุ่�อุนิค่ะ หน้าที่่�ขอุงพี่่�ค่อุ  
สัร้ิางความสััมพี่ันธ์์กับชุุมชุน โดยชุุมชุนที่่�พี่่�ดูแล้อุยู่ในริัศม่ 5 กิโล้เมตริ
ริอุบโริงงานม่ป็ริะมาณ 55 หมู่บ้าน 

“เริาต้อุงสัร้ิางความคุ้นเคย ต้อุงริูจั้้กเขา แล้ะเขากจ็้ะริูจั้้กเริา ต้อุงเริย่นริู้ 
วถิชุ่่วิต ขนบธ์ริริมเนย่มในชุุมชุน คอุยสัังเกตแล้ะเชุ่�อุมโยงป็ริะสับการิณ์ 
ตล้อุดจ้นสัร้ิางการิม่ส่ัวนร่ิวม โดยอุอุกแบบกิจ้กริริมต่าง ๆ ริ่วมกัน 
พี่ยายามค้นหาความต้อุงการิหริ่อุความคาดหวังขอุงเขา แล้ะกำาหนด



“As I have worked in this position for 30 years already,  
I am quite close to locals. Under my care are 55 villages 
within the 5-kilometer radius from the plant,” she revealed. 

“My job is about familiarizing with locals, their way of life, 
and traditions. I have observed them to identify their needs 
and expectations so that SCGP can play a proper role in 
their communities. We seek to help where we can and  
engage them in activities that are useful to them in hopes of 
making them happy.

“The key challenge is that there is no fixed success recipe.  
I cannot tell what will happen next. So, I must be ready to 
tackle whatever. ‘Empathy’ is crucial to my work. Only when 
I put myself in locals’ shoes, I can know what they really 
want. When we understand all stakeholders, our operations 
will be smooth. My Mindset complies with SCGP’s Our Act 
and supports its success.

“On Passion, I am an energetic type. I am keen to work 
every single day. I always work like I am the firm’s owner 
and stakeholders are my customers. I give my all to every 
task I am assigned to. After working to the fullest of my 
abilities, I also look for good things about every task I have 
completed. That’s when I can notice that my efforts really 
contribute to the successful operation.”

ตััวอย่่างท่ี่� SCGP ส่่งเส่ริิมอาชี่พให้้กัับชุีมชีนคืือ “งานห้ัตัถกัริริม
จักััส่านจัากัเส้่นเที่ป Paper Band” ซึ่่�งเกิัดข่ึ้�นจัากักัาริคืำานง่ถง่ชุีมชีน
ในทุี่กัมิติั ทัี่�งเศริษฐกิัจั ส่ังคืม และสิ่�งแวดล้อม โดย่นำาเศษวัส่ดุ 
ท่ี่�เห้ลือจัากักัริะบวนกัาริผลิตัเป็นวัตัถุดิบในกัาริจัักัส่าน ผนวกักัับ 
ภููมิปัญญาที่้องถิ�น จันส่ามาริถส่ริ้างอัตัลักัษณ์์ขึ้องสิ่นค้ืาที่่�แตักัต่ัาง
จัากัที่อ้งตัลาด และส่ร้ิางย่อดขึ้าย่ไดม้ากักัว่า 1 ลา้นบาที่ในป ี2562

“เริาคืิดว่า เศษวัส่ดุที่่�เห้ลือใชี้ในกัริะบวนกัาริผลิตัจัะส่ามาริถนำาไป
ตั่อย่อดขึ้ย่าย่ผล ส่ริ้างเศริษฐกัิจัให้้เกัิดขึ้่�นในชีุมชีนได้อย่่างไริ 
กัาริที่ำางานน่�จั่งเป็นกัาริส่านคืวามริ่วมมือ ส่านคืวามส่ัมพันธ์์  
ส่านคืวามคืดิ จันเกัดิเปน็ผลงานห้ตััถกัริริมท่ี่�ใชีง้านไดจ้ัริงิ และตัลาด
กั็ตัอบริับด่ กัาริที่ำางานน่�ถือว่าชุีมชีนลงทีุ่นแริงกัาย่แริงใจั SCGP 
ลงทุี่นวัตัถุดิบ ทีุ่กัคืนม่ส่่วนร่ิวมในงานน่�ห้มด นอกัจัากัน่�เริายั่งม ่
แผนในอนาคืตัที่่�จัะพาชีุมชีนไปเริ่ย่นริู้เกั่�ย่วกัับแฟชีั�นให้ม่ ๆ เพื�อนำา
กัลับมาพัฒนาสิ่นค้ืาให้้ตัอบโจัที่ย์่กัลุ่มลูกัค้ืาให้ม่ ๆ ได้มากัขึ้่�น เชี่น  
ม่ส่่ส่ันส่วย่งาม และเป็นไปตัามยุ่คืส่มัย่”

Occupational promotion ranks among activities SCGP has 
conducted for communities. On this front, SCGP, for example, 
promotes “Paper Band” for communities’ economic, social, and 
environmental benefits. As part of the promotion, scrap 
materials from SCGP manufacturing operations become raw 
materials for woven products. As local wisdom blends with 
paper bands, distinct products are developed and launched 
into markets. In 2019, these products generated sales of 
over 1 million baht.

“We started this initiative after we considered how to make 
good use of scrap materials. The initiative represents  
a collaboration that has brought good ideas forward and 
communities closer. Handicrafts from the initiative are 
functional and get good response from the market. Under this 
collaboration, locals put in physical energy while SCGP puts 
forward raw materials. Now, we also plan to introduce locals 

to new fashions so that they can develop products further, 
such as colorful and contemporary touch and appeal  
to more customers.”  

ถัักทอสายใย สานใจชุุมชุน
CONNECTING WITH COMMUNITIES

บที่บาที่ขึ้อง SCGP ที่่�เห้มาะส่ม คือย่ดูว่าเริาให้ค้ืวามช่ีวย่เห้ลืออะไริ 
ได้บ้าง เพื�อให้้เขึ้าอยู่่ริอบโริงงานเริาได้อย่่างม่คืวามสุ่ขึ้ 

“คืวามที่้าที่าย่ขึ้องงานพ่�คืือ ไม่ม่สู่ตัริส่ำาเริ็จัตัาย่ตััว คืาดเดาไม่ได้ว่า 
เริาจัะตั้องเจัอส่ถานกัาริณ์์แบบไห้น แตั่เริาตั้องพริ้อมริับมืออยู่่เส่มอ
เริาจัง่ต้ัองม ่Mindset ในเริื�อง ‘กัาริเอาใจัเขึ้า มาใส่่ใจัเริา’ อยู่ต่ัลอดเวลา 
กัาริไปที่ำางานกัับชีุมชีน เริาต้ัองเอาใจัเขึ้ามาแที่นที่่�ในใจัเริาให้้ได้  
เมื�อริู้คืวามตั้องกัาริท่ี่�แที่้จัริิงแล้ว กั็เอาขึ้้อมูลเห้ล่านั�นมาออกัแบบ 
วิธ์่กัาริที่ำางาน เริาตั้องคิืดถ่งผู้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ย่ทัี่�งห้มด เพริาะจัะ 
ที่ำาให้้งานดำาเนินไปได้อย่่างริาบริื�นและตัริงตัามคืวามคืาดห้วังขึ้องเขึ้า 
ทัี่�งห้มดน่�เป็นส่่วนห้น่�งในคืวามส่ำาเริ็จัขึ้องงานพ่� ห้ากังานท่ี่�ที่ำาได้ริับ
กัาริย่อมริับจัากัชีุมชีนเป็นอย่่างด่ กั็จัะส่่งผลด่ต่ัอบริิษัที่ฯ ด้วย่  
ตััวพ่�ที่ำางานด้วย่แนวคิืดแบบน่�จันเป็น Our Act ขึ้องเริาไปแล้ว  
ที่ำาโดย่ไม่ริู้ตััว จันวันห้น่�งเริามองย้่อนกัลับมาจั่งเห็้นว่า น่�คืือส่ิ�งที่่� 
เริาที่ำามาตัลอด 30 ปีเลย่

“ส่ำาห้ริบั Passion ในกัาริที่ำางาน พ่�เปน็คืนกัริะตัอืรืิอร้ิน อย่ากัที่ำางาน
ทุุก ๆ วัน พ่�มองว่างานที่่�ที่ำาอยู่่นั�นเป็นงานขึ้องเริาเอง เริาคืือเจั้าขึ้อง
กัิจักัาริ ทีุ่กัคืนท่ี่�เกั่�ย่วขึ้้องคืือลูกัคื้าทัี่�งห้มด มันกั็จัะช่ีวย่ให้้เริาใส่่ใจั 
และเต็ัมท่ี่�กัับทุี่กังาน ผลลัพธ์์ท่ี่�ได้จัากักัาริทุ่ี่มเที่แริงกัาย่แริงใจัลงไป 
ที่ำาให้้เริาไม่ริู้ส่่กัเส่่ย่ดาย่ ไม่ว่าจัะเป็นไปตัามเป้าห้มาย่ห้รืิอไม่ กั็คืิด
แคื่ว่ามันคืือโอกัาส่ท่ี่�ได้ริับมอบห้มาย่ และเริาได้ที่ำาเตั็มท่ี่�แล้ว พ่�จัะ
พยายามมองหาส่ิ่�งดีี ๆ  ทีุ�เกด่ีขึ้้�นในทุุก ๆ  งาน เพริาะว่าอย่า่งน้อย่จัะม ่
ส่กััห้น่�งอย่า่งท่ี่�เกัดิจัากัคืวามพย่าย่ามขึ้องเริาและที่ำาให้ง้านนั�นส่ำาเริจ็ั”

26 Lift Up Your Voice
	 บ้านส้มตำ	เสิร์ฟความแซ่่บด้วยคุณภาพ	

29 Relax & Have Fun
	 ตอับคำถุามสนุก	ๆ	ลืุ่้นรับขอังรางวัลื่	

30 Your Answers
	 Real-Time	Marketing	อัาวุธีที่างการตลื่าด	

	 หร่อัแค่ตามกระแส?

32 Alive 
	 ชวนพักใจุ	ในเม่อังกรุงฯ

34  Today for Tomorrow
	 SCGP	ได้รับ	CIRCULAR	MARK	 

	 เป็นกลืุ่่มแรกขอังประเที่ศไที่ย

36 Your Healthy Hub
	 ดนตร่ด่ต่อัสมอัง	มาร้อัง	เลื่่น	เต้น	ฟังกันเถุอัะ!

38 Act Together  
	 ส่งต่อั	PASSION	ที่่�ด่	เริ�มต้นที่่�	MINDSET

41 a LOT of Ideas
	 S’MORE	COOKIES	อัร่อัยง่าย	แค่	1	นาที่่

42 Spark Your Passion 
	 สิงโตนำโยก	ส่บสานเอักลัื่กษณ์	ผ่สานความทัี่นสมัย

44 Passionate Experiences
	 “เอัาใจุเขา	มาใส่ใจุเรา”	ACT	ด่	ๆ	ที่่�เช่�อัม	SCGP	 

	 แลื่ะชุมชนไว้ด้วยกัน
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