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สิ้้�นสิุ้ดลงไปแล้วอีีกครั้้�งก้บ SCGP Packaging Speak Out 2022 เวทีีการั้ปรั้ะกวดอีอีกแบบบรั้รั้จุุภั้ณฑ์์ทีี� SCGP 

ได้จุ้ดข้ึ้�นอีย่่างต่่อีเน่�อีงมาเป็นปีทีี� 7 เพื่่�อีเปิดพื่่�นทีี�ให้้คนรัุ้น่ให้ม่ได้แสิ้ดงไอีเดยี่ดี ๆ เพื่่�อีเปลี�ย่นโลกและสิ้้�งแวดล้อีม  

รั้วมถึง้เปลี�ย่นแปลงชีวีต้่ปรั้ะจุำวน้ขึ้อีงทีุก ๆ คนให้้ดีย่้�งขึ้้�นกว่าทีี�เคย่ 

SCGP Packaging Speak Out 2022 has already concluded. Just like its predecessors, this seventh annual 

packaging contest by SCGP offers a forum for the new generation to showcase their brilliant ideas 

for a greener planet, a better environment, and better changes in people’s daily life. 
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รางวััลชนะเลิศ  
The Best of Challenge 

ทีีมสิ้้มป่อีย่  

ผลงาน “Shoes-Able”

Team Sompoi, which created 
“Shoes-Able”

รางวััลรองชนะเลิศ  
The Runner-Up 

ทีีม i_deasign  

ผลงาน “บรั้รั้จุภุ้ัณฑ์์น�ำย่าอีาบน�ำ CHOO”

Team i_deasign, which created  
“CHOO bathing bottle”

กิจิกิรรมคร้�งนี้้�จด้ขึ้้�นี้ภายใต้้แนี้วคดิ Rethink for Better Normal โดยม ้

โจทย์สำำาค้ญในี้กิารออกิแบบ 2 ข้ึ้อหลัก้ิ คอื 1. Easy to Recycle –  

กิารออกิแบบบรรจุภ้ณฑ์์ให้ง่ายต้่อกิารแยกิขึ้ยะเพื่ื�อนี้ำาไปร้ไซเคิลั  

ไม่ว่าจะเป็นี้กิารแยกิชิิ้�นี้ส่ำวนี้ขึ้องบรรจุภ้ณฑ์์ หรือกิารออกิแบบกิราฟิิกิ

บนี้บรรจภุณ้ฑ์เ์พืื่�อสืำ�อสำารถ้ึงวธิีก้ิารรไ้ซเคิลับรรจภุณ้ฑ์น้์ี้�นี้ ๆ  ให้ผู้้บ้รโิภค

เข้ึ้าใจง่าย ทำาเองได้ไม่ยุง่ยากิ แลัะ 2. Upcycle – กิารออกิแบบบรรจภุณ้ฑ์์ 

โดยคำานี้้งถ้ึงกิารยืดอายุกิารใช้ิ้งานี้ให้ยาวนี้านี้ขึ้้�นี้ก่ิอนี้นี้ำาไปทิ�ง ด้วยวิธี ้

กิารเปล้ั�ยนี้รป้ร่าง (Transformation) บรรจภุณ้ฑ์์หล้ังจากินี้ำาสำนิี้ค้าออกิไป 

ใชิ้้แลั้ว เพื่ื�อให้สำามารถึใชิ้้งานี้ได้อ้กิคร้�ง (Reuse) โดยรอยต้้ด รอยพื่้บ 

หรือรอยปรุต้้องอย้่บนี้บรรจุภ้ณฑ์์ต้้�งแต้่กิระบวนี้กิารผู้ลัิต้บรรจุภ้ณฑ์์ 

หากิบรรจภุณ้ฑ์เ์ป็นี้ว้สำดุประเภทพื่ลัาสำติ้กิ สำามารถึใชิ้เ้ครื�องมอืต้ด้ เจาะ 

แลัะกิาวเพื่ิ�มเต้ิมได้ เพื่ื�อชิ้่วยในี้กิารแปรร้ปหรือเปล้ั�ยนี้แปลังร้ปทรง 

ขึ้องบรรจุภ้ณฑ์์ให้ผู้้้บริโภคทำาเองได้ง่าย ไม่ซ้บซ้อนี้เชิ้่นี้เด้ยวกิ้นี้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2022 (THAILAND)
จากิผู้ลังานี้ท้�งหมดท้�สำ่งเขึ้้ามา คณะกิรรมกิารได้ค้ดเลัือกิ 10 ผู้ลังานี้ 
เพื่ื�อเขึ้้าส่้ำรอบสำุดท้าย ซ้�งต้ลัอดเสำ้นี้ทางท้�ผู้่านี้มาขึ้องโครงกิาร นี้้อง ๆ 
ท้�ง 10 ท้มได้ม้โอกิาสำร้บคำาปร้กิษาจากิท้มด้ไซเนี้อร์ SCGP เพื่ื�อพื่้ฒนี้า
ผู้ลังานี้ให้ม้ความพื่ร้อมมา Pitching ในี้รอบสำุดท้าย ภายในี้กิรอบเวลัา
เพื่้ยงแค่ท้มลัะ 5 นี้าท้ ให้แกิ่กิรรมกิารผู้้้ทรงคุณวุฒิ สำื�อมวลัชิ้นี้ แลัะ 
ผู้้้เขึ้้าร่วมงานี้ ท้�งท้�ชิ้มผู้่านี้ทาง Facebook Live แลัะเกิาะขึ้อบเวท้อย้ท่้�
ห้อง Auditorium ชิ้้�นี้ 3 อาคาร ThaiBev Quarter ถึนี้นี้พื่ระรามท้� 4

กิิจกิรรมในี้ว้นี้ต้้ดสำินี้รอบสำุดท้าย ผู้้้ผู้่านี้เขึ้้ารอบสำลั้บผู้ล้ัดเปล้ั�ยนี้กิ้นี้ 
ขึ้้�นี้มา Pitching ผู้ลังานี้กิน้ี้อย่างน่ี้าสำนี้ใจ กิระท้�งครบท้�ง 10 ท้ม โดยม้ 
คณะกิรรมกิารผู้้ท้รงคณุวุฒ ิ 4 ท่านี้ ได้แก่ิ คณุกิรณศิ ต้น้ี้อ้งสำนี้ากิลุั 
Business Development and Co-founder แบรนี้ด์ ReReef คณุสำมชิ้นี้ะ
กิง้วารจติ้ต้ ์ผู้้ก้ิอ่ต้้�ง Prompt Design ผู้ศ. ดร.เอกิกิ ์ภทรธีนี้กิลุั หว้หน้ี้า
ภาควิชิ้ากิารต้ลัาด แลัะประธีานี้หลั้กิส้ำต้รด้านี้แบรนี้ด์แลัะกิารต้ลัาด 
คณะพื่าณชิิ้ยศาสำต้ร์แลัะกิารบ้ญช้ิ้ จฬุาลังกิรณ์มหาวทิยาลัย้ แลัะคณุวชิิ้าญ 
จติ้ร์ภก้ิด้ ประธีานี้เจ้าหน้ี้าท้�บรหิาร SCGP เป็นี้ผู้้ต้้ด้สิำนี้ผู้ลังานี้ในี้รอบนี้้� 

ซ้�งกิารประกิวดจด้ขึ้้�นี้พื่ร้อม ๆ กิน้ี้ถ้ึง 2 โครงกิารในี้ 2 ประเทศ โดยม้ 
กิลุ่ัม Gen Z ใหค้วามสำนี้ใจนี้ำาเสำนี้อผู้ลังานี้เขึ้า้มาสำง่เส้ำยงเปล้ั�ยนี้โลักิกิน้ี้
เป็นี้จำานี้วนี้มากิ

This year, the contest embraces Rethink for Better Normal 
theme. Contestants were required to develop their entries based 
on two main design concepts: 1) Easy to Recycle – which is 
about separating packaging parts easily for proper waste 
separation or providing easy-to-understand recycle instructions 
for consumers; and 2) Upcycle – which enables consumers to 
extend the use life of materials through easy transformation or 
reuse. Tear strips or folding lines may be printed on packaging 
for easy upcycling. 

Held simultaneously in two countries, the contest received 
immense interest from Gen Z members.
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SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2022 (VIETNAM)
ขึ้้ามมาท้�ฝั่่�งเว้ยดนี้าม กิารประกิวด SCGP Packaging Speak Out 
2022 ซ้�งปีนี้้�จ้ดเป็นี้ปีท้� 2 แลั้ว ภายใต้้แนี้วคิดเด้ยวกิ้นี้คือ Rethink  
for Better Normal ไดร้บ้ความสำนี้ใจไมน่ี้อ้ยจากิคนี้รุน่ี้ใหมช่ิ้าวเว้ยดนี้าม
ท้�สำ่งผู้ลังานี้กิารออกิแบบสำร้างสำรรค์เขึ้้ามา

กิ่อนี้กิารค้ดเลัือกิในี้รอบสำุดท้าย (Final Round) จะมาถึ้ง ท้�ง 10 ท้ม
ท้�ม้ไอเด้ยสำะดุดต้าคณะกิรรมกิาร ได้ม้โอกิาสำเข้ึ้าร่วม Counselling 
Session เพื่ื�อร้บคำาแนี้ะนี้ำาจากิท้มนี้้กิออกิแบบ SCGP สำำาหร้บเต้ร้ยม

นี้อกิจากิกิารนี้ำาเสำนี้อผู้ลังานี้แลั้ว ผู้้้เขึ้้าแขึ้่งขึ้้นี้แลัะผู้้้ร่วมชิ้มย้งได้ร้บ 
แรงบ้นี้ดาลัใจจากิกิจิกิรรม Talk ท้�เราได้ คณุวอร์ - วนี้รต้้น์ี้ รศ้มร้ต้้น์ี้ 
นี้้กิแสำดง แลัะคุณปอย - สำุชิ้าณ้ฐ ชิ้ิดไทย Exhibition and Creative 
Lifestyle Design Manager – SCGP มาร่วมแลักิเปล้ั�ยนี้ไอเด้ย  
แลัะแนี้วคิดด้ ๆ ในี้กิารเปล้ั�ยนี้โลักิด้วยกิารออกิแบบได้อย่างน่ี้าสำนี้ใจ 
พื่ร้อมร่วมให้กิำาลั้งใจนี้้อง ๆ ท้�เขึ้้าแขึ้่งขึ้้นี้ในี้คร้�งนี้้� 

Only 10 teams sailed into the final round. These finalists then 
got opportunities to consult SCGP designers about their entries 
before presenting their ideas to the final round’s judges. Their 
pitching, which lasted five minutes for each team, took place 
on the 3rd floor, ThaiBev Quarter on Rama IV road. The event 
was also broadcast on Facebook Live.

ทีีม Jirat Chamsai ผลงาน “วงเวีย่น Measurecle”
Team Jirat Chamsai, which created “Measurecle”

ทีีม Standguin ผลงาน “แที่นวางหู้ฟััง Standguin”
Team Standguin, which created “Standguin”

ทีีม B2B ผลงาน “กล่อีงทีรั้าย่แมว CAT BOX”
Team B2B, which created “CAT BOX”

Four judges at the final round were ReReef co-founder and 
business-development chief Ms. Koranis Tanangsnakool, Prompt 
Design’s founder Mr. Somchana Kangwarnjit, Asst. Prof.  
Dr. Ake Pattaratanakun, the head of Chulalongkorn Business 
School’s Marketing Department, and SCGP chief executive officer 
Mr. Wichan Jitpukdee. 

At the event, actor Mr. Wanarat “War” Ratsameerat and SCGP’s 
exhibition and creative lifestyle design manager Mr. Suchanat 
Chidthai also jumped on the stage during Talk session to share 
their great ideas about how to change the world with designs.

ความพื่รอ้มในี้กิาร Pitching ผู้ลังานี้บนี้เวท้จรงิท้�จด้ขึ้้�นี้ในี้รป้แบบ Hybrid 
แลัะถึ่ายทอดผู้่านี้ทาง Facebook Live 

งานี้ในี้ว้นี้น้ี้�นี้ได้ร้บเกิ้ยรติ้จากิคณะกิรรมกิารซ้�งเป็นี้ผู้้้เช้ิ้�ยวชิ้าญจากิ 
หลัากิหลัายสำาขึ้าท้�งในี้เว้ยดนี้ามแลัะไทย ไดแ้กิ ่Mr. Tung Juno – CEO  
and Creative Director of RIO Creative Vietnam นี้ก้ิออกิแบบชืิ้�อด้ง 
ชิ้าวเว้ยดนี้าม Ms. Nguyễn Thị Tài Linh (Rebecca) – Associate Manager – 
Development Engineering Packaging of S.C. Johnson & Son 

รางวััลชมเชย จำนวัน 3 รางวััล / Three Honorable-Mention Awards
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รางวััลชนะเลิศ  
The Best of Challenge 

ทีีม QIN ผลงาน Mooncake 
Packaging Design

Team QIN, which created 
Mooncake Packaging Design

รางวััลรองชนะเลิศ  
The Runner-Up 

ทีีม Magic Cat ผลงาน Jelly  
Zoo – Jelly Candy Packaging

Team Magic Cat, which created 
Jelly Zoo – Jelly Candy Packaging

เรั้าเชี่�อีว่าการั้ชีก้ชีวนคนรัุ้น่ให้ม่ที้�งในไทีย่และเวีย่ดนามมาร่ั้วมส่ิ้งเสิ้ยี่งเปลี�ย่นโลกกบ้ SCGP Packaging Speak Out ในครั้้�งนี�และครั้้�งต่่อี ๆ ไป ไม่เพีื่ย่ง 

จุะได้เห้็นพื่้ฒนาการั้ด้านการั้อีอีกแบบขึ้อีงผู้เขึ้้าปรั้ะกวดทีี�เพื่้�มขึ้้�นมาโดย่ต่ลอีดแล้ว แต่่ย่้งจุะชี่วย่เสิ้รั้้มสิ้รั้้างแรั้งบ้นดาลใจุทีี�ดี ซ้ึ่�งจุะเป็นรั้ากฐานขึ้อีง 

การั้พื่้ฒนาอีุต่สิ้าห้กรั้รั้มบรั้รั้จุุภั้ณฑ์์ให้้น้กอีอีกแบบรัุ้่นให้ม่ทีุกคนคำน้งถ้ึงการั้ค้ดแบบ End to End ทีี�เรั้้�มต่้นจุากว้สิ้ดุทีี�ใชี้ ไปจุนถึ้งปรั้ะสิ้บการั้ณ์ 

ขึ้อีงผู้ ใชี้งานจุรั้้ง และเป็นจุุดเรั้้�มต่้นขึ้อีงความรั้่วมม่อีก้นเพื่่�อีโลกทีี�ดีขึ้้�นได้ในอีนาคต่

SCGP believes that by encouraging the young generation to join SCGP Packaging Speak Out Contests, it will be able to inspire 

contestants and develop their potential to create increasingly better and environmentally-friendlier packaging. Budding designers  

will start thinking about end-to-end process, focusing on environmental impacts right from the selection of raw materials and also on 

how their creation will be used and disposed by end-consumers. This is apparently a good step towards a better planet. 

ทีีม 3-Pack ผลงาน “TÁCH TÁCH” - 
The Sunflower Seeds’s Packaging

Team 3-Pack, which created “TÁCH TÁCH” - 
The Sunflower Seeds’s Packaging 

ทีีม SOGUN  
ผลงาน Shoes racks together
Team SOGUN, which created  

Shoes racks together

ทีีม The Three Musketeers  
ผลงาน Radiate - Moc Lam Incense

Team The Three Musketeers, which created 
Radiate - Moc Lam Incense

รางวััลชมเชย จำนวัน 3 รางวััล / Three Honorable-Mention Awards

ต้้วแทนี้ลั้กิค้า SCGP Vietnam ผู้ศ. ดร.เอกิกิ์ ภทรธีนี้กิุลั ห้วหนี้้า 
ภาควิชิ้ากิารต้ลัาด แลัะประธีานี้หลั้กิส้ำต้รด้านี้แบรนี้ด์แลัะกิารต้ลัาด  
คณะพื่าณิชิ้ยศาสำต้ร์แลัะกิารบ้ญช้ิ้ จุฬาลังกิรณ์มหาวิทยาล้ัย แลัะ  
คุณจุฑ์ามาศ สำาย้มพื่ลั Manager – Creative Design Management, 
Inspired Studio and Packaging Solutions, SCGP มาร่วมกิ้นี้แสำดง
ความคิดเห็นี้ในี้กิารต้้ดสำินี้

จากิผู้ลักิารต้ด้สำินี้กิารประกิวดท้�ง 2 เวท้ คณะกิรรมกิารมค้วามเห็นี้ 
ต้รงกิน้ี้วา่ กิารประกิวดในี้ปนีี้้� ผู้้ผู้้า่นี้เขึ้า้รอบสำดุทา้ยมค้วามเปน็ี้ Product 
Changer คอื กิารนี้ำาไอเด้ยด้ ๆ เข้ึ้าไปเปล้ั�ยนี้แปลังสิำนี้ค้านี้้�นี้ ๆ ให้ออกิมา 
เป็นี้สำินี้ค้าใหม่ท้�นี้่าสำนี้ใจเท่า ๆ  กิ้นี้ทุกิท้ม ขึ้ณะเด้ยวกิ้นี้ม้หลัายท้มท้�อย้่ 
ในี้ระด้บ Packaging Changer ซ้�งหมายถึ้งไอเด้ยท้�นี้ำาเสำนี้อมานี้้�นี้  
สำร้างความเปล้ั�ยนี้แปลังด้านี้แพื่คเกิจจิ�งได้จรงิ ไม่ได้เปล้ั�ยนี้เฉพื่าะต้ว้สำนิี้ค้า 
แลัะสำำาหร้บท้มท้�คว้ารางว้ลัชิ้นี้ะเลิัศไปครองน้ี้�นี้ ม้กิารนี้ำาเสำนี้อไอเด้ย 
อย้ใ่นี้ระด้บท้�เรย้กิวา่ Practice Changer หรอืสำามารถึเปล้ั�ยนี้วิธีค้ดิขึ้อง
อุต้สำาหกิรรมด้งกิลั่าวในี้อนี้าคต้ได้

In Vietnam, SCGP Packaging Speak Out 2022 marks the second 
year that the annual contest was held. Taking the Rethink for 
Better Normal theme, it attracted many entries from Vietnam’s 
new generation. 

However, only the 10 most promising teams entered the final 
round and accessed counselling sessions. Advised by SCGP 
designers, the finalists prepared themselves for the contest’s 
final pitching stage. The presentation was conducted in a hybrid 
format, which included Facebook Live broadcast.

Judges at the final round were specialist from Thailand and 
Vietnam. They were Mr. Tung Juno, CEO and creative director 
of RIO Creative Vietnam who is also a famous designer;  
Ms. Nguyễn Thị Tài Linh (Rebecca), associate manager for 
Development Engineering Packaging of S.C. Johnson & Son 
who represented SCGP Vietnam’s customers; Asst. Prof. Dr. Ake 
Pattaratanakun, the head of Chulalongkorn Business School’s 
Marketing Department, and Ms. Juthamas Sayampol, Manager –
Creative Design Management, Inspired Studio and Packaging 
Solutions of SCGP.



SCGP ลงทุนในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวคุณภาพสูงในไทย

SCGP เดิินหน้าขยายธุุรกิิจโซลููชัันบรรจุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภูัมิิภัาคอาเซียน เพ่ื่�อตอบโจทย์ความิต้องกิารของลููกิค้า 

แลูะความินิยมิใช้ับรรจุภััณฑ์์ที�เน้นความิสะดิวกิ โดิยลู่าสุดิได้ิลูงทุนเข้าซ่�อทรัพื่ย์สินธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนตัว (Flexible 

Packaging) จากิบริษััทไซเบอร์พื่ริ�นท์กิรุ�ป จำกิัดิ (Cyber) เพื่่�อเพื่ิ�มิกิำลูังกิารผลูิต ชั่วยขยายเคร่อข่ายลููกิค้า เพื่ิ�มิศัักิยภัาพื่

กิารจัดิกิารวัตถุุดิิบ แลูะเสริมิขีดิความิสามิารถุของบริษััทในกิารนำเสนอโซลููชัันดิ้านกิารผลูิตบรรจุภััณฑ์์ที�มิีคุณภัาพื่สูง

SCGP has expanded its integrated packaging solutions business in ASEAN region further in response to growing 

demand, as consumers increasingly embrace on-the-go urban lifestyles. In its latest move, SCGP has acquired 

flexible packaging assets from Cyberprint Group Co., Ltd. (Cyber) to boost production capacity, expand customer 

network, enhance raw-material co-sourcing synergy, and bolster the capability to present high-quality solutions 

with notable products.

SCGP INVESTS IN THAILAND’S HIGH-QUALITY FLEXIBLE PACKAGING BUSINESS
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การเข้้าซื้้�อทรัพย์์สิินในธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนตััว (Flexible 
Packaging) จากบริิษััทไซเบอร์ิพริิ�นท์กร๊ิ�ป จำำ�กัด (Cyber) ผู้้้ผู้ลิิตั 
สิิ�งพมิพแ์ลิะจำาหนา่ย์บรรจภุัณัฑ์ใ์นประเทศไทย์ ได้้ด้ำาเนนิธุรุกรรมผู้า่น
บริษััทพรีแพค ประเทศไทย์ จำากัด้ (Prepack) ใน SCGP ซื้่�งเป็นบริษััท
ผู้้ผู้้ลิิตับรรจุภัณัฑ์แ์บบอ่อนตัวัคุณภัาพส้ิง แลิะมีการนำาเสินอโซื้ล้ิชัันด้้าน
การผู้ลิิตับรรจภุัณัฑ์์ที�ได้้มาตัรฐานสิากลิ ปัจจบุนั Prepack มฐีานการผู้ลิิตั 
3 แห่งในประเทศไทย์ โด้ย์มีสิำานักงานใหญ่่ตัั�งอย์้่ที�นิคมอุตัสิาหกรรม
สิินสิาคร จังหวัด้สิมุทรสิาคร โด้ย์งบลิงทุนครั�งนี�เท่ากับ 450 ลิ้านบาท 
ประกอบด้้วย์เงนิลิงทนุในสิินทรพัย์ ์ได้้แก ่เคร้�องจกัรแลิะอปุกรณ ์ที�ด้นิ 
อาคารสิำานกังาน คลิงัสิินคา้ แลิะสิินคา้คงคลิงั รวมถึง่งบประมาณลิงทนุ
สิำาหรบัการข้ย์าย์กำาลิงัการผู้ลิิตัในอนาคตัแลิะเงนิทุนหมนุเวยี์นที�เกี�ย์วข้้อง 
การลิงทุนครั�งนี�เป็นการซ้ื้�อทรัพย์์สิินที�เกี�ย์วข้้องกับธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์ 
แบบอ่อนตัวัเท่านั�น แลิะ Cyber ยั์งคงด้ำาเนนิธุรุกจิส่ิวนอ้�น ๆ ตั่อไป

การลิงทุนครั�งนี�จะสิ่งผู้ลิให้ธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนตััวข้อง SCGP  
มีกำาลิังการผู้ลิิตัในประเทศไทย์รวมเพิ�มข้่�นอีกประมาณร้อย์ลิะ 12  
โด้ย์คร่�งหน่�งข้องกำาลิังการผู้ลิิตัส่ิวนเพิ�มดั้งกล่ิาวเป็นกำาลิังการผู้ลิิตั 
บรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนตััวในปัจจุบันข้อง Cyber ซื้่�งตัั�งอย์้่ในนิคม
อุตัสิาหกรรมสิินสิาคร ใกลิ้กับที�ตัั�งโรงงานข้อง Prepack แลิะจะรวม 
เข้้าเป็นกำาลิังการผู้ลิิตัรวมข้อง Prepack ในไตัรมาสิที� 1 ข้องปี 2566 
สิว่นกำาลิงัการผู้ลิิตัสิว่นเพิ�มที�เหล้ิออกีคร่�งหน่�งจะมาจากการข้ย์าย์กำาลัิง
การผู้ลิิตัในบรเิวณพ้�นที�เด้ยี์วกนัตัามที�กลิา่วไว้ข้า้งต้ัน โด้ย์คาด้ว่าจะเริ�ม
ด้ำาเนินการผู้ลิิตัเชัิงพาณิชัย์์ได้้ในไตัรมาสิที� 4 ข้องปี 2566

The acquisition of Cyber was achieved through Prepack in 
SCGP. Ranking itself among the manufacturers of high-quality 
flexible packaging and boasting world-class production standard, 
Prepack has now operated three manufacturing bases in 
Thailand. Its head office is located at the Sinsakhon Industrial 
Estate, Samut Sakhon Province. With the investment of 450 
million baht, Prepack has acquired machinery and equipment, 
land, buildings, warehouse, and inventories of Cyber’s flexible 
packaging business as well as its investment budget for 
production-capacity increase and related working capital. The 
acquisition involved just Cyber’s flexible packaging business, as 
Cyber will continue to operate its other businesses as usual. 

Thanks to the acquisition, SCGP’s flexible packaging production 
capacity in Thailand will finally rise by 12 percent. Half of the 
additional capacity will come from the current production 
capacity of the just-acquired flexible packaging business. Cyber’s 
flexible packaging plant is located in Sinsakhon Industrial Estate 
and close to the Prepack’s plant there. Cyber’s operations will be 
integrated into Prepack’s operations in the first quarter of 2023. 
The other half of the additional capacity will be realized when the 
plant previously owned by Cyber successfully boosts its production 
capacity in its current compound. The commercial operation on 
this part is expected to start in the fourth quarter of 2023. 

รองรับโอกิาสกิารเติบโตของลููกิค้า 

 ที�มิีกิารซ่�อขายไดิ้อย่างรวดิเร็ว

Capture growth opportunities in  

a fast-growing customer segment.

เพื่ิ�มิขีดิความิสามิารถุของบริษััท 

ในกิารนำเสนอโซลููชัันดิ้าน 

กิารผลูิตบรรจุภััณฑ์์ที�มิีคุณภัาพื่สูง

Augment SCGP’s capability to offer 

premium solutions with notable 

products.

ขยายฐานลููกิค้าใหม่ิที�หลูากิหลูายยิ�งข้�น โดิยเฉพื่าะ 

ลููกิค้าบรรจุภััณฑ์์ในกิลูุ่มิอาหารสัตว์แลูะกิลูุ่มิ

อาหารเสริมิที�เป็นกิลูุ่มิลููกิค้าเดิิมิของ Cyber

Enhance customer networks in pet food 

and health supplement products, which are  

Cyber’s customer bases.

เพื่ิ�มิประสิทธุิภัาพื่กิารบริหารต้นทุน 

ที�เกิิดิจากิกิารรวมิปริมิาณ 

กิารสั�งซ่�อวัตถุุดิิบ

Maximize co-sourcing of  

raw material synergy.

เพื่ิ�มิโซลููชัันบรรจุภััณฑ์์ครบวงจร

Elevate product portfolio.

ตอบโจทย์ความิต้องกิารของลููกิค้าแลูะ

ความินิยมิใชั้บรรจุภััณฑ์์ที�เน้นความิสะดิวกิ

Fulfill the growing needs of consumers 

related to on-the-go urban lifestyles.

เหตุผลูเชัิงกิลูยุทธุ์กิารลูงทุน/Strategic Rationales

เสริมิกิารดิำาเนินธุุรกิิจของ SCGP/Boost to SCGP
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เดินทางไปไหนก็มั่นใจ เพราะปลอดภัยไว้เสมอ

TRAVEL CONFIDENTLY WITH SAFETY PRIORITIES

ผ่่านช่่วงปีีใหม่่ม่าแล้้ว หล้ายคนคงได้้เด้ินทางไปีท่�ต่่าง ๆ โด้ยใช่้การขัับขั่�บนท้องถนน ไม่่ว่าจะเปี็นการไปีเย่�ยม่ญาต่ิ 

ท่�ต่่างจงัหวดั้ ไปีสังัสัรรคก์บัเพื่่�อน ไปีซื้่�อขัอง หรอ่รบัปีระทานอาหารนอกบา้น ซื้่�งถอ่วา่เปีน็เร่�องท่�ด้ ่ท่�เราได้ผ้่า่นช่ว่งเวล้า

แห่งความ่สัุขั แล้ะเด้ินทางกล้ับม่าอย่างปีล้อด้ภััย 

During the recent New Year holidays, many of you might use the road to visit hometowns, hang out with 

friends, do some shopping, or just eat out. All these things are great as long as you return home safely. 

อย่่างไรก็็ตาม ความเส่ี่�ย่งบนท้้องถนนยั่งเป็็นเร่�องท่้�เราต้องใส่ี่ใจและ
ระมดัระวงัอย่่่เสี่มอ 

จาก็สี่ถติอิบุตัเิหตจุาก็ก็ระท้รวงคมนาคมพบว่า อบุตัเิหตใุนท้้องถนนนั�น
อย่่ร่อบตวัเรา เก็ดิได้จาก็พาหนะท้กุ็ ๆ  แบบ โดย่มส่ี่าเหตุจาก็พฤตกิ็รรม
ของก็ารขบัข่� ก็ารใช้้ท้้องถนน และสี่ภาพของเส้ี่นท้าง 

ร้้หรือไม่? ระดับความรุนแรงของอุบัติิเหติุจากการขับข่่ม่ถึึง 3 ระดับ

 Did you know that there are three levels of road accidents’ consequences?

So, all of us must seriously pay attention to road safety.

The Ministry of Transport reports that road accidents happen to 
all types of vehicles due to dangerous driving behaviors, road, 
and route conditions. 
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เช้่�อว่า แม้จะจบเท้ศก็าลไป็แล้ว ก็ารเดนิท้างย่งัคงเป็็นส่ี่วนหน่�งของช่้วติ
ป็ระจำาวัน จ่งเป็็นเร่�องสี่ำาคัญท่้�เราจะใส่ี่ใจในพฤติก็รรมความป็ลอดภัย่ 
ของเราในทุ้ก็วัน โดย่เฉพาะจาก็ก็ารขับข่� ดงันั�นไม่ว่าจะไป็ท่้�ไหน เราก็จ็ะ…

ร้้หรือไม่? ระดับความรุนแรงของอุบัติิเหติุจากการขับข่่ม่ถึึง 3 ระดับ

 Did you know that there are three levels of road accidents’ consequences?

มาร่วมกันขับข่่ปลอดภัย โดยเริ่มจากการระมัดระวังติัวเรา เพื่อช่่วงเวลาแห่งความสุขในทุก ๆ วัน
Let’s drive safely. Safety starts from us. We can ensure our safety and happiness every single day! 

After the New Year holidays ended, we continue to travel as  
a part of our daily life. We therefore must boost our safety by 
following these tips:

คนบาด้เจ็บถง่ขัั�นปีฐม่พื่ยาบาล้ พื่าหนะ 

ยังเคล้่�อนได้้

Victims were injured and needed 

first aid. Vehicles can still be used.  

รถเสั่ยหาย ไม่่สัาม่ารถเคล่้�อนท่�ได้้ 

คนเจ็บระด้ับรักษาพื่ยาบาล้

Victims were hospitalized and 

vehicles became inoperable. 

คนเจ็บหยุด้งานถ่งขัั�นเสั่ยช่่วิต่ พื่าหนะ

เสั่ยหายในระด้ับไม่่สัาม่ารถใช่้ใหม่่

ท่�ม่า / Source: ขั้อมู่ล้สัถิต่ิจากสัำนักงานปีล้ัด้กระทรวงคม่นาคม่ท่�บันท่กไว้ใน พื่.ศ. 2564 / 2021 Statistics from the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Transport

Victims died and vehicles became 

complete wreckage.

L1: L2: L3:

เช่็กเสั้นทางก่อนเสัม่อ

Check travel routes before 
the start of a trip. 

สัวม่ใสั่หม่วกกันน็อก เม่่�อขัับขั่�
จักรยานยนต่์

Put on a helmet when using 
a motorcycle.

คาด้เขั็ม่ขััด้นิรภััย 

Fasten a seat belt when 
travelling in a car. 

เม่าไม่่ขัับ ง่วง เหน่�อย ไม่่ขัับ

Do not drive while drunk, 
sleepy, or tired.

งด้ขัับรถเร็ว

Avoid speeding. 
Speed
Limit

ไม่่โทรศัพื่ท์ขัณะขัับขั่�
Do not use a cell phone 
while behind the wheel. 

สถึิติิยานพาหนะท่่เกิดอุบัติิเหติุ / Statistics about vehicle types  in accidents

รถบรรทุก 10 ล้้อขั่�นไปี / Trucks with ten-wheel or more

8.09%
รถยนต่์สั่วนบุคคล้ / Private sedans 

24.36%
รถกระบะ 4 ล้้อ / Four-wheel pickups 

35.67%
รถบรรทุก 6 ล้้อ / Six-wheel trucks 

3.98%
รถจักรยานยนต่์ / Motorcycles 

16.88%

สาเหติุท่่ทำให้เกิดอุบัติิเหติุรถึช่น

Causes of accidents

ลักษณะถึนนท่่เกิดอุบัติิเหติุบ่อยท่่สุด

 Road conditions with highest number of accidents:

ขัับรถเร็ว / Speeding 74.81%

คน รถ สััต่ว์ ต่ัด้หน้า / 7.83%

Pedestrian, vehicle, animal suddenly cutting in front 

หล้ับใน / Falling asleep behind wheel 4.75%

ทางต่รง 
Straight route 

67.81%

ทางโค้งไม่่ล้าด้ช่ัน 
Curves on roads that are not steep 

11.13%

ทางโค้งล้าด้ช่ัน
Curves on steep roads 

3.86%

ปีฏิิบัต่ิต่าม่กฎจราจร

Respect traffic laws. 
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ทางเลืือกใหม่่ของกรุ๊๊�ปเลืือดหายาก 
การเข้้าถึึงคลัังเลัือดท่ี่�ปลัอดภััยอย่างรวดเร็วม่ีความีสำำาคัญมีากในการ
ปอ้งกันการเส่ำยช่ีวติ ที่ว่าหลัายประเที่ศยงัข้าดแคลันคลัังเลืัอดท่ี่�ปลัอดภัยั
แลัะพร้อมีใชี้งานในกรณี่ฉุุกเฉุิน ไมี่นับรวมีผู้้้ป่วยท่ี่�มี่กรุ�ปเลัือดหายาก 
เพราะปริมีาณีเลัือดในคลัังมี่น้อย แลัะผู้้้บริจาคก็หาได้ยาก เชี่น กลัุ่มี 
Bombay Blood Group ท่ี่�ม่ีโอกาสำพบเพย่ง 0.0004% ข้องประชีากรโลัก 
ที่ั�งหมีด ที่ำาให้เป็นอุปสำรรคใหญ่ต่อการรักษา เพราะหากได้รับเลัือดที่่�
ร่างกายไมี่ตอบรับ อาจที่ำาให้การรักษาลั้มีเหลัวได้ 

กลุ่ัมีนักวิจัยในสำหราชีอาณีาจักร ร่วมีกับหน่วยเลัือดแลัะการปล้ักถึ่าย
ข้องระบบประกันสำุข้ภัาพสำหราชีอาณีาจักร (NHS) พยายามีศกึษาแลัะ
วิจัยเรื�องการสำังเคราะห์หรือเพาะเลัือดเท่ี่ยมี โดยมี่เป้าหมีายจะผู้ลัิต
เลัอืดกรุ�ปหายากท่ี่�แที่บหาผู้้บ้รจิาคไมีไ่ด ้เพื�อนำาไปใชีใ้นการรกัษาคนไข้้
กลุ่ัมีน่� โดยเฉุพาะในคนท่ี่�เป็นโรคเลืัอดซึึ่�งต้องได้รับการถ่ึายเลืัอด 
เป็นประจำา ซึ่ึ�งข้ณีะน่�ยงัอย้ใ่นกระบวนการที่ดลัองที่างคลันิิกกบัอาสำาสำมีคัร 
เพื�อที่ดสำอบประสำทิี่ธิิภัาพข้องเลืัอดเท่ี่ยมีว่า จะสำามีารถึที่ดแที่นเลัอืดจรงิ
ได้อย่างมี่ประสำิที่ธิิภัาพหรือไมี่

ในทางการแพทย์์และสาธารณสุข เลือดคืือปััจจัย์สำคืัญในการช่่วย์ช่ีวิตผู้้�ปั่วย์ เกือบทุกปัระเทศทั�วโลกจึงต�อง 
มีคีืลังเลือดหรือธนาคืารเลือด เพื�อสำรองเลือดให�เพีย์งพอ การรับบริจาคืเป็ันช่อ่งทางเดีย์ว ซึึ่�งยั์งไม่ีพอต่อคืวามี
ต�องการในปััจจุบัน คืวามีหวังใหมี่ที�คืาดว่าจะช่่วย์บรรเทาปััญหานี�ได�คืือ การสร�างเลือดเทีย์มี 

In healthcare sector, blood is crucial to saving lives. So, most countries in the world have set up blood 
banks for the goal of preparing an adequate supply of blood to support medical operations. But more 
often than not, demand is higher than supply. The last hope therefore lies with the production of 
artificial blood. 

“ARTIFICIAL BLOOD”: NEW HOPE FOR MEDICAL INDUSTRY

“เลืือดเทีียม” 
ความหวังของวงการแพทีย์ในอนาคต

I n s p i r i n g  I n n o v a t i o n
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หากการทีดลืองนี�เสร็จสมบููรณ์์ แลืะเลืือดเทีียมสามารถนำมาใช้้งาน

จริงได้ จะเพิ�มโอกาสในการช้่วยผูู้้ป่่วยกร๊�ป่เลืือดหายากได้มากข้�น แลืะ

ช้่วยแบู่งเบูาความกังวลืเกี�ยวกับูป่ริมาณ์เลืือดคงคลัืงแลืะคลัืงเลืือดทีี�

ป่ลือดภััยลืงได้ส่วนหน้�ง อย่างไรก็ดี เลืือดทีี�ใช้้ในทีางการแพทีย์ทีั�วไป่ 

ยังคงต้องพ้�งพาการบูริจาคเลืือดของที๊กคน ดังนั�นมาร่วมบูริจาค

เลืือดกัน เพราะไม่เพียงเป็่นส่วนหน้�งใน “การให้” แล้ืว ยังเป็่นการ

สนบัูสนน๊วงการแพทีย์ให้พฒันาก้าวต่อไป่ในอนาคตได้อย่างสมบููรณ์์แบูบู 

อีกด้วย

Once it is fully completed, artificial blood will be available for 

people in need. Concerns about the supply of donated blood 

will reduce. Still, as artificial blood will not be able to serve 

all patients, blood donations will continue to be in high demand. 

Let’s donate blood to help others and support the medical 

sector.    

ปรุ๊ะสิิทธิิภาพของ “เลืือดเทียม่” 
การเพาะเลัอืดเท่ี่ยมีข้องเหล่ัานกัวจิยัครั�งน่� มีุง่เน้นการสำร้างเมีด็เลัอืดแดงเท่ี่ยมี 
ท่ี่�สำามีารถึนำาพาออกซิึ่เจนจากปอดไปส่้ำส่ำวนอื�น ๆ ข้องร่างกาย โดย 
เริ�มีจากการนำาเลัอืดท่ี่�ได้รบับริจาคมีาดึงเอาสำเต็มีเซึ่ลัล์ัท่ี่�กลัายเป็นเซึ่ลัล์ั
เมี็ดเลัือดแดงได้ แลั้วเพาะสำเต็มีเซึ่ลัลั์เหลั่านั�นจนเติบโตในห้องที่ดลัอง 
ก่อนกระตุ้นให้กลัายเป็นเซึ่ลัล์ัเมี็ดเลัือดแดงเท่ี่ยมี ซึ่ึ�งใช้ีเวลัาประมีาณี 
3 สำปัดาห์ สำามีารถึเพาะเซึ่ลัล์ัเมีด็เลืัอดแดงได้ 50 ล้ัานเซึ่ลัล์ัต่อสำเต็มีเซึ่ลัล์ั 
ที่่�สำกัดออกมีาได้ราว 5 ลั้านเซึ่ลัลั์

ในการที่ดลัองที่างคลัินิก ที่่มีวิจัยได้คัดแยกเซึ่ลัลั์เมี็ดเลัือดแดงที่่�พัฒนา
จนถึึงจุดที่่�สำามีารถึฉุ่ดเข้้าร่างกายมีนุษย์ได้ราว 15 ลั้านเซึ่ลัลั์ ฉุ่ดเข้้าไป
ในร่างกายอาสำาสำมีคัรท่ี่�มีส่ำขุ้ภัาพแข้ง็แรงครั�งลัะประมีาณี 5 - 10 มีลิัลัลิัติร 
โดยสำลัับกันระหว่างเลัอืดปกตกิบัเลัอืดเท่ี่ยมีท่ี่�เพาะในห้องที่ดลัองทุี่ก ๆ 
4 เดือน แล้ัวใช้ีสำารกัมีมีันตรังส่ำติดตามีว่าเลัือดเท่ี่ยมีสำามีารถึอย้่ใน
ร่างกายมีนุษย์ได้นานแค่ไหน จนพบว่าเลัือดเท่ี่ยมีท่ี่�ฉุ่ดเข้้าไปใน 
ร่างกายมีนุษย์มี่แนวโน้มีท่ี่�จะม่ีประสำิที่ธิิภัาพมีากกว่าเลืัอดท่ี่�รับบริจาค
ปกติ เพราะโดยที่ั�วไปแลั้วเซึ่ลัลั์เมี็ดเลัือดแดงจะอย้่ได้นานราว 120 วัน 
กอ่นถึก้ที่ดแที่น ซึ่ึ�งเลัอืดท่ี่�รบับรจิาคมีานั�นมีร่ะยะเวลัาในการเกบ็รกัษา 
แตกต่างกันไป บางสำ่วนจึงมี่อายุมีากแลัะอย้่ได้ไมี่นาน แต่เลัือดเที่่ยมีมี่
ความีสำดใหมี่จึงคงอย้่ได้เต็มี 120 วัน นับว่าเป็นความีคืบหน้าที่่�ที่ำาให้มี่
ความีหวังว่า เลัือดเท่ี่ยมีจะเข้้ามีาชี่วยสำนับสำนุนวงการแพที่ย์แลัะ 
สำาธิารณีสำุข้โลักได้ในเร็ว ๆ น่�

NEW ALTERNATIVE FOR PEOPLE WITH RARE 
BLOOD TYPE
Many countries have faced blood shortage especially for patients 
having a rare blood type. Bombay Blood Group, for example, 
is found in 0.0004% of world population only. Blood shortage 
can hinder effective treatments. Without matching blood, patients 
may not respond to therapy provided. 

A group of researchers, in collaboration with the United Kingdom 
National Health Service, has conducted studies on how to 
produce artificial blood in hopes of ensuring patients – even 
those having rare blood groups – have blood they need. People 
with blood diseases need regular blood transfusion. The studies 
have already progressed to the point that imitation blood has 
already entered clinical-trial process. 

EFFICIENCY OF “ARTIFICIAL BLOOD” 
Blood production from the studies is designed to bring oxygen 
from lungs to other organs. The production relies on stem cells 
from donated human blood, which are then cultured. After they 
mature enough, these stem cells are transformed into artificial 
red blood cells. The process takes about three weeks. Up to 
50 million artificial red blood cells can be produced per 50 
million stem cells. 

Clinical trials have injected 15 million artificial red blood cells 
into healthy volunteers. Each time, each volunteer gets about 
five to 10 milliliters of artificial blood only. They alternate 
between real blood and artificial blood every four months. 
Follow-up tests are conducted too to determine how long 
artificial blood can stay inside human bodies. Findings suggest 
artificial red blood cells can last for 120 days – even longer 
than many units of donated real blood. This invention therefore 
has spurred high hopes in the medical sector.

I n s p i r i n g  I n n o v a t i o n

23  



ทุุกอย่่างบนโลกน้�ย่่อมม้การพััฒนา ไม่เว้้นแม้แต่่เทุคโนโลย่้อินเทุอร์เน็ต่ทุ้�เร้ย่กว่้าระบบ Web ซึ่่�งกว่้าจะก้าว้มาถ่ึงยุ่คน้� แน่นอนว่้า Web  
ม้พััฒนาการมากทุ้เดี้ย่ว้ จากยุ่คแรก Web 1.0 ทุำหน้าทุ้�เป็็นเพ้ัย่งสื่่�อกลางในการสื่่งสื่ารหร่อข้้อมูลไป็ย่ังผูู้้คนในรูป็แบบการสื่่�อสื่าร 
ทุางเดี้ย่ว้จากองค์กรไป็สืู่่ผูู้้รับสื่าร กระโดีดีมาสืู่่ยุ่คป็ัจจุบันกับ Web 2.0 ซึ่่�งทุุกคนสื่ามารถึใช้้งานอินเทุอร์เน็ต่ไดี้ทุั�งในฐานะผูู้้รับและสื่่งสื่าร 
เป็็นการสื่่�อสื่ารในรูป็แบบชุ้มช้นทุ้�ข้ับเคล่�อนดี้ว้ย่สื่่�อสื่ังคมออนไลน์หร่อโซึ่เช้้ย่ลม้เด้ีย่ และในอนาคต่อันใกล้น้� ระบบ Web จะก้าว้ไป็อ้กข้ั�น 
สืู่่ยุ่ค Web 3.0 ทุ้�กระจาย่อำนาจในการเป็็นเจ้าข้องข้้อมูลไป็สืู่่ต่ัว้บุคคลผูู้้ ใช้้งานแทุนการรว้มศููนย่์แบบทุ้�เป็็นอยู่่

Just like other things on the earth, web technologies have been evolving. Back in Web 1.0 era, these technologies only 
delivered information. But Web 2.0 has now ensured everyone can be both a sender and receiver of messages on 
the internet. Thanks to Web 2.0, social media-driven communities have blossomed online. Web technologies look set to 
evolve further too. In the near future, Web 3.0 will materialize and decentralize public databases.

ทำำ�ไมต้้องก้้�วออก้จ�ก้ WEB 2.0
Web 2.0 มีีโครงสร้างแบบ Centralized รวมีทุุกอย่่างไว้ในศููนย์่กลางผ่่าน 
เซิิร์ฟเวอร์ทุี�เปรีย่บเสมีือนคลังข้้อมีูลข้นาดใหญ่่ การหาทุางป้องกันการรั�วไหล
ข้องข้้อมีลู เช่่น ความีปลอดภัยั่ข้องข้้อมีลู (Data Security) และความีเป็นส่วนตัวั 
(Data Privacy) จึงึทุำาได้ย่าก เพราะทุุกครั�งทีุ�เราทุำากจิึกรรมีบนโลกอินเทุอร์เน็ตั 
ไมี่ว่าจึะโพสตั์ แช่ร์ กดไลก์ หรือเข้้าไปดูอะไรก็ตัามี กิจึกรรมีเหล่านี�จึะถููก 
เก็บเป็นข้้อมีูลเข้้าไปอยู่่ในเซิิร์ฟเวอร์ ซึิ�งถูือเป็นกรรมีสิทุธิ์ิ�ข้องผู่้ให้บริการ 
ทีุ�สามีารถูนำาไปใช้่ประโย่ช่น์ ทัุ�งในแง่ข้องการพัฒนาผ่ลิตัภััณฑ์์ให้ตัอบโจึทุย์่ 
ผู่้ใช้่งาน หรืออาจึจึะส่งต่ัอให้บุคคลอื�น โดย่ทีุ�เราแทุบจึะไมี่สามีารถูแย่้งได้  
เรีย่กได้ว่าหากย่ังใช้่งานอินเทุอร์เน็ตั หรือมีีตััวตันบนโลกออนไลน์ในยุ่คนี�  
ก็ตั้องย่อมีรับความีเสี�ย่งทุี�ข้้อมีูลส่วนตััวจึะรั�วไหลไปโดย่ปริย่าย่ 

นอกจึากนี� Web 2.0 ย่งัมีคีวามีเสี�ย่งต่ัอการถููกโจึมีตัทีุางไซิเบอร ์ทุำาใหใ้ช้่งาน
บรกิารนั�น ๆ  ไม่ีได้ รวมีถูงึมีโีอกาสทีุ�จึะถูกูโจึรกรรมีข้้อมีลูส่วนตัวั และถููกละเมิีด 
สิทุธิ์ิส่วนบุคคลได้ทุุกเมีื�อ หรือแม้ีแต่ัถููกจึำากัดการเข้้าถูึงและแสดงออกบน 

โลกอินเทุอร์เนต็ัโดย่ภัาครฐั ส่วนในมีติัขิ้องการใช้่งาน การรวมีศููนย์่ข้อง Web 2.0 
ทุำาให้มีข้ี้อมีลูจึำานวนมีาก จึนบางครั�งเมีื�อทุำาการค้นหาอาจึจึะไม่ีพบสิ�งทีุ�ต้ัองการ 
ดังนั�นการใช้่ชี่วิตัออนไลน์ในยุ่คนี�จึึงเหมืีอนดาบสองคมีทีุ�มีีทัุ�งข้้อดีและข้้อเสีย่ 
แถูมีนบัวันข้้อเสีย่หรอืข้้อจึำากดักย็่ิ�งเพิ�มีข้ึ�น แนวคิดทีุ�จึะพฒันาไปสู่ยุ่ค Web 3.0 
จึงึเป็นความีหวงัทีุ�จึะปลดล็อกปัญ่หาเหล่านี�ในอนาคตั

คว�มหวังทำ่�ม�พร้้อม WEB 3.0
ปัญ่หาทีุ�เกดิข้ึ�นในย่คุ Web 2.0 สร้างแรงกระเพื�อมีให้เกดิแนวคดิการพัฒนา 
Web 3.0 ทีุ�จึะกระจึาย่สิทุธิ์ิการดูแลและควบคุมีข้้อมูีลให้แก่ผู่้ใช้่งานอย่่าง 
แทุ้จึรงิแบบไม่ีผ่่านคนกลาง โดย่สองคนสำาคญั่ในโลกดิจึทัิุลทีุ�สนบัสนนุแนวคดิ 
Web 3.0 คอื ทุมิี เบอร์เนอร์ส-ล ี(Tim Berners-Lee) ผู่คิ้ดค้น World Wide 
Web ซิึ�งมีมีีมุีมีองตัอ่ Web 3.0 วา่จึะเปน็ย่คุแหง่การสื�อสารและเชื่�อมีตัอ่แบบ 
Decentralized หรือไร้ตััวกลาง ทุุกคนสามีารถูใช้่งานได้โดย่ไมี่ตั้องผ่่าน24  
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เซิิร์ฟเวอร์ข้องแพลตัฟอร์มีใด ๆ  มีกีารออกแบบโค้ดทีุ�ผู่ใ้ช้่สามีารถูพฒันาร่วมีกนัได้ 
(Bottom-up Design)  และมีีการตัรวจึสอบทุี�โปร่งใส (Consensus) ซิึ�งได้รบั
ฉัันทุามีตัิจึากผู่้ใช้่งานทีุ�เห็นพ้องต้ัองกัน และอีกคนคือ เกวิน เจึมีส์ วูด 
(Gavin James Wood) ผู่้ร่วมีก่อตัั�ง Ethereum คริปโตัเคอร์เรนซิีชื่�อดัง  
ซิึ�งให้นิย่ามี Web 3.0 ว่า เป็นรูปแบบอินเทุอร์เน็ตัทุี�ไมี่มีีเซิิร์ฟเวอร์ กระจึาย่
อำานาจึให้ผู่้ใช่้งานสามีารถูควบคุมีข้้อมีูล อัตัลักษณ์ตััวตัน และกำาหนดทุิศูทุาง
ช่วิีตัข้องตััวเองได้ หากอ้างองิจึากมีมุีมีองทัุ�งสอง ทุำาให้เชื่�อได้ว่า ในยุ่ค Web 3.0 
ประสบการณ์การใช้่งานอนิเทุอร์เนต็ัข้องทุุกคนจึะเปลี�ย่นไปอย่่างสิ�นเช่งิ เพราะเมีื�อ 
ตัดัเซิร์ิฟเวอร์ออกจึากระบบ กเ็หมีอืนเป็นการเปลี�ย่นถู่าย่อำานาจึในการถูอืครอง 
ฐานข้้อมีูลจึากแพลตัฟอร์มีตั่าง ๆ ไปสู่ผู่้ใช่้งานซิึ�งเป็นเจึ้าข้องตััวจึริง การแฮ็็ก
ข้อ้มีลูกจ็ึะลดลงโดย่อตััโนมัีตั ิเพราะไมีม่ีศูีูนย่ก์ลางทีุ�เกบ็ข้้อมีลูปรมิีาณมีหาศูาล
ไว้รวมีกัน โลกออนไลน์จึะมีีความีปลอดภััย่ และเป็นประช่าธิ์ิปไตัย่มีากข้ึ�น 
เพราะทุุกการเปลี�ย่นแปลงทุี�จึะเกิดข้ึ�น จึะมีาจึากกลุ่มีผู่้ใช่้งานด้วย่กันเอง

และจึากคำากลา่วข้องทิุมี เบอร์เนอรส์-ลี ทีุ�บอกว่า Web 3.0 จึะเปน็ Semantic 
Web ทุี�สามีารถูถู่าย่โอนข้้อมีูลระหว่างระบบ คน และอุปกรณ์ IoT ได้แบบ
อัตัโนมีัตัิ จึึงคาดว่าจึะทุำาให้การเช่ื�อมีตั่อสิ�งตั่าง ๆ  เป็นไปอย่่างรวดเร็วข้ึ�น โดย่
ไมี่ตั้องผ่่านคอมีพิวเตัอร์หรือสมีาร์ตัโฟน อีกทุั�งความีสามีารถูในการวิเคราะห์ 
การถูอดโค้ด ฯลฯ ก็จึะมีีมีากข้ึ�น และแน่นอนว่าจึะเป็นรากฐานสนับสนุนให้
โลกเมีตัาเวิร์สเป็นจึริงข้ึ�นได้ด้วย่เทุคโนโลย่ีทีุ�จึะก้าวหน้าตัามียุ่คใหม่ีข้องโลก
อินเทุอร์เน็ตัทุี�กำาลังใกล้เข้้ามีา ทุั�งนี� คงตั้องจึับตัามีองกันตั่อไปว่า ช่่วงเวลา
ข้องยุ่ค Web 3.0 จึะมีาถูึงเมีื�อไร

WHY SHOULD WE MOVE AWAY FROM WEB 2.0?
Web 2.0 has a centralized structure. As a result, data have been 
stored in servers that function like big databases. In such 
circumstances, it is difficult to uphold Data Security and Data Privacy 
because all online activities are linked to the servers. When we post 
something, like a post, or share / watch something on the internet, 
our online activities are automatically recorded in servers. Providers 
of services that own those servers have the right to use those data 
for their product development or even share those data with others. 
We may have the right to privacy but there is nothing much we can 
do to protect that right. In other words, we have to accept the risk 
of data leak when deciding to have a digital presence. 

Aside, Web 2.0 operations face various cyberthreats that may result 
in data thefts and privacy breaches. Authorities can also restrict our 
access or usage of online services for as long as Web 2.0 is a norm. 
Another big problem is that data centralization of Web 2.0 means 
it is hard to find the piece of information we need from the massive 
servers. While Web 2.0 has pros and cons, the risks and limitations 
seem to be increasing as days go by. That’s why Web 3.0 is necessary. 

WEB 3.0: BEACON OF HOPE
Because of problems from Web 2.0, efforts have been made to 
develop and launch Web 3.0. The more modern technology promises 
to decentralize data on the internet and enable users to control the 
data without the need to rely on intermediaries. Two key figures 
behind Web 3.0 are Mr. Tim Berners-Lee, who invented World Wide 
Web, and Ethereum’s co-founder Mr. Gavin James Wood. In  
Mr. Berners-Lee’s view, Web 3.0 will enable decentralized 
communications. Internet users will be able to connect without the 

need to use any server or platform at all thanks to Bottom-up Design 

and Consensus concepts. Mr. Wood, meanwhile, foresees that the 

Web 3.0’s decentralization will allow people to control data, their 

identity, and lives online. Based on the gurus’ forecasts, Web 3.0 

looks set to redefine online experience of everyone. The power to 

control data will shift from platforms to users. Hacking, as a result, 

will drop because fewer places will gather a massive amount of data. 

In Web 3.0 age, the online world will become safer and more 

democratic. Any change will be made by users themselves. 

Mr. Berners-Lee also believes that Web 3.0 will be semantic, with 

data transferred between human and IoT, and among IoT devices 

automatically. Connections will be smarter and faster, bypassing 

computers or smartphones. Analytics and coding will prosper, giving 

a strong foundation for Metaverse. Let’s see when Web 3.0 will 

finally arrive.  25  
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ยุคบุุกเบุิก Web 1.0 / Web 1.0: 
อินเทุอร์เน็ต่ในยุ่คแรกถึูกพััฒนาข้่�น เพั่�อแช้ร์ข้้อมูลงานว้ิจัย่ข้องนักว้ิทุย่าศูาสื่ต่ร์ 
ก่อนทุ้�ทุิม เบอร์เนอร์สื่-ล้ จะสื่ร้าง World Wide Web ข้่�นในปี็ 1993 ซึ่่�งเป็็น 
รูป็แบบอินเทุอร์เน็ต่ทุ้�เน้นการสื่่�อสื่ารทุางเดี้ย่ว้ โดีย่เจ้าข้องเว้็บจะเป็็นผูู้้กำหนดี
เน่�อหาทุั�งหมดี ให้ผูู้้ ใช้้งานรับสื่ารเพั้ย่งอย่่างเดี้ย่ว้ ไม่สื่ามารถึโต่้ต่อบไดี้ ไม่ม้การ
เช่้�อมต่่อกับ Database และไม่ม้การเก็บข้้อมูล สื่่ว้นใหญ่่จะเป็็นการให้บริการ
ข้่าว้สื่ารข้้อมูลผู้่านหน้าเว้็บไซึ่ต่์ เช้่น Yahoo และ Google

In the beginning, internet served scientists’ sharing of research findings. 
Mr. Tim Berners-Lee, however, successfully created World Wide Web in 
1993 for one-way communications. Owners of websites posted information 
there mainly for web browsers to explore or look up information. These 
websites were not linked to any database. Data on the websites were 
not stored. Yahoo and Google were born in this age.

ยุคปัจจุบุัน Web 2.0 / Web 2.0: 
ยุ่คข้อง Social Web ทุ้�ผูู้้ ใช้้งานสื่ามารถึโต้่ต่อบม้ป็ฏิิสัื่มพัันธ์์กันได้ี ทุำให้เกิดี 
สื่งัคมโลกออนไลน ์เช้่�อมต่อ่เข้า้หากนั และมผูู้้้ ใหบ้รกิารแพัลต่ฟอรม์ต่า่ง ๆ  เกดิีข้่�น
มากมาย่ อาทุิ Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Wikipedia ฯลฯ  
ซึ่่�งทุำหนา้ทุ้�เป็น็ต่วั้กลางใหทุ้กุคนแช้รข้์้อมลู แสื่ดีงคว้ามคดิีเหน็ และสื่รา้งคอนเทุนต่์
นำเสื่นอบนโลกออนไลน ์โดีย่มก้ารเช้่�อมต่อ่กบั Database หรอ่เซึ่ริฟ์เว้อรเ์พั่�อเกบ็
ข้้อมูลจำนว้นมหาศูาลทุ้�หลั�งไหลเข้้าสืู่่ระบบ

It is the age of Social Web, with netizens interacting over social media. 
Many platform providers have come to the scenes during this period. 
Among them are Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and Wikipedia. 
Over these platforms, people have shared information / opinions and 
created online content. Data on the platforms are linked to databases or 
servers.

ยุคใหม่ Web 3.0 ในอนาคต / Web 3.0: 
ระบบอินเทุอร์เน็ต่ทุ้�จะต่ัดีเซึ่ิร์ฟเว้อร์หร่อต่ัว้กลางออกไป็ ให้ผูู้้ ใช้้งานสื่ามารถึ
จัดีการข้้อมูลข้องตั่ว้เอง และเป็็นเจ้าข้องตั่ว้ต่นดิีจิทุัลไดี้โดีย่สื่มบูรณ์์ ม้คว้าม
ป็ลอดีภััย่สูื่ง สื่ามารถึเช่้�อมโย่งข้้อมูลระหว่้างเว็้บไซึ่ต์่ไดี้อย่่างอิสื่ระ คาดีว่้าจะ 
ม้คว้ามอัจฉริย่ะมากข้่�น และว้ิเคราะห์ข้้อมูลต่่าง ๆ ไดี้ใกล้เค้ย่งมนุษย่์มากข้่�น 

In this era, internet will not rely on servers with users directly managing 
and fully owning their data as well as digital identity. The internet therefore 
will be safer. Data over various websites can be connected independently. 
Web 3.0 is also expected to deliver various smart functions and enable 
artificial intelligence to analyze data more like human brains.

พัฒันาการของอนิเทอรเ์นต็ / Internet Development
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QUALITY AND 
STANDARDSไพฑูรย์กล่องกระดาษ

PAITOON PAPER BOX
เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 

GROWS SUSTAINABLY WITH QUALITIES & STANDARDS

จากคำชัักชัวนของผู้้้ ใหญ่่ท่่านหน่่งท่่่จุดประกายให้ “ไพฑู้รย์กล่องกระดาษ” เริ่มต้นออกเดินท่างในธุุรกิจด้านบรรจุภัณฑู์ 

บนแนวคิดในการเร่ยนร้้ พัฒนา และมุ่งสร้างคุณภาพ เพ่ือยกระดับธุุรกิจมาโดยตลอด จนสามารถบรรจุช่ืัอแบรนด์ดัง

ระดับโลกเอาไว้ ในรายชัื่อล้กค้าได้ ในปัจจุบัน ซึ่่่งคุณปัญ่จพล ม่วงศิิริ กรรมการผู้้้จัดการ บริษัท่ไพฑู้รย์กล่องกระดาษ 

จำกัด ผู้้้บริหารท่่่เข้ามารับหน้าท่่่ด้แลธุุรกิจต่อจากคุณพ่อ ได้สละเวลามาร่วมย้อนเร่ืองราวไปยังจุดเริ่มต้นของธุุรกิจ

และแนวท่างการสานต่อธุุรกิจบนวิถ่แห่งการปรับตัว เพ่ือรับมือความเปล่่ยนแปลงท่่่เกิดข่�นอย่างต่อเน่ือง

“Paitoon Paper Box” materialized after its founder decided to accept a senior figure’s invitation to step into 

the packaging industry. Throughout its journey, the company has pursued constant learning and development 

for the purposes of upholding quality and upgrading its business operations. Today, its founder’s son 

Mr. Punjapon Muangsiri serves as its Managing Director. Taking up the torch now, this top executive is here 

to talk about his company’s establishment and guiding principles in the face of changing situations.
26  
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QUALITY AND 
STANDARDS

ลก้ค้าของเราในปัจจุบนัให้ความสำคัญ่เรือ่งการใช้ัท่รพัยากร 
อย่างคุ้มค่า ท่ำให้เราต้องท่ำการบ้านเพื่อตอบโจท่ย์ล้กค้า
ในเรื่องน่�

Our customers now place a strong emphasis on 
resource efficiency. So, we have done lots of 
homework to respond to their demand. 

เริ่่�มต้้นจากการิ่เริ่ียนริ่้้
“จุุดเริ่่�มต้้นของเริ่ามาจุากยุุคของคุณพ่่อ ปริ่ะมาณปี 2521 ต้าม 
คำาแนะนำาของผู้้้ใหญ่่ท่่านหน่�งท่่�เข้ามาบุุกเบุ่กท่่�ด่นละแวกบุางบุอน 
เพ่่�อท่ำาก่จุการิ่บุริ่ริ่จุุภััณฑ์์ และได้ชัักชัวนคริ่อบุคริ่ัวเริ่าให้ลองท่ำาธุุริ่ก่จุ
บุริ่ริ่จุุภััณฑ์์ด้วยุกัน เน่�องจุากเห็นความสามาริ่ถในการิ่ท่ำาธุุริ่ก่จุด้านอ่�น
มาก่อน ปริ่ะกอบุกบัุความเช่ั�ยุวชัาญ่ด้านเคริ่่�องจัุกริ่ท่่�มอ่ยุ้เ่ป็นพ่่�นฐานเด่ม 
ในคริ่ั�งแริ่กเริ่าเริ่่�มต้้นด้วยุคนงานเพ่่ยุง 3 คน โดยุคุณพ่่อก็ไปเริ่่ยุนริ่้้
เก่�ยุวกบัุกล่องกริ่ะดาษล้กฟูก้ริ่ป้แบุบุต่้าง ๆ  จุากผู้้ใ้หญ่่ท่่านนั�นด้วยุต้วัเอง 
เพ่ริ่าะสมัยุนั�นเริ่ายุังไม่ม่ความริ่้้มาก่อน

“ต้่อมาม่ล้กค้าริ่ายุหน่�งต้้องการิ่จุะสั�งส่นค้าเพ่่�มอ่ก 10 เท่่า ต้อนนั�น 
คุณพ่่อสามาริ่ถปริ่ับุปริุ่งและต้่ดต้ั�งเคริ่่�องจัุกริ่เพ่่�ม เพ่่�อริ่องรัิ่บุกำาลัง 
การิ่ผู้ล่ต้ท่่�เพ่่�มข่�นหลายุเท่่าต้วัได้ เม่�อออริ่เ์ดอริ่เ์พ่่�มเขา้มา ท่ำาใหม้อ่ำานาจุ
ต้อ่ริ่องในการิ่ซื้่�อวตั้ถดุ่บุมากข่�น สามาริ่ถลดต้น้ท่นุได ้ธุรุิ่กจุ่กเ็ต้บุ่โต้ข่�น 
กริ่ะท่ั�งปี 2539 ต้ัดส่นใจุขยุายุธุุริ่ก่จุในลักษณะยุ้อนกลับุ (Backward 
Integration) เริ่่�มผู้ล่ต้แผู้่นกริ่ะดาษล้กฟู้กเอง ชั่วยุลดต้้นทุ่น ลดเวลา 
ริ่องริ่บัุงานเร่ิ่งด่วนได้ สามาริ่ถต้อบุสนองล้กค้าได้มป่ริ่ะส่ท่ธุ่ภัาพ่มากข่�น 
ริ่วมถง่ต่้อยุอดธุรุิ่กจุ่นำาเข้า จุำาหน่ายุ และต้ด่ต้ั�งเคริ่่�องจุกัริ่ผู้ล่ต้บุริ่ริ่จุภุัณัฑ์์ 
เน่�องจุากมท่่่มงานท่่�มป่ริ่ะสบุการิ่ณ์และความเช่ั�ยุวชัาญ่ เพ่ริ่าะเคร่ิ่�องจุกัริ่
ของเริ่า 99% นำาเข้าจุากญ่่�ปุ�นมาต้่ดต้ั�งเอง และด้แลริ่ักษาเองท่ั�งหมด”

ต้่อยอดด้วยคุุณภาพและมาต้ริ่ฐาน
เวลาผู่้านไปกว่า 40 ปี ปัจุจุุบุันคุณปัญ่จุพ่ลเข้ามาบุริ่่หาริ่งานแท่น 
คุณพ่่อ สภัาวะแวดล้อมท่างธุุริ่ก่จุเปล่�ยุนไปค่อนข้างมาก คุณภัาพ่ 
และมาต้ริ่ฐานจุ่งเป็นปัจุจุัยุหลักท่่�ท่ำาให้ธุุริ่ก่จุเด่นหน้าต้่อไปได้ 

“อยุ่างท่่�ท่ริ่าบุด่ว่า ในปัจุจุบัุุนปัจุจุยัุและสภัาวะแวดล้อมต่้าง ๆ  เปล่�ยุนแปลง 
อยุ้่ต้ลอดเวลา และเปล่�ยุนไปจุากสมัยุก่อนค่อนข้างเยุอะ ม่ข้อกำาหนด 
และมาต้ริ่ฐานในริ่ะดับุสากลท่่�เริ่าต้้องศึ่กษา เพ่่�อยุกริ่ะดับุธุุริ่ก่จุของเริ่า
ให้ต้อบุสนองล้กค้า ริ่วมไปถ่งด้แลส่�งแวดล้อมและสังคม ไม่ว่าจุะเป็น 
การิ่ริ่ับุริ่องวัต้ถุด่บุหริ่่อกริ่ะบุวนการิ่ผู้ล่ต้ต่้าง ๆ ท่่�ปลอดภััยุกับุสังคม  
เป็นม่ต้ริ่ต้่อส่�งแวดล้อม ข้อกำาหนดต้่าง ๆ ม่ความเข้มงวดข่�นมาก เชั่น 
วัต้ถุด่บุท่่�นำามาใช้ัต้้องมก่าริ่ริ่บัุริ่อง FSC (Forest Stewardship Council) 
ว่ามาจุากแหล่งป�าปล้กท่ดแท่น แริ่งงานท่่�ถ้กต้้องต้ามกฎหมายุแริ่งงาน
สากล ริ่วมถง่การิ่วางแผู้นภัายุในองคก์ริ่ การิ่พ่ฒันาใหท้่ริ่พั่ยุากริ่บุคุคล
มค่วามสามาริ่ถพ่ร้ิ่อมริ่บัุมอ่กบัุความเปล่�ยุนแปลงอยุ่างต่้อเน่�อง เพ่่�อสร้ิ่าง 
ความเช่ั�อมั�นและไว้วางใจุต่้อล้กค้าว่า เริ่าจุะสามาริ่ถผู้ล่ต้ส่นค้าท่่�มคุ่ณภัาพ่ 
และมาต้ริ่ฐานได้อยุ่างสมำ�าเสมอ ส่นค้าของเริ่าม่การิ่ควบุคุมคุณภัาพ่ 
โดยุผู่้านการิ่ท่ดสอบุในหอ้งแล็บุท่่�มก่าริ่ควบุคุมทั่�งอณุหภัม้แ่ละความช่ั�น 
ให้เป็นไปต้ามข้อกำาหนดของล้กค้า 

“ทั่�งหมดค่อการิ่เริ่ยุ่นริ่้ ้การิ่ปริ่บัุต้วั หากไมล่อง ไมเ่ริ่่�ม เริ่ากไ็มร่ิ่้ ้ต้ลอด 
5 ปีท่่�ท่ำามา เริ่าพ่่ส้จุน์จุนได้คำาต้อบุ นั�นค่อ ผู้ลต้อบุริ่ับุท่่�ด่ท่่�ท่ำาให้ธุุริ่ก่จุ
เต้บุ่โต้อยุา่งต่้อเน่�อง และเป็นเหตุ้ผู้ลสำาคญั่ท่่�เริ่าอยุากริ่กัษามาต้ริ่ฐานไว้ 
เพ่่�อขยุายุฐานล้กค้าในกลุ่มท่่�ม่ความต้้องการิ่ส้งให้เต้่บุโต้มากข่�น และ
สอดริ่ับุกับุเท่ริ่นด์ในอนาคต้ แม้บุางอยุ่างจุะม่ค่าใชั้จุ่ายุเพ่่�มข่�นก็ต้าม”

ยกริ่ะดับธุุริ่กิจพริ่้อมพาริ่์ต้เนอริ่์ที่่�ใช่่
“กอ่นอ่�นต้อ้งขอขอบุคุณ SCGP เพ่ริ่าะต้ั�งแต้ท่่่�เริ่าเริ่่�มผู้ล่ต้แผู่้นกริ่ะดาษ
ล้กฟู้ก SCGP ก็ได้ช่ัวยุเหล่อในเร่ิ่�องวัต้ถุด่บุม้วนกริ่ะดาษท่่�ม่คุณภัาพ่ 
และต้้นทุ่นริ่าคาท่่�ด่ จุนท่ำาให้เริ่าเต้่บุโต้มาได้ถ่งทุ่กวันน่� และร่ิ่วมพ่ฒันา 
โปริ่เจุกต์้ล้กค้าริ่ายุสำาคัญ่ของเริ่าท่่�ม่ความต้้องการิ่บุริ่ริ่จุุภััณฑ์์ท่่�ได้ริ่ับุ 
การิ่ริ่ับุริ่อง FSC CoC (Chain of Custody Certification) ว่ามาจุาก 
แหล่งปล้กป�าหมุนเว่ยุนหริ่่อท่ดแท่น ม่การิ่จัุดการิ่อยุ่างถ้กต้้องและ 
มป่ริ่ะส่ท่ธุภ่ัาพ่ นอกจุากน่�ยุงัต้้องมก่าริ่รัิ่บุริ่องคุณภัาพ่ให้ได้ต้ามมาต้ริ่ฐาน
ต่้าง ๆ โดยุลก้ค้าจุะม่การิ่ต้ริ่วจุสอบุอยุ้่ต้ลอด ซื้่�งท่่�ผู้่านมากริ่ะดาษจุาก 
SCGP สามาริ่ถต้อบุโจุท่ย์ุในเริ่่�องน่�ได้เป็นอยุ่างด่ นอกจุากเริ่่�องคณุภัาพ่แล้ว 
ยุังม่ส่นค้าท่่�เพ่่ยุงพ่อต่้อความต้้องการิ่ของเริ่า แม้ในช่ัวงว่กฤต่้ท่่�ผู่้านมา  
ก็ท่ำาให้มั�นใจุว่าเริ่าจุะไม่ได้ริ่ับุผู้ลกริ่ะท่บุอยุ่างแน่นอน

“ล้กคา้ของเริ่าในปจัุจุบุุนัใหค้วามสำาคญั่เริ่่�องการิ่ใชัท้่ริ่พั่ยุากริ่อยุา่งคุ้มคา่ 
ท่ำาให้เริ่าต้้องท่ำาการิ่บุ้านเพ่่�อต้อบุโจุท่ยุ์ล้กค้าในเริ่่�องน่� โดยุม่การิ่พ่ัฒนา
ริ่่วมกันจุนสามาริ่ถลดการิ่ใชั้กริ่ะดาษลงถ่ง 15% ลดการิ่ใชั้ท่ริ่ัพ่ยุากริ่ 
แต้่ยุังคงปริ่ะส่ท่ธุ่ภัาพ่เอาไว้ได้ต้ามข้อกำาหนดของล้กค้า ซื้่�งท่ำาอยุ่าง 
ต้่อเน่�องมาเป็นปีท่่� 5 แล้ว

“ความปริ่ะท่ับุใจุอ่กอยุ่างค่อ ท่่มบุริ่่การิ่เท่คน่คและท่่มขายุของ SCGP 
เหตุ้การิ่ณ์ต้่าง ๆ ท่่�ผู้่านมา ไม่ว่าจุะเป็นเร่ิ่�องคุณภัาพ่ ความต้้องการิ่ 
หริ่อ่ส่�งท่่�เริ่าอยุากปรัิ่บุปรุิ่ง จุะมท่่่มบุริ่ก่าริ่เท่คนค่เข้ามาคอยุช่ัวยุใหข้อ้มล้ 
ชั่วยุว่เคริ่าะห์และต้่ดต้ามผู้ล ท่ำาให้เริ่าสามาริ่ถแก้ปัญ่หาให้ล้กค้า หริ่่อ
พ่ฒันาส่นค้าได้ต้ริ่งต้ามความต้อ้งการิ่มากข่�น ในอนาคต้เริ่าอยุากขยุายุ
มาต้ริ่ฐานการิ่ริ่ับุริ่องไปในกลุ่มส่นค้าปริ่ะเภัท่อ่�น เชั่น ฉากกันกริ่ะแท่ก 
(Corner Protection) หริ่อ่กริ่ะดาษกล่องขาวเคล่อบุ (Duplex) และไม่ว่า 
โจุท่ย์ุหริ่อ่ความต้้องการิ่ของล้กค้าจุะเปล่�ยุนแปลงไปอยุ่างไริ่ ขอให้เริ่าร่ิ่วมกัน 
พ่ัฒนาและเต้่บุโต้อยุ่างยุั�งยุ่นไปด้วยุกัน” คุณปัญ่จุพ่ลกล่าวท่่�งท่้ายุ
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QUA
LITY

STAND-
ARDS

LEARNING IS BEGINNING
“Our company was founded around 1978 after a senior figure 
invited my dad to do a packaging business together. He intended 
to set up a small plant in Bang Bon and trusted in my dad’s 
abilities and machinery expertise. In the beginning, the plant hired 
just three workers. My dad, who used to work in other businesses, 
learnt how to make various types of corrugated boxes from that 
senior figure himself.

“After a while, a customer told my dad that purchase volume 
would increase by about 10 folds. My dad grasped that opportunity 
by quickly installing more machines to fulfill the growing purchase 
orders. Thanks to bigger capacity and production volume, we had 
more bargaining power in raw-material sourcing. We therefore 
could lower costs significantly, paving the way for our business 
to grow further. In 1996, our business expansion focused on 
Backward Integration. In other words, we started producing 
corrugated cardboards ourselves to save time and cost. We have 
since been able to handle urgent jobs and answer customers’ 
needs with greater efficiency. Moreover, we have imported, 
distributed, and installed packaging-production machines too 
because we have had solid experience and expertise in the field. 
About 99 percent of our machines come from Japan. We have 
installed and maintained them on our own.”

GROWING WITH QUALITIES & STANDARDS
Today, Mr. Punjapon has taken over the company from his father. 
The business environment now is far different from what it was 
more than 40 years ago, though. In his view, qualities and 
standards are key factors for the company’s further growth. 

“Unlike in the past, we now have to study international standards 
and practices to upgrade our business and standing, as well as 
support environmental & social care. Our raw materials and 
production process must be friendly to the environment. Currently, 
the Forest Stewardship Council (FSC) is there to certify which 
materials come from manmade forests. International labor laws 
also govern where to source materials. It is therefore necessary 
that our human-resource development is good enough to ensure 
that our workforce can deal with emerging changes. Only when 
we are able to adapt efficiently, can we maintain customers’ trust. 
We need to assure our customers that we are always ready to 
deliver quality products and meet the latest standards. The quality 
of our products is controlled by labs with moisture and temperature 
control to ensure full compliance with customers’ requirements.

“We have been learning and adjusting all the time. During the 
past five years, our approach has worked great and driven our 
business growth well. We therefore intend to keep up this standard. 
This way, we should be able to meet the needs of even the 
most demanding customers. We will keep up with ongoing trends 
even though we may need to shoulder more expenses.” 

BUSINESS UPGRADE WITH RIGHT PARTNERS
“I would like to thank SCGP for its constant support. When we 
started producing corrugated cardboards, SCGP helped us with 
raw materials that had good quality and came with a very 
reasonable price tag. Thanks to its support, our business has  
been growing. When we develop key projects with our major 
customers that require FSC CoC (Chain of Custody) certifications, 
SCGP provides us with solutions. Not only that SCGP delivers 
quality paper, but it always has enough supply to fulfill our 
demand. The company has delivered all goods without failure 
even during the COVID-19 crisis.

“Our customers now place a strong emphasis on resource 
efficiency. So, we have done lots of homework to respond to 
their demand. Through our collaboration with SCGP, we can curb 
paper consumption by 15 percent without compromising quality. 
We have produced such products for five consecutive years now.

“Moreover, I am impressed with SCGP’s sales and technical teams. 
They always tend to our needs, be they about quality, specific 
requirements, or improvements. They conduct analyses, provide 
information, and follow up with feedback to help us solve 
customers’ pain points and deliver increasingly better products. 
In the future, we will expand our production to Corner Protection 
guards, Duplex, and various other products in response to our 
customers’ changing needs. We will together partner with SCGP 
for sustainable growth.”  
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ลองเติิมคำศััพท์์จากรููปติามหมายเลขท์่�กำกับไว้้ ในแติ่ละข้อ และอย่าลืมดููท์ิศัการูว้างติัว้อักษรูจากลูกศัรูดู้ว้ยนะ

 Fill white squares with a word that matches its numbered picture. Don’t forget to check 
arrows to find out the spelling direction of each word too. 

1.	 Amornrat	Chaiworaporn	 2.	ชญานัันั	สราญสมฤทััย	 3.	 อััญชิสา	กัังพานัิชกัุล	
4.	 วิิชญ	ผานัิดานัันัทั์	 5.	สุภาวิดี		ริ�วิงาม	 6.	 สิริชัย	อัินัทัร์กัรุงเกั่า	
7.	 ณิิชกัานัต์์	สมบููรณิ์	 8.	พลสินั	พิทัักัษ์์วิัชระ	 9.	 ศรินัยา	หััต์ถชาต์ิ	
10.	กัานั์ต์ิภรณิ์	เต์ิมทัรัพย์	

สำำ�หรัับผู้้�โชคดีีทีี่�ตอบคำ�ถ�มถ้กต�องใน a LOT ฉบับที่ี� 28 ไดี�แก่
Lucky winners from a LOT Vol. 28 are:

สำหรูับท์่านท์่�ท์รูาบคำติอบแล้ว้ อย่ารูอช้้า รู่บสแกน QR Code ส่งคำติอบภายในว้ันท์่�  
31 ม่นาคม พ.ศั. 2566 ผูู้้โช้คดู่รูับไปเลย Starbucks Gift Card มูลค่า 300 บาท์ ท์่านละ 
1 ใบ จำนว้น 10 รูางว้ัล

If you know the answers, scan the QR code and submit them by 31 March 2023. 

Lucky winners will each get a Starbucks Gift Card worth Bt300. 
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มาเล่่น Crossword กััน! / Let’s Do the Crossword!

90’s Things
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Scan this QR code to 
send your answers. 

สแกน QR Code ตอบได้้เลย



3 เทรนด์์ 3 มิิติิ 3 เทคโนโลยีีที�ติ้องจัับติา

เริ่่�มต้้นที่่�ม่ต้่เศริ่ษฐกิ่จ ม่กิาริ่คาดกิาริ่ณ์์ว่่าในปีี 2023 เศริ่ษฐกิ่จไที่ยจะ
เต้่บโต้อย่่ริ่าว่ 5% สอดคล้้องกิับที่่�แบงกิ์ชาต้่ส่งคโปีริ่์ริ่ะบุว่่าเศริ่ษฐกิ่จ
ในแถบอาเซีย่นจะโต้ขึ้้�นริ่าว่ 2.5% โดยมป่ีริ่ะเดน็สำาคญัท่ี่�คว่ริ่จบัต้ามองคอื 
1. การเปลี่่�ยนแปลี่งพฤติิกรรมผู้้�บริโภคที่่�รวดเร็ว 2. เศรษฐกิจโลี่กจะ 
ติกติำ�ารุนแรง 3. ความเปลี่่�ยนแปลี่งที่างเที่คโนโลี่ย่ดิจิที่ัลี่ 

ที่างม่ต้่ขึ้องล้่กิค้าหริ่ือผู้่้บริ่่โภคจะสนใจมากิที่่�สุด 3 เริ่ื�อง 1. คุณภาพ 
(Quality) ล้่กิค้าจะกิล้ับไปีหาส่�งที่่�เปี็นพื้ื�นฐานอ่กิคริ่ั�งคือ คุณ์ภาพื้ขึ้อง
ส่นค้า 2. ที่ดลี่องของใหม่ (Trialability) เปิีดโอกิาสให้แบริ่นด์ใหม่ ฟัังก์ิชนัใหม่ 
เริ่ื�องริ่าว่ใหม่ท่ี่�ยั�ว่ยว่นใจ เพื้ริ่าะว่่กิฤต้ท่ี่�ผู่้านมา อะไริ่ท่ี่�ไม่เคยที่ำากิไ็ด้ที่ำา 
ที่ั�งสั�งอาหาริ่ออนไล้น์ จ่ายเง่นออนไล้น์ ปีีน่�จ้งจะเปี็นปีีที่่�ล้่กิค้าสนุกิกิับ
กิาริ่ที่ดล้อง 3. การติรวจสอบย�อนกลัี่บ (Traceability) ส่นค้าผู้ล่้ต้
อยา่งไริ่ คาร์ิ่บอนฟุัต้พื้ริ่่�นท์ี่เท่ี่าไริ่ ใชอ้ะไริ่ในกิาริ่ผู้ล่้ต้ มค่ว่ามริ่บัผู้ด่ชอบ
ต้่อสังคมหริ่ือไม่ อุต้สาหกิริ่ริ่มจะถ่กิต้ริ่ว่จสอบต้ล้อดที่ั�งห่ว่งโซี่อุปีที่าน

มต่้ข่ึ้องเจ้าขึ้องธุุริ่กิจ่ ธุรุิ่กิจ่ใดท่ี่�ว่างแผู้นจะล้ดงบปีริ่ะมาณ์ล้ง น่าจะแข่ึ้งขึ้นั 
ในธุุริ่กิจ่ได้ค่อนข้ึ้างยากิ คว่ริ่เต้ริ่ย่มงบกิาริ่ต้ล้าดเอาไว้่ 5 - 10% แล้้ว่นำาไปี 
ล้งทีุ่นกิับ 3 เริ่ื�องคือ 1. Commerce แพื้ล้ต้ฟัอริ่์มกิาริ่ขึ้าย  2. Content 
เนื�อหาที่่�ด้งด่ดใจ แล้ะ 3. Payment สนับสนุนพื้ฤต้่กิริ่ริ่มกิาริ่จ่ายเง่น
ขึ้องล้ก่ิค้า คว่ริ่เชื�อมโยงแพื้ล้ต้ฟัอริ่์มกิาริ่ขึ้ายเขึ้้ากิับริ่่ปีแบบกิาริ่จ่ายเง่น
ปีริ่ะเภที่ e-Wallet ต้่าง ๆ ที่่�ล้่กิค้าต้้องกิาริ่ใช้

นอกิจากิน่� เที่คโนโล้ย่อย่าง AI จะเข้ึ้ามาม่ส่ว่นช่ว่ยนักิกิาริ่ต้ล้าด 
ค่อนข้ึ้างมากิ จนบริ่ษ่ทัี่สามาริ่ถล้ดต้้นที่นุที่างกิาริ่ต้ล้าดได้ แล้ะเริ่ื�อง IoT 
หริ่อื Internet of Things ท่ี่�เชื�อมโยงอ่นเที่อร์ิ่เนต็้เข้ึ้ากิบัเคริ่ื�องมอืต่้าง ๆ
ริ่อบต้วั่ จะที่ำาให้สามาริ่ถเก็ิบข้ึ้อมล่้ล่้กิค้าได้อย่างมหาศาล้เหมอืนอย่างท่ี่� 

สำหรับัปีี 2566 ผศ. ดรั.เอกก์ ภทรัธนกลุ ได้หยิบิเอาผลสำรัวจ

เรั่�องเทรันด์การัตลาด ท่�สมาคมการัตลาดแห่งปีรัะเทศไทยิได้เก็บ

ข้้อมูลการัคาดการัณ์์สิ�งท่�จะเกิดข้้�นในปีีน่� จากผูบ้ริัหารัสูงสุดข้อง

องค์กรัในปีรัะเทศไทยิและนักวิชาการัท่�ม่ช่�อเส่ยิงรัวม 156 คน 

เพื่่�อเป็ีนเข้ม็ทศินำทางการัทำงานให้แบรันด์ในช่วงเวลาท่�หลายิคน

เช่�อว่า ความเปีล่�ยินแปีลงจะเกดิข้้�นอย่ิางต่อเน่�อง

On 2023 forecasts, Asst. Prof. Dr. Ake Pattaratanakun has 

prepared a summary of the Marketing Association of 

Thailand’s predictions. The summary not only reflects what 

156 distinguished executives and academics think will be 

coming, but it also offers guidelines about what brands 

should do. 

มิิติิ / เทรนด์์ / เทคโนโลยีี การติลาด์

ที�ธุรกิจัติ้องโฟกัส3

Mi ที่ำามาแล้้ว่ ริ่ว่มถ้งเริ่ื�อง Biotechnology ซี้�งเที่คโนโล้ย่ 3 อย่างน่�
ต้้องเริ่่งศ้กิษาแล้ะหาช่องที่างใช้ปีริ่ะโยชน์แกิ่ธุุริ่กิ่จให้ได้

BANI WORLD โลกที�ผู้้้บริหารติ้องเรียีนร้้ ให้เร็ว  
ปรับติัวให้ทัน

โล้กิใหม่ในปีีน่�ถ่กิน่ยามเอาไว่้ว่่า BANI World เปี็นน่ยามที่่�ช่�ให้เห็นว่่า 
ถัดจากิน่� โล้กิเปี็นอย่างไริ่ แล้ะธุุริ่กิ่จต้่าง ๆ  คว่ริ่ที่ำาอย่างไริ่ ที่ักิษะอะไริ่
ที่่�ผู้่้บริ่่หาริ่คว่ริ่ม่ 

B – Brittle ความเปราะบาง โมเดล้ธุุริ่กิ่จจะสามาริ่ถแต้กิสล้ายได้ง่าย
แล้ะริ่ว่ดเริ่็ว่มากิ นักิธุุริ่กิ่จไม่คว่ริ่มั�นใจในโมเดล้ธุุริ่กิ่จที่่�ที่ำาอย่่ คว่ริ่เปีิด
ที่างเลื้อกิใหม้ากิเพื้ื�อกิริ่ะจายคว่ามเส่�ยง ที่ำาธุรุิ่กิจ่ให้หล้ากิหล้าย แล้ะค่ด
ส่�งใหม่ ๆ ต้ล้อดเว่ล้า

A – Anxious ความกังวลี่ เมื�อธุรุิ่กิจ่มค่่่แขึ้ง่เกิด่ขึ้้�น จะที่ำาอย่างไริ่ใหเ้ล่้กิ
กิังว่ล้ คำาต้อบคือ คว่ามกิังว่ล้น่�จะอย่่ต้ล้อดไปี ให้ถือเปี็นเริ่ื�องปีกิต้่ แล้้ว่
เริ่่ยนริ่่้ให้มากิขึ้้�น จะไม่ม่อะไริ่แน่นอนเหมือนในอด่ต้อ่กิแล้้ว่

N – Nonlinear คาดเดาได�ยาก ธุุริ่กิ่จไม่ต้้องว่างแผู้นยาว่ 3 ปีี 5 ปี ี
อ่กิต่้อไปี ให้เปีล่้�ยนจากิ Planning เป็ีน Experimenting อยากิที่ำาอะไริ่  
ริ่บ่ที่ำา แต้่ให้ที่ำาแบบเล้็กิ ๆ กิ่อนแล้้ว่แกิ้ไขึ้ไปีที่่ล้ะจุด เพื้ริ่าะโล้กิเปีล้่�ยน
เริ่็ว่มากิ ถ้ามัว่แต้่ว่างแผู้นจะไม่ได้ที่ำา

I – Incomprehensible ที่ำาความเข�าใจได�ยาก ส่�งใหม่ ๆ ที่่�เกิ่ดขึ้้�น  
กิาริ่ต้ัดส่นใจหริ่ือกิาริ่แกิ้ปีัญหาที่่�ไม่เคยเจอมากิ่อน จะเปี็นเริ่ื�องที่่�เขึ้้าใจ
ได้ยากิมากิ แล้ะที่ักิษะกิาริ่แก้ิปีัญหาขึ้องคนจะถ่กิฝึึกิฝึนอย่างมากิใน
อนาคต้

เข็มิทิศการติลาด์ปี 2023
MARKETING COMPASS

DIMENSIONS / TRENDS / TECHNOLOGIES AND MARKETING IN FOCUS
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MUST-WATCH: 
3 TRENDS, 3 DIMENSIONS & 3 TECHNOLOGIES

Thai economy is expected to grow by 5 percent. In the 
economic field, businesses will have to focus on 1) Fast-changing 
consumer behaviors; 2) Global economic meltdown; and  
3) Evolving digital technologies. 

Consumers, meanwhile, will look for 1) Quality; 2) Trialability, 
which means brands can experiment with various new things. 
After COVID-19 crisis forced consumers to do what they never 
did before like ordering food deliveries and making e-payments, 
consumers will be keen to try something new; and 3) Traceability, 
which shows products’ carbon footprint and put all companies 
in supply chains in check. Consumers will want to find out if brands 
they are supporting are socially and environmentally responsible. 

Business owners should allocate 5 - 10 percent of their budget 
to marketing. Investments should go to 1) Commerce platforms; 
2) Content and 3) Payment systems that are convenient and 
smoothly linked to selling platforms. For example, businesses 
should integrate popular e-Wallets. 

As artificial intelligence (AI) is set to play a big role in marketing 
arena, companies should be able to lower their marketing costs. 
Internet of Things (IoT), meanwhile, will enable the storage of 
big data. Biotechnology also will have crucial importance. All 
brands thus should urgently study these three technologies and 
leverage them for business advantages.

2023 คือปีแห่งการติลาด์แบบ 3P

P1. Personalized Marketing – กิาริ่ต้ล้าดเฉพื้าะบุคคล้ เปี็นกิาริ่ต้ล้าด
ท่ี่�แบง่ล่้กิคา้เปีน็ริ่ายต้ามคว่ามต้อ้งกิาริ่  เพื้ริ่าะต้อ่ใหอ้ย่ใ่นอตุ้สาหกิริ่ริ่ม
เด่ยว่กิัน คว่ามต้้องกิาริ่กิ็ไม่เหมือนกิัน เที่คโนโล้ย่ท่ี่�จะเขึ้้ามาช่ว่ยให้ 
ค่าใช้จ่ายในกิาริ่ที่ำา Personalized ถ่กิล้ง อย่างริ่ะบบ CRM (Customer 
Relationship Management) แล้ะ CEM (Customer Experience 
Management) ที่่�บริ่่ษัที่ต้่าง ๆ เริ่่�มเริ่่ยนริ่่้มากิขึ้้�นแล้้ว่ว่่า ริ่ะบบเหล้่าน่�
เปี็นเคริ่ื�องสร้ิ่างริ่ายได้ ไม่ต้่างจากิล้งทุี่นซืี�อเคริ่ื�องจักิริ่มาผู้ล่้ต้ส่นค้า 
ย่�งล้งที่นุเริ่ื�องน่�มากิ ธุรุิ่ก่ิจกิส็ามาริ่ถสร้ิ่างคุณ์ค่าให้ล่้กิค้าได้มากิขึ้้�นต้ามไปี

P2. Precision Marketing – กิาริ่ต้ล้าดแบบแม่นยำา จากิสมัยกิ่อนที่่�ที่ำา
แบบ Mass โปีริ่ยโฆษณ์าไปีที่างน่ต้ยสาริ่หริ่ือที่่ว่่ เปีล้่�ยนเปี็นกิาริ่ย่งปีืน
สไนเปีอริ่์ไปีส่่เปี้าหมาย โดยม่ AI ขึ้อง Facebook แล้ะ Google  
ช่ว่ยค่ดให้ หากิไม่เริ่่ยนริ่่้ ต้้นทีุ่นกิาริ่ต้ล้าดจะแพื้งมากิ

P3. Performance Marketing – กิาริ่ต้ล้าดแบบม่ปีริ่ะส่ที่ธุ่ภาพื้ เพื้ริ่าะ
กิาริ่ต้ล้าดแบบสริ่้างภาพื้ล้ักิษณ์์กิำาล้ังจะต้กิยุค เที่คโนโล้ย่ทุี่กิวั่นน่�
สามาริ่ถบอกิได้ว่่า ล้งทุี่นกิาริ่ต้ล้าดไปีแล้้ว่ ที่ำาให้เกิ่ดปีริ่่มาณ์กิาริ่ซีื�อ 
หริ่ือซืี�อซีำ�าได้ชัดเจนมากิขึ้้�น ช่ว่ยให้ล้งทุี่นกิับกิาริ่ต้ล้าดอย่างสบายใจ 
มากิขึ้้�น 

BANI WORLD: NEW LESSON FOR EXECUTIVES  
TO LEARN & ADJUST FAST

As BANI World is materializing, all companies and their 
executives must prepare themselves for the followings: 

B – Brittle: Business models may collapse real fast. So, 
entrepreneurs should not be too confident about any particular 
model. It is best to diversify businesses and risks. 

A – Anxious: Stop wondering when anxiety will be gone. Just 
think that it is normal to feel anxious. You only have to learn 
more and accept the fact that there is no certainty in the 
business realm anymore.

N – Nonlinear: Companies do not need long-term plans like 
those for three- or five-year period these days, because they 
should engage in Experimenting rather than Planning. If they 
are interested in an idea, act on it fast at a small scale. 
If any problem emerges, solve it one by one. The world is 
now changing so fast that planning may mean you end up 
doing nothing. 

I – Incomprehensible: Because things will be hard to fathom, 
you only have to be ready to make decisions and tackle things 
you have never experienced before. In the coming year, problem-
solving skills will be. 

2023 IS YEAR OF 3P MARKETING MIX

P1. Personalized Marketing – Customers have different needs 
even when they are in the same industry. So, it is best to 
appeal to them with Personalized Marketing that becomes 
increasingly cheaper thanks to increasingly advanced technology. 
By now, companies must have already familiarized themselves 
with CRM (Customer Relationship Management) and CEM 
(Customer Experience Management) systems, which can 
generate income just like production machines. The more one 
invests efficiently in these systems, the greater value one can 
generate for customers. 

P2. Precision Marketing – In the past, Mass Marketing had 
been the norm with ads placed in magazines or TV. Today, 
Precision Marketing proves better. It is like a sniper who  
can efficiently reach out to a target thanks to support from 
Facebook & Google AI. Use such marketing to avoid paying 
hefty mass-marketing fees. 

P3. Performance Marketing – Creating a good brand image 
alone is out. Technologies have already enabled brands to 
evaluate the efficiency of marketing budget spent based on 
purchases / repeated purchases. So, you should focus on 
performance marketing instead. 
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Alive ฉบัับันี้้�เราขอชวนี้ทุุกคนี้เปลี่้�ยนี้บัรรยากาศไปกางเต็็นี้ทุ์สููดอากาศธรรมชาต็ิให้้เต็็มปอดแบับัไม่ต้็องเดนิี้ทุางไกลี่

ไปต่็างจังัห้วดัให้้เห้นี้่�อย เพราะไม่เพย้งแต่็ใกล้ี่แล้ี่ว แต่็ยงัเป็นี้จุัดทุ้�แจ่ัมว้าวอย่างไม่น่ี้าเช่�อว่า ในี้เมอ่งกรงุจัะมทุ้้�พักผ่่อนี้

ห้ย่อนี้ใจัแบับันี้้�ด้วย ว่าแลี่้วก็ศึกษาข้อมูลี่ เต็ร้ยมจััดกระเป๋าให้้พร้อม รอไปรับัลี่มเย็นี้ ๆ ชมวิวพระอาทุิต็ย์ต็กดินี้กันี้

In this volume, Alive would like to invite everyone to camping grounds in Bangkok. There is no need to 

travel a long distance just for fun camping anymore, as the Thai capital also has amazing places for 

you to set up your tent, indulge in the nature and breathe in crisp air. Pack your bag, go there, enjoy 

beautiful sunset, and have a good time. Here are the recommended camping grounds:

FUN CAMPING IN BANGKOK

อยู่่�กรุุงเทพฯ ก็แคมปิิงแบบฟิิน ๆ ได้้
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BANGKOK BACKYARD 
นอกจากบรรยากาศจะชนะเลิิศแล้ิว ลิานกางเต็น็ท์์ท์่� Bangkok Backyard แห่่งน่�ยงัรายล้ิอม 
ด้้วยบึงไมต็ร่จิต็ทั์�ง 4 ท์ิศ ท์ำาให่้จุด้ต็ั�งแคมป์์แบบลิานส่่วนต็ัวท์่�ย่�นออกไป์กลิางบึง ให่้ 
ความร้ส้่กึเห่มอ่นต็ั�งแคมป์์อย้บ่นเกาะกลิางนำ�า จงึเป็์นอ่กจดุ้เด่้นท์่�ใครต่็อใครกอ็ยากมาส่มัผัสั่ 

ท์่�น่�เปิ์ด้ให้่เข้้ามากางเต็น็ท์์ได้้ต็ั�งแต่็ 11 โมงเป็์นต้็นไป์ (แนะนำาว่าให้่จองล่ิวงห่น้าต็ั�งแต่็เนิ�น ๆ 
โด้ยเฉพาะวันเส่าร์-อาท์ิต็ย์) ท์่�น่�ม่บริการห่้องนำ�า ห่้องอาบนำ�า จุด้จ่ายไฟ แลิะระบบรักษา
ความป์ลิอด้ภััย 24 ชั�วโมง ส่ำาห่รับใครท์่�อยากจะเอนจอยกับการป์ิ�งย่างส่ร้างส่่ส่ันแคมป์ิง 
แนะนำาให้่เต็รย่มอปุ์กรณ์์ครวัแลิะอาห่ารส่ด้ไป์ด้้วย  ส่่วนนำ�าแข้ง็ท์่�น่�เข้ามบ่รกิารให้่แบบไม่อั�น

Surrounded by ponds, this camping ground has a superb atmosphere. Campers 
will feel like their tent floats above water. Campers can start setting up their 
camp from 11 am onward (come early if you plan to visit on weekends). Facilities 
here include toilets, bathrooms, electricity system, and 24-hour security services. 
Campers are welcome to bring along kitchen utensils and fresh food for cooking. 
Ice servings here are unlimited. 

JAMES500 CITY CAMP & CITY FARM 
จดุ้เด่้นข้องท่์�น่�ค่อเม่�อแด้ด้ร่มลิมต็ก เราจะได้้นั�งเล่ินชิลิ ๆ  ชมวิวพระอาทิ์ต็ย์ต็กดิ้นริมท์ะเลิส่าบ 
ต็กด้ึกถ้้าฟ้าเป์ิด้เราอาจได้้เห่็นด้าวด้วงเลิ็ก ๆ  ส่่องแส่งระยิบระยับ โด้ยท์่� James500 City 
Camp & City Farm เปิ์ด้ให้่ล้ิกค้าเข้้ามากางเต็น็ท์์ได้้ต็ั�งแต่็ 15.00 น. เป็์นต้็นไป์ (ใครมาก่อน 
ได้้จองก่อน) ท์่�น่�ส่ามารถ้กางเต็็นท์์ได้้ 5 - 6 ห่ลิัง ม่อุป์กรณ์์กางเต็็นท์์ให่้เช่า แลิะม่เซต็
ส่ำาห่รับปิ์�งยา่งบารบ์ค่วิไว้บรกิารด้้วย เรย่กได้้ว่ามาเอนจอยได้้เต็ม็ท่์� จะเต็รย่มเฉพาะอาห่าร 
ห่ร่อเฉพาะเคร่�องด้่�ม ห่ร่อมาต็ัวเป์ลิ่า เข้าก็ม่ท์ุกอย่างพร้อมให่้บริการ 

As dusk approaches, campers will have great time watching sundown by the 
lake. When the night falls, there is also a chance to see starry sky. James500 
City Camp & City Farm welcomes campers from 3 pm onward (first-come, first-
serve basis). There is space for between five and six tents only. You can rent 
a tent here too. BBQ grill is available to ensure customers have much fun. You 
may come to the place with food, or with just beverages, or nothing at all. 
Catering services are provided at this camping ground. 

ที่่�อยู่่� / Address	 894	ถนนไมตรีีจิิต	แขวงสามวาตะวันออก	เขตคลองสามวา	กทม.	10510		
 894 Maitrijit Road, Sam Wa Tawan Ok Subdistrict, 
	 Khlong	Sam	Wa	District,	Bangkok	10510
เปิิดทีุ่กวััน / Open daily	 เปิิดทุกวัน	หยุุดวันพุุธ	เวลา	11.00	-	18.00	น.
	 Open	daily	except	Wednesdays,	from	11	am	to	6	pm
โที่ร. / Tel.  09	9393	9747
Facebook:  Bangkok Backyard

ที่่�อยู่่� / Address	 หม่�บ้้านสัมมากรี	ซอยุรีามคำาแหง	110	เขตสะพุานส่ง	กทม.	10240		
	 Sammakorn	Village,	Soi	Ramkhamhaeng	110,	Saphan	Sung	District,	Bangkok	10240
เปิิดทีุ่กวััน / Open daily	 เปิิดทุกวัน	หยุุดวันพุุธ	เวลา	15.00	-	21.00	น.
	 Open	daily	except	Wednesdays,	from	3	pm	to	9	pm
โที่ร. / Tel.  06	4595	4494
Facebook: 	 James500	City	Camp	&	City	Farm

Checklist สูำห้รับันี้ักแคมป์ม่อให้ม่
• เต็็นท์์
• เคร่�องนอน
• เคร่�องครัว เช่น เต็าย่าง, 

อุป์กรณ์์ด้ริป์กาแฟ
• ต็ะเก่ยงนำ�ามัน, ไฟ LED

• โต็๊ะ, เก้าอ่�
• อ่�น ๆ เช่น กลิ่องลิัง

อเนกป์ระส่งค์, ป์ลิั�กไฟ, 
ถ้ังใส่่นำ�าแข้็ง

Checklist for New Campers
• Tent
• Bedding 
• Cooking utensils 

such as a grill and 
drip-coffee maker

• Oil lamp, LED lamp
• Table, chairs
• Others such as multipurpose 

boxes, electric sockets,  
ice bucket
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กลัับมาอีีกครัั้�งกับแคมเปญ “ไปรั้ษณีีย์์ reBOX”  
ที่ี�จััดต่่อีเนื่่�อีงเป็นื่ปีที่ี� 3 โดย์ SCGP รั้่วมม่อีกับ
ไปรั้ษณีีย์์ไที่ย์ เพ่ื่�อีส่่งเส่ริั้มการั้คัดแย์กวัส่ดุเหล่ัอีใช้้
แลัะนื่ำมารั้ีไซเคิลัอีย์่างถููกต่้อีง เพื่ิ�มช้่อีงที่างให ้
ผูู้บ้รั้โิภคมสี่ว่นื่รั้ว่มในื่การั้รั้กัษาสิ่�งแวดลัอ้ีม แลัะดแูลั
ส่ังคมไปพื่รั้้อีมกันื่

The “Post reBOX” campaign has now returned 
through the collaboration of SCGP and Thailand 
Post. Conducted for three consecutive years, 
it has encouraged consumers to contribute to 
social & environmental care by having their 
used packaging recycled in a proper way. 

ส่่งมอีบความสุ่ขปีใหม่ผู้่านื่แคมเปญ “ไปรั้ษณีีย์์ reBOX #3”  

DELIVER NEW YEAR HAPPINESS VIA “POST reBOX #3” CAMPAIGN 

SCGP X THAILAND POST 

34  

T o d a y  f o r  T o m o r r o w



ตลอดท้ั้�งแคมเปญในปี 2565 เราสามารถรวบรวมกล่องและซองกระดาษ 
เหลอืใช้้จากจุด Drop Point ในไปรษณีีย์์ไทั้ย์ 1,200 สาขาท้ั้�วประเทั้ศ 
ได้กว่า 74 ตน้ ส่งต่อให้ SCGP Recycle โซลชู้้นจด้การว้สดเุหลอืใช้้ นำากล้บ 
สู่กระบวนการรีไซเคิลทีั้�ถูกต้อง เพื่ื�อเป็นว้ตถุดิบในกระบวนการผลิตใหม่ 
พื่ร้อมใส่ไอเดีย์การออกแบบสร้างสรรค์ออกมาเป็นช้้�นวางหน้งสือ 95 ชุ้ด 
ส่งมอบเป็นของขว้ญปีใหม่ให้แก่น้อง ๆ น้กเรีย์นในโรงเรีย์นตำารวจตระเวน
ช้าย์แดนได้ใช้้ประโย์ช้น์ในการส่งเสริมการเรีย์นรู้ต่อไป และเตรีย์มพื่บก้บ
โครงการในปี 2566 เร็ว ๆ นี�

In 2022, the campaign has collected more than 74 tons of used 
boxes and envelopes from more than 1,200 drop points at Thailand’s 
post offices across Thailand. Sent to SCGP Recycle, these materials 
are properly recycled into 95 bookshelves and will be given to 
border patrol police schools in support of children’s education. Stay 
tuned to learn more about reBox campaign in 2023!  

รั้ีไซเคิลัเป็นื่กลั่อีงใส่่หนื่้ากากอีนื่ามัย์

ที่างการั้แพื่ที่ย์์ 

Boxes for surgical masks from 

recycled materials

ได้ปรั้ิมาณีกรั้ะดาษเหลั่อีใช้้ 192 ต่ันื่ 

เปลัี�ย์นื่เป็นื่ผู้ลัิต่ภัณีฑ์์ใหม่ 407,000 ช้ิ�นื่ 

192 tons of used paper were 

recycled into 407,000 new boxes.

ส่่งมอีบให้โรั้งพื่ย์าบาลั 8 แห่ง ได้แก่  

โรั้งพื่ย์าบาลัพื่รั้ะนื่ครั้ศรั้ีอีย์ุธย์า  

โรั้งพื่ย์าบาลันื่ครั้นื่าย์ก โรั้งพื่ย์าบาลั

แม่ส่อีด โรั้งพื่ย์าบาลับ้านื่ต่าก  

โรั้งพื่ย์าบาลัมหารั้าช้นื่ครั้รั้าช้ส่ีมา 

โรั้งพื่ย์าบาลับุรั้ีรั้ัมย์์ โรั้งพื่ย์าบาลัย์ะลัา 

แลัะโรั้งพื่ย์าบาลัปัต่ต่านื่ี

These boxes were given to eight 

hospitals, namely Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Hospital, Nakhon Nayok 

Hospital, Mae Sot Hospital, 

Ban Tak Hospital, Maharat Nakhon 

Ratchasima Hospital, Buri Ram 

Hospital, Yala Hospital, and Pattani 

Hospital.

ปี 2564/2021

รั้ีไซเคิลัเป็นื่ช้ั�นื่วางหนื่ังส่่อี

New bookshelves from recycled 

materials

ส่่งมอีบให้โรั้งเรั้ยี์นื่ต่ำรั้วจัต่รั้ะเวนื่ช้าย์แดนื่

These sets were given to border patrol 

police schools.

ได้ปริั้มาณีกรั้ะดาษเหลัอ่ีใช้้ 74 ตั่นื่ 

เปลัี�ย์นื่เป็นื่ผู้ลัติ่ภณัีฑ์์ใหม่ 95 ช้ดุ 

74 tons of used paper were recycled 

into 95 new bookshelves.

ปี 2565/2022

รั้ีไซเคิลัเป็นื่ชุ้ดโต่๊ะ เก้าอีี�

A set of table & chair from recycled 

materials  

ส่่งมอีบให้โรั้งเรั้ยี์นื่ต่ำรั้วจัต่รั้ะเวนื่ช้าย์แดนื่

These sets were given to border 

patrol police schools.

ได้ปรั้ิมาณีกรั้ะดาษเหลั่อีใช้้ 71 ต่ันื่  

เปลัี�ย์นื่เป็นื่ผู้ลัิต่ภัณีฑ์์ใหม่ 224 ชุ้ด

71 tons of used paper were recycled 

into 224 sets of new products. 

ปี 2563/2020
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FAST
พัฒนาสมองให้เรียนรู้เร็วขึ้น 2 เท่า 

METHOD THAT ENABLES YOUR BRAIN TO LEARN TWICE AS FAST

การใช้้สมองให้้เกิดประสิทธิิภาพช้่วยให้้เรียนร้้ได้รวดเร็วมากขึ้้�นถึ้ง 2 เท่า ผ่่านห้ลัักการ FAST ที�คิิดคิ้นโดย Jim Kwik  

ผ่้้เช้ี�ยวช้าญด้านสมองที�ใช้้เวลัาพัฒนาเทคินิคินี�มากว่า 30 ปี เพ่�อให้้คินได้ใช้้ศัักยภาพขึ้องสมองให้้เกิดประสิทธิิภาพส้งสุด  

ผ่่านตััวอักษร 4 ตััว ได้แก่ F = FORGET, A = ACTIVE, S = STATE แลัะ T = TEACH

Your brain can function with greater efficiency or learn anything twice as fast when you adopt FAST method. 

Developed by brain expert Mr. Jim Kwik over 30 years, this method helps people maximize brain efficiency.  

FAST stands for FORGET, ACTIVE, STATE, and TEACH.  

F = FORGET

F ตั้้�งต้ั้นด้้วยวธิีคิีิด้ทีี่�ว่าเราเป็็นมือืใหม่ื ต้ั้อง “ลืืมื” ว่าเคิยร้อ้ะไรมืา เพื่ื�อเปิ็ด้ใจ 
รบ้สิิ่�งใหม่ื โด้ย Jim Kwik เป็รยีบเทีี่ยบ F = FORGET ว่า เหมือืน 
การอ้ป็เด้ตั้แอป็พื่ลืเิคิชัน้ในมือืถือืส่้ิ่เวอร์ช้ันที่ี�ด้กีว่าน้�นเอง

To fully embrace something new, people first need to leave  
behind what they had previously learned. Mr. Kwik compares  
F = FORGET to deleting an old app so that a better version 
can be downloaded. 

“You have to forget what you already know about 

the subject, so you can learn something brand new.”
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ขอบคิณุข้อมืล้ืจาก / Source: medium.com 

S = STATE

A = ACTIVE

A
S

T
T = TEACH 

เตั้รยีมืคิวามืพื่ร้อมืที่างอารมืณ์ก่อนเรยีนร้ส้ิ่ิ�งใหม่ื จะช่ัวยให้เรยีนร้ไ้ด้้ดี้ข้�น 
เช่ัน การออกกำาล้ืงกาย การเดิ้น การกระโด้ด้ตั้บ เพืื่�อส้ิ่บฉีีด้เลืือด้ในเส้ิ่นเลืือด้ 
เพื่ิ�มืพื่ลื้งงานในร่างกายแลืะกระตัุ้้นสิ่มือง การโที่รศั้พื่ที่์ สิ่่งข้อคิวามืหา 
คินที่ี�รก้เพื่ื�อให้อารมืณ์ด้ ีหรอืน้�งสิ่มืาธีส้ิิ่ก 2 - 3 นาที่กีช่็ัวยได้้เช่ันกน้

ร้้สิ่้กกระตั้ือรือร้น อยากพื่้ฒนาตั้้วเอง สิ่ามืารถืเสิ่ริมืด้้วยเที่คินิคิง่าย ๆ 
เช่ัน ฟัังพื่อด้แคิสิ่ต์ั้หรอืหล้ืกส้ิ่ตั้รออนไลืน์ เพื่ิ�มืการจด้จำาด้้วยการจด้บ้นท้ี่ก 
ด้้วยลืายมืือเวลืาอ่านหน้งสิ่ือ หรือฝึึกตั้้�งคิำาถืามืในที่ี�ป็ระชัุมื จะที่ำาให ้
การเรียนร้้ได้้ร้บการกระตัุ้้นตั้ลือด้เวลืา 

ลืองถืา่ยที่อด้สิ่ิ�งที่ี�เรยีนร้ใ้หแ้กผู่้้อ้ื�น จะที่ำาใหต้ั้ว้เองมืคีิวามืเขา้ใจแลืะจด้จำา
ได้้ด้ีข้�น เพื่ราะการสิ่อนผู้้้อื�นน้�นตั้้องผู้่านการเรียบเรียงข้อมื้ลืที่ี�ได้้ร้บ 
ให้ออกมืาเข้าใจง่ายที่ี�สิุ่ด้ ด้้งน้�น ลืองแชัร์ก้บเพื่ื�อนร่วมืงาน แลืกเป็ลืี�ยน
คิวามืคิิด้เหน็ หรอืเขยีนเป็็นโพื่สิ่ตั้ใ์นสืิ่�อโซเชีัยลืมืเีด้ยี กเ็ป็็นการที่บที่วน
สิ่ิ�งที่ี�เรียนร้้มืาใหมื่ได้้อย่างด้ี 

It is necessary that people prepare themselves emotionally before 
learning new things, because emotional preparation improves 
learning abilities. The preparations may be in the form of a walk, 
jumping, and any other exercises to enhance blood circulation. 
Human brains will also be stimulated in a good way when people 
send a message to their beloved or meditate for a few minutes 
during the preparations. 

Only when people are keen to learn more and improve themselves, 
for example, by listening to useful podcasts, taking an online 
course, making important notes from books they are reading, or 
asking questions at meetings, can they get more knowledge.

When you teach what you know to others, you will have a 
better understanding of that knowledge. This is because you 
reorganize information in your brain and memorize it in the 
easiest-to-understand format for the lesson. So, it’s great that 
you share your knowledge with your colleagues or summarize it 
through social-media posts. It helps you review what you know.  

“Information + emotion = long-term memory.” 

“Your brain doesn’t learn through consumption.  

It learns through creation.” 

“When you teach something, you get to learn it twice.”

รู้หรือไม่ / รู้หรือไม่ / Did u know?Did u know?
เทคินิคิ FAST ขึ้อง Jim Kwik เคิยใช้้กับการทำงานขึ้องภาพยนตัร์ X-Men เพ่�อให้้นักแสดงท่องจำบทได้อย่างแม่นยำสำเร็จมาแลั้ว

Mr. Kwik’s FAST method worked well with X-Men movies’ cast. It helped actors/actresses remember their scripts fast 

and accurately. 
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START WITH SELF CARE

ความปลอดภััย
เริ่่�มต้้นท่ี่�ต้วัเริ่า

เริ่่�มต้้นด้้วย Culture Contact กัับคลิ่ปว่ด้ีโอปริ่ะมวลิภาพโคริ่งกัาริ่ SCGP 
Packaging Speak Out 2022 เวทีีของนส่่ิต้นกััศึึกัษาทีี�มาส่ิงเสีิยงเปลีิ�ยนโลิกั 
ผ่่านแพคเกัจจ่�ง เพ่�อโลิกัทีี�ยั�งย่นของเริ่า ซึ่ึ�งโคริ่งกัาริ่นี�สิะที้อนกัาริ่สิ่งมอบ 
คุณค่าของแบริ่นด้์ SCGP ไม่ว่าจะเป็นกัาริ่สิริ่้างแริ่งบันด้าลิใจ ความค่ด้
สิริ่้างสิริ่ริ่ค์ใหม่ ๆ กัาริ่เปิด้ริ่ับไอเดี้ยทีี�แต้กัต้่าง เพ่�อเข้าถึึงผ่้้บริ่่โภคทุีกัวัย 
ทีุกัไลิฟ์์สิไต้ลิ์ 

สิำาหริ่บัไต้ริ่มาสินี� พี�ว่ชาญมุง่เน้นกัาริ่สิ่�อสิาริ่เร่ิ่�องความปลิอด้ภัย หริ่อ่ Care 
for Self ความปลิอด้ภยัเริ่่�มต้น้ทีี�ต้วัเริ่า โด้ยใหท้ีกุัคนด้้แลิต้วัเองเริ่่�องความ
ปลิอด้ภัยให้คริ่บทีุกัม่ต้่ โด้ยมี 3 หัวข้อสิำาคัญค่อ 1. Physical Care เริ่่�อง
กัายภาพ ทัี�งกัาริ่ด้้แลิบุคล่ิกัภาพ แลิะกัาริ่ออกักัำาลิงักัาย 2. Mental Health 
เริ่่�องของสิภาพจ่ต้ใจ ความค่ด้ อาริ่มณ์ แลิะมีทีัศึนคต้่เป็นบวกัเสิมอ  
3. Social Self Care เร่ิ่�องกัาริ่เข้าสิงัคม กัาริ่มเีพ่�อน มคีนคุย คอยให้คำาปริ่กึัษา 
ซึ่ึ�งทีั�ง 3 เริ่่�องนี�นับเป็นเริ่่�องสิำาคัญมากัในปัจจุบัน ทีุกัคนสิามาริ่ถึนำาไปใช้
ทีั�งในกัาริ่ทีำางานแลิะชีว่ต้สิ่วนต้ัว 

เด่นที่างมาถึงึคริ่ั�งสุดุที่า้ยของป ี2022 กันัแลว้กับั 

SCGP Town Hall ที่่� พ่ี่�ว่ชาญ จิต่้ริ่ภั์ักัด่ - ปริ่ะธาน

เจิ้าหน้าที่่�บริ่่หาริ่ SCGP ใช้เป็นช่องที่างพี่บเจิอ 

พี่่�น้อง SCGP ทีุ่กัคน พี่ริ่้อมสุ่�อสุาริ่หลากัหลาย

เริ่่�องริ่าว ไม่ว่าจิะเป็นด้านธุริ่กั่จิ ด้านกัาริ่ดูแล

พี่นกัังาน และที่่�ขาดไม่ได้เลยคอ่ ด้านความปลอดภัยั 

ที่่� SCGP ให้ความสุำคัญเป็นอันดับแริ่กั

The last SCGP Town Hall for 2022 was 

already held with Mr. Wichan Jitpukdee, 

CEO, SCGP, taking the stage to update staff 

about businesses and employee care. He 

also took the opportunity to underline SCGP’s 

safety culture once more.
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The event started with the video presentation on SCGP Packaging 
Speak Out 2022 project. Under the initiative, university students 
spoke up for sustainable packaging. SCGP organized this project 
to provide inspirations, spur creativity, and listen to various ideas 
as it sought to reach out to consumers of all generations and 
lifestyles. 

At the latest SCGP Town Hall, Mr. Wichan emphasized that Care 
for Self must cover three aspects namely 1) Physical Care that 
was about personality development and exercises; 2) Mental Health 
that focused on fostering good emotional health and positive 
attitudes; and 3) Social Self Care that covered making friends and 
getting confidants. Care for Self is very important today. It applies 
to both work and personal life too.

“ขอให้ทีุ่กัคนผลักัดันสุ่�งเหล่าน่�ให้เก่ัดขึ�นในองค์กัริ่ของเริ่า อย่าค่ดว่าเริ่าเป็นคนไม่สุำคัญขององค์กัริ่ 
เพี่ริ่าะทีุ่กัคนค่อ Leader ค่อ Influencer ทีุ่กัคนสุำคัญต้่อองค์กัริ่เหม่อน ๆ กััน” 

“Let’s foster such good elements in our organization. Don’t think you are insignificant. 
All of you are in fact leaders and influencers at SCGP.”  

“ที่กุัคนต้อ้งคด่อยูเ่สุมอวา่กัาริ่จิะริ่กััคนอ่�นได ้ที่กุัคนต้อ้งริ่กัั

ต้ัวเองกั่อน และจิริ่่ง ๆ แล้วเริ่่�อง Care for Self หริ่่อเริ่่�อง 

Safety มันเป็นเริ่่�องของริ่ะเบ่ยบว่นัย และกัาริ่ที่่�เริ่าม่สุต้่อยู่

ต้ลอดเวลา”

“Everyone must understand that before one can love 

others, one must know how to love oneself first.  

Care for Self is about Safety too. When we do it, we 

will have discipline and become very cautious of 

what we are doing,”  

นอกัจากันี�ยังช่�นชมแลิะขอบคุณในความร่ิ่วมแริ่งริ่่วมใจของพนักังาน  
ในกัาริ่ด้ำาเน่นงานทีี�ต้ริ่ะหนักัถึึงความปลิอด้ภัยเป็นสิำาคัญอย้่เสิมอจนมี
ผ่ลิลิัพธ์์ทีี�ด้ีขึ�นอย่างชัด้เจน แลิะเช่�อว่าจะสิ่งผ่ลิถึึงคุณภาพชีว่ต้ทีี�ด้ีริ่ะหว่าง
กัาริ่ทีำางานของพนักังาน ต้ลิอด้จนปริ่ะสิ่ทีธ์่ภาพในกัาริ่ด้ำาเน่นธ์ุริ่กั่จ  
แลิะขอให้ทีุกัคนช่วยกัันส่ิงเสิริ่่มกัาริ่ริ่ายงานสิภาพกัาริ่ณ์หริ่่ออุบัต้่เหตุ้ 
ทีี�เกั่ด้ขึ�นแม้เป็นเริ่่�องเลิ็กั ๆ น้อย ๆ เพ่�อให้เริ่าทีริ่าบถึึงความเสิี�ยงในพ่�นทีี� 
จะได้้ริ่่วมกัันในกัาริ่ด้้แลิ แกั้ไข ป้องกััน เพ่�อความปลิอด้ภัยของทีุกัคน 

ในช่วง Business Update ภาพริ่วมธ์ุริ่กั่จในไต้ริ่มาสิทีี� 3 มีกัาริ่เต้่บโต้ทีาง
ธ์ุริ่กั่จหลิายอย่างเกั่ด้ขึ�น ทัี�งกัาริ่ออกัสิต้าริ่์ต้ของ Recycling Business  
ทีี�เนเธ์อร์ิ่แลินด์้แลิะสิหริ่ฐัอเมริ่ก่ัา ซึ่ึ�งเป็นธ์รุิ่กัจ่ทีี�มแีนวโน้มเต้บ่โต้ขึ�นเริ่่�อย ๆ  
แลิะเช่�อว่ากัาริ่ขยายธุ์ริ่กั่จดั้งกัล่ิาวจะเป็นกัาริ่สิร้ิ่าง Connection ทีี�ช่วย 
ต้่อยอด้ธุ์ริ่กั่จไปได้้ทัี�วโลิกัในอนาคต้ พริ่้อมทัี�งสิริ่้างความมั�นคงในด้้าน
วัต้ถึุด่้บปริ่ะเภทีเศึษกัริ่ะด้าษให้บริ่่ษัทีอีกัทีางหนึ�ง ต้่อมาค่อ DezpaX 
สิต้าร์ิ่ต้อัปทีี�เกัด่้ขึ�นจากัพนกัังานของ SCGP ได้้ Spin-off ไปอย่างสิมบร้ิ่ณ์แบบ 
โด้ย SCGP ขยับมาอย้่ในฐานะผ่้้ถึ่อหุ้น 28% แทีนกัาริ่เป็นเจ้าของ  
แลิะคาด้ว่านา่จะได้้เห็นกัาริ่เต้บ่โต้ทีี�นา่พอใจ ถึดั้มาค่อ Deltalab ธ์รุิ่กัจ่ใหม่ 
ทีี�เขา้ไปลิงทีนุด้้านวสัิดุ้อุปกัริ่ณท์ีางกัาริ่แพทีย ์ต้ลิอด้ทัี�งปนีี�ผ่ลิปริ่ะกัอบกัาริ่
มีกัาริ่เต้่บโต้ขึ�นจากักัาริ่หาพาริ่์ต้เนอริ่์เข้ามาริ่่วมงานเพ่�มขึ�น แลิะเริ่่�อง  
ESG ทีี� SCGP ได้้ริ่ับกัาริ่ต้ริ่วจปริ่ะเม่นแลิะจัด้อันด้ับในด้ัชนีความยั�งย่น 
Dow Jones Sustainability Indices หริ่่อ DJSI ให้เป็นบริ่่ษัทียั�งย่นริ่ะด้ับ
โลิกั ซึ่ึ�งเป็นอีกัเริ่่�องทีี�น่าย่นด้ีของบริ่่ษัที แลิะลิ่าสิุด้ SCGP ได้้ริ่ับ 2 ริ่างวัลิ
ในเวทีี SET AWARDS 2022 สิะท้ีอนให้เห็นกัาริ่พฒันาอย่างต่้อเน่�องทัี�ง
ด้้านนวตั้กัริ่ริ่มแลิะด้้านความยั�งยน่จนเป็นทีี�ยอมริ่ับจากันักัลิงทีุน

ในช่วงท้ีายพี�ว่ชาญกัล่ิาวถึงึด้้าน Soft Side ว่า ธ์รุิ่กัจ่จะปริ่ะสิบความสิำาเริ่จ็ได้้ 
เกัด่้ขึ�นจากั 3 องค์ปริ่ะกัอบค่อ 1) กัาริ่ม ีCulture ทีี�ด้ ี 2) กัาริ่ม ีLeadership 
ทีี�มีคุณภาพ แลิะ 3) กัาริ่มี Engagement ทีี�แข็งแกัริ่่ง

He then praised staff for their cooperation and focus on safety, 
which not only upheld staff’s quality of life at work but also 
enhanced business performance. Reporting an incident or accident, 
no matter how small it is, proves crucial to efforts to address 
risks and prevent accidents for the safety of everyone. 

During Business Update session, Mr. Wichan revealed that SCGP 
recorded growth on many fronts during the third quarter of 2022. 
Its Recycling Business expanded to both the Netherlands and  
the United States of America. This growing business promises  
to enhance SCGP’s connections worldwide and ensure the availability 
of key raw material – paper scrap for its business operations. 
Moreover, DezpaX – a startup established by SCGP employees – 
had a complete spin-off in the same quarter. Through this spin-off, 
SCGP was no longer its owner. Rather, SCGP has become DezpaX’s 
big shareholder, with 28 percent ownership, and has expected to 
see satisfactory growth. In addition, SCGP started investing in 
medical-supplies business via Deltalab. On the overall, SCGP has 
achieved business growth through partnership strategy. On ESG 
performance, SCGP is proud that it has now entered Dow Jones 
Sustainability Indices for its outstanding ESG performance.  
In Thailand, SCGP has won two accolades from SET AWARDS 
2022. Such recognition has underlined that with its constant 
development of innovations and sustainability, SCGP has won warm 
response from investors.

Mr. Wichan added that on the soft side, the key to business 
success also covered 1) Good Corporate Culture; 2) Good 
Leadership; and 3) Strong Engagement.
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“ทีี�ผ่่านมาผ่มได้้มีสิ่วนริ่่วมในเร่ิ่�อง
ความปลิอด้ภัยของโริ่งงานเกั่อบ
ทีกุักัจ่กัริ่ริ่ม ได้้พฒันาคณุภาพงาน
แลิะความปลิอด้ภยัให้มปีริ่ะสิท่ีธ์ภ่าพ 
มากัขึ�น แก้ัไขสิภาพหน้างานทีี�ยงัมี 
ความเสีิ�ยงอย้ ่ผ่มมองว่า แม้จะเป็น 
กัาริ่ปริ่ับปริุ่งเลิ็กัน้อยกั็ไม่ควริ่ 
มองขา้ม ในโอกัาสินี� ผ่มอยากัชวน
ทีุกัท่ีานมาร่ิ่วมกัันสิร้ิ่างสิังคม 
แห่งความปลิอด้ภัย โด้ยเริ่่�มจากั
พฤต้ก่ัริ่ริ่มเลิก็ั ๆ  ของเริ่าในแต่้ลิะวนั”

“ผ่มภ้ม่ใจทีี�ได้้เป็นสิ่วนหนึ�งใน
กั่จกัริ่ริ่มความปลิอด้ภัยทีี�บริ่่ษัทีฯ 
จดั้ขึ�น เม่�อผ่มมองไปริ่อบต้วั พบวา่
มีอันต้ริ่ายแฝงอย้่ ผ่มได้้นำาเอา
ความเสีิ�ยงเหล่ิานั�นมาแก้ัไขปริ่บัปริ่งุ 
ให้ด้ีขึ�น โด้ยริ่ีบแจ้งเข้าไปในริ่ะบบ 
นอกัจากันั�น ผ่มจะแก้ัไขปริ่บัปริ่งุ
ด้้วยต้ัวเอง เพ่�อลิด้ความเสีิ�ยง 
ให้เริ่็วทีี�สิุด้เพริ่าะความปลิอด้ภัย
เริ่่�มได้้ทีี�ต้วัเริ่า ผ่มสิญัญาว่า จะทีำาให้ 
พ่�นทีี�ทีำางานของบริ่่ษัทีมีความ
ปลิอด้ภัยมากัทีี�สิุด้”

“เริ่าทีุกัคนมีสิ่วนริ่่วมในกัาริ่ด้้แลิ
ความปลิอด้ภัยในกัาริ่ทีำางาน  
ขณะเดี้ยวกััน กัาริ่มีริ่ะบบใหม่ ๆ 
เพ่�มเข้ามา ยังช่วยให้เริ่ามองเห็น
จุด้อ่อนต้่าง ๆ ทีี�อาจเกั่ด้อุบัต้่เหตุ้
ในอนาคต้ได้้ เช่น กัาริ่ทีำา 5สิ. 
บริ่่ เวณทีี�ปฏ่ิบัต้่ งาน ช่วยลิด้ 
กัาริ่เกั่ด้อุบัต้่เหตุ้กั่อนทีี�จะลิุกัลิาม
เป็นปัญหาใหญ่ เช่น กัาริ่ต้่ด้ 
แผ่่นกัันล่ิ�นบันได้ห้องคอนโทีริ่ลิ 
ทีุกัขั�น เพ่�อป้องกัันกัาริ่ผ่ลัิด้ต้กั
แลิะมีกัาริ่ต้ริ่วจสิอบสิมำ�าเสิมอ”

“เม่�อเจอความไมป่ลิอด้ภยัในพ่�นทีี�
ทีำางาน หริ่่อคุณภาพของสิ่นค้า 
เริ่าจะ Stop and Think กัอ่นเสิมอ 
เพ่�อหลิกีัเลิี�ยงแลิะป้องกันัอนัต้ริ่าย 
ไมใ่หเ้กัด่้อบุตั้เ่หต้แุลิะกัาริ่ส้ิญเสิยี
ต้ามมา ผ่ลิลิัพธ์์ค่อ ไม่มีพนักังาน
ปริ่ะสิบอุบัต้่ เหตุ้ จนต้้องหยุด้ 
ปฏิ่บัต้่งานเลิย แลิะเป็นสิ่วนหนึ�ง 
ทีี�ทีำาให้ Vexcel Pack บริ่ริ่ลิุ 500 
LTI free day เม่�อกัลิางปีทีี�ผ่่านมา 
เริ่าหวังว่าจะบริ่ริ่ลิุเป้าหมายต้่อไป 
แลิะต้ลิอด้ไป”

“I have joined almost all safety 
activities at my plant, thus 
being able to improve both 
work quality and safety. If I 
spot any risk, I address it no 
matter how small it may seem. 
I really would like to encourage 
all of you to create safe 
environment by taking small 
steps every day.”

“I am proud to participate in 
my firm’s safety activities. 
When I look around, I notice 
risks and address them. For 
example, I report the risks and 
try to reduce the risks myself 
too. In my opinion, safety 
starts with self care. I pledge 
that I will make my workplace 
the safest possible.”

“I believe everyone should 
contribute to work safety. New 
systems have now enabled us 
to identify risks. When we 
follow 5S rules, risks are reduced. 
For example, anti-slip tapes for 
stairs can be installed to lower 
the risks of accidents. We should 
also check the tape installations 
on a regular basis too.”

“When we come across safety 
or quality problems, we stop 
and think. Such ritual aims to 
prevent losses or risks. Because 
we strictly uphold this ritual, there 
is no work-related accident that 
took staff off work. In the middle 
of 2022, Vexcel Pack fulfilled 
500 LTI free days. We hope our 
good record will continue.” 

“ไม่เริ่็ว ไม่เสุ่�ยง เล่�ยงอุบัต้่เหตุ้” “เต้่อนต้น เต้่อนเพี่่�อน 
ในเริ่่�องความปลอดภััย”

“ม่สุต้่กั่อนปฏิ่บัต้่งาน” “มุ่งมั�นว่เคริ่าะห์ แกั้ไข  
เพี่่�อความปลอดภััยและคุณภัาพี่”

“No to speeding. No to risk. 
It’s a way to prevent accidents.”

“I always remind myself as well 
as my friends of safety issues.”

“Muster your mindfulness before 
starting work.”

“I am determined to analyze  
and solve problems for safety 

 and quality.”

ธนสุ่ที่ธ่� ธนาภั่วัฒน์ 

Tanasit Tanapiwat
Steam Generation Operator 

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

กัชาริ่ักัษ์์ จิุลมุสุ่ 

Kachalak Junmosi
Printing Machine Operator

Thai Containers Group Co., Ltd.

ดำริ่งค์ คงกัริ่ะพี่ันธ์ 

Dumrong Konkrapan 
Chipper Machine Operator-BP

Thai Paper Co., Ltd.

นัธมน พี่่มพี่์วงษ์์ 

Nattamon Pimwong
QC Officer 

Vexcel Pack Co.,Ltd.
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สร้า้งสร้ร้ค์เ์มนูกูล้ว้ยที่่�ที่ำให้้ปาร้ต์ี้่�เปน็ูเร้่�องกล้ว้ย ๆ  ด้ว้ยกล้ว้ยห้อมด้ปิ
ช็อ็กโกแล้ตี้ งา่ยต้ี้�งแต่ี้เตี้ร้ย่มวต้ี้ถุดุ้บิไปจนูถึุงวธิีก่าร้ที่ำ เพ่ียงไม่ก่�ขั้้�นูตี้อนู
ก็ได้้ขั้องว่างพีร้้อมเสิร้์ฟทีุ่กปาร้์ตี้่� ห้นู้าตี้าด้่ อร้่อย แถุมม่ปร้ะโยช็นู์ด้้วย

It is a piece of cake to create chocolate-covered bananas for your 
party. Preparations take just a few steps. Better still, this type  
of dessert is tasty, nutritious, and pleasing to the eyes.

กล้้วยหอม
ดิิปช็็อกโกแล้ต 
เมนููช็วนูเปิดิต้�ที่้�ที่ำง่่าย ๆ

สว่นูผสมแล้ะอปุกร้ณ์ ์/ Ingredients & Utensils

วิธี่ที่ำ / Instructions

ขอบคุุณข้อมูลูจาก / Source: 
www.downshiftology.com 

CHOCOLATE-COVERED BANANAS

EASY-TO-PREPARE PARTY TREATS

1. กล้้วย / Bananas
2. กระดาษไข / Waxed sheet
3. ไม้้ไอศกรมี้ / Ice cream sticks 
4.	ท็็อปปิงตามชอบ	เช่น	อาลมอนด์์	ผลไม้แห้้ง 
เมลด็์ท็านตะวััน	ซีเีรียีล	ฯลฯ	/	Toppings	such	as

	 almond,	dried	fruits,	sunflower	seeds,	and	cereals
5.	มดี์	เขียีง	ชาม	และไมโครีเวัฟ	/	Knife,	chopping	board,	
bowl,	and	microwave

1.	ปอกเปลอืกกล้วัยแล้วัผ่าครี่�ง	เสีียบไม้ไอศกรีมี	 
ตรีงกลางช้�นกล้วัย

	 Peel	bananas	and	put	an	 ice	cream		
stick	into	each	of	them.

4.	จุ่่่มกล้วัยแช่แขี็งลงในช็อกโกแลต
	 Dip	frozen	bananas	into	chocolate.

2.	วัางกล้วัยบนจุ่าน	ห้รืีอถาด์ที็�ปดู้์วัยกรีะด์าษไขี 
แล้วันำาไปแช่แขี็ง	2	ชั�วัโมง

	 Place	bananas	on	a	plate	or	a	 tray	
covered	with	 a	waxed	 sheet.	 Then,	
freeze	them	for	two	hours.

5.	โรียท็็อปปิงตามใจุ่ชอบ วัางบนกรีะด์าษ 
รีอช็อกโกแลตแขี็งตัวั

	 Sprinkle	toppings	on	the	frozen	bananas. 
Put	the	treats	on	the	waxed	sheet	until 
the	chocolate	hardens.	

3.	ละลายช็อกโกแลตในไมโครีเวัฟ	30	วั้นาท็ี	
แล้วันำาออกมาคน	(ท็ำาแบบนี�	3	ครีั�ง)

	 Heat	chocolate	in	a	microwave	for	30	
seconds.	Then,	stir	it	(Do	this	step	thrice).

6.	เท็่านี�เรีาก็ได์้กล้วัยด์้ปแสีนอรี่อยแล้วั!
	 Now,	delicious	chocolate-covered	bananas 

are	ready	to	be	served.  
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“คงจะดีีนะ ถ้้ามีีชื่่�อเราอยู่่�บนน้�น” ปลั๊้�ก - โสภณ หน่นุร้ตน์ เคยู่พู่ดีก้บต้วเองหลั๊้ง End Credit ของภาพูยู่นตร์ MARVEL 
ฉายู่ข้�นหน้าจอ แลั๊ะน้�นกลั๊ายู่เป็นเป้าหมีายู่ให้เขาก้าวเข้าส่�เส้นทางแอนิเมีช้ื่นอยู่�างจริงจง้ ด้ีวยู่ความีเพีูยู่รพูยู่ายู่ามีพูร้อมีกบ้ 
การไขว�คว้าโอกาสให้ต้วเอง ว้นนี�ชื่่�อของเขาไดี้ปรากฏอยู่่�ใน End Credit เร่�อง Thor: Love and Thunder ภาพูยู่นตร์จาก
ค�ายู่ MARVEL ในฐานะทมีีงานสเปเชีื่ยู่ลั๊เอฟเฟกต์ (VFX Artist) แล้ั๊วจริง ๆ

“I might feel good to see my name up there,” Mr. Sopon “Plug” Noonurat thought to himself while watching 
the end credits of a MARVEL movie. That idea fascinated him to the point that he never stopped looking for 
opportunities.  Finally, his name was included in MARVEL’s Thor: Love and Thunder as a VFX artist.

ถึึงสองทุ่่�ม กลัับมาทุ่ำางานฟรีีแลันซ์์ต่�อถึึงตี่หนึ�งตี่สองทุ่่กวััน เพื่่�อนำาเงินส�ง 

ต่วััเองเรียีน ผมเช่ื่�อวั�า ทุ่่กอย�างถ้ึาเรีาชื่อบแลัะม่�งมั�น เรีาจะหาทุ่างทุ่ำามนัให้ได้้”

โอกาสท่่ามกลางวิิกฤติิ
“ต่อนทีุ่�ผมเรียีนจบ เรียีกได้้วั�าเป็็นชื่�วังขาลัง เพื่รีาะเป็น็ชื่�วังโควัดิ้ ผมถึอ่โอกาส
ทุ่ำา Portfolio เพื่ิ�ม แลัะเรีิ�มสมัครีงานในต่�างป็รีะเทุ่ศ สมัครีไป็กวั�า 10 ทุ่ี� ไม�มี
ทีุ่�ไหนรัีบเลัย มีแต่�บรีิษััทุ่ทีุ่�เลัย์ออฟพื่นักงาน ผมเลัยต่ิด้ต่�อสตู่ด้ิโอในไทุ่ยทีุ่� 
คนต่�างป็รีะเทุ่ศเป็็นเจ้าของ ได้้งานทุ่ำาอยู�ป็รีะมาณ 8 - 9 เด้่อน ก�อนจะมา
ได้้งานเป็็น FX TD (Effects Technical Director) ทุ่ี�บรีษิัทัุ่ Framestore สาขา 
London (บริีษััทุ่ทีุ่�สร้ีาง Visual Effect ให้กบัภาพื่ยนต่ร์ีฮอลัลัวีัดู้จำานวันมาก เชื่�น 
Avengers, Avatar, Prince of Persia เป็็นต่้น) 
“ผมบอกเขาวั�า อยากทุ่ำาสเป็เชื่ียลัเอฟเฟกต่์ของ Marvel สักเรี่�อง ต่อนทุ่ี�มา
เรีิ�มทุ่ำางาน เป็็นชื่�วังทุ่ี�บรีิษััทุ่มีเวัลัาเหลั่ออีกแค� 2 เด้่อนทุ่ี�จะต่้องส�งงานเรี่�อง 
Thor แลั้วั เขาเลัยส�งผมไป็ทุ่ำาโป็รีเจกต่์ในเรี่�อง Thor ก็ไม�รีู้วั�าเขาจำาได้้วั�า 
ผมอยากทุ่ำา หรี่อป็รีะจวับเหมาะทุ่ี�เขาต่้องการีคน ในต่อนนั�นยากมากกวั�าผม
จะทุ่ำางานเข้ากับทุ่มีได้้ มสิี�งต้่องป็รัีบต่วััแลัะเรียีนรีูเ้ยอะมาก ไม�วั�าจะเป็็นเน่�องาน 
การีรัีบ-ส�งงาน ฟังดู้เหม่อนง�ายแต่�ของจริีงยากมาก ผมใช้ื่เวัลัาป็รีะมาณ 
1 เด่้อนในการีป็รัีบตั่วั เหม่อนเป็็นหลัักสูต่รีเรี�งรัีด้ บังคับให้เรีาเรีียนรีู้เร็ีวั  

ป็รีับต่ัวัเรี็วั”

เริ่ิ�มจากเริ่ียนริ่้� ส้่การิ่ลงมือท่ำา 
“ชื่�วังทีุ่�ผมฝึึกงานต่อนป็ี 3 ผมฝึึกงานสายภาพื่ป็รีะกอบ แต่�ทีุ่�บรีิษััทุ่เขาทุ่ำา
แอนเิมชัื่นด้้วัย ผมสนใจแลัะชื่อบไป็นั�งค่ยกบัพื่ี� ๆ ทีุ่�ทุ่ำาแอนเิมชื่นั ไป็นั�งถึามวั�า 
ทุ่ำายงัไง ต้่องใช้ื่เคร่ี�องมอ่อะไรี ซ์อฟต์่แวัร์ีอะไรี จากนั�นกเ็รีิ�มเรียีนรีูเ้อง พื่อเรีิ�ม

ทุ่ำาได้้ บรีิษััทุ่ก็จ้างทุ่ำางานพื่ารี์ต่ไทุ่ม์ต่ั�งแต่�ต่อนนั�นครีับ”

ท่�าท่ายข้�อจำากัด พััฒนาศัักยภาพั
“หลัังจากทีุ่�ทุ่ำางานมา 5 ปี็ เรียีนรีูแ้อนเิมชื่นัเกอ่บทุ่่กสายแล้ัวั รีูสึ้กวั�าทุ่่กสาย 
มีทุ่างต่ัน เลัยลัองหาสายทีุ่�ยากขึ�น เรีียนเทุ่�าไหรี�ก็ไม�มีทีุ่�สิ�นส่ด้ เลัยได้้เจอ 
FX TD (Effects Technical Director) เป็็นสายทีุ่�ใช้ื่ศิลัป็ะผสมกบัโป็รีแกรีมมิ�ง 
ผมคิด้วั�ามันยากด้ีเลัยต่ัด้สินใจไป็เรีียนสายนี�ต่�อ
“พื่อลัองศึกษัา แลัะได้้ลัองลังม่อทุ่ำาด้้วัยต่ัวัเอง เม่�องานแต่�ลัะชื่ิ�นเสรี็จ เฮ้ย! 
มันใชื่�! หัวัใจมันเต่้น แบบนี�แหลัะค่อสิ�งทีุ่�เรีาต่้องการี! ผมต่ัด้สินใจเลัยวั�า  
จะไป็ทุ่างนี�แน�นอน ผมจึงเรีิ�มพื่ัฒนาทัุ่กษัะทีุ่�ยังขาด้อยู� ไม�วั�าจะเป็็น  
ภาษัาซ์อฟต่์แวัรี์ รีวัมถึึงการีเข้าสังคม” 

ปริ่ับ MINDSET ข้�ามอุปสริ่ริ่ค 
“จากคนทีุ่�ไม�ชื่อบเรีียนภาษัามาต่ั�งแต่�เด้็กบวักกับเป็็นคน Introvert ด้้วัย  
ผมเขนิไม�กล้ัาพูื่ด้ ผมจงึต้่องป็รัีบ Mindset ใหม� กล้ัาทีุ่�จะพื่ดู้มากขึ�นเพื่่�อให้ 
ต่วััเองได้้พื่ฒันาต่�อ ยิ�งไป็กวั�านั�นวัซี์�าทีุ่�ผมได้้เป็็นวัซี์�านกัเรียีน ไม�สามารีถึทุ่ำางาน 
พื่าร์ีต่ไทุ่ม์ได้้ ต้่องรีบังานฟรีแีลันซ์์จากไทุ่ย แต่�ลัะวัันต้่องต่่�นเจด็้โมงเช้ื่าไป็เรีียน

VISUAL EFFECT 
ARTIST คนไทย

ในจักรวาล

THAI VISUAL EFFECT
ARTIST IN MARVEL

MARVEL
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VISUAL EFFECT 
ARTIST คนไทย

ในจักรวาล

ฝ่่ากับดักอีโก�
“สิ�งทุ่ี�ผมชื่อบในสายงานนี�ค่อ การีได้้เรีียนรีู้ทุ่ี�ไม�มีวัันสิ�นส่ด้ ครีั�งหนึ�งผมเก่อบ
ต่ิด้กับด้ักอีโก้ ทุ่ำาต่ัวัเป็็นคนไม�ยอมรีับควัามผิด้พื่ลัาด้ ไม�ยอมรัีบควัามคิด้ 
ของคนอ่�น รีับไม�ได้้วั�าต่ัวัเองไม�เก�ง มันเก่อบจะไป็ถึึงจ่ด้นั�นแลั้วั แต่�เฮ้ย!  
มีสต่ิ ใจเย็น พื่ักก�อน ยอมรีับควัามเห็น ลั้มแลั้วัล่ักเพื่่�อไป็ข้างหน้าต่�อ  
ผมต่้องการีคอมเมนต์่จรีิงจัง เพื่รีาะการีทีุ่�เรีาได้้รีู้แลัะเห็นข้อผิด้พื่ลัาด้ของ 
ต่ัวัเอง แลั้วัยอมรีับ ป็รีับป็รี่ง แลัะแก้ไข จะทุ่ำาให้เรีาเก�งขึ�น ทุ่ำาให้เรีาก้าวัไป็
ข้างหน้าได้้เรี่�อย ๆ”

ควิามล�มเหลวิคือ PASSION ส้่ควิามสำาเริ่็จ
“Passion ป็รีะกอบด้้วัยหลัายอย�าง ต่้องขยัน อด้ทุ่น แลัะต่้องลังม่อทุ่ำาด้้วัย 
เพื่รีาะรีะหวั�างทุ่างมันทุ่อ้มาก ทุ่่กครีั�งทีุ่�เจอปั็ญหาเหมอ่นถูึกผลัักให้ลัม้ แต่�เรีา
ต่อ้งล่ักขึ�นมาใหไ้ด้้แลัะเด้นิต่�อไป็เรี่�อย ๆ  ทีุ่�สำาคัญค่อค่ณจะอดึ้แลัะอด้ทุ่นอยู�ใน
จ่ด้ทีุ่�เหน่�อยล้ัาได้้นานแค�ไหน ผมเช่ื่�อวั�าควัามสำาเร็ีจแลัะควัามล้ัมเหลัวัเป็็น 
ของคู�กัน ควัามล้ัมเหลัวัมันจะทุ่ำาให้ค่ณป็รีะสบควัามสำาเรี็จ เพีื่ยงแต่�ต่้อง
ยอมรีับควัามผิด้พื่ลัาด้แลัะป็รีับป็รี่งต่ัวัเอง เพื่่�อไป็ถึึงในจ่ด้ทุ่ี�ฝึันไวั้ให้ได้้”

LEARN BY DOING
“As a third-year university student, I became an illustration trainee. 
But the firm of my internship also engaged in animation. Interested 
in that field, I often chatted with animation staff there. As they 
guided me about tools, software and techniques, I started learning 
on my own. After I could really create animation works by myself, 
the firm hired me as a freelance animator.” 

CHALLENGE LIMITATIONS & DEVELOP POTENTIAL
“After five years of animation work, I realized that most animation 
subfields had no room for further improvement. So, I started looking 
for a subfield that would allow me to improve further and further, 
and in the end found out about the position of FX TD (Effects 
Technical Director). For that job, you must be skilled in both 
programming and arts. It’s very challenging and I decided to chase it. 
“After studying effects creation and trying my hands on it, I felt 
my heart pumping because of joyful excitement. So, I could tell this 
was exactly what I wanted. I have since decided to pursue a career 
in the field. For my pursuit, I tackled what I was lacking – language, 
software and even social skills.”

CHANGE MINDSET TO BEAT OBSTACLES
“I was an introvert. I found myself shy and thus not a part of 
friends having fun. To change that, I needed to first adjust my mindset. 
So, I continued working as a freelancer by taking jobs available in 
Thailand. I woke up at 7 am to head to my class. I returned at 
8 pm. After that, I had worked till 1 am or 2 am every day. Because 
of my determination and passion, I could handle that tough schedule.”

OPPORTUNITIES IN CRISIS
“I graduated at the time effects subfield was on a downward trend, 
partly because of COVID-19 outbreak. So, I focused on improving 
my portfolio. Initially, I looked for jobs overseas. But even after 
sending applications to more than 10 prospective employers, I was 
not recruited. Companies at that time mostly laid off their employees. 
I then looked for foreign studios in Thailand instead and successfully 
landed a job. After about eight or nine months there, I became the 
FX TD (Effects Technical Director) at London-based Framestore 
(which was responsible for visual effects of many Hollywood films 
including Avengers, Avatar, and Prince of Persia). 
“I told the firm that I really wanted to create special effects for a 
Marvel film. At the time I officially joined the company, it had just 
two more months to finish the Thor effects and quickly assigned 
me to take charge of the Thor project. I don’t know if the assignment 
was related to the job interview about my dream or the tight deadline. 
Back then, it was very difficult for me to blend into the team. There 
were lots of things to learn – the core content of the job, the 
process of taking and submitting each task, and the likes. These 
things may sound simple. But in practice, they were very challenging. 
It took me about one month to adjust and blend in. It was like I 
had a crash course. I needed to pick up fast and adjust rapidly.”

REMOVING EGO TRAP
“I love my current career field because learning can be endless. 
I once almost got entangled in my own ego trap. For quite a while, 
I had refused to listen to the comments of others. I had ignored 
my own errors. I could not accept the reality that I was not yet 
talented enough. Fortunately, before I went too deep in the trap, 
my conscience woke up. I became aware that I should summon 
composure, be calm and take a break before looking at my tasks 
again. Over time, I have trained myself to appreciate feedback and 
acknowledge any misstep so that I can improve. Today, I really 
want to get serious comments because they show where I should 
do better. By acknowledging flaws, I can correct them and get 
better. I can keep improving my skills.”

FAILURES FILL PASSION FOR SUCCESS
“Passion is composed of hard work and patience. On your path, you 
may feel down and battered. But every time a passion-driven person 
falls down, he stands up and moves forward again. Passion requires 
you to stay put and work hard until you succeed. I think failures 
pair with successes. When you learn from your failures, you can be 
successful. If you acknowledge your mistakes and passionately 
improve, you will be able to fulfill your dream.” 
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WELCOME 
CHALLENGES 
AND CHANGES
รับมือทุกความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

สิินค้้า บริิการิ และโซลูชัันของ SCGP ถููกสิร้ิางข้�นจากองค์้ค้วามริู้ ปริะยุุกต์์ใช้ัเทค้โนโลยีุ ต์่อยุอดเป็นนวัต์กริริมใหม่ 

ที�มคี้ณุภาพ เพ��อต์อบโจทย์ุลูกค้้า และนําไปสู่ิการิเติ์บโต์ที�ยุั�งยุ�นของบริษัิัท

นกัวจิยัุค้�อ กลุม่บคุ้ลากริผูู้อ้ยุูเ่บ��องหลงัหลากหลายุนวตั์กริริมท�สํีิาค้ญั วนัน�เีริามีต์วัแทนมาบอกเล่า วธีิีค้ดิและแริงบนัดาลใจ 

ที�ผู้ลักดันให้เขาสินุกกับการิค้ิดค้้นสิิ�งใหม่ ๆ เพ��อขับเค้ล��อนให้ SCGP ก้าวไปข้างหน้า

Numerous SCGP’s products, services and solutions are created and developed through technological 

innovation. Not only that they answer customers’ needs but they also pave way for SCGP’s sustainable growth.

Behind SCGP’s various innovations, several teams are involved including researchers. One of them is here to 

share their mindset and inspirations, which enable them to have fun inventing new things and driving SCGP forward.

ดร.เกศิินี ธิิติิวุฒิิสกุล / Kasinee Thitiwutthisakul

Senior Researcher 

Innovation and Product Development Center

“แนนเป็็นนักวิิจััยท่ี่�รัับผิิดชอบการัสร้ัางสรัรัค์์นวัิตกรัรัมและกำาหนด 
แผินงานด้านการัป็รัะยุกต์ใช้นาโนเที่ค์โนโลย่ ซึ่่�งหลายค์นน่าจัะค์ุ้นเค์ย
กับนาโนเซึ่ลลูโลสที่่� SCGP เรัานำามาใช้ในธุุรักิจัมารัะยะหน่�งแล้วิ 

“งานด้านการัพััฒนานวิัตกรัรัมนั�นเก่�ยวิข้้องกับการัสรั้างสรัรัค์์สิ�งใหม ่
ให้เป็็นโซึ่ลูชัน  ในฐานะนักวิิจััย เรัาจั่งต้องมองให้รัอบด้าน ตั�งต้นจัาก
ค์วิามตอ้งการัข้องลกูค์า้ ค์วิามเป็็นไป็ไดทั้ี่�งที่างเที่ค์นคิ์และที่างธุุรักจิั เพั่�อ
สรั้างค์วิามแตกต่าง และสร้ัางการัเช่�อมโยงรัะหว่ิางองค์์กรักับลูกค์้า
ตลอดห่วิงโซึ่่ค์ุณค์่า (Value Chain) 

“ค์วิามท้ี่าที่ายแรักข้องการัพัฒันานวิตักรัรัมในรัะดบัโลกค่์อการั Scale up 
องค์์ค์วิามรัู้ใหม่ไป็ใช้ในเชิงอุตสาหกรัรัม ซึ่่�งไม่ม่ใค์รัสามารัถให้ค์ำาตอบ
เรัาได้อย่างชัดเจัน เพัรัาะไม่ม่ใค์รัม่ป็รัะสบการัณ์มาก่อน เรัาอ้างอิง 
ข้้อมูลจัากภายนอกได้น้อยมาก ท่ี่มเรัาจั่งต้องรัับม่อกับเรั่�องน่�ด้วิย 
การเพิ่่�มขีีดความสามารถขีองทีีม หาข้้อมูลเพั่�อเรั่ยนรัู้ให้มากข้่�นและ
ลงม่อที่ำาให้เรั็วิท่ี่�สุด ค์วิามท้ี่าที่ายต่อมาค่์อการัสร้ัางค์ุณค์่าเพัิ�มเติม  

เพิ่่�อหาโซลููชัันใหม่ท่ี่�ตอบโจัที่ย์และเป็็นป็รัะโยชน์ต่อลูกค์้าและสังค์ม  
ผิ่านการัเข้้าไป็เรียนรู�ลููกค�าเพิ่่�อหา Customer Insight ที่ำาค์วิามเข้้าใจั
ลกูค์า้และป็ญัหาอยา่งถอ่งแที่ ้และเรัย่นรัูร้ัะบบนเิวิศตลอดหว่ิงโซึ่ค่์ณุค์า่ 
มองใหล่้กถง่สิ�งท่ี่�จัะตอบโจทียเ์หนอ่ความคาดหวงั ทัี่�งในดา้น Functional 
และด้าน Emotional” 
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“I am a researcher, who is in charge of executing innovation 
strategy and creating more business opportunities by expanding 
our core competencies in Nanotechnology. Many of you may 
be familiar with SCGP’s nanocellulose, which has already been 
applied to several commercial use cases.

“To develop technology and create innovation, it should be 
presented as a solution, and it is necessary that we perceive 
overall picture along value chain. We need to consider customer’s 
needs as well as technical and business feasibility to create 
differentiation and link across the entire value chain.

“The first challenge to implement innovation based on our 
breakthrough technology is related to scalability for industrial 
purposes. Since it is a newly developed approach, handful of 
people have had experience in the field as well as less 
information from external sources for our specific purposes. 
This means we can only enhance our team’s capabilities. We 
need to learn more and act fast. Another challenge is to create 
a New Solution in response to customers’ latent needs, and 
add value through sustainable future for all. When we acquire 

เราต้้องไม่่หยุุดเรียุนร้้และพััฒนา ต้้องเปิิดรับ 

มุ่ม่ม่องใหม่่ในระดับโลกม่ากขึ้้�น เพั่�อพัร้อม่รับม่่อ

กับความ่ท้้าท้ายุและการเปิลี�ยุนแปิลงอยุ้่เสม่อ

We should be persistent with continuous 
learning and expanding our skills to 
keep up with emerging development.  
Furthermore, we should be open-minded  
and embrace more global perspectives.

ในการทำำางานเราจะต้อ้งเจอกบัความทำา้ทำายต้า่ง ๆ  ในโลกธุรุกจิและสัังคม
ปััจจุบันท่ำ�เร่ยกว่า BANI (Brittle / Anxious / Non-linear / 
Incomprehensible) ซึ่่�งเปั็นสัถานการณ์์ทำ่�เปัราะบาง เราไม่สัามารถ 
มองเห็็นภาพรวมได้้ชััด้ทัำ�งห็มด้ การเปัล่�ยนแปัลงก็เกิด้ข่ึ้�นต้ลอด้เวลา 
ปัระกอบกับการขึ้ยายต้ัวอย่างต้่อเน่�องขึ้องธุุรกิจทัำ�งในปัระเทำศ 
และต้่างปัระเทำศ ทำำาให็้เราต้้องไม่ห็ยุด้เร่ยนร้้และพัฒนา ต้้องเปิัด้รับ 
มุมมองให็ม่ในระดั้บโลกมากข่ึ้�น เพ่�อพร้อมรับม่อกับความท้ำาทำาย 
และการเปัล่�ยนแปัลงอย้่เสัมอ ม่ Mindset ทำ่�เร่ยกว่า “Welcome 
Challenges and Changes”

“แนนเชั่�อวา่การพฒันาทำ่�ยั�งยน่เพ่�อโลกทำ่�ด่้ขึ้่�นค่อ คำาต้อบขึ้องการพฒันา
นวัต้กรรมสัำาห็รับอนาคต้ ด้ังนั�นแรงบันด้าลใจในการทำำางานขึ้องแนน 
จะพยายามมองให็้ครอบคลุมทำั�ง 3 ด้้าน ได้้แก่ ด้้านการพัฒนาโซึ่ล้ชััน
สัำาห็รับโลก ทัำ�งการใช้ัทำรัพยากรธุรรมชัาติ้ให็้เกิด้ปัระโยชัน์ส้ังสัุด้  
และใช้ัพลังงานน้อยท่ำ�สัุด้ ด้้านการพัฒนาโซึ่ล้ชัันท่ำ�ม่คุณ์ค่าต้่อล้กค้า 
และสัังคม เพ่�อให้็คณุ์ภาพช่ัวติ้ขึ้องคนในสัังคมด่้ขึ้่�น และด้้านการพฒันา 
โซึ่ล้ชัันทำ่�ชั่วยสันับสันุนให็้องค์กรขึ้องเราเต้ิบโต้ได้้อย่างยั�งย่น

“การม่ Passion ถ่อเป็ันแรงผลักดั้นให็้เราอยากจะเร่ยนร้้สิั�งให็ม่ ๆ  
เพ่�อเต้ร่ยมต้ัวให็้พร้อมอย้่เสัมอ ขึ้ณ์ะเด้่ยวกัน การทำำางานทำ่�น่�ทำำาให็้เรา
ม่โอกาสัเร่ยนร้้แบบ T-shape ค่อ การลงล่กในสิั�งทำ่�เราเชั่�ยวชัาญ  
และได้้เรย่นร้้ศาสัต้ร์ด้้านอ่�นจากท่ำมท่ำ�มค่วามชัำานาญท่ำ�แต้กต่้างกนั และ
นั�นค่อความสุัขึ้และความสันุกในการทำำางาน เราได้้เร่ยนร้้ ปัรับตั้ว  
พัฒนาต้นเองและเต้ิบโต้เปั็น Next Chapter of Me อย่างต้่อเน่�องค่ะ”

Customer Insight, we will understand comprehensive picture of 
customers and market, so that we will stay ahead of the 
competition. Allowing us to provide solutions with assured 
means of meeting or even exceeding customer’s expectation 
in both functional and emotional aspects.” 

Under current framework for the challenges, we have faced 
BANI (Brittle / Anxious / Non-linear / Incomprehensible) world, 
where many uncertainties and main global challenges in economic 
and social outlook are on the rise. As SCGP has expanded our 
business both in Thailand and overseas, we should be persistent 
with continuous learning and expanding our skills to keep up with 
emerging development. Furthermore, we should be open-minded 
and embrace more global perspectives. It is important to shift 
ourselves with “Welcome Challenges and Changes” mindset. 

“In my opinion, innovation should focus on creating a better 
world through sustainable development. My research thus 
focuses on three aspects: In the environmental aspect, our 
solution should lead to achieving maximum resource efficiency 
with minimizing energy usage; In the social aspect, our solution 
should deliver a better quality of life, which is beneficial for 
customers and future for all. In the organizational aspect, our 
solution should support our firm’s sustainable growth.  

“Driven by passion, I am keen on learning new things besides 
preparing myself for what’s next and challenge what’s possible. 
Within SCGP culture and ecosystem of innovation, it is a great 
opportunity to develop a T-shaped capabilities, becoming an 
expert in particular field with the ability to collaborate with 
experts in other disciplines. This is a kind of joy and passion 
in my career, where I am allowed for learning, adapting and 
growing to create a next chapter of me on a continued basis.” 
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