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After poring over researches on overseas organic dairy farms, Mr. Pruitti Kerdchoochuen – founder 

and managing director of Dairy Home Social Enterprise Company Limited – applied his knowledge 

to Thai context. He started encouraging local dairy farmers to embrace organic production in 

pursuit of high-quality milk that can be turned into 100 percent organic products. He has lately 

shared his experience, business philosophy, social-enterprise concept, and views about his 

business partner SCGP with a LOT. 

DAIRY HOME
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน

SOCIAL ENTERPRISE FOR SUSTAINABLE GROWTH
หลัังจากได้้ศึึกษาข้้อมููลัเก่�ยวกับการผลัิตนมูในรูปแบบฟาร์มูอินทร่ย์ คุุณพฤฒิิ เกิด้ชููชู่�น ผู้ก่อตั�งแลัะ

กรรมูการผู้จัด้การ บริษัทแด้ร่�โฮมู วิสาหกิจเพ่�อสังคุมู จำกัด้ ได้้นำเอาองคุ์คุวามูรู้ท่�รวบรวมูมูาจาก 

หลัายแหลั่งในต่างประเทศึ มูาลัองปรับใชู้กับสภาพแวด้ลั้อมูแบบเมู่องไทย โด้ยชัูกชูวนเกษตรกรฟาร์มูโคุนมู 

ให้ปรับเปลั่�ยนวิธี่การบริหารจัด้การแบบฟาร์มูอินทร่ย์ เพ่�อให้ได้้น�ำนมูท่�มู่คุุณภาพสูง แลัะสามูารถนำมูา

แปรรูปเป็นผลิัตภัณฑ์์ออร์แกนิก 100 เปอร์เซ็็นต์ ในโอกาสน่�เราจึงถ่อโอกาสไปลั้อมูวงนั�งฟังเร่�องเลั่า 

ข้องคุุณพฤฒิิ ทั�งแง่คุิด้ในการด้ำเนินธีุรกิจ ทั�งมูุมูมูองเร่�องวิสาหกิจเพ่�อสังคุมู ตลัอด้จนเร่�องราว 

การทำงานร่วมูกับพาร์ตเนอร์อย่าง SCGP ไปพร้อมูกัน
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เพาะเมล็็ดเกษตรอิินทรีย์์ต้อิงใช้้เวล็า
“ช่่วงแรก ๆ  เราเรียกว่่าช่่ว่ง Learning Curve มีคีว่ามีท้้าท้ายมีากมีายครบั 
เพราะแนว่คิดแบบนี�ในประเท้ศไท้ยยังไมี่มีีใครท้ำามีาก่อน และการท้ำา
ฟาร์มีโคนมีมีี Value Chain ท้ี�ยาว่มีาก เกษตรกรไมี่ได้เป็นผู้้้ผู้ลิตปัจจัย
การผู้ลิตเองท้ั�งหมีด ต้องพ่�งพาจากหลายท้ี� ซึ่่�งแต่เดิมีเราผู้ลิตนมีแบบ
เน้นปริมีาณ ว่ัว่หน่�งตัว่จะถู้กผู้ลักดันให้ได้นำ�านมีเยอะ ๆ แต่ปัจจุบันเรา
เปลี�ยนมีาท้ำาฟาร์มีแบบออร์แกนกิ เป็นการผู้ลติที้�มีองเร่�องคว่ามีเหมีาะสมี 
เป็นหลกั เกษตรกรผู้ลติอาหารว่วั่ได้เองในฟาร์มี ท้ำาให้ว่วั่ได้กนิอาหาร 
ที้�เหมีาะกบัเขาจรงิ ๆ  ส่งผู้ลให้ต้นท้นุลดลงและกำาไรขั�นต้นเพิ�มีข่�น เร่�องนี� 
ต้องใช้่เว่ลาจง่จะเห็นผู้ล เราจง่ไม่ีรบีร้อน กว่่าจะเห็นดอกผู้ลจริง ๆ ค่อ 
ปีท้ี� 10 แต่กเ็ป็นเร่�องท้ี�เข้าใจได้ เพราะเราอยากให้แนว่คิดนี�มีันแจ่มีช่ัด
จริง ๆ ไมี่ใช่่การเอาผู้ลประโยช่น์เยอะ ๆ มีาจ้งใจ 

“จากการเริ�มีต้นแค่ฟาร์มีเดียว่ ในว่ันนี�มีีฟาร์มีที้�ท้ำานมีอินท้รีย์กับเรา 
ประมีาณ 30 ฟาร์มี นอกจากนี� เรายังร่ว่มีมี่อกับเกษตรกรท้ี�ท้ำาฟาร์มี
ประเภท้อ่�นด้ว่ย เพราะการท้ำาเกษตรอนิท้รย์ีพร้อมีกนัหลาย ๆ  อย่างจะช่่ว่ย 
เก่�อก้ลกัน”

วิสาหกิจเพ่�อิสังคมท่�เติบโตอิย์่างย์ั�งย์ืน
โมีเดลธุุรกิจแบบวิ่สาหกิจเพ่�อสังคมีของแดรี�โฮมีมีาจากเหตุผู้ลที้�น่าสนใจ 
หลายข้อรว่มีกัน ทั้�งการผู้ลิตนมีที้�มีีคุณภาพปลอดสารปนเป้�อนเพ่�อ 
ผู้้บ้ริโภค คว่ามียั�งยน่ในอาช่พีของเกษตร และการลดภาระของสิ�งแว่ดล้อมี 
ดว้่ยการงดใช่ส้ารเคมีใีนการเกษตร ซึ่่�งเปน็เหมีอ่นเขม็ีท้ศิในการดำาเนนิ
ธุุรกิจมีาตั�งแต่ต้น

“ในการท้ำาธุรุกจิ สิ�งที้�เรายด่ถูอ่มีาตลอดค่อ การเป็น Social Enterprise 
ซึ่่�งเป็นโมีเดลที้�ด้แลทั้�งตัว่เอง ช่มุีช่นและสิ�งแว่ดล้อมีไปพร้อมีกนั ผู้้ม้ีส่ีว่นได้ 
ส่ว่นเสียทุ้กคนต้องได้ประโยช่น์จากการท้ำางานของเราร่ว่มีกัน เหตุผู้ล
ในการคงอย้ข่องธุรุกิจค่อ สามีารถูแก้ปัญหาหรอ่สร้างสิ�งดี ๆ  ให้กบัผู้้บ้รโิภค
ช่มุีช่น หรอ่สิ�งแว่ดล้อมี เพ่�อให้เกดิคว่ามียั�งยน่ไปด้ว่ยกนั ในปจัจบุนัธุรุกจิ
ตอ้งรว่มีทุ้กคนเขา้มีาเป็นผู้้ส่้ว่นได้ส่ว่นเสยี ทั้�งพนกังาน ค่้ค้า สิ�งแว่ดล้อมี 
และช่มุีช่น

“ปัจจบุนันี�ผู้ลติภณัฑ์์ของเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มีหลกั ค่อ 1. นมีพร้อมีด่�มี 
2. โยเกิร์ต และ 3. นมีอัดเมี็ด และผู้ลิตภัณฑ์์อ่�น ๆ อีกหลายอย่าง 
ที้�ไมีไ่ดท้้ำาตลาดมีากนกั เราเช่่�อว่่าสนิคา้จะต้องไปได้ดว้่ยตวั่เอง ผู้้บ้รโิภค
ช่ิมีแล้ว่ช่่ว่ยบอกต่อโดยท้ี�เราไมี่ต้องโฆษณาเยอะ 

“ในการว่างแผู้นเพ่�อการเตบิโตของธุุรกิจนั�น ท้กุอยา่งตอ้งสอดคล้องกนั
ท้ั�งหมีด ท้ั�งแผู้นด้านว่ัตถูุดิบ คว่ามีต้องการของตลาด คว่ามีสามีารถู
ของท้ีมีงาน และกำาลังการผู้ลิตของโรงงาน ตัว่อย่างเช่่น สถูานการณ์
ช่่ว่งโคว่ดิ 19 ที้�เมี่�อเราพบว่่าคนอย้บ่า้นมีากข่�น เรากส็ามีารถูออกสนิคา้
และท้ำาการตลาดสำาหรับล้กค้ากลุ่มีนี� เพ่�อส่งเสริมีให้ยอดขายเราดีข่�น 
นอกจากนี� ท้ี�ผู้่านมีาเรายังได้เกษตรกรกลุ่มีใหมี่ท้ี�ผู้่านการตรว่จรับรอง
เกษตรอินท้รีย์มีาเพิ�มี ท้ำาให้สามีารถูเพิ�มีปริมีาณการผู้ลิตได้อีกด้ว่ย  
จริง ๆ แล้ว่ผู้ลิตภัณฑ์์ที้�เราพัฒนางานวิ่จัยมีานั�นยังมีีอีกจำานว่นมีาก  
และเราท้ำางานว่จัิยร่ว่มีกบัมีหาว่ทิ้ยาลยัหลายแห่ง เพ่�อพฒันาสนิค้าใหม่ี ๆ  
ตอบโจท้ย์ล้กค้าต่อไปครับ”

SCGP พาร์ตเนอิร์มือิอิาช้ีพ ตอิบโจทย์์ทุกโซล็ูช้ัน 
“ก่อนหน้านี�เรามีี Pain Point เร่�องของการพิมีพ์ลว่ดลายและการท้ำา
แบรนดบ์นถูว้่ยโยเกิรต์ซึ่่�งเปน็หน่�งในสนิคา้หลักของเรา เน่�องจากเราเปน็
โรงงานขนาดเล็ก ปริมีาณการผู้ลิตไมี่เยอะมีาก รว่มีถู่งรสช่าติโยเกิร์ต
ที้�มีีมีากกว่่า 10 รสช่าติ จ่งไม่ีสามีารถูสั�งพิมีพ์ถู้ว่ยโยเกิร์ตแบบที้� 
เราต้องการจรงิ ๆ ในจำานว่นน้อย หรอ่สั�งจำานว่นมีากเพ่�อสตอ็กสินค้าได้ 
เราจ่งต้องท้ำาฉลากด้ว่ยการติดสติกเกอร์รายถู้ว่ยเพ่�อบ่งบอกรสช่าติ 
ที้�แตกตา่งกนัไป ปญัหาที้�เกดิข่�นค่อ การตดิสตกิเกอรบ์นถูว้่ยที้�มีลัีกษณะ
เป็นท้รงกลมีนั�นท้ำาได้ค่อนข้างลำาบาก จะเปลี�ยนมีาแปะสตกิเกอร์ด้านบน 
ก็ยาก เพราะพ่�นท้ี�ก็น้อยและด้านข้างท้ี�ยังเป็นสีขาว่อย้่ก็ด้โล่งจนเกินไป

“พอไดค้ยุกบั SCGP เรากไ็ดร้ว่่มีพฒันาบรรจภุณัฑ์เ์พ่�อแกป้ญัหาดงักลา่ว่ 
ซึ่่�งสามีารถูตอบโจท้ย์ได้หมีด ท้ั�งในเร่�องจำานว่นการพิมีพ์ หร่อสามีารถู
พมิีพล์ว่ดลายบนถูว้่ยไดเ้ลย มีคีณุภาพการพมิีพที์้�สว่ยงามี คว่ามีละเอยีด
ของตวั่อักษรช่ดัเจน เอาไปว่างบนชั่�นว่างสนิค้าแล้ว่มีนัใช่่เลย แบบนี�ที้�เรา 
อยากได้มีานาน ล้กค้ากเ็ล่อกซึ่่�อได้ง่าย ลดกระบว่นการในการแปะสติกเกอร์ 
รายชิ่�น ตลอดเว่ลาที้�ท้ำางานร่ว่มีกันกับ SCGP สิ�งที้�ประท้ับใจมีากค่อ 
คว่ามีราบร่�นในการท้ำางาน มีีขั�นตอนการท้ำางานท้ี�ช่ัดเจน เป็นมี่ออาช่ีพ 
ตั�งแต่เสนอแบบ เสนอราคา การท้ำาต้นแบบออกมีาให้ด้ ส่ว่นตัว่เรามีองว่่า 
ถู้าลงมี่อท้ำาแล้ว่ต้องท้ำาให้ดี ถู้าไมี่ดี เราไมี่ท้ำา ซึ่่�งการท้ำางานกับ SCGP 
ตอบโจท้ย์มีาก เขาท้ำางานออกมีาดี ตรงกับแนว่คิดของเรา

“นอกจากถู้ว่ยโยเกิร์ต ตอนนี�เราก็ใช้่บรรจุภัณฑ์์กระดาษของ SCGP  
อย้่ด้ว่ย และเรายังมีองโอกาสการท้ำางานร่ว่มีกันสำาหรับบรรจุภัณฑ์ ์
สินค้าอ่�น ๆ อีกในอนาคต ซึ่่�งน่าจะต้องมีีการพัฒนาร่ว่มีกันต่อไปอีก 
เพราะเรายังมีสิีนค้าอีกมีากที้�ยงัไม่ีได้คลอดออกมีา อาจจะเป็นถู้ว่ยไอศกรีมี 
ซึ่องนมีอัดเมี็ด กล่องนมีอัดเมี็ด หร่อบรรจุภัณฑ์์ต่าง ๆ แน่นอนครับ” 
คุณพฤฒิกล่าว่ท้ิ�งท้้าย
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IT TAKES TIME FOR ORGANIC-FARMING SEED 
TO GROW
“In the beginning, we faced so many challenges. Our Learning 
Curve climbed up at the time no one else had tried organic 
farming here before. Dairy farms back then had a long value 
chain. Farmers did not produce all production factors. They 
relied on materials from various sources. In the past, dairy 
farms focused on quantity with every cow pressured to produce 
as much milk as possible. But today, our dairy farms just aim 
to produce an appropriate volume. Because dairy farmers can 
now produce proper food for cows themselves, cost is lower.
Gross profit margin therefore rises. We are in no rush. Real 
impacts will be seen after 10 years. We understand that and 
we will not try to cite big profits as a motivation for farmers to 
switch to organic approach.

“The number of our organic farms has already risen from  
one to 30 today. During our journey, we have also worked with 
other types of organic farms. We have supported one another.” 

SOCIAL ENTERPRISE FOR SUSTAINABLE GROWTH
Dairy Home’s social-enterprise business model was shaped by 
interesting goals – the production of chemical-free quality milk 
for consumers, the sustainability of farmers’ livelihoods, and the 
reduction of farming’s environmental impacts. 

“Our business is a social enterprise. We take care of not just 
our business but also communities, society, and the environment. 
All stakeholders must benefit from our operations. I think a 
business exists to solve a problem or create a good thing. The 
sustainability of a business therefore depends on the benefits 
it delivers to consumers, communities, and the environment. 
Today, a business must engage all sides as stakeholders including 
employees, vendors, the environment, and communities.  

“Presently, Dairy Home has three main product categories:  
1) Ready-to-Drink Milk, 2) Yogurt, and 3) Milk Tablets and other 

products. We have not conducted many marketing activities for 
our products because we believe a product should be able to 
stay on in the market on its own via consumers’ word of mouth. 
It must not rely on just advertisements. 

“In support of our continued growth, we have prepared solid 
plans for all parts of operations namely raw materials, demand 
forecast, our team’s abilities, and our plant’s capacity.  
For instance, when COVID-19 outbreak forced so many people 
to spend more time at home, we launched products and 
marketing campaigns targeting these people. Our sales thus 
soared. Aside, we have attracted an increasing number of 
certified organic farmers and therefore been able to boost our 
capacity. On research and development, we have conducted 
researches in collaboration with several universities and we  
will continue to do so in the future so that we can constantly 
roll out new products in response to customers’ needs.” 

PARTNERSHIP WITH SCGP, THE PROFESSIONAL 
SOLUTIONS PROVIDER
“Printing on yogurt cups used to be our pain point. While  
yogurt has been our major product, we have produced it in more 
than 10 flavors. So, the volume for each flavor is not big.  
Yogurt, with its short shelf life, cannot be produced in a large 
volume either. In the past, our staff had to manually affix flavor 
label on every cup. This task was quite difficult too because 
the body of the cup was round. Placing the label on the lid, 
meanwhile, would not work because lid space was too small 
and there would be too much white space on the cup in the 
eyes of consumers.  

“SCGP has practically removed our pain point. Its prints for our 
yogurt cup are of high quality. All letters are very clear. They 
look nice on shelves too. SCGP has provided us with what we 
had long been looking for. With SCGP support, it becomes 
easier for our customers to choose the product from shelves. 
Also, our staff work more conveniently as they do not need to 
affix labels manually anymore. SCGP has impressed us very 
much. It has clear work process. Every step – be it design 
presentation, quotation, or prototype development – is truly 
professional. Work flows so smoothly with SCGP as our partner. 
SCGP has answered well to our needs. Not only that SCGP 
delivers quality, but its output really resonates with our concept.

“Today, Dairy Home also uses SCGP’s corrugated boxes. In the 
future, we expect to get great packaging for various other 
products probably ice-cream cups, milk-tablet packets or boxes 
from SCGP too,” Mr. Pruitti concluded.   
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หลัังเลัขทั้ั�ง 9 มีีคอลััมีน์์ต่่าง ๆ ใน์ a LOT 
เลั่มีน์ี�ซ่่อน์อยู่่่ มีาทั้ายู่กััน์ว่่า 4 ภาพทีั้�เห็น์นี์�

เป็็น์คอลััมีน์์อะไรบ้้าง 

Behind each number is a column in this 
a LOT volume. Can you guess which 

column these pictures refer to? 

สำำ�หรัับผู้้�โชคดีีที่ี�ตอบคำ�ถ�มถ้กต�องใน a LOT ฉบับทีี่� 27 ไดี�แก ่
Congratulations to lucky winners from a LOT Vol. 27!

1.	 ภาม	เหล่่าวีีระกุุล่
2.	 ศิิริพร	อุตุตะมะ
3. Nontakorn Kangpanichkul
4.	 วีนันา	ช่ื่�นโม
5.	 สล่ษิา	บุุญทรงสนัตกุิุล่

6.	 เบุญจางคมาศิ	วีงศ์ิร่วีมพิบุลู่ย์์
7.	 พิชื่ญ์สนิ	ีล้่วีนธนบุรูณ์์
8.	 อุภเิชื่ษฐ์์	คำาเสยี์ง
9.	 ณ์ชิื่กุานต์	สมบุรูณ์์
10.	พิมพ์ใจ	ถาวีร

1

2

3

4
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สำำ�หรับัท่่�นท่่�ท่รั�บคำำ�ตอบแล้้ว อย่่�รัอช้้� รีับสำแกน QR ส่ำงคำำ�ตอบภ�ย่ในวันท่่� 15 ธันัว�คำม พ.ศ. 
2565 ผู้้้โช้คำดี่รัับไปเล้ย่หมอนน่่ม ๆ  SCGP ท่่�นล้ะ 1 ใบ จำำ�นวน 10 รั�งวัล้ 

Scan this QR code to send your answers to us by 15 December 2022  for a chance 
to win an SCGP cushion. As many as 10 prizes are up for grabs.

Scan this QR code to 
send your answers. 

สำแกน QR ตอบไดี้เล้ย่



เริ่่�มต้้นใช้้สริ่้างภาพลัักษณ์์ ริ่ะยะยาวใช้้เป็็นริ่้านค้้า

อ.เอกก์แนะนำ�ให้้เจ้้�ของแบรนด์์ห้รือนักก�รตล�ด์คิิด์ถึึงพื้ื�นท่ี่�ท่ี่�ลูกคิ้� 
อยูู่�เป็็นห้ลักและมองโซเชี่ยู่ลม่เด์่ยู่เป็็นห้มู�บ้�นขน�ด์ให้ญ่� เด์ิม TikTok 
ม่ลูกคิ้�กล่�มเฉพื้�ะเป็็นคินร่�นให้ม� (Younger Generation) ต�อม� 
เติบโตขึ�นกล�ยู่เป็็นพื้ื�นท่ี่�ของลูกคิ้�ท่ี่กกล่�ม ห้�กธุ่รกิจ้ห้รือแบรนด์์ 
อยู่�กสื่ื�อสื่�รกับกล่�มลูกคิ้�คินไที่ยู่ในห้ล�กห้ล�ยู่กล่�ม TikTok จ้ึงเป็็น
พื้ื�นที่่�ที่่�น��สื่นใจ้ และแบรนด์์คิวรให้้คิว�มสื่ำ�คิัญ่

“ก�รเริ�มต้นก�รตล�ด์ TikTok ไม�ต้องว�งแผนยืู่ด์ยู่�ว แต�ให้้ลงมือ 
ที่ำ�ไป็เลยู่เพื้ื�อเร่ยู่นรู้รูป็แบบก�รคิิด์และธุรรมชี�ติของ TikTok โด์ยู่ 
ในระยู่ะแรกให้้เน้นก�รสื่ร้�งภ�พื้ลักษณ์์ ก�รป็รับแบรนด์์ให้้ด์ู 
ที่นัสื่มยัู่ขึ�น สื่นก่ขึ�น เมื�อที่ำ�ไป็ระยู่ะห้นึ�งแล้ว จ้ะพื้บว�� TikTok ยู่งัสื่�ม�รถึ 
ใชี้เป็็นเคิรื�องมือก�รข�ยู่ให้้แบรนด์์ได์้ด่์อยู่��งไม�น��เชืี�อ ทัี่�งน่� เพื้ร�ะ 
ม่ก�รออกแบบแพื้ลตฟอร์มให้้รองรับ Social Commerce รับชีำ�ระ  
โอนเงิน เก็บข้อมูลลูกคิ้� บริห้�รจ้ัด์ก�ร ตอบกลับ พืู้ด์ค่ิยู่กับลูกคิ้� 
ได์้แบบ One-stop Service โด์ยู่ไม�ต้องออกไป็แพื้ลตฟอร์มอื�นเลยู่”

MAKE NEW-AGE BUSINESS
FUN & HIGHLY ACCESSIBLE WITH TIKTOK

ธุริ่ก่จยุค้ใหม่ธุริ่ก่จยุค้ใหม่ธุริ่ก่จยุค้ใหม่
สนุก เข้าถึงง่าย ด้วย

TikTok เรียีกได้้ว่่าเป็็นผู้้น้ำเทรีนด์้คลิปิ็ว่ดิ้โีอตัวั่จรีงิ เพรีาะขนาด้เจ้าตัลิาด้อย่าง 

Facebook แลิะ Instagram ยงัต้ัองว่ิ�งเต้ันป็รีบักลิยุทธ์์กนัจ้าลิะหวั่�น เพ่�อให้ทนัต่ัอ

กรีะแสคว่ามนยิมของผู้้บ้รีโิภคที�มต่ีัอ TikTok แต่ัในมมุเจ้าของธ์รุีกจิหรีอ่แบรีนด์้ 

การีนำ TikTok มาป็รีบัใช้้ จะมีป็รีะโยช้น์แค่ไหน น่าสนใจอย่างไรี ผู้ศ. ด้รี.เอกก์  

ภทรีธ์นกลุิ จะมาให้คำแนะนำเพ่�อให้แบรีนด์้ต่ัาง ๆ หยบิ TikTok มาใช้้งานได้้อย่าง 

มปี็รีะโยช้น์แลิะไม่ตักเทรีนด์้

Leaders like Facebook and Instagram feel compelled to adjust their 

strategies in the face of its growing popularity. What does this mean to 

businesses? Asst. Prof. Dr. Ake Pattaratanakun recommends entrepreneurs 

to deploy TikTok with the following tips. 

TikTok เป็ริ่ียบเสมือนห้างขนาดใหญ่่

นอกจ้�กก�รใชี้ TikTok เพื้ื�อสื่ร้�งคิว�มสื่น่กแล้ว เร�ยู่ังใชี้เป็็นชี�องที่�ง
จ้ัด์จ้ำ�ห้น��ยู่ให้้แบรนด์์ได์้ โด์ยู่ที่ำ�เป็็น 3 ขั�นตอน ได์้แก�

1. ก่่อนก่ารขาย – สื่�ม�รถึเก็บข้อมูลลูกคิ้� ด์ูข้อมูล และตอบสื่นอง 
ต�อเที่รนด์์ต��ง ๆ  ได้์อยู่��งรวด์เร็ว (Responsiveness) เชี�น เมื�อเร�สื่นก่
กบัก�รด์คูิลปิ็ส่ื่นขัสื่กัสื่องสื่�มคิลปิ็ อลักอรทิี่มึจ้ะจ้บัพื้ฤตกิรรมและแสื่ด์ง
คิอนเที่นต์ท่ี่�เก่�ยู่วกบัส่ื่นัข เมื�อเร�เบื�อส่ื่นัข ห้นัไป็สื่นใจ้คิลิป็แมว อลักอริที่มึ 
ก็จ้ะเป็ล่�ยู่นคิอนเที่นต์เป็็นแมวที่ันที่่ที่ันใด์ 

เป็็นท่ี่�ยู่อมรับกนัว�� อลักอรทิี่มึของ TikTok โด์ด์เด์�นเรื�อง Responsiveness 
สืู่งม�ก สื่�ม�รถึเข้�ใจ้ผู้ใช้ีได์้อยู่��งรวด์เร็วกว��แพื้ลตฟอร์มอื�น ด์ังนั�น 
นกัธุร่กจิ้ท่ี่�ตดิ์ต�มเที่รนด์์ใน TikTok ได์ด่้์จ้ะที่ร�บว��ในเวล�นั�น ๆ  ลกูคิ�้
สื่�วนให้ญ่�สื่นใจ้อะไร และแบรนด์์คิวรจ้ะสื่ื�อสื่�รแบบใด์

2. ระหว่่างก่ารขาย – ก�รสื่ร้�งชี�องที่�งข�ยู่ได้์ด้์วยู่ก�รเปิ็ด์ร้�นใน 
TikTok ไม�เพื้่ยู่งสื่�ม�รถึที่ำ�โป็รโมชัีนสื่�งเสื่ริมก�รข�ยู่ได์้เองเที่��นั�น  
แต� TikTok ยู่ังม่โป็รโมชัีนของแพื้ลตฟอร์มม�เติมให้้ด์้วยู่
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“TikTok เป็ร่ยู่บเสื่มือนห้้�งสื่รรพื้สิื่นค้ิ�ขน�ด์ให้ญ่� เมื�อแบรนด์์เข้�ไป็ 
เป็ิด์ร้�น ที่�งห้้�งจ้ะม่โป็รโมชีันม�สื่�งเสื่ริมแบรนด์์อ่กต�อห้นึ�ง ด์ังนั�น 
แบรนด์์อยู่��ใชี้ TikTok เพื้ื�อก�รสื่ื�อสื่�รอยู่��งเด์่ยู่ว แต�ต้องใชี้ข�ยู่ด์้วยู่”

นอกจ้�กจ้ะสื่�งเสื่ริมก�รข�ยู่แบบ Mass แล้ว ยู่ังสื่�ม�รถึใชี้ Direct 
Message ค่ิยู่กับลูกคิ้�ร�ยู่บ่คิคิลได้์ ห้รือจ้ะเชืี�อมโยู่ง TikTok ไป็สูื่�
แพื้ลตฟอร์มอื�นก็ได์้ เชี�น ก�รแชีร์คิลิป็ TikTok ใน LINE ก็ที่ำ�ได์้ และ
สื่�ม�รถึเข้�ถึึงกล่�มลูกคิ้�ได์้อยู่��งม่ป็ระสื่ิที่ธุิภ�พื้ห้ล�กห้ล�ยู่ขึ�นด์้วยู่

3. หลัังก่ารขาย – เมื�อเร�ปิ็ด์ก�รข�ยู่บน TikTok เร�จ้ะได้์ทัี่�งข้อมลูผูซ้ื�อ 
ป็ริม�ณ์ก�รซื�อ สื่�ม�รถึนำ�ม�วิเคิร�ะห้์ข้อมูลได์้ว��ลูกคิ้�กล่�มไห้นเป็็น
อยู่��งไร เพื้ื�อว�งแผนก�รข�ยู่สิื่นคิ้�และก�รที่ำ�คิอนเที่นต์ท่ี่�เห้ม�ะสื่ม 
กบัลกูค้ิ� นอกจ้�กน่�ยู่งัสื่�ม�รถึสื่อบถึ�ม Feedback สื่นิค้ิ� และสื่�งโป็รโมชัีน 
เฉพื้�ะบ่คิคิลได์้ด์้วยู่

เน้นที่ี�ป็ริ่่มาณ์แลัะค้วามน่าสนใจ

อ.เอกก์ยู่ำ��ว��อยู่��นำ�วิธุ่คิิด์ห้รือก�รลงท่ี่นสื่ร้�งคิอนเที่นต์แบบเด์ิมม�ใช้ี 
เพื้ร�ะแพื้ลตฟอร์มน่�ไม�ต้องก�รสื่ตอร่�บอร์ด์ ไม�ต้องก�รค่ิณ์ภ�พื้ระด์บัสื่งู 
เห้มอืนสื่ื�ออื�น ไม�ตอ้งก�รคิว�มถึกูตอ้งรอ้ยู่เป็อรเ์ซน็ต ์ก�รเขยู่่นผดิ์บ�้ง  
พืู้ด์ผิด์บ้�งไม�ใชี�เรื�องเสื่่ยู่ห้�ยู่ ไม�จ้ำ�เป็็นต้องใชี้เงินและเวล�ม�ก ตัด์ต�อ
ด์้วยู่โป็รแกรมฟร่ ใสื่� Effect ง��ยู่ ๆ ก็ที่ำ�ได์้ 

ท่ี่�สื่ำ�คิญั่ อยู่��เส่ื่ยู่ใจ้กับคิลิป็ท่ี่�ที่ำ�จ้นดั์งแต�อยูู่�ไม�น�น แบรนด์์คิวรเน้นท่ี่�ป็รมิ�ณ์ 
เน้นคิว�มถึ่� และไอเด่์ยู่ท่ี่�น��สื่นใจ้ ว�งแผนโพื้สื่ต์อยู่��งน้อยู่ 15 คิลปิ็ต�อเด์ือน 
ก�รป็ล�อยู่ 30 - 40 คิลปิ็ แลว้ด์งัสื่กั 1 คิลปิ็ ถึอืว��ด่์แลว้สื่ำ�ห้รบั TikTok

“มห่้ล�ยู่คินบอกว�� TikTok ไม�เห้ม�ะกบัแบรนด์์ เพื้ร�ะตลกเกนิไป็ ลองดู์ 
แบรนด์์สื่ำ�คิัญ่ห้ล�ยู่ ๆ แบรนด์์ท่ี่�ม่ภ�พื้ลักษณ์์เรื�องคิว�มน��เชืี�อถึือ 
เชี�น จ้ฬ่�ลงกรณ์์มห้�วทิี่ยู่�ลยัู่ ตอนน่�เร�กม็ช่ี�อง Official บน TikTok แล้ว 
และใชี้ชี�องที่�งน่�สื่ื�อสื่�รข้อมูลคิว�มรู้แบบสื่น่ก ๆ และม่คินตอบรับ 
คิ�อนข้�งม�ก เพื้ร�ะก�รม่ TikTok นั�น ไม�จ้ำ�เป็็นต้องตลกก็ได้์  
แคิ�สื่นก่สื่น�นในแบบฉบับของแต�ละแบรนด์์ กเ็ป็็นป็ระโยู่ชีน์ม�กแล้วคิรบั”

USE TIKTOK FOR GOOD IMAGE FIRST, 
THEN FOR SALES

Dr. Ake says brand owners must focus on platforms that 
consumers spend their time on. Social media now are like big 
villages. TikTok clearly appeals to not just younger generation 
but all generations. So, if brands want to communicate with 
various groups of consumers, TikTok is definitely an interesting 
channel.  

“You don’t need long-term plans for TikTok-based marketing. 
Just take action and learn during your TikTok journey. 
When you first step into TikTok, focus on image-making. With 
TikTok, your brand will be able to get a more modern and fun 
look. Over time, you will also find TikTok an incredibly amazing 
selling platform because this platform is designed to facilitate 
Social Commerce. It is equipped with payment, money transfer, 
customer-data collection, management and chat features.  
Really, TikTok can provide one-stop service,” Dr. Ake explains. 

TIKTOK IS ONE LARGE DEPARTMENT STORE

TikTok, while offering much fun, is also an effective distribution 
channel. It works magic in all these three following stages: 

1. Presales – TikTok compiles consumer data through its users’ 
responsiveness to various styles of content. Its algorithm is so 
efficient that it can fast tell if users’ interest has changed. For 
example, it knows immediately when a user who has watched 
dog clips for some time becomes more interested in cats. 

Thanks to such algorithm, entrepreneurs using TikTok will easily 
find out what are relevant to and how best to communicate 
with their target groups. 

2. During Sales – Opening a shop on TikTok means entrepreneurs 
can rely on not just their own promotions but also the platform’s 
special offers. 

“Just like the operator of a department store, TikTok has rolled 
out promotions for shops on its platform. So, entrepreneurs 
should use TikTok for both communications and sales,” Dr. Ake says.

TikTok enables a brand to send a direct message to targeted 
consumers too. Moreover, it is possible to share TikTok clips 
on LINE platform, thus widening the scope of the audience.

3. Aftersales – After entrepreneurs make a sale on TikTok, they 
will get data on buyers and sales amount for customer analytics. 
Based on such information, they will be able to plan their sales and 
content strategies efficiently. TikTok, in addition, allows brands 
to get feedback and send information on customized promotions. 

EMPHASIS ON QUANTITY AND APPEAL 

Dr. Ake says with TikTok, brands should forget the old way 
of making content. There is no need to prepare a story board. 
Users of TikTok, after all, do not expect high-quality content with 
100 percent accuracy. It is okay to spell or speak incorrectly in TikTok 
clips. Free editing programs work just fine for their productions.

Importantly, do not cry over a famous clip that lasts just for 
a while. On TikTok, brands must focus on quantity, frequency, 
and interesting content. A brand should release at least 15 clips 
on TikTok each month. Dr. Ake also adds that it is good enough 
to have one famous TikTok clip out of 30 or 40 clips produceds.

“Many people think TikTok is too funny for a reliable brand. 
But I would like to point out that even the Chulalongkorn 
University has an official TikTok account, which receives quite 
a warm welcome. It is the channel to share knowledge in a 
fun style. Being active on TikTok does not mean you must be 
amusing. It’s just that you add a fun touch in line with your 
brand identity,” Dr. Ake concludes.  

31  

Yo u r  A n s w e r s



ใครกำลังัมองหาสถานที่่�เที่่�ยววนัหยดุ เอนจอยกนัไดท้ี่ั�งครอบครวั เราแนะนำที่่�น่�เลัยกบั 3 อควาเรย่ม ที่่�เปิิดปิระสบการณ์์

โลักใต้้น�ำ ใกลั้ที่่�ไหน ไปิที่่�นั�นเลัย 

If you are looking for a place where all family members can have some fun together, we recommend that 

you should go to any of these three aquariums! 

SEA LIFE BANGKOK OCEAN WORLD 
สััมผััสัโลกใต้้ท้้องท้ะเลแบบใกล้ชิิดใจกลางกรุุงเท้พฯ ท่้� SEA LIFE 
Bangkok Ocean World กับ 11 โซนสัุดว้้าว้ ท้่�สัามารุถท้ักท้ายบรุรุดา
สััตว์์น้ำำ��อย่่�งใกล้้ชิิด โดย่เฉพ�ะกจิกรรมสัดุฮิิตท่ี่�ต้องล้องสัักครั�งใน้ำช่ิว์ติคือ 
ก�รดำ�น้ำำ��กับปล้�ฉล้�ม น้ำั�งเรือที่้องกระจกเซย่์ไฮิกับปล้�ยู่น้ำิคอร์น้ำ  
หรือปล้�กระเบน้ำจมูกว์ัว์ตัว์ใหญ่่เบิ�ม น้ำอกจ�กน้ำ่�ย่ังม่โซน้ำ Rock Pool 
Explorer เร่ย่น้ำรู้ป่�โกงก�งแล้ะสััตว์์ท่ี่�อ�ศััย่อยู่่ใน้ำป่�ผ่่�น้ำเที่คโน้ำโล้ย่ ่ 
AR สัุดล้ำ��ที่่�ที่ำ�ให้ใจเต้น้ำตึกตักอย่่�งแน้ำ่น้ำอน้ำ

Located in the heart of the Thai capital, SEA LIFE Bangkok 
Ocean World features 11 exciting zones. Visitors can get up 
close to various kinds of aquatic animals here. Popular once-in- 
a-lifetime activities include Dive with Sharks and Glass Bottom 
Boat Rides. In Rock Pool Explorer, you can have fun learning 
about mangrove forest and wildlife via high-tech AR technologies.

ท่่องโลกใต้้น้้ำ เท่่�ยวสนุ้กได้้ใน้ 1 วัน้
ONE-DAY EXCURSION TO THE UNDERWATER WORLD! 

ที่่�อยู่่� / Address	 Siam	Paragon	ชั้้�น	B1-B2	/	B1-B2	Floor		
เปิิดทีุ่กวััน / Open daily	 10.00	-	20.00	น.	(เข้้าชั้มรอบสุุดท้้ายเวลา	19.00	น.)
	 10	a.m.	-	8	p.m.	(Last	admission	at	7	p.m.)
โที่ร. / Tel.	 0-2687-2000
Facebook 	 SEA	LIFE	Bangkok	Ocean	World	
Website	 www.visitsealife.com/bangkok
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UNDERWATER WORLD PATTAYA 
อ่กหน้ำึ�งอคว์�เร่ย่มท่ี่�อยู่่ใกล้้ ๆ กรุงเที่พฯ ให้คว์�มรู้สึักร�ว์กับเดิน้ำอยู่ ่
ใต้ที่้องที่ะเล้ เพร�ะไฮิไล้ต์ของท่ี่�น้ำ่�คืออุโมงค์ใต้น้ำำ��ท่ี่�ย่�ว์ 105 เมตร  
แบ่งออกเป็น้ำ 3 โซน้ำ ได้แก่ Coral Reef Zone อโุมงค์ปล้�ท่ี่�อ�ศััย่อยู่ต่�ม 
แน้ำว์ปะก�รงั Open Ocean Zone พบกับฉล้�มครบ่ดำ�นั้ำกล่้�แห่งท้ี่องที่ะเล้ 
พร้อมฝูงูปล้�กะมงหรอืปล้�หมอที่ะเล้ แล้ะโซน้ำสุัดท้ี่�ย่ Giant of Siam 
Zone อโุมงค์ท่ี่�จะพ�ไปพบกบัปล้�น้ำำ��จืดห�ย่�ก รว์มถึงึฝูงูปล้�เศัรษฐกิจ
ของประเที่ศัไที่ย่ พร้อมโชิว์์สัุดพิเศัษจ�กน้ำักประด�น้ำำ��

Just a short drive from Bangkok, this aquarium makes you feel 
like you are strolling in the sea. Its big highlight is its 105-meter 
underwater tunnel that stretches through Coral Reef Zone, Open 
Ocean Zone that presents Blacktip Reef Sharks and Kingfish, 
and Giant of Siam Zone that features rare freshwater fishes, 
Thai economic fishes, and special diver shows.

BANGSAEN AQUARIUM 
แมงกะพรนุ้ำเลิ้ฟเว์อร์ต้องม�ท่ี่� Bangsaen Aquarium เพร�ะท่ี่�น้ำ่�เร�จะเจอ 
แมงกะพรุน้ำพระจัน้ำที่ร์ หรือแมงกะพรุน้ำว์งเดือน้ำ หน้ำึ�งใน้ำสั�ย่พัน้ำธุ์ุ์ที่่�สัว์ย่
ท่ี่�สัุดใน้ำตู้แมงกะพรุน้ำเรืองแสังท่ี่�จัดเต็มทัี่�งแสังแล้ะส่ั ที่ำ�ให้ล้ำ�ตัว์ใสั ๆ 
ของแมงกะพรุน้ำสัะที่้อน้ำไฟสัว์ย่ จน้ำภ�พถึ่�ย่กับตู้แมงกะพรุน้ำติดเที่รน้ำด์
ใน้ำอนิ้ำสัต�แกรม น้ำอกจ�กน้ำ่�ย่งัมตู่ย้่กัษใ์หญ่ใ่ตส้ัมทุี่รท่ี่�รว์มพ่�ปล้�ตวั์ใหญ่่
อย่่�งปล้�หมอที่ะเล้ ปล้�กะมง ปล้�กระเบน้ำ แล้ะปล้�ฉล้�มเสัือด�ว์ 
โดย่มกิ่จกรรมโชิว์์ให้อ�ห�รปล้� หรือใครอย่�กล้องให้อ�ห�รปล้�ด้ว์ย่ตัว์เอง 
ก็ติดต่อเจ้�หน้ำ้�ที่่�ได้เล้ย่  

Jellyfish lovers must check into Bangsaen Aquarium, which has 
developed a fascinating display of moon jellyfish. With proper 
lighting, the translucent jellyfish alluringly reflects light and 
proves perfect for an Instagram shot. This aquarium, moreover, 
showcases big fishes including Kingfish, Stingrays, and Leopard 
Sharks in a large tank. While there are feeding shows, visitors can 
contact staff if they want to feed the fish from their own hands.  

ที่่�อยู่่� / Address	 22/22	หม่�ท้่�	11	ถนนสุุขุ้มวิท้	อำาเภอบางละมุง	จั้งหว้ดชั้ลบุรี
	 22/22	Mu	11,	Sukhumvit	Rd.,	Bang	Lamung,	Chon	Buri
เปิิดทีุ่กวััน / Open daily	 09.00	-	18.00	น.	(ปิิดจัำาหน�ายบ้ตร	17.30	น.)
	 9	a.m.	-	6	p.m.	(Ticket-booth	closing	time:	5.30	p.m.)
โที่ร. / Tel.	 0-3875-6878
Facebook	 Underwater	World	Pattaya

ที่่�อยู่่� / Address	 สุถาบ้นวิท้ยาศาสุตร์ท้างท้ะเล	อำาเภอเมืองชั้ลบุรี	จั้งหว้ดชั้ลบุรี
	 The	Institute	of	Marine	Science	of	Burapha	University,	
	 Mueang	Chon	Buri,	Chon	Buri	
เปิิดทีุ่กวััน / Open daily	 09.00	-	16.00	น.	/	9	a.m.	–	4	p.m.
โที่ร. / Tel.	 0-3839-1672
Facebook	 สุถาบ้นวิท้ยาศาสุตร์ท้างท้ะเล

Website	 www.bims.buu.ac.th 
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SCGP ต่่อยอดแนวทาง ESG ผ่่านการออกแบบการประชุุมในลัักษณะ Green Meeting โดยใชุ้กระดาษรีไซเคิิลัเป็นวัสดุ 
จััดงานร่วมกับกระทรวงการต่่างประเทศ เน่�องในโอกาสที�ประเทศไทยเป็นเจั้าภาพการประชุุมคิวามร่วมม่อทางเศรษฐกิจั
เอเชุีย-แปซิฟิิก หร่อ APEC 2022 Thailand 

SCGP has brought ESG (Environmental, Social, and Governance) concept to the next level by developing 
Green-Meeting displays from recycled paper for APEC 2022 Thailand. 

SCGP PROMOTES ESG VIA INNOVATIVE  
PAPER DISPLAYS AT APEC 2022 THAILAND

SCGP ต่อยอดแนวทาง ESG ใช้นวัตกรรมกระดาษ 

ในงานประชุม APEC 2022 THAILAND

T o d a y  f o r  T o m o r r o w
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ทุุกวัันน้�การจััดประชุุมหรือนิทุรรศการจัะม้การตกแต่งบููทุให้สวัยงาม  
แต่หากนำาวััสดุใหม่ ๆ มาใชุ้ตลอดเวัลา ขณะทุ้�ทุรัพยากรก็เริ�มลดลง 
อาจัยิ�งเร่งวัิกฤติโลกร้อน SCGP จัึงสนับูสนุนการใชุ้ทุรัพยากรอย่าง 
คุ้้�มคุ้่าด้�วยการนำำาแนำวคุ้ิด้ของการนำำามาใช้�ซ้ำำ�า ลด้การใช้� และนำำามาใช้�
ประโยช้นำ์ได้�อีก มาออกแบบการประช้้มในำลักษณะ Green Meeting 
โด้ยใช้�กระด้าษรีไซ้ำเคิุ้ลมาออกแบบและผลิตบูท ซ้ำ่�งนำอกจากเป็นำมิตร 
ต่อสิ�งแวัดล้อมแล้วั ยังแข็งแรงทุนทุาน สามารถใชุ้จััดงานหรือจััดแต่ง
สถานำที�ที�มีการจัด้กิจกรรมได้�ตลอด้ปี ไม่ว่าจะเป็นำซ้ำ้�มประตูทางเข�า  
ฉากหลงัจด้้ถ่ายภาพ โพเด้ยีม และส่�อในำการประช้าสมัพนัำธ์์งานำ หรอ่ 
แม�แต่ถงัขยะ SCGP ก็นำำากระด้าษมาเป็นำวัตถ้ด้ิบหลักในำการใช้�งานำ

หลงัเสรจ็สิ�นำการใช้�งานำ นำอกจากจะนำำากระด้าษมาทำาเป็นำกล่องให�ผู�เข�างานำ 
ใส่ของกลับูบู้านแล้วั SCGP ยังนำำาบูทกระด้าษมารีไซ้ำเคุ้ิลใหม่ ผลิตเป็นำ 
ชั้�นำวางหนัำงส่อรักษ์โลกให�นำ�อง ๆ ในำโรงเรียนำที�ขาด้แคุ้ลนำ ซ้ำ่�งช้่วยลด้
ปริมาณขยะได้�อีกด้�วย

การนำำากระด้าษมาใช้�เปน็ำวสัด้้จดั้งานำประช้้มหรอ่งานำนำทิรรศการไมเ่พยีง
ใส่คุ้วามคุ้ิด้สร�างสรรคุ้์ ด้ีไซ้ำนำ์เป็นำสิ�งต่าง ๆ ได้�มากมาย ไร�ข�อจำากัด้แล�ว 
ยงัแขง็แรงทนำทานำ ตอบโจทย์คุ้วามต�องการของลกูคุ้�า สร�างคุ้วามประทบัใจ 
ให�ท้กคุ้นำ และเป็นำการร่วมม่อกันำดู้แลสิ�งแวด้ล�อมให�ด้ีข่�นำอีกด้�วย

ข้้อดีข้องบููทกระดาษ/Benefits of Paper Displays

นำ�าหนักเบูา
Lightweight 

ด้ีไซ้ำนำ์สวยงามสะด้้ด้ตา
Beautiful design

ใช้�งานำได้�ตลอด้ทั�งปี หร่อประมาณ 14 คุ้รั�ง
Usable throughout the year or up to 14 times

ขนย้ายง่าย
Easy-to-move around

ติด้ตั�งได้�เร็วกว่านำิทรรศการแบบเด้ิมถ่ง 2 เท่า 
Faster to install (saving installation time by  

two folds when compared with traditional displays)

While exhibitions need pleasant booths and displays, the use 
of new materials threatens to exacerbate global warming. 
Recognizing this fact, SCGP promotes resource efficiency through 
Reuse, Reduce, and Recycle principle. Made of recycled paper, 
Green-Meeting displays are parts of the promotion. Durable and 
environmentally friendly, they are in the forms of arched entrance, 
backdrops, podiums, PR materials, and bins. 

At the end of an exhibition, such displays can be turned into 
boxes for participants to carry something out of the venue. 
SCGP has also had knowhow to turn paper booths into  
eco-friendly shelves for schools in need. 

Innovative paper-based exhibition displays underline the power 
of creativity. Thanks to creative designs, paper acquires 
boundless potential, durability, functionality, impressive flair, and 
ability to take care of the planet. 

T o d a y  f o r  T o m o r r o w
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นั่งเฉย ๆ แก้เครียดได้

BEAT STRESS BY JUST IDLING

ในยุคที่่่ไม่่ว่่าอะไร ๆ ดูจะต้้องรว่ดเร็ว่ไปหม่ด แถม่เราต้้องที่ำต้ัว่ให้ Productive ต้ลอดเว่ลา เพ่ื่่อจัดการงานและชี่ว่ิต้ส่่ว่นต้ัว่ให้เป็นไป 

อย่างราบร่่น ซึ่่่งอาจที่ำให้เคร่ยดส่ะส่ม่แบบไม่่รู้ต้ัว่ 

รู้หร่อไม่่ว่่า คนเกาหล่ใต้้เขาม่่เที่รนด์การดูแลสุ่ขภาพื่จิต้ที่่่ชี่่อว่่า Hitting Mung เพื่่ยงแค่นั่งเฉย ๆ ในบรรยากาศที่่่รายล้อม่ด้ว่ยธรรม่ชีาต้ิ  

ที่่่ใคร ๆ ก็ส่าม่ารถที่ำต้าม่ได้ง่าย ๆ เพื่่่อชี่ว่ยลดคว่าม่เคร่ยดและพื่ัฒนาส่ม่องไปพื่ร้อม่กัน

Today, people are expected to move fast and be constantly productive. As personal and work lives are in fact quite  

demanding, juggling both may plunge us deep into stress.  

South Koreans who recognize this fact therefore embrace Hitting Mung, which recommends that people wind down in 

natural ambience. Not only that such practice reduces stress, but it also stimulates one’s brain. 

HITTING MUNG 

Hitting Mung เท่่ากัับกัารฝึึกัจิิต

Hitting Mung เป็็นวลีีสแลีงในเกาหลีีทีี่�แป็ลีว่า เว้นวรรค คล้ีายกับหลีกัธรรม 
ของศาสนาพุุที่ธนิกายเซน ทีี่�ต้้องอาศัยการที่ำาสมาธิ ฝึึกจิิต้ใจิให้สงบ  
เพุ่�อให้เข้าถึงึแก่น การที่ำา Hitting Mung เป็็นป็ระจิำาจิะช่่วยลีดความกงัวลี 
ห่างไกลีจิากอาการซมึเศร้า แลีะลีดความเครยีดที่ี�ส่งผลีเสยีต่้อร่างกายได้

Hitting Mung Equals Mental Exercise

Hitting Mung, which is a Korean slang phrase, means space 
out. Its concept resonates with Zen as it celebrates inner peace. 
When people practice Hitting Mung, they stay clear of thoughts 
that will trigger anxiety, depression, and stress.
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Hitting Mung ในเกัาหลีีใต้

ป็ระเที่ศเกาหลีีใต้้มีบริการเช่่าพุ่�นที่ี�สำาหรบั Hitting Mung โดยร้านจิะเปิ็ด
พุ่�นที่ี�ส่วนต้วัให้ลีกูค้าที่ี�รูสึ้กว่าตั้วเองกำาลีงัเผช่ญิกบัความเครยีด ได้มานั�งเฉย ๆ  
อยู่กับวิวธรรมช่าต้ิ หากร้านใดไม่มีวิวธรรมช่าต้ิ ที่างร้านจิะเป็ิดวิดีโอ
พุร้อมเสียงที่ี�ให้สัมผัสถึึงธรรมช่าต้ิแที่น แต้่มีข้อแม้ค่อ ห้ามนำาโที่รศัพุที่์
ม่อถึ่อแลีะอุป็กรณ์์อิเลี็กที่รอนิกส์เข้าไป็

คนไท่ยกั็ท่ำ Hitting Mung ได้้!

1. หาพุ่�นทีี่�ทีี่�เหมาะสม เช่่น ทีี่�พุกัใกล้ีช่ดิธรรมช่าต้ทัิี่�งนำ�าต้ก ที่ะเลี ภูเูขา 
หรอ่สวนสาธารณ์ะ ร้านกาแฟววิสวย ๆ มุมใหม่ในบ้าน 

2. กำาจิัดสิ�งรบกวนภูายนอก เช่่น ปิ็ดโที่รศัพุท์ี่ม่อถึ่อ ปิ็ดโที่รที่ัศน์  
ปิ็ดคอมพุวิเต้อร์ 

3. หาต้วัช่่วยให้ผ่อนคลีาย เช่่น เปิ็ดวิดโีอเกี�ยวกบัธรรมช่าต้ ิ หรอ่เปิ็ด
เสยีงธรรมช่าต้ฟัิง 

4. หาเคร่�องด่�มไว้ข้างต้วั เช่่น ช่าอุ่น ๆ นำ�าผลีไม้ 

5. นั�งเฉย ๆ เพุ่�อด่�มดำ�ากบัภูาพุธรรมช่าต้ติ้รงหน้า หรอ่เสยีงธรรมช่าต้ิ 
ที่ี�ได้ยนิเป็็นเวลีา 30 นาทีี่

Hitting Mung for Thais!

1. Find a nice spot by a waterfall, the sea, or a mountain;  
a public park; a lovely cafe, or a tranquil corner in your home. 

2. Keep away external disturbances by turning off cell phones, 
TV, computer, etc.  

3. Find tools for relaxation, such as turning on calming music 
or watching the wonder-of-the-nature clips. 

4. Have soothing drinks like juice or warm tea. 

5. Lounge around to enjoy your environment for about 30 minutes.

Hitting Mung in South Korea

Riding on Hitting-Mung trend, many entrepreneurs set up spaces 
for such practice. Customers who feel stressed can check in to 
enjoy a good view of nature or watch a VDO clip that provides 
calming scenes and relaxing sounds. Cell phones and electronic 
devices are prohibited in Hitting-Mung places. 

หลีักักัารท่ำงานของ Hitting Mung คือ 

เน้นให้เราได้้เปลีี�ยนจุิด้โฟกััสท่างจิิตใจิไปส่่ 

สิ�งท่ี�ควบคุมได้้ง่าย โด้ยหลีังจิากัพัักัผ่่อน 

จิะกัลีับส่่ภาวะปกัติ แลีะท่ำให้ร่้สึกัสด้ชื่ื�นขึ�น

Hitting Mung aims to direct people’s 

attention to what they can easily 

control for relaxation. After completing 

a Hitting-Mung session, people will 

feel relaxed and refreshed.  

ข้อด้ีของกัารท่ำ Hitting Mung

 พุกัผ่อนแลีะเยยีวยาจิติ้ใจิ
 ช่่วยที่ำาให้สมองป็ลีอดโป็ร่งมากขึ�น 
 กำาจิดัความเครียดแลีะผ่อนคลีายอารมณ์์ 
 ช่่วยเพุิ�มป็ระสทิี่ธภิูาพุแลีะการที่ำางานของสมองได้ในระยะยาว 
 ช่่วยให้มีสมาธิมากขึ�น

Benefits of Hitting Mung

 It relaxes/calms your mind. 
 It clears your mind.   
 It removes stress.  
 It enhances brain’s function and efficiency in  

the long run. 
 It boosts your concentration.

`
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WE ARE WE ARE 
BRANDBRAND

กิจิกิรรมเริ�มต้้นด้้วย Culture Contact VDO “We are Brand:  
Get to Know SCGP Logo” เบ้ื้�องหลัังการออกแบื้บื้โลัโก้ดีีไซน์์ใหม่่ 
ตอกย้ำำ�าความ่เป็็น์แบื้รน์ด์ีของ SCGP ก่อน์จะเข้าช่่วง Business 
Updates โดีย้ำพี่ี�วชิ่าญได้ีสรปุ็ภาพี่รวม่ธุรุกจิใน์ไตรม่าส 2 แลัะพี่ดูีถึงึ 
ภาพี่รวม่ของครึ�งป็ีแรก ซึ�งผลัการดีำาเน์ิน์งาน์ย้ำังเป็็น์ไป็ตาม่แผน์ 
ที่ี�วางเอาไว้ รวม่ถึึงใน์เร้�อง Safety ม่ีสถึิติค่อน์ข้างเป็็น์ที่ี�น์่าพี่อใจ 
พี่รอ้ม่ทัี่�งกลัา่วขอบื้คณุช่าว SCGP ที่ี�รว่ม่แรงรว่ม่ใจกนั์อย้ำา่งเตม็่ที่ี� 

The event began with Culture Contact VDO presentation 
of “We are Brand: Get to Know SCGP Logo” so that SCGP 
members knew more about the concepts behind the updated 
logo. Mr. Wichan then presented Business Updates including 
business overview from the second quarter and the first 
half of 2022. Overall, SCGP’s performance has been in line 
with plans, and its safety statistics have been satisfactory 
to an extent. The CEO then thanked all SCGP members 
for their full cooperation. 

ผ่่านมาถึงึไตรมาส 3 ของปีี 2565 พี่่�วิชิาญ จิติร์ภักัด่ี ปีระธานเจ้ิาหน้าที่่�
บริหาร SCGP ได้ีสานต่อการส่�อสารเร่�องราวิด่ี ๆ ผ่่านที่างกิจิกรรม 
SCGP Town Hall อย่่างต่อเน่�อง

As the third quarter of 2022 has arrived, SCGP Chief Executive 
Officer Mr. Wichan Jitpukdee turned up at SCGP Town Hall again.

38  

A c t  T o g e t h e r



On external factors, it is also challenging to monitor external 
factors and evaluate their impacts at all times. China’s continued 
lockdown measures have dampened demand. Russia-Ukraine 
war has dragged on. Economic slowdowns have happened 
in several countries too. 

ส่วน์ปั็จจัย้ำภาย้ำน์อก ย้ำังม่ีความ่ท้ี่าที่าย้ำทีี่�ต้องติดีตาม่แลัะป็ระเมิ่น์ 
ผลักระที่บื้ตลัอดีเวลัา ทัี่�งจากการลัอ็กดีาวน์์ใน์จีน์ที่ี�จะส่งผลัให้ความ่ต้องการ 
ใน์ตลัาดีลัดีลัง แลัะความ่ตึงเครีย้ำดีระหว่างรัสเซีย้ำ-ย้ำูเครน์ก็ย้ำังเกิดีขึ�น์
อย้ำ่างต่อเน์้�อง รวม่ถึึงสภาพี่เศรษฐกิจใน์หลัาย้ำ ๆ ป็ระเที่ศทัี่�วโลักก็ย้ำัง
ช่ะลัอตัว

“หากเปรียีบส่ิ่�งเหล่่านี้ี�เหมือืนี้ฝนี้ เรีาห้ามืฝนี้ตกไม่ืได้้ แต่เรีาเตรียีมื 

ร่ีมืหรีอืเสืิ่�อกันี้ฝนี้ให้พร้ีอมืได้้ แล่ะหากมืองหาโอกาสิ่หรืีอปรีะโยชน์ี้ 

จากฝนี้ได้้ ก็จะย่�งด้”ี

“If obstacles are compared to rain, we cannot prevent  
precipitation, but we can have a raincoat or an umbrella  
handy. We can even reap benefits if we know how to use rain 
to our advantage.” 

ใน์ช่่วง People Passionate Experiences หลัังจากตัวแที่น์พี่น์กังาน์ 3 คน์ 
ไดี้ม่าร่วม่แช่ร์แน์วคิดีเร้�องแบื้รน์ด์ีแล้ัว พี่ี�วิช่าญไดี้ขย้ำาย้ำความ่ใน์การ 
ป็รับื้โฉม่ครั�งน์ี� เพ้ี่�อสะท้ี่อน์ให้เห็น์ภาพี่ลัักษณ์ของการเติบื้โตอย่้ำางไม่่มี่ 
ที่ี�สิ�น์สุดี เพี่้�อคน์ ชุ่ม่ช่น์ ธุุรกิจ สังคม่ แลัะโลักที่ี�ย้ำั�งย้ำ้น์ ภาย้ำใต้แน์วคิดี 
The Infinite Infinity โดีย้ำน์ำาสีน์ำ�าเงิน์ม่าใช้่เป็็น์สีหลััก ส้�อถึึงความ่ 
น่์าเช้่�อถึอ้ การได้ีรบัื้ความ่ไว้วางใจ แลัะธุรรม่าภบิื้าลัทีี่�ถ่ึาย้ำที่อดีม่าจาก SCG 
แลัะใช้่สส้ีม่ส้�อถึงึแรงบื้นั์ดีาลัใจใน์การสร้างสรรค์ เม่้�อทัี่�งสองสปี็ระกอบื้กนั์ 
หม่าย้ำถึึง การขับื้เคล้ั�อน์พี่ลัังแห่งการสร้างสรรค์ไป็ข้างหน์้าอย้ำ่างม่ั�น์คง 
แลัะย้ำั�งย้ำ้น์

During People Passionate Experiences session, three employees 
shared their view on branding. Mr. Wichan explained that the 
new logo design aimed to reflect Infinity Growth. Guided by 
The Infinite Infinity concept, the new logo uses blue as its 
main color to communicate about reliability, trust, and good 
governance that are rooted in SCG’s long history, and orange, 
which symbolizes creative inspirations, as the secondary color. 
Together, these two branding colors reflect that SCGP is now 
marching ahead in a secure and sustainable manner.

สำหรบั Business Outlook จิะโฟกสัไปีที่่�ปัีจิจิยั่ภัาย่ใน 3 ปีระเด็ีน คือ่ 

Business Outlook focuses on three points:

พี�เชื�อว่่า สิ่่�งสิ่ำคััญของการีสิ่ร้ีางแบรีนี้ด์้คัือ การีสิ่ร้ีางจากภายในี้ 
โด้ยพว่กเรีาทุุกคันี้ร่ีว่มืกันี้ส่ิ่งต่อคัุณค่ัาตามืวั่ฒนี้ธรีรีมืองค์ักรีของเรีา  
ผ่่านี้ว่ธ่คีัด่้ การีทุำงานี้ การีพัฒนี้าสิ่น่ี้ค้ัา บรีก่ารี แล่ะโซลู่ชนัี้ทุี�ตอบโจทุย์
ลู่กคั้าด้้ว่ยคัว่ามืใสิ่่ใจ เรีาทุุกคันี้ก็เหมืือนี้ Brand Ambassador ทุี�จะช่ว่ย 
ผ่ล่ักด้ันี้ให้คันี้ภายนี้อกเข้าใจในี้แบรีนี้ด้์ของเรีา

I believe that branding efforts must start from within. All of us  
must deliver corporate values through our customer-centric  
thinking process, work approach, and product, service, or solution 
development. We are practically Brand Ambassadors, someone 
who can make others understand our brand identity more. 

ใน์ภาวะเศรษฐกิจป็ัจจุบื้ัน์ ต้องใช่้เงิน์ดี้วย้ำความ่ระม่ัดีระวัง
อย้ำ่างสูง การลังทีุ่น์ต้องคำาน์ึงถึึงผลัตอบื้แที่น์ที่ี�คุ้ม่ค่าสูงสุดี 
In the current business climate, investments must be 
cautious with a strong emphasis on the highest rate 
of return. 

Investment

ให้ทีุ่กคน์รักษาจุดีแข็งใน์การที่ำางาน์แบื้บื้ Collaboration
All SCGP members should embrace collaborations. 

Synergy

เพี่ิ�ม่การน์ำาที่รัพี่ย้ำากรกลัับื้ม่าใช้่ป็ระโย้ำช่น์์สูงสุดีให้ม่ากขึ�น์ 
ลัดีการสร้างม่ลัพิี่ษต่อสิ�งแวดีล้ัอม่ ป้็องกัน์ความ่เสี�ย้ำงของธุรุกิจ 
ใน์อน์าคต แลัะให้ความ่สำาคัญด้ีาน์น์โย้ำบื้าย้ำภาษีคาร์บื้อน์
เหม่้อน์ป็ระเที่ศอ้�น์ ๆ แลัะเพี่้�อโลักที่ี�ย้ำั�งย้ำ้น์ 

SCGP must reuse, recycle, and upcycle resources 
more; curb pollution; and reduce business risks 
related to possible carbon-tax policies in a way that 
contributes to the world’s sustainability. 

ESG

“THE INFINITE INFINITY”

จากต้นแบบของ SCG ที่มีความน่าเชื่อถือ 
ต่อยอดเป็น SCGP ด้วยแรงบันดาลใจ 

ภายใต้้แนวคิิด The Infinite Infinity ถ่่ายทอดผ่่านเส้้นส้าย
ของ Infinity Growth Line วงแห่่งการเต้ิบโต้อย่างไม่่ม่ีที�ส้ิ�นสุ้ด 

ต้ั�งแต้่คิน ชุม่ชน ธุรกิจ ส้ังคิม่ และโลก และยังส้ะท้อนถ่ึง

“ความยั่งยืน” ที่ SCGP ยึดมั่นมาโดยตลอด

DEFINITION
คิวาม่ห่ม่ายของต้ราส้ัญลักษณ์

BEHIND THE DESIGN
เบื�องห่ลังการออกแบบ

ต้ัวอักษรออกแบบให่้เป็็นต้ัวห่นาและต้ัวพิิม่พิ์ให่ญ่ ส้ะท้อนภาพิคิวาม่เชื�อม่ั�น การได้รับคิวาม่ไว้วางใจ  
และธรรม่าภิบาลที�รับถ่่ายทอดม่าจากแบรนด์ SCG ซึ่ึ�งส้ั�งส้ม่ม่าอย่างยาวนาน 

มุ่ม่ของต้ัวอักษร
ม่ีคิวาม่โคิ้งม่น 

ส้ะท้อนบุคิลิกของแบรนด์
ที�ม่ีคิวาม่ยืดห่ยุ่น

และป็รับต้ัวได้รวดเร็ว 

เส้้น Infinity ลากเชื�อม่โยง
ต้ัวอักษร G และ P ฐานส้ีน�ำาเงินส้ะท้อน

คิวาม่ม่ั�นคิงและยั�งยืน 

Infinity Growth Line

ตัวอักษร P เป็นอัตลักษณ์สำ�คัญ มีคว�มหม�ยแฝงแทนก�รแสดงออกด้�นต่�ง ๆ ของแบรนด์ 
คือ Packaging & Possibility บรรจุภัณฑ์และคว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ ท่ีร่วมกันต่อยอดพัฒน�จ�ก 
People คน ที่รวมถึงพนักง�น พันธมิตร ลูกค้� และสังคม ด้วย Passion ที่ทุกคนมีร่วมกัน 
เพื่อ Planet โลกของเร�ที่ดีขึ้น

24 25
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“วัน์น์ี�เราม่ีโลัโก้ดีีไซน์์ใหม่่ที่ี�สะที่้อน์บืุ้คลัิก 
ของแบื้รน์ด์ีได้ีเป็็น์อย่้ำางดีี ที่ำาให้แบื้รน์ด์ีเข้าถึึง
ง่าย้ำขึ�น์ ผม่คดิีว่าที่กุคน์พี่ร้อม่ที่ี�จะส่งม่อบื้คณุค่า
สู่ภาย้ำน์อก ทัี่�งใน์เร้�องความ่คดิีสร้างสรรค์ ความ่ 
น่์าเช่้�อถึอ้ การสร้างความ่สัม่พี่ัน์ธุ์ที่ี�ดีีกับื้ลัูกค้า 
ความ่ร่วม่ม่อ้ร่วม่ใจ ไม่่ว่าเราจะอย้ำูต่ำาแหน่์งไหน์ 
เรากม็่โีอกาสทีี่�จะได้ีพี่บื้กับื้ Stakeholder ได้ีหม่ดี 
ที่กุคน์จงึเป็็น์เหม่อ้น์ที่ตูของ SCGP ทีี่�จะส่งต่อ
คุณค่าออกไป็ให้คน์ภาย้ำน์อกไดี้รับื้รู้”

“พี่ี�คดิีวา่ แบื้รน์ดีค้์อการสง่ตอ่คณุคา่ใน์รปู็แบื้บื้
เพ้ี่�อน์ที่ี�รู้ใจ เป็็น์ความ่สัม่พี่ัน์ธุ์ที่ี�แข็งแกร่ง 
แน่์น์แฟ้้น์ แลัะจรงิใจ เหม่อ้น์ SCGP ที่ี�น่์าเช้่�อถึอ้ 
แลัะไว้วางใจได้ี แสดีงให้เห็น์ว่าเราค้อเพี่้�อน์คู่คดิี 
ของลูักค้า หรอ้เพี่้�อน์ทีี่�พี่ร้อม่ช่่วย้ำลูักค้าแก้ปั็ญหา 
‘สิน์ค้าเราสร้างขึ�น์ที่ี�โรงงาน์ แต่แบื้รน์ด์ีจะถึูก
ถ่ึาย้ำที่อดีด้ีวย้ำใจของพี่วกเรา’ อย้ำากให้พี่ี� ๆ  เพี่้�อน์ ๆ  
ร่วม่กัน์ส่งต่อความ่เป็็น์แบื้รน์ดี์แลัะคุณค่าของ 
SCGP ไป็สู่ลักูค้า ผูบ้ื้รโิภค พี่นั์ธุม่ติร แลัะสงัคม่ 
ของเราดี้วย้ำค่ะ”

“ใน์ฐาน์ะน้์องใหม่่ ต้องขอขอบื้คุณสำาหรับื้
โอกาสดีี ๆ  ทีี่�ให้เราได้ีเข้าร่วม่ใน์ครอบื้ครวั SCGP 
พี่วกเราพี่ร้อม่เป็็น์ส่วน์หน์ึ�งที่ี�พี่ร้อม่เรีย้ำน์รู้ 
พี่ัฒน์า เพี่้�อส่งม่อบื้คุณค่าดี้วย้ำแรงบัื้น์ดีาลัใจ 
ให้แก่ลูักค้าแลัะคู่ค้า ภาย้ำใต้ความ่หม่าย้ำดีี ๆ  
ของอักษร P ค้อ Passion and Possibility  
ที่ี�จะน์ำาที่างให้ทีุ่กคน์ก้าวไป็ดี้วย้ำกัน์”

“The new logo design effectively presents 
our brand identity, making it easier for 
others to connect with SCGP. I think all 
SCGP members are ready to deliver our 

values – creativity, trust, great 
customer relat ionships, and 
collaborations. No matter what 
position we are in, we have 
contact with stakeholders. That 
is why we are definitely SCGP’s 
brand ambassadors.”

“In my opinion, branding is about 
delivering values as a trusting partner 
through solid and sincere ties. SCGP is 
reliable and trustworthy. We have proven 
that we stand by our customers and are 
ready to help solve their problems. ‘Our 
products are manufactured at factories, 
but our brand is communicated through 
our heart.’ Let’s present SCGP’s identity 
and values to customers, consumers, 
partners, and the society.” 

“I am still new here. So, I must say thank 
you for letting me join SCGP Family. As 
a family member, I am ready to learn and 
develop my skills more to deliver inspiring 
values to customers and partners in line 
with P concepts. Passion and Possibility 
will guide all of us as we move ahead 
together.”  

โกศล่ โกศล่ก่จว่งศ์ (ตุ�)

Kosol Kosolkijwong (Tu)

Manager – Occupational Health 

and Safety Management,  

Siam Kraft Co., Ltd.

อมืรีาว่ด้ี อธ่รีัตนี้ชัย (หงสิ่์)  

Amarawadee Atirattanachai (Hong)

Channel Development Executive,  

Thai Paper Co., Ltd.

ณัฏฐนี้่ชชา จันี้พ่รีักษ์์ (ออนี้) 

Nattanicha Janpirak (On) 

HR & Administration Manager, 

Precision Print Co., Ltd.
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เคยเป็็นกันัไหม เวลาเจอข้้อความที่่�ชอบหรือืป็รืะโยคที่่�ทัี่ชใจสุดุ ๆ 
กั็อยากัจะพิิมพ์ิแล้วพิรืินต์์ออกัมา หาที่่�แป็ะเตื์อนความจำไว้  
แต์ต่์อ่ใหต้์วัอกััษรืเกัแ๋คไ่หน ถ้า้ไมม่สุ่่สัุนกัค็งจะธรืรืมดาไป็ a LOT 
of Ideas ฉบับน่� ชวนทีุ่กัคนมาที่ำกัารื์ดข้้อความที่่�ที่ั�งง่าย  
แถ้มชิ�นงานที่่�ได้กั็คูลสุุด ๆ เลยด้วย

Have you ever found a quote so touching that you  
want to keep it in a tangible reminder form? If yes,  
take note that printing the quote out with a stylish font 
alone may not be impressive enough. Let’s color it up 
too. Here are the tips. 

การ์์ดข้้อความจากสีีเมจิก 

COLOR UP INSPIRATIONAL 
QUOTE WITH MARKERS 

• กระดาษสีีขาว
 (150 แกรมข้�นไป)
• ปากกาเมจิิก
• ถุุงซิิปล็็อก
• ฟ็็อกกี�
• กระดาษทิิชชู

• White paper 
 (150 grams up) 
• Markers
• Ziplock bag 
• Water sprayer
• Tissue paper 

อุปกร์ณ์์ / Materials

1.	เลืือกข้้อความท่ี่�ชอบ	 ปรัับข้นาด 
ตัวัอกัษรั	จัดัวางได้ตัามใจั	แลืว้พริันตั์
ล็งกระดาษ

 Put your favorite quote on a page 
in the style you love – font, size, 
etc. Then, print it out.

3.	ฉ่ีดฟ็็อกก่�ให้้ทัี่�ว
 Spray water over it.

ขอบคุุณข้อมูลูจาก / Source: www.itsalwaysautumn.com

2.	นำาถุุงซิิปล็ือกมาวางทัี่บไว้ด้านบน 
แลืะใช้ปากกาเมจักิค่�สีท่่ี่�ชอบ	2	-	3 สี ี
รัะบายลืงไป

 Put a ziplock bag over the print 
and paint the bag with markers.  
Use a few of your favorite colors. 

4.	พลิืกถุงุซิปิลือ็กลืงบนกรัะดาษ	 ใช้มอื
กดเบา ๆ 	ให้้ทัี่�ว	เพื�อให้้ส่ีตัดิกบักรัะดาษ

 Flip the bag and press the colored 
side against your paper print. 

5.	ใช้กรัะดาษทิี่ชช่ซัิบเบา ๆ 	เพื�อให้ส่้ีแห้ง้
 Use tissue paper to absorb  

excess color.   

a  L O T  o f  I d e a s
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ปลายปีแล้ว ขอชวนทุุกคนมาปลุกไฟให้้ลุกโชน  
เติมิพลงับวกให้้แก่กนั โดยคณุทุ้อฟฟี� แบรดชอว์ 
นักเขียน นักคิด ผู้้้เข้าใจชีวิติมนุษย์เงินเดือน 
เปน็ทุี�สุดุ ทุี�จะมารว่มแชร์ขอ้คดิ พรอ้มชาร์จพลงั 
ปลุกไอเดีย สุร้างสุรรค์แผู้นงานให้ม่ ๆ พร้อม  
สุ่งติ่อคุณค่าแบรนด์ทุี�ดีให้้แก่ล้กค้า และทุี�สุำคัญ 
พลังเห้ล่านั�นสุร้างได้จากติัวเรานี�เอง!

As the year is coming to its end, it is time to 
add some positive energy into your life. 
Author Toffy Bradshaw, who is also a thinker 
with a deep understanding of salaried people, 
is here to share his viewpoints and ideas 
about how to recharge one’s batteries, 
draw up new work plans, and deliver good 
brand value to customers. His words of 
wisdom are “Everyone is the source of  
one’s own energy!”

INVOKE YOUR CREATIVITY, 
WORK WITH HAPPINESS 

ปลุกพลังสร้างสรรค์

สร้างงานด้วยความสุข

 S p a r k  Yo u r  P a s s i o n
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HOW TO อยาก (ได้้) เป็็นคนแบบน้�ในที่้�ที่ำางาน
HOW TO BE AN ADMIRABLE PERSON AT WORKPLACE

สร้้างหร้ือส่งต่่อแร้งบัันดาลใจให้คนอื�น ๆ ได้อย่่างไร้บั้าง / How to Inspire Others 
“การลงมือืทำำาให้้คนอื�นเห็้นเป็็นวิิธีทีีำ�ดีีทีำ�สุุดี เริ�มืจากคนกลุ�มืเล็กทีำ�มืทัีำศนคติเิชิิงบวิก แล้วิค�อยเชืิ�อมืติ�อกับคนอื�น เมืื�อคนกลุ�มืเล็ก ๆ  
เริ�มืเป็ลี�ยนแป็ลงก็จะมืีคนทำำาติามื เพราะมืีผลลัพธี์ทำี�ดีีให้้เห้็นแล้วินั�นเอง”
“You should set good examples. In the beginning, there may be just a small group of positive people. But as this 
group continues to create better changes, more people will join the ground because of clear good results.” 

“เริ�มืจากสุร้างควิามืสุุข เปิ็ดีใจกับคนรอบติัวิก�อน ทำุกคนคือครูของเรา ไมื�วิ�าจะเป็็นลูกน้อง เพื�อนร�วิมืงาน ยิ�งมีืควิามืแติกติ�าง 
มืากเทำ�าไห้ร� ยิ�งทำำาให้้ทำีมืมืีควิามืแข็งแกร�งมืากเทำ�านั�น เพราะจุดีแข็งและจุดีอ�อนทำี�ติ�างกันจะชิ�วิยเสุริมืกันและกันไดี้ดีี” 
“The first step is to open up to people around you. Everyone can be your teacher. Learn from your subordinates, 
juniors, and colleagues. The more differences you have, the more for you to learn. A team with diverse members 
is strong because team members can complement one another by achieving synergy and fixing weaknesses.”  

สร้้างความสุขกัับัคนหลากัหลาย่วัย่อย่่างไร้ / How to Stay Happy with People from All Generations 

“เมืื�อมืคีำาพูดีอะไรเข้ามืาให้้รบัไว้ิก�อน ใช้ิสุติแิล้วิกรองแยกเนื�อห้ากบัอารมืณ์์ออกจากกนั พจิารณ์าเนื�อห้าวิ�า สิุ�งทีำ�เขาพดูีถูกูต้ิองห้รือไมื� 
ถู้ามืีป็ระโยชิน์กับเราก็รับไวิ้ไป็ป็รับป็รุงงานให้้ดีีข้�น”
“Listen to whatever is said to you. Then, put your emotions aside and analyze the content. Analytical thinking will 
tell you what parts are accurate and useful. Pay heed to what you can use to improve your work.”    

จัดกัาร้คำาพููด Toxic ในที่่�ที่ำางานที่่�ที่ำาให้เร้าหมดกัำาลังใจอย่่างไร้ / How to Handle Toxic Words at Workplaces

สร้างงาน สร้างรอยย้�มให้้แก่ลูกค้า

Deliver Values & Make Customers Smile

เป็นค่าเฉล่�ยที่่�ด่ของกันและกัน

Spread Positive Energy

ฟัังให้้เยอะ รู้สึกให้้มาก

Listen & Be Empathetic

ขอบคุณส้�งด่ ๆ ที่่�เก้ดขึ�นทีุ่กวัน

Thank Good Things Every Day

ติ้องใสุ�ใจและมืองวิ�างานทีำ�กำาลังทำำาเกี�ยวิข้องกับใครบ้าง เมืื�อเรารู้วิ�า 
งานของเราสุ�งผลและมืคีวิามืสุำาคญัติ�อผูอื้�น เราจะรูสุ้้กป็ระณ์ตีิกบังาน
Pay attention to your work and recognize those involved. When 
you know your work impacts others, you will automatically 
become more dedicated to your work.

นอกจากฟัังสิุ�งทีำ�ลูกค้าบอก เราติ้องสุัมืผัสุถู้งสิุ�งทีำ�ลูกค้าอยากบอกไดี้  
เพื�อรู้วิ�างานของเราสุร้างคุณ์ค�าทำี�แทำ้จริงไดี้อย�างไรบ้าง
While listening to customers, you must feel their needs too. 
That is how you start creating value for them.  

ลองมืองห้าเรื�องดีี ๆ ในแติ�ละวิัน แม้ืจะเป็็นเพียงเรื�องเล็กก็ติามื  
รวิมืถู้งห้มืั�นขอบคุณ์กันและกันในทำีมื
Every day, look for good things that happen to you no matter 
how small they are. Also, don’t forget to thank your team 
members for their contributions.

ยิ�งรายล้อมืดี้วิยคนทำี�มืีทำัศนคติิดีี สุ�งติ�อพลังบวิก สุ�งเสุริมืแรงบันดีาลใจ
ซึ่้�งกันและกัน จะนำาไป็สุู�การเป็ลี�ยนแป็ลงทำี�ยิ�งให้ญ�ไดี้
Surrounding yourself with positive people empowers and 
inspires you. So, be a positive person yourself too.

 S p a r k  Yo u r  P a s s i o n
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การมองงานเป็็นความสนุกและท้้าท้ายในแต่่ละวัน อาจเป็็นวิธีีหน่�งท้ี�ช่่วยให้ทุ้กวันของเรามีเป็้าหมาย จนกลายเป็็นการท้ำงาน 
อย่างเป็็นสุข เช่่นเดีียวกับเร่�องท้ี�เราไดี้ฟัังจากผู้้้บริหารและเพ่ื่�อนพื่นักงานจากบริษััท้คอนิเมก จำกัดี ใน SCGP ท้ี�ได้ีมาแบ่งป็ัน 
เร่�องราวและวิธีีคิดีดีี ๆ ในการท้ำงาน

Considering your job fun and challenging is a mean to ensure you are happy working with clear goals in sight 
every single day. Let’s here how an executive and staffer of Conimex Company Limited in SCGP have applied such 
good concept to their work. 

PASSION คือ ความสนุกและความสุขในการทำางาน
PASSION IS FUN & JOY OF WORKING

ดร.พรรษชล ลิมธงชัย

Dr. Passachon Limthongchai

HR and Procurement Director 
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“พี่่�ดููแลเรื่่�องการื่บรื่ิหารื่บุคคล พี่่�จะให้ความสำำาคัญกับการื่สำ่�อสำารื่โดูยใช้้วิธี่แบบ Soft Side เน้้น้ขอความ
ช้่วยเหล่อมากกว่าการื่สำั�ง ปััจจุบัน้ SCGP เข้ามาช้่วยแน้ะน้ำาเรื่่�องการื่บรื่ิหารื่งาน้ที่่�เปั็น้รื่ะบบมากข้�น้ ซึ่้�งม่
ปัรื่ะโยช้น์้ใน้รื่ะยะยาวแก่พี่น้กังาน้และองค์กรื่ ซึ่้�งบางอย่างเปัล่�ยน้ไปัจากเดูมิ เรื่าต้้องปัรื่บั Mindset ให้เขา 
เขา้ใจว่า บรื่ษัิัที่ยังรื่กัและดููแลเขาเหมอ่น้เดิูม ช่้�ให้เห็น้ถ้ึงปัรื่ะโยช้น์้ และความมั�น้คงใน้ช่้วิต้เขา การื่ส่ำ�อสำารื่
ที่่�ช้ัดูเจน้ช้่วยให้เขาเข้าใจไดู้ง่ายข้�น้

“Passion สำำาหรื่ับพี่่�ค่อ ความสำนุ้ก อยากจะที่ำาอะไรื่ใหม่ ๆ เพี่่�อพี่ัฒน้าที่ักษัะให้มากข้�น้ ที่ำาให้พี่น้ักงาน้
ของเรื่าม่ความสำุขข้�น้ และใน้ภาพี่รื่วมที่ำาให้องค์กรื่ม่คุณค่ามากข้�น้ การื่ที่ดูลองที่ำาสิำ�งใหม่ ที่ำาให้เรื่ารืู่้ว่า  
เรื่าม่ศัักยภาพี่มากกว่าที่่�เปั็น้อยู่ ไม่จำาเปั็น้ต้้องสำำาเรื่็จทีุ่กอย่าง ขอแค่ลองที่ำา และต้อบต้ัวเองว่าเรื่าที่ำาไดู ้
หรื่่อที่ำาไม่ไดู้ ถึ้าไม่ไดู้ก็จะลองวิธี่ใหม่ ต้่อยอดูจากสำิ�งที่่�ม่อยู่ และเปั็น้ความโช้คดู่ที่่�ที่าง SCGP ก็สำน้ับสำนุ้น้
แน้วคิดูแบบน้่� 

“ลองคิดูดููว่าต้อน้เดู็กเรื่าเคยช้อบอะไรื่บ้าง โต้มาความช้อบอาจเปัล่�ยน้ไปั สำิ�งที่่�เรื่่ยกว่า Passion มัน้อาจ
จะเกิดูข้�น้ใหม่อยู่ต้ลอดู Passion ใน้มุมมองของพี่่� ไม่จำาเปั็น้ต้้องหลงใหลต้่อสิำ�งใดูสิำ�งหน้้�งอย่างเดู่ยว  
ถึ้าเรื่าขยัน้เรื่่ยน้รืู่้ ลองออกจาก Comfort Zone จะที่ำาให้เรื่าเห็น้คุณค่าใหม่ ๆ ใน้ต้ัวเอง น้่�ค่อน้ิยามของ
คำาว่า Passion ใน้แบบฉบับพี่่�”



การทดลองทำสิ่่�งใหม่่ 

ทำให้เราร้้ว่่า เราม่ีศัักยภาพ

ม่ากกว่่าที�เป็็นอย้่

Trying new things also 

make us realize that  

we have the potential  

to do more.

ถ้้าเราม่ีเป็้าหม่ายที�ชััดเจน 
เราจะสิ่นุกกับงาน สิ่นุกกับ
คว่าม่ท้าทายว่่า เราจะทำ 
ตาม่เป็้าได้ไหม่

When we have a clear 
goal to beat, we will 
have fun. We will want 
to do our best and see  
if we can finally achieve 
the goal.

ปราโมทย์์ เพ็็งแจ่่ม

Mr. Pramote Pengjam

Raw Material Control

“พี่่�ดููแลแผนก RMC (Raw Material Control) งานหลักเป็็นเรื่่�องการื่จััดูการื่เก่�ยวกับวัตถุุดิูบ  
ความท้้าท้ายของงานคือ การบริหารต้้นทุ้นวัต้ถุุดิิบให้มีประสิิท้ธิิภาพมากที้�สิุดิ วางแผนสิูต้รการผลิิต้  
ลิดิความสิูญเสิียในกระบวนการ ช่่วยให้สิายการผลิิต้สิามารถุผลิิต้งานไดิ้คุณภาพต้รงต้ามความต้้องการ 
ของลิูกค้า 

“การท้ำางานอยา่งมเีปา้หมายคอืแรงบนัดิาลิใจสิำาคญัของพี� เช่่น ต้อนนี�พี�มเีปา้หมายในการลิดิเศษพลิาสิติ้ก
จากการผลิิต้ให้มากท้ี�สิุดิ โจท้ย์นี�เป็นโจท้ย์ท้ี�ท้้าท้าย เราต้้องหาท้างแก้ไปเรื�อย ๆ พร้อมท้ั�งสิอนน้อง ๆ 
ให้ช่่วยกันออกไอเดีิย ถุ้าเรามีเป้าหมายที้�ชั่ดิเจน เราจะสินุกกับงาน สินุกกับความท้้าท้ายว่าเราจะท้ำา 
ต้ามเป้าไดิ้ไหม

“พี�ท้ำาหน้าท้ี�อยู่ต้รงกลิางระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิิบัต้ิงาน การบริหารท้ีมจะต้้องแสิดิงให้เห็นเป็นต้ัวอย่าง 
เป็นท้ีมเดิียวกันกับเขา ต้ิดิปัญหาก็ปรึกษากัน เรานำาประสิบการณ์ท้ี�เคยเจอท้ั�งหมดิ ถุ่ายท้อดิให้น้อง ๆ 
ด้ิวยการสิอนให้ท้กุคนมองภาพรวมของบริษทั้ การให้คำาแนะนำาแลิะสินบัสินุนในการหาเครื�องมือเข้ามาช่่วย 
สิร้างมาต้รฐานในการท้ำางาน เพื�อสิามารถุส่ิงต่้องานหรอืท้ำางานท้ดิแท้นกนัได้ิ เพราะเราอยากให้น้องท้กุคน 
ไดิ้ฝึึกฝึน รวมถุึงให้กำาลิังใจเพื�อเดิินหน้าไปดิ้วยกัน”

“I am in charge of RMC (Raw Material Control). The challenges of my job surround  
cost-control efficiency, manufacturing-formula planning, in-process waste reduction, and  
the fulfillment of customers’ expectations. 

“Clear work goals are my inspirations. For now, my goal is to reduce plastic waste from 
production line. It is quite a challenging goal. But we are committed to achieving it.  
So, we are ready to experiment. I have encouraged junior staff to share their ideas too. 
When we have a clear goal to beat, we will have fun. We will want to do our best and 
see if we can finally achieve the goal.

“I am between operational staff and executives. So, when I have managed my team, 
I have made sure they know that I am with them. My team members can talk to me 
whenever they come across any problem. I am willing to share my experiences, offer advice, 
and give support. I have provided them with tools and set work protocol, which ensure 
team members can work interchangeably. I have also offered moral support so that we all 
can move ahead together.”    

“In my human-resource-management job, I have accorded importance to communications.  
I usually go soft or request cooperation rather than giving orders. These days, SCGP has 
stepped in to offer advice for stronger work systems. Such move will benefit our company 
and our staff in the long run. While changes happen in the process, we have assured our 
staff that they are loved and taken care of by the company all the same. We have adjusted 
their mindset so that they are aware of their long-term benefits and security. Clear 
communications make it easier for them to understand. 

“In my view, passion is about the fun of doing something new. I am passionate about 
learning new skills so as to make staff happier and add value to our organization. Trying 
new things also make us realize that we have the potential to do more. We don’t need to 
expect that we will be successful in everything we try. But at least, we will know what we 
can do from all those experiments. If they are not the right solutions yet, we can explore 
further. I am fortunate that SCGP supports such approach. 

“If we look back, we will see that some of our passions have changed over time. We may 
discover new passions if we are keen to explore. Once we step out of comfort zone, we 
will see our new value. This is how I have defined my passion.”
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