


ULTIMATE
E V E N T S

	 ยิ่งใหญ่ตระการตากับแฟชั่นโชว์อันงดงาม	และ
โดดเด่น	แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้าน
แฟชั่นของเจ้าหญิงดีไซเนอร์	 ‘พระเจ้าหลานเธอ	
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”	 กับคอลเลกชั่น	
Horse,	Helen,	Henri	ประจ�าฤดูกาลสปริง	/	ซัมเมอร์	
2018	ภายใต้แบรนด์	 ‘SIRIVANNAVARI’	และ	
S’HOMME	ปีนี้โดดเด่นด้วยลายกราฟิกฝีพระหัตถ์
อันเป็นเอกลักษณ์	โดยทรงน�าพระนิพนธ์เก่ียวกับ
เร่ืองราวแห่งความรักระหว่างชายชาติทหาร	และ 
สาวบ้านไร่ที่เกิดขึ้นช่วงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี	2	
มาเป็นแรงบันดาลพระทัยหลักในการออกแบบ	 
สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานกันถ้วนหน้า

SIRIVANNAVARI 
SPRING/SUMMER 2018

 The ultimate extravagant fashion show highlighting the talents of 
Princess	Sirivannavari	Nariratana	in	the	new	Spring/Summer	2018	 
collection	of	the	brand	‘SIRIVANNAVARI’	and	S’HOMME	shone	spotlight	
on	Her	Majesty’s	signature	graphic	design.	The	spectacular	collection	
inspired	her	poem	which	was	a	love	story	about	a	young	military	officer	 
and	a	farm	girl	during	the	end	of	World	War	II.	It	was	a	stunning	show	
that	deeply	impressed	the	audience.

SIRIVANNAVARI 
SPRING/SUMMER 2018
SIRIVANNAVARI 
SPRING/SUMMER 2018
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	 การจับมือคร้ังส�าคัญระหว่างงาน	Bangkok	
Comic	Con	และ	Thailand	Comic	Con	สู่การเป็น
มหกรรมป๊อปคัลเจอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	โดยปีนี้มีเหล่าดารา-ไอดอลจาก
ทั้งญี่ปุ่นและฮอลลีวูดมาร่วมงานกันอย่างมากมาย	
นอกจากนีแ้ต่ละบูธภายในงานต่างน�าสนิค้าลิมิเต็ด
เอดิชั่นมาให้เหล่านักสะสมได้ช้อปกันอย่างเต็มที	่
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือการ
ประกวดคอสเพลย์ท่ีเหล่าผู้เข้าประกวดแต่ละคน
ต่างแต่งแบบจัดเต็มไม่ยอมแพ้กันเลย

	 A	special	partnership	between	Bangkok	
Comic Con and Thailand Comic Con resulted 
in	 the	biggest	pop	culture	phenomenon	 in	
Southeast	Asia,	attended	by	stars	and	idols	
from	Japan	and	Hollywood.	The	booths	at 
the event featured limited edition items for  
collectors, and the highlight of the event was a 
cosplay	contest	featuring	fantastically	dressed	
contestants	in	cosplay	outfits.

Bangkok Comic Con x 
Thailand Comic Con 2018
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	 ผ่านพ้นไปแล้วกับงานมหกรรมอดุมศึกษา	พลงัขบัเคลือ่นประเทศไทย	4.0	ทีจ่ดัขึน้เป็นคร้ังแรกเพือ่ฉลองครบรอบ	45	ปี	ของท่ีประชมุ
อธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	งานน้ีรวบรวมเทคโนโลยีมากมายมาจัดแสดงผ่านกิจกรรมและนิทรรศการ	รวมถึงยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนผู้สนใจได้ทดลอง	“แบบทดสอบ	aiSCT”	เพื่อค้นหาคณะที่เรียนแล้วใช่	ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นย�าถึง	95%	อีกทั้งภายในงานยังได้จัด

พืน้ทีแ่สดงนทิรรศการภาพพระบรมฉายาลกัษณ์	สร้างความปลาบปล้ืมได้ทกุคน
ที่ได้ชม

		 	 	Universities	Expo	2018	has	wrapped	up	successfully.	Held	 to	 
celebrate	the	45th	anniversary	of	the	Council	of	University	Presidents	of	
Thailand,	the	expo	brought	together	top	technologies	in	activities	and	
exhibition.	Students	had	a	chance	to	try	the	aiSCT	test	to	find	out	what	
field	of	study	suits	them	most,	in	a	test	that	proves	to	have	an	accuracy	
rate	of	95%.	At	the	event,	there	were	portraits	of	His	Majesty	the	King	for	
everyone	to	pay	respect	to.

Universities,
the driver of
Thailand 4.0

	 นับเป็นคอนเสิร์ตท่ีสร้างปรากฏการณ์สุดร้อนแรงตั้งแต่เปิดขายบัตร	 
โดยคอนเสิร์ต	3	รอบ	กว่า	15,000	ท่ีนั่งขายหมดด้วยความรวดเร็วไม่ถึง	 
5	นาที	ซึ่ง	เป็ก	ผลิตโชค	ก็ตอบแทนแฟน	ๆ	ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วย
การทุ่มสุดตัวขนเพลงฮิตมากมายมาให้เหล่าแฟนคลับได้ทั้งร้องตาม	และเต้น
กันอย่างจุใจตลอด	3	ชั่วโมงเต็ม	พร้อมสร้างความประทับใจผ่านเซอร์ไพรส์
ด้วยแขกรับเชิญพิเศษระดับตัวท๊อปของวงการ	เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตแห่งป ี
ที่แฟน	ๆ	ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจสุดๆ

PECK PALITCHOKE
“First Date” Concert

	 This	phenomenon	concert	was	the	talk	
of	the	town	as	all	the	15,000	tickets	to	the	
three	shows	were	all	sold	out	within	five	
minutes.	Peck	Palitchoke	went	all	out	to	
indulge	his	 fans	with	major	hits	and	 
favorites	 for	 three	full	hours.	Surprise	
guests	of	the	concert	were	all	major	stars	
of	the	entertainment	industry.	It	was	truly	
a	concert	to	remember.
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	 อีกหนึ่งงานที่คนรักและหลงใหล	
Pop	Culture	มารวมตัวกันมากที่สุด
กับมหกรรมงาน	Asia	Comic	Con	
2018	ที่ขนกองทัพความบันเทิงแบบ
จัดเต็ม	ไม่ว่าจะเป็น	เกมส์	ของเล่น
ของสะสม	รวมถงึสินค้าสดุ	Exclusive	
และการแข่งเกมส์รอบพิเศษ	และ 
พบกับแชมป์ของรายการ	 King	 
of	Gamers	และกระทบไหล่ดารา 
ศิลปินจากฮอลลีวู ้ดและญี่ปุ่น	อาทิ	 

Asia Comic Con

Jessica	Henwick	ดารา	Hollywood	จากหนงัและซรีีย์ดัง	Marvel	และคอนเสร์ิตของ	SWEAT16!	
จบงานไปด้วยความประทับใจที่มิรู้ลืม

	 A	major	event	for	fans	of	pop	culture,	the	
recent	Asia	Comic	Con	2018	brought	 full-on	 
entertainment	with	fun	games,	special	collectibles,	
exclusive	items,	and	special	game	contests,	as	well	
as	the	ultimate	challenge	King	of	Gamers.	Hollywood	
and	Japanese	icons	such	as	Jessica	Henwick	of	
Marvel	were	also	present,	with	a	special	concert	by	
SWEAT16!	to	wrap	up	this	memorable	event.
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	 คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบ	10	ปี	ของ	แก้ม	วิชญาณี	ที่มา
พร้อมโปรดักชั่นสุดตระการตา	งานนี้สาวแก้มโชว์ความสามารถ
ออกมาอย่างเต็มท่ี	ด้วยเสียงร้องอันทรงพลังท่ีแต่ละเพลงท�าเอา
แฟนคลับอินไปกับอารมณ์ที่แก้มถ่ายทอด	ส่วนเพลงเร็วก็มันไม่
แพ้กัน	นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญท่ีไม่คิดว่าจะมาอยู่ร่วมเวทีกัน
ได้อย่าง	แดน	วรเวช,	มาเรียม,	ลิเดีย	และปนัดดาที่มาร่วมสร้าง
สีสันสร้างความสนุกให้กับผู้ชมในวันนั้น

Gam Concert my f irst time
	 The	 first	 solo	concert	 in	10	years	by	Gam	 
Wichayanee	came	with	dazzling	production.	On	this	
special	occasion,	Gam	gave	it	her	best	with	her	
powerful	singing	voice	which	captivated	the	audience.	
The	concert	also	featured	special	guests	who	were	
unlikely	to	be	seen	together	---	Mariam,	Lydia	and	
Panadda	---	delighting	the	fans	who	attended	the	
concert.

	 ได ้รับการตอบรับเป ็นอย ่างดี กับงาน	 Thai land	 
Innovation	Hubs	4.0s	ซึ่งเป็นครั้งแรกของการรวมพลัง 
ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย	และงานวิจัยระดับโลก	กว่า	
200	ผลงาน	อาทิ	บ้านอัจฉริยะส�าหรับผู้สูงอายุ,	นวัตกรรม

อาหารเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ,	หุ่น
ยนต์แพทย์เคลื่อนที่,	ก๊าซชีวภาพอัด
ส�าหรับยานยนต์,	นวตักรรมเตอืนภยั
พิบัติทางธรรมชาติ,	น�้ามันดีเซลจาก
ขยะพลาสตกิ,	ไหมไทยไฮเทคไม่กลัว
เคร่ืองซักผ้า,	เคร่ืองถมไร้สารตะก่ัว	
ฯลฯ	งานนี้ผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะ
ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากมาย
แล้วยังสามารถน�าแรงบันดาลใจไป
ต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

	 Thailand	Innovation	Hubs	4.0s	received	amazing	feedback.	It	was	
the	first	event	that	brought	together	over	200	innovation	ideas	by	Thai	
people	and	world-class	researchers,	such	as	smart	homes	for	elders,	
food innovation for those with illnesses or elders, mobile medical 
robots,	compressed	biogas	for	vehicles,	diesel	made	from	plastic	
waste,	laundry	machine-friendly	Thai	silk	and	mercury-free	niellowares.	
Participants	gained	useful	information	and	cool	ideas	to	inspire	their	
businesses.

Thailand
Innovation
Hubs 4.0S
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	 Thailand	HR	Tech	Conference	&	Exposition	
2018	“Connecting	Humanity	and	Technology”	
คร้ังแรกของประเทศไทยกับการรวบรวมเอา	HR	
Technology	and	Solution	ส�าหรับ	HR	4.0	มาไว้ที่
งานนี้งานเดียว	โดยภายในงานได้รับความสนใจ 
จากคนในแวดวง	HR	มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง	
บรรยากาศในวันนั้นอัดแน่นไปด้วยสาระมากมาย	 
ไม ่ว ่าจะเป ็น	 การแชร ์ไอดียจากสุดยอด	HR	 
Practitioner	ระดับแนวหน้าของเมืองไทย	การจัด
นทิรรศการเตม็รูปแบบน�าเสนอนวตักรรมใหม่	ๆ 	ให้
ผู ้ เข ้าร ่วมงานได ้สัมผัสและทดลองใช ้สุดยอด
เทคโนโลยี	งานนีน้อกจากจะได้รับความรู้ดีๆแล้ว	ยงั
เป็นพื้นที่ส�าหรับการน�าเสนอแนวคิดธุรกิจของ	HR	
Start	up	ในประเทศไทยอีกด้วย

Thailand HR Tech 
Conference & Exposition 2018

	 Thailand	HR	Tech	Conference	&	Exposition	2018	 “Connecting	 
Humanity	and	Technology”	was	 the	first	event	 in	Thailand	 to	bring	 
together	HR	technologies	and	solutions	designed	for	HR	4.0,	all	in	one	
place.	The	event	drew	a	lot	of	attention	from	HR	professionals.	There	was	
a	 lot	of	useful	 information,	such	as	 ideas	 from	Thailand’s	 top	HR	 
practitioners,	exhibition	of	new	innovations	and	technologies	for	participants	
to	try,	as	well	as	useful	knowledge.	There	was	also	a	platform	for	HR	
startups	in	Thailand	to	present	their	ideas.
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	 การจดังานอย่างย่ังยนืเป็นประเด็นทีเ่หล่าผูจ้ดังานในปัจจบัุน
ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	Ultimate	Sensation	ฉบับนี้จึง
จะขอพาไปพดูคุยกับผูจ้ดังานช้อปป้ิงท่ีแซ่บทีส่ดุในยคุนีอ้ย่างงาน	
SCB	EASY	ZAAP	ON	SALE	ท่ีเริ่มเอาหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดงานคร้ังนี้อย่างจริงจัง	แต่จะใส่ใจยังไงนั้น 
ไปหาค�าตอบพร้อมๆกันกับ	คุณ	ซายูริ	ฮากิฮาร่า	Managing	 
Director	ของงานนี้กันค่ะ

	 Q	:	แรงบันดาลใจในการรเิริม่การจดังานอย่างย่ังยืนของ	
SCB	EASY	ZAAP	ON	SALE	เป็นมาอย่างไรคะ
	 A	:	เนื่องจากงาน SCB EASY ZAAP ON SALE เป็นงาน
รวมร้านค้าออนไลน์ที่จัดอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี ซึ่งในการจัด
งานแต่ละคร้ังต้องใช้งบส่วนใหญ่ในการผลิตโปรดักชั่นและส่ือส่ิง
พิมพ์ต่างๆ ที่พอหลังจากจบงานแล้วก็กลายเป็นขยะ ส่งผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ส่ิงเหล่าน้ีจึงท�าให้เราเริ่มเห็น 
ถึงความส�าคัญในการด�าเนินงานโดยยึดหลักการจัดงานอย่าง
ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

SCB EASY
ZAAP ON SALE

	 Q	:	แนวทางในการจัดงานอย่างย่ังยืน	ของ	SCB	EASY	
ZAAP	ON	SALE	มีอะไรบ้างคะ
	 A	:	แนวทางในการจดังานอย่างย่ังยืน ของ SCB EASY ZAAP 
ON SALE จะโฟกัสไปที่ 3 ด้านด้วยกันค่ะ คือ ด้านสังคม, ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ การด�าเนินการลดปริมาณ
ขยะ และลดการใช้ทรัพยากร ด้วยการใช้เทคโนโลยีสือ่ดิจติอลเข้า
มาแทนที่งานพิมพ์ เช่น เอกสารการลงทะเบียนร้านค้าเปลี่ยนมา
เป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์ หรือ โปสเตอร์และใบปลิวที่
เปลี่ยนมาใช้แบบออนไลน์หรือจอ LED แทน นอกจากนั้นเรายัง
เลอืกใช้วสัดุทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้เป็นหลัก ด้วยการผลติ
โครงสร้างถาวรเพือ่ใช้งานท้ังปี แล้วใช้การตกแต่งเพิม่เตมิตามธมี
งานในแต่ละครั้งแทน เช่น ซุ้มทางเข้า Hanging และป้ายร้านค้า 
อีกทั้งงานนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจแฟชั่นแบรนด์ไทยให้ได้
มีพื้นท่ีในการน�าสินค้ามาแสดง รวมถึงยังต่อต้านสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์อีกด้วยค่ะ
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	 Q	:	สุดท้ายนี้ในอนาคตทิศทางในการจัดงานจะขยาย
ต่อยอดอย่างไรต่อไปคะ
	 A	:	ทิศทางต่อไปในอนาคต SCB EASY ZAAP ON SALE มี
เป้าหมายในการพัฒนารูปแบบงานให้เป็นสื่อดิจิทัลอย่างเต็มรูป
แบบ เพราะนอกจากลดการใช้ทรัพยากรแล้วยงัสามารถให้ข้อมูล
และสร้างสรรค์ผลงานได้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจย่ิงขึน้ เพือ่
สร้างความพอใจและคนืก�าไรให้กับลูกค้า และนอกจากจะตระหนกั
ถึงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดงานอย่างย่ังยืนแล้ว ทีมงาน
หวังว่างาน SCB EASY ZAAP ON SALE จะช่วยต่อยอดกิจการ
ของคนรุ่นใหม่และส่งเสริมงานออกแบบของคนไทยให้ก้าวไกล
มากขึ้น และอาจจะมีโครงการท่ีจะขยายตลาดมากขึ้นในอนาคต
ต่อไปค่ะ

	 Sustainability	 is	a	big	 topic	at	 the	moment	among	 
organizers.	This	issue	of	Ultimate	Sensation	takes	you	to	
talk	to	the	organizer	of	the	most	iconic	shopping	event,	SCB	
EASY	ZAAP	ON	SALE,	who	actively	implements	the	idea	
of	sustainability.	Let’s	find	out	more	about	this	with	Sayuri	
Hakihara,	the	Managing	Director.
  Q : What’s the inspiration for the sustainability of SCB 
EASY ZAAP ON SALE?
	 A	:	SCB EASY ZAAP ON SALE is a series of events that 
brings together online stores. In each event, a lot of money 
is spent on production and printing, and those things only 
become waste after the event, causing environmental  
problems. We recognized the need to improve our  
sustainability in order to save the environment.
 Q : What sustainable approaches does SCB EASY 
ZAAP ON SALE take?
	 A	:	In terms of sustainability, SCB EASY ZAAP ON SALE 
focuses on three areas -  soc ia l ,  economic and  
environmental. We reduce the amount of waste and the 

resources used by implementing digital tools instead of  
printing. Instead of using posters and leaflets, we use LED 
screens and online visuals. We also use mainly recyclable 
materials, and we use permanent structure for various events 
all year round. Such structure only requires some decorating 
in each event, such as at the entrance and some hanging 
signs. Our events help promote Thai fashion brands by  
giving them a platform, and we also promote the fight against 
copyright violation.
 Q : What’s the direction for future events?
	 A	:	In the future, SCB EASY ZAAP ON SALE will become 
fully digital. We will reduce the use of materials, and digital 
platforms also allow us to be informative and creative.  
This in turn brings satisfaction and more benefits to our  
customers. We are aware of environmental sustainability, 
and we hope that SCB EASY ZAAP ON SALE will serve as 
a platform for the new generation of Thais to take their  
businesses to another level. We are planning to expand  
our events in the near future.
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	 เปิดปี	2018	ด้วยความส�าเร็จท่ีย่ิงใหญ่	กับ	2	รางวัล 
แห่งความภาคภมิูใจ	โดยความส�าเรจ็แรก	คือ	รอยัล	พารากอน	
ฮอลล์	ถกูยกให้เป็น	Superbrands	ในฐานะทีเ่ป็นแบรนด์ระดับ	
World	Class	ที่มีความโดดเด่น	และเป็นท่ีหน่ึงในใจของ 
ทุกคน	ต่อด้วยอีกหนึ่งรางวัลท่ีพิสูจน์ถึงการเป็นสถานท่ี 
จัดงานแสดงสินค้าท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	
กับ	รางวัล	Thailand	MICE	Venue	Standard	โดยงานนี้ทั้ง 
ผู้บริหารและเหล่าทีมงาน	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	ทุกคน 
ต่างรู ้สึกภูมิใจ	และพร้อมที่จะต่อยอดท้ังสองความส�าเร็จ 
ดังกล่าว	เพื่อพัฒนาการบริการที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านต่อไป

	 Royal	Paragon	Hall	begins	the	year	2018	with	a	great	
success,	with	two	proud	achievements	to	 its	name.	 
The	first	is	when	Royal	Paragon	Hall	was	honored	with	
Superbrands	status	as	a	world-class	venue	trusted	by	
people	around	the	world.	The	second	is	when	Royal	
Paragon	Hall	was	presented	with	the	Thailand	MICE	Venue	Standard,	recognizing	it	as	a	world-class	MICE	venue.	Royal	
Paragon	Hall	executives	and	employees	are	proud	of	such	honorable	achievements	and	are	determined	to	continue	the	 
success	by	offering	the	best	services.

Success Awards
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	 ขยะที่ถูกทิ้งเกล่ือนกลาดตามพื้นท่ีสาธารณะ	นับวันยิ่ง
รุนแรงขึ้น	นอกจากจะสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว	มันยัง
ก่อให้เกดิภาพบรรยากาศท่ีแสนสกปรกในสงัคม	ไอเดียเทรนด์
สุดฮิตอย่าง	Plogging	จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา	โดยชาวสวีเดน
ชื่อ	Erik	Ahlström	โดย	Plogging	เป็นการควบรวม	2	กิจกรรม	
คือ	การ	Jogging	และ	Picking	up	จนเกิดเป็นเทรนด์การวิ่ง
พร้อมการเก็บขยะตามเส้นทางที่เราวิ่งไปด้วย	ซึ่งการว่ิงแบบ
นี้ช่วยเผาผลาญพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่	288	แคลลอรี่ต่อ	30	นาที	
ซึ่งปัจจุบันเทรนด์นี้ก�าลังได้รับความนิยมไปท่ัวโลก	เพราะ
นอกจากจะได้สขุภาพท่ีดีขึน้แล้ว	ยงัมีส่วนช่วยคืนสิง่ดีๆให้กับ
สังคม	ด้วยการเก็บขยะไปด้วย

	 Trash	 in	public	places	 is	a	major	 issue	which	 is	 
worsening.	In	addition	to	polluting	the	environment,	it	also	
looks	unsightly.	Swedish	man	name	Erik	Ahlström	came	

Plogging

up	with	the	idea	of	“Plogging”,	which	combines	two	activities,	jogging	and	picking	up	trash,	to	encourage	people	to	clean	up	
waste	while	jogging.	This	activity	can	burn	up	to	288	calories	in	only	30	minutes.	It	is	now	a	popular	trend	worldwide,	as	it’s	
good	for	the	health	and	also	good	for	the	environment.

ที่มา	:	www.hellogiggles.com/news/plogging-newest-exercise-trend
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