THE BAMBOO BAR โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

บทบรรณาธิการ

ขอคำ�แรก
สมัยก่อนเราพูดเรื่องการดื่มเหล้า ดื่ม
เบียร์ ดื่มไวน์ ได้อย่างเสรี แต่มาสมัยนี้พอจะ
พูดก็ต้องคิดนิดว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นหรือไม่ หรือว่า
คนที่เราพูดด้วยเด็กเกินวัยที่จะดื่มหรือเปล่า
หรื อ ถ้ า พู ด ในที่ ส าธารณะในฐานะตั ว แทน
บริษัทเบียร์ก็จะโดนจับตัวไปได้อีก คิดหนัก
จริงๆ จะพูดอะไรสมัยนี้ท�ำให้คิดถึงสมัยก่อน
มากจริงๆ แต่มองกลับไปก็ต้องขอบอกว่า
ความรู้ทุกชนิดโดยเฉพาะในเรื่องของการกินและการดื่มนั้นล้วน
แล้วเป็นมารยาททางสังคมทัง้ สิน้ จากการจับช้อนส้อมมีด การถือ
แก้ว มาจนถึงเรื่องการจับคู่อาหารกับเครื่องดื่ม และว่าเครื่องดื่ม
ต่างๆ แต่ละชนิดดืม่ เมือ่ ใด ง่ายๆ เช่น ไวน์แดงดืม่ กับเนือ้ ไวน์ขาว
กับปลาหรือไก่ (แต่กไ็ ม่เสมอไปนะครับ อยูท่ ตี่ วั ไวน์และความชอบ
ส่วนตัวด้วย) พอร์ตดืม่ กับชีส ค็อกเทลดืม่ ในงานค็อกเทลหรือก่อน
อาหารอะไรท�ำนองนี้ ล้วนแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น
คนสมัยก่อนแต่งตัวสวยงาม มีทา่ ยืนท่านัง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงตัวเอง
ท่าถือแก้วที่มีเอกลักษณ์ตามเครื่องดื่มและชนิดของแก้ว และแม้
กระทัง่ ท่าสูบบุหรีก่ ส็ ามารถบ่งบอกถึงตัวผูส้ บู ได้โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่
จะส่ง signal ให้กบั ผูช้ าย ศิลปะทีก่ ล่าวมานัน้ ก็แทบจะหายสาบสูญ
ไปเสียแล้ว น่าเสียดายจริงๆ เห็นเดี๋ยวนี้คนดื่มไวน์แพงสนิทกับ
อาหารเผ็ดก็ตอ้ งร้องโอยแล้วนะครับ เสียดายไวน์จริงๆ เพราะความ
เผ็ดของพริกจะท�ำลายต่อมรสชาติไปชั่วขณะ ดื่มไวน์ดีๆ เข้าไป
ก็ไม่ได้รสชาติแล้ว หรือมีอยู่ครั้งผมดื่มไวน์ขาวชนิดหนึ่งกับปลา
ดืม่ เดีย่ วก็อร่อยดีแต่พอต่อจากปลาท�ำให้ปลาคาวทันที บ้วนไม่ได้อกี
เลยต้องกลืนเข้าไป เพือ่ นร่วมโต๊ะถามอีกคนว่าไวน์อร่อยไหม เขา
ก็หน้าเจือ่ นๆ ตอบว่าอร่อย ศิลป์ของการดืม่ และการกินก็หายวับ
ไปกับตา ความรูค้ อื สิง่ ส�ำคัญครับในทุกๆ เรือ่ งทีจ่ ะช่วยให้เราเดิน
หน้าในชีวติ ของเราได้อย่างราบรืน่ และสวยงามกว่าทีห่ ากไม่มคี วามรู้
นัน้ ๆ สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนีเ้ ลยขอน�ำเรือ่ งเหล้าๆ มาเล่าให้ฟงั

เพือ่ เป็นความรูท้ วั่ ไปให้อา่ นกันเล่น ได้ความรู้
เบือ้ งต้นด้วย ทีมงานก็ได้ไปคุยกับบาร์เทนเดอร์
ดังของโรงแรมโอเรียนเต็ล โรงแรมที่ติดเบอร์
หนึง่ ของไทยมาเป็นหลายทศวรรษแล้วและอยู่
คูก่ บั กรุงเทพฯ มากว่าศตวรรษ ต้องขอขอบคุณ
คุณแก้ว กาญจน์ พันธุหงส์ ผู้อ�ำนวยการ
ด้ า นการสื่ อ สารของโรงแรมแมนดาริ น
โอเรียนเต็ลบางกอกที่ช่วยจัดการพบปะครั้งนี้
ให้ทแี่ บมบูบาร์
ตอนแรกจะลงลึกเรือ่ งไวน์ดว้ ยแต่กลายเป็นจะยาวมากๆ แต่
ก็ได้เคยถามผู้รู้มาก็ทราบว่าไวน์ดีๆ ควรดื่มเองไม่ต้องไปปะปน
กับอาหาร enjoy รสชาติของมันได้เต็มที่ จะ pair กับอาหาร
ก็ต้องเลือกให้ดีเพราะเขาจะช่วยชูรสกันและเลือกดื่มไวน์ที่เรา
ชอบรสชาติเขาจริงๆ ไม่ว่าจะราคาใด ของดีจริงๆ ที่ไม่ใช่เป็น
investment นั้น นานๆ ทีค่อยเอาออกมาเปิดดื่มจะได้มีความ
special เหลืออยู่ไม่งั้นมันจะขาด spirit และศิลปะของการดื่ม
ก็จริงนะครับ ลองคิดดูแล้วกันอะไรที่ได้มาง่ายหรือท�ำบ่อยครั้งก็
จะหมดความพิเศษของมันไป
งานอุ่นไอรักครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา เราชาวสิงห์ได้ไปเที่ยว
กันเยอะ แต่งตัวย้อนยุคกันเต็มที่และก็ได้ลิ้มรสชาติไก่ย่าง
บุญรอด บางคนอาจจะเป็นครั้งแรกแต่ไก่ย่างนี้ดังมากในอดีต
โดยเฉพาะในงานกาชาดประจ� ำ ปี ที่ จั ด ที่ ส วนอั ม พรและลาน
พระบรมรูปทรงม้าเป็นที่ลือชื่อมาก ใครมางานกาชาดก็ต้องมา
นั่งรับประทานไก่ย่างบุญรอดกับเบียร์เย็นๆ คุณแทม ทิพธิดา
สุขุม หลานตาคุณประจวบ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้รับมอบต่อต�ำรานี้
มาเลยขอไปคุยด้วยเพื่อบันทึกความเป็นมาของสูตรไก่ย่างนี้มา
ให้ทุกคนได้อ่านด้วยครับ จะมีให้ลิ้มรสชาติก็ไม่กี่ครั้งต่อปีเอง
เขียนไปก็ได้กลิ่นแล้วหิวด้วยอีก อ่านแล้วหวังว่าจะได้กลิ่น
หอมหวนของไก่ย่างนี้มากันนะครับ
สรวิช ภิรมย์ภักดี
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำ�แห่งรัตนโกสินทร์”
@ กรุงเทพมหานคร l 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้ำ
แห่งรัตนโกสินทร์” จัดขึน้ ณ พระลานพระราชวัง
ดุสติ และสนามเสือป่า ด้วยพระราชด�ำริของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร ที่ทรงตั้งมั่นพระราชทานความสุขแก่
ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ย้อนร�ำลึกถึง
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วิถีชีวิตชาวไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในการนี้
ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนต่ า งร่ ว มกั น
ออกร้ า นและจั ด งานรื่ น เริ ง ที่ แ สดงถึ ง วิ ถี ไ ทย
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ บรรยากาศในงาน
เต็มไปด้วยความอบอุน่ สนุกสนาน และเรียบร้อย
งดงามสมความเป็นไทย

บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วม
สนองพระราชด�ำริโดยจัดตัง้ “โรงภาพยนตร์
ประชาภิรมย์” ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผมู้ าร่วมงาน
อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้ำแห่ง
รัตนโกสินทร์” ได้ถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุค
เรื่องเดียวกับนักแสดงชั้นน�ำของประเทศ
อย่าง ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และ
นุน่ -วรนุช ภิรมย์ภกั ดี เนือ้ หาของภาพยนตร์
เล่าย้อนไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างสะพานปฐมบรม
ราชานุสรณ์ เพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่ง
ธนบุรี ประชาชนในยุคนัน้ ต่างก็ตนื่ ตาตืน่ ใจ
และเฝ้ารอที่จะได้ชมพิธีเปิดสะพานเป็น
ครัง้ แรก การถ่ายท�ำแต่ละครัง้ ใช้เวลา 10-15
นาที ครัง้ ละ 250 บาท ถ่ายได้ทงั้ เดีย่ วและ
กลุม่ ไม่เกิน 4 คน สร้างความสนุกสนานให้
กับผูท้ มี่ าร่วมถ่ายท�ำเป็นอย่างมาก
ผู้เข้าร่วมถ่ายภาพยนตร์ยังจะได้รับ
โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ตนร่วมเป็นนักแสดง
กลับบ้านไปเป็นที่ระลึก พร้อมโหลดไฟล์
ภาพยนตร์เก็บไว้รบั ชมได้ ถือเป็นโอกาสที่
คงจะหาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้วทีโ่ รงภาพยนตร์
ประชาภิรมย์มอบให้กบั ผูท้ มี่ าร่วมงาน
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กิจกรรมที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด จัดขึน้ ในงานอุน่ ไอรัก คลายความหนาว
“สายน�ำ้ แห่งรัตนโกสินทร์” ครัง้ นี้ เกิดจาก
ความร่วมมือของผูบ้ ริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ หลายฝ่าย ได้แก่
• ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักที่ท�ำ
หน้าที่ประสานงานกับส�ำนักพระราชวัง
และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกับส�ำนักงาน
การพิพธิ ภัณฑ์และสือ่ สิง่ พิมพ์ ทัง้ การจัดท�ำ
โรงภาพยนตร์ประชาภิรมย์ นิทรรศการ
ภายในโรงภาพยนตร์ แ ละการจ� ำ หน่ า ย
อาหารที่ร้านอภิรมย์
• สายวิ ศ วกรรมและสารสนเทศ
ฝ่ายซ่อมบ�ำรุงและบริการเฉพาะกิจ แผนก
ซ่อมบ�ำรุงเฉพาะกิจ (ช่างไม้) ผู้สนับสนุน
การจั ด ท� ำ เฟอร์ นิ เ จอร์ ง านไม้ ที่ ใ ช้ ใ น
โรงภาพยนตร์ประชาภิรมย์
• ส�ำนักงานบริหารกลาง ผูส้ นับสนุน
เรื่องยานพาหนะ โดยส่งทีมงานมาประจ�ำ
ทัง้ การรับส่งทีมงาน ตลอดจนอ�ำนวยความ
สะดวกเรื่องการรับส่งอาหารและไอศกรีม
ที่น�ำมาจ�ำหน่ายที่ร้านอภิรมย์ตลอดเวลา
กว่า 40 วัน
• ทีมไก่ย่างบุญรอดที่มาจากหลาย
ฝ่ายหลายแผนก โดยการก�ำกับดูแลจาก
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2561 ซึง่ บริษทั ฯ เข้าร่วมในส่วน
การบริการน�้ำตลอดเส้นทาง รวม 100 จุด
มีอาสาสมัครจากพนักงานบุญรอดบริวเวอรี่
และบริษัทในเครือกว่า 80 คน มาช่วยดูแล
และประจ�ำบูธน�้ำสิงห์แต่ละจุด
• ทีมคุณปิติ ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ซอสอเนกประสงค์และขนมอบกรอบเมด
บายต๊อดเป็นของรางวัลในงานอุ่นไอรัก
คลายความหนาวฯ ในครั้งนี้
10
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SINGHA WAY DAY 2018

@ กรุงเทพมหานคร l 22 พฤศจิกายน 2561

งาน “สิงห์เวย์เดย์” จัดขึน้ ปีแรกภายใต้ธมี “ค่ายลูกสิงห์”
เพื่อกระตุ้นความกล้าและมอบความสนุกให้กับชาวสิงห์
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการแชร์ประสบการณ์
การสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” โดยได้รบั เกียรติจาก บริษทั ฟูด้
แพชชัน่ จ�ำกัด เจ้าของรางวัล “ทีส่ ดุ แห่งสุดยอดนายจ้างดีเด่น
แห่งประเทศไทย” (Aon Best Employers Thailand 2018)
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรแก่
เหล่า Change Agent และผูท้ สี่ นใจ ในช่วงบ่าย นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนัน้ เริม่ กิจกรรม Talk Zone
เวทีทแี่ ชร์ไอเดียและแรงบันดาลใจจากน้องๆ คนรุน่ ใหม่
ต่อด้วยกิจกรรมไฮไลต์ของงาน การประกวด SINGHA
WAY MUSIC COVER CONTEST รอบชิงชนะเลิศ ทีเ่ ปิดให้
ชาวสิงห์จากทุกหน่วยงานและทุกระดับได้ขนึ้ แสดงความเป็น
SINGHA WAY ผ่านบทเพลง “ทีท่ เี่ ป็นของเรา” ซึง่ แต่ละวง
ก็ฝากฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่ ท�ำเอากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทัง้ 4 ท่านจาก Muzik Move เอ่ยชมไม่หยุดปาก นอกจากนี้
ภายในงานยังมีการออกบูธไก่ย่างบุญรอดและสินค้าจาก
แบรนด์ตา่ งๆ ในเครือ พร้อมคอนเสิรต์ จากศิลปินค่าย Muzik
Move วง Playground และ สงกรานต์ รังสรรค์ เรียกว่ามอบ
ความสนุกส่งท้ายปีกนั แบบสุดเหวีย่ ง
สแกน QR Code
เพื่อชมวิดีโอบรรยากาศงาน SINGHA WAY DAY 2018
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โครงการทวิภาคีอาชีวะ

@ กรุงเทพมหานคร l 25 มกราคม 2562

โครงการทวิภาคีอาชีวะได้รับความร่วมมืออย่างดีระหว่าง
สภาหอการค้าเยอรมัน-ไทย บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้มาตรฐานและแนวทาง

ของระบบการศึกษาเยอรมัน ในการนี้ กระทรวงศึกษาของประเทศ
เยอรมนีมีความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการท�ำงานของ บริษัท
ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยแห่งแรกใน
South East Asia ที่สามารถเข้าสู่มาตรฐานระดับ A ภายในระยะ
เวลาเพียง 2 ปี
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U Beer Valentine

@ ทั่วประเทศ l 12 กุมภาพันธ์ 2562

U Beer ออกคอลเลกชัน่ กระป๋องต้อนรับวันแห่งความรัก หาซือ้ ได้แล้ววันนีท้ ี่ 7-11 ทุกสาขา ไปจนถึงเดือนเมษายน 2562
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Singha Park Chiang Rai International Balloon Fiesta 2019
@ เชียงราย l 13 –17 กุมภาพันธ์ 2562

เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนกลับมา
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายเป็น
ปีที่ 4 โดย “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาล
วาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก บอลลูนหลากสีสันสร้างความ
สวยงามอลังการให้กับน่านฟ้าเชียงราย นอกจากตื่นตาตื่นใจ
ไปกับบอลลูน นักท่องเที่ยวยังสามารถอิ่มอร่อยและเพลิดเพลิน
ไปกับมหกรรมอาหารกว่า 60 ร้านเลิศรสจากทั่วประเทศ พร้อม

สนุ ก กั บ คอนเสิ ร ์ ต สุ ด พิ เ ศษจากทั พ ศิ ล ปิ น มากฝี มื อ และอี ก
กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 คือ การแสดงโขนกลาง
แปลงแบบเต็มคณะและใกล้ชิดผู้ชมมากที่สุด เรื่องรามเกียรติ์
ตอน “อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ” สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยัง
ได้จัดเตรียมมุมถ่ายภาพสวยๆ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาเก็บ
ภาพแห่งความสุข ความทรงจ�ำ และความประทับใจในงานนี้
ไว้ตลอดไป

SINGHA MAGAZINE
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มาชิตะเปิดตัว พัคจีฮุน พรีเซนเตอร์ใหม่
@ กรุงเทพมหานคร l 8 มีนาคม 2562

“มาชิตะ” ระเบิดศึกสาหร่าย เผยโฉมพรีเซนเตอร์ใหม่ ศิลปินไอดอลเกาหลี “พัคจีฮนุ ” พร้อมยกเครือ่ งการตลาดใหม่ปรับสูตรผงชูรส
0 % ทัง้ 5 รสชาติ ได้แก่ ออริจนิ ลั สไปซี่ สไปซีบ่ าร์บคี วิ เกาหลี ลาบ และต้มย�ำ ยืนยันความอร่อยเต็มทีเ่ หมือนเดิมพร้อมดีไซน์แพ็กเกจจิง้
เติมสีสนั ให้โดดเด่น
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

25 พฤศจิกายน

14 ธันวาคม

17 ธันวาคม

“บีจี พาวเวอร์ โบ๊ท กรังด์ปรีซ์”
ปิดฤดูกาล 2018
บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน)
จัดการแข่งขันเรือเร็วสากล “สิงห์ วอเตอร์สปอร์ต”
(Singha Watersports) สนาม 4 รายการ “บีจี
พาวเวอร์โบ๊ท กรังด์ปรีซ”์ (BG Powerboat Grand
Prix) ณ บึงหนองโคตร จ.ขอนแก่น ซึง่ เป็นสนาม
ปิดฤดูกาล 2018 หลังการขับเคี่ยวของนักแข่ง
เรือเร็วตลอดทัง้ ปีได้จบลงแบบสมบูรณ์ โดยงานนี้
ได้รบั เกียรติจาก นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด
(มหาชน) เป็นผูม้ อบรางวัลแก่ผชู้ นะ และกล่าวถึง
ความสำ�เร็จของการแข่งขันในครั้งนี้ท่ามกลาง
แฟนๆ ที่มาร่วมชมอย่างคับคั่ง

BGC ยกทัพความรู้ เสวนา “The
Power of Knowledge”
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด
(มหาชน) หรือ บีจีซี จัดเสวนา “The Power
of Knowledge” ณ BGC Glass Academy
Center บีจีซี อยุธยากล๊าส เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการดำ�เนินงาน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ สำ�หรับบุคลากรนำ�ไปประยุกต์ใช้
รวมถึงสร้างการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในหน่วยงานและ
ธุรกิจในอนาคต โดยมี นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการผูจ้ ดั การ BGC เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และ นายจักรพันธุ์ จิราธร ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสสำ�นักงานการผลิต เป็นผู้กล่าว
วัตถุประสงค์การจัดงาน มีพนักงานในเครือบริษทั
BGC เข้าร่วมกว่า 200 คน

KKB เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
“องค์กรทีส่ นับสนุนงานด้านคนพิการ
ดีเด่น ปีที่ 2”
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด ได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบริษัทที่สนับสนุนการ
จ้างงานและส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 33 จาก
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
ชัน้ 5 โดย นางสุรรี ตั น์ ซือ่ ตรง ตำ�แหน่งรักษาการ
ผู้จัดการแผนกการบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ
เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าว

18 ธันวาคม
30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม
“บีจีซี” ร่วม “สิงห์” เปิด “Thailand
Glass Art Festival 2018”
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด
(มหาชน) หรือ “บีจซี ”ี ร่วมกับ บริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จำ�กัด เปิดนิทรรศการ “Thailand Glass
Art Festival 2018” (ไทยแลนด์ กล๊าส อาร์ต เฟสติวลั
2018) งานแสดงศิลปะจากการเป่าแก้วครัง้ แรกของ
ประเทศไทย พิธีเปิดนิทรรศการได้รับเกียรติจาก
นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด
งาน พร้อมด้วย นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานการพิพิธภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ
แฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
18
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15 ธันวาคม
สิงห์ สามเสน เกษียณ
ประจ�ำปี 2561
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดงาน
สิงห์ สามเสน เกษียณ ประจำ�ปี 2561 ณ สโมสร
กรมสรรพาวุธทหารบก ในปีนี้มีพี่ๆ พนักงาน
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำ�นวน 5 ท่าน แยกเป็น
แผนกผลิต 2 ท่าน คลังสินค้า 1 ท่าน และแผนก
วิศวกรรม 2 ท่าน โดย นายวรพจน์ เลียวศิริกุล
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และ นางธัญญลักษณ์
กุลถวายพร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็น
ประธานกล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้มีส่วนร่วม
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ช่ ว ยองค์ ก รขยายธุ ร กิ จ จนเจริ ญ
เติบโตได้ถึงวันนี้

BG จัดงานท�ำบุญอาคาร
ส�ำนักงานแห่งใหม่
บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน)
พร้อมกลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกล๊าส จัดงาน
ทำ�บุญอาคารสำ�นักงานใหญ่แห่งใหม่ ภายใน
บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน) ณ
รั ง สิ ต -นครนายก จ.ปทุ ม ธานี มี ก ารถวาย
ภั ต ตาหารเช้ า และทำ � บุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสาร
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยได้รับเกียรติ
จาก นายสุรศักดิ์ เดชะรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อม
ด้วยคณะผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี รับฟัง
ธรรมและรับพรจากพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละเจ้ า อาวาสวั ด เขี ย นเขต
พร้อมทำ�พิธีเจิมอาคารสำ�นักงานใหญ่แห่งใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคล

25 ธันวาคม

11 มกราคม

26 มกราคม

KKB มอบเงินส่งเสริมคนพิการ
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด มอบเงิน
ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการตามมาตรา 35 จำ�นวน
5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเลีย้ งไก่ไข่และเลีย้ งปลา เลีย้ งชีพ
คนพิการ
2. โครงการร้านตัดผมชาย เลีย้ งชีพคนพิการ
3. โครงการร้านขายก๋วยเตี๋ยวและส้มตำ�
เลี้ยงชีพคนพิการ
4. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และ
เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงชีพคนพิการ
5. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
เลี้ยงชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
ได้แก่ เทศบาลตำ�บลท่าพระ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลท่าพระ และองค์การบริหารส่วนตำ�บล
บ้านทุ่ม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ดีที่บริษัทฯ ได้มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้าประเทศเนเธอร์แลนด์
เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี
บริวเวอรี่ จ�ำกัด
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำ�กัด นำ�ลูกค้า Westmill Foods บริษัทนำ�เข้า
อาหารเอเซียนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้า
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ บริษัท ปทุมธานี
บริวเวอรี่ จำ�กัด

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
คว้าแชมป์บอลลีโอปรีซีซั่น
พร้อมรับเงิน 1.9 ล้านบาท
นายจาตุรนต์ หิมะทองคำ� ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
จำ�กัด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันและมอบ
รางวัลการแข่งขัน “ลีโอ ปรี ซีซั่น คัพ 2019” ซึ่ง
จัดแข่งขันเป็นปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3.2
ล้านบาท โดยมีผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วย
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด สถานีโทรทัศน์
ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 สายการบินเเอร์เอเชีย บริษัท
เอไอเอ จำ�กัด บริษทั โวลท์ เอนเนอร์จี แวร์ จำ�กัด
และน้�ำ ดืม่ ตราสิงห์ ในปีนมี้ ี 12 ทีมชัน้ นำ�ของไทย
และ 4 ทีมสโมสรแถวหน้าของอาเซียนร่วมชิงชัย

7 มกราคม
บุญรอดฯ มอบเงินช่วยเหลือภาคใต้
ในเหตุวาตภัย
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายก
รัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุน
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำ�นักนายก
รัฐมนตรี” จากนายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ตัวแทน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน
3,000,000 บาท เพือ่ ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากพายุโซนร้อนปาบึก ผ่านรายการ “รวม
น้ำ�ใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” ที่ห้องส่ง 5 อาคาร
ปฏิบัติการ บมจ.อสมท.

12 มกราคม
บีจีพียู เปิดตัวทีมและชุดใหม่
พล้อมลุยศึก 2019
สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ
บีจีพียู จัดงาน BGPU Season Opening 2019
เปิดตัวนักเตะและชุดแข่งขันใหม่ สำ�หรับฤดูกาล
2019 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งจัดการประกวด
Rabbit Girls 2019 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
โดยมี นายสุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ผู้อ�ำ นวยการ
สโมสรฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย “โค้ชโอ่ง” ดุสติ
เฉลิมแสน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้เล่น BGPU 2019
และแฟนคลับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

2 กุมภาพันธ์
เปิดสนามแรก “สิงห์ ซีรีส์ รัน
2019” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย
สิงห์ ซีรีส์ รัน 2019 ปี 2 เปิดสนามแรก
รายการ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย ครอสคันทรี่ รัน
2019” ในบรรยากาศแทร็กวิ่งที่สวยงามที่สุด
ท่ามกลางธรรมชาติ ทิวเขา ไร่ชา ทุง่ ดอกไม้ ของ
สิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยมีนักวิ่งจากทั้งชาวไทย
และต่างชาติ กว่า 2 พันคนเข้าแข่งขัน งานนี้
ได้รบั เกียรติจาก นายพงษ์รตั น์ เหลืองธำ�รงเจริญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย
จำ�กัด และ นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด เป็นประธานในพิธีเปิด
และมอบรางวัล
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

11 กุมภาพันธ์
สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์
เปิดโอกาสให้เยาวชนสัมผัส
ประสบการณ์แข่งขันในสนามจริง
การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรุน่ อายุ 15 ปี
และ 18 ปี “สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 2”
ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6 แสนบาท จัดโดย
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และโรงเรียน
สอนแบดมินตันบ้านทองหยอด สำ�หรับพิธเี ปิดการ
แข่งขัน ได้รบั เกียรติจาก นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารข้อมูลข่าวสารธุรกิจและสังคม
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด เป็นประธาน
พร้อมด้วย “แม่ปุก” นางกมลา ทองกร ผอ.รร.
สอนแบดมินตันบ้านทองหยอด

13 กุมภาพันธ์
ลูกค้า Imperial Maks เข้าเยี่ยมชม
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด ให้การ
ต้อนรับและนำ�คณะจากบริษัท Imperial Maks
ผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด จากประเทศ
อินเดียเดินชมกระบวนการผลิต
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28 กุมภาพันธ์
22 กุมภาพันธ์
การระดมทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
จ�ำนงค์ ภิรมย์ภักดี ครั้งที่ 2
มูลนิธิจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี จัดการประมูล
และจั ด จำ � หน่ า ยของสะสมของนายจำ � นงค์
ภิรมย์ภักดี และเหล่าเซเลบต่างๆ เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเล็ก
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด โดยมีนาย
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รายได้รวมจากกิจกรรม
ในครั้งนี้ 2,158,198 บาท โดยนำ�เงินจำ�นวน
1,000,000 บาท ไปร่วมสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤติ
(ICU) จำ�นวน 1 ห้องให้กับอาคารศูนย์การ
แพทย์ 10 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) อ.บ้ า นแพ้ ว จ.สมุ ท รสาคร ตาม
เจตนารมณ์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ ข องนายจำ � นงค์
ภิรมย์ภักดี ที่อยากเห็นคนทุกคนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยความ
เชื่ อ ที่ ว่ า ทุ ก คนมีสิทธิ์ที่จ ะสร้ า งสรรค์ ชี วิ ต ใน
แบบที่ตัวเองต้องการและมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน

“LEO” คว้ารางวัลโซเชียลมีเดีย
ยอดเยี่ยมจากเวที Thailand
Zocial Awards 2019
แบรนด์ LEO ติด 1 ใน 3 แบรนด์ที่
เข้ารับรางวัล Best Brand Performance on
Social Media by Category “Beverage
(Alcohol)” ในงาน Thailand Zocial Awards
2019 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครเคแบงก์
สยามพิฆเนศ ชัน้ 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ โซเชี ย ล
มี เ ดี ย ที่ นั บ วั น จะยิ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาคธุ ร กิ จ
มากขึ้น โดยมีนายชัยนันท์ ธันวารชร และ นาย
ปริณวุฒิ สนธิรักษ์ เป็นตัวแทนแบรนด์ LEO
มารับรางวัล

รีวิว / เครื่องดื่มสุดฮิป

เครื่องดื่มสุดฮิป

ในวันสุดฮ็อต
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เรื่อง: แมวหมู ภาพ: สังเขปสีขาว

1

หน้าร้อนปีนี้ใครไม่มีแพลนไปเที่ยว
ที่ ไ หน หากคุ ณ อยากคลายร้ อ น
ด้วยการไปนั่งชิลล์หาไอเดียใหม่ๆ
พร้ อ มจิ บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ใ ห้ ร สชาติ
ไม่เ หมือนใครแถมสีสัน แปลกตาน่า
รับประทาน เรามีรา้ นคาเฟ่เก๋ๆ ฮิปๆ
พร้อมเมนูเครื่องดื่มสุดครีเอทมา
รีวิวกัน เราไม่ ได้เอาใจเฉพาะคน
รักกาแฟนะ เพราะร้านที่เราเลือกมา
รวมเครือ่ งดืม่ หลากหลายเลยทีเดียว

BLUE WHALE
ซอยเพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช ตรงข้ามวัดโพธิ์
เปิด 10.00 - 20.00 น. (ปิดวันพฤหัสบดี)

คาเฟ่ที่ใช้คอนเซ็ปต์วาฬสีน�้ำเงินและท้องทะเล ท�ำให้
ทั้งร้านดูสงบ เย็นตา น่าสนใจที่เครื่องดื่มของร้าน
ก็ใช้ธีมสีนำ�้ เงินเช่นกัน ร้านเขาผสมดอกอัญชันกับ
สูตรเครื่องดื่มหลายๆ เมนูท�ำให้ได้เครื่องดื่มสีน�้ำเงิน
อมม่วงที่ดูแปลกแต่ปลอดภัย 100%
Iced Butterfly Pea Latte / Hot Butterfly Pea Latte

น�้ำอัญชันผสมนม ท็อปปิ้งด้วยดอกอัญชันและแท่งซินนามอน ให้กลิ่น
ซินนามอนและรสชาติที่ออกหวาน หากสั่งแบบร้อนจะได้ฟองนมที่
วาดลวดลายอันสวยงาม รสอ่อนกว่าแบบเย็นและไม่มีกลิ่นซินนามอน
Cold Blue Coffee

กาแฟโฮมเมดสกัดเย็นทีผ่ สมนม น�ำ้ อัญชัน และวานิลลาไซรัป ท็อปปิง้
ด้วยดอกอัญชันสีมว่ งสด เหมาะกับคนชอบกาแฟทีไ่ ม่แรงและขมจัด
Cha Thai On The Beach

ขนมปังชาร์โคลโทสต์ ท็อปปิง้ ด้วยไอศกรีมกะทิ (หรือวานิลลา) ราดด้วย
ซอสชาไทย และตบท้ายด้วยถั่วครัมเบิ้ลกับมะพร้าว รสหวานมันแต่
ไม่หวานจัดจนเลี่ยน มีกลิ่นหอมของมะพร้าวสมชื่อออนเดอะบีช
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รีวิว / เครื่องดื่มสุดฮิป

Eureka Coffee Tap
สาขา 1 ศาลาแดงซอย 1 ตรงข้ามตึกอื้อจื่อเหลียง
สาขา 2 ชั้น 1 โครงการ Silom Connect
เปิดทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

ร้านที่คอกาแฟมากมายหลงรัก เพราะเมนูที่แปลกแต่
สร้างสรรค์ เช่น กาแฟไข่เค็ม ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์
ของร้าน ต้องบอกเลยว่าใครที่ ได้มาควรลอง
สักครัง้ อีกทัง้ ร้านนีย้ งั ชงกาแฟแบบ Nitro Cold Brew
ที่ให้เนื้อสัมผัสของกาแฟนุ่มละมุนมากๆ

Kai Kem Latte

| กาแฟไข่เค็ม

มีส่วนผสมของซอสไข่เค็มและบัตเตอร์ซอส ท็อปปิ้งด้วยก้อนทองหยิบ
แช่แข็ง ให้รสหวานเจือเค็ม กาแฟไม่ขมจัด เหมาะส�ำหรับคนที่ชอบดื่ม
กาแฟแบบครีมมี่ที่มีรสหวานอ่อนๆ
Durian Iced Tea

| ชาไทยทุเรียน

คนรักชาไทยกับทุเรียนน่าจะฟินมาก ด้วยชาไทยรสเข้มข้น
ผสมทุเรียนไซรัปซึ่งออกรสชาติคล้ายๆ ทุเรียนกวน
ให้ความหวานมัน และมีความกรุบกรอบจากท็อปปิ้ง
ทุเรียนทอด
Black Truffle Cocoa

| โกโก้เห็ดทรัฟเฟิล

เห็นชื่อแล้วต้องสั่งมาลอง ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง โกโก้เข้มข้น
มีความขมแบบพอดี ไม่หวานจัด มีพุดดิ้งเห็ดที่รสออก
หวานๆ และมีกลิ่นเห็ดด้วย แปลกแต่ลงตัว
Papaya White Chocolate Cold Brew

| กาแฟไวท์ช็อกโกแลตมะละกอ

รสกาแฟจะค่อนข้างขมและเข้ม แต่ได้ความละมุนจากนม
ไวท์ชอ็ กโกแลต และความหวานจากไซรัปมะละกอมาตัด
ความขมจนได้รสชาติทกี่ ลมกล่อม
Matcha Baitoey Latte

| มัทฉะใบเตย

มัทฉะเข้มข้นทีม่ กี ลิน่ หอมของใบเตย เพิม่ ความหวานมัน
ด้วยวุ้นมะพร้าว ให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องดื่มกึ่งขนม
แม้กลิ่นมัทฉะจะถูกกลบ แต่รสชาติไม่นา่ ผิดหวัง
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Baker Gonna Bake Cafe

3

ซอยสุขุมวิท 26 เดินจาก BTS พร้อมพงษ์เข้ามา 600 เมตร
เปิด 9.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ)

ร้านคาเฟ่โฮมเมดที่มีบรรยากาศอบอุ่น
และเงียบสงบ มีเมนูหลากหลายให้เลือก
เราเลือกสั่งเครื่องดื่มม็อกเทลที่ ให้
ความสดชืน่ เพราะสีสนั ทีด่ สู วยแปลก
รวมทั้งสั่งเมนูปั่น เฟรปเป้และสมูทตี้ที่
ให้ทั้งความสดชื่นและดีต่อสุขภาพด้วย
Rainy Ume

น�้ำลูกพลัมผสมน�้ำสตรอว์เบอร์รี่โซดา รสชาติไม่
หวานจัด ออกเปรี้ยวเจือเค็มจางๆ
Citrus Mojito (Virgin)

โมฮี โ ต้ ไ ร้ แ อลกอฮอล์ ท่ี มี ส ่ ว นผสมของส้ ม
น�ำ้ มะนาว ใบมินต์ รสเปรีย้ วหวาน ให้ความสดชืน่

4

Pumpkin Pinch

น�้ำฟักทองปั่นผสมนม เพิ่มความกรุบกรอบด้วย
ครัมเบิ้ลรสหวานมัน ดื่มง่าย ออกหวานนิดๆ

EST.33
ชั้น 3 อาคาร SINGHA COMPLEX
หัวมุมสี่แยกอโศก-เพชรบุรี
เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

แนะน�ำเบียร์ ใหม่ จาก EST.33
33 Pale Ale

คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีที่มีคุณภาพ มีส่วนผสมของมอลต์คั่วพิเศษเพื่อให้ได้
กลิน่ คาราเมลและมีโี ทนสีนำ�้ ตาลแดงใช้ฮอ็ ปคุณภาพดีสายพันธุ์ Cascade
ท�ำให้มีรสขมและมีกลิ่นหอมของส้ม เสาวรส และผลไม้เขตร้อน ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวส�ำหรับผู้เริ่มต้นที่จะดื่มเบียร์ในสไตล์ Pale ale จะมี
รสขมที่ไม่มากเกินไป ท�ำให้เป็น Pale ale ที่ดื่มได้ทุกวัน
SINGHA MAGAZINE
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เปิดโลก Cocktails
สีสนั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เรื่อง: PONGWITT ภาพ: THE BAMBOO BAR

เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนจะเห็นภาพน�้ำสีอ�ำพันมาก่อน
น้อยคนจะนึกถึงเครือ่ งดืม่ สีสดใสในแก้วทรงสวยทีด่ เู ย้ายวน เครือ่ งดืม่ ทีว่ า่
นัน้ คือ “ค็อกเทล” บางคนมองภาพทีส่ วยงามของค็อกเทลว่าเหมาะกับ
ผูห้ ญิง แต่จริงๆ ค็อกเทลไม่ใช่เครือ่ งดืม่ ทีเ่ จาะจงแบบนัน้ เพราะมีความ
หลากหลายทั้งสูตรและรสชาติ หากคุณยังนึกถึงความหลากหลายที่ว่า
นี้ ไม่ออก แปลว่าคุณยังไม่รู้จักค็อกเทลดีพอ ต้องขอบอกว่าค็อกเทล
เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่นักดื่มทั้งหลายควรจะรู้จักไว้ แต่ส�ำหรับใครที่ไม่ใช่
นักดื่มก็ “รู้ไว้ใช่ว่า” เผื่อวันใดมีคนยื่นแก้วใส่น�้ำสีสวยๆ มาให้ คุณอาจจะ
ได้ใช้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี้ก็ได้
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Mr. Jamie Rhind, Bar Operations Manager
ขอบคุณภาพจาก The Bamboo Bar

Cocktails
ค็อกเทล
ค็อกเทลเป็นเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล์ทม่ี ี “เหล้า” เป็นส่วน
ผสมหลัก อาจจะผสมด้วยเหล้าชนิดเดียว หลายชนิด หรือผสมกับ
เบียร์หรือไวน์ และจะมีสว่ นผสมอืน่ ๆ ร่วมด้วยอีก อาทิ น�ำ้ ผลไม้
ไซรัป โซดา นม สมุนไพร ฯลฯ จะผสมอะไรก็ขนึ้ อยูก่ บั สูตรของ
คนชง ส่วนมากรสทีอ่ อกมาจะมีความหวาน ขม หรือเปรีย้ ว
เครือ่ งดืม่ ค็อกเทลมีมานานแล้ว แต่เพิง่ จะเป็นทีก่ ล่าวถึงอย่าง
จริงจังเมือ่ ปี ค.ศ. 1806 ในหนังสือพิมพ์ชอื่ The Balance and
Columbian Repository ของอเมริกา โดยระบุวา่ เป็น “เหล้าทีม่ ี
ส่วนผสมของน�ำ้ ตาลชนิดใดๆ และมีความขม เรียกว่า Bittered
sling (บิทเทอร์สลิง)” แต่กค็ าดเดากันว่า ทีค่ นเรียกบิทเทอร์สลิงว่า
ค็อกเทล ในเวลาต่อมา เพราะ “ค็อกเทล” ในภาษาอังกฤษยุคนัน้
มีความหมายทีแ่ ปลได้วา่ ม้าแข่งทีม่ ลี กั ษณะดี แต่เป็นม้าพันธุผ์ สม
ไม่ใช่พนั ธุแ์ ท้ ซึง่ ก็เข้ากับความเป็นบิทเทอร์สลิง ทีจ่ ดั ว่าเป็นเหล้า
แต่เป็นเหล้าผสมนัน่ เอง
SINGHA MAGAZINE
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Classic Cocktails
ทุกวันนีน้ กั ดืม่ จำ�นวนไม่นอ้ ยเลือกจิบค็อกเทลอยูห่ น้าเคาน์เตอร์
บาร์ แต่สำ�หรับผู้ที่ไม่ค่อยรู้จักก็จะงงๆ ว่าจะสั่งอย่างไร เพราะในเมนู
มีค็อกเทลชื่อแปลกให้เลือกมากมาย ก่อนอื่นจึงควรรู้จักค็อกเทล
มาตรฐานเสียก่อน เพราะเป็นสูตรต้นตำ�รับที่เรียกว่า Classic
Cocktails (คลาสสิกค็อกเทล) ไม่ว่าเราจะไปที่บาร์ไหน ก็มักจะเห็น
รายชื่อคลาสสิกค็อกเทลเหล่านี้อยู่ในเมนู

Martini
มาร์ตินี

• สูตรเก่าแก่จากอเมริกาเมื่อปี 1860
หลายคนยกให้ เ ป็ น ราชาแห่ ง ค็ อ กเทล
รสเหล้าแรง แยกย่อยได้อีกหลายสูตร
เช่น รัมมาร์ตินี ดรายมาร์ตินี รวมถึงสูตร
เฉพาะอย่างเวสเปอร์มาร์ตินีที่โด่งดังจาก
หนังเรื่องเจมส์บอนด์ 007
Oldfashioned

Mojito
โมฮีโต้

Mai Tai
ไมไต

• ต้นก�ำเนิดไม่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดใน
คิวบา มีส่วนผสมหลักๆ คือรัม ใบมินต์
มะนาว น�ำ้ ตาล โซดา ให้ความสดชืน่ จาก
มินต์ มีความซ่าพร้อมรสหวานเปรี้ยว
เหมาะกับสาวๆ ที่ไม่เน้นรสเหล้า

• เกิดในปี 1944 ทีอ่ เมริกา แต่ชอื่ สูตรเป็น
ภาษาตาฮิติ แปลว่า “ยอดเยีย่ ม” ส่วนผสม
หลักๆ คือรัม และน�ำ้ ผลไม้อย่างน�ำ้ มะนาว
น�ำ้ สับปะรด รสหวานสดชืน่ รสเหล้าไม่จดั
หนุม่ ๆ มักจะสัง่ ให้คเู่ ดทของเขา

Margarita

Manhattan

โอลด์แฟชั่น

มาร์การิต้า

• เกิดในปี 1895 จากอเมริกา มีสว่ นผสม
ง่ายๆ (ที่ผสมไม่ง่าย) ส่วนมากจะใช้
ไรย์หรือเบอร์เบิ้นวิสกี้ ผสมกับบิทเทอร์
น�ำ้ ตาล และอาจจะมีโซดา รสเหล้าแรงแต่
เจือหวานนิดๆ มักเป็นทีน่ ยิ มของหนุม่ ๆ

• ว่ากันว่ามีต้นก�ำเนิดในเม็กซิโก มีส่วน
ผสมหลักๆ คือเตกีล่า น�้ำมะนาวและ
น�้ำเชื่อม รสชาติจึงออกเปรี้ยวอมหวาน
รวมทั้งมีรสเค็มจากเกลือที่เคลือบอยู่บน
ปากแก้ว ดื่มง่าย เป็นที่นิยมของสาวๆ

แมนฮัตตัน

• มีอายุกว่า 100 ปีจากอเมริกา รสแรง
เข้มข้น แต่กม็ คี วามหวานด้วย มีสว่ นผสม
หลักๆ ของไรย์วิสกี้ หรือเบอร์เบิ้นวิสกี้
สูตรนีถ้ อื เป็นซิกเนเจอร์ของอเมริกาทีไ่ ด้รบั
ความนิยมทัว่ โลก

นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น คลาสสิกค็อกเทลยังมีอีกมาก แต่ค็อกเทลนั้นเสมือนงานศิลปะ บาร์เทนเดอร์
ทั้งหลายจึงได้สร้างสรรค์ค็อกเทลที่ปรับจากสูตรคลาสสิกเหล่านี้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้น ทำ�ให้เดี๋ยวนี้มีค็อกเทล
สูตรใหม่ๆ ที่เป็น Creative Cocktails (ครีเอทีฟค็อกเทล) เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งก็จะเป็นสูตรที่บาร์เทนเดอร์ของแต่ละบาร์
คิดค้นขึ้นเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับบาร์ของตัวเอง
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Sidecar
ไซด์คาร์

• เป็นทีน่ ยิ มในฝรัง่ เศส คิดค้นโดยทหาร
อเมริกนั เมือ่ ปี 1922 มีสว่ นผสมหลักๆ คือ
คอนญัก เหล้าหวานรสส้ม น�ำ้ มะนาว มีรส
ค่อนข้างแรง แต่ให้ความสดชืน่ เหมาะกับ
วันทีร่ สู้ กึ เหนือ่ ย

บาร์ที่เปี่ยมเสน่ห์ความเลิศหรู
อวลกลิน่ อายสุดคลาสสิกของ
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
และความเป็นมาทีย่ าวนานของ
กรุงเทพมหานคร

Singapore
sling
สิงคโปร์สลิง

• คิดค้นโดยชาวสิงคโปร์เมื่อปี 1915
เป็นสูตรของลองบาร์ท่ีโรงแรมราฟเฟิลส์
สิงคโปร์ ปัจจุบนั มีสว่ นผสมหลักๆ คือจิน
เชอร์รบี่ รัน่ ดี น�ำ้ สับปะรด น�ำ้ มะนาว มีรส
หวานหอม ดืม่ ง่าย

ปิน่ สุดา พงษ์พรหม (แอน)
หัวหน้าบาร์เทนเดอร์ เดอะแบมบูบาร์

ผลงาน
• ติด 1 ใน 4 คนสุดท้าย ของการแข่งขัน
DIAGEO Reserve World Class Thailand
• 3 อันดับแรก จากการประกวด Thailand’s
National Flair Competition 2017
• ชนะเลิศรางวัล Rising Star ในงาน
The Bar Awards 2018

The Bamboo Bar
คว้ า รางวั ล บาร์ ที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง เดี ย วใน
ประเทศไทย โดยครองอันดับที่ 9 จาก
รางวั ล 50 บาร์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง เอเชี ย
(Asia’s 50 Best Bars) ประจำ�ปี 2018

The Bamboo Bar กำ�เนิดขึน้ ใน
ปี พ.ศ. 2496 ในห้องเล็กๆ โซน
Author’ Wing (ออเธอร์ส วิง)
ที่มีชื่อเสียงของโรงแรม ต่อมา
ได้กลายเป็นบาร์คลาสสิกชัน้ นำ�
แห่งแรกของประเทศไทยและ
โด่งดังในระดับเวิลด์คลาส ใน
ปี 2557 มีการปรับปรุงเปลี่ยน
โฉมบาร์ครัง้ ใหม่เพือ่ ให้มคี วาม
ร่วมสมัยมากขึน้ โดยย้ายมาอยู่
ในโซน River Wing (ริเวอร์ วิง)
นำ�ไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบ
หลั ก ในการปรั บ รู ป ลั ก ษณ์
แต่ ยั ง รั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ความ
คลาสสิกและความเป็นแจ๊สบาร์
ชั้นนำ�ไว้ดังเดิม
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Creative Cocktails
ทีนี้มารู้จักกับครีเอทีฟค็อกเทลกันบ้าง เมนูที่จะยกตัวอย่างนี้ สร้างสรรค์โดยทีมบาร์เทนเดอร์จากร้าน
The Bamboo Bar (เดอะแบมบูบาร์) บาร์แจ๊สชัน้ นำ�ของไทยทีม่ ชี อื่ เสียงมานานถึง 66 ปี สำ�หรับครีเอทีฟค็อกเทล
ที่นำ�เสนอโดย The Bamboo Bar นี้ อยู่ภายใต้เมนูชื่อ Compass ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก 5 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ในแต่ละภาคก็จะเลือกจังหวัดที่ชาวต่างชาติรู้จักมาออกแบบเป็นครีเอทีฟค็อกเทลสูตรเฉพาะ
มาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรบ้าง

Aggy Aggy

Cashew Down
South

แอ๊กกี้แอ๊กกี้

แคชชูว์ดาวน์เซาธ์

Iron Balls Gin / Watermelon

Chalong Bay Rum / Cashew

• เมนูจากภาคอีสาน ได้แรงบันดาลใจ
มาจากสวนแตงโมข้ า งหลั ง บ้ า นของ
บาร์เทนเดอร์ที่เป็นชาวโคราชเอง เขา
น�ำน�ำ้ แตงโมมาเป็นส่วนผสม และใช้จิน
เป็นเหล้าหลัก

/ Salak / Yira Leaf

Nut / Basil / Spiced Pineapple / Cucumber

• เมนูจากภูเก็ตทีม่ เี ม็ดมะม่วงหิมพานต์
เป็นส่วนผสม มีรมั เป็นเหล้าหลัก เมนูนี้
จะมี ค วามครี ม มี่ ค ล้ า ยกั บ คลาสสิ ก
ค็อกเทลชือ่ Pina Colada (พีนา่ โคลาด้า)

Street Artist
สตรีทอาร์ตทิสต์
Mekhong / ThaiTea /
Coconut / Cardamom /
Balsamic Paint

• เมนูจากชลบุรที นี่ ำ� ชาเย็น น�ำ้ มะพร้าว
มาผสมกับรัม มีเอกลักษณ์ที่การเพนท์
แก้วด้วยบัลซามิกเหนียวข้นสีน�้ำตาล
เหมือนลูกเกด มีรสของชาเย็นผสมกับ
ความขมของเหล้าไทย
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Jack Of All Trades
แจ๊คออฟออลเทรดส์
Reposado Tequila / Plum / Punt e Mes
/ Rosemary

• เมนูจากสีลม ย่านดังในกรุงเทพฯ เป็นเมนูส�ำหรับนั่งจิบ
ชิลล์ๆ เหล้าหลักคือเตกีลา่ มีประดับทองค�ำเปลวเพิม่ ความหรู
รสค่อนข้างแรง แต่จะกลมกล่อมขึน้ เมือ่ น�ำ้ แข็งค่อยๆ ละลาย

Hang Lay
ฮังเล
Phraya Rum / Turmeric / Ginger / Tamarind
/ Lime

• เมนูจากภาคเหนือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแกงฮังเล โดยน�ำ
วัตถุดิบที่มีอยู่ในแกงมาปรับเป็นสูตรของเครื่องดื่มอย่างลงตัวและ
ใช้รัมของไทยเป็นเหล้าหลัก
ค็อกเทลเป็นเครื่องดื่มที่มีเสน่ห์เพราะ flavor ที่แตกต่าง
และมีสสี นั สวยงามเหมือนถูกกลัน่ ออกมาจากความแฟนซี
นอกจากนี้ สูตรของเครื่องดื่มยังเปิดกว้างให้มีการ
พัฒนาและดัดแปลงได้ไม่รจู้ บ จึงเป็นความท้าทายของ
บาร์เทนเดอร์ทจี่ ะต้องปรุงรสชาติให้ตรงกับรสนิยม
ของผูด้ มื่ และเป็นความสนุกสนานของผูด้ มื่ ทีจ่ ะได้เลือก
รสชาติที่ตรงกับอารมณ์และความเป็นตัวของเขาเอง
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Spirits
เหล้า

คนมากมายดื่มเหล้าและไวน์แต่
หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าวิสกี้ต่างจาก
บรั่นดีอย่างไร แชมเปญกับสปาร์ค
กลิ้งไวน์เหมือนกันไหม และเหล้าใน
ไทยที่ขายๆ กันส่วนใหญ่คือชนิดใด
วันนี้เราจึงมีข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ
เกี่ยวกับเหล้าและไวน์มานำ�เสนอ
(ใครอยากอ่านเกี่ยวกับ “เบียร์” หา
อ่านได้ใน Singha Magazine ฉบับที่
3 ปี 2018) ขอเลือกมาแค่บางชนิดที่
คิดว่าน่าจะคุน้ เคย และเป็นชนิดทีน่ ยิ ม
ใช้เป็นเบสผสมค็อกเทลด้วย

Whisky
วิสกี้

• เหล้ากลั่นที่ท�ำจากข้าวต่างๆ เช่น
ข้าวโพด ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ที่ได้รับ
ความนิ ย มคื อ สก็ อ ตวิ ส กี้ ที่ ผ ลิ ต ใน
สก็อตแลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจาก
ข้าวบาร์เลย์ หากใช้ข้าวบาร์เลย์ในการ
ผลิตเท่านั้นและมาจากโรงกลั่นที่เดียว
จะเรียกว่า ซิงเกิ้ลมอลต์ ส่วน เบอร์เบิ้น
(Bourbon Whiskey ค�ำว่าวิสกี้ภาษา
อเมริกันจะเพิ่มตัว e ใน key) เป็นวิสกี้
ที่ ผ ลิ ต ในอเมริ ก าและมี ข ้ า วโพดเป็ น
ส่วนผสม 51%

Brandy
บรั่นดี

• เหล้ากลั่นที่เกิดจากการหมักองุ่นให้
เป็นไวน์กอ่ นน�ำมากลัน่ เป็นบรัน่ ดี เหล้า
Cognac (คอนญัก) และ Armagnac
(อาร์มาญัก) ก็เป็นบรัน่ ดีทผี่ ลิตจากองุน่ ใน
แคว้นคอนญักและอาร์มาญักของฝรัง่ เศส
มีชอื่ เรียกตามแคว้นทีผ่ ลิต

Vodka
วอดก้า

• เหล้ากลั่นที่มีสีขาวใสและแทบจะ
ไร้กลิน่ หมักจากธัญพืช ส่วนมากเป็นข้าว
ไรย์หรือข้าวสาลี หรือหมักจากกากน�ำ้ ตาล
ของมันฝรั่ง ต้องกลั่นหลายรอบเพื่อให้
ได้วอดก้าทีบ่ ริสทุ ธิ์ เหล้าโซจูของเกาหลี
จัดเป็นวอดก้าชนิดหนึง่

มารยาท
ในการนัง่ ดริง๊
Tequila
เตกีล่า

• เหล้ากลัน่ สีขาว กลิน่ แรง รสแรง แต่
บางชนิดจะมีสีทองอ่อนจากการบ่มใน
ถังไม้ กลั่นจากต้นกระบองเพชรพันธุ์
อากาเว่ พืชพื้นเมืองที่มีมากในเม็กซิโก
ชาวเม็กซิกนั นิยมดืม่ แบบช็อตเพียวๆ เป็น
เหล้าทีน่ ยิ มน�ำมาผสมค็อกเทลมาการ์รติ า้

Rum

Gin

รัม

จิน

• เหล้ากลัน่ ทีท่ ำ� จากอ้อยหรือกากน�ำ้ ตาล
มีกลิ่นหอมของน�้ำตาลอ้อย นิยมน�ำไป
ผสมค็อกเทล มีทงั้ รัมสีขาว สีทอง และ
สีดำ� เหล้าทีผ่ ลิตและขายในไทยส่วนใหญ่
เป็นเหล้ารัม และมักจะเป็นดาร์กรัมทีม่ ี
สีนำ�้ ตาลจากการบ่มในถังไม้

• เหล้ากลัน่ ทีม่ สี ขี าวใส มีกลิน่ หอมของ
รากไม้และสมุนไพร ได้จากการหมัก
กากน�ำ้ ตาลหรือเมล็ดธัญพืชแล้วมากลัน่
จะหมักกับเครื่องเทศและพืชสมุนไพร
ด้วยโดยเฉพาะผลจูนเิ ปอร์ เปรียบเสมือน
เหล้ายาของชาวตะวันตก

• อย่าอวดว่าคุณรู้ดีเกี่ยวกับ
เหล้า
ไม่ แ ปลกที่ ลู ก ค้ า จะพู ด คุ ย แลก
เปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเหล้าและ
เครือ่ งดืม่ กับบาร์เทนเดอร์ แต่ถา้
เผลอไปแนะนำ�เขาเมือ่ ไหร่ ก็ไม่ตา่ ง
จากเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
• อ ย่ า ห ยิ บ จั บ นั่ น นี่ บ น
เคาน์เตอร์บาร์
เหตุ ผ ลหลั ก ๆ คื อ เรื่ อ งความ
สะอาด อุ ป กรณ์ บ นบาร์ ล้ ว น
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องดื่ม
ลงไปทั้งนั้น
• อย่าเมาจนขาดสติ
นักดืม่ ทุกคนควรระวังไม่วา่ จะดืม่
ที่ไหน หลักๆ แล้วก็เพื่อตัวของ
คุณ เองที่จะดูแย่ และอาจจะถูก
เชิญออกจากร้านไปเลย
• ให้เกียรติบาร์เทนเดอร์
ด้วยการไม่แทะโลมและแซวเขาจน
เกิ น เลย เพราะบาร์ เ ทนเดอร์ ก็
เป็นอาชีพสุจริตที่ทุกๆ คนควร
ให้เกียรติ
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Wine
ไวน์
Rose Wine
White Wine
ไวน์ขาว

• ไวน์ขาว ท�ำจากองุ่นขาว แต่ก็ท�ำจาก
องุ่นแดงและด�ำได้เหมือนกัน มีสีเหลือง
อ่อนถึงสีทอง รสอ่อน และไม่ฝาดนัก
เหมาะจั บ คู ่ กั บ อาหารจ� ำ พวกเรี ย ก
น�้ำย่อย เช่น สลัด ปลา หอยนางรม
รวมถึงอาหารทะเล

ไวน์ชมพู

• ไวน์ชมพู หมักจากองุ่นแดงหรือองุ่น
ด�ำโดยทิ้งเวลาไม่นาน แต่วิธีที่ตรงไป
ตรงมาคือผสมไวน์ขาวและไวน์แดงเข้า
ด้วยกัน มีความฝาดเล็กน้อย เหมาะจับคู่
กับอาหารที่รสไม่จัดและผลไม้ต่างๆ

Dessert
Wine
ไวน์หวาน

Red wine
ไวน์แดง

• ไวน์แดง ท�ำจากองุ่นด�ำที่เปลือกองุ่น
จะมีสารที่ท�ำให้ไวน์มีสีแดง หมักด้วย
อุณหภูมิที่สูงกว่าไวน์ขาว รวมทั้งรสจะ
เข้มและเฝือ่ นกว่า เหมาะจับคูก่ บั อาหาร
หลัก เช่น สเต็กเนื้อ สตูว์แกะ และ
อาหารที่มีรสจัด
รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://www.unlockmen.com/porsche-vs-piech/
http://www.chaopraya.biz/index.php?lay=show&ac=article
&Id=538698405&Ntype=8
https://www.foodandwine.com/slideshows/classic-cocktails#6
https://elementalmixology.blog/2014/03/25/why-was-thebittered-sling-called-cocktail/
https://www.lucariscrystal.com/5-basic-types-of-wine/
https://thestandard.co/bar101/
https://www.thespruceeats.com/quick-guide-to-distilled-spirits-760713
https://www.unlockmen.com/cocktail/
https://www.wikihow.com/Avoid-Getting-Drunk
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• ไวน์ ที่ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ตาลเหลื อ จาก
กระบวนการหมักในปริมาณที่มากกว่า
ไวน์ทั่วไป นิยมเสิร์ฟพร้อมขนมหวาน
หลังมื้ออาหาร แต่ในสหราชอาณาจักร
จะนิ ย มดื่ ม ก่ อ นอาหารเป็ น การเรี ย ก
น�้ำย่อย

ดื่มยังไง

Sparkling
Wine
สปาร์คกลิ้งไวน์

• ไวน์ ซ ่ า ที่ มี ฟ องซึ่ ง เกิ ด จากก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นกระบวนการ
หมั ก นิ ย มดื่ ม ในโอกาสเฉลิ ม ฉลอง
สปาร์คกลิ้งไวน์ที่ผลิตในแคว้นแชมเปญ
(Champagne - ชองปาญ) ของ
ฝรั่งเศส จะถูกเรียกว่า แชมเปญ และ
หากผลิตทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
แคว้นเวเนโต้ในอิตาลี จะมีชื่อเรียกว่า
โปรเซกโก้ (Prosecco)
แก้วไวน์

มีกา้ นยาวในการจับ เพือ่ สังเกตอายุและ
การเคลือ่ นไหวของน�ำ้ ไวน์ ทีน่ ยิ มคือทรง
ดอกทิวลิป

ไม่เมาหัวทิ่ม

• ค่อยๆ จิบและซึมซับรสชาติ อย่ารีบ
ซดหมดแก้ว จะคุมปริมาณการดืม่ ได้ดว้ ย
• ไม่ดมื่ ตอนท้องว่าง เพราะร่างกายจะ
ดูดซึมแอลกอฮอล์ได้เร็วเกินไป
• เบรคด้วยการดื่มน�้ำเปล่าและกิน
อาหารบ้าง อย่าดื่มอย่างเดียว
• เนียนๆ สัง่ ม็อกเทลมาชนแก้วบ้างก็ได้
• เน้นเมาธ์มอย ไม่ต้องคอยยกดื่ม

คุณรู้
หรือไม่...

การเลือกแก้วให้เหมาะกับเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในศาสตร์ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รูปร่างและรูปทรงของแก้วที่แตกต่างกันได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติของเครื่องดื่มนั้นๆ

แก้วนั้นสำ�คัญไฉน

แก้วค็อกเทล
ค็อกเทลเป็นเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
สีสนั หากต้องการเน้นสีและ
รสชาติทค่ี งทีจ่ ะใช้แก้วชนิดนี้

แก้วลิเคียว
มีความจุเพียง 1.5-2 ออนซ์
นิยมใส่เหล้าลิเคียว (เหล้าทีม่ ี
รสหวาน) สำ�หรับดืม่ เพียวๆ
หลังอาหาร

แก้วทรงพิเศษ
เป็นแก้วทีไ่ ม่มรี ปู ทรงตายตัว
แต่จะออกแบบมาเพือ่ ให้เข้ากับ
คาแรคเตอร์ของเครือ่ งดืม่
โดยเฉพาะ ส่วนมากแล้วจะใช้
ใส่ครีเอทีฟค็อกเทล

แก้วช็อต
นิยมใส่เหล้าเตกีลา่ หรือ
วอดก้าเพือ่ ดืม่ แบบเพียวๆ
ให้หมดแก้วใน 1 ครัง้ มี
ความจุไม่เกิน 1.5 ออนซ์

แก้วทิวลิปแชมเปญ
แก้วใส่แชมเปญเพือ่ อวดฟอง
สวยๆ มีรปู ทรงทีช่ ว่ ยเก็บ
ก๊าซในแชมเปญให้นานขึน้

แก้วร็อค
สำ�หรับใส่เหล้าทีผ่ สมนํา้
โซดา และนํา้ แข็ง มีลกั ษณะ
โอลด์แฟชัน่ ทำ�ให้ดมู ทู่ ู่

แก้วบรั่นดี
สำ�หรับใส่บรัน่ ดีหรือเหล้า
ตัวเดียวเพียวๆ ออกแบบ
มาให้ถอื ด้วยฝ่ามือเพือ่ ถ่าย
อุณหภูมใิ ห้แก้วอุน่ ขึน้

แก้วพิลสเนอร์
แก้วเบียร์ทน่ี ยิ มใช้ตามร้าน
อาหาร มีปากบานขึน้ มาเพือ่
ให้ฟองเบียร์ผดุ ขึน้ ดูนา่ ดืม่

SINGHA MAGAZINE

35

คอลัมน์พิเศษ / Interview บูม วิชพงษ์

36

SINGHA MAGAZINE

INTERVIEW

วิชพงษ์ หัตถสุวรรณ
จากเด็กธรรมดาสู่ช่างตัดยีนส์มือโปร
คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มุ่งมั่นอยากมี “ร้านกางเกงยีนส์ท�ำมือ” ของตัวเอง
เขาเริ่มต้นแบรนด์ Selvedgework ด้วยลูกดื้อและความบ้า จนผ่านความล้มเหลว
ท้อแท้ อยากเลิก แต่ในที่สุดเขาก็กลับมานับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้ง ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้
ไม่ละทิ้งความฝัน และน�ำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน

แนะน�ำตัว

ชื่อบูมครับ เป็นเด็กธรรมดา เกิดในครอบครัวคนจีน บ้านเป็นโรงงานผลิต
กางเกงยีนส์ให้แบรนด์ตา่ งๆ ผมโตมากับกลิน่ ของผ้าและเสียงจักรเย็บผ้า จ�ำเสียง
จ�ำภาพได้หมด ผมชอบดีไซน์ของยีนส์ ตอนอายุ 20 ผมไม่มีความรู้เรื่องยีนส์
เลย แต่ผมคิดจริงๆ นะว่า “อยากท�ำกางเกงยีนส์ที่ดีที่สุดในโลก” (หัวเราะ)
เริ่มท�ำ Selvedgework ตอนไหน

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 2 ตอนนั้นผมเรียนการตลาด เขาสอนเรื่อง
business model ผมก็พยายามจะเขียนแผนขึน้ มา เอาสิง่ ทีเ่ รียนมาใช้ ประกอบกับ
ตอนนัน้ (7-8 ปีกอ่ น) เกิดธุรกิจ e-commerce ผมเชือ่ ในพลังของออนไลน์มาก
เลยเริ่มท�ำเว็บไซต์หวังให้มีทุนมาเปิดร้าน ก็ท�ำอยู่ 3 ปี
ทุกอย่างไปได้สวยมั้ย

เละครับ ผมไม่เคยท�ำธุรกิจด้วยตัวเอง แล้วมันก็ต่างจากที่ที่บ้านท�ำอยู่
ผมต้องเรียนรูใ้ หม่ เหมือนกับการเริม่ ต่อเลโก้ แต่กลายเป็นว่าผมต่อแบบ 3 แล้ว
กระโดดไป 56 แล้วกลับมา 33 คือไม่ได้เรียง 1 2 3 แถมผมยังเด็ก ท�ำงานไม่เป็น
คุยงานไม่รู้เรื่อง สุดท้ายพังหมด เว็บไซต์ไม่เสร็จ เปิดร้านไม่ได้
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ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไง

ผมเฟลมากๆ ตอนนั้นผมยึดมั่นกับ Selvedgework สุดๆ
เหมือนคนบ้าเลย ในสมอง 90% หมกมุ่นแต่เรื่องนี้ คิดแต่ว่าจะ
ท�ำยังไงให้ออกมาดีทสี่ ดุ คิดไปกระทัง่ ว่าพนักงานของร้านต้องพูด
แบบนี้ ต้องพับขากางเกงแบบนี้ ลูกค้าต้องได้รับความรู้สึกแบบนี้
พอทุกอย่างล้ม ผมเลยเครียดมาก ต้องหยุดไว้ ออกไปหางานท�ำ
แต่ไม่เคยคิดจะเลิกนะ แค่หยุดไว้ ในหัวก็ยังคิดอยู่ตลอด
สิ่งที่ท�ำให้ตัดสินใจท�ำต่อ

รุน่ น้องทีร่ จู้ กั เขาอยากได้กางเกงยีนส์ ผมก็เลยให้เขาเลือกแบบ
ไปวัดตัวแล้วตัดให้ ผลคือเขาชอบมาก ผมเห็นเขาชอบผลงานเรา
เขายิม้ ปุบ๊ โอ้โฮ ความเครียดทัง้ หมดถูกโยนทิง้ ไปเลย นีไ่ งล่ะ ทีเ่ รา
เหนือ่ ยมา 3 ปี ค�ำตอบทุกอย่างมันอยูต่ รงนี้ “แค่ลกู ค้าชอบ” ตอนนัน้
มันเลยจุดไฟขึ้นมาอีก ก่อนหน้านั้นผมคิดเยอะไป ต้องมีเว็บไซต์
ต้องมีหน้าร้าน แต่แล้วไงล่ะ “ก็เอาไปขายดิ” หลังจากนัน้ ผมก็เอา
แคตตาล็อกใส่กระเป๋า ไปถึงบ้านลูกค้า เอาแบบไปให้เขาดูเลย
อีกอย่าง พ่อผมเคยไม่เชื่อว่าผมจะท�ำได้ ผมพูดเยอะ แต่เขายัง
ไม่เห็น จนกระทัง่ ผมท�ำแบรนด์เสร็จ ใส่กล่อง เอาไปให้เขาดู เขา
บอกว่า “ขายได้แน่” ผมรู้สึกว่าผมได้รับการยอมรับ นั่นละผม
กลับมามีก�ำลังใจเลย
Selvedgework เริ่มยืนได้จากตรงนั้น

ใช่ครับ พอลูกค้าคนแรกชอบ บอกต่อกันไป ก็เริ่มมียอด
สั่งตัดเข้ามา ผมขายได้ล็อตแรก 20-30 ตัว ท�ำให้มีเงินเก็บ
ส่วนหนึง่ มาโปะเป็นทุนเปิดร้าน สาขาแรกเปิดทีส่ ยามสแควร์ เมือ่
5 ปีกอ่ น ผมโชคดีมากทีร่ า้ นไปได้ดี มีลกู ค้าต่างชาติเดินผ่านมาก็
เข้ามาสั่งตัดแล้วเขาชอบ บอกต่อกันไป ก็เลยได้กระแสตอบรับที่
ดีมาเรือ่ ยๆ ตอนนีก้ ม็ อี กี 2 สาขาทีเ่ อ็มควอเทียร์และเกษรพลาซ่า
เอกลักษณ์กางเกงยีนส์ของ Selvedgework

ผมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบกางเกงยีนส์ของ
ตัวเอง ยีนส์ทเี่ ราตัดให้ลกู ค้าจะไม่เหมือนใคร มีแค่ตวั เดียวในโลก
ทุกตัวจะระบุรายละเอียดของกางเกงไว้ชัดเจน ทรงอะไร ท�ำมา
จากผ้าของประเทศอะไร ผลิตตัวทีเ่ ท่าไหร่ มีวนั ทีผ่ ลิต และสลักชือ่
ผู้ใส่ รับรองว่าไม่มีทางซ�ำ้ ใคร
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“Focus

ในสิ่งที่ทำ�”

ทำ�จนชำ�นาญ ทำ�ให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

คิดว่าอะไรที่ท�ำให้บูมมาถึงจุดนี้

ทุกอย่างคือ “แค่โฟกัส” ผมว่ามันคือเบสิคของทุกสิ่งที่
เราเห็นว่าประสบความส�ำเร็จ แค่นั้นเลย ตัดอย่างอื่นที่ทำ� ให้
เสียเวลา แล้วมุ่งไปในสิ่งที่เรามั่นใจ ถ้าคุณชอบอะไร ท�ำให้ดี
ท�ำให้สุด แล้วงานที่คุณสร้าง มันจะออกมาเป็นงานที่เจ๋ง

สิงห์ / ถามมาตอบไป

THEME

Q
A
+

อะไรก็ได้...จัดเต็ม
ประภาพร ชิ้นไพโรจน์ (น้ำ�ผึ้ง)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

THEME MOVIE
“เป็นคนชอบแต่งตัว พอมีงานเลีย้ งสนุกๆ
ทีเ่ ขามีธมี ให้กอ็ ยากจัดเต็มค่ะ แถมมีรางวัล
จูงใจอีก ยิง่ ชอบใหญ่คา่ ”

ยุทธภูมิ ประจันทศรี (รุซซี่)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

THEME งานวัด
“ที่เลือกแต่งแบบนี้เพราะคิดว่าเราอยาก
แตกต่าง และอยากทำ�ให้งานมีสีสันเพราะ
เป็นกิจกรรมวิชาการ จะทำ�ให้เครียด”

ศิริมล โฉมปราชญ์ (จ๊ะอุ๋ย)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

THEME MOVIE
“GO BIG OR GO HOME :P”

อธิมนต์ คูทอง (พี)
บริษัท มิวซิกมูฟ จำ�กัด

ณภาญาดา สายบัว (ปีบ)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

THEME MOVIE

“ตัง้ ใจแต่งให้สนุกเต็มที่ ไม่อยากให้คนจำ�ได้
แต่สุดท้ายคนจำ�ได้ทั้งงานเลยค่ะ 555”

THEME อะไรก็ได้ งาน OUTING
“พรี เ ซนต์ ก รุ๊ ป ธี ม คนป่ า มั น เป็ น การ
เปลี่ยนลุคที่เล่นใหญ่ที่สุดครับ ทาตัวดำ�
ซ้ำ�ยังเเต่งหญิงอีก”

ชัยวัฒน์ ฟุง (ตัส ปิ๊กกะจู)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

THEME รวมกันมันส์กว่า
ลูกทุง่ ร็อค แดนซ์
“อยากสร้างความสนุก มีสีสัน ซึ่งชุดนี้ก็
สามารถสร้างความบันเทิงให้กบั ทุกๆ คน
รอบๆ ข้างได้อย่างดี อยากให้งานสนุก
ชุดผมจัดให้ได้ ฮ่าๆ”

เยาวรัตน์ ฉันทะพจน์ (เกด)

ภาณุพล สายทองแท้ (Top)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

THEME ร.๕

“ไม่มีอะไรมากเลยค่ะ ความกล้า กล้าที่
จะต่าง ต่างแต่ลงตัวกับสิ่งรอบข้างค่ะ”

THEME งานวัด

“อยากให้ ทุ ก คนได้ รั บ บรรยากาศแบบ
งานวัด มัน่ ใจว่าถ้าทุกคนเห็นชิงช้าสวรรค์
จะต้องนึกถึงงานวัดแน่นอนครับ”
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วราฟู้ด

แอนด์ดริ๊ง

นักแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ไทยเป็นประเทศแห่งความอุดมสมบูรณ์ เรามีผลิตผลทางการ
เกษตรเป็นแหล่งอาหารมากมายที่หลายประเทศต้องอิจฉา
สินค้าเกษตรทีเ่ ราส่งออกไปประเทศต่างๆ ขึน้ ชือ
่ ว่ามีคณ
ุ ภาพ
และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

บริษทั วราฟูด้ แอนด์ดริง๊ จ�ำกัด ทีเ่ ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของรัว้ บ้าน
สิงห์ได้ 5 ปีแล้ว เป็นหนึง่ ในผูส้ ง่ ออกผักผลไม้แปรรูปรายส�ำคัญทีไ่ ด้รบั
ความเชื่อถือจากนานาชาติมากว่า 34 ปี
ชาวบุญรอดหลายคนคงจะเคยได้ยนิ ชือ่ ของวราฟูด้ แต่ยงั ไม่รจู้ กั
ว่าบริษัทนี้เขาท�ำอะไร “ภาพของเราคือนักแปรรูปสินค้าเกษตร”
คุณเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม หรือ คุณเอ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จ�ำกัด นิยามความเป็นวราฟู้ดสั้นๆ ก่อนจะเผย
แนวทางของบริษัทที่เปิดโอกาสให้ชาวบุญรอดได้รู้จักหนึ่งในสมาชิก
ของครอบครัวสิงห์แห่งนี้มากขึ้น
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จ�ำกัด เป็นผู้แปรรูปผักผลไม้กระป๋อง
เพื่อส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ในธุรกิจขนาดกลาง ปัจจุบันเป็นผู้น�ำ
ด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ อาทิ
น�ำ้ มะพร้าว น�ำ้ กะทิ น�ำ้ ผลไม้ ชา กาแฟ รวมถึงอาหารจากพืชผลแปรรูป
อื่นๆ โดยส่งขายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อแบรนด์ TAS,
TASCO, TEPTIP, Sun & Dragon, Z-Zun และ Dee-Dee
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“น�้ำมะพร้าว” เป็นหลัก

เราเริ่มธุรกิจด้วยการส่งออกผักผลไม้
กระป๋องตามฤดูกาล แต่กพ็ บข้อจ�ำกัดว่าผลไม้
ตามฤดูกาลจะให้ผลผลิตเพียง 1 ครั้งต่อปี
ท�ำให้เกิดปัญหา เช่น ผลผลิตราคาแพงหาก
ซื้อนอกฤดู และในตลาดต่างประเทศก็เริ่มมี
คู่แข่งเข้ามา เราจึงหันมาท�ำผลิตภัณฑ์จาก
ผลไม้ทใี่ ห้ผลผลิตตลอดปี และเป็นผลไม้ทไี่ ทย
โดดเด่นกว่าต่างชาติ นัน่ คือ มะพร้าว เราท�ำกะทิ
น�ำ้ มะพร้าวกระป๋องพร้อมดื่ม ก่อนจะแตกไลน์
มาท�ำเครื่องดื่มอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิด

เน้นขายคนเอเชียทั่วโลก
(Focus Targeted Segment)

ตลาดของเราคือคนเอเชียที่อยู่ทั่วโลก
อย่างในอเมริกาก็จะมีคนเอเชีย เช่น ชาว
ฟิลิปปินส์ ชาวจีน ชาวอินเดีย ซึ่งมีจำ� นวนกว่า
10 ล้านคน และยังมีคนเอเชียทีก่ ระจัดกระจาย
อยู่ในประเทศอื่นๆ อีกมหาศาล คนเอเชียใน
ประเทศต่างๆ นีค้ อื ลูกค้าของเรา โดยสินค้าของ
เราจะวางขายตาม Asian Grocery (ร้านของช�ำ
ที่ขายสินค้าจากเอเชีย) ตอนนี้เราได้ขยายฐาน
ลูกค้าไปในประเทศแถบตะวันออกกลางและ
แอฟริกาด้วย
ชูความหลากหลายของสินค้า

เรามีผลิตภัณฑ์หลักคือน�้ำมะพร้าว แต่
แนวทางของเราคือ ขายสิง่ ทีล่ กู ค้าของเราอยาก
บริโภค เช่น คนเวียดนามที่มีอยู่มากมายใน
อเมริกาอยากกินข้าว เราก็นำ� ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จาก
ข้าวไปขาย หรือคนในแถบตะวันออกกลาง
ชอบดืม่ กาแฟ เราก็ผลิตกาแฟพร้อมดืม่ ไปขาย
เป็นต้น ดังนัน้ สินค้าของเราจึงมีความหลากหลาย
ในปีหนึง่ ๆ เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย
2 ตัว ปีที่แล้วเราออกขนมไทยที่ท�ำจากกะทิ
และเนื้อมะพร้าว ส่วนปีนี้เราเน้นเครื่องดื่มชา
และกาแฟ
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R&D คือหัวใจส�ำคัญ

เราท�ำการ R&D (วิจัยและพัฒนา) อยู่
ตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของรสชาติ เราเคย
ท�ำ น�้ำมะพร้าวรสชาติเดียวที่ขายได้ทั่วโลก
แต่เมื่อมาท�ำกาแฟ คนแต่ละชาตินั้นดื่มกาแฟ
ไม่เหมือนกัน ท�ำให้เราต้องลงพื้นที่เพื่อซื้อ
กาแฟที่ขายดีที่สุดของประเทศนั้นๆ กลับมา
ศึกษารสชาติและกลิ่น จากนั้นไปศึกษาการ
คั่วกาแฟจากอิตาลี แล้วจึงพัฒนาออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เราให้ความส�ำคัญกับการ R&D มาก
เพราะเราใช้ วิ ธี เ พิ่ ม ยอดขายและท� ำ ก� ำ ไร
ด้วยการออกสินค้าใหม่ๆ

ไม่เน้นใช้งบด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์มาก

อย่างที่บอกคือเราเน้นความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เน้นผลิตสิง่ ทีล่ กู ค้าอยากบริโภค ตลาด
แต่ละประเทศก็มคี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกัน ด้วย
เป้าหมายของเราที่จะมีสินค้าออกใหม่ทุกปี เราจึง
ไม่เน้นการโฆษณาสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง
เราชอบเริ่มต้นด้วยการขาย
เพื่อทดลองตลาด

เราส่งขาย 50-60 ประเทศ การจะท�ำ R&D
ในตลาดทุกประเทศเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เราจึงมีวธิ ี
ที่ท�ำควบคู่ไปกับ R&D คือ การออกผลิตภัณฑ์ที่
คิดว่าดีทสี่ ดุ แล้วน�ำไปขายเลยทัง้ 50 ประเทศ ก็จะ
มีบางประเทศทีเ่ ขาส่งกลับมาเพราะคนในประเทศ
เขาไม่กินอย่างนี้ ซึ่งเขาจะบอกว่าเราต้องปรับ
สินค้าให้เป็นแบบไหน บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละ
ประเทศเขาชอบกินอะไรจนกว่าจะได้ออกสินค้า
แล้วเราจะท�ำตลาดประเทศเขาได้ต่อเมื่อเราน�ำ
มาปรับให้เข้ากับลิ้นของเขา
คุณเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม
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เจาะตลาดด้วยการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Food Fair

งาน Food Fair หรือนิทรรศการอาหาร
นานาชาติ เป็นงานที่ดึงคนทั่วโลกจากหลาย
ชาติมาไว้ในทีเ่ ดียวกันประดุจแม่เหล็ก จึงเป็น
เครือ่ งมือหาลูกค้าทีท่ รงพลังทีส่ ดุ ของเรา ในปี
หนึง่ ๆ เราจะออกงานเทศกาลอาหารประมาณ
5 ครั้ง เช่น งาน ANUGA ที่เยอรมนี งาน
FOODEX ที่ญี่ปุ่น งาน SIAL ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
งานใหญ่ระดับโลก รวมถึงงาน THAIFEX ใน
ประเทศไทยเอง เมือ่ ลูกค้าทีต่ งั้ ใจมาชิมสินค้า
ของเราแล้วชอบ เขาก็จะสั่งสินค้าของเราไป
ขายที่บ้านเขา ซึ่งดีกว่าเราเดินทางไป knock
door ขายสินค้าที่ประเทศของเขา
พร้อมผลักดัน ชา-กาแฟ

ชาไทยเป็นเครือ่ งดืม่ ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
ผลักดันสู่ตลาดโลก เพราะมีเอกลักษณ์ใน
รสชาติทไี่ ม่เหมือนชาของประเทศอืน่ ๆ ตอนนี้
เรามีชาไทยและกาแฟกระป๋องพร้อมดืม่ ทีเ่ ปิด
ตลาดแล้วในแถบตะวันออกกลาง และเราก�ำลัง
จะน�ำชาไทยเข้าตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป
ตลาดญี่ปุ่น ตลาดตะวันออกกลาง โดยเน้น
ขายให้บาริสต้าผ่านช่องทางร้านกาแฟด้วย
โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ Thai Tea Concentrate
(ชาไทยเข้มข้น) ในรูปแบบไซรัปที่นำ� ไปใส่นม
และพร้อมเสิรฟ์ ได้ทนั ที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ รา
จะได้ลองเข้าตลาดในช่องทางใหม่นอกเหนือจาก
ร้าน Asian Grocery
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Gulfood 2019
Gulfood 2018

Thaifex 2018

“

PLANT BASED FOOD คือเทรนด์
อาหารโลกทีก่ ำ� ลังมาแรงอยูใ่ นขณะนี้
เป็ น การรั บ ประทานอาหารที่ เ น้ น
พื ช เป็ น หลั ก ในรู ป แบบใกล้ เ คี ย ง
ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
คุณเอยังบอกอีกว่า เทรนด์อาหารโลกทีก่ ำ� ลัง
มาแรงอยู่ในขณะนี้เรียกว่า Plant Based Food
หรือการรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักใน
รูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ซึ่ง บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จ�ำกัด ก�ำลัง
เตรียมพร้อมที่จะผลิตอาหารในรูปแบบดังกล่าว
ให้ทนั ต่อกระแสโลก และรักษาแนวทางของบริษทั
ที่เชื่อมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
อย่างว่องไวและไม่หยุดนิ่ง

ภาพถ่ายโดย พี่โจ พงษ์รัตน์ เหลืองธำ�รงเจริญ
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REN
ZHENGFEI

เหริน เจิ้งเฟย แม่ทัพ Huawei มังกรแห่งเซินเจิ้น
เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

นายเหรินเกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1944 ที่เมืองกุ้ยโจว ในถิ่น
ทุรกันดารของจีน ครอบครัวของเขาอยู่กันอย่างแร้นแค้น พ่อแม่เป็นครูสอน
หนังสือให้เด็กๆ ในชนบท นายเหรินเป็นบุตรคนโตในบรรดาลูกทั้งเจ็ด แม้
ฐานะทางบ้านจะยากจน แต่ครอบครัวก็กัดฟันส่งเสียให้เขาเล่าเรียนจนจบ
ปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง จากนั้นนายเหรินได้เข้า
ร่วมกองทัพปลดแอกประชาชนจีนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติ และท�ำงาน
เป็นช่างเทคนิคของกองทัพ
นายเหรินมีแนวคิดชาตินยิ ม เขาฝันว่าอยากจะเป็นนายพัน แต่กไ็ ม่ได้รบั
ต�ำแหน่งทางทหารใดๆ เพราะพ่อของเขาเคยท�ำงานให้กับก๊กมินตั๋งที่เป็น
พรรคฝ่ายตรงข้าม ถึงอย่างนั้นเขาก็มีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ๆ และได้อยู่
ในสถาบันวิจยั ด้านเทคโนโลยีของกองทัพ ช่วงเวลานัน้ เขาแต่งงานกับภรรยา
คนแรกชื่อ เมิ่ง จุน และมีบุตรสาวคือ เมิ่ง หว่านโจว กับบุตรชายคือ เมิ่ง ผิง
ลูกทั้งสองเลือกจะใช้ชื่อสกุลตามแม่ เมื่อพ่อแม่ของพวกเขาหย่ากัน
ในปี 1983 กองทัพปลดแอกประชาชนจีนปรับลดก�ำลังพลจ�ำนวนมาก
นายเหรินทีอ่ ายุ 39 ปีถกู ปลดด้วย เขาจึงย้ายไปทีเ่ มืองเซินเจิน้ เพือ่ ตัง้ ต้นจะท�ำ
ธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง ดิ้นรนอยู่ 4 ปี ก็ใช้เงินเก็บและเงินที่ยืมมารวม 21,000
หยวน ก่อตัง้ บริษทั ชือ่ Huawei ในห้องเล็กๆ 1 ห้อง กับพนักงานทัง้ หมด 6 คน
แรกๆ กิจการของบริษทั แทบล้ม เพราะนายเหรินยังจับต้นชนปลายไม่ถกู
เขาพยายามจะขายอะไรที่ดูเป็น “นวัตกรรม” จึงขายกระทั่งยาลดน�ำ้ หนักด้วย
ต่อมาเขาเห็นว่าอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมก�ำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากใน
หลายๆ หน่วยงาน เขาจึงเริ่มเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ที่น�ำเข้า
จากฮ่องกง สินค้าขายดีมากจนบริษัทเล็กๆ ของเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว
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จากนั้ น นายเหริ น ใช้ เ วลา
ประมาณ 10 ปีสร้าง Huawei ให้มนั่ คง
แต่เขาไม่ได้พอใจแค่การเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายที่ร�่ำรวย ความที่ถูกปลูกฝัง
ให้ท�ำเพื่อชาติ ท�ำให้เขามุ่งมั่นวิจัย
คิ ด ค้ น และผลิ ต อุ ป กรณ์ ด ้ า นการ
สือ่ สาร หวังให้จนี ไม่แพ้ชาติใดในเรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขาหมดเงินทุน
ไปมหาศาล ผ่านความล้มเหลวมา
ไม่น้อย กว่าจะผลิตสินค้าแบรนด์จีน
ที่ถือว่ามีคุณภาพได้ ทั้งผลิต ติดตั้ง
และเซ็ตสัญญาณการสื่อสารทั้งหมด
เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศจนรัฐบาล
จีนต้องให้ความส�ำคัญกับ Huawei
จากนัน้ ก็เป็นทีร่ กู้ นั ว่า Huawei กระโดด
จากผู้อยู่เบื้องหลังการสื่อสารมาสู่
เบือ้ งหน้า และทะยานขึน้ มาแย่งพืน้ ที่
ตลาดสมาร์ทโฟน ท�ำให้ Apple และ
Samsung ร้อนๆ หนาวๆ
มี ก ารวิ เ คราะห์ กั น ว่ า ความ
ส�ำเร็จของนายเหรินมาจากการใช้
แนวคิดของ “เหมา เจ๋อตุง” บุคคลที่
เขาศรัทธา มาปรับใช้ในการท�ำธุรกิจ
และการใช้ชีวิต เขายังมีแนวคิดที่ให้
ความส�ำคัญกับพนักงาน คือกล้าที่
จะมอบความไว้วางใจให้พนักงาน
โดยกระจายอ�ำนาจและผลประโยชน์
ของบริษัทอย่างทั่วถึง เขาเป็น CEO
ที่มีหุ้นบริษัท 1.4% หุ้นที่เหลือถือโดย
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เหริน เจิ้งเฟย
ผู้ก่อตั้ง HUAWEI

01

02
03

01 เหริน เจิ้งเฟย ในงาน World Economic
Forum เมื่อปี 2015
02 การจับมือระหว่าง Huawei และ Leica
03 สี จิ้นผิง เข้าเยี่ยมชมสำ�นักงาน Huawei
ในเมืองลอนดอน

พนักงานบริษทั ทัง้ สิน้ ส�ำหรับนายเหริน ผูท้ จี่ ะ
ขับเคลื่อน Huawei ต่อไปอาจไม่ใช่ลูกๆ ของ
เขาก็ได้ แม้วา่ ลูกสาวคนโต เมิง่ หว่านโจว จะ
แสดงให้เห็นศักยภาพการบริหารที่ดี
เหริน เจิง้ เฟย มีชอื่ เสียงทีค่ อ่ นข้างดีในจีน
โดยเฉพาะเรื่องความมัธยัสถ์และมารยาทที่
ดีงาม เขามือเติบกับองค์กรสาธารณกุศลแต่
ใช้จ่ายให้ตัวเองอย่างประหยัด พนักงานเห็น
เขาใช้ข้าวของโนเนมอย่างดูแลรักษาและใช้
อย่างทนทาน คนทั่วไปก็เห็นเขาเข้าแถวรอคิว
ขึ้นแท็กซี่ไปท�ำงาน โดยไม่ยอมมีรถประจ�ำ
ต�ำแหน่ง แต่นายเหรินไม่ชอบออกสื่อจึงไม่
ค่อยมีใครรู้เรื่องของเขานัก คนทั่วไปรู้เพียงว่า
เขาแต่งงานครั้งที่สองกับ เหยา หลิง มีลูกสาว
ด้วยกันคือ แอนนาเบล เหยา และแต่งงานครั้ง
ที่สามกับอดีตเลขาชื่อ ซู่ เหว่ย
แม้จะดูประสบความส�ำเร็จมากแล้ว แต่
48

SINGHA MAGAZINE

เหริน เจิ้งเฟย และ Huawei ยังต้องฝ่าฟัน
อี ก มากส� ำ หรั บ การเปิ ด ตลาดในประเทศ
ใหญ่ๆ หลายประเทศเกรงว่า Huawei จะ
อาศัยผลิตภัณฑ์มาเก็บข้อมูลคนในชาติไป
ส่งให้กับรัฐบาลจีน แม้นายเหรินจะยืนยันว่า
Huawei ไม่มีการสอดแนมข้อมูลลูกค้าใดๆ
ให้กับรัฐบาล และต่อให้รัฐบาลมาขอก็ไม่ให้
แต่เพราะนายเหรินมีความใกล้ชิดกับพรรค
คอมมิวนิสต์จนี มาก ธุรกิจของเขาจึงถูกเพ่งเล็ง
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การที่ เมิง่ หว่านโจว ถูกจับ
ในแคนาดาก็เป็นกรณีที่เห็นได้ชัด
ความฝันของ เหริน เจิ้งเฟย ที่อยากจะ
พาจีนก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� โลกในด้านนวัตกรรมการ
สื่อสารจึงไม่เกิดขึ้นง่ายนัก เพราะนอกจากจะ
ต้องก้าวข้ามอุปสรรคในแง่ของการท�ำธุรกิจแล้ว
ยังต้องก้าวข้ามเส้นความขัดแย้งเรื่องการเมือง
ระหว่างประเทศด้วย

ก่อตั้งบริษัทชื่อ Huawei ในห้อง
เล็กๆ 1 ห้อง กับพนักงานทัง้ หมด
6 คน ด้วยเงิน 21,000 หยวน

1.4%

เขาเป็น CEO ที่มีหุ้นบริษัท 1.4%
หุน้ ทีเ่ หลือถือโดยพนักงานบริษทั
ทั้งสิ้น

เขามือเติบกับองค์กรสาธารณกุศล
แต่ ก ลั บ ใช้ จ ่ า ยให้ ตั ว เองอย่ า ง
ประหยัด เขาใช้ข้าวของโนเนม
อย่างดูแลรักษา เข้าแถวรอคิว
ขึ้นแท็กซี่ไปท�ำงาน โดยไม่ยอมมี
รถประจ�ำต�ำแหน่ง
เรียบเรียงจาก:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren_Zhengfei
https://www.amarinbooks.com/รู้จัก-เหริน
เจิ้งเฟย-ผู้ก่อตั้ง-หัวเว่ย/
https://thaipublica.org/2019/01/ren-zhengfeiceo-huawei-empire/
https://www.stock2morrow.com/discuss/
room/1/topic/9640

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

ปากกา Sheaffer’s ปี 2500
ปากกา Sheaffer’s ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2500 หรือที่นักสะสม
ของเก่าชาวไทยเรียกว่ายุคพระนคร ท�ำขึน้ เพือ่ แจกเอเย่นต์และ
ลูกค้าในยุคนัน้ โดยมีใบรับประกันความเสียหายของสินค้าแนบ
มาในกล่องด้วย ปากกา Sheaffer’s ทีผ่ ลิตตัง้ แต่ปี 2455-2510
โลโก้ยี่ห้อ Sheaffer’s จะมีตัว ’s ส่วนปีที่ผลิตหลังปี 2510
โลโก้จะเป็น Sheaffer แบบที่เห็นในปัจจุบัน
ขอขอบคุณ คุณยุทธพงศ์ ชัยโรจน์ (เอื้อเฟื้อสิ่งของ)
สายนวัตกรรมทางธุรกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
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จากของเล่นคลาสสิกสู่ของเล่นยุค 5G
เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

มีของเล่นมากมายที่หายไปเพราะโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ “ตัวต่อเลโก้” ที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี
ยังไม่หายไปไหน และยืนหยัดสร้างความเพลิดเพลินพร้อมจินตนาการให้กับเด็กทุกคน
รวมถึงผู้ใหญ่มากมายที่ยังหลงใหลและเก็บสะสมตัวต่อเลโก้ไว้เป็นคอลเลกชั่น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
ปัจจุบัน เลโก้เป็นหนึ่งในบริษัทของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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พนักงานและของเล่นไม้ยุคแรกในปี 1932
ของบริษัทเลโก้
โรงงานผลิตของเล่นเลโก้ ในยุคแรก
เคลด์ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น (ขวา) ลูกชายของ
ก็อดฟรีดในวัย 5 ขวบ
ช็อปไม้ของเลโก้ ในยุคแรกเริ่มก่อตั้งบริษัท
โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น ในวันเกิด 60 ปี
ถ่ายภาพพร้อมกับก็อดฟรีดและเคลด์
โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น ในปี 1957
ของเล่นไม้ชิ้นแรกๆ ของเลโก้ ในช่วงกลาง
ทศวรรษ 1930

โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น (Ole Kirk Christiansen) คือชายผู้ก่อตั้งเดอะเลโก้กรุ๊ป
โดยเริม่ จากช็อปไม้เล็กๆ ทีป่ ระดิษฐ์เฟอร์นเิ จอร์ในเมืองบิลลุนด์ ประเทศเดนมาร์ก เขาเป็น
ช่างไม้จนๆ ที่ต้องเลี้ยงลูกชาย 4 คน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 เขาผลิตของเล่นไม้ที่จะน�ำไปขายในราคาถูก โดยเริ่มจากกระปุกออมสิน รถและ
บ้านไม้จ�ำลอง ทั้งท�ำออกขายและท�ำให้ลูกๆ ของตัวเอง
ในปี 1932 ร้านของโอเล่เริ่มผลิตของเล่นอย่างจริงจัง ตอนนั้นเขามีพนักงาน 7 คน
และก็อดฟรีด (Godtfred) ลูกชายคนที่สามวัย 12 ขวบก็เข้ามาเรียนรู้งานด้วย 2 ปีต่อมา
ร้านเล็กๆ ของโอเล่กลายเป็นบริษัทที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เลโก้ (LEGO) ซึ่งมาจาก
ส�ำนวนของเดนมาร์กว่า leg godt มีความหมายว่า “เล่นได้ดี” จากนั้นไม่นานบริษัทได้
ออกผลิตภัณฑ์ เดอะดัค (เป็ดไม้ที่มีล้อลาก) เป็นของเล่นชิ้นแรกในนามของบริษัท
ก็อดฟรีดเดินตามรอยพ่อเรื่องการผลิตของเล่นให้ได้คุณภาพ ครั้งหนึ่งก็อดฟรีดเคย
เคลือบสีชิ้นงานของเขาเพียง 2 ชั้น ทั้งที่ชิ้นงานของเลโก้ทั้งหมดจะต้องผ่านการเคลือบสี
3 ชั้น เมื่อโอเล่รู้เข้าก็สั่งเรียกสินค้าที่เคลือบสีไม่เรียบร้อยคืนมาทั้งหมด และลงโทษ
ลูกชายด้วยการให้ก็อดฟรีดเคลือบสีใหม่และบรรจุลงกล่องเพียงคนเดียว โอเล่มีคติว่า
“Only the best is good enough” (ดีที่สุดเท่านั้นที่ดีพอ) ซึ่งค�ำนี้กลายเป็นคติพจน์ของ
บริษัทเลโก้ตลอดมา
เมื่อเข้าสู่ยุค 40 ก็อดฟรีดเข้ามาช่วยกิจการของพ่ออย่างเต็มตัว ช่วงนั้นเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานของบริษัทถูกไฟไหม้ แต่บริษัทก็ผ่านมาได้และขยายกิจการ
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LEGO TRAIN

TOWN PLAN
ออกไป ก็อดฟรีดและพ่อเป็นบริษัทเจ้าแรกในเดนมาร์กที่สั่งซื้อ
เครื่องอัดรีดพลาสติกมาใช้ในปี 1947 และเริ่มผลิตของเล่นที่ท�ำ
จากพลาสติก หนึ่งในชิ้นแรกๆ เป็นรถบรรทุกที่ถอดชิ้นส่วนและ
ประกอบเข้ากันใหม่ได้
ต่อมา สองพ่อลูกได้รบั ตัวอย่างของเล่นจากบริษทั Kiddicraft
ในอังกฤษ เป็นบล็อกของเล่นพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขอบโค้งมน
ด้านล่างกลวง และมีปุ่มบนตัวบล็อก เลโก้น�ำของตัวอย่างชิ้นนี้
เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบบล็อกพลาสติกที่
เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีปุ่มบนบล็อก เรียกว่า Automatic Binding
Bricks ซึ่งต่อมาทุกคนรู้จักกันในชื่อ “ตัวต่อเลโก้”
ทว่าช่วงแรกตัวต่อเลโก้แทบจะขายไม่ได้ เพราะลูกค้าชอบ
ของเล่นไม้หรือโลหะมากกว่า แต่ก็อดฟรีดก็ไม่ล้มเลิกและเกิด
ไอเดียที่จะผลิตของเล่นที่มี “ระบบ” ขึ้นมา ซึ่งตัวต่อพลาสติกที่มี
น�้ำหนักเบานี้จะตอบโจทย์ไอเดียของเขาได้ดี ในปี 1955 เลโก้ออก
ผลิตภัณฑ์ชื่อ ทาวน์แพลน (ผังเมือง) โดยเป็นของเล่นที่นำ� ตัวต่อ
มาประกอบกันเป็นเมืองขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ตัวต่อ
เลโก้ได้รับความนิยมมากขึ้น
เลโก้ยังพัฒนาบล็อกพลาสติกต่อไป โดยท�ำให้ด้านล่างของ
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บล็อกมีช่องเสียบ เมื่อน�ำมาประกอบกันตัวปุ่มและช่องก็จะเข้า
กันพอดี ท�ำให้การประกอบมีความหนาแน่นแข็งแรงขึ้น จนเป็น
รูปแบบที่ได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน เลโก้จดสิทธิบัตรตัวต่อ
เลโก้ที่พัฒนาขึ้นนี้ในปี 1958 ปีเดียวกับที่โอเล่เสียชีวิต และบริษัท
ก้าวเข้าสู่ยุค 60 ที่ถือเป็นช่วงที่ประสบความส�ำเร็จในวงกว้าง
ก็อดฟรีดรับสืบทอดกิจการ โรงงานของเขาถูกไฟไหม้อกี ครัง้
ความเสียหายส่วนมากเกิดกับของเล่นไม้ เขาจึงยกเลิกการผลิต
ของเล่นไม้อย่างถาวร และหันมาพัฒนาของเล่นพลาสติกส่งขาย
42 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังคือ เลโก้เทรน ซึ่งเป็น
รถไฟจ�ำลองที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ก�ำลังไฟ 12 โวลต์ ขณะนั้น
ตัวต่อเลโก้ได้รบั การยอมรับว่าเป็นของเล่นทีเ่ สริมสร้างจินตนาการ
จึงมีการน�ำไปใช้ในห้องเรียนอย่างแพร่หลาย
ปี 1968 เลโก้มยี อดขายถล่มทลาย บริษทั ตอกย�ำ้ ความรุง่ เรือง
ด้วยการเปิดสวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกที่เมืองบิลลุนด์ โดยท�ำ
เป็นเมืองย่อมๆ ที่ต่อด้วยเลโก้ทั้งหมดอย่างสวยงาม จากนั้น
ก็เป็นช่วงเวลาของการขยายบริษัทไปสู่ทวีปต่างๆ และจับมือกับ
แบรนด์ดังระดับโลกในหลายๆ วงการ โดยผู้รับช่วงต่อกิจการ
คือ เคลด์ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น (Kjeld Kirk Kristiansen) ลูกชาย

ของก็อดฟรีดที่วางมือไปในปี 1986 เคลด์
สนับสนุนศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไม่ให้ตกยุค
ผลงานที่โด่งดังในยุคของเคลด์คือ
ชุดเลโก้แฟมิลี่ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็น
แบบมินิฟิกเกอร์ที่ขยับแขนขาได้ รวมถึง
ชุดเลโก้ภายใต้ธีมต่างๆ เช่น ธีมอวกาศ
ธีมปราสาท ตัวต่อของเลโก้ในช่วงก่อนขึ้น
ศตวรรษที่ 21 มีลูกเล่นและกลไกที่เหมือน
จริงขึน้ เรือ่ ยๆ หุน่ ทีเ่ ป็นคนก็เริม่ มีสผี วิ และ
ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นอีก
เมื่อเลโก้ออกเซ็ตภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ
เลโก้สตาร์วอร์ เลโก้วินนี่เดอะพูห์ รวมถึง
แฮร์รี่ พอตเตอร์
แต่แม้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่หยุดนิง่
พฤติกรรมของลูกค้าที่ชื่นชอบเลโก้ก็เริ่ม
เปลี่ยนไปตั้งแต่ปลายยุค 90 เด็กมีเวลา
เล่นน้อยลง พร้อมกับที่อินเตอร์เน็ตได้
ก้าวเข้ามา ในปี 2004 เลโก้จึงขาดทุน
สะสมมากถึง 174 ล้านปอนด์สเตอริง
(เกือบ 7,000 ล้านบาท) เคลด์ลาออกจาก
ต�ำแหน่ง CEO และว่าจ้าง ยอร์เก้น วิก
คนุดสตอร์ป (Jørgen Vig Knudstorp)
คนนอกครอบครัวเข้ามาเป็น CEO แทน
ช่วงนั้นบริษัทต้องขายสวนสนุกเลโก้แลนด์
4 แห่ง ยกเลิกการจ้างเอาต์ซอร์ส อีกทั้ง

ปิดตัวโรงงานที่สวิตเซอร์แลนด์
เลโก้ปรับกลยุทธ์โดยซือ้ หุน้ ของ Merlin
Entertainment พร้อมออกแคมเปญที่
เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เช่น แคมเปญใน
เว็บไซต์เลโก้ดอทคอมที่ให้ลูกค้าออกแบบ
โมเดลด้วยตัวเอง ก่อนจะซื้อตัวต่อเลโก้
ไปต่อตามที่ออกแบบไว้ ผลคือมีผู้เข้าชม
เว็บไซต์เฉลี่ยมากกว่า 8 ล้านคนต่อเดือน
ขณะที่ยอดขายเลโก้สตาร์วอร์ในอเมริกา
ก็ไปได้สวย ท�ำให้เลโก้ฉลองครบรอบ 75 ปี
ในปี 2007 ได้อย่างค่อนข้างสบายใจ
ปี 2009 เลโก้เป็น 1 ใน 5 บริษัท
ของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจับมือกับ
วอเนอร์บราเธอร์สร้างหนังเรือ่ ง “เดอะเลโก้
มูฟ วี่” ที่ป ระสบความส� ำ เร็ จ อย่ างมาก
นอกจากนี้ยังออก “เลโก้เกม” ไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรับโฉมให้เป็นเลโก้ได้
อย่าง นาฬิกา โทรศัพท์มอื ถือ กล้อง หุน่ ยนต์
ซึ่งก็สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อย
ถึงอย่างนั้น เมื่อเข้าสู่ยุค 2010 เลโก้
ต้องเผชิญความท้าทายอีกครั้งเพราะการ
เข้ามาของสมาร์ทโฟนและไอแพด ก�ำไรที่
มีเริ่มถดถอยจนในปี 2017 บริษัทต้องปรับ
โครงสร้างโดยลดพนักงานลง 1,700 ต�ำแหน่ง
เลโก้ป รับ ตัวด้ ว ยการออกแอปพลิ เคชั น
ชื่อ เลโก้บูสต์ (LEGO Boost) ที่มีฟังก์ชั่น

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ
ท�ำให้ลูกค้าสามารถบังคับหุ่นเลโก้ผ่าน
Smart Device ได้
ความพยายามปรั บ ตั ว ของบริ ษั ท
ที่ผ่านมา ท�ำให้การเดินทางของตัวต่อ
เลโก้ไม่เคยถึงจุดสิ้นสุด แต่จากนี้ก็คงต้อง
ติดตามต่อไปว่า โทมัส เคิรก์ คริสเตียนเซ่น
(Thomas Kirk Kristiansen) ลูกชายของ
เคลด์ทกี่ ำ� ลังจะรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวนี้
จะน�ำพาตัวต่อเลโก้ไปสู้นวัตกรรมใหม่ๆ
ในยุค 5G อย่างไร
รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Lego
https://www.lego.com/en-us/aboutus/lego-group/
the_lego_history/2010
http://longtunman.com/7632

LEGO LAND
VIDEO GAME

ที่มาภาพ
https://www.lego.com/en-us/aboutus/lego-group/
the_lego_history
https://itlug.org/forum/topic/5770-il-set-pi%C3%B9prezioso-della-vostra-collezione/page/2/
http://brickfetish.com/photos/places/assembly_1953.html
https://www.topsimages.com/images/leog-land-72.html
http://planwashington.org/blog/archive/community-sourced-capital-to-grow-local-economies/
https://www.legoland.com/florida/legoland-hotel/
overview/
https://www.picsbud.com/images/dubai-legolandwater-park-florida-brochure-b9.html#!/
https://lego.fandom.com/wiki/Automatic_Binding_Brick urmT25EoKiDEIy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ole_Kirk_Christiansen
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ
ข้ า วโอ๊ ต ต้ ม ข้ า วโอ๊ ต มี ไ ฟเบอร์ ช นิ ด

ปลาอบหรือปลาย่าง ปลาอบ 1 จาน

มีแคลอรี่น้อยกว่าปลาทอด 70 กิโลแคลอรี่
และมีไขมันอิม่ ตัวน้อยกว่าครึง่ หนึง่ ถ้าคุณ
เปลี่ยนจากปลาทอดมากินปลาย่างหรือ
ปลาอบ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
หัวใจล้มเหลวจากไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ละลายน�้ำได้ ชื่อว่า เบต้า-กลูแคน เส้นใย
ที่ ล ะลายน�้ ำ ดี จ ะช่ ว ยลดการอุ ด ตั น ของ
เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ แต่ควรซื้อ
ข้าวโอ๊ตมาต้มเองโดยอาจท�ำเป็นโจ๊ก จะได้
ประโยชน์จากไฟเบอร์ในข้าวโอ๊ตสูง
น�้ำสลัดกรีกโยเกิร์ต ลองเปลี่ยนจาก
น�ำ้ สลัดมายองเนสเป็นกรีกโยเกิรต์ ราดลงไป
บนสลัดผักประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นอกจากจะ
ช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารที่เป็นศัตรู
กับหัวใจแล้วยังได้แคลเซียมจากโยเกิร์ต
เสริมเข้ามาด้วย

น�ำ้ ส้ม น�ำ้ ทับทิม ถ้าเบือ่

ดาร์กช็อกโกแลต ที่มี

รสขมๆ มีสารต้านอนุมลู
อิ ส ระที่ ช ่ ว ยบ� ำ รุ ง หั ว ใจ
และเลือด แต่ก็ควรกิน
เพี ย งวั น ละ 100 กรั ม
เท่านั้น เพราะถึงยังไง
ในดาร์กช็อกโกแลตก็มี
น�้ ำ ตาลและนมผสมอยู ่
กินมากไปก็อ้วนได้

กระเทียมสด มีสรรพคุณช่วยลดระดับ

ไขมันเลวในเลือด ลดระดับไตรกลีเซอไรด์
และเพิ่ ม ระดั บ ไขมั น ดี ท� ำ ให้ ล ดความ
เสีย่ งในการเป็นโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
ผลไม้สดแทบทุกชนิด หันมากินผลไม้สด
ปริมาณที่แนะน�ำต่อวันคือ 2-5 กรัม
แทนผลไม้กระป๋อง เพราะผลิตภัณฑ์ผลไม้
กระป๋องที่แม้จะเขียนบนฉลากว่า “light”
ก็มีปริมาณน�้ำตาลมากถึง 33 กรัม ซึ่งไม่
ต่างจากเอาผลไม้ไปแช่ในน�้ำที่ละลายด้วย
ลูกกวาด
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ผลไม้สดอยากดืม่ เป็นน�ำ้
บ้าง น�้ำส้มและน�้ำทับทิม
มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยบ� ำ รุ ง
หั ว ใจ แต่ ค วรคั้ น สดๆ
จากผลไม้แท้ๆ เพราะน�ำ้
ผลไม้ส�ำเร็จรูปทั่วไปมัก
จะมีปริมาณน�ำ้ ตาลอย่าง
น้อย 21 กรัม

ไอศกรีมผลไม้โฮมเมด ท�ำไอศกรีมเพือ่

สุขภาพได้ง่ายๆ โดยน�ำโยเกิร์ตไร้ไขมัน
ไปแช่ช่องฟรีซจนเป็นน�้ำแข็ง จากนั้นน�ำ
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่แช่ช่องฟรีซเช่นกัน
มากินคู่กับโยเกิร์ต เท่านี้ก็จะได้ไอศกรีมที่
ปราศจากไขมันและน�ำ้ ตาล
เรียบเรียงจาก:
https://www.webmd.com/food-recipes/ss/slideshow-food-swaps
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/health/25อาหารชัน้ ดีบ�ำ รุงหัวใจ/ss-BBpQOwn#image=19

คอลัมน์พิเศษ / หาเรื่องมาแชร์

มาดูปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดการ

“โกง”

โกง ค�ำนี้ทุกคนรู้จัก และไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่บ่อยครั้งการโกงก็เกิดขึ้น
โดยที่คนท�ำอาจจะไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวแต่ไม่อยากยอมรับ ถ้าถามตรงๆ ว่า “ท�ำไม
ต้องโกง” ค�ำตอบที่ได้ก็จะเป็น...

“ใครๆ ก็ท�ำกัน”
“คิดว่าเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้”
“ตั้งใจจะคืนทีหลัง”
“ท�ำประโยชน์ให้เยอะแล้ว
ขอแค่นิดๆ หน่อยๆ จะเป็นไร”
“คิดว่าไม่มีใครจับได้”
“ท�ำไปเพราะจ�ำเป็น”
“ไม่รู้ว่ามันผิด”
“เขาสอนให้ท�ำอย่างนี้” ฯลฯ
ในสารพัดค�ำตอบ จริงๆ แล้วเหตุผล (หรือข้ออ้าง) ทั้งหลายอยู่ภายใต้
ปัจจัย 3 ข้อเท่านัน้ ซึง่ เราจะพาไปดูวา่ 3 ข้อทีเ่ ป็นต้นตอให้เกิดการโกงมีอะไรบ้าง
ข้อแรก คนโกงจะมีแรงจูงใจหรือความกดดัน (Pressure) เช่น ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องหาเงินมาให้ได้ เพราะที่บา้ นมีหนี้สินจากการลงทุน เสียพนัน
อยากใช้ของหรู ฯลฯ คนมากมายตกอยูใ่ นสถานการณ์นี้ แต่การโกงจะไม่เกิดขึน้
หากไม่มีข้อสอง นั่นคือ พบโอกาส (Opportunity) ให้ทุจริต ซึ่งโอกาสนี้มักเกิด
จากช่องโหว่ของระบบองค์กรหรือการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึง กระนั้น สองข้อแรก
ก็ยังไม่ท�ำให้เกิดการโกงอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะมีข้อสาม ซึ่งเป็นข้อที่พูดง่ายๆ
ว่าคนโกงได้ออก “ใบอนุญาตโกง” ให้ตัวเอง ด้วยการหาเหตุผลสนับสนุนการ
กระท�ำ (Rationalization) ของตัวเองต่างๆ นานา
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แรงจูงใจหรือความกดดัน
Pressure

พบโอกาส
Opportunity

หาเหตุผลสนับสนุน
การกระท�ำ
Rationalization

บางคนยังนึกไม่ออกว่าหากมี 3
ปัจจัยนี้แล้วจะเกิดการโกงขึ้นอย่างไร
เราจะยกตัวอย่างให้ดู สมมติวา่
หมออาสาฐานะยากจนคนหนึ่ง
ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เป็นคนดีมา
ตลอด แต่แล้ววันหนึ่งแม่ของหมอคนนี้
ป่วยหนัก หมอรู้ว่าจะต้องใช้ยาอะไร
เขาจึงค่อยๆ เบิกยาตัวนัน้ เกินมาครัง้ ละ
เล็กละน้อยเพือ่ น�ำกลับไปรักษาแม่ โดยที่
คนเซ็นอนุมัติไม่ได้ตรวจสอบ
หากพิจารณาพฤติกรรมของหมอคนนี้
จากปัจจัย 3 ข้อ
1. เหตุจูงใจหรือแรงกดดัน = ฐานะ
ยากจน แม่ป่วยหนักท�ำให้ต้องการยา
2. สบโอกาส = รู้ช่องโหว่ของระบบเบิก
ยาในโรงพยาบาลแห่งนี้
3. หาเหตุผลสนับสนุนตัวเอง = “ความ
กตั ญ ญู ” “คิ ด ว่ า คงไม่ มี ใ ครจั บ ได้ ”
“ช่วยคนอื่นมาเยอะแล้ว ขอช่วยแม่
ตัวเองหน่อย”
ถามว่าหมอคนนี้ทุจริตหรือไม่
ค�ำตอบก็คือ “ทุจริต”

นั่นเพราะเขามีปัจจัยครบ 3 ข้อ
หากเขามี เ พี ย งแรงจู ง ใจเรื่ อ งความ
ยากจนและแม่ป่วย แต่ไม่เห็นช่องทาง
ที่จะแอบเบิกยา เขาก็จะทุจริตไม่ได้
หรือแม้วา่ เขาจะมีแรงจูงใจและมองเห็น
โอกาสทีจ่ ะทุจริตแล้ว แต่หากเขากลัวถูก
จับได้และตกลงใจที่จะไม่ท�ำ การทุจริต
ก็จะไม่เกิดขึ้น
ในทางกลับกัน หากผูท้ จุ ริตเป็นคน
ทีร่ ำ�่ รวยอยูแ่ ล้ว เช่น นักการเมือง (บางคน)
แรงจูงใจก็จะไม่ใช่ความยากจนหรือ
ความจ�ำเป็น แต่อาจจะเป็น “ความโลภ”
ร่ ว มกั บ การมองเห็ น ช่ อ งโหว่ ข อง
กฎหมาย และบวกกั บ หาเหตุ ผ ลให้
ตัวเองว่า “ท�ำประโยชน์ให้ประเทศมา
เยอะแล้ว ขอนิดๆ หน่อยๆ จะเป็นไร”
อย่างนี้ก็ครบ 3 ปัจจัยและก่อให้เกิด
การโกงเช่นกัน
หลายคนอาจจะแย้งว่า “บางคน
เขาท�ำไปเพราะมันจ�ำเป็น” ไม่ใช่วา่ เขา
เป็นคนไม่ดี... จริงอยู่ แม้บางคนจะ
เข้าข่ายทุจริต แต่ไม่ได้หมายความว่า
เขาต้องถูกประณามหยามเหยียดจมดิน
เสมอไป บางครั้งเราก็ต้องพิจารณาถึง
เจตนาของเขา หากเขาท�ำไปเพราะ
ความจ�ำเป็นหรือความไม่รู้เพราะถูก
สอนให้ท�ำ เมื่อเขายอมรับและส�ำนึกผิด
เขาก็ควรที่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจ
และการให้อภัย แต่ขณะเดียวกัน หากเรา
เลือกเห็นใจเฉพาะคนที่เรา “ถูกจริต”
เราจึงให้อภัยเขา แม้ว่าเขาจะโกงครั้ง
แล้วครั้งเล่า แถมเรายังท�ำเป็น “ไม่รู้
ไม่เห็น” อีก อย่างนี้การโกงก็ยากที่จะ
หมดไปจากสังคมไทย

ท�ำยังไง
ถึงจะไม่เกิดการโกง
• เริ่ ม ด้ ว ยใช้ วิ จ ารณญาณขั้ น พื้ น ฐาน
ส่วนตน แยกแยะสิ่งที่ควรและไม่ควรท�ำ
• มีจิตส�ำนึกสาธารณะแล้วจะไม่เ ห็น แก่
ประโยชน์ส่วนตน
• มีความรักในองค์กร เราจะไม่ท�ำผิดกับ
องค์กรที่เหมือนครอบครัวของเรา
• แก้ช่องโหว่ของระบบการตรวจสอบให้
รัดกุมที่สุด
• เอาตั ว เองออกมาจากสถานการณ์
ลองคิดในมุมอื่นนอกจากมุมของตัวเอง
และพวกพ้อง

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

คุณวิทยา วราภาพงษ์ (เม้ง)
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ กลุ่มงานตรวจสอบ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

ปล. ศึกษา Code of conduct
ขององค์ ก รได้ ที่ Codeofconduct.
boonrawd.co.th
SINGHA MAGAZINE
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
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ไก่ย่างบุญรอดมีมากว่า
60 ปีแล้ว เริ่ ม ขายที่ ง านฉลอง

รัฐธรรมนูญ ณ สวนลุมพินี เมื่อ
พ.ศ. 2495 ต่อมาที่งานวชิราวุธ ณ
วังสราญรมย์ และมาถึงงานกาชาด
ที่ ส วนอั ม พร คิ ด ค้ น สู ต รโดยคุ ณ
ประจวบและคุณศิรจิ นั ทร์ ภิรมย์ภกั ดี
คุ ณ ประจวบเป็ น บริ ว มาสเตอร์
คนแรกของประเทศไทย ขณะทีท่ า่ น
ไปเรียนเป็นบริวมาสเตอร์ที่เยอรมนี
ก็ได้ตระเวนชิมไก่ย่างไปทั่วยุโรป
ต่อมามีโอกาสพาคุณศิรจิ นั ทร์ภรรยา
ของท่ า นไปรั บ ประทานไก่ ย ่ า งที่
เมืองมิวนิกในงานอ็อกโทเบอร์เฟสต์
ได้รสู้ กึ ติดใจในรสชาติ จึงคิดว่าน่าจะ
เป็ น อาหารที่ เ ข้ า กั บ เบี ย ร์ ข องเรา
ได้ดี ผูท้ ดี่ มื่ เบียร์จะได้ไม่ตอ้ งดืม่ เบียร์
เปล่าๆ แต่มีอาหารให้รับประทาน
ควบคู่ไปด้วย ต่อมาท่านทั้งสองจึง
ได้กลับมาปรับปรุงสูตรไก่ย่างให้
เหมาะกับรสนิยมของคนไทย

คุณภควดี สุขุม ผู้สืบทอดรุ่นที่ 2

คุณประจวบ และ คุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี ผู้คิดค้นสูตรไก่ย่างบุญรอด

ต�ำนานไกย
่ างบุ
่ ญรอด

นอกจากนั้น คุณประจวบยังได้
เป็นผู้ออกแบบเตาที่ใช้ย่างไก่ ซึ่งท่าน
ให้ช่างที่บุญรอดช่วยกันต่อเตาขึ้น มีทั้ง
ระบบถ่านและระบบไฟฟ้าในเตาเดียว
ส่วนถ่านที่ใช้ย่างก็เป็นถ่านที่ท�ำจากไม้
โกงกาง จึงมีความหอม เป็นถ่านที่มี
คุณภาพ เมื่อย่างไก่จนสุกแล้วไก่จะมี
สีเหลืองทอง ส่งกลิ่นหอมรัญจวนชวน
รับประทานเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่นั้นก็
ยังมีการพัฒนาสูตรมาเรือ่ ยๆ จนตกทอด
มาถึงรุ่นลูกสาว ได้แก่ คุณภควดี สุขุม
ในปี พ.ศ. 2503 และต่อมาก็ได้ถา่ ยทอดสู่
บุตรสาวของคุณภควดีคือคุณทิพธิดา
สุขุม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้จด
สิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ไว้แล้ว คุณทิพธิดายังเป็นผู้สืบทอด

ความอร่อยของไก่ย่างบุญรอดมาจนถึง
ปัจจุบัน
ในส่วนของน�ำ้ จิม้ ไก่กม็ คี วามพิเศษ
เพราะเป็นสูตรที่มีทั้งความเค็ม ความ
เปรี้ยว ความหวาน แบบก�ำลังดีและ
เข้ากับไก่อย่างลงตัว ไม่ได้เป็นน�้ำจิ้ม
ที่มีแต่ความหวานที่ท�ำให้ค่า GI (ดัชนี
น�้ำตาล) ในร่างกายสูง ผู้รับประทานจึง
จะไม่ได้รับน�้ำตาลที่สูงเกินความพอดี
เมนู ไ ก่ ย ่ า งบุ ญ รอดจึ ง เหมาะกั บ ผู ้ ที่
ก�ำลังลดความอ้วน เพราะนอกจากเนือ้ ไก่
จะอุ ด มไปด้ ว ยโปรตี น แล้ ว น�้ ำ จิ้ ม ก็ ยั ง
ไม่หวานจัด หากรับประทานร่วมกับผัก
และแป้งอีกเล็กน้อย ก็จะเป็นเมนูที่
ให้ทั้งความอร่อยและครบถ้วนไปด้วย
สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมกัน

คุณทิพธิดา สุขุม (แทม) ผู้สืบทอดรุ่นที่ 3
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ความรู้ทั่วไป / Knowledge

3

สิ่งที่ผู้น�ำควรมี

ตามวิถีของ

KNOWLEDGE

ดูคนให้ออก
1

ขงเบ้ง

ขงเบ้ง ตัวละคร (ที่มีอยู่จริง) จากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ใครไม่เคยอ่านยังรู้ว่า
ขงเบ้งเป็นอัจฉริยะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบาย มีต�ำรามากมายที่บันทึก
แนวคิดของเขา และมีผู้น�ำมาแชร์กันทั่วในสมัยนี้ เราเองก็ขอหยิบตรงนั้นตรงนี้จาก
ทัศนะของขงเบ้งที่เกี่ยวกับ “ทักษะผู้น�ำ” มาบอกต่อกัน

ไม่มีอะไรยากกว่าการ
“ดูคน” เพราะการแสดงออก
ภายนอกไม่ได้การันตีธาตุแท้
ของใคร ขงเบ้งเขียนวิธหี ยัง่ รู้
ใจคนไว้ 7 ข้อ ซึ่งเป็นขั้นต้น
ของการเลือกใช้คนแบบหนึง่

4 บอกอุปสรรคให้รู้

1 หยัง่ เชิงด้านศีลธรรม

5 ดูนิสัยยามขาดสติ

ลองให้อกี ฝ่ายแสดงทัศนะใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริต
เพื่อทดสอบปณิธาน

ในยามที่ ค นเราโกรธจั ด
หรือก�ำลังเมามาย ย่อมเผย
อุปนิสัยที่แท้จริงออกมา

2 โต้แย้งแนวคิด ตั้ง

6 ลองให้ผลประโยชน์

บอกอีกฝ่ายว่าจะส่งเขาไป
เผชิญกับปัญหา แล้วดูวา่ เขา
มีท่าทีอย่างไร เพื่อทดสอบ
ความกล้า

ค�ำถามอีกฝ่ายจากช่องโหว่
ของแนวคิ ด เพื่ อ ทดสอบ
ปฏิภาณและวุฒิภาวะ

ลองใจด้ ว ยการเสนอผล
ประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ เพื่อ
ทดสอบความสุจริต

3 ถามวิธีแก้ปัญหา

ยกตัวอย่างสถานการณ์ทเี่ ป็น
ปัญหา แล้วถามอีกฝ่ายว่าจะ
แก้ไขอย่างไร เพื่อทดสอบ
ปัญญา
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7 มอบหมายงานใน

เวลาทีจ่ ำ� กัด ให้เขาท�ำงาน
เรียบเรียงจาก:

www.tnews.co.th/contents/345931

ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ สร็ จ
สมบูรณ์ เพื่อทดสอบสัจจะ

มีวิสัยของ
ผู้บังคับบัญชา
2

วิ สั ย ที่ ผู ้ น� ำ พึ ง มี อาจจะมี
มากหรือน้อยต่างกันไป แต่หาก
ยิ่งมีมากก็จะยิ่งคุมคนได้มากตาม
ล�ำดับ

• ผู้สืบเสาะการทุจริต ผู้ทำ� ให้ผู้อื่นภักดีได้ สามารถเป็นผู้น�ำของคนหลักสิบ
• ผู้ขยันขันแข็ง ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเป็นผู้นำ� ของคนหลักร้อย
• ผู้กล้าหาญ ตรงไปตรงมา แต่ไม่มุทะลุ สามารถเป็นผู้นำ� ของคนหลักพัน
• ผู้กล้าหาญ ผู้ทำ� ให้คนอื่นกล้าหาญ ผู้มีเมตตา สามารถเป็นผู้น�ำของคนหลักหมื่น
• ผู้สนับสนุนคนเก่ง ผู้ใจกว้างและจริงใจ ผู้เป็นที่เคารพนับถือ สามารถเป็นผู้นำ� ของคน
หลักแสน
• ผูถ้ อื หลักมนุษยธรรม ผูเ้ อาชนะศัตรูดว้ ยความยุตธิ รรมและความสัตย์ ผูค้ าดคะเนอนาคต
จากเหตุปัจจุบัน ผู้เมตตาต่อผู้อื่นเสมือนคนในครอบครัว สามารถเป็นผู้น�ำของโลก

ขงเบ้งเคยชีแ้ นะเล่าปีผ่ นู้ ำ� แห่งจ๊กก๊กถึงวิธจี ดั สรรเวลา เพือ่ ให้เกิดการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน 1 วัน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท และเปรียบงาน
ประเภทต่างๆ ไว้ดังนี้

รู้วิธีจัดสรรเวลา
3

ก้อนกรวด = งานไม่ใหญ่แต่เร่งด่วน
• งานที่มีก�ำหนดเสร็จแน่นอน
• งานที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา

ก้อนหิน = งานใหญ่แต่ไม่เร่งด่วน
• งานด้านนโยบาย เช่น การด�ำเนินโครงการใหม่
การออกมาตรการต่างๆ
• งานด้านการปฏิรูปเพื่อยกระดับองค์กร

ทราย = งานหยุมหยิมที่ต้องท�ำ

• งานเล็กๆ น้อยๆ ที่เข้ามาขัดจังหวะงานหลัก
• งานช่วยเหลือคนอื่นอย่างเสียไม่ได้

น�ำ้ = งานหยุมหยิมทีท่ ำ� หรือไม่กไ็ ด้
• งานเลี้ยงสังสรรค์
• งานกิจกรรมทั่วไป

https://balancedaction.me/2012/10/17/the-jar-of-life-first-things-first/

ในบรรดางาน 4 ประเภทนี้ เล่าปี่
ให้ความส�ำคัญกับก้อนกรวดอันดับ
แรก เพราะแม้จะเห็นความส�ำคัญของ
ก้อนหิน แต่เขาไม่มเี วลาจัดการกับมัน
แต่ขงเบ้งได้ให้คำ� แนะน�ำแก่เล่าปีว่ า่
เรียบเรียงจาก:

“เทคนิคการบริหารเวลาของขงเบ้ง” โดย สารสิน วีระผล ใน
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2548
www.zhuge-liang.net/zhuge-liang-the-art-of-war/
7-the-way-of-the-general

หากเวลา 1 วัน เปรียบได้กบั ถังเปล่า 1 ใบ เมือ่ ท่านใส่กอ้ นกรวด ทราย และน�ำ้ ลงไป
ในถังจนเต็มเสียแล้ว ก็ยอ่ มไม่มที วี่ า่ งในถังส�ำหรับก้อนหินอีก แต่หากท่านจัดการใหม่ เปลีย่ น
มาใส่กอ้ นหินลงในถังก่อน แม้ใส่กอ้ นหินจนเต็มแล้ว ในถังก็จะยังมีชอ่ งเหลือให้ใส่กอ้ นกรวด
ทัง้ จะใส่ทรายและน�ำ้ ลงไปได้อกี ด้วย
วิธขี องขงเบ้งสือ่ ว่า แท้จริงแล้วก้อนกรวดเป็นสิง่ ทีแ่ ยกออกมาจากก้อนหิน หากผูน้ ำ� เน้น
ทีง่ านประเภทก้อนหิน เขาก็จะมองเห็นภาพรวม สามารถจับประเด็นหลักของปัญหา และรูว้ า่
จะควบคุมสถานการณ์อย่างไร ผูน้ ำ� ทีโ่ ฟกัสงานใหญ่คอื ผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ สามารถท�ำงานชิน้ ใหญ่
ให้ลลุ ว่ งได้ดว้ ยดี
SINGHA MAGAZINE
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7 Days
อุปนิสัยตามวันที่คุณเกิด
SUN
DAY
คุ ณ ชอบความโดดเด่ น ชอบเป็ น
เพื่ อ นกั บ คนที่ ย อมให้ คุ ณ เป็ น
จุดศูนย์กลาง แต่คุณก็มักจะเป็นคน
สดใสร่าเริง ท�ำให้มีเสน่ห์ท่ามกลาง
ผู้คนได้ง่าย มีบุคลิกมั่นใจในตัวเอง
ชอบความท้าทาย พูดจาโน้มน้าว
คนอื่นเก่ง
คุณชอบที่จะท�ำงานตามล�ำพังและ
ท�ำอย่างเต็มที่ ไม่ค่อยยืดหยุ่นท�ำให้
เป็นคนทีค่ อ่ นข้างท�ำงานด้วยล�ำบาก
แต่ก็มีศักยภาพและความตั้งใจสูง
ต�ำแหน่งหัวหน้างานเหมาะกับคุณ
แต่คณุ ก็ตอ้ งปรับตัวให้ทำ� งานเข้ากับ
ทีมได้ด้วย
แม้คุณจะมีเพื่อนมากแต่ก็มีเพื่อน
สนิ ท น้ อ ยเพราะคุ ณ ไว้ ใ จคนยาก
ท�ำให้ตามหารักแท้ยากไปด้วย แต่
ถ้าคุณได้ลองรักแล้วคุณก็จะรักอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข ต้องลดความดื้อรั้นลง
บ้างแล้วชีวิตรักจะราบรื่น

MON
DAY

Tue
คุณมีความละเอียดอ่อนสูง หากเป็น s
ผู้หญิงคุณจะมีความเป็นแม่สูงมาก day
และจะส่งผลต่อทัศนคติการมองโลก

ของคุณ ผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเชื่อมั่น
ในสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่า คุณมีความกระตือรือร้น ชอบความ
จะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเสมอไป
ท้าทายและการได้แสดงศักยภาพ
ชอบมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ กิ จ กรรมที่ อ อก
สังคม บุคลิกดูคล่องแคล่ว แข็งแรง
คุณเหมาะจะท�ำงานที่ต้องใช้ความ รั ก การผจญภั ย มี แ รงบั น ดาลใจ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือจะเป็น อยู ่ เ สมอ เป็ น คนที่ ไ ม่ ก ลั ว ความ
เจ้ า ของกิ จ การก็ ไ ด้ เพราะคุ ณ มี เปลี่ยนแปลง
ความตั้งใจและความรอบคอบที่จะ
ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ อีกทั้ง
เป็นคนที่ท�ำงานเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย คุณจะชอบท�ำงานที่เกี่ยวกับการเงิน
การธนาคาร ชอบลงทุน ซื้อหุ้น หรือ
ชอบสิ่งที่มีความเสี่ยง พลังความ
คุณชอบที่จะได้รับการเอาใจใส่จาก กระตือรือร้นของคุณจะท�ำให้คนอื่น
คนรัก เป็นคนตกหลุมรักง่าย ควร มีพลังไปด้วย แต่ตอ้ งระวังการพูดจา
ระวังอย่าทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมด ที่จะสร้างศัตรูในหน้าที่การงาน
และอย่าคาดหวังในตัวคนรักมาก
เกิ น ไป แต่ ข ้ อ ดี ก็ คื อ คุ ณ มี ค วาม
ประนีประนอม มักจะหลีกเลี่ยงการ การที่คุณมักใช้เวลาไปกับโปรเจต์
ทะเลาะ ท�ำให้รักษาความสัมพันธ์ ในหัว อาจท�ำให้คุณไม่ค่อยใส่ใจคู่
ไว้ได้ดี
ของคุณนัก ยิ่งคุณเป็นคนที่พูดจา
ไม่ค่อยระวังด้วยแล้ว ก็ควรใส่ใจ
ความรู้สึกของคนรักให้มาก เอาใจ
เขามาใส่ใจเราแล้วจะช่วยให้ความ
สัมพันธ์ยืนยาว

Wed
nes
day

Thu
rs
day

Fri
day

คุณมีมมุ มองกว้างไกลและมีวสิ ยั ทัศน์
ภายนอกดูเป็นคนจริงจัง แต่จริงๆ
เป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีจิตใจ
เข้มแข็ง ท�ำให้รับมือกับสถานการณ์
ชีวิตที่ขึ้นๆ ลงๆ ได้อย่างเด็ดเดี่ยว
คุณเป็นนักคิดวิเคราะห์ ให้ความ เป็นคนให้ค�ำแนะน�ำดีๆ แก่ผู้อื่นเก่ง คุณมักจะมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนรู้สึก
เมตตาและอยากให้ความช่วยเหลือ
ส�ำคัญกับสิ่งรอบตัว จึงค่อนข้างมี
คุณอยู่เสมอ แต่นั่นก็ท�ำให้หลายคน
ไมตรีที่ดีกับญาติๆ และเพื่อนข้าง
บ้าน เป็นคนมีความสามารถด้าน โดยธรรมชาติแล้วคุณมีความเป็น อิจฉาคุณด้วยเหมือนกัน เป็นคน
การสื่อสาร และมีไอเดียใหม่ๆ แต่ ผู้น�ำและเป็นนักปกครอง จึงเหมาะ หาเงินได้ง่าย แล้วก็มักจะใช้เงินไป
ความช่างพูดก็ท�ำให้มีบุคลิกเหมือน จะเป็นนักการเมือง หรือท�ำงานที่ กับการซื้อสิ่งที่สวยงามและความ
จะได้รับผิดชอบอะไรหลากหลาย สะดวกสบาย
คนเจ้าชู้
หากท�ำธุรกิจส่วนตัว ไม่นานคุณก็
จะเบื่อเพราะคุณไม่ชอบงานที่ต้อง
คุณมีความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้อง
ด้วยความเป็นคนมีเหตุผล ช่างสงสัย ท�ำอะไรซ�้ำๆ
ใช้ความสร้างสรรค์และอารมณ์ศิลป์
และช่างสังเกต คุณจึงเหมาะกับ
จึงเหมาะกับคุณ หรืออาจเป็นงานที่
งานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ หรือไม่ก็งานที่ได้ออก คุ ณ เป็ น คนพู ด จาโผงผางในเรื่ อ ง เกีย่ วกับการช่วยเหลือสังคม แต่หาก
ส�ำรวจ ได้เดินทาง คุณมักจะประสบ ของความรัก ซึ่งท�ำให้ชีวิตรักยุ่งยาก คุณท�ำงานโดยให้ความส�ำคัญกับเงิน
ความส�ำเร็จในการท�ำงานให้องค์กร และคุ ณ เป็ น คนค่ อ นข้ า งเบื่ อ ง่ า ย คุณมักจะไม่ประสบความส�ำเร็จ
จึงควรหาคู่ชีวิตที่พร้อมจะท�ำอะไร
หรือบริษัท
หลากหลายเหมือนกับคุณ และควร
หมั่นดูแลความรู้สึกของอีกฝ่ายบ้าง คุณอ่อนไหวและให้ความส�ำคัญใน
เรือ่ งความรัก จึงท�ำให้คณุ มีความรัก
คุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีและเข้าถึงง่าย
ได้ไม่ยาก และมักจะเสียความเป็น
จึ ง ไม่ ย ากที่ จ ะเริ่ ม ความสั ม พั น ธ์
ตัวเองเมื่อมีความรักด้วย ต้องแน่ใจ
กับใครสักคน ข้อดีอีกอย่างคือคุณ
ว่ า คุ ณ ได้ เ ลื อ กคนที่ ใ ช่ แ ล้ ว จริ ง ๆ
ยอมรับได้ในสิ่งที่คนรักเป็น แต่การ
เพราะคุณเป็นประเภทรับมือกับการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับหลายๆ คน
อกหักไม่ค่อยได้
ก็อาจน�ำปัญหามาสู่ความสัมพันธ์
ส่วนตัวได้เช่นกัน

เรียบเรียงจาก: https://www.astrospeak.com/article/
people-born-on-Sunday-astrology

Sat
ur
day
ภายนอกคุณดูเคร่งขรึม มีโลกส่วนตัว
สูง แต่คนทีเ่ ข้าใจคุณจะรูว้ า่ คุณซ่อน
ความสนุกสนานไว้ และไม่ใช่คนที่
เข้าถึงยาก คุณมักจะมองไปข้างหน้า
หาประสบการณ์ใหม่ๆ และมักจะ
วางเป้าหมายในชีวิตชัดเจน
คุณฉลาด มีไหวพริบ และมีเป้าหมาย
จึ ง เหมาะที่ จ ะท� ำ ธุ ร กิ จ หรื อ งานที่
เป็นโปรเจกต์ เพราะคุณจะได้แสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ แต่เพื่อนร่วม
งานจะท�ำงานกับคุณได้ยาก เพราะ
คุณมักจะลงมือรวดเร็วจนอาจข้าม
หน้าข้ามตาใครไป
จริงๆ แล้วคุณขี้อาย ท�ำให้ไม่ค่อย
จะแสดงความรู้สึก แต่คุณจะเลือก
สิ่ ง ที่ ดีที่ สุ ดให้ กั บ คนรั ก เสมอ แต่
ขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งการให้ ค นรั ก
เข้าใจสิง่ ทีค่ ณุ เป็นด้วย เพราะคุณไม่
ชอบท�ำตามค�ำแนะน�ำใคร แต่จะท�ำ
ตามความชอบของตัวเอง
SINGHA MAGAZINE

63

บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์

หนัง(สือ)
ฮิตที่คนออฟฟิศห้ามพลาด

OFFICE
SPACE
(1999)

เด็ดหัวเจ้านายจอมเฮี้ยว
หนังตลกโปกฮาว่าด้วยมนุษย์เงินเดือน
อย่าง ปีเตอร์ กิบบอนส์ ผู้ทนทู่ซี้ทำ� งานที่
ตัวเองไม่ชอบในบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง
เขาท�ำงานพลาดหนึ่งครั้งแต่ต้องโดนเฉ่ง
8 หน เพราะมีหัวหน้างาน 8 คน ท�ำให้
เขาอยากเป็นอิสระจากระบบแย่ๆ นี้ แล้ว
เรื่องวุ่นๆ ก็เกิดขึ้น เมื่อบริษัทที่เขาอยู่
มีแผนจะปลดพนักงานเพือ่ ลดขนาดองค์กร
ปีเตอร์และผองเพื่อนจึงเริ่มแผนการแสบๆ
หวังเอาคืนหัวหน้างานจอมเฮี้ยว ใครที่เป็น
มนุษย์เงินเดือน เชื่อเถอะว่าต้องมีสักอย่าง
ในหนังเรื่องนี้ที่คุณก�ำลังเจอในชีวิตจริง

FILMS

THE INTERN (2015)

โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋
หนังฟีลกู๊ดที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนวัยเกษียณ เป็นเรื่องราวของ เบน
วิทเทเกอร์ ชายวัย 70 ปี ผู้มาสมัครเป็นพนักงานฝึกหัดในบริษัทเว็บไซต์ด้าน
แฟชัน่ ซึง่ มี จูลล์ ออสติน สาวสวยมากความสามารถเป็นผูบ้ ริหาร เธอไม่เต็มใจที่
จะรับเบนเข้าท�ำงานแต่เลีย่ งไม่ได้เพราะเป็นนโยบายของรัฐ คนในออฟฟิศต่างก็
มองว่าเบนโลว์เทค เชือ่ งช้า แต่เมือ่ เขาช่วยจูลล์แก้ปญั หาชีวติ ทีว่ นุ่ วายของเธอได้
เบนก็กลายมาเป็นผู้ช่วยคนส�ำคัญของจูลล์ เขาได้สอนให้เธอ (และคนดู) รู้ว่า
ประสบการณ์ของผู้สูงวัยไม่เคยไร้คุณค่า
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BOOKS

THE ASSHOLD
SURVIVAL GUIDE
ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย

โรเบิร์ต ซัตตัน เก็บรวบรวมวิธี
จัดการกับคนนิสัยแย่ๆ หลากหลายวิธี
เพื่ อ หาทางออกให้ เ ราอยู ่ ร ่ ว มกั บ คน
ประเภทนี้ได้อย่างมีสุนทรียะ หนังสือ
เล่มนี้ไม่ใช่แค่แนะน�ำวิธีการเผชิญหน้า
หรือหลบเลีย่ งพวกคนแย่ๆ แต่ยงั สอนให้
มองทะลุเข้าไปจนเห็นต้นตอความงี่เง่า
ของคนพันธุ์นี้ด้วย ใครที่ชีวิตประจ�ำวัน
ต้องพบเจอกับคนพันธุ์นี้บ่อยๆ อาจจะ
ลองหาอ่านดูเพือ่ ความอยูร่ อด และหาทาง
รับมือได้แบบผู้ประเทืองปัญญา

ทำ�งาน
แทบตาย
ทำ�ไม
ไม่โต
หนังสือจาก อภิชาติ ขันธวิธี ผู้สร้างเพจ HR - The Next Gen เขาได้
บอกเล่าชีวิตการท�ำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของตัวเอง และ
ถ่ายทอดปัญหาที่พบบ่อยๆ ในทุกบริษัท โดยเฉพาะปัญหาพนักงานลาออก
ด้วยเหตุผลว่า “ท�ำงานแล้วไม่ก้าวหน้า” พร้อมยกกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษา
จากผู้คนมากมายในองค์กร หากคุณอยากรู้ว่าจริงๆ แล้ว “อะไร” คือสาเหตุ
ที่ท�ำให้คนในบริษัทเติบโตหรือไม่เติบโตกันแน่ หาค�ำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้

MUSIC

เอาไงดีว้า
“มาร์ค-ธัชพล”

“เอาไงดีว้า” ซิงเกิลล่าสุดของ มาร์ค-ธัชพล
จุลเกษม เป็นเพลงจีบหญิงของหนุ่มขี้อายที่ยังคง
ความเป็นตัวมาร์คด้วยสไตล์เพลง Electronic Pop
แบบฟังง่ายๆ เพลงนีม้ าร์คเขียนเนือ้ เพลงและท�ำนอง
ด้วยตัวเอง โดยได้ พล-คชภัค ผลธนโชติ หรือ พล
วงแคลช ผูบ้ ริหารค่ายบ็อกซ์ มิวสิค มาเป็นโปรดิวเซอร์
หนุนทัพด้วย ปอย พอร์ทเทรต และ ยักษ์-อนันต์ (ยักษ์
วงแคลช) ทีม่ าช่วยท�ำให้เพลงนีโ้ ดนใจสาวๆ ขึน้ ไปอีก
ธัชพล จุลเกษม เริ่มต้นซิงเกิลแรกของปีด้วย
การจับมือกับเพื่อนซี้อย่าง ท็อป Laxylozy จากค่าย
YUPP หนุม่ แรปเปอร์ทมี่ าแรงทีส่ ดุ ตอนนี้ เมือ่ สองหนุม่
รวมพลังกันผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง ติดตามฟังได้
แล้ววันนี้ที่ iTunes Store หรือ Apple Music หรือกด
*492 222 345 พร้อมช่องทางอื่นๆ Joox, Spotify
และ Youtube
อั พ เดตข่ า วสารและความเคลื่ อ นไหวของ
BOXX MUSIC” ได้ที่

Facebook: BoxxmusicOfficial
IG: boxxmusicofficial
Youtube Channel: Boxx Music
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

สิ่ ง ที่ คุ ณ ขาดไม่ ได้ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
“ดนตรี ค รั บ ” อาหารจานโปรดของคุณ
“หมูกรอบครับ” เครื่องดื่มที่ชอบสั่งเป็น
ประจ�ำ “น�้ำส้มคั้น (หัวเราะรัว)”

นิสยั แบบไหนทีค่ ณ
ุ คิดว่าดีเป็นเลิศ “ซือ่ สัตย์

ซีรสี ห์ รือหนังเรือ่ งโปรดของคุณ “ชอบหนัง
เรื่อง Godfather ภาค 2” แล้วคุณคิดว่า
ตัวเองเป็นใครในหนังเรื่องนั้น เพราะอะไร

อะไรทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ประทับใจได้บา้ ง

“เป็น Sonny - คือลูกคนโตของ Godfather
เพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน”
ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่า อยากกลับไป
แก้ไข “ไม่อยากแก้อะไร (หัวเราะ) มันดี
อยูแ่ ล้ว” สิง่ ทีค่ ณ
ุ กลัวคือ... “ความสูง”
บุ ค คลที่ คุ ณ ชื่ น ชมมากคื อ ใคร
เพราะอะไร “คุณปู่และคุณพ่อ

ครับ เป็น role model ทีด่ ี สอน
ให้ผมมีวนั นี้ เขาสอนให้เรารูจ้ กั
วิธีการด�ำเนินธุรกิจที่ดี นั่นคือ
ถ้าเรารักลูกค้าเหมือนญาติเรา
เขาจะรักเรากลับมา”

หนั ง สื อ หรื อ นิ ต ยสารที่ คุ ณ ชอบอ่ า น

“Dwell ครับ เป็นหนังสือเกี่ยวกับบ้าน”
นิสยั แบบไหนทีค่ ณ
ุ คิดว่าแย่ทสี่ ดุ “คนขี้โกง
ชอบเอาเปรียบคนอื่น เห็นแก่ตัวเอง”
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สุจริต ตรงไปตรงมา เป็นสุภาพบุรุษ”
คุ ณ มี ค วามสุ ข ที่ สุ ด เมื่ อ ใด “เมื่ อ อยู ่ กั บ
ครอบครัว อยู่กับคนที่รัก”

“เยอะแยะ
เลยครับ - การได้เจอแผ่นเสียงที่อยากได้
ทีต่ ามหามานาน หรือการได้เจอคนดีๆ
ได้เจอประสบการณ์ที่ดี หรืออย่าง
การได้เจออะไรที่ไม่ได้คาดหวังแต่
ผลมันออกมาดี จะประทับใจ”
สถานที่ที่คุณชอบไปเป็นประจ�ำ

“ห้ อ งฟั ง เพลงที่ บ ้ า นและ
คอมมู นิ ตี้ ม อลของผม The
Grove” ถ้ า คุ ณ สามารถ

“หยุด” อะไรสักอย่าง คุณจะ
หยุดอะไร “หยุด คอรัปชั่น!!!”

ความใฝ่ ฝ ั น ในวั ย เด็ ก ของคุ ณ อยาก
เป็นอะไร “อยากท�ำธุรกิจรถ” ถ้าคุณ
มี พ ลั ง พิ เ ศษได้ คุ ณ อยากมี พ ลั ง
แบบไหน “ย้อนอดีตครับ ไม่ได้จะย้อน

ไปแก้ไขอะไร ไปอยู่ในยุคนั้นเฉยๆ
(หัวเราะ)”

