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สมัยก่อนเราพูดเรื่องการดื่มเหล้า ดื่ม
เบียร์ ดื่มไวน์ ได้อย่างเสรี แต่มาสมัยนี้พอจะ
พูดก็ต้องคิดนิดว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ันหรือไม่ หรือว่า
คนท่ีเราพูดด้วยเด็กเกินวัยที่จะดื่มหรือเปล่า 
หรือถ้าพูดในที่สาธารณะในฐานะตัวแทน
บริษัทเบียร์ก็จะโดนจับตัวไปได้อีก คิดหนัก
จริงๆ จะพูดอะไรสมัยนี้ท�าให้คิดถึงสมัยก่อน
มากจริงๆ แต่มองกลับไปก็ต้องขอบอกว่า
ความรู้ทุกชนิดโดยเฉพาะในเร่ืองของการกินและการดื่มนั้นล้วน
แล้วเป็นมารยาททางสงัคมทัง้สิน้ จากการจบัช้อนส้อมมีด การถอื
แก้ว มาจนถึงเรื่องการจับคู่อาหารกับเครื่องดื่ม และว่าเครื่องดื่ม
ต่างๆ แต่ละชนดิดืม่เมือ่ใด ง่ายๆ เช่น ไวน์แดงดืม่กบัเนือ้ ไวน์ขาว 
กบัปลาหรอืไก่ (แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับ อยู่ทีต่วัไวน์และความชอบ
ส่วนตัวด้วย) พอร์ตดืม่กบัชสี คอ็กเทลดืม่ในงานคอ็กเทลหรอืก่อน
อาหารอะไรท�านองนี้ ล้วนแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น 

คนสมยัก่อนแต่งตวัสวยงาม มท่ีายนืท่านัง่ทีบ่่งบอกถงึตวัเอง 
ท่าถือแก้วที่มีเอกลักษณ์ตามเคร่ืองดื่มและชนิดของแก้ว และแม้
กระทัง่ท่าสบูบหุรีก่ส็ามารถบ่งบอกถงึตวัผู้สบูได้โดยเฉพาะผูห้ญงิที่
จะส่ง signal ให้กบัผูช้าย ศลิปะทีก่ล่าวมานัน้กแ็ทบจะหายสาบสญู
ไปเสียแล้ว น่าเสียดายจริงๆ เห็นเดี๋ยวนี้คนดื่มไวน์แพงสนิทกับ
อาหารเผด็กต้็องร้องโอยแล้วนะครบั เสยีดายไวน์จรงิๆ เพราะความ
เผ็ดของพริกจะท�าลายต่อมรสชาติไปชั่วขณะ ดื่มไวน์ดีๆ เข้าไป
ก็ไม่ได้รสชาติแล้ว หรือมีอยู่คร้ังผมดื่มไวน์ขาวชนิดหน่ึงกับปลา  
ดืม่เดีย่วกอ็ร่อยดแีต่พอต่อจากปลาท�าให้ปลาคาวทนัท ีบ้วนไม่ได้อกี
เลยต้องกลนืเข้าไป เพือ่นร่วมโต๊ะถามอีกคนว่าไวน์อร่อยไหม เขา
ก็หน้าเจือ่นๆ ตอบว่าอร่อย ศลิป์ของการดืม่และการกนิกห็ายวบั
ไปกบัตา ความรูค้อืสิง่ส�าคญัครบัในทุกๆ เรือ่งทีจ่ะช่วยให้เราเดิน
หน้าในชวีติของเราได้อย่างราบร่ืนและสวยงามกว่าทีห่ากไม่มีความรู้ 
นัน้ๆ สงิห์ แมกกาซนี ฉบบันีเ้ลยขอน�าเรือ่งเหล้าๆ มาเล่าให้ฟัง

เพือ่เป็นความรูท่ั้วไปให้อ่านกนัเล่น ได้ความรู ้
เบ้ืองต้นด้วย ทีมงานกไ็ด้ไปคุยกบับาร์เทนเดอร์ 
ดังของโรงแรมโอเรียนเต็ล โรงแรมที่ติดเบอร์
หนึง่ของไทยมาเป็นหลายทศวรรษแล้วและอยู ่
คู่กบักรงุเทพฯ มากว่าศตวรรษ ต้องขอขอบคณุ 
คุณแก้ว กาญจน์ พันธุหงส์ ผู้อ�านวยการ 
ด ้านการสื่ อสารของโรงแรมแมนดาริน 
โอเรียนเต็ลบางกอกท่ีช่วยจัดการพบปะครั้งนี้
ให้ท่ีแบมบูบาร์

ตอนแรกจะลงลกึเรือ่งไวน์ด้วยแต่กลายเป็นจะยาวมากๆ แต่
ก็ได้เคยถามผู้รู้มาก็ทราบว่าไวน์ดีๆ ควรดื่มเองไม่ต้องไปปะปน
กับอาหาร enjoy รสชาติของมันได้เต็มท่ี จะ pair กับอาหาร
ก็ต้องเลือกให้ดีเพราะเขาจะช่วยชูรสกันและเลือกด่ืมไวน์ที่เรา
ชอบรสชาติเขาจริงๆ ไม่ว่าจะราคาใด ของดีจริงๆ ท่ีไม่ใช่เป็น  
investment นั้น นานๆ ทีค่อยเอาออกมาเปิดดื่มจะได้มีความ 
special เหลืออยู่ไม่งั้นมันจะขาด spirit และศิลปะของการดื่ม  
ก็จริงนะครับ ลองคิดดูแล้วกันอะไรที่ได้มาง่ายหรือท�าบ่อยครั้งก็
จะหมดความพิเศษของมันไป

งานอุ่นไอรักครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา เราชาวสิงห์ได้ไปเที่ยว 
กันเยอะ แต่งตัวย้อนยุคกันเต็มที่และก็ได้ลิ้มรสชาติไก่ย่าง
บุญรอด บางคนอาจจะเป็นครั้งแรกแต่ไก่ย่างนี้ดังมากในอดีต
โดยเฉพาะในงานกาชาดประจ�าปีท่ีจัดที่สวนอัมพรและลาน
พระบรมรูปทรงม้าเป็นที่ลือชื่อมาก ใครมางานกาชาดก็ต้องมา
นั่งรับประทานไก่ย่างบุญรอดกับเบียร์เย็นๆ คุณแทม ทิพธิดา 
สุขุม หลานตาคุณประจวบ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้รับมอบต่อต�ารานี้
มาเลยขอไปคุยด้วยเพื่อบันทึกความเป็นมาของสูตรไก่ย่างนี้มา
ให้ทุกคนได้อ่านด้วยครับ จะมีให้ลิ้มรสชาติก็ไม่กี่คร้ังต่อปีเอง 
เขียนไปก็ได้กลิ่นแล้วหิวด้วยอีก อ่านแล้วหวังว่าจะได้กลิ่น
หอมหวนของไก่ย่างนี้มากันนะครับ

สรวิช ภิรมย์ภักดี 
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งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์”

@ กรุงเทพมหานคร l 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้า

แห่งรตันโกสนิทร์” จดัข้ึน ณ พระลานพระราชวงั

ดสุติและสนามเสอืป่า ด้วยพระราชด�าริของสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร ที่ทรงตั้งมั่นพระราชทานความสุขแก่

ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ย้อนร�าลึกถึง 

วิถีชีวิตชาวไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในการนี ้

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างร ่วมกัน 

ออกร้านและจัดงานร่ืนเริงที่แสดงถึงวิถีไทย 

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ บรรยากาศในงาน 

เตม็ไปด้วยความอบอุน่ สนุกสนาน และเรียบร้อย

งดงามสมความเป็นไทย 
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บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั ร่วม

สนองพระราชด�าริโดยจดัตัง้ “โรงภาพยนตร์

ประชาภริมย์” ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้าร่วมงาน

อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้าแห่ง

รัตนโกสินทร์” ได้ถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุค

เร่ืองเดียวกับนักแสดงช้ันน�าของประเทศ 

อย่าง ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และ  

นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักด ีเน้ือหาของภาพยนตร์

เล่าย้อนไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างสะพานปฐมบรม

ราชานุสรณ์ เพื่อเช่ือมฝั่งพระนครกับฝั่ง

ธนบรีุ ประชาชนในยคุน้ันต่างกต็ืน่ตาตืน่ใจ 

และเฝ้ารอที่จะได้ชมพิธีเปิดสะพานเป็น 

คร้ังแรก การถ่ายท�าแต่ละคร้ังใช้เวลา 10-15 

นาท ีคร้ังละ 250 บาท ถ่ายได้ทัง้เดีย่วและ

กลุม่ไม่เกนิ 4 คน สร้างความสนุกสนานให้

กบัผูท้ีม่าร่วมถ่ายท�าเป็นอย่างมาก 

ผู้เข้าร่วมถ่ายภาพยนตร์ยังจะได้รับ 

โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ตนร่วมเป็นนักแสดง 

กลับบ้านไปเป็นที่ระลึก พร้อมโหลดไฟล์

ภาพยนตร์เกบ็ไว้รับชมได้ ถือเป็นโอกาสที่

คงจะหาทีไ่หนไม่ได้อกีแล้วทีโ่รงภาพยนตร์

ประชาภริมย์มอบให้กบัผูท้ีม่าร่วมงาน
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กิจกรรมที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จ�ากดั จดัข้ึนในงานอุน่ไอรัก คลายความหนาว 

“สายน�า้แห่งรัตนโกสนิทร์” คร้ังน้ี เกดิจาก

ความร่วมมอืของผูบ้ริหารและพนักงานของ 

บริษทัฯ หลายฝ่าย ได้แก่

• ส�านักงานประชาสัมพันธ์ และ

สื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักที่ท�า

หน้าที่ประสานงานกับส�านักพระราชวัง

และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกับส�านักงาน

การพพิธิภัณฑ์และสือ่สิง่พมิพ์ ทัง้การจดัท�า 

โรงภาพยนตร์ประชาภิรมย์ นิทรรศการ

ภายในโรงภาพยนตร์และการจ�าหน่าย

อาหารที่ร้านอภิรมย์

• สายวิศวกรรมและสารสนเทศ  

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ แผนก

ซ่อมบ�ารุงเฉพาะกิจ (ช่างไม้) ผู้สนับสนุน

การจัดท�าเฟอร ์ นิ เจอร ์งานไม ้ที่ ใช ้ใน 

โรงภาพยนตร์ประชาภิรมย์

• ส�านักงานบรหิารกลาง ผูส้นับสนนุ

เรื่องยานพาหนะ โดยส่งทีมงานมาประจ�า

ทัง้การรับส่งทมีงาน ตลอดจนอ�านวยความ

สะดวกเร่ืองการรับส่งอาหารและไอศกรีม 

ที่น�ามาจ�าหน่ายที่ร้านอภิรมย์ตลอดเวลา

กว่า 40 วัน

• ทีมไก่ย่างบุญรอดที่มาจากหลาย

ฝ่ายหลายแผนก โดยการก�ากับดูแลจาก

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เมื่อวันที่  

9 ธันวาคม 2561 ซึง่บริษทัฯ เข้าร่วมในส่วน

การบริการน�้าตลอดเส้นทาง รวม 100 จุด 

มอีาสาสมคัรจากพนักงานบญุรอดบริวเวอร่ี 

และบริษัทในเครือกว่า 80 คน มาช่วยดูแล

และประจ�าบูธน�้าสิงห์แต่ละจุด

• ทมีคุณปิติ ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์

ซอสอเนกประสงค์และขนมอบกรอบเมด

บายต๊อดเป็นของรางวัลในงานอุ ่นไอรัก

คลายความหนาวฯ ในครั้งนี้ 
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SINGHA WAY DAY 2018
@ กรุงเทพมหานคร l 22 พฤศจิกายน 2561

งาน “สงิห์เวย์เดย์” จัดขึน้ปีแรกภายใต้ธมี “ค่ายลกูสงิห์” 
เพื่อกระตุ ้นความกล้าและมอบความสนุกให้กับชาวสิงห์ 
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการแชร์ประสบการณ์
การสร้าง “วฒันธรรมองค์กร” โดยได้รับเกยีรตจิาก บริษทั ฟูด้
แพชช่ัน จ�ากัด เจ้าของรางวลั “ทีส่ดุแห่งสดุยอดนายจ้างดเีด่น 
แห่งประเทศไทย” (Aon Best Employers Thailand 2018) 
มาให้ความรู้เก่ียวกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรแก ่
เหล่า Change Agent และผูท้ีส่นใจ ในช่วงบ่าย นายจตุนัินท์ 
ภริมย์ภกัด ีกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประธาน
ในพธีิเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากน้ันเร่ิมกจิกรรม Talk Zone 
เวททีีแ่ชร์ไอเดยีและแรงบนัดาลใจจากน้องๆ คนรุ่นใหม่

ต่อด้วยกจิกรรมไฮไลต์ของงาน การประกวด SINGHA 
WAY MUSIC COVER CONTEST รอบชิงชนะเลศิ ทีเ่ปิดให้ 
ชาวสงิห์จากทกุหน่วยงานและทกุระดบัได้ข้ึนแสดงความเป็น 
SINGHA WAY ผ่านบทเพลง “ทีท่ีเ่ป็นของเรา” ซึง่แต่ละวง 
ก็ฝากฝีไม้ลายมอืกนัอย่างเต็มที ่ท�าเอากรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ทัง้ 4 ท่านจาก Muzik Move เอ่ยชมไม่หยดุปาก นอกจากน้ี 
ภายในงานยังมีการออกบูธไก่ย่างบุญรอดและสินค้าจาก
แบรนด์ต่างๆ ในเครือ พร้อมคอนเสร์ิตจากศลิปินค่าย Muzik 
Move วง Playground และ สงกรานต์ รังสรรค์ เรียกว่ามอบ
ความสนุกส่งท้ายปีกนัแบบสดุเหวีย่ง 

สแกน QR Code 
เพื่อชมวิดีโอบรรยากาศงาน SINGHA WAY DAY 2018
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โครงการทวิภาคีอาชีวะได้รับความร่วมมืออย่างดีระหว่าง
สภาหอการค้าเยอรมัน-ไทย บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้ได้มาตรฐานและแนวทาง

ของระบบการศกึษาเยอรมนั ในการนี ้กระทรวงศกึษาของประเทศ
เยอรมนีมีความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการท�างานของ บริษัท 
ปทุมธานีบริวเวอร่ี จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชาติไทยแห่งแรกใน 
South East Asia ที่สามารถเข้าสู่มาตรฐานระดับ A ภายในระยะ
เวลาเพียง 2 ปี  

โครงการทวิภาคีอาชีวะ
@ กรุงเทพมหานคร l 25 มกราคม 2562
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U Beer ออกคอลเลกชัน่กระป๋องต้อนรับวนัแห่งความรัก หาซือ้ได้แล้ววนัน้ีที ่7-11 ทกุสาขา ไปจนถงึเดอืนเมษายน 2562 

U Beer Valentine 
@ ทั่วประเทศ l 12 กุมภาพันธ์ 2562
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เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนกลับมา 
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายเป็น
ปีท่ี 4 โดย “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” จัดข้ึนเพื่อต้อนรับเทศกาล
วาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก บอลลูนหลากสีสันสร้างความ
สวยงามอลังการให้กับน่านฟ้าเชียงราย นอกจากตื่นตาตื่นใจ
ไปกับบอลลูน นักท่องเที่ยวยังสามารถอิ่มอร่อยและเพลิดเพลิน
ไปกับมหกรรมอาหารกว่า 60 ร้านเลิศรสจากทั่วประเทศ พร้อม

สนุกกับคอนเสิร ์ตสุดพิเศษจากทัพศิลปินมากฝีมือ และอีก
กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 คือ การแสดงโขนกลาง
แปลงแบบเต็มคณะและใกล้ชิดผู้ชมมากที่สุด เร่ืองรามเกียรติ์ 
ตอน “อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ” สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยัง
ได้จัดเตรียมมุมถ่ายภาพสวยๆ ส�าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาเก็บ
ภาพแห่งความสุข ความทรงจ�า และความประทับใจในงานน้ี
ไว้ตลอดไป 

Singha Park Chiang Rai International Balloon Fiesta 2019
@ เชียงราย l 13 –17 กุมภาพันธ์ 2562
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มาชิตะเปิดตัว พัคจีฮุน พรีเซนเตอร์ใหม่ 
@ กรุงเทพมหานคร l 8 มีนาคม 2562

“มาชิตะ” ระเบดิศกึสาหร่าย เผยโฉมพรีเซนเตอร์ใหม่ ศลิปินไอดอลเกาหล ี“พคัจฮุีน” พร้อมยกเครือ่งการตลาดใหม่ปรับสตูรผงชูรส 
0 % ทัง้ 5 รสชาต ิได้แก่ ออริจนัิล สไปซี ่สไปซีบ่าร์บคีวิเกาหล ีลาบ และต้มย�า ยนืยนัความอร่อยเตม็ทีเ่หมอืนเดมิพร้อมดไีซน์แพก็เกจจิง้ 
เตมิสสีนัให้โดดเด่น 
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“บีจี พาวเวอร์โบ๊ท กรังด์ปรีซ์”  
ปิดฤดูกาล 2018

“บีจีซี” ร่วม “สิงห์” เปิด “Thailand 
Glass Art Festival 2018”

BGC ยกทัพความรู้ เสวนา “The 
Power of Knowledge”

KKB เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
“องค์กรทีส่นบัสนนุงานด้านคนพิการ 
ดีเด่น ปีที่ 2”บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน)  

จัดการแข่งขันเรือเร็วสากล “สิงห์ วอเตอร์สปอร์ต” 

(Singha Watersports) สนาม 4 รายการ “บีจี 

พาวเวอร์โบ๊ท กรังด์ปรีซ์” (BG Powerboat Grand 

Prix) ณ บึงหนองโคตร จ.ขอนแก่น ซ่ึงเป็นสนาม

ปิดฤดูกาล 2018 หลังการขับเค่ียวของนักแข่ง 

เรือเร็วตลอดท้ังปีได้จบลงแบบสมบูรณ์ โดยงานน้ี

ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด 

(มหาชน) เปน็ผูม้อบรางวลัแกผู่ช้นะ และกลา่วถงึ 

ความสำาเร็จของการแข่งขันในคร้ังน้ีท่ามกลาง

แฟนๆ ที่มาร่วมชมอย่างคับคั่ง

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด 

(มหาชน) หรือ “บีจีซี” ร่วมกับ บริษัท บุญรอด

บริวเวอร่ี จำากัด เปิดนิทรรศการ “Thailand Glass 

Art Festival 2018” (ไทยแลนด์ กล๊าส อาร์ต เฟสติวัล 

2018) งานแสดงศิลปะจากการเป่าแก้วคร้ังแรกของ

ประเทศไทย พิธีเปิดนิทรรศการได้รับเกียรติจาก 

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด

งาน พร้อมด้วย นายสรวิช  ภิรมย์ภักดี ผู้อำานวยการ 

สำานักงานการพิพิธภัณฑ์และส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท  

บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ 

แฟช่ันฮอลล์ ช้ัน 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด 

(มหาชน) หรือ บีจีซี จัดเสวนา “The Power 

of Knowledge” ณ BGC Glass Academy 

Center บีจีซี อยุธยากล๊าส เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการดำาเนนิงาน 

ทีเ่ปน็ประโยชน์ สำาหรับบคุลากรนำาไปประยกุตใ์ช้ 

รวมถงึสร้างการเปลีย่นแปลงทัง้ในหน่วยงานและ

ธุรกจิในอนาคต โดยม ีนายศลิปรัตน์ วฒันเกษตร 

กรรมการผูจ้ดัการ BGC เปน็ประธานกลา่วเปดิงาน 

และ นายจักรพันธ์ุ จิราธร ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการอาวุโสสำานักงานการผลิต เป็นผู้กล่าว

วตัถปุระสงคก์ารจดังาน มพีนักงานในเครือบริษทั 

BGC เข้าร่วมกว่า 200 คน 

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จำากัด ได้รับ

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบริษัทที่สนับสนุนการ 

จ้างงานและส่งเสริมอาชีพ ตามมาตรา 33 จาก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแกน่ ณ ศนูย์การคา้เซน็ทรัลพลาซา่ขอนแกน่ 

ช้ัน 5 โดย นางสรีุรัตน์ ซือ่ตรง ตำาแหน่งรักษาการ 

ผู้จัดการแผนกการบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ  

เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าว

25 พฤศจิกายน 

30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม

14 ธันวาคม 

สิงห์ สามเสน เกษียณ
ประจ�าปี 2561

บริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จำากัด จัดงาน 

สิงห์ สามเสน เกษียณ ประจำาปี 2561 ณ สโมสร

กรมสรรพาวุธทหารบก ในปีน้ีมีพี่ๆ พนักงาน

อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำานวน 5 ท่าน แยกเป็น 

แผนกผลิต 2 ท่าน คลังสินค้า 1 ท่าน และแผนก

วิศวกรรม 2 ท่าน โดย นายวรพจน์ เลียวศิริกุล 

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และ นางธัญญลักษณ์ 

กุลถวายพร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็น

ประธานกล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้มีส่วนร่วม

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยองค์กรขยายธุรกิจจนเจริญ

เติบโตได้ถึงวันนี้ 

15 ธันวาคม 

17 ธันวาคม 

BG จัดงานท�าบุญอาคาร
ส�านักงานแห่งใหม่

บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) 

พร้อมกลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกล๊าส จัดงาน

ทำาบุญอาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่ ภายใน 

บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) ณ 

รังสิต-นครนายก จ.ปทุมธานี มีการถวาย

ภัตตาหารเช้าและทำาบุญตักบาตรข้าวสาร  

อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยได้รับเกียรติ

จาก นายสุรศักดิ์ เดชะรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส 

เปน็ประธานจดุธูปเทยีนบชูาพระรัตนตรัย พร้อม

ดว้ยคณะผูบ้ริหารและพนักงานเข้าร่วมพธีิ รับฟงั 

ธรรมและรับพรจากพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะ

จังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต 

พร้อมทำาพิธีเจิมอาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่ 

เพื่อความเป็นสิริมงคล

18 ธันวาคม 
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บญุรอดฯ มอบเงนิช่วยเหลอืภาคใต้
ในเหตุวาตภัย 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุน

เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำานักนายก

รัฐมนตรี” จากนายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ตัวแทน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นจำานวนเงิน 

3,000,000 บาท เพือ่ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

จากพายุโซนร้อนปาบึก ผ่านรายการ “รวม

น้ำาใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” ที่ห้องส่ง 5 อาคาร

ปฏิบัติการ บมจ.อสมท. 

7 มกราคม 

KKB มอบเงินส่งเสริมคนพิการ
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด มอบเงิน

สง่เสริมอาชีพใหค้นพกิารตามมาตรา 35 จำานวน 

5 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเลีย้งไกไ่ข่และเลีย้งปลา เลีย้งชีพ 

คนพิการ 

2. โครงการร้านตดัผมชาย เลีย้งชีพคนพกิาร 

3. โครงการร้านขายก๋วยเต๋ียวและส้มตำา 

เลี้ยงชีพคนพิการ 

4. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และ

เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงชีพคนพิการ 

5. โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  

เลี้ยงชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน 

ได้แก่ เทศบาลตำาบลท่าพระ องค์การบริหาร

สว่นตำาบลทา่พระ และองคก์ารบริหารสว่นตำาบล 

บ้านทุ่ม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ดีที่บริษัทฯ ได้มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

25 ธันวาคม 

ลูกค้าประเทศเนเธอร์แลนด์  
เข้าเยี่ยมชม บริษัท ปทุมธานี 
บริวเวอรี่ จ�ากัด

บริษทั บญุรอดเทรดดิง้ อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จำากัด นำาลูกค้า Westmill Foods บริษัทนำาเข้า

อาหารเอเซียนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้า

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ บริษัท ปทุมธานี

บริวเวอรี่ จำากัด

11 มกราคม 

บีจีพียู เปิดตัวทีมและชุดใหม่  
พล้อมลุยศึก 2019

สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ 

บีจีพียู จัดงาน BGPU Season Opening 2019 

เปดิตวันกัเตะและชุดแข่งขนัใหม ่สำาหรับฤดกูาล 

2019 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งจัดการประกวด  

Rabbit Girls 2019 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 

โดยมี นายสุรชัย จตุรภัทรพงศ์  ผู้อำานวยการ 

สโมสรฯ เปน็ประธาน พร้อมดว้ย “โคช้โอง่” ดสุติ 

เฉลิมแสน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้เล่น BGPU 2019 

และแฟนคลับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

12 มกราคม 

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 
คว้าแชมป์บอลลีโอปรีซีซั่น  
พร้อมรับเงิน 1.9 ล้านบาท 

นายจาตุรนต์ หิมะทองคำา ผู้อำานวยการ 

กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน 

จำากัด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันและมอบ

รางวัลการแข่งขัน “ลีโอ ปรี ซีซั่น คัพ 2019” ซึ่ง

จัดแข่งขันเป็นปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3.2 

ล้านบาท โดยมีผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วย 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด สถานีโทรทัศน์

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 สายการบินเเอร์เอเชีย บริษัท  

เอไอเอ จำากดั บริษทั โวลท ์เอนเนอร์จ ีแวร์ จำากดั 

และน้ำาดืม่ตราสงิห ์ในปน้ีีม ี12 ทมีช้ันนำาของไทย 

และ 4 ทีมสโมสรแถวหน้าของอาเซียนร่วมชิงชัย 

26 มกราคม 

เปิดสนามแรก “สิงห์ ซีรีส์ รัน 
2019” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ ซีรีส์ รัน 2019 ปี 2 เปิดสนามแรก

รายการ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย ครอสคันทรี่ รัน 

2019” ในบรรยากาศแทร็กวิ่งที่สวยงามที่สุด 

ทา่มกลางธรรมชาต ิทวิเขา ไร่ชา ทุ่งดอกไม ้ของ 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย โดยมีนักวิ่งจากทั้งชาวไทย

และต่างชาติ กว่า 2 พันคนเข้าแข่งขัน งานนี ้

ไดรั้บเกียรตจิาก นายพงษรั์ตน์ เหลอืงธำารงเจริญ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย 

จำากัด และ นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์  

ผู้อำานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรช่ัน จำากัด เป็นประธานในพิธีเปิด

และมอบรางวัล

2 กุมภาพันธ์ 
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สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์  
เปิดโอกาสให้เยาวชนสัมผัส
ประสบการณ์แข่งขันในสนามจริง

“LEO” คว้ารางวัลโซเชียลมีเดีย 
ยอดเยี่ยมจากเวที Thailand  
Zocial Awards 2019

ลูกค้า Imperial Maks เข้าเยี่ยมชม 
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

การแข่งขันแบดมนิตนัเยาวชนรุ่นอาย ุ15 ป ี

และ 18 ปี “สิงห์ แบดมินตัน ชาลเลนจ์ ครั้งที่ 2” 

ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6 แสนบาท จัดโดย 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด และโรงเรียน

สอนแบดมนิตันบา้นทองหยอด สำาหรับพธีิเปดิการ

แข่งขัน ไดรั้บเกยีรติจาก นายเอกสทิธ์ิ สนุทรนนท ์

ผูจ้ดัการฝา่ยบริหารข้อมลูขา่วสารธุรกจิและสงัคม 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด เป็นประธาน 

พร้อมด้วย “แม่ปุก” นางกมลา ทองกร ผอ.รร.

สอนแบดมินตันบ้านทองหยอด 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด ให้การ

ต้อนรับและนำาคณะจากบริษัท Imperial Maks 

ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บุญรอด 

เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จากประเทศ

อินเดียเดินชมกระบวนการผลิต

11 กุมภาพันธ์ 

28 กุมภาพันธ์ 

13 กุมภาพันธ์ 

การระดมทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
จ�านงค์ ภิรมย์ภักดี ครั้งที่ 2

มูลนิธิจำานงค์ ภิรมย์ภักดี จัดการประมูล

และจัดจำาหน่ายของสะสมของนายจำานงค์ 

ภิรมย์ภักดี และเหล่าเซเลบต่างๆ เมื่อวันศุกร ์

ที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเล็ก 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด โดยมีนาย 

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รายได้รวมจากกิจกรรม

ในครั้งนี้ 2,158,198 บาท โดยนำาเงินจำานวน 

1,000,000 บาท ไปร่วมสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤติ 

(ICU) จำานวน 1 ห้องให้กับอาคารศูนย์การ 

แพทย์ 10 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ตาม

เจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของนายจำานงค์ 

ภิรมย์ภักดี ที่อยากเห็นคนทุกคนในสังคมมี

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยความ 

เชื่อที่ว่าทุกคนมีสิทธ์ิที่จะสร้างสรรค์ชีวิตใน

แบบที่ตัวเองต้องการและมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ

ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

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 ซ่ึงจัดข้ึนที่โรงละครเคแบงก์

สยามพฆิเนศ ช้ัน 7 ศนูยก์ารคา้สยามสแควร์วนั 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำาคัญกับโซเชียล 

มีเดียที่ นับวันจะย่ิงมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจ 

มากขึ้น โดยมีนายชัยนันท์ ธันวารชร และ นาย

ปริณวุฒิ สนธิรักษ์ เป็นตัวแทนแบรนด์ LEO  

มารับรางวัล 

22 กุมภาพันธ์ 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม
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รีวิว / เครื่องดื่มสุดฮิปรีวิว / เครื่องดื่มสุดฮิป
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ในวันสุดฮ็อต
เครื่องดื่มสุดฮิป
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1 BLUE  WHALE

คาเฟ่ท่ีใช้คอนเซ็ปต์วาฬสีน�้าเงินและท้องทะเล ท�าให ้

ทั้งร้านดูสงบ เย็นตา น่าสนใจท่ีเครื่องด่ืมของร้าน

ก็ใช้ธีมสีน�า้เงินเช่นกัน ร้านเขาผสมดอกอัญชันกับ

สูตรเครื่องดื่มหลายๆ เมนูท�าให้ได้เคร่ืองด่ืมสีน�้าเงิน

อมม่วงที่ดูแปลกแต่ปลอดภัย 100%

หน้าร้อนปีน้ีใครไม่มีแพลนไปเท่ียว

ท่ีไหน หากคุณอยากคลายร้อน 

ด้วยการไปนั่งชิลล์หาไอเดียใหม่ๆ  

พร้อมจิบเครื่องดื่มที่ ให ้รสชาต ิ

ไม่เหมือนใครแถมสีสันแปลกตาน่า 

รบัประทาน เรามร้ีานคาเฟ่เก๋ๆ ฮปิๆ 

พร้อมเมนูเครื่องดื่มสุดครีเอทมา

รีวิวกัน เราไม่ได้เอาใจเฉพาะคน

รักกาแฟนะ เพราะร้านที่เราเลือกมา

รวมเครือ่งด่ืมหลากหลายเลยทเีดียว    

เรื่อง: แมวหมู ภาพ: สังเขปสีขาว

ซอยเพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช ตรงข้ามวัดโพธิ์ 

เปิด 10.00 - 20.00 น. (ปิดวันพฤหัสบดี)

Iced     Butterfly     Pea  Latte    /    Hot     Butterfly     Pea     Latte
น�้ำอัญชันผสมนม ท็อปปิ้งด้วยดอกอัญชันและแท่งซินนำมอน ให้กลิ่น
ซินนำมอนและรสชำติที่ออกหวำน หำกสั่งแบบร้อนจะได้ฟองนมที่
วำดลวดลำยอันสวยงำม รสอ่อนกว่ำแบบเย็นและไม่มีกลิ่นซินนำมอน 

Cold     Blue     Coffee
กำแฟโฮมเมดสกดัเยน็ทีผ่สมนม น�ำ้อญัชนั และวำนิลลำไซรัป ท็อปป้ิง 
ด้วยดอกอัญชนัสม่ีวงสด เหมำะกบัคนชอบกำแฟทีไ่ม่แรงและขมจดั

Cha     Thai     On     The     Beach
ขนมปังชำร์โคลโทสต์ ท็อปป้ิงด้วยไอศกรมีกะท ิ(หรอืวำนลิลำ) รำดด้วย 
ซอสชำไทย และตบท้ำยด้วยถั่วครัมเบ้ิลกับมะพร้ำว รสหวำนมันแต่ 
ไม่หวำนจัดจนเลี่ยน มีกลิ่นหอมของมะพร้ำวสมชื่อออนเดอะบีช
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รีวิว / เครื่องดื่มสุดฮิป

Kai Kem     Latte | กาแฟไข่เค็ม

มีส่วนผสมของซอสไข่เค็มและบัตเตอร์ซอส ท็อปปิ้งด้วยก้อนทองหยิบ
แช่แข็ง ให้รสหวำนเจือเค็ม กำแฟไม่ขมจัด เหมำะส�ำหรับคนที่ชอบดื่ม
กำแฟแบบครีมมี่ที่มีรสหวำนอ่อนๆ

Durian     Iced    Tea | ชาไทยทุเรียน

คนรกัชำไทยกบัทเุรยีนน่ำจะฟินมำก ด้วยชำไทยรสเข้มข้น 
ผสมทุเรียนไซรัปซึ่งออกรสชำติคล้ำยๆ ทุเรียนกวน
ให้ควำมหวำนมัน และมีควำมกรุบกรอบจำกท็อปปิ้ง
ทุเรียนทอด 

Black    Truffle    Cocoa | โกโก้เห็ดทรัฟเฟิล

เห็นชื่อแล้วต้องสั่งมำลอง ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง โกโก้เข้มข้น 
มีควำมขมแบบพอดี ไม่หวำนจัด มีพุดดิ้งเห็ดที่รสออก
หวำนๆ และมีกลิ่นเห็ดด้วย แปลกแต่ลงตัว

Papaya    White    Chocolate    Cold    Brew  

| กาแฟไวท์ช็อกโกแลตมะละกอ

รสกำแฟจะค่อนข้ำงขมและเข้ม แต่ได้ควำมละมนุจำกนม 
ไวท์ช็อกโกแลต และควำมหวำนจำกไซรปัมะละกอมำตดั
ควำมขมจนได้รสชำตท่ีิกลมกล่อม

Matcha    Baitoey    Latte | มัทฉะใบเตย

มทัฉะเข้มข้นทีม่กีลิน่หอมของใบเตย เพิม่ควำมหวำนมนั
ด้วยวุ้นมะพร้ำว ให้ควำมรู้สึกเหมือนเครื่องดื่มกึ่งขนม  
แม้กลิ่นมัทฉะจะถูกกลบ แต่รสชำติไม่น่ำผิดหวัง

2 สาขา 1 ศาลาแดงซอย 1 ตรงข้ามตึกอื้อจื่อเหลียง

สาขา 2 ชั้น 1 โครงการ Silom Connect

เปิดทุกวัน 8.00 - 20.00 น.

Eureka   Coffee   Tap

ร้านท่ีคอกาแฟมากมายหลงรัก เพราะเมนูท่ีแปลกแต่

สร้างสรรค์ เช่น กาแฟไข่เค็ม ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์

ของร้าน ต้องบอกเลยว่าใครที่ได้มาควรลอง 

สักครัง้ อกีท้ังร้านนีย้งัชงกาแฟแบบ Nitro Cold Brew 

ที่ให้เนื้อสัมผัสของกาแฟนุ่มละมุนมากๆ 
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4

3
Rainy    Ume
น�้ำลูกพลัมผสมน�้ำสตรอว์เบอร์รี่โซดำ รสชำติไม ่
หวำนจัด ออกเปรี้ยวเจือเค็มจำงๆ

Citrus    Mojito    (Virgin)
โมฮี โต ้ ไร ้แอลกอฮอล ์ที่มีส ่ วนผสมของส ้ม  
น�ำ้มะนำว ใบมินต์ รสเปรีย้วหวำน ให้ควำมสดชืน่

Pumpkin    Pinch
น�้ำฟักทองปั่นผสมนม เพิ่มควำมกรุบกรอบด้วย
ครัมเบิ้ลรสหวำนมัน ดื่มง่ำย ออกหวำนนิดๆ

แนะน�าเบียร์ใหม่ จาก EST.33
 
33    Pale    Ale
คัดสรรวัตถุดิบช้ันดีท่ีมีคุณภำพ มีส่วนผสมของมอลต์คั่วพิเศษเพ่ือให้ได้
กลิน่คำรำเมลและมีโีทนสนี�ำ้ตำลแดงใช้ฮอ็ปคณุภำพดสีำยพนัธุ ์Cascade 
ท�ำให้มีรสขมและมีกลิ่นหอมของส้ม เสำวรส และผลไม้เขตร้อน ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะตัวส�ำหรับผู้เริ่มต้นที่จะดื่มเบียร์ในสไตล์ Pale ale จะมี
รสขมที่ไม่มำกเกินไป ท�ำให้เป็น Pale ale ที่ดื่มได้ทุกวัน 

ซอยสุขุมวิท 26 เดินจาก BTS พร้อมพงษ์เข้ามา 600 เมตร

เปิด 9.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ)

Baker    Gonna   Bake   Cafe

ชั้น 3 อาคาร SINGHA COMPLEX

หัวมุมสี่แยกอโศก-เพชรบุรี

เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

EST.33

ร้านคาเฟ่โฮมเมดที่มีบรรยากาศอบอุ่น

และเงียบสงบ มีเมนูหลากหลายให้เลือก 

เราเลือกสั่งเคร่ืองดื่มม็อกเทลที่ ให้

ความสดช่ืน เพราะสสีนัทีด่สูวยแปลก 

รวมทั้งสั่งเมนูปั ่นเฟรปเป้และสมูทต้ีที่

ให้ทั้งความสดชื่นและดีต่อสุขภาพด้วย
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สสีนัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนจะเห็นภาพน�้าสีอ�าพันมาก่อน 

น้อยคนจะนึกถงึเครือ่งดืม่สสีดใสในแก้วทรงสวยทีด่เูย้ายวน เครือ่งดืม่ทีว่่า

นัน้คือ “คอ็กเทล” บางคนมองภาพทีส่วยงามของคอ็กเทลว่าเหมาะกบั 

ผูห้ญงิ แต่จรงิๆ คอ็กเทลไม่ใช่เครือ่งดืม่ทีเ่จาะจงแบบนัน้ เพราะมคีวาม

หลากหลายทั้งสูตรและรสชาติ หากคุณยังนึกถึงความหลากหลายที่ว่า

นี้ไม่ออก แปลว่าคุณยังไม่รู้จักค็อกเทลดีพอ ต้องขอบอกว่าค็อกเทล

เป็นอีกหนึ่งเครื่องด่ืมท่ีนักด่ืมท้ังหลายควรจะรู้จักไว้ แต่ส�าหรับใครที่ไม่ใช่ 

นักดื่มก็ “รู้ไว้ใช่ว่า” เผ่ือวันใดมีคนยื่นแก้วใส่น�้าสีสวยๆ มาให้ คุณอาจจะ

ได้ใช้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี้ก็ได้

เปิดโลก Cocktails

เรื่อง: PONGWITT ภาพ: THE BAMBOO BAR
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คอ็กเทลเป็นเคร่ืองดืม่ผสมแอลกอฮอล์ทีมี่ “เหล้า” เป็นส่วน
ผสมหลกั อาจจะผสมด้วยเหล้าชนิดเดยีว หลายชนิด หรอืผสมกบั 
เบยีร์หรอืไวน์ และจะมส่ีวนผสมอ่ืนๆ ร่วมด้วยอกี อาท ิน�า้ผลไม้ 
ไซรปั โซดา นม สมนุไพร ฯลฯ จะผสมอะไรกข็ึน้อยูก่บัสูตรของ 
คนชง ส่วนมากรสทีอ่อกมาจะมคีวามหวาน ขม หรอืเปรีย้ว 

เครือ่งดืม่ค็อกเทลมมีานานแล้ว แต่เพิง่จะเป็นทีก่ล่าวถงึอย่าง
จรงิจงัเมือ่ปี ค.ศ. 1806 ในหนงัสือพมิพ์ช่ือ The Balance and 
Columbian Repository ของอเมรกิา โดยระบวุ่าเป็น “เหล้าทีม่ี
ส่วนผสมของน�า้ตาลชนิดใดๆ และมคีวามขม เรยีกว่า Bittered 
sling (บทิเทอร์สลงิ)” แต่กค็าดเดากันว่า ทีค่นเรียกบทิเทอร์สลงิว่า 
คอ็กเทล ในเวลาต่อมา เพราะ “ค็อกเทล” ในภาษาองักฤษยุคนัน้ 
มคีวามหมายทีแ่ปลได้ว่า ม้าแข่งทีม่ลีกัษณะดี แต่เป็นม้าพนัธุผ์สม
ไม่ใช่พนัธุแ์ท้ ซ่ึงกเ็ข้ากบัความเป็นบิทเทอร์สลงิ ทีจ่ดัว่าเป็นเหล้า 
แต่เป็นเหล้าผสมนัน่เอง

C o c k t a i l s
ค็อกเทล

Mr. Jamie Rhind, Bar Operations Manager

ขอบคุณภาพจาก The Bamboo Bar
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M a r t i n i
มาร์ตินี 

• สูตรเก่าแก่จากอเมริกาเม่ือปี 1860 
หลายคนยกให้เป็นราชาแห่งค็อกเทล  
รสเหล้าแรง แยกย่อยได้อีกหลายสูตร 
เช่น รัมมาร์ตินี ดรายมาร์ตินี รวมถึงสูตร 
เฉพาะอย่างเวสเปอร์มาร์ตินีท่ีโด่งดังจาก
หนังเรื่องเจมส์บอนด์ 007

O l d -
f a s h i o n e d 
โอลด์แฟชั่น

• เกดิในปี 1895 จากอเมรกิา มส่ีวนผสม 
ง่ายๆ (ท่ีผสมไม่ง่าย) ส่วนมากจะใช้
ไรย์หรือเบอร์เบิ้นวิสกี้ ผสมกับบิทเทอร์ 
น�า้ตาล และอาจจะมโีซดา รสเหล้าแรงแต่
เจอืหวานนดิๆ มกัเป็นทีน่ยิมของหนุม่ๆ

M o j i t o
โมฮีโต้

• ต้นก�าเนิดไม่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดใน
คิวบา มีส่วนผสมหลักๆ คือรัม ใบมินต์ 
มะนาว น�า้ตาล โซดา ให้ความสดชืน่จาก 
มินต์ มีความซ่าพร้อมรสหวานเปรี้ยว 
เหมาะกับสาวๆ ที่ไม่เน้นรสเหล้า

M a r g a r i t a
มาร์การิต้า

• ว่ากันว่ามีต้นก�าเนิดในเม็กซิโก มีส่วน
ผสมหลักๆ คือเตกีล่า น�้ามะนาวและ 
น�้าเชื่อม รสชาติจึงออกเปรี้ยวอมหวาน 
รวมทั้งมีรสเค็มจากเกลือที่เคลือบอยู่บน

ปากแก้ว ดื่มง่าย เป็นที่นิยมของสาวๆ

ทกุวนันีน้กัดืม่จำ�นวนไมน่อ้ยเลอืกจบิคอ็กเทลอยูห่น�้เค�นเ์ตอร์

บ�ร์ แต่สำ�หรับผู้ที่ไม่ค่อยรู้จักก็จะงงๆ ว่�จะสั่งอย่�งไร เพร�ะในเมนู

มีค็อกเทลชื่อแปลกให้เลือกม�กม�ย ก่อนอื่นจึงควรรู้จักค็อกเทล

มาตรฐานเสียก่อน เพราะเป็นสูตรต้นตำารับที่เรียกว่า Classic 

Cocktails (คลาสสิกค็อกเทล) ไม่ว่�เร�จะไปที่บ�ร์ไหน ก็มักจะเห็น

ร�ยชื่อคล�สสิกค็อกเทลเหล่�นี้อยู่ในเมนู 

C l a s s i c  C o c k t a i l s

M a i  T a i
ไมไต

• เกดิในปี 1944 ท่ีอเมรกิา แต่ชือ่สตูรเป็น
ภาษาตาฮติ ิแปลว่า “ยอดเยีย่ม” ส่วนผสม
หลกัๆ คือรัม และน�า้ผลไม้อย่างน�า้มะนาว 
น�า้สบัปะรด รสหวานสดชืน่ รสเหล้าไม่จดั 
หนุม่ๆ มักจะสัง่ให้คู่เดทของเขา

M a n h a t t a n
แมนฮัตตัน

• มอีายกุว่า 100 ปีจากอเมรกิา รสแรง 
เข้มข้น แต่กม็คีวามหวานด้วย มีส่วนผสม
หลักๆ ของไรย์วิสกี้ หรือเบอร์เบิ้นวิสกี้ 
สตูรนีถ้อืเป็นซกิเนเจอร์ของอเมรกิาท่ีได้รบั
ความนิยมทัว่โลก

นี่เป็นแค่ตัวอย่�งเล็กน้อยเท่�นั้น คล�สสิกค็อกเทลยังมีอีกม�ก แต่ค็อกเทลนั้นเสมือนงานศิลปะ บาร์เทนเดอร์

ทั้งหลายจึงได้สร้างสรรค์ค็อกเทลที่ปรับจากสูตรคลาสสิกเหล่านี้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้น ทำ�ให้เดี๋ยวนี้มีค็อกเทล

สูตรใหม่ๆ ที่เป็น Creative Cocktails (ครีเอทีฟค็อกเทล) เกิดขึ้นม�กม�ย ซึ่งก็จะเป็นสูตรที่บ�ร์เทนเดอร์ของแต่ละบ�ร์

คิดค้นขึ้นเพื่อสร้�งคว�มโดดเด่นให้กับบ�ร์ของตัวเอง 



S i d e c a r
ไซด์คาร์

• เป็นท่ีนยิมในฝรัง่เศส คดิค้นโดยทหาร
อเมรกินัเมือ่ปี 1922 มส่ีวนผสมหลกัๆ คอื
คอนญัก เหล้าหวานรสส้ม น�า้มะนาว มรีส
ค่อนข้างแรง แต่ให้ความสดช่ืน เหมาะกบั
วนัทีรู่ส้กึเหน่ือย
 

S i n g a p o r e
s l i n g
สิงคโปร์สลิง

• คิดค้นโดยชาวสิงคโปร์เม่ือปี 1915 
เป็นสูตรของลองบาร์ที่โรงแรมราฟเฟิลส์ 
สงิคโปร์ ปัจจบุนัมส่ีวนผสมหลกัๆ คอืจนิ 
เชอร์รีบ่รัน่ด ีน�า้สบัปะรด น�า้มะนาว มรีส
หวานหอม ดืม่ง่าย

บาร์ที่เปี่ยมเสน่ห์ความเลิศหร ู

อวลกลิน่อายสดุคลาสสกิของ

โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ 

และความเปน็มาทีย่าวนานของ

กรุงเทพมหานคร 

คว้ารางวัลบาร์ที่ ดีที่ สุดแห่งเ ดียวใน
ประเทศไทย โดยครองอันดับท่ี 9 จาก
รางวัล 50 บาร์ยอดเย่ียมแห่งเอเชีย  
(Asia’s 50 Best Bars) ประจ�าปี 2018

T h e  B a m b o o  B a r

ป่ินสุดา พงษ์พรหม (แอน)

หวัหน้�บ�ร์เทนเดอร์ เดอะแบมบบู�ร์

ผลงาน 

• ติด 1 ใน 4 คนสุดท้าย ของก�รแข่งขัน 

DIAGEO Reserve World Class Thailand

• 3 อนัดบัแรก จ�กก�รประกวด Thailand’s 

National Flair Competition 2017

• ชนะเลิศรางวัล Rising Star ในง�น  

The Bar Awards 2018

The Bamboo Bar ก�าเนดิขึน้ใน
ป ีพ.ศ. 2496 ในหอ้งเลก็ๆ โซน 
Author’ Wing (ออเธอร์ส วิง) 
ที่มีชื่อเสียงของโรงแรม ต่อมา
ไดก้ลายเปน็บารค์ลาสสกิชัน้น�า 
แห่งแรกของประเทศไทยและ
โด่งดังในระดับเวิลด์คลาส ใน
ปี 2557 มีการปรับปรุงเปลี่ยน
โฉมบารค์รัง้ใหมเ่พือ่ใหม้คีวาม
รว่มสมยัมากขึน้ โดยยา้ยมาอยู่
ในโซน River Wing (ริเวอร์ วิง) 
น�าไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบ
หลักในการปรับรูปลักษณ์  
แต่ยังรักษาเอกลักษณ์ความ
คลาสสกิและความเปน็แจส๊บาร์
ชั้นน�าไว้ดังเดิม
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C a s h e w  D o w n 
S o u t h
แคชชูว์ดาวน์เซาธ์

C h a l o n g  B a y  R u m  /  C a s h e w 

N u t  /  B a s i l  /  S p i c e d  P i n e -

a p p l e  /  C u c u m b e r

• เมนจูากภเูกต็ทีม่เีมด็มะม่วงหมิพานต์
เป็นส่วนผสม มรีมัเป็นเหล้าหลกั เมนนูี ้
จะมีความครีมมี่คล ้ายกับคลาสสิก
คอ็กเทลชือ่ Pina Colada (พน่ีาโคลาด้า)

ทีนี้ม�รู้จักกับครีเอทีฟค็อกเทลกันบ้�ง เมนูที่จะยกตัวอย่�งนี้ สร้�งสรรค์โดยทีมบ�ร์เทนเดอร์จ�กร้�น  

The Bamboo Bar (เดอะแบมบบู�ร)์ บ�รแ์จส๊ชัน้นำ�ของไทยทีม่ชีือ่เสยีงม�น�นถงึ 66 ป ีสำาหรบัครเีอทฟีคอ็กเทล

ที่นำาเสนอโดย The Bamboo Bar นี้ อยู่ภายใต้เมนูชื่อ Compass ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก 5 ภูมิภาคของ

ประเทศไทย ในแต่ละภาคก็จะเลือกจังหวัดที่ชาวต่างชาติรู้จักมาออกแบบเป็นครีเอทีฟค็อกเทลสูตรเฉพาะ 

ม�ดูตัวอย�่งกันว�่มีอะไรบ้�ง

C r e a t i v e  C o c k t a i l s

A g g y  A g g y 
แอ๊กกี้แอ๊กกี้

I r o n  B a l l s  G i n  /  W a t e r m e l o n 

/  S a l a k  /  Y i r a  L e a f

• เมนูจากภาคอีสาน ได้แรงบันดาลใจ 
มาจากสวนแตงโมข้างหลังบ้านของ 
บาร์เทนเดอร์ที่เป็นชาวโคราชเอง เขา
น�าน�้าแตงโมมาเป็นส่วนผสม และใช้จิน
เป็นเหล้าหลัก

S t r e e t  A r t i s t 
สตรีทอาร์ตทิสต์

M e k h o n g  /  T h a i T e a  / 

C o c o n u t  /  C a r d a m o m  / 

B a l s a m i c  P a i n t

• เมนจูากชลบุรท่ีีน�าชาเยน็ น�า้มะพร้าว 
มาผสมกับรัม มีเอกลักษณ์ที่การเพนท์
แก้วด้วยบัลซามิกเหนียวข้นสีน�้าตาล
เหมือนลูกเกด มีรสของชาเย็นผสมกับ
ความขมของเหล้าไทย
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H a n g  L a y 
ฮังเล

P h r a y a  R u m  /  T u r m e r i c  /  G i n g e r  /  T a m a r i n d 

/  L i m e 

• เมนูจากภาคเหนือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแกงฮังเล โดยน�า
วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในแกงมาปรับเป็นสูตรของเคร่ืองดื่มอย่างลงตัวและ
ใช้รัมของไทยเป็นเหล้าหลัก

J a c k  O f  A l l  T r a d e s 
แจ๊คออฟออลเทรดส์

R e p o s a d o  T e q u i l a  /  P l u m  /  P u n t  e  M e s 

/  R o s e m a r y

• เมนูจากสีลม ย่านดังในกรุงเทพฯ เป็นเมนูส�าหรับนั่งจิบ
ชลิล์ๆ เหล้าหลกัคอืเตกล่ีา มปีระดบัทองค�าเปลวเพิม่ความหรู 
รสค่อนข้างแรง แต่จะกลมกล่อมขึน้เมือ่น�า้แข็งค่อยๆ ละลาย

ค็อกเทลเป็นเครื่องดื่มที่มีเสน่ห์เพร�ะ flavor ที่แตกต่�ง 

และมสีสีนัสวยง�มเหมอืนถกูกลัน่ออกม�จ�กคว�มแฟนซ ี

นอกจ�กนี้ สูตรของเครื่องดื่มยังเปิดกว้างให้มีการ

พฒันาและดดัแปลงไดไ้มรู่จ้บ จงึเปน็ความทา้ทายของ

บาร์เทนเดอร์ทีจ่ะตอ้งปรุงรสชาติใหต้รงกบัรสนยิม

ของผูด้ืม่ และเปน็คว�มสนกุสน�นของผูด้ืม่ทีจ่ะไดเ้ลอืก

รสช�ติที่ตรงกับอ�รมณ์และคว�มเป็นตัวของเข�เอง
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คนม�กม�ยดื่มเหล้�และไวน์แต่

หล�ยคนก็ยังไม่รู้ว่�วิสกี้ต่�งจ�ก

บรั่นดีอย่�งไร แชมเปญกับสป�ร์ค

กลิ้งไวน์เหมือนกันไหม และเหล้�ใน

ไทยที่ข�ยๆ กันส่วนใหญ่คือชนิดใด 

วันนี้เราจึงมีข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ 

เกี่ยวกับเหล้าและไวน์มานำาเสนอ 

(ใครอย�กอ่�นเกี่ยวกับ “เบียร์” ห�

อ�่นไดใ้น Singha Magazine ฉบบัที ่

3 ปี 2018) ขอเลือกม�แค่บ�งชนิดที่

คดิว�่น�่จะคุน้เคย และเปน็ชนดิทีน่ยิม

ใช้เป็นเบสผสมค็อกเทลด้วย

S p i r i t s
เหล้� W h i s k y 

วิสกี้

• เหล้ากล่ันที่ท�าจากข้าวต่างๆ เช่น 
ข้าวโพด ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ที่ได้รับ 
ความนิยมคือสก็อตวิสกี้ ท่ี ผลิตใน 
สก็อตแลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจาก
ข้าวบาร์เลย์ หากใช้ข้าวบาร์เลย์ในการ
ผลิตเท่านั้นและมาจากโรงกลั่นที่เดียว
จะเรียกว่า ซิงเกิ้ลมอลต์ ส่วน เบอร์เบิ้น 
(Bourbon Whiskey ค�าว่าวิสกี้ภาษา
อเมริกันจะเพิ่มตัว e ใน key) เป็นวิสกี้
ที่ผลิตในอเมริกาและมีข้าวโพดเป็น
ส่วนผสม 51% B r a n d y 

บรั่นดี

• เหล้ากล่ันที่เกิดจากการหมักองุ่นให้
เป็นไวน์ก่อนน�ามากลัน่เป็นบรัน่ดี เหล้า 
Cognac (คอนญกั) และ Armagnac 
(อาร์มาญกั) กเ็ป็นบรัน่ดท่ีีผลติจากองุน่ใน
แคว้นคอนญกัและอาร์มาญกัของฝรัง่เศส 
มชีือ่เรยีกตามแคว้นทีผ่ลติ 

V o d k a 
วอดก้า

• เหล้ากลั่นท่ีมีสีขาวใสและแทบจะ 
ไร้กลิน่ หมกัจากธญัพชื ส่วนมากเป็นข้าว
ไรย์หรอืข้าวสาล ีหรอืหมกัจากกากน�า้ตาล
ของมันฝรั่ง ต้องกลั่นหลายรอบเพื่อให้
ได้วอดก้าท่ีบรสิทุธิ ์ เหล้าโซจขูองเกาหล ี
จดัเป็นวอดก้าชนิดหนึง่



• อย่าอวดว่าคุณรู้ดีเกี่ยวกับ 

เหล้า 

ไม่แปลกที่ลูกค้�จะพูดคุยแลก

เปลี่ยนคว�มรู้เก่ียวกับเหล้�และ

เครือ่งดืม่กบับ�รเ์ทนเดอร ์แตถ่�้

เผลอไปแนะนำ�เข�เมือ่ไหร ่กไ็มต่�่ง

จ�กเอ�มะพร้�วห้�วไปข�ยสวน

•  อ ย่ า ห ยิ บ จั บ นั่ น นี่ บ น

เคาน์เตอร์บาร์ 

เหตุผลหลักๆ คือเรื่องคว�ม

สะอ�ด อุปกรณ์บนบ�ร์ล้วน

เก่ียวข้องกับสิ่งที่ลูกค้�ต้องดื่ม

ลงไปทั้งนั้น

• อย่าเมาจนขาดสติ

นกัดืม่ทกุคนควรระวงัไม่ว�่จะด่ืม

ที่ไหน หลักๆ แล้วก็เพื่อตัวของ

คุณเองที่จะดูแย่ และอ�จจะถูก

เชิญออกจ�กร้�นไปเลย

• ให้เกียรติบาร์เทนเดอร์

ด้วยก�รไม่แทะโลมและแซวเข�จน

เกินเลย เพร�ะบ�ร์เทนเดอร์ก็

เป็นอ�ชีพสุจริตที่ทุกๆ คนควร

ให้เกียรติ 

ม�รย�ท

ในการนัง่ดริง๊

T e q u i l a 
เตกีล่า

• เหล้ากลัน่สขีาว กล่ินแรง รสแรง แต่
บางชนิดจะมีสีทองอ่อนจากการบ่มใน 
ถังไม้ กลั่นจากต้นกระบองเพชรพันธุ์ 
อากาเว่ พืชพ้ืนเมืองท่ีมีมากในเม็กซิโก 
ชาวเม็กซิกนันยิมด่ืมแบบชอ็ตเพยีวๆ เป็น
เหล้าทีน่ยิมน�ามาผสมคอ็กเทลมาการ์รต้ิา

G i n 
จิน

• เหล้ากลัน่ทีม่สีขีาวใส มกีลิน่หอมของ
รากไม้และสมุนไพร ได้จากการหมัก
กากน�า้ตาลหรอืเมลด็ธญัพชืแล้วมากลัน่  
จะหมักกับเครื่องเทศและพืชสมุนไพร
ด้วยโดยเฉพาะผลจนูเิปอร์ เปรยีบเสมอืน 
เหล้ายาของชาวตะวนัตก

R u m 
รัม

• เหล้ากลัน่ท่ีท�าจากอ้อยหรอืกากน�า้ตาล 
มีกลิ่นหอมของน�้าตาลอ้อย นิยมน�าไป
ผสมคอ็กเทล มทีัง้รมัสีขาว สีทอง และ 
สดี�า เหล้าทีผ่ลติและขายในไทยส่วนใหญ่
เป็นเหล้ารมั และมกัจะเป็นดาร์กรัมทีมี่ 
สนี�า้ตาลจากการบ่มในถังไม้ 
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W h i t e  W i n e
ไวน์ขาว

• ไวน์ขาว ท�าจากองุ่นขาว แต่ก็ท�าจาก
องุ่นแดงและด�าได้เหมือนกัน มีสีเหลือง
อ่อนถึงสีทอง รสอ่อน และไม่ฝาดนัก 
เหมาะจับคู ่กับอาหารจ�าพวกเรียก 
น�้าย่อย เช่น สลัด ปลา หอยนางรม  
รวมถึงอาหารทะเล

R e d  w i n e 
ไวน์แดง

• ไวน์แดง ท�าจากองุ่นด�าที่เปลือกองุ่น
จะมีสารที่ท�าให้ไวน์มีสีแดง หมักด้วย
อุณหภูมิที่สูงกว่าไวน์ขาว รวมท้ังรสจะ
เข้มและเฝ่ือนกว่า เหมาะจบัคูก่บัอาหาร
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-the-

bittered-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

•  ค่อยๆ จิบและซมึซบัรสชาติ อย่�รบี

ซดหมดแก้ว จะคมุปรมิ�ณก�รดืม่ได้ด้วย

•  ไม่ดืม่ตอนท้องว่าง เพร�ะร่�งก�ยจะ

ดดูซมึแอลกอฮอล์ได้เรว็เกินไป

•  เบรคด้วยการดื่มนำ้าเปล่าและกิน 

อาหารบ้าง อย่�ดื่มอย่�งเดียว

•  เนยีนๆ สัง่มอ็กเทลม�ชนแก้วบ้�งกไ็ด้

•  เน้นเมาธ์มอย ไม่ต้องคอยยกดื่ม

W i n e
ไวน์

R o s e  W i n e
ไวน์ชมพู

• ไวน์ชมพู หมักจากองุ่นแดงหรือองุ่น
ด�าโดยทิ้งเวลาไม่นาน แต่วิธีที่ตรงไป
ตรงมาคือผสมไวน์ขาวและไวน์แดงเข้า
ด้วยกนั มคีวามฝาดเลก็น้อย เหมาะจบัคู่ 
กับอาหารที่รสไม่จัดและผลไม้ต่างๆ

D e s s e r t 
W i n e 
ไวน์หวาน

• ไวน์ที่มีปริมาณน�้าตาลเหลือจาก
กระบวนการหมักในปริมาณที่มากกว่า
ไวน์ทั่วไป นิยมเสิร์ฟพร้อมขนมหวาน
หลังม้ืออาหาร แต่ในสหราชอาณาจักร
จะนิยมดื่มก่อนอาหารเป็นการเรียก
น�้าย่อย

S p a r k l i n g 
W i n e
สปาร์คกลิ้งไวน์

• ไวน ์ซ ่ า ท่ี มีฟองซึ่ ง เกิดจากก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ
หมัก นิยมด่ืมในโอกาสเฉลิมฉลอง  
สปาร์คกลิ้งไวน์ที่ผลิตในแคว้นแชมเปญ 
(Champagne - ชองปาญ) ของ
ฝรั่งเศส จะถูกเรียกว่า แชมเปญ และ
หากผลิตทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
แคว้นเวเนโต้ในอิตาลี จะมีชื่อเรียกว่า 
โปรเซกโก้ (Prosecco)

แก้วไวน์ 

มก้ีานยาวในการจบั เพือ่สงัเกตอายแุละ
การเคลือ่นไหวของน�า้ไวน์ ท่ีนิยมคือทรง
ดอกทิวลิป 

ดื่มยังไง             ไม่เม�หัวทิ่ม
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แก้วบรั่นดี 

ส�าหรับใส่บร่ันดีหรือเหล้า 

ตัวเดียวเพียวๆ ออกแบบ

มาให้ถือด้วยฝ่ามือเพ่ือถ่าย

อุณหภูมิให้แก้วอุ่นข้ึน

แก้วนั้นสำาคัญไฉน

ก�รเลือกแก้วให้เหม�ะกับเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นศิลปะอย่�งหนึ่งในศ�สตร์ของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รูปร่างและรูปทรงของแก้วที่แตกต่างกันได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติของเครื่องดื่มนั้นๆ

แก้วทรงพิเศษ

เป็นแก้วท่ีไม่มีรูปทรงตายตัว 

แต่จะออกแบบมาเพ่ือให้เข้ากับ

คาแรคเตอร์ของเคร่ืองด่ืม 

โดยเฉพาะ ส่วนมากแล้วจะใช้

ใส่ครีเอทีฟค็อกเทล

แก้วลิเคียว

มีความจุเพียง 1.5-2 ออนซ์ 

นิยมใส่เหล้าลิเคียว (เหล้าท่ีมี

รสหวาน) ส�าหรับด่ืมเพียวๆ 

หลังอาหาร
แก้วช็อต

นิยมใส่เหล้าเตกีล่าหรือ 

วอดก้าเพ่ือด่ืมแบบเพียวๆ 

ให้หมดแก้วใน 1 คร้ัง มี

ความจุไม่เกิน 1.5 ออนซ์

แก้วทิวลิปแชมเปญ 

แก้วใส่แชมเปญเพ่ืออวดฟอง

สวยๆ มีรูปทรงท่ีช่วยเก็บ

ก๊าซในแชมเปญให้นานข้ึน

แก้วพิลสเนอร์ 

แก้วเบียร์ท่ีนิยมใช้ตามร้าน

อาหาร มีปากบานข้ึนมาเพ่ือ

ให้ฟองเบียร์ผุดข้ึน ดูน่าด่ืม 

แก้วร็อค 

ส�าหรับใส่เหล้าท่ีผสมน�า้ 

โซดา และน�า้แข็ง มีลักษณะ

โอลด์แฟช่ันท�าให้ดูมู่ทู่

แก้วค็อกเทล 

ค็อกเทลเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมี

สีสัน หากต้องการเน้นสีและ

รสชาติท่ีคงท่ีจะใช้แก้วชนิดน้ี

คุณรู้
หรือไม่...
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แนะน�ำตัว
ชื่อบูมครับ เป็นเด็กธรรมดา เกิดในครอบครัวคนจีน บ้านเป็นโรงงานผลิต

กางเกงยนีส์ให้แบรนด์ต่างๆ ผมโตมากบักลิน่ของผ้าและเสยีงจกัรเยบ็ผ้า จ�าเสยีง 

จ�าภาพได้หมด ผมชอบดีไซน์ของยีนส์ ตอนอายุ 20 ผมไม่มีความรู้เรื่องยีนส์

เลย แต่ผมคิดจริงๆ นะว่า “อยากท�ากางเกงยีนส์ที่ดีที่สุดในโลก” (หัวเราะ)

เริ่มท�ำ Selvedgework ตอนไหน
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี 2 ตอนน้ันผมเรียนการตลาด เขาสอนเร่ือง 

business model ผมก็พยายามจะเขียนแผนข้ึนมา เอาสิง่ทีเ่รียนมาใช้ ประกอบกบั 

ตอนน้ัน (7-8 ปีก่อน) เกดิธุรกจิ e-commerce ผมเช่ือในพลงัของออนไลน์มาก 

เลยเริ่มท�าเว็บไซต์หวังให้มีทุนมาเปิดร้าน ก็ท�าอยู่ 3 ปี

ทุกอย่ำงไปได้สวยมั้ย 
เละครับ ผมไม่เคยท�าธุรกิจด้วยตัวเอง แล้วมันก็ต่างจากที่ที่บ้านท�าอยู ่

ผมต้องเรยีนรูใ้หม่ เหมอืนกบัการเริม่ต่อเลโก้ แต่กลายเปน็ว่าผมต่อแบบ 3 แลว้ 

กระโดดไป 56 แล้วกลับมา 33 คือไม่ได้เรียง 1 2 3 แถมผมยังเด็ก ท�างานไม่เป็น 

คุยงานไม่รู้เรื่อง สุดท้ายพังหมด เว็บไซต์ไม่เสร็จ เปิดร้านไม่ได้

วิชพงษ์ หัตถสุวรรณ
จากเด็กธรรมดาสู่ช่างตัดยีนส์มือโปร

INTERVIEW

คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มุ่งมั่นอยากมี “ร้านกางเกงยีนส์ท�ามือ” ของตัวเอง 
เขาเริ่มต้นแบรนด์ Selvedgework ด้วยลูกดื้อและความบ้า จนผ่านความล้มเหลว 
ท้อแท้ อยากเลิก แต่ในที่สุดเขาก็กลับมานับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้ง ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ 

ไม่ละทิ้งความฝัน และน�าความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
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ควำมรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไง
ผมเฟลมากๆ ตอนนั้นผมยึดมั่นกับ Selvedgework สุดๆ 

เหมือนคนบ้าเลย ในสมอง 90% หมกมุ่นแต่เรื่องนี้ คิดแต่ว่าจะ

ท�ายงัไงให้ออกมาดทีีส่ดุ คดิไปกระทัง่ว่าพนักงานของร้านต้องพดู

แบบนี้ ต้องพับขากางเกงแบบนี้ ลูกค้าต้องได้รับความรู้สึกแบบนี้ 

พอทุกอย่างล้ม ผมเลยเครียดมาก ต้องหยุดไว้ ออกไปหางานท�า 

แต่ไม่เคยคิดจะเลิกนะ แค่หยุดไว้ ในหัวก็ยังคิดอยู่ตลอด 

สิ่งที่ท�ำให้ตัดสินใจท�ำต่อ
รุ่นน้องทีรู้่จกัเขาอยากได้กางเกงยนีส์ ผมกเ็ลยให้เขาเลอืกแบบ 

ไปวดัตัวแล้วตัดให้ ผลคอืเขาชอบมาก ผมเหน็เขาชอบผลงานเรา 

เขายิม้ปุบ๊ โอ้โฮ ความเครียดทัง้หมดถูกโยนทิง้ไปเลย น่ีไงล่ะ ทีเ่รา 

เหน่ือยมา 3 ปี ค�าตอบทกุอย่างมนัอยูต่รงน้ี “แค่ลกูค้าชอบ” ตอนน้ัน 

มันเลยจุดไฟขึ้นมาอีก ก่อนหน้านั้นผมคิดเยอะไป ต้องมีเว็บไซต์ 

ต้องมหีน้าร้าน แต่แล้วไงล่ะ “ก็เอาไปขายด”ิ หลงัจากน้ันผมกเ็อา

แคตตาล็อกใส่กระเป๋า ไปถึงบ้านลูกค้า เอาแบบไปให้เขาดูเลย 

อีกอย่าง พ่อผมเคยไม่เชื่อว่าผมจะท�าได้ ผมพูดเยอะ แต่เขายัง

ไม่เห็น จนกระทัง่ผมท�าแบรนด์เสร็จ ใส่กล่อง เอาไปให้เขาด ูเขา

บอกว่า “ขายได้แน่” ผมรู้สึกว่าผมได้รับการยอมรับ น่ันละผม

กลับมามีก�าลังใจเลย

Selvedgework เริ่มยืนได้จำกตรงนั้น
ใช่ครับ พอลูกค้าคนแรกชอบ บอกต่อกันไป ก็เร่ิมมียอด

สั่งตัดเข้ามา ผมขายได้ล็อตแรก 20-30 ตัว ท�าให้มีเงินเก็บ 

ส่วนหนึง่มาโปะเป็นทนุเปิดร้าน สาขาแรกเปิดทีส่ยามสแควร์ เมือ่ 

5 ปีก่อน ผมโชคดมีากทีร้่านไปได้ด ีมลีกูค้าต่างชาตเิดนิผ่านมาก็

เข้ามาสั่งตัดแล้วเขาชอบ บอกต่อกันไป ก็เลยได้กระแสตอบรับที่

ดมีาเร่ือยๆ ตอนนีก้ม็อีกี 2 สาขาทีเ่อม็ควอเทยีร์และเกษรพลาซ่า

เอกลักษณ์กำงเกงยีนส์ของ Selvedgework
ผมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบกางเกงยีนส์ของ 

ตวัเอง ยนีส์ทีเ่ราตัดให้ลกูค้าจะไม่เหมอืนใคร มแีค่ตวัเดยีวในโลก 

ทุกตัวจะระบุรายละเอียดของกางเกงไว้ชัดเจน ทรงอะไร ท�ามา

จากผ้าของประเทศอะไร ผลติตวัทีเ่ท่าไหร่ มวีนัทีผ่ลติ และสลกัช่ือ 

ผู้ใส่ รับรองว่าไม่มีทางซ�า้ใคร

คิดว่ำอะไรที่ท�ำให้บูมมำถึงจุดนี้
ทุกอย่างคือ “แค่โฟกัส” ผมว่ามันคือเบสิคของทุกสิ่งที่

เราเห็นว่าประสบความส�าเร็จ แค่นั้นเลย ตัดอย่างอื่นที่ท�าให้

เสียเวลา แล้วมุ่งไปในสิ่งที่เรามั่นใจ ถ้าคุณชอบอะไร ท�าให้ดี 

ท�าให้สุด แล้วงานที่คุณสร้าง มันจะออกมาเป็นงานที่เจ๋ง 

“Focus
  ในสิ่งที่ทำ�”
      ท�าจนช�านาญ ท�าให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอน
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

THEME งานวัด
“ที่เลือกแต่งแบบนี้เพราะคิดว่าเราอยาก
แตกต่าง และอยากทำาให้งานมีสีสันเพราะ
เป็นกิจกรรมวิชาการ จะทำาให้เครียด” 

THEME MOVIE
“เป็นคนชอบแต่งตัว พอมีงานเล้ียงสนุกๆ 
ท่ีเขามีธีมให้ก็อยากจัดเต็มค่ะ แถมมีรางวัล
จูงใจอีก ย่ิงชอบใหญ่ค่า” 

THEME งานวัด
“อยากให้ทุกคนได้รับบรรยากาศแบบ 
งานวดั มัน่ใจวา่ถา้ทกุคนเหน็ชงิชา้สวรรค์
จะต้องนึกถึงงานวัดแน่นอนครับ” 

THEME MOVIE
“ตัง้ใจแตง่ใหส้นกุเตม็ที ่ไมอ่ยากใหค้นจำาได ้
แต่สุดท้ายคนจำาได้ทั้งงานเลยค่ะ 555”

THEME MOVIE
“GO BIG OR GO HOME :P” 

THEME       อะไรกไ็ด้...จดัเตม็

QA+ ยุทธภูมิ ประจันทศรี (รุซซี่) 
ประภาพร ชิ้นไพโรจน์ (น้ำาผึ้ง) 

ภาณุพล สายทองแท้ (Top)

ณภาญาดา สายบัว (ปีบ) 

ศิริมล โฉมปราชญ์ (จ๊ะอุ๋ย) 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

THEME ร.๕
“ไม่มีอะไรมากเลยค่ะ ความกล้า กล้าที่
จะต่าง ต่างแต่ลงตัวกับสิ่งรอบข้างค่ะ” 

เยาวรัตน์ ฉันทะพจน์ (เกด)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

THEME รวมกันมันส์กว่า 
ลูกทุ่ง ร็อค แดนซ์
“อยากสร้างความสนุก มีสีสัน ซึ่งชุดนี้ก็
สามารถสรา้งความบนัเทงิใหก้บัทกุๆ คน
รอบๆ ข้างได้อย่างดี อยากให้งานสนุก 
ชุดผมจัดให้ได้ ฮ่าๆ” 

ชัยวัฒน์ ฟุง (ตัส ปิ๊กกะจู) 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

THEME  อะไรก็ได้ งาน OUTING 
“พรีเซนต์กรุ๊ปธีมคนป่า มันเป็นการ
เปลี่ยนลุคที่เล่นใหญ่ที่สุดครับ ทาตัวดำา 
ซ้ำายังเเต่งหญิงอีก”

อธิมนต์ คูทอง (พี)
บริษัท มิวซิกมูฟ จำ�กัด
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บริษทั วราฟูด้แอนด์ดร๊ิง จ�ากดั ทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของร้ัวบ้าน

สิงห์ได้ 5 ปีแล้ว เป็นหน่ึงในผูส่้งออกผกัผลไม้แปรรูปรายส�าคญัทีไ่ด้รับ

ความเชื่อถือจากนานาชาติมากว่า 34 ปี

ชาวบญุรอดหลายคนคงจะเคยได้ยนิช่ือของวราฟูด้ แต่ยงัไม่รู้จกั 

ว่าบริษัทน้ีเขาท�าอะไร “ภาพของเราคือนักแปรรูปสินค้าเกษตร”  

คุณเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม หรือ คุณเอ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

วราฟู้ดแอนด์ดร๊ิง จ�ากัด นิยามความเป็นวราฟู้ดสั้นๆ ก่อนจะเผย

แนวทางของบริษัทที่เปิดโอกาสให้ชาวบุญรอดได้รู้จักหนึ่งในสมาชิก

ของครอบครัวสิงห์แห่งนี้มากขึ้น 

บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จ�ากัด เป็นผู้แปรรูปผักผลไม้กระป๋อง

เพื่อส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ในธุรกิจขนาดกลาง ปัจจุบันเป็นผู้น�า

ด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มนอนแอลกอฮอล์ อาทิ  

น�า้มะพร้าว น�า้กะทิ น�า้ผลไม้ ชา กาแฟ รวมถงึอาหารจากพชืผลแปรรูป 

อื่นๆ โดยส่งขายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อแบรนด์  TAS, 

TASCO, TEPTIP, Sun & Dragon, Z-Zun และ Dee-Dee 

ไทยเป็นประเทศแห่งความอดุมสมบรูณ์ เรามีผลิตผลทางการ
เกษตรเป็นแหล่งอาหารมากมายท่ีหลายประเทศต้องอิจฉา 
สนิค้าเกษตรทีเ่ราส่งออกไปประเทศต่างๆ ขึน้ช่ือว่ามคีณุภาพ
และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

วราฟู้ด
     แอนด์ดริ๊ง
นักแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
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“น�้ามะพร้าว” เป็นหลัก
เราเร่ิมธุรกิจด้วยการส่งออกผักผลไม้

กระป๋องตามฤดกูาล แต่กพ็บข้อจ�ากดัว่าผลไม้ 

ตามฤดูกาลจะให้ผลผลิตเพียง 1 คร้ังต่อปี 

ท�าให้เกิดปัญหา เช่น ผลผลิตราคาแพงหาก

ซื้อนอกฤดู และในตลาดต่างประเทศก็เร่ิมมี 

คู่แข่งเข้ามา เราจึงหันมาท�าผลิตภัณฑ์จาก 

ผลไม้ทีใ่ห้ผลผลติตลอดปี และเป็นผลไม้ทีไ่ทย

โดดเด่นกว่าต่างชาต ิน่ันคอื มะพร้าว เราท�ากะท ิ

น�า้มะพร้าวกระป๋องพร้อมดื่ม ก่อนจะแตกไลน์

มาท�าเครื่องดื่มอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิด 

เน้นขายคนเอเชียทั่วโลก  
(Focus Targeted Segment) 

ตลาดของเราคือคนเอเชียที่อยู ่ทั่วโลก 

อย่างในอเมริกาก็จะมีคนเอเชีย เช่น ชาว

ฟิลิปปินส์ ชาวจีน ชาวอินเดีย ซึ่งมีจ�านวนกว่า 

10 ล้านคน และยงัมคีนเอเชียทีก่ระจดักระจาย

อยู่ในประเทศอื่นๆ อีกมหาศาล คนเอเชียใน

ประเทศต่างๆ น้ีคอืลกูค้าของเรา โดยสนิค้าของ

เราจะวางขายตาม Asian Grocery (ร้านของช�า

ที่ขายสินค้าจากเอเชีย) ตอนนี้เราได้ขยายฐาน

ลูกค้าไปในประเทศแถบตะวันออกกลางและ

แอฟริกาด้วย 

ชูความหลากหลายของสินค้า
เรามีผลิตภัณฑ์หลักคือน�้ามะพร้าว แต่

แนวทางของเราคอื ขายสิง่ทีล่กูค้าของเราอยาก

บริโภค เช่น คนเวียดนามที่มีอยู่มากมายใน 

อเมริกาอยากกนิข้าว เรากน็�าผลติภณัฑ์ทีท่�าจาก 

ข้าวไปขาย หรือคนในแถบตะวันออกกลาง 

ชอบดืม่กาแฟ เราก็ผลติกาแฟพร้อมดืม่ไปขาย 

เป็นต้น ดงัน้ันสนิค้าของเราจงึมคีวามหลากหลาย 

ในปีหน่ึงๆ เราจะออกผลติภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 

2 ตัว ปีที่แล้วเราออกขนมไทยที่ท�าจากกะทิ

และเน้ือมะพร้าว ส่วนปีน้ีเราเน้นเคร่ืองดื่มชา

และกาแฟ 

R&D คือหัวใจส�าคัญ
เราท�าการ R&D (วิจัยและพัฒนา) อยู่

ตลอด โดยเฉพาะในเร่ืองของรสชาติ เราเคย

ท�าน�้ามะพร้าวรสชาติเดียวที่ขายได้ทั่วโลก  

แต่เมื่อมาท�ากาแฟ คนแต่ละชาตินั้นดื่มกาแฟ

ไม่เหมือนกัน ท�าให้เราต้องลงพื้นที่เพื่อซื้อ

กาแฟที่ขายดีที่สุดของประเทศนั้นๆ กลับมา

ศึกษารสชาติและกลิ่น จากน้ันไปศึกษาการ

คั่วกาแฟจากอิตาลี แล้วจึงพัฒนาออกมาเป็น

ผลติภณัฑ์ เราให้ความส�าคญักบัการ R&D มาก 

เพราะเราใช ้วิ ธี เพิ่มยอดขายและท�าก�าไร 

ด้วยการออกสินค้าใหม่ๆ
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ไม่เน้นใช้งบด้านโฆษณาประชาสมัพันธ์มาก
อย่างที่บอกคือเราเน้นความหลากหลายของ

ผลติภัณฑ์ เน้นผลติสิง่ทีล่กูค้าอยากบริโภค ตลาด

แต่ละประเทศก็มีความต้องการทีแ่ตกต่างกนั ด้วย

เป้าหมายของเราที่จะมีสินค้าออกใหม่ทุกปี เราจึง

ไม่เน้นการโฆษณาสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง 

เราชอบเร่ิมต้นด้วยการขาย 
เพ่ือทดลองตลาด

เราส่งขาย 50-60 ประเทศ การจะท�า R&D 

ในตลาดทกุประเทศเป็นเร่ืองทีย่ากมาก เราจึงมวีธีิ

ที่ท�าควบคู่ไปกับ R&D คือ การออกผลิตภัณฑ์ที่ 

คดิว่าดทีีส่ดุแล้วน�าไปขายเลยทัง้ 50 ประเทศ กจ็ะ

มีบางประเทศทีเ่ขาส่งกลบัมาเพราะคนในประเทศ

เขาไม่กินอย่างน้ี ซึ่งเขาจะบอกว่าเราต้องปรับ

สินค้าให้เป็นแบบไหน บางคร้ังเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละ

ประเทศเขาชอบกินอะไรจนกว่าจะได้ออกสินค้า 

แล้วเราจะท�าตลาดประเทศเขาได้ต่อเมื่อเราน�า

มาปรับให้เข้ากับลิ้นของเขา

คุณเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม
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เจาะตลาดด้วยการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า Food Fair  

งาน Food Fair หรือนิทรรศการอาหาร

นานาชาติ เป็นงานที่ดึงคนทั่วโลกจากหลาย

ชาตมิาไว้ในทีเ่ดยีวกนัประดจุแม่เหลก็ จงึเป็น

เคร่ืองมือหาลกูค้าทีท่รงพลงัทีส่ดุของเรา ในปี

หน่ึงๆ เราจะออกงานเทศกาลอาหารประมาณ 

5 ครั้ง เช่น งาน ANUGA ที่เยอรมนี งาน 

FOODEX ที่ญี่ปุ่น งาน SIAL ที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็น

งานใหญ่ระดับโลก รวมถึงงาน THAIFEX ใน

ประเทศไทยเอง เม่ือลกูค้าทีต่ัง้ใจมาชิมสนิค้า

ของเราแล้วชอบ เขาก็จะสั่งสินค้าของเราไป

ขายที่บ้านเขา ซึ่งดีกว่าเราเดินทางไป knock 

door ขายสินค้าที่ประเทศของเขา 

พร้อมผลักดัน ชา-กาแฟ 
ชาไทยเป็นเคร่ืองดืม่ทีม่ศีกัยภาพในการ

ผลักดันสู่ตลาดโลก เพราะมีเอกลักษณ์ใน

รสชาติทีไ่ม่เหมอืนชาของประเทศอืน่ๆ ตอนน้ี 

เรามีชาไทยและกาแฟกระป๋องพร้อมดืม่ทีเ่ปิด

ตลาดแล้วในแถบตะวนัออกกลาง และเราก�าลงั

จะน�าชาไทยเข้าตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป 

ตลาดญี่ปุ่น ตลาดตะวันออกกลาง โดยเน้น

ขายให้บาริสต้าผ่านช่องทางร้านกาแฟด้วย 

โดยจะเป็นผลติภณัฑ์ Thai Tea Concentrate 

(ชาไทยเข้มข้น) ในรูปแบบไซรัปที่น�าไปใส่นม

และพร้อมเสร์ิฟได้ทนัท ีถอืเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่รา 

จะได้ลองเข้าตลาดในช่องทางใหม่นอกเหนือจาก 

ร้าน Asian Grocery

Gulfood 2018

Gulfood 2019

Thaifex 2018

44 SINGHA  MAGAZINE

ตามไปดู / VARA Food & Drink



PLANT BASED FOOD คือเทรนด์
อาหารโลกทีก่�าลงัมาแรงอยูใ่นขณะนี้  
เป ็นการรับประทานอาหารที่เน ้น
พืชเป ็นหลัก ในรูปแบบใกล ้ เคียง
ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ

คณุเอยงับอกอกีว่า เทรนด์อาหารโลกทีก่�าลงั

มาแรงอยู่ในขณะน้ีเรียกว่า Plant Based Food 

หรือการรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักใน 

รูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อ

สุขภาพ ซึ่ง บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จ�ากัด ก�าลัง

เตรียมพร้อมที่จะผลิตอาหารในรูปแบบดังกล่าว 

ให้ทนัต่อกระแสโลก และรักษาแนวทางของบริษทั

ที่เช่ือมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

อย่างว่องไวและไม่หยุดนิ่ง 

“

”

ภาพถ่ายโดย พี่โจ พงษ์รัตน์ เหลืองธำารงเจริญ
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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

ปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฉงช่ิง จากนั้นนายเหรินได้เข้า

ร่วมกองทพัปลดแอกประชาชนจนีของพรรคคอมมวินิสต์แห่งชาต ิและท�างาน

เป็นช่างเทคนิคของกองทัพ

นายเหรินมีแนวคดิชาตนิิยม เขาฝันว่าอยากจะเป็นนายพนั แต่กไ็ม่ได้รับ 

ต�าแหน่งทางทหารใดๆ เพราะพ่อของเขาเคยท�างานให้กับก๊กมินต๋ังที่เป็น

พรรคฝ่ายตรงข้าม ถึงอย่างนั้นเขาก็มีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ๆ และได้อยู่

ในสถาบนัวจิยัด้านเทคโนโลยขีองกองทพั ช่วงเวลาน้ัน เขาแต่งงานกบัภรรยา

คนแรกชื่อ เมิ่ง จุน และมีบุตรสาวคือ เมิ่ง หว่านโจว กับบุตรชายคือ เมิ่ง ผิง 

ลูกทั้งสองเลือกจะใช้ชื่อสกุลตามแม่ เมื่อพ่อแม่ของพวกเขาหย่ากัน

ในปี 1983 กองทัพปลดแอกประชาชนจีนปรับลดก�าลังพลจ�านวนมาก 

นายเหรนิทีอ่ายุ 39 ปีถูกปลดด้วย เขาจงึย้ายไปทีเ่มอืงเซนิเจิน้ เพือ่ตัง้ต้นจะท�า

ธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง ดิ้นรนอยู่ 4 ปี ก็ใช้เงินเก็บและเงินที่ยืมมารวม 21,000 

หยวน ก่อตัง้บริษทัช่ือ Huawei ในห้องเลก็ๆ 1 ห้อง กบัพนักงานทัง้หมด 6 คน

แรกๆ กิจการของบริษัทแทบล้ม เพราะนายเหรินยงัจบัต้นชนปลายไม่ถกู 

เขาพยายามจะขายอะไรที่ดูเป็น “นวัตกรรม” จึงขายกระทั่งยาลดน�า้หนักด้วย 

ต่อมาเขาเห็นว่าอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมก�าลังเป็นที่ต้องการอย่างมากใน

หลายๆ หน่วยงาน เขาจึงเร่ิมเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ที่น�าเข้า

จากฮ่องกง สินค้าขายดีมากจนบริษัทเล็กๆ ของเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว

REN 
ZHENGFEI
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จากนั้ นนาย เห ริน ใช ้ เ ว ล า

ประมาณ 10 ปีสร้าง Huawei ให้มัน่คง 

แต่เขาไม่ได้พอใจแค่การเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายที่ร�่ารวย ความที่ถูกปลูกฝัง

ให้ท�าเพื่อชาติ ท�าให้เขามุ่งม่ันวิจัย 

คิดค้น และผลิตอุปกรณ์ด้านการ

สือ่สาร หวงัให้จีนไม่แพ้ชาติใดในเร่ือง

เทคโนโลยสีารสนเทศ เขาหมดเงินทนุ 

ไปมหาศาล ผ่านความล้มเหลวมา

ไม่น้อย กว่าจะผลิตสินค้าแบรนด์จีน

ที่ถือว่ามีคุณภาพได้ ทั้งผลิต ติดตั้ง 

และเซ็ตสัญญาณการสื่อสารทั้งหมด 

เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศจนรัฐบาล 

จีนต้องให้ความส�าคัญกับ Huawei  

จากน้ันกเ็ป็นทีรู้่กนัว่า Huawei กระโดด 

จากผู ้อยู ่เบื้องหลังการสื่อสารมาสู ่ 

เบือ้งหน้า และทะยานข้ึนมาแย่งพืน้ที่

ตลาดสมาร์ทโฟน ท�าให้ Apple และ 

Samsung ร้อนๆ หนาวๆ 

มีการวิ เคราะห ์ กันว ่าความ

ส�าเร็จของนายเหรินมาจากการใช้

แนวคิดของ “เหมา เจ๋อตุง” บุคคลที่

เขาศรัทธา มาปรับใช้ในการท�าธุรกิจ

และการใช้ชีวิต เขายังมีแนวคิดที่ให้

ความส�าคัญกับพนักงาน คือกล้าที่

จะมอบความไว้วางใจให้พนักงาน

โดยกระจายอ�านาจและผลประโยชน์

ของบริษัทอย่างทั่วถึง เขาเป็น CEO 

ที่มีหุ้นบริษัท 1.4% หุ้นที่เหลือถือโดย
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01 เหริน เจิ้งเฟย ในงาน World Economic 
 Forum เมื่อปี 2015
02 การจับมือระหว่าง Huawei และ Leica
03 สี จิ้นผิง เข้าเยี่ยมชมสำานักงาน Huawei  
 ในเมืองลอนดอน

เหริน เจิ้งเฟย
ผู้ก่อตั้ง HUAWEI

ก่อตั้งบริษัทชื่อ Huawei ในห้อง
เลก็ๆ 1 ห้อง กบัพนกังานทัง้หมด 
6 คน ด้วยเงิน 21,000 หยวน

เขามอืเตบิกบัองค์กรสาธารณกศุล 
แต่กลับใช้จ่ายให้ตัวเองอย่าง
ประหยัด เขาใช้ข้าวของโนเนม 
อย่างดูแลรักษา เข้าแถวรอคิว
ขึ้นแท็กซี่ไปท�างาน โดยไม่ยอมมี
รถประจ�าต�าแหน่ง

เขาเป็น CEO ที่มีหุ้นบริษัท 1.4% 
หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยพนกังานบรษิทั
ทั้งสิ้น

1.4%

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

พนักงานบริษัททัง้สิน้ ส�าหรับนายเหริน ผูท้ีจ่ะ

ขับเคลื่อน Huawei ต่อไปอาจไม่ใช่ลูกๆ ของ

เขากไ็ด้ แม้ว่าลกูสาวคนโต เมิง่ หว่านโจว จะ

แสดงให้เห็นศักยภาพการบริหารที่ดี

เหริน เจิง้เฟย มช่ืีอเสยีงทีค่่อนข้างดใีนจนี 

โดยเฉพาะเร่ืองความมัธยัสถ์และมารยาทที่

ดีงาม เขามือเติบกับองค์กรสาธารณกุศลแต่

ใช้จ่ายให้ตัวเองอย่างประหยัด พนักงานเห็น

เขาใช้ข้าวของโนเนมอย่างดูแลรักษาและใช้

อย่างทนทาน คนทั่วไปก็เห็นเขาเข้าแถวรอคิว 

ข้ึนแท็กซี่ไปท�างาน โดยไม่ยอมมีรถประจ�า

ต�าแหน่ง แต่นายเหรินไม่ชอบออกสื่อจึงไม่

ค่อยมีใครรู้เรื่องของเขานัก คนทั่วไปรู้เพียงว่า

เขาแต่งงานครั้งที่สองกับ เหยา หลิง มีลูกสาว

ด้วยกันคือ แอนนาเบล เหยา และแต่งงานครั้ง

ที่สามกับอดีตเลขาชื่อ ซู่ เหว่ย

แม้จะดูประสบความส�าเร็จมากแล้ว แต่

เหริน เจิ้งเฟย และ Huawei ยังต้องฝ่าฟัน

อีกมากส�าหรับการเปิดตลาดในประเทศ

ใหญ่ๆ หลายประเทศเกรงว่า Huawei จะ

อาศัยผลิตภัณฑ์มาเก็บข้อมูลคนในชาติไป

ส่งให้กับรัฐบาลจีน แม้นายเหรินจะยืนยันว่า 

Huawei ไม่มีการสอดแนมข้อมูลลูกค้าใดๆ 

ให้กับรัฐบาล และต่อให้รัฐบาลมาขอก็ไม่ให้ 

แต่เพราะนายเหรินมีความใกล้ชิดกับพรรค

คอมมวินสิต์จนีมาก ธรุกจิของเขาจงึถกูเพ่งเลง็ 

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ การที ่เมิง่ หว่านโจว ถกูจบั 

ในแคนาดาก็เป็นกรณีที่เห็นได้ชัด

ความฝันของ เหริน เจิ้งเฟย ที่อยากจะ

พาจนีก้าวข้ึนเป็นผูน้�าโลกในด้านนวตักรรมการ

สื่อสารจึงไม่เกิดขึ้นง่ายนัก เพราะนอกจากจะ 

ต้องก้าวข้ามอปุสรรคในแง่ของการท�าธุรกิจแล้ว 

ยังต้องก้าวข้ามเส้นความขัดแย้งเรื่องการเมือง

ระหว่างประเทศด้วย 

01 02

03
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ปากกา Sheaffer’s ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2500 หรือที่นักสะสม
ของเก่าชาวไทยเรยีกว่ายคุพระนคร ท�าขึน้เพือ่แจกเอเย่นต์และ
ลูกค้าในยคุน้ัน โดยมใีบรบัประกันความเสียหายของสินค้าแนบ
มาในกล่องด้วย ปากกา Sheaffer’s ทีผ่ลิตต้ังแต่ปี 2455-2510 
โลโก้ยี่ห้อ Sheaffer’s จะมีตัว ’s ส่วนปีที่ผลิตหลังปี 2510 
โลโก้จะเป็น Sheaffer แบบที่เห็นในปัจจุบัน 

ปากกา Sheaffer’s ปี 2500

ขอขอบคุณ คุณยุทธพงศ์ ชัยโรจน์ (เอื้อเฟื้อสิ่งของ)
สายนวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

มีของเล่นมากมายที่หายไปเพราะโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่ “ตัวต่อเลโก้” ที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี 

ยังไม่หายไปไหน และยืนหยัดสร้างความเพลิดเพลินพร้อมจินตนาการให้กับเด็กทุกคน 

รวมถึงผู้ใหญ่มากมายที่ยังหลงใหลและเก็บสะสมตัวต่อเลโก้ไว้เป็นคอลเลกชั่น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ 

ปัจจุบัน เลโก้เป็นหนึ่งในบริษัทของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เรื่อง:  ลาพิส ลาซูลี 

จากของเล่นคลาสสิกสู่ของเล่นยุค 5G
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โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น (Ole Kirk Christiansen) คือชายผู้ก่อตั้งเดอะเลโก้กรุ๊ป 
โดยเริม่จากชอ็ปไม้เล็กๆ ทีป่ระดษิฐ์เฟอร์นเิจอร์ในเมอืงบิลลนุด์ ประเทศเดนมาร์ก เขาเป็น 
ช่างไม้จนๆ ที่ต้องเลี้ยงลูกชาย 4 คน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต�า่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 เขาผลิตของเล่นไม้ที่จะน�าไปขายในราคาถูก โดยเริ่มจากกระปุกออมสิน รถและ
บ้านไม้จ�าลอง ทั้งท�าออกขายและท�าให้ลูกๆ ของตัวเอง

 ในปี 1932 ร้านของโอเล่เริ่มผลิตของเล่นอย่างจริงจัง ตอนนั้นเขามีพนักงาน 7 คน 
และก็อดฟรีด (Godtfred) ลูกชายคนที่สามวัย 12 ขวบก็เข้ามาเรียนรู้งานด้วย 2 ปีต่อมา 
ร้านเล็กๆ ของโอเล่กลายเป็นบริษัทที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เลโก้ (LEGO) ซึ่งมาจาก
ส�านวนของเดนมาร์กว่า leg godt มีความหมายว่า “เล่นได้ดี” จากนั้นไม่นานบริษัทได้
ออกผลิตภัณฑ์ เดอะดัค (เป็ดไม้ที่มีล้อลาก) เป็นของเล่นชิ้นแรกในนามของบริษัท 

ก็อดฟรีดเดินตามรอยพ่อเรื่องการผลิตของเล่นให้ได้คุณภาพ ครั้งหนึ่งก็อดฟรีดเคย
เคลือบสีชิ้นงานของเขาเพียง 2 ชั้น ทั้งที่ชิ้นงานของเลโก้ทั้งหมดจะต้องผ่านการเคลือบสี 
3 ช้ัน เม่ือโอเล่รู้เข้าก็ส่ังเรียกสินค้าที่เคลือบสีไม่เรียบร้อยคืนมาทั้งหมด และลงโทษ
ลูกชายด้วยการให้ก็อดฟรีดเคลือบสีใหม่และบรรจุลงกล่องเพียงคนเดียว โอเล่มีคติว่า 
“Only the best is good enough” (ดีที่สุดเท่านั้นที่ดีพอ) ซึ่งค�านี้กลายเป็นคติพจน์ของ 
บริษัทเลโก้ตลอดมา 

เม่ือเข้าสู่ยุค 40 ก็อดฟรีดเข้ามาช่วยกิจการของพ่ออย่างเต็มตัว ช่วงนั้นเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานของบริษัทถูกไฟไหม้ แต่บริษัทก็ผ่านมาได้และขยายกิจการ

พนักงานและของเล่นไม้ยุคแรกในปี 1932 

ของบริษัทเลโก้

โรงงานผลิตของเล่นเลโก้ในยุคแรก

เคลด์ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น (ขวา) ลูกชายของ

ก็อดฟรีดในวัย 5 ขวบ

ช็อปไม้ของเลโก้ในยุคแรกเริ่มก่อตั้งบริษัท

โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น ในวันเกิด 60 ปี  

ถ่ายภาพพร้อมกับก็อดฟรีดและเคลด์

โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น ในปี 1957

ของเล่นไม้ชิ้นแรกๆ ของเลโก้ ในช่วงกลาง
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

ออกไป ก็อดฟรีดและพ่อเป็นบริษัทเจ้าแรกในเดนมาร์กที่สั่งซื้อ
เครื่องอัดรีดพลาสติกมาใช้ในปี 1947 และเร่ิมผลิตของเล่นท่ีท�า
จากพลาสติก หนึ่งในชิ้นแรกๆ เป็นรถบรรทุกที่ถอดชิ้นส่วนและ
ประกอบเข้ากันใหม่ได้ 

ต่อมา สองพ่อลกูได้รับตวัอย่างของเล่นจากบรษิทั Kiddicraft 
ในอังกฤษ เป็นบล็อกของเล่นพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขอบโค้งมน 
ด้านล่างกลวง และมีปุ่มบนตัวบล็อก เลโก้น�าของตัวอย่างชิ้นนี้
เป็นต้นแบบในการพฒันาผลติภณัฑ์ โดยออกแบบบลอ็กพลาสตกิท่ี
เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีปุ่มบนบล็อก เรียกว่า Automatic Binding 
Bricks ซึ่งต่อมาทุกคนรู้จักกันในชื่อ “ตัวต่อเลโก้” 

ทว่าช่วงแรกตัวต่อเลโก้แทบจะขายไม่ได้ เพราะลูกค้าชอบ
ของเล่นไม้หรือโลหะมากกว่า แต่ก็อดฟรีดก็ไม่ล้มเลิกและเกิด 
ไอเดียที่จะผลิตของเล่นที่มี “ระบบ” ขึ้นมา ซึ่งตัวต่อพลาสติกที่มี
น�า้หนักเบานี้จะตอบโจทย์ไอเดียของเขาได้ดี ในปี 1955 เลโก้ออก
ผลิตภัณฑ์ชื่อ ทาวน์แพลน (ผังเมือง) โดยเป็นของเล่นที่น�าตัวต่อ 
มาประกอบกันเป็นเมืองขนาดย่อมอย่างเป็นระบบ ท�าให้ตัวต่อ 
เลโก้ได้รับความนิยมมากขึ้น 

เลโก้ยังพัฒนาบล็อกพลาสติกต่อไป โดยท�าให้ด้านล่างของ

บล็อกมีช่องเสียบ เม่ือน�ามาประกอบกันตัวปุ่มและช่องก็จะเข้า
กันพอดี ท�าให้การประกอบมีความหนาแน่นแข็งแรงขึ้น จนเป็น 
รูปแบบท่ีได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน เลโก้จดสิทธิบัตรตัวต่อ 
เลโก้ที่พัฒนาขึ้นนี้ในปี 1958 ปีเดียวกับที่โอเล่เสียชีวิต และบริษัท
ก้าวเข้าสู่ยุค 60 ที่ถือเป็นช่วงที่ประสบความส�าเร็จในวงกว้าง 

กอ็ดฟรดีรบัสบืทอดกจิการ โรงงานของเขาถกูไฟไหม้อีกครัง้ 
ความเสียหายส่วนมากเกิดกับของเล่นไม้ เขาจึงยกเลิกการผลิต
ของเล่นไม้อย่างถาวร และหันมาพัฒนาของเล่นพลาสติกส่งขาย 
42 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังคือ เลโก้เทรน ซึ่งเป็น
รถไฟจ�าลองที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ก�าลังไฟ 12 โวลต์ ขณะนั้น 
ตวัต่อเลโก้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นของเล่นทีเ่สรมิสร้างจนิตนาการ  
จึงมีการน�าไปใช้ในห้องเรียนอย่างแพร่หลาย

ปี 1968 เลโก้มยีอดขายถล่มทลาย บรษิทัตอกย�า้ความรุง่เรอืง
ด้วยการเปิดสวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกท่ีเมืองบิลลุนด์ โดยท�า
เป็นเมืองย่อมๆ ท่ีต่อด้วยเลโก้ท้ังหมดอย่างสวยงาม จากนั้น 
ก็เป็นช่วงเวลาของการขยายบริษัทไปสู่ทวีปต่างๆ และจับมือกับ
แบรนด์ดังระดับโลกในหลายๆ วงการ โดยผู้รับช่วงต่อกิจการ
คือ เคลด์ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น (Kjeld Kirk Kristiansen) ลูกชาย

LEGO TRAIN

TOWN PLAN
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ของก็อดฟรีดท่ีวางมือไปในปี 1986 เคลด์
สนับสนุนศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไม่ให้ตกยุค

ผลงานที่โด่งดังในยุคของเคลด์คือ
ชุดเลโก้แฟมิลี่ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็น
แบบมินิฟิกเกอร์ที่ขยับแขนขาได้ รวมถึง
ชุดเลโก้ภายใต้ธีมต่างๆ เช่น ธีมอวกาศ 
ธีมปราสาท ตัวต่อของเลโก้ในช่วงก่อนขึ้น
ศตวรรษที่ 21 มีลูกเล่นและกลไกที่เหมือน
จริงขึน้เรือ่ยๆ หุน่ทีเ่ป็นคนกเ็ริม่มสีผีวิและ
ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นอีก 
เมื่อเลโก้ออกเซ็ตภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ  
เลโก้สตาร์วอร์ เลโก้วินนี่เดอะพูห์ รวมถึง
แฮร์รี่ พอตเตอร์   

แต่แม้จะพฒันาผลติภณัฑ์ไม่หยดุน่ิง 
พฤติกรรมของลูกค้าที่ชื่นชอบเลโก้ก็เร่ิม
เปลี่ยนไปตั้งแต่ปลายยุค 90 เด็กมีเวลา
เล่นน้อยลง พร้อมกับท่ีอินเตอร์เน็ตได้
ก้าวเข้ามา ในปี 2004 เลโก้จึงขาดทุน
สะสมมากถึง 174 ล้านปอนด์สเตอริง 
(เกือบ 7,000 ล้านบาท) เคลด์ลาออกจาก
ต�าแหน่ง CEO และว่าจ้าง ยอร์เก้น วิก 
คนุดสตอร์ป (Jørgen Vig Knudstorp) 
คนนอกครอบครัวเข้ามาเป็น CEO แทน 
ช่วงน้ันบริษัทต้องขายสวนสนุกเลโก้แลนด์ 
4 แห่ง ยกเลิกการจ้างเอาต์ซอร์ส อีกท้ัง

ปิดตัวโรงงานที่สวิตเซอร์แลนด์
เลโก้ปรบักลยทุธ์โดยซือ้หุ้นของ Merlin 

Entertainment พร้อมออกแคมเปญท่ี
เข้าถึงลูกค้ามากข้ึน เช่น แคมเปญใน 
เว็บไซต์เลโก้ดอทคอมท่ีให้ลูกค้าออกแบบ
โมเดลด้วยตัวเอง ก่อนจะซื้อตัวต่อเลโก้
ไปต่อตามท่ีออกแบบไว้ ผลคือมีผู้เข้าชม
เว็บไซต์เฉลี่ยมากกว่า 8 ล้านคนต่อเดือน 
ขณะที่ยอดขายเลโก้สตาร์วอร์ในอเมริกา 
กไ็ปได้สวย ท�าให้เลโก้ฉลองครบรอบ 75 ปี
ในปี 2007 ได้อย่างค่อนข้างสบายใจ

ปี 2009 เลโก้เป็น 1 ใน 5 บริษัท
ของเล่นที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก และจับมือกับ 
วอเนอร์บราเธอร์สร้างหนงัเรือ่ง “เดอะเลโก้ 
มูฟวี่” ที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังออก “เลโก้เกม” ไปจนถึง 
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ปรับโฉมให้เป็นเลโก้ได้
อย่าง นาฬิกา โทรศพัท์มอืถอื กล้อง หุน่ยนต์ 
ซึ่งก็สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อย 

ถึงอย่างนั้น เมื่อเข้าสู่ยุค 2010 เลโก้ 
ต้องเผชิญความท้าทายอีกครั้งเพราะการ
เข้ามาของสมาร์ทโฟนและไอแพด ก�าไรที่
มีเริ่มถดถอยจนในปี 2017 บริษัทต้องปรับ
โครงสร้างโดยลดพนกังานลง 1,700 ต�าแหน่ง 
เลโก้ปรับตัวด้วยการออกแอปพลิเคชัน 
ชื่อ เลโก้บูสต์ (LEGO Boost) ที่มีฟังก์ชั่น

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ 
ท�าให้ลูกค้าสามารถบังคับหุ ่นเลโก้ผ่าน 
Smart Device ได้ 

ความพยายามปรับตัวของบริษัท
ที่ผ่านมา ท�าให้การเดินทางของตัวต่อ 
เลโก้ไม่เคยถึงจุดสิ้นสุด แต่จากนี้ก็คงต้อง
ตดิตามต่อไปว่า โทมสั เคร์ิก ครสิเตยีนเซ่น 
(Thomas Kirk Kristiansen) ลูกชายของ 
เคลด์ทีก่�าลงัจะรบัช่วงต่อธรุกจิครอบครวัน้ี 
จะน�าพาตัวต่อเลโก้ไปสู้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ในยุค 5G อย่างไร 
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ปลาอบหรือปลาย่าง ปลาอบ 1 จาน 
มีแคลอรี่น้อยกว่าปลาทอด 70 กิโลแคลอรี่ 
และมไีขมนัอ่ิมตวัน้อยกว่าครึง่หนึง่ ถ้าคณุ
เปลี่ยนจากปลาทอดมากินปลาย่างหรือ
ปลาอบ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
หัวใจล้มเหลวจากไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด

น�้าสลัดกรีกโยเกิร์ต ลองเปลี่ยนจาก 
น�า้สลดัมายองเนสเป็นกรกีโยเกร์ิต ราดลงไป 
บนสลดัผกัประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นอกจากจะ 
ช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารที่เป็นศัตรู
กับหัวใจแล้วยังได้แคลเซียมจากโยเกิร์ต
เสริมเข้ามาด้วย

ดาร์กช็อกโกแลต ที่มี
รสขมๆ มสีารต้านอนมุลู
อิสระที่ช ่วยบ�ารุงหัวใจ
และเลือด แต่ก็ควรกิน
เพียงวันละ 100 กรัม
เท่านั้น เพราะถึงยังไง
ในดาร์กช็อกโกแลตก็มี
น�้าตาลและนมผสมอยู ่ 
กินมากไปก็อ้วนได้

ผลไม้สดแทบทกุชนดิ หันมากนิผลไม้สด 
แทนผลไม้กระป๋อง เพราะผลติภณัฑ์ผลไม้
กระป๋องที่แม้จะเขียนบนฉลากว่า “light” 
ก็มีปริมาณน�้าตาลมากถึง 33 กรัม ซึ่งไม่
ต่างจากเอาผลไม้ไปแช่ในน�้าท่ีละลายด้วย
ลูกกวาด

ข้าวโอ๊ตต้ม ข้าวโอ๊ตมีไฟเบอร์ชนิด
ละลายน�้าได้ ชื่อว่า เบต้า-กลูแคน เส้นใย
ที่ละลายน�้าดีจะช่วยลดการอุดตันของ
เส้นเลือดที่ไปหล่อเล้ียงหัวใจ แต่ควรซ้ือ
ข้าวโอ๊ตมาต้มเองโดยอาจท�าเป็นโจ๊ก จะได้
ประโยชน์จากไฟเบอร์ในข้าวโอ๊ตสูง

น�า้ส้ม น�า้ทบัทมิ ถ้าเบือ่
ผลไม้สดอยากดืม่เป็นน�า้
บ้าง น�้าส้มและน�้าทับทิม
มีสรรพคุณช ่วยบ�ารุ ง
หัวใจ แต่ควรคั้นสดๆ 
จากผลไม้แท้ๆ เพราะน�า้
ผลไม้ส�าเร็จรูปทั่วไปมัก
จะมปีรมิาณน�า้ตาลอย่าง
น้อย 21 กรัม 

ไอศกรมีผลไม้โฮมเมด ท�าไอศกรมีเพือ่
สุขภาพได้ง่ายๆ โดยน�าโยเกิร์ตไร้ไขมัน
ไปแช่ช่องฟรีซจนเป็นน�้าแข็ง จากนั้นน�า
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่แช่ช่องฟรีซเช่นกัน
มากินคู่กับโยเกิร์ต เท่านี้ก็จะได้ไอศกรีมที่
ปราศจากไขมันและน�้าตาล 

กระเทียมสด มีสรรพคุณช่วยลดระดับ
ไขมันเลวในเลือด ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ 
และเพิ่มระดับไขมันดี ท�าให้ลดความ
เส่ียงในการเป็นโรคระบบหลอดเลอืดหวัใจ 
ปริมาณที่แนะน�าต่อวันคือ 2-5 กรัม 

เรียบเรียงจาก:

https://www.webmd.com/food-recipes/ss/slideshow-food-swaps

https://www.msn.com/th-th/lifestyle/health/25-

อาหารช้ันดีบำารุงหัวใจ/ss-BBpQOwn#image=19





มาดูปัจจัย
ที่ท�าให้เกิดการ “โกง”

 “ใครๆ ก็ท�ำกัน” 
 “คิดว่ำเป็นสิทธิ์ที่เรำควรจะได้” 
 “ตั้งใจจะคืนทีหลัง” 
 “ท�ำประโยชน์ให้เยอะแล้ว  
 ขอแค่นิดๆ หน่อยๆ จะเป็นไร” 
 “คิดวำ่ไม่มีใครจับได้” 
 “ท�ำไปเพรำะจ�ำเป็น” 
 “ไม่รู้ว่ำมันผิด” 
 “เขำสอนให้ท�ำอย่ำงนี้” ฯลฯ 

โกง ค�ำนี้ทุกคนรู้จัก และไม่อยำกให้เกิดขึ้น แต่บ่อยครั้งกำรโกงก็เกิดขึ้น

โดยที่คนท�ำอำจจะไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวแต่ไม่อยำกยอมรับ ถำ้ถำมตรงๆ ว่ำ “ท�ำไม

ต้องโกง” ค�ำตอบที่ได้ก็จะเป็น...

ในสำรพัดค�ำตอบ จริงๆ แล้วเหตุผล (หรือข้ออ้ำง) ทั้งหลำยอยู่ภำยใต้

ปัจจยั 3 ข้อเท่ำน้ัน ซึง่เรำจะพำไปดวู่ำ 3 ข้อทีเ่ป็นต้นตอให้เกดิกำรโกงมอีะไรบ้ำง 

ข้อแรก คนโกงจะมแีรงจูงใจหรือความกดดัน (Pressure) เช่น ตกอยู่ใน

สถำนกำรณ์ที่ต้องหำเงินมำให้ได้ เพรำะที่บำ้นมีหนี้สินจำกกำรลงทุน เสียพนัน 

อยำกใช้ของหรู ฯลฯ คนมำกมำยตกอยูใ่นสถำนกำรณ์น้ี แต่กำรโกงจะไม่เกดิข้ึน

หำกไม่มีข้อสอง นั่นคือ พบโอกาส (Opportunity) ให้ทุจริต ซึ่งโอกำสนี้มักเกิด

จำกช่องโหว่ของระบบองค์กรหรือกำรตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึง กระนั้น สองข้อแรก 

ก็ยังไม่ท�ำให้เกิดกำรโกงอยำ่งสมบูรณ์จนกวำ่จะมีข้อสำม ซึ่งเป็นข้อที่พูดงำ่ยๆ 

วำ่คนโกงได้ออก “ใบอนุญำตโกง” ให้ตัวเอง ด้วยกำรหาเหตุผลสนับสนุนการ 

กระท�า (Rationalization) ของตัวเองตำ่งๆ นำนำ 
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 ท�ำยังไง 
 ถึงจะไม่เกิดกำรโกง 

บำงคนยังนึกไม่ออกว่ำหำกมี 3 

ปัจจัยน้ีแล้วจะเกิดกำรโกงข้ึนอย่ำงไร 

เรำจะยกตัวอย่ำงให้ดู สมมติว่ำ 

หมออำสำฐำนะยำกจนคนหน่ึง

ในโรงพยำบำลแห่งหน่ึง เป็นคนดีมำ

ตลอด แต่แล้ววันหนึ่งแม่ของหมอคนนี้ 

ป่วยหนัก หมอรู้ว่ำจะต้องใช้ยำอะไร  

เขำจงึค่อยๆ เบกิยำตัวน้ันเกนิมำคร้ังละ

เลก็ละน้อยเพือ่น�ำกลบัไปรักษำแม่ โดยที่ 

คนเซ็นอนุมัติไม่ได้ตรวจสอบ

หำกพิจำรณำพฤติกรรมของหมอคนน้ี 

จำกปัจจัย 3 ข้อ 

1. เหตุจูงใจหรือแรงกดดัน = ฐำนะ

ยำกจน แม่ป่วยหนักท�ำให้ต้องกำรยำ

2. สบโอกำส = รู้ช่องโหว่ของระบบเบิก

ยำในโรงพยำบำลแห่งนี้

3. หำเหตุผลสนับสนุนตัวเอง = “ควำม

กตัญญู” “คิดว่ำคงไม่มีใครจับได้” 

“ช่วยคนอื่นมำเยอะแล้ว ขอช่วยแม ่

ตัวเองหน่อย”

ถำมว่ำหมอคนนี้ทุจริตหรือไม่ 

ค�ำตอบก็คือ “ทุจริต”

•	 เริ่มด้วยใช้วิจารณญาณขั้นพื้นฐาน 
ส่วนตน	แยกแยะสิ่งที่ควรและไม่ควรท�า

•	 มีจิตส�านึกสาธารณะแล้วจะไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน	

•	 มีความรักในองค์กร	เราจะไม่ท�าผิดกับ
องค์กรที่เหมือนครอบครัวของเรา

•	 แก้ช่องโหว่ของระบบการตรวจสอบให้
รัดกุมที่สุด

•	 เอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์	
ลองคิดในมุมอื่นนอกจากมุมของตัวเอง
และพวกพ้อง

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

น่ันเพรำะเขำมีปัจจัยครบ 3 ข้อ 

หำกเขำมีเพียงแรงจูงใจเร่ืองควำม

ยำกจนและแม่ป่วย แต่ไม่เห็นช่องทำง

ที่จะแอบเบิกยำ เขำก็จะทุจริตไม่ได้ 

หรือแม้ว่ำเขำจะมแีรงจงูใจและมองเหน็

โอกำสทีจ่ะทจุริตแล้ว แต่หำกเขำกลวัถกู

จับได้และตกลงใจที่จะไม่ท�ำ กำรทุจริต

ก็จะไม่เกิดขึ้น

ในทำงกลบักนั หำกผูท้จุริตเป็นคน

ทีร่�ำ่รวยอยูแ่ล้ว เช่น นักกำรเมอืง (บำงคน) 

แรงจูงใจก็จะไม่ใช่ควำมยำกจนหรือ

ควำมจ�ำเป็น แต่อำจจะเป็น “ควำมโลภ” 

ร ่ วมกับกำรมองเห็นช ่อง โหว ่ของ

กฎหมำย และบวกกับหำเหตุผลให้ 

ตัวเองว่ำ “ท�ำประโยชน์ให้ประเทศมำ

เยอะแล้ว ขอนิดๆ หน่อยๆ จะเป็นไร” 

อย่ำงน้ีก็ครบ 3 ปัจจัยและก่อให้เกิด 

กำรโกงเช่นกัน

หลำยคนอำจจะแย้งว่ำ “บำงคน

เขำท�ำไปเพรำะมันจ�ำเป็น” ไม่ใช่วำ่เขำ

เป็นคนไม่ดี... จริงอยู่ แม้บำงคนจะ 

เข้ำข่ำยทุจริต แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ

เขำต้องถูกประณำมหยำมเหยียดจมดิน 

เสมอไป บำงคร้ังเรำก็ต้องพิจำรณำถึง

เจตนำของเขำ หำกเขำท�ำไปเพรำะ

ควำมจ�ำเป็นหรือควำมไม่รู ้เพรำะถูก

สอนให้ท�ำ เมื่อเขำยอมรับและส�ำนึกผิด 

เขำก็ควรที่จะได้รับควำมเห็นอกเห็นใจ

และกำรให้อภยั แต่ขณะเดยีวกัน หำกเรำ 

เลือกเห็นใจเฉพำะคนที่เรำ “ถูกจริต” 

เรำจึงให้อภัยเขำ แม้ว่ำเขำจะโกงคร้ัง

แล้วคร้ังเล่ำ แถมเรำยังท�ำเป็น “ไม่รู ้

ไม่เห็น” อีก อย่ำงนี้กำรโกงก็ยำกที่จะ

หมดไปจำกสังคมไทย  

ปล. ศึกษำ Code of conduct 

ขององค์กรได้ที่ Codeofconduct.

boonrawd.co.th 

คุณวิทยา วราภาพงษ์ (เม้ง)
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ	กลุ่มงานตรวจสอบ

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด

แรงจูงใจหรือความกดดัน
Pressure

พบโอกาส
Opportunity

หาเหตุผลสนับสนุน
การกระท�า 

Rationalization
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ไก่ย่างบุญรอดมีมากว่า 
60 ปีแล้ว เร่ิมขายที่งานฉลอง

รัฐธรรมนูญ ณ สวนลุมพินี เมื่อ 

พ.ศ. 2495 ต่อมาที่งานวชิราวุธ ณ 

วังสราญรมย์ และมาถึงงานกาชาด

ที่สวนอัมพร คิดค้นสูตรโดยคุณ

ประจวบและคณุศริิจนัทร์ ภริมย์ภักดี 

คุณประจวบเป ็นบริวมาสเตอร ์ 

คนแรกของประเทศไทย ขณะทีท่่าน

ไปเรียนเป็นบริวมาสเตอร์ที่เยอรมนี

ก็ได้ตระเวนชิมไก่ย่างไปทั่วยุโรป  

ต่อมามโีอกาสพาคุณศริิจนัทร์ภรรยา

ของท่านไปรับประทานไก่ย ่างที่

เมืองมวินิกในงานออ็กโทเบอร์เฟสต์  

ได้รู้สกึติดใจในรสชาต ิจงึคดิว่าน่าจะ 

เป็นอาหารที่เข้ากับเบียร์ของเรา 

ได้ด ีผูท้ีด่ืม่เบยีร์จะได้ไม่ต้องดืม่เบยีร์ 

เปล่าๆ แต่มีอาหารให้รับประทาน

ควบคู่ไปด้วย ต่อมาท่านทั้งสองจึง

ได้กลับมาปรับปรุงสูตรไก่ย่างให้

เหมาะกับรสนิยมของคนไทย 

คุณทิพธิดา สุขุม (แทม) ผู้สืบทอดรุ่นที่ 3

คุณภควดี สุขุม ผู้สืบทอดรุ่นที่ 2

คุณประจวบ และ คุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี ผู้คิดค้นสูตรไก่ย่างบุญรอด

นอกจากน้ัน คุณประจวบยังได้

เป็นผู้ออกแบบเตาที่ใช้ย่างไก่ ซึ่งท่าน

ให้ช่างที่บุญรอดช่วยกันต่อเตาขึ้น มีทั้ง

ระบบถ่านและระบบไฟฟ้าในเตาเดียว 

ส่วนถ่านที่ใช้ย่างก็เป็นถ่านที่ท�าจากไม้

โกงกาง จึงมีความหอม เป็นถ่านที่มี

คุณภาพ เม่ือย่างไก่จนสุกแล้วไก่จะมี

สีเหลืองทอง ส่งกลิ่นหอมรัญจวนชวน 

รับประทานเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่นั้นก็

ยงัมกีารพฒันาสตูรมาเร่ือยๆ จนตกทอด

มาถึงรุ่นลูกสาว ได้แก่ คุณภควดี สุขุม 

ในปี พ.ศ. 2503 และต่อมากไ็ด้ถ่ายทอดสู่ 

บุตรสาวของคุณภควดีคือคุณทิพธิดา 

สุขุม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้จด 

สิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ไว้แล้ว คุณทิพธิดายังเป็นผู ้สืบทอด

ความอร่อยของไก่ย่างบุญรอดมาจนถึง

ปัจจุบัน

ในส่วนของน�า้จ้ิมไก่กมี็ความพเิศษ 

เพราะเป็นสูตรที่มีทั้งความเค็ม ความ

เปร้ียว ความหวาน แบบก�าลังดีและ

เข้ากับไก่อย่างลงตัว ไม่ได้เป็นน�้าจิ้ม

ที่มีแต่ความหวานที่ท�าให้ค่า GI (ดัชนี

น�้าตาล) ในร่างกายสูง ผู้รับประทานจึง

จะไม่ได้รับน�้าตาลที่สูงเกินความพอดี 

เมนูไก่ย ่างบุญรอดจึงเหมาะกับผู ้ที ่

ก�าลงัลดความอ้วน เพราะนอกจากเน้ือไก่ 

จะอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วน�้าจิ้มก็ยัง 

ไม่หวานจัด หากรับประทานร่วมกับผัก 

และแป้งอีกเล็กน้อย ก็จะเป็นเมนูที่

ให้ท้ังความอร่อยและครบถ้วนไปด้วย 

สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมกัน 

ต�ำนำนไกย่ำ่งบญุรอด
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สิ่งที่ผู้น�ำควรมี
ตามวิถีของ

KNOWLEDGEKNOWLEDGE

ขงเบ้ง3
ขงเบ้ง ตัวละคร (ที่มีอยู่จริง) จากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ใครไม่เคยอ่านยังรู้ว่า
ขงเบ้งเป็นอัจฉริยะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบาย มีต�ารามากมายที่บันทึก
แนวคิดของเขา และมีผู้น�ามาแชร์กันทั่วในสมัยนี้ เราเองก็ขอหยิบตรงนั้นตรงนี้จาก
ทัศนะของขงเบ้งที่เกี่ยวกับ “ทักษะผู้น�า” มาบอกต่อกัน

ดูคนให้ออก

ไม่มีอะไรยากกว่าการ 

“ดคูน” เพราะการแสดงออก

ภายนอกไม่ได้การันตธีาตแุท้

ของใคร ขงเบ้งเขยีนวธีิหยัง่รู้

ใจคนไว้ 7 ข้อ ซึ่งเป็นขั้นต้น

ของการเลอืกใช้คนแบบหน่ึง

1 หย่ังเชิงด้ำนศีลธรรม 

ลองให้อกีฝ่ายแสดงทศันะใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริต 

เพื่อทดสอบปณิธาน 

4 บอกอุปสรรคให้รู้
บอกอีกฝ่ายว่าจะส่งเขาไป

เผชิญกบัปัญหา แล้วดวู่าเขา

มีท่าทีอย่างไร เพื่อทดสอบ

ความกล้า

5 ดูนิสัยยำมขำดสติ
ในยามที่ คนเราโกรธจัด 

หรือก�าลังเมามาย ย่อมเผย

อุปนิสัยที่แท้จริงออกมา

6 ลองให้ผลประโยชน์ 
ลองใจด ้วยการเสนอผล 

ประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ เพื่อ

ทดสอบความสุจริต

7 มอบหมำยงำนใน
เวลำท่ีจ�ำกดั ให้เขาท�างาน

ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ

สมบูรณ์ เพื่อทดสอบสัจจะ

2 โต้แย้งแนวคิด ตั้ง

ค�าถามอีกฝ่ายจากช่องโหว่

ของแนวคิด เพื่อทดสอบ

ปฏิภาณและวุฒิภาวะ 

3 ถำมวิธีแก้ปัญหำ 
ยกตวัอย่างสถานการณ์ทีเ่ป็น

ปัญหา แล้วถามอกีฝ่ายว่าจะ

แก้ไขอย่างไร เพื่อทดสอบ

ปัญญา 

1

เรียบเรียงจาก: 
www.tnews.co.th/contents/345931
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วิสัยที่ผู ้น�าพึงมี อาจจะมี

มากหรือน้อยต่างกันไป แต่หาก

ยิ่งมีมากก็จะยิ่งคุมคนได้มากตาม

ล�าดับ

ขงเบ้งเคยช้ีแนะเล่าป่ีผูน้�าแห่งจ๊กก๊กถงึวธีิจดัสรรเวลา เพือ่ให้เกิดการท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน 1 วัน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท และเปรียบงาน

ประเภทต่างๆ ไว้ดังนี้ 

• ผู้สืบเสาะการทุจริต ผู้ท�าให้ผู้อื่นภักดีได้ สามารถเป็นผู้น�าของคนหลักสิบ  

• ผู้ขยันขันแข็ง ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเป็นผู้น�าของคนหลักร้อย 

• ผู้กล้าหาญ ตรงไปตรงมา แต่ไม่มุทะลุ สามารถเป็นผู้น�าของคนหลักพัน

• ผู้กล้าหาญ ผู้ท�าให้คนอื่นกล้าหาญ ผู้มีเมตตา สามารถเป็นผู้น�าของคนหลักหมื่น

• ผู้สนับสนุนคนเก่ง ผู้ใจกว้างและจริงใจ ผู้เป็นที่เคารพนับถือ สามารถเป็นผู้น�าของคน

หลักแสน 

• ผู้ถอืหลกัมนุษยธรรม ผูเ้อาชนะศตัรูด้วยความยติุธรรมและความสตัย์ ผูค้าดคะเนอนาคต

จากเหตุปัจจุบัน ผู้เมตตาต่อผู้อื่นเสมือนคนในครอบครัว สามารถเป็นผู้น�าของโลก

หากเวลา 1 วนั เปรียบได้กบัถงัเปล่า 1 ใบ เมือ่ท่านใส่ก้อนกรวด ทราย และน�า้ ลงไป

ในถังจนเต็มเสียแล้ว กย่็อมไม่มทีีว่่างในถังส�าหรับก้อนหนิอกี แต่หากท่านจดัการใหม่ เปลีย่น

มาใส่ก้อนหนิลงในถงัก่อน แม้ใส่ก้อนหนิจนเต็มแล้ว ในถงัก็จะยงัมช่ีองเหลอืให้ใส่ก้อนกรวด 

ทัง้จะใส่ทรายและน�า้ลงไปได้อกีด้วย 

วธีิของขงเบ้งสือ่ว่า แท้จริงแล้วก้อนกรวดเป็นสิง่ทีแ่ยกออกมาจากก้อนหนิ หากผูน้�าเน้น

ทีง่านประเภทก้อนหนิ เขาก็จะมองเหน็ภาพรวม สามารถจบัประเดน็หลกัของปัญหา และรู้ว่า

จะควบคมุสถานการณ์อย่างไร ผูน้�าทีโ่ฟกสังานใหญ่คอืผูม้วิีสยัทศัน์ สามารถท�างานช้ินใหญ่

ให้ลุล่วงได้ด้วยด ี

ก้อนกรวด = งานไม่ใหญ่แต่เร่งด่วน 
• งานที่มีก�าหนดเสร็จแน่นอน
• งานที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา

ก้อนหนิ = งานใหญ่แต่ไม่เร่งด่วน 
• งานด้านนโยบาย เช่น การด�าเนินโครงการใหม่ 
การออกมาตรการต่างๆ
• งานด้านการปฏิรูปเพื่อยกระดับองค์กร

ทรำย = งานหยุมหยิมที่ต้องท�า
• งานเล็กๆ น้อยๆ ที่เข้ามาขัดจังหวะงานหลัก
• งานช่วยเหลือคนอื่นอย่างเสียไม่ได้

น�ำ้ = งานหยุมหยมิทีท่�าหรือไม่ก็ได้
• งานเลี้ยงสังสรรค์
• งานกิจกรรมทั่วไป

ในบรรดางาน 4 ประเภทน้ี เล่าป่ี 

ให้ความส�าคัญกับก้อนกรวดอันดับ

แรก เพราะแม้จะเหน็ความส�าคญัของ

ก้อนหนิ แต่เขาไม่มเีวลาจดัการกบัมนั 

แต่ขงเบ้งได้ให้ค�าแนะน�าแก่เล่าป่ีว่า

รู้วิธีจัดสรรเวลำ
3

มีวิสัยของ
ผู้บังคับบัญชำ 

2

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

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

เพื่ อน กับคนที่ ย อมให ้ คุณ เป ็ น

จุดศูนย์กลาง แต่คุณก็มักจะเป็นคน

สดใสร่าเริง ท�าให้มีเสน่ห์ท่ามกลาง

ผู้คนได้ง่าย มีบุคลิกมั่นใจในตัวเอง 

ชอบความท้าทาย พูดจาโน้มน้าว

คนอื่นเก่ง

คุณชอบที่จะท�างานตามล�าพังและ

ท�าอย่างเต็มที่ ไม่ค่อยยืดหยุ่นท�าให้

เป็นคนทีค่่อนข้างท�างานด้วยล�าบาก 

แต่ก็มีศักยภาพและความตั้งใจสูง 

ต�าแหน่งหัวหน้างานเหมาะกับคุณ 

แต่คณุกต้็องปรับตวัให้ท�างานเข้ากบั 

ทีมได้ด้วย

แม้คุณจะมีเพื่อนมากแต่ก็มีเพื่อน

สนิทน้อยเพราะคุณไว้ใจคนยาก 

ท�าให้ตามหารักแท้ยากไปด้วย แต่

ถ้าคณุได้ลองรักแล้วคณุกจ็ะรักอย่าง

ไม่มีเง่ือนไข ต้องลดความดื้อร้ันลง

บ้างแล้วชีวิตรักจะราบรื่น

คุณมีความละเอียดอ่อนสูง หากเป็น

ผู้หญิงคุณจะมีความเป็นแม่สูงมาก 

และจะส่งผลต่อทศันคตกิารมองโลก

ของคุณ ผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเช่ือม่ัน

ในสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่า

จะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเสมอไป

คุณเหมาะจะท�างานที่ต้องใช้ความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือจะเป็น

เจ้าของกิจการก็ได้ เพราะคุณมี

ความต้ังใจและความรอบคอบที่จะ

ท�าให้งานประสบความส�าเร็จ อีกทั้ง

เป็นคนที่ท�างานเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 

คุณชอบที่จะได้รับการเอาใจใส่จาก

คนรัก เป็นคนตกหลุมรักง่าย ควร

ระวังอย่าทุ ่มเทความรู้สึกทั้งหมด 

และอย่าคาดหวังในตัวคนรักมาก

เกินไป แต่ข ้อดีก็คือคุณมีความ

ประนีประนอม มักจะหลีกเลี่ยงการ

ทะเลาะ ท�าให้รักษาความสัมพันธ์

ไว้ได้ดี

คุณมีความกระตือรือร้น ชอบความ

ท้าทายและการได้แสดงศักยภาพ 

ชอบมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ออก

สังคม บุคลิกดูคล่องแคล่ว แข็งแรง 

รักการผจญภัย มีแรงบันดาลใจ

อยู ่เสมอ เป็นคนที่ไม่กลัวความ

เปลี่ยนแปลง

คุณจะชอบท�างานที่เกี่ยวกับการเงิน

การธนาคาร ชอบลงทุน ซื้อหุ้น หรือ

ชอบสิ่งที่มีความเสี่ยง พลังความ

กระตือรือร้นของคุณจะท�าให้คนอื่น 

มพีลงัไปด้วย แต่ต้องระวังการพดูจา

ที่จะสร้างศัตรูในหน้าที่การงาน

การที่คุณมักใช้เวลาไปกับโปรเจต์

ในหัว อาจท�าให้คุณไม่ค่อยใส่ใจคู่

ของคุณนัก ยิ่งคุณเป็นคนที่พูดจา

ไม่ค่อยระวังด้วยแล้ว ก็ควรใส่ใจ

ความรู้สึกของคนรักให้มาก เอาใจ

เขามาใส่ใจเราแล้วจะช่วยให้ความ

สัมพันธ์ยืนยาว

อุปนิสัยตามวันที่คุณเกิด
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คุณเป็นนักคิดวิเคราะห์ ให้ความ

ส�าคัญกับสิ่งรอบตัว จึงค่อนข้างมี

ไมตรีที่ดีกับญาติๆ และเพื่อนข้าง

บ้าน เป็นคนมีความสามารถด้าน

การสื่อสาร และมีไอเดียใหม่ๆ แต่

ความช่างพูดก็ท�าให้มีบุคลิกเหมือน

คนเจ้าชู้

ด้วยความเป็นคนมเีหตผุล ช่างสงสยั

และช่างสังเกต คุณจึงเหมาะกับ 

งานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ หรือไม่ก็งานที่ได้ออก

ส�ารวจ ได้เดนิทาง คณุมกัจะประสบ

ความส�าเร็จในการท�างานให้องค์กร

หรือบริษัท

คุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีและเข้าถึงง่าย 

จึงไม่ยากที่จะเร่ิมความสัมพันธ์

กับใครสักคน ข้อดีอีกอย่างคือคุณ

ยอมรับได้ในสิ่งที่คนรักเป็น แต่การ

มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับหลายๆ คน  

ก็อาจน�าปัญหามาสู่ความสัมพันธ์

ส่วนตัวได้เช่นกัน

คณุมมีมุมองกว้างไกลและมวีสิยัทศัน์ 

ภายนอกดูเป็นคนจริงจัง แต่จริงๆ 

เป็นคนมองโลกในแง่ดีและมีจิตใจ

เข้มแข็ง ท�าให้รับมือกับสถานการณ์

ชีวิตที่ขึ้นๆ ลงๆ ได้อย่างเด็ดเดี่ยว 

เป็นคนให้ค�าแนะน�าดีๆ แก่ผู้อื่นเก่ง

โดยธรรมชาติแล้วคุณมีความเป็น

ผู้น�าและเป็นนักปกครอง จึงเหมาะ

จะเป็นนักการเมือง หรือท�างานที่

จะได้รับผิดชอบอะไรหลากหลาย 

หากท�าธุรกิจส่วนตัว ไม่นานคุณก็

จะเบื่อเพราะคุณไม่ชอบงานที่ต้อง

ท�าอะไรซ�า้ๆ

คุณเป็นคนพูดจาโผงผางในเร่ือง

ของความรัก ซึ่งท�าให้ชีวิตรักยุ่งยาก 

และคุณเป็นคนค่อนข้างเบื่อง ่าย

จึงควรหาคู่ชีวิตที่พร้อมจะท�าอะไร 

หลากหลายเหมือนกับคุณ และควร

หมั่นดูแลความรู้สึกของอีกฝ่ายบ้าง

คุณมักจะมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนรู้สึก

เมตตาและอยากให้ความช่วยเหลือ

คุณอยู่เสมอ แต่นั่นก็ท�าให้หลายคน 

อิจฉาคุณด้วยเหมือนกัน เป็นคน

หาเงินได้ง่าย แล้วก็มักจะใช้เงินไป

กับการซื้อสิ่งที่สวยงามและความ

สะดวกสบาย

คุณมีความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้อง

ใช้ความสร้างสรรค์และอารมณ์ศิลป์

จึงเหมาะกับคุณ หรืออาจเป็นงานที่

เกีย่วกบัการช่วยเหลอืสงัคม แต่หาก

คณุท�างานโดยให้ความส�าคญักบัเงนิ 

คุณมักจะไม่ประสบความส�าเร็จ

คุณอ่อนไหวและให้ความส�าคัญใน

เร่ืองความรัก จงึท�าให้คณุมคีวามรัก

ได้ไม่ยาก และมักจะเสียความเป็น

ตัวเองเมื่อมีความรักด้วย ต้องแน่ใจ

ว่าคุณได้เลือกคนที่ใช ่แล้วจริงๆ 

เพราะคุณเป็นประเภทรับมือกับการ

อกหักไม่ค่อยได้

ภายนอกคณุดเูคร่งขรึม มโีลกส่วนตัว 

สงู แต่คนทีเ่ข้าใจคณุจะรู้ว่าคณุซ่อน

ความสนุกสนานไว้ และไม่ใช่คนที่

เข้าถงึยาก คณุมกัจะมองไปข้างหน้า 

หาประสบการณ์ใหม่ๆ และมักจะ

วางเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

คุณฉลาด มีไหวพริบ และมีเป้าหมาย 

จึงเหมาะที่จะท�าธุรกิจหรืองานที่

เป็นโปรเจกต์ เพราะคุณจะได้แสดง

ศักยภาพอย่างเต็มที่ แต่เพื่อนร่วม

งานจะท�างานกับคุณได้ยาก เพราะ

คุณมักจะลงมือรวดเร็วจนอาจข้าม

หน้าข้ามตาใครไป

จริงๆ แล้วคุณขี้อาย ท�าให้ไม่ค่อย

จะแสดงความรู้สึก แต่คุณจะเลือก

สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนรักเสมอ แต ่

ขณะเดียวกันก็ต ้องการให้คนรัก

เข้าใจสิง่ทีค่ณุเป็นด้วย เพราะคณุไม่

ชอบท�าตามค�าแนะน�าใคร แต่จะท�า

ตามความชอบของตัวเอง 

Wed
nes
day

Thu
rs
day

Fri
day

Sat
ur
day

เรียบเรียงจาก: https://www.astrospeak.com/article/
people-born-on-Sunday-astrology
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์

หนังฟีลกู๊ดที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนวัยเกษียณ เป็นเรื่องราวของ เบน 
วิทเทเกอร์ ชายวัย 70 ปี ผู้มาสมัครเป็นพนักงานฝึกหัดในบริษัทเว็บไซต์ด้าน
แฟชัน่ ซึง่ม ีจลูล์ ออสติน สาวสวยมากความสามารถเป็นผูบ้รหิาร เธอไม่เตม็ใจที่
จะรบัเบนเข้าท�างานแต่เลีย่งไม่ได้เพราะเป็นนโยบายของรฐั คนในออฟฟิศต่างก็
มองว่าเบนโลว์เทค เชือ่งช้า แต่เม่ือเขาช่วยจลูล์แก้ปัญหาชีวติทีวุ่น่วายของเธอได้ 
เบนก็กลายมาเป็นผู้ช่วยคนส�าคัญของจูลล์ เขาได้สอนให้เธอ (และคนดู) รู้ว่า 
ประสบการณ์ของผู้สูงวัยไม่เคยไร้คุณค่า

โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋

เด็ดหัวเจ้านายจอมเฮี้ยว

ฮิตที่คนออฟฟิศห้ามพลาด

หนงัตลกโปกฮาว่าด้วยมนษุย์เงนิเดือน 
อย่าง ปีเตอร์ กิบบอนส์ ผู้ทนทู่ซี้ท�างานที่ 
ตัวเองไม่ชอบในบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง 
เขาท�างานพลาดหนึ่งครั้งแต่ต้องโดนเฉ่ง  
8 หน เพราะมีหัวหน้างาน 8 คน ท�าให้
เขาอยากเป็นอิสระจากระบบแย่ๆ นี้ แล้ว
เรื่องวุ่นๆ ก็เกิดขึ้น เมื่อบริษัทที่เขาอยู ่
มแีผนจะปลดพนกังานเพือ่ลดขนาดองค์กร 
ปีเตอร์และผองเพื่อนจึงเริ่มแผนการแสบๆ 
หวังเอาคืนหัวหน้างานจอมเฮี้ยว ใครที่เป็น
มนุษย์เงินเดือน เชื่อเถอะว่าต้องมีสักอย่าง
ในหนังเรื่องนี้ที่คุณก�าลังเจอในชีวิตจริง

FILMS

OFFICE
SPACE 
(1999)

THE INTERN (2015) 

หนัง(สือ)
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โรเบิร์ต ซัตตัน เก็บรวบรวมวิธี
จัดการกับคนนิสัยแย่ๆ หลากหลายวิธ ี
เพื่อหาทางออกให้เราอยู ่ร ่วมกับคน
ประเภทนี้ได้อย่างมีสุนทรียะ หนังสือ
เล่มนี้ไม่ใช่แค่แนะน�าวิธีการเผชิญหน้า
หรือหลบเลีย่งพวกคนแย่ๆ แต่ยงัสอนให้
มองทะลุเข้าไปจนเห็นต้นตอความงี่เง่า 
ของคนพันธุ์นี้ด้วย ใครที่ชีวิตประจ�าวัน
ต้องพบเจอกับคนพันธุ์นี้บ่อยๆ อาจจะ
ลองหาอ่านดเูพือ่ความอยูร่อด และหาทาง 
รับมือได้แบบผู้ประเทืองปัญญา 

หนังสือจาก อภิชาติ ขันธวิธี ผู้สร้างเพจ HR - The Next Gen เขาได้ 
บอกเล่าชีวิตการท�างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของตัวเอง และ
ถ่ายทอดปัญหาที่พบบ่อยๆ ในทุกบริษัท โดยเฉพาะปัญหาพนักงานลาออก
ด้วยเหตุผลว่า “ท�างานแล้วไม่ก้าวหน้า” พร้อมยกกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษา
จากผู้คนมากมายในองค์กร หากคุณอยากรู้ว่าจริงๆ แล้ว “อะไร” คือสาเหตุ
ที่ท�าให้คนในบริษัทเติบโตหรือไม่เติบโตกันแน่ หาค�าตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ 

อัพเดตข ่ าวสารและความเคลื่ อนไหวของ  
BOXX MUSIC” ได้ที่
Facebook: BoxxmusicOfficial
IG: boxxmusicofficial
Youtube Channel: Boxx Music 

เอาไงดีว้า  
“มาร์ค-ธัชพล”

“เอาไงดีว้า” ซิงเกิลล่าสุดของ มาร์ค-ธัชพล  

จุลเกษม เป็นเพลงจีบหญิงของหนุ่มขี้อายท่ียังคง

ความเป็นตัวมาร์คด้วยสไตล์เพลง Electronic Pop 

แบบฟังง่ายๆ เพลงนีม้าร์คเขยีนเนือ้เพลงและท�านอง

ด้วยตัวเอง โดยได้ พล-คชภัค ผลธนโชติ หรือ พล  

วงแคลช ผูบ้รหิารค่ายบอ็กซ์ มวิสคิ มาเป็นโปรดวิเซอร์ 

หนนุทัพด้วย ปอย พอร์ทเทรต และ ยักษ์-อนนัต์ (ยกัษ์ 

วงแคลช) ทีม่าช่วยท�าให้เพลงนีโ้ดนใจสาวๆ ขึน้ไปอกี

ธัชพล จุลเกษม เริ่มต้นซิงเกิลแรกของปีด้วย

การจับมือกับเพื่อนซี้อย่าง ท็อป Laxylozy จากค่าย 

YUPP หนุม่แรปเปอร์ทีม่าแรงทีส่ดุตอนนี ้เมือ่สองหนุ่ม 

รวมพลังกันผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง ติดตามฟังได้

แล้ววันนี้ที่ iTunes Store หรือ Apple Music หรือกด 

*492 222 345 พร้อมช่องทางอื่นๆ Joox, Spotify 

และ Youtube

BOOKS

MUSICศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย

THE ASSHOLD 
SURVIVAL GUIDE

ทำ งาน
แทบตาย 
ทำ ไม
ไม่โต 



สิ่ งที่ คุณขาดไม ่ ได ้ ในชี วิตประจ� าวัน  

“ดนตรีครับ” อาหารจานโปรดของคุณ  

“หมูกรอบครับ” เคร่ืองด่ืมท่ีชอบสั่งเป็น 

ประจ�า “น�้ำส้มคั้น (หัวเรำะรัว)” 

ซีรส์ีหรือหนงัเร่ืองโปรดของคณุ “ชอบหนัง

เรื่อง Godfather ภำค 2” แล้วคุณคดิว่า

ตัวเองเป็นใครในหนังเรื่องน้ัน เพราะอะไร 

“เป็น Sonny - คือลกูคนโตของ Godfather 

เพรำะว่ำเป็นคนอำรมณ์ร้อน” 

ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่า อยากกลับไป

แก้ไข “ไม่อยำกแก้อะไร (หัวเรำะ) มันดี

อยู่แล้ว” สิง่ทีค่ณุกลวัคอื... “ควำมสงู” 

บุคคลที่ คุณชื่นชมมากคือใคร 

เพราะอะไร “คุณปู่และคุณพ่อ

ครับ เป็น role model ทีด่ ีสอน

ให้ผมมวัีนน้ี เขำสอนให้เรำรู้จกั

วิธีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ดี น่ันคือ 

ถ้ำเรำรักลูกค้ำเหมือนญำติเรำ 

เขำจะรักเรำกลับมำ” 

หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ ่าน  

“Dwell ครับ เป็นหนังสือเกี่ยวกับบ้ำน” 

นสิยัแบบไหนทีคุ่ณคดิว่าแย่ทีส่ดุ “คนขี้โกง 

ชอบเอำเปรียบคนอื่น เห็นแก่ตัวเอง” 

นสิยัแบบไหนท่ีคุณคดิว่าดีเป็นเลศิ “ซือ่สตัย์ 

สุจริต ตรงไปตรงมำ เป็นสุภำพบุรุษ”  

คุณมีความสุขที่สุดเมื่อใด “เมื่ออยู ่กับ

ครอบครัว อยู่กับคนที่รัก” 

อะไรทีท่�าให้คณุประทบัใจได้บ้าง “เยอะแยะ

เลยครับ - กำรได้เจอแผ่นเสียงที่อยำกได้ 

ทีต่ำมหำมำนำน หรือกำรได้เจอคนดีๆ  

ได้เจอประสบกำรณ์ที่ดี หรืออย่ำง

กำรได้เจออะไรที่ไม่ได้คำดหวังแต่

ผลมันออกมำดี จะประทับใจ” 

สถานที่ท่ีคุณชอบไปเป็นประจ�า 

“ห ้ อ งฟ ั ง เพลงที่ บ ้ ำนและ 

คอมมูนิตี้มอลของผม The 

G r o v e ”ถ ้า คุณสามารถ 

“หยุด” อะไรสักอย่าง คุณจะ

หยุดอะไร “หยุด คอรัปชั่น!!!” 

ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณ อยาก

เป็นอะไร “อยำกท�ำธุรกิจรถ” ถ้าคุณ 

มีพลังพิ เศษได ้  คุณอยากมีพลัง 

แบบไหน “ย้อนอดีตครับ ไม่ได้จะย้อน

ไปแก้ไขอะไร ไปอยู่ในยุคน้ันเฉยๆ 

(หัวเรำะ)” 
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น
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