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ความเชื่ อ ในสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ วิญญาณ 
ของขลังและอีกหลายความเชื่อนั้นอยู ่คู ่กับ 
คนไทยมาตลอด และหลายคนก็คงจะคุ้นกับ
ค�าที่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

ตัวผมเองเป็นคนกลัวผีสุดๆ ตั้งแต่เด็ก 
เมื่อคุยกันถึงเรื่องแบบนี้ทีไรท�าเอาต้องเปิดไฟ 
นอนท้ังคืนและก็นอนแบบหลบัๆ ตืน่ๆ จนมา 
เรยีนพเิศษฟิสกิส์ทีจ่ฬุาฯ ตอนกลบับ้านช่วงหยดุหน้าร้อนทีเ่มืองนอก 
ได้พบกบัอาจารย์พศิษิฐ์สอนเราให้มองทกุอย่างในเชงิวทิยาศาสตร์
ให้หมด เช่น เวลาได้ยินเสียงไม้ดังออดแอด สมัยก่อนก็จะ
จินตนาการว่าผีมาเดิน แกก็ให้นึกถึงการยืดตัวของไม้เพราะร้อน
กระทบเย็นก็เลยช่วยให้เราหายกลัวไปพอสมควร ได้ยินเสียงอะไร
ก็พยายามจะฟังให้ชดัๆ และหาสาเหต ุแต่พอโตขึน้จบปรญิญาโท 
กลับมาท�างานแล้วก็เจออะไรหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถใช้หลัก
วิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายได้ เช่น ตอนบวชเป็นพระอยู่ที่วัด  
ตอนกลางคืนจะมีเสียงคนเดินกวาดห้องหน้ากุฏิซึ่งเป็นห้องปิด  
มีเพียงผมกับพระอีก 4 รูปที่อยู่กัน ถามตอนเช้าก็ไม่มีใครออกมา 
แต่ทกุคนได้ยินเหมอืนกนัหมด อธบิายไม่ได้จนทกุวนันี ้และผมมา
เรียนเรื่องการดูฮวงจุ้ยเอง เอาหลักปฏิบัติมาช่วยในหลายๆ เรื่อง
ในการแต่งคอนโดและบ้าน ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามท่ี
คาดหวังและตามท่ีเรียนรู้มาท้ังหมด อะไรที่เคยไม่ค่อยจะดีพอ
แก้จุดแล้วก็ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ แปลกจริงๆ ครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 
ไม่ลบหลู่เลย 

พอย้ายเข้าไปอยู่บ้านคุณปู่ก็มีเหตุหลายคร้ังเช่นกันท่ีท�าให้
อธิบายไม่ได้ แต่ก็ล้วนเป็นเรื่องดีๆ ทั้งนั้นนะครับ แม้ตอนมีเรื่อง
ขึ้นศาลที่เมืองนอกก็มีการแก้เคล็ดตามที่เรียนรู้มาในส่วนของ 
ฮวงจุ้ย กไ็ด้รบัผลดอีีก แต่กต้็องขอบอกด้วยว่าทกุสิง่ทุกอย่างไม่ได้ 
อยู่แค่ตรงนี้ ตัวเราเองก็ต้องท�างานด้วยไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆ แล้ว 

กราบไหว้ภาวนาขอพรจากฟ้าเสร็จแล้วก็ 
รอผลให้เกิดขึน้เอง หากท�าแค่นัน้พอคนเราคง
เจริญรุ่งเรืองกันไปหมดแล้ว ผมคิดเองว่าเป็น
เสมือนหาพลังเสริมหรือ positive energy ให้
กับตัวเองมากกว่า พอมาท�ามิวเซียมก็มีคน
ทักอีกว่ารู้หรือเปล่าว่ามีเทวดา 3 องค์สิงสถิต
อยู่ที่อาคารหม้อต้ม 2 เข้าใจว่าเป็นชาวที่เดิม

รักสถานที่นี้มากก็เลยอยู่ดูแลกันมาจนกลายเป็นเทวดาสถิต ก็ท�า
พิธีไหว้ขออนุญาตก่อนซ่อมแซมและนัยว่าเคยเผยโฉมแก่คนงาน
เพราะท�าอะไรไม่ค่อยจะสวยงามในสถานที่

วนัหนึง่ตอนผมไปตรวจงาน สงัเกตว่าคนงานเปิดเพลงไทยเดมิ 
ลั่นเลยและมีพวงมาลัยมาวางที่หม้อต้ม ถามไปว่าคืออะไร 
เขาบอกกนัว่ามคีนเจอวญิญาณหญงิใส่ชดุไทยโบราณวิง่แว้บไปมา 
กลวักนัหมด และเม่ือเปิดเพลงไทยให้ฟังกไ็ม่มใีห้เห็นแล้ว ส่วนตวั
เคยขึน้ลฟิต์ไปชัน้บนสดุเพ่ือตรวจสถานท่ี มีคนลงลฟิต์ไปก่อนหน้า
และอยูดี่ๆ ตอนเราพร้อมจะลงกไ็ด้ยนิเสยีงลฟิต์ขึน้มารบั ไม่มีใคร
กดเรยีกให้ ลฟิต์ขึน้มาเอง ถามกนัไปมากท็ราบว่าเคยเกดิขึน้กับ 
คนอืน่บ้าง ไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไรกป็ล่อยไปดีกว่า ตอนหลงัเข้าไป
เดินท่ีมิวเซยีมกจ็ะไหว้สถานท่ีด้วยนะครบั มงีานอะไรกข็ออนญุาต
ก่อนทกุครัง้ นอกจากนีผ้มจะสงสยัตลอดว่าเวลาเราไหว้เจ้าทีห่รอื
ไหว้สิง่ศักด์ิสทิธิต่์างๆ ต้องใช้ธปูกีด่อกหรอืปีชงคืออะไร สมัยก่อน
เรากไ็ม่ได้คิดถงึกนัและอีกหลายๆ เรือ่งท่ีสงสยัเอง หรอืมีหลายคน
เคยถามๆ กนัเลยคิดว่าน�ามาเล่าให้ชาวสงิห์ฟังกน่็าจะเป็นประโยชน์
เหมอืนกนัและสนุกด้วย ใครไปใครมากจ็ะได้ทราบด้วยทัง้ในเรือ่ง 

ทัว่ไปและสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิภายในบรษิทั การเคารพทกุสิง่ทกุอย่างรอบข้าง 
เรากเ็ป็นสิง่ท่ีไม่เสียหายอยูแ่ล้ว ท�าให้จติใจดีและสงบ ช่วยให้เรา
เครยีดน้อยลงได้ด้วย และอย่างท่ีว่าไม่เชือ่กอ็ย่าลบหลู่นะครบั 

สรวิช ภิรมย์ภักดี 

ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร



เรื่องเด่น
“ความเชื่อ” กับเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้                                                              32

ส
าร
บ
ัญ

443228

ISSUE 2 / 2019
กรกฎาคม 2562

ข่าว           

ข่าวสารกิจกรรม รู้ความเคลื่อนไหวภายในองค์กร                                       8

สิงห์
ถามมาตอบไป คุณคิดว่าอะไร “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่”                                                       42

ตามไปดู Food Innovations Center                                                                    48 

ของเก่าเล่าเรื่อง ศรเหล็กลงอักขระ                                                                     57

รีวิว

“ถอดรหัสไทย” คน้หาไทย ในหลากมุมมอง                                                             28

ความรู้ทั่วไป      
บุคคลน่าสนใจ ฮายาโอะ มิยาซากิ นักสร้างแอนิเมชั่น                                                                 54

ธุรกิจครอบครัว MICHELIN ความสำาเร็จท่ีมากกว่าหนึ่งศตวรรษ                                 58 

สุขภาพดีมีเคล็ดลับ อาหารกับความเชื่อ                                                      62

Knowledge เคล็ด (ไม่) ลับประทับใจบอส                                                     68 

คอลัมน์พิเศษ
Generation Gap บทสัมภาษณ์คุณเต้-ภูริต                                                  24

Interview to inspire เชฟชุมพล แจ้งไพร                                                                  44 

หาเรื่องมาแชร์ วางแผนอนาคตด้วย Big Data                                                 64

เมนูเด็ด บลูเบอร์รี่ชีสพาย                                                                         66

บันเทิง         
ทำานายคลายเครียด 12 ราศีกับลัคกี้สโตน                                                    70 

แนะนำาแวดวงชิลล์ หนัง(สือ) ว่าด้วยพลังแห่ง “ความลวง”                                 72

สัมภาษณ์สั้น  บีน-นภสร ชัยพรเรืองเดช                                                      74



ที่มาภาพ: คอลัมน์ “ความเชื่อ” 

ISSN 1686-4085
เนื้ อหาในหนังสือ เล่มนี้ เป็นลิขสิทธิ์ ของ 

บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำากัด พ.ศ. 2562 

ผู้ใดต้องการทำาซำ้าหรือดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ 

กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตท่ีบรรณาธิการ

โดยตรง

บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำ�กัด
999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
singhamag@boonrawd.co.th 

พิมพ์ที่ บริษัท ศรีสย�มก�รพิมพ์ จำ�กัด
473 ซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสงเคราะห์ 
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2641-7941

บรรณาธิการ
สรวิช ภิรมย์ภักดี

กองบรรณาธิการ
ภมรพล จันทนะโพธิ
ศิริมล โฉมปราชญ์ 
สิตา พงษ์วิทยาวรงค์

กราฟิกดีไซเนอร์
มัลลิกา ศิริวิเสโสกุล
สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

โฆษณาและการตลาด
รชาดา บุณยปรัตยุษ

ประสานงาน
ณภาญาดา สายบัว

ช่างภาพกิตติมศักดิ์ิ์
อร่าม อินทรภิรมย์

ตามไปดู Food Innovations Center  



เน่ืองในพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒ ซึง่เป็น 

พระราชพธีิบรมราชาภเิษกสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง

ราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยทรงมี
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เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัน้ีิตัง้แต่เดอืนเมษายน ๒๕๖๒ ถงึเดอืน
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บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และ

บริษัทในเครือ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในสถาบันพระมหากษัตริย ์ของไทยด้วย

ความจงรักและภักดี ในระหว่างวันที่ ๓-๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่มีพระราชพิธีต่างๆ 

อาท ิพระราชพธีิเชิญพระสพุรรณบฏั ดวงพระ 

บรมราชสมภพ พระราชลัญจกร, เสด็จออก

มหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล,  

ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย

และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์, 

เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดย

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค, เสด็จออก

สีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพร

ชัยมงคล ณ พระที่น่ังสุทไธสวรรยปราสาท 

เป็นต้น

คณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จ�ากัด ได้แก่ นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธาน

กรรมการ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธาน

กรรมการ นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นาย

โรจน์ฤทธ์ิ เทพาค�า กรรมการรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ  

นางณัฐวรรณ ภริมย์ภักด ีทปีสวุรรณ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ และ นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี 

รักษาการ Head of CFO Office ได้ร่วมใน 

พระราชพิธีดังกล่าวด้วย

ด้วยความปลื้มปีติและส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี ่

จ�ากัด ได้จัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด 

“สขุศานต์ร่มเยน็ ด้วยพระบารมี” ซึง่มีทัง้หมด 

๗ ตอนด้วยกนั ประกอบด้วย ตอน “ดัง่สายฝน 

โปรยปราย” ตอน “ศรีสง่าแผ่นดนิธรรม” ตอน 

“การศึกษาส�าเร็จทุกประการ” ตอน “สืบสาน

ความเป็นไทย” ตอน “กีฬาสานสัมพันธ์
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ครอบครัว” ตอน “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 

และตอน “แผ่นดนิไทย แผ่นดนิทอง” เผยแพร่ 

ผ่านสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ ในเดอืนเมษายน 

๒๕๖๒ และเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกิจในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

พร้อมกันน้ีต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒  

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

พร้อมเคร่ืองราชสักการะ ประดับธงชาติ

ไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณ

อาคารส�านักงานของ บริษทั บญุรอดบริวเวอรี่  

จ�ากัด และบริษัทในเครือ กับประดับตรา

สัญลักษณ ์พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงชาติไทยบริเวณ

ร้ัวโดยรอบบริษัทฯ และได้จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์

ถวายพระพรลงในนิตยสารและหนังสือพิมพ์

ต่างๆ จดัท�าบลิบอร์ดถวายพระพรหน้า บริษทั  

บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทในเครือ 

รวมถึงบลิบอร์ดถวายพระพรตดิในทีส่าธารณะ 

ต่างๆ ด้วย 

ขณะเดียวกันพนักงานจาก บริษัท  

บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทในเครือ 

ยังร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาไปร่วมบริการ 

น�้าดื่มสิงห์ในบริเวณงานพระราชพิธีทั้งหมด 

๕๐ จุด ในระหว่างวันที่ ๕ และ วันที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ นอกจากน้ีทาง บริษัท  

บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด ยังได้จัดส่งอาหาร

จ�านวน ๓,๐๐๐ กล่อง และหมวกสีเหลือง 

จ�านวน ๒,๐๐๐ ใบ เพื่อไปแจกจ่ายให้กับ

ประชาชนที่ไปร่วมในงานพระราชพิธีคร้ัง

ประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยครั้งนี้ด้วย 

เ ร าชาวบุญรอดฯ ต ่ า งส� า นึ ก ใน

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมจะถวาย

ความจงรักภกัดด้ีวย “ใจภกัดิ”์ ตราบนานเท่า

นาน อ        อ    อออออ       v
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เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน 

๒๕๖๒ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และบริษัทในเครือ ร่วม

ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

ในช่วงเช้าของวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวรวุฒิ  

ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด พร้อมด้วย 

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ประชาสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั 

ร่วมในพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระสงฆ์

และสามเณร จ�านวน ๔๓๐ รูปรับบิณฑบาต ณ ท้องสนามหลวง 

จากน้ันผูบ้รหิารของบริษัทฯ ได้แก่ นายวฒุา ภริมย์ภกัด ีประธาน

กรรมการ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ พร้อม

ท่านผูห้ญิงเหมอืนจติ ภริมย์ภกัด ีนายสนัต ิภริมย์ภักด ีกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ นายเพิม่พูน ไกรฤกษ์ กรรมการ นายวรวฒุ ิภริมย์ภกัดี  

กรรมการ และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ได้เดินทาง

ไปทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร ณ 

อาคารกองบังคับการหน่วยงานในพระองค์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ชาวบุญรอดฯ ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระราชินี”
@กรุงเทพมหานคร I 3 มิถุนายน 2562
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ส�าหรับพิ ธีถวายเคร่ืองราชสักการะ 

และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้อง

สนามหลวงในช่วงเย็นโดยมี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน

พิธีนั้น นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการ บริษทั สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ากดั ร่วม 

เป็นตัวแทนของบริษัทฯ วางพานพุ่มทอง และ

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ วางพาน

พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนาง 

เจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยตวัแทนพนักงาน 

ของ บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั และบริษทั 

ในเครือรวม ๑๕๐ คน ร่วมเดินในร้ิวขบวน

ถวายเครื่องราชสักการะฯ พร้อมกันนี้ยังมี

พนักงานตัวแทนบริษัทฯ ได้ไปร่วมบริการ

น�้าดื่มสิงห์ภายในกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จัดอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่

เต็นท์บริการ ท้องสนามหลวงด้วย ซึ่งต่างมา

ร่วมงานด้วยความจงรักภักดีและปลาบปลื้ม

ใจที่ได้มีโอกาสถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาในปีนี้ ในส่วนของพิธีอัญเชิญ

พานพุ่มราชสักการะไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ 

พระที่น่ังอัมพรสถาน ในวันที่ ๔ มิถุนายน 

๒๕๖๒ โดยมพีลอากาศโท ภกัด ีแสง-ชูโต ผูช่้วย 

ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว เป็นผู ้แทนพระองค์ออกรับ 

พานพุม่ น้ัน นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักด ีทปีสวุรรณ  

ได้เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ร่วมในพิธี

นอกจากนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 

จ�ากัด และ บริษัทในเครือ ยังได้จัดตั้งโต๊ะหมู่

ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเคร่ืองราชสกัการะ 

บริเวณภายในอาคารส�านักงานของบริษัทฯ 

พร้อมประดับธงชาติและธงพระนามาภิไธย

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยรอบร้ัว 

ของบริษัทฯ ด้วย 
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“ลีโอ” เติมสีสันสร้างความแปลกใหม่ให้ตลาดเบียร์ เปิดตัว
แพ็กเกจจิ้งขวดอะลูมิเนียม “รายแรก” ในไทยผ่านอาวุธการตลาด 
“Limited Edition” ชูจุดเด่น “Rare Item” ของมันต้องมี! โดย
แพ็คเกจจิ้งดังกล่าวประกอบด้วย 3 สี ได้แก่ สีแดง สีด�า และสีเงิน 

จ�านวนจ�ากัด 600,000 ขวด โดยแบ่งการผลติเป็นสีละ 200,000 ขวด 
ขนาดบรรจุ 385 มิลลิลิตร วางจ�าหน่ายผ่านเฉพาะช่องทางร้าน
สะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น 10,000 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขา
ในป๊ัมน�า้มัน) เพือ่เข้าถงึกลุม่เป้าหมายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว 

ลีโอคอลเลกชั่นพิเศษ ขวดอะลูมิเนียม 3 สี
วางขายทั่วประเทศ l 4 เมษายนนี้เป็นต้นไป
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ลีโอปรับกล่องกระดาษ Pack 3 ลายมันส์มากับฝน 
วางขายทั่วประเทศ l พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
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SBC ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกลุ่ม
สมาชิกค้าส่งประเทศกัมพูชา

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด จ.นครปฐม 

ต้อนรับคณะสม�ชิกค้�ส่งประเทศกัมพูช� 

จำ�นวน 70 คน เข้�เยี่ยมชมกระบวนก�รผลิต

เบียร์ โดยมี น�ยสุชิน อิงคะประดิษฐ์ กรรมก�ร

ผู้จัดก�ร และคณะผู้บริห�รร่วมให้ก�รต้อนรับ 

1 มีนาคม

งานวัฒนธรรมประเพณี 
4 ชนเผ่าไทย

เทศบ�ลตำ�บลสำ�โรงท�บร่วมกับฝ่�ย

กิจกรรมพิเศษ 2 จัดง�นวัฒนธรรมประเพณี 4 

ชนเผ�่ไทย บริเวณถนนบำ�รุงพัฒน� (ตล�ดเก่�) 

อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นก�รอนุรักษ์และ

สืบส�นประเพณีท้องถิ่น ในรูปแบบตล�ดถนน

คนเดิน ประช�ชนและนักท่องเที่ยวส�ม�รถเดิน

เลอืกซือ้อ�ห�รและเคร่ืองดืม่ รวมทัง้สนิค�้ต�่งๆ 

ม�กม�ย ภ�ยในง�นแบ่งเป็น 2 โซนคือ โซน 

เคร่ืองเลน่และโซนล�นเบยีร์ทีจ่ำ�หน่�ยอ�ห�ร มคีน 

ร่วมง�นรวมทั้งสิ้นประม�ณ 4,000 คน ศิลปิน

ที่ม�แสดง ได้แก่ บอย พนมไพร หมู พงษ์เทพ 

และ นุช วิล�วัลย์ 

4-7 กุมภาพันธ์

บีจีซี ร่วมงาน Opportunity Day
น�ยศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมก�ร 

ผู้จัดก�ร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล�๊ส จำ�กัด 

(มห�ชน) หรือ บีจีซี (BGC) ร่วมนำ�เสนอข้อมูล

บริษทัฯ ตอ่นักลงทนุ นักวเิคร�ะห ์และสือ่มวลชน

ในง�น “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน”  

(Opportunity Day : 2018 Year End Performance 

Review) ณ อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย แสดงผลประกอบก�รในปี 2018 

ผลผลิตเพิ่มข้ึน 13% สินค้�ส่งออกเติบโตได้ถึง 

7% โดยแผนก�รดำ�เนินง�นในปี 2019 จะเน้น 

เร่ืองก�รควบรวมและเข้�ซื้อกิจก�ร (M&A) 

พร้อมทั้งขย�ยตล�ดไปยังกลุ่มประเทศอ�เซียน 

อนิเดยี สเปน ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์รวมถงึ 

ก�รนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ช่วยลดต้นทุนและ

เพิ่มผลผลิตในอน�คต

5 มีนาคม

สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
เข้าเยี่ยมชมโรงงานปทุม

วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�นครปฐมได้นำ�คณะ

นักศึกษ� ส�ข� Business Computer และส�ข� 

Food Technology จ�กสถ�บันเทคโนโลยี

กำ�ปงสปือร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� เข้�เยี่ยมชม

กระบวนก�รผลิต ณ บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ 

จำ�กัด ซ่ึงสถ�บันเทคโนโลยีกำ�ปงสปือเป็น

โครงก�รพระร�ชท�นต�มพระร�ชดำ�ริ สมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี แก่

ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช�

11 มีนาคม 

รับมอบแบบตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ทรงพระกรุณ�

ปรุ งแบบตร�สัญลักษณ์พระร�ชพิธีบรม

ร�ช�ภิเษกด้วยพระองค์เอง และพระร�ชท�น

แบบตร�สัญลักษณ์พร้อมคว�มหม�ยเพื่อใช้

ในก�รเผยแพร่ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก 

พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ น�ยวิษณุ เครือง�ม 

รองน�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นง�นแถลง

ข่ �วแบบตร�สัญลักษณ์พระร�ชพิธีบรม

ร�ช�ภิเษก พุทธศักร�ช ๒๕๖๒ และมอบแบบ

ตร�สัญลักษณ์พระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกให้

แก่ผู้แทนส่วนร�ชก�รระดับกระทรวง ผู้แทน

เหล่�ทัพและตำ�รวจ ผู้แทนหน่วยง�นภ�ค 

เอกชน และผูแ้ทนสือ่มวลชน โดย น�งณฐัวรรณ 

ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

ประช�สมัพนัธแ์ละสือ่ส�รองคก์ร บรษิทั บญุรอด 

บริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ร่วม 

รบัมอบแบบในครัง้นี ้ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลงันอก) 

ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

11 มีนาคม 
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บีจีพี เปิดด�าเนินกิจการ 
บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 
(สาขาอยุธยา 2)

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (ส�ข�

อยุธย� 2) หรือ บีจีพี (BGP) อยุธย� 2 จัดพิธี

เปดิดำ�เนินกจิก�รของบริษทัฯ และสกัก�ระศ�ล 

พระพรหม โดยม ีน�ยปวิณ ภิรมยภั์กด ีกรรมก�ร

ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท บ�งกอกกล๊�ส จำ�กัด 

(มห�ชน) เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะ 

ผูบ้ริห�รและพนกัง�นร่วมแสดงคว�มยนิดคีบัคัง่

18 มีนาคม

SINGHA R-SA Youth Camp 2019
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด จัดก�ร

ประชุมประจำ�ปีเครือข่�ยนักศึกษ�สิงห์อ�ส�

ทั่วประเทศ “ค่�ยเครือข่�ยนักศึกษ�สิงห์อ�ส� 

2562” (SINGHA R-SA Youth Camp 2019) ณ 

จ.เชียงร�ย โดยมี น�ยรวินทร์ ชมพูนุชธ�นินทร์ 

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มประช�สัมพันธ์ บริษัท บุญรอด

บริวเวอร่ี จำ�กดั เปน็ประธ�นก�รประชุมและร่วม

บรรย�ยหลักก�รคว�มสำ�คัญ ก�รสร้�งคว�ม

เข้�ใจในก�ร “ประก�ศพันธกิจ สร้�งแนวร่วม

ในก�รดูแลประเทศ” โดยมีนักศึกษ�เครือข่�ย 

นักศึกษ�สิงห์อ�ส�ทั่วประเทศกว่� 100 ชีวิต  

เข้�ร่วมก�รประชุมดังกล่�วโดยพร้อมเพรียงที่

สิงห์ป�ร์ค เชียงร�ย

19-22 มีนาคม

สิงห์ เอสเตท รับรางวัล
“Thailand Top Company 
Awards 2019”

ดร.ชญ�นิน เทพ�คำ� ประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร และกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและก�ร

พัฒน�อย่�งยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด 

(มห�ชน) ข้ึนรับร�งวลั “Thailand Top Company 

Awards 2019” ประเภทคว�มเป็นเลิศส�ข� 

CSR of the Year ซึ่งเป็นร�งวัลสำ�หรับองค์กรที่

ตระหนักถงึคว�มสำ�คญัของก�รมสีว่นร่วมในก�ร 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่�ง

ต่อเนื่อง ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�ร

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย 

ร่วมกับนิตยส�ร Business+ โดยมีศ�สตร�จ�รย์

เกียรติคุณ น�ยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

เปน็ประธ�นในพธีิมอบร�งวลั ณ โรงแรมอนิเตอร์

คอนติเนนตัล กรุงเทพมห�นคร 

20 มีนาคม 

มอบเงินช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ผู้ยากไร้

น�ยวุฒ� ภิรมย์ภักดี ประธ�นกรรมก�ร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด พร้อมด้วยน�ง

ณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นประช�สัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด มอบเงิน 

2,000,000 บ�ท เพือ่สมทบทนุโครงก�รปรับปรุง

ซ่อมแซมที่อยู่อ�ศัยให้กับผู้ย�กไร้ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมห�นครและ 25 จังหวัดภ�คกล�ง 

เพื่อสนับสนุนโครงก�รจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดี  

ด้วยหัวใจ” ต�มพระร�โชบ�ยของสมเด็จ

พระเจ�้อยูห่วัฯ ในก�รบำ�เพญ็ส�ธ�รณประโยชน์

ในพื้นที่ต่�งๆ เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนและ

แก้ไขปัญห�ให้กับประช�ชน โดยมี พล.ต.รังษี 

กิติญ�ณทรัพย์ ที่ปรึกษ�กองทัพภ�คที่ 1 เป็น 

ผู้แทนกองทัพภ�คที่ 1 ม�รับมอบ

15 มีนาคม 

น�้าดื่มสิงห์” ฉีกเกมตลาด เปิดตัว
เทคโนโลยี “Smart Micro Filter”

น�ยธิติพร ธรรม�ภิมุขกุล ผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มก�รตล�ด ธุรกิจนอนแอลกอฮอล์ร่วมง�น

แถลงข่�วเปิดตัวเทคโนโลยีก�รผลิตอัจฉริยะ 

“Smart Micro Filter” เอกลกัษณ์เฉพ�ะของน้ำ�ดืม่ 

สิงห์ที่มีประสิทธิภ�พและคว�มละเอียดสูง 

ส�ม�รถฆ่�เช้ือจุลินทรีย์ แบคทีเรีย สิ่งสกปรก 

ที่ปะปนม�กับน้ำ�ออกไป แต่คงไว้ซึ่งแร่ธ�ตุต�ม

ธรรมช�ติที่มีประโยชน์ต่อร่�งก�ย โดยทั้งหมดนี้ 

จะส่ือส�รผ่�นแคมเปญ “ด่ืม..ส่ิงท่ีใช่ให้ตัวเอง” และ 

ดึงซูเปอร์สต�ร์แถวหน้�ของเมืองไทย“ณเดชน์  

คูกิมิยะ” ม�เป็นพรีเซนเตอร์เพ่ือจับตล�ดในวงกว้�ง 

ทั้งเด็ก คนรุ่นใหม่ ผู้ใหญ่ และครอบครัว

19 มีนาคม 

19SINGHA  MAGAZINE



พร้อมเป็นขวัญและก�าลังใจพี่น้อง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เนื่องในวันสายใจไทย

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด โดย น�ย 

ศรีล สขุุม ผูช่้วยประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษทั 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นผู้แทนบริษัท มอบ

กล่องของขวัญและผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ 

จำ�นวน 260 กล่อง แด่ท่�นผู้หญิงอิศร� บุรณศิริ 

กรรมก�รและผู้จัดก�รมูลนิธิส�ยใจไทย ใน

พระบรมร�ชูปถัมภ์ โดยมี น�งณัฐวรรณ  

ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

ประช�สมัพนัธ์และสือ่ส�รองคก์ร บริษทั บญุรอด 

บริวเวอร่ี จำ�กัด และ น�งส�วทิพธิด� สุขุม 

ร่วมในพิธีดังกล่�วด้วย ที่มูลนิธิส�ยใจไทยฯ 

กรุงเทพมห�นคร พร้อมกนัน้ียงัไดเ้ดนิท�งไปมอบ 

ของขวัญจำ�นวน 50 กล่องให้แก่ทห�รที่ได้รับ

บ�ดเจ็บจ�กก�รป้องกันประเทศ ที่โรงพย�บ�ล

พระมงกฎุเกล�้ ซึง่ทีโ่รงพย�บ�ลน้ี มศีลิปนิจ�ก

ค่�ยมิวซิกมูฟเดินท�งไปร่วมด้วย

2 เมษายน 

PTB มอบอุปกรณ์ออกก�าลังกาย
ให้กับชุมชน

บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมกับ 

สิงห์อ�ส� และเครือข่�ยนักศึกษ�สิงห์อ�ส�

มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ� “โครงก�รล�น

ออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พ” โดยมอบอุปกรณ์ 

ออกกำ�ลงัก�ยและอปุกรณ์ท�สใีหก้บัชุมชนตำ�บล

บ�งควูดั อ.เมอืง จ.ปทมุธ�นี เพือ่ใหค้นในชุมชน

ทกุเพศทกุวยัไดมี้สขุภ�พทีด่แีละใช้เวล�ว�่งใหเ้กดิ

ประโยชน์ โดย น�ยธำ�รงค์ จุ้ยอินทร์ กรรมก�ร 

ผู้จัดก�ร บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็น 

ผู้มอบ และ น�งส�วภัทรพร โดดหนู ผู้ใหญ่บ้�น

หมู่ที่ 9 หมู่บ�้นตีนเลน เป็นผู้รับมอบ 

18 เมษายน

LEO Water Festival 2019
บริษัท Singha Asia ร่วมกับตัวแทน

จำ�หน่�ยประเทศล�ว จัดง�น LEO Water 

Fest ival 2019 ข้ึน บริเวณถนนสีหอม 

นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศล�ว โดยถนน

เส้นน้ีจะคับคั่งไปด้วยผู้คนม�กม�ยที่ม�ร่วมกัน 

เล่นสงกร�นต์เน่ืองในวันปีใหม่ของประเทศล�ว 

ทีมง�นจึงจัดกิจกรรมดังกล่�วข้ึนเพื่อเป็นก�ร

เสริมสร้�งแบรนด์และสร้�งคว�มผูกพัน

กับกลุ่มลูกค้�ที่ม�ในง�น ซึ่งก็มีลูกค้�ม�

สนุกสน�นและมันส์กันในแบบฉบับของลีโอ

เบียร์กันอย�่งคับคั่ง

14-16 เมษายน 26 มีนาคม

สงิห์ เอสเตท เผยผลการด�าเนนิงาน 
ปี 2561 เดินหน้า 3 ธุรกิจหลัก 

น�งฐิติม� รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธ�น 

เจ้�หน�้ที่บริห�รก�รเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท 

จำ�กัด (มห�ชน) กล�่วในง�นวัน Opportunity 

Day ที่ตล�ดหลักทรัพย์ถึงภ�พรวมของผล 

ประกอบก�รในปี 2561 ที่ผ่�นม�ว่� มีผลกำ�ไร

สุทธิ 1,287 ล้�นบ�ท หรือเติบโตขึ้น 125% จ�ก

ปี 2560 พร้อมเดินหน้�ต�มแผนพัฒน�ลงทุน

ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจที่อยู่อ�ศัย ธุรกิจ

คอมเมอร์เชยีล และธุรกจิโรงแรม นอกจ�กน้ียงั

เตรียมสร้�งประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่ในก�รเปิด

เมกะโปรเจ็กต์ “ครอสโร้ดส์” แหล่งท่องเที่ยวที่

ครบวงจรและใหญ่ที่สุดแห่งแรกของมัลดีฟส์ใน

เดือนมิถุน�ยนนี้ 

28 มีนาคม

บญุรอดฯ รบัรางวลั “สรุยิศศิธร” 
รางวลัประกวดปฏิทนิ
ประจ�าปี 2562

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด รับร�งวัล

ปฏิทินดีเด่นร�งวัล “สุริยศศิธร” คร้ังที่ 39 

ประจำ�ปี  2562 เป็นร�งวัลรองชนะเลิศ 

ประเภททัว่ไป ส�ข�ปฏทินิชนิดแขวน โดยไดรั้บ

เกียรติจ�ก พล.อ.อ.ชลิต พุกผ�สุข องคมนตรี 

ม�เปน็ประธ�นในพธีิ ง�นจดัข้ึนทีอ่�ค�รสถ�บนั

ก�รประช�สัมพันธ์ ชั้น 2 กรมประช�สัมพันธ์ 

กรุงเทพมห�นคร
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งานประเพณีกองข้าวศรีราชา 
ปี 2562

บุญรอดฯ ร่วมลงนาม
ถวายพระพร

ฝ่�ยกิจกรรมพิเศษร่วมกับองค์ก�รบริห�ร

สว่นจงัหวดัชลบรีุ เปดิง�นสงกร�นตศ์รีมห�ร�ช� 

และประเพณีกองข้�ว ประจำ�ปี 2562 โดยมี  

น�ยธ�นี รัตน�นนท ์น�ยกเทศมนตรีเมอืงศรีร�ช� 

จ.ชลบรีุ กล�่วถึงคว�มเปน็ม�ของก�รจดัง�น เม่ือ

ถงึเดอืนเมษ�ยนของทกุป ีช�วศรีร�ช�ซึง่มอี�ชีพ

ประมงและทำ�ก�รค้�ได้ร่วมกันจัดง�นประเพณี 

กองข้�วขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันม�นับร้อยปี 

ช�วบ�้นอ�ชีพด�้นก�รประมง ตอ้งมกี�รนำ�อ�ห�ร

ใสก่ระทงม�บวงสรวงไหวเ้ทวด� เจ�้ทีเ่จ�้ท�งเพือ่

คว�มเป็นสิริมงคล ภ�ยในง�นแบ่งพื้นที่ 4 โซน 

คอื โซนข�ยอ�ห�รและสนิค�้ โซนเคร่ืองเลน่ โซน

เวทีรำ�วง และโซนล�นเบียร์

น�ยวุฒ� ภิรมย์ภักดี ประธ�นกรรมก�ร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด พร้อมด้วย น�ย

สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด และ น�งณัฐวรรณ  

ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

ประช�สมัพนัธแ์ละสือ่ส�รองคก์ร บริษทั บญุรอด

บริวเวอร่ี จำ�กดั นำ�แจกนัดอกไมท้ลูเกล�้ฯ ถว�ย

หน้�พระฉ�ย�ลักษณ์ สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ 

พระบรมร�ชินีน�ถในพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มห�ภมูพิลอดลุยเดช บรมน�ถบพติร และลงน�ม

ถว�ยพระพรดว้ยคว�มจงรักภกัด ีและสำ�นึกในพระ

มห�กรุณ�ธิคุณ พร้อมตั้งจิตอธิษฐ�น ขอให้ทรง

ห�ยจ�กพระอ�ก�รประชวรโดยเร็ววนั จ�กนัน้ได้

นำ�แจกนัดอกไมไ้ปถว�ยหน้�พระรูป และลงน�ม 

ถว�ยพระพร พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้� 

โสมสวลี พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ ด้วยสำ�นึกใน

พระกรุณ�ธคิณุ และขอใหท้รงห�ยจ�กพระอ�ก�ร

ประชวรโดยเร็ววัน ณ อ�ค�รภูมสิริิมงัคล�นุสรณ์ 

โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย 

19-29 เมษายน 

18 เมษายน

งานวันไหล มหาสารคาม
ฝ่�ยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2 บริษัท 

บญุรอดเทรดดิง้ จำ�กดั นำ�โดย น�ยจริช�ต ิบญุสขุ 

ผูจ้ดัก�รฝ�่ยกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 2 จัดกจิกรรม 

“ลีโอรวมพลคนมันส์ส�ด วันไหลมห�ส�รค�ม 

คร้ังที ่2” ณ ล�นปนูหน้�ป�้ย มมส. อ.กนัทรวชัิย 

จ.มห�ส�รค�ม มีกิจกรรมคอนเสิร์ตโดยศิลปิน

วงหินดำ�แอนด์ไซด์เบิ ร์น วงแจ๊ส สปุ๊กนิก  

ป�ปยิอง กุก๊ กุก๊ และปดิท�้ยดว้ยศลิปนิในตำ�น�น

อย่�งวงแคลช ซึ่งง�นได้รับก�รตอบรับอย่�งดี

จ�กกลุ่มนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

และกลุ่มนกัท่องเที่ยวจ�กจังหวดัใกลเ้คียง สร�้ง 

ประวตัศิ�สตร์หน�้ใหมข่องคอนเสร์ิตลโีอในภ�ค

อีส�นที่มีคนร่วมง�นกว่� 12,000 คน 

20 เมษายน 

บีจีซี จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562

น�ยปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธ�นกรรมก�ร 

บริห�รฯ และ น�ยศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร 

กรรมก�รผู้จัดก�รฯ พร้อมคณะผู้บริห�ร บริษัท 

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊�ส จำ�กัด (มห�ชน) หรือ 

บีจีซี (BGC) ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�

ปี 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 34 อ�ค�รสิงห์ 

คอมเพล็กซ์ จ.กรุงเทพมห�นคร โดยมีผู้ถือหุ้น

เข้�ร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 คน โดยเปิดโอก�สให้ 

ผู้ถือหุ้นถ�มข้อซักถ�มกับคณะกรรมก�รเพื่อ 

สร้�งคว�มเชื่อมั่นอีกด้วย

26 เมษายน 
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นักกีฬาไทยหัวใจสิงห์
รวมใจสานฝันมอบของขวัญ
คืนความสุขสู่ทะเลปี 3

นักกีฬ�ทีมช�ติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน

ในสังกัดสิงห์ ในน�มกลุ่ม “นักกีฬ�ไทย รวมใจ

ส�นฝัน” กว�่ 370 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ

สิ่งแวดล้อม “นักกีฬ�ส�นฝัน มอบของขวัญให้

ทอ้งทะเล” ช่วยกนัเกบ็ขยะทีบ่ริเวณห�ดคลองถปู 

อ.สตัหบี จ.ชลบรีุ โดยมีน้องๆ นักกีฬ�จ�ก 6 ชนิด

กฬี� ไดแ้ก ่เทนนิส ว�่ยน้ำ� วนิดเ์ซร์ิฟ ยมิน�สตกิ 

เทควันโด และเทเบิลเทนนิส เข้�ร่วมกิจกรรม 

นอกจ�กนี้ยังร่วมด้วยผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอนชมรม

ว่�ยน้ำ�สิงห์ ศูนย์ฝึกยิมน�สติกลีล�สิงห์ สถ�บัน

เทนนิสปีร�มิด Uttawut Tennis Team Sattahip 

Defender Beach และสิงห์อ�ส� วัตถุประสงค์

เพือ่รณรงคใ์หช่้วยกนัลดปริม�ณก�รสร้�งขยะและ

ปลูกจิตสำ�นึกจ�กพี่สู่น้อง 

19 พฤษภาคม

สิงห์ปาร์ค เชียงราย 
คว้ารางวัล “Thailand MICE 
Venue Standard” 

น�ยพงษรั์ตน์ เหลอืงธำ�รงเจริญ กรรมก�ร

ผู้จัดก�ร บริษัท สิงห์ป�ร์ค เชียงร�ย จำ�กัด เป็น

ตวัแทนเข้�รับร�งวัลม�ตรฐ�นไมซ ์หรือ “Thailand 

MICE Venue Standard” ประเภทสถ�นที่

จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) 

จ�กสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดก�รประชุมและ

นิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. โดย

ร�งวัลดังกล่�วจะมอบให้กับผู้ประกอบก�รที่มี

ม�ตรฐ�นจดัง�นทีม่คีณุสมบติัด�้นก�ยภ�พ คว�ม

ปลอดภยั ก�รสนับสนุน และก�รจดัก�รอย�่งยัง่ยนื

29 เมษายน 

Singha Summer Camp ปี 11 
ส�าเร็จเกินเป้าหมาย 

บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จำ�กดั เดนิหน้�จดั

โครงก�รค�่ยเย�วชนฤดูร้อน “Singha Summer 

Camp” โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และจัด

พร้อมกันทั้ง 11 บริษัทในเครือทั่วประเทศ เป็น

เวล� 7 สัปด�ห์ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 5 พ.ค. 

ที่ผ่�นม� โครงก�รดังกล่�วประกอบด้วย 3 ค่�ย 

ได้แก่ ค�่ยก�รเรียนรู้ ค�่ยสร้�งสรรค์ และค�่ย

กีฬ� มีเด็กๆ จ�กทั่วทุกส�รทิศของประเทศไทย

กว่� 1,600 คนเข�้ร่วมโครงก�ร พิธีปิดโครงก�ร

จดัข้ึนในวนัสดุท�้ยโดยม ีน�ยอรรถสทิธ์ิ พรหมสขุ 

ผูจ้ดัก�รสว่นง�นกจิกรรมเพือ่สงัคมเปน็ประธ�น

ปิดง�น

5 พฤษภาคม

บีจีซี เปิดศึกชิงเจ้าความเร็วสายน�า้ 
BGC Powerboat Grand Prix 2019

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊�ส จำ�กัด 

(มห�ชน) หรือ บีจีซี (BGC) สนับสนุนก�ร

แข่งขัน Singha Watersports สน�มแรกของปี 

ร�ยก�ร “BGC Powerboat Grand Prix 2019” 

ณ บึงหนองโคตร จ.ขอนแก่น โดย น�ยวุฒ� 

ภิรมย์ภักดี เดินท�งไปเปิดก�รแข่งขันและร่วม

รับชมก�รแข่งขันเรือเร็วสูตร 1 หรือ F1 และก�ร

แข่งขันเรือเร็วรุ่น Formula 5s ผลก�รแข่งขันใน 

รุ่น F1 แชมปข์องสน�มตกเปน็ของ ธีระ เสร็จธุระ 

สว่นผลก�รแข่งขันในรุ่น Formula 5s เรือ BGC ที่

ขับโดย วสันต์ ป�นพรม คว้�ร�งวัลชนะเลิศ ถือ

เปน็สน�มเปดิก�รแข่งขันทีชิ่งชัยกนัอย�่งร้อนระอ ุ

27-28 เมษายน
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สิ่งที่ท้าทายสูงสุดในฐานะผู้น�าของ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด 
คืออะไร

มองว่าเป็นเร่ืองของคน เพราะเป็นปัจจยั

หลักของกิจการที่อยู่คู่เมืองไทยมาถึง 85 ปี 

ท�าให้ม ีGeneration Gap (ช่องว่างระหว่างวยั) 

ของคนท�างานในบริษทัค่อนข้างสงู อย่างไรกต็าม 

จากความส�าเร็จในอดีตท�าให้คนรุ ่นก่อน 

มีความภาคภูมิใจกับผลงานที่ท�ามา ซึ่งมอง

ว่าเป็นเร่ืองดี แต่ด้วยความก้าวหน้าของ 

Technology จงึส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงวธีิการ 

ท�างาน น่ันคือ ส่วนท่ีดีอยู่แล้วก็จะยังเก็บไว้ 

แต่ส่วนที่ไม่ดีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น 

“Generation Gap ต่างๆ ภายในองค์กร

มีความท้าทายซ่อนอยู่ จึงมีหลายสิ่งที่ผมต้อง

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก”

จากเร่ือง Generation Gap ด้วยความ
ท้าทายดังกล่าวสะท้อนมาที่แผนการ
ท�างานอย่างไร

สิ่งที่ผมท�าคือบริหารจัดการคนให้อยู่ใน

จุดที่เราต้องการ หรือเราอยากให้ใครท�าอะไร 

เพราะทุกคนต่างมีความเก่งและความดีใน 

ตัวเอง จึงอยู่ที่เราจะดึงศักยภาพออกมาให้ได้ 

โดยต้องรู้ว่าแต่ละคนเก่งในเร่ืองใดแล้วเลือก

งานที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา  

ยกตวัอย่างเช่น ไม่ให้นักวิง่มาราธอนมาแข่งวิง่ 

100 เมตร แต่กว่าที่จะเลือกนักวิ่ง 100 เมตร

มาได้ ก็ต้องผ่านการคัดกรองและพิจารณา

อย่างถี่ถ้วนมาก่อน เช่นเดียวกับที่ข้ันตอน 

ดงักล่าวคงไม่สามารถท�าให้พนักงานเป็นพนัคน 

พงึพอใจได้ทัง้หมด แต่หวงัว่าจะสามารถท�าให้

คนหมู่มากพอใจ

Generation Gap 
โจทย์ใหญ่ของรุ่น 4 แห่งค่ายสิงห์

บทสัมภาษณ์คุณภูริต ภิรมย์ภักดี 
โดย Techsauce Thailand เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

Generation Gap เป็นหนึ่งความท้าทายของทายาทรุ่น 4 อย่าง ภูริต ภิรมย์ภักดี 
ต้องเผชิญ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด แห่งกลุ่ม 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด เพื่อน�าพาองค์กรให้ก้าวผ่าน Technology Disruption 
ควบคูก่บัค้นหาโอกาสใหม่ๆ ทีจ่ะน�ามาซึง่การเตบิโตแบบยัง่ยนืให้แก่กจิการด้วยกลไกของ 
CVC ในนาม Singha Venture Capital Fund (กองทุน สิงห์ เวนเจอร์ส) ซึ่งเป็น 
หน่วยงานด้านการลงทุนที่อยู่ภายใต้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด คุณภูริต 
ภิรมย์ภักดี ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของบทบาทและภารกิจที่ตัวเขาวางไว้ เพื่อปูทางให้
กิจการของครอบครัวภิรมย์ภักดียังคงเติบโตอย่างยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม หลาย generation 

ก็มีความท้าทายต่างกันไป ข้ึนกับว่าเรา 

ต้องการให้องค์กรขับเคลือ่นไปในรูปแบบใด 

ซึ่งหากต้องการให้องค์กรเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ย่อมต้องมีระบบ

การท�างานทีด่พีร้อมทัง้มคีนทีส่นับสนุนให้

ระบบดียิ่งขึ้นด้วย

“ผมอยากเห็นองค์กรเติบโตอย่าง

ยั่งยืน ที่อีก 100 ปี เราก็ยังอยู่ได้”

แผนงานของบรษิทับญุรอดเทรดด้ิงฯ  
ในวนันี ้แตกต่างจากอดีตอย่างไร

เราจะต้องมีคนใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา

องค์กร แต่สิ่งที่ท้าทายและยากที่สุดคือ 

ให้คนพวกน้ีอยู ่กับเราได้ คือต้องดูแล 

ลูกน้องให้ดี ซึ่งสิ่งที่ผมให้ความส�าคัญ

อันดับหนึ่งคือลูกค้า สองคือพนักงาน และ

ผู้ถือหุ้นมาเป็นอันดับสาม

“พนักงานเราต้องกินดีอยู่ดี 

ก่อนที่เราจะไปช่วยสังคม ถ้ายังไม่มี

ปัญญาเลี้ยงตัวเราเองเลย 

แล้วจะไปช่วยสังคมได้อย่างไร”

ภาพรวมการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง
ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

ท�าให้วิธีการต่างไปจากเดิมจึงต้องพัฒนา

ในด้านอื่นๆ มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคน 

การขาย และช่องทางจ�าหน่าย รวมถึง

จากที่เคยแข่งขันแบบหละหลวม ตอนน้ี

ทุกคนต่างก็ฉลาดขึ้น ระบบต่างๆ ก็ดีขึ้น 

Technology มาช่วยให้ชีวิตเราง่ายข้ึน  

จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องน�าแต่ละสิ่งมา 

รวมกันแล้วพัฒนาโครงสร้างเราให้แข็งแรง 

ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถสู้คนอื่นได้

มีมุมมองเช่นไรต่อเรื่อง 
Technology Disruption

ด้วยเหตุผลที่เราต้องการให้องค์กร

หรือบริษัทอยูไ่ด้ไปอกี 100 ปี จงึไม่ยอมต้อง

เป็นฝ่ายทีถ่กูคนอืน่มา disrupt ท�าให้ต้อง

พัฒนาตัวเองและเตรียมตัวให้พร้อมรับมือ

กบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคต 

โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

ไปมาก โดยสิง่ทีท่�าให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึน้

คือ Technology จงึเร่ิมมองว่าจะสามารถ

น�า Technology ที่เพิ่งริเริ่มขึ้นใหม่มาใช้

กบัชวีติประจ�าวนัและระบบขององค์กรให้

แข็งแรงขึ้นได้อย่างไร

“ผมไม่เช่ือว่าคนเราสามารถอยู่ต่อ

ไปถึง 100 ปีได้ แต่ Technology หรือ

ระบบต่างๆ สามารถท�าให้องค์กรของเรา

แข็งแรงและอยู่ต่อไปได้ วันหนึ่งถ้าไม่ม ี

ผมแล้ว ถ้าระบบดีก็สามารถอยู่ต่อได้”

“ผมอยากเห็นองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
ที่อีก 100 ปี เราก็ยังอยู่ได้”
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ปัจจัยใดท่ีจะส่งผลกระทบสูงสุดกับ
ธุรกิจของเครือบุญรอดฯ

เราถอืว่าโชคดทีีอ่ยูใ่นธุรกิจเคร่ืองดืม่ 

ทีปั่จจยัต่างๆ ทีจ่ะมา disrupt ตรงๆ ยงัไม่มี 

เป็นเพียงปัจจัยทางอ้อมมากกว่า ดังน้ัน 

การที่เราไปดูงาน ไปต่างประเทศ หรือ

แม้กระท่ังไปงาน Techsauce Global 

Summit ก็เพื่อต้องการไปหาไอเดียใหม่ๆ 

connection ใหม่ๆ หรือคนใหม่ๆ เพื่อ

มาเสริมหรือเติมทัพให้กับองค์กรของเรา

ผมเช่ือว่าการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด 

เราสามารถเรียนรู้ได้ทกุวนั สามารถหาสิง่

ใหม่ๆ ได้ทุกครั้งที่ไปดูงานต่างๆ เพราะ 

motivation สามารถเกดิข้ึนได้ตลอดเวลา 

เราได้เหน็อะไรทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้กบั

ประเทศหรือองค์กรของเราได้

ในฐานะทายาทรุน่ 4 นอกจากสร้าง
ความย่ังยืนแล้ว ต้องการเห็นอะไร
เกดิข้ึนในองค์กรอกี

ผมอยากเห็นทุกคนยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงได้ เพราะเช่ือว่าไม่มีใคร

ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องยอมรับ 

เพราะ trend ในอนาคตพัฒนาไปใน

ด้านนี้ จึงต้องปรับตัวเราเองไปในด้านน้ี 

ศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่รู ้ พัฒนา 

ตัวเราเองให้ดีขึ้น

“ผมก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู ่

เพราะไม่ได้รู้ทุกอย่าง พยายามเรียนรู้

หลายๆ อย่างเพื่อจะได้พัฒนาตัวเรา 

ให้ดีขึ้น”

กองทุนสิงห์ เวนเจอร์ส 
มีที่มาอย่างไร

อย่างที่ผมบอกเสมอคือใครจะมา 

disrupt ได้ ต้องเป็นตัวเราเอง ผมไม่

ยอมให้คนอื่นมา disrupt บริษัทเรา แต่

หลังจากที่เราออกไปค้นหาสิ่งต่างๆ ที่จะ 

disrupt ตัวเราได้ก็ไปพบกับ Technology 

หลายอย่างทีช่่วยให้ชีวติเราง่ายข้ึน แต่ผม

จะเน้นลงทนุไปกบัสิง่ทีท่�าให้ระบบของเรา 

ดีขึ้น ท�าให้ service ของเราดีขึ้น ท�าให้

องค์กรของเราพัฒนาขึ้น

โดยส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนในกิจการ 

Startup ซึ่งระดมทุนในรอบ series B แล้ว 

เพราะเรามองว่าเป็นธุรกิจที่เ ร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงแล ้ว มีการพัฒนาและ

สามารถจบัต้องได้ในระดบัหน่ึง อกีส่วนคอื 

ลงทุนช่วง late series ที่เน้นท�าก�าไร 

ท้ังน้ีเช่ือว่าทุกกิจการที่เราลงทุนสามารถ 

ต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทได้หมด

“จากที่เคยตั้งกองทุนไว้ที่ 25 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับปีน้ีก็ข้ึนมาเป็น  

100 ล้านเหรียญ เพราะเราให้ความส�าคญั

กับตรงน้ีค่อนข้างมาก ซึ่งในส่วนที่ลงทุน

ไปเชื่อว่าสามารถน�ามาใช้จริงได้”

อะไรท่ีช้ีวัดผลส�าเร็จของการขยาย
ไปสูธ่รุกจิใหม่ๆ และได้เรยีนรู้อะไรบ้าง 

การท�าธุรกิจไม่ใช ่ เ ร่ืองง ่ายและ

ไม่ใช่ทุกคนท�าแล้วจะประสบความส�าเร็จ 

เพราะไม่เช่นน้ันทุกคนก็คงรวยกันหมด

แล้ว ผมถือว่าการท�าพลาดเป็นครูของเรา 

ซึ่งตัวผมเองได้เรียนรู้การท�างานต้ังแต่

ระดบัล่างข้ึนมา ต้ังแต่เป็นเดก็ล้างถงัเบยีร์ 

ในโรงงานหรือแม้แต่ขับรถโฟล์คลิฟท์  

เพื่อให้ได้เรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่รากเหง้าของ

มันจริงๆ ได้เห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อให้รู้ว่า 

จะแตกแยกออกไปท�าอะไรได้บ้าง แล้ว 

ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จด้วยการ

ลองผดิลองถกู และอย่าไปกลวั เพราะหาก

มัวแต่กลัว ความส�าเร็จก็จะไม่มีวันเกิด

“ต้องลองก่อน ให้ความผิดพลาด

เป็นครูของเราแล้วอย่าท�าอีก เพราะ

ทุกคนต่างเคยท�าผิดกันหมด ผมเคยมี

โอกาสเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกแล้ว

น�ามาใช้พัฒนาตัวเองและให้องค์กรเรา

แข็งแรงขึ้น”

ค�าแนะน�าทีจ่ะฝากให้ทายาทธรุกจิที่
ก�าลงัเผชญิกบั Digital Disruption 
อยู่ในขณะนี้

สิ่งที่ผมบอกเสมอคือต้องไม่หยุด 

ทีจ่ะเรียนรู้ เพราะ Technology บางอย่าง

สามารถมา disrupt ต่อธุรกจิทีเ่ราท�าอยูไ่ด้

เพยีงแค่ข้ามวนั ซึง่เป็นเร่ืองทีอ่นัตรายมาก 

หากไม่เตรียมตัวเราให้พร้อมก่อนที่จะไป

เจอกับ Technology ที่สามารถ disrupt  

เราได้ทกุวนั และเรียนรู้สิง่ทีก่�าลงัจะเกดิข้ึน 

ให้ได้ดีที่สุด 

“การท�าธุรกิจใน generation  
ที่สองและสามเป็นสิ่งที่ยาก  
เมื่อเรามี fat มากก็ต้อง
พยายามลด fat ให้ตัวเรา 
lean หรือท�าบ้านของเราให้
สะอาดก่อน แล้วค่อยออกไป 
สู้กับคนข้างนอก หากบ้านเรา 
ยังสกปรกอยู่ หรือ fat  
ยังมาก ก็จะท�าให้เราเหนื่อย 
เมื่อต้องออกไปสู้” 

ภูริต ภิรมย์ภักดี 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ที่มา: https://techsauce.co/corp-innov/
generation-gap-bhurit-singha/
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REVIEW / “ถอดรหัสไทย”

ถ้าให้นึกถึงความเป็นไทย ส่ิงท่ีนึกข้ึนได้แบบเร็วๆ ก็จะมีตั้งแต่ชุดไทย อาหารไทย สวัสดี 

อะเมซิ่งไทยแลนด์ หรือบางคนอาจจะนึกถึงไทยแลนด์โอนลี่ ซึ่งเราน่าจะนึกได้มากถึง  

100 อย่าง แต่ส่ิงท่ีเรานึกได้น้ันเป็นของไทยแท้หรือไม่ แล้วเรารู้ที่มาของสิ่งท่ีเราบอก

ว่าเป็นไทยน้ีแค่ไหน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะตอบค�าถามเหล่านี้ได้ เราขอชวนคุณมา

ขยายมุมมองความเป็นไทยให้กว้างขึ้นกับนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” 

รีวิว: แมวหมู ภาพ: สังเขปสีขาว

 ไทยรึเปล่า
เริ่มต้นจากการตั้งค�าถาม เช่น เมื่อเห็นชุดนางร�าที่มีลวดลาย

สากล เราจะคดิว่าเป็นชุดไทยอยูม้ั่ย หรือเรามีความเหน็ยงัไงท่ีนกัแสดง 
หน้าฝรัง่เล่นเป็นคนไทยสมัยอยธุยา เราคดิว่า “ชดุรถตุก๊ตุก๊” บนเวที
มิสยูนิเวิร์สปี 2015 น�าเสนอความเป็นไทยหรือไม่ ค�าถามเหล่านี้จะ
กระตุ้นให้เราฉุกคิดและหาค�าตอบว่า “ไทยรึเปล่า”

ค้นหาไทย ในหลากมุมมอง 
“ถอดรหัสไทย”
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 ไทยแปลไทย
สิ่งของมากมายที่เราคุ้นเคยว่าเป็น

อะไรไทยไทย เช่น นวดแผนโบราณ เสื้อ
ลูกไม้ ศิลาจารึก พระสยามเทวาธิราช แม้
กระท่ังโบราณวัตถุท่ีมีมาก่อนอาณาจักร
สุโขทัย แท้จริงสิ่งเหล่านี้มีท่ีมาจากไหน 
ท�าไมถงึกลายมาเป็นของไทยได้ “ไทยแปล
ไทย” มีค�าตอบ และค�าตอบนั้นอยู่รอบๆ 
เพียงแค่เราก้าวเข้าไปเปิดลิ้นชัก 

 ไทยตั้งแต่เกิด
“ไทยตั้งแต่เกิด” เฉลยความเป็นไทย

ในแบบทีเ่ราเหน็อยูท่กุวนัน้ีว่าเกดิขึน้ตัง้แต่
ตอนไหน ผ่านไทม์ไลน์ที่แสดงพัฒนาการ
ความเป็นไทย ไฮไลต์ส�าคญัคอืช่วงทีม่กีาร
รวมชาติเป็นสยาม ที่มาของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ไล่มาถึงช่วงการปฏิวัติ
วัฒนธรรม ต้นก�าเนิดค�าว่า “สวัสดี” และ
การฟื้นฟูความเป็นไทย

 ไทยแค่ไหน
ชุดที่แสดงความเป็นไทยในความคิด

ของเรามกัจะต้องมสีไบ ผ้าถงุ โจงกระเบน 
หรืออะไรที่ดูจักรๆ วงศ์ๆ แต่จริงๆ แล้ว
เสื้อยืดที่สกรีนข้อความภาษาไทยหรือเลข 
๙ เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ กางเกง
มวยไทย เสื้อลายดอกช่วงสงกรานต์ ก็ถือ
เป็นชุดที่แสดงความเป็นไทยได้เหมือนกัน 
เพียงแต่จะ “ไทยแค่ไหน” เท่านั้น
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REVIEW / “ถอดรหัสไทย”

 ไทย Only
มีหลายอย่างที่ไทยคิดไทยท�า 

จากความสร้างสรรค์และพลิกแพลง
สิ่งต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
สไตล์ไทยจนกลายมาเป็น “ไทย Only” 
หรือไทยเท่านั้น เช่น การเอาแผ่นซีดี
ห้อยท้ายจักรยานและก้นช้าง กระบอก
ตั๋วรถเมล์ที่ฉีกตั๋วได้ทันใจ สิ่งเหล่านี้
สะท้อนบุคลิกคนไทยที่เน้นคอนเซ็ปต์ 
ประหยัด ง่าย ใช้ได้ผล

 ไทย Inter 
เราสื่อความเป็นไทยให้โลกรู้โดย

น�าเสนอสิ่งที่ประณีตและซับซ้อนอย่าง
การแกะสลกัผลไม้ กระเป๋าผ้านารายา 
แม้กระทัง่เรอืพระทีนั่ง่ แต่ “ไทย Inter” 
น�าเสนอว่าส่ิงที่ชาวต่างชาติมองเห็น
ความเป็นไทยคือผลไม้รถเขน็ กระสอบ
สายรุง้ เรอืหางยาวตดิเครือ่ง ซึง่พวกเขา 
มองเห็นและประทับใจความเรียบง่าย
ในความเป็นอยู่

 ไทยเชื่อ 
เรือ่งความเชือ่คนไทยไม่แพ้ชาติใด 

ในโลก เพราะ “ไทยเชื่อ” ตั้งแต่ภูตผี 
ศาสนาพุทธ พราหมณ์ ความเชื่อแบบ
จีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง หรือความเชื่ออื่นๆ ใน
เชงิสญัลกัษณ์ รปูป้ัน จอมปลวก ไปจน 
ถงึการเสีย่งทายท�านายทกุรปูแบบ และ
ไม่ว่าจะมีที่มาต่างกันอย่างไร ก็จะถูก
ปรับรปูแบบให้มอีทิธพิลกบัการด�าเนนิ
ชีวิตแบบไทยได้ทั้งสิ้น
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 ไทยประเพณี
น อ ก จ า ก ล อ ย ก ร ะ ท ง แ ล ะ

สงกรานต์ทีท่ัว่โลกรูจ้กัแล้ว อกีมมุหน่ึง 
“ไทยประเพณ”ี ยงัหมายถงึธรรมเนยีม
ท่ีคนไทยปฏิบัติกันจนเป็นเอกลักษณ์ 
เช่น การรับปริญญาที่ไม่ใช่ประเพณี
ไทยแท้ แต่กไ็ด้กลายเป็นอะไรไทยไทย
ด้วยการถ่ายรปูกบัป้ายทะเบยีนรถยนต์ 
(ปลอม) “จบ 2562” สวมมงกฎุดอกไม้
และหิ้วตุ๊กตาตัวใหญ่ๆ   

 ไทยดีโคตร
หลายส่ิงที่เราภูมิใจว่าเป็นของ

ไทย เช่น สถาปัตยกรรม อกัษรไทย โขน 
ครุฑ รถตุ๊กตุ๊ก เสื้อลายดอก ฯลฯ กว่า
จะมาเป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ได้ผ่าน
การเปลี่ยนรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง 
“ไทยดีโคตร” จะพาย้อนไปดูต้นทาง
ให้แน่ชดัว่าออรจินิลัจรงิๆ มาจากไหน 
มาถงึไทยยงัไง พอมาเป็นของไทยแล้ว
ดีโคตรขนาดไหน

 ไทยวิทยา
นึกถึงวัยเรียนแล้วจ�ากันได้ม้ัยว่า

เราถกูปลกูฝังความเป็นไทยกนัมาแบบ
ไหน ถ้าจ�าไม่ได้ “ไทยวทิยา” จะช่วยให้ 
นกึออกผ่านการจ�าลองบรรยากาศของ
ห้องเรยีน 4 ยคุสมยั เราจะเหน็แบบเรยีน 
ภาษาไทยมานะ-มาน ีวนัเดือนปี (เลข
ไทย) ท่ีเขยีนด้วยชอล์คบนกระดานด�า  
บอร์ดแสดงสุภาษิต-ค�าพังเพยและ 
วนัส�าคัญๆ ของชาต ิ 

“ถอดรหัสไทย” ณ Museum Siam 

เปิด: วนัองัคาร - วนัอาทติย์
เวลา: 10.00 - 18.00 น.
ค่าเข้า: 100 บาท (คนไทย) 200 บาท (ต่างชาต)ิ  

***นทิรรศการถาวรท่ีจดัยาวไปถงึปี 2563



เรื่องเด่น / ความเชื่อ
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กับเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้

“ความเชื่อ” 

ทุกวันน้ี แม้เราจะอยู่ในโลกยุคดิจิตัล แต่ความเชื่อเรื่องสิริมงคลหรือการหลีกเลี่ยง 

สิ่งอัปมงคลทั้งหลายก็ยังอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทย ความเชื่อในที่นี้ เราจะไม่พูดถึงแมวหกขา 

 เต่าสองหัว หรือบ่อน�้าศักดิ์สิทธ์ิท่ีไหน แต่จะว่ากันด้วยเรื่องของพิธีและความเชื่อท่ียึดถือ

กันทั่วไป เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ พิธีไหนต้องนิมนต์พระกี่รูป จุดธูปกี่ดอก ท�าไมต้อง

ถวายม้าลาย ท�าไมถึงมีศาลมากมาย แล้วจ�าเป็นไหมที่ต้องแก้ปีชง ฯลฯ บางครั้งเราก็

ปฏิบัติตามๆ กันมาจนลืมไปว่า ความเชื่อเองก็มีเรื่องท่ีควรรู้อยู่เหมือนกัน ซึ่งเกร็ดเล็ก 

เกร็ดน้อยเกี่ยวกับความเช่ือที่เรารวบรวมมาน้ี เราเช่ือว่ามีบางเรื่องที่คุณอาจยังไม่เคยรู้  
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ทำ�ไมต้อง...

• น�้ำแดง
พกิดั: ศาลทีม่กีารบชูากมุารทอง เจา้แม่นางกวกั แมก้ระทัง่รปูปัน้ยกัษใ์นสนามบนิ 

ที่มา: ไม่มีข้อมูลแน่ชัด แต่มีคำาอธิบายที่บอกต่อกันมา เช่น 

• ความเชือ่ว่าสแีดงเป็นสมีงคล จะเซ่นไหว้อะไรจงึควรเน้นสแีดง และน�า้แดง 
ก็หาซื้อได้ง่าย 
• สมัยก่อนคนจุดธูปเสร็จแล้วเอาไปแช่น�้าจนก้านธูปละลายท�าให้น�้าเปลี่ยน
เป็นสีแดง คนจึงถือกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบน�้าแดง
• เชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกใจสิ่งนี้   

• ม้ำลำย
พิกัด: ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย ซึ่งมักอยู่บริเวณริมถนน 

ที่มา: จากความเชื่อของคนไทยสมัยนี้ เช่น

• แก้เคล็ด เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุและมีคนตาย 
บ่อย โดยถือกันว่าม้าลายคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัย 
• แกบ้น เพราะเชือ่กนัวา่สิง่ศกัดิส์ทิธิถ์กูใจสิง่นี ้สว่นใหญถ่วายมา้ลายเปน็คู่
• ว่ากันว่าเสียงเพี้ยนจาก “ถวายมาลัย” เป็น “ถวายม้าลาย”

• แมวกวัก
พิกัด: ร้านค้ามากมาย บางทีก็อยู่ข้างๆ เจ้าแม่นางกวัก 

ที่มา: ความเชื่อของชาวญี่ปุ่น

แมวกวัก คนญี่ปุ่นเรียกว่า “มะเนะกิเนโกะ” เชื่อกันว่าจะน�าโชคมาสู่
เจา้ของ และหากเจา้ของท�าธรุกจิกจ็ะชว่ยดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้รา้นไมต่า่งจาก 
เจ้าแม่นางกวัก ต�าแหน่งวางจะอยู่ในที่ที่ลูกค้าเปิดประตูเข้าร้านแล้วมอง
เห็นได้ทันที แมวกวักของแท้ต้องเป็นแมวพันธุ์เจแปนนีสบ็อบเทลหรือแมว
หางกุดญี่ปุ่น 

• หัวหมู
พิกัด: พิธีบวงสรวง พิธีเซ่นไหว้ พิธีแก้บน

ที่มา: ธรรมเนียมการสังเวยที่รับมาจากชาวจีน

สัตว์ที่ชาวจีนทั่วไปนิยมน�ามาเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ได้แก่ หมูและแพะ 
เพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคล หมู ถือเป็นตัวแทนของความมั่งมีและเงินทอง 
แพะ เป็นตัวแทนของความรุ่งเรือง ความส�าเร็จ แต่ที่คนนิยมใช้หมูมากกว่า
เพราะหาง่ายกว่าแพะ สมัยก่อนเซ่นหมูทั้งตัว สมัยนี้เหลือเพียงหัวหมูเพื่อ
ความประหยัด
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พิธีขึ้นบ้านใหม่

 ทำ�ไมต้องมีพิธีทำ�บุญบ้าน
เพราะเชื่อกันว ่าเป ็นการเสริม 

สิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย ญาติสนิทและ
มติรสหาย โดยจะมกีารบชูาพระรตันตรยั 
เทวดา และเจ้าทีเ่จ้าทางทีส่ถติ ณ ทีแ่ห่งนัน้ 
อีกทั้งการท�าบุญบ้านมีการเลี้ยงพระ
เลี้ยงแขก ท�าให้เจ้าบ้านได้บุญ ได้ความ
สบายใจ และได้เปิดบ้านให้เพื่อนบ้านได้
มาสร้างมิตรไมตรีต่อกัน 

 ไม่ทำ�พิธีได้ไหม
ถ้าไม่มีก�าลังท่ีจะจัดพิธีแต่ก็รู ้สึก

ไม่สบายใจหากละเลย ควรอัญเชิญ 
พระพุทธรูปมาประดิษฐานประจ�าบ้าน 
จุดธูปเทียนและอธิษฐานให้พระท่าน
คุ้มครองคนในบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุขหรือ
อาจท�าพธิเีลก็ๆ โดยนมินต์พระสงฆ์ 1 รปู
มาประพรมน�า้มนต์ในบ้าน และอุทศิส่วน
กุศลให้เจ้าที่และสัมภเวสีในบริเวณนั้น 

นิมนต์พระสงฆ์กี่รูป

ในงานมงคลทั่วไป เช่น ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ นิยมนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป หรือนิมนต์เป็นจ�านวนเลขคี่ 5 7 9 
แม้แต่งานแต่งที่แต่ก่อนจะนิมนต์พระมาเป็นจ�านวนคู่สมัยนี้ก็นิมนต์พระ 9 รูปเป็นหลัก เพราะถือเคล็ดเลขมงคล 
เว้นแต่ในงานท�าบุญอายุที่จะนิมนต์พระสงฆ์เกินอายุของเจ้าภาพ 1 รูป ส่วนงานอวมงคลในพิธีสวดพระอภิธรรมและ
สวดหน้าไฟ นิยมนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป แต่จริงๆ แล้วการนิมนต์พระสงฆ์ทั้งในงานมงคลและอวมงคลนั้นขึ้นอยู่กับ 
ความเหมาะสมด้านก�าลังของเจ้าภาพ สถานที่ประกอบพิธี ช่วงเวลา จ�านวนพระสงฆ์ในวัด และการไม่ขัดต่อ 
พระวินัยเป็นหลัก

ศาล - เจ้าที่

 ศาล ต่างกันอย่างไร
“ศาลเทพ” มเีสาเดียว ตัง้ขึน้เพือ่บชูา

เทพช้ันสูงของฮินดู ซึ่งเทพที่คนนิยมบูชา
ที่สุดคือพระพรหมท�าให้มักจะเรียกกันว่า 
ศาลพระพรหม ลักษณะของศาลเป็นซุ้ม
เปิดโล่ง 4 ทิศ

“ศาลพระภูมิ” มีเสาเดียว ลักษณะ
ของศาลจะคล้ายกับวิหารของเทวดา 
เพราะเป็นที่สถิตของพระภูมิเทวดา ศาล
พระภูมิจะมีความสูงกว่าศาลเจ้าที่ 

“ศาลเจ้าที่” มี 4 เสา ลักษณะของ
ศาลจะสร้างคล้ายเรือนไทยเพื่อให้เป็นที่
อาศัยของวิญญาณที่อยู ่ในสถานที่นั้นๆ  
มาก่อน นยิมป้ันรปูตา-ยายพ�านกัอยูใ่นศาล 
ท�าให้เรียกกันว่า ศาลตายาย
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 พระภูมิ เจ้าทำี่ 
ผีบ้านผีเรือน เหมือนกันไหม

“พระภมู”ิ เชือ่กนัว่าเป็นเทพ เทวดา 
ส่วนมากจะหมายถึง พระชัยมงคล ซึ่ง
เป็นเทพผู้ปกปักเคหสถานบ้านเรือน จงึมี
การอัญเชิญท่านมาสถิต ณ ศาลพระภูมิ
เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองบ้าน

“เจ้าที่” เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณซึ่ง
อยูใ่นบรเิวณนัน้มานานก่อนทีจ่ะมีการอยู่
อาศัย เมือ่คนมาสร้างบ้านจงึตัง้ศาลบชูา
เจ้าที่นอกตัวบ้าน เพื่อเป็นการให้เกียรติ
และขอให้เจ้าที่ช่วยคุ้มครอง

“ผีบ ้านผีเรือน” เชื่อกันว ่าเป ็น
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังวนเวียน
อยูด้่วยความผกูพนักบัลูกหลาน หลายบ้าน 
จึงมีหิ้งบูชาบรรพบุรุษและท�าพิธีเซ่นไหว้
ทุกปเีพือ่แสดงความเคารพ

 ตี่จู้เอี๊ยะ คืออะไร
ตี่จู้เอี๊ยะ เป็นศาลเจ้าที่ตามความเชื่อของคนจีนซึ่ง

ไม่ได้ถือว่าเจ้าที่นั้นเป็นวิญญาณ แต่ถือเป็นเทวดาที่ช่วย
ปกป้องคุ้มครองคนในบ้านและช่วยเสรมิโชคลาภเงนิทอง 
คนจนีในไทยหรอืคนไทยเชือ้สายจนีนยิมตัง้ศาลตีจู่เ้อีย๊ะ 
โดยจะตั้งวางกับพื้นสมดังค�าว่า ตี่ ที่แปลว่า ดิน

การจุดธูปเพื่อบูชำพระ ศำลพระภูมิ เจำ้ที่เจ้ำทำง 
นยิมจุดเป็นจ�นวนเลขคี ่ส่วนเลขคูม่กัจะเกีย่วข้องกบั
กำรสะเดำะเครำะห์ดวงชะตำ ข้อมูลจ�นวนธูปอาจจะ 
แตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละความเช่ือและต�ราแต่ 
ส่วนมากจะเป็นดังนี้

1 ดอก ไหว้ศพ ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น

3 ดอก บูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

5 ดอก บูชาพระรัตนตรัย พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 

7 ดอก บูชาศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

9 ดอก บูชาเจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ ฤาษี

13 ดอก ไม่นิยมจุดบูชาเพราะถือเป็นเลขอัปมงคล

16 ดอก บูชาเทพชั้นสูง เทพชั้นครู พิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญ
เทวดาที่ส�าคัญ 

32 ดอก บูชา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โลกมนุษย์ 

108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลก ทุกชั้นฟ้า

จุดธูปกี่ดอก 
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แมวดำ�คือแมวดี 

ความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยถือว่าแมวด�าเป็นสัตว์มงคล มี 
หลกัฐานทีบ่นัทกึไวใ้นสมดุขอ่ยสมยัชว่งตน้รตันโกสนิทรว์า่ “แมวด�า 
ปลอดตลอดล�า้นัน้ เลีย้งไวจ้ะดเีปน็เสรฐมีทีรพัยห์ลาย” สว่นความเชือ่ 
ว่าแมวด�าเป็นสัตว์อาถรรพ์คาดว่าคนไทยรับมาจากต่างชาติในช่วง
ที่สยามเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศมากขึ้น โดยชาวตะวันตก
เชื่อว่าแมวด�าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับมนต์ด�า ส่วนคนจีนเชื่อว่าหาก
แมวด�าข้ามศพจะท�าให้ศพฟื้น 

(ที่มา: คุณอดิเทพ พันธ์ทอง ในเว็บไซต์ www.silpa-mag.com) 

งานอวมงคล

 ทำ�ไมต้องดอกไม้จันทำน์
คนโบราณถือว่า ไม้หอม ก�ายาน 

เป็นของสกัการะเทพเทวดา งานพระราช
พธีิศพของเจ้านายชัน้สงูในสมยัก่อนจงึมี
การน�าไม้จนัทน์หอมมาสร้างพระโกศและ
ท�าเป็นฟืนเผาเพือ่ส่งดวงพระวญิญาณไป
สูส่วรรค์ และเพือ่ให้กลิน่หอมของไม้กลบ
กลิน่ผูต้าย แต่เมือ่ไม้จนัทน์หายากขึน้จงึ
เหลือเพียงการน�าส่วนเปลือกมาท�าเป็น
ดอกไม้ ต่อมาการใช้ดอกไม้จนัทน์ในพธิี
ศพได้แพร่หลายมาสูป่ระชาชน วสัดทุีใ่ช้ท�า 
จึงเปล่ียนเป็นของหาง่ายและราคาไม่แพง 
โดยยังถือเป็นสัญลักษณ์ของการส่งดวง
วญิญาณไปสูสุ่คตติามความเชือ่ดัง้เดิม

 ทำ�ไมต้องพวงหรีด
พวงหรดีเป็นวฒันธรรมทีม่าจากชาวยโุรป 

ค�าว่า หรีด ทับศัพท์จาก wreath ที่แปลว่า 
พวงมาลา เดิมทีใช้เฉลิมฉลองในเทศกาล
ต่างๆ ก่อนจะกลายเป็นสิ่งแสดงความอาลัย
ต่อผู้ตาย คนไทยรับวัฒนธรรมนี้มาเมื่อใดไม่
แน่ชัด แต่น่าจะเป็นช่วงที่สยามปรับประเทศ
ตามอารยธรรมตะวันตก ซึ่งไม่ได้มีวางเฉพาะ
ในงานศพ งานพิธีส�าคัญๆ ก็มีวางเช่นกัน แต่
จะเรียกว่า พวงมาลา สมัยนี้พวงหรีดงานศพ
ในไทยได้เปลี่ยนจากพวงดอกไม้เป็นพวงหรีด
ผ้า พวงหรีดพัดลม พวงหรีดนาฬิกา เพื่อให้
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 แมวด�ทำ�ศพเฮี้ยนจริงหรือ
แมวด�าไม่ใช่สัตว์อาถรรพ์หรือน�าโชคร้าย เพียงแต่แมว (ทุกสี) เป็นสัตว์ฝีเท้าเบา 

ว่องไว ชอบปีนป่าย มีแววตาที่สะท้อนแสงไฟ ยิ่งแมวด�าที่ซ่อนตัวได้ง่ายในความมืด 
หากปล่อยให้แมวกระโดดปีนป่ายโลงศพตอนกลางคืนจะสร้างความตกใจกลัวให้กับ
แขกในงาน ความเชื่อที่ว่า หากแมวด�ากระโดดข้ามโลงศพแล้วศพนั้นจะเฮี้ยน จึงเป็น
กุศโลบายให้คนระวังอย่าให้แมวมาก่อกวนในงานศพ
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ไม่จุดธูปได้ไหม

การจุดธูปเป็นเรื่องของความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าเครื่องหอม ธูปหอม คือกลิ่นของความดี 

เหมาะจะนำามาบูชาเทพ เทวดา เป็นธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนก่อนสมัยพุทธกาล การไม่จุดธูปในการไหว้พระไม่ถือว่าผิดหลัก

ทางพระพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่ข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งศาสนาพุทธให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติบูชาซ่ึง

ก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรม ขณะท่ีการจุดธูปถือเป็นอามิสบูชา (การบูชาด้วยสิ่งของ) 

ปีอาถรรพ์ 

 ปีชง คืออะไร
ปีชง หมายถึง “คู่ปีเกิดที่ไม่ถูกกัน” 

มหีลกัการดงู่ายๆ คอื คนทีอ่ายตุ่างจากปี
นักษัตรนั้น 6 ปี เช่น ปี 2562 ตกนักษัตร 
ปีกุน หากนับไปข้างหน้าหรือนับไปข้าง
หลัง 6 ปี จะไปตกอยู่ที่ปีมะเส็ง ดังนั้น 
ปี 2562 จึงเป็นปีชงของคนท่ีเกิดในปี
มะเส็ง เชื่อกันว่าคนที่ตกปีชงจะประสบ 
เคราะห์กรรม ต้องระวังอุบัติเหตุ โรคภัย
ไข้เจ็บ และปัญหาชีวิตต่างๆ 

 จ�เป็นต้องแก้ปีชงไหม
ปีชงเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์

จนี ไม่ใช่ความเชือ่ดัง้เดมิของคนไทยและ
วถิพีทุธ วัตถปุระสงค์ของการแก้ชงต้องดู
ว่าเป็นการไปท�าสิง่ดีๆ  หรอืเปล่า ถ้าชวน 
ให้แก้ชงด้วยการท�าความด ีการแก้ชงนัน้
ก็เป็นกุศโลบายท่ีดี แต่หากเป็นการไป 
เบียดเบียนชีวิตตัวเองและผู ้ อ่ืนก็อย่า 
ไปท�า เพราะสุดท้ายถ้าไปท�าไม่ดีก็ได้
ผลทีไ่ม่ด ีทกุอย่างอยูท่ี่ผลของการกระท�า

(สรุปจากค�าสอนของพระครูศรี
ปริยัติวิสุทธิ์ จากรายการธรรมะ ท�าไม?) 

 อาถรรพ์เบญจเพส
มีจริงหรือ

ค�าว่า เบญจเพส แผลงมาจากบาลี 
คือ “ปญฺจวีส” โดย ปัญ แปลว่า ห้า และ 
วสี แปลว่า ยีส่บิ รวมแล้วจงึเป็น “ยีสิ่บห้า” 
คนไทยเชื่อกันว่า เมื่ออายุ 25 ปีจะเข้าสู่ 
วัยเบญจเพส ซ่ึงอาจต้องเจอกับเหตุ
อาเพศ เคราะห์ร้าย หรือไม่ก็ได้ลาภยศ
สรรเสริญ จึงถือกันว่าเป็นช่วงอาถรรพ์ 
แต่หากพิจารณาดีๆ  จะเห็นว่าคนอาย ุ25  
กค็อืวยัรุน่ตอนปลายผูใ้หญ่ตอนต้น ถ้ายงั 
เอาแต่เที่ยวเล่น เรียนไม่จบ ไม่มีงานท�า 
กย็ากท่ีจะมอีนาคตอนัรุง่โรจน์ ความเชือ่
เรื่องเบญจเพสจึงน่าจะเป็นกุศโลบายที่
เตือนสติให้คนวัยน้ีตัดสินใจใช้ชีวิตให้ดี
เพราะส่งผลต่อการตั้งต้นอนาคต

(สรปุจากค�าสอนของท่าน ว.วชริเมธี 
จากรายการ ธรรมทานเสียงธรรม)

รวบรวมเรียบเรียงจาก

หนังสือคัมภีร์ พิธีกรรมแบบโบร�ณของไทย via Purifilm channel (Youtube)

ร�ยก�ร Dec a day ช่อง Voice TV (Youtube)

ร�ยก�ร ไทยกระจ่�ง เพจ pnpro studio

www.thaihow.com/1572 (ทำ�บุญบ้�น)

readthecloud.co/architect-5/ (ศ�ลพระภูมิ-เจ้�ท่ี)

https://www.wreathmala.com/

ที่มาภาพ

https://www.janbrett.com/gingerbread_baby_masks_main.htm 

https://www.stickpng.com/img/animals/cats/black-cat-scratching

https://www.shopback.co.th

http://www.sarnphraphoom.com/411/

http://www.doikham.co.th/news/pr-news-008

https://aduang.co/article/10952

https://ripheaven.com/collections/m/products/m2

http://www.horonumber.com/horo-2698

https://www.kisspng.com/png-cat-photographer
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของชาวบญุรอดฯ

 รูปหล่อโลหะทำ่านเจ้าคุณ
รปูหล่อโลหะพระยาภริมย์ภกัดี 

ณ ตึกหน้า ส�านักงานใหญ่ หล่อขึ้น
ในสมัยที่ท่านเจ้าคุณเพิ่งเสียชีวิตได้
ไม่นาน จึงอยู่คู่บริษัทมานานเกือบ  
7 ทศวรรษ เป็นท่ีเคารพบูชาของ
คนในบริษัทมาตลอด

ทั้งในเชิงแสดงความเคารพ 

ทีท่่านเป็นผูก่้อตัง้และมคีณุปูการ

ต่อบริษัท และในแง่อธิษฐานด้าน

การงานตลอดจนขอให้ท่านรับ

เข้าทำางาน

 พระประธานของบริษัทำ
พระพุทธชินราชจ�าลององค์นี้อยู ่คู ่

บุญรอดฯ มาตั้งแต่สมัยท่ีท่านเจ้าคุณยัง 
มีชีวิต สมัยก่อนเมื่อมีการประชุมคณะ
กรรมการจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูป 
องค์นี้มาเป็นพระประธาน ปัจจุบันเม่ือ
บริษัทมีงานส�าคัญๆ เช่น วันคล้ายวันเสีย
ชีวิตของท่านเจ้าคุณและวันคล้ายวันเกิด
ของบรษิทั กจ็ะอญัเชิญมาเป็นพระประธาน
ในพิธี ปัจจุบันประดิษฐาน ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 ตึกหน้า ส�านักงานใหญ่
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 ศาลต้นไทำรริมน�้า
มอีายกุว่าหนึง่ร้อยปี กล่าวกนั

ว่าเคยเป็นท่ีสถิตของเจ้าแม่ทับทิม
ก่อนทีจ่ะมผีูท้�าพิธอีญัเชิญเจ้าแม่ไป
สถิต ณ ศาลเชิงสะพานซังฮี้ แต่จะ
มีการอัญเชิญอารักษ์องค์ใดมาสถิต  
ณ ที่นี้แทนก็ไม่ทราบได้ ทว่าคง 
มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเพราะเป็น
ที่รู้ต่อๆ กันมาว่า “จะท�าอะไรต้อง
ขอท่านก่อน” ครัง้หนึง่กิง่ของต้นไทร
หักลงมาทับศาลพังทลาย บริษัทจึง
สร้างศาลขึน้ใหม่และเป็นทีก่ราบไหว้
มาถึงทุกวันนี้

 รูปหล่อโลหะนางฟ้า
คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 50 ปี เพราะอยู่มาตั้งแต่สมัยที่

ห้องต้มเบียร์ 2 (พิพิธภัณฑ์สิงห์ในปัจจุบัน) ยังไม่สร้าง เป็นรูปหล่อ 
ของนางมณีเมขลา เทพธิดาประจ�ามหาสมุทรในต�านานของ 
ศาสนาพุทธ บริษัทสั่งสร้างขึ้นเช่นเดียวกับรูปหล่อโลหะหนุมาน
คาบศรที่หายไป วัสดุเป็นนวโลหะแต่มีเนื้อทองแดงมากหน่อยจึง
มีสีเหมือนเม็ดมะขาม ทุกวันนี้เป็นทั้งงานศิลปะและรูปเคารพบูชา 
แขวนอยู่ ณ ตึกไอที ส�านักงานใหญ่

มีเรื่องเล่ากันว่า เคยถอดออกจากฝาผนังที่ติดอยู่แล้ว

เกิดเหตุไม่ดีแถวนั้น จึงได้นำากลับมาติดที่เดิม

หากใครเคยไปไหว้จะเห็น

หลักเขตโบราณที่ถูกรากของ

ต้นไทรปกคลุมและผุพังจนอ่าน

ตัวอักษรไม่ทราบความ
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 เทำวดา 3 องค์ทำี่พิพิธภัณฑ์สิงห์
ตอนซ่อมแซมอาคารหม้อต้ม 2 แปรสภาพมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี 2559 ได้มีผู้ทักว่า ที่นี่มีวิญญาณของ 

คนรักพื้นที่ 3 คน ดูแลมาตลอดจนกลายเป็นเทวดาสถิต แต่งชุดขาวล้วน คอยดูแลพื้นที่ให้เพื่อไม่ให้มีเหตุร้าย 
ท่านพอใจกบัการซ่อมแซมอาคารและชอบเสยีงเฮฮาของคน แต่กข็อให้เคารพสถานทีแ่ละรูม้ารยาท ตอนซ่อมแซม
อาคารมีคนงานไม่เคารพพื้นที่ ก็ได้แสดงตนให้เห็นอยู่ 2-3 ครั้ง

 ศาลหลังตึกนอน
แอลกอฮอล์

ศาลเจ้าท่ีที่มีการก่อสร้างคร้ัง
หลังสุด มีอายุประมาณเกือบ 20 ปี 
โดยคุณประพันธ ์แห่งส�านักงาน
ออกแบบก่อสร้างได้ฝันถึงพนักงาน
เก่าแก่ของบรษัิทท่ีเคยท�างาน ณ ทีน่ี้ 
และได้ล่วงลับไปแล้ว 

จึงสร้างศาลข้ึนเพื่อแสดง

ความเคารพและรำาลกึถงึ ปัจจบุนั

อยู่หลังตึกนอนแอลกอฮอล์ 

สำานักงานใหญ่ สามารถเข้าทาง

ด้านข้างตึกออกแบบได้
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 วิญญาณหญิงในชุดไทำย 
โซน 3 (โซนประวัติพระยา
ภริมย์ภกัด)ี พพิธิภณัฑ์สงิห์

ตอนที่มีการซ่อมแซมอาคาร
หม้อต้ม 2 ได้มกีารเปิดเพลงไทยเดมิ 
ในช่วงกลางวัน

ขอบคุณ พี่เล็ก โอภ�ส และ พี่นิ่ม บุญคง 

พนักง�นเก่�แก่ของบริษัทผู้เอื้อเฟื้อเรื่องเล่�

 ศาลพ่อปู่-แม่ย่า
ต้นไทรด้านหน้าบริเวณประตู

หนึ่ งอยู ่ คู ่บริษัทมานานเช ่นกัน 
มีอายุไม่ต�่ากว่า 40 ปี ก�าเนิดขึ้น
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับท่ีมีการสร้าง
อโุมงค์คอนกรตีครอบคลองสามเสน 
เคยเกิดเหตุมีผู้มาผูกคอตายด้วย 

ทราบมาว ่ า  มี คน เ ห็ น

วิญญาณหญิ ง ใ น ชุ ด ไ ท ย 

โบราณแว้บไปมา เข้าใจว่าพอ

เปิดเพลงไทยโบราณให้ฟังดูจะ

พอใจ ไม่ได้ออกมาให้เห็นอีก 

ต้นไทรนี้ได้รับการตัดแต่ง

ขยายรากจนมีขนาดใหญ่โตและ

ไม่มีใครกล้าตัดกล้าย้าย ต่อมา 

มกีารตัง้ศาลเจ้าทีบ่รเิวณต้นไทรนี้  

เรียกว่า ศาลพ่อปู่-แม่ย่า 



สิงห์ / ถามมาตอบไป

คุณคิดว่าอะไรที่QA+
“ไฟเขียวค่ะ ถ้าหยิบ

เครื่องสำาอางขึ้นมา

แต่งหน้าตอนรถติด”
จากไฟแดงจะเปลี่ยนเป็นเขียวทันที

ณัฐนรินทร์ ทัศนปรีชาชัย 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“ถั่วเขียว”
เป็นคนชอบกินถั่วเขียวค่ะ เลยลองเอามาปลูก 

แต่กลับโตมาเป็นถั่วงอกเฉย งงมากกกก

กชกร เจริญพุฒ (ชมพู่) 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“ความสุขในการ

ทำางานและความกล้า

ที่แฝงอยู่ในตัวเอง”

กัมพร อินทร์ดิษฐ์ (หนึ่ง)  

บริษัท มห�ส�รค�ม เบเวอเรช จำ�กัด

“สิ่งที่มองไม่เห็นค่ะ” 
ช่วงปิดบัญชีต้องทำางานดึกๆ มีบางคืน

ที่อยู่คนเดียว เลยเปิดเพลงดังๆ อยู่เป็น

เพื่อน แต่รู้สึกมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับ

เสียงเคาะโต๊ะเป็นจังหวะกับเสียงเพลง ><’

จิราภา ขุนศรี (June) 

บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ จำ�กัด

“กล้องจับความเร็ว”
 ต่อให้เห็นป้ายเตือนว่าจับความเร็ว 

คุณก็จะไม่มีทางเชื่อว่ามันมีจริง 

ถ้าใบสั่งยังมาไม่ถึงบ้านคุณ 

เออมีจริงว่ะ 5555+ 

วีระชัย สองห้องนอก (หนุ่ย) 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

“ความรัก” 
เพราะมีคนที่บอกว่ามันไม่มีจริง แต่จริงๆ 

มันอยู่รอบตัวเราครับ #เฉียบ

กิตติวินท์ บุญคง (MAN) 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด 

“ลิเวอร์พูล 

4-0 บาร์เซโลนา”

นฤมล นิธโยธาน (บี) 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
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“ ไม่เช่ือ อย่าลบหลู่ ”

“นาฬิกาบอกเวลา”
เชื่อไม่เชื่อ อยู่ดีๆ 

หันมาอีกทีก็อยู่ดึกอีกแล้ว

กรกฎ แจ่มแจ้ง (TEAM) 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“จริงแล้ว แมวรู้ช่ือตัวเอง”
แต่เลือกที่จะไม่หันเวลาถูกเรียก 

แต่แมวที่บ้านยิ่งกว่าเรียกแล้วไม่หัน ก็คือพอโดน

นินทาก็หันมามองตาขวางด้วย จริงๆ แล้วฟัง

ภาษาคนรู้เรื่องใช่มั้ยเนี่ย!

ณัฐพร สถิตย์ถาวรชัย (นัท) 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“หัวหน้าครับ”
พูดแล้วขนลุกเลยครับ ตรงนี้แอร์หนาวม๊ากก 

#ผมรักหัวหน้านะครับหยอกๆ  

รัชตา ชมธนานันท์ (โจ้)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“เมียครับ”
อันนี้ทั้งไม่เชื่อทั้งลบหลู่ไม่ได้เลย

อาจจะถึงปางตายได้

ณัฐพล มิ่งขวัญ (เฟี๊ยต) 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“วัฒนธรรม 

ประเพณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์”

ฐานิดานันท์ กล่อมกลำ่า (ลูกปลา) 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

จิตรียา วสุธารนันท์ (กานต์) 

บริษัท บีอ�ร์เอฟ โลจิสติคส์ จำ�กัด

“ใบสั่งครับ”
ไม่คิดว่าจะโดนก็ดันโดน #หยอกๆ

จิตติ ภู่ทอง 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

“ศาลเจ้าแม่งูจงอาง

พระราม 2” 
คุณแม่เคยไปขอโชค บอกว่าถ้าลูกถูกหวยจะ

อนุญาตให้มาออกไข่ท่ีบ้าน แล้วคุณแม่ก็ถูกหวย  

3 ตัวค่ะ แต่ต่อมาท่ีบ้านก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆ ข้ึน 

หมาเห่าไม่หยุด ท่ีหนักคือเจองูอยู่ในทุกมุมของบ้าน 

จนต้องกลับไปท่ีศาลงูเพ่ือขอให้เขากลับไป 

สุปราณี สระบัว (ปุ้ม) 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
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“ความคิด”
เพราะความคิดคนเราแตกต่างกัน 

บางครั้งเรื่องเดียวกันแต่มีความคิด

เห็นต่างกัน ที่ต่างกันอาจจะด้วย

อายุหรือประสบการณ์  

เพราะฉะนั้นเราควรจะฟัง

และไม่ลบหลู่หรือดูถูก

ความคิดของใคร



คอลัมน์พิเศษ / Interview เชฟชุมพล
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ก่อนจะมาเป็นเชฟ
ตอนวัยรุ่นผมใช้ชีวิตในครัวมาตลอด แม่ผมเป็นแม่ครัวใหญ่ในร้านอาหาร 

ผมต้องช่วยแม่ท�างานหาเงินพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วย เรียนเสร็จมาเข้าครัว 

ไปนอน ตืน่เช้าไปเรียน กลบัมาเข้าครัว ผมไม่เคยได้ใช้ชวีติวัยรุ่นเลย แต่กไ็ม่เคย 

คิดว่าตัวเองจะเป็นเชฟนะ ตอนมหาวิทยาลัยผมเรียนด้านการทูต ใฝ่ฝันอยาก

เป็นนักการทูตด้วยซ�้า

อะไรที่ท�าให้เปลี่ยนใจ
พอถึงจุดหน่ึงมันถึงเวลาที่ชีวิตต้องเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหน ผมได้

ปรึกษาหลวงพ่อที่ผมนับถือ ท่านสอนว่า “ถ้าอยากประสบความส�าเร็จให้ถาม 
ตวัเองว่า อะไรทีเ่ราเชีย่วชาญทีส่ดุ และอะไรทีเ่ราพึง่พาคนอืน่น้อยทีส่ดุ” ผมกค็ดิ
ว่าการท�าอาหารน่ีละที่เราท�าได้ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่เราท�ามาตลอด ตอนแรก 

เราท�าเพราะชีวิตที่ต้องต่อสู้ แต่สุดท้ายก็เลือกให้มาเป็นถนนสายหลักในการ

ด�าเนินชีวิตของเรา

เชฟชุมพล แจ้งไพร
เชฟอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์

INTERVIEW

เขาคือเชฟผู้มุ่งมั่นพัฒนาอาหารไทยมาตลอด ความหลงใหลในเสน่ห์
ของวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันเป็นอาหารไทย

และการเห็นคุณค่าในวัตถุดิบท้องถิ่น ท�าให้เขาภูมิใจและพร้อมผลักดันให้
อาหารไทยก้าวไกลไปมอบความสุขแก่คนทุกชาติ
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ท�าไมถึงมุ่งมั่นกับอาหารไทย 
เพราะผมเติบโตมากับการท�าอาหารไทย ผมว่า

อาหารไทยมีเสน่ห์ทีค่วามหลากหลาย คอืมีการผสมผสาน

ของวัฒนธรรม มีวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงที่ใช้สมุนไพร 

หลากชนิด มีรสชาติที่หลากรสแต่กลมกล่อม มีกลิ่นหอม

ทีไ่ม่ฉนุและไม่อ่อนเกนิไป อาหารไทยไม่เคยน่าเบือ่เพราะ 

มีครบทั้งรูป รส กลิ่น สี และเนื้อสัมผัสที่ซับซ้อน

วัตถุดิบไทย ส�าคัญอย่างไร
ผมบอกได้เลยว่า “ไม่มปีระเทศไหนทีร่�า่รวยวตัถดุบิ 

และเครื่องปรุงด้านอาหารมากเท่ากับประเทศไทย” 
น่าเสียดายที่คนไทยส่วนมากไม่ค่อยเห็นคุณค่าและ 

ไม่รู ้ว่าวัตถุดิบเกรดที่ดีที่สุดของเราถูกส่งออกไปหมด 

กลายเป็นคนต่างชาติได้กินของดีกว่าคนไทย ดังนั้นสิ่งที่

ผมต้องท�าคือไปเลือกเอาวัตถุดิบเกรดเอเหล่าน้ันมาก่อน 

เพื่อให้คนไทยได้กินของที่ดีที่สุด

คอนเซ็ปต์ร้านอาหารของเชฟ
อย่างที่บอกคือวัตถุดิบในบ้านเราดีที่สุดแล้ว ผมจึง

มองว่า “เราเป็นคนไทยก็ใช้ของไทยกินของไทย” ดังนั้น

ผมคิดคอนเซ็ปต์ร้านอาหารข้ึนมาว่าเราจะไม่ใช้วัตถุดิบ 

น�าเข้าเพราะเรามีของเพยีงพอ ผมจะชอบน�าวตัถดุบิพืน้บ้าน 

ออกมาพรีเซนต์และน�าเสนออาหารไทยในมุมใหม่ๆ 

มองว่าเชฟที่ดีเป็นอย่างไร
เชฟที่ดีต้องคิดถึงคนกินก่อน การเป็นเชฟ คุณต้อง

คดิท�าอาหารทีม่คีณุภาพให้กบัคนกินเท่าน้ัน เพราะอาหาร

อร่อยท�าง่าย แต่อาหารที่มีคุณภาพไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด 

ความอร่อยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณภาพ ผมสอนลูกศิษย์

เสมอว่า “อาหารที่คุณท�า ถ้าคุณไม่กล้ากิน คุณห้ามให ้
คนอ่ืนกินเด็ดขาด” นอกจากน้ันคือการมีความซื่อสัตย์ 

ความอดทน ซึ่งใช้ได้กับทุกอย่าง  

ถ้าเปรียบชีวิตของเชฟเป็นหนึ่งเมนู
ผมคิดว่าเป็น “แกงมัสม่ัน” เพราะแกงมัสม่ันมี 

ส่วนผสมมากกว่า 32 รายการ และมี 8 รสชาติ ได้แก่ 

เปรี้ยว เผ็ด เค็ม หวาน มัน ฝาด ขม ซ่า เรื่องราวในชีวิต

ของผมก็มีความหลากหลายและมีทุกรสชาติ ขมบ้าง หวานบ้าง 

มีเผ็ด มีเปร้ียวบ้าง แต่เราก็ต้องประคองรสชาติเหล่าน้ีให้ดีที่สุด 

ชีวิตมันถึงจะกลมกล่อม

เป้าหมายต่อไปในชีวิต
สิ่งที่อยากจะท�าต่อไปคือ อยากท�ามูลนิธิอาหารไทย โดย

จะรวบรวมคนรักอาหารไทยจากทั่วโลกมาอยู่ด้วยกัน เพื่อช่วยกัน

พฒันาอาหารไทยต่อไปทัง้ในด้านรสชาต ิการเผยแพร่ความรู้ และ

การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านอาหาร คือศาสตร์ตรงนี้มันเรียนรู้

ไปได้ไม่มทีีส่ิน้สดุ เหมอืนกบัการฝึกกฬีาทีต้่องพฒันาไปเร่ือยๆ เรา

กต้็องดวู่าอาหารไทยจะพฒันาและเปลีย่นแปลงไปได้ขนาดไหน  

“พิถีพิถัน”
ชีวิตคนเหมือนการท�าอาหาร ต้องปรุงอย่าง

เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด
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“เรื่องกินเรื่องใหญ่” นี่ไม่ใช่ค�ำพูด
เล่นๆ เพรำะคนเรำต้องกินอำหำร และ 
นอกจากกินเพ่ือสุขภาพแล้วยัง
กินเพือ่ความสขุด้วย แต่คงไม่มีใคร
อยากกินอะไรเดิมๆ ซ�้าซากทุกวัน 
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือ 
ให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมี
ราคาและรสชาติที่ถูกใจผู ้บริโภค 
จึงเป็นอีกหนึ่งควำมท้ำทำยส�ำหรับ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด  
ในฐำนะที่ เข ้ำสู ่ธุรกิจอำหำรเต็มตัว
ผ่ำน ฟู้ด แฟคเตอร์

ด้วยนโยบายท่ีให้ความส�าคัญกับ

นวัตกรรมด้านอาหาร ฟูด้ แฟคเตอร์ ก่อตัง้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 

“Food Innovations Center” โดยนอกจาก 

จะเป็นศนูย์วจิยัแล้ว ทีน่ี่ยงัรวบรวมองค์ความรู้ 

และผู้เช่ียวชาญด้านอาหารไว้อย่างครบ

วงจร ทว่าภารกจิและความส�าคญัของ Food  

Innovations Center ไม่ได้มีเพยีงเท่าน้ี จะมี 

อะไรบ้างน้ัน เราจะพาชาวบญุรอดตามไปด ู

เพื่อให้ทุกคนก้าวสู่ความเป็นธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่มไปพร้อมกัน

Food 
Innovations 
Center 
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Food Innovations  
Center
ตัง้อยูเ่ลขที ่30 หมู ่9 ต.บางควูดั อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

โดยเป็นศูนย์ OEM ที่พัฒนา

และผลิตอาหารให้กับทั้งใน

และนอกบริษัท ทั้งในระดับ

องค์กรและ SME รวมถึง

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และ

วิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร

ของบริษัท

ประกาศศักยภาพด้าน
ธุรกิจอาหาร

ภาพของบญุรอดฯ ทีค่นข้างนอกมอง

เห็นมาตลอดคือการเป็นธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

ทั้งที่จริงบุญรอดฯ ท�าธุรกิจอาหารมาแล้ว

หลายปี การเกิดข้ึนของ Food Innovations 

Center แหง่นี ้จะเปน็สิง่ที่แสดงศกัยภาพ

ของบริษัทให้คนในวงการธุรกิจอาหารทั้ง

ในและต่างประเทศได้เห็นว่า แม้เราจะยัง

ถอืว่าใหม่ แต่เรามีความรอบรู้ มีศกัยภาพ

ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอาหารได้อย่างครบวงจร 

และพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อ

ผลกัดนัอาหารไทยสูค่รัวโลก เป็นการสร้าง

ความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าที่ต้องการมา 

ต่อยอดธุรกิจอาหารกับเรา 

เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
ของบุญรอดฯ

Food Innovations Center เป็นจุด

เช่ือมในการคิดค้นนวัตกรรมด้านอาหาร

ของบริษัท โดยนอกจากจะช่วยคิดค้น

ผลติภณัฑ์อาหารใหม่ๆ ออกสูต่ลาด ยงัช่วย 

ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารที่

บริษัทในเครือผลิตขึ้น อาทิ ข้าวพันดี ซึ่ง

น�ามาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสุกที่

ส่งไปตลาดต่างประเทศได้โดยไม่เน่าเสีย

ง่ายและยงัคงคณุภาพ ตลอดจนอาหารใน

ร้าน EST.33 หลายๆ เมนู ที่จะมีการน�ามา

ปรับให้เป็นสนิค้าทีเ่ข้าถงึตลาดได้กว้างข้ึน 

อายุของสินค้ายืนยาวข้ึน และตอบสนอง

ต่อเทรนด์อาหารโลก 

ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
รายย่อย

ภารกิจของ Food Innovations 

Center ยังเป็นไปเพื่อสนับสนุน SME 

หรือธุรกจิผลติอาหารของคนไทยในระดบั

ท้องถิ่น ประเทศไทยมีสินค้าอาหารดีๆ 

มากมาย และผูป้ระกอบการรายย่อยเหล่าน้ี 

มีความรู้ในสินค้าของตัวเองดี แต่ขาด

โอกาสที่จะขยายสู่ตลาดที่กว้างข้ึน อาจ

เพราะมีอุปสรรคด้านก�าลังทรัพย์หรือ

ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ทีจ่ะยดือายสุนิค้า

ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย Food 

Innovations Center มีหน้าที่ให้ความ 

ช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา สนับสนุนข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อย 
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ศูนย์กลางในการด�าเนินธุรกิจอาหาร
อย่างครบวงจร

Food Innovations Center เป็น

ศูนย์กลางในการพบปะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

ลูกค้าในระดับองค์กรหรือ SME โดยที่น่ี

สามารถให้ค�าแนะน�าต้ังแต่ก ้าวแรกของ

การคิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ การทดลองวิจัย

อาหารให้ลูกค้าโดยผู ้เช่ียวชาญ ควบคุม

คุณภาพการผลิต การท�าฉลาก-บรรจุภัณฑ ์

ที่เหมาะสม การก�าหนดราคา การติดต่อ

ประสานงานเพื่อการผลิตในโรงงาน ช่องทาง 

การขาย ตลอดจนประสานกับภาครัฐเพื่อการ

รับรองมาตรฐานสินค้าและข้อกฎหมายต่างๆ 

นอกจากมบีทบาทเป็นผูค้ดิค้นวจิยัอาหารและ

ผู้ให้ค�าปรึกษาแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการ

ด�าเนินธุรกิจอาหารตั้งแต่ต้นน�า้ถึงปลายน�้า

รวบรวมและแชร์ know-how 
นวัตกรรมอาหาร

องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตอาหารภายใต้ฟู ้ด 

แฟคเตอร์ มี Food Innovations Center 

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แบ่งปัน และ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แต่ทีน่ี่กมี็การประสาน

กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแลกเปลี่ยนและ

พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเมือง

นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) หรือ

สถาบันอาหารที่เป็นของกระทรวงวิทย์ฯ และ

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักวิชาการที่มี 

know-how เชิงลึก รวมทั้งเครื่องมือที่จะช่วย

สนับสนุนการวิเคราะห์วิจัยต่างๆ 

ประเทศไทยมีสินค้า

อาหารดีๆ มากมาย และ

ผู้ประกอบการรายย่อย

เหล่าน้ีมีความรู้ในสินค้า

ของตัวเองดี แต่ขาด

โอกาสที่จะขยายสู่ 

ตลาดที่กว้างขึ้น

คุณสุภาภรณ์ อุบลรัตน์ (พี่แจ๋ว)
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมอาหาร

ห้องแล็บทดสอบค่าทางเคมี

การทดลองชิมอาหารจากครัวญี่ปุ่น
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รวมพลังกับบริษัทในเครือเพื่อก้าว 
ไปข้างหน้า

ด้วยความเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ

อาหารของบริษัท Food Innovations Center 

จึงร่วมงานกับหลายหน่วยงานในองค์กร โดย 

ที่นี่ได้รับการสนับสนุนด้าน know-how และ

คอนเนคชั่นจากบริษัทผู้ผลิตอาหารในเครือ

บุญรอดฯ รวมทั้งการสนับสนุนด้านเครื่องมือ

จากวศิวกรรมกลาง ด้านการวจิยัทางเคมจีาก 

Lab ส่วนกลาง ขณะที่ Food Innovations 

Center ได้ช่วยคดิค้น ต่อยอดผลติภณัฑ์ รวมถงึ 

น�าเสนอให้คู ่ค้าที่เข้ามาเจรจาได้ผลิตและ

อาศัยช่องทางจัดจ�าหน่ายของบริษัท เรียกว่า

เป็นการท�างานแบบ synergy เพื่อยกระดับ 

ธุรกิจอาหารของบริษัทให้เข ้มแข็งและมี 

ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอาหาร
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ผลักดันอาหารไทยและเพ่ิมมูลค่า
วัตถุดิบไทย

นโยบายของ Food Innovations 

Center ให้ความส�าคญักับวัตถดุบิทางการ

เกษตรของไทย วัตถุดิบที่ดีของไทยมักจะ

ถูกส่งออกโดยที่ยังไม่ได้ถูกท�าให้มีมูลค่า

เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการต่อยอดสินค้าเหล่านี้  

อาท ิการส่งออกข้าวสกุแทนข้าวสาร ส่งออก 

สแน็คทีท่�าจากข้าว ยงัมอีาหารไทยทีผ่ลติ

ไปจากประเทศเราและส่งออกได้โดยน�า

นวัตกรรมเข้ามาช่วยยืดอายุสินค้าแต่ยัง

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้

อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากข้ึน และท�าให้

ต่างชาติรู้ว่าอาหารไทยที่ใช้วัตถุดิบไทย

ล้วนๆ รสชาติเป็นอย่างไร 

ปรับตัวให้ทันตามเทรนด์
อาหารโลก

ทุกวันน้ีเทรนด์อาหารเปล่ียนไป  

เมื่อก่อนอาจต้องคิดผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน 

แต่ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 

จึงนิยมบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติ 

ปราศจากผงชูรส วัตถุกันเสีย รวมถึง

โปรตีนที่สกัดจากสารบางชนิด แต่ใน 

ขณะเดยีวกนัต้องไม่บดูง่ายและรับประทาน 

สะดวก รสชาติอาจไม่ใช่ส่ิงส�าคัญที่สุด

แต ่ เป ็นคุณภาพและความปลอดภัย 

นวัตกรรมอาหารจาก Food Innovations 

Center เบือ้งต้นจงึปราศจากสารปรุงแต่ง

เหล่านี้ รวมถึงออกแบบให้ใช้บรรจุภัณฑ์ 

ที่เหมาะสมเพื่อช่วยยืดอายุของอาหาร
ห้อง Locker สำาหรับผู้เยี่ยมชม
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เสริมสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการด�าเนิน

ธุรกิจอาหารกับลูกค้า Food Innovations 

Center ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการ 

สร้างบุคลากรมารองรับธุรกิจ นอกจาก

บุคลากรต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

อาหารและจดัหาเคร่ืองมอืเพือ่ผลติอาหาร 

ได้แล้ว จะได้รับการฝึกให้คดิในเชิงธุรกิจด้วย 

ทั้งในเรื่องราคา บรรจุภัณฑ์ เทรนด์ตลาด 

รสชาติ กฎหมาย การขาย และที่ส�าคัญ

จรรยาบรรณเร่ืองความปลอดภัยของ

อาหาร รวมทั้งการรักษาความลับเร่ือง

สูตรของลูกค้าอันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับ

การเน้นย�้าเป็นอย่างมาก 

Singha R Expert เยี่ยมชมและศึกษางาน
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เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

ฮายาโอะ มิยาซากิ 
นักสร้างแอนิเมชั่น ผู้ก่อตั้งสตูดิโอจิบลิ

ฮายาโอะ มิยาซากิ อาจไม่ใช่ชื่อที่โด่งดังเหมือน วอลต์ ดิสนีย์ แต่ในวงการภาพยนตร์แอนิเมช่ัน ช่ือของเขา

และ “สตูดิโอจิบลิ” ไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยผลงานภาพยนตร์แอนิเมช่ันยอดเยี่ยมอย่าง My Neighbor Totoro 

(1988), Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001) หนังในดวงใจของใครหลายคน

H a y a o  M i y a z a k i
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มิยาซากิเกิดวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1941 ที่จังหวัดโตเกียว 
เป็นบุตรคนที่ 2 ของครอบครัวที่มีบุตร 4 คน ชีวิตวัยเด็กของเขา
ห่างไกลจากความยากจน เพราะ
ครอบครวัท�าธรุกจิผลติเครือ่งบนิรบ
ให้กองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เมื่อยังเด็กเขาได้ไปที ่
โรงงานของพ่อและชืน่ชอบเครือ่งบนิ 
มากจนเก็บไปฝันว่าตัวเองบินได้ 
แต่การเติบโตมาในยุคสงคราม
ก็ท�าให้เขาไม่ได้เป็นคนมองโลก
สวยงามนัก

พ่อของมิยาซากิรักการดูหนัง 
และพาเขาไปดูด้วยเสมอ แต่ว่า 
เด็กชายมิยาซากิไม่ได้สนใจ เขา
สนใจ “มังงะ” (การ์ตูนช่องในสไตล์
ญี่ปุ ่น) และใฝ่ฝันจะเป็นนักวาด 
การ์ตูนให้ได้ มิยาซากิเริ่มมาสนใจ
แอนเิมชัน่หรอือนเิมะจรงิๆ หลงัจาก 
ท่ีเขาได้ไปดูอนิเมะสีเรื่องแรกของ
ญี่ปุ่นชื่อ The Tales of The White  
Serpent (นางพญางูขาว) ในปี 
1985 อารมณ์ของหนังที่ถ่ายทอด
ออกมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขา
อยากจะเขยีนหรอืวาดอะไรทีเ่ข้าถงึ
ความรู้สึกของคนจริงๆ 

หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย  
มยิาซากิเริม่งานท่ีโตเอะ แอนเิมชัน่ 
หนงัใหญ่เรือ่งแรกทีเ่ขาร่วมสร้างใน
ฐานะแอนเิมเตอร์คือ Hols: Prince of  
The Sun (1968) ซึ่งได้ร่วมงานกับ  
อซิาโอะ ทาคาฮาตะ ผูก้�ากบัหน้าใหม่ 
ไฟแรง หนงัเรือ่งนีส้วนกระแสความ
นิยมของสังคมในเวลานั้น คือไม่ใช่
หนงัโลกสวยอย่างทีก่าร์ตนูเดก็ควร
จะเป็น แต่น�าเสนอความขัดแย้ง
ในสังคมและมีงานภาพที่ซับซ้อน 
ท�าให้หนงัขาดทนุยบั แต่กถ็อืเป็นหนงัทีบ่กุเบกิแนวทางใหม่ๆ ให้กบั 
วงการอนิเมะญี่ปุ่น 

มิยาซากิลาออกจากโตเอะในปี 1971 และร่วมงานกับอีก
หลายสตูดิโอ ในที่สุดก็โด่งดังจากการก�ากับหนังเรื่อง Nausicaä 

of the Valley of the Wind (1984) 

ซึง่เนือ้หามาจากมงังะท่ีเขาเขยีนข้ึน 
เป็นหนงัแนวผจญภยัทีแ่สดงให้เหน็
ผลเสียจากการท�าลายธรรมชาติ 
ความส�าเร็จของหนังเรื่องนี้ท�าให้ 
มิยาซากิตัดสินใจเปิดสตูดิโอของ 
ตัวเองในปี 1985 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 
คือ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ โทชิโอะ 
ซูซูกิ และ ยาสุโยชิ โทคุมะ ซึ่ง 
มิยาซากิตั้งชื่อสตูดิโอของเขาว่า 
“จิบลิ” (Ghibli) ที่แปลว่า ลมร้อน
ที่พัดผ่านทะเลทรายซาฮาร่า 

ผลงานเปิดตวัของสตดิูโอจบิลิ
คอืหนงัเรือ่ง Laputa: Castle in The 
Sky (1986) ซึง่มยิาซากเิขยีนบทและ
ก�ากับเอง หนังได้กระแสตอบรับ 
ที่น่าพอใจมาก แต่สตูดิโอมาเป็น
ที่รู ้จักของแฟนๆ อนิเมะทั่วโลก
จริงๆ จากหนังเรื่อง Grave of The 
Fireflies (สุสานหิ่งห้อย) ในปี 1988 
เป็นหนังชีวิตสุดรันทดของเด็กน้อย
ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เขียน
บทและก�ากับโดยทาคาฮาตะ 

มิยาซากิเปลี่ยนแนวจากหนัง
ผจญภัยมาท�าหนังท่ีเรียบง่ายอย่าง 
My Neighbor Totoro (1988) ซึ่ง
แม้จะได้รับค�าชมจากนักวิจารณ์
มากมายและสนิค้าจากหนงัจะขาย 
ดีมาก แต่หนงักลบัไม่ท�ารายได้เท่า 
ท่ีควร ถงึอย่างนัน้หนงัเรือ่งต่อๆ มา 
ของมิยาซากิก็กลับมาท�ารายได้ 
ติด Box Office ของญี่ปุ่นทุกเรื่อง 
โดยเฉพาะ Princess Mononoke 
(1997) ที่ได้ไปเปิดตลาดอเมริกา

อย่างเป็นทางการด้วย ตอนนั้นมิยาซากิอายุ 56 ปี เขาประกาศ
จะวางมือหลังจากหนังเรื่องนี้ 

ฮายาโอะ มิยาซากิ และ อิซาโอะ ทาคาฮาตะ

มิยาซากิขณะกำาลังวาดภาพอยู่ในสตูดิโอ
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แต่ในปี 2001 เขาก็กลับมา 
อีกครั้งพร้อมกับหนังเรื่อง Spirited 
Away (มิติวิญญาณมหัศจรรย์) 
หนังที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลก
ให้กบัค่ายจบิล ิโดยนอกจากจะเป็น
หนังที่ท�ารายได้สูงสุดอันดับหนึ่ง
ตลอดกาลของญี่ปุ ่นแล้ว ยังเก็บ
รายได้ทั่วโลกไป 274 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ รวมทั้งคว้ารางวัลออสการ ์
สาขาภาพยนตร์แอนเิมชัน่ยอดเยีย่ม 
ปี 2002 ด้วย  

แฟนหนังแอนิเมชั่นทั่วโลก
ต่างหันมาสนใจและเริม่ตามหาหนงั
ทีมิ่ยาซากเิคยก�ากบัจนหลายๆ เรือ่ง 
มาเป็นท่ีรู้จักในภายหลัง มิยาซากิ 
บอกว่าจะวางมืออีกหลายคร้ัง แต่
เขาก็ยังสร้างผลงานออกมา ได้แก่  
Howl’s Moving Castle (2004), 
Ponyo (2008), The Wind Rises 
(2013) ซึ่งท�ารายได้งดงามทั้งหมด

หนังของมิยาซากิทุกเรื่องมี
เอกลักษณ์ ไม่ว่าเนื้อเร่ืองจะเป็น 
แนวไหนกม็กัจะเน้นให้ความส�าคญั 
กับธรรมชาติ การเสียดสีทุนนิยม 
ความโลภของมนุษย์ การต่อต้าน 
สงคราม แต่ก็ไม่ได้น�าเสนออย่าง 
มดืหม่น อกีท้ังสอดแทรกวฒันธรรม 
ญีปุ่น่ลงไป สิง่ทีม่ยิาซากทิ�าได้ดเีสมอ 
คอืการ touch อารมณ์ของคนดอูย่าง 
ละเมียดละไมจนท�าให้คนต่างชาต ิ
สามารถเข้าถึงอนิเมะญี่ปุ่น   

หลังจากปี 2013 มิยาซาก ิ
ก็เงียบหายไปจนใครๆ คิดว่าเขา
วางมือและหันไปดูแลพิพิธภัณฑ์
จิบล ิ(Ghibli Museum) ท่ีเขาก่อตัง้ 
ขึ้นในปี 2001 ช่วงเวลานั้นผู้ร่วม
ก่อตั้งสตูดิโอมาด้วยกันต่างก็อายุ
มากแล้ว แม้จะมีนักแอนิเมเตอร์
รุ ่นใหม่เข้ามาแต่ก็ยังไม่มีใครท�า
ผลงานได้ดีเท่ามิยาซากิ (และ 
ทาคาฮาตะ) ท�าให้ผลงานของ
ค่ายดูจะเงียบๆ ลงไป 

แต่ในท่ีสุดก็มีข ่าวมาว ่าปู ่ 
มิยาซากใินวยั 78 จะกลบัมาอีกครัง้ 
ในปี 2019 พร้อมกบัหนงัเรือ่งใหม่ที่
จะเป็นหนงั 3D เรือ่งแรกในชวีติของ
เขา ถือเป็นข่าวดีที่แฟนๆ ทั่วโลก 
ต่างตั้งตารอคอย และวงการหนัง
แอนิเมชั่นทั่วโลกจะต้องจับตาดู 
เพราะขึ้นชื่อว่า ฮายาโอะ มิยาซากิ 
จะต ้องสร ้างผลงานที่สะเทือน
วงการอย่างแน่นอน 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:

https://en.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli

https://www.britannica.com/biography/Miyazaki-

Hayao

https://www.patsonic.com/animation/hayao-

miyazaki-studio-ghibli/

ที่มาภาพ

http://www.ghibli-museum.jp/en/

http://www.longjohncomic.com/moreworkspace/

https://www.animeclick.it/news/75674-hols-no-

daibouken-di-isao-takahata-compie-50-anni

https://www.studioghibli.com.au/

มิยาซากิรับรางวัลเกียรติยศ ปี 2014  

จากเวที Governors Awards

พิพิธภัณฑ์จิบลิ ณ เมืองมิตากะ ประเทศญี่ปุ่น



ลูกศรสีทองที่หล่อขึ้นจากเหล็กนี้ มีอายุ
ประมาณ 5 ทศวรรษ ได้รับการเจิมและ
ลงอักขระจากหลวงพ่อคูณ เดิมเป็น 
ส่วนหนึง่ของรปูหล่อโลหะหนมุานคาบศร 
ต่อมารูปหล่อหนุมานหายไปเหลือเพียง
ศรท่ีถูกทิ้งไว้ในโรงเก็บของอยู่หลายปี 
พนกังานเก่าแก่ผูเ้คยเชญิศรนีไ้ปบชูาเล่า
ให้ฟังว่า ตนได้เชิญศรไปแขวนไว้บน 
ผนังบ้าน แต่แล้วก็รู้สึกอึดอัด ร้อนรน  
อยู่ไม่เป็นสุข จนต้องเชิญกลับมาไว้ท่ี
ส�านักงานและส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์สิงห์
ดแูลต่อไป ปัจจบุนัลายอกัขระบนศรจาง
ลงไปมากแล้ว 

ศรเหล็กลงอักขระ

ขอบคุณ คุณนิ่ม บุญคง
ฝ่ายซ่อมบำารุงและบริการเฉพาะกิจ

ผู้เอื้อเฟื้อเรื่องเล่า

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

ถ้าพูดถึง “ยางรถยนต์” เราคงไม่นึกถึงสิ่งอื่น แต่ถ้าพูดถึง “มิชลิน” (Michelin) หรือ “มิเชอแลง”  
(เสียงในภาษาฝรั่งเศส) เรากลับไม่ได้นึกถึงแค่ยาง แต่จะนึกถึงมาสคอตมนุษย์ยางสีขาว มิชลินไกด์  

รวมถึงดาวมิชลินที่การันตีคุณภาพของร้านอาหาร ด้วยภาพที่โดดเด่นของมิชลิน  

เมื่อรวมกับนวัตกรรมการสัญจรที่สร้างสรรค์โดยมิชลินแล้ว  

ไม่น่าแปลกใจว่าทำาไมธุรกิจครอบครัวนี้จึงประสบความสำาเร็จมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ

เรื่อง:  ลาพิส ลาซูลี 

ธุรกิจครอบครัว MICHELIN
ความสำาเร็จที่มากกว่าหนึ่งศตวรรษ
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ต�ำนำนของมิชลินเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1889 โดย เอดูอำร์ มิชลิน (Édouard Michelin) 

และพีช่ำยของเขำ อองเดร มชิลนิ (André Michelin) ทัง้สองรับช่วงต่อกจิกำรโรงงำนทีใ่กล้

จะล้มของครอบครัว เป็นโรงงำนผลิตเครื่องมือทำงกำรเกษตร ลูกบอลยำง และสำยพำน

ต่ำงๆ ในเมืองแกลมงร์-แฟร็อง (Clermont-Ferrand) ประเทศฝรั่งเศส

กระทั่งวันหนึ่ง มีนักขี่จักรยำนมำขอให้พี่น้องมิชลินช่วยซ่อมยำงให้ ยำงนั้นเป็นยำง

นิวเมอติก (ยำงสูบลม) ซึ่งถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในเวลำน้ัน ตัวยำงยังเป็นแบบยึดติด

กับขอบล้อ กำรซ่อมจะต้องเลำะกำวออกเพื่อน�ำยำงมำซ่อม ท�ำให้ต้องใช้เวลำซ่อมหลำย

ช่ัวโมง แต่ควำมไม่สะดวกนี้ได้จุดประกำยให้เอดูอำร์คิดค้นยำงนิวเมอติกในแบบของ

เขำจนเกิดนวัตกรรมยำงนิวเมอติกแบบถอดและใส่กลับได้โดยไม่ต้องใช้กำวเป็นครั้งแรก 

หลังจำกคิดค้นยำงของตัวเองได้ สองพี่น้องก็เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นมิชลินและ 

จดทะเบียนในวันที่ 28 พฤษภำคม ปี 1889 ช่วงนั้นอุตสำหกรรมรถยนต์เพิ่งถือก�ำเนิด 

เปิดโอกำสให้พวกเขำหนัมำผลติยำงเพือ่กำรสญัจรอย่ำงเต็มที ่เอดอูำร์ ซึง่จริงๆ แล้วเป็น

ศลิปินได้กลำยเป็นวศิวกรชือ่ดงั ขณะทีอ่องเดร จำกวศิวกรได้กลำยเป็นนักกำรตลำดของ

บริษัท มิชลินเปิดตัวยำงส�ำหรับจักรยำนในปี 1891 และเปิดตัวรถยนต์ที่ใช้ยำงมิชลินในปี 

1895 ได้กระแสตอบรับดีมำกจนท�ำให้โรงงำนของพวกเขำเติบโตขึ้น 

ในปี 1898 มิชลินออกโปสเตอร์โฆษณำที่มี “บีเบนดัม” หรือ “มิชลินแมน” เป็น 

คร้ังแรกในงำนมอเตอร์โชว์ทีป่ำรีส ภำยใต้คอนเซป็ต์ “มชิลนิ ดืม่ทกุอปุสรรคบนท้องถนน” 

จุดก�ำเนิดของบีเบนดัมมำจำกไอเดียของพี่น้องมิชลินที่เห็นกองยำงวำงซ้อนกันในงำน

นิทรรศกำรแห่งหน่ึง พวกเขำเขียนป้ำยติดด้วยข้อควำมทีเล่นทีจริงว่ำ “แค่เติมแขนขำ

เข้ำไป เขำก็จะดูเหมือนมนุษย์!”

01

03

05

06

04

07

02

บีเบนดัมยุคแรกยังไม่ได้ดูร่าเริงเหมือนในปัจจุบัน
โรงงานดั้งเดิมของมิชลิน
มิชลินเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมยางของ
สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1907
โฆษณาของมิชลินในปี 1905 ที่สนามแข่งรถใน 
จังหวัดอาร์แดน ฝรั่งเศส
อองเดร (ซ้าย) และ เอดูอาร์ (ขวา) 
ผู้ก่อตั้งมิชลิน
กองยางที่วางซ้อนกันคือต้นกำาเนิดตัวบีเบนดัม
บีเบนดัมในปี 1998 มีอายุครบ 100 ปี
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

ไอเดยีน้ีกลายเป็นจริงโดย O’Galop ศลิปินช่ือดงัชาวฝร่ังเศส

ผู้วาดโปสเตอร์มนุษย์ยางให้กับมิชลิน เดิมที O’Galop ตั้งใจจะ

วาดภาพเก่ียวกับการดื่มฉลองเพื่อเสนอให้กับโรงเบียร์ในเมือง 

มิวนิกแต่ภาพไม่ผ่าน อองเดรจึงขอให้เขาแก้ไขภาพจากมนุษย์มา

เป็นมนุษย์ยาง ส่วนอาหารและเคร่ืองดื่มเปลี่ยนเป็นเศษแก้วและ

เศษตะปู โดยคงคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการดื่มเหมือนเดิม 

บีเบนดัมในยุคแรกค่อนข้างจะดูน่ากลัว แต่เพราะความ 

แปลกใหม่เลยท�าให้ประสบความส�าเร็จจนกลายเป็นมาสคอต

ตลอดกาลของมิชลิน จากน้ันก็มีการปรับคาแรคเตอร์มาเร่ือยๆ 

ตามยุคสมัย ปัจจุบันกลายเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารัก เข้าถึงง่าย และ

ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

ในปี 1900 อองเดรหาวิธีกระตุ้นให้คนใช้รถเดินทางมากขึ้น

เพื่อเพิ่มยอดขายยาง เขาได้ตีพิมพ์หนังสือ “มิชลินไกด์” ซึ่งระบุ

แผนที่ รายชื่อเมือง ร้านซ่อมยาง อู่ซ่อมรถ โรงแรม และปั๊มน�า้มัน

ทั่วฝรั่งเศส ตอนแรกพิมพ์แจกฟรี แต่ต่อมาได้ขายในราคาเล่มละ  

7 ฟรังก์ พร้อมเพิม่รายช่ือโรงแรมและร้านอาหารทีจ่ดัเป็นหมวดหมู่ 

มิชลินไกด์ได้รับความนิยมเพราะมีข้อมูลที่ละเอียดและเชื่อถือได้   

ในปี 1926 มิชลินไกด์เริ่มให้ “ดาวมิชลิน” กับร้านอาหาร 

โดยมีทั้งหมด 3 ดาว ระดับของดาวมีความแตกต่างกัน หนึ่งดาว 

หมายถึง “ร้านอาหารทีด่มีากในหมวดหมูน้ั่นๆ” สองดาว หมายถงึ 

“ร้านอาหารยอดเยี่ยม ควรแวะออกนอกเส้นทางมาชิม” สามดาว 

หมายถึง “ร้านอาหารช้ันเลิศ ควรค่าต่อการเดินทางมาชิม 

โดยเฉพาะ” ร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลินจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาก 

นอกจากผลิตยางและส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ มิชลิน

ยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสัญจรอื่นๆ อาทิ การสนับสนุน

อุตสาหกรรมการบินในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 1 และการสร้าง

รันเวย์สนามบินทางลาดแห่งแรกของโลกที่เมืองแกลมงร์-แฟร็อง 

เม่ืออองเดรเสียชีวิตในปี 1931 เอดูอาร์ต้ังใจจะมอบบริษัท

ให้กับลูกชายทั้งสองคือ เอเตียนและปิแอร์ มิชลิน (Étienne and 

Pierre Michelin) แต่ทั้งคู่กลับจากโลกไปก่อนวัยอันควร เอเตียน

เสยีชีวติจากอบุติัเหตเุคร่ืองบนิตก ส่วนปิแอร์เสยีชีวติจากอบุติัเหตุ

ทางรถยนต์ ในวัย 34 ปีทั้งคู่ เป็นเรื่องน่าเศร้าในครอบครัว แต่ 

ช่วงเวลานั้นบริษัทก็ยังก้าวไปข้างหน้า 

ในปี 1934 มิชลินน�าเสนอยาง Run Flat เป็นเจ้าแรก โดยยาง

ชนดิน้ีสามารถรับน�า้หนักรถได้เมือ่เกดิเหตยุางร่ัว โดยจะขับต่อไป

ได้อีกระยะหนึ่ง ต่อมาในปี 1946 มิชลินพัฒนาและจดสิทธิบัตร 

โปสเตอร์มนุษย์ยาง วาดโดย O’Galop ศิลปินชาวฝรั่งเศส
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ยาง Radial ที่มีความยืดหยุ ่นสูงและ 

แข็งแรงทนทาน นวัตกรรมน้ีท�าให้มิชลิน 

ก้าวไปเป็นหนึง่ในผูผ้ลติยางชัน้น�าของโลก

กิจการของมิชลินตกทอดมาถึงรุ่น

หลาน ได้แก่ ฟร็องซัวส์ มิชลิน (François 

Michelin) ลูกชายของเอเตียน ฟร็องซัวส์

เข้าท�างานในบริษัทโดยเร่ิมจากการเป็น

ช่างซ่อม คนขับรถ คนขาย นักการตลาด 

ก่อนจะขึ้นเป็น CEO ในปี 1955 และเป็น

หวัเรือใหญ่ของบริษทัเร่ือยมาจนถงึปี 1999 

ช่วงเวลาที่เขาบริหาร กิจการของมิชลินได้

ขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ช่วงปี 1960-1979 มิชลินเปิดโรงงาน

ใหม่ 25 แห่ง ท�าให้ส่วนแบ่งตลาดโลกของ

บริษัทขยับข้ึนมาเป็นอันดับหนึ่ง ในช่วง

ทศวรรษต่อมายังได้เข้าซื้อกิจการ อาทิ 

B.F. Goodrich, Uniroyal อเมริกา รวมถึง 

โรงงานผลิตยางส�าหรับกระสวยอวกาศ

สหรัฐฯ ที่มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา แม้ว่า

นโยบายเข้าซื้อกิจการของเขาจะก่อหน้ีสิน

ให้กับบริษัท แต่ในปี 1994 ก็เห็นผลส�าเร็จ

และปลดหนี้ให้กับบริษัทได้

ฟร็องซัวส์วางมือในปี 2002 เพื่อให้

เอดูอาร์ลูกชายของเขาได้เข้ามารับช่วงต่อ 

หน่ึงในความท้าทายของเอดูอาร์รุ่นเหลน 

(Édouard Michelin) คือการที่ต้องปลด

พนักงาน 7,500 คนตามแผน แม้จะถูก

วพิากษ์วจิารณ์แต่พนักงานส่วนใหญ่กช็อบ

เขาโดยเฉพาะเม่ือเขาสนบัสนุนรฐับาลเรือ่ง

นโยบายการท�างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

เขายังมีนโยบายปรับโครงสร้างให้โรงงาน

ของมิชลินผลิตแบบเช่ียวชาญเฉพาะทาง

มากกว่าจะเน้นผลิตแบบหลากหลาย

แนวคดิทีส่�าเร็จของเอดอูาร์คอืการน�า

มิชลนิเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัการแข่งมอเตอร์

สปอร์ตอกีคร้ังในช่วงปี 2001-2006 หลงัจาก 

ที่บริษัทเคยร่วมในปี 1977-1984 รถแข่ง

ที่ใช้ยางของมิชลินคว้าชัยชนะได้หลาย

สนามท�าให้ช่ือเสียงของมิชลินโดดเด่นใน

การประลองความเร็ว ถึงอย่างนั้นเอดูอาร์ 

ก็เคยมีแนวคิดที่จะเลิกใช้ตัวบีเบนดัมท�า 

การตลาด แต่ผูถ้อืหุน้ต่างไม่เหน็ด้วยกบัเขา

ในปี 2006 เอดูอาร์เสียชีวิตจากการ 

จมน�า้ขณะไปตกปลา การเสยีชีวิตกะทนัหนั 

ของเขา ท�าให้มิชลินต้องโหวตเลือก CEO 

คนใหม่ โดย มิเชล โรลิแยร์ (Michel 

Rollier) ผู้เป็นญาติของเอดูอาร์ได้รับเลือก 

แต่มิเชลก็วางมือในปี 2012 และก้าวไป

อยู่เบื้องหลัง เป็นประธานคณะกรรมการ

ก�ากับที่คอยควบคุมการท�างานของกลุ่ม

กรรมการบริหาร 

จากน้ัน ฌ็อง-โดมินิก เซอร์นาร์ด 

(Jean-Dominique Senard) ก็เป็น CEO 

ตั้งแต่ปี 2012-2018 เขาเป็น CEO คนแรก 

ของบริษัทที่ไม่มีสายเลือดของมิชลิน ส่วน 

ฟลอรองต์ เมอเนโกซ์ (Florent Menegaux) 

CEO คนล่าสุดที่เพิ่งรับต�าแหน่งได้ไม่นาน

ก็ไม่ได้มาจากตระกูลมิชลินอีก 

แม้ว่าตระกูลมิชลินจะลดบทบาทลง

ไปแล้ว แต่ธุรกิจของตระกูลน้ีกย็งัแข็งแกร่ง

และมุง่หน้าสูค่วามส�าเรจ็ครัง้ใหม่ ทกุวนันี้ 

มิชลินเป็นบริษัทยางท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2  

ของโลก ความแข็งแกร่งที่มีมายาวนาน

ตลอด 130 ปี เกิดจากการพัฒนาที่ไม่ 

หยุดน่ิง และการรักษาความโดดเด่นของ

แบรนด์ที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกให้ยังคงคุณค่า

และเป็นที่จดจ�าไม่เสื่อมคลาย 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
en.wikipedia.org/wiki/Michelin
en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Michelin 
en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Michelin_(in-
dustrialist)
www.michelin.com/en/michelin-group/about-us/history/
www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/oct/30/
michelin-bibendum-dynasties-ian-sansom
longtunman.com/11256
www.smethailandclub.com/aec-2466-id.html

ที่มาภาพ
https://rbkclocalstudies.wordpress.com/tag/bibendum/
https://www.motor1.com/photo/1161831/history-of-the-
michelin-guide-a-marketing-triumph-like-no-other/
http://news.theexco.com/destinations/424/
http://algrange.a.travers.le.temps.over-blog.com/tag/
vieilles%20affiches/
https://1000logos.net/michelin-logo/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/
hotels-/-restaurants/
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ในขณะทีร่่างกายมีแผลย่อมต้องการ

โปรตนีทีม่ากกว่าปกต ิเพือ่เข้าไปซ่อมแซม

เน้ือเยื่อต่างๆ ไข่ 1 ฟองมีโปรตีนเฉลี่ย  

7 กรัม ควรรับประทานทัง้ไข่ขาวและไข่แดง 

เพราะทั้ง 2 อย่างมีวิตามินและแร่ธาตุ 

ที่แตกต่างกัน และควรรับประทานไข่ที่

ผ่านการปรุงจนสุก หรืออย่างน้อยก็ให ้

ไข่ขาวสกุ เพราะร่างกายของเราไม่สามารถ

ย่อยโปรตีนในไข่ขาวได้ และยังอาจจะมี

เช้ือโรคที่ปนเปื้อนมาจากเปลือกไข่ เช่น 

เช้ือซาโมลีน่าได้ ถ้ารู้สึกว่ารับประทาน

ไข่แล้วจะอ้วน แนะน�าให้ประกอบอาหาร 

ด้วยการต้มแทนการทอด 

ห้ามขูดข้าวก้นหม้อ เพราะในสมัยก่อนใช้หม้อดิน การขูดก้นหม้ออาจท�าให้หม้อแตกได้

ห้ามกินข้าวให้เงาทับจานข้าว เพราะจะท�าให้มองไม่เห็นสิ่งสกปรกเล็กๆ เช่น ก้อนกรวด หรือกระดูกสัตว์ 

ข้อห้าม

เวลาเป็นแผลห้ามกินไข่
เพราะจะท�าให้เป็นแผลเป็น 
>> ผิด 

ไข่

เมือ่เราดืม่น�า้มะพร้าวแล้วรู้สกึสดช่ืน 

เน่ืองจากในน�า้มะพร้าวเองมีส่วนประกอบ

หลักคือ น�้า น�้าตาล 5-6 % และยังมี

เกลือแร่ ที่โดดเด่นเลยคือโพแทสเซียม 

ซึ่งจะท�างานควบคู่กับโซเดียม ช่วยรักษา

บาลานซ์ของความดัน นอกจากน้ียังพบ

ฮอร์โมน Phytoestrogens คือฮอร์โมน 

เอสโตรเจนทีพ่บในพชื ซึง่มงีานวจิยัพบว่า 

ถ้าได้รับมากไปในขณะที่มีประจ�าเดือน 

จะท�าให้เลือดจางได้

เวลามีประจ�าเดือน
ไม่ควรดื่มน�า้มะพร้าว 
>> ใช่ 

น�้ามะพร้าว

อาหารกับความเชื่อ 

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง  

ในทุเรียน 1 เม็ด 60 กรัม มีไขมันเฉลี่ย 

5% และมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่สูง  

ในน�้าหนักของทุเรียน 1 เม็ดนั้นมีพลังงาน

เทียบเท่าข้าว 1 ทัพพี การที่จะรับประทาน

ทุเรียนอย่างเดียวแล้วน�้าหนักลดอาจจะ 

เป็นไปได้ เพราะทุเรียนมีใยอาหารที่เยอะ 

แต่จะท�าให้เราขาดสารอาหารตวัอืน่ ถ้าเรา 

ต้องการจะรับประทานทุเรียนโดยให้น�า้หนัก 

ไม่ขึน้ สามารถท�าได้โดยใช้หลกัการอาหาร

แลกเปลี่ยน เช่น ถ้าต้องการรับประทาน

ทุเรียน 1 เม็ดหลังอาหาร เราก็ลดปริมาณ

ข้าวลง 1 ทัพพี จะท�าให้เรามีความสุข

กับการรับประทานทุเรียนได้ และต้อง 

ไม่ลืมที่จะออกก�าลังกายด้วย 

รับประทานทุเรียนตอนเช้า 
ลดความอ้วนได้
>> ผิด 

ทุเรียน

เรื่อง: ทิพธิดา สุขุม - เชฟและนักกำาหนดอาหาร





ทุกวันน้ี เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพึ่งพาหาสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจจาก 

นักพยากรณ์ตามความเช่ือส่วนใหญ่ของคนในสงัคมไทย ยงัคงมอีทิธิพลทาง

ความคิดของคนในสังคม ทั้งนักศึกษา พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมือง จนถึง

กลุ่มผู้มีการศึกษาในสังคมไทยจ�านวนหนึ่ง ยังพึ่งนักพยากรณ์ในการท�านาย

ชีวติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการงาน ความรัก การเร่ิมต้นทางธุรกจิ หรือแม้กระทัง่

การวางแผนเปลี่ยนแปลงอนาคต 

ศาสตร์การพยากรณ์ยังมีอิทธิพลเลยไปถึงองค์กรเอกชนต่างๆ ที่ยังให้

ความส�าคญัและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกจิ โดยค�าท�านายทีเ่ราได้รับ 

อ้างอิงจากอิทธิพลของดวงดาว รวมถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ แม้จะไม่มีฐาน

ความคิดใดมารองรับ แต่กอ็าจท�าให้เราสบายใจ หวงัจะช่วยหาทางออกของ

เร่ืองต่างๆ ได้ น่ันเพราะคนเรากลวัความไม่แน่นอนในอนาคต ซึง่กถ็อืว่าเป็น

เรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก

ท�ำไมคนเรำจึงต้องมองภำพอนำคต...  
ทกุคนคงเคยได้ยนิค�ากล่าวทีว่่า “อนาคตเป็นสิง่ไม่แน่นอน” เราอาจจะ 

เจอกับปัญหาซับซ้อนไม่ชัดเจน ไม่มีค�าตอบที่ถูกต้อง และจ�าเป็นต้องมี 

วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเดิมๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งแต่เดิมเราใช้

ประสบการณ์และสัญชาตญาณในการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้

ธุรกิจเดินหน้าต่อ ทว่าการวิเคราะห์เพียงจุดอ่อนจุดแข็งนั้นคงไม่เพียงพอ 

หรือการรอความหวังจากโชคชะตาก็เป็นสิ่งที่ดูห่างไกลความจริง

ด้วยความท้าทายของภาคธรุกจิในปัจจบุนัทีม่กีารแข่งขันอนัรุนแรงและ

รวดเร็ว การใช้วิธีการใหม่ๆ ในการมองอนาคต ไม่ว่าจะดีหรือร้ายต่อธุรกิจ 

จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ที่แม่นย�า ด้วยการใช้ประโยชน์จาก BIG 

DATA หรือแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวางแผนจัดการในอนาคตที่ดี

การมองอนาคตหรือการเห็นภาพในอนาคต อะไรเป็นพื้นฐำน
ส�ำคัญทีท่�ำให้เรำเช่ือ หรือตดัสนิใจแบบน้ัน... อะไรมีอิทธพิลกบัเรำ 
...ศาสตร์ทางวิชาการที่ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ หรือว่าความคิด
เรื่องของโชคชะตาชีวิต 

BIG DATA ท�ำอะไรได้บำ้ง
• ค้นพบความสัมพันธ์พฤติกรรมที่ 
เกิดขึ้นจริงของลูกค้า 
• ค้นพบตัวแปรใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ 
• สร้าง Insight ให้ธุรกิจ 
• คาดการณ์แนวโน้มได้แม่นย�าขึ้น
• ลดต้นทุน ยกระดับการผลิต
• พัฒนาทรัพยากรบุคคล
• สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

BIG DATA

นักพยำกรณ์

คณุวำงแผนอนำคตด้วย BIG DATA 
หรือพึ่งพำนักพยำกรณ์
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ส่วนประเด็นการมองอนาคต (Foresight) หรือ

การคาดการณ์อนาคต เป็นการจัดการเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ 

สร้างสรรค์ มีจินตนาการ เน้นการมีส่วนร่วม สร้าง

เครือข่าย พัฒนานโยบาย มีแผนกลยุทธ์ และแผน

ปฎิบตักิารได้อย่างมีประสทิธิภาพ ถือเป็นกระบวนการ 

ในการมองอนาคตที่หลายๆ องค์กรเร่ิมให้ความ

ส�าคัญ

ส�าหรับการสร้างภาพอนาคตนั้น เป็นเทคนิคที่

ให้ความส�าคญักบัจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

โดยเรือ่งของอนาคต เราเกร่ินแต่ต้นแล้วว่า เป็นความ

ไม่แน่นอน (Uncertainties) ซึ่งความไม่แน่นอนที่จะ

ช่วยให้เราคิดสร้างภาพอนาคตได้ มีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ

1. ภาพเหตุการณ์ทีไ่ม่แน่ใจว่าจะเกดิหรือไม่เกดิ

ในอนาคต แต่มีความส�าคัญมาก

2. ภาพหรือเร่ืองที่สามารถพลิกเหตุการณ์หรือ

แนวโน้มที่เราก�าลังด�าเนินอยู่อย่างสิ้นเชิง

3. ภาพหรือเร่ืองที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเร่ืองไม่ดี

เสมอ อาจเป็นเรื่องดีๆ ในปัจจุบันก็ได้

4. ภาพหรือเร่ืองทีอ่าจยงัไม่ชัดเจนว่าจะแน่ใจได้ 

แต่รู้พอที่จะไม่แน่ใจในเรื่องนั้นๆ

การวาดภาพอนาคต เราจะได้ภาพอนาคตที่

หลากหลาย ครอบคลมุเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิข้ึน กระตุ้น

จนิตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ กล้าทีจ่ะคดินอกกรอบ 

ถือเป็นการซักซ้อมอนาคตและเป็นการเตรียมฐาน

ข้อมูลในการตัดสินใจรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าหาก

เกิดขึ้นจริง

ขอขอบคุณผู้เขียนเรื่อง

ข้อมูลในการวาดภาพอนาคตที่ส�าคัญควรต้องผ่านการ  

Analytic คิด วิเคราะห์ใน 3 ขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้

1. Descriptive อธิบายเร่ืองราวในอดีตที่เกิดข้ึน อาทิ  

dashboard, scoreboard

2. Predictive คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3. Prescriptive การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซ�า้ซ้อน เสนอ

ทางเลือกในการตัดสินใจ

เมือ่มกีารเทยีบเคียงรูปแบบของการคาดการณ์ หรือการท�านาย

อนาคตของนักอนาคต จะมีความแตกต่างจากนักพยากรณ์ แม้ว่า

ทั้งสองกลุ่มจะท�านายหรือพูดเรื่องอนาคตเหมือนกัน (จุมพล, 2545)

บทสรุป เร่ืองของความเช่ือ และการตัดสินใจ เป็นเร่ือง

ของแต่ละบุคคลที่จะน�ามาใช้ในการตัดสินใจ ทั้งเรื่องส่วนตัวและ 

เรื่องงาน แม้ปัจจุบันเราจะมีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) 

มาช่วยในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ก็ตาม แต่สุดท้าย “คน” ก็ยังมี

ความส�าคัญ เพราะคนมีความรู้สึกทางอารมณ์ และสามัญส�านึก 

(Common Sense) และคนก็เป็นผู้ตัดสินใจจากผลลัพธ์ที่ได้ 

คุณจิรชำติ บุญสุข (ใหญ่)
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

ภำพอนำคต (SCENARIO) คืออะไร
• ภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้
• มาจากแนวโน้มที่ส�าคัญ (trends) โดยมีความไม่แน่นอน
 เป็นตัวพลิกเหตุการณ์
• เป็นการด�าเนินเรื่องเล่าที่ไม่มีการขัดแย้งภายใน เดินเรื่องจาก
 ความจริงผสมจินตนาการ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
• ภาพอนาคตไม่ไช่การท�านายหรือพยากรณ์อนาคต 
 และไม่ไช่นวนิยายวิทยาศาสตร์
• เรื่องเกี่ยวกับอนาคต ก�าหนดทางเลือกของการกระท�าในปัจจุบัน 

นักอนำคต นักพยำกรณ์

เชื่อว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ศึกษา ควบคุมได้  
และเปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินใจ

อนาคตเป็นไปตามโชคชะตาราศี ดวงดาว  
หรือพรหมลิขิต นั่นคือ เชื่อว่ามีผู้อื่นหรือ 
สิ่งอื่นเป็นผู้ก�าหนดอนาคตไว้แล้ว

ใช้วิธีการศึกษาวิจัยและคาดการณ์อย่างเป็นระบบ ในการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคตในรูปแบบต่างๆ ผู้ให้
ข้อมูลหลักคือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษา

ใช้ไพ่ ลายมือ วันเดือนปีเกิด โหวงเฮ้ง ในการ
ท�านายอนาคต ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ หมอดู

เน้นศึกษาความเป็นไปได้ของมนุษย์ สังคม หน่วยงาน 
โดยส่วนรวมตามระยะเวลาที่ก�าหนด

เน้นอนาคต แต่ละบุคคลเป็นส่วนใหญ่

เป็นผู้คาดการณ์แนวโน้ม เป็นผู้ให้ค�าท�านาย
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Blueberry
   cheese pie

คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
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ส่วนฐานบิสกิต
1. บดบิสกิตให้ละเอียดตามชอบ

2. น�าเนยละลายในไมโครเวฟใช้

เวลาประมาณ 30 วินาที

3. ผสมเนยละลายกับบิสกิตให ้

เข้ากนั กรุลงในพมิพ์ทีเ่ตรียมไว้ น�าไปแช่

ตู้เย็นเป็นเวลา 30 นาที

ส่วนครีมชีส
1. น�าครีมชีสออกมาจากตู ้เย็น  

ให้อยู ่ในอุณหภูมิห้อง เพื่อให้ครีมชีส 

นุ่มขึ้น ท�าให้ตีง่ายขึ้น 

2. ผสมครีมชสีกบักรีกโยเกร์ิต เตมิ

นมข้นและน�้ามะนาว ชิมรสตามชอบ 

ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน 

วิธีการเสิร์ฟ 
1. น�าส่วนฐานออกมาจากตู้เย็น 

ตักส่วนครีมชีสใส่ตรงกลางพิมพ์โดยให้

ระดับเท่ากับขอบบิสกิต พักเข้าตู้เย็น

อีกประมาณ 30 นาที ให้ครีมชีสเซ็ตตัว 

อีกหน่อย หรือจนกว่าจะเสิร์ฟ

2. น�าพิมพ์ออกจากตู้เย็นตักราด

บลูเบอร์ร่ีส�าเร็จรูปเป็นท็อปปิ้งด้านบน

ตามชอบ พร้อมเสิร์ฟ 

ส่วนผสม
ส่วนฐานบิสกิต
บิสกิต	 200	 กรัม
เนย	ละลาย	 100	 กรัม
ส่วนครีมชีส
ครีมชีส		 250		 กรัม	
นมข้นหวาน		 85		 กรัม	
กรีกโยเกิร์ต		 100		 กรัม
น้ำามะนาว		 1		 ช้อนโต๊ะ	
Topping
บลูเบอร์รี่กระป๋อง	สำาเร็จรูป	

เม่ือจะต้องหาสูตรขนมที่ท�าง่าย 

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ Blueberry 

Cheese Pie เป็นหนึง่ในเมนูทีผ่ดุข้ึนมา 

เพราะไม่ต้องใช้เตาอบ ไม่ต้องใช้เคร่ือง

ตีแป้ง แถมข้ันตอนการท�าก็แสนง่าย  

แต่ได้ขนมที่มีรสสัมผัสที่หลากหลาย

มิติ ความกรุบกรอบ มันๆ เค็มๆ ของ 

ฐานบสิกิต เมือ่รวมกับช้ันของครีมชีสทีม่ี

รสอมเปรีย้ว และบลเูบอร์ร่ีซอสด้านบน 

ที่หวานหอม จึงเกิดเป็นความอร่อยที่

ลงตวั กินเพลนิจนหมดถ้วยแบบไม่รู้ตวั

Blueberry
   cheese pie

ขอบคุณ	คุณสิทธิพัฒน์	พจน์คำาขำา	(โน้ต)	
ผู้จัดการแผนกบริหารงานโฆษณา 1 

ผู้รังสรรค์เมนูขนมหวาน
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เคล็ด (ไม่) ลับ

KNOWLEDGEKNOWLEDGE

ประทับใจบอส

1  เข้าใจ “เป้าหมาย” 
องค์กร บางคนเป็นพนักงาน

มาหลายปี แต่ไม่รู้ว่าองค์กรมี

เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อะไร นี่ไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะ

คุณจะพลาดโอกาสที่จะท�า 

ผลงานให้ “เข้าเป้า” ซึ่งส่งผล

กับความก้าวหน้าของคุณ 

2 รู้ว่าบอสชอบหรือไม่
ชอบอะไร ไม่จ�าเป็นที่คุณ

จะต้องเป็นเพ่ือนสนิทกับบอส 

หรือพยายามเข้าหาให้เขาจ�า

คณุได้ แต่คณุต้องรู้ว่าบอสของ

คุณเป็นอย่างไร ต้องการงาน

แบบไหน เพื่อให้คุณท�าผลงาน

ได้ในแบบที่เขาต้องการ 

3 สร้างผลงานเป็นทีม 
ให้ความส�าคัญกับการท�างาน

เป็นทีมแม้ว่าจะต้องลดความ

โดดเด่นของคุณลง เพราะน่ัน

คือแก่นของการท�างานแบบ

มืออาชีพ และแสดงให้เห็น

ว่าคุณสามารถท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่นได้ดี

4 สร้างมิตรภาพกับคน
อื่นๆ การพูดคุยกับเพื่อนต่าง 

แผนกหรือไปท�ากจิกรรมร่วมกบั 

คนอื่นๆ ในบริษัทจะท�าให้ 

คุณรู้จักคนเยอะขึ้น ส่งผลให ้

การติดต่อประสานงานต่างๆ 

ง่ายขึ้น แถมยังจะช่วยลดการ

แข่งขันระหว่างแผนก 
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5  อย่าข้ีนินทา ถ ้าคุณ

ช่างเมาท์เร่ืองของคนอื่นคุณ

จะสร้างมิตรภาพดีๆ กับใคร

ได้ยาก ต่อให้คุณท�างานเก่ง 

แค่ไหน แต่ถ้าเอาแต่พูดถึง 

คนอื่นในทางที่ไม่ดี คุณก็จะ

ดูแย่ในสายตาของบอสและ

เพื่อนๆ อยู่ดี 

11 มีไอเดียใหม่ๆ ลอง
คิดวิธีท�างานใหม่ๆ ถ้าแบบ

เก่าอิ่มตัวแล้ว คุณอาจจะเจอ

วิธีที่ช่วยให้งานดีข้ึนกว่าเดิม 

ถ้าคุณคิดไม่ออกก็ประชุมทีม

เพื่อหาไอเดีย และสนับสนุน

ความคิดของเพื่อนร่วมทีมเมื่อ

คุณเห็นด้วย 

9 เสรจ็งานนีแ้ล้วท�างาน
อื่นต่อ เมื่อท�างานช้ินหลัก

เสร็จแล้ว อย่าเพิง่น่ังว่างเกนิไป 

ควรวางแผนงานช้ินต่อไปหรือ

หยิบงานช้ินรองมาจัดการให้

เสร็จ เพื่อเป็นการทยอยท�าให้

เสร็จแบบสบายๆ จะได้ไม่ต้อง

เร่งปั่นในภายหลัง

6  มีทัศนคติ เชิงบวก 

ใครๆ ก็อยากท�างานกับคนคิด

บวกและมีความกระตือรือร้น 

เพราะจะเป็นพลังให้คนในทีม

กระตอืรือร้นตามไปด้วย คนคดิ 

บวกมักจะเกิดไอเดียใหม่ๆ ใน 

ขณะท่ีคนคิดลบจะเอาแต่บ่น

เมื่อเจอกับปัญหา 

12 ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 

นอกจากการลับคมทักษะที่มี

หรือเก่งอยู ่แล้วให้เก่งข้ึนอีก  

คุณอาจจะไปเรียนรู ้เ ร่ืองอื่น

เพิ่มเติมที่จะช ่วยให ้คุณพอ

เข้าใจในเร่ืองที่ไม่ถนัดมากข้ึน 

หรือเป็นความรู้ที่จะช่วยเสริม

ทีมให้แกร่งขึ้นก็ได้ 

7 น้อมรับค�าวิจารณ์
จริงอยู ่ว่าบอสบางคนอาจจะ

จู ้จี้จุกจิก แต่ส ่วนมากแล้ว

งานของคุณจะดีข้ึนหากคุณ

ปรับตามค�าบ่นหรือค�าวิจารณ์

ของบอส แทนที่จะเสียใจกับ

ค�าวิจารณ์ลองปรับการท�างาน

ของตัวเองดู 

13 กล้ารับโปรเจกต์ 
หากมีงานใหม่ๆ เข้ามาและ

คณุคดิว่าตัวเองน่าจะท�าได้กใ็ห้ 

อาสารับงานช้ินน้ันไปท�าแม้ว่า

คุณจะต้องรับผิดชอบมากข้ึน 

แต่น่ันคอืเส้นทางสูค่วามส�าเร็จ

และถือเป็นโอกาสดีๆ ที่บอส 

หยิบยื่นให้คุณ

8  ท�างานให ้ เป ็นมือ
อาชีพ การเป็นมืออาชีพมี

มากกว่าการท�างานตามหน้าที่ 

เพราะมันรวมถึงการท�างาน

อย่างมีความรับผิดชอบ มีการ

วางแผน เสร็จทันก�าหนดส่ง 

รวมถึงการแต่งกายที่ถูกต้อง

ตามกาลเทศะ

14 เป็นผูถ่้ายทอดทีดี่  
การสอนงานรุ่นน้องจะแสดง 

ให้เห็นว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับ

งานท่ีท�าบ ้าง ถือเป ็นการ

ทบทวนข้ันตอนการท�างานไป

ในตัว และจะช่วยให้คุณเห็น

ช่องโหว่ตลอดจนวิธีการท�าให้

งานดีขึ้น 

10 เป็นนักแก้ปัญหา 
อย่าเห็นปัญหาแล้ววิ่งเข้าหา

บอสให้ช่วยแก้ไขอย่างเดียว 

หากคุณเห็นทางที่พอจะแก้ไข

ได้กค็วรแก้ซะก่อน ไม่อย่างนัน้ 

จะกลายเป็นว่าคุณต้องคอย

ให้บอสแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ 

อยู่ตลอด

แปลและเรียบเรียงจาก: https://www.livecareer.com/career/advice/jobs/15-excelling-work-tips
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

12 ราศี
กับลัคกี้สโตน

ทบัทิม (RUBY) 
มงักร (22 ธ.ค. - 19 ม.ค.)

ความขยัน อดทน ระแวดระวงั เป็น
คณุสมบตัขิองชาวราศมีงักร ท�าให้คณุจริงจงั
และเครียดง่าย หินเสริมดวงคือ ทับทิม 
หรอืไม่กโ็กเมนสีแดง ซึง่จะช่วยเสริมบคุลกิ 
ด้านความมัน่ใจ ความกล้าหาญและความ
มชีวีติชวีา แต่ถ้าไม่ชอบสแีดงอาจจะเลอืก 
นิลและอาเกตที่เป็นหินเสริมดวงของชาว
ราศมีงักรเช่นกนั

เพชร (Diamond)
เมษ (21 ม.ีค. - 19 เม.ย.)

ความเข้มแขง็ กระตอืรอืร้น ม่ันใจใน
ตวัเอง เป็นคณุสมบัตขิองชาวราศเีมษ ท�าให้
คณุค่อนข้างทะเยอทะยานและมีจดุมุ่งหมาย 
เพชรจะช่วยเสรมิบคุลกิความเป็นผูน้�า ความ
เฉิดฉายและความเลิศหรู แต่เพชรมีราคา
ค่อนข้างสงู จงึอาจเลอืกหนิเสริมดวงอ่ืนๆ 
ท่ีมสีีแดง เช่น ทับทมิ โกเมน เรดแจสเปอร์ 

โกเมนสีเหลือง 

(Mandarin  Garnet)
กมุภ์ (20 ม.ค. - 18 ก.พ.)

ความใจกว้าง รกัอิสระ รกัพวกพ้อง 
เป็นคุณสมบตัขิองชาวราศกุีมภ์ ท�าให้คณุมี
เพือ่นเยอะ โกเมนสเีหลอืงจะช่วยเสรมิบคุลกิ
ด้านความอ่อนโยนและมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ี 
ซึง่จะช่วยให้คณุประสบความส�าเรจ็ในการ
เจรจาต่างๆ หนิเสรมิดวงอ่ืนๆ ของชาวราศี
กมุภ์ ได้แก่ ซกูไิลต์ อเมทิสต์ โอปอล และ
มอสอาเกต 

มรกต (Emerald) 
พฤษภ (20 เม.ย - 20 พ.ค.)

ความหนักแน่น ดื้อรั้น ไม่ยืดหยุ่น 
เป็นคุณสมบตัขิองชาวราศพีฤษภ ท�าให้คณุ
ค่อนข้างเป็นคนพร้อมลยุและพร้อมเสยีสละ 
มรกตจะช่วยเสรมิบคุลกิด้านความนุม่นวล 
ประนปีระนอม ซึง่จะช่วยลดปัญหาในการ
เจรจาต่างๆ หรอือาจจะเลอืกหนิเสรมิดวง
อื่นๆ ที่มีโทนสีเขียว เช่น เทอร์ควอยซ์  
กรนีอาเกต ไพลิน

อเมทสิต์ (Amethyst) 
มนี (19 ก.พ. - 20 ม.ีค.)

ความอ่อนไหว เป็นศิลปิน ช่าง
จนิตนาการ เป็นคุณสมบัตขิองชาวราศีมนี 
ท�าให้คุณแปรผนัตามอารมณ์ค่อนข้างมาก 
อเมทิสต์สีม่วงจะช่วยเสริมบุคลิกที่ดูสงบ 
เคร่งขรึม และความน่าเชื่อถือ ท�าให้
คุณดูเข้มแข็งขึ้น หรืออาจจะเลือก หยก 
อะความารนี บลดัสโตน ไพลนิ มนูสโตน 
แทนอเมทสิต์

อาเกต (Agate)
เมถนุ (21 พ.ค. - 20 ม.ิย.)

ความมีชีวิตชีวา ช่างเจรจา อารมณ์
ขึน้ๆ ลงๆ เป็นคณุสมบตัขิองชาวราศเีมถนุ 
ท�าให้คุณมักจะแอคทีฟหรือเปลี่ยนเร็วจน 
คนอืน่ตามไม่ทนั อาเกตเป็นหนิทีม่หีลายสี 
จึ งช ่ วย เสริมความสมดุลในตั วตนที ่
หลากหลายของคุณ หินเสริมดวงอื่นๆ จะ
เป็นอัญมณีสีขาวขุ่นหรือสีอ่อน เช่น ไข่มุก 
มูนสโตน ไวท์แซฟไฟร์

ช่วงน้ี “หินเสริมดวง” หรือลัคก้ีสโตน ก�ำลัง

ได้รับควำมนิยมอีกครั้ง หลำยคนเลยมองหำหิน

สวยๆ มำเสริมบุคลิกและติดตัวเป็นเครื่องประดับ

สวยๆ กันใหญ่ ใครที่ยังไม่รู้ว่ำจะเลือกหินแบบไหน 

เรำมีลัคก้ีสโตนของคนแต่ละรำศีมำฝำกกัน
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มนูสโตน (Moonstone) 
กรกฎ (21 ม.ิย. - 22 ก.ค.)

ความรกัสงบ เร่ือยเฉือ่ย สบายๆ เป็น 
คุณสมบัติของชาวราศีกรกฎ ท�าให้คุณ 
ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นัก มูนสโตน
เป็นหนิสีขาวขุน่นวลตา จะช่วยเสริมบคุลิก
ด้านความรักสงบของคุณให้มีเสน่ห์และดู
นุ่มนวลมากกว่าเฉื่อยชา แต่หากคุณอยาก
ดูกระฉับกระเฉงขึ้นอาจจะเลือก ทับทิม 
หรือเรดสปิเนล

ลาพสิ ลาซลู ี(Lapis  Lazuli) 
ตลุย์ (23 ก.ย. - 22 ต.ค.)

ความสดใส ชอบสิ่งบันเทิง ไม่ยอม
เสยีเปรยีบ เป็นคุณสมบัตขิองชาวราศตีลุย์ 
ท�าให้คุณค่อนข้างเป็นคนโหวกเหวกและ
อยู่ไม่นิ่ง ลาพิส ลาซูลี จะช่วยเสริมบุคลิก
ด้านการสื่อสารเจรจาในแง่การสร้างความ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน หินเสริมดวงอื่นๆ เช่น  
โอปอล โรสควอตซ์ มรกต ก็เชื่อกันว่าจะ
น�าความสุขมาให้ชาวราศีตุลย์

ทวัร์มาลนี (Tourmaline) 
สงิห์ (23 ก.ค. - 22 ส.ค.) 

ความสง่า สนุกสนาน ใจร้อน เป็น
คุณสมบัติของชาวราศีสิงห์ ท�าให้คุณเป็น
คนมีเสน่ห์แต่เจ้าอารมณ์ ทัวร์มาลีนเป็น
หินที่มีหลายสีและมีความวาวใส จึงช่วย
เสริมบุคลิกที่ร่าเริงของชาวราศีสิงห์ ขณะ
เดียวกันก็ท�าให้ดูอ่อนโยนขึ้น หินเสริมดวง
อ่ืนๆ ทีเ่สริมความสดใสของคณุคอื โทพาส
สีเหลือง คาร์เนเลี่ยน

อะความารนี (Aquamarine) 
พจิกิ (23 ต.ค. - 21 พ.ย.)

ความห้าวหาญ เด็ดเดี่ยว มุทะลุ 
เป็นคุณสมบัติของชาวราศีพิจิก ท�าให้คุณ
เป็นคนไม่ยอมแพ้และแน่วแน่สู่เป้าหมาย 
อความารีนจะช่วยเสริมบุคลิกด้านความ
ใจเย็น ประนีประนอม ซึ่งจะช่วยลดความ
แขง็ในตวัคณุ ขณะท่ีหินเสรมิดวงอืน่ๆ คือ 
โทพาส เบริล ก็จะช่วยเสริมความนุ่มนวล
ให้กับชาวราศีพิจิกเช่นกัน

ไพลนิ (Blue Sapphire) 
กนัย์ (23 ส.ค. - 22 ก.ย.)

ความมีอัธยาศัย ใฝ่รู้ ช่างวิจารณ์ 
เป็นคุณสมบัติของชาวราศีกันย์ ท�าให้คุณ
มักจะชอบพบปะแลกเปลี่ยนความเห็น 
กับผู ้อื่น ไพลินจะช่วยเสริมบุคลิกที่ด ู
เฉลียวฉลาดทรงภูมิของชาวราศีกันย์และ
ให้ความรูสึ้กอ่อนน้อม หรืออาจจะเลอืกหนิ
อื่นๆ ที่ถูกโฉลกกับคุณอย่างคาร์เนเลี่ยน 
แจสเปอร์ หยก มอสอาเกต 

เทอร์ควอยซ์ (Turquoise) 
ธน ู(22 พ.ย. - 21 ธ.ค.)

ความซือ่สัตย์ มองโลกแง่บวก ไม่ค่อย 
ระมัดระวัง เป็นคุณสมบัติของชาวราศีธนู 
ท�าให้คุณเป็นคนไม่ค่อยกังวลกับอะไร   
เทอร์ควอยซ์จะช่วยเสรมิบคุลกิด้านอารมณ์
ขนัและความรกัการผจญภยัอนัเป็นพืน้ฐาน
ของคุณให้มีเสน่ห์ขึ้น หรืออาจจะเลือกหิน
เสรมิดวงอืน่ๆ ทีม่โีทนสนี�า้เงินอย่าง ไพลนิ 
ลาพิส ลาซูลี 

เรียบเรียงจาก: https://www.harpersbazaar.com.sg/watches-jewels/zodiac-gemstones-horoscope/2/ | https://www.sanook.com/horoscope/76405/
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์

ในยุคทีผู่ค้นหวาดกลวัลทัธซิาตานและแม่มด อบเิกล หลานสาวของสาธคุุณ 
ปารีสกลับน�าเด็กสาวในหมู่บ้านแอบท�าพิธีนอกรีตเพื่อสาปแช่งคนท่ีเธอเกลียด 
เมือ่ปารสีรูเ้ข้าจงึช่วยหลานสาวปกปิดเรือ่งนีไ้ว้ อบเิกลกลวัว่าเรือ่งจะแดง เธอจึง 
โกหกเพือ่เอาตวัรอด แต่นัน่ได้กลายเป็นจดุลกุลามของการโกหกท่ีซดัทอดกนัไป
เรื่อยๆ สร้างความอาฆาตให้กับผู้ที่ต้องทนทุกข์เพราะถูกค�าลวงป้ายสี 

ขออาฆาตถึงชาติหน้า

ปริศนาเกินคาดเดา

ว่าด้วยพลังแห่ง “ความลวง”

เรื่องเกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีซิสเตอร ์
อลอยเซียสจอมเจ้าระเบียบเป็นครูใหญ่ 
เธอเพ่งเล็งพฤติกรรมของบาทหลวง
ฟลินต์กับเด็กนักเรียนผิวสีคนแรกและ
คนเดียวของโรงเรียน ความสนิทสนมที่
ฟลนิต์มีให้เดก็คนนัน้ท�าให้ซสิเตอร์สงสัย
ว่าทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม 
เธอจึงเริ่มสืบหาความจริงจนโรงเรียนที่
แสนจะเคร่งครดัศีลธรรมนีวุ้น่วายไปหมด 
ความสงสยั ความเชือ่ จะท�าให้ความจรงิ
ถูกเปิดเผยได้หรือไม่ 

FILM

หนัง(สือ)
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โจว เจิ้งซู และ ซ๋ง จิ่นหัว รวบรวม
สารพดัวธิหีลอกลวง 50 วธิ ีและยกตวัอย่าง
การหลอกลวงอีกนับร้อยโดยน�าเสนอท้ัง
ในแง่บวกและแง่ลบ หนังสือเล่มน้ีไม่ได้
แนะน�าให้คุณเป็นคนปลิ้นปล้อน แต่น�า
เสนอวิธีรับมือกับคนปลิ้นปล้อน ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ามีคนมากมายที่พร้อมจะหลอกลวง
เรา การรู้เท่าทันและรู้จักใช้ความลวงอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงความลวง จะช่วย
ให้คุณเป็นนักไตร่ตรองที่แยบยลมากขึ้น 

นวนิยายที่ว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มนักต้มตุ๋นที่สวมรอยเป็น “แดเนียล 
เทต็” เดก็ชายจากครอบครัวม่ังคัง่ทีห่ายตวัไปเม่ือ 6 ปีก่อน เขามลีลีาหลอกลวง 
สุดแสบที่ท�าให้คนในครอบครัวเชื่อว่าเขาคือ แดเนียล เท็ต จริงๆ แต่เรื่องราว
ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิเมือ่เขาเริม่ระแคะระคายว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวท่ีโกหก คนใน
บ้านต่างมบีางอย่างท่ีน่าสงสยัว่าโกหกเช่นกนั และนัน่ยงัเกีย่วกบัการท่ีแดเนยีล 
ตัวจริงหายตัวไปอีกด้วย   

“เรื่องทั้ง เรื่องนี้มีการโกหกอยู ่ตลอดๆ  
เริ่มแรกโกหกเพื่อเอาตัวรอดของตัวเอก  
การโกหกแรกน�ไปสู่การโกหกต่อๆ ไป และ
ใหญ่ขึ้น สงสารตอนจบ จบคาดไม่ถึงอยู่นะ 
และอบอุ่นระหว่างทาง”

 - Siwaporn sika

อัพเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ  
“MUZIK MOVE” ได้ท่ี
Facebook: MuzikMoveRecords
IG: muzikmoverecords
Youtube Channel: Muzik Move Records 

แต่งงาน
เพลงใหม่จาก “วงเปรม”

“แต่งงาน” เพลงทีบ่อกเล่าเส้นทางความรกั 

ที่ผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมายจนคนสองคน

เดินมาถึงวันส�าคัญที่พร้อมจะเริ่มเดินทางไปกับ 

คนที่เรารักตลอดไป เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ 5 ของ

วงเปรม ซึง่ยังคงคอนเซป็ต์วงดนตรแีห่งความรกั 

ทัง้แนวดนตรี เนือ้หา และท่วงท�านองจึงเป่ียมไป

ด้วยความอบอุ่น พร้อมที่จะสัมผัสหัวใจคนฟัง 

อย่างอ่อนโยน 

วงเปรม อีกหนึ่งศิลปินท่ีมาแรงในทุกๆ 

ซิลเกิล สมาชิกในวง ได้แก่  เจ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา (ร้องน�าและเปียโน) แชมป์-ธนวัฒน์ 

ด�ารงศิริมงคล (มือเบส) และ แอ๊นท์-แอนดรูย์ 

ไดเลก็ (มอืกตีาร์) ตดิตามผลงานของพวกเขาได้

แล้วที่ *492 222 169 พร้อมช่องทางอื่นๆ 

BOOK

MUSIC

วิธีหลอกลวงอย่างสร้างสรรค์ 

โกหก
มดเท็ต 



สิง่ทีค่ณุขาดไม่ได้ในชวีติประจ�าวนั “กาแฟ” อาหาร

จานโปรดของคณุ “ย�าวุน้เส้น” เครือ่งด่ืมท่ีชอบส่ัง

เป็นประจ�า “อเมริกาโน่ เย็นและร้อน (แล้วแต่ช่วง

เวลาตอนนั้น)” 

ซรีีส์หรอืหนงัเร่ืองโปรดของคุณ “Modern Family”  

แล้วคุณคดิว่าตวัเองเป็นใครในซีรีส์เร่ืองนัน้ เพราะ... 

“Phil Dunphy (ฟิล ดันฟี) เป็นคนเปิ่นๆ เล่นมุข

ฝืดๆ ค่ะ ท�าอะไรจริงจังกับเรื่องเล็กๆ” 

ช่วงเวลาในอดตีทีค่ณุคดิว่า อยากกลับไปแก้ไข “ช่วง

เวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนๆ ถ้าแก้ไขได้เราจะใช้เวลาอยู่

กับเพื่อนให้มากกว่าน้ี” ส่ิงท่ีคุณกลัวคือ... “จิ้งจก” 

บคุคลท่ีคณุชืน่ชมมากคือใคร เพราะอะไร  “Gabriella 

Wilson (H.E.R) ชอบความสามารถของเขา เป็นคน

ที่ร้องเพลงเพราะ แต่งเพลงเก่ง เล่นดนตรีได้

เกือบทุกแบบ มีความสามารถรอบด้าน” 

หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ่าน  

“ชอบอ่านหนังสือท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ 

รอบโลก” นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด 

“คนที่ขี้อวดและชอบโกหก” 

นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าดีเป็นเลิศ “คนที่มี

น�า้ใจแบ่งปัน มองโลกในแง่ด”ี คุณมีความสขุ 

ที่สุดเมื่อใด “เวลาที่ท�าให้ครอบครัวของเรามี

ความสขุ” คุณรู้สกึประทบัใจกบัอะไร “เวลาทีม่ี

คนช่ืนชอบในเสยีงของเรา ฟังเพลงของเราและ

ติดตามผลงานของเราตลอด” 

สถานท่ีท่ีคุณไปเป็นประจ�า “สวนสาธารณะแถว

บ้านทีใ่กล้ทีส่ดุเพราะชอบไปวิง่ออกก�าลงัทีน่ั่น 

บรรยากาศจะล้อมไปด้วยต้นไม้ ผูค้นทีม่านัง่

คุยกัน เลยรู้สึกอบอุ่นเวลาที่ได้ไปออกก�าลัง 

ทีน่ัน่ค่ะ” ถ้าคุณสามารถ “หยุด” อะไรสักอย่าง 

คุณจะหยุดอะไร “หยดุคนทีม่นิีสยัโลภให้หมด

ไปจากโลกของเรา”ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของ

คุณ อยากเป็นอะไร “ครูสอนแนะแนว” 

ถ้าคุณมีพลังพิเศษได้ อยากมีพลังแบบไหน 

“พลังทางสมอง เรารู ้สึกชื่นชมคนที่

สามารถสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆได้ตลอดเวลา 

รู้สกึว่าคนฉลาดเป็นคนทีพ่เิศษมาก” 

คุณอยากท�าอะไรก่อนตาย “เป็นอาสา

สมัครไปช่วยเหลือผู้คนในแอฟริกา”  

ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็น

อะไร “เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง” 

นักร้อง

บีน นภสร ชัยพรเรืองเดช

บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น
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