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การท�าโพลล์หรือเซอร์เวย์เป็นเร่ืองปกติ

ของชาวโลกไปแล้ว อ่านข่าวหรือข้อความใน

นิตยสารนานาชนิดก็จะเจอผลจากข้อมูลการ

ส�ารวจมาใช้เป็นตวัสนับสนุนบทความน้ัน ไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองการเมอืง การค้า การใช้ชีวติทัว่ไป

อย่างสขุภาพ เซก็ส์ในทกุแง่ทกุมมุ ยา (ทัง้ยา

แก้ปวดหวัยนัเร่ืองยาเสพตดิ) และผลจากการ

ส�ารวจนีม้กัจะมาจากจ�านวนคนทีห่ลากหลาย 200 บ้าง 500 บ้าง 

หรือหลกัพนัต้นๆ รสนิยมของคนกเ็ปลีย่นไปตามอาย ุ แม้กระทัง่

คนๆ เดียวกันให้ตอบค�าถามหนึ่งตอนอายุเด็ก และพอมาตอบ

ค�าถามเดมิตอนสงูวยั ค�าตอบกไ็ม่เหมือนแล้วก็ได้ เป็นเร่ืองทีท่ัง้ 

น่าสนใจและสบัสนไปในเวลาเดยีวกัน บริษทัทัว่โลกกเ็ลยต้องพึง่การ

ท�าโพลล์เพือ่หาของขายทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ ณ วนัน้ันๆ 

แต่กค็ดิเหมอืนกนัว่า เราเช่ือตวัเลขพวกน้ีได้ระดบัใด เช่นเร่ืองการ

เลอืกตัง้ หากผูท้�าการส�ารวจเลอืกถามคนในพืน้ทีเ่ดยีว หรือพืน้ทีท่ี่

เอนไปพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง ผลกอ็อกมาไม่ถกูต้อง

แล้ว หรือเร่ืองการดืม่เคร่ืองดืม่ หากถามคนทีอ่ายนุ้อยเสยีส่วนใหญ่ 

ความเห็นก็คงจะเอียงอีก บริษัทเราก็ท�าการส�ารวจเยอะพอควร  

ตอนสมยัอยู ่BTI กท็�าทีอ่เมริกา ผลออกมาแปลกและไม่ได้ช่วยเหลอื

อะไรมาก เช่นว่า คนส่วนใหญ่ทีถ่ามไม่ชอบสทีองบนกระป๋องขาวสงิห์ 

แต่เราเปลีย่นไม่ได้เพราะเป็นสญัลกัษณ์ของเรา และแม้ว่าจะเปลีย่น

ได้กไ็ม่คดิว่ายอดขายจะเพิม่ข้ึนไปในระดบัทีเ่ราว่าเปลีย่นแล้วคุม้ค่า 

ท�าให้คิดว่าการท�าส�ารวจน้ันคุ้มไหมกับค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกัน 

หรือท�าไปเพื่อมีหลักฐานข้างเราที่จะไปเสนอต่อได้ เลยคิดต่อไป

อกีว่า ด้วยเรามคีนในกลุม่สงิห์เยอะมาก หลากหลายทัง้อาย ุเพศ  

และอืน่ๆ เราจะท�าการส�ารวจในบริษทัเราเองได้หรือไม่ก่อน เพือ่ดู 

เป็นเชิง เพราะตอนน้ีก็มีการชิมเบยีร์ใหม่บ้างอยูแ่ล้ว ความเหน็กด็พีอ 

ที่จะน�าไปปรับบ้างอะไรบ้าง และด้วยเรามีสินค้าที่เพิ่มมากข้ึน 

หากสามารถเกบ็ข้อมลูภายในบริษทัทีส่ะท้อน

ถึงตลาดจริงในประเทศได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ด ี

ประหยดัค่าใช้จ่าย ได้ผลรวดเร็วเบือ้งต้น ท�าได้

บ่อยด้วยอกี เลยสนับสนุนความคดิของทมีสงิห์ 

แมกกาซีน ที่คิดจะท�าแบบสอบถามน้ีให้เป็น

เรื่องเด่นของฉบับน้ี ข้อมูลที่ได้ออกมาก็เป็น

ข้อมลูทีน่่าสนใจดนีะครับ อย่างน้อยกไ็ด้เหน็ว่า

ชาวสงิห์หน้าตาเป็นอย่างไร หากผูใ้ดคดิว่าเป็นสิง่ทีด่กีท็�าต่อได้เลย 

ไม่คิดค่าไอเดยี แต่หวงัจริงๆ ว่าน่าจะมีอะไรทีใ่ช้ได้บ้าง 

ปลายปีน้ีทางสงิห์ มวิเซยีม จะออกหนังสอืเล่มใหม่ ช่ือ “รฦก

แห่งที่รัก จากเหลนแด่ทวด” เป็นหนังสือที่มีความส่วนตัวกับผม

สงูเพราะเกีย่วกบัทวดของผมเองทางแม่ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าประวติรวฒัโนดม กรมหลวงปราจณิกติบิด ี ทรงเป็น 

ต้นราชสกลุประวติร และเป็นพระราชโอรสพระองค์โตๆ ในพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่คนไม่ค่อยรู้จัก ด้วยผมได้

เอกสารเก่ามามากพอจนคิดว่าน่าจะท�าหนังสือที่ระลึกออกมา 

และปลายปีน้ีจะครบ 100 ปีวันสิ้นพระชนม์ด้วย เลยคิดว่าเป็น

เล่มต่อจาก “ประชาธิปก พระบารมปีกเกล้า” น่าจะเหมาะสมดี 

ทีมงานเลยไปกันที่เกาะสีชังเพราะมีพระอนุสรณ์ที่น่ัน เกาะสีชัง

เป็นอดีตสถานที่พักผ่อนหน้าร้อนสุดเก๋ไก๋ของรัชกาลที่ 4 และ 5 

ก่อนทีจ่ะหมดเสถยีรภาพไปหลงัจากทีฝ่ร่ังเศสข้ึนยดึเกาะตอนสมยั 

ทีพ่ยายามจะฮุบประเทศไทยเรา และกลายเป็นไปเทีย่วหวัหนิกันแทน 

ในสมยัรัชกาลที ่6 และ 7 แต่เพราะยงัมพีระราชฐานอยูแ่ละมีการ

ท�านุบ�ารุงเป็นอย่างดี เป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่ให้คนไทยเราได้ไป

เทีย่วกันอกีทีห่น่ึงครับ อาหารอร่อยมาก คนน่ารกั และกไ็ม่ไกล

จากกรุงเทพฯ ด้วย สามารถไปเช้าเยน็กลบัได้หากไม่ต้องการค้าง 

เป็นอีกทีท่ีไ่ปพกัผ่อนสมองได้ด ี 

สรวิช ภริมย์ภักดี 

ขอคำ�แรก
บทบรรณ�ธิก�ร
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วันที่ 27 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวุฒา ภิรมย์ภักดี 

ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด น�าคณะ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าเฝ้าฯ  ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อ 

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เน่ืองในโอกาส 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

หาที่สุดมิได้ ในวันเดียวกันนั้น นายวุฒา ยังได้น�าคณะผู้บริหาร  

บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั และ บริษทัในเครือ น�าแจกนัดอกไม้

ไปถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารกองบังคับการ

หน่วยงานในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่น่ัง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ต่อมา เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

พระชนมพรรษา 67 พรรษา บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด  

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่รัฐบาลจัดข้ึน  

โดยมี นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จ�ากัด และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสือ่สารองค์กร บริษัท บญุรอดบรวิเวอร่ี จ�ากดั เป็นผูแ้ทน 

บริษัท ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ภิกษุและ

สามเณรจ�านวน 558  รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

ในโอกาสเดียวกัน คณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทในเครือ ต่างน้อมส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมถวายพระพร 

ชาวบุญรอดฯ รวมใจภักดิ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@ กรุงเทพมหานคร I 27-29 กรกฎาคม 2562
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ด้วยใจภักดิ์ โดยพนักงานของ บริษัท  

บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และ บริษทัในเครือ 

รวม 150 คน ร่วมเดินร้ิวขบวนอัญเชิญ

เคร่ืองราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

เมือ่ร้ิวขบวนอญัเชิญเคร่ืองราชสกัการะ 

ถวายพระพรมาถึง ณ มณฑลพิธีท้อง 

สนามหลวง นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน 

จ�ากดั เป็นผูแ้ทนข้ึนถวายเคร่ืองราชสกัการะ 

พานพุม่ทอง และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักด ี

ทีปสุวรรณ ผู้อ�านวยการส�านักงานสื่อสาร

องค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด 

เป็นผู ้แทนข้ึนถวายเคร่ืองราชสักการะ 

พานพุ ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

บนเวท ีจากน้ันร่วมพธีิจดุเทยีนถวายพระพร

ชัยมงคล โดยม ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อม

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลง

สดดุจีอมราชา พนักงานของ บริษทั บญุรอด 

บริวเวอรี่ จ�ากัด ทั้ง 150 คน ได้ร่วมจุด

เทียนและร้องเพลงด้วย ต่างเปล่งเสียงทรง 

พระเจริญอย่างกึกก้องและพร้อมเพรียง 

จากนั้น วันรุ่งขึ้น วันที่ 29 กรกฎาคม 

2562 นายสรวชิ ภริมย์ภกัด ีผูช่้วยกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 

เป็นผู้แทน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 

ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ ่มราชสักการะไป 

ทลูเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้า 

เจ้าอยูห่วั เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

การน้ี พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล 

ราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวออกรับพานพุ่มเคร่ืองราชสักการะ 

ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่ ง 

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
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วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันมหามงคลของ 

พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า ด้วยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และ บริษัทในเครือ โดยผู้บริหาร

และพนักงานได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

ในการน้ี คณะผูบ้ริหาร บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั น�าโดย 

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ นายวาปี ภิรมย์ภักดี 

รองประธานกรรมการ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี 

นายโรจน์ฤทธ์ิ เทพาค�า กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี กรรมการ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

กรรมการ และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักด ีทปีสวุรรณ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานสื่อสารองค์กร ได้เดินทางไปถวายแจกันดอกไม้หน้า

พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ศาลา

สหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 

นอกจากน้ี พนักงาน 150 คนร่วมเดินร้ิวขบวนอัญเชิญ 

เคร่ืองราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล จากบริเวณหน้า

กระทรวงกลาโหมไปยงัท้องสนามหลวง โดย นายสรวิช ภริมย์ภกัดี  

ชาวบุญรอดฯ ร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคล “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 
@ กรุงเทพมหานคร I 12-13 สิงหาคม 2562
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้แทนขึ้นถวาย

เคร่ืองราชสักการะพานพุ ่มทอง และ 

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ 

ผู ้อ�านวยการส�านักงานสื่อสารองค์กร 

บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด เป็นผูแ้ทน 

บริษัทข้ึนถวายพานพุ ่มเงิน หน้าพระ

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง ณ เวทีกลางท้องสนามหลวง 

และในเวลา 19.30 น. พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทาง

มาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวาย

พระพรชยัมงคล ซึง่ผูแ้ทนผูบ้ริหาร บรษิทั 

บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และพนักงานที่

ร่วมร้ิวขบวนต่างร่วมพิธี ร่วมร้องเพลง

สรรเสริญพระบารม ีเพลงสดดุพีระแม่ไทย 

และเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง 

เพื่อถวายพระพร ด้วยต่างส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต ่อพสกนิกร 

ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 

จากนั้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ  

ได้เป็นผู้แทนบริษัทร่วมร้ิวขบวนอัญเชิญ

พานพุม่ราชสกัการะถวายพระพรชัยมงคล 

ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู ่เจน  

สวนจิตรลดา พระราชวงัดสุติ โดยร้ิวขบวน 

เร่ิมเดินจากกองทัพภาคที่ 1 ไปยังหน้า

ประตูพระวรุณอยู่เจน เมื่อร้ิวขบวนถึง 

ได ้ถวายพระพร ชัยมงคลหน ้ าพระ

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ

บารม ีเพลงสดดุพีระแม่ไทย และเชิญพาน

พุ่มทองและพานพุ่มเงินมอบแก่ผู้ออกรับ 

ด้วยน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
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งานแสดงสนิค้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซยีนส�าหรับอตุสาหกรรม

อาหารและเครือ่งดืม่ จดัข้ึน ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ 

อมิแพค็ เมอืงทองธานี มผู้ีเข้าร่วมจดัแสดงในงานกว่า 2,500 ราย 

จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก การออกงานในครั้งนี้บริษัทได้น�า

แบรนด์เข้าร่วมมากมาย ได้แก่

• Singha Park Chiang Rai 

• DVS

• น�้าดื่มสิงห์ 

• โซดาสิงห์ 

• โซดาลีโอ 

• ลีโอ สแน็ค 

• ข้าวพันดี 

• มาชิตะ 

• Hesco Food 

• Hesco Solution 

• ซอสต๊อด

• เบียร์สิงห์ 

• ลีโอ 

• อาซาฮี 

• คาร์ลสเบิร์ก 

• โครเนนเบิร์ก 

• Ubeer, Snowy 

• Kopper 

• เบียร์ HOF และ Snowy 

  จาก Est.33

• Jinro

• Vara food and drinks

THAIFEX - World of Food Asia
@ นนทบุรี I 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
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ในงาน THAIFEX ปีนี้ Food Factors 

ก็ได้น�าผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพและ 

เครือข่ายร้านอาหารที่มีศักยภาพมาร่วม

ออกบูธเป็นครั้งแรก ทั้งมีการจัดกิจกรรม 

อาทิ Cooking Show จากเชฟชื่อดัง โดย 

ภายในบูธแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก ่

1. Sauce and Paste 2. Ready to Eat 

3. Rice 4. Snack 5. Food Service ทั้งนี้ 

ผลติภณัฑ์ Made By TODD 4 รสชาต ิได้รับ 

รางวัล ITQI 2019 ซึ่ง คุณต๊อด นายปิติ 

ภิรมย์ภักดี เป็นผู้รับรางวัล 
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ปริมาณแอลกอฮอลล์ = 3.8%
ปริมาตร = 490 ml.
ประเภทเบียร์ = Lager Beer

ก�าหนดการที่เริ่มขาย = เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาในทุกจังหวัด
ช่องทาง = On-premise (A-B) 

U KORN
วางขายทั่วประเทศ l ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไป
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น�้าดื่มสิงห์ ร่วม มูลนิธิกระจกเงา เปิดตัวฉลาก “คืนดวงใจให้แม่” 
จัดโครงการช่วยเหลือสังคม  
@ กรุงเทพมหานคร l 5 สิงหาคม 2562

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข 

ประธานมูลนิธิกระจกเงา แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คืนดวงใจ 

ให้แม่  Return Heart to Home” เน่ืองในวนัแม่ปีน้ี ณ หอประชุมใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด เพื่อช่วยตามหาเด็กที่หายออก

จากบา้นใหก้ลับคืนสู่ออ้มอกของพ่อแมแ่ละครอบครวั โดยจัดท�า

ฉลากน�า้ดืม่สงิห์พเิศษเป็นรูปเดก็ทีห่ายไปจ�านวนกว่า 20 ล้านขวด 

โดยนายภูริต เจ้าของแนวความคิดนี้กล่าวว่า 

“ปัญหาเด็กหายเป็นอีกปัญหาทางสังคมที่ เกิดข้ึนมา 

โดยตลอด จากประสบการณ์ที่ลูกของผมหายไปแค่ 5 นาที  

ราวกับว่าหัวใจเราหายไป เพียงแค่ 5 นาทีสั้นๆ แต่กลับเป็น 

ช่วงเวลาทีย่าวนานทีส่ดุ ผมจงึเข้าใจความรู้สกึของผูท้ีเ่ป็นพ่อแม่ 

ของน้องๆ ทีห่ายไปว่าทกุข์ทรมานขนาดไหน ผมจงึถามตวัเองว่า 

เราจะช่วยอะไรได้บ้าง วันหนึ่งผมพบว่าเราน่าจะใช้ฉลากน�้าดื่ม 

สงิห์เป็นอกีช่องทางการสือ่สารทีช่่วยในการตดิตามได้และได้ตดิต่อ 

ไปยังมูลนิธิกระจกเงาทันที เพื่อประสานการท�างานร่วมกันจน

ส�าเร็จเป็นโครงการคืนดวงใจให้แม่ในวันนี้”

ปัญหาเด็กหายออกจากบ้านเป็นอีกปัญหาหน่ึงที่ส�าคัญ 

ในสงัคมไทย อนัเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาใกล้ตวั  ทีผ่่านมา

แม้จะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมมือกนัในการช่วยเหลอืติดตาม

หาตวัเดก็ทีห่าย แต่ปัญหาน้ีกย็งัคงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา จงึท�าให้

ปัญหานี้ยังคงมีความน่าเป็นห่วง 
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ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
ประจ�ำปี 2562

สง่เสริมการตลาด 1 ร่วมกบัเทศบาลเมอืง 

ยโสธรจัดงานบุญบั้งไฟประจำาปีเพื่อสืบทอด

ประเพณีท้องถ่ิน งานจัดข้ึนที่บริเวณถนน 

แจง้สนิท ลานอเนกประสงคเ์ทศบาลเมอืงยโสธร 

และสวนพญาแถน  อ.เมือง ภายในงานแบง่เปน็ 

3 โซน ได้แก่ โซนเวทีโชว์เคร่ืองเสียงชุมชน  

โซนสนามจุดบั้งไฟสวนพญาแถน และโซนลาน

เบียร์ มีเวทีการแสดงดนตรี โดยตลอดการ 

จัดงานมีผู้มาร่วมงานประมาณ 25,000 คน 

(เฉลี่ย 5,000 คนต่อวัน) 

9-13 พฤษภำคม 

Thai Festival Tokyo 2019
Thai Festival Tokyo เป็นเทศกาลไทย

กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมจาก 

ชาวญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ณ สวนโยโยก ิ

กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น่ ในงานน้ี นายจตุนัินท ์

ภริมย์ภกัด ีกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ได้รับเชิญ 

จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วม 

พิธีเปิดงานร่วมกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ 

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุง

โตเกียว ในงานมีบูธขายอาหารไทย ผลิตภัณฑ์

ของไทย บูธแนะนำาศิลปะไทย ดนตรีไทย และ

การท่องเที่ยวไทยรวมกว่า 100 บูธ 

11-12 พฤษภำคม 

บุญรอดฯ ยก FOOD FACTORS 
เป็นหนึ่งในธุรกิจเสำหลัก

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำากัด เผยแผนการสร้างธุรกิจ

อาหารให้เติบโตภายใน 3 ปี โดยในเบ้ืองต้นจะมีการ 

รวบรวมบริษัทในเครือด้านอาหารท้ังหมดที่เคย 

แยกกันบริหารงานมาอยู่ภายใต้ “ฟู้ด แฟคเตอร์” เพือ่

ปรับโครงสร้างธุรกิจอาหารให้มีศักยภาพมากข้ึน 

ในส่วนของแผนมุ่งสร้างรายได้ บริษัทได้วางแผน

การวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด เน่ืองจาก

บริษัทมีห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (Food Lab) ท่ีจะ

รองรับการพัฒนาสินค้าไว้แล้ว นอกจากน้ี โรงงาน

ผลิตสินค้าของบริษัทยังสามารถขยายกำาลังการผลิต 

สินค้าในเครือและรับจ้างผลิตสินค้านอกเครือ 

(OEM) ได้อีกด้วย ซ่ึงจากน้ี ฟู้ด แฟคเตอร์ จะเป็น

อีกหน่ึงธุรกิจหลักทีจ่ะเป็นกำาลังสำาคัญของบุญรอดฯ  

29 พฤษภำคม 

มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
เพื่อสนับสนุนโครงกำรจิตอำสำ 

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด มอบรถพยาบาล 1 คัน 

ในนามส่วนตัวแก่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่

อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด  

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ 26 จังหวัด 

ภาคกลาง ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที ่1 เพ่ือ

สนับสนุนโครงการจิตอาสา เราทำาความดีด้วยหัวใจ 

โดยมี พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคท่ี 1 

เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันน้ี นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี 

ทีปสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงานส่ือสารองค์กร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ได้มอบเคร่ืองกระตุก

หัวใจไฟฟ้าสำาหรับใช้ในรถพยาบาล 1 เคร่ือง ในนาม

ส่วนตัวให้แก่กองทัพภาคท่ี 1 ด้วย 

5 มิถุนำยน 

Run for the Ocean 2019 
สิงห์ เอสเตท ร่วมขับเคล่ือนการสร้าง 

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก

และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการสนับสนุน

งานว่ิง Run for the Ocean 2019 งานว่ิงมหาสนุก

เพ่ือมหาสมุทรของเรา ซ่ึงเป็นโครงการที่จัดโดย

คณะประมงร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมประมง โดยจะ

มีการนำารายได้จากการจัดงานไปใช้ในการสนับสนุน

กิจกรรม Rescue Team สำาหรับงานอนุรักษ์และการ

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทางน้ำา รวมถึงการแก้ปัญหาขยะทะเล 

2 มิถุนำยน 

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด 

(มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) เปิดบูธบีจีซีเข้าร่วม 

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 

เอเชียคร้ังท่ี 27 (Propak Asia 2019) พร้อมแสดง 

บรรจุภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำา Lightweight 

Technology ท่ีมีการข้ึนรูปขวดแก้วด้วยวิธี  

Narrow Neck Press and Blow หรือ NNPB ที่ช่วย 

ทำาให้ขวดมีน้ำาหนักเบาหรือบางลง แต่ยังคงมีความ 

แข็งแรงเท่าเดิม ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และยังลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต ณ ศูนย์แสดง 

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

บีจีซี โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว
รับเทรนด์ยุคใหม่ 

12-15 มิถุนำยน 
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Singha World of Speed 2019  
พำผู้โชคดีชมกำรแข่ง MOTO GP

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จำากัด พาผู้โชคดี 

จากแคมเปญ “สิงห์ เวิลด์ ออฟ สปีด 2019” เข้าชม 

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 

MOTO GP แบบชิดติดขอบสนาม ที่สนามเซอร์กิต 

เดอ บาเซโลน่า ประเทศสเปน 

13-19 มิถุนำยน

สิงห์อำสำร่วมจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
สมรรถภำพทำงรำ่งกำย

สงิหอ์าสา โดย บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั 

และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับหน่วย

บญัชาการสงครามพเิศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

ฐานทพัเรือสตัหบี จดัตัง้ศนูยท์ดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกายที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมมอบ

เคร่ืองออกกำาลังกายลู่วิ่งสายพานคุณภาพสูง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ โดยมี พล.ร.ต.อาภากร 

อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงคราม

พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ น.อ.สุริยัน 

สำาราญใจ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วย

บญัชาการสงครามพเิศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 

เป็นผู้รับมอบ 

18  มิถุนำยน 

PTB มอบทุนกำรศึกษำ 
เพื่อน้องเรียนดี

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร่ี จำากัด จัดพิธี 

“มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องเรียนดี ประจำาปี 

2562” โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใน

เขตชุมชนใกลโ้รงงานจำานวน 54 คน วตัถปุระสงค์

เพื่อให้เยาวชนได้นำาทุนไปพัฒนาศักยภาพและ

ร่วมปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของ

การศึกษา ในการนี ้ได้รบัเกียรติจาก นายธำารงค์ 

จุย้อนิทร์ กรรมการผูจ้ดัการ นายปรีดา ตรันเจริญ 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร นายจุมพล สวัสดิรักษา 

รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำารุง 

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการแผนก

เข้าร่วมในพิธีมอบ

25 มิถุนำยน 

บริษัท Army Walfare Project 
Limited เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนปทุม

พนักงาน บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร่ี จำากัด 

ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท Army Walfare 

Project Limited ผู้ผลิตน้ำาด่ืมและน้ำาแร่จาก 

ราชอาณาจักรภูฏานทีม่าเย่ียมชมโรงงาน

14  มิถุนำยน 

บจีซี ีจดังำน BGC QCC Award 2019 
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด 

(มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) จัดงาน BGC QCC 

Award 2019 ที่ BG Hall of Glass จ.ปทุมธานี 

เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทีมเข้าประกวดผลงาน 

ทีแ่สดงศกัยภาพทางความคดิ โดยมีนายศลิปรัตน์ 

วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการของบีจีซี กล่าว

เปิดงาน ร่วมด้วย นายวีระชัย สาครวงศ์วัฒนา 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส บริษทั บญุรอด 

บริวเวอร่ี จำากัด และคณะผู้บริหารของบีจีซี 

เป็นกรรมการตัดสิน รางวัลชนะเลิศเป็นของทีม 

Mechatronic Power จากบีจีซี ขอนแก่นกล๊าส 

ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าแข่งขันในงาน 

Singha Quality Award 2019 ต่อไป

21 มิถุนำยน 

บญุรอดฯ ร่วมโดยเสดจ็พระรำชกศุล 
ภำพโมเสกพระบรมสำทิสลักษณ์

ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้สนใจได้ร่วม 

โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎร 

ท่ีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ด้วยการ 

เป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ 

และเลโก้โมเดลจำาลองพระราชกรณียกิจที่

สำาคัญของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 บริษัท  

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด จึงได้ประมูลภาพโมเสก

พระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 7 และเลโก้

โมเดลจำาลองสะพานพระพทุธยอดฟา้ ซึง่ไดน้ำามา 

จดัแสดง ณ โถงอาคารอำานวยการ สำานักงานใหญ ่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

26 มิถุนำยน 
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สนับสนุนนักกีฬำยุวชนไทยแข่งขัน
ฟุตบอลโลกนำนำชำติ

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ  

ผู้อำานวยการสำานักงานสื่อสารองค์กร บริษัท  

บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด เป็นตัวแทนบริษัท

มอบเงินจำานวน 500,000 บาทเพื่อสนับสนุน

งบประมาณการเดินทางของเยาวชนตัวแทน

ประเทศไทยทีม่อีายรุะหวา่ง 14-18 ปจีากสโมสร 

“ไทยสปิริต เอฟซี” ไปร่วมการแข่งขันฟุตบอล

ยุวชนโลกนานาชาติโกเธียคัพ ระหว่างวันที่ 15 

ถึง 22 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสวีเดน 

2 กรกฎำคม 

MSB และ SRB รบัรำงวลัจำก สสปท. 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (องค์การมหาชน) 

หรือ สสปท. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม 

“การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็น

ศูนย์ ประจำาปี 2562” ในงานความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา โดย บริษัท  

มหาสารคามเบเวอเรช จำากัด ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นคร้ังแรก ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับ

ทองแดง โดยมีจำานวนช่ัวโมงสะสม 1,582,219 ช่ัวโมง 

และ บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด ได้รับรางวัล

ระดับเงิน โดยช่ัวโมงการทำางานปลอดอุบัติเหตุ 

มีจำานวน 3,257,618 ช่ัวโมง

4 กรกฎำคม

บญุรอดฯ ร่วมบรจิำคเงินสมทบทนุ 
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก 
สภำกำชำดไทย

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ  

ผู้อำานวยการสำานักงานส่ือสารองค์กร บริษัท  

บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับ

พระราชทานเข็มท่ีระลึกในการบริจาคเงินสมทบ

ทนุมลูนิธิเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เน่ืองในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดงาน 

“เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ๒๕๖๒” ณ อาคารกีฬานิมิบุตร 

สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน 

5 กรกฎำคม 

ทัพนักกีฬำพิกำรไทยพร้อมลุยศึก
อำเซียนพำรำเกมส์

นายจุ ติ นันท์ ภิรมย์ภักดี ประธาน

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  

พร้อมด้วย ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการ 

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักกีฬาพาราไทย 

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย 

เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อน 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 

ครั้งที่ 10 ที่ประเทศฟิลิปปินส์  ในช่วงระหว่าง 

วันที่ 18-25 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬา

แห่งประเทศไทย 

9 กรกฎำคม 

บุญรอดฯ เปิดโอกำสให้น้องๆ ชม 
“หมูน้อยเปปป้ำ” รอบกำรกุศล

นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ  

ผู้อำานวยการสำานักงานส่ือสารองค์กร บริษัท  

บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ร่วมสนับสนุน Peppa pig 

live celebration 2019 in Bangkok การแสดง 

แฟมิล่ีโชว์ในแคมเปญ Peppa pig care for  

Children รอบการกุศล ซ่ึงจัดข้ึนท่ีจีเอ็มเอ็ม  

ไลฟ์เฮ้าส์ ช้ัน 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสานสัมพันธ์ในครอบครัวและ

เปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 

บ้านราชาวดีหญิง-ชาย และสถานรับเล้ียงเด็กบ้าน

เทพชุมชนสวนอ้อย พระโขนง ได้ร่วมชมการแสดง 

13 กรกฎำคม

SINGHA x Cerezo
เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

สิงห์และทีมฟุตบอล Cerezo Osaka ซ่ึงเป็นทีม

ฟุตบอลช่ือดังของเมืองโอซาก้า ทีม Cerezo, 

Singha และ Molson Coors Japan ผู้นำาเข้าเบียร์

สิงห์ของประเทศญ่ีปุ่น จึงได้ร่วมมือกันจัดงาน 

“SINGHA x Cerezo Kick Off Event” ณ บริเวณ 

ริมคลอง Dotonbori Glico Sign เมืองโอซาก้า 

ประเทศญ่ีปุ่น ในงานมีการเปิดตัว SINGHA ICE 

BUCKET BEER ซ่ึงจะเร่ิมจำาหน่ายในการแข่งขัน

ฟุตบอลท่ีเป็น Home Game ณ สนาม Yanmar 

Stadium Nagai ของทีม Cerezo Osaka และมีการ

จำาหน่ายตาม outlet ท่ัวเมืองโอซาก้าตลอดงานน้ี 

17 กรกฎำคม
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“นันทวุฒิ” แชมป์รอบโซนเอเชีย 
ศึกรถคำร์ท ROK Cup 

เด็กชายนันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับวัย  

11 ปีจากทีมสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีมไทยแลนด์ 

เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหน่ึง คว้าแชมป์รุ่น Mini 

ROK ในการแข่งขันรถคาร์ทรายการ ROK Cup 

Thailand 2019 สนามที่สามรอบโซนเอเชีย ซึ่ง 

จดัขึน้ทีส่นามพรีะ คาร์ท เซอร์กติ พทัยา จ.ชลบรีุ

21 กรกฎำคม 

“สงิห์ออลสตำร์” ดวลแข้ง “ศิริรำช” 
ด้ำน “เชลซ”ี เปิดคลนิกิตวิเข้มเด็กไทย

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด จัดการ

แข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์ และ 5 

มหาวิทยาลัยการแพทย์ด้วยคอนเซ็ปต์ “เตะกับ

หมอ” เปล่ียนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม โดยสนามแรก 

เป็นศึกระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์กับทีมคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ที่สนามแพทสเตเด้ียม คลองเตย ก่อนเกมการ

แข่งขันจะเร่ิม ทีมโค้ชอะคาเดมีของสโมสรเชลซี

และสิงห์ออลสตาร์ได้จัดกิจกรรม “ฟุตบอลคลินิก”  

ให้กับเยาวชนไทย ซ่ึง นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด และประธานทีมสิงห์

ออลสตาร์ ได้มาร่วมเปิดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกด้วย

20 กรกฎำคม

แคมเปญ SINGHA COMPLEX:  
A Day in The Life

นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำานวยการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ อาคารสิงห์ 

คอมเพล็กซ์ จัดงานเปิดแคมเปญถ่ายภาพ SINGHA 

COMPLEX: A Day in The Life เพ่ือชวนลูกค้าและ

ผู้สนใจร่วมแชร์ภาพถ่าย สิงห์ คอมเพล็กซ์ ผ่าน

เลนส์กล้อง ท้ังดีไซน์ สถาปัตยกรรม และไลฟ์สไตล์ 

การใช้ชีวิตที ่ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ใน 1 วัน ลุ้นรับ

รางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยผู้ได้รับ

รางวัลชนะเลิศประเภทกล้อง DSLR และ Mirrorless 

ได้แก่ ธงเกตุ ห่วงสายทอง และผู้ชนะเลิศประเภท

กล้อง Smartphone ได้แก่ สุภัชรี มลังไพศรพณ์ 

6 สิงหำคม 

ในหลวงพระรำชทำนพระบรมรำช
วโรกำสให้คณะผู้บริหำรเขำ้เฝ้ำฯ 

27 กรกฎำคม 

ท�ำบุญครบรอบ 86 ปี  
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

เนื่องในโอกาสที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากดั ดำาเนินกิจการครบรอบ 86 ป ีผูบ้ริหารและ

พนักงานจงึไดร่้วมกันทำาบญุถวายภตัตาหารเลีย้ง

เพลพระสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหาร จำานวน 9 รูป ณ หอประชุมใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

1 สิงหำคม 

โครงกำร “#SeaYouTomorrow 
ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ”

สิงห์ เอสเตท จัดโครงการ “#SeaYou 

Tomorrow ทะเลวันพรุ่งน้ีอยู่ในมือคุณ” โครงการ

หลักด้านการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา

ชุมชนและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่าง

ย่ังยืนของบริษัทฯ พร้อมเปิดตัวแคมเปญดีๆ ร่วมกับ 

นิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย  

จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ทะเลวันพรุ่งน้ี

อยู่ในมือคุณ” ระหว่างวันท่ี 1 มิ.ย. - 25 ก.ค. ทีผ่่านมา 

โดยมีเป้าหมาย คือ อยากให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปัน

ภาพถ่ายแห่งท้องทะเล เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกัน

อนุรักษ์คุณค่าและความงดงามของท้องทะเล โดย

ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ชินวัฒน์ เขตวัง, ธรรมยุทธ์ิ  

วัฒนวงศ์วรรณ และ ณภัทร เวชชศาสตร์ 

8 สิงหำคม 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวุฒา 

ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด

บริวเวอร่ี จำากัด นำาคณะผู้บริหารระดับสูงของ

บริษทั เข้าเฝา้ฯ ทลูเกลา้ฯ ถวายเงินเพือ่โดยเสดจ็ 

พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั เน่ืองในโอกาส

พระราชพธีิบรมราชาภิเษก นับเปน็พระมหากรุณา 

ธิคณุอยา่งหาทีส่ดุมไิด ้ในวนัเดยีวกนัน้ัน นายวุฒา 

ยังได้นำาคณะผู้บริหารและครอบครัว เข้าเฝ้าฯ 

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 

2562 จากน้ันนำาแจกันดอกไม้ไปถวายหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวาย

พระพร ณ อาคารกองบังคับการหน่วยงาน 

ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตด้วย
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม





22 SINGHA  MAGAZINE

REVIEW / “เดินเล่นสีชัง”

ถ้าคุณอยากไปเดินเล่นริมทะเลท่ามกลางสายลมและแสงแดดในที่ท่ี “ใกล้กรุงเทพฯ  

วนัเดยีวก็เทีย่วได้” แต่ไม่อยากไปเจอความคึกคกัวุ่นวายท่ีพทัยาหรอืบางแสน เราขอแนะน�า 

“เกาะสีชัง” ที่จะมอบความชิลล์และความสงบให้คุณได้มากกว่า และนอกจากทะเลแล้ว  

ที่นี่ยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่าน “พระจุฑาธุชราชฐาน” พระราชวัง

บนเกาะแห่งเดียวของไทยอีกด้วย 

รีวิว: แมวหมู ภาพ: สังเขปสีขาว

การเดินทางข้ามฟาก
• นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

ระยะทาง 12 กิโลเมตร

• มทีีจ่อดรถยนต์ส่วนตวับริเวณสวนสาธารณะท่าเรอืเกาะลอย 

ชมวังจุฑาธุช
“เดินเล่นสีชัง”
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พระจุฑาธุชราชฐาน

พระราชวังที่ดูเรียบง่าย สงบ ร่มรื่น ตั้งอยู ่
ท ่ามกลางภูเขาหินลาดชันริมทะเล มีการ
ออกแบบให้อาคารและสวนรุกขชาติต่างๆ อยู่ 
ลดัเลาะไปตามเนนิเขา เป็นจดุทีน่กัท่องเทีย่วชอบ
มาถ่ายภาพสวยๆ คู่กับสถาปัตยกรรมโบราณ 
และเป็นที่ที่คนบนเกาะนิยมมาออกก�าลังกาย 
เพราะมีอากาศที่บริสุทธิ์มาก สมกับที่เคยเป็น
พระราชวังฤดูร้อนและสถานที่ประทับรกัษาพระ
อาการประชวรของพระบรมวงศานวุงศ์ในอดีต

สะพานอัษฎางค์
จดุถ่ายรปูทีส่วยทีส่ดุบนเกาะ เป็นสะพานไม้สขีาว
ทอดยาวลงสูท่ะเล ตัง้ชือ่ตามพระนามของ สมเด็จ
พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวธุ ผูเ้คย
มาประทบัรกัษาพระอาการประชวร ณ เกาะสีชัง 
สะพานได้รบัการบรูณะขึน้ใหม่เมือ่ พ.ศ. 2545 

เรือนวัฒนา เรือนผ่องศรี เรือนอภิรมย์
เรอืนท้ังสาม เรยีกว่า “อาไศรยสถาน” สร้างข้ึน
ก่อนพระราชวังเพื่อให้เป็นเรือนพักส�าหรับผู้ป่วย
ทั่วไปที่มาพักฟื้น ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการ
ภายในตวัเรอืน ได้แก่ เหตกุารณ์ส�าคญัต่างๆ บน
เกาะสชีงั พระราชประวตัเิจ้านายผูม้บีทบาทกับ
เกาะสชีงัในอดตี และนทิรรศการสิง่ปลกูสร้างใน
สมยัรัชกาลที ่5

เรือนไม้ริมทะเล
เรือนไม้ทรงขนมปังขิงที่ตั้งอยู่ริมทะเล คาดว่า
เป็นบ้านพักตากอากาศของชาวตะวันตกท่ีมา
สร้างไว้ตัง้แต่ก่อนสมยัรชักาลที ่4 ต่อมาได้รบัการ
ปรบัปรงุให้เป็นทีป่ระทับพกัแรมของพระราชวงศ์ 
และทุกวันน้ีเป็นคาเฟ่ริมทะเลท่ีเสิร์ฟเครื่องด่ืม
และอาหารว่างให้กับผู้มาเยือน

เปิด: วันอังคาร-วันอาทิตย์ 

เวลา: 09.00 – 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม  

การเดินทางบนเกาะ
• รถสกายแล็ป (สามล้อ) เช่าท้ังวัน 250 บาท

• รถสองแถว เช่าทั้งวัน 400 บาท 

• มอเตอร์ไซค์ เช่าทั้งวัน 250 บาท

• จักรยาน เช่าทั้งวัน 100-150 บาท

• สถานที่เช่ารถอยู่บริเวณท่าเรือ

ช่องเขาขาด

สะพานอัษฎางค์

เรือนไม้ริมทะเล
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REVIEW / “เดินเล่นสีชัง”

ข้อมูลพระราชวัง

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนและเรือนไม้โปร่ง
ตามแบบตะวันตก “พระจุฑาธุชราชฐาน” 
เป็นนามที่ตั้งขึ้นตามพระนามของ สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก  
ผู้ประสูติ ณ พระราชวังแห่งนี้ แต่หลังจาก 
เริ่มสร้างได้เพียง 1 ปีก็ได้เกิดวิกฤตการณ์  
ร.ศ. 112 ท�าให้การก่อสร้างพระต�าหนกัต่างๆ 
ต้องหยุดชะงักลง หลังจากน้ันก็ไม่ได้เป็น
ที่รับเสด็จแปรพระราชฐานอีกเลย ปัจจุบัน 
จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยเป ็นผู ้ดูแล 
โบราณสถานในเขตพระจุฑาธุชราชฐานที่
ยังหลงเหลืออยู่

  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สีชัง

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ถ้าเช่ารถสกายแล็ปหรือสองแถวเขาจะพามาเที่ยวที่นี่เป็น 
จุดแรก ว่ากันว่าถ้าไม่มาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่องค์นี้ก็เหมือน
มาไม่ถงึสชีงั และถ้าได้มาไหว้ตดิต่อกนั 3 ปีจะสมปรารถนา
ในสิ่งท่ีขอ ระยะทางเดินขึ้นเขาไม่ถึงกับเหนื่อยจนเกินไป 
แต่ถ้าใครเดินไม่ไหว ที่นี่มีรถกระเช้าคันเล็กๆ ให้บริการ 
นอกจากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้ว ที่นี่ยังมีศาลอื่นๆ ให้มา 
กราบไหว้อีกมากมาย อาทิ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าพ่อ
เห้งเจีย ฯลฯ 

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
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จุดชมวิวไฮไลท์

ช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด)
จดุชมววิยอดฮติทีคู่ร่กันยิมมาเดนิทอดน่อง
ไปบนสะพานปูนสีขาวที่ทอดยาวลงไปถึง
หาดหินด้านล่าง สองข้างทางเป็นวิวทะเล
และผาสงู ท่ีแห่งนีย้งัเป็นจดุชมพระอาทิตย์
ตกดนิยอดนิยม ขณะทีค่นท้องถิน่จะมาน่ัง
ตกปลาบริเวณโขดผา เป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้
เกาะสีชังได้รับฉายาว่า “เกาะแห่งความ
โรแมนติก”

ต้นไม้ใหญ่ของแผ่นดิน

ต้นเลียบประวิช
ในพื้นท่ีของโฮมสเตย์พลังสตรีไทยมีต้น
เลียบอายุกว่า 100 ปีอยู่ 2 ต้น ล�าต้น 
มีขนาดใหญ่มาก และล�าต้นหนึ่งเอนพิง
เข้าหาอีกล�าต้นหนึ่งจนมีลักษณะค�้ายัน 
กันไว้ท�าให้ดูสวยแปลกตา จะเรียกว่าเป็น 
Unseen สชีงักไ็ด้ มคีวามพเิศษคือเป็นต้นไม้ 
ที่รัชกาลที่ 5 ทรงปลูกและทรงตั้งชื่อต้นไม้
ตามพระนามของพระองค์เจ้าประวิตร 
วัฒโนดม พระโอรสล�าดับท่ี 15 ของ
พระองค์ ใต้ต้นเลียบยังมีศาล “ศาลา
พระองค์เจ้าประวิช” ซึ่งเป็นศาลที่เก่าแก่
และเป็นที่เคารพของคนในท้องถิ่นด้วย 

รอยพระพุทธบาท 
ข้างๆ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จะมีทางแยกให้เดินขึ้นไปนมัสการศิลารอย
พระพุทธบาท ซึ่งต้องเดินขึ้นไปอีก 268 เมตร ศิลาพระพุทธบาทนี้เป็น
องค์โบราณจริงๆ ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ 
ทรงได้มาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ โปรดให้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ไหล่เขาแห่งนี้และ
พระราชทานชือ่ไหล่เขาว่า “ไหล่คยาศริะแห่งยอดเขาพระจลุจอมเกล้า” 

พระจุฑาธุชราชฐาน

ต้นเลียบประวิช

พระเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร 
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การใช้จ่ายของชาวสิงห์ในยุคดิจิตัล
“Singha magazine Survey”

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สิงห์ แมกกาซีน ได้ทำาแบบสอบถามในหัวข้อที่เกี่ยวกับ

การใช้จ่ายของชาวสิงห์ ในยุคที่โซเชียลมีเดียและแอพพลิเคชั่นมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเรา 

ทีมงานได้จัดทำาผลสำารวจย่อมๆ นี้ขึ้น เพราะได้ไปเห็นข้อมูลของสำานักวิจัยอื่นๆ มากมาย

ที่เขาเก็บข้อมูลกันเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนในประเทศ 

ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้ชีวิตของคนไทยได้ในระดับหนึ่ง 

เราอยากรู้ว่า ถ้าลองสำารวจข้อมูลคล้ายๆ กันนี้กับชาวสิงห์บ้างผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร 

จริงอยู่ว่าเราไม่ใช่นักสำารวจมืออาชีพ แต่ก็หวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ที่ต้องการนำาข้อมูลไปใช้ต่อไม่มากก็น้อย และก็คงจะได้เห็นความสนใจทั่วไป

ที่มีผลต่อการใช้จ่ายของชาวสิงห์ประมาณหนึ่ง ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้

ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ และตอนนี้เราก็ได้ผลสรุปออกมาแล้ว 
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จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด 7,151 คน
(บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ)

GENDER

GENERATION

67.5% 
Male
4,827 คน

32.5% 
FEMale

2,324 คน

 เม่ือจะซื้อสินค้าที่ใช้อยู่ประจ� 
พนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซื้อของ
ยี่ห้อเดิมเพราะเห็นว่าใช้ดีอยู ่แล้ว แต่ก็มี 
แนวโน้มที่จะซื้อยี่ห้อใหม่ถ้าโปรโมชั่นโดนใจ 
มส่ีวนน้อยท่ีให้ความส�าคญักบัของถกูไว้ก่อน
โดยไม่เกี่ยงยี่ห้อ

 เหตุผลที่ท�ให้พนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างช็อปปิ้งผ่านออนไลน์
1.    ประหยดัเวลาเดนิทางและสัง่ซือ้ได้ 24 ชัว่โมง  

2. ราคาถกูกว่าร้านค้า

3. มสีนิค้าให้เลือกหลากหลาย

4. ฟรค่ีาขนส่งและค่าธรรมเนียม

5. รปูภาพสนิค้าท่ีดงึดดู

6. ระบบการจ่ายเงินทีน่่าเช่ือถอื

ส่งลิงค์แบบสอบถำมผ่ำนทำงอีเมล

และแอพพลิเคชั่น

ระยะเวล�ก�รสำ�รวจ: 18 วัน

17 ส.ค. 62 – 3 ก.ย. 62 

จำ�นวนผู้ตอบ: 1,801 คน

• เป็นชำย 1,136 คน หญิง 665 คน

• ช่วงวัย 

   Gen Z (อำยุน้อยกว่ำ 25 ปี) 47 คน 

   Gen Y (อำยุ 26-39 ปี) 1,039 คน 

   Gen X (อำยุ 40-54 ปี) 617 คน 

   Gen BABY BOOMER (อำยุ 55 ปีขึ้นไป) 98 คน

พื้นที่ก�รทำ�ง�นของกลุ่มตัวอย่�ง: 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 56.5%

ต่ำงจังหวัด 43.5%

60.3 %
GENERATION Y 

1.0 %
GENERATION Z

7.1 % 
BABY BOOMER

31.6 %
GENERATION X 

วธิกี�รสำ�รวจ:

พนักงำนทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด 
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สิ่งที่มีผลต่อพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่สุด เมื่อจะซื้อสินค้า
ที่ไม่เคยซ้ือมาก่อน

 พนกังานกลุม่ตัวอย่างเหน็
โฆษณาตามสื่อโซเชียลมีเดีย
มากที่สุด 
เกิน 50% จะหยุดอ่านหยุดดูสักเล็กน้อย 
ม ี17% กดตดิตามร้านค้าจากโฆษณาใน
โซเชยีลมีเดียบ่อยครัง้ ส่วนช่องทางอ่ืนๆ 
ที่กลุ่มตัวอย่างจะเห็นโฆษณา ได้แก่ สื่อ
โทรทัศน์และสื่อนอกบ้าน (Outdoor) 
ตามล�าดับ

 ทุกวันนี้ พนักงานกลุ่มตัวอย่าง 9% ไม่ดูละครและซีรีส์ 

มีพนักงานกลุ่มตัวอย่างดู Netflix (เน็ตฟลิกซ์) 443 คน

YouTube (ยูทูป) เป็นช่องทางที่พนักงาน
กลุ่มตัวอย่างดูละครและซีรีส์มากที่สุด 
รองลงมา คือ โทรทัศน์ 

 แอพยอดนิยมในการซื้อของผ่านตลาดออนไลน์ของ
พนักงานกลุ่มตัวอย่าง

 ช่องทางสัง่อาหารดลีเิวอรีย่อดนิยมของพนกังานกลุม่ตัวอย่าง

 67% ของพนักงานกลุ่มตัวอย่างสั่งอาหารดีลิเวอรี่

 เ น้ือหา 3 อันดับแรก 
ที่พนักงานกลุ่มตัวอย่างมักจะ
ให้ความสนใจ

1. อาหาร  2.   ท่องเที่ยว  3. กีฬา

* เพศหญิงให้คว�มสนใจกีฬ�น้อย  

เพศชำยให้ควำมสนใจข่ำวดำรำน้อย

* พนักง�นเพศช�ยรุ่น Baby Boomer 

ให้ควำมสนใจกำรเมืองเป็นอันดับ 1

ไม่ซื้อของ

ผ่านตลาดออนไลน์

DELIVERY

31.8% 

23.1%

20.7%

40%

5%
 11%

32%

ราคาและโปรโมชั่น 

แบรนด์ที่รู้จัก 

ดารา นักแสดง คนดัง

โฆษณาตามสื่อต่างๆ 

คนใกล้ตัวบอกต่อ

ข้อมูลรีวิวตามเว็บไซต์

67% 33% 

พนักงานที่ไม่ใช้แอพ แต่โทรเบอร์ดีลิเวอรี่ของร้านค้า
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BABY BOOMER
1945 -  1964

X
1965 -  1979

Y
1980 -  1993

Z
1994 -  2015

 41%   34%

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า

1. สืบค้น
2. อัพเดตชีวิต 
3. อีเมล

ทีวี  

ทีวี  

ทีวี  

ทีวี  

   +     +     +  

1. สืบค้น
2. อีเมล 
3. อัพเดตชีวิต 

ห้างสรรพสนิค้าและชอ็ปออนไลน์

1. สืบค้น
2. ดูหนังฟังเพลง 
3. อัพเดตชีวิต 

ดูฟรีผ่านเว็บไซต์ www

โรงภาพยนตร์  

  +   LINE TV

ช็อปออนไลน์

1. ดูหนังฟังเพลง
2. สืบค้น
3. อัพเดตชีวิต 

โรงภาพยนตร์  

NETFLIX 

  +  

  +  

GENERATION

โซเชียลมีเดียที่ทำาให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างสนใจสินค้ามากที่สุด

ช่องทางการช็อปปิ้งของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง

ช่องทางรับชมซีรีส์ของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง

ช่องทางรับชมภาพยนตร์ของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง

ภาพรวม พนักงานกลุ่มตัวอย่างเพศชาย ดูภาพยนตร์ผ่านรายการโทรทัศน์มากที่สุด
ภาพรวม พนักงานกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ดูภาพยนตร์ผ่านโรงภาพยนตร์มากที่สุด
รองลงมาของทั้งเพศชายและหญิง นิยมดูฟรีผ่านเว็บไซต์ 

   +     +  

 38%   22%  47%   29%  50%   31%

+

 46.8%   21%  60%   13%  66%   20% 36%    33%
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ค่าอาหารกลางวันที่พนักงานกลุ่มตัวอย่าง
จ่ายไปต่อวันอยู่ในช่วงราคา 

41-60 บาท
บางวนัอาจจ่ายค่าอาหารกลางวนัเพิม่ได้ถงึ 100 บาท 
(คิดโดยค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

เตรียม
ม�เอง

จ�กบ้�น

ราคาเครื่องด่ืมที่พนักงานกลุ่มตัวอย่าง
ยอมจ่ายมากที่สุดอยู่ในช่วงแก้วละ 

31-60 บาท

 3 อันดับแรกของร้านอาหารกลางวันใน 
วนัท�งานของพนกังานกลุม่ตวัอย่าง

ในแต่ละวันที่มาท�งาน 
พนักงานกลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายอยู่ในช่วง 

180-380 บาท
(คิดโดยค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

สินค้ำบำงอย่ำงก็ไม่จ�ำเป็น แต่เห็นทีไรอย�กซื้อทุกที

  พนักง�นช�ย      พนักง�นหญิง

1. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 1. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย  

2. อุปกรณ์กีฬา สินค้าเพื่อสุขภาพ 2. เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวพรรณ  

3. อุปกรณ์ดิจิตัล แกดเจ็ต  3. ของใช้จิปาถะ  

 เครือ่งดืม่ทีจ่ะซ้ือทกุครัง้เพือ่ให้มตีดิไว้ในตูเ้ยน็

น�า้ดื่ม

68.2%
นม โยเกิร์ต  

49.8%
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

27.8% 

กินร้�น

ต�มสั่ง

ใกล้ๆกินที่

โรงอ�ห�ร

50% 
24% 

8% 

 (เปอร์เซ็นต์จากพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 1,801 คน)



31SINGHA  MAGAZINE

ค่าใช้จ่ายในวันท�งานของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างแต่ละบริษัท

3 อันดับแรกที่พนักงาน
กลุ่มตัวอย่างจะน�เงินโบนัสไปใช้ 
1. มอบให้พ่อแม่หรือครอบครัว 
2. นำ�ไปจ่ายหนำี้และผ่อนำชำ�ระ  
3. นำ�ไปฝากธนำาคาร 

• พนักง�น Gen Y 

เลือกไปเที่ยวในที่ที่อยำกไปเป็นอันดับ 4 

• พนักง�น Gen X 

เลือกซื้อกองทุน สลำก หุ้น พันธบัตร เป็นอันดับ 4

• พนักง�น Gen Baby Boomer 

เลือกซื้อกองทุน สลำก หุ้น พันธบัตร เป็นอันดับ 1

ขอบคุณทีมง�นผู้สนับสนุน

ทีม HR Policy & Strategy 

ผู้ให้ค�าปรึกษาและให้ข้อมูลจ�านวนพนักงาน

ทีม HR Organization Development (Singha Way) 

ผู้ส่งแบบสอบถามถึงพนักงานทั่วประเทศ

ทีมผู้ดูแล Sales Hub ผู้ส่งแบบสอบถามผ่านแอพพลิเคชั่น Sales Hub

ทีมส่วนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผู้ช่วยประมวลผลข้อมูล

ผลสำ�รวจทั่วไปที่น่ำสนใจ
เรำได้เห็นผลส�ำรวจจำกชำวสิงห์กันไปแล้ว คร�วนี้ม�ดูกัน

บ�้งว�่ผลสำ�รวจจ�กสำ�นกัวจิยัมอือ�ชพีทีเ่ข�ไปสำ�รวจกนัม� 

มีผลอะไรที่น่�สนใจบ้�ง และตรงกับพฤติกรรมของคุณบ้ำง 

หรือไม่ สิงห์ แมกกำซีน ได้รวบรวมมำให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนแล้ว

 V I S A 

ส�ารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติการช�าระเงินของผู้บริโภคประจ�า
ปี 2561” ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยจ�านวนกว่า 500 คน 
พบว่า ในปี 2561 

ผู้บริโภคช�วไทยมีก�รช็อปปิ้งออนไลน์เฉล่ีย 3 ครั้งต่อสัปด�ห์ และนิยม

ช็อปปิ้งและช�ำระเงินผ่ำนสมำร์ทโฟนมำกกว่ำคอมพิวเตอร์
1 

 P i c o d i .c o m

วเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการชอ็ปป้ิงของผูใ้ช้อินเทอร์เนต็ชาวไทย 
ในปี 2018 พบว่า คนไทยมอีตัราการชอ็ปออนไลน์สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
รองจากเปรูและไนจีเรีย โดยค่าเฉลี่ยของการช็อปปิ้งในแต่ละครั้งอยู่ท่ี  
1,500 บาท 

หมวดหมู่สินค้�ที่ได้รับคว�มนิยมสูงสุด ได้แก่ 

1. เสื้อผ้ำ  2. บ้ำนและสวน  3. ท่องเที่ยว  4. เคร่ืองส�ำอำง  5. อุปกรณ์กีฬำ
2 

อาหาร

อาหาร

อาหาร

เดินทาง

เดินทาง

เดินทาง

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

บุญรอดเอเซียเบเวอเรช, เชียงใหม่เบเวอเรช, 
ขอนแก่นบริวเวอรี่, มหาสารคามเบเวอเรช, 
ปทุมธานีบริวเวอรี่, สามเสนบริวเวอรี่

ส�านักงานใหญ่, สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ เบเวอเรช, สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช, 
วังน้อยเบเวอเรช

A

B

C

67% 

52% 

40% 

12% 

20% 

50% 

25% 

23% 

8% 

 (ค่าเปอร์เซ็นต์ที่แสดงเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม)
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 Global Digital 2019 

อัพเดตสถานการณ์การใช้งานดิจิตัลและ
อินเทอร์เน็ต ประจ�าปี 2019 จากทั่วโลก 
เมื่อเดือนมกราคม พบว่า

• Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทรง

อิทธิพลอันดับ 1 อันดับ  2 คือ YouTube 

• จำ�นวนผู้ ใช้ง�นที่เข้�ถึง “โฆษณ�”  

บน Facebook 2,121 ล้�นคน แบ่งเป็น
4
 

 Global Digital 2019 

อัพเดตสถานการณ์การใช้งานดิจิตัลและ
อินเทอร์เน็ต ประจ�าปี 2019 เมื่อเดือน
มกราคม ระบุว่า 

71% ของคนไทยวยัผูใ้หญ่ มโีทรศัพท์

มอืถอืโดยใช้งำนอนิเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ทโฟน

98% ของคนไทยวัยผู้ใหญ่ยังรับ 

สื่อโทรทัศน์
5

 E T DA

เผยผลส� า รวจพฤติกรรมผู ้ ใ ช ้ ง าน
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบว่า 

• คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 

5 น�ทีต่อวัน โดย Gen Y เป็นแชมป์กำร

ใช้งำนอินเทอร์เน็ตสูงสุด 

• มีก�รใช้แอพโซเชียลมีเดียเฉลี่ย 3.5 

ช่ัวโมง ชมวดิโีอสตรมีมิง่เฉลีย่ 2.35 ชัว่โมง 

แชทหรือพูดคุยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง และอ่ำน

บทควำมออนไลน์เฉลีย่ 1.31 ชัว่โมงต่อวนั
6

 B o o k i n g .c o m

เผยผลส�ารวจปี 2019 พบว่า

คนไทยเจน Z ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 

ใช้จ่�ยเพือ่ก�รเดนิท�งม�กกว่�ซือ้ของ 

โดยกลุ่มคนไทยที่อำยุระหว่ำง 16-24 ปี 

85% ต้องกำรใช้เงินเพื่อออกไปส�ำรวจ

โลกกว้ำง
8

 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ 

ธนาคารออมสิน ส�ารวจพฤติกรรม 
การออมของประชาชนคนไทยฐานราก 
ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2561 พบว่า 

80.3% นิยมออมเงินโดยฝำก 

กับธนำคำร 

8.5% ใช้วิธีเล่นแชร์
9

ที่มาข้อมูล:

1. https://www.bltbangkok.com/POLL/mobilebanking-internetbanking-onlinepayment-สังคมไทยไร้เงินสด-แอปพลิเคชันธนาคาร**

2. https://www.bltbangkok.com/CoverStory/คนไทยชอปออนไลน์-แม่ค้า-ลูกค้า-ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ2562 

3. https://www.nuttaputch.com/เหลียวมองสถิติน่าสนใจกับพฤติกรรมออนไลน์ของไทยใน-thailand-internet-user-profile-2017/

4. https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/

5. https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/

6. https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html

7. https://marketeeronline.co/archives/102371

8. https://news.booking.com/gen-z-travelers-cant-wait-to-experience-the-world/

9. https://www.moneyandbanking.co.th/new/22329/13/สำารวจพฤติกรรมการออมประชาชนฐานราก 

10. https://th.jobsdb.com/th-th/articles/jobsdb-เผยการจ่ายโบนัสปี-60

11. https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/employee-benefits/

12. https://www.prachachat.net/finance/news-350150

 E T DA

ส�ารวจปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการซือ้สนิค้า
และบริการทางออนไลน์ไว้ในปี 2017 
โดยกล่าวถึงสาเหตุท่ีคนไทยหันมาซ้ือ
สินค้าออนไลน์มากขึ้น

เพร�ะซื้อง ่�ยและซื้อได้ 24 ชั่วโมง 

ขณะเดียวกันเหตุผลที่คนจะไม่ซื้อสินค้ำ

ออนไลน์เพรำะ “กลัวโดนหลอก” 3

ที่มาภาพ

https://www.freepik.com

57%
ผู้ชำย

43%
ผู้หญิง

BUY

10 hrs 5 mins / day
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 J o b s D B

เคยส�ารวจ “โบนัสท่ีพนักงานได้รับ 
ถูกน�าไปใช้อย่างไร” ในปี 2560 จาก
ผู้หางานจ�านวน 2,020 ราย และจาก
ผู ้ประกอบการจ�านวน 322 องค์กร 
ทั่วประเทศ พบว่า10

อันดับ 1 เก็บไว้เป็นเงินออม (35%)

อันดับ 2 น�ำไปลงทุน (หุ้น ประกันภัย 

อสังหำริมทรัพย์ พันธบัตร) (23%)

อันดับ 3 ช�ำระหนี้และบัตรเครดิต (21%)

อันดับ 4 ซื้อของขวัญให้ตัวเองและคน

ส�ำคัญ (10%)

อื่นๆ น�ำไปใช้เพื่อกำรท่องเที่ยว เผื่อ

ฉุกเฉิน กำรศึกษำ เป็นต้น (11%)

 J o b T h a i

ส�ารวจความคิด เห็นคนท�างานทั่ ว
ประเทศจ�านวน 7,420 คน ในปี 2018 
พบว่าสวัสดิการที่คนท�างานในพื้นท่ี
กรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัให้ความส�าคญั
มากที่สุด ได้แก่11

กรุงเทพฯ 

1. วันหยุด-วันล�ต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

2. โบนสั  3. ประกนัสงัคม 4. ประกนัสขุภำพ 

5. เวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่นได้

ต่�งจังหวัด 

1. โบนัส 2. วันหยุด-วันลำตำมกฎหมำย

ก�ำหนด 3. ประกนัสงัคม 4. ประกนัสขุภำพ 

5. ค่ำรักษำพยำบำลบุคคลในครอบครัว

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

เผยผลส�ารวจวิธีรับมือภาวะค่าครองชีพ 
สูงขึ้นในเดือน มิ.ย. 2562 ของคนไทย 
พบว่า 

36% เลอืกวธิลีดค่ำใช้จ่ำยทีฟุ่ม่เฟือย 

9%  ใช ้วิธีกำรซื้อลอตเตอรี่ เพื่อ 

ชิงโชคมำกขึ้น
12 

ข่�วส�ร สื่อส�ร บันเทิง ก�รเงิน ช็อปปิ้ง สืบค้น ท่องเที่ยว

1. Facebook 1. Line 1. Youtube 1. Krung Thai 1. FB Live 1. Google 1. Traveloka

2. YouTube 2. Messenger 2. Google 2. Kbank 2. FB Page 2. Facebook 2. Booking.com

3. Twitter 3. Line TV 3. Krungsri 3. Lazada 3. Air Asia

4. Joox 4. TMB 4. Shopee 4. Nok Air

5. Melo 5. True Wallet 5. Instagram

6. Netflix 

• G r o u p  M
ส�ารวจแอพพลเิคชัน่ยอดนยิมของคนไทยด้านต่างๆ ในปี 2019 เม่ือเดือนเมษายน พบว่า 7



สิงห์ / ถามมาตอบไป

1. Singha World of Football

2. บรีฟเหี้ย

3. Runner’s Journey

ภัทรพล อาสาณรงค์ (บอส) 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

1. ครัวในบ�้นอ�ห�รทำ�เอง 

2. HerKid รวมพลคนเห่อลูก 

3. ลุงลุงจ๋� สื่อเพื่อก�รเรียนรู้

จารุวรรณ อ่อนสำาลี (ไอซ๊ะห์) 

บริษัท บีอ�ร์เอฟ โลจิสติคส์ จำ�กัด   

 1. อีจัน 2. อีเจี๊ยบเลียบด่วน

3. หมีมีหม้อ

พวงเพ็ชร์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ (อ้อย)

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

1. วิเคร�ะห์บอลจริงจัง 

2. สม�คมผู้คลั่งไคล้ SuperHero 

3. ลงทุนแมน

กรินทร์ อาสาฬห์ประกิต (นำา้แข็ง)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

1. ปันโปร 2. แปะโปรเที่ยว

3. พิมรี่พ�ย

ขนิษฐา พรมประสาท (Nid)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

1. แม่สื่อแม่ชัก 2. คิ้วตำ่� 

3 วิ่งไหนดี : Wingnaidee

ยุภาวดี เสนาสวัสดิ์ (ก้อย)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด 

1. Mission to the moon 

2. 8 บรรทัดครึ่ง 

3. The Secret Sauce 

ศุภดิฐ สุขแสวง (ปอร์)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด 
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ธัญธนัช ชัยรัตน์ (เต๊าะ) 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

1.  Cybergundam

2. Gamerism 3. เป็นเล�

1. I Roam Alone 2. Kanin The Movie

3. สม�คมนิยมหนังหว�น

[Romantic&Comedy Movie Society]

ภูษณิศา แก้วอำาดี (เมย์)

บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ จำ�กัด

1. The Standard 

2. PuPe_so_Sweet

3. Humans of New York

อภิญญา โพธิสาจันทร์ (นุ่น)

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด

1. อีเจี๊ยบเลียบด่วน 

2. I Roam Alone 3. Drama-addict

ศิริณันธญา วงศ์สถิตย์ (เนย)

บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

1. อีเจี๊ยบเลียบด่วน

2. หมอแล็บแพนด้� 3. SOLE MANIA

อภิชัย แสงนวกิจ (อาร์ต)

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

1. @sooyaaa_ (IG)

2. @blackpinkofficial (IG)

3. ท�สแมว

ชุติมณฑน์ คุ้มทรัพย์ (ทราย)

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

เสาวนิตย์ สุตภาคย์ (อุ้ม) 

บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ จำ�กัด

1. ค�ร�โอเกะชั้นใต้ดิน

2. สวัสดี เร�ม�จ�กโลกอน�คต

3. ไข่แมวX

กันตภณ ปานพรหมมาศ (ไอซ์)

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด
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1. Little Monster

2. Rookiesnap

3. Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่



INTERV IEW

ณชา
จึงกานต์กุล

ตอนเด็กๆ คุณเป็นคนพูดน้อย ขาดความมั่นใจ อะไรที่ท�าให้คุณ
เปลี่ยนแปลง

จดุเปลีย่นมาจากช่วงวยัรุ่นทีโ่บว์ไปเรียนทีอ่เมริกาค่ะ ตอนน้ันโบว์อยูห่่างจาก 

ครอบครัวเป็นคร้ังแรก แน่นอนว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการปรับตัว โบว์ต้องเปลี่ยน 

ตัวเอง เรียนรู้สังคมตะวันตก ตอนน้ันโบว์ตั้งใจมากว่าจะท�าให้เพื่อนในคลาส

ยอมรับเราให้ได้ เลยตัดสินใจท�าอะไรที่มันท้าทายตัวเองหลายอย่าง เช่น ไปเป็น

ผู้จัดการทีมกีฬาของโรงเรียนทั้งที่ตัวเราไม่เก่งกีฬา หรือแม้แต่การไปดีเบตเร่ือง

การเมืองซึ่งท�าให้เราเป็นคนกล้าข้ึน ถือเป็นช่วงชีวิตที่สร้างประสบการณ์ให้เรา

แบบมีครบทุกรสชาติจริงๆ

ความรู้สึกในช่วงที่อยู่ไกลบ้าน
ช่วงแรกๆ เราจะ home sick มาก ไม่ใช่แค่เพราะคดิถึงพ่อกบัแม่ แต่เพราะ

เรารู้สึกว่า นี่ละ โลกแห่งความจริง เป็นช่วงเวลาที่ down สุดๆ แต่ก็ท�าให้เราสู้ 

และหาทางที่จะท�าให้ตัวเองเก่งข้ึน ทุกเย็นวันอาทิตย์โบว์จะบอกกับตัวเองว่า  

เมื่อเร่ิมวีคใหม่เราจะเป็นเราที่เก่งข้ึนกว่าเดิม เป็นเราในแบบที่เพื่อนอเมริกัน

ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาให้ได้

นักธุรกิจสาวม่ันผู้ปั้นแบรนด์ Kunna

จากเด็กเนิร์ดขี้อาย เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นสาวมั่น
ที่กล้าคิดกล้าท�า ด้วย passion ที่อยากจะก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง 

จนน�าไปสู่การค้นพบเป้าหมายในชีวิต ในฐานะนักธุรกิจเจ้าของ 
แบรนด์ Kunna ผู้ผลิตและจ�าหน่ายขนมเพื่อสุขภาพ 
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คอลัมน์พิเศษ / Interview ณชา
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ก้าวผ่านจุดที่คิดว่า “ท�าไม่ได้” มาได้ยังไง
โบว์ว่า “เราต้องรู้จักให้ก�าลังใจตัวเองค่ะ” อาจจะ

เร่ิมจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆ ในแต่ละวัน สมมติเรา 

มีเป้าหมาย 10 เราก็ต้ังเป้าวันละ 1.5 บางวันอดทน

หน่อย เข้มแข็งหน่อยก็ตั้งสัก 3 แล้วบวกไปจนกระทั่งครบ 

10 พอท�าได้แล้วเราก็จะฮึกเหิมและยิ่งรู้สึกว่า ท�าเลยดิ  

เราท�าได้ มันคือความเติบโตในแง่ของจิตวิญญาณ เราจะ

ค่อยๆ เห็นว่า จริงๆ แล้วเรามีศักยภาพนะ ซึ่งเราอาจจะ

ไม่รู้ตัวมาก่อน 

จากนั้น ชีวิตเปลี่ยนไปยังไง
เรากลายเป็นคนที่กล้าแสดงความเป็นตัวเองเยอะ 

ข้ึนมาก ท�าให้เราเริม่ชัดเจนในแนวทางของตวัเองว่า จริงๆ 

เราชอบอะไร ซึง่โบว์รู้สกึได้ว่าจติวิญญาณของโบว์คอื เป็น

แม่ค้า ไม่ว่าเราจะเรียนอะไรมากแ็ล้วแต่ เรารู้ตวัว่าเราชอบ

ค้าขาย ตอนเดก็ๆ กช็อบเล่นเอาของไปขายให้พี่ๆ  แม่บ้าน  

ที่บ้านคุณมีธุรกิจ แต่ท�าไมถึงเลือกออกมาท�า
ด้วยตัวเอง

โบว์เคยช่วยธุรกิจที่บ้านนะคะ แต่มันไม่อินจริงๆ 

ที่บ้านโบว์จะขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ขายเหล็ก 

ก็ขายด้วยราคาของเหล็ก ซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่ต้องเพิ่ม

คุณค่า (add value) เข้าไป แต่โบว์จะชอบอะไรที่มี 

emotion ในการซื้อขายอย่างขนมหรืออาหาร เพราะเรา

สามารถสร้างสรรค์ตัวสินค้าได้ร้อยแปด ได้เก็บ insight 

ของผู้บริโภค แล้วอาหารก็เป็นสิ่งที่เราชอบเราอิน

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Kunna
Kunna มีจุดเริ่มต้นจากการที่เราค่อยๆ เก็บสะสม

ประสบการณ์ด้านธุรกิจมาเร่ือยๆ ตั้งแต่ที่ได้ไปฝึกงาน

ที่จีน ได้เก็บ Insight ของผู้บริโภคจีนมาตั้งแต่ตอนน้ัน 

และจากการที่โบว์อยากสร้างทางเลือกใหม่ให้คนที่ทาน 

healthy แต่ชอบสแน็ค โดยท�าเป็น Healthy Snack ทีอ่ร่อย 

แนวคิดธุรกิจของโบว์จึงเร่ิมชัดเจนว่า จะเป็นของกินที่มี 

emotion สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และเป็น

ของกินเพื่อสุขภาพ ในที่สุดก็เลยมาเป็น Kunna จับตลาด

ทั้งคนจีน คนไทย และนักท่องเที่ยว

ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างในการท�าธุรกิจ
โบว์ว่า ในแง่กระบวนการท�าธุรกิจ “มันไม่ใช่การต่อสู้ แต่เป็นการ

เรียนรู้” ซึ่งสนุกและท้าทายมาก แต่ถ้าถามว่าต้องสู้กับอะไร “เราต้อง
ต่อสู้กับจิตวิญญาณของเรา” บางครั้งถ้าฟีดแบคออกมาไม่ดีอย่างที่คิด 

เราก็รู้สึก down เหมือนกัน การผ่านกระบวนการ up and down ของ

ใจเราเองนี่ละที่เราต้องต่อสู้

คิดว่าอะไรที่ท�าให้คุณมาถึงจุดนี้
การ “กัดไม่ปล่อย” หมายความว่า ถ้าเราตั้งใจจะท�าแล้วมัน

ต้องสุดจิตสุดใจจริงๆ เหน่ือยแค่ไหนก็ต้องท�า อย่าหยุด กัดไม่ปล่อย 

ถ้าไม่ชนะ ยิ่งถ้าเรายังมีไม่เต็ม 100 ก็ต้องท�าให้เกิน 100 เพื่อที่จะได้มี

เต็ม 100 เหมือนคนอื่นๆ   
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ยุคนี้ใครๆ ก็ใช้แอพพลิเคช่ันเพ่ือความ 
สะดวกในชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะ
ด้ านการติดต่อ แล ะรั บรู้ ข ้อมู ล
ข่าวสาร บริษัทของเราก็เช่นกัน  
ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
เ พ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กร ซึ่งหน่ึงในน้ัน คือ 
“Sales Hub” แอพพลิเคช่ันที่พัฒนา
โดยแผนกพัฒนาระบบขาย บริษัท 
บุญรอดเทรดด้ิง จ�ากัด

Sales Hub เป็นแอพที่สร้างมาเพื่อ 

สนับสนุนกลุ ่มการขายโดยเร่ิมมาตั้งแต ่

ปลายปี  2558 และถอืว่าประสบความส�าเร็จ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 

องค์กรระหว่างทีมขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เรียกว่าเป็นเคร่ืองมอืทีช่่วยให้ทกุคนทีท่�างาน

อยูต่่างพืน้ทีไ่ด้รับรู้ข้อมลูอย่างทัว่ถึง วนัน้ีเรา

จะ “ตามไปด”ู กนัว่า Sales Hub ช่วยอดุ 

ช่องโหว่การสือ่สารในกลุม่การขายได้อย่างไร

Sales Hub  
แอพสื่อสาร
กลุ่มการขาย 
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Sales Hub คืออะไร
ช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหน่ึง

ซึ่งมาช่วยขยายการสื่อสารในหน่วยงาน 

ในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันที่มีระบบการ

ให้คะแนน เพือ่เพิม่แรงจงูใจให้ผูใ้ช้ (User) 

มีการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่ปล่อย

ออกไป  

วัตถุประสงค์ของ Sales Hub
1. เพื่อสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น

ระหว่างพนักงานกบัองค์กร ท�าให้พนกังาน

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

2. เพิ่มความสะดวกในการติดต่อ

และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพนักงานกลุ่ม

การขายของบริษัท ซึ่งมีจ�านวนประมาณ 

1,200 คน และท�างานกระจัดกระจายกัน

ไปตามพื้นที่ต่างๆ 

3. เพือ่ปรับรูปแบบการสือ่สารภายใน

องค์กรหรือหน่วยงานให้เข้ากบัยคุสมยั ซึง่

ปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน

และอุปกรณ์ IT เป็นกิจวัตร  

4. เพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ดูทันสมัย โดยบริษัทเราถือเป็นองค์กร 

แรกๆ ทีม่แีอพพลเิคช่ันสือ่สารกบัพนักงาน

ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ

คุณณัฐพล ยอวิทยา (พี่บี)
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบขาย 
ผู้ริเริ่มและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Sales Hub

ปัญหา Sales Hub แก้ไข

แต่เดิมพนักงานกลุ่มการขายใช้ไลน์ (Line) ในการติดต่อ 
แต่ ไลน์ ไม่สามารถรองรับสมาชิกทั้ งหมดได้ภายใน 
ห้องเดียว จึงต้องตั้งห้องแยกหลายห้อง ทำาให้ไม่สะดวก
ต่อการส่งข้อมูล

เมื่อมีแอพพลิเคชั่นกลางของหน่วยงาน การแจ้งข้อมูล
ใดๆ จึงสามารถแจ้งถึงคนจำานวนมากได้ในคราวเดียว  
ไมต่อ้งแจง้ตอ่เปน็ทอดๆ และพนกังานสามารถยอ้นดขูอ้มลู
ต้นทางได้สะดวก

แต่เดิมการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล ไม่สะดวกสำาหรับ
พนักงานขายที่ทำางานไม่ติดที่และไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

ปัจจุบันพนักงานกลุ่มการขายกว่า 95% มีสมาร์ทโฟนใช้ 
จึงสะดวกต่อการรับข่าวสารผ่าน Sales Hub ซึ่งรองรับ
ทั้งระบบ Android และ iOS

แตเ่ดมิการสือ่สารผา่นการตดิประกาศหรอืแจง้ผา่นโซเชยีล 
มเีดยี ไมส่ามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผูร้บัสารรบัรูแ้ลว้
หรือไม่ และรับรู้มากน้อยเพียงใด 

Sales Hub วัดผลได้ในระดับหนึ่งว่าข้อมูลที่ส่งออกไป 
เขา้ถงึผูร้บัไดเ้พยีงใด จากระบบการใหก้ดตอบรบั ซึง่จะผกู
ไวเ้ฉพาะกบัขอ้มลูทีส่ำาคญัและจำาเป็นสำาหรบัพนกังานทกุคน 

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรมีมากมายและหลากหลาย  
จะทำาอย่างไรให้พนักงานสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทมากขึ้น 

Sales Hub มีระบบการให้คะแนน ซึ่งนำาคะแนนไปแลกของ
รางวัลได้ ทำาให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะหยุดอ่านและสนใจ
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรมีหลากหลาย จะทำาอย่างไร
จึงจะรู้ว่าเนื้อหาและข้อมูลลักษณะใดที่พนักงานมักจะให้
ความสนใจ

ดว้ยความที ่Sales Hub สามารถวดัผลการเขา้ถงึขอ้มลูของ
ผู้ใชไ้ดอ้ยา่งเปน็ระบบ จงึรบัรูว้า่เนือ้หาลกัษณะใดทีผู่้ใชง้าน 
มักจะให้ความสนใจ
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Sales Hub ท�าอะไรได้บ้าง
1. แจ้งข้อมูลข่าวสาร (information) 

น�าเสนอความเคลื่อนไหวของบริษัทและข่าว

ประชาสัมพันธ์ทั่วไปที่พนักงานควรรู ้และ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มการขาย 

2. ถาม-ตอบ (quiz) เพือ่ตรวจสอบความ

เข้าใจในข้อมูลหรือคลายข้อสงสัย

3. โหวต (vote) กดลงคะแนนเสียงต่อ

เรื่องใดๆ ที่ต้องการความเห็น

4. ลงทะเบียน (register) ส�าหรับการ

เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของหน่วยงานหรือบริษทั

5. น�าเสนอความรู้ (knowledge) ใน

รูปแบบที่น่าสนใจอย่าง infographic หรือ 

บทสัมภาษณ์

6. สะสมคะแนน (reward) โดยจะมี

เน้ือหาหรือข่าวสารที่ถูกก�าหนดว่ามีการให้

คะแนน ซึ่งหากผู ้ใช้กดตอบรับก็จะได้รับ

คะแนนสะสมและน�าไปแลกของรางวัลได้ 

7. ตารางนัดหมาย (calendar) ฟังก์ชัน

บันทึกและแจ้งเตือนกิจกรรมคล้ายกับของ 

Google

8. เก็บภาพประทับใจ (gallery) มีห้อง

แกลอร่ีให้ร่วมโหลดและแชร์ภาพประทับใจ

จากกิจกรรมต่างๆ

 

เน้ือหา (contents) ในแอพพลิเคช่ัน
1. ข่าวสารและกิจกรรม แบ่งเป็นข่าวสาร

ทั่วไปที่ไม่มีคะแนน และข่าวที่มีคะแนน 

โดยจะเป็นข่าวภายในองค์กรที่ประสานกับ 

ส่วนกลางเพื่อน�าข้อมูลมาลง บางคร้ังก็เป็น

ข่าวจากภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

กลุ่มการขาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการน�า

เสนอให้น่าสนใจและอ่านง่าย

2. ความรู้ทั่วไป แบ่งเป็นข้อมูลความรู้ 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเร่ืองน่ารู้

ประเภทเทคนิค เคล็ดลับ หรือแนวคิดการ

ท�างานของพนักงานขายเก่งๆ 

คุณอัมพิกา สุนทรภักดี (พี่ฟ้า)
ผู้จัดการแผนกบริหารประสิทธิภาพการขาย 
ผู้ดูแลเนื้อหาและข้อมูลใน Sales Hub 

*แพลตฟอร์มการใช้งานแอพ Sales Hub ในภาพ
ต่างๆ นี้เป็นแบบเวอร์ชันเก่า ซึ่งในปัจจุบันผู้ดูแล
ระบบได้ปรับปรุงให้ทันสมัยและสะดวกขึ้น
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ข้อจ�ากัดของ Sales Hub
1. มลีกัษณะของการสือ่สารทางเดยีว 

(One-Way Communication) โดย

เป็นการแจ้งข้อมลูจากศนูย์กลางเป็นหลัก 

ซึ่งยังต้องปรับการใช้งานให้ผู้ใช้สามารถ 

มีปฏกิริิยาตอบสนองต่อข่าวสารได้มากข้ึน 

เช่น สามารถแทก็ช่ือคนอืน่ หรือคอมเมนต์ 

ตอบโต้กันไปมาได้ 

2. การถาม-ตอบ หรือปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผูใ้ช้งานกบัผูด้แูลระบบ ยงัไม่เป็น

แบบ real time

ระบบ Point แลกของรางวัล
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มุมของผู้ใช้
จากผลส�ารวจของทีมผู้ดูแล Sales Hub 

ซึ่งส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 186 คน จากผู้ใช้

ทั้งหมด 1,377 คน

63.6% สนใจข่าวประชาสมัพนัธ์จากบริษัท 

55.4% สนใจเกร็ดความรู้ภายในสายงาน 

48.4% สนใจเทคนิค มุมมอง แนวคิด 

ในการท�างานของผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน 

บทความส้ันต่างๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจ 

เทคนิคการขาย 

Sales Hub ได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาและการนำาเสนอ
ท่ีทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่
พนักงาน ทำาให้พนักงานสามารถเข้าถึงข่าวสารของบริษัทฯ 
ได้มากขึ้น เช่น

• จัดทำา Scoop ข่าว “เกาะติดข่าว” 
• จัดหมวดหมู่ของข่าวที่ประชาสัมพันธ์ 
• เปลี่ยนรูปแบบในการนำาเสนอ
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ตามไปดู / Sales Hub

คุณวราภรณ์ พราหมณ์แต่ง
เจ้าหน้าที่บริหารประสิทธิภาพการขาย 
Admin Sales Hub 



เน้ือหาท่ีอยากเห็น
• แนวคิดผูบ้ริหาร / เพือ่นพนักงานทีป่ระสบ

ความส�าเร็จ

• ประเด็นส�าคัญของบ้านเมือง

• อัพเดตโรงแรมที่บริษัทมี contact ด้วย

• เกณฑ์การปรับระดับพนักงาน

• สินค้าใหม่ของบริษัท

• การแจ้งเปลี่ยนหน้าที่

• ถาม-ตอบกับผู้รู้ฝ่ายต่างๆ

• บทความ-เทคนิคด้านสุขภาพ

Boost Up 
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้

แอพพลิเคช่ันอีกตัวหน่ึงที่แผนกพัฒนา

ระบบขาย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด ได้

พัฒนาขึ้น เรียกว่า Boost Up โดยเป็นแอพที่

สร้างข้ึนเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ มีลักษณะ

ดังนี้

• เก็บเน้ือหาความรู้ (knowledge) ที่มี

ประโยชน์ไว้ให้พนักงานเปิดอ่านได้ทุกเมื่อ 

• ไม่ใช่แอพที่เน้นการแจ้งข่าวสาร

• เป็นแอพที่สร ้างระบบการเรียนรู ้ผ ่าน

ออนไลน์ พนักงานกลุ่มการขายที่ต้องการ

อบรมในคอร์สใดๆ สามารถเรียนผ่าน Boost Up 

ได้ด้วยตัวเองจนจบคอร์ส โดยไม่ต้องเดินทาง

มาเข้าห้องเรียน

• มีระบบคะแนนที่จะลิงค์กันกับแอพ Sales 

Hub 

45SINGHA  MAGAZINE



46 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

N E T F L I X  C E O

R e e d  H a s t i n g s
รีด แฮสติงส์ ผู้นำ�สื่อบันเทิงออนไลน์ 

“ใครเป็นสมาชิกเน็ตฟลิกซ์แล้วบ้าง” ค�ำถำมนี้ บรรดำคอหนังคอซีรีส์คงจะยกมือกันให้พรึ่บ เพรำะเวลำนี้ 
ไม่มีสื่อเจ้ำไหนที่มีหนังและซีรีส์ให้เลือกดูได้มำกเท่ำกับเน็ตฟลิกซ์ เรียกว่ำเอำใจคอหนังออนไลน์ยุคนี้กันสุดๆ  
จนหลำยคนเข้ำใจว่ำเน็ตฟลิกซ์เป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุค 4G 5G นี้เอง แต่ที่จริงแล้วเน็ตฟลิกซ์มีมำ 
ต้ังแต่ยุค 90 ซึ่งเป็นยุคที่ธุรกิจร้ำนเช่ำ VDO ก�ำลังบูมสุดๆ
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รีด แฮสตงิส์ (Reed Hastings) CEO คนปัจจบุนัของเน็ตฟลกิซ์ 

เขาเป็นหน่ึงในนักธุรกิจที่มีความสามารถหนีรอดจากการถูก

เทคโนโลย ีdisrupt และกลายมาเป็น

ผู้น�าด้านสื่อออนไลน์ที่ทรงอิทธิพล

ของโลกในขณะน้ี แฮสตงิส์มช่ืีอจริง

ว่า วลิมอต รีด แฮสติงส์ จเูนียร์ 

(Wilmot Reed Hastings Jr.) เป็น

ชาวอเมริกนั เกดิเมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 

ค.ศ. 1960 ที่เมืองบอสตัน ในรัฐ 

แมสซาชูเซตส์ ในครอบครัวทีม่หีวั

ทางด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วศิวกรรม ซึง่ก็ถ่ายทอดมาสูเ่ขาด้วย

แฮสติงส์ศึกษาช้ันมัธยมฯ ที่ 

Buckingham Browne & Nichols 

School เคยผ่านการฝึกฝนในหน่วย

นาวกิโยธินสหรัฐ ก่อนจะศกึษาระดบั

ปริญญาตรีที ่Bowdoin College และ

เข้าฝึกงานกบัหน่วยสนัติภาพอเมริกา

ทีท่�างานด้านบริการสงัคม ซึง่แฮสติงส์ 

เคยไปช่วยเหลอืสงัคมกึง่ๆ ผจญภัย

ในแอฟรกิา เป็นประสบการณ์ส�าคญั

ที่ท�าให้เขาเป็นคนกล้าคิดกล้าเสี่ยง 

เขาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อยู่ใน

สวาซแิลนด์ (เอสวาตนีิ) 2 ปี และกลบั

มาเรียนจนจบปริญญาโทที ่Stanford 

University ในสาขาวิทยาศาสตร์

คอมพวิเตอร์ เมือ่ปี 1988

งานแรกทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร์

ของเขาคอื เป็นหน่วยคดิค้นเคร่ืองมอื 

แก้ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ทีบ่ริษทั 

Adaptive Corporation เขาได้

เรียนรู้จากการท�างานทีน่ี่ว่า ควรมุง่

ผลติงานช้ินเดยีวให้ดทีีส่ดุ มากกว่า

ผลติงานหลายช้ินแต่ไม่ดพีอ เมือ่ได้ 

ประสบการณ์พอสมควรแล้วเขาจึง

ออกมาต้ังบริษัท Pure Software  

เป็นของตนเองในปี 1991 มุง่เน้นผลติภัณฑ์เพือ่แก้ปัญหาซอฟต์แวร์ 

ให้องค์กรต่างๆ ซึง่เขากข็ายผลติภณัฑ์ได้ตรงจดุจนบริษทัเตบิโตข้ึน

เร็วมาก เร็วเกนิไปจนแฮสตงิส์รู้สกึว่าเขาไม่พร้อมส�าหรับการเป็น 

CEO ในตอนน้ันเขายงัขาดความมัน่ใจด้านการบริหาร

บริษทั Pure Software ของเขา 

ประกาศขายกิจการในปี 1995 และ

ควบรวมเข้ากับ Atria Software  

แฮสติงส ์มองว ่าผลิตภัณฑ์จาก 

ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันแก้ bugs 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

และเป็นการผนึกก�าลงัด้านการขาย 

ร่วมกัน แต่ผลก็ไม่เป็นไปตามคาด 

ปีต่อมา บริษัทได้ถูกซื้อกิจการ 

โดย Rational Software แฮสติงส์ 

ถูกวางตัวในต�าแหน่งงาน Chief  

Technical Off icer (หัวหน ้า 

เจ้าหน้าที่เทคนิค) แต่เขาก็ลาออก 

และน�าประสบการณ์จากธุรกิจแรก

มาเป็นบทเรียนส�าหรับธุรกิจต่อไป

ที่เขามีแผนไว้แล้ว

ในปี 1997 แฮสติงส์ก่อตั้ง

บริษัทเน็ตฟลิกซ์ (Netflix, Inc.)  

ร่วมกับ มาร์ค แรนดอล์ฟ (Marc  

Randolph) อดีตนักการตลาด

ในบริษัทของแฮสติงส์ เน็ตฟลิกซ ์

เร่ิมจากการเป็นธุรกิจผู้ให้บริการ

จ�าหน่ายและเช่า DVDs หนังผ่าน 

อีเมล เหตุผลที่พวกเขาเลือกธุรกิจ 

เช่าหนังเพราะช่ืนชมแพลตฟอร์ม 

e-commerce ของ Amazon.com 

ประกอบกบัในยคุน้ัน DVDs ถอืเป็น

สิ่งใหม่ที่ก�าลังมาแทนม้วน VDO 

เมือ่รวมกบัการทีพ่วกเขาชอบดหูนัง

ด้วยแล้วจึงเกิดเป็นธุรกิจเช่าหนัง

ออนไลน์เจ้าแรกของโลก 

มีค�ากล่าวว่าที่แฮสติงส์สนใจ

ก่อตั้งเน็ตฟลิกซ์ เพราะเขาเคยถูก 

Blockbuster ร้านเช่า VDO เจ้าใหญ่ 

ปรับถงึ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะคืนหนงัทีเ่ช่ามาช้าไป 6 สปัดาห์ 

แต่ข้อความน้ีก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาท�าธุรกิจนี้

แฮสติงส์เคยไปช่วยเหลือสังคมกึ่งๆ ผจญภัยในแอฟริกา

ภาพของแฮสติงส์ในปี 2002 ซึ่งเป็นปีที่ Netflix 
กำาลังรุ่งโรจน์จากธุรกิจเช่า DVDs ออนไลน์
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

จริง หรือเป็นเพียงการบลัฟกันตาม

ประสาคู่แข่งทางธุรกิจ 

แฮสติงส์และแรนดอล์ฟท�าให้

เนต็ฟลกิซ์แตกต่างจากร้านเช่าหนัง

อื่นๆ ด้วยการให้ลูกค้าเลือกหนัง 

ที่จะดูผ่านเว็บไซต์ จากน้ันบริษัท

จะจัดส่ง DVDs ไปให้ทางไปรษณีย์ 

จุดเด่นของบริษัท คือ หน่ึง การ

สมัครสมาชิกแบบรายเดือนโดย 

ไม่ก�าหนดจ�านวนวันยืมและไม่เสีย

ค่าปรับ พร้อมเลอืกหนังทีจ่ะดกูีเ่ร่ือง 

ก็ได้ สอง ระบบคิวที่ให้สมาชิก 

จัดล�าดับ DVDs ที่อยากให้ส่งก่อน

และหลงั สาม การส่งเร่ืองใหม่ทนัที

ที่สมาชิกคืนเรื่องเก่ามา ซึ่ง 3 ข้อนี้ 

ผลักดันให้เน็ตฟลิกซ์เติบโตข้ึน

ภายในเวลาเพียง 3 ปี และเข้าสู่ 

ตลาดหุ้นได้ในปี 2002 หลังจากนั้น 

2 ปีแรนดอล์ฟก็ลาออกจากบริษัท 

เหลอืเพยีงแฮสตงิส์ทีน่�าพาธุรกจิให้

เดินหน้าต่อไป

แฮสติงส ์ท�าให ้ เ น็ตฟลิกซ ์

เติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ในช่วง

กลางทศวรรษที่ 2000 อินเทอร์เน็ต

ได้พัฒนาข้ึนมากจนเป็นอุปสรรค

ต่อธุรกิจเช่าหนังเพราะคนพากัน 

โหลดหนังเองจนยอดสมาชิกหาย 

แฮสติงส์คาดไว้ว ่าวันนี้จะมาถึง  

เขาจึงคิดโปรเจคต์ “Netflix Box” 

ที่ ให ้ลูกค ้าดาวน ์ โหลดหนังได ้

ทัง้คืนและเปิดดไูด้ทนัทใีนวนัถดัมา 

ซึ่งเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์หนังเตรียม 

ไว้แล้ว แต่เขาก็หยุดโปรเจคต์น้ี 

ทันที เมื่ อ เห็นความส�า เ ร็จของ  

YouTube เขาตัดสินใจเปลี่ยน

แผนธุรกิจหลักของตนมาสู่ความ

เป็นสื่อ streaming จนในปี 2007  

เน็ตฟลิกซ ์ก็ได ้เป ็นผู ้ให ้บริการ 

VDO Streaming เจ้าแรกของโลก 

และเป็นผูน้�าด้านน้ีมาจนถึงปัจจบุนั 

จากผู้ให้เช่า DVDs ออนไลน์ 

กลายเป็นธุรกิจที่น�าเสนอรายการ

ต่างๆ ผ่านอนิเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ 

ภาพยนตร์และซีรีส์ รวมทั้งเป็น

ผู้ผลิตรายการเองด้วย แฮสติงส์

พาเน็ตฟลิกซ์ปรับตัวตามยุคสมัย

จนเป็นสื่อที่ได ้ รับความนิยมไป 

ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสื่อ 

streaming ก็ก�าลังแข ่งขันกัน 

อย่างดุเดือด เจ้าแห่งเทคโนโลยี

อย่าง Apple และเจ้าแห่งการ 

ท�าหนังอย่าง Disney พร้อมแล้ว 

ที่จะผลิต content มาแย่งลูกค้า

ไปจากเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งแฮสติงส์รู้ดี 

และโจทย์ใหญ่ขณะน้ีของเขาคือ  

จะสร้าง content อย่างไรเพื่อตรึง

คนดูให้อยู่กับเน็ตฟลิกซ์ 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_Hastings#cite_
note-PCOLBusinessweek-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Randolph
https://www.thestreet.com/lifestyle/who-owns-
netflix-14652044

ที่มาภาพ
https://www.netflix.com
https://in.news.yahoo.com/netflix-rallying-ahead-
earnings-nflx-111600901.html
http://archive.boston.com/business/technology/
https://www.thestar.com/life/technology/
https://wagcenter.com/author/miva/page/17/
https://www.gettyimages.com/photos/
https://www.kissclipart.com
https://www.businessinsider.sg/2015/09/page/216/



ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตรา
สัญลักษณ์สิงห์ได้มีการปรับ 
รปูแบบโลโก้มาตลอดเพือ่ความ
ทันสมัยและความเข้ากันกับ
บรรจุภณัฑ์ หากมาลองไล่เรียง
ดูแล้วจะเห็นความแตกต่างได ้
ในแต่ละช่วงทศวรรษ 

๒๔๙๓ ๒๕๐๘๒๔๘๕๒๔๗๘

๒๕๕๐๒๕๓๓๒๕๒๕

วิวัฒนาการตราสัญลักษณ์สิงห์บนฉลากโซดาสิงห์

ขอบคุณ คุณดอล บุญมั่น 
เลขานุการบริษัท และผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ผู้เอื้อเฟื้อขวดโซดา

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว Kohler

ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนธุรกิจมากมายต้องถูก disrupt แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภัณฑ์

และความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานดูจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ถึงอย่างนั้นใช่ว่าจะไม่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

ในธุรกิจนี้ และเมื่อพูดถึงสุขภัณฑ์ หากจะไม่พูดถึงชื่อของ โคห์เลอร์ (Kohler) ก็คงเป็นไปไม่ได ้

เพราะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันที่เป็นผู้นำาด้านสุขภัณฑ์ระดับโลก

เรื่อง:  ลาพิส ลาซูลี 
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บรษิทัโคห์เลอร์ก�ำลงัก้ำวเข้ำสูปี่ท่ี 146 ได้ชือ่ว่ำเป็นหนึง่ในอุตสำหกรรมท่ีทรงอิทธพิล
ในด้ำนเศรษฐกจิของอเมรกิำและยงัคงควำมเป็นธรุกจิครอบครวัอย่ำงเข้มข้น ผูบ้รหิำรของ
โคห์เลอร์เป็นสำยเลือดของตระกูล “โคห์เลอร์” โดยตรง จำกผู้ก่อตั้ง คือ จอห์น ไมเคิล 
โคห์เลอร์ (John Michael Kohler) ที่เริ่มต้นกิจกำรไว้ในปี ค.ศ. 1873 ขณะนี้สืบทอด 
กันมำจนถึงรุ่นที่ 4 และย่ำงเข้ำสู่รุ่นที่ 5 แล้ว 

ครอบครัวโคห์เลอร์เป็นชำวออสเตรียนที่อพยพมำตั้งถิ่นฐำนในอเมริกำ ท�ำธุรกิจ
ฟำร์มโคนมและชีส โคห์เลอร์เป็นเซลส์แมนที่ต้องเดินทำงไปทั่ว เขำแต่งงำนกับลูกสำว
เจ้ำของโรงหล่อเหล็กแห่งตระกูลวอลรำธ (Vollrath) ในเมืองเชยโบยแกน (Sheboygan) 
รฐัวสิคอนซนิ (Wisconsin) พ่อตำของโคห์เลอร์ได้มอบโรงหล่อเหลก็เลก็ๆ พร้อมเครือ่งจกัร
ให้เขำเป็นของขวัญแต่งงำน เขำและพำร์ตเนอร์จึงก่อตั้งบริษัทชื่อ Kohler & Silberzahn 
ซึ่งผลิตและจัดจ�ำหนำ่ยชิ้นส่วนเหล็กเพื่อกำรท�ำเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร

ต่อมำพำร์ตเนอร์ของโคห์เลอร์ได้ถอนตวัออกไป โคห์เลอร์จงึเป็นผูน้�ำหลกัของธรุกจิ 
เขำขยำยโรงงำนโดยเพิ่มโรงเคลือบอีนำเมลเข้ำมำด้วย ในปี 1883 กำรเคลือบอีนำเมล
หรือโลหะเคลือบถือเป็นสิ่งท่ีทันสมัยในอเมริกำยุคน้ัน โคห์เลอร์ทดลองน�ำอ่ำงเหล็กที่ใช้
ในโรงปศุสัตว์มำเคลือบอีนำเมล ท�ำให้อำ่งดูสวยหรูมีควำมเงำวำว จำกนั้นประดับขำต่อ
ทั้งสี่ข้ำงและน�ำเสนอขำยเป็น “อำ่งอำบน�้ำ” ใบแรกของบริษัท เขำขำยอ่ำงอำบน�้ำใบแรก
นี้ให้ชำวนำในละแวกนั้น โดยแลกกับวัว 1 ตัว และไก่ 14 ตัว แต่สิ่งที่ได้มำมำกที่สุดคือ
ไอเดียที่จะขยำยธุรกิจมำสู่เครื่องสุขภัณฑ์ 

บริษัทโคห์เลอร์ในปี 1878 เป็นปีที่พาร์ตเนอร์

ของโคห์เลอร์ได้ขายหุ้นของเขาออกไป

ปี 1880 โรงงานถูกไฟไหม้ แต่ก็เป็นโอกาสให้

ได้ขยายโรงงานใหม่ ซึง่กไ็ด้เพิม่โรงงานเคลอืบ 

อีนาเมลเข้ามาด้วย

จอห์น ไมเคิล โคห์เลอร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท 

ในปี 1917-1918 บริษัทขยายธุรกิจไปยัง 

การท�าเหมืองแร่ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า และวัสดุ 

ทีท่�าอาวุธสงครามในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่1

01
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว Kohler

ช่วงทศวรรษที่ 1890 บริษัทโคห์เลอร์กลายเป็นธุรกิจ 
ท่ีเชี่ยวชาญและมีช่ือเสียงเรื่องระบบประปาซึ่งเป็นผลมาจาก 
การผลติเครือ่งสขุภณัฑ์ บรษิทัเตบิโตขึน้มาก โคห์เลอร์ย้ายโรงงาน
เดมิทีต่ัง้อยู่ในถิน่ของพ่อตามาอยูใ่นเขตรเิวอร์ไซด์ ห่างจากตัวเมอืง 
เชยโบยแกนมาไม่ไกล สร้างโรงงานใหม่บนพื้นที่ประมาณ 54 ไร่ 
แต่เขาก็เสียชีวิตในปี 1900 ก่อนจะทันเห็นโรงงานแล้วเสร็จ ผู้รับ
ช่วงต่อกิจการ คือ บุตรชายคนโต โรเบิร์ต เจ โคห์เลอร์ (Robert J. 
Kohler) แต่ดแูลได้เพยีง 5 ปีกเ็สยีชวีติในวยัหนุ่ม บรษิทัจงึตกทอดสู่
น้องชายของโรเบิร์ต คอื วอลเตอร์ เจ โคห์เลอร์ (Walter J. Kohler) 

วอลเตอร์ในวัย 30 ปีเข้าดูแลธุรกิจของครอบครัวในปี 1905 
และอยู่บริหารนานกว่า 30 ปี ในยุคของเขาบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น 
Kohler Co. ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน และก้าวสู่ความรุ่งโรจน์จนเป็น 
หนึ่งในบริษัทใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีสาขา
กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและในลอนดอน พนักงานได้รับ
สวัสดิการอย่างดี ชุมชนโรงงานของโคห์เลอร์ในเขตริเวอร์ไซด์  
หรือที่เรียกกันว่า หมู่บ้านโคห์เลอร์ (Kohler Village) ได้รับการ
ออกแบบให้สวยงามน่าอยู ่มกีารเปิด The American Club ซึง่เป็น
สปาแอนด์รีสอร์ทส�าหรับพนักงานด้วย ภายหลังในปี 1981 คลับ
แห่งนี้กลายเป็นรีสอร์ทหรูไว้รองรับนักท่องเที่ยว

การเติบโตของบริษัทเริ่มมาจากการปฏิวัติวงการสุขภัณฑ ์
ครั้งส�าคัญ ด้วยการผลิตอ่างอาบน�้าแบบบิลท์อินในปี 1911  

ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีอ่างอาบน�้าส�าเร็จรูปอยู่ภายในห้องน�้า  
ท้ังได้รบัการออกแบบให้ดูหรหูรา ปราศจากข้อต่อและรอยเชือ่มใดๆ 
ตามมาด้วยการผลติห้องอาบน�า้ทีม่สุีขภณัฑ์พร้อมสรรพ นอกจากน้ี 
ยังผลิตอ่างล้างจานแบบบิลท์อินด้วย

โคห์เลอร์ขยับเป้าหมายจากผู ้ผลิตสินค้าชนิดเดียวมาสู ่
ผู้ผลิตสินค้าทุกประเภทเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทได้
ขยายธุรกิจไปยังการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ภาชนะเครื่องครัว เครื่อง
ลายคราม กระเบื้อง ทองเหลือง เหมืองแร่ เครื่องยนต์ ตลอดจน
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและอื่นๆ บริษัทยังสร้างโรงเคลือบที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกและเป็นเจ้าเดียวในขณะนั้นที่น�าเสนอสุขภัณฑ์ท่ีแวววาว
เหมือนเครื่องลายคราม ท้ังมีสีสันแบบพาสเทล ท�าให้ผู้บริโภค 
ได้มีสุขภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีขาวเป็นครั้งแรกในปี 1927

ในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์นี้ วอลเตอร์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการ
รัฐวิสคอนซินด้วย เรียกว่าประสบความส�าเร็จทั้งในด้านธุรกิจและ
การเมอืง อีกหลายปีต่อมา วอลเตอร์ จเูนยีร์ ลกูชายของเขากไ็ด้รบั 
เลือกตั้งในต�าแหน่งเดียวกัน อย่างไรก็ดี ช่วงทศวรรษที่ 1930 
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก ชนแรงงานรวมกลุ่มกันประท้วง
นายจ้างไปทั่วประเทศ โคห์เลอร์เองก็ได้รับผลกระทบ รายได้ของ
บริษัทที่ตกต�่าลงมากส่งผลให้สวัสดิการพนักงานย�่าแย่ลงจนต้อง
ปลดพนกังาน กระท่ังแรงงานของบรษิทัออกมาประท้วงในปี 1934 

การประท้วงรุนแรงถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในหมู่บ้าน 

 วอลเตอร์ เจ โคห์เลอร์

The American Club

ศูนย์ศิลปะ John Michael Kohler ที่จัดแสดง 

งานป้ันของบรษิทัและจากทัว่โลก ตัง้ข้ึนในปี 1974
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โคห์เลอร์ อีกทั้งบริษัทยังเป็น 1 ใน 3 
อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ด้านระบบประปา 
ท่ีถกูฟ้องข้อหารวมหวักนัท�าให้ราคาสนิค้า
ที่เก่ียวกับประปามีราคาสูง คนในตระกูล
กล่าวว่าปัญหาเหล่านีม้ส่ีวนท�าให้วอลเตอร์
ป่วยด้วยโรคหัวใจจนเสียชีวิตในปี 1940 

เฮอร์เบร์ิต วอลราธ โคห์เลอร์ (Herbert 
Vollrath Kohler) น้องชายของวอลเตอร์ได้ 
ก้าวข้ึนเป็นผู้น�าของธุรกจิรุ่นท่ี 3 เขามีความ 
สามารถมากในการรกัษาความเข้มแขง็ของ
ธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  
รวมถึงฝ่าปัญหาการประท้วงของคนงาน 
ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงกว่าคร้ังก่อน เฮอร์เบิร์ต 
เป็นคนไม่อ่อนข้อ การประท้วงจึงยืดเยื้อ
นานถึง 6 ปี แต่ก็จบลงที่บริษัทยอมจ่าย 
ค่าจ้าง 3 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ คนืให้กบัอดตี 
พนกังาน 1,400 คน และมอบเงนิให้กองทนุ
บ�านาญของพนักงานอกี 1.5 ล้านดอลลาร์ฯ

ช่วงท่ีมีการประท้วง แม้ภาพลักษณ์
ของบริษัทจะเสียหายไปบ้าง แต่เฮอร์เบิร์ต
จ้างแรงงานจากท่ีอ่ืนเข้ามาท�าการผลิต 
และเพราะเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ ่
ที่เกี่ยวข้องกับความจ�าเป็นของชีวิตจึง
ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านการผลิตและ
ยอดขายมากนัก ในปี 1964 บริษัทเปิดตัว
อ่างล้างหน้าท่ีท�าจากโลหะ โดยออกแบบให้
ไร้ขอบและเคลือบกระเบ้ืองอย่างสวยงาม 
ตามติดด้วยโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างจาน 

ที่ดีไซน์ในลักษณะเดียวกัน
ในปี 1967 บริษัทออกแคมเปญชื่อ 

“The Bold Look of Kohler” (แปลได้ว่า 
“รูปลักษณ์ที่โดดเด่นของโคห์เลอร์”) เพ่ือ
สร้างความแตกต่างด้วยสุขภัณฑ์ที่มีสีสัน
สดใสเป็นครัง้แรก โดยน�างานศิลปะเข้ามา 
ร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญนี้
เป็นคอนเซ็ปต์หลักของโคห์เลอร์ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา นั่นคือนอกเหนือจากคุณภาพ
และการใช้งานแล้ว ยังใส่ใจทุกความงาม
ในการดีไซน์เพื่อสุนทรียภาพของชีวิตด้วย 

เมื่อเฮอร์เบิร์ตเสียชีวิตในปี 1968 
ลูกชายของเขา คือ เฮอร์เบิร์ต จูเนียร์  
(Herbert Vollrath Kohler Jr) ก็ได้รับเลือก
เป็น CEO ในปี 1972 ขณะอาย ุ33 ปี ช่วงวยั 
เดยีวกบัผูน้�าเจเนอเรชัน่ก่อนๆ และยงัเป็น 
หลกัส�าคญัของบรษิทัมาจนถงึปัจจบุนั ในยคุ 
ของเฮอร์เบิร์ต จูเนียร์ เป็นช่วงของการ
ขยายอาณาจักรโคห์เลอร์ออกไปอีก ทั้งใน 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ รสีอร์ท สนามกอล์ฟ 
รวมทัง้ขยายสาขาสูต่่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ในเอเชียที่มีการเปิดโรงงานในจีนและ
อินเดีย ซ่ึงทุกวันนี้ก็ยังถือเป็นแบรนด ์
ระดับท็อปเรื่องห้องน�้าและห้องครัวใน  
2 ประเทศนี้ รวมถึงในประเทศไทยด้วย  

ยังมีการประท้วงของแรงงานเกิดขึ้น

อีกในปี 1983 และ 2015 แต่เฮอร์เบิร์ต 
จูเนียร์ มีความประนีประนอมกว่าพ่อ 

ของเขา เหตปุระท้วงจงึไม่รนุแรงบานปลาย
เช่นครัง้ก่อนๆ เขาส่งไม้ต่อธรุกจิทีย่าวนาน
กว่า 140 ปีสูม่อืลกูชาย คอื เดวดิ โคห์เลอร์ 
(Devid Kohler) ในปี 2015 โดยตัวเขาเอง
ในปัจจุบันมีอายุ 80 ปี ยังด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท 

ผ่านมาเน่ินนานเราอาจจะรู ้สึกว่า 
สุขภัณฑ์และเครื่องครัวต่างๆ ท่ีเราใช้ดู
ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ต่างจากมือถือ
ที่เปล่ียนมาสู่สมาร์ทโฟน แต่ทุกดีไซน์ที่
โดดเด่น คุณภาพ และความสะดวกสบาย
ท่ีเราสัมผัสได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี 
คือนวัตกรรมที่ผ่านการพัฒนาอยู่ตลอด
เพ่ือให้สอดคล้องกับชีวิตเราในทุกยุคสมัย 
และก็เป็นคีย์ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทโคห์เลอร์
คงความเข้มแข็งมาถึงทุกวันนี้ 
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ที่มาภาพ

https://timelinekohlerla.tumblr.com/post/90354741757

https://www.kohlercompany.com/who-we-are/our-history/

https://ideas.kohler.com/ https://phplumbingheating.com/kohler/

https://www.kantjournal.com/kohlerexperiencecenterbangkok/

https://ideas.kohler.com/

https://www.lodgekohler.com/

สุขภัณฑ์และเครื่องครัวในปัจจุบัน
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

2 : 1 : 1 เลขเด็ด
เคล็ดลับพิชิตพุง
เรื่อง: ทิพธิดา สุขุม - เชฟและนักกำาหนดอาหาร

เมื่อเราต้องการที่จะลดพุงนั้น ต้องดูควบคู่ทั้งเรื่องการกินและการออกก�าลังกาย หากรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
โอกาสที่จะลดพุงส�าเร็จจะมีถึง 80% ซึ่งมากกว่าการออกก�าลังกายเพียงอย่างเดียว หนึ่งในวิธีการรับประทานอาหาร
ที่ช่วยลดพุงและลดน�า้หนัก คือ การกินแบบ 2 : 1 : 1

2 : 1 : 1 เป็นแนวคิดการก�าหนดปริมาณ

อาหารท่ีเหมาะสมโดยการกะด้วยสายตา แบ่ง

สดัส่วนของจาน (เส้นผ่าศนูย์กลาง 9 น้ิว) ออกเป็น 

4 ส่วนเท่าๆ กัน และแบ่งอาหารที่จะใส่ลงไป 

ในจานเป็นผัก 2 ส่วน ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน และ

เนื้อสัตว์ 1 ส่วน

ผัก 2 ส่วน ผักสดหรือผักสุกทุกชนิด 

หากต้องการลดไขมันแนะน�าเป็นผักลวก

หรือน่ึง โดยเลือกประเภทของผักให  ้

หลากหลาย ข้าว 1 ส่วน ควรเลือกข้าว

ที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ 

ขนมปังโฮลวีต ธัญพืชต่างๆ เนื้อสัตว์  
1 ส่วน ควรเลอืกเน้ือสตัว์ทีม่ไีขมนัต�า่ เช่น 

ไก่ไม่มีหนัง หมูไร้มัน ปลา ไข่ ถั่วเหลือง 

เต้าหู้ โปรตีนเกษตร

ในหนึ่งจานที่แบ่ง 4 ส่วน ผัก 2 ส่วนจะมี 

ใยอาหารทีท่�าให้อยู่ท้อง เพิม่วิตามินและเกลอืแร่

ที่ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและท�างานได้อย่าง

ปกติ ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน ช่วยให้พลงังานทีส่�าคัญ

แก่ร่างกาย แต่กย่็อยง่ายและเร็ว ท�าให้อิม่เร็ว สกัพกั 

กห็วิอกี จึงต้องกนิเน้ือสตัว์ 1 ส่วน เพราะเน้ือสตัว์น้ัน 

ย่อยยาก จงึอยูใ่นกระเพาะได้นาน ท�าให้ไม่หวิเร็ว 

และได้รับโปรตีนที่เพียงพอแก่ร่างกาย

ร่วมกบัการมกีจิกรรมการออกก�าลงักายเบาๆ ทีเ่พิม่ข้ึน จะช่วยลดพงุได้เร็วข้ึน 

และไม่ลืมที่จะดื่มน�้าเปล่าให้ได้วันละ 6-8 แก้วจะดีที่สุด 

ควรกินแบบ 2 : 1 : 1 
การกินแบบ 2 :1 :1 ใน 1 มื้อจะให้พลังงาน
ประมาณ 400 แคลอรี ่ช่วยลดพลงังานในแต่ละวนั 
ลงได้ 500 กโิลแคลอรี ่(1 สปัดาห์ ลดน�า้หนกัลงได้ 
ครึ่งกิโลกรัม) และจะได้ปริมาณผักใน 1 มื้อ  
100-200 กรมั หากกนิควบคูก่บัผลไม้ทีไ่ม่หวานจดั 
จะได้ปริมาณรวมไม่ต�่ากว่า 400 กรัมตาม 
ข้อแนะน�าขององค์การอนามัยโลก ซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ได้
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เพลินโสต

เพลินโสต

เราทุกคนต่างมีความฝัน มีความชอบส่วนตัว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีหรือได้รับโอกาสพอจะได้เดินตามความฝัน 
หรือได้ผันความชอบส่วนตัวมาเป็นงานประจ�า ความชอบนั้นจึงกลายมาเป็นงานอดิเรกที่จะได้ท�ายามว่าง  

เอาไว้ผ่อนคลายเมื่อเครียดจากงานหลัก แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีโอกาสได้น�าทักษะที่เกิดจากงานอดิเรกของเรา  
มาสร้างความสุขให้ตัวเองและคนอื่นๆ ในที่ท�างานมากขึ้น ดังเช่นพวกเขา “วงเพลินโสต”

เพลนิโสต... เปิดโหมดความสขุ

เพลินโสต
เมือ่ความชอบส่วนตวั 
“ลงตวั” ในทีท่�างาน

เพลนิโสต เป็นวงดนตรีทีเ่กิดจากการรวมตวัของ

พนกังาน 3 คนทีม่ใีจรักในเสยีงเพลง ในแต่ละวนัทีเ่รา

เห็นพวกเขาท�างาน เราจะไม่รู้เลยว่าพวกเขามีความ

สามารถทางดนตรีในระดับที่ไม่แพ้มืออาชีพ หาก 

พวกเขาไม่ลุกขึ้นมาจับกีตาร์หรือจับไมค์ร้องเพลง

พี่ชาติ จากหน่วย Training Operation สมาชิก

คนแรกของวง เขาเป็นมือกีตาร์และเขียนเน้ือเพลง 

หลายคนอาจจะเคยเห็นเขาเล่นกีตาร์ในงานสัมมนา

มาแล้วหลายคร้ัง แต่คงไม่เคยรู้ว่าเขาแต่งเพลงเก่ง 

และเขียนเพลงให้ YouTuber ที่โด่งดังน�าไปร้อง 

หนึ่ง นักร้องน�าของวง หญิงสาวหน้าใสเสียงใส

จากหน่วยบริหารประสทิธิภาพการขาย ซึง่อกีด้านหน่ึง 

เธอเคยเป็นนักร้องประสานเสียงและมีความสามารถ 

ในการ improvise (ด้นสด)
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สมาชิกวง
เพลินโสต

เพลินโสต

พี่ไตต้ัน มือกีตาร์และนักร้องน�า 

อกีคนของวงจากทมี HR Policy & Strategy 

เขาเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีที่ม ี

คุณพ่อและพี่ชายเป็นนักดนตรีมือฉมัง 

และเขาก็ได้สืบทอดความสามารถด้าน

ดนตรีมาแบบไม่ธรรมดา

พวกเขามารวมตัวกันเป็นเพลินโสต 

เพือ่เข้าแข่งขนั Singha Way Music Cover 

Contest เวทีที่เปิดโอกาสให้พนักงานสิงห์

ได้แสดงศกัยภาพทางด้านดนตรี “เราไม่ได้ 

เข้าประกวดเพราะอยากชนะ แต่เพราะ

การเล่นดนตรีเป็นสิ่งที่เรารัก เป็นสิ่งที่เรา

ท�าแล้วมีความสขุ เราเช่ือว่าความสขุทีเ่รา

ได้ร้องเพลง มันจะสะท้อนผ่านเพลงทีเ่ราท�า 

และคนฟังก็จะสัมผัสได้” พี่ชาติบอก

ความสุขที่สะท ้อนผ ่านบทเพลง 

ตามที่พี่ชาติบอกอาจจะเป็นเหตุผลหน่ึง

ที่ท�าให้เพลินโสตได้รางวัลชนะเลิศจาก 

Singha Way Music Cover Contest และ 

การประกวดน้ีก็ได้จุดประกายให้พวกเขา 

“กล้า” ที่จะแชร์ความสามารถส่วนตัว 

เพื่อส่งต่อความสุขที่มีต่อการร้องเพลง 

และเล่นดนตรีสู่ผู้อื่น “ก่อนที่จะประกวด 

หน่ึงไม่กล้า เพราะไม่ม่ันใจในศักยภาพ 

ตัวเอง หนึ่งไม่ใช่นักร้องมืออาชีพ แต่พอ

ประกวดจรงิๆ กไ็ด้รู้ว่า แค่เราได้มคีวามสขุ 

ไปกับสิ่งที่เรารัก สิ่งที่ได้มามันจะคุ้มค่า 

ไม่ใช่รางวลั แต่เป็นประสบการณ์ดีๆ  ทีไ่ด้ 

ท�าให้คนอื่นแฮปปี้ไปกับเพลงของเรา” 

“สังคมของเรากว้างข้ึน มคีนมาโพสต์ 

ในเฟสชวนให้เราไปเล่นดนตรีที่โน่นที่น่ี 

เราได้รู้จกัคนในสงัคมท�างานทีมี่ความชอบ

เดียวกับเรา ทุกคร้ังที่เราร้องเพลง “ที่ที่

เป็นของเรา” เราก็จะนึกถึงแต่ที่นี่ ที่สิงห์  

ความสุขในที่ท�างานของเราก็เพิ่มข้ึน”  

พี่ไตตั้นกล่าว

ไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีเท่าน้ัน งาน

อดิเรกอื่นๆ ไม่ว่าจะวิ่ง ตีแบด เตะบอล 

วาดภาพ ถ่ายภาพ ฯลฯ อย่ารอช้าที่จะ

แสดงออกและมองหาเพือ่นร่วมงานทีช่อบ

กิจกรรมเหมือนกับคุณ หากความชอบ 

ส่วนตัว “ลงตัว” ในที่ท�างาน ออฟฟิศก็จะ

ไม่ใช่ที่ที่มีแต่เรื่องงานอีกต่อไป แต่ยังเป็น

พื้นที่กิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคุณ

และเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย 

วันชาติ แสงเสถียร (ชาติ)
Senior HR Officer - Training Operation

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

ขวัญชนก สุดแสวง (หนึ่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารประสิทธิภาพการขาย

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

จักรชลัช เหล็กกล้า (ไตตั้น)
HR Specialist - Policy & Strategy

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
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วิธีทำ�
1. ตั้งหม้อต้มน�้ำให้เดือด ใส่หมู รอให้สุก แล้วใส่ซุปก้อน

2. ใส่กระเทียม รำกผักชี พริกไทย

3. รอให้เดือดอีกสักพัก คอยตักฟองออกเรื่อยๆ (เพื่อควำมใส)

4. ใส่แครอท เห็ดหอม และต้มให้เดือดอีกสักพัก

5. เติมน�้ำปลำ ซีอิ๊วขำว ปรุงรสชำติให้กลมกล่อม

6. เมื่อเห็ดหอม แครอท เริ่มสุก ใส่เยื่อไผ่ที่หั่นเตรียมไว้ลงไป

7. ต้มอีกสักพักจนรสชำติของซุปเข้ำเนื้อ 

แถม สูตรน้ำ�จิ้ม+ปล�เผ�
น�ำปลำมำล้ำงท้อง ทุบตะไคร้ยัดใส่ท้องปลำ 

จำกน้ันน�ำไปคุกเกลือแล้วย่ำงไฟเบำๆ ส่วนผสม

ของน�ำ้จิม้มพีริกข้ีหนู กระเทยีม รำกผกัชี น�ำ้มะนำว 

น�้ำปลำ น�้ำตำลทรำย ใส่ชูรสเล็กน้อย 

ส่วนผสม
เยื่อไผ่ที่หั่นเป็นชิ้นๆ	 1	 ห่อ
ซี่โครงกระดูกหมูอ่อน	 2	 กิโลกรัม
กระเทียม	 5	 กลีบ
รากผักชี	 3	 ราก
พริกไทย	โขลกเล็กน้อย	 ½	 ช้อนชา
แครอทที่หั่นแล้ว	 1	 หัว
เห็ดหอม	 200	 กรัม
น้ำาปลา	 2	 ช้อนโต๊ะ
ซีอี๊วขาว	 1	 ช้อนโต๊ะ
ซุปก้อน	 2	 ก้อน

น้ำามะนาว		 3		 ลูก
กระเทียม		 5		 กลีบ
พริกขี้หนู		 ½		 ขีด
รากผักชี		 3		 ราก
น้ำาตาลทราย		 2		 ช้อนโต๊ะ
น้ำาปลา		 1		 ช้อนโต๊ะ

เมนูเดด็วันน้ีขอแนะน�ำ “ซปุเยือ่ไผ่

เหด็หอมกระดกูหม”ู ฝีมอืช่ำงค�ำ (ค�ำรณ 

เดชสถิตย์) ซึ่งเป็นสูตรลับควำมอร่อย

ของคณุแม่ บอกเลยว่ำอำหำรของช่ำงค�ำ 

อร่อยมำก ไม่ว่ำจะงำนบุญ งำนบวช 

ในหมู่บ้ำน อำหำรเลีย้งแขกกไ็ด้ฝีมอืท�ำ

อำหำรของเขำจนเขำได้เปิดร้ำนอำหำร

ของตัวเอง และ “ซุปเยื่อไผ่เห็ดหอม

กระดูกหมู” ก็เป็นเมนูยอดนิยมของ 

ทำงร้ำน กนิคูก่บัเม่ียงปลำเผำและน�ำ้จิม้ 

รสเด็ดเผ็ดร้อน พอซดน�้ำซุปกระดูกหมู

เขำ้ไปยิ่งท�ำให้ได้รสชำติที่ลงตัว

ขอบคุณ	คุณคำารณ	เดชสถิตย์	(คำา)	
พนักงานควบคุมเครื่องบำาบัดน้ำาทิ้ง

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด
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จากบริษัทชั้นน�าของโลก
KNOWLEDGE

วฒันธรรมองค์กร

บริษัทช้ันน�ำของโลกที่ประสบควำมส�ำเร็จ ไม่ว่ำจะ Google, Facebook, Netflix, Amazon  
ล้วนมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจนเป็นกุญแจส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จในทุกวันนี้ มำดูกันว่ำ 

วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเหล่ำนี้มีข้อไหนที่เหมือนกันบ้ำง

1. ท�ำออฟฟิศให้คนอยำกท�ำงำน
เพราะบรรยากาศช่วยสร้างไอเดียได้มากกว่า 

ทีค่ดิ ทัง้ Google, Facebook, Amazon จงึให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างออฟฟิศให้น่าอยู่ โดยท�าให้เป็น

เหมอืนศนูย์การเรียนรู้ทีม่มีมุสบายๆ พร้อมเคร่ืองเล่น 

ให้ผ่อนคลาย ไปจนถงึการสร้างสวนป่ากนัเลยทเีดยีว

2. ไม่ตำมคู่แข่ง 
พวกเขาศึกษาคู่แข่งให้รู้แต่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับ 

คูแ่ข่งมากจนเกนิไป การทีคู่แ่ข่งออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 

ไม่ได้แปลว่าต้องออกตาม เพราะนั่นก็จะกลายเป็น

ตามคู่แข่ง บริษัทเหล่านี้จึงโฟกัสในโปรเจคต์ที่ท�าอยู่

และมองหาช่องทางใหม่ๆ ที่ตนจะเป็นผู้น�าได้  
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3. ให้อิสระในกำรท�ำงำน 
องค์กรเหล่าน้ีมองว่าพวกเขาได้จ้าง

คนเก่งและมวีฒุภิาวะมาท�างานแล้ว จงึให้

แต่ละคนมีอิสระในการท�างานตามสไตล์

ของตัวเอง อยากจะค้นคว้าอะไรก็ได้แต่

ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และปล่อยให้ 

พนักงานจัดสรรเวลาท�างานด้วยตัวเอง 

4. หนกัแน่นในจุดยนื ผ่อนปรนวธิกีำร 
ขณะที่องค์กรมากมายไม่ค่อยกล้า

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท�าอยู่เพราะท�ามานาน

แล้ว แต่องค์กรเหล่านี้มีแผนการที่เปลี่ยน

ได้ปีต่อปีหรือเร็วกว่าน้ัน เพราะรู้ว่าโลก

เปลี่ยนเร็วขนาดไหน แต่ถึงวิธีท�างานจะ

เปลี่ยนไป เป้าหมายหลักขององค์กรยัง

ไม่เปลี่ยนแปลง

5. เก็บแต่คนที่ท�ำงำนเก่ง
องค์กรเหล่าน้ีให้อิสระคนท�างาน 

ให้ผลตอบแทนรวมทั้งบรรยากาศการ

ท�างานที่ดี พวกเขาย่อมคาดหวังผลงานที่

ยอดเยีย่มกลบัมา ดงัน้ันถ้าใครเป็นตวัถ่วง

คนๆ นั้นก็จะไม่ได้ไปต่อ จึงไม่น่าแปลก

ว่าท�าไมองค์กรเหล่านี้มีแต่พวกหัวกะทิ 

6. สร้ำงควำมรูสึ้กเป็นเจ้ำของร่วมกัน
พวกเขาปลูกฝ ังให ้พนักงานรัก

องค์กรและอยากเตบิโตไปพร้อมกบับริษทั 

โดยสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวไม่แบ่ง

แยกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนพร้อมจะแก้ปัญหา

ร่วมกัน แม้ว่าเร่ืองน้ันอาจจะไม่ใช่หน้าที่

ของเขาโดยตรง เป็นการลบทัศนคติที่ว่า 

“ไม่ใช่งานเรา ไม่เข้าไปยุ่ง” 

7. เป็นท่ีสุดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เราจะเห็นแนวคิดเร่ืองท�าอย่างหน่ึง

ให้ดีที่สุด (Focus on one thing) ก่อนที่

จะก้าวต่อไปท�าอย่างอื่นจากบริษัทช้ันน�า

เหล่านี้ เช่น Google ซึ่งไม่ใช่เจ้าแรกที่

ท�าฟังก์ชันค้นหาข้อมลูแต่เป็นเจ้าทีท่�าได้ดี

ที่สุด หรือ Netflix เองที่ก�าลังโดดเด่นและ

เป็นผู้น�าเรื่อง VDO streaming 

8. มีลูกบ้ำพอสมควร 
เน่ืองจากแนวคิดที่เปิดให้ใครก็โยน

ความคดิใหม่ๆ ได้ บางคร้ังจงึอาจมไีอเดยี 

ที่ดูเหมือนตลกและเหลือเช่ือ แต่คนใน

องค์กรเหล่าน้ีจะได้รับการสนับสนุนให้

กล้าทดลองท�าอะไรทีด่บู้าๆ ซึง่น่ันเป็นจดุ

เร่ิมต้นของนวตักรรมและความสร้างสรรค์

9. แชร์ข้อมูลอย่ำงเปิดเผย
เมื่อรู ้ข ้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์

ต่อองค์กรไม่ว่าจะบวกหรือลบตลอดจน 

ผลประกอบการของบริษทั จะมีการแชร์ให้

รู้ทั่วกัน ถ้าเป็นปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไข 

ถ้าเป็นด้านบวกทุกคนจะได้มีก�าลังใจ  

เป็นวิธีสร้างความรู้สึกร่วมกันให้พนักงาน

10. ตัดสินใจด้วยข้อมูล
จริงอยู่ว่าพวกเขามีความเปิดกว้าง

ในการแสดงความคิดเห็น แต่เม่ือถึงจุด

ที่ต้องตัดสินใจบางอย่าง พวกเขาจะเน้น

ข้อมูลหรือผลลัพธ์เป็นหลัก เพราะถ้าเน้น

ความคิดเห็นก็จะเถียงกันไม่จบไม่สิ้น  

ในที่สุดจึงต้องลองไปท�าแล้วน�าผลลัพธ์

มาตัดสิน

11. เลีย่งกำรควบคมุจำกบนลงล่ำง
ระบบการท�างานของพวกเขาไม่เน้น

การรอค�าสั่งจากเบื้องบนเพื่อด�าเนินการ 

หลกีเลีย่งการประชุมทีม่ากเกนิไปจนไม่ได้

ลงมอืซะท ีและหลกีเลีย่งข้ันตอนทีซ่บัซ้อน

กว่าจะได้ลงมอืท�า ลกัษณะการท�างานของ

พวกเขาจึงเสมือนเป็นนายของตัวเอง

12. กล้ำได้กล้ำเสีย
หากวันรุ่งข้ึนพบว่าผู้บริโภคเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่จะไม่

ตอบโจทย์อีกต่อไป พวกเขาก็ใจถึงพอจะ

ทิ้งโปรเจคต์ใหญ่และมองหาแนวทางใหม่

ทันที พวกเขามองว่าการเปลี่ยนใจไม่ใช่

เร่ืองไม่ด ีย่ิงในยคุทีมี่ข้อมูลใหม่ๆ เกดิข้ึน 

ได้ทุกวัน 

รวบรวมเรียบเรียงจำก
https://nextempire.co/stories/culture/google-idea/1511#jygzc1ls65
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce40/
https://readthecloud.co/dream-2/

ที่มำภำพ
www.shutterstock.com
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ราศีเมษ
21 มีนาคม - 19 เมษายน

ชาวราศเีมษมนิีสยัรักความเป็นหนึง่ 

กล้าหาญ ทะเยอทะยาน ชอบ

ความท้าทาย เคร่ืองรางทีเ่หมาะกบั 

พวกเขา คอื กุญแจ สญัลกัษณ์แห่ง 

การเปิดเผยและการปลดล็อกไปสู ่

เป้าหมาย เลือกจี้ห้อยคอรูปกุญแจ 

น่ารักๆ หรือจี้รูปพระอาทิตย์จะให้ 

ทั้งความหมายดีๆ และส่งเสริม

บุคลิกที่ร่าเริงของชาวราศีเมษ

ราศีพฤษภ
20 เมษายน - 20 พฤษภาคม

ชาวราศีพฤษภมีความอดทนสูง 

ขยันขันแข็ง และชอบบรรยากาศ 

ที่สงบสุขท ่ามกลางธรรมชาติ 

เกือกม้าเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึง 

การผ่อนคลาย ความอุดมสมบูรณ์ 

แถมยังดูเรียบง่ายเข้มแข็ง เข้ากับ

บุคลิกสบายๆ ของชาวราศีพฤษภ 

อาจจะเพิ่มความเท่ด้วยการเลือก

วัสดุที่ท�าจากทองแดง 

ราศีเมถุน
21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน

ชาวราศีเมถุนผู ้ ชีวิตไม่ค่อยว่าง 

จนอยากให้ตัวเองมี 2 คน เป็น

คนที่มีหลายบทบาทและเปลี่ยนไป

ตามสถานการณ์ สมกับที่เป็นดาว

ฝาแฝด เคร่ืองรางที่มีหลายหน้า

และหลากความหมายอย่างลูกเต๋า 

เป ็นสัญลักษณ์น�าโชคของชาว 

ราศีเมถุน หรือไม่ก็กระจกเงาและ 

เครื่องรางที่แสดงถึงความเป็นคู่ 

ราศีกรกฎ
21 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม

ชาวราศีกรกฎมีความรักสงบ รับรู้ 

บรรยากาศรอบตัวได้เร็วจึงรู ้จัก 

หลกีเลีย่งปัญหาทีจ่ะเกดิ เคร่ืองราง

ที่เหมาะกับชาวราศีกรกฎจะเป็น

สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นมิตร 

เช่น ปลาโลมา เพนกวิน สุนัข  

รวมถึงรูปพระจันทร์และดวงดาว  

ที่แสดงถึงความอบอุ่น เข้ากันกับ

บุคลิกที่รักความสงบ

เครื่องรางที่ใช่ 
โดนใจ 12 ราศี 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.thelisttv.com/the-list/lucky-charms-based-on-zodiac/
https://www.allure.com/story/zodiac-sign-personality-traits-dates

ถ้าคุณกำาลังมองหาของขวัญวันเกิดหรือของขวัญให้คนที่คุณรักในช่วงปลายปีนี้ แต่นึกไม่ออก
ว่าจะซื้ออะไรดี เรามีเครื่องรางความหมายดีๆ ที่เหมาะกับคนแต่ละราศีมานำาเสนอ มาดูกันว่า

คนเกิดเดือนไหนเหมาะกับเครื่องรางแบบใดแล้วจะถูกใจได้โชค

จี้รูปกุญแจ
จี้รูปเกือกม้า

ลูกเต๋า

รูปปลาโลมา
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ราศีสิงห์
23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม

ชาวราศีสิงห์ชอบความโดดเด่น  

ชอบสงัสรรค์เข้าสงัคมและมรีสนิยม

ค่อนข้างสงู เคร่ืองรางทีช่าวสงิห์จะ

ถูกใจจึงเป็นสิ่งหรูหราอย่างพลอย

หรืออัญมณี ถ้าจะให้ดีควรเป็น 

อ�าพัน พลอยน�าโชคที่มีสีเดียวกับ

ดวงตาของราชสีห์ซึ่งจะช่วยเสริม

บุคลิกความโดดเด่นราวกับราชสีห์

ของพวกเขา

ราศีกันย์
23 สิงหาคม - 22 กันยายน

ชาวราศีกันย ์เป ็นคนช่างเจรจา  

ท�าอะไรมีระเบียบแบบแผนและ

เป็นนักปฏิบัติที่ท�าได้หลายอย่าง 

จนท�าให้มคีนอจิฉา ดวงตาปีศาจเป็น

เคร่ืองรางทีเ่ช่ือกนัว่าจะช่วยปกป้อง 

ผู้ถือครองจากความคิดร้ายๆ ของ

คนอืน่ จงึเป็นเคร่ืองรางทีเ่หมาะกบั

ชาวราศีกันย์ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์

ของความรอบรู้อกีด้วย

ราศีตุลย์
23 กันยายน - 22 ตุลาคม

ชาวราศีตุลย์มักจะพูดจาโผงผาง 

มองโลกอย่างตรงไปตรงมา และมุ่ง 

แสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิต 

สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เช่ือกัน

ว่าจะน�าโชคดีมาสู ่ชาวราศีตุลย์

และพวกเขายงัเหมาะกบัเคร่ืองราง 

ที่มีความหมายอันแสดงถึงความ

สง่างามและความสมดุลอย่างหิน 

อเมทิสต์ นกบิน เทพเจ้าคิวปิด

ราศีพิจิก
23 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน

ชาวราศีพิจิกมีความกระตือรือร้น 

ทะเยอทะยาน และช่างคิดค�านวณ

วางแผน พวกเขาจะสนใจสิ่งที่มี

ความหมายลึกซึ้งและดูเข้าถึงยาก

ส�าหรับคนอื่น เครื่องรางที่ดูลึกลับ

น่าค้นหา เช่น จี้รูปพระจันทร์ งู 

หรือเกือกม้าที่ท�าจากโลหะเงิน 

จะเข้ากับบุคลิกที่ดูช่างคิดและเป็น

จอมวางแผนของพวกเขา 

ราศีธนู
23 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม

ชาวราศธีนูรักการท่องเทีย่วผจญภยั 

ชอบส�ารวจวฒันธรรมอืน่ๆ และสิง่ 

ที่มีเร่ืองราวหรือต�านานในตัวเอง 

พวงกุญแจหรือที่ห ้อยโทรศัพท ์ 

รูปเท้ากระต่ายเป็นเคร่ืองรางที่

เหมาะกับพวกเขาเพราะมีความ

แปลกและเป็นความเช่ือของชาว

ตะวนัตกว่าเท้ากระต่ายจะน�าโชคดี

มาให้เหมอืนใบโคลเวอร์สีแ่ฉก 

ราศีมังกร
22 ธันวาคม - 20 มกราคม

ชาวราศีมังกรมีความละเอียดอ่อน  

ขยัน มุมานะ หนักแน่นไม่โลเล 

เคร่ืองรางที่เหมาะกับพวกเขาจะดู

เรียบง่ายและสือ่ความหมายเกีย่วกับ 

การลงมอืปฏบิตั ิใบโคลเวอร์ 4 แฉก 

คือตัวแทนของความมุ ่งมั่นและ

ศรัทธา ซึ่งสะท้อนตัวตนของชาว

ราศมีงักร หรืออาจจะเลอืกเคร่ืองราง

รูปผึง้ตวัแทนแห่งความขยนั

ราศีกุมภ์ 
21 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์

ชาวราศีกุมภ์เป็นผู ้ที่ มีความคิด

สร้างสรรค์ ชอบอะไรที่ดูคลาสสิก

แต่ก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยเหมือนกัน 

พวงกญุแจหรือจีรู้ปเต่าทอง เช่ือกนั 

ว่าเป็นเคร่ืองรางที่จะน�าโชคดีมา

สู่ชาวราศีกุมภ์ เพราะเป็นสัตว์ที่

มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และยังมี

ต�านานทีเ่กีย่วกบัความอดุมสมบรูณ์

ตามความเช่ือของชาวตะวนัตก 

ราศีมีน 
19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม

ชาวราศีมีนมีความอ่อนโยน ช่าง

จนิตนาการและรู้สกึดหีรือรู้สกึแย่ต่อ 

สถานการณ์ใดๆ ได้มากกว่าชาวราศี 

อืน่ๆ เคร่ืองรางทีเ่หมาะกบัพวกเขา

จงึมคีวามหมายทีล่ะเอยีดอ่อน เช่น 

ตาข่ายดกัฝัน ซึง่เป็นเคร่ืองรางทีม่า

จากชนเผ่าอินเดียนแดง เชื่อกันว่า 

จะช่วยกรองฝันให้ฝันดีอยู ่กับตัว 

และฝันร้ายสลายไป  

เท้ากระต่าย

ใบโคลเวอร์ 4 แฉก เต่าทอง

จี้รูปสามเหลี่ยมดวงตาปีศาจอำ พัน จี้รูปพระจันทร์

ตาข่ายดักฝัน
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์

หนังสารคดีเรยีลลิตี้เรื่องนี้ถ่ายท�าโดย 2 ผู้ก�ากับคือ แอเรยีล ชูลแมน และ  

เฮนรี ่จสูต์ พวกเขาตามตดิถ่ายท�าชีวติจริงของ เนฟ ชูลแมน น้องชายของแอเรียล 

ผูมี้อาชีพช่างภาพ เนฟรักกบัหญงิสาวชือ่ เมแกน ทีเ่ขารู้จกัผ่านทางเฟสบุค๊แต่ยงั

ไม่เคยได้พบกบัเธอจริงๆ เร่ืองราวของเนฟคงจะเป็นเร่ืองธรรมดา ถ้าไม่ใช่พีช่าย 

และเพื่อนๆ ของเนฟสงสัยในตัวเมแกนและตัดสินใจค้นหาความลับของเธอ  

อย่าให้ใครบอกคุณว่ามันคืออะไร

ปริศนาเกินคาดเดา

สื่อโซเชียล 

หนงัเลา่ถงึชวีติของหลายๆ ตวัละคร 

ที่ต่างดิ้นรนอยู่ในโลกยุคดิจิตัล มีเรื่องราว

ของนักกฎหมายที่คุยโทรศัพท์ได้ตลอดจน

ไม่มีเวลาคุยกับลูกชายที่ถูกไซเบอร์บูลลี่

เร่ืองราวของคู่รักที่ปิดบังความลับแต่กลับ

ถูกเปิดโปงในโซเชียลมีเดีย และเร่ืองราว

ของนักข่าวสาวที่เข้าไปพัวพันกับหนุ่มขาย 

Live Sex Cam พวกเขาทัง้หมดต่างคนต่าง

ไม่รู้จกักนั แต่ในทีส่ดุเร่ืองราวทัง้หมดจะมา

เชื่อมโยงกันเพราะโลกออนไลน์

FILM

DIS
CONNECT
(2012)

CATFISH (2010) 

หนัง(สือ)
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เฟสบุ ๊คไม่ได้เป็น 

แค่พื้นที่หาเพื่อนแต่ยัง

สามารถใช้ท�าธุรกิจ

ได้อย่างแท้จริง ไม่ว่า 

จะเป ็นธุรกิจด ้าน

สิ นค ้ าห รื อ ธุ รกิ จ 

ด้านข่าวสาร หนังสอื

เล ่มน้ีได ้ ช้ีแนะการ

ท� า ง านของ เฟสบุ ๊ ค  

เปิดเผยความลบัของการท�าเฟสบุค๊ให้ได้รับความนิยม มคีนกดไลค์ให้เป็นแสน 

ด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจได้รวดเร็วจากผู้เขียน อังกูร วงศ์กลธูต ที่ปรึกษา 

Marketing Online ให้กับหลายบริษัทชั้นน�าของประเทศ

คูม่อืทีจ่ะพาคณุไปเรียนรู้เทคนิคการ Hack และเทคนิคป้องกนัการ Hack 

ซึ่งไม่ใช่ Hack ได้แค่ Facebook Profile แต่ยังรวมถึง Facebook Page  

เวบ็ไซต์ โซเชียลเนต็เวร์ิก บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น Gmail, Outlook, Yahoo!, 

LINE, Twitter, Instagram, PayPal และอื่นๆ อีกมาก ถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อ

รายต่อไปที่ถูก Hack ละก็ เทคนิคต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้

อัพเดตข ่าวสารและความเคลื่อนไหวของ  

“ME RECORDS” ได้ท่ี
Facebook: @MERECORDSLABEL

IG: merecordslabel

Youtube Channel: ME RECORDS 

หมึกเล่นไฟ
“สงกรานต์” Feat. “ไก่” วง กางเกง

ผลงานใหม่จาก สงกรานต์ ที่เจ้าตัวเป็น

โปรดิวเซอร์เอง ท�าเอง แต่งเองเป็นหลัก งานนี้

จึงเป็นเพลงที่มีตัวตนของสงกรานต์อยู่สูงมาก 

และเมื่อได้นักร้องสายร็อคอย่าง “ไก่ กางเกง” 

มาร่วมแจมด้วย ย่ิงท�าให้เพลงนี้มีความเป็น

ร็อคทีต่รงไปตรงมา เรียกว่าเป็นงานเพลงทีเ่รียล 

และตรงใจมากๆ

คอนเซ็ปต์ของเพลงน้ีเป็นการน�าเร่ืองราว

ของ “หมกึ” ทีธ่รรมชาตมิกัจะข้ึนมาเล่นไฟทีเ่รือ

ประมงใช้ล่อในตอนกลางคืน และเม่ือพวกมัน 

หลงติดกับก็จะถูกดักและจับไปฆ่ากิน โดย

เปรียบเปรยให้หมกึเหมอืนเป็นคนทีถ่กูหลอกให้

เชื่อใจ ไว้ใจ แต่หารู้ไม่ว่าจะโดนหลอกนั่นเอง 

BOOK

MUSIC

แฉหมดเปลือก 
Hack Facebook ทำ ยังไง

DIGITAL DOWNLOAD 
*492 222 289 พร้อมช่องทางอื่นๆ



ส่ิงที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจ�าวัน “เสียงเพลง” 

อาหารจานโปรดของคุณ “ปลาทูต ้มหวาน  

ใบเหลียงผัดไข่” เครื่องด่ืมท่ีชอบสั่งเป็น

ประจ�า “อเมริกาโน่ร้อน” 

ซีรีส ์หรือหนังเร่ืองโปรดของคุณ 

“Forrest Gump” แล้วคุณคิดว่า 

ตัวเองเป ็นใครในซีรีส ์ เรื่องนั้น 

เพราะ... “ผมอยากเป ็นกัมพ ์

ถึงใครจะมองว ่าเขาแปลก

แตกต ่ างจากคนทั่ วๆไป 

แต่ไม ่มีใครรู ้จักเราดีเท ่า 

ตวัเราเอง กัมพ์มีความมุง่มัน่ 

ตั้งใจและหัวใจที่งดงาม” 

ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่า 

อยากกลบัไปแก้ไข “ไม่มคีรับ”  

สิ่งที่คุณกลัวคือ... “เป ็นคน 

เห็นแก่ตัว ไม่กล้าท�าในสิ่งที ่

ถูกต้อง สูญเสียความเป็นตัวเอง” 

บุคคล ท่ีคุณช่ืนชมมากคือใคร 

เพราะอะไร  “บคุคลส�าคญัสาขาต่างๆ 

ของโลก บวิชอบความเดด็เดีย่ว มุง่มัน่ 

ต้ังใจ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ให้กับคน ให้กับโลก” 

หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ่าน “วรรณกรรมไทย 

และวรรณกรรมต่างประเทศ นิตยสารดนตรี” นสิยัแบบไหน 

ที่คุณคิดว่าแย่ท่ีสุด “ไม่คิดก่อนพูด หรือกระท�าใดๆ  

จนท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน” 

นสิยัแบบไหนทีค่ณุคดิว่าดีเป็นเลศิ “รับผดิชอบหน้าทีข่อง

ตัวเองและซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง” คุณมีความสุข 

ที่สุดเมื่อใด “เดินทางไปที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไป ได้กิน

อาหาร เรียนรู้วฒันธรรม วถิชีีวติของผูค้นแต่ละที”่ 

คณุรูสึ้กประทบัใจกับอะไร “บวิประทบัใจกับเร่ือง

ง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวัน แค่เปลี่ยนมุมมองบ้าง 

ความประทับใจก็เกิดกับเราได้ตลอดเวลา” 

สถานท่ีที่คุณไปเป็นประจ�า “ฟังเพลงตาม

บาร์ดนตรีต่างๆ เช่น Adhere 13th blues 

bar, Mulligans, Saxophone etc.” ถ้าคุณ

สามารถ “หยุด” อะไรสักอย่างคุณจะหยุด

อะไร “หยดุการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่าง

สิน้เปลอืง ถนอมให้โลกคงอยูน่านเท่าที่

จะเป็นไปได้” ความใฝ่ฝันในวยัเด็ก

ของคุณ อยากเป็นอะไร “ทหาร, 

นักโบราณคด”ี 

ถ้าคุณมีพลังพิเศษได้อยากมี 

พลังแบบไหน “ให ้อภัยและ 

ชนะใจตัวเอง” คุณอยากท�า

อะไรก่อนตาย “เดนิทางทัว่โลก” 

ชาติหน้าคุณอยากเกิดเป็น

อะไร “อะไรก็ได้ครับ” 

นักร้อง

บิว จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ

b wi
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น








