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คนทั่วไปจะให้ความส�าคัญกับเร่ืองความ

ส�าเร็จของคนเป็นหน่ึง เรามักจะมองคนที่ประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตและพยายามเรียนรู้จากเขาว่า

เขาท�าอะไรอย่างไรถึงได้ถึงเป้าหมายที่ดี และเรา 

ก็จะพยายามท�าตามอย่างเพราะหวังที่จะถึง 

เป้าหมายความส�าเร็จที่คล้ายคลึงกัน ส่วนตัวผมก็

เป็นเช่นนัน้ และจะชอบอ่านหนังสอืเกีย่วกบับคุคล

จากอดีตจนถึงคนสมัยปัจจุบัน บุคคลในดวงใจก็

จะมหีลากหลาย ทัง้เจ้านายสมยัก่อนอย่างพระเจ้า

จอร์จที่ 3 และ 5 ของอังกฤษ เจ้านายไทยอย่าง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขุนนางไทยอย่างเจ้า

พระยาโกษาธิบด ี(โกษาปาน) หรือพวกเหล่าขุนนาง

ของอังกฤษ อภิมหาเศรษฐีทั้งชาติตะวันตกและ

ตะวันออก มาจนถึงนักธุรกิจสมัยใหม่อย่างพ่อค้า

เพชร ลอเรนซ์ กราฟฟ์ หรือเจ้าพ่อแอปเปิ้ล สตีฟ 

จ็อบส์ แต่ที่อาจจะผิดแปลกไปก็คือ ผมก็ชอบอ่าน

เกี่ยวกับคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตด้วย 

เช่นกัน เพราะคิดว่า เราน่าจะเรียนรู้ด้วยว่าไม่ควร 

ท�าอะไรอย่างไรหรือเดินชีวิตตัดสินใจแบบใดที่

ท�าให้เรากลายเป็นเดนิผดิทางไปได้ บคุคลตวัอย่าง

ที่ออกจะเด่นชัดก็เห็นจะเป็นพวกขุนนางอังกฤษ 

อีกเช่นกัน หลายครอบครัวสูญเสียทุกอย่างเพราะ

คนๆ เดียว ด้วยตามกฎกติกา ทางทายาทผู้ชาย

คนโตจะรับช่วงต่อ รับมรดกทั้งบ้าน เงินทอง และ

ทรัพย์สมบตันิานาชนดิ ตัง้แต่ภาพเขียนโดยศิลปิน

ระดับโลกยันกรุเคร่ืองเพชรอายุเก่าแก่ ทายาท

หลายคนกไ็ม่ท�างาน เผาผลาญทกุสิง่ทกุอย่างได้ไป

ในชัว่พรบิตา จะเห็นไดช้ดักบัหลายครอบครวัที่น�า

สมบัติออกมาขายตามห้องประมลูดงัมใีห้เหน็จนถึง

ปัจจุบัน แต่ก็มีอีกหลายคนที่สามารถดูแลทรัพย์

สมบัติได้และท�าให้งอกเงยได้ และสามารถดูแล

ครอบครัวแม่กับพี่น้องได้ต่อไป คนที่เคยประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตหลายคนก็สามารถเดินหมาก

ผดิได้เช่นกนั แต่หลายคนกพ็ลกิชีวติกลบัไปในทาง

ที่ดีได้อีกด้วย และอีกหลายคนก็ท�าให้เราได้เรียนรู้

ว่า ค�าว่าพอน้ันแปลว่าอะไรในชีวิตของเขา สิงห์ 

แมกกาซีน ฉบับน้ีจึงน�าเร่ืองราวของคนบางคนที่

เดินหมากผิดมาเล่าสู่กันฟัง ให้เห็นได้ว่า ชีวิตเรา

มีอะไรที่ไม่แน่นอนได้ตลอดเวลาเช่นกัน

พระยาภิรมย์ภักดกีเ็ป็นอกีบคุคลหน่ึงทีแ่สดง

ให้เหน็ว่า การด�าเนินชีวิตทีด่เีดนิได้อย่างไร ผมอ่าน

บันทึกของท่านแล้วก็ทึ่งมาก และก็บอกกับทุกคน

ได้ทุกวัน ก็ขอน�าอีกส่วนหน่ึงมาตีพิมพ์ในฉบับน้ี

นะครับ แต่หากใครสงัเกตดีๆ  จะเหน็ว่าตอนสองน้ี 

ไม่ต่อกับตอนหน่ึง ก็เพราะว่าผมมีแผนจะพิมพ์

ฉบับเต็มเป็นหนังสือแจกตอนเราฉลอง 150 ปี  

วนัคล้ายวนัเกดิของท่านในเดอืนตลุาคมน้ี บทความ

ที่ตีพิมพ์ใน สิงห์ แมกกาซีน ก็จะเป็นบทคัดเลือก

มาลงมากกว่า เผื่อจะเรียกความสนใจได้บ้าง

ประวัติศาสตร์มีความส�าคัญมาก แต่คนไทย

มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจ ช่วงหน่ึงก็เหมือนว่า

ทางการศึกษาไทยเองยังมีการตัดทอนลงจนเกือบ

จะหายไปหมด เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและ

มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ดูอังกฤษเขาสามารถเล่า

ประวัติศาสตร์เขาได้อย่างละเอียด เขาสร้างความ

สนใจให้กับเด็กของชาติตั้งแต่เด็ก แต่ของเราไม่

ได้ให้ความส�าคัญมากเลย เราเองจึงยังไม่ค่อยจะ

รู้เร่ืองความเป็นมาของชาติเราเอง ส่วนบริษัทเรา

กม็ปีระวติัศาสตร์ทีย่าวนานมากบริษทัหน่ึงของไทย 

และตระกูลภิรมย์ภักดีก็มีเร่ืองเล่ายาวนานกลับไป

เกิน 100 ปี แค่ของพระยาภิรมย์ภักดี แต่หากนับ

ไปถึงพ่อ ปู่ ทวด ของท่านเจ้าคุณก็มีเรื่องเล่าอีก

เช่นกัน เกิน 200 ปีแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ควรจะบันทึกไว้

ส�าหรับรุ่นต่อๆ ไป

ขอค�ำแรก
บทบรรณาธิการ

สรวิช ภิรมย์ภักดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำากัด

และบรรณาธิการ สิงห์ แมกกาซีน

สมุดงบรายเดือนของ

บริษัทบางหลวงจำากัดสินใช้ 

บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือน
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8 - ภาพเก่่าเล่่าเรื่่�อง
ย้้อนรอย้อดีีต ส่่องประวัตัิศาส่ตร์อันย้าวันานของบริษััทฯ ผ่่านส่ิ�งของ

หรือภาพถ่่าย้แห่งควัามทรงจำำา

10 - ข่่าวสารื่ก่ิจก่รื่รื่ม
รวับรวัมเก็็บตก็ควัามเคลื่่�อนไหวัภาย้ในรั�วับ้านส่ิงห์ พร้อมประก็าศ

ก็ิจำก็รรมแลื่ะส่ก็๊�ปพิเศษัจำาก็หน่วัย้งานต่างๆ

40 - ตามไปดูู: Brewing By-Products
มาดี๊ก็ารต่อย้อดี “ผ่ลื่พลื่อย้ไดี้” หรือ By-Products ที�ไดี้จำาก็

ก็ระบวันก็ารผ่ลื่ิตเบีย้ร์จำาก็ผ่๊้ร๊ข้อง SBC เม่�อส่ิ�งที�เราคิดีว่ัาเป็น 

ของเหลื่่อใช้้ จำริงๆ แลื่้วัย้ังมีประโย้ช้น์อีก็มาก็

56 - สายตรื่งจาก่พรื่ะยาภิรื่มย์ภัก่ดูี: ep. 2
โดีย้ ส่รวัิช้ ภิรมย้์ภัก็ดีี คอลื่ัมน์สุ่ดีพิเศษั เน่�องในวัาระครบรอบ 150 ปี 

พระย้าภิรมย้์ภัก็ดีี คัดีเรื�องราวับางส่่วันจำาก็บันทึก็เก็่าแก็่ลื่าย้ม่อของ

พระย้าภิรมย้์ฯ

36 สัมภาษณ์์: “ช่่างเมย์” ครืู่สอนช่่างจาก่ PTB
 อัคคพลื่ พรมวังค์ ช้่างไฟฟ้าจำาก็ปทุมธานีบริวัเวัอร่�  

 ไมส่เตอร์มาตรฐานส่าก็ลื่ผ่๊้ปลื่๊ก็ป้�นเหลื่่าเด็ีก็ๆ อาชี้วัะ

68 ปรื่ะวัติ: โคล่อี� เจา หญิิงเอเช่ียที่ี�คว้าออสก่ารื่์
 เส่้นทางช้ีวัิตของหญิิงช้าวัจำน่ผ่๊้อพย้พไปอย้๊่อเมริก็า  

 แลื่ะเดีินตามควัามฝั้นจำนเป็นหญิิงเอเช้ีย้คนแรก็ที�ควั้ารางวััลื่ 

 ผ่๊้ก็ำาก็ับย้อดีเย้ี�ย้มบนเวัทีออส่ก็าร์

56
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เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีเป็นลิขสิทธ์ิของ 

บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จ�ากัด พ.ศ. 2565 
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ภมรพล จันทนะโพธิ

สิตา พงษ์วิทยาวรงค์
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โฆษณาและการตลาด
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ประสานงาน
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ช่างภาพกิตติมศักดิ์ิ์

อร่าม อินทรภิรมย์

ที่มาภาพปก: shutterstock

22  เรื่่�องจาก่ปก่: Failed Business Stories
 เรื�องราวัของนัก็ธุรก็ิจำที�ตก็บัลื่ลื่ังก์็แลื่ะเหลื่่าส่ตาร์ทอัพดีาวัดีับ  

 ก็ับส่าเหตุที�ทำาให้พวัก็เขามาถ่ึงจำุดีดีิ�ง

72 เก่็บออมในวันนี� สบายในวันหน้า
 โดีย้ จำัก็รมนต์ นิติพน ข้อแนะนำาดีีๆ จำาก็ก็๊ร๊ดี้านก็ารลื่งทุน  

 ส่ำาหรับช้าวัมนุษัย้์เงินเดี่อนที�อย้าก็เก็็บออมพร้อมส่ร้าง 

 ผ่ลื่ตอบแทนให้งอก็เงย้

76 บรื่ิหารื่เงินให้พอใช้่สไตล์่มนุษย์เงินเดูือน
 โดีย้ อภิวััฒน์ หวัังมีช้ัย้ ที�ปรึก็ษัาก็ารเงิน CEO เพจำ FB  

 บนก็องเงินก็องทอง มาพร้อมคำาแนะนำาเรื�องบริหารเงินเดี่อน 

 อย้่างไรให้พอใช้้ในแต่ลื่ะเดี่อนแลื่ะมีเงินใช้ย้้ามเก็ษัีย้ณ

80 อะไรื่ ยังไง ก่ับก่ารื่ใช่้เครื่่�องหมายก่ารื่ค้า
 วั่าดี้วัย้เรื�อง Trademark ก็ับ Fair Use ใช้้แบบนี�ถ่ึงจำะ 

 ไม่ลื่ะเมิดีเครื�องหมาย้ก็ารค้าแบรนด์ีดีัง

82 เมื�อเมตาเวิร์ื่สจะเข่้ามาเปลี่�ยนไล่ฟ์์สไตล์่ข่องเรื่า?
 มาทำาควัามร๊้จำัก็เมตาเวัิร์ส่ หรือโลื่ก็เส่ม่อนที�จำะเก็ิดีขึ�นในอนาคต 

 ให้มาก็ขึ�น

84 สุข่ภาพ: ก่ินแก่้เครื่ียดู คล่ายความก่ังวล่
 โดีย้ ทิพธิดีา สุ่ขุม คำาแนะนำาก็ารก็ินบำาบัดีเคร่ย้ดี  

 จำาก็เช้ฟแลื่ะนัก็ก็ำาหนดีอาหารวิัช้าช้ีพ

20 Singha Magazine Poll
 โพลื่เลื่็ก็ๆ ที�เราจำัดีทำาเพ่�อนำาเส่นอไลื่ฟ์ส่ไตลื่์แลื่ะควัามเห็น 

 เลื่็ก็ๆ น้อย้ๆ ของช้าวัส่ิงห์

46 Photo Gallery
 โดีย้ อังส่นา เลื่ิศมหาวังศ์ แลื่ะ ณัฐพงศ์ ธิติมงคลื่วััฒน์  

 ช้มผ่ลื่งานภาพถ่่าย้จำาก็ก็ลื่้องของคนส่ิงห์  

 ฉบับนี�มาดี๊ธรรมช้าติส่วัย้ๆ ก็ัน

64 ที่่องไปในซารื่์แล่นดู์
 โดีย้ “นาร่ส่” นาร่ ส่มรัตนก็ุลื่ ขอร่วัมแช้ร์ประส่บก็ารณ์ก็าร 

 เดีินทางในก็รุงมอส่โควั ประเทศรัส่เซียี้

86 ก่าแฟ์ดูรื่ิป Ratio 1:15
 โดีย้ มงคลื่ ผ่ลื่ส่มหวััง ขอแช้ร์เทคนิคก็ารดีริปก็าแฟ 

 ดี้วัย้ส่๊ตรเริ�มต้นแบบง่าย้ๆ

88 Recommended by You
 เพ่�อนสิ่งห์ขอแช้ร์หนังส่่อ หนัง ซีีร่ส่์เรื�องโปรดีที�ทั�งส่นุก็ 

 แลื่ะให้ข้อคิดีแก็่เพ่�อนร่วัมองค์ก็ร

90 Songs: New Releases
 รวับรวัมเพลื่งใหม่จำาก็ทุก็ค่าย้ภาย้ใต้ส่ังก็ัดี Muzik Move



เครื่่�องบรื่รื่จุุน้ำำ��เบียรื่์อัตโน้ำมััติ น้ำอกจุ�กทำำ�หน้ำ้�ทำี�บรื่รื่จุุแล้้ว ยังมีัส่่วน้ำใน้ำก�รื่ขััดแล้ะล้้�งขัวดทำุกขัวดทำี�ได้มีัก�รื่ป้้อน้ำเข้ั�ไป้

แล้ะจุะมัีช่่องกรื่ะจุกส่่องส่ว่�งอย่่ทำี�พื้้�น้ำ เพื้้�อช่่วยให้ผู้่้ตรื่วจุส่อบพื้อทำี�จุะส่�มั�รื่ถตรื่วจุจุับรื่่องรื่อยขัองส่�รื่แขัวน้ำล้อย

หรื่่ออน้ำุภ�คอ่�น้ำๆ ใน้ำขัวดเบียรื่์ ได้ - ภ�พื้จุ�กหน้ำังส่อ่ THAI PICTORIAL ฉบับเด่อน้ำตุล้�คมั ปี้ 1941



เคร่ื่�องบรื่รื่จุุเบยีร์ื่ อัตโนมัติั



เน่ื่�องในื่โอกาสวัันื่ฉััตรมงคล พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวั 

ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าโปรด็กระหัม�อมให้ัจัด็การพระราชกุศล 

ทักษิิณานุื่ปทานื่และพระราชพิธีีฉััตรมงคล ณ พระที�นัื่�งอมรินื่ทร

วิันิื่จฉััยู่ ในื่พระบรมมหัาราชวััง โอกาสนีื่� นื่ายู่วุัฒา ภิิรมย์ู่ภัิกดี็ 

ประธีานื่กรรมการ บริษัิท บุญรอด็บริวัเวัอรี� จำากัด็ พร้อมด้็วัยู่  

นื่ายู่สรวิัช ภิิรมย์ู่ภัิกดี็ ผู้่้ช�วัยู่กรรมการผู้่้จัด็การใหัญ� และ นื่างณัฐวัรรณ  

ภิริมย์ู่ภัิกดี็ ทปีสุวัรรณ ผู้่้ช�วัยู่กรรมการผู้่้จดั็การใหัญ� เฝ้า้ทล่ละออง

ธีุลีพระบาทรับเสด็็จในื่การนื่ี�ด็้วัยู่ 

บุญรอดฯ 

ร่วมพระราชพิธีเนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล 

2 – 4 พฤษภาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

เน่ื่�องในื่โอกาสวัันื่เฉัลิมพระชนื่มพรรษิาสมเด็็จพระนื่างเจ้า 

สุทิด็า พัชรสุธีาพิมลลักษิณ พระบรมราชินีื่ บริษัิท บุญรอด็บริวัเวัอรี� 

จำากัด็ ได้็ร�วัมจัด็ทำาวีัดิ็ทัศน์ื่และส่�อสิ�งพิมพ์เฉัลิมพระเกียู่รติ เผู้ยู่แพร�

ทางส่�อต�างๆ ด้็วัยู่สำานึื่กในื่พระมหัากรุณาธิีคุณ และถวัายู่พระพร

ชัยู่มงคล อีกทั�งได้็ร�วัมกิจกรรมเฉัลิมพระเกียู่รติที�รัฐบาลจัด็ขึึ้�นื่ โด็ยู่ 

นื่ายู่สรวิัช ภิิรมย์ู่ภัิกดี็ ผู้่้ช�วัยู่กรรมการผู้่้จัด็การใหัญ� และ นื่างณัฐวัรรณ  

ภิิรมย์ู่ภัิกดี็ ทีปสุวัรรณ ผู้่้ช�วัยู่กรรมการผู้่้จัด็การใหัญ� เป็นื่ผู้่้แทนื่

บริษัิทฯ ร�วัมพิธีีทำาบุญตักบาตรถวัายู่พระราชกุศลในื่ช�วังเช้า ต�อมา

ในื่ช�วังเย็ู่นื่ นื่ายู่สรวิัช ภิิรมย์ู่ภัิกดี็ ร�วัมพิธีีถวัายู่เคร่�องราชสักการะ

และวัางพานื่พุ�ม ณ ท้องสนื่ามหัลวัง 

จากนัื่�นื่วันัื่รุ�งขึึ้�นื่ นื่างณัฐวัรรณ ภิริมย์ู่ภิกัด็ ีทีปสวุัรรณ ได้็เป็นื่ 

ผู้่้แทนื่บริษิัทฯ ร�วัมริ�วัขึ้บวันื่อัญเชิญเคร่�องราชสักการะท่ลเกล้า 

ท่ลกระหัม�อม และถวัายู่พระพรชัยู่มงคล ณ บริเวัณหัน้ื่าประต ่

ภิ่ธีรลีลาศ พระลานื่พระราชวัังด็ุสิต พร้อมกันื่นื่ี�บริษิัทฯ ยู่ังได็้นื่ำา 

นื่ำ�าด่็�มสิงหั์ ไปร�วัมบริการแก�ผู้่้เขึ้้าร�วัมกิจกรรมเฉัลิมพระเกียู่รติ 

ในื่ครั�งนื่ี�ที�บริเวัณท้องสนื่ามหัลวังด้็วัยู่ 

เฉลิมพระเกียรต ิเฉลมิพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี”
3 มิถุนายน 2565 I กรุงเทพมหานคร 
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นื่ำ�าสิงหั์เสิร์ฟมิตรภิาพด็ีๆ “Our friendship 

is magic สด็ช่�นื่เป็นื่พเิศษิกบัมติรภิาพแสนื่วิัเศษิ” 

ผู้�านื่ฉัลากด็ีไซนื่์ใหัม�ในื่ขึ้วัด็บรรจุ 3 ขึ้นื่าด็ ค่อ 

330 มล. 600 มล. และ 750 มล. พร้อมขึ้องวัิเศษิ 

จากการ์ตน่ื่อมตะที�ครองใจผู้่บ้ริโภิคทกุเพศทกุวัยัู่ 

ใหั้สะสม โด็ยู่ นื่ายู่ธิีติพร ธีรรมาภิิมุขึ้กุล Chief 

Marketing Officer – Brand บริษิัท บุญรอด็

เทรด็ดิ็�ง จำากัด็ เปิด็เผู้ยู่วั�า จากการไม�หัยูุ่ด็นื่ิ�ง

ในื่การพัฒนื่าผู้ลิตภิัณฑ์และสร้างควัามแตกต�าง

ในื่เร่�องขึ้องคุณภิาพ นื่ำามาส่�การพัฒนื่าแคมเปญ

ใหัม�ๆ สร้างสีสันื่ตลาด็อยู่่�เสมอ ทำาใหั้นื่ำ�าด็่�มสิงหั์

สร้างฐานื่ล่กค้าที�มีควัามเช่�อมั�นื่ต�อแบรนื่ด็์ได็้

อยู่�างต�อเน่ื่�อง จากนื่ั�นื่ในื่ช�วังเด็่อนื่เมษิายู่นื่ยู่ังได็้

มอบควัามสุขึ้ด็้วัยู่การออกฉัลากด็ีไซนื่์พิเศษิ Full 

Body Wrap เป็นื่ครั�งแรก ในื่ขึ้วัด็ขึ้นื่าด็ 600 มล. 

ซึ�งมีเพียู่ง 1 ล้านื่ขึ้วัด็เท�านื่ั�นื่ 

น�า้ดืม่สงิห์ ออกฉลากดีไซน์ใหม่ 

“โดราเอมอน” 
เติมความสดช่ืนเป็นพเิศษกบัมิตรภาพแสนวเิศษ

11 มีนาคม 2565 I ทั่วประเทศ

เครือข่ายสิงห์อาสา
ภาคเหนือ 10 สถาบัน 
ร่วม CMB ปฏิบัติภารกิจ 
“สิงห์อาสาสู้ไฟป่า”

8.3.65 I เชียงใหม่
สงิห์อาสา พร้อมด้วย บรษิทั เชยีงใหม่
เบเวอเรช จ�ากดั ผนกึก�าลงัเครอืข่าย
นักศึกษาสิงห ์อาสา 10 สถาบัน 
ภาคเหนือ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ 
อาท ิ ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่ 16 
จ.เชยีงใหม่ อทุยานแห่งชาตศิรลีานนา 
กูภ้ยัอทุยาน และมลูนธิริวมใจ อปพร. 
เมอืงเชยีงใหม่ จดัโครงการ “สงิห์อาสา
สู้ไฟป่า” สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า 
อาหารและน�้าดื่ม พร้อมอบรมอาสา
สมคัรจาก 7 หมูบ้่าน เพือ่สร้างความ
เข้าใจ วางมาตรการป้องกัน และการ
ควบคุมป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภยั

PTB มอบกล่องส่งใจถึง

เตียง บรรเทาทุกข์โควิด-19

10.3.65 I ปทุมธานี
สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี
บริวเวอรี่ จ�ากัด โดย นายปรีดา  
ตรันเจริญ ผู ้จัดการฝ่ายบริหาร 
พร้อมด้วยทมีแพทย์ ลงพืน้ทีน่�าน�า้ดืม่
ตราสงิห์ ข้าวรทีอร์ท และกล่องส่งใจ 
ถงึเตยีงซึง่ประกอบด้วยชดุตรวจโควดิ
และยารักษาครบครัน โดยพื้นที่แรก 
ได้แก่ รพ.ปทุมธานี รพ.สต.บางคูวัด 
พร้อมลงพืน้ทีบ้่านตนีเลน หมู ่9 เพือ่
ไปเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีงและผูป่้วยโควดิ
ทีก่กัตวัอยูท่ีบ้่าน  
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บริษิัท สิงหั์ เอสเตท จำากัด็ (มหัาชนื่) เผู้ยู่ทิศทางการด็ำาเนื่ินื่ธุีรกิจปี 2565 คาด็จะ

สามารถผู้ลกัดั็นื่ให้ัเกดิ็การเตบิโตขึ้องรายู่ได้็กวั�าเท�าตวัั ทำาสถติส่ิงสดุ็ใหัม�อยู่่�ที� 1.34 หัม่�นื่ล้านื่ 

ด้็วัยู่กลยุู่ทธ์ีกระจายู่การลงทนุื่ และจบัม่อพนัื่ธีมติรเสริมควัามแข็ึ้งแกร�งในื่ทั�ง 4 กลุ�มธุีรกจิหัลกั 

พร้อมประกาศวัิสัยู่ทัศน์ื่ ขึ้ยู่ายู่ตวััเฉัลี�ยู่ปีละ 25% ในื่ 5 ปี เร�งหัาโอกาสทางธุีรกิจใหัม�ๆ รับ

เมกะเทรนื่ด์็ พร้อมวัาง 3 กลยุู่ทธ์ีหัลกัเพ่�อผู้ลกัด็นัื่รายู่ได้็ ด็งันีื่� 1.กระจายู่การลงทนุื่ในื่ 4 ธีรุกจิ 

ได็้แก� ธีุรกิจที�อยู่่�อาศัยู่ อาคารสำานื่ักงานื่ โรงแรมและนื่ิคมอุตสาหักรรม เพ่�อสร้างควัาม

หัลากหัลายู่ในื่การด็ำาเนื่นิื่ธุีรกจิ 2. ซนิื่เนื่อร์จ-ีร�วัมทนุื่พนัื่ธีมติรธีรุกจิ เพ่�อเช่�อมโยู่งส่�โอกาส 

การต�อยู่อด็ธุีรกิจใหัม�ๆ เสริมควัามแข็ึ้งแกร�งใหั้พอร์ตโฟลิโอขึ้องบริษัิทฯ 3. เสริมแกร�ง 

การเงินื่ผู้�านื่กองทนุื่ REIT เพ่�อขึ้ยู่ายู่ศกัยู่ภิาพการลงทนุื่และพฒันื่าโครงการในื่ทกุพอร์ตธีรุกจิ 

สงิห์ เอสเตท วาง 3 กลยุทธ์ 
ป้ัน 4 กลุ่มธรุกจิ สร้างรายได้ปี 65 เพิม่ข้ึนเท่าตวั

21 มีนาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

เบียู่ร์ลีโอ เติมสีสนัื่ใหั้ตลาด็ครั�งใหัม� ภิายู่ใต้ 

คอนื่เซ็ปต์ “ลีโอ ด็ิเอ็กซพลอเรอร์” (LEO THE  

EXPLORER) เปิด็ตวัั 3 รสชาติใหัม�จากฮอปส์  3 สายู่พนัื่ธ์ุี 

ได้็แก� “COLUMBUS” นื่ำาฮอปส์สายู่พนัื่ธีุจ์ากอเมรกิา

มาเป็นื่องค์ประกอบสำาคญัและเป็นื่ฮอปส์ที�นื่ำามาใช้ 

ผู้ลิตคราฟต์เบียู่ร์ “YELLOW SUB” ฮอปส์จากทวัีป 

ยุู่โรป ถ่อได้็วั�าเป็นื่ต้นื่กำาเนิื่ด็ขึ้องฮอปส์ และยัู่งเป็นื่ 

แหัล�งมีช่�อเสียู่งขึ้องเคร่�องด็่�มเบียู่ร์อีกแหั�งหันึื่�ง 

ขึ้องโลก และ “GALAXY” ฮอปส์หันึื่�งในื่สายู่พนัื่ธีุท์ี�

ขึ้ึ�นื่ช่�อขึ้องออสเตรเลียู่ ทั�ง 3 รสชาติ บรรจุในื่ขึ้วัด็

อะลม่เินีื่ยู่มขึ้นื่าด็ 385 CC มาพร้อมด็ไีซน์ื่บรรจภุิณัฑ์ 

สุด็ลำ�าที�มีควัามพิเศษิในื่แต�ละธีีมรสชาติผู้สานื่

ลวัด็ลายู่อนัื่เป็นื่เอกลกัษิณ์ขึ้องลโีอ มจีำานื่วันื่จำากดั็

เพียู่ง 1.1 ล้านื่ขึ้วัด็เท�านัื่�นื่ 

ลีโอ น�าจดุเด่นฮอปส์ 3 สายพนัธุ ์ส่ง 

“ลโีอ ดเิอก็ซพลอเรอร์” 
ลงขวดอะลูมิเนยีม พร้อมดีไซน์สดุเท่

1 เมษายน 2565 I ทั่วประเทศ

SBC ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน

ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 

11.3.65 l นครปฐม
บรษิทั สงิห์ เบเวอเรช จ�ากดั ลงพืน้ที่
เ ยี่ ยม เยียน และมอบพืชผักที่ เ ป ็น
ผลผลิตทางการเกษตรของบริษัท 
ให้แก่ชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหา
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ในพื้นที่ชุมชน 
รอบรั้วโรงงานกว่า 60 ครัวเรือน  
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน  
ภายใต้โครงการ “SBC ปันรกั ปลกูผกั 
แบ่งปันชมุชน” 
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CMB ร่วมกับ
สิงห์อาสา 
ส่งมอบน�า้ดื่มและ
อาหารให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์

24.3.65 I เชียงใหม่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 บริษัท เชียงใหม ่
เบเวอเรช จ�ากดั น�าโดย นายประโภชน์ 
เกิด เจริญ กรรมการผู ้ จัดการ  
ร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสา โดย 
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ลงพื้นที่น�า
น�้าดื่มและอาหารพร้อมรับประทาน  
ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท�างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ 

บริษัิท บางกอกกล๊าส จำากดั็ (มหัาชนื่) หัรอ่ บจี ี

ภิายู่ใต้การกุมบงัเหัยีู่นื่ขึ้อง นื่ายู่ปวัณิ ภิิรมย์ู่ภิกัด็ ี

ด็้วัยู่วัิสัยู่ทัศนื่์ที�มองเหั็นื่ถึงผู้ลกระทบขึ้องสังคม

ไทยู่จากไวัรัสโควิัด็-19 ตั�งแต�ที�เริ�มมีการแพร�

ระบาด็ จงึได้็ก�อตั�ง 2 โครงการหัลกัเพ่�อช�วัยู่เหัลอ่ 

และบรรเทาควัามเด็่อด็ร้อนื่ประชาชนื่ เริ�มจาก

โครงการ Helping Hands For Heroes เพ่�อ

สนัื่บสนืุ่นื่การทำางานื่ขึ้องบุคลากรทางการแพทยู่์ 

ต�อด็้วัยู่โครงการ Helping Hands For Thai  

เพ่�อช�วัยู่เหัล่อผู้่้ที�ขึ้าด็รายู่ได็้หัร่อผู่้้ที�ได็้รับผู้ล 

กระทบจากโควัิด็-19 ผู้�านื่การส�งมอบถุงยู่ังชีพ  

รวัมถึงขึ้องใช้อุปโภิคบริโภิคต�างๆ ทั�ง 2 โครงการ  

นื่ับเป็นื่หันึื่�งในื่แนื่วัทางการขัึ้บเคล่�อนื่ธีุรกิจไป 

พร้อมกับการตอบแทนื่สังคม ด็้วัยู่เช่�อวั�าหัาก 

คนื่ไทยู่และสงัคมไทยู่อยู่่�รอด็ บรษิิทักจ็ะเตบิโตต�อไป

อยู่�างยู่ั�งยู่่นื่เช�นื่กันื่ 

บจี ีเดนิหน้าช่วยเหลือประเทศไทย 

กว่า 17 ล้านบาทสูภั้ยวกิฤตโควดิ 
5 เมษายน 2565 I ปทุมธานี

BGC ลงนามพันธมิตรคู่ค้า บางกอกโคมัตสุฯ 
มุ่งสู่เป้าหมาย Total Packaging Solutions

21.3.65 I ปทุมธานี
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี 
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ากัด (มหาชน) หรือ BGC และนายนาโอกิ ซากุไร 
รองผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางกอกโคมตัส ุฟอร์คลฟิท์ จ�ากดั ได้ลงนาม
ความร่วมมือทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน�าเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดอย่างรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) มาใช้ ในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการผลติบรรจภุณัฑ์ครบวงจรเชงิรกุ โดยความร่วมมอื
ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างความเติบโตที ่
BGC ก�าลงัมุง่สูโ่มเดลธรุกจิ “Total Packaging Solutions” ตอกย�า้ความ
เป็นผู้น�าบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

สิงห์อาสา พาปลูกหญ้า
ทะเล จ.จันทบุรี

29.3.65 I จันทบุรี
สิงห์อาสาร่วมจับมือกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 12 สถาบันในพื้นที่ภาค
ตะวันออกและภาคใต้ จัดท�าโครงการ 
“สิงห์อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล” โดยในปีนี้จะลงพื้นที่ 6 จังหวัด 
ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี 
สงขลา กระบี่ และภูเก็ต ในครั้งที่ 3 นี้ 
ได้ลงพื้นที่หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี 
พร้อมด�าเนนิโครงการฯ ร่วมกบัหลาย
สถาบันการศึกษาและสถาบันด้าน 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อดูแลและฟื้นฟู
ระบบนิเวศทางทะเลควบคู่กับการดูแล
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน
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ถ่อเป็นื่โอกาสด็ีครบรอบ 6 ปี ค�ายู่ Boxx 

Music ในื่เคร่อ บริษัิท มวิัซกิม่ฟ จำากดั็ จดั็งานื่ใหัญ� 

ในื่คอนื่เสิร์ต Singha Corporation Presents 

Happy Boxx Day ตอนื่ The School Of Boxx  

นื่ำาโด็ยู่คุณคร่ใหัญ� พล-คชภัิค หัร่อ พล วัง Clash 

(แคลช) และหััวัหัน้ื่าหั้อง อิ�งค์-วัรันื่ธีร โด็ยู่จะเปิด็

คลาสใหัญ�ในื่วัันื่เสาร์ที� 9 กรกฎาคม 2565 ที� 

Union Hall ชั�นื่ 6 ศน่ื่ย์ู่การค้ายู่เ่นีื่�ยู่นื่มอลล์ งานื่นื่ี� 

ถ่อเป็นื่คอนื่เสิร์ตใหัญ�ครั�งแรกที�พร้อมจุคนื่กวั�า 

2,000 คนื่ พร้อมโชวั์สุด็พิเศษิผู้�านื่เพลงฮิตกวั�า  

30 เพลง กับเร่�องราวัตลอด็ 6 ปี รับรองวั�าเตรียู่ม

จดั็มาเซอร์ไพรส์แฟนื่ๆ อยู่�างเตม็ที� ซ่�อบตัรได้็แล้วั

วันัื่นีื่�ที� www.theconcert.com หัรอ่ Application 

The Concert 

Boxx Music เปิดคลาส The School of Boxx 

นกัเรียนสดุจีด๊และคุณครูสดุซ่า!
1 พฤษภาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

SBC โครงการ ครัว 
ปันอิ่ม ยิ้มสู้ โควิด-19

30.3.65 - 1.4.65 I นครปฐม
ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอบางเลน 
ร่วมกบั โรงพยาบาลบางเลน เปิดศนูย์
ฉีดวัคซีนป ้องกัน โควิด-19 แก ่
ประชาชนทัว่ไป ณ หอประชมุทีว่่าการ
อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด ได้น�า 
น�้าดื่มมาบริการประชาชนที่มาเข้ารับ
การฉีดวัคซีน พร้อมทั้งสนับสนุน
อาหารกลางวันแก ่บุคลากรทาง 
การแพทย์และจิตอาสาที่มาให้บริการ
ฉีดวัคซีนแก่ประชาชน 

บุญรอดฯ ส่งก�าลังใจ
สู่ทหารต�ารวจตระเวน
ชายแดนเนื่องใน
วันสายใจไทย 

1.4.65 I กรุงเทพมหานคร
นายศรีล สุขุม (กลางซ้าย) ผู้แทน 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด  
มอบถุงของขวัญและสิ่งของจ�าเป็น
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้เหล่าทหาร 
และต�ารวจที่ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท
บุญรอดฯ ท�าอย่างต่อเนื่องมานาน
กว่า 47 ปี เนื่องในวันสายใจไทย  
โดยม ีนางวนดิา ดลุะลมัพะ (กลางขวา) 
ผูอ้�านวยการสายพฒันาอาชพีมลูนธิิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
คณะ ร่วมรับมอบที่อาคารมูลนิธิ
สายใจไทย ถนนศรีอยุธยา

สิงห์อาสาสู้ไฟป่า ระดมเครือข่ายฯ 
ดูแลป่าต้นน�้าต่อเนือ่ง 
พร้อมสร้างห้องเรียนปลอดฝุุ่่น

7.4.65 I แม่ฮ่องสอน
สิงห์อาสา ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่่องสอน 
พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษา คณะท�างานด้านวิชาการ และศูนย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดท�าห้องเรียนปลอดฝุ่น (pm 2.5 cleanroom) ในปีนี้
จะจัดท�าจ�านวน 5 ห้อง กระจายไปยังโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
ภาคเหนือที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุน่ละอองขนาดเล็ก pm 2.5 
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บุญรอดฯ เปิดโครงการ

ลานกีฬามวยไทย

5.5.65 I เชียงใหม่
นายประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช 
จ�ากัด พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ 
พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรม
เพื่อสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จ�ากดั และ “บวัขาว” สมบตั ิบญัชาเมฆ 
ร่วมเปิด “โครงการลานกฬีามวยไทย” 
โครงการที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จ�ากัด และบริษัทในเครือทั่วประเทศ
ร่วมกบัค่ายมวยบญัชาเมฆ จดัขึน้เพือ่
ให้เยาวชนและประชาชนในพืน้ทีไ่ด้หนัมา
ออกก�าลังกายใช้ เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ โดยจะสร้าง 100 ลานกีฬา
รอบๆ บริษัทในเครือทั่วประเทศ เริ่มที่
โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่ 

PTB ส นับส นุนน�้ าดื่ มตรา สิงห ์ ให ้ 
โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย

12.4.65 I ปทุมธานี
สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด ลงพื้นที่
โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย สนับสนุนน�้าด่ืมตราสิงห์  
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยบรรเทา
ความยากล�าบากของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมายังมี
ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงจ�านวนมาก 

นื่ำ�าด็่�มสงิห์ันื่ำา Singha Rewards คว้ัา 2 รางวัลั 

จากเวัที LINE THAILAND AWARDS 2021 ได็้แก� 

Best Official Account of the year และ Best 

Official Account in FMCG สดุ็ยู่อด็แบรนื่ด์็ทำาการ

ตลาด็ดิ็จทิลั สร้าง Engagement ครองใจผู้่บ้ริโภิค

ส่งสุด็ โด็ยู่สามารถสร้าง Engagement ระหัวั�าง

ล่กค้ากับแบรนื่ด็์นื่ำ�าด็่�มสิงหั์และมีผู้่้ใช้งานื่ประจำา 

(Active Users) ได้็ถึง 900,000-1,000,000 รายู่ 

ต�อเด็่อนื่บนื่ LINE Official Account ทั�งนื่ี� บริษิัท 

ได็้พัฒนื่า Singha Rewards ขึ้ึ�นื่มาเพ่�อยู่กระด็ับ

การบริหัารควัามสัมพันื่ธี์กับล่กค้า หัร่อ CRM  

ก้าวัส่�ปีที� 5 กับการประสบควัามสำาเร็จในื่การทำา

ตลาด็ด็ิจิทัลบนื่แพลตฟอร์ม LINE ซึ�งนื่ำ�าด็่�มสิงหั์

ถ่อเป็นื่แบรนื่ด์็แรกๆ ที�มีแนื่วัคิด็การนื่ำาเทคโนื่โลยู่ี

และฟีเจอร์มาเพิ�มช�องทางการมอบสทิธีปิระโยู่ชน์ื่

ให้ักับผู้่้บริโภิค 

น�า้ดืม่สงิห์ คว้า 2 รางวลั LINE Thailand Awards 2021 
สดุยอดแบรนด์ท�าการตลาดดจิทัิลครองใจผูบ้ริโภค

3 พฤษภาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

BAB มอบน�า้ดื่มให้กับ
โรงพยาบาลสนามและ
ศูนย์พักคอยต่างๆ ใน
จังหวัดสิงห์บุรี

12.5.65 I สิงห์บุรี
ตลอดช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
บรษิทั บญุรอดเอเซยีเบเวอเรช จ�ากดั 
มอบน�้าดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม
และศนูย์พกัคอย (CI) ต่างๆ ในจงัหวดั
สิงห์บุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม
ท่าช้าง โรงพยาบาลสนามวดัโพธิแ์ก้ว 
ศูนย์ CI วัดสิงห์ ต.พระงาม ศูนย์ CI 
วัดสิงห์สุทธาวาส ศูนย์ CI วัดประดับ 
เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน 
จากการระบาดของโควิด-19
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บัวขาว พาทีมคิกบ็อกซิ่ง
เข้าขอบคุณสิงห์

17.5.65 I กรุงเทพมหานคร
“บัวขาว” ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ  
ผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย 
ชดุซเีกมส์ น�าทพันกักฬีาเดนิทางมาที่
อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เพื่อเข้า
ขอบคณุ คณุเต้ นายภรูติ ภริมย์ภกัดี 
ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม
กฬีาคกิบอ็กซิง่แห่งประเทศไทย ผูอ้ยู่
เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของนกักฬีาคกิ
บ็อกซิ่งทีมชาติไทย ซึ่งในศึกซีเกมส์
ครั้งนี้ สร้างประวัติศาสตร์คว้า 2 
เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 6 
เหรยีญทองแดง เป็นเหรยีญทองแรก
ในกฬีาคกิบอ็กซิง่ไทยในซเีกมส์ 

สิงห์อาสา และ KKB 
ร่วมสร้างแหล่งน�้าชุมชน
อย่างยั่งยืน 

20.5.65 I ขอนแก่น
สงิห์อาสา ร่วมกบั คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท  
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด พร้อมด้วย
เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สถาบัน  
จดัโครงการ “สงิห์อาสาสร้างแหล่งน�า้
ชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างบ่อน�้า
เป็นแหล่งน�า้ให้ชาวบ้านไว้ใช้ตลอดทัง้ปี 
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ
สร้างแหล่งน�้าชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่
ชาวบ้าน โดยจะเริ่มท�าแหล่งน�้าชุมชน
ต้นแบบที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม 
ก่อนในปีนี้ 

นื่ำ�าด็่�มสิงหั์ เปิด็ตัวัแคมเปญ “เล่อกควัาม

สด็ช่�นื่ที�ใช�...เล่อกนื่ำ�าด็่�มสิงหั์” ตอกยู่ำ�าภิาพผู้่้นื่ำา

ตลาด็ที�ได้็รับควัามไว้ัวัางใจจากผู้่บ้ริโภิคทั�งในื่เร่�อง

คณุภิาพและมาตรฐานื่การผู้ลติที�ได้็รับการยู่อมรับ

ระด็ับโลกรวัมทั�งการพัฒนื่ารอบด็้านื่ โด็ยู่ยู่ังคงมี

พรีเซน็ื่เตอร์คนื่ดั็งอยู่�าง “ณเด็ชน์ื่ ค่กิมยิู่ะ” มาร�วัม

ส่�อสารผู้�านื่การตลาด็แบบ 360 องศา ตอกยู่ำ�าควัาม

สะอาด็และปลอด็ภัิยู่สง่สดุ็ตลอด็กระบวันื่การผู้ลติ

ด้็วัยู่ระบบปดิ็ และ Smart Micro Filter เทคโนื่โลยู่ี

การผู้ลิตอัจฉัริยู่ะอันื่เป็นื่เอกลักษิณ์เฉัพาะขึ้อง 

นื่ำ�าด็่�มสิงหั์ เนื่้นื่ตอบโจทยู่์ควัามต้องขึ้องผู้่้บริโภิค 

ที�เปลี�ยู่นื่แปลงอยู่่�ตลอด็เวัลา ควับค่�ไปกับการใหั้

ควัามสำาคญัด้็านื่สิ�งแวัด็ล้อม ซึ�งที�ผู้�านื่มาได้็รับการ

ตอบรับจากผู้่้บริโภิคเป็นื่อยู่�างด็ี 

โซดาสงิห์ ดงึ 5 ครีเอเตอร์ NFT 
ชวนคนไทยประกวดไอเดยี พร้อมดนัขายในตลาด NFT โลก

13 พฤษภาคม 2565 I ทั่วประเทศ

น�า้ดืม่สงิห์ เปิดเกมรกุปี 65 ส่งแคมเปญ 

“เลอืกความสดช่ืนทีใ่ช่...เลือกน�า้ดืม่สงิห์”
20 พฤษภาคม 2565 I ทั่วประเทศ

โซด็าสิงหั์ตอกยู่ำ�าคอนื่เซ็ปต์ “ทุกหัยู่ด็ซ�า...

โซด็าสิงหั์” เด็ินื่หันื่้าบุกโลก NFT เปิด็แคมเปญ 

“Singha Soda NFT Art Contest” ด็ึง 5 ครีเอเตอร์

ชวันื่คนื่ไทยู่ครีเอทไอเด็ียู่วัาด็ลวัด็ลายู่ควัามซ�าในื่

สไตล์คุณ สร้างสินื่ทรัพย์ู่ด็ิจิทัลที�มีเพียู่งชิ�นื่เดี็ยู่วั 

ในื่โลก ชิงรางวััลม่ลค�ากวั�า 400,000 บาท พร้อม

ผู้ลักด็ันื่ผู้ลงานื่เปิด็ขึ้ายู่ในื่แพลตฟอร์ม NFT  

Marketplace อยู่�าง Opensea ผู้�านื่แอคเคานื่ต์ 

“Singha Soda” โด็ยู่ผู้ลงานื่ศิลปะภิายู่ใตแ้คมเปญ 

นื่ั�นื่จะต้องมีด็ีไซนื่์ที�แปลกใหัม� สร้างสรรค์ มี

เอกลักษิณ์เฉัพาะตัวั ไม�ลอกเลียู่นื่แบบงานื่อ่�นื่  

และตอบโจทยู่์ “ควัามซ�าแบบโซด็าสิงหั์ในื่สไตล์

ขึ้องคุณ” พร้อมนื่ำาเสนื่อตัวัตนื่ขึ้องแบรนื่ด็์โซด็า

สิงหั์ออกมาได็้อยู่�างชัด็เจนื่ เปิด็ใหั้ส�งผู้ลงานื่ผู้�านื่

เวั็บไซต์ www.singhasodanftartcontest.com. 

จนื่ถึงวัันื่ที� 15 มิ.ยู่. 2565 
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THAIFEX ANUGA 
ASIA 2022 

24-28.5.65 I นนทบุรี
สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมงาน THAIFEX 
ANUGA ASIA 2022 งานแสดงสินค้า
และอาหารระดับนานาชาติ น�าเสนอ
สินค้าคุณภาพในเครือบุญรอดฯ ทั้ง
ในกลุ ่มของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม
แอลกอฮ่อล์และนอนแอลกอฮ่อล์ 
กลุ ่ มผลิตภัณฑ ์อาหารและขนม
ขบเคี้ยว รวมทั้งน�าเสนอนวัตกรรม
ด้านอาหารจาก ฟูด้ แฟคเตอร์ พร้อม
ผู้เชี่ยวชาญที่มาสาธิต ให้ค�าปรึกษา 
แก่ผู ้มาร่วมงาน ที่อาคารอิมแพค  
ชาเลนเจอร์ ฮ่อลล์ 2 เมืองทองธานี 

นักแบดมินตันบ้านทอง
หยอด เข้าขอบคุณสิงห์ 

31.5.65 I กรุงเทพมหานคร 
โค้ชเป้-ภัททพล เงินศรีสุข ผอ.รร.
แบดมนิตนับ้านทองหยอด น�านกักฬีา
ในสังกัด น�าโดย รัชนก อินทนนท์  
กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และ พิทยาภรณ์ 
ไชยวรรณ เดินทางเข ้าขอบคุณ 
คุณต ๊อด นายป ิติ  ภิรมย ์ภักดี 
กรรมการรองกรรมการผู ้จัดการ
ใหญ่ บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ�ากดั 
ในฐานะที่ ให้การสนับสนุนโรงเรียน
แบดมินตันบ้านทองหยอดด้วยดี 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 จน
ประสบความส�าเร็จ 

ฟ่ด้็ แฟคเตอร์ เดิ็นื่หัน้ื่าธีรุกิจอาหัารส่�ตลาด็โลก

เปิด็ตัวัผู้ลติภิณัฑ์ใหัม� “โลคอล สยู่าม 77” (Local 

Siam 77) อาหัารไทยู่พร้อมรบัประทานื่ เคร่�องแกง

สำาเร็จร่ป ข้ึ้าวัออร์แกนิื่ค ในื่คอนื่เซ็ปต์ LocaLicious 

ช่จุด็แขึ้็งเมน่ื่อาหัารไทยู่ที�ใช้วััตถุด็ิบคุณภิาพจาก 

ท้องถิ�นื่ในื่ 77 จงัหัวััด็ รสชาตอิร�อยู่ตามต้นื่ตำารบั  

เปิด็ตัวัครั�งแรกที�งานื่ Thaifex-Anuga Asia 2022  

โด็ยู่ นื่ายู่ปิต ิ ภิิรมย์ู่ภิกัดี็ ประธีานื่เจ้าหัน้ื่าที�บรหิัาร 

บริษิทั ฟ่ด้็ แฟคเตอร์ จำากดั็ ได้็วัางยู่ทุธีศาสตร์สร้าง

การเติบโตขึ้องธีุรกิจด้็วัยู่การนื่ำาวััฒนื่ธีรรมอาหัาร 

ไทยู่ส่�การรังสรรค์ธีุรกิจอาหัารหัลากหัลายู่โมเด็ล 

ตอบสนื่องควัามต้องการขึ้องผู้่้บริโภิคยุู่คใหัม� 

บริษิัท บุญรอด็เทรด็ด็ิ�ง จำากัด็ ร�วัมทุนื่ 

บริษิัท มอด็่ลัส เวันื่เจอร์ จำากัด็ โด็ยู่ บริษิัท ปตท. 

นื่ำ�ามันื่และการค้าปลีก จำากัด็ (มหัาชนื่) หัร่อ OR 

จัด็ตั� งบริษิัทผู้ลิตและจัด็จำาหันื่�ายู่เคร่�องด็่�ม

สำาเร็จร่ปพร้อมด่็�ม โด็ยู่ได้็นื่ำาประสบการณ์และ

ควัามเขึ้า้ใจในื่ธุีรกจิอตุสาหักรรมเคร่�องด็่�มรวัมถงึ

ช�องทางการจัด็จำาหันื่�ายู่ครบวังจร มาพัฒนื่า 

ต�อยู่อด็โด็ยู่ผู้นื่ึกควัามเชี�ยู่วัชาญ OR ร�วัมป้�นื่ 

ร่ปแบบธีุรกิจใหัม�เพ่�อสร้างการเติบโตร�วัมกันื่ 

Food Factors เปิดตัวอาหารพร้อมรับประทาน 

Local Siam 77 รสชาตคิวามเป็นไทยผ่านวตัถดุบิ 77 จงัหวดั
1 มิถุนายน 2565 I ทั่วประเทศ

บุญรอดฯ ผนึกก�าลังโออาร์ จัดต้ังบริษัทร่วมทุน 
บุกธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมส�าเร็จรูปพร้อมด่ืม 

8 มิถุนายน 2565 I กรุงเทพมหานคร 
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นิยาม “คุณภาพ” ตามวิถีแห่ง

สิงห์ ประกอบด้วย

•	 เข้าใจความต้องการของลูกค้า 
ทั้งภายในและภายนอก	
•	 ส่งมอบงาน	 สินค้า	 และบริการที่
เหนือความคาดหมาย
•	 ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐาน
การท�างานอย่างต่อเนื่อง
•	 พัฒนาศักยภาพของตน เอง	 
ทีมงาน	และผู้อื่น*

“มาตรฐานสิงห์” คอืหนึง่ในความเป็นสงิห์ขององค์กรในเครอืบญุรอดบรวิเวอรี	่ซึง่ผูบ้รหิาร
และพนกังาน	ตลอดจนผูบ้รโิภคเชือ่มัน่และเชือ่ถอืมากว่า	 90	 ปี	 และด้วยความเชือ่มัน่นีเ้อง	 
จงึน�ามาสูก่ารก�าหนดให้ “คณุภาพ” เป็นหน่ึงในวฒันธรรมองค์กร “Singha Way” หรอื 
วถิสิีงห์ ของเครือบญุรอดบริวเวอรี ่ภายใต้นิยามว่า “เราส่งมอบคุณภาพท่ีดีท่ีสดุ”

ค�ำว่ำ “คุณภำพที่ดีที่สุด” ของเรำชำวสิงห์ 

ครอบคลมุทัง้คณุภำพสนิค้ำ คณุภำพบริกำร และ

คุณภำพบุคลำกรด้วย ในฉบับนี้ พี่สิงห์จึงมีทริก

ในกำรท�ำให้ชีวิตกำรท�ำงำนของเรำมีคุณภำพ

มำกข้ึน โดยอิงตำมนิยำมคุณภำพแบบสิงห์มำ

ให้ทดลองท�ำตำมกัน

เข้าใจความต้องการของลูกค้าท้ังภายในและ

ภายนอก 

ลกูค้ำในทีนี่ ้หมำยถงึ ลกูค้ำภำยในองค์กร 

เช่น เพื่อนร่วมงำนหรือพนักงำนด้วยกันใน 

หน่วยงำนอื่นที่มำใช้บริกำรหรือรับช่วงต่องำน

จำกหน่วยงำนเรำ และลูกค้ำภำยนอกองค์กร 

เช่น ลูกค้ำที่ซื้อสินค้ำและบริกำรของเรำ

กำรเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดีน้ัน 

จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่เรำจะเสียเวลำไปกับกำร

ท�ำงำนที่ผิดพลำด คลำดเคลื่อน ไม่ตรงโจทย์  

อกีทัง้ช่วยให้เรำรู้จกัลกูค้ำมำกยิง่ข้ึน จนสำมำรถ

ยกระดบังำน สนิค้ำ และบริกำรของเรำให้ตรงกบั

PREMIUM QUALITY
ปี 2565 

ถอดรหัส 
“คุณภาพ” 
แบบสิงห์

SINGHA WAY 
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Checklist ส�ารวจตัวเองด้วยแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพแบบ Singha Way

q	 สอบถามความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
	 ก่อนเริ่มต้นงาน
q	 หมั่นสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
q	 ก�าหนดเป้าหมายและแผนการท�างานอย่างชัดเจนด้วยการท�า	Action	Plan
q	 ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพก่อนส่งมอบงาน
q	 ท�าอย่างเตม็ความสามารถ	เพือ่ส่งมอบงานทีม่คีณุภาพดีที่สุดใหก้บัลูกค้า 
	 ทั้งภายในและภายนอก
q	 หาวิธีลดเวลา	 ลดขั้นตอนซ�้าซ้อน	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�างาน 
	 อย่างสม�่าเสมอ
q	 น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาประยุกต์ใช้ในการท�างาน
q	 ฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญในงาน	 และพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะ 
	 ที่หลากหลาย
q	 หมั่นเรียนรู้เทคนิคการท�างานใหม่ๆ	จากประสบการณ์ของตนและผู้อื่น

q สอนงาน	ถ่ายทอดความรู	้พฒันาทกัษะให้ทมีงานอยูเ่สมอ

ควำมต้องกำรของลูกคำ้มำกขึ้นกว่ำเดิม แล้วยัง

ช่วยให้งำนของเรำเป็นงำนที่ “ส�ำเร็จ” ไม่ใช่งำน

ที่แค่ “เสร็จ” แล้วจบไปนั่นเอง

ส่งมอบงาน สินค้า และบริการที่เหนือความ

คาดหมาย

เช่นเดยีวกบัที ่“สตีฟ จอ็บส์” ผูก่้อตัง้บริษทั 

Apple ให้ควำมส�ำคัญกับกำรล่วงรู้ถึงควำม

ต้องกำรของลูกค้ำเสียก่อนที่ลูกค้ำจะรู้ว่ำตน

ต้องกำรอะไรเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่เหนือช้ัน 

เม่ือพดูถงึกำรให้ควำมส�ำคญัต่อ “คณุภำพ” ของ 

เครือบุญรอดฯ เรำก็มุ่งมั่นส่งมอบงำน สินค้ำ 

และบรกิำรทีม่คีณุภำพเหนอืกว่ำควำมคำดหมำย

ของลกูค้ำ เพือ่สร้ำงประสบกำรณ์ทีเ่ยีย่มยอดแก่

ลูกค้ำของเรำเช่นกัน 

กำรตั้งเป้ำหมำยเอำไว้ให้เหนือกว่ำควำม

คำดหวังของลกูค้ำ นอกจำกจะช่วยให้เรำพฒันำ

คุณภำพกำรท�ำงำนไปได้สูงกว่ำมำตรฐำนแล้ว  

ยังจะช่วยให้เรำได้สร้ำงควำมประทับใจอย่ำง 

ไม่รู้ลมืต่อผูรั้บมอบได้อกีด้วย เรียกได้ว่ำนอกจำก 

จะเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำให้แก่ตัวช้ินงำนแล้ว  

ยังสร้ำงคุณค่ำทำงด้ำนจิตใจกับทั้งผู้ให้และผู้รับ

ได้อย่ำงมำกเชียวละ

ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการท�างาน

อย่างต่อเนื่อง

กำรพฒันำคุณภำพทีย่ัง่ยนื คอืกำรพฒันำ

อย่ำงไม่หยุดยัง้ เพือ่ตอบรับควำมต้องกำร ควำม

คำดหวัง ตลอดจนมำตรฐำนของผูบ้ริโภคทีเ่พิม่ข้ึน

และเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ กำรหม่ันปรับปรุงและยก

ระดบัมำตรฐำนกำรท�ำงำน จะช่วยให้เรำสำมำรถก้ำว

น�ำควำมคำดหมำยของลกูค้ำได้ทนั และยงัช่วยให้เรำ

เป็นผู้น�ำของตลำดและน�ำสงัคมอยูต่ลอดเวลำอกีด้วย

นอกจากนี�พ่�สิงห์ยังมีเช็็คลิิสต์

ให้ผู้้้อ่านให้เป็นแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพตัวเองกัน 

ด้วยนะ ลิองส�ารวจตัวเองด้ว่า

มีข้อไหนที�ตัวคุณท�าเป็นประจ�า

อย้่แลิ้วบ้าง แลิะยังมีข้อไหนที�

ยังเป็นช็่องว่างที�ยังพัฒนาต่อ

ได้อีก พยายามท�าให้ได้ครบ 

ทุกข้อ ถ้าท�าได้ครบทุกข้อ  

คุณจะเป็นคนคุณภาพแบบ 

“มาตรฐานสิงห์” ที�พัฒนา

อย่างไม่หยุดยั�งเลิย!

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และผู้อื่น

ไม ่มีกำรพัฒนำใดที่ เกิดขึ้นจำกควำม 

ว่ำงเปล่ำ กำรพัฒนำคุณภำพของงำน สินค้ำ 

และบริกำรที่เยี่ยมยอด จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ 

หำกขำดกำรพัฒนำบุคคลที่เป็นผู ้สร้ำงสรรค ์

ชิ้นงำน สินคำ้ และบริกำรเหล่ำนั้นให้มีควำมรู้

และทักษะที่จ�ำเป็นเสียก่อน

นอกจำกน้ี กำรพัฒนำทีมงำนและบุคคล

อื่นที่อยู่รอบข้ำงให้มีศักยภำพและมีองค์ควำมรู้

พื้นฐำนทัดเทียมกันก็จะช่วยให้กำรท�ำงำนเป็น 

ทีมและกำรประสำนงำนรำบรื่นยิ่งขึ้นด้วย

จะเห็นได้วำ่ กำรไปถึง “คุณภำพที่ดีที่สุด” 

ในแบบของสิงห์น้ัน ไม่ใช่เร่ืองยำกหรือไกลตัว

เกินไปเลย แต่เป็นอะไรที่ทุกคนสำมำรถท�ำได้

ง่ำยๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และหลอมรวมอยู่ใน

วถิกีำรท�ำงำนภำยในองค์กรสงิห์อยูแ่ล้วน่ันเอง 
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กาแฟทีเ่ราชอบ
บอกนิสัยของเราได้

Americano อเมริกาโน่
เขาเป็นคนเรียบง่าย เข้ากับคนอื่นง่าย รู้วิธีเติมความสุขเล็กๆ น้อยๆ 

ให้กับตัวเองทุกวัน ไม่ชอบขั้นตอนอะไรที่ยุ ่งยากซับซ้อน แต่ก็มี

ระเบียบ มีตารางการท�างานของตัวเองชัดเจนและม่ันใจในความคิด

ของตัวเองด้วย

Latte ลาเต้
เขาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ดูเป็นคนสบายๆ แต่

จริงๆ แล้วเก็บความเครียดเรื่องงานไว้ข้างใน และมักจะตัดสินใจอะไร

แบบเพลย์เซฟไว้ก่อน เขาปล่อยวางง่ายจึงมีความสุขกับชีวิตได้ง่าย

 

Cappuccino คาปูชิโน่
เขาเป็นคนใจเย็น อ่อนโยน ชอบอ่านหนังสือ ชอบครุ่นคิด มีวาทศิลป์ 

ถ้าจะมีพรีเซนต์อะไรเขามักจะถูกเพื่อนวางตัวให้ต้องออกไปพูด คนใน

ทีมมักชอบเขาเพราะเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้ด้วยเสมอ

Mocca มอคค่า
เขาชอบอะไรท่ีเป็นแฟช่ัน ชอบออกไปเท่ียวข้างนอก ชอบท�ากิจกรรม

ร่วมกับกลุ่มคน ไม่ชอบความจ�าเจ รักอิสระ แต่ก็แอบสมาธิสั้น ถ้าเขา

ต้องท�างานซ�้าๆ เดิมๆ ทุกวัน เขาน่าจะรู้สึกเบื่อมากเลยทีเดียว

Espresso เอสเพรสโซ่
เขารู้วิธีดื่มด�่ากับรสชาติของกาแฟ มั่นใจในตัวเอง อัธยาศัยดี แต่ใน

เร่ืองงานเขาจะจริงจัง เจ้าระเบียบ พุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ  

มักเป็นที่พึ่งพาของคนในทีม มีลักษณะของความเป็นผู้น�าสูง 

Macchiato มัคคิอาโต้
เขาช่างใส่ใจในรายละเอียด มีความยุติธรรม รอบคอบ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

แต่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดม่ันในอุดมคติของตนเอง แต่ก็มักจะเป็น

ผู้น�าที่ดี

กาแฟโบราณ
เขาเป็นที่รักของใครต่อใคร เปิดเผย เข้าสังคมเก่ง รักในหน้าที่การงาน

และเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ฟังที่ดี เหมาะจะเป็นที่ปรึกษาของทีม  
มงคล ผลสมหวัง

Chindaporn Puasriphan

มีจิตวิทยาอยู่ว่า รสชาติกาแฟที่

เราชอบดื่มเป็นประจ�า จริงๆ แล้ว

สามารถสะท้อนถึงบุคลิก ภาพลักษณ์ 

รวมถึงลักษณะนิสัยการท�างานของ 

เราได้ สิงห์ แมกกาซีน จึงทดลองท�าโพล

เล็กๆ เชิงจิตวิทยาในหัวข้อ “กาแฟที่คุณ

ช่ืนชอบมากทีส่ดุ” มาทดสอบกับชาวสิงห์ 

ในกลุ่มเพจ Bringing Joy To Life มี 

ผู้ร่วมสนุกตอบโพลกับเราทั้งสิ้น 51 คน 

ขออนุญาตถือว่าผู้ร่วมสนุกเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง มาดูกันว่า ผลทางจิตวิทยากับ

กาแฟที่คุณเลือก แม่นหรือไม่?

“เมื่อก่อนชอบคาปูฯ เดี๋ยวนี้กินแต่

กาแฟด�าแบบอเมริกาโน่มากกว่า  

เอสเพรสโซ่ หลังๆ จึงไม่สามารถกิน

กาแฟใส่นมได้เลย กลายเป็นเลี่ยน”

“อเมริกาโน่ร้อน ไม่หวานเลยตอนเช้าๆ 

อเมริกาโน่เย็นๆ ไม่หวานเลยตอนบ่ายๆ 

วันไหนเนือยๆ ก็เพิ่ม Shot ครับ”
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อ้างอิงข้อมูลจาก:  www.sanook.com/horoscope/50705
thematter.co/brandedcontent/class-cafe-types-of-coffee-03/75046
thestandard.co/favorite-coffee-menu/
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BUSINESS STORIES
FAILED

เร่ืองราวของนกัธุรกิจตก
เรารับรู้เรื่องราวของนักธุรกิจและสตาร์ทอัพที่ประสบความส�าเร็จมามากมาย เห็นความ 
ยากล�าบาก แรงบันดาลใจของพวกเขา แต่ที่จริงแล้ว ส่ิงท่ีเกิดข้ึนง่ายกว่าและมากกว่าความ
ส�าเรจ็ คอื “ความล้มเหลว” เม่ือพูดถึงนกัธรุกจิและสตาร์ทอพัระดับโลกทีล้่มเหลวเราจะนกึถงึ
ใครบ้าง ไม่แปลกถ้าเราจะนึกไม่ค่อยออกหรือนึกได้ไม่กี่ชื่อ เพราะความล้มเหลวมักจะไม่ได้ถูก
พูดถงึมากเท่าความส�าเร็จ ครัง้นี ้เราจงึขอน�าเสนอเรือ่งราวความล้มเหลวของบคุคลและธรุกจิ
กันบ้าง จากบิลเลียนแนร์ (มหาเศรษฐี) ที่ร�่ารวยติดอันดับโลก จากธุรกิจที่ระดมทุนได้หลัก 
ร้อยล้านพันล้าน เกิดอะไรขึ้น ท�าไมพวกเขาจึงตกจากบัลลังก์ความมั่งคั่งหรือไปไม่ถึงฝั่งฝัน

K Case Study
KNOWLEDGE
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BUSINESS STORIES
FAILED

บลัลังก์และสตาร์ทอัพดาวดับ
เริ่มกันที่เรื่องราวของบุคคล สื่อเจ้าประจ�าที่จัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกทุกปี ฟอร์บส ์
(Forbes) เขาก�าหนดให้ “บิลเลียนแนร์” เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่าอย่างน้อย  
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณสามหมื่นสองพันล้านบาทขึ้นไป) ตัวเลขที่น่าตกใจน้ี 
มีหลายคนท่ีท�าให้มูลค่าของมันเหลือ 0 ด้วยหลายเหตุผลต่างกันไป บ้างก็บริหารผิดพลาด 
บ้างก็ท�าผิดกฎหมาย บ้างก็โชคร้าย ไม่ว่าจะสาเหตุอะไร แต่บุคคลที่เรายกมานี้คือนักธุรกิจ
ผู้ตกบัลลังก์ความมั่งคั่งแบบสร้างความฮือฮาในระดับประวัติศาสตร์ของประเทศหรือ 
ของโลกเลยทีเดียว

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-19063419
https://www.businessinsider.com/rich-billionaires-who-

declared-bankruptcy-2019-7
https://en.wikipedia.org/

https://thepeople.co/elizabeth-holmes-theranos/
https://www.forbes.com/sites/forbestreptalks/2016/05/24/
how-dinner-lab-blew-through-10-million-on-a-failed-restau-

rant-startup/?sh=32f4e11cc64a
https://www.nytimes.com/2017/04/07/fashion/

patricia-kluge-jewelry-donald-trump.html
https://www.youtube.com/watch?v=G_H-BoEfwjo
https://www.youtube.com/watch?v=0gYG0iIP6Lw
https://www.youtube.com/watch?v=UA_IxYzoVE0

https://www.youtube.com/watch?v=uGhO4H-piN8
https://www.youtube.com/watch?v=In1MLz2AjBI



“อมับานี” สกลุทีย่ิง่ใหญ่แห่งแดนภารตะ ด�าเนินอาณาจกัรธุรกจิ

ในนาม Reliance ทีเ่ป็นแรงขับเคลือ่นส�าคญัทางเศรษฐกจิของอนิเดยี 

อะนิล อัมบานี เกิดที่เมืองมุมไบในปี ค.ศ. 1959 เป็นลูกชายคนรอง

ของ ธิรุไบ อัมบานี ผู้วางรากฐาน Reliance เขามีพี่ชายอายุไล่เลี่ย

กันชื่อ มูเกซ สองพี่น้องนิสัยต่างกันสุดขั้ว คนพี่เคร่งขรึม เก็บตัว 

ส่วนคนน้อง เพลย์บอย ชอบออกงานสังคม ทุกอย่างคงจะไม่มี

ปัญหามากนักหากพ่อของพวกเขาไม่เสียชีวิตกะทันหันแบบไม่ทัน

ได้เขียนพินัยกรรมจนเกิดศึกชิงบัลลังก์ผู้น�าธุรกิจครอบครัว ความ

ร้าวฉานเกิดขึ้นระหว่างพี่น้อง อะนิลได้ต�าแหน่งรองประธานบริษัท

ไปตามความอาวุโส

ทั้งอะนิลและมูเกซต่างก็มีอีโก้ พวกเขาท�างานแบบไม่คุยกัน 

ต่างคนต่างตัดสินใจ แม้แต่รัฐมนตรีคลังของอินเดียยังปวดหัวกับ 

พี่น้องคู่นี้ เดือดร้อนแม่ของพวกเขาต้องเข้ามาไกล่เกลี่ย ในปี 2005 

Reliance จึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส�าหรับลูกชายทั้งสอง มูเกซ

ได้ดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมของครอบครัว ขณะที่อะนิลดูแลการปั้น

ธุรกจิใหม่ เป็นบริษัทของใครของมนั ใช้คนละโลโก้ ไม่พบปะกนัด้วย 

ราวกับเปิดสนามแข่งขันว่าใครจะเป็นอัมบานีที่เจ๋งกว่ากัน

ช่วงแรกคือยุคทองของอะนิล เขาประสบความส�าเร็จในธุรกิจ

เทเลคอม เป็นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมอืถอือนัดบัหน่ึงในอนิเดยี ทุม่ทนุ 

มหาศาลเพือ่วางเครือข่าย 3G ไร้สาย เข้าซือ้กจิการโรงหนังเพือ่ขยาย

สู่ธุรกิจมีเดีย ลงเงินไปกว่าพันล้านดอลลาร์ฯ เพื่อร่วมทุนในสตูดิโอ 

ผลิตหนังค่าย Dreamworks เขายังพาบริษัทเข้าสู่มหาชน และสร้าง

มูลค่าในตลาดหุ้นได้ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่เปิดตัว 

ANIL AMBANI 
อะนิล อัมบานี 

สงครามของพ่ีน้อง 
เสือสองตัวอยู่ถ้�าเดียวกันไม่ได้

K
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นาทีแรก ความส�าเร็จน้ีท�าให้ฟอร์บส์ในปี 2008  

จัดให้เขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ 6 ของโลก 

ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ แต่ในความส�าเร็จน้ีเขายงัตามหลงัพีช่ายอยู ่

ก้าวหนึ่ง มูเกซคือผู้ที่รวยที่สุดอันดับ 5 ของโลก

ในปีนัน้ แถมยงัเป็นทีช่ื่นชอบของชาวอนิเดยี หาก

ความส�าเร็จของอะนิลเป็นแบบก้าวกระโดดของ 

มูเกซก็เป็นแบบก้าวไปช้าๆ แต่เติบโตมั่นคง

ว่ากนัว่าอะนิลอยากเอาชนะพีช่าย เป็นเหตุให้ 

เขารีบเร่งขยายธุรกจิ โดยเฉพาะในเมกะโปรเจคต์ 

3G ที่กินทุนจ�านวนมหาศาล หลังจากนั้นไม่นาน 

อะนิลก็เร่ิมมีปัญหาเพราะเขากู้เงินมากมายเพื่อ

รับมือโปรเจคต์น้ีกระทั่งบริษัทมีหน้ีท่วมหัว แม้

อะนิลจะวางแผนรวมกิจการเทเลคอมของเขากับ

บริษัทมือถือในแอฟริกาใต้เพื่อท�าก�าไรล้างหน้ี  

แต่แผนการต้องล้มเหลวเพราะเขาเคยท�าข้อตกลง

ไว้ว่า ก่อนจะขายหุ้นใดๆ ของ Reliance ให้กับ

คนนอกจะต้องขายให้ผู้ถือหุ้นภายในกันเองก่อน  

ผูถ้อืหุน้ภายในกไ็ม่ใช่ใคร มเูกซน่ันเอง ซ�า้ร้ายในปี 

2011 ข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันในบริษัทของเขา

ยงัเหมน็โฉ่ แม้พยายามน�าก�าไรจากธุรกจิพลงังาน

มาแก้ไขแต่ไม่มีอะไรเข้าทางเขาเลย 

เจอทั้งหน้ีและข่าวฉาวไม่หยุด มูลค่าหุ้น

บริษัทของเขาจึงตกลงมากกว่า 90% จนอะนิลได้

ฉายา “มอืพฆิาตความรวยของผูถ้อืหุน้” เขาถูกฟ้อง 

จากบริษัท Ericsson ของสวีเดนเพราะไม่มีปัญญา

จ่ายหนี ้ในปี 2019 ศาลอนิเดยีตัดสนิให้เขามีความ

ผดิ และให้เวลาหน่ึงเดอืนเพือ่หาเงนิมาจ่ายพร้อม

ดอกเบี้ยไม่อย่างน้ันต้องติดคุก วันสุดท้ายของ

เดดไลน์ มูเกซกลับเป็นผู้ที่มาช่วยปลดหนี้ให้เขา 

เซอร์ไพรส์กันทั้งประเทศ แต่เรื่องยังไม่จบ บริษัท

เทเลคอมของเขาถกูประกาศให้ล้มละลาย เจ้าหนี ้

ของเขายังมีธนาคารจีนอีก 3 แห่ง ในปี 2020  

ศาลในยุโรปได้สั่งให้เขาจ่ายหน้ี หักลบทรัพย์สิน

ของเขาแล้วในท่ีสดุทรัพย์สนิ 42,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐของเขาจึงกลายเป็น 0 

อย่างไรก็ดี อะนิลยังใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนท ์

หรูหรา มีเรือยอร์ชส่วนตัว ซึ่งเขาบอกว่าเป็นของ 

Reliance ไม่ใช่ของเขาและบอกว่าตนได้ขาย

สิ่งของมีค่าอย่างนาฬิกา เคร่ืองเพชรเพื่อใช้หน้ี  

ดูเหมือนเขาจะยังมีเงินที่ไม่เปิดเผยอยู่อีก แล้ว 

เอาเข้าจริงครอบครัวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขา  

ทกุวนัน้ีชาวอนิเดยีต่างไม่เช่ือว่าอะนิลจะได้เข้าคกุ

จรงิๆ และยังแสดงความเหน็ว่าหากเขาไม่รีบร้อน

ในการท�าธุรกจิเพราะอยากเอาชนะมเูกซ (ทีต่อนน้ี

ก็ยังรวยติดท็อป 10 โลก) เขาคงไม่มาอยู่ในจุดนี้

เพราะจริงๆ เขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่ง

ที่มาภาพ:

https://www.deccanherald.com/
business/business-news/anil-ambanis-
tale-of-riches-to-rags-724063.html

https://tradebrains.in/mukesh-vs-anil-
ambani/ 
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“Fake it till you make it - แสร้งท�าเข้าไว้ 

จนกว่าจะท�าได้จริง” ค�าพังเพยของฝร่ังที่จริงๆ 

แล้วกล่าวขึ้นมาในเชิงบวก เพื่อให้คนสวม

หน้ากากแห่งความมั่นใจและเช่ือมั่นว่าตนเองมี

ศักยภาพพอจะท�าในสิ่งยากๆ แต่อีกด้านหน่ึง  

ค�ากล่าวน้ีมีข้อจ�ากัด เพราะเมื่อใดที่คุณเช่ือว่า

ท�าได้ แต่สุดท้ายแล้วท�าไม่ได้ซะที ความมั่นใจ

น้ีก็ไม่ต่างจากการหลอกตัวเอง และในกรณีของ  

เอลิซาเบธ โฮล์มส์ ความมัน่ใจของเธอกลายเป็น 

การหลอกลวงระดับโลก

เอลิซาเบธ โฮล์มส์ เกิดที่วอชิงตัน ดีซี  

สหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ. 1984 มฐีานะด ีเรียนเก่ง 

ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อจะ

เดินตามฝันที่อยากมีสตาร์ทอัพของตัวเอง เธอ 

ช่ืนชอบ สตีฟ จอ็บส์ เจ้าพ่อบริษทั Apple อย่างมาก 

และลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันในปี 2004 

เพื่อก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีตอนอายุ 19 ปี โฮล์มส์

มีไอเดียจะสร้างนวัตกรรม “เคร่ืองตรวจเลือด” 

ที่แค่เจาะเลือดตรงปลายน้ิวก็ตรวจหาโรคได้

มากมาย และเป็นเคร่ืองเลก็ทีต่ดิตัง้สะดวก เข้าถงึ 

ประชาชนง่าย แม้ว่าเพือ่นๆ และอาจารย์หลายคน 

จะเตือนว่าไอเดียของเธอ “เป็นไปไม่ได้” แต่กลับ

ท�าให้เธอรู้สึกว่าเธอก�าลังคิดการใหญ่และจะต้อง

ท�าให้ส�าเร็จ 

โฮล์มส์เดินหน้าก่อต้ังบริษัทเทคโนโลยี

สขุภาพช่ือ เธราโนส (Theranos) ในซลิคิอนแวลลย์ี 

แม้ไม่ใช่ผู ้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ แต่ไอเดียที่

บรรเจิดพร้อมเครดิตนักศึกษาจากสแตนฟอร์ด 

ท�าให้เธอได้รับความสนใจจากเหล่านักลงทุน 

รายใหญ่ เธอจ้างคนเก่งๆ มานั่งในบอร์ดบริหาร

จนคณะกรรมการบริษัทเต็มไปด้วยคนมีช่ือเสียง 

ความน่าเช่ือถอืของเธราโนสพุง่ทะยาน ใครๆ ต่าง 

บอกว่าน่ีคือดาวรุ่งดวงใหม่แห่งซิลิคอนแวลลีย์  

ถึงอย่างนั้น เธราโนสก็ท�างานแบบเงียบๆ ไม่เคย

มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กับสื่อ กระทั่งในปี 2013 

จึงออกมาประกาศว่า นวัตกรรมเครื่องเจาะเลือด  

“เอดสินั” ของบริษทั จะให้บริการในร้านยา 40 แห่ง 

ทัว่รัฐแอริโซนา แล้วปีต่อมาโฮล์มส์กโ็ด่งดงัเหมอืน

พลุแตก 

เธอออกสื่อไม่ว่างเว้น ข้ึนปกนิตยสารดังๆ 

เวที TED talks ฟอร์บส์ระบุให้เธอเป็นเศรษฐินี 

ผู้ร�่ารวยที่สุดจากการสร้างเน้ือสร้างตัวอันดับที่ 

110 ของโลก สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่าง ภาพลักษณ์

ของเธอ โฮล์มส์คือผู้บริหารที่สง่า มีเสน่ห์ พูดจา

ด้วยน�้าเสียงทุ ้มต�่าราวกับผู ้ชาย สีหน้ามั่นใจ 

ดวงตาแทบไม่กะพริบ สวมชุดสีด�าคอเต่า มีนิสัย

บ้างานแถมยงัเผดจ็การด้วย หลายคนรูส้กึทนัทว่ีา

เธอคือ สตีฟ จ็อบส์ เวอร์ชันหญิง 

ELIZABETH HOLMES 
เอลิซาเบธ โฮล์มส์

ฝันสลาย เมื่อเร่ืองโกหก
ไม่อาจกลายเป็นจริง

ที่มาภาพ:

https://www.thetimes.co.uk/article/
elizabeth-holmes-the-theranos-empire-
swiftly-reduced-to-rubble-rjkkpv52r

https://www.vanityfair.com/
news/2019/02/inside-elizabeth-
holmess-final-months-at-theranos
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ปี 2014 เป็นปีทีโ่ฮล์มส์ได้ก้าวสูจ่ดุสงูสดุ เธราโนสระดมทนุ 

ได้เกือบหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สถาบันสุขภาพหลายแห่ง 

เซ็นสัญญาพร้อมติดต้ังเคร่ืองเอดิสัน แต่แล้วความรุ่งเรืองที่

เปราะบางกป็ริแตก เมือ่ จอห์น แคร์รีรู นักข่าวแห่งวอลล์สตรีท

เจอร์นัล เริ่มตามสืบความน่าสงสัยของเธราโนส เขาได้เขียน

บทความเปิดโปงว่าเคร่ืองเอดิสันน้ันไร้ประสิทธิภาพ มีการ

ลักลอบน�าผลตรวจด้วยวิธีปกติจากแล็บมาหลอกว่าเป็น 

ผลตรวจจากผลิตภัณฑ์ของตัวเอง นวัตกรรมของเธราโนส

คือการโกหกที่อันตรายมากต่อการวินิจฉัยสุขภาพของผู้ป่วย 

แน่นอนว่าโฮล์มส์ไม่ยอมรับและขู่ฟ้องกลับ เธอยังเดินหน้าต่อ

ด้วยท่าทีมั่นใจเหมือนที่ผ่านๆ มา 

อย่างไรก็ดี ทุกอย่างแย่ลงเม่ือโฮล์มส์เอาแต่ปฏิเสธ 

ข้อกล่าวหา แต่กลับพิสูจน์ไม่ได้สักเร่ืองว่าสิ่งที่ถูกแฉนั้นผิด 

กระแสสังคมที่จริงๆ ก็มีคนมากมายสงสัยอยู่แล้วจึงโหมเข้า

โจมตี ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่รวมถึงสิ่งที่เธอแสดงออกด้วยว่า

พยายาม “ปั้นแต่ง” ให้เหมือนสตีฟ จ็อบส์ จนดูเสแสร้ง ยังมี 

เร่ืองความสมัพนัธ์ส่วนตวัของเธอกบั COO ของบริษทัทีร่่วมกนั 

หมกเม็ดข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ด้วยข้ออ้างความลับทางธุรกิจ

ปี 2016 เธราโนสมาถึงจุดดิ่ง โฮล์มส์ถูกลงดาบจาก 

หน่วยงานระบบประกันสุขภาพของรัฐ พาร์ทเนอร์ทั้งหลาย

ฉีกสัญญาพากันตีตัวออกห่าง การฟ้องร้องจากหลายฝ่าย

รุมเข้ามา เธอต้องลงจากต�าแหน่ง CEO ในปีถัดมา บริษัท

ถูกถอนทุนแถมต้องจ่ายค่าเสียหายชดใช้คนไข้หลายรายจน 

ในที่สุดก็ล้มครืน แถมล้มแบบที่ไม่มีนักลงทุนคนไหนอยาก

สานต่อ โฮล์มส์ถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายและถูกจับ 

ในคดีอาชญากรรม ทุกวันนี้เธอยังขึ้นศาลเป็นว่าเล่น โดนไป 

11 คดี ถูกตัดสินว่าผิดไปแล้ว 4 คดี มีสิทธิ์ต้องเข้าไปอยู่ใน

คุกอย่างน้อย 20 ปีเลยทีเดียว 

เรื่องราวเกี่ยวกับโฮล์มส์และเธราโนส ได้รับการเผยแพร่

ลงในหนังสือของจอห์น แคร์รีรู ซึ่งตีพิมพ์ในช่ือ “เลือดช่ัว: 

เร่ืองลบัและค�าลวงเบือ้งหลงับริษทัดาวรุ่งแห่งซลิคิอนแวลลย์ี” 

เร่ืองนี้ยังมีทั้งรูปแบบสารคดี และท�าเป็นซีรีส์ออกฉายในช่ือ

เรื่อง The Dropout
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ก่อนจะเป็น แพทริเซยี คลกูี ้เธอคอื แพทริเซยี 

โรส เกิดในปี ค.ศ. 1949 เติบโตมาในอิรัก แล้ว

ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อังกฤษตอนอายุ 16 ปี รับงาน 

ถ่ายนู้ด เต้นระบ�าหน้าท้องตามไนท์คลับ ต่อมา

เธอแต่งงานกับเจ้าของส�านักพิมพ์แนว 18+ และ

ได้เขียนคอลมัน์แนะน�าทกัษะเดด็ดวงเร่ืองอย่างว่า 

แต่เมือ่ชีวิตแต่งงานไม่ยดืเธอจงึย้ายไปอยูนิ่วยอร์ก

ในวัยยี่สิบกลางๆ และได้พบกับ จอห์น คลูกี ้

มหาเศรษฐีวัย 60 ปี เขาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสาย

เยอรมันผู้ได้ฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งธุรกิจเทเลคอม

และมีเดีย ในปี ค.ศ. 1989 ฟอร์บส์จัดให้คลูกี้เป็น

คนรวยที่สุดในอเมริกา 

ทั้งสองตกหลุมรักแรกพบ พวกเขาบอก

แบบน้ันแม้ฝ่ายชายจะอายุมากกว่าเธอ 35 ปี  

ชาวกอสซิปทั้งหลายต่างมองว่าแพทริเซียหลงรัก

ความร�่ารวยของคลูกี้มากกว่า ใครจะว่าอย่างไร 

ทั้งคู่ก็แต่งงานกันในปี 1981 แพทริเซียได้ใช้ชีวิต

เหมือนเจ้าหญิงอยู่ในคฤหาสน์ช่ือ Albemarle  

ที่มี 45 ห้อง ตกแต่งราวกับพระราชวัง บนพื้นที่

กว่า 500 ไร่ในรัฐเวอร์จิเนีย ยกระดับการใช้ชีวิต

สูช่นช้ันสงูและฝึกรสนิยมการดืม่ไวน์จนกลายเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์คนหนึ่ง 

ผ่านไป 9 ปีแพทริเซียก็ขอหย่า ทั้งเธอและ

คลูกี้ต่างไปแต่งงานใหม่ แพทริเซียได้ค่าชดเชย

เป็นคฤหาสน์ Albemarle และยังได้ค่าเลี้ยงดู 

1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าสูงลิ่วแบบที่คู่

หย่าร้างอื่นๆ พากันอ้าปากค้าง ความหลงใหล

ในเคร่ืองดื่มไวน์ท�าให้เธอเร่ิมท�าธุรกิจไร่องุ ่น  

วาดฝันจะเปลีย่นพืน้ทีโ่ดยรอบคฤหาสน์เป็นแหล่ง

ผลิตไวน์รายใหญ่ของประเทศ เธอจ่ายหลายล้าน

เพื่อจ้างไวน์มาสเตอร์จากฝร่ังเศส น�าเข้าถังโอ๊ก

บาร์เรลบรรจุไวน์ราคาแพงของเธอ ช่วงแรกเธอ

ก็ขายให้คนโพรไฟล์เลิศหรูได้อยู่ ไวน์ของเธอ

ได้เสิร์ฟในงานแต่งลูกสาวของ ฮิลลารี คลินตัน  

ทุกอย่างดูไปได้สวย เธอจึงกู้เงินจากธนาคารมา

อกี 65 ล้าน เพือ่ซือ้เคร่ืองจกัรใหญ่ใหม่เอีย่มขยาย

ก�าลังการผลิต เงินที่กู้มาประกันไว้ด้วยคฤหาสน์ 

Albemarle และไร่องุ่นของเธอเอง

ปัญหาคอืเธอไม่เคยท�าธุรกจิ เธอลงทนุแบบ

หน้ามดืตามวั แถมยังใช้จ่ายส่วนตวัแบบฟุ่มเฟือย

โดยไม่ค�านึงถึงสิ่งที่ต้องแบกไว้ก่อนจะได้ก�าไร

กลบัคนื การจะขายไวน์ราคาแพงให้ประสบความ

ส�าเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นักชิมไวน์ตั้งมาตรฐานสูง 

แถมมีเจ้าตลาดที่สะสมช่ือเสียงมาก่อนอีก เวลา

ผ่านไป ไวน์ของเธอเหลือค้างอยู่ในคลังกว่าหมื่น

ขวดโดยไม่มีใครแตะต้อง แพทริเซียไม่มีก�าไร

พอจะจ่ายหนี้ ซ�า้ร้ายในปี 2009 เกิดฟองสบู่แตก 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ตกพรวด วันก�าหนด 

ช�าระหนี้ก็ใกล้เข้ามา

PATRICIA KLUGE
แพทริเซีย คลูก้ี

หย่าแล้วรวย 
ยิ่งกว่าถู้กหวยรางวัลใหญ่
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เธอประกาศขายคฤหาสน์ Albemarle ในราคา 100 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หวังขายครั้งเดียวปลดหนี้ แต่ผู้ประเมินเห็นว่า

ราคาน้ีสงูเกนิไปจงึกดต�า่ลงมาคร่ึงหน่ึง ผ่านไปหน่ึงปีไม่มีคนซือ้ 

ก็ลดลงอีกคร่ึงหน่ึง แต่คฤหาสน์แสนสวยขายที่ 24 ล้าน

ดอลลาร์ฯ ก็ยังขายไม่ออก ไม่มีใครอยากจ่ายเงินหลาย 

สบิล้านในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ แพทริเซยีรวบรวมเคร่ืองประดบั 

นาฬิกา ของล�า้ค่าทีม่นี�าออกประมลูขายแต่ได้มาเพยีง 15 ล้าน

ดอลลาร์ฯ ในท่ีสดุธนาคารและฟาร์มเครดติจงึเข้ายดึคฤหาสน์

และไร่องุ่นทีล้่มเหลวของเธอในปี 2011 ความม่ังคัง่นับพนัล้าน

ในอดตีสญูสลายไปในเวลาสัน้ๆ ช่วงเวลาทีล้่มละลาย เธอเหลอื 

ทรัพย์สินมูลค่า 2.6 ล้าน แต่มีหนี้ 47.5 ล้าน เท่ากับว่ามีหนี้

สูงกว่าถึง 20 เท่า

แล้วก็มีคนสนใจคฤหาสน์ของเธอ เขาคือ โดนัลด์ ทรัมป์ 

ผู้ที่ต่อมาจะได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกา ทรัมป์จะซื้อทั้งไร่

ไวน์และคฤหาสน์ แต่เสนอราคาที่ต�่ามากจนธนาคารปฏิเสธ 

เขาเลยจัดการซื้อสนามหญ้ากว่า 500 ไร่ในราคาเบาๆ รอบ

คฤหาสน์ไว้หมด นับเป็นความเจ้าเล่ห์ของเขา การซื้อสนาม

รอบๆ ก็เพื่อกันไม่ให้คนอื่นมาซื้อคฤหาสน์ ในที่สุดเขาก็ได้

คฤหาสน์ไปในราคาแค่ 6 ล้านกว่าเท่านั้น ไร่องุ่นก็ถูกทรัมป์

ซือ้ไป เขายงัจ้างแพทริเซยีท�างานในไร่ทีเ่ธอเองเคยเป็นเจ้าของ 

แต่ท�าได้ปีเดียวเธอก็ถูกไล่ออก 

ในปี 2017 ดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แพทริเซียในวัย 

68 ปี ได้ให้สมัภาษณ์สือ่ เธอบอกว่าเธอหลงใหลเคร่ืองประดบั

อญัมณีมาตลอด และมช่ีวงเวลาทีม่คีวามสขุกับมนัได้แบบไม่มี

ลมิติ แต่เมือ่อยูใ่นสถานการณ์ทีย่ากล�าบากเธอกเ็ลอืกสละมัน

เป็นอย่างแรก จนถึงตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอะไร

ที่ส�าคัญกับชีวิตไปเลย

ที่มาภาพ:

https://www.nytimes.com/2017/04/07/
fashion/patricia-kluge-jewelry-donald-
trump.html

https://www.nytimes.com/2011/10/01/
business/patricia-kluge-loses-her-fortune-
in-the-downturn.html
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คร้ังหน่ึง เร่ืองราวของ ฌอน ควินน์ เคยเป็นแรงบันดาลใจ

ด้านการประสบความส�าเร็จ เพราะเขาได้สร้างเน้ือสร้างตัวจากคน

เล็กๆ ในสังคมมาสู่คนที่มั่งคั่งที่สุดในไอร์แลนด์ แต่เมื่อเขาพลาด

และล้ม เรื่องของเขากลับกลายเป็นเรื่องที่ใครต่อใครฟังแล้วก็ได้แต่

คิดว่า “ไม่น่าเลย”

ฌอน ควินน์ เกิดในปี ค.ศ. 1947 ในชนบทตอนเหนือของ

ไอร์แลนด์ มีชีวิตเป็นชาวไร่ที่ได้เรียนหนังสือน้อยเพราะต้องมา

ช่วยงานในฟาร์มของครอบครัว แต่ควินน์มีหัวการค้าต้ังแต่วัยรุ่น  

พอเห็นว่ากรวดหินในที่ดินของครอบครัวเป็นวัสดุก่อสร้างช้ันดี เขา

จึงยืมเงินเพื่อนมาเพื่อซ้ือเคร่ืองสกัดกรวดหิน แล้วน�าไปขายให้ร้าน

ท้องถิ่นในละแวกบ้าน เขาท�าธุรกิจเล็กๆ นี้อยู่นับสิบปีจนเข้าใจดีถึง

วสัดกุ่อสร้างรวมถงึรูปแบบของธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เมือ่เศรษฐกจิ

ของไอร์แลนด์เติบโตในช่วงยุค 90 เขาจึงถือโอกาสขยายธุรกิจมาท�า

อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ วางรากฐานความมัง่คัง่และสถานะนักธุรกจิ

แถวหน้าของตัวเอง 

ควินน์ปลูกปั้นจนบริษัท Quinn Cement ข้ึนแท่นผู้ผลิต

ปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศ จากน้ันเขาแตกไลน์ธุรกิจเรือธง

มาสู่กิจการโรงแรม บริษัทของเขาเป็นเจ้าของโรงแรมหรูหลายแห่ง 

ทั่วยุโรป เขายังไปต่อที่อุตสาหกรรมพลาสติก แก้ว ดูเหมือนเขา 

จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่วิสัยทัศน์ที่น่ายกย่องคือการ

ตัดสินใจหันหางเสือมาสู่ธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน ควินน์ก่อตั้ง 

Quinn Insurance ในปี 1996 และตลอดหน่ึงทศวรรษ Quinn 

Insurance สร้างก�าไรมหาศาล เป็นบริษัทประกันรายใหญ่อันดับ 3 

ของไอร์แลนด์ ความเติบโตในทุกธุรกิจท�าให้ Quinn Group เสมือน

SEAN QUINN
ฌอน ควินน์

เดิมพันผิดชีวิตเปล่ียน 
รวยแค่ไหนก็ไม่เหลือ
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อาณาจักรย่อมๆ ที่รุ่งเรือง เท่านั้นไม่พอ ควินน์

สนใจธุรกิจธนาคารด้วย ในปี 2007 เขาซื้อหุ้น

ของธนาคารแองโกล-ไอริชไว้ 5% แองโกล-ไอริช

เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เน้นปล่อยสินเชื่อ

อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจขนาดใหญ่ มีสาขาใน

ยุโรปและอเมริกา 

ในปี 2008 ฟอร์บส์จัดให้ควินน์เป็นบุคคลที่

รวยที่สุดในไอร์แลนด์ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 6,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอยูอ่นัดบั 164 ของโลก แต่ปี

น้ันเองกไ็ด้เกดิภาวะฟองสบูแ่ตกในอเมริกา ส่งผล 

ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นจุดเริ่มต้น

วิกฤตอาณาจักรของควินน์ด้วยเช่นกัน ธนาคาร  

แองโกล-ไอริชได้รับผลกระทบอย่างหนักจนหุน้ดิง่ 

ลงเหว แต่ควนิน์ไม่หวัน่ไหว ความส�าเร็จทีผ่่านมา

ท�าให้เขามั่นใจการตัดสินใจของตัวเอง 

ควินน์มองว ่าน่ีเป ็นโอกาสที่จะช้อนหุ ้น

ธนาคารแห่งน้ี เขาเข้าซื้อหุ ้นผ่านสัญญาการ 

ซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Differences) 

โดยเก็งไว้อย่างดีว่าหุ้นจะกลับมาข้ึน เมื่อถึงปี 

2009 เขาก็ซื้อไว้แล้ว 28% แต่ครั้งนี้ควินน์คิดผิด

มหันต์ แองโกล-ไอริชได้รับผลกระทบหนักมาก

จนมูลค่าหุ้นตกลงถึง 98% เป็นข่าวที่ช็อคควินน ์

มาก เงินมหาศาลที่เขาเพิ่งลงไปแค่ไม่กี่เดือน

ขาดทุนย่อยยับ ซ�้าร้ายเงินที่เขาเอามาลงดันเป็น

เงินที่ไปกู้มารวมแล้วมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เป็นการเดมิพนัทีบ้่าคลัง่จนเป็นสาเหตุหลกั

ที่ท�าลายความมั่งคั่งของเขาและครอบครัว

อาณาจกัร Quinn Group ระส�า่ระสาย ควินน์ 

รีดเงินก้อนใหญ่จาก Quinn Insurance เพื่อไป

ใช้หนี้ แต่ช่วงน้ันบริษัทประกันของเขาเองก็ได้รับ 

ผลกระทบหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจเช ่นกัน 

แถมบริษัทยังถูกปรับอย่างหนักจากการท�าผิด

กฎหมายอีก ท�าเอาบริษัทขาดสภาพคล่องจนล้ม 

และก็ถูกเจ้าอื่นมาซื้อกิจการไป กิจการโรงแรม

และอสังหาฯ ก็ย�่าแย่ แถมที่ผ่านมาครอบครัว 

ควินน์ใช ้จ ่ายกันมือเติบท�าให ้ควินน์ไม ่ได ้มี

เงินสดในมือมากนัก 

เมื่อไม่มีปัญญาจ่ายหนี้คืน เขาก็ถูกรัฐบาล

ที่เข้ามาควบคุมแองโกล-ไอริชฟ้องร้อง ศาลได้

สั่งให้เขาหลุดพ้นจากการบริหารกิจการใดๆ ของ

เขาทั้งหมด ในปี 2011 ทรัพย์สินของเขาเร่ิมถูก

ยึดทยอยน�ามาช�าระหน้ี แม้เขาจะพยายามหา

ช่องทางรักษาทรัพย์สิน ทั้งโอนย้าย ทั้งเอาไปขาย

เพื่อเก็บเงินสด แต่ก็เข้าข่ายกระท�าผิดกฎหมาย 

นอกจากถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว 

เขาจึงต้องติดคุกด้วยอีก 9 สัปดาห์ หลังจาก

พ้นโทษออกมา ควินน์ก็ไม่เหลือธุรกิจที่เขาสร้าง

ไว้อีกเลย 

ปัจจุบัน ควินน์มีอายุย่างเข้า 75 ปีแล้ว เขา

ใช้ชีวติเงยีบๆ อยูก่บัครอบครัวในละแวกใกล้เคยีง 

กบัเมอืงเกดิของเขา และยงัเหลอืทรัพย์สนิรวมแล้ว 

อยู่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทุกวันนี้การ

ล้มละลายของเขายงัถอืเป็นเร่ืองราวคร้ังส�าคญัใน

ประวัติศาสตร์ของไอร์แลนด์

ที่มาภาพ:

https://www.bloomberg.com/news/
videos/2021-01-05/terror-in-the-
irish-borderlands-video

https://irishacademicpress.ie/
product/quinn/

https://www.irishtimes.com/
business/financial-services/
quinn-insurance-case-against-audi-
tors-on-hold-over-funding-1.4755281
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8 สตาร์ทอัพ 
เปดิตัวอย่างปงั  
แต่ไปไมถึ่้งฝั่ งฝัน
มาต่อกันที่เรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพที่
ต้องบอกว่า ตอนเกิดใหม่ถือเป็นดาวรุ่งแต ่
ท�าไปท�ามากลับกลายเป็นดาวดับ ทั้งที่แต่ละเจ้า
ก็มาพร้อมไอเดียเด็ดๆ อุปกรณ์ครบมือ  
นักวิจัยพร้อมสรรพ แถมมีนักลงทุนคอยอุ้ม
ด้วยเงนิก้อนใหญ่ แต่สดุท้ายกต้็องปิดตวัลงไป
ในระยะเวลาไม่นาน นี่คือเรื่องราวของ 8 บริษัท
สตาร์ทอัพ ซึ่งมีทั้งล้มไปแบบน่าเสียดาย ล้มไป
แบบน่าละอาย และล้มไปแบบท่ีคนยังงงๆ กับ 
ไอเดียของผลิตภัณฑ์อยู่เลย

ที่มาภาพ:

https://www.appcues.com/blog/apple-pay-mint-product-design
https://techcrunch.com/
https://archive.fortune.com/2010/03/26/news/companies/
terralliance_tech_full.fortune/index.htm
https://review.thaiware.com/1719.html
https://www.washingtontimes.com/news/2015/aug/26/
solyndra-misled-government-get-535-million-solar-p/
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BETTER PLACE
เปิดตัวในปี 2007 โดย ไซ อากัสซี ชาวอิสราเอล 

และปิดตัวในปี 2013 ลงทุนไป 742 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

Better Place มีเครือข่ายทั่วโลก เป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จ

แบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้เวลาชาร์จจนเต็มเพียงแค่ 

ไม่กีน่าท ีฟังดเูจ๋งด ีแต่มนัีกวิจารณ์บางคนมองว่า น่ีเป็นการ

แก้ปัญหาที่เล่นใหญ่เกินตัวปัญหา เพราะเมื่อแบตเตอรี่ใหญ่

ข้ึนและชาร์จได้ไวข้ึนในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า การสร้างเครือข่าย 

เพื่อต้ังสถานีชาร์จแบตเตอร่ีดูจะเป็นทางแก้ที่แพงเกินไป 

อย่างไรก็ตาม Better Place สร้างเครือข่ายไว้หลายประเทศ 

แถมยังไปร่วมทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์เพื่อให้เกิดรถที่จะ

ชาร์จกับสถานีของบริษัทได้ แต่ในที่สุดก็ขายออกไปได้แค่ 

1,500 คัน น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเงินลงทุนกว่า 700 ล้าน

ดอลลาร์ฯ บริษัทคิดซับซ้อนเกินจนท�าให้ทุกอย่างตึงมือ

และตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่ถูกใจตลาด ผู้ซื้อไม่พร้อมจะซื้อรถที่

ออกแบบมาจากผู้ผลิตที่จริงๆ แล้วไม่ได้คิดจะออกแบบรถ



JUICERO
ก่อตัง้ข้ึนในปี ค.ศ. 2013 ด้วยไอเดยี 

ที่ อยากให ้คนมี เค ร่ืองท�าน�้ าผลไม ้

สกัดเย็นแบบง่ายๆ ดื่มได้ที่บ้านเหมือน

เคร่ืองชงกาแฟ บริษัทระดมทุนมาได้ 

120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ออก

ผลิตภัณฑ์ชื่อ The Juicero Press ในปี 

2016 เป็นเคร่ืองสกดัน�า้ผลไม้ทีม่แีรงบบี 

มากถึง 4 ตัน เคลมว่าจะท�าให้ได้น�้า

ผลไม้ท่ีมีคุณภาพ แต่ว่าเจ้าเคร่ืองน้ี

ถูกวิจารณ์ยับ ข้อแรกคือ แพง ราคา

เครื่องละ 699 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

20,000 กว่าบาท) ข้อสองก่อนใช้ต้อง

เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านมือถือ และข้อสาม 

เคร่ืองน้ีใช้ได้เฉพาะผลไม้สกัดในซอง 

ยีห้่อ Juicero เท่าน้ัน ยอดขายผลติภณัฑ์

ยงัไม่ทนักระเต้ือง สือ่เจ้าใหญ่ บลมูเบร์ิก 

ก็ได้ออกมาแฉว่า เครื่องสกัดน�้าผลไม้

แสนแพงน้ีไม่มีประโยชน์เลย เพราะ

แค่ใช้มือเปล่าบีบซองผลไม้สกัดของ 

Juicero ก็จะได้น�้าผลไม้ออกมาใน

คุณภาพที่แทบไม่ต่างจากใช้เคร่ืองบีบ 

แถมยังมีวิศวกรออกมาบอกว่ากลไก

ภายในเคร่ืองถูกสร้างให้ซับซ้อนเกิน

ความจ�าเป็น ท�าให้เคร่ืองแพงโดยใช่เหตุ 

หลังจากวางขายได้ 16 เดือน บริษัทจึง

ระงับการขายและประกาศปิดตัวลง

WEBVAN
สตาร์ทอพัทีเ่กดิในปี 1996 และปิด

ตัวในปี 2001 ด้วยเงินลงทุน 570 ล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหน่ึงในการล้มละลาย

ที่ โด ่งดังเพราะเป ็นบริษัทดอทคอม 

รายแรกๆ ที่ล้ม  Webvan เป็นบริษัท

ร้านสะดวกซื้อออนไลน์ ซึ่งลูกค้าจะ

เลือกสินค้าได้ภายในเวลา 30 นาที

ผ่านเว็บไซต์และรอให้ของที่สั่งมาส่ง  

ปัจจัยแรกที่ท�าให้บริษัทล้ม คือ การท�า

อะไรใหญ่เกินตัว Webvan จับหลาย

ตลาดมากเกินไป (ต่างจาก Amazon 

ที่เร่ิมจากตลาดหนังสือ) และลงทุนใน

โครงสร้างที่แพงมากจนท�าให้ใช้เงิน

หมดไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่อมาคือ 

ท�าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม น่ันคือ 

ไม่พร้อมทั้งเทคโนโลยีและตัวลูกค้า 

บริษัทมาเร็วเกินไป ในช่วงยุคปลาย 90 

กับคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะราคาสูง ยังไม่มี

ใครไฮเทคพอจะใช้บริการของ Webvan 

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตในยุคน้ันก ็

ไม่เอือ้ พวกเขาควรจะค่อยๆ เตบิโตทลีะ

ตลาด เรียนรู้จนเข้าใจแล้วค่อยท�าสเกล

ใหญ่ Webvan จงึไม่ประสบความส�าเร็จ 

และล้มละลายแบบไม่ใช่เพราะโกงหรือ

แนวคิดไม่ดี จนในปี 2009 Amazon ได้

มารับไปสานต่อ

TERRALLIANCE
ช่ือสตาร์ทอพัในปี 2009 ทีแ่ทบไม่มี 

ใครรู้จกัเพราะด�าเนนิการภายใต้ความลบั 

สุดยอด แต่ที่ยังพอมีข่าวเพราะนักข่าว 

ของนิตยสารฟอร์จูนอุตส่าห์ไปขุดคุ้ย

ข้อมูลมา Terralliance เป็นบริษัท

ค้นหาน�้ามันโดยใช้เคร่ืองบินที่จะบินต�่า 

และบินช้า ซึ่งจะประมวลผลข้อมูล

หลากหลาย เช่น สภาพภูมิประเทศ 

กระแสไฟฟ้า ร่องรอยสารเคมีในอากาศ 

แนวคิดสร้างสรรค์ดีแต่ไม่แน่ใจว่าได้ผล

ดีเท่าไหร่ ถึงอย่างน้ันบริษัทก็เล่นใหญ่ 

ผู้ก่อต้ัง เออร์เลนด์ โอลสัน เป็นอดีต

วิศวกรนาซ่า เขาต้องการใช้เคร่ืองบิน

สอดแนมรุ่น US U-2 ท�างานน้ี แต่มี

ปัญหาเพราะเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เหมาะกับ 

การพาณิชย์ มันเหมาะกับการทหาร  

เขาจงึหนัไปหารัสเซยีเพือ่จะซือ้เคร่ืองบนิ 

Sukhoi Su-27 เคร่ืองบนิขับไล่เคร่ืองยนต์ 

ไอพ่น โอลสันพร้อมจ่ายมาก ความ

สามารถอย่างหนึง่ของเขาคอืการชวนเช่ือ 

จนนกัลงทนุลงขันให้บริษทัเขาได้ถงึหลัก

พันล้าน หลังจากเอาเงินทุนมาใช้จ่าย

ไปกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์คือ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอลสันจึงถูกฟ้องจน

บริษัทต้องปิดตัว มีผู้มาลงทุนใหม่และ

เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปเป็นอย่างอื่น
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SOLYNDRA
ก่อตั้งในปี 2004 เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนผู้ผลิต

แผงโซลาร์เซลล์ แต่ช่วงปีน้ันราคาของซิลิคอน วัสดุส�าคัญ

ในการผลิตพุ่งสูง บริษัทจึงหันมาผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบ

ใหม่โดยใช้คอปเปอร์ อินเดียม แกลเลียม เซเลไนด์ พวกเขา 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกวางเป็น

ชั้นๆ ต่างจากแผงโซลาร์เซลล์สี่เหลี่ยมแบบเดิมๆ บริษัท

เคลมว่าผลติภณัฑ์แบบใหม่มปีระสทิธิภาพสงูกว่าแผงโซลาร์ 

เซลล์ทัว่ไปในท้องตลาด ซึง่การเคลมนีไ้ม่เคยได้รับการพสิจูน์ 

ในปี 2006 Solyndra ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของ 

โอบามา ต่อมา เลขาธิการกระทรวงพลงังานได้อนมุติัเงินทนุ

ให้บริษัทมากถึง 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุกอย่างดีไปหมด 

แต่เร่ิมไม่ดเีมือ่ราคาซลิคิอนทีเ่คยแพงมากถกูลง 89% แถมมี

บริษัทจากจีนเข้ามาตีตลาดแผงโซลาร์เซลล์ในราคาถูก เมื่อ

สนิค้าของบริษทัแพงกว่าและยงัมข้ีอกงัขาเร่ืองประสทิธิภาพ 

บริษัทจึงเข้าสู่ขาลงและถูกประกาศล้มละลายในปี 2011  

ภายหลังมีการสืบสวนพบว่าข้อมูลที่บริษัทน�าไปขายรัฐบาล

โอบามา เป็นโฆษณาชวนเช่ือ ท�าให้ประเทศต้องสญูเงนิภาษี

จ�านวนมากให้กับ Solyndra

PAY BY TOUCH
ผูใ้ห้บริการการจ่ายเงนิทีใ่ช้ระบบยนืยนัตวัตนด้วยไบโอ

เมตริกซ์ (เช่น ลายนิ้วมือ) เปิดตัวในปี 2002 แต่ทุกอย่างก็

มีปัญหาตั้งแต่ตัวผู้ก่อตั้ง จอห์น โรเจอร์ส ถูกขุดคุ้ยว่ามีคดี

ตดิตวั มีภาพ Mugshot ของเขา (ภาพทีต่�ารวจถ่ายผูต้้องหา) 

ปรากฏในรัฐมินนิโซตา เขาโดนคดีทั้งเรื่องไม่ยอมจ่ายหนี ้

ท�าร้ายร่างกายผู้หญิง ท�าลายข้าวของ แถมยังมีข้อหาเล่น

ยาเสพติด แน่นอนว่าไม่ใช่โพรไฟล์ที่ดีของผู้ที่จะเข้าซิลิคอน

แวลลีย์ แต่สิ่งที่เกิดคือ โรเจอร์สระดมทุนได้ราวๆ 500 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เป็นการลงขันแบบไม่ตรวจสอบอีกคร้ังของ

นักลงทุนในที่แห่งนี้ ส่วนหนึ่งเพราะ จอห์น โรเจอร์ส เป็น

ชื่อสามัญที่ใครก็ตั้งกัน ไม่ใช่แค่มีอดีตน่าสงสัย โรเจอร์สยัง

ใช้เงินเก่งสุดๆ เขาทุ่ม 150 ล้านดอลลาร์ฯ เพื่อซื้อพนักงาน

จากบริษทัคูแ่ข่ง ด�าเนินการได้ 5 ปี สญูเงนิไปหลายร้อยล้าน

ดอลลาร์ฯ มีรายได้กลับมาแค่ 600,000 นักลงทุนพยายาม

จะเซฟบริษัทนี้ แต่โรเจอร์สท�าให้เรื่องจบด้วยการแสดงนิสัย

หยาบคายใส่หน้าพวกเขา จริงๆ แล้วไอเดยีของโรเจอร์สน้ันดี 

ทุกวันน้ีเราก็ใช้ระบบจ่ายเงินที่ยืนยันตัวตนด้วยลายน้ิวมือ

อย่างแพร่หลาย
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DINNER LAB
ก่อตั้งในปี 2011 และปิดตัวในปี 2016 ใช้เงินลงทุนรวม

แล้วประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คอนเซ็ปต์ของ Dinner 

Lab คือจะพาลูกค้าไปรับประทานอาหารม้ือค�่าเวียนไปใน  

30 สถานที ่ในบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนัทัว่ประเทศ พร้อมเมนู 

อาหารสดุแปลกโดยฝีมอืเชฟจากร้านอาหารช้ันน�า แต่ละม้ือ 

มีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ 60-90 ดอลลาร์ฯ (2,000 - 3,000 

บาท) ส�าหรับอาหาร 5 คอร์สพร้อมบาร์กลางแจ้ง มีระบบ

สมาชิกแบบจ่ายรายปีที่มีสิทธิพิเศษคือจะได้รับการเชิญให้

มาร่วมดินเนอร์ในที่ใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง แต่ 

Dinner Lab ไปไม่รอด อย่างแรกเป็นเพราะก�าหนดมื้อ

อาหารดึกเกินไป คือตอนเที่ยงคืนของวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่ง

เป็นเวลาที่คนไม่อยากกิน อย่างที่สอง บริษัทพยายามรักษา 

คอนเซ็ปต์ความแปลกใหม่ทั้งสูตรอาหารและสถานที่ท�าให้

พวกเขาต้องเปลี่ยนทีมจัดงานบ่อยเกินไป อย่างที่สามบริษัท

ไม่สามารถรักษาสัญญากับลูกค้าสมาชิกที่จะเชิญกลับมา

อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าสมาชิกแล้ว 

ความต้องการที่จะท�าก�าไรจากระบบสมาชิกจึงล้มเหลวจน

ต้องปิดตัวลงในที่สุด 

JAWBONE
ก่อต้ังในปี 1998 มีช่ือเดิมว่า Aliph บริษัทเคยมี

โอกาสร่วมงานกับกองทัพของสหรัฐฯ ด้านการวิจัยค้นคว้า

เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อทหารในสนามรบ จึงอาศัย

ประสบการณ์น้ีพัฒนาหูฟังเคลื่อนที่ที่ออกแบบให้ลดเสียง

กวนจากรอบข้างและปล่อยตวั Bluetooth Headset เวอร์ชนั

แรกในปี 2006 ช่ือว่า Jawbone ประสบความส�าเรจ็ดทีเีดยีว 

ต่อมาได้ปล่อยผลิตภัณฑ์แรกที่ไม่ใช่หูฟังช่ือว่า Jambox  

ในปี 2010 เป็นกล่องล�าโพงบลูทูธไร้สาย ขายดีมากจนมี 

คู่แข่งท�าตามออกมาขายในราคาที่ถูกกว่า บริษัทแข่งไม่ไหว 

ปีต่อมาจึงเปลี่ยนมาเล่นเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้โดยออก

ผลิตภัณฑ์ช่ือ UP ริสต์แบนด์ไลฟ์สไตล์สุขภาพที่ช่วยบอก

ระยะเวลาการนอน จ�านวนการก้าวเดิน แคลอรี่ แต่แม้จะ

พยายามเปลีย่นผลติภณัฑ์ เมือ่เจอคูแ่ข่งเข้ามาในตลาดและ

ท�าฟีเจอร์ดีกว่า บริษัทก็สู้ไม่ค่อยได้ เมื่อถึงปี 2015 ก็เหลือ 

ส่วนแบ่งตลาดริสต์แบนด์สุขภาพเพียง 2.8% แถมในปีน้ัน 

Apple ได้ปล่อยตัว Apple Watch ผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด

จึงโดนดีดตกขอบหมด บริษัทก็โดนด้วยและล้มละลายไป

ในปี 2017
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“ครูชู่่าง” ผูู้�ส่่งต่่อความรูู� เพ่ื่�อให้�ต่นเองได้�เรูยีนรูู�
อัคคพื่ล พื่รูมวงค์

ยิ่่�งถ่า่ยิ่ทอดความรู้้�สู่้่ผู้้�อ่�น ยิ่่�งเป็น็การู้
ลัับคมความสู่ามารู้ถ่ของตน เป็็น 
แนวค่ดของ “ช่่างเมย์์” อััคคพล 
พรมวงค์ ผู้้� เร่�มต้�นจากศู้นย์์  
ผู้่านการฝึึกฝึนพัฒนาต้นจน 
ก�าวสู่้่ความเป็็น “คร้ช่่าง” แลัะ 
ไมสู่เตอรู้ม์าตรู้ฐานเยิ่อรู้มนัรู้่น่แรู้ก
ของป็รู้ะเทศไทยิ่ท่�ได�รู้ับการู้ยิ่อมรู้ับ 
ในรู้ะดับสู่ากลั ทั�งเป็็นผู้้�ป็ลั้กป็้�นเด็ก
อาชีีวะให้�เป็็นแรู้งงานค่ณภาพชีั�นนำาเป็่�ยิ่มด�วยิ่
จรู้รู้ยิ่าบรู้รู้ณของวิชีาชีีพ
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เลยครับ แต่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาท�างาน

ที่นี่ เพราะจะได้เป็นช่างอย่างที่เราชอบจริงๆ

เทคนิคการปรับตัวและฝึกฝนการท�างาน

ท�างานที่แรกผมเคยเป็นหัวหน้า มีลูกน้อง 

พอมาท�างานที่นี่เป็นลูกน้องเขา ต้องมีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ศิลปะการพูดที่ท�าให้รุ่นพี ่

เขารู้สกึว่าเราเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของเขา 

ไม่ใช่มาเป็นภาระให้เขา และต้อง “กระตุน้ตวัเอง 

ให้ค่อยๆ เรียนรู้ตลอดเวลา อย่าท�าตัวเหมอืนน�า้ 

เตม็แก้ว” แล้วกห็มัน่จดบนัทกึ ผมชอบจดใส่สมดุ 

พอท�างานไปติดตรงไหน นึกไม่ออกก็กลับไป 

เปิดด ูผมว่าการจดช่วยให้ผมเรียนรู้งานได้เร็วข้ึน 

เมื่อแรกเริ่มท�างานที่บุญรอดฯ

ผมท�างานที่บุญรอดฯ ได้ 11 ปีแล้วครับ  

เป็นช่างไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง สังกัด 

ปทมุธานีบริวเวอร่ี เรียนจบสายช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 

แต่ก่อนจะมาท�างานที่บุญรอดฯ ผมเป็น QA 

Technician ผูด้แูลคุณภาพของผลติภณัฑ์ทีบ่ริษทั

แห่งหนึ่ง ไม่เคยมีประสบการณ์ซ่อมเคร่ืองจักร

ผลิตเบียร์เลย พอมาเห็นเคร่ืองจักรที่บุญรอดฯ 

ครัง้แรกตกใจเลยครับ เคร่ืองใหญ่กว่าบ้านผมอกี 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารเราก็ 

ไม่เคยมี ต้องมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คอย

ถามรุ่นพี่ บางค�าถามเล่นเอารุ่นพี่งงว่าเป็นช่าง

ยังไงมาถามค�าถามแบบน้ี ถือว่าเร่ิมจากศูนย ์

ทำำ�ง�นท่ำ�แรกผมเคยเป็็น

หััวหัน้� ม่ลููกน้อง พอม�

ทำำ�ง�นท่ำ�น่�เป็็นลููกน้องเข� 

ต้้องม่คว�มอ่อนน้อม 

ถ่่อมต้น ใช้้ศิิลูป็ะก�รพูดท่ำ�

ทำำ�ให้ัร่่นพ่�เข�รู้สึึกว่�เร� 

เข้�ม�ช่้วยแบ่่งเบ่�ภ�ระเข�  

ไม่ใช่้ม�เป็็นภ�ระให้ัเข�
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ค�าแนะน�าดีๆ ที่เคยได้รับและอยากส่งต่อ

เป็นค�าแนะน�าที่ได้มาจากเหตุการณ์ที่ผม 

จะต้องข้ึนไปพูดบนเวทีในงานของสิงห์เวย์ครับ  

ผมสั่นมาก กลัวว่าตัวเองจะพูดไม่ได้ พอคุณ 

นิดหน่อยรู้เข้าท่านก็มาคยุกบัผม สอนว่า ถกูแล้ว

ที่เราจะกลัวก่อนก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซน 

เพราะเราไม่รู้ว่าก้าวออกมาแล้วจะเจอความเสีย่ง 

อะไรบ้าง “การจะรับมือกบัความกลวัและความเสีย่ง 

ได้คอืการเตรียมตัวให้พร้อม” ในมมุมองของผม 

การเตรียมตัวคือการหาข้อมูลเพื่อประเมินความ

เป็นไปได้และปัญหาทีอ่าจเกดิข้ึนในสิง่ทีจ่ะท�า แล้ว

เอาข้อมลูน้ันมาวเิคราะห์จากความรู้ทีเ่รามี ทกุวนัน้ี 

ไม่ว่าผมจะไปสอนทีไ่หนหรือจะท�าโปรเจคต์อะไร 

กจ็ะเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมให้ดทีีส่ดุก่อน

ได้รับโอกาสเข้าโครงการฝึกฝนเป็น “ครูช่าง”

ช่วงน้ันกระแส AEC ก�าลังมา รัฐบาล

อยากโชว์ศักยภาพแรงงานไทยจึงร่วมมือกับ

หอการค้าเยอรมันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการครูช่าง

ตามมาตรฐานเยอรมัน เขาเชิญบริษัทเอกชน 

ช้ันน�าของไทยให้มาเข้าร่วม บริษัทเราก็ได้มี 

นโยบายให้แต่ละโรงงานคัดเลอืกช่างส่งไป ผมเป็น  

1 ใน 6 ช่างจากบุญรอดฯ ที่ผ่านการคัดเลือก 

ตอนแรกผมลังเลเพราะโครงการมีระยะเวลา 

ฝึกอบรมนานถึง 11 เดือน เกรงว่าจะกระทบ 

กับรายได้และวันท�างาน แต่มาคิดๆ ดูแล้วก็

ตัดสินใจยอมล�าบากในช่วงเวลาหน่ึง แลกกับ 

สิ่งที่ได้รับคือความรู ้และทักษะจากอาจารย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆ ครับ

น�าทักษะต่อยอดการท�างาน เสริมศักยภาพ 

ในวิชาชีพ

จากหลักสูตรครูช่าง 11 เดือน ผมได้ไป

เรียนต่ออีกหลักสูตรคือ AdA (ครูฝึกวิชาชีพ

ตามหลกัสตูรของวทิยาลยัทีเ่บอร์ลนิ) พอจบแล้ว 

เขาได้ให้ certificate จากเยอรมนี ท�าให้ผม 

ม ีlicense ทีส่ามารถเซน็เกรดให้นักศกึษาอาชีวะ

ได้ เด็กๆ ปวช.ที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ผมและ

ฝึกงานที่โรงงานปทุมธานี (ผ่านโครงการของ

ค่ณนิดหัน่อยรู้เข้�ท่ำ�นก็ม� 

ค่ยกับ่ผม สึอนว่� ถู่กแลู้วท่ำ� 

เร�จะกลัูวก่อนก้�วออกม� 

จ�กคอมฟอร์ทำโซน เพร�ะ 

เร�ไม่รู้ว่�ก้�วออกม�แลู้วจะ 

เจอคว�มเส่ึ�ยงอะไรบ้่�ง 

“ก�รจะรับ่มือกับ่คว�มกลัูว 

แลูะคว�มเส่ึ�ยงได้คือก�ร 

เต้รียมตั้วให้ัพร้อม”
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หอการค้าเยอรมัน) จะได้รับวุฒิปวส. จากทั้ง 

วิทยาลัยในไทยและในเบอร์ลิน คือได้วุฒิใน

ระดับสากลเลย เด็กรุ ่นแรกที่มาเรียนกับผม

ตอนน้ีมี 2 คนได้เป็นช่างอยู่ในบริษัทเราครับ  

ผมต้องขอบคณุบริษทัมากๆ ทีใ่ห้โอกาสผมได้ฝึก

อบรมเป็นครูช่าง แล้วยังมอบทุนให้ผมได้ศึกษา

ต่อด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นปริญญาตรี 

ใบที่สองของผมด้วย ผมมีวุฒิครู ได ้เป ็น 

อาจารยพ์เิศษสอนเด็กอาชวีะในหลายๆ สถาบัน 

และได้น�าทักษะความรู้มาปรับใช้ในหลายๆ 

โครงการของบริษัท ทั้งการจัดท�า WI (Work 

Instruction) ในโรงงานปทุมธานีฯ รวมถึง

การก�าหนดหลักสูตรเพื่อนักศึกษาอาชีวะใน 

โครงการเพื่อการศึกษาร่วมกับหน่วยงานบริหาร

องค์ความรู้และส่งเสริมสังคมของบริษัท

สิ่งที่ได้รับจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

การเป็นครูสอนช่างท�าให้ผมมองภาพของ

งานช่างได้กว้างข้ึน ตอนผมเข้าไปซ่อมเคร่ืองจกัร 

ผมจะไม่ได้เห็นว่าตัวเองท�างานแบบไหน แต่พอ

ผมได้สอนคนอื่น มองคนอื่นท�า ผมจึงเห็นภาพ

กว้างข้ึนว่ายังมีช่องโหว่อะไรในการท�างานที่ 

ยงัต้องปรับอกีบ้าง มันท�าให้ผมนึกถงึค�าสอนของ

พ่อผมที่บอกว่า มีดต่อให้เป็นมีดวิเศษขนาดไหน 

ถ้าใช้ไปไม่ลับคมมนักท็ื่อ ซึง่ผมคดิว่า “การสอน

คนก็เหมือนการลับคมให้ตนเอง” เพราะจะได ้

มีการทบทวนและอัพเดตตัวเองอยู่เสมอ

สิ่งส�าคัญที่ครูเมย์ส่งต่อให้กับลูกศิษย์

ผมจะเน้นย�้าค�าว่า “วิชาชีพ” เพราะเป็น

ส่ิงที่ท�าให้ช่างแต่ละสาขามีเกียรติของตัวเอง  

ในมุมมองของผม ค�าว่า วิชาชีพ มีความหมาย

แตกต่างจากค�าว่า อาชีพ เราจะเห็นว่า มีเพียง

บางอาชีพเท่าน้ันทีไ่ด้รับการยกย่องให้เป็นวชิาชีพ  

ซึ่งต้องได้รับการสั่งสอนอบรมเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

ในลักษณะอบรมกันหลายปีตามหลักการที่ 

ถกูต้องเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล เราต้องซือ่สตัย์ 

กับวิชาชีพของตัวเอง ใช้ความรู้ความช�านาญไป

ในทางทีด่งีามต่อผูรั้บบริการ ต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพ 

ต่อตนเอง และต่อสังคมส่วนรวม 

ต้อนผมเข้�ไป็ซ่อม

เคร่�องจักร ผมจะไม่ได้เห็ัน

ว่�ตั้วเองทำำ�ง�นแบ่บ่ไหัน 

แต่้พอผมได้สึอนคนอื�น 

มองคนอื�นทำำ� ผมจึงเห็ัน

ภ�พกว้�งขึ�นว่�ยังม่ช่้อง

โหัว่อะไรในก�รทำำ�ง�นท่ำ�ยัง

ต้้องป็รับ่อ่กบ้่�ง

อัคคพล พรมวงค์
ชี่างไฟฟ้า 
ฝ่ายิ่วศ่วกรู้รู้ม-ซ่อมบำารู้ง่ 
บรู้่ษัท ป็ท่มธาน่บรู้่วเวอรู้่� จำากัด
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ยคุทีก่ารผลติต้องก้าวตามเทคโนโลยใีห้ทนั สิง่แวดล้อมกต้็องให้ความส�าคัญควบคูก่นัตามแนว
นโยบายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development: SD) บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จ�ากดั 
และบรษิทัในเครอื โดย คณุโรจน์ฤทธิ ์ เทพาค�า กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
เป็นผูน้�าส�าคญัทีพ่าองค์กรเดนิหน้าไปอย่างสอดคล้องกบัแนวทางของ SD ด้วยการด�าเนนิงาน
ตามแนวคดิ “สถานทีท่�างานอจัฉรยิะ” (Smart Workplace) ซึง่ประกอบด้วยเสาหลกั 5 ประการ 
และหลกัการในเสาหลกันีเ้อง ได้ก่อให้เกดิหน่วยงานใหม่เพือ่บรหิารจดัการ “สิง่เหลอืใช้” ซึง่ถ้าจะ
เรยีกให้ถกูต้อง คอื “By-Products” หรอื “ผลพลอยได้” ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติเบยีร์ 

จากสิ่งเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ต่อยอดธุรกิจ
ตามไปดู By-Products

SURPLUS
YEAST

WASTE
TREATMENT

FACILITY

ACTIVATED
CARBONKIESELGUHR 

&
SLUDGE CAKE

RECYCLE WATER 

SPENT GRAIN 

ตามไปดู
SINGHA
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หน่วยงาน By-Product Management 

เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อการน�า 

By-Products หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่ พร้อมทัง้ 

น�าไปวิจัยพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า

และต่อยอดเป็นธรุกจิใหม่ได้ ค�าว่า By-Products 

น้ีเราได้ยินกันมานาน แต่ยังไม่เคยรู้กันจริงๆ 

เสียทีว่า By-Products แต่ละชนิดถูกแปรสภาพ

และน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไร สิงห์ แมกกาซีน 

ได้ไปคุยกับผู้รู้ คุณสุวรรณ จันทร์ส่อง ผู้จัดการ

แผนก By-Product Management บริษัท สิงห์ 

เบเวอเรช จ�ากัด เพื่อขอแชร์ข้อมูลน่าสนใจมา 

สูเ่ราและท่านผูอ่้าน น้อยครัง้ทีเ่ราจะคิดกนัว่า สิง่

ทีเ่รามองว่าเป็น “สิง่เหลอืใช้” จริงๆ แล้วยงัสร้าง

ประโยชน์ได้อีกมาก

สถานท่ีท�างานอจัฉรยิะ: 

• โรงงานอจัฉริยะ  

• สภาพแวดล้อมในทีท่�างาน 

• การเพิม่ศกัยภาพพนกังาน 

• สขุภาวะทีด่ขีองพนกังาน 

• การจดัการด้านสิง่แวดล้อม

By-Products 3 ชนิดหลัก
จากกระบวนการผลิตเบียร์ 

By-Products อื่นๆ 
จากกระบวนการสนับสนุนการผลิตเบียร์ 

Surplus Yeast
เซอร์พลัสยีสต์ > ผลพลอยได้จาก Fermentation

Activated Carbon 
ถ่านกัมมันต์ > ผลพลอยได้จาก

การเตรียมน�้าดิบท�าเบียร์

Spent Grain 
กากมอลต์ > ผลพลอยได้จาก Lauter tun

Recycle Water 
น�า้รีไซเคิล > ผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลิตทั้งมวลที่ใช้น�า้

Kieselguhr 
สารกรองเบียร์ > ผลพลอยได้จาก Filtration

Sludge Cake
ตะกอนระบบบ�าบัดน�า้ > ผลพลอยได้จาก 

Wastewater treatment
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Surplus Yeast - เซอร์พลัสยีสต์

ในกระบวนการหมักเบียร ์ เราต้องใช้ 

“ยีสต์” สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนน�า้ตาลเป็น

แอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ทีใ่ห้ความซ่า 

ในเบียร์ แต่หลังจากผ่านกระบวนการหมักแล้ว 

ยีสต์ส่วนเกินที่เหลือใช้นี้ก็ยังมีประโยชน์ เพราะ

ตวัของมนัเองมีทัง้โปรตนีและอดุมไปด้วยวติามนิ 

B ถ้าเราเคยแต่ได้ยินมาว่ามีการน�ายีสต์ที่เหลือ

จากการผลติเบยีร์ไปผลติเคร่ืองส�าอาง เรากอ็าจ

แปลกใจทีไ่ด้รู้ว่า อาหารของสนุขัและแมวทีบ้่าน

กม็เีจ้าเซอร์พลสัยสีต์น้ีเป็นส่วนผสมส�าคญัทีช่่วย

บ�ารุงร่างกายสัตว์เลี้ยงที่รักของเราด้วย

ตัั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เซอร์พลัสยีสต์จ�านวน

มากจากโรงงานผลิตเบียร์ของบริษัท ได้ถูกน�า

หมุนเวียนกลับมาใช้เป็นแก๊สชีวภาพ (Biogas) 

ภายในโรงงาน และบางส่วนได้น�าไปจ�าหน่าย

ให้ธุรกิจกลุ่ม Pet Food ในต่างประเทศ ได้แก่ 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีนใน

อกีไม่ช้า จรงิๆ แล้วประเทศเราถอืเป็นเบอร์ต้นๆ 

ของโลกด้านการส่งออกส่วนประกอบในอาหาร

สัตว์ ถือว่าเป็นธุรกิจที่เชิดหน้าชูตาอย่างหน่ึง

เลยทีเดียว

เซอร์พลัสยีสต์ที่ผสมอยู่ในอาหารของสุนัข

และแมว อาจผสมอยู่ด้านในอาหารเพื่อสร้าง

คุณค่าทางโปรตีน หรืออาจน�าไปเคลือบอาหาร

เม็ดเพื่อสร้างกลิ่นที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับ 

สุนัขและแมว รับรองได้เลยว่าอาหารสัตว์เล้ียง

ที่บ้านของหลายๆ คน ต้องมีส่วนประกอบของ

เซอร์พลัสยีสต์ที่ได้จากโรงงานของบริษัทเรา

อย่างแน่นอน

Note:

ก่อนหน้านี้ บริษัทมีการจ้างก�าจัด

เซอร์พลััสยีีสต์์ด้วยีงบประมาณ

กว่า 20 ลั้านบาท แต์่เม่�อ 

เซอร์พลััสยีีสต์์ได้ถููกผลัักดันเป็น 

By-Products ตั์วแรกของบริษัท

ที�ได้เป็นธุุรกิจใหม่เพ่�อส่งออกไป

จ�าหน่ายีให้ผู้ผลัิต์ส่วนผสม

อาหารสัต์ว์ในต์่างประเทศ ก็ได้

ช่่วยีประหยีัดงบการก�าจัดลังไป

กลัายีเป็นเงินกลัับมามูลัค่่า

ประมาณการกว่า 30 ลั้านบาท
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Spent Grain - กากมอลต์

บางคร้ังเรียกว่า กากเบยีร์ เป็น By- Products 

ที่ส่วนมากแล้วนิยมน�าไปตากแห้งท�าเป็นอาหาร

สัตว์ในฟาร์ม บริษัทของเราก็ได้ส่งกากมอลต์ไป

ให้บริษทัข้างนอกผลติเป็นอาหารสตัว์ ไม่ได้มีการ 

จ้างก�าจัดเหมือนเซอร์พลัสยีสต์ แต่เน่ืองจาก 

กากมอลต์มีโปรตีนอยู่ 20-30% มีเซลลูโลส และ

ไฟเบอร์ ในด้านชีวภาพแล้วจงึถอืเป็นผลพลอยได้

ที่มีศักยภาพพอจะน�าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ ์

ที่มีคุณค่าได้อีก

ทีมงาน By-Product Management สิงห์ 

เบเวอเรช ได้เร่ิมวิจัยและพัฒนาผลพลอยได ้

กากมอลต์ โดยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เช่น Dietary fiber, Beta-glucan และ Micro 

Crystalline เพื่อน�าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรม

อาหาร ยา และเคร่ืองส�าอาง ซึง่เป็นโอกาสในการ

สร้างธุรกิจใหม่ทีม่มีลูค่าเพิม่ ด้วยปริมาณทีม่มีาก 

ทางทีมยังมองถึงการอบแห้งท�าเป็นอาหารสัตว์ 

ที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือเป็นวัตถุดิบในการท�า 

เช้ือเพลิงชีวภาพ กลับมาใช้ลดต้นทุนด้าน

พลงังานความรอ้น ซึง่มมีลูคา่ทางธรุกจิสงูเชน่กนั

ในการเริ่มต ้นคิดเ ร่ืองการน�าไปใช ้ใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทางทีมได้สร้างโครงการ

เลก็ๆ ช่ือว่า Brewer Bakery ให้พนักงานทีม่ฝีีมอื

ในการท�าเบเกอร่ีได้น�าผงกากมอลต์ไปท�าคุกกี้  

บราวน่ี แครกเกอร์ ซึง่ผงกากมอลต์สามารถใช้แทน 

แป้งได้ถงึ 30% ดงัน้ัน เราจะได้ประโยชน์จากโปรตนี 

ไฟเบอร์ในกากมอลต์ทีช่่วยในการขับถ่ายและการ

หมนุเวยีนโลหติ แถมช่วยยดือายขุองอาหารด้วย  

นอกจากน้ี ยงัมกีารทดลองน�ากากมอลต์มาข้ึนรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของต่างๆ 

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเช่นกัน

Note:

โปรเจค่ต์์วิจยัีแลัะพัฒนา

กากมอลัต์์ อยีู่ในงานวิจัยีที�ทาง

สิงห์ เบเวอเรช่ ร่วมกับ สวทช่.

ผ่านโค่รงการ TIME โค่รงการ

เพ่�อการศึกษาที�เปิดรับนักศึกษา

ปริญญาโทจากหลัายีสถูาบัน 

เข้ามาเรียีนรู้ผ่านประสบการณ์

ท�างานจริง เป็นโค่รงการที�เน้น

พัฒนาศักยีภาพของทั้งนักศึกษา

แลัะองค่์กรในการสร้างนวัต์กรรม

ถู่อเป็นอีกหนึ�งโค่รงการดีๆ ที�

ร่วมช่่วยีเหลั่อสังค่มต์าม

แบบฉบับบุญรอดฯ 
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Kieselguhr - สารกรองเบียร์ 

และ Sludge Cake - ตะกอนระบบบ�าบัดน�า้

ผลพลอยได้ทั้งสองชนิดนี้ มีผลต่อความพิเศษ

ของผักและผลไม้ใน SCB Farm กล่าวคือ ในช่วง 

3-4 ปีทีผ่่านมา มกีารวิจยัและพฒันาพบว่า ทัง้สาร 

กรองเบยีร์และตะกอนระบบบ�าบดัน�า้ มคีณุสมบตั ิ

เหมาะจะเป็นสารปรับปรุงดินแบบออร์แกนิค 

สามารถช่วยให้การปลูกพืชบางชนิดเจริญ

งอกงามได้ดีขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้สารเคมี

องค์ประกอบจริงๆ ของสารกรองเบียร์นั้น

เป็นซลิิกา ลกัษณะเปน็ทรายละเอยีด มคุีณสมบตัิ

ชว่ยปรบัปรุงดินในพืชตระกูลขา้ว ตระกูลเมล่อน 

ตระกูลมะเขือเทศ ส่วนตะกอนระบบบ�าบัดน�้า 

มค่ีาไนโตรเจนสงู เหมาะส�าหรับปรับปรุงดนิของ

พชืกินใบหรือผกัสลดั มกีารน�าทัง้สองชนิดน้ีไปใช้

เป็นสารปรับปรุงดินแล้วภายในพื้นที่ SCB Smart 

Farm ผลทีไ่ด้คือ เมล่อนจากฟาร์มมรีสชาตหิวาน

อร่อย ขณะนีก้�าลงัทดลองน�าสารกรองเบยีร์ไปใช้

ในแปลงนาด้วย หากได้ผลดจีะมกีารส่งจ�าหน่าย

หรือแจกจ่ายท�า CSR 

แต่ปริมาณสารปรับปรุงดินที่ได้กลับมาใช้

ประโยชน์หมุนเวียนน้ียังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย 

เมื่อเทียบกับปริมาณของ By-Products ทั้งสอง

ที่ออกมา ทีม By-Product Management จึงมี

แผนที่จะน�าตะกอนระบบบ�าบัดน�้ามาผลิตเป็น

แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานใช้ภายในโรงงานต่อไป

Note:
เราเรยีีกว่า สารปรับปรุงดิน ไม่ใช่่ปุ๋ยี 

เพราะมีข้อกฎหมายีด้านสิ�งแวดลั้อม

ก�ากับอยีู่ อีกทั้งปริมาณคุ่ณค่่าสาร

อาหารที�มีต์่อพ่ช่จาก By-Products  

ทั้งสองช่นิดไม่ได้มีปริมาณมากเท่ากับปุ๋ยี 

ดังนั้นจึงเป็นสารที�จะช่่วยีเสริมให้ดิน 

มีประสิทธุิภาพมากขึ้นเท่านั้น

เช่ิญช่วนทุกท่านมารู้จักกับ "SCB Smart Farm" ฟาร์มที�เราดูแลัผักผลัไม้อยี่างดี ผสมผสานการน�า

เทค่โนโลัยีีการเกษต์รมาใช่้เพ่�อเป็นต์้นแบบให้กับเกษต์รกรของเรา หลัายีท่านอาจได้มีโอกาสลัิ้มลัอง  

เมล่ัอน รสหวาน ผักปลัอดสาร หรอ่มะเขอ่เทศโซลัาริโน่แสนอร่อยี ฟาร์มของเราผ่านการรับรองมาต์รฐาน 

GAP จากกรมวิช่าการเกษต์รด้วยี
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สรุปภาพรวมของ By-Products กับการ Recovery
Surplus Yeast  น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 100%

Spent Grain  น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 100% 

 และอยู่ในขั้นตอนวิจัยสู่ส่วนผสมในอาหารคน

Activated Carbon  น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 100% 

Sludge Cake น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 5% 

 และมีแผนใช้เพิ่มโดยน�าไปท�าแก๊สชีวภาพ

Kieselguhr  น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 5%

Recycle Water  น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 10% 

 เพื่อการใช้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน

Eco Brick - แผ่นปทูางเดนิ มสีเีทาด�าเพราะ

ได้มาจากถ่านกมัมนัต์ (Activated Carbon) 

ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเตรียมน�้า

ทีจ่ะน�ามาผลติเบยีร์ ทมีงานได้น�ามาเป็นส่วน

ประกอบแทนทรายในการผสมปูนเพื่อท�าแผ่น 

ปพูืน้ทางเดนิในสวน อณุหภมูทิีว่ดัได้จาก Eco 

Brick จะต่างจากแผ่นปพูืน้ทัว่ไปประมาณ 8-10 

องศาเซลเซยีส ให้ความเย็นกว่า น�า้หนักเบากว่า 

แผ่นปูพื้นทั่วไป 2 เท่า ระบายความช้ืนและ

อากาศได้ดีกว่า เพราะมีลักษณะรูพรุน Eco 

Brick นี้ ทีมงานได้เร่ิมผลิตและจ�าหน่าย 

ให้กับเพื่อนพนักงานเม่ือเดือนพฤษภาคมซ่ึง

ขายหมดไปแล้ว

Eco Board - ผนังเบา เป็นการน�าสารกรอง

เบยีร์ไปเคลอืบไว้ทีด้่านหลงัของผนัง เมือ่เทยีบ

กับผนังที่ไม่ได้ถูกเคลือบ ผนังเบาจะรักษา

อุณหภูมิได้ดีกว่า จึงช่วยประหยัดพลังงาน

ได้หากน�าไปใช้ในห้องแอร์ เป็นส่วนประกอบ

เบื้องต้นที่ทีมงานทดลองท�าไว้ โดยการน�า  

By-Products ไปประยุกต์กับแผ่นบอร์ด

ส�าเร็จรูป ซึง่ตวัแผ่น Wall Board นี ้เป็นกระดาษ 

อัดแน่น เมื่อเคลือบสารกรองเบียร์เข้าไปแล้ว

สามารถท�าเป็นผนังซับเสียงได้ด้วย

คุ่ณสุวรรณบอกว่า การจัดการ

กับ By-Products ของทีมงาน 

ต์ั้งอยีู่บนพ่้นฐาน 2 ข้อที�ได้รับ

จากคุ่ณโรจน์ฤทธุิ์ เพ่�อให้สิ�งที�ได้

ต์อบสนองต์่อแนวค่ิด SD 

“ข้อแรก เป็นการปรับแนวค่ิด

เร่�องของขยีะ เม่�อพูดถูึงขยีะ  

สิ�งแรกที�ค่นจะนึกถูึงค่่อการน�าไป

ทิ้ง เราจึงเริ�มเปลัี�ยีนวิธีุค่ิดด้วยี

การไม่มองว่าเป็นขยีะ แต์่มองว่า

เป็นผลัพลัอยีได้ เพ่�อให้เกิดค่วาม

รู้สึกว่าอยีากมองหาคุ่ณค่่า ไม่ใช่่

ค่วามรู้สึกว่าอยีากจะทิ้ง"

"ข้อสอง เป็นการมองหาธุุรกิจ

ใหม่ๆ จาก By-Products ที�เรามี 

เพ่�อสร้างมูลัค่่าท�าก�าไร แต์่ไม่ได้

หมายีค่วามว่าเราจะเน้นก�าไร

เยีอะๆ แลัะต์้องผลัิต์มากๆ  

เพราะเราก็ไม่ได้ต์้องการให้เกิด

ผลัพลัอยีได้จากกระบวนการ

ผลัิต์ที�มากเกินค่วามจ�าเป็น  

แบบนั้นค่่อผิดวตั์ถูุประสงค่์”

สิ�งส�าค่ัญจึงเป็นเร่�องของการ

จัดการแลัะพัฒนาสิ�งที�มีให้เกิด

ค่วามคุ่้มค่่าขณะเดยีีวกันก็ช่่วยี

ลัดภาระของสิ�งแวดลั้อมให้ได้

มากที�สุด  

โปรเจคต์ที่ก�าลังปั้น

สุวรรณ จันทร์ส่อง
ผู้จัดการแผนก By-product 
management
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด
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ข่าวสาร/กิจกรรม
SINGHAS Photo gallery
SHARING
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Every flower bloom in its own time.

สถานที่: 

• สวนพฤกษศาสตร์์สมเด็็จพร์ะนางเจ้าสิร์ิกิติ�, เชีียงใหม่  29/09/2018

• สวนพฤกษศาสตร์์สมเด็็จพร์ะนางเจ้าสิร์ิกิติ�, เชีียงใหม่  02/02/2018

• Penang Hill, Malaysia  23/09/2018

• Flower Dome - Gardens by the Bay, Singapore  14/04/2018

อุปกรณ์: NIKON D3200

อังสนา เลิศมหาวงศ์ 
เจ้าหน้าที่ธุร์การ์ กลุ่มวิศวกร์ร์มซ่อมบ�าร์ุงเฉพาะกิจ

บร์ิษัท บุญร์อด็บร์ิวเวอร์ี่ จ�ากัด็



ข่าวสาร/กิจกรรม
SINGHA
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ข่าวสาร/กิจกรรม
SINGHA

ขึ้นภูไปดู็อะไร์?

ในทุกๆ สถานที่ที่เร์าไปล้วนมีสิ�งต่างๆ ให้เร์าเก็บเกี่ยว

ค่่าปร์ะสบการ์ณ์์ ได้็ช่่ีนชีมสิ�งต่างๆ ร์ะหว่างทริ์ป ท้ังเป็น 

สิ�งที่เค่ยเจอมาแล้ว และสิ�งใหม่ท่ีไม่เค่ยเจอ ส�าหรั์บ 

สิ�งใหม่ที่ยังไม่เค่ยเจอ หร์ือแม้กร์ะทั่งท่ีเค่ยเจอมาแล้ว

ก็ตาม ทุกๆ สิ�ง ลว้นค่วร์ค่่าแก่การ์เกบ็เป็นค่วามทร์งจ�า

และเป็นเร์ื่องร์าวให้เล่าต่อ การ์แชีะภาพสิ�งต่างๆ ทีเ่ร์า

พบเหน็กเ็ปน็วธิหีน่ึงในการ์บนัทกึค่วามทร์งจ�าใหเ้ร์าได็้

นึก ถึงชี่วง เวลา เม่่ อ เร์าย้อนกลับมาดู็ รู์ป เก่ าๆ  

เช่ีนเดี็ยวกับทริ์ปน้ีที่มีโอกาสได้็ข้้นภูกร์ะด็ึงถึง 2 ค่ร้ั์ง 

ในปีเดี็ยวกัน (ต้นปีและปลายปี) สิ่งที่ได็้ดู็บนภูกร์ะด็ึง

ค่่อค่วามสวยงามของค่วามต่างของเวลา และสถานที่

บนภ ูดู็มิตร์ภาพของเพ่อ่นร์ว่มทาง และได้็ด็แูลค่นทีเ่ร์า

ห่วงใย ซึ่งเป็นทีม่าของธีม “ข้้นภูไปดู็อะไร์?” 

สถานที่: อุทยานแห่งชีาติภูกร์ะด็ึง หมู่ที่ 1 บ้านศร์ีฐาน 

ต.ศร์ีฐาน อ.ภูกร์ะด็ึง จ.เลย (มกร์าค่ม 2562)

อุปกรณ์: กล้องด็ิจิทัล FUJIFILM X-E3 

และ CANON 760D

ณัฐพงษ์ ธิติมงคลวัฒน์ 
เจ้าหน้าที่บุค่ค่ล ฝ่ายบร์ิหาร์

บร์ิษัท ขอนแก่นบร์ิวเวอร์ี่ จ�ากดั็
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พระยาภิิรมยภั์ิกดีี
สายตรงจาก

ตอนทีี่� ๒
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๕. หมวดทำำ�ก�รค้�้ของตนเอง อย่�่งทำ่� ๑

เร่ิมการค้าส่วนตัวเป็นคร้ังแรก - ฉนัท�างาน

ในบริษัท เด็นนิมอตแอนด์ดิกซัน โดยเรียบร้อย

มาถึงต้น พ.ศ. ๒๔๔๕ อายุได้ ๓๐ ปี วันหนึ่ง 

นาย เย. ดิกซัน ผู้จัดการ ใช้ให้ไปติดต่อเรือ่งธุระ

กับนายห้างกิมเซ่งหลี ซึ่งขณะนั้น นายอากรเต็ง

กลบัจากเมอืงจนีแล้ว เมือ่เจรจาเร่ืองกจิการเสร็จ

แล้ว ท่านนายอากรพูดว่า เห็นฉันท�างานรับจ้าง

เขามาหลายปีแล้ว มคีวามเฉลยีวฉลาดรอบคอบดี 

ท�าไมไม่ท�าการค้าเป็นของส่วนตัวเสียเอง ฉัน

ตอบว่าไม่มีเงินทุน ด้วยไม้ขอนสักแพหน่ึงราคา

ตั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท ท่านอากรยิ้มอย่างความกรุณา

และตอบว่า ถ้าฉนัจะไม่โกงท่านๆ จะขายไม้ขอน 

สักเชื่อ ให้เอาไปขายอีกต่อหนึ่ง เมื่อขายได้เงิน

มาแล้วอย่าเอาไปใช้อย่างอื่น ให้เอามาช�าระ

ค่าไม้ ส่วนที่มีก�าไรก็ให้ฝากผสมเอาไว้เป็นทุน

ต่อไป อย่างน้ีจะเอาไหม ฉันยินดีรับอยู่ ภาระ

เอื้อเฟื้อช้ีแนวทางการค้าให้ ด้วยความขอบคุณ

ท่านอย่างยิ่ง

การทีท่่านนายอากรให้โอกาสฉนัริเร่ิมค้าไม้น้ี 

กด้็วยในปีหน่ึงๆ ไม้ขอนสกัของห้างกิมเซ่งหลมีตีก

มาจากเมอืงเหนือตัง้ ๑๐๐ กว่าแพ ส�าหรับเลือ่ยเอง

บ้าง ขายให้โรงเลือ่ยจกัรฝร่ังบ้าง ยงัไม่มใีครรับซือ้

ช่วงไปขายให้ตามโรงเลือ่ยมอืต่างๆ มาก่อนเลย 

ฉนัจงึเป็นผูไ้ด้รับโอกาสซือ้ช่วงไม้ขอนสกั เอาไป

จ�าหน่ายต่อเป็นรายแรก ด้วยความอิม่อกใจเต็มที่

เช่นน้ี ฉนัจงึไปขอลาออกจากงานเดน็นิมอตแอนด์

ดกิซนั เล่าความตามตรง นายเยมส์ ดกิซนั กย็นิดี

ให้ลาออกตามประสงค์เมือ่วนัที ่ ๑๕ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๔๘ แล้วฉันก็ซื้อเรือโบ๊ท ๒ แจวข้ึน

ไปเที่ยวตรวจเลือกไม้ขอนสักของห้างกิมเซ่งหลี  

ว่าซือ้ตกลงราคากันแล้ว ฉนักไ็ปเทีย่วขายให้พวก

โรงเลื่อยมือในคลองบางหลวง คลองบางล�าพู 

คลองโอ่งอ่าง คลองผดงุ กบัโรงเลือ่ยตามล�าแม่น�า้ 

และซ้ือไม้เหลีย่มไม้กระดานต้น น�าไปขายให้บริษทั

เดน็นิมอตแอนด์ดกิซนั บริษทัอสีต์เอเชียตกิ บริษัท

สยามฟอเรสต์ อีกต่อหน่ึง ได้ผลก�าไรงามเพราะยงั

ไม่มใีครท�าการซือ้ไม้อย่างฉนั

การที่ท่านนายอากรให้โอกาส

ฉันริเริ่มค้าไม้นี้ก็ด้วยในปี

หนึ่งๆ ไม้ขอนสักของห้าง 

กิมเซ่งหลีมีตกมาจากเมือง

เหนือตั้ง ๑๐๐ กว่าแพ 

ส�าหรับเลื่อยเองบ้าง ขายให้

โรงเลื่อยจักรฝรั่งบ้าง ยังไม่มี

ใครรับซื้อช่วงไปขายให้ตาม

โรงเลื่อยมือต่างๆ มาก่อนเลย
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การค้าครัง้แรกอนัมโีชคดน้ีี ท�าให้ฉนัเอาใจใส่ 

ตรวจดูเลือกและวัดไม้ขายอย่างคร�่าเคร่ง มิใคร่

ได้พักผ่อน จนเกิดเป็นฝีที่หัวเข่าเดินไม่ได้ ต้อง

ให้น้องชายท�างานแทน ส่วนนายแพทย์กม็ารักษา

ฝีจนหายป่วย แต่ยังเพลีย นายแพทย์จึงแนะน�า

ให้ออกไปตากอากาศทางไกล เลยเป็นโอกาส

ให้ฉันออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นคร้ังแรก  

จะถือโอกาสไปบอกขายไม้สักและสังเกตการค้า 

ขายต้ังแต่สิงคโปร์ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ตลอดถึง

ประเทศญี่ปุ ่น ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙  

กลับมาแล ้ วยั ง ไปเที่ ยวตรวจและซื้ อขาย

ไม้ขอนสักในจังหวัดเหนือ เช่น ปากน�้าโพ 

นครสวรรค์ แพร่ เป็นต้น แล้วได้ออกไปทวีป

ยุโรปคร้ังที่ ๑ มีรายงานประจ�าวันโดยละเอียด 

จะได้กล่าวต่อไป

ซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านอยู่ – เมื่อเห็นการ

ค้าไม้เป็นหลักเป็นฐาน พอดีนายลัด ภายหลัง

เปน็พระยานรเนตบิญัชากิจ ผูเ้ปน็ลกูพีแ่ละมีทีดิ่น

กับเรือนแพตั้งอยู่ริมแม่น�้าหน้าบ้านท่านบิดาฉัน 

ปลายสะพานยาววัดบพิตรพิมุข บอกขายที่ดิน

บ้านเรือน ด้วยท่านจะย้ายไปอยู่ที่อืน่ ฉันก็ได้รับ

ซ้ือเอาไว้เป็นกรรมสิทธิ� แล้วก่อเข่ือนถมดินร้ือ

บ้านเก่าปลูกสร้างบ้านข้ึนใหม่ส�าหรับฉันได้อยู่

เป็นหลักฐานต่อมา

ทำำ�ก�รค้้�ส่วนตัว อย่่�งทำ่� ๒

หลักจากได้ไปท�าการส�ารวจตลาดการค้า 

ในเมืองต่างๆ ดงักล่าวแล้ว เพือ่จะขยายหรือเพิม่

การค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึนเป็นปึกแผ่น ฉันก็ได้

ออกเดินทางไปทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ แวะ

ท่องเทีย่วในประเทศต่างๆ ถงึพกัในกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ เที่ยวดูบ้านเมืองและกิจการค้า

ไปเหน็รถยนต์ยีห้่อ “เบลไซส์” วางโชว์อยูใ่นห้างก็

ติดใจ เข้าไปติดต่อกับผู้จัดการ ยินดีพาไปให้ฉัน

ลองขับข่ีบนถนนในกรุงลอนดอนได้ดเีป็นทีพ่อใจ 

ผู้จัดการจึงเชิญฉันให้ไปดูโรงงานท�ารถยนต์ยี่ห้อ

เบลไซส์นี้ในเมืองแมนเชสเตอร์ ได้เจรจากันเป็น

อันตกลงตั้งให้ฉันเป็นตัวแทนสั่งรถยนต์ของเขา 

เข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยแต่ผูเ้ดยีว เมือ่ขากลบั 

ได้ส่งรถยนต์ตามหลังทยอยกันเข้ามา ๙ คัน  

ขายได้ทัง้หมด เป็นอนัวา่ไดก้�าไรจากรถยนต์น้ีคุม้

กบัค่าเดินทางไปท่องเท่ียวในทวีปยุโรป คร้ังท่ี ๑ น้ัน 

รายการท่องเที่ยวก็มีบันทึกอยู่

ทำำ�ก�รค้้�หุ้นส่วน อย่่�งทำ่� ๓

เดินเรือยนต์รับจ้างส่งผู ้โดยสาร - เมื่อ

อายุได้ ๓๘ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ บุตรชายนายห้าง 

กิมเซ่งหลีเรียกฉันไปปรึกษาว่า ท่านเข้าหุ้น

กับนายอากรติดหยู ผู้เป็นเจ้าของท่าเรือต�าบล

ตลาดพลู คลองบางหลวง ซื้อเรือยนต์รับจ้าง 

หลักจากได้ไปท�าการส�ารวจ

ตลาดการค้าในเมืองต่างๆ 

ดังกล่าวแล้ว เพื่อจะขยาย

หรือเพิ่มการค้าให้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้นเป็นปึกแผ่น ฉันก็ได้

ออกเดินทางไปทวีปยุโรป เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๕๑ แวะท่องเที่ยวใน

ประเทศต่างๆ ถึงพักในกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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ส่งผู ้โดยสารระหว่างตลาดพลูถึงท่าราชวงศ ์

พระนคร จากนายแมค็คาเธอร์ไว้ ๒ ล�า ทาสขีาว 

ขณะนั้น เดินแข่งขันประโยชน์กับบริษัท แม่น�้า 

มอเตอร์โบ๊ท จ�ากดั อยู ่ถ้าฉนัจะเข้าหุน้ส่วนด้วยก็

จะมอบให้ฉนัเป็นผูจ้ดัการ ด้วยเช่ือความสามารถ

ของฉัน ฉันตริตรองเห็นว่าการค้าไม้ขอนสักเร่ิม

ถูกพวกแขกบางพลัดซื้อขายแข่งขันข้ึน ท�าให้

รายได้ตกไปเพราะเขาได้เปรียบมีที่จอดแพไม้

ใกล้บ้าน ส่วนการค้าส่งรถยนต์มาจ�าหน่ายไม่เป็น

หลักฐานเพราะไม่มีอู่จะซ่อมรถยนต์ นับวันถูก

บริษัทฝร่ังแย่งซื้อขายอีก จึงรับตกลงเข้าหุ้นกัน 

๓ คนๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นทุนห้างหุ้นส่วน 

๓๖,๐๐๐ บาท ฉันจัดการสร้างเรือยนต์เพิ่มขึ้นอีก 

และเจรจาประนีประนอมกบับริษทั แม่น�า้มอเตอร์ 

โบ๊ทส�าเร็จ โดยซื้อกู้ดวิลสายทางเรือเดินน้ีให้

บริษัทแม่น�้ามอเตอร์โบ๊ทถอนเรือยนต์ของเขาไป

เดินที่อื่นหมด อนุญาตให้เรือหุ้นส่วนฉันเดินแต่

เจ้าเดียว ต่อน้ันฉันสร้างเรือยนต์เพิ่มข้ึนอีกจาก 

๔ ล�าที่มีอยู่น้ัน สั่งซื้อเคร่ืองยนต์ชนิดเดียวกัน

อีก ๓ เครื่องจากอู่บางกอกด๊อก

คิดเปลี่ยนวิธีไฟระเบิดในเครื่องยนต์ - เดิม

เคร่ืองยนต์ใส่เรือรับจ้างของห้างหุน้ส่วนฉนัทกุล�า

เป็นเครื่องชื่อ เกลวิน ใช้ไฟชนิดระเบิดต�่า Low 

Tension เคร่ืองเดินไม่สะดวกเกิดขลุกขลักบ่อย 

ท�าให้เรือวิ่งช้า เน่ืองด้วยฉันเคยมีความรู้เคร่ือง

รถยนต์เป็นชนิดไฟระเบิดสูง เคร่ืองยนต์เดิน

คล่องสะดวกดเีสมอ อกีทัง้เรือยนต์เลก็ฉนัมีใช้อยู่

ล�า ๑ ก็ใช้ไฟสูง High Tension จึงให้เกิดความ

คิดจะลองเปลี่ยนวิธีไฟระเบิดโดยตนเอง แล้วไป

ซื้อปลั๊กหัวเทียนกับหม้อแม็กเน็ตโตไฟสูงจาก 

อู่บางกอกด๊อกมา ๑ หม้อ เจาะฝาสูบเครื่องยนต์

เกลวินเรือราชวงศ์ ติดต้้ังวิธีไฟระเบิดสูงให้ลอง

หมุนเร็วมกี�าลงัมาก เรือเดนิได้เร็วดเีรียบร้อย ไม่

ขลกุขลกัเหมอืนตดิหม้อไฟอย่างเก่า พวกคนงาน

ต่างพากันดีใจ ฮากันลั่นบ้าน ฉันไปบอกเรื่องฉัน

แก้เคร่ืองยนต์เป็นไฟสูงได้แก่ผู้จัดการอู่บางกอก 

ด๊อก และขอให้เขาสั่งไปยังบริษัทที่ท�าเคร่ือง 

เกลวิน ขอให้เปลี่ยนเคร่ืองที่ฉันสั่ง ๓ เคร่ือง 

เปลี่ยนเป็นไฟสูงอย่างที่ฉันท�าการเปลี่ยนได้  

ต่อจากนั้นไม่กี่เดือน เครื่องยนต์ที่สั่ง ๓ เครื่อง

เข้ามาเปลีย่นเป็นไฟสงูตามทีฉ่นัต้องการทัง้หมด 

และให้เป็นรางวัลอีก ๑ เครื่องโดยไม่คิดราคา

ตัง้เป็นบริษทัจ�ากดั - ฉนัจดัการเดนิเรือยนต์ 

หุน้ส่วนได้ผลก�าไรดมีามากแล้ว แต่นายอากรผูน้ั้น

ก็ยังไม่พอใจ จึงขายหุ้นของเขาให้แก่ฉันทั้งหมด 

แล้วเรียกค่าเช่าท่าเรือที่บริษัทรับส่งคนข้ึนอีก 

ฉันก็ยินดีปฏิบัติตาม เมื่อฉันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

แล้ว ก็ยิ่งขะมักเขม้นจัดการให้ได้ผลก�าไรยิ่งขึ้น 

ฉันจัดการเดินเรือยนต ์

หุ้นส่วนได้ผลก�าไรดีมามาก

แล้ว แต่นายอากรผู้นั้นก็ยัง 

ไม่พอใจ จึงขายหุ้นของเขาให้

แก่ฉันทั้งหมด แล้วเรียกค่าเช่า

ท่าเรือที่บริษัทรับส่งคนขึ้นอีก  

ฉันก็ยินดีปฏิบัติตาม
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จึงได้เรียกทุนเพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งเป็น 

บริษัทจ�ากัด ลงทะเบียน ณ หอทะเบียนเมื่อวันที่ 

๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ให้ช่ือว่า บริษทั บางหลวง 

จ�ากัด บริษัท ไฟฟ้าไทย จ�ากัด ได้ขอซื้อหุ้น

ด้วย ๒๐,๐๐๐ บาท ได้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  

ทีป่ระชุมได้มตติัง้ให้ฉนัเป็นทัง้ประธานกรรมการ 

และผูอ้�านวยการบริษทั แล้วได้จดัการสร้างเรือยนต์ 

เพิม่อกีเป็นล�าดบั บริษัทได้ผลก�าไรแบ่งปันผูถ้อืหุน้ 

๑๕ เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในหน้าที่ผู ้อ�านวยการน้ี้  

ฉันได้ท�าการถือท้ายเรือบ้าง ท�าช่างเคร่ืองยนต์

บ้าง จนมีความรู้ช�านาญไปสอบความรู้ที่กรม 

เจ้าท่า ฉันได้รับประกาศนียบัตรทั้งนายท้าย 

ช่างกล และนายเรือ (กัปตัน) ทั้ง ๓ วิชาด้วย

ถูกเรือแย่ง คร้ังที่ ๑ - เมื่อเรือบริษัท 

บางหลวงเดินรับส่งคนโดยสารได้ผลก�าไรงาม  

จงึเป็นชนวนให้ผูอ้ืน่คดิหาความร�า่รวยจากการน้ี

บ้าง คอืมคีหบดชีาวบ้านคลองบางหลวงน้ันผูห้น่ึง 

นายพิท ทิพรักษา ได้สร้างเรือยนต์คนโดยสาร 

ขนาดและน�า้หนักพอๆ กบัเรือของบริษทับางหลวง 

เป็นจ�านวน ๘ ล�าเท่ากัน แล้วเร่ิมเดินแย่งคน

โดยสารเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๕๗ เรือยนต ์

รับส่งผู้โดยสารในคลองบางหลวงจึงเป็น ๑๖ ล�า 

ท�าเอาเรือจ้างแจวแทบหากินไม่ได้ บริษัทก็ลด

ราคาโดยสารลงกึ่งหน่ึง ทั้งให้ผู้โดยสารเรือของ

บริษัทใช้บัตรต่อขึ้นรถรางท่าปากคลองตลาดกับ

ท่าราชวงศ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารอีก ทั้ง

ผู้อ�านวยการบริษัทได้จัดระเบียบเรือเดินสะดวก

ดียิ่งข้ึน ผู้โดยสารของเรือแย่งก็กร่อยน้อยลง 

ขาดทุนมากเพียง ๓ เดือน เรือแย่งก็เลิกเดิน

เรือไปเดินกรุงเก่า ปล่อยเรือบริษัทให้เดินแต ่

เจ้าเดียวตามเดิม

 เมื่อเรือบริษัทบางหลวงเดิน

รับส่งคนโดยสารได้ผลก�าไร

งาม จึงเป็นชนวนให้ผู้อื่นคิด

หาความร�่ารวยจากการนี้บ้าง 

คือมีคหบดีชาวบ้านคลอง 

บางหลวงนัน้ผูห้นึง่ นายพทิ 

ทิพรักษา ได้สร้างเรือยนต์ 

คนโดยสารขนาดและน�า้หนัก

พอๆ กับเรือของบริษัท 

บางหลวง
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ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๒ - เมื่อเรือแย่งรายที่ ๑ 

เลิกไปแล้วไม่นาน นายอากรตลาดพลู ผู้เคยเป็น

หุ้นส่วนเดิม แต่ขายหุ้นให้ฉันหมดแล้วนั้น ได้ให้

บตุรเขยต่อเรือยนต์ข้ึนใหม่ จ�านวน ๙ ล�า ขนาดใหญ่ 

กว่าของบริษัทหลายล�า ล้วนทาสเีขียว พร้อมกนัน้ัน 

นายอากรได้เรียกค่าเช่าท่าจากบริษัทเพิ่มข้ึนอีก

เท่าตัว และบอกเลิกสัญญาเช่าเพื่อใช้ท่าส�าหรับ 

เรือของเขาเองด้วย โดยเข้าใจแน่ว่าบริษทับางหลวง 

จะหาท่าให้ผู ้โดยสารข้ึนลงเรือของบริษัทใน

ตลาดพลูน้ันไม่ได้ แล้วก็ต้องเลิกเดินเรือให้เขา

เดนิฝ่ายเดยีว เร่ืองท่าเรือน้ีเป็นกงัวลอนัส�าคญัแก่

บริษัท ท�าให้ฉันต้องเที่ยวไปดูที่ดินและตรอกริม

คลองออกถนน ไม่มมีากนัก แต่เคราะห์ดใีนทีส่ดุ 

ฉันขอซื้อได้ที่ดิน ๑ แปลง มีห้องแถว ๒ ข้าง 

ตรอกระหว่างกลางจากคลองออกถนนตลาดพลู 

ไม่ไกลจากท่าเรือของนายอากรมากนัก กรรมการ

ให้ฉันซื้อเป็นส่วนตัวแล้วสร้างศาลาท่าเรือบริษัท

ขอเช่า รีบย้ายเรือของบริษัทมาจอดรับคนที่

ท่าใหม่ ทิ้งท่าเก่าก่อนเรือแย่งเริ่มต้นเดินเพื่อให้

ผู้โดยสารคุ้นกับท่าใหม่จนชินเสียก่อน

พอถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๕๗ เรือยนต์

เขียวก็เร่ิมเดินแย่งรับส่งผู้โดยสารทั้งขบวนเรือ 

๙ ล�า รวมกับเรือบริษัทที่ต้องเพิ่มเดิน ๙ ล�าบ้าง 

เป็นเรือยนต์เดนิรับคนโดยสารในคลองถงึ ๑๘ ล�า 

ในชั้นต้นเรือขาวของบริษัทเสียเปรียบ ด้วยนาย

อากรมอีทิธพิลในคณะอัง้ยี ่ซ่ึงขณะน้ันมอียูห่ลาย

สมาคม ได้ใช้ต้อนให้พวกจีนลงเรือเขียวของตน

เต็มๆ ล�า ส่วนเรือขาวมีผู้โดยสารโหรงเหรง เป็น

ที่น่าวิตกอยู่มาก แต่ก็ต้องพยายามแก้เร่ืองอั้งยี่ 

ด้วยวิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่เป็นธุระคอยปราบปรามเป็นการใหญ่ 

ทั้งเรือขาวของบริษัทลดค่าโดยสารลงกึ่งหนึ่ง 

พวกจีนผู้โดยสารจึงค่อยทยอยกันมาลงเรือขาว

มากข้ึนเร่ือย ฝ่ายเรือเขียวกลับมีผู้โดยสารน้อย

ลงๆ ขาดทุนในที่สุดเดินเรือแย่งอยู่ ๙ เดือน  

เรือเขียวกเ็ลกิล้มถกูขายเลหลงัทัง้หมด จงึเป็นอนั

เรือขาวได้เดินเป็นอิสระต่อมาอีก

ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๓ - ครั้งนี้ร้ายแรงที่สุด 

กล่าวคือ เมื่อเรือนายอากรเลิกไปแล้วเป็นเวลา 

๒ ปี ก็มีข่าวว่าเจ้าของตลาดประตูน�า้ภาษีเจริญ 

ซึ่งบริษัทบางหลวงเช่าท่าเรือส�าหรับผู้โดยสาร 

ข้ึนลงอยู ่ได้วิง่จดัหาซือ้เรือยนต์เก่าๆ ขนาดเข่ือง 

ได้ ๑๐ ล�า จัดการให้ขึ้นคานซ่อมแซมได้จวนจะ

แล้วเสร็จ ก็ส่งโนติสให้บริษัทบางหลวงเลิกเช่า

ท่าเรือนั้นเสีย ตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม ๒๔๖๐ 

บริษัทหาเช่าหรือซื้อที่ดินท�าท่าเรือใกล้น้ันไม่ได ้

อย่างท่าตลาดพลู ก็จ�าต้องย้ายมาเช่าท่าสะพาน 

วดัปากน�า้ ซึง่ไกลจากตลาดชมุนุมชนและทางสญัจร 

มาล�าบากมาก เมือ่เรือแย่งรายน้ีทาสเีขียวเหมอืน

รายที่แล้วเร่ิมต้นเดินแย่ง เรือขาวของบริษัทก็ 

เสียเปรียบเพราะเจ้าของตลาดมีอิทธิพลในพวก

เช่าตลาดด้วย เรือขาวลดราคาลงกึง่หนึง่เรือเขียว

ก็ลดตาม คนโดยสารก็ยังคงลงเต็มล�าเรือเขียว

ฉันได้ไปพิจารณาดูยังเห็นที่ดินชายเลนริม

ประตูน�้าของกรมชลประทาน (กรมทดน�้า) มี

เนื้อที่ว่างอยู่ยาวราว ๖/๗ วา พอเรือยนต์ขาว

จะแวะเทียบส่งและรับคนโดยสารได้ จึงไปเฝ้า

เสด็จในกรม เสนาบดี เพื่อขออนุญาต พระองค์

ทรงกรุณาเสดจ็ไปตรวจดสูถานทีด้่วยพระองค์เอง 

ด้วยทรงเหน็แก่ประโยชน์ของสาธารณะประชาชน

ผู้สัญจรไม่มีที่ข้ึนลง จึงโปรดสั่งให้เจ้าหน้าที่

ออกใบอนุญาตให้เรือขาวของบริษัทแวะรับส่ง 

ผูโ้ดยสาร ณ ทีน้ั่นได้ โดยเงือ่นไขว่า ถ้าวัตถอุนัใด

ของกรมช�ารุดเสยีหาย กใ็ห้บริษทับางหลวงรับท�า

ใช้ให้ท้ังสิ้น เมื่อบริษัทบางหลวงได้อาศัยท่าเรือ

ใหม่แล้ว ผู้โดยสารกลับมาอุดหนุนเรือบริษัท 

บางหลวงเต็มล�าขึ้น ท�าให้เรือเขียวเดินขาดทุน 

ไปมาก แล้วกเ็กดิเรือโดนกนัแตกหกัเสยีหายถงึกบั 

ฟอ้งรอ้งกนัในศาลหลายเร่ือง กบัเกดิคนเรอืตกีนั

ฉันได้ไปพิจารณาดูยังเห็น

ที่ดินชายเลนริมประตูน�า้ของ

กรมชลประทาน (กรมทดน�า้) 

มีเนื้อที่ว่างอยู่ยาวราว ๖/๗ 

วา พอเรือยนต์ขาวจะแวะ

เทียบส่งและรับคนโดยสารได้ 

จึงไปเฝ้าเสด็จในกรม เสนาบดี 

เพื่อขออนุญาต
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ฟนัแทงกนัทัง้ ๒ ฝา่ยบอ่ยคร้ัง มคีร้ังหนึง่รา้ยแรง

ทีน่ายทา้ยเรอืเขยีวข้ึนไปแทงเอานายทา้ยเรอืขาว

ตาย บนลานหน้าวัดใหม่ท้องคุ้ง ขณะนายท้าย

เรือขาวเดินไปส้วม ต�ารวจจับได้ทั้งพวก ๓ คน 

ส่งศาลพิพากษาให้จ�าคุกตัวการ ๒๐ ปี พวกอีก 

๒ คน คนละ ๑๐ ปี ตั้งแต่บัดนั้นพวกเรือเขียวก็

หายคึกคัก เรือเขียวเดินแย่งอยู่ ๑๙ เดือน นัยว่า

ขาดทุนหลายหมื่น จึงยกเลิกขายเรือไปทั้งหมด 

เหลือบริษัทเดินเรือแต่เจ้าเดียวอีกครั้ง

อน่ึง ในขณะที่เรือเขียวเริ่มเดินได้เปรียบ 

เรือขาวของบริษัท พวกเขาคงคิดว่าจะเดินเรือ

ชนะแน่ จึงได้ท�าว่าวปักเป้ากับหางว่าวทาสีแดง

เลือด เอาหางว่าวผูกปลายเสาห้อยหัวว่าวลงดิน 

แสดงให้เห็นว่า ว่าวปักเป้าน้ันเป็นเคร่ืองหมาย

แทนตัวฉัน เพราะฉันมีช่ือเสียงดังในการชักว่าว

ปักเป้าพนัน ครัง้นี ้หมดทางต่อสูแ้ละหมดหวงัจะ

ตายแล้ว ___________และบ่ายวันหนึ่ง ฉันลงคุม

เรือขาวของบริษัทบางหลวงมาถึงท่าปากคลอง

ตลาด เหน็เรือยนต์ช่ือ “สวมปลืม้” มผีูโ้ดยสารเตม็

ล�าจอดเทียบท่านิ่งอยู่ จึงถามคนเรือว่านายท้าย 

ไปไหน คนเรือตอบว่า เขาไปถ่ายอจุจาระยงัไม่มา 

คอยอยู่นานแล้ว ทันใดฉันก็ข้ึนไปจับพวงมาลัย

ถือท้ายให้ถอยเรือออก ตีระฆัง เร่งเดินหน้าไป

ถงึปากคลองบางหลวง กม็ท่ีานข้าราชการผูใ้หญ่

เดินแหวกผู้โดยสารมาจับไหล่ฉันพูดว่า ก็เป็น

ขุนนางจนถึงช้ันพระแล้ว มาถือท้ายเรือเมล์ได้

หรือ ฉันหันมาตอบว่า ก็เป็นขุนนางได้ช่วยคน

เป็นกองให้พ้นจากเสยีเวลาคอยเรือน่ิงอยู ่เหน็ว่า 

ไม่เลวไม่ใช่หรือ 

ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๔ - เนื่องด้วยเรือขาว

บริษัทบางหลวงถูกเรือแย่งอย่างขนานใหญ่ 

เฉพาะอย่างยิ่งคร้ังที่ ๓ มีเร่ืองตีรันฟันแทงกัน

อือ้ฉาวเป็นเวลานาน แล้วต่างก็แพ้เลกิไปทัง้หมด 

ด้วยขาดทนุยบัเยนิน้ัน เป็นเหตุให้ผูม้ทีรัพย์บางคน 

มีท่านข้าราชการผู้ใหญ่เดิน

แหวกผู้โดยสารมาจับไหล่ฉัน

พูดว่า ก็เป็นขุนนางจนถึงชั้น

พระแล้ว มาถือท้ายเรือเมล์ได้

หรือ ฉันหันมาตอบว่า ก็เป็น

ขุนนางได้ช่วยคนเป็นกองให้

พ้นจากเสียเวลาคอยเรือนิ่ง

อยู่ เห็นว่าไม่เลวไม่ใช่หรือ 
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อีกในคลองบางหลวงนั้นเชื่อว่า บริษัทบางหลวง

ก็คงต้องขาดทุนแย่ไปเช่นเดียวกัน ถ้าเขาหา 

เรือยนต์มาเดนิแย่งซ�า้เตมิอกีคราว เขาคงจะชนะ

บริษัทบางหลวงแล้วคงจะได้เดินเป็นเจ้าเดียว

บ้างเป็นแน่ ด้วยความคิดเช่ือดังน้ีจึงไปเที่ยวซื้อ

เรือยนต์เก่าๆ ขนาดย่อมได้ ๗ ล�า เอามาซ่อม

ทาสีเหลือง เรียกว่าเรือเหลือง แล้วก็ท�าการเดิน

เรือแย่งบริษัทเป็นรายใหม่ ที่ ๔ เมื่อกลาง พ.ศ. 

๒๔๖๑ แต่ก็ปรากฏทันทีเมื่อเรือเหลืองเร่ิมเดิน 

แย่งว่า เข้าใจผดิไปไกล เพราะเท่าทีถ่กูแย่งมาแล้ว 

บริษัทบางหลวงขาดทุนเพียงไม่กี่พันบาท และ

คร้ังน้ีกย็งัเพิม่เรือเดนิมากล�าข้ึนอกี ผูโ้ดยสารต่าง

นิยมพากันลงเต็มๆ ทุกล�า ฝ่ายเรือเหลืองล�าละ

มีไม่กี่คน ทั้งนายท้ายก็ไม่ช�านาญเดินเรือเกะกะ

ขวางคลอง เรือจึงถูกกระทบกระแทกแตกหัก 

เสียหายมาก เกิดความฟ้องร้องในศาลหลวง

หลายคร้ัง เรือเหลืองเป็นฝ่ายแพ้ความใช้ค่า 

เสียหายทุกคร้ัง เรือก็เลยเดินกะพร่องกะแพร่ง

มาได้ ๘ เดือน ก็เลิกหยุดเดินเรือแย่ง ปล่อยเรือ

ให้จอดเป็นสวะในคูและหน้าบ้าน บางล�ากจ็มน�า้ 

บอกขายไม่มีผู ้ใดซื้อสักล�าเดียว เป็นอันว่า 

เจ้าของเรือรายนี้ขาดทุนยุบยับทีเดียว

ต่อแต่น้ัน กไ็ม่มเีรือรายใดมาแย่งเรือบริษทั

บางหลวงอีก เรือบริษัทจึงได้เดินประจ�าทางแต่

รายเดียว บริษัทได้สร้างเรือยนต์ขนาดเล็กใหญ่ 

เพิ่มข้ึนอีกมากล�า แล้วขยายทางเรือเดินไป

ระหว่างท่าพระ คลองบางกอกน้อย บางใหญ่ 

คลองอ้อม - จังหวัดนนทบุรี บางรัก พระนคร - 

บคุคโล - คลองดาวคะนอง ธนบรีุ สมุทรปราการ - 

บ้านสงขลานาเกลอื กบัแหลมฟ้าผ่า แต่ผลรายได้ 

ก�าไรจากเรือสายเหล่านี้ไม่สู ้มีมากนัก สู้สาย

คลองบางหลวงไม่ได้ และบริษัทยังได้ซื้อรถยนต์

เปิดเดินประจ�าทาง ตั้งแต่ท่าเตียน - สะพาน

กษตัริย์ศกึข้ึนอกี เมือ่เกดิการค้าของบริษทัมมีาก

ขึ้นเช่นนั้น มีทุนทรัพย์มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

บริษทับางหลวงจงึได้มปีระชุมวสิามญัมตใิห้เพิม่

ทนุของบริษทัจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมมิต้องออกเงินเพิ่มอีกเลย 

เพราะเพิ่มด้วยผลก�าไรที่สะสมไว้ 

เม่ือเกิดการค้าของบริษัท 

มีมากขึน้เช่นน้ัน มีทนุทรัพย์

มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

บรษิทับางหลวงจงึได้มปีระชุม

วสิามัญมตใิห้เพิม่ทนุของ

บรษิทัจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดย 

ผูถ้อืหุน้เดมิมิต้องออกเงิน 

เพิม่อกีเลย เพราะเพิม่ด้วย 

ผลก�าไรท่ีสะสมไว้

สรวิิช ภิิรมย์์ภัิกดีี 
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สำำานัักงานัการพิิพิิธภััณฑ์์และสำ่�อสำิ�งพิิมพิ์
บริษััท บุญ่รอดบริวเวอร่� จัำากัด
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ทำำ�ไมฉัันถึึงไปเมืองซ�ร์์หรื์อรั์สเซียน่ะหร์ือ เพราะรัสเซีียเป็็น 
ดิินแดินสองทวีปี็ คืือ เอเชีียและยุโรป็ อีกทั�งคืนไทยไม่่ต้้อง 
ขอวีีซี่าอีกดิ้วียหากไป็อย่่ไม่่เกิน 30 วีัน ไปฤดููใบไม้ร์่วง 
เดูือนตุุล�คมน่�จะเหม�ะทำ่�สุดู ไม่ม่ฝน ไม่ม่หิมะ เดูินไดู้เร์ื�อย ๆ

ท่่องไปในซาร์์แลนด์์

มอสโคว

นารี สมรัตนกุล
HS&E Director
บร์ิษัทำ บ่อ�ร์์เอฟ โลจิสตุิคส์ จำ�กดัู

ซาร์์แลนด์์ หร์ือด์ินแด์นของพร์ะเจ้้าซาร์์ที่่�ฉัันจ้ะเล่าให้ฟััง คืือ 

มอสโคืว หร์ือ MockBa ซ่�งเป็็นเมืองหลวงตั้ั�งแตั้่สมัยพร์ะเจ้้าซาร์์  

ม่สถาป็ตัั้ยกร์ร์มท่ี่�สวยงาม เร์าไป็เริ์�มกันที่่�พร์ะร์าชวงัเคืร์มลนิกนัเลย  

พร์ะร์าชวังน่�พร์ะเจ้้าซาร์์ Ivan III เคืยที่ร์งพร์ะด์ำาริ์จ้ะให้มอสโคืว

เป็็น กรุ์งโร์มแห่งที่่�สาม จ้่งม่การ์ก่อสร้์างโบสถ์ในพร์ะร์าชวังน่�ถ่ง

สามแห่ง และเป็ล่�ยนกำาแพงเป็็นหินส่แด์ง แที่นหินส่ขาว 

ในเคืร์มลนิน่� เร์าจ้ะไป็ชม Armoury Chamber ที่่�มช่ดุ์เคืรื์�องที่อง 

ของกำานัลจ้ากป็ร์ะเที่ศตั้่างๆ ร์วมถ่งม่ตั้้้ที่่�มไ่ขฟ่ัาแบร์เ์ช (Faberge 

Egg) ที่่�นำาที่อง อัญมณี่ม่คื่า มาที่ำาให้เป็็นร้์ป็ไข่ไก่ (เหมือนไข่ 

ในเที่ศกาลอ่สเตั้อร์์) อ่กที่ั�งยังม่ชุด์ฉัลองพร์ะองค์ื ร์ถม้า บัลลังก์ 

มงกุฎของพร์ะเจ้้าซาร์์นิโคืลัสท่ี่�สอง พร์ะจ้ักร์พร์ร์ด์ิน่ Catherine 

II the Great ก็ม่ให้ชมแบบตั้ื�นตั้าตั้ร์ะการ์ใจ้เช่นกัน

ภาพวาดโดยคุุณนารีี สมรีัตนกุุล
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จััตุรัสแดงและมหาวิิหารเซนต์บาซิล



นอกจ้ากน่� คืวร์แวะไป็ชมห้องเพชร์ หรื์อ 

Diamond Fund เป็็นห้องท่ี่�เก็บกรุ์มหาสมบัติั้ของ

รั์สเซ่ย เช่น มงกุฎ สร้์อยคือ ต่ั้างห้ จ่้� และอื�นๆ 

ตั้่อมา เร์าไป็เด์ินชมวิหาร์ที่ั� งสามใน

พร์ะร์าชวังน่�กันด์่กว่า วิหาร์ที่ั�งสามน่�มาจ้าก

การ์นำาศิลป็ะของไบเซนไที่น์ กร่์ก อิตั้าเล่ยน

มาผสมแต่ั้ละวิหาร์ ยอด์ของวิหาร์จ้ะเป็็นที่ร์ง

หัวหอม วิหาร์อัสสัมชัญ ที่่�ม่ห้าโด์มเป็็นตั้้นแบบ

ให้โบสถ์อื�นๆ โด์ยวิหาร์น่�ใช้ป็ร์ะกอบพิธี่ข่�น

คืร์องร์าชย์ของพร์ะเจ้้าซาร์์และเป็็นที่่�ฝัังศพของ

สงัฆร์าชนิกายรั์สเซย่นออร์์โธีด์อกซซ์่�งเป็น็ศาสนา

ป็ร์ะจ้ำาชาตั้ิ ในวิหาร์น่�ม่ร้์ป็เข่ยนส่เฟัร์สโกให้ด์ ้

เพลินๆ อ่กด้์วย และเดิ์นมาถ่งวิหาร์ Annunciation 

เป็็นพิพิธีภััณีฑ์์ที่่�ม่ร้์ป็เข่ยนส่และม่บานป็ร์ะตั้้

ชั�นในที่่�ที่ำาจ้ากแผ่นที่องแด์ง ซ่�งเป็็นเที่คืนิคื 

ที่่�หายาก สว่นวหิาร์ Archangel สร้์างอุที่ศิใหก้บั

อัคืร์เที่วที่ต้ั้ Michael ที่่�เป็น็เที่พผ้้พทิี่กัษ์ม์อสโคืว 

เมื�อชมวิหาร์เสร็์จ้ เดิ์นไป็ด้์านหลังจ้ะเห็นป็นืใหญ่ 

คื.ศ. 1586 ที่่�ที่ำาจ้ากที่องสัมฤที่ธิี�มร่์ป้็พร์ะเจ้า้ซาร์์

ที่ร์งคืวบม้า และใกลก้นัจ้ะเหน็ร์ะฆงัพร์ะเจ้า้ซาร์์ 

ที่่�ใหญ่ที่่�สุด์ในโลก ร์ะฆังน่�หนัก 202 ตั้ัน ซ่�งสร์้าง

ตั้ั�งแตั้่ คื.ศ. 1730 ขณีะที่่�ร์อให้ร์ะฆังเย็น เกิด์ 

ไฟัไหม้ในเคืร์มลิน ร์ะฆงัท่ี่�ร้์อนโด์นนำ�าจ้ง่แตั้กออก 

ดั์งที่่�เห็น (สุภัาษิ์ตั้ไที่ยลอยมาเลย โจ้ร์ป็ล้น 

สิบคืร์ั�ง ไม่เที่่าไฟัไหม้คืร์ั�งเด์ย่ว)

เมื�อเดิ์นออกมาจ้ะเห็นจั้ตุั้รั์สแด์ง ม่เรื์�องเล่าว่า 

ทัี่�งจั้ตุั้รั์สแด์งและวิหาร์เซนต์ั้บาซิลโด์นผ้้คืวบคุืม

งาน Lazar Kaganovich เสนอให้นำาโมเด์ลทัี่�งสอง

ออกร์ะหว่างป็รั์บป็รุ์งพื�นท่ี่� แต่ั้สตั้าลินกลับพ้ด์ว่า 

“Lazar! เอากลับมาวางไว้ท่ี่�เดิ์ม” (เกือบไป็ละ!!!)

และแล้วก็จ้ะเห็นวิหาร์เซนต์ั้บาซิล ซ่�งเป็็น

สัญลักษ์ณ์ีของมอสโคืว ม่ส่สันสด์ใส วิหาร์น่�สร้์างใน

สมัย Ivan the Terrible ในปี็ คื.ศ. 1555 - 1561 ตั้าม

เรื์�องเล่า พร์ะเจ้้าอิวานพอพร์ะทัี่ยในคืวามสวยงาม 

จ่้งตั้รั์สถามว่าจ้ะสร้์างแบบน่�ได้์อ่กไหม ช่างท้ี่ลตั้อบ

ในเคุรีมลินนี้ เรีาจะไปชม 

Armoury Chamber ที่มี

ชุดเคุรีื่องทองของกุ�านัล

จากุปรีะเทศต่างๆ รีวมถึึงมี

ต้�ที่มีไข่ฟาแบรี์เช (Faberge 

Egg) ที่น�าทอง อัญมณี 

มีคุ่า มาท�าให�เป็นรี้ปไข่ไกุ่

อนุสาวรีีย์ Minin และ Pozharsky

ห�องเพชรี Diamond Fund 

ย่านถึนนอารีบัต
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พร์ะองค์ืว่า หากพร์ะองค์ืต้ั้องการ์ช่างจ้ะที่ำาให้สวยกว่า

น่�อ่ก พร์ะเจ้้าซาร์์ IV จ่้งคืวักล้กตั้าช่างออก เพื�อไม่ให้ 

สร้์างท่ี่�อื�นได้์อ่ก (ด้์วยเหตุั้น่� พร์ะองค์ืจ่้งได้์นามว่า  

“อิวานจ้อมโหด์”) ตัั้ววิหาร์น่�เดิ์มท่ี่เป็็นส่ขาว เพื�อให้เข้า

กับเคืร์มลิน แต่ั้ม่การ์ที่าส่หลากส่ในศตั้วร์ร์ษ์ท่ี่� 17 จ่้ง

สะดุ์ด์ตั้าดั์งเช่นปั็จ้จุ้บัน 

ที่ั�งพร์ะร์าชวังเคืร์มลิน วิหาร์เซนตั้์บาซิลและ 

จั้ตุั้รั์สแด์งได้์ข่�นที่ะเบ่ยนเป็็น UNESCO World Heritage 

Site ในปี็ 1990 ด้์วยนะ เดิ์นออกมาหน้าวิหาร์ จ้ะเห็น

ร้์ป็ปั็�น Minin กำาลังยื�นด์าบให้กับเจ้้าชาย Pozharsky 

เพื�อขอร้์องให้เจ้้าชายนำาทัี่พขับไล่โป็แลนด์์ พร้์อมกับ 

ช่�นิ�วมาท่ี่�พร์ะร์าชวังเคืร์มลิน เหมือนจ้ะถามว่า “ท่ี่านจ้ะ 

ป็กป้็องบ้านเมืองไหม” และแล้วเมื�อหันขวา จ้ะเห็นห้างกุม  

(Gum) ยิ�งใหญ่อลังการ์ท่ี่�สร้์างตัั้�งแต่ั้ คื.ศ. 1895 (โอ้โฮ 

127 ป็มีาแลว้ !!!) หา้งน่�ม่สามชั�น หลงัคืาเป็น็กร์ะจ้ก 

โค้ืงใส (น่�มันต้ั้นแบบอาคืาร์ป็ร์ะหยัด์พลังงานชัด์ๆ) 

สำาหร์ับสาวๆ ท่ี่�ยังช้อป็ป็้�งไม่พอเร์าไป็ถนนอาร์บัตั้  

ซ่�งเป็็นถนนคืนเดิ์นท่ี่�ยาว 1.3 กิโลเมตั้ร์ม่ทัี่�งร้์านอาหาร์ 

ร์้านขายของที่่�ร์ะล่ก และศิลป็้นขายร์้ป็วาด์กันเลย

มารั์สเซ่ยทัี่�งท่ี่ พลาด์ไม่ได้์กับละคืร์สัตั้ว์ ซ่�งม่ 2 

คืณีะใหญ่ คืือ Circus Nikulin (Old Circus) ท่ี่�เน้นการ์

แสด์งของสัตั้ว์ กับ Bolshoi Circus (New Circus) ท่ี่�เน้น

การ์แสด์งกายกร์ร์มกับสัตั้ว์ ท่ี่�เลือก Bolshoi หรื์อ Great 

Moscow State Circus เพร์าะผ้้กำากับเคืยได้์รั์บร์างวัล 

Golden Clown จ้าก The International Circus Festival 

ซ่�งเป็็นการ์แสด์ง 2 ชั�วโมงคืร่์�งท่ี่�ป็ร์ะทัี่บใจ้มิร้้์ลืม

สำาหร์บัสายม ้เร์าไป็สถาน่ร์ถไฟัใตั้ด้์นิกนั สถาน่

น่�ชื�อ Ploshchad Revolyutsii เป็็นสถาน่อย้่ใจ้กลาง

จ้ตัั้รุ์สัแด์ง ที่่�มร้่์ป็ป็ั�นอย้ถ่ง่ 76 ร์ป้็ป็ั�นท่ี่�เป็น็เรื์�องร์าวของ

ป็ร์ะชาชนชาวร์ัสเซ่ยทีุ่กสาขา อาช่พ ร์้ป็ป็ั�น Bronze 

ที่่�โด์่งดั์งมาก คืือ ร์้ป็ป็ั�นที่หาร์กับสุนัขที่่�เชื�อกันว่าล้บ

ที่่�จ้ม้กสุนัขแล้วจ้ะโชคืด์ ่คืนล้บกันจ้นจ้ม้กข่�นเงาวับ  

(มาค่ืะ เร่์เข้ามาลบ้บ้าง) สถาน่ร์ถไฟัใต้ั้ด์นิท่ี่�รั์สเซย่น่� 

สวยทีุ่กสาย หากคืุณีผ้้อ่านม่เวลาไป็ชม 

… Good Bye Tsar Land … 

ห�างสรีรีพสินคุ�า GUM

คุณะละคุรีสัตว์ Nikulin สถึานีรีถึไฟใต�ดิน Ploshchad Revolyutsii

ที่ี�มาภาพ

https://www.expedia.co.th/
Minin-And-Pozharsky-Monument-
Moscow.d6066655.Place-To-Visit?

https://yandex.ru/collections/user/
dn020583/samye-interesnye-muzei/

https://pantip.com/topic/39952939
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เธอสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในวงการหนัง 

เพราะเป็นผู้ก�ากับหญิงชาวเอเชียคนแรกที่คว้า

รางวัล “ผู้ก�ากับยอดเยี่ยม” บนเวทีออสการ์ใน

ปี 2021 และเป็นผู้หญิงคนที่สองของโลกที่คว้า

รางวัลนี้มาครอง 

โคลอี ้เจา มช่ืีอจริงว่า จ้าวถงิ (Zhao Ting) 

เกดิในปี ค.ศ. 1982 ทีเ่มอืงปักกิง่ เป็นชาวจนี

ในครอบครัวทีม่ัง่คัง่ พ่อเป็นนักธุรกจิทีม่ช่ืีอเสยีง  

แม่ท�างานในโรงพยาบาล โคลอีรั้กอสิระตัง้แต่เดก็ 

หลงใหลในป๊อปคัลเจอร์ทั้งการ์ตูนญี่ปุ ่นและ

หนังฮอลลวีดู เธอยอมรับว่าตวัเองเป็นเดก็หวัร้ัน

จอมข้ีเกียจที่สนใจแต่วาดการ์ตูนและแต่งแฟน 

ฟิคชัน หลงัจากพ่อแม่หย่ากนั เธอถูกส่งไปเรียนที่

วทิยาลยัไบรท์ตนัในองักฤษตอนอาย ุ15 ก่อนจะ 

ย้ายไปเรียนไฮสคลูทีอ่เมริกาด้วยตวัเอง ศึกษาต่อที่ 

Mount Holyoke College ด้านรัฐศาสตร์ จบแล้ว 

ได้ท�างานเป็นบาร์เทนเดอร์และรับจ๊อบช่ัวคราว 

อืน่ๆ ช่วงเวลานีเ้อง เธอค้นพบว่าตวัเองมคีวามสขุ 

ที่ได้คุยกับผู้คนหลากหลาย รับฟังเร่ืองราวชีวิต 

ทีน่่าสนใจของพวกเขา ชีวติคนเรากไ็ม่ต่างจากหนัง 

เธอเร่ิมเบนความสนใจจากการปกครองคน มาเป็น 

ท�าความเข้าใจคน และตัดสินใจจะเดินตาม 

ความฝันในวยัเดก็อกีคร้ัง น่ันคอื เป็นผูก้�ากบัหนัง 

เมื่่�อเรื่่�องรื่าวชีีวิตทีี่�น่่าสน่ใจของใครื่สักคน่

ถููกน่ำามื่าสรื่้างเป็็น่หน่ัง ใน่สไตล์์หนั่งฟิิคชีัน่

ก่�งสารื่คดีีที่ี�ไรื่้ความื่จัดีจ้าน่แล์ะไมื่่ใชี ้

น่ักแสดีงมื่่ออาชีีพ มีื่แต่นั่กเล์่าเรื่่�องที่ี� 

ยอดีเยี�ยมื่เที่่าน่ั�น่จึงจะที่ำาให้หน่ังป็รื่ะสบ

ความื่สำาเรื่็จ “โคล์อี� เจา” (Chloé Zhao) 

เป็็น่น่ักเล์่าเรื่่�องที่ี�ยอดีเยี�ยมื่แล์ะเป็็น่ผูู้้กำากับ

หนั่งที่ี�กวาดีรื่างวัล์มื่ากมื่ายบน่เวที่ีใหญ่ ่

ที่ั�งที่ี�เพ่�งจะกำากับหนั่งเรื่่�องยาวไดี้ 3 เรื่่�อง

Chloé Zhao
ผู้้�กำำ�กัำบช�วจีีนทีี่�สร้��ง
ปร้ะวติัิศ�สติร้ว์งกำ�ร้หนงัโลกำ
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หลังจากผลิตหนังสั้น 5 เรื่อง โคลอี้เดบิวต์

หนังยาวเรื่องแรก Songs My Brothers Taught 

Me (2015) ถ่ายทอดชีวิตของหนุ่มอินเดียนแดง

กับความเป็นชนช้ันล่างและความผูกพันของเขา

กบัน้องสาว เธอไม่ได้วางพลอ็ตเร่ืองไว้แต่แรกแค่

อยากจะไปถ่ายท�าในอเมรกิาฝ่ังตะวนัตก สถานที่ 

ที่เหมือนปริศนาส�าหรับเธอและเลือกชุมชนชาว

อินเดียนแดงในเขตอนุรักษ์ Pine Ridge เป็น

โลเคชั่น กินนอนที่นั่น คุยกับคนท้องถิ่น และให้

พวกเขาเองเป็นนักแสดงถ่ายทอดเร่ืองราวจาก

ประสบการณ์จริง การถ่ายท�าหนังยาวเร่ืองแรก 

ท�าให้โคลอี้ค้นพบสไตล์หนังของตัวเอง เธอ

จะไม่เน้นก�าหนดเร่ืองราวล่วงหน้า แต่จะร่าง

พล็อตจากเร่ืองจริงของผู ้คนที่พบในโลเคช่ัน  

เพือ่ยกย่องพลงัชีวติของพวกเขาทีต้่องต่อสูด้ิน้รน 

ความเจ๋งคอืเธอก�ากบันักแสดงสมคัรเล่นให้แสดง

ได้ดีอย่างน่าทึ่ง น�าเสนอหนังที่ไร้แบบแผนอย่าง

มีสุนทรียภาพ พร้อมงานภาพโดดเด่นฝีมือของ 

โจชัวร์ ริชาร์ด คนรักของเธอเอง

ผลงานเรื่องต่อมา The Rider (2017) โคลอี้ 

ถ่ายทอดชีวติจริงของ เบรดี ้แจนโดร เพือ่นของเธอ 

เขาเป็นหนุ ่มคาวบอยนักข่ีม้าอนาคตไกลที่

ประสบอุบัติเหตุตกม้าและบาดเจ็บรุนแรงจน

หมดอนาคตในวงการแข่งม้า เบรดีเ้ล่นเป็นตวัเอง 

และเป็นตัวเอกของเร่ือง หนังได้เข้าฉายใน

เทศกาลหนังเมืองคานส์และไปเข้าตา ฟรานเซส 

แม็คดอร์มานด์ หน่ึงในสุดยอดนักแสดงของ 

ฮอลลีวูดจนติดต่อให้โคลอี้มาร่วมงานกัน โคลอี้ 

ยังได้รับโอกาสจากค่ายหนังใหญ่ มาร์เวล ที่ถือ

เป็นความท้าทายครั้งส�าคัญของเธอด้วย เพราะ

เธอจะต้องพลกิมาท�าหนังในกระแส และร่วมงาน

กับนักแสดงชื่อดังมากมาย

หนังยาวเร่ืองทีส่ามของโคลอี ้Nomadland 

(2020) ดดัแปลงจากหนังสอืช่ือเดยีวกนั มพีลอ็ต

หลวมๆ ว่าด้วยเร่ืองราวของคนสงูวยัทีอ่อกเดนิทาง 

เร่ร่อน ใช้ชีวติอยูใ่นรถบ้านและย้ายทีห่างานท�า 

ไปเรื่อยๆ เธอได้นักแสดงมืออาชีพมาแสดงให้ 

เป็นครั้งแรก ได้แก่ ฟรานเซส แม็คดอร์มานด์ 

และ เดวิด สเตรทธาร์น นอกนั้นเป็นนักแสดง 

สมคัรเล่นทีแ่สดงโดยคนเร่ร่อนถิน่น้ันเอง และยงั

คงเน้นเร่ืองจริงเช่นเคย ผลงานช้ินโบว์แดงเร่ืองน้ี 

ท�าให้เธอคว้ารางวัลมากมายจากเวทีใหญ่ใน

เทศกาลหนังต่างๆ เหนืออืน่ใดคอืการคว้าลกูโลก

ทองค�า และ 3 รางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์

ยอดเยีย่ม ผูก้�ากบัยอดเยีย่ม และนักแสดงน�าหญงิ 

ยอดเยีย่ม 

จากผูก้�ากบัหนังนอกกระแส โคลอีก้ลายเป็น 

คนที่สื่อบันเทิงทั่วโลกพากันน�าเสนอเร่ืองราว 

ของเธอ แต่แม้ว่าเธอจะเป็นชาวจีนคนแรกที ่

ได้รางวัลออสการ์ ในประเทศจีนกลับมีกระแส 

ต่อต้านเธอ ต้องบอกว่าก่อนหน้าน้ีความส�าเร็จ

ของโคลอี้เป็นที่ช่ืนชมยินดีในบ้านเกิดของเธอ

อย่างมาก จนกระทั่งมีชาวเน็ตไปคุ้ยประวัติ

เธอศ่ึกษาต่อดี้าน่ภาพยน่ตรื่์

ทีี่� Tisch School of The Arts 

น่ิวยอร์ื่ก ไดี้เป็็น่ล์ูกศึิษย์ของ 

สไป็ค์ ล์ี ผูู้้กำากับแล์ะ

โป็รื่ดิีวเซอร์ื่ช่ี�อดัีง เธอป็รื่ะทัี่บใจ 

ทีี่�หน่ังของล์ีไมื่่ค่อยป็รืุ่งแต่ง

แล์ะเล่์าเรื่่�องไป็ตามื่ธรื่รื่มื่ชีาติ 

เธอไดี้รื่ับอิที่ธิพล์จากเขาแล์ะ

หนั่งเรื่่�อง Happy Together 

(1997) ของหว่องการื่์ไวเป็น็่

พ่เศึษ โคล์อี�เรื่ิ�มื่กำากับหน่ังสั�น่

แน่วอิน่ดีี�ใน่ป็ี 2009 ผู้ล์งาน่ที่ี�

เดี่น่ๆ เชี่น่ Daughters 

(2010) สะที่้อน่ชีีวิตของเดี็ก

สาวชีาวจีน่ที่ี�ถููกวัฒน่ธรื่รื่มื่

ดีั�งเดีิมื่ตีกรื่อบชีีวิต
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ของเธอเข้าและพบว่าเธอเคยพูดถึงประเทศจีน 

(เมือ่ปี 2013) ไว้ว่า “ประเทศทีม่กีารหลอกลวง 

อยู่ทุกแห่ง” ท�าให้ชาวเน็ตจีนหลายคนมองว่า 

เธอน้ันกลายเป็นคนอเมริกันไปแล้ว และหนัง

ที่ท�าให ้เธอโด ่งดังก็มีแต ่หนังสะท้อนสังคม

อเมริกัน จึงไม่มีเหตุผลที่จะอินกับความส�าเร็จ

ของเธอ แต่อกีด้านหน่ึงก็มผีูก้ล่าวว่าบทสมัภาษณ์ 

ของเธอถูกแปลคลาดเคลือ่น อย่างไรก็ด ีทางการจนี 

ได้แบนการออกอากาศรางวัลออสการ์ของเธอ  

ห้ามสื่อเสนอข่าว หนัง Nomadland ก็ถูกสั่ง 

ห้ามฉายในจนี รวมทัง้เร่ือง Eternals (2021) ผลงาน 

ทีโ่คลอีท้�ากบัค่ายมาร์เวลด้วย

หนังเร่ือง Eternals (2021) เป็นเร่ืองแรก 

ที่เธอฉีกแนวมาท�าหนังซูเปอร์ฮีโร่ ซึ่งเธอก็ได้ 

ผสมผสานความหลากหลายของผู้คนและยังคง

เน้นน�าเสนอ “วิถีของมนุษย์” ในแต่ละตัวละคร 

อันเป็นสไตล์ของเธอลงไป แม้ว่าค�าวิจารณ์จะ

ออกมาไม่ดีนัก แต่ก็เป็นประสบการณ์ให้เธอ 

ได้เบลนด์แนวทางของตัวเองเข้ากับหนังกระแส

หลักมากข้ึน ต่อจากเร่ืองน้ีเธอยังมีโปรเจคต์

ส�าคัญรออยู่ ทั้งหนังชีวประวัติของ แบส รีฟส์  

ผู้บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ที่เป็นคนผิวสีคนแรก 

และหนังไซไฟทีไ่ด้แรงบนัดาลใจจาก “แดรกคลู่า” 

ของค่ายยูนิเวอร์แซลพิคเจอร์ส

ดูเผินๆ ชีวิตของโคลอี้ออกจะง่ายดาย  

เกิดมาร�่ารวย มีพรสวรรค์ สร้างหนังเร่ืองแรก

ได้รับค�าชม เรื่องที่สองได้รับโอกาส เรื่องที่สาม

ประสบความส�าเร็จ แต่จริงๆ แล้วในการลงมอืท�า 

แต่ละครั้งย่อมไม่ง่าย ความที่เธอเป็นผู้ก�ากับ

หญิงที่มีอยู ่น ้อยมากและยังเป็นคนผิวสีด้วย  

ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่สามารถสร้างหนังที่สะท้อน

ความดิ้นรนของคนชายขอบออกมาได้อย่าง 

ถึงแก่น ความปรารถนาที่จะท�าความเข้าใจ

ผู้คนไม่เก่ียวอะไรกับเช้ือชาติ ผลงานของเธอที่ 

เหนือกว่ารางวัล คือ การเป็นเร่ืองราวจริงแท้ที ่

ส่งต่อพลังชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

หนั่งเรื่่�อง Eternals (2021) 

เป็็น่เรื่่�องแรื่กที่ี�เธอฉีกแน่วมื่า

ที่ำาหน่ังซูเป็อรื่์ฮีโรื่่ ซ่�งเธอไดี้

ผู้สมื่ผู้สาน่ความื่หล์ากหล์าย

ของผูู้้คน่แล์ะยังคงเน่้น่น่ำา

เสน่อ “วิถูีของมื่นุ่ษย์” ใน่

แต่ล์ะตัวล์ะครื่อัน่เป็็น่สไตล์์

ของเธอล์งไป็

โคล์อี� เจา แล์ะน่ักแสดีง

จากภาพยน่ตรื่์เรื่่�อง Eternals

ทีี่�มื่าภาพ

https://www.imdb.com/
https://apnews.com/article/beijing-media-
social-media-asia-chloe-zhao-c7aa576fd-
66d66204ec37371196ea569

อ้างอิงข้อมืู่ล์จาก

en.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%A9_Zhao
https://thepeople.co/chloe-zhao-oscar-
2021-director/
https://youtu.be/oOmQEz1iRWs
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ลองคิดดูนะครับ ถ้าปัจจุบัน เราอายุ 40 ปี 

และวางแผนว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ป ี 

และไม่มีรายได้หลังจากน้ัน (โดยไม่นับรวมเงิน

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่จะสามารถน�ามาใช้ได้

หลงัเกษียณ) โดยมค่ีาใช้จ่ายหลงัเกษยีณเดอืนละ 

50,000 บาท ไปอีก 25 ปี ถ้าเราวางแผนว่า 

เงินเกบ็ของเราในระหว่างท�างานจะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนได้ 3% ต่อปี เงินออมที่เราจะต้อง 

เก็บก ่อนเกษียณจะต้องเป ็นเงินอย ่างน ้อย  

30,000 บาท ต่อเดือน จึงจะเพียงพอส�าหรับการ

ใช้จ่ายหลังเกษียณได้

แน่นอนว่าแผนการออมย่อมข้ึนอยู ่กับ

แผนการใช้เงนิหลงัเกษยีณ แต่ในระหว่างนี ้สิง่ทีเ่รา 

สามารถควบคมุได้คอื จะออมเดอืนละเท่าไหร่ และจะ 

ลงทนุอย่างไร เพือ่สร้างผลตอบแทนทีเ่พยีงพอ

เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำกส�ำหรับทุกคน ไม่ว่ำจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิต พวกเรำที่อยู่ในวัยท�ำงำน อำจจะม ี
ควำมฝันหลำยอย่ำง อยำกมีบ้ำน มีรถสวยๆ ขับ อยำกจับจ่ำยใช้สอย ช้อปปิ้งซื้อสิ่งของที่อยำกได้ ตำมไลฟ์สไตล์ของ
แต่ละคน แน่นอนว่ำ เรำสำมำรถจับจ่ำยใช้สอยเพื่อซื้อสิ่งเหล่ำนี้ได้ตำมฐำนะของเรำแต่ละคน แต่ถ้ำเรำขำดวินัย ใช้จ่ำยเงิน
มำกกวำ่ที่หำมำได้ ย่อมไม่ใช่เรื่องสนุกเลย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ค�ำถำมส�ำคัญที่หนีไม่พ้นที่เรำจะต้องหำค�ำตอบเพื่อเตรียม
พร้อมไว้เสมอ คือ เมื่อเรำเกษียณและไม่มีรำยได้ประจ�ำแล้ว จะมีเงินเพียงพอใช้ในอนำคตหรือไม่

เก็็บออมในวัันน้�

สบายในวัันหน้า

จักรมนต์ นิติพน 
Director and Head of Investments, 
Singha Ventures
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หลายคนอาจมองว่า การน�าเงินไปฝาก

ธนาคารเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 

การฝากเงินกับธนาคารเพยีงอย่างเดียว อาจจะ 

ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด หากดูจากตัวเลขทาง

เศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเงินเฟ้้อ 

5.19% ต่อปี (ข้อมูล ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 

2565)1 โดยปัจจัยหลักของเงินเฟ้้อเป็นผล 

มาจากราคาพลังงานที่สูงข้ึน แต่ในปัจจุบัน 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

พาณิชย์อยู่ในระดับต�่าเพียง 0.25% - 1.5%  

ต่อปี แสดงว่าการฝากเงินในธนาคารเพียง 

อย่างเดียวน้ันไม่สามารถสร้างผลตอบแทน 

ที่ชดเชยกับเงินเฟ้้อได้

ดงันัน้ มคีวามจ�าเปน็อย่างยิง่ ท่ีเราจะต้อง

มาวางแผนการออมอย่างจริงจงั เพือ่ให้มัน่ใจว่า 

เรามีภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินในระยะยาว 

เราลองมาดูตัวอย่างกลยุทธ์ในการออมที่เรา

สามารถน�ามาปรับใช้ได้ดังนี้ดูครับ

สร้้างแผนการ้ออมเงินให้้เห้มาะสม 

ท้ังน้ี แผนการออมเงินย่อมข้ึนอยู่ กับ

วัตถปุระสงคข์องการออม และการใชเ้งนิของเรา 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเก็บออมเพ่ือใช้ใน

ยามเกษียณ ก็มีความจ�าเป็นในการออมเงิน

อย่างสม�่าเสมอทกุเดือน ในระหวา่งทีเ่ราก�าลงัมี

รายไดอ้ยู ่เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัการใชเ้งนิดงักลา่ว 

ในอนาคต นอกจากน้ี แผนการออมเงินทีดี่ ควร

เป็นแผนที่ท�าได้จริง ไม่หย่อนหรือตึงเกินไป  

จนท�าให้เรามีเงินเก็บไม่พอตามแผนการออม 

หรือเป็นแผนที่อาจท�าไม่ได้ในระยะยาว เช่น 

การตั้งผลตอบแทนที่คาดหวังเอาไว้สูงเกินกว่า

ความเป็นจริง เป็นต้น

เก็บออมเพื่่�อปร้ะห้ยััดภาษีี

การออมเพื่อประหยัดภาษี นอกจากจะ

ท�าให้เรามีวินัยในการออมแล้ว ยังสามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายภาษี และสามารถช่วยให้เรา

มีรายได้หลังภาษีเยอะขึน้ด้วย

ปัจจุบัน การประหยัดภาระภาษี ท�าได้

โดยการใช้ค่าลดหย่อนต่างๆ ท่ีกรมสรรพากร

อนุญาต เช่น คา่ซื้ือ้กองทุน RMF  คา่ซ้ืื้อกองทุน 

SSF เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ย

ประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หรือแม้

กระทั่งการน�าค่าใช้จ่ายต่างๆ มาหักลดเงินได้

พึงประเมิน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าอุปการะ

บิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าฝากครรภ์ 

หรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยกู้ยืมเพือ่ที่อยู่อาศัย

ทั้งน้ี เบี้ยประกันชีวิต ยังสามารถช่วย

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ในอนาคตได้ด้วย และเป็นการลดภาระการ

ใช้เงินในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ซื้ึ่งการซ้ืื้อ

กรมธรรม์ประกันชีวิต และแผนความคุ้มครอง

ตา่งๆ เพิม่เตมิ เพือ่ใช้ในการรกัษาพยาบาล กเ็ป็น 

ปัจจัยส�าคัญที่เราต้องค�านึงถึงในแผนการออม

ของเราด้วยเช่นกัน

เก็บออมสมำ�าเสมอในแต่่ละเด่อน

เ น่ืองจากเป็นการยากมากที่ เ ราจะ

สามารถก�าหนดเวลาที่จะเข้าลงทุนในราคา

ต�่าได้ (Market Timing) เพราะมีปัจจัยหลาย

อย่างมากทีอ่ยู่เหนือความควบคุมของเรา และ

หากต้องการเก็บออมในระยะยาว ควรทยอย

ลงทุนสม�่าเสมอในแต่ละเดือน (Dollar Cost 

Averaging) เพื่อให้ต้นทุนในการลงทุนเฉลี่ย 

(เช่น ราคาหุน้เฉลี่ยที่อยูใ่นพอร์ตของเรา) เป็น

ราคาที่เหมาะสมท่ีสุด ทั้งนี้ วินัยในการลงทุน

เป็นสิง่ส�าคัญมาก 

เก็บออมโดยกระจายการลงทุน 

ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อลด

ความเสี่ยงในการลงทุน ตัวอย่าง

เช่น ในภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น 

เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ดี 

อาจท�าให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า 

ท�าให้เงินไหลมาอยู่ในสินทรัพย์อื่น 

เช่น ทองค�ามากขึ้น หรือภาวะ

สงคราม ที่ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโลกโดยรวม ท�าให้ราคา

ทองค�าปรับตัวสูงขึ้น เพราะ 

นักลงทุนมีการโยกเม็ดเงินจาก

สินทรัพย์อื่นมาลงทุนในทองค�า

มากข้ึน เป็นต้น ดงันัน้ การกระจาย 

การลงทุนให้ครอบคลุมหลาย

ประเภทของสินทรัพย์ จะสามารถ

ลดความเสี่ยงในการลงทุนของ

พอร์ตในภาพรวมได้
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อยั่ามองข้ามการ้ลงทุนในหุ้้น 

เพือ่สร้างผลตอบแทนทีส่ม�า่เสมอ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในสภาวะทีด่อกเบีย้ต�า่และเงนิเฟ้้อสงู ท�าให้

การลงทุนในพันธบัตรเพียงอย่างเดียว อาจสร้าง 

ผลตอบแทนจริงได้ไม่สงูมากนัก ซื้ึง่การลงทนุในหุน้ 

ที่มีผลประกอบการดี มีประวัติย้อนหลังในเร่ือง

การจ่ายเงินปันผลที่สม�่าเสมอ จะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนเพิม่เตมิให้กบัพอร์ตการลงทนุของเรา

โดยรวมได้ ทัง้น้ี ประวตัด้ิานผลประกอบการและ

การจา่ยเงินปันผล เป็นหนึง่ในตัวชีว้ัดว่า บรษิัท

สามารถบริหารจดัการธุรกจิภายใต้สภาวะเศรษฐกจิ

ทีม่คีวามท้าทาย เช่น ในภาวะทีม่เีงินเฟ้้อสงู ได้ดี

หรือไม่ เพราะถ้าบริษัทสามารถบริหารจดัการได้ดี 

เช่น การลดต้นทนุ หรือการส่งผ่านต้นทนุสนิค้าที่

ขยบัสงูข้ึนได้ กจ็ะสามารถช่วยให้บริษทัสามารถ 

รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลและสร้างกระแส

เงินสดกลบัคนืมาให้กบันกัลงทนุได้เช่นกนั 

นอกจากน้ี หากดูสถติยิอ้นหลงัในอดีต โดย

ยกตัวอย่างตลาดสหรัฐอเมริกา ที่เปรียบเทียบ

การลงทุนระหว่างกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตร 

100% และกองทุนที่ลงทุนผสมผสานระหว่าง

พันธบัตร 70% และหุ้น 30% ในช่วงระหว่างปี 

1926 - 2016 พบว่า กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตร 

100% สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที ่5.4% และ

กองทุนที่ลงทุนผสมผสานระหว่างพันธบัตร 70% 

และหุน้ 30% สรา้งผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปทีี ่7.2% 

ซื้ึ่งสูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรเพียงอย่างเดียว 

และมจี�านวนปีที่มีผลตอบแทนตดิลบ ในจ�านวน

ทีเ่ท่ากัน (คือ 14 จาก 91 ปี)2

การลงทุนในหุ้นที่มีผลประกอบ

การดี มีประวัติย้อนหลังในเรื่อง

การจ่ายเงินปันผลที่สม�่าเสมอ 

จะสามารถสร้างผลตอบแทน

เพิ่มเติมให้กับพอร์ตการลงทุน

ของเราโดยรวมได้
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ลงทุนในกองทุนที�มีผ้้จััดการ้กองทุนที� เก่ง  

มีผลการ้ดำาเนินงานในอดีต่ที�ด ี

เนือ่งจากผูจ้ดัการกองทนุทีเ่ก่ง มักจะสร้าง

ผลตอบแทนทีด่ต่ีอเน่ืองได้มากกว่า ทัง้น้ี มีบทวจิยั

หลากหลายในต่างประเทศทีศึ่กษาพบว่า กองทุนท่ี

มผีลด�าเนนิการทีดี่ เป็นเพราะผูจ้ดัการกองทนุทีเ่ก่ง 

และผลการด�าเนนิงานในอนาคตมักจะมปัีจจัยเร่ือง

ความต่อเน่ือง (หรอื Momentum) เข้ามาเกีย่วข้อง

ด้วย โดยทีค่นเก่งก็มีแนวโน้มทีจ่ะเก่งต่อไป

อย่ัาลงทุนในสินทรั้พื่ย์ัที�เร้าไม่เข้าใจั ห้รื้ออย่ัาลงทุน

ในสินทรั้พื่ย์ัที�เสี�ยังมาก ในสัดส่วนที�มากจันเกินไป

ในปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาสินทรัพย์ 

ทางเลือกเช่น Cryptocurrency จ�าพวก Bitcoin 

หรือเหรียญอื่นๆ ที่มีราคาปรับตัวสูงข้ึนมาก  

สร้างความหอมหวนในการลงทนุ แต่อย่างไรกต็าม 

เราต้องไม่ลืมว่าราคาสามารถเหวี่ยงลงอย่าง

รวดเรว็ได้เช่นกัน ดังทีเ่ห็นในช่วงปลายปี 2564 ถงึ

ต้นปี 2565 สร้างความหวาดกลวัให้กบันกัลงทนุที่

ปีกไม่แขง็ระดบัหน่ึง ดงัน้ัน เราจึงจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

บรหิารความเสีย่งของภาพรวมการลงทุนของเรา  

โดยไม่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนท่ีมาก 

เกนิไป และไม่ลงทนุในสินทรพัย์ทีเ่ราไม่เข้าใจ

ภูมิคุ้มกันด้านการเงินที่ดีย่อมเป็นเสมือน

วัคซื้ีนที่ช่วยป้องกันเราในยามที่จ�าเป็น และ

สร้างความสุขให้กับเราในระยะยาวด้วย เรามา

ลองสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน โดยน�ากลยุทธ์

บางอยา่งไปปรบัใชใ้นการบรหิารการเงนิของเรา

แต่ละคนดูนะครับ 

ที่่�มาข้้อมูล

1. ดัชนีรำคำผูู้้บริโภค ประเทศไทย ช่วงเดือน 
มกรำคม – พฤษภำคม 2565 เทียบกับช่วง
เดียวกันในปีก่อนหน้ำ : กระทรวงพำณิิชย์ 

2. ผู้ลทดสอบย้อนหลังของกองทุน 
Vanguard จำก financialsamurai.com และ
อ้ำงอิงจำก Finnomena
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KNOWLEDGE MANAGEMENT

บริหารเงิน สไตล์ พนักงานบริษัท
ให้มีเงินเก็บพอใช้ท้ังชีวิต

อภิวัฒน์ หวังมีชัย

ที่ปรึกษาการเงิน 
Facebook Page: บนกองเงินกองทอง

หลายคนคงรู้ดีว่า การท�างานในบริษัท

เอกชนน้ัน อายุการท�างานส่วนใหญ่จะเกษียณ

จากการท�างานเม่ือตนเองครบอาย ุ55 ปี หรือ ครบ 

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และหลังจากเกษียณอาย ุ

จากการท�างานไปแล้ว ตนเองก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ 

ต่อไป แต่ไม่มีรายได้เป็นเงินเดือนเข้ามาแล้ว 

ค�าถามที่หลายคนถามตัวเองอยู ่เป็นประจ�าก็

คือ จะมีรายได้จากไหน? มาเป็นเงินใช้จ่าย 

ในยามเกษียณอายุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 

20-30 ปี โดยเฉลี่ยตามอายุขัยของคนไทยทั่วไป 

บทความน้ีจึงเป็นตัวอย่างของเร่ืองราว 

การบริหารเงินในสไตล์พนักงานบริษัท เพื่อให ้

ตนเองมีเงินเก็บพอใช้ตลอดทั้งชีวิตได้แบบ 

สบายๆ โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป พร้อมแล้ว 

เราก็เริ่มต้นเข้าสู่เรื่องราวพร้อมกันครับ 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหลายๆ คน เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกมาแล้วนั้น  
กม็คีวามฝัน มคีวามมุง่หวงัว่าอยากจะเข้าร่วมท�างานกบับรษิทัเอกชน องค์กรใหญ่ๆ เป็นบรษัิททีมี่ความมัน่คงทางการเงนิ 
สามารถเป็นองค์กรท่ีตนเองสามารถฝากอนาคตในชีวิตการท�างานไว้ร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีองค์กรขนาดใหญ่
หลายๆ องค์กรในประเทศไทย สามารถรองรับการท�างานให้กับใครหลายๆ คนในอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนได้
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คนส ่วนใหญ ่ เมื่ อจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยก็เข้าสมัครท�างาน

ในบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งอายุเฉลี่ยของน้องๆ 

ที่จบจากร้ัวมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ก็อายุประมาณ 

22 ปี เมื่อเริ่มเข้าท�างานในวัยนี้ก็ยังพบกับความ

สนุกสนาน สังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้างหลังเลิกงาน

หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บางทีก็รวมกลุ่มกัน

จัดทริปท่องเที่ยวเดินทางไปทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่ยงัโสดและเป็นชวีติ

ทีย่งัไม่ได้แต่งงานมคีรอบครัว ดงัน้ัน การบริหาร

การเงินของคนวัยแบบน้ีจะเรียกว่า กลุ ่มคน 

“First Jobber” ซึง่อายุประมาณ 22-30 ปี เป้าหมาย 

ของการเก็บเงินของคนวัยน้ีส่วนใหญ่ก็เพื่อซื้อ

คอนโดหรือทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์

ส่วนตัวบ้าง รวมทั้งการเก็บเงินเพื่อให้ตนเอง 

มีเงินก้อนโต เมื่อถึงอายุประมาณ 40 ปี ซึ่งเป็น

วัยกลางคน เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการท�างานมา

ครึ่งทางของหนึ่งชีวิตคนวัยท�างาน  

การบริหารเงินของคนวัยท�างานแบบ “First 

Jobber” อายุ 22 – 30 ปี

เป้าหมายของคนกลุ่มน้ีจะมองที่ผลลัพธ์ 

เงินเก็บก้อนโตเมื่ออายุ 40 ปี พร้อมกับในแต่ละ

ปีจะต้องสามารถวางแผนภาษีรายได้จากงาน

ประจ�า สามารถขอคืนเงินภาษีได้ในแต่ละปีเป็น 

ผลลัพธ์ด้วย เพราะการได้คืนภาษีเท่ากับได้เงิน

เก็บในกระเป๋าเพิม่มากข้ึน ด้วยความต้องการและ

เป้าหมายแบบน้ีน้ัน ในฐานะ “ทีป่รึกษาการเงนิ” 

จึงแนะน�าให้ทุกคนเร่ิมต้นจากการจัดสรรเงิน

เดือนแต่ละเดือน ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1: เก็บ 10% ของเงินเดือน

หักเงินเก็บออมทุกเดือนทันทีเม่ือเงินเดือน

ออก ท�าแบบน้ีไว้เพือ่ลงทนุสร้างเป้าหมายระยะยาว 

หักเงินเก็บออมทุกเดือนทันที 

เมื่อเงินเดือนออก ท�ำแบบนี้ไว้ 

เพื่อลงทุนสร้ำงเป้ำหมำย 

ระยะยำว เงินเก็บก้อนโต

เงนิเกบ็ก้อนโต เมือ่อาย ุ40 ปี (สนิค้าทางการเงิน 

ทีใ่ช้บริหารเงิน ได้แก่ ประกนัชวิีตแบบสะสมทรัพย์ 

/ ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ Unit Linked /  

กองทุนรวม SSF / กองทุนรวมผสมทั้งหุ้นไทย

และหุ้นทั่วโลก การแนะน�า 4 สินค้าทางการเงิน

เพื่อบริหารเงินเก็บระยะยาว 10 ปีข้ึนไปแบบน้ี 

จะท�าให้ทกุคนสามารถบรรลเุป้าหมายเกบ็เงนิ 1 

ก้อนโตตามแผน เมือ่อาย ุ40 ปีได้ ซึง่สนิค้าทางการ

เงินแต่ละแบบก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว และการ

ยอมรับความเสี่ยง ความผันผวนได้แตกต่างกัน

ออกไป แต่ด้วยการลงทนุระยะยาว 10 ปีข้ึนไป

จริงๆ จะท�าให้เกดิถัวเฉลีย่ความเสีย่ง ถวัเฉลีย่

ความผนัผวนได้ลดลงต�า่ไปมากเลยทเีดยีวครับ 

อายุ 22 ปี --------------------------------- อายุ 40 ปี
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ส่วนที่ 2: เก็บ 20% ของเงินเดือน

เก็บไว้ในธนาคาร บัญชีประเภทออมทรัพย์ 

หรือเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินได้ การเก็บ

แบบนี้เพื่อเป็นเงินส�ารองยามฉุกเฉิน เงินส�าหรับ

การใช้จ่ายตามเป้าหมายระยะสั้นต่างๆ เช่น  

ไปเทีย่วต่างประเทศกบัเพือ่น ดาวน์รถ ดาวน์บ้าน 

ดาวน์คอนโด จากความจริงในชีวิตของคนวัยนี้  

ผม ในฐานะ “ที่ปรึกษาการเงิน” พบว่า เงินเก็บ

ส�ารองแบบน้ีค่อนข้างมคีวามส�าคญั เพราะท�าให้

คนวัยน้ีอยากได้อะไรให้เกบ็เงินก่อน  จงึลดภาระ 

ลดปัญหาการก่อหน้ีบตัรเครดติ ซึง่เป็นการใช้จ่าย 

เงินในอนาคตได้เป็นอย่างดี  

ส่วนที่ 3: ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน 70% ของ 

เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน

เงินในส่วนน้ีเป็นส่วนสุดท้ายที่เหลือใน

บัญชีธนาคารจากการที่เรารับเงินเดือนเข้ามา

แล้วจัดสรรออกไปเก็บอีกที่หน่ึงแล้ว 30% ของ 

เงินเดือน ตามส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ที่ได้กล่าว

ข้างต้น เพราะฉะน้ันพูดได้เลยว่า ถ้าใช้ส่วนน้ี

หมดในแต่ละเดือนก็ไม่มีปัญหา เพราะได้เก็บ

เงินไปบ้างแล้วบางส่วนพอประมาณ จึงท�าให้

สามารถใช้จ่ายเงนิต่างๆ เพือ่สร้างประสบการณ์

ในชีวิตของ First Jobber ได้ในแต่ละวัน

*หมายเหตุ ถ้าเงินเดือนทั้งปีบวกโบนัส 

สะสมรวมกันตั้งแต่ 310,000 บาทขึ้นไป ถึงจะ

มีโอกาสเริ่มเสียภาษีเงินได้ประจ�าปี เริ่มต้นฐาน

ภาษี 5% ไปจนถึง 35% ฝากผู้อ่านที่เป็น First 

Jobber เปิดสลิปเงินเดือนของตนเองดูรายได้

สะสมทีเ่กิดขึ้น หลังจากได้อ่านบทความนี้

ถัดไป เราดูมากันส�าหรับ คนที่อายุก้าว 

เข้าสู่หลัก 4 อายุ 40 ปีขึ้นไป เป็น “วัยมั่นคง”  

ในหน้าทีก่ารงาน อยูใ่นต�าแหน่งระดบัหวัหน้างาน 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ซึ่งบางท่านอาจจะแต่งงานมี

ครอบครัว มีลูก กันบ้างแล้ว หรือบางท่านอาจ

จะเป็นโสด ชอบใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อน รักอิสระ 

ในชีวิต ซึง่ไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบใด พวกเราต่าง

มีจุดมุ่งหมายไปแบบเดียวกันก็คือ “เมื่อเกษียณ 

เงินเก็บส�ำรองแบบนี้ค่อนข้ำงมี

ควำมส�ำคัญ เพรำะท�ำให้คนวัยนี้ 

อยำกได้อะไร ให้เก็บเงินก่อน  

จึงลดภำระ ลดปัญหำกำรก่อหนี้

บัตรเครดิต ซึ่งเป็นกำรใช้จ่ำยเงิน

ในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี
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1. เก็บเงินแต่ละเดือนจากเงินเดือนให้ได ้
อย่างตอ่เนื่องทุกเดือนอยา่งมีวินัย “เงินมาก 
เงินน้อย ไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่ขอให้เก็บได้”

2. ลงทุนบริหารเงินให้เป็น กองทุนส�ารอง 
เลีย้งชพี / กองทนุรวม SSF & RMF / กองทนุ
รวมผสมเน้นลงทุนตามกลยุทธ์ตลาด เพราะ
การน�าเงินไปลงทุน จะช่วยให้เกิดความเร็ว 
ในการเพิ่มค่าขึ้นของเงินเก็บเราครับ

3. วางแผนภาษีจากรายได้ให้เป็น เช่น เงินเก็บ 
1 ก้อนที่ลงทุนใน “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” 
ได้ทั้งลงทุนต่อยอดเงิน ได้เงินสมทบจาก
บรษิทัให้ได้ลดหย่อนภาษด้ีวย หรอืการลงทนุ
ในกองทุนรวม SSF & RMF ก็ได้ประโยชน์  
2 เด้ง เช่นกนัครบั เงนิเตบิโตและลดหย่อนภาษี
ได้เงินภาษีกลับคืนมาทุกๆ ปี

4. การมองเห็นเป้าหมายอนาคตของตัวเอง
ชดัเจน อาย ุ40 ปี ตวัเองจะเป็นอย่างไร มชีวีติ
ในแบบไหน หรือเมื่อเกษียณอายุจากการ
ท�างาน หลังเกษียณ ชีวิตของตนเองเป็น 
แบบใด ก็จะท�าให้เกิดพลังในการลงมือปฏิบัติ
ตามเป้าหมายแผนการบริหารเงินครับ

ผู้อ่านบทความทุกท่านครับ ท่ีต้องการ 
“บริหารเงินสไตล์พนักงานบริษัทให ้ 
มีเงินพอใช้ ไปตลอดชีวิต” นั้น หัวใจ 
ส�าคญัง่าย ๆ มี 4 ข้อ ดังนี้

เงินก้อนโตเมื่อ
เกษียณอายุ

5,000,000 ฿

ผลตอบแทนจากการ
บริหารเงิน
6% ต่อปี

รายได้ที่ 
เกิดขึ้น 

300,000 ฿

อายุจากการท�างาน ต้องมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต” 

บางองค์กรอาจให้อายุเกษียณ 55 ปี หรือ

อายุเกษียณ 60 ปี ก็เป็นได้ตามนโยบายและ 

ระเบียบปฏิบัติขององค์กรน้ันๆ ค�าถามที่คน 

วัยน้ีส่วนใหญ่ตั้งค�าถามอยู่ในใจเป็นประจ�าก็คือ  

“เมื่อเราเกษียณจากการท�างานแล้ว จะมีรายได้

จากไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน”

จากเส้นเวลาข้างต้น เราจะเหน็ว่า หลงัจาก 

ที่คนเราเกษียณจากการท�างานไปแล้วนั้น ไม่มี

รายไดจ้ากงานประจ�า แตย่งัคงตอ้งมรีายจา่ยเพือ่

ด�ารงชวีติประจ�าวันอยู่ตอ่ไปจนกระทัง่ลมหายใจ

สุดท้ายของชีวิต ยังไงก็ตามต้องมีรายได้เข้ามา 

เพ่ือใช้จ่ายด�ารงชีวิตแน่นอน ซึ่งในฐานะของ 

“ที่ปรึกษาการเงิน” ผมขอเสนอว่า “รายได้จาก

การบริหารเงินเก็บ” สามารถท�าให้ผู้คนในวัย

40 ปี 60 ปี 80 ปี

เกษียณมีรายได้เข้ามาต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต 

ได้ครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้ครับ

จากภาพ เมื่ออายุ 60 ปี เกษียณจากการ

ท�างาน ได้เงินก้อนทุกช่องทางสะสม 5,000,000 

บาท แล้วน�าเงินก้อนน้ีไปบริหารผ่านกองทนุรวม

ที่มีนโยบายมุ่งเน้นสร้างรายได้ประจ�าต่อเน่ือง 

ผลตอบแทน 6% ต่อปีโดยเฉลี่ย จะท�าให้คนวัย

เกษียณมรีายได้เฉลีย่เดอืนละ 25,000 บาท โดยที่

เงินก้อนโต 5 ล้านบาท ยงัอยูเ่หมอืนเดมิ เพิม่เติม 

คือ เก็บ กิน ใช้ เฉพาะผลตอบแทนจากการ

บริหารเงินที่เกิดข้ึน ซึ่งจุดส�าคัญที่ดีต่อใจของ

การบริหารเงิน สร้างรายได้ประจ�าในรูปแบบนี้

คอื ท�าใหค้นเกษยีณมคีวามสขุและมคีวามมัน่คง

ในจติใจว่า “แกต่วัมา ฉันมีเงนิใชไ้ด้ไปตลอดชวีติ 

ด้วยการพึ่งพาเงินเก็บของฉันเอง” 

“เมื่อเกษียณอำยุจำกกำรท�ำงำน 

ต้องมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต”
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เคร่ืองหมายการค้า มไีว้ใช้แสดงว่า สนิค้า

ที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ี แตกต่างจากสินค้า

ที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่น ในเว็บ 

TGC Thailand ระบุว่า เครื่องหมายการค้าเป็น

ค�าทางการของโลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ เมื่อพูดถึง

โลโก้เรามักจะนึกถึงภาพ เช่น ตัว M สีเหลือง 

เมื่อพูดถึงแบรนด์หรือยี่ห ้อเรามักจะนึกถึง  

“ค�าเรียก” เช่น แมคโดนัลด์ เมื่อโลโก้ แบรนด์ 

หรอือตัลกัษณ์อืน่ๆ ของแบรนด์ รวมกนัทัง้ก้อน

แล้วได้รับการจดทะเบยีนตามกฎหมายกจ็ะเป็น

เครื่องหมายการค้า

เมื่อ เค ร่ืองหมายการค ้าผ ่านการจด

ทะเบียน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

จึงไม่ใช่ว่าใครจะหยิบเอาเคร่ืองหมายการค้า

ของผู ้อื่นไปอ้างอิง ใช้ หรือดัดแปลง ก็จะ

ท�าได้ตามชอบใจ เว ้นแต่เป็นกรณีการใช้

เคร่ืองหมายการค้าของผู้อื่นโดยสุจริต หรือ 

“Trademark Fair Use” ซึ่งสามารถท�าได้โดย 

ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของเคร่ืองหมาย 

การค้าตัวจริงก่อน

แต่การใช้ Trademark Fair Use ก็มี

หลักส�าคัญว่า จะต้องเป็นการใช้ที่ผู้ใช้ไม่ได ้

มุ่งหมายจะแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า และ

ไม่ท�าให้ผู ้บริโภคเกิดความสับสนว่า ผู ้น�า

เครื่องหมายการค้าไปใช้นั้นเป็นเจ้าของสินค้า 

หรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า

ยกตวัอย่างกรณี Trademark Fair Use ดงัน้ี 

ทกุคนรู้ว่าแบรนด์ Apple เป็นเคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทคอมพิวเตอร์ช่ือดังของโลก เมื่อเรา

ขายน�้าแอปเปิ้ล แล้วใช้ค�าว่าแอปเปิ้ลและรูป

แอปเปิ้ลทั่วไปในการขาย ไม่ถือว่าเราละเมิด

เคร่ืองหมายการค้าของแบรนด์ Apple เพราะ

เราใช้ “แอปเปิ้ล” ตามความหมายที่แท้จริง

ของค�า ไม่ได้พยายามจะเช่ือมโยงแอปเปิ้ลของ

เรากับแบรนด์ของสตีฟ จ็อบส์ เช่นเดียวกับ 

ร้าน Cafe Amazon ซึ่งใช้ชื่อคล้ายกับแบรนด์ 

Amazon อีคอมเมิร์ซระดับโลก แต่ไม่ถือว่า

ละเมดิเคร่ืองหมายการค้า เพราะ Cafe Amazon 

ใช้ความหมายตรงตวัของค�าว่า “แอมะซอน” ซึง่

เป็นช่ือของผืนป่าในประเทศบราซิล และไม่ได้

“เคร่ืองหมายการค้า”
(Trademark)

อะไร ยังัไง กัับกัารใช้้เคร่�องหมายักัารค้าแบรนด์์ดั์ง 

ว่าด้วยเรื่อง “เครื่องหมาย 
การค้า” หรือ “Trademark” 
คนมากมายก็ยังสับสนอยู ่ 
ตกลงแล ้วคือโลโก ้ ใช ่มั้ ย 
ความหมายเดียวกับแบรนด์
และยี่ห้อหรือเปล่า แล้วการ
อ้างอิงเคร่ืองหมายการค้า
ของคนอื่นจะต้องแจ้งเร่ือง
ขออนุญาตจากเจ ้ าของ
เค ร่ืองหมายการค ้ า น้ั น 
ก ่อน ใน ทุกกรณีห รือ ไม  ่ 
ท�าไมบางเจ้าใช้เครื่องหมาย 
การค ้าที่คล ้ายกับเจ ้าอื่น 
ถือว่าผิด แต่บางเจ้าก็ไม่ผิด 
ข้อแตกต่างคืออะไร
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สร้างความสับสนกับแบรนด์ที่ เจฟฟ์ เบโซส 

ก่อตั้ง อย่างน้ีตามหลักสากลถือว่าเป็นการใช้ 

Trademark Fair Use แบบ Descriptive Fair Use 

(การใช้โดยสุจริตเชิงอธิบายค�า)

อกีตวัอย่าง เช่น เราเปิดอูซ่่อมรถทีเ่ชีย่วชาญ

การซ่อมรถยีห้่อ BMW แล้วเราโฆษณาอูโ่ดยน�าช่ือ

แบรนด์ BMW มากล่าวถงึ แต่เราไม่ได้ท�าให้ลกูค้า

เข้าใจว่าเราเกีย่วข้องหรือได้รับการสนับสนุนจาก 

BMW กไ็ม่ถอืว่าเราละเมดิเคร่ืองหมายการค้าของ 

BMW เพราะเราเพียงใช้ชื่อของเขาเพื่อสื่อสาร

กับลูกค้าถึงบริการงานซ่อมที่เราถนัด หรือเมื่อ

เราขายเคสมือถือ iPhone เราก็สามารถใช้ช่ือ 

“iPhone” ในการสือ่สารกบัลกูค้าได้โดยไม่ได้น�า

เครือ่งหมายใดๆ จากแบรนด์ของเขามาโฆษณา 

เป็นต้น อย่างน้ีตามหลกัสากลเขาถอืเป็นการใช้ 

Trademark Fair Use แบบ Nominative Fair Use 

(การใช้โดยสจุริตเชิงเสนอช่ือ)

สองตัวอย่างน้ี เรายกมาแค่พอจะให้เห็น 

ลักษณะของ Trademark Fair Use แบบที ่

ผู ้ใช้จะไม่ถูกฟ้องแม้จะไม่ได้ขออนุญาตจาก

เจ้าของแบรนด์ ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของตัวจริง เช่น เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า

ของแบรนด์น้ันอย่างเป็นทางการ ตัวแทนก็

ต้องศึกษาการใช้เคร่ืองหมายการค้าหรือตรา

สัญลักษณ์จากคู่มือ CI (Corporate Identity) 

ที่เจ้าของแบรนด์ตัวจริงเขาก�าหนดไว้ให้ อยู่ๆ 

จะน�าสัญลักษณ์ สี หรือฟอนต์ ไปปรับใช้

ตามใจก็ไม่ได้เหมือนกัน

ปัญหาคือ คนส่วนมากไม่เคยท�าความ

รู้จักกับ Fair Use และมักจะคิดกันเอาเองว่า

แค่ท�าไม่ให้เหมือนต้นต�ารับเสียทีเดียวหรือ

ขายสินค้าต่างกันคงไม่เป็นไร หลายคร้ังเรา

จึงเห็นเคร่ืองหมายการค้าของแบรนด์ดังถูกดึง  

“อัตลักษณ์” (Identity) ไปใช้ ทั้งการใช้สี  

แบบภาพ การใช้ฟอนต์ การดัดแปลงสัญลักษณ์

หรือมาสคอต จนสร้างความเข้าใจผดิแก่ผูบ้ริโภค 

ส่งผลให้เกิดคดีฟ้องร้องกันมากมายทั่วโลก  

ในบ้านเราก็มีข่าวดังๆ เช่น กรณีสตาร์บัคส์ VS 

สตาร์บัง ชานมเสือพ่นไฟ VS ชานมหมีพ่นไฟ

ทางที่ดี จะขายอะไร อย่าไปใช ้

หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้า

ของแบรนด์อื่นเขา ถ้าจะมีการ

อ้างอิงเครื่องหมายการค้า 

ของแบรนด์ใดๆ ก็ต้องศึกษาและ

ท�าภายในขอบเขตของ Fair Use 

หรือหากได้รับอนุญาตให้ใช้

เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของ

แบรนด์แล้วก็ต้องท�าตามกฎของ 

CI จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด  

รวบรวมเรียบเรียงจาก 
https://www.inta.org/fact-sheets/
fair-use-of-trademarks-intended-for-a-
non-legal-audience/
https://oia.coj.go.th/th/file/get/file/201
8092588dad915d32b-
6f3a119607877904b5f8194907.pdf
https://tgcthailand.com/trademark-logo-
brand-brand-different
https://youtu.be/_Bv9HSAh2YU
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เมตาเวิิร์์ส (Metaverse) คำำานี้้�เป็็นี้กร์ะแสมาได้้เกือบป็ีแล้ว้ิ จากคำำาแป็ล้กหูจูึงเร์ิ�มกล้ายเป็็นี้
คำำาคำ้้นี้เคำย แต่คำนี้มากมายก็ยังไม่เข้้าใจอยู่ด้้ว่ิาเมตาเวิิร์์สคืำออะไร์ ทำำ�ไมธุุรกิิจใหญ่่ 
แบรนด์ด์์งัๆ ต้อ้งพ�กินัเข้�้ไปเปดิ์ร�้นอยู่่ใ่นเมต้�เวิริส์ โลกิเสมอืนทำ่�ด์จ่ะจบัต้อ้งไมไ่ด์น้่�ด์ว้ิยู่  
เร�ไม่ร่้หรอกิวิ่� ในท่ำ�สุด์เมต้�เวิิร์สจะสร้�งโลกิแห่งอน�คต้อันน่�ทำ่�ง หรือจะเป็นแค่กิระแส
อยู่่่ช่่วิงหน่�ง แต้่เร�จะช่วินคุณม�ทำำ�ควิ�มร่้จักิเมต้�เวิิร์สให้ม�กิข้้�น 

ต้้องบอกว่่าแนว่คิิดเมต้าเวิ่ร์์สไม่ได้เป็็น 

เร่์�องใหม่แล้้ว่ก็ไม่ใช่่คิำาท่ี่�เพิิ่�งถููกคิิดค้ิน ท่ี่�มาของคิำาน่� 

เริ์�มต้้�งแต่้ปี็ คิ.ศ. 1992 มาจากนว่นิยายไซไฟเร่์�อง 

Snow Crash โดยผูู้้แต่้ง ค่ิอ น่ล้ สต่้เฟนส้น กำาหนด 

ให้เมต้าเวิ่ร์์สเป็็นโล้ก 3 มิติ้ หร่์อโล้กเสม่อนท่ี่�ให้ 

ผูู้้คินเข้ามาป็ฏิิส้มพ้ิ่นธ์์ก้นผู่้านอว่ต้าร์ (ต้้ว่ต้นจำาล้อง) 

ท่ี่�โป็ร์แกร์มสร้์างข้�น ต่้อมา มาร์์ก ซ้กเคิอร์์เบิร์์ก 

หยิบคิำาน่�มาเป็ล่้�ยนช่่�อบริ์ษ้ัที่ของเขาจากเฟซบ๊�คิ

เป็็น “เมต้า” ที่ำาให้คิำาน่�เป็็นท่ี่�ฮ่ือฮืาข้�นมา

จากเร่์�องคิำามาท่ี่�คิอนเซ็ป็ต์้ “โล้กเสม่อน”  

ก็ไม่ใช่่เร่์�องใหม่อ่ก เป็็นเที่คิโนโล้ย่ท่ี่�ม่มานานแล้้ว่ 

เพิ่่ยงแต้่การ์ใช่้งานในป็ัจจ๊บ้นย้งจำาก้ดอยู่ในบาง

อ๊ต้สาหกร์ร์ม โดยเฉพิ่าะว่งการ์เกมที่่�ไป็ไกล้เร่์�องน่� 

แล้้ว่ ต้ว้่อย่างง่ายๆ เร์ายง้จำาเกม Pokemon GO 

ก้นได้ม้�ย เกมที่่�ต้้�งแต้่เด็กเล็้กไป็จนถู้งผูู้้ใหญ่ใน  

“โล้กจร์งิ” น้�งเอาสมาร์์ที่โฟนส่องต้ามที่่�ต่้างๆ เพิ่่�อ

จบ้โป็เกมอนที่่�อยูใ่น “โล้กเสมอ่น” จนเป็็นกร์ะแส 

อยูพ่ิ่ก้ใหญ่ ถู้าไม่ยกต้้ว่อย่างเกม เที่คิโนโล้ยเ่ก่�ยว่กบ้ 

โล้กเสม่อนอ่�นๆ เช่่น การ์จำาล้องหน้าต้าของบ้านหร่์อ

คิอนโดด้ว่ยภาพิ่ 3 มติ้ ิการ์ฝึกขบ้ร์ถูหร่์อเคิร่์�องบนิ 

แบบซมิเูล้ช้่�น การ์ดหูนง้ในโร์ง Imax ด้ว่ยแว่่น VR 

แม้แต่้การ์ใช้่ Google Map สร้์างแผู้นที่่�ดจิทิี่ล้้ 

เหล่้าน่�เป็็นองค์ิป็ร์ะกอบของเมต้าเว่ร์ิ์สที่้�งสิ�น 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.bangkokbiznews.com/
business/987925

https://contentshifu.com/blog/ 
what-is-metaverse

https://youtu.be/iCQtVIVosME

เมื่่�อ Metaverse  
จะเข้า้มื่าเปล่ี่�ยนไลี่ฟ์ส์ไตล์ี่ข้องเรา?
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คิอนเซป็็ต์้ของเมต้าเว่ร์ิ์สจง้ไม่ได้ไกล้ต้้ว่เร์า

มากอย่างที่่�หล้ายคินคิดิ เพิ่ย่งแต่้ กว่่าผูู้พ้ิ่ฒ้นาเขา

จะผู้สานเอาเที่คิโนโล้ย่โล้กเสมอ่นต่้างๆ เหล่้าน่�

เข้าไว้่ด้ว่ยกน้ แล้ะสร้์างออกมาเป็็นสภาพิ่แว่ดล้้อม 

ที่่�เหมอ่นโล้กจร์งิ แล้ะที่ำาให้ผูู้ค้ินเข้าไป็ใช้่ช่วิ่่ต้ใน

น้�นได้จร์งิจนเร่์ยกว่่า “เมต้าเว่ร์ิ์ส” ได้เต้ม็ๆ ป็าก 

กย็ง้ต้้องใช้่เว่ล้ากน้อก่พิ่ก้ใหญ่

ถูง้อย่างน้�น ต้อนน่�กพ็ิ่อจะเร่์ยกได้ว่่าเร์าอยูใ่น

ยค๊ิเมต้าเว่ร์ิ์สร่๊์นโป็ร์โต้ไที่ป์็หร่์อร่๊์นต้้นแบบกน้แล้้ว่ 

เร์าสามาร์ถูเข้าไป็ในเมต้าเว่ร์ิ์สได้แล้้ว่ผู่้านอป๊็กร์ณ์์

แว่่น VR มค่ิว่ามเร์ว็่อนิเที่อร์์เนต็้ที่่�พิ่อจะสน้บสน๊น

ได้แล้้ว่ สร้์างอว่ต้าร์ได้แล้้ว่ เล่้นเกมได้แล้้ว่ การ์

จะพิ่ฒ้นาต่้อเพิ่่�อให้เมต้าเว่ร์ิ์สกล้ายเป็็นโล้กเสมอ่น 

ที่่�สมบูร์ณ์์จ้งไม่ใช่่เร์่�องที่่�ดูฝันเฟ่�อง ยิ�ง “เมต้า”  

ออกมาป็ร์ะกาศว่่าจะที่๊่มที่๊นก้บเที่คิโนโล้ย่ด้านน่� 

บริ์ษัท้ี่เที่คิโนโล้ยช้่่�นนำาของโล้กร์ายอ่�นๆ กอ็อกมา

แข่งข้นด้ว่ยเป็็นการ์ใหญ่ ธ๊์ร์กิจดง้ที่่�ขายสินค้ิาช้่�น

นำาต่้างกเ็ข้าไป็จบ้จองพิ่่�นที่่�ในจก้ร์ว่าล้โล้กเสมอ่น  

เปิ็ดร้์าน เต้ร่์ยมที่ำาคิอนเที่นต์้ร์องร้์บ บางแบร์นด์

เปิ็ดให้ใช้่คิร์ปิ็โที่เคิอร์์เร์นซจ่่ายของได้แล้้ว่ด้ว่ย

ย้งไม่ม่ใคิร์รู้์ว่่าเมต้าเว่ิร์์สจะไป็ส๊ดที่างได้ 

แค่ิไหน แต่้มแ่นว่โน้มว่่าเป็็นสิ�งท่ี่�จะเข้ามามอ่ทิี่ธิ์พิ่ล้

ต่้อไล้ฟ์สไต้ล์้ของมน๊ษัย์ โดยเฉพิ่าะด้านคิว่ามบน้เที่งิ 

อย่างการ์เสพิ่คิอนเที่นต์้ผู่้านส่�อต่้างๆ ดคูิอนเสิร์์ต้  

ดหูน้ง ช้่อป็ปิ็�ง ท่ี่องเที่่�ยว่ ร์ว่มถูง้การ์ที่ำางาน ป็ร์ะช๊่ม 

สม้มนา ไม่ต่้างจากที่่�โล้กออนไล้น์ม่อทิี่ธิ์พิ่ล้กบ้ช่่วิ่ต้

ของเร์าในขณ์ะน่� จร์งิๆ แล้้ว่ เมต้าเว่ร์ิ์สกถ็ูอ่เป็็น

โล้กออนไล้น์ แต่้เป็็นเว่อร์์ช้่นพิ่ฒ้นาแล้้ว่ แที่นที่่�เร์า

จะดอูะไร์ต่้างๆ ผู่้านจอคิอมจอมอ่ถูอ่ กเ็ป็็นการ์

ที่่�เร์าได้เข้าไป็ immerse ไป็มป่็ร์ะสบการ์ณ์์ร่์ว่มอยู ่

ในโล้กที่่�เร์ากำาล้ง้เสพิ่คิอนเที่นต์้อยูน่้�นเอง

หล้ายคินก็ยง้ไม่เข้าใจว่่า ที่ำาไมเร์าต้้องอยาก

เข้าไป็ใช้่ช่่ว่ติ้อยูใ่นโล้กเสมอ่นขนาดน้�น ออกไป็ใช้่

ช่วิ่่ต้สม้ผู้ส้สายล้มแสงแดดของจร์งิไม่ดก่ว่่าหร่์อ?

เอาเข้าจร์ิง ย้งไม่ม่ใคิร์ต้อบได้หร์อกว่่า 

เมต้าเว่ร์ิ์สจะดง้ดูดผูู้ค้ินให้ใช้่เว่ล้าไป็ก้บม้นได้นาน 

แค่ิไหน เพิ่ร์าะกย็ง้อยูใ่นข้�นพิ่ฒ้นา ยง้ไม่ได้ใช้่งาน 

ออกไป็แพิ่ร่์หล้ายจริ์งๆ แต่้ถู้าถูามเร่์�องคิว่ามจำาเป็็น 

กค็ิงจะต้้องมองย้อนไป็ต้้�งแต่้ “โล้กออนไล้น์” ในเม่�อ 

มน๊ษัยช่าต้ิอยู่ก้นมาได้หล้ายพิ่้นปี็โดยไม่ม่

อินเที่อร์์เนต็้ ที่ำาไมที่ก๊ว่น้น่�เร์าถูง้ใช้่เว่ล้าอยูก้่บมน้

นานมากร์าว่ก้บปั็จจย้ที่่� 5 ของช่่ว่ติ้ เร์่�องของเร์่�อง

คิอ่ เที่คิโนโล้ยใ่ดที่่�เกดิข้�นแล้้ว่ป็ร์ะสบคิว่ามสำาเร์จ็ 

ได้ร้์บการ์ยอมร้์บในว่งกว้่าง ส๊ดท้ี่ายเร์าก็จะถููก

เป็ล้่�ยนพิ่ฤต้กิร์ร์มให้ “ต้้องใช้่มน้” อยูด่ ่ 

ที่้�งน่� เมต้าเว่ร์ิ์ส การ์ใช้่ช่่วิ่ต้ในโล้กเสมอ่น 

ที่่�ให้มน๊ษัย์ใช้่จินต้นาการ์ได้เต้็มที่่� เร์่�องที่้�งหมด 

อาจจะเป็็นเร่์�องของคินเจเนอเร์ช่้�นถู้ดไป็ที่่�คิน

ร่๊์นเร์าๆ ไม่ที่้นเห็นก็เป็็นได้ แต่้ในแง่ธ์๊ร์กิจแล้้ว่ 

การ์มองเห็น “โอกาส” จากสิ�งท่ี่�จะเกิดข้�นอย่าง

แน่นอนในอนาคิต้ ถู่อเป็็นเร์่�องป็กต้ิที่่�พิ่ว่กเขา 

จะนิ�งเฉยกบ้เร์่�องน่�ไป็ไม่ได้  

คอนเซ็็ปต์์ของเมต์าเวิิร์์ส 

ไม่ได้้ไกลตั์วิเร์ามากอย่่างท่ี่�

หลาย่คนคิด้ เพีีย่งแต่์กว่ิา 

ผู้้้พัีฒนา เขาจะผู้สาน

เที่คโนโลย่่โลกเสมือนต่์างๆ 

เข้าไว้ิด้้วิย่กัน และสร้์างออก

มาเป็นสภาพีแวิด้ล้อมท่ี่�

เหมือนโลกจริ์ง ยั่งต้์องใช้้

เวิลาอ่กพัีกใหญ่่
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ทิพธิดา สุขุม
เชฟและนักก�ำหนดอำหำรวิชำชีพ
ประเทศไทย

ขณะนี้เป็นช่วงเวลำที่หลำยๆ คนคงไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำ ตนเองไม่มีควำมเครียด 
ควำมกังวล เพราะไม่ว่าจะด้วยปัญหาโรคโควิด-19 ที่ยังไม่หมดไป โรคที่เกิดจากไวรัส
ต่างๆ ท่ีมีเกิดข้ึนมาอีก สภาพเศรษฐกิจ สงคราม วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ประจ�าวัน และการด�าเนินชีวิตของเราในทุกวันน้ี ท�าให้เราเผชิญกับ
ความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว

จากการศึกษาพบว่ามีอาหารหลายอย่าง

ที่เกี่ยวข้องกับความกังวลทั้งอาหารที่เป็นตัวเร่ง 

ให้เกิดความกังวลและอาหารที่ช่วยคลายความ

กังวล อาหารที่สามารถท�าให้เกิดความกังวล

และควรหลีกเลี่ยง เช่น การรับประทานอาหาร

ที่หวานจัดจากน�้าตาลขัดสีซึ่งมีผลต่อระดับ

ฮอร์โมนอนิซลูนิในเลอืด อาหารทีม่ส่ีวนผสมของ

ผงชูรส ผงปรุงแต่งที่มีสารเคมีในระดับสูง และ

อาหารที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งท�าให้นอนหลับ 

ได้ยาก เป็นต้น 

คลายความกังวล
กินแก้เครยีด

84 SINGHA  MAGAZINE

K สุขภาพดีมีเคล็ดลับ
KNOWLEDGE



อาหารที่จะช่วยท�าให้คลายเครียด

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี มีวิตามินซีในปริมาณ 

ทีส่งู สามารถช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆ คนทีม่คีวาม 

วิตกกังวลแนะน�าให้รับประทานผลไม้ตระกูล

เบอร์รีวนัละ 1 ถ้วยตวงเป็นประจ�า จะสามารถช่วย

ลดความเครียดได้ และยังช่วยในการนอนหลับ 

อีกด้วย ผลไม้ตระกูลเบอร์รี เช่น สตรอว์เบอร์รี 

บลูเบอร์รี ราสป์เบอร์รี หากเป็นผลไม้ไทย เช่น 

ลูกหม่อน ลูกหว้า มะขามป้อม มะยม

ผักใบเขียว 

มีสารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซียม และ

วิตามนิซใีนปริมาณทีส่งู แคลเซยีมและวิตามนิซี 

น้ีเองที่ช่วยให้สมองท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ช่วยลดความเครียด เกิดความผ่อนคลาย

เพิม่มากข้ึน ผกัใบเขียวเข้ม เช่น บร็อกโคล ีเคล 

คะน้า ต�าลงึ ผกัโขม ผกักวางตุง้ อาร์ทโิชก

ถั่วเปลือกแข็ง

มีแมกนีเซียมในปริมาณที่เยอะพอที่จะ

ช่วยบ�าบัดความเครียดได้ ซ่ึงถ้าหากร่างกาย

มีแมกนีเซียมในปริมาณที่ต�่าจะท�าให้สารสื่อ

ประสาทในสมองไม่สมดุล ทางสมาคมโรค

หัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะน�าให้รับประทาน

ถั่วเปลือกแข็งวันละ 1 ก�ามือ ซึ่งถั่วเปลือกแข็ง 

ไดแ้ก่ อัลมอนด ์วอลนตั พสิตาชโิอ แมคาเดเมยี 

พีแคน เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เนื้อสัตว์ไขมันต�า่

มีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีความ

จ�าเป็นแก่ร่างกาย ซึง่ร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึน 

ได้เอง สมองจะน�าเอาทริปโตเฟนไปใช้ร่วมกับ 

วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 และแมกนีเซียมในการ

สร้างสารเซโรโทนิน ซึง่เป็นสารสือ่ประสาทสมอง 

ช่วยในการนอนหลับได้ดีข้ึน ลดความเครียด 

ความกังวล ช่วยท�าให้รู้สึกสงบมากขึ้น

อะโวคาโด 

พืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง มีใยอาหารใน

ปริมาณสงู มวีติามนิบ ี1 บ ี2 และบ ี6 ซึง่ช่วยผลติ 

สารสือ่ประสาททีเ่กีย่วข้องกบัอารมณ์ เช่น เซโรโทนิน 

กลุ่มวิตามินน้ีล้วนช่วยเกี่ยวกับระบบประสาท 

หากร่างกายขาดวิตามินเหล่าน้ีจะส่งผลให ้

ความเครียดและความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น ไขมันดี 

ในอะโวคาโดยังช่วยลดความเครียด มีวิตามินอี 

ช่วยในการมองเห็น สมองท�างานได้ดข้ึีน ผวิสดใส

และช่วยให้เส้นเลือดท�างานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น

โยเกิร์ต

เป็นอาหารที่ เกิดจากการหมักโดยเช้ือ

จุลินทรีย์ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โยเกิร์ต

สามารถปรับสมดลุในล�าไส้ ท�าให้ร่างกายแข็งแรง 

และมคีวามเครียดลดลง นอกจากโยเกร์ิตแล้วยงั

มอีาหารทีม่ปีระโยชน์คล้ายกนัอกีเช่น กมิจ ิมโิซะ 

ข้าวหมาก ผักดอง เป็นต้น

เครื่องเทศที่มีฤทธิ์ร้อน

จะสามารถช่วยกระตุ ้นระบบไหลเวียน

โลหิต ท�าให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ึน สามารถ

บรรเทาอาการปวดตึงของกล้ามเนือ้ ช่วยในการ 

ท�างานของล�าไส้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ระบบทางเดนิอาหารท�างานได้เป็นปกติ และยงั 

ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย เคร่ืองเทศที่มี

ฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ขิง ขมิ้นชัน กะเพรา กระเทียม 

กระชาย ตะไคร้ หอมแดง ใบมะกรูด มะนาว

ดาร์กช็อกโกแลต

มสีารฟีนิลเลไธลามนี (Phenylethylamine) 

ซึ่งเป็นสารที่ท�าหน้าที่กระตุ ้นระบบประสาท 

ส่วนกลางและผ่อนคลายสมอง ท�าให้สมอง

ปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขออกมามากข้ึน 

ช่วยลดฮอร์โมนเก่ียวกับความเครียด ส่งผลให้

ความเครียดลดลง

นอกจากการที่เราเลือก 

รับประทานอาหารต่างๆ  

เพื่อลดความเครียดแล้ว  

การหากิจกรรมท�าใน 

เวลาว่าง เช่น การเล่นกีฬา 

โยคะ นั่งสมาธิอ่านหนังสือ 

เลี้ยงสัตว์ ท่องเที่ยว  

เพื่อให้ตัวเราออกห่างจาก

เรื่องซ�้าๆ จ�าเจในชีวิต 

ประจ�าวัน ก็เป็นสิ่งที่เรา

สามารถให้รางวัลกับชีวิต 

ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง 
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Life Begins 
   After Coffee. 
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มงคล ผลสมหวัง 
ผู้บริหารงานการสื่อสารองค์กร กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด

 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัดเริ่มต้นดริปด้วยการ…
• บดเมล็ดกาแฟปริมาณ 20 กรัม ให้ขนาดเล็กประมาณน�้าตาลทราย

• ใส่กระดาษกรองบนตัว Dripper แล้วรินน�้าร้อนให้กระดาษกรองเปียก 

• จากนั้นน�ากาแฟที่บดแล้วใส่ลงไปในตัว Dripper

เข้าสู่ขั้นตอนของการดริปกาแฟ
1. เทน�้าครั้งแรกทั้งหมด 60 กรัม รอประมาณ 40 วินาที
*การเทน�้าครั้งแรกนั้นจะท�าให้ผงกาแฟดูดซับน�า้รวมถึงคลายก๊าซต่างๆ ออกมา ซึ่งจะท�าให้ผงกาแฟบวมขึ้น 

โดยทั่วไปจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า Bloom

2. เมื่อครบ 40 วินาที เทน�า้ลงไปอีก 60 กรัม รออีก 40 วินาที (รวมน�้าทั้งหมด 120 กรัม)

3. เมือ่เวลาครบ 1.20 นาท ีเทน�า้ลงไปอกี 60 กรัม รออกี 40 วนิาท ี(รวมน�า้ทัง้หมด 180 กรัม)

4. เมื่อเวลาครบ 2.00 นาที เทน�า้ลงไป 60 กรัม รออีก 40 วินาที (รวมน�้าทั้งหมด 240 กรัม)

5. เมือ่เวลาครบ 2.40 นาท ีเทน�า้ลงไปอกี 60 กรัม รออกี 40 วนิาท ี(รวมน�า้ทัง้หมด 300 กรัม)

รอจนน�้าหยดใกล้หมดจึงยก Dripper ออก จากนั้นก็ท�าการวนน�้ากาแฟที่อยู่ในกาให้

เข้ากัน สุดท้ายจะได้กาแฟดริปอยู่ที่ประมาณ 260 กรัม 
*ผงกาแฟจะซับน�้าประมาณสองเท่าของน�า้หนักผงกาแฟ ในกรณีนี้คือใช้กาแฟ 20 กรัม

ดังนั้นผงกาแฟจะซับน�า้ประมาณ 40 กรัม

หวังว่าเมนูกาแฟดริป (Drip Coffee) Ratio 1:15 ของผมวันนี้ จะช่วยเติมความสุข

เล็กๆ น้อยๆ ให้กับทุกคนได้บ้างนะครับ ถ้าใครมีสูตรเมนูกาแฟแก้วโปรด ก็มาแชร์แบ่งปัน 

กันได้นะครับ 

ในช่วงเช้า หลายๆ คนอาจจะ

มีสภาพเป็นซอมบี้คล้ายกันกับผม 

หรือเปล่า เหมือนร่างกายมันยังไม่

พร้อมจะต่อสู้กับอะไรทั้งสิ้นถ้ายังไม่

ได้ดืม่กาแฟ ผมเช่ือว่าหลายๆ คนกเ็ป็น 

แบบผมเช่นกัน ̂ ^  มันเลยเกิดค�าว่า 

“Life Begins After Coffee” ค�าน้ีข้ึนมา 

เพราะหลังจากได้ดื่มกาแฟเมนูโปรด

แล้ว ร่างกายก็พร้อมที่จะปะทะกับ 

ทุกสิ่งได้เลยให้ตายสิ

อัตราส่วนที่ใช้ดริปกาแฟ 1 กรัม ต่อน�า้ 15   

(Ratio 1:15) ใช้เมล็ดกาแฟที่บดขนาดเล็ก

ประมาณน�้าตาลทราย ใช้กาแฟทั้งหมด 20 กรัม 

เทน�้า 300 กรัม อุณหภูมิประมาณ 92-94 องศา

เซลเซียส เทน�า้ทั้งหมด 5 ครั้ง  

(ครั้งละ 60ml = 300ml) 

โดยการชงของผมจะเสร็จสิ้นภายใน 3.20 นาที
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หนังสือแนะน�ำ

พิชญ์นี สัมฤทธิสุทธิ์ 
ผู้บริหารงานออกแบบ 
กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

ศุภดิฐ สุขแสวง
HR Analytics and Insight Manager
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เป็็นหนังสืือแนว Self Development การพััฒนา

ตััวเองที่่�เหมาะกับทีุ่กวัยและทีุ่กอาชี่พั ในหนังสืือจะ

พัูดถึึงนิสืัยที่่�ทีุ่กคนควรม่และจำาเป็็นในยุคป็ัจจุบัน 

โดยจะม่ที่ั�งหมด 12 บที่ หรือ 12 นิสืัย ให้เรา

ที่ำาความเข้้าใจและฝึึกฝึน และที่ั�งหมดชี่วยให้เราม่ 

Productivity ที่่�ด่ข้ึ�น และม่ Mindset ที่่�จะที่ำาให้เข้้า

ใจอะไรๆ ได้มากกว่าเดิม รวมถึึงวิธี่ดูแลสืุข้ภาพั 

อก่ด้วย พัดูไดว้า่ “ครบทุี่กมมุข้องช่ีวติั” จึงไดชื้ี�อหนงัสือื 

ว่า “Have a nice life” เป็็นผลงานข้อง ศิิวะภาค 

เจ่ยรวนาล่ หรือ “นิ�วกลม” อยากให้เพัื�อนๆ ลอง

ไป็หาอ่านกันครับ

“HAVE A NICE LIFE” 
บันทึกของคนต่ืนเช้ำ
นิ้วกลม

RE
CO

MM
EN

DE
D วินทร์ เลียววาริณ

คดีศพล่องหน

เป็็นเรื�องที่่� 6 ข้อง พัุ่มรัก พัานสืิงห์ นวนิยายซ่ร่สื์

เชีิงสืืบสืวน ผลงานข้อง วินที่ร์ เล่ยววาริณ ส่ืวนตััว

อ่านมา 8 เล่มแล้ว เป็็นคนชีอบอ่านแนวสืืบสืวนค่ะ 

ป็กติัก็จะอ่านแตั่งานแป็ลข้องญ่�ป็ุ่นเพัราะข้องไที่ยเอง

ม่แนวสืืบสืวนน้อย จนมาเจอเรื�องน่� ทัี่�งธี่ม ตััวละคร 

บรรยากาศิทุี่กอย่างเป็็นสืไตัล์ไที่ยหมด ตััวพัระเอก

เป็็นคนไที่ยอ่สืาน ที่ำาให้เรารู้สืึกว่าเรื�องราวม่เสืน่ห์

แบบไที่ยๆ ม่อารมณ์ขั้นท่ี่�เราคุ้นเคย แตั่ละคด่ก็จะ

เป็็นเหตัุการณ์ที่่�สืะที่้อนสืังคมไที่ย ซึ�งเชีื�อมโยงกับเรา

คนอ่านได้ด่ อ่านแล้วให้ความบันเที่ิง ถ่ึายที่อดได้ลุ้น

ระที่กึ มห่กัมมุ มเ่กร็ดความรู้ด้านวฒันธีรรมไที่ยหลาย

อย่างสือดแที่รกอยู่ในเรื�อง ตัอนน่�นวนิยายซ่ร่สื์ชุีดน่� 

น่าจะออกมา 9 เรื�องแล้ว อยากแนะนำาให้คนที่่�ชีอบ

อ่านแนวสืืบสืวนลองหามาอ่านงานข้องคนไที่ยกนัดคู่ะ
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ถิรวัฒน์ ทองรังสี
Public Relations Manager
บริษัท มิวซิกมูฟ จ�ากัด

ชญานิศ สุทธวิชัย
ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 
กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เป็็นซ่ร่สื์เกาหล่เมื�อตั้นป็ี 2022 ท่ี่�อยากแนะนำาให้ทีุ่กคนได้ดู  

จากภาพัแรกที่่�ซ่ร่ส์ืได้นำาเสืนอออกมาที่ำาให้เข้้าใจได้วา่น่�คงเป็็นเรื�องราว

ข้องมติัรภาพัข้องผูห้ญิง 3 คนที่่�กำาลงัจะเข้้าวยัเลข้ 4 แค่นั�น แต่ัเอาเข้้าจริง 

ไม่ใช่ีเลย มันนำาพัาเราไป็ในจุดที่่�ดราม่าสืุดๆ นำาเสืนอจุดเป็ล่�ยนข้องวัย 

ที่่�ไม่ได้อยู่ที่่�ชี่วงอายุข้องตััวเลข้ หากคือการตั้องรับมือกับความสืูญเสื่ย

บางอย่าง กับการตััดสืนิใจออกจะเกินจริง แต่ักแ็อบได้กลบัมาตัั�งคำาถึาม

ตััวเองบ้างว่า เราพัอใจกับชี่วติัน่�แล้วหรือยัง?

ซร่ส์่ืเล่าเรื�องราวทัี่�งมติัรภาพั ความรัก ความฝัึน และครอบครัว จำาลอง

สืถึานการณ์บางอย่างให้ผูช้ีมได้คิดตัาม จากการเล่าเรื�องที่่�ไม่ได้หวือหวา 

ออกจะเนิบนาบเกินไป็ด้วยซำ�า แตั่จุดเป็ล่�ยนข้องเรื�องก็ที่ำาให้ตั้องตัิดตัาม

ตั่อว่า ซ่ร่สื์จะเล่าเรื�องแบบไหนและนำาพัาความรู้สึืกเราไป็ได้ถึึงแค่ไหน 

สืำาหรับคนที่่�อ่อนไหวกับเรื�องราวเก่�ยวกับความสืัมพัันธี์ ตั้องพัูดเลยว่าม่

เสื่ยนำ�าตัาแน่นอน สืามารถึรับชีมได้ที่าง Netflix ม่ที่ั�งหมด 12 ตัอน

THIRTY-NINE
Written by Yoo Yeong-ah | Directed by Kim Sang-ho

Original release February 16 - March 31, 2022

หนังเก่�ยวกบัสืงครามโลกครั�งที่่� 1 ท่ี่�เลอืกเล่าเฉพัาะจดุเลก็ๆ หนึ�งจดุ 

ข้องสืงคราม พัล็อตัเรื�องม่ความตัื�นเตั้น ใชี้เที่คนิคพิัเศิษและวิธี่การ 

เล่าเรื�องที่่�ค่อนข้้างแตักตั่างและแป็ลกตัาไป็จากหนังสืงครามที่ั�วไป็ที่่�

เคยดู โดยเฉพัาะซ่นที่่�พัระเอกวิ�งฝึ่าสืนามรบเพัื�อนำา message สืำาคัญ

ไป็แจ้งกับหัวหน้าหน่วย เพืั�อป็กป็้องเพืั�อนๆ ที่หารจากการเสื่ยช่ีวิตั  

ชี็อตัน่�ที่ำาให้รู้สืึกเหมือนเราได้วิ�งไป็กับตััวละครด้วย ได้สืัมผัสื ได้รูส้ืึกถึึง

สืิ�งท่ี่�กำาลงัเกดิขึ้�นรอบตััว ทัี่�งความกลวั ความตืั�นเต้ัน และความเหนื�อยล้า 

ซึ�งผู้กำากับและนักแสืดงถ่ึายที่อดออกมาได้ด่มากๆ สุืดที่้ายเรื�องน่�ที่ำาให้

เราได้เร่ยนรู้ป็ระวตััศิิาสืตัร์แบบไม่น่าเบื�อ อนิและเข้้าใจง่ายกว่าการอ่าน

จากหนังสืือค่ะ

1917
Director Sam Mendes | Writers Sam MendesKrysty Wilson-Cairns

Release date: January 30, 2020

89SINGHA  MAGAZINE



SO
NG

 RE
LE

AS
ES

มีนาคม
VARITDA  Lately 6.3.22

Puimek  อย่าเพิ่งเริ่มถ้ายังไม่ลืม ft. Copter 8.3.22

RubyTan  ไม่ได้รอแค่อยู่ที่เดิม (Un)wait Gallery)  28.3.22

Mari  จบไม่จริง (Everytime)  12.3.22

Earth Patravee  นับหนึ่งถึงตลอดไป  17.3.22

Aun Jessada  เรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคย  30.3.22

O-Pavee  ขอแรงแรง  17.3.22

DAX Rock Rider  เส้นขนาน  21.3.22

Playground  HBDHNY ft. Stamp 23.3.22

เมษายน
Bean Napason X Slapkiss ถ้าเธอไม่ไหว  4.4.22

Serious Bacon ก�าลังตัดใจ  18.4.22

Penprapa Fire in the cold  21.4.22

INK Ink Waruntorn  28.4.22

VARITDA Part Of The World  5.4.22

Biw Jaroonwit คิดถึงบ้าน ft. ต่าย อภิรมย์  8.4.22

The Dolls ยังท�าใจไม่ได้  20.4.22

Bell Warisara แค่ใกล้ก็พอ (Distancing) 28.4.22

MekJack อยู่ดีๆ ก็น่ารัก  19.4.22

ALIZ จ�าไว้ Ost. Mafia The Series  20.4.22

TEEJETS ตั้งใจมารักข้างเดียวอยู่แล้ว  21.4.22

พฤษภาคม
wish.  เลิกซ่อนเขาไว้ในเพลง  5.5.22

Bean Napason  ไม่เกรงใจฉันก็เกรงใจแฟนของเธอ  26.5.22

Copter เหล่ท่อ 31.5.22

Cincin Irada ไม่น่ารักหรือเปล่า ft. Bon Nadol  18.5.22

Indigo เส้นบางๆ  11.5.22

Namm Ronnadet ซ่อนแอบ  17.5.22

2022 SONG RELEASES 
FROM MUZIK MOVE
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