บทบรรณาธิการ

ขอค�ำแรก

สรวิช ภิรมย์ภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำ�กัด
และบรรณาธิการ สิงห์ แมกกาซีน

สมุดงบรายเดือนของ
บริษัทบางหลวงจำ�กัดสินใช้
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือน

คนทั่วไปจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องความ
ส�ำเร็จของคนเป็นหนึ่ง เรามักจะมองคนที่ประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิตและพยายามเรียนรู้จากเขาว่า
เขาท�ำอะไรอย่างไรถึงได้ถึงเป้าหมายที่ดี และเรา
ก็ จ ะพยายามท� ำ ตามอย่ า งเพราะหวั ง ที่ จ ะถึ ง
เป้าหมายความส�ำเร็จที่คล้ายคลึงกัน ส่วนตัวผมก็
เป็นเช่นนัน้ และจะชอบอ่านหนังสือเกีย่ วกับบุคคล
จากอดีตจนถึงคนสมัยปัจจุบัน บุคคลในดวงใจก็
จะมีหลากหลาย ทัง้ เจ้านายสมัยก่อนอย่างพระเจ้า
จอร์จที่ 3 และ 5 ของอังกฤษ เจ้านายไทยอย่าง
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขุนนางไทยอย่างเจ้า
พระยาโกษาธิบดี (โกษาปาน) หรือพวกเหล่าขุนนาง
ของอังกฤษ อภิมหาเศรษฐีทั้งชาติตะวันตกและ
ตะวันออก มาจนถึงนักธุรกิจสมัยใหม่อย่างพ่อค้า
เพชร ลอเรนซ์ กราฟฟ์ หรือเจ้าพ่อแอปเปิ้ล สตีฟ
จ็อบส์ แต่ที่อาจจะผิดแปลกไปก็คือ ผมก็ชอบอ่าน
เกี่ยวกับคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตด้วย
เช่นกัน เพราะคิดว่า เราน่าจะเรียนรู้ด้วยว่าไม่ควร
ท�ำอะไรอย่างไรหรือเดินชีวิตตัดสินใจแบบใดที่
ท�ำให้เรากลายเป็นเดินผิดทางไปได้ บุคคลตัวอย่าง
ที่ออกจะเด่นชัดก็เห็นจะเป็นพวกขุนนางอังกฤษ
อีกเช่นกัน หลายครอบครัวสูญเสียทุกอย่างเพราะ
คนๆ เดียว ด้วยตามกฎกติกา ทางทายาทผู้ชาย
คนโตจะรับช่วงต่อ รับมรดกทั้งบ้าน เงินทอง และ
ทรัพย์สมบัตนิ านาชนิด ตัง้ แต่ภาพเขียนโดยศิลปิน
ระดับโลกยันกรุเครื่องเพชรอายุเก่าแก่ ทายาท
หลายคนก็ไม่ทำ� งาน เผาผลาญทุกสิง่ ทุกอย่างได้ไป
ในชัว่ พริบตา จะเห็นได้ชดั กับหลายครอบครัวที่นำ�
สมบัตอิ อกมาขายตามห้องประมูลดังมีให้เห็นจนถึง
ปัจจุบัน แต่ก็มีอีกหลายคนที่สามารถดูแลทรัพย์
สมบัติได้และท�ำให้งอกเงยได้ และสามารถดูแล
ครอบครัวแม่กับพี่น้องได้ต่อไป คนที่เคยประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิตหลายคนก็สามารถเดินหมาก

ผิดได้เช่นกัน แต่หลายคนก็พลิกชีวติ กลับไปในทาง
ที่ดีได้อีกด้วย และอีกหลายคนก็ท�ำให้เราได้เรียนรู้
ว่า ค�ำว่าพอนั้นแปลว่าอะไรในชีวิตของเขา สิงห์
แมกกาซีน ฉบับนี้จึงน�ำเรื่องราวของคนบางคนที่
เดินหมากผิดมาเล่าสู่กันฟัง ให้เห็นได้ว่า ชีวิตเรา
มีอะไรที่ไม่แน่นอนได้ตลอดเวลาเช่นกัน
พระยาภิรมย์ภกั ดีกเ็ ป็นอีกบุคคลหนึง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นว่า การด�ำเนินชีวติ ทีด่ เี ดินได้อย่างไร ผมอ่าน
บันทึกของท่านแล้วก็ทึ่งมาก และก็บอกกับทุกคน
ได้ทุกวัน ก็ขอน�ำอีกส่วนหนึ่งมาตีพิมพ์ในฉบับนี้
นะครับ แต่หากใครสังเกตดีๆ จะเห็นว่าตอนสองนี้
ไม่ต่อกับตอนหนึ่ง ก็เพราะว่าผมมีแผนจะพิมพ์
ฉบับเต็มเป็นหนังสือแจกตอนเราฉลอง 150 ปี
วันคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนตุลาคมนี้ บทความ
ที่ตีพิมพ์ใน สิงห์ แมกกาซีน ก็จะเป็นบทคัดเลือก
มาลงมากกว่า เผื่อจะเรียกความสนใจได้บ้าง
ประวัติศาสตร์มีความส�ำคัญมาก แต่คนไทย
มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจ ช่วงหนึ่งก็เหมือนว่า
ทางการศึกษาไทยเองยังมีการตัดทอนลงจนเกือบ
จะหายไปหมด เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและ
มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ดูอังกฤษเขาสามารถเล่า
ประวัติศาสตร์เขาได้อย่างละเอียด เขาสร้างความ
สนใจให้กับเด็กของชาติตั้งแต่เด็ก แต่ของเราไม่
ได้ให้ความส�ำคัญมากเลย เราเองจึงยังไม่ค่อยจะ
รู้เรื่องความเป็นมาของชาติเราเอง ส่วนบริษัทเรา
ก็มปี ระวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานมากบริษทั หนึง่ ของไทย
และตระกูลภิรมย์ภักดีก็มีเรื่องเล่ายาวนานกลับไป
เกิน 100 ปี แค่ของพระยาภิรมย์ภักดี แต่หากนับ
ไปถึงพ่อ ปู่ ทวด ของท่านเจ้าคุณก็มีเรื่องเล่าอีก
เช่นกัน เกิน 200 ปีแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ควรจะบันทึกไว้
ส�ำหรับรุ่นต่อๆ ไป
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เรื่่�องราวของนัักธุุรกิิจที่่�ตกบััลลัังก์์และเหล่่าสตาร์์ทอััพดาวดัับ
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	ผลตอบแทนให้้งอกเงย
โดย อภิิวััฒน์์ หวัังมีีชััย ที่่�ปรึึกษาการเงิิน CEO เพจ FB
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80 อะไร ยัังไง กัับการใช้้เครื่่�องหมายการค้้า
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ไม่่ละเมิิดเครื่่�องหมายการค้้าแบรนด์์ดััง
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มาทำำ�ความรู้้�จัักเมตาเวิิร์์ส หรืือโลกเสมืือนที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ให้้มากขึ้้�น

84	สุุขภาพ: กิินแก้้เครีียด คลายความกัังวล
โดย ทิิพธิิดา สุุขุุม คำำ�แนะนำำ�การกิินบำำ�บััดเครีียด
	จากเชฟและนัักกำำ�หนดอาหารวิิชาชีีพ

โพลเล็็กๆ ที่่�เราจััดทำำ�เพื่่�อนำำ�เสนอไลฟ์์สไตล์์และความเห็็น
เล็็กๆ น้้อยๆ ของชาวสิิงห์์

โดย อัังสนา เลิิศมหาวงศ์์ และ ณััฐพงศ์์ ธิิติิมงคลวััฒน์์
	ชมผลงานภาพถ่่ายจากกล้้องของคนสิิงห์์
ฉบัับนี้้�มาดููธรรมชาติิสวยๆ กััน
โดย “นารีีส” นารีี สมรััตนกุุล ขอร่่วมแชร์์ประสบการณ์์การ
เดิินทางในกรุุงมอสโคว ประเทศรััสเซีีย
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เฉลิิมพระเกีียรติิ เฉลิิมพระชนมพรรษา

“สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี”
3 มิถุนายน 2565 I กรุงเทพมหานคร

บุญรอดฯ

ร่วมพระราชพิธีเนื่องใน
โอกาสวันฉัตรมงคล
2 – 4 พฤษภาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

เนื่่�องในโอกาสวัันฉััตรมงคล พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้จััดการพระราชกุุศล
ทัักษิิณานุุปทานและพระราชพิิธีีฉััตรมงคล ณ พระที่่�นั่่�งอมริินทร
วิินิิจฉััย ในพระบรมมหาราชวััง โอกาสนี้้� นายวุุฒา ภิิรมย์์ภัักดีี
ประธานกรรมการ บริิษััท บุุญรอดบริิวเวอรี่่� จำำ�กััด พร้้อมด้้วย
นายสรวิิช ภิิรมย์์ภักั ดีี ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ และ นางณััฐวรรณ
ภิิรมย์์ภักั ดีี ทีีปสุุวรรณ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ เฝ้้าทููลละออง
ธุุลีีพระบาทรัับเสด็็จในการนี้้�ด้้วย
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เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้า
สุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี บริิษัทั บุุญรอดบริิวเวอรี่่�
จำำ�กัดั ได้้ร่่วมจััดทำ�วี
ำ ดิี ทัิ ศั น์์และสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์เฉลิิมพระเกีียรติิ เผยแพร่่
ทางสื่่�อต่่างๆ ด้้วยสำ�นึ
ำ ึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ และถวายพระพร
ชััยมงคล อีีกทั้้ง� ได้้ร่่วมกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิที่่รั� ฐั บาลจััดขึ้น�้ โดย
นายสรวิิช ภิิรมย์์ภักั ดีี ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ และ นางณััฐวรรณ
ภิิรมย์์ภัักดีี ทีีปสุุวรรณ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นผู้้�แทน
บริิษัทั ฯ ร่่วมพิิธีทำี �บุ
ำ ญุ ตัักบาตรถวายพระราชกุุศลในช่่วงเช้้า ต่่อมา
ในช่่วงเย็็น นายสรวิิช ภิิรมย์์ภักั ดีี ร่่วมพิิธีถี วายเครื่อ�่ งราชสัักการะ
และวางพานพุ่่�ม ณ ท้้องสนามหลวง
จากนั้้น� วัันรุ่่ง� ขึ้้น� นางณััฐวรรณ ภิิรมย์์ภักั ดีี ทีีปสุุวรรณ ได้้เป็็น
ผู้้�แทนบริิษััทฯ ร่่วมริ้้�วขบวนอััญเชิิญเครื่่�องราชสัักการะทููลเกล้้า
ทููลกระหม่่อม และถวายพระพรชััยมงคล ณ บริิเวณหน้้าประตูู
ภููธรลีีลาศ พระลานพระราชวัังดุุสิิต พร้้อมกัันนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้นำำ�
น้ำำ��ดื่่�มสิิงห์์ ไปร่่วมบริิการแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ
ในครั้้�งนี้้�ที่่�บริิเวณท้้องสนามหลวงด้้วย

เครือข่ายสิงห์อาสา
ภาคเหนือ 10 สถาบัน
ร่วม CMB ปฏิบัติภารกิจ
“สิงห์อาสาสู้ไฟป่า”
8.3.65 I เชียงใหม่
สิงห์อาสา พร้อมด้วย บริษทั เชียงใหม่
เบเวอเรช จ�ำกัด ผนึกก�ำลังเครือข่าย
นั ก ศึ ก ษาสิ ง ห์ อ าสา 10 สถาบั น
ภาคเหนือ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ
อาทิ ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 16
จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
กูภ้ ยั อุทยาน และมูลนิธริ วมใจ อปพร.
เมืองเชียงใหม่ จัดโครงการ “สิงห์อาสา
สู้ไฟป่า” สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า
อาหารและน�้ำดื่ม พร้อมอบรมอาสา
สมัครจาก 7 หมูบ่ า้ น เพือ่ สร้างความ
เข้าใจ วางมาตรการป้องกัน และการ
ควบคุมป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

น�ำ้ ดืม่ สิงห์ ออกฉลากดีไซน์ ใหม่

“โดราเอมอน”
เติมความสดชืน่ เป็นพิเศษกับมิตรภาพแสนวิเศษ
11 มีนาคม 2565 I ทั่วประเทศ

น�้ำสิงห์เสิร์ฟมิตรภาพดีๆ “Our friendship
is magic สดชื่นเป็นพิเศษกับมิตรภาพแสนวิเศษ”
ผ่านฉลากดีไซน์ใหม่ในขวดบรรจุ 3 ขนาด คือ
330 มล. 600 มล. และ 750 มล. พร้อมของวิเศษ
จากการ์ตูนอมตะทีค่ รองใจผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
ให้สะสม โดย นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief
Marketing Officer – Brand บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จ�ำกัด เปิดเผยว่า จากการไม่หยุดนิ่ง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่าง
ในเรื่องของคุณภาพ น�ำมาสู่การพัฒนาแคมเปญ
ใหม่ๆ สร้างสีสันตลาดอยู่เสมอ ท�ำให้น�้ำดื่มสิงห์
สร้างฐานลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ได้
อย่างต่อเนื่อง จากนั้นในช่วงเดือนเมษายนยังได้
มอบความสุขด้วยการออกฉลากดีไซน์พิเศษ Full
Body Wrap เป็นครั้งแรก ในขวดขนาด 600 มล.
ซึ่งมีเพียง 1 ล้านขวดเท่านั้น

PTB มอบกล่องส่งใจถึง
เตียง บรรเทาทุกข์โควิด-19
10.3.65 I ปทุมธานี
สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี
บริ ว เวอรี่ จ� ำ กั ด โดย นายปรี ด า
ตรั น เจริ ญ ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห าร
พร้อมด้วยทีมแพทย์ ลงพืน้ ทีน่ ำ� น�ำ้ ดืม่
ตราสิงห์ ข้าวรีทอร์ท และกล่องส่งใจ
ถึงเตียงซึง่ ประกอบด้วยชุดตรวจโควิด
และยารักษาครบครัน โดยพื้นที่แรก
ได้แก่ รพ.ปทุมธานี รพ.สต.บางคูวัด
พร้อมลงพืน้ ทีบ่ า้ นตีนเลน หมู่ 9 เพือ่
ไปเยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียงและผูป้ ว่ ยโควิด
ทีก่ กั ตัวอยูท่ บี่ า้ น
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ข่าวสาร/กิจกรรม

สิงห์ เอสเตท วาง 3 กลยุทธ์

ปัน้ 4 กลุม่ ธุรกิจ สร้างรายได้ปี 65 เพิม่ ขึน้ เท่าตัว
21 มีนาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) เผยทิศทางการด�ำเนินธุรกิจปี 2565 คาดจะ
สามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตของรายได้กว่าเทา่ ตัว ท�ำสถิตสิ งู สุดใหมอ่ ยู่ท่ี 1.34 หมื่นล้าน
ด้วยกลยุทธ์กระจายการลงทุน และจับมอื พันธมิตรเสริมความแข็งแกรง่ ในทัง้ 4 กลุม่ ธุรกิจหลัก
พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 25% ใน 5 ปี เร่งหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รับ
เมกะเทรนด์ พร้อมวาง 3 กลยุทธ์หลักเพื่อผลักดันรายได้ ดังนี้ 1.กระจายการลงทุนใน 4 ธุรกิจ
ได้แก่ ธุรกิจที่อยู่อาศัย อาคารส�ำนักงาน โรงแรมและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความ
หลากหลายในการด�ำเนินธรุ กิจ 2. ซินเนอร์จ-ี ร่วมทุนพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเชอื่ มโยงสโู่ อกาส
การต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ 3. เสริมแกร่ง
การเงินผ่านกองทุน REIT เพอื่ ขยายศักยภาพการลงทุนและพัฒนาโครงการในทุกพอร์ตธุรกิจ

SBC ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19
11.3.65 l นครปฐม
บริษทั สิงห์ เบเวอเรช จ�ำกัด ลงพืน้ ที่
เยี่ ย มเยี ย น และมอบพื ช ผั ก ที่ เ ป็ น
ผลผลิ ต ทางการเกษตรของบริ ษั ท
ให้แก่ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหา
เศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
รอบรั้ ว โรงงานกว่ า 60 ครั ว เรื อ น
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ภายใต้โครงการ “SBC ปันรัก ปลูกผัก
แบ่งปันชุมชน”
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ลีโอ น�ำจุดเด่นฮอปส์ 3 สายพันธุ์ ส่ง

“ลีโอ ดิเอ็กซพลอเรอร์”
ลงขวดอะลูมเิ นียม พร้อมดีไซน์สดุ เท่
1 เมษายน 2565 I ทั่วประเทศ

เบียร์ลีโอ เติมสีสันให้ตลาดครั้งใหม่ ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “ลีโอ ดิเอ็กซพลอเรอร์” (LEO THE
EXPLORER) เปิดตัว3 รสชาติใหม่จากฮอปส์ 3 สายพันธ์ุ
ได้แก่ “COLUMBUS” น�ำฮอปส์สายพันธจ์ุ ากอเมริกา
มาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญและเป็นฮอปส์ที่น�ำมาใช้
ผลิตคราฟต์เบียร์ “YELLOW SUB” ฮอปส์จากทวีป
ยุโรป ถือได้ว่าเป็นต้นก�ำเนิดของฮอปส์ และยังเป็น

แหล่งมีชื่อเสียงของเครื่องดื่มเบียร์อีกแห่งหนึ่ง
ของโลก และ “GALAXY” ฮอปส์หนงึ่ ในสายพันธท์ุ ่ี
ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ทั้ง 3 รสชาติ บรรจุในขวด
อะลมู เิ นียมขนาด 385 CC มาพร้อมดีไซน์บรรจุภณั ฑ์
สุดล�้ำที่มีความพิเศษในแต่ละธีมรสชาติผสาน
ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของลีโอ มีจ�ำนวนจ�ำกัด
เพียง 1.1 ล้านขวดเท่านั้น

CMB ร่วมกับ
สิงห์อาสา

ส่งมอบน�้ำดื่มและ
อาหารให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์
24.3.65 I เชียงใหม่

บีจี เดินหน้าช่วยเหลือประเทศไทย

กว่า 17 ล้านบาทสูภ้ ยั วิกฤตโควิด
5 เมษายน 2565 I ปทุมธานี

บริษทั บางกอกกล๊าส จ�ำกัด (มหาชน) หรอื บีจี
ภายใต้การกุมบังเหียนของ นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมองเห็นถึงผลกระทบของสังคม
ไทยจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ท่ีเริ่มมีการแพร่
ระบาด จึงได้กอ่ ตัง้ 2 โครงการหลักเพื่อช่วยเหลอื
และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เริ่มจาก
โครงการ Helping Hands For Heroes เพื่อ
สนับสนุนการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ต่อด้วยโครงการ Helping Hands For Thai
เพื่่� อ ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่� ข าดรายได้้ หรืื อผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผล
กระทบจากโควิิด-19 ผ่่านการส่่งมอบถุุงยัังชีีพ
รวมถึึงของใช้้อุุปโภคบริิโภคต่่างๆ ทั้้�ง 2 โครงการ
นัับเป็็นหนึ่่�งในแนวทางการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไป
พร้้อมกัับการตอบแทนสัังคม ด้้วยเชื่่�อว่่าหาก
คนไทยและสัังคมไทยอยู่่ร� อด บริิษัทั ก็็จะเติิบโตต่่อไป
อย่างยั่งยืนเช่นกัน

BGC ลงนามพันธมิตรคู่ค้า บางกอกโคมัตสุฯ
มุ่งสู่เป้าหมาย Total Packaging Solutions
21.3.65 I ปทุมธานี
นายศิ ล ปรั ต น์ วั ฒ นเกษตร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บี จี
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BGC และนายนาโอกิ ซากุไร
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จ�ำกัด ได้ลงนาม
ความร่วมมือทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดอย่ า งรถยกแบตเตอรี่ (Electric Forklift) มาใช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจรเชิงรุก โดยความร่วมมือ
ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างความเติบโตที่
BGC ก�ำลังมุง่ สูโ่ มเดลธุรกิจ “Total Packaging Solutions” ตอกย�ำ้ ความ
เป็นผู้น�ำบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิ ด -19 บริ ษั ท เชี ย งใหม่
เบเวอเรช จ�ำกัด น�ำโดย นายประโภชน์
เกิ ด เจริ ญ กรรมการผู ้ จั ด การ
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยสิ ง ห์ อ าสา โดย
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ลงพื้นที่น�ำ
น�้ ำ ดื่ ม และอาหารพร้ อ มรั บ ประทาน
ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท�ำงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์

สิงห์อาสา พาปลูกหญ้า
ทะเล จ.จันทบุรี
29.3.65 I จันทบุรี
สิ ง ห์ อ าสาร่ ว มจั บ มื อ กั บ เครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัย 12 สถาบันในพื้นที่ภาค
ตะวันออกและภาคใต้ จัดท�ำโครงการ
“สิงห์อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล” โดยในปีนี้จะลงพื้นที่ 6 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี
สงขลา กระบี่ และภูเก็ต ในครั้งที่ 3 นี้
ได้ลงพื้น ที่ห าดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
พร้อมด�ำเนินโครงการฯ ร่วมกับหลาย
สถาบั น การศึ ก ษาและสถาบั น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อดูแลและฟื้นฟู
ระบบนิเวศทางทะเลควบคู่กับการดูแล
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน
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SBC โครงการ ครัว
ปันอิ่ม ยิ้มสู้ โควิด-19
30.3.65 - 1.4.65 I นครปฐม
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอบางเลน
ร่วมกับ โรงพยาบาลบางเลน เปิดศูนย์
ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด -19 แก่
ประชาชนทัว่ ไป ณ หอประชุมทีว่ า่ การ
อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ำกัด ได้น�ำ
น�้ำดื่มมาบริการประชาชนที่มาเข้ารับ
การฉี ด วั ค ซี น พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น
อาหารกลางวั น แก่ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์และจิตอาสาที่มาให้บริการ
ฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

Boxx Music เปิดคลาส The School of Boxx

นักเรียนสุดจีด๊ และคุณครูสดุ ซ่า!
1 พฤษภาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

บุญรอดฯ ส่งก�ำลังใจ
สู่ทหารต�ำรวจตระเวน
ชายแดนเนื่องใน
วันสายใจไทย

ถือเป็นโอกาสดีครบรอบ 6 ปี ค่าย Boxx
Music ในเครอื บริษทั มิวซิกมูฟ จ�ำกัด จัดงานใหญ่
ในคอนเสิร์ต Singha Corporation Presents
Happy Boxx Day ตอน The School Of Boxx
น�ำโดยคุณครูใหญ่ พล-คชภัค หรือ พล วง Clash
(แคลช) และหัวหน้าห้อง อิ้งค์-วรันธร โดยจะเปิด
คลาสใหญ่ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่

Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ งานนี้
ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่พร้อมจุคนกว่า
2,000 คน พร้อมโชว์สุดพิเศษผ่านเพลงฮิตกว่า
30 เพลง กับเรื่องราวตลอด 6 ปี รับรองว่าเตรียม
จัดมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ อย่างเต็มที่ ซื้อบัตรได้แล้ว
วันนที้ ่ี www.theconcert.com หรอื Application
The Concert

1.4.65 I กรุงเทพมหานคร
นายศรีล สุขุม (กลางซ้าย) ผู้แ ทน
บริ ษั ท บุ ญ รอดบริ ว เวอรี่ จ� ำ กั ด
มอบถุงของขวัญและสิ่งของจ�ำเป็น
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้เ หล่าทหาร
และต� ำ รวจที่ ทุ พ พลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท
บุญรอดฯ ท�ำอย่างต่อเนื่องมานาน
กว่ า 47 ปี เนื่ อ งในวั น สายใจไทย
โดยมี นางวนิดา ดุละลัมพะ (กลางขวา)
ผูอ้ ำ� นวยการสายพัฒนาอาชีพมูลนิธิ
สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
คณะ ร่ ว มรั บ มอบที่ อ าคารมู ล นิ ธิ
สายใจไทย ถนนศรีอยุธยา
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สิิงห์์อาสาสู้้�ไฟป่่า ระดมเครืือข่่ายฯ
ดููแลป่่าต้้นน้ำำ��ต่่อเนื่่�อง
พร้้อมสร้้างห้้องเรีียนปลอดฝุ่่�น
7.4.65 I แม่ฮ่องสอน
สิิงห์์อาสา ร่่วมกัับ สถานีีควบคุุมไฟป่่าแม่่สะเรีียง จ.แม่่ฮ่่องสอน
พร้้อมด้้วยเครืือข่่ายนัักศึึกษา คณะทำำ�งานด้้านวิิชาการ และศููนย์์
วิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� งแวดล้้ อ ม คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่ จััดทำำ�ห้้องเรีียนปลอดฝุ่่�น (pm 2.5 cleanroom) ในปีีนี้้�
จะจััดทำำ�จำำ�นวน 5 ห้้อง กระจายไปยัังโรงเรีียนต่่างๆ ในจัังหวััด
ภาคเหนืือที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงจากปััญหาไฟป่่าและหมอกควััน เพื่่�อ
ป้้องกัันผลกระทบต่่อสุุขภาพจากฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก pm 2.5

บุญรอดฯ เปิดโครงการ
ลานกีฬามวยไทย
5.5.65 I เชียงใหม่

น�ำ้ ดืม่ สิงห์ คว้า 2 รางวัล LINE Thailand Awards 2021
สุดยอดแบรนด์ทำ� การตลาดดิจทิ ลั ครองใจผูบ้ ริโภค

นายประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช
จ�ำกัด พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์
พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรม
เพื่อสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด และ “บัวขาว” สมบัติ บัญชาเมฆ
ร่วมเปิด “โครงการลานกีฬามวยไทย”
โครงการที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำ กัด และบริษัทในเครือทั่วประเทศ
ร่วมกับค่ายมวยบัญชาเมฆ จัดขึน้ เพือ่
ให้เยาวชนและประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้หนั มา
ออกกำำ�ลัั ง กายใช้้ เ วลาว่่ า งให้้ เ ป็็ น
ประโยชน์์ โดยจะสร้้าง 100 ลานกีีฬา
รอบๆ บริษัทในเครือทั่วประเทศ เริ่มที่
โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2565 I กรุงเทพมหานคร

น�้ำดื่มสิงห์น�ำ Singha Rewards คว้า 2 รางวัล
จากเวที LINE THAILAND AWARDS 2021 ได้แก่
Best Official Account of the year และ Best
Official Account in FMCG สุดยอดแบรนด์ท�ำการ
ตลาดดิจทิ ลั สร้าง Engagement ครองใจผู้บริโภค
สูงสุด โดยสามารถสร้าง Engagement ระหว่าง
ลูกค้ากับแบรนด์น�้ำดื่มสิงห์และมีผู้ใช้งานประจ�ำ
(Active Users) ได้ถึง 900,000-1,000,000 ราย

ต่อเดือนบน LINE Official Account ทั้งนี้ บริษัท
ได้พัฒนา Singha Rewards ขึ้นมาเพื่อยกระดับ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM
ก้าวสู่ปีที่ 5 กับการประสบความส�ำเร็จในการท�ำ
ตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งน�้ำดื่มสิงห์
ถือเป็นแบรนด์แรกๆ ทีม่ แี นวคิดการน�ำเทคโนโลยี
และฟีเจอร์มาเพิม่ ช่องทางการมอบสิทธิประโยชน์
ให้กับผู้บริโภค

BAB มอบน�้ำดื่มให้กับ
โรงพยาบาลสนามและ
ศูนย์พักคอยต่างๆ ใน
จังหวัดสิงห์บุรี
12.5.65 I สิงห์บุรี

PTB สนั บ สนุ น น�้ ำ ดื่ ม ตราสิ ง ห์ ให้
โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย
12.4.65 I ปทุมธานี
สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด ลงพื้นที่
โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย สนับสนุนน�้ำดื่มตราสิงห์
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยบรรเทา
ความยากล�ำบากของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมายังมี
ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงจ�ำนวนมาก

ตลอดช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
บริษทั บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ�ำกัด
มอบน�้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม
และศูนย์พกั คอย (CI) ต่างๆ ในจังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสนาม
ท่าช้าง โรงพยาบาลสนามวัดโพธิแ์ ก้ว
ศูนย์ CI วัดสิงห์ ต.พระงาม ศูนย์ CI
วัดสิงห์สุทธาวาส ศูนย์ CI วัดประดับ
เพื่ อ ร่ ว มบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
จากการระบาดของโควิด-19
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บัวขาว พาทีมคิกบ็อกซิ่ง
เข้าขอบคุณสิงห์
17.5.65 I กรุงเทพมหานคร
“บัวขาว” ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ
ผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย
ชุดซีเกมส์ น�ำทัพนักกีฬาเดินทางมาที่
อาคารสิ ง ห์ คอมเพล็ ก ซ์ เพื่ อ เข้ า
ขอบคุณ คุณเต้ นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี
ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม
กีฬาคิกบ็อกซิง่ แห่งประเทศไทย ผูอ
้ ยู่
เบือ
้ งหลังความส�ำเร็จของนักกีฬาคิก
บ็อกซิ่งทีมชาติไทย ซึ่งในศึกซีเกมส์
ครั้งนี้ สร้างประวัติศาสตร์คว้า 2
เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 6
เหรียญทองแดง เป็นเหรียญทองแรก
ในกีฬาคิกบ็อกซิง่ ไทยในซีเกมส์

โซดาสิงห์ ดึง 5 ครีเอเตอร์ NFT

ชวนคนไทยประกวดไอเดีย พร้อมดันขายในตลาด NFT โลก
13 พฤษภาคม 2565 I ทั่วประเทศ

โซดาสิิงห์์ตอกย้ำำ�� คอนเซ็็ปต์์ “ทุุกหยดซ่่า…
โซดาสิิงห์์” เดิินหน้้าบุุกโลก NFT เปิิดแคมเปญ
“Singha Soda NFT Art Contest” ดึึง 5 ครีีเอเตอร์์
ชวนคนไทยครีีเอทไอเดีียวาดลวดลายความซ่่าใน
สไตล์์คุุณ สร้้างสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�มีีเพีียงชิ้้�นเดีียว
ในโลก ชิิงรางวััลมููลค่่ากว่่า 400,000 บาท พร้้อม
ผลัั ก ดัั นผ ลงานเปิิ ดข ายในแพลตฟอร์์ ม NFT
Marketplace อย่่าง Opensea ผ่่านแอคเคานต์์

“Singha Soda” โดยผลงานศิิลปะภายใต้้แคมเปญ
นั้้�นจะต้้องมีีดีีไซน์์ที่่�แปลกใหม่่ สร้้างสรรค์์ มีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว ไม่่ลอกเลีียนแบบงานอื่่�น
และตอบโจทย์์ “ความซ่่าแบบโซดาสิิงห์์ในสไตล์์
ของคุุณ” พร้้อมนำำ�เสนอตััวตนของแบรนด์์โซดา
สิิงห์์ออกมาได้้อย่่างชััดเจน เปิิดให้้ส่่งผลงานผ่่าน
เว็็บไซต์์ www.singhasodanftartcontest.com.
จนถึึงวัันที่่� 15 มิิ.ย. 2565

สิงห์อาสา และ KKB
ร่วมสร้างแหล่งน�้ำชุมชน
อย่างยั่งยืน
20.5.65 I ขอนแก่น
สิงห์อาสา ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ บริ ษั ท
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ำกัด พร้อมด้วย
เครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาสิ ง ห์ อ าสาภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 16 สถาบั น
จัดโครงการ “สิงห์อาสาสร้างแหล่งน�ำ้
ชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างบ่อน�้ำ
เป็นแหล่งน�ำ้ ให้ชาวบ้านไว้ใช้ตลอดทัง้ ปี
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ
สร้างแหล่งน�้ำชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่
ชาวบ้าน โดยจะเริ่มท�ำแหล่งน�้ำชุมชน
ต้นแบบที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
ก่อนในปีนี้
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น�ำ้ ดืม่ สิงห์ เปิดเกมรุกปี 65 ส่งแคมเปญ

“เลือกความสดชืน่ ทีใ่ ช่...เลือกน�ำ้ ดืม่ สิงห์”
20 พฤษภาคม 2565 I ทั่วประเทศ

น�้ำดื่มสิงห์ เปิดตัวแคมเปญ “เลือกความ
สดชื่นที่ใช่...เลือกน�้ำดื่มสิงห์” ตอกย�้ำภาพผู้น�ำ
ตลาดทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผู้บริโภคทัง้ ในเรื่อง
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ระดับโลกรวมทั้งการพัฒนารอบด้าน โดยยังคงมี
พรีเซ็นเตอร์คนดังอย่าง “ณเดชน์ คกู มิ ยิ ะ” มาร่วม
สอื่ สารผ่านการตลาดแบบ 360 องศา ตอกย�้ำความ

สะอาดและปลอดภัยสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต
ด้วยระบบปิด และ Smart Micro Filter เทคโนโลยี
การผลิตอัจฉริยะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
น�้ำดื่มสิงห์ เน้นตอบโจทย์ความต้องของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการให้
ความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ที่ผ่านมาได้รบั การ
ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

THAIFEX ANUGA
ASIA 2022

Food Factors เปิดตัวอาหารพร้อมรับประทาน

Local Siam 77 รสชาติความเป็นไทยผ่านวัตถุดบิ 77 จังหวัด
1 มิถุนายน 2565 I ทั่วประเทศ

ฟู้้�ด แฟคเตอร์์ เดิินหน้า้ ธุุรกิิจอาหารสู่่ต� ลาดโลก
เปิิดตัวผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ใหม่่ “โลคอล สยาม 77” (Local
Siam 77) อาหารไทยพร้้อมรัับประทาน เครื่อ่� งแกง
สำำ�เร็็จรููป ข้้าวออร์์แกนิิค ในคอนเซ็็ปต์์ LocaLicious
ชููจุุดแข็็งเมนููอาหารไทยที่่�ใช้้วััตถุุดิิบคุุณภาพจาก
ท้้องถิ่่น� ใน 77 จัังหวััด รสชาติิอร่่อยตามต้้นตำ�รั
ำ บั

เปิิดตัวั ครั้้ง� แรกที่่ง� าน Thaifex-Anuga Asia 2022
โดย นายปิิติิ ภิิรมย์์ภักั ดีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
บริิษัทั ฟู้้�ด แฟคเตอร์์ จำำ�กัดั ได้้วางยุุทธศาสตร์์สร้้าง
การเติิบโตของธุุรกิิจด้้วยการนำำ�วััฒนธรรมอาหาร
ไทยสู่่�การรัังสรรค์์ธุุรกิิจอาหารหลากหลายโมเดล
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่

24-28.5.65 I นนทบุรี
สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมงาน THAIFEX
ANUGA ASIA 2022 งานแสดงสินค้า
และอาหารระดับนานาชาติ น�ำเสนอ
สินค้าคุณภาพในเครือบุญรอดฯ ทั้ง
ในกลุ ่ ม ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ แ ละนอนแอลกอฮอล์
กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและขนม
ขบเคี้ยว รวมทั้งน�ำเสนอนวัตกรรม
ด้านอาหารจาก ฟูด้ แฟคเตอร์ พร้อม
ผู้เชี่ยวชาญที่มาสาธิต ให้ค�ำปรึกษา
แก่ ผู ้ ม าร่ ว มงาน ที่ อ าคารอิ ม แพค
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี

นักแบดมินตันบ้านทอง
หยอด เข้าขอบคุณสิงห์
31.5.65 I กรุงเทพมหานคร

บุญรอดฯ ผนึกกำ�ลังโออาร์ จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน
บุกธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ สำ�เร็จรูปพร้อมดืม่
8 มิถุนายน 2565 I กรุงเทพมหานคร

บริิษััท บุุญรอดเทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ร่่วมทุุน
บริิษััท มอดููลััส เวนเจอร์์ จำำ�กััด โดย บริิษััท ปตท.
น้ำำ��มัันและการค้้าปลีีก จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ OR
จัั ดตั้้� ง บริิ ษัั ท ผลิิ ต และจัั ดจำำ�หน่่ ายเครื่่� อ งดื่่� ม
สำำ�เร็็จรููปพร้้อมดื่่�ม โดยได้้นำำ�ประสบการณ์์และ

ความเข้้าใจในธุุรกิิจอุุตสาหกรรมเครื่อ่� งดื่่ม� รวมถึึง
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายครบวงจร มาพััฒนา
ต่่อยอดโดยผนึึกความเชี่่�ยวชาญ OR ร่่วมปั้้�น
รููปแบบธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อสร้้างการเติิบโตร่่วมกััน

โค้ชเป้-ภัททพล เงิ น ศรี สุ ข ผอ.รร.
แบดมินตันบ้านทองหยอด น�ำนักกีฬา
ในสังกัด น�ำโดย รัชนก อินทนนท์
กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และ พิทยาภรณ์
ไชยวรรณ เดิ น ทางเข้ า ขอบคุ ณ
คุ ณ ต๊ อ ด นายปิ ติ ภิ ร มย์ ภั ก ดี
กรรมการรองกรรมการผู ้ จั ด การ
ใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
ในฐานะที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โรงเรี ย น
แบดมิ น ตั น บ้ า นทองหยอดด้ ว ยดี
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 จน
ประสบความส�ำเร็จ
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ข่าวสาร/กิจกรรม

PREMIUM QUALITY
ปี 2565
ถอดรหัส
“คุณภาพ”
แบบสิงห์
นิยาม “คุณภาพ” ตามวิถีแห่ง
สิงห์ ประกอบด้วย
• เข้ า ใจความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ทั้งภายในและภายนอก
• ส่งมอบงาน สินค้า และบริการที่
เหนือความคาดหมาย
• ปรั บ ปรุ ง และยกระดั บ มาตรฐาน
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
• พั ฒ นาศั ก ยภาพของตน เอง
ทีมงาน และผู้อื่น*
18
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SINGHA WAY
“มาตรฐานสิงห์” คือหนึง่ ในความเป็นสิงห์ขององค์กรในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ตลอดจนผูบ้ ริโภคเชือ่ มัน่ และเชือ่ ถือมากว่า 90 ปี และด้วยความเชือ่ มัน่ นีเ้ อง
จึงน�ำมาสูก่ ารก�ำหนดให้ “คุณภาพ” เป็นหนึง่ ในวัฒนธรรมองค์กร “Singha Way” หรือ
วิถสี งิ ห์ ของเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ภายใต้นยิ ามว่า “เราส่งมอบคุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ ”

ค�ำว่า “คุณภาพที่ดีที่สุด” ของเราชาวสิงห์
ครอบคลุมทัง้ คุณภาพสินค้า คุณภาพบริการ และ
คุณภาพบุคลากรด้วย ในฉบับนี้ พี่สิงห์จึงมีทริก
ในการท�ำให้ชีวิตการท�ำงานของเรามีคุณภาพ
มากขึ้น โดยอิงตามนิยามคุณภาพแบบสิงห์มา
ให้ทดลองท�ำตามกัน

เช่ น เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ พนั ก งานด้ ว ยกั น ใน
หน่วยงานอื่นที่มาใช้บริการหรือรับช่วงต่องาน
จากหน่วยงานเรา และลูกค้าภายนอกองค์กร
เช่น ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเรา

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดีนั้น
จะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเสียเวลาไปกับการ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและ ท�ำงานที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ตรงโจทย์
อีกทัง้ ช่วยให้เรารูจ้ กั ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ จนสามารถ
ภายนอก
ลูกค้าในทีน่ ี้ หมายถึง ลูกค้าภายในองค์กร ยกระดับงาน สินค้า และบริการของเราให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิม แล้วยัง พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และผู้อื่น
ช่วยให้งานของเราเป็นงานที่ “ส�ำเร็จ” ไม่ใช่งาน
ไม่ มี ก ารพั ฒ นาใดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
ที่แค่ “เสร็จ” แล้วจบไปนั่นเอง
ว่างเปล่า การพัฒนาคุณภาพของงาน สินค้า
และบริการที่เยี่ยมยอด จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ส่งมอบงาน สินค้า และบริการที่เ หนือความ หากขาดการพั ฒ นาบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู ้ ส ร้ า งสรรค์
ชิ้นงาน สินค้า และบริการเหล่านั้นให้มีความรู้ นอกจากนี้้�พี่่�สิิงห์์ยัังมีีเช็็คลิิสต์์
คาดหมาย
เช่นเดียวกับที่ “สตีฟ จ็อบส์” ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั และทักษะที่จ�ำเป็นเสียก่อน
ให้้ผู้้�อ่่านให้้เป็็นแนวทางการ
Apple ให้ความส�ำคัญกับการล่วงรู้ถึงความ
นอกจากนี้ การพัฒนาทีมงานและบุคคล พัฒนาคุณภาพตัวเองกัน
ต้องการของลูกค้าเสียก่อนที่ลูกค้าจะรู้ว่าตน
ต้องการอะไรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือชั้น อื่นที่อยู่รอบข้างให้มีศักยภาพและมีองค์ความรู้ ด้วยนะ ลองส�ำรวจตัวเองดูว่า
เมือ่ พูดถึงการให้ความส�ำคัญต่อ “คุณภาพ” ของ พื้นฐานทัดเทียมกันก็จะช่วยให้การท�ำงานเป็น มีข้อไหนที่ตัวคุณท�ำเป็นประจ�ำ
อยู่แล้วบ้าง และยังมีข้อไหนที่
เครือบุญรอดฯ เราก็มุ่งมั่นส่งมอบงาน สินค้า ทีมและการประสานงานราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย
ยังเป็นช่องว่างที่ยังพัฒนาต่อ
และบริการทีม่ คี ณุ ภาพเหนือกว่าความคาดหมาย
จะเห็นได้วา่ การไปถึง “คุณภาพที่ดีที่สุด” ได้อีก พยายามท�ำให้ ได้ครบ
ของลูกค้า เพือ่ สร้างประสบการณ์ทเี่ ยีย่ มยอดแก่
ในแบบของสิงห์นั้น ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัว ทุกข้อ ถ้าท�ำได้ครบทุกข้อ
ลูกค้าของเราเช่นกัน
เกินไปเลย แต่เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถท�ำได้ คุณจะเป็นคนคุณภาพแบบ
การตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้เหนือกว่าความ ง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และหลอมรวมอยู่ใน “มาตรฐานสิงห์” ที่พัฒนา
คาดหวังของลูกค้า นอกจากจะช่วยให้เราพัฒนา วิถกี ารท�ำงานภายในองค์กรสิงห์อยูแ่ ล้วนัน่ เอง
อย่างไม่หยุดยั้งเลย!
คุณภาพการท�ำงานไปได้สูงกว่ามาตรฐานแล้ว
ยังจะช่วยให้เราได้สร้างความประทับใจอย่าง
ไม่รลู้ มื ต่อผูร้ บั มอบได้อกี ด้วย เรียกได้วา่ นอกจาก
Checklist ส�ำรวจตัวเองด้วยแนวทาง
จะเป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ตั ว ชิ้ น งานแล้ ว
การพัฒนาคุณภาพแบบ Singha Way
ยังสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจกับทั้งผู้ให้และผู้รับ
q สอบถามความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หาของลู ก ค้ า ให้ เ ข้ า ใจอย่ า งชั ด เจน
ได้อย่างมากเชียวละ
ก่อนเริ่มต้นงาน
ปรั บ ปรุ ง และยกระดั บ มาตรฐานการท� ำ งาน
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพทีย่ งั่ ยืน คือการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ตอบรับความต้องการ ความ
คาดหวัง ตลอดจนมาตรฐานของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้
และเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ การหมัน่ ปรับปรุงและยก
ระดับมาตรฐานการท�ำงาน จะช่วยให้เราสามารถก้าว
น�ำความคาดหมายของลูกค้าได้ทนั และยังช่วยให้เรา
เป็นผูน้ ำ� ของตลาดและน�ำสังคมอยูต่ ลอดเวลาอีกด้วย

q
q
q
q
q
q
q
q
q

หมั่นสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการท�ำงานอย่างชัดเจนด้วยการท�ำ Action Plan
ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพก่อนส่งมอบงาน
ท�ำอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ส่งมอบงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีที่สุดให้กบั ลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอก
หาวิธีลดเวลา ลดขั้นตอนซ�้ำซ้อน เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ฝึ ก ฝนจนเกิ ด ความเชี่ ย วชาญในงาน และพั ฒ นาตนเองให้ เ กิ ด ทั ก ษะ
ที่หลากหลาย
หมั่นเรียนรู้เทคนิคการท�ำงานใหม่ๆ จากประสบการณ์ของตนและผู้อื่น
สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะให้ทมี งานอยูเ่ สมอ
SINGHA MAGAZINE
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กาแฟทีเ่ ราชอบ
บอกนิสัยของเราได้

อ้างอิงข้อมูลจาก: www.sanook.com/horoscope/50705
thematter.co/brandedcontent/class-cafe-types-of-coffee-03/75046
thestandard.co/favorite-coffee-menu/

มีจิตวิทยาอยู่ว่า รสชาติกาแฟที่
เราชอบดื่มเป็นประจ�ำ จริงๆ แล้ว
สามารถสะท้อนถึงบุคลิก ภาพลักษณ์
รวมถึ ง ลั ก ษณะนิ สั ย การท� ำ งานของ
เราได้ สิงห์ แมกกาซีน จึงทดลองท�ำโพล
เล็กๆ เชิงจิตวิทยาในหัวข้อ “กาแฟที่คุณ
ชืน่ ชอบมากทีส่ ดุ ” มาทดสอบกับชาวสิงห์
ในกลุ่มเพจ Bringing Joy To Life มี
ผู้ร่วมสนุกตอบโพลกับเราทั้งสิ้น 51 คน
ขออนุญาตถือว่าผู้ร่วมสนุกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มาดูกันว่า ผลทางจิตวิทยากับ
กาแฟที่คุณเลือก แม่นหรือไม่?

“เมื่อก่อนชอบคาปูฯ เดี๋ยวนี้กินแต่
กาแฟด�ำแบบอเมริกาโน่มากกว่า
เอสเพรสโซ่ หลังๆ จึงไม่สามารถกิน
กาแฟใส่นมได้เลย กลายเป็นเลี่ยน”
Chindaporn Puasriphan

“อเมริกาโน่ร้อน ไม่หวานเลยตอนเช้าๆ
อเมริกาโน่เย็นๆ ไม่หวานเลยตอนบ่ายๆ
วันไหนเนือยๆ ก็เพิ่ม Shot ครับ”
มงคล ผลสมหวัง
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เขาเป็นคนเรียบง่าย เข้ากับคนอื่นง่าย รู้วิธีเติมความสุขเล็กๆ น้อยๆ
ให้กับตัวเองทุกวัน ไม่ชอบขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็มี
ระเบียบ มีตารางการท�ำงานของตัวเองชัดเจนและมั่นใจในความคิด
ของตัวเองด้วย

Latte ลาเต้

เขาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ดูเป็นคนสบายๆ แต่
จริงๆ แล้วเก็บความเครียดเรื่องงานไว้ข้างใน และมักจะตัดสินใจอะไร
แบบเพลย์เซฟไว้ก่อน เขาปล่อยวางง่ายจึงมีความสุขกับชีวิตได้ง่าย

Cappuccino คาปูชิโน่

เขาเป็นคนใจเย็น อ่อนโยน ชอบอ่านหนังสือ ชอบครุ่นคิด มีวาทศิลป์
ถ้าจะมีพรีเซนต์อะไรเขามักจะถูกเพื่อนวางตัวให้ต้องออกไปพูด คนใน
ทีมมักชอบเขาเพราะเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้ด้วยเสมอ

Mocca มอคค่า

เขาชอบอะไรที่เป็นแฟชั่น ชอบออกไปเที่ยวข้างนอก ชอบท�ำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มคน ไม่ชอบความจ�ำเจ รักอิสระ แต่ก็แอบสมาธิสั้น ถ้าเขา
ต้องท�ำงานซ�ำ้ ๆ เดิมๆ ทุกวัน เขาน่าจะรู้สึกเบื่อมากเลยทีเดียว

Espresso เอสเพรสโซ่

เขารู้วิธีดื่มด�่ำกับรสชาติของกาแฟ มั่นใจในตัวเอง อัธยาศัยดี แต่ใน
เรื่องงานเขาจะจริงจัง เจ้าระเบียบ พุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ
มักเป็นที่พึ่งพาของคนในทีม มีลักษณะของความเป็นผู้นำ� สูง

Macchiato มัคคิอาโต้

เขาช่างใส่ใจในรายละเอียด มีความยุติธรรม รอบคอบ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
แต่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในอุดมคติของตนเอง แต่ก็มักจะเป็น
ผู้น�ำที่ดี

กาแฟโบราณ

เขาเป็นที่รักของใครต่อใคร เปิดเผย เข้าสังคมเก่ง รักในหน้าที่การงาน
และเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ฟังที่ดี เหมาะจะเป็นที่ปรึกษาของทีม

ผลส�ำรวจจากพนักงานบริษัทบุญรอดฯ และบริษัทในเครือ จ�ำนวน 51 คน ในช่วงวันที่ 11.5.2565 ถึง 31.5.2565

58%

Americano อเมริกาโน่
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BUSINESS
เรื่องราวของนักธุรกิจตก
เรารับรู้เรื่องราวของนักธุรกิจและสตาร์ทอัพที่ประสบความส�ำเร็จมามากมาย เห็นความ
ยากล�ำบาก แรงบันดาลใจของพวกเขา แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายกว่าและมากกว่าความ
ส�ำเร็จ คือ “ความล้มเหลว” เมือ่ พูดถึงนักธุรกิจและสตาร์ทอัพระดับโลกทีล่ ม้ เหลวเราจะนึกถึง
ใครบ้าง ไม่แปลกถ้าเราจะนึกไม่ค่อยออกหรือนึกได้ไม่กี่ชื่อ เพราะความล้มเหลวมักจะไม่ได้ถูก
พูดถึงมากเท่าความส�ำเร็จ ครัง้ นี้ เราจึงขอน�ำเสนอเรือ่ งราวความล้มเหลวของบุคคลและธุรกิจ
กันบ้าง จากบิลเลียนแนร์ (มหาเศรษฐี) ที่ร�่ำรวยติดอันดับโลก จากธุรกิจที่ระดมทุนได้หลัก
ร้อยล้านพันล้าน เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมพวกเขาจึงตกจากบัลลังก์ความมั่งคั่งหรือไปไม่ถึงฝั่งฝัน
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อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-19063419
https://www.businessinsider.com/rich-billionaires-whodeclared-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-restaurant-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

บัลลังก์และสตาร์ทอัพดาวดับ
เริ่มกันที่เรื่องราวของบุคคล สื่อเจ้าประจ�ำที่จัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกทุกปี ฟอร์บส์
(Forbes) เขาก�ำหนดให้ “บิลเลียนแนร์” เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่าอย่างน้อย
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณสามหมื่นสองพันล้านบาทขึ้นไป) ตัวเลขที่น่าตกใจนี้
มีหลายคนที่ท�ำให้มูลค่าของมันเหลือ 0 ด้วยหลายเหตุผลต่างกันไป บ้างก็บริหารผิดพลาด
บ้างก็ท�ำผิดกฎหมาย บ้างก็โชคร้าย ไม่ว่าจะสาเหตุอะไร แต่บุคคลที่เรายกมานี้คือนักธุรกิจ
ผู้ตกบัลลังก์ความมั่งคั่งแบบสร้างความฮือฮาในระดับประวัติศาสตร์ของประเทศหรือ
ของโลกเลยทีเดียว
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ANIL AMBANI
อะนิล อัมบานี

สงครามของพี่น้อง
เสือสองตัวอยู่ถ้�ำเดียวกันไม่ได้
“อัมบานี” สกุลทีย่ งิ่ ใหญ่แห่งแดนภารตะ ด�ำเนินอาณาจักรธุรกิจ
ในนาม Reliance ทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญทางเศรษฐกิจของอินเดีย
อะนิล อัมบานี เกิดที่เมืองมุมไบในปี ค.ศ. 1959 เป็นลูกชายคนรอง
ของ ธิรุไบ อัมบานี ผู้วางรากฐาน Reliance เขามีพี่ชายอายุไล่เลี่ย
กันชื่อ มูเกซ สองพี่น้องนิสัยต่างกันสุดขั้ว คนพี่เคร่งขรึม เก็บตัว
ส่วนคนน้อง เพลย์บอย ชอบออกงานสังคม ทุกอย่างคงจะไม่มี
ปัญหามากนักหากพ่อของพวกเขาไม่เสียชีวิตกะทันหันแบบไม่ทัน
ได้เขียนพินัยกรรมจนเกิดศึกชิงบัลลังก์ผู้น�ำธุรกิจครอบครัว ความ
ร้าวฉานเกิดขึ้นระหว่างพี่น้อง อะนิลได้ต�ำแหน่งรองประธานบริษัท
ไปตามความอาวุโส
ทั้งอะนิลและมูเกซต่างก็มีอีโก้ พวกเขาท�ำงานแบบไม่คุยกัน
ต่างคนต่างตัดสินใจ แม้แต่รัฐมนตรีคลังของอินเดียยังปวดหัวกับ
พี่น้องคู่นี้ เดือดร้อนแม่ของพวกเขาต้องเข้ามาไกล่เกลี่ย ในปี 2005
Reliance จึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส�ำหรับลูกชายทั้งสอง มูเกซ
ได้ดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมของครอบครัว ขณะที่อะนิลดูแลการปั้น
ธุรกิจใหม่ เป็นบริษทั ของใครของมัน ใช้คนละโลโก้ ไม่พบปะกันด้วย
ราวกับเปิดสนามแข่งขันว่าใครจะเป็นอัมบานีที่เจ๋งกว่ากัน
ช่วงแรกคือยุคทองของอะนิล เขาประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ
เทเลคอม เป็นผูใ้ ห้บริการเครือข่ายมือถืออันดับหนึง่ ในอินเดีย ทุม่ ทุน
มหาศาลเพือ่ วางเครือข่าย 3G ไร้สาย เข้าซือ้ กิจการโรงหนังเพือ่ ขยาย
สู่ธุรกิจมีเดีย ลงเงินไปกว่าพันล้านดอลลาร์ฯ เพื่อร่วมทุนในสตูดิโอ
ผลิตหนังค่าย Dreamworks เขายังพาบริษัทเข้าสู่มหาชน และสร้าง
มูลค่าในตลาดหุ้นได้ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่เปิดตัว
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นาทีแรก ความส�ำเร็จนี้ท�ำให้ฟอร์บส์ในปี 2008
จัดให้เขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ 6 ของโลก
ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 42,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ แต่ในความส�ำเร็จนีเ้ ขายังตามหลังพีช่ ายอยู่
ก้าวหนึ่ง มูเกซคือผู้ที่รวยที่สุดอันดับ 5 ของโลก
ในปีนนั้ แถมยังเป็นทีช่ นื่ ชอบของชาวอินเดีย หาก
ความส�ำเร็จของอะนิลเป็นแบบก้าวกระโดดของ
มูเกซก็เป็นแบบก้าวไปช้าๆ แต่เติบโตมั่นคง
ว่ากันว่าอะนิลอยากเอาชนะพีช่ าย เป็นเหตุให้
เขารีบเร่งขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในเมกะโปรเจคต์
3G ที่กินทุนจ�ำนวนมหาศาล หลังจากนั้นไม่นาน
อะนิลก็เริ่มมีปัญหาเพราะเขากู้เงินมากมายเพื่อ
รับมือโปรเจคต์นี้กระทั่งบริษัทมีหนี้ท่วมหัว แม้
อะนิลจะวางแผนรวมกิจการเทเลคอมของเขากับ
บริษัทมือถือในแอฟริกาใต้เพื่อท�ำก�ำไรล้างหนี้
แต่แผนการต้องล้มเหลวเพราะเขาเคยท�ำข้อตกลง
ไว้ว่า ก่อนจะขายหุ้นใดๆ ของ Reliance ให้กับ
คนนอกจะต้องขายให้ผู้ถือหุ้นภายในกันเองก่อน
ผูถ้ อื หุน้ ภายในก็ไม่ใช่ใคร มูเกซนัน่ เอง ซ�ำ้ ร้ายในปี
2011 ข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันในบริษัทของเขา
ยังเหม็นโฉ่ แม้พยายามน�ำก�ำไรจากธุรกิจพลังงาน
มาแก้ไขแต่ไม่มีอะไรเข้าทางเขาเลย

เจอทั้งหนี้และข่าวฉาวไม่หยุด มูลค่าหุ้น
บริษัทของเขาจึงตกลงมากกว่า 90% จนอะนิลได้
ฉายา “มือพิฆาตความรวยของผูถ้ อื หุน้ ” เขาถูกฟ้อง
จากบริษัท Ericsson ของสวีเดนเพราะไม่มีปัญญา
จ่ายหนี้ ในปี 2019 ศาลอินเดียตัดสินให้เขามีความ
ผิด และให้เวลาหนึง่ เดือนเพือ่ หาเงินมาจ่ายพร้อม
ดอกเบี้ยไม่อย่างนั้นต้องติดคุก วันสุดท้ายของ
เดดไลน์ มูเกซกลับเป็นผู้ที่มาช่วยปลดหนี้ให้เขา
เซอร์ไพรส์กันทั้งประเทศ แต่เรื่องยังไม่จบ บริษัท
เทเลคอมของเขาถูกประกาศให้ลม้ ละลาย เจ้าหนี้
ของเขายังมีธนาคารจีนอีก 3 แห่ง ในปี 2020
ศาลในยุโรปได้สั่งให้เขาจ่ายหนี้ หักลบทรัพย์สิน
ของเขาแล้วในทีส่ ดุ ทรัพย์สนิ 42,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐของเขาจึงกลายเป็น 0
อย่างไรก็ดี อะนิลยังใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนท์
หรูหรา มีเรือยอร์ชส่วนตัว ซึ่งเขาบอกว่าเป็นของ
Reliance ไม่ใช่ของเขาและบอกว่าตนได้ขาย
สิ่งของมีค่าอย่างนาฬิกา เครื่องเพชรเพื่อใช้หนี้
ดูเหมือนเขาจะยังมีเงินที่ไม่เปิดเผยอยู่อีก แล้ว
เอาเข้าจริงครอบครัวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขา
ทุกวันนีช้ าวอินเดียต่างไม่เชือ่ ว่าอะนิลจะได้เข้าคุก
จริงๆ และยังแสดงความเห็นว่าหากเขาไม่รบี ร้อน
ในการท�ำธุรกิจเพราะอยากเอาชนะมูเกซ (ทีต่ อนนี้
ก็ยังรวยติดท็อป 10 โลก) เขาคงไม่มาอยู่ในจุดนี้
เพราะจริงๆ เขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่ง

ที่มาภาพ:
https://www.deccanherald.com/
business/business-news/anil-ambanistale-of-riches-to-rags-724063.html
https://tradebrains.in/mukesh-vs-anilambani/
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ELIZABETH HOLMES
เอลิิซาเบธ โฮล์์มส์์

ฝันสลาย เมื่อเรื่องโกหก
ไม่อาจกลายเป็นจริง
“Fake it till you make it - แสร้งท�ำเข้าไว้
จนกว่าจะท�ำได้จริง” ค�ำพังเพยของฝรั่งที่จริงๆ
แล้ ว กล่ า วขึ้ น มาในเชิ ง บวก เพื่ อ ให้ ค นสวม
หน้ากากแห่งความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าตนเองมี
ศักยภาพพอจะท�ำในสิ่งยากๆ แต่อีกด้านหนึ่ง
คำำ�กล่่าวนี้้�มีีข้้อจำำ�กััด เพราะเมื่่�อใดที่่�คุุณเชื่่�อว่่า
ทำำ�ได้้ แต่่สุุดท้้ายแล้้วทำำ�ไม่่ได้้ซะทีี ความมั่่�นใจ
นี้้�ก็็ไม่่ต่่างจากการหลอกตััวเอง และในกรณีีของ
เอลิิซาเบธ โฮล์์มส์์ ความมั่่�นใจของเธอกลายเป็็น
การหลอกลวงระดับโลก
เอลิิซาเบธ โฮล์์มส์์ เกิิดที่่�วอชิิงตััน ดีีซีี
สหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี ค.ศ. 1984 มีฐานะดี เรียนเก่ง
ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อจะ
เดินตามฝันที่อยากมีสตาร์ทอัพของตัวเอง เธอ
ชืน่ ชอบ สตีฟ จ็อบส์ เจ้าพ่อบริษทั Apple อย่างมาก
และลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันในปี 2004
เพื่อก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีตอนอายุ 19 ปี โฮล์มส์
มีไอเดียจะสร้างนวัตกรรม “เครื่องตรวจเลือด”
ที่ แ ค่ เ จาะเลื อ ดตรงปลายนิ้ ว ก็ ต รวจหาโรคได้
มากมาย และเป็นเครือ่ งเล็กทีต่ ดิ ตัง้ สะดวก เข้าถึง
ประชาชนง่าย แม้วา่ เพือ่ นๆ และอาจารย์หลายคน
จะเตือนว่าไอเดียของเธอ “เป็นไปไม่ได้” แต่กลับ
ท�ำให้เธอรู้สึกว่าเธอก�ำลังคิดการใหญ่และจะต้อง
ท�ำให้ส�ำเร็จ
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โฮล์ ม ส์ เ ดิ น หน้ า ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท เทคโนโลยี
สุขภาพชือ่ เธราโนส (Theranos) ในซิลคิ อนแวลลีย์
แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แต่ไอเดียที่
บรรเจิดพร้อมเครดิตนักศึกษาจากสแตนฟอร์ด
ท�ำให้เธอได้รับความสนใจจากเหล่านักลงทุน
รายใหญ่ เธอจ้างคนเก่งๆ มานั่งในบอร์ดบริหาร
จนคณะกรรมการบริษัทเต็มไปด้วยคนมีชื่อเสียง
ความน่าเชือ่ ถือของเธราโนสพุง่ ทะยาน ใครๆ ต่าง
บอกว่านี่คือดาวรุ่งดวงใหม่แห่งซิลิคอนแวลลีย์
ถึงอย่างนั้น เธราโนสก็ทำ� งานแบบเงียบๆ ไม่เคย
มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กับสื่อ กระทั่งในปี 2013
จึงออกมาประกาศว่า นวัตกรรมเครื่องเจาะเลือด
“เอดิสนั ” ของบริษทั จะให้บริการในร้านยา 40 แห่ง
ทัว่ รัฐแอริโซนา แล้วปีตอ่ มาโฮล์มส์กโ็ ด่งดังเหมือน
พลุแตก
เธอออกสื่อไม่ว่างเว้น ขึ้นปกนิตยสารดังๆ
เวที TED talks ฟอร์บส์ระบุให้เธอเป็นเศรษฐินี
ผู้ร�่ำรวยที่สุดจากการสร้างเนื้อสร้างตัวอันดับที่
110 ของโลก สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่าง ภาพลักษณ์
ของเธอ โฮล์มส์คือผู้บริหารที่สง่า มีเสน่ห์ พูดจา
ด้วยน�้ำเสียงทุ้มต�่ำราวกับผู้ชาย สีหน้ามั่นใจ
ดวงตาแทบไม่กะพริบ สวมชุดสีดำ� คอเต่า มีนิสัย
บ้างานแถมยังเผด็จการด้วย หลายคนรูส้ กึ ทันทีวา่
เธอคือ สตีฟ จ็อบส์ เวอร์ชันหญิง

ที่มาภาพ:
https://www.thetimes.co.uk/article/
elizabeth-holmes-the-theranos-empireswiftly-reduced-to-rubble-rjkkpv52r
https://www.vanityfair.com/
news/2019/02/inside-elizabethholmess-final-months-at-theranos

ปี 2014 เป็นปีทโี่ ฮล์มส์ได้กา้ วสูจ่ ดุ สูงสุด เธราโนสระดมทุน
ได้เกือบหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สถาบันสุขภาพหลายแห่ง
เซ็นสัญญาพร้อมติดตั้งเครื่องเอดิสัน แต่แล้วความรุ่งเรืองที่
เปราะบางก็ปริแตก เมือ่ จอห์น แคร์รรี ู นักข่าวแห่งวอลล์สตรีท
เจอร์นัล เริ่มตามสืบความน่าสงสัยของเธราโนส เขาได้เขียน
บทความเปิดโปงว่าเครื่องเอดิสันนั้นไร้ประสิทธิภาพ มีการ
ลั ก ลอบน� ำ ผลตรวจด้ ว ยวิ ธี ป กติ จ ากแล็ บ มาหลอกว่ า เป็ น
ผลตรวจจากผลิตภัณฑ์ของตัวเอง นวัตกรรมของเธราโนส
คือการโกหกที่อันตรายมากต่อการวินิจฉัยสุขภาพของผู้ป่วย
แน่นอนว่าโฮล์มส์ไม่ยอมรับและขู่ฟ้องกลับ เธอยังเดินหน้าต่อ
ด้วยท่าทีมั่นใจเหมือนที่ผ่านๆ มา
อย่างไรก็ดี ทุกอย่างแย่ลงเมื่อโฮล์มส์เอาแต่ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหา แต่กลับพิสูจน์ไม่ได้สักเรื่องว่าสิ่งที่ถูกแฉนั้นผิด
กระแสสังคมที่จริงๆ ก็มีคนมากมายสงสัยอยู่แล้วจึงโหมเข้า
โจมตี ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่รวมถึงสิ่งที่เธอแสดงออกด้วยว่า
พยายาม “ปั้นแต่ง” ให้เหมือนสตีฟ จ็อบส์ จนดูเสแสร้ง ยังมี
เรือ่ งความสัมพันธ์สว่ นตัวของเธอกับ COO ของบริษทั ทีร่ ว่ มกัน
หมกเม็ดข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ด้วยข้ออ้างความลับทางธุรกิจ
ปี 2016 เธราโนสมาถึงจุดดิ่ง โฮล์มส์ถูกลงดาบจาก
หน่วยงานระบบประกันสุขภาพของรัฐ พาร์ทเนอร์ทั้งหลาย
ฉีกสัญญาพากันตีตัวออกห่าง การฟ้องร้องจากหลายฝ่าย
รุมเข้ามา เธอต้องลงจากต�ำแหน่ง CEO ในปีถัดมา บริษัท
ถูกถอนทุนแถมต้องจ่ายค่าเสียหายชดใช้คนไข้หลายรายจน
ในที่สุดก็ล้มครืน แถมล้มแบบที่ไม่มีนักลงทุนคนไหนอยาก
สานต่อ โฮล์มส์ถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายและถูกจับ
ในคดีอาชญากรรม ทุกวันนี้เธอยังขึ้นศาลเป็นว่าเล่น โดนไป
11 คดี ถูกตัดสินว่าผิดไปแล้ว 4 คดี มีสิทธิ์ต้องเข้าไปอยู่ใน
คุกอย่างน้อย 20 ปีเลยทีเดียว
เรื่องราวเกี่ยวกับโฮล์มส์และเธราโนส ได้รับการเผยแพร่
ลงในหนังสือของจอห์น แคร์รีรู ซึ่งตีพิมพ์ในชื่อ “เลือดชั่ว:
เรือ่ งลับและค�ำลวงเบือ้ งหลังบริษทั ดาวรุง่ แห่งซิลคิ อนแวลลีย”์
เรื่องนี้ยังมีทั้งรูปแบบสารคดี และท�ำเป็นซีรีส์ออกฉายในชื่อ
เรื่อง The Dropout
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PATRICIA KLUGE
แพทริเซีย คลูกี้

หย่าแล้วรวย
ยิง่ กว่าถูกหวยรางวัลใหญ่
เป็นคฤหาสน์ Albemarle และยังได้ค่าเลี้ยงดู
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าสูงลิ่วแบบที่คู่
หย่าร้างอื่นๆ พากันอ้าปากค้าง ความหลงใหล
ในเครื่องดื่มไวน์ท�ำให้เธอเริ่มท�ำธุรกิจไร่องุ่น
วาดฝันจะเปลีย่ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบคฤหาสน์เป็นแหล่ง
ผลิตไวน์รายใหญ่ของประเทศ เธอจ่ายหลายล้าน
เพื่อจ้างไวน์มาสเตอร์จากฝรั่งเศส น�ำเข้าถังโอ๊ก
บาร์เรลบรรจุไวน์ราคาแพงของเธอ ช่วงแรกเธอ
ก็ขายให้คนโพรไฟล์เลิศหรูได้อยู่ ไวน์ของเธอ
ได้เสิร์ฟในงานแต่งลูกสาวของ ฮิลลารี คลินตัน
ทุกอย่างดูไปได้สวย เธอจึงกู้เงินจากธนาคารมา
อีก 65 ล้าน เพือ่ ซือ้ เครือ่ งจักรใหญ่ใหม่เอีย่ มขยาย
ก�ำลังการผลิต เงินที่กู้มาประกันไว้ด้วยคฤหาสน์
ทั้งสองตกหลุมรักแรกพบ พวกเขาบอก Albemarle และไร่องุ่นของเธอเอง
แบบนั้นแม้ฝ่ายชายจะอายุมากกว่าเธอ 35 ปี
ปัญหาคือเธอไม่เคยท�ำธุรกิจ เธอลงทุนแบบ
ชาวกอสซิปทั้งหลายต่างมองว่าแพทริเซียหลงรัก
ความร�่ำรวยของคลูกี้มากกว่า ใครจะว่าอย่างไร หน้ามืดตามัว แถมยังใช้จา่ ยส่วนตัวแบบฟุม่ เฟือย
ทั้งคู่ก็แต่งงานกันในปี 1981 แพทริเซียได้ใช้ชีวิต โดยไม่ค�ำนึงถึงสิ่งที่ต้องแบกไว้ก่อนจะได้ก�ำไร
เหมือนเจ้าหญิงอยู่ในคฤหาสน์ชื่อ Albemarle กลับคืน การจะขายไวน์ราคาแพงให้ประสบความ
ที่มี 45 ห้อง ตกแต่งราวกับพระราชวัง บนพื้นที่ ส�ำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นักชิมไวน์ตั้งมาตรฐานสูง
กว่า 500 ไร่ในรัฐเวอร์จิเนีย ยกระดับการใช้ชีวิต แถมมีเจ้าตลาดที่สะสมชื่อเสียงมาก่อนอีก เวลา
สูช่ นชัน้ สูงและฝึกรสนิยมการดืม่ ไวน์จนกลายเป็น ผ่านไป ไวน์ของเธอเหลือค้างอยู่ในคลังกว่าหมื่น
ขวดโดยไม่มีใครแตะต้อง แพทริเซียไม่มีก�ำไร
ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์คนหนึ่ง
พอจะจ่ายหนี้ ซ�ำ้ ร้ายในปี 2009 เกิดฟองสบู่แตก
ผ่านไป 9 ปีแพทริเซียก็ขอหย่า ทั้งเธอและ มู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กพรวด วั น ก� ำ หนด
คลูกี้ต่างไปแต่งงานใหม่ แพทริเซียได้ค่าชดเชย ช�ำระหนี้ก็ใกล้เข้ามา

ก่อนจะเป็น แพทริเซีย คลูกี้ เธอคือ แพทริเซีย
โรส เกิดในปี ค.ศ. 1949 เติบโตมาในอิรัก แล้ว
ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อังกฤษตอนอายุ 16 ปี รับงาน
ถ่ายนู้ด เต้นระบ�ำหน้าท้องตามไนท์คลับ ต่อมา
เธอแต่งงานกับเจ้าของส�ำนักพิมพ์แนว 18+ และ
ได้เขียนคอลัมน์แนะน�ำทักษะเด็ดดวงเรือ่ งอย่างว่า
แต่เมือ่ ชีวติ แต่งงานไม่ยดื เธอจึงย้ายไปอยูน่ วิ ยอร์ก
ในวัยยี่สิบกลางๆ และได้พบกับ จอห์น คลูกี้
มหาเศรษฐีวัย 60 ปี เขาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสาย
เยอรมันผู้ได้ฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งธุรกิจเทเลคอม
และมีเดีย ในปี ค.ศ. 1989 ฟอร์บส์จัดให้คลูกี้เป็น
คนรวยที่สุดในอเมริกา
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ที่มาภาพ:
https://www.nytimes.com/2017/04/07/
fashion/patricia-kluge-jewelry-donaldtrump.html
https://www.nytimes.com/2011/10/01/
business/patricia-kluge-loses-her-fortunein-the-downturn.html

เธอประกาศขายคฤหาสน์ Albemarle ในราคา 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หวังขายครั้งเดียวปลดหนี้ แต่ผู้ประเมินเห็นว่า
ราคานีส้ งู เกินไปจึงกดต�ำ่ ลงมาครึง่ หนึง่ ผ่านไปหนึง่ ปีไม่มคี นซือ้
ก็ลดลงอีกครึ่งหนึ่ง แต่คฤหาสน์แสนสวยขายที่ 24 ล้าน
ดอลลาร์ฯ ก็ยังขายไม่ออก ไม่มีใครอยากจ่ายเงินหลาย
สิบล้านในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ แพทริเซียรวบรวมเครือ่ งประดับ
นาฬิกา ของล�ำ้ ค่าทีม่ นี ำ� ออกประมูลขายแต่ได้มาเพียง 15 ล้าน
ดอลลาร์ฯ ในทีส่ ดุ ธนาคารและฟาร์มเครดิตจึงเข้ายึดคฤหาสน์
และไร่องุน่ ทีล่ ม้ เหลวของเธอในปี 2011 ความมัง่ คัง่ นับพันล้าน
ในอดีตสูญสลายไปในเวลาสัน้ ๆ ช่วงเวลาทีล่ ม้ ละลาย เธอเหลือ
ทรัพย์สินมูลค่า 2.6 ล้าน แต่มีหนี้ 47.5 ล้าน เท่ากับว่ามีหนี้
สูงกว่าถึง 20 เท่า
แล้วก็มีคนสนใจคฤหาสน์ของเธอ เขาคือ โดนัลด์ ทรัมป์
ผู้ที่ต่อมาจะได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกา ทรัมป์จะซื้อทั้งไร่
ไวน์และคฤหาสน์ แต่เสนอราคาที่ต�่ำมากจนธนาคารปฏิเสธ
เขาเลยจัดการซื้อสนามหญ้ากว่า 500 ไร่ในราคาเบาๆ รอบ
คฤหาสน์ไว้หมด นับเป็นความเจ้าเล่ห์ของเขา การซื้อสนาม
รอบๆ ก็เพื่อกันไม่ให้คนอื่นมาซื้อคฤหาสน์ ในที่สุดเขาก็ได้
คฤหาสน์ไปในราคาแค่ 6 ล้านกว่าเท่านั้น ไร่องุ่นก็ถูกทรัมป์
ซือ้ ไป เขายังจ้างแพทริเซียท�ำงานในไร่ทเี่ ธอเองเคยเป็นเจ้าของ
แต่ทำ� ได้ปีเดียวเธอก็ถูกไล่ออก
ในปี 2017 ดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แพทริเซียในวัย
68 ปี ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ เธอบอกว่าเธอหลงใหลเครือ่ งประดับ
อัญมณีมาตลอด และมีชว่ งเวลาทีม่ คี วามสุขกับมันได้แบบไม่มี
ลิมติ แต่เมือ่ อยูใ่ นสถานการณ์ทยี่ ากล�ำบากเธอก็เลือกสละมัน
เป็นอย่างแรก จนถึงตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอะไร
ที่ส�ำคัญกับชีวิตไปเลย
SINGHA MAGAZINE

29

K

KNOWLEDGE

Case Study

SEAN QUINN
ฌอน ควินน์

เดิมพันผิดชีวิตเปลี่ยน
รวยแค่ไหนก็ไม่เหลือ
ครั้งหนึ่ง เรื่องราวของ ฌอน ควินน์ เคยเป็นแรงบันดาลใจ
ด้านการประสบความส�ำเร็จ เพราะเขาได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากคน
เล็กๆ ในสังคมมาสู่คนที่มั่งคั่งที่สุดในไอร์แลนด์ แต่เมื่อเขาพลาด
และล้ม เรื่องของเขากลับกลายเป็นเรื่องที่ใครต่อใครฟังแล้วก็ได้แต่
คิดว่า “ไม่น่าเลย”
ฌอน ควินน์ เกิดในปี ค.ศ. 1947 ในชนบทตอนเหนือของ
ไอร์แลนด์ มีชีวิตเป็นชาวไร่ที่ได้เรียนหนังสือน้อยเพราะต้องมา
ช่วยงานในฟาร์มของครอบครัว แต่ควินน์มีหัวการค้าตั้งแต่วัยรุ่น
พอเห็นว่ากรวดหินในที่ดินของครอบครัวเป็นวัสดุก่อสร้างชั้นดี เขา
จึงยืมเงินเพื่อนมาเพื่อซื้อเครื่องสกัดกรวดหิน แล้วน�ำไปขายให้ร้าน
ท้องถิ่นในละแวกบ้าน เขาท�ำธุรกิจเล็กๆ นี้อยู่นับสิบปีจนเข้าใจดีถึง
วัสดุกอ่ สร้างรวมถึงรูปแบบของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ เศรษฐกิจ
ของไอร์แลนด์เติบโตในช่วงยุค 90 เขาจึงถือโอกาสขยายธุรกิจมาท�ำ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ วางรากฐานความมัง่ คัง่ และสถานะนักธุรกิจ
แถวหน้าของตัวเอง
ควินน์ปลูกปั้นจนบริษัท Quinn Cement ขึ้นแท่นผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศ จากนั้นเขาแตกไลน์ธุรกิจเรือธง
มาสู่กิจการโรงแรม บริษัทของเขาเป็นเจ้าของโรงแรมหรูหลายแห่ง
ทั่วยุโรป เขายังไปต่อที่อุตสาหกรรมพลาสติก แก้ว ดูเหมือนเขา
จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่วิสัยทัศน์ท่ีน่ายกย่องคือการ
ตัดสินใจหันหางเสือมาสู่ธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน ควินน์ก่อตั้ง
Quinn Insurance ในปี 1996 และตลอดหนึ่งทศวรรษ Quinn
Insurance สร้างก�ำไรมหาศาล เป็นบริษัทประกันรายใหญ่อันดับ 3
ของไอร์แลนด์ ความเติบโตในทุกธุรกิจท�ำให้ Quinn Group เสมือน
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อาณาจักร Quinn Group ระส�ำ่ ระสาย ควินน์
รีดเงินก้อนใหญ่จาก Quinn Insurance เพื่อไป
ใช้หนี้ แต่ช่วงนั้นบริษัทประกันของเขาเองก็ได้รับ
ผลกระทบหนั ก จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เช่ น กั น
แถมบริษัทยังถูกปรับอย่างหนักจากการท�ำผิด
กฎหมายอีก ท�ำเอาบริษัทขาดสภาพคล่องจนล้ม
และก็ถูกเจ้าอื่นมาซื้อกิจการไป กิจการโรงแรม
ในปี 2008 ฟอร์บส์จัดให้ควินน์เป็นบุคคลที่ และอสังหาฯ ก็ย�่ำแย่ แถมที่ผ่านมาครอบครัว
รวยที่สุดในไอร์แลนด์ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 6,000 ควิ น น์ ใ ช้ จ ่ า ยกั น มื อ เติ บ ท� ำ ให้ ค วิ น น์ ไ ม่ ไ ด้ มี
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอยูอ่ นั ดับ 164 ของโลก แต่ปี เงินสดในมือมากนัก
นัน้ เองก็ได้เกิดภาวะฟองสบูแ่ ตกในอเมริกา ส่งผล
เมื่อไม่มีปัญญาจ่ายหนี้คืน เขาก็ถูกรัฐบาล
ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นจุดเริ่มต้น
วิกฤตอาณาจักรของควินน์ด้วยเช่นกัน ธนาคาร ที่เข้ามาควบคุมแองโกล-ไอริชฟ้องร้อง ศาลได้
แองโกล-ไอริชได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจนหุน้ ดิง่ สั่งให้เขาหลุดพ้นจากการบริหารกิจการใดๆ ของ
ลงเหว แต่ควินน์ไม่หวัน่ ไหว ความส�ำเร็จทีผ่ า่ นมา เขาทั้งหมด ในปี 2011 ทรัพย์สินของเขาเริ่มถูก
ยึดทยอยน�ำมาช�ำระหนี้ แม้เขาจะพยายามหา
ท�ำให้เขามั่นใจการตัดสินใจของตัวเอง
ช่องทางรักษาทรัพย์สิน ทั้งโอนย้าย ทั้งเอาไปขาย
ควิ น น์ ม องว่ า นี่ เ ป็ น โอกาสที่ จ ะช้ อ นหุ ้ น เพื่อเก็บเงินสด แต่ก็เข้าข่ายกระท�ำผิดกฎหมาย
ธนาคารแห่งนี้ เขาเข้าซื้อหุ้นผ่านสัญญาการ นอกจากถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว
ซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Differences) เขาจึงต้องติดคุกด้วยอีก 9 สัปดาห์ หลังจาก
โดยเก็งไว้อย่างดีว่าหุ้นจะกลับมาขึ้น เมื่อถึงปี พ้นโทษออกมา ควินน์ก็ไม่เหลือธุรกิจที่เขาสร้าง
2009 เขาก็ซื้อไว้แล้ว 28% แต่ครั้งนี้ควินน์คิดผิด ไว้อีกเลย
มหันต์ แองโกล-ไอริชได้รับผลกระทบหนักมาก
จนมูลค่าหุ้นตกลงถึง 98% เป็นข่าวที่ช็อคควินน์
ปัจจุบัน ควินน์มีอายุย่างเข้า 75 ปีแล้ว เขา
มาก เงินมหาศาลที่เขาเพิ่งลงไปแค่ไม่กี่เดือน ใช้ชวี ติ เงียบๆ อยูก่ บั ครอบครัวในละแวกใกล้เคียง
ขาดทุนย่อยยับ ซ�้ำร้ายเงินที่เขาเอามาลงดันเป็น กับเมืองเกิดของเขา และยังเหลือทรัพย์สนิ รวมแล้ว
เงินที่ไปกู้มารวมแล้วมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ อยู่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทุกวันนี้การ
สหรัฐ เป็นการเดิมพันทีบ่ า้ คลัง่ จนเป็นสาเหตุหลัก ล้มละลายของเขายังถือเป็นเรือ่ งราวครัง้ ส�ำคัญใน
ที่ท�ำลายความมั่งคั่งของเขาและครอบครัว
ประวัติศาสตร์ของไอร์แลนด์
อาณาจักรย่อมๆ ที่รุ่งเรือง เท่านั้นไม่พอ ควินน์
สนใจธุรกิจธนาคารด้วย ในปี 2007 เขาซื้อหุ้น
ของธนาคารแองโกล-ไอริชไว้ 5% แองโกล-ไอริช
เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เน้นปล่อยสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจขนาดใหญ่ มีสาขาใน
ยุโรปและอเมริกา

ที่มาภาพ:
https://www.bloomberg.com/news/
videos/2021-01-05/terror-in-theirish-borderlands-video
https://irishacademicpress.ie/
product/quinn/
https://www.irishtimes.com/
business/financial-services/
quinn-insurance-case-against-auditors-on-hold-over-funding-1.4755281
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8 สตาร์ทอัพ

เปิดตัวอย่างปัง
แต่ไปไม่ถึงฝั่ งฝัน
มาต่อกันที่เรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพที่
ต้องบอกว่า ตอนเกิดใหม่ถือเป็นดาวรุ่งแต่
ท�ำไปท�ำมากลับกลายเป็นดาวดับ ทั้งที่แต่ละเจ้า
ก็ ม าพร้ อ มไอเดี ย เด็ ดๆ อุ ป กรณ์ ค รบมื อ
นักวิจัยพร้อมสรรพ แถมมีนักลงทุนคอยอุ้ม
ด้วยเงินก้อนใหญ่ แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งปิดตัวลงไป
ในระยะเวลาไม่นาน นี่คือเรื่องราวของ 8 บริษัท
สตาร์ทอัพ ซึ่งมีทั้งล้มไปแบบน่าเสียดาย ล้มไป
แบบน่าละอาย และล้มไปแบบที่คนยังงงๆ 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
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้เวลาชาร์จจนเต็มเพียงแค่
ไม่กนี่ าที ฟังดูเจ๋งดี แต่มนี กั วิจารณ์บางคนมองว่า นีเ่ ป็นการ
แก้ปัญหาที่เล่นใหญ่เกินตัวปัญหา เพราะเมื่อแบตเตอรี่ใหญ่
ขึน้ และชาร์จได้ไวขึน้ ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า การสร้างเครือข่าย
เพื่อตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ดูจะเป็นทางแก้ท่ีแพงเกินไป
อย่างไรก็ตาม Better Place สร้างเครือข่ายไว้หลายประเทศ
แถมยังไปร่วมทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์เพื่อให้เกิดรถที่จะ
ชาร์จกับสถานีของบริษัทได้ แต่ในที่สุดก็ขายออกไปได้แค่
1,500 คัน น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเงินลงทุนกว่า 700 ล้าน
ดอลลาร์ฯ บริษัทคิดซับซ้อนเกินจนท�ำให้ทุกอย่างตึงมือ
และตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่ถูกใจตลาด ผู้ซื้อไม่พร้อมจะซื้อรถที่
ออกแบบมาจากผู้ผลิตที่จริงๆ แล้วไม่ได้คิดจะออกแบบรถ

TERRALLIANCE

WEBVAN

JUICERO

ชือ่ สตาร์ทอัพในปี 2009 ทีแ่ ทบไม่มี
ใครรูจ้ กั เพราะด�ำเนินการภายใต้ความลับ
สุดยอด แต่ที่ยังพอมีข่าวเพราะนักข่าว
ของนิตยสารฟอร์จูนอุตส่าห์ไปขุดคุ้ย
ข้ อ มู ล มา Terralliance เป็ น บริ ษั ท
ค้นหาน�้ำมันโดยใช้เครื่องบินที่จะบินต�่ำ
และบิ น ช้ า ซึ่ ง จะประมวลผลข้ อ มู ล
หลากหลาย เช่น สภาพภูมิประเทศ
กระแสไฟฟ้า ร่องรอยสารเคมีในอากาศ
แนวคิดสร้างสรรค์ดีแต่ไม่แน่ใจว่าได้ผล
ดีเท่าไหร่ ถึงอย่างนั้นบริษัทก็เล่นใหญ่
ผู้ก่อตั้ง เออร์เลนด์ โอลสัน เป็นอดีต
วิศวกรนาซ่า เขาต้องการใช้เครื่องบิน
สอดแนมรุ่น US U-2 ท�ำงานนี้ แต่มี
ปัญหาเพราะเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เหมาะกับ
การพาณิชย์ มันเหมาะกับการทหาร
เขาจึงหันไปหารัสเซียเพือ่ จะซือ้ เครือ่ งบิน
Sukhoi Su-27 เครือ่ งบินขับไล่เครือ่ งยนต์
ไอพ่น โอลสันพร้อมจ่ายมาก ความ
สามารถอย่างหนึง่ ของเขาคือการชวนเชือ่
จนนักลงทุนลงขันให้บริษทั เขาได้ถงึ หลัก
พันล้าน หลังจากเอาเงินทุนมาใช้จ่าย
ไปกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์คือ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอลสันจึงถูกฟ้องจน
บริษัทต้องปิดตัว มีผู้มาลงทุนใหม่และ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปเป็นอย่างอื่น

สตาร์ทอัพทีเ่ กิดในปี 1996 และปิด
ตัวในปี 2001 ด้วยเงินลงทุน 570 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหนึง่ ในการล้มละลาย
ที่ โ ด่ ง ดั ง เพราะเป็ น บริ ษั ท ดอทคอม
รายแรกๆ ที่ล้ม Webvan เป็นบริษัท
ร้านสะดวกซื้อออนไลน์ ซึ่งลูกค้าจะ
เลือกสินค้าได้ภายในเวลา 30 นาที
ผ่านเว็บไซต์และรอให้ของที่สั่งมาส่ง
ปัจจัยแรกที่ท�ำให้บริษัทล้ม คือ การท�ำ
อะไรใหญ่เกินตัว Webvan จับหลาย
ตลาดมากเกินไป (ต่างจาก Amazon
ที่เริ่มจากตลาดหนังสือ) และลงทุนใน
โครงสร้ า งที่ แ พงมากจนท� ำ ให้ ใ ช้ เ งิ น
หมดไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่อมาคือ
ท�ำในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม นั่นคือ
ไม่ พ ร้ อ มทั้ ง เทคโนโลยี แ ละตั ว ลู ก ค้ า
บริษัทมาเร็วเกินไป ในช่วงยุคปลาย 90
กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะราคาสูง ยังไม่มี
ใครไฮเทคพอจะใช้บริการของ Webvan
ความเร็ ว ของอิ น เทอร์ เ น็ ต ในยุ ค นั้ น ก็
ไม่เอือ้ พวกเขาควรจะค่อยๆ เติบโตทีละ
ตลาด เรียนรู้จนเข้าใจแล้วค่อยท�ำสเกล
ใหญ่ Webvan จึงไม่ประสบความส�ำเร็จ
และล้มละลายแบบไม่ใช่เพราะโกงหรือ
แนวคิดไม่ดี จนในปี 2009 Amazon ได้
มารับไปสานต่อ

ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2013 ด้วยไอเดีย
ที่ อ ยากให้ ค นมี เ ครื่ อ งท� ำ น�้ ำ ผลไม้
สกัดเย็นแบบง่ายๆ ดื่มได้ที่บ้านเหมือน
เครื่องชงกาแฟ บริษัทระดมทุนมาได้
120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ออก
ผลิตภัณฑ์ชื่อ The Juicero Press ในปี
2016 เป็นเครือ่ งสกัดน�ำ้ ผลไม้ทมี่ แี รงบีบ
มากถึง 4 ตัน เคลมว่าจะท�ำให้ได้น�้ำ
ผลไม้ที่มีคุณภาพ แต่ว่าเจ้าเครื่องนี้
ถูกวิจารณ์ยับ ข้อแรกคือ แพง ราคา
เครื่องละ 699 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ
20,000 กว่าบาท) ข้อสองก่อนใช้ต้อง
เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านมือถือ และข้อสาม
เครื่องนี้ใช้ได้เฉพาะผลไม้สกัดในซอง
ยีห่ อ้ Juicero เท่านัน้ ยอดขายผลิตภัณฑ์
ยังไม่ทนั กระเตือ้ ง สือ่ เจ้าใหญ่ บลูมเบิรก์
ก็ได้ออกมาแฉว่า เครื่องสกัดน�้ำผลไม้
แสนแพงนี้ไม่มีประโยชน์เลย เพราะ
แค่ ใช้ มื อ เปล่า บี บ ซองผลไม้ ส กั ด ของ
Juicero ก็ จ ะได้ น�้ ำ ผลไม้ อ อกมาใน
คุณภาพที่แทบไม่ต่างจากใช้เครื่องบีบ
แถมยั ง มี วิ ศ วกรออกมาบอกว่ า กลไก
ภายในเครื่องถูกสร้างให้ซับซ้อนเกิน
ความจ�ำเป็น ท�ำให้เครือ่ งแพงโดยใช่เหตุ
หลังจากวางขายได้ 16 เดือน บริษัทจึง
ระงับการขายและประกาศปิดตัวลง
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PAY BY TOUCH

SOLYNDRA

ผูใ้ ห้บริการการจ่ายเงินทีใ่ ช้ระบบยืนยันตัวตนด้วยไบโอ
เมตริกซ์ (เช่น ลายนิ้วมือ) เปิดตัวในปี 2002 แต่ทุกอย่างก็
มีปัญหาตั้งแต่ตัวผู้ก่อตั้ง จอห์น โรเจอร์ส ถูกขุดคุ้ยว่ามีคดี
ติดตัว มีภาพ Mugshot ของเขา (ภาพทีต่ ำ� รวจถ่ายผูต้ อ้ งหา)
ปรากฏในรัฐมินนิโซตา เขาโดนคดีทั้งเรื่องไม่ยอมจ่ายหนี้
ท�ำร้ายร่างกายผู้หญิง ท�ำลายข้าวของ แถมยังมีข้อหาเล่น
ยาเสพติด แน่นอนว่าไม่ใช่โพรไฟล์ที่ดีของผู้ที่จะเข้าซิลิคอน
แวลลีย์ แต่สิ่งที่เกิดคือ โรเจอร์สระดมทุนได้ราวๆ 500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นการลงขันแบบไม่ตรวจสอบอีกครั้งของ
นักลงทุนในที่แห่งนี้ ส่วนหนึ่งเพราะ จอห์น โรเจอร์ส เป็น
ชื่อสามัญที่ใครก็ตั้งกัน ไม่ใช่แค่มีอดีตน่าสงสัย โรเจอร์สยัง
ใช้เงินเก่งสุดๆ เขาทุ่ม 150 ล้านดอลลาร์ฯ เพื่อซื้อพนักงาน
จากบริษทั คูแ่ ข่ง ด�ำเนินการได้ 5 ปี สูญเงินไปหลายร้อยล้าน
ดอลลาร์ฯ มีรายได้กลับมาแค่ 600,000 นักลงทุนพยายาม
จะเซฟบริษัทนี้ แต่โรเจอร์สท�ำให้เรื่องจบด้วยการแสดงนิสัย
หยาบคายใส่หน้าพวกเขา จริงๆ แล้วไอเดียของโรเจอร์สนัน้ ดี
ทุกวันนี้เราก็ใช้ระบบจ่ายเงินที่ยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ
อย่างแพร่หลาย

ก่อตั้งในปี 2004 เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนผู้ผลิต
แผงโซลาร์เซลล์ แต่ช่วงปีนั้นราคาของซิลิคอน วัสดุส�ำคัญ
ในการผลิตพุ่งสูง บริษัทจึงหันมาผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบ
ใหม่โดยใช้คอปเปอร์ อินเดียม แกลเลียม เซเลไนด์ พวกเขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกวางเป็น
ชั้นๆ ต่างจากแผงโซลาร์เซลล์สี่เหลี่ยมแบบเดิมๆ บริษัท
เคลมว่าผลิตภัณฑ์แบบใหม่มปี ระสิทธิภาพสูงกว่าแผงโซลาร์
เซลล์ทวั่ ไปในท้องตลาด ซึง่ การเคลมนีไ้ ม่เคยได้รบั การพิสจู น์
ในปี 2006 Solyndra ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของ
โอบามา ต่อมา เลขาธิการกระทรวงพลังงานได้อนุมตั เิ งินทุน
ให้บริษัทมากถึง 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุกอย่างดีไปหมด
แต่เริม่ ไม่ดเี มือ่ ราคาซิลคิ อนทีเ่ คยแพงมากถูกลง 89% แถมมี
บริษัทจากจีนเข้ามาตีตลาดแผงโซลาร์เซลล์ในราคาถูก เมื่อ
สินค้าของบริษทั แพงกว่าและยังมีขอ้ กังขาเรือ่ งประสิทธิภาพ
บริษัทจึงเข้าสู่ขาลงและถูกประกาศล้มละลายในปี 2011
ภายหลังมีการสืบสวนพบว่าข้อมูลที่บริษัทน�ำไปขายรัฐบาล
โอบามา เป็นโฆษณาชวนเชือ่ ท�ำให้ประเทศต้องสูญเงินภาษี
จ�ำนวนมากให้กับ Solyndra
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JAWBONE

DINNER LAB

ก่อตั้งในปี 1998 มีชื่อเดิมว่า Aliph บริษัทเคยมี
โอกาสร่วมงานกับกองทัพของสหรัฐฯ ด้านการวิจัยค้นคว้า
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ทหารในสนามรบ จึ ง อาศั ย
ประสบการณ์นี้พัฒนาหูฟังเคลื่อนที่ที่ออกแบบให้ลดเสียง
กวนจากรอบข้างและปล่อยตัว Bluetooth Headset เวอร์ชนั
แรกในปี 2006 ชือ่ ว่า Jawbone ประสบความส�ำเร็จดีทเี ดียว
ต่อมาได้ปล่อยผลิตภัณฑ์แรกที่ไม่ใช่หูฟังชื่อว่า Jambox
ในปี 2010 เป็นกล่องล�ำโพงบลูทูธไร้สาย ขายดีมากจนมี
คู่แข่งท�ำตามออกมาขายในราคาที่ถูกกว่า บริษัทแข่งไม่ไหว
ปีต่อมาจึงเปลี่ยนมาเล่นเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้โดยออก
ผลิตภัณฑ์ชื่อ UP ริสต์แบนด์ไลฟ์สไตล์สุขภาพที่ช่วยบอก
ระยะเวลาการนอน จ�ำนวนการก้าวเดิน แคลอรี่ แต่แม้จะ
พยายามเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ เมือ่ เจอคูแ่ ข่งเข้ามาในตลาดและ
ท�ำฟีเจอร์ดีกว่า บริษัทก็สู้ไม่ค่อยได้ เมื่อถึงปี 2015 ก็เหลือ
ส่วนแบ่งตลาดริสต์แบนด์สุขภาพเพียง 2.8% แถมในปีนั้น
Apple ได้ปล่อยตัว Apple Watch ผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด
จึงโดนดีดตกขอบหมด บริษัทก็โดนด้วยและล้มละลายไป
ในปี 2017

ก่อตั้งในปี 2011 และปิดตัวในปี 2016 ใช้เงินลงทุนรวม
แล้วประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คอนเซ็ปต์ของ Dinner
Lab คือจะพาลูกค้าไปรับประทานอาหารมื้อค�่ำเวียนไปใน
30 สถานที่ ในบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกันทัว่ ประเทศ พร้อมเมนู
อาหารสุดแปลกโดยฝีมอื เชฟจากร้านอาหารชัน้ น�ำ แต่ละมือ้
มีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ 60-90 ดอลลาร์ฯ (2,000 - 3,000
บาท) ส�ำหรับอาหาร 5 คอร์สพร้อมบาร์กลางแจ้ง มีระบบ
สมาชิกแบบจ่ายรายปีที่มีสิทธิพิเศษคือจะได้รับการเชิญให้
มาร่วมดินเนอร์ในที่ใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง แต่
Dinner Lab ไปไม่รอด อย่างแรกเป็นเพราะก�ำหนดมื้อ
อาหารดึกเกินไป คือตอนเที่ยงคืนของวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่ง
เป็นเวลาที่คนไม่อยากกิน อย่างที่สอง บริษัทพยายามรักษา
คอนเซ็ปต์ความแปลกใหม่ทั้งสูตรอาหารและสถานที่ท�ำให้
พวกเขาต้องเปลี่ยนทีมจัดงานบ่อยเกินไป อย่างที่สามบริษัท
ไม่สามารถรักษาสัญญากับลูกค้าสมาชิกที่จะเชิญกลับมา
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าสมาชิกแล้ว
ความต้องการที่จะท�ำก�ำไรจากระบบสมาชิกจึงล้มเหลวจน
ต้องปิดตัวลงในที่สุด
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INSPIRATION

Interview to inspire

อััคคพล พรมวงค์์

“ครููช่่าง” ผู้้ส่� ่งต่่อความรู้้� เพื่่�อให้้ตนเองได้้เรีียนรู้้�

ยิ่่ง� ถ่่ายทอดความรู้้สู่� ผู้่� อื่้� น่� ยิ่่ง� เป็็นการ
ลัับคมความสามารถของตน เป็็น
แนวคิิดของ “ช่่างเมย์์” อััคคพล
พรมวงค์์ ผู้้� เ ริ่่� ม ต้้ น จากศูู น ย์์
ผ่่ า นการฝึึ ก ฝนพัั ฒ นาตนจน
ก้้าวสู่่�ความเป็็น “ครููช่่าง” และ
ไมสเตอร์์มาตรฐานเยอรมัันรุ่่น� แรก
ของประเทศไทยที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
ในระดัั บ สากล ทั้้� ง เป็็น ผู้้�ปลููกปั้้�น เด็็ก
อาชีีวะให้้เป็็นแรงงานคุุณภาพชั้้�นนำำ�เปี่่�ยมด้้วย
จรรยาบรรณของวิิชาชีีพ
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เลยครับ แต่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาท�ำงาน
ผมท�ำงานที่บุญรอดฯ ได้ 11 ปีแล้วครับ ที่นี่ เพราะจะได้เป็นช่างอย่างที่เราชอบจริงๆ
เป็นช่างไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ำรุง สังกัด
ปทุมธานีบริวเวอรี่ เรียนจบสายช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการปรับตัวและฝึกฝนการท�ำงาน
แต่ก่อนจะมาท�ำงานที่บุญรอดฯ ผมเป็น QA
ท�ำงานที่แรกผมเคยเป็นหัวหน้า มีลูกน้อง
Technician ผูด้ แู ลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั พอมาท�ำงานที่น่ีเป็นลูกน้องเขา ต้องมีความ
แห่งหนึ่ง ไม่เคยมีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักร อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ศิลปะการพูดที่ท�ำให้รุ่นพี่
ผลิตเบียร์เลย พอมาเห็นเครื่องจักรที่บุญรอดฯ เขารูส้ กึ ว่าเราเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของเขา
ครัง้ แรกตกใจเลยครับ เครือ่ งใหญ่กว่าบ้านผมอีก ไม่ใช่มาเป็นภาระให้เขา และต้อง “กระตุน้ ตัวเอง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารเราก็ ให้คอ่ ยๆ เรียนรูต้ ลอดเวลา อย่าท�ำตัวเหมือนน�ำ้
ไม่เคยมี ต้องมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คอย เต็มแก้ว” แล้วก็หมัน่ จดบันทึก ผมชอบจดใส่สมุด
ถามรุ่นพี่ บางค�ำถามเล่นเอารุ่นพี่งงว่าเป็นช่าง พอท�ำงานไปติดตรงไหน นึกไม่ออกก็กลับไป
ยังไงมาถามค�ำถามแบบนี้ ถือว่าเริ่มจากศูนย์ เปิดดู ผมว่าการจดช่วยให้ผมเรียนรูง้ านได้เร็วขึน้

เมื่อแรกเริ่มท�ำงานที่บุญรอดฯ

ทำำ�งานที่่แ� รกผมเคยเป็็น
หััวหน้้า มีีลููกน้้อง พอมา
ทำำ�งานที่่นี่� เ�่ ป็็นลููกน้้องเขา
ต้้องมีีความอ่่อนน้้อม
ถ่่อมตน ใช้้ศิลป
ิ ะการพููดที่่�
ทำำ�ให้้รุ่น�่ พี่่เ� ขารู้้�สึกึ ว่่าเรา
เข้้ามาช่่วยแบ่่งเบาภาระเขา
ไม่่ใช่่มาเป็็นภาระให้้เขา
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INSPIRATION

Interview to inspire

ค�ำแนะน�ำดีๆ ที่เคยได้รับและอยากส่งต่อ

คุุณนิิดหน่่อยรู้้�เข้้าท่า่ นก็็มา
คุุยกัับผม สอนว่่า ถููกแล้้วที่่�
เราจะกลััวก่่อนก้้าวออกมา
จากคอมฟอร์์ทโซน เพราะ
่ า้ วออกมาแล้้วจะ
เราไม่่รู้้�ว่าก้
เจอความเสี่่ย� งอะไรบ้้าง
“การจะรัับมือื กัับความกลััว
และความเสี่่ย� งได้้คือื การ
เตรีียมตััวให้้พร้้อม”
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เป็นค�ำแนะน�ำที่ได้มาจากเหตุการณ์ที่ผม
จะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีในงานของสิงห์เวย์ครับ
ผมสั่นมาก กลัวว่าตัวเองจะพูดไม่ได้ พอคุณ
นิดหน่อยรูเ้ ข้าท่านก็มาคุยกับผม สอนว่า ถูกแล้ว
ที่เราจะกลัวก่อนก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซน
เพราะเราไม่รวู้ า่ ก้าวออกมาแล้วจะเจอความเสีย่ ง
อะไรบ้าง “การจะรับมือกับความกลัวและความเสีย่ ง
ได้คอื การเตรียมตัวให้พร้อม” ในมุมมองของผม
การเตรียมตัวคือการหาข้อมูลเพื่อประเมินความ
เป็นไปได้และปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสิง่ ทีจ่ ะท�ำ แล้ว
เอาข้อมูลนัน้ มาวิเคราะห์จากความรูท้ เี่ รามี ทุกวันนี้
ไม่วา่ ผมจะไปสอนทีไ่ หนหรือจะท�ำโปรเจคต์อะไร
ก็จะเริม่ จากการเตรียมความพร้อมให้ดที สี่ ดุ ก่อน
ได้รับโอกาสเข้าโครงการฝึกฝนเป็น “ครูช่าง”

ช่วงนั้นกระแส AEC ก�ำลังมา รัฐบาล
อยากโชว์ศักยภาพแรงงานไทยจึงร่วมมือกับ
หอการค้าเยอรมันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการครูช่าง

ตามมาตรฐานเยอรมัน เขาเชิญบริษัทเอกชน
ชั้นน�ำของไทยให้มาเข้าร่วม บริษัทเราก็ได้มี
นโยบายให้แต่ละโรงงานคัดเลือกช่างส่งไป ผมเป็น
1 ใน 6 ช่างจากบุญรอดฯ ที่ผ่านการคัดเลือก
ตอนแรกผมลังเลเพราะโครงการมีระยะเวลา
ฝึกอบรมนานถึง 11 เดือน เกรงว่าจะกระทบ
กับรายได้และวันท�ำงาน แต่มาคิดๆ ดูแล้วก็
ตัดสินใจยอมล�ำบากในช่วงเวลาหนึ่ง แลกกับ
สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ คื อ ความรู ้ แ ละทั ก ษะจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆ ครับ
น� ำ ทั ก ษะต่ อ ยอดการท� ำ งาน เสริ ม ศั ก ยภาพ
ในวิชาชีพ

จากหลักสูตรครูช่าง 11 เดือน ผมได้ไป
เรียนต่ออีกหลักสูตรคือ AdA (ครูฝึกวิชาชีพ
ตามหลักสูตรของวิทยาลัยทีเ่ บอร์ลนิ ) พอจบแล้ว
เขาได้ให้ certificate จากเยอรมนี ท�ำให้ผม
มี license ทีส่ ามารถเซ็นเกรดให้นกั ศึกษาอาชีวะ
ได้ เด็กๆ ปวช.ที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ผมและ
ฝึกงานที่โรงงานปทุมธานี (ผ่านโครงการของ

หอการค้าเยอรมัน) จะได้รับวุฒิปวส. จากทั้ง
วิทยาลัยในไทยและในเบอร์ลิน คือได้วุฒิใน
ระดับสากลเลย เด็กรุ่นแรกที่มาเรียนกับผม
ตอนนี้มี 2 คนได้เป็นช่างอยู่ในบริษัทเราครับ
ผมต้องขอบคุณบริษทั มากๆ ทีใ่ ห้โอกาสผมได้ฝกึ
อบรมเป็นครูช่าง แล้วยังมอบทุนให้ผมได้ศึกษา
ต่อด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นปริญญาตรี
ใบที่ ส องของผมด้ ว ย ผมมี วุ ฒิ ค รู ได้ เ ป็ น
อาจารย์พเิ ศษสอนเด็กอาชีวะในหลายๆ สถาบัน
และได้ น� ำ ทั ก ษะความรู ้ ม าปรั บ ใช้ ใ นหลายๆ
โครงการของบริษัท ทั้งการจัดท�ำ WI (Work
Instruction) ในโรงงานปทุ ม ธานี ฯ รวมถึ ง
การก� ำ หนดหลั ก สู ต รเพื่ อ นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ะใน
โครงการเพื่อการศึกษาร่วมกับหน่วยงานบริหาร
องค์ความรู้และส่งเสริมสังคมของบริษัท

ผมได้สอนคนอื่น มองคนอื่นท�ำ ผมจึงเห็นภาพ
กว้างขึ้นว่ายังมีช่องโหว่อะไรในการท�ำงานที่
ยังต้องปรับอีกบ้าง มันท�ำให้ผมนึกถึงค�ำสอนของ
พ่อผมที่บอกว่า มีดต่อให้เป็นมีดวิเศษขนาดไหน
ถ้าใช้ไปไม่ลับคมมันก็ทื่อ ซึง่ ผมคิดว่า “การสอน
คนก็เหมือนการลับคมให้ตนเอง” เพราะจะได้
มีการทบทวนและอัพเดตตัวเองอยู่เสมอ
สิ่งส�ำคัญที่ครูเมย์ส่งต่อให้กับลูกศิษย์

ผมจะเน้นย�้ำค�ำว่า “วิชาชีพ” เพราะเป็น
สิ่งที่ท�ำให้ช่างแต่ละสาขามีเกียรติของตัวเอง
ในมุมมองของผม ค�ำว่า วิชาชีพ มีความหมาย
แตกต่างจากค�ำว่า อาชีพ เราจะเห็นว่า มีเพียง
บางอาชีพเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นวิชาชีพ
ซึ่งต้องได้รับการสั่งสอนอบรมเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ในลั ก ษณะอบรมกั น หลายปี ต ามหลั ก การที่
ถูกต้องเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล เราต้องซือ่ สัตย์
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
การเป็นครูสอนช่างท�ำให้ผมมองภาพของ กับวิชาชีพของตัวเอง ใช้ความรู้ความช�ำนาญไป
งานช่างได้กว้างขึน้ ตอนผมเข้าไปซ่อมเครือ่ งจักร ในทางทีด่ งี ามต่อผูร้ บั บริการ ต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
ผมจะไม่ได้เห็นว่าตัวเองท�ำงานแบบไหน แต่พอ ต่อตนเอง และต่อสังคมส่วนรวม

ตอนผมเข้้าไปซ่่อม
เครื่อ�่ งจัักร ผมจะไม่่ได้้เห็็น
ว่่าตัวั เองทำำ�งานแบบไหน
แต่่พอผมได้้สอนคนอื่่น�
มองคนอื่่น� ทำำ� ผมจึึงเห็็น
ภาพกว้้างขึ้้น� ว่่ายังั มีีช่่อง
โหว่่อะไรในการทำำ�งานที่่ยั� งั
ต้้องปรัับอีีกบ้้าง

อัคคพล พรมวงค์

ช่างไฟฟ้า
ฝ่ายวศิ วกรรม-ซ่อมบ�ำรุง
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด
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RECYCLE WATER

SPENT GRAIN

KIESELGUHR
&
SLUDGE CAKE

ตามไปดู

By-Products

จากสิ่งเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ต่อยอดธุรกิจ
ยุคทีก่ ารผลิตต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทนั สิง่ แวดล้อมก็ตอ้ งให้ความส�ำคัญควบคูก่ นั ตามแนว
นโยบายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development: SD) บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และบริษทั ในเครือ โดย คุณโรจน์ฤทธิ์ เทพาค�ำ กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
เป็นผูน้ ำ� ส�ำคัญทีพ
่ าองค์กรเดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางของ SD ด้วยการด�ำเนินงาน
ตามแนวคิด “สถานทีท่ ำ� งานอัจฉริยะ” (Smart Workplace) ซึง่ ประกอบด้วยเสาหลัก 5 ประการ
และหลักการในเสาหลักนีเ้ อง ได้กอ่ ให้เกิดหน่วยงานใหม่เพือ่ บริหารจัดการ “สิง่ เหลือใช้” ซึง่ ถ้าจะ
เรียกให้ถกู ต้อง คือ “By-Products” หรือ “ผลพลอยได้” ทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตเบียร์
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ACTIVATED
CARBON

By-Products 3 ชนิดหลัก
จากกระบวนการผลิตเบียร์

Surplus Yeast

เซอร์พลัสยีสต์ > ผลพลอยได้จาก Fermentation

By-Products อื่นๆ

จากกระบวนการสนับสนุนการผลิตเบียร์

Activated Carbon

ถ่านกัมมันต์ > ผลพลอยได้จาก
การเตรียมน�้ำดิบท�ำเบียร์

สถานทีท่ ำ� งานอัจฉริยะ:
• โรงงานอัจฉริยะ
• สภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน
• การเพิม่ ศักยภาพพนักงาน
• สุขภาวะทีด่ ขี องพนักงาน
• การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม

Kieselguhr

สารกรองเบียร์ > ผลพลอยได้จาก Filtration

Spent Grain

Sludge Cake

ตะกอนระบบบ�ำบัดน�้ำ > ผลพลอยได้จาก
Wastewater treatment

Recycle Water

กากมอลต์ > ผลพลอยได้จาก Lauter tun

น�้ำรีไซเคิล > ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตทั้งมวลที่ใช้นำ�้

หน่วยงาน By-Product Management
เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อการน�ำ
By-Products หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทัง้
น�ำไปวิจัยพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า
และต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ได้ ค�ำว่า By-Products
นี้เราได้ยินกันมานาน แต่ยังไม่เคยรู้กันจริงๆ
เสียทีว่า By-Products แต่ละชนิดถูกแปรสภาพ

และน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไร สิงห์ แมกกาซีน
ได้ไปคุยกับผู้รู้ คุณสุวรรณ จันทร์ส่อง ผู้จัดการ
แผนก By-Product Management บริษัท สิงห์
เบเวอเรช จ�ำกัด เพื่อขอแชร์ข้อมูลน่าสนใจมา
สูเ่ ราและท่านผูอ้ า่ น น้อยครัง้ ทีเ่ ราจะคิดกันว่า สิง่
ทีเ่ รามองว่าเป็น “สิง่ เหลือใช้” จริงๆ แล้วยังสร้าง
ประโยชน์ได้อีกมาก
SINGHA MAGAZINE
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Surplus Yeast - เซอร์พลัสยีสต์

Note:
ก่อนหน้านี้ บริษัทมีการจ้างก�ำจัด
เซอร์์พลััสยีีสต์์ด้้วยงบประมาณ
กว่่า 20 ล้้านบาท แต่่เมื่่�อ
เซอร์์พลััสยีีสต์์ได้้ถููกผลัักดัันเป็็น
By-Products ตััวแรกของบริิษััท
ที่่�ได้้เป็็นธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อส่่งออกไป
จำำ�หน่่ายให้้ผู้้�ผลิิตส่่วนผสม
อาหารสััตว์์ในต่่างประเทศ ก็็ได้้
ช่่วยประหยััดงบการกำำ�จััดลงไป
กลายเป็็นเงิินกลัับมามููลค่่า
ประมาณการกว่่า 30 ล้้านบาท
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ในกระบวนการหมั ก เบี ย ร์ เราต้ อ งใช้
“ยีสต์” สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่จะเปลี่ยนน�ำ้ ตาลเป็น
แอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ทใี่ ห้ความซ่า
ในเบียร์ แต่หลังจากผ่านกระบวนการหมักแล้ว
ยีสต์ส่วนเกินที่เหลือใช้นี้ก็ยังมีประโยชน์ เพราะ
ตัวของมันเองมีทงั้ โปรตีนและอุดมไปด้วยวิตามิน
B ถ้าเราเคยแต่ได้ยินมาว่ามีการน�ำยีสต์ที่เหลือ
จากการผลิตเบียร์ไปผลิตเครือ่ งส�ำอาง เราก็อาจ
แปลกใจทีไ่ ด้รวู้ า่ อาหารของสุนขั และแมวทีบ่ า้ น
ก็มเี จ้าเซอร์พลัสยีสต์นเี้ ป็นส่วนผสมส�ำคัญทีช่ ว่ ย
บ�ำรุงร่างกายสัตว์เลี้ยงที่รักของเราด้วย

ให้ธุรกิจกลุ่ม Pet Food ในต่างประเทศ ได้แก่
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจีนใน
อีกไม่ชา้ จริงๆ แล้วประเทศเราถือเป็นเบอร์ตน้ ๆ
ของโลกด้านการส่งออกส่วนประกอบในอาหาร
สัตว์ ถือว่าเป็นธุรกิจที่เชิดหน้าชูตาอย่างหนึ่ง
เลยทีเดียว

เซอร์พลัสยีสต์ที่ผสมอยู่ในอาหารของสุนัข
และแมว อาจผสมอยู่ด้านในอาหารเพื่อสร้าง
คุณค่าทางโปรตีน หรืออาจน�ำไปเคลือบอาหาร
เม็ดเพื่อสร้างกลิ่นที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับ
สุนัขและแมว รับรองได้เลยว่าอาหารสัตว์เลี้ยง
ที่บ้านของหลายๆ คน ต้องมีส่วนประกอบของ
ตัั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เซอร์พลัสยีสต์จำ� นวน เซอร์พลัสยีสต์ที่ได้จากโรงงานของบริษัทเรา
มากจากโรงงานผลิตเบียร์ของบริษัท ได้ถูกน�ำ อย่างแน่นอน
หมุนเวียนกลับมาใช้เป็นแก๊สชีวภาพ (Biogas)
ภายในโรงงาน และบางส่วนได้น�ำไปจ�ำหน่าย

Spent Grain - กากมอลต์

สร้างธุรกิจใหม่ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ด้วยปริมาณทีม่ มี าก
ทางทีมยังมองถึงการอบแห้งท�ำเป็นอาหารสัตว์
ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ หรืือเป็็นวััตถุุดิิบในการทำำ�
เชื้้�อเพลิิ ง ชีี ว ภาพ กลัั บ มาใช้้ ล ดต้้ น ทุุ น ด้้ า น
พลัังงานความร้้อน ซึ่่�งมีีมูลู ค่่าทางธุุรกิิจสููงเช่่นกััน

บางครัง้ เรียกว่า กากเบียร์ เป็น By- Products
ที่ส่วนมากแล้วนิยมน�ำไปตากแห้งท�ำเป็นอาหาร
สัตว์ในฟาร์ม บริษัทของเราก็ได้ส่งกากมอลต์ไป
ให้บริษทั ข้างนอกผลิตเป็นอาหารสัตว์ ไม่ได้มกี าร
จ้างก�ำจัดเหมือนเซอร์พลัสยีสต์ แต่เนื่องจาก
กากมอลต์มีโปรตีนอยู่ 20-30% มีเซลลูโลส และ
ในการเริ่ ม ต้ น คิ ด เรื่ อ งการน� ำ ไปใช้ ใ น
ไฟเบอร์ ในด้านชีวภาพแล้วจึงถือเป็นผลพลอยได้ อุตสาหกรรมอาหาร ทางทีมได้สร้างโครงการ
ที่มีศักยภาพพอจะน�ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เล็กๆ ชือ่ ว่า Brewer Bakery ให้พนักงานทีม่ ฝี มี อื
ที่มีคุณค่าได้อีก
ในการท�ำเบเกอรี่ได้น�ำผงกากมอลต์ไปท�ำคุกกี้
บราวนี่ แครกเกอร์ ซึง่ ผงกากมอลต์สามารถใช้แทน
ทีมงาน By-Product Management สิงห์ แป้งได้ถงึ 30% ดังนัน้ เราจะได้ประโยชน์จากโปรตีน
เบเวอเรช ได้เริ่มวิจัยและพัฒนาผลพลอยได้ ไฟเบอร์ในกากมอลต์ทชี่ ว่ ยในการขับถ่ายและการ
กากมอลต์ โดยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หมุนเวียนโลหิต แถมช่วยยืดอายุของอาหารด้วย
เช่น Dietary fiber, Beta-glucan และ Micro นอกจากนี้ ยังมีการทดลองน�ำกากมอลต์มาขึน้ รูป
Crystalline เพื่อน�ำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของต่างๆ
อาหาร ยา และเครือ่ งส�ำอาง ซึง่ เป็นโอกาสในการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเช่นกัน

Note:
โปรเจคต์วิจัยและพัฒนา
กากมอลต์ อยู่ในงานวิจยั ที่ทาง
สิงห์ เบเวอเรช ร่วมกับ สวทช.
ผ่านโครงการ TIME โครงการ
เพื่อการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา
ปริญญาโทจากหลายสถาบัน
เข้ามาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ท�ำงานจริง เป็นโครงการที่เน้น
พัฒนาศักยภาพของทั้งนักศึกษา
และองค์กรในการสร้างนวัตกรรม
ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่
ร่วมช่วยเหลือสังคมตาม
แบบฉบับบุญรอดฯ
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ตามไปดู

Kieselguhr - สารกรองเบียร์
และ Sludge Cake - ตะกอนระบบบ�ำบัดน�้ำ

ผลพลอยได้ทั้งสองชนิดนี้ มีผลต่อความพิเศษ
ของผักและผลไม้ใน SCB Farm กล่าวคือ ในช่วง
3-4 ปีทผี่ า่ นมา มีการวิจยั และพัฒนาพบว่า ทัง้ สาร
กรองเบียร์และตะกอนระบบบ�ำบัดน�ำ้ มีคณุ สมบัติ
เหมาะจะเป็นสารปรับปรุงดินแบบออร์แกนิค
สามารถช่ ว ยให้ ก ารปลู ก พื ช บางชนิ ด เจริ ญ
งอกงามได้ดีขึ้นโดยไม่จำ� เป็นต้องใช้สารเคมี
องค์์ประกอบจริิงๆ ของสารกรองเบีียร์์นั้้�น
เป็็นซิิลิกิ า ลัักษณะเป็็นทรายละเอีียด มีีคุณุ สมบััติิ
ช่่วยปรัับปรุุงดิินในพืืชตระกููลข้้าว ตระกููลเมล่่อน
ตระกูลมะเขือเทศ ส่วนตะกอนระบบบ�ำบัดน�้ำ
มีคา่ ไนโตรเจนสูง เหมาะส�ำหรับปรับปรุงดินของ
พืชกินใบหรือผักสลัด มีการน�ำทัง้ สองชนิดนีไ้ ปใช้
เป็นสารปรับปรุงดินแล้วภายในพื้นที่ SCB Smart
Farm ผลทีไ่ ด้คอื เมล่อนจากฟาร์มมีรสชาติหวาน
อร่อย ขณะนีก้ ำ� ลังทดลองน�ำสารกรองเบียร์ไปใช้
ในแปลงนาด้วย หากได้ผลดีจะมีการส่งจ�ำหน่าย
หรือแจกจ่ายท�ำ CSR
แต่ปริมาณสารปรับปรุงดินที่ได้กลับมาใช้
ประโยชน์หมุนเวียนนี้ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเทียบกับปริมาณของ By-Products ทั้งสอง
ที่ออกมา ทีม By-Product Management จึงมี
แผนที่จะน�ำตะกอนระบบบ�ำบัดน�้ำมาผลิตเป็น
แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานใช้ภายในโรงงานต่อไป

Note:

เชิญชวนทุกท่านมารู้จักกับ "SCB Smart Farm" ฟาร์มที่เราดูแลผักผลไม้อย่างดี ผสมผสานการน�ำ
เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรของเรา หลายท่านอาจได้มีโอกาสลิ้มลอง
เมล่อน รสหวาน ผักปลอดสาร หรอื มะเขอื เทศโซลาริโน่แสนอร่อย ฟาร์มของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน
GAP จากกรมวิชาการเกษตรด้วย
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เราเรียกว่า สารปรับปรุงดิน ไม่ใช่ปุ๋ย
เพราะมีข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ก�ำกับอยู่ อีกทั้งปริมาณคุณค่าสาร
อาหารที่มีต่อพืชจาก By-Products
ทั้งสองชนิดไม่ได้มีปริมาณมากเท่ากับปุย๋
ดังนั้นจึงเป็นสารที่จะช่วยเสริมให้ดิน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

โปรเจคต์ที่ก�ำลังปั้น

- แผ่นปูทางเดิน มีสเี ทาด�ำเพราะ
ได้มาจากถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเตรียมน�้ำ
ทีจ่ ะน�ำมาผลิตเบียร์ ทีมงานได้นำ� มาเป็นส่วน
ประกอบแทนทรายในการผสมปูนเพื่อท�ำแผ่น
ปูพนื้ ทางเดินในสวน อุณหภูมทิ วี่ ดั ได้จาก Eco
Brick จะต่างจากแผ่นปูพนื้ ทัว่ ไปประมาณ 8-10
องศาเซลเซียส ให้ความเย็นกว่า น�ำ้ หนักเบากว่า
แผ่นปูพื้นทั่วไป 2 เท่า ระบายความชื้นและ
อากาศได้ดีกว่า เพราะมีลักษณะรูพรุน Eco
Brick นี้ ที ม งานได้ เ ริ่มผลิตและจ� ำหน่า ย
ให้กับเพื่อนพนักงานเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่ง
ขายหมดไปแล้ว
Eco Brick

- ผนังเบา เป็นการน�ำสารกรอง
เบียร์ไปเคลือบไว้ทดี่ า้ นหลังของผนัง เมือ่ เทียบ
กับผนังที่ไม่ได้ถูกเคลือบ ผนังเบาจะรักษา
อุณหภูมิได้ดีกว่า จึงช่วยประหยัดพลังงาน
ได้หากน�ำไปใช้ในห้องแอร์ เป็นส่วนประกอบ
เบื้องต้นที่ทีมงานทดลองท�ำไว้ โดยการน�ำ
By-Products ไปประยุ ก ต์ กั บ แผ่ น บอร์ ด
ส�ำเร็จรูป ซึง่ ตัวแผ่น Wall Board นี้ เป็นกระดาษ
อัดแน่น เมื่อเคลือบสารกรองเบียร์เข้าไปแล้ว
สามารถท�ำเป็นผนังซับเสียงได้ด้วย
Eco Board

สรุปภาพรวมของ By-Products กับการ Recovery
Surplus Yeast

น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ 100%

Spent Grain

น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ 100%
และอยู่ในขั้นตอนวิจัยสู่ส่วนผสมในอาหารคน

คุณสุวรรณบอกว่า การจัดการ
กับ By-Products ของทีมงาน
ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 2 ข้อที่ได้รับ
จากคุณโรจน์ฤทธิ์ เพื่อให้สิ่งที่ได้
ตอบสนองต่อแนวคิด SD
“ข้อแรก เป็นการปรับแนวคิด
เรื่องของขยะ เมื่อพูดถึงขยะ
สิ่งแรกที่คนจะนึกถึงคือการน�ำไป
ทิ้ง เราจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดด้วย
การไม่มองว่าเป็นขยะ แต่มองว่า
เป็นผลพลอยได้ เพื่อให้เกิดความ
รู้สึกว่าอยากมองหาคุณค่า ไม่ใช่
ความรู้สึกว่าอยากจะทิ้ง"
"ข้อสอง เป็นการมองหาธุรกิจ
ใหม่ๆ จาก By-Products ที่เรามี
เพื่อสร้างมูลค่าท�ำก�ำไร แต่ไม่ได้
หมายความว่าเราจะเน้นก�ำไร
เยอะๆ และต้องผลิตมากๆ
เพราะเราก็ไม่ได้ต้องการให้เกิด
ผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตที่มากเกินความจ�ำเป็น
แบบนั้นคือผิดวัตถุประสงค์”
สิ่งส�ำคัญจึงเป็นเรื่องของการ
จัดการและพัฒนาสิ่งที่มีให้เกิด
ความคุ้มค่าขณะเดียวกันก็ช่วย
ลดภาระของสิ่งแวดล้อมให้ได้
มากที่สุด

Activated Carbon น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ 100%
Sludge Cake

น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ 5%
และมีแผนใช้เพิ่มโดยน�ำไปท�ำแก๊สชีวภาพ

Kieselguhr 	นำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ ใหม่่ได้้ 5%
Recycle Water

น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ 10%
เพื่อการใช้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน

สุวรรณ จันทร์ส่อง

ผู้จัดการแผนก By-product
management
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ำกัด
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Every flower bloom in its own time.
สถานที่:
• สวนพฤกษศาสตร์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�, เชีียงใหม่่ 29/09/2018
• สวนพฤกษศาสตร์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�, เชีียงใหม่่ 02/02/2018
• Penang Hill, Malaysia 23/09/2018
• Flower Dome - Gardens by the Bay, Singapore 14/04/2018
อุปกรณ์: NIKON D3200

อังสนา เลิศมหาวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
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ข่าวสาร/กิจกรรม

ขึ้นภูไปดูอะไร?
ในทุุกๆ สถานที่่�ที่่�เราไปล้้วนมีีสิ่่�งต่่างๆ ให้้เราเก็็บเกี่่�ยว
ค่่าประสบการณ์์ ได้้ชื่น�่ ชมสิ่่ง� ต่่างๆ ระหว่่างทริิป ทั้้�งเป็็น
สิ่่�งที่่�เคยเจอมาแล้้ว และสิ่่�งใหม่่ที่่�ไม่่เคยเจอ สำำ�หรัับ
สิ่่�งใหม่่ที่่�ยัังไม่่เคยเจอ หรืือแม้้กระทั่่�งที่่�เคยเจอมาแล้้ว
ก็็ตาม ทุุกๆ สิ่่ง� ล้้วนควรค่่าแก่่การเก็็บเป็็นความทรงจำำ�
และเป็็นเรื่่�องราวให้้เล่่าต่่อ การแชะภาพสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เรา
พบเห็็นก็็เป็็นวิิธีหี นึ่่�งในการบัันทึึกความทรงจำำ�ให้้เราได้้
นึึ ก ถึึ ง ช่่ ว งเวลาเมื่่� อ เราย้้ อ นกลัั บ มาดูู รูู ป เก่่ า ๆ
เช่่นเดีียวกัับทริิปนี้้�ที่่�มีีโอกาสได้้ขึ้้�นภููกระดึึงถึึง 2 ครั้้�ง
ในปีเดียวกัน (ต้นปีและปลายปี) สิ่งที่ได้ดูบนภูกระดึง
คือความสวยงามของความต่างของเวลา และสถานที่
บนภูู ดููมิติ รภาพของเพื่่อ� นร่่วมทาง และได้้ดูแู ลคนที่่�เรา
ห่่วงใย ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของธีีม “ขึ้้�นภููไปดููอะไร?”
สถานที่: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน
ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย (มกราคม 2562)
อุปกรณ์: กล้องดิจิทัล FUJIFILM X-E3
และ CANON 760D

ณัฐพงษ์ ธิติมงคลวัฒน์
เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายบริหาร
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ำกัด
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สายตรงจาก

พระยาภิิรมย์์ภักั ดีี
ตอนที่่� ๒
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๕. หมวดทำำ�การค้้าของตนเอง อย่่างที่่� ๑

เริม่ การค้าส่วนตัวเป็นครัง้ แรก - ฉันท�ำงาน
ในบริษัท เด็นนิมอตแอนด์ดิกซัน โดยเรียบร้อย
มาถึงต้น พ.ศ. ๒๔๔๕ อายุได้ ๓๐ ปี วันหนึ่ง
นาย เย. ดิกซัน ผู้จัดการ ใช้ให้ไปติดต่อเรือ่ งธุระ
กับนายห้างกิมเซ่งหลี ซึ่งขณะนั้น นายอากรเต็ง
กลับจากเมืองจีนแล้ว เมือ่ เจรจาเรือ่ งกิจการเสร็จ
แล้ว ท่านนายอากรพูดว่า เห็นฉันท�ำงานรับจ้าง
เขามาหลายปีแล้ว มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบดี
ท�ำไมไม่ท�ำการค้าเป็นของส่วนตัวเสียเอง ฉัน
ตอบว่าไม่มีเงินทุน ด้วยไม้ขอนสักแพหนึ่งราคา
ตั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท ท่านอากรยิ้มอย่างความกรุณา
และตอบว่า ถ้าฉันจะไม่โกงท่านๆ จะขายไม้ขอน
สักเชื่อ ให้เอาไปขายอีกต่อหนึ่ง เมื่อขายได้เงิน
มาแล้วอย่าเอาไปใช้อย่างอื่น ให้เอามาช�ำระ
ค่าไม้ ส่วนที่มีก�ำไรก็ให้ฝากผสมเอาไว้เป็นทุน
ต่อไป อย่างนี้จะเอาไหม ฉันยินดีรับอยู่ ภาระ
เอื้อเฟื้อชี้แนวทางการค้าให้ ด้วยความขอบคุณ
ท่านอย่างยิ่ง

การทีท่ า่ นนายอากรให้โอกาสฉันริเริม่ ค้าไม้นี้
ก็ดว้ ยในปีหนึง่ ๆ ไม้ขอนสักของห้างกิมเซ่งหลีมตี ก
มาจากเมืองเหนือตัง้ ๑๐๐ กว่าแพ ส�ำหรับเลือ่ ยเอง
บ้าง ขายให้โรงเลือ่ ยจักรฝรัง่ บ้าง ยังไม่มใี ครรับซือ้
ช่วงไปขายให้ตามโรงเลือ่ ยมือต่างๆ มาก่อนเลย
ฉันจึงเป็นผูไ้ ด้รบั โอกาสซือ้ ช่วงไม้ขอนสัก เอาไป
จ�ำหน่ายต่อเป็นรายแรก ด้วยความอิม่ อกใจเต็มที่
เช่นนี้ ฉันจึงไปขอลาออกจากงานเด็นนิมอตแอนด์
ดิกซัน เล่าความตามตรง นายเยมส์ ดิกซัน ก็ยนิ ดี
ให้ลาออกตามประสงค์เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๔๘ แล้วฉันก็ซื้อเรือโบ๊ท ๒ แจวขึ้น
ไปเที่ยวตรวจเลือกไม้ขอนสักของห้างกิมเซ่งหลี
ว่าซือ้ ตกลงราคากันแล้ว ฉันก็ไปเทีย่ วขายให้พวก
โรงเลื่อยมือในคลองบางหลวง คลองบางล�ำพู
คลองโอ่งอ่าง คลองผดุง กับโรงเลือ่ ยตามล�ำแม่นำ�้
และซือ้ ไม้เหลีย่ มไม้กระดานต้น น�ำไปขายให้บริษทั
เด็นนิมอตแอนด์ดกิ ซัน บริษทั อีสต์เอเชียติก บริษทั
สยามฟอเรสต์ อีกต่อหนึง่ ได้ผลก�ำไรงามเพราะยัง
ไม่มใี ครท�ำการซือ้ ไม้อย่างฉัน

การที่ท่านนายอากรให้โอกาส
ฉันริเริ่มค้าไม้นี้ก็ด้วยในปี
หนึ่งๆ ไม้ขอนสักของห้าง
กิมเซ่งหลีมีตกมาจากเมือง
เหนือตั้ง ๑๐๐ กว่าแพ
ส�ำหรับเลื่อยเองบ้าง ขายให้
โรงเลื่อยจักรฝรั่งบ้าง ยังไม่มี
ใครรับซื้อช่วงไปขายให้ตาม
โรงเลื่อยมือต่างๆ มาก่อนเลย
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หลักจากได้ไปท�ำการส�ำรวจ
ตลาดการค้าในเมืองต่างๆ
ดังกล่าวแล้ว เพื่อจะขยาย
หรือเพิ่มการค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นเป็นปึกแผ่น ฉันก็ได้
ออกเดินทางไปทวีปยุโรป เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๑ แวะท่องเที่ยวใน
ประเทศต่างๆ ถึงพักในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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การค้าครัง้ แรกอันมีโชคดีนี้ ท�ำให้ฉนั เอาใจใส่
ตรวจดูเลือกและวัดไม้ขายอย่างคร�ำ่ เคร่ง มิใคร่
ได้พักผ่อน จนเกิดเป็นฝีที่หัวเข่าเดินไม่ได้ ต้อง
ให้นอ้ งชายท�ำงานแทน ส่วนนายแพทย์กม็ ารักษา
ฝีจนหายป่วย แต่ยังเพลีย นายแพทย์จึงแนะน�ำ
ให้ออกไปตากอากาศทางไกล เลยเป็นโอกาส
ให้ฉันออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก
จะถือโอกาสไปบอกขายไม้สักและสังเกตการค้า
ขายตั้งแต่สิงคโปร์ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ตลอดถึง
ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙
กลั บ มาแล้ ว ยั ง ไปเที่ ย วตรวจและซื้ อ ขาย
ไม้ ข อนสั ก ในจั ง หวั ด เหนื อ เช่ น ปากน�้ ำ โพ
นครสวรรค์ แพร่ เป็นต้น แล้วได้ออกไปทวีป
ยุโรปครั้งที่ ๑ มีรายงานประจ�ำวันโดยละเอียด
จะได้กล่าวต่อไป

ท�ำการค้าส่วนตัว อย่างที่ ๒

หลักจากได้ไปท�ำการส�ำรวจตลาดการค้า
ในเมืองต่างๆ ดังกล่าวแล้ว เพือ่ จะขยายหรือเพิม่
การค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นปึกแผ่น ฉันก็ได้
ออกเดินทางไปทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ แวะ
ท่องเทีย่ วในประเทศต่างๆ ถึงพักในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เที่ยวดูบ้านเมืองและกิจการค้า
ไปเห็นรถยนต์ยหี่ อ้ “เบลไซส์” วางโชว์อยูใ่ นห้างก็
ติดใจ เข้าไปติดต่อกับผู้จัดการ ยินดีพาไปให้ฉัน
ลองขับขีบ่ นถนนในกรุงลอนดอนได้ดเี ป็นทีพ่ อใจ
ผู้จัดการจึงเชิญฉันให้ไปดูโรงงานท�ำรถยนต์ยี่ห้อ
เบลไซส์นี้ในเมืองแมนเชสเตอร์ ได้เจรจากันเป็น
อันตกลงตั้งให้ฉันเป็นตัวแทนสั่งรถยนต์ของเขา
เข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทยแต่ผเู้ ดียว เมือ่ ขากลับ
ได้้ส่่งรถยนต์์ตามหลัังทยอยกัันเข้้ามา ๙ คััน
ขายได้้ทั้้�งหมด เป็็นอัันว่่าได้้กำำ�ไรจากรถยนต์์นี้้�คุ้้�ม
ซื้้�อที่่�ดิินปลููกสร้้างบ้้านอยู่่� – เมื่่�อเห็็นการ กัับค่่าเดิินทางไปท่่องเที่่�ยวในทวีีปยุุโรป ครั้้�งที่่� ๑ นั้้�น
ค้้าไม้้เป็็นหลัักเป็็นฐาน พอดีีนายลััด ภายหลััง รายการท่องเที่ยวก็มีบันทึกอยู่
เป็็นพระยานรเนติิบัญั ชากิิจ ผู้้�เป็็นลููกพี่่�และมีีที่่�ดินิ
กัับเรืือนแพตั้้�งอยู่่�ริิมแม่่น้ำำ��หน้้าบ้้านท่่านบิิดาฉััน ท�ำการค้าหุ้นส่วน อย่างที่ ๓
ปลายสะพานยาววััดบพิิตรพิิมุุข บอกขายที่่�ดิิน
เดินเรือยนต์รับจ้างส่งผู้โดยสาร - เมื่อ
บ้้านเรืือน ด้้วยท่่านจะย้้ายไปอยู่่�ที่่�อื่่�น ฉัันก็็ได้้รัับ อายุได้ ๓๘ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ บุตรชายนายห้าง
ซื้้�อเอาไว้้เป็็นกรรมสิิทธิ์์� แล้้วก่่อเขื่่�อนถมดิินรื้้�อ กิิ ม เซ่่ ง หลีี เ รีี ย กฉัั น ไปปรึึ ก ษาว่่ า ท่่ า นเข้้ า หุ้้�น
บ้้านเก่่าปลููกสร้้างบ้้านขึ้้�นใหม่่สำำ�หรัับฉัันได้้อยู่่� กัับนายอากรติิดหยูู ผู้้�เป็็นเจ้้าของท่่าเรืือตำำ�บล
เป็็นหลัักฐานต่่อมา
ตลาดพลูู คลองบางหลวง ซื้้�อเรืือยนต์์รัับจ้้าง

ส่ ง ผู ้ โ ดยสารระหว่ า งตลาดพลู ถึ ง ท่ า ราชวงศ์
พระนคร จากนายแม็คคาเธอร์ไว้ ๒ ล�ำ ทาสีขาว
ขณะนั้น เดินแข่งขันประโยชน์กับบริษัท แม่น�้ำ
มอเตอร์โบ๊ท จ�ำกัด อยู่ ถ้าฉันจะเข้าหุน้ ส่วนด้วยก็
จะมอบให้ฉนั เป็นผูจ้ ดั การ ด้วยเชือ่ ความสามารถ
ของฉัน ฉันตริตรองเห็นว่าการค้าไม้ขอนสักเริ่ม
ถูกพวกแขกบางพลัดซื้อขายแข่งขันขึ้น ท�ำให้
รายได้ตกไปเพราะเขาได้เปรียบมีที่จอดแพไม้
ใกล้บา้ น ส่วนการค้าส่งรถยนต์มาจ�ำหน่ายไม่เป็น
หลักฐานเพราะไม่มีอู่จะซ่อมรถยนต์ นับวันถูก
บริษัทฝรั่งแย่งซื้อขายอีก จึงรับตกลงเข้าหุ้นกัน
๓ คนๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นทุนห้างหุ้นส่วน
๓๖,๐๐๐ บาท ฉันจัดการสร้างเรือยนต์เพิ่มขึ้นอีก
และเจรจาประนีประนอมกับบริษทั แม่นำ�้ มอเตอร์
โบ๊ทส�ำเร็จ โดยซื้อกู้ดวิลสายทางเรือเดินนี้ให้
บริษัทแม่น�้ำมอเตอร์โบ๊ทถอนเรือยนต์ของเขาไป
เดินที่อื่นหมด อนุญาตให้เรือหุ้นส่วนฉันเดินแต่
เจ้าเดียว ต่อนั้นฉันสร้างเรือยนต์เพิ่มขึ้นอีกจาก
๔ ล�ำที่มีอยู่นั้น สั่งซื้อเครื่องยนต์ชนิดเดียวกัน
อีก ๓ เครื่องจากอู่บางกอกด๊อก
คิดเปลี่ยนวิธีไฟระเบิดในเครื่องยนต์ - เดิม
เครือ่ งยนต์ใส่เรือรับจ้างของห้างหุน้ ส่วนฉันทุกล�ำ
เป็นเครื่องชื่อ เกลวิน ใช้ไฟชนิดระเบิดต�่ำ Low
Tension เครื่องเดินไม่สะดวกเกิดขลุกขลักบ่อย

ท�ำให้เรือวิ่งช้า เนื่องด้วยฉันเคยมีความรู้เครื่อง
รถยนต์เป็นชนิดไฟระเบิดสูง เครื่องยนต์เดิน
คล่องสะดวกดีเสมอ อีกทัง้ เรือยนต์เล็กฉันมีใช้อยู่
ล�ำ ๑ ก็ใช้ไฟสูง High Tension จึงให้เกิดความ
คิดจะลองเปลี่ยนวิธีไฟระเบิดโดยตนเอง แล้วไป
ซื้อปลั๊กหัวเทียนกับหม้อแม็กเน็ตโตไฟสูงจาก
อู่บางกอกด๊อกมา ๑ หม้อ เจาะฝาสูบเครื่องยนต์
เกลวินเรือราชวงศ์ ติดตั้งวิธีไฟระเบิดสูงให้ลอง
หมุนเร็วมีกำ� ลังมาก เรือเดินได้เร็วดีเรียบร้อย ไม่
ขลุกขลักเหมือนติดหม้อไฟอย่างเก่า พวกคนงาน
ต่างพากันดีใจ ฮากันลั่นบ้าน ฉันไปบอกเรื่องฉัน
แก้เครื่องยนต์เป็นไฟสูงได้แก่ผู้จัดการอู่บางกอก
ด๊อก และขอให้เขาสั่งไปยังบริษัทที่ท�ำเครื่อง
เกลวิน ขอให้เปลี่ยนเครื่องที่ฉันสั่ง ๓ เครื่อง
เปลี่ ย นเป็ น ไฟสู ง อย่ า งที่ ฉั น ท� ำ การเปลี่ ย นได้
ต่อจากนั้นไม่กี่เดือน เครื่องยนต์ที่สั่ง ๓ เครื่อง
เข้ามาเปลีย่ นเป็นไฟสูงตามทีฉ่ นั ต้องการทัง้ หมด
และให้เป็นรางวัลอีก ๑ เครื่องโดยไม่คิดราคา

ฉันจัดการเดินเรือยนต์
หุ้นส่วนได้ผลก�ำไรดีมามาก
แล้ว แต่นายอากรผู้นั้นก็ยัง
ไม่พอใจ จึงขายหุ้นของเขาให้
แก่ฉันทั้งหมด แล้วเรียกค่าเช่า
ท่าเรือที่บริษัทรับส่งคนขึ้นอีก
ฉันก็ยินดีปฏิบัติตาม

ตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัด - ฉันจัดการเดินเรือยนต์
หุน้ ส่วนได้ผลก�ำไรดีมามากแล้ว แต่นายอากรผูน้ นั้
ก็ยังไม่พอใจ จึงขายหุ้นของเขาให้แก่ฉันทั้งหมด
แล้วเรียกค่าเช่าท่าเรือที่บริษัทรับส่งคนขึ้นอีก
ฉันก็ยินดีปฏิบัติตาม เมื่อฉันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
แล้ว ก็ยิ่งขะมักเขม้นจัดการให้ได้ผลก�ำไรยิ่งขึ้น
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เมื่อเรือบริษัทบางหลวงเดิน
รับส่งคนโดยสารได้ผลก�ำไร
งาม จึงเป็นชนวนให้ผู้อื่นคิด
หาความร�ำ่ รวยจากการนี้บ้าง
คือมีคหบดีชาวบ้านคลอง
บางหลวงนัน้ ผูห้ นึง่ นายพิท
ทิพรักษา ได้สร้างเรือยนต์
คนโดยสารขนาดและน�ำ้ หนัก
พอๆ กับเรือของบริษัท
บางหลวง
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จึงเป็นชนวนให้ผอู้ นื่ คิดหาความร�ำ่ รวยจากการนี้
บ้าง คือมีคหบดีชาวบ้านคลองบางหลวงนัน้ ผูห้ นึง่
นายพิท ทิพรักษา ได้สร้างเรือยนต์คนโดยสาร
ขนาดและน�ำ้ หนักพอๆ กับเรือของบริษทั บางหลวง
เป็นจ�ำนวน ๘ ล�ำเท่ากัน แล้วเริ่มเดินแย่งคน
โดยสารเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๕๗ เรือยนต์
รับส่งผู้โดยสารในคลองบางหลวงจึงเป็น ๑๖ ล�ำ
ท�ำเอาเรือจ้างแจวแทบหากินไม่ได้ บริษัทก็ลด
ราคาโดยสารลงกึ่งหนึ่ง ทั้งให้ผู้โดยสารเรือของ
บริษัทใช้บัตรต่อขึ้นรถรางท่าปากคลองตลาดกับ
ท่าราชวงศ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารอีก ทั้ง
ผู้อ�ำนวยการบริษัทได้จัดระเบียบเรือเดินสะดวก
ดียิ่งขึ้น ผู้โดยสารของเรือแย่งก็กร่อยน้อยลง
ขาดทุนมากเพียง ๓ เดือน เรือแย่งก็เลิกเดิน
ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๑ - เมื่อเรือบริษัท เรือไปเดินกรุงเก่า ปล่อยเรือบริษัทให้เดินแต่
บางหลวงเดินรับส่งคนโดยสารได้ผลก�ำไรงาม เจ้าเดียวตามเดิม

จึงได้เรียกทุนเพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งเป็น
บริษัทจ�ำกัด ลงทะเบียน ณ หอทะเบียนเมื่อวันที่
๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ให้ชอื่ ว่า บริษทั บางหลวง
จ�ำกัด บริษัท ไฟฟ้าไทย จ�ำกัด ได้ขอซื้อหุ้น
ด้วย ๒๐,๐๐๐ บาท ได้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ทีป่ ระชุมได้มติตงั้ ให้ฉนั เป็นทัง้ ประธานกรรมการ
และผูอ้ ำ� นวยการบริษทั แล้วได้จดั การสร้างเรือยนต์
เพิม่ อีกเป็นล�ำดับ บริษทั ได้ผลก�ำไรแบ่งปันผูถ้ อื หุน้
๑๕ เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในหน้าที่ผู้อ�ำนวยการนี้
ฉันได้ท�ำการถือท้ายเรือบ้าง ท�ำช่างเครื่องยนต์
บ้าง จนมีความรู้ช�ำนาญไปสอบความรู้ที่กรม
เจ้าท่า ฉันได้รับประกาศนียบัตรทั้งนายท้าย
ช่างกล และนายเรือ (กัปตัน) ทั้ง ๓ วิชาด้วย

ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๒ - เมื่อเรือแย่งรายที่ ๑
เลิกไปแล้วไม่นาน นายอากรตลาดพลู ผู้เคยเป็น
หุ้นส่วนเดิม แต่ขายหุ้นให้ฉันหมดแล้วนั้น ได้ให้
บุตรเขยต่อเรือยนต์ขนึ้ ใหม่ จ�ำนวน ๙ ล�ำ ขนาดใหญ่
กว่าของบริษทั หลายล�ำ ล้วนทาสีเขียว พร้อมกันนัน้
นายอากรได้เรียกค่าเช่าท่าจากบริษัทเพิ่มขึ้นอีก
เท่าตัว และบอกเลิกสัญญาเช่าเพื่อใช้ท่าส�ำหรับ
เรือของเขาเองด้วย โดยเข้าใจแน่วา่ บริษทั บางหลวง
จะหาท่ า ให้ ผู ้ โ ดยสารขึ้ น ลงเรื อ ของบริ ษั ท ใน
ตลาดพลูนั้นไม่ได้ แล้วก็ต้องเลิกเดินเรือให้เขา
เดินฝ่ายเดียว เรือ่ งท่าเรือนีเ้ ป็นกังวลอันส�ำคัญแก่
บริษัท ท�ำให้ฉันต้องเที่ยวไปดูที่ดินและตรอกริม
คลองออกถนน ไม่มมี ากนัก แต่เคราะห์ดใี นทีส่ ดุ
ฉันขอซื้อได้ที่ดิน ๑ แปลง มีห้องแถว ๒ ข้าง
ตรอกระหว่างกลางจากคลองออกถนนตลาดพลู
ไม่ไกลจากท่าเรือของนายอากรมากนัก กรรมการ
ให้ฉันซื้อเป็นส่วนตัวแล้วสร้างศาลาท่าเรือบริษัท
ขอเช่า รีบย้ายเรือของบริษัทมาจอดรับคนที่
ท่าใหม่ ทิ้งท่าเก่าก่อนเรือแย่งเริ่มต้นเดินเพื่อให้
ผู้โดยสารคุ้นกับท่าใหม่จนชินเสียก่อน
พอถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๕๗ เรือยนต์
เขียวก็เริ่มเดินแย่งรับส่งผู้โดยสารทั้งขบวนเรือ
๙ ล�ำ รวมกับเรือบริษัทที่ต้องเพิ่มเดิน ๙ ล�ำบ้าง
เป็นเรือยนต์เดินรับคนโดยสารในคลองถึง ๑๘ ล�ำ
ในชั้นต้นเรือขาวของบริษัทเสียเปรียบ ด้วยนาย
อากรมีอทิ ธิพลในคณะอัง้ ยี่ ซึง่ ขณะนัน้ มีอยูห่ ลาย
สมาคม ได้ใช้ต้อนให้พวกจีนลงเรือเขียวของตน
เต็มๆ ล�ำ ส่วนเรือขาวมีผู้โดยสารโหรงเหรง เป็น
ที่น่าวิตกอยู่มาก แต่ก็ต้องพยายามแก้เรื่องอั้งยี่
ด้วยวิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่เป็นธุระคอยปราบปรามเป็นการใหญ่
ทั้งเรือขาวของบริษัทลดค่าโดยสารลงกึ่งหนึ่ง
พวกจีนผู้โดยสารจึงค่อยทยอยกันมาลงเรือขาว
มากขึ้นเรื่อย ฝ่ายเรือเขียวกลับมีผู้โดยสารน้อย
ลงๆ ขาดทุนในที่สุดเดินเรือแย่งอยู่ ๙ เดือน

เรือเขียวก็เลิกล้มถูกขายเลหลังทัง้ หมด จึงเป็นอัน
เรือขาวได้เดินเป็นอิสระต่อมาอีก
ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๓ - ครั้งนี้ร้ายแรงที่สุด
กล่าวคือ เมื่อเรือนายอากรเลิกไปแล้วเป็นเวลา
๒ ปี ก็มีข่าวว่าเจ้าของตลาดประตูนำ�้ ภาษีเจริญ
ซึ่งบริษัทบางหลวงเช่าท่าเรือส�ำหรับผู้โดยสาร
ขึน้ ลงอยู่ ได้วงิ่ จัดหาซือ้ เรือยนต์เก่าๆ ขนาดเขือ่ ง
ได้ ๑๐ ล�ำ จัดการให้ขึ้นคานซ่อมแซมได้จวนจะ
แล้วเสร็จ ก็ส่งโนติสให้บริษัทบางหลวงเลิกเช่า
ท่าเรือนั้นเสีย ตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม ๒๔๖๐
บริษัทหาเช่าหรือซื้อที่ดินท�ำท่าเรือใกล้นั้นไม่ได้
อย่างท่าตลาดพลู ก็จ�ำต้องย้ายมาเช่าท่าสะพาน
วัดปากน�ำ้ ซึง่ ไกลจากตลาดชุมนุมชนและทางสัญจร
มาล�ำบากมาก เมือ่ เรือแย่งรายนีท้ าสีเขียวเหมือน
รายที่แล้วเริ่มต้นเดินแย่ง เรือขาวของบริษัทก็
เสียเปรียบเพราะเจ้าของตลาดมีอิทธิพลในพวก
เช่าตลาดด้วย เรือขาวลดราคาลงกึง่ หนึง่ เรือเขียว
ก็ลดตาม คนโดยสารก็ยังคงลงเต็มล�ำเรือเขียว

ฉันได้ไปพิจารณาดูยังเห็น
ที่ดินชายเลนริมประตูน�้ำของ
กรมชลประทาน (กรมทดน�้ำ)
มีเนื้อที่ว่างอยู่ยาวราว ๖/๗
วา พอเรือยนต์ขาวจะแวะ
เทียบส่งและรับคนโดยสารได้
จึงไปเฝ้าเสด็จในกรม เสนาบดี
เพื่อขออนุญาต

ฉันได้ไปพิจารณาดูยังเห็นที่ดินชายเลนริม
ประตูน�้ำของกรมชลประทาน (กรมทดน�้ำ) มี
เนื้อที่ว่างอยู่ยาวราว ๖/๗ วา พอเรือยนต์ขาว
จะแวะเทียบส่งและรับคนโดยสารได้ จึงไปเฝ้า
เสด็จในกรม เสนาบดี เพื่อขออนุญาต พระองค์
ทรงกรุณาเสด็จไปตรวจดูสถานทีด่ ว้ ยพระองค์เอง
ด้วยทรงเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะประชาชน
ผู้สัญจรไม่มีที่ขึ้นลง จึงโปรดสั่งให้เจ้าหน้าที่
ออกใบอนุญาตให้เรือขาวของบริษัทแวะรับส่ง
ผูโ้ ดยสาร ณ ทีน่ นั้ ได้ โดยเงือ่ นไขว่า ถ้าวัตถุอนั ใด
ของกรมช�ำรุดเสียหาย ก็ให้บริษทั บางหลวงรับท�ำ
ใช้ให้ทั้งสิ้น เมื่อบริษัทบางหลวงได้อาศัยท่าเรือ
ใหม่แล้ว ผู้โดยสารกลับมาอุดหนุนเรือบริษัท
บางหลวงเต็มล�ำขึ้น ท�ำให้เรือเขียวเดินขาดทุน
ไปมาก แล้วก็เกิดเรือโดนกันแตกหักเสียหายถึงกับ
ฟ้้องร้้องกัันในศาลหลายเรื่่�อง กัับเกิิดคนเรืือตีีกันั
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เรือขาวของบริษัทบางหลวงมาถึงท่าปากคลอง
ตลาด เห็นเรือยนต์ชอื่ “สวมปลืม้ ” มีผโู้ ดยสารเต็ม
ล�ำจอดเทียบท่านิ่งอยู่ จึงถามคนเรือว่านายท้าย
ไปไหน คนเรือตอบว่า เขาไปถ่ายอุจจาระยังไม่มา
คอยอยู่นานแล้ว ทันใดฉันก็ขึ้นไปจับพวงมาลัย
ถือท้ายให้ถอยเรือออก ตีระฆัง เร่งเดินหน้าไป
ถึงปากคลองบางหลวง ก็มที า่ นข้าราชการผูใ้ หญ่
เดินแหวกผู้โดยสารมาจับไหล่ฉันพูดว่า ก็เป็น
ขุนนางจนถึงชั้นพระแล้ว มาถือท้ายเรือเมล์ได้
หรือ ฉันหันมาตอบว่า ก็เป็นขุนนางได้ช่วยคน
อนึ่ง ในขณะที่เรือเขียวเริ่มเดินได้เปรียบ เป็นกองให้พน้ จากเสียเวลาคอยเรือนิง่ อยู่ เห็นว่า
เรือขาวของบริษัท พวกเขาคงคิดว่าจะเดินเรือ ไม่เลวไม่ใช่หรือ
ชนะแน่ จึงได้ท�ำว่าวปักเป้ากับหางว่าวทาสีแดง
ถูกเรือแย่ง ครั้งที่ ๔ - เนื่องด้วยเรือขาว
เลือด เอาหางว่าวผูกปลายเสาห้อยหัวว่าวลงดิน
แสดงให้เห็นว่า ว่าวปักเป้านั้นเป็นเครื่องหมาย บริ ษั ท บางหลวงถู ก เรื อ แย่ ง อย่ า งขนานใหญ่
แทนตัวฉัน เพราะฉันมีชื่อเสียงดังในการชักว่าว เฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่ ๓ มีเรื่องตีรันฟันแทงกัน
ปักเป้าพนัน ครัง้ นี้ หมดทางต่อสูแ้ ละหมดหวังจะ อือ้ ฉาวเป็นเวลานาน แล้วต่างก็แพ้เลิกไปทัง้ หมด
ตายแล้ว ___________และบ่ายวันหนึ่ง ฉันลงคุม ด้วยขาดทุนยับเยินนัน้ เป็นเหตุให้ผมู้ ที รัพย์บางคน
ฟัันแทงกัันทั้้�ง ๒ ฝ่่ายบ่่อยครั้้�ง มีีครั้้�งหนึ่่�งร้้ายแรง
ที่่�นายท้้ายเรืือเขีียวขึ้้�นไปแทงเอานายท้้ายเรืือขาว
ตาย บนลานหน้้าวััดใหม่่ท้้องคุ้้�ง ขณะนายท้้าย
เรืือขาวเดิินไปส้้วม ตำำ�รวจจัับได้้ทั้้�งพวก ๓ คน
ส่่งศาลพิิพากษาให้้จำำ�คุุกตััวการ ๒๐ ปีี พวกอีีก
๒ คน คนละ ๑๐ ปีี ตั้้�งแต่่บััดนั้้�นพวกเรืือเขีียวก็็
หายคึึกคััก เรืือเขีียวเดิินแย่่งอยู่่� ๑๙ เดืือน นััยว่่า
ขาดทุุนหลายหมื่่�น จึึงยกเลิิกขายเรืือไปทั้้�งหมด
เหลืือบริิษััทเดิินเรืือแต่่เจ้้าเดีียวอีีกครั้้�ง

มีท่านข้าราชการผู้ใหญ่เดิน
แหวกผู้โดยสารมาจับไหล่ฉัน
พูดว่า ก็เป็นขุนนางจนถึงชั้น
พระแล้ว มาถือท้ายเรือเมล์ได้
หรือ ฉันหันมาตอบว่า ก็เป็น
ขุนนางได้ช่วยคนเป็นกองให้
พ้นจากเสียเวลาคอยเรือนิ่ง
อยู่ เห็นว่าไม่เลวไม่ใช่หรือ
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อีกในคลองบางหลวงนั้นเชื่อว่า บริษัทบางหลวง
ก็คงต้องขาดทุนแย่ไปเช่นเดียวกัน ถ้าเขาหา
เรือยนต์มาเดินแย่งซ�ำ้ เติมอีกคราว เขาคงจะชนะ
บริษัทบางหลวงแล้วคงจะได้เดินเป็นเจ้าเดียว
บ้างเป็นแน่ ด้วยความคิดเชื่อดังนี้จึงไปเที่ยวซื้อ
เรือยนต์เก่าๆ ขนาดย่อมได้ ๗ ล�ำ เอามาซ่อม
ทาสีเหลือง เรียกว่าเรือเหลือง แล้วก็ทำ� การเดิน
เรือแย่งบริษัทเป็นรายใหม่ ที่ ๔ เมื่อกลาง พ.ศ.
๒๔๖๑ แต่ก็ปรากฏทันทีเมื่อเรือเหลืองเริ่มเดิน
แย่งว่า เข้าใจผิดไปไกล เพราะเท่าทีถ่ กู แย่งมาแล้ว
บริษัทบางหลวงขาดทุนเพียงไม่กี่พันบาท และ
ครัง้ นีก้ ย็ งั เพิม่ เรือเดินมากล�ำขึน้ อีก ผูโ้ ดยสารต่าง
นิยมพากันลงเต็มๆ ทุกล�ำ ฝ่ายเรือเหลืองล�ำละ
มีไม่กี่คน ทั้งนายท้ายก็ไม่ชำ� นาญเดินเรือเกะกะ
ขวางคลอง เรือจึงถูกกระทบกระแทกแตกหัก
เสียหายมาก เกิดความฟ้องร้องในศาลหลวง
หลายครั้ง เรือเหลืองเป็นฝ่ายแพ้ความใช้ค่า
เสียหายทุกครั้ง เรือก็เลยเดินกะพร่องกะแพร่ง
มาได้ ๘ เดือน ก็เลิกหยุดเดินเรือแย่ง ปล่อยเรือ
ให้จอดเป็นสวะในคูและหน้าบ้าน บางล�ำก็จมน�ำ้

บอกขายไม่ มี ผู ้ ใ ดซื้ อ สั ก ล� ำ เดี ย ว เป็ น อั น ว่ า
เจ้าของเรือรายนี้ขาดทุนยุบยับทีเดียว
ต่อแต่นนั้ ก็ไม่มเี รือรายใดมาแย่งเรือบริษทั
บางหลวงอีก เรือบริษัทจึงได้เดินประจ�ำทางแต่
รายเดียว บริษัทได้สร้างเรือยนต์ขนาดเล็กใหญ่
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก มากล� ำ แล้ ว ขยายทางเรื อ เดิ น ไป
ระหว่างท่าพระ คลองบางกอกน้อย บางใหญ่
คลองอ้อม - จังหวัดนนทบุรี บางรัก พระนคร บุคคโล - คลองดาวคะนอง ธนบุรี สมุทรปราการ บ้านสงขลานาเกลือ กับแหลมฟ้าผ่า แต่ผลรายได้
ก�ำไรจากเรือสายเหล่านี้ไม่สู้มีมากนัก สู้สาย
คลองบางหลวงไม่ได้ และบริษัทยังได้ซื้อรถยนต์
เปิดเดินประจ�ำทาง ตั้งแต่ท่าเตียน - สะพาน
กษัตริยศ์ กึ ขึน้ อีก เมือ่ เกิดการค้าของบริษทั มีมาก
ขึ้นเช่นนั้น มีทุนทรัพย์มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
บริษทั บางหลวงจึงได้มปี ระชุมวิสามัญมติให้เพิม่
ทุนของบริษทั จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐๐,๐๐๐
บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมมิต้องออกเงินเพิ่มอีกเลย
เพราะเพิ่มด้วยผลก�ำไรที่สะสมไว้

เมือ่ เกิดการค้าของบริษทั
มีมากขึน้ เช่นนัน้ มีทนุ ทรัพย์
มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
บริษทั บางหลวงจึงได้มปี ระชุม
วิสามัญมติให้เพิม่ ทุนของ
บริษทั จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ผูถ้ อื หุน้ เดิมมิตอ้ งออกเงิน
เพิม่ อีกเลย เพราะเพิม่ ด้วย
ผลก�ำไรทีส่ ะสมไว้

สรวิิช ภิิรมย์์ภัักดีี

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สำำ�นัักงานการพิิพิิธภััณฑ์์และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
บริิษััท บุุญรอดบริิวเวอรี่่� จำำ�กััด
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ท่่องไปในซาร์์แลนด์์

มอสโคว

ทำำ�ไมฉัันถึึงไปเมืืองซาร์์หรืือรััสเซีียน่่ะหรืือ เพราะรััสเซีียเป็็น
ดิินแดนสองทวีีป คืือ เอเชีียและยุุโรป อีีกทั้้�งคนไทยไม่่ต้้อง
ขอวีีซ่่าอีีกด้้วยหากไปอยู่่�ไม่่เกิิน 30 วััน ไปฤดููใบไม้้ร่่วง
เดืือนตุุลาคมนี่่�จะเหมาะที่่�สุุด ไม่่มีีฝน ไม่่มีีหิิมะ เดิินได้้เรื่่�อย ๆ

ซาร์์แลนด์์ หรืือดิินแดนของพระเจ้้าซาร์์ที่่�ฉัันจะเล่่าให้้ฟััง คืือ
มอสโคว หรืือ MockBa ซึ่่�งเป็็นเมืืองหลวงตั้้�งแต่่สมััยพระเจ้้าซาร์์
มีีสถาปััตยกรรมที่่ส� วยงาม เราไปเริ่่ม� กัันที่่พ� ระราชวัังเครมลิินกัันเลย
พระราชวัังนี้้�พระเจ้้าซาร์์ Ivan III เคยทรงพระดำำ�ริิจะให้้มอสโคว
เป็็น กรุุงโรมแห่่งที่่�สาม จึึงมีีการก่่อสร้้างโบสถ์์ในพระราชวัังนี้้�ถึึง
สามแห่่ง และเปลี่่�ยนกำำ�แพงเป็็นหิินสีีแดง แทนหิินสีีขาว
ในเครมลิินนี้้� เราจะไปชม Armoury Chamber ที่่มีีชุ
� ดุ เครื่่�องทอง
ของกำำ�นััลจากประเทศต่่างๆ รวมถึึงมีีตู้้�ที่่�มีีไข่่ฟาแบร์์เช (Faberge
Egg) ที่่�นำำ�ทอง อััญมณีีมีีค่่า มาทำำ�ให้้เป็็นรููปไข่่ไก่่ (เหมืือนไข่่
ในเทศกาลอีีสเตอร์์) อีีกทั้้�งยัังมีีชุุดฉลองพระองค์์ รถม้้า บััลลัังก์์
มงกุุฎของพระเจ้้าซาร์์นิิโคลััสที่่�สอง พระจัักรพรรดิินีี Catherine
II the Great ก็็มีีให้้ชมแบบตื่่�นตาตระการใจเช่่นกััน

นารี สมรัตนกุล

HS&E Director
บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ำกัด
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ภาพวาดโดยคุุณนารีี สมรััตนกุุล

จััตุุรััสแดงและมหาวิิหารเซนต์์บาซิิล
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ท่องเที่ยว

ห้้องเพชร Diamond Fund

ในเครมลินนี้ เราจะไปชม
Armoury Chamber ที่มี
ชุดเครื่องทองของก�ำนัล
จากประเทศต่่างๆ รวมถึึงมีี
ตู้้�ที่่�มีีไข่่ฟาแบร์์เช (Faberge
Egg) ที่น�ำทอง อัญมณี
มีค่า มาท�ำให้เป็นรูปไข่ไก่
อนุุสาวรีีย์์ Minin และ Pozharsky

ย่่านถนนอารบััต
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นอกจากนี้้� ควรแวะไปชมห้้องเพชร หรืือ ค.ศ. 1586 ที่่ทำ� ำ�จากทองสััมฤทธิ์์�มีีรููปพระเจ้้าซาร์์
Diamond Fund เป็็นห้้องที่่เ� ก็็บกรุุมหาสมบััติขิ อง ทรงควบม้้า และใกล้้กันั จะเห็็นระฆัังพระเจ้้าซาร์์
รััสเซีีย เช่่น มงกุุฎ สร้้อยคอ ต่่างหูู จี้้� และอื่่น� ๆ ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก ระฆัังนี้้�หนััก 202 ตััน ซึ่่�งสร้้าง
ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1730 ขณะที่่�รอให้้ระฆัังเย็็น เกิิด
ต่่ อ มาเราไปเดิิ น ชมวิิ ห ารทั้้� ง สามใน ไฟไหม้้ในเครมลิิน ระฆัังที่่ร้� อ้ นโดนน้ำำ��จึึงแตกออก
พระราชวัังนี้้�กัันดีีกว่่า วิิหารทั้้�งสามนี้้�มาจาก ดัังที่่�เห็็น (สุุภาษิิตไทยลอยมาเลย โจรปล้้น
การนำำ�ศิิลปะของไบเซนไทน์์ กรีีก อิิตาเลีียน สิิบครั้้�ง ไม่่เท่่าไฟไหม้้ครั้้�งเดีียว)
มาผสมแต่่ละวิิหาร ยอดของวิิหารจะเป็็นทรง
เมื่่อ� เดิินออกมาจะเห็็นจััตุรัุ สั แดง มีีเรื่่อ� งเล่่าว่่า
หััวหอม วิิหารอััสสััมชััญ ที่่�มีีห้้าโดมเป็็นต้้นแบบ
ให้้ โ บสถ์์ อื่่� น ๆ โดยวิิ ห ารนี้้� ใ ช้้ ปร ะกอบพิิ ธีีขึ้้� น ทั้้�งจััตุุรััสแดงและวิิหารเซนต์์บาซิิลโดนผู้้�ควบคุุม
ครองราชย์์ของพระเจ้้าซาร์์และเป็็นที่่�ฝัังศพของ งาน Lazar Kaganovich เสนอให้้นำ�ำ โมเดลทั้้ง� สอง
สัังฆราชนิิกายรััสเซีียนออร์์โธดอกซ์์ซึ่ง่� เป็็นศาสนา ออกระหว่่างปรัับปรุุงพื้้น� ที่่� แต่่สตาลิินกลัับพููดว่่า
ประจำำ�ชาติิ ในวิิหารนี้้�มีีรููปเขีียนสีีเฟรสโกให้้ดูู “Lazar! เอากลัับมาวางไว้้ที่เ�่ ดิิม” (เกืือบไปละ!!!)
เพลิินๆ อีีกด้้วย และเดิินมาถึึงวิิหาร Annunciation
และแล้้วก็็จะเห็็นวิิหารเซนต์์บาซิิล ซึ่�ง่ เป็็น
เป็็นพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�มีีรููปเขีียนสีีและมีีบานประตูู
ชั้้� น ในที่่� ทำำ�จ ากแผ่่ น ทองแดง ซึ่่� ง เป็็ น เทคนิิ ค สััญลัักษณ์์ของมอสโคว มีีสีีสัันสดใส วิิหารนี้้�สร้้างใน
ที่่ห� ายาก ส่่วนวิิหาร Archangel สร้้างอุุทิศิ ให้้กับั สมััย Ivan the Terrible ในปีี ค.ศ. 1555 - 1561 ตาม
อััครเทวทููต Michael ที่่เ� ป็็นเทพผู้้�พิทัิ กั ษ์์มอสโคว เรื่่อ� งเล่่า พระเจ้้าอิิวานพอพระทััยในความสวยงาม
เมื่่อ� ชมวิิหารเสร็็จ เดิินไปด้้านหลัังจะเห็็นปืืนใหญ่่ จึึงตรััสถามว่่าจะสร้้างแบบนี้้ไ� ด้้อีีกไหม ช่่างทููลตอบ

ห้้างสรรพสิินค้้า GUM

คณะละครสััตว์์ Nikulin

พระองค์์ว่า่ หากพระองค์์ต้อ้ งการช่่างจะทำำ�ให้้สวยกว่่า
นี้้อีี� ก พระเจ้้าซาร์์ IV จึึงควัักลููกตาช่่างออก เพื่่อ� ไม่่ให้้
สร้้างที่่�อื่่�นได้้อีีก (ด้้วยเหตุุนี้้� พระองค์์จึึงได้้นามว่่า
“อิิวานจอมโหด”) ตััววิิหารนี้้�เดิิมทีีเป็็นสีีขาว เพื่่อ� ให้้เข้้า
กัับเครมลิิน แต่่มีีการทาสีีหลากสีีในศตวรรษที่่� 17 จึึง
สะดุุดตาดัังเช่่นปััจจุบัุ นั

สถานีีรถไฟใต้้ดิิน Ploshchad Revolyutsii

ร้้านขายของที่่ร� ะลึึก และศิิลปิินขายรููปวาดกัันเลย

มารััสเซีียทั้้ง� ทีี พลาดไม่่ได้้กับั ละครสััตว์์ ซึ่ง�่ มีี 2
คณะใหญ่่ คืือ Circus Nikulin (Old Circus) ที่่เ� น้้นการ
แสดงของสััตว์์ กัับ Bolshoi Circus (New Circus) ที่่เ� น้้น
การแสดงกายกรรมกัับสััตว์์ ที่่เ� ลืือก Bolshoi หรืือ Great
Moscow State Circus เพราะผู้้�กำ�กั
ำ บั เคยได้้รับั รางวััล
ทั้้�งพระราชวัังเครมลิิน วิิหารเซนต์์บาซิิลและ Golden Clown จาก The International Circus Festival
� ะทัับใจมิิรู้�ลื้ มื
จััตุรัุ สั แดงได้้ขึ้้น� ทะเบีียนเป็็น UNESCO World Heritage ซึ่ง�่ เป็็นการแสดง 2 ชั่่ว� โมงครึ่่ง� ที่่ปร
Site ในปีี 1990 ด้้วยนะ เดิินออกมาหน้้าวิิหาร จะเห็็น
รููปปั้้�น Minin กำำ�ลังั ยื่่น� ดาบให้้กับั เจ้้าชาย Pozharsky
สำำ�หรัับสายมูู เราไปสถานีีรถไฟใต้้ดินิ กััน สถานีี
เพื่่�อขอร้้องให้้เจ้้าชายนำำ�ทััพขัับไล่่โปแลนด์์ พร้้อมกัับ นี้้�ชื่่�อ Ploshchad Revolyutsii เป็็นสถานีีอยู่่�ใจกลาง
� น� อยู่่�ถึึง 76 รููปปั้้�นที่่เ� ป็็นเรื่่อ� งราวของ
ชี้้นิ้้� ว� มาที่่พ� ระราชวัังเครมลิิน เหมืือนจะถามว่่า “ท่่านจะ จััตุรัุ สั แดง ที่่มีีรููปปั้้
ปกป้้องบ้้านเมืืองไหม” และแล้้วเมื่่อ� หัันขวา จะเห็็นห้้างกุุม ประชาชนชาวรััสเซีียทุุกสาขา อาชีีพ รููปปั้้�น Bronze
(Gum) ยิ่่ง� ใหญ่่อลัังการที่่ส� ร้้างตั้ง�้ แต่่ ค.ศ. 1895 (โอ้้โฮ ที่่�โด่่งดัังมาก คืือ รููปปั้้�นทหารกัับสุุนััขที่่�เชื่่�อกัันว่่าลููบ
127 ปีีมาแล้้ว !!!) ห้้างนี้้มีี� สามชั้้น� หลัังคาเป็็นกระจก ที่่�จมููกสุุนััขแล้้วจะโชคดีี คนลููบกัันจนจมููกขึ้้�นเงาวัับ
โค้้งใส (นี่่�มัันต้้นแบบอาคารประหยััดพลัังงานชััดๆ) (มาค่่ะ เร่่เข้้ามาลููบบ้้าง) สถานีีรถไฟใต้้ดินิ ที่่รั� สั เซีียนี่่�
สำำ�หรัับสาวๆ ที่่�ยัังช้้อปปิ้้�งไม่่พอเราไปถนนอารบััต สวยทุุกสาย หากคุุณผู้้�อ่่านมีีเวลาไปชม
ซึ่่ง� เป็็นถนนคนเดิินที่่ย� าว 1.3 กิิโลเมตรมีีทั้้�งร้้านอาหาร
… Good Bye Tsar Land …

ที่่�มาภาพ
https://www.expedia.co.th/
Minin-And-Pozharsky-MonumentMoscow.d6066655.Place-To-Visit?
https://yandex.ru/collections/user/
dn020583/samye-interesnye-muzei/
https://pantip.com/topic/39952939
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บุคคลน่าสนใจ

เมื่่�อเรื่่�องราวชีีวิิตที่่�น่่าสนใจของใครสัักคน
ถููกนำำ�มาสร้้างเป็็นหนััง ในสไตล์์หนัังฟิิคชััน
กึ่่�งสารคดีีที่่�ไร้้ความจััดจ้้านและไม่่ใช้้
นัักแสดงมืืออาชีีพ มีีแต่่นัักเล่่าเรื่่�องที่่�
ยอดเยี่่�ยมเท่่านั้้�นจึึงจะทำำ�ให้้หนัังประสบ
ความสำำ�เร็็จ “โคลอี้้� เจา” (Chloé Zhao)
เป็็นนัักเล่่าเรื่่�องที่่�ยอดเยี่่�ยมและเป็็นผู้้�กำำ�กัับ
หนัังที่่�กวาดรางวััลมากมายบนเวทีีใหญ่่
ทั้้�งที่่�เพิ่่�งจะกำำ�กัับหนัังเรื่่�องยาวได้้ 3 เรื่่�อง

ผู้้กำ� ำ�กัับชาวจีีนที่่�สร้้าง
ประวััติิศาสตร์์วงการหนัังโลก

Chloé Zhao
เธอสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในวงการหนัง
เพราะเป็นผู้ก�ำกับหญิงชาวเอเชียคนแรกที่คว้า
รางวัล “ผู้กำ� กับยอดเยี่ยม” บนเวทีออสการ์ใน
ปี 2021 และเป็นผู้หญิงคนที่สองของโลกที่คว้า
รางวัลนี้มาครอง
โคลอี้ เจา มีชอื่ จริงว่า จ้าวถิง (Zhao Ting)
เกิดในปี ค.ศ. 1982 ทีเ่ มืองปักกิง่ เป็นชาวจีน
ในครอบครัวทีม่ งั่ คัง่ พ่อเป็นนักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียง
แม่ทำ� งานในโรงพยาบาล โคลอีร้ กั อิสระตัง้ แต่เด็ก
หลงใหลในป๊อปคัลเจอร์ทั้งการ์ตูนญี่ปุ่นและ
หนังฮอลลีวดู เธอยอมรับว่าตัวเองเป็นเด็กหัวรัน้
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จอมขี้เกียจที่สนใจแต่วาดการ์ตูนและแต่งแฟน
ฟิคชัน หลังจากพ่อแม่หย่ากัน เธอถูกส่งไปเรียนที่
วิทยาลัยไบรท์ตนั ในอังกฤษตอนอายุ 15 ก่อนจะ
ย้ายไปเรียนไฮสคูลทีอ่ เมริกาด้วยตัวเอง ศึกษาต่อที่
Mount Holyoke College ด้านรัฐศาสตร์ จบแล้ว
ได้ท�ำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และรับจ๊อบชั่วคราว
อืน่ ๆ ช่วงเวลานีเ้ อง เธอค้นพบว่าตัวเองมีความสุข
ที่ได้คุยกับผู้คนหลากหลาย รับฟังเรื่องราวชีวิต
ทีน่ า่ สนใจของพวกเขา ชีวติ คนเราก็ไม่ตา่ งจากหนัง
เธอเริม่ เบนความสนใจจากการปกครองคน มาเป็น
ท�ำความเข้าใจคน และตัดสินใจจะเดินตาม
ความฝันในวัยเด็กอีกครัง้ นัน่ คือ เป็นผูก้ ำ� กับหนัง

เธอศึึกษาต่่อด้้านภาพยนตร์์
ที่่� Tisch School of The Arts
นิิวยอร์์ก ได้้เป็็นลููกศิิษย์์ของ
สไปค์์ ลีี ผู้้�กำำ�กัับและ
โปรดิิวเซอร์์ชื่อ�่ ดััง เธอประทัับใจ
ที่่�หนัังของลีีไม่่ค่่อยปรุุงแต่่ง
และเล่่าเรื่่�องไปตามธรรมชาติิ
เธอได้้รัับอิิทธิิพลจากเขาและ
หนัังเรื่่�อง Happy Together
(1997) ของหว่่องการ์์ ไวเป็็น
พิิเศษ โคลอี้้�เริ่่�มกำำ�กัับหนัังสั้้�น
แนวอิินดี้้�ในปีี 2009 ผลงานที่่�
เด่่นๆ เช่่น Daughters
(2010) สะท้้อนชีีวิิตของเด็็ก
สาวชาวจีีนที่่�ถููกวััฒนธรรม
ดั้้�งเดิิมตีีกรอบชีีวิิต

หลังจากผลิตหนังสั้น 5 เรื่อง โคลอี้เดบิวต์
หนังยาวเรื่องแรก Songs My Brothers Taught
Me (2015) ถ่ายทอดชีวิตของหนุ่มอินเดียนแดง
กับความเป็นชนชั้นล่างและความผูกพันของเขา
กับน้องสาว เธอไม่ได้วางพล็อตเรือ่ งไว้แต่แรกแค่
อยากจะไปถ่ายท�ำในอเมริกาฝัง่ ตะวันตก สถานที่
ที่เหมือนปริศนาส�ำหรับเธอและเลือกชุมชนชาว
อินเดียนแดงในเขตอนุรักษ์ Pine Ridge เป็น
โลเคชั่น กินนอนที่นั่น คุยกับคนท้องถิ่น และให้
พวกเขาเองเป็นนักแสดงถ่ายทอดเรื่องราวจาก
ประสบการณ์จริง การถ่ายท�ำหนังยาวเรื่องแรก
ท�ำให้โคลอี้ค้นพบสไตล์หนังของตัวเอง เธอ
จะไม่เน้นก�ำหนดเรื่องราวล่วงหน้า แต่จะร่าง
พล็อตจากเรื่องจริงของผู้คนที่พบในโลเคชั่น
เพือ่ ยกย่องพลังชีวติ ของพวกเขาทีต่ อ้ งต่อสูด้ นิ้ รน
ความเจ๋งคือเธอก�ำกับนักแสดงสมัครเล่นให้แสดง
ได้ดีอย่างน่าทึ่ง น�ำเสนอหนังที่ไร้แบบแผนอย่าง
มีสุนทรียภาพ พร้อมงานภาพโดดเด่นฝีมือของ
โจชัวร์ ริชาร์ด คนรักของเธอเอง
ผลงานเรื่องต่อมา The Rider (2017) โคลอี้
ถ่ายทอดชีวติ จริงของ เบรดี้ แจนโดร เพือ่ นของเธอ
เขาเป็ น หนุ ่ ม คาวบอยนั ก ขี่ ม ้ า อนาคตไกลที่
ประสบอุบัติเหตุตกม้าและบาดเจ็บรุนแรงจน
หมดอนาคตในวงการแข่งม้า เบรดีเ้ ล่นเป็นตัวเอง
และเป็นตัวเอกของเรื่ อ ง หนั ง ได้ เข้ าฉายใน
เทศกาลหนังเมืองคานส์และไปเข้าตา ฟรานเซส
แม็คดอร์มานด์ หนึ่งในสุดยอดนักแสดงของ

ฮอลลีวูดจนติดต่อให้โคลอี้มาร่วมงานกัน โคลอี้
ยังได้รับโอกาสจากค่ายหนังใหญ่ มาร์เวล ที่ถือ
เป็นความท้าทายครั้งส�ำคัญของเธอด้วย เพราะ
เธอจะต้องพลิกมาท�ำหนังในกระแส และร่วมงาน
กับนักแสดงชื่อดังมากมาย
หนังยาวเรือ่ งทีส่ ามของโคลอี้ Nomadland
(2020) ดัดแปลงจากหนังสือชือ่ เดียวกัน มีพล็อต
หลวมๆ ว่าด้วยเรือ่ งราวของคนสูงวัยทีอ่ อกเดินทาง
เร่รอ่ น ใช้ชวี ติ อยูใ่ นรถบ้านและย้ายทีห่ างานท�ำ
ไปเรื่อยๆ เธอได้นักแสดงมืออาชีพมาแสดงให้
เป็นครั้งแรก ได้แก่ ฟรานเซส แม็คดอร์มานด์
และ เดวิด สเตรทธาร์น นอกนั้นเป็นนักแสดง
สมัครเล่นทีแ่ สดงโดยคนเร่รอ่ นถิน่ นัน้ เอง และยัง
คงเน้นเรือ่ งจริงเช่นเคย ผลงานชิน้ โบว์แดงเรือ่ งนี้
ท�ำให้เธอคว้ารางวัลมากมายจากเวทีใหญ่ใน
เทศกาลหนังต่างๆ เหนืออืน่ ใดคือการคว้าลูกโลก
ทองค�ำ และ 3 รางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์
ยอดเยีย่ ม ผูก้ ำ� กับยอดเยีย่ ม และนักแสดงน�ำหญิง
ยอดเยีย่ ม
จากผูก้ ำ� กับหนังนอกกระแส โคลอีก้ ลายเป็น
คนที่สื่อบันเทิงทั่วโลกพากันน�ำเสนอเรื่องราว
ของเธอ แต่แม้ว่าเธอจะเป็นชาวจีนคนแรกที่
ได้รางวัลออสการ์ ในประเทศจีนกลับมีกระแส
ต่อต้านเธอ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ความส�ำเร็จ
ของโคลอี้เป็นที่ชื่นชมยินดีในบ้านเกิดของเธอ
อย่างมาก จนกระทั่งมีชาวเน็ตไปคุ้ยประวัติ
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หนังเรื่อง Eternals (2021)
เป็นเรื่องแรกที่เธอฉีกแนวมา
ท�ำหนังซูเปอร์ฮีโร่ ซึ่งเธอได้
ผสมผสานความหลากหลาย
ของผู้คนและยังคงเน้นน�ำ
เสนอ “วิถีของมนุษย์” ใน
แต่ละตัวละครอันเป็นสไตล์
ของเธอลงไป

อ้้างอิิงข้้อมููลจาก
en.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%A9_Zhao
https://thepeople.co/chloe-zhao-oscar2021-director/
https://youtu.be/oOmQEz1iRWs

ที่่�มาภาพ
https://www.imdb.com/
https://apnews.com/article/beijing-mediasocial-media-asia-chloe-zhao-c7aa576fd66d66204ec37371196ea569
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ของเธอเข้าและพบว่าเธอเคยพูดถึงประเทศจีน
(เมือ่ ปี 2013) ไว้วา่ “ประเทศทีม่ กี ารหลอกลวง
อยู่ทุกแห่ง” ท�ำให้ชาวเน็ตจีนหลายคนมองว่า
เธอนั้นกลายเป็นคนอเมริกันไปแล้ว และหนัง
ที่ ท� ำ ให้ เ ธอโด่ ง ดั ง ก็ มี แ ต่ ห นั ง สะท้ อ นสั ง คม
อเมริกัน จึงไม่มีเหตุผลที่จะอินกับความส�ำเร็จ
ของเธอ แต่อกี ด้านหนึง่ ก็มผี กู้ ล่าวว่าบทสัมภาษณ์
ของเธอถูกแปลคลาดเคลือ่ น อย่างไรก็ดี ทางการจีน
ได้แบนการออกอากาศรางวัลออสการ์ของเธอ
ห้ามสื่อเสนอข่าว หนัง Nomadland ก็ถูกสั่ง
ห้ามฉายในจีน รวมทัง้ เรือ่ ง Eternals (2021) ผลงาน
ทีโ่ คลอีท้ ำ� กับค่ายมาร์เวลด้วย
หนังเรื่อง Eternals (2021) เป็นเรื่องแรก
ที่เธอฉีกแนวมาท�ำหนังซูเปอร์ฮีโร่ ซึ่งเธอก็ได้
ผสมผสานความหลากหลายของผู้คนและยังคง
เน้นน�ำเสนอ “วิถีของมนุษย์” ในแต่ละตัวละคร
อันเป็นสไตล์ของเธอลงไป แม้ว่าค�ำวิจารณ์จะ
ออกมาไม่ดีนัก แต่ก็เป็นประสบการณ์ให้เธอ

ได้เบลนด์แนวทางของตัวเองเข้ากับหนังกระแส
หลักมากขึ้น ต่อจากเรื่องนี้เธอยังมีโปรเจคต์
ส�ำคัญรออยู่ ทั้งหนังชีวประวัติของ แบส รีฟส์
ผู้บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ที่เป็นคนผิวสีคนแรก
และหนังไซไฟทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจาก “แดรกคูลา่ ”
ของค่ายยูนิเวอร์แซลพิคเจอร์ส
ดูเผินๆ ชีวิตของโคลอี้ออกจะง่ายดาย
เกิดมาร�่ำรวย มีพรสวรรค์ สร้างหนังเรื่องแรก
ได้รับค�ำชม เรื่องที่สองได้รับโอกาส เรื่องที่สาม
ประสบความส�ำเร็จ แต่จริงๆ แล้วในการลงมือท�ำ
แต่ละครั้งย่อมไม่ง่าย ความที่เธอเป็นผู้ก�ำกับ
หญิ ง ที่ มี อ ยู ่ น ้ อ ยมากและยั ง เป็ น คนผิ ว สี ด ้ ว ย
ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่สามารถสร้างหนังที่สะท้อน
ความดิ้ น รนของคนชายขอบออกมาได้ อ ย่ า ง
ถึงแก่น ความปรารถนาที่จะท�ำความเข้าใจ
ผู้คนไม่เกี่ยวอะไรกับเชื้อชาติ ผลงานของเธอที่
เหนือกว่ารางวัล คือ การเป็นเรื่องราวจริงแท้ที่
ส่งต่อพลังชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
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เก็็บออมในวัันนี้้�

สบายในวัันหน้้า

เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากส�ำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิต พวกเราที่อยู่ในวัยท�ำงาน อาจจะมี
ความฝันหลายอย่าง อยากมีบา้ น มีรถสวยๆ ขับ อยากจับจ่ายใช้สอย ช้อปปิ้งซื้อสิ่งของที่อยากได้ ตามไลฟ์สไตล์ของ
แต่ละคน แน่นอนว่า เราสามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ตามฐานะของเราแต่ละคน แต่ถ้าเราขาดวินัย ใช้จ่ายเงิน
มากกว่าที่หามาได้ ย่อมไม่ใช่เรื่องสนุกเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค�ำถามส�ำคัญที่หนีไม่พ้นที่เราจะต้องหาค�ำตอบเพื่อเตรียม
พร้อมไว้เสมอ คือ เมื่อเราเกษียณและไม่มีรายได้ประจ�ำแล้ว จะมีเงินเพียงพอใช้ ในอนาคตหรือไม่

ลองคิดดูนะครับ ถ้าปัจจุบัน เราอายุ 40 ปี
และวางแผนว่ า จะเกษี ย ณตอนอายุ 60 ปี
และไม่มีรายได้หลังจากนั้น (โดยไม่นับรวมเงิน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่จะสามารถน�ำมาใช้ได้
หลังเกษียณ) โดยมีคา่ ใช้จา่ ยหลังเกษียณเดือนละ
50,000 บาท ไปอีก 25 ปี ถ้าเราวางแผนว่า
เงินเก็บของเราในระหว่างท�ำงานจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ 3% ต่อปี เงินออมที่เราจะต้อง
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เก็ บ ก่ อ นเกษี ย ณจะต้ อ งเป็ น เงิ น อย่ า งน้ อ ย
30,000 บาท ต่อเดือน จึงจะเพียงพอส�ำหรับการ
ใช้จ่ายหลังเกษียณได้
แน่ น อนว่ า แผนการออมย่ อ มขึ้ น อยู ่ กั บ
แผนการใช้เงินหลังเกษียณ แต่ในระหว่างนี้ สิง่ ทีเ่ รา
สามารถควบคุมได้คอื จะออมเดือนละเท่าไหร่ และจะ
ลงทุนอย่างไร เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ

จักรมนต์ นิติพน

Director and Head of Investments,
Singha Ventures

หลายคนอาจมองว่่า การนำำ�เงิินไปฝาก
ธนาคารเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม
การฝากเงิินกัับธนาคารเพีียงอย่่างเดีียว อาจจะ
ไม่่ใช่่ทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด หากดููจากตััวเลขทาง
เศรษฐกิิจในปััจจุุบััน ประเทศไทยมีีเงิินเฟ้้อ
5.19% ต่่อปีี (ข้้อมููล ณ สิ้้�นเดืือนพฤษภาคม
2565) 1 โดยปัั จ จัั ย หลัั ก ของเงิิ น เฟ้้ อ เป็็ น ผล
มาจากราคาพลัังงานที่่�สููงขึ้้�น แต่่ในปััจจุุบััน
อัั ต ราดอกเบี้้�ยเงิิ น ฝากออมทรัั พ ย์์ ธ นาคาร
พาณิิชย์์อยู่่�ในระดัับต่ำำ��เพีียง 0.25% - 1.5%
ต่่อปีี แสดงว่่าการฝากเงิินในธนาคารเพีียง
อย่่ า งเดีี ย วนั้้�นไม่่ ส ามารถสร้้ า งผลตอบแทน
ที่่�ชดเชยกัับเงิินเฟ้้อได้้

เก็็บออมเพื่่�อประหยััดภาษีี

การออมเพื่่�อประหยััดภาษีี นอกจากจะ
ทำำ�ให้้เรามีีวิินััยในการออมแล้้ว ยัังสามารถ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายภาษีี และสามารถช่่วยให้้เรา
มีีรายได้้หลัังภาษีีเยอะขึ้้�นด้้วย

ปััจจุุบััน การประหยััดภาระภาษีี ทำำ�ได้้
โดยการใช้้ค่่าลดหย่่อนต่่างๆ ที่่�กรมสรรพากร
อนุุญาต เช่่น ค่่าซื้อ้� กองทุุน RMF ค่่าซื้้�อกองทุุน
SSF เงิินสะสมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่าเบี้้�ย
ประกัันชีีวิิต ค่่าเบี้้�ยประกัันสุุขภาพ หรืือแม้้
กระทั่่�งการนำำ�ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ มาหัักลดเงิินได้้
พึึงประเมิิน เช่่น ค่่าเล่่าเรีียนบุุตร ค่่าอุุปการะ
บิิดามารดาที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป ค่่าฝากครรภ์์
ดัังนั้้�น มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�เราจะต้้อง หรืือแม้้กระทั่่�งดอกเบี้้�ยกู้้�ยืืมเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย
มาวางแผนการออมอย่่างจริิงจััง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ทั้้�งนี้้� เบี้้�ยประกัันชีีวิิต ยัังสามารถช่่วย
เรามีีภููมิิคุ้้�มกัันทางด้้านการเงิินในระยะยาว
เราลองมาดููตััวอย่่างกลยุุทธ์์ในการออมที่่�เรา แบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล
สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ได้้ดัังนี้้�ดููครัับ
ในอนาคตได้้ด้้วย และเป็็นการลดภาระการ
ใช้้เงิินในยามที่่�เกิิดเหตุุไม่่คาดฝััน ซึ่่�งการซื้้�อ
กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต และแผนความคุ้้�มครอง
สร้้างแผนการออมเงิินให้้เหมาะสม
ทั้้�งนี้้� แผนการออมเงิิ น ย่่ อ มขึ้้�นอยู่่�กัั บ ต่่างๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อใช้้ในการรัักษาพยาบาล ก็็เป็็น
วััตถุุประสงค์์ของการออม และการใช้้เงิินของเรา ปััจจััยสำำ�คััญที่่�เราต้้องคำำ�นึึงถึึงในแผนการออม
ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าเราต้้องการเก็็บออมเพื่่�อใช้้ใน ของเราด้้วยเช่่นกััน
ยามเกษีียณ ก็็มีีความจำำ�เป็็นในการออมเงิิน
อย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกเดืือน ในระหว่่างที่่�เรากำำ�ลัังมีี เก็็บออมสม่ำำ��เสมอในแต่่ละเดืือน
รายได้้อยู่่� เพื่่�อให้้เพีียงพอกัับการใช้้เงิินดัังกล่่าว
เนื่่�องจากเป็็ น การยากมากที่่�เราจะ
ในอนาคต นอกจากนี้้� แผนการออมเงิินที่่�ดีี ควร สามารถกำำ�หนดเวลาที่่�จะเข้้าลงทุุนในราคา
เป็็นแผนที่่�ทำำ�ได้้จริิง ไม่่หย่่อนหรืือตึึงเกิินไป ต่ำำ��ได้้ (Market Timing) เพราะมีีปััจจััยหลาย
จนทำำ�ให้้เรามีีเงิินเก็็บไม่่พอตามแผนการออม อย่่างมากที่่�อยู่่�เหนืือความควบคุุมของเรา และ
หรืือเป็็นแผนที่่�อาจทำำ�ไม่่ได้้ในระยะยาว เช่่น หากต้้องการเก็็บออมในระยะยาว ควรทยอย
การตั้้�งผลตอบแทนที่่�คาดหวัังเอาไว้้สููงเกิินกว่่า ลงทุุนสม่ำำ��เสมอในแต่่ละเดืือน (Dollar Cost
Averaging) เพื่่�อให้้ต้้นทุุนในการลงทุุนเฉลี่่�ย
ความเป็็นจริิง เป็็นต้้น
(เช่่น ราคาหุ้้�นเฉลี่่�ยที่่�อยู่่�ในพอร์์ตของเรา) เป็็น
ราคาที่่�เหมาะสมที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� วิินััยในการลงทุุน
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมาก

เก็บออมโดยกระจายการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อลด
ความเสี่ยงในการลงทุน ตัวอย่าง
เช่น ในภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ดี
อาจท�ำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า
ท�ำให้เงินไหลมาอยู่ในสินทรัพย์อื่น
เช่น ทองค�ำมากขึ้น หรือภาวะ
สงคราม ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกโดยรวม ท�ำให้ราคา
ทองค�ำปรับตัวสูงขึ้น เพราะ
นักลงทุนมีการโยกเม็ดเงินจาก
สินทรัพย์อื่นมาลงทุนในทองค�ำ
มากขึน้ เป็นต้น ดังนัน้ การกระจาย
การลงทุนให้ครอบคลุมหลาย
ประเภทของสินทรัพย์ จะสามารถ
ลดความเสี่ยงในการลงทุนของ
พอร์ตในภาพรวมได้
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การลงทุนในหุ้นที่มีผลประกอบ
การดี มีประวัติย้อนหลังในเรื่อง
การจ่ายเงินปันผลที่สม�ำ่ เสมอ
จะสามารถสร้างผลตอบแทน
เพิ่มเติมให้กับพอร์ตการลงทุน
ของเราโดยรวมได้
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รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลและสร้างกระแส
เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีส่ ม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะ เงินสดกลับคืนมาให้กบั นักลงทุนได้เช่นกัน
อย่างยิง่ ในสภาวะทีด่ อกเบีย้ ต�ำ่ และเงินเฟ้อสูง ท�ำให้
การลงทุนในพันธบัตรเพียงอย่างเดียว อาจสร้าง
นอกจากนี้้� หากดููสถิิติย้ิ อ้ นหลัังในอดีีต โดย
ผลตอบแทนจริงได้ไม่สงู มากนัก ซึง่ การลงทุนในหุน้ ยกตััวอย่่างตลาดสหรััฐอเมริิกา ที่่�เปรีียบเทีียบ
ที่มีผลประกอบการดี มีประวัติย้อนหลังในเรื่อง การลงทุุนระหว่่างกองทุุนที่่�ลงทุุนในพัันธบััตร
การจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอ จะสามารถสร้าง 100% และกองทุุนที่่�ลงทุุนผสมผสานระหว่่าง
ผลตอบแทนเพิม่ เติมให้กบั พอร์ตการลงทุนของเรา พัันธบััตร 70% และหุ้้�น 30% ในช่่วงระหว่่างปีี
โดยรวมได้ ทัง้ นี้ ประวัตดิ า้ นผลประกอบการและ 1926 - 2016 พบว่่า กองทุุนที่่�ลงทุุนในพัันธบััตร
การจ่ายเงินปันผล เป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ัดว่า บริษัท 100% สร้้างผลตอบแทนเฉลี่่�ยต่่อปีีที่่� 5.4% และ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ กองทุุนที่่�ลงทุุนผสมผสานระหว่่างพัันธบััตร 70%
ทีม่ คี วามท้าทาย เช่น ในภาวะทีม่ เี งินเฟ้อสูง ได้ดี และหุ้้�น 30% สร้้างผลตอบแทนเฉลี่่�ยต่่อปีีที่่� 7.2%
หรือไม่ เพราะถ้าบริษทั สามารถบริหารจัดการได้ดี ซึ่่�งสููงกว่่าการลงทุุนในพัันธบััตรเพีียงอย่่างเดีียว
เช่น การลดต้นทุน หรือการส่งผ่านต้นทุนสินค้าที่ และมีีจำำ�นวนปีีที่่�มีีผลตอบแทนติิดลบ ในจำำ�นวน
ขยับสูงขึน้ ได้ ก็จะสามารถช่วยให้บริษทั สามารถ ที่่�เท่่ากััน (คืือ 14 จาก 91 ปีี)2
อย่ามองข้ามการลงทุนในหุ้น

ลงทุุ น ในกองทุุ น ที่่� มีี ผู้้� จัั ด การกองทุุ น ที่่� เ ก่่ ง
มีีผลการดำำ�เนิินงานในอดีีตที่่�ดีี

เนื่่�องจากผู้้�จัดั การกองทุุนที่่�เก่่ง มัักจะสร้้าง
ผลตอบแทนที่่�ดีต่ี อ่ เนื่่�องได้้มากกว่่า ทั้้�งนี้้� มีีบทวิิจัยั
หลากหลายในต่่างประเทศที่่�ศึกึ ษาพบว่่า กองทุุนที่่�
มีีผลดำำ�เนิินการที่่�ดีี เป็็นเพราะผู้้�จัดั การกองทุุนที่่�เก่่ง
และผลการดำำ�เนิินงานในอนาคตมัักจะมีีปัจั จััยเรื่่�อง
ความต่่อเนื่่�อง (หรืือ Momentum) เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
ด้้วย โดยที่่�คนเก่่งก็็มีแี นวโน้้มที่่�จะเก่่งต่่อไป

สร้้างความหอมหวนในการลงทุุน แต่่อย่่างไรก็็ตาม
เราต้้องไม่่ลืืมว่่าราคาสามารถเหวี่่�ยงลงอย่่าง
รวดเร็็วได้้เช่่นกััน ดัังที่่�เห็็นในช่่วงปลายปีี 2564 ถึึง
ต้้นปีี 2565 สร้้างความหวาดกลััวให้้กับั นัักลงทุุนที่่�
ปีีกไม่่แข็็งระดัับหนึ่่�ง ดัังนั้้�น เราจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
บริิหารความเสี่่�ยงของภาพรวมการลงทุุนของเรา
โดยไม่่ลงทุุนในสิินทรััพย์์เสี่่�ยงในสััดส่่วนที่่�มาก
เกิินไป และไม่่ลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�เราไม่่เข้้าใจ

ที่่�มาข้้อมููล
1. ดััชนีีราคาผู้้�บริิโภค ประเทศไทย ช่่วงเดืือน
มกราคม – พฤษภาคม 2565 เทีียบกัับช่่วง
เดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า : กระทรวงพาณิิชย์์
2. ผลทดสอบย้้อนหลัังของกองทุุน
Vanguard จาก financialsamurai.com และ
อ้้างอิิงจาก Finnomena

ภููมิิคุ้้�มกัันด้้านการเงิินที่่�ดีีย่่อมเป็็นเสมืือน
อย่่าลงทุุนในสิินทรััพย์ที่่์ เ� ราไม่่เข้้าใจ หรืืออย่่าลงทุุน วัั ค ซีี น ที่่�ช่่ ว ยป้้ อ งกัั น เราในยามที่่�จำำ�เป็็ น และ
ในสิินทรััพย์ที่่์ เ� สี่่�ยงมาก ในสััดส่่วนที่่�มากจนเกิินไป สร้้างความสุุขให้้กัับเราในระยะยาวด้้วย เรามา
ในปัั จ จุุ บัั น เราอาจเห็็ น ราคาสิิ น ทรัั พ ย์์ ลองสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันทางการเงิิน โดยนำำ�กลยุุทธ์์
ทางเลืือกเช่่น Cryptocurrency จำำ�พวก Bitcoin บางอย่่างไปปรัับใช้้ในการบริิหารการเงิินของเรา
หรืือเหรีียญอื่่�นๆ ที่่�มีีราคาปรัับตััวสููงขึ้้�นมาก แต่่ละคนดููนะครัับ
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บริหารเงิน

สไตล์ พนักงานบริษัท
ให้มีเงินเก็บพอใช้ทั้งชีวิต

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหลายๆ คน เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกมาแล้วนั้น
ก็มคี วามฝัน มีความมุง่ หวังว่าอยากจะเข้าร่วมท�ำงานกับบริษทั เอกชน องค์กรใหญ่ๆ เป็นบริษทั ทีม่ คี วามมัน่ คงทางการเงิน
สามารถเป็นองค์กรที่ตนเองสามารถฝากอนาคตในชีวิตการท�ำงานไว้ร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีองค์กรขนาดใหญ่
หลายๆ องค์กรในประเทศไทย สามารถรองรับการท�ำงานให้กับใครหลายๆ คนในอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนได้

อภิวัฒน์ หวังมีชัย
ที่ปรึกษาการเงิน
Facebook Page: บนกองเงินกองทอง
76

SINGHA MAGAZINE

หลายคนคงรู้ดีว่า การท�ำงานในบริษัท
เอกชนนั้น อายุการท�ำงานส่วนใหญ่จะเกษียณ
จากการท�ำงานเมือ่ ตนเองครบอายุ 55 ปี หรือ ครบ
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และหลังจากเกษียณอายุ
จากการท�ำงานไปแล้ว ตนเองก็ต้องใช้ชีวิตอยู่
ต่อไป แต่ไม่มีรายได้เป็นเงินเดือนเข้ามาแล้ว
ค�ำถามที่หลายคนถามตัวเองอยู่เป็นประจ�ำก็
คือ จะมีรายได้จากไหน? มาเป็นเงินใช้จ่าย

ในยามเกษียณอายุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ
20-30 ปี โดยเฉลี่ยตามอายุขัยของคนไทยทั่วไป
บทความนี้ จึ ง เป็ น ตั ว อย่ า งของเรื่ อ งราว
การบริหารเงินในสไตล์พนักงานบริษัท เพื่อให้
ตนเองมี เ งิ น เก็ บ พอใช้ ต ลอดทั้ ง ชี วิ ต ได้ แ บบ
สบายๆ โดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป พร้อมแล้ว
เราก็เริ่มต้นเข้าสู่เรื่องราวพร้อมกันครับ

คนส่ ว นใหญ่ เ มื่ อ จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยก็เข้าสมัครท�ำงาน
ในบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งอายุเฉลี่ยของน้องๆ
ที่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ก็อายุประมาณ
22 ปี เมื่อเริ่มเข้าท�ำงานในวัยนี้ก็ยังพบกับความ
สนุกสนาน สังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้างหลังเลิกงาน
หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บางทีก็รวมกลุ่มกัน
จัดทริปท่องเที่ยวเดินทางไปทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั โสดและเป็นชีวติ
ทีย่ งั ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว ดังนัน้ การบริหาร
การเงินของคนวัยแบบนี้จะเรียกว่า กลุ่มคน
“First Jobber” ซึง่ อายุประมาณ 22-30 ปี เป้าหมาย
ของการเก็บเงินของคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็เพื่อซื้อ
คอนโดหรือทาวน์โฮมเป็นที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์
ส่วนตัวบ้าง รวมทั้งการเก็บเงินเพื่อให้ตนเอง
มีเงินก้อนโต เมื่อถึงอายุประมาณ 40 ปี ซึ่งเป็น
วัยกลางคน เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการท�ำงานมา
ครึ่งทางของหนึ่งชีวิตคนวัยท�ำงาน
อายุ 22 ปี --------------------------------- อายุ 40 ปี

การบริหารเงินของคนวัยท�ำงานแบบ “First
Jobber” อายุ 22 – 30 ปี

เป้าหมายของคนกลุ่มนี้จะมองที่ผลลัพธ์
เงินเก็บก้อนโตเมื่ออายุ 40 ปี พร้อมกับในแต่ละ
ปีจะต้องสามารถวางแผนภาษีรายได้จากงาน
ประจ�ำ สามารถขอคืนเงินภาษีได้ในแต่ละปีเป็น
ผลลัพธ์ด้วย เพราะการได้คืนภาษีเท่ากับได้เงิน
เก็บในกระเป๋าเพิม่ มากขึน้ ด้วยความต้องการและ
เป้าหมายแบบนีน้ นั้ ในฐานะ “ทีป่ รึกษาการเงิน”
จึงแนะน�ำให้ทุกคนเริ่มต้นจากการจัดสรรเงิน
เดือนแต่ละเดือน ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

เงินเก็บก้อนโต เมือ่ อายุ 40 ปี (สินค้าทางการเงิน
ทีใ่ ช้บริหารเงิน ได้แก่ ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์
/ ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ Unit Linked /
กองทุนรวม SSF / กองทุนรวมผสมทั้งหุ้นไทย
และหุ้นทั่วโลก การแนะน�ำ 4 สินค้าทางการเงิน
เพื่อบริหารเงินเก็บระยะยาว 10 ปีขึ้นไปแบบนี้
จะท�ำให้ทกุ คนสามารถบรรลุเป้าหมายเก็บเงิน 1
ก้อนโตตามแผน เมือ่ อายุ 40 ปีได้ ซึง่ สินค้าทางการ
เงินแต่ละแบบก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว และการ
ยอมรับความเสี่ยง ความผันผวนได้แตกต่างกัน
ออกไป แต่ดว้ ยการลงทุนระยะยาว 10 ปีขนึ้ ไป
ส่วนที่ 1: เก็บ 10% ของเงินเดือน
หักเงินเก็บออมทุกเดือนทันทีเมื่อเงินเดือน จริงๆ จะท�ำให้เกิดถัวเฉลีย่ ความเสีย่ ง ถัวเฉลีย่
ออก ท�ำแบบนีไ้ ว้เพือ่ ลงทุนสร้างเป้าหมายระยะยาว ความผันผวนได้ลดลงต�ำ่ ไปมากเลยทีเดียวครับ

หักเงินเก็บออมทุกเดือนทันที
เมื่อเงินเดือนออก ท�ำแบบนี้ไว้
เพื่อลงทุนสร้างเป้าหมาย
ระยะยาว เงินเก็บก้อนโต
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เงินเก็บส�ำรองแบบนี้ค่อนข้างมี
ความส�ำคัญ เพราะท�ำให้คนวัยนี้
อยากได้อะไร ให้เก็บเงินก่อน
จึงลดภาระ ลดปัญหาการก่อหนี้
บัตรเครดิต ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงิน
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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หมดในแต่ละเดือนก็ไม่มีปัญหา เพราะได้เก็บ
เก็บไว้ในธนาคาร บัญชีประเภทออมทรัพย์ เงินไปบ้างแล้วบางส่วนพอประมาณ จึงท�ำให้
หรือเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินได้ การเก็บ สามารถใช้จา่ ยเงินต่างๆ เพือ่ สร้างประสบการณ์
แบบนี้เพื่อเป็นเงินส�ำรองยามฉุกเฉิน เงินส�ำหรับ ในชีวิตของ First Jobber ได้ในแต่ละวัน
การใช้จ่ายตามเป้าหมายระยะสั้นต่างๆ เช่น
*หมายเหตุุ ถ้้าเงิินเดืือนทั้้�งปีีบวกโบนััส
ไปเทีย่ วต่างประเทศกับเพือ่ น ดาวน์รถ ดาวน์บา้ น
ดาวน์คอนโด จากความจริงในชีวิตของคนวัยนี้ สะสมรวมกัันตั้้�งแต่่ 310,000 บาทขึ้้�นไป ถึึงจะ
ผม ในฐานะ “ที่ปรึกษาการเงิน” พบว่า เงินเก็บ มีีโอกาสเริ่่�มเสีียภาษีีเงิินได้้ประจำำ�ปีี เริ่่�มต้้นฐาน
ส�ำรองแบบนีค้ อ่ นข้างมีความส�ำคัญ เพราะท�ำให้ ภาษีี 5% ไปจนถึึง 35% ฝากผู้้�อ่่านที่่�เป็็น First
คนวัยนีอ้ ยากได้อะไรให้เก็บเงินก่อน จึงลดภาระ Jobber เปิิดสลิิปเงิินเดืือนของตนเองดููรายได้้
ลดปัญหาการก่อหนีบ้ ตั รเครดิต ซึง่ เป็นการใช้จา่ ย สะสมที่่�เกิิดขึ้้�น หลัังจากได้้อ่่านบทความนี้้�
เงินในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ถัดไป เราดูมากันส�ำหรับ คนที่อายุก้าว
ส่วนที่ 3: ใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน 70% ของ เข้าสู่หลัก 4 อายุ 40 ปีขึ้นไป เป็น “วัยมั่นคง”
ในหน้าทีก่ ารงาน อยูใ่ นต�ำแหน่งระดับหัวหน้างาน
เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน
เงิิ น ในส่่ ว นนี้้�เป็็ น ส่่ ว นสุุ ด ท้้ า ยที่่�เหลืื อ ใน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ซึ่งบางท่านอาจจะแต่งงานมี
บััญชีีธนาคารจากการที่่�เรารัับเงิินเดืือนเข้้ามา ครอบครัว มีลูก กันบ้างแล้ว หรือบางท่านอาจ
แล้้วจััดสรรออกไปเก็็บอีีกที่่�หนึ่่�งแล้้ว 30% ของ จะเป็นโสด ชอบใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อน รักอิสระ
เงินเดือน ตามส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ที่ได้กล่าว ในชีวติ ซึง่ ไม่วา่ เราจะเป็นคนแบบใด พวกเราต่าง
ข้างต้น เพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่า ถ้าใช้ส่วนนี้ มีจุดมุ่งหมายไปแบบเดียวกันก็คือ “เมื่อเกษียณ
ส่วนที่ 2: เก็บ 20% ของเงินเดือน

“เมื่อเกษียณอายุจากการท�ำงาน
ต้องมีเงินใช้ ไปตลอดชีวิต”

อายุจากการท�ำงาน ต้องมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต” เกษียณมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
บางองค์ ก รอาจให้ อ ายุ เ กษี ย ณ 55 ปี หรื อ ได้ครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้ครับ
อายุเกษียณ 60 ปี ก็เป็นได้ตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติขององค์กรนั้นๆ ค�ำถามที่คน
นโตเมื่อ
ผลตอบแทนจากการ
รายได้ที่
วัยนี้ส่วนใหญ่ตั้งค�ำถามอยู่ในใจเป็นประจ�ำก็คือ เงิเกษีนก้ยอณอายุ
บริหารเงิน
เกิดขึ้น
5,000,000 ฿
6% ต่อปี
300,000 ฿
“เมื่อเราเกษียณจากการท�ำงานแล้ว จะมีรายได้
จากไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน”
จากภาพ เมื่ออายุ 60 ปี เกษียณจากการ
ท�ำงาน ได้เงินก้อนทุกช่องทางสะสม 5,000,000
บาท แล้วน�ำเงินก้อนนีไ้ ปบริหารผ่านกองทุนรวม
40 ปี
60 ปี
80 ปี
ที่มีนโยบายมุ่งเน้นสร้างรายได้ประจ�ำต่อเนื่อง
ผลตอบแทน 6% ต่อปีโดยเฉลี่ย จะท�ำให้คนวัย
จากเส้นเวลาข้างต้น เราจะเห็นว่า หลังจาก เกษียณมีรายได้เฉลีย่ เดือนละ 25,000 บาท โดยที่
ที่่�คนเราเกษีียณจากการทำำ�งานไปแล้้วนั้้�น ไม่่มีี เงินก้อนโต 5 ล้านบาท ยังอยูเ่ หมือนเดิม เพิม่ เติม
รายได้้จากงานประจำำ� แต่่ยังั คงต้้องมีีรายจ่่ายเพื่่�อ คืือ เก็็บ กิิน ใช้้ เฉพาะผลตอบแทนจากการ
ดำำ�รงชีีวิติ ประจำำ�วัันอยู่่�ต่อ่ ไปจนกระทั่่�งลมหายใจ บริิหารเงิินที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งจุุดสำำ�คััญที่่�ดีีต่่อใจของ
สุุดท้้ายของชีีวิิต ยัังไงก็็ตามต้้องมีีรายได้้เข้้ามา การบริิหารเงิิน สร้้างรายได้้ประจำำ�ในรููปแบบนี้้�
เพื่อใช้จ่ายด�ำรงชีวิตแน่นอน ซึ่งในฐานะของ คืือ ทำำ�ให้้คนเกษีียณมีีความสุุขและมีีความมั่่�นคง
“ที่ปรึกษาการเงิน” ผมขอเสนอว่า “รายได้จาก ในจิิตใจว่่า “แก่่ตัวั มา ฉัันมีีเงิินใช้้ได้้ไปตลอดชีีวิติ
การบริหารเงินเก็บ” สามารถท�ำให้ผู้คนในวัย ด้้วยการพึ่่�งพาเงิินเก็็บของฉัันเอง”

ผู้อ่านบทความทุกท่านครับ ที่ต้องการ
“บริ ห ารเงิ น สไตล์ พ นั ก งานบริ ษั ท ให้
มี เ งิ น พอใช้ ไ ปตลอดชี วิ ต ” นั้ น หั ว ใจ
ส�ำคัญง่าย ๆ มี 4 ข้อ ดังนี้
1. เก็ บ เงิ น แต่ ล ะเดื อ นจากเงิ น เดื อ นให้ ไ ด้
อย่างต่อเนื่องทุกเดือนอย่างมีวินัย “เงินมาก
เงินน้อย ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญที่ขอให้เก็บได้”
2. ลงทุนบริหารเงินให้เป็น กองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ / กองทุนรวม SSF & RMF / กองทุน
รวมผสมเน้นลงทุนตามกลยุทธ์ตลาด เพราะ
การน�ำเงินไปลงทุน จะช่วยให้เกิดความเร็ว
ในการเพิ่มค่าขึ้นของเงินเก็บเราครับ
3. วางแผนภาษีจากรายได้ให้เป็น เช่น เงินเก็บ
1 ก้อนที่ลงทุนใน “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ”
ได้ ทั้ ง ลงทุ น ต่ อ ยอดเงิ น ได้ เ งิ น สมทบจาก
บริษทั ให้ได้ลดหย่อนภาษีดว้ ย หรือการลงทุน
ในกองทุนรวม SSF & RMF ก็ได้ประโยชน์
2 เด้ง เช่นกันครับ เงินเติบโตและลดหย่อนภาษี
ได้เงินภาษีกลับคืนมาทุกๆ ปี
4. การมองเห็นเป้าหมายอนาคตของตัวเอง
ชัดเจน อายุ 40 ปี ตัวเองจะเป็นอย่างไร มีชวี ติ
ในแบบไหน หรื อ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ จ ากการ
ท�ำ งาน หลังเกษียณ ชีวิตของตนเองเป็น
แบบใด ก็จะท�ำให้เกิดพลังในการลงมือปฏิบัติ
ตามเป้าหมายแผนการบริหารเงินครับ
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อะไร ยัังไง กัับการใช้้เครื่่�องหมายการค้้าแบรนด์์ดััง

“เครื่องหมายการค้า”
(Trademark)

ว่าด้วยเรื่อง “เครื่องหมาย
การค้า” หรือ “Trademark”
คนมากมายก็ ยั ง สั บ สนอยู ่
ตกลงแล้ ว คื อ โลโก้ ใ ช่ มั้ ย
ความหมายเดียวกับแบรนด์
และยี่ห้อหรือเปล่า แล้วการ
อ้างอิงเครื่องหมายการค้า
ของคนอื่นจะต้องแจ้งเรื่อง
ขออนุ ญ าตจากเจ้ า ของ
เค รื่ อ ง ห ม ายก าร ค้ า นั้ น
ก่ อ นในทุ ก กรณี ห รื อ ไม่
ท�ำไมบางเจ้าใช้เครื่องหมาย
การค้ า ที่ ค ล้ า ยกั บ เจ้ า อื่ น
ถือว่าผิด แต่บางเจ้าก็ไม่ผิด
ข้อแตกต่างคืออะไร
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เครือ่ งหมายการค้า มีไว้ใช้แสดงว่า สินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ แตกต่างจากสินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ในเว็บ
TGC Thailand ระบุว่า เครื่องหมายการค้าเป็น
ค�ำทางการของโลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ เมื่อพูดถึง
โลโก้เรามักจะนึกถึงภาพ เช่น ตัว M สีเหลือง
เมื่ อ พู ด ถึ ง แบรนด์ ห รื อ ยี่ ห ้ อ เรามั ก จะนึ ก ถึ ง
“ค�ำเรียก” เช่น แมคโดนัลด์ เมื่อโลโก้ แบรนด์
หรืออัตลักษณ์อนื่ ๆ ของแบรนด์ รวมกันทัง้ ก้อน
แล้วได้รบั การจดทะเบียนตามกฎหมายก็จะเป็น
เครื่องหมายการค้า
เมื่ อ เครื่ อ งหมายการค้ า ผ่ า นการจด
ทะเบียน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
จึงไม่ใช่ว่าใครจะหยิบเอาเครื่องหมายการค้า
ของผู้อื่นไปอ้างอิง ใช้ หรือดัดแปลง ก็จะ
ท� ำ ได้ ต ามชอบใจ เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ก ารใช้
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยสุจริต หรือ
“Trademark Fair Use” ซึ่งสามารถท�ำได้โดย
ไม่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตจากเจ้ า ของเครื่ อ งหมาย
การค้าตัวจริงก่อน

แต่การใช้ Trademark Fair Use ก็มี
หลักส�ำคัญว่า จะต้องเป็นการใช้ที่ผู้ใช้ไม่ได้
มุ่งหมายจะแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า และ
ไม่ ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความสั บ สนว่ า ผู ้ น� ำ
เครื่องหมายการค้าไปใช้นั้นเป็นเจ้าของสินค้า
หรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า
ยกตัวอย่างกรณี Trademark Fair Use ดังนี้
ทุกคนรูว้ า่ แบรนด์ Apple เป็นเครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังของโลก เมื่อเรา
ขายน�้ำแอปเปิ้ล แล้วใช้ค�ำว่าแอปเปิ้ลและรูป
แอปเปิ้ลทั่วไปในการขาย ไม่ถือว่าเราละเมิด
เครื่องหมายการค้าของแบรนด์ Apple เพราะ
เราใช้ “แอปเปิ้ล” ตามความหมายที่แท้จริง
ของค�ำ ไม่ได้พยายามจะเชื่อมโยงแอปเปิ้ลของ
เรากับแบรนด์ของสตีฟ จ็อบส์ เช่นเดียวกับ
ร้าน Cafe Amazon ซึ่งใช้ชื่อคล้ายกับแบรนด์
Amazon อีคอมเมิร์ซระดับโลก แต่ไม่ถือว่า
ละเมิดเครือ่ งหมายการค้า เพราะ Cafe Amazon
ใช้ความหมายตรงตัวของค�ำว่า “แอมะซอน” ซึง่
เป็นชื่อของผืนป่าในประเทศบราซิล และไม่ได้

สร้างความสับสนกับแบรนด์ที่ เจฟฟ์ เบโซส
ก่อตั้ง อย่างนี้ตามหลักสากลถือว่าเป็นการใช้
Trademark Fair Use แบบ Descriptive Fair Use
(การใช้โดยสุจริตเชิงอธิบายค�ำ)
อีกตัวอย่าง เช่น เราเปิดอูซ่ อ่ มรถทีเ่ ชีย่ วชาญ
การซ่อมรถยีห่ อ้ BMW แล้วเราโฆษณาอูโ่ ดยน�ำชือ่
แบรนด์ BMW มากล่าวถึง แต่เราไม่ได้ทำ� ให้ลกู ค้า
เข้าใจว่าเราเกีย่ วข้องหรือได้รบั การสนับสนุนจาก
BMW ก็ไม่ถอื ว่าเราละเมิดเครือ่ งหมายการค้าของ
BMW เพราะเราเพียงใช้ชื่อของเขาเพื่อสื่อสาร
กับลูกค้าถึงบริการงานซ่อมที่เราถนัด หรือเมื่อ
เราขายเคสมือถือ iPhone เราก็สามารถใช้ชื่อ
“iPhone” ในการสือ่ สารกับลูกค้าได้โดยไม่ได้นำ�
เครือ่ งหมายใดๆ จากแบรนด์ของเขามาโฆษณา
เป็นต้น อย่างนีต้ ามหลักสากลเขาถือเป็นการใช้
Trademark Fair Use แบบ Nominative Fair Use
(การใช้โดยสุจริตเชิงเสนอชือ่ )

ผู้ใช้จะไม่ถูกฟ้องแม้จะไม่ได้ขออนุญาตจาก
เจ้าของแบรนด์ ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของตัวจริง เช่น เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
ของแบรนด์นั้นอย่างเป็นทางการ ตัวแทนก็
ต้องศึกษาการใช้เครื่องหมายการค้าหรือตรา
สัญลักษณ์จากคู่มือ CI (Corporate Identity)
ที่เจ้าของแบรนด์ตัวจริงเขาก�ำหนดไว้ให้ อยู่ๆ
จะน�ำสัญลักษณ์ สี หรือฟอนต์ ไปปรับใช้
ตามใจก็ไม่ได้เหมือนกัน

ปัญหาคือ คนส่วนมากไม่เคยท�ำความ
รู้จักกับ Fair Use และมักจะคิดกันเอาเองว่า
แค่ ท� ำ ไม่ ใ ห้ เ หมื อ นต้ น ต� ำ รั บ เสี ย ที เ ดี ย วหรื อ
ขายสินค้าต่างกันคงไม่เป็นไร หลายครั้งเรา
จึงเห็นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ดังถูกดึง
“อัตลัก ษณ์ ” (Identity) ไปใช้ ทั้ ง การใช้ สี
แบบภาพ การใช้ฟอนต์ การดัดแปลงสัญลักษณ์
หรือมาสคอต จนสร้างความเข้าใจผิดแก่ผบู้ ริโภค
ส่ ง ผลให้ เ กิ ดคดี ฟ ้ อ งร้ อ งกั น มากมายทั่ ว โลก
สองตัวอย่างนี้ เรายกมาแค่พอจะให้เห็น ในบ้านเราก็มีข่าวดังๆ เช่น กรณีสตาร์บัคส์ VS
ลักษณะของ Trademark Fair Use แบบที่ สตาร์บัง ชานมเสือพ่นไฟ VS ชานมหมีพ่นไฟ

ทางที่ดี จะขายอะไร อย่าไปใช้
หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้า
ของแบรนด์อื่นเขา ถ้าจะมีการ
อ้างอิงเครื่องหมายการค้า
ของแบรนด์ ใดๆ ก็ต้องศึกษาและ
ท�ำภายในขอบเขตของ Fair Use
หรือหากได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของ
แบรนด์แล้วก็ต้องท�ำตามกฎของ
CI จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

รวบรวมเรียบเรียงจาก

https://www.inta.org/fact-sheets/
fair-use-of-trademarks-intended-for-anon-legal-audience/
https://oia.coj.go.th/th/file/get/file/201
8092588dad915d32b6f3a119607877904b5f8194907.pdf
https://tgcthailand.com/trademark-logobrand-brand-different
https://youtu.be/_Bv9HSAh2YU
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Metaverse

เมื่่อ�
จะเข้้ามาเปลี่่�ยนไลฟ์์สไตล์์ของเรา?
เมตาเวิิร์์ส (Metaverse) คำำ�นี้้�เป็็นกระแสมาได้้เกืือบปีีแล้้ว จากคำำ�แปลกหููจึึงเริ่่�มกลายเป็็น
คำำ�คุ้้�น เคย แต่่ คน มากมายก็็ ยัั ง ไม่่ เ ข้้ า ใจอยู่่�ดีีว่่ า เมตาเวิิ ร์์ ส คืื อ อะไร ทำำ� ไมธุุ ร กิิ จ ใหญ่่
แบรนด์์ดังั ๆ ต้้องพากัันเข้้าไปเปิิดร้า้ นอยู่่ใ� นเมตาเวิิร์ส์ โลกเสมืือนที่่ดูู� จะจัับต้้องไม่่ได้้นี้้ด้� วย
้
เราไม่่รู้้�หรอกว่่า ในที่่�สุุดเมตาเวิิร์์สจะสร้้างโลกแห่่งอนาคตอัันน่่าทึ่่�ง หรืือจะเป็็นแค่่กระแส
อยู่่�ช่่วงหนึ่่�ง แต่่เราจะชวนคุุณมาทำำ�ความรู้้�จัักเมตาเวิิร์์สให้้มากขึ้้�น

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.bangkokbiznews.com/
business/987925
https://contentshifu.com/blog/
what-is-metaverse
https://youtu.be/iCQtVIVosME
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เพียงแต่การใช้งานในปัจจุบันยังจ�ำกัดอยู่ในบาง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงการเกมที่ไปไกลเรื่องนี้
แล้ว ตัวอย่างง่ายๆ เรายงั จ�ำเกม Pokemon GO
กันได้มั้ย เกมที่ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ใน
“โลกจริง” นั่งเอาสมาร์ทโฟนส่องตามที่ต่างๆ เพื่อ
จบั โปเกมอนที่อยูใ่ น “โลกเสมอื น” จนเป็นกระแส
อยูพั่ กใหญ่ ถ้าไม่ยกตัวอย่างเกม เทคโนโลยเี กี่ยวกบั
โลกเสมือนอื่นๆ เช่น การจ�ำลองหน้าตาของบ้านหรือ
คอนโดด้วยภาพ 3 มิติ การฝึกขบั รถหรือเครื่องบิน
แบบซิมเู ลชั่น การดูหนงั ในโรง Imax ด้วยแว่น VR
ิ
จากเรื่�อ่ งคำำ�มาที่่�คอนเซ็็ปต์์ “โลกเสมืือน” แม้แต่การใช้ Google Map สร้างแผนที่ดิจทัล
ก็ไม่่ใช่่เรื่อ�่ งใหม่่อีีก เป็็นเทคโนโลยีีที่่มีี� มานานแล้้ว เหล่านเี้ ป็นองค์ประกอบของเมตาเวิรส์ ทั้งสิน้

ต้้ อ งบอกว่่ า แนวคิิ ดเมตาเวิิ ร์์ส ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น
เรื่อ�่ งใหม่่แล้้วก็ไ็ ม่่ใช่่คำ�ำ ที่่เ� พิ่ง�่ ถููกคิิดค้้น ที่่ม� าของคำำ�นี้้�
เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ปีี ค.ศ. 1992 มาจากนวนิิยายไซไฟเรื่อ�่ ง
Snow Crash โดยผู้แ้� ต่่ง คืือ นีีล สตีีเฟนสััน กำำ�หนด
ให้้เมตาเวิิร์ส์ เป็็นโลก 3 มิิติิ หรืือโลกเสมืือนที่่ใ� ห้้
ผู้้�คนเข้้ามาปฏิิสััมพัันธ์์กัันผ่่านอวตาร (ตััวตนจำำ�ลอง)
ที่่โ� ปรแกรมสร้้างขึ้น�้ ต่่อมา มาร์์ก ซัักเคอร์์เบิิร์ก์
หยิิบคำำ�นี้้�มาเปลี่่�ยนชื่�อ่ บริิษััทของเขาจากเฟซบุ๊๊�ค
เป็็น “เมตา” ทำำ�ให้้คำ�นี้้
ำ เ� ป็็นที่่ฮื� อื ฮาขึ้น�้ มา

คอนเซ็็ปต์ข์ องเมตาเวิิร์ส์ จึึงไม่่ได้้ไกลตััวเรา
มากอย่่างที่่ห� ลายคนคิิด เพีียงแต่่ กว่่าผู้้�พััฒนาเขา
จะผสานเอาเทคโนโลยีีโลกเสมืือนต่่างๆ เหล่่านี้้�
เข้้าไว้้ด้ว้ ยกััน และสร้้างออกมาเป็็นสภาพแวดล้้อม
ที่่เ� หมืือนโลกจริิง และทำำ�ให้้ผู้้�คนเข้้าไปใช้้ชีีวิติ ใน
นั้้น� ได้้จริิงจนเรีียกว่่า “เมตาเวิิร์ส์ ” ได้้เต็็มๆ ปาก
ก็็ยัังต้้องใช้้เวลากัันอีีกพัักใหญ่่
ถึึงอย่่างนั้้น� ตอนนี้้ก็� พ็ อจะเรีียกได้้ว่า่ เราอยู่่�ใน
ยุุคเมตาเวิิร์ส์ รุ่่�นโปรโตไทป์์หรืือรุ่่�นต้้นแบบกัันแล้้ว
เราสามารถเข้้าไปในเมตาเวิิร์ส์ ได้้แล้้วผ่า่ นอุุปกรณ์์
แว่่น VR มีีความเร็็วอินิ เทอร์์เน็็ตที่่พ� อจะสนัับสนุุน
ได้้แล้้ว สร้้างอวตารได้้แล้้ว เล่่นเกมได้้แล้้ว การ
จะพััฒนาต่่อเพื่่อ� ให้้เมตาเวิิร์ส์ กลายเป็็นโลกเสมืือน
ที่่�สมบููรณ์์จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ดููฝัันเฟื่่�อง ยิ่่�ง “เมตา”
ออกมาประกาศว่่าจะทุ่่�มทุุนกัับเทคโนโลยีีด้้านนี้้�
บริิษััทเทคโนโลยีีชั้้น� นำำ�ของโลกรายอื่่น� ๆ ก็็ออกมา
แข่่งขัันด้้วยเป็็นการใหญ่่ ธุุรกิิจดัังที่่ข� ายสิินค้้าชั้้น�
นำำ�ต่า่ งก็็เข้้าไปจัับจองพื้้น� ที่่ใ� นจัักรวาลโลกเสมืือน
เอาเข้้าจริิง ยัังไม่่มีีใครตอบได้้หรอกว่่า
เปิิดร้้าน เตรีียมทำำ�คอนเทนต์์รองรัับ บางแบรนด์์ เมตาเวิิร์ส์ จะดึึงดููดผู้้�คนให้้ใช้้เวลาไปกัับมัันได้้นาน
เปิิดให้้ใช้้คริปิ โทเคอร์์เรนซีีจ่่ายของได้้แล้้วด้ว้ ย
แค่่ไหน เพราะก็็ยัังอยู่่�ในขั้้น� พััฒนา ยัังไม่่ได้้ใช้้งาน
ออกไปแพร่่หลายจริิงๆ แต่่ถ้า้ ถามเรื่อ่� งความจำำ�เป็็น
ยัังไม่่มีีใครรู้้�ว่่าเมตาเวิิร์์สจะไปสุุดทางได้้ ก็็คงจะต้้องมองย้้อนไปตั้้ง� แต่่ “โลกออนไลน์์” ในเมื่่อ�
แค่่ไหน แต่่มีีแนวโน้้มว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่จ� ะเข้้ามามีีอิิทธิพล
ิ มนุุษยชาติิ อ ยู่่�กัันมาได้้ ห ลายพัันปีี โ ดยไม่่ มีี
ต่่อไลฟ์์สไตล์์ของมนุุษย์์ โดยเฉพาะด้้านความบัันเทิิง อิินเทอร์์เน็็ต ทำำ�ไมทุุกวัันนี้้เ� ราถึึงใช้้เวลาอยู่่�กัับมััน
อย่่างการเสพคอนเทนต์์ผ่า่ นสื่่อ� ต่่างๆ ดููคอนเสิิร์ต์ นานมากราวกัับปััจจััยที่่� 5 ของชีีวิิต เรื่อ่� งของเรื่อ่� ง
ดููหนััง ช้้อปปิ้้�ง ท่่องเที่่ย� ว รวมถึึงการทำำ�งาน ประชุุม คืือ เทคโนโลยีีใดที่่เ� กิิดขึ้้น� แล้้วประสบความสำำ�เร็็จ
สััมมนา ไม่่ต่า่ งจากที่่โ� ลกออนไลน์์มีีอิทธิ
ิ พลกัั
ิ บชีีวิิต ได้้รัับการยอมรัับในวงกว้้าง สุุดท้้ายเราก็็จะถููก
ของเราในขณะนี้้� จริิงๆ แล้้ว เมตาเวิิร์ส์ ก็็ถืือเป็็น เปลี่่ย� นพฤติิกรรมให้้ “ต้้องใช้้มััน” อยู่่�ดีี
โลกออนไลน์์ แต่่เป็็นเวอร์์ชัันพััฒนาแล้้ว แทนที่่เ� รา
ทั้้ง� นี้้� เมตาเวิิร์ส์ การใช้้ชีีวิติ ในโลกเสมืือน
จะดููอะไรต่่างๆ ผ่่านจอคอมจอมืือถืือ ก็็เป็็นการ
ที่่เ� ราได้้เข้้าไป immerse ไปมีีประสบการณ์์ร่ว่ มอยู่่� ที่่�ให้้มนุุษย์์ใช้้จิินตนาการได้้เต็็มที่่� เรื่่�องทั้้�งหมด
อาจจะเป็็นเรื่่�องของคนเจเนอเรชั่่�นถััดไปที่่�คน
ในโลกที่่เ� รากำำ�ลัังเสพคอนเทนต์์อยู่่�นั้น้� เอง
รุ่่�นเราๆ ไม่่ทัันเห็็นก็็เป็็นได้้ แต่่ในแง่่ธุุรกิิจแล้้ว
หลายคนก็็ยัังไม่่เข้้าใจว่่า ทำำ�ไมเราต้้องอยาก การมองเห็็น “โอกาส” จากสิ่่ง� ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� อย่่าง
เข้้าไปใช้้ชีีวิติ อยู่่�ในโลกเสมืือนขนาดนั้้น� ออกไปใช้้ แน่่นอนในอนาคต ถืือเป็็นเรื่่�องปกติิที่่�พวกเขา
ชีีวิิตสััมผััสสายลมแสงแดดของจริิงไม่่ดีีกว่่าหรืือ? จะนิ่่ง� เฉยกัับเรื่อ่� งนี้้ไ� ปไม่่ได้้

คอนเซ็็ปต์์ของเมตาเวิิร์ส์
ไม่่ได้้ไกลตััวเรามากอย่่างที่่�
หลายคนคิิด เพีียงแต่่กว่่า
ผู้้�พัฒ
ั นา เขาจะผสาน
เทคโนโลยีีโลกเสมืือนต่่างๆ
เข้้าไว้้ด้วยกั
้ นั และสร้้างออก
มาเป็็นสภาพแวดล้้อมที่่�
เหมืือนโลกจริิง ยัังต้้องใช้้
เวลาอีีกพัักใหญ่่
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สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

กินแก้เครียด
คลายความกังวล

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆ คนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ตนเองไม่มีความเครียด
ความกังวล เพราะไม่ว่าจะด้วยปัญหาโรคโควิด-19 ที่ยังไม่หมดไป โรคที่เกิดจากไวรัส
ต่างๆ ที่มีเกิดขึ้นมาอีก สภาพเศรษฐกิจ สงคราม วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ประจ�ำวัน และการด�ำเนินชีวิตของเราในทุกวันนี้ ท�ำให้เราเผชิญกับ
ความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว

จากการศึกษาพบว่ามีอาหารหลายอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับความกังวลทั้งอาหารที่เป็นตัวเร่ง
ให้เกิดความกังวลและอาหารที่ช่วยคลายความ
กังวล อาหารที่สามารถท�ำให้เกิดความกังวล
และควรหลีกเลี่ยง เช่น การรับประทานอาหาร
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ที่หวานจัดจากน�้ำตาลขัดสีซึ่งมีผลต่อระดับ
ฮอร์โมนอินซูลนิ ในเลือด อาหารทีม่ สี ว่ นผสมของ
ผงชูรส ผงปรุงแต่งที่มีสารเคมีในระดับสูง และ
อาหารที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ซึ่งท�ำให้นอนหลับ
ได้ยาก เป็นต้น

ทิพธิดา สุขุม

เชฟและนักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ
ประเทศไทย

อาหารที่จะช่วยท�ำให้คลายเครียด
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี มีวิตามินซีในปริมาณ
ทีส่ งู สามารถช่วยปกป้องเซลล์ตา่ งๆ คนทีม่ คี วาม
วิตกกังวลแนะน�ำให้รับประทานผลไม้ตระกูล
เบอร์รวี นั ละ 1 ถ้วยตวงเป็นประจ�ำ จะสามารถช่วย
ลดความเครียดได้ และยังช่วยในการนอนหลับ
อีกด้วย ผลไม้ตระกูลเบอร์รี เช่น สตรอว์เบอร์รี
บลูเบอร์รี ราสป์เบอร์รี หากเป็นผลไม้ไทย เช่น
ลูกหม่อน ลูกหว้า มะขามป้อม มะยม
ผักใบเขียว
มีสารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซียม และ
วิตามินซีในปริมาณทีส่ งู แคลเซียมและวิตามินซี
นี้เองที่ช่วยให้สมองท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ช่วยลดความเครียด เกิดความผ่อนคลาย
เพิม่ มากขึน้ ผักใบเขียวเข้ม เช่น บร็อกโคลี เคล
คะน้า ต�ำลึง ผักโขม ผักกวางตุง้ อาร์ทโิ ชก
ถั่วเปลือกแข็ง
มี แ มกนี เ ซี ย มในปริ ม าณที่ เ ยอะพอที่ จ ะ
ช่วยบ�ำบัดความเครียดได้ ซึ่งถ้าหากร่างกาย
มีแมกนีเซียมในปริมาณที่ต�่ำจะท�ำให้สารสื่อ
ประสาทในสมองไม่ ส มดุ ล ทางสมาคมโรค
หัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะน�ำให้รับประทาน
ถั่วเปลือกแข็งวันละ 1 ก�ำมือ ซึ่งถั่วเปลือกแข็ง
ได้แก่ อัลมอนด์ วอลนัต พิสตาชิโอ แมคาเดเมีย
พีแคน เม็ดมะม่วงหิมพานต์
เนื้อสัตว์ ไขมันต�ำ่
มีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีความ
จ�ำเป็นแก่รา่ งกาย ซึง่ ร่างกายไม่สามารถสร้างขึน้
ได้เอง สมองจะน�ำเอาทริปโตเฟนไปใช้ร่วมกับ
วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 และแมกนีเซียมในการ
สร้างสารเซโรโทนิน ซึง่ เป็นสารสือ่ ประสาทสมอง
ช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้น ลดความเครียด
ความกังวล ช่วยท�ำให้รู้สึกสงบมากขึ้น

อะโวคาโด
พืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูง มีใยอาหารใน
ปริมาณสูง มีวติ ามินบี 1 บี 2 และบี 6 ซึง่ ช่วยผลิต
สารสือ่ ประสาททีเ่ กีย่ วข้องกับอารมณ์ เช่น เซโรโทนิน
กลุ่่�มวิิตามิินนี้้�ล้้วนช่่วยเกี่่�ยวกัับระบบประสาท
หากร่่ า งกายขาดวิิ ต ามิิ น เหล่่ า นี้้�จะส่่ ง ผลให้้
ความเครีียดและความวิิตกกัังวลเพิ่่�มขึ้้�น ไขมัันดีี
ในอะโวคาโดยังช่วยลดความเครียด มีวิตามินอี
ช่วยในการมองเห็น สมองท�ำงานได้ดขี นึ้ ผิวสดใส
และช่วยให้เส้นเลือดท�ำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น
โยเกิร์ต
เป็ น อาหารที่ เ กิ ด จากการหมั ก โดยเชื้ อ
จุลินทรีย์ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โยเกิร์ต
สามารถปรับสมดุลในล�ำไส้ ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง
และมีความเครียดลดลง นอกจากโยเกิรต์ แล้วยัง
มีอาหารทีม่ ปี ระโยชน์คล้ายกันอีกเช่น กิมจิ มิโซะ
ข้าวหมาก ผักดอง เป็นต้น
เครื่องเทศที่มีฤทธิ์ร้อน
จะสามารถช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียน
โลหิต ท�ำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น สามารถ
บรรเทาอาการปวดตึงของกล้ามเนือ้ ช่วยในการ
ท�ำงานของล�ำไส้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ระบบทางเดินอาหารท�ำงานได้เป็นปกติ และยัง
ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย เครื่องเทศที่มี
ฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ขิง ขมิ้นชัน กะเพรา กระเทียม
กระชาย ตะไคร้ หอมแดง ใบมะกรูด มะนาว

นอกจากการที่เราเลือก
รับประทานอาหารต่างๆ
เพื่อลดความเครียดแล้ว
การหากิจกรรมท�ำใน
เวลาว่าง เช่น การเล่นกีฬา
โยคะ นั่งสมาธิอ่านหนังสือ
เลี้ยงสัตว์ ท่องเที่ยว
เพื่อให้ตัวเราออกห่างจาก
เรื่องซ�ำ้ ๆ จ�ำเจในชีวิต
ประจ�ำวัน ก็เป็นสิ่งที่เรา
สามารถให้รางวัลกับชีวิต
ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง

ดาร์กช็อกโกแลต
มีสารฟีนลิ เลไธลามีน (Phenylethylamine)
ซึ่งเป็นสารที่ ท�ำ หน้ าที่ ก ระตุ ้ น ระบบประสาท
ส่วนกลางและผ่อนคลายสมอง ท�ำให้สมอง
ปล่ อ ยฮอร์ โ มนแห่ ง ความสุ ข ออกมามากขึ้ น
ช่วยลดฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียด ส่งผลให้
ความเครียดลดลง
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เมนูเด็ด

Life Begins
After Coffee.
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ในช่วงเช้า หลายๆ คนอาจจะ
มี ส ภาพเป็ น ซอมบี้ ค ล้ า ยกั น กั บ ผม
หรือเปล่า เหมือนร่างกายมันยังไม่
พร้อมจะต่อสู้กับอะไรทั้งสิ้นถ้ายังไม่
ได้ดมื่ กาแฟ ผมเชือ่ ว่าหลายๆ คนก็เป็น
แบบผมเช่นกัน ^^ มันเลยเกิดค�ำว่า
“Life Begins After Coffee” ค�ำนีข้ นึ้ มา
เพราะหลังจากได้ดื่มกาแฟเมนูโปรด
แล้ว ร่างกายก็พร้อมที่จะปะทะกับ
ทุกสิ่งได้เลยให้ตายสิ

มงคล ผลสมหวัง
ผู้บริหารงานการสื่อสารองค์กร กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

เริ่มต้นดริปด้วยการ…
• บดเมล็ดกาแฟปริมาณ 20 กรัม ให้ขนาดเล็กประมาณน�้ำตาลทราย
• ใส่กระดาษกรองบนตัว Dripper แล้วรินน�้ำร้อนให้กระดาษกรองเปียก
• จากนั้นน�ำกาแฟที่บดแล้วใส่ลงไปในตัว Dripper
เข้าสู่ขั้นตอนของการดริปกาแฟ
1. เทน�้ำครั้งแรกทั้งหมด 60 กรัม รอประมาณ 40 วินาที

*การเทน�้ำครั้งแรกนั้นจะท�ำให้ผงกาแฟดูดซับน�้ำรวมถึงคลายก๊าซต่างๆ ออกมา ซึ่งจะท�ำให้ผงกาแฟบวมขึ้น
โดยทั่วไปจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า Bloom
2. เมื่อครบ 40 วินาที เทน�ำ้ ลงไปอีก 60 กรัม รออีก 40 วินาที (รวมน�ำ้ ทั้งหมด 120 กรัม)
3. เมือ่ เวลาครบ 1.20 นาที เทน�ำ้ ลงไปอีก 60 กรัม รออีก 40 วินาที (รวมน�ำ้ ทัง้ หมด 180 กรัม)
4. เมื่อเวลาครบ 2.00 นาที เทน�ำ้ ลงไป 60 กรัม รออีก 40 วินาที (รวมน�ำ้ ทั้งหมด 240 กรัม)
5. เมือ่ เวลาครบ 2.40 นาที เทน�ำ้ ลงไปอีก 60 กรัม รออีก 40 วินาที (รวมน�ำ้ ทัง้ หมด 300 กรัม)

อัตราส่วนที่ใช้ดริปกาแฟ 1 กรัม ต่อน�้ำ 15
(Ratio 1:15) ใช้เมล็ดกาแฟที่บดขนาดเล็ก
ประมาณน�้ำตาลทราย ใช้กาแฟทั้งหมด 20 กรัม
เทน�้ำ 300 กรัม อุณหภูมิประมาณ 92-94 องศา
เซลเซียส เทน�้ำทั้งหมด 5 ครั้ง
(ครั้งละ 60ml = 300ml)
โดยการชงของผมจะเสร็จสิ้นภายใน 3.20 นาที

รอจนน�ำ้ หยดใกล้หมดจึงยก Dripper ออก จากนั้นก็ทำ� การวนน�ำ้ กาแฟที่อยู่ในกาให้
เข้ากัน สุดท้ายจะได้กาแฟดริปอยู่ที่ประมาณ 260 กรัม
*ผงกาแฟจะซับน�ำ้ ประมาณสองเท่าของน�้ำหนักผงกาแฟ ในกรณีนี้คือใช้กาแฟ 20 กรัม
ดังนั้นผงกาแฟจะซับน�้ำประมาณ 40 กรัม

หวังว่าเมนูกาแฟดริป (Drip Coffee) Ratio 1:15 ของผมวันนี้ จะช่วยเติมความสุข
เล็กๆ น้อยๆ ให้กับทุกคนได้บ้างนะครับ ถ้าใครมีสูตรเมนูกาแฟแก้วโปรด ก็มาแชร์แบ่งปัน
กันได้นะครับ
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หนังสือแนะน�ำ

คดีศพล่องหน
วินทร์ เลียววาริณ

เป็นเรื่องที่ 6 ของ พุ่มรัก พานสิงห์ นวนิยายซีรีส์
เชิงสืบสวน ผลงานของ วินทร์ เลียววาริณ ส่วนตัว
อ่านมา 8 เล่มแล้ว เป็นคนชอบอ่านแนวสืบสวนค่ะ
ปกติก็จะอ่านแต่งานแปลของญี่ปุ่นเพราะของไทยเอง
มีแนวสืบสวนน้อย จนมาเจอเรื่องนี้ ทั้งธีม ตัวละคร
บรรยากาศทุกอย่างเป็นสไตล์ไทยหมด ตัวพระเอก
เป็นคนไทยอีสาน ท�ำให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวมีเสน่ห์
แบบไทยๆ มีอารมณ์ขันที่เราคุ้นเคย แต่ละคดีก็จะ
เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนสังคมไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับเรา
คนอ่านได้ดี อ่านแล้วให้ความบันเทิง ถ่ายทอดได้ลุ้น
ระทึก มหี กั มุม มเี กร็ดความรูด้ า้ นวัฒนธรรมไทยหลาย
อย่างสอดแทรกอยู่ในเรื่อง ตอนนี้นวนิยายซีรีส์ชุดนี้
น่าจะออกมา 9 เรื่องแล้ว อยากแนะน�ำให้คนที่ชอบ
อ่านแนวสืบสวนลองหามาอ่านงานของคนไทยกันดูคะ่

พิชญ์นี สัมฤทธิสุทธิ์

ผู้บริหารงานออกแบบ
กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

“HAVE A NICE LIFE”
บันทึกของคนตื่นเช้า
นิ้วกลม

เป็็นหนัังสืือแนว Self Development การพััฒนา
ตััวเองที่่�เหมาะกัับทุุกวััยและทุุกอาชีีพ ในหนัังสืือจะ
พููดถึึงนิิสััยที่่�ทุุกคนควรมีีและจำำ�เป็็นในยุุคปััจจุุบััน
โดยจะมีีทั้้�งหมด 12 บท หรืือ 12 นิิสััย ให้้เรา
ทำำ�ความเข้้าใจและฝึึกฝน และทั้้�งหมดช่่วยให้้เรามีี
Productivity ที่่�ดีีขึ้้�น และมีี Mindset ที่่�จะทำำ�ให้้เข้้า
ใจอะไรๆ ได้้มากกว่่าเดิิม รวมถึึงวิิธีีดููแลสุุขภาพ
อีีกด้้วย พููดได้้ว่า่ “ครบทุุกมุุมของชีีวิติ ” จึึงได้้ชื่่อ� หนัังสืือ
ว่่า “Have a nice life” เป็็นผลงานของ ศิิวะภาค
เจียรวนาลี หรือ “นิ้วกลม” อยากให้เพื่อนๆ ลอง
ไปหาอ่านกันครับ

ศุภดิฐ สุขแสวง

HR Analytics and Insight Manager
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

THIRTY-NINE

1917

Written by Yoo Yeong-ah | Directed by Kim Sang-ho
Original release February 16 - March 31, 2022

Director Sam Mendes | Writers Sam MendesKrysty Wilson-Cairns
Release date: January 30, 2020

เป็ น ซี รีส์ เ กาหลี เ มื่ อ ต้ น ปี 2022 ที่อยากแนะน�ำให้ ทุ ก คนได้ ดู
จากภาพแรกที่ซีรีส์ได้น�ำเสนอออกมาท�ำให้เข้าใจได้วา่ นี่คงเป็นเรือ่ งราว
ของมิตรภาพของผูห้ ญิง 3 คนที่ก�ำลังจะเข้าวัยเลข 4 แค่นน้ั แต่เอาเข้าจริง
ไม่ใช่เลย มันน�ำพาเราไปในจุดที่ดราม่าสุดๆ น�ำเสนอจุดเปลี่ยนของวัย
ที่ไม่ได้อยู่ที่ช่วงอายุของตัวเลข หากคือการต้องรับมือกับความสูญเสีย
บางอย่าง กับการตัดสินใจออกจะเกินจริง แต่กแ็ อบได้กลับมาตัง้ ค�ำถาม
ตัวเองบ้างว่า เราพอใจกับชีวิตนี้แล้วหรือยัง?

หนังเกยี่ วกับสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ที่เลือกเล่าเฉพาะจุดเล็กๆ หนึง่ จุด
ของสงคราม พล็อตเรื่องมีความตื่นเต้น ใช้เทคนิคพิเศษและวิธีการ
เล่าเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างและแปลกตาไปจากหนังสงครามทั่วไปที่
เคยดู โดยเฉพาะซีนที่พระเอกวิ่งฝ่าสนามรบเพื่อน�ำ message ส�ำคัญ
ไปแจ้งกับหัวหน้าหน่วย เพื่อปกป้องเพื่อนๆ ทหารจากการเสียชีวิต
ช็อตนี้ท�ำให้รู้สึกเหมือนเราได้ว่งิ ไปกับตัวละครด้วย ได้สัมผัส ได้รสู้ ึกถึง
สิง่ ที่ก�ำลังเกิดขึน้ รอบตัว ทัง้ ความกลัว ความตืน่ เต้น และความเหนือ่ ยล้า
ซึ่งผู้ก�ำกับและนักแสดงถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆ สุดท้ายเรื่องนี้ท�ำให้
เราได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์แบบไม่นา่ เบือ่ อินและเข้าใจง่ายกว่าการอ่าน
จากหนังสือค่ะ

ซรี ีส์เล่าเรือ่ งราวทัง้ มิตรภาพ ความรัก ความฝัน และครอบครัว จ�ำลอง
สถานการณ์บางอย่างให้ผชู้ มได้คิดตาม จากการเล่าเรื่องที่ไม่ได้หวือหวา
ออกจะเนิบนาบเกินไปด้วยซ�้ำ แต่จุดเปลี่ยนของเรื่องก็ท�ำให้ต้องติดตาม
ต่อว่า ซีรีส์จะเล่าเรื่องแบบไหนและน�ำพาความรู้สึกเราไปได้ถึงแค่ไหน
ส�ำหรับคนที่อ่อนไหวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ต้องพูดเลยว่ามี
เสียน�้ำตาแน่นอน สามารถรับชมได้ทาง Netflix มีทั้งหมด 12 ตอน

ถิรวัฒน์ ทองรังสี

Public Relations Manager
บริษัท มิวซิกมูฟ จ�ำกัด

ชญานิศ สุทธวิชัย

ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

SINGHA MAGAZINE

89

SHARING

Song Releases

SONG RELEASES
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เมษายน

Bean Napason X Slapkiss ถ้าเธอไม่ไหว

2022 SONG RELEASES
FROM MUZIK MOVE
มีนาคม

VARITDA
Puimek
RubyTan
Mari
Earth Patravee
Aun Jessada
O-Pavee
DAX Rock Rider
Playground
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Lately
อย่าเพิ่งเริ่มถ้ายังไม่ลืม ft. Copter
ไม่ได้รอแค่อยู่ที่เดิม (Un)wait Gallery)
จบไม่จริง (Everytime)
นับหนึ่งถึงตลอดไป
เรื่องจริงที่ไม่คุ้นเคย
ขอแรงแรง
เส้นขนาน
HBDHNY ft. Stamp

6.3.22
8.3.22
28.3.22
12.3.22
17.3.22
30.3.22
17.3.22
21.3.22
23.3.22

Serious Bacon
Penprapa
INK
VARITDA
Biw Jaroonwit
The Dolls
Bell Warisara
MekJack
ALIZ
TEEJETS

พฤษภาคม
wish.
Bean Napason
Copter
Cincin Irada
Indigo
Namm Ronnadet

ก�ำลังตัดใจ
Fire in the cold
Ink Waruntorn
Part Of The World
คิดถึงบ้าน ft. ต่าย อภิรมย์
ยังท�ำใจไม่ได้
แค่ใกล้ก็พอ (Distancing)
อยู่ดีๆ ก็น่ารัก
จ�ำไว้ Ost. Mafia The Series
ตั้งใจมารักข้างเดียวอยู่แล้ว

4.4.22
18.4.22
21.4.22
28.4.22
5.4.22
8.4.22
20.4.22
28.4.22
19.4.22
20.4.22
21.4.22

เลิกซ่อนเขาไว้ในเพลง
ไม่เกรงใจฉันก็เกรงใจแฟนของเธอ
เหล่ท่อ
ไม่น่ารักหรือเปล่า ft. Bon Nadol
เส้นบางๆ
ซ่อนแอบ

5.5.22
26.5.22
31.5.22
18.5.22
11.5.22
17.5.22

