
 
 
 

แฮรร์อดส ์และเดอะ ดาลมอร ์จับมอืสรา้งตํานานคอลเล็กชั�นวสิกี�ที�มคีา่ที�สดุในโลก 
 

กลาสโกว,์ สกอ็ตแลนด—์ก.ค. 2556—พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์แฮรร์อดส ์(Harrods) 
บรษัิทจัดจําหน่ายสนิคา้หรูหราชั �นนําระดับโลก รว่มมอืกบัเดอะ ดาลมอร ์(The Dalmore) 
แบรนดม์อลตว์สิกี�ที�ดทีี�สดุของโลก สรา้งสรรคค์อลเล็กชั�นวสิกี�ที�มคีา่ที�สดุ  

 
รับชมขา่วในรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี�:  
 
http://www.multivu.com/mnr/61942-harrods-the-dalmore-rare-whisky-collection   
 
The Dalmore Paterson Collection คอลเล็กชั�นวสิกี�ที�มหีนึ�งเดยีวในโลก 

จะวางจําหน่ายในสถานที�ที�ดทีี�สดุอยา่ง Fine Spirits Room 
รา้นจําหน่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอลท์ี�ตกแตง่ใหมภ่ายในหา้งแฮรร์อดส ์ตั �งแตว่นัที� 16 กรกฎาคม 2556 
ในราคา 987,500 ปอนด ์

 
ความหลงใหลทั �งชวีติของชายคนหนึ�ง 
 
The Dalmore Paterson Collection ประกอบดว้ยวสิกี� 12 ขวด ซึ�งแตล่ะขวดผา่นการประเมนิ 

ดมกลิ�น ลิ�มรส และคัดสรรมาจากคลังวสิกี�ที�หายากที�สดุ เกา่แกท่ี�สดุ และมคีา่ที�สดุในโลก 
โดยฝีมอืของรชิารด์ แพเทอรส์นั (Richard Paterson) ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการกลั�นสรุาแหง่เดอะ ดาลมอร ์
นอกจากนั�นแลว้ นคิ เฟลมมิ�ง (Nick Fleming) ผูท้ําหนา้ที�จัดซื�อสรุาและไวนใ์หก้ับแฮรร์อดส ์
ยังใชค้วามชาํนาญของเขาเพื�อชว่ยคัดสรรวสิกี�ในภารกจิอันน่าภาคภมูใิจนี�ดว้ย   

 
รชิารด์ แพเทอรส์นั ตั �งชื�อใหก้ับวสิกี�แตล่ะขวดในคอลเล็กชั�นนี� ซึ�งเป็นวสิกี�ตั �งแตปี่ค.ศ.1926 

จนถงึทศวรรษ 1990 เพื�อเป็นเกยีรตแิกผู่ท้ี�มอีทิธพิลและสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับเขามาโดยตลอด 
ตั �งแตบ่ดิาและปู่ ของเขาไปจนถงึผูก้อ่ตั �งบรษัิทแมข่องเดอะ ดาลมอร ์อยา่งเจมส ์ไวท ์(James Whyte) 
และชารล์ส ์แม็คเคย ์(Charles Mackay) 

 
รชิารด์ แพเทอรส์นั ยังใสค่วามเป็นตัวตนลงไปในคอลเล็กชั�นนี� 

ดว้ยการสรา้งบันทกึที�เขยีนดว้ยลายมอือันเป็นเอกลักษณข์องตนเองที�มคีวามยาวกวา่ 200 
หนา้และใชเ้วลาในการเขยีนทั �งหมดกวา่ 1,000 ชั�วโมง 
เพื�อบอกเลา่ถงึทกุความคดิและทกุขั �นตอนในการสรา้งสรรคว์สิกี�คอลเล็กชั�นนี� 

 
บันทกึ ขวดวสิกี� และตูไ้ม ้งานฝีมอืที�สั�งทําโดยเฉพาะ  
 
บรษัิท จอหน์ วัตสนั แอนด ์คอมพานี จํากดั (John Watson & Company Ltd.) 

หนึ�งในโรงพมิพท์ี�เกา่แกท่ี�สดุในเมอืงกลาสโกวแ์ละผูผ้ลติสนิคา้ใหแ้กอ่ตุสาหกรรมวสิกี�มาอยา่งยาวนาน 
เป็นผูจั้ดทําบันทกึดังกลา่ว หนา้กระดาษแตล่ะแผน่ถูกพับดว้ยมอื หุม้ดว้ยฟอยลส์เีงนิ 
และมลีายเซน็ตข์องรชิารด์ แพเทอรส์นั จากนั�นจงึนําไปเย็บเขา้เลม่และหุม้ปกดว้ยหนังลกูวัวคณุภาพเยี�ยม  

 
วสิกี�ทั �ง 12 ชนดิบรรจุอยูใ่นขวดครสิตัลทํามอืที�ผลติโดย เกลนแครน์ (Glencairn) 

หนึ�งในบรษัิทผูผ้ลติงานครสิตัลชั �นนําของโลก ขณะที�บรษัิท แฮมลิตัน แอนด ์อนิเชส (Hamilton & 
Inches) ผูจํ้าหน่ายเครื�องประดับสดุหร ูเป็นผูรั้งสรรคแ์ละแกะสลักโลหะเงนิที�ใชต้กแตง่ขวดแตล่ะใบ  

 



คอลเล็กชั�นดังกลา่วบรรจใุนตูไ้มส้ั�งทําพเิศษจากบรษัิท กาวนิ โรเบริต์สัน (Gavin Robertson) 
ผูผ้ลติตูไ้มช้ั �นนําของอังกฤษ โดยใชเ้วลาออกแบบและสรา้งชิ�นงานนานกวา่ 700 ชั�วโมง  

 
ตลาดระดับโลกเพื�อความสําเร็จของวสิกี�หร ู
 
ตลาดเครื�องดื�มแอลกอฮอลส์ดุหรทูั�วโลกมกีารเตบิโตอยา่งสดใส และคาดวา่จะเตบิโตขึ�น 12% 

ในปีนี� โดยไดรั้บปัจจัยหนุนหลายประการ เชน่ 
จํานวนผูบ้รโิภคสนิคา้หรใูนจนีที�เพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�องจนมสีดัสว่น 1 ใน 4 
ของการซื�อสนิคา้หรูสว่นตัวทั �งหมด และการทอ่งเที�ยวแบบหรหูราที�เพิ�มขึ�นจนคดิเป็นสดัสว่น 40% 
ของการใชจ้า่ยเพื�อซื�อสนิคา้และบรกิารหรหูราทั �งหมดทั�วโลก (ขอ้มลูจาก Bain & Company “Luxury 
Goods Worldwide Market Study” 2012)  

 
ตลาดวสิกี�หรทูั�วโลกสะทอ้นใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ดังกลา่ว 

โดยเฉพาะในตลาดเกดิใหม่อย่างละตนิอเมรกิาและเอเชยี 
ซึ�งมคีวามตอ้งการวสิกี�เกา่แกแ่ละหายากอยา่งมาก 
ขณะเดยีวกันวสิกี�แบบซงิเกิ�ลมอลตก์เ็ป็นที�ปรารถนาอยา่งมากในตลาดที�เตบิโตเต็มที�แลว้อย่างสหรัฐอเมริ
กา โดยวสิกี�หรเูป็นหนึ�งในสนิคา้ที�มกีารเตบิโตมากที�สดุในตลาดเครื�องดื�มแอลกอฮอลส์หรัฐ 
ดว้ยปรมิาณยอดขายที�เพิ�มขึ�น 16% ในปี 2012 (CandMResearch 2013) 

 
อา้งองิ  
 
รชิารด์ แพเทอรส์นั ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการกลั�นสรุาของดาลมอร ์กลา่ววา่ 

“การทํางานรว่มกับแฮรร์อดส ์ทําใหเ้ราสรา้งสรรคค์อลเล็กชั�นวสิกี�ที�มคีณุภาพสงูสดุ 
ที�สามารถเรยีกไดว้า่เป็นคอลเล็กชั�นหนึ�งเดยีวในโลกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยสว่นตัวแลว้ 
ผมใชเ้วลานานมากในการคดัสรรวสิกี�ทั �ง 12 ชนดิ 
เพื�อใหส้มกับเป็นวสิกี�ที�ดทีี�สดุจากคลังวสิกี�หายากและเลอคา่ในโรงกลั�นที�เมอืงอัลเนส 
ผมรูส้กึยนิดทีี�คอลเล็กชั�นนี�ไดไ้ปอยูใ่นที�ที�คูค่วร นั�นคอืรา้นจําหน่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอลใ์นหา้งแฮรร์อดส ์
ซึ�งเป็นผูค้า้ปลกีสนิคา้สดุหรอัูนดับ 1 ของโลก”  

 
บรซู ลังแลนดส์ (Bruce Langlands) ผูอํ้านวยการแผนกอาหารของแฮรร์อดส ์กลา่ววา่ 

ทางแฮรร์อดสไ์มก่ังวลเรื�องลกูคา้ที�จะมาซื�อวสิกี�คอลเล็กชั�นนี� 
“หากเราไมมั่�นใจวา่วสิกี�ชั �นเลศิเชน่นี�จะขายไดห้รอืไม ่
เราก็คงไมทุ่ม่เทสรา้งสรรคค์อลเล็กชั�นนี�รว่มกบัเดอะ ดาลมอร ์ตั �งแตแ่รก 
คอลเล็กชั�นนี�ไดก้ลายเป็นผลติภัณฑเ์ดน่ของรา้นขายเครื�องดื�มแอลกอฮอลข์องเรา 
โดยตั �งตระหงา่นอยูใ่นตูไ้มท้ี�รังสรรคข์ ึ�นดว้ยฝีมอือันประณีต 
ผมเป็นหว่งมากกวา่วา่เราจะขายไดเ้ร็วเกนิจนทําใหร้า้นขายเครื�องดื�มแอลกอฮอลข์องเราขาดดาวเดน่ไป!”  

 
จอหน์ เบยีรด์ (John Beard) ประธานบรหิารบรษัิท ไวท ์แอนด ์แม็คเคย ์(Whyte & Mackay) 

ซึ�งเป็นเจา้ของแบรนดเ์ดอะ ดาลมอร ์กลา่ววา่ 
“การสรา้งสรรคค์อลเล็กชั�นนี�ถอืเป็นความรว่มมอือันแทจ้รงิระหวา่งเดอะ ดาลมอร ์และแฮรร์อดส ์
ซึ�งทุม่เทแรงกายแรงใจและเวลามากมายเพื�อรังสรรคส์ ิ�งที�พเิศษสดุ 
ยังไมเ่คยมบีรษัิทใดสรา้งสรรคค์อลเล็กชั�นวสิกี�เชน่นี�มากอ่น 
สิ�งนี�แสดงใหเ้ห็นถงึความทุม่เททั �งชวีติของรชิารด์ แพเทอรส์นั 
ผูเ้ป็นที�รักและเคารพมากที�สดุคนหนึ�งในอตุสาหกรรมวสิกี� 
ใครกต็ามที�ซื�อคอลเล็กชั�นนี�จะไดค้รอบครองคอลเล็กชั�นวสิกี�ที�มเีอกลักษณอ์ยา่งแทจ้รงิ 
และเหมอืนไดค้รอบครองตัวตนสว่นหนึ�งของรชิารด์ แพเทอรส์นั 
เพราะเขาทุม่เทมากเหลอืเกนิในการสรา้งสรรคค์อลเล็กชั�นนี�”  

 
หมายเหตสํุาหรับบรรณาธกิาร:  
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัเดอะ ดาลมอร:์  
 
ยอ้นกลับไปในยคุกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรท์ี� 3 เดอะ ดาลมอร ์ไดรั้บสัญลักษณ์เขากวางตัวผู ้12 

กิ�งในปีค.ศ.1263 เมื�อสมาชกิคนหนึ�งของกลุม่แม็คเคนซี�ไดช้ว่ยเหลอืกษัตรยิจ์ากการถกูเขากวางแทง  
 



เดอะ ดาลมอร ์แตกตา่งจากวสิกี�อื�นๆ ตรงที�ผลติในปรมิาณที�จํากดัมาก 
และเนื�องจากกระบวนการกลั�นมลัีกษณะพเิศษเฉพาะตัว การกลั�นแตล่ะครั �งจงึมรีสชาตไิมซํ่�ากนั 
จงึมั�นใจไดว้า่วสิกี�ของเดอะ ดาลมอร ์แต่ละล็อตจะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว  

 
โรงกลั�นของเดอะ ดาลมอร ์เป็นที�เกบ็วสิกี�หายากและเลอคา่มากที�สดุในสกอ็ตแลนด ์

นอกจากนี�ยังเป็นที�เก็บ The Dalmore Trinitas วสิกี�อาย ุ64 ปีที�ทําลายสถติโิลกมาแลว้ 
รวมถงึวสิกี�หายากอกีเป็นจํานวนมาก อาท ิSirius, Selene, Candela และ Oculus 
ดังนั�นจงึไมใ่ชเ่รื�องน่าแปลกใจเลยที�นักลงทนุ นักสะสม และผูค้ลั�งไคลว้สิกี� 
ตา่งใหค้วามสนใจกับคอลเล็กชั�นนี� 

 
สอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิไดท้ี�  

Harry Hussain  

0131-556-6649  

hhussain@webershandwick.com 

Stacey Blevins  

0131-556-6649 

sblevins@webershandwick.com 

Jill Inglis 

The Dalmore  

Jill.Inglis@whyteandmackay.com 

 
 


