








ผมรู้สึกปล้ืมท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจล้ํา
ยุคต้ังแต่สมัยท่ีเร่ิมต้น และยังคงความแข็งแกร่ง
จากการฝ่าฟันอุปสรรคนานาชนิดมานาน 80 ปี 
สามารถยืนหยัดอย่างสง่าผ่าเผย เป็นศูนย์รวม
กําลังใจของคนกว่า 6,000 ชีวิต และอีกหลาย
คนหัวใจสิงห์ท่ัวราชอาณาจักรไทย หากพระยา
ภิรมย์ภักดีทราบได้คงเป็นปล้ืมไม่น้อยทีเดียว 
จึงเห็นว่าควรจะจัดทํา สิงห์ แมกกาซีน ฉบับ
น้ีเป็นฉบับพิเศษ รวมเร่ืองสิงห์ท่ีชาวสิงห์อาจ
จะไม่ทราบถึง และให้เห็นว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
เกิดเป็นผลสําเร็จได้ ล้วนมาจากพวกเราชาวสิงห์ท่ีมีใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
ทํางานเคียงข้างกันยามสุขและทุกข์ ในช่วงท่ีเราครองตลาด และช่วงท่ี
เราตกต่ํา ผลสําเร็จก็ดังท่ีเห็นและทราบกันในปัจจุบัน

คุณอิสระ ขาวละเอียด ได้พาผมไปช่ืนชมโรงเบียร์เก่าท่ีสามเสนท่ี
ยืนเงียบสงบมากว่า 1 ทศวรรษแล้ว เดินตามรอยท่ีคุณอิสระเคยตรวจ
งาน ลงบันไดเล็ก ข้ึนบันไดน้อย มุดซ้ายวนขวา วนไปวนมา ท้ังลงและ
ข้ึนไปจนถึงดาดฟ้า จนสามารถจินตนาการได้ว่า สมัยก่อนท่ีโรงเบียร์น้ี
ยังเดินเต็มสตีมอยู่น้ัน คงมีท้ังเสียงดังของเคร่ืองจักรนานาชนิด ประกอบ
กับไอร้อนจัดผสมผสานกล่ินหอมของมอลต์และฮอบส์อยู่ท่ัวไป รู้สึกมี
ชีวิตชีวาข้ึนมาทันที จึงอยากท่ีจะเล่าสู่กันฟังถึงความเป็นมา เร่ิมด้วยโรง
เบียร์สามเสนก่อนในฉบับน้ี และหลักการปรุงเบียร์ต่อในฉบับหน้า เป็น
เร่ืองท่ีพวกเราน่าจะรู้ แต่อาจลืมหรือไม่ค่อยได้คิดถึง อย่างท่ีฝร่ังเขาว่า 
“take it for granted” หรือภาษาไทยอาจจะเปรยได้ว่า “ก็เห็นมันอยู่
ตรงหน้าน้ี แต่ไม่ให้ความสนใจมันเพราะยังไงก็อยู่กับเราต่อไป” แต่ทุก
อย่างท่ีอยู่รอบข้างเราล้วนเป็นส่ิงท่ีเล้ียงดูเรามาได้จนถึงทุกวันน้ี เลยขอ
นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ 

ทางบริษัทได้ทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีสมัยน้ีเขาเรียกกันว่า CSR ย่อ
มาจาก Corporate Social Responsibility เป็นการกําหนดของฝร่ังว่า 
บริษัทใหญ่ควรจะมีกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ส่ือไทยก็เร่ิม

ต่ืนตัวข้ึน บริษัทไทยยุคใหม่ก็กระโดดจับชาย
กระโปรงต่ืนเต้นไปกับเขาด้วยเหมือนกัน โดย
เฉพาะเม่ือนิตยสารดังต่างชาติเร่ิมทํารายช่ือ
ผู้ท่ีให้สังคมมากท่ีสุดในแต่ละประเทศ แต่ทุก
คนชาวไทยลืมกันไปว่า ชาวไทยให้กันและกัน 
ช่วยเหลือกันและกัน ทํากันเป็นกิจวัตรปกติอยู่
แล้ว ใครมีมากก็ให้มาก ใครมีน้อยก็ให้มาก 
บริษัท บุญรอดฯ ก็ให้ความช่วยเหลือต้ังแต่ยัง
ไม่ได้เป็นบริษัท เร่ิมต้นจากพระยาภิรมย์ภักดี
เอง ท่านทํางานหนักมีสตางค์ข้ึนมาก็เรียกได้ว่า

ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนทันที และบริษัทก็รับนโยบายน้ีปฏิบัติต่อมาเร่ือยๆ 
แบบเงียบๆ สไตล์ไทยๆ ไม่เคยคิดท่ีจะป่าวประกาศออกโทรโข่งให้คน
ท่ัวไปเขาทราบ แต่ยุคสมัยก็เปล่ียนไป ส่วนใหญ่จะทํานิดแต่ประกาศโอ่ 
เราก็ทําเหมือนเดิม คือให้ท้ังทรัพย์ ให้ท้ังความจริงใจ และให้กําลังกาย 
มีออกส่ือบ้างตามแฟช่ัน แต่ก็ยังอวดแบบคนอ่ืนไม่ค่อยเป็น ผมเลยขอ
นํามาเล่าสู่กันฟังบ้าง ณ ท่ีน้ี เผ่ือพวกเราจะนําไปเล่าต่อบ้างก็ได้นะครับ 

นอกจากน้ี ทีมบรรณาธิการขอนาํเบ้ืองหลังการจัดงานซุปเปอร์บ๊ิก 
อย่างการนําสองทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่แมนยูฯ และเชลซีมาเตะบอลท่ีเมือง
ไทยกับสิงห์ ออลสตาร์ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย แต่ก็เป็นอีกเร่ืองท่ีหลายคน
ไม่ทราบว่าทีมงานท่ีเก่ียวข้องต้องทํางานกันหนักขนาดใดกว่าจะได้ท้ังสอง
ทีมน้ีมาร่วมฉลอง 80 ปีของบริษัทฯ เลยขอเกิดคอลัมน์ใหม่ช่ือ “ตามไปดู” 
เพ่ือท่ีจะได้นําเบ้ืองหลังการจัดกิจกรรมต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง เป็นโอกาส
ให้พ่ีน้องชาวสิงห์ได้รู้จักซ่ึงกันและกันด้วยนะครับว่าใครทําอะไรอยู่ท่ีใด

พวกเราทีม สิงห์ แมกกาซีน พยายามปรับปรุงรูปแบบของนิตยสาร
เพ่ือชาวสิงห์ทุกๆ คน ให้ได้ความรู้เก่ียวกับบริษัทท่ีเราทํางานอยู่ ท้ังเกร็ด
จากอดีต ข่าวในปัจจุบัน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ หากมีความคิดเห็น
ใดหรือข้อแนะนําใด ต้องการรู้เร่ืองอะไร e-mail หาทีมงานได้ท่ี sing-
hamag@boonrawd.co.th นะครับ หรือโทรมาคุยได้เลยท่ี  0-2659-
2000 ต่อ 2146                                 -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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	 เรื่อง	“ตำ�น�นว่�วพนัน	ตำ�ร�ผูกว่�ว	

วธิชีกัว�่ว	และก�รเลน่ว�่วตอ่สู้กนัในอ�ก�ศ”	

เขยีนโดยพระย�ภริมยภ์กัด	ีพมิพค์รัง้แรกเมือ่

ปี	2464	 เป็นตำ�ร�เกี่ยวกับว่�วฉบับแรกของ

ไทย	ดว้ยกฬี�ว�่วเปน็กฬี�นยิมของไทยตัง้แต่

เดมิ	แตไ่ดข้�ดคว�มตอ่เนือ่งม�จนถงึปจัจบุนั	

หนังสือเล่มนี้จะบ่งบอกถึงคว�มเป็นไทยแท้	

และกีฬ�ที่เป็นท่ีนิยมม�กท่ีสุดของคนไทย	

เล่�โดยนักเล่นว่�วมืออ�ชีพท่ีรับช่วงต่อจ�ก

บิด�	กล่�วคือพระภิรมย์ภักดี	(ชม	เศรษฐบุตร)	

ผู้ที ่เป็นนักเล่นว่�วมือเอกเช่นกัน	หนังสือ

ฉบับนี้ได้รับก�รตีพิมพ์อีกครั้งเมื ่อปี	2526	

ในโอก�สที่บริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จำ�กัด	

ครบรอบ	50	 ปี ดูว่�จะห�ซื้อไม่ได้แล้วใน

ตอนนี	้ ยกเว้นห�กค้นห�ดีๆ	 ที่ร�้นหนังสือ

เก�่	ห�กใครอย�กอ�่น	ขอยมืไดท้ีส่ำ�นกัง�น

สื่อสิ่งพิมพ์และดิจิตอล

หนังสือแนะนำ�
โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี
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ข่าว

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด และเหล่�ตัวแทนจำ�หน่�ยร่วมกันจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้�ข�ยส่งในจังหวัดต่�งๆ และร่วมช่วยเหลือโรงเรียน

ท้องถิ่น โดย 2 ปีจะวนม�ที่ในแต่ละจังหวัด ดังกิจกรรมประจำ�เดือนพฤษภ�คม-เดือนกรกฎ�คมนี้ที่จัดขึ้นใน 15 จังหวัด

WE ARE FAMILY 
@ปัตตานี  l  6 พฤษภาคม 2556
@นราธิวาส  l  6 พฤษภาคม 2556 
@ยะลา  l  6 พฤษภาคม 2556 
@สตูล  l  6 พฤษภาคม 2556
@สงขลา  l  7 พฤษภาคม 2556

@พิจิตร  l  29 พฤษภาคม 2556
@อุทัยธานี  l  30 พฤษภาคม 2556
@พังงา  l  5 มิถุนายน 2556 
@ภูเก็ต  l  6 มิถุนายน 2556
@หนองคาย  l  27 มิถุนายน 2556

@หนองบัวลำาภู  l  28 พฤษภาคม 2556
@ตรัง  l  3 กรกฎาคม 2556
@กระบี่  l  4 กรกฎาคม 2556 
@ชัยภูมิ  l  24 กรกฎาคม 2556
@มหาสารคาม  l  25 กรกฎาคม 2556
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กลุ่มกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ (Global Marketing) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ร่วมออกบูธเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมแสดง

สินค้าและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “Thaifex World Food of Asia 2013” โดยยกกองทัพสินค้าในเครือมากถึง 18 ผลิตภัณฑ์นำาเสนอสู่บุคคล

ทั่วไปเพื่อสร้างความรู้จักและเปิดช่องทางหาคู่ค้าต่างชาติมากขึ้น โดยมีแบรนด์สินค้าเข้าร่วมคือ สิงห์/สิงห์ไลท์/ลีโอ/อาซาฮี/คาร์ลสเบิร์ก/มาชิตะ/

ข้าวพันดี/ซันโว/บีอิ้ง/น้ำาดื่มสิงห์/เพอร์ร่า/ฟิจิ/โซดาสิงห์/เฮสโก/ไฟน์ ฟูดส์/บุญรอดฟาร์ม/สิงห์ ไลฟ์/บรูว สกิน งานนี้จัดขึ้น ณ บริเวณอาคาร

ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี 

Thaifex World of Food Asia 2013 
(งานแสดงสินค้าอาหาร 2556 ไทยเฟคส์ - เวิล์ด ออฟ ฟู้ด เอเชีย)
@กรุงเทพมหานคร  I  22-26 พฤษภาคม 2556
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ข่าว

สิงห์ ซัมเมอร์แคมป์ ปี 5
@กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ อยุธยา  I  17 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2556

“ไปเอารอยยิ้มกลับมา”
@ขอนแก่น  l  1 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2556

เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ “ซันโว”
@กรุงเทพมหานคร  I  30 เมษายน 2556

“จินตนาการ” คือจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์  ประสบการณ์จาก “การเล่น” และ 

“การเรียน” คือสิ่งสำาคัญในการพัฒนาทักษะรอบด้าน จึงเป็นที่มาของโครงการ “สิงห์ ซัมเมอร์

แคมป์” ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้

เยาวชนในพื้นที่และบุตรหลานของพนักงานได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่

สร้างสรรค์และสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิด

ภาคเรียนฤดูร้อนตลอดระยะเวลา 2 เดือน จัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีก 3 จังหวัด

คือ ขอนแก่น เชียงใหม่ อยุธยา

จากประโยคเริม่ตน้พนัธกจิ “สงิห์อาสา” ของคณุ

สันติ ภิรมย์ภักดี วันนี้ “สิงห์อาสา” โดยบริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ

เพื่อนๆ สิงห์อาสาจากบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ฯ นำา

รถบรรทกุน้ำาดืม่สงิหอ์อกบรกิารพีน่อ้งทีป่ระสบภัยแล้ง

ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อนำารอยยิ้มของพวกเขากลับมา

เปิดตัวกันไปแล้วกับเครื่องดื่มเกลือแร่ “ซันโว” โดยกลุ่มการ

ตลาดผลิตภัณฑ์นอน-แอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด 

ณ ลานพาร์ค ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งได้เลือกนักมวยไทย

ชื่อดังขวัญใจคนไทยและแฟนมวยทั่วโลก “บัวขาว” หรือ สมบัติ 

บัญชาเมฆ มาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก เพื่อสื่อถึงความเป็นเครื่องดื่ม

เกลือแร่สำาหรับผู้เสียเหงื่อจากการทำางานและกลุ่มผู้ออกกำาลังกาย 

นอกจากนี ้บัวขาวยังจะไดแ้สดงนำาในภาพยนตรโ์ฆษณาตวัแรกของ

ผลิตภัณฑ์ซันโวอีกด้วย
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กิจกรรม SINGHA STADIUM 
ณ ประเทศกัมพูชา
@พนมเปญ  I  5 พฤษภาคม 2556

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด ร่วมกับสน�มกีฬ�ในประเทศ

กัมพูช� จัดกิจกรรม “SINGHA STADIUM” มุ่งเน้นก�รทำ�ตล�ดผ่�น

ช่องท�ง Sport Marketing เพื่อสร�้งกระแสก�รดื่มเบียร์สิงห์พร้อมชม

ก�รถ่�ยทอดสดแมตช์ฟุตบอล หรือด่ืมเบียร์สิงห์พร้อมชมคอนเสิร์ต

จ�กศลิปนิช่ือดังกไ็ด้ เปน็ก�รโปรโมทเบยีรสิ์งหใ์หเ้ปน็ทีรู่จ้กัม�กขึน้ โดย

อ�ศัยจุดแข็งจ�กก�รที่สิงห์เป็น Global Partner กับทีมฟุตบอลยักษ์

ใหญ่จ�กเก�ะอังกฤษอย่�งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี

คณะบุคคลจากเยอรมนี เยี่ยมเยีอนบริษัท 
สิงห์ เบเวอเรซ จำากัด
@นครปฐม  I  3 พฤษภาคม 2556

น�ยปิยะ ภิรมย์ภักดี ประธ�นกรรมก�รบริห�ร น�ยอิสระ ข�ว

ละเอียด ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี ่

จำ�กัด พร้อมด้วยผู้บริห�รบริษัท สิงห์ เบเวอเรซ จำ�กัด และเหล่�

พนักง�น ร่วมให้ก�รต้อนรับ Mr. Rolf Schulze เอกอัครร�ชฑูต

ส�ธ�รณรัฐเยอรมนีประจำ�ประเทศไทยและคณะ เข้�เยี่ยมชมโรงง�น

และชมวิธีก�รผลิตเบียร์ เพื่อสร�้งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งประเทศ

“เยาวชนไทยหัวใจสิงห์” 
ฮีโร่สานฝัน ปันรัก เพ่ือน้อง 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12
@แมนเชสเตอร์ อังกฤษ  I  9-20 พฤษภาคม 2556

ด้วยคว�มร่วมมือของกระทรวงมห�ดไทย สำ�นัก

พัฒน�ก�รศึกษ�เขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจจังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และผู้สนับ

สนุนอื่นๆ ได้จัดโครงก�ร “เย�วชนไทยหัวใจสิงห์” ฮีโร่ส�น

ฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ปีที่ 12 ขึ้น เพื่อ

เติมฝันให้เด็กๆ ในพื้นที่เหล่�นั้น โดยคัดเลือกเด็กที่รักกีฬ�

ฟตุบอล อ�ยไุมเ่กนิ 12 ป ีจ�ก 5 จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้25 คน 

พร้อมด้วยผู้ฝึกสอน 3 คน และผู้ควบคุมทีม 6 คน บินไปถึง

อังกฤษ สัมผัสประสบก�รณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เป็น

ที่นิยมที่สุดในโลก โดยมีพ.อ. อดุลย์ภักดี มะลิพันธุ์ ประธ�น

โครงก�รฯ เป็นผู้นำ�คณะ
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สิงห์ฯ ร่วมงาน NAGAWORLD 
Bike Fest 2013 
@พนมเปญ l  9-12 พค. 2556   

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมกับกระทรวงก�รท่องเที่ยวประเทศกัมพูช� และ 

Nagaworld จัดง�น NAGAWORLD Bike Fest 2013 บริเวณสวนส�ธ�รณะฮุนเซน กล�ง

กรุงพนมเปญ เพื่อเป็นก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวของประเทศกัมพูช� มีก�รดึง Biker จ�ก

ทั่วเอเชียกว่� 200 คนเข�้ร่วมง�น ในง�นดังกล่�ว มีเบียร์สิงห์เป็น Official Beer ด้วย 

โดยภ�ยในง�นมีกิจกรรมล�นเบียร์พร้อมคอนเสิร์ตของเหล่�ศิลปินดังทั้งจ�กกัมพูช� 

อินโดนีเซีย บร�ซิล และม�เลเซีย ซึ่งง�น NAGAWORLD Bike Fest 2013 มียอดจำ�หน�่ย

เบียร์สิงห์สูงถึง 1,000 กล่อง ภ�ยใน 4 วัน 

สิงห์ไลท์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม 
Thailand Extreme Sports Championship 2013
@กรุงเทพมหานคร  I  10-12 พฤษภาคม 2556

สิงห์ไลท์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักสนับสนุนก�รแข่งขันกีฬ�

เอ็กซ์ตรีมชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สน�มเอ็กซ์ตรีม ก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย หัวหม�ก โดยก�รแข่งขันมีนักกีฬ�เข้�ร่วมกว่� 300 คน 

แบ่งก�รแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทกีฬ� สำ�หรับผู้ชนะอันดับ 1 และ 

2 จะได้รับสิทธิ์ไปเข�้ร่วมก�รแข่งขัน Asian Extreme Sports Cham-

pionship ที่ประเทศม�เลเซีย

น�ยโรจน์ เมืองครุธ ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมกับ น�ยบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ รองประธ�นชมรม 

Life Cycling และ น�ยบดินทร์ บุญวิสุทธิ์ กรรมก�รบริห�รชมรม 

Life Cycling จัดโครงก�ร “ปันน้องเพื่อปั่น” โดยมอบจักรย�นจำ�นวน 

200 คันให้ผู้ว�่ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย� นำ�ไปส่งมอบให้กับ

เด็กนักเรียนที่บ้�นอยู่ไกล ต้องเดินเท้�ม�โรงเรียนและข�ดแคลนทุน

ทรัพย์ในก�รซื้อจักรย�น ซึ่งกิจกรรมดังกล่�วจัดขึ้นที่สวนส�ธ�รณะ

เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ (ทุ่งหันตร�)

โครงการ ปันน้องเพื่อปั่น
@พระนครศรีอยุธยา  I  19 พฤษภาคม 2556
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เปิดตัวคณะทีมงาน “สิงห์ ออลสตาร์”
@กรุงเทพมหานคร  I  28 พฤษภาคม 2556

พิธีปิดโครงการ Singha Biz Course
@กรุงเทพมหานคร  I  31 พฤษภาคม 2556

นายจาตุรนต์ หิมะทองคำา ผู้อำานวยการการตลาดกีฬา

ต่างประเทศ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด แถลงข่าวเปิดตัว

ทีมงาน “สิงห์ ออลสตาร์” ชุดปะทะ “ปิศาจแดง” แมนเชส

เตอรย์ไูนเตด็ และ “สิงห์บลู” เชลซี ในศึกฟุตบอลนัดพิเศษฉลอง

ครบรอบ “80 ปี บุญรอดบริวเวอร่ี” โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง 

ประธานบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำากัด (ทีพีแอล) น่ังแท่นผู้จัดการ

ทีม นายปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี 

และนายมิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดร่วม

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม ส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้อดีตศูนย์หน้าทีม

ชาติไทยอย่าง “เดอะตุ๊ก - ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน” เข้ามาทำาหน้าท่ี

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 

5 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด โดย

ทางโครงการได้รับเกียรติจากนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา มา

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และนายปิติ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้มอบ

ประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการทั้ง 55 คน 

PACATA ร่วมออกร้านงาน “Brilliant Best Taste” 
@กรุงเทพมหานคร  I  24 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2556

“Brilliant Best Taste” เทศกาลท่ีรวบรวม

เมนูอาหารนานาชาติ จัดข้ึนโดยห้างสรรพสินค้า

สยามพารากอน บริเวณพ้ืนท่ีมาร์เก็ตฮอลล์ 

งานน้ี PACATA ขนเอาเมนูยอดนิยมของร้าน 

ได้แก่ พิต้าสอดไส้เน้ือย่างสไตล์ยากินิขุราดซอส

เทริยากิ มาโย รับประทานพร้อมผักกาดแก้วสด 

และมะเขือเทศโมโมทาโร่ รสชาติเข้ากันได้เป็น

อย่างดี ยังมีเมนูอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่วนใครท่ี

ไม่สะดวกเดินทางเข้าเมือง  PACATA ขอเชิญท่ี

ถนนข้าวสาร มีสาขาท่ีเปิดบริการทุกวัน
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เบียร์สิงห์ สปอนเซอร์หลักงานเทศกาลดนตร ี
BIG BEACH FESTIVAL 2013 
@หาดมะคุฮะริ เมะ-เสะ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  I  1 มิถุนายน 2556   

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์

เนชั่นแนล จำ�กัด โดยน�ยจุตินันท์ 

ภิรมย์ภักดี ร่วมง�น BIG BEACH 

FESTIVAL 2013 บริเวณห�ดมะคุฮะริ 

เมะ-เสะโดยส่งเบียรสิงห์แบบกระป๋อง 

ซ่ึงเป็นเบียร์เพียงยี่ห้อเดียวที่ได้สิทธิ์

จำ�หน่�ยในง�นนี้ บรรย�ก�ศในง�น

เต็มไปด้วยคว�มคึกคักสนุกสน�นของ

นักท่องเที่ยว  BIG BEACH FESTIVAL ถือ

เป็น Beach Party (ง�นเทศก�ลดนตรี

ริมทะเล) ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับก�รเข้�สู่

ฤดรูอ้นของประเทศญีปุ่น่โดยมผีูเ้ข�้รว่ม

กว่� 24,000 คน 

งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล 
“มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล” ประจำาปี 2556
@อุตรดิตถ์  I  31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2556

ฝ่�ยส่งเสริมก�รตล�ด 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด ได้ให้ก�ร

สนบัสนุนเทศบ�ลตำ�บลหวัดง อำ�เภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ ์ในก�รจดั

ง�นเทศก�ลทุเรยีนและผลไมเ้มอืงลบัแล “มหศัจรรยท์เุรียนหลง-หลนิ

ลับแล” ประจำ�ปี 2556 ระหว่�งวันที่ 31 พฤษภ�คม-3 มิถุน�ยน 2556 

ณ ตล�ดกล�งผลไม้อุตรดิตถ์ (OTOP) เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์

สินค้�เกษตร อ�ห�ร และแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอุตรดิดถ์ ภ�ยใน

ง�นยังมีก�รแสดงศิลปะพื้นเมืองและคอนเสิร์ตของศิลปิน สร้�งคว�ม

สุขแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

บรษิทั บุญรอดเทรดด้ิง จำ�กดั รว่มกบัสำ�นกัง�นเขตบ�งขนุเทยีน

จัดง�นเทศก�ลกินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว 

ณ บริเวณเซนทรัลพ�ร์ค ศูนย์ก�รค้�เซนทรัลพระร�ม 2 ในปีนี้ง�น

เทศก�ลกินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ ได้จัดง�นภ�ยใต้แนวคิด “ศิลปะก�ร

กินปู เมนูอ�เซียน” หรือ AEC : Art - Eat - Crab สัมผัสศิลปะก�ร

กินปู พบกับก�รสร้�งสรรค์คว�มอร่อย 10 เมนู จ�ก 10 ประเทศใน

กลุ่มอ�เซียนที่ไม่เคยเกิดขึ้นม�ก่อน ภ�ยในง�นมีก�รออกร้�นอ�ห�ร

ทะเลสดจ�กร้�นอ�ห�รชื่อดังท่ีเข้�กันได้ดีกับรสช�ติของเบียร์สิงห์ 

ASAHI ลีโอ และสิงห์ไลท์เป็นอย่�งยิ่ง ส่วนเด็กๆ ก็ได้ลิ้มลองม�ชิตะ 

บีอิ้ง และซันโว อีกด้วย 

งานเทศกาลกินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 11
@กรุงเทพมหานคร  I  5 -9 มิถุนายน 2556
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My.BoonRawd ปรับโฉมใหม่
@อินทราเน็ต I สิงหาคม 2556

มาย บุญรอด ในโฉมหน้าใหม่ภายใต้ช่ือ บุญรอดคอมมูนิต้ี ให้ข่าวแบบเดิม

ตามท่ีชาวบุญรอดคุ้นเคย ทำาหน้าตาให้สดใสข้ึน และเพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทให้

มากข้ึน เช่น รายช่ือบริษัทในกลุ่มบุญรอดและข้อมูลเบ้ืองต้น มีการปรับข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อเวลามากท่ีสุด เพ่ิมเติมตารางกิจกรรมประจำาเดือน และจัด

ทำาห้องสมุดออนไลน์ท่ีอีกหน่อยจะพัฒนามากข้ึน ให้มีท้ังนิตยสารประจำาหน่วย

งานต่างๆ ของบริษัท รวมถึง สิงห์ แมกกาซีน ท่ีจะสามารถ download ได้

ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังหนังสือท่ีน่าสนใจ สมควรจัดเก็บ และให้ชาวบุญรอด

สามารถอ่านได้ง่าย

“สิงห์” ชวนถ่ายทอดความผูกพันตลอด 80 ปี 
ผ่านภาพวาด ภาพถ่าย
@กรุงเทพมหานคร I 13 มิถุนายน 2556

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ผู้อำานวยการกิจกรรมการตลาด และธุรกิจ

สัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด กล่าวว่า โครงการประกวดภาพ

วาด-ภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “มองสิงห์ สร้างศิลป์” ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้าน

บาท จัดข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ปีท่ีบริษัทอยู่เคียงข้างสังคมไทย โดย

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีสะท้อนมุมมองได้อย่างอิสระ 

ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเป็น

กรรมการตัดสิน อาทิ อ.ถวัลย์ ดัชนี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นายอนุชัย 

ศรีจรูญพู่ทอง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียด

โครงการได้ท่ี www.singhasq.com มองสิงห์สร้างศิลป์ หรือสอบถามข้อมูล 

พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดท่ีศูนย์บริการข้อมูลบริษัท บุญรอดเทรดด้ิง 

จำากัด ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี 23 สิงหาคม ตัดสินผลงานรอบแรกวันท่ี 27-28 

สิงหาคม และประกาศผลรางวัลในวันท่ี 25 ตุลาคม 2556

Farm Design 
ฉลองเปิดสาขาใหม่
ที่ The Mall บางกะปิ  
@กรุงเทพมหานคร  I  6 มิถุนายน 2556

Farm Design ร้านชีสเค้กสุดฮิตในเครือของ

บริษทั เอส คอมพาน ีจำากดั ตอกย้ำาความแรงดว้ยการ

เปิดตัวสาขาใหม่ที่ห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิ 

เพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้าในหลากหลายพื้นที่ ซึ่งสาขา

ดังกล่าวถือเป็นสาขาที่ 8 พร้อมกันนี้ได้นำาเสนอโปร

โมชั่นพิเศษโดยลูกค้า 100 ท่านแรก ซื้อ 1 แถม 1 ทุก

รายการ และเพียงเวลาแค่ 2 ชั่วโมงครึ่งก็มีลูกค้ามา

ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นครบ
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ข่าว

ส่วนพัฒนาและฝึกอบรมกลาง จัดสัมมนาหลักสูตร “Senior Management Program-SMP 2013” เป็นการสัมมนาสำาหรับผู้บริหารระดับสูง 

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดเชียงราย สำาหรับการสัมมนาหลักสูตรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร

ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ทำาความรู้จักกัน เพิ่มความใกล้ชิดกัน เพื่อให้ทำางานแบบมี synergy มากยิ่งขึ้น

สัมมนา SMP 2013
@เชียงราย  l  14-16 มิถุนายน 2556 
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ท่องเที่ยว

ลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
เยือนถิ่นเมืองเก่า เล่าวิถีชุมชน
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	เนื่องจาก	สิงห์ แมกกาซีน	ฉบับก่อนๆ	
เราได้แนะนำาแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัด
กันไปบ้างแล้ว	ดังนั้นฉบับนี้	เราขอกลับมาที่
กรุงเทพฯ	มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคน
คงพอจะคุ้นเคย	แตอ่าจไม่เคยมีเวลาทำาความ
รู้จักอย่างลึกซึ้ง	แหล่งนั้นไม่ใช่ที่ไหนไกลเลย	
เป็นเกาะรัตนโกสินทร์ถิ่นประวัติศาสตร์ของ
บ้านเมืองเรานี้เอง

	ในอดีตบ้านเมืองเราใช้การเดินทาง
ทางนำ้าเป็นหลัก	 ทั้งเรือประจำาทางที่จอดทุก
ท่าและเรือด่วนรวดเร็วทันใจ	 เราเองก็ออก
ตะลอนทัวร์ครั้งนี้ด้วยเรือด่วนเช่นกัน	 เป็น
เรือด่วนธงส้มราคา	15	บาทตลอดสาย	ขึ้น
จากท่าเรือพายัพที่กรมชลประทาน	ล่องผ่าน
แมน่ำา้เจา้พระยา	มุง่หนา้สู่ทา่เรือสะพานพทุธ	
จุดที่เราเลือกใช้เพื่อเริ่มต้นลัดเลาะรอบเกาะ
รัตนโกสนิทร	์รวมเวลาลอ่งเรอืท้ังสิน้ประมาณ	
20	นาที

	เมื่อข้ึนฝ่ังได้	 เราก็ตกลงกันเพื่อแยก
การเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ออกเป็น	2	
สาย	คือ	“สายริมฝั่งเจ้าพระยา”	และ	“สาย
ย่านกรุงเก่า”	แต่ละสาย	สามารถเที่ยวชมได้
ภายใน	1	วัน	แน่นอนว่าเราเลือกใช้วิธีเที่ยว
แบบเดินชมเมือง	เพราะเห็นแล้วว่าถนนย่าน
นี	้สว่นใหญจ่ะตอ้งเดนิรถทางเดยีว	หากไม่ชนิ
กับเส้นทางรถเป็นอย่างดี	คงมัวแต่หลงวนไป
วนมา	ไม่ทันได้เที่ยวเป็นหลักแหล่ง			

“สายย่านกรุงเก่า” 
เรื่อง : ช่อทิพย์

เพยีงขา้มถนนเลก็ๆ	จากท่าเรอืสะพาน
พุทธมาสู่ตัวเมืองที่ถนนจักรเพชร	 เราก็พบ
เสน่ห์ที่แฝงอยู่ในชุมชน	 2	 ข้างทางทันที	
อาคารแรกที่ โดดเด่นสู่สายตาคืออาคาร
ที่ทำาการศาลรัฐธรรมนูญเก่า	 แต่เดิมเป็น
บ้านของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์	(พุ่ม	ศรีไชย
ยันต์)	สมุหกลาโหม	และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว	 เป็นอาคารทรงยุโรปสถาปัตยกรรมแบบ
เรอเนสซองส์	 ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในสมัยนั้น	
ใครที่ชอบดูละครพีเรียดเห็นแล้วคงจะถูกใจ	
เพราะชวนให้นึกฝันถึงภาพท่านชายรูปงาม
ในยุคก่อน

	ลองเดินอ้อมไปท่ีถนนด้านหลังศาลฯ	
กนัสกัหนอ่ย	ดูสภาพชมุชนในละแวกนัน้	เห็น
ร้านเก่าแก่เป็นตึกแถว	2	 ชั้น	 หน้าร้านติด

ป้ายว่า	 “รักษาฝีกัณฑสูตร”	 โรคที่คนสมัยนี้
ไม่ค่อยเป็นกันแล้ว	สภาพป้ายบ่งบอกว่าเปิด
กจิการมาหลายชัว่อายคุน	เดนิตอ่ไปอกีหน่อย	
จะพบประตูทางเข้าวัดบพิตรพิมุข	 วัดเก่า
แก่กลางชุมชน	 สมัยก่อนเรียกว่าวัดเชิงเลน	
ด้านในมีพระวิหารเก่าปิดอยู่	 สอบถามผู้คน
แถวนั้นได้ความว่าจะเปิดเฉพาะเวลามีงาน
สำาคัญเท่านั้น	 ด้านในประดิษฐานพระพุทธ
บพิตรมงคลหรือหลวงพ่อพระยิ้ม	 ฟังชื่อแล้ว
ชวนให้อยากกลับมาถ่ายภาพพระพักตร์อีก
ครั้ง	 นอกจากนี้ยังมีตึกห้องสมุดประชาชนที่
ประดับรปูป้ันกเิลน	หลงัคาฉลลุวดลายงดงาม	
สถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานไทย-จีน	
ตามเชื้อสายผู้คนที่อาศัยในย่านนั้น

	เราย้อนกลับไปที่ถนนจักรเพชรหน้า
ศาลฯ	อกีครัง้แลว้ตระเวนไปตามทาง	ไดก้ลิน่
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ท่องเที่ยว

เครื่องเทศโชยมาตามลม อบอวลผสมกลิ่นกายของชาวแขกอินเดีย 
ละแวกนี้คือย่านพาหุรัดหรือลิตเติ้ลอินเดียในเมืองไทยนั่นเอง ย่าน
พาหุรัดผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว มีทั้ง
ชาวไทย จีน อินเดีย รวมทั้งวัดวาอารามตามศรัทธาของผู้คนแต่ละเชื้อ
ชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสงบและช่วยสร้างสีสันให้บรรยากาศดูสนุกสนาน

เดินเพลินๆ กันจนใกล้เที่ยง เสียงท้องร้องส่งสัญญาณว่าต้องหา
อะไรมาเติมพลัง ตอนนั้นร้านอาหารทุกร้านคลาคลํ่าด้วยผู้คน จึงเข้าไป
ดูตามตรอกซอยเล็กๆ แถวย่านสะพานเหล็ก ปรากฏว่าเห็นหมั่นโถวสี
นํ้าตาลก้อนโต วางกองกันเป็นภูเขาย่อมๆ ในตู้กระจกหน้าร้านจักร
เย็บผ้ายุคเก่าที่เคยเห็นแม่ใช้สมัยเรายังเด็ก แปลกใจเล็กน้อยเพราะดู
ไม่เกี่ยวกัน แต่เมื่อสั่งหมั่นโถว แม่ค้าก็เปิดลังถึงออกมาให้เห็นซาลาเปา
ขาวอวบด้วย ลองชิมทั้งสองอย่างก็ติดใจ แป้งนุ่มนิ่ม รสชาติหวานนิด
กําลังดี คิดว่าต่อไปหากไม่มีจักรเย็บผ้าชนิดนี้เหลืออยู่ เจ้าของร้านคง
ขายหมั่วโถวซาลาเปายังชีพได้สบาย 

 พอมีพลังฟื้นคืนกันอีกครั้ง เราก็ข้ามถนนเลี้ยวซ้ายมาทางถนน
ตรีเพชร ผ่านห้างดิโอลด์สยามมาไม่ไกล จะพบรูปปั้นหนุมานตั้งเด่น
เป็นสง่าด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง โรงหนังแห่งแรกของไทยที่สัมผัสกลิ่น
อายความรื่นเริงของคนยุคก่อนได้เสมอ ปัจจุบันยังเปิดให้ชมการแสดง
ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอยู่เรื่อยๆ แวะถ่ายภาพกันเล็กน้อย ก็มุ่ง
หน้าสู่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร จุดหมายต่อไปของเรา 

วัดสุทัศน์ฯ เป็นวัดใหญ่ สวย สง่างาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ผู้มีพุทธศรัทธาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2350 หรือกว่า 200 ปีที่แล้ว มีพระอุโบสถ
ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ภายในประดิษฐานพระประธานคือ พระพุทธ
ตรีโลกเชษฐ์ รูปปั้นหินแกะสลักที่อยู่ข้างประตูรอบพระอุโบสถ มีหน้า
ตาและการแต่งกายเหมือนทหารต่างชาติ สืบได้ความว่ารูปปั้นเหล่านี้
มากับเรือสําเภาในฐานะเครื่อง “อับเฉา” ไว้ใส่เรือสําเภา ถ่วงนํ้าหนัก
ใต้ท้องเรือไม่ให้เรือโคลง 

 ออกจากวัดสุทัศน์ฯ มาได้ ล่วงเข้าบ่ายสามโมงแล้ว เริ่มจะเมื่อย
ขา หมั่นโถวซาลาเปาก็ย่อยหมดสิ้น ท้องร้องดังครืดๆ เราจึงข้ามถนน
ไปแวะพักที่ร้านโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่ ข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร้านนี้
เป็นสภากาแฟมาเกือบ 60 ปี เมนูเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์คือกาแฟสูตร
พิเศษ รสชาติเข้มข้น มีชาเฟ (ชาผสมกาแฟ) ที่จัดหนักด้วยวิปครีมเนื้อ
แน่น เราขอแนะนําเมนูไข่กระทะหมูสับเนื้อนุ่ม ยิ่งสั่งเพิ่มชีสยิ่งได้รสเด็ด 
กินคู่กับขนมปังอบร้อนกรอบๆ สอดไส้เนยหรือแยม ยังมีก๋วยเตี๋ยวเส้น
ใหญ่ต้มยํารสจัดจ้าน และตบท้ายด้วยโรตีชุ่มเนยราดนมข้น อิ่มอร่อย 
มีพลังเดินต่อได้อีกหลายกิโล

หลังจากนั่งพักกันจนหายเหนื่อย เราก็เดินไปตามถนนดินสอ เพื่อ
มุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเส้นทางสายที่ 1 ในทัวร์
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของเราครั้งนี้...นิทรรศรัตนโกสินทร์ ตัวอาคาร
นิทรรศฯ อยู่ติดกับลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์และวัดราชนัดดาราม   
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เราตอ้งเดนิตามผูบ้รรยายทีค่อยแนะนำา
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุง
รัตนโกสินทร์ เส้นทางเดินชมนิทรรศการจะ
แบง่เปน็ 2 สาย สายแรกเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ครั้งสร้างกรุง วิถีชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่
การละเล่น ธรรมเนียมประเพณีที่สะท้อน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย และความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรมของพระบรมมหาราชวัง

ขณะเส้นทางสายที่ 2 จะเป็นเร่ืองราว
ต่อจากสายแรก แสดงให้เห็นความเจริญที่
ค่อยๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงกรุงรัตนโกสินทร์ 
จนกลายมาเป็นดังที่เห็นในปัจจุบัน มีลูกเล่น
ในการชมมากกว่าสายแรก ตั้งแต่การนั่งเรือ
จำาลองชมวิถีชีวิตริมฝั่งนำ้า นั่งรถรางชมเมือง
ยุค 60 ย้อนรำาลึกวัยโก๋หลังวัง ถ่ายภาพกับ
บ้านเรือนร้านค้าในอดีต และมาสิ้นสุดที่ห้อง
ดวงใจปวงประชา ชมพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ท้ัง 9 รัชกาล รวมเวลาใน
การชมนิทรรศการทั้งสิ้นเกือบ 4 ชั่วโมง กับ
ค่าเข้าชมเพียงคนละ 100 บาท ถือว่าคุ้มค่า

มากทีเดียว และเรายังได้ความภาคภูมิใจใน
อารยธรรมของชาติเรากลับไปอีกด้วย 

เสร็จจากการชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ 
ก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าพอดี ถนน
ราชดำาเนินเปิดไฟประดับประดา เราพากัน
ถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นก็
ข้ามถนนราชดำาเนินมาเข้าซอยรามบุตรี แวะ
ทีร่า้น Madame Musur สำาหรบัมือ้เยน็ ลกูคา้
ในรา้นสว่นใหญ่เป็นชาวตา่งชาต ิจดุเด่นของ
ร้านอยูท่ีอ่าหารเหนอืรสเดด็อยา่งขา้วซอย ชดุ
ขนัโตก แกงฮงัเล ยงัมคีอกเทลสตูรพเิศษของ
ทางร้านโดยเฉพาะ สามารถสัง่มารบัประทาน
พร้อมนั่งชมบรรยากาศสบายๆ เป็นการปิด
ท้ายทริปสายนี้ได้อย่างสุขใจ 

เราขอสิน้สดุการเดินทาง “สายยา่นกรงุ
เกา่” เพยีงเทา่นี ้แตจ่ะขอยอ้นกลบัไปทีท่า่เรอื
สะพานพุทธกันอีกครั้ง เพื่อเริ่มการเดินทาง 
“สายริมฝั่งเจ้าพระยา” มาดูกันว่า อีกฟาก
หนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นอย่างไร 

“สายริมฝั่งเจ้าพระยา”
เรื่อง : พีรยา

เมื่อเวลาผ่านไป อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลง
แต่แม่นำ้าเจ้าพระยา ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่
หลอ่เลีย้งชวีติของคนไทยไมเ่ปลีย่นแปลง การ
เดินทางลัดเลาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครั้งน้ี 
เราเลือกเส้นทางที่จะได้ชมทิวทัศน์ริมแม่นำ้า
เจ้าพระยา เพื่อสัมผัสวิถีริมนำ้าของคนเมือง
หลวงที่มีมายาวนาน 231 ปี

 ก้าวขึ้นฝั่งที่ท่าเรือสะพานพุทธ โป๊ะสั่น
โคลงเบาๆ พอให้เราตื่นเต้น ยืนมองไปซ้าย
ทีขวาที ริมฝั่งแม่นำ้ามีท้ังโบสถ์ มัสยิด วัง
เจ้านาย บ้านโบราณหลังงาม ตึกหลายหลัง
ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม แต่ชำารุดทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลา บางแห่งได้กลายเป็นร้านอาหาร
หรือโรงแรมหรูเสียแล้ว ลองจินตนาการย้อน
กลบัไปในวนัทีบ่า้นเหล่านี้ทาสสีนัสดใส บาน
หน้าต่างเปิดรับลม มีเรือวิ่งเข้าออก คงเป็น
ภาพที่สวยงามไม่ใช่น้อย 

 เราเริ่มออกเดินจากท่าเรือสะพานพุทธ 
ลัดเลาะมาตามถนนจักรเพชรทางด้านริม
ฝั่งแม่นำ้า ด่านแรกท่ีพบคือปากคลองตลาด 
แหล่งดอกไม้สดขนาดใหญ่ กลิ่นหอมอ่อนๆ 
ของดอกไม้โชยมาจากสองข้างทาง ดอกไม้
หลากสีสันถูกส่งมาจากทั่วประเทศ ที่สำาคัญ
ยังเป็นแหล่งรวมงานฝีมืออย่างการจัดพาน
และการรอ้ยมาลยัทีอ่ยูคู่ก่บัคนไทยมาชา้นาน 
มองไปแตล่ะรา้น จะเหน็รปูแบบและสสีนัของ
มาลัยที่แตกต่างตามแต่ไอเดียของผู้ร้อย



24 SINGHA  MAGAZINE

ท่องเที่ยว

	เดินต่อไปไม่ไกลนัก	 ความงดงามของสะพานเจริญรัชก็ปรากฏ

สู่สายตา	รายละเอียดของสะพานเป็นปูนปั้นรูปเสือหันข้าง	เรียงแถว

เป็นครึ่งวงกลม	รัชกาลที่	6	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เนื่อง

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	31	พรรษา	มองไปรอบข้าง	 เห็น

เร่ิมมีการกอ่สรา้งรถไฟฟา้ใตด้นิแลว้	อกีหนอ่ยจะไดเ้ดนิทางมาแถบนีไ้ด้

สะดวกมากขึ้นแน่นอน	ข้ามสะพานมาเสร็จก็เจออาคารมิวเซียมสยาม 

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรูต้ั้งเด่นอยู่...ถึงแล้ว	จุดหมายแห่งแรกของเรา

ในวันนี้		

อาคารมิวเซียมสยามเดิมเคยเป็นตึกกระทรวงพาณิชย์	 สร้างขึ้น

สมัยรชักาลที	่6	มลีกัษณะการออกแบบทีน่า่สนใจตามสมยันัน้คือ	นยิม

ปลอ่ยใหม้เีนือ้ทีโ่ลง่เปน็สนามรปูวงกลม	วงร	ีหรอืโคง้ครึง่วงกลมอยูด้่าน

หน้าอาคาร	 โดยสร้างถนนโอบล้อมพื้นที่สนามตรงกลาง	 และเป็นยุค

แรกๆ	ของการใชว้สัดสุมยัใหม่อยา่งคอนกรีตเสริมเหลก็ในการกอ่สรา้ง	

ภายในจะแบ่งเป็นห้องต่างๆ	เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร	์วิถีชีวิต	

และภมูปัิญญาตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษอพยพมายงัดนิแดนสวุรรณภมู	ิสูก่าร

กอ่ตัง้สยามประเทศ	กระทัง่กลายมาเปน็กรงุเทพมหานครในปจัจบุนั	มี

วิธีนำาเสนอเนือ้หารปูแบบใหมใ่หถ้กูใจวยัรุน่และคนทัว่ไป	คอืใชต้วัละคร	

เกม	และเทคนิคแสง	สี	เสียง	แบบจัดเต็ม	ทำาให้การเข้าชมเต็มไปด้วย

ความสนุกสนาน	คิดว่าถ้าปลัดกระทรวงสมัย	ร.6	ได้มาเห็นคงจะตื่น

ตกใจไม่ใช่น้อย	ค่าเข้าชมเพียงคนละ	100	บาท	แต่อย่าเผลอไปวัน

จันทร์เชียวละ	เพราะเขาปิดทำาการ

พ้นประตูพิพิธภัณฑ์ออกมา	แสงแดดจ้าบอกเวลาเที่ยงพอดี	 เรา

เดินไปตามถนนเศรษฐการ	ผ่านวังจักรพงษ์	เข้าตรอกซอยเล็กๆ	ไป

เจอร้านกาแฟชื่อ	ViVi	ตั้งอยู่สุดซอยติดริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	เราสั่งเค้ก

มะพร้าวหอมหวานเนื้อนุ่ม	 และเครื่องด่ืมมานั่งรับประทานพร้อมมอง

ดูเรือหางยาวสีจัดจ้านวิ่งสวนกันไปมา	 ช่วยคลายร้อนและเพ่ิมพลังให้

เราได้มากทีเดียว

ถัดจากร้านกาแฟไปอีกไม่กี่ซอย	เราก็เจอป้ายร้าน Food Route 

แขวนอยูห่นา้หอ้งแถว	ครัง้หนึง่เคยเปน็รา้นขายของชำาในสมยัทีก่ารขน

ส่งทางนำ้ายังเป็นที่นิยมเมื่อ	50	ที่แล้ว	 เปิดประตูเข้าไปก็ต้องตะลึงกับ

กานำ้าชากว่า	700	 ใบท่ีตั้งโชว์เรียงรายเต็มฝาผนัง	 ดูแล้วเก๋ไก๋ราวกับ

พิพิธภัณฑ์ย่อมๆ	นอกจากนี้อาหารที่นี่ยังอร่อยและมีคุณภาพ	เพราะ

เจ้าของร้านคัดเลือกวัตถุดิบและจ่ายตลาดเองทุกเช้า	 เมนูเด็ดสำาหรับ

วันนี้คือ	 ข้าวไข่ข้นกุ้ง	 ปูผัดผงกะหรี่	 ได้เนื้อปูชิ้นใหญ่ผัดกับผงกะหรี่

หอมกรุ่น	ราดไข่ข้นบนข้าวสวยร้อนๆ	ราคาเริ่มต้นที่	100	บาท	แต่ได้

รสชาติที่อร่อยลำ้า	

อิ่มแล้วก็ไปต่อยังจุดมุ่งหมายที่	2	 แต่รอบนี้ไกลเกินจะเดินไหว	

จึงโบกรถตุ๊กๆ	 ขับซิ่งราวกับเหาะ	 พาเราไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง

ชาติ	หอศิลป	หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า	“หอศิลป์เจ้าฟ้า”	ตั้ง

อยู่ที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า	 เดิมเคยเป็นโรงกษาปณ์ในสมัย

รัชกาลที่	5	ภายในตึกเต็มไปด้วยงานศิลปะไทยทรงคุณค่าตั้งแต่สมัย

อยุธยาจนถึงปัจจุบัน

มิวเซียมสยาม
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อาทิเช่น ภาพวาดต้นแบบก่อนจะนำาไป

ขยายเป็นจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัด

ราชโอรส รูปป้ันพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล

ท่ี 1 แบบร่าง จนถึงศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน

ผู้มีช่ือเสียงของไทยในยุคต่างๆ เปิดให้เข้าชม

วันพุธ-วันอาทิตย์ ค่าเข้าชมเพียงคนละ 30 

บาทเท่าน้ัน 

แดดร่มลมตกแล้ว เราแวะเดินเท่ียวท่ี

ท่าพระจันทร์ ผ่านท่าช้างไปจนถึงตลาดท่า

เตียนท่ีในสมัยก่อนเป็นตลาดท่ีคึกคักมาก แต่

เม่ือเวลาผ่านไปท่าเตียนก็เหลือร้านปลาเค็ม

กับร้านค้าของชำาท่ีนับวันจะย่ิงเหลือน้อยลง

ทุกที  ติดกันเป็นสวนนาคราภิรมย์ สนามหญ้า

ขนาดใหญ่สำาหรับคนในชุมชนท่าเตียน สายลม

แผ่วพล้ิวพัดผ่านหน้าเราไป ทิวทัศน์ของพระ

ปรางค์ท่ีวัดอรุณฯ ฝ่ังตรงข้าม ประกอบกับ

คล่ืนนำา้สะท้อนแสงแดดยามเย็นเปล่งประกาย

สีทองระยับ กลายเป็นภาพท่ีเสมือนพาเรา

ย้อนเวลากลับไปในอดีตของกรุงเทพมหานคร

ได้ช่ัวขณะหน่ึง

 ถึงเวลาสำาหรับอาหารเย็น เราเดินเล่นไป

ตามซอยต่างๆ จนมาเจอร้าน The Deck By 

The River ร้านอาหารริมแม่นำา้เจ้าพระยาใน

ซอยประตูนกยูร ด้านล่างเป็นร้านอาหาร ส่วน

ด้านบนเป็นบาร์ เราส่ังเมนูสลัดอกเป็ดแอปเปิล

และส้มรสเลิศ ผักโขมอบชีสท่ีไม่ธรรมดาเพราะ

มีหอยหวานเป็นส่วนผสมให้รสชาติกลมกล่อม 

ร่วมกับเฟตตูชิน่ีไส้กรอกอิตาเล่ียนอร่อยลำ้า

เป็นอีกร้านท่ีพลาดไม่ได้จริงๆ 

ในท่ีสุดพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เราเดิน

มาหยุดอยู่ท่ีโรงแรมศาลา รัตนโกสินทร์ ผนัง

สีขาวและโลโก้แบบทันสมัยดูตัดกับตึกเก่าใน

ละแวกน้ัน เสมือนรวมอดีตกับปัจจุบันเข้าไว้

ด้วยกัน เราเดินตามบันไดสีดำาข้ึนไปจนถึงบาร์

ท่ีช้ันดาดฟ้า แล้วส่ังเคร่ืองด่ืมมาชมบรรยากาศ

ริมแม่นำา้ยามคำา่คืน แสงไฟหลากสีสันจากตึก

รามบ้านช่องและเรือสำาราญ ขับให้ท้องฟ้าสีนำา้

เงินเข้มแลดูสวยงามน่าหลงใหล หากคนใน

สมัยก่อนได้มาเห็นเกาะรัตนโกสินทร์จากมุมน้ี

ก็คงจะต่ืนตะลึงไม่ใช่น้อย 

และแล้วการเดินทางลัดเลาะรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์คร้ังน้ีก็ส้ินสุดลง แต่การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมัยจะยังดำาเนิน

ต่อไป เราอดจินตนาการไม่ได้ว่าอีก 80 ปี

ข้างหน้า เกาะรัตนโกสินทร์ท่ีเห็นอยู่ทุกวันน้ี

จะหน้าตาเป็นอย่างไร แต่เราก็หวังในใจว่า 

ร่องรอยอารยธรรมท่ีทรงคุณค่าท้ังหลายจะไม่

สูญหายไปมากกว่าน้ีตามกาลเวลา     

ตลาดท่าเตียน

ท่าพระจันทร์

The Deck By The River โรงแรมศาลา รัตนโกสินทร์ 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 เสด็จพระราชดำาเนินมาทอดพระเนตร
พิธีลงเสาเอกของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศไทย ณ ท่ีดินตำาบลบางกระบือ เม่ือวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2476 โดยรถยนต์พระที่นั่ง ขณะนั้นยังไม่มีถนนสามเสนลาดยางมาถึงบริเวณที่ดิน
น้ี คราวเสด็จฯ คร้ังท่ี 2 เดือนธันวาคม ทรงเลือกท่ีจะเสด็จฯ ทางนำา้ด้วยเรือพระท่ีน่ัง “สามศร” 
เพราะไม่ขลุกขลักเท่ากับการเสด็จฯ ทางรถยนต์เม่ือคร้ังแรก โรงเบียร์สร้างเสร็จภายในต้นปีต่อไป 
และถนนก็เร่ิมเป็นเร่ืองเป็นราวมากข้ึน เม่ือกรุงเทพฯ ขยายขอบเขตเมือง ความเจริญก็มาถึงโรง
เบียร์ และเลยออกไปเร่ือยๆ ตามกาลเวลา

จากวันน้ันถึงวันน้ี หากคนจากอดีตได้มาเห็นท่ีสามเสนน้ีคงจะตกใจเอาการเลยทีเดียว เพราะ
จากท่ีเป็นเขตชานเมืองก็กลายมาเป็นท่ีในเมือง จากท่ีการขนส่งดำาเนินการโดยทางนำา้ ก็กลายเป็น
ควบคู่ไปกับทางรถ จนปัจจุบันเหลือเพียงแต่รถขนส่ง และก็คงจะหมดไปในอนาคตเม่ือรัฐสภา
สร้างเสร็จ 

โรงเบียร์ของบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ณ ถนนสามเสน ผลิตเบียร์สิงห์ให้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้ด่ืมและช่ืนชมมาจนถึงปี 2543 เป็นเวลาเกือบ 70 ปี และด้วยเหตุท่ีเมืองกรุงขยาย 
การผลิตเบียร์จึงต้องย้ายออกไป แต่ยังสามารถผลิตโซดาและนำา้ด่ืมได้ แต่จากอดีตท่ีเคยมีกล่ิน
หอมของมอลต์และฮอบส์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของโรงเบียร์ก็หายไปด้วย คงเหลือแต่ความทรงจำา และ
ในช่วงเดียวกัน ได้มีการปรับโครงสร้างของบริษัท บุญรอดฯ จึงเกิดบริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จำากัด 
ข้ึนเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2544 สิงห์ แมกกาซีน เลยขอพาพวกเรามาเย่ียมเยียนโรงงานท่ีต้ังอยู่ใน
พ้ืนท่ีด้ังเดิมในฉบับน้ี

สามเสนบริวเวอร่ี
เรื่อง : ศิกานต์โรงงานบนพื้นที่ดั้งเดิมของบุญรอดฯ

พ้ืนท่ีโรงงานด้ังเดิม

เรื่องเด่น
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เรื่องเด่น

       
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด เป็นโรงงานขนาดเล็กแต่

เนืองแน่นด้วยเครื่องจักร ตั้งอยู่บนพื้นที่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จำากัด ใช้อาณาเขต 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ในอดีต โรงงานที่สามเสน
แห่งนี้ เคยเป็นโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของบริษัท บุญรอดฯ แต่ด้วย
ความเจรญิทีก่า้วเขา้มาใกลพ้ืน้ทีร่อบโรงงาน ทำาใหต้อ้งมกีารปรบัปรงุ
เปลี่ยนแปลงไลน์การผลิตใหม่ในช่วงปี 2541 ปรับปรุงแล้วเสร็จ และ
ดำาเนนิการผลติไลนใ์หมอ่ยา่งเปน็ทางการในป ี2545 เนน้การผลติโซดา 
นำ้าดื่ม จากนั้นเริ่มเติบโตขึ้นเพิ่มการผลิตนำ้าดื่มขวดเพ็ท ชาเขียวโมชิ 
B-ing นำ้าถัง 19 ลิตร และสปอร์ตดริงค์

 ปัจจุบันบริษัท สามเสนฯ มีกำาลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 506 ล้าน
ลิตร ประกอบด้วย 6 ไลน์การผลิต ได้แก่ โซดาตราสิงห์ 400 ซีซี นำ้า
ดื่มตราสิงห์ขวดแก้ว 500 ซีซี นำ้าดื่มตราสิงห์ขวดเพ็ท (ขนาด 0.5 ลิตร 
0.75 ลิตร และ 1.5 ลิตร) 2 ไลน์การผลิต นำ้าดื่มตราสิงห์แบบถังขนาด 
19 ลิตร และเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว 250 ซีซี 

*โซดาสิงห์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมายาวนานควบคู่ไปกับการผลิต
เบียร์ของโรงงานแห่งนี้ จนกระทั่งมีการหยุดการผลิตเบียร์ การผลิต
โซดาค่อยเปลี่ยนมาผลิตภายใต้บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด อย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 ผลิตโซดาขวดแก้วแบบเวียน
ขวดเท่านั้น ส่งกระจายทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่มี

การผลิตขวดแก้วแบบใช้ครั้งเดียว (one way bottle) 
*นํ้าดื่มสิงห์ขวดแก้ว การผลิตนำ้าดื่มขวดแก้วขนาด 500 ซีซี ใช้

เครื่องจักรที่แต่ก่อนเคยผลิตเบียร์มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ทำาการ
ผลิตเฉพาะขวดหมุนเวียนเช่นกัน เร่ิมการผลิตอย่างเป็นทางการเม่ือ
วันท่ี 14 สิงหาคม 2545

*ชาเขียวโมช ิแบบขวดเพ็ทขนาด 500 ซีซี เริ่มการผลิตอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2548 ปัจจุบันเลิกทำาการผลิตแล้ว 

*B-ing ทำาการผลิตเฉพาะขวดเพ็ทขนาด 350 ซีซี แบบกล่อง
ไม่ได้ผลิตที่นี่ เริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2549 ปัจจุบันเครื่องดื่ม B-ing ไม่ได้ผลิตที่โรงงานแห่งนี้แล้ว

*นํ้าดื่มสิงห์ขวดเพ็ท มีการปรับเครื่องจักรที่ผลิต B-ing ขวดเพ็ท 
มาผลิตนำ้าดื่มขวดเพ็ทขนาด 0.5 ลิตรแทนในปี 2552 ส่วนขวดเพ็ท
ขนาด 0.75 และ 1.5 ลิตร ใช้เครื่องจักรดั้งเดิมและเริ่มการผลิตอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2549

*นํ้าดื่มสิงห์แบบถัง เป็นถังขนาด 19 ลิตร เริ่มการผลิตอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552

*เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว ขวดแก้วขนาด 250 ซีซี ประกอบด้วยรส
มิกซ์ฟรุต และรสมิกซ์เบอร์รี่ เริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2556 

ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้

บริษัท สามเสนฯ ได้ผ่านการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้บริษัท 
สามเสนฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การันตีได้จากเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพทั้งห้า ได้แก่ HALAL, HAL-Q,  
GMP, HACCP, ISO22000:2005 ซึ่งดูแล
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม จะครอบคลุมตั้งแต่มาตรฐาน
ของอาคารสถานที่ในโรงงาน การคัดเลือก
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการ
บรรจุ สุขลักษณะ การเข้า-ออกงานของ
พนักงาน การวิเคราะห์อาหารเพื่อหาการ
ปนเปื้อนที่อาจเกิดอันตรายกับผู้บริโภค 
จนถึงกระบวนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของเครื่องหมาย HALAL และ 
HAL-Q จะเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานอาหาร
อิสลาม การมีสัญลักษณ์นี้จะช่วยให้ผู้บริโภค
ชาวมุสลิมสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าของ
เราผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามทุก
กระบวนการผลิต และยังส่งผลดีต่อการนำา
ผลิตภัณฑ์ไปขายท่ีต่างประเทศในอนาคต
อีกด้วย 

สำาหรับแหล่งวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิตของบริษัท สามเสนฯ คือบ่อนำา้บาดาลท่ี
กระจายตัวอยู่รอบๆ โรงงาน 6 บ่อ บุคคลท่ัวไป

หลายคนเข้าใจว่าบริษัทฯ ใช้นำา้ผิวดินหรือนำา้
ในแม่นำ้ามาใช้ในกระบวนการผลิต แต่ความ
จริงแล้ว ต้ังแต่สมัยยุคแรกๆ ของการก่อต้ัง
โรงเบียร์บนพ้ืนแห่งท่ีน้ี บริษัทฯ ก็ใช้นำา้จากบ่อ
บาดาลท้ังส้ิน 10-20 บ่อ เพ่ือเป็นวัตถุดิบสำาหรับ
ผลิตเบียร์ ปัจจุบันเหลือเพียง 6 บ่อเท่าน้ัน ได้
รับการอนุมัติให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

บ่อนำา้บาดาลแต่ละบ่อถูกขุดลึกลงไปจน
มีความลึกข้ันตำา่ท่ี 150-200 เมตรจากผิวดิน 
เป็นช้ันท่ีลึกมาก อยู่เลยช้ันดินดานลงไป ดังน้ัน
ไม่ว่านำา้บนผิวดินมีความเปล่ียนแปลงอย่างไร 
ก็ไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของนำา้บาดาลใน
บ่อ การสูบนำา้บาดาลมาใช้ จะทำาการสูบแค่
พันกว่าคิวต่อวันเท่าน้ัน จึงไม่ส่งผลต่อการเร่ง
ทำาให้ดินทรุด เพราะเม่ือเทียบปริมาณนำา้ท่ีสูบ
กับขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของกรุงเทพมหานคร 
ถือเป็นปริมาณท่ีน้อยมาก อีกท้ังพ้ืนดินของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีจริงไม่ใช่พ้ืนดิน แต่เป็น
ช้ันตะกอนท่ีสะสมทับถมกัน เม่ือเวลาผ่านไป
พ้ืนจะทรุดลงเองตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับ
สมุทรปราการท่ีตอนน้ีพ้ืนท่ีอยู่ตำา่กว่าระดับนำา้
ทะเล พอนำา้ข้ึน ก็จะเกิดปัญหานำา้ท่วมตามมา

จุดเร่ิมต้นของกลุ่มบุญรอดและความเป็น
สิงห์คือท่ีบางกระบือบนถนนสามเสนน้ี จาก
เป็นท่ีดินโรงสีไฟเดิมของเจ้าพระยารามราฆพ 
(ม.ล. เฟ้ือ พ่ึงบุญ) ท่ีจัดให้พระยาภิรมย์ฯ เช่า

ก่อนซ้ือ พร้อมท้ังแลกซ้ือเพ่ิมเติมในเวลาต่อ
มา จนกลายมาเป็นพ่ืนท่ีท่ีทำาการเอกของกลุ่ม
บุญรอดในปัจจุบัน มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 
และเป็นท่ีเสด็จฯ มาเยือนของพระบรมวงศานุ
วงศ์ เร่ิมด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้ารำาไพพรรณีพระบรมราชินี สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีท่ีเสด็จฯ บนหลังม้า
มาเย่ียมชมโรงงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และอีก
หลายพระองค์ในอดีต และในขณะน้ี โรงเบียร์
เดิมยังคงเป็นโรงเบียร์เดียวในประเทศไทยท่ี
ใช้เคร่ืองจักรและถังหมักเบียร์ รวมท้ังอุปกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีสร้างด้วยทองแดงและเคาะข้ึนเป็นรูป
ด้วยมือ ฝีมือปราณีตมาก หาไม่ได้อีกแล้วใน
สมัยน้ี เป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์แห่งหน่ึงของไทย 
เป็นท่ีภูมิใจของชาวสิงห์โดยท่ัวกัน

แหล่งน้ําเพ่ือการผลิต

ผจก.สามเสนบริวเวอรี่

แถวบน เรียงจากซ้ายไปขวา

นายบุญมา วันดี | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นายปรีดา ตรันเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 

นายนิวัตร อินทรประชา | ผู้จัดการแผนกจัดซ้ือ - พัสดุ

นายฉัตรชัย มณีทิพย์สกุล | ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

แถวล่าง เรียงจากซ้ายไปขวา

นายศิริชัย เช่ียวชาญ | ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ

นางสุจิตรา อินสว่าง | ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน

นายวรพจน์ เลียวศิริกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นายสมชาย ลาภวิสุทธิสาโรจน์ | ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-

ซ่อมบำารุง

นายชาญวิทย์ จิตต์รัตนธรรม | ผู้จัดการแผนกผลิต
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ทีมงานขายบุญรอดเอเซีย
ดูแลส่วนการขายกรุงเทพฯ

เรียงจากซ้ายไปขวา

นายศิริวัฒน์ วารีวงศ์ชัย | ผจก.ส่วน BRA 2

นายจิรายุ สุวรรณสุนทร | ผจก.เขตกทม.และชานเมือง1

นายจิรายุส สระรุ่งเรือง | ผจก.เขตกทม.และชานเมือง5

นายชำานิ ทองขาว | ผจก.ฝ่ายขาย Non – Alcohol

นายสมชาย เมธาอนุรักษ์ | ผจก.ส่วน BRA 1

นายเดชากิจ ฉายินธุ | ผจก.เขตกทม.และชานเมือง6

นายสมบัติ เข่ือนเพชร | ผจก.เขตกทม.และชานเมือง4

นายปรีดา จุ้ยแตง | ผจก.เขตกทม.และชานเมือง3

ทีมงานขายบุญรอดเทรดดิ้ง ดูแลส่วนการขายกรุงเทพฯ
เรียงจากซ้ายไปขวา

นายณัฎฐพงศ์ ไชยกุมาร | ผู้บริหารเขตขายเขตกรุงเทพฯ 1

นายประสิทธ์ิ อุทัยธรรมบาล | ผู้บริหารเขตขายเขตกรุงเทพฯ 2

นายกำาพล อติพิบูลย์สิน | ผจก.ส่วนขายกรุงเทพฯ ภาค 1

นายศักดา สัจจวินิจสกุล | ผจก.ภาค 1      

นายประจัญ ไชยมาลา | ผจก.เขตกรุงเทพฯ 2

นายเชาวน์ ตนะศุภผล | ผจก.เขตกรุงเทพฯ 1

นายธีรชัย ถูกจิตร | ผู้บริหารเขตขายเขตกรุงเทพฯ 1

นายชัยยาวัฒน์ ธิสาวงษ์ | ผู้บริหารเขตขายเขตกรุงเทพฯ 2

แนะนำาทีมงานพื้นที่กรุงเทพฯ
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บุญรอดเอเซีย หัวหน้าหน่วยขาย คลังบางขุนเทียน เรียงจากซ้ายไปขวา

นายเกรียงไกร สุกิจพิพัฒน์ | นายไมตรี ศรีนวล | นายธนานันท์ วิไลวานิช | นายปภิณวิช เจริญขนัดภัค | นายปกรณ์ศักด์ิ 

มนัสศิลา

บุญรอดเอเซีย หัวหน้าหน่วยขาย คลังบางบัวทอง เรียงจากซ้ายไปขวา

นายวิเศษ สิงหา | นายคธาเทพ ทิพย์บุตร | นายสุธี เก่าเงิน | นายทวีสิน ชาน

บุญรอดเอเซีย หัวหน้าหน่วยขาย คลังวิภาวดี 62 เรียงจากซ้ายไปขวา

นายอิทธิพนธ์ ปัญญานุภานนท์ | นายรังสรรค์ ใจหล่อ | นายศรัณย์ ไตรรัตน์วรวุฒิ
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บุญรอดเอเซีย หัวหน้าหน่วยขาย คลังมีนบุรี เรียงจากซ้ายไปขวา

นายอานุกร จงเจริญ | นายธีระพล อุดมผล | นายอนันต์ บุญแสน | นายอนุชา ปานสุข

บุญรอดเอเซีย หัวหน้าหน่วยขาย คลังกิ่งแก้ว  เรียงจากซ้ายไปขวา

นายจารึก เน้ือแก้ว | นายนลวัชร์ ภัทร์วิทยานนท์ | นายวรพงษ์ พุ่มวิจิตร | นายรุ่งโรจน์ คุณประทุม

บุญรอดเอเซีย หัวหน้าหน่วยขาย คลังบางซื่อ เรียงจากซ้ายไปขวา

นายวรวุฒิ ประกายทอง | นายรชต สุทธิรักษา | นายสรพงศ์ สุวรรณคง | นายสมพล ศรีพัฒน์
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	มนุษย์เราไม่ว่าจะมาจากเช้ือชาติใด	 หรือ
นับถือศาสนาใด	โดยปกติจะมีจิตสำานึกช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้ว	ย่ิงคนไทยเราท่ีเป็นท่ี
รู้จักว่าเป็นชนชาติท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารี	 และใน
อดีตท่ีมีศูนย์รวมอยู่ท่ีวัดและสถานศาสนาอ่ืนของ
แต่ละพ้ืนท่ีเขตเมืองและจังหวัด	ก็ได้รับการปลูก
ฝังให้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา	จึงพูด
ได้ว่าเป็นปกติท่ีเราชาวไทยจะให้ความช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนโดยไม่ต้องคิดมาก	จะว่าไปแล้ว	ฝร่ังก็เป็น
คล้ายกัน	ใครรวยข้ึนมากก็จะให้มาก	ถึงได้มีช่ือ
ของตนหรือครอบครัวติดอยู่กับสถานท่ีสำาคัญๆ	
หลายแห่งในเมืองท่ีเขาอาศัยอยู่	 แต่คนไทยเรา
เดิมทีไม่ค่อยติดกับอะไรแบบน้ัน ให้ก็ให้ ไม่ขอ
อะไรคืน 

	พระยาภิรมย์ภักดีมีจิตใจท่ีดีไม่ผิดกับคน
ไทยท่ัวไป	 ชอบท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน	กลับไปสมัยหนุ่มๆ	ตอนท่ียังไม่ได้มี
ยศถาบรรดาศักด์ิ	เป็นนายบุญรอดอยู่น้ัน	พอได้
ทราบข่าวจากญาติผู้พ่ีคือ	พระยานรเนติบัญชากิจ	
(ลัด	เศรษฐบุตร)	ว่าฝร่ังเศสอาจจะบุกกรุงเทพฯ	
เรือรบของฝร่ังเศสก็ว่ิงผ่านปากนำา้แล้ว	 จิตใจท่ี
อยากจะช่วยเหลือปกป้องประเทศชาติ	ก็ว่ิงหยิบ
ปืนยาวข้ึนไปสังเกตการณ์บนหลังคาบ้านทุกเย็น
หลังเลิกงาน	คิดว่าหากเรือรบผ่านมาจะยิงสู้	คร้ัน
เป็นนักธุรกิจด้านเรือเมล์ท่ีประสบความสำาเร็จแล้ว	
ท่านปลูกกล้วยไม้ในยามว่าง	นำาเข้ากล้วยไม้นานา
ชนิดจากต่างประเทศ	เห็นว่าสวยงามดี	คิดว่าคน
อ่ืนก็น่าจะมีโอกาสชมความสวยงามด้วย	จึงนำาไป
แต่งท่าเรือท่ีทางบริษัท	บางหลวงฯ	 เป็นเจ้าของ	
คนท่ีมาใช้บริการเรือเมล์ของท่านเจ้าคุณก็ได้ชม
ดอกไม้สวยๆ	รอบข้างระหว่างรอข้ึนเรือ	

	แค่	2	เร่ืองท่ีเล่ามาน้ี	ดูว่าจะเป็นเร่ืองเล็ก	

แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงพ้ืนฐานความมีจิตใจท่ีดี	 โอบ
อ้อมอารี	 และนึกถึงผู้อ่ืนตลอดเวลาของพระยา
ภิรมย์ภักดีท่ีเป็นธรรมชาติอยู่เป็นเดิม	ขณะท่ีท่าน
ทำากิจการเรือเมล์ ท่านเจ้าคุณก็เสริมอุปกรณ์ดับ
ไฟบนเรือบางลำาของท่าน ไว้ใช้สูบนำา้จากแม่นำา้
ได้ เพ่ือจะเข้าช่วยดับไฟเม่ือเกิดไฟไหม้ตามบ้าน
เรือนหรือสถานท่ีต่างๆ ริมแม่นำ้่า ได้มีโอกาส
ช่วยหลายสิบคร้ัง	ความถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ท่ี	6	ก็ได้ไปแสดงการดับไฟให้พระองค์ท่านทอด
พระเนตร	 นอกจากน้ันได้ร่วมด้วยช่วยเหลือใน
การบริจาคทุนเพ่ือสร้างสวนลุมพินี	 เพ่ือให้ชาว
กรุงเทพฯ	 ได้มีสถานท่ีเขียวชอุ่มใจกลางเมือง
ใหม่ไว้เป็นท่ีเดินเล่นหรือพาครอบครัวมาพักผ่อน	
ในขณะท่ีท่านเป็นสมาชิกลูกเสือของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	 ก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดเวลา

การกระทำาของท่านเจ้าคุณได้ถูกปลูกฝัง
มายังรุ่นลูกรุ่นหลาน	ต่อมาจนถึงรุ่นเหลน	และ
อีกต่อไปเร่ือยๆ	เพราะบริษัท	บุญรอดบริวเวอร่ี	
จำากัด	 ถือเป็นหน่ึงในนโยบายหลักท่ีจะต้องให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเท่าท่ีจะทำาได้	 และได้จัด
ต้ังมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีข้ึนเพ่ือสานต่อการ
ให้ของพระยาภิรมย์ภักดีไม่ให้ขาดสาย	 โดยยึด
คติไทยเดิมท่ีว่าไม่จำาเป็นต้องป่าวประกาศให้คน
เขารู้ว่าเราทำาดี เพราะคนแบบน้ันมักจะทำาน้อย
แต่อวดมาก ทางบริษัทเองก็ทำามาตลอดเวลา 80 
ปี หากไปดูแล้วจะครอบคลุมเรียกว่าเกือบทุกเร่ือง	
ท้ังด้านการศึกษา	กีฬา	ประเพณี หรือช่วยเหลือ
สังคมท่ัวไป	และให้ในหลายส่ิงหลายอย่างโดยไม่
เคยคิดท่ีจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ	เพียงแต่ให้
กับคนหรือองค์กรท่ีให้ไปแล้วได้ประโยชน์จริงๆ	ก็
เป็นสุขแก่ชาวบุญรอดแล้ว	

จากใจสู่ใจ...ไม่ใช่เพียงแค่ CSR
เรื่อง : ศิกานต์

3

1
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4

2

ดนตรีในสวน (1)
ศาลาภิรมย์ภักดี ภายในสวนลุมพินี

สิงห์อาสาระบายสี 
ที่โรงพยาบาลเด็ก (2)

มอบเสื้อให้เด็กๆ ดาวน์ซินโดรม (3)
ให้นํ้าใจในยามยาก (4)

ช่วยคนจากการขาดแคลนนํ้าดื่ม



36 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น

แต่ด้วยเรื่องการให้กลายมาเป็นจุด
แข่งขันกันเพราะฝรั่งมีการจัดลำาดับการให้ 
และสื่อไทยก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วย การให้
เลยกลายเป็นสักแต่ว่าให้ไม่มีใจใส่แบบที่
ควรจะเป็น ประชาชนก็เห็นจากสื่อว่าใคร
ให้เงินมากก็ชื่นชมยินดี แต่ไม่เห็นข่าวใครก็
โจมตทีนัท ีทกุอยา่งตืน้หมด เชน่เดยีวกบัการ 
“ให้” ในสมัยนี้ ชาวบุญรอดก็ยังคงเดินหน้า
เหมือนเดิม คือให้ทุกที่เท่าที่จะให้ได้ แต่ให้
มากกว่าเงิน ให้ทั้งกายและใจ วัดกันไม่ได้

สิงห์ แมกกาซีน ได้ไปสนทนากับคุณ
รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับตัวอย่างโครงการด้านสังคมของ 
บริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

 โครงการสิงห์อาสา ถือเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือใน
กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่เดิมไม่ได้
ใช้ชื่อว่า “สิงห์อาสา” เพิ่งมาใช้ก่อนเกิดเหตุ
การณ์นำ้าท่วมใหญ่ปี 2554 ได้ 3 ปี ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ทางการสื่อสารและการดำาเนินการ 
ครั้งเกิดเหตุสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 2 ปี
ก่อน ที่ภูมิภาคโทโฮขุ สิงห์อาสาแทบจะเป็น

หนว่ยงานแรกๆ ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืโดยจดั
ส่งนำ้าด่ืมและข้าวสารที่ขาดแคลนไปให้ผ่าน
ทางหอการค้าญี่ปุ่น และรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้
สั่งนำ้าดื่มสิงห์กว่า 2 ล้านขวดไปแจกจ่ายให้
ประชาชน ด้วยความมัน่ใจวา่ได้นำา้ด่ืมสะอาด
ปราศจากสารเคมีและรังสีตกค้าง หรือตอน
นำ้าท่วมใหญ่ปี 2554 ก็นำานำ้าดื่ม ถุงยังชีพ 
ข้าวสาร รวมทั้งข้าวกล่องจำานวนมหาศาล 
ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ตอนนั้นใครที่
ซื้อนำ้าด่ืมสิงห์เราจะขายในราคาทุนเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัย ยังมีความช่วยเหลือในรูป
แบบอื่นๆ อย่างครัวเคลื่อนที่ด้วย หากมีคน
โทรมาแจ้งว่าให้ไปท่ีไหน สิงห์อาสาก็จะรีบ
ไปทันที แต่จะไม่ทำาเรื่องเฉพาะที่เหนือบ่า
กว่าแรง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความ
ช่วยเหลือเท่านั้น 

 โครงการน้ีความจริงมีมานานแล้ว 
คอยช่วยคนให้พ้นความยากลำาบากจากการ
ขาดแคลนนำ้าดื่มในช่วงที่ชาวไทยได้รับผล
กระทบจากวกิฤตธรรมชาต ิทีม่อียูต่ลอดเวลา 
แต่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากที่จะมาเป็นข่าว แต่
ก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นร้อยชีวิต 
เพียงแต่หลายคนในสังคม เพ่ิงจะเห็นภาพ
ของสิงห์อาสาอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์นำ้า
ทว่มในป ี2554 หากสิง่สำาคญัทีส่ดุทีส่งิหอ์าสา
ได้รับกลับมา ไม่ใช่การรับรู้ของประชาชน
ทั่วไป แต่เป็นเสียงตอบรับจากผู้ประสบภัย
มากกวา่ เคยมนีกัขา่วมาถามคณุสนัตว่ิาสิงห์
อาสาใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ คุณสันติไม่
ตอบ บอกแค่ว่า “บุญรอดมีความสุขที่ได้ทำา
ตรงนี”้ เพราะนัน่คอืสิง่ทีต่อบสนองจดุเริม่ตน้
ของโครงการ เมื่อชีวิตของผู้ประสบภัยดีขึ้น 
แล้วเราได้รับความสุขใจกลับคืนมา ก็ถือว่า
โครงการประสบความสำาเร็จอย่างแท้จริง

ให้นํ้าใจในยามยาก

“บุญรอดมีความสุขที่ได้ทำาตรงนี้” เพราะนั่นคือสิ่งที่ตอบสนองจุดเริ่มต้น

ของโครงการ เมื่อชีวิตของผู้ประสบภัยดีขึ้น แล้วเราได้รับความสุขใจกลับคืนมา

ก็ถือว่าโครงการประสบความสำาเร็จอย่างแท้จริง



37SINGHA  MAGAZINE

 วงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี ถือ
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ให้การ
สนับสนุน เริ่มตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน รายการ
ข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่ง นำาเสนอข่าวเด็กๆ  
โรงเรียนสวนลุมพินี ที่ต้องการจะไปแข่งขัน
ชิงแชมป์วงโยธวาทิตระดับโลกที่ประเทศ
ฮ่องกงในรายการ “ฮ่องกง มาร์ชชิ่ง แบนด์ 
คอนเทสต์ 2011” แต่ขาดเงินสนับสนุนเป็น
จำานวนค่อนข้างสูงมาก ทางบริษัทฯ เลยยื่น
มือเข้าไปช่วยเหลือ และทำาให้ได้เห็นสภาพ
ของเดก็ๆ บางคนมคุีณภาพชวีติทีย่ากลำาบาก 
ฐานะยากจน สภาพครอบครวัทีบ่า้นไมค่อ่ยดี
นัก คุณครูก็อยากช่วยให้เด็กๆ หลุดพ้นจาก
สภาพแวดล้อมเช่นนั้น จึงได้สอนเด็กๆ เล่น
ดนตรี ตั้งแต่ที่ยังเล่นอะไรไม่เป็นเลย เด็กๆ 
ก็ตั้งใจฝึกซ้อมจนเก่ง ใช้เวลาเพียง 7 เดือน 
ก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ หลังจาก

นัน้กไ็ดแ้ชมปร์ะดบัอนิเตอร ์จนมชีือ่บนัทกึอยู่
ในวงโยธวาทิตระดับโลก และได้รับจดหมาย
เชิญให้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศบ่อยครั้ง 

 การเข้าไปให้การสนับสนุน ไม่ได้เพียง
แค่ช่วยให้เด็กๆ ได้ไปแข่งขันเท่านั้น แต่ยัง
จดัการดแูลให้ทุกเรือ่ง ตัง้แตเ่สือ้ผา้ของเด็กๆ 
บางคนมีเสื้อเพียงไม่กี่ตัว กางเกงขาสั้น และ
รองเทา้แตะผดิไซส ์แลว้ขณะนัน้ฮอ่งกงอยูใ่น
ชว่งอากาศหนาว กต็อ้งจดัหาเสือ้กนัหนาวให ้
ตดัชดุแขง่ขนักบัรองเทา้ใหใ้หม ่ซือ้ชดุลำาลอง 
ให้เงินค่าขนมติดตัว พาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์
ใหเ้ดก็ๆ มคีวามสขุ อกีท้ังจดัหาเครือ่งดนตรี
ชิ้นใหม่ให้ด้วย เพราะตอนแรก เด็กๆ ต้อง
ขอยมืเครือ่งดนตรมีาจากโรงเรยีนอืน่ พอเขา
ขอคืนก็ต้องส่งคืน แล้วไปขอยืมโรงเรียนอื่น
ต่อไปอีก หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้

ในการแขง่ขัน เดก็ๆ ตั้งใจมาก กระทัง่

สามารถคว้าแชมป์กลับมาได้สำาเร็จ ความจริง 
ก่อนหน้าที่เด็กๆ จะเดินทางไปแข่งขัน พวก
เขาอยากจะขอพบคุณสันติ แต่คุณสันติบอก
ว่า “ให้เอาเวลาไปซ้อม แข่งกลับมาแล้ว
ค่อยมาเจอกัน แพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไร” มี
บรรยากาศที่น่าประทับใจเกิดขึ้นนั่นคือ เมื่อ
เด็กๆ กลับมาแล้ว ก็มาหาคุณสันติ ทุกคน
แตง่ตวัเตม็ยศ แตย่งัไมย่อมสวมหมวก เพราะ
ตั้งใจให้คุณสันติเป็นคนสวมให้ แล้วเด็กๆ    
ก็เล่นดนตรีให้คุณสันติฟัง เพลงแรกที่เล่น 
เป็นเพลงบูชาพระคุณครู 

 ปัจจุบัน วงโยธวาทิต โรงเรียนสวน 
ลุมพินี ยังคงฝึกซ้อมอย่างแข็งขัน ไม่หยุด
ขัดเกลาความสามารถทางด้านดนตรี และมี
การเปิดการแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการแสดงที่ศาลาภิรมย์ภักดี 
ภายในสวนลุมพินีนั่นเอง 

ให้โอกาสเยาวชน
“ฮ่องกง มาร์ชชิ่ง แบนด์ คอนเทสต์ 2011”
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เรื่องเด่น

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด มี
คว�มเด่นชัดเรื่องก�รให้ก�รสนับสนุนใน
ด้�นของกีฬ�ม�โดยตลอด โดยเฉพ�ะกอล์ฟ
และเทนนิส หล�ยสิบปีที่ผ่�นม� มีนักกีฬ�ที่
ประสบคว�มสำ�เร็จม�กม�ยภ�ยใต้โลโก้ของ
สิงห์ และนักกีฬ�บ�งท่�นได้ต่อยอดคว�ม
สำ�เร็จที่ได้รับจ�กบุญรอดฯ ม�ส�นฝันให้กับ
ผู้ด้อยโอก�สต่อเนื่องกันไป ดังเช่นโปรธงชัย 
ใจดี ที่เปิดโรงเรียนกอล์ฟในจังหวัดลพบุรี
บ�้นเกดิของเข� เพือ่ใหเ้ดก็ๆ ทีน่ัน่ไดม้�เรยีน
รู้และพัฒน�ตนเอง เพร�ะห�กเด็กเหล่�นี้ไป

แขง่ขนัแลว้ไดแ้ชมป ์กจ็ะไดเ้งนิร�งวลัจำ�นวน
ม�ก ถือเป็นก�รสร้�งอน�คตที่ดีให้กับพวก
เข� มีร�ยก�รหนึ่งไปขอสัมภ�ษณ์โปรธงชยั 
กอ่นเริม่อดัร�ยก�ร โปรธงชยักเ็ปลีย่นม�สวม
เสือ้ทีมี่โลโกสิ้งหจ์นพธิกีรแซวว�่ “เข�ใหเ้ยอะ
หรอืพี”่ ซึง่โปรธงชยักไ็ดต้อบว่� “เข�ไมไ่ดใ้ห้
เยอะ แค่ให้ชีวิตของผมเท่�นั้นเอง”

 กล่�วถึงเสื้อแล้ว คว�มจริงเสื้อของนัก
กอล์ฟทุกคนจะมีเจเนอเรชั่น ปัจจุบันเป็นเจ
เนอเรชั่นที่ 4 และจะมีโลโก้สิงห์ทุกตัว ท�ง
บุญรอดฯ ไม่เคยมีข้อตกลงกับนักกอล์ฟเลย

ว่�ใส่แล้วจะได้อะไรตอบแทน เพียงแต่นัก
กอล์ฟรุ่นพี่จะสอนรุ่นน้องว่�ให้ใส่ เพร�ะว่� 
เร�ช่วยสนับสนุนเข� และบอกว่�เร�ช่วยให้
วงก�รกอล์ฟในเมืองไทยเกิดและเติบโตได้ 
ถอืเปน็ก�รใหเ้กยีรตแิละตอบแทนนำ�้ใจอย�่ง
หนึ่ง โปรหล�ยคนเมื่อแข่งขันจนได้แชมป์ก็
จะม�ห�คุณสันติ ม�ขอบคุณเสมอ ไม่เพียง
แค่กอล์ฟเท�่นั้น ยังมีกีฬ�เทนนิส และกีฬ�
อื่นๆ อีกม�กที่บุญรอดฯ ให้ก�รสนับสนุน 
รวมถึงกีฬ�ท้องถิ่นหรือกีฬ�พื้นบ้�นที่มีก�ร
แข่งขันภ�ยในประเทศเร�ด้วย

ให้โอกาสคนสร้างฝัน

“เขาไม่ได้ให้เยอะ 

  แค่ให้ชีวิตของผมเท่านั้นเอง”

กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “ไทคัพ”
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	แต่ละปีบริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จำ�กัด	
ใหก้�รสนบัสนนุและเปน็ตวัตัง้ตวัตใีนก�รจดั
ง�นประเพณีต�่งๆ	 ปีละ	600-700	 ง�นทั่ว
ประเทศ	ในง�นประเพณีที่ต่�งจังหวัดนั้น	จะ
เปรยีบเสมอืนง�นบญุทีร่วมคนในบ�้นและหมู่
ญ�ติๆ	ให้ม�ทำ�บุญร่วมกัน	ขณะเดียวกันยัง
ถือเป็นก�รสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี	ก�ร
ที่บุญรอดฯ	ให้ก�รสนับสนุนสิ่งเหล่�นี้	ก็เพื่อ
จะปลูกฝังให้คนรู้สึกรักถิ่นฐ�นบ้�นเกิด	 ซึ่ง
จะเป็นร�กฐ�นใหค้นเกดิคว�มภูมใิจในคว�ม
เป็นไทยของเร�	ปัญห�สังคมที่เกิดขึ้นอยู่ทุก
วันน้ี	 เช่น	 มีคนท้ิงขยะลงพ้ืนถนนหรือแม่นำ�้
ลำ�คลอง	 เร�มองว่�ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพร�ะ
คนที่ทำ�ไม่ได้คิดว่�	 ก�รกระทำ�เช่นนี้ทำ�ให้
บ�้นเมอืงดสูกปรก	นัน่เพร�ะเข�ไมเ่หน็คว�ม
สำ�คัญของคำ�ว่�	“บ้�นเมืองของเร�”	เอ�แต่
คิดว่�	“นี่ไม่ใช่บ้�นของฉัน”	เร�จึงสนับสนุน
กิจกรรมท้องถิ่นม�กม�ย	 เพื่อหวังว่�จะช่วย
ให้คว�มภ�คภูมิใจในบ�้นเกิดของตน	 ยังคง
อยู่ในใจของคนในสังคม	

 นอกจ�กนี้ยังส่งเสริมก�รจัดก�ร
แข่งขันกีฬ�สำ�หรับคนในท้องถิ่นด้วย	 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ
คนในทอ้งถิน่ใหม้สีขุภ�พพล�น�มยัทีด่	ีสร�้ง
คว�มรักคว�มส�มัคคีในหมู่คณะ	จัดม�	10	ปี
แล้ว	ชื่อง�นว่�	“มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย” หรือ “ไทคัพ”	เปน็ก�รแขง่ขนั
ที่มีผู้เข�้ร่วมนับแสนคน	จัดแข่งขันกันตั้งแต่
ระดับตำ�บลจนได้แชมป์ระดับอำ�เภอ	 ระดับ
อำ�เภอแขง่ชงิแชมปร์ะดบัจังหวดั	ขึน้ม�จนถงึ
ชิงแชมป์ในระดับภ�คและระดับประเทศ	 มี
จดัแขง่ท้ังกีฬ�สมยัใหมแ่ละแบบดัง้เดมิ	สมยั
ใหม่อย่�งเช่นวอลเลย์บอล	ตะกร้อ	ฟุตบอล	
สว่นแบบดัง้เดมิก็เช่น	แข่งวิง่กระสอบ	ชกัเยอ่	
วิ่งส�มข�	วิ่งเปี้ยว	ที่จัดแข่งกีฬ�สมัยเก่�	ก็
เพื่อให้ทุกคนในชุมชนส�ม�รถมีส่วนร่วมได้	
ยังมีก�รแข่งประกวดกองเชียร์สำ�หรับผู้ที่ไม่
ถนัดกีฬ�ที่ต้องใช้แรงอีกด้วย

 บริษัท	 บุญรอดบริวเวอร่ี	 จำ�กัด	 จัด
โครงก�รทุนบุญรอดพัฒน�นิสิต-นักศึกษ�
จัดม�อย่�งต่อเน่ืองทุกปี	 ปีน้ีเป็นปีท่ี	30	แล้ว	
โดยเร�จะมอบทุนก�รศึกษ�ให้กับนิสิตหรือ
นักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยระดับปริญญ�ตรี	
ให้ปีละ	230	ทุน	คนท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับ
ทุนต้ังแต่เรียนปี	1	ถึงปี	4	หรือจนกระท่ังจบ
ก�รศึกษ�	เป็นทุนให้เปล่�	ไม่ต้องคืน

นอกเหนือจ�กโครงก�รเหล่�น้ี	 ปัจจุบัน	
บริษัทฯ	 ยังมีโครงก�รเพ่ือก�รให้อีกม�กม�ย	
หล�ยโครงก�รกระทำ�กันม�ต้ังแต่ยุคแรกเร่ิม
ของบริษัท	 บ�งโครงก�รก็เกิดข้ึนเพร�ะช�ว
บุญรอดไปพบเจอผู้ท่ีลำ�บ�ก	 เลยย่ืนมือให้
คว�มช่วยเหลือ	 บ�งโครงก�รก็เกิดข้ึนเพร�ะ
มีผู้ม�ขอคว�มช่วยเหลือจ�กเร�	หล�ยหน่วย
ง�นในบริษัทต่�งช่วยกันดูแลโครงก�รเหล่�น้ี	
ให้ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภ�พ	

โดยไม่ได้มุ่งหวังให้โครงก�รเหล่�น้ีเป็นเคร่ือง
มือส่ือส�รท�งก�รตล�ด	 หรือท่ีเรียกกันว่�	
CSR	 เพร�ะเร�ไม่ได้ต้องก�รจะทำ�ดีแล้วไป
ส่ือส�รกับใคร	 เพ่ือให้เข�ม�รู้สึกว่�เร�ทำ�ดี	
เปรียบเสมือนก�รไปทำ�บุญท่ีวัด	 เร�เห็นวัดน้ี
ไม่มีเก้�อ้ี	 ก็ไปห�ซ้ือห�ม�ให้	และไม่ได้เขียน
อภินันทน�ก�ร	

	แต่ด้วยสังคมยุคใหม่น้ี	ก�รน่ิงเงียบไม่ใช่
ผลดีเสมอไป	 เร�จึงจำ�เป็นต้องบอกให้สังคมรู้
บ้�งว่�	เร�ไม่ใช่องค์กรท่ีผู้บริโภคซ้ือของเร�ไป
แล้ว	 ก็ไม่สนใจไยดีเวล�ท่ีเกิดอะไรข้ึน	 คว�ม
สำ�เร็จของแต่ละโครงก�รของเร�จึงไม่ได้วัด
ว่�ทำ�แล้วมีใครรู้จักบ้�ง	 ส่ือมวลชนออกข่�ว
ไหม	 เร�เพียงกระทำ�ให้ทุกโครงก�รเป็นก�ร	
“ให้อย่างแท้จริง” ดังท่ีถูกปลูกฝังมาสู่รุ่นต่อรุ่น 
และให้สมดังคำากล่าวท่ีว่า “การให้ท่ีย่ิงใหญ่ คือ
การให้ต่อไปไม่รู้จบ” 

ให้ทุนการศึกษา 

ให้กิจกรรมคนท้องถิ่น “การให้ที่ยิ่งใหญ่ 
  คือการให้ต่อไปไม่รู้จบ” 
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สนฉัตร รติวัฒน์
เทนนิส

  ช่อแก้ว ชุมพล
ว่ายน้ำา

กิตติพงษ์ วชิรมโนวงศ์
เทนนิส

ชลธร วรธำารง
ว่ายน้ำา

เอก บุญสวัสดิ์
วินด์เซิร์ฟ

บุตรี เผือดผ่อง
เทควันโด

รัศมี กัลยานมิตตา
กอล์ฟ

สุชานันท์ วิรัชประเสริฐ
เทนนิส

ระวี อินทพรอุดม 
ว่ายน้ำา

สุจิตรา เอกมงคลไพศาล
แบดมินตัน

ชัพชัย นิราช
กอล์ฟ

ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก
กอล์ฟ

จงรักษ์ ศรีอูด
เทนนิส

ธิติยา พฤกษ์สถาพร
กอล์ฟ

นพวรรณ เลิศชีวกานต์
เทนนิส

สุริยา สุขสุภักดิ์
ว่ายน้ำา

สายสุนีย์ จ๊ะนะ
พาราลิมปิก

นราธร ศรีชาพันธ์ุ
เทนนิส

นำาโชค ตันติโภคากุล
กอล์ฟ

วิทยา สำาเร็จ
เทนนิส

ประภาวดี เจริญรัตนธารากุล
ยกน้ำาหนัก

สะอาด ปัญญาวัน
วินด์เซิร์ฟ

สรรค์ชัย รติวัฒน์
เทนนิส

เยาวภา บุรพลชัย
เทควันโด

ภรณีย์ ชุติชัย
กอล์ฟ

ชวิศา ทวีทรัพย์สุนทร
ว่ายน้ำา

ศิริพร แก้วดวงงาม
วินด์เซิร์ฟ

ประหยัด มากแสง
กอล์ฟ

นนทยา ศรีสว่าง
กอล์ฟ

ณัฐนิดา หลวงแนม
เทนนิส

รัชนก อินทนนท์
แบดมินตัน

รุ่งโรจน์ ไทยนิยม
พาราลิมปิก

พรหม มีสวัสดิ์
กอล์ฟ

พัชรจุฑา คงกระพันธ์
กอล์ฟ

สมชาย  ดวงแก้ว
พาราลิมปิก

ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล
กอล์ฟ

ปวีณา ทองสุก
ยกน้ำาหนัก

ธรรมนูญ ศรีโรจน์
กอล์ฟ

จารุพร ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา
กอล์ฟ

ลักษิกา คำาขำา
เทนนิส

ไพลิน เตชะกฤตธีรนันท์
ว่ายน้ำา

สมบัติ บัญชาเมฆ
มวย

ประวัติ วะโฮรัมย์
พาราลิมปิก

วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์
กอล์ฟ

สุริยา ปราสาทหินพิมาย
มวย

รุ่งนภา สุรเชษฐ
เทนนิส

รฐนน วรรณศรีจันทร์
กอล์ฟ

ดนัย อุดมโชค
เทนนิส
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มานพ ทัพพวิบูล
กอล์ฟ

ขวัญชัย แท่นนิล
กอล์ฟ

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
เทนนิส

สุธิยา จิวเฉลิมมิตร
ยิงปืน

บุญชู เรืองกิจ
กอล์ฟ

ธิฎาภา สุวัณณะปุระ
กอล์ฟ

ถาวร วิรัตน์จันทร์
กอล์ฟ

พัทธยา เทศทอง
พาราลิมปิก

จันทิมา กัลยานมิตตา
กอล์ฟ

มนัส บุญจำานงค์
มวย

ศุภชัย โกยทรัพย์
พาราลิมปิก

ธนากร ศรีชาพันธ์ุ
เทนนิส

แก้ว พงษ์ประยูร
มวย

เชาวลิต ผลาผล
กอล์ฟ

สราลีย์ ทุ่งทองคำา
แบดมินตัน

กิรเดช อภิบาลรัตน์
กอล์ฟ

ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์
กอล์ฟ

สมจิตร จงจอหอ
มวย

สุเทพ มีสวัสดิ์
กอล์ฟ

พรอนงค์ เพชรล้ำา
กอล์ฟ

ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง
ว่ายน้ำา

เวณิกา แก้วชัยวงศ์
ว่ายน้ำา

ธงชัย ใจดี
กอล์ฟ

ศกลวรรณ ค้าเจริญ
เทนนิส

ชนาธิป ซ้อนขำา
เทควันโด

พัญญ์ทัญญู ยิ้มสำารวย
ว่ายน้ำา

วรพจน์ เพชรขุ้ม
มวย

ภราดร ศรีชาพันธ์ุ
เทนนิส

มณฑินี ตั้งพงษ์
เทนนิส

สมบัติ เอื้อมมงคล
เทนนิส

พิมศิริ ศิริแก้ว
ยกน้ำาหนัก

อมรา วิจิตรหงษ์
วินด์เซิร์ฟ

ปี บุญรอดบริวเวอร่ี
นักสู้ ไทยหัวใจสิงห์80

สิงห์กับกีฬาเติบโตคู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สู่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในการต่อสู้อย่างสิงห์ ก็ต้องมีล้มบ้าง
เป็นเรื่องธรรมดา เพราะในเกมกีฬาถ้ามีแต่ผู้ชนะอย่างเดียวก็คงไม่สนุก หากสิ่งสำาคัญยิ่งกว่าการแพ้หรือชนะนั้นคือ
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการจะกระทำาสิ่งใดให้ประสบความสำาเร็จ การแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นเรื่องที่กระตุ้นให้เกิดความ

มุมานะที่จะสู้ต่อไป ต้อง “ใจยอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้” แล้วจะพบกับความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในแบบนักสู้ไทยหัวใจสิงห์
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	ทุกอย่างไม่ใช่เร่ืองง่าย	 ข้ันตอนการเตรียมงานให้ย่ิงใหญ่
สมกับเป็นการฉลองครบรอบ	80	 ปีของบริษัทน้ันยากย่ิง	 คน
บุญรอดฯ	ทำางานกันอย่างไร	 เตรียมงานกันหนักขนาดไหน	 วันน้ี	
สิงห์	แมกกาซีน	มีข้ันตอนการเตรียมงานและภาพเบ้ืองหลังการ
ทำางานมาฝากเพ่ือนๆ	พนักงานให้ได้รับชมกัน

ฉลองครบรอบสุดย่ิงใหญ่
	การเชิญ	2	สโมสรยักษ์ระดับโลกอย่างปีศาจแดง	“แมนเชสเตอร์

ยูไนเต็ด”	และสิงห์บลู	 “เชลซี”	มาร่วมฟาดแข้งกับทีมสิงห์	 ออลสตาร์	
ในคร้ังน้ี	 เพ่ือเป็นการฉลองในโอกาสท่ีบริษัทได้ดำาเนินกิจการครบรอบ	
80	ปี	อีกท้ังต้องการตอบแทนสังคม	และมอบความสุขให้แฟนฟุตบอลใน
ประเทศไทยได้สัมผัสกับทีมดังและสุดยอดนักเตะของโลกอย่างจุใจ	โดย
แมตช์สำาคัญน้ี	นอกจากคอบอลในประเทศจะได้รับชมลีลาการเล่นจากนัก
เตะของท้ัง	2	ทีมอย่างใกล้ชิดแล้ว	ส่ิงท่ีน่าจับตามองไม่แพ้กันคือ	แมตซ์
แรกในการกุมบังเหียนของผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูฯ	อย่าง	“เดวิด	
มอยส์”	และร่วมต้อนรับการกลับมาของอดีตนายใหญ่เชลซี	หรือ	“เดอะ	
แฮปป้ี	วัน”	(เดอะ	สเปเช่ียล	วัน	เดิม)	อย่าง	“โฆเซ่	มูริญโญ่”	อีกด้วย

เดินทางมาเตะท่ีเมืองไทย
การท่ีท้ัง	2	ทีมจะมาเมืองไทยน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย	เพราะความท่ีเป็น

สโมสรระดับโลก	ความเคล่ือนไหวใดๆ	จะต้องเป็นกระแส	เป็นท่ีจับตา	
และท่ีสำาคัญต้องได้ฐานแฟนบอลเพ่ิม	 โดยประเทศไทยมีฐานแฟนบอล

ของท้ังสองทีมน้ีมากอยู่แล้ว	 การมาเยือนเมืองไทยจึงเป็นส่ิงท่ีเขาคาด
การณ์ไว้แต่หาโอกาสไม่ง่ายนัก	 แต่ด้วยความเป็นมิตรท่ีดีระหว่างสิงห์
กับท้ังสองทีมมาหลายปีแล้ว	 ประกอบกับโอกาสท่ีสิงห์ฉลองครบรอบ	
80	ปี	จึงกลายเป็นโอกาสเหมาะท่ีท้ังสองทีมจะมาเยือนไทยในปีเดียวกัน	

กว่าจะเป็นฟุตบอลนัดพิเศษ
อย่างท่ีทราบกันว่าท้ังแมนยูฯ	และเชลซี	ถือเป็นสโมสรระดับโลก	

ฝ่ายการกีฬาต่างประเทศของเรา	 นำาทีมโดยคุณจาตุรนต์	 หิมะทองคำา 
พร้อมด้วยคุณทิพวดี	 สุขุม	 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา	 ดูแลเร่ืองอีเว้นท์จาก
ต่างประเทศ	จึงต้องเดินทางไปเจรจากับทีมงานของท้ัง	2	สโมสรเก่ียวกับ
รายละเอียดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษน้ีหลายต่อหลายหน	ก่อนกลับมา
ประสานงานไปยังฝ่ายอ่ืนๆ	ซ่ึงการเตรียมการแข่งขันท้ัง	2	แมตช์น้ี	เรา
ไม่ได้เซตทีมงานข้ึนมาใหม่	แต่เปิดโอกาสให้ทีมพนักงานฝ่ายต่างๆ	ได้มี
ส่วนร่วมท่ีจะทำาให้เกิดงานน้ีข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นทีมโฆษณา	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	2	
ส่วน	ได้แก่	Event	และ	Media	ทีมประชาสัมพันธ์ช่วยวางแผนโปรโมท
แมตซ์	เป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าวไปยังบุคคลท่ัวไป	

ทีมการตลาดเป็นส่วนท่ีช่วยคิดแผนการโปรโมทงานและสร้าง
แคมเปญต่างๆ	 ยังมีทีมนอน-แอลกอฮอล์และทีมส่งเสริมการตลาด	1	
ส่งเสริมการตลาด	2	ส่งเสริมการตลาด	3	ท่ีนำาแมตซ์ฟุตบอลน้ีไปโปรโมท
ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละฝ่าย	เรียกได้ว่ามีการประสาน
งานระหว่างทีมงานต่างๆ	ในบริษัทอย่างเต็มท่ี

เรื่อง : สิรี

กว่าจะได้มาซึ่งการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 80 ปี 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด (Singha 80th Anniversary Cup) ระหว่างสองสุดยอดทีมจากเกาะ

อังกฤษอย่างทีมปีศาจแดง “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” และทีมสิงโตนำ้าเงินคราม “เชลซี” ปะทะ “สิงห์ ออลสตาร์ ทีม” 

ศึกฟุตบอลฉลอ
ง

“บุญรอดบริวเวอ
ร่ี” 

ครบรอบ 80 ปี
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1

2

3

4

7 8

5

6
มกราคม 2556 ต่อสัญญาครั้งที่ 2 พร้อมเชิญแมนยูฯ มาไทย (1)

บรรยากาศการประชุมเตรียมงาน (2-3)
28 ก.พ. 56 สื่อมวลชนลงทะเบียนในงานแถลงข่าวแมนยูฯ 

มาไทยที่ Crystal Design Center (4)
19 มิ.ย. 56 งานโชว์ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุด

ครั้งแรกในเอเชียที่ Central World (5)
ตัวอย่างเหรียญและถ้วยรางวัลของศึกฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ (6-7)

ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของไทย สถานที่จัดงานครั้งนี้ (8)
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“การทำาให้เกิดการแข่งขันนัดนี้ว่ายากแล้ว แต่การดำาเนินการต่อ
ยิ่งยากกว่ามาก ด้วยความที่ทั้ง 2 สโมสรมีมาตรฐานการทำางานที่ไม่
เหมอืนกัน เพราะตา่งคนตา่งมีวฒันธรรมเฉพาะตวั มีกฏเกณฑช์ดัเจน
และใหค้วามยดืหยุน่กบัเรานอ้ย การประสานงานจงึเปน็เร่ืองทีย่ากและ
กดดนั” จาตรุนต ์หมิะทองคำา ผูอ้ำานวยการกฬีาตา่งประเทศ เล่าให้ทีม
งาน สงิห์ แมกกาซนี ฟงัถงึอปุสรรคในการประสานงานกบัทมีงานของ
สโมสรชัน้นำาระดบัโลก ซึง่ในทีส่ดุ เรากส็ามารถขา้มผา่นขัน้ตอนยุง่ยาก
ต่างๆ มาได้โดยไม่ถึงขั้นชกต่อยกัน แต่อาจจะอยากในหลายโอกาส 

“ตืน่เตน้มากนะ งานนีเ้ปน็งานใหญท่ีส่ดุทีเ่คยจดัแลว้ จริงๆ แลว้
คิดว่าทุกคนก็คงตื่นเต้นกันหมด การทำางานมีความท้าทายอยู่ทุกช่วง
เวลา” ธีรธิป มหาคุณ ผู้จัดการแผนกกิจกรรม พูดถึงความรู้สึกที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน

 “การมาเตะของเขาที่เมืองไทยต้องเกิดประโยชน์กับบริษัทด้วย 
หลายหน่วยงานก็เอาบัตรไปทำาโปรโมชั่น กลายเป็นว่าทุกฝ่ายก็ช่วย
โปรโมทแมตซ์ด้วยกันหมด” กันธร เพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
กลยุทธ์ธุรกิจการตลาดกีฬาต่างประเทศ อธิบายเพิ่มเติม

ทำ�ไมต้องเป็นคำ�ว่� “สิงห์ ออลสต�ร์”
ในเม่ือสิงห์เป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลแมตช์น้ีข้ึน เราจึงนำาคำา

ว่า “สิงห์ ออลสตาร์” มาใช้เรียกช่ือทีม เพ่ือสร้างการรับรู้และโฆษณา
แบรนด์สิงห์ไปในตัว โดยคำาว่า “สิงห์ ออลสตาร์” น้ีจะเผยแพร่ไปท่ัว
โลก เน่ืองจากเหตุการณ์ประจวบเหมาะกับท่ีแฟนบอลท่ัวโลกต่างกำาลัง

จ้องจับตาดูว่า แมตซ์แรกหลังการเปล่ียนแปลงตัวผู้จัดการทีมของท้ัง 2 
สโมสรจะเป็นอย่างไร และใครจะเป็นทีมแรกท่ีได้ดวลแข้ง เช่นน้ีแล้ว
จึงส่งผลให้คำาว่า “สิงห์ ออลสตาร์” เป็นท่ีค้นหาและติดตามจากแฟน
ฟุตบอลอย่างแน่นอน 

รวบรวมนักเตะฝีมือดีจ�กไทยพรีเมียร์ลีก

การคัดเลือกนักเตะท่ีเล่นคือท่ีอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกโดยโฟกัสจาก 
4 กลุ่มคือ กลุ่มนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีของไทย กลุ่มนักเตะท่ีทำาผลงานกับ
ต้นสังกัดได้อย่างสมำา่เสมอ กลุ่มผู้เล่นต่างชาติท่ีโชว์ฟอร์มโดดเด่น และ
กลุ่มนักเตะท่ีมีประสบการณ์ท้ังในระดับชาติและระดับสโมสร มารวมเป็น
เหล่าขุนพลของทีม “สิงห์ ออลสตาร์” และต้องรวมนักเตะจากบีจีอยู่ด้วย
แน่นอน เช่น ดาวเอกก็คงหนีไม่พ้นกัปตันทีม ธีรเทพ วิโนทัย หรือลีซอ 
ท่ีเคยอยู่ในทีมเยาวชนของสโมสรฟุตบอลคริสตัลแพเลซด้วย 

บัตรสวยน่�สะสม
เพ่ือเป็นการเอาใจแฟนบอลของเหล่าสาวกปีศาจแดง “แมนยูฯ” 

และสิงห์บลู “เชลซี” โดยเฉพาะ จึงได้จัดทำาบัตรเข้าชมการแข่งขันเป็นซีรีย์
พิเศษให้แฟนๆ สามารถเก็บสะสมเป็นท่ีระลึกได้ โดยผลิตออกมา 5 ซีรีย์ 
5 นักเตะดาวดังของท้ังสองสโมสร บัตรเข้าชมการแข่งขันระหว่างแมนยูฯ 
กับทีมสิงห์ ออลสตาร์ ในวันเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคมน้ี จะอยู่ท่ีราคา 1,000  
1,500  2,500  3,500 และ 4,000 บาท ขณะท่ีราคาบัตรเชลซีในวันพุธ
ท่ี 17 กรกฎาคมจะมีราคา 800  1,000  1,500  2,000 และ 3,000 บาท

  “ต่ืนเต้นม�กนะ ง�นน้ีเป็นง�นใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยจัดแล้ว 

จริงๆ แล้วคิดว่�ทุกคนก็คงต่ืนเต้นกันหมด ก�รทำ�ง�น

มีคว�มท้�ท�ยอยู่ทุกช่วงเวล�”

ก�รประส�นง�นกับสโมสรระดับโลก

ถกกันเรื่องเลือกร้านอาหารที่จะมาออกบูธในงาน

ทีมงานส่งเสริม 4 ดูแลการเตรียมงานในทุกสถานการณ์และเวลา
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1.	 บัตรนัดชมการแข่งขัน	“สิงห์	ออลสตาร์”-“แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด”	ขายหมดภายใน	4	ชั่วโมง
2.	 เราผลิตเบียร์สิงห์ขวดพลาสติก	(PET)	ขนาด	330	มล.	ให้แมนยูฯ	เป็นครั้งแรก	ใช้เพื่อสำาหรับบรรจุเบียร์สิงห์ส่งเข้าสนามโอลด์	แทรฟฟอร์ด		
เมื่อป	ี2552
3.	 หลังจากที่เราได้เซ็นสัญญากับทั้ง	2	สโมสร	ยอดขายเบียร์สิงห์ในอังกฤษเพิ่มขึ้น	22%	
4.	 มียอดการค้นหาคำาว่า	“สิงห	์ออลสตาร์”	ในกูเกิ้ลมากกว่า	6,238,000	รายการ
5.	 การแข่งขันครั้งนี้เป็นการกลับมาเยือนเมืองไทยในรอบ	12	ปีของแมนยูฯ
6.	 คุณปิยะพงษ์	ผิวอ่อนเป็นผู้ที่ทำาประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทย
7.	 ทีมแมนยูฯ	ถ่ายโฆษณาให้บุญรอด	ในวันที่	12	กรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายโฆษณาครั้งแรกในเมืองไทย
8.	 ช่องเก้า	(โมเดิร์นไนน์	ทีวี)	คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้ง	2	แมตซ์เพียงรายเดียว
9.	 จากการเจรจาขั้นเทพของทีมงานทำาให้จะมีผู้โชคดีแมตซ์ละ	2	 คนได้ติดตามทีมนักแตะไปตลอดทางจนถึงแมตซ์ต่อไป	 โดยแมนยูฯ	 จะไป						
แข่งขันที่ออสเตรเลีย	ในขณะที่เชลซีไปมาเลเซีย	

ประกาศขายต๋ัวไม่นาน	 ต๋ัวแมนยูฯ	หมดก่อนเพ่ือน	
และก็มีเสียงจากแฟนบอลต่างๆ	 ไม่ได้กระซิบแต่เกือบจะ
ตะโกนมาว่า	สิงห์คงทำาเงินมหาศาลจากการจัดคร้ังน้ี	หรือ
สิงห์อมต๋ัวเอาไว้แจกและอ่ืนๆ	 อีกไม่รู้จบ	 แต่ไม่มีใครชม
เลย	เช่นว่า	ดีนะท่ีสิงห์จัดงานน้ีเพราะคนท่ีไม่มีโอกาสบินไป
ดูของจริงท่ีอังกฤษก็สามารถดูได้ท่ีเมืองไทย	ความจริงแล้ว
ทางบริษัทเสียเงินไปมากกว่าท่ีได้กลับมา	และต๋ัวก็ขายหมด
จริงๆ	ภายในพริบตา	มีบางส่วนท่ีคงต้องกันไว้แน่นอน	แต่
เป็นส่วนท่ีเรียกว่าน้อยมาก	เพ่ือท่ีจะเชิญแขกผู้มีเกียรติและ
ให้จัดทำากิจกรรมต่างๆ	ได้ด้วย	แต่ส่วนใหญ่คือเปิดขายให้
แก่ประชาชนท่ัวไป	 ซ่ึงก็เป็นท่ีรู้กันว่าแฟนทีมแมนยูฯ	 ใน
ประเทศไทยเป็นเบอร์หน่ึงอยู่แล้ว	คงคาดได้ว่าต๋ัวน่าจะหมด
เร็ว	เพราะราคาก็ไทย	ไม่ได้เปรียบท่ีอังกฤษ	คนขอต๋ัวฟรีก็
เยอะ	(มีประจำาไม่ว่าจะงานใด)	 โทรศัพท์กันเป็นว่าเล่นว่า
เป็นเพ่ือนของคุณโน้นหรือคุณน้ี	 พ่ีน่ัน	 ท่านน่ี	 บางคร้ังพูด
กับเจ้าตัวเองและอ้างช่ือเขาไป	 เจ้าตัวยังงงเลยเพราะไม่รู้
จัก	การอ้างช่ือผู้ใหญ่ปกติก็จะสร้างความลำาบากใจให้กับผู้
จัดอยู่แล้ว แต่ผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือว่างานน้ีอ้างไม่ได้	ให้จัด
โควต้าต๋ัวให้ลงตัว	ทำาให้ทีมงานเดินหน้ากันได้เต็มท่ี	ทำางาน
แบบโปรเฟสชัลนอลจริงๆ	งานก็ลุล่วงไปได้อย่างดี	 เพราะ
นอกจากน้ี	ยังต้องติดต่อกับหน่วยงานข้างนอกด้วยอีกหลาย
หน่วยงาน	เช่น	การกีฬาแห่งประเทศไทย	สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย	สยามสปอร์ต	สน.หัวหมาก	ช่อง	9	และอีก
หลายหน่วยงานรวม	15	แห่ง	แต่ละหน่วยงานก็มีวัฒนธรรม
ของเขาท่ีเราเข้าใจบ้าง	ไม่เข้าใจบ้าง	ต้องเดินสายกลางให้
มากท่ีสุด	เป็นประสบการณ์ท่ีดีให้กับทุกคนท่ีเก่ียวข้อง

Did you know? คุณรู้หรือไม่ว่า

มิวเซียมสยาม
ยิ้มสยาม
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ข่าว

โลโก้ในโลกของบุญรอดกรุ๊ป
( บริษัท แบรนด์ และโครงการ )
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สิงห์

80 ปี ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 3 กำ�เนิดโรงเบียร์ เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

    สะพานพุทธยอดฟ้า

พระย�ภิรมย์ภักดีทำ�กิจก�รเดินเรือเมล์ตั้งแต่ปี 2453 ประสบคว�มสำ�เร็จด้วยดี
แต่ที่เริ่มคิดห�ทำ�กิจก�รอื่นก็เพร�ะว่� รัฐบ�ลมีกำ�หนดสร้�งสะพ�นพุทธฯ

ข้�มแม่น้ำ�เจ้�พระย�ขึ้นเมื่อปี 2472

พระยาภิรมย์ฯ เล็งเห็นว่า หากสร้าง

เสร็จหน่ึงสะพาน ก็คงจะมีท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 

5 ต่อมาแน่นอน เป็นส่ิงท่ีดีสำาหรับชาวกรุง 

แต่จะกระทบกับธุรกิจของท่านเจ้าคุณเป็นแน่ 

เพราะผู้ท่ีเคยใช้เรือข้ามฟากจะหันมาใช้ถนน

มากข้ึนเพราะเร็วกว่า รถเมล์และรถยนต์ก็จะ

ต้องมีเพ่ิมมากข้ึน ท่านมองการณ์ไกลจริงๆ 

การหาธุรกิจใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่าย ท่านเจ้า

คุณศึกษาดูงานท่ีโรงผลิตน้ำาตาลทรายขาว

และไร่อ้อยท่ีเกาะชวาและเกาะสุมาตรา และ

ดูโรงงานผลิตบุหร่ีท่ีประเทศอังกฤษ แต่การ

ท่ีได้พบกับมิสเตอร์ไอเซนโฮเฟอร์แห่งห้าง

เพาล์ ปิกเคนปัก (Paul Pickenpack) ได้

ล้ิมรสเบียร์เยอรมัน เลยถามถึงข้ันตอนการ

ทำาเบียร์ ทราบว่าสามารถทำาได้ แต่ข้ึนอยู่กับ

น้ำาและภาษีเป็นหลัก หากน้ำาได้มาตรฐาน มี

ส่วนผสมของธาตุต่างๆ ท่ีดี รสชาติเบียร์ก็

จะดี ภาษีเหมาะเจาะก็มีกำาไรได้ เมืองไทยก็

สามารถมีเบียร์ของตัวเองได้ไม่ยากนัก ฟังดู

ง่ายจริงๆ ท่านเจ้าคุณก็เลยไปปรึกษากับหุ้น

ส่วนบริษัท บางหลวง จำากัด ล้วนเห็นชอบกัน

ท้ังส้ิน ท่านจึงเร่ิมดำาเนินการเร็ววัน เร่ิมด้วย

ในวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2474 ย่ืนหนังสือ

ขออนุญาตต่อเสนาบดีกระทรวงพระคลังซ่ึง

ขณะน้ันคือ พระยาโกมารกุลมนตรี (ช่ืน โก

มารกุล ณ นคร) แต่ทางกระทรวงพระคลัง

ก็เงียบหายไปเลย เป็นท่ีเข้าใจกันว่าคงจะงง

ไปตามๆ กันเพราะเป็นเร่ืองใหม่มาก หลาย

หน่วยงานคงไม่ทราบว่าจะเดินเร่ืองต่ออย่างไร 

กระท่ัง 3 เดือนให้หลัง ท่านเสนาบดีจึงได้เชิญ

พระยาภิรมย์ฯ เข้าพบ ถามไถ่ว่าแน่ใจหรือว่า

เบียร์ผลิตในประเทศร้อนได้ โรงงานผลิตเบียร์

จะหน้าตาเป็นอย่างไร ภาษีเบียร์ก็มีแต่ท่ีเก็บ

จากการนำาเข้า คงต้องใช้แบบเดียวกันไปก่อน 

ท่านเจ้าคุณเลยต้องเดินทางไปไซ่ง่อนเพ่ือเย่ียม

โรงทำาเบียร์ และจัดทำาแผนผังโรงเบียร์กลับ

มาย่ืนให้กระทรวงพระคลังพิจารณา และถือ

โอกาสส่งน้ำาจากไทยไปให้ทางมหาวิทยาลัย

ท่ีเยอรมนีแยกธาตุดูว่าเหมาะกับการผลิต

เบียร์หรือไม่ ได้รับแจ้งต่อมาว่า น้ำาท่ีส่งไป

มีความคล้ายคลึงกับน้ำาท่ีมิวนิค สามารถ

ผลิตเบียร์ให้มีรสชาติท่ีล้ำาเลิศได้เป็นแน่
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ในขณะเดียวกัน เรื่องที่ไปจอดอยู่ที่

กระทรวงพระคลังก็เงียบหายไปอีก ท่านเจ้า

คุณตัดสินใจทูลเจ้านายคือ เสด็จในกรมพระ

กำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้ทรงดูแลเร่ืองธุรกิจ

ใหม่ในขณะนั้น เรื่องถึงจะเดินต่อได้ แต่

ก็ต้องถกกันต่อเรื่องภาษี เพราะเก็บสูงพอ

กับเบียร์นำาเข้า ไม่เหมือนเวียดนามที่ทาง

รัฐบาลสนับสนุนกิจการท้องถิ่น ความทราบ

ถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงสนพระทัย

ยิ่งนักในการสร้างโรงผลิตเบียร์แห่งแรกของ

สยามประเทศ ท่านเจ้าคุณเลยได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ 

เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

พระยาภิรมย์ฯ บันทึกไวว้า่ “เม่ือทรงทราบวา่

เบยีร์จะทำาในเมอืงไทยกด็พีระราชหฤทยั ตรสั

ว่าโปรดดื่มเบียร์เหมือนกัน ถ้าทำาออกขายได้

จะเปน็อุตสาหกรรมเศรษฐกจิปอ้งกนัเงนิไวใ้น

ประเทศได้ส่วนหนึ่ง” 

หลังจาก 1 ปีให้หลัง...จากที่ยื่นเรื่อง

ขออนุญาตก็ได้รับหนังสือจากกระทรวงพระ

คลงัใหไ้ปเดนิเรือ่งตอ่กบักรมสรรพสามิต เม่ือ

เจรจาเรื่องการเก็บภาษีได้ลงตัว ท่านเจ้าคุณ

จึงออกเดินทางไปยุโรปเพื่อจัดซื้อเครื่องจักร

ผลิตเบียร์ เดินทางออกจากไทยในวันที่ 18 

พฤษภาคม 2475 กลับถึงไทยอีกครั้งในวันที่ 

29 ตุลาคม ปีเดียวกัน 

ช่วงเวลาที่หายจากไทยไปได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น มีการแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีซึ่งถือตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังด้วย แต่ 2 วันหลังจากที่

กลับถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม พระยา

ภิรมย์ภักดีก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็น

อย่างแรกเพ่ือถวายรายงานการเดินทาง ต่อมา

ไดพ้ยายามเข้าพบกบัรฐัมนตรคีลงัคนใหม่คือ 

พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 

พอได้พบในที่สุดก็ได้รับแจ้งว่าภาษีเบียร์ต้อง

เปลี่ยน รัฐบาลใหม่ไม่รับข้อตกลงที่ได้ทำาไว้

แต่เดิม ให้กลับมาเจรจากันอีกครั้ง พระยา

ภิรมย์ฯ พยายามกลับไปเข้าพบเพื่อเจรจา

ต่อ แต่ก็ถูกเลื่อนไปเรื่อย มีข่าวว่ามีผู้สนใจ

สร้างโรงงานผลิตเบียร์อีกหลายรายด้วยกัน 

ที่แย่คือ ทางรัฐได้ถือแบบโรงงานท่ีพระยา

ภิรมย์ฯ ทำาการบ้านมาให้แล้ว สามารถให้ผู้

อ่ืนไดอ้ยา่งงา่ยดาย หนกัใจทา่นเจา้คณุยิง่นกั 

แถมขณะนั้นก็ได้ตกลงเช่าท่ีของเจ้าพระยา

รามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) ที่บางกระบือ

ไว้แล้ว เครื่องจักรท่ีซื้อไว้ก็ทยอยเดินทางมา

จากเยอรมนีแล้ว ทุกอย่างเดินหน้าตามแผน

ยกเว้นการกำาหนดภาษี ทำาให้ยังไม่ได้รับใบ

อนุญาต จัดตั้งบริษัทไม่ได้ และเงินที่จะได้

จากการขายหุ้นก็เลยยังไม่ได้เช่นกัน พระ

ยาภิรมย์ฯ ต้องกู้เงินเป็นการส่วนตัว ทำาให้

มีหนี้สูงมาก และท่านยังถูกส่งให้วิ่งไปวิ่งมา

ระหวา่งกระทรวงการคลงักบักรมสรรพสามติ

เป็นเวลาหลายเดือน แต่ก็ยังไม่ได้รับคำาตอบ

ใดๆ ทั้งสิ้น

จนวนัหนึง่ตดัสนิใจไปเลน่กอลฟ์ทีส่นาม

ดุสิตเพื่อคลายความเครียด ต้องเรียกว่าโชค

เข้าข้าง พระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นกอล์ฟในขณะ

เดียวกัน จึงได้เข้าเฝ้าฯ และทรงถามความ

คืบหน้า พระยาภิรมย์ฯ ก็ทูลตอบตามความ

เป็นจริง ไม่นานหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีคลังก็เชิญพระยาภิรมย์ฯ ไปพบ 

เคืองหน่อยหาว่าท่านเจ้าคุณไปฟ้องพระเจ้า

แผน่ดิน เลยทำาให้กริว้นายกฯ แตเ่รือ่งกไ็มไ่ด้

เดนิเรว็กวา่เดมิเทา่ใดนกัจน 3 เดอืนตอ่มา ใน

วันที่ 3 เมษายน 2476 ถึงได้รับอนุมัติ ท่าน

เจ้าคุณจึงสามารถเดินเรื่องการจัดตั้งบริษัท

ผลิตเบียร์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นได้ แต่

ใช่ว่าปัญหาจบแค่นั้น

จากการท่ีทุกอย่างล่าชา้ ทำาให้ผูค้นทีเ่คย 

แสดงความสนใจจะซ้ือหุ้นบริษัทเบียร์นี ้คอ่ยๆ 

หายกันไปทีละคนสองคน เงินที่คาดว่าจะได้

รับจากการขายหุ้นก็เลยมีน้อยมาก ประกอบ

กับหนี้สินที่สูงมากแล้ว หากไปกู้เพ่ิมก็ไม่มี

ธนาคารไหนให้กู้อย่างแน่นอน ท่านเจ้าคุณ

ยังคงต้องเครียดต่อ แต่จะว่าโชคเข้าข้างอีก

ครั้งก็ว่าได้ เพราะท่านเจ้าคุณได้พบกับเสด็จ

ในกรมพระกำาแพงเพช็รฯ ในรถไฟขณะลงไป

ที่หัวหิน เสด็จฯ ทรงดูแลด้านการรถไฟด้วย 

จึงได้ปรับทุกข์กับพระองค์ท่าน เสด็จในกรมฯ 

ทูลพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ ท่านเจ้าคุณเลย

 เสด็จในกรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน

“เม่ือทรงทราบว่าเบียร์จะทำาในเมืองไทยก็ดีพระราชหฤทัย
ตรัสว่าโปรดด่ืมเบียร์เหมือนกัน ถ้าทำาออกขายได้

จะเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจป้องกันเงินไว้ในประเทศได้ส่วนหน่ึง”
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 เรือพระที่นั่ง ส่งเสด็จ

 แบบจำ�ลองโรงเบียร์ ภ�ยในโรงเบียร์

ภ�ยในโรงเบียร์

ได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ฯ พระเจ้�อยู่หัว ที่วังไกล

กังวล พระร�ชท�นเงินให้ยืมจ�กพระคลัง 

โดยใหใ้ช้หุ้นสว่นตัวของพระย�ภริมยฯ์ เปน็ที่

ค้ำ�ประกัน เสด็จในกรมพระกำ�แพงเพ็ชรฯ  

ตรัสว่� “พระย�ภิรมย์ฯ คนน้ีเคร�ะห์ดีจริงแฮะ” 

เป็นภ�ระกรมพระกำ�แพงฯ ไปตรวจดูธุรกิจ

ของพระย�ภิรมย์ฯ ให้เป็นที่ถูกต้องก่อนที่จะ

ไปรับเงินกู้จ�กเจ้�พระย�ศรีพิพัฒน์รัตนร�ช

โกษ�ธิบดี (ม.ร.ว. มูล ด�ร�กร) เสน�บดี

พระคลงัในวันท่ี 20 มถุิน�ยน 2476 ซึง่เปน็วนั

เดียวกับที่มีก�รปฏิวัติน�ยกรัฐมนตรีคนแรก

ของไทยเพียง 358 วันหลังจ�กเปลี่ยนแปลง

ก�รปกครอง รถถังออกม�ว่ิงต�มถนนหนท�ง 

โดยเฉพ�ะเก�ะรตันโกสนิทร ์แตท่�่นเจ�้คณุก็

ฝ�่ไปด้วยดี รับเงินกู้จ�กพระบรมมห�ร�ชวัง

เสร็จ ก็วิ่งไปเข�้แบงค์เลย ส�ม�รถเดินหน้�

สร้�งโรงเบียร์ได้เต็มที่เสียที

พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว 

เสด็จพระร�ชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จ

พระน�งเจ้�รำ�ไพพรรณีและพระเจ้�บรมวงศ์

เธอฯ กรมพระกำ�แพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรง

ตรวจดูคว�มคืบหน้�ในก�รสร้�งโรงเบียร์

แห่งแรกของไทยถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวัน

อังค�รท่ี 11 กรกฎ�คม 2476 เวล� 10.30 น. โดย

รถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรก�รปักเข็ม

เจ้�พระย�ศรีพิพัฒน์รัตนร�ชโกษ�ธิบดี
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คอนกรีตรากตึกโรงเบียร์ด้วยเคร่ืองจักร และ

คร้ังท่ีสองวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2476 

เวลา 16.00 น. โดยเรือพระที่นั่ง “สามศร” 

ทอดพระเนตรความคืบหน้า ขณะน้ันตึกผลิต

เสร็จแล้ว กำาลังติดต้ังเคร่ืองจักร เสด็จฯ ท่ัว

ทุกพ้ืนท่ีรวมถึงข้ึนถึงยอดตึก 6 ช้ัน และทอด

พระเนตรโรงผลิตน้ำาแข็ง โปรดเกล้าฯ รับส่ัง

ว่า “สนุกดี จะมาดูบ่อยๆ” 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด จัดต้ังข้ึน

เม่ือวันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม 2476 สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

เสด็จพระราชดำาเนินร่วมพิธีเปิดโรงเบียร์อย่าง

เป็นทางการเม่ือวันศุกร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2477 

และชิมเบียร์แรกร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติ 

ก่อนท่ีจะเปิดตัวสู่สาธารณชนในวันรุ่งข้ึน เร่ิม

ต้นตำานานเบียร์ไทยตราสิงห์ท่ียืนหยัดมาจนถึง

ทุกวันน้ี 80 ปีให้หลัง และขณะน้ี ทางบริษัทฯ 

ก็สร้างตำานานใหม่ท่ีมีสินค้าอ่ืนๆ นอกเหนือไป

จากเบียร์มาเสริม แต่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด 

ช่ือของบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด และสิงห์ 

คอร์เปอเรช่ัน ก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ควบคู่

ไปกับคนไทย และเป็นท่ียอมรับในเร่ืองของ

คุณภาพต่อชาวโลก ติดตามต่อฉบับหน้า

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ในอดีต

ภาพวันเปิดโรงงาน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรง
ริเริ่มการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราแก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่
พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สอยในกิจการราชสำานัก เช่น ช่างทองหลวง และ
ช่างถ่ายรูป เป็นต้น พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราแผ่น
ดินพร้อมข้อความ “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” หรือ “By Royal 
Appointment” หากพระราชทานแก่บริษัทต่างชาติ เฉกเช่นเดียวกับ
ราชสำานักอื่นๆ โดยเฉพาะในยุโรปที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินี
จะพระราชทานตราให้กับร้านค้าต่างๆ เพื่อเป็นการบอกกับผู้คน
ทั่วไปว่า สถานที่ที่ได้รับพระราชทานตราเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ จะได้ยัง
คงคุณภาพของสินค้าและการบริการ หากคุณภาพแย่ลง หรือกิจการ
มีชื่อเสียงเสื่อมเสียลง หรือด้วยเหตุอื่นที่มีผลเสียต่อราชสำานักและชื่อ
เสียงของประเทศชาติ ทางราชสำานักก็สามารถถอนตราคืนได้เช่นกัน 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรง
เปลี่ยนกลับมาใช้ตราครุฑพ่าห์เป็นตราแผ่นดินเมื่อปี 2454 และใช้มา
จนถึงปัจจุบัน

การที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราครุฑพ่าห์ 
ทรงมุ่งหมายที่จะให้เป็นกำาลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าในรูปแบบ
ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการรักษามาตรฐานของสินค้า
และบริการที่ทรงเห็นว่าดีอยู่แล้วไม่ให้ตกลง ไม่โกงกินชาติบ้านเมือง 
เป็นบริษัทหรือสถานทำาการที่ซื่อสัตย์สุจริต มีส่วนงานติดต่อกับราช
สำานัก ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีฐานะการเงินที่ดี
และเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนมานานพอสมควร เป็นหน้าเป็นตา
ให้กับประเทศชาติ และส่งเสริมความดีงามให้สถานทำาการทุกหนแห่ง

เป็นแบบอย่าง 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ตราครุฑพ่าห์ พร้อมข้อความ “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2482 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และยังคงเป็นเบียร์ไทยรายเดียวที่ได้รับ
พระราชทานฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้
แก่ชาวสิงห์ทั้งปวง

ครุฑพ่าห์
เรื่อง : วิชา วิศาลศิลป์
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เทอร์โมมิเตอร์

	 เทอร์โมมิเตอร์หรือที่วัดอุณหภูมิคู่น้ี	
ดูจะเป็นหนึ่งในสิ่งเก่าแก่ที่สุด	 สืบอายุไข
มานานพอกับบริษัท	 จะเป็นคู่เดียวกับที่
อยูใ่นภาพถ่ายพระยาภริมยภ์กัดหีรอืไมน่ัน้	
พิสูจน์ไม่ได้	 เป็นรูปถ่ายพอร์ตเทรทท่าน
เจ้าคุณท่ีห้องทำางานบ้านปากคลองโอ่งอ่าง
 
	 เทอร์โมมิเตอร์คู่นี	้ อยู่บนไม้ที่ตกแต่ง
ด้วยลายวาดสีด้วยมือ	 ด้านบนเป็นตรา
บริษัท	คือหนุมานคาบศร	ด้านล่างคือขวด
เบยีรเ์ดมิ	ตวัสงิหย์งัเปน็สแีดงอยู	่และทีค่อ
ขวดยังเป็นตราบริษัทก่อนป	ี2482	ที่ได้รับ
พระราชทานตราครุฑพ่าห์	 ที่น่าทึ่งก็คือ
ตัวเทอร์โมมิเตอร์ด้านซ้ายยังทำางานอยู่

ภาพ : สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

ขอขอบคุณ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี
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สิงห์

1

4 5
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2 3

ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่าย 
“ผ่านมุมมองของพี่น้องชาวสิงห์”

คุณประจวบ ร่วมสังสรรค์กับพนักงาน | รศนา  สุนทรชีววุฒิ (1)

เทพีสิงห์รุ่นเดอะ สวยไหมค่ะ | รศนา  สุนทรชีววุฒิ (2)

งานเลี้ยงปีใหม่ สิงห์รุ่นใหญ่ค่ะ | รศนา  สุนทรชีววุฒิ (3)

ดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่พักพิง...แต่คือ | สมวดี  นิ่งน้อย (4)

It Starts Here. | ณิศรา  จรูญรัตน์ (5)
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ปากกาพาไป

เร่ือง : วิฬาร์สุดา

ทําไมถึงตราสิงห์
อิฉันฉงน เออเนอะทําไมถึงเป็นเบียร์

ตราสิงห์...

หลังจากท่ีได้รับมอบหมายให้เค้นสมอง

หาเร่ืองมาเขียนลง สิงห์ แมกกาซีน ฉบับฉลอง

วันเกิดปีท่ี ๘๐ ของบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 

จํากัด ท่ีมีข้ึนในเดือนสิงหาคมน้ี อิฉันก็ยัง

เอ้อระเหยไปวันๆ จนกระท่ังไฟเร่ิมลนบ้ันท้าย

จึงได้ขยับมาน่ังจ้องขวดนํ้าสิงห์ดูเผ่ือไอเดียจะ

บรรเจิด แล้วก็จริงค่ะ รูปตัวสิงห์ปูดข้ึนมาใน

มโนจริต ตามมาด้วยคําถาม สิงห์มันเก่ียวอะไร

กับเบียร์ หรือจะเป็นเพราะเบียร์สิงห์ถือกําเนิด

ข้ึนในเดือนสิงหาคมพร้อมกับบริษัท บุญรอดฯ 

เลยนําเอาสัญลักษณ์จักรราศีของเดือนน้ีมาใช้

เป็นย่ีห้อ เฮ้อ น่ังเดาไปมาอยู่คนเดียวคงจะไม่

ได้เร่ือง ดุ่มๆ ไปถามคุณบอกอเสียเลยคงจะ

ได้เรื่องกว่า

“คุณบอกอคะ ทําไมเบียร์เราถึงใช้ตรา

สิงห์” อิฉันสงสัย คุณบอกอเงยหน้าข้ึนมองอิฉัน

อย่างเหน่ือยหน่าย แล้วร่ายยาวถึงความเป็นมา

เป็นไปของตราสิงห์ให้ฟัง อิฉันฟังแล้วจับความ

มากระเดียดได้ดังต่อไปน้ี
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เม่ือ ๘๐ ปีท่ีแล้ว ตอนท่ีบริษัท บุญรอดฯ

กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อต้ัง ได้มีการ

จัดการประกวด ออกแบบฉลากสําหรับแปะ

ขวดเบียร์ข้ึน นับเป็นกิจกรรมท่ีเรียกร้องความ

สนใจกับผู้คนได้เป็นอย่างดี มีคนส่งผลงานเข้า

มาร่วมประกวดกันอย่างล้นหลาม แต่ท่ีเตะตา

กรรมการจนได้รับรางวัลมีเพียง ๓ ย่ีห้อ คือ 

ตราว่าว ตราพระปรางค์ และตราสิงห์ ผู้ชนะได้

รับรางวัลอย่างงามไปคนละหลายสตางค์ทีเดียว 

พอบริษัทฯ จัดต้ังสําเร็จ โรงเบียร์เร่ิมผลิตเบียร์

ได้จึงผลิตออกมา ๓ รสชาติ แต่ละรสก็แปะ

ฉลากย่ีห้อท่ีได้รางวัล เม่ือนําออกขาย ปรากฏ

ว่ารสชาติของเบียร์ตราสิงห์เป็นท่ีนิยมและขาย

ดีย่ิงกว่าเบียร์ตราอ่ืนๆ จึงได้คงเบียร์ตราสิงห์

เอาไว้เพียงรสชาติและย่ีห้อเดียว

อิฉันแอบขําในใจว่าถ้าคนนิยมเบียร์ตรา

พระปรางค์น่ีคงจะวุ่นวายแน่นอนในสมัยน้ี อยู่

ดีๆ เอารูปพระปรางค์ท่ีเป็นวัดเป็นวามาใส่ย่ีห้อ

ให้ของมึนเมาซะง้ัน ช่างขัดแย้งกันเสียน่ีกระไร 

ขําได้ไม่นาน ความข้ีสงสัยก็เวียนกลับมาใหม่ 

ในเม่ือรู้แล้วว่าต้นตอของตราสิงห์มีความเป็น

มาอย่างไร แล้วความเป็นมาของตัวสิงห์ล่ะ

สมองอิฉันแล่นต๊ิกๆๆๆ ย้อนไปสมัยยัง

เป็นเด็กเรียน จําได้แว่วๆ ว่า สิงห์น่ีเป็นสัตว์ใน

วรรณคดี อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ไม่ใช่สิงโต

ตามทุ่งหญ้าซาฟารี เดือดร้อนอิฉันต้องไปขุด

คุ้ยตําราสมัยเรียนมาเปิดอ่าน ได้ความว่า สัตว์

หิมพานต์ประเภทสิงห์น้ันแบ่งเป็น ราชสีห์ และ

สิงห์ผสม กลับไปพิจารณาตราสิงห์อีกรอบ เห็น

ว่า สิงห์ของเราน้ันเป็นสิงห์เพดดีกรี เรียกได้ว่า

เป็นระดับราชสีห์ ไม่ใช่สิงห์ลูกคร่ึงช้างม้าวัว 

ควาย สิงห์ระดับราชสีห์น้ัน ถือว่าเป็นสัตว์ท่ีมี

ความสง่างาม มีพลังและอํานาจเหนือสัตว์อ่ืนๆ 

ในป่าหิมพานต์ แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด แต่ละ

ชนิดมีลักษณะและสีสันต่างกัน เบียร์สิงห์เป็น

สิงห์ทอง น่าจะเป็นราชสีห์ท่ีช่ือ บัณฑุราชสีห์ 

ในหนังสือมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพนได้

บรรยายลักษณะของบัณฑุราชสีห์ว่า เป็นสัตว์

กินเน้ือมีผิวกายสีเหลือง เอ่อ...สีเหลืองกับสีทอง

ก็ครือๆ กันนะคะ เหมารวมไปแล้วกัน

อุ๊ย...คุณบอกอแอบมายืนอ่านข้างหลัง 

ทําท่าพยักเพยิดแล้วก็บอกว่า  “ผมลืมบอกไป 

สิงห์ท่ีชนะประกวดน่ะ สีแดง” เอาละสิ แล้ว

กลายมาเป็นสีทองเม่ือไรกัน พอซักถามไป

มาจึงรู้ว่าสมัยท่ีระบอบคอมมิวนิสต์เร่ิมมี

ความเคล่ือนไหวมากข้ึนในประเทศไทย ทาง

บริษัท บุญรอดฯ เห็นว่าถ้ายังใช้ตัวสิงห์สีแดง

เห็นทีจะต้องโดนเพ่งเล็งเป็นแน่แท้เพราะ

ใครก็รู้กันว่าสีแดงเป็นสีคอมมิวนิสต์ จึงเห็น

พ้องกันว่าควรเปล่ียนตัวสิงห์ให้เป็นสีทอง

ไหนๆ สิงห์ แมกกาซีน ฉบับน้ีก็เป็นฉบับ

เฉลิมฉลอง ๘๐ ปี ของบริษัท บุญรอดฯ อิฉัน

ต้องสารภาพว่ารู้สึกภูมิใจม่ักๆ ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง

ของครอบครัวสิงห์ และหวังใจว่าบริษัทฯ และ

ผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ท้ังหลาย จะยังคงยืนหยัด

ผงาดท่ัวประเทศไทยไปอีกหลายๆ ๘๐ ปี ให้

สมกับเป็นราชสีห์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งป่าหิมพานต์ ส่ง

เสียงคํารามเม่ือใด สัตว์น้อยใหญ่แม้กระท่ังช้าง 

ต่างพากันตัวส่ันเทาด้วยความเกรงกลัว

รสชาติ
ของเบียร์ตราสิงห์
เป็นท่ีนิยมและขาย
ดีย่ิงกว่าเบียร์ตรา
อ่ืนๆ จึงได้คงเบียร์
ตราสิงห์เอาไว้
เพียงรสชาติและ

ย่ีห้อเดียว

บัณฑุราชสีห์ (บัณฑรสีห์) คือ ราชสีห์เหลือง กาละราชสหีะ (กาฬสหี)์ คอื ราชสหีด์ำา ตินสีหะ (ติณณสีหะ) คือ ราชสีห์แดง ไกรสรราชสีห์ คือ ราชสีห์ขาว

แฮ้ปป้ี เบิร์ดเดย์
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เรื่องเด่น

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ ไปคุยกับคุณพร ดารีพัฒน์ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด ผู้ที่รู้จักคุณพร หรือ

อาป๊ับของหลานๆ ในโลกของสงิหด์พีอ กค็งจะเดาไดว้า่อาปับ๊คยุเกง่ 

เล่าเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังด้วยกิริยาที่ตื่นเต้น สนุกสนาน เพิ่มสีสันสุด

เหวีย่ง จนทำาใหผู้ฟ้งัและสมัภาษณใ์นทีน่ี ้ฟงัจนลมืถาม การสมัภาษณ์

ครั้งนี้เลยพิเศษกว่าครั้งอื่นๆ เป็นคำาเล่าเรื่องล้วนๆ จากอาปั๊บ สนุก

อย่างไรเชิญอ่านได้เลยค่ะ

“เพราะปจัจบุนัธรุกจิรา้นอาหาร มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็

อยู่ตลอดเวลา ผมและคุณภูริต ภิรมย์ภักดี (กรรมการและผู้อำานวย

การสายนวัตกรรมทางธุรกิจ) จึงได้รีบสรรหาและพัฒนาทีมงานคน

รุ่นใหม่ที่มีความตื่นเต้น ตื่นตัว และติดตามภารกิจอยู่เสมอ พร้อม

ทั้งให้โอกาสทีมงานได้ฝึกคิด ฝึกสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้

อย่างหนักในสนามจริงจนเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยนำาพาธุรกิจร้านอาหาร

ของบริษัทฯ ให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย จนกระทั่งวันนี้บริษัทฯ เปิดมา 

3 ปี ขยายสาขาได้ถึง 15 สาขา

เริ่มต้นจากคุณสันติ ภิรมย์ภักดี อยากริเริ่มทำาอะไรแปลกใหม่

ที่ไม่เหมือนใคร และแน่นอนเมื่อเรามีเครื่องดื่ม ก็น่าจะมีอาหาร จน

เมือ่ผมไดพ้ื้นท่ีสวยกลางโครงการ CDC (ครสิตลั ดไีซน ์เซน็เตอร)์ ซึง่

ขณะนั้นคุณอิสระ ขาวละเอยีด (ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญอ่าวโุส) 

ติดต่อธุรกิจอยู่ที่เยอรมนี ก็ได้รับโทรศัพท์ให้ช่วยหานวัตกรรมแปลก

ใหม่มาทำาไมโครบริวเวอรี่จนได้ CRYSTAL BOILING TANK มา (แทงค์

หมอ้ตม้เบยีร์ขนาดเลก็ที่ทำาจากแกว้ครสิตัล) ซึง่เหมาะกบัคอนเซ็ปต์

โครงการ CDC ทีผ่มนำาเสนอพอด ีจงึไดร้บัโจทยส์ัน้ๆ แตช่ดัเจนจาก

คุณสันติว่า ให้ทำาร้านที่เป็นตัวของเราเองในสไตล์ “ดิบ-แต่-เนี้ยบ” 

จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้าน EST.33 ในวันนั้น และเติบโตพัฒนา

กลายเป็น บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด ในเวลาต่อมา

บรษิทั เอส คอมพาน ี(1933) จำากดั กอ่ตัง้ขึน้เพือ่บรหิารจัดการ

ธรุกจิรา้นอาหารโดยเฉพาะ จากความตัง้ใจเริม่แรกทีต่อ้งการให ้EST.

“สดใหม่-โดนใจ-ทำ�ได้”
(คน้ห�ไอเดยีสดใหมท่ี่โดนใจและทำ�ได้จริง)

เรื่อง : เปี๊ยก  ภาพ : EST. Company  (1933)COMPANY (1933)
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Company เปน็เสมอืนพืน้ทีส่ื่อของสิงห ์ทัง้ในการประชาสัมพนัธแ์ละ

ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไประหว่างบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด กับ

ประชาชนภายนอก ไม่เนน้ขายเพือ่สรา้งผลกำาไร เนน้เปน็ที ่Edutain-

ment (การเรยีนรูท้ีม่คีวามบนัเทงิครบรปูแบบ) ตอ่มาเมือ่มกีระแสการ

ตอบรบัอยา่งลน้หลาม และมผู้ีสนใจกวา้งขวางทัง้ในและตา่งประเทศ 

จากความตัง้ใจแรก พฒันาเปน็ธรุกจิรา้นอาหารเตม็รปูแบบ โดยเนน้

แนวคิดศิลปะเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Art) ในแต่ละร้านคุณจะ

พบกับไอเดียใหม่ๆ และได้รับความอร่อยแบบ EAT MEETS ART 

คำ�จำ�กัดคว�มของ EST.Company (1933) ตั้งขึ้นเพื่อระลึก 

โดยมีคว�มหม�ยลึกซึ้งว�่

1. EST. ออกเสียง S (เอส) S = Singha

2. EST. เป็น Superlative Adjective ท่ีเม่ือเติมท้�ยคำ�จะแปล 

 ว่� “ที่สุด” ในภ�ษ�อังกฤษ

3. Company แปลว่� ก�รม�อยู่รวมกัน (Company หม�ยถึง  

 บริษัท ก็คือก�รม�อยู่รวมกัน)

4. 1933 คือปี ค.ศ. ที่ก่อตั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

5. EST.Company (1933) กค็อื “ก�รม�รวมตวักนัอย�่งทีส่ดุ”  

     โดยคนที่ม�อยู่กับทีม EST. เองต้องมีอะไร “ที่สุด” ในตัว

ทางผู้บริหารมีความตั้งใจชัดเจนว่า จะส่งมอบความรู้ ความ

ชำานาญ และความสร้างสรรค์ในการทำาธุรกิจ (Creative Mind & 

Business Mind) ให้กับทีมงานอย่างเต็มเปี่ยม สร้างทีมงานที่เก่ง 

สร้างสรรค์ และกล้าที่จะออกนอกกรอบ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ 

และความสุขของทีมงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำาหรับทิศทางในอนาคตวางไว้ว่าปี 2013 และปี 2014 จะยัง

ขยายสาขาใหม่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเริ่มขยายออกสู่

ตลาดต่างจังหวัด และตลาดต่างประเทศในอนาคตต่อไป ส่วนใน

เรื่องการบริหารจัดการ เราทำาปัจจุบันให้ดีที่สุดทุกวัน เพราะความ

นายพร ดารีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ประจำาสำานักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด

และนายไพศาล จิตรีการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน (ธุรกิจอาหาร)
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เรื่องเด่น

EST. Company 1933

Make Things Happen

Profitability

Out of Comfort Zone

Fast Track

Opportunity

Sustainability

Initiative

Creative

Ideas

Concepts

Presentation
Business
Innovation

Happiness

Family
Teamwork
Customers
Company
Atmosphere

Quality
Branches
Pro�t

Business Diversi�cation
New Investment
New Customers
Synergy
New Market
Media

Tenants
Suppliers
Joint Venture
Partners
Government O�cer
Astrology

Music
Sports
Education

International
Domestic

International
Domestic

People
Learning
Law and Regulations

New connection

Financial Statement
New Business
Law and Regulations

Connection

Experience

Learning

New Channels

QA
QC

Reward

Growth

Style
Design
Fusion
Fashion

4’pFarm Design
EST. 33
smoothies secrett
WINE 33
KONAYA
Etc.

Direct

Channels
Connections

Hospitality
Relationships

Laboratory
SME

Exciting
Brave
Challenge
Di�erentiate
Sacri�ced
Provable
Enthusiastic

Career Path
Position
Know How and Learning
Professional

Indirect

Money
Branding

Awareness
Franchiser
Franchisee

Business Model
ROI

Reputation
Key Success Factors

เปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลา เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ต้องทำา

คือตื่นตัว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ผลจากการดำาเนนิธรุกจิทีไ่ดร้บัในวนันีค้อื กลุม่หา้งสรรพสนิคา้

ใหญ่ๆ ขอให้ทุกแบรนด์ของ EST.Company ไปเปิดในทุกๆ สาขา

ทั่วประเทศ และตอนนี้เรายังได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการดูแลแฟรน

ไชส์ร้าน Farm Design ทั่วโลก (ยกเว้นในประเทศญี่ปุ่น) นี่คือสิ่งที่

ได้มา เป็นกำาไรที่ไม่ใช่เพียงตัวเงินอีกต่อไป ได้ทั้งภาพลักษณ์ เป็น

ทั้งสื่อ ทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งที่ทำาให้แต่ละร้านของ EST.Company เป็นที่ยอมรับของผู้

บริโภค เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร นอกจากลูกค้า

ที่ต่างให้ความสนใจแล้ว สื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศก็เข้ามาขอ

สมัภาษณ ์ขอถา่ยทำา ขอใชส้ถานที ่โดยทีเ่ราแทบไมต่อ้งใชต้วัเงนิซือ้

เลย ยอมรับว่าการทำาสิ่งใหม่ๆ การเล่าเรื่องใหม่ๆ เป็นส่ิงที่คนไม่

คุ้นเคย มันเป็นบททดสอบ สอนให้เรารู้จักอดทน ต้องกล้าออกจาก

คอมฟอร์ตโซน ถึงจะเกิดสิ่งใหม่ๆ ได้ จนกระทั่งวันนี้เรากลายเป็น

ผู้นำาเทรนด์ มีหลายร้านที่เอาเราเป็นตัวอย่าง เวลามีคนทำาตาม เรา

รูส้กึภมูใิจมาก และจะคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  มาใหค้นอืน่วิง่ตามอกี

คงปฏิเสธไม่ไดว่้าธรุกจิรา้นอาหาร สิง่หนึง่ทีต่อ้งใหค้วามสำาคญั

ก็คือเรื่องของทำาเล สถานที่ตั้งของร้าน ปัจจุบันนี้ทางบริษัทฯ ขยาย

สาขาได้เร็วขนาดนี้ก็เพราะมี คุณไพศาล จิตรีการ ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน (ธุรกิจอาหาร) ผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

จากไมเนอร์กรุ๊ป และมีสัมพันธ์ที่ดีกับสถานที่มากมาย เข้ามาช่วย

ดูแลในส่วนนี้” 

คุณไพศาลเปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ นอกจาก

ทำาเลที่เหมาะสมแล้ว ก็ต้องดูว่าสินค้าที่เราจะไปคืออะไร กลุ่มลูกค้า

ของเราคือใคร กำาลังซื้อของประชากรในละแวกนั้นเป็นอย่างไร และ

ตอ้งไปสำารวจจากหลายๆ มมุ ในหลายๆ วนั จนแนใ่จวา่เหมาะสมกบั

เราหรือไม่ และต้องรู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของพื้นที่ ต้องเป็นให้

ไดม้ากกวา่เพ่ือน จนเหมือนเป็นหุ้นสว่นท่ีคอยเสนอแนะสิง่ดีๆ  ใหก้นั

อาป๊ับขอเสรมิวา่ “อยากฝากถงึผูอ้า่นวา่ EST. Company (1933) 

เปน็ธรุกจิใหม ่ตอ้งใชเ้วลา สว่นสำาคญัทีเ่ตบิโตขึน้มาไดก้เ็พราะ ไดรั้บ

การชว่ยเหลอืจากคนภายในองคก์ร ซึง่ผมและทมีงานขอขอบคุณจาก

ใจจริง ที่ช่วยกันสนับสนุน ให้กำาลังใจ ไปช่วยกันเป็นแม่เหล็ก และ

แนะนำาคนรูจั้ก พาทีมงาน หรอืแขกผูมี้เกยีรติไปอดุหนนุท่ีรา้น ลา่สดุ

บริษัทประกาศนโยบาย Synergy (การทำางานร่วมกัน) ว่าทุกฝ่าย ทุก

องคก์รตอ้งทำางานรว่มกนั ทุกวนันี ้EST. Company กเ็ริม่แลว้ วตัถดุบิ

หลักบางอย่างเราก็นำามาจากสิงห์ ปาร์ค เชียงราย เพราะฉะนั้นฝ่าย

ไหนมีงานเลี้ยง มีแขกผู้มีเกียรติ ก็เรียนเชิญมาอุดหนุนที่ร้านในเครือ

ของเรากัน และในเร็วๆ นี้ ผมอยากให้คอยติดตาม EST.33 พระราม 

3 สาขาที่ 3 ที่จะเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในเดือน 11 และเปิด

อย่างเป็นทางการในเดือน 12 อยากให้เห็นประสบการณ์ “ดิบ-แต่-

เนี้ยบ” ภาค 3 ครับ” 

และทีมงานก็ร่ำาลาอาป๊ับกันด้วยความปล้ืมปิติจากคำาชม คำา

ขอบคุณ เพราะเราก็ช่วยอุดหนุนร้านมาแล้ว แนะนำาแขกแล้ว และก็

นำามาตีพิมพ์ใน สิงห์ แมกกาซีน โดยไม่ได้คิดค่าโฆษณา ตามนโยบาย 

Synergy ด้วยนะคะ แถมผู้อ่าน สิงห์ แมกกาซีน จะได้รับส่วนลดด้วย 

หากตัดคูปองท้ายเร่ืองน้ีไปแสดงท่ีร้านของ EST. Company ท่ีสาขาต่างๆ 

ตามน้ีค่ะ รับรองได้ว่าอาหารอร่อยทุกท่ี ไม่เช่ือต้องไปลองกันนะคะ

“การทำาสิ่งใหม่ๆ การเล่า
เรื่องใหม่ๆ เป็นสิ่งที่คนไม่คุ้น
เคย มันเป็นบททดสอบ สอน
ให้เรารู้จักอดทน ต้องกล้า
ออกจากคอมฟอร์ตโซน 
ถึงจะเกิดสิ่งใหม่ๆ ได้”

จากสมองของอาปั๊บ
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EST.33 
Micro Brewtique
facebook.com/EST.33By.SINGHA

ปัจจุบันมี 2 สาขา ตั้งอยู่ที่โครงการ CDC 

และโครงการ The Nine

โรงเบียร์คอนเซ็ปต์ใหม่ของโลก ผสมผสาน

วตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุของโลกตะวนัออกและตะวนั

ตกเข้าด้วยกัน เกิดเบียร์หลากรสชาติ ที่มี

เอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เฉพาะที่ 

EST.33 เท่านั้น

WINE.33 

ดิบแต่เน้ียบในสไตล์ Travelingvel
facebook.com/wine33

ปัจจุบันมี 1 สาขา ตั้งอยู่ที่โครงการ CDC 

ติดกับร้าน EST.33

การนำาเสนอร้านผ่านสัญลักษณ์แห่งการเดิน

ทางท่ีโลกจารกึไว ้ทัง้เรอืสำาเภา หอไอเฟล ที่

ใชโ้ครงเหลก็มาประยกุตใ์หเ้ปน็รปูฟอรม์ของ 

Glass Home ร่วมมือกับร้านอาหารชื่อดัง 

Le Vendome ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์

อาหารรสเลิศทานคู่กับไวน์ในสไตล์ฟิวชั่น

ฟู้ด เชฟ ซีเล็คชั่น
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เรื่องเด่น

KONAYA 

อุด้งแกงกะหรี่ที่ทุกคนยกนิ้วให้
facebook.com/KonayaCurryUdonThai-

land

ปจัจบุนัม ี2 สาขา ตัง้อยูท่ีโ่ครงการ The Nine 

และ Terminal 21

อุดง้แกงกะหรี ่เจ้าแรกของญ่ีปุ่น ความหมาย

ของรา้นโคนายา่ คอื รา้นทีเ่ชีย่วชาญเกีย่วกบั

เรือ่งแปง้ ทัง้เสน้อดุง้ทีม่คีวามเหนยีวนุม่หนบึ

เฉพาะตัว และเทมปุระของทางร้านที่กรอบ 

แตไ่มอ่มน้ำามนั ประกอบกบัน้ำาซปุแกงกะหรี่

เข้มข้น  ที่เคี่ยวเครื่องแกงนับ 10 ชนิด รวม

กับวัตถุดิบชั้นเลิศอีกถึง 22 ชนิด เป็นเวลา

นานถึง 3 วัน และวัตถุดิบสำาคัญอื่นๆ ที่นำา

เขา้จากญีปุ่น่ ท้ังอรอ่ย และเต็มเป่ียมไปดว้ย

คุณค่าสารอาหาร

smoothies secrett 
สูตรลับสดใหม่สไตล์ญี่ปุ่น
facebook.com/SmoothiesSecrett

ปจัจบุนัม ี1 สาขา ตัง้อยูท่ีโ่ครงการ The Nine

แบรนด์เครื่องดื่มสมูทตี้ที่มีความเชื่อมั่น

ว่าน้ำาป่ันสมูทต้ีไม่ใช่สำาหรับคนที่ดื่มเพื่อ

สุขภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น น้ำาปั่นสมูท

ตี้ไม่จืดชืด แต่เต็มไปด้วยรสชาติที่น่าค้นหา 

และสามารถชนะใจทุกคนได้

จุดมุ่งหมายของแบรนด์ คือ Taste The 

Secrett! การค้นหาสูตรลับจากที่ต่างๆ มา

นำาเสนอ เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติที่

แปลกใหม่และคาดไม่ถึง

สินค้าหลักของร้านคือ เครื่องดื่มและของ

หวาน น้ำาสมูทตี้ปั่น ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟนม

ววัจากฮอกไกโด และวาฟเฟลิสตูรเฉพาะของ

ทางร้าน ที่รอให้คุณมาไขความลับ

Farm Design 

ชีสเค้กกับวัวแว่นดำ�
facebook.com/FarmDesignThailand

ปัจจุบันมี 8 สาขา ต้ังอยู่ท่ีโครงการ The Nine, 

Terminal 21, Emporium, Central World, 

Central พระราม 9, Central ลาดพร้าว, Cen-

tral บางนา และ The Mall บางกะปิ พร้อม

กับครัวกลางขนาดใหญ่ย่านอโศกอีก 1 แห่ง

ร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากฮอกไกโด ด้วย

ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 24 ปีของ 

Mr.Yasuhiko Kaino ผู้ค้นพบสูตรพิเศษใน

การทำาชีสเค้กที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือน

ใคร นุ่ม ฟู เบา ทานง่าย รวมไปถึงสินค้า

อื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องรสชาติและ

ดีไซน์ จนได้รับรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยม และ

รางวัลของฝากยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น 

และการเลี้ยงวัวแบบกลางแจ้ง โดนแดด 

โดนลม ทำาใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีณุภาพมากกวา่

ที่อื่นจนกลายเป็นที่มาของโลโก้ วัวแว่นดำา

ฉลองครบรอบ 80ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ตลอดเดือนสิงห�คม 56 นี้ 

พิเศษสำ�หรับช�ว SINGHA MAGAZINE ส่วนลดพิเศษ 12%
ร้�นในเครือบริษัท เอส คอมพ�นี (1933) จำ�กัด

***เพียงตัดคูปองส่วนนี้ไปยื่นที่หน้�เค�น์เตอร์***
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คอลัมน์พิเศษ

คนสองวัย 
ก้าวไปด้วยกัน

การทำางานในองคก์รใหญท่ีม่อีายแุละประวตัมิายาวนาน ยอ่มตอ้ง

มีทั้งคนรุ่นเก่า คนรุ่นกลาง และคนรุ่นใหม่ภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบัน

มีการแบ่งได้เป็น Baby Boomer หรือผู้ที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ถึงประมาณปีค.ศ.1964  Gen-X คือผู้ที่เกิดในช่วงคศ.1965-1980 

และ Gen-Y คือผู้ที่เกิดในช่วงค.ศ.1980-1994 เมื่อมีคนหลากหลาย

เจเนอเรชั่นมาทำางานอยู่ด้วยกันเช่นนี้ ความเห็นและประสบการณ์ก็

ย่อมที่จะแตกต่างกันค่อนข้างมาก รวมถึงความประพฤติและการใช้

ภาษาด้วย สร้างความไม่สบายใจระหว่างกันและกัน 

ถา้จะพดูตามหลกัการกค็อื สงัคมการทำางานยอ่มอยากไดผู้ใ้หญ่

ที่มีความรู้เดิมและมากประสบการณ์ พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ผสม

ผสานสิ่งที่ดีจากทุกยุคทุกสมัยเข้าด้วยกัน และอยากจะได้คนรุ่นใหม่

ที่สามารถรับช่วงต่อโดยไม่ละทิ้งความรู้เดิม เพื่อที่จะมาปรับเข้ากับ

นวัตกรรมใหม่ ให้เหมือนดังคำาที่ว่า “ทีมเวิร์คต้องเดินไปด้วยกัน” 

นั่นเอง

แต่ในความเป็นจริง เวลาที่ล่วงเลยจากยุคก่อนมาสู่ยุคปัจจุบัน 

ทำาใหห้ลายสิง่หลายอยา่งถกูลบเลอืนหายไปบา้ง ขาดขอ้มลูในบางชว่ง

บ้าง หรือบางสิ่งอาจถูกสรุปว่าไร้ค่าไปเลยก็ว่าได้ เพราะคนเรามักจะ

เห่อกับนวัตกรรมใหม่ที่ดูว่าจะใช้งานได้ดีกว่าเดิม  ดูง่ายๆ อย่างแผ่น

เสยีง วดีโีอ และเทปคาสเซท็ กพ็ฒันามาเปน็ซดี ีดวีดี ีและบลเูรย ์หรอื

พวกฟลอบปีด้สิกข์นาดยกัษท์ีพ่ฒันามาเปน็ฮาร์ดดสิก ์และแฟลชไดรฟ์

ขนาดจิ๋วที่เก็บข้อมูลได้มากมาย ถ้าเบื่อก็สามารถลบทิ้งได้ เอาข้อมูล

ใหม่มาใส่แทนได้เรื่อยๆ เป็นเช่นนี้แล้ว อาจทำาให้คนรุ่นใหม่ลืมนึกไป

วา่ ถา้ไมม่สีิง่ของรุน่เกา่จากยคุกอ่น กค็งไม่มีการพฒันามาเปน็สิง่ของ

รุน่ใหมใ่หเ้ราไดใ้ชก้นัทกุวนันี ้และกค็วรพฒันาตอ่ไปเร่ือยๆ ในอนาคต 

คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ก็จะกลายเป็นคนรุ่นเก่าในสมัยหน้า

นอกจากนี้ ผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ และมีประสบการณ์ 

หากหลงชื่นชมกับความสำาเร็จครั้งอดีต แต่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ความ

คิดใหม่ๆ ก็จะกลายเป็นคนตกยุคได้เช่นกัน คงต้องก้าวให้ทันโลกที่

เปลี่ยนไปทุกวันและมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบจะทุกวินาที ปรับเปลี่ยน

ผสมผสานไปเรื่อยๆ

เรื่อง : ธำ�มรงค์
ภ�พ : แพรว�
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หากได้เดินเลน่เพลนิๆ ตามสถานท่ีท่ีมผีูค้นมากมาย อนัดบัแรก

ลองสังเกต เปรียบเทียบการแต่งตัวระหว่างคนแต่ละรุ่น ดูดีๆ แล้วก็

จะพบว่ามีคนหลายแบบหลายสไตล์ ผู้ใหญ่บางคนก็แต่งตัวทันสมัย 

สู้วัยรุ่นอายุ 18-19 ได้เป็นอย่างดี บางคนถือไอแพด เล่นไลน์ เฟสบุ๊ค 

โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม และเป็นดีเจเพลงผ่านซาวด์แทร็คได้ด้วย 

บ่งบอกถึงการเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาได้อย่างมีชีวิตชีวา มีความราบรื่น

สนุกสนานกับการเดินทางของชีวิต 

มาดูคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคออนไลน์กันบ้าง เรียกว่าออนไลน์กัน

ตลอดเวลาเลยทีเดียว ไม่ว่าจะกิน เดิน นั่ง นอน ทุกอิริยาบถจะต้องมี

สมารท์โฟน แชท แชรก์นัทัง้วีท่ัง้วนั แตก่ารแตง่ตวันัน้บางคนกลับชอบ

อะไรที่คลาสสิก หลงใหลสิ่งของยุคเก่ามาก อย่างพวกแนวเพลง บาง

คนชอบฟงัเพลงสากลแนวคลาสสกิ มฮีโีรใ่นดวงใจเป็น เช เกวารา ชอบ

รถเก่าแก่เก่าเก็บอย่างมินิออสติน โฟล์คสวาเกนรุ่นแรก แต่งตัวมีสีสัน

เหมือนโก๋หลังวัง เป็นวัยโจ๋ที่ชอบไปถ่ายรูปให้ดูคลาสสิกๆ ตามแหล่ง

เชิงประวัติศาสตร์ เช่น เมืองโบราณ มิวเซียมสยาม เพลินวาน ฯลฯ

สรุปได้ว่า การผสมผสานแนวคิด การก้าวเดินแบบจับมือกันไป 

ผนึกความแตกต่างเข้าหากัน เมื่อทำางานร่วมกันแล้ว สังคมในองค์กร

และประสิทธิผลของงานก็ย่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนก็

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีคำาว่า “ช่องว่างระหว่างวัย” อีกต่อไป 

ดังนั้น อย่าได้กลัวเรื่องความแตกต่างของวัยหรือเทคโนโลยี ภาษา

แปลกใหมห่รอืวธิกีารทำางานทีแ่ปลก เพราะสิง่นา่กลวัทีแ่ทจ้รงิคอื การ

ไมรู่จ้กัเรยีนรู ้พฒันา และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ เดนิกนัไปคนละ

ทิศคนละทาง แทนที่จะผนึกกำาลังเข้าด้วยกัน กลับกลายเป็นการแบ่ง

แยก องค์กรก็จะไม่พัฒนาและเสียหายในที่สุด ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ

มากทีส่ดุกค็อืทกุคนนัน่เอง จงึควรหนัหนา้เขา้หากนั ใชค้วามแตกตา่ง

ระหว่างยุคสมัยและวัยให้เป็นประโยชน์ ผลลัพธ์ท่ีต้องการคือความ

เจริญรุ่งเรืองขององค์กรและผู้ที่อยู่ในองค์กร

พูดง่ายแต่ทำายาก น่าจะเป็นความเห็นแรกที่ทุกคนเห็นพ้องกัน 

อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้น ต่อไปก็พูดได้ว่าไม่ลองปรับก็ไม่รู้ ก้าวที่

สองออกได้ ก็ย่อมมีก้าวต่อไป เดินได้ก็วิ่งได้ เพราะอย่างไรเราก็เดิน

สู่จุดหมายเดียวกัน

สิ่งน่ากลัวที่แท้จริงคือ การไม่รู้จักเรียนรู้
พัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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ความรู้ทั่วไป

AEC เรื่อง : ศิกานต์

เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดขนาดใหญ่ให้เหล่าแรงงาน

มากฝีมือชาวอาเซียน ก้าวเข้ามาแสดงทักษะในประเทศ

สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทั้งการค้าการลงทุนก็จะยิ่งคึกคัก 

ผู้ประกอบการมองหาตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน 

และคาดว่าจะมีประชากรหล่ังไหลเข้ามาในแต่ละประเทศ

สมาชิกมากขึ้น ในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นสมาชิกของ 

AEC เช่นกัน จำาเป็นจะต้องมีการปรับตัวบางอย่าง เพื่อ

เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ 

 หลายคนอาจกำาลังคิดว่า เราไม่ได้มีอาชีพเป็น

นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ เป็นคนเล็กๆ คนหนึ่งใน

ประเทศ คงไม่จำาเป็นจะต้องปรับตัวอะไร แต่ความจริง

พวกเราที่เป็นแรงงานทั่วไปของประเทศนี่ละ มีความ

สำาคัญอยา่งยิง่ท่ีจะชว่ยให้ประเทศไทยมศัีกยภาพในการ

แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างแข็งแกร่ง 

 การปรบัตวัในทีน่ี ้ไมไ่ดห้มายถงึการทำาเรือ่งอะไร

ใหญ่โต เพียงแต่เป็นการปรับพฤติกรรมและทัศนคติ

บางอย่าง ซึ่งบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่หลายคนปฏิบัติกัน

เป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว หากปฏิบัติต่อไป หรือเพิ่มเติม

ฝึกฝนอีกสักหน่อย ก็จะเป็นแรงงานคุณภาพคนหนึ่ง

ของประเทศเลยทีเดียว

ปรับตัวอย่างไร

คนไทยกับ
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CAN

YOU
SPEAK
ENGLISH?

	 เรื่องแรกที่สำ�คัญม�ก

สำ�หรับก�รเร่งปรับตัวก็คือ	

“ภ�ษ�”	 โดยเฉพ�ะภ�ษ�

อังกฤษ		AEC	มีม�ตรฐ�น

ว่�ให้ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็น

ภ�ษ�กล�ง	 อีกหน่อยป้�ย

ต่�งๆ	หนังสือพิมพ์	และสื่อ

ทั่วไปในบ้�นเร�จะมีก�รใช้

ภ�ษ�อังกฤษม�กขึ้น	 ห�ก

ใครพูดอังกฤษได้ดี	 โอก�ส

ในก�รทำ�ง�นย่อมสูงกว่�

คนอื่น	 เพร�ะส�ม�รถเดิน

ท�งไปทำ�ง�นยังประเทศ

สม�ชิกอ�เซียนได้อ ย่�ง

เสรี	 หรือแม้แต่ทำ�ง�นใน

ประเทศก็สำ�คัญ	 เพร�ะต่อ

ไปจะมีช�วอ�เซียนเข้�ม�

ในประเทศไทยม�กขึ้น	เข�

ก็ต้องสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ

กับเร�	 ห�กเร�ต้องสูญเสีย

โอก�สท�งก�รง�นไปให้กับ

แรงง�นอ�เซียนช�ติอื่นที่

พูดอังกฤษเก่งกว่�	 ก็เป็น

เรื่องน่�เสียด�ยอย่�งยิ่ง

	 จะว่�ไป	 คนไทยเรียน

ภ�ษ�อังกฤษกันม�ตั้งน�น

แล้ว	 ถูกปลูกฝังตั้งแต่เข้�

โรงเรียน	 แต่ทั้งที่เรียนม�

น�นหล�ยปี	 กลับพูดไม่ได้

เสียที	 บ�งครั้งก็ไม่ใช่ว่�

พูดไม่ได้	 แต่พูดไม่ออกเสีย

ม�กกว่�	ส่วนหนึ่งคงเพร�ะ

เวล�จะพูดอังกฤษ	 กลัวว่�

พูดไม่ถูกแล้วคนฟังหัวเร�ะ

เย�ะ	ทำ�ให้ข�ดคว�มมั่นใจ 

แต่ห�กลองพูดกับช�วต่�ง

ช�ติจริงๆ	จะรู้ว่�	พวกเข�

พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจสิ่ง

ที่เร�พูด	 ม�กกว่�จะม�นั่ง

จบัผดิหัวเร�ะเย�ะเร�	ดังนัน้

ห�กมพีืน้ฐ�นภ�ษ�องักฤษดี

ประม�ณหนึ่ง	 ก็ไม่ต้องอ�ย

ที่จะสื่อส�รกับช�วต่�งช�ติ	

แต่ถ้�อย�กให้แน่ใจจริงๆ	

ควรห�โอก�สไปเรียนเพิ่ม

เติม	 สมัครคอร์สเรียนระยะ

สั้นที่ต่�งประเทศ	 เรียนกับ

สถ�บันที่เปิดสอนพิเศษใกล้

บ�้น	หรอืฝกึดว้ยตวัเองจ�ก

ก�รดูหนังฟังเพลงภ�ษ�

อังกฤษก็ได้	 ก�รเรียนรู้ก�ร

ใช้ภ�ษ�อังกฤษอย่�งเป็น

ธรรมช�ติ	 และสร้�งคว�ม

คุ้นเคยกบัช�วต่�งช�ติที่พูด

อังกฤษให้ได้ม�กที่สุด	 จะ

เป็นต้นทุนที่ดีสำ�หรับวันนี้

และอน�คต

 นอกเหนือจ�กภ�ษ�	 มีอุปนิสัยอย่�งหนึ่งที่ห�กเร�คน

ไทยส�ม�รถปรบัได	้ก็จะช่วยดึงศักยภ�พที่มีอยู่แล้วในตัวให้

โดดเดน่ออกม�	นัน่คอื	“คว�มกล�้แสดงออก”	ดว้ยพืน้ฐ�น

นสิยัของคนไทยสว่นใหญ	่มกัจะมคีว�มเกรงอกเกรงใจผูอ้ืน่

โดยเฉพ�ะกบัผูอ้�วโุสกว�่	บ�งครัง้เร�ฟงัไม่เข�้ใจ	มีขอ้สงสยั	

หรอืมคีว�มคิดเหน็แยง้	กลบัไมก่ล�้พดูออกม�	เพร�ะเกรงว�่

ถ้�พูดออกไปแล้วจะสร้�งคว�มไม่พอใจแก่ผู้ฟัง	ทำ�ให้ดูเป็น

คนนิ่งเฉย	จนกล�ยเป็นคว�มเคยชินในก�รทำ�ง�น	

	 อย�่งนีแ้ลว้	เมือ่ตอ้งทำ�ง�นรว่มกับช�วต�่งช�ติ	ก�รไม่

ซักถ�มให้เข้�ใจ	 ไม่แสดงคว�มคิดเห็น	 แล้วทำ�ง�นออกม�

ผดิพล�ด	จะทำ�ใหศ้กัยภ�พของคนไทยถกูมองข้�มไป	แตถ่งึ

อย�่งไร	คว�มออ่นนอ้มและคว�มเกรงใจกเ็ปน็ขอ้ด	ีเพยีงแต่

ถ้�ใช้คู่กับคว�มกล้�แสดงออกได้ด้วย	คนไทยก็จะโดดเด่น

เป็นที่ต้องก�รขององค์กรไม่ว่�ช�ติใดๆ	

ฝึกภาษา

กล้าคิด กล้าพูด
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ความรู้ทั่วไป

 ในสังคมของ AEC พลัง

เครือข่าย การทำางานที่ต้องติดต่อ

ประสานงานกับผู้ อื่ นจะยิ่ งมี

ความสำาคัญมากข้ึน การประเมิน

ประสิทธิภาพในการทำางานจะดูที่

ภาพรวมและความแข็งแกร่งของ

ทีม มากกว่ายกย่องชมเชยคน

เก่งเพียงคนเดียว การทำางานเป็น

ทีมจึงโดดเด่นกว่าการทำางานคน

เดียว ดังนั้นสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค

ต่อการทำางานร่วมกับผู้อื่น เช่น 

พูดมากกว่าทำา ไม่รับฟังความ

คิดเห็น เล่นพรรคเล่นพวก อยาก

เด่นคนเดียว ก็ต้องเปลี่ยนใหม่

ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสร้างความ

ขัดแย้ง เพราะต่อให้เราเก่ง มี

ความสามารถขนาดไหน แตท่ำางาน

ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ ก็ไม่มีโอกาส

ก้าวหน้า แถมยังจะถดถอยลงอีก

ด้วย ยิ่งกว่านั้น สังคม AEC มี

การแข่งขันสูง ความมีวินัยในการ

ทำางานคือสิ่งสำาคัญมาก หากยัง

มีการใช้สุภาษิตที่ว่า “ทำาอะไร

ตามใจคือไทยแท้” “เช้าชามเย็น

ชาม” หรอื “สกุเอาเผากนิ” กจ็ะไม่

สามารถแขง่ขนักบัชาตอิืน่ได ้ตอ้ง

เปลี่ยนเป็นการทำางานแบบ “แข่ง

กับตัวเอง” “แข่งกับเวลา” และ 

“หมั่นพัฒนาความคิด” อยู่เสมอ

รู้จักประเทศเพื่อนบ้าน
 เม่ือต้องเข้าสู่สังคมของ AEC ก็ได้เวลาทำาความรู้จักกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านของเราอีก 9 ประเทศ เรียนรู้

วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ และลักษณะนิสัยในภาพ

รวมของพวกเขา โดยเฉพาะความต่างทางวัฒนธรรมที่เป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน บางสิ่งเราทำาในประเทศไทยได้ แต่ไปทำาที่บ้านเมือง

ของเขากับคนของเขาไม่ได้ จะกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเสีย

มารยาททันที หรือหากมีเวลาว่าง ก็อาจปรับไลฟ์สไตล์นิดหน่อย 

เปลี่ยนจากอาหารญี่ปุ่นและฟาสต์ฟู้ด ไปลองลิ้มรสอาหารของชาติ

อาเซยีนดูบ้าง เชน่ ปอเป๊ียะเวยีดนาม ขนมเค้กอนิโดนเีซยี ขนมปงั

ไส้แกงกะหรี่ไก่ของฟิลิปปินส์ เพราะต่อไปเราอาจได้เห็นอาหาร

เหล่านี้มากขึ้นในบ้านเรา ทำาความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อน จะ

เป็นประโยชน์อย่างมาก หากต้องติดต่อหรือพบปะพูดคุยกับชาว

อาเซียนชาติอื่น  

ที่จริง เรื่องการปรับพฤติกรรมและทัศนคติเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC มีรายละเอียดมากมาย แต่โดยรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า เป็นการปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ดังนั้นการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC จึงถือเป็นการแข่งขันกับตัวเองมากกว่า หากว่าเรามีศักยภาพที่เพียบพร้อม การจะไป

แข่งขันกับคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป...ความสามารถของคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้ว

เปลี่ยนสูตรการทำางาน
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ความรู้ทั่วไป

เจ้าของสํานักพิมพ์ที่ไม่ธรรมดา
เบเนดิคท์ แทเชน - BENEDIKT TASCHEN

ชื่อของแทเชน (TASCHEN) อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชาว
ไทยมากนัก แต่ดังกระจายในวงการสิ่งพิมพ์ทั่วโลก และผู้รักการ
อ่านโดยทั่วไป เพราะแทเชนเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ผลิตหนังสือที่เก๋ไก๋
ระดับเทพของโลก หนังสือที่แปลกและแหวกแนว ที่เป็นแน่ก็คือเขา
ผลิตหนังสือที่หนักที่สุดและแพงที่สุดในโลก ดังเช่นซูโม่ ของเฮลมุท 
นิวตัน (Helmut Newton’s SUMO) ที่เป็นหนังสือขนาดยักษ์รวบรวม
ผลงานกว่า 400 ชิ้นของนักถ่ายรูปชื่อดัง เฮลมุท นิวตัน ตัวหนังสือมี
ขนาด 50x70 ซม. ขนาด 464 หน้า หนัก 30 กิโลกรัม มาพร้อมกับขา
ตั้งส่วนตัว ผลิตแค่ 10,000 เล่ม มีราคาเล่มละ $15,000 หรือประมาณ 
4 แสนห้าพันบาท และก็เข้าพิพิธภัณฑ์บางแห่ง รวมถึง MoMA หรือ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ของนิวยอร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกเล่ม
ที่ใหญ่และหนักก็คือโก๊ท (GOAT) ย่อมาจากประโยค Greatest 
Of All Time เป็นหนังสือสรรเสริญนักต่อยมวยรุ่นคุณปู่ โมฮัมหมัด 
อาลี ขนาด 50x50 ซม. ขนาด 792 หน้า ราคา $6,000 หรือประมาณ 
180,000 บาทต่อเล่ม ส่วนใหญ่หนังสือจากสํานักพิมพ์แทเชนจะเป็น
หนังสือสวยงามสําหรับวางบนโต๊ะรับแขก สร้างความประทับใจให้

กับแขกที่มาเยือนที่บ้าน กลายเป็นจุดเริ่มต้นการสนทนาที่ดี และ
บางครั้งก็อื้อฉาวได้เหมือนกัน หากวางหนังสือรวบรวมอวัยวะเพศ
ของหญิงและชาย ที่มีชื่อว่า The Big Book of Breasts และ The Big 
Book of Penis หรือ The Big Book of Butts (บั้นท้าย) เปิดมาก็เจอ
แต่รูปของอวัยวะดังกล่าวตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าหลังสุด แต่ละเล่ม 
ประมาณเกือบ 400 หน้า ลองคิดดูเองว่าจะมีสักกี่รูป หนังสือของแท
เชนรับประกันว่าสวยแน่ เด่นแน่ๆ และจะรวมเรื่องแปลกแหวกแนวที่
ไม่มีสํานักพิมพ์ใดๆ ในโลกนี้กล้าตีพิมพ์ เช่น หนังสือรวมรูปดาวโป ๊ 
ญี่ปุ่นและเม็กซิกัน แต่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องต้องห้ามทั้งสิ้น หรือเป็นเรื่อง
อื้อฉาวตลอดเวลา มีการรวมเล่มศิลปินจากแขนงต่างๆ ที่ชาวโลก 
อาจจะลืมไปแล้ว หรือตึกรามบ้านช่องสวยงาม หรือแปลกตา หนังสือ
รวมเรื่องนิทานเก่าๆ พร้อมภาพวาดของพี่น้องสกุลกริมม์ (หนูน้อย 
หมวกแดง ซินเดอเรลล่า และอีกหลายร้อยเรื่องที่อีกหลายคนอาจจะ
ไม่รู้จัก) จากสํานักพิมพ์ที่มีร้านเล็กๆ ร้านเดียว ขายการ์ตูนที่เมือง
โคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ถึงตอนนี้มีร้านค้าของตัวเองอยู่ในเมือง
หลวงและเมืองสําคัญทั่วโลกแล้ว

เรื่อง : วิชา วิศาลศิลป์
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เบเนดิคท์ แทเชน เกิดเม่ือวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ท่ีเมืองโคโลญจน์ 
ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันอายุ 52 ปี ในวัยเด็ก 
ชอบอ่านและเก็บสะสมหนังสือการ์ตูนเป็นชีวิต
จิตใจ จนสามารถเปิดร้านขายหนังสือการ์ตูน
ขนาด 23 ตารางเมตรตอนอายุประมาณ 18 ปี 
ให้ช่ือว่า แทเชนคอมิคส์ (Taschen Comics)  
นําหนังสือท่ีสะสมบางเล่มออกขายและมีการ
แลกซ้ือเล่มท่ีไม่มีได้ด้วย เม่ือปี 2527 ตอนเขา 
อายุ 23 ปี เขาได้ไปเจอภาพพิมพ์ก๊อปป้ีของ 
เรเน มากริตต์ ไม่มีคนสนใจซ้ือแล้ว เขาเลย
ขอยืมเงินจากท่ีบ้านเหมาซ้ือมาท้ังหมด 4 หม่ืน
ช้ินท่ีเหลือ และมารวมทําเป็นหนังสือรวมภาพ
ภาษาอังกฤษ สามารถขายได้ในราคาเหมาะสม
แต่ทํากําไรให้เขาอย่างงาม เป็นการผลิตหนังสือ
เล่มแรกของเขา และภายใน 6 ปีต่อมา เขาได้
ผลิตหนังสือรวมเล่มเก่ียวกับศิลปินต่างๆ ออก
มาขายได้มากมายในราคาท่ีเหมาะสม ทําให้ผู้
ท่ีรักศิลปะและเด็กนักเรียนสามารถมีสมุดรวม
ภาพวาดฝีมือนักวาดท่ีต่างคนต่างประทับใจไว้
ในครอบครอง ในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1990 

ช่ือของสํานักพิมพ์แทเชนกลายเป็นท่ีรู้จักใน
วงการผู้รักหนังสือศิลปะไปโดยปริยาย นาย
แมทท์ ไทร์นาวเออร์ ผู้ผลิตหนังและนักข่าว
ของนิตยสารแวนิต้ีแฟร์ เคยกล่าวว่า นายแท
เชนเป็นนักธุรกิจคนหน่ึงในน้อยคนท่ีตนรู้จัก 
ท่ีกล้าทําในส่ิงท่ีตัวเองต้องการในเวลาท่ีตัวเอง
ต้องการ ทําให้นายแทเชนอยากทดสอบคําพูด
ของนาย ไทร์นาวเออร์ ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ด้วย 

การผลิตหนังสือ ซูโม่ ซ่ึงดังสน่ันไปท่ัวโลก แม้
เฮลมุท นิวตัน เองซ่ึงมีความเพ้ียนพอประมาณ
อยู่แล้ว ยังคิดว่านายแทเชนเป็นบ้าไปแล้ว แต่
ต้องว่าคําพูดน้ันเป็นจริง ไม่ว่านายแทเชนจะ
ผลิตหนังสืออะไรออกมา ในตลาดก็จะขายดิบ
ขายดีเสียส่วนใหญ่ ตอนน้ีสํานักพิมพ์แทเชนมี
ออฟฟิศอยู่ท่ีเมืองโคโลญจน์ ฮ่องกง ลอนดอน  
ลอสแอนเจลิส มาดริด ปารีส และโตเกียว 
และมีร้านขายหนังสืออยู่ท่ีเมืองอัมสเตอร์ดัม 
เบอร์ลิน บรัสเซลส์ โคโลญจน์ โคเปนเฮเกน 
ฮัมบูร์ก ลอนดอน ปารีส และท่ีสหรัฐฯ อยู่ท่ี 
เบเวอร์ลี ฮิลส์ ฮอลลีวูด ไมอาม่ี และนิวยอร์ก 
นายแทเชนมักจะใช้เวลาอยู่ทีโ่คโลญจน์และ
ลอสแอนเจลิสเป็นส่วนใหญ่ เลยซ้ือบ้านรูปทรง
จานบินท่ีลอสแอนเจลิส และทําหนังสือเก่ียวกับ
บ้านหลังน้ีและอาร์คิเทคท่ีออกแบบบ้านออก
ขาย ทํากําไรงามให้เขาได้อีก เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง
ท่ีพิสูจน์ได้ดีว่า เม่ือคนเรากล้าทําในส่ิงท่ีตัวเอง
รัก ก็จะสามารถทุ่มเทกําลังกายและใจให้ได้
โดยไม่เหน็ดเหน่ือย และก็ประสบความสําเร็จ 
ในชีวิตได้เป็นอย่างดี

“เม่ือคนเรากล้าทําในส่ิงท่ีตัวเองรัก 

 ก็จะสามารถทุ่มเทกําลังกายและใจให้ได้ โดยไม่เหน็ดเหน่ือย 

และก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี”
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บันเทิง

     วัน เดือน ปีเกิดของคุณสามารถบอกเกี่ยวกับตัวคุณได้เช่นกัน ว่าคุณเป็นคนอย่างไร เหมาะสมกับชีวิตแบบใด หากขาดตกบกพร่อง
ด้านไหน สามารถหาทางเสริมและเพิ่มเติมได้ คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวเลขวันเกิดของคุณจะบอกอะไรบ้าง โดยจะแบ่งเป็น 2 ตอน 
เนื่องจากข้อมูลเยอะมาก ฉบับนี้จะดูที่ความหมายของตัวเลข ส่วนฉบับหน้าจะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข และความหมายของตัวเลข
เดี่ยวในตาราง

สมมุติว่านายมี เกิดวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือ ค.ศ.1972 เลขทางเดินชีวิตของเขาคือ

1+5+6+1+9+7+2 = 31 > 3+1 = 4 
เป็นคนน่าเชื่อถือ มั่นคง มีเสถียรภาพ แต่อาจจะช้า ระวังระแวงมากไปหน่อย

ต่อไปนี้เรามาหยอดตัวเลขลงในตารางกันครับ ตารางจะแบ่งเป็น 9 ช่องดังตัวอย่างด้านล่างนี้ โดยเลข 1 จะเริ่มจากช่องซ้ายล่าง เรียง

เลขขึ้นข้างบน ช่องกลางและขวาสุดก็เรียงเลขในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นเราจะได้เลข 9 มาจบที่ช่องขวาบน และแบ่งเป็นชั้นได้ดังนี ้  

เรื่อง : วิชา วิศาลศิลป์

3 6 9
2 5 8

ชั้นสมอง จิตใจ ความคิด การรู้ตัวเอง

ชั้นจิตวิญญาณ ความศรัทธา ความรู้สึก จิตสูง

ชั้นปฏิบัติ เป็นเรื่องเป็นราว การกระทำา กาย1 4 7

ชัน้สมอง หรอืสว่นของศรีษะ แสดง
ผลเกี่ยวกับความจํา ความคิด การวิเคราะห์ 

การอธิบายด้วยเหตุผล การจินตนาการ การ

สร้างสรรค์  ความใฝ่ฝัน ความเพ้อฝัน และ

การตัดสินใจด้วยอุดมคติ

ชั้นจิตวิญญาณ หรือส่ วน

ของหัวใจ ควบคุมเรื่องความอ่อนไหว 

สัญชาตญาณ สหัชญาณ ความรัก ความเสรี 

ความรูส้กึ การปลอ่ยตวัทางศลิป ์ความรอบรู ้

และเชาวน์ปัญญา

ชั้นปฏิบัติ คือการกระทํา รวมถึง

การพูด แรงจูงใจ การแสดงออกทางกาย 

การจัดระเบียบ ความอดทน ความต้องการ 

วัตถุนิยม และการเรียนรู้จากการสูญเสีย
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สําหรับนายมีที่เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 1972 จะมีตัวเลขคือ

1, 5, 6, 1, 9, 7, 2
นําตัวเลขเหล่านี้มาใส่ในตาราง 9 ช่อง จะได้ดังภาพนี้

ใส่เลขลงในช่องตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ หากมีเลขซํ้า ให้ใส่ช่องเดียวกัน

เช่น เลข 1 ที่มี 2 ตัว ให้ลงเป็น 11 ในช่องเลข 1

หากมี 1 สามตัว ก็จะเป็น 111 เลขอื่นก็เช่นเดียวกัน

คราวนี้เรามาดูความหมายของ เลข ใน
แต่ละช่องกันนะครับ ว่าแปลว่าอะไรบ้าง

6 9
2 5

ชั้นสมอง จิตใจ ความคิด การรู้ตัวเอง

ชั้นจิตวิญญาณ ความศรัทธา ความรู้สึก จิตสูง

ชั้นปฏิบัติ เป็นเรื่องเป็นราว การกระทำา กาย11 7

ชั้นปฏิบัติ
เรื่องการแสดงออกกับผู้อื่น และ
การควบคุมตนเอง 
1   มีปัญหาเร่ืองการแสดงความคิดเห็น    

   ต้องคิดก่อนพูด

11      สามารถแสดงความคิดเห็นได้ดี มัก         
   เข้าใจท้ังสองข้างของข้อถกเถียง

111   พูดมาก พูดไม่หยุด ฉลาด น่าสนใจ  

   ชอบทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน

1111   มีปัญหาในการแสดงความคิดเห็น  

   มักมองตัวเองเป็นหลัก ต้องหัดปล่อย 

   วางบ้าง

11111 กดตัวเองมากจนมีปัญหามากในการ     

   แสดงความคิดเห็น ดูหย่ิงยโส เก็บ 

   กดอดกล้ัน

   ช้ันจิตวิญญาณ
   มีแก่นสารสู่สหัชญาณ 
   ความอ่อนไหว 
   ความรู้สึก 
2    มีสหัชญาณ จิตรู้แจ้ง ระดับต้นที่พอเหมาะ 

    แต่อาจจะไม่พอสําหรับชีวิตสมัยนี้ที่เร็วจี๋

22    มีสหัชญาณหรือลางสังหรณ์ระดับพอประมาณ 

    อ่อนไหวเข้าใจคนอื่นโดยธรรมชาติ

222   ระดับความรู้สึกไม่ค่อยจะสมดุลความรู้สึกไวเกินไป  

    จะมาหนักที่อารมณ์

2222   ชอบทําอะไรให้คนรู้สึก อาจทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่าย 
    เลยทําให้โกรธ ถูกหัวเราะเยาะ

22222  เก็บความรู้สึกเศร้าหมอง ความน้อยใจไว้มาก และ 
       สับสนกับชีวิตของตัวเอง 
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6	 ความรักเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว	
							รักศิลปะ	หนักไปในเรื่องเกี่ยวกับ
							บ้าน	ต้องพยายามแสดงออกเรื่อง	
							ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับตัวเอง	
							บ้าง	เดี๋ยวจะเก็บกด
66 	 เป็นคนที่อาจจะควบคุมยาก	หรือมี	
							ข้อบกพร่องอะไรสักอย่าง	คิดมาก				
							ขี้กลัว	ควรหาทางปลดปล่อยเชิง
							ความคิดสร้างสรรค์
666 	คิดมากและระแวงเกี่ยวกับบ้าน	มี
							เรื่องสับสนภายในบ้าน	ผู้หญิงจะ
							เป็นมากกว่าผูช้าย	ขีเ้ป็นห่วงเกอืบจะ
							ถึงข้ันบ้าคล่ัง	แต่เป็นคนท่ีมีพรสวรรค์
							เวอร์ได้เช่นกัน
6666 มีพรสวรรค์มากเป็นพิเศษ	ขี้ระแวง	
								ขั้นเทพ	สามารถทําลายสุขภาพของ
								ตัวเองได้ง่ายและตัดขาดกับเพื่อน			
								ได้ง่าย

ชั้นสมอง เรื่องความจําและความสามารถทางจิต
3 มีความจําที่หนักแน่นโดยธรรมชาติและมีความตื่นตัวดี

33 สมองมีความตื่นตัวดีมาก	มีความคิดสร้างสรรค	์มีพรสวรรค์ด้านการเขียน	แต่อาจต้องระวังเป็น			

									ปรปักษ์ต่อสังคม

333 สามารถหลุดจากโลกของความเป็นจริงได	้เก็บตัวอยู่คนเดียว	ไม่มีเพื่อนสนิท

3333 มีความคิดสร้างสรรค์มากเกินจนหลุดโลกไปเลย	กลัวความเป็นจริง	

ชั้นปฏิบัติ
เน้นถึงร่างกาย ส่ิงท่ีจับต้องได้

4 	 เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว			

									เป็นการเป็นงาน	มีระเบียบ	

									ชอบอะไรที่แตะต้องได้มาก		

									กว่าทฤษฎี

44 	 เร ิ ่มจะไม่ค่อยเป็นกลาง				

									ยกเว้นเลขทางเดินชีวิตที	่

									1,	4	และ	7	จะไม่กระทบ	

									ไม่เช่นนั้นควรเลิกเหล้าเลิก

									บุหรี	่ร่างกายจะรับไม่ได้

									ในที่สุด

444 	 ติดอยู่กับสิ่งของและเงิน	

									ทอง	ยากที่จะสลัดทิ้งและ

									เข้าสู่พระธรรม	มักจะต้อง					

									ทํางานหนัก	ต้องดูแลเข่า			

									ข้อเท้า	และเท้า

4444 	ร่างกายอ่อนแอ	โดยเฉพาะ	
									ในส่วนขา	อาจจะพิการได้	

ชั้นจิตวิญญาณ มีเรื่องความรู้สึก ความ
รัก การแสดงออก ความเป็นศิลปิน
5	 มีบุคลิกที่ลงตัว	ควบคุมความรู้สึกได้ดีสามารถเลือกทาง	

									เดินได้เหมาะสม

55	 เป็นคนแรง	เช่ือม่ันในตัวเอง	อาจจะลดน้อยลงเม่ืออายุมากข้ึน	

									เลยต้องหัดควบคุมความรู้สึกยามแก่

555	 มีความแรงมากจนอาจจะดูประหลาดในสายตาของผู้อื่น

5555	แรงเกินจนอาจเป็นภัยต่อตัวเองได้

ชั้นสมอง
เรื่องความคิด
สร้างสรรค์ที่ดี 
จวบจนถึงการ
ทําลายล้าง
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ชั้นปฏิบัต ิ ต้องมีการสูญเสีย
อะไรบางอย่างก่อนจะได้อะไรที่ดี
กลับมา
7 มักจะสูญเสียเงิน สุขภาพ ความรัก 

 หรือสิ่งของ ก่อนจะได้สิ่งดีๆ กลับ

 เข้ามาในชีวิต

77 ระดับความเรียนรู้ของชีวิตจะมี 

 มาก ทําให้มักจะพยายามเข้าใจ 

 ชีวิต เชื่อเรื่องศาสตร์ต่างๆ หรือ 

 เรื่องที่จับต้องไม่ได้

777  ชีวิตนี้เศร้านัก เพราะต้องสูญเสีย 

 หนัก กว่าท่ีจะได้อะไรกลับมาแต่ละ 

 อย่าง แต่เป็นการเสริมสร้างบุคลิก 

 เป็นอย่างดี

7777 ต้องการความช่วยเหลือมากเป็น 

 พิเศษ     ในตารางตัวเลข หากมีเลข 3 ตัวติด
กัน หรือมีช่องว่าง 3 ช่องติดกัน ก็บ่งบอก

อะไรเพ่ิมเติมได้อีก เช่น ช่อง 1,5,9 เรียก

ว่าเป็นลูกศรแห่งความต้ังใจ แปลว่านาย

มีเป็นคนท่ีมีความต้ังใจและมีความเพียร 

ขยันท่ีจะทําให้ส่ิงท่ีตัวเองใฝ่ฝันไว้เป็นจริง 

บางคร้ังอาจด้ือร้ันพอควร จนไม่ยอมรับ

ว่าตัวเองไม่มีวันได้ทุกส่ิงท่ีต้องการ จะ

แลเห็นส่ิงกีดขวางทางเดินว่าเป็นเพียง

อุปสรรคท่ีตนสามารถหาทางแก้ไขและ

เดินต่อได้ เพราะมีความทะเยอทะยานสูง 

ชั้นจิตวิญญาณ เป็น
เลขที่มีพลัง ไม่ค่อยจะชอบอยู่นิ่ง 
รับอิทธิพลด้านความรอบรู้และ
ความเป็นอิสระ
8 มีระเบียบ พิถีพิถัน หากใช้ชีวิต 

 ดา้นบวก แตห่ากลบ จะมแีตค่วาม

 เฉื่อยชา ไม่แยแส และความไม ่

 แน่นอน

88  เป็นคนมีประโยชน์มาก หรือไม่ม ี

 ความสงบเลย สุดขั้วใดขั้วหนึ่ง  

 ต้องดูรายละเอียดให้ดี จะเป็นผู ้

 เผด็จการได้ง่าย มีความเชื่อมั่นใน

 ตัวเองสูงเกินไป

888  ลนกระเจิง คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย 

 มองโลกในแง่ร้ายมาก ต้องการ 

 ความรักและคนชี้ทางแนะนําชีวิต 

 ที่ดี

8888 ลนระเบิด อยู่นิ่งไม่ได้เลย ไม่ควร 
 บังคับคนแบบนีเ้พราะจะแยล่งสดุๆ 

ชั้นสมอง 9 เป็นเลขที่มีอํานาจ 
เป็นทั้งเลขประจําสงครามและเลข
แห่งความเจริญ พลั งแ ห่งความ
ทะเยอทะยาน

9 มีความใฝ่ฝันดี เป็นที่ไว้ใจ  

 มีอุดมคติเป็นกลาง

99 เป็นคนหนักอุดมคติท่ีอาจจะ

 ปฏิบัติจริงได้ยาก กระตือรือร้น 

 ด้วยความคิดที่เป็นเรื่องเป็น 

 ราวชอบวิจารณ์คนอื่น

999 อุดมคติและใฝ่สูงเกินปกติ  

 ทําให้คุยด้วยลําบากจน 

 สามารถเพ้ียนได้ แต่หากรู้ตัว 

 และพยายามควบคุมตัวเองก็ 

 จะทําได้

9999 อยู่แต่ในโลกแห่งความฝันที่ 
 เลอะเลือน

99999 ตัวเองคือฝันร้าย

คราวนี้ลองมาสรุปดูว่า นายมี เป็นคนอย่างไร
นายมเีปน็คนทีส่ามารถแสดงความคดิเหน็ไดด้ ีมักเขา้ใจทัง้สองความเหน็จากคนตา่งฝา่ย 

มีสหชัญาณ หรอืลางสงัหรณ์ระดบัตน้ทีพ่อเหมาะ พอรู้สกึไดว้า่อะไรเปน็อะไร แตบ่างครัง้จะไม่

ค่อยพอสําหรับชีวิตสมัยนี้ที่เร็วจี๋ จึงไม่ทันคนอื่นเขาบ้าง มีบุคลิกที่ลงตัว ควบคุมความรู้สึกได้

ดี สามารถเลือกทางเดินชีวิตได้เหมาะสม รักบ้านและครอบครัว รักศิลปะ ชอบงานบ้าน ชอบ

อยู่บ้าน บางครั้งต้องหัดแสดงความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวบ้างก็จะดี เดี๋ยวเก็บตัวเก็บกดเกิน

ไปจะทําให้พูดกับคนอื่นไม่ค่อยเป็น มักสูญเสียเงิน สุขภาพ ความรัก หรือสิ่งของ ก่อนที่จะได้

สิง่ดีๆ  กลบัเขา้มาในชวีติ เปน็คนมคีวามใฝฝ่นั เปน็ทีไ่วใ้จไดดี้ เป็นคนมอีดุมคต ิมกัเป็นกลาง

ในฉบับหน้า เราจะมาดูลูกศรต่างๆ ในตารางกันนะครับ ลองดูกัน
ก่อนว่าตัวเลขชุดนี ้ บอกถึงตัวคุณได้พอประมาณแล้วหรือยัง
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ต้นไทร  ภายในบริษัทบุญรอดฯ นั้นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ

ต้นไทรต้นใหญ่ 2 ต้นที่อยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมก่อนบุญรอดจะมา

ตั้งเสียอีก เรียกได้ว่าเก่าแก่มากๆ ต้นแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้า

ของตึกสำานักงานใหญ่ อีกต้นจะอยู่ด้านหลังบริษัท ริมแม่นำ้า

เจ้าพระยา เป็นสองที่ใหญ่ๆ ที่คนบุญรอด มักเข้าไปทำาความ

เคารพสักการะกัน

หนุมานคาบศร คือตราสัญลักษณ์

ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

ซึ่งหลายคนมักเข้าใจว่าเป็นตัวสิงห์

เบียร์ท่านเจ้าคุณ เป็นชื่อที่คอเบียร์สมัยก่อนเหมาเรียก

เบียร์ยี่ห้อต่างๆ ทั้งตราว่าว ตราปักเป้า ตราพระปรางค์ 

ตรากุญแจ ตรารถไฟ และตราสิงห์ เบียร์เหล่านี้เป็นเบียร์

ไทยยี่ห้อแรกๆ จากบริษัท บุญรอดฯ ที่ออกสู่ตลาดใน

ราคาขวดละ 32 สตางค์

เบียร์หนุมาน เบียร์คู่แข่งของสิงห์ยี่ห้อแรก 

ที่มาประกาศท้าชนกับเบียร์สิงห์ ถือกำาเนิดขึ้นใน

ปี 2504 และปิดกิจการลงในปี 2506 
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ภาพ : artqse

นํ้าหวานตราสิงห์ 

สินค้าในยุคแรกๆ ของ

บริษัทบุญรอดฯ เป็น

เครื่องดื่มผสมโซดา 

มีนํ้ามะเนดและนํ้าหวาน

รสชาติต่างๆ

ไก่ย่างบุญรอด  สูตรแท้และดั้งเดิมของบุญรอด เผยโฉมครั้งแรกเมื่อครั้งงานกาชาดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อช่วงปี 2477-

2481 ปัจจุบันได้มีการย้ายสถานที่จัดงานกาชาดมายังสวนอัมพรก็ยังคงขายอยู่  แต่โอกาสที่จะลิ้มรสชาติอันแสนอร่อยของไก่ย่าง

บุญรอดจะมีเพียงปีละ 1 ครั้ง ในงานกาชาดเท่านั้น

บรูมาสเตอร์ หรือที่รู้จักกันในนามของนักปรุง

เบียร์ คนแรกของเมืองไทยคือ คุณประจวบ 

ภิรมย์ภักดี จบหลักสูตรมาจากประเทศเยอรมนี

สิงห์เบียร์การ์เด้น  เทศกาลเบียร์ที่มา

พร้อมกับลมหนาว และเสียงเพลงจาก

วงดนตรีชื่อดัง กับความคลาสสิกของ

สุดยอดตํานานเบียร์ไทยที่สิงห์ได้จัดทํา

เป็นเจ้าแรกในไทย จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม ตามสถานที่

ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ข้าวบาร์เลย์  เป็นธัญพืชเก่าแก่ของมนุษย์ มีถิ่นกําเนิดในแถบซีเรียและ

อิรัก ซึ่งเชื่อว่าเป็นบริเวณที่มีการเพาะปลูกเป็นแห่งแรก ชาวกรีกและ

โรมันโบราณนําข้าวบาร์เลย์มาทําขนมปังและเค้กเมื่อกว่า 2,000 ปีมา

แล้ว ปัจจุบันข้าวบาร์เลย์ใช้มากในการผลิตมอลต์สําหรับอุตสาหกรรม

เบียร์
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กลางคืน...ช่วงเวลาของการผ่อนคลายความเหน่ือยล้า จะมีส่ิง
ใดร่ืนรมย์ไปกว่ารับฟังบทเพลงไพเราะท่ีเล่าเร่ืองราวชีวิตของผู้คนยามค่ํา 
สหภาพดนตรี ภูมิใจนําเสนอ “ชีวิตภาคค่ํา” อัลบัมแห่งปีเพ่ือคนกลางคืน 
เอาใจคนกลางคืนโดยเฉพาะ

หลังจากส่งเพลงหลายแนวออกมาให้ฟังกัน  ท้ังร็อกสุดมันอย่าง
แบล็คเฮด แร็พจอมกวนอย่างวีไอพี ยังมีแนวจ๊ิกโก๋อกหักอย่างเพลง 
“พูดลอยลอย” ท่ีกําลังฮอตฮิตติดชาร์ตท่ัวประเทศ วันน้ีสหภาพดนตรี
ได้นักแต่งเพลงยอดฝีมืออาทิ “นิติพงษ์ ห่อนาค” “วสุ ห้าวหาญ” เจ้าของ
ผลงานเพลงดังอย่างคิดฮอตและคนบ้านเดียวกัน มาร่วมตีแผ่ นําเสนอ

เร่ืองราวของผู้คนท่ีต้องใช้ชีวิตกลางคืนในแง่มุมต่างๆ  ล้วนเป็นเร่ืองจริง
ท่ีหลายคนกําลังสัมผัส หรือเคยเกิดข้ึนกับตัวเองมาก่อน ถ่ายทอดออกมา
เป็นบทเพลงหลากอารมณ์ ขับร้องโดยเหล่าศิลปินคุณภาพคับค่ังอย่าง 
“พงษ์สิทธ์ิ คัมภีร์” “สุนารี ราชสีมา”  

ชีวิตภาคคํ่า ประกอบด้วย 10 เพลง 10 ศิลปิน หลากสไตล์ทั้ง
ป็อปร็อก เพื่อชีวิต ลูกทุ่ง นําเรื่องราวชีวิตของคน 10 คน มาร้อย
เรียงเสมือนภาพยนตร์เพลงบทหนึ่ง สะท้อนรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
บันเทิงเริงใจ และหยดนํ้าตาของใครบางคนในมุมสลัวราง ท่ามกลาง
แสงสีพร่างพราย 

สามารถขอฟังเพลง “ชีวิตภาคค่ํา” ได้ทางคล่ืนวิทยุท่ัวประเทศแล้ววันน้ี 
รหัสดาวน์โหลด *24824114 และติดตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวได้ทาง  www.facebook.com/wearemusicunion  

เม่ือโลกเปิดไฟ หัวใจก็มีเสียงเพลง

พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ไท ธนาวุฒิ แบงค์ ปวริศร อุเทน พรหมมินทร์

สุนารี ราชสีมา

เรื่อง : ศิกานต์
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สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบคว�มมัน รักแนว
ดนตรแีบบหนกัๆ ห�กยงัไมท่ิง้กลิน่อ�ยของ
คว�มเป็นไทย สหภ�พดนตรี ยินดีนำ�เสนอ 
“ร็อกมโหรี” มิติใหม่ของเพลงไทย รสชาติ
ใหม่ของเพลงร็อก เป็นอัลบัมที่รวบรวมนัก
ดนตรีรุ่นใหม่ส�ยพันธุ์ร็อก 5 วง 5 สไตล์ 
จ�กแรงบันด�ลใจที่อย�กจะสร้�งสรรค์   
ผลง�นเพลงร็อกต�มแนวที่ถนัดจึงจับเอ�
ท่วงทำ�นองเพลงไทยเดิมม�เป็นแกนหลัก 
ใส่ดนตรีจังหวะหนักหน่วงร่วมกับคำ�ร้องท่ี
ทันสมัย กล�ยเป็นคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ใน

วงก�รเพลงบ้�นเร� ท่ีนำ�สิ่งท่ีดูเหมือนจะ
เข้�กันไม่ได้ม�ผสมผส�นกันได้อย่�งลงตัว 

ด้วยท่วงทำ�นองที่คุ้นหูของเพลงไทย
เดิม ประกอบกับได้ผู้แต่งคำ�ร้องยอดฝีมือ 
อ�ทิ “ประช� พงศ์สุพัฒน์” ผู้เขียนเน้ือ
เพลง โอ๊ะ...โอ๊ย (ท�ท� ยัง) หรือ วีระนนท์ 
นวช�นน ผู้เขียนเนื้อเพลง ล้�งใจ (อนันต์ 
บุนน�ค) ทำ�ให้ “ร็อกมโหรี” เป็นแนวเพลง
ที่ถูกอกถูกใจมิตรรักแฟนเพลงช�วร็อก
พันธุ์แท้ ตั้งแต่รุ่นโก๋หลังวังไปจนกระทั่ง
เด็กแว้นหลังมอเตอร์ไซค์     

ตัวอย่างเพลงในอัลบัม

ชีวิตภาคค่ํา  ขับร้อง: พงษ์สิทธ์ิ คัมภีร์  
คำ�ร้อง/ทำ�นอง: วสุ ห้�วห�ญ 

 “...ชีวิตภ�คคำ�่สำ�มะเลเฮฮ�  เหน่ือยจ�ก
ง�นม�เลยพ�ชีวิตม�ใช้ แดดร่มลมตกยกแก้ว
ให้เย็นใจ  เม่ือโลกเปิดไฟหัวใจก็มีเสียงเพลง...”

กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับน้อง  
ขับร้อง: ไท ธน�วุฒิ  
คำ�ร้อง/ทำ�นอง: จักร�วุธ แสวงผล

“...กินอยู่กับป�ก อย�กอยู่กับน้อง มัน
อ่ิมใจจนกับแกล้มไม่ต้อง แค่ได้แอบมอง แล้ว
ยกซดซักที กินอยู่กับป�ก อย�กจะมีคนน้ี เกิด
ม�หลงรักน�งฟ้�ร�ตรี จะบอกไงดี ข้ีอ�ยอย่�ง
พ่ีรักจริง...”

ย้อมใจ  ขับร้อง: แบงค์ ปวริศร์  
คำ�ร้อง: อ�ทิตย์ ส�ระจูฑะ  
ทำ�นอง: สันธ�น เล�หวัฒน�วิทย์

“...อย�กจะขอย้อมใจ ย้อมมันสักด่ืม 
แก้วท่ีหน่ึงกับแก้วท่ีสองให้ลืมเค้�ไป แก้วท่ีส�ม
ส่ีห้� จะฉลองชีวิตใหม่ แก้วต่อไปต่อไปต่อไป
ย้อมใจให้ดำ�...”

ใช่สิพ่ีมันรวย  ขับร้อง: อุเทน พรหมมินทร์ 
คำ�ร้อง/ทำ�นอง: วิสูตร แสงอรุณเลิศ

“..ใช่ซ่ี ใช่ซ่ี ก็พ่ีมันรวย ถ้�พ่ีไม่รวยน้อง
จะรักหรือเปล่� จะข�ยท้ิงเฟอร�ร่ี ยอมน่ังแท็กซ่ี
ก็เอ� กัดก้อนเกลือกินกับเจ้� ถ้�ห�กน้องส�ว
รับพ่ีเป็นแฟน...”

กุหลาบไร้หนาม ขับร้อง: สุน�รี ร�ชสีม�  
คำ�ร้อง: นิติพงษ์ ห่อน�ค  
ทำ�นอง: กตัญญู ทุ่งมีผล  

“...เหมือนกุหล�บท่ีไร้หน�ม พร้อมจะ
อยู่ใกล้มือ พร้อมให้คนเด็ดถือ ยอมให้ง่�ยด�ย 
คอยสักคนได้ดมได้ดอม คนท่ีเค้�ยอมให้ฉันรับ
ใช้ แต่ก็ไม่มี...”

โชว์ห่วยคนสวยใจดํา  วง “อบเชย”                         

คำ�ร้อง: หนูม�ลี แอนด์เดอะแกงค์

เรียบเรียง: นิวัฒน์ อำ�่แสง

ทำ�นองเพลงแขกมอญบ�งขุนพรหม   

ส�ม�รถด�วน์โหลดฟังเพลงจ�ก “ร็อกมโหรี” ได้แล้ววันนี้ โดยกด 
*24824108 และสำ�หรับแฟนเพลงช�วร็อกทุกท่�น ห้ามพลาด
คอนเสิร์ตสุดพิเศษจากวงแบล็คเฮด ในวันที่ 14 กันยายนนี้ ติดตาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : prmusicunion@gmail.com

ตัวอย่างเพลงในอัลบัม                       

รักจริงไรจริง  วง “The Morning Glory”                      

คำ�ร้อง:  วีระนนท์ นวช�นน    

ทำ�นองเพลงสร้อยสนตัด   

ท่องคาถา  วง “The Lummurve”                                  

ทำ�นองเพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง   

Want, Need, Love  วง “Diamond Dust”   

คำ�ร้อง: จักร�วุธ แสวงผล

เรียบเรียง: กรรณศิริ อ�ญ�เมือง

ทำ�นองเพลงล�วเจริญศรี  

สุก้ี  วง “ทรงไทย”

คำ�ร้อง:  ประช� พงศ์สุพัฒน์                                                 

ทำ�นองเพลงค้�งค�วกินกล้วย        
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ผ้าพันคอ
1,690 บาท

สร้อยคอสิงห์
1,290 บาท

สร้อยคอจี้ฝาเบียร์
1,290 บาท

Singha Life ต้อนรับฤดูกาล Spring/Summer 2013 น้ี โดยเปิดตัวคอลเลคช่ันใหม่ล่าสุด ท่ีนำาสไตล์

คลาสสิกของหนุ่ม Country Club มาถ่ายทอดลงในไลน์ Singha Work เพ่ิมดีกรีความสนุกสนานให้กับ

ไลน์ Singha Play เอาใจหนุ่มๆ ท่ีช่ืนชอบความท้าทาย และรักการเดินทางเพ่ือหาแรงบันดาลใจแปลก

ใหม่โดยเฉพาะ มีท้ังแบบเรียบเท่สำาหรับสวมใส่ในวันทำางาน แบบลำาลองสำาหรับวันหยุดสบายๆ สะท้อน

สไตล์ และบุคลิกของผู้ช่ืนชอบแบรนด์ Singha Life ได้อย่างชัดเจน

ลวดลายบนเส้ือผ้าในซีซ่ันน้ี หยิบเอาลายการ์ตูนกราฟิกสีสันสดใสมาเป็นไฮไลท์ นำาเสนองานแบบ

โมทีฟ และใช้โทนสีท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากวิลเลียม มอร์ริส ศิลปิน นักเขียน และนักสังคมนิยมชาว

อังกฤษ ผู้เล่ืองลือในนามของนักออกแบบลวดลายบนผนัง มาทำาให้การสร้างสรรค์เส้ือผ้าได้อารมณ์

สนุกสนานย่ิงข้ึน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสิงห์ไลฟ์ 1177 หรือ 1699 ชั้น 3 Siam Center/ ชั้น 2 โซน Beacon เซ็นทรัลเวิลด์

พิเศษสำ�หรับช�วสิงห์ รับส่วนลด 10% และส่วนลดพิเศษ 20% สำ�หรับเส้ือเช้ิตและโปโล เม่ือแสดงบัตรพนักง�นสิงห์

Spring/Summer 2013

กระเป๋าหนังทรงกลม
ลายฝาเบียร์
6,590 บาท

เชิ้ต Work สีขาว
2,790 บาท

เนคไท
ขวดเบียร์
1,290 บาท

กระเป๋าหนังทรง Briefcase
8,990 บาท Cap

1,290 บาท

เสื้อยืดพิมพ์ลายเบียร์ไทย
1,490 บาท

เสื้อยืด Singha bottles
1,490 บาท

เรื่อง : สิรี
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แม�น�ำเจ�าพระยา

ประตู 3

ประตู 2

ประตู 1

ประตู 3

ประตู 2

ป��มน�ำมัน

อาคารโรงกลึงใหม�

บ�อบำบัด
น�ำเสีย

โรงช�างไม�

สโตร�1

สโตร�2

อาคาร
รับขวดเปล�า

อาคารจ�ายสินค�าสามเสนบร�วเวอร�่

สามเสนบร�วเวอร�่

อาคารห�องต�ม2

อาคารห�องต�ม1

ตึก IT

ท�าน�ำ1

อาคาร
ว�ศวกรรม

สนง.ออกแบบ
ก�อสร�าง

อาคารจอดรถ1

บริษัท บ
ุญรอดบริวเวอ

ร่ี จำกัด 
999 ถน

นสามเสน แขวงถ
นนนครไช

ยศรี เขต
ดุสิต กทม. 1

0300  l
  โทร: (6

62) 659
-2000 E

xt.2146
  l  แฟกซ: (66

2) 669-
1158

เคาน�เตอร�
การเง�น

บริษัท บ
ุญรอดบริวเวอ

ร่ี จำกัด 
999 ถน

นสามเสน แขวงถ
นนนครไช

ยศรี เขต
ดุสิต กทม. 1

0300  l
  โทร: (6

62) 659
-2000 E

xt.2146
  l  แฟกซ: (66

2) 669-
1158

ATM

บริษัท บุญรอดบริวเวอ
ร่ี จำกัด 

999 ถน
นสามเสน แขวงถ

นนนครไช
ยศรี เขต

ดุสิต กทม. 1
0300  l

  โทร: (6
62) 659

-2000 E
xt.2146

  l  แฟกซ: (66
2) 669-

1158

ประชา-
สัมพันธ�

บริษัท บุญรอดบริวเวอ
ร่ี จำกัด 

999 ถน
นสามเสน แขวงถ

นนนครไช
ยศรี เขต

ดุสิต กทม. 1
0300  l

  โทร: (6
62) 659

-2000 E
xt.2146

  l  แฟกซ: (66
2) 669-

1158

ประชา-
สัมพันธ�

บริษัท บุญรอดบริวเวอ
ร่ี จำกัด 

999 ถน
นสามเสน แขวงถ

นนนครไช
ยศรี เขต

ดุสิต กทม. 1
0300  l

  โทร: (6
62) 659

-2000 E
xt.2146

  l  แฟกซ: (66
2) 669-

1158

ที่พัก
พนักงาน

บริษัท บุญรอดบริวเวอ
ร่ี จำกัด 

999 ถน
นสามเสน แขวงถ

นนนครไช
ยศรี เขต

ดุสิต กทม. 1
0300  l

  โทร: (6
62) 659

-2000 E
xt.2146

  l  แฟกซ: (66
2) 669-

1158

โรงอาหาร

บริษัท บุญรอดบริวเวอ
ร่ี จำกัด 

999 ถน
นสามเสน แขวงถ

นนนครไช
ยศรี เขต

ดุสิต กทม. 1
0300  l

  โทร: (6
62) 659

-2000 E
xt.2146
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หา SINGHA MAGAZINE ได้ที่ไหน
ใครอยากได้ อยากอ่าน อยากเก็บสะสม SINGHA MAGAZINE 
ไว้ในครอบครอง สามารถหาได้ที่

หรือถ้าใครไปไม่ทัน สามารถเข้าไปโหลดอ่านกันได้ง่ายมากที่ http://ebook.boonrawd.co.th 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด
     อาคารสำานักงานใหญ่

     บุญรอดเทรดด้ิง

     ATM

     อาคารนอน-แอลกอฮอล์

     สำานักงานบุคคล

     อาคารสำานักงานริมน้ำา

     โรงอาหาร

     ห้องพักพนักงานสามเสน

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร่ี จำากัด

     โรงอาหาร
     ป้อมรูดบัตร

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จำากัด

     ห้องสมุดพนักงาน
     สโมสรพนักงาน    

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด      

 โรงอาหาร
     อาคารบรรจุ

บริษัท วังน้อย เบเวอเรซ จำากัด

     โรงอาหาร
     ห้องสมุดพนักงาน

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำากัด      

 โรงอาหาร 

บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำากัด  

     โรงอาหาร

บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำากัด

     โรงอาหาร
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สิงห์

เร แม๊คโดแนลด์
Managing Director (RayMac TV), พิธีกร, นายแบบ

ส่ิงท่ีคุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “Notebook (Computer)” อาหาร

จานโปรดของคุณ? “เย็นตาโฟ” คุณมีความสุขท่ีสุดเม่ือ? “ได้ต่ืนมากิน

อาหารเช้าอร่อยๆ” ช่วงเวลาในอดีตท่ีคุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาท่ีคุณอยาก

กลบัไปแก้ไขท่ีสดุ คือ? “ไปศึกษาตอ่เพิม่เตมิในสิง่ท่ีอยากทำาในชวีติตอน

นี้” คุณกลัว? “ท่ีแคบๆ” บุคคลท่ีคุณช่ืนชมมากคือใครและเพราะอะไร? 

“เคยมี แต่ตอนน้ีไม่มีแล้ว” หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ่าน คือ? 

“หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์” ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวคุณ คือ? “ค้นหา

ความรูใ้หม่ๆ  จากหนา้จอคอมพวิเตอรไ์ด้ตลอดเวลาตลอด

วัน” สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ คือ? “ข้ีเกียจ” นิสัยแบบไหน

ท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสุด? “ข้ีเกียจ” นิสัยแบบไหนท่ีคุณ

คิดว่าดีเป็นเลิศ? “ค้นหาส่ิงใหม่ๆให้กับชีวิตเสมอ” 

คุณประทับใจกับ? “การทำาให้คนอ่ืนมีความสุข 

เช่น ครอบครัว คนท่ีรัก” คุณอยากทำาอะไรก่อน

ตาย? “ความดี” สถานท่ีท่ีคุณไปเป็นประจำา? 

“ร้านตัดผม” ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณ 

อยากเป็นอะไร? “ดัชช่ี บอย” ถ้าได้เกิดใหม่ 

ชาติหน้าคุณจะเกิดเป็นอะไร? “คุณชาย

แห่งจุฑาเทพ”
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