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งานเฉลิมฉลองบุญรอด 80 ปีก็ได้ผ่าน
ไปด้วยดี เร่ิมต้ังแต่การเชิญทีมฟุตบอลดัง
ระดับโลก 2 ทีมมาเตะกับทีมสิงห์ ออลสตาร์ 
ต่อด้วยงานทำาบุญท่ีบริษัท และจบด้วยงาน
เล้ียงใหญ่ท่ีอิมแพค เมืองทองธานี นอกจาก
น้ันก็ยังมีการเปิดตัวงาน Singha World หรือ
งานแสดงสินค้าของสิงห์เป็นคร้ังแรก เร่ิมต้นท่ี
ชลบุรี และงานประกวดภาพ “มองสิงห์ สร้าง
ศิลป์” ท่ีมีบุคคลท่ัวไปและนักเรียน นักศึกษา 
ส่งภาพเข้ามาท้ังหมดเกือบ 500 ภาพ สิงห์ 
แมกกาซีน ฉบับน้ีเลยถือโอกาสจัดทำาข้ึนเป็น
ฉบับพิเศษรวมภาพจากหลายๆ งานมาโชว์ให้พวกเราได้ดูกันนะครับ 

รูปภาพเป็นส่ิงท่ีสำาคัญมากในการเล่าเร่ืองให้ผู้อ่านได้เห็นความ
จริงท่ีถูกจับไว้ในกาลเวลา ทุกอย่างรอบข้างได้เดินหน้าต่อไปแล้ว แต่
ภาพท่ีจับไว้น้ัน บอกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนไปแล้วได้ทันที หยุดเวลาเอาไว้ก็
ว่าได้ พวกเราท่ีอยู่ในเหตุการณ์มองกลับไปก็จะจำาได้ถึงเส้ียววินาทีน้ัน 
อาจจะดึงความรู้สึกเก่าๆ กลับมา แต่สำาหรับคนรุ่นใหม่ ก็จะได้เห็น
บรรยากาศของส่ิงท่ีเกิดข้ึนไปแล้ว หน้าตาของผู้ร่วมงานว่าใครเป็นใคร 
การแต่งกายหรือแฟช่ันในตอนน้ัน และอีกหลายอย่าง รูปภาพจึงมี
ความสำาคัญในสมัยหน้า เราจึงควรรีบเก็บไว้ให้มากในสมัยน้ี เพราะ
เวลาเดินต่อไปเร่ือยๆ ไม่หยุด หากไม่เก็บภาพไว้ตอนน้ี ก็จะไม่มีแสดง
ให้เห็นในภายหน้า

นอกจากน้ี เราได้ไปเย่ียมบริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด 
เป็นโรงงานในเครือท่ีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีการพัฒนามาเป็น
ลำาดับต้ังแต่เร่ิมต้นผลิตนำา้และโซดาด้วยเคร่ืองผลิตเก่าท่ีรับช่วงต่อมา
ปรับปรุงใหม่ จากน้องน้อยจะเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ด้วยเคร่ืองจักรใหม่
ทันสมัยในพ้ืนท่ีท่ีขยายเพ่ิมมากข้ึน กำาหนดสร้างเสร็จภายในปีท่ี 80 
ของเราปีน้ี จะกลายเป็นโรงงานผลิตนำา้และโซดาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเราไป 
ทางโรงงานสุราษฎร์ฯ ก็ได้ผ่านท้ังสุขและทุกข์ และกลับมาเป็นสุขใหม่ 
เลยขอถือโอกาสเล่าเร่ืองและนำาภาพยามวิกฤตมาบันทึกไว้ให้ทุกคนได้

เห็นกันด้วย เพราะเหตุการณ์น้ีแสดงถึงความ
มีหัวใจสิงห์ของพวกเรากันเอง และแสดงออก
ถึงความเป็นไทยแท้ของเราและเพ่ือนพ่ีน้องท่ี
อาศัยอยู่รอบข้างด้วยครับ 

 ต่อจากเล่มท่ีแล้วท่ีผมได้กล่าวถึงคุณ
อิสระ ขาวละเอียด นักปรุงเบียร์มือเอกของ
เราท่ีพาผมไปชมโรงเบียร์เดิมท่ีสามเสน เรา
จึงขอตามไปดูเร่ืองการปรุงเบียร์ในฉบับน้ี เป็น
หัวใจของเราก็ว่าได้ เพราะหากผู้ปรุงเบียร์ปรุง
ออกมาไม่อร่อย ก็จะไม่มีคนด่ืม สิงห์และลีโอ
ก็จะไม่ได้เป็นแบบท่ีเป็นอยู่ในทุกวันน้ีนะครับ

ในฉบับท่ีแล้ว ได้มีแบบสอบถามแทรกไปด้วยเพ่ือทางทีม สิงห์ 
แมกกาซีน  จะได้ทราบว่าผู้อ่านสนใจเร่ืองใด หรืออยากเห็นเร่ืองใด
มากข้ึน ก็ได้แบบสอบถามกลับมาพอประมาณ มีท้ังผู้ท่ีอยากจะได้ของ
ขวัญและผู้ท่ีให้คำาตอบจริง ทางทีมงานก็พยายามจะปรับให้เข้าท่ีให้ได้
มากท่ีสุดนะครับ เป็นการสรุปว่า นิตยสารฉบับน้ีจะเป็นนิตยสารราย 
3 เดือน สรุปข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือในแต่ละไตรมาส 
รวมท้ังมีเกร็ดความรู้ในเร่ืองต่างๆ มาเสริมให้ด้วยแบบเดิม สามารถ 
download ได้จาก www.singhamagazine.com ครับ และกำาหนด
จะมี Year Book ออกมาในจำานวนจำากัดในช่วงต้นปี สรุปเร่ืองต่างๆ 
ของปีท่ีผ่านมาว่าบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมอะไรบ้าง ออกสินค้าใหม่อะไร
บ้าง และรวมภาพโฆษณาสินค้าต่างๆ ในรอบปี นอกจากน้ัน จะมีการ
เก็บข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์รอบข้างเราด้วย 
เพราะหลายส่ิงหลายอย่างก็มีผลกระทบกับบริษัทไม่มากก็น้อย ท้ังใน
ทางตรงและในทางอ้อม เป็นเกร็ดประวัติของบริษัทท่ีน่าจะมีประโยชน์
และเข้าใจง่าย

ด้วย สิงห์ แมกกาซีน  เล่มท่ี 4/2013 น้ี เป็นเล่มสุดท้ายของปีน้ี 
ผมและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
จะได้รับข้อมูลและความรู้จากนิตยสารน้ีไม่มากก็บ้าง แล้วพบกันใหม่
ในปี 2557 ครับ                                 -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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บทบรรณ�ธิก�ร
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บันเทิง / เลขศาสตร์
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“มองสิงห์ สร้างศิลป์”
ภาพจากโครงการประกวด

สิงห์ / ภาพเล่าเรื่อง

โครงการประกวด “มองสิงห์ สร้างศิลป์” ตัดสินและประกาศผลรางวัล วันท่ี 25 ตุลาคม 2556

มีผู้ส่งภาพเขียนเข้าประกวด บุคคลท่ัวไป 242 ภาพ นักศึกษา 85 ภาพ และภาพถ่าย บุคคลท่ัวไป 656 นักศึกษา 252 ภาพ
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รางวัลชนะเลิศ ภาพถ่ายประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่อภาพ “กลับบ้าน” เจ้าของผลงาน: ทนงศักดิ์ หาระคุณโน

รางวัลชนะเลิศ ภาพวาดประเภทอุดมศึกษา
ชื่อภาพ “เลี้ยงผีปู่ย่า” เจ้าของผลงาน: ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
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สิงห์ / ภาพเล่าเรื่องสิงห์ / ภาพเล่าเรื่อง

รางวัลชนะเลิศ ภาพถ่ายประเภทอุดมศึกษา
ชื่อภาพ “คู่เก๋า” เจ้าของผลงาน: ชโลธร สิทธิขุนทด

รางวัลที่ 3 ภาพถ่ายประเภทอุดมศึกษา
ชื่อภาพ “กลาง” เจ้าของผลงาน: วัชริศ เล่ห์รักษ์
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รางวัลชนะเลิศ ภาพวาดประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่อภาพ “มารผจญ NEW No.2” เจ้าของผลงาน: สิทธิวุธ ยาวิชัย

รางวัลที่ 2 ภาพวาดประเภทอุดมศึกษา
ชื่อภาพ “ร่างกาย” เจ้าของผลงาน: พฤตินันท์ ดำานิ่ม
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รางวัลที่ 2 ภาพถ่ายประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่อภาพ “เคียงคู่วัฒนธรรม” เจ้าของผลงาน: ชาติชาย พรมพิราษฎร์

รางวัลที่ 3 ภาพถ่ายประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่อภาพ “ผูกพัน” เจ้าของผลงาน: เสกสรร เสาวรส

รางวัลที่ 3 ภาพวาดประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่อภาพ “Coming In Twilight” เจ้าของผลงาน: ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล

รางวัลที่ 3 ภาพวาดประเภทอุดมศึกษา
ชื่อภาพ “หิมพานต์” เจ้าของผลงาน: เทิดธันวา คะนะมะ
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รางวัลที่ 2 ภาพถ่ายประเภทอุดมศึกษา
ชื่อภาพ “80 ปีแห่งความอบอุ่น” เจ้าของผลงาน: วัชรินทร์ พรรณวิชัย

รางวัลที่ 2 ภาพวาดประเภทประชาชนทั่วไป
ชื่อภาพ “ก้าวข้ามสู่ศรัทธา” เจ้าของผลงาน: ปานพรรณ ยอดมณี
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

LEO CUP National Volleyball 2013 
@ พนมเปญ กัมปงจาม พระตะบอง เสียมเรียบ และกัมปงโสม
ประเทศกัมพูชา | มิถุนายน-ตุลาคม 2013

สว่นการตลาด-ภูมภิาครว่มกบัสมาคมวอลเลยบ์อลแหง่ประเทศ

กัมพูชา จัดการแข่งขัน LEO CUP National Volleyball ครั้งที่ 2 เพื่อ

สนนัสนนุใหก้ฬีาวอลเลยบ์อล ซึง่เปน็กฬีาทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งมาก

ของประเทศกัมพูชาให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเสริม

สร้างแบรนด์ LEO BEER ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน การ

แขง่ขนัจะแบง่เปน็รอบคดัเลอืกจาก 5 ภมูภิาค เพือ่มาแขง่ชงิชนะเลศิ

ในกรงุพนมเปญ โดยมเีงนิรางวลัสงูถงึ 40,000,000 เรยีล หรอืเปน็เงนิ

ไทยกว่า 300,000 บาท

เทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม 
Taste of London
@ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ | 19-22 มิถุนายน 2013

ทีมงานบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เข้าร่วม

จัดงาน “Taste of London” งานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่

ทีส่ดุในเกาะองักฤษ จดัขึน้ทีส่วนสาธารณะรเีจน้ท ์(Regent’s Park) กรุง

ลอนดอน งานดงักลา่วจดัขึน้ชว่งฤดรูอ้นของทกุป ีปนีีน้บัเปน็ปทีี ่10 แลว้ 

และความพิเศษของปีนี้คือ การจัดให้มีงาน “Taste of Thailand” ขึ้น 

ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าชมงานกว่า 80,000 คน

ฝา่ยสง่เสรมิกจิกรรม 1 รว่มกบัเทศบาลพนมไพรจดังานประเพณี

บุญบั้งไฟ 10 ล้าน ณ หน้าที่ว่าการ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถือ

เป็นการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 10 ล้านอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจาก

เป็นจารีตประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมา 

บรรยากาศของงานในปีนี้อลังการคึกคัก มีบั้งไฟ 10 ล้าน 3 บั้ง บังไฟ

ล้าน 53 บั้ง บั้งไฟแสน 219 บั้ง บั้งไฟห้าหมื่น 50 บั้ง และบั้งไฟหมื่น 

775 บั้ง พร้อมด้วยริ้วขบวนเซิ้งบั้งไฟ 17 ขบวน เดินไปตามถนนสาย

ตา่งๆ ในเขตเทศบาลตำาบลพนมไพร ถอืวา่มากทีส่ดุในโลกเลยทเีดยีว 

ประเพณีบุญบั้งไฟ 10 ล้าน 
@ ร้อยเอ็ด | 23 มิถุนายน 2556   
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SBC ให้การต้อนรับคณะเย่ียมชมจาก University of Hawaii
@ กรุงเทพมหานคร | 28 มิถุนายน 2556

Thai Festival 2013
@ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย | 2-7 กรกฎาคม 2013

สัมมนาหลักสูตร Junior Management 
Program – JMP 2013
@ นครราชสีมา
5-7 กรกฎาคม 2013 รุ่นท่ี 1, 26-28 กรกฎาคม 2013 รุ่นท่ี 2 
16-18 สิงหาคม 2013 รุ่นท่ี 3, 23-25 สิงหาคม 2013 รุ่นท่ี 4

คณะนักศึกษาจาก University of Hawaii 

จำานวน 27 คนได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ

ผลิตที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด ในการ

เยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางจีรานุช 

ภิรมย์ภักดี ที่ปรึกษา และนายชัยภัฏ จาตุ

รงคกุล ผู้จัดการประจำาสำานักงานกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

รว่มใหก้ารตอ้นรบั โดยนายสรสทิธิ ์จตัวฒันกลุ 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้บรรยายแนะนำาข้อมูล

ทั่วไปและกระบวนการผลิตเบียร์

เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปขีองการสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-ออสเตรีย จึงได้มีการจัดงาน 

“Thai Festival 2013” เป็นครั้งแรกขึ้นที่สนาม Kaiserwiese 

ในสวนสาธารณะ Prater กลางกรุงเวียนนา และเพื่อเป็นการ

ส่งเสรมิยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ในงานได้จัดให้มีการ

แสดงวัฒนธรรมไทยรูปแบบต่างๆ อาทิ อาหารไทย รำาไทยพื้น

บ้าน ท้ังนี ้เบียรส์งิห์เป็นผูส้นบัสนนุหลกัอยา่งเป็นทางการ โดย

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ให้ความ

สนใจเข้าชมงานมากถึง 25,000 คน

สว่นพฒันาและฝกึอบรมกลาง จดัหลกัสตูร Junior Management 

Program – JMP เปิดโอกาสให้พนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทใน

เครือบุญรอดฯ  ได้พบปะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการติดต่อประสาน

งานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ในหัวข้อ “การตั้งเป้าหมาย สู่ความสำาเร็จ” เพื่อให้พนักงานเกิด

ความมุ่งมั่นและกำาลังใจในการทำางาน
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

“KONAYA” ต้นตำ�รับอูด้งแกงกะหร่ีจ�กญ่ีปุ่นภ�ยใต้

ก�รดูแลของบริษัท EST Company จัดก�รแข่งขันกินอูด้งชิง

ร�งวัลเพ่ือฉลองครบรอบเปิดร้�นครบ 2 ปี ณ ศูนย์ก�รค้�

เดอะไนน์ พระร�มเก้� โดยรับสมัครคนชอบเส้นไม่จำ�กัด

เพศ อ�ยุ และสัญช�ติ จับคู่ร่วมประลองห�สุดยอดคู่หูนักกิน

กับก�รแข่งขัน “ม�เป็นคู่ ซู้ดดดดดสุดเส้น” ท่ีจะท้�ให้ผู้เข้�

แข่งขันได้ร่วมประลองทุกเมนูเด็ดของร้�น ไม่ว่�จะเป็นเส้น

อูด้ง เทมปุระ และอูด้งแกงกะหร่ี ได้ผู้ชนะเลิศคู่หม�ยเลข 

14 น�ยศิริศักด์ิ โรจนสิริวัฒน์ และน�ยกุลนันท์ รุ่งโรจน์ดุษฎี 

ได้รับร�งวัลเงินสด 5,000 บ�ท + Gift Voucher 5,000 บ�ท 

รวมมูลค่� 10,000 บ�ทจ�กน�ยไพศ�ล จิตตรีก�ร กรรมก�ร

บริษัท EST Company ผู้มอบร�งวัล

“KONAYA” จัดแข่งขันกินอูด้ง
ชิงรางวัลกว่า 2 หมื่นบาท 
@ กรุงเทพมหานคร | 6 กรกฎาคม 2556

โครงก�รสนัตธิรรม หรือโครงก�รอปุสมบทหมู่ของพนกัง�นบรษิทั 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมี

น�ยสันติ ภิรมย์ภักดี เป็นประธ�นฝ่�ยฆร�ว�ส ซึ่งโครงก�รอุปสมบท

หมูค่รัง้นีจั้ดข้ึน ณ พระอุโบสถ วดัสระเกศร�ชวรมห�วหิ�ร มพีนกัง�น

ช�ยเข้�ร่วมโครงก�รทั้งหมด 32 คน

โครงการสันติธรรม 2
@ กรุงเทพมหานคร | 6 กรกฎาคม 2556

ตักบาตรพระใหม่
@ กรุงเทพมหานคร | 7 กรกฎาคม 2013

พนักง�นบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด พร้อมด้วยบรรด�ญ�ติ

ผู้บวชร่วมพิธีตักบ�ตรพระใหม่ หน้�ศ�ล�เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ

ภูเข�ทอง เวล� 06.00 น.จ�กนั้นชมรมบำ�เพ็ญประโยชน์ บริษัท บุญ

รอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นเจ้�ภ�พจัดเลี้ยงภัตต�ห�รเพลแก่พระสงฆ์ 

ก่อนพระใหม่ลงป�ติโมกข์ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศร�ชวรมห�วิห�ร 

และออกเดินท�งสู่วัดหลวงพ่อสดธรรมก�ย�ร�ม จังหวัดร�ชบุรีพร้อม

กันในเวล� 17.00 น
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แคมเปญ “ช้อปร้อย รวยล้าน กับผลิตภัณฑ์สิงห์ปี 2”
@ กรุงเทพมหานคร | 11 กรกฎาคม 2556

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการและผู้อำานวยการ

สายการตลาดผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์ และนางอารีย์ 

วงศ์รัศมี ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริโภค บริษัท สยาม

แม็คโคร จำากัด (มหาชน) ร่วมเปิดแคมเปญ “ช้อปร้อย รวย

ล้าน กับผลิตภัณฑ์สิงห์ปี 2” เน้นเพ่ิมยอดขายสินค้าในกลุ่ม

นอนแอลกอฮอล์ อาทิ โซดาสิงห์ น้ำาด่ืมตราสิงห์ น้ำาด่ืมเพอร์ร่า 

สาหร่ายมาชิตะ บีอ้ิง ซันโว ข้าวพันดี น้ำาด่ืมฟิจิ โดยให้ลูกค้า

ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์สิงห์ในแม็คโครทุกสาขาครบทุก 800 บาทรับ

ของรางวัลฟรี และยังใช้ใบเสร็จร่วมลุ้นรางวัลช้ันท่ี 2 ได้อีก 

รวมมูลค่ารางวัลท้ังส้ินกว่า 6 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา 2 

เดือน (10 ก.ค. – 3 ก.ย. 56)

Lan Kwai Fong Beer & Music Festival 
@ ฮ่องกง | 13-14 กรกฎาคม 2013

SBC ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากประเทศลาว 
@ นครปฐม | 16 กรกฎาคม 2556

ทีมงานฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล 

จำากัด เข้าร่วมงานเทศกาลเบียร์และดนตรี “LKF Beer Festival” ท่ีจัดข้ึนระหว่าง

วันท่ี 13-14 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ปีน้ีจัดข้ึนเป็นปีท่ี 10 โดยมีการจำาหน่ายเบียร์

มากกว่า 100 ชนิด รวมถึงอาหารนานาชาติอย่างไส้กรอกเยอรมันและป้ิงย่าง

สไตล์ญ่ีปุ่น ในงานดังกล่าว เบียร์สิงห์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่าง

มาก นอกจากน้ีผู้เข้าชมงานยังได้ร่วมถ่ายภาพกับพริตต้ีสาว และกรอบรูปท่ีมี

ตราสโมสรฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเชลซี ท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่าว

ถือเป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์สิงห์ได้เป็นอย่างดี

นายจิรชาติ บุญสุข ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด Off-premise 

นำาคณะลูกค้าประเทศลาวเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท สิงห์ 

เบเวอเรช จำากัด โดยมีนายสุวัจ ตัณฑ์กำาเนิด ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และ

นายสรสิทธิ์ จัตวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

SBC First Brew Phase 3 การต้มเบียร์
ครั้งแรกของส่วนขยายกำาลังการผลิตใหม่
@ นครปฐม | 1 สิงหาคม 2556

น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ เข้าขอบคุณคุณสันติ
@ กรุงเทพมหานคร | 5 กันยายน 2556

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานใน

งานเปิดการต้มเบียร์คร้ังแรกของส่วนขยายกำาลังการผลิตใหม่ โดยมี

นายโรจน์ฤทธ์ิ เทพาคำา นายอิสระ ขาวละเอียด คณะผู้บริหารและ

พนักงานบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด ให้การต้อนรับ จากการขยาย

กำาลังการผลิตน้ีทำาให้ สิงห์ เบเวอเรช มีกำาลังการผลิตน้ำาเบียร์เพ่ิมข้ึน

จากเดิม 400 ล้านลิตร/ปี เป็น 800 ล้านลิตร/ปี 

นางสาวรัชนก อินทนนท์ หรือน้องเมย์ นักแบดมินตันแชมป์โลกหญิงคน

แรกของไทย พร้อมด้วยนางกมลา ทองกร ผู้อำานวยการโรงเรียนแบดมินตัน

บ้านทองหยอด เข้าพบนายสันติ ภิรมย์ภักดี เพ่ือแสดงความขอบคุณสิงห์ 

คอร์เปอเรช่ัน ท่ีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยนายสันติ ได้มอบเงินเป็น

ของขวัญพิเศษให้กับน้องเมย์จำานวน 1.2 ล้านบาท นาฬิกาโรเล็กซ์สลักช่ือ 

“Ratchanok Intanon BWF World Champion 2013” มูลค่ากว่า 4 แสนบาท 

และเส้ือสามารถสิงห์ท่ีมอบให้เฉพาะนักกีฬาของสิงห์ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับคนไทย

กิจกรรม Carlsberg’s Unknown Zone
@ กรุงเทพมหานคร: Route 66/ Funky Villa /เด็กเล้ียงแกะ /บังกะโล / @ ลาดกระบัง
@ ต่างจังหวัด: Virtigo ระยอง/ U Bar ขอนแก่น/ Nectar หาดใหญ่ /Differ ชลบุรี /
The Good View เชียงใหม | 23 กรกฎาคม-29 พฤศจิกายน 2556

คารล์สเบิรก์รว่มเปิดประสบการณใ์หม่สดุเซอร์ไพรส์

กับกิจกรรม Carlsberg The Unknown Zone แคมเปญ

ที่จัดขึ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย รักการ

สังสรรค์ และกล้าที่จะแตกต่างอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

พร้อมสนุกกับคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบจากบุรินทร์ 

บุญวิสุทธิ์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

5 ครั้ง และต่างจังหวัดอีก 5 ครั้ง โดยสามารถติดตาม

ความเคลือ่นไหวของกิจกรรมไดท้ี ่Facebook Carlsberg 

และ Instagram @carlsbergthai เท่านั้น 
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บีอ้ิง คอลลาเจนจัดงานเปิดตัวแนะนำา
พรีเซ็นเตอร์ คิม แท ยอน
@ กรุงเทพมหานคร | 21 สิงหาคม 2556  

นายภรูติ ภริมยภ์กัดี กรรมการและผูอ้ำานวยการสายการตลาดผลติภณัฑน์อน

แอลกอฮอล์ นำาทีมเปิดตัวบีอิ้ง คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่จากเครื่องดื่ม

สุขภาพบีอิ้ง ที่พารากอน พร้อมเปิดตัวแนะนำาพรีเซ็นเตอร์ คิม แท ยอน สมาชิก

วงเกิร์ล เจเนอเรชั่น เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลี โดยเครื่องดื่มรสชาติใหม่นี้เน้น

จับกระแสคนรักผิวสวยสุขภาพดีแบบเกาหลี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บีอิ้ง คอลลาเจน 

น่ารัก สไตล์เกาหลี”  คอลลาเจนที่ใช้ในส่วนผสมมีคุณสมบัติพิเศษจากปลาทะเล

น้ำาลึก ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเพียง 1,000 Delton สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้

ง่ายในปริมาณถึง 1,700 มิลลิกรัม

พิธีมอบแหวนที่ระลึกตราสิงห์แก่พนักงานที่
ทำางานครบ 30 ปี
@ กรุงเทพมหานคร | 29 สิงหาคม 2556

นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานในพิธีมอบแหวนที่ระลึกตราสิงห์

ให้แก่พนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทใน

เครือฯ ที่มีอายุงานครบ 30 ปี ซึ่งในปี 2556 นี้มีพนักงานเข้า

รับมอบแหวนจำานวน 32 คน

ส่วนการตลาด-ภูมิภาคร่วมกับร้าน JET’S STUDIO ในพนมเปญ 

ได้จัดงาน Let’s Dance by SINGHA ภายใต้แนวคิด Battle of the 

Band เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมดื่มด่ำากับรสชาติเบียร์สิงห์และ

สนุกสนานไปกับทางร้าน โดยรูปแบบงานจะเน้นความเป็น SINGHA 

และความเป็นไทยผ่านวงดนตรี นักร้อง แดนเซอร์ และ Beat box ซึ่ง

เป็นคนไทยทั้งหมด มาจัดให้แบบ Exclusive อภิสิทธิ์หนึ่งเดียวเฉพาะ

ลูกค้า SINGHA เท่านั้น

Let’s Dance by SINGHA BEER
@ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา | 30 สิงหาคม 2013
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

ปาร์ตี้งานแถลงข่าว Playboy Midsummer 
Night’s Dream by Leopard Playboy 
Party
@ กรุงเทพมหานคร | 13 กันยายน 2556

Blackhead “ไว้ลายคอนเสิร์ต”
@ กรุงเทพมหานคร | 14 กันยายน 2013

เพ่ือฉลองความสำาเร็จท่ีบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด เซ็นสัญญา 1 

ปี ร่วมเป็นโกลบอลพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 

ฝ่ายการตลาดจึงร่วมจัดงานแถลงข่าวและปาร์ต้ีสุดประทับใจช่ืองาน “เพลย์บอย 

มิดซัมเมอร์ ไนทส์ ดรีม” ท่ี ZEN Gallery ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับ

เกียรติจาก 3 ผู้บริหารหนุ่มแห่งนิตยสารเพลย์บอย ไทยแลนด์ ข้ึนกล่าวต้อนรับ

แขกผู้ร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สาวสวยบันน่ี

สุดเซ็กซ่ีท้ังของไทยและต่างประเทศต่างข้ึนเวทีสร้างสีสัน ท้ังยังเอาใจสาวก

เพลย์บอยสุดๆ ด้วยการเชิญ 3 สาว Miss Play Mate USA มาร่วมงานน้ีด้วย

ผ่านไปแล้วกับ “ไว้ลายคอนเสิร์ต (White Line Concert)” 

คอนเสิร์ตใหญ่ของวงร็อคหัวดำาอย่าง “Blackhead” ท่ีจัดข้ึน ณ 

สตูดิโอ 8 มูนสตาร์ สตูดิโอ โดยคอนเสิร์ตคร้ังน้ีเป็นการนำาเอาเพลง

ต่างๆ ของ Blackhead ในรอบกว่า 10 ปีมาโชว์ในรูปแบบปาร์ต้ี ถือ

เป็นคอนเสิร์ตคร้ังแรกภายใต้สังกัดสหภาพดนตรี พร้อมกันน้ียังได้

รับเกียรติจากพ่ีน้องพันธ์ุร็อคอย่างเล็ก-ฮิวโก้ และวงมายด์ ตบเท้า

ข้ึนมอบความบันเทิงให้กับชาวร็อคตลอดระยะเวลากว่า 3 ช่ัวโมง

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา
ประจำาปีการศึกษา 2556
@ กรุงเทพมหานคร | 5 กันยายน 2556

นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี

และเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากสถาบันระดับ

อุดมศึกษาท่ัวประเทศ 22 สถาบัน จำานวน 330 ทุน 

เป็นการมอบทุนแบบให้เปล่าและต่อเน่ืองจนจบการศึกษา 

โดยทุนบุญรอดพัฒนาฯ น้ี เร่ิมมอบต้ังแต่ปี 2525 ติดต่อ

มาทุกปีเป็นเวลา 31 ปีแล้ว
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Singha Football League 2013 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 
@ กรุงเทพมหานคร | 21 กันยายน 2556

นางวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนอน

แอลกอฮอล์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 

7 คนชิงแชมป์ประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ท่ีสนามฟุตบอลหญ้า

เทียมซูเปอร์คิก ซ.ลาดพร้าว 80 ซ่ึงจัดข้ึนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 โดยปีน้ี

มีนักฟุตบอลโต๊ะเล็กท่ัวประเทศ สมัครดวลแข้งในรอบคัดเลือกท้ัง

ส้ินกว่า 20,000 ทีม ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คนท่ีมีนักกีฬาร่วม

แข่งขันมากท่ีสุดในประเทศไทย มีการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกต้ังแต่

เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาจนได้ 32 ทีมยอดแชมป์จาก 10 ภูมิภาคท่ัว

ประเทศไทยมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และปีน้ีทีมซ็อคเกอร์โปร 4 เป็น

ผู้คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทไปครอง

พิธีเปิดโครงการ “SINGHA R-INTERN” 
ปีที่ 3
@ กรุงเทพมหานคร | 1 ตุลาคม 2556

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้า

รว่มโครงการ SINGHA R-INTERN ทีจ่ดัขึน้เปน็ปทีี ่3 เปน็โครงการฝกึงาน

สำาหรับนักเรียนอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่

กำาลังจะก้าวสู่โลกแห่งการทำางานจริง โดยทางโครงการคัดเลือกจนได้

นักเรียนอาชีวะไทยจากทั่วประเทศรวม 40 คน และนักเรียนอาชีวะ

จากโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 

(GMS) อีก 6 คน ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่โดดเด่นด้านการเรียนและ

กิจกรรม มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีดี ตลอดจนกระตือรือร้นที่จะ

ประสบความสำาเร็จในชีวิต

กลุ่มกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ (Global Marketing) และ

ตัวแทนแบรนด์สินค้าในเครือบุญรอดฯ เข้าร่วมจัดงาน “ANUGA: Taste 

the Future“ ซึ่งเป็นงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี โดยขนกองทัพสินค้าในเครือ 14 ผลิตภัณฑ์ 

นำาเสนอสู่บุคคลทั่วไปเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเปิดช่องทางหา

คู่ค้าต่างชาติมากขึ้น มีแบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมคือ สิงห์ /สิงห์ไลท์/ ลีโอ/ 

มาชิตะ/ ข้าวพันดี/ ซันโว/ บีอ้ิง/ น้ำาด่ืมสิงห์/ เพอร์ร่า/ โซดาสิงห์/เฮสโก/ 

ไฟน์ ฟูดส์/บุญรอดฟาร์ม/สิงห์ ไลฟ์ 

งานแสดงอาหารและเคร่ืองด่ืม ANUGA: 
Taste the Future
@ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี | 5-9 ตุลาคม 2556 
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ข่าว / ภาพงานทำาบุญครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ

ทำ�บุญครบรอบ 80 ปี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
@ อาคารสำานักงานใหญ่ บ.บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด l 
29 กรกฎาคม 2556

ในโอกาสครบรอบ 80 ปี บริษัท บุญรอดฯ ได้จัดให้มีพิธี

ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์  99 รูป เม่ือเวลา 7.00 - 8.00 น. โดย

นิมนต์พระจาก 6 วัด กล่าวคือ วัดทินกร วัดแก้วฟ้าจุฬามณี 

วัดใหม่ทองเสน วัดน้อยนพคุณ วัดจันทร์สโมสร และวัดดาวดึงษ์ 

(จ.มหาสารคาม) และในเวลา 10.00 -12.00 น. ได้จัดให้มีพิธี

เจรญิพระพุทธมนตเ์พื่อความเป็นสริมิงคลและถวายภตัตาหาร

เพลพระ 10 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
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ข่าว / ภาพงานฉลองครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ

22 SINGHA  MAGAZINE
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ชุดการแสดงในงานฉลอง
ครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ
@ อิมแพค ชาเลนเจอร์ l 3-4 สิงหาคม 2556

1. การแสดงดนตรีจากวง Fivera

2. การขับร้องบทเพลงพิเศษ บุญรอด 80 ปี

   "ด้วยใจของเรา" โดยคุณภูริต ภิรมย์ภักดี

3. การแสดงโขนร่วมสมัย (Animation) 

   ตอน "พระรามข้ามสมุทร สับปะยุทธ์เจ้าลงกา

4. การขับร้องบทเพลง "ต้องกล้า" และ "อยู่อย่างสิงห์" 

   โดยคุณบุรินทร์  บุญวิสุทธ์ิ และคุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ 

   วิสุทธิธาดา

5. การแสดง Mapping Art ศิลป์ให้โลกสดใส

6. การขับร้องเพลง "สิงห์" รวมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

   โดยศิลปินจากค่ายสหภาพการดนตรี

7. การขับร้องเพลง "ชัยชนะ" โดยคุณสุวีระ บุญรอด 

   และคุณสันติ ลุนเผ่

      8. การขับร้องบทเพลงพิเศษ บุญรอด 80 ปี 

        โดยคณะนักร้องประสานเสียง

             9. การแสดงชุด "ให้ฝัน สร้างพลัง" 

               โดยวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนลุมพินี
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ข่าว / ภาพงานฉลองครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดง�น

เลีย้งขอบคณุลกูค้�และแขกผูม้เีกยีรต ิเนือ่งใน

โอก�สครบรอบ 80 ปีของบริษัท บุญรอดฯ

งานฉลองครบรอบ 80 ปี 
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด
@ อิมแพค ชาเลนเจอร์ l 3 สิงหาคม 2556
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ข่าว / ภาพงานฉลองครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ
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สิงห์ / ภาพงาน 80 ปี

งานเล้ียงพนักงานในโอกาส 80 ปีของ
บริษัทฯ มีพนักงานเข้าร่วมกว่า 7,000 คน
บรรยากาศสนกุสนานกนัเตม็ที ่ดไูดจ้ากภาพถา่ย
ฝมีอืพนกังานท่ีโพสต์ขึน้ใน my.boonrawd.co.th

28 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ภาพงานฉลองครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ

งานฉลองครบรอบ 80 ปี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
@ อิมแพค ชาเลนเจอร์ | 4 สิงหาคม 2556   
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สิงห์ / ภาพงาน 80 ปี

30 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ภาพงานฉลองครบรอบ 80 ปี บริษัทฯ
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สิงห์ / ภาพงาน Singha World

งานสิงห์ เวิลด์ เป็นงาน trade fair จัดข้ึนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ท่ีอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการรวม

สินค้าต่างๆ จากบริษัทและบริษัทในเครือมาจัดแสดงข้ึนคร้ังแรก เพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนท่ัวไปได้รู้จักสินค้าของบริษัท รวมถึง Singha Shop 

จำาลอง ซ่ึงเป็นเสมือนร้านค้าของบริษัทท่ีจะเร่ิมมีการจัดสร้างข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศในเร็ววัน ส่วนท่ีกรุงเทพฯ งานสิงห์เวิลด์จะจัดข้ึน

ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ วันท่ี 2-3 พฤศจิกายนน้ี

Singha World
@ ชลบุรี  l  31-1 กันยายน 2556
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บันเทิง / เลขศาสตร์
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พะงัน-สมุย-สุราษฎร์ฯ
อีกหนึ่งตำานานของอ่าวไทย 

ในวันท่ีพวกเราทีมงาน สิงห์ แมกกาซีน มา
เยือนสนามบินบนเกาะสมุย ปรากฏว่าฟ้าแจ้งแดด
เปร้ียง ทีมงานสาวๆ รีบหยิบครีมกันแดดมาทาทับ
ผิวคมขำาแทบไม่ทัน แต่ดีแล้ว เพราะฟ้าใสอย่างน้ี 
ถ่ายภาพออกมาได้สีสันสวยสมใจมากทีเดียว ทริปน้ี
มีกัน 4 กล้อง น่าแปลกท่ีคนยืนอยู่จุดเดียวกัน แต่
กลับเลือกถ่ายภาพคนละมุมมอง เห็นแล้วเลยเกิด
ความคิดว่า ทริปพะงัน-สมุย-สุราษฎร์ฯ คร้ังน้ี เล่า
เร่ืองผ่านภาพถ่ายสวยๆ ท่าจะดี หวังในใจว่าท่าน
ผู้อ่านคงได้เห็นมุมใหม่ๆ ท่ีอาจยังไม่เคยสัมผัสใน
สถานท่ีท่องเท่ียวอันลือช่ือท้ัง 3 แห่ง ว่าแล้วก็หอบ
ห้ิวสัมภาระเร็วร่ี เดินปร่ีไปข้ึนเรือสปีดโบ๊ต มุ่งหน้า
สู่เกาะพะงันเป็นท่ีแรก เร่ิมต้นการเดินทางคร้ังใหม่
ท่ีเป่ียมด้วยความประทับใจ

จากสนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าเรือบ่อผุด

ท่าเรือท้องศาลา

ท่าเรือดอนสัก

ประ
มาณ

 3 
ชั่วโ

มง

ปร
ะมา

ณ 
1.3

0 
ชั่ว
โมง

ประมาณ
 1 ชั่วโมง

เกาะพะงัน

เกาะสมุย

สนามบินเกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

ท่องเที่ยว 

เรื่อง : ศิกานต์

กลางเดือนสิงหาคมในฤดูฝนฉํ่า กรุงเทพมหานครเกิดฝนพรําไม่เว้นแต่ละวัน ทีมงาน

แอบหวั่นใจเล็กๆ ว่าลงใต้ครั้งนี้จะเจอพายุฝนก่ออุปสรรคในการเดินทางหรือไม่

ท่าเรือหน้าทอน
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ต้องมนต์หลังงันแห่งเกาะพงัน

ฟ้าราตรีไร้เมฆบัง เผยจันทร์เต็มดวงเด่นหล้า ส่องแสงกระจ่างตา ช้ี
ทางกลางทะเลสีดำา...ถ้าจะมีท่ีไหนสักแห่งท่ีผู้คนอยากสัมผัสชายหาดยาม
ค่ำา ซึมซับเสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง พร้อมด่ืมด่ำาแสงจันทร์ เกาะพงัน คงจะเป็น
สถานท่ีแรกๆ ท่ีหลายคนนึกถึง แต่ดวงจันทร์หรือฟูลมูนปาร์ต้ี มิใช่แรงดึงดูด
เพียงหน่ึงเดียว ความงามอย่างมีเสน่ห์ล้ีลับของหาดทรายขาวและทะเลสี
มรกต ยังช่วยส่งให้เกาะพงันเป็นอีกหน่ึงความมหัศจรรย์ของอ่าวไทย มีช่ือ
เสียงดังไกลท่ัวโลก

(รวมภาพเกาะพงัน)

เกาะพะงัน หรือพงัน เชื่อกันว่า
ชื่อนี้มาจากคำาภาษาถิ่นว่า “หลังงัน”
หมายถึง สันดินทรายละเอียดในนำา้ อ่าวในเกาะ
พะงันส่วนมากเป็นสันดินทรายละเอียด เม่ือนำา้
ทะเลลง สันก็จะโผล่พ้นนำา้ นับเป็นเอกลักษณ์
และลักษณะสำาคัญของอ่าวในเกาะพะงัน ต่าง
จากเกาะสมุยท่ีมีนำา้ลึกต้ังแต่ริมหาด และมีหลัง
งันเพียงจำานวนน้อย ความงดงามของเกาะพะงัน
เล่ืองลือมาแต่คร้ังต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยพระ
มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จฯ ประพาส
แล้วถึง 4 พระองค์ ปรากฏหลักฐานบันทึกไว้ว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 รัชกาล
ที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ 
ลงสรงนำา้ท่ีนำา้ตกธารเสด็จบนเกาะพะงัน ซ่ึงนำา้
จากนำ้าตกนี้ เป็นหนึ่งในนำ้าเจ็ดแห่งทั่วประเทศ 
ที่ใช้ในงานมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 

ปัจจุบัน เกาะพะงันเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ บางคนมาเท่ียวแล้วลงหลักปักฐานเลย
ก็มี หันไปทางไหนก็เจอแต่ฝร่ัง ถ้าอากาศไม่
ร้อนจัด อาจสับสนได้ว่าตอนน้ีอยู่เมืองไทยหรือ
เปล่า ถึงอย่างน้ัน ตอนทีมงานมาถึง ก็ได้พบ
กับคนในท้องท่ี พ่ีกุ้ง หญิงร่างท้วมท่ีมีรอยย้ิมท้ัง
ปากและแววตา กับพ่ีถ่ัว ชายผิวเข้มร่างสันทัด
ใจดี ได้มาต้อนรับพวกเราอย่างมิตรไมตรี พาไป
ท่ีพัก แนะนำาอาหารรสเลิศ เป็นมัคคุเทศน์พาท่อง
เกาะพะงันต้ังแต่เท่ียงวันยันเท่ียงคืน

เก็บสัมภาระในห้องพัก สะพายกล้องคล้องบ่า ออกมากินม้ือกลางวันแบบเบาๆ เข้า
กับบรรยากาศริมทะเลท่ีหาดโฉลกหลำา ก๋วยจ๊ับเคร่ืองในเต็มชาม เติมนำา้ส้มเล็กน้อยสำาหรับ
คนชอบรสเข้มข้นจะได้รสพอเหมาะ ส่ัง 2 ชาม อ่ิมกำาลังดี มองไปนอกร้าน เห็นท่าเรือชาว
ประมงและวิวทะเลโฉลกหลำา นักท่องเท่ียวฝร่ังกำาลังข้ึนเรือไปดำานำา้ดูปะการังกันท่ีเกาะม้า 

ก๋วยจ๊ับ ร้านป้าเอ้ียง

ทิวทัศน์ท่ีหาดท้องนายปาน

ชุมชนริมหาดโฉลกหลำา
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ความเจริญก้าวเข้ามา แต่ศรัทธาในพุทธ
ศาสนาไม่เคยเปลี่ยน วัดโฉลกหลำา อยู่ห่างจาก
ชายหาดไมไ่กล ดา้นในมโีบสถใ์หญป่ระดษิฐาน
พระพุทธชินราสจำาลององค์สีทองอร่าม รูปวาด
บนผนังโบสถ์ถ่ายทอดธรรมะ และเหตุการณ์
สำาคัญของเกาะพะงันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มี
กระทั่งภาพวาดฟูลมูนปาร์ตี้ที่โด่งดัง แถมท่าน
เจ้าอาวาส ท่านหลวงพ่อมหาสนธยา ท่านยัง
วิสัยเฮฮา สรรหาสิ่งดีๆ ให้ชุมชนจนใครๆ ต่าง
ให้ความเคารพ โดยเฉพาะพี่กุ้งกับพี่ถั่วผู้พาเรา
มาพบท่าน 

วัดโฉลกหลำ�

Flip-Flop Pharmacy บารเ์บยีรร์มิหาดทอ้งนายปานของกระทาชาย
ฝร่ังนายหน่ึง ซ่ึงอยู่ไทยนานถึง 18 ปี แต่งงานกับสาวชาวพัทลุง แล้วร่วม
กับอีก 2 เพ่ือนฝร่ังลงหลักต้ังบาร์เบียร์เก๋ไก๋สุดชิลสำาหรับด่ืมเบียร์สดพร้อม
ชมความงามของหาดทรายสายลม เจ้าของร้านช่ือมิสเตอร์โรมัน ชาว
เยอรมัน วัย 44 ปี น่ังคุยกันพักหน่ึง สอบถามท่ีมาท่ีไปทำาไมมาต้ังบาร์
เบียร์ท่ีพะงัน พ่ีโรมันก็บอกง่ายๆ ด้วยภาษาไทยท่ีแข็งแรงว่า “มันใช่อ่ะ 
มันใช่” ติดใจในความไม่พลุกพล่านเหมือนแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ส่วนช่ือ
ร้าน Flip-Flop (รองเท้าแตะ) ก็เพราะคนมาท่ีน่ี สวมรองเท้าแตะมาเฮฮา 
ผ่อนคลายความยุ่งเหยิงในจิตใจ  

บาร์เบียร์น้ีเปิดมาแล้ว 3 ปี สร้างและตกแต่งด้วยไม้ตะเคียน มีถัง 
ขวด เหยือกเบียร์แบบย้อนยุคให้ดูเล่น เพ่ือนพ่ีโรมันอีก 2 คนคือพ่ีมาร์ค 
ชาวเยอรมัน กับพ่ีเบิร์ต ชาวฮอลแลนด์ ก็ช่วยดูแล เป็นเชฟอาหารรสเด็ด 
เรามีโอกาสชิมคอกเทลสูตรพิเศษท่ีขายดีของร้านช่ือ Siam Sunrise มีขิง 
ตะไคร้ พริกช้ีฟ้าแดงเป็นส่วนประกอบ รสออกเปร้ียวเผ็ดหวาน กล่ินฉุน 
ใครง่วงๆ มาจิบ 2 อึก รับรองตาสว่างทันควัน สมช่ือซันไรส์ (รุ่งอรุณ) 
จริงๆ แต่ถ้าใครชอบรสอ่อน ไม่จัดมาก Strawberry Margarita ท่ีออกรส
เปร้ียวขม ก็เป็นทางเลือกท่ีดีและเป็นอีกสูตรท่ีนิยมของร้าน     

อ�ห�รท้องถ่ินท่ีครัววังหิน  

ยามตะวันชิงพลบ พ่ีถ่ัว พ่ีกุ้ง ส่ังม้ือเย็นท่ีบางเมนูไม่คุ้นช่ือและ
เพ่ิงล้ิมรสคร้ังแรกอย่างหมูโค ตอนแรกสงสัยว่าเป็นเน้ือหมูหรือเน้ือวัว
กันแน่ แต่ท่ีจริงคือหมูสามช้ัน ห่ันเป็นช้ินพอดีคำา หมักเกลือและนำา้ปลา
พอออกรสปะแล่ม เร่งไฟกลาง เติมนำา้ให้ท่วม ผัดกับกระเทียมแล้วเค่ียว
นำา้ให้แห้ง จะได้หมูโคกรอบนอกนุ่มใน อีกเมนูคือวายค่ัวกะทิ เป็นหมึก
ตัวเล็กติดหนวดนำามาต้มกะทิน่ันเอง ตักกินกับข้าวสวยร้อนๆ ได้กล่ิน
หอมหวลเพ่ิมความอร่อย ยังมียำาหอยเจาะ หอยเจ้าถ่ินตัวเล็กท่ีอาศัย
อยู่ตามโขดหินริมหาด และเมนูคุ้นเคยอีก 2-3 อย่าง กินกันอ่ิมหนำา
สำาราญท่ามกลางบรรยากาศพ้ืนบ้าน มีแรงพร้อมมุ่งสู่หาดร้ินไปสัมผัส
ความเฮฮาใต้แสงจันทร์เต็มดวงท่ีงานฟูลมูนปาร์ต้ี 

ฟลิปฟลอป บ�ร์เบียร์สุดชิล

Siam Sunrise

ฟูลมูน ปาร์ตี้

หมูโค
วายคั่วกะทิ
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ช่วงสายแสงแดดจ้า เรือเร็วของบริษัท
ลมพระยาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ทีมงาน 
สิงห์ แมกกาซีน รวมอยู่ในนั้นและเป็นคน
ไทยส่วนน้อย พี่กุ้ง พี่ถั่ว มาส่งเราถึงท่าเรือ
แถมยงัลำาบากช่วยเรือ่งหาตัว๋จนได ้มติรภาพ
เกิดข้ึน 1 วัน แต่จะคงไว้เช่นน้ันไปอีกนาน ลา
พี่ท้ังสองเสร็จ ก้าวขึ้นเรือเร็วที่ข้ามฟากจาก
เกาะพะงันไปยังเกาะสมุย เรือแล่นฉิวข้าม
คลื่นทะเล โคลงเคลงจนรู้สึกโหวงเหวง ดีว่า
กนิอาหารเช้ามาเรยีบรอ้ย ไม่อยา่งนัน้อาจจะ
เมาเรอืได ้มองดผููโ้ดยสารบนเรอืตา่งสลบไสล 
ส่วนใหญ่ผ่านฟูลมูนปาร์ตี้กันมาทั้งนั้น เรือ

แล่นได้ประมาณ 30 นาทีก็มาถึงชายฝั่งของ
เกาะสมุย ถึงคราวที่พี่ป้อม หนึ่งในทีมงานผู้
เชีย่วชาญถิน่นี ้จะพาเราทัวรร์อบเกาะ ชมวถิี
ความเ ป็นไปของเกาะสมุย พ่ีน้องของ
เกาะพะงัน เกาะในฝันของใครหลายคน 

เม็ดทรายละเอียดสีขาว ทอดตัวยาว
เคียงคู่ต้นมะพร้าวที่เรียงกันเป็นทิวแถวริม
ชายหาด นำ้าทะเลสีครามสลับเหลือบสีมรกต 
งดงามโดดเดน่ เสมอืนเปน็อญัมณขีองจงัหวดั
สรุาษฎร์ธาน ีเกาะสมยุ มเีอกลกัษณท์ีร่ปูแบบ
ชายหาด ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
หาดเฉวงมทีรายขาว นำา้ทะเลใสเหมาะแก่การ

ลงเลน่นำา้ หาดละไมมลีกัษณะโค้งเวา้สวยงาม 
หาดตลิง่เป็นจดุชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยทีสุ่ด
บนเกาะ ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามมากนี้ ส่ง
ให้เกาะสมุยติดอันดับ 7 จาก 10 อันดับเกาะ
ยอดนิยมในเอเชีย ได้รับการคัดเลือกโดย  
Travelers’ Choice 2013 นอกจากนียั้งมเีกาะ
อืน่ในละแวกใกลเ้คียงอยา่งเกาะเตา่ เกาะนาง
ยวน และหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานทะเลแห่ง
ชาติ ที่งดงามติดอันดับโลกเช่นกัน  

ลุยดุ่มสุ่มเท่ียวเกาะสมุย

ห้องพักสะดวกสบาย มีกล่ินอายความเป็นไทย บริการสปาท่ีล้อมรอบด้วยสวนสวย

บ่อผุด รีสอร์ทแอนด์สปา

สระว่ายน้ําขนาดใหญ่และภัตตาคารใกล้ชายหาด
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บ้านทองกรูด หาดชาวประมง

ขนมจีนป้าไมตรี

หินตา-หินยาย

จากหินตา-หินยาย มาท่ีตลาดหัวถนน 
ตลาดของคนมุสลิม เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีคน
แถวหาดละไมนิยมมาซ้ือของทะเลสด ตลอด
ทางท่ีผ่านเรามักเห็นรีสอร์ท ร้านกาแฟหรูหรา 
และบาร์เบียร์ ด้วยธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเติบโตข้ึน
ทุกวัน แต่ตลาดแห่งน้ี เราจะได้เห็นวิถีด้ังเดิม
ของชาวสมุยค่อนข้างชัดเจน และเน่ืองจาก
เป็นตลาดของคนมุสลิม ส่วนมากจึงขายปลา
และหมึก แต่ทีมงานโชคดีท่ีได้เจอกับขนม
พ้ืนเมืองของชาวมุสลิมท่ีหากินได้ยากอย่าง 
“ซัมบูซะ” ด้วย เป็นขนมท่ีหน้าตาคล้ายกะหร่ี
ป๊ับช้ินโต ใช้แป้งลักษณะแบบเดียวกับแป้งโรตี 
ห่อไส้ผัก ไก่ เน้ือ นำาไปทอดจนมีสีเหลืองทอง 
ความอร่อยก็อยู่ท่ีความกรอบของเน้ือแป้ง
น่ันเอง ท่ีจริงขนมซัมบูซะหาได้ท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนใต้เท่าน้ัน แต่วันน้ีมีขายท่ีสมุยแล้ว 
แม่ค้ายังบอกว่าคนแถวน้ีก็ยังไม่ค่อยรู้จัก ถ้า
ใครมีโอกาสไปสมุย ก็อย่าลืมแวะตลาดหัว
ถนน ลองหามาชิมดู 

ยามโพล้เพล้ เรามาท่ีบ้านทองกรูดท่ีมี
ชายหาดอันเงียบสงบ เหมาะสำาหรับผู้ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว มีทัศนียภาพสวยงามแต่ไม่
เหมาะกับการเล่นนำา้เพราะเป็นหาดหิน จุดเด่น
อยู่ท่ีเรือหางยาวของชาวประมงท่ีจอดเรียงราย
ได้สีสันสวยงาม มีชาวประมงใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 
มองไปไม่ไกลจะเห็นเกาะแตน สามารถน่ังเรือ
ไปเท่ียวชมป่าชายเลนและแนวปะการังนำา้ต้ืน
ได้ ใช้เวลาแค่ 15 นาทีเท่าน้ัน ชาวบ้านแถวน้ี
เขาเช่ือกันว่าเกาะแตนเป็นเกาะศักด์ิสิทธ์ิ ห้าม
นำาสุนัขไปท่ีเกาะ เพราะเทพารักษ์ไม่ต้องการ 

เคยมีคนลองนำาสุนัขไปปล่อย ก็ปรากฏว่า
ไม่รอดทุกทีไป ดังน้ันเกาะแตนจึงข้ึนช่ือเร่ือง 
“เกาะไร้หมา” แต่พ่ีป้อมให้ความเห็นอีกมุม
ว่า คงเพราะบนเกาะแตนไม่มีแหล่งนำา้จืด จึง
ยากท่ีสุนัขจะรอดชีวิตได้

อีกหน่ึงมนต์เสน่ห์ยามคำา่ของเกาะสมุยท่ีเต็มไปด้วยสีสันจากแสงไฟและสไตล์ดนตรีแบบเร็กเก้ จากบาร์เบียร์
เล็กๆ มีไม่เกิน 30 ท่ีน่ัง กลายเป็นอาณาจักรมีเน้ือท่ีขนาด 6 ไร่ และอยู่อย่างยาวนานปีน้ีเป็นท่ี 25 แล้ว คงความ
โดดเด่นด้วยการตกแต่งให้มีสีสันฉูดฉาดสดใสสไตล์เร็กเก้ ประดับเคร่ืองดนตรีท่ีให้อารมณ์คร้ืนเครงตามประสา
ชาวเกาะ และแน่นอนท่ีขาดไม่ได้คือภาพของบ็อบ มาร์เลย์ ราชาเร็กเก้ผู้ทำาให้เพลงแนวน้ีโด่งดัง บรรยากาศของ
ตัวร้าน โล่งสบาย มีหลากหลายมุมให้น่ังจิบเคร่ืองด่ืมพร้อมฟังดนตรีสด และถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นท่ีระลึก 

นอกจากเป็นผับและร้านอาหาร เร็กเก้ผับยังเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมหลากหลาย ท้ังมหกรรมดนตรี งาน
ว่ิงการกุศล เพ่ือเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว โดยยังคงรักษารูปแบบคลาสสิคตามสไตล์เร็กเก้ไว้ รวมท้ัง
มีร้านขายของท่ีรวบรวมสินค้าแนวเร็กเก้เอาไว้มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในไทย ใครท่ีช่ืนชอบบ็อบ มาร์เลย์ และอยาก
สัมผัสบรรยากาศร่ืนเริงสุดชิลยามค่ํา ไม่ควรพลาดด้วยประการท้ังปวง

ม้ือกลางวันอ่ิมอร่อยท่ีร้านขนมจีนป้าไมตรี
เมนูยอดนิยมคือขนมจีนราดน้ํายา (ปลาอินทรีย์)
ตบท้ายด้วยขนมหวานเย็นช่ืนใจ

โขดหินประหลาดท่ีถูกน้ํา
ทะเลกัดเซาะจนมีลักษณะ
คล้ายอวัยวะเพศของชาย
และหญิงอยู่คู่กัน 

กาละแมร์ท่ีหินตา-หินยาย 
ทํากันสดๆ รสอร่อยสม
คํารํ่าลือ

ตลาดหัวถนน วิถีชาวบ้าน

กาละแมสดท่ีหินตา-หินยาย

ซัมบูซะ

เร็กเก้ผับ สัญลักษณ์ของสมุย
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ท่องเที่ยว / สินค้าออกใหม่ BGFC

สุราษฏร์ธานี เมืองคนดีร้อยเกาะ

ท่าเรือเฟอร์รี่ หาดหน้าทอน ศูนย์กลาง
การคมนาคมของเกาะสมุย เรือซีทราน
เฟอร์รี่8 ลำาใหม่ใหญ่มหึมา สามารถนำา
รถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไปได้เที่ยวละ 140 คัน 
จอดเทียบท่ารอผู้โดยสาร อีกไม่นานจะมุ่ง
หน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำาเภอดอนสัก 
ด้วยขนาดของเรือที่ใหญ่มาก เรือจึงแล่นฝ่า

คลื่นอย่างนุ่มนวล ระหว่างทางก็ชมวิวทะเล
ท้องฟ้า มองไปไกลๆ ไม่ว่าทางไหนก็เห็นเงา
ของเกาะอยู่รำาไร สมกับที่ได้ชื่อว่าสุราษฎร์ฯ 
เมืองร้อยเกาะจริงๆ 1 ชั่วโมง 45 นาทีผ่าน
ไป เรือก็เข้าเทียบท่าที่อำาเภอดอนสัก แผ่น
ดินใหญ่ด้ามขวานทองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี จังหวัดน้ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน อุดมด้วยแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย 
อาทิ พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณ
สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ทะเล นำา้ตก เกาะ แม่นำา้ เข่ือน พระอารามหลวง ฯลฯ ท้ังเป็นแหล่ง
สืบสานประเพณีท่ีสำาคัญย่ิงของชาวใต้คือประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน ยังมีผลิตผลทางการเกษตรสุดข้ึนช่ืออย่างไข่เค็มไชยา หอยนางรม และเงาะโรงเรียน 
ดังปรากฏในคำาขวัญของจังหวัดว่า เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

น่าเสียดายท่ีทีมงานมีเวลามาเยือนสุราษฎร์ฯ เพียงไม่นาน แต่ไหนๆ มีโอกาสแล้ว จะใช้เวลา
ท่ีมีเก็บของเด็ดเมืองน้ีให้ได้มากท่ีสุด อย่างแรกท่ีไม่พลาดคืออาหารทะเลแสนอร่อย ส่ังหอยใหญ่
เกือบเท่าฝ่ามือมาออเดิร์ฟเป็นเมนูแรกของม้ือกลางวันท่ีร้านเคียงเล ร้านอาหารทะเลเล่ืองช่ือแห่ง
อำาเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ทิวทัศน์ท่ีเห็นการเล้ียงหอยนางรมของชาวบ้าน พร้อมบรรยากาศเย็นสบาย

เมนูเด็ดม้ือเย็นท่ีทีมงานต้ังใจว่าจะไป
ล้ิมรสให้ได้คือปลาจะระเม็ดน่ึงบ๊วยท่ีร้านแมน
โภชนา พ่ีป้อมบอกว่าร้านน้ีน่ึงปลาได้รสเด็ด
มาก แต่น่าเสียดายท่ีมาผิดวันไปหน่อย เพราะ
พ่ีเจ้าของร้านบอกว่าวันน้ีไม่น่ึงปลา น่ึงมาแล้ว 
4 วัน มันร้อน อยากพักบ้าง ทีมงานก็ได้แต่อ้า
ปากค้างไปตามๆ กัน ไม่เป็นไร ส่ังเมนูอ่ืนมา
กินแทน มีต้มยำาทะเล ปลาหมึกผัดกระเทียม 
กุ้งอบวุ้นเส้น ต้องขอบอกเลยว่าถึงพ่ีเจ้าของ
ร้านจะติสท์ไปหน่อย แต่รสชาติอาหารอร่อย
มากจริงๆ ขนาดท่ีส่ังไม่ใช่เมนูแนะนำา เราก็ยัง
กินกันเยอะกว่าปกติ ถึงอย่างไรก็เสียดายปลา
น่ึงอยู่ดี ถ้าใครมีโอกาสแวะไปร้านแมนโภชนา 
ฝากชิมปลาน่ึงด้วยว่าสมคำารำา่ลือจริงไหม

พอตกคำ่าเราแวะตัวเมืองของจังหวัด 
เย่ียมชมตลาดกลางคืนท่ีดูครึกคร้ืน ล้ิมรส
ขนมโค ขนมสูตรเด็ดในท้องท่ี ทำาจากแป้ง
ข้าวเหนียวป้ันก้อนกลม สอดไส้นำา้ตาลป๊ีบ นำา
ไปต้ม คลุกเคล้ากับมะพร้าว ได้รสหวานอร่อย
พอดี แล้วต่อด้วยเงาะโรงเรียนหวานฉำา่ อ่ิมหนำา
กันก่อนนอน เตรียมพักผ่อนก่อนเดินทางกลับ
เมืองหลวงในวันต่อไป พร้อมห้ิวไข่เค็มไชยา
และกาละแม กลับไปฝากผู้รอรับ ณ จุดส้ินสุด
ของการเดินทาง ปิดทริปพะงัน-สมุย-สุราษฎร์ฯ 
ด้วยความเบิกบานสำาราญใจ  

เรือซีทรานเฟอร์รี่8

ตำาหนักอ๋องฮกเกี้ยนชาวบ้านทำาทองม้วนสด

ขนมโค

แมนโภชนา เขาว่าปลาน่ึงอร่อย
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บันเทิง / สินค้าออกใหม่ BGFC
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เรื่องเด่น / สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด  

เรื่อง : ศิกานต์

นํ้าใจล้นหลามในวันที่นํ้าท่วมใหญ่

ทีมงาน สิงห์ แมกกาซีน มาถึง บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช 
จำากัด ในช่วงเวลาบ่ายคล้อย มีฝนตกโปรยปราย ฟ้าครึ้มไม่ขาดสาย 
เรานึกถึงจุดมุ่งหมายท่ีมาเยี่ยมเยือนพ่ีน้องชาวสิงห์แดนใต้ในวันนี้ 
นอกจากจะมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงงานและกำาลังการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในเหตุการณ์เมื่อ 2 
ปกีว่าทีผ่า่นมา เหตกุารณ์ทีช่ว่ยตอกยำา้ใหพ้วกเราทกุคนรูซ้ึง้วา่ ความ
สามัคคีและความมีนำ้าใจ เป็นสิ่งทรงคุณค่ามหาศาลเพียงใด   

บรษิทั สรุาษฎรธ์านเีบเวอเรช จำากดั เปน็ฐานการผลติเครือ่งดืม่
ไร้แอลกอฮอล์ที่สำาคัญมากใน 14 จังหวัดภาคใต้ของบริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำากัด ทำาการผลิตนำ้าดื่มและโซดาโดยเฉพาะ แรกเริ่มเกิด
จากแนวคิดและนโยบายของคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี เมื่อปี 2534 ดำาเนิน
การก่อสร้างขึ้นในปี 2537 ที่ตำาบลท่าโรงช้าง อำาเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ีปัจจุบันมพีนักงานทัง้สิน้ 190 คน มพ้ืีนทีร่วมกนัทัง้หมด 
259 ไร่ 2 งาน 123 ตารางวา เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตนำ้าดื่มและโซดา
เมื่อตอนกลางปี 2540 

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในปัจจุบัน ประกอบด้วยโซดาตราสิงห์ขนาด 
400 ซีซี มีกำาลังการผลิต 15 ล้านลิตรต่อปี โซดาตราสิงห์ขนาด 325 

ซีซี มีกำาลังการผลิต 39 ล้านลิตรต่อปี นำ้าดื่มตราสิงห์ขวดแก้วขนาด 
500 ซีซี มีกำาลังการผลิต 18 ล้านลิตรต่อปี นำ้าดื่มตราสิงห์ขวดเพ็ท
ขนาด 500 ซีซี มีกำาลังการผลิต 80 ล้านลิตรต่อปี นำ้าดื่มตราสิงห์ขวด
เพ็ทขนาด 750 ซีซี มีกำาลังการผลิต 40 ล้านลิตรต่อปี และนำ้าดื่มตรา
สิงห์ขวดเพ็ทขนาด 1500 ซีซี มีกำาลังการผลิต 70 ล้านลิตรต่อปี รวม
แล้วมีกำาลังการผลิตทั้งสิ้น 262 ล้านลิตรต่อปี และตอนนี้ทางโรงงาน
สงิหแ์ดนใต ้กก็ำาลงัตอ่เตมิโรงงานและซือ้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั มุ่งเพิม่
กำาลังการผลิตนำ้าดื่มและโซดาให้ได้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคทางภาคใต้ของไทย

ผูอ้า่นหลายทา่นคงจะทราบดแีลว้วา่โรงงานสงิหแ์ดนใตข้องพวก
เรานี้ เคยเจอกับฤทธิ์อุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ 70 ปีของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี วันนี้คุณภาณุพงศ์ พรหมณะ ผู้จัดการโรงงาน คุณ
พรรณี ปิ่นทอง ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ
ทีมงาน สิงห์ แมกกาซีน อย่างอบอุ่น และพร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่อง
ราวที่มีทั้งความระทึกใจ วิตกกังวล รวมถึงความซาบซึ้งในนำ้าใจของ
พี่น้องชาวสิงห์และคนไทยด้วยกันเอง จากเหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งใหญ่
ช่วงเดือนมีนาคม 2554
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เช้าวันท่ี 25 มีนาคม 2554 ท้องฟ้าท่ีสดใสในช่วงฤดูร้อน กลับ
ถูกเมฆสีดำาทะมึนปกคลุมจนเป็นสีเทาไปท้ังผืน แล้วฝนก็เทกระหนำ่า
ลงมาราวกับฟ้าร่ัวอย่างไม่ขาดสายนานเกือบ 9 วัน 9 คืน ทำาให้เกิด
ปริมาณนำา้มากมายมหาศาล ไหลท่วมทุกหย่อมหญ้าโดยไม่ทันต้ังตัว 
สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลท้ังท่ีอยู่อาศัย ห้างร้านบริษัท พ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ปศุสัตว์ ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังบริษัท สุราษฎร์
ธานีเบเวอเรช จำากัด ของเราด้วย 

นำา้เร่ิมไหลท่วมชุมชนรอบโรงงานและบ้านของพนักงานในช่วงวัน
ท่ี 28-30 มี.ค. 54 แต่ถนนหน้าโรงงานและตัวโรงงานยังไม่ถูกนำา้ท่วม 
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะท่วมด้วย เพราะตัวโรงงานอยู่สูงกว่าระดับถนนถึง 
1.2 เมตร ขณะน้ันบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรอบโรงงาน บางหลังจม
มิดหลังคา ชาวสิงห์แดนใต้ออกเดินสายบริจาคนำา้ด่ืมและข้าวสารให้กับ
เพ่ือนพนักงานและชาวบ้านผู้ประสบภัย แต่วันต่อมา สถานการณ์กลับ
แย่ลง เม่ือนำา้ท่ีไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี ไหล
ผ่านแม่นำา้ตาปีลงสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำาให้ปริมาณนำา้ท่ีมากอยู่แล้ว 
เพ่ิมมากข้ึนไปอีก และนำา้ในคูนำา้หน้าโรงงานก็เอ่อข้ึนเร่ือยๆ  

พอวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วคิดว่าไม่น่าไว้วางใจ ทางบริษัทฯ จึง
จัดกลุ่มระดมสูบนำา้ออกจากโรงงานลงบ่อนำา้ ส่วนอีกกลุ่มตระเวนหาซ้ือ
กระสอบทรายเพ่ือก้ันไม่ให้นำา้เข้าโรงงาน ปรากฏว่าร้านขายทรายปิดหมด
เพราะโดนนำา้ท่วม เลยไปขอแบ่งทรายจากร้านขายวัสดุก่อสร้างมาได้ 100 
กระสอบ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสนำา้ท่ีเอ่อท้นข้ึนมาได้ ในท่ีสุด

บริเวณท่ีลุ่มของโรงงานก็ถูกนำา้ท่วม ระดับนำา้รอบโรงงานสูงข้ึนไม่หยุด 
ถนนและสะพานหลายแห่งถูกกระแสนำา้ตัดขาด พนักงานพะว้าพะวัง 
ห่วงท้ังบ้าน ท้ังท่ีทำางาน ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจหยุดทำาการผลิต เพ่ือ
ให้พนักงานกลับบ้านไปดูแลครอบครัว 

เย็นวันท่ี 31 มี.ค. 54 นำ้าเอ่อข้ึนจากท่อระบายนำ้าท่ีคลังสินค้า 
พนักงานท่ียังเหลืออยู่ช่วยกันขนย้ายสินค้า วัตถุดิบท่ีสำาคัญข้ึนมาไว้บน
ไลน์การผลิตท่ีสูงจากระดับคลัง 1 เมตร สินค้าอ่ืนๆ อย่างข้าวสาร ก็
วางบนพาเลทท่ีซ้อนกันหลายช้ัน ทุกคนต่างช่วยกันเท่าท่ีจะทำาได้ คืน
น้ันเหลือพนักงานเพียง 13 คนคอยอยู่เฝ้าระวังเหตุการณ์ สอดส่อง
ขโมยท่ีฉวยโอกาสเข้ามาขโมยทรัพย์สินในบริษัทฯ แต่ก็หมดหนทางท่ี
จะป้องกันทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ระดับนำา้สูงข้ึนวันละประมาณ 60 
เซนติเมตร และยังสูงข้ึนไม่หยุด จนพัดพาสินค้า วัตถุดิบล้มระเนระนาด 
บางส่วนลอยไปกับนำา้ ทุกคนได้แต่ภาวนาขออย่าให้นำา้สูงข้ึนอีกจนท่วม
เคร่ืองจักรเลย

ต้ังแต่คืนวันท่ี 31 มี.ค. 54 โรงงานสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จมอยู่ใต้นำา้ 
เหลืออีกเพียง 8 ซม.เท่าน้ัน นำา้ก็จะท่วมเคร่ืองจักร พนักงานและชาวบ้าน
ต่างใช้ชีวิตด้วยความยากลำาบาก ยังไม่นับมูลค่าความเสียหายมหาศาล
และกำาลังใจท่ีจะต้องเรียกกลับคืนมา แต่โชคดีมากท่ีวันท่ี 5 เม.ย ระดับ
นำา้ได้เร่ิมลดลง พนักงานบางส่วนทยอยเข้ามาท่ีโรงงาน บางคนเห็นสภาพ
โรงงานก็ถึงกับกล้ันน้ําตาไว้ไม่อยู่ แต่ทุกคนก็ต้ังสติ รีบประชุมวางแผน
รับมือกับส่ิงท่ีตามมาหลังจากน้ําลดทันที  

อุทกภัยในฤดูร้อน
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เรื่องเด่น / สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช

ช่วงเวลาแห่งความยากลำาบาก ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนติด
เกาะ พนักงานที่ยังอยู่เฝ้าโรงงาน ยังชีพ
ด้วยข้าวพันดี และโชคดีที่มีนำ้าดื่ม เตาแก๊ส 
หม้อ กระทะ นำ้ามัน จากคนขายอาหารใน
โรงงาน กับอวนที่ยึดมาจากหัวขโมย ใช้
จับปลาในบ่อบำาบัดมากินเป็นอาหาร ส่วน
เสื้อผ้าก็ใช้ของสิงห์ชอปไปพลาง ทำาให้พอ
ประทังชีวิตได้ แต่ภายใต้วิกฤต ยังคงมีสิ่ง
ดีๆ เกิดขึ้นเสมอ นั่นก็คือนำ้าใสใจจริงจาก
ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านสุนันท์ พิทักษ์ และ
ชาวบ้าน พอทราบว่ามีพนักงานชาวสิงห์ติด

เกาะอยู่ในโรงงาน ก็พากันนำาอาหารที่ปรุง
ใหม่ๆ มามอบให้ ทั้งที่พวกเขาก็ประสบ
กับความเดือดร้อนเช่นกัน แล้วยังใจดีให้
พนักงานติดเรือออกไปซื้ออาหารสดมา
ถนอมอาหารตุนไว้อีกด้วย

นอกจากนี้ หลังจากที่ระดับนำ้าเริ่ม
ลดลง นายกอบต.ท่าโรงช้าง คุณชลาวุฒิ 
ประดิษฐ์พร ก็ได้ให้ความช่วยเหลือ ด้วย
การให้ยืมรถตักดินพร้อมคนขับ มาช่วย
กวาดวัตถุต่างๆ ที่ล้มระเนระนาดไปกอง
รวมกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ช่วยให้การ
ทำาความสะอาดโรงงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
มาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างชาวสิงห์กับชาวบ้าน 
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมา
โดยตลอด จนเกิดเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวใน
ยามยาก ก่อนหน้าที่ตัวโรงงานยังไม่ถูกนำ้า
ท่วม ชาวสิงห์ก็ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร
และนำ้าดื่มให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย
อยู่ก่อน หรือแม้แต่ขณะที่โรงงานถูกนำ้าท่วม
ชาวสิงห์ก็ยังยินดีแบ่งปันอาหารและนำ้าให้
กับชาวบ้านที่นั่งเรือมาขอรับบริจาค เรียก
ได้ว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่จริงๆ

นำ้าใจมากมายหลั่งไหลสู่พี่น้องชาว
สิงห์แดนใต้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่
เกิดวิกฤต ผู้บริหาร เพื่อนๆ พนักงานจาก

บริษัทในเครือต่างเป็นห่วงเป็นใย ส่งกำาลัง
ใจมาให้ไม่ขาดสาย บางท่านก็เดินทาง
มาเยี่ยมด้วยตัวเอง คุณสันติ ภิรมย์ภักดี 
อนุมัติเงินช่วยเหลือทันทีคนละ 5,000 บาท 
ยังมีบริษัทในเครือและผู้บริหารท่านอื่นๆ 
ช่วยสมทบทุนช่วยเหลือจนรวมแล้วเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,995,000 บาท พร้อมทั้งคุณโรจน์
ฤทธิ์ เทพาคำา คุณวีระชัย สาครวงศ์วัฒนา 
และคุณดอล บุญมั่น ก็ได้เดินทางลงมา
ตรวจสภาพโรงงานในทันทีและให้กำาลังใจ 
สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพนักงาน
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด เป็น
อย่างมาก ขอขอบคุณพี่น้องชาวสิงห์ที่ไม่
เคยทอดทิ้งกัน 

“ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากชาวสิงห์ด้วยกัน
และชาวบ้านในท้องถิ่น โรงงานก็คง

ไม่สามารถฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้”

อุทกภัยหรือจะสู้น้ําใจ
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บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด 
ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นำ้าท่วมใน
ครัง้นัน้รวมทัง้สิน้ 65 ลา้นบาท สภาพโรงงาน
หลังจากนำ้าลด เต็มไปด้วยดินโคลน สินค้า 
วัตถุดิบล้มกระจัดกระจาย โดยเฉพาะขวด
โซดาขนาด 325 ซีซีที่ซื้อสำารองไว้สำาหรับ
ชว่งสงกรานตต์อ้งทิง้หมด ยงัมคีวามเสยีหาย
ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบด้วย แต่ทุก
คนก็มีกำาลังใจเข้มแข็ง ต่างแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเร่งฟื้นฟูโรงงาน ส่วนหนึ่งเตรียม
เครื่องจักรและสำารวจบ่อบาดาล เพื่อกลับมา
เดินเครื่องทำาการผลิตภายใน 3 วัน อีกส่วน
หนึ่งเร่งทำาความสะอาดโรงงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน บ่อบาดาลที่ทางบริษัทฯ ใช้
ทำาการผลิตมี 6 บ่อ แต่หลังจากเหตุการณ์ 
สามารถกู้กลับมาได้ 2 บ่อ และกลับมา
ทำาการผลิตได้อีกครั้งในวันที่ 11 เม.ย. 54 
ผลิตโซดาขวดแก้วขนาด 400 ซีซีก่อน อีก 6 
วนัตอ่มา จงึทำาการผลตินำา้ดืม่ขวดเพท็ขนาด 
1500 ซีซีได้อีกครั้ง เรียกว่าสามารถฟื้นฟูได้
อย่างรวดเร็ว 

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นสาเหตุให้
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด เตรียม
ความพรอ้มเผือ่ต้องรับมอืกับภยันำ้าทว่มใหญ่
ในครั้งต่อไป ด้วยการสร้างคันดินรอบพื้นที่

เสียหาย แต่ไม่เสียกำาลังใจ

เรียงจากซ้ายไปขวา

นายธีระพงศ์ ประทุมทอง | ผจก.แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำารุง 

นายชัยพร แสงประเสริฐ | ผจก.แผนกจัดซ้ือ-พัสดุ 

นางพรรณี ป่ินแก้ว | ผจก.ฝ่ายบริหาร 

นายภาณุพงศ์ พรหมณะ | ผจก.ฝ่ายโรงงาน

นายสัมพันธ์ ไชยศร | ผจก.แผนกผลิต

นางสาวอภินันท์ แสงประเสริฐ | ผจก.แผนกควบคุมคุณภาพ 

นายรณรงค์ แก้วซัง | ผจก.แผนกคลังสินค้า

ผู้บริหารและผู้จัดการแผนก 

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด

ที่กล่าวถึงความช่วยเหลือและนำ้าใจที่ได้รับ
จากเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนั ทัง้สองยำา้วา่ ถา้ไมไ่ด้
ความช่วยเหลือจากชาวสิงห์ด้วยกันและจาก
ชาวบ้านในท้องถิ่น โรงงานก็คงไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
ในสังคมไทยไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ร้าย
แรงแค่ไหน ตราบใดที่คนในสังคมยังมีนํ้าใจ 
มคีวามรกัความสามคัคใีหแ้กก่นั กจ็ะสามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี เรื่องเล่า
ของชาวสรุาษฎรธ์านเีบเวอเรชในวนันี ้เปน็สิง่
ทีน่า่ระลกึไวเ้ปน็แบบอยา่งของการมอบนำา้ใจ
และการให้ในครั้งต่อๆ ไป 

คันดินป้องกันนํ้าท่วม

โรงงานยาวเกือบ 1.5 กิโลเมตร ฐานกว้าง 
12 เมตร สันกว้าง 3 เมตร และสูงกว่าระดับ
ถนนหลวง 2 เมตร จัดทำาระบบรางนำ้าใหม่
ทั้งหมดพร้อมประตูระบายนำ้า และร่วมกับ
ชาวบ้านตั้งศูนย์วิทยุเตือนภัยในเขตอำาเภอ
พุนพิน โดยใช้สถานที่ของบริษัทฯ ตั้งเสา
วิทยุ ซึ่งคุณภาณุพงศ์ ได้รับความไว้วางใจให้
เปน็หวัหนา้ศนูย ์ทำาใหส้ามารถทราบขา่วคราว
ความเคลื่อนไหวของภัยธรรมชาติได้ล่วงหน้า  

คุณภาณุพงศ์ พรหมณะ และคุณ
พรรณี ปิ่นทอง ผลัดกันเล่าเหตุการณ์นำ้า
ท่วมครั้งนั้น ด้วยนำ้าเสียงที่ซาบซึ้งใจทุกครั้ง
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เรื่องเด่น

แถวบนเรียงจากซ้ายไปขวา

นายโชคดี พรมสวาสด์ิ | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.เวียงสระ

นายพงษ์เทพ สงวนพิมพ์ | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.พนม / อ.บ้านตาขุน

นายพรชัย ชัยเดช  | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.เคียนซา

นายชาราฟคาน อีรัสคาน  | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.เมือง

นายชัยวิชิต ดำาเสน | 

หัวหน้าหน่วยสาขาสุราษฎร์ธานี

นายศรัณยู สุขสวัสด์ิ | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.เกาะสมุย

นายศุภกิจ เสียงสุวรรณ | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.บ้านนาสาร / อ.บ้านนาเดิม

นายคำารณค์ ทองเกตุ | 

พนักงานขายเครดิตสาขาสุราษฎร์ธานี  ดูแลเขต อ.บ้านนาเดิม / อ.บ้านนาสาร /  

อ.เวียงสระ / อ.พระแสง / อ.ชัยบุรี / อ.เคียนซา / อ.พนม / อ.บ้านตาขุน

นายณัฏฐ์ธเนศ ทรัพย์แตง | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.ท่าชนะ / อ.ดอนสัก / อ.ท่าฉาง

ทีมงานขายบุญรอดเอเชีย
แถวล่างเรียงจากซ้ายไปขวา

นายวารินทร์ แก้วมณี | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.พระแสง / อ.ชัยบุรี

นายเกรียงศักด์ิ พันธ์แก้ว | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.พุนพิน

นายสมหมาย ตฤนานนท์ | 

พนักงานขายเครดิตสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.เมือง / อ.ดอนสัก / อ.กาญจนดิษฐ์

นายชาติชาย พร้อมประเสริฐ | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.เมือง

นายพัฒน์พงษ์ เห้งทับ | 

พนักงานขายเงินสดสาขาสุราษฎร์ธานี ดูแลเขต อ.ดอนสัก / อ.กาญจนดิษฐ์

แนะนำาทีมงาน

พื้นที่สุราษฎร์ธานี

พนักงานสวมเส้ือทีมประชุมฝ่ายขาย ประจำาปี 2556
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เรียงจากซ้ายไปขวา

นายมณี เสือแดง | ผู้จัดการเขตภาคใต้ Non-Alcohol 

นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 3

นายสุชาติ อบเชย | ผู้จัดการส่วนขาย BRA 6 (ใต้)

นายชัยวิชิต ดำาเสน | หัวหน้าหน่วยสาขาสุราษฎร์ธานี

เรียงจากซ้ายไปขวา

นายประภวิษณ์ รัตนะ | ผู้บริหารเขตขายจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ดูแล อ.เกาะสมุย

นายภาณุวิทย์ เฮงสกุล | ผู้จัดการส่วนกลางบนและใต้

นายพลวัฒน์ สงบกิจ | ผู้จัดการภาค 3

นายเทียนชัย น้อยแก้ว | ผู้จัดการเขตใต้บน

นายภาติยะ คงน้อย | ผู้บริหารเขตขายจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ดูแล อ.เมือง

ทีมงานขาย
บุญรอดเทรดดิ้ง

ทีมงานขาย
บุญรอดเอเชีย

ดูแลส่วนการขาย

ภาคใต้ตอนบน

ดูแลส่วนการขาย

ภาคใต้ตอนบน
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สิงห์ / รวมภาพ ManUtd และ Chelsea FC
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ศึกฟุตบอลระหว่างทีม Singha All Star vs Manchester United

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

ทีม Singha All Star เป็นฝ่ายชนะ 1-0 ผู้ทำาประตูคือ นายธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ)
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สิงห์ / รวมภาพ ManUtd และ Chelsea FC



ศึกฟุตบอลระหว่างทีม Singha All Star vs Chelsea FC 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

ทีม Chelsea FC เป็นฝ่ายชนะ 1-0 

ผู้ทำาประตูคือ Mr.Romelu Lukaku (โรเมลู ลูกากู)

51SINGHA  MAGAZINE



52 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / 80 ปี ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

52 SINGHA  MAGAZINE

พระยาภิรมย์ภักดี บันทึกไว้ว่า “เมื่อ

ครั้งออกไปซื้อเครื่องจักรทำาเบียร์ ข้าพเจ้า

ได้ไปเก็บป้ายตราเบียร์ต่างประเทศมา

เป็นหอบ แต่มาคิดเห็นว่า จะใช้ป้ายตรา

ของนอกจะไม่เหมาะ จึงประกาศเชิญชวน

ประชาชนเขียนมาเข้าประกวดชิงรางวัล

เป็น 3 ชั้น 3 ตราป้าย แบ่งเป็นรางวัลชั้น

ที่ 1, 2, 3 รวมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้

มีผู้ออกแบบเขียนส่งเข้าประกวดรวมทั้ง

ต่างจังหวัดมากกว่า 2,000 ตราป้าย ได้ตั้ง

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกจนได้

ภาพรูปตราปักเป้าทอง เป็นที่ 1 ภาพรูป

ตราสิงห์ เป็นที่ 2 และภาพรูปตราพระ

ปรางค์เป็นที่ 3 สำาหรับพิมพ์เป็นป้ายปิด

ขวดเบียร์ 3 ชนิด ที่นายช่างได้ลงมือต้ม

กลั่น และหมักกับยีสต์ในถังเย็นเกือบจะ

ได้ที่อยู่แล้ว”

ทั้งนี้ เบียร์ที่ออกจากบริษัทบุญรอดฯ 

เป็นที่รู ้จักกันว่าเป็น “เบียร์ท่านเจ้าคุณ” 

ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามโดยเฉพาะขณะ

นั้นที่ยังไม่มีเบียร์ใดมีความเด่นของตัวเอง 

ภาพนี้มีอยู่ไม่เต็มภาพ แต่คาดว่าเป็นการเฉลิมฉลองการชนะรางวัลที่ 1 ภาพรูปตราปักเป้าทอง หรือ Golden Kite ในภาพสามารถ

อ่านข้อความได้ว่า “Drink for THE WINNER. THE GOLDEN KITE BEER”

80 ปี ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 4 เบียร์ท่�นเจ้�คุณ เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 
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โฆษณา “ไม่ชิมไม่รู้” เบียร์อะไรจะสู้เบียร์ไทย น่าจะเป็นโฆษณาแรกๆ ของบริษัท ยังคงเชิญชวนคนไทยให้ลองดื่มเบียร์ไทย มีเบียร์

ตราปักเป้าทอง เบียร์สิงห์ และเบียร์ตราแหม่ม ซึ่งเป็นเบียร์ดำา ผลิตขึ้นพิเศษในยุคแรกๆ 
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สิงห์ / 80 ปี ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

โฆษณาเบียร์ตราปักเป้าทองและเบียร์สิงห์ 
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ทางบริษัทได้แนะนำาเบียร์ประเภทต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ออกสู่ตลาด

ไทย และส่งออกไปยังตลาดใกล้เคียงไกลถึงเมืองจีน ลองตลาดไปเรื่อยๆ จน

ในที่สุด เบียร์สิงห์ก็กลายเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และกลายเป็น

เบียร์เดียวของบริษัท ทำายอดขายให้บริษัทได้เป็นอย่างดีจนต้องสร้างโรงงาน

ที่ 2 ขึ้นหน้าโรงงานแรกที่สามเสน เมื่อปีพ.ศ.2510-2511 กล่าวคืออาคารติด

แม่น้ำาเจ้าพระยาที่ยังคงหม้อต้มที่ทำาจากทองแดงอยู่ หาดูได้ยากมากแล้วใน

สมัยนี้สามารถมองเห็นได้จากหน้าตึก หรือเวลาล่องเรืออยู่ในแม่น้ำาเจ้าพระยา 

เป็นการต่อยอดตำานานเบียร์ไทยต่อไปอีก 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) ถึง 2 

กันยายน พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) หรือในไทย ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 

(ค.ศ.1941) วันที่กองทัพญี่ปุ่นเข้าไทย ถึง 2 กันยายน 2488 วัตถุดิบขาดแคลน 

ต้องมีการคิดค้นวิธีการผลิตเบียร์ขึ้นมาแทนเบียร์เดิมที่ใช้บาร์เลย์และมอลต์ 

โดยการผสมข้าวสารเข้าไปบ้าง คุณประจวบ ภิรมย์ภักดี บรูมาสเตอร์คนแรก

ของประเทศไทย เป็นผู้รั้งเวลาไม่ให้เบียร์จากบุญรอดขาดตลาดให้นานที่สุดเท่า

ที่จะทำาได้ ด้วยการแนะนำาเบียร์ใหม่คือเบียร์ตราหมีในช่วงต้นสงคราม ผลิตจาก

การผสมข้าวสารกับข้าวมอลต์ เพื่อลดการใช้ข้าวมอลต์ลง เพราะเป็นวัตถุดิบที่

ต้องนำาเข้า ซึ่งขาดแคลนในช่วงสงคราม 

ติดตามต่อฉบับหน้า



56 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / ตามไปดู

BREWMASTER
กบัการทำาเบยีร์เรื่อง : สรวิช ภิรมย์ภักดี

ผมนั่งจิบเบียร์สิงห์เย็นๆ อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา แล้วเอะใจเรื่อง
ว่า เบียร์มาเป็นเบียร์ได้อย่างไร และตึกเก่าต่างๆ ที่แปรสภาพหรือทิ้ง
ร้างมานั้น ก็ยากที่จะจินตนาการได้ว่าตึกไหนเคยมีหน้าที่อะไรในการ
ผลติเบยีรม์ากอ่น เลยไปปรกึษาคณุอสิระ ขาวละเอยีด บรมูาสเตอรม์อื

เอกของเรา ที่พาผมเข้าทุกซอกทุกมุมของโรงเบียร์เก่าที่สามเสนแล้ว 
และอธิบายถึงส่วนต่างๆ ว่าคืออะไร ทําให้ผมงงมากยิ่งขึ้น อายที่จะ
ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องการทําเบียร์เท่าไหร่นัก เลยจับแพะให้ไปชนแกะไม่
ไดเ้สยีทวีา่แตล่ะพืน้ที ่เครือ่งจกัร หรอืหอ้งหมกั อยูต่รงไหนในขัน้ตอน
ของการผลิต ผมเลยขอไปศึกษาการทําเบียร์แบบเร็วจี๋ ซึ่งคุณอิสระก็
พูดตรงๆ ว่าควรจะไปมาตั้งนานแล้ว ผมเลยได้แต่หัวเราะแหะๆ รู้ตัว
อยูเ่ตม็รอ้ย กเ็ลยไดน้ดัวนัเรยีนทนัท ีไปทีโ่รงเบยีรป์ทมุธาน ีพบกบัคณุ
ชุมพล เพียรเจริญ ผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงเบียร์ปทุมธานี ซึ่งได้เปิด
ฉากการสอนด้วยการชิมเบียร์ตอนเช้าตรู่ ก็เลยต้องชิมไป 2 จิบใหญ่ 
แตต่อ้งบงัคบัตวัเองเลกิ เพราะกลวัจะเรยีนไมรู่เ้รือ่ง อาจารยป์ระจาํวนั

ของผมก็คือ จอร์จ ศรศิริ เจียมจำารัสศิลป บรูมาสเตอร์หนุ่มรุ่นใหม่
พาผมเดินรอบโรงเบียร์ที่ค่อนข้างเงียบเหงาในวันนั้น เพราะเรื่องภาษี
ยังไม่ลงตัวเลยต้องหยุดผลิตไปชั่วคราว ทําให้บริษัทและสรรพสามิต 
ขาดรายได้ไปหลาย 

ผมเองก็เชื่อว่าอีกหลายคนในบริษัทก็ไม่รู้ถึงการทําเบียร์เช่นกัน 
เลยขอนํามาเล่าสู่กันฟังด้วยการแสดงภาพอธิบายน่าจะง่ายสุด ใช่ว่า
ผมจะกลายเป็นผู้รู้ภายในวันเดียว แต่ก็เรียกได้ว่าเข้าใจมากขึ้น โดย
เฉพาะวา่การปรงุเบยีรค์อืหวัใจของกจิการโรงเบยีร ์หากพอ่ครวัไมค่อ่ย
เก่ง ปรุงเบียร์ไม่อร่อยก็ย่อมขายไม่ได้ ต้องไปบังคับคนดื่ม กิจการ

ก็ย่อมจะขาดทุน ล้มหายตายจากไปตามๆ กัน อย่างที่เห็นในอดีต
ของประเทศไทยนี่เอง แต่โอเคครับ มีเบียร์อร่อยแต่ขายไม่เป็นหรือ
โฆษณาไม่ถูกจุดก็ขายไม่ได้เช่นกัน งั้นเรามาดูหัวใจของเรากันต่อ

ดีกว่าก่อนที่จะหลุดเรื่อง ด้วยการแนะนําพ่อครัวของเราที่ทุกคนรู้จัก
ในนาม BREWMASTER แปลตรงตัวก็น่าจะเป็น อาจารย์นักปรุงเบียร์
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คุณอิสระอธิบายว่า “คำาว่า บรูมาสเตอร์ (BREWMASTER) เริ่ม
ใช้ตั้งแต่อดีตกาล สมัยฝรั่งเขายังใส่ชุดเกราะขี่ม้ารบกัน เป็นช่วงที่
บุคคลธรรมดาทั่วไปทั้งหลายยังไม่เข้าใจถึงวิธีการผลิตเบียร์ เห็นเป็น
ศิลปะที่วิเศษยิ่งนัก ผู้ที่ผลิตเบียร์ได้ หรือผู้ที่กระทำาการอื่นที่คนทั่วไป

เข้าใจยาก ก็จะเรียกเป็นผู้วิเศษ หรือเรียกกันว่าอาจารย์ ภาษาอังกฤษ
คือ MASTER นั่นเอง

ในปัจจุบัน การผลิตเบียร์อาจจะขาดความวิเศษไปเสียส่วนใหญ ่
เพราะคนปกติทั่วไปก็พอรู้แล้วว่าจะผลิตเบียร์ต้องใช้เครื่องมือและ
วัตถุดิบอะไรบ้าง สมัยนี้เพียงแค่กูเกิ้ล ก็เกือบจะทำาเบียร์เองได้แล้ว 

ผู้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถท่ัวไปก็กระทำาได้ แต่คราวน้ี

ผู้รู้จริงก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน ลองผิดลองถูกมา
เป็นเวลาหลายปี เข้าใจว่าวัตถุดิบนั้นเป็นของธรรมชาติ ผลผลิตที่ได้
มาไม่ได้เหมือนกันเป๊ะตลอดเวลา และรู้ว่าจะผสมผสานกันอย่างไร
ถึงจะทำาให้รสชาติของเบียร์กลมกล่อมและอร่อยได้ มากกว่าผู้ที่เพิ่ง
จะเริ่มทำาเบียร์หมาดๆ

จะเป็นนักปรุงเบียร์มืออาชีพได้ก็ต้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี botanics และ micro-
biology และอีกหลายวิชา นอกจากนั้นยังต้องเข้าใจด้วยว่า เบียร์
ที่ผลิตออกมาคือสินค้าที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่พอควร และเดินธุรกิจอยู่ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน
ที่เข้ม จึงต้องเข้าใจด้านธุรกิจด้วย เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตในขณะที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดเหมือนเดิม เป็นผลให้สินค้า
มีคุณภาพเยี่ยมในราคาที่พอเหมาะ

4. ประสานงานกบัหนว่ยงานดา้นเอน็จเินยีรอ์ยา่งถีถ่ว้น ดว้ย
พื้นฐานความรู้จากประสบการณ์ทางเทคนิค เพื่อให้การผลิตมีค่า
ใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่สุรุ่ยสุร่าย โดยคงคุณภาพที่ดีที่สุดเช่นเดิม

5. จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อ
ให้มีวัตถุดิบที่มีความสดใหม่คงเหลือตลอดเวลา เพื่อผลผลิตที่ไป
ถึงมือผู้ซื้อเป็นไปด้วยความสดใหม่

6. เป็นตัวแทนที่ดีมีความรับผิดชอบ เป็นหน้าเป็นตาให้
กับบริษัทและสินค้า ในสมัยนี้ที่ล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่จ้องจับตา
มองและการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งคำาบอกเล่าที่ถูก
ต้องไปยังผู้ซื้อ

กลับไปดูสิ่งที่อธิบายนี้แล้ว เสมือนว่าบรูมาสเตอร์สมัยนี้ขาด
ความลกึลบัไปเสยีแลว้ แตค่วามมหศัจรรยต์กอยูท่ีว่า่ ยงัมคีนหลง
เหลอือยูท่ีย่งัมคีวามเตม็ใจทีจ่ะอทุศิตนเพือ่สนิคา้ทีคุ่ม้คา่ และภมูใิจ
ทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการผลติ เพราะความแขง็แกรง่ของตวับรมูาสเตอร ์
ในที่สุดก็คือความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์นั่นเอง” 

ดื่มเบียร์สิงห์และเบียร์ลีโอแล้ว พวกเราสามารถแปลภาพ
ความเข้มข้น แข็งแกร่ง ที่ฝรั่งเขาเรียกว่า CHARACTER ของบรู
มาสเตอร์กว่า 20 คนของกลุ่มบุญรอดได้แล้ว ขอยกนิ้วให้เลยละ
ครับ เพราะยอดขายส่วนหนึ่งก็มาจากผู้วิเศษที่สามารถแปรสภาพ
ฮอบส์จนมาเป็นนำ้าสีทองที่เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับ 2 ของโลก 
รองจากชา ไม่นับนำ้าเปล่า

การปรุงเบียร์คือหัวใจของกิจการโรงเบียร์ 

หากพ่อครัวไม่ค่อยเก่ง ปรุงเบียร์ไม่อร่อยก็ย่อม

ขายไม่ได้ ต้องไปบังคับคนดื่ม กิจการก็ย่อมจะ

ขาดทุน ล้มหายตายจากไปตามๆ กัน อย่างที่เห็น

ในอดีตของประเทศไทยนี่เอง

เรียงจากซ้ายไปขวา

นายอิสระ ขาวละเอียด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

Mr. Fritz Briem | ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตเบียร์ และการ

วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

Mr. Pual Jerault | วิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม

1. สร้างกรอบข้อกำาหนดของวัตถุดิบให้มั่นคง เพื่อให้หน่วยงาน
จัดซื้อสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในข้อจำากัดที่ระบุไว้ ยังคงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้เท่าเดิมหรือดีกว่า

2. จัดขั้นตอนการไหลของงาน โดยยังคงมาตรฐานการผลิต
ประจำาวัน

3. หมั่นเก็บรักษาและทบทวนกระบวนการของงาน

ในหลักการปฏิบัติจริง บรูมาสเตอร์จึงควรเป็นดังนี้
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สิงห์ / ตามไปดู
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สิงห์ / ตามไปดู

 1. มอลต์คือข้าวบาร์เลย์ที่ผ่านกระบวนการ malting 
แลว้ รปูรา่งหนา้ตาคลา้ยขา้วเปลอืก เขา้เครือ่งคดัเพือ่
ขจัดเศษผงและกรวดที่ไม่ต้องการ

 2. นำาเข้าเครื่องโม่ บดให้ละเอียด

 3. ส่งเข้าหม้อผสมผสมกับนำา้ร้อนโดยควบคุมอุณหภูมิ
และเวลา

 4. ส่งเข้าหม้อกรอง  

 5. สง่หวันำา้หวานทีก่รองได ้(Wort) เขา้หมอ้ตม้ พรอ้ม
เติมฮอบส์ (ฮอบส์คือดอกไม้เพศหญิงของต้นฮอบส์ 
เป็นไม้เลื้อย)

 6. เข้าหม้อตกตะกอนร้อน (whirlpool) เพ่ือตกตะกอน

 7. เข้าเครื่องทำาความเย็น

 8. เติมยีสต์

 9. เข้าถังหมักประมาณ 1 อาทิตย์ 

10. เข้าถังบ่มอีกอย่างน้อย 3 วัน 

11. เข้าเครื่องกรอง

12. บรรจุเบียร์เข้าขวด กระป๋อง หรือถัง

13. ส่งไปยังตัวแทน ไปที่ร้านค้า

14. ผู้บริโภค

ขบวนการผลิตใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ 
ขบวนการบริโภคใช้เวลาประมาณ 10 นาทีถึงครึ่งชั่วโมง

ต่อขวด แล้วแต่ผู้บริโภค บางท่านอาจจะเร็วหรือช้ากว่าที่ระบุ 

ขั้นตอนการทำาเบี
ยร์

ก็เป็นไปดังนี้ 

1 2

12

13 14
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การผลิตเบียร์เป็นศิลปะชนิดหนึ่ง และนักปรุงเบียร์ที่เก่งของบุญรอดล้วนผ่านการเรียนเฉพาะกิจ 

ในที่นี้คือจากสถานศึกษาด้านการปรุงเบียร์จากประเทศเยอรมนีกันทั้งนั้น และก็ต้องทำางานเก็บ

ประสบการณ์ไปจนคล่องแคล่ว จะสามารถผลิตเบียร์ต่างๆ ให้เราขายต่อไปได้อีกนาน

3 4 5 6

7

8

91011
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

แก้ว

แก้วกับเบียร์เป็นส่ิงท่ีแยกกันไม่ได้ เร่ิมต้นจากการรินเบียร์
สดลงไปในแก้วและเหยือกที่หนาและหนัก มีศิลปะในการ      

รินเบียร์ที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยหลายพันปี 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ก็ได้สั่งผลิตแก้วแจกใน
โอกาสต่างๆ ไว้ใช้สำาหรับดื่มเบียร์ และใช้สำาหรับเสริฟนำ้า

รับแขก หรือสั่งผลิตพิเศษตามโอกาสไป 

แก้วที่เห็น ณ ที่นี้ เป็นเพียงส่วนเล็กที่มาแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลาย ซึ่งได้รวมแก้วฉลอง 80 ปีด้วย

ภาพ : สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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  สินค้าออกใหม่ / บันเทิง

เข็มขัด
1,390 บาท

สร้อยคอ
จี้ขวดเบียร์
1,190 บาท เสื้อโปโลสีน้ำ�เงิน

โลโก้สิงห์
1,290 บาท

ผ้�พันคอ
ล�ยเบียร์ไทย

1,690 บาท

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

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

เชิ้ตสีข�ว
2,790 บาท

สูทเท�ปกขลิบดำ�
(ราคาสอบถามหน้าร้าน)

WORK
Spring-Summer 2013

ก�งเกงข�ย�ว
แต่งกระเป�๋ สีกรมท�่ 

2,790 บาท

ก�งเกงข�ย�ว
สีกรมท�่ 
2,590 บาท

เชิ้ตสิงห์กำ�มะหยี่
สีแดง

2,490 บาท

เสื้อโปโล
ล�ยขว�ง
สีน้ำ�เงิน
1,990 บาท
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ปากกาพาไป / หย่ากับไอโฟน

ต้องขอยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานค่ะ

ว่าอิฉันติดเจ้าโทรศัพท์สุดฉลาดสมาร์ทโฟนนี่

มั่กๆ ไม่ว่าจะหลับจะตื่น มือนี้ไม่เคยห่างเจ้า

ไอโฟนสุดเลิฟ เปรียบเสมือนว่าเป็นอวัยวะ

ส่วนท่ี 33 ก็ว่าได้ แหม...ก็มันทำาให้อิฉันได้

ติดตามข่าวสารและก๊อดสิบได้อย่างไวทันใจ

นี่คะ ทุกวันนี้ตื่นมาก็ต้องคว้าโทรศัพท์มาดู

ก่อนเลยว่ากลุ่มไลน์ 50 กลุ่มเขาคุยอะไรกัน

ไปถึงไหน อุ๊ยตาย! มีข้อความค้างอ่านเป็น

พันๆ ไหนจะต้องเช็คเรตติ้งรูปในเฟสบุ๊ค อิน

สตาแกรม สารพัดสารเพ อีเมล ข่าวสารทาง 

sms ไหนจะต้องดูแลร้านกาแฟ ไร่นาในเกม

อีก โอ๊ย...กว่าจะแยกทางจากเจ้าสมาร์ทโฟน

ได้ก็เกือบเท่ียง ต้องตาลีตาลานแต่งเน้ือแต่งตัว

มาดูแลบ้านช่องห้องหับตามประสาคุณแม่

บ้านที่ดี อ้าว...เสียงตุ๊งๆ ดังมา ก็ต้องวางมือ

จากทกุอยา่ง ควา้ไอโฟนมาดูราวกบัตอ้งมนต์

สะกด กลัวตกข่าวค่ะ แมวหมาร้องกันระงม

ด้วยความหิวก็ต้องรอไปก่อน

จนกระท่ังเม่ือเร็วๆ น้ีอิฉันได้มีโอกาสเหิน

ฟ้าไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศ ได้ไปเจอะเจอ

ชาวเมืองเจ้าของประเทศทักทายพดูคยุกนัไป ก็

แอบเหลือบดูมือเขา ไม่เห็นมีใครกำาโทรศัพท์

แน่นอย่างอิฉันสักคน ทำาให้อิฉันเกิดอาการ

กระดากต้องกระมิดกระเม้ียนหย่อนมือถือลง

กระเป๋าไป พอไปรับประทานอาหารในร้านเก๋

หร ูควกัโทรศพัทอ์อกมากะจะเชค็อนิ อา้ว! คน

อื่นเขานั่งพิจารณาเมนูกันอยู่ เลยต้องรีบกด

เช็คอินอย่างว่องไวมากะใครไม่ต้องแท็กแล้ว

ขออวดตัวเองไว้ก่อน พอวางโทรศัพท์ลงบน

โตะ๊ เพือ่นฝงูสัง่อาหารเสรจ็หมดเหลือแตอ่ฉินั

ซึ่งยังไม่ได้เลือกอะไรเลย ด้วยความเกรงใจ

คนเขารอกส็ุ่มๆ จิ้มไป ผลกค็ือกินเกอืบไม่ลง

หย่ากับ
ไอโฟน
เร่ือง : วิฬาร์สุดา
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เฮ้อ รูปก็ไม่ได้ถ่ายเพราะพอหยิบไอโฟนที่รัก

ขึ้นมา เพื่อนร่วมโต๊ะก็มองอย่างสงสัย อิฉัน

เลยตัดสินใจเก็บโทรศัพท์เสียเลย แล้วก็ตั้งใจ

สนทนากับผู้คนเขาจนเพลินลืมสมาร์ทโฟน

ไปเลย

หลังจากจบเรื่องงานอิฉันได้พักผ่อนต่อ

อกีนดิหนอ่ย มเีวลาเปดิหนงัสอืพมิพข์องเมือง

เขาอ่าน เห็นคอลัมน์สั้นๆ 

คอลัมน์หนึ่งจั่วหัวประมาณ

ว่าเดี๋ยวนี้สังคมนิวยอร์คมี

เกมใหม่คือ สละสมาร์ทโฟน

เมือ่มกีารสงัสรรคก์นั มคีนให้

สัมภาษณ์ว่าถ้าเขาจัดเลี้ยงที่

บ้าน เขาจะขอร้องให้เพื่อนๆ 

วางโทรศพัทไ์วท้ีโ่ตะ๊หนา้บา้น 

หรือถ้าไปกินข้าวตามร้าน

อาหารก็จะมีกฎว่า ใครหยิบ

มือถือมาดูก่อนปรับเลี้ยงทั้ง

โต๊ะอะไรทำานองนี้ เวลานี้สังคมตะวันตกเขา

เห็นว่าเจ้ามือถือสุดฉลาดเข้ามามีบทบาท

เก่ียวขอ้งกบัชวีติเรามากเกนิไป เราใชเ้วลากบั

มอืถอืมากกวา่เราจะพดูคุยกบัคนในครอบครัว

เสียอีก อิฉันมาย้อนนึกดูก็ออกจะเห็นด้วย 

เพราะบางครั้งอิฉันเองมัวแต่แชทกับเพื่อนใน

ไลน์หรือสะกดรอยตามคนในเฟสบุ๊คหรืออิน

สตาแกรมจนลืมดูแลที่รักที่บ้าน กับข้าวกับ

ปลาก็เตรียมไว้ให้แบบแกนๆ ที่เคยหนุงหนิง

กนักน็อ้ยลงๆ จนเรยีกไดว้า่เกอืบจะหา่งเหนิ

กันไป คิดแล้วก็น่าเศร้าค่ะ อ้อ...แต่ต้องบอก

นะคะว่าไม่ใช่อิฉันคนเดียวที่มัวแต่สนใจแต่

ไอโฟน ที่รักเขาก็เป็นค่ะ แต่อาจจะน้อยกว่า

อิฉันนิ้สนุง คริคริ

พอกลับจากทริปนั้นอิฉันเลยจับเข่าคุย

กับที่รักว่า เรามาสละเวลาจากไอโฟนแล้ว

หันมาสนใจซึ่งกันและกันบ้างจะดีไหม แล้ว

ก็เล่าให้เขาฟังว่าอิฉันเจออะไรมา เขาก็เห็น

ด้วยพร้อมบอกว่า เขาก็คิดถึงเวลาที่สมาร์ท

โฟนมันยังโง่อยู่เหมือนกัน เพราะเดี๋ยวนี้ดู

มันจะกินเวลาทำานู่นนี่ไปเสียหมด แถมความ

สนใจสิ่งต่างๆ ก็สั้นลง โอ้ ดีใจค่ะ จากนั้น

เรากส็ญัญากนัวา่ถา้ออกไปรบัประทานอาหาร

กันข้างนอกบ้าน หลังจากเช็คอินและถ่าย

รูปอาหารแล้ว (แหม ก็ขอนิ้สนะคะ) เราจะ

ไม่เหลือบมองโทรศัพท์ของเรากันอีก ถ้าอยู่

บ้านก็คุยกันแบบเห็นหน้า

เห็นตาไม่ใชส่ง่ทางไลนอ์กีตอ่

ไป อู๊ย...ชีวิตวี้ดวิ้วขึ้นจมเลย

ค่ะ แมวหมาในบ้านไดก้นิอิม่

นอนหลบัไมร่อ้งโหยหวนดว้ย

ความหิวอีกต่อไป ส่วนอิฉัน

สามารถคอ่นขอดคูร่กัทีจ่งูมอื

มากินข้าวในร้านสุดโรแมน

ติกได้อย่างเต็มปากเต็มคำา 

ก็คิดดูนะคะ ฝ่ายชายพอนั่ง

ลงก็ควักไอแพดออกมาเปิด

เล่นเกมเลยค่ะ ส่วนฝ่ายหญิงกินเอาๆ อย่าง

เดียวด้วยหน้าตาบึ้งตึง ไม่มีใครคุยกับใครสัก

คำา เฮอ้ ขออวยพรใหไ้ปดมีาดทีัง้คูเ่ลยคะ่ อฉินั

สะกิดให้ที่รักดูแล้วสบตากัน เราหลุดพ้นจาก

พนัธนาการของเจา้สมารท์โฟนแลว้ คณุล่ะคะ

จะยอมหลุดไหม

สงัคมตะวนัตกเขาเหน็วา่
เจา้มอืถอืสุดฉลาดเขา้มา
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตเรามากเกินไป
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คอลัมน์พิเศษ / สร้างแรงจูงใจในวันจันทร์
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 ในวงจรชีวิตคนเรามีอะไรหลายสิ่ง

ผ่านเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน หากจะนับตั้งแต่

เกิดถึงปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นวัฏจักรที่วน

เวียนใน 1 สัปดาห์ คือวันจันทร์-วันอาทิตย์

นั่นเอง 

เมื่อลองไปถามผู้คนส่วนใหญ่ว่า คุณ

ชอบวันอะไรใน 7 วัน ตั้งแต่เด็กวัยเรียน

จนถึงผู้ใหญ่วัยทำางานคงจะตอบเป็นเสียง

เดียวกันว่าชอบวันเสาร์กับวันอาทิตย์ เชื่อ

ได้เลยว่า พอถึงตอนตกเย็นของวันอาทิตย์ 

หลายคนคงจะทำาหน้าเซ็ง ถอนหายใจ แล้ว

บ่นประโยคยอดฮิต “เฮ้อ! พรุ่งนี้วันจันทร์

อีกแล้ว” เหมือนๆ กัน ยิ่งกว่านั้น มีครั้งหนึ่ง

ที่ผู้เขียนอ่านข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ได้เจอข้อความที่โพสต์ว่า “คำ�ว่�พรุ่งนี้วัน

จันทร์เป็นคำ�หย�บค�ย” ถูกแชร์เห็นด้วย

ส่งต่อกันไปมากมาย อ่านแล้ว

ก็ขำา พร้อมแอบเห็นด้วยเล็กๆ 

และเกิดคำาถามขึ้นในใจว่า 

ทำาไมเราจึงเบื่อวันจันทร์นะ

คงเป็นเพราะเวลาแห่ง

ความสุขที่เราได้รับในวันหยุด

สุดสัปดาห์ ได้นอนตื่นสาย ได้เฮฮาปาร์ตี้

กับเพื่อนๆ เพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองใกล้จะ

หมดลง แล้วก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน

หรือออฟฟิศ เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ใน

วันเริ่มต้นการทำางานของสัปดาห์ใหม่ ต้อง

รออีกตั้ง 5 วันทีเดียว กว่าวันหยุด จะเวียน

กลับมาอีกครั้ง มันช่างยาวนาน

ในความรู้สึกเสียเหลือเกิน แล้ว

ทำาอย่างไร เราจึงจะรับมือกับ

วันจันทร์ท่ีมาถึงได้อย่างสดใส 

กระปรี้กระเปร่า มีแรงกายแรง

ใจที่จะต่อสู้กับงานล่ะ...วันนี้ผู้

เขียนได้หายาวิเศษตัวหนึ่งมาช่วยบำาบัด 

โรคเบื่อวันจันทร์ ยานั้นชื่อว่า “แรงจูงใจ”

เรื่อง : ธำ�มรงค์



65SINGHA  MAGAZINE

อา.จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

แรงจูงใจคือการสร้างเป้าหมายให้เกิด

กำาลังใจ เปล่ียนความจำาเจเป็นความสดใส มี

แรงก้าวต่อไปในแต่ละวันไม่ว่าจะในการเรียน

หรือการทำางาน แต่ถ้าอยู่เฉยๆ คงไม่เกิดแรง

จูงใจอะไรข้ึนได้ เราต้องสร้างมันข้ึนมาด้วย

ตัวเอง อันดับแรก เปล่ียนความคิดก่อน ทุกส่ิง

จะเร่ิมต้นได้ดีถ้าเรา “คิดบวก” น่ันคือสร้าง

ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 

นึกถึงส่ิงท่ีมุ่งหวังจะได้พบในสัปดาห์ใหม่เช่น

ยิ้มรับวันจันทร์

หากเราคิดว่า
วันจันทร์น่าเบื่อมัน
ก็จะน่าเบื่อจริงๆ แต่
ถ้าคิดว่าวันจันทร์
เป็นวัน เริ่ มต้นที่ ดี  
วันนี้เราจะมีความสุข 
ความสุขของเราจะ
ทำาให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
นอกจากจะเป็นการ
สร้ างแรงจู ง ใจ ให้
กับตัวเองแล้ว ยังจะ
ช่วยสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้อื่นอีกด้วย

นำ�สิ่งที่ชอบและ
สนใจม�ประยุกต์ใช้

กับง�นที่ทำ� 

เ มื่ อ เ ร า เ กิ ด
ไอเดียสร้างสรรค์
จากสิ่ งที่ เ ราชอบ 
เ ร าจ ะ เ ริ่ มมี ไฟ ใน
การทำางาน ยิ่งมีผู้
สนับสนุนเห็นด้วย
เ ร าจ ะยิ่ ง มี คว าม
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น 
อยากให้แผนงานที่
วางไว้ประสบความ
สำาเร็จจนกลายเป็น
แรงจูงใจอยากมา
ทำางานในวันจันทร์

เติมคว�มสดใสให้
เช้�วันจันทร์ด้วย

วิธีง่�ยๆ 

ซื้อดอกไม้สด
มาวางบนโต๊ะทำางาน 
ยามเราเบื่อ ดอกไม้
จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ส ด ชื่ น
แล ะอารมณ์ดี ขึ้ น
ห รื อ ไ ม่ ก็ ก ร ะ ตุ้ น
ตัวเองจากอาการ
ง่วงเหงาหาวนอน 
ด้ ว ย ด น ต รี ที่ มี
จังหวะสนุกสนาน 
เพิ่มความสดชื่นใน
การทำางาน

นึกถึงคว�มใฝ่ฝันที่
เร�อย�กให้เป็น

ตั้งเป้าหมายใน
การทำางาน พอโรค
เบื่อวันจันทร์กำาเริบ
เมื่อไหร่ ก็ให้ความ
ใฝ่ฝันเป็นแรงจูงใจ 
บอกตัวเองว่าสู้ๆ 
เพื่อเป้าหมายที่เรา
วางไว้ จะทำาให้มีแรง
กายแรงใจพร้อมที่
จะเริ่มต้นสิ่งต่างๆ
มากขึ้น

กำ�หนดนัดหม�ย
พิเศษกับคนพิเศษ 

ไป เดิน เล่นซื้อ
ของในเย็นวันจันทร์ 
แทนที่จะเป็นวันศุกร์
หรือวันหยุดเหมือน
เช่นทุกครั้ง จะช่วย
ให้ เรารู้สึกตื่น เต้น
อยากให้วันจันทร์
มาถึงโดยเร็วเพราะ
มีสิ่งที่ดีรอเราอยู่
นั่นเอง

อย่�ลืมรับประท�น
อ�ห�รเช้� 

เ ช้ า วั น จั น ท ร์
จะ เป็นวันที่รีบ เร่ง 
เพราะปรับตัวไม่ทัน
จากการตื่นสายใน
วันหยุด หลายคน
จึงละเลยอาหารเช้า 
ทำาให้ร่างกายขาด
พลัง สมองไม่แล่น 
และทำาให้การทำางาน
วันแรกของสัปดาห์
เริ่มต้นได้ไม่ดี

ลองนึกย้อนกลับไปในความทรงจำา 

เราจะพบว่ามีบางช่วงเวลาที่เราไม่ได้รู้สึก

ว่าวันจันทร์น่าเบื่อขนาดนั้น ซึ่งมันจะเกิด

ขึ้นในช่วงเวลาที่เรามีแรงจูงใจบางอย่าง...

ตอนยังเด็ก หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดสำาหรับ

เราคือการตื่นนอนไปโรงเรียนในเช้าวัน

จันทร์ ยกเว้นว่าวันนั้น เป็นวันที่เราจะได้

ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เรา

จะยอมตื่นนอนแบบว่าง่ายโดยที่พ่อกับแม่

ไม่ต้องใช้ไม้ตายมาแงะเราขึ้นจากเตียง

ตอนวัยรุ่น เรียกว่าอยู่ในวัย Puppy 

Love หลายคนคงเคยมีคนที่แอบชอบ แอบ

กุ๊กกิ๊กกันตามประสา อยากจะเจอหน้ากัน

ทุกวัน เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันจันทร์ จะ

ได้พบหน้าเขาหรือเธอคนนั้นเสียที ไม่แน่

ว่าตอนช่วงนั้น เราอาจจะรู้สึกเบื่อวันเสาร์

กับวันอาทิตย์ไปเลยก็ได้ 

ดังน้ันแล้วเราควรสร้างแรงจูงใจให้เกิด

ขึ้นเป็นอย่างแรกจะได้มีแรงสร้างสรรค์สิ่ง

ดีๆ มีกำาลังใจที่จะทำาสิ่งใดให้ประสบความ

สำาเร็จดังหวัง ไม่เพียงแรงจูงใจในวันจันทร์

เท่าน้ัน หากเราทำาทุกวันให้เป็นวันท่ีสดใส มี

เป้าหมาย คิดบวก คิดดี ยืดหยุ่นทางความ

คิด ทุกวันทำางานก็จะไม่มีคำาว่าหนักใจ เมื่อ

ทำางานด้วยความสนุกสนาน วันที่เราชอบ

ที่สุดใน 1 สัปดาห์จะไม่ใช่แค่วันเสาร์กับวัน

อาทิตย์อีกต่อไป...ไม่แน่ว่าเราอาจตั้งหน้า

ตั้งตารอให้วันจันทร์มาถึงโดยเร็วด้วยซ้ำา
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ความรู้ทั่วไป / AEC

ประเทศไทย กัมพูชาลาว พม่า ฟิลิปปินส์

“ซารางเฮโย” “สุโก้ย” “หนีห่าว” “หว่ออ้ายหน่ี”  คำาต่างประเทศเหล่าน้ี 

คนไทยคงคุ้นเคยและเข้าใจความหมายเป็นอย่างดี เพราะกระแสวัฒนธรรม

จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ทยอยเข้ามาในบ้านเราและคงอยู่อย่างแข็งแรงมานานนับ

ทศวรรษ ลองคิดดู ถ้าพูดคำาเหล่าน้ีกับเจ้าของภาษา เขาคงมองว่าเราน่ารัก  

เหมือนอย่างท่ีคนไทยก็ชอบใจเวลาต่างชาติพยายามพูดภาษาของเรา...

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถพูดคำาสำาคัญอย่างคำาทักทาย คำาขอบคุณ 

ได้หลากหลายภาษา วันน้ี สิงห์ แมกกาซีน ขอนำาเสนอภาษาของประเทศ

บ้านใกล้เรือนเคียงของเราบ้าง นิดหน่อยเท่าน้ัน ไว้เป็นการเตรียมตัวเล็กๆ 

น้อยๆ สำาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกำาลังจะมาถึง มาดูกันว่าภาษา

ของประเทศสมาชิก AEC เพ่ือนของเรา ออกเสียงได้สนุกสนานเพียงใด 

ภาษา“อาเซียน”

สวัสดี

สบายดีไหม

ยินดีที่ได้รู้จัก

ขอบคุณ

ขอโทษ

ฉันรักเธอ

พบกันใหม่

ไม่เป็นไร

ฝันดีนะ

ลาก่อน

สะบายดี

สะบายดี บ่

ยินดีที่ฮู้จัก

ขอบใจ

ขอโทด

ข้อยฮักเจ้า

เห็นกันใหม่

บ่เป็นหยัง

นอนหลับฝันดี

ลาก่อน

ซัวซะเดย

ซกซอปบายเจีย

รึกเรียรตีบานจวบ

ออกุน

เตาปั่นบ่าเต่

บองสรันโอง

ขจุ๊บคะเนียใหม่

มันเอ็ยเต

ราไตรยซัวซะเดย

จุมเรียบเลีย

มิงกะลาบา

เนก็องบาตะล้า

ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด

เจซูตินบ่าแด

โซ้มโต๊ก

จิตพาเด

อะติดตุ๊ย

ปามามับชิบบู

 อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ  

เจ๊ะโจรแม่

กูมุสต้า

กูมุสต้า กา

นาตูตูวา นาอลัม โม

ซาลามัต

ปะ อุมันฮิน

มาฮัล กะตา

มากิตา คายอง มูลิ

ฮินดี้ บาเล

มาทูลอก นัง มาบูติ

ปาอาลัม

เรื่อง : ศิกานต์
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บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซียมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม

เห็นได้ชัดว่าประเทศไหนที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ภาษาพูด

ที่ใช้ก็จะใกล้เคียงหรือเหมือนกันไปเลย เช่น ประเทศมาเลเซีย บรูไน 

และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศสิงคโปร์ มีประชากรเป็นชาวจีนอาศัย

อยู่มากถึงร้อยละ 76.5 จึงใช้ภาษาจีนกลางพูดกันโดยทั่วไป แต่ถึง

อย่างไร เราแค่รู้กันเอาไว้บ้างเป็นน้ำาจิ้ม ให้พอพูดจาทักทายฉันมิตร

กับเพื่อนบ้านของเราได้เท่านั้น คงไม่สามารถเรียนรู้ภาษาของชาว

อาเซียนได้ทั้งหมดเลยทีเดียว ที่เราควรจะพูดได้คล่องแคล่วกันอย่าง

จริงจัง ยังคงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของประเทศ 

AEC ทั้ง 10 ประเทศอยู่นั่นเอง ดังนั้นการเติมทักษะภาษาอังกฤษ

ให้เข้มแข็ง จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเรา                                          

ซาลามัต ดาตัง

อาปา กาบา

เตริมา กะชิ

มาอาฟ

ซายา จินตามู

เบอจำาปา ลากิ

ทีแด๊ก อปาอาปา

มิมปิ๊ มานิส

เซลามัต ติงกัล

ซาลามัต ดาตัง

อาปา กาบา

เตริมา กะชิ

มาอาฟ

ซายอ ซูกอ มากัน

เบอจำาปา ลากิ

ทีแด๊ก อปาอาปา

มิมปิ๊ มานิส

เซลามัต ติงกัล

ซาลามัต เซียง

อพาร์ คาบาร์

เทริมากาสิ

มาอาฟ

ซายา จินตา ปาดามู

ซัมไพ จำาพา ลากิ

ทิดัก อพาอพา

 เซลามัตทิดัวระ

บาย บาย

หนีห่าว

หนีห่าว

เหิ่นเกาซิ่งเริ่นชื่อ หนี่

ซึ่ยย เซี่ย

ตุ้ยบู้ฉี่

หว่ออ้ายหนี่

ไจ้เจี้ยน

เหมยเฉินเมอ

 หว่านอัน  

ไจ้เจี้ยน

ซินจ่าว

เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...

ก๊ามเอิน

ซินโหลย

ตอยยิ่วเอ๋ม

แหนกัปหลาย

โคงซาวเดิว

จุ๊กหงู่งอน

ต๋ามเบียด

เจมบิรา ดาปัด
เบอเตมู อันดา

เจมบิรา ดาปัด
เบอเตมู อันดา

เซลามัน เบอร์จัมพา 
เดนกัน อันดา

แอง/จิ/โอง/
บ่าก๊อแขวคง
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ความรู้ทั่วไป / AEC

ลาว
 ถือกันว่าศีรษะเป็น

ของสูง ห้ามแตะเล่น

 เวลานั่งควรจะเก็บ

ปลายเท้าให้ เรียบร้อย 

และอย่าลืมถอดรองเท้า

ก่อนเข้าบ้านทุกครั้ง

กัมพูชา
 ของขวัญที่ระลึกไม่

ควรใช้กระดาษห่อสีขาว

เพราะสื่อความหมายถึง

การไว้ทุกข์ 

 ไม่ควรสัมผัสโดน

มือชาวกัมพูชาขณะถ่าย

รูปร่วมกัน เพราะจะเกิด

การเข้าใจผิดกันได้ 

พม่า
 อยา่ลมืถอดรองเทา้

และถงุเทา้เมือ่เขา้เขตวดั

 การปฏิเสธอาหาร

หรือเครื่องดื่มที่คนท้อง

ถิ่นมอบให้ ถือเป็นการ

เสียมารยาท

ฟิลิปปินส์
 ไม่ควรหงายฝ่ามือ

แล้วกระดกนิ้วชี้เรียกคน 

เพราะถือเป็นกิริยาที่ไว้

เรียกสุนัข 

 การเหลือข้าวทิ้ ง

ไว้คำาสุดท้ายในการรับ

ประทานอาหารจะดูเป็น

มารยาทที่ดี 

มาเลเซีย
 การยืนล้วงกระเป๋า

ขณะคุ ยกั บคู่ สนทนา 

ถือเป็นการเสียมารยาท

อย่างยิ่ง

 การยืนท้าวสะเอว 

เป็นการแสดงออกเชิง

ก้าวร้าว ไม่พอใจ

บรูไน ดารุสซาลาม 
 ไมใ่ชน้ิว้ชี ้ชีค้นหรอื

สิง่ของ เพราะจะถอืวา่ไม่

สุภาพ ถ้าจำาเป็นให้ใช้นิ้ว

หัวแม่มือ

 จับมือกันเบาๆ เพ่ือ

เป็นการทักทาย แต่สตรี

ไม่ยื่นมือให้บุรุษจับก่อน 

     การน่ังไขว่ห้างถือว่า

ไม่สุภาพ

 ไม่น่ังก่อนท่ีเจ้าภาพ

หรือเจ้าบ้านจะเชิญให้น่ัง

อินโดนีเซีย
 ไม่จับศีรษะผู้อื่น 

หรือลูบศีรษะเด็ก

 การวางมอืทีส่ะโพก

หรือยกมือกอดอกคือ

การแสดงถึงความโกรธ 

ไม่พอใจ

 ห้ามใช้หมอนหนุน

เป็นเบาะรองนั่ง

 ระหวา่งการประชมุ

ห้ามรับประทานของว่าง

จนกว่าจะประชุมเสร็จ

สิงคโปร์
 มอบนามบัตรให้

คู่สนทนาด้วยมือทั้งสอง 

และเม่ือได้รับนามบัตร 

ใหอ้า่นรายละเอยีดสกัครู ่

อย่ารีบเก็บเข้ากระเป๋า

 ห้ามถอดเสื้อขณะ

วิ่งออกกำาลังกายเพราะ

ผิดกฎหมาย

 กา ร ให้ ทิ ป ไม่ ใ ช่

ธ ร ร ม เ นี ย ม ขอ ง ช า ว

สิงคโปร์ และมีข้อห้าม

การให้ทิปท่ีสนามบินด้วย

 

เวียดนาม
 หลี ก เ ล่ียงการให้

ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

เพราะเปน็สญัลกัษณข์อง

ความโศกเศร้า

 ชาวเวียดนามโดย

ท่ัวไปเป็นคนตรงตอ่เวลา 

จึงควรไปถึงที่นัดหมาย

ก่อนเวลาเล็กน้อย 

 ไม่สวมเครื่องประ

ดับมากเกินไปเวลาไป

เจรจาธุรกิจ

ข้อควรระวังพิเศษ
 ก า ร ใ ช้ มื อ ซ้ า ย

หยิบยื่นสิ่งของหรือรับ

ประทานอาหาร ถือว่าไม่

สภุาพในสงัคมชาวมสุลมิ

   การแสดงความรัก

ต่อกันในที่สาธารณะคือ

สิ่งต้องห้ามในสังคมของ

ชาวมุสลิม

   ศีรษะถือเป็นของสูง 

และเท้าถือเป็นของต่ำา

ไม่เล่นศีรษะและไม่ใช้

เท้าชี้คนและสิ่งของ

   

เอ่ยถึงภาษาพูดกันไปแล้ว ขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและภาษากาย

ของชาวอาเซียนในบางเรื่องที่คนไทยอาจจะไม่รู้ เพื่อจะได้ไม่เผลอทำาอะไรที่เสียมารยาทโดยไม่ตั้งใจกับเพื่อนชาวอาเซียนของเรา

“เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม”

จะเห็นได้ว่า มารยาทชาวเอเชียมีความคล้ายคลึงกันมาก และกับมารยาทงามๆ ของไทยเช่นกัน

หากผู้ ใดสนใจรู้ว่ามารยาทโบราณของไทยเป็นเช่นใด ติดต่อรับฟรีหนังสือ “สมบัติของผู้ดี ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราบดี” 

พิมพ์แจกเพื่อระลึกถึงคุณวิทย์และคุณหญิงสำาเนียง ภิรมย์ภักดี ได้ที่สำานักงานสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิตัล
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เรื่อง : วิชา วิศาลศิลป์

จอง ลูอีส ดูมาส์ (Jean-Louis Dumas) 
ธุรกิจครอบครัว

`แห่งแอร์เมส์ (Hermèes)
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ



70 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

จอง ลูอีส ดูมาส์ (Jean-Louis Dumas) เป็นสมาชิกครอบครัว
เจ้าของแบรนด์แอร์เมส์ ย่ีห้อสินค้าแฟช่ันท่ีนับได้ว่าเป็นท่ี 1 ของโลก
ก็น่าจะว่าได้ และเขาคนนี้เอง เป็นผู้พลิกธุรกิจที่ตกตํ่าให้กลับมามี
ตัวเลขสีดําอีกครั้ง และขยายบริษัทจากที่มียอดขาย 1 พันล้านบาท
ในปี 2521 (ปีที่เขารับตำาแหน่ง CEO) เพิ่มมาเป็น 7 หมื่น 2 พันกว่า
ล้านบาทในปี 2549 หรือปีที่เขาเกษียณอายุตัวเองในวัย 68 ปีนั่นเอง 

บริษัทแอร์เมส์ก่อตั้งโดยเทียร์รี่ แอร์เมส์ (Thierry Hermès) 
พ่อของตาทวดของจอง ลูอีส เม่ือปี พ.ศ. 2380 เร่ิมต้นเป็นร้านผลิต
เครื่องเทียมลากรถม้า (harness) ตั้งอยู่ในส่วนของกรองด์ บูเลอวาร์
(Grands Boulevards) อยู่ค่อนไปทางตอนเหนือของกรุงปารีส ผลิต
เครื่องเทียมลากรถม้าด้วยมือให้กับลูกค้าระดับขุนนางของยุโรป
โดยเฉพาะ เป็นท่ีข้ึนช่ือว่าผลิตเคร่ืองเทียมลากรถม้าและสายบังเหียน
ที่เนี้ยบที่สุด ธุรกิจได้รับช่วงต่อโดยชาร์ลส์ เอมีล (Charles-Émile) 
บุตรชาย และในปี 2423 ได้ย้ายร้านไปตั้งที่เลขที่ 24 ถนนฟอบัวร์ก 
แซงต์ ออนเนอเร (Rue du Faubourg Saint-Honoré) ซึ่งยังคงเป็นที่ตั้ง
ร้านหลักของแอร์เมส์ในปัจจุบัน และขยายสินค้าออกไป รวมอานม้า 
อุปกรณ์ขี่ม้าและรถม้า ริเริ่มผลิตสินค้าพร้อมจำาหน่ายด้วย 

เทียร์รี่ แอร์เมส์ (Thierrye Hermès) 

บุตรชาย 2 คน กล่าวคือ อดอล์ฟ (Adolph) และเอมีลมอรีซ 
(Émile-Maurice) เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ที่มาช่วยกันขยายธุรกิจ นำาโดย
เอมีลมอรีซ ผู้น้อง ที่ทำาให้สินค้าเป็นที่โปรดปรานของพระราชาธิบดี
แห่งรัสเซีย ห้างเลยกลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับราชสำานัก
รัสเซีย นอกจากนี้ เอมีลมอรีซได้เจรจารับสิทธิใช้เทคโนโลยีการรูดซิป
ซึ่งเพิ่งได้รับการคิดค้นขึ้นมาเมื่อปี 2394 สิทธินี้ทางห้างได้รับแต่เพียง
ผู้เดียวในการผลิตเครื่องหนังและเสื้อผ้าซึ่งทางห้างได้เปิดตัวเส้ือหนัง
สำาหรับตีกอล์ฟที่ใช้ซิปรูดปิดตัวแรกของฝรั่งเศสเมื่อปี 2461 และ
หลังจากนั้น ได้มีการแนะนำาสินค้าอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทำาด้วยหนัง รวม
ถึงกระเป๋าหนังสำาหรับผู้หญิงใบแรก ผลิตขึ้นเมื่อปี 2465 ทำาให้กับ
ภริยา หลังจากที่ภริยาบ่นว่าหากระเป๋าถือที่ถูกใจและใส่ของส่วนตัว
ของเธอไม่ได้ดังใจเสียที ในช่วงเดียวกัน เอมีลมอรีซก็เริ่มมอบงาน
ให้กับลูกเขยทั้ง 3 คนของเขาช่วยดูแลกิจการ โดยลูกเขยเอก โรแบร์ 
ดูมาส์ (Robert Dumas) ได้รับช่วงต่อเมื่อพ่อตาเสียชีวิตลงเมื่อปี 2494 
และเพื่อให้เกียรติภริยาของเขา จึงได้เพิ่มชื่อแอร์เมส์ในนามสกุลเป็น
ดูมาส์-แอร์เมส์ (Dumas-Hermès) 

โรแบร์เป็นผู้ดีไซน์โลโก้ใหม่ให้กับห้างและแนะนำากล่องสีส้มที่
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเริ่มผลิตเครื่องประดับ ผ้าคลุมผม และ
นำ้าหอม ภายใต้การนำาของลูกเขยคนนี้ กระเป๋าดังชื่อ เคลลี่ ก็เกิด
ขึ้นโดยไม่คาดคิด แต่เพราะนางเอกดัง เกรซ เคลลี่ ที่ได้กลายเป็น
เจ้าหญิงแห่งโมนาโคแล้ว ถือกระเป๋ารุ่นนี้เพื่อบังท้องตอนถ่ายรูป 
พอดี คนทั่วไปเลยเรียกกันว่า เคลลี่แบก (Kelly Bag) อย่างไรก็ดี 
ธุรกิจไม่ได้ไปได้ดีอย่างที่คาด เพราะการผลิตยังคงเป็นแบบโบราณ
ดั้งเดิมอยู่ ไม่มีการพัฒนาธุรกิจ และการขยายร้านก็กระทำาด้วยการ
ให้ผู้อื่นรับแฟรนชายส์ ควบคุมลำาบาก บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 50 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2521 และค่อยๆ ตกลง และขาดทุนติดต่อ
กันมาหลายปีแล้ว ทำาให้ทางครอบครัวยกตำาแหน่ง CEO ให้กับบุตร
ชายคนที่ 4 ของโรแบร์ กล่าวคือจอง ลูอีส ดูมาส์ ทายาทรุ่นที่ 5 

กระเป๋ารุ่นเคลลี่ 
(Kelly)

อานม้าแอร์เมส์

กระเป๋ารุ่นเบอร์กิ้น 
(Birkin) 
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ของครอบครัวแอร์เมส์ ที่ทำ�ง�นให้กับบริษัท

ม�น�น 14 ปีแล้ว 

ในช่วง 28 ปีที่บริษัทอยู่ภ�ยใต้ก�รนำ�

ของจอง ลูอีส ได้มีก�รปรับลดจำ�นวนร้�นค้�

ลงในช่วงต้น และมีก�รซื้อกลับร้�นที่ได้ข�ย

แฟรนช�ยส์ให้ผู้อื่นไป เพื่อที่จะได้ควบคุมได้ 

แนะนำ�สินค้�แต่งบ้�น เช่น แก้ว เครื่องเงิน 

เครื่องกระเบื้อง และอีกหล�กหล�ยอย่�งรวม

แล้วกว่� 30,000 ชนิดในปี 2533 ซึ่งรวมถึง

ผลิตภัณฑ์ด้�นแฟชั่นสำ�หรับสุภ�พบุรุษด้วย 

และได้นำ�บริษัทเข้�สู่ตล�ดหลักทรัพย์เมื่อปี

2536 โดยที่ท�งครอบครัวยังคงถือหุ้นอยู่กว่�

ร้อยละ 60 รวมทั้งสิทธิในก�รบริห�รบริษัท 

และภ�ยใต้ก�รบริห�รบริษัทและครอบครัว

ของจอง ลูอีส ครอบครัวแอร์เมส์ที่มีกันกว่� 

50 คนก็มีคว�มสุขขึ้นม�ก และได้เข้�ไปอยู่

ในลิสต์อภิมห�เศรษฐีของนิตยส�รฟอร์บส์

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จอง ลูอีส ได้ล�ออกจ�กก�รเป็น CEO 

เมื่อปี 2549 เพร�ะไม่ค่อยสบ�ย และมอบ

หม�ยให้มือขว�ของเข�นั่นคือแพทริค โทมัส 

(Patrick Thomas) เป็นผู้นำ�บริษัทต่อจ�กเข�

โทมัสจึงกล�ยเป็น CEO คนแรกที่ไม่ได้เป็น

สม�ชิกของครอบครัว แต่ได้นำ�พ�บริษัทให้มี

ยอดข�ยผ�่น 1 แสนล้�นบ�ทในปี 2553 เป็น 

ปีเดียวกับที่จอง ลูอีสได้จ�กโลกนี้ไปเมื่อวันที่

1 พฤษภ�คม เข�ได้รับก�รยกย่องเชิดชู

เกียรติจ�กสม�ชิกในครอบครัวแอร์เมส์ว่�

เป็นผู้นำ�ของบริษัทและผู้นำ�ครอบครัวที่

ทุกคนเค�รพและไว้ว�งใจม�กที่สุด

ในปีนี้เอง เมื่อเดือนมิถุน�ยนที่ผ่�นม�

แอคเซล ดูม�ส์ (Axel Dumas) หล�นช�ย

ของจอง ลูอีส ท�ย�ทรุ่นที่ 6 ได้รับแต่งตั้ง

ขึ้นเป็น CEO ร่วมกันกับแพทริค โทมัส โดย

โทมัสจะล�เกษียณอ�ยุในช่วงปล�ยปีนี้เอง

แต่ก่อนที่จะล�จ�กไปโทมัสได้เพิ่มยอดข�ย

ร้อยละ 23 ให้กับกลุ่มแอร์เมส์ ในปี 2555 มี

ยอดข�ยรวมอยู่ที่ 3 พัน 4 ร้อยกว่�ล้�นยูโร 

หรือประม�ณ 1 แสน 4 หมื่นล้�นบ�ท และ

ในครึ่งแรกของปี 2556 นี้ยอดข�ยเพิ่มขึ้นม�

แล้วกว่�ร้อยละ 14 จบที่ 1,767.2 ล้�นยูโร 

หรือเท่�กับ 74,751 ล้�นบ�ท ต่อไปนี้ก็จะเป็น

หน้�ที่ของลูกหล�นที่จะดูแลธุรกิจและครอบ

ครัวสืบทอดต่อกันไปท่�มกล�งคว�มหิวโหย

ของบริษัทชื่อดังยักษ์ใหญ่อย่�งบริษัท LVMH 

(Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A.) 

เจ้�ของสินค้�แบรนด์เนมระดับโลกหล�ย

ยี่ห้อที่จ้องจะฮุบแบรนด์แอร์เมส์ และล่�สุด

ก�รที่ LVMH แอบซื้อหุ้นของแอร์เมส์ ได้ถูก

ศ�ลของฝรั่งเศสปรับไปหล�ยร้อยล้�นแล้ว

โดยแพทริค โทมัส ให้สัมภ�ษณ์ว่� ไม่เคย

เห็นครอบครัวไหนรักกันและเหนียวแน่น

ม�กเท�่กับครอบครัวของแอร์เมส์ โดยเฉพ�ะ

ในย�มวิกฤตที่ทำ�ทุกอย่�งเพื่อจะคงธุรกิจ

ของครอบครัวอ�ยุ 176 ปีนี้ไว้ ฉ�กหน้�นี้เร�

คงต้องต�มดูอย่�งใกล้ชิดต่อไป

แพทริค โทมัส (Patrick Thomas)
และ แอคเซล ดูมาส์ (Axel Dumas)

“ไม่เคยเห็นครอบครัวไหนรักกันและเหนียวแน่นมากเท่ากับ
ครอบครัวของแอร์เมส์นี้ โดยเฉพาะในยามวิกฤตที่ทำาทุกอย่าง

เพื่อจะคงธุรกิจของครอบครัวอายุ 176 ปีนี้ไว้”
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บันเทิง / เลขศาสตร์

         1  2  3
ลูกศรแห่งนักวางแผน 
รักความมีระเบียบ วิธีการ 

และความเข้าใจย่ิงนัก 

มักชอบการจัดระเบียบ

มากกว่าดูรายละเอียดใน

การปฏิบัติ ไม่ค่อยชอบ

อยู่เป็นกลุ่ม ลืมหลายส่ิง

หลายอย่างท่ีอยู่ใกล้ตัวได้

ง่ายๆ คงอยู่กับความคิดของตัวเองเป็นหลัก ทำาให้ดูหย่ิงยโส 

กลายเป็นคนไม่ทันคนเพราะไม่ฟังใคร จึงไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ

1 5 9 ว่าง
ลูกศรแห่งการผัดวันประกันพรุ่ง  
ชอบผัดวันไปเร่ือยๆ ไม่ลงมือทำาเสียที 

บางคร้ังก็ไม่ทำาเอาเสียด้ือๆ เลย ไม่เป็น

ประโยชน์ต่อการเดินชีวิต ทำาให้ตนเอง

และคนรอบข้างเครียดไปตามๆ กัน ควร

ฝึกตัวเองต้ังแต่เด็ก ทำาทีละอย่างให้เสร็จ

บังคับตัวเองให้เร่ิมทำาส่ิงใดส่ิงหน่ึง

1 5 9 

คนๆ นีท้ำาทกุอยา่งดว้ยความมุง่มัน่พรอ้ม

ด้วยความเพียรพยายาม ไม่ว่าต้องพบเจอ

อุปสรรคใดก็จะหาทางข้ามไปให้ได้ บางคร้ัง

อาจกลายเป็นคนดื้อรั้นได้เสียด้วย มีบ้าง

ที่จะไม่ยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างท่ีไม่ได้

กำาหนดมาให้ตนทำา หากมีเลข 1, 5 หรือ 9 

หลายตัว (11,55,99) จะทำาให้ความมุ่งมั่น

หนักขึ้น ถ้าหนักไปทางเลข 1 จะมีความ

ทะเยอทะยานอยากทำาฝันให้เป็นจริงมากขึ้น หากหนักที่ 5 หรือ 9 จะเป็นไป

ในเรื่องของอุดมคติ

 ต่อจากเล่มที่แล้ว ครั้งนี้เรามาดูความหมายอื่นที่
สามารถแปลออกมาได้จากตารางตวัเลข 9 ชอ่งกนับา้ง เชน่ 
เลขที่เรียงกัน 3 ตัว เลขโดดเดี่ยว และช่องที่ไม่มีเลขเรียงกัน 
3 ช่อง ล้วนมีความหมายทั้งสิ้นครับ
(ดูตัวอย่างการใส่เลข วัน เดือน ปีเกิด ในตารางได้ท่ีหน้า 75)

เรื่อง : วิชา วิศาลศิลป์

1 4 7

เป็นผู้ชอบปฏิบัติ พอใจที่จะทำาจริง มีส่วนร่วมในทุกสิ่งทุกอย่าง 

หากเลขดำาเนินชีวิตเป็น 2, 5, 8, 11/2, 22/4 จะหลุดพ้นจาก

ความต้องการทางวัตถุได้ง่าย เอาดีด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นนัก

เขยีนหรอืนกัรอ้ง ชอบชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ สามารถหลงใหลในส่ิงของ

วตัถ ุยศฐาบรรดาศกัดิไ์ดด้ว้ย แตล่ดไดห้ากอยูก่บังานสรา้งสรรค ์

เป็นนักค้าและนักวางแผนที่ดีได้ หากมัวหลงใหลกับวัตถุจะเป็น

คนที่กระด้างและไม่ค่อยน่ารัก

ลูกศรตัวเลข

1 4 7
ลูกศรแห่งการเป็นการเป็นงาน

3
2
1

9
5

1

6
2

4

1
8
7

ลกูศรแห่งความมุง่มัน่
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3 9
82 5

6
2 5 8

3 9

71 4

6

2 5 8 
สามารถทีจ่ะแสดงอารมณต์า่งๆ ไดด้ ีมชีวีติชวีา 

และเปน็ผูน้ำาคนได้ดี ควรจะตอ้งอยูก่บักลุม่คนท่ี

สดใส มีความสุข ออกไปเที่ยวฟังเพลงสบายๆ 

บ้างจะทำาให้ไม่เคร่งเครียดกับชีวิตรอบข้างที่

อาจไมส่วยนกั ซึง่จะทำาใหเ้กบ็ตวัได ้หลายคนใน

กลุม่นีม้กัหนัไปทางดา้นศลิปะ เปน็นกัแสดงไดด้ี

3 6 9
ลูกศรแห่งผู้มีสติปัญญา
เป็นคนที่ใช้สมองมาก นึกคิดอยู่ตลอด

เวลา และก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆ เสียด้วย 

ไม่อย่างน้ันจะข้ีเกียจคิด มองโลกแง่ร้าย 

ทำาให้เพ่ือนๆ ท้ิงได้ แต่อย่าคิดว่าตัวเอง

ฉลาดกว่าคนอื่นเช่นกัน จะเลือกคบแต่คนที่ตนคิดว่าเป็นแบบเดียวกัน ไม่งั้นก็ตัดเพื่อนทิ้งอีก 

มีความสุขในการทำาอะไรให้ผู้อื่น มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน มีคำาตอบให้กับทุกคำาถาม ทั้งคิด 

ทั้งพยายามเข้าใจ และประเมินทุกอย่างตลอดเวลา

1 4 7 ว่าง 

ลูกศรแห่งความไม่เป็นระเบียบ
การที่ไม่ลงไปทำาอะไรเองจะทำาให้ชีวิตไม่มี

ระเบียบ จะไม่พอใจกับทุกส่ิงทุกอย่าง ไม่นำา

ไปสู่ความสำาเร็จ จนสามารถกลายเป็นคนที่

ขาดความเช่ือม่ันในตัวเองและต้องอาศัยผู้อ่ืน

อยู่กิน คุณพ่อคุณแม่ควรหัดลูกคนนี้ตั้งแต่

เด็กให้ทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำาเร็จไปทีละอย่าง 

กอ่นทีจ่ะเริม่ต้นอะไรใหม ่สรา้งความคุน้เคย

ตั้งแต่เด็กจะดี

2 5 8 ว่าง
มีปัญหาด้านความรู้สึก และไวต่อความรู้สึก 

จะโดนคนหลอกได้ง่าย พอเจ็บใจบ่อยคร้ัง

จะกลายเป็นคนเก็บอ้ันความรู้สึก หันกลับเข้า

กะลาหรือไม่ก็กลายเป็นคนข้ีอาย ดูถูกคน แต่

หากทำาความเข้าใจกับความรู้สึกได้ก็จะแก้ไข

ได้เม่ืออายุมากข้ึน และหากเป็นคนดังข้ึนมา

ก็จะใช้ความดังน้ันปิดบังความข้ีอายของตน 

เป็นคนอ่อนโยน ชอบให้ความรัก แต่กลาย

เป็นคนแข็งกระด้างได้หากไม่รู้ตัวเอง

3 6 9 ว่าง
ลูกศรแห่งความจำาเส่ือม
มกัจะจำาอะไรได้ไมค่่อยดี ตอ้งพยายามแกไ้ข

ดว้ยการฝกึความจำาอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ไมใ่ห้

เสือ่มมาก ใชส้มองในทุกๆ ดา้น ไม่อย่างน้ัน

จะขี้เกียจคิดได้

3 6 9

2 5 8
1 4 7

ลูกศรแห่งความ
สมดุลทางอารมณ์

ลูกศรแห่งความ
รู้สึกที่ไวเกินไป
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บันเทิง / เลขศาสตร์

4 5 6 

เป็นคนมีพลังเยอะ มักชอบจะเห็นตัวเองเป็นเอกและบังคับ

ผู้อ่ืนให้หันมองทุกส่ิงทุกอย่างแบบตน ไม่ค่อยฟังความเห็น

หรือคำาแนะนำาของผู้อ่ืน บางครั้งไม่ฟังความรู้สึกของตัวเอง

ด้วย แต่หากหยุดคิดนิดหน่ึง ฟังคนอ่ืน และใช้อำานาจของตน

เดินหน้ากับผู้อ่ืน จะพบกับความสำาเร็จสุดๆ ตอนวัยเด็กมัก

จะด้ือสุดขีด หากฝึกเร่ืองการแบ่งปันและให้มองผู้อ่ืนได้ จะ

กลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์แบบพอควร

มองตัวเองเป็นหลัก มักรู้สึก

ตัวคนเดียวและพยายามท่ีจะ

อธิบายความรู้สึกของตัวเอง

ให้คนอ่ืนฟัง แต่ไม่มีใครเข้าใจ 

หรือเข้าใจผิด

การต้องเสียอะไรไปเพ่ือให้ได้

อะไรมาจะเด่นชัดมาก และมัก

จะซ้ำาซาก ไม่สามารถเรียนรู้

จากความผิดพลาดในอดีต 

จะทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า

มีสมองท่ีดีและเข้มแข็ง แต่

ถูกทำาให้ความคิดกระจาย

ได้ง่าย หากมี 3 มากกว่า

หน่ึงตัว ผลจะทวีคูณข้ึนไป

กลายเป็นคนข้ีระแวงได้

ความฝันและความเช่ือท่ี

เป็นจริงไม่ค่อยได้ หากมี 

9 ตัวเดียว แปลว่าความ

ใฝ่ฝันจะไม่ค่อยเป็นจริง 

99 ความเพ้อฝันท่ีจะไม่

เป็นจริง 999 ไม่มีอะไรท่ี

เป็นจริงเลย

มีจิตค่อนข้างอ่อน เช่ือคนง่าย 

รู้ผิดถูกแต่ร้ังตัวเองไม่อยู่ อาจ

มาจากครอบครัวท่ีแตกแยก 

ไม่ค่อยมีความสุข ไม่ค่อยจะ

ได้ในส่ิงท่ีตัวเองหวัง บางคร้ัง

ก็หวังกับคนอ่ืนมากเกินไปและ

ก็ไม่ให้คนอ่ืนด้วย จะต้องเรียน

รู้เร่ืองการให้และการท่ีไม่หวัง

ผลจากผู้อ่ืน ต้องการเพ่ือนท่ี

ดี หยุดย้ังการดูถูกคน ก็จะมี

ชีวิตท่ีสุขดี

เลขโดดเดี่ยว
มีจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง สร้างปรัชญาในทาง

ปฏิบัติให้มีความสมดุลในการดำาเนินชีวิต 

ทำาให้มีการเติบโตผ่านประสบการณ์ส่วนตัว 

ส่วนใหญ่จะไม่ชอบรับคำาแนะนำาจากผู้อื่น

และไม่ชอบทฤษฎี ชอบลงมือทำาเลย อาจมี

ความเศร้าโศกตอนเด็กเป็นการสร้างพ้ืนฐาน

ความอดทนและความเข้าใจในปรัชญาชีวิต 

ตอนเด็กๆ เช่ือคนง่าย ให้หนังสืออ่านจะดีกว่า

ให้ดูหนังโหดๆ

3 5 7 ว่าง 

3
5

7

6 9
2 8
1 4

6
5
4

93
2 8
1 7

9
2 5 8
1 4

1
3

9
7

3 5 7 ลูกศรแห่ง
จิตวิญญาณ

ลูกศรแห่งใจมุ่ง 

ไม่มีลูกศร (ไม่มีช่องว่างที่ติดกัน 3 ช่อง)

ต้องอุทิศเวลาและความเพียรในการพัฒนา

จุดแข็งต่างๆ ของตัวเอง ตอนเด็กมักจะเป็น

เด็กง่ายๆ แต่มีความสุข พ่อแม่ควรให้การ

สนับสนุนที่ดีกับสิ่งที่ลูกคนนี้สนใจ

ลกูศรแหง่ความอดึอดัใจ

ขี้ระแวง ขี้สงสัย ไม่ค่อยใว้ใจใคร มักจะ

ต้องหาคำาตอบเอง แต่เมื่อเชื่อใครแล้วก็

จะเชื่อเขาสนิท และเชื่อไปหมดทุกเรื่อง

มกัไมไ่วใ้จสิง่ใหม่ๆ  ตอ้งพสิจูนใ์ห้เห็นผล

สำาเร็จก่อนถึงจะรับ หรือไม่ก็ทิ้งไปเลย 

เป็นคนสงสัยได้ทุกเรื่อง ชอบเห็นความ

ถกูตอ้ง เปน็คนแฟร ์สามารถหลดุทางเดิน

ชีวิตได้เพราะขาดความมั่นใจในอนาคต

ของตัวเอง

ลูกศรแห่งความสงสัย
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คราวนี้เราลองมาดูนายแดงบ้างนะครับ
เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)

3+ +6+1+9+7+9 = 35
และ 3+5 = 8 คือ เลขทางเดินชีวิตของเขา
นายแดงมีเลขโดดเดี่ยว 2 ตัว คือ 1 กับ 7
มีลูกศร 2 ตัว คือ 3,6,9 และเลขว่าง 2,5,8

“สิ่งดีๆ กลับเข้ามาในชีวิต เป็นคนมีความใฝ่ฝัน
เป็นที่ไว้ใจได้ดี เป็นคนมีอุดมคติ มักเป็นกลาง”

    นายแดงมีเลขทางเดินชีวิตหมายเลข 8 

ความอิสระส่วนตัวเป็นส่ิงสำาคัญมาก เป็นคน

ซับซ้อนพอควร มีทั้งความฉลาด เป็นคนเก่ง 

แขง็แรง มบีคุลกิทีด่ ีชอบคดิมาก ระแวงระวงั 

มักจะดซูา้ยดขูวา หวัน่กลวัวา่จะพบอะไรบา้ง

ในทุกซอกทุกมุมของชีวิต โดยเฉพาะในการ

ก้าวไปสู่อนาคต เป็นคนทำางานหนัก มีความ

ขยนัหมัน่เพยีรสงู และมกัจะหวงัสิง่ตอบแทน

ในชีวิตเป็นสิ่งของ เงินทอง มักทำางานด้าน

ธุรกิจหรือเกี่ยวกับตัวเลข แม้ว่า 8 จะหมั่น

เพียรในการทำางาน แต่จะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้

รับความเป็นอิสรภาพหรือทำาอะไรที่อยาก

จะทำามากนัก เป็นผู้นำาได้ดี แต่ผู้ตามมักจะ

ไม่เข้าใจว่านำาเขาไปไหน มีปัญหาด้านการ

แสดงออกเรื่องความรักหรือการชื่นชมคน

รอบข้าง และมักจะลืมในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ว่า

บางครั้งก็สุขสบายดีพอสมควรแล้ว มากกว่า

อีกหลายคน ควรยอมรับสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีใน

ชวีติ ผสมผสานกนัไป รูจ้กัค่าของเงนิ และหัด

ไปตามน้ำาแทนท่ีจะคิดเลก็คิดนอ้ย และรกัใน

สิ่งที่ฟ้าประทานมาให้แล้วในชีวิตนี้

    นายแดงมักจะมีปัญหาเรื่องการแสดง

ความคิดเห็น ต้องคิดก่อนพูด (1) มีความ

จำาที่แม่นยำาโดยธรรมชาติ และมักมีความ

ตื่นตัวดี (3) รักบ้านและครอบครัว รักศิลปะ 

หนักไปในเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ต้องพยายาม

แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ในเรื่อง

เกี่ยวกับตัวเองบ้าง เดี๋ยวจะเก็บกด (6) มัก

สูญเสียเงิน สุขภาพ ความรัก หรือสิ่งของ 

ก่อนที่จะได้สิ่งดีๆ กลับเข้ามาในชีวิต (7) 

การที่จะต้องเสียอะไรไปเพื่อให้ได้อะไรมา

จะเด่นชัดมาก และมักเกิดซ้ำาซาก แถมไม่

สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต 

จะทำาผิดอีกซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า (7 เดี่ยว) เป็น

คนหนักอุดมคติที่อาจจะปฏิบัติจริงได้ยาก 

มีความกระตือรือร้นจากความคิดที่เป็นเรื่อง

เป็นราว ชอบวิจารณ์คนอื่น (99) มองตัวเอง

เป็นหลัก มักรู้สึกตัวคนเดียว และพยายามที่

จะอธิบายความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นฟัง

แต่ไม่มีใครเข้าใจ หรือเข้าใจผิด (1 เดี่ยว) 

เป็นคนที่ใช้สมองมาก นึกคิดอยู่ตลอดเวลา 

และจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆ เสียด้วย ไม่อย่าง

นั้นจะขี้เกียจคิด มองโลกในแง่ร้าย ทำาให้

เพื่อนๆ ทิ้งได้ แต่ก็อย่าคิดว่าตัวเองฉลาด

กว่าคนอื่นเช่นกัน เลือกคบแต่คนที่ตนคิด

ว่าเป็นแบบเดียวกัน ไม่งั้นก็ตัดเพื่อนทิ้งอีก 

มีความสุขในการทำาอะไรให้ผู้อื่น มีอารมณ์

ขัน สนุกสนาน มีคำาตอบให้กับทุกคำาถาม 

ทั้งคิด ทั้งพยายามเข้าใจ และประเมินทุก

อย่างตลอดเวลา (3,6,9 ลูกศรแห่งผู้มีสติ

ปัญญา) มีปัญหาด้านความรู้สึก และไวต่อ

ความรู้สึก จะโดนคนหลอกได้ง่าย พอเจ็บใจ

บ่อยครั้งก็จะกลายเป็นคนที่เก็บอั้นความ

รู้สึก หันกลับเข้ากะลา หรือไม่ก็กลายเป็น

คนขี้อาย ดูถูกคน แต่หากทำาความเข้าใจ

ความรู้สึกได้ก็จะแก้ไขได้เมื่ออายุมากขึ้น 

และหากเป็นคนดังขึ้นมาก็จะใช้ความดัง

บดบังความขี้อายของตนได้อย่างดี เป็นคน

ออ่นโยนและชอบใหค้วามรกั แตส่ามารถจะ

กลายเป็นคนแข็งกระด้างได้หากไม่รู้ตัวเอง 

(ขาด 2,5,8 ลูกศรแห่งความรู้สึกที่ไวเกินไป)

ลองดูนะครับว่าตรงขนาดไหน จำาไว้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ สิ่งที่เลขศาสตร์บอกอาจจะมีเรื่องด้านลบบ้าง
แต่เป็นส่ิงท่ีหากทราบแล้วก็ปรับปรุงได้ ถ้าพ่อแม่รู้เก่ียวกับลูกตัวเองได้ ก็จะได้ส่งเสริมเขาถูก สนับสนุนเก้ือกูลเขาให้ไปในทางท่ีเขา
เหมาะสม และที่สำาคัญคือเขาอยากจะไปด้วยตัวเอง จะเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เอาความฝันของตัวเองไปใส่ให้เขา นอกจากนี้ 

ก็ยังสามารถแก้ไขในสิ่งที่เขาขาดตกบกพร่องตั้งแต่เด็กได้ เพื่อให้เขาเป็นผู้ ใหญ่ที่มีความสุขกับชีวิตในอนาคตต่อไป

สรปุไดว้า่

3 6 99

1 7
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บันเทิง / เล่าสู่กันฟัง

เทศกาลบุฟเฟต์สำาหรับลิง จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย ตำ�น�นเล่�ข�นกันว่� 

พระร�มประท�นเมืองลพบุรีแก่หนุม�นทห�รเอก คนในท้องถิ่นจึงเชื่อกันว่�ลิง

คือลูกหล�นของหนุม�น เลยให้อยู่ร่วมกับคนอย่�งอิสระ แถมยังจัดบุฟเฟต์ให้ที่

หน้�วัดพระปร�งค์ส�มยอดอีกด้วย

เทศกาลโฮลี่ เทศก�ลของประเทศอินเดีย เรียกอีกอย่�งว่�

เทศก�ลแห่งสีสัน ช�วฮินดูจะส�ดสีเทสีใส่กันโดยไม่แบ่งชนชั้น

วรรณะ สีที่ใช้ทำ�ม�จ�กสมุนไพรธรรมช�ติ เทศก�ลจะจัดขึ้นช่วง

เดือนกุมภ�พันธ์หรือมีน�คม เป็นสัญญ�ณบอกก�รสิ้นสุดของ

ฤดูหน�วและต้อนรับฤดูร้อนที่กำ�ลังจะม�เยือน

เทศกาลเซา ซูเอา จัดขึ้นทุกวันที่ 23 มิถุน�ยน ที่เมืองปอร์โต 

ประเทศโปรตุเกส ทั้งเมืองได้รับก�รตกแต่งให้สวยง�ม ดื่มกินกัน

อย่�งสนุกสน�น ยิ่งกว�่นั้นยังมีก�รตีหัวห�คู่ โดยผู้ร่วมง�นจะถือ

ค้อนพล�สติกคนละอัน เมื่อเจอเพศตรงข้�มที่ถูกใจ จะใช้ค้อนตีหัว

เข�หรือเธอเข้�อย่�งจังโดยไม่มีใครว่�อะไร 

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 

เป็นเทศก�ลของช�วจีนท้องถิ่นต�มคว�มเชื่อใน

ลัทธิเต๋� เรียกอีกอย่�งว่�เทศก�ลเจี๊ยะฉ่�ย เริ่มครั้ง

แรกที่หมู่บ้�นกะทู้ ที่ในอดีตเคยเกิดโรคระบ�ด จึงจัด

ให้มีพิธีกินผักและสร้�งศ�ลเจ้� หลังจ�กนั้น

โรคภัยไข้เจ็บก็ห�ยกล�ยเป็นประเพณี

ที่สืบทอดกันม� 

“เทศกาล” 
จากทั่วโลก
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เทศกาลอ็อคโทเบอร์เฟสต์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ช่วงกลาง

เดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเทศกาลดื่มเบียร์ที่

ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6 ล้านคนทุกปี จัดขึ้นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1810 เพื่อเฉลิมฉลองงานอภิเษกสมรส

ระหว่างมกุฎราชกุมารลุดวิคกับเจ้าหญิงเทเรซ

เทศกาลคริสต์มาส เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู 

ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชาวคริสต์มีความเชื่อว่า 

พระเจ้าได้ส่งพระเยซู บุตรชายของพระองค์ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์

เพื่อช่วยไถ่บาปให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำาชั่ว มีการตกแต่งบ้าน

เรือนด้วยต้นคริสต์มาส และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมาย

เกี่ยวกับพระเยซู

เทศกาลฮาโลวีน ฉลองกันในวันที่ 31 

ตุลาคม ซึ่งชาวเซลต์ (ชาวไอร์แลนด์

ปัจจุบัน) เชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด

ออก ทำาให้เหล่าวิญญาณพยายามเข้าสิง

มนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ต้องปลอมตัวเป็นผี 

นอกจากนี้ยังแขวนโครงกระดูกไว้ที่ธรณี

หน้าต่าง และแกะสลักโคมไฟจากฟักทอง 

เพื่อขับไล่วิญญาณร้าย

เทศกาลสวมเขา ทุกปีประเทศอิตาลี จะมี

เทศกาลให้กับชายที่ถูกคนรักนอกใจ ว่ากัน

ว่ามีที่มาตั้งแต่ยุคโรมัน ซึ่งนักรบชายยุคนั้น

จะได้รับ “เขา” เป็นของขวัญหลังจากเดินทาง

ไปรบ แต่เมื่อกลับมาบ้าน มักพบว่าภรรยา

ของตนไปมีสามีใหม่เสียแล้ว ตั้งแต่นั้นคำาว่า

สวมเขา จึงหมายถึงชายที่ถูกคนรักนอกใจ

นั่นเอง

เทศกาลหิมะซัปโปะโระ เป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น จัดขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่

เมืองซัปโปะโระ มีการนำาเสนอประติมากรรมนำ้าแข็งที่สร้างจากหิมะและนำ้าแข็งเป็นจำานวนนับร้อยชิ้น จัด

เป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี

ภาพ : artqse
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บันเทิง / แนะนำ�

จากการห่างหายไปหลายปีจากวงการเพลงร็อค ผมได้ใช้เวลาอยู่
กับการทำางานเบ้ืองหลัง สลับกับการออกไปเล่นตามสถานบันเทิงต่างๆ 
พร้อมกันน้ันก็ได้เก็บข้อมูลว่า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยฟังเพลงแบบไหน มีรูป
แบบการใช้ชีวิตอย่างไรในเร่ืองความบันเทิง และพบว่าความเป็นทำานอง
ท่ีไพเราะ จำาได้ง่าย โยกตัวเต้นตามได้ ก็ยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการฟัง
เพลง ท้ังท่ีบ้านและในสถานบันเทิง แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบความเป็น
ร็อคท่ีเน้นความหนักหน่วงของจังหวะ ความเท่ในลีลาดนตรี ผสมกับ
ความแปลกใหม่ของซาวด์ดนตรี ก็ยังเป็นท่ียอมรับได้ในหมู่ผู้ฟังเพลง 

ผมจึงปรับเปล่ียนวิธีการคิด การทำางานเสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับส่ิงท่ีตนได้สัมผัสมา หากต้องการนำาเสนองานต่อสังคมในวันข้าง
หน้า การคิดใหม่ และวิธีทำางานใหม่ดังท่ีได้กล่าวมาน้ัน คือจากท่ีเคย

ทำางานแบบคนเดียวเสร็จสรรพ และคิดว่าน่ีคือการทำางานท่ีตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ดีท่ีสุด ก็เปล่ียนเป็นการกระจายงานให้คนรุ่น
ใหม่ผู้ท่ีมีมุมมองใหม่ๆ ได้มีโอกาสร่วมทำางานด้วย อีกท้ังเป็นการหลีก
หนีความจำาเจของเสียงดนตรีเดิมๆ ท่ีตนทำามาโดยตลอด

การทำางานของคนรุ่นใหม่ นำามาซ่ึงความแปลกใหม่ท่ีน่าพึงพอใจ
สำาหรับผม แต่ก็ใช่ว่าทุกเพลงจะใช้วิธีเดียวกันเสมอไป บางเพลงผมก็
ยังเป็นผู้ทำาการแต่งทำานองและเรียบเรียงอยู่ตามความเหมาะสมเช่นเคย 
ดังน้ัน คำาว่า Catarock OSX จึงมีนัยว่า เป็น ...

“ระบบปฏิบัติการใหม่ของชาว Catarock เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังชาวร็อค”

ดาวน์โหลดเพลงได้ท่ี *492 222 กด 16, iTunes และ Deezer

เรื่อง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม



79SINGHA  MAGAZINE

White Line คือเส้นสีขาวที่อยู่กลางถนน เส้นแบ่งเขตทั้ง 2 ฝั่ง 
แต่สำาหรับเราหมายถึงการเดินทางของ Blackhead ที่ผ่านมา เป็น
ระยะทางทีแ่สนไกล นานมาแลว้ และจะยงัมุง่ตอ่ไปขา้งหนา้ กห็มาย
ถึงว่าเราจะดำาเนินชีวิตนักดนตรีของเราต่อไป 

STYLE “Blackhead rock” ไว้ลายแบบแบล็คเฮด หลักๆ จะ
เป็นแนวที่ Blackhead เคยเป็น คือร็อคที่มีส่วนผสมของดนตรีหลาย
อยา่ง ทัง้ดนตรรีว่มสมยัในปจัจบุนั หรอืแนวดนตรทีี ่Blackhead เคย
ทำามาในอัลบั้มก่อนๆ ซึ่งจะรวมอยู่ในอัลบั้มนี้ มีเนื้อหาที่แตกต่าง
ออกไปในแต่ละเพลง ทั้งสมหวัง ผิดหวัง เล่าเรื่องราวการผจญภัย
ของนักดนตรี ชีวิตประจำาวัน เรื่องแบบเด็กๆ เรื่องละคร แม้กระทั่ง
เรื่องหนักๆ อย่างอากาศ คน และสังคม เป็นการหยิบจับเรื่องรอบ
ตัวเราเอามาเขียนเป็นเพลง

Blackhead White Line อยากให้คนฟังรู้สึกถึงว่าถนนดนตรี
เส้นนี้ที่ Blackhead ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น
บ้าง อยากเล่าเนื้อหาหลักๆ คือเรื่องของดนตรี เนื้อหาของร็อคมัน
เล่าได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรักที่เป็นลบ ความรักที่เป็นบวก 
ชีวิตประจำาวันทั่วไป เหมือนการเดินทางที่ผ่านมาได้เจอสิ่งโน้นสิ่งนี้
ตลอดเวลา เจออะไรก็เอามาเขียน เหมือนเป็นประวัติศาสตร์อย่าง
หนึ่งสำาหรับคนในอนาคต พอหยิบมาฟังว่า ในปีนั้นปีนี้เกิดอะไรขึ้น
บ้าง ในสังคมมีเพลงแบบนี้ รถมันเยอะนะ มีละครที่ในอนาคตอาจ
จะไม่มีเลยก็ได้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินทางที่ผ่านมา และ
จะเดินหน้าต่อไป

Blackhead White Line คือส่วนหนึ่งจากถนนประสบการณ์ที่
ผ่านมาทั้งหมดของแบล็คเฮด

วางแผงแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดเพลงได้ที่ *492 222 กด 09, iTunes และ Deezer

แบล็คเฮด ไว้ลาย อัลบัมแรกของ Blackhead ในสังกัดสหภาพดนตรี อัลบัมเต็มชุดที่ 8 ของ Blackhead
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บันเทิง / สินค้าน่าสนใจ BGFC

เนคไทผ้าไหม KRATAI 

750 บาท

สินค้าน่าสนใจ
BGFC

ผ้าพันคอ BGFC 390 บาท

สนใจสินค้าสามารถเยี่ยมชมได้ที่

สนามลีโอ สเตเดี้ยม (Leo Stadium)

หรือ BGFC online shop
www.bgfconline.com

สายรัดข้อมือพวงกุญแจ 

69 บาท

หมอนอิงชุดแข่ง BGFC 

350 บาท

พวงกุญแจการ์ตูนโลโก้ 

75 บาท                           

เสื้อชุดแข่ง BGFC 2013 สีเหลือง 790 บาท

กระเป๋าสตางค์หนังแท้ 

750 บาท

Limited Resin Model

299 บาท

ผ้าขนหนู BGFC 

139 บาท

เป้สะพายหลัง BGFC สีเทา

      650 บาท

เป้สะพายหลัง BGFC สีดำา

650 บาท
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  ร่วมสนุก / บันเทิง

ร่วมตอบคำ�ถ�มสนุกๆกับ
SINGHA MAGAZINE
ร่วมตอบคำ�ถ�มสนุกๆกับ
SINGHA MAGAZINE

ชื่อ-นามสกุล    

 

ชื่อบริษัท

หน่วยงาน	 	 	 	

เบอร์โทร
อายุ					ต่ำากว่า	20	ปี						21-25	ปี							26-30	ปี
											31-35	ปี										36-40	ปี							41-45	ปี													
											46-50	ปี										มากกว่า	50	ปี

กิจกรรมใดต่อไปน้ีท่ีคุณต้องการให้	Singha	Magazine	จัดข้ึน
       Meet and greet กับนักร้องจากค่ายสหภาพดนตรี
       สนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตต่างๆ
       อิ่มหนำาสำาราญที่ est. 33
       เปิดคอลัมน์พิเศษสำาหรับพนักงานให้ได้มีส่วนร่วมในการ  
       เขียน
       ประกวดภาพถ่าย
       Gift Voucher จาก Singha Life เพื่อสร้างสีสันให้กับชุด   
       ทำางาน
       อื่นๆ (โปรดระบุ)

ท่านสามารถร่วมสนุกได้	โดยกรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์	และส่งคำาตอบมาท่ี
SINGHA	MAGAZINE
     สำานักงานส่ือส่ิงพิมพ์และดิจิตอล
     ตึกการตลาดใหม่ ท่าน้ำา ช้ัน 4 
     999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
     กรุงเทพมหานคร 10300
     E-mail: singhamag@boonrawd.co.th
     Fax: 02-6691158
     สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 02-659-2087 

1.	ผลิตภัณฑ์ใดที่บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่ายให้

2.	ผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นของบริษัทในเครือ

** ในหนึ่งข้อ สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ **

* เฉพาะผู้ที่ตอบคำาถามถูกทุกข้อ 50 ท่านแรกเท่านั้น *

ร่วมตอบคำ�ถ�มสนุกๆกับ
SINGHA MAGAZINE

Singha magazine 

Limited editio
n
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ลุ้นรับป�กก�ลุ้นรับป�กก�ลุ้นรับป�กก�
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

สุนารี ราชสีมา
ราชินีเพลงลูกทุ่ง จากเมืองย่าโม

เหมือนกัน ต่อสู้ชีวิต ดิ้นรนเหมือนกัน  

ศรัทธาในเสียงเพลงเหมือนกัน ใฝ่รู้ ใฝ่

ศึกษา ประสบความสำาเรจ็ในชวีติ เป็นคน

ใจดี มีบารมี เป็นตัวอย่างของคนที่มีการ

ดำาเนินชีวิตที่ดี” หนังสือหรือนิตยสาร

ที่คุณชอบอ่าน คือ? “หนังสือทะลึ่ง 

และคู่สร้างคู่สม” สิ่งที่ดีที่สุดในตัว

คุณ คือ? “ดวงตา” สิง่ทีแ่ยท่ีส่ดุ

ในตัวคุณ คือ? “เท้าตัวเอง” 

นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าแย่

ที่สุด? “ขี้เกียจ” นิสัยแบบไหน

ที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ? “ค้นหา

สิง่ใหม่ๆ  ให้กบัชวีติเสมอ” คณุ

ประทับใจกับ? “การได้เกิดมา

ใต้ร่มพระบารมีของในหลวง” 

คุณอยากทำาอะไรก่อนตาย?      

“อยากเข้าเฝ้าในหลวง ได้

เห็นพระพักตร์แบบใกล้ๆ” 

สถานทีท่ีค่ณุไปเปน็ประจำา? 

“วัด”ความใฝ่ฝันในวัย

เด็กของคุณ อยากเป็น

อะไร? “อยากเป็นครู” 

ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า

คุณจะเกิดเป็นอะไร? 

“เป็นคนไทย”

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ ในชีวิตประจำาวัน คือ? 

“อาหารรสจัด  ถ้าไม่ได้กินจะไม่มีแรงทำางาน” 

อาหารจานโปรดของคุณ? “น้ำาพริกปลาร้า/

ผักสด” คุณมีความสุขที่สุดเมื่อ? “ได้กลับไป

ที่โคราช  อยู่กับพ่อแม่ อยู่กับท้องนา อยู่

กับบ้านเกิด” ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่า

เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากกลับไปแก้ไข

ที่สุด คือ? “เรื่องการฝึกฝนเรื่อง

เต้น เคยคิดว่าตัวเองไม่มี

พรสวรรค์เรื่องเต้นก็

เลยปล่อยวาง 

ต อ น นี้ อ ย า ก

กลับ ไป ฝึก

เต้ นตอน

อ า ยุ ยั ง

น้ อ ย อ ยู่   

อ ย า ก จ ะ

เ ป็ น ศิ ล ปิ น

ที่ครบรส” คุณ

กลัว? “กลัวการสูญ

เสีย  กลัวพ่อแม่เจ็บป่วย” 

บุคคลที่คุณชื่นชมมากคือใคร

และเพราะอะไร? “ป๋าพยัพ  คำาพันธุ์  

เพราะเป็นคนบ้านนอกเหมือนกัน  ต่อสู้

ชีวิต  ดิ้นรนเหมือนกัน ศรัทธาในเสียง
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