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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

สวัสดีปีใหม่สมาชิกครอบครัวสิงห์ทุกคน 

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ดีอีกปีของพวกเรา เพราะนอกจากเป็นปีที่เราได้เฉลิม

ฉลองวาระครบรอบ 80 ปีของบริษัทร่วมกันแล้ว ยังเป็นปีที่พวกเราสามารถนำาพา

องค์กรให้ประสบความสำาเร็จสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา แม้จะมีอุปสรรคหลายอย่าง

เกิดขึ้นก็ตาม ความสำาเร็จขององค์กรที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นผลงานจากความทุ่มเท 

ร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคน

ผมพูดเสมอว่า “คน” คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของที่นี่ วันนี้ครอบครัวของเรา

เติบโตขึ้นมาก มีสมาชิกในครอบครัวเป็นหมื่นคน มีบริษัทในเครือเกือบ 60 บริษัท 

หนา้ทีท่ีส่ำาคญัของผมคอืการบรหิารคน ทำาใหท้กุคนมคีวามสขุและมองเหน็อนาคต

ที่เติบโตของตัวเองที่นี่ ผมตระหนักดีว่า “คน” หัวใจสิงห์ทุกคนล้วนมี “คุณค่า” 

ต่อองค์กรทั้งสิ้น

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ผมขออวยพรให้ครอบครัวสิงห์ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่

ดี มีสุขภาพแข็งแรง และที่สำาคัญขอให้สามารถตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องเสมอ

สันติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2557 ค.ศ. 2014 
ครับ และหวังว่าทุกๆ คนได้ไปสนุกสนาน
เฮฮาฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานและได้
พักผ่อนกันเต็มที่ พร้อมที่จะรุกไปข้างหน้า
กันเต็มสตีมในปีนี้นะครับ

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับแรกของปีใหม่นี้ มีส่วนพิเศษที่รวม
ข่าวและกิจกรรมของปีที่แล้วให้เห็นเป็นภาพรวมในโลกของชาว
สิงห์ และมีสรุปเหตุการณ์เด่นทั้งในไทยและเทศให้เห็นด้วย จะ
เป็นต้นแบบของเล่มแรกของปีในทุกๆ ปีไป เพื่อจะได้เป็นเสมือน
ภาพรวมสำาหรับชาวสิงห์ในอนาคตได้มองกลับมาได้ง่ายกว่าเดิม 
เห็นได้เลยว่าบริษัทได้ออกสินค้าใหม่อะไรบ้าง โฆษณาประจำาปี
หน้าตาเป็นเช่นใด มีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและทั่ว
โลก และเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร มีผลกระทบกับบริษัท
มากน้อยเช่นใด 

ในปีนี้ คอลัมน์เกี่ยวกับบุคคลน่าสนใจยังคงเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลบ้างหรือธุรกิจครอบครัวบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ราวต่างประเทศ เพื่อจะเปิดความสนใจให้กว้างขึ้น และอาจจะ
เป็นข้อเปรียบเทียบกับเรื่องราวในไทยบ้าง แต่ครั้งนี้ ขอกลับมา
ในประเทศเราเอง ด้วยเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถพระองค์แรกของไทยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบุคคล
สำาคัญของโลกพระองค์หนึ่ง กับเรื่องราวของสตรีที่มีบทบาทนำาใน
โลกแห่งการเมืองการปกครอง เป็นความรู้เพิ่มเติมสำาหรับผู้เขียน
ด้วยนะครับ

ในเล่มนี้อาจจะขาดบางเรื่องที่เคยอยู่ในฉบับก่อนๆ ไปบ้าง 

และมีเรื่องเสริมเข้ามาใหม่บ้าง เช่น เรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาพและอาหารแนะนำา ล้วน
แต่เป็นเรื่องที่ชาวสิงห์มากคนแสดงความ
สนใจเข้ามา ทางทีมงานก็พยายามที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขให้เข้าที่มากที่สุดนะครับ 

ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านให้ได้มากที่สุดเช่นกัน และหา
เรื่องต่างๆ ที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิตประจำาวัน 
ขยายโลกทัศน์ และเสริมความรอบรู้ให้พวกเราได้มีเรื่องอ่านที่ไม่
ซำ้ากับนิตยสารอื่นๆ ทั่วไป มีพื้นฐานความต้องการที่จะให้นิตยสาร
นี้มีความสนุก เล่าเรื่องของบริษัท และให้ความรู้ทั่วไปในส่วนของ
การใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ในด้านอาหาร ผมขอแนะนำาที่ปรึกษาของ
บริษัท คือ คุณอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ จะมาให้วิธีการทำา
อาหารฝรั่งทีม่ีกลิ่นไทยในทุกฉบับ ที่สามารถทำากันง่ายๆ ลองทำาให้
ครอบครัวได้รับประทานกันในช่วงวันหยุดก็ได้ และจะเปิดคอลัมน์
ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่พวกเราบริโภคกันอยู่เป็นประจำา ที่เป็น
เอกลักษณ์ของคนไทย แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบถึงข้อดี (และข้อ
เสียหากมี) และคุณประโยชน์ เปิดตัวด้วยผลไม้สุดฮิตคือ มังคุด 
หากมีใครอยากทราบเกี่ยวกับผลไม้หรือส่วนผสมอาหารใดๆ ลอง
ถามเข้ามาได้นะครับ ทีมงานยินดีที่จะค้นคว้าสรรพคุณให้ และลง
คำาตอบในฉบับต่อไปและในเว็บของเรา

และเช่นเดียวกับทุกๆ ครั้ง ผมยังคงเน้นขอรับความเห็นจาก
พวกเราชาวสิงห์ได้ตลอดเวลา เพื่อการปรับปรุงนิตยสารฉบับนี้ต่อ
ไปเรื่อยๆ ส่งความเห็นกันมาได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th 
นะครับ                                  -สรวิช ภิรมย์ภักดี-

ขอคำ�สอง

บทบรรณ�ธิก�ร
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

 นายปิยะ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระยา

ภิรมย์ภักดีให้แก่บุตรพนักงาน ณ หอประชุมใหญ่ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด โดยมีพนักงานส่วนกลางเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนจำานวน 109 คน 

และในปนีีม้บีตุรของพนกังานบรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากัดและบรษิทัฯ 

ในเครือ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีทั้งหมดจำานวน 

1,029 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา 633 ทุน มัธยมศึกษา 303

ทุน และปริญญาตรี 93 ทุน 

สิงห์เข้าสนับสนุนการแข่งขัน Rugby League 
World Cup 2013
@ ประเทศอังกฤษ l 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556

งานเทศกาลออกพรรษา สานสัมพันธ์
พม่า-ไทย ครั้งที่ 2  
@ ประเทศพม่า l 22-26 ตุลาคม 2556

ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ-การตลาดกีฬาต่างประเทศ เข้าร่วมสนับสนุน

การแข่งขัน Rugby League World Cup 2013 ที่จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ 

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันรายการนี้จะ

มีนักกีฬาจาก 14 ประเทศ แข่งกันในสนามแข่งขันทั้งหมด 4 สนาม ซึ่ง

การสนบัสนนุคร้ังนีเ้บยีร์สงิหจ์ะได้สทิธปิระโยชนค์อื จะมปีา้ยโลโก้ Singha 

Beer และมเีบยีร์สงิหข์ายอยูท่กุจดุจำาหนา่ยในทกุสนามทีใ่ชจ้ดัการแขง่ขนั

ฝา่ยสง่เสรมิการตลาด บรษิทั บญุรอดเทรดดิง้ จำากัด  รว่มกับจงัหวดัเกาะสอง 

หอการคา้จงัหวดัเกาะสอง ประเทศพมา่ และเทศบาลเมอืง จงัหวดัระนอง จดังาน

เทศกาลออกพรรษาสานสมัพนัธไ์ทย-พมา่ครัง้ที ่2 ณ บรเิวณสนามกีฬาจงัหวดัเกาะ

สอง เพือ่เปน็การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวมถึงกระชบัความสัมพนัธอ์นัดรีะหวา่งไทย

และพมา่ ภายในงานมกิีจกรรมลานเบยีรข์นาดใหญ่จำานวน 600 โตะ๊ การแสดงจาก

วงดนตรพีมา่ มผู้ีมาเทีย่วชมงานกว่า 30,000 คน โดยลานเบยีรส์งิหไ์ดร้บัความสนใจ

จากชาวเกาะสองเป็นอย่างดี

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
@ กรุงเทพมหานคร | 26 กันยายน 2556
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“The Making of The Lion” 
ออกอากาศในประเทศไทยครั้งแรก
@ กรุงเทพมหานคร l 27 ตุลาคม 2556

พิธีปิดโครงการ SINGHA
R-Intern ป ี3
@ กรุงเทพมหานคร l 31 ตุลาคม 2556

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและผู้อำานวยการสายกลยุทธ์

และนโยบายองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด รับมอบของที่

ระลึกจากนายอลัน ฮอดเจ็ส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ แอนด์ 

อี เน็ตเวิร์ค เอเชีย จำากัด เจ้าของช่องสารคดีระดับโลก History 

Channel ในงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีชุด “The Making of The 

Lion” ที่นำาเสนอเรื่องราวตำานานความสำาเร็จตลอด 80 ปีของบริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ในฐานะผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เบียร์จากประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผ่านรายการ Modern 

Marvel ในช่องสารคดี History Channel โดยออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 27 ตุลาคม 2556 และรีรันในวันที่ 27 ตุลาคม 30 ตุลาคม และ 1

พฤศจิกายน 2556 โดยสามารถรับชมได้ทางทรู วิชั่นส์ ช่อง 121

นายรงัสฤษดิ ์ลักษติานนท ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวุโส ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการ เป็นตัวแทนขึ้น

กลา่วปดิโครงการและใหโ้อวาทแก่นกัเรยีนอาชวีศกึษา จำานวน 

44 คน ณ หอประชุมใหญ่ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด โดย

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการฝึกอบรมทั้งในภาค

ทฤษฎีควบคู่กับประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงจาก

สิงห์ และกูรูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาต่างๆ อีกทั้ง

ได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพที่มีอยู่ผ่านกิจกรรมกลุ่ม

ลักษณะต่างๆ รวมระยะเวลาในโครงการทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ 

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-31 ตุลาคม 2556

กฐินบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จำากัด ประจำาปี 2556 
@ ระยอง l 26 ตุลาคม 2556

นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยผู้บริหาร

และพนักงาน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและถวาย

ภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์จำานวน 29 รูป ณ วัด

ชากหมาก (ปา่เรไร) อำาเภอบา้นฉาง จังหวดัระยอง   
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เปิดกองถ่ายทำามิวสิควิดิโอเพลง
“ต้นกล้าของพ่อ” 
@ กรุงเทพมหานคร l 3 พฤศจิกายน 2556

 นายนิติพงษ์ ห่อนาค บริษัท สหภาพดนตรี จำากัด นำาทีม

ถา่ยทำามวิสคิวดิโีอเพลง “ตน้กลา้ของพอ่” ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิม

พระเกยีรตทิี ่ดี ้นติพิงษ ์แตง่ขึน้ โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากความ

สำาเรจ็ของคนรุน่ใหมท่ีโ่ดดเดน่ในป ี2556 โดยเฉพาะคนในวงการ

กีฬา การถ่ายทำาครั้งนี้เป็นการรวมนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติ อาทิ 

นายบัวขาว บัญชาเมฆ นักกีฬามวย น้องแต้ว-นางสาวพิมศิริ 

ศิริแก้ว นักกีฬายกน้ำาหนัก จ่าอากาศตรีหญิงชนาธิป ซ้อนขำา 

นกักฬีาเทควนัโด นางสาวสายสนุยี ์จะ๊นะ และนายรุง่โรจน ์ไทย

นยิม นกักฬีาพาราลมิปกิ นางณชัฐานนัตร ์จนัทรก์ระจา่ง นกักฬีา

ว่ายน้ำาและทีม ร่วมด้วยนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติ เทนนิส

วินเซิร์ฟ และยิมนาสติกลีลา รวมทั้งหมดกว่า 100 ชีวิต 

สโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 
เดินทางเข้าขอบคุณสปอนเซอร์
@ กรุงเทพมหานคร l 4 พฤศจิกายน 2556

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ผู้อำานวยการกิจกรรมการตลาดและ

ธุรกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมทัพนักเตะสโมสร

ฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่เดินทางเข้าขอบคุณสิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น ในฐานะสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรฯ โดย

ทางสโมสรฯ ได้มอบกรอบเสื้อการแข่งขันฤดูกาล 2556 พร้อมลาย

เซ็นนักเตะทั้งทีมเป็นของที่ระลึก 

แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วกับงาน OHM 

CHATREE: LIVE 2013-THE DIRECTOR’S CUT CONCERT คอนเสิร์ต

ครั้งพิเศษของ โอม ชาตรี คงสุวรรณ โปรดิวเซอร์ นักดนตรี นักร้อง 

และนักแต่งเพลงชื่อดัง จัดขึ้นที่ร้าน Overtone RCA โดยในงานมี

เพือ่นพอ้งศลิปนิมาใหก้ำาลงัใจอยา่งอบอุน่ อาท ิศลิปนิจาก AF ศลิปนิ

จากสหภาพดนตรี โอฬาร พรหมใจ และ The Mister Music Band 

คอนเสิร์ตครั้งนี้สนับสนุนโดยสหภาพดนตรี และสิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

เปิดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ที่เซ็นทรัลเวิลด์

แถลงข่าวคอนเสิร์ต โอม ชาตรี
@ กรุงเทพมหานคร l 6 พฤศจิกายน 2556
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ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะฮิลล์ ปี 2
@ เชียงราย l 13-17 พฤศจิกายน 2556

การแข่งขันวิบาก “สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า 2013” 
@ เชียงราย l 16 พฤศจิกายน 2556

SINGHA Mountain Bike Thailand 
Open 2013
@ เชียงราย l 16 พฤศจิกายน 2556

 จบไปแล้วอย่างสวยงามและประทับใจกับงานฟาร์ม เฟสติวัล ออน 

เดอะฮิลล์ ปี 2 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย มหกรรมความสนุกและความ

บันเทิงที่เจ้าภาพ บุญรอด ฟาร์ม จัดให้มีขึ้นในช่วงลมหนาวแรกแห่งปี 

เพื่อสร้างให้เป็นสัญลักษณ์และกิจกรรมประจำาปีของสิงห์ ปาร์ค เชียงราย 

บรรยากาศงานถกูยอ้มดว้ยสสีนัของธรรมชาต ิ ทุง่ดอกไม ้สายลม อากาศ

หนาว แสงดาว ไร่ชา มหกรรมดนตรี และกีฬา งานนี้กิจกรรมอัดแน่น

ตลอด 5 วัน 5 คืน พ่วงด้วยกิจกรรมสุดเร้าใจอย่างการแข่งขัน SINGHA 

Mountain Bike Thailand Open 2013 และ “สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า 2013” 

งานนี้ไม่เพียงดึงดูดคนท้องที่ให้ไปเยี่ยมชมเท่านั้น ยังเย้ายวนคนต่างถิ่น

ให้ไปร่วมชมอีกด้วย ยิ่งคืนสุดท้ายเรียกได้ว่าทั้งสวยงามและโรแมนติก

ด้วยการลอยกระทงในไร่สุดสวย และปล่อยโคมร่วมกับศิลปินชื่อดังใน

ค่ำาคืนยี่เป็ง ปิดฉากงานฟาร์ม เฟสติวัล อย่างอลังการและประทับใจ

 นายชลวิทย์ สุขอุดมสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นประธานมอบรางวัลการ

แขง่ขนั สงิห ์เกง่ แกรง่ กลา้ การแขง่ขนัวิง่ผา่นดา่นผจญภยัตามธรรมชาตทิีจ่ดัขึน้เปน็

ครัง้แรกของประเทศไทย ในคอนเซป็ต ์The spirit of adventure ณ สงิห ์ปารค์ เชยีงราย 

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 377 คน ลุ้นกันมันทั้งผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ เพราะ

ผู้แข่งขันจะต้องฝ่าด่านผจญภัย ทั้งปีนกำาแพงเชือก ไต่สะพานไม้ วิ่งฝ่าสิ่งกีดขวางบน

เส้นทางหฤโหด เป็นความพยายามเอาชนะข้อจำากัดของร่างกายและเข้าเส้นชัยให้ได้

นายรติ พันธุ์ทวี ผู้อำานวยการบริหารประจำาสำานักงานกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ และนายโรจน์ เมืองครุฑ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการ

แขง่ขนั สงิห ์เมาเทน่ไบค ์ไทยแลนด ์โอเพน่ 2013 การแขง่ขนัจกัรยานเสอื

ภเูขาชงิแชมปป์ระเทศไทยสนามสดุทา้ย ปดิฉากการแขง่ขนัทีส่งิห ์ปารค์ เชยีงราย ซึง่การแขง่ขนัครัง้นีไ้ดร้บัการตอบรบัจากนกัปัน่กวา่ 1,200 

คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ท้าทาย ทั้งยังเต็มไปด้วยความสวยงาม

ของธรรมชาติและขุนเขา เส้นทางมีทั้งทางเรียบและเนินเขาให้ปีนป่ายในระยะทางหลายสิบกิโลเมตร ลัดเลาะไปตามหุบเขา และไร่ชา
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เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ กอล์ฟ 
ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2013  
@ เชียงราย l 13-17 พฤศจิกายน 2556

 นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานที่ปรึกษาสมาคมกอล์ฟฯ และ

ประธานกรรมการ สันติบุรี กรุ๊ป พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ ลักษิตา

นนท์ นายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิด

งานการแข่งขันกอล์ฟทีมชายรายการใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก รายการ “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ กอล์ฟ ทีม แชมเปี้ยน

ชิพ 2013 หรือ โนมูระ คัพ ครั้งที่ 26 ที่สนามสันติบุรี คันทรีคลับ 

จ.เชียงราย การแข่งขันโนมูระคัพครั้งนี้ถือเป็นปีที่มีนักกีฬาจากชาติ

ตา่งๆ เขา้รว่มการแขง่ขนัถงึ 26 ประเทศ ถอืเปน็การเขา้รว่มมากทีส่ดุ

ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน 

มิสแกรนด์ เข้าขอบคุณสิงห์ในฐานะสปอนเซอร์
@ กรุงเทพมหานคร l 25 พฤศจิกายน 2556

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ Miss

Janelee Chaparro สาวงามจากประเทศเปอร์โตริโก วัย 22 ปี ผู้คว้า

มงกฎุมสิแกรนด ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 2013 ในโอกาสเดนิทางเขา้ขอบคณุ

สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ในฐานะผูส้นบัสนนุการประกวดครัง้นี ้ซึง่เปน็เวทกีาร

ประกวดทีม่ลีขิสทิธิโ์ดยคนไทย ประกวดทีป่ระเทศไทยครัง้แรกของโลก

 นายจตุนินัท ์ภริมยภ์กัด ีกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั บญุรอดเทรดดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั 

ลงนามแต่งตั้ง HITE JINRO Co.,Ltd (บริษัท ไฮท์ 

จนิโร จำากดั) ใหเ้ปน็ตวัแทนในการนำาเขา้และจดั

จำาหนา่ยเบยีรส์งิหใ์นประเทศเกาหลใีต ้ไฮท ์จนิโร

ถือเป็นผู้นำารายใหญ่ของวงการเครื่องดื่มแอลกอ

ฮอล์ในประเทศเกาหลีใต้ มีช่องทางจัดจำาหน่าย

ทั้งรูปแบบ On-premise และ Off-premise 

ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ 

สิงห์จะได้รับประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากไฮท์ 

จนิโร จะสามารถนำาเบยีรส์งิหเ์ขา้ถงึตลาดไดโ้ดย

อาศัยความแข็งแกร่งของช่องทางการค้า อีกทั้ง

ยังมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการ

ของผู้บริโภคชาวเกาหลีอย่างแท้จริง

เซ็นสัญญาแต่งตั้งไฮท์ จินโร เป็นผู้แทนจำาหน่ายเบียร์สิงห์ 
ในประเทศเกาหลีใต้
@ กรุงเทพมหานคร l 28 พฤศจิกายน 2556 
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 ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด และกลุ่มกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ บริษัท

บญุรอดเทรดดิง้ จำากัด รว่มกบัสมาคมรา้นอาหารไทยแหง่ประเทศ

ออสเตรเลีย (TRAA) จัดงานเทศกาลอาหารไทย ณ บริเวณสวน

สาธารณะ Belmore ย่านไทยทาวน์ นครซิดนีย์ ภายในงานจัดให้มี

การแสดง ซุ้มอาหาร และลานเบียร์ ไว้บริการนักท่องเที่ยวทั้งคน

ไทยและต่างชาติ โดยยอดรวมผู้เข้าชมงานครั้งนี้กว่า 20,000 คน

คอนเสิร์ต SINGHA SODA
So in Art So in Love
@ ราชบุรี l 14 ธันวาคม 2556

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ได้รับรางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำาปี 2555
@ กรุงเทพมหานคร l 19 ธันวาคม 2556

สิงห์ WWA เวค ปาร์ค เวิลด์ ซีรีย์ 2013
@ ปทุมธานี l 14-15 ธันวาคม 2556

นายปิติ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย 

ประธานในพธิปีดิการแขง่ขนัและมอบรางวลัการแขง่ขนัเวคบอรด์ ชงิแชมป์

โลก รายการสิงห์ WWA เวค ปาร์ค เวิลด์ ซีรีย์ 2013 ซึ่งทางสมาคมกีฬา

เอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสมาคมเวคบอร์ดโลก (WWA) 

ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสนามที่ 6 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย หลังจาก

แข่งขันมาแล้ว 5 สนามทั่วโลก การแข่งขันจัดที่บึงไทย เวค ปาร์ค โดยมี

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งทั้งหมดกว่า 30 ประเทศ
โซดาสิงห์ร่วมกับสหภาพดนตรี จับมือซีนเนอรี่ วินเทจ 

ฟาร์ม จัดงานใหญ่ส่งท้ายปลายปีกับเทศกาลดนตรีที่ขนทัพ

ศิลปินชื่อดังมากกว่า 20 ชีวิต มาร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ต 

“Singha Soda So in Art So in Love 2013” โดยจัดขึ้นเป็น

ครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมากเมื่อปลายป ี

2555 ที่ผ่านมา ปีนี้ธีมงานถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้คน

ได้มาโพสต์ถ่ายภาพทั่วบริเวณงานตามสไตล์วินเทจ รายล้อม

ด้วยขุนเขาที่ทำาให้ภาพรวมของงานมีเสน่ห์เฉพาะตัว

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการและผู้อำานวยการสายนวัตกรรมทางธุรกิจ บ.บุญ

รอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ รางวัลสำาหรับผู้เสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลคุณภาพของกรมสรรพากร เพื่อเป็นการยกย่องและรับรองบุคคลและ

องค์กรที่ปฏิบัติดีด้านภาษีอากรอย่างเป็นทางการ ณ อาคารกรมสรรพากร เขตพญาไท 

Singha Thai Food Festival 2013 
@ ประเทศออสเตรเลีย l 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2556





SPECIAL SECTION

REVIEW

1

YEAR IN 

2013

พิเศษ รวบรวมผลงานบริษัท
และบริษัทในเครือบุญรอด ประจำป 2556

สินคาใหมของป / สรุปสินคาบุญรอด / สิงหกับแบรนดโลก / ธุรกิจดานอาหาร
Singha World  / เปดตลาดสูโลกกวาง  / สิงหเพื่อสังคม / สิงหสนับสนุนการศึกษา 

บุคลากรสิงหครบรอบ 30 ป / สิงหเกษียณประจำป 2556 / รายการคอนเสิรต 
เพลงจากสหภาพดนตรี / รูปเดนประจำป  / สิงหกับขาวทั่วโลก
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สรุปผลงานปี 2556 / สินค้าใหม่ของปี

เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม
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ทำ�ไมฝ�่ยนอนแอลกอฮอล์ถึงเลือกผลิตเครื่องดื่ม

เกลือแร่?
เพราะตลาดเครือ่งดืม่เกลอืแรใ่นประเทศไทยมกีารเตบิโตทีด่ ีแถมมี
ผู้แข่งขันน้อย

กลุ่มเป�้หม�ยคือใคร?
กลุ่มผู้เสียเหงื่อจากการทำางานในสถานที่อากาศร้อนหรือกลาง
แจ้ง และกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการออกกำาลังกาย (สัดส่วน 70% และ 
30%)

เร�ใช้นำ้�แร่ 100% ในก�รผลิตซันโวหรือเปล่�?
เราใช้นำ้าแร่ธรรมชาติผลิต แต่ไม่สามารถโฆษณาได้ เนื่องจากมี
ข้อกำาหนดเรื่องการจดทะเบียนส่วนผสมเครื่องดื่มเกลือแร่

ซันโวมิกซ์ฟรุตกับมิกซ์เบอร์รี่ เหตุใดจึงเลือกผลิต 

2 รสช�ตินี้?

สีเหลืองมิกซ์ฟรุต เลือกทำาเพราะมันเป็น benchmark ของ

เครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทย 
สว่นสแีดงมกิซเ์บอรร์ี ่เลอืกทำาเพราะยงัไมม่ใีครทำาสนีีอ้อกมา ถอื
เป็นเรื่องใหม่ในตลาด และรสชาตินี้ผ่านการ Blind test โดยคน
ทั่วไปพบว่าอร่อยเป็นที่น่าพอใจ

จุดเด่นของซันโวคืออะไร?

ให้ความรู้สึกสดชื่น เหมาะสำาหรับผู้เสียเหงื่อ เครื่องดื่มเกลือแร่
มีคุณประโยชน์ในเรื่องของการชดเชยการสูญเสียนำ้าของร่างกาย 
ทำาให้ร่างกายกลับมารู้สึกสดชื่นได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องดื่ม
เกลือแร่ 100% ทุกรสชาติ

จ�กผลก�รวิจยัพบว่� 80% ของผูท้ดลองดืม่ ชอบ

รสช�ติของซันโวม�กกว่�ยี่ห้อปัจจุบัน ข้อแตกต่�ง

ของเร�กบัย่ีหอ้อืน่คืออะไร? (จากผูท้ดลองด่ืมจำานวน 1,000 

คน Blind test เราไดผ้ลทีด่กีวา่ ทดสอบจากผูอ้อกกำาลงักายและคนทำางาน

กลางแจ้งจากคนทั่วประเทศสัดส่วน 50:50)

บางยี่ห้อนั้นมีแค่ตัวสีเหลืองตัวเดียวที่มีเกลือแร่อยู่จริง สำาหรับสี
อื่นไม่ใช่ และยังไม่มีเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อไหนทำาสีแดง

ส�เหตุที่ดึงบัวข�วม�เป็นพรีเซนเตอร์?

ตามสโลแกนซันโวทุกโอกาส บัวขาวเป็นตัวอย่างและเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างโอกาสให้ตัวเอง 

ซันโวมีว�งจำ�หน่�ยที่ไหนบ�้ง? 
ทกุชอ่งทางจำาหนา่ยทัว่ประเทศ วนัทีว่างขายคอื 11 มนีาคม 2556 
วันแถลงข่าวเปิดตัว 30 เมษายน 2556 

งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว
พร้อมแนะนำาพรีเซนเตอร์ บัวขาว บัญชาเมฆ

@พารากอน กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 เมษายน 2556

เครื่องดื่มเกลือแร่

ซันโว
เครื่องดื่มเกลือแร่

ซันโว
เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม

สินค้�ใหม่ของปี
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สินค้าใหม่ของปี

ชนิดของเบียร์: ลาเกอร์

แอลกอฮอล์: 5%

สี: ทองอร่าม

รสชาติ: เข้มและมีเอกลักษณ์โดดเด่น

วันที่วางขาย: 4 เมษายน 2556

ช่องทางวางจำาหน่าย: ทุกช่องทางทั่วประเทศ

เบียร์สิงห์ 
500 มล. 
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เบียร์ขนาด 500 มิลลิลิตร เป็นปริมาณที่พอเหมาะสามารถ
รินได้ 2 แก้วพอดี จะทำาให้นำ้าเบียร์เย็นอยู่ตลอดในช่วงระหว่างการ
ดื่มโดยไม่ต้องใส่นำ้าแข็ง สร้างเทรนด์ใหม่ของการดื่มเบียร์ 2 คน 
เบียร์ขวดใหญ่ (630 มิลลิลิตร) ที่นำาออกมาจากตู้แช่ ดื่มไปสักพัก

ก็จะไม่เย็นแล้ว บางคนต้องใส่นำ้าแข็งช่วย ดังนั้นขนาด 500 มิลลิลิตร 
จึงผลิตออกมาเพื่อเสริมความต้องการในส่วนนี้ ส่วนเบียร์ขวดเล็ก
ก็ไม่เพียงพอสำาหรับดื่ม 2 คน และถ้าจะซื้อขวดเล็กมาดื่ม 2 ขวด
ราคาก็จะแพงกว่า

ทำ�ไมถึงผลิตขน�ด 500 มล.?
เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน
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สินค้าใหม่ของปี

เบียร์คาร์ลสเบิร์ก เป็นเบียร์ประเภทพิลสเนอร์ที่มียอดขายอันดับ
ต้นๆ ของโลก และได้บุญรอดร่วมเป็นพันธมิตรช่วยดูเรื่องการขายใน
ประเทศไทย หลังจากที่คาร์ลสเบิร์กได้ห่างหายจากตลาดไทยไปนาน
กว่า 10 ปี

บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2390 ในประเทศ
เดนมาร์ก โดยนาย เจ ซี เจคอบเซ่น ปัจจุบันมีวางขายอยู่ในกว่า  150 
ประเทศทั่วโลก บริษัทมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมี
ยอดขายเป็นอันดับ 1 ในตลาดเบียร์ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันออก 
ด้วยเบียร์หลากหลายชนิดและยี่ห้อ เนื่องมาจากการแบ่งซื้อหุ้นบริษัท
เบียร์ Scottish & Newcastle กับบริษัทเบียร์ไฮเนคัน เมื่อปี 2551 
โดยทางคารล์สเบริก์ไดส้ว่นของรสัเซยีมา ปจัจบุนัเปน็เจา้ของเบยีรย์ีห่อ้
บัลติก้า ซึ่งมียอดขายอันดับ 1 ในรัสเซียด้วย

เบียร์คาร์ลสเบิร์ก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ความมุ่ งมั่ น เพื่ อ เป็ นที่ หนึ่ ง เ รื่ อ ง

คุณภาพ

• ชนิดของเบียร์: พิลสเนอร์ (Pilsner)

• แอลกอฮอล์: 5%

• สี: สีทองอร่าม

• กลิ่น: อุดมไปด้วยกลิ่นของมอลต์ที่มี

คณุภาพเยีย่มผสมผสานดว้ยกลิน่ดอกฮอบส ์

เอกลักษณ์เฉพาะของคาร์ลสเบิร์กซึ่งจะมี

กลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกลิ่นของแอปเปิลใน

ฤดูร้อนและกลิ่นต้นสน

วิวัฒนาการสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่โดด

เด่นเหนือความคาดหมาย

• ปรับปรุงภาพลักษณ์ผ่านขวดและ

แพ็คเกจดีไซน์ใหม่ สร้างมาตรฐานใหม่ของ

คำาว่า “พรีเมี่ยม” ให้กับตลาดเบียร์ทั่วโลก

• เด่นชัดด้วยแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่

ที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนและคาแรคเตอร์

ของคาร์ลสเบิร์กที่โดดเด่นและแตกต่าง

Bold = กล้าหาญชัดเจน

Modern = สมัยใหม่

Authentic = ตัวตนที่แท้จริง

Approachable = เข้าถึงง่ายไม่ยโส

Witty = ขี้เล่น

That Calls for a Carlsberg

คาร์ลสเบิร์กจัดแคมเปญ 
Carlsberg’s Unknown Zone 

ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด 
วันที่ 23 กรกฎาคม-29 พฤศจิกายน 2556

เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน

เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม
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เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม
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สินค้าใหม่ของปี

ทำ�ไมถึงขย�ยตล�ดม�ทำ�ข้�วเหนียว?
อยากขายข้าวให้ครบทุกประเภท เพื่อให้สินค้าข้าวของเราหลาก
หลายมากขึ้น แต่สำาหรับข้าวกล้อง ตลาดยังเล็กไปหน่อย

ข�้วเหนียวเร�ดีอย�่งไร?
เราคัดข้าวเหนียวพันธุ์กข.6 สายพันธุ์ดีจากแหล่งปลูกข้าวภาค
กลางตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าวเหนียว

ทำ�ไมถึงทำ�ข�ยแต่ถุงขน�ด 15 กก. และ 48 กก.?

เราเนน้ขายรา้นอาหาร รา้นสม้ตำา และรา้นคา้ขา้วทีเ่อาไปแบง่ขาย
อีกที ยังไม่ได้ทำาขายปลีก 5 กิโลกรัม 

ห�ซื้อได้ที่ไหนบ้�ง
ตอนนี้หาซื้อได้ผ่านช่องทาง BRA เท่านั้น

วันที่ว�งข�ย 
26-27 สิงหาคม 2556 ในงานอนาคตดี จ.มหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ

เปิดตัวข้าวเหนียวครั้งแรกในงานอนาคตดี จ.มหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 

ข้�วพันดี 
ข้าวเหนียวชั้นดี

พิเศษ

เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม  
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เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม
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สินค้าใหม่ของปี

ทำ�ไมถึงคิดทำ�ส�หร่�ยแบบย่�งขึ้นม�?
ตลาดสาหร่ายย่างมีการเติบโตสูงมากอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบ
กับการผลิตสาหร่ายแบบย่างนี้จะทำาให้ผู้บริโภคได้ชิมสาหร่ายทีม่ี
กลิ่นหอมของเนื้อสาหร่ายแท้ๆ พร้อมทั้งมีความกรอบของแผ่น
สาหรา่ย และทา้ยสดุเมือ่ผา่นการปรงุดว้ยซอสสไตลเ์กาหลจีะทำาให้
ได้ความเข้มข้นลงตัวกับสาหร่าย

ทำ�ไมถึงเลือกทำ�ส�หร่�ยย�่งทั้ง 2 รสช�ตินี้?
2 รสชาตินี ้เปน็รสชาตทิีไ่ดร้บัความนยิมทัง้ในประเทศและท่ัวโลก 

อย�กเลือกรสช�ติไทยๆ ขึ้นม�ทำ�บ�้งมั้ย?
ขอให้คอยติดตามมาชิตะกันต่อไป

ส�หร�่ยที่ใช้คัดเลือกม�จ�กไหน?
มาชิตะนำาเข้าสาหร่ายคุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี 100% ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกสาหร่ายที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลก

กลุ่มเป�้หม�ยเป็นใคร?
บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการบริโภคสาหร่ายและขนมขบเคี้ยว

อร่อยเนี้ยบ...ส�หร�่ยเต็ม หม�ยคว�มถึงอะไร?
ด้วยขบวนการผลิตที่พิถีพิถันและเนี้ยบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ และขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
จนทำาให้ได้มาซึ่งสาหร่ายแผ่นเรียบเนื้อแน่น หนา เต็มคำา ตาม
สโลแกนมาชิตะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สาหร่ายย่างมาชิตะ รสซอสเกาหลี/รสหมึกย่างเกาหลีสามรส

สโลแกน
“อร่อยเนี้ยบ...สาหร่ายเต็มๆ”

วันที่ว�งข�ย 
เดือนมี.ค. 56 

วันที่แถลงข�่วเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
4 มี.ค. 56 แบบย่างทั้ง 2 รสชาติ 

พรีเซนเตอร์  
คยูฮยอน (Kyu Hyun)

สถ�นที่จัดจำ�หน�่ย 
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา และร้านค้าทั่วไป

งานเปิดตัวสาหร่ายทะเล “ย่าง” 2 รสชาติใหม่ รสซอสเกาหลี และรสหมึกย่าง
เกาหลีสามรส @ พารากอน กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มีนาคม 2556

สาหร่ายย่าง 

ม�ชิตะ 

สาหร่ายย่าง 

ม�ชิตะ 

เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม
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เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม
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สินค้าใหม่ของปี

เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน
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เครื่องดื่มบี-อิ้ง 

คอลลาเจน

สโลแกน คืออะไร?
B-ing Collagen มีคอลลาเจน 1,700 มก. น่ารัก สไตล์เกาหลี 

ทำาไมต้องน่ารัก สไตล์เกาหลี?
ต้องการที่จะสื่อว่าผิวใส ผิวสวย ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่ง
ถา้พดูถงึเรือ่งผวิสวย ผวิใส เรากจ็ะนกึถงึคนเกาหลทีีม่เีอกลกัษณ์
เรื่องผิว

คุณสมบัติของสินค้าตัวนี้ 
เป็นเครื่องดื่มที่รวมส่วนผสมหลักของคอลลาเจน อะเซโรร่าเชอร์รี่
วิตามินเอ และวิตามินอี ผสมผสานความหอมสดชื่นของกลิ่น
ซากุระ เบอร์รี่ ทำาให้มีกลิ่นหอม รับประทานง่าย โดยไม่ทิ้งกลิ่น
คาวของคอลลาเจน
Collagen จากปลาทะเลนำ้าลึกสายพันธุ์ Regal Springs Tilapia 
จาก Ecuador , Columbia และ Brazil มีโมเลกุลเล็กขนาด 1,000 
Dalton ทำาใหร้า่งกายดดูซึมไดง้า่ย มีคอลลาเจนปริมาณ 1,700 มก. 
อะเซโรร่าเชอร์รี่ นำาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีวิตามินซีสูง
กว่าส้ม 30-80 เท่า จะเข้าไปช่วยการสังเคราะห์คอลลาเจนใน
ร่างกายให้ดียิ่งขึ้น 
วิตามินเอ และวิตามินอี มีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณ ลบจุด
ด่างดำา ลดริ้วรอย และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว 

คอลลาเจนมีจุดเด่นต่อร่างกายอย่างไร?
หากได้รับประทานคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผิวเนียน 
กระชับ ลดการเกิดริ้วรอย 

ส่วนผสมของรสชาตินี้มาจากรสอะไร?
เป็นรสผลไม้รวมจากองุ่นขาวและสับปะรด

วันที่วางขาย 

15 กรกฎาคม 2556

วันที่แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ ์
21 สิงหาคม 2556 

พรีเซนเตอร์? 
คิมแทยอน แห่งวงเกิร์ลส์ เจเนอเรชั่น เพราะแทยอนมีความสวย
และผิวที่เนียนใสสไตล์เกาหลี

สถานที่จัดจำาหน่าย? 
ที่ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป

งานแถลงข่าวเปิดตัวรสชาติใหม่
พร้อมแนะนำาพรีเซนเตอร์ คิมแทยอน 

@ พารากอน กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 สิงหาคม 2556

เครื่องดื่มบี-อิ้ง 

คอลลาเจน
เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน

สินค้าใหม่ของปี
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สินค้าใหม่ของปี

มีการแบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 

ชาอู่หลงชนิดซอง นํ้าผลไม้และ

เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ บุญรอดฟาร์ม ภายใต้

แพ็ค เกจใหม่ครั้ งแรกในงาน

มหกรรมแสดงสินค้าและอาหาร

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Thaifex 

World of Food Asia 2013 ใน

ช่วงวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556 

ณ อาคาร ชาเลนเจอรฮ์อลล ์2 อมิ

แพค เมืองทองธานี

สรุปรายการผลิตภัณฑ์ตรา

บุญรอดฟาร์ม ภายใต้แพ็คเกจ

ใหม่ในปัจจุบันมีดังนี้

TEA
PREMIUM OOLONG TEA
สินค้าประเภทชาอู่หลงคัดพิเศษ เกรดพรีเมียม

นํ้าผลไม้และเครื่องดื่ม

JUICE & DRINK

บุญรอดฟาร์ม

Boon Rawd Farm

(ชาอู่หลง ชนิดซอง)

PREMIUM HERBAL TEA
สินค้าประเภทชาสมุนไพร เกรดพรีเมียม

Mulberry Leaves 

(เครื่องดื่มชาใบหม่อน)

ชาใบหม่อน (มัลเบอร์ร่ี) หน่ึงในเคร่ืองด่ืม

สมุนไพรท่ีได้รับความนิยม รสหวานเจือขม

ด้วยคุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติ สําหรับ

ผู้ช่ืนชอบในรสชาติอันหลากหลาย

Original 

(ชาอู่หลงออริจินัล สูตรต้นตํารับ)

ชาอู่หลงกลิ่นหอมละมุน เจือรสหวานชุ่ม

คอ สูตรพิเศษจากบุญรอดฟาร์ม เหมาะ

สําหรับผู้ชื่นชอบกลิ่นและรสชาติดั้งเดิม

ของชาอู่หลง

Green Tea 

(ชาเขียวอู่หลง)

ชาเขียวอู่หลงช้ันดีที่ไม่ผ่านกระบวนการ

หมักบ่มใดๆ เพื่อทรงไว้ซึ่งคุณประโยชน์

ของใบชาอย่างครบถ้วน

Ready To Drink Juice: 300 ml.
นํ้าผลไม้ชนิดพร้อมดื่ม ขนาด 300 มิลลิลิตร

Ready-to-Drink Oolong tea 

(ชา – พร้อมดื่ม)

ชาสตูรพเิศษ เปน็เอกลกัษณข์องไรบ่ญุรอด

ที่มีความหอมของชาอู่หลงแบบดั้งเดิม 

ทําให้ได้นํ้าชารสชาติและคุณภาพเป็นเลิศ

Ready-to-Drink Mulberry juice 

(นํ้ามัลเบอร์รี่ – พร้อมดื่ม)

นํา้มลัเบอรร์ีแ่ทพ้รอ้มดืม่ มรีสหวานผสาน

ความเปรี้ยวแบบลงตัว

Ready-to-Drink Passion fruit juice 

(นํ้าเสาวรส – พร้อมดื่ม)

นํ้าเสาวรสแท้พร้อมดื่ม รสชาติเปรี้ยว

อมหวาน

Concentrated Drink Juice: 450 ml.
นํ้าผลไม้ชนิดรสชาติเข้มข้น ขนาด 450 มิลลิลิตร

Concentrated Drink Lychee juice 

(นํ้าลิ้นจี่ – เข้มข้น) 

น้ําล้ินจ่ีเข้มข้นสดจากไร่สายพันธ์ุฮงฮวย

สูตรพิเศษ รสชาติหวานหอม ด่ืมแล้วสดช่ืน

Concentrated Drink Mulberry juice

(นํ้ามัลเบอร์รี่ – เข้มข้น)

นํา้มลัเบอรร์ีแ่ทเ้ขม้ขน้ รสชาตหิวานผสาน

กับความเปรี้ยวอย่างลงตัว

Concentrated Drink Passion fruit juice 

(น้ําเสาวรส – เข้มข้น)

น้ําเสาวรสแท้เข้มข้น รสชาติเปร้ียวอมหวาน 

ผลิตภัณฑ์ของบุญรอด

ฟารม์ จดัทำาแพค็เกจใหม ่

เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้

ดูน่าสนใจ และสามารถ

แข่งขันในตลาดพรีเมียม

วางแบรนด์ ใหม่ ให้ เป็น

สินค้าโฮมเมด สดจากไร่ 

คุณภาพระดับพรีเมียม
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อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูปPRESERVED FOOD

ผลิตภัณฑ์ตราบุญรอดฟาร์ม 

มีวางจำาหน่ายที่

• รา้นคา้ทีส่งิห ์ปารค์ เชยีงราย

• ร้านค้าในจังหวัดเชียงรายและ 

จังหวัดเชียงใหม่

• ร้านซูเปอร์มาเก็ตในจังหวัด

เชียงใหม่

• ร้านสิงห์ ช็อปท่ัวประเทศ

www.boonrawdfarm.com

PREMIUM BLENDED TEA
สินค้าประเภทชาอู่หลงผสม 

เกรดพรีเมียม

Peppermint Green Tea 

(ชาเขียวผสมเปปเปอร์มินต์)

ชาเขยีวระดบัพรเีมยีมทีป่รงุขึน้อยา่งพเิศษ 

ให้รสชาติท่ีสัมผัสได้ถึงความหอมละมุน

ของกลิ่นชา ผสานความเย็นสดชื่นจากใบ

เปปเปอร์มินต์

Jasmine Oolong 

(ชาอู่หลงผสมดอกมะลิ)

ชาอู่หลงท่ีให้กลิ่นและรสชาตินุ่มนวลของ

ชาระดบัพรเีมยีม ผสมผสานกบัความหอม

อบอวลของดอกมะลิ

English Breakfast 

(ชาอิงลิชเบรคฟาสต์)

เปิดรับเช้าวันใหม่กับชาอิงลิชเบรคฟาสต์ 

นํ้าชาสีทองแดงแบบดั้งเดิมของอังกฤษ 

รสชาตกิลมกลอ่ม หอมละมนุ หรอืเตมิรส

เปรีย้วของมะนาว ใหท้กุวนัเปน็วนัทีส่ดใส

Barley Oolong 

(ชาอู่หลงผสมข้าวบาร์เลย์และข้าวญ่ีปุ่นค่ัว)

เอกลักษณ์พิเศษจากบุญรอดฟาร์มที่ผสม

ผสานความหอมของข้าวบาร์เลย์และชา

อู่หลงอย่างพิถีพิถัน สุดแสนจะลงตัวกับ

รสชาติของความนุ่มนวล

Rose Oolong 

(ชาอู่หลงผสมดอกกุหลาบ)

เสน่ห์อันแสนเย้ายวนจากความหอมของ

กลีบกุหลาบที่ผสานกับชาอู่หลงชั้นดี จน

ลงตัวด้วยส่วนผสมพิเศษ ให้รสชาติของ

นํ้าชาที่มีกลิ่นหอมหวล

Mulberry Roselle Oolong 

(เครื่องดื่มชาอู่หลงมัลเบอร์รี่โรเซล) 

สดชืน่ มชีวีติชวีากบัชาอูห่ลง รสชาตพิเิศษ 

ผสมผสานความหวานอมเปรี้ยวของผล

มัลเบอร์รี่และดอกกระเจี๊ยบแดง

Earl Grey (ชาเอิร์ลเกรย์)

สัมผัสเสน่ห์ของชาเอิร์ลเกรย์ที่จัดเป็นชา

ยอดนยิมทัว่โลก และดว้ยสตูรเฉพาะของ

บุญรอดฟาร์มนี้ โดดเด่นด้วยนํ้าชาสีทอง

อําพัน และกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะตัว

Lime jam 

(แยมมะนาว)

แยมรสชาติเปรีย้วอมหวาน ผสมผวิมะนาว

เนื้อแยมและรสชาติลงตัว หอมกลิ่นของ

มะนาวสด เหมาะสําหรับรับประทานกับ

ขนมปังหรือแครกเกอร์

Mulberry jam 

(แยมมัลเบอร์รี่)

เน้ือแยมผลิตจากมัลเบอร์ร่ีสายพันธุ์ขาว

อดุรแท ้สดจากไร ่รสชาตหิวานกลมกลอ่ม 

อุดมด้วยวิตามินหลายชนิดที่มีประโยชน์

ต่อร่างกาย เหมาะสําหรับรับประทานกับ

ขนมปังหรือแครกเกอร์

Mushroom in soy sauce 

(เห็ดหอมดองซีอิ๊ว)

เห็ดหอมชั้นดีคัดคุณภาพ นํามาแปรรูป

ด้วยสูตรผสมกับซีอิ๊วขาวชั้นดีจนได้ที่เป็น

เห็ดหอมดองซีอิ๊ว ชวนลิ้มลองด้วยรสชาติ

อร่อยกลมกล่อม มั่นใจได้ในคุณภาพการ

ผลิตที่สะอาดปลอดภัย
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สรุปสินค้าบุญรอด
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สิงห์กับแบรนด์โลก

นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โลโก้สิงห์ได้ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลกผ่านทางสื่อต่างๆ ร่วมกันกับโลโก้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสร

ฟุตบอลที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดในอังกฤษ และเป็นทีมชั้นนำาของโลกที่มีแฟนบอลติดตามอยู่ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน

การที่เป็น Global Beer Partner กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น ช่วย

ให้แบรนด์สิงห์เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนบอล เราได้ส่งเบียร์สิงห์

เข้าไปยังจุดจำาหน่ายใน 70 จุดรอบสนาม Old Trafford ซึ่งเป็นสนามเหย้าของ

ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีความจุถึง 72,000 คน ป้าย LED ข้างสนามก็จะมีคำา

ว่า SINGHA BEER ขึ้นในทุกครั้งของการแข่งขัน Premier League 
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ไม่เว้นแม้แต่กิจกรรมที่ทางสโมสรแมน

เชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทำาท่ัวโลก หากเป็นงานที่

สามารถมีเบียร์ได้และประเทศนั้นๆ มีเบียร์สิงห์

จำาหน่าย ก็จะต้องมีเบียร์สิงห์อยู่ในกิจกรรมนั้น

ด้วย รวมถึงได้สิทธิ์ในการใกล้ชิดกับนักฟุตบอล

และสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้น นั่นคือ

ทางสงิห์สามารถจดักจิกรรม Meet & Greet และ

สามารถเขา้ชมการซอ้มของนกัฟตุบอลไดใ้กลช้ดิ

ถึงขอบสนามซ้อม 

นอกจากนี้สิงห์ยังมีสิทธิ์ในการนำาสัญลักษณ์

ที่แสดงถึงความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมด 

ออกโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้ท่ัวโลกอีกด้วย จึง

ช่วยทำาให้แบรนด์สิงห์ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่าง

รวดเร็วและมั่นคงในฐานะ Global Partner ของ

สโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยมระดับโลก

ในเดือนมกราคม 2556 เราได้มีการเซ็นต่อ

สัญญาการเป็น Global Partner กันออกไปอีก 3 

ปี จนถึงปี 2559 (ค.ศ. 2016) โดยการต่อสัญญา

ครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้พวกเราเป็นอย่าง

มาก เพราะทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะ

ไม่ยอมต่อสัญญากับใครหากไม่ยินดี แต่สำาหรับ

เบยีรส์งิหน์ัน้ทางสโมสรไดเ้สนอสญัญาฉบบัที ่2 ให้

กับเรา โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นอีกด้วย หนึ่ง

ในนั้นคือการพานักเตะมาแข่งขันท่ีเมืองไทยเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 80 ปีบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัดนั่นเอง

*สัญญาฉบับที่ 1 (ระยะเวลา 3 ปี) เซ็นเมื่อ

ปี 2553  ณ สนาม Old Trafford ประเทศอังกฤษ

*สัญญาฉบับที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี) เซ็นเมื่อ

ปี 2556 ณ สนาม Old Trafford ประเทศอังกฤษ
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สิงห์กับแบรนด์โลก

สโมสรเชลซี หรือ Chelsea FC เรียกได้ว่าเป็นสโมสร

ฟุตบอลที่ใหม่หน่อย วัฒนธรรมของเชลซีก็มีความสมัยใหม่ 

ผู้ที่ติดตามก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เสียส่วนใหญ่ และการดำาเนิน

งานกก็ระทำาด้วยชนรุน่ใหมไ่ฟแรง ตอ้งการขยายฐานของตน

ออกไปสูท่กุมมุโลก เหน็ความสำาคญัในผูท้ีจ่ะเปน็พารท์เนอร์

ด้วยว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ สิงห์ แม้จะเป็นแบรนด์

เก่าแก่ของประเทศไทย แต่ก็มีความใหม่ในตลาดโลก ไฟ

แรงท่ีจะขยายฐานเชน่กนั การจบัมือกนัจงึเป็นสิง่ท่ีเหมาะสม 

เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เห็นได้จากการต่อสัญญาเป็น Global 

Beer Partner ออกไปอีก 3 ปี ทั้งๆ ที่สัญญาเดิมยังไม่หมด

จนปลายปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิงห์

และเชลซีมีระดับที่เหนือกว่าปกติทั่วไป ขยายเวลาการเป็น

ฉันมิตรจนปี 2560



39SINGHA  MAGAZINE

สทิธิต์า่งๆ ทีท่างสงิหไ์ดร้บัมากมาย ทำาใหค้วามเปน็สงิหถ์กูส่งผา่น

ไปยงัแฟนฟตุบอลของสโมสรเชลซทีัว่โลก และชว่ยทำาใหแ้บรนดสิ์งหก์า้ว

ไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการเซ็นสัญญากับสโมสรแมน

เชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว การเซ็นสัญญากับสโมสรเชลซี ฟุตบอลคลับ ซึ่ง

เป็นทีมที่มีแฟนบอลวัยรุ่นค่อนข้างมากทั่วโลก ก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้

แบรนด์สิงห์ที่มีเป้าหมายการเป็น Top 50 Brand ของโลก ดูใกล้ความ

เป็นจริงมากขึ้น

*สัญญาฉบับที่ 1 (ระยะเวลา 4 ปี) เซ็นเมื่อปี 2553 ณ สนามแสตม

ฟอร์ด บริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

*สัญญาฉบับที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี) เซ็นเมื่อปี 2556 ณ สนามแสตม

ฟอร์ด บริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
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สิงห์กับแบรนด์โลก

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้เริ่มเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนเบียร์ให้แก่ทีมรถแข่งสูตรหนึ่ง 

Infinity Red Bull Racing เมื่อปี 2551 เป็นก้าวหนึ่งในการนำาแบรนด์สิงห์ไปสู่ระดับ

โลก และต่อมาในปี 2552 สิงห์ได้เข้าร่วมเป็นทีมพาร์ทเนอร์กับทีมรถแข่งสูตรหนึ่ง 

Infinity Red Bull Racing ณ สนามประเทศญี่ปุ่น 



ผู้สนับสนุนเบียร์ Team Partner
แบบเลือกสนาม
ประเทศญี่ปุ่น

Team Partner
แบบทั้งฤดูกาล

(1st World Champion)

Team Partner
แบบทั้งฤดูกาล

(2st World Champion)

Team Partner
แบบทั้งฤดูกาล

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555-2558
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สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้เข้าเป็นผู้สนับสนุนทีมรถแข่ง

สูตรหนึ่ง Infinity Red Bull Racing แบบทั้งฤดูกาล ซึ่งเป็น

ทีมที่ได้รับชัยชนะติดต่อกันมาแล้วถึง 3 สมัย โดยรถแข่ง

สูตรหนึ่งของทีม Infinity Red Bull Racing จะมีโลโก้ของ

สิงห์อยู่บนรถ ทำาให้แบรนด์สิงห์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากขึ้น 

โดยเฉพาะในรายการแข่งขัน Formula One ที่มีผู้ชมกว่า 

115 ล้านคนทั่วโลก

ผลสำารวจจาก IFM Sports Marketings Surveys ปรากฏ

ออกมาว่า ตราสิงห์มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้นมาก เมื่อ

เทียบกับหลายแบรนด์อื่นท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลกอยู่แล้วใน

อุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ (Johnny 

Walker) ที่เป็นผู้สนับสนุนทีม McLaren Mercedes และคิง

ฟชิเชอร ์เบียร ์(Kingfisher Beer) ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุทมี Force 

India ดงันัน้จงึเหน็ไดว้า่การทีส่งิหเ์ขา้ไปเปน็ผูส้นบัสนุนของ

ทีม Infiniti Red Bull Racing นัน้ ถอืเป็นความสำาเรจ็ของสิงห์

ในระดับหนึ่งของการก้าวสู่เวทีโลก



Singha Ferrari
Challenge Trofeo Pirelli
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สิงห์กับแบรนด์โลก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้ลงนามทำาข้อตกลงร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักรายการการ

แขง่ขนัระดบัโลกท่ีใหญท่ี่สุดของเฟอร์ราร่ีคอื “การแขง่ขนัเฟอรร์ารี ่แชลเลนจ ์โทรฟโีอ พิเิรลล”ี (Ferrari Challenge 

Trofeo Pirelli) ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 ซึ่งเป็นการแข่งขันซูเปอร์คาร์ (Supercar) แบบวันเมค เรซ (One-Make 

Race) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดงานหนึ่ง ปัจจุบันจัดขึ้นที่สนามต่างๆ ทั่วโลก 23 สนาม ใน 3 ทวีป ได้แก่ 

อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย-แปซิฟิค และมีรถเฟอร์รารี่รุ่น 458 แชลเลนจ์เป็นรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ 

รถเฟอร์รารี่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 90 คัน จะมีโลโก้ของสิงห์ติดอยู่บนรถในทุกการแข่งขัน
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การเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ ทำาให้แบรนด์

สิงห์เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ทวีปที่มีการ

แข่งขัน รวมถึงช่วยกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจ

การแข่งขันรถแข่งมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

การถ่ายทอดรายการในกว่า 60 ประเทศทั่ว

โลก และถ่ายทอดผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่า  

70 เว็บไซต์ทั่วโลก มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ให้ความ

สนใจในการแข่งขันนี้มากขึ้น นอกจากนี้รายการ

การแข่งขัน Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ยังได้

รับการถ่ายทอดผ่านทางช่อง SKY Channels ด้วย

ความละเอียดสูง (HD Technology) เป็นครั้งแรก



Yamaha Thailand Racing Team
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สิงห์กับแบรนด์โลก

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุน

วงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย รวมถึงนักแข่งคนไทยมา

อยา่งตอ่เนือ่งและยาวนาน ทัง้นีเ้พือ่เปดิโอกาสใหค้นไทย

ทีม่ศีกัยภาพไดม้โีอกาสไปแขง่ขนัและแสดงฝมีอืในระดบั

นานาชาติ และยังเป็นการช่วยยกระดับวงการมอเตอร์

สปอร์ตของไทยให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากล

ในปี 2555 ทีม ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิง ซึ่งเป็น

ทีมของคนไทย ได้ส่งนักแข่งชาวไทย 2 คนคือ เดชา 

ไกรศาสตร์ และ เฉลิมพล ผลไม้ เข้าร่วมการแข่งขัน

มอเตอร์ไซค์ทางเรียบ รายการ MFJ All Japan Super-

bike Championship ในรุ่น ST600 ซึ่งถือเป็นรายการ

การแข่งขันที่ย่ิงใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 

โดยนักแข่งไทย “เดชา ไกรศาสตร์” สามารถคว้าแชมป์ 

MFJ All Japan Superbike Championship ในรุ่น ST600 

มาครองได้สำาเร็จ ถือเป็นคนไทยและคนเอเชียคนแรกที่

สามารถคว้าแชมป์นี้มาครองได้ในรอบ 40 ปี

นายเดชา ไกรศาสตร์
นักแข่งทีมยามาฮ่า
ไทยแลนด์ เรซซิง

นายเฉลิมพล ผลไม้
นักแข่งทีมยามาฮ่า
ไทยแลนด์ เรซซิง
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ทางสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ

ของนักแข่งไทย ด้วยเหตุนี้ ในปี 2556 จึงได้ร่วมเป็น

ผู้สนับสนุนหลักให้กับทีม ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิง 

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ MFJ All Japan Superbike 

Championship โดยทางเดชา ไกรศาสตร ์แชมปเ์กา่ในรุ่น 

ST600 ได้ขยับขึ้นไปแข่งขันในรุ่น J-GP2 ซึ่งเทียบเท่ากับ

การแขง่ขนั  Moto GP2 ในระดบัโลก และเฉลมิพล ผลไม้

ลงแข่งขันในรุ่น ST600 เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้นัก

แขง่ไทยจากทีมของคนไทยได้มโีอกาสประสบความสำาเรจ็

ในระดับสากล และเป็นการต่อยอดในการสร้างการรับรู้

แบรนด์สิงห์ในวงการมอเตอรส์ปอรต์ทั้งในไทยและระดับ

สากลให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม

เรเนซองส์ ราชประสงค์ ยามาฮ่า ได้จับมือกับ สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวร่วมสนับสนุน “ยา

มาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิง ทีม” อย่างเป็นทางการเป็นปีแรก
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สิงห์ / ANUGA

ในป ี2556 ทางบรษิทัฯ ไดน้ำาผลิตภัณฑ์
ในเครือทั้งหมดจำานวน 18 ผลิตภัณฑ์เข้า
ร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้าและอาหาร
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียชื่องาน “Thaifex World 
Food of Asia 2013” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ 22-26 พฤษภาคม นอกจากนั้นยัง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงอาหารและ
เคร่ืองด่ืมระดับโลกในงาน “Anuga” ประเทศ
เยอรมนีในวันที่ 5-9 ตุลาคมด้วย ทั้งนี้เพื่อ
เปน็การขยายธรุกจิไปยงัตา่งประเทศทัว่โลก
และเจาะตลาดลูกค้าในแถบยุโรปรวมทั้ง
พบปะกบัลกูค้าเกา่และลกูคา้ปจัจบุนั ถอืเปน็
การแสดงสินค้าในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด
ของบริษัทฯ

ธุรกิจด้านอาหาร

THAIFEX 
WORLD  OF FOOD
ASIA 2013

นอกจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ลว้ ปจัจบุนับรษิทั สงิห์

คอร์เปอเรชั่น จำากัด ได้ขยายธุรกิจประเภทอาหารไปยัง

ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 
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สิงห์ / ANUGA

SINGHA
ANUGA 
2013
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ธุรกิจด้านอาหาร
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สิงห์ / ANUGA

ไม่เพียงแค่การส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี บราซิล และประเทศ

ในแถบยุโรปและตะวันออกกลางเท่านั้น ปัจจุบัน เฮสโก

ได้ร่วมออกงานแสดงสินค้าในเครือของบริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด ที่งานแสดงอาหารและเครื่องดื่ม

ระดับโลก “Anuga” และสร้างยอดขายของผลิตภัณฑ์ใน

ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากยอดขายปัจจุบันได้ถึง 30% 

ซึ่งได้กลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์

และไต้หวัน

ธุรกิจด้านอาหาร

HESCO 
AT ANUGA
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ธุรกิจด้านอาหาร / สรุปผลงานปี 2556

บรษิทั ไฟน ์ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กดั กอ่ตัง้ขึน้
เมื่อวันที่ 16 ตุล�คม 2555 ดูแลผลิตภัณฑ์อ�ห�ร
สำ�เร็จรูปชนิด ready-to-cook และ ready-to-
eat เริ่มต้นด้วยก�รไปเปิดร�้นอ�ห�รชั่วคร�วใน
ช่วงหน้�ร้อนท่ีตล�ดโคเวนต์ ก�ร์เดน (Covent 
garden) ใจกล�งกรุงลอนดอนสุดชิค ประเทศ
อังกฤษ ภายใต้ชื่อร้านพาคาต้า (Pacata) ได้รับ
ความนิยมสูงมากในช่วงสั้น จนทางร้าน Apple 
สาขาใหญ่ไดเ้หมาจ้างรา้นในงานแนะนำา iPhone5 
สูต่ลาดองักฤษ หลงัจ�กนัน้ไดม้�เปิดส�ข�ทีถ่นน
ข�้วส�รเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของช�วต�่ง
ช�ติท่ีต้องก�รอ�ห�รอร่อย รับประท�นง่�ย ใน
ร�ค�ที่พอเหม�ะ ล่�สุด บริษัทได้ไปร่วมแสดง
สนิค�้ท่ี Anuga ไดร้บัก�รตอบรบัท่ีดเีชน่เดยีวกนั 
ขณะนี้ อยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�งร้�นอ�ห�ร 
Pacata ที่กรุงลอนดอน กำ�หนดเปิดต้นปี 2557
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บริษัท ไฟน์ ฟู้ด 

แคปปิตอล จำากัด 

เชฟทีวีแชมเปี้ยน ยาสุจิ โมริซูมิ

ร้านอาหารพาคาต้า ถนนข้าวสาร

โชว์สินค้าบริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล ที่งาน Thaifex World Food of Asia 2013
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สิงห์ / ANUGA

มีความพิเศษและจุดเด่นอยู่ที่ อาหารอร่อย บรรยากาศดี
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแบบ 360 องศา เมนูแนะนำา
ประจำาภูภิรมย์ ได้แก่ ยอดชาทอดกรอบ ยำาทูน่ายอดชาสด ไก่
ย่างภูภิรมย์ ขาหมูเยอรมัน สเต็ก ฯลฯ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ได้
ทำาการเปิดตัวร้าน “ภูภิรมย์” อย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ธุรกิจด้านอาหาร

ร้านอาหาร 

“ภูภิรมย์” ร้านอาหารอันดับหนึ่งของ

เชียงรายในเรื่องของคุณภาพอาหาร การ

บริการ และบรรยากาศ ตั้งอยู่ที่สิงห์ ปาร์ค 

เชียงราย

“ภูภิรมย์”
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Farm Design (ฟาร์ม ดีไซน์) ชีสเค้กกับวัวแว่นดำ� 
ร้�นเบเกอรี่ชื่อดังจ�กเก�ะฮอกไกโด มีชื่อเสียงในเรื่องก�รทำ�ชีสเค้ก
ทีม่ลีกัษณะเฉพ�ะ ไมเ่หมอืนใคร ขย�ยส�ข�ใหม ่3 ส�ข� ในป ี2556 
เปิดตัวส�ข�ที่ 7 เมื่อวันที่ 6 เมษ�ยน 2556 กับส�ข� เซ็นทรัลบ�งน� 
ชั้น 5 ส�ข�ที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มิถุน�ยน 2556 กับส�ข�เดอะมอลล์ 
บ�งกะปิ ชั้น 1 และล่�สุด ส�ข�ที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ตุล�คม 2556 

กับส�ข� แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B
จุดเด่นของ Farm design อยู่ที่สไตล์ก�รตกแต่งร�้นที่แตกต่�ง

ไม่เหมือนใคร บรรย�ก�ศของร้�นจะตกแต่งด้วยไม้ ให้คว�มรู้สึก
อบอุ่นเหมือนอยู่ฟ�ร์ม และพิเศษด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีต�มฤดูก�ล
เหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเพิ่มคว�มอร่อยในก�รกินชีสเค้กและ
เครื่องดื่มได้เป็นอย่�งดี 

ปัจจุบัน Farm Design มี 9 ส�ข� ได้แก่ เดอะไนน์ พระร�ม 9
เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น 4 เซ็นทรัลพระร�ม 9 ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ 
ชั้น 7 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ชั้น 5 เซ็นทรัลล�ดพร�้ว ชั้น 2 เซ็นทรัลบ�งน� 
ชั้น 5 เดอะมอลล์บ�งกะปิ ชั้น 1 และแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B

Farm 
Design
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Singha World

ภายหลังงานสิ้นสุดลง ทีมงาน 
สิงห์ แมกกาซีน มีโอกาสได้พูดคุยกับ
คุณมนตรี บริเวธานันทน์ ผู้จัดการฝ่าย
พฒันาชอ่งทางการขาย บรษิทั บญุรอด
เทรดดิ้ง จำากัด ผู้ดูแลงาน Singha 
World โดยตรง และสอบถามถึงที่มา
ที่ไปและกระแสตอบรับที่ได้จากการ
จัดงาน ซึ่งคุณมนตรีก็ยินดีที่จะบอก
เล่าเบื้องหลัง รูปแบบการจัดงาน และ
วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ด้วย

ก่อนที่งาน Singha World จะมี
คอนเซ็ปต์รวบรวมทุกผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ แรกเริ่มถูกวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่า
จะเป็นการเปิดตัวทีมขายบุญรอดเอเซยี
ในแต่ละภูมิภาค เพ่ือแนะนำาทีมขาย
ของบุญรอดเอเซียให้กับคู่ค้าในระดับ
ค้าส่ง ค้าปลีกได้รู้ว่า ต่อไปในอนาคต
บริษัทฯ จะมีทีมขายบุญรอดเอเซียมา
ดแูลลกูคา้ เสนอผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 
และสร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิด

ความเชื่อมั่นในการที่จะค้าขายกับเรา 
เชื่อมั่นในแบรนด์ของเรา

แต่ภายหลังคอนเซ็ปต์ก็ถูกขยาย 
เพราะคิดว่าไหนๆ จะเข้าไปเปิดตัวใน
ภูมิภาคแล้ว ก็น่าจะทำาให้กว้างกว่านั้น 
ด้วยการนำาผลิตภัณฑ์ทุกภาคส่วนของ
บริษัทฯ เข้าไปในงาน Singha World 
เพ่ือท่ีลูกค้าและผู้บริโภคจะได้รู้จักว่า 
บุญรอดมธีรุกจิ มแีบรนด ์และบรษิทัใน
เครอือะไรบา้ง คอืมทีัง้แอลกอฮอลแ์ละ
นอนแอลกอฮอล์ แต่หลายๆ แบรนด์
ผูบ้รโิภคกย็งัไมท่ราบ จงึมกีารนำาไอเดยี
Singha Shop หรือโมเดลร้านค้ามาใช้ 
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมทุกผลิตภัณฑ์
ของบุญรอดให้มาอยู่ในร้านค้าเดียว 

ผา่นไปแลว้กบังาน Singha World 2013 งานแรกทีร่วบรวมผลติภณัฑท์กุภาค

ส่วนของบรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั รวมทัง้บริษทัในเครือมานำาเสนอไว้ในงานนี้

งานเดยีว และไดจ้ดัขึน้ใน 4 จงัหวัด ไดแ้ก ่แปซฟิิคพารค์ ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีเซน็ทรลั แอร์

พอร์ต จ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล ฮอลล์ จ.ขอนแก่น และเซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพมหานคร 

โดยงานที่กรุงเทพมหานครเป็นการจัดที่ใหญ่ที่สุด

SINGHA WORLD
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จากนั้นได้ทำาการประชาสัมพันธ์งาน 
สำาหรับคู่ค้าของบุญรอด ได้มีการเชิญให้
เขามาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อที่เขาจะ
ได้เห็นแบรนด์ต่างๆ พร้อมทั้งได้รายการซื้อ
สินค้าโปรโมชั่นพิเศษที่จัดไว้สำาหรับคู่ค้า
ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะ ส่วนผู้บริโภคทั่วไป
มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อร่วมกับการ
ตลาด ทีมโฆษณา ก็จะมี Ad มีใบปลิวแจก
ลกูคา้ เชญิชวนวา่ในงานมคีวามบนัเทงิอะไร
บ้าง มีรถแห่ และรถวิ่งประจำารอบเมืองที่มี
ประชาสัมพันธ์ติดอยู่ข้างรถ

ในสว่นของรปูแบบการจดังาน จะแบง่
เป็น 2 ส่วนคือ Trade Zone สำาหรับคู่ค้าให้
เข้ามาลงทะเบียนและลุ้นชิงโชครับรางวัล
ของสมนาคุณ เป็นทอง หรือรถมอเตอร์ไซค ์
อีกส่วนคือโซนสำาหรับผู้บริ โภคที่จะมี
กจิกรรมใหเ้ขา้รว่มตามบธูตา่งๆ การจบัของ
รางวลั รวมทัง้มนิคิอนเสริต์ เปน็การกระตุน้
ทุกรูปแบบให้ลูกค้าเข้ามาร่วมชมงาน และ
เมื่อมาดูกระแสตอบรับของการจัดงาน คุณ
มนตรีก็ให้ข้อมูลว่า 

สำาหรับบรรยากาศการเข้าร่วมงาน 
ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดี ในส่วนของ
กรุงเทพมหานครที่เป็นจุดใหญ่จะดีกว่าทุก
ที่เพราะจำานวนร้านค้าและปริมาณคนค่อน
ขา้งเยอะ แตล่ะบธูไดร้บัความสนใจเขา้รว่ม
กิจกรรม แต่ในส่วนของ Trade Zone มอง
ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้นัก เพราะมี
ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง
มาร่วมงานของคู่ค้าที่อยู่ไกลจากจังหวัดที่
จัดงานด้วย 

 แต่อุปสรรคและข้อบกพร่องของการ
จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เวลา 
หรืออื่นๆ ทีมงานจะมีการนำาไปปรับแก้รูป
แบบงานในครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อ
เตรียมพร้อมสำาหรับการจัดงาน Singha 
World 2014 คุณมนตรีมองว่าการจัดงาน
แบบนี้อีก จะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ที่ดี และกระแสตอบรับจากลูกค้าก็น่าจะ
ดีขึ้นเรื่อยๆ 

  แล้วมาพบกันในงาน Singha World 
2014 กันนะครับ รายละเอียดสามารถตาม
ได้ที่ my.boonrawd สำาหรับพนักงาน และ

สำาหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถดูได้ที่ www.
facebook.com/firstthaibrewery และที่ 
www.singhamagazine.com



ฟ�ลิปป�นส�
ศร�ลังกา
เนปาล

ลาว
มาเลเซ�ย
เว�ยดนาม
อินโดนีเซ�ย

สิงคโปร�

ญี่ปุ�น 

นายเอกศักดิ์ แก�วเกต
ผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก

นายกรกฤษณ� เวชชัยช�วะ
ผู�ช�วยผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคเอเช�ียแปซ�ฟ�ก

นายพรเกษม พยัคฆพล
ผู�จัดการส�วนขายลาว มาเลเซ�ย
เว�ยดนาม อินโดนีเซ�ย สิงคโปร�

น.ส.ลาวัณย� ทนงธนะชัย
ผู�ช�วยผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก

นายชูพงษ� อนันต�สิทธ�โชค
ผู�จัดการประจำประเทศ
ภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก

นายวช�รว�ทย ไม�คู�
ผู�จัดการส�วนขายจ�น

นายพิเชฐ จังเกษม
ผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคยุโรป นายวรพล หวังเช�ดชัย
ผู�ช�วยผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคยุโรป

นายจักรกฤษณ� เศรษฐ�ธนานนท�
ผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคยุโรป

เบลเยี่ยม
เนเธอร�แลนด�
ลักเซมเบิร�ก

ฝรั่งเศส
สว�ตเซอร�แลนด�
รัสเซ�ย
สโลวาเกีย
อิตาลี

UAE
บาห�เรน
อิสราเอล

แอฟร�กาใต�

นายนิติธร จันทร�สิงห�ทอง
ผู�จัดการฝ�ายส�งเสร�มการตลาด

เยอรมนี
ออสเตร�ย
สาธารณรัฐเช็ก
โปแลนด�

นายชยุต ธนาฤกษ�มงคล
ผู�จัดการส�วนขายกัมพูชา

นายอัครพล เกร�กไกรศร�
ผู�จัดการส�วนขายพม�า

นายชัชชัย ฉัตรมงคลกุล
 ผู�จัดการประจำประเทศ

ภูมิภาคยุโรป

กัมพูชา

พม�า

ฮ�องกง
เกาหลี
ไต�หวัน
มองโกเลีย

จ�น

แนะนำทีมงานฝ�ายขายต�างประเทศ

นายอัครภัทร ทองน�ำตะโก
ผู�อำนวยการธุรกิจต�างประเทศ

นายกรกฤษณ� เวชชัยช�วะ
ผู�ช�วยผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ

ภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก

นายตราชู กาญจนสถิตย�
ผู�อำนวยการฝ�ายกลยุทธ�ธุรกิจ-เอเช�ย

และโอเช�ยเนีย

นายพิทักษ�พงศ� พรพิบูลย�
ผู�จัดการฝ�ายกลยุทธ�ธุรกิจ

ยุโรปและอเมร�กา

นายตุลย� มหาวัจน�
ผู�จัดการส�วนกลยุทธ�ธุรกิจ
กิจกรรมส�งเสร�มการตลาด

นายฐากูร ตั้งช�ว�นศิร�กุล
ผู�จัดการส�วนกลยุทธ�ธุรกิจ-เอเช�ย

และโอเช�ยเนีย

นายพรชัย ตติยชัยทว�สุข
ผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ
ภูมิภาคอเมร�กาเหนือและใต�

อเมร�กาเหนือ
อเมร�กาใต�

อังกฤษ
สเปน
ไอร�แลนด�

นายฤทธ�ไกร กิททะเจร�ญชัย
 ผู�จัดการประจำประเทศ

ภูมิภาคยุโรป

นายธ�ษณัย ไทยธรรม
ผู�จัดการประจำประเทศ

ภูมิภาคอเมร�กาเหนือและใต�

สว�เดน
เดนมาร�ก
นอร�เวย�
ฟ�นแลนด�
ไอซ�แลนด�

ออสเตรเลีย
นิวซ�แลนด�
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ฟ�ลิปป�นส�
ศร�ลังกา
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เว�ยดนาม อินโดนีเซ�ย สิงคโปร�
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ผู�จัดการประจำประเทศ
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นายวช�รว�ทย ไม�คู�
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นายจักรกฤษณ� เศรษฐ�ธนานนท�
ผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ
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ผู�จัดการฝ�ายส�งเสร�มการตลาด

เยอรมนี
ออสเตร�ย
สาธารณรัฐเช็ก
โปแลนด�

นายชยุต ธนาฤกษ�มงคล
ผู�จัดการส�วนขายกัมพูชา

นายอัครพล เกร�กไกรศร�
ผู�จัดการส�วนขายพม�า

นายชัชชัย ฉัตรมงคลกุล
 ผู�จัดการประจำประเทศ
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ยุโรปและอเมร�กา
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ผู�จัดการส�วนกลยุทธ�ธุรกิจ-เอเช�ย

และโอเช�ยเนีย

นายพรชัย ตติยชัยทว�สุข
ผู�จัดการฝ�ายขายต�างประเทศ
ภูมิภาคอเมร�กาเหนือและใต�

อเมร�กาเหนือ
อเมร�กาใต�

อังกฤษ
สเปน
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นายฤทธ�ไกร กิททะเจร�ญชัย
 ผู�จัดการประจำประเทศ

ภูมิภาคยุโรป

นายธ�ษณัย ไทยธรรม
ผู�จัดการประจำประเทศ
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ไอซ�แลนด�

ออสเตรเลีย
นิวซ�แลนด�

57SINGHA  MAGAZINE



58 SINGHA  MAGAZINE

วอช�งตัน

โอเรกอน

แคลิฟอร�เนีย

เนวาดา

ไอดาโฮ

มอนทานา

แคนาดา

อเมร�กาใต�

ไวโอมิง

ยูทาห�

แอร�โซนา นิวเม็กซ�โก

โคโลราโด

เนบราสกา

เซาท�ดาโกตา

นอร�ทดาโกตา

มินเนโซตา

ไอโอวา

แคนซัส

โอคลาโฮมา

เท็กซัส หลุยเซ�ยนา

อาร�คันซอส�

มิสซูร�

อิลลินอยส�

ว�สคอนซ�น

มิช�แกน

อินเดียนา

เคนทักกี

เทนเนสซ�

มิสซ�สซ�ปป�
แอละแบมา

จอร�เจ�ย

เซาท�
แคโรไลนา

ฟลอร�ดา

นอร�ทแคโรไลนา

เวอร�จ�เนีย

โอไฮโอ

เวสต�
เวอร�จ�เนีย

เพนซ�ลเวเนีย

วอช�งตัน ดี.ซ�.
แมร�แลนด�

นิวเจอร�ซ�่ย�

นิวแฮมป�เช�ยร�

เวอร�มอนต��

แมสซาชูเซตส�

คอนเนคติิกััต
เดลาแวร�

โรดไอส�แลนด�

เมน

นิวยอร�ก

เปิดตลาดสู่โลกกว้าง

ทีมSNA
อเมริกาเหนือ-ใต้

นายพรชัย ตติยชัยทวีสุข
รองประธานฝ่ายขายและการตลาด

นายชาญ ชัยจารี
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น.ส.อัมพร แคนนอน
Chief financial officer
ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.เพ็ญประภา ลีลามั่นคง
Regional Sales Representative

Nationwide
แคนาดา/โตรอนโต

นายคเชศว์ เอมะศิริ
Regional Sales Representative

ไมอามี

น.ส.วิรุณณา ชัยวิสุทธิ์
Senior Regional Sales Manager

แคลิฟอร์เนียเหนือ

นายธนพงศ์ ยาจารย์
Senior Regional Manager

เวอร์จิเนีย/วอชิงตัน ดี.ซี/ แมร์ร่ีแลนด์

น.ส.ไอศิกา วัฒนธรรม
Regional Sales Manager

อิลลินอยส์/ไอโอวา/วิสคอนซิน/มิชิแกน

น.ส.อริสา ลิ้ม
Senior Regional Manager

แคลิฟอร์เนียใต้

Chang Jiang Supermarket (Queens)

น.ส.ชมพูนุท ธนาทวีผล
Senior Regional Manager

นิวยอร์ค/ นิวเจอร์ซีย์

น.ส.จีรนุช ไรท์
Senior Regional Manager

อื่นๆ

นายภูมิ  ชัยอารีกิจ
Regional Sales Representative

แคลิฟอร์เนียใต้

นายภาษิต อมรวิวัฒน์
Senior Regional Sales Manager

นิวยอร์ค/นิวเจอร์ซีย์

น.ส.สมฤดี โชติกะพุกกณะ
Regional Sales Manager

อื่นๆ

นายจิ้น เหงียน
Senior Regional Manager

เท็กซัส/โคโรลาโด

น.ส.วเรนยา อเนกธนทรัพย์
Senior Regional Manager

คอนเนคติิกััต/แมสซาชูเซตส์/นิวแฮมป์
เชียร์/เมน/โรดไอแลนด์/เวอร์มอนต์

น.ส.พิมพิดา ปุณณกันต์
Senior Regional Manager

วอชิงตัน/ โอเรกอน/เนวาดา

น.ส.จิรัฐติพร สิงขรเขต
Regional Sales Manager

ฟลอริดา/จอร์เจีย

ทีมSNA
อเมริกาเหนือ-ใต้

น.ส.บ๊อบบี้ เรย์ แวนซิกเคิล
Logistics Manager
ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.บ๊อบบี้ เรย์ แวนซิกเคิล
Logistics Manager
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายฟิลลิป มาร์เต้
National Chain Account Manager

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายฟิลลิป มาร์เต้
National Chain Account Manager

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายธิษณัย ไทยธรรม
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

แคนาดา/อเมริกาใต้
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วอช�งตัน
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แคลิฟอร�เนีย

เนวาดา

ไอดาโฮ

มอนทานา

แคนาดา

อเมร�กาใต�

ไวโอมิง

ยูทาห�

แอร�โซนา นิวเม็กซ�โก

โคโลราโด

เนบราสกา

เซาท�ดาโกตา

นอร�ทดาโกตา

มินเนโซตา

ไอโอวา

แคนซัส

โอคลาโฮมา

เท็กซัส หลุยเซ�ยนา

อาร�คันซอส�

มิสซูร�

อิลลินอยส�

ว�สคอนซ�น

มิช�แกน

อินเดียนา

เคนทักกี

เทนเนสซ�

มิสซ�สซ�ปป�
แอละแบมา

จอร�เจ�ย

เซาท�
แคโรไลนา

ฟลอร�ดา

นอร�ทแคโรไลนา

เวอร�จ�เนีย

โอไฮโอ

เวสต�
เวอร�จ�เนีย

เพนซ�ลเวเนีย

วอช�งตัน ดี.ซ�.
แมร�แลนด�

นิวเจอร�ซ�่ย�

นิวแฮมป�เช�ยร�

เวอร�มอนต��

แมสซาชูเซตส�

คอนเนคติิกััต
เดลาแวร�

โรดไอส�แลนด�

เมน

นิวยอร�ก

นายฤทธิไกร กิททะเจริญชัย
Sales Manager

ทีมอังกฤษ

ทีมเยอรมนี ทีมฝรั่งเศส

นายธวัช นราบุตรเทวา
Account Manager
ดูแลทางภาคกลาง

นายธเนตรศักดิ์ อุ่นจัตตุรพร
Account Manager
ดูแลทางภาคเหนือ

น.ส.จิตญาณัฐ ธนะลีละผลิน
Account Manager
ดูแลทางภาคใต้/เวลส์

นายประวิทย์ เจริญกุล
Account Manager

นางนวรัตน์ สุชนวิวรรธน์
Marketing Manager

นายสมชาย ทองต้น
Account Manager

น.ส.อภิรดี กาญจนาคม 
Country Manager

น.ส.ชุดาวรรณ หวะสุวรรณ
Account Manager

น.ส.กรวิภา สุทธิพรพงศ์
Account Manager

ลอนดอน

นายรวิภาส  มีสุข
Account Manager

ลอนดอน

ลอนดอน

ทีมสวีเดน
เดนมาร์ก

นายธัชพงศ์ ดิลกจีระพันธ์
Country Manager
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กัมพูชา
เวียดนาม
ฮ่องกง
ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อังกฤษ
สวีเดน
เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สาธารณรัฐเช็ก
ฮังการี
เซเชลส์
ไนจีเรีย
เม็กซิโก

สิงคโปร์
แอฟริกาใต้

จีน
ฟิลิปปินส์

แทนซาเนีย
มอริเชียส

ศรีลังกา
มองโกเลีย

เกาหลีใต้
ไอซ์แลนด์

เนปาล

พม่า

เกาะกวม

เดนมาร์ก

เยอรมนี

อิตาลี

ไต้หวัน

อิสราเอล

ฟินแลนด์

เปอร์โตริโก

แคนาดา

นอร์เวย์

บาห์เรน

ฝรั่งเศส

มาเก๊า
เบลเยียม
ออสเตรีย
อินเดีย

รัสเซีย
UAE & โอมาน

เกาะรียูเนียน

 สวิตเซอร์แลนด์
ลาว

มาเลเซีย
อเมริกา

การส่งออกเบียร์ไปขายในต่างประเทศ จริง

แล้วเร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2477 ตามบันทึกของ

พระยาภิรมย์ภักดี โดยท่านเจ้าคุณได้พกเบียร์ 

20 หีบไปด้วยตอนไปเยือนเมืองซัวเถา ประเทศ

จีน แต่ขายไม่ได้เพราะทางการเขาห้ามนำาข้ึนบก

แม้ว่าจะยินดีจ่ายค่าภาษีเต็ม ท่านเจ้าคุณเลยเปิด

เล้ียงท่ีฮ่องกง และมีการแต่งต้ังบริษัทอีสต์เอเชีย

ติกเป็นตัวแทนท่ีประเทศจีน แต่ก็ไม่ทราบว่าได้มี

การสานต่ออย่างไร

การขายต่างประเทศได้เร่ิมข้ึนในยุคสมัย

ใหม่ภายใต้การดูแลของคุณวาปี ภิรมย์ภักดี เร่ิม

ส่งออกไปขายใหม่ในปี 2513 เร่ิมต้นท่ีลาวและ

สวิต ตามเอกสารของกรมสรรพสามิต และค่อยๆ 

ขยายประเทศมาเร่ือยๆ แต่ในช่วงน้ัน การส่งออก

ต้องใช้บริษัทส่งออกเป็นผู้ดำาเนินเร่ือง เน่ืองจาก

ตามกฎหมายในประเทศไทย ผู้ผลิตไม่สามารถส่ง

ออกได้เองในตอนน้ัน มีผลให้ก่อต้ังบริษัท บุญรอด

เทรดด้ิงอินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด ข้ึน เม่ือวันท่ี 30

สิงหาคม พ.ศ. 2544 เพ่ือบุญรอดจะได้ดำาเนิน

การส่งออกเอง โดยมีคุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี เป็น

กรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัท และเปล่ียน

หัวมาเร่ือยๆ จนล่าสุด คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการคนล่าสุดเม่ือ

ปี 2555 และในปี 2556 ได้มีการส่งออกไปยัง

กว่า 50 ประเทศท่ัวโลก มียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกปี

ถือว่าเบียร์สิงห์เป็นเบียร์ไทยท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดใน

โลกก็ว่าได้ และเบียร์ลีโอก็ได้รับการส่งออกไป

ยังประเทศเพ่ือนบ้าน มียอดขายท่ีสูงข้ึนแบบก้าว

กระโดดด้วยในทุกปี เป็นท่ีน่าภูมิใจของพวกเรา

ชาวสิงห์และคนไทยท่ัวประเทศ

ไต้หวัน
กัมพูชา

สิงคโปร์
มาเลเซีย
พม่า

2513

2524

2546

2518

2531

2552

2515

2529

2549

2522

2543

2554

2514

2527

2548

2520

2538

2553

2517

2530

2551

2523

2545

2556

เบียร์สิงห์
เบียร์ลีโอ

สวีเดน
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“ลีโอ” แซงหน้า “ช้าง” ใน

สวีเดน อีกหน่ึงความสำาเร็จทาง

ด้านการขายในตลาดต่างประเทศ

ของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง 

อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด สำาหรับ

ตลาดประเทศสวีเดน โดยต้ังแต่

เดือนกรกฎาคมปี 2013 เป็นต้นมา 

“เบียร์ลีโอ” มียอดจำาหน่ายแซง

หน้าคู่แข่ง หลังจากเร่ิมออกวาง

จำาหน่ายในประเทศสวีเดนต้ังแต่

ปี 2010 ผ่านช่องทางจำาหน่าย 

Systembolaget ซ่ึงถือเป็นช่อง

ทางจำาหน่าย off-premise ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศสวีเดน

สวีเดน

อังกฤษ
เ ร่ิมมีการจำาหน่ายเบียร์สิงห์

บนรถไฟของ Virgin Train 

ประเทศอังกฤษในเดือนตุลาคม

ท่ีผ่านมา ซ่ึง Virgin Train เป็น

ผู้ให้บริการการขนส่งทางรถไฟ

สายหลักทางตอนเห นือใน

ประเทศอังกฤษ

เยอรมนี
เบียร์สิงห์ออกวางจำาหน่ายใน 

“EDEKA” ประเทศเยอรมนี โดย 

EDEKA ถือเป็นบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศเยอรมนี

อเมริกา

ฝร่ังเศส

เบียร์สิงห์เร่ิมเข้าเป็น Exclusive 

Beer ใน Belushi Bar, Paris ซ่ึงมี

ลักษณะเป็น Bar ท่ีอยู่ใน Hostel 

เครือ Belushi จะมีสาขาอยู่ใน

กลุ่มประเทศยุโรปอย่างฝร่ังเศส 

อังกฤษ เยอรมนี สเปน และ

เนเธอร์แลนด์ โดยสิงห์เร่ิมเข้าไป

ในฝร่ังเศสเป็นสาขาแรกก่อน

เม่ือเดือนตุลาคม มีการจำาหน่าย

เบียร์สดสิงห์คร้ังแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมจำาหน่าย

ในรัฐ New York และ

Washington DC

ในเดือนพฤศจิกายน เบียร์สิงห์

ได้กลับเข้าไปวางจำาหน่ายใน 

Walmart อีกคร้ัง โดยวางจำาหน่าย

ใน 235 สาขา ในฝ่ัง West Coast

สิงห์เข้าร่วมสนับสนุนทีม LA 

Dodger ทีมเบสบอลของลอส

แอนเจลิส ถือเป็นคร้ังแรกของสิงห์

ในการเป็นผู้สนับสนุนทีมกีฬามือ

อาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา

จีน
หลังจากท่ีได้เพ่ิมจำานวนพนักงาน

ในเมืองสำาคัญๆ ในประเทศจีน 

ทำาให้สิงห์มีความสามารถในการ

ขายและขยายตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

ด้วยความสำาเร็จของยอดขายท่ี

เติบโตเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัวจากปี 

2012 นอกจากน้ี สิงห์ยังได้ตัวแทน

จำาหน่ายรายใหม่ในเมืองคุนหมิงท่ี

มีทีมงานฝ่ายขาย Regional คอย

ดูแล และมีทีมงานประจำาพ้ืนท่ีลง

ไปดูแลในตลาดดังกล่าวด้วย

ฮ่องกง
ในปี 2013 ทางตัวแทนจำาหน่าย

ของฮ่องกง เร่ิมขยายข่องทางการ

ขายไปยังตลาด Non-Thai เพ่ิม

จากท่ีเคยขายเฉพาะช่องทางไทย

เท่าน้ัน ประกอบกับผลิตภัณฑ์

เบียร์สิงห์เองก็เป็นท่ีรู้จักในหมู่นัก

ด่ืมต่างประเทศอยู่แล้ว ทำาให้ยอด

ขายเบียร์สดในตลาดฮ่องกงเพ่ิม

ข้ึนกว่าเท่าตัว 

ญ่ีปุ่น

ปี 2013 เบียร์สิงห์ออกวางจำาหน่าย

ในช่องทางร้านสะดวกซ้ือรายใหญ่

ของญ่ีปุ่น “Natural Lawson” 

วางจำาหน่าย 66 สาขาจาก 70 

สาขาในโตเกียว

มีเบียร์สิงห์วางจำาหน่ายแล้วใน  

AEONSupermarket ซ่ึงถือ

เป็นช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ี

ครอบคลุมท้ังประเทศญ่ีปุ่น

สิงคโปร์
เบียร์สิงห์เร่ิมวางจำาหน่ายตาม

จุดท่องเท่ียวสำาคัญในประเทศ

สิงคโปร์ อาทิ ร้าน Fuse บนตึก 

Marina Bay Sand และ Resort 

World, Sentosa

เวียดนาม
เบียร์สิงห์มีวางจำาหน่ายแล้วใน

ห้าง Metro และ Big C ประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงห้าง Metro จะ

มีลักษณะเป็นเหมือนแม็คโคร

ประเทศไทย

2012 2013
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สิงห์เพื่อสังคม

“เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อไปไม่รู้จบ” 

ตลอดระยะเวลา 80 ปีในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บุญ

รอดบริวเวอรี่ จำากัด มีการทำากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี โครงการสิงห์

อาสา โครงการสิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน และโครงการราช

มงคลหัวใจสิงห์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่จะต้องให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเท่าที่จะทำาได้ และจะช่วยเหลือต่อไปไม่สิ้นสุด

SINGHA  MAGAZINE

สิงห์เพื่อสังคม

โครงการสิงห์อาสา

“สิงห์อาสา” เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 
จำากัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี เกิดข้ึนเพ่ือให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เป็นการรวมตัวของครอบครัวสิงห์ และกลุ่มคนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีต้องการความช่วยเหลือเพ่ือตอบแทนสังคม และจะขยายการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

ปัจจุบัน “สิงห์อาสา” เติบโตไปมาก มีน้องๆ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ท่ัว
ประเทศร่วมเป็นแนวร่วมคนใจอาสานำาความช่วยเหลือไปสู่ผู้ประสบภัยแล้ง อุทกภัย 
และภัยหนาว จึงก่อเกิดเป็นโครงการ “สิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน” และโครงการ 
“สิงห์-ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน” ข้ึนในเวลาต่อมา
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สิงห์เพื่อสังคม

โครงการ “สิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน” 

และโครงการ “สิงห์-ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน” 

ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทีมุ่ง่สูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ ผนวกกบัภารกจิดา้นสงัคมและแนวความคดิของ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ซึ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคม จึงเกิดเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านภาวะผู้นำา ด้วยการปลูกฝังจิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์การทำางาน เกิดระบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
ทำาประโยชน์เพื่อสังคมผ่านค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
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โครงการ “สิงห์-ราชภัฏ อาสาพัฒนา
ชุมชน” เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาราชภัฏทั่ว
ประเทศ (1 มหาวิทยาลัย 1 โครงการ) ได้มี
โอกาสในการทำากิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
ตามท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และแสดงผล
งานให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาราชภัฏ

ตอ่สาธารณชนใหร้บัรูโ้ดยทัว่กนั กระทัง่ในปี
2556 นี ้แตล่ะมหาวทิยาลยัราชภฏัไดเ้ริม่ออก
ปฏิบัติงานตามโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
นำา้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2556 เปน็ตน้มา และ
จะยังคงปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

จากการพฒันาโครงการเพือ่สงัคมอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ตอ่มาจงึไดเ้กดิโครงการ “สงิห-์ราช

มงคล อาสาพัฒนาชุมชน” โดยเริ่มต้นเป็น
ปีแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา
โดยระดมความร่วมมือจากนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (1 
มหาวทิยาลยั 1 โครงการ) ดำาเนนิการรว่มกบั
ชมุชนทอ้งถิน่ตา่งๆ ตามความเหมาะสม ซึง่
อยู่ในหัวข้อโครงการเก่ียวกับการจัดการต้นนำา้

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านภาวะผู้นำา 

ด้วยการปลูกฝังจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

สร้างประสบการณ์การทำางาน เกิดระบบเครือ

ข่ายความร่วมมือในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
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สิงห์สนับสนุนการศึกษา

โครงการ SINGHA BIZ COURSE 
ประสบการณ์ “สิงห์” ประสบการณ์ “จริง” ของผู้นำาทางด้านการบริหาร

“เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การเป็นสิงห์
นักบริหาร” เพื่อต่อยอดนโยบายพัฒนาคน 
พัฒนาสังคมของประเทศ และเพื่อเป็นเวทีให้
นักศึกษามีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์การ
ทำางานจริง ก่อนก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย
สู่อนาคต จากการดำาเนินการที่ผ่านมาเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โครงการ Singha Biz Course 
ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างสูงจากนักศึกษาท่ัวประเทศ
วา่เปน็หนึง่ในโครงการทีน่กัศกึษาตอ้งการเขา้
ร่วมมากที่สุด มีนักศึกษาสนใจสมัครสอบเข้า

ร่วมโครงการฯ มากกว่า 5,000 คนต่อปี
ในปี 2556 โครงการมีระยะเวลาการ

อบรม 9 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 
-31 พฤษภาคม 2556 ผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสิ้น 40 คน เป็นนักศึกษาไทยระดับ
อุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากสถาบัน
ต่างๆ ทั่วประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ
เพิม่มากขึน้จากปกีอ่นรวม 10 คน จากกลุม่
ประเทศ GMS (Greater Mekong Sub-
region) ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีน

5

ดว้ยปณธิานของคณุสนัต ิภริมยภ์กัด ีทีต่อ้งการ “มอบปญัญาสูส่งัคม เพิม่เตมิ

จากการมอบสิง่ของ” และเพือ่ชว่ยตอ่ยอดการพฒันาทรพัยากรบคุคลใหก้บัประเทศ

อย่างยั่งยืน จึงเกิดโครงการด้านการศึกษาของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ขึ้น

มากมาย เพื่อส่งมอบปัญญาสู่สังคม ภายใต้การเรียนรู้ ดูงาน และสัมผัสประสบการณ์

สงิห ์ประสบการณจ์รงิ เปดิโอกาสใหก้ลุม่คนหลากหลายไดเ้ขา้มาสมัผสั แลกเปลีย่น และ

เรยีนรูแ้นวคดิในการบรหิารงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการทำางานจรงิจากผูบ้รหิาร

สิงห์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง เตรียมพร้อมสำาหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทำางานจริงในอนาคตต่อไป

สิงห
์สนับ

สนุน
การ

ศึกษ
า

สิงห์สนับสนุนการศึกษา
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โครงการ SINGHA BIZ COURSE 

ENTREPRENEURS 4

หัวใจนักสู้ นำาทางสู่ “ความสำาเร็จ”

การเพิม่ศักยภาพให้กบัธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ (SMEs) ซึง่ถอืเปน็รากฐานสำาคญัของการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวม มีบทบาทสำาคัญยิ่ง
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 “36 ชั่วโมง แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 
วันแห่งการแบ่งปันประสบการณ์” ผ่านการเปิด
มุมมองทางด้านการบริหารที่ “แตกต่าง” การลับ
คมคิดทางธุรกิจที่ “เฉียบขาด” และการบูรณาการ
ทางการตลาดที่ “แยบยล” Singha Biz Course 
Entrepreneur โครงการอบรมสำาหรับผู้ประกอบ
การขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทั่วประเทศ
จะมอบ “หัวใจนักสู้” ในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถสู่ความสำาเร็จทางธุรกิจ เพื่อให้
ต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และอยู่รอดได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีกำาหนดจัด
อบรมทั้งหมด 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วัน
ที่ 5 กรกฎาคม-27 ตุลาคม 2556 ระยะเวลาการ
อบรม 36 ชัว่โมง (6 วนั) คดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
จำานวน 60 คนต่อรุ่น ในแต่ละภูมิภาค
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SINGHA “R” 

โครงการสิงห์กับเครือข่ายอาชีวศึกษา

โครงการ SINGHA R-EXPERT

“เมื่อโลกเปิดกว้าง ผู้ชี้ทางต้องเชี่ยวชาญให้ทันโลก”

ข้อมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน แสดง
ให้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องการแรงงานที่จบสายอาชีพ
จำานวนมาก แต่กลับมีผู้เรียนรวมตำ่ากว่าความต้องการของตลาด 
เนือ่งจากปจัจบุนั คา่นยิมของเดก็ไทยทีว่า่ตอ้งเรยีนจบปรญิญาตร ี
และปญัหาทีส่งัคมมกัมองสายอาชวีะหรอืสายอาชพีในแงล่บ ทัง้ที่
การเรยีนอาชวีะนัน้ไมไ่ดด้อ้ยกวา่การเรยีนในมหาวทิยาลยั และยงั
มงีานทำาแนน่อน เนือ่งจากผูป้ระกอบการตอ้งการแรงงานทีม่ทีกัษะ
ที่เชี่ยวชาญ ยิ่งประเทศไทยกำาลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

ยิ่งต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่

เกิดขึ้นจึงต้องการช่วยส่งเสริม สร้างพื้นที่และเปิดเวทีให้กับ
นกัเรียนอาชวีะเหลา่นี้ ได้มโีอกาสในการพฒันาตัวเองและแสดง
ศักยภาพให้สังคมได้เห็น จึงต่อยอดโครงการการศึกษาเพื่อสาย
อาชีวศึกษาขึ้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
SINGHA R-EXPERT โครงการ SINGHA R-INTERN และ โครงการ 
SINGHA R-EXPLORE

เพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์อาชีวะไทย SINGHA R-EXPERT โครงการ
ศึกษาดูงานสำาหรับ “คณาจารย์” โรงเรียนอาชีวศึกษา มุ่งหวังจุดประกาย
ความคิดใหม่ๆ ให้อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ก้าวทันโลกที่เปิด
กว้างด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจจริง และร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยน
ทัศนะในการค้นหาแนวทางสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
ตอบรับโลกยุคเปิดเสรีอาเซียนที่กำาลังจะมาถึง ในหัวข้อ “แนวทางความ
ร่วมมือระหว่างสิงห์และสถาบันอาชีวะ เพื่อพัฒนาวงการอาชีวะไทยอย่าง
ยั่งยืน” โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และคณาจารย์
จากสถาบันอาชีวะ จำานวน 20 สถาบัน สถาบันละ 2 ท่าน รวมทั้งหมด 40 
ท่าน ระยะเวลาดำาเนินโครงการระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556
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โครงการ SINGHA R-INTERN

“เพราะทักษะในห้องปฏิบัติการ หรือจะสู้ความ

เชี่ยวชาญที่ได้ปฏิบัติจริง”

โครงการ SINGHA R-EXPLORE

“เปิดประตูห้องปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้โลกการ

ทำางานจริง”

SINGHA R-INTERN โครงการศึกษาและฝึกงานสำาหรับ
นักเรียนอาชีวะ “สายบริหารธุรกิจ” เพื่อเพิ่มโอกาสและฝึกฝน
ให้มีทักษะในการทำางาน พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกแห่งการ
ทำางานจริง เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่สากล เป็นผู้นำาและเป็น
ตัวอย่างในการทำาความดี รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ในปี 2556 นี้ โครงการฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นไป
ที่การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่กำาลังใกล้เข้ามา นักเรียนอาชีวะไทย โดยเฉพาะ
นักเรียนอาชีวะสายบริหารธุรกิจที่จะมีบทบาทมากในตลาด
แรงงานสากล จึงจำาเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมาตรฐาน
ใหม่ๆ ที่กำาลังจะเปลี่ยนแปลงนี้ กลายเป็นที่มาของคำานิยาม
โครงการในปนีีว้า่ “เรยีนรูสู้อ่กีขัน้ เพือ่แขง่ขนัในสนาม AEC” 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 44 คน ได้แก่ นักเรียนอาชีวะ
สายบริหารธุรกิจจากทุกสถาบันทั่วประเทศ จำานวน 40 คน 
และ “นักเรียนอาชีวะต่างชาติ” จากสถาบันในกลุ่มประเทศ 
Greater Mekong Sub-region (GMS) ได้แก่ ประเทศพม่า 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน จำานวน 4 คน (แยกการคัด
เลือกจากนักเรียนไทย) ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 1-31 
ตุลาคม 2556 

SINGHA R-EXPLORE โครงการศึกษาดูงานสำาหรับ
นักเรียนโรงเรียนอาชีวะ “สายช่าง” โครงการเสริมศักยภาพ 
มอบโอกาสให้นักเรียนอาชีวะสายช่างได้สัมผัสทักษะของ
ผูเ้ชีย่วชาญจากประสบการณก์ารทำางานจรงิ เปดิโลกการเรยีนรู้
ท่ีกวา้งกวา่ในห้องปฏบัิตกิาร และได้โลกทัศนใ์หม่ๆ  ทันยคุสมยั

โครงการฯ นี้ น้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมระดม
ความคิด ใช้ทักษะฝีมือช่าง ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคม เพื่อ
จุดประกายความคิดใหม่ๆ นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
อาชีวศึกษาสายช่างให้มีคุณภาพ ต่อยอดความคิดจิตอาสา 
เพื่อผลักดันให้อาชีวะไทยก้าวไกล พร้อมสร้างคุณค่าใหม่ให้
เป็นที่ยอมรับ นำาภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนสู่แวดวงอาชีวศึกษา
สายช่างของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจาก
โรงเรียนอาชีวะสายช่าง จำานวน 44 คน ระยะเวลาโครงการ 
1-11 ธันวาคม 2556
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โครงการ Singha Life Awards

ดีไซน์...ให้เป็นจริง
“Singha Life Awards” บันไดสู่ว่าที่ดีไซเนอร์ตัวจริง ก้าวแรก

ของนักออกแบบเลือดใหม่ท่ีจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงในวงการ
แฟชัน่ ผา่นการสรา้งสรรค์ดีไซนใ์หมก่ลิน่อายสงิห ์โครงการเพือ่การ
ศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักงานด้านการออกแบบ
และสนใจด้านแฟชั่น มีเวทีสำาหรับแสดงศักยภาพ นำาเสนอความ
คิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมืออาชีพ และเริ่มต้น
ก้าวแรกสู่ “อนาคต” เปิดโอกาสได้แจ้งเกิดในวงการแฟชั่นอาชีพ
ของเมืองไทยต่อไป

ในป ี2556 นีโ้ครงการฯ ไดจ้ดัขึน้เปน็ครัง้ที ่4 แลว้ ระยะเวลา
โครงการ 5 กรกฎาคม-17 กันยายน 2556 โดยแบ่งประเภทผลงาน
ออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย และสาขา
ออกแบบแอคเซสเซอรี่ส์ โครงการฯ ได้รับเกียรติจากเหล่ากูรูด้าน
การตลาด สไตล์ลิสต์ ดีไซเนอร์มืออาชีพในวงการแฟชั่นมากมาย
เขา้รว่มเปน็สกัขพียานการประกวด รว่มจดักจิกรรมอบรมและเวิรค์
ช็อป มอบประสบการณ์จริงในโลกแฟชั่นให้กับดีไซน์เนอร์หน้าใหม่
เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานจริงกับ
Singha Life ชงิเงนิรางวลัรวมมลูค่ากวา่ 300,000 บาท โดยผูช้นะเลศิ 
Singha Life Awards ทั้ง 2 สาขา จะได้รับเงินรางวัล และเริ่มต้น
อาชพีทีต่นเองใฝฝ่นั กบัตำาแหนง่นกัออกแบบฝกึหดัในทมีดไีซเนอร์
ของ Singha Life อีกทั้งผลงานที่ออกแบบจะได้รับการผลิตเป็น
ชิ้นงานจริง และวางจำาหน่ายที่ร้าน Singha Life อีกด้วย
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โครงการ SINGHA ENGLISH CHALLENGE

EXPAND YOUR KNOWLEDGE
ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษนอกจากเป็นภาษาสากล

ของโลกแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ รวมถึงใช้ในการประกอบอาชีพ ในปี พ.ศ.
2558 ประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) การสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษนบัเปน็เครือ่งมอืพืน้ฐานทีส่ำาคญั 
สำาหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียนและทั่วโลก ต่อไปใน
อนาคต การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการพฒันาประเทศ ใหม้คีวามสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ 
จึงเป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสนใจ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานมากว่า 80 ปี ในฐานะองค์กรเอกชนไทยที่ก้าวไปประสบ
ความสำาเร็จกับการเป็น “Global Brand” จึงสร้างโครงการจัดการ
แข่งขัน “Singha English Challenge” ขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเยาวชน
ไทยให้ตื่นตัว เตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ โดยในทุก
รอบการแข่งขัน ทางโครงการฯ จะจัดให้มีกิจกรรมการอบรม และ
เวริค์ชอ็ปรว่มกนักบักรูใูนสายอาชพีตา่งๆ ทีใ่ชภ้าษาองักฤษเปน็หลกั 
รวมทั้งใช้การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยได้รับการ
สนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจากบริติช เคานซิล

โครงการ Singha English Challenge จัดขึ้นในปี 2556 เป็นปี
แรก เป็นโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยว
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สำาหรับนิสิตนักศึกษาเชื้อชาติไทย 
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ที่มี
ทกัษะความสามารถและความสนใจในภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้มคีวาม
รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่ม ASEAN โดยการแข่งขันเน้นการทำางานเป็นทีมในรูป
แบบทีม 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน แบ่งการแข่งขัน
ออกเป็น 5 รอบเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเพียง 1 ทีม ชิงรางวัลทุนการ
ศึกษา ทริปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ และของรางวัลรวมมูลค่า
กวา่ 600,000 บาท การแขง่ขนัรอบแรกเริม่ตัง้แตว่นัที ่30 พฤศจกิายน 
2556 เป็นต้นไป จนถึงรอบชิงชนะเลิศในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
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สิงห์สนับสนุนการศึกษา

เนือ่งจากสงครามการตลาดในปจัจบุนั  ไมเ่พยีงตอ่สูก้นัดว้ยกลยทุธท์างการตลาด

และการขาย แต่ยังต้องแข่งขันกันด้วยระบบขนส่งที่รวดเร็ว ประหยัด ลดความสูญเสีย 

และปลอดภยั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จงึจบัมอืกบักรมการขนสง่ทางบก ยกระดบัสายสง่ทัง้

ระบบ รว่มสรา้งโครงการสง่เสรมิความรูค้วามปลอดภยับนทอ้งถนนเพือ่ลดอบุตัเิหต ุลด

ความเสยีหายแกช่วีติและทรพัยส์นิ เพือ่ความปลอดภยัของสงัคม พนกังาน และบรษิทัฯ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ “โครงการขับขี่ปลอดภัย

หัวใจสิงห์” และ “โครงการ SINGHA PRO DRIVER”

มีจุดประสงค์เพื่อต้องการช่วยเสริม
สร้างทักษะในการขับขี่ให้ผู้ที่ต้องใช้รถใน
การปฏิบัติงานเป็นประจำา รู้วิธีการใช้รถใช้
ถนนอย่างมีสติและปลอดภัย โดยมีวิทยากร
จากกรมการขนส่งทางบกมาให้ความรู้ทาง
ด้านการขับขี่ทั้งในทางทฤษฎีและในภาค

ปฏิบัติ แบ่งเป็นรุ่นรวม 14 รุ่น เริ่มระยะ
เวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 
เป็นต้นมา โดยจัดอบรมภาคทฤษฎี ณ หอ
ประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
และภาคปฏิบัติที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิต 
จ.นครปฐม

โครงการขับขี่ปลอดภัยหัวใจสิงห์  

สิงห์สนับสนุนการศึกษา
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ร่วมสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรนักขับมือ
โปร ผู้ขับขี่รถขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพคืนสู่สังคม ด้วย
ความเชื่อที่ว่า “ปลายทางการขนส่งที่ก้าวไกล ต้องมา
พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น” สิงห์ จึงเข้า
ร่วมสนับสนุนผ่านหน่วยงานภาครัฐ โดยมีทั้งโครงการ
ภายใน เพื่อพัฒนาพนักงานขับของสิงห์และสายส่งให้
มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น (เป็นระบบระเบียบ รู้กฎ 
ลดปัญหา) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และ
โครงการสาธารณะเพื่อสังคม สิงห์ได้เข้าไปสนับสนุน 
หน่วยงานฝึกอบรมของกรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้าง
นักขับรถใหญ่รุ่นใหม่ๆ พร้อมมีตำาแหน่งงานรองรับให้
โอกาสนักขับรุ่นใหม่ได้ร่วมงานกับสิงห์ โดยเริ่มระยะ
เวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นมา 
โดยจัดอบรมภาคทฤษฎี ณ หอประชุม บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำากัด และภาคปฏิบัติที่สนามฝึกขับรถ กรม
การขนส่งทางบก คลอง 6

โครงการ SINGHA PRO DRIVER 
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บุคลากรสิงห์ครบรอบ 30 ปี

คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี เป็นประธ�นพิธีมอบแหวนทองที่ระลึกให้แก่พนักง�นที่มีอ�ยุง�น 30 ปี เมื่อวันที่ 29 สิงห�คม 2556 ณ ห้องประชุม

ใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด พนักง�นที่เข้�รับแหวนทั้งสิ้น 32 ท่�น ได้แก่

บุคลากรสิงห์ครบรอบ 30 ปี
ประจำาปี 2556 

นางสาวศศิกานต์ อิทธิกุล 
ผู้จัดก�รอ�วุโสแผนกอุปกรณ์

ส่งเสริมก�รโฆษณ� 1

แผนกอุปกรณ์ส่งเสริมก�รโฆษณ� 1 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

นายวันชัย สามัคคี
ผู้จัดก�รแผนกซ่อมไฟฟ้�

แผนกซ่อมไฟฟ�้

บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายธนายุส หวังธนจินดา
ช่�งซ่อมบรรจุเบียร์ 6

แผนกซ่อมบรรจุเบียร์ 2

บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายพงศ์พัฒน์ ศรีจุไล
หัวหน�้หน่วยซ่อมเบียร์สด

แผนกซ่อมบรรจุเบียร์ 1 

บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายวันชัย จุ้ยจุนเจือ
หัวหน้�หน่วยเดินเคร่ืองบำ�บัดน้ำ�ท้ิง

แผนกบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง

บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายพิษณุ บุญประสิทธิ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยประส�นรัฐกิจ

แผนกผู้บริห�ร SCO 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายยุทธพงษ์ นุชนารถ
ผู้จัดก�รส่วนปฏิบัติก�รก�รเงิน

แผนกผู้บริห�ร BRT 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายนิธิศ ปรางทอง
ผู้จัดก�รประจำ�ส�ยเทคโนโลยี

และพัฒน�ผลิตภัณฑ์

แผนกส�ยเทคโนโลยีและพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางประนอม สันทนานุการ
ผู้ช่วยผู้จัดก�รสำ�นักง�นบริห�รกล�ง

แผนกสำ�นักง�นบริห�รกล�ง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายอยุธยา โพธ์ิพูลสินธ์ุ
ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต ผลิตเบียร์

แผนกผู้บริห�ร PTB

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางญานี ศิริวัฒนกุล
เลข�นุก�ร

แผนกสำ�นักง�นวิเทศกิจสัมพันธ์ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางอังคณา บุณยวิริยกุล
เลข�นุก�รบริห�ร

แผนกส�ยก�รตล�ด 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
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นายณรงค์ ไกรอาบ
พนักงานผลิต

แผนกผลิต

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายสมศักดิ์ เข็มกลัด
หัวหน้าหน่วยรับ-จ่ายโซดา-น้ำาด่ืม

แผนกคลังสินค้า 

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายจำาเริญ จงสุขกลาง
พนักงานควบคุมเครื่อง

แผนกผลิต 

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายสีหราชทิพย์ เสนาขันธ์
พนักงานผลิต

แผนกผลิต 

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายเฉลิม ฉำ่าชื่นวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรับ-ส่งกากวัตถุดิบ

แผนกบำาบัดน้ำาทิ้ง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายชาย เกิดอุบล
ช่างซ่อมไฟฟ้า

แผนกซ่อมไฟฟ้า

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายสุทิณ พันธ์ภู่
ผู้ช่วยช่างเดินเครื่องบำาบัดน้ำาทิ้ง

แผนกบำาบัดน้ำาทิ้ง 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายสุนทร ฉ่ำาชื่นวงศ์
ผู้ช่วยช่างเดินเครื่องบำาบัดน้ำาทิ้ง

แผนกบำาบัดน้ำาทิ้ง 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายแห้ว ถ้ำาแก้ว
ผู้ช่วยช่างเดินเครื่องบำาบัดน้ำาทิ้ง

แผนกบำาบัดน้ำาทิ้ง 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นางสีอำาไพร สดพุด
พนักงานควบคุมคุณภาพ

แผนกบำาบัดน้ำาทิ้ง 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายอิทธิกร มณฑาชยะกุล
ช่างซ่อมบำารุง

แผนกซ่อมบำารุงเฉพาะกิจ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายสวาท รุ่งรัตน์
พนักงานรับ-จ่ายสินค้า

แผนกคลังสินค้า

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายชินวัฒน์ จันทรธรรม
หัวหน้าหน่วย Tank Farm

แผนก Tank Farm 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายสามารถ ต้องประสงค์
พนักงานผลิต

แผนก Tank Farm 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายสุบินทร์ เทียนน้อย
พนักงานผลิต

แผนก Tank Farm 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายทองสุข การคาน
พนักงานผลิต

แผนกบรรจุเบียร์ 1

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายวัชระ รุประมาณ
ช่างซ่อมบำารุง

แผนกซ่อมบำารุงทั่วไป

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายประเสริฐ สุดใจดี
พนักงานบริการ

แผนกจัดซื้อกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายพรประสิทธิ์ สุปะตา
พนักงานขับรถผู้บริหาร

แผนกธุรการ  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นางศรีนวล จุ้ยพิทักษ์
พนักงานคลังพัสดุ

แผนกส่วนบริหารพัสดุคงคลัง 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
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สิงห์เกษียณ

คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี เป็นประธ�นมอบประก�ศนียบัตรแก่พนักง�นที่เกษียณอ�ยุจำ�นวน 12 คน เมื่อวันที่ 30 กันย�ยน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

สิงห์เกษียณ
ประจำ�ปี 2556

นายสมชัย

ชัยชนะวงศ์

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ย

ส่งเสริมก�รตล�ด 1

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำ�กัด

วันเริ่มง�น

09/07/2540

นายบุญยงค์ 

โสรัจจ์กฤตยา

ตำ�แหน่ง 

รักษ�ก�รผู้จัดก�ร

แผนกซ่อมเครื่องกล

บริษัท

ขอนแก่นบริวเวอรี่ 

จำ�กัด

วันเริ่มง�น

16/06/2547

นางบุญช่วย

เจริญสุข

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดก�รประจำ�ส�ย

ก�รข�ย

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำ�กัด

วันเริ่มง�น

09/07/2540

นายบุญเสริม

ร้ิวทอง

ตำ�แหน่ง 

พนักง�นผลิต

บริษัท

ส�มเสนบริวเวอรี่ 

จำ�กัด

วันเริ่มง�น

15/08/2522

นายเกษม 

จันทร์เปรม

ตำ�แหน่ง 

ผู้ช่วยหัวหน�้หน่วย

โรงกลึง

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำ�กัด

วันเริ่มง�น

16/09/2524

นายอุดม 

พุ่มพงศ์

ตำ�แหน่ง 

พนักง�นควบคุม

เคร่ือง

บริษัท

ส�มเสนบริวเวอรี่ 

จำ�กัด

วันเริ่มง�น

15/05/2522
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น.ส.อุ่นเรือน 

เขม่นกิจ

ตำ�แหน่ง 

พนักงานผลิต

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

01/04/2513

นายสนิท 

อินทรแสง

ตำ�แหน่ง 

ช่างซ่อมรถยก

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

15/08/2522

น.ส.ศิริพร 

อินทรประสิทธิ์

ตำ�แหน่ง

พนักงานผลิต

บริษัท

ปทุมธานีบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

14/06/2514

นางประไพ 

พลับศิริ

ตำ�แหน่ง 

พนักงานบริการ

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

09/09/2513

นายสุรสิทธ์ิ

อินทรักษาทรัพย์

ตำ�แหน่ง 

ช่างไม้

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

02/06/2520

นายประเสริฐ 

สุดใจดี

ตำ�แหน่ง 

พนักงานบริการ

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

22/03/2526
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รายการคอนเสิร์ต

ดว้ยภาพลกัษณท์ีด่ขีองบรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จำากดั หนึง่

ในผู้นำาทางดนตรีที่นำากิจกรรมดีๆ จากทั้งในและต่างประเทศเข้ามา

เพ่ือคนไทย เพ่ือตอบแทนลูกค้าท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

อย่างดีมาโดยตลอด จึงมีการจัดกิจกรรมทางดนตรี ทั้งคอนเสิร์ต

ต่างประเทศและคอนเสิร์ตในประเทศอย่างต่อเนื่อง

SPONSORED
ConcertS

Steve Vai Live in concert 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556
สถานท่ี: เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ช้ัน 8 เซ็นทรัลเวิลด์

Santana: THE SENTIENT TOUR 
วันท่ี 6 มีนาคม 2556
สถานท่ี: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

Sonic Bang
Bangkok 2013 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2556
สถานท่ี: อิมแพค 
เมืองทองธานี

A.G. Productions and Retox Sessions 
Present David Guetta Live in Bangkok
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556
สถานท่ี: ไบเทค บางนา

HYH Mini Festival
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
สถานท่ี: วอยซ์ สเปซ

Matchbox Twenty 
Live in Bangkok
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  
สถานท่ี: อิมแพค 
เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 1
เมืองทองธานี

Justin Bieber Believe Tour 2013
วันท่ี 26 กันยายน 2556
สถานท่ี: ชาเลนเจอร์ฮอลล์
อิมแพค เมืองทองธานี

Snoop Dogg & Justice Concert 
วันท่ี 19 มกราคม 2556
สถานท่ี: ไบเทค บางนา
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Singha Presents Jake Shimabukuro Grand Ukulele 
Live in Bangkok
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2556
สถานท่ี: โรงภาพยนตร์สกาล่า

Tommy Emmanuel & Martin Taylor Live in Bangkok
วันท่ี 28 ตุลาคม 2556  
สถานท่ี: โรงละคร เอ็ม เธียร์เตอร์ 

808 Festival 2013
วันท่ี 9 ธันวาคม 2556
สถานท่ี: ไบเทค บางนา

Stayin’ Alive Black & White 
Dance Night Party
วันท่ี 26 ตุลาคม 2556
สถานท่ี: เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ 
ช้ัน 8 เซ็นทรัลเวิลด์

Ronan Keating 
Fires Live 2013  
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556
สถานท่ี: อิมแพค 
อารีน่า เมืองทองธานี

Engelbert Humperdinck Live in Concert
วันท่ี 2 ธันวาคม 2556
สถานท่ี: บางกอก คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

คอนเสิร์ตต่างประเทศ 

ภาพเหล่านี้คือตัวอย่างความยิ่งใหญ่

ของกิจกรรมการตลาดทางดนตรีท่ีบริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ได้มีส่วนร่วม

สนับสนุนให้เกิดขึ้นในปี 2556
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รายการคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ต

ในประเทศ

Retro Beach Party Fancy Festival
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2556
สถานท่ี: หาดสิชล จ.นครศรีธรรมราช

Boonrawd Brewery Present Melody 
of River Music Festival 2
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556
สถานท่ี: ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

SINGHA SODA So in Art So in Love 
@Scenery
วันท่ี 14 ธันวาคม 2556
สถานท่ี: ซีนเนอร่ี วินเทจ ฟาร์ม

Mr.Team Returns
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556
สถานท่ี: อิมแพค เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี

Water Festival 2013 (งานวันไหลพัทยา)
วันท่ี 17-19 เมษายน 2556
สถานท่ี: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

Khanom Festival 2013
วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2556
สถานท่ี: ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

The Palace: Legend of Retro Concert
วันท่ี 31 สิงหาคม 2556
สถานท่ี: ไบเทค บางนา

BE PEERAPAT: NATURAL BORN SINGER
วันท่ี 1 ธันวาคม 2556
สถานท่ี: ไบเทค บางนา

สัญญาหน้าฝน: 60 ปี เขียว คาราบาว
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2556
สถานท่ี: ศาลาเฉลิมกรุง

Asahi Have A Super Day Party
วันท่ี 10 สิงหาคม 2556
สถานท่ี: เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
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คอนเสิร์ตหนีกรุง Go Romantic Art & Music
วันท่ี 30 มีนาคม 2556
สถานท่ี: เขาใหญ่ จ.นครรราชสีมา

ทัวร์คอนเสิร์ต คาราบาว ข้าวพันดี
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2556

ทัวร์คอนเสิร์ต “คนหัวใจสิงห์” อัสนี-วสันต์
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม 2556

Blackhead White Line Concert
วันท่ี 14 กันยายน 2556
สถานท่ี: มูนสตาร์ สตูดิโอ

Asahi Music Festival
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2556
สถานท่ี: แหลมเสด็จ 
จ.จันทบุรี

Samed Beach Festival
วันท่ี 8 มิถุนายน 2556
สถานท่ี: เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Huahin Jazz Festival
วันท่ี 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2556
สถานท่ี: ชายหาดหัวหิน

ฝันสีทอง ตอน ย่ิงนาน ย่ิงรัก: 
แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2556
สถานท่ี: ไบเทค บางนา

BORN to be BEN Concert 
วันท่ี 5 ตุลาคม 2556 
สถานท่ี: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ETC. 10 ปี BACK TO THE FUTURE CONCERT
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556   
สถานท่ี: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ทัวร์คอนเสิร์ต “คิดดี...ทำาดี” 
ปู พงษ์สิทธ์ิ คำาภีร์ และหงา คาราวาน
ต้ังแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2556

คอนเสิร์ต Melody of Life คร้ังท่ี 7
วันท่ี 23-24 มีนาคม 2556
สถานท่ี: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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เพลงจากสหภาพดนตรี

SINGLES

อัลบัมฮิตแห่งปี

สุดฮอตประจำ�ปี

กุมภาพันธ์ 

เพลง: วันน้ันของเดือน

ศิลปิน: the ginkz 

มิถุนายน

ชีวิตภาคค่ํา

ศิลปิน: ไท ธนาวุฒิ/สุนารี ราชสีมา/ต๊ัก 

อบเชย/พงษ์สิทธ์ิ คำาภีร์/เท่ห์ อุเทน พรหม

มินทร์/ดวงหทัย ดอกชะเอม/หงส์ ทยุตา/

แบงค์ ปวริศร์/แซ็ก I-Zax/ชัย พองพอง

กรกฎาคม

ร็อกมโหรี

ศิลปิน: The Lummurve/ทรงไทย/The Morning Glory/

Diamond Dust/อบเชย

กันยายน

White Line

ศิลปิน: Blackhead

มีนาคม

เพลง: ข่าวร้ายหรือเปล่า

ศิลปิน: วสันต์ โชติกุล

มีนาคม

เพลง: เจ็บเท่าท่ีจะเจ็บได้

ศิลปิน: เก่ง อธิป

ตุลาคม

เพลง: รับฉันไว้นะเธอ

ศิลปิน: กบ เสาวนิตย์

ตุลาคม

เพลง: No No No No

ศิลปิน: The Jikko

กันยายน

เพลง: นานแค่ไหน (Rescue Me)

ศิลปิน: เหวย เหวย (ปภัสสร ฮัน)
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กันยายน

Catarock OSX

ศิลปิน: จิรศักด์ิ ปานพุ่ม

ตุลาคม

แจ่มจันทร์ โปรเจค

ศิลปิน: สิงโต นำาโชค/ลูกปัด ชลนรรจ์/บ๊ิก 

ธานัท/โก้ Mr.saxman/Way Station/จุ๊บ 

วุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี/อุ๋ม วฤตดา ภิรมย์ภักดี

/Love Me Please/จรินทร์ ธรรมวัฒนะ

พฤศจิกายน

Delicious

ศิลปิน: The Dey

ธันวาคม

รักและขอบคุณ

ศิลปิน: ถังเบียร์ ภูริวัชร์/เทม เมธี/เต้ย ธัญชนิต/

บีม กรธัช/เบล ปนัสดา/นัน สุนันทา/มุก กุลชา/

แนน จิราภา/หงหยก จันษกร/เหินฟ้า สรวิศ/

ตอง ณภัทร/เนเน่  พรนับพัน

เมษายน

เพลง: Raw Love

ศิลปิน: คริส เชาวลิต

กรกฎาคม

เพลง: เอนเอียง

ศิลปิน: Way Station

สิงหาคม

เพลง: Hip Rock

ศิลปิน: VIP Feat. Billy Ogan

กันยายน

เพลง: คนกลางคืน

ศิลปิน: Way Station

พฤศจิกายน

เพลง: ขอดาว (อีกคร้ัง)

ศิลปิน: ปอย Portrait

พฤศจิกายน

เพลง: บางส่ิงแค่รู้สึก

ศิลปิน: Jackie Nanny Nina

พฤศจิกายน

เพลง: ต้นกล้าของพ่อ

รวมศิลปิน

ธันวาคม

เพลง: ร้องจนกว่า

ศิลปิน: 7 O’Clock
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รูปเด่นประจำ�ปี

สำ�หรับภ�พ The Golden Light in Banglen ใบนี้ ถ่�ยจ�ก
อ�ค�ร Silo / Malt Intake ผมถ�่ยไวไ้ดป้ระม�ณสกั 3 ปกีว�่ๆ เหน็จะ
ได ้สมยัทีโ่รงง�นบ�งเลนเพิง่เริม่ผลิตเบยีรไ์ดไ้มน่�น ปกตแิล้วเปน็คน
ชอบถ่�ยรูปอยู่แล้วด้วย ตอนนั้นมีกล้อง ง่�ยๆ เลยครับว�่เห่อกล้อง
ใหม่ เห็นอะไรถ�่ยหมด สวยบ้�งไม่สวยบ้�งก็ว่�กันไป

ใบนี้เป็นแสงเช้� โดยส่วนตัวหลังจ�กที่สำ�รวจบริเวณโรงง�น
บ�งเลนรอบๆ แล้ว ก็คิดว่�วิวตรงจุดนี้เป็นจุดที่พระอ�ทิตย์ขึ้นสวย
ที่สุดแล้ว เหลือก็แต่เร�ต้องไปเฝ้�รอที่ธรรมช�ติจะให้โอก�สเร� ยัง
จำ�ได้แบบเลือนๆ ว่� วันนั้นตื่นเช�้ม�ทำ�ง�นต�มปกติ ท้องฟ้�เป็นสี
ส้ม แต่พระอ�ทิตย์ยังไม่ขึ้น คิดว�่ยังไงแสงเช�้ต้องสวยแน่ๆ ก็หอบ
ห้ิวเจ�้ D90 เดนิขึน้ไปเลอืกมมุรอพระอ�ทติยข์ึน้ สดุท�้ยกไ็ดภ้�พม�

ต�มที่เห็นนี้แหละครับ ̂ ^
และเมื่อมีโครงก�รประกวดภ�พถ่�ย 80 ปีผ่�นมุมมองพี่น้อง

ช�วสิงห์ ภ�พที่แวบเข�้ม�ในสมองทีแรกเลยก็คือภ�พนี้เลย แต่ก็ยัง
ไม่ค่อยถูกใจเท�่ไหร่ คิดว�่อย�กได้คนสักคน หรือนกสักฝูงนึง เข้�
ม�อยูใ่นภ�พ แตโ่อก�สกไ็มเ่อือ้อำ�นวยซะท ีบ�งวนัอ�ก�ศด ีแตไ่ม่มี
กลอ้ง พอวนัไหนพกกลอ้งม� ฟ�้กไ็มเ่ปน็ใจ แตไ่มเ่ปน็ไรครบั แสง สี 
เท่�ท่ีไดม้�นีก้เ็ป็นภ�พท่ีดภี�พหนึง่เท่�ท่ีมีอยู่ในมือแลว้ละครบั \^0^/

ขอขอบคุณโครงก�รประกวดภ�พถ�่ย 80 ปีผ�่นมุมมองพี่น้อง
ช�วสิงห์ จ�กภ�พเล็กๆ ของผม กล�ยม�เป็นคว�มภูมิใจที่ยิ่งใหญ่
สำ�หรับตัวผมเอง 

สุดท้�ยขอขอบคุณผู้อ่�นทุกท่�นที่สละเวล�อ่�นม�จนถึง
บรรทัดนี้ ขอบคุณทุกๆ ท่�นจ�กใจจริง สวัสดีครับ ̂ /\^

เรื่อง: นายเจนจบ ปคุณพูลสิน 

ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำารุง บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด

รูปเด่นประจำาปี

The Golden Light in Banglen 
ภาพชนะเลิศโครงการประกวดภาพถ่าย 80 ปี ผ่านมุมมองพี่น้องชาวสิงห์

จากปกหนังสือ Singha Magazine เล่ม 1

history channel ได้เลือกไปใช้ในโฆษณารายการ Making of the Lion

สวัสดีครับ
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สิงห์กับข่าวทั่วโลก

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

งานเล้ียงเฉลิมฉลองความร่วมมือกัน

ระหว่างสิงห์กับคาร์ลสเบิร์ก ณ โรงแรม

แมนดาริน โอเรียนเต็ล

30

1

รัฐบาลประกาศ

ใช้นโยบายขึ้นค่าแรง

ข้ันต่ำา 300 บาทต่อวัน

ทั่วประเทศ

นายเลอเลืองมินห์ 

จากเวียดนาม ได้รับ

แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ

อาเซียนคนใหม่ต่อจาก

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

มีกำาหนดดำารงตำาแหน่ง

เป็นเวลา 5 ปี

สิงห์ ต่อสัญญา

ในการเป็นโกลบอล 

พาร์ทเนอร์ร่วมกับ

ที มแมน เชส เตอร์  

ยูไนเต็ด

29

สิงห์กับข่าวท่ัวโลก

เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่าย

ย่างมาชิตะ พร้อมพรีเซนเตอร์

จากเกาหลี คยูฮยอน แห่งวง

ซูเปอร์จูเนียร์ วางจำาหน่ายใน

เดือนมีนาคม 2556

4

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่

ซันโวออกวางจำาหน่าย

เป็นครั้ งแรกในทุก

ช่องทางจัดจำาหน่าย

ทั่วประเทศ

11

13

พิธีแต่ง ต้ังพระ

คาร์ดินัล จอร์จ มาริโอ

เบอร์โกกลิโอ (Cardi-

nal Jorge Mario Ber-

goglio) วัย 76 ปี แห่ง

โบสถ์คาทอลิกในกรุง

บัวโนสไอเรส ประเทศ

อาร์เจนตินา ท่ีได้ช่ือว่า

พระคาร์ดินัลผู้ไม่เคย

ยิ้ม เป็นสมเด็จพระ

สันตะปาปาองค์ท่ี 266 

และทรงใช้พระนาม

ว่า ฟรานซิส (Francis)

ตามชื่อของ Francis 

of Assisi นักบุญชาว

อิตาลียุคศตวรรษท่ี 13 

พระองค์ถือเป็นพระ

สันตะปาปาจากลาติน

อเมริกาพระองค์แรก

สิงห์กับเฟอร์รารี่ร่วมกัน

แถลงข่าวในการจับมือเป็น

พันธมิตร เพื่อสนับสนุนการ

แข่งขันเฟอร์รารี่ ชาลเลนจ์ 

โทรฟีโอ พิเรลลี ทั้ง  23 สนาม

ทั่วโลกตลอดปี 2556 

19

15
ละครชุดสุภาพบุรุษ

จุฑาเทพ ออกอากาศ

ทางไทยทีวีสีช่อง 3 

ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลา 20.15-22.45 น. 

โดยมีท้ังหมด 5 เร่ือง

ได้แก่ คุณชายธราธร

คุณชายปวรรุจ คุณ

ชายพุฒิภัทร คุณชาย

รัชชานนท์ และคุณชาย

รณพีร์

28
พ่ีมาก…พระโขนง

ภาพยนตร์จากค่ายจีที

เอช เข้าฉายทุกโรงภาพ

ยนตร์ และกวาดรายได้

ในวันแรกไปท้ังหมด 

21.20 ล้านบาท หลังจาก

เข้าฉายเป็นเวลา 3 เดือน

ก็ทำารายได้ทะลุ 1,000

ล้านบาท เป็นภาพยนตร์

ท่ีทำารายได้มากท่ีสุด

ของประเทศไทยและ

ทำารายได้มากท่ีสุดของ

ค่ายจีทีเอช 

15
พลตรีสนั่น ขจร

ประศาสน์ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี และ

นักการเมืองมืออาชีพ 

ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

ด้วยวัย 78 ปี เมื่อเวลา 

17.09 น. จากอาการ

ติดเช้ือในกระแสโลหิต

อย่างรุนแรง ส่งผลให้

ภาวะการไหลเวียน

โลหิตและระบบการ

หายใจล้มเหลว

เกิดอุกกาบาตตก

ที่่เมือง Chelyabinsk

ประเทศรัสเซีย สร้าง

ความเสียหายแก่ตึก

รามบ้านช่องกว่า 4 พัน 

แห่งและมีผู้บาดเจ็บ

เกือบ 1,500 คน สร้าง

ความตกใจแก่ชาว

โลกเป็นอย่างมาก

3
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร ผู้สมัครจาก

พรรคประชาธิปัตย์

คว้าชัยชนะในการ

เลือกตั้ งผู้ ว่ ากทม.

ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนน 

1,256,349 คะแนน

ปีนี้มีผู้ ใช้สิทธิ์ เลือก

ตั้งทั้งสิ้น 2,715,640 

คน คิดเป็น 63.98% 

โดย เขตทวี วัฒนา

แชมป์เก่า มีผู้มาใช้

สิทธ์ิมากท่ีสุด คิดเป็น 

70.88% และเขตดุสิต

มีผู้ มา ใช้ สิ ทธิ์ น้ อย

ที่สุด 56.85%

28

สมเด็จพระสันตะ

ปาปา เบเนดิกต์ที่ 16

(Benedict XVI) พระ

ประมุขแห่งคริสตจักร

โรมันคาทอลิกทรง

สละตำ าแหน่ งพระ

สันตะปาปา ภายหลัง

ดำารงตำาแหน่งได้ 7 ปี

เน่ืองจากมีพระชนมายุ

มาก เป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติพระกรณี-

ยกิจ พระองค์จึงเป็น

องค์ท่ี 3 ของประวัติ

ศาสตร์ท่ีสละตำาแหน่ง

น้ีหลังจากท่ีพระสันตะ

ปาปาเกรโกรีท่ี 12 ได้ 

ทรงสละตำาแหน่งไปใน

ปี ค.ศ.1415 หรือเมื่อ 

598 ปีที่แล้ว
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สิงห์ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยในงาน 

“Thai New Year day Songkran Festival คร้ังท่ี

10” ณ ย่านไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ร่วมงานท้ังชาว

ไทยและต่างชาติกว่าแสนคน กิจกรรมท่ีได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างมากคือเวทีมวยไทย ซ่ึงมี

นักมวยไทยระดับโลก ”บัวขาว ป.ประมุข” มา

แสดงลีลาให้ผู้ร่วมงาน            ได้รับชม

7

เมษายน พฤษภาคม

19

เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน

โบกมือลาตำาแหน่งผู้จัดการทีม

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสร

ฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษ หลัง

จากทำาหน้าที่มานาน 26 ปี 

21
ฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ทำาให้ไฟฟ้าดับใน 14 จังหวัด

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร

นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 

กระบี่ ระนอง สตูล สงขลา

สุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา 

สาเหตุเกิดจากสายส่งขนาด 

500 KV ของสายส่งจอมบึง-

ประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นสายส่ง

หลักในการส่งไฟฟ้าจากภาค

กลางไปภาคใต้นั้นเกิดขัดข้อง

นับเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ

ไทยในรอบ 30 ปี หลังจากที่

เ คย เกิ ด เหตุ ไฟฟ้ าดั บทั่ ว

ประเทศไทยหรืออย่างที่ภาษา

อังกฤษเรียกว่า Blackout  ขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2521 

ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 9 

ชั่วโมง 

เบียร์สิงห์ขนาดบรรจุใหม่ 500 

ม.ล. ท่ีพอเหมาะสามารถรินได้ 2

แก้วพอดี วางจำาหน่ายคร้ังแรกใน

ทุกช่องทางจัดจำาหน่ายท่ัวประเทศ

4

กองทัพผลิตภัณฑ์ในเครือ  

18 ผลิตภัณฑ์เดินทางไปโชว์

ความยิ่งใหญ่ในงานมหกรรม

แสดงสินค้าและอาหารที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชีีย “Thaifex World 

Food of Asia 2013”

22-26

15

เกิดระเบิดในการแข่งขันบอสตัน

มาราธอน 2013 เม่ือเวลา 14.49 น.  

บนถนนบอยล์สตัน ใกล้จัตุรัสโคพลีย์ 

ซึ่งเป็นบริเวณเส้นชัยของการแข่งขัน 

มีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บอีก 

183 คน

ราคาทองคำาโลกดิ่งลงมากเป็น

ประวัติศาสตร์ เนื่องจากกระแสข่าว

ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศ

เตรียมขายทอง และนักลงทุนเล็งเห็น

ว่าทองคำาให้ผลตอบแทนน้อยกว่า

ตลาดหุ้นและกองทุนเก็งกำาไรต่างๆ 

จึงขายทองคำาท้ิงจำานวนมากจนเกือบ

หมดพอร์ตการลงทุน

8

อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง

มาร์กาเรต แทตเชอร์ เจ้าของ

ฉายา “นางสิงห์เหล็ก” แห่ง

อังกฤษ ถึงแก่อสัญกรรมอย่าง

สงบในวัย 87 ปี หลังจากมี

อาการเส้นโลหิตในสมองอุดตัน 
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สิงห์กับข่าวทั่วโลก

กรกฎาคมมิถุนายน

1

รัฐบาลญ่ีปุ่นออก

ประกาศยกเลิกการขอ

วีซ่าให้กับนักท่องเท่ียว

ไทยท่ีจะพำานักในญ่ีปุ่น

ไม่เกิน 15 วัน เป็นไป

ตามนโยบายของนายก

รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

เพ่ือส่งเสริมการท่อง

เท่ียวและความสัมพันธ์

ระหว่าง 2 ประเทศ

ทำาให้มียอดนักท่อง

เที่ยวชาวไทยไปเยือน

ญ่ีปุ่นมากกว่า 30,000 

คน ในเดือนกรกฎาคม

เพียงเดือนเดียว และ

คาดว่าปีน้ีท้ังปีจะมี

มากกว่า 500,000 คน

ซ่ึงนับได้ว่าเป็นจำานวน

มากท่ีสุดในบรรดานัก

ท่องเท่ียวต่างชาติท่ี

เดินทางมาญ่ีปุ่น  

ศึกฟุตบอลคร้ังประวัติศาสตร์ระหว่างทีม Singha All Stars 

กับทีม Manchester United โดย Singha All Stars ชนะไปด้วย

คะแนน 1-0 

13

ทำาบุญตักบาตรพระ

สงฆ์ 99 รูป เน่ืองในวัน

ครบรอบ 80 ปีของบริษัท 

บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด

29

13
หลวงปู่เณรคำา ฉัต

ติโก ประธานสงฆ์วัดป่า

ขันติธรรม จังหวัดศรีษะ

เกษ ถูกตัดสินว่ากระทำา

ความผิดพระธรรมวินัย

และให้ขาดจากการเป็น

พระภิกษุสงฆ์ต้ังแต่วันน่้ี

เป็นต้นไป รวมทั้งมีมติ

ให้อายัดทรัพย์สินเป็น

จำานวนทั้งสิ้นกว่า 60

ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์บีอิ้ ง

คอลลาเจนท่ีได้พรีเซน

เตอร์คือคิมแทยอน

จากวงเกิร์ลเจเนอเรช่ัน

ออกวางจำาหน่ายครั้ง

แรกที่ร้านสะดวกซื้อ

และซูเปอร์มาร์เก็ต 

15

ศึกฟุตบอลคร้ังใหญ่นัด

ประวัติศาสตร์อีกคร้ังหน่ึง เป็น

ศึกระหว่างทีม Singha All Stars 

กับทีม Chelsea Football Club 

โดย Chelsea Football Club

ชนะไปด้วยคะแนน 1-0 

17

25
เอ็ดเวิร์ด สโนว์

เดน อดีตเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของซีไอเอ เปิดโปงเร่ืองอ้ือ

ฉาวในโครงการ “พริซึมเกต” ของสหรัฐอเมริกา

เพราะต้องการตีแผ่ให้โลกรู้ถึงการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของประชาชน

30
พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระ

พระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

คณะรัฐบาลนางสาว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5

22
ชาวอังกฤษเฉลิมฉลองการประสูติของเจ้าชายองค์ล่าสุด

ของราชวงศ์อังกฤษ พระนามเต็มว่า เจ้าชายจอร์จ อาเล็ก

ซานเดอร์ ลูอีส แห่งเคมบริดจ์ (Prince George Alexander

Louis of Cambridge) พระโอรสองค์แรกของเจ้าชายวิลเลียม

และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ เป็นการเสริมสร้างรัชทายาทอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 3 ให้แก่ราชวงศ์วินเซอร์แห่งสหราชอาณา

จักร นับจากมกุฎราชกุมารชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ เจ้าชาย

วิลเลียม และล่าสุดคือเจ้าชายจอร์จ รวมอนาคตพระราชาธิบดี

แห่งสหราชอาณาจักรถึง 3 รุ่น ซึ่งในปีนี้ ราชวงศ์อังกฤษได้รับ

คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนสูงลิบลิ่ว ซึ่งเริ่มมาเรื่อยๆ

ตั้งแต่หนังเรื่อง “The Queen” ที่โชว์ให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไม่รู้ที่สิ้นสุดของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 

จนมาถึงงานเสกสมรสของวิลเลียมกับเคท และการประสูติองค์

รัชทายาทล่าสุดนี้

23

ในเวลา 18:11 น.

ตามเวลาประเทศไทย 

คนบนโลกจะมองเห็น

ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในรอบปีประมาณ 

2-3% จากปกติ เน่ือง

จากเป็นวันท่ีดวงจันทร์

โคจรเข้ามาใกล้โลกท่ี

สุดในรอบปีท่ีระยะห่าง

356,989 กิโลเมตร และ

เป็นวันท่ีดวงจันทร์เต็ม

ดวงพอดี
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ตุลาคมสิงหาคม กันยายน

1

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จฯ แปรพระราช

ฐานประทับ ณ พระ

ตำาหนักเปี่ยมสุข วัง

ไกลกังวล จังหวัดประ

จวบคีรีขันธ์ หลังจาก

ที่ทรงประทับ ณ โรง

พยาบาลศิริราชตั้ ง

แต่วันที่ 19 กันยายน 

2552 จนถึงวันที่ 1 

สิงหาคม 2556 รวม

เป็นระยะเวลา 3 ปี 

10 เดือน

30
นิตยสาร Forbes 

ของสหรัฐอเมริกาได้

จัดอันดับบุคคลผู้ทรง

อิทธิพลท่ีสุดในโลก ซ่ึง

อันดับ 1 ตกเป็นของ

นายวลาดิเมียร์ ปูติน 

ประธานาธิบดีรัสเซีย

คนปัจจุบัน ชนะนาย

บารัค โอบามา ท่ีครอง

ตำาแหน่งมา 3 สมัยติด 

10

สมเด็จพระพุฒา

จารย์ (เก่ียว อุปเสโณ) 

เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

และประธานคณะผู้

ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช ได้มรณ

ภาพเนื่องจากอาการ

ติดเช้ือในกระแสเลือด

สิรริวมอายุ 85 ปี

17
น.ส.รัชนก อินทนนท์ หรือน้องเมย์ นัก

ตบลูกขนไก่มืออันดับ 3 ของโลกวัย 18 ปี ได้

สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์หญิง

เดี่ยวที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันแบดมินตัน

ชิงแชมป์โลก “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยน

ชิพส์ 2013” ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน

งานเล้ียงฉลองครบรอบ 80 ปีบริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ณ อิมแพค

ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี

3-4

งาน Singha World จัดข้ึนเป็นคร้ังแรก

ท่ีจังหวัดชลบุรี เป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์และ

สินค้าต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือให้

เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

31-1

4
กระทรวงการคลัง

ออกประกาศเก็บภาษี

สุรา เบียร์ ไวน์ อัตรา

ใหม่โดยมีการปรับเฉล่ีย

7-8% และบางรายการ

ได้ปรับข้ึนถึง 10-15% 

เช่น สุรานำาเข้า

ทางช่อง History ได้จัดทำา

ตอนพิเศษสำาหรับเบียร์สิงห์ช่ือ

ว่า “The making of the Lion” 

ออกอากาศในประเทศไทย

คร้ังแรกเวลา  22.00  น. ทางช่อง 

True vision 121 ตามเวลา

ของประเทศไทยและจะออก

อากาศในประเทศสิงคโปร์ 

ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย

มาเลเซีย มาเก๊า ฟิลิปปินส์

พม่า บรูไน กัมพูชา มองโกเลีย

ปาปัวนิวกินี และปาเลา

27

1

รั ฐบาลสหรัฐฯ

ประกาศปิดทำาการลง

เป็นการชั่วคราว ด้วย 

ผลจากการที่ส.ส.ของ

พรรครีพับลิกันได้รวม

หัวกันลงคะแนนเสียง

กำาหนดเง่ือนไขในการ

อนุมัติร่างงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี 2557

พ่วงไปกับการท่ีประธา

นาธิบดีโอบามาจะ

ต้องยอมชะลอแผน

ปฏิรูประบบสุขภาพ

สหรัฐของเขา หรือที่

รู้จักกันในนาม Oba-

macare ออกไป 1 ปี 

24

สมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆ

ราช สกลมหาสังฆปริ

นายก (เจริญ สุวฑฺฒ

โน) สิ้นพระชนม์เมื่อ

เวลา 19.30 น. สาเหตุ

จากอาการติดเชื้อใน

กระแสพระโลหิต เป็น 

การสูญเสียพระผู้ใหญ่

คร้ังท่ี 2 ในรอบปี

8
ละครเร่ืองทองเน้ือ

เก้า ในเวอร์ช่ันปี 2556  

ออกอากาศทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 ทุกวันศุกร์ เสาร์

อาทิตย์ เวลา 20.15- 

22.45 น. กำากับการ

แสดงโดยพงษ์พัฒน์

วชิรบรรจง นำาแสดง

โดยวรนุช ภิรมย์ภักดี 

ณัฐวุฒิ สะกิดใจ จิรายุ 

ตั้งศรีสุข 
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สิงห์กับข่าวทั่วโลก

พฤศจิกายน ธันวาคม

8

ไต้ฝุ่นไห่เย่ียนพัด

ถล่มฟิลิปปินส์ สร้าง

ความเสียหายหนักท่ัว

ภาคกลาง คาดว่ามีผู้

เสียชีวิตกว่า 10,000  

คน นับเป็นพายุไต้ฝุ่น

ท่ีรุนแรงท่ีสุดในประวัติ

ศาสตร์ ทางสิงห์อาสา

จึงร่วมมือกับทางสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

นำาน้ำาด่ืมตราสิงห์ขนาด 

1.5 ลิตร จำานวนหมื่น

แพ็คไปช่วยผู้ประสบภัย

11

ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม

ระหว่างประเทศได้

แถลงคำาพิพากษาใน

คดีเขาพระวิหารโดย

ให้ยึดถือคำาพิพากษา

ของปี 2505 เป็นหลัก 

ส.ส. 9 ท่านนำาโดย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ประกาศลาออกจาก

สภาและผันตัวเป็นแกน

นำาในการเคล่ือนไหวล้ม

ล้างพรบ.นิรโทษกรรม

โดยมีผู้ชุมนุมจากหลาย

แห่งในกรุงเทพเข้าร่วม

การประท้วงคัดค้านท่ี

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

บนถนนราชดำาเนิน

12
รูปเขียน “Three 

Studies of Lucian

Freud โดย Francis 

Bacon ได้ถูกประมูล

ด้วยราคา 142.4 ล้าน

เ ห รี ยญสห รั ฐ ห รื อ

ประมาณ 4,500 ล้าน

บาท สร้างสถิติสูงสุด

สำาหรับราคาประมูล

งานศิลปะระดับโลก

13
Pink Star เพชรนำา้

งามรูปไข่สีชมพูขนาด

59.60 กะรัต ได้รับ 

การประมูลไปในราคา

83 ล้านเหรียญสหรัฐ

หรือประมาณ 2,600 

ล้านบาท สร้างประวัติ

ศาสตร์ราคาประมูล

ของเคร่ืองประดับโลก

เทศกาลลานเบียร์ช่วง

หน้าหนาวประจำาปีกลับมา

อีกครั้ง โดยในปีนี้ชาวเมือง

กรุงสามารถพบกับผลิตภัณฑ์

ของเราได้ที่ลานเบียร์เซ็น

ทรัลเวิลด์ ลานเบียร์เมเจอร์

รัชโยธิน ลานเบียร์ Crystal 

Design Center ลานเบียร์

เมกะบางนา (Mega Bang-

na) พอร์โต้ ชิโน่ (Porto 

Chino Beer Fest)

24เป็นต้นไป

5

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง

ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเปิด

โอกาสให้ประชาชนประมาณ 1,500 

คนเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จเนื่องในวันมหา

มงคล 5 ธันวามหาราช

เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานา

ธิบดีแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรมเม่ือ

เวลา 20.50 น. ตามเวลาในแอฟริกาใต้

9
พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ  พระราช

ทานพระราชกฤษฎีกายุบ

สภาผู้แทนราษฎร และจะมี

การเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2557

30

Paul Walker นัก

แสดงนำาจากหนังยอด

ฮิต Fast & Furious ได้

เสียชีวิตลงด้วยวัย 40 

ปี จากอุบัติเหตุรถชน 

ท้ังน้ีนาย Walker เป็น

ผู้โดยสารในรถสปอร์ต

 Porsche Carrera GT 

ขับโดยเพ่ือนสนิทท่ีร่วม

จัดต้ังกองทุนเพ่ือช่วย

เหลือผู้ประสบภัย

                          เทศกาลท่องเท่ียว “Farm Festival on the hill 2013” 

จัดข้ึนเป็นปีท่ี 2 ท่ีไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120,000 คน ใน

วันท่ี 16 พฤศจิกายน ยังมีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย “สิงห์ 

เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2013” เป็นสนามสุดท้ายก่อนปิดฉากการแข่งขัน

ประจำาปี 2556 และเป็นการฉลองครบรอบ 15 ปีของการแข่งขันรายการน้ี 

13-17
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  ร่วมสนุก / บันเทิง

1. ผลิตภัณฑ์ใดที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย     2. ผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นของบริษัทในเครือ 
 

            เครื่องดื่มอิชิตัน เย็น เย็น     เครื่องดื่ม Vitamix C120      อาหารเสริม Peachy                       Arare Choc ของบริษัท เฮสโก ฟู้ด จำากัด

1 64 5

เฉลยคำ�ถ�ม
SINGHA MAGAZINE เล่ม4/2556
เฉลยคำ�ถ�ม
SINGHA MAGAZINE เล่ม4/2556
เฉลยคำ�ถ�ม
SINGHA MAGAZINE เล่ม4/2556

Thank you

ร�ยช่ือผู้ท่ีตอบถูก และได้รับร�งวัลร�ยช่ือผู้ท่ีตอบถูก และได้รับร�งวัลร�ยช่ือผู้ท่ีตอบถูก และได้รับร�งวัล
 1. ม.ล.รวี สุขสวัสดิ์

 2. น.ส.สิรวีร์ นุ่มฉาว

 3. น.ส.อัมพวรรณ สืบบุก

 4. นายณภัทร ชาติทอง

 5. นายนวพล ลักษิตานนท์

 6. น.ส.ณิชมน เจนกษิดิศ

 7. นายวัชรพงศ์ คีตาจีวะ

 8. น.ส.รชยา เลิศณรงค์ชาญ

 9. น.ส.ธิติมา โค้วบุญญะราศรี

10. น.ส.อุทุมพร ประกอบผล

11. น.ส.อรริยา ช่ืนบุตร

12. นางชุติมา วิวัฒน์สมวงศ์

13. น.ส.สุวลักษณ์ วิบูลย์ศิริรัตน์

14. น.ส.พรเพ็ญ มาโนช 

15. นายพัฒน์พงษ์ สัมพันธารักษ์

31. นายอนุศักดิ์ ผึ้งทอง

32. นายพีรเดช ธนีคุณ

33. น.ส.อัญชลี อัญมณีเจริญ

34. นายโอภาส พวงบุษบา

35. น.ส.สุพรรษา ดารานนท์

36. นายคฑาวุฒิ นกพัฒน์

37. นายต้น ณะทองก้อน

38. น.ส.ณัฐยาน์ มูลทองชุน

39. น.ส.กรวิภา รักศิลป์

40. นายกิตติ มาศภูมี

16. น.ส.พัชธิรา นาคนิยม

17. นายนิวัฒน์ หอมวัฒนา

18. น.ส.ฐาปนีย์ ลิมป์สิทธิสาร

19. นายอธิวัฒน์ ลีนะธรรม

20. นายทรงศักด์ิ สินสมศักด์ิ

21. น.ส.สุจิตรา หลิมกุล

22. น.ส.วารุณี เจริญพานนท์

23. นายณัฐพล จอมอินตา

24. นายธีรสิทธ์ิ สุทธิธรรมฐากูร

25. น.ส.นารีรัตน์ พราหมจร

26. น.ส.นพร อติวานิชยพงศ์

27. นายเด่น เพ็งบุญทัศน์

28. นายทรงยศ อาชวสิริพันธ์

29. น.ส.นวพรรษ สมสุข

30. นางอรดี อ่ำาหนองบัว

41. นางอังคณา บุณยวิริยกุล

42. น.ส.ณัฐภัทร อินทรสูต

43. นายนพดล ศรีโพธ์ิทอง

44. น.ส.ป่ินลัดดา อ้ึงตระกูล

45. นายปรินทร คุณาธาทร

46. น.ส.จารุวรรณ ภิรมย์คล้อย

47. น.ส.ภัชรีย์ญา พรธนัชญ์สกุล

48. นางชมพูนุท ลาภรวย

49. น.ส.ศศิกานต์ อิทธิกุล

50. นางนาฏยา ม่ันมะโน
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 5 ก้�วผ่�นอุปสรรค เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

ในขณะนี้ ก�รเมืองในไทยก็ยังดุเดือดอยู่พอควร สร้�งคว�มแตกแยกให้กับประช�ชนช�วไทย
ระหว่�งเพื่อนสนิทมิตรสห�ยและภ�ยในครอบครัว ในครอบครัวสิงห์เองก็ย่อมที่จะต้องโดนกระทบไปด้วย

พวกเร�คงได้ฟังทั้งคำ�ชมและคำ�ติ ได้เห็นภ�พจ�กท�งโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเรื่องคว�มไม่ลงรอยท�งก�รเมืองนี้
ดูว�่คงจะเป็นต่อไปเรื่อยๆ ยังไม่มีใครเด�ได้ว่�จะยุติอย่�งไร

พระยาภิรมย์ภักดีท่านได้เคยบอกกับ

ลูกและหลานรุ่นโตไว้ว่า หากเป็นไปได้ ไม่

ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เพราะท่าน

เจ้าคุณก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หลวงทางการเมืองของไทยมาแล้ว จะอยู่

ข้างใดไม่สำาคัญ แต่ต้องเข้าได้กับทุกฝ่าย

เพราะเราเป็นธุรกิจ เป็นกลไกหนึ่งของชาติ

ที่สร้างงานให้กับคนไทย แม้จะไม่มากเมื่อ

เปรียบเทียบกับประชาชนทั้งประเทศ แต่ก็

เป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของผู้ที่อยู่

ในบริษัท และธุรกิจก็เป็นกลไกที่ช่วยเรื่อง

การเงินของประเทศ ทั้งเล็กและใหญ่ก็มีส่วน

ช่วยด้วยกันทั้งนั้น 

การริเริ่มบริษัทผลิตเบียร์แห่งแรกของ

ชาติไทยเป็นไปด้วยความยากลำาบาก และ

ได้พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาช่วยสตาร์ทเครื่อง

ให้เริ่มเดินหน้าไปได้ แต่ครั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

ดูจะลงตัวแล้ว ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองโดยการกระทำาของกลุ่มคนที่ได้รับ

การศึกษาจากต่างประเทศด้วยเงินค่าเล่า

เรียนของพระเจ้าแผ่นดิน หลายท่านก็เป็น

ข้าหลวงที่ได้รับพระราชทานยศฐาบรรดา

ศักดิ์กัน เป็นช่วงทุกข์ใจยิ่งนักสำาหรับหลาย

คนในชาติไทยรวมถึงท่านเจ้าคุณด้วย การ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลกระทบต่อท่านเจ้า

คุณโดยตรง เนื่องจากรัฐบาลใหม่ไม่เห็นด้วย

กับสิ่งที่ได้ตกลงกับ “รัฐบาล” เก่าไว้ ก็ต้อง

เปลี่ยนกันใหม่หมด เรียกได้ว่ารัฐบาลใหม่

มีการตุกติกเรื่องอัตราภาษีและเล็งเห็นว่า

ธุรกิจนี้น่าจะมีสภาพคล่องที่ดี โดยเฉพาะ

เมื่อมีคนอย่างท่านเจ้าคุณทำาการบ้านมาให้

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรัฐบาลก็ถือบลูพริ้นท์

หรือแบบการทำาธุรกิจเบียร์ไว้ในมือ และด้วย

พระบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีอำานาจใน

ขณะนั้นก็น้อมรับคำาแนะพระราชทาน แต่ก็

ใช่ว่าจะปฏิบัติทันทีเลย ทิ้งมาอีกหลายเดือน 

ท่านเจ้าคุณจึงต้องเสริมข้อเจรจา จนบริษัท

บุญรอดฯ ได้ตั้งขึ้นในที่สุด
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ



95SINGHA  MAGAZINE

ในปีต่อๆ มา พระยาภิรมย์ภักดีได้ผ่าน

การนำาประเทศของนายกรัฐมนตรีถึง 8 คน 

แต่จากการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง 22 ครั้ง 

เรียกว่าผลัดกันเป็นนายก มีนายควง อภัยวงศ์ 

หรืออดีตหลวงโกวิทอภัยวงศ์ รับตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีถึง 3 ครั้ง จากครั้งแรกที่เป็น

สมาชิกคณะราษฎร หนึ่งในผู้ที่กระทำาการ

เปล่ียนแปลงการปกครองและมีการป้ายสี

พระเจ้าอยู่หัวต่างๆ นานา จนมาเป็นผู้ก่อต้ัง

พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 ใน

ระหว่างน้ัน ท่านเจ้าคุณก็ต้องฝ่าสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 ท่ีกระทบไทยระหว่างปี พ.ศ. 2484-

2489 และน้ำาท่วมใหญ่เมื่อปี 2485 ช่วยกัน

พยุงบริษัทกับคุณวิทย์และคุณประจวบให้

อยู่รอดผ่านช่วงสงครามมาได้ แต่พอเปลี่ยน

รัฐบาลทีอัตราภาษีก็เปลี่ยนอีก รวมทั้งอัตรา

อ่ืนๆ  ท่ีรัฐบาลในขณะน้ันเห็นสมควรท่ีจะเก็บ

เป็นเรื่องหนักใจให้กับท่านเจ้าคุณ แต่ก็ต้อง

ทำาตามเพื่อความอยู่รอด ยึดความคิดที่ว่า 

หากเราทำาดีก็ย่อมจะมีผู้คุ้มครอง  และทำางาน

สร้างธุรกิจต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด เพ่ือ

ความอยู่รอดของธุรกิจที่ท่านเจ้าคุณมีความ

ประสงค์จะให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นหลาน

รุ่นเหลน เป็นหน้าเป็นตาให้กับวงศ์ตระกูล

เป็นความปล้ืมปีติส่วนตัวและภาคภูมิใจของ

พระยาภิรมย์ภักดี

ในปี พ.ศ. 2504 เป็นปีท่ีมีเบียร์ใหม่ผลิต

ออกมาแข่งขันกับเบียร์ตราสิงห์ของบริษัท

บุญรอดฯ เกิดจากการสนับสนุนของนายก

รัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ คือ เบียร์

ตราหนุมาน ตราแผนที่ และตรากระทิง แต่

ก็ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปจน

ต้องขายธุรกิจออกไป

หลังจากท่ีพระยาภิรมย์ภักดีได้เสียชีวิต

ลงเมื่อปี 2493 บริษัทฯ ภายใต้การนำาของ

ลูกและหลานของท่านเจ้าคุณได้ผ่านนายก

รัฐมนตรีอีก 25 คน จากการเปลี่ยนแปลง

นายกรัฐมนตรีถึง 37 ครั้งในรอบ 63 ปี หรือ

เทียบได้ว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลประมาณ

ทุกๆ 1.7 ปี เรียกว่าเป็นการเมืองท่ีไม่น่ิงเลย

แม้จะเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นเวลา

ถึง 81 ปีแล้วก็ตาม ภาษีเบียร์ที่กำาหนดโดย

รัฐบาลต่างๆ ก็เรียกว่าขึ้นลงตามความต้อง

การของรัฐบาลนั้นๆ ทางบริษัทจะต้องมีการ

เจรจาต่อรองกับรัฐบาลในแต่ละสมัยอยู่

เนืองๆ และผู้ที่มีบทบาทโดยตรงของบริษัท 

บุญรอดฯ ก็รวมถึงพระยาภิรมย์ภักดี คุณ

วิทย์ คุณประจวบ คุณวาปี คุณปิยะ และ

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี จนถึงปัจจุบัน หน้าที่

ดังกล่าวได้ตกอยู่กับรุ่นเหลนคือคุณชญานิน 

เทพาคำา และคุณปิติ ภิรมย์ภักดี

สรุปได้ว่าเรื่องสังคม การเมือง และผล

ประโยชน์ ไม่เข้าใครออกใคร หน้าที่หลัก

ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ก็คือ

การดูแลทุกข์สุขของพนักงานในบริษัทและ

บริษัทในเครือที่มีกว่า 10,000 คน และการ

ช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านตามที่บริษัทได้

กระทำามาโดยตลอดเพื่อจะสานต่อความ

ความต้องการของพระยาภิรมย์ภักดีซึ่ง

ครอบคลุมด้านการศึกษา การให้ความช่วย

เหลือทางการแพทย์ การให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและภัยต่างๆ และ 

ความช่วยเหลืออีกหลายๆ ด้าน จากหลาย

หน่วยงานภายใต้กลุ่มสิงห์

ทั้งนี้ ก็เพียงเพื่อการสืบสานต่อยอด

ธุรกิจไปยังลูกหลานรุ่น 5 6 และ 7 ต่อไป 

ถือเป็นความภาคภูมิใจและความปลื้มปีติ

ส่วนตัวของลูกหลานส่วนใหญ่ ที่ได้รับช่วง

ต่อจากพระยาภิรมย์ภักดี และหวังที่จะ

พยุงธุรกิจนี้เอาไว้ ไม่ว่าจะต้องฝ่าฟันภัย

หรืออุปสรรคต่างๆ นานาจากทั้งภายนอก

และภายในให้อยู่ต่อไปจนถึงช่ัวลูกช่ัวหลาน 

คงความฝันบรรพบุรุษของครอบครัวสิงห์คือ

พระยาภิรมย์ภักดี

นายควง อภัยวงศ์

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

หน้าที่หลักของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
ก็คือการดูแลทุกข์สุขของพนักงานในบริษัทและบริษัทในเครือ

ที่มีกว่า 10,000 คนและช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน
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ของเงินโบราณ

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	6	
เสด็จฯ	ประพาสอินเดียเม่ือธันวาคม	พ.ศ.	2415	ผู้ตาม
เสด็จจะแต่งกายก่ึงฝร่ัง	กล่าวคือ	ใส่เส้ือนอกผูกเนคไท	ใส่
กับผ้าโจงแทนกางเกง	ท่ีเมืองกัลกัตตา	มีช่างฝีมือดีตัดเส้ือ
คอต้ังมีกระดุมติดท่ีคอถวายพระเจ้าอยู่หัว	เป็นท่ีพอพระราช
หฤทัย	เจ้าพระยาภาสกรวงศ์	(พร	บุนนาค)	ราชเลขานุการ
ในขณะน้ัน	ก็ทูลถวายช่ือว่า	ราชปะแตน	มาจากคำาว่า	ราช	
+	pattern	แปลว่า	แบบหลวง	จึงกลายมาเป็นชุดประจำา
ของข้าหลวงจากน้ันมา	และกระดุมของเส้ือราชปะแตนก็
กลายเป็นแฟช่ันการแต่งกายสำาหรับผู้ชายไปโดยปริยาย	มี
การจัดทำาข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสต่างๆ	บ้างก็ออกแบบ
กระดุมเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว	เก๋ไก๋มากในสมัยน้ัน
	 กระดุมหนุมานคาบศรน้ี	 ก็น่าจะเป็นชุดกระดุมท่ีส่ัง
ทำาข้ึนพิเศษโดยพระยาภิรมย์ภักดี	 คาดกันว่าเพ่ือการใช้
ส่วนตัว	และเพ่ือเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่และเพ่ือนสนิท
มิตรสหายของท่านเจ้าคุณ	 เพ่ือใช้กับเส้ือราชปะแตนเช่น
เดียวกับกระดุม	cufffllink	สำาหรับกลัดปลายแขนเส้ือชุดสูท
แบบฝร่ัง	
	 กล่องบุหร่ีเงินคือเคร่ืองประดับสำาหรับผู้ชายสมัยน้ัน
อีกอย่างหน่ึง	 จะมีความพิเศษข้ึนมาอีก	 ผู้ท่ีได้รับน่าจะมี
ความใกล้ชิดท่านเจ้าคุณกว่าผู้อ่ืน	อาจเป็นผู้ใหญ่ท่ีเคารพ	
หรือเป็นผู้ท่ีทำากิจให้แก่บริษัทมากมาย	 สมควรท่ีจะได้รับ

ส่ิงของจากใจท่ีมีคุณค่า	 เก็บรักษาไว้เพ่ือระลึกถึงเวลาท่ี
ผ่านไปแล้ว
	 ส่ิงของทุกช้ินไม่ทราบว่ามีการจัดทำาข้ึนก่ีช้ินหรือมีการ
แจกจ่ายให้ผู้ใดบ้าง	เป็นส่ิงท่ีพิเศษมากในสมัยน้ี	หากมีผู้ใด
ทราบรายละเอียดมากกว่าน้ี	สามารถเล่าสู่กันฟังได้นะครับ

*ของเก่าเล่าเร่ือง เปิดพ้ืนท่ีให้ชาวสิงห์ทุกคนลองไปค้นของเก่าท่ีเต็มไปด้วยความทรงจำาในบ้าน พร้อมเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับของน้ัน

เพ่ือแบ่งปันเร่ืองราวท่ีมีค่าให้กันและกัน ส่งรูปถ่ายและเร่ืองราวไม่เกินค่อนหน้า A4 มาได้ท่ี singhamagazine@boonrawd.co.th

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

ขอขอบคุณ คุณดอล บุญมั่น
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สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

“หน่วยพิเศษนี้เป็นอาวุธ และเป็น 

asset ใหม่ของแผนกกิจกรรมการ

ตลาด ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการ

ทำางานของสินค้าต่างๆ ในฝ่ายการ

ตลาดผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์” 

เ ป็ นปร ะ โ ยคที่คุณรติ  พั นธุ์ ท วี  

ผูอ้ำ�นวยก�รบรหิ�รประจำ�สำ�นกัง�น

กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่กำาหนดใหไ้ว้

เป็นภารกิจของ “ซันโวโมบายล์” จาก

การประชุมของฝ่ายการตลาดนอน

แอลกอฮอล์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่าน

มา เปรียบเสมือนจุดประกายสร้าง

พลังงานขับเคลื่อนบุคลากรได้เกิด

ความภาคภูมิใจและกำาลังใจที่จะปลูก

ปั้น Sanvo Mobile Project ให้ทำางาน

ประสานร่วมกับกิจกรรมการตลาด

อื่นๆ อย่างมีศักยภาพแข็งแรงต่อไป

Non-Alcohol Marketing’s Arm

หน่วยพิเศษผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์

“Sanvo 

Mobile Team”

นายศักดิ์เดชน์ ทวิชาติเมธีกุล

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาดนอนแอลกอฮอล์

รายชื่อทีมงาน Sanvo Mobile Team 

รุ่นบุกเบิก เรียงจ�กซ้�ยไปขว�

นายวนัส อรุโณทัยพิพัฒน์

ผู้จัดการส่วนการตลาดนอนแอลกอฮอล์

เรื่อง: ปรินทร  เรียบเรียง: ศิก�นต์

นายธนวัต ลิขสิทธิพันธุ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ซันโว

“ซันโวโมบายล์”

นายสุริยัน ทับทิม 

เจ้าหน้าที่การตลาด Non-Alcohol ภาคอีสานบน

นายปรินทร คุณาธาทร 

เจ้าหน้าที่การตลาด Non-Alcohol กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล

นางสาววัชราภรณ์ อังคะนิจ

พนักงานบริการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ Non-Alcohol  

นางสาวเรวดี ไชยเพส

พนักงานบริการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ Non-Alcohol  

นายวุฒิพงษ์ พรมวัฒน์

พนักงานส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ Sanvo

นายศิริชัย จารัตน์  

พนักงานส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ Sanvo
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 จากสิ่งที่ถ่ายทอดออกจากหัวใจคน
ทำางานคนหนึง่ในทมีซนัโวโมบายลน์ี ้ทมีงาน
สิงห์ แมกกาซีน ขออนุญาตพาทุกท่านไป
รู้จักที่มาที่ไป หน้าที่ เป้าหมาย และตัวตน
ของทมีงานนอ้งใหมล่า่สดุจากหนว่ยงานการ
ตลาดของนอนแอลกอฮอล์

 “ต้องบอกก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของ 
ซันโวโมบายล์ นี้เป็นความคิดที่เริ่มก่อตัว
มาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยมีหัวหน้าแผนก
กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) และ
ทมีการตลาดแบรนดซ์นัโว ชว่ยกนัคดิรปูแบบ 
วิธีการ รวมทั้งวิธีประสานพลังของทั้ง 2 ทีม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแบรนด์ซันโวและ
สนิคา้อืน่ๆ ของนอนแอลกอฮอลล ์และไอเดยี
นั้นก็เพิ่งจะมาตั้งไข่เริ่มต้นกันอย่างจริงจัง
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง” ทีมงานเล่า
ให้ฟังถึงความเป็นมาของรถโมบายล์ยูนิตที่
ตกแต่งพร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์การทำางาน
ในรูปแบบต่างๆ

 “และสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ทีมงาน
ต้องการไปให้ถึงก็คือ การเป็นออแกไนเซอร์
เคลื่อนที่ สามารถทำางานหลากรูปแบบ ตอบ
สนองโจทย์การตลาดแบบ Below-the-line 
นั่นคือมีการคิดงานนำาเสนอแผนต่อส่วน
กลาง ออกทรปิและดำาเนนิงานตามเปา้หมาย 
บุกแหล่งชุมชน เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายให้
ลุล่วงครบวงจรการทำางาน”

 เริ่มต้นจากรถกระบะหนึ่งคันทำางาน
ร่วมกับแบรนด์ซันโวเป็นโปรเจคแรก หน่วย
เคลื่อนได้รับโจทย์การสร้างยอดขายในพื้นที่
ยทุธศาสตรเ์ปน็หลกั การทำางานประสบความ

สำาเร็จอย่างน่าพอใจจนได้มีการอนุมัติให้
ขยายจำานวนอกี 4 คัน เพือ่ชว่ยสรา้งท้ัง “ยอด
ขาย” และ “คุณค่า” ให้กับสินค้าอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่อง นั่นหมายความถึงการทำาหน้าที่ขาย 
เจาะพืน้ทีย่ทุธศาสตร ์สรา้งความสมัพนัธก์บั
ร้านค้า ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก
แจกสนิคา้ตวัอยา่ง เสรมิการบรกิารแลกของ
รางวัลหรือสินค้าพรีเมี่ยม ฯลฯ และแน่นอน
ที่สุดว่าผลลัพธ์ที่ ได้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือ 
“คณุคา่” ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัความภาคภมูใิจ
ในสว่นรว่มของแผนกกจิกรรมการตลาด และ
สายการตลาดผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์
ด้วยเช่นกัน

Sanvo Mobile Project เริม่ออกปฏบิตัิ
การครั้งแรกเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2556 ใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยความพร้อมของ
ช่องทาง บวกกับความพร้อมของทีมงานใน
พืน้ที ่ความชดัเจนในภารกจิ “ขายของ” จาก
แบรนด์ซันโว และการเข้าไปเจาะพื้นที่
ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก ่ภาคอสีานและภาคกลาง 
โดยไดร้บัความรว่มมอืสนบัสนนุจากทมีงาน
ขายของบุญรอดเอเซีย ส่งผลให้ได้ผลตอบ
รับที่เรียกได้ว่า “ดีเกินคาดจริงๆ” ถือเป็น
อีกตัวอย่างความสำาเร็จทั้งด้านภารกิจและ
การร่วมประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ดีอย่างน่าชื่นชม 

นอกจากการสร้างยอดขายที่ดีเกิดคาด
แล้วนั้น สิ่งที่ ซันโวโมบายล์ สร้างผลงานไว้
ที่จังหวัดอุดรธานีก็คือ สร้างการรับรู้เกี่ยว
กับตัวสินค้า ร่วมสร้าง Branding ด้วยการ
ติดสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นรถแห่เคลื่อนที่ใน
บริเวณชุมชน และบริเวณที่มีกลุ่มเป้าหมาย
ของซนัโว เชน่ สนามกฬีา (กลุม่คนออกกำาลงั
กาย) ตลาดสด บริเวณชุมชนใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรม (กลุ่มคนทำางาน) ฯลฯ เป็นต้น

 นับเป็นก้าวแรกที่ภาคภูมิใจสำาหรับ
ทีม ซันโวโมบายล์ ทุกคน เพราะนอกจากจะ
ประสบความสำาเร็จในเรื่องยอดขายแล้ว การ
ไดร้บัคำาชมจากผูใ้หญใ่นฝา่ย รวมถงึความไว้

วางใจให้ขยายทีมงานเพิ่มเป็นวาระเร่งด่วน 
เพื่อไม่ให้บริษัทเสียโอกาสในช่วงที่ เป็น 
“หนา้ขาย” ของสนิคา้ สิง่เหลา่นีท้างทมีงาน
ถือว่าเป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนทีม 
ซันโวโมบายล์ ให้ไปถึงเป้าหมาย 

 และสิ่งที่ทางทีมซันโวโมบายล์อยาก
ฝากไว้สำาหรับเพื่อนๆ ทุกคนก็คือ “ขอบคุณ
ทุกความร่วมมือร่วมใจกันจนทำาให้เกิดก้าว
แรกทีส่วยงาม การประสานระหวา่งหนว่ยงาน
คอืการรว่มสรา้งจดุแขง็ของบรษิทั พรอ้มกบั
คำามั่นสัญญาว่าจะก้าวต่อไปให้ถึงจุดหมาย 
และเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็จะขอพัฒนาต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

“หน่วยพิเศษนี้ี้เป็นอาวุธ และเป็น asset ใหม่ของแผนกกิจกรรม

การตลาด ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการทำางานของสินค้าต่างๆ ในฝ่าย

การตลาดผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์” 
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เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ผู้หญิงในบทบาทผู้นำา

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้

ประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นบุคคล

สำาคัญของโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

วนัพระราชสมภพครบ 150 ป ีวนัที ่1 มกราคม 2557 
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ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2407 

เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จ

พระศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม)

เป็นพระน้องนางองค์เล็กของสมเด็จพระ

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงมีพระราชโอรส

และธิดารวม 9 พระองค์กับพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย 

ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระ

มหากษัตริย์ไทย กล่าวคือ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7

สมเด็จพระพันปีหลวงมีพระราช

บทบาทสำาคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทย 

โดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นการศึกษา

ให้แก่สตรี ทรงริเริ่มโรงเรียนราชินี เป็นผล

ให้สตรีไทยได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับ

ผู้ชาย ทรงร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชโดย

ใช้พระนามของพระราชโอรสที่สิ้นพระชนม์

ตั้งแต่เยาว์วัย คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ทรงริเริ่มโรงเรียน

พยาบาลแห่งแรกของไทยเพื่อช่วยฝึกฝน

พยาบาลให้มีคุณภาพ สามารถดูแลการตั้ง

ครรภ์และเด็กที่เกิดก่อนกำาหนดได้ และทรง

ริเริ่มสภากาชาดไทย นอกจากนี้ พระองค์

ทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นาถพระองค์แรกของไทย ปกครองประเทศ

เสมือนเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบ

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใน

ขณะนั้น ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประพาสยุโรป

ระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 16 ธันวาคม 

พ.ศ. 2440 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถพระองค์ต่อมาก็คือ สมเด็จพระ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราช

กิจแทนพระมหากษัตริย์ในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยในระหว่างที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงผนวช 

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2499

เพื่อเป็นการยกย่องสตรีทั่วโลกไม่ใช่

แต่ในไทย จึงขอนำาเสนอรายนามของผู้นำา

รัฐบาลหญิงคนแรกของโลกและในแต่ละ

ภูมิภาครวมมาให้เห็นในหน้าเดียวกัน ทั้งนี้

ไม่ได้รวมถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ

พระบรมวงศานุวงศ์จากแต่ละประเทศทั่ว

โลก เพราะพระปรีชาสามารถเป็นที่เลื่องลือ

และรู้จักกันดีอยู่แล้ว ขอเริ่มต้นด้วยนายก

รัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกจากศรีลังกา

คือ Sirimavo Bandaranaike ที่รับตำาแหน่ง

เมื่อปี 2503 และได้เป็นนายกรัฐมนตรีของ

ศรีลังกาในอีก 3 สมัยต่อมา นางอินทิรา 

คานธี จากอินเดีย มาเป็นคนที่ 2 ส่วนนาง

มาร์กาเรต แทตเชอร์ นายกรัฐมนตรีหญิง

คนแรกของอังกฤษ ได้เป็นผู้นำาหญิงคนที่ 6

ของโลก 

ปัจจุบัน ณ วันที่นิตยสารตีพิมพ์ มีผู้นำา

รัฐบาลหญิงทั้งหมด 8 คนทั่วโลก นั่นคือจาก

ประเทศเยอรมนี บังกลาเทศ ตรินิแดดและ

โตเบโก จาไมกา ไทย เดนมาร์ก สโลวีเนีย

และนอร์เวย์ นอกจากนี้ สังเกตได้ว่า นายก

รัฐมนตรีหญิงมีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ใต้ ซึ่งได้กลับมาอีกหลายสมัยด้วยกัน และ

ล้วนเป็นทายาทนักการเมืองที่สำาคัญของ

ประเทศนั้นๆ  

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ในฐานะที่ทรงมีผลงานดี เด่นทางด้าน

การศึ กษาสำ าห รั บ เด็ กหญิ ง และสตรี  

การศึ กษาด้ านสาธารณสุ ขศาสตร์  

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม 

และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ ในรายนาม

บุคคลสำาคัญของโลกดังกล่าว ยังได้รวมถึง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 100 ปีในการประกอบพระ

ราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จ

กลับจากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ 

วันที่ 20 เมษายน 2457 และเฉลิม

พระเกียรติ เนื่ องในโอกาสวันพระราช

สมภพครบรอบ 10 ปีนักษัตร ในวันที่ 8 

พฤศจิกายน ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นทาง

ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 

สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 

อีกท่านคือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล ในปี 

พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น

ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้าน

วัฒนธรรม

ทรงมีผลงานดีเด่นทาง

ด้านการศึกษาสำาหรับ

เด็กหญิงและสตรี การศึกษา

ด้านสาธารณสุขศาสตร์

  วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

ประยุกต์และสังคม และ

มนุษยศาสตร์ 
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รายนามผู้นำ�หญิง >>
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ปากกาพาไป / สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ ถึงแม้ว่าช่วงนี้

ประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราจะ

เตม็ไปดว้ยบรรยากาศชอบกลๆ อิฉันกห็วงัวา่

ทกุคนคงจะไดฉ้ลองปใีหม่กนัอยา่งมีความสขุ

กนัพอสมควรนะคะ สว่นอฉินัเองกฉ็ลองทีบ่า้น

กับที่รักและแมว 4 ตัว โดยมากเรามักจะทำา

อาหารค่ำารับประทานกันเอง จากนั้นก็จะนั่ง

ดูหนังฟังเพลงรอเวลานับถอยหลัง ซึ่งเกือบ

จะทุกปี ที่รักของอิฉันก็มีอันฟุบหลับคาโซฟา

ไปก่อน แต่อิฉันก็จะต้องปลุกเขาขึ้นมาตอน

ก่อนเที่ยงคืนสักหน่อยจนได้ละค่ะ ยังไงเรา

ก็ต้องสวัสดีปีใหม่กันเป็นคนแรกนี่คะ คริคริ

แหม ฟังๆ ดูแล้วเหมือนกับฉลองกัน

อย่างเหงาๆ นะคะ แต่ปูนนี้แล้วนะคะ จะไป

เบียดเสียดยัดเยียดดูพลุดูอะไรเดี๋ยวก็จะมี

อันลมใส่ไปเสียก่อน อิฉันลองนึกย้อนดูเล่นๆ 

วา่ฉลองปใีหมท่ีต่ืน่เตน้ทีส่ดุนีเ่ปน็ปไีหน นบัๆ 

ดูแล้วปี 2000 นี่ละค่ะที่ตื่นเต้นสุด เพราะลุ้น

ว่าจะมีเหตุการณ์ Y2K หรือไม่ ไม่ทราบว่ายัง

จำากันได้ไหม ปีนั้นอิฉันกับท่ีรักอยู่ต่างบ้าน

ต่างเมืองค่ะ ไกลถึงทวีปอเมริกาใต้ วันนั้น

จำาได้ว่าเราเปิดดูทีวีกันตั้งแต่เช้า ดูประเทศ

ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ที่อยู่ในซีก

โลกที่พระอาทิตย์ตกก่อนได้นับถอยหลังก่อน 

โอ้โห เขาจุดพลุกันอลังการจริงๆ ค่ะ โอเค 

ออสเตรเลียเข้าปี 2000 แล้ว ไม่มีไฟดับทั้ง

ประเทศ เครื่องบินไม่ตก เรือไม่ชนกัน ไม่มี

ใครหลงทาง ใจชืน้ขึน้มาหนอ่ยวา่ Y2K คงจะ

เป็นเรื่องของการตื่นตูม พอถึงเวลาประเทศ

ที่เราอยู่เคาท์ ดาวน์กันบ้าง เรายืนใจจดจ่อ

กันริมหน้าต่างคอนโด เขาบอกจะมีการจุด

พลอุลงัการทเีดยีวเชยีว รอเทา่ไรกไ็มม่สีกัพล ุ

เที่ยงคืนผ่านเลยไปแล้วหนึ่งนาทีก็ยังเงียบ 

เราเริ่มมองหน้ากันเลิ่กลั่กค่ะ หรือว่าจะโดน 

Y2K กันตรงนี้ก็ไม่ทราบ โน่นค่ะ เที่ยงคืน

เกือบสิบนาทีถึงจะตูมตามกัน สงสัยนาฬิกา

ไม่ได้ตั้ง ขำากันจะแย่

เร่ือง: วิฬาร์สุดา
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ยังไงต้องขอกระซิบบอกหน่อยนะคะว่า

การฉลองปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม นี่จริงๆ ก็

เพิ่งเกิดได้ไม่นานเองค่ะ แค่ 2167 ปีมานี่เอง 

สมัยโรมันกำาลังยิ่งใหญ่ เขามีงานฉลองปีใหม่           

  ในวันที่ 1 มกราคมเป็นครั้งแรกที่กรุงโรม 

    ปีที่ 153 ก่อนคริสตกาลหรือว่ากันง่ายๆ

   ก่อนพระเยซูเกิด 153 ปีค่ะ และที่ตลก

   นะคะ เดือนมกราคมนี่เพิ่งมีเมื่อ 700 ปี

    กอ่นพระเยซเูกดิเองคะ่ พระเจา้ นมูา่ ปอม

ปิเลียส กษัตริย์โรมันองค์ที่ 2 เป็นผู้เติมเดือน

มกราคมและกมุภาพนัธล์งในปฏทินิของโรมนั

คะ่ กอ่นหนา้นีเ้ดอืนมนีาคมเปน็เดอืนแรกของ

ปี และปีหนึ่งมีแค่ 10 เดือนเท่านั้นค่ะ และ

แน่นอนค่ะ โลกยุคโบราณเขาฉลองปีใหม่กัน

เดือนมีนาคม นับย้อนไปได้ถึง 4000 ปีเลยนะ

คะ ในสมัยที่กรุงบาบิโลนกำาลังรุ่งเรือง นัยว่า

ฉลองกันถึง 11 วันแน่ะค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วัน

ปีใหม่ 1 มกราคมก็ลุ่มๆ ดอนมาเรื่อยๆ บาง

ปีก็เผลอไปฉลองเดือนมีนาคมอย่างเดิม 

   

           จนกระทั่งจูเลียส ซีซาร์ 

ประกาศโป๊ะไปเลยเมื่อปี 46 ก่อนพระเยซูเกิด

ว่า ต่อไปนี้ปีใหม่คือ 1 มกราคม เรื่อยมาจน

สมยัยคุมดืคะ่ ราวศตวรรษท่ี 6 พวกตาเถรหา

ว่าพวกฉลองปีใหม่วันที่ 1 มกราคมนี่เป็นพวก 

นอกรตีคะ่ จบัยบุเสยีเลย แลว้กม็าทำาไก๋ฉลอง

กนัวนัเกดิพระเยซบูา้งอะไรบา้ง บางทีก่ห็นัไป

ใชเ้ดือนมนีาคมเป็นเดือนปีใหมอ่กี จนกระทัง่

ปี 1582 พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 ปฎิรูป

ปฎิทินขึ้นใหม่และให้ใช้วันที่ 1 มกราคมเป็น

วันแรกของปี และปฎิทินเกรโกรีนี่ละค่ะที่เรา

ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากปฏิทินนี้

กำาหนดโดยพระสันตะปาปาผู้เป็นใหญ่แห่ง

โลกคาทอลิก ประเทศที่เป็นนิกายโปรเตส

แตนท์อย่างอังกฤษก็เลยทำายึกยักเล่นตัวไม่

ใช้ปฏิทินนี้มาจนปี 1752 และใช้เดือนมีนาคม

เป็นเดือนแรกของปีมาตลอดร้อยกว่าปี 

วุ่นวายดีนะคะ ระหว่างที่โลกที่เจริญ

แล้วเขาเปลี่ยนใจไปมาเรื่องปีใหม่เรายังเก็บ

เห็ดอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบละค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรา

ชาวไทยกก็ลายเปน็หนึง่ในชาวโลกแลว้ ใชว้นั

ที่ 1 มกราคม นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นการ

เปดิโอกาสใหเ้ราทกุคนไดม้องกลบัไปทบทวน

ว่าปีที่ผ่านมาเราทำาตัวดีกันหรือไม่ เกเรบ้างก็

คงจะมอียู ่แตก่ห็า้มเขา้ขา้งตวัเองนะคะ และ

คดิวางแผนวา่ปนีีจ้ะทำาอะไรใหก้บัตวัเองด ีให้

กบัคนทีเ่รารกัรอบขา้งรวมถงึครอบครวั โดยที่

ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะ อิฉันก็ถือโอกาส

อวยพรทุกท่านให้มากแต่ความสุขตลอดปี

จะวา่ไปเราฉลองปใีหมก่นัฝรัง้ฝรัง่นะคะ

ก่อนหนา้นีเ้ราใชว้นัสงกรานตเ์ปน็วนัขึน้ปใีหม่

เป็นวันที่เราจะไปรดน้ำาขอพรจากผู้ใหญ่ 

ทำาบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ สรงน้ำาพระพุทธรูป 

และเด็กๆ ก็เล่นสาดน้ำาให้พองามให้ชุ่มชื่น

เพื่อคลายร้อน แลดูเป็นประเพณีแบบไทยๆ 

ที่งดงาม จนกระทั่ง...

ประเทศไทยกลัวไม่เป็นสากลเลยเปลี่ยนวัน

ขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคมแทน เลย

ทำาให้ปี 2483 เลยสั้นจุ๊ดเหลือแค่ 9 เดือนเอง

ค่ะ (เมษายน-ธันวาคม) นับกันงงเลยละค่ะ 

นับแต่นั้นมาเราก็เริ่มฉลองกันแบบสากลขึ้น 

จนปัจจุบันมีการนับถอยหลัง จุดพลุ เลี้ยง

ฉลองยันรุ่ง ว่ากันให้นัว เพื่อนบางคนที่อิฉัน

รู้จักยังต้องตระเวนไปไหว้สวัสดีปีใหม่ผู้หลัก

ผู้ใหญ่กับครอบครัวอยู่ค่ะ อิฉันว่าน่ารักดี ถึง

เพื่อนจะบ่นว่าไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยก็ตาม 

ปี2484

Numa Pompilius

Julius 
caesar

Pope Gregory X
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด         

จากนักกีฬาว่ายนํ้าทีมชาติ หันเห

สู่การ เป็น เชฟมืออาชีพ เชฟอาร์ต 

ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ ครํ่าเคร่งฝึกวิชา

จากวิทยาลัยดุสิตธานี จนสําเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการ

ประกอบอาหาร ทํางานเป็นเชฟที่ยุโรป 

ทําอาหารฝรั่งเศสที่เนเธอร์แลนด์ เก็บ

เกี่ยวประสบการณ์นานหลายปี จนได้นํา

วิชาความรู้ ทักษะการทําอาหารที่มีสไตล์

ตามความชอบส่วนตัวของเขากลับมา

เมืองไทย เริ่มต้นทํางานที่ตัวเองรักและ

หลงใหลอย่างจริงจัง กระทั่งได้เคยเปิด

ร้านอาหารที่ย่านเอกมัยและสุขุมวิท ที่

ได้รับการชื่นชมจากสื่อชั้นนําต่างๆ อาทิ 

Bangkok Post ในส่วน Eating Out และ 

Best bites เป็นต้น 

เชฟอาร์ตเป็นครูสอนทําอาหารที่

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ 

กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นที่ปรึกษาด้าน

อาหารให้กับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด ได้เคยจัดเมนูและดูแลอาหารที่

ร้าน Est33 by Singha  ปัจจุบัน ดูแล

เมนูอาหารและฝึกอบรมเชฟที่ร้านภู

ภิรมย์ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย และยังเป็น

ที่ปรึกษาและออกแบบเมนูอาหารให้กับ

อีกหลายร้าน 

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้และต่อๆ ไป 

ภูมิใจนําเสนอ “เมนูเด็ด by เชฟอาร์ต” 

ด้วยสูตรอาหารสไตล์ยุโรปที่ผสมผสาน

กลิ่นอายแบบไทยๆ ท่านผู้อ่านสามารถ

ทําตามได้ไม่ยาก เพียงใช้ส่วนผสมตาม

ที่เชฟอาร์ตแนะนํา ขอเริ่มต้นจากเมนู

อาหารยุโรปยอดฮิตอย่าง สปาเก็ตตี้

เชฟอาร์ต 

พลิกล็อคอาหารสไตล์ยุโรป

สถานที่: ร้าน Wine 33 CDC   
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วิธีทำ�

1. ตั้งกระทะใส่นํ้ามันใช้ไฟปานกลาง ผัดกุ้งให้สุก

2. ใส่หอมใหญ่ หอมแดง กระเทียมสับ พริก แล้วผัดให้เข้ากัน

3. ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย นํ้าตาล แล้วเฟรมด้วยไวน์ขาว

(การเฟรม คือการทําให้ไฟลุกด้วยไวน์เพื่อเพิ่มกลิ่น 

และรสชาติของอาหาร)

4. ต้มเส้นให้สุกและยังเหนียว แล้วใส่ลงไปผัดต่อในกระทะ

5. ตักใส่จาน โรยผักชีฝรั่งสับ พร้อมเสิร์ฟ

ส่วนผสม 

• กุ้งแช่บ๊วย 6-8 ตัว

• เส้นสปาเก็ตตี้ 120 กรัม

• หอมใหญ่สับ 1 ช้อนโต๊ะ              

• หอมแเดงสับ 1 ช้อนโต๊ะ

• กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ

• พริกชี้ฟ้าแดงหั่น 2 ช้อนโต๊ะ

• เกลือ 1 ช้อนชา

• พริกไทยดำา 1/2 ช้อนชา

• นำ้าตาล 1 ช้อนชา

• ไวน์ขาว 20 ซีซี

• ผักชีฝรั่ง 1 ช้อนชา

• นำ้ามันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ

เมนูเด็ด by เชฟอาร์ต: 

สป�เก็ตตี้กุ้งรสเผ็ด
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เร่ือง: ศิกานต์

เปลือกนอกสีม่วงเข้ม เนื้อในขาวนวล

เนยีน กลบีเลีย้งท่ีขัว้มลีกัษณะคลา้ยมงกฎุจน

ได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งผลไม้” มีรสหวาน

อมเปรี้ยวอร่อยล้ำาติดอันดับต้นๆ ของผลไม้ที่

คนไทยนยิมรบัประทาน นอกเหนอืจากรสชาติ

ทีต่ดิใจไวก้นิคูก่นักบัทเุรยีน มงัคดุยงัมสีารพดั

สรรพคณุทางยา และสามารถนำามาแปรรปูให้

เกิดประโยชน์ในสภาพอื่นๆ ได้มากมาย  

มังคุดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไขมัน

นอ้ยแตใ่หพ้ลงังานมาก มฤีทธิใ์นการจบัอนมุลู

อิสระที่เป็นสาเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมและ

เกิดริ้วรอยได้ดีกว่าแครอต ราสเบอรี่ บลูเบอรี่ 

ทบัทมิ ชว่ยบำารงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปล่ังสดใส 

สร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง รวมถึงช่วย

ปอ้งกนัโรคภยัตา่งๆ อาท ิโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โรคสมอง

เสือ่ม อลัไซเมอร ์พารก์นิสนั หรอืโรคเกีย่วกบั

ระบบประสาท โรคภมูแิพ ้ลดอาการอกัเสบ โรค

เบาหวาน รวมถงึระงบักลิน่ปากไมพ่งึประสงค ์

แต่ไม่ใช่เนื้อมังคุดเท่านั้นที่มีประโยชน์ 

ถา้รบัประทานหมดแลว้อยา่เพิง่ทิง้เปลือกของ

มัน เพราะเปลือกก็มีสรรพคุณเป็นยาเช่นกัน

หากนำาเปลือกมังคุดตากแห้งมาฝนหรือต้ม

กบัน้ำา ด่ืมเขา้ไปจะชว่ยแกอ้าการท้องเสีย ทอ้ง

ร่วงเร้ือรัง หรือถ่ายเป็นมูกเลือดได้ และยังมีสาร

ป้องกันเช้ือรา เหมาะแก่การทำาปุ๋ยและยารักษา

โรคพืช หรือไม่ก็เอาเปลือกตากแห้งมาต้มน้ำา

อาบ ช่วยรักษาโรคผิวหนังกลากเกล้ือน หรือผด

ผืน่คนั แตถ่า้เอามาฝนกบัน้ำาปนูใสใหข้น้ๆ ทา

ทีแ่ผลน้ำากดัเทา้วนัละ 2-3 ครัง้ กจ็ะชว่ยรกัษา

อาการแผลพุพองเน่าเปื่อยได้

มังคุดมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง 
ไขมันน้อยแต่ให้
พลังงานมาก 
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1.รักษาโรคท้องเสียเรื้อรังและโรคลำาไส้ 
ใช้เปลือกตากแห้งนำามาทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆ

หนัก 1 ขีด แล้วดองกับเหล้าขาว 1 ขวดไว้ 7 วัน 

รับประทานเพื่อรักษา แค่เพียง 1-2 ช้อนชา

2.ยาแก้อาการท้องเดินท้องร่วง
ใช้เปลือกตากแห้งต้มกับน้ำาปูนใสหรือฝนกับ

น้ำารับประทาน ให้เด็กรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อน

ชาทุก 4 ชั่วโมง ส่วนผู้ใหญ่ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะทุก 4 

ชั่วโมงเช่นกัน

3.ยาแก้บิด  (ปวดเบ่งและมีมูกและอาจมี
เลือดด้วย)       

ใช้เปลือกตากแห้งประมาณ 4 กรัม ย่างไฟ

ให้เกรียม ฝนกับน้ำาปูนใสประมาณครึ่งแก้ว หรือ

บดเป็นผงละลายน้ำาสุก รับประทานทุก 2 ชั่วโมง 

4.ยากำาจัดโรคพืช
เปลือกตากแห้ง ทุบเป็นชิ้นเล็กๆ 1 ขีด หมัก

กับน้ำาขี้เถ้า 10% 1 ลิตร 7 วัน (น้ำา 1 ลิตร ขี้เถ้าสี

ขาว ร่อนสะอาด 1 ขีด ) แล้วกรองเอาแต่น้ำาใสๆ 

สำาหรับฉีดพ่นป้องกันกำาจัดโรคพืชอัตรา 10-20 ซีซี

ต่อน้ำา 20 ลิตร โดยจะต้องฉีดพ่นเดี่ยวๆ เท่านั้น 

ห้ามผสมร่วมกับสารอื่นเด็ดขาด ใช้หลังฝนหยุด

ตกใหม่ๆ โดยเฉพาะฝนที่ตกครั้งแรกหลังผ่านช่วง

อากาศแห้งมาแล้ว 3 วันจะให้ผลดีที่สุด นอกจาก

นั้นอาจใส่ผงขมิ้นชัน 1 ขีด โดยเพิ่มขี้เถ้าอีก 1 ขีด 

และน้ำาอีก 1 ลิตร หมักไปพร้อมกัน จะให้ผลดีกว่า

การใช้เปลือกมังคุดอย่างเดียว

วิธีใช้ประโยชน์
จากเปลือกมังคุด

นอกจากประโยชนข์า้งตน้แลว้ มงัคุดยงัถกูนำามาแปรรปูเป็นสนิคา้หลาก

หลาย เช่น สบู่เปลือกมังคุดช่วยดับกลิ่นกาย รักษาโรคผิวหนังและสิว ฝ้า 

เครื่องสำาอางสำาหรับผู้มีปัญหาสภาพผิวเรื้อรังจากสิวและอาการแพ้ หรือนำา

มาประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวาน เช่น ยำามังคุด มังคุดลอยแก้ว มังคุดกวน 

ซอสมังคุด แยมมังคุด ไวน์มังคุด เป็นต้น 

เหน็ไดว้า่มงัคดุมปีระโยชนส์ารพดั เปน็ผลไมท้ีห่างา่ย รบัประทานงา่ย ถงึ

อยา่งนัน้ มงัคดุกไ็มใ่ชย่ารกัษาโรคภยั และการรบัประทานมงัคดุมากเกนิไป ก็

อาจทำาใหเ้กดิเปน็พษิในตบั ไต การเกดิมะเรง็รอ่งแกม้ และอาจลดจำานวนของ

เม็ดเลือดขาวจนทำาให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดต่ำาลง ดังนั้นการรับประทานที่

ดีที่สุด คือรับประทานอย่างพอดี ควบคู่กับอาหาร 5 หมู่และผลไม้ชนิดอื่นๆ 

ให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://mangosthealthy.wordpress.com
และ http://www.gotoknow.org/posts/504406
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บันเทิง / เล่าสู่กันฟัง

วันปีใหม่สากล สมัยรัชกาลที่ 8 รัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงคราม 

ประกาศเปลี่ยนวันปีใหม่ในประเทศจากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยเริ่มใช้ทันทีวันที่ 1 มกราคม 2484 

ทำาให้ในปี 2483 ประเทศไทยเหลือเพียง 9 เดือน

ส.ค.ส. ในประเทศไทย ย่อมาจากคำาว่า ส่งความสุข เป็น

วัฒนธรรมการส่งบัตรอวยพรที่ได้รับจากต่างชาติ เริ่มแพร่

หลายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เดิมนิยมส่งกัน

วันที่ 1 เมษายนซึ่งเป็นเดือนของวันขึ้นปีใหม่ไทย ก่อนจะเปลี่ยน

มาส่งกันในเดือนมกราคมวันขึ้นปีใหม่สากล

อั่งเปา อีกสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาว

จีน อั่ง แปลว่า สีแดง เปา แปลว่า ซองหรือห่อ ผู้ใหญ่ที่ทำางานมี

รายได้แล้วจะใส่เงินในซองสีแดงมาให้ผู้น้อย สีแดงแสดงถึงความ

โชคดี เงินที่บรรจุ นิยมเป็นเลขนำาโชค เช่นเลข 8 ที่อ่านในภาษา

จีนแล้วหมายถึงความรุ่งเรือง รำ่ารวย

ขนมโมจิ อาหารมงคลช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวญี่ปุ่น ทำาจากข้าว

เหนียว เชื่อกันว่าเป็นอาหารที่ได้รับมาจากเทพเจ้า ห้ามใช้มีดตัดแบ่งเพราะ

ถือว่าไม่เป็นมงคล คำาว่าโมจิ มาจากคำากริยา แปลว่า มีให้ถือมีให้ใช้ ถ้า

ใครได้กินตลอดปี จะทำาให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ขบวนกุหลาบ ชาวอเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีงานเฉลิมฉลองวัน

ขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องกันมา 125 ปีแล้ว เรียกว่าเทศกาล 

Rose Paradise โดยจะมีขบวนรถประดับดอกกุหลาบนับหมื่นดอก 

ขบวนกองดุริยางค์ ขบวนนักขี่ม้า รวมแล้วมีความยาวประมาณ 5.5 

ไมล์ มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ 

หุ่นไล่กา ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า คนท้องถิ่นชาวเอกวาดอร์จะทำาหุ่นไล่กาขึ้นจาก

หนังสือพิมพ์และเศษไม้ เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน แต่ละครอบครัวก็จะเผาหุ่นทิ้ง โดยหุ่น

ไล่กาเปรียบเสมือนตัวแทนของสิ่งไม่ดีทั้งหลายในปีที่ผ่านมา เมื่อเผาทิ้งแล้วก็เริ่มต้น

ปีต่อไปได้อย่างมีความสุข

“ปีใหม่” ทั่วโลก
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โดนัท ชาวดัตช์ในประเทศเนเธอร์แลนด์เชื่อกันว่าการบริโภคโดนัท

หรืออาหารรูปร่างคล้ายวงแหวนในวันปีใหม่ เป็นศิริมงคล เป็น

สัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ครบถ้วน สื่อถึงการย้อนกลับมาเริ่ม

ต้นนับหนึ่งอีกครั้ง เหมือนโดนัทที่มีรูปทรงวงแหวน เป็นการนำาโชค

มาสู่ครอบครัวและตนเองตลอดปี

วงกลม สัญลักษณ์ความมั่งคั่งต้อนรับปีใหม่ของชาวฟิลิปปินส์ 

เชื่อกันว่าของรูปร่างกลมเป็นสิ่งดี เพราะรูปร่างเหมือนเหรียญเงิน 

สื่อถึงความรำ่ารวยและประสบความสำาเร็จ ชาวฟิลิปปินส์จะนิยม

สวมเสื้อผ้าลายจุดในวันปีใหม่ ของขวัญที่มอบให้แก่กันหรือผลไม้

ที่รับประทานก็จะมีรูปร่างกลมทั้งสิ้น

เศษจาน ในประเทศเดนมาร์ก ชาวเดนิชเชื่อกันว่า ถ้าบ้านไหนมีเศษ

จานแตกกองสุมอยู่หน้าประตูบ้านเป็นจำานวนมากในช่วงปีใหม่ จะ

แสดงให้เห็นว่าบ้านนั้นมีเพื่อนฝูงคบหาสมาคมมากมาย เพราะชาว

เดนิชจะเก็บสะสมจานไว้ตลอดปี และนำาไปขว้างที่หน้าบ้านเพื่อนของ

พวกเขาในวันก่อนปีใหม่

มิสเซิลโท สัญลักษณ์ของสันติภาพและความรัก คืนวันส่งท้ายปีเก่าของไอร์แลนด์ 

หญิงสาวชาวไอริชที่ยังโสดจะวางกิ่งของต้นมิสเซิลโทไว้ใต้หมอน เพราะเชื่อว่าจะ

ช่วยพาคนรักเข้ามาในชีวิตและได้แต่งงานภายในปีที่มาถึงนี้ และยังเชื่อว่ามิสเซิลโทมี

พลังวิเศษช่วยบำาบัดสารพัดโรคและแก้พิษต่างๆ ได้

ภาพ: artqse
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บันเทิง / เลขศาสตร์

เลขบ้าน 1 
เป็นบ้านท่ีกระตุ้นเร่ืองความมุ่งม่ันและความเป็นอิสระ เป็นบ้านท่ีไม่ชอบความรก 

ผู้อาศัยมักจะชอบความเรียบร้อย สไตล์มินิมัลลิสต์ เคร่ืองแต่งบ้านน้อยช้ิน ไม่รก

รุงรัง มักจะเป็นบ้านท่ีเด่นชัด ใครผ่านไปมาจะสังเกตเห็น ผู้อาศัยมักจะชอบใช้ของ

สีขาว ทอง แดง และส้ม ตกแต่งบ้าน อาจจะเป็นกระจก

เงาในกรอบสีทอง หรือโคมไฟระย้าแก้ว เจ้าของบ้านมัก

จะเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีการงานท่ีแน่นเป็นหลัก และเป็นผู้ท่ี

มีความฝันและมีความทะเยอทะยานในชีวิตสูง ต้อง

ได้ในส่ิงท่ีต้องการ เปรียบเสมือนเป็นหน่ึง ชอบความ

เอกเทศ หากใครไม่ค่อยสบายบ่อยคร้ัง และย้ายมาอยู่

ท่ีบ้านเลข 1 มักจะดีข้ึน 

เลขบ้าน 3 
ชอบเร่ืองการขยายและเสริมสร้างผู้ท่ีอาศัยอยู่ ซ่ึงมักจะเป็น

คนท่ีรักความอิสระ ห่างจากกฎระเบียบ แต่บ้านเบอร์ 3 น้ี 

จะเป็นบ้านท่ีให้พลังท้ังด้านลบหรือบวกก็ได้ รวมถึงความ

ถูกต้องกับความไม่ถูกต้อง การได้และการเสีย การขยาย

แบบมีข้ันตอนหรือการ

สูญเสียจากการเล่น   

พนัน เป็นบ้านท่ี

น่าสนใจ ช่วย

ผลักดันให้

เ จ้ า ข อ ง

บ้ า น เ ดิ น

ห น้ า ต ล อ ด

เวลา มองโลกใน

แง่ดี มากกว่าท่ีจะ

ไปหยุดย้ัง นอกจากน้ัน

เลข 3 จะผลักดันด้านความสร้างสรรค์ และนำาพาคน

ประเภทนักเขียน นักวาด นักแสดง นักส่ือสาร ไปมาหาสู่

ตลอดเวลา เหมาะกับเคร่ืองเรือนหวายหรือไม้ เสริมด้วยสี

สร้างสรรค์อย่างเหลือง เขียว และแสด แต่งบ้านแบบแหวก

แนวพอสมควร

เลขบ้าน 2 
มักเป็นบ้านท่ีมีความอบอุ่น สบายๆ มีผู้อาศัยท่ีเงียบ 

น่ารัก ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน ตกแต่งด้วยเคร่ืองเรือน

ท่ีสบายๆ ไม่กระด้างหรือแข็ง มีบรรยากาศอบอุ่น 

เรียบง่าย เด็กๆ ท่ีอาศัยอยู่อาจจะมาจากหลาย

ครอบครัว เป็นหลานบ้าง ลูกเพ่ือนบ้าง ท่ีจะมา

พักพิง หากแต่จะเป็นบ้านท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยู่เร่ือยๆ มีคนไปมาผลัดกันอาศัย ใครมีปัญหา

ครอบครัว พอมาท่ีน่ีก็จะได้รับความช่วยเหลือแก้ไข 

เหมาะกับสีชมพู ขาว ครีม หรือสีอ่อนๆ ลายดอกไม้ 

เพราะจะเข้ากับความอ่อนไหวของบรรยากาศในบ้าน

ตัวเลขของบ้านก็สามารถบ่งบอกได้ว่าบ้านน้ีเป็นบ้านประเภทใด 

เหมาะกับคนประเภทใด ต้องบอกว่า ตอนท่ีผมย้ายเข้าบ้านใหม่ๆ ลอง

คำานวณเลขของบ้านดู ก็ดูจะเป็นอย่างท่ีได้รับคำาอธิบายมา แต่ท่ีแปลก

ย่ิงกว่าน้ัน คือในเวลาต่อมา ทางเขตได้เปล่ียนการนับเลขบ้านใหม่ เลข

ท่ีบ้านของผมก็เลยเปล่ียนไปด้วย เป็นผลให้เลขบ้านตามการคำานวณ

ของเลขศาสตร์เปล่ียนไป บุคลิกของบ้านก็ค่อยๆ เปล่ียนไปเช่นเดียวกัน 

จากบ้านท่ีค่อนข้างจะเงียบสงบกลายเป็นบ้านท่ีมีสีสัน มีการจัดงานบ่อย

ข้ึน มีคนมาท่ีบ้านเป็นระยะๆ มากกว่าในอดีต พวกเรามาลองคำานวณดู

นะครับว่าเป็นอย่างท่ีคำานวณออกมาม้ัย ไม่มีผิด ไม่มีถูก ไม่มีอะไรท่ีไม่ดี 

ปรับเปล่ียนได้ บ้านเขาก็มีบุคลิกของเขาเองได้เหมือนกัน

นำ�เลขที่บ้�นของคุณม�บวกกันให้หมด
เช่น บ้�นเลขที่ 1234 ก็คือ

1+2+3+4=10 และ 1+0=1

หรือห�กบ้�นเลขที่มีทับ
เช่น 42/29 ก็คือ 

4+2+2+9=17 และ 1+7=8

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์
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เลขบ้าน 5 
เป็นบ้านท่ีไม่น่ิงเอาเสียเลย มีการพบปะสังสรรค์กันตลอด

เวลา ชอบการพูดคุยในทุกๆ เร่ือง มีคนมาๆ ไปๆ ตลอด

เวลา เป็นบ้านท่ีสนุกสนานโดยเฉพาะกับคนโสด ผู้อาศัย

มักจะเก่ียวข้องกับการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองข่าว เร่ือง

ข้อมูล หรือเร่ืองการเดินทาง เป็นนักเขียน ครูอาจารย์ นัก

ผจญภัย หรือผู้ท่ีมีความสงสัยในเร่ืองต่างๆ บ้านจะเต็มไป

ด้วยหนังสืออยู่ในทุกซอกทุกมุม อาจจะล้มทับคนได้วันหน่ึง 

จะมีบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกับบ้านน้ีท่ีอาจจะสะกิดใจผู้

มาเยือน แต่ก็ไม่สามารถจับมันได้ซักที จึงควรทาสี

ผนังให้สดใส และแต่งด้วยส่ิงของท่ีผู้อาศัยชอบ 

เพ่ือลบตาในส่วนท่ีแปลกของบ้าน มองออกไป

นอกหน้าต่างควรจะเห็นวิวดี หากไม่สวยนักก็

หาอะไรมาบังเสียเลยจะได้ไม่รกตา สีท่ีดีคือสีท่ี

ออกไปทางฟ้าและเขียว

เลขบ้าน 7 
สร้างแรงบันดาลใจในเร่ืองจิตวิญญาณ มีความแปลกอยู่ในตัว โดยคนท่ัวไป

จะเห็นบ้านเป็นอย่างหน่ึง แต่ในความเป็นจริงมักเป็น

ไปอย่างตรงข้าม เช่น การวางเสาอาจจะถูกลักษณะ

ของการสร้างบ้าน แต่จะอยู่ในมุมท่ีแปลกของห้อง

ท่ีก้ัน ทำาให้ไม่สะดวกในการใช้ห้อง เป็นบ้านท่ี

เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และมีความลึกลับ 

เงียบ ดีสำาหรับคนท่ีอยากจะน่ังสมาธิหรือ

ต้องการหนีจากความพลุกพล่านและเสียงดังๆ 

รอบข้างในชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะในเมืองกรุง

สีท่ีดีคือม่วงอ่อน ลายคราม เขียวเข้ม และน้ำาตาล

เลขบ้าน 6 
เป็นบ้านท่ีตกแต่งได้อย่างสวยงาม แสดงถึงความลงตัวท้ังใน

การดีไซน์และการตกแต่งท่ีมักจะมีสีอ่อนๆ อย่างพาสเทล เช่น

การผสมผสานของสีชมพูกับสีฟ้า สร้างความ

สบายใจให้กับผู้อยู่และผู้มาเยือน บ้านเบอร์ 6 

เป็นบ้านท่ีเหมาะสมกับครอบครัว นักวาด

เขียน และครูอาจารย์ เป็นเลขท่ีเช่ือมโยง

ทุกอย่างให้เข้ากันได้อย่างสวยงาม สร้าง

ความใกล้ชิดระหว่างผู้อยู่อาศัยรวมไปถึงสัตว์

เล้ียง และการต่อล้อต่อเถียงจะไม่ยืนหยัดในบ้าน

หลังน้ี เป็นบ้านท่ีทุกคนอยากมาเยือนและมีความจำาท่ีดี ท้ังน้ี

เป็นบ้านท่ีกำาหนดการกระทำาในอดีตให้เช่ือม

โยงสู่ผลลัพธ์ในอนาคตด้วย เช่นว่า พ่อแม่

ส่ังสอนลูกอย่างไร ผลน้ันก็จะเห็นชัด

เม่ือเวลาลูกเติบโตกันแล้ว 

เลขบ้าน 4
จะไม่ใช่สำาหรับทุกคนเพราะมีพลังท่ีแรงมาก และตัวบ้านเองก็มักจะมีความแปลก

ในการดีไซน์ อาจจะเป็นบ้านทรงเก่าท่ีเจ้าของอยากจะเปล่ียนรูป

แบบให้เป็นสมัยใหม่ สร้างความขัดตาในบางจุดได้ง่าย และ

ด้วยพลังท่ีขัดกันเอง จะนำาพาเร่ืองเครียดๆ มาให้ผู้อาศัยอยู่

บ่อยคร้ัง เหมาะสมจะเป็นบ้านของผู้ท่ีมีความแข็งแกร่งใน

ตัวเอง และเหนียวแน่นในการเดินชีวิต จะสามารถอยู่ท่ีน่ี

ได้อย่างมีความสุข และผู้อาศัยมากคนก็มักจะมีความเห็นท่ีไม่

ตรงกันเสียเลย อาจจะเป็นพ่อแม่ท่ีหัวโบราณกับลูกๆ ท่ีเข้าสมัย

เกินกว่ามีเหตุผล หากแต่งสวนเพ่ิมดอกไม้ให้นุ่มลงก็จะดี ประกอบกับ

ทาสีประตูหน้าด้วยสีร่าเริง แต่งบ้านในโทนสีน้ำาตาลอ่อน ผสมกับเขียว 

คาราเมล และขาว ก็จะเบาลง

เลขบ้าน 8
เป็นบ้านที่เหมาะสมกับคนที่ทำางาน

เป็นนายตวัเอง มบีรษิทัสว่นตวั หรือเปน็ 

freelance มกัเปน็คนทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ

ใหแ้กต่วัเอง มกัจะเปน็บา้นทีส่ร้างคน หรือเปน็บา้นทีมี่มูลคา่สงู

ขึ้นไปตามกาลเวลา บ้างว่าทับกองเงินอยู่ ควรจะเป็นบ้านที่ไม่

ไดต้กแตง่เพือ่การโอ้อวดจะด ีแตอ่ยา่ทิง้เครือ่งแตง่บา้นใหท้รดุ

โทรม จะเป็นพลังไม่ดีในบ้าน ดูแลบ้านให้ดูดี ครอบครัวที่อยู่

อาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น รักใคร่กันจี๊ดจ๊าด 

แต่จะมีฐานะที่มั่นคง สิ่งของเพียบพร้อม มีหน้ามีตาในสังคม 

สีที่ดีคือ สีชมพู ครีม น้ำาตาล ทอง ทองแดง

เลขบ้าน 9
เป็นบ้านท่ีเงียบและสบาย เหมาะสำาหรับการพักผ่อน

เก็บพลังงาน จะเป็นบ้านท่ีให้ความคิด การมอง

โลก หาข้อสรุปเก่ียวกับชีวิต ผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียน

จะซึมซับพลังได้เป็นอย่างดี สร้างความคิด

สร้างสรรค์ มีบรรยากาศพิเศษท่ีไม่อิงต่อเวลา 

เป็นบ้านท่ีเหมือนกับไม่มีเจ้าของ เปิดรับให้ผู้ตกยาก

ท่ีอาจเป็นญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนสนิทท่ีต้องการพักพิง

ช่ัวคราว จะได้รับการโอบอ้อมจากบ้านเบอร์ 9 ข้อเสียคือ ใครท่ีได้มาอาศัย

มักจะไม่อยากออกจากบ้านน้ีไป สีท่ีดีคือ ม่วง น้ำาเงินเข้ม สีพาสเทล สีทอง

และตกแต่งแบบเอเชียหรือแอฟริกาจะข้ึนมาก 
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

ประวัติ วะโฮรัมย์
นักกีฬาวีลแชร์เรซซิงทีมชาติไทย

ส่ิงท่ีคุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “ปัจจัย 4 ครับ” อาหารจานโปรดของคุณ? “หมูทอดแดดเดียว” คุณมีความ

สุขท่ีสุดเม่ือ? “ทำ�ช่ือเสียงให้กับประเทศ นำ�ธงช�ติไทยข้ึนสู่ยอดเส�ได้เป็นท่ี 1 ครับ ทำ�ให้คนไทยและคนรอบข้�งมีคว�มสุข”

ช่วงเวลาในอดีตท่ีคุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาท่ีคุณอยากกลับไปแก้ไขท่ีสุด คือ? “อย�กต้ังใจเรียนหนังสือให้ม�กกว่�น้ี” 

คุณกลัว? “กลัวคว�มพ่�ยแพ้ กลัวท่ีจะกลับม�ทำ�ช่ือเสียงให้กับประเทศเหมือนเดิมไม่ได้ (เม่ือคนเร�มันข้ึนถึงจุดสูงสุด

แล้วเร�จะรักษ�มันอย่�งไรดี)” บุคคลท่ีคุณช่ืนชมมากคือใครและเพราะอะไร? “น�ยฮันฟล�ย (Heinz Frei นักกีฬ�วีลแชร์

เรซซิง) เป็นแชมป์โลกวัย 60 ปี ช�วสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้เข�อ�ยุจะม�กแล้วก็ต�ม แต่เข�ยังไม่คิดจะหยุดเล่นกีฬ�วีล

แชร์เรซซิงเลย” หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ่าน คือ? “GM Car ฟอร์มูล� AUTOCAR” ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวคุณ คือ? 

“ก�รได้ติดทีมช�ติไทย” ส่ิงท่ีแย่ท่ีสุดในตัวคุณ คือ? “เกิดม�พิก�ร เป็นโปลิโอต้ังแต่เด็ก ทำ�ให้พ่อแม่ลำ�บ�ก โดนเพ่ือนๆ 

แกล้งในวัยเด็ก” นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสุด? “ใจร้อน อะไรก็ได้ พูดน้อย” นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าดีเป็นเลิศ? 

“มีคว�มมุ่งม่ัน ม�นะ ต้ังใจในก�รซ้อมกีฬ� รักครอบครัว” คุณประทับใจกับ? “ก�รแข่งขันกีฬ�วีลแชร์เรซซิงทุกๆ สน�ม

ท่ีได้ลงแข่งขัน ประทับใจกองเชียร์” คุณอยากทำาอะไรก่อนตาย? “อย�กทำ�ให้ครอบครัวมีคว�มสุข มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

อยู่สุขสบ�ย” สถานท่ีท่ีคุณไปเป็นประจำา? “บ้�นเกิดตัวเอง จ.สระแก้วครับ” ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณ

อยากเป็นอะไร? “อย�กเป็นทห�ร รับร�ชก�ร เป็นคว�มใฝ่ฝันในวัยเด็ก แต่พอโตข้ึนจึงรู้ว่�ด้วย

ศักยภ�พร่�งก�ย

ผมคงทำ�ไม่ได้จึง

หันม�เล่นกีฬ�

มันก็ส�ม�รถรับ

ใช้ช�ติได้อย่�ง

หน่ึงครับ” ถ้าได้

เกิดใหม่ชาติหน้า

คุณจะเกิดเป็นอะไร? 

“เกิดเป็นคนไทยครับ”
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