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คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการ

สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบ 
วาระครบรอบปีศรีสมัย

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำานวยชัยบันดาลประทานพร

ให้มั่งมีสมบัติพัสถาน
สำาเร็จงานรุ่งเรืองประภัสสร 
พูนและเพิ่มเติมค่าฐานันดร 
เกียรติกำาจรยืนนานกาลเวลา

ปราศจากเภทภัยสิ้นไร้โรค 
ประสบโชคคืนวันสุขหรรษา 
มีแต่คนรักใคร่และเมตตา 
เป็นที่รักปรารถนาของผู้คน

ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย 
ทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผล 

เถลิงศกสงกรานต์ผ่านมาดล 
ทุกคนไทยชาวสิงห์มีสุขเอย

จาก

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยตามที่ชาวไทยได้ปฏิบัติกันมาในอดีต
ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

พบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา เป็นที่รักของทุกๆ คนรอบข้าง
มีพลังและกำาลังใจที่จะเดินหน้าสู่อนาคตที่สดใสด้วยกันทุกๆ คนเทอญ

ที่มา: กลอนวันสงกรานต์โดยคุณ boy_CNX

วนัสงกรานต์คำ�อวยพร
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ
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ขอคำ�สอง

บทบรรณ�ธิก�ร

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ หวังว่าทุกคน
จะไดส้นกุกบัวนัหยดุยาวหนา้รอ้นของเรา 
และบางคนก็จะได้กลับบ้านเยี่ยมเยียน
ญาติผู้ใหญ่ รดนํ้าดําหัวตามธรรมเนียม
ประเพณีไทย

ดว้ยเหตกุารณบ์า้นเมอืงทีย่งัคงรอ้นระอไุมห่าย ทางทมี สงิห์
แมกกาซนี กพ็ยายามทีจ่ะหาเรือ่งเบาสมองและเรือ่งทีน่า่สนใจมา
เล่าสู่กันฟัง เผื่อว่าจะได้ลดทอนเรื่องเครียดๆ รอบข้างกันได้บ้าง 
ฉบับนี้ก็เน้นเรื่องของอาหาร เริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมเยียนบริษัท
ในเครอืนอ้งใหมค่อื เฮสโก ฟูด้ อนิดสัทรี ่แนะนาํทมีงานและสนิคา้
ของบริษัทให้พวกเราได้รู้จัก เพราะขนมขบเคี้ยวที่เราได้ชิมกันมา
บา้งแลว้กอ็รอ่ยไมเ่บา มตีลาดสง่ออกทีด่อียูแ่ลว้ นอกจากนี ้ผมได้
มโีอกาสไปรว่มงานเปดิอย่างไมเ่ปน็ทางการของรา้นอาหารรา้นแรก
ของสิงห์ในต่างประเทศ คือร้าน PACATA ที่กรุงลอนดอน เป็น
เรือ่งทีน่า่สนใจ เพราะสงิหไ์ดนํ้าความแปลกแหวกแนวทีไ่มเ่หมอืน
คนอื่น ไปสู่วงการร้านอาหารกลางกรุงลอนดอน ผมเองรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เห็นบริษัทของเราขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในด้านอาหารที่ชาวไทยเราเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทั้งในด้านการผลิต
และการบริโภค อาหารที่ร้านจะเป็นไทยผสมออกสมัยใหม่แต่ก็ได้
รับคําชมเชยมาแล้วครับ และในเมื่ออยู่ที่กรุงลอนดอนแล้ว ก็เลย
ขอแนะนําถิ่นที่ร้าน PACATA อยู่ด้วยเลย เพราะเป็นทําเลที่ดีมาก
เป็นที่ต้องตาของผู้ทําการค้าทุกคน เพราะร้านรวงไม่ค่อยจะว่าง
ให้เช่า เมื่อมีว่างขึ้นมาก็จะมีการแย่งชิงกันพอสมควร จึงถือว่าเรา

โชคดทีีม่ทีมีงานทีด่ ีสนิคา้ทีด่ ีขายไอเดยี
ให้กับผู้ให้เช่าได้

 ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในไทยก็จะ
เป็นที่เพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เดินทางกันลําบาก

มากในสมยันัน้ ใชเ้วลาเปน็วนัๆ แตก่ลบัไมก่ีช่ัว่โมงในสมยันี ้(ยาม
รถไมต่ดิชว่งหยดุสงกรานต)์ และเพือ่เพิม่ความเยน็ใหก้บัผูอ้า่น กจ็ะ
มีเรื่องราวของข้าวแช่ว่ามีความเป็นมาอย่างไร รวมถึงเรื่องอาหาร
ประจําหน้าร้อน นอกจากนั้น เชฟอาร์ตจะเสนอเมนูพิเศษรับหน้า
ร้อนให้ด้วยนะครับ 

ในส่วนของบุคคลที่น่าสนใจก็จะเป็นเจ้าพ่อเครื่องประดับที่
น่าจะครองอันดับต้นๆ ของโลก แต่ที่อยากจะเน้นคือในเรื่องความ
มุมานะของนายลอเรนซ์ กราฟฟ์ ที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน 
มีคุณพ่อหาเช้ากินคํ่า พบแต่อุปสรรคทั้งชีวิต แต่ไม่เคยย่อท้อใน
ชีวิต ความอุตสาหะบวกกับการอบรมจากบุพการีที่ให้มองโลกแต่
ในดา้นบวกตลอด ทาํใหเ้ขาเดนิหนา้ตอ่ไปในชวีติดว้ยความกระตอื
รือร้น ความอยากรู้อยากเห็น จนประสบผลสําเร็จอย่างไม่คาดฝัน 
เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่าทําตามอย่าง

ในเลม่นี ้ทมีงานกไ็ดเ้พิม่สิง่ทีน่า่สนใจใหม่ๆ  ดว้ย โดยเฉพาะ
เนื้อหาจากชาวสิงห์ด้วยกันเองในคอลัมน์ “เรื่องเล่าจากคนใน
บ้าน” “กินอะไรใกล้ออฟฟิศ” และยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ผมหวังว่าจะ
สร้างความสนุกเบาสมองและให้ความรู้กับท่านผู้อ่านด้วยนะครับ

         -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Singha Thank You Party
@ ประเทศฝรั่งเศส l ธันวาคม 2556 

บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์ จัดงาน  SINGHA 

Thank You Party เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าร้าน

อาหารและพนักงานเสิร์ฟที่ให้การสนับสนุนเบียร์

สิงห์ในประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างดี เป้าหมายเพื่อ

สรา้งความสมัพนัธ์อนัด ีรวมถงึเปน็การกระตุน้การ

ขายใหเ้ปน็ไปตามแผน  โดยจดังานเลีย้งลกูคา้รา้น

อาหารท่ีร้าน Elysee’ กรงุปารสี เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 

และงานเลีย้งเหลา่พนกังานเสริฟ์ทีร่า้น Khao Suay 

กรุงปารีส เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา  

ในงานจัดให้มีการลุ้นรางวัลพิเศษต่างๆ รวมถึง

แขกรับเชิญพิเศษคือ คุณแท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง 

และคุณหนุ่ม-คงกะพัน แสงสุริยะ ที่มามอบความ

บันเทิงให้กับแขกในงาน

ขบวนคนเสื้อเเดง ชุมนุมหน้าบริษัท 
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด
@ ขอนแก่น l 23 ธันวาคม 2556

นายขวัญชัย ไพรพนา ได้ระดมคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัด

ภาคอีสาน เดินทางมาชุมนุมหน้าบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด 

เพื่อสอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯ ต่อสถานการณ์ทางการเมือง 

หลังจากได้รับการยืนยันว่า บริษัทฯ ดำาเนินนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

การเมืองและไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองใดๆ 

ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นองค์กรทางธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการดูแล

สังคม ทำาให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจและยุติการชุมนุมลงด้วยดี

นายฌานนท ์โปษยะจนิดา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ขอนแกน่

บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกของโรงงาน

ผลิตใหม่ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำากัด เพื่อความเป็นสิริ

มงคลและเสริมกำาลังใจให้แก่ทีมงานก่อสร้าง โดยมีฤกษ์ดี เวลา 

09.09 น. เปน็เวลา ภมูปิาโลฤกษ ์ตรงกบัขึน้ 10 ค่ำา เดอืน 1 ปมีะเส็ง

พิธีตอกเสาเข็มมงคล บริษัท มหาสารคาม
เบเวอเรช จำากัด
@ มหาสารคาม l 12 ธันวาคม 2556  
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บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด และบริษัท บุญรอดเอเซีย จำ�กัด ร่วมมือกับเหล่�ตัวแทนจำ�หน่�ยจัดง�น  WE ARE FAMILY ครั้งที่ 6 

ปี 2557-2558 เพื่อเป็นก�รเลี้ยงขอบคุณลูกค้�สม�ชิกค้�ส่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ทุก 2 ปี จะวนม�จัดในแต่ละจังหวัดจนครบทั้งประเทศ ครั้งนี้

ได้มีก�รปรบัเปลี่ยนรปูแบบกจิกรรมภ�ยในง�นรวมทั้งก�รแสดงบนเวทีใหม่ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยหัวขอ้ใหม่ของก�รจัดง�น

ในปีนี้คือ “คว�มสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ ก้�วไปด้วยกัน” ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “THE SPACESHIP” เป็นก�รจำ�ลองบรรย�ก�ศกระสวยแห่งเวล� ซึ่งเป็น

พ�หนะก�รเดินท�งที่เหนือก�ลเวล� สื่อถึงปัจจุบันสู่อน�คตอันล้ำ�หน้�ของครอบครัวสิงห์กับก�รให้ไม่มีที่สิ้นสุด 80 ปีบุญรอด 

WE ARE FAMILY 
@ สมุทรสาคร l 23 มกราคม  2557
@ บุรีรัมย์ l 4 กุมภาพันธ์   2557
@ นครราชสีมา l 5 กุมภาพันธ์   2557
@ ตาก l 11 กุมภาพันธ์  2557
@ กำาแพงเพชร l 12 กุมภาพันธ์  2557

@ ราชบุรี l 4 มีนาคม 2557
@ นครปฐม l 5 มีนาคม 2557
@ ศรีสะเกษ l 11 มีนาคม 2557
@ สุรินทร์ l 12 มีนาคม 2557
@ นนทบุรี l 19 มีนาคม 2557
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	 สิงห์อาสา	ร่วมกับน้องๆ	นิสิตนักศึกษารวมกว่า	50	ชีวิตจาก

หลายมหาวิทยาลัยเครือข่ายสิงห์อาสา	 ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยักรุงเทพ	และ

มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดกิจกรรม	Gift	for	Shine	เทศกาลส่งความสุข

ใหน้อ้ง	ณ	สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ	ีโดยพี่ๆ 	ทกุคนตา่ง

เตรยีมของขวัญของตัวเองมาจากบา้นคนละ	1	ชิน้	มามอบใหน้อ้งๆ	

ดว้ยความตัง้ใจและความหวงัวา่ของขวญัชิน้นีจ้ะเปีย่มไปดว้ยคณุคา่

และมูลค่าทางจิตใจ	เป็นแสงแห่งความรัก	ความหวัง	และกำาลังใจ	

ให้น้องได้ก้าวต่อไปในสังคมเดียวกับเราด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมวันเด็ก Gift for Shine
@ กรุงเทพมหานคร l 4 มกราคม 2557

ฝ่ายการตลาดภูมิภาคร่วมกับชนเผ่าอาข่า	จัดงานปีใหม่ชนเผ่า

อาข่า	เมืองลา	ประเทศพม่า	คร้ังท่ี	1	บริเวณสนามกีฬาเมืองลา	เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนเมือง	และกระชับความสัมพันธ์

อันดีระหว่างประเทศไทยและพม่า	ภายในงานมีการออกร้านและการ

ออกบูธของบริษัท	กิจกรรมการแสดงจากชนเผ่าอาข่า	การรำาวงของ

ชนเผ่าพ้ืนเมือง	ซ่ึงการจัดงานคร้ังน้ีบูธเบียร์สิงห์ก็ยังได้รับความสนใจ

และการต้อนรับจากประชาชนชาวเมืองลาเป็นอย่างดี	โดยมีผู้มาเท่ียว

งานปีใหม่ชนเผ่าอาข่า	เมืองลา	มากกว่าวันละ	8,000	คน

การตลาดข้าวพันดีจัดแคมเปญ	ขายดีมีสุข	โคนิชิวะ	กับข้าว

พนัด	ีจบัรางวลั	25	ลกูคา้ผูโ้ชคดจีากการสะสมยอดซือ้ขา้วพนัดทีกุๆ	

10,000	บาทในป	ี2556	ที่ผ่านมา	เพื่อเดินทางไปทริปสุดพิเศษกับ

ทีมขา้วพนัดีท่ีประเทศญ่ีปุ่น	โดยมโีกะ๊ตี	๋เปน็ผูร้ว่มทางและใหค้วาม

สนุกสนานตลอดการเดินทาง

งานปีใหม่ชนเผ่าอาข่าเมืองลา คร้ังท่ี 1
@ ประเทศพม่า l 4-7 มกราคม 2557

ขายดีมีสุข โคนิชิวะ กับข้าวพันดี
@ กรุงเทพมหานคร l 14 มกราคม 2557

SINGHA STADIUM
@ ประเทศกัมพูชา I 11 มกราคม 2557 

ฝ่ายการตลาด-ภูมิภาค	 จัดกิจกรรม	 “SINGHA	STADIUM”

สถานทีถ่า่ยทอดสดฟตุบอลพรเีมยีรล์กีทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศกมัพชูา	

เพื่อให้แฟนบอลและแฟน	SINGHA	STADIUM	 รับชม	 พร้อมร่วม

สนกุไปกับประสบการณแ์ปลกใหมท่ีเ่บยีร์สงิหม์อบใหก้บับรรยากาศ	

outdoor	ในแมตช์การแข่งขัน	ระหว่าง	Hull	City	ปะทะ	Chelsea	

พรอ้มเพิม่ระดบัความมนัไปกบัคอนเสร์ิตจากศลิปนิชัน้แนวหนา้ของ

ประเทศกัมพูชา	และลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานอีกด้วย	
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นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด พร้อมด้วยนายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำา 

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริว

เวอรี ่จำากดั และนายปิต ิภริมยภ์กัดี กรรมการและผูอ้ำานวย

การสายกลยุทธ์และนโยบายองค์กร บริษัท บุญรอดบริว

เวอรี่ จำากัด เยี่ยมพนักงานและชมโรงงาน ณ บริษัท เชียง

ใหม่เบเวอเรช จำากัด  

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี และคณะผู้
บริหารระดับสูงเยี่ยมโรงงานเชียงใหม่
@ เชียงใหม่ l 17 มกราคม 2557

Singha Arm Rewards จัดทริปตุรกี
@ กรุงเทพมหานคร l 14 มกราคม 2557

งานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 11 
@ เชียงราย-เชียงใหม่ l 17-19 มกราคม 2557

Singha Arm จบัสลากรายชือ่ลกูคา้ผูโ้ชคดจีากการสัง่ซือ้สนิคา้

ในกลุ่มนอนแอลกอฮอล์ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 29 ธันวาคม 

2556 ไปเทีย่วประเทศตรุกรีะหวา่งวนัที ่4-10 พฤษภาคม 2557 โดยมี

ตวัแทนฝ่ายขายรว่มเดนิทางเพือ่คอยอำานวยความสะดวกดแูลลกูคา้ 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด และบริษัท บุญรอด

เอเซีย จำากัด ร่วมจัดงานร้อยดวงใจสายใจสิงห์ครั้งที่ 11

ประจำาปี 2557 ณ จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ โดยรวมผู้

บริหารและตัวแทนจำาหน่ายเข้าร่วมงานประมาณ 600 คน 

ในวันที่ 17 มกราคม มีกิจกรรมเที่ยวชมวัดร่องขุ่นและ

เข้าชมไร่บุญรอด จ.เชียงราย จากนั้นวันที่ 18 มกราคม

ได้จัดการประชุมและงานเลี้ยงขอบคุณขึ้นที่ศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดบูธ

แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในเครือของบุญรอดต่างๆ เพื่อให้

ตัวแทนจำาหน่ายได้สัมผัสและรับทราบถึงผลิตภัณฑ์ล่าสุด

ของบริษัท ส่วนในช่วงคำ่า มีงานเลี้ยงที่คับคั่งด้วยศิลปิน

ดาราจากค่ายสหภาพดนตรีมาให้ความบันเทิงอย่างต่อ

เนื่องและเป็นกันเอง
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ครบรอบ 65 ปี กองทัพสปป.ลาว
@ ประเทศลาว l 20 มกราคม 2557

ตรุษจีนปากนํ้าโพ
@ นครสวรรค์ l 24 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2557

คนไทยหัวใจสิงห์
@ กรุงเทพมหานคร l 28 มกราคม 2557

	 ฝ่ายการตลาดภูมภิาคและบริษทั	พนัธมิตรลาว	จำากดั	

ได้สนับสนุนการจัดงานครบรอบของกองทัพสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ในโอกาสจัดตั้งกองทัพขึ้น

มาครบ	65	 ปี	 โดยจัดงานขึ้น	 ณ	 กรมพละกองทัพบก	

นครหลวงเวียงจันทน์	 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้

แก่กองทัพทุกเหล่าทัพ	 อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกันอีกด้วย	

นายสมชาย	แพรุ่งโรจน์ทวี	รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการ

ตลาด	2	บริษัท	บุญรอดเทรดด้ิง	จำากัด	ร่วมมือกับ	คณะกรรมการ

จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำาโพ	และชาวนครสวรรค์จัด

งานประเพณี	“เทศกาลตรุษจีนปากน้ำาโพ”	ประจำาปี	2557	สมัยท่ี	

19	บริเวณถนนเจ้าส่ีพระยา	ในงานมีการจัดขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่

ปากน้ำาโพ	ขบวนแห่องค์สมมติพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม	ขบวน

แห่มังกร	และขบวนอ่ืนๆ	อีกมากมาย	เป็นบรรยากาศท่ีย่ิงใหญ่และ

เป็นเทศกาลตรุษท่ีเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย	จัดข้ึน	12	วัน	

12	คืน	มีประชาชนสนใจร่วมงานกว่า	10,000	คนต่อวัน

นายรวินทร์	ชมพูนุชธานินทร์	ผู้อำานวยการฝ่ายประชา

สัมพันธ์	บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จำากัด	มอบรางวัลให้คน

หัวใจสิงห์	 ซึ่งเป็นโครงการที่สิงห์	 คอร์เปอเรชั่น	 ร่วมกับ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด	จัดขึ้นเพื่อร่วมค้นหาคนหัวใจสิงห์	จาก

ผู้ส่งบันทึกเรื่องราวการทำาดีทั้งที่ลงมือกระทำาเอง	 และจาก

การพบเหน็ผูอ้ืน่มุ่งม่ันตัง้ใจทำาในสิง่ทีด่ตีอ่ตนเอง	ครอบครวั	

และสงัคม	เจา้ของรางวลัชนะเลศิไดแ้ก่	เรือ่งราวความดขีอง

ครแูดงแหง่ชมรมศลิปะเดก็บา้นศลิปไ์ทย	รางวลัท่ี	2	เรือ่งราว

ของมูลนิธิตะวันฉาย	และรางวัลที่	3	คือนางสาวไพลิน	ศิลา	

ลูกกตัญญูที่ดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาต
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งานวันชาติไทใหญ่ 
@ ประเทศพม่า l 4-7 กุมภาพันธ์ 2557

นายรงัสฤษดิ ์ลกัษติานนท ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เดินทางร่วมงานวันชาติไทใหญ่ 

บริเวณสนามกีฬาเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ซึ่งงานในครั้งนี้ทาง

ฝ่ายการตลาดภูมิภาคร่วมกับชนเผ่าไทใหญ่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง

วันสถาปนาวันชาติไทใหญ่ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศไทยและพม่า โดยมีผู้มาเที่ยวงานกว่า 10,000 คนต่อวัน 

ฝา่ยการตลาด-ภมูภิาค รว่มกบั CTN สถานโีทรทศันท์ีมี่ผูช้ม

มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศกัมพูชา จัดการแข่งขัน LEO Beer 

Boxing Season 2 ตอกย้ำาความสำาเร็จหลังจาก LEO Beer Boxing 

Season 1 ในปี 2556 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การ

จัดงานครั้งนี้เพื่อโปรโมทและประชาสัมพันธ์แบรนด์ LEO BEER 

ผ่านช่องทาง Sport marketing ควบคู่ไปกับการยกระดับกีฬามวย 

กีฬาอีกชนิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศกัมพูชา

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และคณะผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นตัวแทนของ

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด บริจาคเงินจำานวน 10,000,000 

บาท สมทบเขา้กองทนุวทิยาเพยีรวจิติร เพือ่สร้างอาคาร 50 ป ีคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ เปน็อนสุรณใ์นโอกาสครบ

รอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ

LEO Beer Boxing Season 2
@ ประเทศกัมพูชา l 4 กุมภาพันธ์ 2557   

ขอนแก่นบริวเวอรี่ สมทบกองทุนวิทยา
เพียรวิจิตร
@ ขอนแก่น l 7 กุมภาพันธ์ 2557 

ผูบ้รหิารบรษิทั บญุรอดฯ รว่มกบันายเจมิ พนั ตวัแทนจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประจำาประเทศกัมพูชา จัดงาน We are Family ขึ้น 

เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนความสำาเร็จแด่สมาชิกค้าส่งทุก

ท่านที่สนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด บรรยากาศภายในงานเป็นไป

อย่างอบอุ่นภายใต้ความเป็น LEO BEER เต็มอิ่มกับการแสดงสุด

อลังการและของรางวัลใหญ่ๆ มากมาย มีสมาชิกค้าส่งมาร่วมงาน

นี้กว่า 1,300 คน

We are Family พนมเปญ
@ ประเทศกัมพูชา l 7 กุมภาพันธ์ 2557   
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เบยีรส์งิหข์วดเลก็ไดป้รบัรปูทรงใหม ่เพือ่ปรบัภาพลกัษณใ์หด้ทูนัสมยัมากขึน้ตามรุน่พี ่500 มล. เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ถอืเปน็การปรบั

เปลี่ยนดีไซน์ของขวดเบียร์เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการผลิตเบียร์ขนาด 330 มล. รูปทรง

ใหม่เป็นครั้งแรก การปรับเปลี่ยนดีไซน์ครั้งนี้ยังคงปริมาณไว้เท่าเดิม โดยขวดมีรูปทรงเพรียวขึ้น และพิเศษตรงที่ส่วนของคอขวดจะมีตัว

หนังสือ SINGHA นูนขึ้นมา

การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจากที่เราได้สร้างสิงห์ 500 มล. ขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายน 2556 ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ โดดเด่น ทันสมัย เพื่อมา

แทนที่สิงห์ขวดใหญ่ 630 มล. ที่ยกเลิกไปเมื่อเดือนธันวาคม 2556 

ขวด 330 มล. แบบเก่า

ฉลากแบบใหม่

ขวด 330 มล. แบบใหม่

ลาย SINGHA นูนที่คอขวด

กล่องใหม่

เบียร์สิงห์เปลี่ยนดีไซน์ขวด 330 มล.
@ ทั่วประเทศ l 10 กุมภาพันธ์ 2557
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

SINGHA ENGLISH CHALLENGE
@ กรุงเทพมหานคร l 15 กุมภาพันธ์ 2557

ตัวแทนราชอาณาจักรภูฏาน
เข้าพบนายสันติ
@ กรุงเทพมหานคร l 19 กุมภาพันธ์ 2557

ฝ่ายการตลาดร่วมกับสถาบัน British Council จัดทำา

โครงการ Singha English Challenge ซ่ึงเป็นโครงการแข่งขัน

ทดสอบทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียน

รู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือส่งเสริมให้สอดคล้องกับการ

เข้าสู่ AEC โดยมีน้องๆ จากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศส่งทีม

สมัครเข้าแข่งขันกว่า 180 ทีม หลังขับเคี่ยวกันมากว่า 4 

เดือน ทีม “The Diamond” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โชว์ทักษะเหนือคู่แข่งคว้าแชมป์ไปครอง พร้อมรางวัลทุนการ

ศึกษา และโอกาสทัศนศึกษาถึงประเทศสิงคโปร์แบบยกทีม

Ashi Kendhum Dorji พร้อมด้วย Mr. 

Rinchen Yoezer และ Mr.Kgyen Rinzin ตัวแทน

จากราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบนายสันติ ภิรมย์ภักดี 

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสิงห์กับ

ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ 

ร่วมหารือด้วย

งานประจำาปีเทศกาลชิมปูชัก
@ เพชรบุรี l 8-16 กุมภาพันธ์ 2557 

ฝา่ยสง่เสรมิการตลาดรว่มกบัเทศบาล

เมืองชะอำาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย สำานักงานเพชรบุรี จัดงานเทศกาลชิม

ปูชัก@ชะอำา ครั้งที่ 4 กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วยการออกร้านจำาหน่ายอาหาร

เมนูปูม้าและอาหารทะเลสด การจำาลองวิถี

ชวีิตการชักปูของชาวประมง การแข่งขนัจับ

ปูม้า การจัดถนนคนเดิน และการแสดงของ

ศิลปินทุกค่ำาคืน
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GULFOOD 2014 
@ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ l 23-27 กุมภาพันธ์ 2557 

Airline Retail Conference 2014
@ ประเทศสิงคโปร์ l 24-26 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด ร่วมด้วย 

Hesco และ Fine Food Capital นำ�ผลิตภัณฑ์ในเครือเข้�ร่วมใน

ง�นมหกรรมสินค้�และอ�ห�รในกลุ่มธุรกิจส�ยก�รบิน “Airline 

Retail Conference 2014” ณ ศูนย์แสดงสินค้� Sands Expo & 

Convention Center ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รขย�ยธุรกิจในกลุ่มลูกค้�

ส�ยก�รบินและเครือข่�ยผู้ให้บริก�รที่เกี่ยวข้อง

น�ยอำ�พล ศรวีสิ�ตร ์ผูจั้ดก�รอ�วโุสฝ�่ยสง่เสรมิก�รตล�ด

และน�ยสมพงษ ์จิระพรพงศ ์น�ยกสม�คมผูป้ระกอบก�รอ�ห�ร

เข้�ร่วมง�นเทศก�ลอ�ห�รทะเลสด บริเวณริมเขื่อนศ�ลเจ้�พ่อ

หลักเมืองสมุทรส�คร ในง�นจัดให้ชิมอ�ห�รทะเลปรุงสำ�เร็จ

จ�กชมรมร้�นอ�ห�รจังหวัดสมุทรส�ครกว่� 50 ร้�น และชม

ก�รแสดงท�งวัฒนธรรมและบันเทิงม�กม�ย 

เทศกาลอาหารทะเลสด สมุทรสาคร 
ครั้งที่ 13
@ สมุทรสาคร l 23 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2557 

 Gulfood 2014 เป็นง�นแสดงสินค้�ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภ�ค

ตะวันออกกล�ง จัดแสดงที่อ�ค�ร Sheikh Rasid Hall ศูนย์แสดง

สินค้� Dubai World Trade Centre ในปีน้ีมีผู้เข้�ร่วมง�นในฐ�นะผู้จัด

จำ�หน�่ยรวม 4,200 บริษัท จ�ก 152 ประเทศ ก�รเข้�ร่วมง�นครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจ�ก�รค้�และรับคำ�สั่งซื้อ โดยมีผลิตภัณฑ์ใน

เครือร่วมออกบูธคือ Hesco Food Industry, Boon Rawd Farm และ 

Fine Food Capital 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

แถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม AF10
@ กรุงเทพมหานคร l 27 กุมภาพันธ์ 2557

Farm Design 
ฉลองเปิดสาขาที่ 10
@ กรุงเทพมหานคร l 28 กุมภาพันธ์ 2557

 Farm Design ฉลองเปิดสาขาใหม่เป็น

สาขาที่ 10 ที่ห้าง Silom Complex ชั้น B โดย 

100 ท่านแรกจะได้รับโปรโมชั่น Buy 1 Get 1 

Free ไม่จำากัดจำานวนในการซื้อ 

มาชิตะ คยูฮยอน แฟนสวีตติ้ง: 
จิ้น ฟิน เว่อร์ กับเธอที่รัก
@ กรุงเทพมหานคร l 27 กุมภาพันธ์ 2557

การตลาดผลิตภัณฑ์มาชิตะ จัดงานแฟนมีตติ้ง 

“มาชิตะ คยูฮยอน แฟนสวีตติ้ง: จิ้น ฟินเว่อร์ กับเธอ

ที่รัก” ที่เเจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เเจ้งวัฒนะ 

ในโอกาสที่คยูฮยอนบินมาต่อสัญญาเป็นพรีเซ็นเตอร์

สาหร่ายมาชิตะ และถ่ายภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่

จะออกอากาศเดอืนเมษายนนี ้ งานนีแ้ฟนคลบัพนัธุแ์ท้

มารอต้อนรับคยูฮยอนอย่างเนืองแน่น และในงานยัง

จัดกิจกรรมพิเศษ “ดวงเลือกเองเก็งได้” โดยได้ผู้โชคดี

45 คน รว่มมีทแอนดก์รีด๊กบัคยูฮยอนแบบใกลช้ดิสดุๆ

ถึงครึ่งชั่วโมง

 อบอุ่นไปด้วยแฟนคลับท่ีแห่กันมาให้กำาลังใจเหล่า

นักล่าฝัน True Academy Fantasia รุ่น 10 ท้ัง 12 คน 

ในงานแถลงข่าวเปิดอัลบ้ัม “AF10 รักและขอบคุณ” ซ่ึง

ค่ายเพลงสหภาพดนตรี ได้มีส่วนร่วมในการทำาเพลงให้

นักล่าฝันในอัลบัมชุดน้ี  ภายในงานได้รับเกียรติจากนาย

นิติพงษ์ ห่อนาค กรรมการอำานวยการ และนายศรีล 

สุขุม ผู้อำานวยการส่ือสารองค์กร บริษัท สหภาพดนตรี 

จำากัด มาร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำาลังใจให้เหล่า

นักล่าฝันท้ัง 12 คน ท่ีร้าน B2S สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 
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สิงห์ อาสา-UK ครั้งที่ 2 
@ ประเทศอังกฤษ l 3 มีนาคม 2557

 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เดินทางร่วมงาน “สิงห์

อาสา-UK” ครั้งที่ 2 ที่สนาม Old Trafford จัดโดยบริษัท บุญรอด

เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ประกอบ

การในสหราชอาณาจักรที่ได้ให้การสนับสนุนสิงห์เป็นอย่างดี รวม

ถึงเป็นการกระตุ้นการขายให้เป็นไปตามแผน ในงานจัดให้มีการ

ลุน้รางวลัพเิศษมากมาย รวมถงึแขกรับเชญิพิเศษ อ.ธนากร ตนัอา

วัชนการ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังจากเมืองไทย และศิลปิน

แคนดี้ รากแก่น ที่ไปร่วมให้ความบันเทิงแขกในงาน    

FOODEX JAPAN 2014
@ ประเทศญี่ปุ่น l 4-7 มีนาคม 2557

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการและผู้อำานวยการสายนวัตกรรม

ทางธรุกจิ บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั รว่มกบับรษิทั บญุรอดเทรด

ดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ นำาผลิตภัณฑ์

กวา่ 20 ตราสินคา้เขา้ร่วมในงานมหกรรมสินคา้และอาหาร “FOODEX

JAPAN 2014 (The 39th International Food and Beverage 

Exhibition)” ณ เมอืงชบิะ ประเทศญ่ีปุน่ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การขยายธรุกจิ

ในกลุ่มตลาดต่างประเทศและเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มเอเชีย

 คาร์ลสเบิร์กจัดคอนเสิร์ตสุดมันช่ือ “Carlsberg & Quay Records 

Present Sound Lab Music Series#1” ร่วมสนุกสุดเหวี่ยงกับ 2 ดีเจรับ

เชิญ DJ.Waajeed จากอเมริกา เเละ DJ.Onra จากฝร่ังเศส พร้อมชม

โชว์สุดพิเศษจากการร่วมงานกันคร้ังเเรกของศิลปิน yaak lab จีน กษิดิส 

ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า และเอ็มซีซินนามอน งานน้ีจัดท่ีมงคล สตูดิโอ 

RCA รวมชาวคาร์ลสเบิร์กตัวจริงจากท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเฟสบุ๊ค 

Carlsbergthailand ได้รับบัตรเข้างานฟรีๆ ไปเลย 4 ท่าน ท่านละ 5 ใบ

Carlsberg & Quay Records 
Present Sound Lab Music Series#1
@ กรุงเทพมหานคร l 15 มีนาคม 2557 
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ



ท่องเที่ยว
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เพชรบุรี เดิมชื่อเมืองพริบพรี รุ่งเรือง

แต่ครั้งอดีตกาล ปัจจุบันแม้อยู่ท่ามกลาง

ยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ยังรักษาความเงียบ

สงบ เติบโตอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ

และภูมิประเทศหลากหลาย ภูเขา ลำาธาร 

ทะเล ป่าไม้ กลายเป็นอีกเมืองท่องเที่ยว

สำาคัญ ที่เปี่ยมมนต์เสน่ห์เรียกร้องให้ผู้มา

เยือนสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เรียกว่า

เป็นเมืองครบเครื่องสมดังคำาขวัญ 

ท่องเที่ยว / เยือนเพชรบุรี

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ  

เลิศลํ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

”

”
เรื่อง: ศิกานต์
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ท่องเที่ยว / เยือนเพชรบุรี

แสงแห่งธรรมใน “ถ้ําเขาหลวง”

ตอนมาถงึเพชรบรุเีพิง่จะเปน็ยามสาย
แต่ไอแดดก็แผดเผาได้ร้อนระอุอย่างไม่เสีย
เสียชื่อฤดูร้อนของสยามประเทศ พวกเรานั่ง
งว่งนัง่พดักันอยู่ในรถ ปลอ่ยใหน้อ้งคนขบัลง
ไปถามเส้นทางสู่ “ถํ้าเขาหลวง” จากพี่ชาย
เจ้าของร้านยางรถยนต์คนพื้นที่

“เขาหลวงอยูใ่กล้ๆ  เขาวงั ตรงขา้มกนั
เลย” ชายคนนั้นตอบ ชี้มือบอกทางให้เสร็จ
สรรพ แปลกดีที่เราคุ้นเคยกับเขาวัง หรือ
พระนครคีรีแหล่งเทีย่วลือชื่อของเพชรบุรีมา
นาน แตถ่ํา้เขาหลวงทีอ่ยูใ่กลก้นันีก้ลบัยงัไม่
เคยชม รถแล่นไปตามถนนคีรีรัฐยาตามคํา
บอก ไมน่านกม็าถงึจดุหมาย วดัถํา้เขาหลวง
อยู่ที่ ต.ธงชัย อ.เมือง ห่างจากเขาวัง 5 กิโล
เมตร ทางเข้าอยู่ตรงข้ามทางเดินขึ้นสู่เขา
วังนั่นเอง 

เมื่อเรามาถึงจุดหมาย เจ้าถิ่น (เจ้าจ๋อ) 

ณ เขาหลวง กร็บีวิง่มาตอ้นรบัทนัท ีเราเหน็
รถที่จอดอยู่ก่อนมีเจ้าจ๋อขึ้นไปนั่ง นอน ปีน
ปา่ยกนัสนกุสนาน กําลงัคดิวา่รถของเราคง
มีชะตากรรมเดียวกัน แต่คุณพี่เจ้าของร้าน 
“เซ็งเป็ด” ก็เดินหนีบตุ๊กตาจระเข้หน้าตา
บ้องแบ๊ว ตรงเข้ามาหาเราเสียก่อน เขาวาง
จระเข้แหมะไว้บนหลังคารถ ได้ผลเกินคาด
พวกลิงจ๋อต่างหันหนี ไม่มายุ่งกับรถของเรา
อีก คุณพี่เจ้าของตุ๊กตาคิดค่ายันต์กันลิงกับ
เรา 10 บาท และชวนซื้อชุดอาหารสําหรับ
บูชาพระพุทธรูปในถํ้า

เราชว่ยอดุหนนุพีเ่ขา 1 ชดุ และถามวา่
ทาํไมพวกลงิถงึกลวั (ตุก๊ตา) จระเข ้คณุพีก่็
หัวเราะ และตอบสั้นๆ ว่า ขนาดคนยังกลัว
จระเข้เลย...ก็จริง ลิงคงจะถูกจระเข้กินมา
ตัง้แตบ่รรพบรุษุละ พอเหน็จระเขก้ก็ลวัตาม
สัญชาตญาน และลิงไม่ได้สามารถแยกออก

เหมือนคนว่าจระเข้ตัวไหนจริงหรือปลอม
เราถามเลน่ๆ ตอ่วา่จะเขา้ไปไหวพ้ระ ขอยมื
จระเขไ้วก้นัลงิหนอ่ยไดไ้หม คราวนีพ้ีเ่ขายืน่
หนังสติ๊กมาให้ การันตีว่าเป็นยันต์ที่เจ๋งกว่า
จระเขเ้สยีอกี สาํแดงเดชใหด้ดู้วยการยืน่ดา้ม
หนงัสติก๊ไปตรงหนา้เจา้จอ๋ทีม่าจดๆ จอ้งๆ
ชุดอาหาร แค่นั้นพวกมันก็ถอยห่างทันที

หนงัสติก๊ทีไ่ดม้า หยอ่นจนดดีลกูหนิไม่
ไดแ้ลว้ เขาเอาไวใ้หน้กัทอ่งเทีย่วถอืขูพ่วกลงิ
เฉยๆ ไม่ให้ทําร้ายพวกมันจริงๆ แต่เราคิด
ว่าที่พวกลิงกลัวกันขนาดนี้ แสดงว่าเคยเจอ
ฤทธิ์ลูกหินมาไม่น้อย นึกแล้วสงสาร ที่จริง
พวกมันก็ไม่ดุร้ายนัก ใครไม่มีอาหาร ไม่ไป
แหย่มันก่อน มันก็จะไม่มาวุ่นวายด้วย เรา
เอาหนังสติ๊กให้น้องคนที่ถือชุดอาหารถือกัน
ลิงตอนเดินขึ้นเขา และถึงที่หมายกันได้โดย
ไม่เกิดเหตุตบตีกับลิงแต่อย่างใด 
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	ในถํ้ามีผู้ดูแลอย่างดี	 บริเวณที่บูชาพระ
สะอาดสะอ้าน	 และมีร้านขายเครื่องรางราคา
ไม่แพง	 เราเดินสํารวจในถํ้านานพอสมควร
สังเกตแสงแดดตั้งแต่ยามสายจนถึงใกล้เที่ยง	
หากมาช่วงเวลานี้	 แสงจากโพรงถํ้าจะส่องลง
มาตอ้งแนวสถปูเจดีย	์เหมอืนมีใครฉายสปอรต์
ไลทข์บัใหบ้รรยากาศดขูลงัอลงัการขึน้กวา่เดมิ	
ทางเดนิในถํา้	นอกจากทางหลกัท่ีแบง่ไดเ้ปน็	3
หอ้ง	ยงัมทีางยอ่ยลกึเขา้ไปอกี	แตไ่ม่ควรเสีย่ง
เดินเข้าไปเพราะทั้งมืดและอับ	เมื่อเดินมาจน
สุดทางหลัก	 จะพบบันไดสูงชันท่ีเหมือนเป็น
ทางออก	แต่ขึ้นไปแล้วออกไม่ได้	ทางออกคือ
ยอ้นกลบัไปตรงทางเขา้	ผจญกบัเจา้จอ๋อกีรอบ

	เราซือ้อาหารแจกพวกลงิทีเ่ชงิเขาตอนขา
กลับ	 แม่ค้าเอาตุ๊กตาจระเข้มาวางไว้รอบร้าน
แต่เจ้าจ๋อบางตัวยังมือดี	 แอบคว้ากล้วยอย่าง

ว่องไวจนแม่ค้าหันไปดุเสียงลั่น	ขอแนะนําว่า
เวลาให้อาหารลิง	ยื่นแล้วคือให้เลย	อย่ายื้อๆ	
ย้ังๆ	แกลง้มัน	หรอืมัวรรีอถา่ยรปู	เพราะเดีย๋ว
น้องลิงโมโหหิวมันจะข่วนเอาได้	 ให้อาหาร
เสร็จ	กลับมาที่จอดรถ	พี่เจ้าของร้านเซ็งเป็ด
แอบบ่นเสียดายที่รู้ว่าเราซื้ออาหารแจกลิงที่
ร้านอื่นไปแล้ว	 แต่ตอนเราขึ้นรถกลับ	 เขายัง
ยิ้มแย้ม	 และบอกให้เราอย่าลืมมาอุดหนุนเขา
ใหม่คราวหน้า

รถของเรามุง่หนา้มาตามเสน้ทางเดมิ	วน
กลับมาที่เก่า	เจอเจ้าของร้านขายยางรถยนต์
คนเก่า	 เราจอดรถอีกครั้ง	 ตั้งใจถามหาร้าน
อาหารจากคนในพื้นที่	 แต่พอพี่เขาเจอหน้า
น้องคนขับของเรา	เขาก็ทําหน้างงปนอึ้งนิดๆ
ถามว่า	

“อ้าว นี่ยังไปไม่ถึงเขาหลวงกันอีกเหรอ”

ถํ้าเขาหลวง	โด่งดังมาร้อยกว่าปีแล้ว	ปรากฏในบันทึกของชาว
ยโุรปทีเ่คยมาชมเมอืงเพชรบรุ	ีและนริาศเมอืงเพชรของสนุทรภู	่มยีอด
สูงเพียง	92	เมตร	ทางเดินขึ้นไม่ลาดชันไม่ลําบาก	อากาศในถํ้าโปร่ง	
เยน็สบาย	ไมอ่บัทบึ	มโีพรงใหญใ่หแ้สงสอ่งเขา้มาจนเหน็รายละเอยีด
ในถํ้าชัดเจน	หินงอกหินย้อยทั่วผนัง	พอกระทบแสงแดด	ก็เปล่งประ
กายวิบวับหลากสีสัน	 ดูสวยงามเหมือนโคมไฟระย้าที่สร้างสรรค์ขึ้น
จากธรรมชาติ	ภายในถํ้าประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่นับร้อยองค์	
อายุก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มา
จากนักจาริกแสวงบุญตามที่ต่างๆ	นํามาประดิษฐานไว้

คราวท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็ประพาสเมอืง
เพชรบุรี พระองค์ทรงโปรดความงดงามของถํ้าแห่งน้ี	จึงทรงให้บูรณะ
พระพุทธรูปโบราณ	และสร้างบันไดคอนกรีตยาว	10	เมตรจากเชิงเขา
ไปถึงด้านล่างของถํ้า	พอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างอารามขึ้นภายในถํ้าเขา
หลวง	เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระ
ชนก	 และให้สร้างพระพุทธรูปเพิ่มเติม
ปจัจบุนัมเีจดยีใ์นถํา้	6	องค	์และพระพทุธ
รูปรวมทั้งสิ้น	170	องค์	ที่สําคัญคือพระ
พุทธไสยาสน์	 พระพุทธรูปปางมารวิชัย	
รอยพระพุทธบาทจําลอง
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ท่องเที่ยว / เยือนเพชรบุรี

 

ทิวเขาสลับซับซ้อนอุดมด้วยผืนป่า
เขยีวชอุม่แนน่หนา ใหค้วามรูส้กึเหมอืนดนิ
แดนสนธยา สวยงามแต่เร้นลับ แฝงพลัง
มหัศจรรย์ดึงดูดให้คนเข้ามาหาคำาตอบ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อัญมณีแห่ง
เทือกเขาตะนาวศรี ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ตอ้นรบัผูม้าเยอืนทีอ่ยากสัมผัสความเรน้ลับ 
อยากหลกีหนคีวามวุ่นวายอยา่งไมข่าดสาย 
เราเองก็เป็นผู้มาเยือนในจำานวนมากมาย
เหล่านั้น 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้รับ
การประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2524 นับเป็นอุทยาน
แห่งชาติลำาดับที่ 28 ของไทย ครอบคลุม
พื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี และอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ
รวบรวมความอดุมสมบรูณข์องธรรมชาตไิว้
มหาศาล ทั้งทะเลสาบ นำ้าตก ถำ้า หน้าผา
พันธุ์ไม้มีค่า สัตว์ป่านานาชนิด เป็นสวรรค ์
ชั้นเยี่ยมของนักรักธรรมชาติที่ไม่ต้องการ
ถูกรบกวนจากความพลุกพล่าน 

แต่ก็มีสถานที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยว
นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ นั่นคือทะเลสาบ
หรืออีกนัยคืออ่างเก็บนํ้าแก่งกระจานที่มี
ความจุนำ้าถึง 710 ล้านลูกบาศก์เมตร เกิด
จากการสร้างเขื่อนดินปิดกั้น 3 ช่องทาง
ระหวา่งหบุเขา ทำาใหน้ำา้เออ่ลน้ทว่มแกง่นำา้
เดมิจนกลายเปน็ผนืนำา้อาณาเขตกวา้งใหญ่
ยอดเขาและเนินเขา แปรสภาพเป็นเกาะ
กลางนำ้า ก่อให้เกิดทิวทัศน์งดงาม

ยามบ่ายคล้อยที่ค่อนข้างเงียบเหงา
เราขับรถเซอร์เวย์เส้นทางในอาณาเขตของ
แก่งกระจานไปเรื่อยๆ และเห็นป้ายใหญ่
เขียนว่า “อุทยานปลานํ้าจืดอีก 100 เมตร” 
เราตกลงกนัวา่จะแวะด ูนอ้งคนขบัจงึเลีย้ว
ซ้ายตามลูกศรในป้ายบอก แต่ขับมาจนสุด
ทาง ยังไม่เห็นมีอาคารหลังใด มองเห็นแต่
สะพานแขวน เป็นสะพานไม้ยาวประมาณ
500 เมตร เชือ่มระหวา่งฝัง่ไปยงัเกาะกลาง
เขื่อนเท่านั้น อุทยานปลานำ้าจืดที่ว่า คงจะ
หมายถึงบ้านของกุ้ง หอย ปู ปลา ระบบ
นเิวศในนำา้นัน่เอง หา่งไปไมไ่กลนกัมสีถานี
วิจัยพันธุ์ปลาของเขื่อนอยู่ด้วย บริเวณนี้
สวย ได้ยินว่าเคยเป็นโลเกชั่นถ่ายหนังมา
แล้วหลายเรื่อง

 เราลงไปเดินเล่นรับลมเหนือนำ้าบน
สะพาน อีกประมาณชั่วโมงครึ่ง ตะวันจะ

ลับขอบฟ้า แดดเริ่มโรยรา ส่องกระทบผืน
นำ้าเป็นประกาย สายลมพัดผ่าน สะพาน
แกวง่ไกว พืน้ไมท้ีร่องรบั มตีะปบูางตวัหลดุ
หายไปไหนไม่รู้ ตรงกลางสะพานมีรั้วลวด
หนามกั้นอยู่ ไม่อนุญาตให้ใครเดินข้ามไป
อีกฝั่ง เรามองผ่านรั้วกั้น เห็นพวกลิงแสม
กำาลังมองเราด้วยความอยากรู้อยากเห็น
หรืออาจจะหิว แต่พวกมันก็ข้ามมาไม่ได้
เราเดินเล่นอยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเรือหาง
ยาวดังมาแต่ไกล 

คนขับเรือเป็นชายสูงวัย เขาโบกมือ
ร้องเรียกเราให้ใช้บริการเรือของเขาเที่ยว
ชมทัศนียภาพของอ่างเก็บนำ้า พอส่งเสียง
ตกลงราคากันเรียบร้อย คุณลุงค่อยแล่น
เรอืเขา้มาใกล ้เรอืหางยาวมหีลงัคากนัแดด
เหมาะสำาหรับ 6-8 ที่นั่ง ราคาเช่าเหมา
ลำาปกติ 600 บาท แต่เราคนน้อย คุณลุง
เลยลดให้เหลือ 500 บาท เขาบอกจะพาเรา
ไปให้อาหารลิงแสมกลางนำ้า เขาได้เตรียม
อาหารลิงเอาไว้แล้ว

“แก่งกระจาน” 

สายธารแห่งหุบเขา
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เรอืหางยาวแลน่ฝา่เวิง้นํา้สมีรกตทีก่นิ
อาณาบริเวณ 46.5 ตารางกิโลเมตร ผ่าน
เกาะแกง่นอ้ยใหญท่ีใ่นอดตีเคยเปน็เนนิเขา 
30-40 เกาะ เวลา 1 ชัว่โมงบนเรอื เรามแีผน่
ฟ้า ผืนนํ้าและทิวเขาสลับซ้อนไม่มีที่สิ้นสุด
ของเทอืกเขาตะนาวศรเีปน็เพือ่น “ตรงโนน้” 
จู่ๆ คุณลูงพูดขึ้น และชี้ไปยังภูเขาสูงเทียม
เมฆทีเ่หน็เปน็เงาเลอืนรางอยูห่ลงัเขาลูกอ่ืน
“แถวชายแดนพม่า เคยมีฮ.ของทหารตกที่ 
มีข่าว” เราพยายามเพ่งมองเขาลูกนั้น คุณ
ลุงพูดต่อไปว่า “ชาวบ้านเขาเรียกอาถรรพ์
แก่งกระจาน” 

ไมว่า่อาถรรพน์ัน้จะหมายถงึอะไร เรา
ก็ไม่ปฏิเสธมุมมองของคนท้องถิ่น การอยู่
ท่ามกลางเวิ้งนํ้าและขุนเขา ทําให้รู้สึกได้
จรงิๆ วา่ธรรมชาตยิิง่ใหญแ่ละซอ่นความลบั
มากมาย คณุลงุพาเราแลน่เรอืเลยีบสนัเขือ่น
เพื่อชมทิวทัศน์ แล้ววกอ้อมมายังเกาะกลาง
นํ้าที่มีพวกลิงแสมติดเกาะอยู่ เขาดับเครื่อง 
ค่อยๆ ประคองเรือเข้าไปใกล้ฝั่ง ทีแรกเรา
เห็นลิงไม่กี่ตัวนั่งเกียจคร้านบนต้นไม้ ดูไม่
ค่อยสนใจผู้มาเยือนนัก บางทีพวกมันอาจ
จะอิ่มแล้ว แต่พอคุณลุงส่งเสียงเรียก พวก
มันก็ค่อยๆ ปรากฏตัวออกมา

 คุณลุงส่งถาดผลไม้ให้เราโยนแจกลิง
ถ้าโยนไม่ถึงฝั่ง พวกลิงจะกระโดดลงนํ้าเข้า
มาหาผลไม้ บางตัวคว้าได้ก็เอาแขนหนีบไว้
แล้วไปแย่งอีกชิ้นมาใหม่ บางตัวขี้เกียจแย่ง
เลยนัง่เฉยๆ กม็ ีเราไดย้นิมาวา่เคยมเีรอืบาง
ลํามาจอดดูพวกลิงที่เกาะกลางนํ้า แต่ไม่ให้
อาหาร ถูกพวกลิงปีนขึ้นมาบนเรือ แย่งของ
กินไปจนหมด ถ้าไม่ให้พวกมันก็ขู่แฮ่ๆ เรา
แอบคดิขึน้วา่ ถา้ไมม่กีารใหอ้าหาร พวกมนั
จะยงัหากนิเองไดต้ามธรรมชาตอิยูห่รือไม่...

 ใกล้เวลาหกโมงแล้ว คุณลุงพาเรามาส่ง
ขึ้นฝั่งที่ใต้สะพานแขวน จุดเดิมท่ีเราก้าว
ลงเรือ เขากล่าวขอบคุณอย่างยิ้มแย้ม ดีใจ
ที่สามารถหาลูกค้าได้ในเย็นวันธรรมดาที่
เงียบเหงา และแนะนําร้านอาหารริมเขื่อนที่
ราคาไม่แพงนกักบัเรา “พอตะวนัตกดนิแลว้
ป่าจะมืดเร็วมาก รีบกลับเข้าที่พักกันล่ะ” 
คุณลุงทิ้งท้าย ก่อนแล่นเรือจากไปพร้อมฮัม
เพลงเบาๆ สว่นเราและเพือ่นรบีเดินทางไปที่
สันเขื่อน เก็บภาพตะวันลับหลังสันเขา และ
หมู่บ้านหลังเขื่อนเป็นการปิดท้าย 

ภาพของตะวนัสแีดงฉาน ยอ้มแผน่ฟา้
และผืนนํ้าเป็นสีทองแดง ช่วยตอกยํ้าความ
เปน็ “มรดกอาเซยีน” ของแกง่กระจานใหช้ดั
ขึน้ เปน็อะไรท่ีไมค่วรพลาดจรงิๆ แมแ้ตผู่ม้ี
จดุหมายปลายทางทีอ่ืน่ ยงัตอ้งจอดรถ แวะ
ดื่มดํ่าซึมซับบรรยากาศโพล้เพล้ ณ สถานที่
แห่งนี้ ต้องขอบอกว่า ไม่ว่าการเดินทางทุก
ครั้งจะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ใด การให้
เวลาสัมผัสกับแสงแรกและแสงสุดท้ายของ
วัน จะเป็นการเพิ่มความสุนทรีย์ และเติม
พลังชีวิตให้แก่เราได้อย่างน่าทึ่ง 
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“เขาพะเนินทุ่ง” ลมหายใจแห่งผืนป่า

ขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ใครว่าง่าย...ทุกคน
ในรถคงคิดตรงกัน ขณะรถปิคอัพที่โดยสาร
วิง่ฝา่ถนนดนิลกูรงัคละคลุง้ฝุน่แดง สัน่โคลง
เคลงจนคนทีน่ัง่สปัหงกหัวโขกกระจกดงัโปก๊
ด้วยระยะทางค่อนข้างแคบ และช่วงที่ต้อง
ฝ่าลำาธารเสี่ยงติดหล่ม ทำาให้รถในเส้นทาง
สู่เขาพะเนินทุ่ง ไม่สะดวกขับสวนกัน และ
ไมเ่หมาะสำาหรบัรถเลก็ประหยดันำา้มนั ควร 
ใช้รถโฟร์วีลดีที่สุด แต่ถึงเส้นทางค่อนข้าง
ลำาบาก ผูม้าถงึอทุยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน 
ก็ไม่ยอมที่จะพลาดเยี่ยมชมความงามของ 
“ลมหายใจแห่งผืนป่า” หรือ “ทะเลหมอก” 
บนเขาพะเนินทุ่งที่มีอยู่เกือบตลอดปี แม้
กระทั่งในฤดูที่ร้อนอบอ้าว

พวกเราตืน่กนัตัง้แตไ่กย่งัไมข่นั เพือ่จะ
ไปขึ้นเขาพะเนินทุ่งให้ทันรอบเช้ามืด ที่พัก
เราอยู่บรเิวณอ่างเก็บนำา้ ไกลจากเขาพะเนนิ
ทุ่งประมาณ 50 กิโลเมตร กว่าจะมาถึงตรง

บริเวณด่านตรวจเขาสามยอด จุดกรอกใบ
อนุญาตผ่านทาง และเสียค่าธรรมเนียมใน
การขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ก็เกือบชั่วโมงเห็นจะ
ได้ เราเสียค่าธรรมเนียมคนละ 40 บาท ค่า
รถยนต ์30 บาทตอ่คนั แตถ่า้ไมไ่ดน้ำารถมา
เอง จะขอเช่ารถปิคอัพจากทางอุทยานไป
กลับวันเดียวก็อยู่ที่ราคา 1,400-1,500 บาท 
หากพักค้างแรมกลับในวันรุ่งขึ้นคิดราคา 
2,000 บาท ตรงด่านนี้มีป้ายบอกกฎการ
เข้าชมสถานท่ี ค่าปรับและโทษหากฝ่าฝืน
กฎด้วย
 การขับรถขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ทางอุทยาน
ไดก้ำาหนดระยะเวลาขึน้ลงไว ้เพือ่ไมใ่หเ้กดิ
อันตรายจากรถสวน หรือเกิดการจราจร
แออัดรบกวนสัตว์ป่า โดยเวลาท่ีสามารถ
ขึ้นได้คือ ช่วงเช้า 5.30-7.30 น. ช่วงบ่ายคือ 
13.00-15.00 น. ขณะเวลาลง ช่วงเช้า 9.00-
10.00 น. และช่วงบ่าย 16.00-17.00 น.

เมื่อเลยด่านตรวจเขาสามยอดมาไม่ไกล จะผ่านแคมป์บ้านกร่าง จุด
กึง่กลางระหวา่งเขาพะเนนิทุ่งกบัศูนยบ์รกิารนกัท่องเท่ียวด้านลา่ง บ้านกรา่ง
เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกกางเต็นท์ค้างแรม ด้วยอยู่ห่างจากเขา
พะเนินทุ่งเพียง 16 กิโลเมตร เป็นจุดใหญ่ของการชมฝูงนกและผีเสื้อหลาย
รอ้ยชนดิ แหลง่ศกึษาพรรณไมพ้นัธุส์ตัวป์า่ อกีทัง้ใกลท้ีเ่ทีย่วขึน้ชือ่อยา่งนำา้
ตกปราณบุรี นำ้าตกแม่สะเลียง ถำ้าหัวช้าง ถำ้าเขาปะการัง แคมป์บ้านกร่าง
มีชื่อเสียงในหมู่นักเดินป่า ฝรั่งหลายคนดั้นด้นมาชมสัตว์ป่าใกล้ชิดถึงที่นี้  

พอมาถงึแคมปบ์า้นกรา่ง สภาพถนนเปลีย่นจากลาดยางเปน็ดนิลูกรงั 
ผืนป่าดงดิบรอบข้างหนาตาขึ้น อากาศเริ่มเย็นจนไม่เหมือนอยู่ในฤดูร้อน 
ต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาสวมอีกชั้น ถึงตรงนี้ รถเล็กไม่เหมาะจะไปต่อแล้ว 
รถกระบะหรอืปิคอัพท่ัวไปสามารถใชไ้ด้ แตค่นขบัตอ้งชำานาญการขบัรถขึน้
เขา แสงเช้าเริ่มส่องสว่าง พอให้เห็นป้ายข้างทางที่บอกว่า ทางที่เราผ่านมี
ใครเป็นเจ้าถิ่นบ้าง อาทิ ดงเสือดาว ดงช้างป่า ถ้าการเดินทางไม่ติดขัด
อะไร จะใช้เวลาฝ่าดินลูกรังประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะถึงจุดชมทะเลหมอก
แห่งเขาพะเนินทุ่ง รู้ได้ว่ามาถึงแล้วก็ต่อเมื่อเจอถนนลาดยางอีกครั้งนั่นเอง
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ในที่สุดเรามาถึงเขา
พะเนินทุ่งเสียที ตอนนี้ 7
โมงกว่าๆ พระอาทิตย์ขึ้น
เต็มที่ อากาศอุณหภูมิ 15 
องศาเซลเซียสก็หนาวได้ที่
เหมอืนกนั จดุชมววิบนเขา

พะเนินทุ่งมีด้วยกัน 2 จุดหลัก คือกิโลเมตร 
30 และกิโลเมตร 36 บริเวณกิโลเมตร 30 
จะใกลก้บัพะเนนิทุง่แคมป ์เปน็ลานกวา้งให้
นกัทอ่งเทีย่วกางเตน็ทค์า้งแรม มรีา้นอาหาร
และร้านของที่ระลึกให้บริการ สามารถชม
วิวทิวทัศน์มุมกว้างของเทือกเขาและทะเล
หมอกระยะไกล ขณะกิโลเมตร 36 เป็นลาน
เล็กๆ ริมถนน สำาหรับชมทะเลหมอกระยะ
ใกล้ เราจอดรถบริเวณกิโลเมตร 30 พักเรื่อง
อาหารเช้าไว้ รีบมุ่งหน้าไปที่จุดชมวิวทันที 
เกรงว่าถ้าไปสาย หมอกโดนแดดสลายหมด
จะอดเหน็ หรอืถา้วนันีเ้กดิมลีมแรงพดัหมอก
กระจาย ก็ถือว่าพลาดครั้งใหญ่ทีเดียว

เขาพะเนนิทุง่ อยูส่งูจากระดบันำา้ทะเล
ปานกลาง 1,207 เมตร ภูมิประเทศเป็นป่า
ดงดิบแน่นหนา คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้
ครบถ้วน ในทุกคำ่าคืน ผืนป่ากว้างใหญ่จะ
พร้อมใจกันคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา กอ่ใหเ้กดิหมอกสขีาวละลานตาโอบ
ล้อมขุนเขา เมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้า ก็จะพบ
กลุ่มหมอกที่รวมตัวกันปกคลุมเนินเขาด้าน
ล่าง เกิดเป็นทะเลหมอกขาวโพลนกว้างไกล
สดุสายตา ความงดงามของสายหมอกแหง่นี้
ไม่แพ้ที่ภูทับเบิก ปาย หรือเชียงดาว หาก
โดดเดน่กว่าตรงท่ีทะเลหมอกไมไ่ดเ้กดิเพยีง
เพราะอุณหภูมิเย็นจัดและความชื้นสูง ทว่า
เกดิจากลมหายใจของตน้ไมจ้ำานวนมหาศาล 
ทำาใหแ้มใ้นฤดรูอ้นกยั็งสามารถหาชมได ้ไม่
ต้องไปไกลถึงภาคเหนืออีกด้วย 

ช่ืนชมทะเลหมอกระยะไกลเสร็จ ความ
หิวมาเยือน เลยย้อนกลับมาหาอาหารรอง
ทอ้งทีพ่ะเนนิทุง่แคมป ์แตร้่านอาหารตามสัง่
ยังไม่พร้อมให้บริการ ดีที่มีร้านขายกาแฟ 
โกโก้ ขนมปัง และบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป กิน

ยามเชา้ทา่มกลางขนุเขาไดบ้รรยากาศด ีเรา
จัดการอาหารเสร็จค่อยไปต่อกิโลเมตร 36 
ขับรถลุยฝ่าฝุ่นแดงกันอีกรอบ ทางไม่ค่อย
ไกลแต่ใช้เวลานาน กว่าจะถึงก็ล่วงเข้า 8 
โมงกว่า ทะเลหมอกฤดูร้อนไม่หนาแน่นเท่า
ฤดูหนาว พอโดนแดดยามสายก็จางหายไป
กว่าครึ่ง เล่นเอาเรานึกเสียดายที่มัวแต่ไป
กินข้าว โอกาสสัมผัสทะเลหมอกใกล้ๆ เลย
สลายวับไปพร้อมกับหมอกนั่นเอง 
 ถึงอย่างนั้น ภาพของดวงอาทิตย์เหนือ
ขุนเขายามเช้ากับสายหมอกเจือจางราวกับ
ปุยนุ่น ก็ตรึงให้เราซึมซับบรรยากาศตรงนั้น
อยูน่านจนไดเ้วลาทีท่างอทุยานกำาหนดใหล้ง
จากเขาพะเนนิทุง่นัน่ละถงึจะยอมเคลือ่นตวั
ขาลงจากเขาเราใช้เส้นทางเดิม นั่งรถโคลง
เคลงสลับกับหยุดถ่ายภาพในจุดที่วิวสวย
แน่นอนว่าไม่ลืมถ่ายภาพ “ริบบิ้นป่า” หรือ

ฝูงผีเสื้อที่ฝายบ้านกร่างและตามริมลำาธาร
ฝูงผีเสือที่แก่งกระจาน จะออกมาบิน

เรงิรา่ในชว่งสาย หาอาหารตามรมิธารทีม่แีร่
ธาตุมากมาย หลากพันธุ์หลายสี บินกัน
ฉวดัเฉวยีนอยูเ่ตม็พืน้ที ่เราเหน็ฝรัง่คนหนึง่

เอาขาปูม้ามาวางล่อผีเสื้อบนหินริมลำาธาร
สักพักฝูงผีเสื้อก็บินกรูกันเข้ามาดูดแร่ธาตุ
จากปมูา้อยา่งเมามนั จงัหวะนัน้ทกุคนรมุกด
ชตัเตอรก์นัใหญ่ อาหารหลกัของผเีสือ้ทัว่ไป
มกัเปน็นำา้หวาน เกลอืแร ่มลูของสตัวก์นิเนือ้
หรอืใบไม ้ทัง้นีแ้ลว้แตช่นดิของมนั ดังนัน้จงึ 
มีคำากล่าวที่ว่า 

“หากป่าแห่งใดมีความอุดมสมบูรณ์
สูง มีตน้ไม้ใบหญ้าขึ้นหนาแน่น ปา่แหง่นัน้
จะมผีเีสือ้อาศยัอยูจ่ำานวนมาก และหากปา่
แห่งใดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ ป่า
แหง่นัน้จะมผีเีสือ้หลากชนดิอาศยัอยู”่ จาก
สิง่ทีเ่หน็ตรงหนา้ คงไมต่อ้งสงสยัวา่ปา่แกง่
กระจานมีความอุดมสมบูรณ์เพียงใด เราก็
หวังว่าริบบิ้นป่าแสนสวยเหล่านี้จะอยู่คู่กับ
ป่าแก่งกระจานไปตลอด 
 เพือ่เป็นการให้ผนืป่ามโีอกาสฟืน้ฟตูวัเอง

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงกำาหนดปิด
การท่องเที่ยวบริเวณแคมป์บ้านกร่างและ
เขาพะเนนิทุง่ ระหวา่งวนัที ่1 สงิหาคม - 31 
ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ดังนั้น
ขอแนะนำาว่า หากผู้ใดอยากสัมผัสเส้นทาง
ธรรมชาตแิละทะเลหมอกแสนงามแบบใกล้
ชิด โดยไม่ถึงกับต้องมายืนหนาวสั่น เดือน
เมษายนก็เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ...แต่มา
แลว้กอ็ยา่ลมืชว่ยกนัอนรุกัษ ์รูค้ณุคา่ เพือ่ที่
ผืนป่าจะได้อยู่กับเราไปอีกแสนนาน
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 รมิเขือ่นแกง่กระจานมรีา้นอาหาร 6 รา้น
ใหญ่ แต่ในเมื่อลุงคนขับเรือคนท้องที่ชี้แนะ
ให้มาร้านนี้ เราก็ไม่ลังเลใจ ร้านชายหาด
เปน็รา้นดัง้เดมิ เปดิมาหลายสบิป ีดว้ยราคา
ไมแ่พงจดั รสชาตดิ ีจงึมคีนทยอยเขา้รา้นไม่
ขาดสาย เมือ่เดก็ในรา้นนำาเสนอเมนปูลากด 
ของเด็ดที่นี่ เราจึงสั่งต้มยำาปลากด ปลากด
ลวกจิ้ม ทอดมันปลาฉลาด ได้ปลาสดตัวโต
จากเขื่อน รสต้มยำาจัดจ้านเปรี้ยวจี๊ด หรือ
ใครจะสั่งแกงส้มปลากดหน่อไม้ดอง ปลา
แรดทอดกระเทียม ก็ได้ความอร่อยไม่แพ้
กัน ราคาเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 100-250 บาท

ร้านชายหาดสามารถรองรับลูกค้า
ได้ถึง 400 คน เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
8.00-22.00 น. ตัง้อยูใ่กลท้ีว่า่การอทุยานแกง่
กระจาน 10/2 หมู่ 8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี 

เที่ยวไป...หาอะไรกิน

ร้านชายหาด แก่งกระจาน

ร้านโอวท้ึง (นายก๋ี)

 ร้านขนมหวานเจ้าดังเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรี เปิดมาแล้วกว่า
60 ป ีมเีมนเูดด็คอื ลอดชอ่งนำา้ตาลขน้ ทีร่เิริม่ใชส้ตูรนำา้ตาลโตนด
เปน็เจา้แรก ทำาใหม้กีลิน่หอม หวานมนั นอกจากลอดชอ่งยงัมีเมนู
ไอศกรมีท่ีโดดเดน่ มีให้เลอืกหลากรส ใสเ่ครือ่งไดถ้งึ 3 อย่าง ราคา
ถ้วยละไม่เกิน 25 บาท ที่นิยมเห็นจะเป็นรสกะทิ รสนมสด รสนำ้า
ตาลโตนด กินคู่กับขนมปัง ถั่วลิสง หรือเฉาก๊วย อร่อยกันแบบไม่
กลัวอ้วนเลยทีเดียว 
 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น. อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
อรุณประดิษฐ์ ถ.ราชดำาเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ส่วน
สาขา 2 อยู่ที่ ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
จ.กรุงเทพฯ

ลอดช่องนำ้าตาลข้น

ไอศกรีมรสกะทิใส่
เฉาก๊วยและข้าวโพด

ปลากดลวกจิ้ม

ทอดมันปลาฉลาด
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เปิดมิติใหม่ให้ “ขนมข้าว” 
 อู่ข้าวอู่นํ้า ครัวอาหารโลก อีกคำ�นิย�มที่ช�วต่�งช�ติพูดถึง

ประเทศไทยของเร�บ่อยครั้ง พวกเร�คนไทยคงได้ยินกันอยู่เสมอ 

ถอืเปน็เรือ่งร�วดีๆ  น�่ภ�คภมูใิจ ท�่มกล�งภ�วะข�ดแคลนอ�ห�ร
ที่หล�ยประเทศกำ�ลังประสบ เร�คนไทยโชคดีนัก เพร�ะไม่เพียง
แตป่ระเทศเร�จะมอี�ห�รเพยีงพอแลว้ ยงัเหลอืสำ�หรบัสง่ออกข�ย
ทำ�ร�ยได้มห�ศ�ลให้กับประเทศอีกด้วย

 ข้�ว...อ�ห�รที่คนไทยทุกคนคุ้นเคย ส่วนใหญ่จะกินกันเป็น
อ�ห�รหลัก มีบ้�งที่ถูกนำ�ม�แปรรูปเป็นขนมกินเล่น เช่น ข้�วตัง 
ข้�วแต๋น ข้�วเหนียวแก้ว แล้วแต่ภูมิปัญญ�ของคนท้องถิ่น เรียก
ว�่อยูคู่ค่นไทยม�ช�้น�นจรงิๆ จะเปน็อ�ห�รหลกักก็นิไดก้บัอ�ห�ร
ค�วทุกชนิด เป็นขนมกินเล่น ก็ส�ม�รถทำ�ได้หล�กหล�ยรสช�ติ 
สรุปว่�กินกับอะไรก็อร่อย 

 จ�กข้�วในหน้�ต�และรูปแบบที่เร�คุ้นเคย วันนี้ทีมง�น 

สิงห์ แมกกาซีน จะพ�ท่�นผู้อ่�นม�รู้จักกับข้�วในแบบฉบับของ

“ขนมข้�ว” กันบ้�ง พร้อมทำ�คว�มรู้จักน้องใหม่ของเร�คือ บริษัท 
เฮสโก ฟูด้ อนิดสัทรี ่จาํกดั อกีหนึง่บรษิทัในเครอืบญุรอดฯ ผูห้ม�ย
มั่นปั้นมือที่จะสร้�งขนมข้�วจ�กคนไทย จ�กเอเชีย ให้โดดเด่นดัง
ไกลได้รับคว�มนิยมไปทั่ว เช่นเดียวกับขนมมันฝรั่งทอด (Potato 

Chips) จ�กซีกโลกตะวันตก
สิงห์ แมกกาซีน มีโอก�สม�เยือนถึงอ�ณ�เขตของเฮสโก ฟู้ด 

อนิดสัทรี ่และไดร้บัก�รตอ้นรบัอย�่งอบอุน่จ�กคณุโรจน ์เมอืงครุธ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จํากัด พร้อมกับ
คณุกริตกิรณ ์แสงสนัต ์ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธรุกจิ และคณุธนทั ธรีะ
พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายบริหาร รวมทั้งพนักง�นทุกคน
ที่ต่�งทักท�ยเร�อย่�งยิ้มแย้ม แถมให้เร�ได้ลองลิ้มชิมขนมข้�ว
สูตรใหม่ๆ ที่ท�งเฮสโก ฟู้ดพัฒน�ขึ้น 

เฮสโก ฟู้ด
เรื่อง: ศิกานต์
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ด้วยวัฒนธรรมคนไทยและคนเอเชียหลายประเทศนิยมปลูก
ขา้ว คนเอเชยีจงึกินข้าวเปน็อาหารหลกั และกอ่นขนมมันฝรัง่ทอด
จะเป็นที่รู้จัก ขนมที่คนไทยหรือคนเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลี นิยม

กนิกนัคอืขนมทีท่ำาจากขา้ว พอกระแสวฒันธรรมตะวนัตกแพรห่ลาย

คนก็หนัมาบรโิภคตามแบบฝรัง่ ขนมทีท่ำาจากแปง้ขา้วโพด มนัฝรัง่ 
กลายเป็นได้รับความนิยมอย่างมาก 

 ในไทยเอง แม้ขนมประเภทข้าวตัง ข้าวแต๋น จะได้รับความ
นิยมอยู่ไม่น้อย แต่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามาปั้นตลาด
ขนมขา้วใหใ้หญจ่รงิๆ เหมอืนทีม่กีารปัน้ขนมมนัฝรัง่ทอดจนเตบิโต 
ตา่งจากประเทศญีปุ่น่ทีท่ำาตลาดขนมขา้วไดใ้หญก่วา่ตลาดขนมมนั
ฝรั่งทอดเสียอีก

 บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด จึงมีแนวคิดที่ว่า ขนม
กนิเล่นทีน่า่จะไดร้บัความนยิมอยา่งกวา้งขวางในเอเชยี จรงิๆ แลว้

ควรเป็นขนมที่ทำาจากข้าว แหล่งข้าวของไทยก็มีคุณภาพดี ราคา

ถูกกว่ามันฝรั่ง ก็ควรที่จะผลักดันให้ไปไกลได้ไม่ต่างจากมันฝรั่งที่
ปลูกที่อเมริกา ยิ่งกว่านั้น ข้าวยังทำาได้หลากหลายกว่า จะกินกับ
ซอสญ่ีปุ่นก็อร่อย กินเป็นข้าวแกง โรยเครื่องเทศอินเดีย หรือกิน
กับสเต็กก็ทำาได้ นั่นคือข้อดีของข้าวที่โดดเด่นมาก ดังนั้นสิ่งที่ทาง
เฮสโก ฟู้ด กำาลังจะทำาขณะนี้คือ สร้างขนมที่ทำาจากข้าวของไทยให้

เป็น “โปเตโต้ชิพ ออฟ ไทยแลนด์” เป็นขนมที่ทำาจากข้าวสไตล์คน
ไทยให้มีความนิยมไม่แพ้ขนมมันฝรั่งของต่างประเทศ

 เรากับทีมของเฮสโก ฟู้ด พูดคุยอย่างเป็นกันเอง คุยไปกิน
ขนมไป คุณโรจน์ใจดี เล่าเรื่องราวความเป็นไปของบริษัท เฮสโกฯ 
ให้ฟังอย่างออกรส งานนี้พวกเรา สิงห์ แมกกาซีน เลยแฮปปี้ลั้นลา 
เพราะนอกจากขนมจะอร่อย ยังได้ฟังเรื่องเล่าน่าสนใจอีกด้วย   

 “บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 

หรือเมื่อ 28 ปีก่อน เดิมเราเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น 
ผลิตขนมอาราเล่ เป็นขนมพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นที่ทำาจากข้าว
เหนียว ส่งไปขายที่ประเทศของเขา สาเหตุที่ญี่ปุ่นมาลงทุนใน
ประเทศเรา เพราะไทยเปน็แหลง่ผลิตขา้วทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ตน้ทุน
การผลติและบคุลากรคนไทยมฝีมีอืทางอาหารสงูในคา่แรงท่ีสมเหตุ
สมผล บริษัทของเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรวมถึง
เครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น 100% ใช้ข้าวคุณภาพสูงรวมถึงฝีมือ
การผลติอนัประณตีของคนไทย ทำาใหส้นิคา้ขนมอาราเลท่ีผ่ลติจาก 

เฮสโก ฟู้ด ได้รับความนิยมอย่างมาก” คุณโรจน์เล่าให้ฟัง 

 “ต่อมาตลาดแรงงานไทยเริ่มแพงขึ้น บวกกับภาษีนำาเข้าที่
ปกปอ้งผูผ้ลติในประเทศญีปุ่น่สงูขึน้ ทางญีปุ่น่เลยหนัไปตัง้โรงงาน
ท่ีจนีซึง่มีคา่แรงงานถกูกวา่ประเทศไทยอยา่งมาก ในวกิฤตครัง้นัน้
เลยเกดิเปน็โอกาสของเฮสโก ฟูด้ ทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งปัน้ตลาดใหม่
ในประเทศอืน่ๆ เชน่ประเทศในทวปียโุรป อเมรกิา และออสเตรเลยี 
ปรากฏวา่ตลาดใหม่ๆ  นัน้รวมกนัแลว้มยีอดขายมากกวา่ตอนท่ีขาย
เฉพาะในตลาดญีปุ่น่เสยีอกี จนถงึตอนนีเ้รากย็งัผลติขนมขา้วสง่ออก

อยู่มากกว่า 90% แต่ไม่ได้ร่วมทุนกับญี่ปุ่นแล้ว”   

ทำ�ไมถึงผลิตขนมข้�ว
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บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำ�กัด ถูกสร้�งเพื่อตล�ดส่งออก

หลังจ�กตล�ดที่ญี่ปุ่นลดลง ก็พย�ย�มเปิดตล�ดใหม่ไปท่ียุโรป 
อเมริก� ออสเตรเลีย โดยแนะนำ�ผลิตภัณฑ์จ�กก�รออกง�นแสดง
สินค้� ซึ่งหน้�ต�ของขนมข้�วจะเป็นแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับตล�ด
และวิถีบริโภคของคนในประเทศนั้น อย่�งออสเตรเลียก็จะเป็น
คล้�ยๆ ขนมปังอบกรอบ รสไม่จัด ตล�ดขนมปังที่ทำ�จ�กข้�วใน
ออสเตรเลยีคอ่นข�้งใหญ ่เพร�ะเข�มองว�่ขนมแบบนีม้นัไมท่ำ�ร�้ย
สุขภ�พ กินแบบอบ ไม่มีนำ้�มัน แต่ในยุโรปจะชอบแบบอ�ร�เล่

มิกซ์ คือเป็นชิ้นเล็กๆ มีหล�ยหน้�ต�หล�กรสช�ติผสมกัน

อเมรกิ�เปน็ตล�ดใหญท่ีส่ดุของเฮสโก ฟูด้ เริม่ตน้ว�งร�กฐ�น
จ�กตล�ดเอเชยีนม�รเ์กต็ของญีปุ่น่ทีอ่ยูต่�มลอสแอนเจลสิ นวิยอรก์ 
บอสตัน เข้�ไปได้สัก 5-10 ปี บริษัทค้�ปลีกร�ยใหญ่ของอเมริก�ก็
เห็นว่� เทรนขนมประเภทนี้ในเอเชียนม�ร์เก็ตค่อนข้�งได้รับคว�ม

นิยม เลยเกิดไอเดียจะนำ�ขนมประเภทนี้ม�ข�ยให้แมส ให้เป็นที่

นิยม โดยสั่งผลิตจ�กเฮสโก ฟู้ด และข�ยในแบรนด์ของเข�

ลักษณะขนมข้�วที่ข�ยในอเมริก� จะเป็นแบบมิกซ์ชิ้นเล็กๆ 
ในถุงซูเปอร์ไซส์ กินเข้�กันกับเบียร์ขณะดูเบสบอลหรือฟุตบอล 
ท�งเฮสโก ฟูด้กม็กี�รพฒัน�สนิค�้ต�มทีล่กูค�้ตอ้งก�ร มกี�รติดตอ่
แลกเปลี่ยนคว�มรู้เรื่องเทรนก�รบริโภคใหม่ๆ กับลูกค�้ เทรนการ
บริโภคจะเปลี่ยนเร็วมาก ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอเพื่อรองรับ
การบริโภคของเขาให้ทัน 

แต่ตอนนี้เฮสโก ฟู้ดไม่ได้มองเฉพ�ะตล�ดส่งออกเท่�นั้น เมื่อ

บุญรอดก้�วเข้�ม�เป็นกำ�ลังที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ปล�ยปี 2555 เฮสโก

ฟู้ดก็มองตล�ดในไทย เพื่อจะพัฒน�ขนมข้�วของตัวเอง และเพื่อ

ให้เกิดก�รประส�นกับผลิตภัณฑ์ของบุญรอด พอเป็นอย่�งนี้เลย

ต้องมีก�รปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพร�ะคนไทยจะไม่ชอบสไตล์ขนมที่
ทำ�ส่งออกอยู่ขณะนี้ ซึ่งเฮสโก ฟู้ดก็พัฒน�ขนมข้�วที่จะข�ยในไทย

ขึ้นจ�กนวัตกรรมใหม่โดยไม่เปลี่ยนไลน์ก�รผลิตเดิม 

อย่�งที่ทำ�แล้วก็มีอ�ร�เล่ไลท์ (มัลติเกรนแบบสติ๊ก) อ�ร�เล่
ช็อค (เคลือบช็อคโกแลต) ขนมข้�วหน้�ช็อคโกแลตและอัลมอนด์

ค�ดว่�คงจะว�งข�ยในไทยด้วยแบรนด์อย่�งเป็นท�งก�รได้ใน
ไม่ช้�นี้ ส่วนอีกหล�ยประเทศในเอเชียและ AEC ตอนนี้ก็ได้เริ่ม
ศึกษ�ตล�ดบ้�งแล้ว

ก�รผลิตสินค้�คุณภ�พสูงของบริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทร่ี จำ�กัด 
บริษัท เฮสโกฯ สร้�ง synergy ระหว่�งโรงง�นในเครือบุญรอดของเร�
โดยใช้ข้�วคุณภ�พสูงจ�กบริษัท ข้�วพันดี จำ�กัด ก�รทำ�ก�รตล�ดที่
เป็นหน่ึงของบริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จำ�กัด ก�รกระจ�ยสินค้�ของ
บริษัท บุญรอดเอเซีย จำ�กัด และก�รขนส่งสินค้�ท่ีมีประสิทธิภ�พ
ของบริษัท ลีโอ ล้ิงค์ จำ�กัด เพ่ือสร้�งตล�ดขนมข้�วของเร�ให้ใหญ่
ท้ังในและต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะใน AEC รวมไปถึงก�รส่งออกและ
สร้�งตล�ดสินค้�แบรนด์ของเร�ไปยังทวีปอเมริก� ยุโรป และทวีป
อ่ืนๆ โดยบริษัท บุญรอดเทรดด้ิง อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด ด้วย

ตลาดขนมข้าวของเฮสโก ฟู้ด 

ประสานพลังสร้างคุณภาพ

“ข้าวของไทยก็มีคุณภาพดี ราคาถูกกว่า

มันฝรั่ง ก็ควรที่จะผลักดันให้ไปไกลได้

ไม่ต่างจากมันฝรั่งที่ปลูกที่อเมริกา”
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หลงัจากทีไ่ดพ้ดูคยุกบัคณุโรจนแ์ละทมีของเฮสโก ฟูด้ จนไดท้ัง้
เรื่องราวและกินขนมกันจนอิ่ม ทีมเฮสโก ฟู้ดก็พา สิงห์ แมกกาซีน 
เยี่ยมชมโรงงานผลิตขนมข้าว ก่อนจะเข้าไป ก็ต้องแต่งกายให้ถูก
สุขลักษณะด้วยการใส่หมวกคลุมผม สวมเสื้อกาวน์ ใช้ผ้าปิดปาก 
ใช้พลาสติกหุ้มรองเท้า ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด เพื่อป้องกันฝุ่นผง
และเชือ้โรคปะปนเขา้ไปภายในโรงงาน ทัง้นีเ้ราไดร้บัเกยีรตจิากคณุ
บุญเลิศ โตคูเวียง ที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ ์มา
ช่วยอธิบายขั้นตอนการผลิตให้เราเข้าใจแบบง่ายๆ 

“กระบวนการทำาขนมของเฮสโก ฟูด้จะตา่งจากทีอ่ื่น ทีซ่ือ้แปง้
สำาเรจ็รปูมาแลว้ยงิผลติเลย แตเ่ฮสโก ฟูด้จะทำาเองตัง้แตก่ารทำาแป้ง 
คอืเอาขา้วมาบดอดัทำาเปน็แปง้โมจ ิปลอ่ยเซต็ตวัในหอ้งเยน็ 2-3 วนั 
เพือ่เอาความชืน้ออกจากแปง้และใหผ้า่นความเยน็จนแขง็ จากนัน้
นำามาตัดเป็นรูปดาวหรือรูปอื่นๆ แล้วค่อยเอาไปย่าง ทอด หรืออบ

แตง่กลิน่ปรงุรส รวมแลว้ใชเ้วลาทัง้หมด 7 วนั ตัง้แตต่น้ทางจนเสรจ็

สิ้นกระบวนการ เรียกว่าพิถีพิถันขั้นตอนเยอะกว่าที่อื่นมาก”

 ในที่สุด เราก็ได้ขนมข้าวรสอร่อยถูกสุขลักษณะ ทั้งมีความ
แตกตา่งจากขนมขา้วแบบทีเ่ราเคยกนิมา ทัง้หมดลว้นเกดิจากความ
ตั้งใจของบริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด ผู้มีความฝันจะสร้าง
ขนมข้าวให้ยิ่งใหญ่ เมื่อบวกกับพลังความร่วมมือที่แข็งแกร่งจาก
ชาวบุญรอดแล้ว เราเชื่อว่า “โปเตโต้ชิพ ออฟ ไทยแลนด์” ที่สร้าง
ขึ้นภายใต้โลโก้สัญลักษณ์รูปข้าวของบริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ 
จำากัด จะเป็นความจริงที่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

กระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน

ผู้บริหารและผู้จัดการบริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด 

นายโรจน์ เมืองครุธ | กรรมการผู้จัดการ 

นายกิรติกรณ์ แสงสันต์ | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายบุญเลิศ โตคูเวียง | ที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายธนัท ธีระพงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายบริหาร

เรียงจากซ้ายไปขวา
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สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

ทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบุรีี
ดูส่วนการขายภาคกลางตอนล่าง 1

แนะนำ�
ทีมง�นพื้นที่

36

นายชวลิต

เหลืองทุ่งทอง

ตำ�แหน่ง 

ผู้บริหารเขตขาย

จังหวัดเพชรบุรี

นายประสิทธิ์

สุดอำาพัน 

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการส่วนขาย

ชานเมืองและ

กลางล่าง

นายพลวัฒน์

สงบกิจ

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการภาค 3

นายจรัฐพล

อุบาลี 

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการเขต

กลางล่าง 1

นายขจรศักดิ์

ปินฉิ่ง

ตำ�แหน่ง 

ผู้บริหารเขตขาย

จังหวัดเพชรบุรี
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ทีมขายบุญรอดเอเซีย
ดูส่วนการขายภาคกลางตอนล่าง 1
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นายธงชัย

ลวงสวาส 

ตำ�แหน่ง 

พนักงานขายเครดิต

จังหวัดเพชรบุรี

นายภราดา

เทียนศาสตร์ 

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการเขต

กลางล่าง 1

นายปรีชา

ชีวินจรัสโรจน์

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการฝ่าย

ขาย BRA3

นายสุชาติ

อบเชย 

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการส่วน

ขาย BRA6

นายวีรชัย

แซ่ฮ้อ

ตำ�แหน่ง 

หัวหน้าหน่วย

จังหวัดเพชรบุรี
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

ใกล้ออฟฟิศ

“ชอบทานร้านเก้าข้าวมันไก่ครับ

เมนูเด็ดต้อง ข้าวมันไก่ไร้หนัง”

“ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม Spreme 

Complex กินบะหมี่บก ลูกชิ้น

ปิ้ง กับนํ้าใบเตยเย็นๆ”

“ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ร้านโจอี้ อําเภอ

ประโคนชัย อร่อยมากครับ”

“ก๋วยเตี๋ยวเรือเซนต์คาเบรียล

เมนูเกาเหลาลูกชิ้นเนื้อเปื่อยครับ”

“ร้านครัวต้นนํ้าที่บางเลน 

เมนูเด็ดต้อง นางสาวสองหน้าครับ”

“ร้านบะหมี่ ซอยองครักษ์ สั่งข้าวหมูแดง 

บะหมี่เกี๊ยวต้นตํารับ สุดยอดมาก”

นายเสาวรัสน์ ปลื้มมะลัง (น้าเสา)
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายธเนศ อ่อนแพร (ฟิล์ม)
บริษัท บุญรอดเอเซีย จำากัด

 นายอำานาจ เร้าสูงเนิน (นาจ)
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำากัด 

นายศรัณย์ ภู่พงศ์ (ตั้ม)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

 นายวิชชา สุนทรพิพิธ (อ๊อฟ) 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

นายอภิชาติ เหมะมูล (ชาติ)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายตะวัน บุรีแก้ว (ท๊อป)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“ที่ใต้ตึก Supreme Complex 

สั่งผัดไทย หรือไม่ก็

ข้าวราดแกงค่ะ”

นางสาวสุวลักษณ์ วิบูลย์ศิริรัตน์ (แอนนี่)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“โรงอาหารนี่ละครับ ส้มตํา

ร้านป้าเล็ก ตําถั่วใส่ปลาร้า 

แซ่บมาก”

นายอริยเทพ จันทร์พวง (โก๋)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด

“ร้านอิ่มจัง ใต้สะพานลอยแยก

โรงเรียนราชินี ข้าวผัดหมูเค็ม

เด็ดมากค่ะ”

 นางสาวศิริลักษณ์ ซื่อตรง (นุ้ย)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“ร้านภูภิรมย์ เชียงราย

สั่งราดหน้าทะเลประจําครับ”

“ชอบปลาเขื่อนทอดสมุนไพร

ที่ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง 

เชียงใหม่ค่ะ”

นางอรวรรณ สารสมุทร (ต้อย)
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

“เกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานครับ 

ถนนพระราม 5 ผมชอบเนื้อ

โกเบ เนื้อเพีย เนื้อกรอบ”

นายอัครพล เกริกไกรศรี (เปี๊ยก) 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

**คุณตะวันทำางานที่บุญรอด ฟาร์ม เชียงรายนะจ๊ะ

**คุณฟิล์มเป็นฝ่ายขายที่บุรีรัมย์นะจ๊ะ

**คุณตั้มทำางานที่สิงห์ เบเวอเรช บางเลนนะจ๊ะ
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน

เป็นโชคดท่ีีผมมโีอกาสไปเยอืนเมืองเชยีงตงุและเมอืงลา ซึง่บางทา่นอาจ
ยังไม่คุ้นหูนัก เพราะสองเมืองนี้อยู่ประเทศพม่า ติดกับเมืองท่าขี้เหล็กที่ติดกับ
อ.แม่สาย ในจ.เชียงราย ของประเทศไทยเรานี้เองครับ การเตรียมตัวเดินทาง
นั้นไม่ยาก แค่มีเงินกับรถ 5555 (ล้อเล่นนะครับ) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ บัตร
ประชาชนตัวจริง และที่สำาคัญต้องจ้างไกด์พม่า เพราะไกด์จะต้องเป็นผู้ออก
เอกสารรับรองเราเพื่อเข้าเมืองเชียงตุงและเมืองลานั่นเองครับ

เริ่มออกเดินทางกันเลย 
จากอำาเภอแมส่ายใชเ้วลาเดนิทางไปยงัเมอืงลานานประมาณ 7-8 ชัว่โมง

ความเร็วขับได้แค่ 60-80 เท่านั้น เพราะทางไม่ดีแล้วยังขึ้นภูเขาลาดชันด้วย
แต่พอมาถึงแล้วก็คุ้มค่ามาก เพราะการได้มาเที่ยวชมเมืองเชียงตุงและ

เมืองลา ก็ทำ�ให้เร�ได้ประสบก�รณ์และพบเห็นอะไรใหม่ๆ ได้พบผู้คนที่อยู่ใน
ประเทศพม�่ทีเ่คยเปน็เมอืงปดิ แตม่นีำ�้ใจ และเปน็มติรกบันักทอ่งเทีย่วคนไทย
อย่�งผม ที่สำาคัญ ขอบคุณ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่ทำาให้ผมมีโอกาสได้เจอโลก
ในอีกมุมที่ผมไม่เคยได้เจอมาก่อน...ขอบคุณครับ                                             

จาก
คน

ในบ
้านเรื่อ

งเล
่า

เรื่อง: นายธวัชชัย ตันตระกูล

ผู้บริหารงานกิจกรรม ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

สำ�หรับพนักง�นท่�นอื่น ส�ม�รถส่งเรื่องเล�่สนุกๆ ที่

คุณประทับใจม�ได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th

คร้ังห
น่ึงท่ีเมืองเชี

ยงตุง –
 เมื

องลา ป
ระเท

ศพม่า 
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พระยืนชี้นิ้วเมืองลา

วัดพระธาตุจินตะ
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เรื่องเด่น / PACATA

 ในคอนเซ็ปต์อีสต์พบกับเวสต์ (East 
meets West) หรือการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกเป็น
คอนเซ็ปต์ท่ีมีมานานแล้ว ไม่ใช่อะไรท่ีแปลก
ใหม่ แต่สำาหรับร้านอาหารพาคาต้าน้ัน 
เป็นการผสมผสานท่ีแหวกแนว เห็นแต่ละ
ฝ่ายได้อย่างเด่นชัด แต่ผสมผสานรสชาติ
ได้อย่างกลมกล่อม ให้มุมมองใหม่แก่นัก
กินอาหารชาวอังกฤษและชาวโลกท่ีมัก
จะมามุงกันอยู่แถวย่านท่องเท่ียวแถบคอ
เวนต์ การ์เดน (Covent Garden) และ
เลสเตอร์ สแควร์ (Leicester Square) 
เพราะรากฐานของร้านคือการตกแต่งให้
ได้ความรู้สึกแบบคุ้นเคย

PACATA
เรื่อง: ปราจิน วัฒโนดม

	 ร้านอาหารต้ังอยู่บนถนน	New	Row	

เป็นถนนท่ียังเก็บความเก่าแก่แบบด้ังเดิม

เอาไว้	 มีตรอกด้านหลังร้านที่ยังคงอนุรักษ์

ไฟตะเกียงแก๊สแบบโบราณ	ตึกรามบ้านช่อง

อายุเป็นร้อยปี	 อาจจะแปลกตาสำาหรับคน

สมัยใหม่หรือทัวริสต์ท่ีไม่คุ้นเคยกับประเทศ

อังกฤษ	 แต่ความโบราณน้ีเป็นท่ีต้องตาของ

ผู้กำากับหนัง	Harry	Potter	 จึงได้จัดให้เป็น

สถานท่ีหน่ึงท่ีใช้ในการถ่ายทำาหนังภาคแรก	

(Harry	Potter	and	the	Sorcerer’s	Stone)	

ร้านตกแต่งโดยคุณเมย์	กชพร	นฤมาณนลินี	

มัณฑนากรสาวชาวไทยที่เคยทำางานเคียงคู่

กับ	Lord	Foster	of	Thames	Bank	(Norman	

Foster)	 มัณฑนากรดังของอังกฤษเจ้าของ

ผลงานสุดดังอย่างตึก	‘Gherkin’		คุณเมย์

ตกแตง่รา้นในสไตลอ์งักฤษจา๋	มคีวามแปลก

ตาผสมอยู่บ้าง	แต่ก็คงความคุ้นเคยอยู่ด้วย

ทำาให้บรรยากาศเป็นแบบกันเอง	 สบายๆ	

เหมือนอยู่ที่บ้าน	 คนช่วยตกแต่งและทาสีก็

เปน็ถงึดาราหนงั	เขาทัง้ตดักน้ขวดเหลา้แกว้

นานาชนิดมาจุ่มสีและแปลงเป็นโคมไฟใน

ร้าน	 วาดภาพเรือสำาเภานำาพาผู้มาเยือนท่ี

เดินจากตะวนัตกด้านบนลงไปยงัตะวนัออก

ด้านล่าง	 และจากที่เคยเป็นกะลาสี	 เขา

เห็นกระเป๋าใบหนึ่งที่นำามาตกแต่งร้านเป็น

กระเป๋าของทหารเรือ	 เลยนำาเสื้อทหารเรือ

ของตัวเองมามอบให	้ จัดวางติดกับกระเป๋า

จะได้ไมเ่หงา	ความเปน็กนัเองแบบองักฤษนี้

แฝงอยู่ในทุกมุมของร้าน	เป็นจิตวิญญาณที่

แสดงออกมาให้ผูม้าเยอืนมคีวามรูส้กึอบอุน่

บรรยากาศในร้าน

โคมไฟขวดเหล้าแก้วนานาชนิด

หน้าร้าน PACATA
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 โรงละคร Noel Coward  ตั้งอยู่ใกล้กับร้าน PACATA

โคมไฟเก๋ ไก๋กลางร้านที่คุณเมย์
และทีมงานทำาเองกับมือ

บรรยากาศถนน New Row สถานที่ตั้งร้าน PACATA

เสื้อและกระเป๋าของกะลาสีเรือที่เคยใช้จริง

ตรอก Goodwin’s Court หลังร้าน PACATA หนึ่งใน
สถานที่ใช้ในการถ่ายทำาหนังแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ภาคแรก 
(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone) 

ไฟตะเกียงแก๊ส
แบบโบราณ 
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เรื่องเด่น / PACATA

ภาพวาดเรือสำาเภาที่นำาพาผู้มาเยือน
จากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก

ผัดไทยพาคาต้า

สองสาวจากสถานทูตไทยกำาลังสนุกกับการตำาส้มตำา

‘Two To Tango’ 
มีเบียร์สิงห์ผสมกับน้ำาผลไม้และเหล้ารัม

(ซ้าย) ‘Eau Vie Amore’ หรือ ‘น้ำาแห่งชีวิต’ 
(ขวา) ‘Full moon party’ 
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หากใครสามารถสัมผัสได้ ก็เป็นเร่ืองราวที่

เลา่สูก่นัฟงัในยามค่ำาคนืท่ีเปีย่มไปด้วยความ

ยินดี ร่วมกับเพ่ือนสนิทมิตรสหายมากหน้า

หลายตาทีแ่วะเวยีนมาเยีย่มร้าน การตกแตง่

รา้นยังเป็นท่ีตอ้งตาในหมู่ของนกัตกแตง่ดว้ย

กนั นติยสาร dezeen และนติยสารออนไลน ์

e-architect ที่ต่างก็เป็นผู้ให้ข่าวด้านการ

ตกแต่งดีไซน์ชั้นนำา ต่างได้จับจองกันมา

ขอถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวลงสื่อของตน

แล้ว เป็นที่น่าภูมิใจนัก

 อาหารที่นี่จะมีเค้าไทยและเอเชียชาติ

อื่นๆ ผสมฝรั่ง จะไม่ทำาให้คนอังกฤษตกใจ 

แต่กลับเพิ่มรสชาติให้สิ่งที่รู้จักกันอยู่แล้ว 

เปน็ความคุ้นเคยท่ีมไีอตะวนัออกผสมผสาน

แบบไม่เอิกเกริก อาหารถูกปาก อร่อยแบบ

ร้านข้างถนน ในที่นี้คือบรรยากาศของตรอก

ไดแอกอน (Diagon Alley) จากหนงัเรือ่งแฮรี ่

พอตเตอร์ มากกว่าแถวสุขุมวิท ตกกลางคืน

มีเพลงแจ๊สฟังสดระหว่างจิบคอกเทลหลาก

หลายชนิดที่จัดผสมอย่างพิถีพิถันโดยหนุ่ม

ไทย คุณอ้น ภารุจ ภัควิภาส ที่เป็นนักผสม

เหล้า (Mixologist) ช้ันนำาของอังกฤษชนะ

การแข่งมาท่ัวสหราชอาณาจักร พร้อมชิม

เมนูอาหารค่ำาท่ีต่างจากอาหารเช้าและกลาง

วันพอสมควร แต่ยังคงความแหวกแนวที่

ผสมผสานเข้ากันดีเป็นผลให้ผู้ท่ีได้ชิมเวียน

กลับมาเย่ียมเยียนอีกคร้ัง เหล้าผสมลือช่ือก็

มี ‘Secret Garden’ ท่ีมีเบียร์สิงห์ผสมอยู่กับ

น้ำาผลไม้และเหล้ารัมสดชื่นมาก และ ‘Eau 

Vie Amore’ หรือ ’น้ำาแห่งชีวิต’ ท่ีนุ่มนวล

กลมกล่อมผสมผสานกับความหอมจากใบ

กุหลาบท่ีใช้ตกแต่ง

 ด้วยเหตุที่ย่านนี้เต็มไปด้วยโรงละคร 

ผู้คนที่วนเวียนไปมาก็จะเป็นคนที่ไปดูละคร

รอบเยน็ แลว้ออกมาทอ่งราตรกีนิอาหารรอบ

ดึกเสียเยอะ ปนไปกับผู้มาเยือนที่เสร็จจาก

กินข้าวรอบเย็นไปแล้ว และมุ่งหน้าไปยังผับ

หรอืบารใ์กลเ้คยีง แตพ่าคาตา้เองกจ็ะขึน้ชือ่

ในเรื่องการเสิร์ฟดริ้งค์ด้วย เพราะพระเอก

ผสมเหล้าของเราเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่เบา

ท่ีองักฤษ โดยเฉพาะในหมูธ่รุกจิด้านการกนิ

การดื่ม เพราะงานดังระดับชาติ เช่น Taste 

of London เขากไ็ด้รบัเชญิไปรว่มด้วยมาแลว้

 จรงิแลว้อาหารทกุจานคอืจานเดด็ของ

รา้น แตห่ากจะตอ้งเลอืกคงจะเป็นไขก่ระทะ 

ทานเป็นอาหารเช้า เสิร์ฟพร้อมกับเบคอน

และหมูยอ หยดซีอิ๊วญี่ปุ่น ทานกับขนมปัง

ฝรั่งเศส รอบเย็นก็น่าจะเริ่มด้วยส้มตำาที่มา

แบบใหผู้ส้ัง่ตำาครกเอง สรา้งความสนกุสนาน

กับเพื่อนร่วมโต๊ะ และเพื่อนร่วมร้านที่หันมา

เห็นแล้วเลยต้องขอสั่งบ้าง ต่อด้วยเนื้อญี่ปุ่น

แบบยากินิกุแต่เสิร์ฟพร้อมขนมปังนานของ

แขก ใหร้สชาตแิปลกแตก่ลมกลอ่มด ีหากไม่

ทานเนือ้กค็วรสัง่ผดัไทยพาคาตา้ ใชเ้สน้สปา

เกต็ตีพ้เิศษแบบหมกึดำาแทน ใหค้วามคุน้เคย

กับฝรั่งแต่มีรสชาติแบบไทยๆ หากต้องการ

เบอรเ์กอรก์ม็ทีัง้ไทย ผสมแกงแดงหรอืเกาหลี

ก็ได้ มีนักวิจารณ์อาหารเริ่มมาเยี่ยมเยียน

บา้งแล้ว กม็แีตค่ำาชมเชยกลับไปทัง้ส้ิน พรอ้ม

เพรยีงกนัวา่อาหารทีพ่าคาตา้ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่

เลย ยูนิคมาก โดยเฉพาะบนเกาะอังกฤษที่

โด่งดังด้วยเชฟระดับโลกมากมายและร้าน

อาหารดังท่ีชาวไทยหลายคนพากนัไปวิง่ลอง 

แตพ่าคาตา้นี ้จะเปน็รา้นแบบใหมท่ีจ่ะสรา้ง

ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ชาวอังกฤษเป็นแน่ 

ทีมงาน บริษัท FINE FOOD CAPITAL

ตะวัน แกกสันเทียะ
Export Manager

จุนัสธา กำาจัดภัย
Assistant Export Manager

ทิพย์ทิวา เตชอุดมเลิศ
Assistant Export Manager

กนกวรรณ จันทรชาติธาดา 
Product Manager

ดวงดี หลีกเลี่ยง
Finance and Accounting

Manager

วิชภรณ์ รัตนเพียร
Strategy & Planning

Manager

ฝ้าย เผ่ามณี
Accountant

ภมรพล จันทนะโพธิ
Food Stylist

ไบรอัน ประสมศรี
Business Development

Manager
รัชดาภรณ์ กาญจนสาธิต 
Assistant Export Manager

ยุพิน ตังคศิวะกุล
Retail Operation

Manager

เนื้อญี่ปุ่นแบบยากินิกุ
เสิร์ฟพร้อมขนมปังนานของแขก 

ของแต่งร้านเก๋ๆ
ที่เต็มไปด้วยความทรงจำา

บรรยากาศแสงยามเย็นภายในร้าน
มองออกไปด้านหลังจะเจอตรอก Goodwin’s Court



46 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / PACATA

	 คำ�ว่�	 พ�ค�ต้�	(PACATA)	 เป็นเพศ

หญิงของคำ�ว่�	pacato	ภ�ษ�อิต�เลียน	และ

pacatus	ภ�ษ�ละตนิ	แปลว�่	สงบ	และจ�ก

สันสกฤต	ม�จ�กคำ�ว่�	pakti	หรือ

แปลว่�อ�ห�รสุก	 ม�รวมกันแล้วก็คือที่กิน

อ�ห�รที่สงบสุข	หรือร้�นอ�ห�รที่

สงบสุขนั่นเอง	

 ด้วยนโยบ�ยของคุณสันติ

ภิรมย์ภักดี	 ที่ให้ขย�ยธุรกิจด้�น

อ�ห�ร	ก็เกิดคว�มคิดเรื่องก�รทำ�

อ�ห�รสำ�เร็จรูป	ซ่ึงเร�ได้นำ�ม�ลอง

ตล�ดที่อังกฤษด้วยก�รเปิดร้�น

พ�ค�ต้�ร้�นแรกช่ัวคร�วเม่ือเดือน

มีน�คม	2555	 ใช้ส่วนผสมส่งตรง

จ�กเมืองไทยท่ีเป็นสินค้�ของเร�

ดว้ย	ข�ยแบบแพค็ใหญส่ำ�หรบัร�้น

อ�ห�รทั่วไปและจะจัดจำ�หน่�ย

เป็นแพ็คเล็กข�ยในห้�งร้�นภ�ยใต้

แบรนด์		Star	Chef	ตอนน้ันเช่�รถ

เข็นร้�นอ�ห�รที่คอเวนต์	ก�รเ์ดน	

(Covent	Garden)	 ใจกล�งกรุง

ลอนดอน	เปิดทำ�ก�รแค่วันเดียวต่อ

อ�ทิตย์คือในวันพฤหัสบดี	ประสบ

คว�มสำ�เร็จม�กก็ตอนท่ีเห็นคิวย�ว

ม�ก	 คนยอมรอน�นหน่อยเพื่อท�นอ�ห�ร

ของเร�	 ไม่ได้มีก�รจ้�งหน้�ม้�ด้วยนะครับ

แตค่อ่ยๆ	เกดิขึน้เองหลงัจ�กทีค่นคอ่ยๆ	ม�

เข�้ควิ	ท�นแลว้ชอบกก็ลบัม�อกี	ควิเลยย�ว

ขึน้เรือ่ยๆ	สง่ใหค้นออฟฟศิรอบข�้งด้วย	และ

ในเดอืนกนัย�ยน	2555	ร�้นแอปเปลิกม็�จ้�ง

เร�เสริฟ์ง�นเปดิตวั	iPhone	5	ทีอ่งักฤษอย�่ง

เป็นท�งก�ร	 หลังจ�กนั้นจึงได้ม�เปิดร้�นที่

กรุงเทพฯ	ที่ถนนข้�วส�รในปีต่อม�เพื่อปรับ

เมนูต่อ	โดยนำ�เชฟกระทะเหล็กของญี่ปุ่นม�

ชว่ยดใูห	้ตอนน้ีกไ็ดฤ้กษเ์ปิดทีล่อนดอนต�ม

ที่ตั้งใจไว้แต่ต้น	ได้สถ�นที่ใกล้เคียงกับตอน

ที่เปิดเป็นรถเข็น	 แต่ร้�นใหม่นี้จะเก๋ไก๋และ

แปลกแหวกแนวขึ้นเพื่อรับลูกค้�ที่ต้องก�ร

ประสบก�รณ์ด้�นอ�ห�รท่ีไม่เหมือนคนอื่น	

และเพื่อให้เจ้�ของตึกปล่อยเช่�ให้เร�ด้วย	

เปน็สถ�นทีท่ีใ่ครไดเ้ช�่แลว้จะไมค่อ่ยปลอ่ย

เพร�ะเป็นทำ�เลทองของลอนดอน	 และผู้ให้

เช�่จะเลอืกร�้นต�มคอนเซป็ตม์�กกว�่เรือ่ง

เงนิทอง	และจะใหเ้ช�่เป็นระยะย�ว	ท�งเจ�้

ของตกึทีเ่ปน็เจ�้ของตกึสว่นใหญแ่ถบนี	้ชอบ

คอนเซ็ปต์ของก�รผสมผส�นระหว่�งโลก

ตะวันตกและตะวันออก	ตัวเมนูอ�ห�รเองก็

ไม่ซ้ำ�ซ�กกับคนอ่ืน	 ผู้ให้เช่�เข�ก็ไม่อย�ก

เสียชื่อด้วย	เพร�ะห�กเอ�ร้�นไม่ดีม�	เข�ก็

ข�ยหน�้เหมอืนกนั	ไหนจะเรือ่งชือ่เสยีงและ

ระยะเวล�เช�่	ในถิน่นีจ้ะเตม็ไปด้วยออฟฟศิ

โรงเรยีนสอนว�ดเขยีน	โรงละคร	พพิธิภัณฑ	์

ตล�ด	มีช�วเมืองและนักท่องเท่ียวพลุกพล่�น

ตลอดเวล�	คนที่ม�ดูละครก็มักจะท�นข�้ว

เยน็กอ่นดู	กม็�ท่ีเร�ได	้มกี�รจดัทำ�เมนพูเิศษ

สำ�หรับคนดูละครเพื่อคว�มสะดวกรวดเร็ว

ในร�ค�ย่อมเย�	หรือคนทีดู่ละครเสร็จแล้วจะ

แวะท�นข้�วรอบดึก	พักผ่อนต่อกับเพื่อนฝูง

ท�งร้�นก็เหม�ะสมเพร�ะอยู่ใกล้

โรงละคร	อ�ห�รน�่สนใจและอรอ่ย	

มีบ�ร์ที่ชงเหล้�หล�กหล�ย	ดนตรี

สดสลับกับดีเจแล้วแต่วันคืน		และ

บรรย�ก�ศก็ไม่เหมือนใครในแถบ

เดียวกนั	ใครเดินผ�่นร�้นกจ็ะแวะดู

เพร�ะดูสนุกสน�นครึกครื้น

     ลูกค�้ของเร�ไม่ใช่คนที่อย�ก

ท�นอ�ห�รไทยแท	้อ�ห�รของเร�

จะเป็นแบบท่ีฝรั่งเรียกว่�	 ฟิวชั่น	

หรือสมัยใหม	่ที่ผสมผส�นทั้งไทย

และฝรั่ง	 ท�นง่�ย	ทำ�ง่�ย	 และมี

คว�มตืน่เตน้อยูใ่นตวั	คณุสันตเิคย

บอกว�่	ดว้ยไทยเปน็ศนูยก์ล�งของ

อ�ห�รอยูแ่ลว้	ไมว่�่จะเรือ่งรสช�ติ

หรือส่วนประกอบเครื่องปรุง	 และ

อ�ห�รไทยก็เป็นที่นิยมทั่วโลกติด

อนัดับตน้ๆ	ของเกอืบจะทุกที	่เร�ก็

ควรต้องนำ�สิง่ท่ีเร�มีอยู่ม�ใช้เพ่ือให้

เกิดประโยชน์กับเร�ม�กที่สุด	ร้�นพ�ค�ต้�

กเ็ปน็เหมอืนสว่นเพิม่จ�กธรุกจิอ�ห�รสำ�เรจ็

รูปที่เร�เริ่มทำ�และข�ยแล้ว	ปัจจุบันมีลูกค้�

สำ�คัญที่ญี่ปุ่นและอังกฤษ	 และอยู่ระหว่�ง

ก�รเจรจ�กับอีกหล�ยร�ยในยุโรป	หลังจ�ก

ที่ได้ไปออกง�น	ANUGA	ซึ่งเป็นง�นอ�ห�ร

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปล�ยปีที่แล้ว	ในก�ร

เปิด	soft	opening	เมื่อวันที่	7	กุมภ�พันธ์ที่

ผ่�นม�	ก็ได้รับเกียรติจ�ก	ฯพณฯ	เอกอัคร	

ร�ชทูตไทยประจำ�อังกฤษม�ลองชิมอ�ห�ร

ของเร�ด้วย	 พร้อมแขกต่�งช�ติจ�กหล�ย

แขนงง�น	ค�ดว�่จะเปดิอย�่งเปน็ท�งก�รใน

วันที่	28	มีน�คม	2557

“คนยอมรอนาน
หน่อยเพื่อทานอาหาร
ของเรา ไม่ได้มีการจ้าง

หน้าม้าด้วยนะครับ 
แต่ค่อยๆ เกิดขึ้นเอง”

คุยกับคุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด
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เป็นย่านโรงละครในกรุงลอนดอน รวมโรงละครและโรงโอเปรา ดูโชว์ 
อาทิ ละครพูด ละครเพลง ละครตลก โชว์เต้นรำา โชว์เพลงคลาสสิก 
และโอเปรา มีให้เลือกไม่อั้นทุกวัน สลับหมุนเวียนกันไปเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษมาแล้ว

London Film Museum พิพิธภณัฑ์หนงั มีโชว์รถ

ของ James Bond ตั้งแต่ 21 มี.ค. 57 เป็นต้นไป

Soho โซโห ถือเป็นถ่ินท่ีมีสีสันมากสุดตอนกลางคืน 
รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวสำาหรับผู้ใหญ่มาต้ังแต่โบราณ
แต่ก่อนเป็นศูนย์รวมชนอพยพ รวมเป็นถ่ินคนจีนใน
ลอนดอน ณ ปัจจุบันด้วย

Leicester Square ในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ที่หรู มีมกุฎราช
กุมารพระองค์หนึ่งพำานักในแถบนี้ แต่ก็ถูกย่านแสง สี 
เสยีง ขยายมาจากโซโห จงึกลายมาเปน็ถิน่ทอ่งเทีย่วอกี
จุดหนึง่ มทีัง้โรงหนัง โรงละคร และหอ้งเกมนานาชนดิ

National Gallery พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนแห่งชาติ ก่อตั้งปี 2367
ปัจจุบันมีกว่า 2,300 ภาพวาด เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

Trafalgar Square ท่ีสาธารณะ มีคอลัมน์ของเนลสันต้ังสง่าอยู่ด้านหน้า เป็นสถานท่ี
ท่ีชาวลอนดอนมานับเลขถอยหลังต้อนรับปีใหม่ และชาวต่างชาติเดินถ่ายรูปกับรูปป้ัน
สิงโต และงานศิลปะเอกช้ินอ่ืนท่ีสลับกันมาโชว์

National Por trait Gal lery รวมภาพพอร์
เทรท หรือภาพวาดเหมือนและภาพถ่ายบุคคล
ต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน มีกว่า 10,000 ภาพ

Savoy Hotel โรงแรมหรูแห่งแรกของกรุง
ลอนดอน เปิดทำาการเมื่อปี 2432 เริ่มต้น
ธุรกิจของครอบครัว Carte ที่ขยายไป
เรื่อยๆ ในกว่า 1 ศตวรรษ เป็นจุดนัดพบ
ของบรรดาเจ้านาย ขุนนาง และดาราจาก
อดีตจนปัจจุบัน

Shaftesbury Ave เรียกว่าเป็นถนนใจกลาง
West End และถิ่นโรงละคร มีโรงละคร 6 โรง
รวม 2 โรงหลักบนถนนนี้ถนนเดียว

London Transport Museum พพิธิภณัฑก์าร
ขนส่ง ให้ความรู้เร่ืองรถเมล์ รถใต้ดิน และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง

Covent Garden อดีตเป็นตลาดผักและผลไม้
สด ติดกับ Royal Opera House ปัจจุบันมีห้าง
ร้านมากมาย และมีตลาดนัดวันอาทิตย์ ช่วง
หน้าร้อนจะมีการเล่นต่างๆ พร้อมกับรถคาร์ท
อาหาร แบบเดียวกับท่ีร้าน PACATA แจ้งเกิด

Theatre Royal Drury Lane เปน็สถานทีโ่รงละครที่
เกา่แกท่ีสุ่ดของลอนดอน เริม่ต้ังแตป่ ี2206 อาคาร
ปัจจุบันเป็นอาคารหลังที่ 4 สร้างเสร็จเมื่อปี 2355



48 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / PACATA

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557 ดินเนอร์ม้ือพิเศษ เปิดตัว

ร้าน PACATA ท่ี Covent Garden กรุงลอนดอน 

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายปสันน์ เทพรักษ์ 

เอกอัครราชทูตไทย ณ สหราชอาณาจักร พร้อม

คณะ และบรรดาผองเพื่อนคนดังที่มาร่วมแสดง

ความยนิด ีและเพลดิเพลนิไปกบัอาหาร เครือ่งดืม่

ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง 

ปริสา สุวรรณเตมีย์ เมสัน

ณัฐพล-วิชชวรรณ ณ สงขลา

ปิยพิณ-เอกอัครราชทูต ปิยวัชร นิยมฤกษ์

มุมพูดคุยสังสรรค์ภายในร้าน
แขกจากสถานเอกอัครราชทูตไทย

ร่วมรับประทานอาหารแบบเป็นกันเอง

เอกอัครราชทูตปสันต์ เทพรักษ์
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อ้น ภารุจ ภัควิภาส นักผสมเหล้า (Mixologist) 
ชั้นนำาของอังกฤษ พร้อมทีมงาน

แขกนานาชาติ

ดีเจ Simon Lawrence และเพื่อน

บรรยากาศครึกครื้นภายในร้าน

พืชภพ-พันธุมา มงคลนาวิน

สตีเฟ่น เม็ทคาล์ฟ แดน ดอว์ อรรถพล วรรณนุรักษ์
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สิงห์ / ตามไปดู

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

จำากัด มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

จากทั้งในและต่างประเทศ สิ่งสำาคัญที่สุดก็คือ “มาตรฐาน” และ

“คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมโดยบุคลากรผู้มีความรู้

ความสามารถ ประกอบกับการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

ทดลอง วิจัย และพัฒนา กระทั่งได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ ได้รับภารกิจให้เข้าเยี่ยมชมห้อง

ปฏิบัติการขององค์กรเรา ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะถูกส่ง

เข้ามาตรวจสอบคุณภาพ ณ ที่แห่งนี้ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกวาง

จำาหนา่ยในทอ้งตลาด อกีทัง้มกีารควบคมุคณุภาพผลติภณัฑใ์หอ้ยู่

ในมาตรฐานด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหลังจากวางจำาหน่าย 

เพื่อความไว้วางใจของผู้บริโภค

และนี่เป็นครั้งแรกที่พนักงานอย่างเรา มีโอกาสเยี่ยมชมห้อง

ปฏิบัติการกลางของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในส่วนของ “ห้องปฏิบัติ

การจุลชีววิทยา” (Microbiology Laboratory) หรือเรียกสั้นๆ ว่า

“ห้องแล็บไมโครฯ” ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ทาง สิงห์ แมกกาซีน

ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้องแล็บ ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆ เพราะ

น้อยคนนักที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามา และยังได้รับเกียรติจากทีม

นักวิทยาศาสตร์มาคอยช่วยอธิบายขั้นตอนการทำางาน รวมทั้งพา

เราไปดูการปฏิบัติงานจริงอีกด้วย

ทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้สละเวลามาอธิบายขั้นตอนการทำางาน

ส่วนต่างๆ ของแล็บไมโครฯ ให้เราฟังในวันนี้ คือทีมนักจุลชีววิทยา

ชื่อนี้พวกเราอาจไม่คุ้นหูกันเท่าไร นักจุลชีววิทยาก็คือ นักวิทยา

ศาสตร์ที่เรียนมาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

หรอืจลุินทรียน์ั่นเอง และก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปในห้องทำางานของ

พวกเขาได้ ก็จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับของห้อง

ปฏบิตักิารเสยีกอ่น เริม่จากสวมเสือ้กาวน ์หนา้กากอนามยั เปลีย่น  

รองเท้าให้เป็นรองเท้าที่ใช้ในห้องแล็บโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ

เรื่อง: สิรี

Microbiology Laboratory

ปฏิบัติการแล็บไมโครฯปฏิบัติการแล็บไมโครฯ
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“ที่สำ�คัญที่สุดคือต้องมี “สติ” เพร�ะห�กใช้อุปกรณ์ผิดพล�ด เกิดไฟลุก
ขึ้นม� ก็จะเป็นอันตร�ยกับเจ้�หน้�ที่ หรือห�กเผลอลืมทำ�ขั้นตอนใดไป 

ผลก�รวิเคร�ะห์ที่ออกม�ก็อ�จจะผิดเพี้ยนไปจ�กคว�มจริง”

จะขออธิบายให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึง
หน้าที่ของนักจุลชีววิทยาคร่าวๆ ก่อนดังนี้ 
นักจุลชีววิทยาจะทำางานกันที่ห้องแล็บ
ไมโครฯ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์มากมายสำาหรับใช้วิเคราะห์ 
และตรวจสอบหาเชือ้จลุนิทรยีใ์นผลติภณัฑ ์
ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้น จะมีกฎหมาย
ควบคุมปริมาณเชื้อเอาไว้ นักจุลชีววิทยา 
จะมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าใน
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์
ก่อโรค และสัมพันธ์กับเกณฑ์ต่างๆ ตามที่

กฎหมายระบุ

การทำางานของนักจุลชีววิทยาเป็น

การนำาตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบใน

ห้องแล็บไมโครฯ ที่มีการควบคุมสภาวะให ้

เหมาะสม ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น โดยการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะเริ่มจากการให้สาร
อาหาร อุณหภูมิ และเวลาที่จำาเพาะต่อ

เชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด เพื่อใช้ในการอ่าน
ผลวเิคราะห ์แลว้รายงานผลสง่ใหฝ้า่ยผลติ
ต่อไป ห้องแล็บนี้จะเริ่มทำ�ง�นกันตั้งแต่
7 โมงเช้� เพร�ะต้องทำ�ง�นซัพพอร์ตให้
กับฝ่�ยผลิต งานที่ต้องทำาทุกวันเป็นอย่าง
แรกคือเตรียมแล็บให้พร้อมสำาหรับการ
ทำางาน อาทิ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
จัดเตรียมอุปกรณ์การทำาแล็บต่างๆ เมื่อ
เราก้าวเข้าไป ที่สะดุดตาเราอย่างแรกจึง
เป็นจานเพาะเชื้อหลากสีสัน แตกต่างกัน
ตามแต่อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอยู่หลายชนิด 

เราเห็นธุรการแล็บเริ่มทำาการคัดแยก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อระบุ

รหัส เตรียมส่งต่อให้นักจุลชีววิทยานำาไป

วิเคราะห์ต่อไป ตามข้อกำาหนดของมาตร

ฐาน เจ้าหน้าที่ห้องแล็บที่ทำาหน้าที่ตรวจ

สอบผลิตภัณฑ์ จะไม่สามารถทราบได้
เลยว่าตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบนั้นเป็น

ผลิตภัณฑ์ใด ดังนั้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะ
ไม่มาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ระบุยี่ห้อ
หรือชนิด “ถ้าต้องตรวจสอบนำ้าดื่มชนิด
หนึ่ง เจ้าหน้าที่จะทราบแค่ว่าตัวอย่างคือ
นำ้าดื่มที่บรรจุขวดปิดสนิทเท่านั้น” คุณ
วิสุทธิพงศ์ สำาราญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์
สำานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
เล่าให้ทีมงานฟังถึงกระบวนการทำางานใน
ห้องแล็บ

เมื่อได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์มา เจ้า
หนา้ทีจ่ะนำาตวัอยา่งไปวเิคราะหใ์นหอ้งคลนี
รูม หรือห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ ห้องนี้

มกีารตดิตัง้แผน่กรองอากาศและตดิหลอด

UV สำาหรับฆ่าเชื้อโรค เจ้าหน้าที่จะเริ่มทำา

การฆา่เชือ้อปุกรณด์ว้ยไฟ ซึง่เปน็ขัน้ตอนที่

ต้องดำาเนินการก่อนการตรวจสอบทุกครั้ง

จากนั้นจึงทำาการวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง

จุลชีววิทยา

เรียงจากซ้ายไปขวา
นายวิสุทธิพงศ์ สำาราญฤทธิ์ (กร) | นักวิทยาศาสตร์  

นางสาวมนฤดี ตั้งอุดมนันทกิจ (สก) | นักวิทยาศาสตร์ 
นางสาวนิภาพร เจตน์เจริญ (นิ่ม) | นักวิทยาศาสตร์
นางสาวรพีพร ฉายาวรรณ (แจง) | นักวิทยาศาสตร์

นางสาวทัศนีย์ คุณานพรัตน์ (เล็ก) | ผู้จัดการสำานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
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สิงห์ / ตามไปดู

ความรู้เพิ่มเติม >>

ความมัน่ใจในระบบควบคมุคณุภาพของเรา หอ้งปฏบิตักิารนีม้กีารควบคมุคณุภาพการผลติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่
รบัรองโดยหนว่ยรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร (Accreditation Body) ฉะนัน้ผลการทดสอบทีไ่ดร้บัจากหอ้งปฏบิตักิารนีม้คีวามถกูตอ้ง แมน่ยำา

และน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

เราสงัเกตไดว้า่ การปฏบิตักิารในหอ้ง

คลีนรูมนี้ ต้องใช้ความชำานาญและทักษะ
เยอะเหมือนกัน ที่สำาคัญที่สุดคือต้องมี

“สติ” เพราะหากใช้อุปกรณ์ผิดพลาด เกิด    

ไฟลกุขึน้มา กจ็ะเปน็อนัตรายกบัเจา้หนา้ที่

หรือหากเผลอลืมทำาขั้นตอนใดไป ผลการ

วเิคราะหท์ีอ่อกมากอ็าจจะผดิเพีย้นไปจาก

ความจริง คุณวิสุทธิพงศ์อธิบายเสริมว่า

“หากมีความผิดพลาดใดๆ เราจะสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับไปได้หมดว่าเกิดที่จุด

ไหน” เมื่อทำาการวิเคราะห์ครบทุกขั้นตอน

แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะนำาจานเพาะเชื้อที่มี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปบ่มไว้ในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ เพื่อให้เชื้อที่อยู่ในตัวอย่างเจริญ
เตบิโตขึน้ตามเวลาทีก่ำาหนด เมือ่ครบเวลา
บ่ม เจ้าหน้าทีจ่ะนำาจานเพาะเชื้อออกจาก

ตู้ จากนั้นอ่านผลและบันทึกลงรายงาน

หลงัจากทีไ่ดท้ำาการวเิคราะหต์วัอยา่ง
ผลิตภัณฑ์เสร็จ ขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะ

ตามไปดูในวันนี้คือ วิธีการกำาจัดเชื้อ เจ้า

หน้าที่จะทำาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

เชื้อทั้งหลายขึ้นมาเพื่อใช้งาน แต่เมื่อใช้

งานเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาต้องทำาให้มันตาย

นักวิทยาศาสตร์จะกำาจัดเชื้อโดยใส่ลงใน

หม้อนึ่งความดันที่ให้ความร้อนและความ

ดันจนเชื้อตาย จากนั้นจึงทิ้งไปตามระบบ

กำาจัดของเสียของบริษัท การกำาจัดเชื้อ

ก่อนทิ้ง เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคน
พึงกระทำา เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การทิ้งเชื้อโดยที่
ไม่ทำาลายก่อนถือเป็นอันตรายมาก เพราะ
บางทีเชื้อที่เพาะเลี้ยงขึ้นอาจเป็นจุลินทรีย์

สายพันธุ์ร้ายแรงที่อาจทำาลายสิ่งแวดล้อม

หรือก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงได้

“สิ่งที่เจ้าหน้าที่ห้องแล็บทุกคนควร
ตระหนักระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คือ การ

ทำางานกับเชื้อนั้นจะพลาดไม่ได้ ในแล็บมี

know how เยอะมาก ดังนั้นเราจึงต้อง

ป้องกันทุกอย่างให้ปลอดภัย ประการแรก 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมจากตัว

เราลงไปปนเปื้อนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ

ประการต่อมาเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อ

จุลินทรีย์ อุปกรณ์ สารเคมี และอุบัติเหตุ

ทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตังิาน และกอ่นการ
ปฏบิตังิานทกุอยา่งตอ้งผา่นการฆา่เชือ้เชน่
เดียวกับหลังทำางาน” คุณวิสุทธิพงศ์บอก
เป็นการทิ้งท้าย ขณะก้าวออกมาจากห้อง
แล็บพร้อมกับเรา
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 5 โซด�และน้ำ�หว�นตร�สิงห์ เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

ตอนท่ีมีการสร้างโรงเบียร์แห่งแรกของ

ประเทศไทยนั้น ในช่วง 5 ปีแรก ได้มีการ

ผลิตโซดาขายด้วย เริ่มต้นมาเกือบพร้อมๆ 

กันกับเบียร์ โดยคุณวิทย์ ภิรมย์ภักดี ได้ไป

ศึกษาเรื่องการผลิตโซดามาจากประเทศ

อังกฤษ  และซื้อเครื่องผลิตกลับมาเมืองไทย 

ปรับปรุงวิธีการผลิตจนกระทั่งได้โซดาสิงห์

เป็นโซดาที่มีความซ่าทุกหยด และด้วยการ

ผลิตเบียร์ท่ีต้องใช้น้ำาแข็งมาช่วยเรื่องของ

ความเย็น บุญรอดจึงผลิตน้ำาแข็งสำาหรับใช้

ในการผลิตเบียร์แล้วจึงนำาท่ีเหลือขายออกสู่

ท้องตลาดด้วย เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นอน

แอลกอฮอล์ชนิดแรกๆ ของบริษัท และด้วย

มีโซดาเป็นหลักแล้ว ทางบริษัทฯ จึงเสริม 

สร้างผลิตภัณฑ์น้ำาหวานต่างๆ ขึ้น โดยใช้ 

กรรมวิธีในการผลิตน้ำาโซดามาช่วยขยาย 

portfolio สินค้าออกไปมากมาย จะมีทั้งน้ำา  

เลมอนเน็ด น้ำาส้ม (Orange Crush) หรือ

ผลิตภัณฑ์น้ำาหวานผสมเบียร์อย่างเช่น น้ำา

ขิง (Ginger Beer) น้ำาเชอร่ี (Cherry Cider) 

และน้ำาสละรสต่างๆ



55SINGHA  MAGAZINE



56 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การนำา

เข้าสินค้าสำาคัญอย่างเช่น ฮอบส์ และข้าว

บาร์เลย์ เป็นไปด้วยความยากลำาบาก เมื่อ

การค้าระหว่างประเทศทั่วโลกหยุดชะงักลง

พักหนึ่ง ในที่สุดทางบุญรอดก็ไม่มีเบียร์ขาย

ต้องพยุงการใช้ข้าวบาร์เลย์ที่มีอยู่ด้วยการ

ผสมกับข้าวสารผลิตเบียร์ยี่ห้ออื่นออกมา 

เช่น เบียร์ตราหมี เบียร์ตรากุญแจ เป็นต้น 

และทางบริษัทเลยต้องหันมาผลิตสินค้า

อื่นๆ เพื่อพยุงให้อยู่รอดช่วงสงครามไปได้

ก็อาศัยพึ่งน้ำาโซดา น้ำาหวานตราสิงห์ และ

น้ำาแข็ง แต่ในที่สุดการผลิตน้ำาหวานก็ต้อง

หยุดชะงักลง ด้วยเหตุเพราะ “น้ำาดำา” หรือ 

โค้กและเป๊ปซี่ เริ่มเข้ามาในไทย โดยโค้ก

เริ่มขายปี 2492 เป๊ปซี่อีก 4 ปีหลังจากนั้น

คือในปี 2496 และได้กลายเป็นที่นิยมของ

ชาวไทยอย่างยิ่ง ทางบุญรอดสู้ราคาต้นทุน

ไม่ได้เพราะใช้ของคุณภาพดีท่ีสุดในการผลิต

เช่น น้ำาส้ม ก็ต้องเลือกแบบเกรดเอเท่านั้น 

จึงตัดสินใจหยุดทำาการผลิตเมื่อประมาณปี

2505 ด้วยเบียร์คือสินค้าหลักของบริษัทฯ

จึงมุ่งมั่นการขยายตลาดเบียร์ไทยตราสิงห์ 

และโซดาตราสิงห์เองก็เริ่มได้รับความนิยม 

ทั้งคู่จึงกลายเป็นสินค้าที่เติบโตคู่กับบ้าน

เมืองตั้งแต่นั้นมา

ในวันนี้ ด้วยการขายเบียร์ที่เติบโตขึ้น

จนกลายเป็นหลักเป็นแหล่งของบริษัทฯ 

แล้ว จึงได้เริ่มมีการแตกขยายสาขาไปทาง

ด้านนอนแอลกอฮอล์มากขึ้น รวมถึงโซดา

ตราสิงห์ที่ยังคงครองตลาดอยู่ น้ำาสิงห์เป็น

น้ำาที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดไทยมากที่สุด

และมีน้องใหม่คือเครื่องดื่มบีอิ้งและซันโว

เข้ามาในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้นยังได้ขยาย

สาขาออกไปสู่ด้านอาหาร ซึ่งก็มีทั้งอาหาร

รับประทานเล่นอย่างสาหร่ายมาชิตะ และ

ผลิตภัณฑ์จากเฮสโก มีข้าวสำาหรับอาหาร

หลักอย่างข้าวพันดี มีน้ำาแกงสำาเร็จรูปจาก

บริษัทน้องใหม่ ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล ถือ

เป็นจุดเริ่มต้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 

ไปในทางอื่นนอกเหนือไปจากเบียร์
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

ที่เปิดขวด

ย่อมเป็นปกติท่ีบริษัทผลิตเบียร์จะทำ�ท่ีเปิดขวดเป็นของชำ�ร่วยแจกลูกค้� ท่ีเปิดขวดจ�กสิงห์ก็มี
หล�กหล�ยชนิด ท้ังทำ�ด้วยเหล็กและพล�สติก ท้ังเป็นแบบท่ีเปิดขวดล้วนกับแบบผสม เปิดขวดได้ 
ปิดขวดก็ได้เพ่ือเก็บคว�มฟู่ของนำ�้ที่อยู่ในขวด ไม่ว่�จะเป็นโซด�สิงห์หรือนำ�้อัดลม หรือเป็นท้ังท่ี

เปิดขวดและท่ีรองแก้วก็มี หรือท่ีเปิดขวดติดกับพวงกุญแจ สิงห์ทำ�ม�หมดแล้ว 

*ของเก่าเล่าเร่ือง เปิดพ้ืนท่ีให้ชาวสิงห์ทุกคนลองไปค้นของเก่าท่ีเต็มไปด้วยความทรงจำาในบ้าน พร้อมเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับของน้ัน

เพ่ือแบ่งปันเร่ืองราวท่ีมีค่าให้กันและกัน ส่งรูปถ่ายและเร่ืองราวไม่เกินค่อนหน้า A4 มาได้ท่ี singhamagazine@boonrawd.co.th

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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ปากกาพาไป / หน้าร้อน หัวหิน ข้าวแช่

 เขา้หนา้รอ้นแลว้คะ่ ถา้เปน็สมยัเดก็ๆ 

คงได้เต้นแร้งเต้นกาด้วยความยินดีปรีดา 

เพราะตลอดทั้งปีก็ตั้งตารอคอยหน้าร้อนนี่

ละค่ะ ไหนจะเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม 

ไม่ต้องเรียนหนังสือตั้ง 3 เดือน แล้วยังจะ

ได้ไปนอนฟังเสียงคลื่นลมทะเลไล่จับปูลม

ที่หัวหิน แถมยังได้กินทุเรียนผลไม้สุดเลิฟ 

ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวแช่อีกด้วย

 ตะก่อนนี้ที่บ้านอิฉันเรียกได้ว่าแทบ

จะปิดบ้านกรุงเทพฯ แล้วย้ายไปอยู่หัวหิน

กันตลอดหน้าร้อนเลยทีเดียว เรามีบ้าน

เล็กๆ หลังหนึ่งอยู่ที่โน่นค่ะ อิฉันจะไปกับ

ตายายและบริวาร ส่วนพ่อแม่ก็จะลางาน

มาอยูด่ว้ยชว่งหนึง่ ถอืเปน็ฮอลเิดยป์ระจำาป ี

นอกจากนีจ้ะมญีาตโิยมเพือ่นฝงูผลดักนัมา

เยีย่มเยยีน เราเดก็ๆ กจ็ะเลน่กนัอยูใ่นทะเล

จนตัวดำาเป็นเหนี่ยง กิจกรรมที่หัวหินสมัย

นั้นเรียบง่าย สำาหรับพวกเราเด็กๆ เช้าขึ้น

มาหม่ำาของเชา้ซึง่ประกอบไปดว้ย ขนมครก 

ปาท่องโก๋ ข้าวต้มเครื่อง ฯลฯ แต่ของโปรด

ของอฉินันัน้จะเป็นทอดมันปลาชิน้นดิๆ กบั

อาจาด เดี๋ยวนี้หาแทบไม่ได้แล้วค่ะ เสียใจ

มากจริงๆ พวกเราเด็กๆ กินของเช้าอย่าง

ไวแล้ววิง่ลงทะเลกนัทนัท ีและจะไมข่ึน้บา้น

จนเวลาอาหารกลางวนั จากนัน้กอ็าบน้ำาลา้ง

ตวัแลว้ตอ้งนอนกลางวนั ระหวา่งวนัผูใ้หญก่็

จะนัง่คยุกนั อา่นหนงัสอืหรอืเลน่ไพ ่บางทกี็

แอบมานอนกลางวันกับเด็กๆ ด้วย ตกบ่าย

ตื่นมาก็ได้เวลาของว่างอีกค่ะ ประมาณว่า

อยู่หัวหินเรากินกันทั้งวันเชียวละค่ะ หลัง

ของว่าง ผู้ใหญ่จะออกเดินชายหาดเพื่อย่อย

อาหารและแวะเวยีนเยีย่มเยยีนเพือ่นฝงูหรอื

ญาตพิีน่อ้งทีอ่ยูบ่า้นหลงัอืน่ๆ ดว้ย  สว่นเรา

เดก็ๆ กถ็อืโอกาสเดนิตามเพราะวา่อยากลง

ทราย สมัยนั้นเราเกือบจะรู้จักบ้านทุกหลัง

บนหาดหัวหิน เดี๋ยวนี้มีแต่คอนโดเรียงราย

มองไปมีแต่คนแปลกหน้า แต่ก็นะคะ วัน

เวลาย่อมต้องเปลี่ยนแปลงกันไป เพียงแต่

บางครัง้กร็ูส้กึเสยีดายว่าถา้เรายงัเก็บหวัหิน

ให้สงบสบายเหมือนแต่ก่อนได้คงดี

หน้าร้อน | หัวหิน | ข้าวแช่

สมัยน้ันเราเกือบจะ
รู้จักบ้านทุกหลังบน

หาดหัวหิน เด๋ียวน้ีมีแต่
คอนโดเรียงราย มอง
ไปมีแต่คนแปลกหน้า

เร่ือง: วิฬาร์สุดา
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 กิจกรรมใหญ่ที่หัวหินเรื่องหนึ่งนี่คือ

การทำาขา้วแชค่ะ่ ขอเทา้ความถงึความเปน็

มาของขา้วแชน่ดินงึนะคะ ขา้วแชน่ีน่ยัวา่เรา

ไปรบัมาจากชาวมอญคะ่ รบัเขา้มาตอนไหน

ไม่ทราบค่ะ แต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีบันทึกอยู่

เหมือนกันว่าท่านโปรดเสวยข้าวแช่มาก ก็

แปลวา่ข้าวแช่นา่จะเปน็ทีรู่จ้กัมานานพอควร

แล้วถึงได้เข้าไปเป็นสำารับในวัง โดยมากเรา

มกัมองวา่ข้าวแช่เป็นอาหารชาววงักนัอยูแ่ลว้ 

แตจ่รงิๆ แลว้นอกวงัเขากร็บัประทานขา้วแช่

กนันะคะ ทีข่ึน้ชือ่กจ็ากเมอืงเพชรบรุนีีล่ะคะ่

เพียงแต่ของเขาไม่วิลิศมาหราเท่าข้าวแช่

ชาววัง แต่รสชาติก็ครือๆ กันค่ะ

 ยอ้นกลบัมาทีช่าวมอญนะคะ ชาวมอญ

เขาจะทำาข้าวแช่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อ

เป็นการบวงสรวงเทวดาซึ่งเสด็จลงมาจาก

สวรรค์เพื่อดูแลรักษาโลกมนุษย์ เทวดาองค์

นีเ้ปน็องค์ใหมล่งมาแทนองคเ์ดมิทีเ่สดจ็กลบั

สวรรค์ในวันสิ้นปี เป็นความเชื่อที่น่ารักดี

นะคะ เทวดาท่านยังมีกะมีเวรผลัดกันลง

มาปกป้องโลกเรา ส่วนที่เมืองไทยเองก็ทำา

ข้าวแช่ช่วงสงกรานต์เช่นกัน เราจะทำาเป็น

อาหารเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ และไหนๆ ทำา

เลีย้งพระแลว้กท็ำาเลีย้งคนไปดว้ยเลย เพราะ

การทำาขา้วแชน่ัน้ไมง่า่ย เตรยีมการเยอะ แค่

หงุขา้วหรอืทีเ่รยีกวา่ลา้งขา้วกต็อ้งมกีรรมวธิี

มากมาย แค่ลูกกะปิก็กวนกันหน้ามืดแล้ว

ละค่ะ อีกอย่างเรากินข้าวแช่แค่ปีละหนช่วง

สงกรานต์ ฉะนั้นทำาทั้งทีก็คงต้องทำาให้คุ้ม

มงัคะ แตอ่ฉินัจำาไม่ได้ค่ะวา่ท่ีบ้านทำาขา้วแช่

กันตอนสงกรานต์หรือเปล่า จำาได้แต่ว่านั่ง 

รอหม่ำาลูกกะปิกับไชโป๊ผัดไข่ค่ะ ตอนเด็ก

ยังกินเผ็ดไม่เป็น พริกหยวกยัดไส้เลยโดน

ผู้ใหญ่แย่งไป แต่ตอนนี้ไม่ยอมให้ใครแย่ง

แล้วค่ะ    

 ก็อย่างที่บอกละค่ะว่าปีหนึ่ง

จะได้รับประทานข้าวแช่ทีหน่ึง สำาหรบั

อิฉันข้าวแช่จึงเป็นของพิเศษที่จะตั้ง

ตารอ แตเ่ดีย๋วนีร้า้นอาหารหลายแหง่

ขายข้าวแช่ตลอดปี อยากซื้อกินตอนไหน

ก็ได้ ความพิเศษเลยลดลงไป สำาหรับตอน

นี้ที่บ้านอิฉันเราไม่ได้ปิดบ้านกรุงเทพฯ 

แล้วย้ายไปหัวหินช่วงหน้าร้อนอีกต่อไปค่ะ 

เพราะเราขี้เกียจไปตีกับฝูงชนท่ีไปพักผ่อน

ชว่งสงกรานตท์ีห่วัหนิ สว่นขา้วแชก่ต็อ้งเลิก

ทำากันไปเพราะแม่ครัวก็เริ่มแก่เฒ่า หูตาก็

ฝ้าฟาง แถมตัวอิฉันก็ไม่รักดีไม่ได้ฝึกหัด

ทำาข้าวแช่เสียด้วย ตอนนี้เลยต้องพึ่งร้าน

อาหารแทน เฮ้อ ทำาไมทำาท่าจะจบเศร้าไป

ซะงั้น เอาเป็นว่าขอฝากนิสนุงก่อนจากกัน

นะคะวา่ การรบัประทานขา้วแชท่ี่ถกูตอ้งคอื 

ตกักบัเขา้ปากแลว้จงึตกัขา้วตามนะคะ อยา่

เอาลกูกะป ิไชไปผ๊ดัไขห่รอืกบัใดๆ หย่อนลง

แช่ในชามข้าวเชียว โนว์โนว์โนว์ค่ะ ข้าวแช่

นะคะไม่ใช่ข้าวต้มกุ๊ย แค่หย่อนลูกกะปิลง

เม็ดเดียว น้ำาเย็นหอมกรุ่นจะขึ้นไขลอยเป็น

ฝ้า อี๊ย์ รับทานไม่ลงนะคะ ว่าแล้วขอตัวไป

คน้ตูเ้ยน็กอ่นคะ่ คณุแมข่องทีร่กัอฉินัเพิง่ส่ง

ข้าวแช่ (จากร้าน) มาให้เมื่อเช้านี้เอง            

การรับประทานข้าว
แช่ที่ถูกต้องคือ ตัก
กับเข้าปากแล้วจึงตัก

ข้าวตามนะคะ

ชาวมอญเขาจะทำา
ข้าวแช่ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อเป็น

การบวงสรวงเทวดา
ซึ่งเสด็จลงมาจาก
สวรรค์เพื่อดูแล
รักษาโลกมนุษย์ 
เทวดาองค์นี้เป็น

องค์ใหม่ลงมาแทน
องค์เดิมที่เสด็จกลับ
สวรรค์ในวันสิ้นปี

ปลาฝอย เน้ือฝอย ลูกกะปิทอด

ไชโป๊ผัดไข่ พริกหยวก
ยัดไส้ 

หอมทอด

ส่วนประกอบ

ผัก
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เรียบเรียง: ศิกานต์

“ไขมันไม่ใช่
สิ่งที่ควร

กำ�จัดอย่�ง
สิ้นเชิง แต่
เป็นสิ่งที่

ควรจำ�กัด
 ต่�งห�ก”

“ไขมันนี่แหละ 
ตัวก�รทำ�ให้อ้วน”

	 ตอ้งบอกวา่	การกนิเยอะจน

ร่างกายได้รับพลังงานเกินความ

จำาเป็นต่างหาก	 คือตัวการทำาให้

อว้น	แมไ้ขมนัเปน็สารอาหารทีใ่ห้

พลงังานมากกวา่สารอาหารชนิด

อืน่	แตก่ารเลีย่งไขมนัแลว้กนิแปง้

กบัโปรตนีแบบไมย่ัง้	สดุท้ายกห็นี

ไม่พ้นอ้วนอยู่ดี	 หมายความว่า 

ไขมันอยา่งเดียว	ไม่ใชปั่จจยัหลกั

ของโรคอ้วน	 การกินอาหารที่มี

คณุคา่ทางโภชนาการต่ำา	ไมค่อ่ย

ออกกำาลงักาย	ไมค่อ่ยใชพ้ลงังาน

ในแต่ละวัน	 เหล่านี้คือสาเหตุ

หลักของความอ้วนที่แท้จริง

 หน่ึงในเรื่องน่าหนักใจอันดับต้นๆ ของใคร

หลายคน โดยเฉพาะเหล่าคนหนุ่มสาว คงหนีไม่พ้น 

“ไขมันส่วนเกิน” เพราะกลัวอ้วน หลายคนเลยถือว่า

ไขมันเป็นศัตรูตัวฉกาจ เป็นสารอาหารที่อันตราย

ต่อสุขภาพ ทำาให้ขาดความมั่นใจในรูปร่าง จึงหลีก

เล่ียงท่ีจะบริโภคไขมัน ท้ังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ

หาวธีิว่าจะ “กำาจดั” เจา้ไขมนัในรา่งกายนีอ้ยา่งไรด ี

หารู้ไมว่า่ การหลกีเลีย่งทีจ่ะบรโิภคไขมนัโดยสิน้เชงิ 

ทำาให้ร่างกายมีแนวโน้มความต้องการสารอาหาร

ประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือแป้งและน้ำาตาลเพิ่มขึ้น

ซึ่งแป้งและน้ำาตาลนี้เอง ก็มีส่วนที่ทำาให้ “อ้วน” 

 ตามจริงแล้ว ไขมันไม่ใช่ส่ิงท่ีควรกำาจัดอย่าง

สิ้นเชิง แต่เป็นสิ่งที่ควร “จำากัด” ต่างหาก การ

บริโภคไขมันอย่างถูกประเภทและปริมาณ สามารถ

ช่วยให้ผอมได้ เพราะไขมันมีส่วนช่วยสร้างกล้าม

เนือ้ คนจำานวนมากยงัมคีวามเชือ่ผดิๆ เรือ่งไขมนั

อยู่ไม่น้อย ลองมาดูว่า ความเชื่อเกี่ยวกับไขมันที่

มักถูกเข้าใจผิดนั้นคืออะไร

คว�มเชื่อ...  
เมื่อกินไขมัน
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“ควรมีไขมันใน
ร่างกายน้อยที่สุดเท่า

ที่จะทำาได้” 

	 หลายคนอยากจะให้เป็น

เชน่นัน้	ซึง่แนน่อน	หากปริมาณ

ไขมันในร่างกายคุณมีมากเกิน

จนเสี่ยงกับโรคภัยต่างๆ	แต่กับ

สาวๆ	ท่ีเอวบางรา่งนอ้ยอยูแ่ลว้	

ทว่ายังวิตกกังวลกับความอ้วน

จนไม่กล้าแตะอาหารอย่างอื่น

นอกจากผัก	 ผลไม้	 อย่างนี้ก็

ผอม	แต่ก็เสี่ยงกับการขาดสาร

อาหารเหมือนกัน	 เพราะไขมัน

ในร่างกาย	หากมีอยู่อย่างพอดี

จะช่วยสร้างฮอร์โมนที่สำาคัญ

ปกป้องเราจากความร้อนความ

หนาว	ช่วยห่อหุ้มอวัยวะสำาคัญ	

กระทั่งเป็นแผ่นรองให้เท้าของ

เราด้วย	ระดับไขมันในร่างกาย

ที่ดีต่อสุขภาพ	 สำาหรับผู้ชาย

ควรมอียูร่อ้ยละ	15	ขณะผูห้ญงิ

ควรมีร้อยละ	22

“ไขมันแค่ให้พลังงาน
และความอบอุ่นแก่

ร่างกาย”

	 ไขมันให้ประโยชน์มาก

กว่านั้น	 และจำาเป็นต่อร่างกาย

ไม่ต่างจากคาร์โบไฮเดรตและ

โปรตีน	 ร่างกายต้องการมาก

กว่าวิตามินและเกลือแร่เสียอีก	

โดยกรดไขมนัจำาเปน็หรอืไขมนั

ที่ดี	จะช่วยดูแลรักษาระบบภูมิ

คุ้มกันของร่างกาย	 การผลิต

ฮอร์โมน	 การเพิ่มกล้ามเนื้อ	

เป็นตัวดูด ซึมและช่วยย่อย

อาหารชนิดที่ละลายในไขมัน	

ซ่ึงเป็นวิตามินที่มักพบในผัก

และผลไม้	 ดังนั้นถ้าขาดไขมัน	

จะส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามิน

และแร่ธาตบุางชนดิทีล่ะลายใน

ไขมันด้วยเช่นกัน

“เนยและน้ำามันเป็น
แหล่งไขมันหลัก”

	 ส่วนใหญ่เราจะกลัวและ

หลีกเลี่ยงเนยมันๆ	แต่กลับไม่

กลวัหรอืหลกีเลีย่งพวกเนือ้สตัว	์

ทั้งที่เราได้รับไขมันจากอาหาร

จำาพวกเนื้อแดง	 ปลา	 สัตว์ปีก	

มากถึง	30%	อีก	28%	มาจาก

ธญัพชื	สว่นเนย	น้ำามัน	มอียูร่าว	

10%	 เท่านั้น	 เพราะส่วนใหญ่

แค่ถูกนำามาใช้ประกอบอาหาร	

อย่างไรก็ดี	 ไขมันมะพร้าวจาก

กะทิที่นำามาทำาอาหารประเภท

แกงและขนมไทย	ถือเป็นแหล่ง

ไขมันหลักเลยทีเดียว	 หากเรา

พยายามจะลดปริมาณไขมัน

โดยดื่มนม	Low	fat	 น้ำาสลัด	

Low	fat	และอื่นๆ	ก็ต้องไม่ลืม

นึกถึงปริมาณไขมันในเนื้อสัตว์

ที่เรารับประทานค่อนข้างมาก

ในแต่ละวันด้วย

“องค์กรด้านสุขภาพ
แนะนำาให้ลดน้ำาหนัก
โดยหลีกเลี่ยงไขมัน”

 สมัยก่อน	หน่วยงานหรือ

สถาบันสุขภาพหลายแห่ ง

เช่น	USFDA	หรืออ.ย.ของสหรัฐ

อเมริกา	 ประกาศให้หลีกเลี่ยง

อาหารจำาพวกไขมัน	 เพื่อการ

ควบคุมน้ำาหนัก	 แต่หลังจากที่

มกีารอพัเดตแกไ้ขขอ้มลูจากผล

การวิจัยและการศึกษาใหม่ๆ	

ก็ได้หันมานำาเสนอการควบคุม

น้ำาหนกั	ด้วยวธิกีารเนน้ปรมิาณ

อาหารที่รับประทานรวมถึง

พลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน	

มากกว่าให้หยุดการบริโภค

ไขมัน	 และบางสถาบันอย่าง	

Atkins	Diet	ก็ใช้วิธีลดน้ำาหนัก

โดยให้รับประทานสารอาหาร

ประเภทโปรตีนและไขมันที่ดี

เท่านั้น

ทีจ่รงิ	ไขมนัไมใ่ชศ่ตัรตูวัรา้ยของรา่งกาย	เพยีงแตม่ทีัง้ชนดิท่ีเป็นประโยชนแ์ละโทษ	เชน่เดียว

กับสารอาหารประเภทอื่น

		ไขมันมีประโยชน์	คือไขมันไม่อ่ิมตัว	มีอยู่ใน	Omega-3	Omega-6	Omega-9

			ไขมันเป็นโทษ	(หากร่างกายได้รับมากเกินไป)	คือไขมันอ่ิมตัว	มีอยู่ในเนยขาว	เนยเทียม	มาการีน	

ทั้งนี้เราจะได้รับประโยชน์หรือโทษจากการบริโภคไขมัน	 อยู่ที่การเลือกรับประทานของเรา

นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

   http://www.nat-pharm.com/

บทความและงานวิจัย/ความเชื่อ

ผิดๆ	เกี่ยวกับ-ไขมัน.html

  5	 ความเชื่อควรรู้เกี่ยวกับไขมัน

ในร่างกายจาก	goodshapeclub.

wordpress.com
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ราชาแห่งโลกแวววาว
Laurence Graff 

เครื่องเพชร เป็นเครื่องประดับที่ผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันสำาหรับ

ผู้หญิงทั่วโลก และผู้ที่ช่างสรรหาคัดเลือกเพชรและพลอยนำ้างามจาก

ทั่วโลก นำามาร้อยให้เกิดเป็นเครื่องประดับตระการตา ล้วนแต่เป็น

สุภาพบุรุษผู้สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ระดับโลกเกือบทั้งสิ้น ตั้งแต่

อดีตสู่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ลูอีส-ฟรองซัวส์ คาร์เทียร์ (Louis-

François CARTIER) อัลเฟรด แวง คลีฟ และชาร์ลส์ อาร์เปลส์ 

(Alfred VAN CLEEF & Charles ARPELS) แฮรี่ วินสตัน (HARRY 

WINSTON) โซติริโอ บูลการี (Sotirio BULGARI) หรือล่าสุด ลอเรนซ์ 

กราฟฟ์ (Laurence GRAFF) ผู้ซึ่งสร้างตัวเองขึ้นมาจากลูกนายช่าง

ตัดเสื้อชาวอังกฤษเชื้อสายยิว จนกลายเป็นนักธุรกิจที่มีค่าตัวถึง 4.3 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 129,000 ล้านบาท นอกจาก

จะเป็นเจ้าของร้านเพชรชื่อดังแล้ว ยังเป็นเจ้าของเหมืองเพชรและ

เป็นผู้สะสมอสังหาริมทรัพย์และภาพศิลปะตัวยง รำ่ารวยเป็นอันดับ

ที่ 36 บนเกาะอังกฤษ
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เพชรใหญ่และแพงระดับโลกบนมือของ Laurence Graff
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ลอเรนซ์ กราฟฟ์ เป็นบุตรคนโตในสองพี่น้องของนายช่างตัดเสื้อ

เชื้อสายรัสเซียกับแม่ชาวโรมาเนีย ทั้งคู่อพยพเข้ามาที่อังกฤษ และตั้ง

รกรากใหม่ที่อีสต์เอนด์ (East End) ซึ่งเป็นส่วนที่ตกตํ่าและน่ากลัวของ

กรุงลอนดอนในสมัยนั้น พ่อของเขาไม่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ

มากนัก แต่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สูง และให้คําสอนกับลูกชายทั้งสอง

ว่า อุปสรรคจะมาเยือนในชีวิตเราเป็นพักๆ แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถ

เอาชนะได้ด้วยการตื่นเช้ามาทำางานหนัก ลอเรนซ์ลาออกจากโรงเรียน

เมื่ออายุ 14 ปี ไปทํางานหาเงินเป็นเด็กล้างห้องนํ้า ก่อนที่จะไปเป็น

เด็กวิ่งให้กับร้านค้าเพชรร้านหนึ่ง จึงได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการค้าและธุรกิจ

เพชรพลอย ต่อมาได้เข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านขายเครื่องประดับเล็กๆ 

ทําเครื่องประดับขนาดย่อมและรับซ่อมเครื่องประดับด้วย แต่อยู่ได้ไม่

นานก็ต้องปิดกิจการ จากนั้นลอเรนซ์ก็รับจ้างออกแบบเครื่องประดับ

ให้กับร้านเพชรทั่วอังกฤษ เก็บเงินได้ก็จัดตั้งบริษัท Graff Diamonds 

ตอนอายุ 22 ปี มีร้านแรกอยู่ท่ีสวนแฮทเทิน (Hatton Garden) ซ่ึงเป็น 

ศูนย์กลางการค้าขายเพชรของกรุงลอนดอน และร้านที่สองในอีกสองปี

ต่อมา แต่การค้าขายก็ไม่ได้เติบโตมากนัก พอพยุงไปได้ปีต่อปี จึงได้

ตัดสินใจออกไปหาตลาดต่างประเทศ ถือกระเป๋าหนึ่งใบที่เต็มไปด้วย

เครื่องประดับที่เขาออกแบบเอง กระทั่งได้ไปเปิดบูธขายเครื่องประดับ

ที่ห้างโรบินสันที่สิงคโปร์เมื่อปี 2510 ตอนเขาอายุได้ 30 ปี และได้พระ

ราชินีของสุลต่านแห่งบรูไนเป็นลูกค้ารายแรกๆ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่

สุลต่านแห่งบรูไนขึ้นครองราชย์ ด้วยโชคอันดีนี้ ลอเรนซ์จึงกลายเป็น

เสมือนช่างเครื่องประดับของพระราชินีแห่งบรูไนด้วยความสามารถที่

หาเพชรขนาดใหญ่และนํ้าดีได้ และในปี 2517 เขาได้ซื้อเพชรชื่อดัง

ระดับโลกเม็ดแรกคือ ดาวแห่งบอมเบย์ (Star of Bombay) เป็นเพชร

สีเหลือง หนัก 47.39 กะรัต เป็นปีเดียวกับที่เขาเปิดร้านเพชรอันใหญ่

โตเป็นหน้าเป็นตาที่ไนท์สบริจด์ (Knightsbridge) ย่านช้อปปิ้งดังของ

กรุงลอนดอน ห่างจากห้างแฮร์รอดส์ไม่ถึง 100 เมตร จากนั้นเพชรนํ้า

งามที่มีชื่อเสียงก้องโลกทั้งหลายก็เริ่มผ่านมือเขามาเรื่อยๆ จนเขาได้รับ

การขนานนามว่าเป็น Harry Winston คนใหม่ ที่เปรียบเสมือนวอร์เรน 

บัฟเฟต (Warren Buffet) ในโลกของเครื่องเพชร หลายคนบอกว่าเขา

โชคดีที่ได้ราชวงศ์บรูไนเป็นลูกค้า แต่กราฟฟ์เสริมว่า 

เพชรระดับโลกเม็ดแรก “Star of Bombay”

โฆษณา Graff Diamonds ครบ 60 ปี ในปี 2013 ใช้นางแบบใส่เครื่องประดับ
มูลค่ารวม 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท

“คนบางคน ประตูเปิดให้แล้วยังไม่เดินเข้าไปเลย 

แต่สำาหรับเขา มีประตูมาวางอยู่ข้างหน้า เขา

เห็นโอกาสที่จะเปิดประตูนั้นเอง แล้วก็เดินเข้าไป”
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สร้อยคอคำ�มั่นสัญญ�จ�กเลโซโธ (Lesotho Promise) รวมเพชร 26 เม็ดที่ตัดออกจ�กเพชรหย�บเม็ดเดียวขน�ด 603 กะรัต จ�กเหมืองในประเทศเลโซโธ แอฟริก� 

ผลกำ�ไรจ�กธุรกิจเครื่องประดับของ

เข�ได้ถูกเอ�ไปลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์

ง�มๆ ทั่วกรุงลอนดอนแบบเงียบๆ รวมถึง

ที่ตั้งของสำ�นักง�นใหม่ในย่�นเมย์แฟร์ 

(Mayfair) ซึ่งเป็นถิ่นที่ดินที่มีร�ค�แพงที่สุด

ในลอนดอน และร้�นหลักของเข�ก็ย้�ยจ�ก

ไนท์สบริจด์ม�ที่ถนนบอนด์ (Bond Street) 

นอกจ�กนี้ เข�ยังเป็นเจ้�ของตึกต่�งๆ อีก

หล�ยตึกที่เมย์แฟร์ แม้กระทั่งตึกที่เป็นร้�น

ของคู่แข่งของเข�อย่�งเช่น ค�ร์เทียร์ และ

แวง คลีฟ แอนด์ อ�ร์เปลส์ 

สำ�นักง�นใหม่ตกแต่งด้วยภ�พศิลปะ

สมัยใหม่ที่ประมูลม� มีค่�มห�ศ�ล ได้กล�ย

เป็นแหล่งลงทุนใหม่ของเข�เนื่องจ�กร�ค�

ของศิลปะชั้นเอกไม่มีวันตก น�ยลอเรนซ์เอง

ก็เอ�ตัวเองเข้�ไปอยู่ในคณะกรรมก�รของ

พิพิธภัณฑ์ชั้นนำ�ทั้งในอังกฤษ สหรัฐฯ และ

ตุรกี ทำ�ให้เข�ได้เรียนรู้ถึงเรื่องศิลปะอย่�ง

ลึกซึ้ง นอกจ�กนั้น เข�ได้ขย�ยอ�ณ�จักร

ธุรกิจให้รวมถึงแขนงอื่นๆ เช่น เป็นเจ้�ของ

เหมืองเพชรที่แอฟริก�ใต้ ขุดห�เพชรให้กับ

ร้�นของเข�และร้�นเพชรชั้นนำ�อื่นๆ ทั่วโลก

รวมถึงคู่แข่งของเข�เองด้วย ทำ�ให้เข�ได้อยู่

ในทุกขั้นตอนของโลกแห่งเพชรและเครื่อง

ประดับ ตั้งแต่ก�รขุดห�เพชร ก�รนำ�ม�ขัด

และตัด  ออกแบบและประกอบ ส่งเข้�ร้�น

ของเข�เอง เพื่อข�ยให้กับลูกค้�ระดับชั้นนำ�

ที่สุดของโลก อ�ทิ เชื้อพระวงศ์จ�กประเทศ

อ�หรับ ภริย�นักธุรกิจชั้นนำ�ของโลก และ

ด�ร�ฮอลลีวูด

มีคนเคยถ�มเข�ว่�ทำ�ไมถึงไม่ยอม

หยุดทำ�ง�นทั้งที่อ�ยุก็ 75 ปีแล้ว ยังรวย

ไม่พออีกหรือ เข�ตอบว่� “ผมมีคว�มสุข

กับสิ่งที่ผมทำ�อยู่และผมไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย 

ชอบก�รผจญภัย ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลย 

แต่รักและสนุกกับสิ่งที่ผมทำ�อยู่” สังเกตว่า

เป็นคำาตอบที่ผู้ประสบความสำาเร็จในชีวิต

มักจะตอบเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ว่าเชื้อชาติ

และศาสนาใด

“ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำาอยู่ 
และผมไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ชอบการผจญภัย 

ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลย แต่รักและสนุกกับสิ่งที่ผมทำาอยู่”
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

DIY ย่อมาจาก Do It Yourself  คือการทำาหรือประกอบส่ิงต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น นำา

ไม้กระดานมาต่อกันเพ่ือสร้างช้ันวางของ หรือซ้ือสินค้าจากร้านอีเกียท่ีต้องมาประกอบ

เองท่ีบ้าน  เราขอนำาเสนอให้นำาวัสดุเหลือใช้ หรือท่ีหลายคนมองว่าเป็นขยะ กลับมาทำาเป็น

งานช้ินใหม่ ใส่ไอเดียลงไปนิดหน่อย ก็จะได้ของสวยแปลก เก๋ไก๋แบบท่ีไม่มีใครคาดคิดมา

ก่อน แถมเป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้วย  ถือว่าเป็นจุดขายของงาน DIY เลยทีเดียว 

	 บางคนไม่เคยทำา	DIY	พอได้ลองผิดลองถูกจนเสร็จออกมาเป็นช้ินงาน	ก็จะเกิด

ความภูมิใจและสนุกไปกับมัน	รับรองว่าได้ลองทำาแล้วจะติดใจ	อยู่ว่างๆ	ก็จะคัน

ไม้คันมือ	หานู่นหาน่ีมาลองทำาอย่างแน่นอน	เล่มน้ีน่าจะถูกใจสิงห์นักด่ืมท้ังหลาย	

เพราะเราจะนำาขวดแก้วมาดัดแปลงให้เป็นโคมไฟและเชิงเทียนแขวนเก๋ๆ	กันค่ะ

ใช้มีดตัดกระจก

ขีดรอบขวดแก้วให้

เป็นรอย	

 *พยายามขีดให้

เป็นเส้นเดียว เวลา 

ตดัแลว้ ขอบแก้วจะ

เรียบเสมอกัน

ถ้ายังไม่หลุด	ให้นำา

ไปแช่น้ำาร้อน	และน้ำา

เยน็สลบักนั	จนแกว้

หลุดออกจากกัน

นำากระดาษทรายจุม่

น้ำามาขัดลบคมแก้ว 

เทน้ำาลงในหม้อให้

เลยรอยที่ขีดไว้เล็ก

น้อย	ต้มน้ำาให้เดือด

แล้วเอาขวดไปแช่ไว้

ประมาณ	20	วินาที

นำาขวดจากหม้อต้ม

มาแช่ไว้ในน้ำาเย็น

ให้เลยรอยที่ขีดไว้

จะได้ ยินเ สียงดัง

เปรีย๊ะๆ	สักพกัแกว้

จะหลดุออกจากกนั 

เสร็จแล้วเราก็จะได้

ส่วนขวดเบียร์	และ

กน้ขวดเบยีรส์ำาหรบั

นำาไปทำาโคมไฟหรอื

เชิงเทียนกันแล้วค่ะ		

เร่ิมจากตัด

ขวดกนักอ่น

(ข้ันนี้อาจต้องทำา

หลายทีหน่อยนะ

คะ	กวา่จะไดข้วด

ที่ถูกใจ)

กระดาษทราย

มีดตัดกระจก

หม้อต้มน้ำา ขวดแก้ว

ถ้วยใส่น้ำาเย็น

1

2

3

4

5

6
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นอกจากนี้ยังมีไอเดีย DIY   

สนุกๆ สำ หรับขวดแก้วอีก

มากมาย สามารถลองทำา

กันได้นะคะ

Candle  Holder

ขวดแก้ว
ท่ีตัดแล้ว

สายไฟ

ไขควง

คัตเตอร์

ข้ัวหลอดไฟ
ทนความร้อน
และหลอดไฟ

ขวดโซดาและก้นขวด

เบียร์ท่ีตัดแล้ว 

ยาทาเล็บ

ทาขอบก้นขวดด้วย

ยาทาเล็บ ท้ิงไว้ให้แห้ง

ใส่สายไฟในขวด

นำาขวดโซดามาวางครอบ

แล้วเราก็จะได้เชิงเทียนเก๋ๆ

ต่อขั้วหลอดไฟ ใส่หลอดไฟพร้อมแขวนค่ะ 

1

1

2

2 3

Bottle Light



70 SINGHA  MAGAZINE

คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด         

วิธีทำ�

1.�นำ�แผ่นเจลาตินแช่น้ำ�เย็นให้นิ่ม

2.�นำ�ครีม�กะท�ิน้ำ�มะพร้าว�ตั้งไฟให้ร้อน�แล้วเติม

น้ำ�ตาล�คนให้ละลาย�จากนั้นดับไฟ�ใส่แผ่นเจลาติน�

(บีบน้ำ�ออกก่อนใส่)�คนให้ละลาย�

3.�กรองด้วยที่ร่อนแป้ง�หรือผ้าขาวบางเพื่อความเนียน�

แล้วเทใส่พิมพ์แช่เย็นไว้

4.�บดคุกกี้ให้ละเอียดแล้วโรยใส่จาน�ตามด้วยผลไม้สด

5.�เมื่อพานาคอตต้าเซ็ตตัวแข็ง�นำ�ออกจากพิมพ์�แล้ว

ตกแต่งใส่จาน

6.�เพิ่มไอศกรีมตามใจชอบ

เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน ใครๆ ก็อยากรับประทานอาหารคลายร้อน เชฟอาร์ต ศุภมงคล 

ศุภพิพัฒน ์เจ้าของเมนูเด็ดประจำาแมกกาซีนของเรา จึงขอนำาเสนอ “พานาคอตต้ามะพร้าว” 

ขนมหน้าตาคล้ายพุดดิ้งที่มีรสชาติหอมหวานออกมาต้อนรับวันสงกรานต์ เห็นหน้าตา

สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ มาดูกันว่ามีวิธีทำาและส่วนประกอบอะไรบ้าง

ส่วนผสม

•�เจลาติน�4�แผ่น

•�ครีมสด�200�cc

•�น้ำ�มะพร้าว�50�cc

•�กะทิ�50�cc

•�เนื้อมะพร้าวหั่นฝอย�2�ช้อนโต๊ะ

•�น้ำ�ตาลทราย�40�กรัม

•�ผลไม้สด�ตามใจชอบ

•�คุกกี้โอรีโอ้
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พานาคอตต้ามะพร้าว
Coconut Panna Cotta
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บันเทิง / เลขศาสตร์

1 
เป็นเลขท่ีมีพลัง มีความเป็น

ผู้ชายสูง จะช่วยเพ่ิมพลังให้

กับเจ้าของเบอร์ และอาจ

ช่วยให้สามารถโน้มน้าวผู้

อ่ืนได้ด้วย แต่ควรระวังอย่า

โลภมาก จะนำาภัยเข้าตัว 

เป็นเบอร์ดีสำาหรับนักธุรกิจ

และด้านการงานโดยท่ัวไป 

แต่จะไม่ดีสำาหรับคนโสดท่ี

กำาลังหาคู่อยู่ เป็นเลขท่ีขาด

ความรู้สึกและสติ

2 
เป็นเลขโรแมนติก เหมาะสำาหรับ

คนท่ีหาคู่อยู่ เป็นเลขอ่อนไหว เลข

ของนักการทูต มักจะเป็นคนท่ีคิด

ก่อนพูด รู้จังหวะ จะส่งเสริมด้าน

ความร่วมมือ เป็นเลขท่ีเหมาะกับ

ธุรกิจด้านการให้บริการ แต่ไม่ค่อย

จะดีสำาหรับคนท่ีแข็งกร้าว มีความ

เห็นค่อนไปทางรุนแรง หรือคนท่ีมี

อาชีพเก่ียวกับการค้า

3
เป็นเลขของความข้ีเล่นและความ

เฟ่ืองฟูด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นเลขของพวกติสต์ คนท่ีอยู่ใน

วงการดนตรี และพวกเด็ก ท้ังเด็ก

ด้วยอายุและเด็กด้านพฤติกรรม 

จะขาดในเร่ืองของจุดมุ่งหมาย

และทิศทาง แต่มีความเร้าใจและ

แรงจูงใจสูง เป็นตัวของตัวเองมาก 

ไม่เหมือนคนอื่นแน่นอน เหมาะสำาหรับนักเขียน นักแต่งเพลง ไม่

ค่อยเหมาะสำาหรับคนท่ีใฝ่สูง หรือมีทางเดินชีวิตที่กำาหนดอย่าง

เป็นเรื่องราว

หมายเลขโทรศัพท์
ฉบับท่ีแล้ว เราได้ดูเร่ืองเลขท่ีบ้านกันไปแล้วนะครับ ฉบับน้ีลองมาดูเบอร์โทรศัพท์กันบ้าง เพราะหลายต่อหลายคนในสมัยน้ีให้ความสนใจกับเบอร์

โทรศัพท์ โดยเฉพาะเบอร์มือถือ ด้วยเป็นส่วนตัวและมีความหมายต่อผู้ใช้โดยตรง วิธีดูความหมายของเลขก็แบบเดิมคือ นำาเบอร์มือถือ หรือเบอร์โทรศัพท์

บ้านของคุณมาบวกเข้าด้วยกัน และเม่ือคุณได้ความหมาย ลองมาเทียบกับภาพยนตร์เหล่าน้ี เน้ือหาของภาพยนตร์ท่ียกมา เข้ากับความหมายของเลข

แต่ละตัวอย่างไม่น่าเช่ือ มาดูสิว่า ชีวิตคุณมีส่วนคล้ายกับตัวเอกในเร่ืองหรือไม่

081-805-1289 = 0+8+1+8+0+5+1+2+8+9 = 42 และ 4+2 = 6 ให้เหลือเลขเดี่ยว หรือ
02-254-6980 = 0+2+2+5+4+6+9+8+0 = 36 และ 3+6 = 9

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

4
เป็นเลขท่ีม่ันคง มีเหตุมีผล 

เป็นท่ีน่าเช่ือถือ เหมาะกับ

คนทำางานธนาคาร บริษัท

การเงิน นักบัญชี งานด้าน

กฎหมาย และงานท่ัวไป

ท่ีดำาเนินด้วยความไว้เน้ือ

เช่ือใจจากลูกค้าหรือผู้ท่ีมา

ติดต่อ มีช่ือเสียงท่ีม่ันคง 

และดีสำ าห รับคนท่ีอ ยู่ใน

ครอบครัวใหญ่ ไม่ค่อยเหมาะ

สำาหรับคนโสด ยกเว้นผู้เป็น

นักการเงินหรือนักกฎหมาย
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7
เป็นเลขที่เขม้แขง็ มีความเชือ่เรื่องพระ

เรื่องเจ้า ผีสางเทวดา หรือเรื่องลึกลับ 

เหมาะสำาหรับนักวิชาการและผู้ที่ชอบ

คิดชอบเขียนแบบไม่สนใจคนอื่น จะดี

สำาหรับสุขภาพสมอง และให้ความ

มั่นคง แต่ไม่เหมาะสำาหรับเรื่องธุรกิจ

เอาเสียเลย

5
เป็นเลขแห่งการผจญภัย

และการเปลีย่นแปลง ไมมี่

ความมั่นคงเลย ต้องคาด

การณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดคิด

เหมาะสำาหรับคนขายของ

คนแหวกแนว และนักเดิน

ทาง ไม่ค่อยเหมาะกับคน

ที่มีครอบครัวแล้วเพราะ

จะขาดวินั ยและความ

รับผิดชอบและไม่ค่อยดี

สำาหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง

ท้องไส้ หรือต้องคอยพึ่ง

ผู้อื่นตลอดเวลา

6
เลขดีที่สุดสำาหรับครอบครัว

หรอืคนทีร่กัครอบครวัเพราะ 

เตม็ไปดว้ยความอบอุน่ เปน็

ห่วงเป็นใย และการปกป้อง 

จะเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความเป็นเพื่อน แต่จะ

ชอบพูดเรื่องของคนอ่ืนมาก

เหมือนกัน จะดีสำาหรับนัก

ธุรกิจด้วย แต่ไม่ดีสำาหรับ

คนโสดที่ไม่อยากเป็นโสด

9
เปน็เลขของนกัอดุมคต ิผูท้ีม่คีวามเมตตากรณุา ชอบ

ช่วยเหลือผู้อื่น ดีมากสำาหรับกิจการด้านการบริการ 

ด้านสุขภาพ หรือกิจการอื่นๆ ที่ไม่หวังผลกำาไร เป็น

เลขที่ให้โชคมากที่สุดกว่าเลขอื่นๆ สามารถนำาโชค

ลาภมาโปรยให้แบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่

หวังผลตอบแทน ไม่ค่อยดีสำาหรับคนที่ป่วยอยู่ หรือ

คนที่เห็นแก่เงินกับยศถาบรรดาศักดิ์ 

8
เป็นเลขแห่งกิจการและธุรกิจ เป็นเลขที่

ดึงดูดเร่ืองเงินทอง และความซื่อสัตย์

เหมาะสำาหรับคนใฝ่สูง ต้องการร่ำารวย

มีเงิน สิ่งของมียี่ห้อ เป็นเลขที่ผลักให้

คนทำามากกว่าคิด ส่งเสริมด้านการงาน

และการเงิน แต่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

สำาหรับผู้ต้องการความสงบ ความสดใส

ในชีวิตที่ปราศจากวัตถุสิ่งของ หรือผู้ที่

เข้าวัดเพื่อความสงบทางกายและใจ
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บันเทิง / เล่าสู่กันฟัง

ในวันสงกรานต์

ผัดไทยเส้นจันท์ อีกหนึ่งเมนูคู่คนไทย หนึ่งในของกินมงคล เสมือนคำ�อวยพรให้มีอ�ยุ

ยืนย�ว ทำ�อะไรร�บรื่นไม่ข�ดตอนดังเส้นก๋วยเตี๋ยวย�วๆ เหนียวนุ่ม มีถั่วงอกเป็นส่วน

ประกอบที่เชื่อกันว่�ช่วยให้ชีวิตเจริญงอกง�มในหน้�ที่ก�รง�น

ลาบ ฟังชื่อนึกถึง “ล�ภ” แปลว่�คว�มโชคดี ไม่ว่�ใครก็อย�ก

โชคดี จึงเป็นเมนูยอดนิยมในเทศก�ลมงคล ส่วนประกอบล้วน

เป็นพืชผักสมุนไพรให้คุณ อ�ทิ ผักชี หอมแดง ใบสะระแหน่ 

แท้จริง “ล�บ” ต�มแนวคิดของคนรุ่นก่อน อ�จหม�ยถึง ก�ร

ไม่มีโรคคือล�ภอันประเสริฐ ก็เป็นได้

ปลา เครื่องหม�ยคว�มอุดมสมบูรณ์ ในภ�ษ�จีนพ้องเสียงกับคำ�

มงคลที่หม�ยถึง เหลือกินเหลือใช้ ไม่ว่�เทศก�ลมงคลของจีนหรือ

ไทย นิยมกินปล�เพื่อเสริมสร�้งพลังทั้งก�ยและใจ รำ่�รวยเกินใช้ 

เปี่ยมคว�มอุดมสมบูรณ์ดังคว�มหม�ยของปล�

เต้าหู้ ออกเสียงเพี้ยนจ�ก โตวฟู ภ�ษ�จีนกล�ง พ้องกับคำ� ซิงฟู ที่แปลว่� 

คว�มสุข เต�้หู้มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสูง ให้โปรตีนม�กกว�่ถั่วเหลือง เนื้อ

สัตว์บ�งชนิด เมนูเต�้หู้ในเทศก�ลมงคล คือคำ�อวยพรให้ร�ยล้อมด้วยคว�ม

สุข มีสุขภ�พดี

ลูกชุบ ขนมที่ทำ�จ�กถั่วเขียวบดกวน นำ�ม�ปั้นเป็นรูปทรงต่�งๆ แต่งแต้มสีสัน 

แล้วชุบวุ้นให้ดูสวยง�ม ด้วยรสช�ติหว�นอร่อย รูปลักษณ์ที่ดูเหมือนผลไม้น�่รับ

ประท�น ส�ม�รถห�ซื้อง่�ย จึงกล�ยเป็นขนมที่นิยมมอบให้ในเทศก�ลสงกร�นต์

และง�นมงคลต่�งๆ  

“กินอะไร”
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ภาพ: artqse

ข้าวแช่ อาหารชาววังอันเลื่องลือ ชึ้นชื่อมากที่

จังหวัดเพชรบุรี เมนูสัญลักษณ์ของหน้าร้อน ช่วย

ดับร้อนแบบวิถีไทยได้อย่างลงตัว มีส่วนประกอบ

เป็นข้าวนุ่มในนํ้าหอมหวล มีกลีบดอกไม้ลอยวน 

นอกจากรสอร่อยลํ้า ยังให้คุณประโยชน์ในการช่วย

ย่อยและทําให้ผิวพรรณชุ่มชื้น 

ขนมชั้น 1 ใน 9 ขนมไทยมงคล ทําจากแป้งและกะทิ คนทําขนมสมัย

ก่อนนิยมหยอดแป้งทําขนมให้ได้ถึง 9 ชั้น เพราะถือเคล็ดเลข 9 เป็นสิริ

มงคล เจ้าบ้านจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขั้น 

เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้ยิ่งสูงขึ้นไป 

ขนมเทียน ภาษาเหนือเรียก “ขนมจ๊อก” บางแห่งเรียก “ขนมนมสาว” 

ชาวจีนนิยมใช้ไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษและวันสารท แต่ชาวเชียงใหม่นิยม

ใช้ในงานบุญมาแต่โบราณ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ มีทั้งไส้ถั่วเขียว 

มะพร้าว ถั่วแดง ไส้เค็ม คล้ายซาลาเปา 

กะละแม ขนมแป้งเหนียวสีดํา สมัยก่อนนิยมมอบให้กันในวันขึ้นปีใหม่ไทย บ้าน

ที่มีครอบครัวใหญ่จะต้องตื่นแต่เช้ามืด เพื่อช่วยกันกวนกะละแมให้เสร็จทันวัน

ตรุษสงกรานต์ แม้ปัจจุบันไม่นิยมมอบกะละแมกันแล้ว แต่ขนมท้องถิ่นชนิดนี้ยัง

เป็นที่นิยมในสังคมไทย 

                                                                          ข้าวเหนียวแก้ว            

ขนมไทยประเภทขนมกวน 

สีเขียวมรกต ทําจากข้าวเหนียว กะทิ นํ้าตาลทราย 

โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของใบเตย นิยมทําถวายพระในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา และ 

เทศกาลสงกรานต์ แจกจ่ายเป็นของขวัญสลับกันกับข้าวเหนียวแดง  

ข้าวเหนียวแดง ขนมไทยประเภทขนมกวน สีออกนํ้าตาลแดง ทําจากข้าวเหนียว กะทิ 

นํ้าตาลปี๊บ และงาขาวเป็นหลัก มักใช้ถวายพระในงานบุญ และแจกจ่ายเพื่อนบ้านในวัน

ตรุษสงกรานต์สมัยก่อนเช่นเดียวกับกะละแม แต่จะนิยมกว่าเพราะทําง่ายกว่า



76 SINGHA  MAGAZINE

บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

เรื่อง: ศิกานต์

Film >> Hours ฝ่าวิกฤติชั่วโมงนรก

ภาพยนตร์นอกกระแสที่ไม่ได้เข้าฉายในเมืองไทย อีกหนึ่ง

ผลงานของพอล วอล์คเกอร์ ผู้ล่วงลับ เขาเป็นทั้งนักแสดงนำา

และหนึ่งในทีมผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่

เฮอริเคนแคทรีนา พัดถล่มชายฝั่งหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรัฐ

อเมริกา ลูกสาวของโนแลนด์ เฮเยอร์ (พอล วอล์คเกอร์) เกิด

คลอดก่อนกำาหนดในวันนั้น  และเด็กต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

ตลอด 48 ชั่วโมง แต่ในช่วงมหาภัยพิบัติที่ทุกคนต่างเร่งอพยพ 

ไฟฟ้าถูกตัดขาด เครื่องปั่นไฟสำารองและโรงพยาบาลถูกนำ้าท่วม

โนแลนด์และลูกสาวแรกเกิดต้องเผชิญหน้ากับความเป็นตาย

หัวใจคนเป็นพ่อ จึงยอมฝ่าอันตรายทุกอย่าง เพื่อหาทางรักษา

ชีวิตลูกสาวแรกเกิดของเขาให้ได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวลุ้น

ระทึก กดดัน ตัวหนังสามารถเล่นกับอารมณ์ของคนดูได้ถึงใจ 

พิสูจน์ฝีมือการแสดงอันขึ้นหิ้งของพอล สามารถหาชมได้แล้ว

วันนี้ตามร้าน DVD ทั่วไป

Artist >> เจค ชิมาบุคุโร่ เซียนอูคูเลเล่

เจค ชิมาบุคุโร่ (Jake Shimabukuro) นักดนตรีหนุ่มอารมณ์ดีชาวฮาวาย

เชื้อสายญี่ปุ่น ผู้ปลุกกระแสอูคูเลเล่ให้กลับมานิยมทั่วโลกอีกครั้ง เจคเกิดมา

พร้อมพรสวรรค์ เขาจับเครื่องสายชนิดนี้มาสตรัมคอร์ดได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ 

และได้กลายเป็นเซียนอูคูเลเลที่่ทุกคนยอมรับในตอนวัยรุ่น อูคูเลเล่เป็นเครื่อง

ดนตรีประจำาเกาะฮาวาย เคยได้รับความนิยมในปี 1920 และซาลงในปี 1960

เพราะกีตาร์เข้ามาแทนที่ ทว่าเจคได้นำาอูคูเลเล่กลับมาบรรเลงในรูปแบบใหม่

ใช้เอฟเฟกต์กีตาร์สร้างเสียงที่แหวกแนว และคัฟเวอร์เพลงดังๆ ในสไตล์ของ

เขา ซึ่งไม่ว่าจะเล่นแนวไหนก็ฟังไพเราะเสนาะหูเสียทุกเพลง ทำาให้มีผู้ติดตาม

ผลงานของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี 2006 เจคทำาเพลงประกอบภาพยนตร์

ญี่ปุ่นเรื่อง Hula Girls และเสียงอูคูเลเล่จากหนังเรื่องนี้ ได้เสริมให้ความนิยม

อูคูเลเล่กระจายไปทั่วโลก ส่วนกระแสนิยมอูคูเลเล่ในเมืองไทย ก็ได้จากการที่

ศิลปินดารานิยมนำามาเล่นกันนั่นเอง

แนะนำ�

แวดวงศิลป์
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Exhibition 

>> นิทรรศการภาพถ่าย “หลงสวรรค์-Lost In Paradise” 

จัดแสดงที่ Kathmandu Photo Gallery ถนนสีลม เวลา 18.30 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่

1 มีนาคม - 27 เมษายน 2557 เป็นภาพถ่ายเรื่องราวของคนงานต่างจังหวัดที่จำาต้องละทิ้งถิ่น

ฐานบ้านเกิดมาทำางานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ด้วยความฝันถึงชีวิตและความ

เป็นอยู่ที่ดีกว่า แต่จะมีสักกี่คนท่ีเดินทางไปถึงความฝันนั้น เรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนคุ้นชิน

หากแต่ เล็ก เกียรติศิริขจร ศิลปินภาพถ่ายมือล่ารางวัล หยิบมานำาเสนอถ่ายทอดได้อย่างน่า

สนใจในผลงานภาพชุดชื่อ หลงสวรรค์ (Lost in Paradise) มีความโดดเด่นที่การเลือกถ่าย

ภาพสถานที่รกร้าง อยู่ในสภาพสร้างไม่เสร็จ และความโดดเดี่ยวของแรงงานต่างจังหวัดด้วย

มุมกล้องกว้างยามโพล้เพล้ ถ่ายทอดความเศร้าที่สวรรค์ของคนกรุงสร้างไม่เสร็จ และความ

ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าของแรงงานต่างจังหวัดก็มาไม่ถึง 

Show >> โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมาน 

ในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ร่วมสัมผัสกลิ่นอายของ

นาฏยกรรมโบราณ สืบสานจารีตธำารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เชิญชม “โขน” สุดยอดศิลปะ

การแสดงชั้นสูงในชุด “หนุมาน” กำากับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่ง

ชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ถ่ายทอดจับตอนตั้งแต่การกำาเนิดหนุมาน ทหารเอก

ของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ โดยแต่ละตอนจะมีหนุมานเป็นตัวเอกของเรื่อง ดำาเนินเรื่อง

อย่างสนุกสนาน สั้นกระชับ ประกอบกับใช้เทคนิคแสงสีเสียงสมัยใหม่ ผสมผสานบทเพลง

หน้าพาทย์ไพเราะจับใจแบบโบราณ สร้างสรรค์เป็นศิลปะการแสดงอันวิจิตรตระการตา หาชม

ได้ยาก สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้การแสดงโขนมีความร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมไว้อย่าง

ครบถ้วน เริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ทุกวันพฤหัสบดี

และวันศุกร์รอบ 19.30 น. ที่โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง 

สหภาพดนตรี

ซิงเกิลจาก บอย พิษณุ นิ่มสกุล

กับ “หนึ่งเดียวที่หัวใจ” เพลงประกอบ

ละคร “พ่อไก่แจ้”

>>แนะนำ�เพลงออกใหม่

ดาวน์โหลดโทร *492 222 กด 22 หรือ
ที่ iTunes และ Deezer 

อัลบัม Delicious ผลงานล่าสุด

แนวโซลป๊อปจากวง “The Dey”

ดาวน์โหลดโทร *492 222 กด 12 หรือ 
ท่ี iTunes และ Deezer

ซิงเกิลจากวง “Way Station” 

กับเพลง “อย่าฝากความเหงา”

ดาวนโ์หลดโทร *492 222 กด 21  หรอื
ที่ iTunes และ Deezer



78 SINGHA  MAGAZINE

บันเทิง / สินค้าออกใหม่

SINGHA PLAY

SINGHA WORK

คอลเลคชันล่าสุด Spring/Summer Collection 2014 นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอาย

ความเป็นพังค์ กรันจ์ ยุค 80’ แต่นำามาทอนให้ดูเบาลง มีดีเทลเล็กๆ มาตกแต่งเล่นลวดลาย ตาม

สไตล์คุณผู้ชายในเมืองที่มีความสนุกสนานทันสมัย

จากลายสก๊อต กลายเป็นลายตารางใหญ่ (Window Plain) เพิ่มสีสันสดใสและลวดลายให้

เหมาะกับการพักผ่อนในฤดูร้อน ไม่ว่าจะแนว SINGHA WORK หรือ SINGHA PLAY ก็นำามา Mix 

& Match กันได้ทั้งนั้น ตามสไตล์ SINGHA LIFE ตามสไตล์คุณ

1. เสื้อเชิ้ตลายจุดสีกรมท่า (2,690 บาท) 2. โบว์ไท (990 บาท) 3. เสื้อยืดพิมพ์ลาย Graphic ฝาเบียร์ สีขาว (1,490 บาท) 

4. เสื้อยืดพิมพ์ลายสิงห์ สีขาว (1,390 บาท) 5. พ็อคเก็ตสแควร์ (590 บาท) 6. รองเท้าผ้าแคนวาส สีน้ำาเงิน (3,290 บาท)
7. รองเท้าหนัง สีน้ำาเงิน (4,590 บาท) 8. เสื้อเชิ้ตลายตาราง สีขาว (2,790 บาท) 9. เบลเซอร์ สีเทา (7,590 บาท) 

10. พ็อคเก็ตสแควร์ (590 บาท) 11. กางเกงขายาว สีกรมท่า (2,790 บาท)

2nd Fl. BEACON ZONE @ CTW / 3 rd Fl. SIAM CENTER /
1st FL. INT INTERSECT RAMA lll / SUVARNABHUMI AIRPORT
WWW.SINGHALIFE.COM
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บันเทิง / ลอง เล่น เล่น

งูเ ฒ่ า หั ว

ลองทายคำาจากรูปอีโมจิ โดยตัวเกมจะมีอีโมจิหลายๆ ภาพเรียงกัน จากนั้น

เราต้องตีความหมายว่าภาพเหล่านั้นหมายถึงคำาว่าอะไร แต่ละหมวดจะแบ่งเป็น

สำานวนไทย ละครไทย หนังไทย หนังต่างประเทศ รับรองว่าสนุกจนหยุดไม่อยู่!!

 LEVEL1
1. เฒ่าหัวงู 
2. ผีทะเล
3. เพชรตัดเพชร
4. จับปลาสองมืิอ

5. เสือนอนกิน
6. วัวแก่กินหญ้าอ่อน
7. เจ้าสาวกลัวฝน 
8. ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

 LEVEL2 
1. เขียนเสือให้วัวกลัว
2. สีซอให้ควายฟัง
3. พูดเป็นต่อยหอย
4. เหยียบเรือสองแคม

5. เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
6. หนีเสือปะจระเข้
7. หมามองเครื่องบิน
8. กำาขี้ดีกว่ากำาตด

 LEVEL3 
1. ลูกไก่ในกำามือ
2. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
3. หวานเป็นลม ขมเป็นยา
4. หน้าเนื้อใจเสือ

5. กินน้ำาใต้ศอก
6. เด็กเลี้ยงแกะ
7. ดื่มน้ำาผึ้งพระจันทร์
8. รักสามเส้า

LEVEL1
สำานวนไทย

LEVEL2
สำานวนไทย

LEVEL3
สำานวนไทย



81SINGHA  MAGAZINE

 LEVEL4 
1. สุภาพบุรุษจุฑาเทพ
2. มงกุฎดอกส้ม
3. สงครามนางฟ้า
4. มนต์รักลูกทุ่ง

5. แรงเงา
6. ทองเนื้อเก้า
7. ฟ้าจรดทราย
8. บ้านทรายทอง

 LEVEL5 
1. คู่กรรม
2. รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
3. ลัดดาแลนด์
4. จักรยานสีแดง

5. ATM เออรัก เออเร่อ
6. กวนมึนโฮ
7. มือปืน/โลก/พระ/จัน
8. 30 กำาลังแจ๋ว

 LEVEL6
1. Fast & Furious
2. E.T.
3. Devil wears Prada
4. Life of Pi

5. Harry Potter
6. Sherlock Holmes
7. Titanic
8. Kung Fu Panda

LEVEL4
ละครไทย

LEVEL5
หนังไทย

LEVEL6
หนังเทศ
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

“ลีซอ”
ธีรเทพ วิโนทัย

นักฟุตบอลสังกัดสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “โทรศัพท์มือถือครับ ถ้าไม่มีก็เหมือนคนไร้ญาติ 

อีกอย่างก็คือรถ ต้องขับไปซ้อม ไปทำางาน” อาหารจานโปรด คอื? “ปลากะพงทอดน้ำาปลา 

เป็นอาหารที่ชอบมาก แม้จะเป็นอาหารทอดก็ตาม” คุณรู้สึกมี ความสุขท่ีสุดเม่ือ? “นอกเหนอื

จากฟตุบอลแลว้กค็อืงานบนัเทงิ การเปน็พธิกีรตา่งๆ” ช่วงเวลา ในอดีตที่คุณคิดว่าเป็นช่วงเวลา

ที่คุณอยากกลับไปแก้ไขที่สุด คือ? “ช่วงที่อยู่สโมสรคริสตัล พาเลช ในองักฤษ ตอนนัน้เรายงั

เด็ก เลยทำาให้ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยดีนัก บางเรื่องผมคิดว่า เป็นเรื่องยาก แต่หากกลับไป

แกไ้ขได ้มนันา่จะดกีวา่นี ้และผมอาจไดเ้ลน่ฟตุบอลอาชพี ในลีกอังกฤษแล้วก็ได้” 

คุณกลัว? “กลัวผี กลัวความมืด แต่ก็ชอบดูหนังผี ชอบ ฟงัเรือ่งผนีะ” บคุคลท่ี

คุณชื่นชมมากคือใครและเพราะอะไร? “เดวิด เบคแคม เป็นไอดอลผมเลย 

แม้จะเล่นคนละตำาแหน่ง คนละสไตล์ แต่ช่วงที่เราก้าว เข้ามาในอาชีพ

นักฟุตบอล เบคแคมกำาลังอยู่ในช่วงพีคที่สุด ทำาให้เรา ได้เห็นความ

เป็นมืออาชีพของเขา ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ขยัน ทุกสิ่งท่ีเขาได้

มาไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่ได้มาด้วยตัวของเขาเอง อาจ มีพรสวรรค์อยู่

สว่นหนึง่ แตส่ว่นใหญค่อืพรแสวงของเขาเอง” หนงัสือหรอื นิตยสารที่คุณ

ชอบอ่าน คือ? “ตอนนี้มีอยู่ 3 อย่าง ก็มีเรื่องสุขภาพ รถ และ บ้าน ดูแล้วชอบ 

มันเกดิจินตนาการ สว่นเรือ่งสขุภาพเรากเ็ลน่กฬีาอยูแ่ลว้ การเลน่ ฟิตเนส อาหาร

การกิน หรืออะไรที่มันจะช่วยสร้างเสริมให้สุขภาพดีก็จะอ่าน”      สิ่ ง ท่ี ดี ท่ีสุด ในตัว

คณุ คอื? “ความมุง่มัน่ เราสู ้ไม่ยอมแพ ้ไม่วา่เราจะเจอปญัหาอปุสรรค อะไรกแ็ลว้แต ่ บางคน

มองว่าชีวิตเรามันโรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่จริงๆ แล้วมันต้องแลกมา ดว้ยความเหนด็เหนือ่ย 

ความมุ่งมั่น ความขยัน” สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ คือ? “อารมณ์ ทุกคน ก็อาจจะเห็นอยู่ บางที

มันส่งผลเสียกับตัวเราและทีม เรื่องควบคุมสมาธิ ควบคุมอารมณ์นี่คือ เรื่องหลักๆ” นิสัยแบบไหน

ที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด? “คนเห็นแก่ตัว ไม่จริงใจกับเพื่อนร่วมงาน  ถ้าเรา ไมจ่รงิใจตอ่กนัผมวา่มนัเปน็

เรือ่งทีแ่ย”่ นสิยัแบบไหนทีค่ณุคดิวา่ดเีปน็เลศิ? “ผมคดิวา่นา่จะเปน็คน ที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ใน

ทกุสถานการณ์ มีความจรงิใจ ไมเ่หน็แกต่วั ทีส่ำาคัญตอ้งคดิบวกตลอด” คุณประทับใจกับ? “การได้ไป

เล่นฟุตบอลในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปกับทีมชาติไทยหรือสโมสร และการได้ไปเล่นฟุตบอลใน

ประเทศอังกฤษ” คุณอยากทำาอะไรก่อนตาย? “พาทีมชาติไทยไป เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 

ไม่ว่าจะไปในฐานะนักเตะหรือโค้ช และอีกอย่างที่อยากทำาที่สุด คือ การทำาอะไรให้พ่อกับแม่ 

อยากให้พ่อแม่สบายที่สุดครับ” สถานที่ที่คุณไปเป็นประจำา คือ? “หา้งสรรพสนิคา้ ไปไดท้กุวนั

ไม่ว่าจะซื้อของ กินข้าว น่าจะเป็นสถานที่ที่ไปบ่อยที่สุดครับ” ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของ

คุณอยากเป็นอะไร? “อยากเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเหมือนคุณพ่อ ตอนเด็กผมเป็นคนสมาธส้ัิน 

ไม่ชอบทำางานออฟฟิศ ผมได้เห็นคุณพ่อทำางาน ไปโน้นไปนี่บ่อย  จงึคดิว่ามนัเปน็งานทีน่า่สนกุ 

ตรงกับตัวผมที่ชอบผจญภัยครับ” ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้าคุณจะ เกิดเป็นอะไร? “ผมอยาก

เปน็นกับอลระดบัโลกเก่งๆ ไม่ตอ้งหลอ่กไ็ด ้แตมี่ทกุอยา่งสมบรูณ์ แบบ เทา่นัน้กพ็อแลว้ครบั”   ก
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