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ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร

ลีโอเบียร์ เป็นเบียร์ที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในประเทศไทย (เป็น
ความจริงครับ ไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่
อย่างใด หาดูสถิติทางการได้) และก็
เป็นเบียร์ไทยที่ส่งออกไปมากที่สุดใน
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมร (ไม่ได้
เข้าข้างอีกเช่นกัน มีสถิติทางการหนุน
ครับ) สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ เลยขอ
มอบให้เบียร์ลีโอและความเซ็กซี่ที่คลอเคลียมาด้วยกัน เริ่มต้นด้วย
บทสมัภาษณค์ณุรงัสฤษดิ ์ลกัษติานนท ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั เลา่ถงึความเปน็มาของเบยีรล์โีอ
ทีส่มควรไดจ้ดบนัทกึไวใ้นประวตัขิองบรษิทั เพราะเปน็เบยีรท่ี์นำาพา
บรษิทักลบัมาเปน็ที ่1 ใหมใ่นตลาดเบยีรข์องประเทศไทย และเมือ่พดู
ถงึลโีอแลว้ เรากต็อ้งพดูถงึสาวๆ เซก็ซีท่ัง้หลาย จงึขอนำาภาพปฏทินิ
ในอดีตที่เป็นที่ต้องการของหนุ่มๆ ยิ่งนัก มาให้ดูกันอีก เพราะตอน
ที่ออกปฏิทินในสมัยท่ีประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากแบบ
สมยันี ้พอคนรูว้า่ออกปุบ๊กต็อ้งวิง่หากนัปับ๊ เรยีกวา่เปน็ปรากฏการณ์
แห่งประวัติศาสตร์ที่คนไม่อยู่ในช่วงนั้นก็จะไม่รู้จริงๆ และต่อด้วย
การสัมภาษณ์สาว PG ที่ช่วยขยายยอดขายเบียร์ยี่ห้อต่างๆ ของ
บริษทั และเมือ่มสีาวสำาหรับหนุม่ๆ แลว้ กเ็ลยตอ้งมีหนุม่มาดเขม้ให้
กับสาวๆ ด้วย เพื่อความแฟร์ตามยุคสมัย มาในรูปแบบของบุคคล
นา่สนใจ เปน็นายแบบสดุฮอตขององักฤษทีโ่ดง่ดงัเพราะชะตากรรม 
แตก่ย็งัไมเ่หลงิแบบทีค่นสว่นใหญจ่ะกลายเปน็เม่ืออยูใ่นสถานการณ์
เดียวกัน นอกจากนี้เรามีสัมภาษณ์ชาวสิงห์และคนทั่วไปด้วย ว่าคน
ที่เซ็กซี่นั้นเป็นอย่างไร ก็ลองดูคำาตอบในคอลัมน์ “ถามมาตอบไป” 
หน้า 39 และ “ปากกาพาไป” หน้า 66 ครับ

ในส่วนของตำานานท่านเจ้าคุณ ผม
ขอขยายความแนะนำาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการช่วยท่านเจ้าคุณให้บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ ที่รักของเรานี้เกิดขึ้นได้ เพราะ
หากไม่มีวันนั้น เราคงไม่มีวันนี้ จึงขอ
จัดเป็นตอนย่อยเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว 
แนะนำาแตล่ะทา่นตามลำาดบัเวลาทีพ่ระยา
ภริมยภ์กัดไีดบ้นัทกึไว ้เริม่ตน้ดว้ยพระเจา้

บรมวงศ์เธอฯ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน ผู้ท่ีทรงนำาความ
ประสงค์ของพระยาภิรมย์ภักดีที่จะสร้างโรงเบียร์แห่งแรกของไทย
ขึ้นทูลพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงทราบ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ผจญภัยที่จะสร้างโรงเบียร์ของท่านเจ้าคุณก็ว่าได้  

และในชว่งท่ีผา่นมา ได้มเีหตกุารณใ์หญ่เกดิขึน้ในบ้านเรา น่ัน
คือแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายในระดับ 6.3 ริกเตอร์ จัดว่ารุนแรง
ที่สุดในรอบ 100 ปี สิงห์ ปาร์ค เชียงรายของเราไม่ได้รับผลกระทบ
มากจนเป็นที่น่าเป็นห่วง แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจตามแบบฉบับของ
สิงห์ ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเร็วไวและเต็ม
กำาลัง ซึ่งก็ได้รวบรวมข่าวสารการให้ความช่วยเหลือต่างๆ มาไว้ใน
ฉบับนี้ด้วย  และขอเชิญชวนผู้ที่อยากจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
ดูรายละเอยีดได้ท่ีหนา้ 12-13 อกีเรือ่งท่ีสำาคัญคือขอ้มลูเกีย่วกบัสิงห ์
500 ที่พวกเราชาวสิงห์ควรจะรู้ไว้เป็นพื้นฐาน เพราะผู้บริโภคทั่วไป
ให้ความสนใจมาก พวกเราจึงควรจะมีข้อมูลนี้ไว้ด้วย เผื่อไว้ตอบ
เพือ่นๆ ของทา่นทีม่ขีอ้สงสยัด้วยนะครบั และผมขอเพิม่เตมิคอลมัน์
แนะนำานักกีฬาหัวใจสิงห ์2 คนต่อฉบับ เพื่อเราจะได้รู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกันด้วยนะครับ                              

                                        -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

นายเฟริส์ - ปรนิทร คณุาธาทร 

เรือ่งเลา่จากคนทางบา้นฉบบันี ้มาจากเจา้หนา้ที่
การตลาด Non-Alcohol กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
แผนกส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ 
Non-Alcohol บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

Contributors

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

นกัเขียนรับเชิญ

สถาปนิกหัวใจ Eco จากศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และ Scrap Lab คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ UPCYCLING ของสำานัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำานัก
งานนวัตกรรมแห่งชาติ

ครสูอนทำาอาหารทีโ่รงเรยีนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้กับ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ปัจจุบันดูแลเมนูอาหาร
และฝึกอบรมเชฟที่ร้านภูภิรมย์ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและออกแบบเมนูอาหารให้กับอีก
หลายร้าน

เชฟอาร์ต - ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ 
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ASIA'S
BEST
BEER
2014

ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

นิตยสาร Travel + Leisure ฉบับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นิตยสารชั้นนำาระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อน ฉบับเดือนเมษายน 

2014 ได้เลือกให้เบียร์ดำาของ EST.33 เป็นเบียร์หนึ่งในสิบสุดยอดเบียร์ของเอเชีย และยกให้ร้าน EST.33 เป็นร้านที่เหมาะกับการหนีจาก

ความจำาเจของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ นิตยสารประจำาภูมิภาคนี้ขายอยู่ใน 12 ประเทศรอบบ้านเรา ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

บีอิ้งปรับโฉมใหม่
@ ทั่วประเทศ l 20 มีนาคม 2557

เครื่องดื่มบีอิ้งปรับภาพลักษณ์ใหม่ เน้นความสดชื่นสดใส 

มีการปรับสูตรใหม่ให้น้ำาตาลน้อย อร่อยง่าย ได้วิตามินและสาร

อาหารที่มีคุณประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ พร้อมปรับโฉมรูป

ทรงขวดให้เพรียวขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่มีทัศนคติ

และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน เริ่มวางขายสู่ท้องตลาดเมื่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2557

ในสว่นของกจิกรรมกระตุน้การรบัรู ้ไดม้กีารจดักจิกรรมแฟน

มตีติง้ไปเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2557 สำาหรบัสือ่ประชาสมัพนัธต์า่งๆ 

รอชมพร้อมกันช่วงเดือนมิถุนายน 2557 นี้แน่นอน

อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เยี่ยมชม
การผลิตนํ้าดื่มตราสิงห์
@ พระนครศรีอยุธยา l 12 มีนาคม 2557 

นางวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายส่ง

เสริมการตลาดนอนแอลกอฮอล์ นำาคณะชมรมผู้บริหาร

งานบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงงานต่างๆ ในนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำานวน 48 คน เข้า

เยี่ยมชมการผลิตน้ำาดื่มตราสิงห์ที่บริษัท วังน้อย เบเวอเรช 

จำากัด รวมทั้งรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด 

นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

รว่มกนัสกัการะรปูป้ันพระยาภริมย์ภกัดแีละถวายภตัตาหารเลีย้งเพลพระ 

เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่พระยาภิรมย์ภักดีในวาระครบรอบเสียชีวิต

เมื่อ 23 มีนาคม 2493

ทําบุญแด่พระยาภิรมย์ภักดี
@ กรุงเทพฯ l 21 มีนาคม 2557 

โลโก้แบบใหม่โลโก้แบบเก่า
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บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศก�ร

ศ�ล�แห่งนวัตกรรม (Innovation Pavilion) บริเวณอ�ค�รจักรพันธ์

เพญ็ศิร ิมห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร์ เพือ่แสดงนวตักรรมเกีย่วกบัสิง่

แวดล้อมแบบองค์รวม ก�รคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ก�รนำ� 

Raw Materials ท่ีเหลอืใช ้ม�ผลติเปน็เคร่ืองสำ�อ�งและเฟอรน์เิจอร ์

ม.เกษตรศาสตร์จับมือ 10 บริษัทยักษ์ 
แสดงนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน
@ กรุงเทพมหานคร l 22-30 มีนาคม 2557

เซเลปอังกฤษตบเท้�ร่วมง�น PACATA Grand Opening ง�น

ฉลองเปดิร�้นพ�ค�ต�้ที ่Covent Garden กรงุลอนดอน โดยบคุคล

ผู้มีชื่อเสียงทยอยม�ร่วมง�นอย่�งคับคั่ง อ�ทิ ทีมบรรณ�ธิก�รจ�ก

นิตยส�ร OK Bella Magazine และ Sunday Times ด�ร�โทรทัศน์ 

Ferne  McCann และ Louise Thompson 

ฝ่�ยส่งเสริมก�รตล�ดนอนแอลกอฮอล์จัดง�นแถลงข่�ว Singha 

Chelsea FC Football League 2014 Road to Chelsea ปี 6 ก�รแข่งขัน

ฟุตบอล 7 คนในระบบน็อคเอ�้ท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ ศูนย์ 

ก�รค้� เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปีน้ีประส�นคว�มร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลเชลซี

ในฐ�นะโกลบอลพ�ร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ส่งสต๊�ฟโค้ชม�ช่วยเพ่ิมทักษะและ

เทคนิคก�รเล่นให้กับทีมท่ีเข้�ร่วมก�รแข่งขัน และได้เปล่ียนช่ือก�รแข่งขัน

เป็น “สิงห์-เชลซี เอฟซี ฟุตบอล ลีก 2014 โรดทูเชลซี” เป็นปีแรกอีกด้วย 

PACATA Grand Opening
@ ประเทศอังกฤษ l 28 มีนาคม 2557

Singha Chelsea FC Football 
League 2014 Road to Chelsea
@ กรุงเทพมหานคร l 2 เมษายน 2557

Chengdu Exhibition  
@ ประเทศจีน l 28–31 มีนาคม 2557 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด เข�้ร่วมออกบูธใน

ง�นแสดงสนิค�้และเครือ่งดืม่ทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของจนีตอนใต ้ณ 

เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยมีท่�นกงสุลใหญ่ของไทยประจำ�

เมอืงเฉงิตู ใหเ้กียรติเยีย่มชมบธูของบรษิทั รวมถงึส่ือมวลชน

ของจีนได้เผยแพร่สินค้�ของบริษัทฯ ออกไปอย่�งกว้�งขว�ง
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

แผ่นดินไหวเชียงราย กับความช่วยเหลือของบุญรอด
@  เชียงราย l 5 พฤษภาคม 2557

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 5 พฤษภาคม 

2557 วัดระดับความรุนแรงได้ 6.3 ริกเตอร์ 

สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

แก่ประชาชนในพื้นที่มากมาย รวมถึงวัด 

โรงเรียน และสถานที่ราชการ ครอบคลุม

พื้นที่กว่า 7 อำาเภอ จนถึงปัจจุบันยังคงเกิด

แผ่นดินไหวตามมาหรือที่เรียกว่าอาฟเตอร์

ช็อคอย่างต่อเนื่อง นับได้มากกว่า 800 ครั้ง 

แตส่ำาหรบัสงิห ์ปารค์ เชยีงราย (ไรบ่ญุรอด)

ถือเป็นโชคดีที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแต่

ไม่ได้รับผลกระทบเสียหายจนน่าเป็นห่วง 

เนือ่งจากมกีารคาดการณก์ารก่อสรา้งตา่งๆ

ไว้อยา่งด ีแตบ่รษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั 

กไ็มน่ิง่ดดูาย สง่ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายทันที

“ความช่วยเหลือของบริษัทบุญรอดฯ 

เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่น

ดินไหว เราได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อแสดงเจต

จำานงคท์ีจ่ะสง่ความชว่ยเหลอื โดยเรามทีมี

พนกังานของบรษิทับญุรอดเอเซยีฯ ทีอ่ยูใ่น

พื้นที่เป็นตัวแทนนำาความช่วยเหลือเข้าไป

ก่อน  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ

คร้ังนี้มีความรุนแรงมาก อาคารบ้านเรือน 

โรงเรียน วดั เสยีหายถงึระดับโครงสรา้ง เสา

พงั หลงัคาพงั ทมีวศิวกรในจงัหวดัเชยีงราย

เข้าไปประเมินความเสียหายแนะนำาให้ทุบ

สรา้งใหม ่สง่ผลให้เด็กๆ ในพืน้ท่ีประสบภยั

จะไม่มีที่เรียนระหว่างก่อสร้างโรงเรียนใหม่

ตอ้งหาสถานทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการสอน

ที่อื่นไปก่อน” นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ 

ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด กล่าว 

ในระหว่างที่ชาวเชียงรายรอรับความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ มีความช่วยเหลือที่

จำาเป็นตอ้งไดร้บัอย่างเรง่ดว่น และสิง่ทีช่าว

บ้านต้องการในขณะนี้คือ เงินที่จะนำาไป

ซ่อมบำารุงอาคารสถานที่ โดยเฉพาะการมุง

กระเบือ้งหลงัคา เพราะกำาลงัเขา้สูช่ว่งฤดฝูน

“ความช่วยเหลือ
ของบริษัทบุญรอดฯ 
เกิดข้ึนภายใน 24 

ช่ัวโมงหลังจากเกิด
แผ่นดินไหว”
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หากซอ่มบำารงุหลงัคาไมท่นัอาจสรา้งความ

เสียหายมาก ท่านพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิร

เมธ)ี และอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน ์จงึ

ได้ร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือชาวเชียงราย 

โดยจดัตัง้กองทนุชว่ยเหลือผู้ประสบภยัแผ่น

ดินไหว จังหวัดเชียงราย (กชร.) เพื่อนำาเงิน

ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และทำาหน้าที่

เป็นศูนย์กลางการรับความช่วยเหลือจาก

ภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดการบริหารกองทุน

และเยียวยาผู้ประสบภัยให้ทั่วถึง

 เมือ่วนัที ่16-18 พฤษภาคม 2557 นาย

สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด พร้อมด้วย

ทีมผู้บริหารระดับสูง เดินทางไปสัมมนาผู้

บรหิารระดบัสงู (SMP) ทีไ่รบ่ญุรอด จงัหวดั

เชียงราย ก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นำาเงินไป

มอบพร้อมทั้งให้กำาลังใจครูและนักเรียนที่

โรงเรียนเชยีงรายปญัญานกุลู โรงเรยีนสอน

เดก็พเิศษในจงัหวดัเชยีงราย อีกทัง้มโีอกาส

พบปะพูดคุยกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน์ เรื่องการให้ความช่วยเหลือจังหวัด

เชียงรายด้วย และในวันที่ 19 พฤษภาคม 

2557 นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ เป็น

ตวัแทน บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั มอบ

เงินจำานวน 3,200,000 บาทในงานแถลงข่าว

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

จังหวัดเชียงราย (กชร.) ที่ศูนย์การค้าสยาม

พารากอน โอกาสนี้ท่านพระอาจารย์ ว.วชิร

เมธี ได้กล่าวขอบคุณนายสันติ ภิรมย์ภักดี

ผูบ้ริหารบริษัทบญุรอดฯ รวมทัง้ชาวบญุรอด

ทุกคนที่ได้ช่วยเหลือร่วมบุญกันมาตลอดใน

ยามยากตั้งแต่เหตุการณ์พายุลูกเห็บ บริษัท

บุญรอดฯ ได้แสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยทอด

ทิ้งกัน และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ยังกล่าวยกย่องนายสันติว่า เป็นตัวอย่าง

ของคนทำาธุรกิจในจังหวัดเชียงรายที่ไม่ลืม

ชาวเชียงรายในเวลาที่เดือดร้อน และช่วย

เหลืออย่างเต็มกำาลังความสามารถโดยไม่

หวังผลตอบแทน 

 

ผู้ที่สนใจให้ความช่วยเหลือ

ยังสามารถร่วมบริจาคได้ผ่าน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเชียงราย ผ่านทาง 5 บัญชี 
ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่น
ดินไหว จังหวัดเชียงราย 
เลขที่บัญชี 020 035 894 213 / 
020 035 893 916 / 020 035 893 500 / 
020 035 894 386 / 020 035 894 506
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

 ฝา่ยสง่เสรมิการตลาดภมูภิาค บรษิทั บญุรอดเทรดดิง้ จำากดั 

ร่วมกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ จัดงานสงกรานต์ 

ประจำาปี 2557 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดท่าขี้เหล็ก โดยมีการ

แสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินและมหกรรมอาหาร ได้รับความ

สนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำานวนมาก 

สงกรานต์ ท่าขี้เหล็ก 2014
@ ประเทศพม่า l 13-15 เมษายน 2557

บริษัท ปทุมธานี

บริวเวอรี่ จำากัด รับรางวัล

พระราชทานประกาศเกยีรติ

คุณจากศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติสภากาชาดไทย 

เนื่องจากร่วมบริจาคเลือด

มาติดต่อกันนานกว่า 11 ปี

โดยมสีำานกังานเหลา่กาชาด

จงัหวดัปทมุธานเีปน็ตัวแทน

มอบรางวัล ณ หอประชุม

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานีบริวเวอรี่ รับพระราชทานประกาศ
เกียรติคุณจากสภากาชาดไทย
@ ปทุมธานี l 16 เมษายน 2557

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด ต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการ 

Singha R-Expert รุ่น 2 ซ่ึงเป็นคณะอาจารย์อาชีวศึกษาและ

ทีมงานทีดู่แลโครงการ จำานวนท้ังส้ิน 60 ท่าน เข้าเย่ียมชม

กระบวนการผลิตเบียร์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท้ังในภาคทฤษฎี

ควบคู่ประสบการณ์จริงจากผู้เช่ียวชาญด้านการปรุงเบียร์

และผู้บริหารของสิงห์ เปิดโอกาสในการระดมความคิดเห็น

เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ วิสัยทัศน์ รวมถึงการต่อ

ยอดความคิดต่างๆ

โครงการ Singha R-Expert รุ่น 2  
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ 
@ กรุงเทพมหานคร l 9 เมษายน 2557

SSB ชนะเลิศการแข่งขัน QCC ในงาน 
Thailand Quality Prize 2014 
@ กรุงเทพมหานคร l 2-4 เมษายน 2557

บรษิทั สามเสนบรวิเวอรี ่จำากดั ไดร้บัรางวลัชนะเลศิประเภท 

Booth Voth และรางวัลประเภท New Born QCC Prize Silver 

Award เป็นความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในการแข่งขัน 

Thailand Quality Prize 2014 (ครั้งที่ 31) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่ง

เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ไบเทค บางนา 
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ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 4 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ททท.) จัดงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ปี 2557”  ที่บริเวณสวน

สาธารณะพญาแถน เขตเทศบาลเมืองยโสธร ภายในงานมีขบวนแห่

บ้ังไฟ การจุดบ้ังไฟแสน บ้ังไฟหม่ืน ชมวิถีคนทำาบ้ังไฟและการทำาบ้ังไฟ

เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป 

ประเพณีบุญบั้งไฟ ยโสธร ประจำ�ปี 2557
@ ยโสธร l 5-11 พฤษภาคม 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 4 ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงาน “มหกรรมอาหารเมืองคอนฟู้ดแฟร์ ปี 

2557” อย่างย่ิงใหญ่ ณ ลานกิจกรรมราชพฤกษ์ อ.เมือง เพื่อเชิญชวน

ชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเท่ียวให้ได้ล้ิมลองรสชาติอาหารปักษ์

ใต้ทุกประเภท ท้ังอาหารคาวหวาน ผัด ทอด ป้ิง ย่าง ต้ม แกง ผักพ้ืน

บ้านนานาชนิด และอาหารทะเลสดๆ จากอ่าวไทยในราคามิตรภาพ

เมืองคอนฟู้ดแฟร์
@ นครศรีธรรมราช l 6-12 พฤษภาคม 2557

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด

บริวเวอร่ี จำากัด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ เวลา 

9.09 น. เพ่ือก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยท่ีตำาบลลำาไทร อำาเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเน้ือท่ีโครงการกว่า 200 ไร่ โดยมี

พ้ืนท่ีคลังสินค้ากว่า 5 หม่ืนตารางเมตร เป็นทำาเลยุทธศาสตร์ท่ีใช้ระบบ

บริหารงานศูนย์กระจายสินค้าท่ีทันสมัย (Warehouse Management 

System, WMS) ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโมมัติ (Automatic Storage

and Retrieval System, ASRS) และระบบจัดสินค้า (Digital Picking

- Pick to Light) เพ่ือรองรับการกระจายสินค้าในเครือบุญรอดและ

บริษัทคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย 

เป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่และทันสมัยท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย

พิธีบวงสรวงลงเส�เข็มมงคลฤกษ์ ศูนย์กระจ�ยสินค้�บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด
@ พระนครศรีอยุธยา l 24 เมษายน 2557

ส่งเสริมก�รตล�ด Off Premise พ�ทีมคู่ค้�
กลุ่ม AEC ชม English Premier League 
@ ประเทศอังกฤษ l 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2557

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหารบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด 

ให้เกียรติมอบเส้ือท่ีระลึกแก่คู่ค้าทางธุรกิจ กลุ่ม AEC ในโอกาสศึกษาดูงาน

ท่ีประเทศอังกฤษ และแวะรับประทานอาหารท่ีร้าน PACATA โดยมีนาย

ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำานวยการสายการตลาดร่วมให้การต้อนรับ
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เปิดรับสมัครพนักงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการถึงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2557 พธิอีปุสมบทจะมขีึน้ในวนัอาทติยท์ี ่29 มถินุายน 

2557 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมีนายสันติ 

ภิรมย์ภักดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่นายอดุลย์ บ้านศาลเจ้า โทร. 02-242-4251 สำาหรับ

บริษัทในเครือฯ กรุณาติดต่อที่แผนกการบุคคลของท่าน

โครงการ “สันติธรรม 3” ขอเชิญ
พนักงานเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่
@ กรุงเทพมหานคร l 8-15 พฤษภาคม 2557

เฟสบุ๊คสงิห์อาสา ขอเชญิชาวสงิห์รว่มสง่ภาพในหัวขอ้ “ไปเอา

รอยยิม้กลบัมา” เพือ่ลงโปสเตอร ์สามารถตดิตามกตกิารว่มสนกุไดท้ี ่ 

https://www.facebook.com/singhaarsa.boonrawd

Singha Online Shop ร่วมออกบูธงาน Thailand Mobile Expo 2014 

HI-END  ณ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้ารว่มงาน

รับรู้ถึงช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจาก Singha Corp. ง่ายๆ เพียงคลิกผ่าน

ชอ่งทางท่ีสะดวกสบาย “Singha Online Shop สัง่งา่ยทุกท่ี สง่ฟรถีงึบา้น”

เฟสบุ๊คสิงห์อาสา ขอเชิญชาวสิงห์ส่งภาพ
ในหัวข้อ”ไปเอารอยยิ้มกลับมา” 
@ ทั่วประเทศ l 8 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2557

Singha Online Shop ออกบูธงาน 
Thailand Mobile Expo 2014 Hi-End 
@ กรุงเทพมหานคร l 8 - 11 พฤษภาคม 2557

Farm Design เปิดสาขาใหม่ 
(สาขาปิ่นเกล้า)  
@ กรุงเทพมหานคร l 8 พฤษภาคม 2557 

Farm Design ฉลองเปิดสาขาใหม่ สาขาที่ 11 ที่ห้าง

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1 พร้อมโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 สำาหรับ

ลูกค้า 100 ท่านแรกในวันเปิดร้านเท่านั้น
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บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และตัวแทนจำ�หน่�ยนคร

คนุหมงิ รว่มง�นเทศก�ลไทย ประจำ�ป ี2557 ง�นนีไ้ดร้บัคว�มสนใจ

จ�กผูเ้ข้�ชมง�นช�วจีนเปน็จำ�นวนม�ก อกีทัง้ไดร้บัเกยีรตจิ�กกงสลุ

ใหญ่ ณ นครคุนหมิง น�ยสุช�ติ เลียงแสงทอง พร้อมแขกรับเชิญ

พิเศษ น�งวรนุช ภิรมย์ภักดี เข้�เยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ 

วันนี้พนักง�นทุกคนส�ม�รถตรวจสอบวัน

ข�ด ล� ม�ส�ย และเช็คเวล�เข้�ออกง�นของ

ตัวเองได้แล้ว โดยเข้�ไปดูได้ที่ http://myclub.

boonrawd.co.th 

อิจฉ�ต�ร้อนกันเป็นแถวเมื่อ Singha Beer UK จัด

กิจกรรมให้ผู้ร่วมสนุก 50 ท่�นได้สัมผัสประสบก�รณ์สุด

พิเศษระดับ Premier League ร่วมฟ�ดแข้งที่สน�ม Old 

Trafford เพียงถ่�ยรูปคู่กับเบียร์สิงห์ในสถ�นที่ต่�งๆ แล้ว 

Tag ไปที่ www.facebook.com/Singha.beer.uk ระหว่�ง

วันที่ 1-30 เมษ�ยน 2014

Thai Festival 2014 Kunming 
(เทศกาลไทย คุนหมิง)
@ ประเทศจีน l 9–14 พฤษภาคม 2557

ตรวจสอบวันขาด ลา มาสาย 
และเวลาเข้าออกงานบนระบบ
อินทราเน็ตได้แล้ว
@ ทั่วประเทศ l 12 พฤษภาคม 2557

Singha Play on the Pitch 2014
@ ประเทศอังกฤษ  l 14 พฤษภาคม 2557

ก�รแข่งขันเทนนิสอ�ชีพสิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ เปิดฤดูก�ลแข่งขัน 

2014 ในช่ือร�ยก�ร “สิงห์บ�งกอกโอเพ่น” ชิงเงินร�งวัลรวม 500,000 

บ�ท แข่งขันท่ีอิมแพค เทนนิส อะค�เดมี ่เมืองทองธ�นี มีถ่�ยทอดสด

ก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศท�งทรูวิช่ันส์ ให้แฟนเทนนิสได้รับชมถึงบ้�น

ศึกสิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ เปิดฤดูกาล 2014 
@ กรุงเทพมหานคร l 10-18 พฤษภาคม 2557
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ส่วนพัฒนาและฝึกอบรมกลางจัดสัมมนาหลักสูตร “Senior Management Program - SMP 2014” ปีที่ 11 เป็นการสัมมนาสำาหรับ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบุญรอดฯ และบริษัทในเครือ ที่ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 สามารถดูรูป

เพ่ิมเติมได้ท่ี www.facebook.com/singhamagazine

สัมมนา SMP 2014
@ เชียงราย l 16-18 พฤษภาคม 2557

SCAN IT!

ดูภาพเพ่ิม

ได้ท่ีน่ี!
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มาชิตะชวนชาวสิงห์ไปลองกันได้แล้ววันนี้กับ Masita 

Finger ถุงนิ้วมาชิตะกันเปื้อนบนซองมาชิตะทุกซอง กินดี

กินมันไม่มีเปื้อน อร่อยเนี้ยบๆ

 SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE” เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้นักเทนนิส

เยาวชนไทย ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตนักเทนนิสอาชีพในระดับแกรนด์สแลม เข้าร่วมแคม

ป์เทนนิสท่ีประเทศออสเตรเลีย รวมท้ังชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม ออสเตรเลีย

นโอเพ่น 2015 ถึงขอบสนาม โดยมีนักเทนนิสรุ่นพ่ีอย่าง ดนัย อุดมโชค สนฉัตร-สรรค์

ชัย รติวัฒน์ เป็นผู้มอบประสบการณ์และดูแลน้องๆ ตลอดกิจกรรม ซ่ึงการคัดเลือก

นักเทนนิสเยาวชน จะแข่งขันรายการละ 1 รุ่น (อายุ 12, 14 และ 16 ปี แยกประเภท

ชายหญิง) จากท้ังหมด 3 รายการ ผู้คว้าแชมป์แต่ละประเภท รวมกับผู้โชคดี 6 คน 

รวม 12 คนเท่าน้ันท่ีจะได้สิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมท่ีออสเตรเลียนโอเพ่น โดยสนามแรก

แข่งขันระหว่างวันท่ี 17-20 พ.ค. ท่ีอิมแพค เทนนิส อะคาเดม่ี เมืองทองธานี

Masita Finger ปล่อย Gimmick 
ทางการตลาดสุดเนี๊ยบบ..ก่อนใคร
@ ทั่วประเทศ l 15 พฤษภาคม 2557

โครงการ “SINGHA GRAND SLAM 
EXPERIENCE” แข่งขันสนามแรก
@ กรุงเทพมหานคร l 17-20 พฤษภาคม 2557

ส่งฝาซันโวพร้อมทายทีมท่ีคิดว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี  2014 ก็ได้

ลุ้น 5 หมืน่ทุกสัปดาห์ และลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท จับรางวัลผ่านรายการ

เกมพันหน้า ส่งได้ต้ังแต่ 16 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม  2557 และพิเศษ

สำาหรับผู้อ่าน สิงห์ แมกกาซีน ทุกท่าน เพียงนำาฝาเปล่าเคร่ืองด่ืมเกลือแร่

ซันโว 5 ฝา รับฟรี ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกสุด sexy จากซันโว 1 ชุด 

รีบสะสมให้ครบได้แล้ววันน้ี ติดต่อ 02-6592455 (ของมีจำานวนจำากัด) 

ซันโวแจกหนัก ลุ้น 5 หมื่นทุกสัปดาห์
และรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท 
@ ทั่วประเทศ l 16 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2557

ฝ่ายการตลาดจัดโครงการ Singha Discovers 500 

Galapagos เพ่ือกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

เบียร์สิงห์ 500 มล. โดยเปิดตัว 5 แบรนด์แอมบาสเดอร์ 

ได้แก่ เจษฎาภรณ์ ผลดี ชาคริต แย้มนาม เรย์ แมคโด

นัลด์ คริส หอวัง และแกงส้ม เดอะสตาร์  เชิญชวนคน

รุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์ลุยหมู่เกาะกาลาปากอสดินแดนท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดผืนสุดท้ายของโลก พร้อมทำาหนัง

ส้ัน 5 เร่ืองถ่ายทอดความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติ และนำาแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ

อย่างย่ังยืนมาบอกต่อ เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว

ท่ีอินฟินิต้ีฮอลล์ ช้ัน 5 สยามพารากอน

Singha Discovers 500 
กาลาปากอส
@ กรุงเทพมหานคร l 28 พฤษภาคม 2557
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ThaiFex World of Food ASIA 2014
@ กรุงเทพมหานคร l 21-25 พฤษภาคม 2557

งานแสดงสนิค้าและอาหารจากผูป้ระกอบการทัง้ในและตา่งประเทศทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ครอบคลมุสนิคา้และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบั

อาหารทุกประเภท จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10
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บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำากัด ร่วมลงทุนกับบริษัท มารุเซ็น ที

จำากดั (ประเทศญีปุ่น่) ในนามของบรษิทัมารเุซน็ ฟูด้ (ประเทศไทย)

จำากัด เพื่อผลิตและจัดจำาหน่ายชา รวมถึงสินค้าอื่นๆ โดยมีนาย

ภรูติ ภิรมยภั์กด ี กรรมการและผูอ้ำานวยการสายนวตักรรมทางธรุกจิ

ลงนามสญัญารว่มกับ Mr.Taketoshi Furuhashi (ทาเกโทช ิฟรุฮุาช)ิ

ประธานบริษัทมารุเซ็น ที จำากัด (ประเทศญ่ีปุ่น) ณ ห้องประชุมใหญ่

อาคารการตลาดใหม่

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและผู้อำานวยการสายกลยุทธ์และ

นโยบายองค์กร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด ขึ้นกล่าวให้โอวาทและ

มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการ Singha Biz Course และมีนาย

พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา ประธานทีป่รกึษาโครงการกติตมิศกัดิข์ึน้กลา่ว

สนุทรพจน ์ โครงการนีจ้ดัขึน้ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่6 และครัง้นีไ้ดด้ำาเนนิการมาแลว้

กว่า 8 สัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้งานและศึกษาทักษะด้านการบริหาร

รวมทั้งฝึกวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้

บุญรอดฟาร์ม ลงนามสัญญาร่วมทุน 
บจ.มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย)
@ กรุงเทพมหานคร l 30 พฤษภาคม 2557

พิธีปิดและเลี้ยงอำาลาโครงการ Singha Biz 
Course ปีที่ 6
@ กรุงเทพมหานคร l 30 พฤษภาคม 2557

Est.33 เปิดสาขาใหม่่ THE UP พระราม 3  
@ กรุงเทพมหานคร l 30 พฤษภาคม 2557 

บริษัท เอส คอมพานี (1993) จำากัด ได้ฤกษ์เปิดสาขา 3

โดยมีพิธีเปิด Soft Opening เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ที่ผ่านมา สาขานี้

ตั้งอยู่ที่ The UP คอมมูนิตี้มอลล์ หัวมุมถนนพระราม 3 ตัดกับ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตกแต่งร้านภายใต้คอนเซ็ปต์ “The

Great Discovery” การคน้พบทีย่ิง่ใหญ ่สือ่ถงึการคน้พบเบยีรแ์ละ

การเดินทางของพระยาภิรมย์ภักดี 

 สงิห ์ปารค์ เชยีงราย รว่มกบัสงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จดัการ

แข่งขัน “Singha 12 hrs. Endurance Race 2014” ครั้งแรก

กบัการแขง่ขนัจกัรยานเสอืภเูขาทีย่าวนานตอ่เนือ่ง 12 ชัว่โมง 

บนเส้นทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แฝงความท้าทาย เป็น

บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายนักปั่น เมื่อวันที่ 31 

พฤษภาคม 2557 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย (ไร่บุญรอด) 

ตำาบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย

Singha 12 hrs. Mountain Bike 
Endurance Race @ ไร่บุญรอด
@ เชียงราย l 31 พฤษภาคม 2557
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เรื่อง: รชาดา

                            หลายคนรอจังหวะที่มีวันหยุดยาว อากาศดีๆ เพื่อหา  

โอกาสไปท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศชาร์ตพลังให้กับร่างกาย 

แต่วันหยุดยาวก็ใช่ว่าจะมีมาตลอด วันนี้เราจึงขอนำาเสนอสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ไม่ต้องง้อวันหยุดยาว ไม่ต้องดูสภาพอากาศ อยากจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ไปได้เลย 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านั้นก็คือ สวนนำ้า หรือ Water Park ด้วยกระแสนิยมของ

สวนนำ้าในปัจจุบันของประเทศไทย เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น วัดได้จากหลายโครงการ

ทั้งที่เป็นของประเทศไทยและต่างชาติจ่อคิวเปิดตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่หัวหิน พัทยา 

หรือภูเก็ต ครั้งนี้เราเลือกสวนนำ้าในอำาเภอสุดฮิตที่คนมักจะนึกถึงเป็นที่แรกๆ หาก

ต้องการไปพักผ่อนในวันหยุดอย่างวันเสาร์-อาทิตย์ นั่นคืออำาเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สวนนำา้ในหัวหินท่ีกำาลังเป็นท่ีนิยมมีอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือซานโตรินี 

วอเทอร์ แฟนตาซี (Santorini Water Fantasy) และแบล็ค เมาน์เทน วอเทอร์ 

ปาร์ค (Black Mountain Water Park) 2 ความสนุก 2 ความแตกต่าง ที่ไม่ทำาให้

นักท่องเที่ยวผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปหัว
หิน

พาฟ
ินที่ส

วนน
้ำา
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หากเดินทางโดยใช้ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าลงภาคใต้นั้น 
ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองหัวหิน เราจะมองเห็นชิงช้าสวรรค์ใหญ่โต
สะดุดตาทางฝั่งขวา บอกให้รู้ว่าเราได้มาถึงสวนสนุกซานโตรินี 
พาร์ค (Santorini Park) ที่นอกจากจะมีสวนสนุกสุดมันกับเครื่อง
เล่นสุดหวาดเสียวแล้ว ภายในซานโตรินี พาร์ค แห่งนี้เอง ยังมี
สวนนํ้าขนาดกลางชื่อ ซานโตรินี วอเทอร์ แฟนตาซี (Santorini 
Water Fantasy) ปลายทางสุดฮอตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
ชาวต่างชาติ แม้กระทั่งคนในพื้นที่ สวนนํ้าแห่งนี้รอให้คนเข้าไป
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของเครื่องเล่นสไลเดอร์ 10 ชนิด มีโซน
สวนนํ้าสําหรับเด็ก (Kid’s Paradise of Demeter) สระนํ้าวนสุด
ชิล (Lazy Hera) คลื่นเทียมสุดหรรษา (Poseidon’s Lagoon) 
สังเกตด้วยว่าสถานที่และเครื่องเล่นที่นี่ใช้ชื่อ Greek Gods ทั้งนั้น 

นอกเหนือจากเครื่องเล่นและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้ว ซานโตรินี
วอเตอร์ แฟนตาซี ยังได้ชื่อว่าเป็นสวนนํ้าระบบดิจิตอลแห่งแรก

และแห่งเดียวในเอเชีย ด้วยระบบซานโตรินี คอนเนคส์ (Santorini
Connects) ที่มาในรูปแบบของสายรัดข้อมือคล้ายนาฬิกา เป็น
เสมือนธนาคารเคลื่อนที่ สามารถใช้แทนเงินสดซื้อของภายในสวน
นํ้า และเป็นตัวเชื่อมต่อให้ผู้ใช้บริการล็อคอินผ่านเฟซบุ๊ค เพื่อแชร์
ภาพความสนุกบนสไลด์เดอร์หลักๆ ได้ถึง 5 เครื่องเล่น แบ่งปัน
ความสนกุใหเ้พือ่นๆ ในโซเชยีลมเีดยีรว่มตืน่เตน้หวาดเสยีวไปดว้ย
ทั้งยังช่วยลดปัญหาความวุ่นวายที่ผู้เล่นจะต้องพกเงินสด กล้อง
ถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือ ที่เสี่ยงต่อการสูญหายอีกด้วย

ถ้าจะให้พูดถึงดาวเด่นของสถานที่แห่งนี้ คงหนีไม่พ้นเครื่อง
เลน่สไลเดอรแ์บบใหมท่ีย่งัไมเ่คยมทีีไ่หนมากอ่นในประเทศไทย ไม่
วา่จะอปุกรณใ์หมท่ีใ่ชใ้นการเลน่ หรอืความเสยีวทีจ่ะเกดิขึน้ แตถ่า้
จะใหย้กตาํแหนง่ดาวเดน่เพยีงตาํแหนง่เดยีวจากทัง้หมด 10 เครือ่ง
เล่น คงจะเป็นไปได้ยาก เพราะเครื่องเล่นแต่ละชนิดให้ความสนุก
ที่แตกต่างกัน ล้วนแต่ต้องบอกว่า ห้ามพลาด!! 

Santorini Water Fantasy
ซานโตรินี วอเทอร์ แฟนตาซี 
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เวลาเปิด-ปิด 
จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

อัตราค่าบริการ: 
ผู้ใหญ่         900 บาท
เด็ก (สูง 90-130 ซม. ) 500 บาท
ผู้พิการ (เเสดงบัตรผู้พิการ) 500 บาท
ผู้สูงอายุ (55 ปีขึ้นไป)       500 บาท

อัตราค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์
ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ขนาดปกต ิ 200 บาท
(รวมค่ามัดจำาแล้ว 100 บาท)
ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ขนาดใหญ ่ 250 บาท
(รวมค่ามัดจำาแล้ว 100 บาท)
สามารถขอรบัเงนิคา่มดัจำาคนืไดห้ลงัจากคนื
กุญแจล็อกเกอร์
**พเิศษกวา่ใครด้วยบริการห้องพกัระหวา่งวนั 
(Cabana) ให้เช่าหลังละ 2,000 บาท หลัง 
15.00 น. 1,200 บาท 

Venus Free Fly

เริ่มจากสไลเดอร์ที่หวาดเสียวน้อยที่สุด แต่สนุกไม่แพ้ใคร ด้วยวิธีการเล่นที่แตกต่าง
จากสไลเดอร์ทั่วไป มีลักษณะเป็นสไลเดอร์ 6 ราง ออกแบบสำาหรับคนชอบความเร็วและ
ความสนุกสไตล์การแข่งขัน โดยผู้เล่นจะต้องทิ้งตัวควำ่าหน้าลงบนแผ่นสไลด์ ส่งแรงให้
แผ่นสไลด์แล่นฉิวไปตามราง ให้อารมณ์เหมือนบินเหนือผิวนำ้าเล็กๆ ได้ความหวาดเสียว
พอประมาณ เนื่องจากเล่นได้คราวละ 6 คน จึงสามารถประลองความเร็วกับเพื่อนๆ หรือ
สมาชิกในครอบครัวได้ในคราวเดียว 

เทคนคิการเลน่เครือ่งเลน่นี ้อยูท่ีก่ารควบคมุนำา้หนกัขณะลม้ตัวลงในท่านอนและการ
ควบคุมความเร็ว หากใครต้องการเป็นพระเอกอยากออมแรงให้เพ่ือน ก็ให้กดมือลงเพ่ือ
ชะลอความเร็วหรือเบรคแผ่นสไลด์ ขณะเดียวกันถ้าต้องการให้แผ่นสไลด์วิ่งเร็ว ก็ต้องยก
ข้อมือให้หน้าแผ่นสไลด์เชิดขึ้น ความเร็วของเครื่องเล่นนี้ไม่เกี่ยวกับนำ้าหนักตัวแต่อย่างใด
อยู่ที่เทคนิคล้วนๆ

ถดัจากนัน้เรามาไตร่ะดบัความเสยีว ขยบัขึน้มาอยูบ่นหอคอยทีส่งูเทา่กบัตกึ 4-5 ชัน้ 
จะพบกับสไลเดอร์จำานวน 5 แบบ ที่ทางเราได้จัดอันดับความหวาดเสียวของเครื่องเล่นบน
หอคอยนี้เรียงจากน้อยไปมาก เผื่อใครอยากจะค่อยๆ เริ่มหวาดเสียวทีละน้อย
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Vulcan’s Kamikaze 
พระเอกของหอคอยแห่งนี้ แม้จะเป็น

สไลเดอร์แบบเปิดที่มีความสูง 18 เมตรใน
แนวดิ่ง แต่ความสูงและความชันที่สุดของ
มันก็ทำาให้เข้าใจความรู้สึกของนักบินคามิ
คาเซ่ท่ีดับเครื่องบินและพุ่งลงสู่พื้นดินยังไง
ยังงั้น เหมือนกับว่าผู้เล่นกระเด้งหลุดไปใน
อากาศแล้วตกตุบลงมาบนรางอีกท ี ทำาคน
ใจหายเอาง่ายๆ เนื่องจากตัวสไลเดอร์ชัน
และสูงมาก 

The Thunder Of Zeus
สไลเดอร์แบบท่อปิดที่ให้ผู้เล่นได้ลุ้น

ตลอดเวลาว่าจะพบอะไรข้างหน้าภายใน
ความมืดแถมยังเดาไม่ถูกว่าจะต้องเอียง
ตัวไปทางไหน ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 
พิเศษตรงที่มีไฟหลากหลายสีเป็นระยะๆ 
ให้คอยลุ้น แต่เคร่ืองเล่นน้ีควรเล่นเป็นลำาดับ
ท้ายๆ เพราะเวียนหัวเอาการเหมือนกัน

Athena’s Space Shaker 

มีลักษณะเด่นที่ต่างจากสไลเดอร์ปิด
ทั่วไปตรงท่อกลมใหญ่ดูโดดเด่นและให้
ความสงสัยแก่ผู้ที่ผ่านไปมา โดยผู้เล่นต้อง
นั่งบนห่วงยาง ไหลลื่นลงมาเรื่อยๆ แล้วจะ 
ควงตัวเหวี่ยงอยู่ในอุโมงค์ใหญ่ที่ไม่รู้เลย
ว่าจะร่วงลงไปในนํ้าเมื่อไหร่

The Artemis’s Rapids 

ผู้เล่นสามารถจูงมือคนใกล้ตัวขึ้นนั่ง
บนห่วงยางคู่ ไหลลงไปตามทางที่คดเคี้ยว
เป็นวงกลมถึงสองวงด้วยกัน เล่นเป็นคู่จะ
ทำาให้เรามีเพื่อนส่งเสียงกรี๊ดได้สะใจ แต่ขอ
บอกไว้ก่อนว่าเป็นสไลเดอร์แบบเปิด กรี๊ด
เสียงดังมากไปก็อายเด็กได้นะ

Let’s    Play

มาถึงหอคอยที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ 
บนความสูงที่ไม่ต่างกัน แต่ได้รวมความ
หวาดเสียวขั้นสุดไว้ให้ผู้เล่นได้มาประลอง
ความกล้าของแต่ละเครื่องเล่นซึ่งมีด้วย
กัน 3 ชนิด

'

''
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Ares’s King Cobra
มาถึงพระเอกของงานท่ีมาแล้วต้องเล่น

และห้ามพลาดเด็ดขาด นอกจากลวดลาย
สีสันท่ีโดดเด่นคล้ายงูจงอางมหากาฬแล้ว 
เครื่องเล่นนี้ยังได้รวมความสนุกไว้ด้วยลูก
เล่นต่างๆ แบบอัดแน่น ผู้เล่นจะต้องจูงมือ
คนใกล้ตัวน่ังบนห่วงยางคู่และไถลลงไปตาม
ทางคดเคี้ยวที่ให้คอยลุ้นว่าจะไหลไปทาง
ไหน นํ้าที่ฉีดใส่ผู้เล่นจากเขี้ยวของงูจะเป็น
สัญญาณบ่งบอกว่ากําลังจะด่ิงลงตามทาง
สูงชันสู่ปลายทาง ผู้เล่นจะได้ความรู้สึกที่
เหมือนกําลังเล่นไวกิ้งยังไงยังงั้น

Bacchus’s Magic Hole  

 สไลเดอร์ท่อสีฟ้าใสแบบปิดที่สามารถ
มองเหน็ไดว้า่ผูเ้ลน่กําลงัไหลไปถึงไหนแลว้ 
และมีอ่างกลมขนาดใหญ่ลักษณะคล้าย
หม้อที่ปลายทาง ผู้เล่นต้องนอนในท่าที่
ถูกต้องแล้วปล่อยตัวไปตามท่อ ก่อนลงไป
วนเป็นวงกลมในหม้อและออกสู่ปลายทาง 
เป็นเครื่องเล่นที่ดูจะหวาดเสียวน้อยที่สุด
บนหอคอยแห่งนี้ 

Apollo’s DropScreamer 
สไลเดอร์ท่ีไม่เพียงแต่ต้องกล้าเท่านั้น

ความใจถึงต้องมาด้วย เป็นเครื่องเล่นที่จะ
เปลี่ยนผู้เล่นให้เสมือนจรวดที่ถูกปล่อยออก
โดยผู้เล่นจะต้องเข้าไปยืนในตู้ที่มีลักษณะ
คล้ายหัวจรวด ก่อนเจ้าหน้าที่จะปิดตู้และ
กดปุ่มปล่อยร่างของผู้เล่นลงสู่ท่อปิดแบบ
ใสสีเหลืองอร่าม ความหวาดเสียวจะอยู่ท่ี
ผู้เล่นไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเจ้าหน้าท่ี
จะกดปุ่มปล่อยเม่ือไหร่ และร่างของผู้เล่น
จะไหลไปตามทางด้วยความเร็วและแรง
ขนาดไหน บอกได้คําเดียวว่าน่าหวาดเสียว
ที่สุดแล้ว

Hermes Falls
ไม่มีเพื่อนร่วมทาง ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย

มีเพียงแต่ผู้เล่นและหมวกกันน็อคเท่านั้น
ตัวเราจะไหลลงสู่ท่อปิดที่มืดมิดและไม่รู้ว่า
ปลายทางจะอีกไกลแค่ไหน ความคดเคี้ยว
ของเครื่องเล่นนี้แม้ไม่มากเท่าเครื่องอื่น แต่
ความมืดและระยะทางก็ทําให้เคร่ืองเล่นนี้
สร้างความพิศวงและความหวาดเสียวให้ผู้
เล่นได้ไม่น้อย

Let’s    Play

Let’s    Play

'

'

'
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เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555 ตั้ง
อยู่ระหว่างทางไปปราณบุรี ไม่ไกลจากตัว
เมืองหัวหินนัก (ในเส้นทางบายพาสชะอำา-
หัวหิน กิโลเมตรที่ 25) จุดเด่นที่เป็นข้อได้
เปรียบของทีนี่คือภูมิทัศน์ และบรรยากาศ
ต่างๆ ของสวนนำ้านั้น เราสามารถเล่นนํ้า
พร้อมกับทอดอารมณ์ชมวิวภูเขา แอ่งนํ้า 
ยิ่งถ้าขึ้นไปบนหอคอยสไลเดอร์ก็จะเห็นวิว
ทวิทัศนมุ์มสงู ยิง่รูส้กึวา่ไดใ้กลภ้เูขามากขึน้

แบล็ค เมาน์เทน วอเทอร์ ปาร์ค จะ
ประกอบด้วยเครื่องเล่นสไลเดอร์ 9 ชนิด 
หอคอยสูง 17 เมตร ตั้งโดดเด่น รวมทั้งมี
ชายหาดเทยีมทีไ่มย่อมนอ้ยหนา้ทะเลไหนๆ 
จุดเด่นคือ Wave Pool หรือคลื่นยักษ์ที่จะ
ถาโถมเข้าใส่ให้คอยลุ้นระทึกทุก 20 นาท ี
ด้วยความแรงและความสูงของคลื่นยักษ์
จะยิ่งเพิ่มความสนุกท้าทายให้กับผู้เล่นที่
พยายามจะทรงตัวอยู่บนกระดานโต้คลื่น
ใหไ้ด ้พวกเราตดิใจเจ้าคลืน่ยกัษน์ีก้นัทกุคน
แตส่ำาหรบัใครทีอ่ยากเลน่นำา้แบบผอ่นคลาย

โซนนํ้าวน Lazy River จะตอบสนองความ
ชิลของคุณ 

สำาหรับผู้ปกครองที่อยากพาเด็กๆ ไป
เทีย่วเลน่เปลีย่นบรรยากาศ คงถกูใจสวนนำา้
แห่งนี้แน่นอน เพราะมีไลฟ์การ์ดคอยดูแล
ความปลอดภยัไมห่า่ง มกีารอบรมเจา้หนา้ที่
ดว้ยมาตรฐานระดบัโลก อกีทัง้ลอ็คเกอรเ์กบ็
ของยงัใชร้ะบบแมเ่หลก็ไฟฟา้ทีส่วมใสไ่วก้บั
ขอ้มอืได ้ไมต่อ้งกลวัหลน่หาย แถมมีบรกิาร
หว่งยาง หมวกกนันอ็ค และเสือ้ชชูพีสำาหรบั
เด็กให้ใช้แบบฟรีๆ ผู้ปกครองหายห่วงและ
หายกงัวลไดเ้ลย นำา้ในสระกใ็สสะอาด หาก
ใครเล่นนำ้าเหนื่อยต้องการเพิ่มพลัง ที่นี่มี
โซนอาหารคอยบรกิารให้คณุไดอ้ิม่ท้องแบบ
ไม่ต้องไปไหนไกล

หากยงัไมจ่ใุจและตอ้งการความเอก็ซ์
ตรีมมากขึ้น แบล็ค เมาน์เทน เวคบอร์ด 
(Black Moutain Wakeboard) ท่ีตัง้อยูด่า้น
ขา้งสวนนำา้ กเ็ปน็อกีสถานทีท่ีน่า่ลองสมัผสั
ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เหมือนกัน

หากมองไปยังเคร่ืองเล่นต่างๆ สวนน้ํา
ได้แบ่งความสนุกออกเป็น 3 ส่วน คือส่วน
กลาง หอคอยฝั่งซ้าย หอคอยฝั่งขวา โดย
ฝั่งขวาสุดประกอบด้วยสไลเดอร์แบบปิด
ที่มีความคดเคี้ยว ผู้เล่นจะสนุกสนานกับ
การนั่งบนห่วงยางแล้วไหลไปตามท่อ จะ
เล่นคนเดียวหรือสองคนบนห่วงยางคู่ก็ได้ 
สนุกไม่แพ้กัน

 เวลาเปิด-ปิด 10.00-17.00 น.

อัตราค่าบริการ 
เด็ก 5-12 ปี: 300 บาท
ผู้ใหญ่:  600 บาท

อัตราค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์:
ค่ามัดจำาตู้ล็อกเกอร์: 100 บาท
สามารถขอรับเงินค่ามัดจำาเงินคืน
ได้หลังจากคืนกุญแจล็อกเกอร์

สิ่งอํานวยความสะดวก
ผ้าเช็ดตัว ค่าเช่า 100 บาท

 แบล็ค เมาน์เทน วอเทอร์ ปาร์คค 

Black Mountain Water Park
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The blue snake  
สำ�หรับเล่นคนเดียวบนห่วงย�งลอย

ไปต�มท่อปิดสนิทมืดมิด ผู้เล่นไม่ส�ม�รถ
ค�ดเด�ได้ว�่จะเจออะไรข้�งหน้� ไม่ว่�จะ
เป็นท�งโค้งหรือแรงเหวี่ยง ให้คว�มรู้สึกลุ้น
ระทึกตลอดเวล�

The Bee

 สไลเดอรส์เีหลอืงดำ�โดดเดน่ตัง้อยูบ่นสดุ
ของฝ่ังขว�น้ี ผู้เล่นจะพบกับคว�มหว�ดเสียว
บนห่วงย�งแบบนัง่คนเดยีวหรอืส�ม�รถเลน่
ไดส้องคนในคร�วเดยีวกนั ลอดผา่นอโุมงค์
แบบปดิทีจ่ะมไีฟสสีนัตา่งๆ เปน็ระยะๆ คด
เคี้ยวไปมาเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศ

The Black Wave 

คว�มหว�ดเสียวอยู่ท่ีระยะท�งหลังจ�ก
เร�ล่ืนไถลลงม�เพียงช่ัววิน�ทีซ่ึงให้คว�ม
รู้สึกร�วกับลอยลงม�น�นกว่�คว�มจริง

The White Ring
 ไมม่หีมวกกนันอ็ค ไมม่หีว่งย�ง มเีพยีง
แต่ผู้เล่นคนเดียวไหลไปต�มท�งสไลเดอร์
แบบเปิดในระยะทางที่ยาวถึง 83 เมตร 

The Grey Screw
สไลเดอร์ที่มองภ�ยนอกดูไม่ต่�งจ�ก

สไลเดอร์ทั่วไปเท่�ไหร่นัก แต่ในท่อมืดมิด
และค่อนข้�งจะสูงชัน ก็ทำ�ให้ผู้เล่นหัวใจ
เต้นเร็วและหว�ดเสียวไปทั้งตัวได้เช่นกัน

The Purple Speed
หน้�ต�ไม่ต่�งจ�กสไลเดอร์ทั่วไปนัก 

แต่ด้วยคว�มเร็วประม�ณ 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงที่ใช้ในก�รดิ่งตัวลงม�ของผู้เล่นก็
ทำ�ใหห้ล�ยคนตอ้งถอยกลบัไปตัง้หลกักอ่น
เล่นอยู่หล�ยน�ที

ตรงกล�งท�งเชือ่มระหว�่ง 2 หอคอย
จะมีสไลเดอร์ 3 ชนิด สำ�หรับผู้ที่ต้องก�ร
คว�มหว�ดเสียวน้อยหน่อยให้ได้ลองเล่น
แต่เมื่อได้ลองเล่นบนคว�มชันในระยะท�ง
สั้นๆ แล้ว ขอบอกเลยว่�จิ๋วแต่แจ๋ว

บนหอคอยฝั่งซ้�ย ผู้เล่นจะได้สัมผัส
คว�มหว�ดเสยีวขัน้กว�่เมือ่เทยีบกบัหอคอย
ฝัง่ขว� เพร�ะนอกจ�กจะปร�ศจ�กหว่งย�ง
และเพื่อนร่วมท�งแล้ว คว�มสูงและคว�ม
ชนัของมนัจะทำ�ใหผู้เ้ลน่ไดร้บัประสบก�รณ์
ใหม่ๆ อย่�งบอกไม่ถูกเลยทีเดียว 

Let’s    Play

Let’s    Play
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สวนนํ้าแห่งแรกในเอเชียที่ผสมผสานความเป็นสวน
นํ้าและป่าเมืองร้อนเข้าด้วยกัน มีลําธารไหลผ่านป่าขนาด
ใหญ่ ผจญภัยกับเครื่องเล่นแสนสนุกหลากชนิด เพลิดเพลิน
กับแมกไม้เมืองร้อนนานาพันธุ์ นํ้าตกสูง 30 เมตร พร้อม
ศาลาริมนํ้าส่วนตัว มีเลาจน์ที่แตกต่างจากส่วนนํ้าอื่นๆ ใน
บรรยากาศผ่อนคลาย

สว่นของเครือ่งเลน่ในสวนนํา้ ไดร้บัการสรา้งสรรคแ์ละ
ควบคุมการผลิตโดยไวท์ วอเทอร์เวสต์ บริษัทผลิตเครื่อง
เล่นในสวนนํ้าอันดับหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นใน
สวนนํ้าแอตแลนติสที่บาฮามาส และดูไบยัส วอเทอร์เวิลด์
ในอาบูดาบี ซิมลอง วอเทอร์พาร์คในกวางโจว ประเทศจีน 
ลอตเต้ วอเทอร์พาร์คในเกาหลีใต้ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมใน
การออกแบบเครื่องเล่นให้กับดิสนีย์ ดรีม ครูซ ชิป อีกด้วย

ในอนาคตอันใกล้ พวกเราคนไทยและชาวต่างชาติจะ
ได้สัมผัสเครื่องเล่นสุดพิเศษที่พร้อมจะกระตุ้นอะดรีนาลีน
และความเร้าใจให้กับผู้เล่นทุกคน ที่อําเภอหัวหิน ภายใน
ปี 2557 นี้ 

ปลายเดือนกรกฎาคม 2557 พวกเราชาวไทยจะได้พบกับสวนนํ้า
ภายใตธ้มีการต์นูเนต็เวริค์แหง่แรกของโลก การต์นูขวญัใจเดก็ๆ ชือ่ดงั
อาทิ เบนเทน ฟิน และเจก จากแอดเวนเจอร์ไทม์ เดอะ พาวเวอร์พัฟ
เกิร์ล จอห์นนี่บราโวและอื่นๆ อีกมากมาย ที่พัทยา  ทางสวนนํ้าได้จัด
เตรียมเครื่องเล่นสุดหรรษากว่า 150 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์ความ
เรว็สงู สระนํา้วนชลิๆ สําหรบัปลดปลอ่ยความเครยีดและความวุน่วาย 
(Riptide Rapids) หรือจะโต้คลื่นทะเลขนาดใหญ่ เมก้า เวฟ (Mega 
wave) ที่จะมาท้าทายความสามารถของผู้เล่น รวมถึงการแสดงจาก
เหล่านักเต้น นักกายกรรม และสตั๊นท์แมน พร้อมด้วยเอฟเฟคมัลติ
มีเดียมากมายที่จะพาคุณเข้าร่วมการผจญภัยต่างๆ

เตรียมพบกับสวนน้ำ แห่งใหม่

วานา นาวา หัวหิน วอเตอร์จังเก้ิล

การ์ตูน เน็ตเวิร์ค อเมโซน 

Cartoon Network Amazone

Vana Nava Huahin Water Jungle
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เรื่อง: ศิกานต์

ความภาคภมูใิจของ 
ลีโอ สเตเดียม

BGFC
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หากจะพูดถึงสนามฟุตบอลระดับแถวหน้าและดีที่สุดในไทย

พรีเมียร์ลีก ชื่อของ ลีโอ สเตเดียม สนามฟุตบอลเหย้า

ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส (BGFC) ที่ตั้งเด่นสง่า 

ณ รังสิตคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี คงจะผุดขึ้นมาอยู่เป็น

อันดับต้นๆ ในใจของแฟนฟุตบอลอย่างแน่นอน

ด้วยความเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดใหญ่

มาตรฐานระดับสากลที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย มี

มาตรการรักษาความปลอดภัยได้คุณภาพ สามารถ

รองรับแฟนบอลได้ถึง 13,000 คน มีสิ่งอำานวยความ

สะดวกให้กับนักกีฬาและเหล่าแฟนบอลอย่างครบครัน

 เชื่อว่าคอบอลทั้งหลายคงจะคุ้นเคย หรือไม่ก็เคยไป

เยือนลีโอ สเตเดียม กันมาแล้ว เพื่อไปลุ้นแมตช์สุดระทึก 

เชียร์ทีม BGFC กันถึงขอบสนาม รวมทั้งเพลินตาเพลินใจ

ไปกับสาวสวยแรบบิทเกิร์ลอันลือชื่อ และเป็นไฮไลท์เด็ดที่มี

เฉพาะในสนามลีโอ สเตเดียม แห่งนี้เท่านั้น

33SINGHA  MAGAZINE



34 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / ลีโอ สเตเดียม

แต่วันนี้ นอกเหนือจากภาพ

ความสนุ กตื่ น เต้ นของการ

แข่ งขั น  ทีมงาน BGFC 

ได้ใจดี เปิดบ้านให้ สิงห์ 

แมกกาซีน มาเยือนถึงถิ่น

กระต่ายแก้ว แน่นอนว่า

เราไม่ได้มาเตะบอลแข่งกับ

เขา แต่เรามาเดินตระเวนสำารวจ

สนามของเค้า เพื่อฉายภาพในมุม

ที่หลายคนอาจไม่เคยสัมผัส งานนี้

ขอขอบคุณคุณอาทิตย์ คงสมกัน และ

คุณพักตร์ชนก ส่งศรีพันธุ์ เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ สโมสรฟุตบอลบางกอก

กล๊าส ผู้พาเราเยี่ยมชมสถานที่และให้

ข้อมูลเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มาดูกันเลยว่า 

สนามฟุตบอลระดับมาตรฐานสากล เขามี

อะไรอย่างไรกันบ้าง

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากฟฟีา่ มกีารใชน้วตักรรม

แบบไทยๆ นำากากมะพร้าวแห้งปั่นละเอียดมาโรย

ในสนาม เพื่อเวลารดนำ้าล้างฝุ่น ตัวกากมะพร้าวจะ

รกัษาความชุม่ชืน้ ชว่ยระบายความรอ้นในสนามไดด้ ี

ปกตหิญา้เทยีมมอีายกุารใชง้าน 5 ป ีแตถ่า้ใชแ้ขง่ขนั

ถี่ก็จะลดเหลือ 3 ปี

เรื่องเด่น / ลีโอ สเตเดียม
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BGFC Shop

ร้านขายของที่ระลึกมี 3 จุดคือ ด้านข้าง

โซนแสตน S เรียกว่า Mega Shop เป็นร้าน

ใหญ่สินค้าครบครัน เปิดขายเฉพาะวันแข่ง

อีก 2 จุดคือด้านหน้าแสตน W เป็นร้านเล็ก 

เรียกว่า Mini Shop เปิดขายในวันแข่งและ

วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13.00-18.00 น. ส่วน

รา้นทีเ่ปดิในวนัธรรมดาทัว่ไป จะอยูใ่นโซน

โรงอาหารเรียกว่า CT Shop
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ห้อง VIP 

ห้องรับรองสปอนเซอร์ แขก VIP และผู้บริหาร

แฟนบอลที่ถือตั๋ว VIP มีทั้งหมด 27 ห้อง แบ่ง

เป็น South Stand 12 ห้อง และ West Stand

15 ห้อง โดยภายในห้องจะมีเก้าอี้ให้นั่งชมการ

แข่งขัน มีอาหารและนํ้าดื่มให้บริการ รวมทั้ง

จอถ่ายทอดสด

ห้องสื่อมวลชน 

ห้องกระจกชั้น 2 บนแสตน W เป็นห้องทํางานสําหรับผู้สื่อ

ข่าว มีเก้าอี้พร้อมโต๊ะยาว สามารถนั่งชมการแข่งขันพร้อม

เขียนข่าว ทํารีพอร์ท หรือบรรยายสดการแข่งขันได้ทันที

ห้องแถลงข่าว 

ห้องนี้อยู่บนแสตน W ทุกครั้งหลังจบการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 

สตา๊ฟโคช้ของทัง้ 2 ทมีจะตอ้งสง่ตวัแทนมาใหข้อ้มลูกบันกั

ข่าวที่ห้องนี้ ตามกฎของไทยพรีเมียร์ลีก ทีมไหนไม่มาจะ

ถือว่าทําผิดกฎและถูกปรับ

แสตนเชียร์ 

มี 3 โซนคือ โซน S (South Stand) สําหรับแฟนบอลทีม

BGFC 100% กองเชียร์กระต่ายแก้วสามารถเชียร์อย่างเต็ม

รูปแบบ ใครอยากเต้นออกท่าออกทางก็ทําได้เต็มที่ ส่วนทีม

เยือนจะใช้แสตนฝั่งตรงข้ามคือโซน N (North Stand) และ

อีกแสตนสําหรับแฟนบอลทีม BGFC รวมถึงผู้ชมทั่วไปคือ

โซน W (West Stand) ฝั่งตะวันตก

โซน S (South Stand)

โซน W (West Stand)

โซน N (North Stand) 



36 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / ลีโอ สเตเดียม

ทำ�ไมโลโก้ต้องเป็นกระต่�ย

ตัวมาสคอตกระต่าย มาจากปีเกิดของคุณปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธาน

สโมสรบางกอกกลา๊ส เอฟซี ซึง่เปน็ปกีระตา่ย สตัวส์ญัลกัษณข์องความ

ปราดเปรยีว ฉลาดเฉลยีว สือ่ถงึภาพลกัษณข์องผูบ้รหิารรุน่ใหม ่รวมถงึ

คาแรคเตอร์ของทีม BGFC และแฟนบอลที่เป็นมิตร มีนํ้าใจนักกีฬา

ห้องวารีบำาบัด 

สําหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการแข่งการซ้อม สามารถใช้ห้อง

นี้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แช่นํ้าเย็นสลับนํ้าอุ่น เพื่อช่วยให้ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ถ้ามีอาการกล้ามเนื้อชํ้าก็จะแช่สลับกัน 

กระตุน้การหดขยายของเสน้เลอืดใหก้ลบัมาทํางานปกต ิอาการ

กล้ามเนื้อชํ้าก็จะหายไวขึ้น

ห้องกายภาพบำาบัด 

เรียกกันง่ายๆ ว่าห้องนวด จะมีนักกายภาพบําบัดประจําเพื่อนวดผ่อนคลายให้นักกีฬา ทั้งก่อน

และหลังการแข่งการซ้อม รวมถึงนักฟุตบอลที่มีอาการบาดเจ็บ จะมีเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ เจล

นวด และอปุกรณต์า่งๆ เปน็ศนูยฟ์ืน้ฟ ูรกัษา ปอ้งกนั และใหค้วามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาดว้ย

ห้องพักนักกีฬา 

ในลีโอ สเตเดียม ห้องของทีมเหย้าและทีมเยือนจะเหมือนกัน

ทุกอย่าง เพียงแต่ห้องของทีมเหย้า จะมีข้าวของส่วนตัวและ

อุปกรณ์การซ้อมของนักกีฬา แตกต่างจากห้องพักนักกีฬา

ฟตุบอลในลกีขององักฤษ ซึง่จะมเีรือ่งจติวทิยาเขา้มาเกีย่วขอ้ง

กับสภาพห้องพักของทีมเยือนด้วย 

ห้องฟิตเนสครบวงจร 

มีฟิตเนสโค้ชคอยดูแลว่านักกีฬาคนไหนต้องเสริม

กล้ามเนื้อส่วนใด ซึ่งก็ขึ้นกับตําแหน่งของผู้เล่นใน

ทีม แต่นักกีฬาฟุตบอลส่วนใหญ่จะใช้กล้ามเนื้อขา

เป็นหลัก ส่วนนักกีฬาที่เพิ่งหายบาดเจ็บก็ต้องมา

ฟิตในห้องนี้ให้กล้ามเนื้อกลับมา 100% ก่อน จึง

จะได้รับอนุญาตให้ลงสนามอีกครั้ง 
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หลังจากเดินชมสนามกันแล้ว

พวกเราก็ยึดห้องสื่อมวลชน 1 ห้อง 

พูดคยุกบัคณุภณัฑดิา วทิยาภาเลศิ

หรือ พี่ส้ม ผู้จัดการประชาสัมพันธ์

และการพาณชิย ์สโมสรฟตุบอลบาง

กอกกล๊าส พี่ส้มเล่าให้ฟังถึงการ

เติบโตของลีโอ สเตเดียม ซึ่งพัฒนา

ขึ้นเรื่อยๆ ตามพัฒนาการที่มากขึ้น

ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส 

“ก่อนหน้านั้นในปี 2542 ทีม 

BGFC ของเรา ยงัเปน็ชมรมฟตุบอล

ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหาร

และพนกังาน ตอนนัน้สนามแขง่ขนั

เป็นสนามหญ้าแข่งฟุตบอลตาม

มาตรฐานทั่วไป ไม่มีอัฒจรรย์เป็น

เรื่องเป็นราวนัก แค่ไว้ใช้แข่งขันได้เท่านั้น

แต่พอมาถึงปี 2549 ปีที่ทีม BGFC ได้ก่อตั้ง

ข้ึนเป็นสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสอย่าง

เปน็ทางการ เราก็ไดเ้ขา้เปน็สมาชกิสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีการคัดเลือกตัว

นักกีฬาส่งเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

ประเภท ง และปรากฏว่าเราทำาทีมได้ประสบ

ความสำาเรจ็นา่พอใจในระดบัหนึง่ สามารถ

คว้าถ้วยรองแชมป์มาได้ในปีแรก ก็เลยเริ่ม

พัฒนารปูแบบสนามอย่างจรงิจงั จดัใหม้ส่ิีง

อำานวยความสะดวกมากขึน้ สรา้งอฒัจรรย์

ไมส้ำาหรบัจผุูช้มเริม่ตน้ประมาณ 1,000 คน” 

กระท่ังเกิดความเปล่ียนแปลงในวงการ

ฟุตบอลไทยเมื่อปี 2551 เวลานั้น สโมสร

ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกต้องยุบตัวลงไป

หลายสโมสร เนื่องจากไม่สามารถทำาตาม

ข้อกำาหนดบางประการของสมาพันธ์ฟุตบอล

เอเชีย (AFC) ได้ สโมสรฟุตบอลธนาคาร

กรุงไทย หนึ่งในทีมชั้นแนวหน้าของไทย

พรีเมียร์ลีกขณะนั้นประสบปัญหานี้เช่นกัน

และเขาก็ได้ส่งมอบสิทธิ์ในการบริหารทีม

ให้กับสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสโดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในปี 2552

ด้วยเห็นเจตนารมณ์ของทางผู้บริหารทีม

BGFC ทีม่คีวามตัง้ใจจรงิท่ีจะพัฒนาวงการ

ฟุตบอลไทย ส่งผลให้สโมสรฟุตบอลบาง

กอกกล๊าส ได้ท้ังบุคลากรและสิทธิ์ในการ

แข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกไปในตัว ถือเป็นการ

พาสชั้นจากการแข่งชิงถ้วยพระราชทาน ง 

ค ขึ้นมาเป็นแข่งขันในไทยพรีเมียร์ลีกทันที 

  “ปีนั้นเป็นปีแรกที่เราสัมผัสฟีลลิ่งของ

ฟตุบอลไทยอยา่งแทจ้รงิ เราเคยคดิวา่สนาม

ของเรามีมาตรฐาน อัฒจรรย์ม้านั่งความจุ

ประมาณ 1,000 คนก็เพียงพอ แต่

เมือ่เราเปดิลกีแขง่ขนัวนัแรกเทา่นัน้

ปรากฏว่าคนล้นทะลักเกินความคาด

หมายมาก ทุกคนตกใจ ผู้บริหารก็

ตกใจ หลงัจากนัน้เราเริม่เขา้ใจแลว้

วา่ฟุตบอลไทยมีกระแสตอบรบัคอ่น

ข้างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนในละแวก

ปทุมธานี เราเลยต้องย้ายสนามไป

เช่าสนามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 

เพื่อรองรับแฟนบอลมากกว่า 3,000 

คนในขณะนั้น แล้วก็เร่งปรับปรุง

พัฒนาสนามของเรา จากเริ่มแรก

ขยายให้รองรับผู้ชมได้ 6,000 คน 

เพิม่ระบบแสงสวา่งในสนามสำาหรบั

การแขง่ขนัชว่งกลางคนื ระบบปา้ย

โฆษณา ดิจิตอลสกอร์บอร์ด ห้องอำานวย

ความสะดวกต่างๆ ของนักกีฬา พัฒนามา

เร่ือยๆ จากรองรับได้ 6,000 เพ่ิมเป็น 10,000 

และกลายเป็น 13,000 คนในปัจจุบัน ซึ่ง

ถือว่าเป็นสนามหญ้าเทียมที่ใหญ่ติดอันดับ

ต้นๆ ของประเทศ” 

จากวันนั้นถึงวันนี้ แม้ลีโอ สเตเดียม 

จะยังเปล่ียนแปลงต่อไปเร่ือยๆ มีการต่อยอด

ปรับปรุงสนามแทบจะทุกปีเพื่อยกระดับ

มาตรฐานและรองรบัแฟนบอลกระตา่ยแกว้

ท่ีเพ่ิมขึน้จนเนอืงแนน่ แต่ความโดดเด่นของ 

แสตนเชยีรท์ัง้สามอนัมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

รวมถึงสาวแรบบิทเกิร์ลอันเป็นสีสันสดใส

ของสนามแห่งนี้ จะยังคงอยู่เป็นสัญลักษณ์

สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส

ต่อไป

โครงการสปอร์ต ฮอล ในอนาคต

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เห็นว่าการสนับสนุนด้านการกีฬา เป็นโอกาสทางธุรกิจและการตอบแทนชุมชนอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากการทำาธุรกิจฟุตบอล 

ก็อยากต่อยอดธุรกิจด้านกีฬาอื่นๆ ด้วย ซึ่งทั้งนี้ก็สามารถเอื้อผลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาเช่นกัน จึงมีการ

ปรับพื้นที่บางส่วนของโรงงานบางกอกกล๊าสเป็น BG HALL โดยมีโครงการอย่างแรกเป็นกีฬาวอลเลย์บอล คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ และในอนาคตจะ

มีการต่อยอดกีฬาชนิดอื่นๆ ต่อไปด้วย

เรื่องเด่น / ลีโอ สเตเดียม
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บันเทิง / เลขศาสตร์
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

ที่สุดในความคิดของคุณ
Sexy = Smart คิดว่าสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดใน

โลกคือ ความฉลาด อันหมายรวมถึง

ทุกอย่าง เช่น ความฉลาดทางความคิด 

ความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ความมีไหวพริบ ^^

แสงตอนพระอาทิตย์กำาลังจะตกค่ะ

ยิ่งถ้าเป็นริมทะเลด้วย ก็จะยิ่งให้ความ

รู้สึก SEXY รวมถึงมีความน่าค้นหา 

โดยเฉพาะถ้ามีเงาของคนทอดอยู่บน

แสงอาทิตย์ตอนโพล้เพล้ ^^

“รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้หญิง เพราะ

ผู้หญิงที่สามารถยิ้มและหัวเราะได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ โดยไม่ห่วงสวยเลยสักนิด นี่

ละครับ มีเสน่ห์ที่สุดแล้ว แถมเวลาที่เธอขำา

ไปกับมุกตลกติงต๊องของเรา ยิ่งทำาให้เรา

รู้สึกมีความสุข อารมณ์ดีตามเธอไปด้วย”

นางสาวดวงพร ลิ้มสกุล (เปิ้ล)
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด 

นางสาวสุเมธา ศิริเบญจวรรณ ( ใบเตย)
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด

นายสรยุทธ รักรงค์ (นิว)
บริษัท สุร�ษฎร์ธ�นีเบเวอเรช จำ�กัด

“ความท้าทาย เมื่อนึกถึงวิธีจัดการอุปสรรค

เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ มันคือเสน่ห์

ที่ทำาให้ผมอยากเข้าไปพิชิตอุปสรรคนั้นๆ”

“ถ้วยกาแฟครับ เพราะถ้วยกาแฟมีรูปทรง

ที่สวยงามแตกต่างกันไป ผมว่าการเลือก

ถ้วยกาแฟให้เหมาะสมกับตัวเองและผู้อื่น 

ก็เป็นการบอกถึงรสนิยมและเสน่ห์ของคน

ได้อย่างหนึ่งครับ”

“ผ้าห่มอุ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นใต้ผ้าห่ม หรือ 

บนผ้าห่ม มีทั้งความทรงจำาดีๆ ความ

ประทับใจ ของทุกๆ อย่างระหว่างสอง

เรา บันทึกไว้ทุกเรื่องราวเสมอ”

นายชูพงษ์ อนันต์สิทธิโชค (เท้ง)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด

นายสุรศักดิ์ มีโพธิ์สม (ต้น)
บริษัท ข้าวพันดี จำากัด

นายพินิต วงษ์ยี่กุล (ตี๋)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

นางสาวจินดาพร พัวศรีพันธุ์ (ปลา)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัดนางสาวพรชนก แก้วพินิจ (ออย)

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“สิง่ของทกุอยา่ง ทำาให้มนัเซก็ซีด่ว้ยการปรงุแตง่

ตามจินตนาการของคนเป็นเจ้าของ สัตว์ทุกตัว

เซ็กซี่ตรงลีลาเยื้องย่าง โดยเฉพาะเวลาตัวผู้ป้อ

ตัวเมียหรือกำาลังโอ้โลมตัวเมีย น่ารักปนเซ็กสุดๆ

เพศชาย เซ็กซี่ ที่บุคลิกโดยรวม ได้ใจไปเลย เพศ

หญิง เซ็กซี่ ที่รอยยิ้มด้วยความเต็มใจ บวกกับ 

เสียงหัวเราะที่ดูเป็นธรรมชาติ ผู้หญิงจะดูสวย

อบอุ่น และเซ็กซี่ ยามเธอเคอะเขิน หรืออายจน

หน้าแดง”

“แมว เพราะแมวเป็นสัตว์

ที่มีเสน่ห์ในตัวเอง ความ

น่ารัก ขี้อ้อน การส่งสาย

ตา ท่าทางการแสดงออก

ของแมว ที่มันเป็นความ

SEXY แบบทำาให้ละลายได้

เลยทีเดียว”

**คุณเปิ้ลทำางานที่บุญรอด ฟาร์ม เชียงรายนะจ๊ะ

”

”
”

”

Sexyคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่   
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน

ผมน่ังเขียนบทความน้ีอยู่ริมแม่น้ําโขง แม่น้ําท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของ
ผู้คนสองฟากฝ่ังท้ังพ่ีน้องชาวไทยและชาวลาว ส่ึงหน่ึงท่ีเด่นชัดอยู่ใน
วัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ําโขงน้ีคือมิตรภาพ ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันของผู้คนท่ีแม้จะต่างเช้ือชาติ อยู่คนละฟากฝ่ัง แต่กลับถ้อย
ทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างน่ารักจนเกิดเป็นวิถีชีวิตท่ีมี
เสน่ห์นัก ไม่ต่างอะไรจากเส้นทางท่ีเช่ือมผู้คนท้ังสองฝ่ังเอาไว้นามว่า 
“สะพานมิตรภาพไทย-ลาว” มิตรภาพท่ีอ่อนโยน เม่ือใดท่ีแสดงพลัง
ออกมาย่อมแข็งแกร่ง ผมไม่แปลกใจเลยท่ีหนองคายจะเป็นเมืองท่ีน่า
อยู่อันดับ 7 ของโลก

ภาพความร่วมมือร่วมใจต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หากมัน
สามารถแทรกซึมเข้าไปในความคิด จิตใจ และแสดงออกมาเป็นการ
กระทําท่ีดีต่อกันโดยเฉพาะในด้านการงานต่างๆ ของบริษัท เน่ืองจาก
เป็นองค์กรใหญ่ ตัวเช่ือมหรือส่ือกลางจึงเป็นส่ิงสำาคัญ กระท่ังบริษัท
ขนาดใหญ่หลายบริษัทถึงข้ันมีหน่วยงานส่ือสารองค์กรโดยเฉพาะ
ด้วยซ้ํา เบ้ืองต้นน้ี Singha Magazine ได้ทําหน้าท่ีสําคัญน้ีอยู่ และ
เม่ือไม่นานมาน้ีเอง ผมได้ยินคาํๆ หน่ึงจากผู้ใหญ่หลายท่านในบริษัท 
ผมคิดว่าเป็นคําท่ีดีและน่าสนใจค้นหาความหมายเชิงลึกลงไปอีก 
น่ันคือคําว่า “Synergy”

หากกล่าวถึง Synergy ในภาพรวม คงนึกถึงความร่วมมือร่วมใจ 
การประสานงานระหว่างกันของหน่วยงานต่างๆ แต่ผมสนใจในอีก
แง่มุมหน่ึงของคําน้ี น่ันคือ “การผนึกกำาลัง” เพราะมันให้ความรู้สึก
ย่ิงใหญ่ ฮึกเหิม ราวกับเป็นการเตรียมการเพ่ือเป้าหมายอันย่ิงใหญ่ 

ซ่ึงคงจะได้นํามาใช้กับพันธกิจต่างๆ ของบริษัท เป้าหมายเหล่าน้ี
ล้วนมีความสําคัญ และต้องการการผนึกกําลังร่วมกันจากทุกหน่วย
งานภายใน หรือแม้แต่พันธมิตรจากภายนอก บริษัท บุญรอดฯ ท่ีผม
เห็นและเข้าใจ เปรียบเสมือนดินแดนกว้างใหญ่ เพียบพร้อมด้วย
ทรัพยากรมากมาย ส่ิงสําคัญคือการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่น้ันมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืน

โดยท่ัวไปแล้วแต่ละหน่วยงานอาจมีภารกิจล้นมือท่ีต้องดูแล แต่
อาจมีบางช่วงบางขณะท่ีได้เห็นและพิจารณาเน้ือหาสาระของหน่วย
งานข้างเคียง รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในครอบครัวสิงห์ ย่ิงถ้ามี
โอกาสร่วมมือกันในส่วนท่ีสามารถทําได้ ก็จะเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมให้
ภารกิจท่ีมีอยู่เดิมน้ันถูกเติมเต็มและเกิดความสมบูรณ์มากข้ึน อีกท้ัง
ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศ
ในการทํางานก็สนุก มีชีวิตชีวาข้ึน ถึงท่ีสุดอาจทําให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท่ีสามารถใช้งานได้จริงก็เป็นได้  

ท้ังน้ีท้ังน้ัน ส่ิงใหม่ๆ จะเกิดข้ึนได้ย่อมต้องการองค์ประกอบท่ี
หลากหลายผสมผสานจนลงตัว หากเปรียบแต่ละหน่วยงานเป็น
เหมือนเช้ือชาติต่างๆ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด อาจเปรียบได้ดัง
โลกใบหน่ึงท่ีประกอบด้วยประเทศหรือบริษัทกว่า 50 บริษัทในเครือ 
ลองจินตนาการดูว่าหากสามารถผนึกกำาลังกันได้ท้ังหมด ด้วยความ
คล่องตัวและมุมมองท่ีมองไปข้างหน้า มองไปถึงการพัฒนาการร่วม
กัน...เราอาจวิวัฒนาการเป็น “สิงห์ติดปีก” ก็เป็นไปได้

ความฝัน = เข็มทิศ

เรื่องและภาพ: นายปรินทร คุณาธาทร

จาก
คนในบ้านเรื่องเล่า

ผนึกกำ�ลังครอ
บครัวสิ

งห์ (Sy
ner

gy)
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สำ�หรับพนักง�นท่�นอื่น ส�ม�รถส่งเรื่องเล่�สนุกๆ ที่

คุณประทับใจม�ได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th
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เรื่องเด่น / เบียร์ลีโอเรื่องเด่น / เบียร์ลีโอ
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ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2539 ปีที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่วิกฤตการ

ต้มยำากุ้ง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับคู่แข่งในตลาด

เบียร์ไทยที่มีมากขึ้น และมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ส่งผลให้

ส่วนแบ่งตลาดของเบียร์สิงห์ลดลงตำ่าสุดในประวัติศาสตร์ แต่

ในช่วงวิกฤตย่อมมีโอกาส คนหัวใจสิงห์ ไม่ยอมแพ้ ร่วมกัน

ต่อสู้แก้ไขสถานการณ์ทางธุรกิจจนค่อยๆ พลิกฟื้นให้บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด กลับมาเป็นผู้นำาตลาดเบียร์ไทยใน

ที่สุด ช่วงนั้น บริษัทให้กำาเนิดเบียร์ใหม่หลายชื่อ หลายยี่ห้อ 

เพื่อจะสกัดกั้นความแรงของเบียร์คู่แข่ง และเบียร์หนึ่งนั้นก็คือ 

“เบียร์ลีโอ” ที่ได้กลายเป็นดาวเด่นของบริษัทในเวลาต่อมา 

คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ผู้มีบทบาทสำาคัญ

ในการเปิดตัวเบียร์ลีโอ และสร้างแบรนด์ลีโอให้เป็นที่รู้จักของ

คนไทยพร้อมวลีฮิตติดปาก “เบียร์ลีโอ ไชโย” ได้กรุณาเล่า

ที่มาที่ไปของเบียร์ลีโอให้ทีมงาน สิงห์ แมกกาซีน ได้นำามาบอก

ต่อให้ท่านผู้อ่านที่อาจจะยังไม่ทราบ หรืออาจจะลืมเลือนไป

บ้าง ได้ทำาความรู้จักเบียร์ลีโอลึกขึ้นไปอีก 

เรื่อง: ศิกานต์

“ย้อนรอย”
ก้าวแรกของเบ

ียร์
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เรื่องเด่น / เบียร์ลีโอ

“ในช่วงที่ยอดเบียร์สิงห์ถูกคู่แข่งเบียดแทรกด้วยวิธีขายเหล้าพ่วงเบียร์ ผมก็มานั่งคิดกับคุณสันติว่า เราจะต้องหาเบียร์ไทยตัวอื่น

มาขาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ และเมื่อเบียร์สิงห์เป็นเบียร์แรงและจัดอยู่เป็นเบียร์ระดับ premium ถึง standard เราเลยขาย

ลำาบากในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ก็คิดว่า เอ...แล้วทำาไมเราไม่ผลิตเบียร์แบบนี้ขึ้นมา...เราจะไม่เรียกว่าเบียร์สำาหรับแข่งขัน แต่เรียก

ว่าเบียร์ทางเลือก เพราะคุณมีทางเลือกว่าถ้าคุณไม่ชอบดื่มเบียร์แรง เราก็เสนอให้คุณมาดื่มเบียร์ลีโอ เบียร์ลีโอรสชาติไม่แรง

เหมือนเบียร์สิงห์ ขมน้อยกว่า ดื่มง่าย และราคาเป็นมิตร”

เบียร์ลีโอปล่อยออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี 2541 โดยเล็งเป้าหมายที่กลุ่มคนรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีรสนิยม

ชอบเบียร์ดีกรีกลางๆ และได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ด้วยจุดแข็งที่มีรสชาติถูกคอ ขณะที่

ราคาถือว่าพอเหมาะที่ผู้บริโภคยอมรับได้ 

กำ�เนิดเบียร์ท�งเลือก

ฉลากเบียร์รุ่นแรก
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ทำ�ไมถึงเลือกชื่อ “ลีโอ”

ก�รโฆษณ�

“ตอนแรกผมคุยกับคุณสันติว่าเราจะตั้งชื่อยังไงให้มันสัมพันธ์กับสิงห์ เพราะว่ามันเป็น

ญาติกัน เหมือนที่เรามีเบียร์ชื่อซูเปอร์ไลอ้อน ทีนี้ในห้องคุณสันติจะมีรูปเสือดาวอยู่ตัวหนึ่ง

เลยมาคิดว่าจะเอาเป็นเลพเพิร์ด (Leopard) ดีมั้ย ก็ตกลงว่าเอาเป็นลีโอ (LEO) เพราะคำาเต็ม

เลพเพิร์ดมันยุ่ง ออกเสียงยาก แรกเริ่มตรงฉลากที่เขียน LEO.BEER จะมีจุดระหว่างคำาว่าลีโอกับ

เบียร์ ให้รู้ว่าเป็นตัวย่อของเลพเพิร์ด อีกอย่างคำาว่าลีโอ มันจะนึกถึงสิงโตก็ได้ เสือดาวก็ได้สัมพันธ์

 กับสิงห์ได้หมด

ส่วนโลโก้ที่ออกมา เราให้เอเจนซีเขาทำามาให้ เลือกกันอยู่นานมาก หลายเดือน เอเจนซีวาดมา

ไม่ถูกใจ ไม่ลงตัวสักที ผมก็เลยให้เขาถ่ายรูปเสือดาวในห้องคุณสันติ บอกว่าเอาตัวนี้แหละ เอาหัวเสือไป

มันจะได้เสือแบบที่เหมือนจริง แล้วเอาไปใส่ในวงรี เหมือนโลโก้บริษัททำาหนังสมัยก่อนที่มีสิงโตคำารามอยู่

ในวงกลม สุดท้ายเลยออกมาเป็นฉลากอย่างที่เห็น คิดกันตั้งนาน ที่จริงง่ายนิดเดียว”

ปี 2542 มีการเปิดตัวเบียร์ลีโอด้วยภาพยนตร์

โฆษณาชุดแรก สมัยน้ันการแข่งขันโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ยังสามารถทำาได้อย่างอิสระ ซึ่งโฆษณา

ของเบียร์ลีโอ เป็นแนวตลกขบขัน และได้นักแสดง

ชื่อดังอย่างไพโรจน์ ใจสิงห์ มาเป็นพรีเซนเตอร์โดย

รับบทเป็นผู้ใหญ่บ้าน จัดงานฉลองการแต่งงานให้

กับลูกสาว และได้เชิญท่านผู้ว่าฯ (สมมติ) มาเป็น

ประธานในพิธี และเมื่อผู้ว่าฯ ทดลองดื่มเบียร์ลีโอ

ก็เกิดติดใจในรสชาติ จากภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้

ทำาให้เกิดไดอะล็อกยอดฮิต “เบียร์อะไร” “เบียร์ลีโอ

ไชโย” และได้มาซึ่งฉายา “เบียร์ผู้ว่าฯ” กลายเป็น 

talk of the town ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตาม

มาดังกระห่ึม แต่น้ีก็คือภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวของ

เบียร์ลีโอ  

ชมได้ด้วย 

QR code link 

ตรงไปที่โฆษณาฯ 

ใน Youtube
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เรื่องเด่น / เบียร์ลีโอ

“เบียร์ลีโอฉลากเขียวคือลีโอที่มีดีกรีแรง ออกมาตอนปี 2542

เอามาไว้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ความจริงแล้วเราเคย

คิดว่าคนชอบดื่มเบียร์แรง แต่คนไม่ได้ชอบดื่มเบียร์แรงขนาดนั้น 

เขาอยากที่จะดื่มเบียร์ได้นานขึ้น และเขาชอบลีโอในแบบที่มัน

เป็นอยู่คือดีกรีกลางๆ ประมาณ 5 กว่านิดหน่อย ฉะนั้นลีโอฉลาก

เขียวเลยมีอายุไม่นาน ทุกอย่างมันลงตัวที่ลีโอฉลากสีแดง จนถึง

ปัจจุบันอย่างที่เห็น” นอกจากเบียร์ลีโอฉลากเขียว ยังมีเบียร์อื่นๆ

ในยุคใกล้กันคือ เบียร์ซูเปอร์ไลอ้อน (2543) ที่ต่อมาได้กลายเป็น

ซูเปอร์ไทเบียร์ (2544) และไทเบียร์ (2545) อันเป็นที่มาของ

มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ จนมาถึงอีสานเบียร์ (2550) เหล่านี้

คือเบียรท่ี์ออกมาเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการดูตลาด

ด้วยว่าที่จริงแล้วคนชอบเบียร์แบบใด แบบไหนที่คนไม่ชอบก็หยุด

ผลิตไป ลองหาใหม่ แต่สุดท้ายก็กลับมาที่รสชาติเป็นหลักบวกกับ

ส่วนประกอบอื่นๆ หากรสชาติไม่ได้ ขายยังไงก็ขายไม่ออก 

ทำ�อย่�งไรให้คนรู้จัก

“ตอนขายช่วงแรกเราได้ออกไปสำารวจ

ตลาด และเห็นว่าตามต่างจังหวัด คู่แข่ง

ของเราเขาจะวิ่งไปตามตำาบล หรือหมู่บ้าน

ที่อยู่ไกลๆ ขับรถเข้าไปเป็นร้อยกิโล เราก็

มองว่า ถ้าเรามาหาบ่อปลาใหญ่ที่มันมีปลา

เยอะๆ ปลาหมายถึงคน บ่อปลาหมายถึง

เมืองใหญ่ที่มีคนเยอะๆ เปอร์เซ็นต์ของคนที่

จะดืม่เบยีรเ์รานา่จะมากกวา่การทีเ่ราเขา้ไป

ในพื้นที่ไกลๆ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ก็คิด

ว่า เอาละ...เราจะเอาเมืองล้อม (คือเน้นที่

เมืองใหญ่คนเยอะ) แล้วก็หาวิธี หากิจกรรม

เสริมเข้าไป ทำาให้คนรู้จักมากๆ เพื่อเพิ่ม

โอกาสให้คนได้ลองชิมเบียร์ลีโอมากขึ้น

ตอนนั้นเราจัดอีเวนต์เยอะมาก มีจัด

คอนเสิร์ตปู พงษ์สิทธิ์ คอนเสิร์ตลีโอ มีแต่ง

เพลงลีโอด้วย ให้เน้นคำาว่าลีโอเยอะๆ เดิน

สายไปทั่วภาคอีสาน ไปทุกจังหวัดเลย เอา

เบียร์ลีโอไปให้ดื่ม ทำาโปรโมชั่นขายเป็นชุด

มีให้สิทธิ์เอาคูปองไปจับสลากทอง ลุ้นรับ

จักรยาน ก็เหมือนกับการชิงโชคในปัจจุบัน

นั่นละ ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมาก ช่วย

กระตุ้นยอดขายเบียร์ลีโอกระป๋อง มาเห็นผล

ในปีที่ 2 ยอดขายเพิ่มขึ้นมาก ขณะเดียว

กันเราก็จัดเทศกาลอาหารเน้นให้คนมาลอง

ชิม บางคนเขาไม่เคยชิมเพราะร้านอาหาร

บางร้านยังไม่มีขาย เราก็เอาเบียร์ลีโอไปขาย

ที่งาน พอคนชอบเขาก็พูดปากต่อปากบอก

ต่อกันไป

เทศกาลอาหารเราจัดถี่มากเริ่มจาก 

300 คร้ัง เพ่ิมเป็น 400  500 และกว่า 1,000 

ครั้งในแต่ละปี ทำาให้เกิดโอกาสลองชิมมาก

ขึ้น แล้วก็มีของขวัญพิเศษมอบให้ คือมีทีม

งานถ่ายรูปหน้างาน อัดรูปให้เสร็จ ส่งไปให้

ตามที่อยู่ถึงบ้าน ติดกรอบรูปให้ ตรงกรอบ

กระดาษมีคำาว่า LEO.BEER พอเขาได้ไปแล้ว

เขาจะเอาไปติดที่ไหนก็แล้วแต่ พอเห็นรูป

เขาก็จะเห็นคำาว่า LEO.BEER และนึกถึง

บรรยากาศที่เคยดื่มเบียร์ลีโอ”

เบียร์ซูเปอร์ไลอ้อน

(2543)

เบียร์ลีโอฉลากเขียว

(2542)

ไทเบียร์ 

(2545)

อีสานเบียร์ 

(2550)

ซเูปอร์ไทเบยีร ์

(2544) 

เบียร์ท�งเลือก
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ฟื้นฟูวิกฤต

 นับตั้งแต่ปีที่ผลิตครั้งแรก เบียร์ลีโอได้ถูกปรับภาพลักษณ์และ

พัฒนาตัวสินค้าต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมี position 

ที่เด่นชัดในตลาด จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้มีรายได้น้อยแต่มีรสนิยม โดย

เลือกหยิบเอาความเซ็กซี่มาเป็นภาพลักษณ์ พร้อมดึงนางแบบสาว

ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล มาเป็นพรีเซนเตอร์ จากเบียร์

ผู้ว่าฯ ในงานเลี้ยงฉลองการแต่งงาน สู่กลุ่ม Young at Heart หรือ 

Young Adult ทีเ่ปน็วยัคนทำางานรุน่ใหมก่บัแคมเปญ เซก็ซี ่ลโีอ เกริล์ 

เพื่อตอกยำ้าถึงความเก๋และเท่ของผู้ที่เลือกดื่มเบียร์ลีโอ 

ภาพของเบียร์ลีโอมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ด้วย

รสชาติที่ถูกคอ ถูกใจ ก็ส่งผลให้เบียร์ลีโอยังเติบโตอยู่ในตลาดเบียร์

ระดับ Mainstream ได้อย่างแข็งแกร่ง นับจากปีแรกที่เบียร์ลีโอถือ

กำาเนิดขึ้น จัดว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดเบียร์อย่าง

แท้จริง เป็นความภูมิใจให้กับชาวสิงห์และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

จำากัด ที่สามารถแนะนำาเบียร์ที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยอย่างท่วมท้น

ได้อีกยี่ห้อหนึ่ง

การันตีคุณภาพ

“เราสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพให้เบียร์ลีโอเพิ่มขึ้น 

โดยส่งไปประกวดที่สถาบันเดอเมนส์จากประเทศเยอรมนี

ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนการปรุงเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก คุณ

ประจวบ และคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ได้เรียนจบมาจากที่นั่น 

ปรากฏว่ารสชาติดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Medal; 

World Brew Association Beer Quality Award , Doemens 

Germany เมื่อปี 2544 ก็เอามาติดที่ฉลาก”

เบียร์ลีโอยังได้รับรางวัลมากมายจากอีกหลายสถาบัน 

อาทิ รางวัลเหรียญทอง จากสถาบันอเมริกันเทสติ้ง ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปี 2545 ถ้วยรางวัลทางด้านคุณภาพ จาก

ประเทศสเปน ปี 2546 และเหรียญทองแดง จากสถาบัน AIBA 

ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2547

ตั้งแต่ที่เบียร์ลีโอผลิตออกมา ได้มีการลองผิดลองถูก ช่วงชิง

ตลาดกับเบียร์อื่นๆ ในตลาดไทยมาโดยตลอด จนเมื่อช่วงปี 2547-

2548 บริษัทบุญรอดฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่ และ

เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัว สถานการณ์ของบริษัท

ดีขึ้น ต้องยอมรับว่าเบียร์ลีโอมีส่วนอย่างมากในการดึงส่วนแบ่งทาง

การตลาดกลับมาให้กับบุญรอด

“ช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มดี คนใช้จ่ายมากขึ้น เขาก็อยากจะปรับ

ภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดี ผู้คนก็ต่างหันมาดื่มเบียร์ลีโอมากขึ้น

ด้วยภาพลักษณ์ของเบียร์เรา บริษัทเราที่คนทั่วไปมอง และรสชาติ

ของเบียร์ เบียร์ลีโอก็เลยขายดีมากขึ้น”

สู่ปัจจุบัน
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ปฏิทินลีโอปี 2007
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ปฏิทินลีโอปี 2008
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ปฏิทินลีโอปี 2009
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ปฏิทินลีโอปี 2010
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สิงห์ / ตามไปดู

 PG
เรื่อง: ศิกานต์

น้องแนท
PG คาร์ลสเบิร์ก ร้าน Sheep Village

หากจะพูดถึงการดื่มเบียร์เย็นๆ ตาม

ร้านอาหารเคล้าเสียงดนตรีในยามคํ่าคืน 

นอกจากเสียงเพลง แสงไฟ อาหารเลิศรส

สิ่งที่เหล่านักดื่มคุ้นกันอย่างดีคงหนีไม่พ้น

สาวเชียร์เบียร์ (Promotion Girl) หรือที่

เราเรียกกันติดปากว่า “สาว PG” พวกเธอ

มีหน้าที่คอยแนะนําเชียร์เบียร์ยี่ห้อต่างๆ  

ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจให้ลูกค้าได้รับความสุข

และความประทับใจในการดื่ม แต่เราเห็น

พวกเธอเชียร์เบียร์กันอย่างขยันขันแข็ง

เช่นนี้ ใครเลยจะรู้ว่าการทํางานของเหล่า

สาว PG ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ความ

สามารถมากทีเดียว คุณจินดาพร พัวศรีพันธ์ุ

ผู้จัดการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการขาย

หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามของ “พี่ปลา”

จะพาเราและท่านผู้อ่าน ตามไปดู หน้าที่

และเทคนิคส่งเสริมการขายของสาวๆ PG 

ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งสาวแต่ละคนจะมีรูปแบบ

วิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปตามสไตล์

ของแต่ละร้าน

“หน้าที่หลักของหนูคือต้อนรับลูกค้าหน้าร้านแล้วพามาที่โต๊ะค่ะ ถ้าต้อนรับลูกค้าได้

มากเทา่ไหร่โอกาสท่ีเบียรข์องเราจะเขา้ถงึกม็ากขึน้เท่านัน้ หรอืไมก่จ็ะเดนิไปหาลกูคา้ตาม

โต๊ะเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์ของเรา” น้องแนท สาวตัวเล็ก ผิวขาว แววตาสุขุมให้ข้อมูลกับ

เรา เธอมาสมัครเป็น PG เพื่อหารายได้เสริมยามว่าง และทํางานที่ร้านนี้มา 6 เดือนแล้ว 

ด้วยความที่ร้าน Sheep Village เป็นสไตล์ restaurant ติดริมนํ้า กลุ่มเป้าหมายของน้อง

แนทจึงมักเป็นคนวัยทํางานที่ชื่นชอบบรรยากาศโล่งสบาย รักการฟังดนตรีสด 

 “หนูจะเน้นจูงใจด้วยโปรโมชั่นค่ะ หรือถ้าลูกค้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ ก็จะอธิบายว่าเบียร์

ของเราแบบทาวเวอร์ มีสามลิตรครึ่งนะคะ จะคุ้มค่ากว่ายี่ห้อที่มีสามลิตร แบบนี้ก็ได้ผล 

ลูกค้าจะเริ่มสนใจในความคุ้มค่า แต่ถ้าลูกค้ามากันแค่ 2 คน ก็อาจใช้วิธีโน้มน้าวในเรื่อง

ของรสชาติ บางทีก็ได้เพื่อนร่วมงานที่เราผูกมิตรไว้มาช่วยคุยด้วยค่ะ”

เคลด็ลบั
สาวเกง่นกัเชยีรเ์บยีร์
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น้องนก
    PG สิงห์

ร้านอบอร่อย ย่านทาวน์อินทาวน์

น้องแพรว 
PG ลีโอ

น้องแบม
PG สิงห ์

ร้านหมูกระทะ Bar BQ Terrace

สไตล์ร้านอาหารท่ีน้องนกทำางานเป็นร้านใหญ่กลางเมือง ลูกค้าท่ีพบมัก

เป็นกลุ่มใหญ่หรือมากันท้ังครอบครัว น้องนกต้องต้อนรับลูกค้าท่ีมากันแน่นร้าน

เกือบทุกวัน และส่ิงท่ีเธอใช้เสมอคือความขยันขันแข็ง ใจแลกใจ ส่ิงน้ีทำาให้เธอ

ทำางานท่ีร้านน้ีนานถึง 6 ปี และเป็นรุ่นพ่ีให้คำาแนะนำาน้องๆ PG รุ่นใหม่

“วิธีแก้ปัญหาของเราเมื่อลูกค้าไม่พอใจ ก็จะไปคุยกับลูกค้าว่าปัญหามัน

เกดิจากอะไร เพราะอะไร และยอมรบัผดิไวก้อ่น พูดขอโทษไวก้อ่น บางคร้ังกรั็บ

ผดิชอบเอง ยอมใหท้างรา้นหกัเงนิเรา จะเนน้ความพอใจของลกูคา้เปน็หลักค่ะ” 

ด้วยความท่ีน้องนกมีประสบการณ์การเป็น PG มานาน เธอจึงมีเทคนิคการ

ต้อนรับลูกค้าท่ีหลากหลาย

“ถ้ามีลูกค้าต่างชาติพูดภาษาอังกฤษ เราก็จะศึกษาคำาง่ายๆ ท่ีใช้ในการขาย 

แต่ถ้าเป็นคนจีน ก็จะพาเขาไปดูเบียร์ของเราเลย ว่าน่ีคือย่ีห้อเบียร์ของเรา (คือ

อันน้ีนะ) พอเขาพูดมาเราก็จะจำาเอาว่าคำาน้ีของเขาแปลว่าเบียร์ แบบน้ีทำาให้เรา

ทำาไปก็รู้สึกสนุก นานเข้าก็ผูกพัน เลยทำามาเร่ือยๆ จนเล้ียงครอบครัวได้เลยค่ะ”

สองสาว PG ผู้มีบุคลิกตรงไปตรงมา สัตย์ซื่อ เป็นกันเอง สไตล์ร้านอาหารที่

พวกเธอทำางาน ทำาใหไ้ดพ้บกบัลกูคา้ขาประจำา ซึง่บางคนกพ็อทีจ่ะมกัคุน้กบัพวกเธอ

“ร้านที่หนูทำา เจ้าของร้านเขาอยากให้เรามาช่วยแบ่งเบาภาระเด็กเสิร์ฟ ดังนั้น

หน้าที่เราจะมีมากกว่าการเชียร์เบียร์เท่านั้น แต่หนูไม่ค่อยกังวลเรื่องทำายอดขายไม่

ถึงค่ะ เพราะลูกค้าที่มาจะเป็นนักดื่มอยู่แล้ว รู้จักยี่ห้อเบียร์เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่หนู

จะเน้นพูดคุยกับลูกค้าเยอะๆ ให้รู้สึกสบายใจ สนุก ไม่เครียด จนลูกค้าให้ความเป็น

กนัเอง มากกวา่จะเนน้ไปขายของเขาอยา่งเดยีว พอเขาคุน้กบัเรา เขากจ็ะสัง่เบียรเ์รา 

บางทีไม่ได้จะดื่ม แต่เขาช่วยซื้อเพราะเราคุยสนุกก็มีค่ะ” น้องแบมบอก ก่อนที่น้อง

แพรวที่ยังใหม่กับร้านนี้จะช่วยเสริมว่า

“บางครั้งเจอลูกค้าแซว ก็จะยิ้มให้ ตอบโต้แบบขำาๆ และอาศัยจังหวะนั้นเชียร์

เบียร์เพิ่มไปเลยค่ะ” 
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สิงห์ / ตามไปดู

ร้าน Lucky Beer ถนนข้าวสาร

ร้านข้าวสารเซ็นเตอร์

“ย่ิงเชียร์ ย่ิงคึก ย่ิงดึก ย่ิงมันส์ อันน้ี

เป็นสโลแกนการทำางานของหนูค่ะ ถ้าลูกค้า

สนใจก็พาเข้าร้านมา แต่ถ้าเขายังลังเลก็ดึง

เข้ามาเลยค่ะ” น้องออยหัวเราะ เธอมีรูป

ร่างแข็งแรง ปราดเปรียว จุดเด่นอยู่ท่ีรอย

ย้ิมท้ังปากและแววตา เธอเล่าว่าเป็นคน

ชอบงานด้านการโปรโมทสินค้าอยู่แล้ว จึง

สนุกกับการได้เชียร์เบียร์ ได้คุยกับคนหลาก

หลาย เทคนิคการขายของเธอก็คือการรุก

เข้าหาลูกค้า และแนะนำาโปรโมช่ันเป็นส่วน

ใหญ่ ในขณะท่ีน้องจ๋อมแจ๋ม สาวตัวเล็กผิว

ขาว หน้าตาจ้ิมล้ิม ก็ใช้เทคนิครอยย้ิมสยาม 

และการไหว้ท่ีสวยงาม ทำาให้ลูกค้าหลายคน

ประทับใจ 

“ลูกค้าต่างชาติค่อนข้างยอมรับเบียร์

ใหม่ๆ ค่ะ และเขาให้เกียรติเราด้วย บางที

เขาไม่รู้จักเบียร์เรา แต่พอเห็นเราเชียร์และ

ชดุทีเ่ราใส ่เขากย็อมสัง่เบยีร์เรามาชมิ” นอ้ง

จ๋อมแจ๋มเล่าให้ฟัง

ถนนข้าวสารเป็นแหล่งท่ีมีการแข่งขันเชียร์เบียร์สูง โดย

เฉพาะกับลูกค้าต่างชาติ หากได้มาเยือน เราจะได้ยินเสียง

สาวๆ PG ร้องเรียกลูกค้ากันเจ้ือยแจ้ว เป็นสีสันสดใสอีกอย่าง

ของถนนย่านน้ี สาวๆ PG ของเรา จึงมีบุคลิกท่ีคล่องแคล่ว

สดใส พร้อมเข้าถึงตัวลูกค้าท่ีเดินผ่านไปมาหน้าร้านตลอดเวลา

“เราตอ้งฝกึตวัเองใหเ้รยีกลกูคา้ใหเ้กง่คะ่ เพราะย่านน้ี

ถา้ใครเรยีกลกูคา้ไดก้อ่นจะไดเ้ปรยีบ และตอ้งกลา้พดูภาษา

อังกฤษด้วย เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีโพรดัคส์ของเขาใน

ใจอยู่แล้ว เราต้องกล้าพูดกล้านำาเสนอ ให้เขาลองชิมเบียร์

ของเรา ถือเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยค่ะ” น้องเฌอ

แตมบอก เธอยังคอยแนะนำาเทคนิคต่างๆ ให้กับน้องรสที่

เพ่ิงมาทำางานทีหลงัไมน่าน ซึง่นอ้งรสกบ็อกวา่ มติรภาพจาก 

PG ร่วมค่ายที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็เป็นสิ่งสำาคัญที่

ช่วยให้หาลูกค้าได้มากขึ้น และทำาให้เกิดความรู้สึกอยากไป

ทำางานเพราะมิตรภาพที่ดีมีอยู่รอบตัว

น้องจ๋อมแจ๋ม 
PG ลีโอ 

น้องเฌอแตม 

<< PG ลีโอ

น้องออย PG คาร์ลสเบิร์ก >>

น้องรส 
PG คาร์ลสเบิร์ก
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หลังจากที่เราพูดคุยทำาความรู้จักกับสาวๆ PG เหล่านี้แล้ว

 “พี่ปลา” ได้ช่วยสรุปให้ฟังถึงระบบการทำางานของ PG อีกครั้ง

“การคัดเลือกเด็กเข้ามาเป็น PG ของเรา ทุกครั้งจะมีการพูด

คุย ชี้แจงกฎกติกาการทำางาน เสมือนหนึ่งให้การอบรม ก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงาน ให้เขาเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาจะต้องขาย รวมถึงกฎ

ระเบียบ หน้าที่ต่างๆ มีลักษณะเหมือน PG Orientation ซึ่งเด็ก

คนไหนจะเหมาะกับร้านแบบไหน เราก็จะดูที่บุคลิกของเขารวมถึง

ความต้องการของทางร้านเองด้วย เพราะบางร้านเขาไม่ได้ต้องการ

เด็กที่สวย แต่ต้องการเด็กขยัน พูดเก่ง คล่องแคล่ว และในช่วงการ

ปฎิบัติงาน 1 สัปดาห์แรกของเด็กใหม่ เราจะมีทีมพี่เลี้ยงหรือ PG 

Angel เข้าไปช่วยแนะนำาวิธีพูดคุยกับลูกค้าหรือเทคนิคในมุมอื่นๆ

แต่ส่วนใหญ่การรับมือกับลูกค้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็ขึ้นอยู่

กับไหวพริบและวิจารณญาณของเด็กแต่ละคนเอง”

ไม่ว่าสาวๆ PG แต่ละคนจะมีเทคนิควิธีการทำางานอย่างไร 

แต่สิ่งที่พวกเธอได้รับมาเหมือนกันจากการทำางานในอาชีพนี้ก็คือ

ประสบการณ์จากการทำางานที่เปิดโอกาสให้พบปะผู้คนหลากหลาย

การเข้าสังคม ฝึกความอดทน การมีทัศนคติที่ดีต่องาน หรือการ

คิดบวกกับงานและอุปสรรคที่พบ และสุดท้ายที่สำาคัญที่สุดคือต้อง

มีใจรักในงานบริการ 

เปน็ทมีฝกึอบรมเทคนคิการทำางานและปลกูฝงัทศันคตทิีด่ตีอ่

การทำางานบริการให้แก่สาว PG และ Pretty ก่อนการทำางานจริง 

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการขายแบบมืออาชีพได้มาตรฐาน

ความแตกต่างของสาว PG กับพริตตี้ 

สาว PG (Promotion Girl) ทำาหน้าที่ส่งเสริมการขายแนะนำาสินค้าเบียร์ หรือกระตุ้นยอดขายสินค้าที่ตนรับผิดชอบ แนะนำาจูงใจ

ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ อยู่ประจำาตามร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ เปรียบเสมือนพนักงานขายคนหนึ่งก็ว่าได้

พริตตี้ (Pretty) พนักงานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษตามงานอีเว้นต์ เช่น งานคอนเสิร์ต กิจกรรมการออกบูธ การเล่นเกมของผลิตภัณฑ์

นั้นๆ จะไม่ได้อยู่ประจำาตามร้านอาหาร นอกจากเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการทำางานแบบรับ Part time เป็นงานๆ ไป ซึ่ง

รูปแบบก็แตกต่างกันไปตาม Concept ของงาน

ทีมงานส่วนพัฒนาและส่งเสริมการขาย 

แถวบนเรียงจากซ้ายไปขวา
นายศุภกร เปี่ยมกมล|ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ

นางสาวศิริกัญญา จวนเจนการ|หัวหน้างานบริหารการตลาด

นางสาวณัฐิกานต์ แสงจันทร์|ผู้จัดการแผนกสนับสนุนกิจกรรมการตลาด

นางสาวจินดาพร พัวศรีพันธุ์|ผู้จัดการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการขาย

นางสาวพัชรนันท์ โพธิ์ทอง|เจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบ

นางสาวธัญญ์วรัตน์ จันทวิวัฒน์|เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 

นายเอกชัย สุขสุแพทย์|เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

นางสาวชนาธิป ธนะไชย|เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

แถวล่าง
นางสาวพวงเพ็ชร์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์|ผู้จัดการแผนกประสานงาน

กิจกรรมการตลาด



สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

นายทรงศักดิ์   

หมื่นผ่อง

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการ

เขตเหนือบน 1

นายสุทัศน์       

ดวงใจ

ตำ�แหน่ง 

ผู้บริหารเขตขาย

จังหวัดเชียงราย

นายชำานิ          

ทองขาว

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการ

ภาค 1

นายวีระวัธน์    

หาญหมื่น

ตำ�แหน่ง 

รักษาการผู้จัดการ

ส่วนขายเหนือ

นายจริญญา    

สิทธิเวช

ตำ�แหน่ง 

ผู้บริหารเขตขาย

จังหวัดเชียงราย

นายวรวุฒิ       

จันทร์คณา

ตำ�แหน่ง 

ผู้บริหารเขตขาย

จังหวัดเชียงราย
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ทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง จงัหวัดเชยีงราย
ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดเชียงราย

แนะนำา
ทีมงานพื้นที่
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พงศาวดารโยนกว่าพญามังรายสร้าง

เมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่ซึ่งเดิมเป็นเวียงชัย

นารายณเ์มือ่ พ.ศ. 1805 และครองราชสมบตัิ

อยู่ ณ เมืองเชียงรายจนถึง พ.ศ. 1839 ก่อน

ที่จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่ เชียงรายจึงเป็น

ที่ตั้งของเมืองที่มีความสำาคัญทางประวัติ

ศาสตร์ตั้งแต่ยุคการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา

ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีไดร้บัความสนใจมากเพราะ

เปน็ประตสููพ่มา่ ลาว และจนีตอนใต ้ซึง่จะมี

บทบาทสำาคัญมากขึ้นเมื่อมีการเปิดตัว AEC 

เปิดตัวในปลายปีหน้า

จังหวัดเชียงรายอยู่เหนือสุดของ

ประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กม. มี

พืน้ทีป่ระมาณ 11,678 ตร.กม. แบง่ออก

เป็น 16 อำาเภอและ 2 กิ่งอำาเภอ

10 สถานที่ท่องเที่ยว

ยอดฮิตของจังหวััด

ทีมขายบุญรอดเอเซีย
เรียงจากซ้ายไปขวา

จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป

นายธนา เชื้อศิิริ | ผู้จัดการส่วนขาย BRA 4 (เหนือ)

นายปัญญา สุวรรณโสภิต | พนักงานขายเครดิต จังหวัดเชียงราย

นายจิรายุ องอาจอิทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA2

นายอมรพงษ์ อ้อมนอก | ผู้จัดการเขตเหนือบน 1

นายสุรชัย คำาติ๊บ | หัวหน้าหน่วย จังหวัดเชียงราย

นายภูริทัต ธุระกิจเสรี | พนักงานขายเครดิต จังหวัดเชียงราย

 1. พระตำาหนักดอยตุง

 2. วัดร่องขุ่น

 3. พิพิธภัณฑ์บ้านดำา

 4. แม่สาย

 5. อุทยานสามเหลี่ยม  

ทองคำาและพิพิธภัณฑ์ฝ่ิน

 6. หอนาฬิกาเชียงราย

 7. ถนนคนเดินเชียงราย

 8. สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

 9. ภูชี้ฟ้า

10. ดอยผาตั้ง

เชียงราย

พะเยา

เชียงใหม่

น่าน

ลำาปาง
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

คุยกับ 2 โปรกอล์ฟ
ดาวเด่น
ระดับโลกฮีโร่

โปร
อาร์ม

ส่ิงสำ�คัญนอกจ�กกีฬ�กอล์ฟ
“ครอบครัวครับ พ่อ แม่ เราเหน่ือยมาด้วยกัน เวลาท่ีผมรู้สึกท้อ

ผมมีพ่อกับแม่อยู่ข้างๆ ตลอด เม่ือคนรอบข้างเราพร้อมท่ีจะไป

กับเรา ทำาให้ค่อนข้างง่ายท่ีเราจะกลับมาฮึดสู้ใหม่ ผมไม่สนว่า

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าซ้ือความสุขให้พ่อกับแม่ เพราะเขาทุ่มเท

ให้เราเยอะแล้ว”

ผลง�นเด่น

แชมป์สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2009 

แชมป์เอเชียนทัวร์ รายการ เซล โอเพ่น 2011

แชมป์ยูโรเปียนทัวร์ รายการ เมย์แบงก์ มาเลเซียน โอเพ่น 2013

แชมป์สิงห์ มาสเตอร์ส 2013

เส้นท�งสู่นักกอล์ฟ
“ผมตามคุณพ่อไปท่ีสนามไดร์ฟ

กอล์ฟต้ังแต่ 8 ขวบ นานเข้ามันก็

ซึมซับ และตอนท่ีผมตีกอล์ฟคร้ัง

แรก รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาท่ีท้าทาย 

กีฬาอ่ืนท่ีเป็นลูกบอลอย่างฟุตบอล 

ปิงปอง เป็นกีฬาท่ีลูกบอลขยับได้ 

แต่เรายังสามารถเตะโดน ตีโดน 

แต่กับกอล์ฟ ลูกอยู่น่ิงๆ ข้างหน้า

แท้ๆ แต่เราตี 5 คร้ังแรก ตีไม่โดน

ลูกเลย เราก็เอ๊ะ ทำาไมมันยากจัง ก็

เลยสนใจจะเล่นจริงจัง”

สมมติว่�ไม่ได้เป็นนักกอล์ฟ
“อาจจะเป็นคนขับรถส่งน้ำาแข็งก็ได้

ครับ เพราะเมื่อก่อนพ่อผมทำาธุรกิจ

โรงน้ำาแข็ง หรือไม่ก็เป็นวัยรุ่นท่ัวไป

แถวบ้านผมจะมีวัยรุ่นไปยุ่งกับ

สิง่ไม่ดีค่อนขา้งเยอะ ท่ีคุณพอ่ให้

ผมเล่นกีฬา เพราะอยากให้เรา

พ้นจากสิ่งไม่ดีพวกนั้น ไม่ได้ตั้ง

เป้าวา่เราจะตอ้งเป็นมอืหน่ึงของ

เอเชียหรือของประเทศ ก็ไม่รู้ว่า

ถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟจะเป็นยังไง

แต่ที่แน่ๆ กีฬานี้เปลี่ยนชีวิตของ

ผมไปเลย” 

ช่วงเวล�เครียดๆ
“ผมเทิร์นโปรตอนปี 2009 ช่วงเทิร์น

โปร 2 ปีแรกเป็นช่วงกดดันท่ีสุดใน

ชีวิตท้ังคนรอบข้าง ส่ือมวลชน ต้ัง

ประเด็นว่าเราเป็นมือหน่ึงทีมชาติ 

แต่เทิร์นโปรปีแรกไม่ได้แชมป์เลย 

ในไทยน่ะได้ แต่ระดับเอเชียนทัวร์

ไม่มีเลย ได้ท่ี 2 เยอะมาก ก็ถูก

ต้ังคำาถามว่าสภาพจิตใจไม่ดีใช่ม้ัย 

ยังไม่พร้อมจะเดินเส้นทางน้ีใช่ม้ัย 

มันเป็นโจทย์ท่ีตีได้ค่อนข้างยากว่า 

เราทำาผลงานสมัครเล่นได้ดีขนาด

น้ีทำาไมเป็นโปรแล้วยังไปไม่ได้ แต่

หลังจากได้แชมป์แรกในปี 2011ทุก

อย่างง่ายข้ึนเยอะมาก เลยเหมือน

ได้ปลดล็อคในระดับหน่ึง”  

เป้�หม�ย
“อยากทำาเจตนารมณ์ของคุณสันติท่ีว่า

อยากเห็นคนไทยไปพีจีเอทัวร์ให้เป็นจริง

ปักธงไทยในอเมริกาให้ได้ นักกอล์ฟทุกคน

เช่ือว่าท่ีสุดของโลก ท่ีสุดของชีวิตต้องไป

อยู่ในพีจีเอทัวร์ ยังไม่เคยมีคนไทยได้ไป 

อยากทำาตรงน้ีให้เป็นจริง ให้น้องรุ่นหลังรู้ว่า เราคนไทย

ก็ทำาได้เหมือนกัน” 

ไอดอลกับแรงบันด�ลใจ
“รุ่นพ่ีท่ีผมรักคือโปรพรหม มีสวัสด์ิ

เรียนมาด้วยกัน โค้ชคนเดียวกัน เป็น 

พ่ีท่ีผมนับถือมากในวงการ แล้วก็ยังมี

โปรบุญชู โปรธงชัย โปรแนวหน้า

ระดับประเทศ ไอดอลของผมก็จะรวม

หลายคนครับ ส่วนแรงบันดาลใจก็คือ

ครอบครัวเลย”

โปรบุญชู โปรธงชัย โปรพรหม

กิรเดช อภิบ�ลรัตน์ (25 ปี) 
เจ�้ของฉ�ย� 
“จอห์น เดลีย์ เมืองไทย”
นักกอล์ฟมือหนึ่งในเอเชียนทัวร์
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เส้นทางสู่นักกอล์ฟ
“เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ 9 ขวบ พ่อและพี่ชายมีอิทธิพลกับการ

เล่นกอล์ฟค่ะ ได้ไปสนามกอล์ฟกับพ่อ เห็นพ่อเล่นแหวนก็อยาก

เล่นด้วยค่ะ” 

เร่ืองเซอร์ไพรส์ท่ีสุดในชีวิตการเล่นกอล์ฟ
“การทำา Hole in one (การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตี

เพียงคร้ังเดียว) ค่ะ”

เทคนิคสร้างกำาลังใจก่อนแข่ง
“เราจะคิดเสมอว่า เราเล่นเพื่อสร้างชื่อ

เสียงให้ประเทศไทย คุณพ่อคุณแม่ และ

ครอบครัวค่ะ” 

ส่ิงท่ีทำาทุกคร้ังก่อนออกรอบ
“แหวนจะรับประทานอาหารกอ่นแขง่สกั

ประมาณ 2 ชั่วโมงค่ะ จากนั้นก็วอร์ม

กล้ามเนื้อ และซ้อมสวิง ซ้อมลูกสั้นก่อน

จะลงแข่งค่ะ”

สมมติไม่ได้เป็นนักกอล์ฟ
“แหวนชอบในการร้องเพลงค่ะ คิดว่า

อยากจะเป็นนักร้องค่ะ อิอิ”

ส่ิงท่ีพกติดตัวตลอด
“นาฬิกา เพราะชอบใส่นาฬิกา

และจะได้ตรงต่อเวลาค่ะ^^”

โปร
แหวน

ผลงานเด่น
แชมป์เลดีส์ เอเชียน ทัวร์ ไต้หวัน “ฮิตาชิ เลดีส์ คลาสสิก 2014”

แชมป์เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ “โอเมก้า ดูไบ เลดีส์ มาสเตอร์ส 2013” 

แชมป์รายการร่วมเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ และเลดีส์ เอเชียน กอล์ฟ ทัวร์ “ฮีโร่ วีเมนส์ อินเดียน โอเพ่น 2012

สเตซี่

รูอีส

แมตช์ท่ีไม่มีวันลืม
“แมตช์ท่ี Omega Dubai 

ladies masters ท่ีแหวนชนะ

ค่ะ เพราะคนท่ีแหวนเล่นด้วยในวัน

สุดท้าย คือสเตซ่ี รูอีส เป็นมืออันดับ 2 ของโลก” 

ตัวละคร/ตัวการ์ตูนท่ีอยากเป็น เพราะอะไร
“อยากเป็นโดราเอม่อนค่ะ เพราะมีกระเป๋าวิเศษ”

พรอนงค์ เพชรลำ้า (24 ปี) 
หญิงไทยคนที่ 3 ท่ีได้การ์ดทัวร์
แอลพีจีเอ รายการกอล์ฟอาชีพ
หญิงระดับโลก

เป้าหมาย
“ควา้แชมป ์LPGA ใหไ้ดค้ะ่ ̂ ^”
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ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข�้งท่�นเจ้�คุณ (ตอนที่ 1) เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

การรู้จักคน การคบหาสมาคมคนในวงการหรือสังคมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องพิธีการเป็นเรื่องสำาคัญ พระยาภิรมย์ภักดีท่านเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้เราเห็นถึงการเข้าสังคม ซึ่งสมัยนั้นอาจจะมีขนาดเล็กกว่าสมัยนี้ มีความกว้างขวางน้อยกว่าสมัยนี้ แต่ก็ต้องมีศาสตร์ในการ

สร้างเครือข่ายมิตรภาพให้ได้ดี เพราะความเป็นฉันมิตรจะก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ในสมัยนั้นที่ยังคงเป็นระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลาง สังคมชั้นสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าหลวงผู้ดูแล

หน่วยงานของรัฐ มีสังคมขุนนางผสมเจ้า สังคมคนจีนนักธุรกิจ เป็นต้น โดยสังคมท้ังหลายก็มีการผสมผสานกันในบางจุด และก็มีความเป็น

ตัวของตัวเองในบางจุด แต่ท่านเจ้าคุณท่านสามารถไปได้หมด ดูจากการอ่านไดอาร่ีของท่าน และท่านก็ได้บันทึกไว้ด้วยว่าผู้ใดท่ีได้ช่วยเหลือ

ท่านไว้ในหลายโอกาส แต่ละท่านมีความสำาคัญต่อการริเร่ิมบริษัทผลิตเบียร์แห่งแรกของประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมาย แม้ในท่ามกลางวิกฤต

ต่างๆ ต้ังแต่การเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงสงครามโลก รวมถึงการแกล้งกันแบบซ่ึงๆ หน้าจากบุคคลท่ีมีอำานาจ หลายคร้ังก็พ้นทุกข์มา

ได้ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ บ้างก็ด้วยโชคลาภของท่านเจ้าคุณเอง และแน่นอนว่าการไม่ท้อต่อสถานการณ์ต่างๆ ของท่านเจ้าคุณ

ทำาให้ทุกอย่างบรรลุผลใกล้เคียงความต้องการที่สุด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมจึงขอแนะนำาบุคคลต่างๆ ที่มีความสำาคัญกับการก่อตั้งบริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด เป็นตอนๆ ไป เพื่อไม่ให้ท่านทั้งหลายนี้ถูกลืมหายไปตามกาลเวลา บุคคลแรกก็คือ 

 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรประสูติ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2424 เป็นพระโอรส

องค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 กับเจ้าจอมมารดา

วาด ทรงศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบก่อน

ไปทรงเรียนต่อที่โรงเรียนแฮโรว์ ประเทศ

อังกฤษ เมื่อปี 2437 และทรงศึกษาต่อวิชา

วิศวกรรมที่ ตรินีตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ และวิชาทหารช่างที่ แชทแฮม 

จากนั้นเสด็จศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ

ฝรั่งเศส ทรงศึกษาการทำาทำานบ และขุด

คลอง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนเสด็จ

กลับมาทรงงานและศึกษาต่อที่ประเทศ

อังกฤษ จนได้เป็นสมาชิกของ M.I.C.E.

หรือ Member of the Institution of Civil 

Engineer

พวกเราชาวไทยควรจะบันทึกไว้เลย

ว่าพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรทรงเป็น

บุคคลสำาคัญของชาติอีกพระองค์หนึ่ง 

ทรงมีความสามารถยิ่ง และทรงนำาพาชาติ

สยามให้เป็นประเทศที่เจริญล้ำาหน้ามาก

ในยุคสมัยของพระองค์ท่าน หลังจากที่ได้

เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2447 ทรง

รับราชการทหารเหล่าทหารช่าง แห่งกรม

ยุทธนาธิการทหารบก พระองค์ทรงดำารง

ตำาแหน่งจเรทหารช่างพระองค์แรกในปี

พ.ศ. 2451 ทรงดำารงตำาแหน่งนี้เป็นระยะ

เวลาถึง 17 ปี

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาํแพงเพชรอัครโยธิน
ต้นราชสกุล “ฉัตรไชย” ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และพระบิดาแห่งการรถไฟไทย

พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรกับเจ้าจอม
มารดาวาด พระรูปทรงฉายเมื่อครั้งเสด็จ
กลับจากทรงศึกษาในยุโรป พ.ศ. 2447



61SINGHA  MAGAZINE



62 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ทรงนำ�คว�มรู้ในวิช�ก�รทห�รแผน

ใหม่ต�มอย่�งประเทศตะวันตกม�ปรับปรุง

กิจก�รทห�รช่�ง จนได้รับก�รยกย่องว่�เป็น

ผู้ว�งร�กฐ�นกิจก�รทห�รช่�งแผนใหม่และ

กองทัพ นอกจ�กนี้ พระองค์ทรงได้รับให้

ดูแลเรื่องก�รรถไฟไทยตั้งแต่ปี 2460 เป็น

ผู้ดำ�เนินก�รให้รถไฟไทยเป็นที่ล้ำ�สมัยม�ก

ที่สุดในสมัยนั้น ได้รับคว�มไว้ว�งพระร�ช

หฤทัยจ�กพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�

เจ้�อยู่หัวเป็นอย�่งม�ก และต่อม�พระบ�ท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่

6 ทรงมอบให้ดูแลด้�นก�รคมน�คมและก�ร

สื่อส�ร ทรงจัดตั้งที่ทำ�ก�รไปรษณีย์โทรเลข

ทั่วประเทศ ให้บริก�รรับส่งจดหม�ย พัสดุ

ไปรษณีย์ ธน�ณัติ และโทรเลข รวมทั้งก�ร

ติดต่อสื่อส�รท�งโทรศัพท์และวิทยุโทรเลข

ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ทรงเป็นคนไทย

คนแรกที่ขึ้นเครื่องบิน และทรงว�งร�กฐ�น

กิจก�รก�รบินขึ้นในประเทศไทย และก�ร

จัดก�รบินพ�ณิชย์ระหว่�งประเทศ จัดตั้ง

บริษัทเดินอ�ก�ศและเปิดเส้นท�งพ�ณิชย์

ต่อม�ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�

เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 7 ทรงให้ดูแลกระทรวง

พ�ณิชย์เพิ่มเติม ดูแลขย�ยกิจก�รก�รค้�

กับทั้งในและนอกประเทศ จนเป็นที่ม�ของ

ก�รเข้�เฝ้�ฯ ของท่�นเจ้�คุณ เพื่อทูลเสนอ

เร่ืองก�รต้ังบริษัทผลิตเบียร์แห่งแรกของไทย

เสด็จในกรมฯ จึงไดทู้ลต่อในหลวงรัชก�ลที่

7 เป็นก�รจุดประก�ยคว�มฝันและเดินหน้�

สร้�งง�นให้กับประช�ชนช�วสย�มและ

สร�้งชื่อเสียงให้กับประเทศช�ติ

 พระเจ้�อยู่หัวทรงเห็นชอบด้วยเป็น

อย่�งยิ่งเพร�ะจะเป็นก�รช่วยสร้�งง�นเพิ่ม

เติมให้แก่ประสกนิกรของพระองค์ท่�น 

และจะเป็นสินค้�ที่จะช่วยคงเงินให้อยู่ใน

ประเทศ  ไมพ่ดูถงึว�่ในสย�มประเทศกจ็ะมี

เบียร์แห่งช�ติด้วยแล้ว พระย�ภิรมย์ภักดี

ก็ได้รับพระร�ชท�นไฟเขียวให้เดินหน้�ต่อ

ด้วยก�รยื่นเรื่องเข้�ที่ประชุมอภิรัฐมนตรี 

ต่อม�เกิดคว�มล่�ช้�ข้ึนในก�รประชุม เป็นท่ี 

หนักใจของพระย�ภิรมย์ภักดียิ่งนัก แต่เมื่อ

ได้พบกับเสด็จในกรมฯ ที่สน�มกอล์ฟดุสิต

ท่�นถ�มถึงคว�มคืบหน้� พอทูลให้ฟัง เสด็จ

ในกรมฯ ท่�นก็เลยให้ทูลให้พระเจ้�อยู่หัวฟัง

เดี๋ยวนั้น จึงมีคว�มคืบหน�้ขึ้น ต่อม�เกิด

(ซ้ายไปขวา) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 6 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ พระองค์เจ้าบุร
ฉัตรไชยากร และพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช

พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรประทับเครื่องบิน นับว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นเครื่องบิน

ตราบุรฉัตร
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แสตมป์ชุดครบรอบ 100 ปี 
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร 

กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 และพระราชินีเสด็จฯ
ทอดพระเนตรการสร้างโรงเบียร์ท่ีบางกระบือ มีเสด็จในกรมพระกำาแพง
เพชรฯ (ซ้ายสุด) ตามเสด็จฯ ด้วย ณ วันท่ี 11 กรกฎคม พ.ศ. 2476

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภา

วสิทธิ์นฤมล พระชายา

ปัญหาเรื่องขาดเงินทุนเพราะเปลี่ยนแปลง

การปกครอง มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีคลังใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหุ้น

ในกิจการก็ทยอยหายกันไปเพราะความไม่

แน่นอนของเศรษฐกิจของประเทศขณะนั้น

ท่านเจ้าคุณจะลงไปพักผ่อนท่ีหัวหินก็เผอิญ

เจอเสด็จในกรมฯ บนรถไฟขบวนเดียวกัน 

ก็ได้เล่าให้ท่านฟังอีก เสด็จในกรมฯ เลยพา

เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 7 ที่พระราชวังไกล

กังวล เพ่ือขอยืมเงินจากพระคลังโดยใช้หุ้น

ส่วนตัวของพระยาภิรมย์ฯ ค้ำาประกัน โดย

เสด็จในกรมพระกำาแพงเพชรฯ ได้รับมอบ

หมายให้เป็นผู้ตรวจดูกิจการและเอกสาร

ทางการเงินทั้งสิ้น เมื่อทรงตรวจเสร็จสิ้น

ด้วยพระองค์เอง ก็ได้รับเงินยืมจากพระคลัง

เดินหน้าต่อได้ ครั้นพระเจ้าอยู่หัวและพระ

ราชินีเสด็จฯ ทอดพระเนตรการก่อสร้างโรง

เบียร์ที่บางกระบือ เสด็จในกรมพระกำาแพง

เพชรฯ ก็ตามเสด็จฯ ด้วย (รายละเอียดอ่าน

ได้ใน สิงห์ แมกกาซีน ฉบับที่ 3/2013)

เสด็จในกรมพระกำาแพงเพชรอัคร

โยธิน ทรงให้ความช่วยเหลือพระยาภิรมย์

ภักดีในหลายโอกาสด้วยกัน ทรงมีความคุ้น

เคยกับครอบครัวท่านเจ้าคุณ จนถึงรุ่นลูก

รุ่นหลาน ดังเช่น พระวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าวิมลฉัตร พระธิดา ทรงสนิทสนมกับคุณ

วิทย์และคุณหญิงสำาเนียง ภิรมย์ภักดี และ

ทรงเป็น “เถ้าแก่ฝ่ายชาย” ให้กับผู้เขียน

เมื่อตอนขอหมั้นสาว หลังจากการเปลี่ยน

แปลงการปกครองได้ไม่นาน เสด็จในกรมฯ

ก็ถูกรัฐบาลใหม่เชิญให้ออกนอกประเทศ

เมื่อปี 2476 ด้วยเหตุผลที่ว่า พระองค์ท่าน

ทรงควบคุมกระทรวงคมนาคมและพาณิชย์ 

และด้านการสื่อสาร เป็นจุดสำาคัญของการ

ปกครองประเทศทั้งนั้น รัฐบาลใหม่เกรงว่า

จะทรงเป็นภัยต่อรัฐบาล พระองค์ท่านจึง

เสด็จฯ ไปประทับ ณ สิงคโปร์ โดยพระยา

ภิรมย์ภักดีก็เข้าเฝ้าร่วมรับประทานอาหาร

ด้วยทุกครั้งเมื่อเดินทางผ่านสิงคโปร์เพื่อ

เป็นการระลึกถึงอดีตที่พระองค์ทรงมีส่วน

ช่วยเหลือในการสานฝันของท่านเจ้าคุณให้

เป็นจริงขึ้นมา 

 พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำาแพงเพชร

อัครโยธิน สิ้นพระชนม์ที่สิงคโปร์ในอีก 3 ปี 

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2479 สิริพระ

ชนมายุได้ 55 ปี
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

เบียร์ทางเลือกในอดีต

ภายหลังจากท่ีเร่ิมมีการแย่งชิงตลาด
เบียร์ไทยอย่างเข้มข้น เร่ิมต้นจาก
ประมาณปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา บริษัท 
บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ได้ออกเบียร์ใหม่
มาหลายตัวในกลยุทธ์เพ่ือการปกป้อง
ส่วนแบ่งของตลาดเบียร์ และพยายาม
ยึดคืนส่วนท่ีหายไป ล้วนเป็น fififfiighting 
brand ให้กับบริษัทท้ังส้ิน

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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ปากกาพาไป / ว่าด้วยเรื่องของความเย้ายวน

ว่าด้วยเร่ืองของความ

เย้ายวน
เร่ือง: วิฬาร์สุดา

อตุะ๊!! คณุบอกอจะใหอ้ฉินัเขยีนเรือ่งอะไร

ล่อแหลมในช่วงเวลานี้ละคะนี่ เดี๋ยว คสช. มา

เชญิอิฉนัไปเขา้ค่ายเลีย้งดแูลว้ใครจะใหข้้าวให้

ปลาทูน่าเหมียวๆ ของอิฉัน

ออ้ เรือ่งเยา้ยวนเซก็ซีน่ีไ่มล่อ่แหลมเหรอ

คะ แหะๆ โทษทีค่ะ อิฉันดราม่าไปหน่อย

เฮ้อ อฉินัก็ไมเ่ชีย่วชาญเรือ่งอะไรทำานอง

เน้ียหรอกนะคะ ร้อนถึงต้องเรียกประชุมโคเฒ่า

แต่จะชวนมาชุมนุมกันตัวเป็นๆ ก็เดี๋ยวจะ

โดนจบัขอ้หาซอ่งสมุแถมยงัตดิเคอรฟ์วิอกี

เลยตอ้งรบีสรา้งกลุม่ไลนเ์ฉพาะกจิกอ่น

ที่เขาจะมาดักฟังและทำา Gateway 

Error ไปอีก

“เรื่องความเซ็กซี่นี่เป็นเรื่อง

ของสเป็คแต่ละคน” โคเฒ่าตน

หนึ่งบอก ก็ถูกของมัน

เอ้ย เขา

   เพราะ

เ ท่ าที่

สาธยายกันมามีทั้ง ขาวอวบอึ๋ม ขายาวโค้งเว้า

เย้ายวน อะไรก็ว่ากันไป เพ่ือนโคเฒ่าอีกตน

บอกว่า “เซ็กซี่มันก็น่า...อย่างเดียว คำามันก็

บอกอยูโ่ตง้ๆ” เจออยา่งนีก้อ็ึง้ไปเหมอืนกนัค่ะ 

แตก่ก็ดัฟนัเถยีงไปวา่อฉินันะ่คดิวา่ความเซก็ซี่

มนัไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารแตง่ตวัปลกุใจเสอืปา่แบบไม่

เหลืออะไรให้จินตนาการเลย หรือพวกตาแบ๊ว

กลมนมตู้ม ขาผอมเป็นตะเกียบใส่รองเท้าส้นตึก

ดชูอบกล มนัอยูท่ีก่ริยิาทา่ทาง การพดูการจา

ด้วย ถูกปะ เพื่อนโคเฒ่าตนเดิมตอบกลับว่า 

“ถูก...ความเซ็กซี่ก็เหมือนหีบห่อของอะ บาง

อยา่งหอ่สวยเชยี เปดิมาอยากปาทิง้ บางอยา่ง

แกะแลว้นา่ใชแ้ตไ่มอ่ยากเกบ็ บางอยา่งขอเก็บ

ไวใ้ชค้นเดยีว ความเซก็ซีม่นัเปน็บนัไดขัน้แรก

ท่ีทำาให้คนอยากรู้จัก” แล้วไอ้พวกท่ีอยากปาท้ิง

นี่มันเป็นไง “ก็พวกที่ดูดีดูเป๊ะทุกอย่าง แต่พอ

พดูคยุดว้ยแลว้แบว๊อยา่งเดยีว หรอืกริยิาทราม

ก็ไม่ไหวนะเธอ” คำาตอบนี้ทำาให้โคหลายตน

พยักหน้าหงึกหงัก (ด้วยสติ๊กเกอร์) และต่าง

บอกวา่ “ชา่ยๆ เซก็ซีแ่ตไ่มม่คีวามคดิหรอืไหว

พรบิกไ็มเ่อานะ ความเซก็ซีห่ายไปเลย” เรือ่งนี้

เคยคยุกะโคหนุม่อยูค่ะ่ โคหนุม่ตนหนึง่บอกว่า

“ถา้เซก็ซีแ่บบอือ้หอื แตบ่ือ้ดกัดานนีผ่มขอแค่

คืนเดียวนะ” โหดค่ะน้องโคตนนี้ คงประเภท
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แกะแล้วน่าใช้แต่ไม่อยากเก็บ

นอ้งโคหนุม่อารมณล์ะเมยีดละไมบอก

อฉินัวา่ “บางทสีาวหนา้ตาธรรมดาๆ รปูรา่ง

โอเค นั่งอ่านหนังสือ จิบกาแฟอยู่เฉยๆ เขา

ก็ดูเซ็กซี่ได้ครับพี่ มันอยู่ที่บรรยากาศและ

สถานที่ด้วยอะ

ครับ” ถามโคทุก

วัยว่าแฟนหรือ

เมียนี่ถ้าเซ็กซี่

จะยอมกันไหม 

ส่วนใหญ่ก็ชอบ

ท่ีให้ผู้หญิงของ

ตัวเซ็กซี่นะคะ 

แบบเปดิหอ่แลว้

เก็บเอาไว้ใช้คน

เดยีว และความ

เซ็กซี่ของที่ รัก

ของแต่ละคนก็

ต่างกนัไป ไมใ่ช่

เกีย่วกบัเรือ่งรปู

ร่างอวบอึ๋มหรือ

หน้าตาสวยเป็นดาราแล้ว แต่จะเป็นเรื่อง

ความเซ็กซี่เพราะเธอมีอารมณ์ขันบ้าง หรือ

วิธีพูดจาที่มีจริตจะก้านบ้าง เพื่อนโคเฒ่า

บอกอิฉันว่า สาวมี “พุง” ก็เซ็กซี่ได้นะ โอ้ว

อย่างนี้อิฉันค่อยมีความหวังหน่อย แต่มัน

ดันต่อด้วย ไม่ใช่พุงหลามอย่างเธอนะ ชิ 

ไอ้กินหญ้าอ่อน 

ความเซ็กซี่ไม่ใช่แต่ผู้หญิงจะมีความ

เยา้ยวนใจไดน้ะคะ หนุม่ๆ เซก็ซีก่ม็มีากมาย

คะ่ แตคุ่ยกบัเพือ่นสาวๆ กไ็มค่อ่ยจะมคีวาม

เห็นกนัสกัเทา่ไร มบีอกมาบา้งวา่ หนุม่เซก็ซี่

ก็ต้องมีกล้ามสวยนะ อย่างอื่นนึกไม่ออก

สำาหรับอิฉันเองคิดว่าผู้ชายนี่เซ็กซี่ที่นัยน์ตา

และเสียงค่ะ ถ้าเจอหนุ่มตายิ้มได้ เสียงนุ่ม

ทุ้มนี่ยอมมอบกายถวายชีวิตให้เลยค่ะ และ

ถ้าบวกรูปร่างงามมีกล้ามในที่เหมาะที่ควร

กย็ิง่ดใีหญค่ะ่ ลองคดิดสูคิะวา่หนุม่หลอ่ล่ำา

เดินมาหา พออ้าปากพูดเสียงดังแหงวๆ นี่

อิฉันคงเผลอขำาก๊ากใส่แน่เลย เฮ้อ...จะหา

ไดไ้หมนีห่นุม่สมบรูณแ์บบขนาดนี ้เอ แตจ่ะ

ว่าไป จริงๆ ก็เพิ่งเจอมาหนึ่งหนุ่มค่ะ โอ๊ย 

โผลม่าทำาหวัใจแก่ๆ  เตน้ตุม้ตอ่ม หนุม่นอ้ย

หนา้ตาประมาณ คอีาน ูรฟีส ์บวกกบั ทอม 

ฮาดี ้พระเอกใน

ดวงใจท้ังคู่ แถม

เสียงก็ เพราะ 

กลา้มแขนกง็าม

แต่คุยไปคุยมา

อยากร้องไห้โฮ

ค่ะ ท่าทางน้อง

เขาไม่ไยดีกับ

ผู้หญิงแน่นอน 

เศร้า :’(   

ถึ งแม้ ว่ า

สาวใหญ่จะไมม่ี

ความเห็นกัน

เรือ่งความเซก็ซี่

ของหนุม่ๆ อิฉัน

เลยหนัไปคยุกบั

สาวๆ รุ่นใหม่ ได้คำาจำากัดความมาชัดเจน

มาก น้องๆ บอกว่า หนุ่มเซ็กซี่นี่ต้อง “ผิว

ดี ขาแน่นกล้าม หุ่นสามเหลี่ยม นิ่งๆ พูด

นอ้ย และฉลาดพดู” อฉินัชอบใจมากรบีเอา

ไปเยาะเย้ยพวกโคเฒ่า หวังว่าจะสลดกัน

บ้าง ผลปรากฏว่าไอ้โคเฒ่ากินหญ้าอ่อน

ส่งรูปข้าวปั้นกลับมาให้ค่ะ แถมบอกอีกว่า 

“คนนีร้บัรองเงยีบกรบิ” ตามดว้ยสติก๊เกอร ์

“จุ๊บุจุ๊บุ” อิฉันได้แต่ด่าทอใส่ไอโฟนอยู่คน

เดียว ไอ้กรวย!!

“ความเซ็กซ่ีก็เหมือนหีบห่อ
ของอะ บางอย่างห่อสวย
เชีย เปิดมาอยากปาท้ิง 

บางอย่างแกะแล้วน่าใช้แต่
ไม่อยากเก็บ บางอย่างขอ
เก็บไว้ใช้คนเดียว ความ

เซ็กซ่ีมันเป็นบันไดข้ันแรกท่ี
ทำาให้คนอยากรู้จัก”
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ความรู้ทั่วไป / สิงห์รักษ์โลก

จากกากเบียร์
สู่นวัตกรรมรักษ์โลก

ปัจจุบันหลายบริษัทได้มีการดำาเนิน

การนำาของเสยีของบรษิทัเอง กลบัมาพฒันา

ให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่ออย่างสร้างสรรค์

เช่น บริษัท โคคาโคล่า ร่วมมือกับแบรนด์

เฟอร์นิเจอร์ EMOCO ในการพัฒนาเก้าอี้

111 Navy Chair ซึ่งทำาจากขวดพลาสติก

Coke 111 ขวด มีความทนทาน มีทั้งหมด

6 สี สนนราคาตัวละ US$230  (7,500 บาท)

และปัจจุบันได้กลายเป็นเก้าอี้คลาสสิกไป

เรียบร้อย หรือบริษัท Nike ที่นำาเศษชิ้นส่วน

จากการตัดเย็บรองเท้า มาพัฒนาเป็นคอล

เลคชั่นรองเท้าเล่นบาสเก็ตบอลรุ่น Zoom 

โดยนักบาสเก็ตบอล All Star อย่าง Steve 

Nash จากทีม Phoenix Suns ได้นำามาใช้

ในการแข็งขันกับทีม Dallas เป็นที่เรียบร้อย

ตั้งแต่ปี 2008

เรื่อง อ.สิงห์ อินทรชูโต

111 Navy Chair

Zoom

ใครจะคาดคิดว่าบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี หรือ สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ท่ีให้ความสำาคัญกับสังคมและการกีฬาอย่างมากมาโดยตลอด จะมีการ

พัฒนาแนวคิดรักษ์ส่ิงแวดล้อมเชิงนวัตกรรมท่ีน่าท่ึงในปีท่ีผ่านมา ผู้บริหาร นักคิด นักวิจัย และพนักงานหลายกลุ่มภายในเครือบุญรอด มุ่งม่ัน

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือค้นหาโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ อย่างสร้างสรรค์ หลายโครงการให้ความสนใจกับแนวคิดเร่ือง Circular Economy 

Circular Economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เน้นการผลิตและบริโภคโดยไม่มีของเหลือท้ิงให้เป็นภาระส่ิงแวดล้อม พูด

ง่ายๆ ก็คือ การบริหารจัดการนำาเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงตรงข้ามกับแนวทางเดิมๆ ท่ีเป็นแบบเส้นตรงคือ “สกัดวัตถุดิบ-ผลิตสินค้า-โยนท้ิง

หลังการใช้งาน” ขยะเลยล้นโลกอย่างท่ีเห็น ทุกวันน้ีพวกเราท้ิงขยะกว่า 41,000 ตันต่อวัน หรือราว 15 ล้านตันต่อปี ซ่ึงเพียงพอท่ีจะสร้างพีระมิด

แห่งคูฟู พีระมิดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก (สร้างด้วยหินกว่า 2 ล้านก้อน มีความสูง 139 ม. และมีฐานกว้าง 230 ม.) ได้ถึงเกือบ 3 พีระมิด! 

“ผลติและบรโิภคโดยไมม่ขีองเหลือทิง้ใหเ้ปน็ภาระส่ิงแวดล้อม”
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สำ�หรับบริษัทบุญรอดฯ ก�รใส่ใจเรื่องของ

นวัตกรรมผนวกกับแนวคิดท่ีจะดูแลส่ิงแวดล้อม 

ทำ�ให้เกิดผลิตภัณฑ์และวัสดุใหม่ที่น่�สนใจเป็น

อย่�งย่ิง โดยเฉพ�ะบริษัทบุญรอดฯ ซ่ึงเน้นเคร่ือง

ด่ืมและอ�ห�ร ไม่ใช่ผู้ผลิตวัสดุแต่อย่�งใด เช่น 

แทนทีจ่ะนำ� Spent grain (ข้�วบ�ร์เลย์ท่ีเหลือจ�ก

ก�รหมักเบียร์) ไปใช้เป็นอ�ห�รสัตว์ ซ่ึงมีมูลค่�

น้อย ข้�วบ�ร์เลย์ท่ีเหลือจ�กก�รผลิตน้ี มีเบต้�

กลูเคน (Beta Glucan) ส�ม�รถนำ�ม�สกัดเอ�

ยีสต์ท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รช่วยฟ้ืนฟูและบำ�รุง

เซลล์ได้ ในยุคที่ทุกเพศทุกวัยต่�ง

ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสวย

คว�มง�มจึงเกิดผลิตภัณฑ์

ครีมบำ�รุงผิวภ�ยใต้ชื่อ

Brew Skin มีว�งจำ�หน่�ย

แล้วในขณะนี้ 

ส่วน Spent grain ท่ี

ยังมีอีกม�กม�ยน้ัน ก็ได้

รับคว�มร่วมมือจ�กโรงง�น

ท่ีบ�งเลน จังหวัดนครปฐม และ

พัฒน�ร่วมกับบริษัท Sonite ให้เป็นวัสดุ

ก่อสร้�ง เช่น หินเทียม (Solid Surface) โมเสค 

(Mosaic) และกระเบ้ือง (Tiles) โดยก�รเก็บใช้วิธี

นำ�ก�กเบียร์ม�เกล่ียบนผืนผ้�ใบ

และต�กแดด เป็นก�ร

ช่วยลดก�รใช้พลังง�น

 

ระยะท�งต้ังแต่ออกจ�กกระบวนก�รผลิตจนถึง

ต�กแห้งน้ัน ห่�งกันไม่เกิน 500 เมตร ไม่ต้อง

ขนส่งไกล ส่วนระยะเวล�ของก�รต�กก็ประม�ณ 

4 วัน ข้ึนอยู่กับจำ�นวนและคว�มแรงของแสงแดด 

วัสดุจ�กก�กบ�ร์เลย์น้ี ผ่�นม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม

วัสดุก่อสร้�งแล้ว และได้นำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุง

อ�ค�รนอนแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นต้นแบบในก�ร

ปรับปรุงอ�ค�รอ่ืนๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย ในวัน

เกิดของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ท่ีผ่�นม� วัสดุท่ี

พัฒน�จ�ก Spent grain นี้ก็ได้ถูกสร้�งสรรค์

ให้เป็นช้ันว�งหนังสือทรงสูงทันสมัย

สีข�วนวลร�วหินธรรมช�ติ

ได้รับก�รตีพิมพ์ในหนังสือ

ตกแต่งบ้�นม�กม�ย ใน

ช่วงเดือนเมษ�ยน 2557 

ที่ง�นเกษตรแฟร์ มห�

 วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

ผลง�นจ�กนวัตกรรมวัสดุน้ี

ถูกจัดแสดงและได้รับคว�ม

สนใจอย่�งม�ก หล�ยคนอ�จได้

เหน็ประตมิ�กรรมสงิหท์ีย่นือยูห่น�้หอ้ง

ทำ�ง�นของคณุภูรติ และหน�้หอ้งทำ�ง�นของคณุ

ปิติ ก็ได้รับก�รสรรค์สร�้งจ�กวัสดุนี้เช่นกัน 

คว�มต้องก�รที่จะพัฒน�ด้�นนวัตกรรม 

ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้อง

กับธุรกิจของบริษัทบุญรอดฯ ทำ�ให้เกิดก�ร

พัฒน�ต่อยอด จ�กก�รสร้�งวัสดุก่อสร้�ง 

เร่ิมมีก�รพัฒน�เคร่ืองใช้บนโต๊ะอ�ห�ร 

เช่น ถ้วย จ�น ช�ม ที่ม�จ�กข้�ว

บ�รเ์ลยท์ีเ่หลอืจ�กก�รผลติเช่นกนั

เพื่อนำ�ม�ใช้กับร้�นอ�ห�รต่�งๆ

ของบรษิทัในเครอื เชน่ ในร�้น

Konoya, EST.33, Farm Design 

หรือแม้แต่ในล�นเบียร์ต่�งๆ ทั่ว

ประเทศ ห�กมีก�รนำ�ไปใช้อย่�งแพร่หล�ยทั้ง

ภ�ยในและภ�ยนอก บริษัทบุญรอดฯ ก็จะเป็น

ต้นแบบก�รบริห�รจัดก�ร Circular Economy 

ของประเทศไทยอย�่งแน่นอน  Let’s go green 

the Singha way! ชั้นว�งหนังสือทำ�จ�ก Spent grain
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เรียบเรียง: ศิกานต์

สมัยนี้ใครๆ ก็อยากมีผิวขาวใสกันทั้งนั้น ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะทำาให้ดูมีออร่าวิ้งๆ ดึงดูดสายตาคนมอง เทรนอยากขาวใส

เหมือนชาวเกาหลีญี่ปุ่น ดูท่าว่าจะอยู่เป็นกระแสนิยมของคนไทยต่อไปอีกนาน ผลิตภัณฑ์เพื่อความขาวใสในท้องตลาดจึงผุดขึ้นตรึมเหมือน

ดอกเห็ด นอกจากไวท์เทนนิงที่ฮอตฮิตตลอดกาล ช่วง 3-4 ปีมานี้ยังมีชื่อ “คอลลาเจน” ให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ 

 เอาละ ไวทเ์ทนนงิ ชือ่กบ็อกอยูว่า่เกีย่ว

กับความขาว แต่พอเป็นคอลลาเจน หลาย

คนยงัสงสยัวา่มนัจะชว่ยใหข้าวยงัไง มัน่ใจ

ได้ไหมว่าขาวแน่นอน เมื่อผลิตภัณฑ์เพื่อ

ความขาวใสนำาคอลลาเจนมาเป็นตัวชูโรง

อย่างที่เห็น คอลลาเจนเลยถูกโฟกัสมาที่

เรือ่งของความขาว แตแ่ทจ้รงิคอลลาเจนคอื

อะไร และมคุีณคา่กบัรา่งกายแคไ่หน หลาย

คนอาจยังไม่เข้าใจนัก

 คอลลาเจนมาจากไหน...คอลลาเจน

ไม่ใช่สิ่งที่หายากเย็น แต่อยู่ในเส้นผม เล็บ 

ผิวหนัง กล้ามเนื้อ แม้แต่เส้นเลือด กล่าว

งา่ยๆ คอลลาเจนอยูใ่นรา่งกายของเราและ

สัตว์ทั้งหลาย มันคือ “โปรตีน” ที่เป็นส่วน

ประกอบหลักในโครงสร้างส่วนที่ยืดหยุ่น

ของรา่งกาย เปน็โปรตนีในผวิหนงัทีท่ำาใหผ้วิ

เต่งตึง และทำาหน้าที่เชื่อมเซลล์และอวัยวะ

ต่างๆ ไว้ด้วยกัน บางคนจึงเปรียบคอลลาเจน

เสมือนเป็น “กาวแห่งชวีติ” สอดคลอ้งกบัชือ่

คอลลาเจน (Collagen) อันมีรากศัพท์จาก

ภาษากรีก “Kolla” ที่แปลว่า กาว

คอลลาเจนไมไ่ด้เป็นตวัสรา้งผวิขาว มสีาวๆ ไมน่อ้ยเขา้ใจผดิเรือ่งนี ้แตค่อล

ลาเจนจะทำาให้ผวิพรรณเปลง่ปลัง่ มนี้ำามนีวล ไมม่รีิว้รอยเห่ียวยน่ ซึง่ผวิหนงัของเรา

มีคอลลาเจนอยู่ 70% แต่เมื่อย่างเข้าวัย 25-30 ปี ร่างกายจะเริ่มลดการสังเคราะห์

คอลลาเจน โดยเฉลีย่ลดปรมิาณลงปีละ 1% ดังนัน้พอเราอายุ

มากขึ้น ผิวพรรณจะเริ่มเหี่ยวย่น เมื่อถึงเวลานี้ เราควร

กนิอาหารทีช่ว่ยเสรมิสรา้งคอลลาเจนใหก้บัรา่งกาย ถา้

ผิวพรรณของเราดูเปล่งปลั่ง จะทำาให้เราดูสุขภาพดีมี

ออร่าวิ้งๆ โดยไม่จำาเป็นต้องผิวขาวเลย 

จรงิหรอืไม ่สวยใสดว้ย

คอลลาเจน

เมื่อในร่างกายมี
คอลลาเจนอยู่แล้ว
ทำาไมเราถงึไมข่าวละ่...
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อาหารที่มีคอลลาเจนตามธรรมชาติ

เป็นเมนูที่เราคุ้นเคย และเป็นเมนูโปรดของ

ใครหลายคน อาท ิต้มยำ�ข�ไก่ คนไหนชอบ
กินข้าวต้มกุ๊ยจะรู้จักดีในชื่อ ซูเปอร์ตีนไก่ 

เอ็นขาไก่นี่แหละเป็น

คอลลาเจนอย่างดี 

บางทีเขาเลยเรียก

เลน่ๆ วา่ “ซปุสวย”

ส่วนอาหารจีนท่ี

ดังๆ ก็คือ หูฉล�ม 
(แท้) ขายกันราคาแพงหูฉี่ บอกว่ากินแล้ว

อ่อนเยาว์ ซ่ึงเบ้ืองหลังความอ่อนเยาว์นั้น

เพราะมันเป่ียมคอลลาเจนนั่นเอง ถ้าเป็น

อาหารฝรั่งจ๋า เขาจะมี เยลลีหัวหมู ที่เอา
หัวหมู หางหมู มาเคี่ยวเป็นสตูแล้วทิ้งไว้

ให้เย็น กินกันในวันคริสต์มาส 

สำาหรับใครที่ไม่ชอบกินขาไก่ และไม่

สามารถกินเยลลีหัวหมูหรือหูฉลามราคา

แพงได้ คอลลาเจนชั้นเลิศมีอยู่ใน อ�ห�ร
ทะเล ทั่วไปเช่นกัน จำาพวกปลาเล็ก

ปลาน้อย โดยเฉพาะ

ปลาทะเลน้ำาลึก

หมกึ หอยนางรม 

ต้มยำาหัวปลากะพง

ขาว ที่เห็นคนญ่ีปุ่น

เกาหลีเขาผิวสวยกัน

เพราะคุน้กบัการกนิอาหารทะเลนีล่ะ แต่

กนิมากไปกต็อ้งระวงัสิง่อนัตรายอยา่งสาร

ตะกั่ว ปรอท โลหะหนัก หรือถ้าใครบอก

อาหารทะเลแพงไปอีก มีเมนูง่ายๆ ท่ีไม่แพง

กค็อื นำ�้ต้มกระดกูหม ู(หรอืไก)่ ขอ้กระดกู
เหล่านี้มีคอลลาเจน แต่อย่ากินบ่อยเดี๋ยว

 ได้ความอ้วนแถมมา เป็นธรรมดาของ

อาหารทุกชนิดที่มีทั้งประโยชน์และโทษ

นั่นเอง          

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.oknation.net/blog/DIVING  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=680123 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9540000036104

ที่สำาคัญ กินคอลลาเจนแล้วอย่าลืมกินอาหารจำาพวกผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆ ด้วย เพราะเป็นตัวช่วย

ดูดซึมคอลลาเจนให้เห็นผล รวมทั้งทำาสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันไป ได้แก่ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน นอน

หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำาเปล่าให้มากๆ หากทำาได้ตามนี้ ไม่ว่าเราจะมีผิวสีอะไร รับรองได้ว่าผิวเราจะ

เปล่งปลั่ง สวยใส เพิ่มเสน่ห์ของเราได้อย่างแน่นอน

แล้ว...
คอลลาเจน
อยู่ในอาหาร
ชนิดใดบ้าง
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เรื่อง: ศศินา จันทรสุเทพ

เดวิด แกนดี้
ผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก

DAVID GANDY

แกนดี้ เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีมากพร้อม ทั้งพ่อแม่ช่วยกัน

ทำางานหนักเพื่อที่จะส่งลูกให้เรียนหนังสือ เพื่อที่จะหางานที่ดี มีเงิน

ขึ้นมาบ้างในอนาคต ตัวเดวิดเองใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นสัตวแพทย์แต่

เรียนไม่ดีพอที่จะต่อทางด้านนี้ได้ เลยเปลี่ยนไปเรียนด้านการตลาดที่

มหาวิทยาลัยแห่งกลอสเตอร์ ได้เริ่มทำ�ง�นเป็นคนขับรถส่งรถยนต์ลง

สน�มแข่งให้กับนิตยส�ร Auto Express ไปด้วยเพื่อห�ร�ยได้เสริม

และด้วยความที่เขารักรถเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้หางานที่จะต้องมา

เกี่ยวพันกับรถยนต์ จะได้มีโอกาสขับรถดีๆ แม้ว่าจะเป็นแค่การส่งรถ

ลงสนามแข่งก็พอใจแล้ว ได้มีโอกาสสัมผัสของสวยของงาม เดวิดเป็น

คนขยันเรียน ไม่เกเร ค่อนข้างขี้อาย ตัวใหญ่ สูง 6 ฟุต 3 นิ้ว หรือ

192 ซม. ชอบเล่นกีฬา หน้าตาดีพอใช้ เพื่อนร่วมห้องพักของเขาก็

เลยแอบส่งรูปเดวิดเข้าประกวดนายแบบที่จัดขึ้นโดยรายการช่วงเช้า

ของสถานีโทรทัศน์ ITV เมื่อปี 2544 และได้รับโทรศัพท์จากรายการ

ให้เข้าไปพบ เขานึกว่าพูดเล่น เพื่อนเขาเลยสารภาพ เดวิดก็เห็นเป็น

เรื่องขำา และคิดว่าลองดูหน่อยก็ไม่เสียหาย เพราะอย่างน้อยเขาก็ได้

ประสบการณ์แน่นอน แต่แล้วกลับชนะเลิศอย่างไม่คาดฝัน ตอนนั้น

เขาอายุ 21 ปี ได้ทำาสัญญากับ Select Model Management บริษัท

ผู้จัดการนางแบบนายแบบชั้นนำาของอังกฤษ

คนเราบางครั้งมองอนาคตไว้ให้กับตัวเองอย่าง 

แต่ออกมาจริงเป็นอีกอย่าง ผิดคาดโดยสิ้นเชิง 

บ้างก็เชื่อว่า “เขา” ด้านบน กำาหนดชะตาชีวิตไว้ให้แล้ว 

สำาหรับคนที่ลงมาเกิดบนพื้นโลกใบนี้ ดูจะเป็น

จริงเสียเหลือเกินในที่นี้
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เพชรใหญ่และแพงระดับโลกบนมือของ Laurence Graff

73SINGHA  MAGAZINE



74 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ในขณะนั้น นายแบบยอดฮิตจะมีรูปร่างที่ผอมกะหร่อง มีหน้าตา

ที่ดูละมุนเหมือนผู้หญิง ส่วนเดวิดมีรูปร่างใหญ่ มีกล้าม หน้าตาหล่อ

แบบคลาสสิก เป็นผู้ชายที่ดูเป็นผู้ชาย ซึ่งผิดไปอย่างสิ้นเชิงจากความ

ต้องการของตลาดนายแบบในขณะนั้น เลยไม่ค่อยมีงานเข้ามา นาย

แบบสไตล์เดวิดเลยค่อยๆ หายหน้าหายตากันไป หางานอื่นทำากันเพื่อ

เลี้ยงชีพ เดวิดเองเห็นว่าในอดีตแฟชั่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รูปร่าง

หน้าตาของนางแบบและนายแบบก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ประกอบกับมี

เอเย่นต์ที่ดี จึงรับงานหลากหลายชนิดรวมถึงงานโฆษณาเล็กๆ และ

งานในต่างประเทศ จนกระทั่งปี 2006 ห้องเสื้อโดลเช่แอนด์แกบบาน่า 

(Dolce & Gabbana) ห้องเสื้อชื่อดังของอิตาลี จะเปิดตัวนํ้าหอมใหม่

Light Blue สําหรับผู้ชาย และต้องการความเป็นชายในแบบคลาสสิก

โรมัน เลยตกลงเลือกเดวิดมาเป็นหน้าเป็นตาของนำ้าหอม ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิง ทุกคนเห็นภาพของชายร่างกำายำา

ในกางเกงว่ายนำ้าสีขาว อยู่บนเรือท่ามกลางนำ้าทะเลสีฟ้าใสแจ๋ว แล้ว

ถามกันว่าเขาคนนี้คือใคร งานโฆษณาชิ้นนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโลกของแฟชั่นด้วย เพราะทำาให้ผู้ชายหน้าตาแบบคลาสสิกร่างใหญ่

กลับมาเป็นที่ต้องการของห้องเสื้อทั่วโลกอีกครั้ง 

นอกจากนั้นทางโดลเช่ฯ ก็ออกหนังสือเล่มใหญ่เกี่ยวกับนายแบบ

สุดฮอตคนนี้ใน 5 ปีต่อมา คือปี 2554 ขายดิบขายดี สร้างชื่อเสียงให้

เขามากยิ่งขึ้น รายได้จากหนังสือได้มอบให้กับมูลนิธิที่จะจัดสร้างศูนย์

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เมืองฟลอเรนส์ อิตาลี ซึ่งจัดเก็บข้อมูลภาพของ

ศิลปินชื่อดังของเมืองในอดีต เช่น ไมเคิลแอนจิโล ดาวินชี่ บอติเชลลี่ 

และรวมผลงานของศิลปินดังในยุคนี้ รวมถึงช่างภาพที่ถ่ายรูปเดวิดด้วย

เป็นฐานข้อมูลครบเครื่องให้กับคนรุ่นหลัง สามารถเข้าชมได้จากทั่วโลก

ตอนนี้ เดวิดเป็นนายแบบที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด เขาเดินทาง

ตลอดเวลา และให้สัมภาษณ์ว่าขึ้นเครื่องบินกว่า 85 ครั้งต่อปี ไปทุก

ทวีปทั่วโลก ในโลกธุรกิจแฟชั่นผู้ชายที่มียอดขายถึง 1 ล้านล้านบาท

ต่อปี (ตัวเลขนี้เฉพาะที่อังกฤษ) เขาสามารถเลือกงานได้อย่างสบายๆ 

เพราะงานมีมากกว่าที่เขาจะทำาได้ และตอนนี้เขาก็สามารถออกเสียง

ได้ว่ารูปนี้ชอบ รูปนี้ไม่ชอบ เพราะชื่อของเขากลายเป็นแบรนด์ไปแล้ว 

มี image ที่จะต้อง upkeep เรียกว่ามีพาวเวอร์มากพอควรในวงการ

แฟชั่น นอกจากนี้เขาก็มี app ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการออกกำาลังกาย

และแนะนำาการแต่งตัวดูแลตัวเอง ซึ่งเดาได้อยู่แล้วว่าจะต้องขายดีมาก

 

“แต่เมื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว เขาก็ไม่ลืม

ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงสัตว์ต่างๆ 

ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ลืมที่มาของตัวเอง 

และไม่โอ่ตนเพราะลืมตัว”
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“ทุกคนเห็นภาพผู้ชายร่างกำายำาในกางเกงว่ายนำ้าสีขาว อยู่บนเรือ
ท่ามกลางนำ้าทะเลสีฟ้าใสแจ๋ว แล้วถามกันว่าเขาคนนี้คือใคร”

นอกจากงานแฟชั่น เดวิดรับงานเขียน

ในนิตยสารชั้นนำา เช่น โว้ก (Vogue) จีคิว

(GQ) และที่อื่น ส่วนใหญ่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง

ประสบการณ์ชีวิต ปรัชญาชีวิต แฟชั่น ของ

เก่า และรถยนต์ ทางหนังสือพิมพ์ Evening 

Standard ก็เคยเชิญเขาให้เป็นบรรณาธิการ

รับเชิญพิเศษในฉบับเฉพาะ และหนังสือพิมพ์

The Telegraph ก็ได้เชิญเดวิดเป็นนักเขียน

คอลัมน์กิตติมศักดิ์ (contributing column-

ist) ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น เขายังได้รับเชิญ

จากสหภาพของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

(The Oxford Union) ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

การถกปัญหาต่างๆ ครั้งนั้น ร่วมกับช่างภาพ

ดัง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วิคทอเรียแอนด์อัลเบิร์ต 

และบรรณาธิการนิตยสารโว้กของอังกฤษ 

เรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลย เพราะผู้ที่

เคยได้รับเชิญมาในห้องเดียวกันนี้ก็รวมถึง

คนสำาคัญ เช่น อดีตนายกรัฐมนตรี วินสตัน

เชอร์ชิล สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 

และพระแม่เทเรซ่า

ด้วยวัย 34 ปี ถือว่าเดวิดทำาเงินได้มาก

แล้ว แม้จะแค่เสี้ยวหนึ่งของอภิมหานางแบบ

ดังระดับโลกก็ตาม แต่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะให้

ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการ

เข้าไปช่วยกิจกรรมต่างๆ ของหลายมูลนิธิใน

อังกฤษจนเรียกว่านับไม่ถ้วน และเป็นทูตให้

กับ Battersea Dogs & Cats Home ช่วย

เหลือหมาและแมวที่ไม่มีบ้านอยู่ ไม่ไกลจาก

ความฝันเดิม ล่าสุด เมื่อปีที่แล้วเขาได้จัดตั้ง

มูลนิธิ Blue Steel Appeal ของตัวเองเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประเทศเอธิโอเปีย

จากความฝันที่จะเป็นสัตวแพทย์ เดวิด

แกนดี้ ได้รับการพลิกผันชีวิตจากชะตาลิขิต

หรือไม่ ไม่มีใครทราบ แต่เมื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น

แล้ว เขาก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึง

สัตว์ต่างๆ ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ลืมที่มาของ

ตัวเอง และไม่โอ่ตนเพราะลืมตัว สมกับเป็น

บุคคลน่าสนใจที่เราเลือกสรรมาเป็นแบบ

อย่างจริงๆ
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

 ฉบบันีเ้ราจะชวนมาสรา้งบรรยากาศหอ้งใหโ้รแมนตกิแบบงา่ยๆ แทนที่

จะเปดิไฟสวา่งจา้ ลองเปลีย่นมาเปน็การจดุเทยีนสดุคลาสสกิ แสงสลวัๆ จาก

เทียนที่วางตามมุมห้องต่างๆ บนโต๊ะอาหาร หรือแม้แต่ในห้องน้ำา จะช่วย

ให้ห้องดูอบอวลไปด้วยเสน่ห์ ยิ่งถ้าเป็นเทียนที่มีกลิ่นต่างๆ ก็จะสร้างความ

หอมละมุนชวนฝัน แต่ระวังอย่าให้ฉุนจนเกินไปนะคะ จะกลายเป็นฝันร้าย

ซะกอ่น กลิน่หอมโรแมนตกิทีไ่ด้รบัความนยิมมากที่สดุคอื กลิ่นกหุลาบ ชว่ย

เพิ่มอารมณ์วาบหวาม หรือกลิ่นวานิลลา เป็นอะไรที่เหมาะกับสาวๆ เพราะ

จะทำาให้คุณดูน่าหม่ำาแบบสุดๆ 

Romantic Aroma

โรแมนติก อโรม่า
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นอกจากนี้ ลองหาดอกไม้สด ปักใส่แจกันแก้วใสวางตกแต่งสร้างความสดชื่นมีชีวิตชีวา พร้อมกับเปิดเพลงโปรด

ของคุณทั้งคู่เบาๆ เท่านี้ก็ช่วยสร้างความรู้สึกที่แสนโรแมนติก และทำาให้ห้องของคุณดูเซ็กซี่กว่าที่คิด

หักเทียนเป็นท่อนๆ ใส่หม้อต้ม

เทียน แล้วนำาไส้เทียนไปใส่กับ

ฐานเทียน กดให้แน่น

ตัง้หมอ้ตม้น้ำา วางหมอ้เทยีนลง

แล้วค่อยๆ คนให้เทียนละลาย

จนหมด

เมื่อเทียนละลายหมดให้ปิดไฟ 

แล้วเติมน้ำามันอโรม่าลงไป 

(อตัราทีแ่นะนำาคอื 10-20 ซซีตีอ่

เทียน 1 กิโลกรัม) 

ติดกาวสองหน้าที่ฐานเทียน  

แลว้นำาไปตดิทีก่น้ขวด ใชด้นิสอ

กดให้แน่น

ดึงปลายไส้เทียนให้ตรง ผูก

ปลายไส้เทียนไว้กับดินสอแล้ว

วางไว้บนขอบขวดแก้ว ระวัง

ไม่ให้ไส้เทียนหย่อน

ทิ้งเทียนไว้ให้เย็น สังเกตได้

จากขอบเทยีนในหมอ้เริม่จบัตวั

เป็นชั้นๆ แล้วจึงค่อยๆ เทใส่

ขวดแกว้ทีเ่ตรยีมไว ้รอใหเ้ทยีน

เซ็ตตัว เหลือเทียนก้นหม้อไว้

ซักหน่อยนะคะ เผื่อด้านหน้า

เทียนไม่เรียบ

ละลายเทียนที่เหลือแล้วเทเพิ่ม

ลงไปจนเนียนเรียบเสมอกัน 

แล้วก็ตัดไส้เทียนเป็นอันเสร็จ

1 2

5

3

6

4

7

ขวดแก้ว น้ำ�มันอโรม่�
กลิ่นที่ชอบ

ฐ�นไส้เทียน

ทัพพี หม้อต้มเทียน

หม้อต้มน้ำ�

เทียนสีข�ว
แบบไม่มีกลิ่น

ดินสอ

คัตเตอร์

อุปกรณ์

Romantic Aroma
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด         

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ 

เจ้าของเมนูเด็ดประจำาแมกกาซีนของเราขอนำาเสนอเมนูเย้ายวน 

“French brulee toast with passion berry sauce” อาหารเชา้ สำาหรบั

หนุ่มสาวคู่รักที่อยากจะทำาเซอร์ไพรส์เสิร์ฟอาหารเช้าให้กับ

หวานใจถึงบนเตียง มาดูกันว่ามีวิธีทำาและส่วนประกอบอะไรบ้าง

วิธีทำ�

1.�ผสมนม�ครีม�กลิ่นวานิลลา�และไข่แดงเข้าด้วยกัน

2.�แช่ขนมปังในส่วนผสมให้พอชุ่ม�แล้วนำ�ไปทอดในกระทะที่

ละลายเนยเอาไว้�ทอดจนมีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักไว้

3.�นำ�น้ำ�เสาวรส�น้ำ�ตาล�โป๊ยกั้ก�ก้านอบเชย�และผลเบอร์รี

แช่แข็ง�ใส่หม้อตั้งไฟปานกลาง�เคี่ยวไปเรื่อยๆ�จนซอสเหนียว

ข้นแล้วยกออกจากเตา

4.�ก่อนเสิร์ฟ�โรยน้ำ�ตาลบนขนมปังให้ทั่ว�แล้วใช้ที่พ่นไฟพ่น

ให้น้ำ�ตาลละลาย�(ถ้าไม่มีไม่ต้องก็ได้)

5.�ตักใส่จานตกแต่งด้วยซอสผลไม้พร้อมผลไม้สด�จะมีวิป

ครีมหรือไอศกรีมเป็นตัวเลือกก็ได้

ส่วนผสม

•��ขนมปังแผ่นหนา�1�แผ่น

•��เนย�1�ช้อนโต๊ะ

•��นม�1/2�ถ้วย

•��ครีม�1/4�ถ้วย

•��ไข่แดง�1�ฟอง

•��กลิ่นวานิลลา�1�ช้อนชา

•��น้ำ�ตาล�1/2�ถ้วย

•��น้ำ�ตาลไอซิ่ง�1�ช้อนชา

•��น้ำ�เสาวรส�1�ถ้วย

•��สตรอว์เบอร์รี�บลูเบอร์รี�

���ราสเบอร์รี่�แช่แข็ง��1�ถ้วย

•��มะนาวเหลือง�1�ชิ้น

•��อบเชย�1�ก้าน

•��โป๊ยกั้ก�2�ดอก

78 SINGHA  MAGAZINE
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Breakfast in Bed

“French brulee toast

with passion berry sauce“ 
ขนมปงัเฟรนชบ์เูลโ่ทสตซ์อสเบอรร์เีสาวรส
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

บคุลกิตามราศี
เล่มนี้พักจากเลขศาสตร์มาดูบุคลิกตามราศีแบบฝรั่ง ส่วนตัวของผมแล้วตรงมากๆ ครับ 

ลองมาดูซิว่าจะตรงกับเพื่อนๆ ของคุณ หรือตัวคุณเองหรือไม่

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

Aquarius

Aries

Gemini

ราศีกุมภ์

Pisces
ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีเมถุน

ราศีพฤษภ

20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์
ชอบกิจกรรมในน้ำ� เป็นคนท่ีไว้ใจได้ ดูดีพอใช้ 

จูบเก่งแน่นอน ไม่มีใครเหมือน ชอบความ

สัมพันธ์ระยะยาว มีความพยายามสูง รับงาน

ทุกชนิด จะทำาอะไรก็แล้วแต่จะภูมิใจในตัวเอง 

เป็นคนรกและไม่ค่อยวางแผนอะไร จะทำา

อะไรก็เม่ือมีไฟลนก้น เป็นคนเจ้าชู้โดยเฉพาะ

เวลาท่ีไม่หลับ (เพราะเป็นคนชอบนอน) คิด

นอกกรอบแบบกระจาย รักสัตว์เล้ียงมากกว่า

คนในครอบครัว เป็นคนท่ีน่ารำาคาญมากเวลา

อธิบายอะไรอย่างหน่ึงหรือเวลาเล่าเร่ืองให้คน

อ่ืนฟัง มักจะทายไม่ค่อยถูกว่าเป็นคนอย่างไร 

แต่จะเกินคาดในทุกด้าน ไม่ชอบสู้กับคนอ่ืน

แต่อยู่ห่างเขาแล้วกันเวลาเขาจำาเป็นต้องสู้

19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม
คู่ครองตลอดชีวิต ใจดีและโอบอ้อมอารี ฉลาด 

ชอบเป็นจุดเด่นกลางฝูงชน เจ้าระเบียบ เป็น

ท่ีต้องตาของเพศตรงข้าม ชอบเป็นคนพูดคน

สุดท้าย ดีท่ีเจอเขา แต่ยากท่ีจะเก็บเขาไว้ เป็น

คนมีแพช่ันสูง เป็นนักรักท่ีดี สนุกท่ีจะอยู่ด้วย 

มักจะไว้ใจผู้อ่ืนง่ายเลยมักจะเจ็บตัวและใจง่าย

เช่นกัน ชอบเอาใจใส่ดูแลผู้อ่ืน พยายามท่ีจะ

ทำาในทุกส่ิงท่ีถูกต้องเสมอแต่มักจะแพ้ผู้อ่ืน 

สามารถโดนคนอ่ืนใช้ได้ง่ายเพราะความไว้ใจ 

แล้วก็จะเจ็บใจเสียใจกลับมาบ่อยคร้ัง เป็นคน

แปลก แต่ในแง่ท่ีดี ตลก สนุก และน่ารัก คิด

เผ่ือคนอ่ืน ชอบโจ๊ก เป็นคนป๊อบ เป็นเพ่ือนท่ี

ดีของทุกคนแต่ตัวเองควรจะดูด้วยว่าควรเป็น

เพ่ือนกับใคร

21 มีนาคม - 19 เมษายน
คนก้�วร้�ว เป็นคนชอบเจอคน น่ารักมาก

คล่องแคล่ว แต่อย่าไปทะเลาะด้วยล่ะ ตลก 

เป็นนักจูบอันดับต้นๆ ชอบมีความสัมพันธ์

และรักครอบครัวเป็นท่ีสุด มักจะใจดีชอบให้

ความช่วยเหลือ อยู่ด้วยแล้วจะติด เสียงดัง

ฟังชัด และต้อง “ถูก” เสมอไป สามารถต่อ

ล้อต่อเถียงได้เป็นช่ัวโมงหรือเป็นวัน เพ่ือจะ

โน้มน้าวคนอ่ืนให้เช่ือในส่ิงท่ีตัวเองเช่ือ ต้อง

บอกว่าชาวราศีเมษมักจะเป็นคนท่ีเย่ียมท่ีสุด

คนหน่ึงของโลก

20 เมษายน - 20 พฤษภาคม

คนจรจัด ก้าวร้าว รักท่ีจะมีความสัมพันธ์ท่ี

ยาวนาน ไม่ใช่แบบคืนเดียวท้ิง ใส่ใจต่อการ

ทะเลาะแบบเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะเอาส่ิงท่ีต้องการ 

น่ารำาคาญในบางคร้ังแต่ก็ทำาเพ่ือให้คนสนใจ 

สังคมจัด ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยเฉพาะเม่ือ

ผู้น้ันตกทุกข์ได้ยาก จูบโอเคไม่หวือหวา มี

บุคลิกท่ีดี แต่ด้ือมาก เป็นคนท่ีเอาใจใส่ผู้อ่ืน 

แต่ก็เห็นแก่ตัวได้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลา

ท่ีอยากได้อะไรต้องเอาให้ได้ ชอบนอน และ

ออกจะข้ีเกียจ ไม่มีคนอ่ืนเหมือนแน่นอน และ

อย่าได้ทะเลาะด้วย มักจะเป็นคนท่ีดูดีมากๆ 

มากท่ีสุดในโลก

21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน
คู่แฝด เป็นคนดีนะ เห็นว่าความรักเป็นส่ิง

พิเศษ เป็นนักฟัง เก่งเร่ืองการทำาให้คนอ่ืนงง

เป็นนักรักไม่ใช่นักสู้ แต่ก็สู้ได้เม่ือจำาเป็น ไม่

ชอบเป็นข้ีปากของคนอ่ืนเลย ชอบส่ังสอน

คนอ่ืนแต่รับคำาวิจารณ์จากผู้อ่ืนไม่ค่อยได้ 

หลงๆ ลืมๆ ทำาของหายเป็นประจำา ชอบพูด

กระแทกคน ทำาตัวเหมือนเด็กเป็นบางคร้ัง

บางคราว และชอบรู้เร่ืองของคนอ่ืน แต่ไว้ใจ

ได้ ร่าเริงเสมอและเสียงดังมาก พูดไม่หยุด 

สังคมจัด ให้อภัยคนง่ายดาย ชอบเอาชนะ มี

ย้ิมท่ีสวยมาก ใจดี เข้มแข็ง ช่างน่าหลงใหล

เสียเหลือเกิน และไม่ต้องไปต่อต้านด้วย

Taurus
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Cancer

Leo

CapricornScorpio

ราศีธนู

ราศีมังกร

ราศีกรกฎ

ราศีพิจิก

ราสีสิงห์

ราศีกันย์

Sagittarius

Libra
ราศีตุลย์ 

Virgo

21 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม
เจ้าเสน่ห์ เป็นนักจูบท่ีลือช่ือท่ีสุด เป็นท่ี

ต้องตาของทุกคน นักรักท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน 

โรแมนติกมากๆ ชอบเอาอกเอาใจแบบสุดๆ 

สร้างสรรค์มาก ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินบ้า 

แต่แบบดีนะ เป็นคู่นอนท่ีสุดยอดและชอบ

บ่อยด้วย แต่เป็นคนส่งเดชมาก จิตวิตถาร 

แต่ตลก มักเป็นศูนย์กลางในทุกปาร์ต้ี ส่วน

ใหญ่จะชอบเอาคนมาดูแลทำาให้หลงรักและ

ก็จะอยู่ในใจเขาไปตลอดด้วย สามารถลุก

ข้ึนทำาอะไรหรือไปไหนได้แบบไม่บอกกล่าว 

ไม่ใช่นักรบ แต่อัดคนจนน่วมได้หากจำาเป็น 

เป็นคนท่ีทุกคนควรเก็บเอาไว้

23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม
สิงโต พูดเก่ง หน้าตาดี เป็นคนรุ่มร้อน

สบายๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีความสุข แต่

เม่ือมีทุกข์จะข้ีบ่นและทำาตัวเป็นเด็ก ปัญหา

ของเขาจะกลายเป็นปัญหาของคนอ่ืนไป

ด้วย ชาวสิงห์ส่วนใหญ่จะเดาง่ายและมักจะ

ไม่ค่อยมีสีสัน แต่ก็สนุกกับเขาได้เหมือนกัน 

เก่งในหลายๆ เร่ือง จูบก็เก่ง ชอบสังคม 

เป็นคนติดดิน ติดใจง่าย เสียงดัง ชอบท่ีจะ

มีคู่ครองท่ียาวนาน เดาได้ ไม่

ควรทะเลาะด้วย ยากท่ีจะพบ

เจอ แต่เจอแล้วควรคว้าไว้ก็ดี

23 สิงหาคม - 22 กันยายน
นักรอ เป็นผู้นำาในชีวิตคู่ ชอบ

พูดเป็นคนสุดท้าย โอบอ้อม ฉลาด เสียงดัง 

จงรักภักดี คุยด้วยง่าย เป็นคนท่ีทุกคนมอง

หา ทำาให้พอใจง่าย มีเสน่ห์ดึงดูด ชอบและ

กล้าท่ีจะลองอะไรแปลกใหม่ มักจะคิดว่าตัว

เองรู้ทุกอย่างมากกว่าคนอ่ืน และก็มักจะเป็น

เช่นน้ัน ให้ความเคารพต่อผู้อ่ืนยกเว้นคุณไป

ทำาอะไรท่ีไม่ถูกต้องให้เขาเห็น เขาจะไม่ให้

ความเคารพคุณอีกตลอดชีวิตน้ี เป็นคนไม่

ยกโทษให้ใครและไม่ลืมด้วย มักจะเป็นคนน้ี

คนเดียวหากเลือกเขาแล้ว

23 กันยายน - 22 ตุลาคม
คนอ่อน ดีกับทุกคน รักความยูนิค น่ารัก 

ตลก เรียกว่าเป็นที่ต้องตาของคนบางคน

แน่ เป็นคนที่มีนิสัยดีมากกว่าทุกคนที่เคย

เจอมา แตก่อ็ยา่ไปทะเลาะกบัเขา เพราะเขา

สามารถทำาให้คุณเจ็บช้ำาน้ำาใจได้ สามารถที่

จะสร้างความแตกแยกได้เช่นเดียวกับความ

ปรองดอง เป็นเพื่อนที่ดีจนถึงที่สุด แต่จะ

โกรธแบบไม่ลืมเป็นปีๆ เป็นคนที่ควรอยู่

ข้างเดียวกับคุณ มักจะเก่งเรื่องกีฬา โดย

เฉพาะกีฬาผาดโผน มีความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นคนโรแมนติก

23 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน
นักเสพ เป็นคนท่ีน่ารักมาก ชอบยอ ล้อ

เล่าโจ๊ก ชอบลองทุกอย่างอย่างน้อยคร้ังหน่ึง

ในชีวิต ชอบให้คนเอาใจ มีพลังเยอะมาก 

และก็เดาได้ไม่ยาก จูบเก่งสุดๆ มักจะได้ใน

ส่ิงท่ีตัวเองต้องการ หน้าตาดี ชอบมีความ

สัมพันธ์ท่ียาวนาน พูดเก่ง ชอบปาร์ต้ีมาก 

บางคร้ังก็สุดเกินไปหน่อย ชอบกล่ินของเงิน 

ชอบลูบเงิน หาเก่งด้วย และก็ใช้เก่งด้วย จะ

ดูแลคนท่ีรักเป็นอย่างดี ทำางานหนัก เป็น

มิตรท่ีดีแต่สามารถตัดความเป็นเพ่ือนได้ง่าย 

โรแมนติกโอบอ้อม

22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม
คนปล่อยตัว เป็นคนท่ีดูจะมีความรักให้คนอ่ืน

มากมาย แต่ก็รักความสันโดษในเวลาเดียวกัน 

ใจร้อน และไม่ชอบความไม่เป็นเร่ืองเป็นราว 

ถ้าอารมณ์ไม่ดีคนอ่ืนอยู่ห่างไว้จะดีสุด เป็น

คนไม่ชอบใครแล้วไม่ลืมง่ายๆ ให้ความรัก

ได้มากจริงแต่อาจจะไม่โชว์ เพราะเช่ือว่าจะดู

เป็นคนไม่เข้มแข็ง มีความกลัวอยู่มากเหมือน

กันแต่เก็บไว้ไม่โชว์ออกมา รักความส่วนตัว 

มักจะหน้าตาดีหรือไม่ก็มีอะไรพิเศษท่ีดึงคน

เข้าหา เป็นคนสนุกสนาน ชอบดูแลคนอ่ืน

ด้วย เร่ืองบนเตียงเป็นเลิศ สามารถคิดแล้ว

ทำาเลยไม่รีรอให้ล่าช้า

22 ธันวาคม - 19 มกราคม
นักรักไฟแรง ฉลาด มันส์ เซ็กซ่ีด้วย ข้ีบ่นและ

น่ารำาคาญได้เหมือนกัน ค่อนข้างข้ีเกียจและ

รักความสบาย แต่หากต้องทำาอะไรข้ึนมาก็จะ

ทำาอย่างเต็มท่ี ภูมิใจในตัวเอง เข้าใจคนอ่ืน

น่ารัก พูดเก่ง มักได้อะไรท่ีอยากได้ เท่ระเบิด 

หล่อหรือสวย มักจะชอบชนะคนอ่ืนด้านกีฬา

โดยเฉพาะกับชาวราศีเมถุน ชอบทำาอาหาร

แต่มักจะออกไปเยือนร้านอาหารดีๆ มากกว่า

เป็นคนท่ีอยู่ด้วยแล้วสนุกแน่นอน
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บันเทิง / เล่าสู่กันฟัง

“      ”
นาฬิกาทราย นาฬิกาโบราณทรวดทรงโค้งเว้า

สวยงาม พบหลักฐานว่าใช้กันแพร่หลายในยุโรป

มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 มีความสำาคัญ

กับนักเดินเรือในอดีต เพราะเป็นเครื่องมือช่วย

คำานวณความเร็วเรือเป็นนอต และยังใช้ประโยชน์

ในการจับเวลาทั่วไป เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ 

การเฝ้ายาม การทำาอาหาร 

เลข 8 ตัวเลขสวยโค้งมน เป็นเลขมงคล

ของชาวจีนและชาวญี่ปุ่น เลข 8 ในภาษาจีน

กวางตุ้งให้ความหมายรำ่ารวย มั่งมี ส่วนภาษา

ญี่ปุ่นออกเสียง “ฮะจิ” หมายถึง เลขของ

ความสมดุล อุดมสมบูรณ์ ขณะที่คนไทยบาง

กลุ่มจะเชื่อว่าเป็นเลขราหู ความหมายไม่ดี สื่อ

ถึงความเดือดร้อน การทะเลาะเบาะแว้ง

อนันต์ ภาษาอังกฤษเรียก “อินฟินิตี” เป็นสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง อมตะ นิรันดร์ ตามแนวคิด

ของชาวตะวันตก คนแรกที่สร้างสัญลักษณ์นี้คือนัก

คณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ จอห์น วอลลิส ในปีค.ศ. 

1655 สันนิษฐานว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากวงแหวน

โมบิอุสอันบิดโค้งและไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง

แอ็บโซลูท เวิลด์ ทาวเวอร์ อาคารที่พักอาศัยในเมืองมิสซิสซอกา 

รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา มี 2 ทาวเวอร์คู่กัน โดดเด่นตรงที่

รูปทรงตึกมีสัดส่วนโค้งเว้าเพราะได้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก

ทรวดทรงผู้หญิง โดยเฉพาะทาวเวอร์ 1 มีลักษณะเอวคอด จนมี

ชื่อเล่นว่าตึกมาริลิน มอนโร

ขวดโค้ก ก่อนที่ขวดโค้กจะมีรูปทรงโค้งเว้าดังที่เห็น 

แต่ก่อนก็เป็นขวดแบบธรรมดา กระทั่งนักออกแบบชื่อ 

T. Clyde Edwards และ Earl R. Dean ได้แรงบันดาลใจ

การออกแบบมาจากผลโกโก้ (Cocoa pod) ในปีค.ศ. 

1915 ตั้งแต่นั้นขวดโค้กก็ป่องกลางและมีรอยขวาง 

เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน 

โค้งเว้าไอเทม
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ภาพ: artqse

นํ้าเต้า สัญลักษณ์หมอเทพหรือหมอยาตามความเชื่อของชาวจีน

นิยมแขวนในห้องเด็กหรือผู้สูงอายุเพราะเชื่อว่าหมอเทพจะช่วย

คุ้มครองให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากภูตผี นํ้าเต้ามาจากผักนํ้าเต้า 

ผักทรงโค้งเอวคอดคล้ายขวด ด้วยมีสรรพคุณมากมายเหมือนยา

วิเศษ จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์อายุมั่นขวัญยืน

กีตาร์ ชื่อกีตาร์มาจากภาษาสเปนคือ guitarra ที่น่า

จะมีรากศัพท์จากภาษาอินโดยูโรเปียน guit- จะคล้าย

ภาษาสันสกฤตที่แปลว่าดนตรี และ -tar หมายถึง 

คอร์ดหรือสาย ส่วนลักษณะโค้งเว้าของกีตาร์โปร่งที่

เห็นกัน อันโตนิโอ เด ตอร์เรส นักออกแบบกีตาร์ชาว

สเปน ได้แรงบันดาลใจมาจากหญิงสาวแห่งเมืองเซวิลล์ 

หยินหยาง สัญลักษณ์โค้งที่อุปมาเหมือนปลา 2 ตัว เมื่อประกอบส่วนโค้งเข้าด้วยกันจะกลายเป็นหนึ่ง สื่อถึงความสมดุลที่ประกอบขึ้นจาก

เมล็ดพันธุ์ของสิ่งตรงกันข้าม หยินสีดําแทนความมืด ความสงบ ผู้หญิง หยางสีขาวแทนแสงสว่าง การเคลื่อนไหว ผู้ชาย แนวคิดนี้

เป็นรากฐานของวิชาฮวงจุ้ยมาแต่โบราณ

คอร์เซ็ต ชุดรัดทรงที่บังคับรูปร่างผู้สวมใส่

ให้เอวเล็กคอดเหมือนนาฬิกาทราย เป็น

แฟชั่นสุดฮิตของสตรีช่วงปีค.ศ. 1500-1800 

แต่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดในสมัยนี้ ถึง

อย่างนั้นก็ยังมีผู้สวมคอร์เซ็ตจนมีเอวเล็ก

คอดที่สุดในโลกและถูกบันทึกลงในกินเนสส์

บุ๊คฉบับปี 2008 นั่นคือเคธี จุง ที่มีรอบเอว 

เพียง 15 นิ้วเท่านั้น 

ตัว S พยัญชนะโค้งสวยลําดับที่ 19 ในภาษาอังกฤษ นอกจากเป็นตัวอักษร ยังใช้เป็น

สัญลักษณ์สากลที่เราคุ้นเคยกันดี เช่น เสื้อผ้าไซส์ S ย่อมาจาก Small สัญลักษณ์ธาตุ

กํามะถันหรือซัลเฟอร์ (Sulfur) หน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ($) รวมถึงสัญลักษณ์

ประจําตัวฮีโร่ตลอดกาลอย่างซูเปอร์แมน (Superman)
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

เรื่อง: ศิกานต์

Film 
>> Liberal Arts ตวิหลกัสตูรหวัใจไมม่เีรยีนลดั

พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีน ใน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี” สะท้อนภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของสังคมจีนในยุค

ปัจจุบัน ผ่านตัวละครที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ใน “หูท่ง” สายหนึ่ง อันเป็นชุมชนย่านตรอก

ซอยดั้งเดิมของกรุงปักกิ่ง ซึ่งกำาลังถูกค่านิยมของสังคมสมัยใหม่รุกไล่ เฉกเช่นเดียว

กับคุณธรรมของสังคมยุคเก่าที่ถูกท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 

“ไป๋ต้าสิ่ง” ตัวละครหลักมีคุณธรรมเป็นเลิศ มีจิตงดงาม ซื่อสัตย์ ยอมเสียเปรียบ

ทุกคน เธอจึงต้องทนทุกข์กับตัวตนที่เธอเป็นอยู่ ความทุกข์อันสาหัสของไป๋ต้าสิ่งคือ

ความผิดหวังจากความรักที่ฝ่ายชายผู้ไม่จริงใจทิ้งเธอไป คนแล้วคนเล่า แต่เธอก็ยัง

คง “ตกหลุมรัก” และ “รักอย่างหัวปักหัวปำา” โดยมิอาจจะช่วยตัวเองได้เลย เพราะ

ไป๋ต้าสิ่งเห็นว่าความรักเป็นสิ่งสูงส่ง และความรักก็คือการให้ และการเสียสละอย่าง

ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง

แนะนำ�

แวดวงศิลป์

Book >> ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน 

ภาพยนตร์แนวตลกขบขันที่ให้แง่คิดชีวิตแบบ Feel Good

เคยฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์ House RCA มาแล้ว ว่าด้วย

เรื่องราวของเจสซี่ ปัญญาชนหนุ่มวัย 35 ปี ผู้หลงใหลในงาน

วรรณกรรมชิ้นเอก และเข้าใจดีว่าโลกใบนี้ไม่ได้หมุนรอบตัวเรา

สิ่งที่อยากทำาใช่ว่าจะทำาได้ ปัจจัยในสังคมกัดกร่อนความซื่อตรง

ต่อความฝันในวัยเยาว์ของเขาให้ลดทอนลง เจสซี่จึงมีความสุข

เมื่อมีโอกาสกลับมาเยือนที่มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ได้นึกถึงช่วง

เวลาที่ความฝันยังไม่ถูกใครหัวเราะเยาะ ทว่าในรั้วมหาวิทยาลัย

นั้นเอง เขาพบกับซิบบี้ นักศึกษาสาวเอกวรรณกรรมวัย 19 ปี 

และตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจัง เรื่องทั้งหมดไม่น่าจะยุ่งยาก แต่

กลับยุ่งยากตามแบบฉบับสังคมปัญญาชนที่เต็มไปด้วยกรอบ

มากมาย ปริญญาที่เจสซี่ได้มาจะช่วยแก้ไขความยุ่งเหยิงในชีวิต

เขาได้หรือไม่...คำาตอบของหนังเรื่องนี้จะช่วยสร้างกำาลังใจให้

ใครอีกหลายคนแน่นอน
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ครั้งแรกในไทยกับนิทรรศการสถาปัตยกรรมระดับโลกจากฟอสเตอร์แอนด์

พาร์ทเนอร์ จัดขึ้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ตั้งแต่วันที่ 

4 เมษายน - 29 มิถุนายน 2557 ที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 โดยมาจัดในไทย

เป็นประเทศที่ 4 ของเอเชียต่อจากฮ่องกง จีน และมาเลเซีย นิทรรศการจะเน้น

เรื่องนวัตกรรมการก่อสร้างทางวิศวกรรม มีไฮไลท์อยู่ที่โมเดลสิ่งก่อสร้างระดับโลก

ได้แก่ “Millau Viaduct” สะพานสายเคเบิลที่สูงที่สุดของโลกในฝรั่งเศส “30 St

 Mary Axe” หรือ “Gherkin” ตึกสูงระฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกรุงลอนดอน 

และสนามบินนานาชาติปักกิ่ง หนึ่งในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังมีโมเดลผลงาน

โครงการออกแบบภาพสเก็ตต้นฉบับจากนอร์แมน ฟอสเตอร์ และเฟอร์นิเจอร์ที่

โดดเด่นอื่นๆ ของฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ชิ้นงาน

ธัชมาพรรณ จันทร์จำารัสแสง นักวาดภาพประกอบชาวไทยวัย 32 ปี หรือท่ีรู้จัก

กันระดับอินเตอร์ในนาม “Pomme Chan-ปอม ชาน” เธอมีดีกรีปริญญาตรีจากคณะ

มัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ด้วยรู้ตัวเองว่า

สิ่งที่เรียนและงานที่ทำาไม่ใช่ความชอบอย่างแท้จริง จึงไปเรียนต่อที่อังกฤษและเข้าสู่

อาชีพนักวาดภาพประกอบ (Illustrator) ที่เธอรัก โดยเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์และ

ค่อยๆ เติบโตด้วยผลงานคุณภาพ ผลงานแจ้งเกิดคือ การทำางานร่วมกับเมอร์เซเดส

เบนซ์ ของอังกฤษ และวาดภาพประกอบให้หนังสือพิมพ์เทเลกราฟ ก่อนจะตามมา

ด้วยหนังสือพิมพ์ชื่อดังอีกหลายสำานัก รวมทั้งงานดีไซน์แบรนด์สินค้ามากมาย อาทิ

ภาพ Wallpaper ของ Window7 ทำา Advertorial ให้ Mark Jacobs ภาพวาดบน

ฉากในห้าง Selfridges ลายบนรองเท้า Nike จุดเด่นในผลงานของเธอคือ ลายเส้นที่

พริ้วไหวใส่ใจทุกรายละเอียด เน้นการวาดด้วยมือเพื่อสร้างสรรค์งานได้อิสระดังใจ

สหภาพดนตรี

อีกคร้ังนึง

การกลับมาอีกคร้ังในบ้านหลังใหม่ของ นิกก้ี เทริโอ 

กับ Single ล่าสุด งานเพลงสดใส สนุกสนาน เพ่ิมสีสันด้วย

ดนตรีสไตล์ ELECTRONIC DANCE MUSIC เป็นบีทมันๆ 

กับเรื่องราวรักครั้งใหม่ที่กำาลังเกิดขึ้นกับ “นิกกี้” โลกอาจ

เคยทำาให้จังหวะชีวิตของเธอ สับสน ผิดหวัง แต่วันน้ีโลกก็

ทำาให้จังหวะชีวิตของ “นิกกี้” กลับมาสดใสอีกครั้ง พร้อม

ความรักที่ทุกคนรอบข้างหยิบยื่นให้เธอ เพื่อให้เธอได้เริ่ม

ต้นใหม่...อีกคร้ังนึง

อยากหยุดความเหงา

Single ล่าสุดของ บอย พิษณุ น่ิมสกุล คนส่วนใหญ่จะ

ติดภาพ “บอย” นักร้องข้ีเล่นกับแนวเพลง Pop น่ารัก ใสๆ

แต่ใครจะทราบมาก่อนว่า “บอย” เคยทำาวงร็อคกับเพ่ือนๆ

ก่อนเข้าประกวดเอเอฟ สำาหรับ Single ล่าสุดน้ี โปรดิวเซอร์

แอบเห็นตัวตนบางอย่างของ “บอย” จึงอยากให้เขาได้กลับ

ไปทำาอะไรท่ีตัวเองถนัดอีกคร้ังด้วยการเพ่ิมความหนักแน่น

ให้ดนตรีสไตล์ Pop Rock กับอารมณ์หม่นๆ เน้ือหาเหงาๆ 

>> แนะนำ�เพลงออกใหม่

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ โทร *492 222 กด 33 (iPhone, 
Android โหลดได้เฉพาะเสียงรอสาย) 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ โทร *492 222 กด 22 หรือติดตาม
ข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/
wearemusicunion

Artist >> ปอม ชาน สาวไทยนักออกแบบระดับโลก 

Exhibition 

>> ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
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BREWTOLOGY เอกสิทธ์ินวัตกรรมเฉพาะของ 
BREW SKIN ผลงานวิจัยต่อยอดคุณค่าจาก

ยีสต์และมอลต์ในการผลิตเบียร์ สู่ผลิตภัณฑ์

แห่งการปรนนิบัติผิว ด้วยการผสานคุณค่า

ของวัตถุดิบท่ีโดดเด่น Beta-glucan สาร

สกัดจากยีสต์ ซ่ึงแพทย์ท่ัวโลกให้การยอมรับ

ว่าทำาให้เซลล์ผิวแข็งแรงและอ่อนเยาว์ลงได้

จริง ท้ังยังทำาหน้าท่ีดุจปราการสำาคัญในการ

ปกป้องผิวอย่างสมดุล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 

และเพ่ิมภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดขาว ให้

ผิวใส สุขภาพดี เปล่งประกาย นวลเนียน 

& Match กันได้ท้ังน้ัน ตามสไตล์ SINGHA 

LIFE ตามสไตล์คุณ

หาซื้อผลิตภัณฑ์ BREW SKIN ได้ที่

• SINGHA LIFE SHOP

• SINGHA ONLINE SHOP

• SINGHA SHOP

BREW SKIN NATURAL HANDMADE SOAP
สบู่อาบน้ำา บำารุงผิวให้เนียนนุ่มด้วยแร่ธาตุต่างๆ จากน้ำามันธรรมชาติ พร้อมทั้ง

กลีเซอรีนธรรมชาติที่ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง (150 บาท)

BREW SKIN
NOURISHING 
SHOWER GEL

ผลิตภัณฑ์อาบน้ำา

สูตรบำารุงผิวกาย

พร้อมสารบำารุงผิวที่

ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น

ไม่แห้งตึง

(250 บาท)

BREW SKIN NOURISHING 
& MOISTURIZING 

SHAMPOO
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

เส้นผมพร้อมมอยส์เจอไรเซอร์

บำารุงเส้นผมในข้ันตอนเดียว 

(280 บาท)

BREW SKIN 
NOURISHING BODY 

LOTION
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว 

เนื้อครีมเข้มข้นพร้อม

ฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้าน 

ให้กลับมาเนียนนุ่ม

(400 บาท)

BREW SKIN EXECUTIVE
NOURISHING 

MOISTURIZER MAX
ผลติภณัฑบ์ำารงุผวิหนา้ 

ฟื้นฟูและกระตุ้นเซลล์

ผิวใหม่ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น 

กระจ่างสดใส

 (1,150 บาท)

BREW SKIN ADVENTURER
NOURISHING MOISTURIXER 

SPF20
ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า 

ผสมสารป้องกันแสงแดด 

SPF20 ลดเลือนริ้วรอย 

รักษาความชุ่มชื้น ให้ผิว

กระจ่างใส

(950 บาท)

BREW SKIN
NOURISHIN

SUNSCREEN SPF50
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน

แสงแดด SPF50 ลด

อาการแสบแดง กระตุ้น

ภูมิคุ้มกันผิวเพื่อผิวที่

อ่อนโยนกระจ่างใส

(550 บาท)

BREW SKIN NOURISHING
FACIAL CLEANSER

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

ผิวหน้า สูตรอ่อนโยน 

ปรับสภาพผิวหน้าเพื่อ

พร้อมรับการบำารุงผิวใน

ขั้นตอนต่อไป

(250 บาท)

StoutLemon Lime Beer Berry BeerLager
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บันเทิง / ลอง เล่น เล่น

มาตามจับผิดภาพ 10 จุดที่แตกต่างของแต่ละภาพ 

และขอให้มองภาพโดยรวม อย่าจ้องอยู่ที่จุดใด

จุดหนึ่ง เพราะคุณจะหาไม่ครบ!! LEVEL1
เด็กหัดเล่น
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ภาพปฏิทินปี 2011 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด
LEVEL2
เทพตาทิพย์
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“ลูกเกด”

เมทินี ก่ิงโพยม ชาร์พเพิร์ล
นางแบบ นักแสดง พิธีกร

ส่ิงท่ีคุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “My family” (ครอบครัว

ของฉัน) อาหารจานโปรดคือ? “My husband’s cheesy pasta” 

(พาสต้าชีสที่สามีทำา) คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อ? 

“When I see my son laughing and dancing” (เม่ือ

เห็นลูกชายหัวเราะและกระโดดโลดเต้น) ช่วงเวลา

ในอดีตท่ีคุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาท่ีคุณอยาก

กลับไปแก้ไขท่ีสุด คือ? “I’d like to go back 

to my teenager years and change my 

attitude, change some of my boyfriends 

and be a better daughter to my parents” 

(อยากกลับไปตอนเป็นสาวและเปลี่ยนวิธี

การมองโลก เปลี่ยนแฟนบางคน และ

เป็นลูกสาวที่ดีกว่านี้ให้กับพ่อและ

แม่) คุณกลัว? “I’m afraid my 

children and my children’s 

children will live in a horrible 

world, where there aren’t any 

natural resources left in the 

world, live in a corrupt coun-

try where the bad can get 

away with murder! oh wait 

we already live in a world 

like that!!!!!” (กลัวว่าลูกและ

ลูกของลูกจะอยู่ในโลกที่แย่ 

ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ

เหลืออยู่เลย อยู่ในประเทศ

ท่ีเต็มไปด้วยคนโกงท่ีคนเลว

ขนาดฆ่าคนตายก็ไม่โดน

จับ เอ้อ แต่เราก็อยู่ในโลก

แบบนั้นแล้วนะ) บุคคลที่

คุณชื่นชมมากคือใคร

และเพราะอะไร? “I look up to people who do good, people 

who stive to help others without wanting anything back in 

return. We need more sincere and honest people in 

this world.” (ฉันเคารพคนท่ีทำาความดี คนท่ีพยายาม

ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน พวกเรา

ต้องการคนท่ีมีความจริงใจและคนซ่ือสัตย์ในโลก

มากกว่านี้) หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบ

อ่าน คือ? “US Magazine its an American 

celebrity magazine. It helps me to de-

stress.” (นติยสารอเมรกินั ชือ่ US ใหข้า่วคน

ดังและเซเลบ ชว่ยผอ่นคลายความเครยีด

ได้ดี) สิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ คือ?

“My proffesionalism” (ความเป็น

มืออาชีพ) สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ 

คอื? “My temper” (อารมณร์อ้น)

นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสุด? 

“A liar” (คนโกหก) นิสัยแบบไหน

ท่ีคุณคิดว่าดีเป็นเลิศ? “An honest

person” (คนซ่ือสัตย์) คุณประทับ

ใจกับ? “Sincerity” (ความจริงใจ) 

คุณอยากทำาอะไรก่อนตาย? 

“Travel the world with my 

family” (ท่องเที่ยวไปทั่วโลกกับ

ครอบครัว) สถานที่ที่คุณมักไป

เป็นประจำา คือ? “The beach”

(ทะเล) ความใฝ่ฝันวัยเด็กของ

คุณ อยากเป็นอะไร? “A model”

(นางแบบคนหน่ึง) ถ้าได้เกิดใหม่

ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร?

“My son’s best friend” (เพือ่น

สนิทสุดของลูกชาย)   ก
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