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ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร

ผมเกิดในครอบครวัทีผ่ลติเบยีร ์กไ็ด้

ลองชมิเบยีรม์าต้ังแตแ่บเบาะแลว้ นา่จะถอื

เปน็วฒันธรรมของทีบ่า้นกว็า่ได ้ลกูเกดิมา

ก็ได้ชิมเบียร์เลย จึงถือได้ว่าอยู่ในสายเลือด แต่ก็ไม่ได้ผิดแปลก

แตอ่ยา่งใดเพราะครอบครวัอืน่ทีท่ำาธรุกจิเบยีรก์ท็ำาเชน่นีเ้หมอืนกัน

การศึกษาเรื่องเบยีร์ๆ ก็เลยเป็นสิ่งที่นา่สนใจมาโดยตลอด ส่วนตัว

ผมเองจะเปน็เรือ่งของครอบครวัอ่ืนมากกวา่ เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์

ในโลกของครอบครัวเบียร์ก็ว่าได้ และธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่

ทั้งเบียร์และไม่เบียร์ก็กลายพันธุ์จากของครอบครัวกลายเป็น

บริษัทที่ไม่ใช่ของครอบครัวอีกต่อไป ที่หลงเหลืออยู่ก็มีน้อยนิด 

จึงเห็นสมควรมาเล่าสู่กันฟัง มีทั้งเล็กและใหญ่ ของบุญรอดน่าจะ

อยู่กลางๆ ค่อนไปทางใหญ่ ขอทำาเป็นตอนๆ สำาหรับปี 2558 นี้

นะครับ และเมื่อทำาเรื่องครอบครัวเบียร์ ฉบับนี้ก็เลยขอทำาเป็น

ฉบับเบียร์ไปเลย นำาเรื่องต่างๆ มาเล่าด้วย 

และในฉบับนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของตำานานท่านเจ้าคุณ

โดยมีแผนจะนำาเรื่องราวที่ตีพิมพ์ไปแล้วมารวมเล่ม ปรับแต่ง เพิ่ม

ข้อมูล คาดว่าจะตีพิมพ์ให้ทันวันเกิดบริษัทในปีนี้ จะขอขายแบบ

ไม่แพงมาก รายได้ทั้งหมดขอมอบให้กับมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

เลยขอโฆษณามาก่อน ณ ท่ีนี้นะครับ

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้ประกาศ

การเข้าร่วมธุรกิจกับทางกาแฟดอยช้าง 

จึงขอนำาเรื่องของคุณวิชา พรหมยงค์ มาเล่าสู่กันฟังด้วย เป็น

บุคคลที่ช่วยสร้างให้ดอยช้างเป็นกาแฟระดับโลกที่ผลิตจากไทย 

เป็นที่นิยมของคอกาแฟทั่วโลกก่อนที่คนไทยจะรู้จัก และทั้งหมด

ก็ทำาเพื่อให้ชาวเขาได้จับธุรกิจใหม่ได้ ไม่ถูกคนหลายคนโกงเพราะ

สภาวะทางสัญชาติของพวกเขาอีกต่อไป และเพื่อสนองพระราช

ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ชาวเขาเปลี่ยน

จากการปลูกฝิ่นมาปลูกพืชผลอืน่แทน และยังคงหากินด้วยพืชผล

ใหม่นี้ได้ คุณวิชาได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยวัยที่ยังไม่มาก แต่ก็อยาก

จะนำาเรื่องของแกมาเล่า เพราะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีหัวใจแบบชาว

สิงห์แท้ๆ ครับ  

ทาง สิงห์ แมกกาซีน ได้ปรับการออกวางแผงใหม่นิดหน่อย 

จะตีพิมพ์รวม 6 ฉบับในปีนี้โดยมี Year Book รวมข่าวเด่นของปี

ปิดท้าย ตีพิมพ์ในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ทุกคนก็ยัง

สามารถอ่านได้ในหลายรูปแบบครบทุกฉบับเหมือนเดิมนะครับ

                                       -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ตัวแทนของ Singha UK ground team  
ในตำ�แหน่ง Assistant to Country Manager
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ที่ม�ช่วยแบ่งปันเร่ืองร�วดีๆ ลงในคอลัมน์ “เรื่อง 
เล่�จ�กคนในบ้�น” มีทั้งข้อมูลสถ�นที่ท่องเที่ยว
ก�รเดินท�ง และแนะนำ�ร้�นอ�ห�รไทยอร่อยๆ 
ในประเทศอังกฤษ

มุก - ดวงดี บู่ทองคำ�

เชฟจูม - ภมรพล จันทนะโพธิ

คอลัมน์ “เมนูเด็ด” ประจำ�
สิงห์ แมกกาซีน เร�ได้ “เชฟจูม” 
ผู้สำ�เร็จหลักสูตรประกอบอ�ห�รจ�ก
โรงเรียนสอนทำ�อ�ห�รเลอ กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต เป็นผู้พัฒน�สูตรอ�ห�ร
ของร้�นช็อคโกแลตวิลล์ ร้�นไวน์
ไอ เลิฟ ยู และร้�นพ�ค�ต้� ส�ข�
ลอนดอน ปัจจุบันดูแลสูตรอ�ห�ร
และออกแบบเมนูให้กับร้�นอ�ห�ร
และผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไฟน์ 
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด

Contributors
นกัเขียนรับเชิญ
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Leo Full-moon trip 
@ สุราษฎร์ธานี l 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม CSR โรงเรียนทุรกันดาร
ที่จังหวัดเมาะลำาไย
@ ประเทศเมียนมาร์ l 16 กุมภาพันธ์ 2558

SINGHA STADIUM 
@ ประเทศกัมพูชา | 7 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด นำ�ทีม
ผู้โชคดีจ�กประเทศสวีเดน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนร้�นค้�ที่มี
ยอดข�ยสูง ผู้ชนะจ�กก�รสะสมแต้มและบล็อกเกอร์ จำ�นวนทั้งสิ้น 
10 คน สัมผัสประสบก�รณ์ “Full Moon Party” ของแท้ ที่เก�ะพงัน 
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี ตลอด 3 วัน 3 คืน

ฝ่�ยข�ยภูมิภ�ค 2 ร่วมกับ พีเอส แม่สอด (PS Maesot) ดำ�เนิน
กิจกรรม CSR ใน 7 โรงเรียนของจังหวัดเม�ะลำ�ไย (Mawlamyine) 
ประเทศเมยีนม�ร ์เพือ่มอบแทงคน์ำ�้ เครือ่งกรองนำ�้ และอปุกรณก์�ร
เรียน เช่น โต๊ะเรียน กระด�นดำ� เพื่อใช้ในก�รเรียนก�รสอน

ฝ�่ยว�งแผนก�รตล�ด-ภมูภิ�คจดักจิกรรม “SINGHA STADIUM”
กิจกรรมดื่มเบียร์พร้อมชมถ่�ยทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ใหญ่
ทีส่ดุในประเทศกมัพชู� จดัอย�่งตอ่เนือ่งม�แลว้หล�ยครัง้ โดยครัง้นี้
ถ่�ยทอดก�รแข่งขันระหว่�งทีมแอสตัน วิลล่� กับ ทีมเชลซี ในง�น
ยังมีกิจกรรมให้ลูกค้�ได้ร่วมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจ�กศิลปินชื่อดัง
ของประเทศ พร้อมลุ้นรับของร�งวัลอีกม�กม�ย มีผู้สนใจม�เข้�
ร่วมง�นกว�่ 2,000 คน

งานแสดงสินค้า Gulfood 2015
@ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ l 8-12 กุมภาพันธ์ 2558

ผลติภณัฑฟ์ูด้แอนดเ์บเวอเรจยกทพัรว่มง�นแสดงสนิค�้อ�ห�ร
และเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกล�ง จัดขึ้นที่ Dubai World 
Trade Centre (DWTC) เพื่อก�รเจรจ�ธุรกิจก�รค้�และรับคำ�สั่งซื้อ 
ในปีนี้มีผู้เข�้ร่วมง�นจ�กประเทศไทยในฐ�นะผู้จัดจำ�หน�่ยรวม 141 
บริษัท ส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ร่วมออกบูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำ�กัด บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด บริษัท วร�ฟู้ดแอนด์ดริ้ง จำ�กัด 
และผลิตภัณฑ์ข้�วพันดี
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Singha Corporation presents 
the Northern Criterium
@ เชียงราย l 28 กุมภาพันธ์ 2558

ติ๊ก เจษฎาภรณ์ พรีเซนเตอร์ซันโวคนใหม่
@ กรุงเทพมหานคร l 23 กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจัดแถลงข่าวที่ RSM 
Academy (สถาบันสอนแม่ไม้มวยไทยคนรุ่นใหม่) เปิดตัว “ติ๊ก” 
เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซนเตอร์ซันโวคนล่าสุดที่มาประกบคู่บัวขาว
บัญชาเมฆ ถือเป็นพรีเซนเตอร์คู่ที่ลงตัว โดยติ๊ก ถูกวางตัวเพื่อการ
ขยายลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ เน้นคนเมืองมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่ม
ยอดขายด้วยเช่นกัน และเพื่อเป็นการต่อยอดจากแคมเปญ Singha 
Discovers 500 Galapagos ท่ีต๊ิกมส่ีวนรว่ม เป็นการเชือ่มโยงแบรนด์
ซ่ึงกันและกนัระหวา่งซนัโวและสงิห ์เพือ่เปา้หมายจะผลกัดนัใหซ้นัโว
เขา้ถงึชอ่งทาง “เทรดดชินัแนลเทรด” มากขึน้ เพราะเป็นหัวใจสำาคญั
ของสินค้าเครื่องดื่มเกลือแร่ที่จำาหน่ายผ่านช่องทางนี้ถึง 70% ในปีนี้
ทางซันโวตั้งเป้าที่จะบุกช่องทางนี้อย่างเต็มที่ซึ่งมีอาวุธสำาคัญคือ 
หน่วยรถขายเคลื่อนที่ที่เรียกว่า “ซันโว โมบาย” เป็นทั้งรถกระจาย
สินค้าและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงชุมชนมากที่สุด
ปัจจุบันมีทั้งหมด 19 คัน และ “สาวซันโว” อีก 40 คน ซึ่งตั้งเป้าว่า
ต้องมีหน่วยรถเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ 
คอร์เปอเรชั่น จำากัด พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ เกียรติสุขเกษม
กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท วราฟู้ดแอนด์ดริง๊ค ์จำากัด และนายปณชยั
พสิยัเลศิ (แซดู่)่ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดอยชา้ง คอฟฟี ่ออรจินิอล
จำากัด ร่วมด้วยนายพิก่อ พิสัยเลิศ (แซ่ดู่) ตำานานแบรนด์ดอยช้าง 
ร่วมพิธีก่อตั้ง บริษัท DVS 2014 จำากัด บริษัทร่วมทุนเพื่อดำาเนิน
ธรุกจินำาพากาแฟไทยสูต่ลาดโลก พรอ้มเปน็ศนูยก์ลางในการพฒันา
ธุรกิจและคุณภาพด้านกาแฟให้เกษตรกรทางภาคเหนือ เพื่อความ
เปน็อยูท่ีด่ขีองเกษตรกรผูป้ลกูกาแฟไทย ณ ลานตากกาแฟดอยชา้ง 
ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เปิดไร่ต้อนรับการแข่งขันจักรยาน
รูปแบบใหม่ “Singha Corporation presents the Northern 
Criterium” (สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พรีเซนต์ เดอะ นอร์ทเทิร์น
ไครเทเรียม) โดยมีนายชัยภัฎ จาตุรงคกุล ผู้จัดการประจำา
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จำากัด เป็นประธานเปิดงาน โดยงานนี้เป็นการแข่งขัน
จักรยานรูปแบบไครเทเรียมครั้งแรกในภาคเหนือ ได้รับ
เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักปั่นน่องเหล็กทั้งในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักแข่งต่างชาติจาก

สิงห์ส่งวราฟู้ดส์ฯ ร่วมทุนดอยช้าง 
รุกธุรกิจกาแฟสู่ตลาดโลก
@ เชียงราย l 23 กุมภาพันธ์ 2558

หลายประเทศ และยังมีเซอร์ไพรส์จาก โคเฮ ยามาโมโต้ นักปั่นเสือภูเขาทีมชาติ
ญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกที่มาร่วมสนุกสร้างสีสันในครั้งนี้ด้วย   
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สิงห์ เอสเตท ประกาศร่วมกิจการกับ 
เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์
@ กรุงเทพมหานคร l 2 มีนาคม 2558

นายนรศิ เชยกลิน่ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั สงิห ์เอสเตท
จำากัด (มหาชน) ได้เปิดเผย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

สิงห์ แถลงข่าวร่วมเป็น Official 
Partner พรีเมียร์ชิพ รักบี้อังกฤษ 
@ กรุงเทพมหานคร l 3 มีนาคม 2558

นายจาตุรนต์ หิมะทองคำา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ
การตลาดกีฬาต่างประเทศ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด พร้อม
ด้วยนายโดมนิกิ เฮยส์ ในฐานะคอมเมอรเ์ชยีล ไดเรคเตอร ์พรีเมยีร์ชิพ
รักบี้ อังกฤษ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำาคัญระหว่าง บริษัท 
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด และ พรีเมียร์ชิพ รักบี้ อังกฤษ ผู้ให้การ
สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Partner) ของการแข่งขัน
ลีกรักบี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยมีคุณปิติ ภิรมย์ภักดี 
เป็นประธานในงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ร้านเอส 33 
สาขาเดอะไนน์ พระราม 9

สำาหรับการเข้าร่วมเป็น Official Partner กับ พรีเมียร์ชิพ รักบี้ 
อังกฤษ ในครั้งนี้ บริษัทฯ เซ็นสัญญาเป็นพาร์ตเนอร์ ในระยะเวลา 
2 ปคีรึง่ ไดร้บัสทิธใินการเป็นผูจั้ดจำาหนา่ยผลติภณัฑ์ตราสงิหภ์ายใน
สนามรักบี้ทั้ง 12 สโมสรที่ร่วมแข่งขัน มีป้ายตราสัญลักษณ์ “สิงห์”
ตดิอยูข่า้งสนามทัง้หมด ซึง่จะถา่ยทอดสดไปสูแ่ฟนๆ กฬีารกับีท้ัง้ใน
อังกฤษและทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้นำา มาร์ติน จอห์นสัน นักรักบี้
ชือ่ดัง กัปตันทีมชาติองักฤษทีส่รา้งประวตัศิาสตรพ์าทมีควา้แชมปโ์ลก
ในป ี2003 และอดีตโคช้ทมีชาตอิงักฤษ มารว่มถา่ยทอดประสบการณ์
ระดับโลกให้กับนักรักบี้เยาวชนไทยในกิจกรรม “สิงห์ รักบี้ คลินิก”
ที่โรงเรียนวชิราวุธฯ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558

สิงห์ เอสเตท และ เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ร่วมลงนามในสัญญา 
Share Purchase and Share Subscription Agreement ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสิงห์ เอสเตท จะออกหุ้นใหม่จำานวน 
186,509,792 หุ้น ให้แก่เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อแลกกับหุ้นเดิม
ของเนอวานาจำานวน 3,649,993 หุ้น ส่งผลให้ สิงห์ เอสเตท ได้ถือ
หุ้นในเนอวานา 51% ขณะที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของเนอวานาจะถือหุ้น
ในสิงห์ เอสเตท 3.8% โดยจะทำาการขออนุมัติการแลกหุ้นดังกล่าวจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 และคาดว่า
จะดำาเนนิการแลว้เสรจ็ภายในเดอืนเมษายนปนีี ้การเขา้รว่มกจิการกบั
เนอวานา ถือเป็นความสำาเร็จแรกของปีในการทยอยเข้าซื้อหรือร่วม
ลงทุนในกิจการที่สิงห์ เอสเตท มองว่ามีศักยภาพและมีทิศทางการ
เติบโตที่ดี อีกทั้งเป็นการเริ่มธุรกิจในกลุ่มที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็น
คร้ังแรก หลงัจากน้ีกย็งัมเีปา้หมายทีจ่ะลงทนุและร่วมทนุในกจิการตา่งๆ
อย่างต่อเนื่องทั้งที่พักอาศัย อาคารสำานักงาน โรงแรม แม้กระทั่ง
ศนูยก์ารคา้ ถือเปน็การเพ่ิมโอกาสใหม่ๆ ขององคก์รใหมี้ความยดืหยุน่
และหลากหลายในการดำาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

Singapore Jazz Festival 
“SING JAZZ” 
@ ประเทศสิงคโปร์ l 5 - 8 มีนาคม 2558

เบียร์สิงห์เข้าร่วมงาน Singapore Jazz Festival “SING 
JAZZ” งานเทศกาลดนตรแีจส๊นานาชาตทิีเ่อาใจคอเพลงแจส๊กับ
Line-up ระดับโลก โดยสิงห์เข้าร่วมในฐานะ Official Beer รายเดียว
ของงาน สถานที่จัดงานคือ Marina Bay Sands ตลอด 4 วัน มี
วงดังเข้าร่วมมากมาย อาทิ Jessie J, Chris Botti และ Yuna
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ฝ่ายวางแผนการตลาด-ภูมิภาค  ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศกัมพูชา จัดการแข่งขัน LEO CUP National Volleyball 
2015 โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 88,000,000 เรียล หรือเป็นเงินไทย
กวา่ 700,000 บาท จดัตดิตอ่กนัมาเปน็ปทีี ่4 แลว้ เพือ่รว่มกนัพฒันา
วงการกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศกัมพูชา ควบคู่ไปกับการขยาย
ฐานลกูคา้ของ LEO BEER  ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัมากขึน้ มกีารแขง่ขนัรอบ
คัดเลือกทั้งหมด 5 ภูมิภาค โดยเริ่มจากเมืองพนมเปญเป็นที่แรก
ได้รับความสนใจจากแฟนคลับของการแข่งขัน LEO CUP National 
Volleyball 2015 และผู้ที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลกว่า 4,000 คน 
มาร่วมชมและเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงานเผยแพร่
วฒันธรรมและอาหารไทยทีจ่ดัขึน้ ณ จตัรุสั Federation กรงุเมลเบร์ิน 
โดยความรว่มมอืของคนไทยในเมลเบิร์นจากหลายภาคสว่น ภายใน
งานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยต่างๆ อาทิ การแสดงฟ้อนรำา
การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมถึงการออกร้านต่างๆ มากมาย 
มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำานวนกว่า 2,000 คน  

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค เข้าขอบคุณ 
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี 
@ กรุงเทพมหานคร l 9 มีนาคม 2558

บุญรอดฯ เปิดบ้านจัดงานวันนักกีฬาสิงห์ 
@ กรุงเทพมหานคร l 11 มีนาคม 2558

นายแซนดี ้เคราแก้ว สตูวิค นกัขบัรถแขง่ท่ีสิงห์ให้การสนบัสนนุมาตลอดตัง้แตป่ ี
2013 ปัจจุบันเป็นแชมป์ ยูโร ฟอร์มูล่า โอเพ่น 2014 และกำาลังเข้าแข่งขันในรายการ 
GP3 series 2015 ได้เดินทางมาที่ตึกการตลาดใหม่ท่านำ้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จำากัด พร้อมผู้จัดการส่วนตัว เพื่อเข้าขอบคุณนายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการ
ผูจั้ดการ บจก. บุญรอดเทรดดิง้ (ธรุกจิเบยีร)์ รวมทัง้มอบของทีร่ะลกึเปน็หมวกกนันอ็ค
กับสมุดรวมภาพพร้อมลายเซ็น Euro formula F3 Champion 2014 ด้วย

บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั จดังานวนันักกฬีาสงิหข้ึ์นเปน็ปแีรก
โดยมีนายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด
บริวเวอร่ี จำากัด เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นายภูริต ภิรมย์ภักดี และนายปิติ 
ภริมยภ์กัด ีเขา้รว่มงานทา่มกลางบรรยากาศอบอุน่ นกักฬีาทัง้ในอดตี
และปจัจบุนัทีส่งิหใ์หก้ารสนับสนุนมาร่วมงานกนัอยา่งคบัคัง่ ทัง้ในระดบั
เยาวชน สมัครเล่น ทีมชาติ และระดับอาชีพ 

LEO CUP National Volleyball 
2015 รอบพนมเปญ
@ ประเทศกัมพูชา | 10-15 มีนาคม 2558

12th Thai Culture and 
Food Festival 
@ ประเทศออสเตรเลีย l 15 มีนาคม 2558
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มหกรรมอาหาร กินดี อิ่มอร่อย
@ พิษณุโลก | 26-29 มีนาคม 2558

Farm Design ฉลองเปิดสาขา 17 
(แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา) 
@ ชลบุรี | 28 มีนาคม 2558

นายบรรเจิด โต๊ะถม ผู้จัดการเขตส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลวัดจันทร์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ เทิดตระกูลรัตน์ ประธาน
วิสาหกิจชุมชนชมรมภัตตาคารร้านอาหารแปรรูปจังหวัดพิษณุโลก 
ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมอาหาร กินดี อิ่มอร่อย” ที่ตลาดเกศเกล้า 
ถนนสีหราชเดโชชัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์อาหารดีมีประโยชน์ 
รสชาติเป็นเลิศ อีกทั้งนำาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งผลิตภัณฑ์และ
บริการตามวิถีไทยท่ีสืบทอดกันมา ภายในงานยังมีการแสดงจากนักร้อง
ชื่อดังอีกมากมาย

Farm Design เปิดสาขาที่ 17 ที่ห้าง
แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ช้ัน 3 พร้อมโปรโมช่ัน
ซื้อ 1 แถม 1 สำาหรับลูกค้า 100 ท่านแรก
ในวันเปิดร้านเท่านั้น

นำา้แรเ่พอรร์า่ไดร้บัเกยีรตอิย่างสูงใหเ้ปน็เครือ่งดืม่รบัรองในงาน
แสดงคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าและเครือ่งหนงัประจำาฤดกูาล สปรงิ/ซมัเมอร ์
2015 ซึง่งานน้ีมกีารเผยโฉมผลงานทรงออกแบบของพระเจา้หลานเธอ 
พระองคเ์จา้สริวัิณณวรนีารรีตัน ์ภายใตแ้บรนด ์“SIRIVANNAVARI” ที่
ทรงมแีรงบนัดาลพระทยัมาจากเครือ่งแบบทหารสไตลน์โปเลยีน ผสม
ผสานรายละเอียดกล่ินอายแห่งยุคสมัยนีโอคลาสสิกและจักรวรรดิ
โรมัน โดยงานดังกล่าวจัดแสดงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ข้าวพันดีร่วมงานแม็คโคร 
โชห่วย ครั้งที่ 7
@ กรุงเทพมหานคร | 26-29 มีนาคม 2558

การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวพันดีจับมือกับห้าง
แม็คโครออกบูธร่วมงานแม็คโครโชห่วย ซึ่งเป็น
งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
เพื่อจำาหน่ายข้าวพันดีในราคาพิเศษ และทำาการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น

นํ้าแร่เพอร์ร่า ในงานแสดงเสื้อผ้าและ
เครื่องหนังประจําฤดูกาล
สปริง/ซัมเมอร์ 2015 
@ กรุงเทพมหานคร l 19 มีนาคม 2558
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แฟนเพลงนับหมื่นแห่แหน
มาร่วมสนุกในงานคอนเสิร์ต 
“คนหัวใจสิงห์” โดยศิลปินชื่อดัง
อสัน-ีวสนัต ์โชตกิลุ ทีไ่รบ่ญุรอด
ในวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา 
รายได้ทั้งหมดจากการขายบัตร 
จะนำาไปบริจาคเพื่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ พุทธมณฑลสมโภช
750 ปี ที่เมืองเชียงราย

คอนเสิร์ต คนหัวใจสิงห์ จังหวัด
เชียงราย
@ เชียงราย | 28 มีนาคม 2558

บริษัท บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั โดยนายปิยะ ภริมย์ภกัด ีรว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ จดัทำาหนงัสอืรวบรวมเอกสารสำาคญัประกอบ
การเสดจ็ประพาสเยอรมนัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั เพือ่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 

บริษัท บุญรอดฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดทำาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
@ กรุงเทพมหานคร l 1 เมษายน 2558
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

ขา้วทอดกรอบปรงุรสสเีหลอืงทอง เนือ้อดัแนน่ดว้ยคณุภาพของ
ข้าวและส่วนผสมปรุงรส มีจำาหน่ายแล้ว 3 รสชาติ คือ รสคลาสสิก 
รสสาหร่ายญี่ปุ่น และรสเม็กซิกัน สไปซ์ สินค้าทยอยวางจำาหน่าย
เเล้วทุกห้างสรรพสินค้า ยกเว้น 7-eleven สำาหรับห้างเเม็คโครจะ
วางขายในเดือนพ.ค.นี้

เฮสโก ฟู้ด ออกขนมใหม่ แบรนด์ 
“แม็ก สแน็กซ์”
@ ทั่วประเทศ l มีนาคม 2558

นายศรีล สุขุม  นางณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ  นางสาวทิพสุดา สุขุม และนางสาวปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี ผู้แทนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
ร่วมดว้ยมลูนธิพิระยาภริมย์ภกัดแีละศิลปินจากค่ายสหภาพดนตร ีเขา้พบทา่นผูห้ญงิอศิรา บรุณศริ ิกรรมการผูจ้ดัการมูลนธิสิายใจไทยในพระ
ราชปูถมัภแ์ละคณะ เนือ่งในวนัสายใจไทย ท่ีอาคารมลูนธิิสายใจไทย ถนนศรอียธุยา เพือ่มอบกล่องของขวัญและส่ิงของจำาเปน็ นำาไปมอบเปน็
กำาลงัใจใหเ้หลา่ทหารและตำารวจผู้ทุพพลภาพจากการปฏิบัตหินา้ที ่ถอืเปน็กจิกรรมทีบ่รษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั และมลูนธิพิระยาภริมยภ์กัด ี
ทำาเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี

บุญรอดฯ ส่งกำ�ลังใจสู่ทห�ร-ตำ�รวจตระเวนช�ยแดน
@ กรุงเทพมหานคร l 1 เมษายน 2558
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STAR CHEFS เปิดธุรกิจใหม ่
STAR CHEFS 2014 (MAKI CHAMPION) 
@ The Nine พระราม 9 l 14 มีนาคม 2558 

@ The Terminal 21 l 2 เมษายน 2558

Star Chefs 2014 (Maki Champion)
เด่นเป็นเลิศที่เมนู Maki (ข้าวห่อสาหร่าย
สูตรพิเศษ) ด้วยเครื่องปรุงตามแบบตำารับ
อาหารญ่ีปุ่น ไม่ว่าวัตถุดิบท่ีนำามาทำาจะเป็น
อะไร เราก็สามารถนำามาม้วนเป็น Maki
ได้ทั้งสิ้น แถมรสชาติยังอร่อยลงตัวได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อ จึงเป็นความพิเศษที่แตกต่างจาก
ร้านอื่นๆ จนกลายเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์
Maki Champion ที่สื่อให้เห็นว่าเราเก่ง
ทางด้าน Maki โดยเฉพาะ

01
MAKI CHAMPION

C O N C E P T

เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ Star Chefs Brand ที่จะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ และร้านอาหารประเภทต่างๆ อีกมากมาย โดยร้านมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Star 
Chefs 2014 (Maki Champion)

02
ทำ�ไมถึงชื่อ STAR CHEFS (MAKI CHAMPION)

W H Y
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ข่าว / Star Chefs 2014 Maki Champion



ประเทศไทยยังคงเดินหน้าโชว์ความ
แข็งแกร่งในวงการอาหารของภูมิภาคเอเชีย
ได้อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
ได้เปิดร้านอาหาร Fusion Japanese ญี่ปุ่น
แนวใหม่ร่วมสมัยอีก 2 แห่ง ภายใต้แบรนด์
Star Chefs ขึ้นที่ Terminal 21 ใจกลาง
สุขุมวิท อโศก และ The Nine พระราม 9 
โดยมีเชฟคนแรกคือ มิสเตอร์ ยาสึจิ โมริซูมิ
(Mr.Yasuji Morizumi) เชฟระดับมิชลินสตาร์
ผู้ชนะเลิศรางวัลทีวีแชมป์เปี้ยนในประเทศ
ญี่ปุ่น ชาวอาทิตย์อุทัยที่มารับประกันความ

Star Chefs 2014 (Maki Champion)
เป็นร้านมากิเจ้าแรกในประเทศไทยที่รวบ
รวมเชฟฝีมือดีทั้งในระดับเชฟกระทะเหล็ก 
เชฟมิชลินสตาร์ เชฟโรงแรมระดับ 5 ดาว 
จนถึงเชฟชาวไทยฝีมือดี มาร่วมกันคิดร่วม
สร้างสรรค์เมนูสูตรพิเศษเพื่อคุณ พร้อมทั้ง
เปิดตัวสตาร์เชฟส์คนแรกของเรา มิสเตอร์
ยาสึจิ โมริซูมิ เชฟระดับมิชลินสตาร์ ผู้ชนะ
เลิศรางวัลทีวีแชมป์เปี้ยนในประเทศญี่ปุ่น 
ที่มารับรองความอร่อยของมากิสุดพิเศษ
และพร้อมให้คุณได้ลิ้มลองแล้ววันนี้ 

03
ที่ม�ของ STAR CHEFS

H I S T O R Y

04
ข้อมูลที่ม�ของร้�น

I N F O R M A T I O N

อร่อยให้โดยมีวิสัยทัศน์ ท่ีต้องการเพิ่ม
ความแปลกใหม่ให้กับอาหารสไตล์ญี่ปุ่น
ด้วยการนำา Maki หรือข้าวห่อสาหร่ายมา
ผสมผสานกับอาหารแนว Asian และแนว 
European พร้อมด้วย Special Sauce 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของ 
Star Chefs เท่านั้น

ความหลงใหล พลังแห่งความทุ่มเท 
และความคิดสร้างสรรค์ของเชฟ ได้ถูกสื่อ
ออกมาในทุกรสสัมผัสและรสชาติของ
ประสบการณ์ในอาหารทุกเมนูนั้นเอง 

รับรองได้เลยว่าร้าน Star Chefs 2014 
(Maki Champion) จะเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่น
แนวใหม่สไตล์ Fusion Japanese ท่ียอดเยี่ยม
และไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน มาสัมผัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ได้แล้วที่ Terminal 21 และ
The Nine พระราม 9 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

งาน Coaching Day 2015 ที่ผ่านมา ทุกคนยังจำาได้ไหมว่าแต่ละคนได้รับ Commitment Card จากคุณปิติมาคนละหนึ่งแผ่น 
โดยที่ Commitment Card นั้นเป็นการที่พนักงานตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด แล้วพยายามปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายเรื่องนั้นได้ หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่า เราจะต้องทำาอะไรกับ Commitment Card การใช้งานของ Commitment
Card นั้นคือ พนักงานแต่ละคนจะต้องเขียนเป้าหมายในชีวิต (เรื่องอะไรก็ได้ไม่จำาเป็นต้องเกี่ยวกับงานอย่างเดียว) และวิธีที่จะทำาให้
ตนสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ลงไป นำา Commitment Card ที่ได้เขียนเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายแล้วไปหย่อนใส่กล่อง 
Commitment  Box ที่จะอยู่ตามตึกแต่ละตึก หลังจากที่พนักงานแต่ละคนสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ของตนแล้ว พนักงานแต่ละคน
จะต้องส่งอีเมลโดยตรงถึงคุณปิติ เพื่อบอกว่าตนสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้แล้ว

คุณปิติรอรับอีเมลจากพนักงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายของตนอยู่ผ่าน md talk ̂ ^

Singha Commitment Card 2015 
@ สำ�นักง�นใหญ่ l ตลอดปี 2558
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ท่องเที่ยว / เวียงจันทน์

เดินดุ่มในเวียงจันทน์ 

ลัดเลาะตามใจฉัน
เรื่อง: ศิกานต์ 

ท่องเที่ยว / เวียงจันทน์

พวกฝรั่งเขาเชื่อกันว่าเวลาจะไปไหน “จงก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้าย จะนำาความโชคดีมาให้” ตอนที่เราก้าว
ออกจากโรงแรมในย่านเฟื่องฟูของกรุงเวียงจันทน์ จำาไม่ได้ว่าก้าวเท้าไหนก่อน รู้แต่ว่าโชคไม่ค่อยจะดีเอาซะเลย 
ซมิท่ีซือ้จากสนามบนิใชไ้มไ่ด ้โรมมิง่กห็าสญัญาณไมเ่จอซะท ีกางแผนทีแ่ลว้ยงัหลงทศิอกี มองหนา้กบัเพือ่นทีท่กัษะ
จำาแนกทิศอยู่เลเวลตำ่าพอกันแล้วตัดสินใจเลี้ยวซ้าย กะว่าเจอไหนเที่ยวนั่นเอาแบบง่ายๆ จะได้เข้ากับฟีลสบายๆ 
ของเมืองหลวง ณ ลาวแห่งนี้   

คล้องกล้องเดินท่อมๆ ไปตาม Rue Samsenthai คำาว่า Rue แปลว่าถนนในภาษาฝรั่งเศส ส่วนชื่อถนนอ่าน
แบบไทยๆ ว่า สาม-เสน-ไท เท่าที่เดินมา เห็นคนลาวในเมืองลาวได้น้อยจริง รถราบางตา มีแต่ฝรั่งปั่นจักรยาน
ท้าแดด กับคนจีนกรุ๊ปใหญ่ที่กระทบไหล่คุณได้ทุกประเทศ “คนลาวไปไหนหมด”

คนลาวไมไ่ดไ้ปไหนหรอก ตอนนัน้เราลมืคิดวา่จำานวนประชากรท้ังหมดของลาวรวมกนัเยอะพอกบักรงุเทพฯ 
เมืองเดียว จึงไม่แปลกที่เวียงจันทน์จะเป็นเมืองหลวงที่สงบ ไม่เงียบเหงา แต่ก็ไม่พลุกพล่าน ตอนนี้บ่ายสองโมง
วันพฤหัสฯ เวลาทำามาหากิน เด็กอยู่ในโรงเรียน คนทำางานอยู่ตามสถานที่ราชการและร้านรวง ไม่ค่อยมีคนออก
มาเดินเร่งรีบตามฟุตบาทเหมือนบ้านเรานัก 

พอเป็นแบบนี้ เราเลยเน้นเดิน เดินมันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันคำ่า ถ่ายรูปถนน ตึกรามบ้านช่องในแบบต่างๆ ที่ขา
เราพาไปถึง ไม่ต้องกังวลว่าคนหรือรถจะมาบัง ถือโอกาสหาร้านอาหารถิ่นด้วยเลย เมืองนี้ค่าแท็กซี่แพงหลาย
เราไม่ยอมจ่ายจนกว่าจะเดินไม่ไหวนั่นละ
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เดินดุ่มในเวียงจันทน์ 

ลัดเลาะตามใจฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เข้าร่วมสมาชิกอาเซียน: 

23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่: 236,800 ตารางกิโลเมตร

ประชากร: 6.7 ล้านคน

เมืองหลวง: เวียงจันทน์

ภาษาราชการ: ภาษาลาว

ศาสนาประจำาชาติ: พุทธนิกายเถรวาท 

สกุลเงิน: กีบ 

(1 บาท ประมาณ 250 กีบ)

การปกครอง: สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

-เลขาธิการใหญ่พรรค / ประธาน     

ประเทศ: จูมมะลี ไซยะสอน

-นายกรัฐมนตรี: ทองสิง ทำ�มะวง

ระบบจราจร: ขว�มือ

รหัสโทรศัพท์: 856

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(The Lao People’s Democratic Republic/Lao PDR)

ตลาดนัดข้างองค์พระธาตุ

ที่มาของภาพ: www.flick.com
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ท่องเที่ยว / เวียงจันทน์

	จากสามเสนไทมาที่ถนนเสดถาทิลาด	(Rue	Setthathirath)	 อ่านแบบ
ไทยๆ	วา่	“เชษฐาธิราช”	เมืองในวงลอ้มของถนนสองเสน้นีเ้ปน็ยา่นดาวนท์าวน์
ใกล้แม่นํ้าโขง	โซนกระจุกตัวของโรงแรม	เกสต์เฮาส์	และร้านอาหาร	เจริญแต่
ไม่วุ่นวาย	ค่าครองชีพไม่เบาทีเดียว	แค่ระยะ	3	กม.	นักท่องเที่ยวอาจโดนค่า
ตุ๊กๆ	ไป	150	บาท	แพง...แต่เป็นย่านที่มีเสน่ห์เหมาะจะเดินเรื่อยเฉื่อย

 สองฟากข้างย่านดาวน์ทาวน์เต็มไปด้วยตึกเก่าแบบฝรั่งเศสสลับวัดวา
สถาปตัยกรรมเดมิ	อารามสาํคญัทัง้นัน้	ตกึเกา่ๆ	หากไม่เปน็สถานทีร่าชการ	ก็จะ
ทําเป็นร้านอาหาร	ร้านกาแฟ	ที่เด่นดังคือร้านเค้ก	“Joma”	และร้านอาหาร		
“ขอบใจเด้อ”	สองเจ้าประจําไกด์บุ๊ค	อยู่ข้างแลนด์มาร์กลานนํ้าพุที่วัยรุ่นลาว
ชอบมาเดินเล่น	 ถามว่านํ้าพุนี้มีอะไรพิเศษไหม	 ไม่มี	 แต่เป็นที่ที่คนเห็นง่าย
แถมมีร้าน	Sweet	Moo	Ice	Cream	ที่วัยรุ่นกําลังฮิต	ขายชาไข่มุก	ฮันนี่โทสต์

	แผนที่บอกว่าจากนํ้าพุไปอีกไม่ไกลจะเจอวัดสีสะเกดและหอพระแก้ว
สถานที่เที่ยวยอดนิยมที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับสยาม	 เราผ่านหอสมุด
แห่งชาต	ิสถานทูตบรูไน	ในที่สุดก็มาถึงถนนใหญ่	ขวามือเป็นตึกอลังการ	อ่าน
ป้ายพอแกะภาษาลาวได้ว่า	 “ทําเนียบปะทานปะเทด”	(Palais	Presidential)
หรือเรยีกอกีอย่างว่า	“หอคาํ”	เมือ่กอ่นเปน็พระราชวงั	ปจัจบุนัเปน็ทีท่าํการของ
ประธานประเทศ	ถึงตรงนี้เราจะเจอถนนล้านช้าง	(Avenue	Lanexang)	ถนน
ที่สวยที่สุดของเวียงจันทน์	ไม่มีสายไฟระโยงระยางให้เห็น	

หากไปยนืกลางถนนลา้นชา้ง	ดา้นหนึง่จะเปน็หอคาํ	ส่วนอกีดา้นเปน็ประตู
ชัย	(Patu	Xay	Monument)	วงเวียนใหญ่ใจกลางเวียงจันทน์	หอพระแก้วจะอยู่
ติดกับหอคํา	 เราเห็นนั่งร้านยันอาคารหอพระแก้วเต็มไปหมด	 “อย่าบอกนะ
วา่ปดิ”	เพือ่ยนืยนัความผดิหวงั	เราดิง่ไปถามเจา้หนา้ทีข่ายต๋ัว	เขาก็ตอบทันที
“แม่นแลว้”	ป้ายปดิปรบัปรงุแผน่เบอ้เรอ่โชวห์รา	คาดวา่จะเปน็โครงการบรูณะ
หอพระแก้วครั้งใหญ่ในรอบ	70	 ปีของทางการลาว	 ไม่มีนักท่องเท่ียวสักคน	
งงเลยว่าพี่เขาเปิดร้านขายใคร

หอพระแก้ว (Ho Phra Keo)
สร้างขึ้นในปี	 พ.ศ.	2108	 สมัยพระเจ้า

ไชยเชษฐาธิราช	ผู้ทรงย้ายเมืองหลวงอาณาจักร
ลา้นชา้งจากหลวงพระบางมายงัเวยีงจนัทน	์ทรง
ดําริให้สร้างหอพระแก้วเป็นอารามคู่ราชบัลลังก	์
และสถานท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกตทีอ่ญัเชญิ
มาจากนครเชียงใหม่	(ล้านนา)	หอพระแก้วจึงมี
ความสําคัญมาก	 ด้วยเป็นสัญลักษณ์การย้าย
เมืองหลวงและสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ	์
 หอพระแก้วทุกวันนี	้จากอารามหลวงกลาย
เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ
ลํ้าค่า	 ในบุษบกแก้วที่เคยประดิษฐานพระแก้ว
มรกตขณะนี้ประดิษฐานพระบางองค์จําลองไว้
ตวัอาคารไดร้บัการสรา้งขึน้ใหมใ่นป	ี2480-2486
ถือว่านานมากแล้ว	 รัฐบาลลาวจึงมีแผนบูรณะ
ครั้งใหญ	่โดยวางงบประมาณไว้	7,000	ล้านกีบ
หรือ	27.7	ล้านบาท

หมายเหตุ กองทัพพระเจ้ากรุงธนบุรี	(นําโดย

สมเด็จเจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ)	ตกีรงุเวยีงจนัทนแ์ตก

ในปี	2322	และได้อัญเชญิพระแก้วมรกตมาประดษิฐาน

ไว้ที่วัดอรุณราชวราราม	จนกระทั่งมีการสถาปนากรุง

รตันโกสนิทรจ์งึยา้ยพระแกว้มรกตมาประดษิฐานทีว่ดั

พระศรีรัตนศาสดารามถึงปัจจุบัน

หอพระแก้ว

ทำ�เนียบปะท�นปะเทด

ประตูชัย 



25SINGHA  MAGAZINE

วัดสีสะเกด (Wat Sisaket)

วดัเกา่แกท่ีส่ดุของเวยีงจนัทนส์รา้ง 

เม่ือ พ.ศ. 2094 สมัยพระเจ้าโพธิสารราช

พระราชบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช

เรียกอีกชื่อว่า “วัดสะตะสะหัสสาราม” 

หรือวัดแสน เจ้าอนุวงศ์แห่งล้านช้าง

เวียงจันทน์โปรดให้บูรณะเมื่อ พ.ศ. 

2361 ระหว่างอยู่ในปกครองของสยาม

ภายในสิม (พระอุโบสถ) ประดิษฐาน

พระพุทธวิปัสสี จากความเชื่อที่ว่าพระ

พุทธวิปัสสีมีพระเนตรวิเศษ ผู้สร้างจึง

ออกแบบให้พระพุทธรูปมีพระเนตรที่

โปนออกมา วัดนี้เป็นท้ังวัดสำาคัญและ

พิพิธภัณฑ์ มีโบราณวัตถุมากมาย อาทิ 

แผ่นศิลาจารึกรางหิด (Hang Hold)

รูปพญานาคที่ใช้ในพิธีสรงนำ้าพระ 

ข้ามไปวัดสีสะเกดที่อยู่ฝั่งตรงข้าม นักท่องเที่ยวเริ่มบางตาเพราะใกล้ 4 โมงเย็น
ตามเวลาปดิของราชการ กอ่นเขา้ประตจูะเหน็หอพระไตรปิฎกด้านซา้ยมอื ศิลปะพมา่
สภาพดั้งเดิม แต่ข้างในไม่มีพระไตรปิฎกแล้ว เราเสียค่าเข้าคนละ 5,000 กีบ หรือ 20 
บาท ขณะเดินเก็บภาพรอบสิม ได้ยินเสียงสวดมนต์ทำานองไพเราะจากคณะสงฆ์จีน 
พระทา่นกำาลงัสกัการะพระพทุธวปิสัส ีพระประธานแหง่วดัสสีะเกดอยูด้่านใน ด้านนอก
มีไกด์ท้องถิ่นนำาเที่ยวฝรั่งสองสามีภรรยา

ระเบียงทางเดินที่ล้อมรอบสิม ประดิษฐานพระพุทธรูปจำานวนมาก กล่าวกันว่า
มี 6,800 องค์ ทั้งหลอมด้วยเงิน ปั้นจากดินเผา แกะจากไม้ สภาพค่อนข้างทรุดโทรม 
แว่วเสียงไกด์ของพี่ฝรั่งอธิบายว่า วัดนี้เป็นแห่งเดียวที่เหลือรอดจากการถูกเผาสมัยที่มี
สงครามกบัสยาม (อุย้) วดัสสีะเกดจงึยงัอยูใ่นสภาพเดมิไม่มีของใหม่ปะปน มีจารกึและ
คมัภีรต์า่งๆ ของลา้นชา้งเวยีงจนัทน ์รปูแบบวดัเปน็ศลิปะอยา่งกรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้

เมือ่คณะสงฆส์วดมนตเ์สร็จ เรากเ็ขา้ไปนมสัการพระพทุธวปิสัส ีดา้นในสมินีห้า้ม
ถ่ายภาพ พอก้มกราบพระเสร็จเงยหนา้ขึน้มา ปรากฏวา่เพื่อนเราถูกพระภิกษุลาวเรียก
ไปเทศนาธรรม ท่านแนะว่าให้เราไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านและสั่งสอนแนะนำาอีกยาว
เหยียด จนเจ้าหน้าที่วัดกำาลังจะปิดประตู เราจึงรีบนมัสการลาออกมา อาจเพราะท่าน
เห็นว่าเราเป็นคนไทย ฟังภาษากันรู้เรื่องเลยเรียกมาสนทนาธรรมด้วย “สาธุ” 

หอพระไตรปิฎก >>

<< พญานาคที่ใช้ ในพิธีสรงนํ้าพระ

วดัสีสะเกด 
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ท่องเที่ยว / เวียงจันทน์

อิม่บญุแลว้เปดิแผนทีด่อูกีครัง้ คราวนีเ้ดนิลงใตไ้ปดบูรรยากาศ
ริมนํ้าโขงยามบ่ายแก่จัด แม้ที่ลาวจะนับเวลาตรงกับไทย แต่รู้สึกได้
ว่าพระอาทิตย์คล้อยตํ่าลงเร็วกว่า ฟ้ามืดไวกว่าบ้านเราแน่ เราใช้
ถนนย่อยที่ตัดข้างตึกหอคําทะลุมาถึงลานเจ้าอนุวงศ์ เป็นลานสวน
สาธารณะท่ีใหญม่าก ปลกูตน้ลลีาวดหีรอืทีค่นลาวเรยีก “จําปาลาว”
ดอกไม้ประจําชาติลาวไว้เต็มลาน

 ลานเจ้าอนุวงศ์อยู่ติดริมนํ้าโขง ส่ิงที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นอื่น
ไม่ได้นอกจากอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งล้านช้าง
เวียงจันทน์ พระรูปสูงสง่าน่าเกรงขาม ประทับยืนหันพระพักตร์ไป
ทางอีกฟากของแมน่ํ้าโขง พระหัตถ์ซ้ายถือพระแสง พระหัตถ์ขวา
ยื่นไปทางฟากขะโน้น และฟากขะโน้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน หนองคาย
ถิ่นไทยแลนด์แดนเรานั่นเอง

 มาถึงตรงนี้หากจะไม่เขียนถึงพระองค์เลยก็ใช่ที่ เนื่องจากมี
ประวัติศาสตร์เก่ียวข้องกันอยู่ ส่ิงท่ีต้องยอมรับคือประเทศทีม่เีขตแดน
ติดกัน ไม่มีซะหรอกท่ีจะไม่เคยตีกัน เพียงแต่จะตีกันมากในสมัยกอ่น 
เจ้าอนุวงศ์ก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ทําสงครามกับสยามหลายครั้ง ด้วย
ต้องการให้ประเทศพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของสยาม (ขณะนั้น

ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) แต่
พระองค์ก่อการไม่สําเร็จและหนีไปพึ่งญวน ก่อนจะรวบรวมกําลัง
กลับมาอีกครั้ง ทว่าถูกปราบราบคาบจนกรุงเวียงจันทน์สิ้นสูญ 
พระองค์ถูกจับและสิ้นพระชนม์ที่กรุงเทพฯ

 เรือ่งราวของเจา้อนวุงศม์บีนัทกึไวห้ลายแหง่ ตา่งกนัไปตาม
มุมมอง ข้างฝ่ายไทยมองว่า ที่พระองค์ก่อการถือเป็นภัยความ
มั่นคงของสยาม ขณะที่ฝ่ายลาวมองว่าพระองค์เป็นวีรบุรุษที่
พยายามกอบกู้เอกราชของล้านช้าง ว่าไปแล้วประวัติศาสตร์ช่วงนี้
อ่อนไหว ใครอยากรู้เรื่องราวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากบันทึกของ
ทั้งสองฝ่าย แต่ประวัติศาสตร์นั้นมีไว้เรียนรู้ ไม่ได้มีให้เอากลับมา
ตกีนั ขณะนีเ้ราอยูใ่นยคุโลกไรพ้รมแดน ใครเอาเรือ่งเมือ่สองรอ้ยปี
ก่อนมาทะเลาะกับเพื่อนบ้าน ก็เหมือนเดินถอยหลังแล้ว

 เราข้ามถนนไปยืนริมฝั่งนํ้า เก็บภาพด้านหน้าพระรูปเจ้า
อนุวงศ์ พระหัตถ์ที่ทรงยื่นไปทางฝั่งไทยไม่ใช่ข้างที่ถือศัสตรา ดูเป็น
นิมิตหมายที่ดี เสร็จจากบริเวณนี้ เราเปลี่ยนเป็นใช้ถนนล้านช้าง
เพ่ือเดินกลับโรงแรม และเพ่ิงจะรู้ว่ามันถึงเร็วกว่ามาก ท่ีเราเล้ียวซ้าย
ตอนออกจากโรงแรมน่ะอ้อมไกลเป็นกิโลเลย

บรรยากาศตลาดริมโขงยามคํ่าคืน 

หอสมุดแห่งชาติ 

อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์

บรรยากาศริมฝั่งโขง 
นํ้าลดลงจนสามารถลงเดินเล่นได้



27SINGHA  MAGAZINE

 วันต่อมา ชีพจรลงเท้าอีกครั้ง คราวนี้เราไปเยือนทางเหนือของเวียงจันทน์บ้าง 
ตรงนั้นมีอะไร มีอนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ และปูชนียสถานที่สำาคัญที่สุดของเวียงจันทน์
ที่รู้จักกันในนาม “พระธาตุหลวง” แต่ฝั่งเหนืออยู่ไกล เดินหรือขี่จักรยานไปไม่ไหวต้อง
เช่ามอเตอร์ไซค์หรือ Taxi วิธีไปพระธาตุหลวงคือใช้ถนนล้านช้างผ่านวงเวียนประตูชัย
แล้วเลี้ยวเข้าถนน 23 สิงหา (Rue 23 Singha) โซนนี้ก็เฟื่องฟูเพราะมีที่เที่ยวและสถาน
ราชการสำาคัญหลายแห่ง

 เมื่อมาถึงพระธาตุหลวง เราจะเจอวัดธาตุหลวงเหนือ อนุสาวรีย์พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช และหอศิลป์หลังใหญ่งามเด่น บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา มีแค่เราและ
ฝรั่งกลุ่มเล็ก คงเพราะวันนี้วันธรรมดาและทัวร์กลุ่มใหญ่ยังไม่มา เราฉวยความสงบนี้
เข้าไปนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ โดยมีคนขายตั๋วกับเจ้าหน้าที่อีก 2 คนอยู่เป็นเพื่อน

 พระธาตุหลวงที่เห็น นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สวยงามคล้ายพระ
ธาตุพนม จะพอเหน็อทิธพิลของอาณาจกัรขอม (เขมร) หลงเหลอือยู ่ดจูากพระพทุธรปู
เก่าแก่ ซากวัตถุโบราณตามระเบียงหรือศิลาที่จารึกประวัติการสร้างยังเป็นอักษรขอม 
กล่าวกันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นเทวสถานของขอมมาก่อน นับว่าองค์พระธาตุเก่าแก่พันปี
จริงๆ อายุน่าจะพอกับนครวัดแห่งเมืองเสียมเรียบได้เลย

 ฐานพระธาตุมี 2 ชั้น คนทั่วไปขึ้นได้แต่ชั้นแรก ส่วนชั้นที่ 2 เหมือนจะอนุญาต
เฉพาะพระสงฆ์ การเดินรอบพระธาตุที่ถูกต้องคือเดินตามเข็มนาฬิกาให้ครบ 3 รอบ
พรอ้มต้ังจติอธษิฐาน ตอนเดนิๆ อยูเ่รามองผา่นประตอูอกไป เหน็มตีลาดนดัขายของเตม็
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตลาดธาตุหลวง แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นตลาดนัดทั่วไป

พระธาตหุลวง
พระธาตุหลวง (That Luang Stupa)
 มีชื่อทางการว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี
เปน็ศนูยร์วมจติใจของชาวลาวจนไดเ้ปน็ตรา
สัญลักษณ์บนตราแผ่นดินและธนบัตร ตาม
ตำานานอุรังคนิทานกล่าวว่า พระธาตุหลวง
สรา้งขึน้คราวเดียวกบัท่ีสรา้งนครเวยีงจนัทน ์
ในช่วง พ.ศ. 238 ผู้สร้างคือ พระเจ้าจันทบุรี
ประสทิธศัิกด์ิ (บุรจีนัอ้วยลว้ย) พรอ้มกบัพระ
อรหนัต ์5 องค ์เพือ่บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ
ส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ที่อัญเชิญมาจาก
กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยก่อเป็น
อุโมงค์หินคร่อมไว้
 ล่วงถึง พ.ศ. 2109 หลังพระเจ้าไชยเชษฐา
ธริาชทรงยา้ยราชธานจีากหลวงพระบางมาที่
เวยีงจนัทน ์6 ป ีไดโ้ปรดใหส้รา้งเจดยีเ์ปน็รปู
ดอกบวัตมูแบบศลิปะลา้นชา้งครอบพระธาตุ
องค์เดิม รายล้อมด้วยพระธาตุองค์เล็กอีก 
30 องค์และสร้างวัดขึ้นทั้งสี่ทิศด้วย ปัจจุบัน
เหลือเพียง 2 ทิศคือ วัดพระธาตุหลวงเหนือ
และวัดพระธาตุหลวงใต้
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ตลาดนดัขา้งองคพ์ระธาตมุดีกีวา่ทีค่ดิ มสีนิคา้กระจุกกระจิก
เหมาะจะซื้อเป็นของฝาก งานแฮนด์เมดอย่างกระเป๋าและเครื่อง
ประดับที่เดาว่าคงทำาจากดีบุก เพราะราคาถูกจนไม่น่าจะใช่โลหะ
เงิน แต่งานดูสวยประณีตดี พอพักร้อนที่ตลาดนัดเสร็จก็แวะไปชม
วัดธาตุหลวงใต้ หากวัดธาตุหลวงเหนือโดดเด่นด้วยหอศิลป์ที่แปล
พระไตรปิฎก วัดธาตุหลวงใต้ก็มีพระนอนองค์ใหญ่ให้ชม

 จากนัน้เราเดนิตดัถนนยอ่ยหลงัตลาด ถนนเสน้นีใ้ชเ้ปน็ทีจ่อด
รถบัส และเต็มไปด้วยร้านกาแฟที่ตกแต่งสวยงามเหมือนเมืองยุโรป 
แต่เป้าหมายต่อไปของเราคือ “ตลาดธาตุหลวง” เห็นในแผนที่ว่าอยู่
เยื้องๆ กับองค์พระธาตุ ถามใครเขาก็ว่าเดินไปไม่ไกล แค่เลี้ยวขวา
ตรงไป แล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีแค่นั้น

 พอบอกไม่ไกล เราก็ไม่คิดจะโบกรถ เดิน และเดินไปเรื่อยๆ
ตั้งแต่สายจนเกือบเที่ยง ทะลุตั้งแต่สี่แยกที่ดูเจริญ จนมาถึงถนนดิน
ลูกรัง ฝุ่นแดงฟุ้งกระจาย สองข้างทางเริ่มจะเป็นทุ่งนา ขณะที่เรา

กำาลังคิดว่าถ้ายังไปต่ออาจจะตกแผนที่และทะลุออกนอกเมือง
เวยีงจนัทนไ์ปเลยนัน้ คนลาวใจดีกช็ีใ้หดู้วา่ “นัน่ไง ตลาดธาตหุลวง” 
อยู่ขวามือเราอีก 500 เมตรเอง

 ตลาดธาตหุลวงทำาให้เรานกึถงึตลาดชนบทไทยเมือ่ 20 ปกีอ่น
อยู่บนฝุ่นแดง มีสามล้อจอดเรียงราย เพิงขายของชำามีซองแชมพู
ที่ห้อยอยู่ข้างพวงกระเทียม จานแก้วยี่ห้อผงชูรส เป็ดและไก่เป็นๆ 
ขนร่วงผล็อย สินค้าจากไทยซะมาก บางยี่ห้อไม่เห็นขายในไทยแล้ว 
เมือ่เดินทะลเุขา้ไปขา้งในจะเจอตลาดขายของสด มรีา้นกว๋ยเตีย๋วให้
ดูวิวทุ่งนาพร้อมฟังเพลงจากวิทยุใส่ถ่าน

 ทีแ่ท้ความคึกคักของชาวลาวหาได้ตามตลาดท้องถิ่นนั่นเอง 
ค่าครองชีพก็ถูกกว่าในเมือง ตัดสินเอาเองจากราคาสินค้าทั่วไป
และค่ารถตุ๊กๆ ที่เราโบกกลับไปถนนล้านช้าง (ไม่เดินแล้ว) แม้ว่า
นักท่องเที่ยวยังต้องจ่ายแพงกว่า แต่ก็พาเราไปได้ไกลกว่าในย่าน
ดาวน์ทาวน์เยอะอยู่

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ลาว

เชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่อยู่ใต้การ
ปกครองของอาณาจกัรนา่นเจา้ 
(บริเวณยูนนาน สิบสองปันนา)

พ.ศ. 1896 - 2250
ก่อตั้งโดยพระเจ้าฟ้างุ้ม 

พ.ศ. 2250 - 2436 แบ่งเป็น
 - อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
 - อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
 - อาณาจักรล้านช้างจำาปาศักดิ์
พ.ศ. 2322 
ทั้งสามอาณาจักรตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม
สมัยกรุงธนบุรี

ยุคอาณาจักรล้านช้างยุคต้น ยุค 3 อาณาจักร 

อนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้างุ้ม

ตลาดธาตหุลวง
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ในทีส่ดุเรากก็ลบัมาแอว่อยูแ่ถวโรงแรม
หลังจากโดนแผนที่หลอกเอาว่าพิพิธภัณฑ์
ทหารคือพพิธิภัณฑ์แหง่ชาต ิเพราะดนัเขยีน
ภาษาอังกฤษในแผนท่ีว่า National Museum
เราเลยเดนิหนา้มนึเขา้ไป ทหารลาวมองอึง้ๆ
ว่าหลอ่น 2 คนจะไปไหน (ดนีะเขาไม่จบัเอา) 
กว่าจะคุยกันรู้เรื่องว่าที่นี่พิพิธภัณฑ์ทหารก็
เสียเวลาอยู่นาน สุดท้ายพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
อยู่บนถนนสามเสนไทนี้เอง

 หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวเป็นอาคาร
เก่าแก่ 2 ชั้นแบบฝรั่งเศส ปลูกต้นจำาปาลาว
สขีาวสลบัชมพตูลอดแนวรัว้ กลบีดอกไมร้ว่ง
หล่นตามทางเดินดูสงบรมรื่นสวยงามมาก 
เม่ือเราก้าวเข้าไป...เช่นเคย มีคนขายตั๋ว
กับเจ้าหน้าที่อีก 2 คนเป็นเพื่อน น่าเสียดาย
สถานที่เช่นนี้ไม่ค่อยมีทัวร์มาลง เจ้าหน้าที่

ให้เราถ่ายภาพข้างในได้แต่เก็บค่ากล้อง
คนละเล็กน้อย

 ภายในแบ่งนิทรรศการตามไทม์ไลน์
มลีกูศรใหเ้ดนิเรยีงตามยคุสมยั เริม่จากอดีต
ตัง้แตย่คุทีมี่ไดโนเสาร ์ยคุสำารดิ มาจนถงึยคุ
ก่อตั้งอาณาจักร ตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม 
ฝรั่งเศส การปฏิวัติเรียกร้องเอกราช จนถึง
ชาตใินยคุปจัจบุนั คำาบรรยายเปน็ภาษาลาว
เกือบหมด ตอนนี้ในพิพิธภัณฑ์มีแค่เรากับ
ของเก่าและเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ รู้สึกได้ถึง
ความคลาสสิกปนหลอนๆ อย่างไรชอบกล 
ที่ต้องระวังคือบางห้องบนชั้น 2 พื้นไม้ผุพัง
ไปไม่น้อยแล้ว

 เสรจ็จากพพิธิภณัฑเ์รากเ็ริม่ออกเดนิ
อีกครั้ง ที่จริงแหล่งเที่ยวหลักๆ ที่สำาคัญใน
เวยีงจนัทน์ เราได้ไปมาครบหมดแลว้ แตเ่รา

จะยังเดินต่อ เก็บภาพตามตรอกซอกซอย
แม้กระทั่งสนามเด็กเล่น เพื่อสัมผัสเมือง
เวยีงจันทนใ์ห้มากท่ีสดุ ถา้ไม่เดนิเราอาจจะ
ไม่รู้ว่าสวนสาธารณะริมโขงยามกลางคืนมี
ตลาดนัดที่ขายทุกอย่างตอน 6 โมงเย็นถึง
5 ทุ่ม ตรงเซ็นเตอร์พอยท์ย่านดาวน์ทาวน์
มรีา้นเผอืกทอดทีอ่รอ่ยมาก และเราอาจจะ
ไม่เจอตลาดธาตุหลวงที่คนลาวมาจับจ่าย
ซือ้ของกนัจรงิๆ (ไมใ่ชต่ลาดเชา้ในไกดบ์ุค๊ที่
ขายสินค้าราคานักท่องเที่ยว)

 แต่สิ่งที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้เวียงจันทน์
มากท่ีสดุกค็อืคนลาวนัน่เอง พวกเขาซือ่ตรง 
ขีอ้าย ทำาอะไรเรยีบง่าย และมีนำา้ใจ หวงัวา่
สิ่งเหล่านี้จะไม่หายไปเม่ือวัตถุนิยมโตขึ้น 
แลว้เราจะกลบัมาดใูหม่ ฟังคำาทักทายซือ่ใส
“สะบายดี” อีกคร้ัง ณ กรุงเวียงจันทน์แห่งน้ี 

พ.ศ. 2436 - 2496
 - ขบวนการลาวอิสระช่วง 
พ.ศ. 2488 - 2492

พ.ศ. 2497 - 2518
 - ขบวนการปะเทดลาว
 - เวียดนามเหนือรุกราน
 - สงครามกลางเมอืงชว่ง  
  พ.ศ. 2515 - 2518

พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน

ยุคอาณานิคมฝร่ังเศส ยุคราชอาณาจักรลาว ยุคสปป.ลาว

จำ�ป�ล�ว ดอกไม้ประจำ�ช�ติ

เจ้�เพชรร�ช (ฉลองพระองค์

สีข�ว) ผู้ก่อตั้งล�วอิสระ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
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เที่ยวไปหาอะไรกิน IN AEC

ร้านครัวลาว 

อยูใ่กลว้งเวยีนพระธาตดุำาบนถนนสามเสนไท 

ลักษณะร้านค่อนข้างทางการ เหมาะสำาหรับ

นัดลูกค้า เป็นร้านอาหารลาวแท้ หน้าตาดู

คล้ายอาหารไทยแต่รสไม่จัดเท่า เมื่อเทียบ

ราคากับรสชาติอาหารและการบริการถือว่า

ไม่แพงเกินไปนัก

ร้าน Pimenton 

รา้นอาหารสเปนทีโ่ดดเดน่ดว้ยเมนปูระเภท 

Grill (ย่าง) ออเดิร์ฟเป็นขนมปังฝรั่งเศส

พร้อมเนยขาว ไม่ควรพลาดสั่งสเต็กกับ

มันฝรั่งสูตรเฉพาะของ Pimenton อร่อย

เลิศมาก อยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ บนถนน 

Nokeokoummane

ร้าน Scandinavian Bakery

มีชื่อเสียงพอกับร้าน Joma แต่ให้คนละ

บรรยากาศ จะเลก็กวา่ ดคูลาสสกิกวา่ และคอ่น

ขา้งเงยีบสงบ อยูด่า้นหลงัลานนำา้พ ุหนา้ตาขนม

หลากหลายชวนกินกับนำ้าเลมอนโซดา ราคา

เครื่องดื่มและขนมพอกับเมืองไทย

ร้านสามพี่น้อง 

ร้านพ้ืนถ่ินท่ีมีอาหารหลากหลาย ท้ังส้มตำา เฝอ ก๋วยเต๋ียวลุยสวน

แหนมคลุก ปอเปี๊ยะสด อาหารจานเดียว นำ้าปั่น บางเมนูอาจ

ไม่แซบเท่าที่ไทยแต่ส้มตำาอร่อยจริง ราคาไม่แพง อยู่แถวริมโขง

ใกล้โรงแรมลาวออร์คิด

ร้าน Le Trio 

ร้านกาแฟเล็กๆ ตกแต๋งเก๋ไก๋ ข้างในมีเครื่องบด

คั่วกาแฟทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าของลาว เหมาะ

สำาหรับนั่งจิบกาแฟอย่างสงบบนถนนเสดถาทิลาด

ตัวร้านอยู่แถวลานนำ้าพุ ถูกยกให้เป็นร้านกาแฟที่ดี

ที่สุดร้านหนึ่งของเมือง
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มาถงึกรงุเวยีงจนัทนท์ัง้ท ีทมีงาน สงิห ์
แมกกาซนี ไมพ่ลาดท่ีจะนำาความรู้ดา้น AEC
เกี่ยวกับประเทศลาวมาฝากท่านผู้อ่านด้วย 
ครั้งนี้ทีมงานได้รับเกียรติจากคุณษณาพันธ์ 
ศุภสมุทร ท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และคุณ
บัวละพา ทองมาลาเพชร ผู้ช่วยดำาเนินการ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Local Staff)
แห่งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business 
Support Center) ในกรุงเวียงจันทน์ เป็น
ผู้แนะนำาให้ความรู้ข้อมูลทั้งเรื่อง AEC และ
การประกอบธุรกิจในประเทศลาว

แม้ลาวจะเพิ่งเปิดประเทศ ยังมีความ
ใหม่ในหลายด้าน แต่ความเคลื่อนไหวเพื่อ
เข้าสู่ AEC ก็ถือว่าตื่นตัวอยู่ไม่น้อย
ปัจจัยหลักคือการเร่งพัฒนาระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน เนน้การสรา้งถนน 
เพราะลาวเปน็ประเทศ land-locked 
ไม่มีทางออกสู่ทะเล ดังนั้นถนนจึง
เปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีจ่ะเชือ่มโยงลาว
กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รัฐบาล
ลาวมีแผนที่จะผลักดันประเทศให้
เปลี่ยนจาก land-locked กลายเป็น 
land-link โดยวางตำาแหน่งลาวเป็น
จุดเชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่าง
ประเทศของภูมิภาคในยุค AEC

อีกเรือ่งทีเ่น้นคือการปรับตัวด้านการค้า
ลาวไดร้บัความชว่ยเหลอืจากองคก์ารตา่งๆ
เช่น สหประชาชาติ (UN) และธนาคารพฒันา
เอเชีย (ADB) มีการปรับปรุงกระบวนการด้าน
การศุลกากร การให้บริการสินค้าผ่านแดน
ให้มีมาตรฐานมากขึ้น เห็นชัดในแขวงที่มี
ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ
ไทยทีด่า่นสะหวนันะเขต จำาปาศกัดิ ์คำามว่น
ซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง ลาวนำาเข้า
สินค้าจากไทยมากที่สุด มากกว่า 50% รอง
ลงมาเป็นจีนและเวียดนาม

แต่การลงทุนในลาวไทยยังมาเป็น
อันดบั 3 ส่วนใหญ่คนไทยจะสนใจเปดิตลาด
ขายสินค้า เพราะมองว่าตลาดลาวมีความ
ใกล้เคียงกับไทย น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำาให้
ประสบความสำาเร็จ ขณะที่จีน (อันดับ 1)
และเวียดนาม (อันดับ 2) มีโปรเจคท์ลงทุน
ในลาวดว้ยเมด็เงนิมหาศาล เนน้โครงสรา้ง
พื้นฐาน สัมปทานพลังงาน และเหมืองแร่
ขนาดใหญ่ ลาวเองก็พยายามปรับแก้กฎ
ระเบียบ ลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการ
จดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิในลาวใหเ้อือ้อำานวย
นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น 

ด้านการศึกษา ลาวมีปัญหาคล้ายกับ
ไทยที่ค่านิยมของเด็กเรียนมหาวิทยาลัย

จบมาอยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ประเทศ
ต้องการแรงงานสายวิชาชีพ ทำาให้เกิดการ
ว่างงานอยู่มาก รัฐบาลลาวได้ปฏิวัติระบบ
การศึกษาเมื่อปีก่อน ให้เฉพาะสถาบันการ
ศกึษาภาครฐัเปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี
ขณะที่วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาภาค
เอกชนให้เปิดสอนได้ถึงระดับปวส. เท่านั้น
เพื่อมุ่งเน้นสายวิชาชีพมากกว่าวิชาการ

คนลาวมองไทยวา่เปน็มติร ใหเ้ครดติ
สินค้าและบริการจากไทย ดูละครไทย ฟัง
เพลงไทย ความคดิและวฒันธรรมกม็คีวาม

ใกล้เคียงกัน ตรงนี้จะเป็นจุดแข็งสำาหรับ
นักลงทุนไทยในลาวอย่างมาก 

แต่หากนักลงทุนท่านใดสนใจอยากเปิด
ธรุกจิในลาว คณุษณาพันธแ์ละคณุบวัละพา
มขีอ้แนะนำาวา่ จรงิอยูท่ีล่าวมคีวามใกลเ้คยีง
กบัไทย แตไ่มใ่ชท่กุอยา่ง บางเรือ่งทศันคติ
และพฤติกรรมของคนลาวไม่เหมือนคนไทย
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องให้เวลาศึกษา
เรียนรู้ รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ของลาวด้วย
ตลาดลาวไม่ง่ายและไม่ยาก สามารถเขา้มา
ขอคำาปรกึษากบัทางศนูย ์AEC ทีเ่วยีงจันทน์
หรือสถานทูตก็ได้ หากมีปัญหาอะไรทางศูนย์
จะได้รับรู้และหาทางช่วยเหลือกัน

   คุณบัวละพาได้ฝากเชิญชวน
ผูป้ระกอบการไทยใหห้นัมาลงทนุใน
ลาว ด้วยเหตุผลว่าการเปิดตลาด
ลงทุนที่ลาวเปรียบเสมือนความ
ท้าทายด่านแรกของผู้ประกอบการ
ไทยที่อยากประกอบการค้าระหว่าง
ประเทศ ด้วยการสื่อสารและขนบ
ธรรมเนียมคุ้นเคยกันเกินกว่า 50% 
หากนักลงทุนไทยประสบความ
สำาเร็จท่ีลาวก็จะช่วยเพ่ิมเปอร์เซ็นต์
โอกาสประสบความสำาเรจ็ในประเทศ
อื่นๆ ของภูมิภาค  

ผู้สนใจอยากทำาธุรกิจในลาว
สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ ณ 
เวียงจันทน์ สปป. ล�ว

โทรศัพท์: +856-21 413704-6
E-mail: vtditp@hotmail.com
website: www.ditp.go.th

ขอขอบคุณ คุณรุจิกร แสงจันทร์ 
อคัรราชทตูทีป่รึกษา สถานเอกอคัรราชทตู 
ณ กรุงเวียงจันทน์ ให้คำาปรึกษาและ
ประสานงาน

โน้ตเกี่ยวกับความพร้อมรับ AEC



สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นเมืองลูกหลวง

ของอาณาจักรสุโขทัย และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ มีกำาแพงเมืองและ

ป้อมปราการที่แข็งแรงและเหลือร่องรอยมาจนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานที่พบ ก่อนมีเมือง

กำาแพงเพชรเคยมเีมอืงเกา่มากอ่น 2 เมอืง คอื ชากงัราว ตัง้อยูท่างฝัง่ซา้ยของแมน่ำา้ปงิ และ 

นครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่นำ้าปิง จึงเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอุทยาน

ประวตัศิาสตรก์ำาแพงเพชร ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็มรดกโลกเมือ่ป ี2534 รวมถงึยงัมอีทุยาน

ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่คงความอุดมสมบูรณ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมความงามอีกด้วย

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดกำาแพงเพชรทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง

แนะนำ�ทีมง�นพื้นที่จังหวัดกำ�แพงเพชร

จังหวัดกำ�แพงเพชร

ข้อมูลทั่วไป
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กำ�แพงเพชรพม่า

ตาก

สุโขทัย

นครสวรรค์

น�ยนิรันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการภาค 2

น�ยวีระวัธน์ ห�ญหมื่น

ผู้จัดการส่วนขายเหนือ

น�ยสะเต็น ปูล�

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดกำาแพงเพชร

น�ยถ�วรเจษฐ์ ขวัญป้อม

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดกำาแพงเพชร
น�ยสุภัทรชัย กลีบอุบล

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดกำาแพงเพชร

น�ยชินวุฒิ ปัดโตวันตัง

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดกำาแพงเพชร

น�ยพิสุทธิ์ คัชม�ตย์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการเขตเหนือล่าง 1



ทีมขายบุญรอดเอเซีย ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดกำาแพงเพชร

คำ�ขวัญ: กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง 

ศลิาแลงใหญ ่กลว้ยไขห่วาน นํา้มนัลาน

กระบือ เลื่องลือมรดกโลก

ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: สีเสียดแก่น 

พื้นที่: 8,607.490 ตร.กม 

ประช�กร: 729,000 คน  

ของเด็ดเมืองกำ�แพงเพชร:

ขนมข้าวตอก ขนมเหนียวนุ่ม รสชาติหวานหอมด้วยเคล็ดลับ

บางอย่างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนนครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

เป็นของเด็ดถึงขั้นที่หากมาเยือนแล้วไม่ได้ชิมเท่ากับมาไม่ถึง 

บ่อนํ้าพุร้อนพระร่วง ณ บ้านลานหิน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง เป็น

ทุ่งนาที่ได้รับการพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสูบนํ้า

จากบอ่นํา้รอ้นมาสรา้งเปน็ลาํธารตืน้ๆ ใหน้กัทอ่งเทีย่วแชเ่ทา้ผอ่นคลาย
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นายจิรายุ องอาจอิทธิชัย

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 2

นายพิภพ รุ่งเรือง

ผู้จัดการเขตเหนือล่าง 1

นายจิรพงษ์ ดรรชนีเพชร

พนักงานขายเครดิตสาขากำาแพงเพชร

นายศิวาการ กำาไรเพ็ชร

พนักงานขายเครดิตสาขากำาแพงเพชร

นายพสิษฐ์ จันทร์ทา

หัวหน้าหน่วยสาขากำาแพงเพชร

นายภสุ วสุชยุตม์กุล

หัวหน้าหน่วยสาขากำาแพงเพชร (สลกบาตร)
นายธนา เชื้อศิริ

ผู้จัดการส่วนขาย BRA 4 (เหนือ)

ขนมข้าวตอก
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

	 โมห์เทิร์นโปรเม่ือปี	2010	ในวัย	19	เขา
คว้าแชมป	์Asean	Tour	ในรายการ	Kariza	
Indonesia	Championship	2010	และ	ICTSI	
Mt	Malarsyat	Championship	2011	และยัง
ทำาผลงานได้ดีไต่อันดับโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ	ถึง
ปัจจุบัน	แม้จะผ่านมาหลายสนาม	แต่แมตช์
ที่เจ้าตัวบอกว่าภูมิใจที่สุดคือ	BANK	BRI	
Indonesia	Open	2014	ที่เขามีโอกาสได้สู้
กับโปรระดับโลกอย่าง	พาเดร็ก	แฮร์ริงตัน
	 นอกเหนือจากความสามารถและวินัย	
สิง่สำาคญัทีท่ำาใหค้วามมุง่มัน่ของโมหป์ระสบ
ความสำาเรจ็คือทัศนคตท่ีิวา่	“ความกลัวเปน็
สิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง” เมื่อไม่กลัวหรือกังวล
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น	เขาก็สามารถเล่นได้อย่าง
ที่ซ้อมมาและไม่กดดัน	ส่งผลสำาคัญให้โมห์
เข้าใกล้เป้าหมายในอนาคตอันใกล้นั่นคือ
การเข้าไปอยู่ในท็อปร้อยของโลก	 และเล่น
ในรายการ	Major	ต่างๆ

โปร “โมห์” นักกอล์ฟหนุ่มชาวหมอแคนแดนขอนแก่น หรือ 

“เจ้าตัวเล็ก” ที่ใครต่อใครเรียกเขาด้วยรูปร่างที่เล็กกว่าเพื่อน ทว่า

ฝมีอืของตวัเลก็ไมเ่ลก็เหมอืนฉายา พสิจูนจ์ากผลงานทีก่า้วกระโดด

จากอันดับโลก 600 กว่า พรวดขึ้นมาที่ 245 เชื่อว่าอีกไม่ช้าเขาจะ

เป็นหนึ่งในท็อปร้อยของโลกได้อย่างแน่นอน

โมห์	 ธันยากร	 เคยเกือบเป็นนักฟุตบอล	มีโรงเรียนกีฬาของจังหวัดชักชวนไปร่วมทีม	
แต่เมื่อโมห์มีโอกาสติดตามพ่อไปเล่นกอล์ฟตอนอายุ	11	 เขาก็หลงใหลในความท้าทายของ
กีฬากอล์ฟ	จากที่เล่นแค่สุดสัปดาห์กลายมาเป็นฝึกซ้อมทุกวัน	เริ่มด้วยการเป็นนักกีฬาของ
จังหวัด	ฝีมือดีจนอาเอ็กซ์	(เมธ	ีสุทัศน์	ณ	อยุธยา)	พาไปพบกับโปรบุญช	ูเรืองกิจ	ทำาให้เขา

ได้ฝึกซ้อมในค่ายสิงห์พัฒนาร่วมกับโปร
บุญชู	ฮีโร่ในดวงใจของเขา	และสังกัดค่าย
สิงห์มาจนถึงทุกวันนี้
 หลังจากเข้าร่วมค่ายสิงห์พัฒนา	โมห์
ตัดสินใจทุ่มเวลาให้กีฬากอล์ฟอย่างเต็มที่
เขาสร้างผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ	 คว้าแชมป์
เยาวชนครั้งแล้วครั้งเล่า	 ติดทีมชาติ	 คว้า
เหรียญทองซีเกมส์ในปี	2007	ประเภททีม	
ควา้แชมปก์อลฟ์สมคัรเลน่แหง่ชาตอิาเซยีน
ติดกัน	2	สมัย จนได้รับคำาชมจากบิ๊กชูว่า	
เขาเล่นอย่างรอบคอบ	 วางแผนดี	 คิดเร็ว	
เดินเร็ว	 ตีไกลเกินตัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีวินัยสูงมาก	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะทำาให้
เขาก้าวไปไกลในเวทีโลก

ขอบคุณข้อมูลเสริมจาก: 

http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.

aspx?NewsID=9520000098069

เร่ือง: ศิกานต์

ธันยากร ครองผา (24 ปี)
ก้านเหล็กดาวรุ่งน่าจับตามอง
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2015 แชมป์หญิงเดี่ยวและหญิงคู่ เทนนิส
เยาวชนนานาชาต ิไอทเีอฟ กรุป๊ 2 ทีอ่นิเดยี 
และนครราชสีมาเกมส์ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งท่ี 43 เป็นแมตช์ท่ีเธอภูมิใจ
ที่สุด เพราะคว้าเหรียญทองประเภทหญิง
เดี่ยวบุคคลได้เป็นครั้งแรก 
 สำาหรับฮีโร่ในดวงใจของน้องแตงโม
คือ ซิโมน่า ฮาเล็ป ด้วยเหตุผลว่าเป็นนัก
เทนนสิระดบัโลกท่ีตัวเลก็แตมี่กราวดส์โตรก
ที่เหนียวแน่นดุดัน ซึ่งเธอก็อยากทำาให้ได้
แบบนัน้บา้ง ถอืเปน็ความฝนัทีเ่ธอจะกา้วไป
ให้ถึงพร้อมเป้าหมายที่ว่าจะเป็นมืออาชีพ
ที่ติดหนึ่งในท็อป 50 ของโลกให้ได้

เมื่อน้องแตงโมเริ่มเล่นเทนนิสจนถึง
อายุ 13 คุณพ่อก็เห็นแววว่าเธอจะพัฒนา
ต่อไปได้ไกล แต่ลำาพังของครอบครัวเพียง
อย่างเดียว ไม่พอจะส่งน้องแตงโมไปถึงฝั่ง
ฝนั ครอบครวัของเธอจงึมองหาสปอนเซอร์
รวบรวมผลงานทำาโปรไฟล์ส่งมาที่บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ในที่สุดก็ได้รับการ
ตดิตอ่กลบัจากฝา่ยสง่เสรมิกฬีา นอ้งแตงโม
ในวัย 14 ปีจึงได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวสิงห์
จนถึงปัจจุบัน
 ไม่เพยีงครอบครวัสนบัสนนุ เธอไดร้บั
ความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
จังหวัดนครราชสีมาที่กำาลังศึกษาอยู่ ได้รับ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เธอไปแข่งขันและ
ฝกึซอ้มไดต้ามตอ้งการโดยไมถ่อืเปน็วนัขาด
เรยีน เธอตอ้งแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบวา่ไป
แขง่ท่ีไหน ผลเป็นอยา่งไรบา้ง และพยายาม
จดัสรรเวลาเรยีนและตารางการซ้อมใหล้งตวั 
คอยติดตามงานที่ครูมอบหมายและไปสอบ
ตามที่กำาหนด
 ทั้งที่ต้องเรียนและแข่งขันไปด้วย แต่
วยัรุน่วยัเรยีนอยา่งเธอกส็ูไ้มถ่อย เพราะยดึ
ทัศนคติที่ว่า “ถ้าเราไม่เหนื่อยมาก่อน แล้ว
จะได้ความสุขสบายมาได้อย่างไร” ความ

ใจสูข้องนอ้งแตงโมทำาใหเ้ธอทำาผลงานไดด้ี
คว้าทั้งแชมป์หญิงเดี่ยวและหญิงคู่เทนนิส

เยาวชนนานาชาต ิไอทเีอฟ กรุป๊ 4 รายการ
ฮ่องกง ไอทีเอฟ จูเนียร์ เทนนิส ทัวร์นาเมนต์ 

“น้องแตงโม” สาวน้อยวัย

สดใสหลานย่าโม ดาวรุ่งวงการ

เทนนิสไทย เริ่มวิ่งเล่นอยู่ ใน

สนามเทนนิสตั้งแต่อนุบาลสอง

(อาย ุ7 ขวบ) วิง่ไปวิง่มาคณุพอ่

เลยจบัสอน และเธอก็เร่ิมหลงรัก

เทนนิสเข้าอย่างจงัเมือ่ไดแ้ขง่ขนั

แลว้รูส้กึอยากจะชนะในสนามและ

เอาชนะตัวเองให้ได้

บุณยวีร์ ธรรมไชยวัฒน์  (16 ปี)
นักหวดสาวดาวรุ่งฟอร์มฮอต

“ “

ครอบครัวของเธอจึงมองหา 

สปอนเซอร์ รวบรวมผลงานทำา

โปรไฟล์ส่งมาที่บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด ในที่สุดก็ได้รับ

การติดต่อกลับจากฝ่ายส่งเสริม

กีฬา น้องแตงโมในวัย 14 ปีจึง

ได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวสิงห์จน

ถึงปัจจุบัน
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สิงห์ แมกกาซีน  ฉบับนี้ขอนำ�เสนอ

เรื่องร�วแบบเบียร์ๆ ม�ให้ท�่นผู้อ�่น

ได้มีโอก�สทำ�คว�มรู้จักกับโลกของ

เบยีรใ์นหล�ยๆ ด�้นดว้ยกนั ทัง้ประวตัิ

เบียร์โดยสังเขป เบียร์ดังของโลก และ

ครอบครวัเบยีรท์ีจ่ะนำ�เสนอเป็นตอนๆ 

ต่อไปในทุกฉบับของปี 2015

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

เรื่องเบียร์ๆ

วิหารเบนเนดิคแห่ง Weihenstephan
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เบียร์เป็นเครื่องดื่มผลิตที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก คาดว่าจะมีการผลิตครั้งแรกประมาณ 
9,500 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 11,500 
กว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกับการค้นพบธัญพืช 
แต่ที่แน่นอน มีการบันทึกเครื่องดื่มเบียร์ใน
สมัยเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) หรือ
ประมาณชว่ง 3,100 ปถีงึ 500 ปกีอ่นครสิตกาล 
และสมัยอียิปต์ประมาณช่วงเดียวกัน และ
เครื่องดื่มคล้ายเบียร์ก็ถูกผลิตขึ้นในยุโรปใน
ยคุสมยัเดยีวกนันัน้ มผีลไมผ้สม ยงัไมม่ฮีอบส์
แต่จัดเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีการ
บันทึกเครื่องดื่มที่ใช้ฮอบส์คร้ังแรกในยุโรปคือ
ปี ค.ศ. 822 โดยพระฝรั่ง ภายในศตวรรษ
ที่ 7 ได้มีการผลิตเบียร์กันอย่างทั่วทุกแห่งหน
ในยโุรป โดยเฉพาะผลิตในขนาดเล็กเพ่ือด่ืมเอง
และแจกจ่ายให้กับเพ่ือนบ้าน น่าจะคล้ายกับ
คราฟทเ์บยีรใ์นยุคปจัจบุนั แตว่ดัฝรัง่กลายเปน็
จุดศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่ที่สุดเพื่อการขาย
โดยเฉพาะ และพระก็ดื่มเองด้วยบ้าง ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1516 ไดม้กีารกำาหนดมาตรฐานการ
ผลติเบยีรข์ึน้ทีร่ฐับาวาเรยี ใหใ้ชเ้พยีงนำา้ ฮอบส์
และบารล์มีอลตเ์ท่านัน้ถงึจะเรียกเคร่ืองดืม่วา่
เบียร์ได้ ปัจจุบัน monk (วิหารเบนเนดิคแห่ง
Weihenstephan) ถือว่าเป็นโรงผลิตเบียร์
แห่งแรกของโลก ตัววิหารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 725 และเริ่มผลิตเบียร์ในปี ค.ศ. 1040 
และยังคงมีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้
ชื่ อว่ า Bayer i sche Staatsbrauere i 
Weihenstephan หรอืโรงเบยีรแ์หง่รฐับาวาเรยี
ประจำา Weihenstephan เมือง Freising รัฐ
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ชาวโลกจึงจัดให้
แถบนี้ของยุโรปเป็นศูนย์กลางการผลิตเบียร์
ของโลกไปโดยปริยาย เพราะปัจจุบันมีโรงเบียร์
มากที่สุดตั้งอยู่ในเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก
และมยีอดดืม่รายบคุคลทีส่งูทีส่ดุเชน่กนั ไม่ใช่
อียิปต์หรืออิรัก (เมโสโปเตเมียเดิม) ที่เป็น
แหล่งกำาเนิดเบียร์ดั้งเดิม          

ความรู้ทั่วไป

นํ้าคือวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดในการผลิตเบียร์ และนํ้าใน
แต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันก็จะเหมาะกับการผลิต
เบียร์ที่ต่างกันไป เช่นนํ้าในบางภาคของไทยก็จะเหมาะกับ
การผลิตเบียร์ลาเกอร์ (lager) แบบเบียร์สิงห์ รสชาติถึงได้
ออกมาเขม้ขน้ หรอืนํา้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด์กจ็ะเหมาะกบัการ
ผลิตเบียร์ดํา (stout) อย่าง Guinness ที่น่าสนใจคือในอดีต 
นํ้าดื่มแถบยุโรปสกปรกมาก คนจึงนิยมดื่มเบียร์มากกว่านํ้า
เพราะสะอาดกว่า เชื้อโรคที่ไม่ดีถูกฆ่าไปหมดแล้ว

เบียร์ Bayerische 

Staatsbrauerei

Weihenstephan

ในศตวรรษที่ 7 

วัดฝรั่งกลายเป็น

ศูนย์กลางการผลิต

เบียร์เพื่อการขาย

01

02

01

02
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ปัจจุบันบริษัทผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุด
4 บริษัท มียอดขายรวมกว่า 50% ของ
ตลาดเบียร์โลกคือ Anheuser-Busch     
InBev(ABInBev), SABMiller, Heineken 
International และ Carlsberg Group 
เรียงตามลำาดับความใหญ่ ก่อนหน้าปี 
ค.ศ. 1988 บริษัทผลิตเบียร์ส่วนใหญ่จะ
เป็นบริษัทแยกตามประเทศต่างๆ แต่ 
ตั้งแต่ปี 1988 บริษัทผลิตเบียร์ต่างๆ ได้
หันมารวมตัวกับบริษัทข้างเคียงท่ีส่วนใหญ่
จะมีขนาดใกล้เคียงกัน เริ่มต้นที่การ
รวมตัวของโรงเบียร์อาร์ทัวส์ (Brouwerij 
Artois) ผู้ผลิตเบียร์ดัง Stella Artois ที่
เบลเยียม รวมตัวกับโรงเบียร์ Piedboeuf 
ผูผ้ลติเบยีรย์ีห่อ้ Piedboeuf และ Jupiter
ของเบลเยียมเช่นกัน เมื่อรวมตัวกัน
แล้วกลายเป็นบริษัท Interbrew และ
ในปี ค.ศ. 1999 โรงเบียร์ Brahma 
และ Antarctica ที่บราซิลก็รวมตัว
กันกลายเป็น Ambev ระหว่างนั้นทั้ง 
Interbrew และ Ambev ต่างก็เข้าฮุบ
โรงเบียร์เล็กโรงเบียร์น้อยตามที่ต่างๆ 
มาเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นบริษัท
ยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ 

เวลาต่อมาในปี 2002 ทางโรงเบียร์
ที่แอฟริกาใต้ South African Brewery ก็
ซื้อบริษัทเบียร์ใหญ่ของอเมริกาคือ Miller 
Brewery แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น SABMiller
ต่อด้วยปี 2004 บริษัท Interbrew ที่ใน
ขณะนัน้เปน็บรษิทัเบยีรย์กัษอ์นัดบั 3 ของ
โลกก็ได้รวมตัวกับ Ambev แห่งบราซิล 
ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับที่ 5 ของโลกและ
เปลี่ยนชื่อเป็น InBev เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเริ่มหันมาจับมือหรือรวมตัวระหว่าง
บริษัทเบียร์ใหญ่ หรือบ้างก็เป็นการรวบ
ซื้อกิจการของคู่แข่งเพื่อเป็นการขยาย

บริษัทแบบก้าวกระโดด โดยไม่ต้อง
ค่อยๆ ออกเบียร์ใหม่เพื่อลองตลาดหรือ
พยายามแย่งตลาดจากบริษัทเบียร์คู่แข่ง
แบบเมื่อก่อนอีกต่อไป สร้างความตกใจ
ให้กับบริษัทเบียร์ขนาดที่เล็กกว่าทั่วโลก 
โดยเรียกว่า InBev ก็เริ่มตะครุบโรงเบียร์
ต่างๆ ทั่วโลกอย่างเร็วไว ในระหว่าง
นั้นเอง Anheuser Busch บริษัทเบียร์
ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็ขยายตัวออก
นอกประเทศด้วยการซื้อหุ้นในโรงเบียร์
ในอเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งรวม
ถึงแบรนด์ชั้นนำาระดับโลกอย่างเช่น 
Corona, Harbin, Tsingtao ทางบริษัท
อเมริกันนี้ก็ถือหุ้นส่วนแล้ว แต่ในปี 2009 
เป็นปีที่ยักษ์ใหญ่ 2 ยักษ์ได้รวมตัวกัน
โดย InBev เข้าซื้อ Anheuser Busch 
เปลี่ยนชื่อเป็น Anheuser-Busch InBev 
ขึน้แทน่เปน็บรษิทัเบยีรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก
ไปโดยปริยาย ผลัก SABMiller ลงเป็นที่ 
2 หลังจากที่ SABMiller นั่งแท่นเบอร์หนึ่ง
นานหลายป ีจากการซือ้โรงเบยีร ์Bavaria 
ที่ใหญ่ที่ 2 ของอเมริกาใต้เมื่อปี 2005 
ต่อด้วย Foster แห่งออสเตรเลีย ในปี 
2011 และล่าสุดในปี 2014  SABMiller 
ได้พยายามซื้อ Heineken NV แต่ว่าไม่
สำาเร็จ หากซื้อได้ก็จะสามารถกลับมาขึ้น
แท่นเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมได้เร็วขึ้น 
หลายคนว่าที่ SABMiller พยายามทำา
เชน่นัน้กเ็พือ่กนัไมใ่หพ้ีใ่หญค่นใหมม่าฮบุ
ตัวเองได้ 

เปน็ทีน่า่จบัตามองเกมการขยายตวั
ของยักษ์ใหญ่ท้ัง 4 น้ีต่อไปว่าใครจะฮุบใคร
เพราะการจะขยายตัวแบบก้าวกระโดด
ต่อไปได้ก็คือการซื้อกันเองแล้ว แต่ใน
ระหว่างนั้นทั้ง 4 นี้ก็ยังคงหาซื้อโรงเบียร์
เล็กๆ ที่ยังเหลืออยู่ไปพลางก่อน

ยักษ์ใหญ่ของโลก

1. Anheuser-Busch InBev 
43.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนแบ่ง
อยู่ที่ 20.6% ของตลาดโลก

2. SABMiller
มีสว่นแบ่งประมาณ 9.7% ของตลาดโลก
ด้วยผลิตภัณฑ์ 200 แบรนด์ที่ขายอยู่ใน 
75 ประเทศทั่วโลก

3. Heineken NV
28.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนแบ่ง
ประมาณ 9.2% ของตลาดโลก

4. Carlsberg Group
12.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนแบ่ง
ประมาณ 5.7% ของตลาดโลก

เรยีงลำ�ดบับรษิทัเบยีรท์ี่ใหญท่ีส่ดุในโลก 

(ตัวเลขปี 2013) 
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เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ชายหนุ่มทุกคน
ในวัยที่เริ่มต้นดื่มเบียร์ได้ เลือกที่จะดื่มก่อน
แอลกอฮอล์ชนิดอื่น ถือเป็นธรรมดามากใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะท่ีอเมริกา อังกฤษ 
และประเทศแถบยโุรป เพราะการด่ืมเบยีรเ์ปน็
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้ว เป็นช่วงที่คน
วยันัน้รูส้กึเสร ีการตดิโปสเตอรไ์วใ้นหอ้งนอน
ท่ีหอพักหรือท่ีบ้านก็เลยเป็นเรื่องธรรมดา
อีกเช่นกัน จนกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำาคัญ
ในการมาร์เก็ตติ้งในเวลาต่อมา

โปสเตอร์เบียร์
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อันดับที่ 8 - Harbin 
จากจีน เกิดเมื่อปี 1900 เป็นโรงเบียร์ใหญ่
อันดับ 4 ของจีน ปัจจุบันเป็นของ ABInBev 
ตัง้แตปี่ 2004 ตลาดหลกัทีจ่นีมยีอดขายรวม
ที่ 2,810 ล้านลิตรในปี 2013

หากพูดถึงแบรนด์ของเบียร์ท่ัวโลกแล้ว
แต่ละคนคงลิสต์ออกมาได้หลายแบรนด์
ด้วยกัน ซํ้าบ้าง ไม่ซํ้าบ้าง ใครที่เคยไป
ประเทศที่แปลกหน่อยก็คงจะได้ลองชิม
เบียร์ท้องถิ่นที่คนอื่นไม่รู้จักหากไม่ได้ไป
เยือนที่นั่น มีคนเคยตั้งคําถามว่า ในโลกนี้
มีแบรนด์เบียร์เท่าใด แต่ไม่มีใครสามารถ
บอกได้ ตัวเลขตอนนี้จะอยู่ที่ระหว่าง 
20,000 ถึง 100,000 ดีไม่ดีมากกว่านี้อีก
เพราะในระยะ 5-10 ปีหลังนี้ มีแบรนด์ผุด
ใหม่มากมายด้วยเกิดเทรนด์ของการดื่ม
คราฟท์เบียร์ทั่วโลก แค่ในอเมริกาเองก็
นา่จะหลายพนัแบรนด์เปน็แนน่อน เกดิและ
ดับบ้างก็มี หรือเป็นที่รู้จักเพียงในเมืองนั้น 
เขตน้ัน หรือถนนน้ันก็มี ท่ีแน่ๆ ก็คงจะบอก
ได้ว่า แบรนด์ที่มียอดขายที่สูงที่สุดในโลก 
ก็พอจะบอกกันได้ ลองมาดูกันนะครับ 
เพราะบางยี่ห้อบางคนอาจจะไม่เคยเห็น
ดว้ยซํา้ไป หรอืบางแบรนดก์น็กึไมถ่งึวา่จะ
มาอยู่ในท็อปเทนได้

อันดับที่ 10 - Coors Light 
จากเทอืกเขารอ็กกีแ้หง่รฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา
เป็นของบริษัท Coors ธุรกิจครอบครัวที่ได้จับมือ
กับ Molson แห่งแคนาดาและไปโด่งดังอยู่ที่ยุโรป 
มยีอดขายในป ี2013 ที ่2,500 ลา้นลติร ตลาดหลกั
คือที่แคนาดา สหรัฐฯ และยุโรป

อันดับที่ 9 - Brahma 
จากบราซิล เกิดเมื่อปี 1988 แต่
เพิ่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อ
ปี 2005 นี้เองโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ 
ABInBev มียอดขายที่ 2,790 
ล้านลิตรในปี 2013 เป็นเบียร์ที่
ขายดีอันดับ 2 ในบราซิลเองที่มี
ประชากรกว่า 202 ล้านคนหรือ
มีประชากรเป็นอันดับ 5 ของโลก

แบรนด์

10

9

8
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อันดับที่ 5 - Skol 
จากบริษัท Carlsberg แห่งเดนมาร์ก ด้วยตัวเลข 4,600 ล้านลิตร 
มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ต่อปีมาเป็นเวลา 5 ปีติดกัน ผลิต
ครั้งแรกเมื่อปี 1960 แม้ว่า Carlsberg จะเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ 
rights ในการขายที่อเมริกาใต้เป็นของ ABInBev และ Unibra ที่
แอฟริกาใต้

อันดับที่ 6 - Yanjing 
จากจีน ผลิตโดยบริษัท Beijing Yanjing Brewery 
Corporation เริ่มต้นเมื่อปี 1980 ยี่ห้อนี้อาจจะ
ไมม่ใีครเคยไดย้นิเลย อกีชือ่หนึง่ทีเ่รยีกคอื Beijing 
Beer มีตลาดอยู่ที่จีนเท่านั้น ยอดขายอยู่ที่ 3,790 
ล้านลิตรสำาหรับปี 2013

อันดับที่ 4 - Budweiser 
แห่งสหรัฐฯ ขายอยู่ใน 85 ประเทศ มียอดขาย
เพิ่มขึ้นมากที่จีน บราซิล รัสเซีย และอังกฤษ 
ตัวเลขอยู่ที่ 4,420 ล้านลิตรในปี 2013

อันดับที่ 7 - Heineken
จากเนเธอร์แลนด์ ขาย
อยูใ่น 178 ประเทศทัว่โลก 
2,830 ล้านลิตร

6

7

5
4
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อันดับที่ 3 - Bud Light 
น้องของ Budweiser เป็นเบียร์ทำ�ตัวเลขให้กับบริษัทยอดข�ย
ที่ 5,100 ล�้นลิตร ทำ�เงินให้บริษัทถึง 4 หมื่นกว�่ล้�นเหรียญ 
เป็นเบียร์ที่นิยมม�กที่สุดในสหรัฐฯ เหตุเพร�ะก�รทำ�ก�รตล�ด
ในทุกๆ ด้�นจ�กซูเปอร์โบล์วถึงง�นเฟสติวัลเพลงและโรงแรม

ดูลิสต์แล้วอ�จจะงงเล็กน้อยเนื่องจ�กมีเบียร์จีนอยู่ 4 ยี่ห้อ 
สว่นเบียรด์งัระดบัโลกอย�่ง Carlsberg, Guinness หรือ Stella Artois
หรอืแมเ้บยีรญ์ีปุ่น่อย�่ง Asahi หรอื Sapporo กไ็มต่ดิ 10 อนัดับแรก
แต่ดูใกล้ๆ แล้ว ตัวเลขประช�กรของประเทศก็มีผลช่วยเบียร์ของ
ประเทศนัน้ๆ เช่น จนีมีประช�กรม�กทีส่ดุในโลก ต�มดว้ยอนิเดยีที่
1,300 ล้�นคน สหรัฐฯ ที่ 3 ที่ 322 ล�้นคน ที่ 4 อินโดนีเซีย 253
ล้�นคน และที่ 5 บร�ซิล  202 ล�้นคน โดยจีน สหรัฐฯ และบร�ซิล 

มีประช�กรที่ชอบดื่มเบียร์เป็นที่ 1 ถึง 3 ของโลกต�มลำ�ดับ เพร�ะ
ฉะนั้นเบียร์ที่ข�ยดีที่สุดในโลกย่อมต้องรวม 3 เบียร์ประจำ�ช�ติ 3 
ช�ติน้ีอย่�งแน่นอน ข�ยในประเทศตัวเองก็ได้เปรียบกว่�คร่ึงแล้ว 
แตใ่นลสิตน์ีค้งตอ้งยกนิว้ใหก้บั Heineken ทีไ่มส่�ม�รถองิประช�กร 
16.8 ล�้นคนของตวัเองได ้แตส่�ม�รถขย�ยตวัเองออกนอกประเทศ
โดยมีโรงเบียร์ 190 โรงใน 70 ประเทศทั่วโลก อ่�นเรื่องร�วของ
ไฮเนเคนในเรื่องของธุรกิจครอบครัวเบียร์ตอนที่ 1 ได้ที่หน�้ 44 

อันดับที่ 2 - Tsingtao 
แบรนดด์งัทีส่ดุของจนี ห�ไดท้ัว่โลกโดยเฉพ�ะในร�้นอ�ห�ร
จีน เริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี 1903 โดยกลุ่มช�วเยอรมันที่ม�
อ�ศัยอยู่ในจีน มียอดข�ยที่ 5,250 ล้�นลิตรใน 85 ประเทศ 
โดยยังคงเป็นเบียร์จีนเบอร์ 1 ที่สหรัฐและที่อังกฤษ

อันดับที่ 1 - Snow 
จ�กจีน เกิดเมื่อปี 2004 จ�กก�รจับมือระหว่�ง SABMiller 
กับบริษัท China Resources Enterprise ของจีน ยอดข�ย
อยู่ที่ 10,330 ล้�นลิตรในปี 2013 เป็นเบียร์ที่มีอัตร�เติบโต
ม�กทีส่ดุม�โดยตลอด ยอดข�ยสว่นใหญอ่ยูท่ีจ่นี ผลติโดย
โรงเบียร์กว�่ 80 โรงในจีน โดยจีนเป็นตล�ดเบียร์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีประช�กรที่ 1,400 ล�้นคน มีอัตร�ก�รดื่ม
เบียร์ที่ 11,000 พันล้�นไพนต์ต่อปี

3

2

1
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ตัวเลขรายประเทศ 

(Total Consumption / Year)

 1. จีน - 44 พันล้านลิตร

 2. สหรัฐฯ - 24 พันล้านลิตร

 3. บราซิล - 12.8 พันล้านลิตร

 4. รัสเซีย - 10.6 พันล้านลิตร

 5. เยอรมนี - 8.6 พันล้านลิตร

 6. เม็กซิโก - 6.8 พันล้านลิตร

 7. ญ่ีปุ่น - 5.5 พันล้านลิตร

 8. สหราชอาณาจักร - 4.3 พันล้านลิตร

 9. โปแลนด์ - 3.8 พันล้านลิตร

10. สเปน - 3.2 พันล้านลิตร

11. เวียดนาม - 3.1 พันล้านลิตร

12. แอฟริกาใต้ - 3.0 พันล้านลิตร

13. ยูเครน - 2.8 พันล้านลิตร

14. เวเนซุเอลา - 2.4 พันล้านลิตร

15. แคนาดา - 2.3 พันล้านลิตร

16. โคลัมเบีย - 2.2 พันล้านลิตร

17. อินเดีย - 2.1 พันล้านลิตร

18. เกาหลีใต้ - 2.1 พันล้านลิตร

19. ไนจีเรีย - 2.0 พันล้านลิตร

20. ฝร่ังเศส - 1.9 พันล้านลิตร

21. สาธารณเช็ก - 1.9 พันล้านลิตร

22. ไทย - 1.9 พันล้านลิตร

23. อาร์เจนตินา - 1.9 พันล้านลิตร

24. ออสเตรเลีย - 1.8 พันล้านลิตร

25. โรมาเนีย - 1.8 พันล้านลิตร

ตัวเลขต่อคน 

(per capita)

 1. สาธารณรัฐเช็ก - 148.6 ลิตร

 2. ออสเตรีย - 107.8 ลิตร

 3. เยอรมนี - 106.1 ลิตร

 4. เอสโตเนีย - 102.4 ลิตร

 5. โปแลนด์ - 98.5 ลิตร

 6. ไอร์แลนด์ - 98.3 ลิตร

 7. โครเอเชีย - 85.9 ลิตร

 8. เวเนซุเอลา - 85.5 ลิตร

 9. ฟินแลนด์ - 84.2 ลิตร

10. โรมาเนีย - 83.2 ลิตร

11. ออสเตรเลีย - 83.1 ลิตร

12. ปานามา - 82.3 ลิตร

13. สโลวีเนีย - 80.1 ลิตร

14. สหรัฐอเมริกา - 77.1 ลิตร

15. บัลแกเรีย - 76.8 ลิตร

16. เนเธอร์แลนด์ - 75.7 ลิตร

17. รัสเซีย - 74.1 ลิตร

18. เบลเยียม - 74.0 ลิตร

19. ลิทัวเนีย - 72.5 ลิตร

20. ฮังการี - 71.3 ลิตร

21. สโลวาเกีย - 70.3 ลิตร

22. สหราชอาณาจักร - 68.5 ลิตร

23. สเปน - 68.4 ลิตร

24. บราซิล - 68.3 ลิตร

25. แคนาดา - 66.9 ลิตร

ประเทศที่ดื่มเบียร์มากที่สุด 25 ประเทศ (ปี 2012)

ที่มาภาพ:

http://www.wikiwand.com/en/Weihenstephan_Abbey

http://thejunket.org/author/julian-mills/

ที่มาข้อมูล:

http://www.thedrinksbusiness.com/2014/08/top-10-biggest-beer-brands-2/ 

http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/AmBev 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interbrew 

http://www.economist.com/news/business/21618862-sabmiller-may-be-swallowed-

up-its-main-rival-ab-inbev-foamy-war 
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ในปัจจุบันมีเบียร์แบรนด์กว่า 20,000 แบรนด์ให้ชาวโลกได้เลือก
ดื่มตามที่ต่างๆ ประเทศต่างๆ ของโลก บางแบรนด์ก็ผลิตและขายหลัง
บ้าน บา้งกข็ายในเมอืงเดยีวหรอืประเทศเดยีว และบางยีห่อ้กอ็อกสูร่ะดบั
ภมูภิาคและบา้งกร็ะดบัโลก แตม่ไีมก่ีโ่รงเบยีรท์ีย่งัเปน็ธรุกจิครอบครวัอยู่
เช่น ไฮเนเคน เบียร์ดังระดับโลกที่มีผู้นำาทัพเป็นอดีตแม่บ้านลูก 5 ทายาท
คนเดียวของตระกูลไฮเนคัน หรืออย่างยิงลิง (Yuengling) ที่ขณะนี้เป็น
โรงเบียร์อเมริกันของครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา มีทายาทรุ่นที่ 5 
เป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์ของธุรกิจครอบครัว ประเทศเบียร์อย่างเยอรมนี
ก็ยังมีโรงเบียร์ครอบครัวอยู่เช่นเดียวกับแคนาดาที่มีเบียร์ดังมากมายแต่
เหลือเพียงโรงเดียวที่ทายาทยังเป็นเจ้าของอยู่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคง
ธุรกิจให้อยู่ภายในครอบครัวไปมากกว่า 4 รุ่น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม 
สิงห์ แมกกาซีน จึงขอแนะนำาครอบครัวเบียร์จากทั่วโลกมาให้ชาวสิงห์ได้
รู้จักกันในฉบับนี้และฉบับต่อไป

Families

ชาร์ลีน เด คาร์วาลโลห์-ไฮเนเคน เป็นผู้นำาทัพขยายบริษัท
ไฮเนเคนของครอบครัวเธอมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และเป็นผู้ที่
อยู่เบื้องหลังการ take over โรงเบียร์ใหญ่เล็ก 49 แห่งทั่วโลก และ
ขยายจาก 39 ประเทศในปี 2002 เป็น 71 ประเทศ คงอันดับ 3 ของ
โลกใหแ้กไ่ฮเนเคนอนิเตอรเ์นชนัแนลทีม่ยีอดขายเกอืบ 3 หมืน่ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 9 แสนล้านบาทในปัจจุบัน

จากแม่บ้านลูก 5 ที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาดำาเนินธุรกิจครอบครัว
แตพ่อบดิาเสยีตอนเธออาย ุ47 ป ีสามขีองเธอ มเิชล เด คารเ์วลโลห์ 
อดีตนักการธนาคาร นักกีฬาโอลิมปิกส์ นักแสดงหนังตอนวัยหนุ่ม 
เสนอทางเลือกให้เธอตัดสินใจในฐานะทายาทคนเดียวของ เฟรดด้ี 
ไฮเนเคน ว่าจะรับตำาแหน่งต่อจากพ่อของเธอหรือไม่ เพราะตอนนั้น

เธอกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของบริษัทและมีอำานาจในการตัดสินใจ
อย่างเด็ดขาด เธอใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์ตัดสินใจท่ีจะดูแลกิจการของ
ครอบครัวเองต่อจากพ่อ ท้ังท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำาธุรกิจ
มาเลยและไม่ได้จบการศึกษาด้านธุรกิจด้วย เพียงแต่เคยเป็นกรรมการ
ที่ไม่มีบทบาทหรือมีปากเสียงในบริษัท ต้องย้ายรกรากจากอังกฤษ
กลับมาบ้านเกิดรับตำาแหน่งใหญ่สุดของบริษัท แต่ก็มีสามีอดีตนาย
ธนาคารช่วยให้คำาปรึกษาตลอดเวลาในฐานะกรรมการคนหน่ึง ท้ังคู่
เร่ิมเดินสายเรียนรู้ทุกเรือ่งในธุรกิจเบียร์ท่ามกลางความคาดหมายของ
ผู้คนทั่วไปว่าเธอคงจะขายหุ้นแน่นอน จากวันนั้นในปี 2002 ถึงวันนี้ 
บริษัทได้เติบโตหลายตลบ นิตยสารฟอร์บส์คำานวนว่าเธอมีค่าตัวถึง 
1 หมื่น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นมากกว่าเท่าตัวจาก 10 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 1 ครอบครัวไฮเนเคน (Heineken)
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เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์
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โรงเบยีรไ์ฮเนเคนเดมิชือ่ De Hooiberg เปน็โรงเบยีรข์นาดเลก็อยู่
ที่อมัสเตอรด์มั ผลติเบียรม์าต้ังแต่ปี ค.ศ. 1592 ชายหนุม่อายุ 22 ปีนาม
ว่า เจราร์ด เอเดรียน ไฮเนเคน ตัดสินใจซื้อโรงเบียร์นี้เมื่อปี ค.ศ. 1864
ด้วยเงินจากมรดกผู้พ่อที่ทำาธุรกิจส่งออกเนยและเนยแข็ง ในขณะนั้น
โรงเบียรข์าดทุนกนัท่ัวบ้านท่ัวเมืองเพราะคนดัตชหั์นไปนยิมด่ืมเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์อ่ืนที่แรงกว่าเบียร์จนกลายเป็นปัญหา รัฐบาลจึงได้เริ่ม
พยายามเชญิชวนใหค้นลดการดืม่แอลกอฮอลแ์รง และหนัมาสนบัสนนุ
ให้ดื่มเบียร์เพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตำ่า เบียร์จึงกลายมา
เป็นชีวิตจิตใจของเจราร์ด เอเดรียน เขามีเป้าหมายที่จะทำาให้เป็น
โรงเบียร์ท่ีใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของยุโรป โดยอีก 9 ปีต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อบริษัทเป็นตามนามสกุลของเขาและเปิดโรงเบียร์โรงที่ 2 ที่เมือง
รอตเตอร์ดาม ในปี 1886 Dr. H. Ellion นักเรียนของ Louis Pasteur 
นักเคมีดังชาวฝรั่งเศสผู้ก่อตั้งสถาบันหลุยส์ ปาสเตอร์ ได้สร้างยีสต์
เกรดเอขึ้นมาและให้ชื่อว่า Heineken A-yeast ซึ่งเป็นส่วนผสมสำาคัญ
ของเบียร์ไฮเนเคนมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเบียร์ไฮเนเคนในปี 1930 

ชาร์ลีน เด คาร์วาลโลห์-ไฮเนเคน 

เจราร์ด เอเดรียน ไฮเนเคน

โรงเบียร์ไฮเนเคนเดิม De Hooiberg 

โรงเบียร์ไฮเนเคนในอดีต

Dr. H. Ellion
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เรื่องเด่น / เรื่องเบียร์ๆ

เฮนร่ี ปีแอร์ ไฮเนเคน บุตรคนเดียวของเจราร์ด เอเดรียน รับช่วงต่อ
จากบิดาในปี 1917 และภายใน 23 ปีที่เขาดูแลบริษัท เขาได้ขายหุ้นออก
ไปเพือ่นำาเงนิมาจา่ยคา่ภาษแีละขยายธรุกจิทำาใหค้รอบครวัไฮเนเคนเป็น
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไปในที่สุด จนเฟรดดี้ บุตรชายของเฮนรี่ ปีแอร์ มารับ
ช่วงต่อจากบิดาจึงได้หาเงินมาซื้อหุ้นกลับคืนมาได้บางส่วนในปี 1954 
แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เป็นของครอบครัว 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ครอบครัวก็
ถอืหุน้มากทีส่ดุและมอีำานาจการออกเสยีงเหนอืผูถ้อืหุน้อืน่ และเพ่ือไมใ่ห้
หุน้หลดุมอืไปอกีจงึได้เปดิบรษิทัโฮลด้ิงและใหค้รอบครวัถอืหุน้ในบรษิทันี ้
เฟรดดี้ ไฮเนเคน พ่อของชาร์ลีน เป็นผู้ขยายบริษัทให้ออกไปทั่วโลกเป็น
ผลให้บริษัทเป็นบริษัทเบียร์ที่ใหญ่ที่ 3 ของโลก ครอบคลุม 32 ประเทศ
จนเขาลาออกจากตำาแหน่งซีอีโอเมื่อปี 1998 แต่ก็ยังไม่รามือ ยังคงสั่ง
การซีอีโอใหม่ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวในการดำาเนินธุรกิจ แต่ใน
บัน้ปลายชวีติเขาไดก้ลายเปน็คนทีไ่มค่อ่ยกลา้เทา่กบัตอนยงัหนุ่ม ทำาให้
การเติบโตของบริษัทเชื่องช้าลงและขาดโอกาสขยายบริษัทหลายครั้ง
ด้วยกัน ครั้นชาร์ลีนเข้ามารับตำาแหน่งต่อจากพ่อก็ได้เปลี่ยนซีอีโอใหม่ 
เปน็ลกูหมอ้ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นธรุกจิสงูและกลา้ทีจ่ะเสีย่งมากกวา่
คนในอดีต แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้น
รายเอกอยู่ดีเพราะชาร์ลีนมีอำานาจท่ีจะตัดสินในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
เรื่องภาพลักษณ์ของบริษัท งบดุล การเข้าซื้อกิจการ และการคัดเลือก
กรรมการและแต่งตั้งผู้บริหาร แต่สองสามีภริยาได้สัญญาที่จะไม่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานรายวันของซีอีโอ คือนายฆอน-ฟรองซัวส์ 
แวนบอกสเ์มียร ์ท่ีสองสามีภรยิาได้คัดเลอืกจากผูบ้รหิารภายในบรษิทัมา
เป็นซอีโีอเมือ่ปี 2002 และจะหมดวาระลงในอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผลงานเดน่
ของทีมงานนี้คือการซื้อบริษัท Scottish & Newcastle ร่วมกับทาง
คาร์ลสเบิร์กและแบ่งแยกบริษัทกันไป และการซื้อบริษัท Femsa แห่ง
เม็กซิโกผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้อ Sol, Dos Equis และ Tecate ล่าสุดบริษัทเบียร์ 
SABMiller ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกได้พยายามทาบทามซื้อไฮเนเคนแต่
ชารล์นีไดต้อบปฏเิสธไปเพราะหวงัจะคงธรุกจิใหเ้ปน็ของครอบครวัตอ่ไป
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ดว้ยตระกลูไฮเนเคนมลีกูคนเดยีวมาตลอด 
การรับหน้าท่ี Chairman ต่อจึงไม่เคยมี
การแย่งชิงกันตั้งแต่รุ่น 1 ถึงรุ่น 3 แต่ชาร์ลีน
ที่เป็นรุ่น 4 มีบุตรชาย 2 คนและบุตรสาว 
3 คน จึงเริ่มที่จะวางแผนว่าจะส่งช่วงต่อ
อย่างไร โดยลูกชายคนโตอายุ 29 ปีได้เข้า
มาทำางานในบริษัทแล้ว บ้างก็แนะนำาให้
เลือกบุตรคนเดียวที่จะรับภาระต่อรวมทั้ง
หุ้นส่วนใหญ่ด้วย แต่ชาร์ลีนและสามีไม่
แน่ใจว่านั่นเป็นความคิดที่ดีแต่กลับเห็นว่า
นา่จะมผีูน้ำา 3 คนในการรบัชว่งตอ่ เพ่ือทีจ่ะ
ชว่ยกนัดแูลผลประโยชนข์องบรษิทัและของ
ครอบครวัตอ่ไป โดยอีก 2 คนอาจจะมหีนา้ที่
ด้านการช่วยเหลือสังคม ชาร์ลีนจึงเห็นว่า
หน้าที่หลักของเธอตอนนี้คือการวางแผน
ครอบครัวที่จะมาดำาเนินการธุรกิจต่อไป
เพื่อให้ธุรกิจนี้ยังคงเป็นของครอบครัว 
คาร์วาลโลห์-ไฮเนเคน สืบต่อไปจนถึงลูก
ถึงหลานในภายภาคหน้า

ที่มาภาพ:

หนังสือ The Magic of Heineken 

http://www.storyterrace.com

http://www.theheinekencompany.com

http://www.heinekencollection.com

ที่มาข้อมูล:

หนังสือ The Magic of Heineken

นิตยสาร Fortune India ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2015

http://en.wikipedia.org/wiki/Heineken_International

http://fortune.com/2014/12/03/heineken-charlene-de-

carvalho-self-made-heiress/

เฮนรี่ ปีแอร์ ไฮเนเคน

เฟรดดี้ ไฮเนเคน

โฆษณาในอดีต

ครอบครัวไฮเนเคน

ภาพขวดเบียร์ไฮเนเคนตั้งแต่อดีต
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(Hot Spring) และทำ�สป�กันสักหน่อย ซ่ึงส�ม�รถทำ�ได้ที่ “เธอม�สป�” 

(Thermae Bath Spa) ท่�นจะส�ม�รถแช่น้ำ�แร่ที่มีคว�มเข้มข้นของ

แร่ธ�ตุถึง 42 ชนิด บนด�ดฟ้�ของตัวอ�ค�รส�ม�รถเห็นวิวทิวทัศน์ของ

ทั้งเมืองและนอนชมด�วย�มค่ำ�คืนได้อีกด้วยค่ะ

อีกที่หนึ่งที่ข�ดไม่ได้คือ รอยัล เครสเซนท์ (Royal Crescent) เป็น

สิ่งปลูกสร้�งสถ�ปัตยกรรมสมัยจอร์เจียน ลักษณะเป็นตึกแถว 30 หลัง

เรียงตัวกันเป็นรูปครึ่งวงกลม บริเวณด้�นหน้�ก็เป็นสน�มหญ้�ขน�ดย่อม

ที่คนนิยมม�ปิกนิกและนอนอ�บแดดกันในช่วงหน้�ร้อนของเมืองนี้ 

หล�ยท่�นอ�จจะรู้สึกคุ้นต�กับรูป เพร�ะบริเวณนี้จะเป็นที่เอ�ไว้สำ�หรับ

ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์และซีรีส์ชื่อดังม�กม�ย ส่วนตัวอ�ค�รที่มีคว�มเก่�แก่

ไฮไลท์ของเมืองบ�ธคือ อ่�งอ�บน้ำ�เก่�แก่สมัยโรมัน

ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็นที่นิยมม�กในเรื่องของสป�เมื่อสมัย

อดีตก�ล เนื่องจ�กทำ�เลที่ตั้งของเมืองมีแม่น้ำ�เอวอน (Avon)

ที่เป็นหนึ่งในแม่น้ำ�ส�ยสำ�คัญของประเทศไหลผ่�นกล�ง

ตัวเมือง และนี่คือส�เหตุที่ทำ�ให้เมืองนี้เหม�ะสมที่จะเป็น

เมืองแห่งก�รพักผ่อนอย่�งแท้จริง แต่สำ�หรับท่�นที่กำ�ลัง

คิดว่�อย�กจะลงไปเล่นน้ำ�ในอ่�งอ�บน้ำ�อันเก่�แก่แห่งนี้

ไม่ส�ม�รถทำ�ได้นะคะ เพร�ะบริเวณตัวอ�ค�รและโดยรอบ

บริเวณได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 

(ค.ศ.1987) ไปแล้ว อ่�งอ�บน้ำ�แห่งนี้มีไว้ให้นักท่องเที่ยว

ได้เข้�ชมเท่�นั้นค่ะ ภ�ยนอกอ�ค�รมีโบสถ์เก่�แก่เรียกว่�

Bath Abbey ที่ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถ�ปัตยกรรมสวยง�ม

เรียกได้ว่�แค่ได้ถ่�ยรูปหน้�โบสถ์นี้ก็สวยสุดๆ แล้วค่ะ 

สำ�หรับผู้ที่คิดว่� ไหนๆ ก็ได้มีโอก�สไปถึงเมืองที่มี

ชื่อเสียงเรื่องสป�ขน�ดนี้แล้ว ก็อย�กจะขอให้ได้อ�บน้ำ�แร่

BATH
เที่ยวเมืองบาธ (Bath) เมืองยอดฮิต
ที่คนอังกฤษจะต้องอยากไปสัมผัส

บรรยากาศของเมืองสุดแสนจะน่ารักและโรแมนติก
เหมาะสำาหรับคนที่ชอบเดินเที่ยวถ่ายรูปรอบๆ 

การเดินทางไปเมืองบาธสามารถนั่งรถไฟตรงจากสถานี
แพดดิงตัน (Paddington) ใช้เวลาประมาณ 

1 ชั่วโมง 30 นาที ลงที่สถานีบาธ สปา (Bath Spa)

จาก
คนในบ้านเรื่องเล่า

เรื่อง: ดวงดี

Roman Baths อ่างอาบนำ้าเก่าแก่สมัยโรมัน

เธอมาสปา (Thermae Bath Spa)

สถานีบาธ สปา (Bath Spa)
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รายชื่อร้านอาหารในบริเวณนั้น

http://visitbath.co.uk/

1. Thai Basil Restaurant: 
Walcot Street Bath, United Kingdom

Tel: (+44) 1225 462463
Web: http://www.thaibasilbath.com/

2. Yumyumthai Cafe Restaurant: 
17 Kingsmead Square Bath, United Kingdom

Tel: (+44) 1225 445253
Web: http://www.yumyumthai.com/

3. Panasia Oriental Restaurant: 
2 George Street, Bath, United Kingdom

Tel: (+44) 1225 481001
Web: http://panasiathai.co.uk/

กว่า 230 ปีนั้น ปัจจุบันยังใช้เป็นโรงแรม และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าคนดังรวมถึง

บุคคลสำาคัญอีกมากมายค่ะ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินชมเมืองไปรอบๆ เพราะบาธเป็นเมืองที่เก่าแก่มาก

จึงมีตึกรามบ้านช่องที่ดูแปลกตา บวกกับภูมิทัศน์ของเมืองที่ส่วนใหญ่จะเป็นเนินให้

เดินขึ้นลง พร้อมด้วยร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ตามตรอกซอกซอยในตัวเมือง รวมถึง

สวนสาธารณะวิคตอเรีย (Victoria Park) ซึ่งจะเป็นที่ปล่อยบอลลูนชมวิวทิวทัศน์ของ

เมืองนี้ในช่วงหน้าร้อน อีกสวนหนึ่งซึ่งมีความงามไม่แพ้กันคือสวนพาเหรด (Parade 

Garden) เป็นสวนที่อยู่ติดแม่น้ำา ความพิเศษของที่นี่คือเวลาที่เราถ่ายรูปก็ได้ฉากหลัง

เป็นตึกสวยๆ หรือหากหันไปอีกทิศก็ได้ฉากหลังเป็นโบสถ์ เรียกได้ว่ารายล้อมไปด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความสวยงามจริง  ๆค่ะ  

สะพาน Pulteney Bridge มีร้านค้ากลางสะพาน 
ไม่ว่าจะเป็นร้านดอกไม้ ร้านน้ำา

Royal Crescent ตึกแถว 30 หลังเรียงตัวกัน
เป็นรูปครึ่งวงกลม

โบสถ์เก่าแก่ Bath Abbey 

สวนสาธารณะวิคตอเรีย (Victoria Park)

สวนพาเหรด (Parade Garden)
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เรื่อง: ศิกานต์  ภาพ: จตุรงค์ ใยเทศ ( ไผ่ ) 

สำ�นักง�นส�รสนเทศ หรือที่ทุกคนเรียกกันติดป�กว่� “ไอที” เป็นฝ่�ยที่ฮอตฮิต

ติดลมสำ�หรับพนักง�นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่� User อย่�งเร�ๆ เมื่อเปิดคอมฯ ไม่ติด 

เน็ตมีปัญห� ข้อมูลง�นห�ย ฟอร์แมตผิดไฟล์ ใช้โปรแกรมไม่เป็น ทุกคนจะพ�กันกริ๊งกร๊�ง

ไปห�ไอทีเพื่อขอคำ�ปรึกษ� บ�งทีไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ห�กขัดข้องหรือต้องก�รเซ็ตระบบ หล�ยคนก็เซย์ฮัลโหลไปที่ไอทีด้วยเช่นกัน ไอที

เปรียบเสมือน “ซูเปอร์แมน” ท่ีต้องแก้ปัญห�ใดๆ ท่ีมีเทคโนโลยีเข้�ม�เอ่ียวให้ได้ต้ังแต่ไม้จ้ิมฟัน

ยันเรือรบ นั่นคือไอทีในคว�มคิดของใครหล�ยคน 

ที่จริง นอกเหนือก�รแก้ส�รพัดปัญห�เรื่องเน็ตเรื่องคอมที่ User สัมผัสอยู่ทุกวัน 

ยังมีง�นอีกด้�นที่ไอทีต้องปฏิบัติก�ร เจ�ะจงอย�่งยิ่งที่ง�นเบื้องหลัง เร�ขอเรียกมันว�่ 

“ง�นหลังบ้�น” สำ�คัญม�กสำ�หรับไอที ใครจะมองว่�ไอทีเป็นซูเปอร์แมน แต่พวกเข�มองตัวเอง

เป็น “ปู่โสมเฝ้�ทรัพย์” เพร�ะหลังบ้�นคือพื้นที่ส่วนตัว มีคว�มลับม�กม�ยที่คนในบ้�น

เท่�นั้นเห็นได้ ไม่อนุญ�ตให้คนนอกเปิดประตูเข้�ม� แต่ง�นหลังบ้�นของไอทีมีคว�มสำ�คัญ

เกี่ยวพันกับ User ตรงไหน ...สิงห์ แมกกาซีน ขอ “ต�มไปดู” ถึงตึกไอที เพื่อพูดคุยกับ 

“พี่เวะ” คุณเต็มเดือน ลี้สุนทรไพศาล ผู้จัดการสำานักงานสารสนเทศ บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด ขอให้พี่เวะช่วยขย�ยให้ User เข�้ใจในบทบ�ทของสำ�นักง�นไอที ผู้พิทักษ์

ฐ�นข้อมูลและดูแลระบบเครือข่�ยของบริษัทม�กขึ้น รวมทั้งไขข้อข้องใจที่ User อ�จจะ

ยังสงสัย

เปิดหลังบ้าน

คุยลึกเบ้ืองหลังไอที
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คำ�ถ�มแรกสำ�หรับพี่เวะเป็นคำ�ถ�มทั่วไปว่�ขอบข่�ยง�นของ
ไอทีมีอะไรบ้�ง แต่สิ่งที่พี่เวะให้คำ�ตอบเร� ทำ�ให้เร�ต้องประมวล
ผลสมองโดยดว่น เพร�ะตอ้งทำ�คว�มเข�้ใจคว�มรูด้�้นไอททีีพ่ีเ่วะ
กำ�ลงัอธบิ�ย มีทัง้คว�มรูใ้หมแ่ละเก�่ (แตเ่ร�ลมืไปแลว้) ง�นแรกท่ี
พ่ีเวะบอกว�่ไอทจีะตอ้งดแูลกค็อื ก�รว�งโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้น ICT
 (ICT Infrastructure  and  Security) ของบริษัท หม�ยถึง ก�รเช่ือมต่อ
คอมพวิเตอรต้ั์งแต่ 2 เครือ่งขึน้ไปเข�้ดว้ยกนั อ�จจะดว้ยส�ยเคเบลิ
หรอืสือ่อืน่ๆ เพือ่ใหแ้ตล่ะเครือ่งรบัสง่ขอ้มลูถงึกนัและกนัได ้ซึง่กลุม่
บริษัทบุญรอดใช้เครือข่�ยอยู่ 3 ระดับด้วยกันคือ

ระดับแรก LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่�ย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงพื้นที่เฉพ�ะบริเวณที่กำ�หนดในระยะใกล้
ในท่ีนีใ้ช้เช่ือมโยงระหว�่งอ�ค�รต�่งๆ ภ�ยในบริเวณของสำ�นักง�น
ต่�งๆ ในกลุ่มของบริษัทบุญรอดฯ ระดับต่อม�คือ เครือข่�ย MAN
(Metropolitan Area Network) เป็นระบบเครือข�่ยคอมพิวเตอร์
ขน�ดใหญ่ที่ครอบคลุมเมือง ในที่นี้จะใช้เชื่อมโยงระหว่�งบริษัท
บุญรอดกับตึกในเครือที่อยู่ห่�งออกไป เช่น ตึกซีบี ตึกสุพรีม ตึก
โกดังข้�วส�ร และระดับที่ส�มคือเครือข่�ย WAN (Wide Area

Network) เป็นระบบเครอืข�่ยคอมพิวเตอรท่ี์เชือ่มโยงระหว่�งเมอืง
ท่ีห่�งไกลม�กหรือระหว่�งประเทศ ในท่ีนี้ใช้เชื่อมโยงระหว่�ง
บริษัทบุญรอดกับเอเยนต์ โรงง�น หรือคลังสินค้�ส�ข�ต่�งๆ ที่
กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ

นอกเหนือจ�กดูแลเรื่องระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น ICT 
อีกเรื่องสำ�คัญม�กคือก�รว�งระบบส�รสนเทศเพ่ือซัพพอร์ต
ฐ�นข้อมูลและทรัพย�กรในส�ยง�นต่�งๆ ของบริษัท พี่เวะบอกว่�
ตอนนี้บริษัทบุญรอดใช้แอพพลิเคชั่นด้วยกันหล�ยตัวม�ก ปัจจุบัน
ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ก็ม�กถึง 340 ตัว ประกอบด้วยข้อมูลในส่วนง�น
ต�่งๆ ร้อยแปดพันเก้�อยู่ในนั้น

ระบบส�รสนเทศที่เข้�ไปอำ�นวยคว�มสะดวกในกระบวนก�ร
ทำ�ง�นของทุกหน่วยง�นในองค์กร เร�เรียกมันว่� ERP (Enterprise 
Resource Planning) เป็นประเภทโปรแกรมที่นำ�ม�ใช้เพื่อควบคุม
ก�รบรหิ�รธรุกจิและแกปั้ญห�ในองค์กร จะชว่ยให้ส�ม�รถว�งแผน
ก�รลงทุน และจัดก�รทรัพย�กรขององค์กรโดยรวมได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ในที่นี้เร�จะขอพูดถึงเฉพ�ะโปรแกรม ERP ตัวหลักที่
บริษัทบุญรอดใช้ดำ�เนินก�รอยู่ในปัจจุบันนั่นคือ

หลังบ้าน...งานหลัก งานหนัก
“พี่เวะ” เต็มเดือน ลี้สุนทรไพศาล 

เปิดหลังบ้าน

คุยลึกเบ้ืองหลังไอที
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SAPตัวนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูดีเพราะ 
ก่อนหน้านี้ User จำานวนมากต้องทำาความรู้จักมัน
อย่างครำ่าเคร่ง เป็นซอฟต์แวร์ ERP ชนิดที่เหมาะกับ
บริษัทใหญ่ ช่วยบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานต่างๆ ในองค์กรให้เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระบบ
จัดซื้อ ระบบบัญชีไฟแนนซ์ ระบบควบคุมต้นทุน
ระบบการวางแผนการผลิต ระบบการจัดการสินค้า
คงคลัง ระบบการขายและการกระจายสินค้า รวมถึง
ระบบการควบคุมคุณภาพ ข้อมูลทั้งหลายจะถูกโยง
เป็นใยแมงมุมและลงล็อคใส่กลอน แก้ไขดัดแปลง
ระหว่างทางไม่ได้ หากต้นทางถูก ปลายทางไม่มีผิด
แต่ละสายงานสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทบุญรอดเริ่มใช้ระบบ
SAP อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 
นำาร่องโดย 4 บริษัทใหญ่ คือ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง
จำากัด (BRT) บริษัท บุญรอดเอเซียจำากัด (BRA)
บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (BTI) 
บริษัท ลีโอล้ิงค จำากัด (LLC) นับว่าดำาเนินการระบบน้ี
ร่วม 8 เดือนแล้ว ERP อีกตัวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคือ 

JDE (Oracle One World) เป็นซอฟต์แวร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กรเช่นกัน บริษัทบุญรอดใช้ระบบนี้ก่อนจะเปลี่ยน
มาเป็น SAP แต่ JDE ยังคงมีการใช้งานอยู่ในบริษัทผู้ผลิต 9 โรงงานเบียร์ 
โซดา นำ้าดื่ม และบริษัทในเครือบุญรอด อาทิ บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ 
จำากัด บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล 
จำากัด บริษัทเบียร์สิงห์ บริษัทมิตรอีก 6 มิตร และบริษัทเกิดใหม่ในกลุ่มบุญรอด
อีกมากมาย ระบบ JDE จะมีความยืดหยุ่นกว่า SAP จึงเหมาะกับบริษัทขนาด
กลางหรือบริษัทเกิดใหม่ท่ียังจะต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพของ
ระบบงาน บริษัทที่ใช้ระบบ JDE ขณะนี้เริ่มทยอยรับการอัพเกรดระบบให้เป็น
เวอร์ชั่นสูงขึ้นไปอีก เพื่อซัพพอร์ตกระบวนการทำางานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

เราสงสัยว่าทำาไมจึงไม่ใช้ ERP ตัวเดียวท่ีครอบคลุมฐานข้อมูลทั้งหมด
ของบริษัท พี่เวะเปรียบเทียบให้ฟังว่าระบบ ERP ก็เหมือนเสื้อผ้าที่ต้องมีทั้ง
ไซส์ S M L เพื่อให้เหมาะกับคนแต่ละรูปร่าง ทำานองเดียวกัน บริษัทไซส์ S 
หรือ M ที่เสถียรภาพยังไม่นิ่ง ก็ต้องใช้ระบบที่เหมาะกับสภาวะของบริษัท
ในขณะนั้น ไอทีก็มีหน้าที่พิจารณาว่าควรใช้ ERP ตัวใด หากเลือกตัวที่ค่า 
License สูงมากกับบริษัทที่สถานะยังไม่นิ่งก็เป็นการเสีย Cost โดยใช่เหตุ 
เหมอืนขีช่า้งจบัตัก๊แตน ระบบ ERP จะไดร้บัการปรบัเปลีย่นไปตามความคุม้คา่
และการเติบโตของบริษัทนั้นๆ เพียงแต่ไอทีจะต้องมีคนทำางานที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในระบบที่หลากหลายมากมาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ตามมา

Enterprise 
Resource 
Planning

INVENTORY
ระบบสินค้าคงคลัง

CONTROLLING
ระบบควบคุมต้นทุน

FINANCIAL
ระบบการเงินSALES AND DISTRIBUTION

ระบบบริหารงานขายและการจัดจำาหน่าย

BUDGET
ระบบการบริหารงบประมาณ

ASSET
ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ACCOUNTING
ระบบการบัญชี

ภาพแสดงส่วนงานของบุญรอดที่ใช้ระบบ ERP

PURCHASE
ระบบจัดซื้อ

$

$

$
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ไม่เพียงระบบ ERP เท่านั้น สายงานบางสายงานต้องใช้ระบบ
การจัดการท่ีแยกออกไปอีก เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีระบบ
เฉพาะที่ใช้อยู่คือ HR Payroll ซอฟต์แวร์สำาหรับซัพพอร์ตงานการ
บรหิารงานการบคุคล เงนิเดอืน และภาษโีดยตรง ปจัจบุนับญุรอดใช้
โปรแกรมชื่อว่า Orisoft มาจากมาเลเซีย ตอนนี้กำาลังมีการพิจารณา
ว่าจะเปลี่ยนมาใช้ SAP หรือโปรแกรมไหนดี กำาลังอยู่ระหว่างทำาการ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารคลังสินค้าที่อยู่
ระหว่างติดตั้ง คือโปรแกรม Infor SCE10 และโปรแกรมเล็กโปรแกรม
นอ้ยอกีหลายตวั ตามความเหมาะกบัธรุกจิตา่งๆ ขององคก์ร เชน่ POS
ที่บุญรอดฟาร์ม สิงห์เทรน ร้านอาหาร ขณะนี้ระบบสารสนเทศหลักๆ 
ด้านการจัดการทรัพยากรที่กลุ่มบริษัทบุญรอดใช้มีด้วยกันหลายตัว 
การข้ึนระบบแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละ
บริษัท ทั้งนี้ User เองต้องกำาหนด Requirement หรือความต้องมาถึง
Technician (ไอที) ด้วยว่า ลักษณะงานของ User เป็นแบบไหน 
ต้องการคุณลักษณะของระบบเช่นไรจึงจะสะดวกกับการทำางาน
ตัวอย่างเช่น ฝ่ายขายมีการขายกี่ช่องทาง โปรโมชั่นกี่แบบ มีส่วนลด
หรือไม่ แบ่งเอเยนต์กี่ประเภท ฝ่ายบัญชีจะลงบัญชีแบบไหน ฝ่าย
จัดซื้อมีเปรียบเทียบราคามั้ย ฝ่ายสินค้าคงคลังเองต้องมาดูกันว่าจะ
จัดเก็บอะไรอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของ 
Technician อย่างไอทีที่จะมากำาหนดตั้งค่าโปรแกรมเซ็ตระบบให้
เหมาะสมกบังานของ User อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังเกบ็ฐานขอ้มลู
เหล่านั้นเป็นความลับของบริษัท

หลังจากได้ข้อมูลดิบท่ีจะมาจัดระบบงาน ERP หรือระบบงานอืน่ๆ
แลว้ งานตอ่มาของไอทีคือการนำาขอ้มลูเหลา่นีม้ายอ่ยหรอืจดักลุม่เกบ็
ประวัติไว้ที่คลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อเตรียมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำาไปวิเคราะห์ทางธุรกิจต่อไป

บริษัทไซส์ S หรือ M ที่เสถียรภาพ

ยังไม่นิ่ง ก็ต้องใช้ระบบที่เหมาะกับ

สภาวะของบริษัทในขณะนั้น ไอที

ก็มีหน้าที่พิจารณาว่าควรใช้ ERP 

ตัวใด หากเลือกตัวที่ค่า License 

สูงมากกับบริษัทที่สถานะยังไม่นิ่ง

ก็ถือเป็นการเสีย Cost โดยใช่เหตุ

เหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตน 

โดยรวมแลว้ขา้งตน้คอืลกัษณะ “งานหลงับา้น” ทีพ่ีเ่วะแจกแจง
ให้เราฟัง การดูแลระบบพื้นฐานด้าน ICT และระบบสารสนเทศของ
บริษัทคืองานหลัก (ที่หนัก) ของไอที การที่ User ใช้คอมพิวเตอร์ เข้า
อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล เสิร์ชหาข้อมูลหรือเก็บไฟล์งานต่างๆ อย่าง
สะดวกทุกวันนี้ เบื้องหลังได้ถูกไอทีเซ็ตระบบวางไว้ก่อนแล้วทั้งสิ้น 
(แน่นอนว่าไอทีสามารถเช็คประวัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ User 
กรณีเกิดปัญหาได้ด้วย) ขณะที่งานเบื้องหน้าประเภทสั่งซื้อเครื่อง 
ติดตั้งเครื่อง ยกเครื่องไปซ่อม ลงโปรแกรม แก้เน็ตช้า ที่ User สัมผัส
บ่อยๆ เรียกว่าเป็นแค่งาน “เรียกนำ้าย่อย” สำาหรับไอทีก็ว่าได้

ส่วนงาน APPLICATION SUPPORT

รวมถึงระบบ ERP (SAP และ JDE)

“พี่เอ” จรุงรัตน์ พรพานิช

ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักงานสารสนเทศ

“พี่สาม” สมศักดิ์ หวังพิมล

ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ 1 
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สิงห์ / ตามไปดู

เพราะตอ้งคอยดแูลระบบมากมาย ทัง้
เรื่องของระบบพื้นฐานทางด้าน ICT และ 
Database ทำาให้ไอทีมีหลายบทบาท เป็น
ทั้งผู้ถือกุญแจไม่ให้ใครมาเจาะประตูและ
เป็นนักสืบค้นหาต้นตอเมื่อเกิดปัญหา อาท ิ
เน็ตเวิร์คล่ม อีเมลถูกแฮค ไวรัสระบาด
เราขอเรียกพวกเขาแบบละครหน่อยว่า 
หน่วยองครักษ์พิทักษ์ข้อมูล

“ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเครือข่าย
และข้อมูล เราก็ต้องทำาให้ดีที่สุด” พี่เวะ
บอก “เรามีอปุกรณท่ี์ตอ้งดแูลหลายรอ้ยชิน้
มรีะบบมากมายทีต้่องใหบ้รกิาร ถา้มนัจะมี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะมี Technician ที่
คอยเขียนสคริปต์ส่งข้อความเตือนผ่าน
อีเมลหรือ SMS ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
เรือ่งอนิเตอรเ์นต็ พอถงึเวลาเรากต็อ้งมา
จัดท็อป 5 ท็อป 10 ว่ามีระบบงานอะไร
หรือใครใช้งานแล้วกินแบนวิธเราเยอะ 
หรอืเลน่แลว้จู่ๆ  เนต็เราจะลม่ คนเลน่เนต็
เขาไม่รู้หรอก ที่จริงเราเองก็ไม่ได้มีเวลา
มานั่งสอดส่องใคร แต่ถ้ามันมีสัญญาณ
ที่บ่งบอกว่าเน็ตจะล่มนะ เราก็ต้องไปดู
มอนิเตอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันจะตาย
เพราะอะไร ทีนี้เราก็จะรู้ว่าใครเล่นนอก
เรื่องละ”

เราถามต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องระวัง
เน็ตล่ม เพราะมันไปลิงค์อะไรกับระบบ
หลังบ้านหรือเปล่า พี่เวะอธิบายว่า ถ้าเป็น
 ERP จะไมเ่กีย่วกับอินเตอร์เน็ต เพราะเป็น
งานประจำาวันที่ต้องรับเงินเข้าบริษัท เรา
จะไม่ให้ใครเข้ามาแทรกแซงหรือแอคเซส
ได้ง่ายๆ แต่จะมีงานอีกประเภทหนึ่งที่เป็น
Web-Based (การทำางานผ่านเบราว์เซอร์
ที่อาศัยการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต) 
เบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer, 
Fire Fox, Safari, หรือ Google Chrome ที่ 
User ต้องใช้งานทั้งเสิร์ชข้อมูล ใช้อีเมล

หรือมีคนข้างนอกสั่ง e-order กับทาง
บริษัท เขาก็ต้องเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของบริษัททั้งสิ้น ยังมีทีมขาย
ทีมการตลาดท่ีต้องแอคเซสเข้าไปในเว็บ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลของไอที หากเน็ตล่ม
กระบวนการพวกนี้ก็เดินไม่ได้

สำาหรับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
หลายคนอาจจะยังไมรู่้ว่าไอทีก็เป็นผู้ดูแล
ด้วย แต่ดูแลเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น
ส่วนภายนอกอาคารดูแลโดยทีมวิศวกรรม
กลาง “ก่อนหน้านี้เราได้นำาเอาเทคโนโลยี
ประเภท Access Control ระบบสแกน
นิ้วมือ ใบหน้า เข้ามาเพือ่กรองคนเข้าออก

อาคารหรอืหนว่ยงานตา่งๆ เลยกลายเปน็วา่
ใครจะตดิตัง้อะไรกม็าทีเ่ราหมด กไ็มเ่ปน็ไร 
เราทำาให้ได้ แต่เราไม่มีสิทธิ์นึกจะให้ใคร
เขา้ออกกไ็ดน้ะ ต้องให้เจ้าของพ้ืนท่ีอนญุาต
กอ่น ขอ้มลูกเ็หมอืนกนั ทกุอยา่งเรามหีมด 
แต่เราไม่มีสิทธิ์ให้ สมมติมีคนต้องการ
ข้อมูลยอดขาย เราก็ต้องให้เจ้าของข้อมูล
เซ็นอนุญาตก่อน อย่างที่บอก ไอทีเสมือน
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์มากกว่า

แต่สิ่งหนึ่งที่ เราลำาบากใจที่สุดคือ
ระบบความปลอดภัยหลังบ้าน ในเรื่องการ

ถูกปลอมแปลงอีเมล เราพยายามเตือน
User แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร ่
เราบอกไปว่า User ควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ด
อีเมลทุก 6 เดือน หรือปีหนึ่งเปลี่ยนสักครั้ง
กยั็งด ีแต่ทุกคนไม่คอ่ยเปลีย่นเพราะมองวา่
ยุ่งยาก ลำาบากจำาใหม่ เราก็ทำาได้แค่เตือน
ไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะเบื่อ ที่จริงถ้าเป็น
บริษัทอื่น คุณไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดเขาจะ
ล็อกไม่ให้คุณใช้ไปเลย” พี่เวะเสริมอีกว่า
จากนี้ไอทีจะเริ่มมีกิจกรรมเพื่อให้ User 
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ระบบ
มากขึ้น สิงห์ แมกกาซีน ก็ร่วมขอให้
User ให้ความร่วมมือเช่นกัน เหมือนกับ
เราถอืลกูกญุแจไว ้นานๆ ทกีต็อ้งเปลีย่น
กญุแจทีบ่า้นบา้ง เพือ่ความปลอดภยัของ
เรานั่นเอง 

หลังจากพูดคุยกับพี่เวะถึงเรื่องราว
ของ “งานหลงับา้น” บทบาทหนา้ทีส่ำาคญั
ของไอทกีนัมาพอสงัเขป กถ็งึเวลาทีเ่ราจะ
ถามคำาถามท่ัวไป คำาถามบางข้อเราเชื่อ
ว่า User หลายคนกำาลังสงสัยและมั่นใจว่า
คำาตอบของพี่เวะจะแตะถูกจุด พอช่วยให้
หายข้องใจกันได้บ้าง

 

ทำ�ให้ไอทีมีหล�ยบทบ�ท 

เป็นทั้งผู้ถือกุญแจไม่ ให้

ใครม�เจ�ะประตูและเป็น

นักสืบห�ต้นตอเมื่อเกิด

ปัญห� 

เป็นผู้พิทักษ์และนักสืบ

แต่สิ่งหนึ่งที่ เราลำาบากใจที่สุดคือ
ระบบความปลอดภัยหลังบ้าน
เรื่องการถูกปลอมแปลงอีเมล 
เราพยายามเตือน User แต่ไม่ค่อย
ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ เราบอก
ไปว่า User ควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ด
อเีมลทกุ 6 เดอืน หรอืปหีนึง่เปลีย่น
สักครั้งก็ยังดี 
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การสั่งเช่าเครื่อง กว่าจะได้ ทำาไมนานจัง
การสั่งเครื่องในปีหนึ่งเราจะมี 4-5 รอบ ระบุวันที่เลยว่า

ชว่งไหนวนัไหน เดอืนไหนตอ้งแจง้ความประสงคม์ายงัไอทบีา้ง
วันไหน เดือนไหนคุณจะได้รับเครื่อง คนที่ไม่สั่งในรอบถือว่า
ตกรอบ เรามีกระบวนการออดอร์ของเราอยู่ ผู้ขายไม่มีใครสั่ง
คอมพิวเตอร์มามากมายเพื่อสต๊อกไว้รอคนมาซื้อ เขาต้องไป
หามาตามออเดอร์ของเรา หลังจากเราสั่งเครื่องแล้ว ภายใน 
45 วัน เขาต้องส่งเครื่องมาให้ ถ้าพี่บอกว่าภายในเดือนเมษา
คุณจะได้เครื่องไม่เกินวันที่ 15 หมายความว่าคุณควรได้ไม่เกิน
วันนั้น แต่ถ้าคุณสั่งของนอกรอบ ตกออเดอร์ที่เพิ่งปิดจอง ก็คือ
จบ ต้องรอสั่งรอบหน้า บวกเวลาได้เครื่องนานเข้าไปอีก แต่ถ้า
ต้องรีบใช้เครื่องไม่สามารถรอรอบเช่าต่อไปได้ เราก็จะจัดซื้อ
ให้แทนการเช่าค่ะ 

จะรู้ได้ยังไงว่าสั่งเครื่องได้ตอนไหน
เราประกาศผ่านดิจิตอลไซเนจ เว็บอินทราเน็ต อีเมล 

ประกาศหมดเลย ดจิติอลไซเนจมตีดิทกุตกึ สว่นอนิทราเนต็หรอื
เวบ็มายเราสามารถเขา้ไปเรยีกดยูอ้นหลงัไดต้ลอด คนทีม่เีครือ่ง
ควรสนใจข่าวสารที่โพสต์ไว้ในอินทราเน็ต มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
บรษิทัทีน่า่สนใจ ความรู ้ขอ้มลูตา่งๆ ทีห่นว่ยงานตา่งๆ มาโพสต์
มาแชร์ จะได้ไม่ตกข่าว ส่วนอีเมลเราจะส่งให้หัวหน้าไม่ได้ให้
ทุกคน เราจะส่งข่าวทุกเดือนเป็นระยะๆ

ถ้าเครื่องเสีย มีเครื่องสำารองให้ไหม
ไอทีไม่มีเครื่องสำารองให้ เราไม่มีงบประมาณขนาดนั้น 

ทุกหน่วยงานควรพิจารณาว่าจำาเป็นต้องมีเครื่องกลางเผื่อไว้
สำาหรับแทนเครื่องเสียหรือไม่ 

สมมตมิคีนเอาเครือ่งไปฟอรแ์มตแลว้มาใหไ้อทลีงโปรแกรมละ่
ต่อไปเราจะคิดค่าติดตั้ง Window และโปรแกรมใหม่

ดีมั้ย คุณอยากได้โปรแกรมจริงก็ต้องซื้อ เมื่อก่อนมีมาบ่อย 
แต่เดี๋ยวนี้ลดลงแล้ว 

ไวรัสที่เข้าเครื่องมาจากที่ไหนได้บ้าง
ส่วนใหญ่มาจากทัมไดรฟ์ (Thumb Drive) การดาวน์โหลด

โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ในอินเตอร์เน็ต หรือมากับไฟล์แนบ 
(Attach File) ในอีเมล แต่ก่อนจะเจอบ่อยมาก เดี๋ยวนี้ถือว่า
ลดลงเยอะ 

วิธีควบคุมไวรัสทำาอย่างไร
ไวรัสที่มากับการแนบไฟล์ เราควบคุมได้ระดับนึงแล้ว 

มันจะมีเครื่องมือที่คอยขึ้นเตือนหากเจอไฟล์ต้องสงสัย แต่กับ
ทัมไดรฟ์ User ต้องหมั่นสแกน โดยเฉพาะทัมไดร์ฟที่ยืมมา
จากคนอืน่ ไวรสัเหลา่นีถ้า้มาท ีมาเปน็ฝงู เราตอ้งไปตามสแกน 
ตามลบ แล้วแต่ความแรงของไวรัส บางทีต้องลงวินโดวส์ใหม่ 
สว่นไวรสัทีม่ากบัการดาวนโ์หลดโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ ์เราจะ
ปิดสิทธิ์การติดตั้งโปรแกรมไว้หมด ไม่ให้โหลดซอฟต์แวร์อะไร
มาลงเลย บางคนกม็คีวามพยายามมาก ไปฟอรแ์มตเครือ่ง เพือ่
จะได้มีสิทธิ์แอดมิน จะได้ติดตั้งโปรแกรมได้ ถ้ามีไวรัสตัวใหม่
แล้วเครื่องมือที่เรามีอยู่ยังส่ง Patch มาอัพเดตไม่ทัน เราก็จะ
รบีประกาศให ้User ระวงักนัวา่มนัจะตดิดว้ยวธิไีหนบา้ง และจะ
ป้องกันอย่างไร

วิธีป้องกันคนใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ ์
เราใชว้ธิสีำารวจลขิสทิธิท์กุป ีดวูา่ใครมอีะไรใชบ้า้ง เราเปน็

บริษัทใหญ่ มักถูกเพ่งเล็งตรวจสอบเยอะ ที่จริงค่าลิขสิทธิ์ 
ตัว License มันไม่กี่สตางค์ โดนปรับสิบเท่าร้อยเท่าก็ไม่เป็นไร 
แต่ชื่อเสียงต่างหากที่มันเสียไป หากมีการละเมิดอะไรขึ้นมา
มันต้องปิดข่าว เจรจาต่อรองกัน ยุ่งยาก ถ้าถูกจับคุณจะต้อง
รบัผดิชอบรว่มกบัไอท ีไปขึน้ศาลกต็อ้งไปดว้ยกนั เราจะประกาศ
เตือนกันอยู่เรื่อยค่ะ 

“พี่เหมียว” วรรวิภา ท่าพระนา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักงานสารสนเทศ

“พี่โบ้” เชษฐา บุรีรัตน์

ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ 2

ดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

ส่วนงาน INFRA STRUCTURE

(HARDWARE และ NETWORK)



58 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / ตามไปดู

ขยายช่องทางการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้ไหม 
โดยเฉพาะโซเชียลเนต็เวริค์ ทีล่อ็กไวเ้พราะกลวัคนไมท่ำางานหรอืเปลา่

บอกได้เลยว่าคนที่เล่นเน็ต 70% เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เราจะเปิด
ให้หากหัวหน้าคุณอนุญาต ถ้าใช้ไม่พอเราก็ซื้อเน็ตเพิ่มเข้าไป เราไม่
กังวลว่าใครจะเอาแต่เล่นเน็ตจนไม่ทำางาน เพราะถึงที่สุดถ้าคุณไม่มี
งานส่ง คุณก็เดือดร้อนเอง เพียงแต่อยากให้เข้าใจว่า อยู่ที่ไหนก็ต้องมี
กฎระเบียบของที่นั่น เน็ตที่บ้านกับเน็ตที่บริษัทไม่เหมือนกัน ที่บ้านเรา
ไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมาย แต่ที่บริษัทมันจำาเป็น มีพรบ.ว่าด้วยการ
กระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 โดยเฉพาะเรื่อง Social Network
เป็นช่องทางที่มีการกระทำาผิดมากที่สุด หากเราเปิดช่องให้ใครเข้าไป
โพสตต์ามใจ สิง่ทีเ่ขาโพสตม์นัคอือะไร มนัสบืสาวไอพแีอดเดรสไดห้มด
ว่ามาจากที่ไหน อีกอย่างการเปิดช่องทางในโลกออนไลน์สาธารณะ 
มันเท่ากับการเปิดประตู ศัพท์ทางไอทีเขาเรียก เปิดพอร์ต ทีนี้โจรจะ
เขา้มาไดง้า่ย เจาะประตเูลก็ประตนูอ้ยเขา้ไปเรือ่ยๆ เรากเ็ปน็หว่งระบบ
งานหลักของเราที่เป็นตัวหาเงินเข้าบริษัท ถ้า server 340 ตัวของเรา
ถกูโจมต ีมนักเ็หมอืนไวรสัแพรก่ระจาย ทกุอยา่งมนัจะตายหมด ถา้เรา
เปิดโซเชียลอย่างที่คุณอยากได้ แต่ภาพใหญ่หรืองานหลักเราเสียหาย
มันก็ไม่ได้ คนจะเข้าใจแค่ว่าห้ามเล่นเฟสบุ๊คเพราะกลัวไม่ทำางาน แต่
ความจริงมันมีเหตุผลทางเทคนิคที่สำาคัญกว่านั้น 

ถ้าอยากได้พื้นที่ในอีเมลเพิ่มขึ้น
ทีจ่รงิตอ้งถอืวา่บรษิทัใหพ้ืน้ทีอ่เีมลเยอะนะ สว่นขอ้มูลขนาดใหญ่ที่

จะแนบไปกับเมล เราก็มีสิงห์คลาวด์ให้ใช้ จะส่งทางเมลก็วางแค่ลิงค์
ลงไปเราก็จะไม่เสียโควต้าพื้นที่อีเมล การบริหารโควต้าพื้นที่ที่เรามี
เป็นหน้าที่ของแต่ละคน เราแบ่งห้องไว้ให้ ถามว่าพอมั้ย ลองนึกภาพ
ดวูา่ ถา้เรามหีอ้งๆ หนึง่ ขยะกองเตม็ไมเ่คลยีรเ์ลย เมือ่เราเอาของใหม่
เข้าไปมันก็ใส่ไม่ได้ กลายเป็นว่าแทนที่เราจะเคลียร์ห้อง กลับอยากได้
ห้องเพิ่ม เราก็แนะนำาว่าให้เคลียร์ของทิ้งไปบ้างจะได้ใช้ห้องที่มีได้เต็ม
พื้นที่ เรื่องไหนที่ไม่เรียกใช้แล้ว แต่ต้องการเก็บไว้ก็ Archive เก็บไว้ที่
เครื่องได้ ยังสามารถเรียกมาดูได้อีก 

ระบบของเราเคยโดนแฮคไหม
ไม่เคย แต่กลัวมาก เพราะเราเร่ิมจะใช้ Web-Based

เยอะ มันเป็นอะไรที่ลงทุนแล้วเร็ว สะดวก แต่ไม่ค่อย
ปลอดภยัเพราะคนมนัเขา้มาไดง้า่ย ตอนนีเ้รามเีวบ็ไซด์
ต่างๆ ที่เคยฝากไว้ข้างนอก ย้ายมาไว้ที่ Data Center 
เรามากมาย ก็กังวลเหมือนกัน

ช่วงนี้มีโปรเจคท์อะไรใกล้ปล่อยบ้าง
ที่เรากำาลังจะออกคือ Singha Social จะคล้ายๆ 

เฟสบุ๊ค เราเกิดไอเดียว่า การทีเ่ราโพสต์อะไรเพื่อคุยกัน
เล่นๆ สนุกๆ แต่เราไม่ได้อยากให้มันหลุดออกไปเป็น
พับลิค โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เราก็เลย
คิดว่าทำา Singha Social กัน เล่นเหมือนเฟสบุ๊ค กติกา
คือใช้งานได้เฉพาะกลุ่มบุญรอด แชร์เป็นกลุ่มได้ โพสต์
ข้อความ รูปภาพได้ เรียกว่าเป็น Corporate Social
ตัวหนึ่ง

อีกตัวหนึ่งคือ Singha Gift เป็นแอพพลิเคชั่น
บนแอนดรอยด์กับไอโอเอส สำาหรับส่งข่าวโปรโมชั่น
โฆษณาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในเครือบุญรอด ใครที่เป็น
สมาชิก Singha Gift ก็จะเห็น แต่ทีนี้เราจะเริ่มจากคน
บุญรอดก่อน หลายคนยังไม่ค่อยรู้ผลิตภัณฑ์หรือบริษัท
ในเครือของเราเลย เริ่มต้นจากแชนแนลโมบาย วิธีการ
ดาวน์โหลดจะเหมือนแอพพลิเคชั่นทั่วไปบนมือถือ แต่
เราต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละบริษัทด้วย หาก
ออกโปรโมชั่นอะไรมาก็ต้องฟีดข้อมูลเข้ามาที่ทางเรา
ด้วยจึงจะทำาได้

Singha Social
สำ�หรับโพสต์หรือแชร์ข้อมูลแบบเฟสบุ๊ค

Singha Cloud
ช่วยเพิ่มพื้นที่ในก�รจัดส่งข้อมูล

“พี่ศร” รไชย พูลผล

ผู้จัดการ Innovation & Technology
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เ ร า ยิ นดี ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น

ทุกเรื่องที่คุณเรียกหา 

เรียกใช้ เรียกถาม ถ้าวันนี้

ตอบไม่ได้ พรุ่งนี้ มะรืนนี้

เราต้องหาคำาตอบมาให้

คุณจนได้ 

นอกจากนี้ทางไอทียังมีโปรเจคท์พัฒนาแอพพลิเคชั่นทั้งหลายของ
บรษิทัใหไ้ดร้บัการรบัรองมมีาตรฐานเปน็สากลมากขึน้ ซึง่เราคงจะไดเ้หน็กนั
ในช่วง 3 ปีนี้

งานใหญ่อีกงานคืองานทำา DR Data Center  (Disaster Data Center) 
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรามี Server และระบบงานสำาคัญๆ มากมายที่หยุด
ใหบ้รกิารไมไ่ด ้มนัสง่ผลตอ่การดำาเนนิธรุกจิของเรา ตอ้งมาคดัเลอืกวา่ระบบ
งานตัวไหนจำาเป็น ตัวไหนรอได้ถ้าระบบหยุด และรอได้แค่ไหน เพราะถ้าเรา
เอาทกุระบบ ตอ้งใชง้บประมาณมาก DR Site เปน็สิง่จำาเปน็มากสำาหรบับรษิทั
เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ลองวาดภาพดู
สิ่งใกล้ตัวทุกคนว่า ถ้าระบบมีปัญหา ไม่สามารถประมวลผล จ่ายเงินเดือน
ไม่ได้ แค่คิดก็เสียวแล้ว หากเครื่องมีปัญหาเรามีบริการรับแจ้ง

ปัญหาทางเว็บอินทราเน็ตหรือคุณโทรหาไอที
ได้เลย เรามี IT Support หรือ Service Desk
ทำาหน้าที่เบื้องต้นตรงนี้อยู่ ถ้าแก้ทางโทรศัพท์
ไม่ได้ เราจะไปหา แต่อยากให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ี
ของเรามี 5 คนต่อ 3,500 เครื่อง บางทีต้องไป
ต่างจังหวัดก็มี ถ้าเครื่องเสีย ไอทีแก้เบื้องต้น
ไมไ่ด ้เราจะสง่ซอ่ม ตอ้งบอกวา่เราเชา่เครือ่งใช้
จะไปแกะไปแงะเปดิไสใ้นเครือ่งเองไมไ่ด ้ไมง่ัน้
ประกันไม่รับ 

สดุทา้ยนีเ้ราอยากใหเ้หน็ใจเจา้หน้าทีข่อง
เราทีไ่ปปฏบิตังิาน เราจะเนน้เจา้หนา้ทีว่า่ User 
ทุกคนเสมือนลูกค้า เราต้องมีเซอร์วิสมายด์ มี
ใจบริการ แต่บางครั้งเราเห็นเจ้าหน้าที่โดน
พดูจาไมด่ใีส ่ทัง้ทีไ่มใ่ชค่วามผดิเขา เรากรู้็สึก
ว่ามันไม่ใช่ นี่เป็นอีกเรื่องที่เราอยากขอร้อง 
หลายคนก็ชมว่าทีมงานดี พี่ก็ดีใจ ภูมิใจกับ
ทีมงานนะ 

ท้ายนี้ขอฝากว่า ทุกหน่วยงานคือลูกค้า
ของเรา ขอให้มั่นใจในทีมงาน เรายินดีให้
บริการในทุกเรื่องที่คุณเรียกหา เรียกใช้ เรียก
ถาม ถ้าวันนี้ตอบไม่ได้ พรุ่งนี้ มะรืนนี้ เรา
ต้องหาคำาตอบมาให้คุณจนได้ เรายึดถือ
หลักการทำางานตาม Idol ของเรา

ฝ่ายไอทีส่งสารมาเช่นนี้แล้ว ทาง สิงห์ 
แมกกาซีน ก็หวังว่าจะเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้
เกิดความเข้าใจระหว่างไอทีกับ User มากขึ้น 
เพือ่ทีก่ารปฏบิตักิารในระบบตา่งๆ ของบรษิทั
จะเป็นไปอย่างราบรื่น

อยากจะฝากอะไรถึง User
อะไรก็ตามทีค่ณุรอ้งขอมา เรายนิดทีำา ถา้คณุอยากเปลีย่นโปรแกรมเซต็ 

ระบบใหม่ เราทำาให้ได้ ระยะเวลาการเซ็ตระบบมันไม่นาน แต่กระบวนการ
ตา่งหากทีน่าน และกระบวนการทัง้หมดมนัจบเองทีไ่อท ีแตก่อ่นจะถงึมอืไอที
มันมีกระบวนการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เช่น คุณต้องรู้ว่าคุณอยากได้อะไร ต้อง
สรา้งโปรเจคทเ์สนอผูใ้หญ ่กำาหนด Requirement มาทีไ่อท ีแลว้เรามาคยุกนั 
แตถ่า้คณุแคค่ดิวา่อยากเปล่ียนโปรแกรมใหด้ขีึน้ มาบอกเรา ใหเ้ราดำาเนนิการ
เลย อย่างนั้นเราทำาไม่ได้ เราไม่รู้เนื้องานของหน่วยงานคุณ 

สว่นเรือ่งการซือ้/เชา่เครือ่ง กระบวนการทัง้หมดกไ็มไ่ดอ้ยูแ่คเ่ราเชน่กนั 
เรามีหน้าที่ตรวจสอบสเปคเครื่อง หาราคาให้คุณ แต่สุดท้ายต้องไปออกพีโอ
ที่หน่วยงานจัดซื้อ ให้ผู้ใหญ่เซ็น เราเป็นแค่หน้าด่านเท่านั้น บางเรื่องบาง
ขั้นตอนก็อยู่นอกขอบเขตอำานาจของเรา 

“พี่โอ” โอภาส สุเทพประทานวงศ์

ผู้จัดการ Technical SW & HW

““พี่ต่าย” วราภรณ์ มหาสันทนะ

ผู้จัดการ MIS & BI Management 

วิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับผู้บริหาร MIS & BI
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข�้งท่�นเจ้�คุณ (ตอนที่ 5) เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง โสภโณดร)
เจ้าสัวห้างกิมเซ่งหลี

ผู้ผลักดันให้พระยาภิรมย์ภักดีสร้างธุรกิจส่วนตัว

ซ้าย: หลวงจิตรจำานงวานิช (บุญเย็น) กลาง: หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง) ขวา: หลวงบริรักษ์ประชากร (ทองอยู่)
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 นายบุญรอดได้ตัดสินใจลาออกจาก

งานที่ห้างกิมเซ่งหลีภายหลังจากที่นาย

อากรเต็งไปเมืองจีน เพราะนายใหม่ที่มา

ดูแลแทนไม่ค่อยจะแฟร์เท่าใดนัก ใช้งาน

หนักขึ้นมากและไม่ยอมเพิ่มเงินเดือนให้ 

ครั้นนายอากรเต็งกลับมาไทยก็เสียใจยิ่งนัก

ที่นายบุญรอดได้ลาออกไปแล้ว แต่เห็นแวว

ว่าน่าจะทำาธุรกิจไปได้ดี จึงเปิดโอกาสให้

นายบุญรอดเริ่มต้นด้วยการเอาไม้ของ

ห้างกิมเซ่งหลีไปขาย ยังไม่ต้องจ่ายเงิน 

ขายได้เมื่อใดก็ค่อยเอาเงินมาคืน นับเป็น

จุดเริ่มต้นของการทำาธุรกิจส่วนตัวของ

พระยาภิรมย์ภักดี

 หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง โสภโณดร)

เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว แซ่เตีย เดิมนั้นชื่ออูเต็ง 

เกิดที่เมืองจีนเมื่อปี พ.ศ. 2385 และอพยพ

เข้ามาไทยตอนอายุได้ 18 ปี ในแผ่นดิน

สมัยรัชกาลที่ 4 งานแรกคือรับจ้างเป็น

จับกังพายเรือ เก็บเงินใช้หนี้ที่กู้ยืมมาใน

ตอนแรกเข้ามาไทยได้แล้ว ก็ไปหางานทำา

ที่จังหวัดตากและต่อไปที่เชียงใหม่ ทำามา

ค้าขายจนรวยขึ้น และได้เข้าเฝ้าพระเจ้า

อินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ได้มีโอกาสพบบุคคลสำาคัญมากขึ้น หนึ่ง

ในผู้ที่นายเต็งคุ้นเคยด้วยคือพระนรินทร

ราชเสนี ข้าหลวงในรัชกาลที่ 5 ประจำา

เมืองเชียงใหม่ (ต่อมาเป็นเจ้าพระยารัตนา

ธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) ผู้ที่ทำาให้นาย

เต็งได้รับทำาเรื่องภาษีอากร หลายคนจึง

เรียกว่า “นายอากรเต็ง” นับตั้งแต่นั้นมา

ต่อมาได้ขยายการค้าไปที่เมืองตากและ

ได้พบรักและแต่งงานกับชาวเมืองตากชื่อ

ก้อนทอง มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ กิ๊ หรือ 

จีนกิ๊ และที่ตากนี้ นายอากรเต็งได้เริ่มต้น

กิจการห้างกิมเซ่งหลีกับนักธุรกิจตากอีก

2 คน คือ นายบุญเย็น (หลวงจิตรจำานง

วานิช) และนายทองอยู่ (หลวงบริรักษ์

ประชากร) และได้กลับไปเปิดห้างเพิ่มขึ้น

อีกที่เชียงใหม่ ต่อมาจึงได้ขยายสาขามา

ที่กรุงเทพฯ แบ่งกันดูแลกิจการระหว่าง

หุ้นส่วนโดยนายอากรเต็งย้ายไปอยู่ที่

กรุงเทพฯ นายทองอยู่ อยู่ที่เชียงใหม่และ 

นายบุญเย็นดูแลกิจการที่ตาก ในช่วงที่

กิจการของห้างรุ่งเรืองที่สุด มีโรงสีไฟ 5 โรง 

โรงเลื่อยจักร 3 โรง และอู่เรืออีก 1 แห่ง 

เมื่อนายอากรเต็งชราลง ก็มอบหมายให้

บุตรชายดูแลกิจการและไปพักผ่อนที่เมือง

จีนบ้าง กลับมาไทยทีก็ทำางานเหมือนเดิม

จนเสียชีวิตที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน

พ.ศ. 2462 อายุ 78 ปี

บริษัทกิมเซ่งหลี 

จำาหน่ายทองรูปพรรณต่างๆ

กิมเซ่งหลีปัจจุบันได้ตกทอดมาเป็นบ้านของลูกหลาน

ในตระกูล “โสภโณดร” ตั้งอยู่ที่ ถ.ตากสิน ต.ระแหง 

จังหวัดตาก

เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

 พระโสภณเพชรรัตน์ (กิ๊ โสภโณดร)

เป็นบุตรคนเดียวของนายอากรเต็ง ได้รับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 

เป็นหลวงโสภณเพชรรัตน์ และเป็นคุณพระ 

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ร่วมทุนกับพระยาภิรมย์

ภักดีทำากิจการเรือเมล์ในสมัยแรก ก่อนที่

จะกลายมาเป็นบริษัท บางหลวง จำากัด 

 ห้างกิมเซ่งหลี เดิมตั้งอยู่ที่สามเสน

บนพื้นที่ของกรมชลประทานในปัจจุบัน 

หลวงอุดรภัณฑ์พานิชได้สร้างสะพานขึ้น

หน้าวังศุโขทัยในส่วนที่เชื่อมถนนสองฟาก

คลองสามเสนจากวังศุโขทัยไปศรีย่านถวาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้รับพระราชทานนามว่า สะพานกิมเซ่งหลี

เดิมเป็นสะพานโครงเหล็กที่นำาเข้าจาก

ยุโรป พื้นปูด้วยไม้ ต่อมาได้มีการซ่อมแซม

เปลี่ยนสะพานเป็นสะพานคอนกรีตหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการตั้งชื่อ

ใหม่เป็น “สะพานโสภณ” ตามชือ่ของพระ

โสภณเพชรรัตน์ บุตรชายของหลวงอุดร

ภัณฑ์พานิช

 หลังจากท่ีพระโสภณเพชรรัตน์รับช่วง

ต่อจากบิดาดูแลห้าง ก็ได้ลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ

อีกมากมาย รวมถึงเป็นหุ้นส่วนในธนาคาร

สยามกัมมาจลด้วย แต่กิจการโดยรวมไม่ได้

ไปได้สวยงามอย่างในอดีตและค่อยๆ ขาย

หรือปิดกิจการต่างๆ ลง เข้าใจว่าเป็นในช่วง

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7 

 ปัจจุบันหากผู้ใดไปเที่ยวเมืองตาก 

สามารถไปชมบ้านโสภโณดรหรือบ้านสีฟ้า 

เป็นบ้านเดิมของตระกูลโสภโณดรที่สืบสาย

จากหลวงบริรักษ์ประชากร

 พระโสภณเพชรรัตน์ได้รับพระราชทาน

นามสกุลโสภโณดรจากรัชกาลที่ 6 มาจาก

การผสมชื่อราชทินนามกับจังหวัดอุดรธานี

และหลวงอุดรภัณฑ์และผู้ที่ใช้นามสกุลนี้

รวมผู้สืบสกุลเจ้าของห้างกิมเซ่งหลีทั้ง 3 คน

คือ หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง) หลวงจิตร

จำานงวานิช (บุญเย็น) และหลวงบริรักษ์

ประชากร (ทองอยู่)

พระโสภณเพชรรัตน์ (กิ๊ โสภโณดร) 

แผนที่ตั้งสะพานกิมเซ่งหลี

บ้านโสภโณดรหรือบ้านสีฟ้า 

ที่มาภาพ: 

หนังสือ เจ้าสัวปางไม้ เขียนโดย เจริญ ตันมหาพราน
http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=tuk-
tukatkorat&month=06-2013&date=21&group=24&gblog=178
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5164.0
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

ที่รองแก้วเบียร์สิงห์

เมื่อครั้งที่พระยาภิรมย์ภักดี
เดินทางไปยุโรป ก็ได้เก็บที่รองแก้ว
เบียร์จากต่างประเทศมามากมาย 
ตอนแรกคดิวา่เพือ่ทีจ่ะใช้ช่วยในการ
คิดย่ีห้อและดีไซน์ฉลากเบียร์ไทย
เบียร์แรก ก่อนที่จะลงเอยด้วยการ
ให้ชาวสยามส่งดีไซน์เข้าประกวด
แทน แต่ก็เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการมีที่รองแก้วเพราะเป็นสิ่งที่
ทุกบริษัทเบียร์มีกันหมด เป็นพื้นที่
โฆษณาที่ดีเย่ียม และเป็นสิ่งที่ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ชอบเก็บสะสม 

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

13 ปีก่อน ใครก็คงไม่เช่ือว่า ประเทศไทยจะสามารถผลิตกาแฟคุณภาพดีท่ีสุดของโลกแบรนด์หน่ึง

ด้วยไม่มีแหล่งปลูกข้ึนช่ือเหมือนบลูเมาเทนแห่งจาไมกา หรือโคน่าแห่งเกาะฮาวาย แต่เวลาน้ัน

โลกยังไม่รู้ว่าพ้ืนท่ีเพียง 500 ไร่ในชุมชนชาวอีก้อ (อาข่า) ของจังหวัดเชียงราย บนภูเขาสูงท่ีรูปร่าง

เหมือนช้างจนได้สมญาว่า “ดอยช้าง” จะเติบโตกลายเป็นอาณาจักรกาแฟพันล้าน 

แหล่งปลูกกาแฟคุณภาพพรีเมียมระดับโลก

  Wicha Promyong
   วิชา พรหมยงค์

ผู้พลิกฟ้ืนดอยช้าง สร้างกาแฟมูลค่าพันล้าน

เรื่อง: ศิกานต์

13 ปีก่อน “อาบ๊อ” วิชา พรหมยงค์ “มิสเตอร์คอฟฟี่” หรือ
“มิสเตอร์ดอยช้าง” แล้วแต่ใครจะเรียก ไม่สนใจเร่ืองกาแฟแม้แต่น้อย
ไม่ด่ืมด้วยซ้ํา เขาเปิดร้านเล็กๆ ขายของไปเรื่อย เพาะต้นไม้ ทําฟาร์ม
กล้วยไม้ อยู่อย่างเรียบง่ายในเมืองเชียงราย และคงจะดําเนินชีวิต
เช่นนี้หากไม่ใช่วันหนึ่งมีคนมาหาเขา คนผู้นั้นคือ อาเดล (ปณชัย
พิสัยเลิศ) ผู้ใหญ่บ้านแห่งดอยช้าง ทั้งสองเป็นมิตรกันเนื่องจาก

ในวัยหนุ่ม วิชาเคยออกท่องป่ากว้างพร้อมเรียนรู้การค้าของป่าและ
แลกเปลี่ยนสินค้าจนเชี่ยวชาญ ผ่านงานท่ีปรึกษาสํารวจพื้นที่ป่า
ให้กับบริษัทต่างชาติหลายแห่ง เรียกได้ว่ารู้จักป่าแถบพม่า ตอนใต้
ของจีน ลาว แทบจะทุกตารางนิ้ว เป็นผลให้วิชามักคุ้นกับชาวดอย
ไปทั่ว รู้จักหมด ปู่ของอาเดลก็เป็นเพื่อนเดินป่ามาด้วยกัน พี่น้อง
คนไหนมีปัญหา พอช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันมาตลอด

วิชา พรหมยงค ์
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของดอยช้าง
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อาเดลมาขอคำาปรึกษาจากวิชา เขาว่า
คนดอยช้างกำาลังลำาบาก กาแฟท่ีปลูกกันมา
นานยี่สิบกว่าปีขายแทบไม่ได้ราคา พ่อค้า
คนกลางให้กิโลกรัมละแค่ 10-12 บาทจน
ชาวบ้านเลิกปลูกกันหมด เหลืออยู่ 500 ไร่ 
ฟันทิ้งแล้วไม่ตาย แต่อาเดลไปเห็นมาที่จีน
เขาขายได้ถึงกิโลกรัมละ 60-70 บาท ไม่
เข้าใจว่าทำาไมของเราขายได้ราคาตำ่ามาก
อยากให้วิชาช่วยหาช่องทางพอให้พี่น้อง
ชาวดอยลืมตาอ้าปากได้บ้าง  

วิชาปฏิเสธ เขารู้เรื่องการค้าแต่ไม่ใช่
กูรูกาแฟ อาเดลยังดั้นด้นมาพบเขาอีก 3-4
ครั้ง จนที่สุดวิชาก็ขึ้นดอย สภาพดอยช้าง
ดินดีนำ้าดี คนมีประสบการณ์ ปลูกอะไรก็
ขึ้นหมด แต่ปลูกแล้วขายเองไม่ได้ คนบน
ดอยไม่มีบัตรประชาชน ต้องขายให้พ่อค้า
คนกลางที่ให้ราคาตำ่าแบบไม่มีทางเลือก 
วิชารู้สึกว่าต้องทำาอะไรสักอย่าง เขาขอเวลา
5 เดือน ศึกษาเรื่องกาแฟ ตัวเขาเองไม่ได้มี
การศึกษาสูง ทว่าเป็นนักอ่าน หยิบจับหรือ
สนอะไรแล้วจะศึกษาไม่เลิก กระท่ังมองเห็น
ช่องทางว่าพอจะทำาได้ ตอนนั้นราคากาแฟ
ที่เชียงใหม่อยู่กิโลกรัมละ 70-80 บาท วิชา
จึงติดต่อพ่อค้า รวบรวมของชาวบ้านไปขาย 
ขอกิโลกรัมละ 60 บาท ขนไปให้ถึงในเมือง 
ค่าขนส่งแพงมาก เอาเข้าจริงกลับได้มาแค่
ครึ่งราคาจากที่ตกลงกันไว้ ขนกลับก็ไม่ได้ 
ชาวดอยปลูกกาแฟจริงแต่กินกันไม่เป็น วิชา

เจ็บใจมาก ปีนั้นเอง (2546) เขากับอาเดล
ลงความเห็นว่า พ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างชุมชนให้มีพลัง 
และได้จัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทขึ้น ใช้ชื่อว่า
“บริษัท ดอยช้าง เฟรช โรสเต็ด คอฟฟี่ 

จำากัด” (ปัจจุบันคือ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่
ออริจินอล จำากัด) นำาเสนอกาแฟจากแหล่ง
ผลิตที่ดอยช้างแห่งเดียวออกสู่ตลาดเอง
โดยตรง 

เดิมทีวิชาต้ังใจขยายพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ
จาก 500 ไร่เป็น 3,000 ไร่ ขายกิโลกรัมละ 
60-65 บาท พอให้ชาวดอยไม่ถูกเอาเปรียบ
หากพอศึกษาลึกลงพบว่ากาแฟอาราบิก้าท่ี
ปลูกบนดอยช้าง สายพันธุ์หลักคือ คาทูร่า 

คาทุย และคาติมอร์ เป็นตัวท็อปของโลก
ทั้งนั้น ในหลวงท่านพระราชทานในปี 2512
ให้ชาวเขาปลูกแทนฝ่ิน ล้วนแต่เป็นสายพันธ์ุ
พระราชทานท่ีโครงการหลวงกับกรมวิชาการ
เกษตรวิจัยแล้ว ผสมแล้ว ออกมามีคุณภาพ
ทนต่อโรค ชาวเขาเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี 2526
ปลูกกันมายี่สิบกว่าปี น่าเสียดายที่ของดีๆ
ไม่มีใครสนใจ กาแฟอาราบิก้าปลูกยาก ดูแล
ยากกว่าชนิดอื่น แต่ที่ดอยช้างดินดี สภาพ
อากาศเหมาะ วิชามองเห็นว่าศักยภาพของ
ดอยช้างจะไปได้ไกลกว่าแค่การขายเมล็ด
กาแฟดิบ เขาจึงศึกษาแหล่งปลูกกาแฟดังๆ 
ของโลก ที่โคลัมเบีย คอสตาริก้า เคนย่า
ฮาวาย และมองไปถึงกระบวนการผลิตที่
ครบวงจร ต้ังแต่เพาะปลูก เก็บเก่ียว การค่ัว
การจำาหน่าย คิดกระทั่งทำากาแฟแปรรูป

เขาเริ่มปรับฐานการผลิตวัตถุดิบ ลด
ต้นทุนกระบวนการเพาะปลูก จากที่ต้องเสีย
ค่าปุ๋ยเป็นแสนก็นำาระบบ Organic Farming
(เกษตรอินทรีย์) เข้ามาใช้ แรกๆ ไม่มีใคร
ฟังเขาเลย แต่เม่ือกาแฟออร์แกนิกจากแปลง
ทดลองของวิชาให้ผลผลิตมีคุณภาพ เอาไป
ขายได้ราคาดี คนอื่นๆ เลยทำาตาม ปรากฏ
ว่าที่เคยได้ 6-7 หมื่นบาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น
สามแสน คนที่หันไปปลูกอย่างอื่นก็กลับมา
ปลูกกาแฟ ขณะเดียวกัน วิชาและอาเดล
พยายามรวมเงินเพื่อสร้างโรงคั่ว เครื่องคั่ว
อุปกรณ์จำาเป็น เขาไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
นายทุน ท้ังถูกปรามาสว่าจะทำาไม่สำาเร็จด้วย
พีน้่องชาวดอยต่างทุบหม้อข้าวลงทุน ขายรถ
จำานองท่ี ดีว่ามีเพ่ือนพ้องมากนำา้ใจหลายท่าน
ส่งเงินมาช่วย พอได้ประมาณหน่ึงก็ซ้ืออิฐซ้ือ
ปูน ขุดหลุมลงเสาเข็ม แรงงานพี่น้องเอง
ท้ังน้ัน ส่วนด้านวิชาการ วิชาเชิญผู้รู้เร่ืองปุ๋ย
เรื่องดินมาให้ความรู้ สอนให้ชาวดอยตรวจ
คุณภาพดินด้วยตัวเอง ทั้งมีผู้แตกฉานด้าน
กาแฟ อาทิ อาจารย์พัชนี สุวรรณวิศลกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาวิจัยกาแฟ
ที่สูง อาจารย์อาภรณ์ ธรรมเขต ผู้รู้เรื่อง
โรคและแมลง และอีกหลายท่านคอยเก้ือกูล 
ผ่านไป 3-4 ปี สิ่งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเห็น
ผลเป็นรูปธรรม ในแง่ผลผลิต เริ่มต้นที่ได้ 

พิก่อ แซ่ดู่ ชายที่อยู่ในโลโก้ดอยช้าง 
เป็นพ่อของอาเดลและผู้บุกเบิกการปลูกกาแฟ
ตั้งแต่ปี 2526 
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เพียง 18 ตันต่อปี กลายเป็นผลิตได้นับพันตันต่อปี จากทีป่ลูกกันแค่ 
500 ไร่ โตพรวดขึ้นเกือบ 20,000 ไร่ พื้นที่ที่ราชการอนุญาตทั้งสิ้น 

ในแง่ของคุณภาพ วิชาส่งผลกรีนบีนไปทดสอบต่างประเทศ 
หลังจากน้ันดอยช้างก็เน้ือหอม โลกเร่ิมรู้ว่ามีแหล่งปลูกกาแฟเกรดเอ
อีกแห่ง นักลงทุนต่างชาติ อาทิ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ฝรั่งเศส สนใจเสนอมาขอร่วมหุ้น ดอยช้างตกลงร่วมทุนกับ 
แคนาดา 50:50 ให้ทางโน้นเปิด
บริษัท ดอยช้างส่งเมล็ดกาแฟดิบ 
ไปให้ในราคาทุน แบ่งผลกำาไรกัน
คนละครึ่ ง โดยทีี่ ฐานการผลิต 
ทั้ งหมดยั ง เป็นของพี่ น้ องชาว 
ดอยช้าง ส่วนประเทศไหนมาขอ
มสี่วนในการผลิต วิชาปฏิเสธหมด
เงินเยอะแค่ไหนก็ไม่เอา  

ในปี 2549 ดอยช้างมีเมล็ด
กาแฟดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต
ของบริษัทประมาณ 800 ตัน หลัง
ผ่านกระบวนการผลิตแบบเฉพาะ
ของดอยช้างแล้ว ผลผลิตส่วนใหญ่
หรือประมาณ 95% ถูกส่งออกขาย
ต่างประเทศ เช่น แคนาดา ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ส่วนท่ีเหลือ 5% จำาหน่าย
ในประเทศ โดยราคาที่ส่งไปขาย
เร่ิมต้นกิโลกรัมละ 60-200 ดอลลาร์
สหรัฐ ทำาให้เม็ดเงินมหาศาลแพร่
สะพัดอยู่บนดอยช้าง คำาปรามาส
เปลี่ยนเป็นคำาครหาว่าวิชาและ 
พวกฟอกเงิน แต่ที่วิชามุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ เพราะเขาเคย 
นำาเสนอในไทยแล้วไม่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งกระแสกาแฟในไทย 
ขณะนั้นไม่บูมเหมือนในปัจจุบัน ขณะชื่อเสียงด้านดีก็คือ ดอยช้าง 
เริ่มเป็นที่กล่าวถึงว่าเป็นจุดเปล่ียนครั้งสำาคัญของแวดวงธุรกิจ 
กาแฟไทยที่ก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้รวดเร็ว  

ปีต่อมา ดอยช้างส่ง Single Estate Peaberry Medium Roast
กาแฟตัวท็อปของแบรนด์เข้าตรวจสอบ Cup Testing ที่สถาบันใหญ่
2 แห่ง คือ Coffee Cupper และ Coffee Review ได้คะแนนนิยม
มากถึง 93% ถือว่าสูงมากแบบไม่คาดคิดมาก่อน ตามด้วยได้รับการ
การันตีคุณภาพคับแก้วจาก USDA ที่มอบประกาศนียบัตร Organic 
Certification และ EU มอบ Organic Farming ตามลำาดับ นับเป็น
ความสำาเร็จยิ่งใหญ่ ขึ้นแท่นเป็นสุดยอดกาแฟระดับโลก “พี่น้องเรา
เขารู้ที่มาว่ากาแฟนี้มาจากในหลวง คุณเชื่อไหม ประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในโลกที่ปลูกกาแฟโดยไม่ได้เป็นอาณานิคมใคร และ

ทุกวันนี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จับมือกับดอยช้าง 

เพ่ือผสานความแข็งแกร่งธุรกิจกาแฟในประเทศที่มีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยสิงห์ได้ส่งบริษัท วราฟู้ดแอนด์ดร๊ิง 

จำากัด บริษัทในเครือ เข้าร่วมทุนกับบริษัท ดอยช้าง คอฟฟ่ี

ออริจินอล จำากัด จัดตั้งบริษัท ดีวีเอส 2014 จำากัด เพื่อ

บริหารจัดการเมล็ดกาแฟท้ังระบบและร้านกาแฟในระบบ

แฟรนไชส์ ช่วยส่งเสริมช่องทางจัดจำาหน่ายกาแฟดอยช้าง

ทั้งในและต่างประเทศ

ที่มาภาพ: 

https://doichaangcoffee.com/ 

http://www.bansuay.com/ 

http://www.sentangsedtee.com/ 

 

http://magazine.coffeetalk.com

https://eatlovedrink.files.wordpress.com

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเราได้ น่าภูมิใจมาก” วิชาให้สัมภาษณ์ไว้
ในนิตยสาร SME Thailand ฉบับกันยายน 2551

จากการเริ่มต้นท่ีมองไม่เห็นอนาคต ทว่ายังคงเดินหน้าต่อไป
ด้วยใจสู้และพากเพียร ส่งผลให้ธุรกิจดอยช้างเติบโตต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ถูกเรียกว่าอาณาจักรกาแฟพันล้านด้วยพื้นที่กว่า 30,000 ไร่
แตกไลน์สู่ธุรกิจเคร่ืองสำาอางท่ีนำากาแฟเกรดรองมาผลิต ธุรกิจกาแฟ

สำาเร็จรูป ธุรกิจกาแฟกระป๋อง และ
ระบบแฟรนไชส์ในประเทศอีกด้วย 
เม็ดเงินมหาศาลยังถูกกันแบ่งไว้ 
สำาหรับโปรเจคท์สร้างโรงพยาบาล 
โรงเรียนในพื้นที่ พัฒนาชีวิตของ
ชาวดอยให้อยู่ดีกินดีต่อไป 

เช้าวันที่ 23 มกราคม 2557 
วิชา พรหมยงค์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่
ออริจินอล จำากัด เข้ามาทำางานที่
สำานักงานบนดอยช้างตามปกติและ
เตรียมพักรับประทานอาหารเช้า
ในเวลา 9.00 น. แต่เมื่อพนักงาน
นำาอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะกลับพบว่า
นายวิชาได้ล้มลงหมดสติ แม้ทีม
แพทย์พยายามใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
แต่ก็ไม่เป็นผล จึงได้รีบนำาตัวเขา
ส่งโรงพยาบาลในเขต อ.เมืองของ 
จ.เชียงราย

นายวิชาจากไปอย่างสงบ
ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในวัย  63  ปี

ปิดตำานานผู้ก่อตั้งดอยช้างท่ามกลางความเศร้าเสียใจของทุกคน
ทว่าสิ่งที่ “มิสเตอร์ดอยช้าง” สร้างไว้ ยังคงมีผู้สืบทอดสานต่อการ
สร้างงาน สร้างชุมชนเกษตรกรเข้มแข็งที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย และ
สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

  หลังเลิกงาน

นางสาวลาวัลย์ แสนทรงสิริ (มายด์)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“ออกกำ�ลังก�ยเล่นโยคะที่

ชมรมโยคะของบริษัทเร�ค่ะ ซึ่ง

จะมีทุกวันจันทร์-พุธ แล้วแต่ว่�

สะดวกวันไหนคะ”

นายสารเดช สุวรรณประสิทธิ์ (เเนต)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

นางสาวพรรษา ดารานนท์ (เจี๊ยบ)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

นายพนม กองกูล
บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายเทวัญ สุขปัญญา (แมว) 
บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายยรรยง โสเมือง  
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายชาตรี ฤชุพจน์ (แบงค์)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“หลังเลิกง�นจะไปซ้อมดนตรีที่ชมรม

ดนตรีบุญรอดค่ะ ทำ�ง�นม�ทั้งวันก็ขอ

ผ่อนคล�ยกับเสียงเพลงกันหน่อย พี่ๆ 

ที่ชมรม ก็ใจดี น�่รัก ทุกคน ห�กใคร

กำ�ลังมองห� กิจกรรมทำ�หลังเลิกง�นก็

ม�ร่วมสนุกกันที่ชมรมได้นะคะ”

“สำ�หรับผม หลังเลิกง�นผมจะไปวิ่ง

ออกกำ�ลังที่สวนสมเด็จฯ อย�่งน้อย 

3 วันต่อสัปด�ห์ วันละชั่วโมงกว�่ 

ระยะท�งประม�ณ 8-10 กม. ไปกับ

เพื่อนบ้�ง ครอบครัวบ�้ง แล้วแต่สะดวก 

ก�รออกกำ�ลังก�ยไม่ว่�จะแบบเดี่ยว

หรือกลุ่ม ก็ทำ�ให้เร�ได้สุขภ�พก�ยและ

จิตดีขึ้น ได้เพื่อนที่ดีๆ เพิ่มขึ้น อย�กให้

เพื่อนช�วสิงห์หันม�ดูแลสุขภ�พ

ตัวเองให้ม�กๆ ครับ”

“หลังจ�กเลิกง�นแล้วส่วนใหญ่จะใช้เวล�

กับก�รออกกำ�ลังก�ยครับ ไม่วิ่งก็ว่�ยนำ้�

หรือว่�ที่บ่อยสุดก็คงเป็น ปั่นจักรย�น 

เพร�ะเวล�อยู่บนจักรย�นสำ�หรับผมเป็น

ช่วงเวล�ที่ทำ�ให้ผมไม่ต้องนึกถึงเรื่อง

ที่หนักสมองเลยครับ นอกจ�กนี้ก็ยังมี

กิจกรรมกลุ่มที่นัดกับเพื่อนๆ ทุกอ�ทิตย์ 

ก็คือเล่นแบดมินตัน”

“ออกกำ�ลังก�ยด้วยก�รปั่นจักรย�น

เสือหมอบแบบกลุ่มกับเพื่อนๆ ชมรม 

Singha Bike Club ร่วมกับชมรมอื่น 

สัปด�ห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 40 - 60 กม. 

ได้ทั้งสุขภ�พดีและมิตรภ�พใหม่ๆ และ

ผมยังได้ค้นพบว่�ก�รได้ระเบิดหัวใจให้

เหงื่อออกม�กแบบสุดๆ ส�ม�รถ

ทำ�ล�ยคว�มเครียดได้ครับ”

“หลังเลิกง�นผมจะต้องไปเป็นกุ๊กที่ร�้นอ�ห�ร

ของน้องส�ว ร้�นแม่พรปล�จุ่ม ที่ริมบึง

แก่นนคร  ถึงส�มทุ่ม ทุกวันครับ”

”

”
คุณทำ อะไร

“เย็นๆ จะไปออกกำ�ลังที่ตึก CB (ธน�ค�รไทย

พ�ณิชย์ ส�ข�บ�งกระบือ) บ�งวันก็ต่อยมวย 

บ�งวันจะเล่นฟิตเนส ประม�ณ 3 วันต่ออ�ทิตย์ 

ที่หลือก็ชิลๆ ครับ ”



มีก้านยาวเพื่อสะดวกในการจับ เพื่อสังเกตอายุและ
การเคลื่อนไหวของนํ้าไวน์ ที่นิยมคือทรงดอกทิวลิป
เพราะกักเก็บความหอมและอุณหภูมิไว้ได้นาน โดย
ปกติแล้วแก้วสําหรับไวน์แดงจะมีขนาดของตัวแก้ว
ใหญ่กว่าและสูงกว่าแก้วสําหรับไวน์ขาวเล็กน้อย

มีขนาดเล็กมาก ก้านยาว ใช้สําหรับ
ใส่เหล้าเพียวเพื่อจิบก่อนหรือหลัง

อาหาร ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ดื่ม
คือ เหล้าพอร์ต (Port wine)

แก้วลิเคียว 
(Liqueur glass)

ส่วนใหญ่นิยมแบบ Old Fashioned 
Glass แก้วปากกว้าง ทรงเตี้ย ฐาน
แก้วหนา สําหรับใส่เหล้าวิสกี้อย่างเดียว
หรือเหล้าวิสกี้กับนํ้าแข็ง (On the rocks) 
หากผสมเหล้าวิสกี้กับนํ้าหรือโซดา 
จะนิยมใส่แก้วทรงสูง ฐานแก้วหนา 
(Highball Glass)

ลักษณะแก้วเป็นแบบเหยือก มีหูจับให้ถือ
ได้สะดวก ลักษณะแก้วจะใหญ่ให้ฟองแผ่
กระจาย ดูบึกบึนน่าลิ้มลองและดื่มสะใจ

แก้วเบียร์ 
(Beer glass)

แก้วแชมเปญ 
(Champagne glass) 

แก้วไวน์ 
(Wine glass)

เดิมจะเป็นแบบ Coupes 
แก้วทรงเตี้ย ปากกว้าง ใน
ปัจจุบันนิยมใช้แบบ Flute 
แก้วทรงสูง ยาวเรียว ที่
สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิ 
กลิ่น รส และความหอมได้
มากกว่า

คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่ว่า
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ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.bestroomstyle.com/เลือกแก้วให้เหมาะสม/

คุณรู้หรือไม่ว่า....
แก้ว ภาชนะที่ใส่เครื่องดื่มทั้งมีและไม่มีแอลกอฮอล์จะมีรูปร่างและ

รปูทรงทีแ่ตกตา่งกนัไป ไมใ่ชเ่ฉพาะเพือ่ความสวยงามเทา่นัน้ หากแตถ่กู

ออกแบบมาให้ส่งเสริมคุณสมบัติของเครื่องดื่มนั้นๆ ด้วย

ลักษณะก้านสั้น ตัวแก้วค่อนข้างกลมและใหญ่ (Balloon 
glass) ช่วยให้ผู้ดื่มสูดความหอมและรับรู้รสชาติของบรั่นดี 
ได้อย่างเต็มท่ี

แก้วบรั่นดี 
(Brandy glass)

แก้วค็อกเทล 
(Cocktail glass)

มีหลายแบบ แต่ที่นิยมคือแก้วปากกว้าง 
ทรงสูง เพื่อประดับผลไม้หรือดอกไม้และ
ทําให้ดื่มง่าย

แก้ววิสกี้ 
(Whiskey glass)
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

พฤติกรรมที่ทำ�ให้  
“นอนไม่หลับ”

เรียบเรียง: ศิก�นต์  

เคยไหม ... หาวแล้วหาวอีก ขณะนั่งทำางาน แต่พอตกค่ำากลับบ้าน 
ดันไม่อยากจะนอน พอล้มตัวลงนอนก็นอนไม่หลับ ส�เหตุของก�รนอน
ไม่หลับนั้นเกิดขึ้นจ�กอะไรบ้�งกันแน่ ... เรามีสาเหตุมาให้ แต่ในที่นี้เราจะไม่
พูดถึงสาเหตุที่มาจากอาการเจ็บป่วย หรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
ในร่างกาย แต่จะเน้นไปที่พฤติกรรมที่หลายคนกระทำาเป็นปกติวิสัย โดย
หารู้ไม่ว่านั่นมีส่วนที่ทำาให้คุณนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัว เอาละ ถ้าคุณมั่นใจ
ว่าไม่ได้ดื่มอะไรท่ีมีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือกินยาที่มีสารยับยั้งการ
นอนหลับแล้วละก็ ลองมาสำารวจดูว่า คุณได้มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่
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ขอบคุณข้อมูลเสริมจาก:
http://health.kapook.com/view41745.html 

อาทิ ดูซีรีส์ ภาพยนตร์ อ่านนิยาย 

เล่นอินเตอร์เน็ตจนดึกดื่น บางทีละคร หนัง

ช่วงค่ำา หรือนิยายที่คุณอ่านกำาลังสนุกตื่นเต้น

คุณลุ้นอยากจะรู้ตอนต่อไป หรือไม่ก็มัวแต่

ติดตามกระทู้ดราม่าในเว็บไซต์ ทำาให้จิตใจ

จดจ่อกับเรื่องราวจนตาค้าง หรือเก็บไปฝัน

จนนอนหลับไม่สนิท

บางคนเข้าใจผิดว่าเล่นโยคะก่อนนอน

จะทำาให้หลับสบาย แต่ที่จริงโยคะช่วงดึกจะ

ทำาให้คุณตื่นตัว แม้จะเล่นท่าที่เชื่องช้าที่สุด

เพราะโดยพื้นฐานแล้วการบริหารยืดร่างกาย

ก็คือการกระตุ้นทางกายภาพนั่นเอง แน่นอน

ว่าการออกกำาลังกายดึกเกินไปก็เช่นกัน

โอ๊ะ... อย่าเพิ่งคิดไปไกล เราหมายถึง

คนที่ชอบอ่านหนังสือ นั่งเล่นคอมพิวเตอร์

ทำางาน หรือนอนดูทีวีบนเตียง การใช้เตียง

ต่างโต๊ะหรือโซฟาจนติดเป็นนิสัย พอถึงเวลา

นอนเข้าจริง มันจะกลายเป็นสิ่งเร้าทำาให้คุณ

อยากอ่านหนังสือ หรือดูทีวี มากกว่าที่จะ

อยากนอนหลับ

ไม่ใช่แค่ช่วงหัวค่ำา แต่เวลาไหนสักช่วง

ในระหว่างวัน หากคุณออกกำาลังกายมากเกิน

พอดี มันจะทำาให้คุณอเลิร์ตจนนอนไม่หลับ

หากเป็นติดต่อกันนานเข้า ไม่เพียงมีผลกับ

การนอน แต่จะทำาให้คุณบ้าพลัง และมีปัญหา

กับการทำาให้ตัวเองเยือกเย็นลง

คุณรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทำาใหคุ้ณ

นอนไม่หลับ แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าการกินอาหาร

รสเผ็ดร้อนในตอนค่ำา ให้ผลกระตุ้นร่างกาย

เหมือนการกินคาเฟอีน และการกินสเต็กเนื้อ

ชิ้นโตเป็นมื้อเย็นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก เพราะ

ร่างกายจะสนใจวงจรการย่อยมากกว่าวงจร

การนอน

คุณอาจจะชาร์ตแบตทิ้งไว้ หรือปิดแค่

หน้าจอแล็บท็อปลงมาโดยไม่ปิดเครื่อง หรือ

ไม่ก็วางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างเตียง แต่พวก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะทำาให้จิตใจ

คุณกังวลถึงสิ่งที่ทำาค้างอยู่จนนอนไม่หลับ 

และแสงแวบๆ จากอุปกรณ์เหล่านี้คือเครื่อง

รบกวนการนอนชั้นดี

สังคมปัจจุบันที่อันตราย วุ่นวาย และแข่งขัน อาจทำาให้เส้นประสาทในสมองของคุณ

เครียดขมึง มีชีวิตที่เร่งรีบจนไม่อาจผ่อนคลายได้แม้ในยามกลางคืน แค่แมวเดินบนหลังคา

ก็ทำาให้คุณตกใจตื่น และใจสั่นจนนอนหลับต่ออีกไม่ได้ ทางที่ดีคุณควรจะผ่อนคลาย วางทุก 

ความเครียดและความโกรธก่อนหลับตาลง จะได้มีแรงรับมือกับเรื่องใหม่ๆ ในวันรุ่งขึ้น

เสพความบันเทิงก่อนนอน คุณคิดว่าโยคะช่วยได้

ใช้เตียงนอนสำาหรับ
ทำากิจกรรมอื่นๆ

คุณออกกำาลังกายหนักเกินไป

กินเน้นโปรตีนและรสเผ็ด 
ตอนมื้อค่ำา

ทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไว้ในห้องนอน

คุณเป็นคนตื่นตัวตื่นเต้นตลอดเวลา
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด
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a) เดินเร็ว ก้าวยาวๆ 
b) เดินเร็ว แต่ก้าวสั้นๆ 
c) เดินไม่ค่อยเร็ว มองตรงไปข้างหน้า 
d) เดินไม่ค่อยเร็ว ก้มหน้า 
e) เดินค่อนข้างช้า

คำ�ถ�มท�ยนิสัย 
คนอื่นมองเร�อย่�งไร

ปกติคุณจะมีท่�ท�งก�รเดิน 

แบบไหน

เวล�คุยกับใครคุณทำ�ท่�

เมื่อมีอะไรที่ทำ�ให้คุณรู้สึกถูกใจ

หรือขำ�ม�ก คุณแสดงออก

อย่�งไร

ท่�นั่งสบ�ยๆ ของคุณ 

เป็นยังไง 

2. 3.

5.4.

a) ยืนกอดอก 
b) ยืนกุมมือ 
c) เท้าสะเอว 1 ข้างหรือทั้ง 2 ข้าง 
d) แตะหรือผลักคนที่คุยด้วย

a) หัวเราะดังๆ อย่างพอใจ 
b) หัวเราะแต่ไม่ดังมาก
c) หัวเราะแบบไม่มีเสียง 
d) ยิ้มแบบอายๆ 

เวล�ช่วงไหนที่คุณจะรู้สึกดี 1.

a) ตอนเช้า 
b) ตอนบ่ายๆ หรือเย็นๆ 
c) ตอนดึกๆ 

a) เอาขาพับเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
หรือนั่งพับเพียบ 
b) นั่งไขว่ห้าง 
c) ยืดขาตรง 
d) นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่ง 
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รวมคะแนน:

1. (a) 2 (b) 4 (c) 6  
2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1 
3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6 

4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1   
5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2  
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2   
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4 

 8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1  
 9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1 
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1  

ที่มา: http://reg6.kku.ac.th/guidance/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=3

คุณทำ�ง�นอย่�งหนัก ทุ่มเท

ม�กๆ แต่ถูกขัดจังหวะคุณ ...

ตอนที่คุณอยู่บนเตียง ช่วง 

เวล�สุดท้�ยก่อนที่คุณจะหลับ 

คุณนอนในลักษณะไหน 

เมื่อไปง�นเลี้ยง ชอบสีอะไรม�กที่สุดต่อไปนี้ 

คุณมักฝันว่�คุณ ...

 7.

9.

6. 8.

10.

a) หยุดพักเพื่อผ่อนคลาย 
b) รู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว รำาคาญ 
c) รู้สึกกำ้ากึ่ง 2 ข้อข้างบน

a) นอนหงายธรรมดา 
b) นอนควำ่า 
c) เอียงข้าง นอนขด 
d) นอนเอาหัวทับแขน 
e) นอนคลุมโปง

a) เข้าไปอย่างเป็นที่สนใจ ทุกคน 
ต้องรู้ว่าคุณมาแล้ว 
b) เข้าไปเงียบๆ มองหาคนที่รู้จัก
c) เข้าไปอย่างเงียบที่สุด พยายาม 
ไม่เป็นที่สนใจ

a) สีแดง หรือ สีส้ม 
b) สีดำา 
c) สีเหลือง หรือ สีฟ้า
d) สีเขียว 
e) สีนำ้าเงิน หรือ สีม่วง
f)  สีขาว
g) สีนำ้าตาล หรือ สีเทา

a) กำาลังหล่นหรือดิ่งลงไปเรื่อยๆ 
b) กำาลังต่อสู้หรือดิ้นรน 
c) กำาลังค้นหาอะไรสักอย่างหรือ
ใครสักคน 
d) กำาลังบินหรือกำาลังลอยอยู่ 
e) คุณไม่ค่อยฝัน 
f) คุณมักฝันถึงแต่สิ่งที่ดี

รวมคะแนนของคุณทั้งหมด แล้วม�ดูผลวิเคร�ะห์กัน 

คะแนนเกิน 60 คะแนน

คนอืน่ๆ มองวา่การอยูก่บัคุณเขาตอ้งระวังตวัเอง

อยูเ่สมอ เหน็วา่คณุเปน็คนทีห่ลงตวัเอง เหน็แกต่วั

แล้วชอบทำาตัวโดดเด่นออกมา หลายคนอาจจะ

ชื่นชมคุณ อยากเป็นเหมือนคุณ แต่พวกเขาก็ไม่

ค่อยเชื่อใจคุณและลังเลใจท่ีจะเข้ามาเกี่ยวข้อง

กับคุณมากเกินไป

คะแนน 41 ถึง 50 คะแนน

คนอืน่ๆ มองวา่คณุเปน็คนรา่เรงิสดใส มชีวีติชวีา

มีเสน่ห์ง่ายๆ และน่าสนใจ เป็นคนที่มักจะเป็น

ศูนย์กลางของความสนใจ แต่มีความสมดุล รู้ว่า

ต้องทำาตัวยังไง คนอื่นๆ มองว่าคุณเป็นคนใจดี 

นกึถงึจติใจคนอืน่ และเปน็คนทีจ่ะคอยใหก้ำาลงัใจ

และช่วยเหลือเขาตลอดเวลา 

คะแนน 51 ถึง 60 คะแนน

คนอ่ืนๆ มองว่าคุณเป็นคนท่ีน่าต่ืนเต้น แต่อารมณ์

แปรปรวนและไม่ค่อยไตร่ตรองอะไร เปน็ผู้นำาโดย

ธรรมชาติ ตัดสินใจเร็วแต่มันไม่ถูกเสมอไป เขา

เหน็วา่คณุกลา้หาญและทา้ทาย พรอ้มทีจ่ะทดลอง

อะไรกไ็ด ้เปน็คนทีก่ล้าเส่ียงคว้าโอกาส และสนุก

กับการผจญภัย ผู้คนมักรู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับคุณ 

คะแนน 31 ถึง 40 คะแนน

คนอืน่ๆ มองวา่คณุออ่นไหว ระมดัระวงั รอบคอบ 

ผู้คนมองว่าคุณฉลาด มีพรสวรรค์ แต่นอบน้อม 

ไมใ่ช่คนทีจ่ะมเีพ่ือนงา่ยๆ แตจ่ะเปน็คนทีซ่ือ่สตัย์

ต่อเพ่ือนมาก และคาดหวังว่าเพ่ือนก็ต้องเป็นเช่นน้ัน

กับคุณ คนที่รู้จักคุณจริงๆ จะรู้ว่ามันต้องใช้หลาย

อย่างมากที่จะทำาให้คุณเลิกไว้ใจเพื่อน แต่ในทาง

กลับกัน มันจะใช้เวลานานมากกว่าคุณจะยอม

อภัยถ้าความเชื่อถือนั้นถูกทำาลายลง 

คะแนน 21 ถึง 30 คะแนน

เพือ่นๆ มองวา่คณุเปน็คนทีม่คีวามมานะบากบัน่

และจกุจกิ มองว่าคณุคอ่นข้างข้ีระแวง ระมดัระวัง

เชื่องช้า และมีความพยายามมาก เขาจะแปลกใจ

ถ้าพบว่าคุณทำาอะไรสักอย่างโดยขาดการยั้งคิด 

หรือทำาไปเพราะมีแรงกระตุ้นเพียงชั่วครู่ เขาคาด

หวงัวา่คณุตอ้งตรวจสอบทกุอยา่งในทกุแงม่มุ แลว้

จากนั้นก็มักจะตัดสินใจต่อต้านมัน ส่วนหนึ่งอาจ

เป็นเพราะความขี้ระแวงของคุณนั่นเอง 

คะแนนตำ่�กว่� 21 คะแนน

คนอืน่ๆ มกัมองวา่คณุ ขีอ้าย ขีก้งัวล และไมก่ลา้

ทีจ่ะตัดสนิใจ เปน็คนทีต้่องการการดแูล เปน็คนที่

ต้องการให้คนอื่นตัดสินใจแทนคุณ และเป็นคนที่

ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับใครหรืออะไรทั้งนั้น ผู้คน

เห็นว่าคุณเป็นคนที่กังวลในปัญหาที่ไม่มีทางเกิด

ขึ้นได้ ทำาให้บางคนอาจจะคิดว่าคุณน่าเบื่อ มี

แต่คนทีรู่จ้กัคณุดเีทา่นัน้จงึจะรูว้า่คณุไมไ่ดน้า่เบือ่
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

 ชาวสงิห์อาย ุ18+ อยา่งพวกเราคงไมม่ใีครไมเ่คยด่ืมเบียร ์แตรู่ก้นั

ไหมว่า น้ำาเบียร์ยังสามารถนำาไปทำาอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมาย DIY

ฉบับนี้ ขอนำาเสนอไอเดียเก๋ๆ ให้ลองทำากันดูนะคะ

10 ประโยชน์ดีๆ จาก “เบียร์”

ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เบียร์ทำ ให้อาหารทอดกรุบกรอบ

เจาะเนื้อสัตว์ ให้เป็นรูเล็กๆ

แล้วนำาไปหมักกับเบียร์ทิ้งไว้

2-3 ชม. หรือถ้าจะให้ดีควร

แช่ในตู้เย็นท้ิงไว้ข้ามคืน ความ

เป็นกรดอ่อนๆ ของเบียร์จะ

ชว่ยใหเ้นือ้นุ่ม เมือ่นำาไปทำาให้

สุกจะไม่แห้งกระด้างและไม่

ทำาให้รสชาติของเนื้อที่หมัก

เปลี่ยนไป

เทเบียร์ Lager ใส่ผ้าเนื้อนุ่มเพียงเล็กน้อย ถูขัดเงาเบาๆ 

แล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดให้แห้งก็จะได้เครื่องทองที่เงางาม

ถงึแมว้า่จะใชเ้ปน็ตวัแทนถงัดบัเพลงิไมไ่ด ้100% แตก่ส็ามารถชว่ยดบั

ไฟในยามฉุกเฉินได้ เช่น เกิดไฟลุกไหม้บนตะแกรงปิ้งอาหาร ให้เขย่า

กระป๋องเบียร์เล็กน้อยแล้วราดลงไปบนไฟ

ใช้หมักเนื้อสัตว์

ขดัเงาเครือ่งทอง

เบียร์ช่วยดับไฟได้ 

เทเบียร์ผสมกับผงชุบแป้งทอด เมื่อนำา

ไปทอดในน้ำามันร้อนๆ จะได้อาหาร

ชุบแป้งทอดสีน้ำาตาลทองสวย 

และมคีวามกรบุกรอบเปน็พเิศษ
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ช่วยให้หญ้าที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพ

ที่มา
www.menshealth.com
www.rachaelraymag.com
www.sheknows.com

ป้องกันแมลงมารบกวน

ช่วยให้หลับสบาย

ลองซักปลอกหมอนด้วยน้ำ�ผสมกับเบียร์นิดหน่อย กลิ่น

ของฮอบส์ (Hops) ในเบียร์มีฤทธิ์กล่อมประส�ทเบ�ๆ ช่วย

ให้หลับสบ�ย

มาร์คหน้าด้วยเบียร์

ผสมเบียร์ 1 ถ้วยกับไข่แดง 1 

ฟอง นวดลงบนศีรษะใหท้ัว่ ทิง้ไว ้

10 น�ทีแล้วล้�งออกด้วยแชมพู

ช่วยให้ผมเง�ง�ม

ลองพ่นเบียร์ลง

บนหญ้�เหี่ยวแห้ง

ในสน�ม หญ้�จะ

ดูดซับพลั งง�น

จ�กน้ำ�ต�ลหมัก

ในเบยีร ์ทำ�ใหห้ญ�้

คืนชีพม�เขียวได้

อีกครั้ง

สปาเบียร์ 

เทเบียร์ผสมน้ำ�แร่อุ่นๆ ที่อุณหภูมิ 33 องศ� แล้วนอนแช่ 20-25 

น�ที ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง กล้�มเนื้อผ่อนคล�ย เป็นที่ฮิตฮอต

ม�กในแถบยุโรป 

ผสมเบยีร ์1 ชอ้นโตะ๊กบัโยเกริต์

ธรรมช�ติ 1 ช้อนช� น้ำ�มัน

มะกอก 1 ช้อนช� ไข่ข�ว 1 

ฟอง น้ำ�มะน�ว 1 ช้อนช� 

ส�รสกัดจ�กอัลมอนด์ 1 

ช้อนช� ล้�งหน้�ด้วยน้ำ�อุ่น

แล้วม�ร์คหน้� 15 น�ที ล้�ง

ออกด้วยน้ำ�อุ่น ตบท้�ยด้วย

น้ำ�เย็นอีกที ช่วยทำ�ให้ผิวหน้�

เต่งตึง ข�วใส ลดรอยจุดด�่งดำ�

เทเบียร์ใส่ถ้วยเล็กๆ 

แล้วว�งกระจ�ยไว้

รอบๆ สถ�นที ่เม่ือ

แมลงบินม�ตอม

น้ำ�ต�ลทีอ่ยู่ในเบียร์

กจ็ะไมส่�ม�รถบนิขึน้

ม�จ�กถ้วยได้

หมักผมให้นุ่มสลวยเงางาม
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด         
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กุ้งก้ามกรามอบซอสเบียร์และหน่อไม้ฝร่ัง 

(Steamed River Prawn with Beer Sauce and Asparagus)

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

กุ้งก้ามกราม (river prawn)    3 ตัว

เบียร์สิงห์ (Singha beer)    1  ขวดเล็ก

เนยจืด (unsalted butter)   30 กรัม 

น้ํามันมะกอก (olive oil)    2 ช้อนโต๊ะ

กระเทียมสับ (chopped garlic)   1 กลีบ

หน่อไม้ฝร่ัง (asparagus)    6 ต้น

พริกช้ีฟ้าแดงสไลด์ (red chilli)      1 เม็ด

น้ําตาล (sugar)     3 กรัม

เกลือ (salt)     1 กรัม 

พริกไทยดําบดหยาบ (black peppercorn) เล็กน้อย

วิธีทำา

1. ล้างกุ้งในนํ้าเย็น ตัดแต่งขา หนวดให้สวยงาม เก็บหัวและหางไว้    

   ผ่าตามยาวแบ่งครึ่งกุ้งให้ซอสซึมเข้าเนื้อเวลาปรุง ล้างกุ้งอีกครั้ง

2. ตั้งกระทะใส่นํ้ามันมะกอก ใช้ไฟปานกลาง ผัดกระเทียมสับให้ 

   พอสุกหอม 

3. ใส่กุ้งลงในกระทะให้เปลือกขึ้นสีสวยทั้งสองด้าน จากนั้นเท 

   เบียร์สิงห์ทั้งขวดลงไป ครอบกระทะไว้ราว 3 นาที

4. กุ้งสุกได้ที่ นําออกพัก เคี่ยวซอสเบียร์ต่ออีกสักพักให้พองวด 

   ชิมและปรุงด้วยนํ้าตาล เกลือ และพริกไทยดําบดหยาบ

5. เมื่อซอสได้ที่ ดับไฟ ใส่เนยจืดลงในกระทะ ให้ซอสข้น 

   ตามความต้องการ เทใส่ถ้วย

6. ตั้งกระทะไฟปานกลาง ใส่นํ้ามันมะกอก ผัดหน่อไม้ฝรั่ง 

   ปรุงรสเกลือหรือพริกไทยตามต้องการ

7. ตกแต่งจานด้วยพริกชี้ฟ้าแดงสไลด์และพริกไทยบดหยาบ  

   พร้อมรับประทาน  
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Quiz / Alcohol

Alcohol Quiz

K
Potassium

Ca
Calcium

Zn
Zinc

เฉลย:  1) 49,000,000 / 2) มิวนิก / 3) บาร์ / 4) ทุเรียน / 5) ดม / 6) เวียดนาม / 7) หนูน้อยหมวกแดง

8) เกาหลีใต้ / 9) สกอตแลนด์ / 10) บาร์เลย์, ฮอบส์, นํ้า, ยีสต์ / 11) 4 / 12) 600 / 13) 13 / 14) 3 

15) ผลฮอบส์ / 16) ลดลง / 17) กลืน , swallow / 18) 4

2. งาน Oktoberfest เทศกาลเบียร์ระดับโลกของ 
เยอรมนีที่ใหญ่ที่สุดถูกจัดขึ้นที่เมือง .................... 
ขณะที่บราซิลเป็นอันดับสอง

6. คุณสามารถเจอ งู แมงป่อง
ได้ในไวน์ของประเทศ ....................

9. จิน โทนิค ที่ผู้คนนิยมดื่มกันมาจากประเทศ ....................

10. ส่วนผสมหลักในการทำาเบียร์มีด้วยกัน 4 อย่างคือ 
.................... , .................... , .................... , ....................

18. การดื่มไวน์ในปริมาณ .................... แก้วต่อสัปดาห ์
จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
โดยเฉพาะการดื่มไวน์แดง 

16. การดื่มแอลกอฮอล์จะทำาให้อุณหภูม ิ
ในร่างกายของเรา ....................

8. ประเทศนอกยุโรปเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ
ประเทศที่มีประชากรดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 
20 อันดับแรกของโลกคือ ....................

12. ในการทำาไวน์หนึ่งขวด 
โดยเฉลี่ยจะใช้องุ่นมากถึง 
.................... ลูก

4. รู้หรือไม่ว่า ผลไม้ไทยที่
ไม่ควรกินควบคู่กับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งหลายนั้นคือ
 .................... เพราะจะทำาให้
ร่างกายเกิดความร้อนสูง
มากกว่าปกติ และผลที่ตามมา
คืออาการขาดนำ้าอย่างรุนแรง 

14. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ของผูข้บัขีย่านพาหนะท่ีถกูตอ้ง
ตามกฎหมายไทยตอ้งไมเ่กนิ 50 
มลิลกิรมั หรอืเทยีบเทา่กับเบียร์
ประมาณ ............. แก้ว มิฉะนั้น
จะต้องรับโทษตามท่ีกฎหมาย
กำาหนด

1. แชมเปญหนึ่งขวด 
มีฟองโดยเฉลี่ยประมาณ 

.................... ฟอง

3. จุดรับสมัครงานครั้งแรกของ 
US Marine (Duane Flint, U.S. Marine 

Corps, personal communication) 
คือ ....................

5. Richard Juhlin ชาวสวีเดน คือแชมป์
โลกที่สามารถบอกชื่อยี่ห้อ ผู้ผลิต และ

ปีที่ผลิตของแชมเปญได้ถึง 43 ใน 
50 ตัว ด้วยการ ....................

13. มนุษย์เรามีแร่ธาตุที่จำาเป็นต่อการ
ดำารงชีวิตทั้งสิ้น ................ ชนิด และเรา

สามารถพบแร่ธาตุทั้งหมดได้ในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

11. ไทยติดอันดับ 
.................... ของประเทศ
ในทวีปเอเชียที่ประชากร
ดื่มแอลกอฮอล์มาก
ที่สุด ในปี 2557 

15. จากการวิจัย
ของประเทศฝรั่งเศส 

พบว่า ................ ที่
ใช้ในการผลิตเบียร์

มีสารช่วยชะลอการ
เตบิโตของเซลลม์ะเรง็ 
(หนังสือพิมพ์ M2F)

7. หนังสือนิทานเรื่อง .................... 
ถูกถอดออกจากหนังสือแนะนำาโดย 
คณะกรรมการของโรงเรียนในเมือง

คัลเวอร์ สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีไวน์
เป็นของประกอบอยู่ในนิทาน

17. การชิมไวน์ในยูท่าห์นั้น 
ห้าม ................  เด็ดขาด 

Don’t  ................  in Utah!!!
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Set

แจกฟรี !

แจกเซ็ตโปสการ์ดส่งความคิดถึง

สำาหรับพี่น้องชาวบุญรอดและบริษัทในเครือ

ติดต่อรับโปสการ์ดได้ที่ สิงห์ แมกกาซีน

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด

อาคารการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

(5 ชั้น) ชั้นที่ 4 หรือเบอร์ติดต่อ 02-659-2086

POSTCARD
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แนะนำ�

แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> The Grand Hotel Budapest 

คดีพิสดารโรงแรมแกรนด์บูดาเปสต์

หลังเรียนจบจากคณะศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ใต้รั้ว

มหาวิทยาลัยรังสิต ธีรนพ หวังศิลปคุณ ก็เริ่มต้นเส้นทางกราฟิกดีไซน์

กับ Advertising Agency ที่ J Walter Thompson (JWT) ก่อนจะบิน

ลัดฟ้าไปเก็บประสบการณ์นานสิบกว่าปีที่อเมริกา ทำางานอยู่กับบริษัท 

Segura Inc. ที่ชิคาโก นาน 8 ปี ตามด้วยเปิดบริษัท TNOP Design

เป็นธุรกิจของตัวเอง เขาได้ฝากผลงานโดดเด่นเอาไว้มากมายกับลูกค้า

หลายแขนง อาทิ Corbis, Nike, Coca-Cola มี Red Dod Award 

จากเยอรมนี และรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2556 ประเภท Graphic 

Design จากไทย เป็นตัวอย่างที่การันตีฝีมือ ปัจจุบันนอกจากธุรกิจ

TNOP Design ที่รับงานจากลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ เขาได้เป็น

อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ถ่ายทอดวิชาที่สั่งสมมาควบคู่กันไปด้วย 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เคยฉายในไทยตอนกลางปี 2014 ไม่ได้

ถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้าง แต่ถูกใจคอหนังที่มีโอกาสได้ชม เนื้อหา 

ว่าด้วยเหตุฆาตกรรมในโรงแรมสุดหรู “แกรนด์บูดาเปสต์” เมื่อ

มหาเศรษฐีนีเสียชีวิตลงอย่างปริศนา กุสตาฟ พนักงานต้อนรับ

ของโรงแรมตกเป็นผู้ต้องสงสัย แต่เขาได้รับมรดกเป็นภาพเขียน

มูลค่ามหาศาลจากเธอด้วย กุสตาฟจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์

ของตัวเองพร้อมทั้งคอยปกป้องภาพเขียนที่มีแต่คนจ้องจะ

โจรกรรม พล็อตเรื่องเป็นแนวสืบสวนฆาตกรรมท่ีดูจะดาษดื่น

แต่ด้วยฝีมือของผู้กำากับ เวส แอนเดอร์สัน แนวเรื่องคอขาด

บาดตายนี้จึงถูกนำามาปรุงใหม่ในสไตล์ของเขาจนกลายเป็น

เรื่องขบขันเบาสมองที่มีสีสันฉูดฉาด หนังไม่ได้ปล่อยมุกให้ฮา

กันแบบโต้งๆ แต่ใช้ตลกร้ายและจังหวะของนักแสดง ประกอบ

กับมุมภาพแบบการ์ตูนกลบฝังความมืดหม่นของเนื้อเรื่อง 

ออกมาเป็นหนังอาร์ตที่ไม่ซับซ้อนเกินไป คนดูทั่วไปดูได้อย่าง

เข้าใจและสนุกสนาน

Artist >> ธีรนพ หวังศิลปคุณ “TNOP Design”
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หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครริเร่ิมนิทรรศการ Crossover:

The Unveiled Collection คัดเลือกศิลปินและชิ้นงานสะสมมาถ่ายทอด

ทรรศนะเกี่ยวกับสุนทรียภาพและมูลค่าในงานสะสมนั้นๆ ซึ่งจะแสดงให้

เห็นพัฒนาการทางศิลปะที่สัมพันธ์กับเวลา สถานการณ์ หรือบริบทที่

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็นตัวแทนบอกเล่าประวัติศาสตร์ รวมถึงตัวตน

ของผู้สะสมชิ้นงาน ตลอดจนวิธีเก็บรักษาชิ้นงานของวงการศิลปะไทย 

จุดประสงค์เพื่อยกระดับนักสะสมไทยให้มีบทบาทสำาคัญมากขึ้น อีกทัง้

เป็นการแชร์ข้อมูลด้านศิลปะที่เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน จัดแสดง

ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 14 มิ.ย. 58 ช้ัน 7 ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

หลายคนชอบที่จะเดินทาง

ด้วยรถไฟ เพราะสนุกกับการได้

สัมผัสบรรยากาศทุ่งหญ้าป่าเขา

และสายลมแรงนอกหน้าต่าง

ความสุนทรีย์จุดนี้เองที่เป็นแรง

บันดาลใจให้ เอจิ มิโตะโอะกะ นักออกแบบชาวญี่ปุ่นชื่อดัง นำามาสร้าง

ผลงานเป็น “รถไฟท่องเที่ยว” เปลี่ยนรถไฟจากยานพาหนะทั่วไปให้เป็น

สถานที่แห่งความสุข มีรถไฟท่องเที่ยว 9 ขบวนที่ ทรงกลด บางยี่ขัน 

นำามาเสนอในหนังสือ “ทางรถไฟสายดาวตก” เล่มน้ี เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราว

การท่องเที่ยวบนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป 

จะไม่เน้นแนะนำาที่เที่ยวต่างๆ บนเกาะ แต่จะแสดงให้เห็นว่า รถไฟนี่ละ

แหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง เป็นหนังสือท่องเที่ยวที่อ่านสบายๆ เหมาะจะ

เพิ่มความสุนทรีย์ในร้านกาแฟหรือริมหน้าต่างห้องนอน 

อพัเดตความเคลือ่นไหวและเรือ่งราวของศลิปนิในคา่ย “สหภาพ

ดนตร”ี ตลอด 24 ชัว่โมงไดท้ี ่  https://www.facebook.com/

wearemusicunion 

สหภาพดนตรี >> แนะนำ�เพลงใหม่

Book >> 

ทางรถไฟสายดาวตก    

โดย ทรงกลด บ�งยี่ขัน

Exhibition >> Crossover: The Unveiled 

Collection  นิทรรศก�รยกระดับนักสะสมง�นศิลป์

“เพลงพเิศษ” ซงิเกลิสดุพเิศษ จาก อีฟ๊ พทุธธดิา ศริะฉายา 

Single ที่ 2 ของสาวอี๊ฟที่ฝาก “30+แล้วไง?” ให้เป็น

ที่รู้จักและโดนใจกันมาแล้ว เพลงนี้อี๊ฟจะมอบให้เป็นของขวัญ

สำาหรับทุกๆ คนที่ให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดี “เพลงพิเศษ” 

เพลงนี ้เปน็เพลงทีโ่ปรดวิเซอร ์เตน็ ธรีภคั แตง่ใหเ้ปน็ของขวญั

วนัเกดิของอีฟ๊เมือ่หลายปกีอ่น โดยเนือ้หาของเพลงจะหยิบเอา

ความรู้สึก ความทรงจำาดีๆ มาส่งต่อให้กับทุกคน และทุกครั้ง

ที่ได้ยินเพลงนี้ ทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษ

(ดาวน์โหลดกด *492 222 กด 69)

“ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม” ซิงเกิลเอาใจคนถูกทิ้ง

จาก แมว จิรศักด์ิ ปานพุ่ม

ดนตรีแนวร็อคจังหวะช้าปานกลางท่ีผสมผสานเสียงกีตาร์

โปร่งเพ่ือให้ฟังสบายในช่วงแรกของเพลง และเพ่ิมความหนักหน่วง

ในช่วงกลางเพลงเพ่ือบ่งบอกอารมณ์อัดอ้ัน ประชดประชัน และ

ความทรนงในศักด์ิศรีของลูกผู้ชายท่ีไม่ยอมให้ใครมาหยาม

คุณค่า มีเน้ือหาสะเทือนใจ สะท้อนชีวิตคนคนหนึ่งทีต้่องตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีอีกคนมองไม่เห็นคุณค่า จึงตัดสินใจเป็นฝ่ายจากลา

(ดาวน์โหลด *492 222 กด 39)
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “อิสระ” 
อาหารจานโปรดของคุณ คือ? “ข้าวเหนียวไข่ดาว
นํา้พรกิตาแดงเหยาะแมก็กี”้ คณุมคีวามสุขท่ีสดุ

เมื่อ? “อยู่เฉยๆ เล่นกับหมา” ช่วงเวลาในอดีต

ที่คุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากกลับไป

แก้ไข คือ? “ตอนอายุ 12-13 ปี” สิ่งที่คุณกลัว? 

“แมงมุม” บุคคลที่คุณรู้สึกชื่นชมมากคือใคร?

“Audrey Hepburn” หนงัสอืหรอืนติยสารทีคุ่ณ

ชอบอ่าน คือ? “Vanity Fair, Lolita, Vladimir
Nobokov” สิง่ทีด่ทีีส่ดุในตวัคณุ คอื? “ห ูผมเปน็
ผูฟ้งัทีดี่” สิง่ทีแ่ยท่ีส่ดุในตวัคณุ คอื? “ปาก” นสิยั

แบบไหนที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด? “เห็นแก่ตัว” นิสัย

แบบไหนทีค่ณุคดิวา่ดเีปน็เลศิ? “Kindness” คุณ

ประทับใจกับ? “ประสบการณ์ที่คนอื่นมอบให้” 
คุณอยากทำาอะไรก่อนตาย? “ทุกอย่าง” สถานที่

ที่คุณไปเป็นประจำา? “ภูเขา” ความฝันในวัยเด็ก

ของคุณ อยากเป็นอะไร? “Marine biologist” 
ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณอยากเกิดเป็นอะไร? 

“นกที่ว่ายนํ้าได้”

นักแสดง

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม
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