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การใหต้อ่สงัคมของฝรัง่นัน้มมีานาน
มากแล้ว และท่ีอเมริกาจะชอบนับกันว่า
ใครให้มากกว่ากัน ในสมัยใหม่ที่นิตยสาร
ทางเศรษฐกจิของตา่งชาตติพีมิพว์ดัความ
รวยของบริษัทต่างๆ ก็จะต้องตีพิมพ์เรื่อง
การให้ด้วย เรียกว่าแข่งกันให้ระหว่าง
ตระกลูดงัของโลกกว็า่ได ้สว่นของไทยเรา
จริงแล้วถือเป็นเรื่องปกติมากในการให้
ความช่วยเหลือสังคม ตามที่เรามีวัดเป็น
ศนูย์กลางของสงัคมมาแตอ่ดตี คนทีไ่ปวดั
กบ็รจิาคชว่ยวดัและวดักจ็ดักจิกรรมชว่ยสงัคมดว้ย และบรษิทัไทย
เองก็ถือปฏิบัติในเรื่องนี้ตามมากันทั้งนั้น โดยไม่เคยคิดที่จะต้อง
โฆษณาเรื่องการให้ แต่มาในระยะหลังที่คนไทยที่ไม่ได้รู้เรื่องใน
เรื่องนี้มาก หรืออาจจะตามฝรั่งมากไปจนลืมคิดว่าของเราให้กัน
มาโดยตลอด ก็เลยมาก็อปปี้ตีพิมพ์เร่ืองการให้กลับสู่สังคมของ
บรษัิทท่ีใหญข้ึ่นมาในสมัยใหมน่ี ้ลมืไปวา่บริษทัทีม่มีาเกา่แกเ่ขาก็
ใหม้ากอ่น ผมเองไดมี้โอกาสอ่านนติยสารหลายฉบบั แตก่ไ็มม่ใีคร
พูดถึงบริษัท บุญรอดฯ หรือพระยาภิรมย์ภักดีมากนัก เลยคิดว่า
เป็นสิ่งหนึ่งที่ สิงห์ แมกกาซีน ควรจะนำาเสนอเรื่องนี้ เพื่อให้ชาว
สิงห์เองได้ทราบข้อมูลจริง ในโจทย์เดิมผมอยากจะให้ลงลึกมาก
ในแตล่ะแขนงทีเ่ราให้ความชว่ยเหลอื ทัง้ในนามบริษทัและสว่นตวั
ของพระยาภิรมยภั์กด ีปรากฎวา่ขอ้มลูมมีากเกนิไป นา่จะทำาเป็น
หนงัสอืไดเ้ลย จึงจำาเปน็ตอ้งตดัทอนลงสำาหรับลงในนติยสารแทน 
แต่อย่างน้อยก็เป็นการสรุปให้เห็นได้ชัดขึ้น 

มีคนบอกว่า เราทำาแบบผู้ดีเกินไป คือเงียบมาก ไม่มีการ
โฆษณาความดีที่เราทำากัน แต่ผมคิดว่ามันเป็นเร่ืองของมารยาท
เก่าแก่มากกว่า คนไทยในอดีตทำาบุญกันเงียบๆ ไม่ได้บอกคนอื่น
หรือเอาบุญไปฝากคนแบบคนสมัยนี้ เพราะจริงแล้ว การให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเรื่องส่วนตัวมาก อยากให้เท่าใดก็เท่านั้น ไม่จำาเป็น

ต้องวัดกันเพื่อให้คนอื่นติชมหรือต่อว่า 
เพราะสิง่ทีใ่หพ้รอ้มดว้ยใจยิง่ใหญก่วา่เงิน
ล้านท่ีบริจาคไปโดยท่ีไม่ได้ดูว่าเงินไปใช้
อะไร ถงึผูท้ีต่กทกุขอ์ยูจ่รงิหรอืไม ่บางคน
ให้ไปแล้วก็บอกว่าได้บุญแล้ว แต่การให้
แบบโบราณเป็นการให้แบบที่ไม่ได้หวัง
สิ่งใดคืน แม้แต่เรื่องบุญ เพราะจะได้บุญ
หรือไม่ มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ผมพูดได้
เต็มปากว่าพระยาภิรมย์ภักดีได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ มาตลอดชีวิต

ของทา่น กไ็มเ่คยคดิวา่ทา่นจะไดบ้ญุหรอืสิง่ตอบแทน เพราะทา่น
ให้ด้วยใจด้วย คือยินดีที่จะทำาให้ และสิ่งนั้นคือสิ่งที่ตกทอดมาใน
บริษัท บุญรอดฯ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง แบบเงียบๆ โดยเฉพาะกับความช่วยเหลือที่ทางเราได้
ร่วมกันทำาถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในส่วนของ
การแพทย์เคลื่อนที่แล้ว เรายิ่งต้องเงียบ ถือเป็นทั้งธรรมเนียม
ปฏิบัติและมารยาทที่ดี แต่ด้วยโลกสมัยใหม่ที่คนเขาต้องวัดกัน 
ผมคิดว่าเราก็ยังคงเดิม แต่ก็ขอนำาเรื่องมาเล่าให้ฟัง หากเจอผู้ใด
ที่มาต่อว่าบริษัทว่า “ไม่เห็นสิงห์เคยทำาอะไรให้กับสังคมเลย” ซึ่ง
ผมเคยเจอมาเอง ก็จะได้ตอบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวให้เขาผู้น้ัน
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องกลับไป ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในฉบับนี้
จะช่วยบ้างนะครับ

นอกจากนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนท่ีได้ส่งชื่อภาษาไทย
สำาหรับหนังสือประวัติบริษัท The Singha Story ได้รับความ
รว่มมอืด้วยดี มผีูส้ง่ชือ่มากกวา่หนึง่พนัชือ่ ดูกนัตาลายจรงิๆ และ
ได้ชื่อที่ดีมามากด้วย แต่ก็ต้องการเพียงชื่อเดียว ส่วนที่เหลือผม
คิดวา่เราอาจจะสามารถใชใ้นเลม่อืน่เรือ่งกจิกรรมอืน่ได้ กข็อบคณุ
มาอีกครั้งครับ                                สรวิช ภิรมย์ภักดี

ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร



เรื่องเด่น
การให้ที่ไม่สิ้นสุด                                                         34

สา
รบ
ัญ

7248 58

ISSUE 2 / 2016 
มิถุนายน 2559

ข่าว           
ข่าวสารกิจกรรม รู้ความเคลื่อนไหวภายในองค์กร                                       8

สิงห์
ถามมาตอบไป Superhero ที่คุณอยากเป็น                                                    32 

คุยกับฮีโร่ เมย์ รัชนก อินทนนท์                                                               48

ตามไปดู สำานักงานออกแบบ-ก่อสร้าง                                                        50

ของเก่าเล่าเรื่อง ขวดลายหนุมานคาบศร                                                       56

ท่องเที่ยว
บุรีรัมย ์ในวันที่ไม่มี (แข่ง) กีฬา                                                                 24

 

ความรู้ทั่วไป      
ธุรกิจครอบครัวเบียร์ ตอนที่ 5 กินเนสส์ (Guinness)                                       58

หาเรื่องมาเล่า หุบเขาซิลิคอนแห่งแดนภารตะ                                                 62

บุคคลน่าสนใจ  จอห์น เดวิดสัน ร็อกกี้เฟลเลอร์                                             66

สุขภาพดีมีเคล็ดลับ 24 วิธี Healthy แบบง่ายๆ                                              70

คอลัมน์พิเศษ
Tips & Gadget by IT Natatmo กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ                                   69

เมนูเด็ด Coconut Panna Cotta and Mango Passion Fruit Sauce                      72

คุณรู้หรือไม่ กินอะไร...ตดไม่เหม็น                                                             76

บันเทิง         
ทำานายคลายเครียด ทายนิสัยตามเดือนเกิด                                      74

Knowledge CSR                                                                               78

แนะนำาแวดวงศิลป์ รวมบันเทิงนอกกระแส                                                    80

สัมภาษณ์สั้น ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์                                                         82



ISSN 1686-4085

บรรณาธิการ
สรวิช ภิรมย์ภักดี

กองบรรณาธิการ
ศิริมล โฉมปราชญ์ 
สิตา พงษ์วิทยาวรงค์

กราฟิกดีไซเนอร์
กุลธิดา รุ่งโรจน์สุนทร
มัลลิกา ศิริวิเสโสกุล
สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

โฆษณาและการตลาด
รชาดา บุณยปรัตยุษ

ประสานงาน
นภารัตน์ สายบัว

ช่างภาพกิตติมศักดิ์ิ์
อร่าม อินทรภิรมย์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

singhamag@boonrawd.co.th 

ข้อมูลและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์

ของ สิงห์ แมกกาซีน พ.ศ. 2556

ผู้ใดต้องการทำาซำ้าหรือดัดแปลงเพ่ือเผยแพร่ 

กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตที่บรรณาธิการ

โดยตรง

ภาพปก: เรื่องเด่น “การให้ที่ไม่สิ้นสุด”

หม�ยเหตุ 

ในคอลัมน์ “ของเก่าเล่าเรื่อง” ฉบับที่แล้ว

ที่กล่าวว่า คุณเล็ก อภิชัยสรพันธ์ เป็น

ภรรยา ของ คุณโศภณ อภิชัยสรพันธ์ ทาง
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งานพระราชทานเพลิงศพ
คุณจำานงค์
@ กรุงเทพมหานคร l 
3 เมษายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทน

พระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพนาย

จำานงค์ ภิรมย์ภักดี ป.ภ., ท.จ., ภ.ป.ร. 4 

ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 

วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2559 

เวลา 17.00 น. 
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พิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 1 เมษายน 2559
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บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด
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อบอุ่นใจเมื่อนายมา 
@ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด l 18 มีนาคม 2559
@ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด l 21 มีนาคม 2559 
@ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำากัด l 22 มีนาคม 2559
@ บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด l 1 เมษายน 2559

นายวุฒา  ภิรมย์ภักดี  ประธานกรรมการ  บริษัท  บุญรอดบริวเวอร่ี 

จำากัด  และคณะผู้บริหาร  เดินทางตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อให้ทราบถึงความ

พร้อมของกระบวนการทำางานและสร้างขวัญกำาลังใจให้พนักงาน   

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำากัด
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รวมภาพบรรยากาศสิงห์ 
จัดงานสงกรานต์ทั้งไทยและต่างประเทศ
@ ประเทศจีน l 12-15 เมษายน 2559
@ ประเทศลาว l 12-15 เมษายน 2559
@ ประเทศเมียนมาร์ l 12-16 เมษายน 2559
@ เชียงใหม่ l 13-16 เมษายน 2559
@ ถนนข้าวสาร l 13-14 เมษายน 2559
@ ชลบุรี l 16-19 เมษายน 2559
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FOODEX JAPAN 2016
@ ประเทศญี่ปุ่น l 8-11 มีนาคม 2559

สิงห์ สนับสนุน การแข่งขันเรือเร็ว 
2 รายการที่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 9 มีนาคม 2559

งานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 41 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ขน
กองทัพผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งสิ้น 14 แบรนด์ ได้แก่ Vara food, 
Boonrawd farm, Singha Beer, LEO Beer, Syder Bay, Sanvo, 
Being, Hesco Solution, Fine food, Masita, Yuki, Max Snax, 
Hesco และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Valensina เป็นครั้งแรกในงานนี้

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่ง
ประเทศไทย เป็นประธานการแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือเร็วระดับ
ประเทศ 2 รายการใหญ่ คือ สิงห์ไลท์ ไทยแลนด์ ฟอร์มูล่า 4 
แชมเปียนชิพ 2016 และ สิงห์ไลท์ ไทยแลนด์ ลองเทล โบ๊ท 
แชมเปียนชิพ 2016 พร้อมแถลงนโยบายการบริหารงานของ
สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย เร่งปลุกกระแสกีฬาเรือเร็ว
และยกระดับกีฬาทางน้ำาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น 

Gulfood 2016
@ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ l 
21-25 กุมภาพันธ์ 2559

Singha Football League
@ กรุงเทพมหานคร l 1 มีนาคม 2559

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ส่งบริษัทในเครือร่วมงานแสดงสินค้า 
Dubai world trade center ทั้งสิ้น 2 บูธ 3 บริษัท ได้แก่ Hesco 
Food Industry & Hesco Solution และ Vara Food & Drink 
โดยมีพื้นที่จัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion มีผู้เข้าชมงานมากถึง 
85,000 คน กว่า 170 ประเทศทั่วโลก

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จำากัด เป็นประธานในงานแถลงข่าวศึกฟุตบอล 7 คนที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย Singha Football League 2015-16 
พรอ้มจบัสลากประกบคูก่ารชิงชัยในรอบ 32 ทมีสดุทา้ย โดยมเีหลา่
สือ่มวลชนพร้อมดว้ยตวัแทน 32 ทมีและผูป้ระกอบการสนามฟตุบอล
ทั่วประเทศมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ปีนี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีสนาม
หญ้าเทียมเข้าร่วมกว่า 500 สนาม และจำานวนนักฟุตบอลเข้าร่วม
การแข่งขันกว่า 2 แสนคน
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บริษัทจากประเทศสิงคโปร์ เข้าชม
กระบวนการผลิตเบียร์ท่ีบางเลน
@ นครปฐม l 23 มีนาคม 2559

การแข่งขันปาเป้าชิงแชมป์โลก Singha 
World Darts Blockbuster
@ ประเทศอังกฤษ l 22 มีนาคม 2559

นายกิติศกัดิ ์รักอำานวยกิจ ผูอ้ำานวยการฝา่ยขายภูมภิาค ไดน้ำา 
คณะบุคคลสำาคัญจาก บริษัท Affinity Equity Partners ประเทศ
สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช 
จำากัด โดยมี นายสุวัจ ตัณฑ์กำาเนิด ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และ 
นายสรสิทธิ์ จัตวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต ร่วมให้การต้อนรับ 

สิงห์ สนับสนุนการจัดงาน Singha World Darts Blockbuster
ที่ Stadium of Light ในเมืองซันเดอร์แลนด์ มีผู้เข้าร่วมชมการ
แข่งขัน Darts ระหว่าง PHIL TAYLOR และ GARY ANDERSON
ในครั้งนี้ถึง 500 คน รายได้จากการจัดงานนำาไปแบ่งทำาบุญเพื่อการ
กุศลจำานวน 500 ปอนด์

สิงห์  ผนึกกำาลังยามาฮ่าและช่อง  3SD 
คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสด MotoGP 2016
@ กรุงเทพมหานคร l 15 มีนาคม 2559

สิงห์ ซัมเมอร์ แคมป์ ปีท่ี 8
@ กรุงเทพมหานคร l 20 มีนาคม 2559

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บุญรอด
เทรดดิ้ง ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนช่อง 3SD ในการคว้าลิขสิทธิ์
ถ่ายทอดสด “การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 
MotoGP 2016” เพื่อเป็นการนำาแบรนด์ไทยไปสู่ระดับโลก ผ่านทาง
สื่อชั้นนำาที่ถ่ายทอดสดการแข่งขัน รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้
คนรู้จักแบรนด์สิงห์มากยิ่งขึ้น

นายอรรถสิท ธ์ิ พรหมสุข ผู้ จัดการแผนกกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน สิงห์ ซัมเมอร์ แคมป์ ปี 8 เพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะรอบด้านในช่วงปิด
ภาคเรียนไปกับ 3 ค่าย ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายศิลปะ และ
ค่ายเทควันโด ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
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“สิงห์ มอเตอร์ สปอร์ต” ทีมแข่งสัญชาติไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 30 มีนาคม 2559

ลีโอบุกตลาดเพิ่มสำาเร็จ
@ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง l เมษายน 2559
@ ประเทศอิสราเอล l มกราคม 2559

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน แถลงข่าวเปิดตัว 3 นักแข่งและทีมแข่งสัญชาติไทย
ลงล่าแชมป์ 3 รายการใหญ่ทั้งในระดับประเทศและระดับเอเชีย ในฤดูกาล
2016 ภายใต้สังกัด “สิงห์ มอเตอร์ สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์” ซ่ึงประกอบด้วย 
ทีม “สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์” ท่ีมี คุณจ๊ะ นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี 
เป็นนักขับ ทีม “สิงห์ แพลน บี มอเตอร์สปอร์ต” ทีม่ ีคุณเต้ นายภูริต ภิรมย์ภักดี
นำาทีม และ ทีม “สิงห์ ทีพี 12 เรซซิ่ง” ทีมของ คุณต๊อด นายปิติ ภิรมย์ภักดี
โดยท้ัง 3 ทีมได้ประกาศความพร้อมของนักแข่งและทีมงานก่อนลุยศึกใหญ่
ไล่ล่าแชมป์ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ “ไทยแลนด์ ซูเปอร์ซีร่ีส์
2016” รายการ “จีที เอเชีย ซีร่ีส์ 2016” และ รายการ “เฟอร์ราร่ี ชาเลนจ์ 2016”

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด
สร้างผลงานเพิ่มฐานลูกค้า โดยสามารถส่งเบียร์ลีโอไป
จำาหน่ายที่ต่างประเทศสำาเร็จเพิ่มเติม คือ ฮ่องกง และ
ประเทศอิสราเอล

เบียร์สิงห์ร่วมสนับสนุนหญิงลี in LONDON 
@ ประเทศอังกฤษ l 25 มีนาคม 2559

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด สนับสนุนคอนเสิร์ต
นักร้องลูกทุ่ง หญิงลี ศรีจุมพล เจ้าของเพลงฮิต ขอใจแลกเบอร์โทร โดยจัด
แสดงที่ Roxy เมืองลอนดอน มีแฟนเพลงเข้าชมประมาณ 550 คน

ผู้บริหารร่วมมอบของขวัญ 
ในวันสายใจไทย 
@ กรุงเทพมหานคร l 2 เมษายน 2559

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำาโดย นายศรีล สุขุม ผู้ช่วย
ประธานกรรมการบริหาร นางสาวทิพธิดา สุขุม ผู้อำานวยการกลุ่มโฆษณา 
และ นางณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์ พร้อม
ตวัแทนศิลปนิจากคา่ยมวิสคิมฟู เอน็เทอร์เทนเมนท ์ร่วมมอบปจัจยัสิง่ของให้
มลูนิธสิายใจไทย เพือ่เปน็ขวญักำาลงัใจแด่ทหารทีไ่ดรั้บบาดเจบ็จากการปฎบิตัิ
หน้าที่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ บริษัท 
บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั และมลูนิธิพระยาภริมยภ์กัด ีปฏบิตัเิปน็ประจำาอยา่ง
ต่อเนื่องมานานกว่า 42 ปี
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สิงห์ไลท์ ขอนแก่น เอ็กซ์ตรีม 2016 
@ ขอนแก่น l 8-9 เมษายน 2559

สิงห์ไลท์ สนับสนุนการจัดงาน สิงห์ไลท์ ขอนแก่น เอ็กซ์ตรีม 2016 ชิง
ถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ประจำาปี 
2559 ที่ลานกระติบมาร์เก็ต ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งระดับ
ดาวรุ่งและแถวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมชิงชัยอย่างคับคั่ง ไม่ต่ำากว่า 300 คน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด และ บริษัท สาระดี จำากัด
ผู้ผลิตรายการเร่ืองจริงผ่านจอ จัดประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับ
อดุมศกึษา “โครงการสงิหส์ร้างสรรคค์นทวีปี ี11” ในโจทย ์สร้างสขุ
ให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand เพื่อให้ผลงานของ
นิสิต นักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจในการทำาความดีและสร้างมิติ
แห่งความสุขให้สังคมดีข้ึน รวมรางวัลท้ังโครงการกว่า 1,000,000 บาท 
ติดตามรายละเอียดผลงานเพิ่มเติมได้ที่ www.thairealtv.com

ส่งเสริมการตลาด 3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลหนอง
ตะไก้ อำาเภอสูงเนิน จัดคอนเสิร์ตเพื่อจัดหารายได้ในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ปูกระเบื้องอาคารสนามเด็กเล่นพร้อมชุดออกกำาลังกายให้
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองตะไก ้มชีาวบา้น
ให้ความสนใจเข้าชมถึง 5,000 คน รายได้จากงานนำามาปรับปรุง
อาคารตามวัตถุประสงค์

สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11
@ กรุงเทพมหานคร l 2 เมษายน 2559

ส่งเสริมการตลาด 3 จัดงานลีโอ 
คิดแล้วต้องทำา หมอลำาบ้านเฮา
@ นครราชสีมา l 5 เมษายน 2559

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดแถลงข่าวเปิดตัวศิลปินไทย 
บรรเจิด เหล็กคง เจ้าของผลงานที่นำาเหล็กกล้ามาดัด บิด
เช่ือม ใหก้ลายเปน็ตัวละครต่างๆ จากวรรณคด ีผูไ้ดรั้บเชิญ
ให้ไปจัดแสดงผลงานทั้งหมดที่แกลอรีช่ือดังของโลก 
Agora Gallery นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เขาคือศิลปิน
ไทยที่บุญรอดฯ มองเห็นถึงคุณค่าของศิลปะและความ
สร้างสรรค์จึงให้การสนับสนุนมาตลอด

Singha Park Chiang Rai 
Thai Artists to The World
@ กรุงเทพมหานคร l 11 เมษายน 2559
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English challenge 
รอบสุดท้าย
@ กรุงเทพมหานคร l 23-25 เมษายน 2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) จัดเสวนาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social 
Enterprise ในหัวข้อ “How can Corporate Directors
Help Nurture Social Enterprise?” การดำาเนินธุรกิจ
เพือ่ช่วยสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนืเพือ่ให้บริษัท
ไทยตระหนักถึงการมสีว่นยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคม
ให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยได้กรณีศึกษาโครงการของ
สิงห์ปาร์ค เชียงราย ภายใต้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำากัด ว่าเป็นโครงการที่ดี มีมิติการพัฒนาสังคมอย่าง
ครบถ้วน ช่วยใหป้ระชาชนในสงัคมและชุมชนมงีานทำา
และทำาใหเ้ชยีงรายกลายเปน็จงัหวดัทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่ว
ที่น่าสนใจมากขึ้น

IOD หนุนบริษัทไทย ชูโมเดล “สิงห์ปาร์ค” ต้นแบบองค์กรพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
@ กรุงเทพมหานคร l 20 เมษายน 2559

โปรเมธี ชนะการเลือกตั้งนายกสมาคม 
กอล์ฟอาชีพฯ
@ กรุงเทพมหานคร l 21 เมษายน 2559

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 
โดยมีวาระสำาคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยโปรเอ็กซ์ หรือ 
นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้บริหารจาก บ.ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด ได้รับ
การสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี ้โดยจะ
อยู่ในวาระ 4 ป ีซึ่งทางโปรเอ็กซ์ได้กล่าวหลังจากได้รับชัยชนะว่า ยืนยัน
จะทำาตามนโยบายที่บอกไว้ทั้งหมดตอนหาเสียง และเตรียมจัดการแข่งขัน
ตา่งๆ เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อนักกฬีาทกุประเภท ทัง้เตรียมผลกัดนัสร้างช่ือเสยีง
กีฬากอล์ฟไทยในเวทีนานาชาติให้มากกว่าเดิม

โครงการ SINGHA ENGLISH CHALLENGE 
2016 สิ้นสุดการแข่งขันรอบ Final และได้ผู้ร่วมการ
แข่งขันที่ผ่านเข้ารอบจำานวน 24 ทีม จากผู้แข่งขัน
ทั่วประเทศ 287 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในปีน้ีคือทีม Epsilon มีสมาชิกเป็นนักศึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร รับเงินรางวัลเป็นเงินสด 
100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
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SCO ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงร่วมกับ 
Sinarmas อินโดนีเซีย 
@ กรุงเทพมหานคร l 
26 เมษายน 2559

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด โดย 
น�ยภูริต ภิรมย์ภักดี ให้ก�รต้อนรับ Mr.Tomy 
Wattemena Widjaja CEO บริษัทในกลุ่ม 
Sinarmas และคณะผู้บริห�รจ�กประเทศ
อนิโดนีเซยี ในก�รลงน�มบนัทกึข้อตกลงคว�ม
ร่วมมือ (MOU) เพื่อกำ�หนดแนวท�งในก�ร
ขย�ยธรุกจิร่วมกนัในประเทศอนิโดนีเซยีตอ่ไป

โฉมหน้�บรรด�นักขับเย�วชนผู้ชนะทั้งรุ่น
มินิและรุ่นรุกกี้ ข้ึนรับร�งวัลและถ่�ยภ�พร่วมกัน
หลังจ�กคว้�ถ้วยในก�รแข่งขัน Singha Junior 
Kart Challenge ที่สน�มพีระเซอร์กิต พร้อมรับ
โอก�สพิเศษที่สุดคือ สิทธิเข้�ร่วมก�รแข่งขันใน
ระดับน�น�ช�ติร�ยก�ร ฟอร์มูล่� ค�ร์ท สต�ร์ 
ที่ประเทศอังกฤษ

นักซิ่งรุ่นจิ๋วขึ้นรับรางวัล สิงห์ 
จูเนียร์ คาร์ท ชาลเลนจ์ 2016 
@ ชลบุรี l 7 พฤษภาคม 2559

งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ยโสธรประจำาปี 2559
@ ยโสธร l 13-15 พฤษภาคม 2559

ส่งเสริมก�รตล�ด 3 สนับสนุนจังหวัด
ยโสธร เทศบ�ลเมืองยโสธร และก�รท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย จัดง�นประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร เพื่อสืบส�นวัฒนธรรมประเพณี
บุญบั้งไฟของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป และเพื่อ
เป็นก�รสนับสนุนก�รท่องเท่ียวของจังหวัด
ยโสธรด้วย
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

“เข็มทิศแห่งความสุข” 
Life Compass

เข็มทิศที่พนักงานและผู้บริหารจะถือร่วมกัน เพื่อทุกคนจะเดินหน้าไปทิศทางเดียวกันอย่างรู้ตัวและรู้เท่าเทียม เพื่อสร้างการ

มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และความเป็นหนึ่งในบริษัท

ชั้นนำาระดับสากลของประเทศ Singha Way หรือ วิถีสิงห์ เป็นหนึ่งแนวคิดใหม่ที่โครงการ Life Compass จะนำาเสนอ

Singha Way เป็น “ตัวตนของความเป็นสิงห์” ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนหลักการทำางานและปรัชญาของผู้ก่อตั้ง มีการ

ส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการทำางานร่วมกันตลอดการเดินทางที่ยาวนานของสิงห์ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงค่านิยมที่พนักงานทุกรุ่น

ยึดถือและให้คุณค่า ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนมาตลอดระยะเวลากว่า 82 ปี กล่าวได้ว่า Singha Way เป็น

รากฐานหนึ่งที่สำาคัญที่ทำาให้กลุ่ม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นองค์กรที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูง เป็นที่ยอมรับจาก

สังคมไทยและนานาชาติเฉกเช่นทุกวันนี้

บทความนี้ขอแนะนำา Singha Way ให้พนักงานในรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และทำาความเข้าใจ เพื่อหลอมรวมและดำาเนินรอยตาม

แนวคิดที่น่าภาคภูมิใจ ดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกันผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆ ของสิงห์ร่วมกัน 

ปิติ ภิรมย์ภักดี 
MD
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Singha Way ประกอบด้วยค่านิยม 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. WE ARE “FAMILY’’ 
เราคือครอบครัวสิงห์

•  เรามีความรัก ความอบอุ่น มีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของ ดูแล 

   ซึ่งกันและกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว

•  เรามุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและการทำางานเป็นทีม ร่วมกัน 

   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวให้เติบโต    

   และประสบความสำาเร็จไปด้วยกัน 

•  เราเปิดใจกว้าง สื่อสารกันอย่างเปิดเผย และเต็มใจที่จะรับฟัง

   ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

•  เราภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว “คนหัวใจสิงห์”

2. WE ACT WITH “COURAGE” 
เรากล้าหาญอย่างสิงห์

•  เรากล้านำา กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น จุดประกาย 

   การเปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเอง

•  เรากล้าขยาย “Comfort Zone” ของตนเอง ด้วยการเปิดใจ 

   กว้างและคิดนอกกรอบ 

•  เรากล้าแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และค้นหาวิธีการที่แตกต่าง  

   เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

•  เรากล้าตัดสินใจโดยคำานึงถึงผลลัพธ์ในระยะยาว เพื่ออนาคต 

   ที่ยั่งยืนขององค์กร 

3. WE DELIVER “PREMIUM QUALITY’’ 
เราส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด

•  เราส่งมอบความไว้วางใจด้วยพนักงานคุณภาพ สินค้าคุณภาพ 

   และการบริการคุณภาพ

•  เราส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยการรักษาและยกระดับ 

   มาตรฐานของสินค้าและบุคลากร

•  เราปรับปรุงกระบวนการทำางานให้เรียบง่าย ใช้ทรัพยากร 

   อย่างคุ้มค่า ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและ 

   ประสิทธิผลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

•  เราปฏิบัติตนอย่างซื่อตรงและมีจริยธรรม เพื่อดำารงไว้ซึ่ง 

   มาตรฐานขององค์กร

4. WE BELIEVE IN “HAPPINESS’’ 
เราเชื่อเรื่องความสุข

•  เราสร้างความสุขในที่ทำางาน และส่งมอบความสุขให้ลูกค้า  

   คู่ค้า ชุมชนและสังคม

•  เราส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข เห็นคุณค่าของงาน และ 

   มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในทุกๆ สิ่งที่ทำา

•  เราให้ความเคารพต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะ 

   เราอยากสร้างความสุขที่ยั่งยืนในสังคม

•  เรานำาสิ่งดีๆ ไปทุกที่ที่เราไป 
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ท่องเที่ยว / บุรีรัมย์

             
     บุรีรัมย์

ในวันที่ไม่มี

(แข่ง)กีฬา

Buriram

เรื่อง: ทัศนีย์ ภาพ: วันอับดุลฮาเล็ม
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“จากเมืองผ่าน สู่เมืองพัก” คำาพูดจาก คุณเนวิน 

ชิดชอบ ที่ทีมงานนักเดินทางท่านหนึ่งได้ยินมาและบอกเล่า

ให้ตัวผมฟังถึงปรัชญาการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์เมืองนี้

หากพูดถึงบุรี รัมย์ ในอดีต หลายคนคงนึกถึง

ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตํ่า เป็นอันดับต้นๆ จาก

วันนั้นจนวันนี้ เวลาผ่านเลยไป เกิดการเปลี่ยนแปลง

มากมายกับบุรีรัมย์ ตอนนี้บุรีรัมย์นอกจากจะเป็นเมือง

แห่งปราสาทและวัฒนธรรมของอีสานใต้ ยังได้ชื่อว่า

เป็นเมืองแห่งการกีฬาอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย

แต่ตัวผมและทีมงาน เดินทางมาบุรีรัมย์ ในวันนี้

ไม่ตรงกับการแข่งขันกีฬาใดเลยของจังหวัด ทําให้ได้

มาเจอบุรีรัมย์จริงๆ ในวันที่ไม่มีแข่งกีฬา อาจจะบอก

ได้ว่านี่ คือเ มืองบุรีรัมย์ที่ ไม่ ได้ แต่งตัวแต่งหน้า เป็น

จังหวัดบุรีรัมย์แบบปกติ ในวันสบายๆ ที่สุดก็ว่าได้

  

บุรีรัมย์เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง มีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับ 6 และมีพื้นที่

กว้างเป็นอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ในสมัยก่อนบุรีรัมย์

เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรและอาณาจักร

ทวารวดี เคยเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา

การเดินทางไปบุรีรัมย์จากกรุงเทพฯ ตอนนี้แสน

ง่ายดาย มีทั้งรถไฟ รถบัส และเครื่องบิน หรือจะขับรถ

ไปเองก็ 410 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงโดยประมาณ 

จงัหวดับรุรีมัยม์เีนือ้ทีท่ัง้สิน้ 10,321 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งการปกครองออกเป็น 21 อําเภอ และ 2 กิ่งอําเภอ 

     “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ 

ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”

ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำาขวัญประจำาจังหวัดบุรีรัมย์
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ท่องเที่ยว / บุรีรัมย์

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ในวันที่เราไปเขามีการทำาความสะอาดครั้งใหญ่เลยไมไ่ด้
เข้าไปสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่ในอำาเภอเมืองบุรีรัมย์ ทางไป
อำาเภอประโคนชัย สร้างในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อตั้งเมือง
บุรีรัมย์ ตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าพระยาจักรี
พระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดเท่าคร่ึงของพระองค์จริง หล่อด้วย
โลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณี
โบราณ ประทับบนช้างศึก 

ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ 

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ เป็นศาลหลักเมืองที่อลังการ
งานสร้างเป็นอย่างมากและแตกต่างจากที่อื่นคือ มีเสาหลัก
เมือง 2 เสา แต่เดิมตัวศาลมีขนาดเล็ก ต่อมาได้รื้อก่อสร้าง
ขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2548-2550 ให้มีความเหมือนกับปราสาท
หินพนมรุ้ง

บริเวณศาลหลักเมืองแห่งนี้เคยเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ ขณะทรงเป็นเจ้าพระยา
จักรีได้ใช้เป็นจุดพักรบ และเห็นว่าบริเวณน้ีเป็นทำาเลเหมาะสม
มีสระนำ้า มีต้นแปะขนาดใหญ่ เลยโปรดเกล้าฯ ตั้งชื่อเมืองนี้
ว่า “เมืองแปะ” ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองบุรีรัมย์

ไม่ไกลกัน ด้านข้างศาลหลักเมือง มีศาลเจ้าจีน สร้างไว้
เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้มากราบไหว้ในบริเวณเดียวกัน

ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ถนนจิระ เปิดให้คนทั่วไป
เข้าสักการะกันได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น 

เราออกเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ถึงบุรีรัมย์
หกโมงเช้า นับว่าเป็นการเริ่มต้นทริปที่ดี เพราะวันที่เราไปถึง
อากาศที่บุรีรัมย์เย็นสบาย พอเราไปถึงก็หาเช่ารถเดินทางเข้า
ตัวเมือง จากสนามบินถึงตัวเมืองใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ
15-20 นาที เนื่องจากยังเช้าอยู่ เราจึงขับรถวนรอบตัวเมือง
เพื่อดูบรรยากาศโดยรวมและแวะหาอะไรทานที่ตลาดเช้า
ของบุรีรัมย์พร้อมกับนั่งมองวิถีของคนเมืองนี้ไปพลางๆ จนได้ 
เวลา เราจึงเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาด
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ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ตั้งอยู่ในบริ เวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ในอำาเภอเมือง เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 
8.30 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อเดินทาง
ไปถึงก็จะมีนักศึกษาออกมาต้อนรับเพ่ือพาเราไป
จุดลงทะเบียนเข้าชม  จากนั้นก็พาเราเยีย่มชมตาม
จุดต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรม เป็นความโชคดีของเรา 
เนื่องจากวันนั้นเราได้พบ อาจารย์วิชัย รถมณี ท่าน
เป็นคนดูแลที่นั่นเลยอาสาพาชมด้วยตัวเอง   

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่
ต้องการรวบรวมจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีของแถบอีสานใต้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2525 
เรื่อง “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้” พื้นที่
อีสานใต้คือพื้นที่บริเวณลุ่มแม่นำ้ามูล แอ่งราช หรือ
เรียกแถบ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัด
นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ และบางอำาเภอของจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ 

วนอุทยานเขากระโดง 

ช่วงบ่ายออกจากตัวเมืองไม่ไกลไปที่วนอุทยานเขากระโดง ตั้งอยู่บ้านนำ้าซับ ตำาบล
เสม็ด อำาเภอเมือง วนอุทยานเขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว บริเวณปากปล่องมี
สะพานขึงให้เดินชมได้ชัดเจน รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์ป่าขนาดเล็ก บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำาลอง 
และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไป
ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ป่าเขากระโดงมีพื้นที่ 6,212 ไร่ 
กรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานเขากระโดงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ปัจจุบัน
อยู่ในความดูแลของสำานักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา การขึ้นวนอุทยานเขากระโดงนั้นทำาได้ 
2 ทาง คือขับรถขึ้นไปกับเดินขึ้นบันไดจากตีนเขา ใครชอบแบบไหนก็ลองดูครับ

รอยพระพุทธบาทจำาลอง 

บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
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ท่องเที่ยว / บุรีรัมย์

ตลาดไนท์บาร์ซาร์ บุรีรัมย์ 

เป็นที่แปลกใจของผม หากพูดถึงคำาว่าตลาดไนท์บารซ์าร์
ที่ผ่านมาก็มักจะเจอขายเสื้อผ้าขายของเป็นส่วนมาก แต่ตลาด
ไนท์บาร์ซาร์ บุรีรัมย์นี้ กลับเป็นจุดศูนย์รวมของกินหลากหลาย
มากกว่าขายของทั่วไป และเป็นศูนย์รวมของผู้คนในช่วงเวลา
เย็นๆ ชาวบุรีรัมย์จะออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันอย่างคึกคัก
ทุกวัน ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนขายอาหารปรุงเสร็จ
พร้อมทาน และอีกฝั่งจะเป็นตลาดสด ค้าปลีก ค้าส่ง ซึ่งบอก
ได้เลยว่าไปที่เดียวได้ครบ ทั้งของกินอร่อยๆ และของสดๆ

หากท่านใดมาเยือนเมืองบุรีรัมย์แล้วไม่ได้มาเดินลัดเลาะ
เที่ยวชมตลาดไนท์บาร์ซาร์ ก็จะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง มีร้าน
อาหารอร่อยเจ้าดังๆ อยู่หลายเจ้าที่แนะนำาสำาหรับนักท่องเที่ยว
หากมาเยือนเมืองบุรีรัมย์ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเดินจับจ่ายหา
ของกินกันที่นี่ แม่ค้าพ่อค้าเป็นกันเองสุดๆ ขอบอก

 

ปราสาทเมืองตํ่า 

ปราสาทเมืองตำา่ เมืองโบราณสถานร่วมสมัยกับปราสาทเขาพนมรุ้ง การเข้าชมปราสาทเมืองตำา่
จะเสียค่าเข้าชมสถานที่ 20 บาท แต่หากซื้อรวมกับปราสาทเขาพนมรุ้งจะเสียแค่ 30 บาท ปราสาท
เมืองตำ่าเป็นปราสาทหินขอมโบราณที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตัวปราสาทออกแบบได้อย่างงดงาม มีโครงสร้างที่ได้สัดส่วน บริเวณ
โดยรอบปราสาทเป็นชุมชนโบราณสมัยขอมที่มีประวัติเกี่ยวเนี่ยงกับปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาท
เมืองตำา่จึงมีความสำาคัญทางโบราณคดีนอกเหนือจากเป็นมรดกทางศิลปกรรมท่ีงดงาม ปราสาทแห่งน้ี
ได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2540
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การเดินทางไปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ใช้เวลา
เดินทางจากตัวเมืองไปราวๆ 1 ชั่วโมง เมื่อเดินทางไปถึงก็เข้าไป
ติดต่อกับสำานักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เพื่อขอข้อมูล
และลงชื่อเพื่อเข้าป่า ข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นคือพื้นที่เดิมมีเนื้อที่ 
631,250 ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ 
และเป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธารที่สำาคัญ ได้แก่ ห้วยลำานางรอง ห้วย
ลำาปลายมาศ ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง
ตลอดมา ก่อนถูกบุกรุกแผ้วถางยึดถือครองทำาการเกษตรทำาให้
มีพื้นที่เหลือน้อยลงทุกที สำานักงานป่าไม้เขตนครราชสีมาจึงได้
ส่งเจ้าหน้าที่ออกทำาการสำารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ 
เพื่อกั้นพื้นที่ให้เป็นป่าอนุรักษ์ในเวลาต่อมา พบว่าสภาพป่าไม้มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม และได้เสนอ
รายงานให้กรมป่าไม้จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติป่าดงใหญ่ ท้องที่ตำาบลนางรอง ตำาบลโนนดินแดง กิ่งอำาเภอ
โนนดินแดง ตำาบลโคกมะม่วง ตำาบลหูทำานบ อำาเภอปะคำา 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 212,500 ไร่ หรือประมาณ 340 ตาราง
กิโลเมตร จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทราบว่าบริเวณนี้พบ
ช้างเป็นจำานวนมากตลอดปี รวมถึงมีการถ่ายภาพเสือโคร่งได้ใน
บริเวณป่าแห่งนี้ด้วย แสดงว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก 
เจ้าหน้าที่ยังแนะนำาว่าการมาเที่ยวควรมีเวลาอย่างน้อย 1 คืน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

ต่อเน่ืองกับปราสาทเมืองตำา่ก็ปราสาทเขาพนมรุ้ง หากไม่มา
ที่นี่เหมือนมาไม่ถึงบุรีรัมย์ก็ว่าได้ ปราสาทเขาพนมรุ้งได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นปราสาทหินท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของไทย ต้ังอยู่บน
ยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ตัวปราสาทสร้างด้วย
หินทรายสีชมพูและศิลาแลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ผังปราสาท
ได้รับการออกแบบตามแนวความเช่ือท่ีสอดคล้องกับภูมิประเทศ 
ศาสนสถานแต่ละส่วนประดับด้วยลวดลายวิจิตรงามตาโดยเฉพาะ

หน้าบันศิวนาฏราชและทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่งดงาม
อ่อนช้อย นับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าที่ไม่ควรพลาดชม 
ในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 (ประมาณเดือน เม.ย. - พ.ค.) ของทุกปี
จะมีประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อันน่ามหัศจรรย์คือพระอาทิตย์สาดแสงตรงเป็นลําทะลุช่องประตู
ปราสาททั้ง 15 บาน ราวปาฏิหาริย์ และจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ในรอบปีเท่านั้น 

เจ้าหน้าท่ีอวดภาพถ่ายเสือโคร่ง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
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เขื่อนลํานางรอง

เขื่อนลำานางรองมองเห็นได้จากทางเข้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เป็นเขื่อนดินฐานคอนกรีตขนาดใหญ่ จุนำ้าได้ประมาณ 
150 ล้านลูกบาศก์เมตร มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนเชื่อมต่อ
ไปยังหมู่บ้านตัวอย่าง หมู่บ้านพัฒนาหนองตาเยาว์และหนองหว้า
ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนเพียง 20 กว่ากิโลเมตรเท่ากัน ที่สันเขื่อนมี
หินลอย (หินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่ง) เป็นก้อนและแผ่นสีสันแบ่งกัน

เป็นชั้นสวยงาม ซึ่งได้นำาไปกองกั้นนำ้าเซาะสันเขื่อน นอกจากนี้
ยังเป็นแหล่งเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำาเภอโนนดินแดง บรรยากาศ
สวยงาม มีที่พักและสิ่งอำานวยความสะดวก ด้วยทะเลสาบเหนือ
เขื่อนอันกว้างใหญ่ หาดทรายสวยงามบรรยากาศดี ชาวบุรีรัมย์
จึงนิยมพาครอบครัวไปพักผ่อน เล่นนำ้า และรับประทานปลาสด
จากเขื่อน

วัดเขาพระอังคาร 

วัดเขาพระอังคารเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่บนยอดเขา
พระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับนำ้าทะเล มีโบสถ์
ท่ีประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัยดูสวยงามแปลกตา
เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตอีกแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา 
และอาคารต่างๆ ที่สร้างขึ้นเลียนแบบสถาปัตยกรรมหลากสมัย
หลายรูปแบบ งดงาม แปลกตา และน่าสนใจยิ่ง ภายในโบสถ์
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษา
อังกฤษด้วย บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟ คาดว่าเคยเป็น
ที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวด ีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัย
ดังกล่าวยังหลงเหลืออยู่เป็นจำานวนมาก

การไปบุรีรัมย์ครั้งนี้เหมือนไปตะลุยแหล่งวัฒนธรรมสมัย
ขอมโบราณ จนอดทำาให้ผมคิดไม่ได้ว่าตัวเองเป็น ลาล่า ครอฟ
ในภาพยนตร์ ทูมไรเดอร์ ไปเสียงั้น ภาพรวมของบุรีรัมย์ก็ยัง
เป็นเมืองที่น่าสนใจและน่าไปค้นหาเสมอ แม้ในวันที่ไม่มี (การ
แข่งขัน) กีฬาก็ตาม

ร้านเช่าห่วงยางและเส้ือชูชีพริมเข่ือน



31SINGHA  MAGAZINE

บุรีรัมย์ อาหารถูกปาก ราคาถูกใจ

Where to eat

ขอแนะนำา ร้านลุงแดง เป็นร้าน
อาหารอีสานและอาหารทั่วไป 

ร้านนี้พนักงานที่โรงแรมที่พักยำ้าว่า
ต้องไปนะคะ เราสั่งอาหารมา 9 อย่าง
เห็นจะได้ แต่ขึ้นชื่อของเขามีต้มผักหวาน
ไข่มดแดง ไข่เจียวไข่มดแดง หมกปลาปึ่ง
และผัดหมี่ ซึ่งผัดหมี่นี้จะแยกเครื่องพวก
พริกนำ้าปลา มะนาว มาต่างหาก ให้เรา
ปรุงได้ตามชอบใจ รสชาติอาหารถูกปาก
คนทั่วไปสังเกตได้จากคนที่มาทานในร้าน
เป็นทั้งคนในพื้นที่และคนที่แวะมาเที่ยว
จากต่างจังหวัด ส่วนราคานั้นตอนคิดเงิน
เราถึงกับต้องถามซำ้าว่าราคานั้นจริงหรือ
เพราะถูกมาก เทียบจากทั้งคุณภาพและ
ปริมาณอาหาร เจ้าของร้านก็เป็นกันเอง 
หากใครสนใจจะไปลองทานโทรไปได้เลย
ที่ 081 684 4451 คุณตั้มครับผม

อีกแห่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ดชื่อ ร้านกิจงามเลิศ 
ร้านนี้เด็ดตรงที่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผงชูรส ถั่วลิสงกับพริกป่นทำาเอง
ทุกวัน รสชาติถือว่าจัดจ้าน เขาแนะนำาให้ทานคู่กับนำ้าซุปกระดูก
หมู ตบท้ายก็มีของหวานให้เลือกอีกนับ 10 อย่าง ตามชอบใจ
นักชิมทุกท่านครับ
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A+ SAILOR MOON เพราะคำาพูดติดปากที่

ซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ชอบพูดกับศัตรูเสมอๆ “ฉันคือ

นักสู้สาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความรักและความ

ยุติธรรม” เป็นคำาพูดที่ทำาให้ผมศรัทธาในความ

อ่อนหวาน อ่อนโยน แต่ไม่เคยอ่อนแอต่อศัตรู

ของเซเลอร์มูน ผนวกกับ “ความรัก” อันเป็น

สิ่งที่สำาคัญมากๆ ที่จะทำาให้โลกใบนี้น่าอยู่ 

ปราชญพัชรางกูร ก้านจักร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

LUFFY จากเรื่อง One Piece ค่ะ เพราะเป็น

ตัวละครที่ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก และเป็นตัวละคร

ที่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถ รักเพื่อนพ้อง 

และมีคุณธรรมในจิตใจ

ภัสสร อานุภาวธรรม
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

ANT MAN เพราะเป็น Superhero ที่แรกๆ

ไม่มีใครรู้จัก ดูไม่มีตัวตน แต่กลายเป็นเบ้ืองหลัง

ของความสำาเร็จ เรียกว่าตัวเล็กแต่พลังใหญ่ค่ะ

ใกล้รุ่ง ระงับภัย
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

SUPERMAN เวลาจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัว

รถติดค่ะ ทั้งเป็นคนจิตใจดี รักความยุติธรรม 

ช่วยเหลือคนอื่น

อัมพร ขจายแสง
บริษัท เบียร์สิงห์ จำากัด

BATMAN เพราะดูลึกลับน่าค้นหา ตัวเล็กๆ

แต่ก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครค่ะ

นิสรา เจตนาพาณิชย์กุล
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

IRON MAN เพราะเกรียนได้โล่ ทำาตามใจ 

มีความสุขกับชีวิตดี ไม่แคร์สื่อ มีบ้านสุดหรู 

หล่อ รวย เท่ห์ เจ๋งโครตๆ ที่สำาคัญไม่ต้องหลบ

ซ่อนใคร เป็นฮีโร่แบบเปิดเผยครับ ^^

อภิวัฒน์ กรรมสิทธิ์ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

ELEKTRA (Elektra Natchios) เพราะเป็น

หญิงสาวผู้มีทั้งความแข็งแกร่ง รวดเร็ว และ

เช่ียวชาญเร่ืองศิลปะป้องกันตัว เป็นส่ิงท่ีผู้หญิง

ทุกคนใฝ่ฝัน ที่สำาคัญคือมีความสามารถในการ

ส่ือสารทางจิต ทำาให้รู้ทันคน ถือเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ

มากในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันค่ะ

สุชาดา  ปัญญาวัฒนากร
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด

BATMAN เพราะเอาชนะผู้ร้ายได้ และต่อสู้

เพือ่ความยุติธรรม

วัชระ รุประมาณ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ที่คุณอยากเป็นQ ที่คุณอยากเป็น
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18 นาที

รายชื่อชุดแรกที่มีผู้ส่งเข้าประกวด
มาจากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งส่งมาภายใน 18 นาทีเท่านั้นหลัง
จากทีมงานได้ประกาศกิจกรรม
ประกวดตั้งชื่อออกไป

ประกาศผลตั้งชื่อภาษาไทย

THE SINGHA STORY

“สิงห์ปกรณัม”

“ปกรณัมสิงห์” “เล่าขานตำานานสิงห์์”

คือขนาดของหนังสือ The Singha Story 
มีความหนากว่า 300 หน้า ปกแข็งและยัง
ตีพิมพ์ในรูปแบบปกอ่อนขนาดมาตรฐาน 
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เหตุผลที่เลือกชื่อนี้เพราะคำา “ปกรณัม” แปลไทยเป็นไทยว่า เรื่อง ตำานาน หรือ 
หนังสือ ดังนั้น “สิงห์ปกรณัม” จึงหมายถึง ตำานานของสิงห์ ซึ่งตรงตัวและ
สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษ The Singha Story อีกทั้งยังสื่อว่าสิงห์นั้นเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มาจากตำานานหรือเทพนิยาย เมื่อรวมความแล้ว “สิงห์ปกรณัม” จึงมี
ความหมายที่ลงตัว กระชับได้ใจความ ฟังดูสง่างามสมกับเป็นสิงห์

ชื่อนี้ได้รับรางวัลปลอบใจเป็น ipod 
nano 16 Gb ที่จริงความหมายเหมือน 
สิงห์ปกรณัม แต่การวางรูปคำาไม่เป็น
ที่นิยมเท่า 

เป็นอีกชื่อที่คณะกรรมการชื่นชอบเพราะคำาแปลสอดคล้องกับ 
The Singha Story เช่นกัน แต่เนื่องจากเรามีหนังสือชื่อ “ตำานานท่าน
เจ้าคุณ” อยู่แล้ว ช่ือน้ีจึงซ้ำาเดิม และมีผู้ส่งช่ือน้ีมาซ้ำามากท่ีสุดถึง 22 คน

รางวัลชนะเลิศ รับ ipad mini4
นายวรกิจ กีรติศักดิ์
ส่วนวิศวกรรมการผลิต
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

รางวัลปลอบใจ รับ ipod nano
นายรัฐนันท์ ตรีโภคา
หน่วยบริการลูกค้าภูมิภาค
ประเทศเวียดนาม 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

10x13.5 inchs

10 ชื่อแปลกโดนใจ 1,163

1 ชั่วโมง

22

The Story Of Thailand’s First Brewery

 1. ไม่ใช่ “เสือ” แต่เป็น”สิงห์”
 2. นับหนึ่ง..ถึงสิงห์
 3. ต้นสายปลายสิงห์
 4. สิงห์สถิต
 5. สิงห์-ษา-ราห์-สัตย์
 6. กาลครั้งสิงห์
 7. รู้จัก สิงห์ ปะ หละ
 8. สิงห์ศาสตร์
 9. บันทึก ไม่ลับ ฉบับ ของสิงห์
10. ภัคภิรมย์ราชย์สิงห์

คือจำานวนของช่ือที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 
จากผู้ร่วมสนุก 442 คน

ทางทีมงานได้รับรายช่ือสุดท้ายมาก่อน
ปิดรับเพียง 1 ชั่วโมง และปรากฏว่า
รายชื่อที่ส่งมานั้น “ซ้ำาทั้งหมด”
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เรื่อง: ศิกานต์

การให้

หลายคนสงสัยว่า การให้ที่ไม่สิ้นสุดนั้นให้อย่างไร บ้างก็

คิดว่าให้แบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Pay It Forward คือการให้ความ

ช่วยเหลือด้วยข้อแม้ที่ว่าผู้รับจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นต่อ

เป็นการเริ่มลูกโซ่ในการให้ไปเรื่อยๆ หรือบ้างก็คิดว่าให้ไปเรื่อยๆ 

จากรุ่นสู่รุ่น จริงแล้วก็เรียกว่าจะคิดอย่างไรก็ถูกหมด เพราะตาม

ปรัชญาของพระยาภิรมย์ภักดีน้ัน ท่านคิดว่าเม่ือท่านประสบความ

สำาเร็จในชีวิตแล้วก็ควรที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วย แต่การช่วยเหลือ

ไม่ใช่สักแต่ว่าโยนเงินให้ไปแล้วก็บอกว่าทำาบุญแล้ว แต่ควรท่ีจะให้

ในสิ่งที่ผู้รับไปต่อเติมเองได้ ดูแลตัวเองได้ไปตลอดชีวิต

พระยาภิรมย์ภักดีเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือด้านการ

ศึกษาให้ความรู้ สร้างความสามารถเฉพาะตน เป็นสิ่งที่ทุกคน

ควรมีเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะทำามาหากินได้ต่อไป หากผู้ใดขาดการ

ศึกษาหาความรู้ในเบ้ืองต้นแล้ว ก็จะเริ่มทำามาหากินได้ช้ากว่าผู้อื่น

หรือไม่ก็ช่วยเหลือตัวเองต่อไปไม่ได้ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด

จึงถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกๆ ในสยามท่ีให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน

และบุตรของพนักงานโดยยังไม่ได้เป็นระบบมากนักในช่วงแรก 

แต่อยู่ในรูปแบบพื้นฐานของไทยโบราณที่เจ้านายจะช่วยเหลือ

เรื่องการศึกษาของคนในบ้าน ท่านเจ้าคุณก็ปรับมาใช้กับคนใน

บริษัท จนเมื่อปี พ.ศ. 2498 ที่บริษัท บุญรอดฯ ได้เริ่มโครงการ

ส่งพนักงานไปเรียนนอกสถานท่ีเฉพาะเร่ือง และเร่ิมต้นส่งคนไทย

ไปเรียนเป็นนักปรุงเบียร์ที่เยอรมนีด้วย 

ความหมายของการให้ท่ีไม่ส้ินสุดจึงเป็นว่า ให้โดยท่ีผู้รับน้ัน

สามารถนำาไปใช้พยุงชีพได้ตอนต้นและสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพ

เพิ่มเติมได้เองต่อไปเรื่อยๆ ให้ต่อผู้รับที่ต้องการจากสถานการณ์

ฉุกเฉิน ให้ในที่ที่ผู้ให้อื่นรวมถึงรัฐไปให้ไม่ถึง และให้ด้วยความ

เต็มใจที่จะให้ ไม่ใช่สักแต่ว่าให้

พระยาภิรมย์ภักดีได้มอบหมายเร่ืองการให้ความช่วยเหลือน้ี

เป็นสิ่งสำาคัญให้ลูกหลานและครอบครัวสิงห์สานต่อไปเรื่อยๆ 

และต้องทำาด้วยใจรักเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีความหมาย

มากกว่าทำาเพียงเพื่อต้องทำา ทั้งจะเป็นแรงบันดาลใจให้แต่ละคน

ได้สานต่อออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ ต่างก็

มีนโยบายการให้เดียวกัน แต่แยกให้โดยผู้บริหารของแต่ละบริษัท

สามารถกำาหนดการให้ความช่วยเหลือเองได้ เพราะพื้นที่ที่แต่ละ

บริษัทตั้งอยู่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และได้จัดตั้ง “มูลนิธิ

พระยาภิรมย์ภักดี” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อสานต่อการให้นั้น

ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ได้มีการริเริ่มและดำาเนินโครงการต่างๆ 

มาจนถึงปัจจุบัน 

หากจะเล่าเกี่ยวกับการให้ทั้งหมดของบริษัทในที่นี้ เห็นว่า

ใช้เน้ือท่ีท้ังฉบับก็คงไม่พอ จึงขอสรุปภาพรวมให้พอมองเห็นกันว่า 

แท้จริงการให้ของบริษัทนั้น ครอบคลุมเกือบทุกสาขา สามารถ

แบ่งได้ทั้งเรื่องของการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 

สังคม รวมถึงการแพทย์และการสาธารณสุข ในแต่ละสาขาก็มี

แง่มุมการให้ท่ีต่างกันไป แต่ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประโยชน์

ให้ส่วนรวมและอยู่ภายใต้แนวคิด “การให้ที่ไม่สิ้นสุด” สานต่อ

เจตนารมย์ของพระยาภิรมย์ภักดีทั้งสิ้น

ที่ไม่สิ้นสุด
“ “
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สังคม

สิงห์อาสา เกิดข้ึนจากมุมมองเพ่ือการสอนคนให้รู้จักการให้ 

ถ้าสังคมใดไม่มีผู้ทำาหน้าท่ีให้ ทุกคนคิดแต่จะแย่งชิงกัน สังคมน้ัน

ก็จะพังทลายและอยู่ไม่ได้อีกต่อไป บริษัทจึงคิดจะสืบสานการให้

ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการรวมตัวของครอบครัวสิงห์และกลุ่มคน

จิตอาสา สร้างเครือข่ายสิงห์อาสาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย

ร่วมกับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 80 แห่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลรวมกันอีก 75 แห่ง สอนน้องๆ

นักศึกษาให้รู้จักความสุขที่ได้ช่วยบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้ผู้อื่น  

ปัจจุบันเครือข่ายสิงห์อาสามีความเข้มแข็งมาก หากพ้ืนท่ีใด

ต้องการความช่วยเหลือ ทีมสิงห์อาสาในพื้นที่นั้นๆ จะสามารถ

เข้าถึงพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากปฏิบัติภารกิจหลัก

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะภัยแล้ง อุทกภัย ภัยหนาว 

แผ่นดินไหว สิงห์อาสายังมีภารกิจในการช่วยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

ผ่านค่ายอาสาพัฒนาชุมชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

นานมาแล้วที่บริษัทได้ดำาเนินหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยของคนในสังคมยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภายใต้ชื่อบริษัทและมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ทุกวันนี้หน่วยงานนั้นเติบโตขึ้นมาก 
และมีภาพจำาที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า “สิงห์อาสา”
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สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ถ้าจะบอกว่า สิงห์อาสา คือหน่วยงานที่ให้สังคมด้านบำาบัดทุกข์บำารุงสุข สิงห์ปาร์ค

เชียงราย ก็เป็นอีกมุมที่ให้สังคมด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่กินดีอยู่ดี โดยทำาหน้าที่เป็น

“Social Enterprise” สร้างรายได้จุนเจือคนในชุมชน ซึ่งชุมชนในที่นี้ก็คือจังหวัดเชียงราย

Social Enterprise เป็นองค์กรธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความ

ยากจน ในลักษณะของการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แสวงผลกำาไร โดยที่ผลกำาไรจะไม่เข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้น แต่จะนำาไปหล่อเลี้ยงคุณภาพชีวิต

คนในชุมชน และขยายผลทำาให้ชุมชนนั้นเสมือนบริษัทที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

ความที่บริษัทมีไร่บุญรอดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย บริษัทได้เห็นความสำาคัญของการ

จ้างงานคนในพื้นที่ จึงมีแนวคิดพัฒนาไร่บุญรอดเป็น สิงห์ปาร์ค เชียงราย ดำาเนิน

นโยบายเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในจังหวัด การทำา สิงห์ปาร์ค 

เชียงราย ให้สวยงาม ทั้งเรื่องของพันธุ์ไม้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อนำารายได้จาก

นักท่องเที่ยวมาสู่ชุมชน รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไร่บุญรอดด้วย 

แต่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ไม่ได้มองขอบเขตความเป็นบริษัทแค่ในพื้นที่ของบุญรอด 

เพราะมีพื้นฐานแนวคิดว่า “เชียงรายคือบริษัท” ดังนั้นความเป็น Social Enterprise ของ

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จึงรวมถึงการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนแทบจะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายอย่างยั่งยืน

กิจกรรม “สิงห์อาสา” ช่วยเหลือสังคม
ผู้บริหารมอบของขวัญเนื่องในวันสายใจไทย
สิงห์อาสา ภายใต้มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
สิงห์ปาร์ค เชียงราย “Social Enterprise”

01-07
08
09
10

สิงห์กับมูลนิธิเพื่อสังคม

ภารกิจเพื่อสังคมอีกประการที่บริษัท

ปฏิบัติมายาวนานคือการมีส่วมร่วมในการ

สนับสนุนองค์กรการกุศลเพื่อสังคมต่างๆ 

อาท ิสภากาชาดไทย และมลูนธิสิายใจไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เนื่องใน

วันสายใจไทย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

จะเข้าเยี่ยมทหาร ตำารวจ และราษฎร

อาสาสมัครที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีเพื่อชาติเพื่อมอบของขวัญและ

สิ่งของจำาเป็นร่วมสร้างขวัญกำาลังใจให้กับ

พวกเขา เป็นภารกิจท่ีบริษัทภาคภูมิใจและ

ปฏิบัติต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี
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ให้ทุนการศึกษา

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของอนาคต

เยาวชนไทยเสมอมาจึงมีส่วนร่วมให้โอกาสด้าน

การศึกษาแก่คนในสังคม จัดโครงการ “ทุนบุญรอด

พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อ

ให้การสนับสนุนน้องๆ ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี

อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 

ทุกปีบริษัทจะมอบทุนการศึกษา 330 ทุนแก่

มหาวิทยาลัยรัฐ 22 แห่ง สถาบันละ 15 ทุน สำาหรับ

นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนแบบให้เปล่าตลอด 4 ปี

ไม่ต้องใช้คืนเมื่อจบการศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัย

ผู้รับมอบทุนจะเป็นผู้เสนอผู้มีคุณสมบัติในเบื้องต้น 

จากน้ันบริษัทจะเข้าไปร่วมพิจารณาความเหมาะสม

พิธีมอบทุนบุญรอดฯ จัดขึ้นทุกปีที่หอประชุมใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ขณะเดียวกัน บริษัทได้มอบทุนการศึกษาของ

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีสำาหรับบุตรธิดาของพนักงาน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ

ที่มีผลการเรียนดี เป็นทุนให้เปล่าเช่นกัน จำานวน

1,073 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 634 ทุน 

มัธยมศึกษา 347 ทุน และปริญญาตรี 92 ทุน  

นอกจากนี้มีทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่บริษัท

มอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำาหรับคนที่มี

ถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น ปีละ 

10 ทุน ให้เปล่าต่อเนื่อง 4 ปี ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้

ปัญหาเด็กชาวเชียงรายเรียนหนังสือถึงแค่ระดับ

มัธยมศึกษาและไม่ศึกษาต่อเพราะออกหางานทำา

การศึกษา 

01

02 03

04

05 06



39SINGHA  MAGAZINE

ให้ความรู้เพื่อการพัฒนา 
 

• Singha Summer Camp

เป็นโครงการค่ายเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนภาค

ฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนรอบโรงงานของ

บริษัท รวมทั้งพนักงานในโรงงาน ส่งบุตรหลานมา

เข้าค่ายช่วงปิดเทอมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้

เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบริษัทกับชุมชนรอบโรงงาน

แต่ละปี Singha Summer Camp จะเปิดค่าย

ต่างๆ 3 ค่ายคือ ค่ายเรียนรู้ ค่ายสร้างสรรค์ และค่าย

กีฬา เน้นภาษาอังกฤษ เทควันโด และวิทยาศาสตร์

ความรู้รอบตัว วิทยากรผู้มาสอน หลายคนเป็นผู้ได้รับ

ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา กลับมาช่วยสานต่อ

การให้กับสังคม ขณะเดียวกัน วิทยากรที่มาสอนด้าน

กีฬาก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาท่ีบริษัท

ให้การสนับสนุน ส่งนักกีฬาระดับทีมชาติมาช่วยสอน

เยาวชนให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

• Singha Academy

เป็นหน่วยงานท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีบริษัทสั่งสม

มานานกว่า 80 ปี กลับคืนสู่สังคม เพื่อให้สังคมเกิด

การพัฒนาและการส่งต่อความรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 

โดยมีสโลแกนว่า “เข็มทิศ ชี้ทาง เพื่อมอบความรู้ ปัน

ประสบการณ์ สู่เส้นทางแห่งความสำาเร็จ” ประกอบด้วย

โครงการทางการศึกษา ดังนี้

พิธีมอบทุนการศึกษาสำาหรับบุตรธิดาของพนักงาน 
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด และบริษัทในเครือ
ทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย ท่ีมอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Singha R Explore 
Singha Summer Camp
อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
ร่วมบรรยายในโครงการ SINGHA MARKETING YOURSELF
Singha Smart Driver
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ให้โครงการการศึกษาอื่นๆ

เนื่องด้วยการศึกษาเป็นเรื่องที่บริษัท

ให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรกๆ นอกจาก

ให้ทุน จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ จึงยังมี

โครงการอีกมากมายที่บริษัทดำาเนินการไว้

เช่น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการ

สร้างอาคารเรียนและห้องสมุด โครงการ

อาหารกลางวัน โครงการการศึกษาผ่าน

ดาวเทียม ตลอดจนจัดตั้งสถานศึกษาใน

ถิ่นทุรกันดาร อาทิ โรงเรียนภิรมย์ภักดี 

บ้านห้วยสีดา จังหวัดเลย ล้วนแต่มีส่วน

ช่วยให้เยาวชนในพ้ืนท่ีห่างไกลได้รับการ

ศึกษาอย่างทั่วถึง

Singha Biz Course 

เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาก้าวสู่

ประสบการณ์จริงของโลกธุรกิจ เรียนรู้จาก

ผู้บริหารสิงห์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

Singha R Intern 

เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะก้าวสู่

ประสบการณ์การทำางานจริง พร้อมเรียนรู้

ประสบการณ์ตรงที่ถ่ายทอดผ่านผู้บริหาร

ระดับสูงของสิงห์

Singha R Expert 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน

ของผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัย

อาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาวงการ

อาชีวศึกษาไทยอย่างบูรณาการ

Singha R Explore 

โครงการเสริมศักยภาพ มอบโอกาส

ให้นัก เรียนอาชีวะสายช่างได้สัมผัส

ประสบการณ์การทำางานจริงจากผู้บริหาร

ระดับสูงของสิงห์ พร้อมท้ังร่วมทำาความดี

เพื่อสังคมกับกิจกรรมสิงห์อาชีวะอาสา

Singha Safety Drive 

โครงการความร่วมมือระหว่าง

สิงห์และกรมการขนส่งทางบกเพ่ือเสริม

ประสิทธิภาพความปลอดภัยในการขับขี่ 

ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Singha Smart Driver 

โครงการท่ีต่อยอดโครงการขับขี่

ปลอดภัย Singha Safety Drive โดยนำา

ความรู้มาเผยแพร่ให้กับบริษัทตัวแทน

จำาหน่ายและบุคคลภายนอก

Singha Pro Driver 

โครงการฝึกอบรมผู้ขับรถบรรทุกให้

มีประสิทธิภาพ มีความชำานาญ ปลอดภัย 

รองรับการขับเคลื่อนที่ก้าวไกลของธุรกิจ

Singha English Time 

กิจกรรมกึ่งการอบรมภาษาอังกฤษ

และการพูดนันทนาการ วัตถุประสงค์เพื่อ

เปิดมุมมองที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ให้ถูกต้อง เปิดใจให้กล้า ไม่อายที่จะฝึก

พูดให้ชัดเจน  

Singha Marketing Yourself 

โครงการที่บอกเล่าวิธีการบริหาร

จัดการตนเอง มีวิธีสร้างจุดขายให้ตัวเอง

อย่างไรจึงจะประสบความสำาเร็จในยุคที่

ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง

Singha English Challenge 

โครงการแข่งขันของนิสิตนักศึกษาที่

มีทักษะและสนใจในภาษาอังกฤษ รวมถึง

ความรู้รอบตัวอื่นๆ ชิงเงินรางวัลและทริป

ทัศนศึกษาพิเศษ

Singha SMEs 

โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ

ขนาดเล็กและขนาดกลางเชิงปฏิบัติการ

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหาร

สิงห์และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

Singha Agents Biz Up 

โครงการอบรมพนักงานตัวแทน

จำาหน่ายท่ัวประเทศเพ่ือให้ความรู้ด้าน

การบริหารจัดการและการตลาด 

Singha Tech Experience Tech-Man

กิจกรรมสัญจรสำาหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มี

ใจรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ต 
Singha Smart Driver Singha English Challenge

Singha English Time

Singha R Expert 
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สนับสนุนกีฬาเพื่อชุมชน

เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เปิดพื้นที่ให้ทุกคนพูดคุยกัน
และร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บริษัทได้ตั้งโจทย์

การจัดแข่งขันกีฬาที่ “ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมได้” และจัดการแข่งขัน 
“สิงห์กีฬาตำาบล” ขึ้น เป็นการแข่งกีฬาท้องถิ่นที่เริ่มตั้งแต่การแข่งในระดับตำาบล 

เพื่อหาผู้ชนะมาแข่งในระดับอำาเภอ ต่อด้วยภาค จังหวัด และระดับประเทศตามลำาดับ

สิงห์กีฬาตำาบลจัดแข่งขันมานานกว่า 20 ปี ได้รับความนิยม

ล้นหลาม มีรากฐานแข็งแกร่งจนต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “กีฬาไทคัพ” 

ด้วยความเป็นกีฬาท้องถ่ินท่ีเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง มีผู้ร่วมการแข่ง

ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย รวมแล้วจำานวนนับแสนคน กีฬาไทคัพ

จึงได้รับเกียรติให้มีคำาว่า “แห่งประเทศไทย” ต่อท้ายจากการกีฬา

แห่งประเทศไทย เป็นกรณีพิเศษสำาหรับการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน

สำาหรับชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน อาทิ วอลเลย์บอล 

ฟุตบอลประชาชนทั่วไป ฟุตบอลอาวุโส เทเบิลเทนนิส เซปัก

ตะกร้อ วู้ดบอล ตระกร้อลอดห่วง เปตอง กรีฑา ชักเย่อ วิ่ง

สามขา วิ่งกระสอบ กินวิบาก ฯลฯ รวมถึงแข่งประกวดกองเชียร์

และเชียร์ลีดเดอร์ ในปี 2559 นี้ จัดเป็นปีที่ 14 ของมหกรรมกีฬา

ไทคัพ และจะยังคงจัดต่อเนื่องทุกปี  

กีฬา
การแข่งขัน “กีฬาไทคัพ”
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เรื่องเด่น / การให้ที่ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

บริษัทส่งเสริมวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยแบ่งการ
สนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทคือ ระดับสมาคมและรายบุคคล

• รายบุคคลหรือรายกลุ่มคน 

เป็นการสนับสนุนนักกีฬาหรือทีมกีฬาเพื่อประสบ

ความสำาเร็จในการแข่งขันระดับโลก ในฐานะคนไทยแต่

ไม่ใช่ในนามทีมชาติไทย โดยหลักแล้วบริษัทสนับสนุน

นักกีฬากอล์ฟทั้งระดับอาชีพและเยาวชน นักเทนนิส 

นักว่ายน้ำา นักยิมนาสติกลีลา รวมถึงนักกีฬาในสังกัด

ชมรมสโมสรต่างๆ เช่น สโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอด

ชมรมว่ายน้ำาสิงห์ มีนักกีฬาชื่อดังที่ประสบความสำาเร็จ

มากมาย อาทิ 

โปรกอล์ฟ บุญชู เรืองกิจ ธงชัย ใจดี ประหยัด 

มากแสง ถาวร วิรัตน์จันทร์ ธรรมนูญ ศรีโรจน์ ชัพชัย

นิราช พรหม มีสวัสดิ์ พรอนงค์ เพชรล้ำา กิรเดช 

อภิบาลรัตน์ นักเทนนิสชื่อดัง ภราดร ศรีชาพันธุ์ ดนัย 

อุดมโชค นพภวรรณ เลิศชีวกานต์ ลักษิกา คำาขำา นัก

ว่ายน้ำา ระวี อินทพรอุดม ชลธร วรธำารงค์ ณัชฐานันตร์

จันทร์กระจ่าง นักแบดมินตัน รัชนก อินทนนท์ นัก

เทเบิลเทนนิส ญาณพงศ์ พนากิจกุล เป็นต้น

• ระดับสมาคม 

เป็นการสนับสนุนการกีฬาที่อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาและขึ้นกับ

หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ส่งนักกีฬา

ไปแข่งขันซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิก พาราลิมปิก ในนามของทีม

ชาติไทย โดยบริษัทให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆ ได้แก่ 

สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาไทย สมาคมกอล์ฟ

อาชีพสตรีฯ สมาคมกอล์ฟสตรีฯ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ สมาคมตะกร้อฯ

สมาคมคาราเต้ฯ สมาคมมวยสากลสมัครเล่นฯ สมาคมบาสเกตบอลฯ 

สมาคมเทควันโดฯ สมาคมยกน้ำาหนักฯ สมาคมยิงปืนเป้าบินฯ สมาคม

รักบี้ฟุตบอลฯ สมาคมโบว์ลิ่งฯ สมาคมวินด์เซิร์ฟฯ สมาคมกีฬาคน

พิการฯ สมาคมเรือเร็วฯ ราชยานยนต์สมาคมฯ เป็นต้น

ในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการฯ ยังมีสมาคมย่อยอีก 5 สมาคม

แบ่งตามประเภทความพิการคือ กีฬาคนตาบอด กีฬาคนหูหนวก กีฬา

ผู้พิการทางปัญญา กีฬาผู้พิการทางสมอง และกีฬาความพิการแขนขา

อัมพาตและโปลิโอ บริษัทก็ได้ให้การสนับสนุนท้ังหมด ด้วยวัตถุประสงค์

ที่อยากช่วยส่งเสริมความสามารถของคนเหล่านี้โดยไม่ได้มองเรื่องของ

การตลาด 

01 02

03 04 05
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สนับสนุนกีฬาแบบครบวงจร

บริษัทเป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนวงการกีฬาทั้งระบบแบบครบวงจรเพราะ

ให้การดูแลนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชน ระดับมืออาชีพ จนถึงระดับอาวุโส ทั้งสนับสนุน

ตั้งแต่สมาคมกีฬา ตัวนักกีฬา พร้อมด้วยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาหรือโครงการพัฒนานักกีฬา

ด้านต่างๆ เพื่อเฟ้นหาและปั้นดาวรุ่ง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาอีกด้วย

การจัดตั้งกองทุนดูแลนักกีฬานี้ก็เพื่อให้นักกีฬามีสมาธิ มีความตั้งใจในการแข่งขัน และ

ช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า เมื่อถึงเวลาเลิกเล่นแล้วจะมีผู้ดูแลต่อไป ถือเป็นประโยชน์

ต่อวงการกีฬาไทยอย่างยิ่ง

“การจัดตั้งกองทุนดูแลนักกีฬานี้ก็เพื่อให้นักกีฬา

มีสมาธิ มีความตั้งใจในการแข่งขัน และช่วยสร้าง

ความมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาเลิกเล่นแล้วจะมีผู้ดูแลต่อไป”

ประวัติ วะโฮรัมย์
ในการแข่งขันพาราลิมปิก
กิจกรรม Singha Junior Club
การแข่งขันตะกร้อวง
นักกีฬาพาราลิมปิก
โครงการสอนน้องว่ายน้ำากับฉลาม
หัวใจสิงห์
โปรกอล์ฟ บุญชู เรืองกิจ 
นักแบดมินตัน รัชนก อินทนนท์ 
โปรกอล์ฟ ประหยัด มากแสง 
นักปิงปองคนพิการ รุ่งโรจน์ ไทยนิยม
นักเทนนิส ดนัย อุดมโชค
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เรื่องเด่น / การให้ที่ไม่สิ้นสุด

ศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

จากแนวคิดที่ว่า “หากคนไทยไม่มีความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด คนไทยก็ยากที่

จะภูมิใจในความเป็นไทย และทำาให้ยากที่จะสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง” บริษัทจึงร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำานึกให้คนไทยรักและภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด โดยส่งเสริม

การจัดงานประเพณีทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น งานไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนม งาน

แห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี  งานเทศกาลผีตาโขนที่จังหวัดเลย งานประเพณี

แข่งเรือยาวที่จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ  

การส่งเสริมงานประเพณีในทุกจังหวัด ก็เพื่อสร้างจุดเด่นที่จะเป็นเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมให้แต่ละจังหวัดเป็นที่กล่าวถึง จดจำา นำามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนใน

ท้องถิ่นที่จะเล่าต่อและสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป อีกทั้งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้

หลั่งไหลเข้าจังหวัด สร้างรายได้และอาชีพแก่คนในท้องถิ่น นอกจากงานประเพณีแล้ว

บริษัทได้ส่งเสริมศิลปะพ้ืนบ้านของจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะภาคอีสานท่ีการแสดงพ้ืนบ้าน

อย่างโปงลาง ลำาซิ่ง กันตรึม ได้รับความสนใจน้อยลงทุกที เพราะค่านิยมของคนรุ่นใหม่

ไม่ได้มีความภูมิใจที่จะสานต่อศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้ บริษัทจึงเข้ามามีส่วนช่วยอนุรักษ์

โดยจัดโครงการประกวดโปงลาง ลำาซิ่ง กันตรึม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นหลังหันมา

สานต่อมรดกทางวัฒนธรรม และทำาให้คนในท้องถิ่นมีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์

ที่สนุกสนาน 

สานฝันคนไทยสู่เวทีระดับโลก

อีกบทบาทเพื่อสร้างความภูมิใจใน

ความเป็นคนไทย คือบริษัทช่วยส่งเสริม

คนไทยท่ีมีศักยภาพให้มีโอกาสได้ไป

แข่งขันบนเวทีระดับโลก ในฐานะที่เป็น

ตัวแทนจากประเทศไทย 

กรณีตัวอย่างที่เด่นชัดคือการให้

โอกาสเยาวชน วงโยธวาทิต โรงเรียน

สวนลุมพินี เนื่องจากเด็กๆ ขาดโอกาส

ขาดทุนทรัพย์ ไม่มีใครให้การสนับสนุน 

แต่มีความมุ่งมั่นที่จะไปแข่งชิงแชมป์

วงโยธวาทิตระดับโลกที่ฮ่องกง จึงต้อง

ดิ้นรนหยิบยืมเครื่องดนตรีจากโรงเรียน

อื่นและพ่ึงพาเงินบริจาคจากประชาชน

ทั่วไป 

เมื่อบริษัททราบเรื่องจึงได้เข้าไป

ให้การสนับสนุนท้ังหมดตั้งแต่เงินทุน

เส้ือผ้า จัดหาเคร่ืองดนตรี เด็กๆ จึงมีพลัง

มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมและคว้าชัยชนะ

กลับมาได้สำาเร็จ ชีวิตของเด็กๆ เปลี่ยน

มาสู่เส้นทางที่ดี มีการแสดง มีรายได้ 

ถือเป็นความภูมิใจของบริษัทท่ีได้ช่วย

เยาวชนกลุ่มนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ที่จริง บริษัทมอบโอกาสในลักษณะ

ข้างต้นให้คนอีกหลายกลุ่มในอีกหลาย

กรณี มีทั้งให้กลุ่มคน บุคคล โดยมาก

เป็นการแข่งขันเชิงศิลป์ แต่บริษัทไม่ได้

ต้องการให้พวกเขานำาชัยชนะกลับมา

เพียงอยากจะให้โอกาสเพราะเห็นถึง

ความตั้งใจจริง และมั่นใจว่าพวกเขาจะ

สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนใน

สังคมต่อไปได้อีกในเร่ืองของความมุ่งม่ัน

ตั้งใจจนประสบความสำาเร็จ 

งานประเพณีแข่งเรือยาว
การแสดงพ้ืนบ้านโปงลาง ลำาซ่ิง กันตรึม 
ดนตรีในสวน จัดข้ึนทุกปีท่ีสวนลุมพินี
วงโยธวาทิต โรงเรียนสวนลุมพินี

01
02
03
04

01 02

03 04



45SINGHA  MAGAZINE

โรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากเป็น

อันดับ 1 ทั้งที่จริงแล้ว เป็นมะเร็งชนิดที่มีหนทางรักษาหายได้

มากกว่ามะเร็งชนิดอื่น สาเหตุที่มีอัตราการเสียชีวิตมาก เพราะ

โรคนี้บ่ันทอนจิตใจและความเชื่อมั่นในตัวเองของเพศหญิงอย่าง

รุนแรง บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือ

อย่างเต็มที่ ก็เพื่อที่จะให้กำาลังใจผู้ป่วยที่มารับการรักษา ให้เกิด

ความสบายใจ มองเห็นหนทางของการมีชีวิตรอดกลับไป

สำาหรับสุขภาพอนามัยของคนชนบท บริษัทมีหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ในนามของมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งได้ร่วมกับแพทย์

อาสาในแขนงต่างๆ เดินทางไปดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในเบื้องต้น

ตลอดจนให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในถิ่น

ทุรกันดาร และได้ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. หลายครั้ง 

ทั้งการออกตรวจและการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น รถ

ทันตกรรมเคลื่อนที่ 

บริษัทยังได้สนับสนุน สำานักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง ในจังหวัดเชียงราย ที่เพิ่งเปิดการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2556 

ด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากช่วยเพิ่มโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพที่ดีให้กับชาวเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิงห์

ปาร์ค เชียงราย ที่จะสร้างชุมชนจังหวัดเชียงรายให้เป็นสังคมที่

เข้มแข็งยั่งยืน

การแพทย์-การสาธารณสุข 
การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาล 

อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ในด้านทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เป็นสิ่งที่บริษัทดำาเนินการต่อเนื่องมาตลอด แต่บริษัทจะมีบทบาทมากในการสนับสนุน 
“โครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อมะเร็งเต้านม” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ซึ่งมีเครื่องตรวจรักษามะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดในประเทศไทย 

หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีพอ.สว. 
กิจกรรม Pink Day Love Run 
ของศูนย์สิริกิต์ิบรมราชินีนาถ 
เพ่ือมะเร็งเต้านม
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีกับ
บทบาทด้านสาธารณสุข
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เรื่องเด่น / การให้ที่ไม่สิ้นสุด

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำานึก

ให้ประชาชนในชาตินำาหลักคุณธรรมและ 

จรยิธรรมมาประยุกต์ใชใ้นการดำาเนนิชวีิต

อย่างถูกต้อง มีโครงการมากมายที่บริษัท

สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการพระ

ธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ท้ั งนี้ เ ป็นการมอบทุนทรัพย์ เข้ า

กองทุนสำาหรับพระสงฆ์เพื่อการปฏิบัติกิจ

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

สตูล ยะลา ให้ศาสนาพุทธยังคงเข้าถึง

พื้นที่ดังกล่าว และให้ชาวพุทธในพื้นที่นั้น

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ รวมถึง

การส่งพระสงฆ์ไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เสมือนทูต

นำาหลักธรรมคำาสอนไปเผยแพร่ อีกทั้งยัง

ได้มอบทุนทรัพย์ส่งเสริมโครงการฝึก

อบรมพระใหม่เพื่อสร้างพระหรือสามเณร

ให้มีทักษะการเผยแพร่ธรรมะในรูปแบบที่

เข้ากับสังคมปัจจุบัน

บทบาทที่สำาคัญคือการเป็นผู้สนับสนุน “สำานักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร” ที่ก่อตั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จากปณิธานของ

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ

ศาสนา
ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 

บริษัทร่วมให้การสนับสนุนทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดต่างๆ อาทิ
วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร วดับวรนเิวศราชวรวหิาร วดัปากน้ำาภาษเีจรญิ 

วัดมเหยงค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิวิมุตตยาลัย 
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก และอีกหลายแห่งที่กล่าวได้ไม่หมด 

โดยช่วยทั้งในด้านของการบริจาคทุนทรัพย์ วัตถุปัจจัย รวมถึงสร้าง
บุคลากรพระสงฆ์ที่เปี่ยมคุณภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งการเผยแพร่

หลักธรรมคำาสอนให้เป็นไปตามทำานองคลองธรรม

กว่า 80 ปีที่ผ่านมา บริษัท บุญรอด 

บริวเวอร่ี จำากัด และบริษัทในเครือ ดำาเนิน

การสานต่อเจตนารมย์การให้ของพระยา

ภิรมย์ภักดีมาโดยตลอด เกือบจะเรียกได้ว่า

ไม่ได้ทำาเพียงเพราะเป็นนโยบายแต่ทำากัน

จนถือเป็นธรรมชาติวิสัยของบุญรอดฯ

เลยกระนั้น ให้ไปโดยมีทั้งผู้รู้และไม่รู้บ้าง 

ก็ยึดคติว่าไม่จำาเป็นต้องป่าวประกาศให้

ใครเขารู้ว่าเราให้ แต่บางครั้งการไม่บอก

ไม่พูดเลยก็จะทำาเร่ืองเงียบหาย คนรุ่นหลัง

ก็อาจไม่ทราบ และไม่ได้สานสิ่งดีๆ ที่มีผู้

ตั้งต้นไว้ จึงต้องมีการถ่ายทอดเรื่องราว

ออกมาบ้าง ไม่ได้จะตะโกนบอกให้เสียงดัง

กว่าใคร เป็นเพียงการเล่าสู่กันฟังเพื่อให้

พี่น้องชาวสิงห์ภาคภูมิใจ และได้ช่วยกัน

ร้อยเรียงห่วงโซ่แห่งการให้นี้ไว้สืบไปอย่าง

ไม่สิ้นสุด
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ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา 
มีส่วนผลักดันที่ทำาให้เกิด

โครงการ Singha Summer Camp 

เกร็ดเรื่องเล่า

บริษัทไม่เคยตั้งงบประมาณด้าน CSR 
เพราะไม่เคยมองการให้เป็นเรื่องของ CSR 
แต่ให้เพราะอยากช่วย ไม่เคยคิดมูลค่า 

บริษัทไม่เคยร้องขอให้โปรกอล์ฟระดับโลก
ที่อยู่ในสังกัด สวมเสื้อที่มีโลโก้สิงห์ 
แต่โปรกอล์ฟทุกคนทำาด้วยตัวเอง 

เพื่อแทนคำาขอบคุณ
และแสดงถึงความภาคภูมิใจ

บริษัทเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่ดูไบ
ในฐานะที่เป็นตัวอย่าง

เรื่องการสนับสนุนด้านกีฬา 
และเจ้าชายแห่งรัฐดูไบ 

เดินมาขอจับมือกับฝ่ายกีฬาของสิงห์ 

คนภายนอกไม่ค่อยมีใครรู้ว่า 
บริษัทให้ทุนการศึกษา

แบบให้เปล่ากับมหาวิทยาลัย 
เพราะเราไม่เคยให้ออกข่าว

ช่วงน้ำาท่วมใหญ่ปี 2554 
บริษัทแจกน้ำาโดยไม่ได้ติดฉลาก 
และมีกฎเหล็กว่า คุณภาพน้ำาที่

นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ เคยทำารีเสิร์ชในหัวข้อ 
“ทำาไมคนจึงผูกพันกับแบรนด์สิงห์”

เหตุผลที่นิตยสารค้นพบจากประชาชนคือ 

ชื่อ “สิงห์อาสา” เริ่มใช้เรียก
หน่วยงานเพื่อสังคม ของบริษัทเมื่อปี 2552 

บริษัทเป็นองค์กรเอกชน
รายใหญ่หนึ่งเดียว

ที่ให้การสนับสนุนกีฬาผู้พิการ

ที่เราภูมิใจ
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

เวลาแปดโมงกว่าของเช้าวันเสาร์ อาจจะเป็นเวลาเพิ่งตื่นนอนของเด็กๆ ทั่วไป แต่ที่สโมสรแบดมินตัน 
บ้านทองหยอด คลาคล่ำาไปด้วยน้องๆ หนูๆ กำาลังสะบัดแร็กเก็ตตบลูกขนไก่อย่างแข็งขัน ในความสดใสของ 
เด็กๆ นั้น เราเห็นความมุ่งม่ันตั้งใจเต็มเป่ียม พวกเขามีความฝัน และอยากจะก้าวไปในเส้นทางนักแบดมินตัน 
ที่ตัวเองรัก ตามรอยรุ่นพี่ที่พวกเขายึดถือเป็นไอดอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รุ่นพี่ผู้ได้รับการหล่อหลอมและเติบโต
จากที่แห่งน้ีเช่นกัน เธอบินได้สูง ...จนถึงจุดท่ีเรียกว่า “มือหน่ึงของโลก” เป็นผู้เปิดตำานานบทใหม่ให้วงการ 
ลูกขนไก่ไทย เธอคนนั้นคือ “เมย์” รัชนก อินทนนท์

หากพูดถึงช่ือเสียงของน้องเมย์ ทุกคนคงรู้จักสาวน้อย
มหัศจรรย์คนน้ีมานานแล้ว ด้วยผลงานของเธอโดดเด่นท็อป
ฟอร์มมาตลอด การคว้าแชมป์โลกแบดมินตันเมื่อปี 2013 เป็น
ปรากฏการณท์ีส่ง่ใหน้อ้งเมยเ์ปน็ขวญัใจคนไทยทัง้ประเทศ ไดรั้บ
การบันทึกว่าเป็นคนไทยคนแรกและคนที่อายุน้อยที่สุดที่คว้า
ตำาแหน่งนี้มาครอง ถือว่าน้องเมย์ได้ครองหน่ึงในตำาแหน่งที่
นักกีฬาทุกคนใฝ่ฝัน ด้วยวัยเพียง 18 ปี

 มาในปี 2016 นี้ ปรากฏการณ์ “เมย์เดย์” เกิดขึ้นอีกครั้ง 
จากฟอร์มทีแ่รงไมห่ยดุต้ังแตต่น้ป ีและพุง่สงูขึน้ๆ โดยเฉพาะใน
เดือนเมษายน เธอปราบคู่แข่งทั่วโลก คว้า 3 แชมป์รายการระดับ
ซูเปอร์ซีรีส์ติดต่อกันภายใน 3 สัปดาห์ ไล่มาตั้งแต่การแข่งขัน
ที่อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้คะแนนสะสมของเธอ
พุ่งแรงแซงหน้า แคโรลินา มาริน  มือหนึ่งของโลกชาวสเปน (ซึ่ง
เคยมาฝกึทีบ่า้นทองหยอดดว้ย) และกา้วข้ึนมาอยูใ่นจดุสงูสดุแทน

เร่ือง: ศิกานต์

รัชนก อินทนนท์ (21 ปี)
ตำ�น�นบทใหม่แห่งวงก�รแบดมินตัน
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เ ขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ว่าเป็น
นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหน่ึงของโลก
คนแรกที่เป็นชาวไทย และเป็นนักกีฬา
แบดมินตันคนแรกของโลกที่ได้แชมป์
รายการซเูปอร์ซรีีสต์ดิกนั 3 รายการ แมว่้า
ตอ่ไปอนัดบัหนึง่ของโลกจะผนัเปลีย่นตาม
แต้มคะแนน แต่สถิติที่เธอทำาไว้นี้ไม่ใช่ว่า
ใครจะมาล้มล้างได้ง่ายๆ

เป้าหมายของนักกีฬาที่พอจะถือได้
วา่เปน็ความฝนัสงูสดุ คอืการไดแ้ชมปโ์ลก 
การได้เป็นมือหน่ึงของโลก และการคว้า
เหรียญทองกีฬาโอลิมปิก น้องเมย์ทำาได้
แล้วถึง 2 เร่ือง ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือ
การรักษาระดับไว้พร้อมกับที่ต้องไปให้ถึง
เปา้หมายตอ่ไป น้องเมยเ์องก็เข้าใจเช่นน้ัน
แต่ละวันเธอจึงฟิตซ้อมไม่ต่ำากว่า 6-8 
ช่ัวโมง ใครที่มาถึงสโมสรจะเห็นภาพเธอ
ซ้อมแทบตลอดเวลา น้องเมย์ดูเป็นผู้ใหญ่
ดูมีพลังบางอย่างที่สมกับเป็นเบอร์หน่ึง
แต่เมื่อเราเข้าไปยื่นมือแสดงความยินดี
เธอก็จับมือตอบรับพร้อมรอยยิ้มขัดเขิน
ฉายความเป็นวัยรุ่นสดใสออกมา 

น้องเมย์ยินดีสละเวลามาพูดคุยกับ
เราตอนพัก เธอเล่าว่า หากไม่มีสโมสร
บ้านทองหยอดก็คงไม่มี รัชนก อินทนนท์
อย่างที่ทุกคนรู้จักกันทุกวันนี้ เพราะเธอ
เติบโตมาที่นี่ อยู่กับพ่อแม่ที่ทำาขนมอยู่ใน
โรงงานขนมบ้านทองหยอด เพราะความ
ซกุซน “แมป่กุ” (คณุกมลา ทองกร) เจา้ของ
โรงงานขนม เลยใหเ้ธอและพวกเดก็ๆ ใน
โรงงานมาเล่นแบดมินตันที่คอร์ตส่วนตัว 
น้องเมยก็์เลน่ดว้ยความสนุก เลน่มาต้ังแต่
อายุ 6 ปี ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องเป็น
ทีมชาติหรือมือหน่ึงของโลก เธอแค่สนุก
กับเพื่อนโดยไม่รบกวนพ่อแม่เท่านั้น

แต่ดว้ยความทีแ่ม่ปกุเปน็คนทำาอะไร
จริงจัง แม่ปุกจึงว่าจ้างโค้ชมาสอนลูกชาย 
ลูกสาว และเด็กๆ ในละแวกที่รวมถึงน้อง
เมย์ด้วย จากจุดนั้นเอง ทำาให้น้องเมย์เริ่ม
เดินเข้ามาในเส้นทางสายนี้เต็มตัว เพราะ
นอกจากความสนกุ เธอยงัรู้สกึทา้ทายทีไ่ด้

แข่งขนักบัคนอืน่ๆ ไมว่า่จะรุ่นเดยีวกนัหรือ
ข้ามรุ่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึมลึกจน
ถอนตัวไม่ขึ้น ขณะเดียวกัน คอร์ตแบด
เลก็ๆ ในโรงงานกเ็ตบิโตขึน้เชน่กนั แมป่กุ
ได้ขยายสนามข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็น
สโมสรใหญ่ที่มี 18 สนามในปัจจุบัน และ
เป็นผู้อำานวยการสโมสรด้วยตัวเอง

เพราะความที่เติบโตมากับสโมสร
บ้านทองหยอด น้องเมย์จึงรู้สึกผูกพันกับ
บ้านหลังนี้มาก ทั้งแม่ปุกที่เปรียบเสมือน
แมค่นทีส่องของเธอ ครอบครัวของแมป่กุ 
โค้ชเซี่ยจือหัว โค้ชชาวจีนที่ดูแลฝึกสอน
เธอมาตั้งแต่เล็ก น้องเมย์จึงไม่เคยย้าย
สโมสรไปที่ไหน และเธอก็ดีใจมากที่ สิงห์ 
คอร์เปอเรช่ัน เข้ามาให้การสนับสนุน
สโมสรบ้านทองหยอดในปี 2013

“ตอนน้ันหนูยัง ไ ม่ ไ ด้ประสบ
ความสำาเร็จอะไรมากค่ะ แต่ก็ดีใจท่ี
เราพอจะเป็นดาวรุ่งให้เขาเห็นแวว 
อยากสนับสนุน หนูว่าโอกาสตรงน้ี
มันไม่ได้มาถึงหนูคนเดียว น้องๆ 
ในสโมสรก็มีโอกาสด้วยค่ะ เหมือน
หนูได้ดึงน้องขึ้น แล้วน้องก็พยายาม
ช่วยหนูเรื่องการฝึกซ้อม เลยทำาให้
รู้สึกว่าทุกคนช่วยกัน หนูเองก็มีแรง
ผลักดัน มีกำาลังใจที่จะทำาผลงานให้ดี
ต่อๆ ไป เพ่ือตอบแทนและขอบคุณ
สปอนเซอร์ที่ช่วยเหลือเราค่ะ”

น้องเมย์ยังได้เผยถึงเคล็ดลับที่ทำาให้
เธอประสบความสำาเร็จด้วยว่า สิ่งสำาคัญ
คอืการไมก่ดดนัตัวเอง แมจ้ะอยากชนะใน
ทุกการแข่งขัน แต่ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเกร็ง 
และคู่ต่อสู้ก็จะจับข้อผิดพลาดได้ อีกเรื่อง
คือการดูแลร่างกายให้พร้อม พอมั่นใจใน
ร่างกาย ก็ไมก่ลวัทีจ่ะหมดแรง กลา้ตีโต้กับ
คู่ต่อสู้ได้นานจนอีกฝ่ายหมดลูกล่อลูกชน
ไปเอง กลา่วง่ายๆ คือ กายพร้อมใจพร้อม 
วันนั้นก็จะเป็นวันของเรา

สุดท้าย เราถามน้องเมย์ว่า รู้สึก
อยา่งไรกับการมช่ืีอเสยีงและการกา้วมาถึง
จุดนี้ เธอก็ยิ้มเขินๆ อีกครั้ง ก่อนจะกล่าว

ขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยที่คอยให้กำาลังใจ
ติดตามผลงานมาตลอด เธอรู้สึกภูมิใจ
มากทีไ่ดเ้ปน็สว่นหน่ึงของการทำาใหว้งการ
แบดมินตันไทยเติบโตข้ึน และมีเยาวชน
ไทยหันมาสนใจเล่นกีฬาชนิดน้ีข้ึนมาก 
จากน้ีไปเธอก็จะต้ังมั่นกับการแข่งขันต่อ 
และพัฒนาตัวเองข้ึนอีก เพื่อทำาผลงาน
ออกมาให้ดีที่สุด

“เมื่อก่อนหนูเคยคิดมากค่ะ พอเรา
มีชื่อเสียง ก็มีบ้างที่มีคนมาว่าหนู บอกว่า
หนูซอ้มนอ้ย บอกวา่หนูไมด่ ีแตพ่อผ่านมา
เยอะๆ เข้า ในที่สุดแล้วเราก็ปรับตัวได้ 
เลกิสนใจสิง่ทีบ่ัน่ทอนกำาลงัใจ หนักลบัมา
โฟกัสกับการแข่งขัน เพราะทุกอย่างอยู่ที่
ตัวเรามากกว่า ถ้าหนูทำาผลงานดี ทุกคน
ก็ชมอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติค่ะ”

ช่วงเวลาสัน้ๆ เพยีงแคไ่ม่กีน่าททีีเ่รา
มีโอกาสพูดคุยกับสาวน้อยมหัศจรรย์ 
คนนี้ เราไม่แปลกใจเลยว่าทำาไม 

“รัชนก อินทนนท์”
ถงึไดเ้ปน็ความภาคภมูใิจของคนไทย

ทั้งประเทศ

“แม่ปุก” (กมลา ทองกร)

โค้ชเซี่ยจือหัว
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ทุกเช้าที่พวกเราชาวสิงห์เดินทางมาทำางาน เราเห็นอะไร

กันบ้างตั้งแต่นาทีแรกที่ผ่านเข้ามาในบริษัท ป้ายโลโก้พร้อม

ชื่อบริษัทตัวใหญ่โดดเด่น อาคาร บ.บุญรอดเทรดดิ้ง ฉาบทา

ด้วยสีเหลืองอร่ามพร้อมลวดลายบนอาคาร รูปป้ันสิงห์ยืนเด่น

สง่าหน้าหอประชุมใหญ่ หลังคาอาคารจอดรถ 1 ที่ตกแต่ง

ปรับปรุงใหม่ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ... สิ่งรอบตัวที่เราเห็น

เหล่านี้ ล้วนเกิดข้ึนจากความตั้งใจสร้างสรรค์ภูมิทัศน์
ของบริษัทให้สวยงาม และส่งเสริมบรรยากาศของบริษัท

ให้สื่อถึงความเป็นสิงห์อย่างมีเอกลักษณ์
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งานออกแบบกอ่สร้างและตกแตง่ปรับปรุงภมูทิศัน์ของบริษทั 

ไม่ใช่ผลงานจากคนอื่นไกลที่ไหน เพราะบริษัทเรามีทีมงานผู้ดูแล

ด้านนี้มากว่า 30 ปีแล้ว สิงห์ แมกกาซีน มีโอกาสทำาความรู้จักกับ

ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการสร้างสนุทรียภาพใหก้บับริษทัมาตลอด พวกเขา

คือ “ทมีสำานักงานออกแบบ-กอ่สร้าง” ทมีงานคณุภาพผูใ้หญใ่จด ี

วันนี้เราจะขอ ตามไปดู ว่า ทีมสำานักงานออกแบบเขามีลักษณะ

การทำางานอย่างไร เมื่อก่อนบริษัทของเราอาคารไหนเป็นอะไร 

และในอนาคตจะมีโซนไหนที่อาจเปลี่ยนหน้าตาไปบ้าง

เราบุกมาถึงตึกสำานักงานออกแบบที่ตั้งอยู่ระหว่างตึกนอน

แอลกอฮอลแ์ละตึกไอท ีอยูร่่วมกบักลุม่วศิวกรรมกลาง มีทางเข้าอยู่

ดา้นข้าง โดดเดน่ดว้ยประตูสฟีา้สดใสบานใหญส่ไตลโ์รงงานยคุเกา่ 

ภายในสำานักงานค่อนข้างจะมีสีสันหลากหลาย มีของเก่าเก็บ 

มากมาย ทัง้เครือ่งตอกบตัรพนกังานและปา้ยช่ือบริษัททีน่่าจะเคย

ใช้กนัเมือ่ 20 ปก่ีอน หลอดไฟใช้แลว้ทีเ่อามาประยกุต์ใหม ่ทำาใหดู้

แปลกตากวา่สำานักงานอืน่ๆ มาก เม่ือข้ึนไปช้ันสอง เราเหน็วาลว์น้ำา 

ในอดีตเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ สีลอกสนิมจับเล็กน้อยแต่ยัง

อยู่ในสภาพดี สุดปลายแถวมีเก้าอี้รับแขกชุดหนึ่ง คุณประพันธ์ 

ศักดาศักดิ์ ผู้จัดการสำานักงานออกแบบ-ก่อสร้าง เผยรอยยิ้มใจดี

ทักทายเราอยู่ตรงนั้น

สำ�นักง�น
ออกแบบ-ก่อสร้�ง
ดีไซน์ความงามเพื่อบ้านสิงห์ เรื่อง: ศิกานต์
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พ่ีประพันธ์กรุณาให้ข้อมูลและแนะนำา

ทีมงานกับเรา พร้อมท้ังเล่าเร่ืองราวในอดีต

ที่ชวนให้เรามโนถึงภาพเก่าๆ ของบริษัท 

ในปี พ.ศ. 2527 ที่พี่ประพันธ์ก้าวเข้ามา

ทำางานให้กับบุญรอดฯ

“ตอนน้ันบริษัทเพิ่งครบรอบ 50 ปี 

และมีโครงการที่จะขยายโรงงานผลิต

เบีย ร์ไปที่ปทุมธานี ผมก็ เ ข้ามาใน

ตำาแหน่งของสถาปนิก เร่ิมจับงานแรกที่

โครงการนี้เลย ผมเข้าไปศึกษาการวางผัง

ออกแบบ แต่ไม่ได้จัดทำามาสเตอร์แพลน

เพราะบริษัทฮาร์เซย์ของเยอรมนีเป็น

ผู้ดูแลตรงน้ี ผมจะดูแลในส่วนของการ

ติดตามประสานงาน รับผิดชอบใน

ภาพรวม ซึ่งก็เหมือนกับเป็นจุดเร่ิมต้น

ของสำานักงานออกแบบ แต่ตอนนั้นเรามี

ทีมงานแค่ 2 คน ผมกับช่างเขียนแบบ

อีกคนหน่ึง เรียกว่าเป็นหน่วยงานเล็กๆ 

จะดีกว่า”

ลองนึกถึงเมื่อ 30 ปีก่อนที่ยังไม่มี

คอมพิวเตอร์ใช้ ไม่มีโปรแกรมอะไร ต้อง

ใช้งานมือและทักษะของช่างล้วนๆ เพื่อ

ก่อร่างสร้างภาพอาคารใหญ่ข้ึนมาสักหลัง

น่าท่ึงทีเดียว ทีมงานมีกัน 2 คน แต่ต้อง

รับผิดชอบอาคารของบริษัทหลายแห่ง 

พี่ประพันธ์เร่ิมอธิบายอดีตอาคารต่างๆ 

ของบุญรอดฯ ในสมัยนั้นให้ฟังคร่าวๆ

ทำาให้เรารู้ว่า เมื่อก่อนโรงเลี้ยงของบริษัท 

(โรงอาหาร) ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เราเห็นใน

ปัจจุบัน แต่อยู่ตรงข้ามอาคารจอดรถ 2 

ฝั่งลานจ่าย เป็นอาคารเปิดโล่ง อาคาร 

บ.บุญรอดเทรดดิ้ง ด้านหน้า ขณะน้ัน

เป็นตึกช้ันเดียวและเป็นสโตร์เก็บของ 

ตึกนอนแอลกอฮอล์เป็นโรงงานบรรจุ

น้ำา-โซดา หอประชุมเป็นสโตร์จ่าย ข้างใต้

อาคารฝ่ายบุคคลเป็นห้องบรรจุเบียร์เล็ก 

ขณะที่ตึกของพี่ประพันธ์เองก็เคยเป็น

โรงกรองน้ำามาก่อน

“ผมมองว่าการจะทำาอะไรใหม่นั้นต้องเคารพของเก่า 
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบริษัท 
เราต้องเก็บไว้ เวลาใครมาถาม เราเล่าได้ บอกได้ 

มันเป็นความภาคภูมิใจของเรา” 

ทีมของพี่ประพันธ์ได้ออกแบบปรับปรุงโรงเลี้ยงเดิมให้เป็นอาคารปิดติดเคร่ือง

ปรับอากาศ และออกแบบก่อสร้างคลังสินค้าตรงลานจ่ายไปพร้อมกับประสานงานการ

ก่อสร้างโรงเบียร์ที่ปทุมธานี และเมื่อโรงเบียร์ที่ปทุมธานีแล้วเสร็จ กลุ่มอาคารเก่า

หลายหลัง ไล่มาตั้งแต่ประตู 1 จนถึงบริเวณสโมสรท่าน้ำา 1 ซึ่งเคยใช้สนับสนุนการผลิต

เบียร์ที่สามเสนถูกปล่อยทิ้งไว้ ทีมสำานักงานออกแบบจึงเข้ามาวางแผนดัดแปลงอาคาร

ต่างๆ ให้เป็นสำานักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท จะเห็นว่าอาคารที่เราน่ัง

ทำางานกันทุกวันนี้ยังมีเค้าโครงความเป็นโรงงานเดิมค่อนข้างชัด

พี่ประพันธ์ยกตัวอย่างสำานักงาน

ออกแบบของเขาเองขณะช้ีไปที่วาล์วเปิด

ปิดน้ำาและหลุมใหญ่ที่เคยเป็นถังกรอง

“อะไรที่ไม่ทุบไม่ทำาลายได้ ผมจะ

เก็บไว้หมด อย่างตึกที่ผมทำางานอยู่น้ี 

กลายเป็นสำานักงานตั้งแต่ปี 2546 ผมเป็น

คนช่างเก็บ ชอบนำาของเก่าๆ ของบริษัท

มาประยุกต์ หลอดไฟที่เห็นก็เก็บจากที่

เขาใช้ออกงานเสร็จแล้วทิ้ง สีที่ทาใน

สำานักงานก็เป็นสีที่เหลือมาจากการไป

ตกแต่งให้ตึกอื่น รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ 

ถามว่าทำาแบบนี้แล้วได้อะไร ผมได้ความ

สนุก สนุกกับการดีไซน์ ช่วยให้เราคิดนั่น

แต่งนี่ไปได้เรื่อย คนที่มาเยี่ยมสำานักงาน

เราเขาก็รู้สึกสนุกที่ได้เห็นอะไรเหล่าน้ี 

ที่สำาคัญประหยัดเงินด้วย”
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กล่าวได้ว่า งานปรับปรุงพื้นที่รวมถึงการตกแต่งสถานที่

ต่างๆ ในสามเสนให้สวยงาม มีทีมงานของพี่ประพันธ์เป็นผู้อยู่

เบื้องหลังแทบจะทั้งสิ้น โดยเฉพาะพวกกลุ่มอาคารโรงงานเก่า 

ทว่า สิ่งที่พี่ประพันธ์ถือเป็นความภูมิใจมากๆ ก็คือ งานออกแบบ

ก่อสร้างหอประชุมใหญ่ ซึ่งพี่ประพันธ์บอกว่าการที่บริษัทไม่มี

หอประชุมเป็นของตัวเอง ทำาให้การพูดคุยปรึกษาแผนงาน

ต่างๆ ทางธุรกิจ ต้องไปขอเช่าพื้นที่ตามโรงแรมข้างนอก ทำาให้

ขาดความเป็นส่วนตัวและมีโอกาสที่ข้อมูลสำาคัญทางธุรกิจของ

บริษัทจะรั่วไหล

“เมื่อผมได้รับคำ�สั่งให้นำ�พื้นที่โรงง�นเก่�ม�ใช้ ผมจึงคิดที่

จะสร้�งหอประชุมใหญ่ ส่วนตัวผมมองว่� หอประชุมของบริษัท

ก็เปรียบเสมือนศูนย์บัญช�ก�รท�งธุรกิจ เม่ือมีศูนย์บัญช�ก�ร 

ก�รจะขับเคลื่อนแผนง�นด้�นก�รค้�ต่�งๆ ก็ส�ม�รถที่จะทำ�ได้

คล่องตัวม�กขึ้น แล้วใช้เป็นสถ�นที่จัดง�นสำ�คัญๆ ของบริษัท

ได้ด้วย หอประชุมใหญ่น้ีสร้�งเสร็จประม�ณปี 2549 เปิดใช้

คร้ังแรกในง�นฉลองครบรอบ 60 ปีของคุณสันติ ผมจึงรู้สึก

ภูมิใจและดีใจม�ก”

นอกเหนือจากพื้นที่บุญรอดฯ ในสามเสนแล้ว โรงงานที่

กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ของบริษัท อาทิ บจก.เชียงใหม่

เบเวอเรช บจก.เชียงใหม่มอลต์ติ้ง บจก.สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช 

คลังสินค้าวังน้อยเดิมที่กลายมาเป็น บจก.วังน้อยเบเวอเรช 

บจก.ไทย-โคเรียน ซีวีด บจก.มหาสารคามเบเวอเรช คลัง

สินค้ากลุ่มลีโอลิ้งค คลังสินค้าเบียร์สิงห์ที่นนทบุรี ทีมสำานักงาน

ออกแบบก็เป็นผู้เข้าไปมีบทบาททั้งในแง่ของการออกแบบวางผัง

โดยตรง หรือเป็นงานปรับปรุงซ่อมบำารุง งานประสานงานการ

ก่อสร้าง งานปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์และขยายสำานักงาน เรียกว่า

ดูแลแทบจะทุกแห่งของบริษัทจริงๆ

ในส่วนของโรงผลิตเบียร์ที่ปทุมธานีน้ัน แม้ทีมของพี่

ประพันธ์จะไม่ได้เป็นหลักในการออกแบบหรือทำามาสเตอร์แพลน

แต่เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในเดือนเมษายนปี 2539 ครั้งโรงงานเกิด

ไฟไหม้คร้ังใหญ่ ทีมของพี่ประพันธ์ได้มีส่วนสำาคัญอย่างมาก

ในการเข้าไปกอบกู้โรงงาน ชนิดที่ว่าอดตาหลับขับตานอน เพื่อให้

โรงงานสามารถกลับมาทำาการผลิตได้เร็วที่สุด

“หลังจากเกิดเรื่อง ผมขอเวลาคุณสันติ 60 วันสำาหรับการ

กอบกู้อย่างเร็วที่สุด พอเช้าวันรุ่งขึ้น ผมทำารายงานและแผนงาน

ข้ึนเสนอผู้ใหญ่ทันที ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ทุกคนช่วยกันอย่าง

เต็มที่ ทีมคุณเอ โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำา กับทีมผม สลับกันไม่ได้

นอน เราทำางานทุกวันแทบจะ 24 ชั่วโมง เหนื่อยมากๆ เพราะ

อาคารขนาดใหญ่ที่ไฟไหม้มันต้องร้ือต้องตัดโครงสร้างเหล็ก 

ตรงไหนที่เสียหายไม่มากเราก็ซ่อมในลักษณะของการเอาเหล็ก

รูปพรรณมาเสริมความแข็งแรง เมื่อเหล็กไม่พอก็ไปขอยืมจาก

หน่วยก่อสร้างที่โรงงานสุราษฎร์ฯ เข้ามาเสริม

แต่ในความเหน่ือยนั้น มันมีความประทับใจเกิดข้ึนด้วย 

เพราะเราได้เห็นทุกคนร่วมมือกันจริงๆ นอกจากพวกเราเองแล้ว

เรายังได้พาร์ตเนอร์ที่เป็นซัพพลายเออร์เข้ามาช่วยเหลือด้วย

ความมีน้ำาใจ เร่ืองเงินทองแทบไม่ต้องพูดถึง เขาระดมคนมา

ช่วยเราเต็มที่ ในที่สุดเราก็กอบกู้โรงงานได้สำาเร็จภายใน 55 วัน 

ผลิตเบียร์กระป๋องออกมาได้เร็วกว่าที่กำาหนด”

แนะนำาทีมงาน
ประพันธ์ ศักดาศักดิ์   
ผู้จัดการสำานักงานออกแบบ-ก่อสร้าง
กำาธร อินทร์สุข   
ผู้จัดการแผนกธุรการและตรวจสอบ
พรเลิศ มานะการุณกิจ  
หัวหน้าหน่วยออกแบบ
บรรชา สามัคคี   
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำารุงทั่วไป
พยุง พรรณธรรม  
หัวหน้างานศิลป์
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จากบทเรียนไฟไหม้โรงเบียร์ที่

ปทุมธานีน้ันเอง ส่งผลให้เกิดโรงเบียร์

ที่ขอนแก่นตามมา เพื่อลดอัตราเสี่ยง

และเป็นนโยบายของบริษัทด้านการ

ขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอื่น ซึ่งโรงเบียร์

ที่ขอนแก่นนี้ ทีมพี่ประพันธ์เป็นผู้วางผัง

ออกแบบเตม็ร้อยเปอร์เซน็ต ์โดยทำางาน

ร่วมกับทีมวิศวกรรมและทีมที่เกี่ยวข้อง

จนแล้วเสร็จได้ทันตามกำาหนด เป็นที่

ภาคภูมิใจที่สุดอีกผลงานหนึ่ง

“ทุกโปรเจคต์ที่สำาเร็จออกมาเป็น

โรงงานของบริษัท ไม่ได้ข้ึนอยู่กับทีม

สำานักงานออกแบบเพียงทีมเดียว ยังมี

อีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทีม

วิศวกรรม การจะสร้างโรงงานสักแห่ง 

ตอ้งเร่ิมตัง้แตก่ารศกึษาโลเคช่ัน วดัพืน้ที่

ดูทรัพยากรและแหล่งน้ำาตามนโยบาย

ของบริษัท ศึกษาเร่ืองสิ่งแวดล้อมและ

การคมนาคมขนส่ง เมื่อรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ มาแล้ว ทีมผมจะนำาข้อมูลเหล่าน้ัน

มาสานต่อให้ทุกอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

ดว้ยอาชีพของผมเปน็สถาปนิกออกแบบ

อาคาร เรากจ็ะทำาการดไีซน์ภาพรวมของ

อาคารขึ้นมาก่อน ร่างแบบ เขียนภาพ 

ทำาโมเดลหรือภาพสามมิติขึ้น แล้วเสนอ

ผู้บริหารขออนุมัติดำาเนินการก่อสร้าง

อาคารสำานักงานใหญ่ บ.บุญรอดบริวเวอรี่
แบบร่างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารท่าน้ำา 1 
แบบต่อเติมอาคารและห้องประชุมอาคารท่าน้ำา 1
โถงรูปปั้นพระยาภิรมย์ฯ ณ โรงงานขอนแก่น
ต้นแบบรูปหล่อตัวสิงห์
คลังสินค้า บางศรีเมือง
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พนา ไพฑูรย์  |  ผู้ช่วยสถาปนิก
อภิชาติ เหมะมูล  |  พนักงานช่างศิลป์
สยามศักดิ์ คล้ายหลิน  
พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง AUTO CAD
วัลลพ โพธิ์ศรี   |  ช่างซ่อมบำารุง
นิสรา เจตนาพาณิชย์กุล  |  มัณฑนากร
มานะ แก้วชุ่ม  |  เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
สมควร รื่นนิมิตร  |  ช่างเขียนแบบเครื่องกล
วิเด็จ แก้วใส  |  วิศวกร
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ด้านทีมวิศวกรรมเขาจะ

ดูแลเร่ืองการวางระบบต่างๆ 

เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบความ

ปลอดภัย ระบบการผ่านเข้า

ออกอัตโนมัติ การควบคุมงาน

ก่อสร้าง เราทำางานคู่ขนานกัน 

ดำาเนินงานดว้ยกันต้ังแตเ่ร่ิม แต่

ในแง่ของการซัพพอร์ตให้บริการ

ก็จะต่างกันที่ว่า ถ้าคุณมีปัญหา

เก่ียวกบัเร่ืองความสวยงามความ

เหมาะสมของอาคาร สามารถ

ปรึกษาสำานักงานออกแบบ แต่ถ้า

เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการวางระบบ

ต่างๆ ไฟฟ้า ประปา ก็เป็นทาง

ทีมงานวิศวกรรม”

ปั จจุ บั นที มสำ า นักงาน

ออกแบบมีพนักงาน 13 คน 

พร้อมจะให้การสนับสนุนด้าน

ความสวยงามของบริษัท ให้คำา

ปรึกษาเร่ืองการเลอืกใช้วสัดเุพือ่

ตกแตง่สำานักงาน การขยายหอ้ง

ทำางาน การซ่อมบำารุงอาคารที่

ชำารุด การประสานงานเมื่อมี

การว่าจ้างบริษัทข้างนอกเข้ามา

ปรับปรุงอาคาร สำาหรับแผนงาน

ที่กำาลังดำาเนินการอยู่ขณะน้ีคือ

ทำาการศึกษากลุ่มอาคารเก่า 

โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารฝ่าย

ผลิตว่ ามี โอกาสที่ จะนำ ามา

ปรับปรุงใช้สอยอย่างไร ร่วมกับ

ทางสำานักงานการพิพิธภัณฑ์

และสือ่สิง่พมิพ ์รวมถงึโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสโมสร

ท่าน้ำา 1 ด้วย

30 ปีที่ผ่านมา ทีมสำานักงานออกแบบมีส่วนร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของบริษัทมาตลอด ทั้งเป็นผู้อนุรักษ์ 

ปรับปรุงดัดแปลง ไปจนถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท

นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และพวกเขาก็จะคงออกแบบความงามให้บ้านสิงห์ต่อไปในอนาคต  
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ขวดเบียร์รุ่นแรกๆ ของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด 
จะมีโลโก้เป็นตร�หนุม�นค�บศรและเป็นขวดสีเขียวเข้ม 
ส่วนแก้วเบียร์รุ่นแรกก็จะมีโลโก้เป็นตร�หนุม�นค�บศร

เช่นเดียวกัน เน้ือแก้วจะมีคว�มขุ่นและเป็นฟองอ�ก�ศ 
เนื่องจ�กขั้นตอนก�รผลิตเนื้อแก้วในยุคนั้นยังไม่ทันสมัย

ม�กนัก แก้วและขวดยุคแรกผลิตและใช้ในปี พ.ศ. 2477

ขวดลายหนุมานคาบศร

2477

2487

2477

2499

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

ขอขอบคุณ คุณยุทธพงศ์ ชัยโรจน์ (เจ้าของขวดและแก้ว)
สายนวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัวเบียร์

เรื่อง: สุทธิพันธ์

หากจะพูดถึงเครื่องดื่มไอริชเบียร์ กินเนสส์ย่อมมีชื่ออยู่
ในนั้น แต่หากจะพูดถึงเบียร์ดำา (Dry Stout) เบียร์กินเนสส์ย่อม
ติดอันดับต้นๆ ของโลกที่คนจะนึกถึงแน่นอน 

ด้วยรสชาติเข้ม (Strong Body) ออกรสและกลิ่นไหม้นิดๆ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ สีดำาของเบียร์ที่ได้มาจากมอลต์คั่วสกัด ฮ็อปส์ 
และข้าวบาร์เลย์คั่ว ฟองเบียร์ที่นุ่มละมุนคล้ายวิปครีม บวกกับ
เบียร์ที่ให้พลังงานเพียง 198 กิโลแคลอรีต่อไพนต์ ซึ่งน้อยกว่า

นำ้าส้ม และนมไขมันตำ่าเสียอีก ทำาให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก

กินเนสส์นอกจากจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีขายดีที่สุด
ในไอรแ์ลนดแ์ลว้ ยงัมโีรงงานทีผ่ลติอกีเกอืบ 60 ประเทศ รวมทัง้
จำาหน่ายทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ มียอดขายกว่า 850 ล้านลิตร
ต่อปีเลยทีเดียว

เราจึงขอพาทุกท่านย้อนไปถึงต้นกำาเนิดของเบียร์กินเนสส์กัน
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เรื่องก็มีอยู่ว่า นานมาแล้วชายชื่อ อาร์เธอร์ กินเนสส์ ซึ่งเกิดที่เมืองคิลแดร์ ประเทศ
ไอร์แลนด์ในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1725 เริ่มสร้างโรงเบียร์ในบ้านเกิดของเขาจากเงิน
มรดกจำานวน 100 ปอนด ์ดว้ยวยัในขณะนัน้เพยีง 27 ป ีหลงัจากนัน้อกี 7 ปตีอ่มา อารเ์ธอร์
ไดย้า้ยไปเมอืงดบัลนิ และในวนัที ่31 ธนัวาคม ป ี1759 เขาไดเ้ชา่โรงงานเกา่แกท่ีท่รดุโทรม
แถวๆ ประตูเซนต์เจมส์ เพื่อใช้ก่อตั้งโรงเบียร์ โดยทำาสัญญาเช่าในราคา 45 ปอนด์ต่อปี 
มีระยะเวลาสัญญาถึง 9,000 ปี หลังจากก่อตั้งโรงงานได้ 10 ปี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 
1769 กินเนสส์ก็เริ่มส่งออกเบียร์ทางเรือเป็นครั้งแรก 6.5 บาร์เรลไปยังอังกฤษ ถือเป็น
ความสำาเร็จอย่างมากในสมัยนั้น

ตอ่มาเบยีรด์ำาจากองักฤษเริม่เปน็ทีน่ยิมในดบัลนิอยา่งมาก กสิเนสสม์องเหน็โอกาส
ที่จะฉกฉวยในตอนนั้น ตัวเขาเป็นคนท่ีตัดสินใจฉับไว เด็ดขาด และกล้าได้กล้าเสีย
เป็นอย่างมาก เขาตัดสินใจทันทีที่จะเลิกผลิตเบียร์แบบเก่า และหันมามุ่งมั่นที่จะผลิต
เบียร์ดำาที่สมบูรณ์แบบออกขายบ้าง และในปี 1778 เขาได้ผลิตเบียร์ดำาออกมาจำาหน่าย 
รุ่น West India Porter เป็นเบียร์รุ่นแรกๆ ของ Guinness Foreign Extra Stout ซึ่งยังคง
ได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นอีก 60 กว่าปี กินเนสส์ตัวแรกก็ออกมาในปี 1840 
คือ Single Stout และ Double Stout

จากนั้นไม่นาน กินเนสส์ก็เป็นเบียร์ที่มียอดขายติดหนึ่งในสามของอังกฤษและ
ไอร์แลนด์ ด้วยยอดขายในปี 1868 คือ 350,000 บาร์เรล พุ่งขึ้นไปเป็น 779,000 บาร์เรล 
ในป ี1876 และในเดอืนตุลาคม ปี 1886 กนิเนสสท์ำายอดขายไดถ้งึ 1,138,000 บารเ์รลตอ่ปี

       

01

โรงเบียร์กินเนสส์ในอดีต

อาร์เธอร์ กินเนสส์ ที่ 2

ภาพมุมสูงของโรงเบียร์กินเนสส์

ลานถังเบียร์เตรียมขนส่ง

การขนส่งสินค้าทางแม่นํ้าลิฟฟีย์ 

ขวดและฉลากเบียร์รุ่นแรกๆ 

ของกินเนสส์ West India Porter 

และ Guinness’s extra stout

อาร์เธอร์ กินเนสส์
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัวเบียร์

วันที่ 23 มกราคมปี 1803 อาร์เธอร์ กินเนสส์ เสียชีวิตด้วย
วัย 78 ปี ลูกชายของเขา อาร์เธอร์ กินเนสส์ ที่ 2 เข้ารับช่วง
กจิการตอ่จากบดิา เขาบรหิารงานไดเ้ปน็อยา่งดเีปน็เวลาถงึ 47 ปี 
กอ่นสง่ต่อกิจการใหก้บัรุน่ที ่3 ลกูชายของเขาคอื เซอรเ์บนจามิน 
ลี กินเนสส์ แม้ยอดขายในประเทศจะเป็นที่น่าพึงพอใจมาก แต่
เป้าหมายของ เบนจามิน ลี กินเนสส์ ไปไกลกว่านั้น ในปี 1858 
กินเนสส์ได้ส่งออกเบียร์ดำาไปไกลถึงนิวซีแลนด์

ปี 1861 เมื่อเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งอังกฤษสวรรคต ชาวเมือง
โศกเศร้าเป็นอย่างมาก บ้านเมืองเงียบ บรรยากาศหมองหม่น
ในช่วงไว้ทุกข์ของประเทศ ทำาให้บาร์เทนเดอร์ของบาร์แห่งหนึ่ง
ในอังกฤษนึกถึงแชมเปญที่มีรสชาติเข้มลึก เพื่อแสดงถึงอารมณ์
คนเมืองในตอนนัน้ บารเ์ทนเดอรค์นนัน้เลอืกใชเ้บยีรด์ำากนิเนสส์
ผสมกบัแชมเปญ และนัน้คอืจดุกำาเนดิของ Black Velvet คอกเทล
เบียร์ที่มีชื่อเสียงของโลก

ป ี1862 เบนจามนิ ล ีกนิเนสส ์ไดอ้อกแบบเครือ่งหมายการค้า
ของเบียร์กินเนสส์ โดยใช้ “ไทรนิตี้ คอลเลจ ฮาร์ป” พิณเก่าแก่
และมีชื่อเสียงของไอร์แลนด์ ซึ่ง “ไทรนิตี้ คอลเลจ ฮาร์ป” นี้ 
เป็นตราราชวงศ์ของกษัตริย์ไอร์แลนด์มาตั้งแต่สมัยของพระเจ้า

เฮนรี่ท่ี 8 ต่อมาเม่ือกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าบังคับ
ใช้ในปี 1875 กินเนสส์ได้จดทะเบียนและใช้ “ไทรนิตี้ คอลเลจ 
ฮาร์ป” เป็นเครื่องหมายการค้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปี 1868 เอด็เวริด์ กนิเนสส ์ลกูชายของ เบนจามิน ล ีเขา้รับ
ช่วงต่อกิจการจากบิดา และได้ขายหุ้นร้อยละ 65 สู่สาธารณชน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษ เป็นจำานวนเงิน 6 ล้านปอนด์ 
(ประมาณ 600 ล้านปอนด์ในสมัยนี้) ได้ขยายกิจการใหญ่โต
เป็น 2 เท่า และขยายพ้ืนท่ีจาก 1 เอเคอรเ์ป็น 64 เอเคอร ์โดยการ
ซื้อที่รอบๆ โรงงานเดิม มีระบบการขนส่งรถไฟ โรงงานมอลต์ 
ศูนย์การแพทย์ และสถานีดับเพลิงเป็นของตัวเอง พัฒนาที่พัก
อาศัย ศูนยอ์าหารสำาหรบัพนกังาน เรียกได้ว่าภายในโรงงานเปน็
เมืองย่อยๆ ในเมืองนั้นเลยทีเดียว นอกจากนี้กินเนสส์ยังได้
ขยายกิจการในส่วนของการขนส่งทางเรือเพ่ือขนส่งสินค้าใน
แม่นำ้าลิฟฟีย์ 

ปี 1893 กินเนสส์ได้ทำาการปฏิวัติวงการเบียร์ด้วยการ
ผสมผสานศิลปะการทำาเบียร์เข้ากับวิทยาศาสตร์ เริ่มมีการจ้าง
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดร่วมทำาการทดลอง
และพัฒนาเบียร์ สร้างห้องปฎิบัติการวิจัยมอลต์และโรงกลั่น 

พิพิธภัณฑ์กินเนสส์

เอ็ดเวิร์ด กินเนสส์ 

รูเพิร์ต กินเนสส์

เซอร์เบนจามิน ลี กินเนสส์

ภายในพิพิธภัณฑ์กินเนสส์

Black Velvet คอกเทลเบียร์ดํา

กินเนสส์ผสมกับแชมเปญ

เบียร์กินเนสส์ 

ผลิตภัณฑ์บางส่วนของ Diageo 

ท่ีเกิดจากการรวมบริษัทกินเนสส์

กับบริษัท Grand Metropolitan
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ปี 1927 รูเพิร์ต กินเนสส์ ลูกชายของ
เอ็ดเวิร์ดได้สืบช่วงต่อกิจการและขึ้นเป็น
กรรมการสูงสุดของกินเนสส์ สโลแกนที่
โดง่ดงัขณะนัน้ของกนิเนสสค์อื “Guinness
is Good for You” และ “My Goodness, 
My Guinness” ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2
กินเนสส์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชาวอังกฤษ
โดยการส่งเบียร์กินเนสส์ให้ทหารอังกฤษ
ในฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส

ปี 1983 ได้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
กลบัคนืจากตลาดหลกัทรพัยโ์ดยผูบ้รหิาร
ที่ไม่ได้เป็นครอบครัว และ takeover 
บริษัท Distillers ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล้า
สกอ๊ตและยาขนาดใหญท่ีม่คีวามใหญก่วา่
บริษัทกินเนสส์มาก ใช้เวลานานพอควร
เพราะมีข่าวเรื่องการปั่นหุ้นของบริษัท
กินเนสส์เอง แต่ก็ได้สำาเร็จผลในปี 1986 
ส่งผลให้จำานวนหุ้นที่ถือโดยครอบครัว
กินเนสส์ลดลงตำ่ากว่าร้อยละ 10

ปี 1988 กินเนสส์บรรจุเบียร์และ
ไนโตรเจนลงกระป๋อง ใส่เทคโนโลยีชื่อ
The Rocket Widget ทั้งในกระป๋องและ
ถังบรรจุเพื่อคงความนุ่มละมุนของดราฟ
เบียร์ เทคโนโลยีนี้ได้รับรางวัล Queen’s 
Award สาขา Technological Achieve-
ment ต่อมาได้บรรจุลงในขวดเช่นกัน

ปี 1997 บริษัทกินเนสส์ได้รวมตัว
กับบริษัท Grand Metropolitan บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของอังกฤษ 
และเปลี่ยนชื่อมาเป็น Diageo กลายเป็น
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ยักษ์
และเป็นที่รู้จักของชาวโลกในทุกวันนี้

ปัจจุบัน แม้ว่าครอบครัวกินเนสส์ที่
สืบเชือ้สายตระกลูจาก อารเ์ธอร ์กนิเนสส์
มาเกอืบ 300 ปี จะถอืหุ้นรวมนอ้ยกวา่ 10%
และไมไ่ดอ้ยู่ในกรรมการบรษิทัหรอืมีสว่น
ในการบริหารธุรกิจแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคง
ถือหุ้นจำานวน 51% ในโรงเบียร์เดิมท่ี
ดับลินอยู่ และเมื่อปี 2005 โรงงานผลิตที่
มีชื่อเสียงของกินเนสส์ ที่พาร์ครอยัล กรุง
ลอนดอนได้ปิดตัวลง ทำาให้เบียร์กินเนสส์
ที่ขายในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 
ผลิตจากโรงงาน St.James’s Gate เมือง
ดับลินทั้งสิ้น

พิพิธภัณฑ์กินเนสส์ หรือ Guinness
Storehouse ไดเ้ปิดต้อนรบัผู้คนท่ีหลงใหล
ในโลกของเบียร์ให้ได้เข้าชมและศึกษา
การผลิตเบียร์ในแบบของกินเนสส์ ที่นั่น
ยงัรวบรวมขอ้มลูมากมายของกนิเนสสเ์อา
ไว้อย่างครบถ้วน หากท่านใดมีโอกาสก็
แวะไปได้ที่เมืองดับลิน บ้านเกิดของเบียร์
กินเนสส์นั่นเอง

ครอบครัวกินเนสส์ได้ขยายสาขาไป
ในทีต่า่งๆ ของวงการสงัคมของไอรแ์ลนด์
และอังกฤษ นอกจากด้านเบียร์แล้วยังมี
ส่วนหนึ่งท่ีขยายไปในด้านการเงินการ
ธนาคาร และด้านการเมืองที่ได้รับการ
สถาปนาเป็นเอิร์ลแห่งไอวาห์ (Earl of 
Iveagh) เมื่อปี 1919 และเข้าเป็นสมาชิก
สภาอังกฤษด้วย ปัจจุบัน หลายคนใน
ครอบครัวก็เป็นที่รู้จักในด้านการสังคม
ท่ีจัดทุนต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้คนและ
สถาบันสำาคัญที่ต้องการความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในรุ่นท่ี 4 ของ
ครอบครัว คือ รูเพิร์ต กินเนสส์ ได้เริ่ม 
Guinness World Records ในปี 1955 
รวบรวมสถติติา่งๆ ทีเ่ปน็ทีส่ดุของโลกมา
จนถึงปัจจุบันด้วย เป็นการขยายสาขาไป
ได้ในทุกๆ ทางอย่างต่อเนื่องจริงๆ
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หุบเขาซิลิคอนไม่ได้จำากัดว่าต้อง

อยู่ในประเทศใหญ่ไฮเทคเท่าน้ัน ข้ามมา

อีกฝั่งโลก ในดินแดนร่ำารวยอารยธรรม 

ยึดมั่นชนช้ันวรรณะและความเช่ือเก่าแก่ 

“อินเดีย” ก็มีหุบเขาไฮเทคกับเขาเหมือนกัน

แถมมีชื่อเสียงโด่งดังน้องๆ ต้นฉบับ เป็น

ฐานการผลิตซอฟต์แวร์ให้กับประเทศต่างๆ

ทั่วโลก บางคนเคยได้ยินแต่ไม่สนเท่าไหร่ 

เพราะติดภาพความโลกเก่าของอินเดีย

มากกว่า... แต่อินเดียนี้ละ ศูนย์รวมความ

สุดขั้ว วิถีอดีตที่เลิกไม่ได้ขนานกับวิถี

อนาคตที่ต้องเป็นไป เป็นประเทศที่ทั้ง

น่าทึ่งและน่าตกใจพอกัน

มาว่าด้วยเร่ืองหุบเขาซิลิคอนแห่ง

แดนภารตะ ไมไ่ดอ้ยูใ่นเดล ีเมอืงหลวง แต่

อยูใ่นเมอืงชือ่ “บงักาลอร์” (Bangalore) ที่

คนไทยชอบไปเรียนภาษาคอร์สสัน้ๆ เปน็

เมืองเอกของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) 

ทางตอนใต้ติดทะเลอาหรับ อันดับห้าของ

เมืองที่ประชากรหนาแน่นที่สุด และเป็นที่

นิยมอันดับสามของประเทศ ที่ว่าเมืองน้ี

เป็นเขา เพราะอยู่บนที่ราบสูงเดคคาน 

สูงจากระดับน้ำาทะเล 3,000 ฟุต อากาศ

สบายต้อนรับผู้คนตลอดปีและสะอาด

ใช้ได ้แตค่่าครองชีพแพงสมเปน็เมืองใหญ่

แล้วอะไรทำาให้บังกาลอร์ได้ช่ือว่า

หุบเขาซิลิคอนแห่งอินเดีย ต้องมาดูกัน

ตั้งแต่ความเป็นโฮมทาวน์ของสถาบัน

เทคโนโลยีต่างๆ ทีเด็ดของเขาคือการ 

“สร้างคน” จริงอยู่ว่าโอกาสทางการ

ศึกษาของชาวอินเดียไม่สูงนักหากเทียบ

ประชากรทั้งประเทศ แต่เปอร์เซ็นต์ส่วนที่

ควา้ปริญญาไดก้จ็ดัวา่คุณภาพดโีดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งบังกาลอร์ 

(Indian Institute of Science, Banga-

lore; IISc) ที่ก่อตั้งโดย จามเศรษฐี ทาทา 

(J.N. Tata) นักพัฒนาอุตสาหกรรมโลก 

มีความโด่งดังเรื่องการคัดเด็กหัวกะทิจาก

หลากหลายสถาบันมาเรียนต่อทางด้าน

เทคโนโลยีชั้นสูง 

บริษัทคอมพิวเตอร์ช้ันนำาทั่วโลก

ให้เครดิตบุคลากรที่จบจากบังกาลอร์ ทั้ง

จับจองและเชิญตัวไปทำางาน ที่ว่ามีคน

อนิเดยีมากมายไปเปน็โปรแกรมเมอร์เกง่ๆ 

ที่อเมริกา หรือทำางานอยู่ในองค์กรอวกาศ 

NASA ไม่ใช่เรื่องอวดโอ่ ทว่า นั่นทำาให้

เกิดปัญหาสมองไหลออกนอกประเทศ วิธี

แก้ปัญหาก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพื่อดึงบุคลากร

กลับมาทำางานที่บ้านเกิด 

ราม กฤษณะ บาลิกา (Ram Krishna

Baliga) ศิษย์เก่าจากสถาบัน IISc ชื่อดัง 

ผู้เช่ียวชาญวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับ

อินเตอร์ คร่ำาหวอดในบริษัทเทคโนโลยี

ช้ันนำาของโลก เป็นผู้วาดฝันการพัฒนา

เมืองบังกาลอร์ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 1975 เรียกเสียงฮือฮา

และข้อกังขาเกิดข้ึนไปทั่ว อย่างไรก็ดี 

คณะรัฐมนตรีแห่งรัฐกรณาฏกะสนับสนุน

ความคิดของเขา ปีถัดมา บาลิกาได้รับ

มอบหมายให้ทำาหน้าที่เป็นประธานและ

กรรมการบริหารสถาบัน KEONICS หรือ 

สถาบันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์แห่งรัฐกรณาฏกะ เพื่อให้

บาลิกาดำาเนินการสานฝันให้เป็นจริง 

หุบเขาซิลิคอนแห่ง
   แดนภารตะ เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

หุบเขาซิลิคอน หรือที่เรียกเท่ๆ ว่า ซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley) คงจะพอคุ้นหูใครหลายคนมาบ้าง 

โดยเฉพาะผู้ติดตามข่าวสารแวดวงไอที เพราะเป็นสถานรวมศูนย์บริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำาของโลก 

เต็มไปด้วยผู้บุกเบิกนวัตกรรม ผู้ผลิตซิลิคอนชิปจำานวนมาก เรียกว่าเป็นศูนย์กลางความไฮเทคขนานแท้ 

หุบเขาซิลิคอนต้นฉบับของโลกกำาเนิดขึ้นในอเมริกา บริเวณส่วนใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ครอบคลุมพื้นที่หุบเขาแซนตาคลาราทั้งหมด มนุษย์หัวกะทิเดินกันขวักไขว่
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ในปี 1978 บาลิกาในฐานะเป็น

ผู้บริหาร KEONICS ได้เร่ิมวางรากฐาน 

“เมืองอิเล็กทรอนิกส์” ด้วยพื้นที่ 332 

เอเคอร์ (830 ไร่) ในหมู่บ้าน Konappana

Agrahara และ Doddathogur ทางใต้

ของบังกาลอร์ สร้างเขตอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีเสียงบ่นจากผู้เช่า

ในพื้นที่ว่าสภาพถนนหนทาง การไฟฟ้า 

และประปาน้ันไม่มีประสิทธิภาพพอ 

หากแต่ KEONICS ก็รับประกันว่า เขต

อุตสาหกรรมที่สร้างข้ึนน้ีจะกลายเป็น 

“หุบเขาซิลิคอนแห่งอินเดีย” ได้แน่นอน 

และเพื่อจะโปรโมตแนวคิดน้ี KEONICS 

ตีพิมพ์บทความในหัวข้อ “ศักยภาพของ

บังกาลอร์สู่การเป็นหุบเขาซิลิคอนแห่ง

อินเดีย” ลงใน Plus นิตยสารเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก มีเนื้อหาว่า

“ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำาให้บังกาลอร์เป็น

หบุเขาซลิคิอน เมอืงน้ีกจ็ะกลายเปน็หบุเขา

ซิลิคอนได้จริงๆ เพราะหากพูดถึงสภาพ

แวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี เมืองนี้ก็

มีพร้อมอยู่แล้ว หากพูดถึงสินค้าที่ผลิตกัน

ในปจัจบุนั บงักาลอร์ทำาไดก้า้วหน้ากวา่น้ัน 

เหน็ไดชั้ดวา่เราคอืศนูยร์วมดา้นซอฟตแ์วร์

และสถาบันวิจัยพัฒนาจากนานาชาติ 

ไม่มีเหตุผลที่จะแยกความต่างระหว่าง

บงักาลอร์กบัหบุเขาซลิคิอน เมอืงน้ีอาจจะ

เป็นเมืองเดียวในประเทศที่มีส่วนประกอบ

สู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี”      

บาลิกาวางมือจาก KEONICS ในปี

1983 ตลอดช่วงที่เขาบริหาร ได้กำาเนิด

สถาบันนวัตกรรมมากมายในอาณาเขตที่

เขาสร้างข้ึน เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น

“บิดาแห่งเมืองอิเล็กทรอนิกส์” จากน้ัน

ในปี 1986 เมืองน้ีได้ก้าวสู่ความเป็น

ศูนย์กลางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเม่ือ 

บริษัท Texas Instruments (TI) ของอเมริกา 

มาตั้งศูนย์กลางการวิจัยวิศวกรรมข้ึนเป็น

แหง่แรก ประกอบกบัตัง้แตป่ ี90 เปน็ตน้มา

รัฐบาลอินเดียได้หันมาให้การสนับสนุน

อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทไฮเทคมากมาย

ของอเมริกาตา่งพากนัยา้ยฐานมาทีเ่มอืงน้ี

เพราะขณะน้ันอเมริกาเผชิญภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำา และที่บังกาลอร์เองก็มีบุคลากร

เก่งๆ รออยู่ด้วยค่าแรงที่ถูกกว่ามาก   

ในปี 2000 ข่าวลือเรื่อง Y2K แพร่

สะพัดไปทั่ว บังกาลอร์ได้กลายเป็นศูนย์

ระบบคอมพิวเตอร์สำารองของโลกหากเกิด

กรณีระบบแมจ่ากอเมริกาลม่ ชว่งเดยีวกนั

นั้นได้มีการส่งออกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ออกสู่ต่างประเทศ ทำารายได้มหาศาลเป็น

ราม กฤษณะ บาลิกา (Ram Krishna Baliga) 
ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น

“บิดาแห่งเมืองอิเล็กทรอนิกส์”
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กอบกำา นิตยสาร BusinessWeek ของ

นิวยอร์ก โปรยหัวว่า “India’s Silicon 

Valley” ในปี 2001 มีเน้ือหาติดตาม

ความเติบโตภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ในบังกาลอร์ หลังจากน้ัน

คำา “หุบเขาซิลิคอนแห่งอินเดีย” (Silicon 

Valley of India) ก็ปรากฏในสื่ออินเดีย

และสือ่ทัว่โลก เปน็คำาทีห่มายถงึบงักาลอร์

อย่างเป็นที่รู้ทั่วกัน

จากจุดเร่ิมต้นด้วยการสร้างคนให้

เป็นที่ยอมรับ สู่การมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง

แท้จริง ส่งให้บังกาลอร์กลายเป็นเมือง

คึกคักและมีความเติบโตสูง มี GDP เป็น

รองเพียง มุมไบ (Mumbai) เดลี (Delhi) 

และกัลกัตต้า (Kolkata) เมืองสำาคัญทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ ของอินเดีย ต่างจากก่อน

หน้านีห้ลายสบิปทีีเ่ปน็เมอืงคอ่นข้างเงยีบ 

เด่นแค่เร่ืองต้นไม้เก่าแก่ สวนสาธารณะ

ร่มรื่น แต่ในทางกลับกัน บังกาลอร์ก็ต้อง

ประสบปัญหาชุมชนแออัด บุคลากรด้าน

ไอทไีมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการทางธรุกจิ

ทีโ่ตพรวดพราดเกินไป ความไมพ่อใจทีรั่ฐ

ทุ่มเทกับเร่ืองนวัตกรรม แทนที่จะใส่ใจ

ความยากจนอันเป็นโจทย์ใหญ่ของชาติ

อย่างไรก็ดี หุบเขาซิลิคอนแห่ง

อนิเดยี เปน็ตัวอยา่งของการตัง้เปา้พฒันา

อย่างจริงจัง จนเกิดเมืองสารสนเทศที่มี

รากฐานแข็งแกร่งไม่แพ้ต้นฉบับ เป็นที่

ยอมรับทั่วโลก แม้ความจริงจะมีหุบเขา

ซิลิคอนอยู่อีกในหลายประเทศ แต่ใช่ว่า

ทกุประเทศจะขับเคลือ่นคลอ่งตวั บางคร้ัง

มีเซเพราะค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการ

แข่งขันสูงลิ่ว บางประเทศเลยต้องจับมือ

กับชาติอื่นเพื่อสร้างความพร้อม ส่วน

บ้านเราเองก็เคยมีคำาหุบเขาซิลิคอนของ

ไทยแว่วมาเหมือนกัน แต่นานแล้วยังไม่

เห็นแวว คงเพราะยังไม่พร้อม ต้องเร่งแก้

ปัญหาอื่นก่อน ก็ต้องรอกันต่อไป ดีกว่า

รีบทำาแล้วเจ็บตัว  

รวบรวมเรียบเรียงจาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore 
https://en.wikipedia.org/wiki/R._K._Baliga
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley_of_India
http://psaenmuk.blogspot.com/2007/07/silicon-valley.html



จอห์น เดวิดสัน ร็อกกี้เฟลเลอร์ (John Davidson Rockefeller) เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน 
เจ้าของกิจการน้ำามันสแตนดาร์ดออยล์ บุคคลที่เรียกว่ารวยที่สุดในโลกตลอดกาล ด้วยการ 
ตีค่าว่ามีเงินประมาณ 663,400 ล้านดอลลาร์ เมื่อปี ค.ศ. 2007 ตามที่ระบุในรายชื่อบุคคลที่

ร่ำารวยที่สุดในประวัติศาสตร์โดยข้อมูลจากฟอร์บส์ เมื่อกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

เรื่อง: ประพันธ์

จอห์น เดวิดสัน ร็อกก้ีเฟลเลอร์ 
บุคคลที่เรียกว่ารวยที่สุดในโลกตลอดกาล

John  D . Rockefeller
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Standard Oil Refinery in Cleveland Ohio

ร็อกก้ีเฟลเลอร์เกิดเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1839 ที่ฟาร์ม

ในเมืองริชฟอร์ด กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นลูก

คนที่สองในบรรดาลูก 6 คน ของ วิลเลียม อเวรี ร็อกกี้เฟลเลอร์

และ อีไลซ่า เดวิดสัน ร็อกกี้เฟลเลอร์ ครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่

เรียบง่าย ฐานะปานกลาง พ่อของร็อกกี้

เฟลเลอร์เป็นพ่อค้าเร่ที่ต้องเดินทางจาก

บ้านไปเพื่อขายของเป็นเวลาแรมเดือน

คนที่เลี้ยงดูร็อกกี้เฟลเลอร์และพี่น้อง

คนอื่นๆ ก็คือแม่ ซึ่งเป็นคนที่เคร่งครัด

ศาสนาและมีระเบียบมาก สอนให้ลูกๆ

รู้จักทำางาน อดออม และบริจาคเงินเพื่อ

แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเสมอ

ตอนที่ร็อกกี้เฟลเลอร์อายุ 12 ปี 

เขามีเงินเก็บมากกว่า 50 ดอลลาร์ ซึ่ง

เป็นเงินที่เขาอดออมมาจากการรับจ้าง

ทำางานให้กับเพื่อนบ้าน เขานำาเงินนี้ไป

ซื้อไก่งวงมาให้ครอบครัวและให้ชาวนา

ในละแวกนั้นยืมเงินจำานวน 50 ดอลลาร์

โดยมีข้อตกลงกันว่าชาวนาจะต้องเสีย

ดอกเบี้ย 7% ในเวลา 1 ปี และปีต่อมา

ชาวนาเอาเงินมาจ่ายพร้อมดอกเบี้ย เงิน

ที่งอกเงยขึ้นมาทำาให้เขาดีใจมาก

เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1855 ร็อคกี้

เฟลเลอร์ ในวัย 16 ปี ออกจากโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเรียนวิชาการ

ธุรกิจที่ Folsom’s Mercantile College

ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนนาน 6 เดือน แต่เขา

เรียนจบได้ภายในเวลาแค่ 3 เดือน ณ

วิทยาลัยแห่งน้ีเขาเรียนรู้การทำาบัญชี

การคัดลายมือ ประวัติศาสตร์ การค้า

ธรรมเนียมการค้า การธนาคาร และการ

แลกเปลี่ยน ปีนั้นเอง เขาได้ทำางานเป็น

ผู้ ช่วยพนักงานบัญชีของบริษัทขนส่ง

ทางเรือที่ชื่อ Hewitt & Tuttle กว่าจะได้

ค่าจ้างต้องทำางานให้ครบ 3 เดือนก่อน

แต่ด้วยความที่เป็นคนขยันและซื่อตรง ทำาให้นายจ้างประทับใจ

และให้ค่าจ้างเขาเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ จากนั้นจึงได้เลื่อนเป็น

พนักงานบัญชีเต็มตัว

ในปี ค.ศ. 1863 ร็อกกี้เฟลเลอร์ จับมือกับ มอริส คลาร์ก

กระโดดเข้าสู่อุตสาหกรรมน้ำามันในฐานะบริษัทผู้กลั่นน้ำามัน 

ณ เมืองคลีฟแลนด์ เมืองศูนย์กลางของการกลั่นน้ำามันในยุคนั้น

แต่การลงทุนในครั้งนี้ พวกเขาได้หุ้นส่วนเข้ามาใหม่คือ ซามูเอล

แอนดรูวส์ (Samuel Andrews) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการกลั่น

น้ำามันจากการเป็นนักเคมี และพี่น้องอีก 

2 คนของคลาร์ก พวกเขา 5 คน ก่อตั้ง

บริษัทกลั่นน้ำามันชื่อ Andrews, Clark 

& Co ขึ้น แต่อีก 2 ปีต่อมา พวกเขา

เกิดความขัดแย้งกันเกี่ยวกับการลงทุน 

ขยายบริษัท ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะขาย

โรงกลั่นน้ำามันให้กับใครก็ตามในหมู่

พวกเขาที่ให้ราคาสูงสุดและผู้ที่ซื้อไป

ก็คือร็อกก้ีเฟลเลอร์ เป็นเงินจำานวนท้ังส้ิน

72,500 ดอลลาร์ และขายหุ้นอื่นๆ ของ

เขาที่มี จากนั้นก็ก่อตั้งบริษัทน้ำามันใหม่

ร่วมกับแอนดรูวส์ ชื่อ Rockefeller & 

Andrews ขึ้น

ผลประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม

น้ำามันของร็อกกี้เฟลเลอร์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ

ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำามัน

ที่กำาลังขยายตัวในยุคนั้น ด้วยวัยเพียง 

24 ปี เขาสามารถผงาดขึ้นมาในธุรกิจ

น้ำามันและขยายบริษัทเพิ่มข้ึนด้วยการ

นำาเงินที่เป็นผลกำาไรกลับมาลงทุนใหม่ 

และให้น้องชายคือ วิลเลียม เข้ามามี

ส่วนร่วมโดยให้เป็นผู้ดูแลการส่งออก

บริหารจัดการสำานักงานของบริษัทที่กรุง

นิวยอร์ก หลังจากนั้น บริษัทของร็อกกี้

เฟลเลอร์ก็ยิ่งขยายตัวมากขึ้นไปอีกเมื่อ

ซามูเอล แอนดรูวส์ ค้นพบเทคนิคการ

กลั่นน้ำามันที่ใช้ต้นทุนต่ำา ร็อกกี้เฟลเลอร์ 

หุ้นส่วน รวมถึงน้องชาย ได้ร่วมกันก่อต้ัง

บริษัท Standard Oil Company ขึ้น

ในปี  1870 สร้างบริษัทน้ำามันที่ใหญ่มาก

ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทในเครือถูก

รวมเข้าด้วยกันภายใต้ Standard Oil Trust เมื่อปี 1882 จน 

Standard Oil กลายเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่บริษัทเดียว โดยมี

เงินทุนชั้นต้นเป็นจำานวน 70 ล้านดอลลาร์ ประมาณการกันว่า 

บริษัทน้ีครอบครองธุรกิจน้ำามันถึงสามในสี่ของธุรกิจน้ำามันใน
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อเมริกา ในช่วงทศวรรษที่ 1890 บทบาทของร็อกกี้เฟลเลอร์

ใน Standard Oil ก็คือการเป็นผู้บริหารสูงสุด เขาเป็นผู้ควบคุม

บริหารกิจการทุกอย่างของบริษัท ก่อนที่เขาจะเกษียณตัวเองและ

วางมือในปี 1896 แต่ชื่อของเขาก็ยังคง

อยู่ในนาม ในฐานะประธาน จนกระทั่ง 

ถึงปี 1911

หลังจากการวางมือในธุรกิจใหญ่ 

ร็อกกี้เฟลเลอร์ในวัย 57 ปี เริ่มบทบาท

ใหม่ของเขาในฐานะชายชราผู้ใจดี ผู้ชอบ 

บำารุงกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และ

บริจาคช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆ

นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1890 ไปจนถึง

วันที่เขาสิ้นลมหายใจนับเป็นระยะเวลา 

40 ปี ที่เขาดำาเนินบทบาทด้านกิจกรรม

เพ่ือการกุศลท้ังส้ิน เขาบริจาครายได้ 10%

ให้โบสถ์ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล

สถาบันวิทยาศาสตร์ หอศิลป์ รวมถึง 

กิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ รวมเงินที่เขา

บริจาคทั้งหมดกว่า 540 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ซึ่งองค์กรและสถาบันเหล่านี้ยัง

ดำาเนินการอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

ในปี 1913 เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิการ

กุศลในนามของเขา มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความอยู่ดี

กินดีของมนุษยชาติท่ัวโลก ให้การส่งเสริม

หลักๆ อยู่ 5 ประการ คือ 1. พื้นฐานการ

อยู่รอด เช่น ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทาง

อาหาร น้ำา และที่อยู่อาศัย  2. สุขภาพ 

ความเหมาะสมเป็นธรรมในด้านระบบ

หรือการบริการทางด้านสาธารณสุขและ

ความรู้ทางการแพทย์  3. ภูมิอากาศและ

สิ่งแวดล้อม  4. การขยายความเจริญสู่

ชนบท  5. ประกันสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ การวิจัยทางสังคม ศิลปะ และอื่นๆ

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมูลนิธิอันดับ

ที่ 13 ในบรรดามูลนิธิต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา จากสินทรัพย์รวม

ทั้งหมดเมื่อสิ้นปี ค.ศ. 2006 เป็นจำานวน 3,810,308,773 ดอลลาร์ 

และหากคิดจากจำานวนเงินที่บริจาคไปเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ แล้ว

มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์จัดเป็นมูลนิธิที่ให้เงินมากที่สุดเป็นอันดับที่ 

32 ของสหรัฐอเมริกา คือให้เงินบริจาค

ทั้งหมดประจำาปีรวมทั้งสิ้น 134,898,208 

ดอลลาร์ และถึงแม้ว่าในปัจจุบันมูลนิธิน้ี

จะไม่ได้เป็นมูลนิธิที่ใหญ่ที่ สุดถ้าคิด

จากสินทรัพย์ แต่มูลนิธินี้ก็เป็นมูลนิธิที่

มีอิทธิพลมากที่สุดมูลนิธิหนึ่งของโลก

เลยก็ว่าได้

ตอนที่ ร็อคกี้ เฟลเลอร์มีอายุได้ 

86 ปี เขาเคยเขียนบทกวีสรุปเรื่องราว

ชีวิตของตัวเองไว้ว่า

“I was early taught to work
as well as play, 

My life has been one long,
happy holiday; 

   Full of work and full of play
I dropped the worry on the way

And God was good to me
every day.”  

ซ่ึงพอประมาณความหมายได้ว่า

“ทำ�ง�น เหมือนอย่�ง เล่นสนุก
 เจ้�จะได้ คว�มสุข อย่�งฉันเห็น

 ให้ทำ�ง�น เต็มที่ อย่�งฉันเป็น
เตะทุกข์ให้กระเด็น พระเจ�้ก็จักเป็น
กำ�ลังใจ”

จอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์ จากโลกนี้ไปอย่างสงบ

เมื่อตอนเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1937 ด้วยวัย 97 ปี 

โดยเข้านอนและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ศพของเขาถูกฝังอยู่ที่สุสาน

เลควิว เมืองเคลฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
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KNOW WHO IS HOME, YOUR LOVED ONES
OR A STRANGER

ที่มา : Netatmo

กล้องวงจรปิดติดบ้านรูปแบบใหม่ที่เก๋ไก๋กว่าระบบใดๆ ที่คุณเคยพบเจอมาทั้งหมดทั้งสิ้น โดยเป็นหนึ่งในทัพของ 

HomeKit ของ Apple นั่นเอง และเจ้ากล้องติดบ้านตัวนี้ยังรองรับอุปกรณ์ไฮเทคล่าสุดจาก Apple อย่าง Apple 

Watch อีกด้วย โดยเจ้ากล้องตัวนี้จะสามารถจดจำาใบหน้าของใครก็ตามที่คุณอยากให้จดจำา และแจ้งเตือนผู้มาเยือน

ให้คุณทราบทันทีที่พวกเขาเข้ามาในบ้านของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอพพลิเคช่ัน

เสริมของ Netatmo ให้รู้จักใบหน้าของ

คนที่คุณอยากให้มันจดจำาไม่ว่าจะเป็น

คนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงของคุณแล้ว 

Netatmo จะจดจำาใบหน้าเหล่านั้นไว้เพื่อ

แจ้งเตือนคุณเวลาที่พวกเขามาเยือนบ้าน

ของคุณ และเนื่องจากเจ้า Netatmo นั้น

ใช้วิธีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์หรือ

อัพเดตอัตโนมัติในทันที เจ้านี่จึงสามารถ

บอกเวลาท่ีคนๆ น้ันเข้ามายังบ้านของคุณ

และจากบ้านไปได้อย่างปัจจุบันทันด่วน 

อัพเดตตามจริงอีกด้วย 

หากเกิดมีใครสักคนที่มันไม่รู้จัก

เข้ามาในบ้านของคุณเพื่อต้องการขโมย

ของหรือทำาอะไรที่ไม่ดีสักอย่าง เจ้ากล้อง 

Netatmo ก็จะส่งสัญญาณเตือนบอกคุณ

บน Apple Watch หรือ iPhone / iPad 

พร้อมรูปถ่ายของผู้มาเยือนนิรนามรายนั้น

ในทันที

ทั้งนี้เจ้า Netatmo ไม่ได้ถูกวางตัว

ไว้เป็นระบบรักษาความปลอดภัยภายใน

บ้านแต่อย่างใดแม้ว่าคุณจะสามารถติด

เจ้า Netatmo เอาไว้ตามบริเวณต่างๆ 

ของบ้านได้อย่างอิสระหรือแม้แต่สั่งการ

ให้มันบันทึกหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ

หรือภาพข้อมูลของเฉพาะบุคคลในเวลา

ที่ต้องการได้ก็ตาม รวมไปถึงการดูวิดีโอ

เคลื่อนไหวเรียลไทม์เมื่อไหร่ก็ได้เพื่อที่จะ

เก็บแต่อย่างใด คุณภาพของวิดีโอที่บันทึก

ไว้นั้นอยู่ในระดับ Full HD พร้อมมุมองศา 

130 องศา โดยจะจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไว้

ใน microSD นั่นเอง   

ตรวจดูว่าเกิดอะไรข้ึนภายในบ้านของ

คุณบ้าง แต่หากคุณระบุไม่ให้มันบันทึก

วิดีโอของใครก็ตามที่คุณได้ป้อนข้อมูลให้

มันรู้จักใบหน้าเอาไว้แล้ว เฟรมวิดีโอที่มี

คนคนนั้นอยู่ก็จะไม่ถูกบันทึกเอาไว้ด้วย

เจ้ากล้อง Netatmo ตามความต้องการ

ของคุณ

กล้อง Netatmo ทำางานผ่านระบบ 

Wifi ภายในบ้านของคุณ 

โดยไม่ เสียค่าใ ช้จ่าย

รายเดือนในการเรียก



สาละวนตามหาสารพันสุขภาพมาฝากท่านผู้อ่านอยู่เป็นนาน ในที่สุดก็ค้นเจอ 
เคล็ดไม่ลับฉบับง่ายๆ สำาหรับรักษาสุขภาพ มาฝากกัน อาจจะหลายข้อสักหน่อย แต่เป็นอะไรที่ 
ทุกคนสรรหาได้ประจำาวัน ลองเลือกปฏิบัติตามอาการที่คุณเป็นอยู่ ขอรับรองผลช่วยบรรเทา 

ค่าหมอค่ายาให้คุณได้ไม่มากก็น้อย

เรียบเรียง: ศิกานต์  

24 วิธี 
Healthy แบบง่ายๆ

1. จิบชาอู่หลง ผู้ที่คันผิวหนังและ
เกาจนตกสะเก็ด ให้ลองด่ืมชาอู่หลงวันละ
สามเวลา สารโพลีฟีนอลในชาจะช่วยให้
อาการดีขึ้น

4. พกรองเท้าผ้าใบ ไปออกกำาลังกาย
ถึงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากทำาตอนหมด
พลัง แต่เช่ือไหม การเดินเร็วๆ ฟ้ืนพลังได้
ดีกว่าการแอบงีบเสียอีก

7. กินผลไม้สีเหลือง ควรลดโซเดียม 
และเพิ่มโพแทสเซียมด้วยการกินกล้วย 
ส้ม แคนตาลูป ห่างไกลความดันโลหิตสูง
และดีต่อสุขภาพหัวใจ

2. นวดขมับ แตะน้ำามันที่มีกลิ่นหอม
สดชื่นจากใบสะระแหน่หรือไทเกอร์บาล์ม
ที่ขมับ นวดเบาๆ จะช่วยบรรเทาอาการ
มึนตึ้บระหว่างวัน

5. กินปลาทะเล ใครที่รู้สึกตาแห้ง 
ลองกินปลาทะเล เช่น แซลมอน ซาร์ดีน 
และแมคเคอเรล สาร omega-3 ในปลา
จะช่วยให้ดวงตาฉ่ำาวาว

8. เพิ่มกระเทียม ใส่กระเทียมและ
หัวหอมลงในมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มรสชาติ 
เพิ่มคุณสมบัติต่อต้านไวรัส และเพิ่มภูมิ
คุ้มกันให้กับร่างกาย

3. ดื่มน้ำาขิง น้ำามันสกัดในขิงช่วยลด
อาการคัดจมูก แน่นหน้าอก ถามหาได้
ตามร้านขายเต้าฮวย เอาไม่หวาน ไม่ใส่
ปาท่องโก๋ จะได้ซดน้ำาขิงเป็นชาม

6. เพิ่มจุลินทรีย์ที่ด ี ตามหาคำาว่า  
“โปรไบโอติกส์” บนฉลากโยเกิร์ตในตู้แช่
ที่ต้องเย็นจริงๆ จะช่วยในการย่อยอาหาร 
เพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำาไส้

9. ดื่มกระเพรา ชาวตะวันตกนำาใบ
กระเพรามากลั่นเป็นชา ดื่มเพื่อลดระดับ
ฮอร์โมนความเครียด แต่คนไทยอย่างเรา
กินเป็นใบในผัดกระเพราก็ได้
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16. โรยพริกชี้ฟ้า พริกแดงเรียวยาว
ที่คนไทยนำามาป่นโรยหน้าอาหารหรือกิน
สดๆ นี้ มีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียน
โลหิตในร่างกาย

10. กินอาโวคาโด ใส่อาโวคาโดลงใน
สลัด ปั่นเป็นสมูทตี้ หรือสอดไส้แซนด์วิช 
จะทำาให้กินอร่อยขึ้น แถมช่วยลดอาการ
ผิวแห้งกร้าน

19. ดื่มชาสะระแหน่ จิบชาสะระแหน่
หลังมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการย่อย แต่ไม่แนะนำาสำาหรับผู้ที่เป็น
กรดไหลย้อน

13. ทาครีมทานตะวัน ครีม เจล 
หรือขี้ผึ้งที่มีส่วนผสมของ Arnica พืชใน
ตระกูลดอกทานตะวัน มีสรรพคุณช่วยลด
อาการบวมช้ำาบนใบหน้า

22. ผ่อนคลายก่อนนอน ผสม
น้ำามันหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ลงในอ่าง 
อาบน้ำาและเปิดเพลงคลอเบาๆ ขณะอาบ
จะช่วยให้นอนหลับสบาย

17. ทาชะเอมเทศ ตามหาชะเอมเทศ
แบบผง นำามาผสมน้ำา จากนั้นแต้มลงบน
แผลเป่ือยตามร่างกายหรือในช่องปาก 
ช่วยลดอาการอักเสบเรื้อรัง

11. คุยสัพเพเหระ อย่าจมจ่อมอยู่กับ
งานอย่างเดียว สนทนาเรื่องสบายๆ กับ
เพื่อนฝูงบ้าง แค่วันละ 10 นาที ก็ช่วยลด
ความเครียดลงได้แล้ว

20. รับวิตามินแดด ออกกลางแจ้ง
บ้างตอนเช้า เพื่อให้ร่างกายรับวิตามิน D
จากแสงแดดที่ไม่แรงจัดเกินไป เป็นการ
เพิ่มแคลเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรง

14. สั่งวาซาบิ ถ้าคุณชอบกินอาหาร
ญี่ปุ่น อย่าลืมกินวาซาบิและเห็ดหอมด้วย
เพราะสองอย่างน้ีมีสารท่ีช่วยต่อสู้กับเช้ือ
แบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟันผุ

23. ล้างมือนานๆ การล้างมือด้วย
สบู่กับน้ำาธรรมดาช่วยป้องกันโรคหวัดได้
แต่ควรล้างให้นานประมาณร้องเพลง
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 ครั้งจบ

18. ขจัดกล่ินเท้า ช่วงหน้าร้อน อาจมี
กลิ่นไม่พึงประสงค์จากเท้าของคุณ ใช้วิธี
ง่ายๆ เพียงแช่สำาลีในแอลกอฮอล์ นำามา
เช็ดเท้าและรองเท้าให้สะอาด

12. นวดเท้า หาขวดกลมๆ เรียบๆ 
แทนลูกกลิ้งมาวางใต้ฝ่าเท้า เหยียบนวด
ไปมาให้เลือดไหลเวียน จะช่วยลดอาการ
เจ็บส้นเท้าได้ดี

21. หมั่นแปรงลิ้น เพื่อลมหายใจที่
หอมสดชื่น ตามหาเครื่องแปรงลิ้นมาช่วย
กำาจัดแบคทีเรียในช่องปาก นอกเหนือจาก
การแปรงฟัน

15. ดื่มน้ำาเปล่า การดื่มน้ำาน้อยทำาให้
ปวดหัว ไมเกรนข้ึน ควรดื่มน้ำาเปล่าให้มาก
และหาผ้าปิดตา เอนตัวนอน จะช่วยลด
อาการปวดไมเกรน

24.  ผสมน้ำาผึ้งมะนาว น้ำาผึ้ง 3-4
ส่วน น้ำามะนาว 1 ส่วน ผสมกับน้ำาอุ่น 
ดื่มสลายอาการระคายคอ โดยเฉพาะผู้ที่
ไอตอนกลางคืนบ่อย 

แปลเรียบเรียงจาก:  www.wholeliving.com/136136/50-simple-health-tips#26815
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ภิชญา ศรีกุญชร หรือ เชฟกุ๊กก๊ิก 

Chef de partie จากร้าน EST.33 by 

Singha สาขา the nine พระราม 9 

ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการ

จัดการครัวและภัตตาคาร ประสบการณ์

การทำางานกว่า 5 ปี ปัจจุบันเป็นหัวหน้า

ดูแลในส่วนของครัวเย็นและขนมหวาน

1. ต้มนมและครีมให้เดือด เติมน้ำาตาลทราย คนใหเ้ขา้กนัจนน้ำาตาลละลาย ใสน้่ำามะพรา้ว 

เนื้อมะพร้าว คนให้เข้ากัน ใส่เจลาติน*

2. นำามาพักไว้ให้เย็น จากนั้นเทใส่ถ้วย นำาไปแช่เย็นให้เซ็ตตัว (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

3. ก่อนเสิร์ฟ หั่นมะม่วงสุกผสมกับน้ำาเสาวรส อัตราส่วน 1 : 1 เทลงบนตัว Panna Cotta 

ที่แช่เย็นไว้ และตกแต่งด้วยใบสะระแหน่

นำาแผ่นเจลาตินแช่ในน้ำาเย็นจัด 2-3 นาที ให้แผ่นเจลาตินน่ิมและเกาะตัวกันเป็นใช้ได้

วิธีทำ�

วิธีเตรียมใช้ง�นเจล�ติน 

เตรียมส่วนผสมให้พร้อม ต้มนมให้เดือด (ใช้ไฟอ่อน) แช่เจลาตินทิ้งไว้ 2-3 นาที พักไว้ให้เย็นก่อนเทใส่ถ้วย

ส่วนผสม

COCONUT PANNA COTTA and Mango Passion Fruit Sauce

150

100

50

3

200

50

ครีม 

นม 

น้ำาตาล 

เจลาติน 

น้ำามะพร้าว 

เนื้อมะพร้าว 

มะม่วงสุก

น้ำาเสาวรส

กรัม

กรัม

กรัม

แผ่น

กรัม

กรัม
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February

January

March

เป็นคนดื้อ ใจแข็ง จริงจัง มีความ 

ทะเยอทะยานสูง ชอบให้คำาแนะนำาคนอื่น

และชอบให้คนอื่นแนะนำา ชอบสังเกต

จุดอ่อนของคนอื่น เพลิดเพลินกับการ

วิพากษ์วิจารณ์ ทำางานเก่ง หลักแหลม 

ความคิดลึกซึ้ง เจ้าระเบียบ ค่อนข้างจะ

เงียบขรึม ยกเว้นยามต่ืนเต้นหรือกังวล 

รู้วิธีทำาให้ผู้อื่นมีความสุข เอาใจใส่คนอื่น

โรแมนติก แต่มักแสดงความรู้สึกไม่เก่ง 

รักเด็ก กตัญญู มีทักษะทางสังคมดีเยี่ยม 

แตแ่อบข้ีอจิฉาเลก็ๆ มกัเปน็หวดับอ่ยคร้ัง 

เป็นคนเก็บเงินอยู่

มักจะเพ้อฝันเก่ง ฉลาดหลักแหลม 

บุคลิกแปรปรวน มีเสน่ห์ แอบเซ็กซี่ด้วย

บุคลิกและนิสัย แต่โดยรวมค่อนข้างขี้อาย 

เจียมเนื้อเจียมตัวพอประมาณ มีความดื้อ

ซอ่นอยู ่จนบางคร้ังหลดุพฤตกิรรมกา้วร้าว

เมื่อถูกบังคับให้อยู่ในกรอบเพราะเป็นคน

ค่อนข้างรักอิสระ โลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบ

เร่ืองจกุจกิไร้สาระ โกรธง่าย หายเร็ว เพือ่น

เยอะ อ่อนไหว เสียความรู้สึกง่าย ใช้จ่าย

สุรุ่ยสุร่าย เชื่อไสยศาสตร์และโชคลาง

มีเสน่ห์ เซ็กซี่ เป็นตัวของตัวเองสูง

ลกึลบัน่าคน้หา แต่กมี็ความเปน็ธรรมชาต ิ

ใจกว้าง ข้ีสงสาร ชอบช่วยเหลือคนอื่น 

เอาใจใส่คนรอบข้างเก่ง รักสันติภาพ 

ขณะเดียวกันก็โกรธง่าย ขัดแย้งในตัวเอง

เบาๆ เดี๋ยวเห็นใจ เดี๋ยวไม่พอใจ เป็นคน

เจา้อารมณ์พอสมควร แตส่ดุทา้ยกใ็จแข็ง

ไดไ้มน่าน มกัจะชอบใหค้นมาสนใจตัวเอง

รักการเดินทาง ชอบอยู่ในโลกความฝัน

และจินตนาการ มักตัดสินใจเลือกคู่เร็ว 

มีความสามารถพิเศษทางดนตรีและชอบ

แต่งบ้าน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม
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April July October

May August
November

June September December

ค่อนข้างใจร้อน ตัดสินใจเร็ว และ

มักเสียใจภายหลังอยู่บ่อยๆ มีชีวิตชีวา 

หลงตัวเองพอตัว มีเสน่ห์เฉพาะกับคนที่

รักเขาเท่านั้น ไม่ได้เด่นสะดุดตาคนทั่วไป 

แต่ก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีช้ันเชิง เป็นที่

ปรึกษาที่ดีให้คนรอบข้าง มนุษยสัมพันธ์

เป็นเลิศ กล้าหาญ รักการผจญภัยและ 

หลงใหลความท้าทาย อ่อนโยนในบางครั้ง

ก้าวร้าวในบางอารมณ์ ความจำาเป็นเลิศ

เร่ืองสุขภาพมักจะเจ็บหน้าอกและปวด

ศีรษะอยู่บ่อยๆ

ใจแข็ง ปากแข็ง เข้มแข็ง เอาแต่ใจ

ความคิดคมคาย โกรธง่าย ฉุนเฉียว และ

เป็นคนที่เพ้อฝัน มีจินตนาการสูง มีทักษะ

ในการโน้มน้าวจติใจผูอ้ืน่ รูปลกัษณ์มกัดดู ี

และมกัจะเปน็คนทีเ่กดิมาพร้อมญาณทพิย ์

หรืออย่างน้อยก็จะมีลางสังหรณ์แม่นยำา 

รักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่น่ิง รักศิลปะ

วรรณกรรม ทำางานเก่ง มีชีวิตชีวา แต่

คอ่นขา้งสรุุ่ยสรุ่าย มกัจะมปีญัหาสขุภาพ

ที่หู ลำาคอ หายใจไม่ค่อยคล่อง

วิสัยทัศน์กว้างไกล ช่างฝัน มโนเก่ง 

ไอเดียบรรเจิด ความรู้สึกไว สุภาพ พูดจา

น่าฟัง แต่ก็เป็นคนจิตใจโลเล ตัดสินใจช้า 

อารมณ์แปรปรวน สองบคุลกิ ตอ้งการสิง่ที่

ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอจึงมีนิสัยจู้จี้จุกจิก 

เร่ืองเยอะ แต่กเ็ปน็คนอารมณ์ขัน ออ่นไหว

งา่ย เสยีใจกง็า่ย และมักจะใช้เวลาเยยีวยา

ตัวเองค่อนข้างนาน มีทักษะการเจรจา 

เพื่อนเยอะ รู้จักผูกมิตร แต่งตัวเป็น และ

ชอบทีจ่ะทำาใหตั้วเองดดู ีแตก็่เบือ่ง่าย สว่น

สุขภาพมักจะเป็นโรคหวัด

มีเพื่อนเยอะ แต่ชอบอยู่คนเดียว 

ไม่ชอบความอึกทึก น่ิงเงียบโดยพื้นฐาน 

ความคิดดี มีไหวพริบ เรียนเก่ง มีความ

มุ่งมั่นสูง ชอบอยู่กับบ้าน จมอยู่กับอดีต 

ถ้ามีคนทำาให้โกรธจะอภัยง่าย แต่ไม่ลืม 

อารมณ์แปรปรวนเบาๆ แต่ไม่ก้าวร้าว 

นอกจากจะสุดขีดจริงๆ ไม่มีใครตามทัน 

และไม่ค่อยมีใครเข้าใจคนเกิดเดือนน้ีนัก 

แต่คนเดือนน้ีก็อ่อนไหวง่าย มักตัดสิน

คนจากการสงัเกต เสยีใจนานและเยยีวยา

ตวัเองนาน สขุภาพมกัจะมปีญัหาทีร่ะบบ

การย่อยอาหาร

ชอบพูดคุย รักเพื่อนมาก มักเป็นคน

ที่บุคลิกท่าทางดี ให้ความสำาคัญกับเพื่อน

เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มักจะทำาให้เพื่อนเสีย

ความรู้สึกอยู่เสมอ เพราะมักจะผิดสัญญา 

หรือให้ความหวังลมๆ แล้งๆ เพียงแต่จะ

กูคื้นความผดิพลาดของตวัเองไดเ้ร็ว ลกึๆ 

เปน็คนดือ้ดงึ ข้ีงอน ไมส่นใจสิง่ทีค่นอืน่คดิ 

แตถ่งึอยา่งน้ันกมี็อารมณ์สนุทรีย ์รักศิลปะ 

วรรณกรรม รักเด็ก และการเดินทาง เรื่อง

การเงินค่อนข้างสุรุ่ยสุร่าย เก็บเงินไม่อยู่

มเีสน่ห ์ออ่นโยน หว่งใยผูอ้ืน่ เปน็คน

ตลก หัวเราะง่าย กล้าหาญ ไม่กลัวที่จะ

เสีย่ง มภีาวะความเปน็ผูน้ำาสงู แต่ตดัสนิใจ

ไม่เด็ดขาดเท่าไหร่ ช่างสังเกต ใจกว้าง 

แต่บางครั้งก็เกินไป เป็นที่ปรึกษาที่ดี แต่

แอบมีมุมข้ีอิจฉา โกรธง่าย ระมัดระวัง 

รักการเพ้อฝัน ทะเยอทะยานสูง มีความ

สามารถด้านศิลปะ ดนตรี การป้องกันตัว 

โรแมนติก อ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอ เร่ือง

สุขภาพ ค่อนข้างขี้โรค ป่วยออดๆ แอดๆ 

มีจุด เด่นในเ ร่ืองของความคิด

สร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ แม้บางครั้ง

จะแหวกแนวและล้ำาเกินไปจนคนอื่นตาม

ไม่ทัน มักจะเป็นคนมีความลับเยอะและ

เก็บความลับเก่ง พูดน้อย นิสัยโดยรวม

น่ารัก กลา้หาญและใจกวา้ง ตดิทีป่ากแข็ง

ไปหน่อย อารมณ์แปรปรวน บางครั้งเลย

ดูเหมือนเอาใจยาก ชอบสันโดษ ชอบ

กระตุ้นตัวเองและผลักดันตัวเองด้วยวิธี

แปลกๆ เป็นคนทำางานเก่ง มีศักยภาพ

เต็มเปี่ยม ลึกซึ้ง และโรแมนติกในเร่ือง

ความรักพอสมควร

เป็นคนอ่อนโยน มีทักษะในการ

ประนีประนอม ระมัดระวังตัวสูง ความ

รู้สึกไว เจ้าระเบียบ ชอบที่จะช้ีให้เห็น

ความผิดพลาดของผู้คน ชอบวิพากษ์

วิจารณ์ ปากแข็ง พื้นฐานเป็นคนเงียบๆ 

แต่สามารถเข้าสังคมได้สบาย เป็นคน

จงรักภักดีแต่บางคร้ังก็มีแอบซิกแซก

หลบหลีก ทำางานเก่ง มั่นใจในตัวเอง 

ใจกว้าง ความจำาดี ฉลาด มีความรู้และ

ชอบที่จะหาข้อมูล รักกีฬา ความเฮฮา 

และการเดินทาง เก็บอารมณ์เก่ง มักชอบ

คิดเล็กคิดน้อยในความสัมพันธ์

ใจกวา้ง เซก็ซี ่ทะเยอทะยาน ใจร้อน 

ความอดทนต่ำา คนเกิดเดือนน้ีมักจะมี

อิทธิพลในองค์กร เป็นหัวหน้างาน เป็นที่

เคารพนับถือจากคนรอบด้าน มีทักษะ

ผู้นำาสูง ชอบเข้าสังคม และชอบที่จะได้รับ

ความรัก ซื่อสัตย์เช่ือถือได้ ไม่โลเลหรือ

อ่อนไหว ไม่เห็นแก่ตัว มั่นใจในตัวเองสูง

เพราะภูมใิจกบัสิง่ทีต่วัเองเปน็ รักอสิระ รัก

ความเฮฮา โดยพื้นฐานเป็นคนอารมณ์ขัน 

แม้จะเจ้าระเบียบในบางเรื่องก็ตาม

เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

พฤษภาคม สิงหาคม

พฤศจิกายน

มิถุนายน
กันยายน ธันวาคม
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ไม่ตดเลยก็ไม่ดี... เรื่องตดกับถ่ายหนักเป็นเรื่องเดียวกัน

คือการระบายสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายโดยการบีบตัวของลำาไส้

ใหญ่ หากคุณไม่ตดเลย มีแนวโน้มว่าสำาไส้คุณกำาลังผิดปกติ 

สรุปแล้ว หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นตัวเพิ่มก๊าซและแบคทีเรีย

ในลำาไส้ก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการตดได้มากขึ้น 

แต่ไม่ต้องให้ใครช่วยพิสูจน์ให้หรอกนะ... เดี๋ยวถูกมองบนใส่   

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.labsamong.com

ที่จริงลมตดของคนมีทั้งก๊าซที่เหม็นและไม่เหม็นรวมกัน 

ที่ไม่เหม็นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไฮโดรเจน 

มีเทน ส่วนที่เหม็นคือ ก๊าซคีทีน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

ลำาไส้ใหญ่สร้างก๊าซเหล่านี้ขณะย่อยอาหาร จากการศึกษาพบว่า

99% ของตดนั้นไม่มีกลิ่น กลิ่นเหม็นมาจาก 1% ที่เหลือเท่านั้น 

และกลิ่นกับเสียงก็ไม่สัมพันธ์กัน ตดที่ดังสนั่นมักไม่ค่อยมีกลิ่น 

แต่ตดที่ไม่มีใครได้ยินนี้ละ มักจะส่งกลิ่นเหม็นร้ายกาจสุดๆ

กินอะไรทำ�ให้ตดเยอะ... กินอาหารจำาพวกโปรตีนสูงและ

ผักบางชนิด เช่น ถั่วเม็ดแบน ถั่วแขก นม หอมหัวใหญ่ มันเทศ 

ชีส เม็ดมะม่วงหิมพานต์ บร็อคโคลี กะหล่ำาปลี ข้าวโอ็ต ยีสต์ใน

ขนมปัง แต่ถ้ากินอาหารที่มีตะกอนแป้งมาก ลมตดก็จะแรงและ

ทำาให้ตดเสียงดัง

กลั้นตดไม่ดียังไง... ถ้าคุณพยายามกลั้นตด ก๊าซที่เป็น

ของเสียก็จะซึมกลับเข้าไปในเลือดและตับแทน

ข้อแนะนำ�เพื่อให้ตดน้อยลงและไม่เหม็น
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มเติมก๊าซ 

• ลดอาหารไขมันสูง

• ไม่กินอาหารค้างคืนที่นำาออกมาอุ่น 

• ไม่กินอาหารและน้ำาเร็วเกินไป 

• งดอมลูกอม เคี้ยวหมากฝรั่ง และสูบบุหรี่

คุณอาจจะมองว่าการผายลม หรือ ตด เป็นเรื่องน่าอาย แต่อย่าเครียดไปเลย 

เพร�ะก�รตดเป็นเรื่องธรรมช�ติ และถ้าคุณเอาแต่กลั้นมันไว้ก็จะยิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ 

ที่ว่าอย่างนี้ ไม่ได้แปลว่าเราเชียร์ให้คุณปล่อยตดกลางที่สาธารณะ

แบบไม่อายฟ้าอายดินนะ แบบนั้นผิดกาลเทศะ แต่เราจะมาแนะนำาว่า 

ควรกินอะไรให้ร่�งก�ยตดน้อยลงและไม่มีกลิ่นเหม็น

กินอะไร...ตดไม่เหม็น
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Walt Disney ไมเ่พยีงผลติการต์นูและสวนสนกุใหก้บัเดก็มาหลายยคุหลายสมยั
เท่านั้น ปีล่าสุดยังเป็นอันดับสองของบริษัททั่วโลกด้าน CSR ที่คำานึงถึงการให้
เพือ่สงัคม ไมว่า่จะลดขยะเพือ่ชมุชน ปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม และงานอาสาสมคัรตา่งๆ 
อีกทั้งมีโครงการใหม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ดีสนีย์ในการสร้างตัวละครต่างๆ ในภาพยนตร์ เช่น ช้าง ผีเสื้อ ปะการัง 
ลิงทามารีน กอริลล่า เต่าทะเล ฉลาม นกกระเรียน แรด และเสือ

บุ ค ค ล ที่ บ ริ จ า ค เ ลื อ ด ใ ห้ กั บ 
สภากาชาดมากที่สุดในโลกคือ 
Phil Baird วัย 75 ปี บริจาค
มากถึง 231 ครั้งเลยทีเดียว

NuSk in  บริษั ทผลิตภัณฑ์สำ าหรับผิวมี โครงการ Nour i sh  the 
Children ไม่ใช่การแจกครีมทาผิวหรืออย่างไร แต่เป็นการมอบอาหารให้กับ
เด็กยากไร้มากกว่า 350 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีโครงการ Force for Good 
Foundation ที่ช่วยเหลือเด็กจากโรคระบาดและความยากจนอีกด้วย

บริษัท Microsoft ได้สนับสนุนให้พนักงานร่วมด้วย
ช่วยกันหาเงินเพื่อบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงกำาไร
กว่า 31,000 แห่ง โดยมีโครงการ Employee giving 
campaign ที่เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นตัวหลัก
ที่สามารถหาเงินบริจาคได้มากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และยังมีโครงการเล็กๆ น้อยๆ อีกยิบย่อย

บริษัทใหญ่ๆ ของโลกที่ติด Top10 
ทางด้าน CSR ในปี 2015 เป็นบริษัท 
ที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ Google,  BMW, 
Walt Disney, Microsoft, Daimler, 
Lego, Apple, Intel, Rolls-Royce
และ Rolex

Toms shoes รองเท้ายี่ห้อดัง
ของอเมริกาที่ว่ากันว่าสวมใส่
สบายมากๆ รู้ไหมว่าทุกครั้งที่
ลูกค้าซื้อรองเท้า Toms 1 คู่
รองเท้าอีก 1 คู่จะนำาไปบริจาค
ให้กับเด็กที่ขาดแคลน โดยในปี
2012 รองเท้าที่บริจาคไปแล้วมี 
มากกว่า 12 ล้านคู่

3 บริษัทยักษ์ ใหญ่ที่ ขึ้นชื่อ เรื่องให้ความ
สำาคัญกับพนักงานในองค์กรได้ แก่  The 
Walt Disney, Google และ Microsoft
ส่วนบริษัทที่ ให้ความสำาคัญใน เรื่องของ
สภาพแวดล้อมในที่ทำ างาน ก็ เป็นไปตาม 
ที่คาดคือ Google และ Microsoft

พูดถึงบริษัทใหญ่ๆ กันมาเยอะแล้ว 
มาลองดูการบริจาคอื่นๆ กันบ้าง
Guinness world record ได้ยกให้ 
Alyse Ogletree หญิงชาวสหรัฐ
อเมริกาเป็นผู้บริจาคน้ำานมมากที่สุด 
ซึ่งเธอได้บริจาคให้กับธนาคารน้ำานม
ในรัฐเท็กซัส ทั้งหมด 1,569.79 ลิตร 
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2011 ถึง 
25 มีนาคม 2014  

ปัจจุบัน ประชากรกว่า 2.5 ล้านล้านคนในประเทศ
กำาลังพัฒนา หรือราว 40% ของประชากรทั่วโลก
ไม่มีห้องน้ำาใช้ บริษัทผลิตกระดาษชำาระรีไซเคิล 
Who gives a crap หรือ WGAC ได้เห็นปัญหานี้ 
และแบ่งผลกำาไร 50% ไปสร้างห้องน้ำาให้กับผู้ยากไร้ 
โดยห้องน้ำาที่สร้างขึ้นมีจำานวนกว่า 120,000 ห้อง

CSR
K N O W L E D G E

Corporate Social Responsibility

ในช่วงหลัง บริษัท Lego หันมาให้ความ
สนใจ CSR มากขึ้น เพราะทางบริษัท
มุ่งเน้นไปที่ความสำาเร็จแบบยั่งยืนถาวร 
(Sustainability) โดยพยายามหาวัตถุดิบ
มาทดแทนพลาสติกและใส่ใจในขั้นตอน 
การผลิตเพื่อช่วยลดโลกร้อนไม่ว่าจะเป็น
การเปลีย่นและลดขนาดกลอ่งบรรจภุณัฑ ์
รวมทัง้จบสญัญาการเปน็พารต์เนอรช์พิ
กับ Shell หลังจากที่ Shell ประสบปัญหา
ภาวะแรงกดดันจากกลุ่มนักอนุรักษ์
ธรรมชาติ เช่น Greenpeace เป็นต้น
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

นักร้อง นักแสดง

จุลจักร จักรพงษ์ 

“ฮิวโก้” 

สิง่ทีค่ณุขาดไม่ได้ในชีวติประจำาวนั “รองเทา้ครับ เดนิเทา้เปลา่ในกรุงเทพฯ ผมไม่

แนะนำาครับ” อาหารจานโปรดของคุณคือ “แกงเขียวหวานไก่ ฝีมือแม่ยาย” 

คุณมีความสุขที่สุดเมื่อ... “เมื่อทำางานครับ” ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่าเป็น

ช่วงเวลาที่คุณอยากกลับไปแก้ไข “ไม่มีครับ เพราะว่าถ้ากลับไปแก้ไข สิ่งที่เรา

มีตอนนี้เราอาจจะไม่มีก็ได”้ สิ่งที่คุณกลัว... “กลัวว่าบ้านเมืองจะเลยเส้นบางเส้น

ที่ย้อนคืนไม่ได้ ในเรื่องความคิดที่แตกแยก ฝักฝ่ายต่างๆ กลัวคนจะ

หลงอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ และโลกอินเตอร์เน็ต มากกว่า

โลกของความจริง” บุคคลที่คุณชื่นชมมากคือใคร เพราะ

อะไร “อ.ถวัลย์ ดัชนี เพราะเป็นคนเต็มที่ ทิ้งผลงาน

ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน” หนังสือหรือ

นิตยสารที่คุณชอบอ่าน “บางกอกโพสต์ หนังสือ

จะไม่ค่อยอ่านซ้ำา แต่ถ้าเกี่ยวกับชีวิตก็เร่ือง 

มูซาชิ” สิ่งที่ดีท่ีสุดในตัวคุณ “อันน้ีต้อง

ถามคนอื่นครับ เราไม่ค่อยคิดถึงความดี 

ตัวเองเท่าไหร่” สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ

“นิสัยครับ” นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่า

แย่ที่สุด “ใจร้อน ขี้เกียจ เอาแต่ใจ”

นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ 

“การคิดผ่านสายตาคนอื่น เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา ต้องมีความเข้าใจใน

สิ่งที่แตกต่าง” คุณรู้สึกประทับใจกับ...

“ประสบการณ์ที่เจอ อาจไม่ทุกวัน แต่

มันบ่อยพอให้เรายังอยากอยู่บนโลกน้ี” 

คุณอยากทำาอะไรก่อนตาย “ยังอยากใช้

ชีวิตต่อครับ ชีวิตคือการเดินทางมากกว่า

จุดมุ่งหมาย” ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณ 

อยากเปน็อะไร “อยากเปน็นักโบราณคดไีปขุดหา

ไดโนเสาร”์ ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร 

“นกครับ เพราะจะได้ไม่เป็นคน” 
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