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ปีนี้เราฉลองครบรอบ 85 ปี ส่ิงแรกท่ี
นึกถึงก็คือว่าบริษัทฝ่าฟันอะไรมามากจริงๆ 
ในช่วง 85 ปีที่ผ่านมาหรือจะมองกลับไปนาน 
กว่านั้นก็ได้นะครับ เพราะพระยาภิรมย์ภักด ี
ก็ฝ ่าฟันชีวิตมาเกือบ 60 ปีก ่อนที่จะมา
ลงเอยว่าจะเริ่มกิจการเบียร์เป็นคร้ังแรกของ
ประเทศไทย และกว่าจะจัดตั้งบริษัทและ
สร้างโรงเบียร์เสร็จก็เจออะไรอีกหลายอย่าง 
ท้ังปัญหาการเมืองครั้งใหญ่หลวง คือการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงความอิจฉาของผู้อ่ืนที่อยากจะ
ขโมยความคิดไปดือ้ๆ รวมถงึการบ้านทีพ่ระยาภริมย์ภกัดที�าเสรจ็
แล้วมอบให้ทางรฐัพจิารณาผ่านการเมอืงมาอกีหลายยคุหลายสมัย 
ผ่านความแฟร์และความไม่แฟร์ของคนใหญ่คนโต หลังจากสมัย
ท่านเจ้าคุณได้จบลง บริษัทและผู้บริหารก็ฝ่าฟันกันต่ออีก ไหนจะ
เศรษฐกจิล่มตอนต้มย�ากุง้ทีเ่ราต้องปิดบรษิทัลกูไปหลายบรษิทัและ
ไฟไหม้โรงเบียร์ครั้งใหญ่อีก หนักสุดคงจะเป็นตอนที่ยอดขายเรา
ตกต�่าสุด เสียเกือบทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้น ยกเว้น 4 อย่างที่ท่าน
เจ้าคุณได้มอบให้ไว้กบัลกูหลานคอื การดแูลครอบครวั ความกล้า
ท่ีจะเดนิต่อไม่ท้อถอย ความมคีณุภาพทีด่ทีีสุ่ดของสนิค้าของบรษิทั 
และความเช่ือมัน่เรือ่งความสขุ อ่านดแูล้วนกึถงึสงิห์เวย์ทนัท ีนัน่ละ 
ครับที่มาของสิงห์เวย์ ก็คือสปิริตของพระยาภิรมย์ภักดีนั่นเอง

เราเป็นบรษิทัเก่าแก่ครบั หลายคนอาจจะเหน็ว่าเชยบ้างเก่าไป
ท�าอะไรเดมิๆ แต่เราคงความเป็นไทยครบั ระลกึถงึชาตทิีเ่ราอาศยั
อยู่ในขณะที่คนสมัยใหม่อาจจะลืมหรือทิ้งไปบ้างแต่เราไม่ควรลืม
ความเป็นไทย ครอบครวัมาทีห่นึง่ ถามคนเก่าคนแก่ในบรษิทัเขาจะ
เล่าเป็นเสียงเดยีวกนัว่าท่านเจ้าคณุดแูลทุกคนในบรษิทั แต่ปัจจบุนั
การดแูลอาจจะเปล่ียนไปหน่อยกเ็พราะคนมากขึน้ จากครอบครวั 
ไม่ถงึ 100 คน ปัจจบุนัเราจะเหยยีบหลักหมืน่แล้วกต้็องมกีารปรับกนั 
บ้างแต่กพ็ยายามคงหลายๆ เรือ่งไว้ หลายคนทีผ่่านช่วงตกต�า่ของ
บรษิทัเม่ือไม่นานมาน้ีน่าจะเล่าให้ฟังได้ดีว่าการเป็นครอบครวัสงิห์นัน้
เป็นอย่างไร นอกจากนีค้วามกล้ากคื็อสปิรติของชาวสงิห์ครบั ท่าน

เจ้าคุณกล้ามากสุดที่จะเริ่มธุรกิจใหม่เอี่ยมใน
ประเทศทีก่�าลงัพฒันาตามโลกตะวันตก สนิค้า
เบยีร์คอืสินค้าส�าคญัทีป่ระเทศจะแจ้งเกดิควรที่
จะต้องม ี(อนันีไ้ม่ได้พดูเองแต่ชาวโลกตะวันตก 
เขาว่ากัน) และสินค้านั้นเมื่อเป็นหน้าตาของ
ประเทศชาติแล้วก็ต้องเป็นของท่ีมีคุณภาพดี
ที่สุด เพราะของไม่ดีก็จะบอกถึงหน้าตาของ
ประเทศนั้นเองนะครับ ปิดท้ายด้วยการสร้าง
ความสขุ มนัเริม่ในบ้านของตวัเอง คนเราสขุดี

กจ็ะช่วยเหลือผูอ้ืน่ให้มคีวามสขุด้วย สนิค้าขายดส่ีงออกได้หน้าตา 
ประเทศดี คนในประเทศก็มีความสุขในระดับหนึ่ง พูดง่ายจริงๆ 
แต่ท�ายากครบั รฐับาลเองกต้็องช่วยเหลือประคบัประคองธรุกจิบ้าน
ธรุกจิเมอืงยามมปัีญหาและช่วยสนบัสนุนเกือ้กลูเมือ่ทกุอย่างไปด้วยด ี
และไม่เลอืกปฏิบติั และเมือ่ธรุกจิดี สภาพการเงินของประเทศชาติ
ก็ไปได้ดี ประเทศรวยข้ึน การเป็นอยูก่ดี็ขึน้ มกีารพฒันาท่ีดีทีท่�าให้
คนท่ัวไปมีชวีติสุขสบายขึน้ พดูง่ายแต่ท�ายากจรงิๆ แต่เรากพ็ยายาม
ท�าในส่วนของเราครบั จะส่วนเล็กแค่ไหนกต้็องท�าเพราะหากไม่มใีคร
ท�าเลยทกุอย่างกจ็ะตกลงและหายไปในทีสุ่ด อย่างทีว่่า กว่าจะฝ่าฟัน
มาได้ถงึ 85 ปีไม่ใช่เรือ่งง่าย เป็นเวลาทีย่าวนานจรงิๆ แต่ด้วยสปิรติ
ของท่านผูก่้อตัง้บรษิทัทีป่ลูกฝังมายงัรุ่นสู่รุ่นกเ็ป็นแรงใจและแรงกาย
ให้เราเดินหน้าต่อ พยายามสร้างความสขุให้พีน้่องชาวสงิห์ต่อไป

จรงิแล้วสงิห์เวย์ไม่ใช่อะไรใหม่เลย เราใช้กนัอยูท่กุวนัอยูแ่ล้ว 
ในการด�าเนินชีวิต แต่อาจจะไม่เคยคิดถึงมัน คนท่ัวไปก็จะรัก
ครอบครวัตวัเองนะครบั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัและจะทะเลาะกัน
กแ็บบพีน้่อง ทุกคนมคีวามกล้าอยูใ่นตวัครบั เราผจญภยัทุกวนัใน
หลายๆ เรื่อง จะเล็กจะใหญ่ก็ต้องผจญด้วยความกล้า และเราก็
มีความคิดถึงคุณภาพในทุกอย่างรอบข้าง และค้นหาความสุขให้
กับตัวเองและครอบครัว เราท�ากันอยู่แล้ว แต่พอเอามาใส่เป็นค�า
ให้เหน็ชดัๆ กจ็ะดแูปลกตาไป และด้วยสิงห์เวย์นีล่ะครบัทีเ่รากจ็ะ
มุ่งหน้าพยายามสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสขึ้นด้วยกัน
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บุญรอดฯ เดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจอาหารสู่ระดับโลก
@ กรุงเทพมหานคร l 12 มีนาคม 2561

นายปติ ิภริมยภ์กัด ีกรรมการผูจ้ดัการธุรกิจซพัพลายเชน และ
กรรมการบรหิาร บรษิัท บุญรอดบรวิเวอรี ่จำากดั นำาทัพธรุกิจอาหาร
บุกตลาดโลก โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ “ฟู้ด แฟคเตอร์” บริหาร 3 ธุรกิจ
อาหารในเครือของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด 
บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำากัด และ บริษัท มหาศาล จำากัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารทั้งในไทยและต่างประเทศ 
ถือเป็นการขยายธุรกิจอาหารของสิงห์ในเชิงรุก หลังจากที่ผ่านมา
อาศัยเครือข่ายของเบียร์สิงห์ในการขยายตลาดเป็นหลัก 

การวางแผนกรอบการลงทุนในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2561-2563)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงคือลงทุนใน บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำากัด 
สำาหรับการขยายเครือข่ายออกไปท้ังในและต่างประเทศรวมถึงการจัดต้ัง

ฟู้ดแล็บ อีกส่วนคือลงทุนใน บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ในกลุ่มธุรกิจ
ซัพพลายเชน สำาหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์และการปรับตัวด้านดิจิตัล

ขณะเดียวกัน นายปิติ ภิรมย์ภักดี ได้เปิดร้านอาหารไทยชื่อว่า 
“อาหาร” (R.HAAN) เป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์อาหารไทยที่เน้น
อาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพร้อมรักษาความประณีตในการทำาอาหาร 
โดยมีเชฟ ชุมพล แจ้งไพร หรือที่รู้จักในนาม “เชฟชุมพล” เป็น
กรรมการผู้จัดการของร้าน ร้านอาหารมีพื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม.  
ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 9 ทั้งนี้ ได้เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกใน
ครอบครัว แขกผูม้เีกยีรตใินวงการอาหารทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ 
พร้อมทั้งสื่อมวลชนมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง 
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คุณต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี เปิดร้าน R.HAAN
ต้อนรับผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

เปิดตัวร้าน “R.HAAN” ชูความยิ่งใหญ่ของอาหารไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 23 พฤษภาคม 2561

“คุณต๊อด” ปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมกับ เชฟชุมพล แจ้งไพร จัดงาน
เปิดตัวร้านอาหารช่ือ “R.HAAN” (อาหาร) ซ่ึงเป็นร้านอาหารไทยอย่าง
เป็นทางการ ณ ซอยทองหล่อ 9 งานน้ีมีสมาชิกในครอบครัว ได้แก่
คุณสันติและคุณอรุณี ภิรมย์ภักดี คุณเต้-ภูริต และคุณตอง-นิสามณี 
ภิรมย์ภักดี คุณเตย-ปรีด์ิรติ ภิรมย์ภักดี และคุณนุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี 
รวมท้ังแขกผู้มีเกียรติในวงการอาหาร ตลอดจนส่ือมวลชนมาร่วม

แสดงความยินดีอย่างคับค่ัง โดยร้าน R.HAAN นำาเสนอวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติซ่ึงกำาเนิดบนแผ่นดินไทยตามต้นตำารับทุกสำารับ ภายใต้ 
แนวคิด “ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว” พร้อมจัดเสิร์ฟด้วยรูปแบบท่ี
ประณีตจากศิลปะแห่งอาหารไทย ตามวัตถุประสงค์ของคุณต๊อดท่ี
ต้องการให้คนไทยได้ภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารของชาติเรา และให้
ชาวต่างชาติได้รู้จัก ล้ิมรส และหลงใหลในรสชาติอาหารไทยด้วย 
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บุญรอด รับรางวัล “สุริยศศิธร” รองชนะเลิศปฏิทินแขวน ปี 2561
@ กรุงเทพมหานคร l 19 มีนาคม 2561

บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั ได้รับรางวลัรองชนะเลศิการ
ประกวดปฏทินิดเีด่น รางวลั “สรุยิศศธิร” คร้ังที ่38 ทีม่ผีูเ้ข้าร่วม
ประกวดกว่า 200 ผลงาน จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย งานน้ีได้รับเกียรตจิาก พลอากาศเอก ชลติ พกุผาสขุ 
องคมนตรีมาเป็นประธานในพธีิและผูม้อบรางวลั ซึง่รางวลัทีบ่ริษทั 
ได้นัน้อยูใ่นหมวดปฏทินิชนิดแขวน ประเภท “เทดิพระเกยีรตสิถาบนั
พระมหากษตัริย์” โดยม ีนายสรวชิ ภริมย์ภกัด ีผูอ้ำานวยการสำานักงาน
การพพิธิภณัฑ์และสือ่สิง่พมิพ์ เป็นตัวแทนบริษทัเข้ารับมอบรางวลั ณ 
หอประชุมกรมประชาสมัพนัธ์ 

ปฏิทินบริษัทบุญรอดฯ ประจำาปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อม 
รำาลกึในพระมหากรุณาธิคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษตัริยาธิราชเจ้า
แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทั้งเก้ารัชกาล และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เพือ่ให้ชาวไทยได้ตระหนัก
ถึงคุณูปการของทุกพระองค์ จึงนำาเสนอด้วยคอนเซ็ปต์ “พระมหา
กษัตริย์ ๑๐ รัชกาล แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี” โดยบริษัทได้

เลือกสรรศิลปินมากประสบการณ์และศิลปินร่วมสมัยด้วยกันถึง  
3 คน ได้แก่ นายเจนวิทย์ ทองแก้ว ผู้เริ่มต้นด้วยการวาดลายเส้น
ทั้ง 10 พระองค์ด้วยมือ จากนั้น นายอนุวัฒน์ สุทธิไมตรี สานต่อ 
งานด้วยการลงสีและใช้เทคนิคสมัยใหม่ทำาให้ภาพมีรายละเอียด
เหมือนภาพพิมพ์ ตบท้ายด้วย นางสาวรัตตา อนันต์ภาดา ผู้วาด
รายละเอียดและลงสีพ้ืนหลังทำาให้งานมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
เรียกว่าเป็นการสร้างผลงานร่วมกนัของศลิปินทัง้สาม จนได้ปฏทินิ
ที่ออกมาสวยงามและน่าประทับใจ

สำาหรับรางวลัสริุยศศธิร ถอืเป็นรางวลัการประกวดปฏทินิดเีด่น 
จากสมาคมนักประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทยทีมี่มายาวนานตัง้แต่ 
พ.ศ. 2524 โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ
เอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมในการสร้างสรรค์สื่อขององค์กร
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของ
หน่วยงานหรือองค์กร การที่บริษัทได้รับรางวัลในคร้ังน้ีจึงถือเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง 
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KKB อาสา ซ่อมแซม สร้างสุข 
ให้ชุมชนและโรงเรียนให้น่าอยู่
@ ขอนแก่น l 2 มีนาคม 2561

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จำากัด จัดโครงการ 
“KKB อาสา ซอ่มแซม สร้างสขุ ใหชุ้มชนและโรงเรียนให้
น่าอยู่” ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชนรอบโรงงาน โดยผา่นกจิกรรม
จิตอาสาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านวังหิน ม.5 ต.ท่าพระ 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ 
บา้น 2 หลงั บริษทัฯ จงึไดช่้วยเหลอื มอบเงินและสิง่ของ
ที่จำาเป็น อาทิ ข้าวพันดี น้ำาดื่มตราสิงห์ ฯลฯ ให้กับ 
ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

งานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัด
สมุทรสาคร
@ สมุทรสาคร l 8-12 มีนาคม 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 ร่วมจัดงานเทศกาล
อาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครบนพื้นที่ 49 ไร่ 
บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำาท่าจีน ตรงข้ามตลาด
ทะเลไทย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร โดยจำาหน่ายอาหาร
ทะเลสดและแบบแปรรูปกว่า 50 ร้าน สินค้า OTOP 
และการแสดงทางวัฒนธรรม

เที่ยวหัวหินถิ่นของดีและงานกาชาด 
ครั้งที่ 20 
@ ประจวบคีรีขันธ์ l 2-13 มีนาคม 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 ร่วมงาน “เท่ียวหัวหินถ่ินของดี 
และงานกาชาด” ท่ีจัดข้ึนเพ่ือหารายได้สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณกุศลของก่ิงกาชาด อ.หัวหิน ณ สวนหลวงราชินี 
19 ไร่  สำาหรับช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อย 
โอกาส และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ.หัวหินให้เป็นท่ีรู้จัก 
ภายในงานพบกับการออกร้านกาชาดพาโชคจับรางวัล
สมนาคุณมากมาย สินค้าโอทอปของดีหัวหิน เทศกาล
อาหารอร่อย ด่ืมด่ำาเสียงเพลง ลีลาศ รำาวง มหกรรมไม้ผล 
ไม้ดอก สินค้าราคาถูก สวนสนุกจำาลองแดนเนรมิต และ
คอนเสิร์ตจากศิลปินบนเวทีทุกค่ำาคืน
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นายภูริต ภริมย์ภกัด ีประธานกรรมการบริหาร Singha Ventures 
เปิดเผยว่า บริษัทแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจให้กว้าง
มากขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวให้กับองค์กร และ
เมื่อมองเทรนด์การลงทุนทั่วโลก พบว่าธุรกิจ “Start-ups” ถือเป็น 
หนึ่งใน New S-Curve หรือธุรกิจแห่งอนาคตที่น่าสนใจ ในปี 2560 
บริษัทจงึได้จดัต้ัง “Singha Ventures” ธุรกจิเงินร่วมลงทนุ (Venture 
Capital Fund หรือ CVC) โดยให้ความสนใจเข้าไปลงทุน 3 กลุ่ม

อุตสาหกรรมหลักทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ 1. สินค้าอุปโภค
บริโภค (Consumer products) ทั้งกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เคร่ืองปรุงรส รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  
2.  เทคโนโลยใีนการจัดการห่วงโซ่การผลติ (Supply chain) ด้านการ 
ขนส่งและการจำาหน่ายสนิค้า 3. ลงทนุในระบบหรือโปรแกรมต่างๆ 
เพื่อช่วยในการทำางานขององค์กร (Enterprise solutions) เช่น  
Software as a service (SaaS) Cloud computing เป็นต้น

“Singha Ventures” ลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ดันไอเดียดาวรุ่งแจ้งเกิดเวทีโลก
@ กรุงเทพมหานคร l 8 มีนาคม 2561

นายวุฒา ภริมยภ์กัด ีประธานกรรมการ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี 
จำากัด ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือ formula สนามที่ 1 โดยมี 
ประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ Formula 1, Formula 4 และ 

Formula 5 งานนี้ ทีม Singha Watersports เปิดตัวเป็นครั้งแรก และ
ได้ร่วมกับเทศบาลต.บ้านเป็ดและหอการค้า จ.ขอนแก่น จัดงานขึ้นที่ 
สนามบึงหนองโคตร ในปี 2561 นี้จะจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 สนาม

Singha Watersports เปิดตัวทีมแข่งเรือ Formula
@ ขอนแก่น l 10-11 มีนาคม 2561
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สิงห์ เอสเตท ส่ง ดิ เอส 
สุขุมวิท 36 บุกตลาดฮ่องกง
@ ประเทศจีน l 10-11 มีนาคม 2561

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการพฒันาธรุกจิพักอาศยั บริษัท สงิห ์เอสเตท 
จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ทาง บมจ.สิงห์ 
เอสเตท ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในระดับ 
ลักชัวรี ดิ เอส สุขุมวิท 36 (THE ESSE at SUKHUMVIT 
36) เมื่อช่วงปลายปี 2560 ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับทาง 
ฮ่องกง แลนด์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับ
เอเชีย บริษทัฯ ไดว้างแผนนำาโครงการออกงานโรดโชว์
ทีต่า่งประเทศตลอดปน้ีี ประเดมิงานแรกดว้ยการออก
โรดโชว์โครงการ ด ิเอส สขุุมวทิ 36 ทีฮ่่องกง ซึง่ถอืวา่ 
เป็นตลาดสำาคัญที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ในเมืองไทย รวมถึงยังมีฐานลูกค้าท่ีมาจากพาร์ทเนอร์ 
อย่าง ฮ่องกง แลนด์ โดยรวมยอดขายจากโรดโชว์ 2 วัน 
อยูท่ี ่200 ลา้นบาท ทำาใหข้ณะน้ีโครงการฯ มยีอดขาย
รวมแลว้กว่า 60% โดยมสีดัสว่นของลกูคา้ชาวตา่งชาต ิ
20% ของทั้งโครงการและตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง 
40% อกีทัง้คาดวา่ปน้ีีจะมกีารนำาโครงการออกโรดโชว์
อีกคร้ังในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งยังคงมุ่งไปยังประเทศ 
ในแถบเอเชียเป็นหลัก

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการอำานวยการใหญ่ พีพีทีวี 
พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ หิมะทองคำา ผอ.กลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจ-การตลาดกีฬา 
ต่างประเทศ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด ร่วมแถลงข่าวถ่ายทอดสด 
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” ครบท้ัง 19 

สนามทั่วโลก ตลอดฤดูกาล 2018 โดยมี นายธีระพงษ์ โอภาสกรกุล 
ผจก.ทัว่ไปอาวโุสฝา่ยสนับสนุนขายและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่า 
มอเตอร์ จำากัด และ นางสาวิตรี แก้วพวงงาม ผจก.ท่ัวไปส่วนงานส่ือสาร
การตลาด บริษัท เอพี ฮอนด้า จำากัด รวมงาน ที่ รร.โกลเด้นทิวลิป 

แถลงข่าวถ่ายทอดสดการแข่งขัน “โมโตจีพี” 19 สนามทั่วโลก ตลอดฤดูกาล 2018
@ กรุงเทพมหานคร l 13 มีนาคม 2561
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Singha Park Chiang Rai สายปั่น 
พาไปชี้ฟ้าสุดมันส์ สุดยอดดอย
@ เชียงราย l 18 มีนาคม 2561

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด
เชียงราย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จัดกิจกรรม Singha Park 
Chiang Rai Present 3D Series : Phu Chi Fa Classic โดยเส้นทาง
ปัน่จกัรยานของกิจกรรมคร้ังน้ี เร่ิมตน้ทีโ่รงเรียนอนุบาลตบัเตา่ อ.เทงิ 
จ.เชียงราย และจบทีเ่สน้ชัย ณ ลานอเนกประสงคบ์ริเวณยอดภช้ีูฟา้ 
ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความท้าทาย ความชัน เป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ รวมระยะทางประมาณ 32 กม. งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการหมนุเวยีนรายได ้การสง่เสริมธุรกจิตา่งๆ ในจงัหวดัเชียงราย 
สำาหรับผูท้ีอ่ยากร่วมเปน็สว่นหน่ึงกบักจิกรรมดีๆ  แบบน้ีในคร้ังตอ่ไป 
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.singhapark.com

Singha Food Fest 2
@ กรุงเทพมหานคร l 23-25 มีนาคม 2561

แบรนด์สิงห์และฝ่ายโฆษณาร่วมกันจัดงาน Singha 
Food Fest 2 หลังจากเคยจัดข้ึนในบรรยากาศชิลล์ๆ 
คร้ังแรกเมื่อปีก่อนที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ 
มักกะสัน และมีผู้มาร่วมงานอย่างท่วมท้น ครั้งนี้จึงจัดขึ้น 
อย่างสนุกสนานและยิง่ใหญก่วา่เดมิในสถานทีส่ดุแนวอยา่ง 
Lhong 1919 ชวนสายกิน-เที่ยว-ชิลล์ มาร่วมอิ่ม อร่อย 
สนุกด้วยกันในงานที่มีทั้งร้านดังในตำานาน ร้านเด็ดคนดัง 
ในโลกโซเชียลและร้านใหม่แกะกล่อง พร้อมสนุกไปกับวง
ดนตรีชื่อดังมากมาย อาทิ P.O.P, Stamp, Palmy, Tattoo 
Colour, The Parkinson และวง Mild 

สีสันตระการตา “สิงห์ หาดชะอำา บิกินี่ รัน”
@ เพชรบุรี l 18 มีนาคม 2561

นายปติ ิภริมยภ์กัด ีกรรมการ บริษทั สงิห ์คอร์เปอเรช่ัน จำากัด 
เปน็ประธานปลอ่ยตวัการแข่งขันวิง่ “สงิห ์ซรีีส ์รัน 2018” สนามที ่2 
ในรายการ “สงิห ์หาดชะอำา บกิน่ีิ บชี รัน 2018” โดยมเีทศบาลเมอืง 
ชะอำาร่วมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว งานนี้เปิดโอกาสให้ 
นักว่ิงใส่บิกิน่ีแข่งขันเพราะใช้เส้นทางว่ิงเลียบหาดชะอำา ในช่วงสุดท้าย 
นักวิ่งทุกคนจะต้องวิ่งบนชายหาดระยะทางกว่า 2 กม. การแข่งขัน
แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟ มาราธอน  
21.1 กม. มินิมาราธอน 10 กม. บิก่ีน่ีรัน 10 กม. และฟันรัน 5 กม. 
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นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด เป็นประธานการ
แข่งขันฟุตบอล 7 คนรายการใหญ่ “สิงห์ ฟุตบอล ลีก 
2017-2018” รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่จัดข้ึนเพื่อ 
ชิงเงินรางวลัรวมกวา่ 10 ลา้นบาท พร้อมหาทมีแชมปไ์ป
ประเทศอังกฤษเพื่อร่วมฝึกซ้อมและเรียนรู้วิธีการเล่น
ฟุตบอลถึงสนามซ้อมของสโมสรฟุตบอลเชลซี แชมป์
พรีเมียร์ลีกล่าสุด หลังจากที่จัดการแข่งขันในรอบ 
ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 
จนได้สุดยอด 32 ทีม มาดวลแข้งในรอบสุดท้าย 
ในที่สุดการแข่งขันก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ 
ระหว่าง 2 สองทีมแกร่งอย่าง “มิรันดา เอฟซี” จาก
ชลบุรี และ “ริมคลอง อารีน่า” จากสระบุรี ซึ่งทีม
ริมคลอง อารีน่า สามารถโชว์เพลงแข้งปรามคู่แข่ง 
จนคว้าแชมป์ได้สำาเร็จ

นายนริศ เชยกล่ิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด 
(มหาชน) หรือ “S” จัดงานแถลงข่าว Business direction โดยกล่าวถึงทิศทางการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่ามีนโยบายท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจ “สิงห์ เอสเตท” สู่การ
เป็น “พรีเมียร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ โฮลด้ิง คัมปานี” 
(Premier property development & investment holding company) โดยใช้  
4 ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคล่ือนธุรกิจ ผ่านสมาร์ทเอ็มแอนด์เอ (SMART M&A) 
ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความแข็งแกร่งทางการเงินและพัฒนาโครงการคุณภาพ สร้าง
รายได้ใหม่ๆ จากธุรกิจ (STRATEGICMOVE) สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยาย 
การลงทุนไปในหลากหลายรูปแบบผ่านพอร์ทโฟลิโอท่ีเติบโตอย่างม่ันคง 
(STRONG GROWTH) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีดีตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงผลการดำาเนินงานท่ี
ผ่านมาว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจากปี 2014 บริษัทฯ มีมูลค่า
สินทรัพย์อยู่ท่ี 11,288 ล้านบาท โดยเพ่ิมเป็น 40,910 ในปี 2017 ขณะท่ีมียอด 
รายได้อยู่ท่ี 5,858 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2014 ท่ีทำาได้ 370 ล้านบาท กว่า 15 เท่า 
ซ่ึงคาดว่าเราจะทำารายได้ถึง 20,000 ล้านบาท ได้เร็วกว่าแผนท่ีต้ังเป้าไว้ในปี 2020 
ขณะท่ีมูลค่าสินทรัพย์จะเพ่ิมมูลค่าไปอยู่ท่ี 60,000 ล้านบาท

“สิงห์ฟุตบอลลีก” 
ปิดฉากสุดมันส์! ริมคลอง อารีน่า 
แม่นเป้าผงาดแชมป์
@ กรุงเทพมหานคร l 24 มีนาคม 2561

สิงห์ เอสเตท ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น 
Premier Property Development & 
Investment Holding Company
@ กรุงเทพมหานคร l 26 มีนาคม 2561
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ฮิลตนั (NYSE: HLT) ลงนามในสญัญาแฟรนไชสกั์บ บริษทั สงิห ์
เอสเตท จำากัด (มหาชน) เปิดตัวบูติคไลฟ์สไตล์รีสอร์ทแห่งใหม่ใน
มัลดฟีส ์ขยายพอร์ตโรงแรมภายใตช่ื้อ คริูโอ คอลเลคช่ัน บาย ฮิลตนั 
ซึ่งครอบคลุมโรงแรมช้ันนำาสุดหรูกว่า 50 แห่งทั่วโลก รีสอร์ท
ของฮิลตันแห่งใหม่น้ี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CROSSROADS  

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งบันเทิงแบบครบวงจรแห่งแรก
ที่กำาลังพัฒนาอยู่บนหมู่เกาะเอ็มบูดู ลากูน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
ภายใต้การพัฒนาและบริหารงานโดย เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
บริษัทในเครือของ บมจ. สิงห์ เอสเตท มีกำาหนดเปิดให้บริการใน
ปลายปี พ.ศ. 2561

คูริโอ คอลเลคชั่น บาย ฮิลตัน ลงนามสัญญาเปิดตัวรีสอร์ทในมัลดีฟส์
@ กรุงเทพมหานคร l 27 มีนาคม 2561

ซ่าเดย์ by โซดาสิงห์
@ ชลบุรี l 28 มีนาคม 2561

หลงัจากไดรั้บการตอบรับทีด่ใีนปท่ีีผา่นมา โซดาสงิห ์กลบัมา 
ระเบิดความซ่าอีกคร้ังกับงานซ่า Day ที่มอบความบันเทิงจาก 
200 ร้านค้า และ 200 คอนเสิร์ตจากศิลปินช้ันนำาทั่วประเทศ 
โดยกิจกรรมคอนเสิร์ตคร้ังน้ีจัดข้ึนเพื่อตอกย้ำาความเป็นแบรนด ์
อนัดบัหน่ึงในตลาดโซดามาอย่างยาวนาน และสร้างประสบการณ์
การดื่มโซดาให้กับนักดื่มรุ่นใหม่ 

งานนั่งบอลลูนชมวิว และเทศกาลอาหาร
อร่อยเครือสหพัฒน์ศรีราชา
@ ชลบุรี l 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2561

ฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 1 ร่วมจดังานน่ังบอลลนูชมววิ และเทศกาล
อาหารอร่อยเครือสหพัฒน์ศรีราชา บริเวณสนามบินเครือสหพัฒน์
ศรีราชา อ.ศรีราชา บรรยากาศในงานมีทั้งบริการน่ังบอลลูนเพื่อ
ชมบรรยากาศในมุมสูง การแสดงคอนเสิร์ต ตลอดจนการจำาหน่าย
สินค้าและอาหารต่างๆ
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ผู้บริหารบุญรอดฯ ให้กำาลังใจทหารบาดเจ็บ
จากการสู้รบ ถวายเป็นพระราชกุศล
@ กรุงเทพมหานคร l 2 เมษายน 2561

เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำาโดย นายศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธาน
กรรมการบริหาร สำานักงานเลขานุการ พร้อมดว้ย นางณัฐวรรณ ทปีสวุรรณ 
ผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ คุณแทม
ทิพธิดา สุขุม ได้มอบของขวัญ อาหารกลางวัน และเงินสมทบทุนให้กับ
มลูนิธิสายใจไทยฯ ถวายเปน็พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยมทีา่นผูห้ญงิอศิรา บรุณศริิ กรรมการมลูนิธิฯ เปน็
ตัวแทนรับมอบ พร้อมกันน้ีคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยคณะศิลปินจากเครือ 
Muzik Move ได้เดินทางไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเยี่ยมเยียน
และให้กำาลังใจเหล่าทหารที่บาดเจ็บจากการปกป้องผืนแผ่นดินไทย

คณะผู้บริหารบุญรอดฯ และ สิงห์ เอสเตท ร่วม
พิธีบวงสรวงยกครุฑ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
@ กรุงเทพมหานคร l 5 เมษายน 2561

นายวุฒา ภริมยภั์กด ีประธานกรรมการ บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั 
พร้อมด้วย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั และประธานกรรมการ บริษทั สงิห ์เอสเตท 
จำากดั (มหาชน) นำาคณะผู้บริหารจากบุญรอดฯ และสิงห ์เอสเตท เขา้รว่ม
พิธีบวงสรวงยกครุฑ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ณ มุมถนนอโศกมนตรีและ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในเวลา 11.00 น.

PTB จัดอบรมหลักสูตร 
LIVING SINGHA WAY รุ่นที ่1 และ 2
@ ปทุมธานี I 4 เมษายน 2561 และ 25 เมษายน 2561

การอบรมหลักสูตร LIVING SINGHA WAY ที่บริษัท ปทุมธานี 
บริวเวอร่ี จำากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำาเร็จที่ยั่งยืนของ 
คนหัวใจสิงห์ โดยจัดให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 
เมื่อวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 และรุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 25 เม.ย. 61 
มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเข้าใจความหมายของ SINGHA WAY 
ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำาค่านิยม SINGHA WAY มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำางานจริงเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความสำาเร็จ 
ร่วมกัน ทั้งน้ีหลักสูตรดังกล่าวจะจัดข้ึนทุกโรงงานทั่วประเทศ 
เพื่อผลักดันค่านิยม SINGHA WAY ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น



20 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนา
ธุรกิจพกัอาศยั บริษัท สงิห ์เอสเตท จำากัด (มหาชน) พร้อมดว้ยคณะ
ผู้บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความคบืหนา้งานก่อสร้างภายในและภายนอก โครงการ ด ิเอส อโศก 
(THE ESSE Asoke) ซึ่งปัจจุบันความคืบหน้าในส่วนงานโครงสร้าง
อาคารแล้วเสร็จกว่า 80% และอยู่ระหว่างการดำาเนินงานในส่วน 
สถาปตัยแ์ละงานตกแตง่ภายใน โดย ด ิเอส อโศก นับเปน็โครงการแรก 
ที่จะเสร็จสมบูรณ์ภายใต้การพัฒนาของ บมจ.สิงห์ เอสเตท โดยมี
แผนจะส่งมอบห้องชุดให้แก่ลูกค้าในช่วงปลายปี 2561 เป็นต้นไป

ผู้บริหาร สิงห์ เอสเตท ลงพื้นที่
ตรวจคุณภาพ “ดิ เอส อโศก” 
@ กรุงเทพมหานคร l 5 เมษายน 2561

Singha Happy Restaurant 
@ King Power Srivaree
@ สมุทรปราการ l 5 เมษายน 2561

ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด  
จัดโครงการสัมมนา SINGHA HAPPY RESTAURANT ให้กับกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร 
SINGHA HAPPY FAMILY เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจมีความ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  โดยได้จัดหลักสูตร SERVICE MIND (การบริการด้วยใจ) และเชิญ
วิทยากร ได้แก่ อ.ภาณุ ชัยศิริ จาก บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) มาจัด
อบรมให้กับพนักงานห้องอาหาร รามายณะ คิงพาวเวอร์ สาขาศรีวารี บรรยากาศ
เต็มไปด้วยความสนุกและมีสาระประโยชน์ที่สามารถนำาไปพัฒนางานบริการได้

“เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำานานไทย” 
@ กรุงเทพมหานคร l 6-8 เมษายน 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “เถลิงศก 
สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำานานไทย” เพ่ือร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช รวมท้ังส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจนสร้างความสามัคคีและความสนุกสนาน
ร่ืนเริงร่วมกัน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด โดยนางณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ  
ผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ร่วมสืบสาน
งานมหาสงกรานต์คร้ังน้ี ด้วยการนำาน้ำาด่ืมสิงห์ไปบริการแก่ผู้มาร่วมงาน 
พร้อมออกร้าน “อภิรมย์” จำาหน่ายอาหาร รวมท้ังเข้าร่วมการประกวดก่อ 
พระเจดีย์ทรายในนามของบริษัท มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงไฮไลท์สำาคัญคือประติมากรรมหนุมานคาบศร
ในด้านหน้าของพระเจดีย์ทราย 
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งานประเพณสีงกรานต์ เล่นนำา้ปะแป้ง  
@ ชลบุรี l 10-18 เมษายน 2561

ฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 1 ร่วมกบัเทศบาลพทัยา จดังานประเพณีสงกรานต ์
บริเวณตลาดทรีทาวน์ ซอยบัวขาว พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ปอดเหล็ก 3,000 ชีวิต ร่วมวิ่ง สิงห์ ซีรีส์ รัน สงกรานต์ ขึ้นดอยสุเทพ
@ เชียงใหม่ l 13 เมษายน 2561

บริษทั สงิห ์คอร์เปอเรช่ัน จำากดั จดัการแข่งขันวิง่ “สงิห ์ซร่ีีส ์รัน 
2018” สนามที ่3 ในรายการ “สงิห ์สงกรานต ์เชียงใหม ่ไนท ์รัน 2018” 
ร่วมสนับสนุนโดย สวนสัตว์เชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่า รร.เมตตา
ศกึษา และการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย เปน็งานวิง่รูปแบบไนทรั์น  

ตอนกลางคืน เริ่มปล่อยตัวเวลา 20.00 น. หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่  
ใช้เส้นทางวิ่งขึ้นดอยสุเทพและกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิม มีนักวิ่งจาก  
25 ชาติ รวม 3,000 คน เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม., มินิมาราธอน 10 กม., และฟันรัน 5 กม. 

สาดกันใหญ่ 2018 
@ สงขลา l 11-14 เมษายน 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 ร่วมจัดงาน สาดกันใหญ่ 2018 
เทศกาลดนตรีทีม่นัสแ์ละเปยีกทีส่ดุในภาคใต ้ณ ลานหน้า
ผับ Zound Avenue Hatyai อ.หาดใหญ่ งานนี้อัดแน่น
ความมันส์ ร่วมด้วยกำาลังพลจากศิลปินชื่อดัง เช่น NUM 
KALA ,SLOT MACHINE, RETROSPECT รวมทั้งวงดนตรี
ชื่อดังของหาดใหญ่และดีเจชื่อดังจากกรุงเทพฯ มากมาย
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“โซดาสิงห์ ซ่าตัวจริง Snap The Moment : ซ่า 
Inspired” เปน็กจิกรรมทีท่ำาใหค้นไทยมเีวทโีชวศ์กัยภาพ
ด้านการถ่ายรูป โดยภาพถ่ายเน้นการสร้าง Inspiration 
ใหค้นในวงกว้าง เกดิเปน็ Community ทีม่ ีEngagement  
สูงผ่านแคมเปญดังกล่าวโดยมีโซดาสิงห์เป็นตัวส่ือถึงท่ีสุด 
ของความซ่าที่อยู่ในชีวิตและทุกสถานที่ ผู้ชนะเลิศจาก
ภาพที่ส่งมากว่า 5,000 รูป และผ่านการแข่งขันในรอบ 
Workshop ไดแ้ก ่นายภาณุวฒัน์ วนัทาศลิป ์ไดรั้บกลอ้ง 
LEICA M10 พร้อมชุดเลนส์ มูลค่า 393,900 บาท 

“โซดาสิงห์ ซ่าตัวจริง Snap 
The Moment : ซ่า Inspired” 
@ กรุงเทพมหานคร l 19 เมษายน 2561

Leo Presents ZEAL 
15 yrs. Concert
@ กรุงเทพมหานคร l 20 เมษายน 2561

Leo Presents Zeal 15 yrs. Concert เตรยีมจดัคอนเสร์ิต
ใหญ่คร้ังแรกวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ธันเดอร์โดม 
เมอืงทองธานี งานน้ีวง ZEAL ภายใตส้งักัดคา่ย ME RECORDS 
ในเครือ MUZIK MOVE ได้จัดงานแถลงข่าวให้ได้ซ้อมร้อง 
ก่อนวันจริงที่ Hard Rock Cafe Bangkok เพื่อเป็นน้ำาจิ้ม
ให้แฟนเพลงเรียกน้ำาย่อยกับ 3 เพลงโดนๆ ที่วงซีลคัดมา
ประเดมิ เร่ิมต้นก็ระเบดิความเดอืดกนัเลยกบัเพลงใหมล่า่สดุ
อย่าง “ปลุก” ที่เน้ือเพลงมาจากปลายปากกาของ เป๊กซ์  
นักร้องนำาวง ZEAL ต่อด้วยเพลง “เตลิด” และปิดท้ายด้วย
เพลงฮิตที่ไม่ว่าจะไปโชว์ที่ไหนก็ต้องร้องกับเพลง “สองรัก” 
งานนี้แค่อุ่นเครื่องก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นแล้ว 

รวมพลคนมันส์สาด วันไหลมหาสารคาม
@ มหาสารคาม l 20 เมษายน 2561

ลีโอ ร่วมกับ พันธมิตรร้านค้า 6 ร้าน หน้า มมส. มหาสารคาม 
จัดงาน “รวมพลคนมันส์สาด วันไหลมหาสารคาม” ภายใต ้
คอนเซ็ปต์ รวมกันมันส์กว่า จัดข้ึนเป็นปีแรก ณ ลานปูนหน้าป้าย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้ชม 
3,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมวันไหล เล่นน้ำา และคอนเสิร์ต 
ศิลปินหลากหลายแนวดนตรี อาทิ วงมหาฟาเทอร์ วงละไม หรรษา 
และวงสมเกียรติ พร้อม DJ บูมและฮาร์โมนี
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สกท. ร่วมกับ สิงห์ ส่งสวิงทีมชาติ
เตรยีมเอเชีย่นเกมส์เกบ็ตวัออสเตรเลยี
@ กรุงเทพมหานคร l 21 เมษายน 2561

นายรังสฤษดิ ์ลกัษิตานนท ์นายกสมาคมกฬีากอล์ฟแหง่
ประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายคเณศ นิติวนะกุล กรรมการ 
สง่เสริมและพฒันาทมีชาติ และ โปรปรีชา เสนาพรหม ผู้ฝกึสอน 
นำานักกฬีาทมีชาตไิทยชาย ชุดเตรียมเอเช่ียนเกมสอ์อกเดนิทาง 
สูป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสายการบนิสงิคโปร์ เพือ่ร่วมเกบ็ตวั 
เป็นเวลา 5 วัน ที่เอเอ็นเค กอล์ฟ อะคาเดมี่ แอนด์ เอียน  
ทิกกส์ กอล์ฟ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดของโค้ช เอียน ทิกกส์ 
และ คริส ลี จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 29 
เมษายน 2561 โดยนักกอลฟ์ทมีชาติไทยทัง้สีนี่ถ้อืเปน็นักกอลฟ์
ชุดประวัตศิาสตร์ทีค่รองแชมปโ์นมูระ คพั เปน็คร้ังแรกของไทย 
นับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี 2506 อีกด้วย

สิงห์ไลฟ์ มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือนักกีฬา
@ กรุงเทพมหานคร l 26 เมษายน 2561

ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ที่ปรึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก
เป็นการขอบคุณให้กับ นางสาวปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี ผู้อำานวยการแบรนด์ 
สิงห์ไลฟ์ บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำากัด และ นายสมบัติ บัญชาเมฆ เนื่องใน
โอกาสมอบรายได้จากการจำาหน่ายกระเป๋ารุ่นพิเศษ BANCHAMEK GYM 
LIMITED WEEKENDER จากคอลเลคชั่น Singha Life X Buakaw เพื่อจัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลือนักกีฬาที่บาดเจ็บแต่ขาดทุนทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำาบัด ที่โรงพยาบาลศิริราช

ประมุขพาราลิมปิกโลกเชิดชู ไทยคือ
ศูนย์กลางวงการกีฬาคนพิการอาเซียน
@ กรุงเทพมหานคร l 23 เมษายน 2561

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิก 
แหง่ประเทศไทย พร้อมดว้ย นายแอนดริว พาร์สนั ประธานพาราลมิปกิ 
สากล พร้อมคณะเจา้หน้าทีเ่ข้าพบ นายวีระศกัดิ ์โควสรัุตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อปรึกษาหารือ
ถึงการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทย ที่ห้องรับรอง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
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บีจีซี มอบเงินอัดฉีดทัพนักเตะสาวไทย “ชบาแก้ว” 
@ กรุงเทพมหานคร l 27 เมษายน 2561 

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี 
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ผู้นำาด้าน 
บรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ในเครือ 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำานวน 
2 ล้านบาท แก่ทัพนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย หลังโชว์ผลงาน 
ยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 4 ของเอเชีย ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก 2019 

ที่ประเทศฝร่ังเศส โดยมี “มาดามแป้ง” คุณนวลพรรณ ล่ำาซำา 
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย 
ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบในฐานะผู้จัดการทีม
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พร้อมกันน้ียังร่วมงานเฉลิมฉลองความ
สำาเร็จตลอด 4 ปทีีผ่า่นมา ภายใต้ชือ่ “Let’s Goal To FIFA WOMEN’S 
WORLD CUP FRANCE 2019” ทีเ่มอืงไทยประกันภัย ถนนรัชดาภเิษก

สัมมนาด้านดนตรี การสอน
เครื่องสายตะวันตก
@ กรุงเทพมหานคร l 27 เมษายน 2561 

นางณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำานวยการ
สำานักงานประชาสมัพนัธ์และสือ่สารองคก์ร บริษทั 
บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ถ่ายภาพร่วมกับคณะ
คุณครูผู้สอนดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ผ่านการ
สัมมนากิจกรรม “สัมมนาด้านดนตรี การสอน
เคร่ืองสายตะวันตก” ภายใต้โครงการคีตราชา 
โปรมูสิก้า จูเนียร์ โดยมี ดร.ทัศนา นาควัชระ 
และ อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ ร่วมยินดี  
ที่พิพิธภัณฑ์สิงห์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
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KKB เข้าเปลี่ยนหลอดไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำารุด
บริเวณชุมชนรอบโรงงาน
@ ขอนแก่น l 2 พฤษภาคม 2561 

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด จัดโครงการ “KKB 
อาสา ซ่อมแซม สร้างสุข ให้ชุมชนและโรงเรียนให้น่าอยู่” 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับ
ชุมชนรอบโรงงาน โดยตัวแทนจากแผนกซ่อมไฟฟ้าและ
เจ้าหน้าที่หน่วย CSR ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล
ท่าพระ เข้าเปลี่ยนหลอดไฟและชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
แสงสว่างภายในซอยถนนทางเข้าบ้านหนองโข่ย ม.19 
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนเข้า
ช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

Singha Music Present Bruno Mars 
24K Magic World Tour
@ กรุงเทพมหานคร l 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 

บรูโน่ มาร์ส นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ ผู้กำากับ นักดนตรี
ระดับโลก เจ้าของรางวัลแกรมมี่และเจ้าของยอดขายหลายแพลตตินัม  
เดินทางมาเปิดการแสดง “เดอะ ทเวนตี้โฟร์คารัท เมจิค เวิล์ด ทัวร์” (The 
24K Magic World Tour) ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธาน ีโดยการทัวร์
คอนเสิร์ตคร้ังน้ีจัดข้ึนเพื่อฉลองงานเพลงอัลบั้มล่าสุดของบรูโน่ ที่ช่ือว่า  
ทเวนตี้โฟร์คารัท เมจิค ซึ่งวางจำาหน่ายพร้อมกันทั่วโลกไปเมื่อเดือน พ.ย. 
ปี 59 ภายใต้สังกัดแอตแลนติก เรคคอร์ดส รอบนี้เจ้าตัวเซอร์ไพร์สแฟน
เพลงชาวไทยสุดๆ เพราะได้ซ้อมพูดภาษาไทยมาอย่างดี

สิงห์-ยูเอสคอลเลจ ปี 6
@ กรุงเทพมหานคร l 29 เมษายน 2561 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด และ นายธนกร ดวงมณี ผู้ก่อต้ัง 
โครงการ “ยูเอสคอลเลจแคมป์ไทยแลนด์” ได้ร่วมจัดโครงการ “ยูเอส
คอลเลจแคมป์ไทยแลนด์ ปีท่ี 6” โครงการท่ีสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทย 
ได้มาเรียนรู้ทักษะด้านการเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง จากโค้ชฝีมือดีของ
มหาวิทยาลัยจากสหรัฐฯ โดยมีฝึกสอนใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ 

แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำา วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล 
ท้ังน้ี หากเยาวชนใดมีความสามารถ จะได้รับโอกาสรับทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และได้ร่วมฝึกฝนทักษะกับทีม
กีฬาของมหาวิทยาลัยน้ันๆ เพ่ือแข่งขันและพัฒนาตนเองจนก้าวไปสู่ 
การเล่นระดับอาชีพและเป็นนักกีฬาระดับโลกในท่ีสุด
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วันก่อนมีคนถามว่าท�างานอยู่แถวไหน เลยบอกไปว่าอยู่แถวแยกบางกระบือ แต่คนถามกลับท�าหน้างง 

คิดว่าบางกระบืออยู่ชานเมืองซะงั้น เลยบอกใหม่ว่าอยู่ตรงถนนสามเสน เขาก็งงอีก 

คิดว่าสามเสนที่ติดริมคลองประปา พอเขาถามอีกว่า แถวน้ันมีอะไรให้เที่ยวบ้าง เรานึกๆ ไป 

ปรากฏว่านอกจากห้างใกล้ๆ ก็นึกไม่ค่อยออกว่ามีที่ไหนให้เที่ยวอีกบ้าง บางที่รู้จักช่ือแต่ยังไม่เคยไปจริงๆ 
อย่าว่าแต่คนอื่นไม่ค่อยรู้จักบริเวณถนนสามเสน ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับสามเสนเท่าไหร่

 ทั้งที่ถนนสายนี้เป็นย่านเก่าที่ยังมีกล่ินอายคลาสสิก น่าจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อย 

มาฉบับนี้เลยหาโอกาสท่องเที่ยวไปตามถนนสามเสนซะเลย

เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: สังเขปสีขาว

เดิมเป็นทุ ่งนาและล�าคลอง เรียกว่า “ทุ ่งสามเสน”  

มีปรากฏในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าทรง

พระราชทานพืน้ทีบ่รเิวณน้ีให้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาว

โปรตุเกสที่อพยพเข้ามา แต่ก็คงมีผู้อาศัยอยู่เดิมมา

ก่อนแล้วในพื้นที่นั้น บริเวณนี้เริ่มมีการสร้างถนนขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผลจากที่พระองค์โปรดฯ ให้สร้าง

พระราชวงัดสุติขึน้ในต�าบลสามเสน จดุเริม่ของถนนเริม่

จากแยกจักรพงษ์ ตัดเลียบริมแม่น�้าเจ้าพระยามาสิ้นสุด

ที่แยกเกียกกาย รวมระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร 

ปักหมุดกูเกิลแมพที่วัดคอนเซ็ปชัญ เลยแยกสะพานซังฮ้ีไป 

เล็กน้อย ในซอยสามเสน 11 มีวิถีชุมชนเก่าของชาวคาทอลิกที่เกิด

มาก่อนกรุงเทพมหานคร อายุประมาณ 340 ปี พื้นที่ชุมชนนี้ สมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชพระราชทานให้กับชาวโปรตุเกส เมื่อ พ.ศ. 2217 

ท�าให้มกีารสร้างคริสตศาสนสถานข้ึนพร้อมกบัหมูบ้่าน ศาสนสถานแรก 

ได้แก่ วัดคอนเซ็ปชัญ เป็นโบสถ์ของนิกายคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดใน

กรุงเทพฯ ต่อมารัชกาลที่ 1 ท่านโปรดฯ ให้ชาวเขมร 500 คนเข้ามา

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นกัน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเขมร” จากนั้น

รัชกาลที่ 3 ท่านก็โปรดฯ ให้ชาวญวนเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยกันอีก (ถึงได้มี

ร้าน “อรวรรณ” อาหารญวนชือ่ดงัในละแวกน้ัน) ท�าให้มกีารขยายพืน้ที ่

หมูบ้่านออกไป โดยทศิเหนือตดิวดัราชผาตกิาราม ทศิใต้จดวัดราชาธวิาส 

ทศิตะวนัออกตดิถนนสามเสน ทศิตะวนัตกจดแม่น�า้เจ้าพระยา ผูค้นใน

หมู่บ้านเกือบ 100% นับถือศาสนาคริสต์มาจนถึงปัจจุบัน

ถนนสามเสน
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สุสานคอนเซ็ปชัญ 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์คอนเซ็ปชัญ เป็นสุสานแบบคริสต์ที่

เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ ผู้ที่ฝังร่างอยู่ในสุสานหลายต่อหลายคน

เป็นบุคคลส�าคัญทางประวัติศาสตร์ บางหลุมศพมีอายุยาวนาน

เกนิ 300 ปี อย่างไรกด็ ีสสุานแห่งนีป้กตไิม่ได้เปิดให้คนภายนอก

เข้าชม เพราะเป็นบรรพบรุุษของชาวชุมชนทัง้สิน้ เว้นแต่มผีูด้แูล

น�าชมซึ่งอาจตามหาเขาได้ด้วยการสอบถามคนในละแวกนั้น

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2377 โดยรัชกาลที่ 3 

ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพือ่ให้ชาว

ญวนทีน่บัถอืคริสต์ได้ใช้ประกอบพธีิทางศาสนา 

เดมิสร้างด้วยไม้ไผ่แต่ถกูพายพุดัเสยีหาย ต่อมา 

พระสังฆราชกูรเวอชี ประมุขแห่งมิสซังสยาม 

ให้สร้างใหม่ด้วยไม้ ท่านได้น�าพระรูปพระแม ่

มารีและนักบุญฟรังซิสเซเวียร์จากฟิลิปปินส ์

มาประดษิฐาน จากน้ันมกีารสร้างวดัน้ีข้ึนอกีคร้ัง 

และท�าพิธีเสก (การอวยพรจากพระเจ้า) ในปี 

2410 คร้ังน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค 

ก่ออิฐถือปูนตามสมัยไม่ใช้เหล็กและเสาเข็ม 

ประดบักระจกสตีามเร่ืองราวในพระคมัภีร์ เป็น

โบสถ์ใหญ่ที่มีการเฉลิมฉลองวันนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์ทุกวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี

เวลาท�าการตามตารางพิธีมิสซา
• วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.30 น., 19.00 น.
• วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น., 08.30 น., 10.00 น., 17.00 น.

ชุมชนคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในบางกอก

1

2
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พิพิธภัณฑ์วัดคอนเซ็ปชัญ 

เป็นวัดคอนเซ็ปชัญหลังแรกที่มีอีก 

ชื่อว่า วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (หมายถึง 

พระแม่มารี) สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์ฯ สร้างข้ึนด้วยไม้ก่อนจะมา 

ก่ออฐิถอืปนูในภายหลงั เป็นอาคารหลงัเลก็ๆ 

ผูริ้เร่ิมการสร้าง ได้แก่ พระคณุเจ้าหลยุส์ ลาโน 

ประมุขมิสซังหรือผู ้แทนพระสันตะปาปา

ประจ�ากรุงสยามคนแรก ปัจจุบันไม่ได้เป็น

ที่ประกอบพิธีกรรมแล้ว แต่ได้ปรับปรุงเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศาสนภัณฑ์อายุหลาย

ร้อยปี เช่น อาภรณ์ศักดิ์สิทธ์ิส�าหรับพระ 

พระรูปสลักพระแม่มารี และสิ่งของอื่นๆ ที่ 

ชาวโปรตุเกสน�าข้ึนเรือมาด้วยขณะอพยพ 

เข้ามาในสยาม 

โบสถ์คอนเซ็ปชัญ 

สร้างข้ึนเป็นหลงัทีส่องตรงข้ามกบัโบสถ์เดมิ ได้รับ

การเสกในปี พ.ศ. 2380 ในสมยัรัชกาลที ่3 ผูริ้เร่ิมคอื

บาทหลวงฌ็อง บปัตสิต์ จากคณะมสิซงัแห่งกรุงปารีส 

ซึง่ภายหลงัท่านได้เป็นพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์ มรูีปแบบ

อาคารที่เรียกว่า วิลันดา เป็นสถาปัตยกรรมคาทอลิก 

เก่าแก่ที่ยังใช้ประกอบพิธีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนหอระฆัง

ด้านหน้าสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยศิลปะแบบ

โรมนั ภายในมรีปูสลกัพระแม่มารีสงู 100 เซนติเมตร 

และศาสนภณัฑ์ในยคุรัตนโกสนิทร์ตอนต้น ทกุวนันีม้กีาร 

จดัพิธีส�าคัญทางศาสนาคริสต์ เช่น พิธีถอดพระ (พิธี

ระลึกถงึพระมหาทรมานของพระเยซู) และวันคริสต์มาส

แบบเตม็รปูแบบ 

เวลาท�าการตามตารางพิธีมิสซา
• วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 19.00 น.
• วันเสาร์ เวลา 17.30 น. (นพวารและมิสซา)
• วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. 08.30 น. 17.00 น.

3
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พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วังเก่าของราชส�านักฝ่ายในที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ และเร่ืองราวที่

สบืทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่นโดยเฉพาะศลิปวทิยาการด้านสนุทรียศิลป์ น�าเสนอ

ผ่านต�าหนักของเจ้านายและเรือนของเจ้าจอมในอดตี นอกเหนือจากต�าหนัก

สายสทุธานภดล ยงัมีอกี 3 อาคารทีจ่ดันิทรรศการให้รับชม ได้แก่ อาคาร

อาทรทพิยนิวาสน์ (จดัแสดงส่วนทศันศลิป์) อาคารจฑุารัตนาภรณ์ (จดัแสดง

ส่วนดริุยศลิป์) และอาคารเอือ้นอาชว์แถมถวลัย์ (จดัแสดงส่วนนาฏศิลป์)

จุดเด่น  
• เกรด็ประวตัศิาสตร์ในสมยัรชักาลที ่5 เรือ่งราวศลิปวทิยาการของสตรชีาววงัและเจ้านายฝ่ายใน  
• ความสวยงามของอาคารวังเก่า
ที่อยู่: ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เขตดสุติ ห่างจากบุญรอดฯ 2.6 กม.
เวลาท�าการ: 9.30 -16.00 น. เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
• ไม่เสียค่าเข้าชม หากมาเป็นหมู่คณะควรติดต่อแจ้งล่วงหน้า โทร 02-1601216
• ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
• มีลานจอดรถแต่หาที่จอดค่อนข้างยาก

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
เป็นบ้านเก่า 2 ช้ันในสไตล์โคโลเนยีลอายกุว่า 100 ปี โดย คณุสกลุ  

อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ได้ขอเช่าพื้นที่เพื่อแสดงวัฒนธรรมการจัด

ดอกไม้ของไทยและประเทศในเอเชีย บอกเล่าประวัติศาสตร์การจัด

ดอกไม้ของไทย ตลอดจนศิลปะการจัดดอกไม้ของชาติต่างๆ ในเอเชีย

จุดเด่น
• เนือ้หารบัชมรบัฟังได้เพลดิเพลนิ มผีูบ้รรยาย บ้านสวยมาก มดีอกไม้นานาชนดิให้ชมทัว่บรเิวณ
• มกีจิกรรมเวร์ิคชอ็ปสอนการจดัดอกไม้ ตดิตามรายละเอยีดได้ที ่https://www.facebook.com/

TheMuseumofFloralCulture/

ที่อยู่: ซอยสามเสน 28 จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ซอยองครักษ์ 13 ห่างจากบุญรอดฯ 550 เมตร
เวลาท�าการ: 10.00 -18.00 น. (ปิดวันจันทร์) 
หมายเหตุ
• ค่าเข้าชม ราคาปกติคนละ 150 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ไม่รวมเซ็ตขนมและน�า้ชา)
• สามารถถ่ายรูปได้เฉพาะด้านนอกและโซนคาเฟ่โบทานิก้า
• มีพื้นที่จอดรถได้ประมาณ 3-4 คัน อยู่ถัดจากพิพิธภัณฑ์ไปเล็กน้อย

ถนนสามเสนเป็นย่านเมอืงเก่าทีข่ยายความเจริญมาจากเขตพระนคร 

จงึมสีถานทีห่ลายแห่งทีม่เีร่ืองราวในยคุก่อนทีน่่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่า

ของขุนนางในอดตี สถานทีร่าชการเก่าแก่ทีย่งัคงใช้งานอยู ่รวมถึงวดัและวงั 

หลายแห่งได้จดัพืน้ทีเ่ป็นพพิธิภัณฑ์และศนูย์การเรียนรู้เพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราวที่

ท�าให้ทกุอย่างเป็นดงัทีเ่หน็อยูท่กุวนัน้ี ทกุทีม่คีวามน่าสนใจมากกว่าทีเ่หน็จาก

ภายนอก บางทีน้ั่นอยูใ่กล้บริษัทบญุรอดฯ แบบเดนิยงัไม่ทนัเหน่ือยก็ถงึแล้ว 

พิพิธภัณฑ์และเรื่องเล่าจากวังเก่า

6
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ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จากอาคารเก่าที่เคยเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของ

ไทย ได้กลายเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ประกอบ

ด้วยพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าที่มาของแบงค์ชาติ เคร่ืองจักร

ดั้งเดิมของการพิมพ์ธนบัตรยุคแรก ประวัติศาสตร์เงินตรา

ของโลกตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์ ประวตัเิงินตราของไทย 

หน้าตาของธนบตัร ตลอดจนการเงินการคลงัในยคุสมยัใหม่

จุดเด่น
• พื้นที่กว้างขวาง มีห้องสมุดหรือ Co-working Space ที่เห็นวิวแม่น�า้ สามารถ
อยู่ในนั้นได้ทั้งวัน
• มีการจัดนิทรรศการเวียนเกี่ยวกับการเงินและงานสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.botlc.or.th/

ที่อยู่: 273 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
ห่างจากบุญรอดฯ 3.4 กม.
เวลาท�าการ: 9.30 -20.00 น. (ปิดวันจันทร์)
หมายเหตุ
• ไม่เสียค่าเข้าชม ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
• มีอาคารจอดรถ 
• ต้องแต่งกายสุภาพ

วังบางขุนพรหม 
ตั้งอยู ่ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย 

สวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมปูนปั้นที่ผสม

ผสานระหว่างศลิปะเรเนซองส์ ศลิปะทีไ่ด้รับอทิธพิล

จากยุค Baroque และ Rococo ภายในจัดแสดง

พระประวัตขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า 

บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  

ผู้ประทานก�าเนิดวังบางขุนพรหมและห้องส�าคัญ

ต่างๆ เช่น “ห้องสีชมพู” ห้องที่สวยที่สุดของวัง

บางขุนพรหม หรือ “ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์” ห้อง

ท�างานของผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนแรก

จุดเด่น: สถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของอาคารทั้งภายนอกและภายใน  
ขึ้นชื่อว่าเป็นวังที่มีหน้าต่างสวยที่สุดในบรรดาวังของเจ้านาย 
ที่อยู่: 273 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร ห่างจาก 
บุญรอดฯ 3.4 กม.
เวลาท�าการ: ส�าหรับประชาชนทั่วไป เปิดเฉพาะวันเสาร์จ�านวน 4 รอบ 
รอบละ 100 คน (400 คน/วัน) รอบการน�าชม ได้แก่ 10.30 น. 11.30 น. 
13.30 น. และ 14.30 น. (แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) 
หมายเหตุ 
• แสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ก่อนเข้าชม (ไม่เสียค่าเข้า)
• แต่งกายสุภาพ
• ห้ามถ่ายภาพภายในของต�าหนักบางขุนพรหม
• จะปิดซ่อมแซมตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป
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ท่องเที่ยว / สามเสน

Botanica Cafe  ร้านกาแฟโบทานิก้า 
• มีชาให้เลือกหลากหลายประเภทจากทั่วโลก 

• ขนมเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านทุกเมนู 

รสชาติอร่อยทั้งขนมและเครื่องดื่ม 

• บรรยากาศสวยงาม คลาสสิก 

ขนมห้ามพลาด: เซ็ตขนมไทย สโคน บราวนี่ 
ราคาต่อเมนู: 100 - 200 บาท
ทีอ่ยู่: ภายในพพิธิภณัฑ์ดอกไม้ ซอยสามเสน 28 หรอืซอยองครกัษ์ 13
เวลาท�าการ: 10.00 - 18.00 น.

**พิเศษ!! เฉพาะพนักงานบุญรอดฯ หากท่านน�าบัตร
พนกังานไปแสดงกบัทางร้าน จะได้รับส่วนลดทันที 10% 
เฉพาะขนมภายในวันที่ 1-31 กรกฎาคม นี้เท่านั้น

ครัว O.V.
• ข้าวแกงที่มีให้เลือกในตู้กระจกรสชาติดีทุกเมนูและได้เร็ว

• มีทั้งข้าวราดแกงและอาหารตามสั่งจากเมนู

• บรรยากาศร้านข้าวราดแกงแบบไทยที่เรียบง่าย สะอาด 

เมนูห้ามพลาด: ข้าวแช่ เมนูข้าวราดแกงที่มีให้เลือก เช่น ไข่พะโล้ แกงเนื้อ แกงมัสมั่น 
ราคาต่อเมนู: 50 - 250 บาท 
ที่อยู่: 197 ถ.พิชัย สมาคมนักเรียน
เก่าวชิราวุธ เขตดุสิต 
เวลาท�าการ: 10.30 - 
20.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

ข้าวต้มศรีย่าน 
• เปิดมาแล้ว 70 ปี หม่อมถนัดศรีการันตี 

• บรรยากาศร้านข้าวต้มในยุค 2499

เมนูห้ามพลาด: ย�าปลาสลิด หมูต้มบ๊วย แขนงหมูกรอบ ย�าไข่แดง 
ราคาต่อเมนู: 80 - 200 บาท 
ที่อยู่: 105 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต อยู่เยื้องกับตลาดศรีย่าน 
เวลาท�าการ: 17.00 - 23.59 น. 

เที่ยวไปหาอะไรกิน

ร้านแนะน�าอื่นๆ

ครัวมาเลส

1
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ร้านอาหารเฮี้ยะไถ่กี่ 
• เป็นร้านเก่าแก่มานาน 66 ปี ได้อารมณ์ร้าน

กาแฟโบราณของแท้

• เป็นสาขาแรกของร้านเฮี้ยะไถ่กี่และเป็น

สาขาเดียวที่ไม่มีค�าว่า “โกปี๊” น�าหน้า

• บรรยากาศร้านจีนคลาสสิก

เมนูห้ามพลาด: ชุดอาหารเช้า ไข่กระทะและขนมปังสอดไส้  
กินคู่กับชาหรือกาแฟ 
ราคาต่อเมนู: 20 - 120 บาท
ที่อยู่: แยกวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่ 78/4
เวลาท�าการ: 05.30-14.30 น. (วันจันทร์-เสาร์) 
I 05.30-12.00 น (วันอาทิตย์)

Cylub  ร้านกาแฟไซลับ
• ใช้หญ้าหวานแทนน�้าตาลในการชงเครื่องดื่ม 

• มีเมนูอาหารอิตาเลี่ยนให้เลือกหลากหลาย

• เป็นร้านจักรยานผสมคาเฟ่ดู Chic & Cool 

เคร่ืองด่ืมห้ามพลาด: กาแฟต้มย�า ชาโคลโซดา บตัเตอร์เบยีร์  
ราคาต่อเมนู: เครื่องดื่ม 60 - 100 บาท I อาหาร 100 - 250 บาท 
ที่อยู่: เลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
เวลาท�าการ: 11.30 - 21.00 น.

เลอมายอัน
• เมนูของร้านสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวเวียดนาม

• ใช้ผักปลอดสารพิษที่ทางร้านปลูกเอง

• บรรยากาศร้านอาหารเวียดนามที่มีกลิ่นอายยุคโคโลเนียล 

เมนูห้ามพลาด: ขนมเบื้องญวน ข้าวผัดเลอมายอันสูตรฮานอย ปลาทูต้มเค็ม
ราคาต่อเมนู: 100 - 250 บาท
ที่อยู่: 237 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร ตรงข้ามวัดเอี่ยมวรนุช
เวลาท�าการ: 10.00 - 21.00 น.

ครัวกาหลง ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาร้านรัง

4
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DefinING

our past
นิยามวัฒนธรรมจากอดีตเพื่ออนาคต
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หลงัจากเปิดตวัอย่างเป็นทางการไปแล้วในงาน “Singha Way Grand Launch” 
เมือ่เดอืนสงิหาคมปี 2561 ทีผ่่านมา ถงึตอนนีเ้ชือ่ว่าไม่มชีาวสงิห์คนไหนไม่รูจ้กั Singha Way 

หรือ “วิถีสิงห์” และเราทุกคนต่างก็ได้รับรู้แนวทาง 4 ข้อของ Singha Way 
ได้แก่ ความเป็นครอบครวั (Family) ความกล้าหาญ (Courage) 

การส่งมอบคณุภาพ (Premium Quality) และความสขุ (Happiness) กนัจนคุน้หไูปแล้ว 

เพราะวิถีสิงห์ คือเส้นทางสู่อนาคต

แต่รู้หรือไม่ นอกเหนือจากความเป็นหลกัการทีเ่ราควรปฏบิติั

ร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร Singha Way ยังเป็นอะไร

ทีม่ากกว่าน้ัน และมเีหตุผลของการเกดิข้ึนในแบบทีค่ณุอาจไม่เคย 

รู้มาก่อน จริงๆ แล้ว Singha Way มีความส�าคัญขนาดไหน  

คุณสุนิษฐ์ สก็อต หรือ “คุณพาย” OD & Culture Associate แห่ง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ผู้ร่วมผลักดันโปรเจคต์ Singha  

Way จะเป็นผู้ให้ความกระจ่าง และตอบค�าถามที่หลายคนอาจ

ก�าลังสงสัยว่า ท�าไมเราจึงต้องมี Singha Way

“เป้าหมายของ Singha Way คืออยากให้พนักงานทุกคนใน

องค์กรท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข มันเป็น 

แนวทางชีวิต ค่านิยม ที่เราสนับสนุน และอยากให้เกิดข้ึนใน

บ้านของเรา เพื่อให้มีแนวทางเดียวกัน สื่อสารกันอย่างราบร่ืน

และชัดเจน ถ้าลองสังเกตดูองค์กรช้ันน�าของโลกในยุคน้ีต่างก็มี

วัฒนธรรมที่แข็งแรงที่ช่วยน�าพาเขาไปสู่ความส�าเร็จ เพื่อเตรียม

พร้อมรบักบัสภาวะ ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งเปลี่ยนแปลง

เร็วมาก ถ้าเรามีวัฒนธรรมที่แข็งแรง เราก็จะปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ได้ไม่ยาก มันคือการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท 

ผมเช่ือว่า ทั้ง 4 Values เป็นค่านิยมที่พระยาภิรมย์ภักดี

แสดงชัดที่สุด วัฒนธรรมที่ดีก็ต้องมีรากฐานเดิม คือต้องมาจาก 

ผู้ก่อตั้ง แต่ปรับเปลี่ยนตามคนตามยุคสมัย คือสนับสนุนอะไร

ที่ดีอยู่แล้วและเลิกท�าอะไรที่ไม่เหมาะสม บางอย่างก็ต้องปรับ

เพื่อที่จะไม่จ�ากัดศักยภาพของคนรุ่นใหม่ วัฒนธรรมเป็นสิ่ง

มีชีวิต ปรับเปลี่ยนได้ด้วยคนตามสมัย วัฒนธรรมจะเกิดข้ึน 

ต่อเมื่อมีคนมากกว่าหน่ึงคนอยู่ที่ที่เดียวกัน ถ้าเราไม่ก�าหนดมัน 

มันก็จะเกิดข้ึนแบบไม่มีทิศทาง ต่างคนต่างมีวัฒนธรรมของ

ตัวเอง ดีไม่ดีก็อีกเร่ืองหน่ึง ฉะน้ันเราต้องก�าหนดมันให้ไป 

ในทางที่เราอยากให้มันเป็น ซึ่งจะท�าให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่าง

มีความสุข

Singha Way คือค่านิยม และวัฒนธรรมของคนหัวใจสิงห์ 
ซึ่งไม่ใช่ส่ิงที่เราเพิ่งสร้างขึ้น แต่เราปฎิบัติกันมาตลอด 85 ปี 
กว่าที่บริษัทจะมาถึงทุกวันนี้ได้ เราต้องมีค่านิยมและพฤติกรรม

บางอย่างที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อเรามองย้อนกลับไปว่า ค่านิยมและพฤติกรรมแบบไหนบ้าง

ที่ท�าให้เราแข็งแกร่ง และข้อไหนที่แสดงความเป็นตัวตนของเรา

Culture
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ได้มากที่สุด เราก็ดึง DNA นั้นขึ้นมา และน�ามาปรับให้มีรูปแบบ

ที่ชัดเจนและเข้ากับยุคสมัยใหม่ กลายเป็น Singha Way ที่มี 4 

แนวทางตามแบบฉบับของชาวสิงห์”

เมื่อมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว Singha Way ก็จะเป็น

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ส่งต่อ “ความเป็นสงิห์” ให้กบัคนรุ่นใหม่ทีก้่าวเข้ามา 

และเป็นสิ่งย�้าเตือนคนรุ่นก่อนว่าสิ่งที่เขาเคยท�าเมื่อก่อนดีมาก 

อยูแ่ล้วและให้ท�าต่อไป ไม่ลมืความหมายและความจ�าเป็นของการ

ปฏิบัติตามแนวทางของสิงห์

“เพราะคนเรามีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่าง มีความ
หลากหลาย ความชอบความต้องการไม่เหมือนกัน การก�าหนด
แนวทางที่จะปฏิบัติ และก�าหนดค่านิยมที่จะหลอมทุกคนร่วมกัน 
จึงเหมือนเป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่า น่ีละคือคนครอบครัวสิงห ์ 
เม่ือทุกคนเข้าใจแล้วว่า น่ีคือวิถีของสิงห์ ก็จะท�าให้เรามีจุดร่วม

ของแนวคดิ จดุร่วมของเป้าหมาย ซึง่จะช่วยช้ีแนะเส้นทางขอบเขต

ของความหลากหลาย และสร้างตัวตนที่ชัดเจนบนความแตกต่าง

ของทุกคนในองค์กร”

หากทกุคนมจีดุหมายเดยีวกนั การขับเคลือ่นธรุกิจกจ็ะท�าได้

คล่องตวัมากข้ึน เพราะทกุคนต่างรู้ว่าเราจะเดนิไปทางไหนและท�า

ไปเพือ่อะไร จากนัน้สิง่ทีต่ามมาคอื การสือ่สาร กบับรรยากาศการ

ท�างานทีด่ข้ึีน และส่งผลถงึความแข็งแกร่งและความได้เปรียบของ

องค์กรที่จะมีเหนือคู่แข่ง

“ผมมองว่าคนคือทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท ถ้าเรา

สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในเวลาไม่กี่ปีเราก็อาจถูกเลียนแบบ

หรือถูกไล่ตามทันในเวลาอันสั้น แต่ถ้าเราสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่แข็งแกร่ง เราก็จะดึงดูดคนที่มีวัฒนธรรมคล้ายเราให้เข้ามาอยู่

กับเรา คนมาใหม่ก็จะอยู่ได้นาน ถ้าทุกคนมีวัฒนธรรมเดียวกัน  

มีแนวคิดและเป้าหมายเดยีวกนั ทกุคนกจ็ะรู้สกึว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร เป็นส่วนหน่ึงของภาพทีใ่หญ่กว่า เกดิความภาคภูมิใจ และ

พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับบริษัท มันก็เหมือนกับเราสร้างกองทัพที่

แข็งแกร่ง ซึ่งตรงนี้คู่แข่งเลียนแบบเราไม่ได้ ผมเชื่อว่าการมุ่งเน้น

แข่งขันกับตัวเอง ยิ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวและช่วยเตรียม

พร้อมการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

การวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ไม่ต่างจาก

การปลูกต้นไม้ ยิ่งรากแข็งแรง ต้นไม้ก็จะสามารถเติบโต แตก

เป็นหลายก้านหลายกิ่ง ออกดอกออกผลที่ดี Singha Way คือ

รากฐานน้ัน เพือ่ทีจ่ะรองรับการเติบโตต่อยอดแตกปลายของบริษทั

สู่อนาคต แต่จะยึดถือตัวตนความเป็นสิงห์ไม่ว่าเราจะท�าธุรกิจ

หากทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน การขับเคลื่อนธุรกิจ

ก็จะท�าได้คล่องตัวมากขึ้น 
เพราะทุกคนต่างรู้ว่า

เราจะเดินไปทางไหนและท�าไป
เพ่ืออะไร จากนั้นสิ่งที่ตามมา

คือความแข็งแกร่งและ
ความได้เปรียบขององค์กร

ที่จะมีเหนือคู่แข่ง

อะไร บริษัทจะไม่เติบโตเท่าที่ควรถ้าเราต่างคนต่างท�า ตอนนี้คือ

ช่วงส�าคัญของการเปลี่ยนยุคสมัย มีการ disruption เยอะ การที่

เราเดนิหน้าไปต่อ เราต้องมรีากฐานทีแ่ข็งแรง เราต้องเตรียมตวัเอง 

ให้เผชิญกบัสภาวะภายนอก โดยใช้วถิขีองเราเอง ผมเช่ือว่า Singha 

Way มันคือจิตวิญญาณของพระยาภิรมย์ภักดี เราต้องเอาตัวตน

ที่แท้จริงมาประยุกต์ใช้กับสมัยใหม่เพื่อที่จะเดินหน้าไปในอนาคต

อย่างยั่งยืน

ผมเช่ือว่าทุกคนอยากเห็นพฤติกรรมพวกน้ีเกิดข้ึน มันอาจ 

จะไม่เป็นแบบน้ีตลอดเวลา แต่เราอยากเน้นสนับสนนุค่านิยมพวกน้ี 

เพื่อย�้าเตือนและให้มันเกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติ เป็นพฤติกรรมการ

ท�างานในอนาคต ยิ่งช่วยกันท�าคนละไม้คนละมือมันก็จะเกิดข้ึน 

เร็วเท่านั้น และบ้านของเราก็จะเป็นบ้านที่อบอุ่นและแข็งแรง”

คุณสุนิษฐ์ สก็อต 
OD & Culture Associate ขององค์กร
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5 ผู้บริหารสิงห์กับ

Living   Singha  Way

รักองค์กรให้เหมือนรักบ้านของเรา
เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

สิ่งแรกท่ีคุณนึกถึงใน Singha Way
องค์กรของเราพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เราพร้อมลุยไปด้วยกัน 

ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหน ยิง่ยคุหลงัๆ เราต้องเจอกบัความ

ท้าทายหลายรูปแบบ สิ่งแรกที่จะท�าให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้  

ผมคิดว่าเราต้องมีความกล้า น่ันคือ กล้าที่จะรับฟัง กล้าที่จะ 

เสนอแนะ กล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงเพือ่แสวงหาโอกาสใหม่ๆ และกล้า 

รับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แค่เราเริ่มจากความกล้า ความมุ่งมั่น

ตั้งใจก็จะตามมา ความส�าเร็จก็อยู่ไม่ไกล 

ประสบการณ์ชีวติแบบ Singha Way 
ผมท�างานกับบริษัทมา 34 ปี สิ่งที่ผมประทับใจไม่รู้ลืมคือ  

แม้องค์กรของเราจะเจอกับอุปสรรคมากมายขนาดไหน แต่ผู้น�า

ของเราไม่เคยท้อถอย เพือ่นร่วมงานไม่เคยทอดทิง้กนั เราสขุร่วมกนั  

ทกุข์ร่วมกนั ไม่เคยมสีกัคร้ังทีผ่มรู้สกึว่าสูเ้พยีงล�าพงั จวบจนทกุวนัน้ี 

ผมก็ยังรู้สึกเช่นนั้น และผมก็จะส่งต่อความรู้สึกนี้ผ่านการปฏิบัติ 

หน้าที่และการเป็นผู้น�าที่ดีให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ได้รับรู้เช่นเดียวกับผม เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 

การขับเคลือ่น Singha Way ในแบบของคณุ
เพราะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือกุญแจส�าคัญ 

ท่ีท�าให้เราก้าวไปสูค่วามส�าเร็จ องค์ความรู้ หรือทกัษะทีจ่ะน�ามาซ่ึง

การพฒันาศกัยภาพของคนหรือระบบการผลติ ผมต้องใส่ใจ รวมทัง้ 

ท�าตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้น�า พูดง่ายๆ หลักในการ 

ขับเคลื่อน Singha Way ของผม คือตัวผมเองจะเป็นแบบอย่าง 

ในการแสดงออกให้เห็นถึงวิถีสิงห์ เพื่อให้วิถีของเราชัดเจน และ 

ส่งผลให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
คุณประโภชน์ เกิดเจริญ 

กรรมการผูจ้ดัการและรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน บจก. เชยีงใหม่เบเวอเรช

“ “
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ส่ิงแรกท่ีคุณนึกถึงใน Singha Way
ผมเชื่อว่าทั้ง 4 ข้อมีความส�าคัญหมด แต่ผมจะ 

นึกถึงความกล้าเป็นอันดับแรก เพราะผมเชื่อว่าองค์กร

หน่ึงๆ จะประสบความส�าเร็จได้ต้องอาศัยความกล้า 

ซึง่ความกล้าในทีนี่ค้อื กล้าเปลีย่นแปลง กล้าเปิดรบัสิง่

ใหม่ๆ และเรยีนรู ้กลา้เสนอความเหน็ รบัฟังผูอ้ื่น และ 

ส�าคัญที่สุดคือกล้าตัดสินใจและยอมรับผลของมัน  

สมยัน้ีสิง่ต่างๆ เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ หากเราไม่

กล้าทีจ่ะพฒันาให้ทนัโลก องค์กรน้ันๆ กจ็ะไม่สามารถ

ขับเคลื่อนไปได้ ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้

ประสบการณ์ชีวิตแบบ Singha Way 
นอกจากใช้ความกล้าเป็นพืน้ฐาน ส่วนตวัแล้วผม

ใช้ความเป็นมอือาชีพในการท�างานเป็นหลกั ท�าสิง่ทีค่วร

ท�าเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ซึ่งหากเทียบกับ Singha 

Way ข้อน้ีกค็อื Premium Quality ข้อต่อมาทีผ่มใช้คอื 

การเคารพผูอ้ืน่ ส�าหรับผม การให้เกยีรตซิึง่กันและกนั 

ถือเป็นแนวคิดที่ส�าคัญส�าหรับความเป็นครอบครัว 

(Family) ต้องพร้อมทีจ่ะเรียนรู้ รับฟังผูอ้ืน่ ขณะเดยีวกนัก็

ไม่ปิดก้ันตวัเอง พอมสีิง่เหล่าน้ีแล้ว เรากจ็ะเกดิความสขุ 

(Happiness) ในการท�างานตามมาโดยอตัโนมติั

การขับเคลื่อน Singha Way ในแบบของคุณ
เราควรเริม่จากการมองสิง่ต่างๆ ด้วยทศันคตทิีด่ ี

มองโลกในแง่บวก และเช่ือมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ 

เพราะหากเราเช่ือดังน้ี เราก็จะเกิดความกล้าในการ

ลงมอืท�า แม้ว่ามนัอาจจะล้มเหลวบ้าง แต่เรากน็�าสิง่น้ัน 

มาเป็นบทเรียนที่จะท�าให้เรารู้จักพัฒนาตัวเอง ผมว่า

นั่นคือสิ่งส�าคัญที่จะพาองค์กรให้ขับเคลื่อนไป

การพัฒนาตนเอง 
ควรเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดี 
และเช่ือมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปได้

ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร

ผู้อ�านวยการกลุ่มดิจิทัลเซอร์วิสซิส ภายใต้คุณปิติ ภิรมย์ภักดี

“ “
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สิ่งแรกท่ีคุณนึกถึงใน Singha Way
ผมมองว่าความกล้าเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนควร 

จะต้องมี เราต้องกล้าที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย 

โดยมี Singha Way ข้ออื่นๆ มาเป็นตัวสอดประสาน

ให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพ เช่น กล้าที่จะ 

รับผดิชอบร่วมกบัคนในทมี คอืใช้ความเป็นครอบครัว

มาประสาน หรือกล้าน�าเสนอไอเดยีใหม่ๆ เพือ่ส่งต่อ

คณุภาพ เมือ่เรากล้าคดิและลงมอืท�าจนเกิดผลส�าเร็จ 

เราก็จะได้รับความสุขจากการท�างาน 

ประสบการณ์ชีวิตแบบ Singha Way 

ในการท�างานผมใช้ความกล้า 3 แบบ คอื กล้าคดิ 

กล้าพูด กล้าท�า และผลกัดนัให้ทมีของผมมคีวามกล้า

เช่นน้ีด้วยเหมือนกัน อีกเร่ืองคือผมใช้ความเป็นมือ

อาชีพในการท�างานมาตลอด ต้องท�าให้งานออกมา 

มีคุณภาพที่สุด ส่วนในชีวิตส่วนตัว ความเป็น

ครอบครัว หรือ family เป็นสิ่งขับเคลื่อนชีวิตผม 

ค่อนข้างมาก เพราะเมื่อเรามองทุกคนเป็นครอบครัว 

เราก็จะเคารพและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท�าให้

เราอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 

การขับเคลือ่น Singha Way ในแบบของคณุ
เราเริ่มจากทีมเล็กๆ อย่างทีมของผมเองก่อน 

ถ้าเราเข้าใจและถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร  

4 แนวทางนี้ภายในทีมของเราเองแล้ว มันก็จะส่งผล

ต่อไปยงัทมีอืน่ๆ เพราะเราไม่ได้ท�างานอยูแ่ต่กบัทมี

ของเราเอง เราท�างานกับคนอื่นด้วย เป็นการส่งต่อ

แรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นผ่านเน้ืองาน 

และวิธีการท�างาน ผมมองว่าน่ีละคือวัฒนธรรมที่

เราจะต้องเดิน 

สิ่งที่ท�าให้เรา
ประสบความส�าเร็จ

ทุกวันนี้ 
ไม่ได้การันตี

ความส�าเร็จในวันหน้า 
เราจึงต้องพัฒนา

ตัวเองเสมอ
คุณจักรมนต์ นิติพน

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ สายนวัตกรรมทางธุรกิจ กลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจ

“

“
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สิ่งแรกท่ีคุณนึกถึงใน Singha Way
ผมเช่ือเร่ืองความสุขมาก่อน คนเราต้องท�างานร่วมกับคนอื่น 

ถ้าไม่มีความสุข สิ่งอื่นก็จะตามมาได้ยาก หากคุณมีความรู้สึกที่ดี 

กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีความรู้สึกเหมือนเขาเป็น

ครอบครัว คุณก็จะสบายใจที่จะท�างานด้วย คุณจะเกิดความกล้า 

ในการคดิหรือน�าเสนอไอเดยีโดยไม่ต้องกงัวลว่ามนัจะผดิ หรือมใีคร

มาดุมาว่า ส�าหรับผม ความสุขในการท�างานจะเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการท�าสิ่งใหม่ๆ  

ประสบการณ์ชีวิตแบบ Singha Way 
ในฐานะหวัหน้างาน ผมให้ทมีของผม 3 สิง่ ได้แก่ 1. ให้ความรู้ 

2. ให้โอกาส ในทีน้ี่คอืโอกาสลองผดิ ลองถกู ผมเช่ือว่าคนทีไ่ม่เคยผดิ 

คือคนที่ไม่ท�าอะไรเลย ในบริบทการท�างานทุกวันน้ีเป็นเร่ืองปกติที่

อาจมีข้อผดิพลาดบ้าง ในข้อน้ีจงึหมายถงึการให้โอกาสยอมรับข้อผดิ

พลาดของตวัเองด้วย 3. ให้ความยตุธิรรม เพราะผมท�างานด้านบคุคล 

ความยตุธิรรมจงึเป็นสิง่ส�าคัญมาก ทัง้ 3 สิง่น้ีคือวถิสีงิห์ในแบบของผม

การขับเคลื่อน Singha Way ในแบบของคุณ
การขับเคลื่อน Singha Way มี 2 ส่วน ส่วนที่ประสบความ

ส�าเรจ็ไปแล้วอย่างเช่นความรู้สกึของ “ความเป็นสงิห์” ทีเ่รามร่ีวมกนั 

เราก็รักษาความรู้สึกน้ีไว้ต่อไป กับอีกส่วนที่เราต้องช่วยกันผลักดัน

คือส่วนที่ต้องคิดว่าในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เราอยากจะเป็นอะไร และถ้าเราอยากประสบความส�าเร็จอย่างยัง่ยนื 

เราจะต้องท�าอะไรบ้าง จากน้ันเราก็ต้องมาปรับ mindset หรือ

กระบวนการทางความคิดให้กับคนของเรา เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย

ในอนาคตที่วางไว้ร่วมกัน

มี Speed เพื่อก้าวให้ทันโลกธุรกิจ
มี Accuracy เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณบุญเกียรติ เมธีทัศนีย์
Group Director-Corporate Human Resource กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

“ “
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สิ่งแรกท่ีคุณนึกถึงใน Singha Way
ผมอยู่ทีมขาย เปรียบเหมือนเป็นแนวหน้า 

ของบริษัท ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เจอกับคู่แข่งอยู่

ตลอด ผมจึงนึกถึงความกล้าเป็นข้อแรก หลายต่อ

หลายคร้ัง ผมต้องคิดและตัดสินใจในทันทีเพื่อให้

ทนัต่อสถานการณ์ หากผมไม่กล้า มวัแต่รอท�าตาม  

process ทุกครั้ง มันก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้า

ไม่ทนั และเมือ่ผมกล้าทีจ่ะตดัสนิใจลงไปแล้ว ผมก็ 

กล้าที่จะรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยเหมือนกัน  

รับผิดชอบแทนลูกน้องที่ได้ท�าตามค�าพูดของผม  

ผมจงึมองทีค่วามกล้าเป็นหลกั กล้าทีจ่ะปรับเปลีย่น

การท�างานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

ประสบการณ์ชีวิตแบบ Singha Way 

นอกจากใช้ความกล้าในทกุๆ วนั ผมใช้ความ

เป็นครอบครัวในการท�างานร่วมกันด้วย เพราะเรา

คือทีม ผมรับผิดชอบร่วมกับทีม แม้ว่าเรื่องนั้นอาจ

เป็นเร่ืองเล็กน้อย เราสุขไปด้วยกันก็ต้องทุกข์ไป 

ด้วยกัน อีกเรื่องคือการส่งมอบคุณภาพ สินค้าของ

บริษทัมคีณุภาพอยูแ่ล้ว แต่ทีผ่มเน้นย�า้คอื คณุภาพ

ด้านการบริการ เราอยู่ฝ่ายขาย เราผิดนัดกับลูกค้า

ไม่ได้ เมือ่ไหร่ทีเ่ราท�าได้ตามทีส่ญัญากบัลกูค้า เรา

กจ็ะได้รับผลตอบรับทีด่ ีและได้ความสขุกลบัมาหา

เรา นี่คือ Singha Way ที่ผมใช้อยู่จริง

การขบัเคลือ่น Singha Way ในแบบของคณุ
Singha Way เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในองค์กร

ของเรา แต่มันจะเดินหน้าต่อไปได้จากการปฏิบัติ

จริงและจากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคนอื่นปฏิบัติ  

ผมจงึเร่ิมจากตวัเองก่อน อะไรทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี 

ให้ลูกน้องได้เราก็ท�าให้ดู จะไม่ใช่แค่บอกหรือสั่ง 

เพราะถ้าเอาแต่พูด มันก็ไม่เกิดความศรัทธาซึ่ง

กันและกัน แต่ถ้าเราพูดแล้วท�าอย่างที่พูด ท�างาน

ทุ่มเทเพื่อองค์กร ลูกน้องเขาเห็นเขาก็จะมีแรง

บันดาลใจที่จะท�างานเพื่อองค์กรเหมือนกัน 

ท�าหน้าที่
ของตัวเองให้ดีที่สุด
ด้วยความรบัผดิชอบ

 ให้สมกับทีบ่รษัิทไว้วางใจ

คุณศักดา สัจจวินิจสกุล
ผู้อ�านวยการกลุ่มการขาย 3 ผู้บริหาร BRT กลุ่มการขาย 3

“
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ผู้เล่า: ชัยณรงค์ คามนา
หัวหน้าหน่วยห้องต้ม (บจก.ขอนแก่นบริวเวอรี่)

ผู้เล่า: เกศินี หัวเมืองลาด (เต็ม)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (บจก.ปทุมธานีบริวเวอรี่)

900 เฮกโตลิตร 

เพราะฉลาก ติดอยู่ที่ใจ

เคยเกดิเหตกุารณ์ไฟดบัทีโ่รงงานขอนแก่นท�าให้ตวัระบบ

ผลติเบยีร์ถกูตดั กระบวนการในส่วนของการเปลีย่นแป้ง 

เป็นน�้าตาลหรือที่เรียกว่าน�้า wort ก็ถูกแช่อยู่ในถัง  

ตวัน�า้ wort เปลีย่นไป ค่า pH เปลีย่น สเีปลีย่น ทกุอย่าง 

เปลีย่นหมด และเมือ่ไฟมาแล้ว ทางบรูว์มาสเตอร์กเ็รียก

ประชมุเร่ืองน�า้ wort ซึง่มปีริมาณ 900 เฮกโตลติร เมือ่

ค่าทกุอย่างเปลีย่นคณุภาพกจ็ะไม่ได้ ความเสยีหายทีจ่ะ

เกิดขึน้กป็ระมาณ 5 ล้านบาทต่อบรูว์ ทางผูบ้ริหารจงึได้

ประชุมกนัและสรุปว่าเน่ืองจากคณุภาพไม่ได้ และการ 

ทีจ่ะ reject หรือ recheck ใหม่น้ันท�าไม่ได้ หรือถ้าท�าได้

กไ็ม่ดเีท่าทีค่วร ทางผูบ้ริหารจงึได้สัง่ทิง้ทัง้หมดเพือ่ยงัคง

รักษาคณุภาพไว้ครับ 

ช่วงเหตุการณ์น�้าท่วมมีหลายบริษัทที่ถูกชาวบ้าน 

ไม่พอใจและพยายามจะดึงกระสอบทรายออกเพื่อ 

ให้น�า้ท่วมบริษัทน้ันๆ แต่กบับริษทัเราแล้วไม่ใช่ มี 

ชาวบ้านบางคนมาแจ้งกบัเราด้วยซ�า้ว่าน�า้ก�าลังจะซมึ

เข้าบรษิทัแล้วนะ เราถามเขาว่ารู้ได้ยงัไง เขากบ็อก

ว่าน�้าที่ซึมมันจะเป็นน�้าวน แล้วมันจะดูดเข้าไปใน

บริษทั ทีโ่รงงานทีป่ทมุธานรีอดน�า้ท่วมมาได้คร้ังน้ัน 

จนเป็นเหมอืนพืน้ทีไ่ข่แดง ไม่ใช่เพราะความร่วมมอื

ของพนักงานเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัเป็นเพราะความ

ช่วยเหลอืจากชาวบ้านด้วย ส่วนหน่ึงเป็นผลจากทีเ่รา

แจกจ่ายน�า้ดืม่ให้กบัชาวบ้านจ�านวนมาก แม้ว่าน�า้ดืม่

ของเราในช่วงนั้นจะไม่มีฉลาก แต่ทุกคนก็รู้ว่าเป็น 

น�้าดื่มของบริษัทเรา เพราะฉลากมันได้ติดอยู่ในใจ

ของทกุคนแล้ว ทัง้หวัใจของคนให้และคนรับ

      

ผู้เล่า: นลวัชร์ ภัทร์วิทยานนท์ (ไช้)
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บจก.มติรชมุพรเทรดดิง้

พร้อมเปลี่ยน
เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น
เมือ่ก่อน ผมดแูลในโซนเยาวราช มปัีญหาเร่ืองทีจ่อดรถ 

ไม่สามารถจอดได้ ท�าให้บริการลกูค้าได้ไม่ทัว่ถงึ ส่งผล 

ให้มีปัญหากับการขาย พอเราได้คุยนโยบายกับทาง

ผู้ใหญ่ว่าขอเปลี่ยนวิธีการขายได้ไหม จากที่เคยเอา 

สินค้าข้ึนรถกระบะไปเร่ขายแล้วจอดรถไม่ได้ คุยกับ 

ลูกค้าไม่ได้ จึงได้ขอเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ และ 

เราเป็นทีมแรกที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการวิ่งเพื่อ Take 

Order จากลูกค้า ผมก�าลังพูดถึงว่าบริษัทพร้อมที่

จะเปลี่ยนถ้าเรากล้าที่จะเสนอ เพื่อให้คุณภาพและ 

ทุกอย่างมันดีขึ้นนั่นเองครับ

DNAเรื่องเล่านี้มี          ของคนหัวใจสิงห์



ผู้เล่า: พัชรา อยู่เอียง (พัช)
พยาบาล (บจก.ปทุมธานีบริวเวอรี่)

ให้ใจ ได้ใจ 
มีพนักงานคนหน่ึงท�ากระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถ

แท็กซี่ แล้วพี่แท็กซี่คันน้ีก็ได้เสาะหาพนักงาน

คนนั้น เพื่อจะน�ากระเป๋าสตางค์มาคืน ผู้บริหาร 

ท่านหน่ึงได้สมัภาษณ์พีแ่ทก็ซีไ่ว้ พีแ่ทก็ซีเ่ขาบอกว่า 

เม่ือตอนปีน�้าท่วม เขาได้รับความช่วยเหลือจาก

ทางสิงห์อาสา ตอนน้ันครอบครัวเขาล�าบากมาก 

เขาได้รับน�้า ได้ข้าวเหนียว เขาจดจ�าและสามารถ

บอกได้ทุกอย่างว่าได้รับอะไรบ้าง เมื่อเขาเปิด

กระเป๋าสตางค์ใบนั้นและได้รู้ว่าเป็นของพนักงาน

ของสิงห์ เขาจึงมีความตั้งใจอย่างมากที่จะน�า

กระเป๋ากลับมาคืน ถึงกับขับรถไปตามที่อยู่ใน 

บัตรประชาชนถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่เจอ สุดท้ายเขาก็

มาทีบ่ริษทัปทมุธานีฯ และแจ้งกับรปภ.ว่า เขาเจอ 

กระเป๋าสตางค์ของพนักงานบนรถแท็กซี่ ซึ่ง

จ�านวนเงินก็ไม่น้อย เป็นหลักหมื่น สืบรู้ทีหลังว่า

เป็นของพนักงานในไลน์ผลิต และเขาก็บอกว่า 

สิ่งที่เขาได้รับจากสิงห์อาสาเมื่อครั้งนั้น ท�าให้เขา

ต้องน�ากระเป๋ามาคืนพนักงานของเราให้ได้ เป็น

ตัวอย่างของการให้อย่างจริงใจแก่ผู้อื่น จึงได้รับ

น�้าใจจากผู้อื่นกลับคืนมา

ผู้เล่า: ทองหล่อ หาเรือนมิตร์
พนักงานเกษียณ

ผ้าเช็ดหน้า
กับฝาเบียร์
ผมขอย้อนกลับไปไกลนิดนะครับ ผมเร่ิมงานวันที่  

1 เมษายน 2528 สมัยนั้นเรามีโรงเบียร์อยู่แห่งเดียว 

มเีคร่ืองบรรจเุบยีร์อยู ่4 เคร่ือง ผมเข้ามาในต�าแหน่ง

ช่างซ่อมไฟฟ้าโรงเบียร์ แต่เขาให้ผมไปดูงานเพื่อที่

จะได้รู ้ Operation ของเคร่ือง ผมประจ�าอยู ่

เครื่องที่ 4 ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น 

เราต้องผลิตตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อให้ทันความ

ต้องการของตลาด เร่งในระดับที่ถ้าพูดแบบภาษา

ชาวบ้านคือ เฮ้ยมึงมีหลานมั้ย เอาหลานมาช่วย

หน่อย เอามาแพ็คของ หาบของ ล้างขวดรีไซเคิล  

พอเราน�าขวดกลบัเข้ามาทกุคร้ัง นาย (คณุประจวบ) 

กจ็ะลงมาดแูลคุณภาพ มีอยูว่นัหน่ึงผมอยูห่น้าเคร่ือง 

บรรจ ุ4 เบยีร์มนักว็ิง่ไปบรรจอุย่างรวดเร็วเพราะเรา

ต้องเร่งผลิตจ�านวนมาก ปรากฏว่าสายพานที่เป็น

ระบบแมกเนตกิทีใ่ช้ดงึฝาจบีข้ึนไปเพือ่ปิดฝา มนัเกดิ 

ขัดข้อง ท�าให้ฝาจบีตกลงไปทีพ่ืน้ด้านล่าง ซึง่พืน้น้ัน 

ก็ไม่ได้สกปรกอะไรเพราะโรงงานของเราสะอาด 

คณุประจวบท่านไม่รู้ว่ามาตอนไหน ท่านเรียกผมมา 

บอกว่า “ไอ้หนู ไอ้หนู หยดุเคร่ือง หยดุเคร่ือง” ผมก็

หยดุเคร่ือง แล้วท่านกห็ยบิผ้าเชด็หน้าข้ึนมาบรรจง

เช็ดฝาจบีเหล่าน้ัน เช็ดแล้ว แต่ท่านกบ็อกว่า “ไม่ต้อง 

ใช้แล้วนะ ใช้ของใหม่เลย” คุณครับ สมัยน้ันผมยงัไม่ 

รู้ว่าคุณภาพคอือะไร แต่พอย้อนกลบัมาคิดดตูอนนี ้

จดุเร่ิมต้นการท�างานของบริษทัเรา มองถงึคณุภาพ

มาตัง้แต่เริม่ต้นแล้ว พวกเราเองกค็วรจะท�าอะไรให้

บริษัทมีคุณภาพมากข้ึนไปอีกเพื่อที่สินค้าของเรา 

จะได้ขายดียิ่งขึ้นไปอีกครับ
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ผู้เล่า: MAUNG SAM (แซม) 
เจ้าหน้าที่บริหารถนนข้าวสาร 1 

ผู้เล่า: ศุภชัย ปิยไพร (เก้ง)
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบตัวแทน

ผมแซมนะครับ 
ไม่ใช่คนไทย

ใจนาย หล่อมาก

ผมท�างานบญุรอดมาหลายปีแล้วครับ เร่ิมแรกทีม่าอยูท่ีน่ี่ ผมมปัีญหา

เร่ืองทีอ่ยูอ่าศยัค่อนข้างมาก ช่วงทีเ่ปิดทริปเข้ามากรุงเทพฯ 10 วันแรก

ผมต้องอาศยับ้านของพวกพี่ๆ  ทีท่�างานอยู ่กพ็กักบัรุ่นพีค่นน้ี 2 วนั 

จากน้ันผมกไ็ปอยูกั่บพีอ่กีคนอกี 2 วนั ไปต่อบ้านคนน้ันอกี 2 วนั จน

วนัหน่ึงผมก็เร่ิมหาห้องเช่าอยู่เอง แต่ปรากฏว่าโดนขโมยขึน้!! ผมจงึไป

ปรึกษาพีเ่ลขาของหวัหน้า พีเ่ลขากเ็ลยชีไ้ปทีพ่ีค่นหนึง่ ช่ือพีน็่อค ซึง่

พีน็่อคกย็นิด ีไม่ขัดข้อง ประเดน็ก็คอืผมประทบัใจว่า คนทีไ่ม่รู้จกักนั 

ไม่ได้เป็นพีน้่องกนั ไม่ได้เป็นญาติกนั และผมกไ็ม่ใช่คนไทยด้วย แต่

พวกพี่ๆ  เขากย็งัให้ไปพกั ผมรู้สกึว่าเราเหมอืนครอบครัวเดยีวกัน ผม

เหมอืนเป็นน้องเลก็ทีพ่ี่ๆ  ไม่เคยมคี�าถามว่าท�าไมกูต้องดแูลมงึ มนั

ไม่มคี�าถาม ไม่มข้ีอกังขา ท�าให้ผมได้รับรู้ถึงความเป็นครอบครัวจริงๆ

ก่อนสิน้ปีบริษัทเราจะให้โบนัส 1 เดอืน ตอนน้ันผมได้เหน็คลปิๆ หน่ึงที่

ช่ือว่า หวัใจนายหล่อมาก เป็นคลปิของพนักงาน BRA คนหน่ึง เขาเอา

น�า้ดืม่ เอาข้าวสาร ไปแจกคนไร้บ้านทีอ่าศยัอยูใ่ต้สะพาน จากในคลปิ 

น่าจะเป็นแถวก่ิงแก้ว ผมเหน็คลปิน้ีจากโซเชียลเน็ตเวร์ิคทีถู่กส่งต่อมา

เรือ่ยๆ ท�าให้เหน็ว่าเขามอบสิง่ทีม่คีณุภาพให้กบัคนทีย่ากไร้ พอคนให้ 

ให้ คนให้กม็คีวามสขุ คนรับเองกม็คีวามสขุเช่นกนั และความสขุได้ถกู

มอบต่อให้กบัคนทีไ่ด้เหน็คลปิ ส่วนตัวพีเ่ขากต้็องรับผิดชอบกบัสนิค้า 

ในสต็อกตรงนั้นเพราะเขาเป็นพนักงานขายของเรา แต่พี่เขาบอกว่า 

ไม่เป็นไร แถมยังบอกว่า “โบนัสออก แบ่งกันกินแบ่งกันใช้” ส�าหรับ

ผมทีด่คูลปิแล้วกแ็อบอมยิม้ มองเหน็ว่าคนในองค์กรของเรากใ็จหล่อ

เหมือนกัน สุดท้ายนี้ก็คือดีที่สุดคือการให้ที่ไม่สิ้นสุดครับ

ผู้เล่า: รัฐภรณ์ ฤกษ์อภิวาท (เกรส)
หวัหน้าหน่วยกจิกรรมการตลาด สายการตลาดธรุกจิเบยีร์

CSR 
วันเกิด
เมือ่ก่อนเกรสเป็นวยัรุ่นทีช่อบกนิชอบเทีย่ว พอถงึ

วนัเกิดหรือมปีาร์ต้ีสงัสรรค์อะไรทกุคนก็จะซือ้เค้ก 

ซือ้ของขวัญ จดังานให้เหมอืนทีค่นอืน่เขาท�ากนั แต่

พอเกรสได้ไปอยูเ่ขมร ได้มาท�างานจริงๆ ในส่วน 

ของตลาด On-Premise เป็นเหมอืน Promoter 

ดตูลาดกลางคนืเป็นหลกั อยูใ่นสถานทีแ่บบน้ีจน

เคยชนิกท็�าให้เราเบือ่การเทีย่ว และสิง่ทีไ่ด้กลบัมา 

คือความสมถะ เกดิทศันคติว่าเราไม่จ�าเป็นจะต้อง 

ใช้เงินหรือใช้ชวีติให้มนัฟุม่เฟือยก็ได้ และรู้จกัทีจ่ะ

ให้คนอืน่มากข้ึน แม้เกรสจะไม่ได้ไปท�าสงิห์อาสา 

แต่กรั็บรู้และซมึซบัมาตลอดว่า องค์กรของเราเป็น

องค์กรทีม่กีารช่วยเหลอืคน มกีารท�า CSR อย่าง 

ต่อเน่ือง เกรสกเ็ลยเอาสิง่เหล่าน้ันไปท�าทีเ่ขมรบ้าง 

เกรสอยูท่ีโ่น่นไม่ได้อยูก่บัครอบครัว ทกุวนัเกดิจงึ

ชวนเพือ่นๆ ทีน่ั่นและลกูค้าทีส่นิทกันไปซือ้ของ 

แล้วก็ไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนที่เขาเรียน

หนังสือกับพระที่วัดเพราะไม่มีเงินเข้าโรงเรียน

กลายเป็นว่าเกรสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากบริษัท 

โดยทีเ่ราไม่ต้องเรียนรู้จากผูใ้หญ่โดยตรง และ

เรียนรู้ได้โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องอยูก่บับริษทัมานาน 

เราสามารถมคีวามรู้สกึทีด่แีล้วกผ็กูพนักบัองค์กร

ได้ตัง้แต่เร่ิม แล้วก็ซมึซบัความรู้สึกแบบน้ันไป

เร่ือยๆ แล้ววนัน้ีทีเ่กรสมรุ่ีนน้อง เราก็ถ่ายทอดสู่

พวกเขาต่อไปได้ค่ะ
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ผู้เล่า: จินุวัฒน์ พูดเพราะ (ถั่ว)
หัวหน้าหน่วยขายสาขากาญจนบุรี

ผู้เล่า: สุริยา สุขแสวง (แมว)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มการเงิน BRT

พายุเข้า
อ�าเภอสังขละบุรี

น�้าท่วมใหญ่ ปี 54

วนัน้ันมพีายเุข้าและสะพานมอญขาดทีอ่.สงัขละบรีุ ตอนน้ันเป็น

เวลาประมาณ 1 ทุม่ มตัีวแทนเจ้าหน่ึงโทรมาหาผม ขอให้ช่วยตดิต่อ

ประสานงานกบัทางสงิห์อาสา ผมก็โทรสายตรงหาพีท่ีด่แูลสงิห์อาสา 

เล่าเร่ืองให้ฟังและขออนมุตัคิวามช่วยเหลอืด่วน ทางพีเ่ขากไ็ด้ด�าเนิน

การสั่งน�า้ให้ผม แต่ผมติดปัญหาเรื่องน�้าจากโรงงานไม่สามารถ 

ขนส่งข้ึนไปอ.สงัขละได้ เน่ืองจากถนนเป็นโค้งอนัตราย ผมกเ็ลย

ประสานงานกับตวัแทนจ�าหน่าย ขอเปลีย่นจากรถของโรงงานมาเป็น 

รถของตวัแทน ตอนน้ันดกึมากแล้ว ต้องระดมหน่วยขายทัง้หมด

เพือ่ช่วยขนน�า้ข้ึนไปให้ชาวบ้าน ช่วงทีผ่มข้ึนไปถงึอ.สังขละบรีุเพือ่

ทีจ่ะเอาน�า้ไปช่วยผูป้ระสบภัย ผมได้เหน็ทกุสายตาของชาวบ้านที่

มองมาด้วยความซาบซ้ึงและขอบคณุพวกผมทีใ่ส่เสือ้ทีม่โีลโก้ของ

สงิห์ มนัท�าให้ผมภมูใิจมากๆ ผมภมูใิจทีม่โีลโก้สงิห์อยูบ่นอกครับ

น�า้ท่วมใหญ่ปี 54 หลายบ้านน�า้ท่วมมดิหวัเลยนะครับ บ้านผมเอง 

กท่็วมอยูร่าวๆ 3 เดอืน เราคงจะพอทราบกนัว่าทางผูบ้ริหารของ 

บริษทัได้มส่ีวนช่วยเหลอืพนักงานทีเ่ดอืดร้อนรายละ 50,000 บาท 

ผมเองกไ็ด้รับ ซึง่นีเ่ป็นเร่ืองทีห่น่ึงนะครับ ส่วนเร่ืองทีส่องคอืเร่ืองการ 

ให้ทีพ่กัอาศัย ซ่ึงก็คือทีบ่ริษทัน้ีเอง ทกุคนทีบ้่านเสยีหายจะมานอน 

ทีน่ี่ มข้ีาวให้กนิ 3 มือ้ ตืน่มาก็กินข้าว นอน เช้ามาก็กินข้าว ปีน้ัน 

เป็นปีที่ผมมีความรู้สึกว่ามันดีมากส�าหรับคนที่ก�าลังเดือดร้อนทั้ง 

ทางใจและทางกาย บางครอบครัวทีไ่ม่ได้อยูกั่บลกูหลานก็ได้มาอยู่ 

กบับริษทัซึง่เสมือนเป็นอกีครอบครัวหน่ึง ส�าหรับท่านทีเ่ดอืดร้อน 

ในปี 54 จะรู้ซึง้ดว่ีาบริษทัเราให้เยอะจริงๆ ครับ แล้วปีน้ันยงัเป็น 

ปีที่ก�าเนิดโครงการสิงห์อาสาด้วย เพราะผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจที่จะ 

ช่วยเหลือบริเวณทีน่�า้ท่วมในเขตปริมณฑลทัง้หมด ผมเองกไ็ด้ท�า 

ตรงน้ันด้วยเหมือนกัน หมู่บ้านผมมีประมาณ 500 ครัวเรือน วันน้ัน 

ทีไ่ปเขามีเสือ้ให้เราด้วย เป็นเส้ือสิงห์อาสา เป็นสิง่ทีส่ือ่ให้เหน็ว่า 

บริษัทของเราก�าลังจะไปช่วยจุดใดจุดหน่ึง เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่ผม

ประทบัใจมากครับ

ผู้เล่า: เพชรรัตน์ สีหานาท (ปุย)
เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการตลาด (กทม.ใต้-ภาคอสีาน)

รอที่นี่มา 7 ปี 
สมยัทีห่นูเรียนปี 3 ปี 4 อยูท่ีม่หา’ลยั ได้มโีอกาส

มาฝึกงานอยู่ที่ขอนแก่นในส่วนของงานโฆษณา 

งานประเพณีต่างๆ ตอนน้ันกป็ระทบัใจทีน่ี่ แต่ไม่มี

โอกาสได้มาท�างาน หนูรอทีจ่ะท�างานทีน่ีม่า 7 ปี  

ส่งใบสมคัร ส่ง resume มาตลอด 7 ปีน้ี แต่ไม่เคยถกู 

เรียกตวัสมัภาษณ์เลย จนวนัหน่ึงพีอ๋่อย (วไิลลกัษณ์ 

จตรุประเสริฐ) เรียกตัวเข้ามาสมัภาษณ์ ในวนัทีรู้่ว่า 

ตัวเองผ่านสัมภาษณ์และได้ท�างานที่น่ี เป็นวันที ่

รู้สกึดใีจมาก แม้ตอนน้ันหน้าทีก่ารงานทีท่�าอยูก่ด็ี

อยู่แล้ว แต่เรากตั็ดสนิใจออกจากทีน่ั่น ทัง้ทีก่�าลงัจะ

ได้ปรับต�าแหน่ง เพือ่นบอกว่าหนูบ้าไปแล้ว แต่วันน้ี 

พอได้เข้ามากรู้็ว่าหนูไม่ได้ตดัสนิใจผดิเลย หนูดใีจ

มากทีไ่ด้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของทีน่ี่
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

+

คติในการทำางานของเหล่า CA

Change Agents

คฑาวุฒิ นกพัฒน์ (ดิว)
หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

สุเมธ กิตติอารีพงศ์ (กอล์ฟ)
ผจก.ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทั่วไป
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

พิชยาพัชร์ อุทัยนิตย์ (องุ่น)
รักษาการผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพเบียร์  

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

“ทำางานให้เต็มที่ แล้วจะไม่มีคำาว่าเสียใจ 

เป้าหมายตั้งให้ท้าทาย 

เพื่อขยาย comfort zone”

“ไม่มีอุปสรรคใดใดในใจของเรา 

ไม่มีกำาแพงขวางกั้นจิตวิญญาณของเรา 

ไม่มีสิ่งใดกีดขวางการเติบโตของเรา 

นอกจากตัวเราเอง”

พีระพร พีระณรงค์ (อิ๊งค์)
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด

“คนที่ไม่เคยทำาผิด 

คือคนที่ไม่เคยทำาอะไรเลย”

ธนโชติ สุนทะโรจน์  (ป้อม)
พนักงานควบคุมเครื่อง

บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำากัด

“สร้างความภูมิใจในการทำางาน 

โดยการทำางานให้ดีที่สุด”

ลภัสรดา ตราชู (เมย์)
หัวหน้าหน่วย CSR  

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

“ตั้งใจทำาหน้าที่และงาน

ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ เต็มกำาลังมากที่สุด 

หากเจออุปสรรคให้บอกตัวเองเสมอว่า

มันต้องมีทางออก”

“ทุกสิ่งที่เราเลือกจะทำา 

ย่อมมีค่าพอที่เราจะทำามัน 100% 

นั่นหมายความว่า ทุกงานที่เรารับไว้แล้ว 

ต้องทำามันอย่างดีที่สุด และไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ 

ที่ฟังขึ้น เพื่อที่จะส่งงานแค่พอผ่านค่ะ”
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อัญชิสา พิมพ์สุวรรณ์ (KITTY)
หัวหน้าหน่วยสถิติ-บัญชี

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

“ทำางานทุกวันให้มีความสุข

ทำาความเข้าใจคนรอบข้างตัวเรา 

ทุกอย่างก็สุขค่ะ”

เจมจิรา อุประชัย (เจม)
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

“แค่เชื่อว่าเราทำาได้ 

เราก็มาไกลถึงครึ่งทางแล้ว..”

จุฑามณี กรองไตร (จิ๋ว)
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-พัสดุ

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

“เมื่อได้รับความไว้วางใจ  

มอบหมายให้ทำาหน้าที่ใด ต้องทำาให้ดี”

ประภาพรรณ วันอินทร์ (ปลา)
นักวิทยาศาสตร์

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำากัด

“ไม่มีงานใดที่ยาก

เกินความสามารถของเรา”

จิตตราพร พิชัย (แตงกวา)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบจัดจำาหน่าย 1

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“มองโลกในแง่ดี

และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ”

ฑิวัฒน์ คงธนฉัตร (จ๊อบ)
IT Security 2  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“จงทำาตัวเป็นนำ้าที่ไม่เต็มแก้ว 

เพื่อเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ”

เชื่อมโยงค่านิยมทั้ง 4 เข้ากับระบบและ 

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการรับรู้

นำาไปสู่ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้เป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 

เป้าหมาย 

Post & Share ภาพกิจกรรมต่างๆ  

ใน Facebook และ Instagram เชื่อมโยง

กับ SINGHA WAY เพื่อให้คนทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรได้รับรู้ถึงค่านิยม 

SINGHA WAY ของพวกเราชาวสิงห์  

ทำาใหต้วัเราเปน็ภาพสะทอ้นของ Singha 

Way เพื่อให้คนรอบข้างเห็นได้ชัดเจนว่า 

วิถีของเรา มีอยู่จริง

จดัใหม้กีารแขง่ขนัประกวดผลงานตา่งๆ 

ที่เกี่ยวกับ Singha Way เช่น จัดบอร์ด

รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ Singha Way ที่

ประทับใจ

จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ

รับรู้ ให้กับพนักงาน อาทิ ป้ายไวนิล 

ธงญี่ปุ่น คอลัมน์ในวารสาร ที่สื่อถึง

วัฒนธรรมองค์กร 

CA = Change Agent
ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อคว�ม

ก้�วหน้�ขององค์กร 

How to 
Promote 
SinghA
Way 
by CA



สิงห์ / คุยกับฮีโร่

ทีมงานกลุ่มนักกีฬา “สานฝัน” 

โ ดยอดี ตนั กว่ า ยน้ำ า แ ถวหน้ า ของ 

เมืองไทยจากฝ่ายส่ง เสริมกีฬาของ  

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมด้วยหัวเรือใหญ่

ของทีมคือ พี่ตุ๊กตา (รุ่งนภา สุรเชษฐ) 

อดีตนักเทนนิสทีมชาติ ผนึกกำาลังกับ 

“ครตูุม้” ภทพร คงเตมิสนิ ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำา 

และอดีตแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำาเยาวชน

แห่งประเทศไทย เดินทางขึ้นไปบนภูเขา

ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลงพื้นที่ ณ บ้าน

ห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณ์ในการช่วยเหลือคน 

จมน้ำาให้กับน้องๆ เยาวชนชาวเขาเผ่า 

ปกาเกอะญอและเผ่ามูเซอกว่า 40 คน

คุยกับฮีโร่

สานฝัน 

ปันน�้าใจ
ช่วยผู้ประสบภัย
ทางน�้า
เรื่อง: สุวิชานนท์ รัตนภิมล 
เรียบเรียง: ศิกานต์
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ล�ำห้วยน�้ำยำว ธำรจำกสำขำของ

แม่น�้ำกก เป็นห้องเรียนธรรมชำติที่เหล่ำ

ทีมงำนผู้ฝึกสอนเลือกเป็นสถำนที่จ�ำลอง

เหตกุำรณ์จริงเพือ่สำธิตให้กับน้องๆ เร่ิมต้น 

ด้วยครูตุ้มที่ได้เล่ำประสบกำรณ์เลวร้ำย

ในวัยเด็ก เธอต้องสูญเสียน้องสำวจำก

กำรจมน�้ำไปต่อหน้ำต่อตำ ตั้งแต่น้ันมำ

เธอก็ตั้งใจมั่นว่ำ เมื่อโตข้ึนจะสอนเด็กๆ 

ให้รู้จักกำรช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจำก

กำรจมน�้ำให้ได้

ครูตุ้มยงับอกอกีว่ำ  ขวดเปล่ำๆ ขวด

เดยีวใส่ไว้ในเสือ้แล้วกอดไว้ หรือจะรวบผกู

ไว้หลำยๆ ขวดแล้วน�ำมำกอดไว้ก็ช่วยได้  

“เชือกที่โยนไปให้เขำต้องจุ่มน�้ำให้เปียก

ก่อน โยนไปแล้วอย่ำรีบดงึ คนจบัเชือกเขำ

จะคว้ำมำเอง  ต้องต้ังหลกัยนัไว้นะ ให้เขำ

ได้จับแล้วค่อยดึงขึ้นมำ หรือไม่ก็เอำเชือก

ไปผูกกับต้นไม้ ถำ้เรำยืนไม่มั่น คนดึงจะ

ถูกลำกลงน�้ำไปได้เหมือนกัน”

จำกน้ัน “เงือกอุ ้ม” ณัชฐำนันตร์ 

จนัทร์กระจ่ำง ได้บอกถงึวธีิลอยตวัในขณะ

จมน�้ำ “ท�ำให้ตัวเรำเบำ ด้วยกำรยื่นแขน

ออกไปทั้งสองข้ำง เชิดหน้ำ เงยหน้ำข้ึน

ให้จมูกพ้นน�้ำ ส�ำคัญมำกคือเรำต้องมีสติ 

อย่ำตื่นตกใจ” ต่อด้วย “ฉลำมนิก” สุริยำ 

สขุสภุกัดิ ์ทีบ่อกถงึประโยชน์ของกำรว่ำยน�ำ้ 

ซึ่งสักวันหน่ึงเรำอำจเป็นคนที่ต้องยื่นมือ 

ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ ประสบกำรณ์ของ

นกัว่ำยน�ำ้ทีม่ำวนัน้ี  เพือ่จะเป็นตัวอย่ำงว่ำ 

มีวิธีช่วยเหลือคนจมน�้ำอยำ่งไรได้บ้ำง

นกักฬีำว่ำยน�ำ้ทัง้หมดพำน้องๆ ลงน�ำ้ 

สลับสับเปลี่ยน

อุปกรณ์กำรช่วย

เหลือ มีไม้ยำว 

เชือกยำว และ

ขวดน�ำ้ทีผ่กูเชือก

ไว้ส�ำหรับโยนลง

ไปให ้คนจมน�้ำ

เกำะแล้วค่อยๆ 

ลำกเข้ำมำหำฝั่ง 

ทุกคนต่ำงผลัด

เปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละอย่ำงพร้อมรับฟัง

ค�ำอธิบำยจำกนักกีฬำ ปฏิบัติโดยจ�ำลอง 

สถำนกำรณ์จริง มฝ่ีำยคนจมน�ำ้และฝ่ำยคน 

ช่วยเหลอื ฝึกซ�ำ้ๆ สลบักนันำนเป็นช่ัวโมงๆ 

ให้ทุกคนได้คุ้นเคยและเก็บบทเรียนช่วย

ชีวิตเป็นประสบกำรณ์ไว้กับตัว เพื่อน�ำไป

ใช้ในวันหนึ่งวันใดข้ำงหน้ำ

“ไม่ใช่เรื่องง่ำยที่เด็กบ้ำนดอยจะได้

มีโอกำสเรียนรู้วิธีช่วยเหลือคนจมน�้ำ เป็น

ควำมโชคดีของเด็กๆ ค่ะ คนที่มำก็เป็น

นักกฬีำว่ำยน�ำ้ระดบัชำตทิัง้น้ัน ดใีจมำกค่ะ 

ที่มีกิจกรรมดีๆ อยำ่งนี้” คุณหนุ่ย นิรมล  

นะซอ กล่ำว เธอเป็นหน่ึงในชำวบ้ำนห้วยขม 

ที่ช่วยประสำนให้เกิดงำนนี้ขึ้นมำ

อุบัติเหตุทำงน�้ำไม่ใช่เร่ืองไกลตัว 

เหตกุำรณ์น�ำ้ท่วมฉบัพลนั น�ำ้ป่ำไหลหลำก 

กำรรูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ์กับแม่น�ำ้ล�ำธำร ไม่ว่ำ

เกิดข้ึนกับตัวเองหรือเกิดข้ึนกับผู้อื่น เรำ

สำมำรถมีส่วนช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทำง

น�้ำได้ ด้วยกำรมีสติ ไม่ตื่นกลัว หำทำงให้

มีชีวิตรอดให้ได้

นับเป็นกำรลงพืน้ทีอ่กีคร้ังของทมีงำน 

นกักีฬำสำนฝันซึง่คร้ังหน่ึงเคยได้รับโอกำส 

จำกสิงห์ พวกเขำอยำกเข้ำไปมีส่วนร่วม 

ช่วยเหลอืคนในสงัคม นักกีฬำว่ำยน�ำ้ทีเ่คย 

สร้ำงช่ือเสียงให้ประเทศมำแล้วจึงได้ขยับ

มำช่วยเกมชีวิตที่เดิมพันด้วยชีวิตจริงๆ  

ซึ่งประสบกำรณ์ของพวกเขำก็มีส่วนช่วย

ชีวิตได้มำกมำยอย่ำงยิ่ง 

“เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเราช่วยเหลือคน

จมน้ำาได ้โยนเชอืกลงไป โยนทอ่นไมแ้หง้ลอยน้ำาได ้หรอืไม้

ยาวๆ ยื่นให้เขา ขวดน้ำาขวดใหญ่สามารถรับน้ำาหนักได้

มากถึงแปดสิบถึงร้อยกิโลกรัม โยนให้เขาเกาะ เขาจะได้ไม่

จมน้ำา” ครูตุ้มพูดจบก็สาธิต เอาเชือกผูกตรงปากขวดน้ำา 

“ใส่น้ำาไว้หน่อย เพื่อให้ขวดมีน้ำาหนักในการโยน แล้วปิด

ฝาให้แน่น แค่นี้ก็ได้แล้ว โยนลงไปให้เขาเกาะ ตะโกนบอก 

เขาว่าอย่ากลัว เรากำาลังช่วยกันอยู่นะ”
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ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัว ไม่ว่าจะเป็น U Beer หรือคราฟต์เบียร์
อย่าง SNOWY WEIZEN by EST.33 และ EST.33 KOPPER ซึ่งเราต่างก็ได้เห็นการดีไซน์บน

กระป๋องเบียร์ขนาด 490 มิลลิลิตรที่สวยงามและแตกต่าง ดูอินเตอร์ เรียบง่าย ทันสมัย มีสีสัน
ดึงดูดใจ จนมีค�าถามว่าผู้สร้างสรรค์งานดีไซน์เหล่านี้เป็นใครมาจากไหน ท�าไมเบียร์สโนวี่ต้องมี

หมีกับต้นสน หรือท�าไมกระป๋องคอปเปอร์ต้องเป็นสีทองแดง 

ดีไซน์เสริมสร้างแบรนด์

เรียบเรียง: ศิกานต์

CREATIve 
PRODUCTION 
MANAGEMENT 

COMPANY
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Brand Identity มีองค์ประกอบส�าคัญ 
ได้แก่ โลโก้ สีสัน ตัวอักษร สโลแกน เมื่อเรา
เห็นองค์ประกอบเหล่าน้ีแล้วจะสามารถ 
เชือ่มโยงไปถึงแบรนด์นัน้ๆ ได้ทนัที อตัลกัษณ์ 
ของแบรนด์เปรยีบเสมือน image ท่ีบ่งบอก
ตวัตนของแบรนด์ และเกดิข้ึนจากการดไีซน์ 
ซึ่งไม่ใช่แค่ต้องดีไซน์ออกมาให้สวยโดนใจ
เท่านั้น แต่จะต้องดีไซน์เพ่ือดึงคาแรคเตอร์
ของแบรนด์ออกมาให้เด่นชดั การท่ีจะดีไซน์
อตัลักษณ์ของแบรนด์ได้ จะต้องค้นหาเสน่ห์
หรือ DNA ของแบรนด์นั้นให้ได้ก่อน

สิงห์ แมกกาซีน มีโอกาสน�าข้อมูล 
เบื้องหลังผลงานครีเอทีฟของแบรนด์ 
แฟมิล่ีมาน�าเสนอ โดย คุณเบอร์ตัน บลูม 
(Mr. Burton Blume) กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั แบรนด์ แฟมลิี ่จ�ากดั ได้ยนิดีอธบิาย
แนวคิดการน�า เสนอคาแรคเตอร ์และ 
เร่ืองราวของแบรนด์ผ่านการดีไซน์โดย 
ยกตัวอย่างการดีไซน ์แพคเกจจ้ิงของ
ผลิตภัณฑ์ล่าสุดท่ีทุกคนรู้จักกันดี ได้แก่ 
Snowy Weizen by EST.33 และ EST.33 
KOPPER Craft Beer 

BRAND 
IDENTITY 
คืออะไร
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เราเช่ือว่าหลายคนไม่รู้ว่าทีมงานผู้อยู่

เบื้องหลังการดีไซน์ที่โดดเด่นน้ี ไม่ได้เป็น 

คนอื่นมาจากไหน แต่อยู่ในบ้านสิงห์น้ีเอง 

และเป็นสมาชิกในเครือของเราที่มีช่ือว่า 

บริษัท แบรนด์ แฟมิลี่ จ�ากัด พวกเขาเป็น

ทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการสร้างงาน

ครีเอทีฟหลากหลายประเภทเพื่อส่งเสริม 

แบรนด์หรือตราสินค้า แต่ก่อนที่เราจะตาม

ไปดูผลงานเจ๋งๆ ของพวกเขาและเบื้องหลัง

แนวคิดการดีไซน์เร่ืองราวบนกระป๋องเบียร์ 

เราขอพาคุณไปรู้จักกับแบรนด์แฟมิลี่ก่อนว่า

จริงๆ แล้วพวกเขาท�าอะไร 

บริษทั แบรนด์ แฟมลิี ่จ�ากดั ก่อตัง้ข้ึนใน

ปี 2015 โดยเป็นส่วนหน่ึงของ บริษทั บญุรอด 

บริวเวอร่ี จ�ากดั ให้บริการงานสร้างสรรค์เพือ่

สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ น�าเสนอ

การดีไซน์เพื่อสื่อสารแบรนด์สู่ไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภค วางกลยุทธ์เพื่อถ่ายทอดบุคลิกของ 

แบรนด์ผ่านงานสือ่สร้างสรรค์ อาท ิอตัลกัษณ์ 

ของแบรนด์ (Brand Identity) แพคเกจจิง้ดไีซน์ 

Animated logotypes, Brand TVC วิดีโอ

และมิวสิก โดยทีมงานมีสตูดิโอภายในและ

เครือข่ายผู้เช่ียวชาญจากบริษัททั้งในและ 

ต่างประเทศมาร่วมสร้างชิ้นงานคุณภาพ



จากโจทย์ที่ได้รับ ท�าให้เราต้องส่ือความเป็นวีทเบียร์ที่สอดคล้องกับ

หิมะ เราพยายามคิดถึงหลายๆ คอนเซ็ปต์ที่จะสื่อความสดชื่นของหิมะให้

ดทีีส่ดุ จงึมีงานดไีซน์ออกมาหลายเวอร์ช่ัน มทีัง้ภาพทีเ่ก่ียวกบัการเดนิทาง 

การเดนิเรือของนักส�ารวจอาร์กตกิ ภาพเกลด็หมิะ พืน้ผวิทีเ่ยน็ฉ�า่ ภาพของ

สัตว์ป่าท่ามกลางหิมะ เช่น หมี นกฮูก กวาง สิงโตหิมะ

ไอเดียแพคเกจจิ้งที่หลากหลายของกระป๋องสโนวี่ ไวเซ่น บาย เอส.33

SNOWY WEIZEN by EST.33
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คอนเซป็ต์ได้ลงตวัทีส่ตัว์ป่า เพราะความ

ตั้งใจที่อยากให้เบียร์สโนวี่เป็นสัญลักษณ์ที ่

สือ่ถึงธรรมชาต ิเราเลอืกภาพหม ีเพราะเป็น

สตัว์ทีม่คีวามเท่ ไม่ได้ดดูดุนัเกนิไป เหมาะกบั

สไตล์ของเบยีร์ไวเซ่น จากน้ันกม็ต้ีนสนเพือ่สือ่

ถงึเมอืงหนาวและหมิะ หากสงัเกตดีๆ  ทีเ่กลด็ 

หมิะ มตีวั S ทีส่ือ่ถงึ Snow และเป็นร่องรอย

ทีบ่่งบอกว่าน่ีคอืผลติภณัฑ์จาก Singha  

ในส่วนของภาพวาด เราได้ร่วมงานกบั 

อลัเฟรด บาชา (Alfred Basha) ศลิปินทีม่ี 

ช่ือเสยีงจากอติาล ี เขาถนัดวาดภาพสตัว์ป่า 

และถ่ายทอดสัญชาตญาณของพวกมันได้

อย่างด ี เขาเป็นผูว้าดหมแีละไม้สนเพือ่สร้าง

สญัลกัษณ์ให้กบัเบยีร์สโนวี่ 

นอกเหนือจากภาพวาด เราให้ความ

ส�าคัญกับการดีไซน์เรื่องอื่นๆ เช่นกัน สีและ

ตวัอกัษรบนฉลาก จะต้องถ่ายทอดบคุลกิและ

คุณภาพของเบียร์ เมื่อคอนเซ็ปต์ของสโนว่ี 

เน้นธรรมชาตแิละเป็นผลติภณัฑ์คราฟต์เบยีร์ 

ไวเซ่น ในโจทย์สีทั้งหมดที่มีจึงมาลงตัวที่

สีเบจ ตัดด้วยตัวอักษรสีน�้าตาลที่มีลักษณะ

สะท้อนถงึป่าสไตล์ตะวนัตก และใส่ข้อความ

บนกระป๋องที่จะช่วยให้ผู้ดื่มเข้าถึงรสชาติ

ของ Snowy ได้ดีที่สุด



แนะน�าทีมงาน

CREATive
service

มิสเตอร์เบอร์ตัน บลูม (Mr. Burton Blume) 
กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
คุณบลูมเป็นชาวอเมริกนัโดยก�าเนดิ มปีระสบการณ์ด้านงานครเีอทีฟ 
เป็นนักเขียน นักวางแผนกลยุทธ์และนักสร้างแบรนด์ เขาเคยท�างาน
ในต�าแหน่งผู้บริหารให้กับบริษัทชั้นน�าระดับอินเตอร์หลายแห่ง อาทิ 
Interbrand (สาขาญี่ปุ่น) IBM Asia Pacific และ Hakuhodo Inc. 
เป็นต้น อีกทั้งเคยร่วมงานกับบริษัทบุญรอดฯ มาหลายปี ก่อนที่จะ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุญรอดในฐานะผู้น�าของแบรนด์แฟมิลี่

มิสเตอร์ทิม แอร์โรว์สมิธ (Mr. Tim Arrowsmith) 
ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director)
คุณทิมเป็นชาวออสเตรเลีย มีประสบการณ์ด้านงาน
ออกแบบในเอเชยีมานานกว่า 20 ปี เคยท�างานกราฟิกดีไซน์
ให้กับ Cato Design, Interbrand และ Blue Marlin ก่อนจะ 
ร่วมเป็นสมาชิกของแบรนด์แฟมิลี่และบุญรอดฯ มีผลงาน
มากมาย อาทิ การออกแบบแพคเกจจ้ิงดีไซน์ branded 
environments ภาพเคลื่อนไหว และการตั้งชื่อแบรนด์ 

EST.33 KOPPER 
CRAFT BEER

ส�านักงานของแบรนด์แฟมิลี่ 
ชั้น 5 ตึกการตลาดริมน�้า ส�านักงานใหญ่ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 
ผู้ ใดสนใจขอค�าปรึกษาและรับบริการด้านกลยุทธ์
และงานสร้างสรรค์แบรนด์ 
ตดิตามรายละเอยีดได้ท่ี www.brandfamily.asia 
และ www.facebook.com/brandfamily.asia 
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-6592247
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ตามไปดู / BRAND FAMILY

การดีไซน์แพคเกจจิ้งของเบียร์

คอปเปอร์ เร่ิมจากการพิจารณาเทรนด์

ของตลาดคราฟต์เบียร์ และพัฒนามา

เป็นเร่ืองราว 2 คอนเซป็ต์ ผสมผสานกนั 

แล้วดีไซน์ลงบนฉลาก

คอนเซ็ปต์แรกเป็นการน�าเร่ืองราว

ความทรงจ�าดีๆ เกี่ยวกับลาเกอร์เบียร์

สีอ�าพันที่มีก�าเนิดดั้งเดิมในร้าน EST.33 

มาถ่ายทอดลงบนแพคเกจจิ้งแบบใหม่ 

และปล่อยสู ่ตลาดช่องทางใหม่เพื่อ 

ตอบสนองความนิยมของเบียร์ชนิดน้ี 

ไม่จ�าเป็นทีค่ราฟต์เบยีร์จะต้องถกูจ�ากดั 

ด้วยบาร์อกีต่อไป เราจะเหน็ลวดลายบน 

ฉลากทีค่งไว้ซึง่กลิน่อายเก่าๆ ความเป็น 

โรงงานเก่า แบบที่เคยสัมผัสในร้าน

คอนเซ็ปต ์ที่สองมาจากความ

นิยมและพฒันาการของคราฟต์เบยีร์ใน

ปัจจุบัน ขณะน้ีการเลือกคราฟต์เบียร์

เป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตนใน 

รูปแบบหน่ึง จึงถือเป็นการน�ากลิ่นอาย

แบบเก่าและมุมมองคราฟต์เบียร์ใหม่ๆ 

มาผสานกัน จะเห็นว่าเราเลือกใช้งาน

พิมพ์หรือตัวอักษรที่ เป ็นเอกลักษณ ์

ในสไตล์ย้อนยุค แต่ตัวกระป๋องเป็น

อลูมิเนียมที่ดูทันสมัยตามที่ก�าลังได้รับ 

ความนิยม

ด้วยความทีส่แีละชือ่ของผลติภณัฑ์ 

คือคอปเปอร์ เราจึงตั้งใจอย่างมากที่จะ 

ให้สขีองกระป๋องดเูป็นสขีอง “คอปเปอร์” 

จริงๆ (Copper ในภาษาองักฤษ แปลว่า 

“ทองแดง”) เราได้เลือกใช้สีทองแดง 

เพื่อเน้นย�้าความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางผู ้ใหญ่เห็นว่า 

ควรเปลี่ยนการสะกดช่ือเป็นตัว K เพื่อ 

สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให ้

เด่นชัดยิ่งขึ้น 



กฤษณ์ กาญทนานนท์ (ต่อ) 
ผู้จัดการโครงการ (Project Director)
ผู้ดูแลบริหารงานลูกค้า ควบคุมการผลิต ระยะเวลา 
และดูแลด้านการประสานงาน

พิมพ์แข ตุลยะศีตะ (แข) 
ผู้จัดการสตูดิโอ (Studio Manager)
ผู้ดูแลการท�างานทุกอย่างให้ด�าเนินไปจนลุล่วง
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

พนิจปฐมา จินตนสถิตย์ (กิฟท์) 
ดีไซน์เนอร์ (Designer)
ผู้มากประสบการณ์ในการออกแบบงานหลากหลายด้าน 
สร้างสรรค์งานด้วยจินตนาการและเทคโนโลยี

นอกเหนือจากงานแพคเกจจิ้งดีไซน์
ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา
แบรนด์แฟมิลี่ฝากผลงานคุณภาพมาแล้ว
ไม่น้อย มาดูกันว่าผลงานบางส่วนของ
พวกเขามีอะไรบ้าง

• ดีไซน์สื่อสร้างสรรค์ให้กับ U Beer

• ปรับ Brand Identity ของสิงห์ปาร์ค 
เชียงรายและร้านอาหารภูภิรมย์ ตลอดจน
ดีไซน์ลวดลายบนบอลลูนของสิงห์ รถราง  
และป้ายต่างๆ

• ดีไซน์ Corporate Identity หรือแบรนด์
องค์กรให้กบั Singha Estate ซึง่ประกอบด้วย 
ดิเอส (The ESSE) คอนโดมิเนียม, พีพี  
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท (PHI PHI 
ISLAND VILLAGE BEACH RESORT), สันตบุิรี 
รสีอร์ท (SANTIBURI RESORT) และ สนัตบิรีุ  
เรสซเิดนซ์ (SANTIBURI RESIDENCES) 

• ดีไซน์โลโก้ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด 
ครบรอบ 85 ปี

งานดไีซน์ หากดเูผนิๆ อาจจะเหน็เพยีงการวาด 

การลงสี และการจัดวาง แต่แท้จริงแล้วแก่นแท้ของ

งานดีไซน์คือ “การสื่อสารเร่ืองราว” ซึ่งไม่ง่ายเลย 

โดยเฉพาะกับงานที่ต ้องสื่อสารเพื่อสร ้างความ

แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ดังน้ัน ภารกิจของแบรนด์ 

แฟมิลี่ในแต่ละงานจึงมีความท้าทายอย่างมาก

“งานดีไซน์ของเราเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและ

ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของแบรนด์ เราจงึต้องคดิอย่าง

ลึกซึ้งว่าจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในการสื่อสาร ไม่ว่าจะ

ด้วยการวาดภาพ หรือการใช้ถ้อยค�า เพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มคนที่แตกต่าง ในสื่อที่แตกต่าง เราจึงพร้อมที่จะ 

สร้างงานดไีซน์รูปแบบใดก็ตามทีจ่ะท�าให้แบรนด์เป็น

ที่จดจ�าอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างแข็งแกร่งและ

ยาวนาน” คุณบลูมกล่าวทิ้งท้าย 
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งานศลิปะชิน้เอกทีต่ัง้อยูใ่จกลางบรษิทั เป็นผลงานประตมิากรรม
ของอาจารย์ช�าเรือง วเิชยีรเขตต์ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ 
(ประตมิากรรม) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประตมิากรผูป้ั้นศลิปะนามธรรม
คนแรกของไทย ผลงานชิ้นนีเ้กิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องน�้า

“เพราะบุญรอดฯ เขาท�ากิจการเกี่ยวกับน�า้ ก็เลยเอาความโค้ง
ของมวลน�้าบริสุทธิ์มาท�าเป็นองค์ประกอบ มวลน�า้ที่เคลื่อนไหว
เป็นเมฆและก่อตัวลงมาเป็นฝน ให้ชีวิตเจริญเติบโตงอกงาม” 

“มวลน�้ำบริสุทธิ์” พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาพ สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

ขอบคุณข้อมูลจากรายการ สยามศิลปิน 
ปีที่ 3 ชุดที่ 2 ช่อง Thai PBS

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

เรื่อง: สรวิช ภิรมย์ภักดี

ผู้บริหารของบุญรอดฯ ได้ตระหนักถึงเร่ืองนี้จนมีการจัดท�า
หนังสือประวัติข้ึน ตอนแรกก็วางแผนว่าจะให้ออกทันการฉลอง
ครบรอบ 75 ปี เลือ่นมาเป็นตอน 80 ปี แต่กต้็องมาออกหลงัจากนัน้ 
แทนในฉบับภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยออกมาทันก่อนการฉลอง 
85 ปี ของบริษัทพอดี มีการเปิดตัวคร้ังแรกในระดับเล็กเม่ือต้นปีนี้ 
ในงานบางกอกแหวกแนว และจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในขนาดที่ใหญ่ข้ึนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ที่สยามพารากอน 
อีกครั้งหนึ่ง

เรื่องราวของธุรกิจครอบครัวในฉบับนี้จึงเป็นการน�าหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวโลกมาแนะน�าให้ผู้อ่านได้รู้จัก
โดยสังเขป เล่าเรื่องต่างกันไป แต่ฝรั่งส่วนใหญ่จะชอบเรื่องจริง 
ที่ไม่เอียงเข้าข้างใครข้างหน่ึง มีการท�าการค้นคว้าอย่างจริงจัง 
ไม่มีการเดาหรือเพิ่มข้อความเอง และผู้อ่านก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การบริหารบริษัทและครอบครัวที่แตกต่างกันไป บริษัทใดมีอายุ
ยนืยาวและยงับริหารโดยครอบครวั และบรษิทัใดท่ีครอบครวัมกัจะ 
ทะเลาะกันจนในที่สุดต้องขายหรือยุบบริษัทไป  

ธุรกิจส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ่มต้นจากบุคคลคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างธุรกิจนั้น

ให้เป็นอู่ข้าวอู่น�้าให้แก่ครอบครัวต่อไป และการสานต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นก็ควรจะน�าพาธุรกิจของครอบครัวนั้นๆ 

ให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป หลายบริษัทจะตกทอดต่อกันไปหลายต่อหลายรุ่น มีทั้งเรื่องเล่าสู่กันฟัง

และบทเรียนส�าคัญๆ หลายครอบครัวฝรั่งเขาจะมีการเขียนหนังสือเล่าประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ 

ผู้บุกเบิกธุรกิจเพื่อให้รุ่นต่อไปได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และให้คนอื่นๆ ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาได้ด้วย 

แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ แต่อาจด้วยทั้งครอบครัว

และบริษัทได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปก็เลยมีคนอื่นเขียนเรื่องราวให้แทน บ้างก็ได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัว แต่ในหลายโอกาสด้วยกันก็จะไม่ได้รับการให้ความร่วมมือ

จากครอบครัวเพราะมักจะเป็นเรื่องราวอื้อฉาวในสังคม ก็มีอยู่หลายครอบครัวด้วยกัน
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THE SINGHA STORY
สิงห์ปกรณัม

เป็นการรวบรวมเรือ่งราวของการก่อตัง้บรษิทัผลติเบยีร์แห่งแรกของประเทศไทย
ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยมีมา โดยการดูแลก�ากับของบุคคลในครอบครัวเอง เพื่อให้ข้อมูล 
มีความถูกต้องที่สุด เพราะในอดีต แม้ว่าจะมีการเขียนเกี่ยวกับครอบครัวภิรมย์ภักดี 
มาแล้วบ้าง และเกี่ยวกับการก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด แต่ข้อมูลจะผิด
มากพอควรเนือ่งจากผูเ้ขยีนไม่รูล้กึ ไม่ค้นคว้าอย่างจรงิจงั หรอืส่วนใหญ่มกัจะไม่เข้าใจ
ในหลายๆ เรื่อง จึงท�าให้ผมต้องการที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด จึงมาดูแลเรื่องนี้เอง
และผลิตออกมาได้ในที่สุด มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ฝากไว้ในแผ่นดิน 
โดย ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

ในปีนี้ บริษัท บี กริม ฉลองครบรอบ 140 ปี เป็นบริษัทต่างชาติในไทยของสอง
ครอบครวัทีส่บืทอดกนัมานานตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 ปัจจบุนัเป็นของครอบครวัเดยีว คอื
ครอบครัวลิงค์ เริ่มต้นจากห้างขายยา ขยายธุรกิจน�าเข้าสินค้านานาชนิดจากเยอรมนี
และประเทศอืน่ในยโุรป และอย่างทีค่ณุฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบกีรมิ ได้กล่าวไว้ว่า โดย
ทัว่ไปคนไม่ค่อยจะสนใจเรือ่งประวตัศิาสตร์บรษัิท ยกเว้นคนท่ีท�างานอยู ่จะเขยีนอย่างไร
ให้คนอยากอ่าน (น่าจะเป็นคนไทยมากกว่าทีไ่ม่ค่อยสนใจ) ผูบ้รหิารนานมบีุค๊ส์จงึออก
ความเหน็ให้เขยีนเรือ่งราวเป็นนวนยิายอิงประวตัศิาสตร์แทน จงึเป็นท่ีมาของหนงัสือนี้
อ้างจาก https://40plus.posttoday.com/lifestyle/18638/

LAST CANADIAN BEER
THE MOOSEHEAD STORY

โดย Harvey Sawler

เขียนโดยนักข่าวชาวแคนาดาเกี่ยวกับบริษัทผลิตเบียร์สุดท้ายที่ยังคงเป็นของ
ครอบครัวชาวแคนาดาอยู่ เขียนเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาและไม่เอนเอียงเข้าข้าง
ใครจนได้รับการยอมรับจากครอบครัวโอแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ โดยประธานบริษัทได้
มอบหนังสือเล่มนี้ให้ผมเป็นการส่วนตัวพร้อมทั้งเขียนข้อความให้ด้วยเมื่อทราบว่าจะ
ผลติหนงัสือเกีย่วกบัพระยาภริมย์ภกัดีและการก่อตัง้บรษิทัเบียร์แรกของไทย จากการที่
ไปเยี่ยมโรงเบียร์เขาเมื่อปี 2555 บริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2410 ปัจจุบันมีอายุ 151 ปี ผลิต
เบียร์ 29 ชนิด แบรนด์ดังของบริษัทคือ Moosehead และ Sam Adams
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

: THE 250-Year Quest For The Perfect Pint

โดย Bill Yenne

เบยีร์ด�าหนักยีห้่อนีเ้ป็นเบยีร์ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลกสมยัใหม่กว่็าได้ ครอบครวักนิเนสส์เองกเ็ป็น
ครอบครัวทีด่งั เป็นทีรู้่จกัทัว่ไป แยกสาขาไปท�าธรุกจิธนาคารด้วยและกเ็ป็นทัง้อรสิโตแครต (ขนุนาง
องักฤษ) ยนันางแบบ โดยครอบครวัยงัคงเป็นเจ้าของโรงเบียร์ท่ีผลติเบียร์อยู ่แต่มีหุ้นส่วนเลก็น้อย
ในบรษิทัขายและบรหิารแบรนด์ เป็นอกีโมเดลของธรุกจิครอบครวัทีน่่าศกึษา ใครไปไอร์แลนด์
กต้็องไปแวะเยีย่มโรงเบียร์ของเขา เป็นท้ังพพิธิภณัฑ์และสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับต้นของประเทศ

T h e   M a g i c   o f
โดย M.G.P.A. Jacobs และ W.H.G. Maas

หนังสือประวตัไิฮเนเคนทีท่างบริษทัสนบัสนนุให้นกัประวตัศิาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ค้นคว้า
และเขียนข้ึน ออกแบบรูปเล่มได้สนุกสนานมีสีสันมากมาย และวางขายอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์การท่องเที่ยวของบริษัท หนังสือให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงรูปภาพ
ประวัติศาสตร์มากมายและโฆษณาจากทุกยุคทุกสมัย เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ครอบครัวและ
บริษัทที่สมบูรณ์มากฉบับหนึ่ง อ่านง่าย สบายตา เล่มใหญ่หนัก 3.4 ปอนด์ หนา 1.5 นิ้ว

Thorntons, My Life In The Family Business
โดย Peter Thornton

ธุรกิจครอบครัวร้านขายช็อคโกแลตที่เด็กอังกฤษทุกคนต้องรู้จัก หนังสือเล่มนี้เขียนโดย
สมาชิกครอบครัวท่ีเคยเป็นซีอีโอของบริษัทมา 35 ปี ขยายธุรกิจด้วยดีมาตลอด แต่เพราะ
ครอบครวัทะเลาะกัน แย่งชงิกนั อจิฉากนั จนโดนเชญิออกจากบรษิทั และในท่ีสดุทีอ่ยากใหญ่โต 
ในบริษัทก็บริหารไม่ได้ต้องขายให้กับคนอ่ืนไปในที่สุด เป็นเรื่องเศร้าท่ีสุด ท�าให้เห็นว่าการท่ี
สมาชกิครอบครวัไม่มองภาพรวมแต่มองตวัเองเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะเจอจดุจบเดียวกนั คอืแทนท่ี
จะมีผลประโยชน์ร่วมกันกลับกลายเป็นศูนย์ ปัจจุบัน บริษัท Ferrero ยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจขนมได้
ซื้อกิจการไปแล้ว Thorntons ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 30 ล้านเหรียญต่อปี 

In-N-Out Burger
โดย Stacy Perman

กลบักนักบับริษัทท่ีแล้ว บรษิทัครอบครวันีเ้ริม่ต้นจากร้านขายเบอร์เกอร์เลก็ๆ ขยายกจิการ
โดยครอบครวัมาเรือ่ยๆ เป็นเวลา 70 ปีแล้ว ปัจจบุนัยงัคงเป็นของครอบครวัอยู ่100% ไม่มกีารท�า 
franchise และไม่มีแผนการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะต้องการคงรสชาติเดิมให้มากที่สุด
แม้ว่าครอบครัวจะมีทะเลาะกนับ้าง ถงึขึน้ศาลฟ้องร้องกนั แต่กย็งัสามารถคงเป็นธรุกจิครอบครวั
ไว้ได้ ปัจจุบันมี 329 สาขา มีรายได้ประมาณ 600 ล้านเหรียญต่อปี
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CELEBRATING 80 Years 
OF DOING WELL & DOING GOOD 

โดย Guy Hoh

ผลิตโดยบริษัทเอเซียแปซิฟิกบริวเวอรี่ ผู้ผลิตไทเกอร์เบียร์ของสิงคโปร์ ไม่ได้
เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว แต่จากนักธุรกิจหุ้นส่วนบริษัท Fraser & Neave ชาว
ต่างชาติในสิงคโปร์ ที่ต่างมีความเห็นว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่สังคมท่ีพัฒนาแล้วจะ
ต้องมี และประเทศจะแจ้งเกิดได้ก็ต้องมีสายการบินและเบียร์เป็นของตัวเอง และ
ไทเกอร์เบียร์นี้ก็เกิดก่อนเบียร์สิงห์เพียง 2 ปี ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกตกต�่าที่สุด เป็น
หนังสือขนาดเล็กและอ่านง่าย ความยาว 108 หน้า

Shoemakers of Dreams
the autobiography of Salvatore Ferragamo

โดย Salvatore Ferragamo

เป็นหนังสืออีกเล่มที่เขียนโดยสมาชิกครอบครัว แต่ที่พิเศษสุดคือผู้ก่อตั้งเขียนเอง  
เล่าเรือ่งทกุอย่าง ประสบการณ์นานาชนดิให้ลกูหลานได้เรยีนรูต่้อไป เป็นธรุกจิครอบครวั
ด้านแฟชัน่และเครือ่งหนงัทีป่ระสบความส�าเร็จมากบรษิทัหนึง่ของโลก เป็นหนงัสอืท่ีหายาก 
มากอีกด้วย ผมไปอยูท่ีโ่รงแรมของครอบครวัเขาท่ีกรงุโรม เขามหีนงัสอืน้ีให้ในทกุห้องนอน
แต่ไม่มขีาย ต้องขอร้องเขาจนเขามอบให้เพราะเห็นว่าอยากท่ีจะอ่านเรือ่งราวเขาจรงิๆ 

The Publisher
Henry Luce and His American Century 

โดย Alan Brinkley

มาจบังานด้านส่ือสิง่พมิพ์คงหนไีม่พ้นทีจ่ะต้องอ่านเรือ่งราวของ Henry Luce เจ้าของ
บริษัท Time Inc. ร่วมกับเพื่อนอีกคน ผู้ริเริ่มนิตยสาร Time, Life, Fortune และ Sports  
Illustrated เขาถือเป็นบุคคลที่มีอ�านาจมากคนหนึ่งในยุคของเขา ในสมัยที่สื่อสิ่งพิมพ์
สามารถสร้างและท�าลายคนได้ด้วยค�าเขียนจากปากกาไม่กี่ค�า และเป็นนักธุรกิจคนแรก
ที่มีนิตยสารอยู่ในมือหลายเล่มด้วยกัน ไม่ใช่เล่มเดียวอย่างที่บริษัทในขณะนั้นปฏิบัติกัน 
บริษัท Time Inc. กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านมีเดีย รวมเข้ากับบริษัท Warner ท�าหนัง 
ช่วงหนึ่ง แต่หุ้นของบริษัทเดิมได้เป็นของมูลนิธิเฮนรี่ลูซไป โดยลูกชายเป็นผู้บริหาร 
เป็นการส่งทรัพย์สินเงินทองต่อแบบอเมริกัน โดยให้กับสาธารณชนมากกว่าผู้สืบสกุล 

ที่มาภาพ: www.nanmeebooks.com | www.amazon.com | www.abebooks.com | www.goodreads.com | www.amazon.co.uk | sg.carousell.com



มาเก๊า พอได้ยินชื่อนี้แล้ว ไม่ว่าจะเห็นภาพอะไรเกี่ยวกับเกาะนี้ แต่สิ่งที่จะแวบเข้ามาในหัวก่อนก็คือ 
บ่อนคาสิโน อาณาจักรแห่งการเสี่ยงโชค สถานที่ที่คนมากมายเดินทางมาเพื่อหรรษากับเกมเดิมพัน 
ที่อยู่ตรงหน้า และทุกคนที่มาแทบไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของ “สแตนลีย์ โฮ” (Stanley Ho) เจ้าของฉายา 

“ราชาคาสิโน” ผู้บุกเบิกธุรกิจบ่อนพนันรายแรกและรายใหญ่ที่สุดบนเกาะมาเก๊า  
เขายังเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่กุมบังเหียนธุรกิจแทบจะทุกประเภทบนเกาะที่รุ่งเรืองนี้

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

สแตนลีย์ โฮ
ราชาคาสิโนแห่งเกาะมาเก๊า

Stanley Ho
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ



ผู้คนต่างสนใจเร่ืองราวชีวิตของสแตนลีย์ โฮ ไม่ใช่เพราะ

เขารวยมาก แต่เป็นเพราะหากจะมีอภิมหาเศรษฐีสักคนที่ร�่าลือ

กันว่ามีชีวิตเหมือนในหนังมาเฟียที่ตัวเอกต้องล้มลุกคลุกคลาน 

เข้าไปพัวพันกับอิทธิพลมืด การเรียกค่าไถ่ หรือการลอบสังหาร 

โฮก็จัดอยู่ในประเภทนั้น นับว่าเกือบ

ตลอดชีวิตของเจ้าพ่อบ่อนคาสิโน 

คนน้ี เขาต้องวางเดมิพนัและ “เสีย่ง” 

กับธุรกิจอย่างแท้จริง แม้ว่าเจ้าตัว

จะให้สัมภาษณ์อยู่เสมอว่าเขาไม่เคย

ชอบการเสี่ยงพนันในบ่อนเลยก็ตาม

สแตนลีย์ โฮ เกิดเมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1921 มีนามแรก

เกิดว่า โฮฮงเซิน (เหอหงเซิน) เป็น

ชาวฮ่องกง ทีจ่ริงกร็�า่รวยมาตัง้แต่เกดิ 

เพราะเป็นหลานเจ้าสัวผู้ทรงอิทธิพล

แห่งเกาะฮ่องกง ปู่ของเขาคือ โฮฟุก 

เป็นพี่น้องกับพ่อค้าใหญ่ช่ือดังคือ 

เซอร์โรเบิร์ต โฮทุง ส่วนพ่อของเขา 

โฮกวอง ท�าธุรกิจเช่นกัน แต่ทั้ง

ครอบครัวของโฮกต้็องเผชิญกบัความ

ผันผวนจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุค 30 

จนถกูฟ้องล้มละลาย พีช่ายทัง้สองฆ่า

ตัวตาย พ่อหนีหาย โฮที่เพิ่งอยู่ในวัย

เรียนจึงต้องดูแลแม่และพี่สาว 

จากครอบครัวที่เคยมีอันจะกิน 

เคยสบายจนไม่สนใจเล่าเรียนศึกษา 

เคยอยูค่ลาส D ทีเ่ป็นห้องอนัดบัท้าย

สดุของช้ัน แต่เมือ่ครอบครัวตกต�า่และ

มคีนเหยยีดหยาม โฮเปลีย่นตวัเองใหม่ 

และตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะกลับมา

รวยให้ได้ เขาเริ่มจากตัง้ใจเรียนให้ดี

จนกระทัง่จากเดก็ห้องท้ายได้ข้ึนมาอยู่

ห้องแรกสดุ ได้ทนุการศกึษาคร้ังแล้ว 

คร้ังเล่า และได้ทุนเข้าเรียนต่อที่

มหาวทิยาลยัฮ่องกง แต่ยงัไม่ทนัทีโ่ฮจะเรียนจบก็เกดิสงครามโลก

คร้ังทีส่อง เขาจงึต้องลีภ้ยัสงครามไปเสีย่งชะตากรรมบนเกาะมาเก๊า

ในปี 1942 โฮแต่งงานคร้ังแรกกบัคลเีมนไทน์ เลเตา สาวสวย 

ลูกคร่ึงโปรตุเกสที่มาจากครอบครัวมั่งคั่ง โฮเร่ิมต้นชีวิตใหม่บน

เกาะน้ี เขาได้งานท�า เป็นงานด้านเอกสารให้บริษัทน�าเข้าและ 

ส่งออกของญ่ีปุ่นรายหน่ึง ค่อยๆ เก็บหอมรอมริบ และได้ลอง

เสี่ยงโชคทางธุรกิจคร้ังแรกด้วยการลอบน�าเข้าสินค้าแบรนด์หรู

ข้ามพรมแดนระหว่างจีนและมาเก๊า 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น 

ปีต่อมา เขาได้เร่ิมธุรกิจน�้ามันก๊าด 

ขณะอายุเพียง 22 ปี มีเงินงอกเงย

จนตัง้ตวัได้ และก่อตัง้บริษทัรับเหมา

ก่อสร้างในยุคที่ธุรกิจที่ดินในฮ่องกง

เฟ่ืองฟ ูท�าให้เขามทีนุรอนและรายได้ 

เป็นกอบเป็นก�า 

จากน้ันเส้นทางธุรกิจของโฮก็

ขยายใหญ่ข้ึน เขาปรับเปลี่ยนการ 

ท�าธุรกิจไปตามตลาดและโอกาสที่

มองเหน็ เขาท�าธุรกจิค้าทอง ของเล่น 

เหลก็ เคร่ืองบนิ เคมภัีณฑ์ ตลอดจน 

ธุรกิจเดินเรือ พร้อมกันน้ีก็ด�าเนิน

ธุรกิจที่ดินในฮ่องกงไปด้วย แล้ว

โอกาสคร้ังส�าคัญก็มาถึง เมื่อโฮได้ 

เป็นหุน้ส่วนกบัเจ้าสวัในฮ่องกงนามว่า 

เฮนรี่ ฟก ร่วมด้วย ยิป ฮง นักพนัน 

และ เท็ดดี้ ยิป พี่เขย พวกเขาร่วม

แข่งขันการประมูลขอสัมปทานเปิด

บ่อนคาสิโน (การพนันในมาเก๊าถูก

กฎหมายตั้งแต่ปี 1850) โดยมีข้อแม้

กบัรัฐว่าจะส่งเสริมการท่องเทีย่วและ

พัฒนาเกาะให้รุ่งเรือง พวกเขาต้อง

ขับเคี่ยวกับตระกูลฝู มหาเศรษฐีผู้มี 

อิทธิพลมายาวนานในธุรกิจคาสิโน

ของมาเก๊า แต่โฮและหุน้ส่วนก็ชนะการ

ประมูลในที่สุด ได้สัมปทานผูกขาด 

ธุรกจิเปิดบ่อนในปี 1962

ชีวิตของโฮกระโดดไปเป็นมหา

เศรษฐพีนัล้าน เขาและเทด็ดี ้ยปิ เป็นผูน้�าจดัตัง้องค์กร “Sociedade 

de Turismo e Diversoes de Macau หรือ STDM ซึ่งภายหลัง

เปลี่ยนช่ือเป็น SJM Holding รับสิทธ์ิด�าเนินการการพนันทุก 

สแตนลีย์ โฮ และครอบครัว ในปี 2018

สแตนลีย์ โฮ กับ แองเจล่า เหลียง ในปี 2005

สแตนลีย์ โฮ กับ แพนซ่ี โฮ

คฤหาสน์บริเวณรีพัลส์เบย์
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รปูแบบในมาเก๊าโดยมบีอ่น “ลิสบัวคาสิโน” (Lisboa Casino) เปน็

ธุรกิจเรือธงที่สร้างชื่อเสียงไปทั่ว นอกจากนี้ รัฐบาลโปรตุเกสเจ้า

อาณานิคมของมาเก๊าในขณะนั้น ยังสนับสนุนให้เขาด�าเนินธุรกิจ

คมนาคม โรงแรม และธุรกิจบริการที่อ�านวยความสะดวกแก่ 

นักท่องเที่ยว โฮแตกไลน์ธุรกิจมาท�าเรือข้ามฟากระหว่างฮ่องกง 

และมาเก๊า ธุรกิจท่องเที่ยว 

ธนาคาร รีสอร์ท สนามแข่ง

ไฮโล ภัตตาคารลอยน�า้ ฯลฯ 

นับว่าเขามีส่วนในการช่วย 

ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของมาเก๊า 

เกินกว่าร้อยละ 50

ปี 1989 โฮในวัย 68 ปี 

ด�ารงต�าแหน่งประธานและ 

ผู ้บริหารสูงสุดของ STDM  

ช่วงเวลานี้ สื่อทั่วโลกให้ฉายา

เขาว่า “กอ็ดฟาเธอร์แห่งเอเชีย” แต่แล้วความยิง่ใหญ่กว่า 40 ปีของ

เขาก็ถูกทดสอบ เมื่อรัฐบาลโปรตุเกสคืนมาเก๊าให้กับจีนในปลาย

ปี 1999 จากนั้นในปี 2002 รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกการผูกขาด 

และเปิดเสรีให้มีการแข่งขันธุรกิจคาสิโน โฮจึงมีคู่แข่งรายส�าคัญ

เข้ามานั่นคือ “ลาสเวกัส แซนด์ คอร์ป” ซึ่งมี เชลดอน เอเดลสัน 

เจ้าพ่อคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ การมา

ของคู่แข่งแย่งลูกค้านักเสี่ยงโชคของโฮไปหลายส่วน 

ถึงอย่างนั้น โฮก็ยังถือครองธุรกิจส่วนใหญ่ในมาเก๊า สถานะ

ราชาคาสโินของเขายงัแข็งแกร่ง และเขายงัมธุีรกจิอืน่อกีมากทีท่�า

รายได้มหาศาลท้ังในและนอกประเทศจนตดิอนัดบัต้นๆ ของบคุคล 

ร�่ารวยที่สุดในเอเชีย ความกว้างขวางของเขาน้ี ท�าให้เขาถูก 

ตรวจสอบพฤตกิรรมทางธุรกจิหลายอย่างในช่วงปี 1999-2002 และ

ถูกโยงว่ามส่ีวนพวัพนักบักลุม่อาชญากรรมข้ามชาตซินัเหอ หรือที่

คนไทยรู้จักในชื่อ “อั้งยี่” แต่เจ้าตัวปฏิเสธและกล่าวเพียงว่า “เป็น

เรื่องปกติที่เราจะรู้จักใครสักคนที่เราไม่รู้ในสิ่งที่เขาเป็น”

ปี 2009 โฮในวยั 88 ปี ประสบอบุติัเหตุล้มศรีษะฟาดพืน้

จนต้องน่ังรถเข็น ไม่นานหลงัจากน้ันกเ็กดิประเดน็ร้อนข้ึนภายใน

ครอบครัวของเขา เป็นที่รู้กันว่าสมาชิกครอบครัวของโฮประกอบ

ด้วยภรรยาอย่างเป็นทางการ 4 คน และบตุรธดิา 17 คน โฮน้ัน

พศิวาสภรรยาคนที ่4 ซึง่กค็อื แองเจล่า เหลยีง มาก เขามอบหุน้

ของ SJM ให้กับเธอ จนท�าให้เธอกลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีส่ดุเป็น

อนัดบั 2 แล้วเธอยงัน่ังต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัอกีด้วย

เร่ืองน้ีอาจท�าให้ภรรยาคนอืน่ๆ ของโฮไม่พอใจ ไม่นบัภรรยา

คนแรกทีต่ายจากไปแล้ว มข่ีาวออกมาว่า ลซูนิา ลาม ภรรยาคนที่

สอง กับ แพนซี ่โฮ ลกูสาวคนโตของเธอ และ อนิา เฉนิ ภรรยาคน

ที่สาม ร่วมมือกันแบ่งสมบัติของโฮโดยพลการ ข่าวนี้สะพัดไปทั่ว  

และผลจากการแบ่งสมบตัทิ�าให้ผลประโยชน์ส่วนมากตกอยูท่ีล่ซูนิา 

กบัลกูของเธอทัง้ห้า กลายเป็น

ว่าโฮจะเหลือทรัพย์สินจริงๆ 

เพยีง 600 ล้านดอลลาร์เท่าน้ัน 

โฮจงึยืน่ฟ้องภรรยาทัง้สองและ

ลูกห้าคน แต่ว่าเขาก็กลับไป

กลับมา เดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวถอน

ฟ้องอยู่ถึง 4 ครั้ง จากนั้นเรื่อง

กจ็บลงแบบงงๆ ด้วยการทีเ่ขา

ออกมาพูดว่าปัญหาได้รับการ

แก้ไขแล้ว 

ปี 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด�าเนินนโยบาย

กวาดล้างคอรัปช่ันในมาเก๊า เกาะน้ีถูกมองว่าเป็นแหล่งที่องค์กร

ทุจริตใช้ฟอกเงินและเป็นที่เก็บซ่อนเงินจากการคอรัปช่ัน รัฐบาล

จนีจงึออกกฎหมายควบคมุคาสโินทีม่ผีลเข้มงวดและรัดกุม ส่งผล 

ให้นักเทีย่วบ่อนและรายได้ทีม่าจากการพนนัของมาเก๊าลดฮวบ แต่

ธุรกจิของโฮกย็งัแตกสาขาออกไป มโีครงการใหม่คอืแกรนด์ลสิบวั 

พาเลซคอมเพล็กซ์ สถานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรที่คาดว่า

จะเปิดตัวในปี 2019 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมา แต่ด้วยวัยที่

มากขึ้นและปัญหาสุขภาพท�าให้เขาเริ่มถอยบทบาททางธุรกิจลง

ในปีนี้เอง โฮอายุ 96 ปีแล้ว เขาประกาศวางมือจากธุรกิจ

อย่างเป็นทางการ โดยจะด�ารงต�าแหน่งประธานที่ปรึกษาอาวุโส 

ส่วน เดซี ่โฮ ลกูสาว จะข้ึนน่ังต�าแหน่งประธานบริษัทและกรรมการ

ผู้จัดการ ขณะที่ภรรยาล�าดับที่ 4 แองเจล่า เหลียง และ ทิโมธี 

ฟก ลูกชายของ เฮนรี ฟก อดีตหุ้นส่วนธุรกิจของโฮ จะด�ารง

ต�าแหน่งประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการร่วมด้วย ชีวิตเกือบ

หน่ึงศตวรรษของโฮได้มีผูน้�าเค้าโครงมาสร้างเป็นหนังเร่ือง Casino 

Tycoon ซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่า ฟ้านี้ใหญ่ได้คนเดียว กลายเป็นหนัง

ประวัติชีวิตแบบไม่เป็นทางการของเขาที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย 

ขอบคุณข้อมูลจาก: 
http://www.businessinsider.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Ho
http://info.gotomanager.com/news/
https://www.posttoday.com/ent/72148

ที่มาภาพ: 
http://www.scmp.com/news/china/
http://slide.ent.sina.com.cn/
http://chinainfluence.org/portfolio/
http://www.bruceweber.com
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ





เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

Mach                   Picchu
มาดู...มรดกแห่งจักรวรรดิอินคา

มาชูปิกชู

หาเรื่องมาเล่า / มาชูปิกชู Machu Picchu



ถ้าอยากรู้จัก มาชูปิกชู ก็ต้องรู้จักอาณาจักรอินคาก่อน
นานมาแล้ว ดินแดนในทวีปอเมริกาก่อนที่จะถูกชาวยุโรป

รุกราน มีชนเผ่าพื้นเมืองน้อยใหญ่อาศัยอยู่กระจัดกระจายและ
ปกครองกันเองในแต่ละเผ่า ชนพืน้เมืองเหล่านีภ้ายหลงัถกูคนผวิขาว 
เรยีกแบบเหมารวมว่า “อนิเดยีนแดง” ซ่ึงชนเผ่าทีส่�าคญัและน่าสนใจ 
มอียู ่3 ชนเผ่า ได้แก่ มายา แอซเทก็ และอินคา เผ่าทัง้สามยิง่ใหญ่และ
สร้างอาณาจักรโบราณขึ้นในทวีปแห่งนี้ ต่างช่วงเวลา ต่างสถานที่ 
อาณาจักรอินคา (ค.ศ. 1438 – 1533) ก�าเนิดขึ้นบริเวณตะวันตก
ของทวีปอเมริกาใต้ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทือกเขาแอนดีส 
ปัจจบัุนคือประเทศเปรู เอกวาดอร์ บางส่วนของโคลอมเบยี โบลเิวยี 
ชิลี และอาร์เจนตินา เป็นอารยธรรมที่ก่อตั้งบนภูเขาสูง ต่างจาก
อารยธรรมอื่นที่มักอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม

แม้อาณาจักรอินคาจะไม่ได้รุ่งเรืองนานนับสหัสวรรษเหมือน
มายา และไม่ได้เหี้ยมหาญดุดันเทียบเท่าแอซเท็ก แต่ถือเป็นชนเผ่า 
ที่ใหญ่ที่สุดและมีระบบที่สุดในบรรดาชนพ้ืนเมืองอินเดียนแดง  
มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองคุซโก (Cusco) ซึ่งสูงจากระดับน�้าทะเล
ประมาณ 3,300 เมตร บนเทอืกเขาแอนดสี ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ของประเทศเปร ูปกครองโดยกษัตริย์ ผูน้�าสงูสดุทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นบตุร
แห่งพระอาทิตย์ ขณะที่โครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยขุนนาง 
นักบวช นักรบ ช่างฝีมือ ชาวนา และทาส 

เดมิทีคุซโกเป็นราชอาณาจกัรเลก็ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปี 1198 ต่อมา 
ในปี 1438 สมัยของกษัตริย์ปาชาคูติ อินาคา ราชอาณาจักรคุซโก 
ได้ขยายอาณาเขตออกไปจนกลายเป็นจักรวรรดิ ปาชาคูติเรียก
จักรวรรดิของพระองค์ว่า ตาวันตินซูยู อันเป็นชื่อของจักรวรรดิ
อินคาในภาษาเคชัว (Quechua) มีความหมายว่า อาณาจักรทั้งสี่ 
เพราะจักรวรรดิแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ภูมิภาค ใช้ระบบแบบ
สหพันธรฐั กษตัรย์ิในเมอืงคซุโกคอืรัฐบาลกลาง และมีรัฐบาลท้องถิน่ 

ในยุคที่นวัตกรรมสามารถวาดเส้นทางของโลกไปสู่อนาคต มนุษย์กลับ 

ไม่เคยไขปริศนาอารยธรรมเก่าแก่ของโลกในอดีตได้อย่างแท้จริง ความเร้นลับของ

อารยธรรมโบราณจึงมีมนต์ขลังดึงดูดให้ผู้คนดั้นด้นไปค้นพบและสัมผัสอยู่เสมอ 

ไม่เพียงอาณาจักรอียิปต์โบราณ หรือ กรีก-โรมัน เท่านั้น ณ สุดขอบโลกอีก 

ฟากหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ อาณาจักร “อินคา” ก็เป็นดินแดนในฝันของใคร

หลายคนไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการได้ไปเยือนนคร “มาชูปิกชู” หลักฐานความ

รุ่งโรจน์ของอาณาจักรอินคาที่ถูกทิ้งไว้นานกว่า 500 ปี

เป็นผู้ส�าเร็จราชการดูแลในแต่ละภูมิภาค ช่วงท่ีจักรวรรดิมี
อาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุด ใหญ่กว่าอาณาจักรโรมันคือยุคของ  
ฮวยนา คาปัก (ปกครองในช่วงปี 1493-1527) พระนัดดาของ 
ปาชาคูติ ทว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีอินคาก็ถูกสเปนรุกรานและ
ล่มสลายลงอย่างรวดเร็ว สิ่งปลูกสร้างและอารยธรรมที่มีได้ถูก
ท�าลายลงแทบหมดสิ้น ยกเว้นมาชูปิกชู 

อนุสาวรีย์กษัตริย์ปาชาคูติ อินาคา แห่งอินคา
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ภาษาคีปู (Quipu)

งานฉลองเผ่าอินคาในยุคปัจจุบัน

ฟรันซิสโก ปิซาร์โร กอนซาเลซ

ชาวอินคาและตัวลามา

สเปนเข้ายึดครองอินคา

เมืองคุซโกในปัจจุบัน



สนันษิฐานว่ามาชูปิกชูเป็นเมืองเล็กๆ 
สร้างขึ้นในสมัยของปาชาคูติ จนบัดนี้ก็ยัง 
ไม่ได้ข ้อสรุปที่แน่ชัดว่าพระองค์สร้าง 
มาชูปิกชูเพื่อเป็นศาสนสถานหรือเป็น 
บา้นพักส่วนพระองค์ในฤดรู้อน การสบืค้น
เรื่องราวเก่ียวกับจักรวรรดิอินคาเป็นไป
อย่างยากล�าบากเพราะชาวอินคาไม่มี
ภาษาเขียน ไม่มีการใช้ตัวเลข พวกเขามี 
ภาษาเคชัวเป ็นภาษาพูดและมีภาษา 
ปมเชือกที่เรียกว่า คีปู (Quipu) ส�าหรับนับ
เลขและแสดงจ�านวน ภาษาคีปูถูกท�าลาย
ไปมากโดยชาวสเปนท่ีไม่เข้าใจความหมาย 
ประวัติศาสตร์ของอินคาจงึมาจากเรือ่งเล่า
ท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ ่น และจากหลักฐาน
ความยิ่งใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง

มาชูปิกชูอยู ่ห่างจากเมืองคุซโกมา
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื 70 กโิลเมตร และอยู่
สงูจากระดบัน�า้ทะเลประมาณ 2,500 เมตร 
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่แม้จะเป็น 
ซากปรักหักพังแต่ยังมีสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์ ประกอบด้วยแท่นหินเรียบเนียน
ขนาดมหึมาวางซ้อนและเชื่อมต่อกันอย่าง
สมดุล บ้านเรือนขนาดเล็กตั้งอยู่เรียงราย  
มีอนุสาวรีย์ วิหาร ถนนหนทาง ในเมือง 
สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 เขต คือเขต
เกษตรกรรม เขตที่พักอาศัย เขตปกครอง 
และเขตท�าพิธีกรรม 

ชาวอินคาให้ความส�าคัญกับการ
ก่อสร้างท่ีแข็งแรงมากกว่าความสวยงาม 
ยังเป็นปริศนาว่าพวกเขาสร้างเมืองด้วย
แท่นหนิขนาดยักษ์บนยอดเขาสงูได้อย่างไร 
ไม่ว่าจะเมอืงมาชปิูกชหูรอืคซุโก เนือ่งจาก
พวกเขาไม่รู ้จักการใช้ล้อเลื่อน เพียงใช้
ตัวลามา (Llama) ในการคมนาคมขนส่ง  
ทั้งเส้นทางขึ้นเขาก็กันดารอย่างมาก เป็น
ไปได้ว ่าเพราะเส้นทางที่ยากล�าบากนี้ 
ท�าให้ทหารสเปนที่ครอบครองอินคานาน
ถึง 300 ปี ไม่รู้ว่ามีเมืองมาชูปิกชูซ่อน
อยู่บนยอดเขา เมืองนี้จึงรอดพ้นจากการ

ถูกท�าลาย และไม่มีใครล่วงรู้ถึงการคงอยู่ 
จนกระทั่งในอีกหลายร้อยปีต่อมา

เดือนกรกฎาคม ปี 1911 ไฮแรม  
บิงแฮม ที่ 3 (Hiram Bingham III) ผู้มีชีวิต
อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1875-1956 นักส�ารวจ
และนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย Yale 
ชาวอเมริกัน ท่ีภายหลังได้เป็นนักการ
เมืองด้วย ได้เดินทางมายังเปรู เพื่อส�ารวจ
อารยธรรมอินคา ด้วยแรงบันดาลใจจาก
บันทึกประวัติศาสตร์ของสเปนท่ีกล่าวว่า 
หลังจากชาวอินคาก�าลังจะพ่ายแพ้ให ้
กับกองทหารสเปนที่น�าโดย ฟรันซิสโก  
ปิซาร์โร กอนซาเลซ กษัตริย์อินคาได้
ถอยทัพหนีขึ้นเหนือไปตั้งหลักอยู่ท่ีเมือง 
วลิคาบมับา (Vilcabamba) ซึง่มภีเูขาและ
แม่น�้าเป็นก�าแพงเมืองล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน 
เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกองทัพอินคา 
ก่อนที่จะพ่ายแพ้อย่างราบคาบ 

แต่กลับไม่มีใครเคยพบเมืองวิลคา 
บัมบา บิงแฮมมุ่งม่ันท่ีจะแกะรอยตามหา 
เมืองลับแลแห ่ง น้ี เขาได ้รับค�าบอก
เล่าจากคนในพื้นท่ีว ่าเคยเห็นร่องรอย 
ซากปรักหักพังของเมืองเก่าบนเทือกเขา
มาชูปิกชู บิงแฮมจึงปีนป่ายขึ้นไปบนเขา
ที่สูงชันอันตรายโดยให้คนท้องถิ่นน�าทาง 
เขาอยากพบกับเมืองท่ีเฝ้าตามหาแต่ก ็
ไม่ได้คาดหวังมากนัก แต่ในท่ีสุดสิ่งที่เขา
ค้นพบก็เกินความคาดหมายไปไกลโข 
เพราะไม่ใช่เพียงซากโบราณสถานแห่ง 
สองแห่ง แต่เป็นเมืองท้ังเมืองท่ีแม้จะม ี
สภาพทรุดโทรมก็ยังน ่า ท่ึงด ้วยความ
พิถีพิถันของการก่อสร้างและเค้าโครง 
การวางผังเมืองที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

ความจรงิแล้วมคีนท้องถิน่และมชิชนั
นารีเคยค้นพบเมืองนี้ก่อนหน้าบิงแฮม แต่
เมื่อพบแล้วปล่อยผ่าน เครดิตจึงเป็นของ 
บิงแฮมในฐานะผู้ค้นพบอย่างเป็นทางการ 
บงิแฮมสนันษิฐานว่าเมอืงนีคื้อวลิคาบัมบา 
แต่ต่อมานักวิชาการลงความเห็นว่าวิลคา 

บัมบาที่แท้จริงอยู่ท่ีเมืองเอสปิริตู ปัมปา 
(Espiritu Pampa) ของเปร ูเมอืงทีเ่ขาพบจงึ
กลายเป็นเมอืงท่ีคนไม่เคยรูม้าก่อนว่ามอียู ่
จากนั้นท่ัวโลกก็ได้รู้จัก “มาชูปิกชู” และ
ได้รับรู ้ว ่าชาวอินคาไม่ใช่ชนพื้นเมืองที่
ไร้อารยธรรม พวกเขาเคยยิ่งใหญ่และมี
วิทยาการน่าท่ึงหลายอย่างที่จนถึงปัจจุบัน
ก็ยังเต็มไปด้วยข้อสันนิษฐาน ไม่ว่าจะเป็น 
วัตถุประสงค์ของการสร้าง มาชูปิกชูเป็น
เมอืงหรอืไม่ ไม่เคยถกูสเปนค้นพบจรงิหรอื 
รวมถึงสาเหตุของการถูกปล่อยร้างด้วย 

มาชูป ิกชู ได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
1983 และได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ด
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในปี 2007  
กลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีโด่งดังและ
ท้าทายผู้รักการผจญภัยจากทั่วโลกให้ปีน
ป่ายมาตามเส้นทาง “อินคาเทรล” เพื่อมา
สัมผัสนครกลางฟ้าแห่งนี้

ปัจจุบันยูเนสโกและทางการของเปรู
พยายามบูรณะสภาพของมาชูปิกชูไว้โดย
ไม่ได้ท�าการต่อเติมหรือสร้างทดแทนใน
ส่วนใดๆ เพื่อให้สภาพยังคงเดิมมากที่สุด 
และโครงการติดตั้งรถกระเช้าก็ดูท่าว่าจะ
ยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆ มรดกแห่งจักรวรรด ิ
อินคาที่ยังหลงเหลืออยู่นี้จึงยังเต็มไปด้วย
มนต์ขลังจากอดีตกาล 

ที่มาภาพ

http://milesaway.pl/tours/peru-sladami-inkow/

https://edu.glogster.com/glog/francisco-pizarro/2cdq04elrb2

http://www.imagesofanthropology.com/Inca_civilization

https://have-clothes-will-travel.com/10-things-know-visiting

https://mctravelperu.com/tour/machu-picchu-y-cusco-4-dias

http://www.destination360.com/south-america/peru

https://www.machupicchu.com/machu-picchu-tours/

https://www.contourstravel.com.au/tours/best-of-peru

https://www.ticketmachupicchu.com/inca-government

http://www.kimmacquarrie.com/category/machu-picchu/

https://i.pinimg.com/originals/fa/8e/0b/fa8e0bc-

bac6b9b47604111b05e01b175.jpg

http://seafoodnet.info/?k=Inca+Empire++Wikipedia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_pano_machu_pic-

chu_guard_house_river_2014.jpg

รวบรวมเรียบเรียงจาก

http://www.discover-peru.org/inca-empire/http://www.man-

ager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000038549 

https://pantip.com/topic/32419193

หนังสือประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) โดย อนันตชัย  

จินดาวัฒน์ พิมพ์ปี พ.ศ. 2556
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

วธิงีา่ยๆ ในการรกัษาสขุภาพสว่นมากแลว้จะเปน็วธิทีีต่รงไปตรงมา ไมว่า่จะกนิใหน้อ้ย 

ออกกำาลังกายให้มาก หรือเข้านอนแต่หัวค่ำาเพื่อให้ตื่นเช้ามาสดชื่นแจ่มใส แต่รู้หรือไม่  

ยังมีวิธีการบางอย่างในการรักษาสุขภาพที่ดูจะขัดกับความเข้าใจของเรา แต่กลับทำา

แล้วได้ผลจริง วิธีการนั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

9 เรื่องแปลก
แต่จริง เกี่ยวกับสุขภาพ( )

ท�ำไมตอนเช้ำของวันที่อำกำศร้อนๆ 

หลำยคนยงัเลอืกทีจ่ะดืม่กำแฟร้อนมำกกว่ำ

กำแฟเยน็ หรือท�ำไมประเทศทีร้่อนจดัอย่ำง

อนิเดยี แต่ชำวอนิเดยีกลบันิยมดืม่ชำร้อน 

น่ันเป็นเพรำะเมื่อคุณจิบเคร่ืองดื่มร้อนๆ 

ร่ำงกำยก็จะขับควำมร้อนออกมำทำงเหงื่อ

หรือปัสสำวะ ท�ำให้อณุหภมูร่ิำงกำยเยน็ลง 

ในทำงกลับกัน กำรดื่มน�้ำเย็นจะท�ำให้

ร่ำงกำยปรับอณุหภมูติวัเองให้สงูข้ึน 

เคยรู้สกึไหมว่ำกำรจดบนัทกึช่วยเตอืน

ควำมจ�ำได้ดีกว่ำกำรพิมพ์ มีผลวิจัยจำก

มหำวิทยำลัยอินเดียน่ำ ในสหรัฐอเมริกำ

ออกมำแล้วว่ำ กำรบนัทกึด้วยลำยมอืจะช่วย 

กระตุ้นกำรท�ำงำนของสมอง เพรำะคุณ 

เร่ิมต้นจำกกำรฟัง จ�ำ และเขียนจำกควำม

เข้ำใจ เมื่อคุณกลับมำอ่ำนข้อควำมน้ันที่

เป็นลำยมอืของตวัเองอกีคร้ัง จะช่วยให้คณุ

นึกออกว่ำตอนน้ันคณุจดเพรำะอะไร

หลังเหน็ดเหนื่อยจำกกำรท�ำงำนมำ

ตลอดวัน กำรออกก�ำลังกำยคงเป็นสิ่ง

สุดท้ำยที่คุณอยำกท�ำ แต่กำรออกก�ำลัง

ให้ได้เหง่ือจะยิ่งช่วยกระตุ้นรำ่งกำยให้เกิด

พลงังำนและเกดิกำรเผำผลำญ คณุจะรู้สกึ 

ว่ำควำมเครียดลดลงและอำรมณ์สงบข้ึน 

ถ้ำไม่เช่ือคุณลองออกก�ำลังกำยตอนเย็นดู  

ไม่ต้องหนักมำก แค่ปำนกลำง อำจว่ิง

รอบๆ หมู่บำ้นสัก 20-30 นำที

เครื่อมดื่มร้อนทำาให้เย็น เขียนหนังสือช่วยพัฒนาสมอง ออกกำาลังกายตอนเหนื่อย

เรียบเรียง: ศิกานต์
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น�้ำอัดลมทุกประเภทที่ติดฉลำกว่ำ 

low-fat, low-sugar, light diet หรือ 

ค�ำไหนก็ตำมที่จะสื่อว่ำให้แคลอร่ีน้อย  

ขอบอกว่ำมนัไม่ได้เป็นจริงตำมน้ันเสมอไป 

เพรำะเมื่อผู้ผลิตต้องกำรให้น�้ำอัดลมออก

มำรสชำตดิ ีสดุท้ำยเขำกจ็ะต้องปรุงแต่งรส

ด้วยกำรเตมิน�ำ้ตำลผสมสำรให้ควำมหวำน

ลงไป ซึ่งมีผลวิจัยออกมำมำกมำยแล้วว่ำ 

น�้ำอัดลม ดื่มแบบไหนก็อ้วน 

เวลำท้องอืดคุณคงไม่กล้ำดื่มน�้ำ

เพรำะกลัวว่ำจะยิ่งอำกำรหนักข้ึน แต่

ควำมจริงแล้วกำรดื่มน�้ำเปลำ่ช่วยบรรเทำ

อำกำรได้ เพรำะหำกคุณท้องอืดจำกกำร

ที่ในท้องมีกำกใยอำหำร น�้ำเปล่ำจะช่วย

ท�ำให้กำกใยละลำยและถูกดึดซึมเข้ำสู ่

ร่ำงกำย น�ำ้เปล่ำยงัช่วยกระตุน้กำรท�ำงำน

ของล�ำไส้ท�ำให้ท้องไม่ผูก แต่ดื่มเฉพำะ 

น�้ำเปล่ำเท่ำนั้นนะ น�้ำอื่นไม่เกี่ยว

หำกคณุง่วงนอนมำก ดืม่กำแฟแล้วก็

ไม่หำย เพรำะสมองของคณุมีสำรอะดโีนซนี 

สำเหตุที่ท�ำให้ง่วงอยู่มำกเกินไปจนท�ำให้

คำเฟอนีเอำไม่อยู ่วธิแีก้คอืดืม่กำแฟแล้วงบี

หลบัทนัท ี เร่ืองน้ีผลวจิยัจำกญีปุ่น่ทดสอบ

มำแล้วว่ำจริง เพรำะกำรบริโภคกำแฟ 1-2 

ถ้วย แล้วไปงบีสกั 15 นำท ีจะเป็นช่วงเวลำ

ที่คำเฟอีนเข้ำไปไล่สำรอะดีโนซีน ท�ำให้

คำเฟอนีออกฤทธ์ิได้เตม็ทีเ่ม่ือคุณตืน่ขึน้ 

กนิข้ำวเสร็จแล้วอย่ำเพิง่แปรงฟันทนัที 

โดยเฉพำะหำกคุณกินอำหำรที่มีฤทธ์ิเป็น 

กรด เช่น ผลไม้ เคร่ืองดืม่เกลอืแร่ มะเขือเทศ 

น�ำ้อดัลม อำหำรเหล่ำน้ีท�ำให้สำรเคลอืบฟัน

อ่อนตวั กำรแปรงฟันหลงัมือ้อำหำรทนัทจีงึ

ยิง่เพิม่โอกำสทีฟั่นจะสกึกร่อน เพรำะกลำย

เป็นเพิม่กำรขัดถกูรดกบัผวิฟัน ทำงทีด่คีวร

ทิง้ไว้ 30 นำทก่ีอนแปรง หรือบ้วนปำกแล้ว

ใช้ไหมขัดฟันท�ำควำมสะอำดกพ็อ 

น้ำาอัดลมไดเอตเพิ่มน้ำาหนัก

ดื่มน้ำาเปล่าตอนท้องอืด ดื่มกาแฟแล้วไปนอน

No เคร่ืองด่ืมชูกำาลังตอนเหน่ือย

อย่ารีบแปรงฟันหลังมื้ออาหาร

ส่วนมำกแล้วคนลดหุ่นมักจะไม่กิน

คำร์โบไฮเดรตและพยำยำมกินให้น้อย แต่

กำรกินน้อยแถมยังกินไม่ครบ 5 หมู่จะ

ยิ่งท�ำให้คุณหิวบ่อย และเกิดอำกำรอยำก

ของหวำนตัวกำรที่ท�ำให้คุณยิ่งอ้วน ดังนั้น

ในแต่ละมื้อคุณควรจะกินทั้งแป้ง ไขมัน 

และโปรตีนให้อยู่ท้อง คุณจะไม่หิวและไม่

อยำกกินจุบจิบระหว่ำงมื้อ แถมยังได้รับ

สำรอำหำรที่เพียงพอต่อรำ่งกำย 

ยิ่งกินน้อย อาจยิ่งอ้วน
เคร่ืองดื่มชูก�ำลังมีคำเฟอีนสูงกว่ำ

กำแฟ 5 เท่ำ พลังงำนที่เพิ่มขึ้นจะมำ

พร้อมกับอำกำรหัวใจเต้นเร็ว ตื่นตัวง่ำย

และหงุดหงิดง่ำย แถมยังมีน�้ำตำลสูงถึง 

50 กรัม หรือประมำณ 13 ช้อนชำที่ท�ำให้

น�้ำตำลในเลือดของคุณสูงข้ึน คุณอำจจะ

รู้สึกกระปร้ีกระเปร่ำอยู่ครู่หน่ึง แต่อำกำร

สดช่ืนจะลดลงรวดเร็วมำก ตำมด้วยอำกำร

เฉื่อยชำที่ท�ำให้คุณอยำกจะดื่มมันอีกขวด 

แปลและเรียบเรียงจาก
http://www.health.com/health/gallery/0,,20857218,00.html



ยำ�แหนม
Deep-fried Rice Ball 

with Northern-style Fermented Pork Sausage Spicy Salad

ข้�วทอด
คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

74 SINGHA  MAGAZINE



สวัสดีครับเล่มน้ีเมนูเด็ดพา

ทุกคนย้อนบรรยากาศวันวานไป

กบัอาหารไทย ทำาง่าย มีคณุคา่ทาง

อาหารสูง ลุยกันเลยครับ

ข้าวทอดยำาแหนม ครั้งแรกที่

จำาความได้สมัยประถมก็เห็นร้าน

รถเข็นขายอยูห่น้าโรงเรียน ขายดบิ 

ขายดีคนต่อคิวกันซื้อกลับบ้าน  

ลองทำากันดูครับ ไม่ยากไม่ง่าย 

รับรองติดใจแน่นอน 

• ต้มนำ้าให้เดือด นำาหมูบดลงรวนให้

พอสุก ใส่เกลือเล็กน้อย ตักออกพัก ดับไฟ 

ใส่หนังหมลูงพอสะดุง้ความร้อน ตักออกพกั 

• ใส่ข้าวลงในอ่างผสม ใส่พริกแกงเผด็ 

ซอสหอยนางรม ใบมะกรูดซอย มะพร้าว

ขูด และไข่ไก่ คลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน 

• เมื่อคลุกเคล้าให้พอเหนียวและ 

ป้ันได้ ป้ันเป็นก้อนกลม กดให้แน่น ก้อนละ 

ประมาณ 60 กรัม พักไว้ 

• นำาแป้งทอดกรอบผสมกับนำ้าเย็นจัด 

คนให้ละลายเข้ากันดี 

• ใส่นำ้ามันพืชลงในกระทะ ใช้ไฟ 

ปานกลาง จากนั้นนำาข้าวไปชุบกับนำ้าแป้ง

ทอดกรอบแล้วนำาลงทอด 

• รอให้ข้าวเหลืองอีกด้านแล้วค่อย 

กลับด้าน รอให้ข้าวทอดมีสีเหลืองชวน 

รับประทานจึงตักขึ้นพักให้สะเด็ดนำ้ามัน 

• โปรยนำา้แป้งให้ทัว่กระทะเพือ่ทำาเป็น

เกล็ดแป้งทอดกรอบ ตักออกพักซับนำ้ามัน

• นำาพริกทอดลงชามผสม ใส่ถงุมอืบดิ

ให้พอแตก ใส่ข้าวทอดลงในชามผสม บีบ

ให้แหลกพอหยาบๆ 

• ใส่แหนมสดยีพอหยาบๆ ตามด้วย

หนังหม ูหมสูบัรวน นำา้พริกเผา ซอสพริกพริก 

เมดบายต๊อด นำ้ามันหอย 

• ปรุงรสด้วยนำ้าปลา นำ้ามะนาวเขียว 

และนำ้าตาลทราย

• ใส่หอมแดงซอย ขิงอ่อนซอย ต้น

หอมซอย ผักชีซอย และผักชีฝร่ังซอย  

คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

• ตักใส่จานโรยหน้าด้วยถั่วและพริก

แห้งทอด รับประทานคู่ผักกาดหอมและ 

ใบชะพลู อร่อยลำ้า 

ข้าวทอด
ข้าวหุงสุก ไม่เละ 2 ถ้วย
พริกแกงเผ็ด  1  ช้อนโต๊ะ 
มะพร้าวขูด ½  ถ้วย
ซอสหอยนางรม  1  ช้อนโต๊ะ 
ใบมะกรูดซอย ฉีกเส้นกลางออก 5  ใบ
ไข่ไก่เบอร์ 3   1  ฟอง  
แป้งทอดกรอบ  1  ถ้วย 
น้ำาเปล่าเย็นจัด  ¾  ถ้วย 
น้ำามันพืช  (สำาหรบัทอด) 

ยำาแหนม
ข้าวทอด  2 ก้อน
แหนมสด (100 กรัม) 1 แท่ง 
หนังหมูหั่นเส้น                40 กรัม
หมูบดรวนสุก ½ ถ้วย
หอมแดงซอย 2 ช้อนโต๊ะ
ขิงอ่อนซอย 1 ช้อนโต๊ะ
ผักชีฝรั่งซอย 1 ช้อนโต๊ะ
ผักชีซอย ½ ช้อนโต๊ะ
ต้นหอมซอย 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำาพริกเผา 1 ช้อนชา
พริกแดงป่น 1 ช้อนชา
น้ำาปลาหยดทอง 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำามะนาวเขียว 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำาตาลทราย ½ ช้อนชา
ถั่วลิสงทอด 1 ช้อนโต๊ะ
พริกแห้งทอด 4 เม็ด
ซอสพริกพริกเมดบายต๊อด 1 ช้อนชา
ต้นหอมซอย   (สำาหรบัโรยหนา้) 
ผกักาดหอม   (สำาหรบัแตง่จาน)
ใบชะพลู   (สำาหรบัแตง่จาน)

วธิทีำา ตัง้กระทะใส่นำา้มนัใช้ไฟปานกลาง  

นำาพริกแห้งลงทอดนานประมาณ 2 นาที  

ตักออกพักซับนำ้ามัน

เชฟจูม ภมรพล จันทนะโพธิ
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คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่

ใส่รองเท้าส้นสูง
เมื่อก่อนผู้ชาย

ปจัจบัุนรองเทา้สน้สงูกลายเปน็รองเท้าทีผู่ห้ญิง เกือบทุกคนสวมใส่ไม่ว่าจะรูปร่างสูงหรือเตี้ย เพราะ
ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูโดดเด่นและมั่นใจในตัวเอง เรียกว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นสำาหรับผู้หญิง 100% ไม่มีผู้ชายคนไหนใส่กัน 
ผิดกับเมื่อราวๆ 500 ปีก่อนที่รองเท้าส้นสูงเป็นที่นิยมของผู้ชายในยุโรปอย่างมาก 

เดิมทีการผลิตรองเท้าส้นสูงทำาข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาให้คนข่ีม้าท่ีเท้ามักจะเล่ือนหลุดจากโกลน แต่ต่อมาแบบของรองเท้าไป
เข้าตาชาวยุโรปเข้า พวกเขาเลยนำามาดัดแปลงและใส่กันจนแพร่หลายในช่วงศตวรรษท่ี 17 โดยเฉพาะพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่ง
ฝร่ังเศส ผู้ทรงสูงเพียง 163 เซนติเมตร พระองค์โปรดสวมรองเท้าเสริมส้นให้สูงข้ึนสักหลายๆ น้ิว พร้อมตกแต่งรองเท้าอย่าง
วิจิตร ติดท้ังโบ ลูกไม้ มีเพชรหรูหรา แบบท่ีถ้าเห็นแต่รองเท้าไม่รู้ว่าใครใส่จะคิดว่าเป็นรองเท้าผู้หญิงแน่ๆ ยุคน้ันพระองค์เป็น
ผู้นำาแฟช่ันรองเท้าส้นสูงตัวจริง เหล่าข้าราชบริพารชายก็พลอยใส่รองเท้าส้นสูงท่ีหรูหราตามเจ้านายจนฮิตกันไปท่ัวราชสำานัก

ชว่งปลายศตวรรษที ่18 ความนยิมสวมรองเทา้ส้นสงูของผูช้ายลดลง เพราะชนชัน้ปกครองยคุนัน้มองวา่เป็นเรือ่ง
ฟุ่มเฟือย ผู้ชายไม่สวมรองเท้าส้นสูงอีก และกลายมาเป็นแฟชั่นเฉพาะในหมู่ผู้หญิงจนถึงปัจจุบัน 

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.shoeshistoryfacts.com/history-of-footwear/high-heeled-shoes-timeline/

https://www.voathai.com/a/shoe-show-at-ny-museum-nm/1617520.html
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1930
เกิดภาวะคน
ตกงานทั่วโลก 
คนอเมริกันต้องใช้
ชีวิตบนรถยนต์

1941
การ์ตูนกัปตันอเมริกา
จากค่ายมาร์เวล 
ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก

1942
ก�าเนิด ชิคาโกไพล์-1 
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แรกของโลกในสหรัฐฯ 

1945
สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์
ถล่มฮิโรชิม่าและนางาซากิ 

1951
แนวเพลงร็อกเริ่ม 
ได้รับความนิยม 
ก�าเนิดค�าว่า Rock N 
Roll โดย อลัน ฟรีด 

1953
นิตยสาร Playboy 
ฉบับแรก ปก มาริลีน 
มอนโร ออกวางแผง 

1954
เครื่องบินโบอิ้ง 707 
ท�าการบินเป็นครั้งแรก 

1956
เอลวิส เพรสลีย์ ปล่อย
เพลงฮิตเพลงแรก 
Heartbreak Hotel

1954
หนังสือชุด 
Lord of the Rings 
ตีพิมพ์ครั้งแรก 

1955
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
เปิดท�าการที่แรกใน
แคลิฟอร์เนีย 

1959
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 
เสียชีวิตเป็นคนแรกใน
ประเทศคองโก 

1931
เปิดตัวตึกเอ็มไพร์เสตท 
ตึกที่สูงที่สุดในโลกขณะนั้น 

1941
ญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์
ของสหรัฐฯ 

1943
เริ่มแผนการฮอโลคอสต์ 
ปฏิบัติการกวาดล้าง
ชาวยิวของพรรคนาซี

1951
โทรทัศน์ภาพสี 
แพร่ภาพครั้งแรกจาก
ตึกเอ็มไพร์สเตท แต่ 
ไม่ได้รับความนิยม

1933
สหรัฐฯ ยกเลิก
กฎหมายห้ามดื่ม 
ห้ามขาย ห้ามผลิต 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ท่ัวโลกในช่วงทศวรรษ 30-50 

1932
แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ 
เป็นประธานาธิบดี
สหรัฐฯ 

1944
มีการผลิตครีมกันแดดขึ้น
ครั้งแรกในสหรัฐฯ เพื่อมอบ
ให้ทหารที่ต้องถูกแดดเผา 

1947
เกิดสงครามเย็น

1952
โรคโปลิโอ
ระบาดทั่วโลก

1933
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี
ของเยอรมนี 

1933
ภาพยนตร์เรื่อง 
"คิงคอง" ออกฉาย
เป็นครั้งแรก 

1934
เปิดตัวคุกอัลคาทราซ 
ในอ่าวซานฟรานซิสโก 

1938
ลัทธิฟาสซิสต์ขยายอิทธิพล
ทั่วเมดิเตอร์เรเนียน 

1939
เกิดสงครามโลก 
ครั้งที่ 2

What Happened
in the

1930s -1950s
K N O W L E D G E

1930s ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก 1940s ยุคสงครามโลกคร้ังที่ 2 1950s เบบี้บูมเมอร์กับยุคแห่งแฟช่ัน 

1942
ผู้ผลิตรถยนต์เปลี่ยนจาก
ผลิตรถมาผลิตอาวุธ

1946
ขายชุด "บิกินี่" 
เป็นครั้งแรก
ในฝรั่งเศส 



 ราศีเมษ  21 มี.ค. - 20 เม.ย.  ความสนใจของคุณอยู่กับบ้าน ครอบครัว และ

ความเป็นส่วนตัว คุณอาจต้องใช้จ่ายค่อนข้างมากสำาหรับลงทุนให้ตัวเองไปสู่ความ

สำาเร็จในอนาคต ช่วงน้ีพลงัความขยนัของคณุทำางานเหลอืลน้ แคใ่ชส้ตแิละความมุง่มัน่ 

ดึงพลังนั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และคุณอาจตกหลุมรักใครสักคนอย่างหัวปัก 

หัวปำา กิจวัตรประจำาวันของคุณยังราบรื่น สนุกสนานกับสังคมรอบตัว แต่อย่าลืมให้

ความสนใจคนพิเศษของคุณด้วย

 ราศีพฤษภ  21 เม.ย. - 20 พ.ค. ช่วงนี้ชีวิตประจำาวันของคุณมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ 

จะวุ่นวายเรื่องการติดต่อสื่อสาร บางเรื่องอาจทำาให้นึกถึงความหลัง ระวังมีปากเสียงกับคนใน

ครอบครัว ใช้ความอดทนอนัเปน็พืน้ฐานของคนราศพีฤษภควบคุมตัวเองใหห้นักแน่นเข้าไว ้อาจ

มีการซ่อมแซม ต่อเติม หรือสร้างบ้านใหม่ เรื่องโอกาสด้านการเงิน การลงทุน การทำา

สญัญา มีเกณฑจ์ะไดรั้บการสนับสนุน แต่ใหร้ะวังการใช้จา่ยไปกบัสิง่ของสวยๆ งามๆ 

 ราศีเมถุน  21 พ.ค. - 20 มิ.ย. สถานภาพทางการเงินของคุณค่อนข้างแย่ เพราะช่วงนี้ 

คุณรู้สึกอยากฟุ้งเฟ้อ อยากได้น่ันอยากได้น่ีเพื่อมาเสริมให้ตัวเองดูดี ลองถามตัวเองว่าอะไรที่

สำาคัญกับคุณจริงๆ อาจมีเร่ืองดราม่าเข้ามาในชีวิตประจำาวันเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร การ

พูดคือความสามารถของคนราศีเมถุน แต่ระวังให้ดีอย่าให้คำาพูดกลายเป็นอาวุธทำาร้ายคนอื่น 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนนี้หากคุณวางเป้าหมายอะไรไว้คุณมีเกณฑ์จะบรรลุผล

 ราศีกรกฎ  21 มิ.ย. - 21 ก.ค. เดือนเกิดของคุณเดือนนี้ ถึงเวลาที่คุณต้องประเมิน 

ตวัเองดว้ยความซือ่สตัยเ์พือ่แก้ไขข้อบกพร่องของตวัเอง จะมเีร่ืองของความสมัพนัธ์และหุน้สว่น

เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจมีการเร่ิมต้นเจรจาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง แต่สิ่งที่คุณควรให้ความ

สำาคัญคือการใช้วิจารณญาณด้วยตัวเองให้มาก พร้อมให้ความสำาคัญกับคนรอบข้าง แต่

อย่าบังคับให้ใครคิดเหมือนคุณเพราะอาจสร้างความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในช่วงปลายเดือน

 ราศีสิงห์  22 ก.ค. - 21 ส.ค. สิงโตที่เปี่ยมพลังกำาลังแก้ไขปัญหาบางอย่างไม่ตกอยู่ 

รึเปล่า ช่วงกลางเดือนนี้คุณจะเริ่มเห็นทางออกแล้ว ดาวอังคารได้ส่งพลังความกระตือรือร้นมา

ให้คุณ และคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นในการสื่อสารเจรจา จะมีกิจกรรมกลุ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้รับ

เชิญออกงานสังคมและอาจมีปฏิสัมพันธ์กับหญิงสาว ในเดือนน้ีคุณจะมีโชคเร่ืองการงานและ

สุขภาพเป็นหลัก ตามด้วยประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

 ราศีกันย์  22 ส.ค. - 21 ก.ย. คุณต้องลงมือทำาและใช้ความละเอียดรอบคอบในงานที่

ทำาจึงจะบรรลุเป้าหมาย ส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัว คุณยังต้องพิจารณาว่าจะยังไปต่อกับคนที่

คุณคบหาหรือไม่ ช่วงน้ีคุณค่อนข้างที่จะหงุดหงิด ไม่ใช่ช่วงที่เหมาะจะรักษาความลับหรือน่ิง

เงียบไว้ แต่ควรพูดในส่ิงที่ต้องการออกมา ธุรกิจและหน้าที่การงานของคุณยัง

ไปได้สวย คุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดว่าตัวเองชอบทำาอะไรหรือควรคบหากับใคร
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 ราศีตุลย์  22 ก.ย. - 21 ต.ค. เดือนนี้คุณค่อนข้างโดดเด่น คนอื่นๆ จะได้รับรู้ความ

สามารถของคณุ ไอเดยีหรือคำาพดูทีส่ร้างสรรคข์องคณุจะเกดิประโยชน์กบักจิกรรมกลุม่หรือสร้าง

ความสัมพันธ์ดีๆ ระหว่างเพื่อนฝูง แต่อย่าแบกรับภาระหน้าที่เอาไว้คนเดียวเพียงเพราะต้องการ

บรรลุเป้าหมาย โชคจะอยู่ข้างคุณไปจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายน หลักๆ แล้วคุณจะมีโชคดีใน

เรื่องเกี่ยวกับที่บ้าน หรือครอบครัว รองลงมาคือความคิดสร้างสรรค์

 ราศีพิจิก  22 ต.ค. - 20 พ.ย. พลังความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์จะสถิตอยู่กับคุณ 

ในเดอืนน้ี ใช้มนัใหเ้ปน็ประโยชน์ในการพฒันาตวัเอง หากจะศกึษาอะไรเพิม่เตมิกเ็ปน็เวลา 

ที่เหมาะสม คุณยังอยู่ในช่วงค้นหาความหมายของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการ 

เดนิทาง กลา้ทีจ่ะพดูหรือทำาในสิง่ทีค่ณุใฝฝ่นัใหค้นอืน่ๆ ไดรั้บรู้ อยา่ใหเ้ร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ มา

ขวางความตัง้ใจ แตใ่หร้ะวงัความขัดแยง้กบัคนใกลชิ้ดทีจ่ะยิง่เพิม่ความหมางใจตอ่กนั

 ราศธีนู  21 พ.ย. - 20 ธ.ค. อาจจะมเีร่ืองตงึเครียดเกดิข้ึนกบัคณุทีพ่ืน้ฐานแลว้มกัจะเปน็คน

ใจออ่น คณุรู้สกึไดถ้งึข้อจำากดัของตวัเองทำาใหต้อ้งพึง่พาหรือขอความร่วมมอืจากผูอ้ืน่ การศกึษา

เพิ่มเติมหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆ จะช่วยลดข้อจำากัดของคุณ และอาจกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ

บางอย่าง ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างยังเป็นไปอย่างราบร่ืน บางคน

อาจถงึข้ันตดัสนิใจแต่งงาน หากมปีญัหาเร่ืองคดคีวามมเีกณฑจ์ะไดผ้ลลพัธ์ทีด่ี

 ราศีมังกร  21 ธ.ค. - 19 ม.ค. ใครที่มองหาคู่อยู่ยังต้องรอต่อไป คุณควรจะหัน

มาโฟกัสที่ตัวเอง เพื่อดึงความเป็นตัวของตัวเองที่ซ่อนอยู่ออกมา เป็นช่วงเวลาที่ดีของการ

คน้หาคำาตอบวา่อะไรคอืสิง่ทีค่ณุตอ้งการ หน้าทีก่ารงานและความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน

เป็นไปอย่างราบร่ืน มีออกไปกินข้าวสังสรรค์บ่อย อาจมีเหตุการณ์ให้คุณต้องใช้ทักษะการแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า เดือนนี้ให้ค่อยๆ กลั่นกรองความคิดของตัวเอง รวมทั้งระมัดระวังการใช้จ่าย

 ราศีกุมภ์  20 ม.ค. - 18 ก.พ. ช่วงนี้คุณมีความคิดริเริ่ม มีพลังในการใช้ชีวิต กระตือรือร้น

ทีจ่ะทำางานและเรียนรู้ทีจ่ะทำางานใหมี้คณุค่า หรือคณุอาจขยนัทีจ่ะออกกำาลงักายเพือ่รักษาสุขภาพ 

การทำางานที่เกี่ยวกับแฟช่ันหรือความคิดสร้างสรรค์จะไปได้สวย อาจมีเพื่อนใหม่เข้ามาในชีวิต 

ช่วงน้ีคุณจะร่าเริงและไม่มีเร่ืองให้เครียดมากนัก แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดความขัดแย้งบางอย่าง 

หรือมีคนโกรธคุณมาก ตรึกตรองให้ดีว่าคุณควรจะแลกกับเขาหรือไม่ 

 ราศีมีน  19 ก.พ. - 20 มี.ค. เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกของ

ตัวเองออกมา ไม่ว่าจะความรู้สึกรัก ความคิดสร้างสรรค์ หรือความยินดียินร้าย และ

คุณก็รู้สึกอยากให้คนอื่นรับฟังคุณด้วย จังหวะชีวิตของคุณจะเร่งรีบขึ้น ให้ระวังเรื่อง

สขุภาพและหาเวลาออกกำาลงักาย มีเกณฑม์ปีากเสยีงกบัเพือ่นร่วมงาน แตบ่รรยากาศ

ในครอบครัวยงัเปน็ไปดว้ยด ีใช้สตริะงบัอารมณ์ทีพ่ลุง่พลา่น อยา่ลมืเอาใจคนรอบข้าง

มาใส่ใจเราเช่นกัน 

เรียบเรียงจาก https://www.yearly-horoscope.org/july-2018-monthly/
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ณ อ.สันก�ำแพง 
จ.เชียงใหม่ จัดนิทรรศกำร Diaspora: Exit, Exile, Exodus of 
Southeast Asia รวบรวมผลงำนของศิลปินจำกเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทุกชำติ น�ำเสนอแนวคิดที่สะท้อนมิติทำงกำรเมืองของ
ประเทศในแถบน้ีผ่ำนกำรอพยพ กำรถูกเนรเทศ กำรล้ีภัยของ
ผู้คน และแรงงำนข้ำมชำติ โดยมีทั้งงำนศิลปะภำพถ่ำย ภำพวำด 
กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ผำ้ เชือก เหล็ก อินเตอร์แอคทีฟ วิดีโอ 
เพื่อถ่ำยทอดสถำนกำรณ์และชะตำกรรมของผู้คนที่จ�ำต้องพรำก
จำกบ้ำนเกิด ซึ่งจะท�ำให้ผู้ชมได้เห็นถึงต้นตอและควำมขัดแย้ง
ของยุคสมัยที่ยังเป็นปัญหำสืบเนื่องมำถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดง
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ติดตำมรำยละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ www.maiiam.com

เรือ่งรำวของสำมีภรรยำรักร้ำวคูห่นึง่ทีมี่ประเทศจนีในยคุท่ี
ยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเป็นฉำกหลัง ว่ำด้วยนำยแพทย์หนุ่ม
ที่จับได้ว่ำภรรยำของตัวเองแอบมีชู้ เขำจึงพำเธอมำยังหมู่บ้ำน
ชนบททีห่่ำงไกลในจีนซึง่ก�ำลงัมโีรคอหวิำระบำด และทุม่เทรกัษำ
ผู้ป่วยในหมู่บ้ำนโดยไม่สนใจภรรยำ ปล่อยให้เธอใช้ชีวิตอย่ำง
ล�ำบำกอยู่ที่นั่น โครงเรื่องของหนังเรียบง่ำย แต่สิ่งที่จับใจคือ
กำรสือ่อำรมณ์ด้วยภำพและพลงักำรแสดงของ เอด็เวร์ิด นอร์ตนั 
กับ นำโอมิ วัตส์ ซึ่งส่งมำให้คนดูทั้งลุ้นทั้งอึดอัดไปกับควำมรัก 
ท่ีเกิดขึ้นไม่พร้อมกันของทั้งสอง ท่ำมกลำงสังคมที่มีควำม 
ขัดแย้งทำงเช้ือชำติ เรียกว่ำเป็นหนังที่ตอบโจทย์ประเด็นเรื่อง
ชีวิตคู่ กำรนอกใจ และกำรให้อภัยได้อย่ำงน่ำประทับใจ 

EXHIBITION  >> Diaspora: Exit, 
Exile, Exodus of Southeast Asia  
ศิลปะจากความพลัดพราก

FILM >> Painted Veil (2006) 
ระบายหัวใจให้รักนิรันดร์
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พบกับ 7 เรื่องรำวของกำรเดินทำง
ค้นหำชีวติบนเส้นทำง “เถือ่น” ใน 7 ดนิแดน 
ท่ีขึ้นช่ือว่ำสุดโหด จำกป่ำดงดิบแสน
อันตรำยสู่ทะเลทรำยสุดเวิ้งว้ำง จำกเมือง
ไร้ผู้คนสู่เมืองที่มีซำกศพนับพันเรียงรำย 
ผลงำนจำกปลำยปำกกำของนกัเขยีนหนุม่ 
“วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล” ผู้ใช้เวลำกว่ำ  
6 ปีในกำรเดินทำงและบันทึกเป็นเรื่องรำวอันเข้มข้น ไม่วำ่จะโดนทหำรอิหร่ำน
เอำปืนจ่อหน้ำ สดูกลิน่ศพในรวนัดำ ตะลยุซำกโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ในเชอร์โนบิล 
หรือขีอ่ฐู 9 ชัว่โมงกลำงทะเลทรำยจอร์แดน หนงัสอื “เถ่ือน 7” ไม่ใช่คู่มอืแนะน�ำ
กำรท่องเทีย่ว หำกแต่บอกเล่ำประสบกำรณ์จำกวฒันธรรมทีแ่ตกต่ำง เพือ่เรยีนรู้ 
ควำมต่ำง เปิดใจยอมรับ มองหำหนทำง และจดจ�ำบทเรียนอันน่ำเศร้ำของ
ควำมขัดแย้งที่มำจำกควำมต่ำงนั้น 

อัพเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ  

“ME RECORDS” ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/

Merecordslabel

IG: merecordslabel  

Youtube Channel: ME RECORDS

Single >> ได้ไหม

เพลงล่าสุดจาก “สงกรานต์ รังสรรค์”

คุณจะท�ำอย่ำงไร เม่ือคุณถูกพรำกจำกสิ่งท่ีตัวเอง

รักโดยไม่ทันได้ตั้งตัว...นี่เป็นค�ำถำมที่ตั้งขึ้นมำเพื่อเป็น 

แรงบนัดำลใจในกำรแต่งเพลง “ได้ไหม” ซงิเกลิที ่2 ในอลับัม้ 

50/50 (หำ้สิบ/หำ้สิบ) จำกร็อคเกอร์เสียงสูง “สงกรำนต์ 

รังสรรค์” ซ่ึงเขำมีส่วนร่วมกับเพลงนี้ในทุกขั้นตอนจนได้

ให้ค�ำจ�ำกัดควำมเพลงน้ีว่ำเป็นกำรเล่ำควำมรู้สึกของคน

คนหนึง่ผ่ำนเสยีงดนตร ีโดยเขำดไีซน์เพลงออกมำในสไตล์

โฟล์คร็อกและใช้กีตำร์โปร่งเกือบทั้งเพลง ร่วมด้วยแบนด์

เครื่องสำยที่มำช่วยถ่ำยทอดอำรมณ์ของเพลงให้สมบูรณ์

 สงกรานต์ รังสรรค์ เล่ำเกี่ยวกับเพลงนี้ว่ำ “ผมไม่ 

ค่อยมีเพลงประเภทนี้เท่ำไหร่ จึงส่งเดโม่เพลงน้ีให้พี ่

ฟองเบียร์ (ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม) ช่วยฟัง และพ่ีฟองเบียร์

ก็ตอบกลับมำว่ำ เขำรู้สึกสงสำรผู้ชำยในเพลงน้ี ซ่ึงเป็น

ค�ำตอบที่แสดงให้เห็นวำ่ผมมำถูกทำงแล้วครับ กว่ำจะได้

อำรมณ์เพลงในแบบท่ีต้องกำรก็ใช้เวลำอัดอยู่หลำยเทค 

ใครทีก่�ำลงัอยูใ่นอำรมณ์ทีย่งัไม่พร้อมสญูเสยี ผมว่ำเพลงน้ี

น่ำจะเป็นค�ำตอบแทนควำมรูส้กึของคณุได้ดคีรบั” ตดิตำม

รบัฟัง “ได้ไหม” ได้แล้ววนันีท่ี้ *492 222 289 พร้อมช่องทำง 

อื่นๆ Joox และ youtube

เรยีนรูศิ้ลปะควำมปรำณตีของลวดลำยบนผนืผ้ำและประวตัศิำสตร์เครือ่ง
แต่งกำยอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึง
ปัจจุบัน พบกับเครือ่งแต่งกำยในรำชส�ำนักยคุต่ำงๆ ต้นแบบชดุประจ�ำชำตขิอง
สตรีไทย ฉลองพระองค์งำมวิจิตรในสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติ์ฯ ขณะทรงฉลอง
ระหว่ำงเสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีกับตำ่งประเทศ ตลอดจนเรื่องรำวของกำร
ก�ำเนิดศูนย์ศิลปำชีพในปี พ.ศ. 2513 โดยนอกจำกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะรวบรวม
ควำมรูเ้กีย่วกบัผ้ำไทยแล้ว ยงัรวมกำรจดัแสดงงำนหตัถศลิป์อนัทรงคุณค่ำของ
รำชส�ำนักและผ้ำพื้นเมืองท้องถิ่นด้วย พิพิธภัณฑ์ต้ังอยู่ในหอรัษฎำกรพิพัฒน์ 
ณ พระบรมมหำรำชวัง ค่ำเข้ำชมและเวลำเปิดท�ำกำรตรวจสอบได้ที่ www.
qsmtthailand.org/th/visit-us/

MUSEUM  >> พิพิธภัณฑ์ผ้า 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ME RECORDS

BOOK  >> เถื่อนเจ็ด 
The Savage Seven 
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นักร้อง นักแสดง

เจ้านาย จินเจษฎ์ วรรธนะสิน

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจ�าวัน “ความสุข

ครับ และเสียงเพลง” อาหารจานโปรด

ของคณุ “ข้าวกระเพราไข่ดาว 

พริก 1 เม็ด” คุณมคีวามสขุ

ทีส่ดุเมือ่ใด “เมือ่ครอบครัว

อยูก่นัพร้อมหน้า และเมือ่

อยู่บนเวทีคอนเสิร์ต” 

ช่วงเวลาในอดีตที่คุณ

คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่

คุณอยากกลับไปแก้ไข 

“ไม่มีครบั เพราะถ้ากลบั

ไปแก้ไขกจ็ะไม่มวัีนน้ี” สิง่ที่ 

คณุกลวัคอื... “จิ้งจกครับ” 

บุคคลที่คุณช่ืนชมมากคือใคร เพราะอะไร 

“คณุพ่อคณุแม่ครับ เพราะเราเหน็ท่านลงมอืท�า 

และเห็นว่าสิ่งที่ท่านท�ามันดีกับตัวเรา” หนงัสือ

หรือนิตยสารที่คุณชอบอ่าน “ชอบดูหนังสือ

แนวแฟ ช่ัน เพื่ อหาอะไรที่ เ หมาะ กับ 

ตัวเรา หาความโดดเด่นในความเรยีบๆ 

ครับ” สิ่งที่ดีท่ีสุดในตัวคุณ “สงสัย

ต้องถามคนอื่น 555 น่าจะเป็น

ความเป็นกันเองที่เข้าถึงง่ายกับ

ทุกคนครับ” 

สิง่ท่ีแย่ทีส่ดุในตวัคุณ “ความใจร้อนครับ ผมมี

เป็นบางท”ี นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสุด 

“การเอาเร่ืองของคนอืน่มาพูดปรับเปลีย่น

ไปในทางที่ไม่ดี” 

นิสัยแบบไหนท่ีคุณคิดว่าดี

เป็นเลิศ “การนึกถึง

คนอื่นก่อนตัวเอง 

 และเป็นห่วงคน

รอบข้าง” คุณ

รู ้สึกประทับใจกับ

อะไร “ประทับใจกับผลงานแรกที่

ประสบความส�าเร็จ ประทับใจกับ

ทุกสิ่งที่แฟนๆ ท�าให้ผม” 

 คุณอยากท�าอะ ไรก ่อนตาย  

“อยากไปเทีย่วอเมริกาครับ เพราะ

ผมเกิดที่ซานดิเอโก แต่ไม่เคยไป

เลย” สถานท่ีทีค่ณุไปเป็นประจ�า 

“หัวหินครับ ชอบทะเลกันทั้ง 

บ้าน” ความใฝ่ฝันวยัเด็กของคุณ 

อยากเป็นอะไร “นักร้องครับ ̂ ^” 

ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็น

อะไร “เกิดเป็นผมน่ีละครับ เป็นเจ้านาย

เวอร์ชั่น improved” 

บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น
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