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ขอคำ�แรก
เบียร์เป็นเครื่องดื่มเก่าแก่ที่ 3 ของโลก
รองจากน�้ำเปล่าและชา และเป็นเครื่องดื่ม
ที่มีขั้นตอนการผลิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือ
10,500 ปี บริษทั บุญรอดฯ เพิง่ ฉลองครบรอบ
85 ปี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็น
เสี้ยวชนิดที่ว่าเล็กกระจิ๋วเดียวเท่านั้นเองเมื่อ
เทียบกับอายุของเบียร์ที่ได้รับการผลิตมาให้
ชาวโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ลมิ้ รส แต่เราก็
ต้องตอบสนองความต้องการของชาวโลกด้วย
การผลิตต่อและพัฒนาไปเรื่อยๆ การส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญเพือ่ ไม่ให้ศลิ ปะในการปรุงเบียร์ทดี่ แี ละอร่อยนัน้
หายจากโลกนี้ไป
เบียร์ของบุญรอดได้รบั การผลิตอย่างพิถพี ถิ นั บอกได้เลยว่า
มีความรักผสมลงไปด้วย เพราะผู้ที่จะปรุงเบียร์ออกมาให้ได้ดี
ต้องมีความรักที่จะท�ำ กลุ่มแรกของ อิสระ อะคาเดมี จึงมีความ
พิเศษมาก เพราะทัง้ อาจารย์และนักเรียนมีความพิเศษสุด คือการ
มีใจให้กับศิลปะการปรุงเบียร์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมเห็นความ
สนุกสนานของกลุม่ นีแ้ ล้วท�ำให้ยอ้ นคิดกลับไปถึงโรงเบียร์บญุ รอด
ในวันเก่าๆ หากพระยาภิรมย์ภักดีท่านรับรู้ได้คงจะเป็นปลื้มอยู่
เหมือนกัน
สมเด็จพระสังฆราชฯ ก็ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
เจิมป้ายชื่อบริษัท ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ในโอกาสที่บริษัท
ครบรอบ 85 ปี เป็นเหตุการณ์ที่ส�ำคัญมากเหตุการณ์หนึ่งที่
บริษัทจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และประทานพระโอวาทให้แก่
ครอบครัวภิรมย์ภักดี ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แต่ด้วย
สถานที่จ�ำกัดจึงไม่สามารถเชิญทุกคนมาร่วมได้ ผมจึงขอเชิญ
พระโอวาทมาตีพมิ พ์ในฉบับนีเ้ พือ่ ให้ทกุ คนได้อา่ นกัน เรือ่ งสัจจะ
เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญและหลายคนคงลืมกันไปบ้างแต่กต็ อ้ งขอเสริมว่า
พระยาภิรมย์ภักดีได้สอนไว้แก่ลูกหลานท่านและพนักงานของ

บริษัท เพื่อให้สอนต่อกันไปว่าความซื่อสัตย์
ความสุจริต เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั โิ ดยทุกคนเพือ่
ให้มีชีวิตที่ดีทั้งกับตัวเองและบุคคลรอบข้าง
ในโลกสมัยใหม่ที่มีความเร่งรีบกันจนบางที
เราลืมหยุดคิดโน่นคิดนี่ไป หยุดนิดนึงแล้ว
สงบสติอารมณ์ และค่อยๆ คิดค่อยๆ ท�ำก็
จะดีเหมือนกันนะครับ อ่านแล้วก็รู้สึกดีครับ
เตือนสติเราได้ดี ใครที่ไม่ปฏิบัติหรือกระท�ำ
อะไรที่ไม่ดีก็จะรับกรรมกันไปเอง ไม่ช้าก็เร็ว
แต่เจอแน่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะเห็นมาหลายรายแล้ว
ดีที่สุดคือท�ำดีไว้ก่อนนะครับ และอย่าหลอกตัวเอง
การท�ำดีก็มีให้เห็นอยู่รอบข้างนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เห็น
แล้วยิม้ ก็คงจะเป็นเรือ่ งของการวิง่ รอบบริษทั เพือ่ การกุศลด้วยอีก
แต่แค่วิ่งกันก็ดูมีความสุขกันแล้ว เลือดได้สูบฉีด และหลายคน
ก็ได้มาเจอกันได้รจู้ กั กัน เห็นแล้วรูส้ กึ ว่ามีครอบครัวใหญ่ทอี่ บอุน่
รายได้ทสี่ นับสนุนในการวิง่ ครัง้ นีก้ น็ ำ� เข้ามูลนิธพิ ระยาภิรมย์ภกั ดี
เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ต่างจังหวัดในด้านการเรียนและการแพทย์
อีกด้วย
สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมในการ
เดิ น ถวายพระเกี ย รติ ง านวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมด้วยอีก พวกเราได้รับ
ค�ำชมเชยจากหลายหน่วยงานจริงๆ ว่าเดินพร้อมเพรียงกันมาก
แต่งตัวสวยงามโดดเด่นสมกับที่เรามาเดินถวายความเคารพ
พระมหากษัตริย์ ตอนที่คุณวุฒาและคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ถวาย
พานพุ่มที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ท้องสนามหลวง ฝนก็ตก
ซู่ลงมาอย่างหนัก แต่ทุกท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันเหมือนไม่ได้
มีอะไรเกิดขึ้น บอกด้วยว่าเย็นดี และฝนก็หยุดตกไปเมื่อทุกคน
พร้อมกันจุดเทียนร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”
สรวิช ภิรมย์ภักดี
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ภาพปกโดย: พงษ์พล เป็งเรือน (สมเสร็จ)

ชาวบุญรอดฯ ร่วมถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และบริษัทในเครือได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี
และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเริม่ ขึน้ ในเช้าวันที่
๒๘ กรกฎาคม เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. นายวรวุฒิ
ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภกั ดี ทีปสุวรรณ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณรจ�ำนวน ๖๗๐ รูป เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา
ต่อมา นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด พร้อมด้วย นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และ นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี นายปิติ ภิรมย์ภกั ดี นายวรวุฒิ
ภิรมย์ภกั ดี นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภกั ดี
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ทีปสุวรรณ นางนันทมาลี ภิรมย์ภักดี ได้เดินทาง
ไปร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง
พร้อมกันนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้รับ
เกียรติจากส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีและ
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ให้เข้าร่วมในพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
บริเวณท้องสนามหลวง เริม่ จากการจัดริว้ ขบวนอัญเชิญ
เครือ่ งราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสรวิช
ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี
ทีปสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็น

ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง พร้อม
ด้วยพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และบริษัทในเครือจ�ำนวน ๑๔๘ คน เข้าร่วม
เดินในริ้วขบวนจากกระทรวงกลาโหมไปยัง
ท้องสนามหลวง พนักงานทุกคนต่างตั้งใจเดิน
อย่างพร้อมเพรียง สวยงาม และนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเดิน
ในริ้วขบวนภายในงานอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งปีนี้
จัดขึ้นเป็นปีแรกในรัชกาลปัจจุบัน
เมื่อเครื่องราชสักการะอัญเชิญถึงมณฑล
พิธีท้องสนามหลวงแล้ว ในเวลา ๑๘.๐๐ น.
นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี ประธานกรรมการ บริษทั
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และ นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด เป็นผู้วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บนเวทีกลาง และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล พร้อมร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และ
เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียง

เข้าร่วมในพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

1. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
2. ร่วมพิธที �ำ บุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
3. อัญเชิญเครือ่ งราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองบัญชาการ
กองทัพภาคที่ ๑ ได้จดั ริว้ ขบวนอัญเชิญเครือ่ งราชสักการะจาก
กองทัพภาคที่ ๑ ไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน ในการนี้ นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วย
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ได้
ร่วมเดินในริว้ ขบวนเพือ่ เป็นผูแ้ ทนมอบเครือ่ งราชสักการะของ
บริษัทฯ แด่ผู้แทนพระองค์ ซึ่งกล่าวได้ว่า บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้รว่ มพิธสี ำ� คัญนีต้ งั้ แต่เริม่ ต้นจนส�ำเร็จลุลว่ ง
นอกจากพิธีการแล้วนั้น ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รั ฐ มนตรี ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ จั ด กิ จ กรรมวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา อาทิ นิทรรศการภาพ “จิตอาสาเราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และชีใ้ ห้
เห็นพลังความสามัคคีมนี ำ�้ ใจในสังคมไทยเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
ในระหว่างวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริเวณมณฑล
พิธีท้องสนามหลวง ซึ่งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้ร่วม
กิจกรรมโดยจัดบริการน�ำ้ ดืม่ ฟรีสำ� หรับประชาชนตลอด ๒ วัน
และได้รว่ มจัดนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับการกีฬา”
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย
SINGHA MAGAZINE
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม
ในด้านการกีฬาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาอย่างสม�ำ่ เสมอ ทรงรับสมาคมกีฬาต่างๆ ไว้
ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมพระราชทานถ้วยรางวัล
ให้กบั การแข่งขันกีฬาในหลายประเภท ทีส่ ำ� คัญยิง่
เมือ่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จดั กิจกรรม “Bike for Mom ปัน่ เพือ่ แม่” และ
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ขึ้น และได้ทรง
จักรยานน�ำขบวนปั่นจักรยาน ซึ่งกิจกรรมใน
ครั้งนั้นได้สร้างความตื่นตัวให้คนไทยออกมา
ปั่นจักรยานและเห็นความส�ำคัญของการออก
ก�ำลังกายกันมากขึ้น
ในส่วนของ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
ได้สืบสานพระปณิธานด้านการกีฬามาอย่าง
ต่อเนื่อง ภายในซุ้มนิทรรศการจึงได้น�ำเสนอ
ภาพกีฬาประเภทต่างๆ ทีบ่ ริษทั ให้การสนับสนุน
ด้วยความมุง่ หวังทีจ่ ะมีสว่ นในการพัฒนาวงการ
กีฬาและนักกีฬาไทยให้กา้ วไปสูร่ ะดับสากล โดยมี
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติที่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด และบริษัทในเครือให้การสนับสนุน อาทิ
นักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทย ประกอบด้วย
นางสาวพยอม ศรีหงษา นางสาววันวิสาข์
จันทร์แก่น นางสาวเฟื่องฟ้า ประพัศรางค์
นางสาวแก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว และ นางสาว
มัสยา ดวงศรี นักแบดมินตันทีมชาติไทย ได้แก่
นางสาวรัชนก อินทนนท์ และนักกีฬาฟุตบอล
ทีมชาติไทยในนามทีมบางกอกกล๊าส ได้แก่
นายฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ นายธนบูรณ์ เกษารัตน์
และ นายศราวุฒิ มาสุข ได้มาร่วมสร้างสีสัน
เติ ม เต็ ม ความสุ ข และแจกเครื่ อ งกี ฬ าให้ กั บ
ประชาชนที่มาร่วมงานภายในซุ้มนิทรรศการ
ของบริษัทฯ ด้วย
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในปีนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด และบริษัทในเครือได้มีส่วนร่วมทั้งใน
พิธีการส�ำคัญ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ต่างๆ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
ชาวบุญรอดทุกคน
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รายชื่อผู้เข้าร่วมเดินริ้วขบวน
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายบวร หมื่นสังข์
นายทัตต์ดนัย เพิ่มพูล
นายวสุ มุกดาประเสริฐ
นายวิทยา วราภาพงษ์
นายสุเมธ กิตติอารีพงศ์
นายเกษตร วิพุทธิกุล
นายรัตนศักดิ์ เจริญศิลป์
นายเฉลิมพร จันทร์แดง
นายเตวิช เพียรเจริญ
นายณพล ศรีวิลัย
นายชนัญญู ร่มโพธิ์ทอง
นายนัฐกานต์ นามสมุทร
นายอดุลย์ บ้านศาลเจ้า
นายนิกร ธรณี
นายทรงฉัตร ภูมมะโสภณ
นายโกสินทร์ ดงแสง
นายธนาพัทธ์ เข็มกลัด
นายจิรวัฒน์ จิตกลาง
นายสำ�เริง มณฑา
นายอานนท์ โตแดง
นายสมบูรณ์ กันประเสริฐ
นายจตุรงค์ ปิ่นแก้ว
นายอัมรินทร์ รจนา
นายสาธิต พิมโพด
นายดณุพล เพชรดี
นายทรงธรรม สุขแป้น
นายพลวัตน์ บุญคง
นายไกรสร ปานฑผลิน
นายภัทรพงษ์ หงษ์วิชา
นายศักดิ์ศรี จักรกาย
นายพงศพัศ กุลศรีเรืองรอง
นายสิทธิโชค พูนสถาพร
นายคิมหันต์ กุลวัตร
นายณัฐภัทร ภัทรเวสสกุล
นายสมศักดิ์ หวังพิมล
นายเชษฐา บุรีรัตน์
นายสุวิทย์ ลิขิตเจริญธรรม

นายจิรชัย รัตนภาฤทธิ์
นายภัทรวุฒิ ติยะไพรัช
นายธนากร เจือกุนทร
นายเชาวลิต ละอองขวัญ
นายปิยะณัฐ แก้วสารภูมิ
นายธนาคม สุนทรกิติ
นายนันทพงศ์ เสนานันท์
นายกริช ระวันประโคน
นายสุชาติ นานคำ�
นายนพดล ไวยกิจจา
นายทองสุข นวลจันทร์
นายสิทธิชัย หาสวนขวัญ
นายไชยา จันทร์อำ�่
นายสุรยัน เจนรอบ
นายวัชระ สมมโนหมาย
นายเฉลิมพล บุญชู
นายธงชัย พลับศิริ
นายสันติ เอมนาม
นายโกมล ชูหนู
นายธวัชชัย สืบชัย
นายประเสริฐ อ่อนทอง
นายไพสิทธิ์ ศรีกำ�พล
นายนิรัน บุญพรหม
นายอำ�นวย ธรรมยศ
นายบัญญัติ สุดทิม
นายสมเดช ชัยฤกษ์
นายสมเพชร สักลอ
นายชวน อภินาคพงษ์
นายสมชาย วงษ์แก้ว
นายหลอดทอง กูดมนทา
นายต้น ณะทองก้อน
นายชนะภัย อินสว่าง
นายอมรเทพ ปั้นเหน่งเพ็ชร
นายเอกนรินทร์ ศรีนวลกัน
นายสมศักดิ์ เขียวพร้อม
นายโกสินทร์ คลังทอง
นายอนุสรณ์ ภูเขาแก้ว

นายธนุ ปั้นประสม
นายประสิทธิ์ พนมใหญ่
นายกฤษฎา ภู่ภมร
นายจิระวัฒน์ เณรนุ่ม
นายกุลวิชญ์ สุดภักดี
นายชัยวัฒน์ แสงอรุณ
นายณัฐวุฒิ สะสมทรัพย์
นายพุฒิพงศ์ ฮุยเฮ้า
นายเอกราช ทองนพรัตน์
นายโกสินทร์ จันทร์แจ่มใส
นายอานนท์ วงศ์เกษมสรรค์
นายสามารถ มีวรรณ์
นายธเนศวรัตถ์ ยิ้มประเสริฐ
นายวรุตม์ หย่องประเสริฐ
นายพันธุ์ธัช เสนีย์สถาพร
นายสิทธิศักดิ์ ทวีกิติกุล
นายธีรพงศ์ เพชรนาค
นายปรัชญา อันตนนา
นายอรรถพล เกียรติอำ�ไพ
นายณัฏฐ์ปวินท์ อรุณรัตน์
นายนวชัย ตรีประภากร
นายสิทธิชัย อ่อนละออ
นายบดินทร์ เจริญพารากุล
นายเมธาสิทธิ์ โชตินิวัฒน์ชัย
นายภัทรพล อาสาณรงค์
นายธีรภัทร์ จิรันดร
นายกีรติ กีรกะจินดา
นายธนวิชญ์ อรุณศิริกุล
นายธนอรรถ มังกะโรทัย
นายยชญ์ศิริ ถิรายุสพัศธนัน
นายวุฒิชัย สีลารวม
นายสิทธิพล อินทนปสาธน์
นายอดิศร นุชอินทรา
นายพลกร ไตยสุทธิ
นายศุภกิจ รักษ์แก้ว
นายเสกสรร กาญจนรัตน์
นายวิโรจน์ ตระกูลสุขสันต์

นายอิสรา ทองคำ�
นายยงยุทธ ศรีธนาอุทัยกร
นายเอกชัย สุขสุแพทย์
นายอานันท์ ติระรัตนสมโภช
นายเอกวุฒิ เทพสุวรรณ์
นายปัฐวเมศร์ เรืองคณะ
นายพิศาล สืบพลาย
นายอุดมศักดิ์ สายบัวทอง
นายนภัทร บุตรพุ่ม
นายณัฐวิชช์ จันทวาด
นายฐิติวัฒน์ เจิมประยงค์
นายณัฐกร อัศวสุรฤกษ์
นายธนกฤต กุลจารุรัตน
นายนพพล เกตุเพ็ชรกำ�จาย
นายพลวัฒน์ จรุงกสิกร
นายสมประสงค์ บุญเพ็ชร์
นายพิชญ์ จึงประภา
นายณัฐพล แสนอินตา
นายพีรพัฒน์ อ้นบำ�รุง
นายณัฐกฤช อยู่ยงสินธุ์
นายชยุต ธนาฤกษ์มงคล
นายมกรกร โชติพิเชฐกุล
นายรัฐนันท์ ตรีโภคา
นายสุริยัน แก้วยะเอ
นายอาทิตย์ เด่นประยูรวงศ์
นายจิรพัฒน์ ตันตรางค์กูล
นายณัฐพงศ์ วาณิชย์โรจนรัตน์
นายอลงกรณ์ จันทร์แสง
นายณัฐณภัทร์ อภิมาศยานนท์
นายอุกฤษ แก้วศรี
นายโชคชัย อินทรนอก
นายทองอยู่ ราตรี
นายเฉลิม กลิ่นฟุ้ง
นายนรินทร์ กระสา
นายศักดิ์สิทธิ์ หาสวนขวัญ
นายสุเทพ ล้อมเสถียร
นายพรเลิศ ณ ถลาง
SINGHA MAGAZINE
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สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ ณ อาคาร
สิงห์ คอมเพล็กซ์ และทรงบำ�เพ็ญกุศลในโอกาสที่บริษัทบุญรอดฯ ครบรอบ 85 ปี
@ กรุงเทพมหานคร I 4 สิงหาคม 2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีทรงเจิม
แผ่นป้ายชื่อบริษัทและแผ่นจารึกพระนาม เพื่อประดับอาคารสิงห์
คอมเพล็กซ์ และประทานพระโอวาทคติธรรม เพื่อการปฏิบัติงาน
และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโดยมีสจั จะเป็นทีต่ งั้ ในโอกาส
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การบำ�เพ็ญกุศลครบรอบ 85 ปี การก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด และเปิดสำ�นักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
โดยมีครอบครัวและผู้บริหารร่วมพิธีเพื่อความสวัสดิมงคลสืบไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวภิรมย์ภักดี
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
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พระโอวาทคติธรรม

เจริญพร ท่านประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
ท่านกรรมการ พนักงาน และสาธุชนทุกท่าน
อาตมภาพมีความยินดีทไี่ ด้มาร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลเนือ่ งในวาระ ๘๕ ปีของ บริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด ในวันนี้ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ อาตมาขอปรารภธรรมะของสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าส�ำหรับท่านทั้งหลาย ในเรื่อง “สัจจะ” เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการท�ำงาน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนพุทธบริษทั ไว้วา่ สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสาน.ํ ความสัตย์
นัน่ แล ดีกว่ารสทัง้ หลาย. บุคคลไม่วา่ จะอยูใ่ นต�ำแหน่ง สถานะ หน้าที่ หรือบทบาทใดๆ จะขาด
สัจจะคือความจริงใจ และความซื่อตรงต่อต�ำแหน่ง สถานะ หน้าที่ หรือบทบาทนั้นๆ ไม่ได้เลย
ท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ บางท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชา บางท่านก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา บางท่านเป็นทั้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไปพร้อมๆ กัน ดังนีจ้ ะเห็นได้วา่ ทุกคนมีบทบาทหน้าทีข่ องตน
ด้วยกันทัง้ สิน้ แล้วธรรมะใดเล่าทีป่ ระคับประคองให้การครองตน ในฐานะสมาชิกของหน่วยงาน
หรือแม้แต่ในฐานะสมาชิกของสังคมไทย ให้ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย และรุ่งเรือง
ก้าวหน้า ก็ขอเฉลยว่า ความซื่อสัตย์หรือความจริงใจต่อกันนัน้ แล เป็นคุณธรรมส�ำคัญที่สดุ ที่จะ
ท�ำให้ทุกบทบาทหน้าที่สามารถน�ำพาตนและส่วนรวมไปสู่ความส�ำเร็จได้
ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และถ้าบุคลากรซื่อสัตย์ต่อองค์กร ในที่สุด
เกียรติยศชื่อเสียงของบริษัทท่าน คุณภาพและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของท่าน ตลอดจน
ความสุขในที่ท�ำงานแห่งนี้ ย่อมจะก่อผลประโยชน์ และผลก�ำไรให้หลั่งไหลมาสู่ท่านทั้งหลาย
อย่างแน่นอน
เพราะฉะนัน้ ขอทุกท่านจงระลึกไว้เสมอว่า รสทีเ่ ลิศทีส่ ดุ คือรสแห่งความสัตย์ซอื่ ถือความ
จริงใจเป็นคุณธรรมพื้นฐานอันน่าดูดดื่มประทับใจ สมดังพระพุทธภาษิตที่ทรงรับรองไว้แล้วว่า
ความสัตย์นั่นแล ดีกว่ารสทั้งหลาย.
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรตั นตรัย และบุญกุศลทีท่ า่ นได้รว่ มกันบ�ำเพ็ญ จงเป็นเหตุปจั จัย
น�ำความสุข ความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์มาสู่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และท่านสาธุชน
ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้โดยทั่วกันทุกท่าน เทอญ.
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ทำ�บุญตักบาตรครบรอบ 85 ปี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
@ กรุงเทพมหานคร I 3 สิงหาคม 2561

ในโอกาสที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
ดำ�เนินกิจการครบรอบ 85 ปี ผูบ้ ริหารและพนักงาน
จึงได้รว่ มกันทำ�บุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง
โดยนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำ�นวน 86 รูป พิธีจัดขึ้น
ที่บริเวณทางเดินรถระหว่างอาคารผลิตและบรรจุ
โซดา-น้ำ�ดื่ม บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
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เทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ

Singha Badminton Summer Camp

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 3 ร่วมจัดงานเทศกาลอาหารดี
ดนตรีแซ่บ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าท็อปส์ซุปเปอร์คุ้ม
ตลาดเซฟวัน พบร้านค้ากว่า 60 ร้านและศิลปินที่มากัน
คับคัง่ นัง่ ฟังดนตรีตลอดงาน ชิลๆ กับบรรยากาศ Outdoor
ละลานตากับอาหารมากมาย ใครทีพ่ ลาดงานนีอ้ ย่าลืมมา
พบกันในปีหน้า

สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมกับสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดจัดกิจกรรม
Singha Badminton Summer Camp เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 36 คนได้
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแบดมินตัน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วง
ปิดภาคเรียน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับชุมชน
โดยรอบ เด็กๆ จะได้รับการฝึกสอนจากทีมโค้ชแห่งสโมสรแบดมินตันบ้าน
ทองหยอด รวมถึงได้รว่ มทำ�กิจกรรมกับ เมย์ รัชนก อินทนนท์ และ วิว กุลวุฒิ
วิทติ ศานต์ เมือ่ เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการเข้าฝึกอบรมครบตามจำ�นวนครัง้
ทีก่ �ำ หนด จะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั ประกาศนียบัตรทีอ่ อกโดย บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่
จำ�กัด และสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอด

@ นครราชสีมา l 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561

@ นครปฐม l 30 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2561

เนอวานา ไดอิ เปิดตัวโครงการทาวน์โฮม เนอวานา ดีฟายน์ ศรีนครินทร์ – พระราม 9
@ กรุงเทพมหานคร l 1 พฤษภาคม 2561

บริษทั เนอวานา ไดอิ จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวทาวน์โฮม 3 ชัน้
แห่งใหม่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ในชื่อโครงการเนอวานา
ดีฟายน์ ศรีนครินทร์ – พระราม 9 ภายใต้แนวคิด “ทาวน์โฮมที่
เป็นได้...มากกว่าบ้านเดีย่ ว” เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่
ทีม่ องหาทีอ่ ยูอ่ าศัยในเมือง เดินทางสะดวก แต่มพี นื้ ทีใ่ ช้สอยมากกว่า
คอนโดมิเนียม โครงการดังกล่าวมีแบบบ้านให้เลือกถึง 4 แบบ
โดยคงเอกลักษณ์การออกแบบในสไตล์โมเดิร์นตามแบบฉบับของ
เนอวานา มีการแบ่งฟังก์ชนั ของตัวบ้านให้ใช้งานได้คมุ้ ค่าและลงตัว
มีความเป็นส่วนตัวเพียง 173 ครอบครัว และมีสิ่งอำ�นวยความ
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สะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็น Clubhouse, Fitness, สระว่ายน้ำ�
ระบบเกลือ รวมถึง Outdoor BBQ และ Public WIFI ที่เดินสาย
ด้วยระบบ Fiber Optic ทำ�ให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ได้ทงั้ ในบ้านและทัว่ ทัง้ บริเวณโครงการ ราคาเริม่ ต้นที่ 7.7 ล้านบาท
เนือ้ ทีโ่ ครงการรวม 19 ไร่ เริม่ ก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3/2560 คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2562 ทั้งนี้ โครงการเปิดให้ชมบ้าน
ตัวอย่างที่สำ�นักงานขายของเนอวานา ดีฟายน์ ศรีนครินทร์ –
พระราม 9 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 1787 หรือ
www.nirvana-group.com

โรงงานขอนแก่น-เชียงใหม่-มหาสารคาม ให้การต้อนรับนายสันติ

@ เชียงใหม่ l 10 พฤษภาคม 2561 , @ ขอนแก่น l 12 กรกฎาคม 2561 , @ มหาสารคาม l 12 กรกฎาคม 2561

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด กับพนักงาน ให้ข้อคิด และตอบค�ำถามกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง
บริวเวอรี่ จ�ำกัด พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารบริษทั ในเครือ ได้เข้าเยีย่ มเยียน ก่อนจะร่วมถ่ายภาพความประทับใจกับพนักงาน บรรยากาศเต็มไปด้วย
โรงงานทีเ่ ชียงใหม่ ขอนแก่น และมหาสารคาม โดยนายสันติได้พดู คุย รอยยิ้ม ความอบอุ่น ทุกคนมีความสุขใจทุกครั้งที่นายมาเยือน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำ�ปี 2561
@ ยโสธร l 9-13 พฤษภาคม 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 ดูแลการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำ�ปี
2561 (Yasothon’s Thai Rocket Festival 2018) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาล
เมืองยโสธร อ.เมือง ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ชมขบวนแห่บั้งไฟ
สวยงาม (บัง้ ไฟเอ้) ชมการประกวดแห่กาพย์เซิง้ บัง้ ไฟ การสาธิตและร่วมแกะลายบัง้ ไฟ
การแสดงรถบั้งไฟโบราณ การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ
การแสดงแสงสีสอื่ ผสม ตำ�นานพญาคันคาก (ตำ�นานบุญบัง้ ไฟยโสธร) ชมการเตรียมและ
ฝึกซ้อมการรำ�ของขบวนบัง้ ไฟของคุม้ วัดต่างๆ การจุดบัง้ ไฟปฐมฤกษ์และบัง้ ไฟเสีย่ งทาย
การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี) การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟ
ขึ้นสูง ร่วมด้วยการจำ�หน่ายสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดียโสธร
SINGHA MAGAZINE
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สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
ฟื้นฟูอ่าวมาหยา พร้อมผลักดันเกาะพีพีสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล
@ กระบี่ l 16 พฤษภาคม 2561

สิงห์ เอสเตท ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำ�เนินตามนโยบายประชารัฐ ในแนวทาง
การฟืน้ ฟูอา่ วมาหยาตามแผนยุทธศาสตร์ปะการังแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พร้อมเดินหน้าส่งต่อแนวคิดการ
อนุรักษ์ผ่านการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery
Centre : MDC) เพื่อชุมชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะพีพี ส่งเสริมให้
เกาะพีพเี ป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและแหล่งเรียนรูท้ างทะเลทีส่ �ำ คัญของ
โลก โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำ� “โครงการติดตาม
และฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

โครงการสอนน้องว่ายน�้ำ
กับฉลามหัวใจสิงห์ ครั้งที่ 8

@ มหาสารคาม I 25-27 พฤษภาคม 2561

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น โดยทีมผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาว่ายน้ำ�
ทีมชาติไทย ร่วมกับชมรมว่ายน้ำ�ภาค 3 จัดแคมป์ว่ายน้ำ�โครงการ
“สอนน้องว่ายน้ำ�กับฉลามหัวใจสิงห์ ครั้งที่ 8” ณ สระว่ายน้ำ�นิวไลฟ์
จ.มหาสารคาม เพื่อที่จะปลูกฝังความรักกีฬาว่ายน้ำ�และพัฒนา
ฝีมือนักกีฬาว่ายน้�ำ ในระดับเยาวชนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยเหล่า
ผูฝ้ กึ สอนเป็นนักกีฬาว่ายน้�ำ ทีล่ ว้ นสร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศมาแล้ว
มีนอ้ งๆ นักว่ายน้�ำ เยาวชนจากภาคอีสานทัง้ 17 สโมสร มาสมัครเข้าร่วม
เป็นจำ�นวนมากถึง 80 คน น้องๆ จะได้รับการฝึกสอนเทคนิคและ
ประสบการณ์จากพี่ๆ รวมถึงคำ�แนะนำ�ในการช่วยชีวิตทางน้ำ�แก่
ผู้ประสบภัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองระหว่าง
ผู้ฝึกสอนและน้องๆ ตลอด 3 วันของการจัดกิจกรรม
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หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน และการปลูก
ปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา” เพือ่ ติดตาม
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล
(Marine Discovery Centre : MDC) ขึ้นในบริเวณโรงแรมพีพี
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
Marine Biodiversity ของอุทยานฯ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยว ชุมชน
และผูป้ ระกอบการเข้าศึกษาได้ทกุ วัน ศูนย์การเรียนรูท้ างทะเลแห่งนี้
จะเป็นหนึ่งในต้นแบบของการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ใน
โครงการอื่นๆ ของสิงห์ เอสเตท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

แข่งขันเรือเร็วจังหวัดหนองคาย
@ หนองคาย l 26-27 พฤษภาคม 2561

Singha Watersports ร่วมกับหน่วยงานราชการของจังหวัด
หนองคาย รวมถึงภาคเอกชนในท้องถิ่น จัดการแข่งขันเรือเร็ว
ที่สุดในโลก F-1, F-4, F-5 ณ สนามแข่งชั่วคราวแม่น้ำ�โขงท่า
วัดลำ�ดวน อ.เมือง ครัง้ นีก้ ลับมาอย่างยิง่ ใหญ่กว่าเดิม ภายในงาน
มีกิจกรรมมากมายและชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ
แหนม รณเดช วงพอส วงซิลลีฟ่ ลู ให้พนี่ อ้ งชาวจังหวัดหนองคาย
ได้สนุกอย่างเต็มที่ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย
จิตรวิเศษ ให้เกียรติมาร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย อีกหนึ่ง
ความพิเศษในงานคือการเปิดตัวเรือลำ�ใหม่ VBB ของนายวุฒา
ภิรมย์ภักดี เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างเกรียวกราว

THAIFEX-World of Food Asia 2018
@ นนทบุรี l 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561

THAIFEX-World of Food Asia 2018 งานแสดงสินค้าอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ระดับโลกของไทย เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการอาหารไทย
ได้พบปะแลกเปลี่ยนทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารทั่วโลก ในปีนี้มีผู้ออกงาน 2,537 ราย จาก 41 ประเทศทั่วโลก
โดยงานได้แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเจรจาธุรกิจ ได้แก่ วันที่ 29 พ.ค. 1 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 - 18:00 น. และวันจำ�หน่ายปลีก ได้แก่ วันที่
2 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 - 22:00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
บูธสิงห์ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของบริษัท

Interbrand present
NIGHT AT THE MUSEUM

@ กรุงเทพมหานคร l 30 พฤษภาคม 2561

ทีม Interbrand กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ จัดงาน Interbrand
present NIGHT AT THE MUSEUM ณ พิพิธภัณฑ์สิงห์
สำ�นักงานใหญ่บริษทั บุญรอดฯ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ได้รู้จักและทดลองดื่มเบียร์ท่ีเป็นสินค้าของบริษัทและของ
Partner ได้แก่ เบียร์สงิ ห์ไลท์ อาซาฮี โคโรน่า จินโร คาร์ลสเบิรก์
โครเนนเบิร์ก ยูเบียร์ และสโนวี่ ภายในงานยังมีการเปิดตัว
สินค้าเบียร์ Kopper และมีรายการโปรโมชั่น Happy 7+7
เลือกซื้อเบียร์ 7 ยี่ห้อได้รับฟรี 7 ยี่ห้อทันที นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมวงล้อและจับสลากชิงรางวัลต่างๆ ภายในงาน รวมถึง
มีคอนเสิร์ตพิเศษจาก Poy Portrait อีกด้วย
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พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน
@ กรุงเทพมหานคร l 30 พฤษภาคม 2561

นายธำ�รงค์ จุย้ อินทร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ปทุมธานีบริวเวอรี่
จำ�กัด ร่วมลงนามในโครงการ “ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน” ระหว่าง บริษทั ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
และ วิทยาลัย ดอน บอสโก กรุงเทพฯ เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อาชีวะให้มีทักษะการทำ�งานที่พร้อมและตรงตามความต้องการของ

ภาคธุรกิจ อีกทัง้ เป็นการเพิม่ ทักษะการถ่ายทอดงานให้กบั พนักงาน
ภายในบริษทั อีกด้วย โดย Mr. Karl-Heinrich Adam อุปทูตเยอรมัน
ประจำ�ประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธลี งนามพร้อมด้วยตัวแทน
บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด นักเรียน และคณาจารย์จากวิทยาลัย
ดอน บอสโก ร่วมเป็นพยาน ณ วิทยาลัย ดอน บอสโก กรุงเทพมหานคร

สิงห์ เอสเตท สร้างชุมชนน่าอยู่ เชิญชวน
ลดการใช้พลาสติกรับวันทะเลโลก

งานช้อป ชิม ชม คอนเสิร์ตลีโอ
พานหินฟู้ดมาร์เก็ต

สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ พันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซันทาวเวอร์ส เปิด
แคมเปญ “Sea You Tomorrow” รณรงค์ลดขยะพลาสติกและการคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้อง เพื่อลดการสร้างขยะจากเมืองไปสู่ทะเล เนื่องในวันทะเลโลก หรือ
World Oceans Day พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้ค้า และ
ประชาชนโดยรอบตึกซันทาวเวอร์สกว่า 10,000 คน ร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้พลาสติกอย่างยัง่ ยืน มุง่ หวังสร้างชุมชนน่าอยูแ่ ละเป็นสังคมออฟฟิศต้นแบบ

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 และสมาคมคนรักบ่อวินจัดงาน
ช้อป ชิม ชม คอนเสิร์ตลีโอ พานหินฟู้ดมาร์เก็ต ณ
บริเวณลานจอดรถตลาดพานหิน หลังเมกาโฮม บ่อวิน
อ.ศรีราชา มีศลิ ปินชือ่ ดังของเมืองไทยมากมายมาร่วม
ให้ความบันเทิง นอกจากนัน้ ยังมีงานแสดงสินค้า สวนสนุก
สำ�หรับเด็กขนาดใหญ่และกิจกรรมต่างๆ มากมาย

@ กรุงเทพมหานคร l 8 มิถุนายน 2561

26

SINGHA MAGAZINE

@ ระยอง l 8-17 มิถุนายน 2561

สิงห์ เอสเตท ก้าวสูก่ ารเป็นบริษทั ระดับสากล
ผ่านการขยายพอร์ทธุรกิจโรงแรม
@ กรุงเทพมหานคร l 12 มิถุนายน 2561

สิงห์ เอสเตท ขยายพอร์ทธุรกิจโรงแรม เข้าซือ้ กิจการโรงแรมอีก
6 แห่ง จากกลุม่ OUTRIGGER มูลค่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เดินตาม
โร้ดแมพสูก่ ารเป็น Premier Property Development and Investment
Holding Company ล่าสุดมีโรงแรมรวม 37 แห่งทั่วโลก การเข้าซื้อ
กิจการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกลุ่มเอาท์ริกเกอร์ของ สิงห์ เอสเตท
สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่นอกจากเน้น
การเติบโตด้วยการสร้างคุณภาพที่ยั่งยืน ส่งผลตอบแทนในระยะยาว
(Sustainable Growth) แล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์
สิงห์ เอสเตท (Brand Equity) ซึง่ เป็นเป้าหมายสำ�คัญทีจ่ ะช่วยผลักดัน
ให้ สิงห์ เอสเตท ก้าวขึน้ เป็นบริษทั Premier Property Development
and Investment Holding Company ตามแผนของบริษัทฯ

บีจีซีเข้าร่วมงาน Propak Asia 2018
ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจร
@ สมุทรปราการ l 13-16 มิถุนายน 2561

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
จำ�กัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) นำ� “บีจีซี” เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีดา้ นกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภณั ฑ์ แห่งภูมภิ าคเอเชียครัง้ ที่ 26
หรือ Propak Asia 2018 ณ บูธหมายเลข EC05 พาวิลเลีย่ นฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา เพือ่
ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�บรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจร พร้อมบุกขยายตลาดทั้งในประเทศและ
ภูมภิ าคเอเชีย ดีเดย์เดือนสิงหาคมนีเ้ ปิดโรงงานราชบุรขี ยายกำ�ลังการผลิต 400 ตันต่อวัน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
@ เลย l 15-17 มิถุนายน 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 ร่วมจัดงานประจำ�ปีที่ทุกท่านรอคอย สำ�หรับงาน
ประเพณีบญุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำ�ปี
๒๕๖๑ ภายในงานนักท่องเทีย่ วจะได้พบกับการประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วย
รางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตคิ ณุ พร้อมด้วย
ขบวนแห่ผตี าโขนสุดยิง่ ใหญ่แห่งเดียวในโลก ชมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
และที่พลาดไม่ได้คือการแสดงหน้ากากนานาชาติ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี
บรูไน ลาว เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงหลากหลาย เช่น เยี่ยมชม
นิทรรศการต่างๆ ณ ลานวัฒนธรรมอ.ด่านซ้าย ชมการสาธิตการทำ�และวาด
หน้ากากผีตาโขน รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP
บริเวณลานอเนกประสงค์หลังตลาดเทศบาล อ.ด่านซ้าย (ตลาดเย็น)
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งานถนนผลไม้สไตล์ตะพงครั้งที่ 4
@ ระยอง l 16-24 มิถุนายน 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำ�นักงานระยอง เกษตรจังหวัดระยอง จัดงาน
เทศกาลผลไม้และของดีจงั หวัดระยองและงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำ�ปี
2561 ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและการเกษตร
ของจังหวัด เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำ�บลตะพง พร้อมทั้งยกระดับผลไม้ใน
ตำ�บลตะพงให้สงู ขึน้ พบกิจกรรมนัง่ รถรางชมสวนผลไม้ การสาธิตการประกอบ
อาหารท้องถิ่น ไหว้พระวัดยายดา ชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำ�
ห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรี เซลฟี่กับต้นทุเรียน ชมการโชว์เก็บทุเรียน พร้อม
เลือกซื้อผลไม้สดๆ จากสวน และการประกวดธิดาผลไม้รวม (Miss Mix Fruit)

Techsauce Global Summit 2018
@ กรุงเทพมหานคร I 22-23 มิถุนายน 2561

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Techsauce Global
Summit 2018 งานสัมมนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมของงานตลอด 2 วันแบ่งเป็นงานสัมมนา
(Conference) ที่ ไ ด้ วิ ท ยากรมากประสบการณ์ ด้า นการลงทุ น และ
เทคโนโลยีจากทัว่ โลกกว่า 200 คน มาร่วมแบ่งปันความรูบ้ นเวทีในโซนต่างๆ
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่จัดขึ้นในบูธของสตาร์ทอัพ
หลากหลายสายจากทัว่ โลก งานนีม้ ที งั้ ผูบ้ ริหาร ภาคธุรกิจ สตาร์ทอัพ และ
ผูส้ นใจในแวดวงเทคโนโลยีเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 ราย แสดงให้เห็นถึง
ความตื่นตัวอัพเดตเทรนด์ด้านเทคโนโลยีของทุกภาคส่วน

ZEAL เหวี่ยงความมันส์!! สุดพลังใน
“Leo Presents Zeal 15yrs Concert”
@ นนทบุรี l 23 มิถุนายน 2561

15 ปีแห่งการรอคอยของวงดนตรีทมี่ ชี อื่ ว่า ZEAL (วงซีล) จากค่าย
ME RECORDS เครือ MUZIK MOVE กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก โดย
5 สมาชิก เป๊กซ์-ปราชญ์ พงษ์ไชย (นักร้องนำ�) เคน-ปรัชญา มีบำ�รุง
(กลอง) ชุ-ณัฐบวร เศรษฐกนก (กีตาร์) ป๊อก-ต่อยศ จงแจ่ม (เบส)
ศิลา นามเทพ (กีตาร์) ประจำ�การอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้ฉากทีไ่ ม่วา่
จะมองจากมุมไหนก็เป็นตัว Z คอนเสิรต์ ปิดฉากอย่างงดงามและดังสนัน่
กับเพลง “สองรัก” คงไม่มคี �ำ บรรยายใดๆ ทีจ่ ะบอกได้ถงึ มิตรภาพและ
ความผูกพันระหว่างวงซีลกับแฟนเพลงนับพันทีม่ าร่วมร้อง ร่วมกระโดด
ร่วมมันส์ ได้เท่ากับทุกเพลงที่ทุกคนร้องออกมา
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BGC Water For Life

อบรม Design Workshop

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
จำ�กัด (มหาชน) จัดงาน “BGC Water For Life” คอนเสิร์ตการกุศลภายใน ณ บีจี
ฮอลล์ บีจซี ี ปทุมธานีกล๊าส เพือ่ แสดงพลังจากภาคเอกชนในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายได้หลังหัก
ค่าใช้จา่ ยมอบให้มลู นิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำ�นวน 500,000 บาท เพือ่
นำ�ไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการน้�ำ ในชุมชน ฟื้นฟูป่าต้นน้�ำ ตามแนวพระราชดำ�ริ
โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

นายกฤษณ์ กาญทนานนท์ ผู้จัดการส่วน
โฆษณาจาก Brand Family จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ
Simple Brand Identity Design Workshop ให้กับ
ทีม Graphic Designer ของบริษทั ฯ โดยเป็นการอบรม
ภายในเพื่อแชร์ความรู้ในการทำ� Branding และการ
ดีไซน์เพื่อ Branding ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

@ ปทุมธานี l 1 กรกฎาคม 2561

ฮิวโก้ ส่ง “ดำ�สนิท”
เพลงดีมีรางวัลการันตี
ส่งท้ายอัลบัมไทย

@ ทั่วประเทศ l 9 กรกฎาคม 2561

เพลง “ดำ�สนิท” ได้รับรางวัลการันตี
คุณภาพ “เพลงยอดเยี่ยม” จากเวทีสีสัน
อะวอร์ดส์ ครั้งที่ 29 และได้รับคัดเลือกให้
เป็นเพลงปิดอัลบัมเพลงภาษาไทยของ “ฮิวโก้
จุลจักร จักรพงษ์” อีกครั้ง ด้วยวัตถุประสงค์
ที่อยากให้คนไทยได้ฟังเพลงที่พูดถึงเรื่องที่
แตกต่ า งจากเพลงส่ ว นมากในท้ อ งตลาด
ติดตาม MV เพลง “ดำ�สนิท” ได้แล้ววันนีท้ าง
Youtube channel : Merecordslabel

@ กรุงเทพมหานคร l 7 กรกฎาคม 2561

“EYSE” ตอบโจทย์คนเมืองด้วยคอนเซ็ปต์
“The Hidden Treasure”
@ กรุงเทพมหานคร l 11 กรกฎาคม 2561

บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการคอนโดโลว์ไรส์หรูใจกลางสุขมุ วิท
ภายใต้แบรนด์ใหม่ EYSE (อีส) บนแนวคิด The Hidden Treasure เจาะไลฟ์สไลต์กลุ่มลูกค้า
ระดับบนที่ชอบความสะดวกสบายแต่ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ประเดิมโครงการแรก
“EYSE Sukhumvit 43” (อีส สุขมุ วิท 43) ในซอยสุขมุ วิท 43 บนพืน้ ที่ 1.4 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียม
แนวราบความสูง 7 ชั้น จำ�นวน 2 อาคาร 107 ยูนิต จุดเด่นของโครงการคือ ตั้งอยู่ในย่าน
พร้อมพงษ์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เป็นย่าน Walking Community ที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพฯ อีกทัง้ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สะดวกสบายต่อการเดินทาง และรายล้อม
ด้วยเพือ่ นบ้านคุณภาพ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
เพียง 550 เมตร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการทั้งความเงียบสงบ
ความเป็นส่วนตัว และความมีชีวิตชีวาของไลฟ์สไตล์ใจกลางเมือง
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“บิ๊กนิดหน่อย” ให้กำ�ลังใจนักกีฬา
พาราก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์

“สิงห์อาสา” ระดมก�ำลังช่วยชาวนาแม่สาย
ลงแขกด�ำนาในพื้นที่รับน�้ำถ�้ำหลวง

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่คณะ
กรรมการพาราลิมปิกฯ ได้เดินทางเข้าชมการฝึกซ้อมและ
ให้กำ�ลังใจนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย 4 ชนิดกีฬา
ประกอบด้วยกรีฑา วีลแชร์เรซซิง่ ยิงธนู และยิงปืน ทีก่ �ำ ลัง
เก็บตัวฝึกซ้อมอยูท่ สี่ นามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียน
พาราเกมส์ 2018 ที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
ในช่วงระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคม 2561 ท่ามกลางคณะ
สื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ 8 สถาบันกว่า 100 คนร่วมกับ
เครือข่ายโรงเรียนชาวนา (สิงห์อาสา – เชียงราย) น�ำโดย นางพรรณพิมล
ปันค�ำ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย ได้น�ำต้นกล้าข้าวทีส่ ามารถเพาะปลูก
ได้ในพื้นที่จ�ำนวน 30 ไร่ มาช่วยกันลงแขกด�ำนาในพื้นที่นาของชาวนา
บ้านหนองอ้อ หมู่ 2 ต.โป่งผา ซึ่งเป็นชาวนาผู้เสียสละรับน�้ำจ�ำนวนมาก
ที่ระบายออกมาจากถ�้ำหลวงในเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ�้ำ นอกจากนี้
สิงห์อาสายังได้น�ำเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000 กิโลกรัม แจกจ่ายให้กับชาวนา
ในพื้นที่ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาค�ำ นายอ�ำเภอแม่สาย และชาวนามาร่วม
รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว

@ นครราชสีมา l 13 กรกฎาคม 2561

Move For The Sun

@ กรุงเทพมหานคร l 15 กรกฎาคม 2561

Muzik Move บริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด JOOX
และสิงห์อาสา ร่วมมือกันจัดงาน Move For The Sun (เมื่อ
พระอาทิตย์ส่องสว่างขึ้นอีกครั้ง) ณ สยามพารากอน ชั้น M
บริเวณ The Jewel เพือ่ ช่วยเหลือเยียวยาและส่งกำ�ลังใจไปให้
พีน่ อ้ งชาวญีป่ นุ่ จากเหตุอทุ กภัยน้�ำ ท่วมและดินถล่ม โดยได้รบั
ยอดเงินบริจาคจากการขายของทีร่ ะลึกและฟรีคอนเสิรต์ จาก
ศิลปินค่ายมิวซิกมูฟฯ รวมทั้งสิ้น 102,761.25 บาท รายได้
ทั้งหมดจะนำ�ไปบริจาคผ่านสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อไปยัง
ผู้ประสบอุทกภัย ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป #MoveForTheSun
#PrayForJapan
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@ เชียงราย l 13 กรกฎาคม 2561

ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ “ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์”
@ ทั่วประเทศ I 20 กรกฎาคม 2561

The Governing Board of The Official World Golf Ranking (OWGR) ประกาศ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ว่า การจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ All Thailand
Golf Tour จะได้เป็นหนึง่ ใน 26 ทัวร์ทว่ั โลกทีจ่ ะได้รบั คะแนนสะสมโลก โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2019
เป็นต้นไป การได้รบั รองอย่างเป็นทางการครัง้ นีช้ ว่ ยรับรองว่า All Thailand Golf Tour มีการ
จัดการแข่งขันตามมาตรฐานโลก และจะส่งผลให้นกั กอล์ฟอาชีพไทยได้รบั โอกาสไต่อนั ดับ
กอล์ฟโลก รวมทัง้ ดึงนักกอล์ฟต่างชาติทม่ี ฝี มี อื เข้ามาร่วมแข่งขันได้มากขึน้ นับเป็นก้าวที่
สำ�คัญและยิง่ ใหญ่ส�ำ หรับทัวร์ทม่ี งุ่ มัน่ พัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพอย่างจริงจังมาตลอด 20 ปี

สิงห์ จัดคลินิกตะกร้อ สร้างแรงบันดาลใจ
เยาวชนไทย
@ นนทบุรี l 23 กรกฎาคม 2561

สิงห์ สปอร์ต โชว์ พานักตะกร้อทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียนเกมส์ 2018
จัดกิจกรรมสอนทักษะเซปักตะกร้อให้นกั เรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
กว่า 300 คน โดยมี นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครัง้ นี้ เป้าหมายของ
กิจกรรมคือหวังให้เยาวชนได้รจู้ กั กีฬาเซปักตะกร้อ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้หันมาเล่นกีฬา โดยได้มีการสอนทักษะพื้นฐานของกีฬาเซปักตะกร้อ
ทัง้ การเล่นลูกด้วยข้างเท้า หลังเท้า เข่า และศีรษะ ตลอดจนการโชว์ทกั ษะ
ขั้นสูง ทั้งการเสิร์ฟ และการขึ้นฟาด กิจกรรมยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เล่นกับทีมนักตะกร้อสาวทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิด ก่อนจะปิดท้ายด้วย
การแข่งขันนัดพิเศษ ระหว่างทีมนักตะกร้อสาวสวยของสิงห์ สปอร์ต โชว์
กับตัวแทนจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เพื่อสาธิตรูปแบบการแข่งขัน
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม

Singha International
Headquarter:
Pray For LAOS
@ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
28 กรกฎาคม 2561

บริษทั สิงห์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เฮดควอเตอร์ จำ�กัด
ร่ ว มกั บ สิ ง ห์ อ าสาและตั ว แทนจำ � หน่ า ยประเทศลาว
ร่วมกันบริจาคน้ำ�ดื่ม ข้าวสาร และเต็นท์ เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วมจากกรณีเขือ่ นแตก ในแขวงอัตตะปือ
และแขวงจำ�ปาสัก ที่ศูนย์รับบริจาค ร้านลาวเดิม ณ
นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
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Thailand Industry Expo 2018
@ นนทบุรี I 2-5 สิงหาคม 2561

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และแบรนด์ในเครือบุญรอดฯ ได้แก่
ซอสต๊อด, Boonrawd Farm, Singha Water, Purra, Masita, Hesco
Food และนวัตกรรมใหม่จากฝ่ายวิศวกรรมกลาง เข้าร่วมงาน
Thailand Industry Expo 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ที่
อิมแพค เมืองทองธานี ครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ภายใต้แนวคิด “Change to Shift”
“เปลี่ยนเพื่อปรับ...ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” ผู้บริหารของสิงห์
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัญหา
สิ่งแวดล้อม จึงได้น�ำระบบการจัดการและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
เป็นเครือ่ งบีบอัดขวดและกระป๋องมาแสดงโชว์ในงาน ด้วยการคิดค้น
และออกแบบเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกชนิด PET และกระป๋อง
อลูมเิ นียม โดยได้น�ำเทคโนโลยีทเี่ ป็นระบบ QR CODE มาให้สะสม
Point เก็บแต้ม และในอนาคตเราจะท�ำเครือ่ งนีใ้ ห้เป็นระบบเครือข่าย
(network) ขยายวงกว้างไปสูภ่ าคครัวเรือนทัว่ ประเทศ เพือ่ เผยแพร่
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
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สิงห์อาสา
ช่วย “ถ้ำ�หลวง”

ภารกิจส่งมอบความสุขจากเบื้องหลัง
ตั้งแต่ต้นทางจวบจนปลายทาง
ในวินาทีนี้ เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่ทราบถึงข่าวอันน่ายินดีจากกรณีเยาวชน
ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย 13 ชีวิต หายตัวไปในถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำ
นางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเวลาถึง 17 วัน ซึ่งในที่สุดก็ได้รับการ
ช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยครบทั้ง 13 คนในวันที่ 10 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ตลอดจนน�้ำใจและก�ำลังใจที่หลั่งไหลมาจากผู้คนทั่วโลก
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ทีมงานสิงห์อาสาก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่
ร่วมสร้างความส�ำเร็จในปฏิบัติการระดับโลก
ครั้งนี้ นับได้ว่าร่วมปะติดปะต่อลงสู่สนามเป็น
ชิ้นแรกๆ และสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดมา
จนจบกระบวนการ
นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการแผนก
กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรได้เล่าถึงภารกิจ
ครัง้ นีว้ า่ “งานนีเ้ ราไม่สามารถเข้าไปช่วยข้างใน
ถ�้ำได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ เราจึงเลือกส่งความ
ช่วยเหลือในสิ่งที่เราถนัด ได้แก่ น�ำ้ และอาหาร
การที่เรามีความแข็งจริงในด้านการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งเราท�ำอย่างจริงจังมาโดยตลอด
เราจึงเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่หน่วยกู้ภัยจะ
คิดถึง โดยที่เขารู้ว่าเรามาช่วยจริงๆ ไม่ได้หวัง
ผลตอบแทน ทุกอย่างจึงราบรืน่ เราจึงสามารถ
เข้าไปช่วยได้อย่างเต็มที่”
นอกจากนีย้ งั อธิบายให้เห็นภาพว่าจุดแข็ง
ของสิงห์อาสาคือการที่มีเครือข่ายที่แข็งแรง
เหมื อ นครอบครั ว ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู ้ บ ริ ห ารที่
คอยสนับสนุนงานอาสาแบบไม่อั้นตลอดจน
พนักงานและตัวแทนจ�ำหน่ายในพืน้ ทีท่ ชี่ ว่ ยกัน
แจ้งและตรวจสอบข้อมูล มีส่วนช่วยให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ จากทางบริ ษั ท ไปถึ ง ถ�้ ำ หลวงได้
อย่างรวดเร็ว แม้แต่เครือข่ายนอกบริษัทเช่น
เครือข่ายนักศึกษา เครือข่ายกู้ภัย ตลอดจน
หน่วยงานราชการ ก็ผูกพันกับสิงห์จนเหมือน
ครอบครัว เมื่อต้องรวมพลังกันจึงเป็นก�ำลังให้
แก่กันได้เต็มร้อย
ความสุขในครั้งนี้จึงไม่ใช่ของใครที่ไหน
แต่เป็นความสุขที่ทุกคนและทุกฝ่ายต่างเป็น
เจ้าของร่วมกัน

ตามรอย Step-by-Step
สิงห์อาสา ส่งความช่วยเหลือ
กรณี “ถ�้ำหลวง”
1. ส่งมอบน�้ำดื่มสิงห์ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
กูภ้ ยั ตามหาทีมหมูป่ า่ ฯ ทันทีทไี่ ด้รบั แจ้ง
2. ที มงานสิ งห์ อ าสาลงพื้ นที่ ภ ายใน
24 ช.ม. เพือ่ ประเมินความช่วยเหลืออืน่
ที่สามารถท�ำได้
3. ร่วมกับชมรมร้านอาหารในเครือสิงห์
มอบข้าวกล่องและผลไม้จากสิงห์ปาร์ค
เชียงราย ให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน
ในพื้นที่
4. ส่งข้าวสารให้แก่ศนู ย์กภู้ ยั และหน่วย
บริการอาหารในพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์
กู้ภัยอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
5. ส่งมอบน�้ำดื่มสิงห์ให้แก่เจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง กระจายไปยังหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกว่า
40,000 ขวดจนเสร็จสิ้นภารกิจ
6. หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือทีม
หมูป่าฯ สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่าย
โรงเรียนชาวนาและเครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสาภาคเหนือจาก 8 สถาบัน น�ำ
ต้นกล้าข้าวไปช่วยกันลงแขกด�ำนาให้
แก่เกษตรกรผู้เสียสละรับน�้ำที่ระบาย
ออกจากถ�้ำหลวง ณ บ้านหนองอ้อ
อ.แม่สาย และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
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เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: สังเขปสีขาว

ร้านแฮงค์เอาท์เจ้าประจ�ำของคุณเป็นแบบไหน เป็นบรรยากาศริมน�้ำ นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมฟังเพลง
จากนักร้องเสียงใสเคล้าเสียงกีตาร์โปร่ง หรือบาร์เล็กๆ ท่ามกลางแสงสลัวและเพลงแจ๊ส เราเชื่อว่าคุณมีร้านอยู่ในใจ
แต่เบื่อร้านเดิมๆ บรรยากาศเดิมๆ หรือยัง หากคุณก�ำลังมองหาที่ใหม่ๆ เราขอแนะน�ำให้คุณรู้จักกับร้านต่อไปนี้
ยิ่งถ้าคุณอยากลองจิบเครื่องดื่มที่ไม่เคยดื่ม เน้นนั่งเมาธ์ไม่เน้นเมาเร็ว ร้านที่เราจะแนะน�ำนี้ถูกใจคุณแน่นอน
วันนี้เราขอพาคุณไปขยายโลกของการแฮงค์เอาท์ ให้กว้างขึ้นกับ 8 ร้านแนว Micro Brew ในบรรยากาศสุดชิล
ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลนี้เอง ทุกร้านคัดมาแล้วจากกูรูนัก Brew ในวงการ แต่ละร้านมีเอกลักษณ์
มีสูตรต้นต�ำรับเครื่องดื่มในแบบเฉพาะตัว และเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความหลากหลายในรสชาติ

1

Rabbit Hill
ถนนสันติภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เยาวราช กทม.
facebook: @rabbithillbkk

ห่างจากความพลุกพล่านในเยาวราชไปเล็กน้อย
มีคหู าเก่าแก่อายุกว่า 80 ปี โดดเด่นด้วยประตูและ
หน้าต่างสีแดงสดทีเ่ ป็นสไตล์จนี ยุค 50 ด้านหลังประตู
คือบาร์ทอี่ ยูใ่ ต้แสงสีแดงสลัว แม้รา้ นจะมีขนาดเล็ก
แต่ตกแต่งได้เหมือนฉากในละครต�ำนานรักดอกเหมย
อาหารทีเ่ ด่นๆ มีเมนูจนี อย่างไก่หอ่ กระดาษ ทีน่ ำ� ไก่
ไปหมักเครือ่ งเทศ เก็บใส่ถงุ กระดาษแล้วน�ำไปทอด

ข้าวอบเป๋าฮือ้ สูตรเฉพาะของทางร้านทีน่ ำ� เป๋าฮือ้ สไลด์
ไปอบพร้อมข้าวและน�้ำซุปจนรสได้ที่ แต่ถ้ามองหา
เมนูไม่หนัก ขอแนะน�ำเต้าหูท้ อด ปลาไข่ยา่ ง สัง่ คูก่ บั
Moonzen เบียร์สไตล์ฮอ่ งกงทีเ่ ข้ากับจุดเด่นของร้าน
ทีน่ า่ ลองอีกอย่างคือ Three Goat Kombucha มีสว่ น
ผสมของน�ำ้ ผึง้ มะนาว และฮ็อป มีแอลกอฮอล์ 0%
ใครทีช่ อบสไตล์เอเชียนไม่ควรพลาดร้านนี้

เปิด: ทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.
ราคา: เฉลีย่ คนละ 300-500 บาท
หมายเหตุ: ไม่มีที่จอดรถ
เหมาะกับ 2-4 คน
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Chit Beer
เกาะเกร็ด นนทบุรี
จอดรถที่วัดสนามเหนือ (ค่าจอด 30 บาท)
นั่งเรือข้ามฟากไปลงเกาะเกร็ด
facebook: @Chitbeer

เมื่อนั่งเรือข้ามฟากจากท่าวัดสนามเหนือมาถึงฝั่งเกาะเกร็ด
เลีย้ วซ้ายเดินลัดเลาะผ่านชุมชนริมน�ำ้ ไปเรือ่ ยๆ จะพบกับร้านชิตเบียร์
(Chit Beer) ทีเ่ ป็นบ้านไม้หลังเล็กอยูท่ างซ้ายมือ ทีน่ เี่ ป็นอีกหนึง่ จุดหมาย
ปลายทางของผู้ที่มาเกาะเกร็ด เพื่อนั่งรับลมริมน�ำ้ พร้อมจิบเครื่องดื่ม
ผ่อนคลายอารมณ์ในยามกลางวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่า
Brewer ผู้มาแลกเปลี่ยนความรู้การ Brew ที่พวกเขาต่างคนต่างศึกษา
ด้วยตัวเอง ร้านนีด้ งั ในหมูช่ าวต่างชาติมาเกือบ 6 ปีแล้ว ก่อนทีค่ นไทย
จะเริ่มรู้จักมากขึ้น
เมนูเครื่องดื่มของร้านจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์
เพราะเจ้าของร้านมีสูตรเกือบร้อยสูตร บางสูตรก็เป็น Seasonal หรือ
ผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนอาหารที่ต้องสั่งให้ได้คือ หมูทอดเกลือ ซึ่งเป็น
หมูสามชั้นทอดกรอบที่รสกลมกล่อมมาก กับย�ำหอยนางรมในราคา
เบาๆ แต่ได้หอยสดและตัวใหญ่ ยังมีปกี ไก่บฟั ฟาโลทีเ่ ผ็ดน้อยๆ พอให้
กินกับเครื่องดื่มได้รสชาติที่ลงตัว จุดดึงดูดของร้านคือการได้มาลอง
รสชาติเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่อาจมีครั้งเดียวในรอบปี ท�ำให้ร้านนี้คนแน่น
ตลอด ถ้ามาหลังเปิดร้านสักชั่วโมงอาจไม่มีที่ให้นั่ง
เปิด: เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 - 21.00 น.
ราคา: เฉลี่ยคนละ 300-500 บาท
หมายเหตุ: สามารถซื้ออาหารจากที่อื่น เข้ามากินในร้านได้
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Dok Kaew
House Bar

ซ.ศาสนา ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม.
facebook: @DokKaewHouseBar

สังสรรค์หลังเลิกงานในบรรยากาศเป็นกันเองที่ “บ้านดอกแก้ว”
(Dok Kaew House Bar) ร้านอาหารกึ่งบาร์ที่เป็นบ้านไม้สักโบราณ
แบบไทยกึง่ ตะวันตก มีอายุกว่า 100 ปี ในสไตล์เรือนขนมปังขิง เพราะ
เป็นบ้านทีม่ คี วามคลาสสิกแบบไทยๆ จึงมีเมนูอาหารไทยหลายชนิด
ทีไ่ ม่ควรพลาดคือชุดปิง้ ย่าง เล้งต้มแซ่บ หม่าล่า ซึง่ ถือว่ารสไม่เผ็ดมาก
เครื่องดื่มชูโรงคือแบรนด์ Nectar เช่น Nectar Coffee Stout
หรือเบียร์ด�ำที่ออกรสชาติและกลิ่นของกาแฟเด่นชัด ถ้าไม่สันทัด
แอลกอฮอล์เขาก็มีขายคราฟต์โซดาอย่าง Castown ที่หอมหวาน
ก�ำลังดี ให้ความสดชื่นลงตัวกับเมนูหลักของร้าน เสน่ห์ของร้านคือ
บรรยากาศที่เหมือนมานั่งชิลๆ ปิ้งเนื้อย่างกินหม่าล่าที่บ้านเพื่อน
เปิด: อังคาร - อาทิตย์ เวลา 17.00 - 23.00 น.
ราคา: เฉลี่ยคนละ 250-500 บาท
หมายเหตุ: จอดรถข้างทางใต้ทางด่วน เหมาะกับ 2-6 คน
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Daddy G's
Smoke & Brew
ชัน้ 1 โรงแรม ONYX Hotel Bangkok
พระรามเก้า ซอย 53 กทม.
facebook: @DaddyGsSmokeAndBrew

ร้านอาหารกึ่งบาร์ในสไตล์ตะวันตกที่ประยุกต์ความคลาสสิก
เข้ากับความร่วมสมัย เป็นร้านใหญ่ที่จัดอีเวนต์กับเพื่อนๆ หรือพา
ครอบครัวมาสังสรรค์ได้สบาย ในโซนของบาร์จะมีเครือ่ งดืม่ ชูโรงคือ
แบรนด์เบียร์ Yaksa ซึง่ เจ้าของแบรนด์กเ็ ป็นเจ้าของร้านด้วย ส�ำหรับ
เมนูตอ้ งบอกว่าร้านนีเ้ ป็นตัวจริงเรือ่ งรมควัน เพราะเจ้าของร้านเขาไป
ศึกษามาจากเมืองเท็กซัสทีเ่ ป็นเจ้าแห่งบาร์บคี วิ หากมากันหลายคน
ขอแนะน�ำชุด Big Daddy G’s Platter ทีจ่ ดั ชุดใหญ่ทงั้ ซีโ่ ครงหมู เนือ้
ไก่ รวมไว้ในถาดเดียว รมควันมาจนหอมกรุน่ และฉ�ำ่ ได้ที่ เสิรฟ์ พร้อม
เครือ่ งเคียง 4 ชนิดและเฟรนช์ฟราย ถ้าอยากสัง่ เมนูเดีย่ วก็มสี เต็กหรือ
แฮมเบอร์เกอร์ให้เลือก แต่ถา้ ชอบแบบไทยๆ เมนูประเภทลาบ ไส้ยา่ ง
ลิน้ ย่าง ก็จดั เป็นของขึน้ ชือ่ ของร้านนีเ้ ช่นกัน
เปิด: ทุกวัน เวลา 11.00 - 23.30 น.
ราคา: เฉลีย่ คนละ 500-800 บาท
หมายเหตุ: เมนูราดข้าวจานด่วน จะปิดรับออเดอร์ตอนบ่ายสาม เหมาะกับ 3-8 คน
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The Fellowship of Beer
by Sandport

โครงการนอร์ธปาร์ค 21 ประชาชืน่ 12 กทม.
facebook: @TheFellowshipBeerBySandport

ถ้าอยากมานั่งคนเดียวหรือมากับ
เพื่อนกลุ่มเล็กๆ ที่มีไลฟ์สไตล์แบบเท่ๆ
ร้านนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ บรรยากาศ
ร้านตกแต่งด้วยโทนสีด�ำ มีกลิ่นอายของ
โรงงาน เท่ ดุดัน แต่เพิ่มความเป็นกันเอง
ด้วยโต๊ะพูลทีอ่ ยูก่ ลางร้าน เจ้าของเขาเรียก
ร้านของตัวเองว่า by Sandport (แปลว่า
ท่าทราย) เพราะเป็นการรวมตัวกลุม่ เพือ่ น
ชาวท่ า ทรายที่ ม าท� ำ คราฟต์ เ บี ย ร์ ใ น
แบรนด์ของตัวเอง ซิกเนเจอร์ของร้านคือ

Bang Bang IPA และ Wheat of the Wall
เมนูอาหารเน้นกับแกล้ม แต่ก็มีความ
หลากหลายให้สั่งได้เรื่อยๆ ขอแนะน�ำชุด
แหนม ย�ำหมูท่าทราย น่าโช่แป้งกรอบ
และซี่โครงหมูบาร์บีคิว เนื่องจากเป็นร้าน
ทีอ่ ยูช่ นั้ 2 จึงมีสว่ นทีน่ งั่ ตรงระเบียงส�ำหรับ
คนชอบความสงบด้วย
เปิด: ทุกวัน เวลา 17.00 - 24.00 น.
ราคา: เฉลี่ยคนละ 250-500 บาท
หมายเหตุ: จอดรถข้างทาง เหมาะกับ 2-3 คน

SINGHA MAGAZINE

41

6

ท่องเที่ยว / Hangout Bars

Yod Bar รังหมี
177 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ ประชาชืน่ กทม.
facebook: @YodBarBangkok

ร้านเล็กอบอุน่ สมชือ่ รังหมีทเี่ หมาะกับชวนเพือ่ นสนิทมานัง่ คุยกัน
เพลินๆ และถ่ายเซลฟี่ในวันที่อากาศสบายๆ การตกแต่งร้านมีลาย
กราฟิกน่ารักบนผนัง ดูเข้ากับกลุม่ วัยรุน่ แต่กม็ บี างพืน้ ทีท่ ที่ ำ� ให้นกึ ถึง
ยุค 80 บรรยากาศค่อนข้างสงบเพราะตัวร้านเองไม่มีดนตรีสด มีเสียง
เพลงที่ดังมาจากร้านข้างๆ และเนื่องจากว่าเป็นร้านแฮงค์เอาท์ที่มี
ซิกเนเจอร์คือ Yod Beer Bearnana จึงออกแบบเมนูมาให้รับประทาน
คู่กับเครื่องดื่ม ถึงอย่างนั้น ซี่โครงหมูบาร์บีคิว ทาโกะวาซาบิ และ
ถั่วแระ ก็ให้ความเพลิดเพลินได้ไม่น้อย แถมในร้านยังมีเครื่องท�ำ
ป็อปคอร์นไว้ทำ� แจกลูกค้าฟรีดว้ ย ใครกินไม่อมิ่ สามารถสัง่ อาหารจาก
ร้านข้างๆ ได้ เจ้าของร้านใจดี ไม่ว่ากัน
เปิด: ทุกวัน เวลา 17.00 - 24.00 น.
ราคา: เฉลี่ยคนละ 250-500 บาท
หมายเหตุ: จอดรถข้างทาง เหมาะกับ 2-3 คน

7

TAOPIPHOP
BAR PROJECT

36/2 ติดริมถนนรัตนาธิเบศร์ สายไหม นนทบุรี
facebook: @TaoBarproject

ร้านทีอ่ อกติสท์ๆ ผสมผสานความลูกทุง่ นิดๆ แต่ได้
บรรยากาศอบอุ่นครื้นเครง จุดเด่นของร้านคือภาพวาด
บนผนังที่เพื่อนพ้องในวงการ Brewer และลูกค้าขา
แฮงค์เอาท์มาช่วยกันวาดจนดูละลานตา แต่ก็เข้ากับ
คาแรคเตอร์ของเครื่องดื่มชูโรงที่มีชื่อเดียวกับร้าน (และ
เจ้าของร้าน) ที่เหนือความคาดหมายคือรสชาติอาหาร
หากการมาที่นี่คือเพื่อสังสรรค์ อาหารที่นี่ก็เป็นก�ำไรที่ดี
เพราะอร่อยและราคามิตรภาพ แม้จะมีอยู่ไม่กี่เมนู แต่ที่
อยากแนะน�ำคือ หมูแจ่ว ซึ่งหมักได้เข้าเนื้อมาก อีกเมนู
ชื่อไก่เงอะงะ เป็นไก่ทอดราดซอสมะนาวไว้กินแก้ลิ้นขม
เปิด: ทุกวัน เวลา 11.00 - 24.00 น.
ราคา: เฉลี่ยคนละ 250-500 บาท
หมายเหตุ: จอดรถแถวหน้าร้านได้มากสุด 2-3 คัน เหมาะกับ 3-5 คน
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Est.33
พระราม 3

The Up พระราม 3
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กทม.
facebook: @EST.33

ร้าน EST.33 By SINGHA ที่ The Up พระราม 3
มีคอนเซ็ปต์ว่า “The Great Discovery” ได้น�ำเสนอ
เรื่องราวการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของพระยาภิรมย์ภักดีที่
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเบียร์ในประเทศต่างๆ
และได้น�ำเอาความรู้เหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นต้นก�ำเนิด
โรงเบียร์แห่งแรกของไทย บรรยากาศของร้านจึง
เป็นการจ�ำลองอู่ต่อเรือที่มีความคลาสสิกและวินเทจ
ตามยุคสมัย เมนูอาหารของร้านภายใต้คอนเซ็ปต์
Brewtique Cuisine สไตล์ Asian Accent โดย
คัดเลือกเอาวัตถุดบิ ชัน้ เยีย่ มต่างๆ มาปรุง และยังเพิม่
เอกลักษณ์ของร้านลงไปในอาหาร โดยน�ำวัตถุดิบ
ในการผลิตเบียร์ ข้าวบาร์เลย์ มอลต์ มาปรุงใน
อาหารให้รสชาติถูกปากคนไทย และพระเอกของร้าน
ที่ขาดไม่ได้คือ เบียร์ ซึ่งมีหลากหลายและรสชาติที่
มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น Snowy Weizen
หรือ Kopper ที่ใครๆ ต่างต้องมาลองกันให้ได้
เปิด: จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 23.59 น. / ศุกร์-เสาร์ เวลา 17.0001.00 น. / อาทิตย์ เวลา 17.00-23.59 น.
ราคา: เฉลี่ยคนละ 500-1,000 บาท
หมายเหตุ: มีที่จอดรถในโครงการ The Up เหมาะกับ 4-12 คน
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โครงการฝึกอบรมยกระดับผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ไทย
เมื่อพูดถึงการผลิตเบียร์ เราคงจะคุ้นกับภาพของโรงงานที่มีหม้อต้มขนาดใหญ่ น�ำ้ สีอ�ำพัน
กลิ่นข้าวมอลต์ที่หอมอบอวล รวมถึงไลน์การบรรจุขวด ที่จริงแล้วการผลิตเบียร์สามารถท�ำได้
ในระดับเล็กๆ โดยผลิตขึ้นในร้านอาหารแบบบรูวผ์ บั (Brew Pub) เช่น ร้าน EST.33 เบียร์ทผ
ี่ ลิตเองใน
ปริมาณไม่มากนักนี้ เรียกว่า “คราฟต์เบียร์” (Craft Beer) เป็นการสร้างสรรค์เบียร์แบบท�ำมือ
นิยมผลิตทัง้ ในรูปแบบของเบียร์สดและบรรจุขวด

การผลิตคราฟต์เบียร์ในบรูวผ์ บั หากอ้างอิงตามกฎกระทรวง
เรื่อง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (ซึ่งออกตามความใน พรบ.
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560) ที่กำ� หนดว่า “การผลิตเพื่อขาย ณ
สถานที่ผลิต จะต้องมีก�ำลังการผลิตไม่ต�่ำกว่า 1 แสนลิตรต่อปี
และไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี โดยห้ามบรรจุขวดออกขายภายนอก
สถานทีผ่ ลิต” ท�ำให้คราฟต์เบียร์ตามร้านมักจะอยูใ่ นรูปของเบียร์สด
หากผู้ผลิตสัญชาติไทยอยากบรรจุขวดขายก็จะต้องจัดตั้งบริษัท
ทีม่ ที นุ จดทะเบียนไม่ตำ�่ กว่า 10 ล้านบาท และท�ำการผลิตไม่ตำ�่ กว่า
10 ล้านลิตรต่อปี เรียกได้ว่าต้องมีต้นทุนสูงมาก
ถึงอย่างนัน้ ช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา คราฟต์เบียร์ในประเทศไทย
ก็เติบโตขึ้น มีผู้สนใจอยากผลิตคราฟต์เบียร์จ�ำนวนไม่น้อย แต่
ในขณะที่ยังไม่มีหลักสูตรการสอนอย่างเป็นทางการ พวกเขาจึง
ศึกษาการปรุงเบียร์ด้วยตัวเอง ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ต�ำรา

ต่างประเทศ ไปดูงาน แลกเปลีย่ นความรูใ้ นกลุม่ ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์
ด้วยกัน แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องความคงที่ของมาตรฐานการผลิต
บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ในฐานะผูบ้ กุ เบิกอุตสาหกรรม
เบียร์ของประเทศ จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “อิสระ อะคาเดมี”
(ISARA Academy) ที่เปิดหลักสูตรส�ำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้
กระบวนการผลิตเบียร์มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งจะให้ความรู้แก่
ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตที่ได้มาตรฐาน
การตลาด การจ�ำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเรื่องกฎหมาย โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการนี้จัดขึ้นมาแล้ว 1 รุ่น เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังด�ำเนินการในรุน่ ที่ 2 เพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมตลาดเบียร์ไทย
ให้เปิดกว้างขึ้นจากผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ที่สร้างสรรค์เบียร์คุณภาพ
และเพือ่ น�ำประเทศไทยไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมเบียร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ริเริ่มเพื่ออนาคต
ของวงการเบียร์
เกิดขึน้ โดยมี คุณอิสระ ขาวละเอียด รอง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส สายเทคโนโลยี แ ละพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นบรูวม์ าสเตอร์ (Brewmaster)
กว่า 40 ปี ซึง่ ถือเป็นมือหนึง่ ของ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่มีแนวคิดเรื่อง
การเปิดสถาบันทีส่ อนท�ำเบียร์ในประเทศไทยมาเกือบ 20 ปีแล้ว
แต่ เ นื่ อ งจากขณะนั้ น บริ ษั ท เองก็ ก� ำ ลั ง ขยายการผลิ ต ท� ำ ให้
ไม่มีเวลาพอที่จะด�ำเนินการ ทว่าความคิดนั้นไม่เคยจางหาย
จนกระทั่ ง เกิ ด เป็ น โครงการเพื่อ นัก ปรุงเบีย ร์รุ่นใหม่ในวันนี้
คุณอิสระกล่าวถึงจุดเริม่ ต้นของโครงการว่า
ISARA Academy

“เมือ่ กลางปี 2017 ทีผ่ า่ นมา เราได้จดั สัมมนา
เกีย่ วกับเทคโนโลยีดา้ นการปรุงเบียร์โดยร่วมมือกับ VLB
Berlin (สถาบันสอนการปรุงเบียร์ชั้นน�ำของโลกจาก
เยอรมนี) เราก็เห็นว่ามีผสู้ นใจเข้าร่วมมากมาย รวมทัง้
เพือ่ นบ้านของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเห็น
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้านเขามีการบริโภคและมีกำ� ลังการ
ผลิตเบียร์ที่มากขึ้น เมื่อกลับมามองประเทศไทยเอง
เรื่องความเก่าแก่ด้านอุตสาหกรรมเบียร์ในภูมิภาคนี้
เราเป็นรองเพียงเวียดนาม แต่เรามัน่ ใจเรือ่ งเทคโนโลยี
ความรู้ และประสบการณ์ ซึง่ จะสามารถผลักดันให้ไทย
เป็นผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมเบียร์ในภูมภิ าคนีไ้ ด้ จึงเกิด
ความคิดขึ้นว่าผู้ผลิตเบียร์คนไทยจะต้องรวมกลุ่มกัน
เพือ่ ท�ำให้การผลิตเบียร์นนั้ อยูใ่ นมาตรฐานในระดับสูง
ทีส่ ดุ โดยเราจะรวมตัวกับผูผ้ ลิตเบียร์ทงั้ หมดในประเทศ
ก่อนทีจ่ ะก้าวไปสูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ของภูมภิ าค เป็นทีม่ าว่า
ท�ำไมเราถึงอยากจะท�ำโครงการนีข้ นึ้ มา”
คุณอิสระยังกล่าวอีกว่า บริษัทบุญรอดฯ เป็น
ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเบียร์ในเมืองไทย มีเทคโนโลยี
มีประสบการณ์มาก จึงควรทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในการถ่ายทอด
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คุณอิสระ ขาวละเอียด

ความรูส้ ผู่ ผู้ ลิตคราฟต์เบียร์ทเี่ ป็นคนรุน่ ใหม่ให้พวกเขา
ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทก็ได้เห็นควรและให้ค�ำแนะน�ำในการเปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนี้ขึ้น รวมทั้งอนุมัติให้มีการ
ตั้งชื่อโครงการว่า “อิสระ” ที่หมายถึง “ไม่ขึ้นกับใคร”
เพื่อจะบ่งบอกว่านี่คือสถาบันอิสระที่ให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตเบียร์ เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้าง
ส�ำหรับผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ทั่วไป

01

02

04
01
03

02-03
04

วิทยากรรับเชิญพิเศษ Mr. Christian von der Heide
ซึ่งเป็น CEO ของ Siebel institute of technology ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
บรรยากาศการรับฟังบรรยายในวันแรกของการเรียนการสอน
Dr. Fritz Briem ทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตเบียร์ของบริษทั หนึง่ ในวิทยากรผู้ ให้คำ� แนะน�ำแก่ผเู้ ข้าอบรม
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ภายหลั ง การอนุ มั ติ โ ครงการ
พี่แก่น ชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็นผู้รับ
นโยบายการด� ำ เนิ น โครงการ ISARA
Academy พี่แก่นได้กล่าวถึงความส�ำคัญ
และประโยชน์จากโครงการที่จะส่งผลดี
ต่อวงการเบียร์ของประเทศไทยในอนาคต
“ตอนทีเ่ ราตัดสินใจว่าจะมีโครงการนี้
ขึน้ มา เราเริม่ จากมองว่าวงการคราฟต์เบียร์
ในประเทศไทยควรจะมีทิศทางอย่างไร
แล้วเราในฐานะผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของ
ประเทศและมี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ สากล
จะให้ ก ารสนั บ สนุ น อะไรที่ ดี แ ก่ ว งการ
คราฟต์เบียร์ไทยได้บ้าง สุดท้ายเราก็มา
ตกผลึกว่า เราต้องท�ำให้คนที่อยู่ในวงการ
คราฟต์เบียร์มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ
เบียร์ทงั้ หมด ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์มกั มองว่า
การผลิตเบียร์เป็นศิลปะ ซึ่งถูกต้อง แต่
การที่ศิลปะจะก้าวหน้าออกมามีคุณภาพ
ในระยะยาวได้น้ันจะต้องมีศาสตร์เป็น
พื้นฐาน นอกจากนี้ ถ้าท�ำให้ก้าวหน้า
ยั่งยืน ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ควรจะมอง
เรื่องซัพพลายเชน การตลาด บรรจุภัณฑ์
และการขายด้วยเช่นกัน หากเขามองเห็น
ภาพรวมของทั้งธุรกิจก็จะช่วยยกระดับ
วงการคราฟต์ เ บี ย ร์ ไ ทย ยกระดั บ
กระบวนการผลิต ท�ำให้ตลาดแข่งขันกัน
ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้บริโภคก็จะ
มีทางเลือกเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
ช่วยสร้างรายได้จากการเติบโตของธุรกิจ
ให้กับประเทศด้วย”
01-03
04-05
06

คุณชลวิทย์ สุขอุดม

02

ผู้เข้าอบรมศึกษาการผลิตเบียร์ที่ร้าน EST. 33
การอบรมและเวิร์คช็อปการท�ำ Branding
ทีมบรูว์มาสเตอร์น�ำคณะผู้เข้าอบรมศึกษา
เยี่ยมชมโรงงานที่บางเลน
04
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05

01

03

คุณอาชิระวัสส์ วรรณศรีสวัสดิ์

06

อุปสรรคหนึง่ ของวงการคราฟต์เบียร์คอื
การที่ ต ้ อ งไปท� ำ การผลิ ต ที่ โ รงงานใน
ต่างประเทศ นักปรุงเบียร์หลายคนมักจะถูก
โรงงานอ้างในข้อจ�ำกัดต่างๆ ท�ำให้ผลลัพธ์
ออกมาไม่เป็นดังทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การทีเ่ รา
มีความรูท้ ลี่ งลึกจะท�ำให้นกั ปรุงเบียร์สามารถ
ควบคุมดูแลการผลิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในกระบวนการผลิตได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ ส่งผล
โดยตรงต่อมาตรฐานและคุณภาพของเบียร์
ต้องขอบคุณ คุณสันติ ภิรมย์ภกั ดี ทีม่ ี
มุมมองในการยกระดับวงการเบียร์ของไทย
โดยให้การสนับสนุนผ่านทางโครงการอิสระ
อะคาเดมี
อีกหนึง่ ผูส้ นับสนุนให้โครงการดีๆ นี้
เกิดขึน้ ได้แก่ ชมรมผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์ไทย
(Thai Brewer Association) โดย คุณแต๊ก
อาชิระวัสส์ วรรณศรีสวัสดิ์ ประธาน
ชมรม และกรรมการ บริษทั ไอเอสทีบี จ�ำกัด
มองว่า จริงอยู่ที่คราฟต์เบียร์ในเมืองไทย
ยังถือเป็นเรือ่ งใหม่ แต่การทีเ่ กิดโครงการนี้
ขึ้นก็เป็นก้าวแรกของการพัฒนาบุคลากร
ด้านธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยให้มี
มาตรฐานระดับโลก
“แต่เดิมเหล่าผู้ผลิตคราฟต์เบียร์จะ
ศึกษาการปรุงเบียร์ดว้ ยตัวเอง มีการลองผิด
ลองถูก ข้อดีกค็ อื ท�ำให้พวกเขาไม่ถกู จ�ำกัด
จินตนาการ แต่ขณะเดียวกันการผลิตก็อาจจะ
ไม่ได้มาตรฐาน เมือ่ พวกเขาได้เรียนรูก้ ารผลิต
เบียร์อย่างเป็นระบบที่ ISARA Academy
ก็จะรูว้ า่ ควรท�ำเบียร์ยงั ไงให้สะอาด ปลอดภัย
ซึง่ เป็นหลักพืน้ ฐานของการผลิตอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ทีข่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภค เป็นสิง่ ทีเ่ รา
อยากให้นกั ปรุงเบียร์ของเราได้ตระหนักถึง
มากขึน้ อีกทัง้ การเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบจะท�ำให้
เราสามารถอ้างอิงหลักการทีเ่ ป็นสากล เมือ่
เรียนเสร็จแล้วน�ำไปท�ำงานต่อได้ ออกไป
แข่งขันกับต่างประเทศได้ ถือเป็นการสร้าง
มาตรฐานการผลิตเบียร์ให้กบั ประเทศ”
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เรื่องเด่น / ISARA Academy

ISARA Academy รุ่น 1

ปฏิภาณ รัตนปฏิมากร (ป็อป) อายุ 30 ปี
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เจษฎา ชืน่ ศิรกิ ลุ (แจ็ค) อายุ 34 ปี

เสกสรร คงคาสวัสดิ์ (แมน) อายุ 30 ปี

เจ้าของกิจการโรงงานพลาสติกรีไซเคิล จ.ชลบุรี
เคยผลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ Sriracha
และ I HATE HEROES

นักพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ทริปเปิ้ล เพิร์ล บริวริ่ง จ�ำกัด
เจ้าของและผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ Tripple Pearl

“เราไม่เคยรับรูเ้ กีย่ วกับการต้มเบียร์
ในแง่ของวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ
ทุกอย่างมันเป็นศาสตร์ เราเคยมองว่า
คราฟต์เบียร์เป็นศิลปะอย่างเดียว หรือ
มองว่ามันครึ่งๆ แต่พอมาเรียนที่ ISARA
Academy ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าวิทยาศาสตร์
มันเยอะกว่าศิลปะด้วยซ�้ำ”

“ที่นี่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคนท�ำ
เบียร์ โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรมที่
ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์ไทยยังมองไม่เห็นภาพ
ทงั้ ในเรือ่ งการตลาด กฎหมาย การขนส่ง
พอเรารูแ้ บบนีเ้ ราก็จะสามารถน�ำความรู้
มาพัฒนาเบียร์ของตัวเองให้ได้มาตรฐาน
และยืนอยู่ในตลาดได้นาน”

“ผมชอบการท�ำเวิรค์ ช็อปจากการได้
มาเรียนทีน่ ี่ เพราะท�ำให้เราเห็นถึงปัญหาทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการ เราท�ำคราฟต์
เบียร์มาตลอดแต่ไม่เคยนึกถึง พอมาท�ำ
เวิรค์ ช็อปก็ทำ� ให้เราได้รู้ และน�ำสิง่ ทีร่ มู้ า
ประยุกต์ใช้ให้ตอบโจทย์กบั เบียร์ของเรา”

เจษฎา บุญทาทอง (เจ) อายุ 26 ปี

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (เท่า) อายุ 28 ปี

ภัคเนติ์ โสภิญนนท์ (กอล์ฟ) อายุ 38 ปี

Beer Manager บริษทั ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จ�ำกัด
ผู้ร่วมผลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ Yaksa

เจ้าของร่วม Bad Taste Cafe
เจ้าของร้านคราฟต์เบียร์ Taopiphop Ale Project

“เราเหมือนธุรกิจน้องใหม่ทมี่ าเรียนรู้
กับรุ่นพี่ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็พบว่าสิ่ง
ที่ผมยังขาดคือการท�ำงานที่เป็นระบบ
โดยเฉพาะการ quality เนื้อเบียร์ ผมได้
จากการเรียนทีน่ ตี่ รงนีม้ ากครับ จะน�ำไป
ปรับใช้ในสิ่งที่ท�ำอยู่เพื่อท�ำให้เบียร์ของ
เราคุณภาพดีขึ้น”

“ผมลองอ่ า นหนั ง สื อ มาเยอะ
พยายามศึกษาด้วยตัวเอง แต่ที่นี่ได้
เปิดโอกาสให้มาเรียนรู้จากนักปรุงเบียร์
มืออาชีพ โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของ
เทคนิคระดับเคมี ที่ผ่านมาผมรู้ว่าจะ
ท�ำยังไงให้ออกมาเป็นเบียร์ แต่ไม่เคยรูว้ า่
ท�ำไมมันถึงออกมาเป็นเบียร์ได้”
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หัวหน้าแผนกช่างพิมพ์และดีไซน์
บริษทั เบลล่า จิวเวลรี่ (แฟคตอรี)่ จ�ำกัด
ผูศ้ กึ ษาเรียนรูก้ ารผลิตคราฟต์เบียร์
จากศูนย์เรียนรูก้ ารท�ำเบียร์เกาะเกร็ด (Chit Beer)

Project Manager บริษัท มูสส์เฮด จ�ำกัด
ผูร้ ว่ มผลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ลกู กรุง
สังกัดคณะเบียร์รว่ มสมัย Look-Krung Brew

“ผมอยู่ในสเกลที่เล็กมาก ไม่เคยรู้
มาก่อนว่าการต้มเบียร์ครั้งละแสนลิตร
เขาท�ำกันยังไง ถ้าให้ผมที่ศึกษาการ
ต้มเบียร์เองไปอยูใ่ นโรงงานผมก็ทำ� อะไร
ไม่ได้ ผมพยายามเรียนรูก้ ระบวนการหมัก
จริงๆ และเซ็ตมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์
ออกมาได้คุณภาพตรงกันทุกตัว”

สุพจน์ ออนมาก (พจน์) อายุ 32 ปี
หุ้นส่วนบ้านดอกแก้วเฮาส์บาร์
ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ Nectar

ปริญญ สุกก้อนทอง (ปริญ) อายุ 37 ปี

จิรมิตร เกษร (โจ้) อายุ 38 ปี

“นั ก ปรุ ง เบี ย ร์ ตั ว จริ ง จากสิ ง ห์
ท�ำให้ผมได้มุมมองเรื่องการวิเคราะห์
เบียร์ในอีกแง่หนึ่ง ผมเคยมองเรื่อง
รสชาติ เ ป็ น หลั ก แต่ ที่ นี่ จ ะมองจาก
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งเราต้องน�ำ
มาผสมผสานกัน คิดสร้างสรรค์เบียร์
ในแบบศิลปะ และพัฒนาเบียร์ในแบบ
ของวิทยาศาสตร์”

พนักงานขาย บริษัท วันซ์แอนด์มอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผูร้ ว่ มผลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ D’X Brewerkz

กรรมการและนักปรุงเบียร์
บริษัท กระบี่ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด
ผู้คิดค้นสูตรคราฟต์เบียร์แบรนด์ Croman

“ผมอยากให้เบียร์ของผมช่วยพัฒนา
วงการเบียร์บา้ นเราให้มคี วามหลากหลาย
อยากให้ประเทศไทยมีคราฟต์เบียร์ที่มี
คุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ทีน่ จี่ ะ
มีสว่ นช่วยให้ผมไปถึงเป้าหมาย นอกจาก
การผลิตแล้วก็รวมถึงส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำธุรกิจด้วย”

“มีสงิ่ ทีผ่ มยังไม่รอู้ กี เยอะ อย่างเช่น
เรื่องซัพพลายเชน ถ้าเราโฟกัสให้ถูกจุด
เราจะสามารถลดต้นทุนได้โดยที่เบียร์
ของเราไม่ด้อยคุณภาพลง ผมดีใจที่
ISARA Academy ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ
เบียร์แบบครบวงจร ซึง่ ทีน่ นี่ า่ จะเป็นแห่ง
เดียวที่ทำ� หลักสูตรนี้ขึ้น”

เสริมศักดิ์ ตัง้ ศิรพิ ฒ
ั น์ภรณ์ (สลิม่ ) อายุ 35 ปี

ศิริวัฒน์ การชัยศรี (วัฒน์) อายุ 42 ปี

“เราเป็ น คนต้ ม เบี ย ร์ ที่ ศึ ก ษาหา
ความรู้ด้วยตัวเอง จะเรียกว่าเป็นพวก
ใต้ดนิ ก็คงใช่ แต่สงิ ห์ได้เปิดโอกาสให้เรา
ศึกษาอย่างถูกต้อง ทัง้ เรือ่ งการผลิตและ
กฎหมาย ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เบียร์ของ
เราไม่เพียงแต่มีคุณภาพมากขึ้น แต่จะ
ได้รับการยอมรับกว้างขึ้นด้วย”

“เราได้เรียนรูค้ รอบคลุมมาก ส่วนตัว
ผมชอบหลักสูตร Brew Pub ซึ่งเรียน
ตัง้ แต่เรือ่ งน�ำ้ การปรับค่า การเติมแร่ธาตุ
หรือน�ำแร่ธาตุออก ตลอดจนเรื่องของ
การค� ำ นวณส่ ว นประกอบและการใช้
เทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นสิง่ ที่
ผมอยากรู้มาตลอด”

นักปรุงเบยี ร์ บริษทั สโตนเฮด บริวเวอรี่ จ�ำกัด (กัมพูชา)
ผูร้ ว่ มผลิตคราฟต์เบียร์แบรนด์ Stone Head

เจ้าของกิจการ Wizard Beer
ผูก้ อ่ ตัง้ และผลิตคราฟต์เบียร์ Wizard Brew

กิตติ จุลสมัย (ไตร) อายุ 48 ปี

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไบโอเพลเลทส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผูก้ อ่ ตัง้ คราฟต์เบียร์แบรนด์ สตรีทเบียร์ 1881

“เราเปรียบเหมือนจอมยุทธ์พเนจร
ที่อ่านคัมภีร์ศึกษาวิชายุทธ์ด้วยตัวเอง
แล้ว ISARA Academy เหมือนหลวงจีน
ที่มาเปิดจุดให้เราขยับวิชาความรู้ขึ้นไป
อีกขั้นหนึ่ง พร้อมชี้แนะองค์ความรู้ที่
ถูกต้อง ละเอียด และเป็นที่ยอมรับตาม
หลักวิชาการจริงๆ”
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หลักสูตรภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

คุณสันติ ภิรมย์ภกั ดี คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ และผูบ้ ริหาร ร่วมรับฟังการน�ำเสนอผลงานของผูเ้ ข้าอบรม

เรื่องเด่น / ISARA Academy

ผลงาน “เบียร์”จาก
ISARA Academy
หลังจากที่เหล่านักปรุงเบียร์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้การผลิตเบียร์และธุรกิจเบียร์อย่างครบวงจร ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้อง
สร้างสรรค์เบียร์ในสไตล์ของตัวเอง ภายใต้โจทย์ที่เหล่าบรูว์มาสเตอร์ของสิงห์ก�ำหนดให้ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้
ทั้งหมดที่ได้เรียนจาก ISARA Academy แต่ละทีมไม่เพียงต้องผลิตเบียร์สูตรเฉพาะขึ้นมาเท่านั้น ยังต้องสร้าง
แบรนด์ สามารถอธิบายคอนเซ็ปต์ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ทั้งหมด
เรามาดูกันว่าผลงานเบียร์จากนักปรุงเบียร์ที่จบหลักสูตรรุ่นแรกเป็นอย่างไรบ้าง

Blazer 101
โจทย์ที่ได้รับ: IPA Beer
สมาชิกในทีม: แมน-เสกสรร / สลิ่ม-เสริมศักดิ์ / โจ้-จิรมิตร / วัฒน์-ศิริวัฒน์
สโลแกน: 101 (เต็มที่เกินร้อย)

เบียร์ IPA มักจะมีสเี หลืองทองออกส้ม แต่โจทย์ทที่ มี นีไ้ ด้รบั เป็น
IPA ที่มีสีค่อนข้างเข้ม และต้องคงเอกลักษณ์ของเบียร์สไตล์นี้ไว้คือ
มีกลิน่ และรสทีจ่ ดั จ้าน พวกเขาท�ำให้เบียร์ของตัวเองแตกต่างด้วยการ
เลือกใช้ดาร์คมอลต์แทนคาราเมลมอลต์ และเลือกใช้ฮ็อปชนิดพิเศษ
3 ชนิดทีจ่ ะท�ำให้เบียร์มอี โรม่าของผลไม้เมืองร้อน ดืม่ แล้วจะได้ความ
สดชื่น รับกลิ่นรสของเสาวรส มะม่วงสุก ฝรั่งสุก ท�ำให้แม้จะมีความ
ขมในสไตล์ของ IPA แต่ก็ดื่มง่ายเพราะความสดชื่นจากกลิ่นผลไม้
พวกเขาเลือกน�ำเสนอด้วยบรรจุภัณฑ์แบบขวด เพราะอยากให้ผู้ดื่ม
รินใส่แก้ว ได้เห็นสีและสูดกลิ่นหอมจากฮ็อป
สราวุธ เลิศคชสีห์ ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BLAZER 101

สีของ Blazer 101 ค่อนข้างเข้มกว่าสีของ IPA ทั่วไป
ฉลากเป็นรูปผลฮ็อป เพื่อแสดงความโดดเด่นของเบียร์ IPA ที่มีความขมค่อนข้างสูง
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กิตติศกั ดิ์ ถาบุตร ผูอ้ อกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ Second Two None

SecOnd two none
โจทย์ทีได้รับ: Stout Beer
สมาชิกในทีม: เจ-เจษฎา / เท่า- เท่าพิภพ / ไตร-กิตติ / กอล์ฟ-ภัคเนติ์
สโลแกน: We’re totally different (เราแตกต่างอย่างสิ้นเชิง)

ความท้าทายของทีมนีค้ อื Stout Beer (เบียร์ดำ� ) เป็นเบียร์ทไี่ ด้รบั
ความนิยมไม่มากนักในไทย เพราะรสชาติทขี่ ม เข้ม และมีแอลกอฮอล์
ค่อนข้างสูง ท�ำให้ดื่มยาก อีกทั้งยังมีเบียร์ด�ำที่โด่งดังอย่าง Guinness
เป็นภาพจ�ำของความดุดนั เข้มแข็ง แนวคิดของทีมจึงเป็นการน�ำเบียร์ดำ�
มาท�ำให้แตกต่างด้วยการท�ำให้ผลิตภัณฑ์หลากหลายขึ้น ดื่มง่ายขึ้น
เป็นแฟชั่นมากขึ้น โดยท�ำให้เป็นเบียร์ด�ำที่มีความ creamy ซึ่งจะ
ท�ำเป็นกลิ่นรสต่างๆ เช่น วานิลลา ช็อกโกแลต แลคโตส ราสเบอร์รี่
เปปเปอร์มนิ ต์ มัทฉะ เพือ่ ดึงดูดคนหนุม่ สาวทีช่ นื่ ชอบความแหวกแนว
และน�ำเทรนด์

Neon Stripe ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจและบอกถึงกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์
Leche (เลชเช่) เป็นภาษาสเปน แปลว่า “นม” ตัวกระป๋องจึงแสดงถึงความ creamy
ของเบียร์ ซึ่งท�ำให้เบียร์ด�ำดื่มง่ายขึ้น
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Beauty & The Beast
โจทย์ที่ได้รับ: Weizen Beer
สมาชิกในทีม: ป็อป-ปฏิภาณ | พจน์-สุพจน์ | แจ็ค-เจษฎา | ปริญ-ปริญญ
สโลแกน: Tradvolution (จารีตปฏิวัติ)

ทีมนี้มีสโลแกนว่า “จารีตปฏิวัติ” แปลมาจากค�ำที่พวกเขา
คิดขึ้นมาเองว่า Tradvolution ซึ่งเป็นการผสานระหว่างค�ำว่า
traditional (จารีต) และ revolution (ปฏิวัติ) เนื่องจากโจทย์
ที่พวกเขาได้รับคือ Weizen เป็นเบียร์ดั้งเดิมของเยอรมันที่มี
ส่วนผสมของข้าวสาลี 50% และไม่มีส่วนผสมอื่นปนนอกจาก
ฮ็อป มอลต์ ยีสต์ น�้ำ พวกเขาจึงเพิ่มฟังก์ชั่นการผลิตให้มากขึ้น
ด้วยการ mashing 7 สเต็ป เพื่อให้เอนไซม์ออกมาครบทุกช่วง
และท�ำให้เป็นเบียร์ไวเซ่นที่ละเอียดขึ้น ดื่มง่าย ดูทันสมัยด้วย
ลวดลายสนุกๆ บนกระป๋องที่วาดเป็นการ์ตูนกลับหัว ส�ำหรับ
เป็นเทคนิคให้คนคว�่ำกระป๋องก่อนดื่มเพื่อให้ยีสต์ที่มีอยู่ได้
ท�ำงานตามแบบฉบับของ Weizen

สีเหลือง คือความสนุกสนานและสีของเบียร์ไวเซ่นที่ยังคงรสชาติดั้งเดิมจากเยอรมัน

ประเภทของเบียร์
เบียร์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ลาเกอร์ (lagers) และ เอล (Ales)
โดยแบ่งตามกระบวนการหมัก ระยะเวลาการหมัก และอุณหภูมิ
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LAGER ลาเกอร์
เบียร์ที่ใช้ยีสต์ที่หมักแบบนอนก้น (Bottom-ferment)
หมักและบ่มในอุณหภูมิตำ�่ ประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือ
อาจเป็นเดือน สีของเบียร์เป็นสีบลอนด์ทองใส ดื่มง่าย
เหมาะกับประเทศที่อากาศร้อน

บัญญัติ รุ่งสิมานนท์ ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ BEAUTY & THE BEAST

สไตล์ของเบียร์
เบียร์ทั้งสองประเภทแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายสไตล์ ใครที่
ชอบเบียร์แต่ยังไม่มีโอกาสได้จิบเบียร์ที่มีรูป รส กลิ่น สี
แตกต่างไปจากที่คุ้น เคยก็ไม่ควรพลาดที่จะรู้จักสไตล์ของ
เบียร์เหล่านี้ จริงๆ แล้วมีอีกจ�ำนวนมาก แต่ขอคัดมาเฉพาะ
ที่ได้รับความนิยมจากคอเบียร์บ้านเรา

Pilsner
แยกย่อยมาจาก Lager มีต้นก�ำเนิดจากเมือง
Pilsen สาธารณรัฐเช็ก มีสีเหลืองอ�ำพัน รสออก
ขม มีกลิ่นหอมจางๆ ของมอลต์และฮ็อป
Wit
เบียร์ทที่ ำ� จากข้าวสาลี ขมน้อย มีความซ่า ค�ำว่า
wit เป็นรากศัพท์ภาษาเบลเยียม มาจากค�ำว่า
white ถ้าเป็นเยอรมันจะเรียกว่า Weizen (ไวเซ่น)
Pale Ale
เบียร์ที่อาจจะมีสีเหลืองสว่างหรือสีอ�ำพันก็ได้
ให้รสสัมผัสของมอลต์และฮ็อปทีเ่ ด่นชัด เนือ้ เบียร์
ไม่หนา ดืม่ ง่าย เหมาะกับผูท้ ชี่ อบรสชาติของฮ็อป

โลโก้มี B 2 ตัว มาจาก “Beauty” กับ “Beast” กลับหัวกันระหว่างซาตานกับแองเจล
ขณะที่ซิปสื่อถึงการเปิดสู่โลกใหม่

ALE เอล
เบี ย ร์ ที่ ใ ช้ ยี ส ต์ ที่ ห มั ก แบบลอยผิ ว (Top-ferment)
ส่วนใหญ่มีสีและรสชาติที่เข้มข้น ใช้เวลาหมักประมาณ
3-7 วันตามแต่ละสไตล์ ซึง่ แบ่งย่อยได้หลากหลายสไตล์
มากกว่าลาเกอร์

IPA
เบียร์สที องออกส้ม เนือ้ เบียร์เข้มข้น แอลกอฮอล์สงู
มีรสชาติของยีสต์และฮ็อปที่เด่นจึงให้รสขมติด
ปลายลิ้น มาจากค�ำเต็มว่า Indian Pale Ale
Stout
เบียร์สีด�ำหรือสีน�้ำตาลเข้ม มีการน�ำเมล็ดข้าว
มอลต์ไปคัว่ ก่อนจะน�ำไปหมัก เนือ้ เบียร์และรสชาติ
เข้มข้น แต่มกี ลิน่ หอมคล้ายกาแฟหรือโกโก้
ขอบคุณข้อมูลจาก Wongnai และ chilltourthai
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รวมใจสานฝัน
ความฝันที่อยาก
เข้าไปช่วยเหลือสังคม
ของนักกีฬาไทย
เรื่อง: สุวิชานนท์ รัตนภิมล

“กลุ่มนักกีฬาเป็นคนก่อสร้างสานฝัน ช่วยเหลือคนที่ด้อย
โอกาส ผมก็เคยได้รบั โอกาสมาจากผูใ้ หญ่ ผมเป็นคนหนึง่ เกิดมา
เล่นกีฬา ไม่มีอะไรเลย ผู้ใหญ่มาชุบให้โน่นให้น่ีจนมีช่ือเสียง มีเงิน
มีทอง อันนีแ้ หละ ผู้ใหญ่ให้มา ผมจึงต้องไปทำ�ต่อ เพือ่ ให้เด็กรุน่ หลัง
มองดูเห็นเป็นตัวอย่างทีด่ ี จังหวัดไหนทีเ่ ขาขาดแคลนสิง่ ใดๆ เราก็
ไปช่วยเขา มันเหมือนผูใ้ หญ่ทเ่ี ขาช่วยผมมา ถ้าผมมี ผมก็ตอ้ งไป
ช่วยเด็กรุน่ ต่อๆ ไป”

บุญชู เรืองกิจ โปรกอล์ฟผู้ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ ทั้งระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติได้พูดถึงการตั้งต้นของ “รวมใจสานฝัน” ได้
ริเริ่มชักชวนเพื่อนนักกอล์ฟร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ที่ยัง
ขาดแคลนและอยากได้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2552
ครั้งแรกนั้นใช้ชื่อในนาม นักกอล์ฟไทยรวมใจสานฝัน ได้ช่วยเหลือ
ชุมชนต่างๆ ส่วนมากเป็นชุมชนรอบๆ สนามกอล์ฟ เช่น สร้างห้องสมุด
จัดซือ้ หนังสือ สร้างบ่อปลาเลีย้ งปลา ให้เมล็ดพืชไปปลูก ต่อเนือ่ งเรือ่ ยมา
กระทัง่ นักกีฬาชนิดต่างๆ มาร่วมมือด้วย 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส
ว่ายน�้ำ เทควันโด ยิงปืน ยิมนาสติก วินเซิร์ฟ และไตรกีฬา จึงได้เปลี่ยน
ชื่อใหม่ว่า นักกีฬาไทยรวมใจสานฝัน ก่อนจะตัดให้สั้นลงเพื่อง่ายต่อการ
เรียกชื่อเป็น “รวมใจสานฝัน” จนถึงทุกวันนี้
รวมใจสานฝัน ท�ำด้วยใจทีอ่ ยากจะท�ำ ยามเกิดวิกฤติ เกิดปัญหากับ
ชุมชนหมู่บ้าน บางครั้งก็เป็นบุคคลที่ได้สร้างท�ำความฝันของตนอันเป็น
ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว เราได้รับโอกาสเข้าไปช่วยเหลือ เราก็ระดมเพื่อน
นักกีฬาเข้าไปหนุนช่วยกัน หรือบางครั้งเราได้สืบทราบมาว่า ชุมชนไหน
หมู่บ้านไหนมีความจ�ำเป็นต้องใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเร่งด่วน เราก็ร่วมมือ
ร่วมใจช่วยกันให้ชุมชนนั้นๆ ได้ผ่อนคลายความหนักหน่วงลงได้บ้าง
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ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา รวมใจสานฝัน โครงการงานผ้า ย้อมสีธรรมชาติของครูเอก
ได้ให้ความช่วยเหลือหลายพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวน
สานฝันร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
ทั้งสิ้น 86 โครงการ กระจายอยู่ตามพื้นที่ เรียนรู้ สานต่องานทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ
ต่างๆ ในถิน่ ชนบท ทัง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ที่ อ.สองแคว จ.น่าน ให้เป็นศูนย์เรียนรูข้ อง
ภาคอีสาน ภาคใต้ เราท�ำอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ รวมทั้ง
ได้ชว่ ยสนับสนุนเครือ่ งหนีบเมล็ดฝ้าย สร้าง
โครงการเก่อญอโพ อะคาเดมี
ณ บ่อแก้ว อ�ำเภอสะเมิง เชียงใหม่ โรงเรือนเรียนรูก้ ารย้อมสีธรรมชาติ และช่วย
มี ค รู เ จตคอยดู แ ลสร้ า งที ม เยาวชนเล่ น ในงานเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
ฟุตบอล จัดการซ้อมต่อเนื่อง ที่พักของ
มีอีกหลายโครงการที่รวมใจสานฝัน
นักกีฬา อาหารการกิน การออกไปแข่งขัน
ท�ำประโยชน์ให้ชมุ ชน รวมใจสานฝันก็หนุน ได้รับโอกาสไปช่วยอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือน
ช่วยเรือ่ งค่าอาหาร อุปกรณ์กฬี าอย่างต่อเนือ่ ง สิ่งเล็กๆ ที่ได้ทำ� เมื่อเทียบกับปัญหาใหญ่ๆ
ของชุมชนอันหลากหลายซึ่งพวกเขาได้ท�ำ
โครงการช่างเขียนพยัญชนะ
อีกหนึง่ โครงการทีท่ ำ� ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 มาก่อนด้วยความรักความศรัทธาเสียสละ
เสมือนเป็นรางวัลให้คนเขียนหนังสือที่มี รวมใจสานฝันช่วยด้วยอยากจะช่วย การให้
ความมุ่งมั่นได้สร้างสรรค์งานเขียนต่อไป ที่ มี ค วามหมายอยู ่ ใ นการให้ ให้ ทุ ก สิ่ ง
โดยคัดเลือกนักเขียนปีละ 5-6 คน รับทุน ทุกอย่างได้กอ่ เกิดงอกงามขึน้ มาได้ตอ่ เนือ่ ง
นอกจากการช่วยเหลือแล้ว นักกีฬา
สนับสนุนคนละ 50,000 บาท จนเกิดเพจ
“ช่างเขียนพยัญชนะ” ในเฟสบุค๊ ให้เป็นเวที ยังมีโอกาสได้เข้าไปใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีชุมชน
ส�ำหรับนักเขียนอาทิตย์ละ 1 ชิน้ ได้เขียนงาน ร่วมกับชาวบ้าน เช่น ร่วมสร้างบ้านหนึง่ หลัง
มาลงและรับค่าตอบแทนชิน้ ละ 1,000 บาท โดยใช้วสั ดุในท้องถิน่ และร่วมแรงกันท�ำด้วย
คนในหมู่บ้าน โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
โครงการคลินิกแม่ตาว หมอซินเทียร์
หมอซินเทียร์ให้การรักษาผู้พลัดถิ่น ตัง้ แต่ออกไปตัดไม้ไผ่เป็นแพลอยมาตามน�ำ้
ตลอดพรมแดนไทย-พม่า ณ อ.แม่สอด น�ำไปท�ำเสาบ้าน ท�ำฟากปูพนื้ ฝาบ้าน ประตู
จ.ตาก ผูเ้ จ็บป่วยทีไ่ ม่มเี งินและเข้าไม่ถงึ การ หน้าต่าง เหลาไม้ไผ่มาเป็นตอกแทนตะปู
รักษาในโรงพยาบาลทัว่ ไปจะเดินทางมารับ ออกไปเก็บใบไม้ (ใบตองตึง) มามุงหลังคา
การรักษาทีแ่ ม่ตาวคลินกิ หากผูป้ ว่ ยเดินทาง จนเกิดเป็นบ้านหนึ่งหลังพร้อมจะเข้าอยู่ได้
มาไม่ได้ คุณหมอก็จะส่งหน่วยแพทย์อาสา บางครั้งก็ไปเรียนรู้การปลูกข้าวเกี่ยวข้าว
เข้าไปถึงพืน้ ที่ โดยรวมมีผปู้ ว่ ยกว่า 5 แสนชีวติ เกีย่ วพืชผลต่างๆ ออกไปเก็บอาหารจากป่า
ที่แม่ตาวคลินิกได้ให้การรักษาต่อปี เป็นอีก หุงหาอาหารในป่า ล่องแพ จับปลา เราได้
โครงการที่รวมใจสานฝันช่วยเหลือต่อเนื่อง เข้าไปเรียนรู้ จึงได้รู้จักชีวิตความเป็นอยู่
ปีที่ผ่านมา โปรบุญชู เรืองกิจ เป็นตัวแทน ที่ ไ กลห่ า งออกไป ซึ่ ง ยากที่ ค นใช้ ชี วิ ต
นักกีฬามอบเงิน 900,000 บาท สร้างอาคาร ปกติในส่วนอื่นจะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้
IPU Building ส�ำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นความฝันของนักกีฬาไทยที่อยากจะ
อีกทัง้ ช่วยค่าจัดซือ้ อุปกรณ์การแพทย์ตา่ งๆ เข้าไปช่วยเหลือหน่วยเล็กๆ ในสังคม
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1 เดือน 42.195 KM
ทุกวัน หลังจากเลิกงาน เรามักจะคิดว่าเย็นนี้จะกินอะไร จะไปช็อปปิ้งที่ไหน หรือดูหนังเรื่องอะไรดี จะมีสักกี่คนที่
เปลี่ยนมาสวมชุดออกก�ำลังกายเพื่อออก “วิ่ง” วิ่งในเส้นทางวิ่งของบริษัท พร้อมกับเพื่อนๆ และรุ่นพี่รุ่นน้อง
ในบริษัท เป็นสิ่งที่เราอาจไม่เคยคิดกันมาก่อนและดูเหมือนยากที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วกับพวกเรา
ชาวสิงห์ บรรยากาศที่ทุกคนร่วมวิ่งไปด้วยกัน ต่างทักทายยิ้มแย้มให้แก่กัน ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “Boonrawd
Virtual Marathon” ซึ่งครั้งแรกนั้นก�ำหนดให้ว่ิงสะสมจนครบระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ภายในเวลา 1 เดือน
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โครงการดีๆ เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เสื้อ Finisher
ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ๆ โดยทั่วไป
พี่กอล์ฟ คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ จะมีการมอบเสื
้อ Finisher ให้กับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยเพื่อ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท แสดงให้เห็นว่านักวิ่งคนนั้นประสบความส�ำเร็จในการแข่ง
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เผยว่า เริ่มจาก มาแล้วรายการใดรายการหนึ่ง
แนวคิดของคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่ ประเภทการแข่งขันวิ่งมาราธอน
ต้องการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้คนใน 1. ฟันรัน (Fun Run) ระยะการวิง่ 5 กม. เหมาะกับผู้ไม่เคย
ครอบครัวสิงห์สามารถร่วมสนุกไปด้วยกันได้ 2. วิมิง่นมาราธอน
มิ าราธอน (Mini Marathon) ระยะการวิง่ 10 กม.
ที่ส�ำคัญ คุณต๊อดต้องการสร้างความรู้สึก เหมาะกับผูท้ เี่ ริม่ อยากวิง่ จริงจัง
ฮาล์ฟ มาราธอน (Half Marathon) ระยะการวิง่ 21 กม.
ของพนักงานให้กล้าที่จะวิ่งออกก�ำลังกาย 3. เหมาะกั
บนักวิง่ ทีเ่ ริม่ เจนสนาม
ภายในบริษัท วิ่งแล้วไม่รู้สึกแปลกและ 4. ฟูล มาราธอน (Full Marathon) ระยะการวิง่ 42.195 กม.
งขันระดับนานาชาติ
สนุกที่ได้วิ่ง จึงได้เกิดนโยบายการเปลี่ยน ** ระยะของการแข่
ประเภทฮาล์ฟ มาราธอน และฟูล มาราธอน เท่านั้น
ออฟฟิศให้เป็นสนามวิ่ง โดยมอบหมายให้ ที่นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อ Finisher
ทีมงานก�ำหนดเส้นทางวิ่งภายในบริษัท
ให้มีหลายเส้นทาง ในบรรยากาศที่ไม่ซ�้ำ
รวมทั้งได้ระยะการวิ่งที่เหมาะสม
Boonrawd Virtual Marathon
จัดขึ้นครั้งแรกที่สามเสนบริวเวอรี่ ก�ำหนด
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ตลอดเดือน
กรกฎาคม และจัดต่อมาในเดือนสิงหาคมที่
ปทุมธานีบริวเวอรี่ จากนีก้ จ็ ะมีตอ่ เนือ่ งไปที่
โรงงานของบริษทั ทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากเป็น
กิจกรรมวิ่งครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อพนักงาน
บุญรอดโดยเฉพาะ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
โครงการ “My First Marathon” มุ่งหวัง
ให้พนักงานทีไ่ ม่เคยวิง่ มาก่อนได้มาร่วมวิง่
ในลักษณะของเวอร์ชวลรัน (Virtual Run)
ซึ่งผู้วิ่งสามารถก�ำหนดวัน เวลา ในการวิ่ง
ด้วยตนเอง และวิ่งเก็บสะสมระยะทางได้
เรื่อยๆ เป็นการกระตุ้นให้พนักงานที่เป็น
นักวิ่งมือใหม่รู้จักแบ่งเวลาและวางแผน
การวิ่ง ท�ำให้ไม่รู้สึกว่าการวิ่งมาราธอน
เป็นเรื่องที่เหนื่อยเกินไป นอกจากนี้ ใครที่
วิง่ ตามกติกาของโครงการจนครบระยะทาง
ที่ก�ำหนด จะได้รับเสื้อ Finisher เป็นรางวัล
แห่งความภูมิใจด้วย
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1 Day
วันเริ่มกิจกรรมวันแรกคือ
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
นักวิ่งที่วิ่งจบระยะ 42.195 km
3 อันดับแรก ได้แก่

#1

ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ� (เบ้น)
ผู้ช่วยผู้จัดการ แบรนด์ข้าวพันดี

DURATION : 4.50
AVG. PACE : 6.8 min/km
AVG. SPEED : 8.7 km/h

#2

เอกณรงค์ ผลบุญมา (ติ้ว)
ผู้จัดการส่วนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

DURATION : 5.51
AVG. PACE : 8.3 min/km
AVG. SPEED : 7.2 km/h

เหตุผลที่คุณควรวิ่งออกกำ�ลังในบริษัท
•
•
•
•

อุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่
สนุกที่ได้ร่วมวิ่งไปพร้อมกับคนในครอบครัวสิงห์
มีแรงบันดาลใจในการวิ่งเพราะการชักชวนของเพื่อนร่วมงาน
มีนำ�้ ดื่มและห้องน�้ำบริการเพื่อความสะดวก

#3

พิชัย เพี้ยวสำ�อางค์ (หนุ่ม)
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่

DURATION : 5.55
AVG. PACE : 8.4 min/km
AVG. SPEED : 7.1 km/h
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“เราจะเห็นทุกคนที่มาร่วมวิ่งด้วยกันมีความสุข
มีรอยยิ้ม ได้ทักทายไถ่ถามกันว่า คุณวิ่งได้อันดับที่
เท่าไหร่แล้ว วิ่งได้กี่กิโลแล้ว กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ ค นที่ วิ่ ง อยากจะขยั บ อั น ดั บ ขึ้ น ไปอี ก อยากที่ จ ะ
สะสมระยะการวิ่ ง ต่ อ วั น ให้ ไ ด้ ม ากขึ้ น อี ก พวกเรา
ทีมงานก็จะคอยกระตุ้นให้คนสนุกกับการวิ่งมากขึ้น
ด้วยการให้รางวัลพิเศษ เชิญดารา คนมีชื่อเสียง รวมถึง
นักวิ่งมืออาชีพมาเป็นวิทยากรและร่วมวิ่งไปด้วยกัน
จนในที่สุดผลที่เกิดขึ้นคือ หลายคนที่ไม่เคยวิ่ง สามารถ
วิ่งได้ถึงวันละ 10 กิโลเมตร และหลายคนวิ่งครบระยะที่
ก�ำหนดแล้วก็ยังวิ่งต่อ เพราะอยากสุขภาพดี วิ่งเพราะ
สนุกที่ได้วิ่งไปพร้อมกับครอบครัวสิงห์” พี่กอล์ฟกล่าว
โครงการนี้ไม่เพียงให้ประโยชน์ด้านสุขภาพของ
พนั ก งาน และสร้ า งบรรยากาศที่ น ่ า รั ก อบอุ ่ น ขึ้ น ใน
ครอบครั ว สิ ง ห์ สิ่ ง ที่ พิ เ ศษอี ก ประการคื อ ทุ ก คนมี
โอกาสได้ทำ� บุญด้วย เพราะคุณต๊อด ได้ร่วมกับ คุณปิ๋ง
สรวิช ภิรมย์ภกั ดี บริจาคเงินให้กบั มูลนิธพิ ระยาภิรมย์ภกั ดี
ทุกๆ กิโลเมตรละ 10 บาทของการวิ่ง (หากเกิน 42
กิโลเมตร คิดเป็น 420 บาท) ดังนั้น ยิ่งระยะการวิ่ง
สะสมโดยรวมมีมาก เงินบริจาคก็จะยิ่งสูงขึ้น พนักงาน
ที่วิ่งจึงรู้สึกว่า ต่อให้วิ่งไม่ครบอย่างน้อยก็ได้ท�ำบุญ
ด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย อีกทั้งพนักงานที่ไม่สะดวกวิ่งก็
มีสว่ นร่วมได้ดว้ ยการบริจาคเงินใส่กล่อง ถือเป็นโครงการ
ที่ให้ประโยชน์ทั้งใจและกายจริงๆ
เห็นข้อดีมากมายอย่างนี้แล้ว โครงการ Boonrawd
Virtual Marathon ครั้งล่าสุด พวกเราชาวสิงห์จึงไม่ควร
พลาดมาร่วมวิง่ ไปด้วยกันอีกครัง้ กับกิจกรรมทีช่ อื่ “250 km
to 2019” ซึ่งจัดให้ชาวสิงห์ทั่วประเทศวิ่งสะสมระยะทาง
ให้ครบ 250 กิโลเมตร ภายในระยะเวลาตัง้ แต่ 3 กันยายน
ไปจนถึงสิ้นปี 2018 มาวิ่งไปด้วยกัน เพื่อเราทุกคน
จะได้สุขภาพดีต้อนรับปี 2019 ไปพร้อมๆ กัน

Tips for Boonrawd Runners
•
•
•
•
•
•
•
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ขณะวิ่งควรจิบน้ำ�และเกลือแร่ทุกๆ 2-3 กม.
ตั้งเป้าหมายการวิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่เพื่อรางวัล เพราะเป้าหมายเพื่อรางวัลมักแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บ
วิ่งวอร์มก่อนสัก 1-2 กม. แล้วยืดเส้นก่อนและหลังวิ่งทุกครั้ง
หากวิ่งระยะไกล ควรรับประทานอาหารก่อนวิ่ง 1-2 ชั่วโมง
นักวิ่งที่อายุค่อนข้างมากควรใช้วิธีเดินเร็วพร้อมแกว่งแขนไปมาหรือวิ่งเบาๆ ให้เหมาะกับวัย
ฟังเสียงร่างกาย ถ้าเหนื่อยมากก็วิ่งช้าลง เจ็บต้องหยุด มีวันและเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อน
ชวนเพื่อนมาวิ่งด้วยกันจะทำ�ให้วิ่งได้นานขึ้น
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LADY’S
RUN

19.07.18
รางวัลสำ�หรับนักวิ่งหญิง
ที่ทำ�ระยะได้สูงสุดภายในวันนั้น
3 อันดับ ได้แก่

#1

อรวรรณ จันทร์ชื่น (หนึ่ง)
นักบัญชี

DISTANCE : 36.04 km
DURATION : 6.25
AVG. PACE : 10.6 min/km

#2

จิราพร วรสายัณห์ (อ๋อม)
ผู้จัดการแผนกระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DISTANCE : 31.88 km
DURATION : 5.31
AVG. PACE : 10.3 min/km

#3

วรรณวลี สุขเกษม (แอ้ม)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน

DISTANCE : 25.21 km
DURATION : 3.44
AVG. PACE : 8.8 min/km
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

ครีเอทเครือ่ งดืม่ ในสไตล์คณ
ุ
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ดอล บุญมั่น ( ดอล )
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พิชญ์นี สัมฤทธิสุทธิ์ (นุ่น)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“สปาร์คกลิ้งไวน์รสมะพร้าว
ยี่ห้อ Prosecco di Coco”

“เครื่องดื่มรสมันม่วงค่ะ
ยี่ห้อ มันม่วงจัง”

นิธินันท์ คล้ายผึ้ง (เต็ม)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

ศิโรชา ปาระโมงค์ (เฟิร์ส)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ศรุตา อุดมโภคา (เอ๋ย)
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

“ค็อกเทลโซดารสมะม่วงกวน
ยี่ห้อ แม่...มะม่วง
สโลแกน อร่อยจนร้องเรียกแม่!!”

“กาแฟสดผสมไซรัปวานิลลาค่ะ
ยี่ห้อ Vanilla Coffee Plus Plus”

“เครื่องดื่มดับเบิ้ลช็อกรสยาคูลท์
ยี่ห้อ ช็อก โกะ โกะ”

เสกสรร กาญจนรัตน์ (โจ้)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

สุริยา สุขสุภักดิ์ (นิก)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“ชานมไข่มุก รสเมล่อนญี่ปุ่น
ยี่ห้อ Chacamu”

“รสมะนาวโซดาครับ
ยี่ห้อ มะนาวซ่าส์โซดาสิงห”์

SINGHA MAGAZINE

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

ของที่ระลึกครบรอบบริษัท
ของที่ระลึกครบรอบ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ครั้งแรก
คือในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เมื่อบริษัทฯ อายุครบ ๕๐ ปี จัดท�ำขึ้น
เพื่อเป็นที่ระลึกและขวัญก�ำลังใจในการจะน�ำพาบริษัทก้าวสู่
ทศวรรษถัดไป ได้มีการผลิตของที่ระลึกขึ้นทุกการครบรอบ
สิบปีหรือห้าปีของบริษัทฯ ซึ่งปีนี้ก็ได้มีของที่ระลึกในโอกาส
ครบรอบ ๘๕ ปี และในอนาคต บริษัทฯ ก็จะรุดหน้าสู่การ
ครบรอบ ๑๐๐ ปีต่อไป
ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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FAMILY BUSINESS
เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

ภาพวาดร้าน Ferrero โดย Dave Hopkins

ความหอมหวานที่เจือความขมของช็อกโกแลตเป็นที่โปรดปรานของคนทุกเพศทุกวัย
ผู้คนมอบช็อกโกแลตให้กันเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ และยี่ห้อช็อกโกแลตที่ถูกปากคนทั่วโลก
เป็นอันดับต้นๆ จะต้องมี นูเทลลา (Nutella) หรือ เฟอร์เรโร (Ferrero) ที่เราคุ้นเคยกันอยู่เสมอ
เพราะรสชาติที่อร่อยลงตัวด้วยสูตรเฉพาะอันโดดเด่นจากความเข้ากันของช็อกโกแลตและถั่ว
ทำ�ให้ช็อกโกแลตจากบริษัท Ferrero เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของคนทั่วโลก
68
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โรงงานและรถขนส่งของบริษัทในอดีต
Supercrema ผลิตภัณฑ์รุ่นแรกของนูเทลลา
บรรยากาศโรงงานในอดีต
โปสเตอร์เก่าของบริษัท
ขนมปังและช็อกโกแลตผสมถั่วเฮเซลนัท
พาสต้า จอห์นดูยา (Pasta gianduja)

ผู้ผลิตช็อกโกแลต Ferrero เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดกิจการมานานกว่า 70 ปี
ดูแลผ่านมาแล้ว 3 รุ่น และยังคงความเป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเหนียวแน่น ธุรกิจเริ่มมี
ชือ่ เสียงโด่งดังจากผลิตภัณฑ์ “Nutella” ทีค่ นไทยรูจ้ กั ดี จุดเริม่ ต้นของความส�ำเร็จมาจาก
ผู้คิดค้นสูตรซึ่งเป็นพ่อค้าร้านขนมหวานชาวอิตาเลียนในเมืองอัลบา นามว่า ปิเอโตร
เฟอร์เรโร (Pietro Ferrero)
ช่วงทศวรรษที่ 1940 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ปิเอโตรเผชิญกับปัญหา
ขาดแคลนโกโก้ที่ส่งผลให้การผลิตช็อกโกแลตมีต้นทุนสูงมาก เพื่อไม่ให้ต้องขาย
ช็อกโกแลตในราคาที่สูงเกินไป เขาจึงเริ่มท�ำสูตรช็อกโกแลตผสมถั่วเฮเซลนัท เรียกว่า
พาสต้า จอห์นดูยา (Pasta gianduja) ในแบบของเขา โดยปรับรสชาติให้เหมาะกับการ
ป้ายลงบนขนมปังแทนการผลิตช็อกโกแลตเป็นแท่งๆ ตามที่นิยมทั่วไป และวางออกขาย
ในปี 1946 ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นขนมปังแข็งห่อด้วยกระดาษฟรอยด์และมีจอห์นดูยา
สอดไส้อยูข่ า้ งใน เวลารับประทานต้องใช้มดี ตัดแบ่ง แต่ปรากฏว่าครีมช็อกโกแลตผสมถัว่
ข้างในได้รับความนิยมจนบางคนกินแต่ไส้ ไม่กินขนมปัง แล้วก็ขายดีมาก
เมื่อกิจการรุ่งเรือง จากร้านขนมเล็กๆ ปิเอโตรก่อตั้งบริษัท Ferrero เพื่อผลิตและ
จ�ำหน่ายขนมปังไส้จอห์นดูยา โดยมีนอ้ งชายชือ่ จิโอวานนิ (Giovanni) คอยช่วยเหลือ แต่
เพียง 3 ปีต่อมา ปิเอโตรก็เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง 50 ปี กิจการจึงตกทอดสู่บุตรชายเพียง
คนเดียวของเขา มิเคเล เฟอร์เรโร (Michele Ferrero) ผู้นั่งแท่นบริหารตั้งแต่อายุ 24 ปี
เขาท�ำให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ดว้ ยการน�ำสูตรครีมช็อกโกแลตของพ่อมา
ปรับเพิ่มเติมและไม่ได้ขายเป็นขนมปัง แต่นำ� ครีมช็อกโกแลตผสมถั่วมาใส่ขวดพลาสติก
SINGHA MAGAZINE
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ช็อกโกแลต Ferrero และ Nutella ของบริษัท Ferrero ในปัจจุบัน

ที่ดูธรรมดาพร้อมชูคอนเซ็ปต์ว่า “กินกับอะไรก็อร่อย” เขาเรียก
ครีมช็อกโกแลตสูตรใหม่ของบริษัทว่า “นูเทลลา” (Nutella) ซึ่งมา
จากค�ำว่า nut ที่แปลว่า “ถั่ว” นั่นเอง Nutella วางขายครั้งแรก
ในปี 1964 ได้รับความนิยมไปทั่วโลกภายในเวลาไม่นาน ส่งผลให้
ช็อกโกแลตขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ไม่ได้เป็นเพียงขนมราคาแพง
ตามทัศนคติเดิมๆ แต่สามารถเข้าถึงคนทัว่ ไป และรับประทานคูก่ บั
อาหารได้หลายเมนู
มิเคเลดูแลโรงงานผลิตช็อกโกแลต Ferrero ตั้งแต่ปี 1949
ภายใต้การบริหารของเขา บริษัทขยายกิจการออกไป เขาเป็นชาว
อิตาเลียนรายแรกหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีเ่ ปิดโรงงานผลิตขนม
และก่อตั้งส�ำนักงานในต่างประเทศ โดย จิโอวานนิ อาของเขา
เป็นผู้ดูแลเครือข่ายการขายอย่างมีประสิทธิภาพจนบริษัทเติบโต
เป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง ในปี 1956 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การขยายธุรกิจครอบครัว Ferrero ในยุโรป มีการประเดิมเปิด
โรงงานการผลิตแหล่งใหญ่ที่เยอรมนี ตามด้วยฝรั่งเศส และก่อตั้ง
ส�ำนักงานขายรวมถึงศูนย์การผลิตที่เบลเยียม ก่อนจะขยายไปยัง
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร
และอีกหลายประเทศในภูมิภาค จากนั้นได้ขยายสู่ทวีปอเมริกา
ทั้งเหนือและใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย
และไม่นานมานี้ที่ตุรกี เม็กซิโก และจีน
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แบรนด์ชอ็ กโกแลตภายใต้บริษทั ได้แก่ Mon Chéri, Kinder,
Tic Tac, Ferrero และที่เป็นเรือธงส�ำคัญคือ Nutella ทุกแบรนด์
เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960-1980 และเกือบทุกแบรนด์ยังได้รับ
ความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ส่วน Nutella ได้รับความนิยมไม่
เสื่อมคลาย โดยประเทศที่บริโภค Nutella มากที่สุดคือเยอรมนี
รองลงมาคือฝรัง่ เศส ตามด้วยอิตาลีบา้ นเกิด ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้
ท�ำให้บริษทั ได้รบั การจัดอันดับว่าเป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในโลก
ในปี 2009 พร้อมกับได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจที่รักษาความลับมากที่สุด
ในโลกด้วย เพราะต้องระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลการผลิต
ครอบครัวจึงไม่เคยจัดแถลงข่าว และไม่เคยให้สอื่ มวลชนเยีย่ มชม
โรงงาน เครื่องจักรที่ใช้ก็ออกแบบโดยวิศวกรภายในบริษัทเอง
ครอบครัว Ferrero ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ร�่ำรวยที่สุดใน
อิตาลีตงั้ แต่ปี 2008 และติด 20 อันดับแรกของตระกูลทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ
ในโลกอย่างต่อเนื่องหลายปี มิเคเล มีบุตรชาย 2 คน เขาตั้งชื่อลูก
ตามนามของผู้ก่อตั้งบริษัททั้งสองคือ ปิเอโตร และ จิโอวานนิ
ตามล�ำดับ ปิเอโตร เฟอร์เรโร จูเนียร์ บุตรชายคนโตเริ่มเข้าช่วย
งานของบริษัทตั้งแต่ปี 1985 และได้เป็น CEO ในปี 1997 ด้วยวัย
34 ปี เขาบริหารงานร่วมกับน้องชาย ขณะทีม่ เิ คเลได้ถอยบทบาท
ของตัวเองลงเพราะความชรา แต่ปิเอโตรจูเนียร์สานต่อกิจการ
อันรุ่งโรจน์ของตระกูลอยู่ได้ 14 ปี เขาก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน

ในเดือนเมษายนปี 2011 ขณะอายุได้ 47 ปี
จากอาการหัวใจวายขณะปัน่ จักรยานอยูใ่ น
เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ท�ำให้
จิโอวานนิ น้องชายของเขาเป็นเสาหลักของ
ธุรกิจอันใหญ่โตนี้ต่อไป
ภายหลังการเสียชีวติ ของทายาทคนโต
4 ปีต่อมา มิเคเลเจ้าพ่อ Nutella ผู้สร้าง
อาณาจักร Ferrero ก็จากโลกนีไ้ ปขณะอายุ
89 ปีเพราะอาการป่วยที่รุมเร้าอยู่หลาย
เดือน เป็นข่าวสัน้ ๆ ทีส่ ะเทือนใจคนทัว่ โลก
ทั้ ง เขายั ง เสี ย ชี วิ ต ในวั น วาเลนไทน์ ที่
ช็อ กโกแลตจะขายดี มาก ช่วงเวลานั้น
บริษัทมีการผลิต Nutella ถึง 365,000 ตัน
ต่อปี ในโรงงาน 11 แห่งทั่วโลก มีเงิน
หมุนเวียนในแต่ละปีสูงถึงประมาณ 9,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลระบุว่าเพื่อการ
ผลิ ต ครี ม ช็ อ กโกแลตผสมถั่ ว ยอดนิ ย ม
รวมถึง Ferrero Rocher ท�ำให้บริษัท
กลายเป็ น ผู ้ ซื้ อ เฮเซลนั ท รายใหญ่ ที่ สุ ด
ของโลก โดยมีสัดส่วนการซื้อถึงร้อยละ 25
ของการผลิตเฮเซลนัททั้งหมดในปี 2014
จนในที่สุด Ferrero Group ก็เข้าซื้อกิจการ
ของ Oltan Group บริษัทสัญชาติตุรกี
ที่ผลิตเฮเซลนัทรายใหญ่ที่สุดของโลก
ปัจจุบนั จิโอวานนิ เฟอร์เรโร วัย 53 ปี
เป็นทั้ง CEO และประธานกรรมการบริษัท
ดูแลกิจการที่มีบริษัทการค้า 38 บริษัท
โรงงาน 18 โรงงาน มีพนักงานร่วม 40,000

ชีวติ มีสำ� นักงานใหญ่ระหว่างประเทศอยูท่ ี่
ลักเซมเบิร์ก ขณะที่ Nutella มีวางขายอยู่
มากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก จิโอวานนิ
ได้น�ำบริษัทก้าวสู่การท�ำธุรกิจแบบใหม่
จากที่เคยขยายธุรกิจโดยเน้นคุณภาพและ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในแบบของตัวเอง
มาตลอด ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาสู่การขยาย
ธุรกิจด้วยการควบรวมกิจการ
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ Ferrero Group
ท�ำการเข้าซื้อธุรกิจต่างชาติไปแล้ว ได้แก่
Thorntons แบรนด์ ช็ อ กโกแลตเก่ า แก่
ของอังกฤษ Ferrara Candy Company
เจ้าของแบรนด์ Jujyfruit และ Lemonhead
ในสหรัฐฯ และเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมายังได้จา่ ย
ไปกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพือ่ ซือ้
ธุรกิจขนมของบริษทั เนสท์เล่ในอเมริกา ซึง่
ประกอบด้วยแบรนด์ Butterfinger, Baby
Ruth, Oh Henry!, Laffy Taffy และ Nerds
แต่ปราศจากแบรนด์ยอดนิยมอย่าง Kit Kat
ส่งผลให้ Ferrero Group กลายเป็นบริษัท
ช็อกโกแลตที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐฯ
และทัว่ โลก ส่งผลให้ขอ้ มูลการท�ำธุรกิจของ
บริษัทเปิดเผยขึ้นกว่าแต่ก่อน
จิโอวานนิยงั ได้ออกจากขนบเดิมของ
ครอบครัวด้วยการมอบต�ำแหน่ง CEO ให้กบั
ลาโป ซีวีเลตติ (Lapo Civiletti) ในเดือน
กันยายน ปี 2017 ท�ำให้เป็นครั้งแรกที่
คนนอกตระกูลได้ขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุด

จิโอวานนิ เฟอร์เรโร

ของบริษัท ส่วนตัวเขาเองยังเป็นประธาน
กรรมการ จิโอวานนิกล่าวว่า เขาไม่เคยคิด
ที่จะยุติความเป็นธุรกิจครอบครัว แต่การ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็เพื่อสู้กับแรงกดดัน
จากคู่แข่งและเน้นการสร้างผลก�ำไรใน
ระยะยาว ทั้งนี้ เขามีบุตรชาย 2 คนคือ
มิเชล (Michael) และ เบอร์นาร์ด (Bernard)
ซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่
แนวทางการบริหารของผู้นำ� Ferrero
คนล่าสุด ท�ำให้บริษทั ต้องใช้จา่ ยสูงมากและ
สวนทางกับวิสยั ทัศน์ของพ่อผูล้ ว่ งลับรวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญในวงการ หากเขาตัดสินใจ
พลาด ส่วนแบ่งการตลาดของ Ferrero ก็
อาจจะต้องสัน่ คลอน แต่สงิ่ ทีท่ า้ ทายกว่านัน้
คือ การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ยัง
ครองใจคนทั่ ว โลกที่ ต ่ า งก� ำ ลั ง หั น เหมา
สนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrero_SpA
https://www.ferrero.com/the-ferrero-group/a-family-story
https://www.reuters.com/article/us-nestle-m-a-ferrero-strategy/
dealmaking-ferrero-tycoon-breaks-decades-of-family-tradition
https://www.forbes.com/feature/ferrero-candy-empire

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ferrero

ที่มาภาพ
http://saahub.com/2017/08/dave-hopkins-al-fresco-scene/
https://foodfriends.ru/people-and-food/person/michele-ferrero
http://www.pinsdaddy.com/ferrero-rocher-factory
https://www.timetoast.com/timelines/ferrero
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/ferrero
https://www.infiltrato.it/costume-societa/storia-nutella-ferrero/
https://www.firstversions.com/2015/03/nutella.html
https://plus.google.com/collection/gzhKSE
https://discoverhowtomake.com/2018/07/03/all-you-can-eat/
http://www.investingbb.com/ferrero-products.html
https://blog.zooppa.com/film-golden-experience-ferrero-rocher/
http://www.sendflowers4.info/ferrero-villers-ecalles-d100d07/
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เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

Robert
Downey,
Jr.
โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์
แบดบอยตัวจริงแห่งฮอลลีวูด

หนังซูเปอร์ฮีโร่เกือบทุกเรื่อง พระเอกจะมีจิตวิญญาณความเป็นวีรบุรุษกอบกู้โลกในแบบที่คนดีๆ
พึงกระท�ำตามสูตรของหนัง แต่มีบางเรื่องที่กว่าพระเอกจะผันตัวมาเป็นวีรบุรุษได้ก็ต้องท�ำเรื่องไม่ดี
และได้รับบทเรียนมาก่อน อย่างเรื่อง “ไอรอนแมน” (Iron Man) ใครชอบดูหนังคงจะร้องอ๋อ
เพราะไอรอนแมนเป็นมหาเศรษฐีจอมเสเพล นักประดิษฐ์และพ่อค้าอาวุธสงคราม ก่อนจะตระหนักได้ว่า
เขาควรใช้ความสามารถของตัวเองช่วยโลกมากกว่า
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เปล่า เราไม่ได้จะพูดถึงหนังเรือ่ งนี้ เราจะพูดถึงนักแสดงผูส้ วม ความฝันที่จะเป็นนักแสดง เขาย้ายมาอยู่ในย่านฮอลลีวูด และ
บทบาทเป็น “โทนี่ สตาร์ค” หรือไอรอนแมนต่างหาก เขาคือ เช่าอพาร์ตเมนต์โดยมีเพื่อนร่วมห้องคือ คีเฟอร์ ซูเธอร์แลนด์ ซึ่ง
“โรเบิรต์ ดาวนีย์ จูเนียร์” (Robert Downy Jr.) กล่าวกันว่าไม่มใี คร ก็เป็นนักแสดงชือ่ ดังอยูใ่ นขณะนีเ้ ช่นกัน ช่วงนัน้ เขาท�ำงานเป็นเด็ก
เหมาะกับบทมหาเศรษฐีที่ใช้ชีวิตแย่ๆ เท่าเขาอีกแล้ว อาจเพราะ ในร้านอาหารและร้านรองเท้า พร้อมกับพยายามสะสมชื่อเสียง
ในฐานะนักแสดงภาพยนตร์และเล่น
ชีวติ ของพระเอกคนนีม้ บี างส่วนคล้าย
ละครเวทีบ้าง แต่ก็มักจะได้รับเพียง
กับตัวละคร คือรุ่งโรจน์ รุ่งริ่ง แล้วก็
บทเล็กๆ บางครัง้ เขาถูกตัดบทจนแทบ
หมิน่ เหม่ศลี ธรรม ต้องบอกว่าเส้นทางสู่
ไม่โผล่ในหนังด้วยซ�ำ้ ในปี 1985 เขา
การเป็นนักแสดงระดับ A-List ในวงการ
ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในทีมพิธีกรวัยรุ่น
ฮอลลีวูดของเขา เหมือนลูกคลื่นที่ดิ่ง
ของรายการ Saturday Night Live
ขึ้นแล้วก็ดิ่งลงทันที เรื่องราวชีวิตอัน
รายการตลกวาไรตี้ชื่อดังของอเมริกา
โลดโผนของเขาเริ่มมาตั้งแต่วัยเด็ก
ปี 1985 ขณะเป็นพิธกี รรายการ Saturday Night Live
แต่กลับถูกวิจารณ์ว่าเขาไม่ตลกเอา
โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ เกิด
ซะเลย จากนั้นเขาก็ถูกปลดพร้อมกับ
วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1965 เป็นชาว
เพื่อนในทีมอีกหลายคน
อเมริกนั ในครอบครัวทีร่ ำ�่ รวยและเป็น
แต่เพียงไม่นานดาวนีย์ก็พิสูจน์
ศิลปิน พ่อของเขา โรเบิร์ต ดาวนีย์
ให้ เ ห็ น ฝี มื อ การแสดงที่ พั ฒ นาขึ้ น
ซี เ นี ย ร์ เป็ น นั ก แสดงและผู ้ ก� ำ กั บ
จนได้โอกาสเป็นนักแสดงน�ำครั้งแรก
ภาพยนตร์ ส่วนมารดา เอลซี แอนน์
ในเรื่อง The Pick-up Artist (1987)
ฟอร์ด เป็นนักแสดงเช่นกัน ดาวนียจ์ งึ
ปรากฏตั
ว
ในสื
อ
่
ครั
ง
้
แรกหลั
ง
จากถู
ก
จั
บ
ในเดื
อ
น
ก.ค.
ปี
1996
จากนั้นเขาก็แจ้งเกิดเต็มตัวจาก Less
เกิดมาหน้าตาหล่อเหลา เขาเป็นบุตร
Than Zero (1987) ในบทของ จูเลียน
คนที่สองและคนเล็กของครอบครัว
เวลส์ ลูกชายมหาเศรษฐีที่ชีวิตพัง
ชีวิตของเขาน่าจะสมบูรณ์พร้อมแต่
เพราะเสพยา บทนีเ้ ข้าทางดาวนียม์ าก
กลั บ มี ค วามระหองระแหงในบ้ า น
เขาได้รบั ค�ำชมว่าเล่นได้ยอดเยีย่ ม แต่
และปัญหายาเสพติดทีจ่ ะหลอกหลอน
ก็บทนีอ้ กี เช่นกันทีท่ ำ� ให้การเสพยาใน
เขาไปอีกครึ่งชีวิต
เรือ่ งเลยเถิดเข้ามาในชีวติ จริงของเขา
พ่อของดาวนียเ์ สพกัญชา เขายืน่
ขณะที่ยาเสพติดกลับเข้ามาใน
มันให้ลูกชายที่อายุ 6 ขวบลองด้วย
ซูซาน เลวิน ภรรยาคนปัจจุบนั
ชีวิต ดาวนีย์ก�ำลังเป็นดาวรุ่ง ช่วงปี
ดาวนีย์บอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกได้ว่า
1987-1995 เขาได้เล่นหนังฟอร์ม
พ่อพยายามถ่ายทอดความรักที่มีต่อ
ใหญ่ในบทเด่นๆ และเรื่องที่ท�ำให้
เขาในแบบของพ่อ ดาวนียเ์ ห็นพ่อเป็น
เขาโด่งดังอย่างแท้จริงคือ Chaplin
ไอดอล เมือ่ พ่อกับแม่หย่ากันตอนเขา
(1992) โดยรับบทเป็น ชาร์ลยี ์ แชปลิน
อายุ 11 ปี ดาวนีย์ก็อยู่กับพ่อ ผลงาน
ยอดนักแสดงแห่งยุคหนังเงียบ ดาวนีย์
การแสดงเรือ่ งแรกในชีวติ ก็เป็นหนังที่
ต้องฝึกฝนการเล่นไวโอลินและฝึก
พ่อสร้าง เรือ่ ง Pound (1970) ตอนนัน้
ถ่ายภาพกับลูกชายวัยสองขวบครึง่ เมือ่ ปี 2014
ตี เทนนิ ส ด้ ว ยมื อ ซ้ ายให้ เหมื อ นกั บ
เขาเพิ่งอายุ 5 ขวบ เล่นเป็นลูกสุนัข
นอกจากการแสดง เขามีทกั ษะการเต้น ร้องเพลง เล่นเปียโน กีตาร์ แชปลิน เขาได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดง
น�ำยอดเยีย่ มจากบทนีด้ ว้ ย แต่ไปได้รางวัล BAFTA สาขาเดียวกันนี้
และกลอง เรียกว่ามีพื้นฐานความเป็นศิลปินพร้อมสรรพ
ในช่วงวัยรุ่น ดาวนีย์เลิกเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อไล่ตาม จากเกาะอังกฤษแทน
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แม้ชวี ติ การแสดงก�ำลังขึน้ สูท่ สี่ งู ดาวนียใ์ นวัย 30 ต้นๆ กลับ
ปล่อยให้ตัวเองร่วงหล่น เขาใช้สารเสพติดอย่างหนัก ทั้งโคเคน
เฮโรอีน กัญชา จนดาราสาว ซาราห์ เจสสิก้า ปาร์กเกอร์ แฟนที่
คบกันมานานขอเลิก แต่เขาก็แต่งงานกับคนรักใหม่คือ เดบอห์รา
ฟอลคอนเนอร์ แทบจะทันที ทัง้ คูม่ ลี กู ด้วยกันหนึง่ คน จนในปี 1996
ดาวนียถ์ กู จับฐานครอบครองยาเสพติด
และอาวุธปืน เขาโดนภาคทัณฑ์ 3 ปี
พร้อมถูกส่งตัวไปบ�ำบัดแต่ก็ไม่หาย
จนต้องนอนคุกอยู่ 6 เดือน เขาเดิน
เข้าออกเรือนจ�ำ ศาล และสถานบ�ำบัด
เป็นว่าเล่น ตอนไหนที่พ้นโทษออกมา
ก็ใช้ชีวิตเละเทะเหมือนเดิม กระทั่ง
ภรรยาพาลูกหนี
ถึ ง อย่ า งนั้ น เขาก็ มี ง านแสดง
เข้ามาบ้างแม้ไม่ใช่บทเด่น ก่อนจะถูก
จับอีกครัง้ ในปี 1999 เพราะละเมิดการ
ตรวจสารเสพติด คราวนีเ้ ขาถูกตัดสิน
ให้จ�ำคุก 3 ปี โดนปลดจากหนังหลาย
เรื่องที่รับเล่นไว้ หรือบางเรื่องที่ได้
ถ่ายท�ำก็จะมีผู้คุมมานั่งประกบอยู่
ในกอง แต่ดาวนีย์จ�ำคุกอยู่เพียง 1 ปีก็พ้นโทษออกมาเพราะเงิน
ประกันและความประพฤติที่ดีขึ้น
ต้นปี 2000 เขาได้ร่วมแสดงซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Ally McBeal
ตั้งใจจะกลับตัวเพราะอยากพบหน้าลูก แล้วเขาก็ทำ� ได้ดีจนเป็นที่
ชื่นชอบของคนดู แถมยังคว้ารางวัลลูกโลกทองค�ำสาขานักแสดง
สมทบยอดเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ได้แต่งเพลงและออกอัลบัม แต่
เพียงไม่นานชีวติ ก็พงั อีก เขาถูกจับครัง้ ที่ 3 ก่อนสิน้ ปี ข้อหาเล่นยา
ในห้องพักของโรงแรม คราวนี้หลายคนฟันธงว่าอนาคตของเขา
จบสิ้นแล้ว ซีรีส์ที่เล่นอยู่ตัดบทเขาทิ้ง เหลือเพียงรับเชิญมาบ้าง
เพือ่ ให้เนือ้ เรือ่ งไม่ตดิ ขัด โปรเจคต์ใดๆ ทีว่ างตัวเขาไว้ยกเลิกหมด
4 เดือนต่อมา ต�ำรวจลอสแอนเจลีสพบเขาเดินเร่ร่อน
เท้าเปล่าอยู่ในเมืองคัลเวอร์ ตกงาน ไม่มีเงิน มีแต่ยาเสพติด
และคดี ดาวนียไ์ ม่ได้ยนื่ อุทธรณ์การตัดสินของศาลเพือ่ ยอมรับการ
เข้าสถานบ�ำบัดและถูกควบคุมความประพฤติ 3 ปี เป็นความโชคดี
ของเขาที่มีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการส่งผู้ติดยาที่ไม่ได้ก่อ
อาชญากรรมรุนแรงไปบ�ำบัดแทนการส่งเข้าคุก
หลังผ่านการบ�ำบัดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ในที่สุดดาวนีย์ก็กลับมา
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ท�ำงานในปี 2001 แต่การหวนคืนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ไม่มีนายทุนท�ำ
หนังคนไหนอยากเสีย่ งกับความคุม้ ดีคมุ้ ร้ายของเขา ช่วงทีย่ งั เตะฝุน่
เขาได้ไปนั่งกินเบอร์เกอร์ที่ร้าน Burger King พร้อมกับใช้เวลานั้น
ทบทวนชีวติ ทีผ่ า่ นมาของตัวเอง จากนัน้ เขาก็ลกุ ขึน้ เดินออกจากร้าน
และน�ำยาเสพติดที่มีทิ้งลงทะเลทั้งหมด ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่
ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกตลอดชีวิตที่เหลือ
ภายหลังเมือ่ เรือ่ งนีเ้ ผยแพร่ออกไป เขา
ได้สิทธิกิน Burger King ฟรีตลอดชีวิต
ดาวนีย์อาศัยสิ่งที่เหลืออยู่ในตัว
นัน่ คือ ฝีมอื การแสดง ประกอบกับความ
มีน�้ำใจของเพื่อนในวงการโดยเฉพาะ
เมล กิบสัน ที่ช่วยให้เขาได้กลับมา
เล่นหนังในบทดีๆ อีกครั้งในปี 2003
นอกจากนี้เขายังมีแรงใจส�ำคัญจาก
การพบรักใหม่กับ ซูซาน เลวิน ผู้ช่วย
โปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องหนึ่งที่เขาได้
แสดง ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2005 และ
มีบุตรด้วยกัน 2 คน
ชีวิตของดาวนีย์ขึ้นสู่จุดสูงสุด
ในปี 2008 เมื่อเขาอายุ 43 ปี เขาได้
แสดงหนังฮีโร่แนวตลาดเรื่อง Iron Man โดยได้เป็นพระเอกของ
เรื่อง จริงๆ ก็เกือบจะไม่ได้เล่นอยู่แล้ว แต่ผู้ก�ำกับและผู้แคส
นักแสดงยืนกระต่ายขาเดียวว่าเขาเหมาะกับบทนี้ที่สุด แล้วก็จริง
ตามนั้น เขาท�ำให้หนังเรื่องนี้ทะยานสู่บล็อคบัสเตอร์ โกยเงินได้
หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั่วโลก คนดูทุกคนล้วนติดภาพ
เขาในฐานะฮีโร่เกราะเหล็กมาดกวน คนดูหนังรุ่นใหม่ๆ ก็ชื่นชอบ
เขา แม้หลายคนจะรู้ว่าเขาเคยติดยามาก่อน
น่าเสียดายทีเ่ ขาคงประสบความส�ำเร็จเร็วกว่านีม้ าก หากไม่
มัวเสียเวลาไปกับยาเสพติด เส้นทางชีวติ สีเทานีเ้ องท�ำให้เขาได้ฉายา
ว่าเป็น “แบดบอย” ตัวจริงของฮอลลีวดู บ้างก็วา่ เขาเป็นแมวเก้า
ชีวติ ทีฆ่ า่ ไม่ตาย ถึงอย่างนัน้ ดาวนียก์ ไ็ ม่อายทีจ่ ะให้ชวี ติ ของเขาเป็น
อุทาหรณ์ของใครหลายคนเรือ่ งยาเสพติด และเป็นตัวอย่างของคน
ก้าวพลาดทีก่ ลับตัวกลับใจจนกลับมามีทยี่ นื ในสังคมได้ในทีส่ ดุ
ขอบคุณข้อมูลจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Downey_Jr.
https://www.biography.com/people/robertdowney-jr-9542052
https://pantip.com/topic/35350470

ที่มาภาพ

https://www.gettyimages.com.au/
https://gazettereview.com/
https://www.vanityfair.com/
http://news.bbc.co.uk/
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9

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

นวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต

ไม่มีใครล่วงรู้อนาคต แต่บางเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันก็ได้ส่งสัญญาณบางอย่างที่ทำ�ให้เราซึ่งไม่จำ�เป็นต้องเป็น
หมอดูก็สามารถทำ�นายอนาคตได้ เช่น เรื่องปากท้องของมนุษยชาติ เห็นได้ชัดว่าชาวโลกกำ�ลังจะประสบปัญหา
ขาดแคลนอาหาร เพราะวัตถุดิบจากธรรมชาติเริ่มร่อยหรอและจำ�นวนประชากรก็กำ�ลังจะล้นโลก

นักวิทยาศาสตร์เองได้เริม่
คิดค้นกันอย่างจริงจังแล้วว่า ถ้า
วันหนึง่ สิง่ ทีเ่ รากินกันอยูท่ กุ วันนี้
หมดไปจริงๆ แล้วในอีกไม่กี่
ทศวรรษถั ด ไปมนุ ษ ยชาติ จ ะ
กินอะไร หรือมนุษย์จะสามารถ
สร้างนวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวกับ
อาหารได้บ้าง
พวกเขาคาดการณ์กนั แล้ว
ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้
ใหม่ๆ ขณะนี้มีตัวอย่างที่คาด
กันว่าเป็นเรือ่ งเป็นไปได้เกีย่ วกับ
อาหารที่ลูกหลานของเราจะได้
สั ม ผั ส หรื อ ลิ้ ม ลองในอนาคต
หรือเราอาจจะได้ลองด้วยตัวเอง
หากปัญหาขาดแคลนทรัพยากร
อาหารรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ

แมลง Insects

1

สถาบันวิจัยอาหารและพืชพรรณของ
UN ระบุว่า แมลงจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะ
ถูกมนุษยชาติที่มีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 2,000
ล้านคนรับประทาน แม้ว่าบางคนจะรังเกียจ
การกินแมลง แต่จริงๆ แล้วแมลงมีคุณค่า
ทางสารอาหารประเภทไขมัน วิตามิน กากใย
โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ นอกจากนี้การ
บริ โ ภคแมลงยั ง เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มากกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะการท�ำ
ปศุสตั ว์เพือ่ การบริโภคมีตน้ ทุนสูงและยังสร้าง
มลภาวะให้กับโลกทางหนึ่ง ในขณะที่แมลง
ให้คุณค่าทางอาหารไม่แพ้กันและมีต้นทุนที่
ต�่ำกว่ามาก อีกทั้งรสชาติของแมลงบางชนิด
ยังคล้ายกับรสชาติอาหารที่เราคุ้นเคย เช่น
แอปเปิ้ล เบคอน เนยถั่ว ปลา

2

บรรจุภัณฑ์อาหาร
ที่ย่อยสลายได้เอง

Self-decomposing food packages

บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ หี บ ห่ อ ของอาหารที่
มักเป็นโฟมหรือพลาสติกจะใช้เวลานานนับ
ศตวรรษในการย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
จึงมีผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลาย
ได้เอง นัน่ คือบริษทั Tomorrow Machine ใน
ประเทศสวีเดน ซึง่ คิดค้นบรรจุภณั ฑ์นำ�้ มันที่
ผลิตจากคาราเมล น�ำ้ ตาล และไข หรือหีบ
ห่อนุม่ ๆ ทีท่ ำ� จากสาหร่ายทะเลและน�ำ้ รวมถึง
ถุงทีท่ ำ� จากขีผ้ งึ้ ซึง่ ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
แม้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานไม่ต่าง
จากอาหาร แต่อาจช่วยแก้ปัญหาการย่อย
สลายยากของถุงพลาสติกได้ในอนาคต
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สาหร่าย Algae

เนื้อที่ปลูกถ่ายในห้องแล็บ

จากบทความวิชาการในวารสาร Algal Research ปี 2013
พบว่า ตะไคร่น้ำ�และพืชจำ�พวกสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายทะเล
ที่มีขนาดเล็ก ผลิตโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต สารอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าบางชนิดมีกรดไขมัน
โอเมก้า-3 ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจของมนุษย์ ช่วยในเรื่อง
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ความจำ� และการมองเห็น พืช
ชนิดนี้จึงอาจกลายมาเป็นแหล่งอาหารสำ�คัญในอนาคต ปัจจุบัน
ก็ได้มกี ารบริโภคบ้างแล้วในรูปแบบอาหารเสริม แต่กย็ งั ต้องพัฒนา
ให้เป็นสิ่งที่บริโภคได้อย่างไม่มีปัญหากับระบบทางเดินอาหาร

3

การผลิตเนื้อขึ้นเองในห้องแล็บอาจเป็นการฝืนธรรมชาติ
แต่ก็มีการทดลองเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์ในอนาคต
และนักวิทยาศาสตร์จากบริษทั Memphis Meat and Mosa Meat
ดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้แล้ว พวกเขานำ�สเต็มเซลล์จากสัตว์ (เป็น
วิธีที่ไม่ทรมานสัตว์) มาผลิตเป็นเนื้อสังเคราะห์ขึ้นเองในห้องแล็บ
หน้าตาเนื้อที่ออกมาก็ไม่ต่างจากก้อนเนื้ออัดในแฮมเบอร์เกอร์
ประมาณกันคร่าวๆ ได้ว่าวัว 1 ตัว สามารถผลิตเนื้อสังเคราะห์
ในห้องแล็บได้ถึง 10 ตัน แต่มูลค่าของก้อนเนื้อที่ผลิตขึ้นได้เองนี้
สูงถึง 2,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อน้ำ�หนัก 450 กรัมเลยทีเดียว

4

6

5

อาหารทะเลปลอม

Fake fish and seafood

ขวดน�้ำกินได้

Edible water bottles

ศูนย์วจิ ยั สาหร่ายทะเลในกรุงลอนดอนได้นำ�เสนอ
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้แทนขวดน้ำ�ซึ่งผลิตจากสาหร่ายทะเล
บรรจุภัณฑ์นี้ใช้บรรจุของเหลวชนิดอื่นอย่างเหล้าหรือ
เครื่องสำ�อางเหลวได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกว่า
พลาสติกจึงประหยัดต้นทุนในการผลิตลงได้มาก
78

Lab-grown meat

SINGHA MAGAZINE

ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ นื้ อ วั ว ที่ ม นุ ษ ย์ สั ง เคราะห์ ขึ้ น ได้ เ องในห้ อ งแล็ บ
เนื้อปลาก็สังเคราะห์ขึ้นได้เองเหมือนกัน โดยนักวิทยาศาสตร์จาก
วิทยาลัย Touro ในสหรัฐฯ ได้ทำ�การสร้างชิ้นปลาขึ้นเอง ตั้งแต่ปี
2002 โดยการจุ่มกล้ามเนื้อปลาทองลงในเซรุ่มจากครรภ์ของวัว
พอทำ�เนือ้ ปลาสังเคราะห์สำ�เร็จต่อมาเลยทดลองทำ�กุง้ ลอบสเตอร์และ
ปูสงั เคราะห์จากสาหร่ายทะเลแดงด้วย ทุกวันนีอ้ าหารสังเคราะห์ที่
เกิดจากเทคโนโลยีไบโอชีวภาพยังมีการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยศูนย์กลางการวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย Western Australia
ถือเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีสำ�หรับการประหยัดทรัพยากรอาหาร

เครื่องพิมพ์อาหาร
3 มิติ

3D-printed living food

เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถสร้างภาพ
เสมือนจริงของชิน้ งานด้วยระบบ 3 มิติ ก่อนจะ
ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานจริง ขณะนี้มีการ
ประยุกต์ใช้กับวงการอาหาร โดยหลักการ
ทำ�งานของเครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติคือ
นำ�วัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆ ตามสูตร
อาหารที่ ไ ด้ ถู ก แปรรู ป ให้ อ ยู่ ใ นสถานะ
ของเหลวหรือกึ่งของเหลวแล้ว มาผสม
ลงในแคปซูลหรือกระบอกฉีดหมึกพิมพ์
จากนั้ น นำ�แคปซู ล ใส่ ล งในเครื่ อ งพิ ม พ์
ดาวน์โหลดโปรแกรมเมนูอาหารที่ต้องการ
แล้วกดปุม่ ให้เครือ่ งทำ�งาน เครือ่ งพิมพ์กจ็ ะ
เสียงที่เพิ่มรสชาติ
ผลิตอาหารออกมาหน้าตาเหมือนจริงตาม
Sonic-enhanced food
โปรแกรมทีเ่ ราสัง่ แถมยังรับประทานได้ดว้ ย
สีสนั รูปร่างหน้าตา บรรยากาศ และ นวัตกรรมนี้มีมา 2-3 ปีแล้ว สามารถทำ�
กลิ่นของอาหาร มีผลให้เรารับประทาน อาหารที่กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนได้
อาหารอร่อยขึ้น แต่การรับประทานพร้อม หลายเมนู เช่น ซูชิ สปาเกตตี้ พิซซ่า
ฟังเสียงไปด้วยจะยิ่งช่วยให้รสชาติอาหาร
อร่ อ ยขึ้ น หรื อ ไม่ เรื่ อ งนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ออกซ์ฟอร์ดจากอังกฤษได้พิสูจน์แล้วว่า
เสียงมีผลต่อการรับประทานให้อร่อยหรือ
ไม่อร่อยขึ้นได้เช่นกัน หากเสียงนั้นมีคลื่น
ความถี่สูงก็จะช่วยเพิ่มรสหวานให้อาหาร
แต่ถ้าเสียงมีคลื่นความถี่ตำ�่ ก็จะเพิ่มรสขม
โดยทดลองกับเค้กช็อกโกแลตและเครือ่ งดืม่
กาแฟ ไม่ได้หมายความว่าเสียงเปลี่ยน
รสชาติของอาหาร แต่เสียงมีผลกับต่อมรับรส
ในร่างกายมนุษย์ ต่อไปในอนาคต การไป
รับประทานอาหารตามร้าน บนโต๊ะอาหาร
อาจจะมีหูฟังวางร่วมกับช้อนส้อมก็เป็นได้

7

8

แปลและเรียบเรียงจาก
https://brightside.me/wonder-curiosities/10-high-tech-foods-we-will-be-eatingin-the-future-414010/
http://www.hotnew69.com/2017/08/23/future-world-food/
https://www.scbeic.com/th/detail/product/1148

อาหารดัดแปร
พันธุกรรม
GMO food

อาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ DNA
ของมันถูกทำ�ให้เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการ
ทางพันธุวิศวกรรมจนทำ�ให้เกิดลักษณะ
ทางพันธุกรรมใหม่ ขณะนี้มีอาหารที่ถูก
ดัดแปรทางพันธุกรรมแล้วหลายชนิด อาทิ
ข้าวโพด ข้าว น้ำ�ตาล มะละกอ มันฝรั่ง
ถัว่ เหลือง ส่วนมากเป็นพืช เพราะวัตถุประสงค์
ที่จะให้พืชต้านทานต่อโรค แมลง เชื้อรา
และไวรัสต่างๆ เป็นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนา
มานานแต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผู้บริโภคนักและมีการต่อต้านเพราะความ
ไม่มนั่ ใจเรือ่ งความปลอดภัย แต่ในอนาคต
ที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงก็เป็นไปได้ว่า
มนุษย์อาจต้องกินอาหารที่ถูกดัดแปรทาง
พันธุกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

9

ที่มาภาพ
http://www.nuffoodsspectrum.in/
https://www.wsj.com/video/beware-of-fake-fish-in-restaurants-and-seafood-shops/
https://www.allyouneedfresh.de/magazin/wie-beeinflussen-geraeusche-den-geschmack-von-lebensmitteln/
https://www.dezeen.com/2015/02/26/movie-3d-printed-food-living-organisms-chloe-rutzerveld-edible-growth/
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มะละกอ VS โรคมะเร็ง
มะละกอไม่วา่ จะแบบดิบหรือแบบสุก
ล้วนอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีน วิตามินเอ
วิตามินซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก
ซึง่ คุณค่าทางสารอาหารเหล่านีม้ คี ณุ สมบัติ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก
หรือเซลล์ผิดปกติที่อาจเติบโตไปเป็นเซลล์
มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ป้องกันได้ทงั้ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อน

กีวี VS โรคความดัน
กีวีเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานเพียง 25
แคลอรี่ ต่อขนาด 60 กรัม อุดมด้วย
แคลเซียมและวิตามินหลากชนิด โดยเฉพาะ
วิตามินซีที่มีมากกว่าส้ม ซึ่งวิตามินซีจะ
ท�ำงานร่วมกับโพแพสเซียมและแร่ธาตุที่มี
อยู่ในกีวี ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต
ในร่างกายให้เข้าที่ นอกจากนีย้ งั มีโอเมก้า 3
ที่ เ ป็ น กรดไขมั น ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ ร่ า งกาย
อย่างมาก แต่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้

9 โรคร้าย

อะโวคาโด VS โรคหัวใจ
ผลไม้ยอดนิยมในแถบอเมริกาและ
ยุโรป บางคนไม่ชอบเพราะรสจืดและมี
ไขมันสูง แต่ไขมันในอะโวคาโดเป็นไขมันดี
ที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอล และ
ช่วยกระตุ้นการผลิตไขมันดีให้กับร่างกาย
เมื่อช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลก็จะช่วย
ลดโอกาสการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
และโรคหัวใจวายได้ อีกทัง้ ความหวานน้อย
ยังท�ำให้กนิ แล้วไม่อว้ นอีกด้วย
80

เรียบเรียง: ศิกานต์

)

9 vs

ผลไม้

ส้มโอ VS โรคเบาหวาน
ส้มโออุดมด้วยวิตามินและไฟเบอร์สงู
ที่ส�ำคัญมีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยในการ
สร้างสมดุลอินซูลินและมีคุณสมบัติช่วย
ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ช่วยบรรเทาความ
เหนื่อยล้าให้ร่างกายและขับเสมหะใน
ล�ำคอ มีรสชาติไม่หวานจนเกินไปท�ำให้
คนเป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานได้
การรับประทานส้มโอเพียง 2-3 กลีบก็
ท�ำให้อิ่มท้องและขับถ่ายดี

มะขามป้อม VS โรคตับ
มะขามป้ อ มมี วิ ต ามิ น ซี ม ากกว่ า
แอปเปิล้ 160 เท่า และวิตามินจะไม่สลายไป
แม้วา่ จะน�ำไปแช่เย็นหรืออบแห้ง ช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและมีคุณสมบัติช่วย
รักษาอาการเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกัน
การเกิดพิษโลหะหนักต่อตับ และยับยัง้ การ
เกิดมะเร็งตับได้ นอกจากนี้ยังช่วยบ�ำรุง
สายตา ประสาทและสมอง ต่อต้านเชือ้ ไวรัส
แบคทีเรีย และเชือ้ รา

เชอร์ร่ี VS โรคเก๊าต์
โรคเก๊าต์เป็นโรคทีม่ อี าการข้ออักเสบ
และข้อบวม มีสาเหตุจากการที่มีกรดยูริก
ในเลือดสูง การรับประทานผลเชอร์รี่จะ
ช่วยลดกรดยูรกิ ในกระแสเลือด ผลการวิจยั
จากสหรัฐฯ เผยว่าการรับประทานเชอร์รจี่ ะ
ช่วยลดอาการอักเสบเพราะโรคเก๊าต์ได้ถึง
ร้อยละ 35 หากผู้ป่วยรับประทานยาของ
แพทย์ด้วยก็จะช่วยระงับอาการได้มากขึ้น
ถึงร้อยละ 75 เลยทีเดียว

ทับทิม VS โลหิตจาง
สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ โพลี ฟ ี น อล
และวิตามินซีในผลทับทิม มีคุณสมบัติ
กระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์ซึ่งจะช่วย
ให้เลือดไหลเวียนและเส้นเลือดแดงเปิด
จึงมีประโยชน์สำ� หรับคนทีเ่ ป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ทับทิมยังช่วยลดการก่อตัวของ
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในหลอดเลือดแดงอีกด้วย
นอกจากบริ โ ภคเป็ น ผลอาจดื่ ม เป็ น น�้ ำ
ทับทิมคั้นสดวันละ 1 แก้วก็ได้

กล้วย VS โรคกระเพาะ
กล้ ว ยมี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยรั ก ษาโรค
กระเพาะอาหาร เพราะกล้วยทุกชนิด
สามารถสร้างเยือ่ เมือกออกมาเคลือบแผล
ในกระเพาะ ช่วยบรรเทาอาการระคายเคือง
และอาการแสบร้อนจากแผลในกระเพาะ
อาหารได้ แต่ทไี่ ด้ผลทีส่ ดุ คือกล้วยน�ำ้ ว้าดิบ
เพราะมีสารแทนนินปริมาณสูง ช่วยยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย คนโบราณ
จึงนิยมน�ำกล้วยดิบมาถนอมอาหาร

แอปเปิ้ลเขียว VS โรคไต
ผูป้ ว่ ยโรคไตจะต้องรับประทานผลไม้
ที่มีโพแพสเซียมต�่ำ แอปเปิ้ลเขียวจะช่วย
ลดการคั่งของโพแทสเซียมในเลือด ลด
สภาวะน�้ำในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ
ลดภาวะบวมน�ำ้ และสามารถป้องกันภาวะ
หัวใจล้มเหลวได้ดว้ ย อาจรับประทานวันละ
1 ผล หรือดืม่ น�ำ้ แอปเปิล้ วันละ 1 แก้ว สาร
อาหารอื่นๆ ที่มีอยู่ในแอปเปิ้ลเขียวจะช่วย
ฟื้นฟูร่างกายได้อีกทางหนึ่ง

แปลและเรียบเรียงจาก
http://paolohospital.com/phahol/gi-liver/banana | http://sukkaphap-d.com | https://amprohealth.com/magazine/food-for-gout-patient
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

(

花椒
امرواش

) Chicken Shawarma ( )شاورماแซนด์วิชแบบอาหรับไส้ไก่หม่าล่า
ซึ่งค�ำว่า “หม่า” หมายถึง อาการชาที่จะรู้สึกได้ที่ปลายลิ้น
และ “ล่า” หมายถึง รสชาติเผ็ด

Málà 花椒
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วัตถุดิบและเครื่องปรุง

แผ่นแป้ง
สันในไก่ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ�
ผงพริกเสฉวน (หม่าล่า)
ผงพะโล้
ซอสฮอยซิน
ซอสหอยนางรม
กระเทียมจีน ปอกเปลือกสับละเอียด
น้�ำ มันพืช
เกลือ
พริกไทยดำ�บดละเอียด
พริกแดงป่นไม่เอาเมล็ด
ซอสพริกพริกเมดบายต๊อด

เชฟจูม ภมรพล จันทนะโพธิ

วั น นี้ เ มนู เ ด็ ดจะมาแนะน� ำ
อาหารแบบครอบคลุมทวีปเอเชีย
(Pan-Asian Cuisine) เป็นการผสม
ผสานวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
และภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง
เข้าด้วยกันครับ
Shawarma เป็นอาหารทีน่ ยิ ม
แพร่หลายในคาบสมุทรอาระเบีย
มีลกั ษณะคล้ายโดเนอฆะบับ (Döner
Kebab) แบบตุรกี จีรอส (Gyros)
แบบกรีซ หรือแม้กระทั่งเบอร์ริโต
(Burritos) แบบเม็กซิกัน นิยมใช้
เนือ้ ไก่ เนือ้ วัว เนือ้ แกะ และเนือ้ แพะ
มาหมักเครื่องเทศนานาชนิดแล้ว
น�ำไปย่างไฟหอมๆ ประยุกต์ดว้ ยการ
หมักไก่แบบเสฉวน โดยการใช้พริก
หม่าล่า ซึง่ ให้ความรูส้ กึ เผ็ดชาทีล่ นิ้
นิยมรับประทานกันในมณฑลเสฉวน
(Sichuan province) ของจีน วิธที ำ�
นัน้ ง่าย ท�ำรับประทานทีบ่ า้ นได้สบาย

4
500
5
½
1
1½
2
5
¼
1
1
1

แผ่น
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
กลีบ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

花椒
امرواش

Málà Chicken Shawarma

แซนด์วิชแบบอาหรับ
ไส้ไก่หม่าล่า

เครื่องเคียง
พริกหวานสีแดง
ต้นหอม
ผักชี
มะเขือเทศท้อ
พาร์สลีย์
กะหล่ำ�ปลี
ครีมเปรี้ยว
มะนาวเหลือง
หอมแขก

หั่นเต๋า
ซอยหยาบ
เด็ดเอาแต่ใบ
หั่นแว่น
สับหยาบ
ซอยละเอียด
หั่นแว่น
ซอยละเอียด

วิธีการปรุง
1. หั่นสันในไก่เป็นชิ้นๆ หมักด้วยผงพริกเสฉวน ผงพะโล้ ซอสหอยนางรม ซอส
ฮอยซิน กระเทียมจีนสับละเอียด พริกไทยด�ำบดละเอียด พริกแดงป่นไม่เอาเมล็ด เกลือ
และซอสพริกพริกเมดบายต๊อด คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. ปิดฟิล์มพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
3. ตั้งกระทะให้ร้อน วางแผ่นแป้งลงให้ได้รอยสวยงาม น�ำออกมาพัก
4. เนือ้ ไก่ทหี่ มักไว้ได้ทแี่ ล้ว ตัง้ กระทะย่าง ใส่นำ�้ มันเล็กน้อย น�ำไก่ลงย่างให้สกุ สีสนั
สวยงาม น�ำออกพัก
5. น�ำมาคลุกกับผักที่เตรียมไว้แล้วม้วนให้สวยงามหรือจะวางแบบเปิดหน้าก็
เพลิดเพลินได้ไม่แพ้กัน
เป็นไงบ้างครับ ง่ายและใช้เวลาไม่นานก็ได้อาหารอิม่ ท้องและมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายด้วย
ลองดูนะครับ
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คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่

ทำ�ไมวันเกิดต้องมีเค้ก

“เค้ก” (cake) เดิมเป็น
ขนมปังอบเนื้อหยาบ
ชนิดหนึ่งที่รสออกหวานและมักจะ
เป็นทรงกลม เมื่อมีการค้นพบ
ผงฟูในปี ค.ศ. 1843 จึงพัฒนามาเป็นเค้ก กล่าวกันว่าการน�ำเค้กมาฉลองวันเกิด
เริ่มต้นในช่วงยุคกลาง เพราะเป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาคริสต์

ชาวคริสต์จะทำ�ขนมปังเป็นรูปพระเยซูทรงอยู่
ในผ้าห่อตัวแรกเกิด เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนวัน
คล้ายวันประสูติของพระองค์ และกลายมาเป็นขนม
ฉลองการเกิ ด ของทารกน้ อ ย แต่ ธ รรมเนี ย มการ
ฉลองวันเกิดด้วยเค้กจะอยู่ในเฉพาะครอบครัวที่รํ่ารวย
จนกระทั่งอุปกรณ์อบขนมพัฒนาขึ้นและราคาถูกลง
ในศตวรรษที่ 18 ธรรมเนียมนีจ้ ึงเข้าถึงประชาชนทั่วไป
และได้รับความนิยมแพร่หลาย

สำ�หรับการเป่าเทียน เกิดขึ้นเพราะความเชื่อของ
ชาวคริสต์ทว่ี า่ พระเจ้าอาศัยอยูบ่ นฟ้า หากพวกเขาจะติดต่อ
กับพระเจ้าก็ต้องอาศัยแสงและควันจากเปลวเทียน
การปั ก เที ย นบนเค้ ก วั น เกิ ด จึ ง เสมื อ นการสื่ อ สารให้
พระเจ้าทรงรับรูใ้ นคำ�อธิษฐานของเจ้าของวันเกิด ดังนัน้
เค้กกับวันเกิดจึงมักเป็นของคูก่ นั แต่กม็ าจากวัฒนธรรม
ตะวันตกล้วนๆ ถ้าใครไม่ชอบกินเค้ก อยากกินขนม
อย่างอื่นก็ได้ทั้งนั้น เอาที่เจ้าของวันเกิดสบายใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.proflowers.com/blog/origin-of-birthday-cake-and-birthday-candles
https://whitepokerpiyo.wordpress.com/2012/01/09/ประวัติของขนมเค้ก
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Knowledge / อาหารนำ�โชคจากทั่วโลก

Food for Good Luck
อาหารน�ำโชคจากทั่วโลก
KNOWLEDGE

ชากู

ผลทับทิม

ทามาเล

ปลากะพงญี่ปุ่น

ไก่ขอทาน

Chaku

Pomegranate

Tamale

Tai

Beggar's Chicken

ขนมหวานของชาวเนปาล
ท�ำจากน�้ำอ้อย น�้ำตาลโตนด
เนย นม และถั่ว ท�ำให้สุก
เคล้ากัน รับประทานแล้ว
ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับ
ร่างกายจึงเชื่อกันว่าเป็น
ขนมมงคลด้านสุขภาพ

วันปีใหม่ของชาวกรีก
จะมีธรรมเนียมทุ่มผลทับทิม
ให้แตกและมีเมล็ดกระจาย
ออกมา เชื่อกันว่าหาก
เมล็ดกระจายมาก ความ
มั่งคั่งของครอบครัวก็จะ
ยิ่งมาก

สัญลักษณ์ของความ
มั่งคั่งและความรุ่งเรืองใน
ลาตินอเมริกา มีลักษณะ
เหมือนข้าวต้มมัด ท�ำจาก
แป้งข้าวโพด ยัดไส้ด้วยชีส
เนื้อสัตว์ ผลไม้หรือผัก และ
ห่อด้วยเปลือกข้าวโพด

ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเมนูนี้
จะน�ำมาซึ่งข่าวดี เพราะเนื้อ
ปลามีสีแดงที่เป็นสีน�ำโชค
ของชาวญี่ปุ่น ได้ชื่อว่า
เป็น "ราชาแห่งปลา" นิยม
รับประทานทั้งแบบซาชิมิและ
แบบย่าง

เมนูชื่อดังและเก่าแก่ของ
จีน มีการน�ำใบบัวมาห่อ
ไก่ จากนั้นพอกด้วยโคลน
แล้วย่างไฟ เชื่อกันว่ามีถิ่น
ก�ำเนิดจากทะเลสาบซีหูซึ่ง
เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ใน
เมืองหังโจว

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.sbs.com.au/food/
article/2018/02/20/what-peoplearound-world-eat-good-luck
http://www.geniuskitchen.com/
ideas/new-years-good-luck-food6110?c=10328

มาร์ซิแพนรูปหมู

ขนมปังข้าวโพด

ถั่วเลนเทล

ปลาส้ม

Marzipan Pig

Old Fashion Cornbread

Lucky Lentils

Pickled Herring

ขนมน�ำโชคของชาว
เยอรมัน ท�ำจากถัว่ อัลมอนด์
และน�้ำตาล น�ำมาปั้นเป็น
รูปต่างๆ ได้คล้ายลูกชุบ
ที่นิยมที่สุดคือรูปหมูเพราะ
หมูเป็นสัญลักษณ์ของ
ความโชคดีในเยอรมนี

สีของขนมปังเป็น
สัญลักษณ์ของทองค�ำ
ในวัฒนธรรมของชาว
อเมริกันตอนใต้ ท�ำจาก
ข้าวโพดบดละเอียด อาจ
เพิ่มเมล็ดข้าวโพดลงไปใน
เนื้อเพื่อให้มีสีทองยิ่งขึ้น

เลนเทล มีความหมายว่า
เงินทอง ลักษณะของถั่วก็
ดูคล้ายกับเหรียญเงินโรมัน
โบราณ นิยมท�ำเป็นซุปถั่ว
หรือน�ำมาผัดรับประทานคู่
กับไส้กรอก เป็นเมนูน�ำโชค
ของชาวอิตาเลียน

อาหารขึ้นชื่อของถิ่น
สแกนดิเนเวีย เชื่อกันว่า
หากได้รับประทาน
ยามเที่ยงคืนจะน�ำความ
มั่งคั่งมาสู่ผู้บริโภค เพราะ
เนื้อปลามีสีเงินเช่นเดียว
กับสีของเงินตรา

ที่มาภาพ
http://ecs.com.np/food/winter-solace
http://dorit.mercatodos.co/
pomegranite/
https://www.misstamale.co/el-solovegan-tamale
http://www.seafoods.com/
product/203-tai-snapper
https://www.whatsfordinnernh.
com/product/mamas-homemadecornbread/
https://veganfoodaddict.wordpress.
com/2012/12/27/10-lucky-foodsfor-the-new-year/
https://buffalobeerandfood.com/
russian-salted-salmon-recipe/russiansalted-salmon-recipe-fresh-pickledherring-recipe-chowhound/
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บันเทิง / ทำ�นายคลายเครียด

2 1 มี น า ค ม - - - - - - - - - - - - - 2 0 เ ม ษ า ย น

21 พฤษภาคม ------------- 21 มิ ถุ น ายน

23 กรกฎาคม ------------- 22 สิ ง หาคม

ราศีเมษ

ราศีเมถุน

ราศีสิงห์

ในเดือนนี้คุณต้องใช้ความอดทนเพื่อที่จะบรรลุ
เป้ า หมายด้ า นการงาน พยายามช่ า งสั ง เกต
สิง่ ต่างๆ รอบตัว แต่อย่าไปบังคับให้อะไรเป็นไป
ดัง่ ใจ หลังจากวันที่ 23 เป็นต้นไป ดาวจะส่งพลัง
ความกระตือรือร้นให้คณุ สามารถผลักดันผลงาน
ไปข้างหน้า ความส�ำเร็จทางการเงินจะมาจาก
การเข้าสังคม เดือนนีค้ ณุ จะมีกจิ กรรมทางสังคม
หลายอย่าง คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจในที่
ท�ำงานหรือจากการท�ำงานร่วมกัน

เดือนนี้ไม่เหมาะที่คุณจะลุยเดี่ยว การปรับตัว
ตามสถานการณ์จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้
ดีกว่า และการช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องงานอย่าง
เต็มที่จะส่งผลดีกับคุณในอนาคต ช่วงนี้คุณ
กระตือรือร้นแสวงหาเงินทอง อาจมีการตัดสินใจ
ลงทุนบางอย่างกับเพื่อนเป็นการเปิดสู่รายได้
แหล่งใหม่ ความสัมพันธ์กบั คนพิเศษเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และอาจมีข่าวดีเรื่องตั้งครรภ์ คนโสดมี
เกณฑ์พบคนถูกใจทีจ่ ะสานสัมพันธ์ตอ่ ในอนาคต

การงานของคุณจะก้าวหน้าไปพร้อมกับทีค่ ณุ ต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว คุณต้องปรับตัวให้
เข้ากับสังคมและผูอ้ นื่ เพราะความส�ำเร็จของคุณ
มาจากการสนับสนุนของพวกเขา ใครที่ก�ำลัง
หางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานที่อยากท�ำ สถานะ
ทางการเงินของคุณในเดือนนี้จะดีไปจนถึงวันที่
22 หลังจากวันนัน้ อาจมีเรือ่ งให้ใช้จา่ ยจ�ำนวนมาก
ชีวิตคู่ยังไม่มีอะไรหวือหวา ให้ระวังความเห็น
ต่างที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน

21 เมษายน ------------- 20 พฤษภาคม

22 มิ ถุ น ายน ------------- 22 กรกฎาคม

23 สิ ง หาคม ------------- 22 กั น ยายน

ราศีพฤษภ

ราศีกรกฎ

ราศีกันย์

ความส�ำเร็จของคุณในเดือนนี้จะมาจากความ
ช่วยเหลือของคนรอบข้าง คุณจึงต้องละความ
ทะนงตัว ความเอาแต่ใจ และพยายามเข้าใจ
มุมมองของผู้อื่น คุณอาจจะได้งานใหม่จาก
คนรูจ้ กั การเงินของคุณค่อนข้างฝืดเคือง หลังจาก
วันที่ 22 เป็นต้นไป การลงทุนใดๆ ค่อนข้างมี
ความเสี่ยงสูง ความสัมพันธ์กับคนรักไม่ค่อย
ราบรื่น แต่จะเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวหากรู้จัก
ประนีประนอมกัน มีเกณฑ์การตั้งครรภ์ด้วย

คนรอบข้ า งมี อิ ท ธิ พ ลกั บ คุ ณ มากในเดื อ นนี้
มุมมองของพวกเขาจะท�ำให้คุณลังเลกับการ
ตัดสินใจในเรือ่ งบางอย่าง คุณอาจต้องหนักแน่น
และเป็นตัวของตัวเองหน่อย เรื่องงานยังไม่
โดดเด่น แต่คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อ
การท�ำงานในอนาคตได้ ด้านการเงินของคุณ
อยู่ในเกณฑ์ดี หากลงทุนเพื่อการค้าขายก็มีสิทธิ์
ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ความสัมพันธ์กับ
คนพิเศษยังทรงตัว ไม่มแี ผนแต่งงานหรือหย่าร้าง

เดือนนี้การสนับสนุนการงานของคนอื่นจะมา
ก่อนงานของตัวเอง การให้เวลากับครอบครัวก็
มากกว่าเรื่องงานด้วย คุณว่ายังไงคนอื่นก็พร้อม
จะว่าตาม คุณจึงต้องระมัดระวังการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ด้านการเงินยังคล่องตัว จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ ในการลงทุน แต่อทิ ธิพล
ของดวงดาวอาจท�ำให้การตัดสินใจใช้จ่ายของ
คุณไม่ดีนัก คนโสดสถานะยังไม่ชัดเจนว่าอยาก
คบเล่นๆ หรืออยากจริงจังต่อไป

แปลจาก : www.sunsigns.org
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2 3 กั น ย า ย น - - - - - - - - - - - - - 2 2 ตุ ล า ค ม

23 พฤศจิ ก ายน ------------- 21 ธั น วาคม

21 มกราคม ------------- 18 กุ ม ภาพั น ธ์

ราศีตุลย์

ราศีธนู

ราศีกุมภ์

ความกล้าตัดสินใจอย่างเป็นตัวของตัวเองจะ
ท�ำให้คุณมุ่งสู่เป้าหมายได้ดีกว่าการหวังพึ่งพา
คนอืน่ หน้าทีก่ ารงานในเดือนนีไ้ ม่โดดเด่นเท่ากับ
เรื่องในครอบครัวที่อาจต้องตัดสินใจเรื่องส�ำคัญ
ท�ำให้ไม่มีเวลาเข้าสังคมมากนัก เดือนนี้การเงิน
ของคุณคล่องตัว หลังจากวันที่ 7 เป็นต้นไปจะมี
โอกาสได้รายรับเข้ามาเพราะคูส่ มรสหรือหุน้ ส่วน
วางแผนทางการเงินได้ยอดเยีย่ ม คนโสดมีเกณฑ์
จะหลงเสน่ห์ใครบางคน

ความกระตือรือร้นของคุณก�ำลังเต็มเปี่ยม คุณ
อยากที่จะไต่เต้าตัวเองเพื่อท�ำอะไรในสังคมได้
มากกว่านี้ ดาวจะส่งผลให้คณุ ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
คนราศีธนูเป็นคนควบคุมสถานการณ์เก่งอยูแ่ ล้ว
แบบไม่จ�ำเป็นต้องพยายามปรับตัว การเงินของ
คุณในช่วงนี้คงต้องประหยัดหน่อย ผ่านช่วงนี้
ไปแล้วจึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีและจะดีต่อไปอีกยาว
เรื่องความรักของคุณไม่โดดเด่น คุณไม่ได้อยู่ใน
ช่วงอยากเติมความหวานสักเท่าไหร่

เป็นเดือนที่ดีของคุณ มีโอกาสประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ตั้งแต่หลังวันที่ 7 คุณจะ
มีพลังความตั้งใจและความกระตือรือร้นสูง แต่
ไม่ควรจับงานหลายอย่างมากเกินไป ในทาง
กลั บ กั น สถานะการเงิ น ของคุ ณ ค่ อ นข้ า งแย่
ควรเก็บหอมรอมริบไว้สำ� หรับสิง่ ทีแ่ น่ใจว่าจะต้อง
ซื้อจริงๆ หลังจากวันที่ 23 การเงินของคุณถึงจะ
เริม่ ดีขนึ้ คนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจในสถานทีท่ ่ี
คาดไม่ถงึ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

23 ตุ ล าคม ------------- 22 พฤศจิ ก ายน

22 ธั น วาคม ------------- 20 มกราคม

19

ราศีพิจิก

ราศีมังกร

ราศีมีน

ช่วงนี้คุณค่อนข้างแข็งกร้าว และวางแผนความ
ก้าวหน้าของชีวิตแบบไม่สนใจว่าใครจะไม่ให้
ความร่วมมือ เป็นช่วงทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจคนรอบข้าง
เท่าไหร่ ให้ระวังเรื่องอารมณ์และการทะเลาะ
เบาะแว้ง การช่วยเหลือสังคมจะมีส่วนส่งเสริม
หน้าทีก่ ารงานของคุณ ส่วนการเงินจะค่อยๆ ดีขนึ้
อย่างช้าๆ และจะเริ่มเห็นผลในช่วงปลายเดือน
ด้านความรักค่อนข้างสดใส แต่คขู่ องคุณก็หวังให้
คุณใส่ใจเขาเป็นพิเศษเหมือนกัน

คุณมีพลังที่จะมุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
พึ่งใคร แต่มันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบ
และแนวทางในแบบของคุณซึ่งไม่มีใครช่วยได้
เดือนนี้การงานของคุณเป็นไปด้วยดีมีโอกาส
เลื่อนต�ำแหน่ง แต่การเงินยังทรงตัวไม่มีอะไร
งอกเงย และไม่ใช่จังหวะที่คุณควรเสี่ยงลงทุน
หรือท�ำการจัดซื้อจัดจ้าง แต่คู่สมรสของคุณจะ
ท�ำรายได้เข้ามาให้ครอบครัวได้ดี คนมีคคู่ วามรัก
ไม่มีอะไรหวือหวา ส่วนคนโสดยังต้องรอต่อไป

อาจมีการเปลีย่ นแปลงในทีท่ ำ� งานของคุณ มีการ
โยกย้ายต�ำแหน่งหรือเปลี่ยนงานใหม่ คุณควร
พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสร้าง
สั ม พั น ธ์ ที่ ดีกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานเข้ า ไว้ ในด้ า น
การเงินคุณไม่เกรงกลัวเงินขาดมือสักเท่าไหร่
เพราะคุณสามารถหามาเติมได้เรื่อยๆ แต่ดวง
การเงินของคุณจะดีขึ้นถ้าแบ่งไปท�ำบุญบ้าง
เรื่องความรัก คนมีคู่รักยังหวานชื่น ส่วนคนโสด
มีโอกาสเจอคนถูกใจที่อาจได้สานสัมพันธ์ต่อ

กุ ม ภาพั น ธ์

------------- 20 มี น าคม

ท�ดวงเดืำนายคลายเครี
ย
ด
อนกันยายน
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์
EXHIBITION

I love
Invention
สนุกกับโลกนวัตกรรม

FILM

Children of men (2006)
พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก
ดัดแปลงจากนวนิยายชือ่ เดียวกับภาพยนตร์ บทประพันธ์ของ พี ดี เจมส์ ใน
บรรดาหนังมากมายทีว่ า่ ด้วยประเด็นการล่มสลายของโลก “Children of men”
แตกต่างจากหนังเรือ่ งอืน่ ๆ เพราะเล่นกับโจทย์หนักๆ ทีว่ า่ “ถ้าผูห้ ญิงไม่ตงั้ ท้อง
อีกต่อไป” แทนการบุกของเอเลี่ยนหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท�ำให้หนังเรื่องนี้
ฉายสภาพของกรุงลอนดอนในปี 2027 ทีด่ ไู ม่ตา่ งจากปัจจุบนั มากนักแต่มสี ภาพ
เสือ่ มโทรมและมืดหม่นลงมากเช่นเดียวกับใจของมนุษย์ เป็นเรือ่ งราวของ ธีโอ และ
คนรักเก่าของเขา จูเลียน ที่ต้องช่วยกันพา คี หญิงสาวชาวแอฟริกันที่หลบหนี
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้พ้นจากรัฐบาลเผด็จการ แต่แล้วธีโอกลับพบว่าคี
ตัง้ ท้อง หลังจากไม่มผี หู้ ญิงคนไหนท้องมานาน 18 ปี ภารกิจของเขาจึงกลายเป็นต้อง
ปกป้องความหวังของมนุษยชาติ ท่ามกลางความขัดแย้งและการดิ้นรนอยู่รอด
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) ร่วมกับ National Science and
Technology Museum, Taiwan (NSTM) เปิดตัว
นิทรรศการใหม่ “I Love Invention” มุง่ หวัง
สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ รอบตัว พร้อมเรียนรูค้ วามส�ำคัญ
และฝึกทักษะสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต
นิทรรศการได้จัดแสดงผลงานกว่า 200 ชิ้น
ประกอบด้วย 6 โซน อาทิ โซน Introduction
น�ำเสนอ100 สิง่ ประดิษฐ์ในชีวติ ประจ�ำวัน โซน
Time Tunnel ว่าด้วยเบือ้ งหลังของสิง่ ประดิษฐ์
จากอดีตสูป่ จั จุบนั โซนเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิบตั รและ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และโซนสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ที่
โดดเด่น เป็นต้น
ติดตามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่

www.museumthailand.com และ
www.nsm.or.th

SHOW

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ
กรุงเทพฯ ครั้งที่ 20
กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ เทศกาลศิ ล ปะ
วัฒนธรรมแห่งปี ในปีนขี้ นศิลปินระดับโลก
จากทั่วโลกกว่าหนึ่งพันคนมาร่วมฉลอง
ครบรอบ 2 ทศวรรษ อาทิ คณะการแสดง
จากโรงอุปรากรที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแห่ง
อิตาลี การแสดงบัลเลต์จากคณะชั้นน�ำ
ของรัสเซีย ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับ 7 สุดยอด
นักมายากลจากนิวยอร์ก และละครเพลง
บอลลีวดู จากอินเดีย รวมทัง้ สิน้ 17 การแสดง
วันเปิดการแสดง ตัง้ แต่ 12 ก.ย. - 18 ต.ค. นี้
ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม

www.thaiticketmajor.com

MUSEUM

พิพิธภัณฑ์สุขสะสม สัมผัสความทรงจำ�ในวัยเด็ก
พิพธิ ภัณฑ์สขุ สะสม ตัง้ อยูบ่ นถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวฒั นา กรุงเทพฯ
รวบรวมของสะสมกว่า 300,000 ชิน้ ทัง้ ของเล่น ของใช้ในประเทศไทยตัง้ แต่สมัย
พ.ศ. 2450 น�ำมาจัดแสดงเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์ทใี่ ห้ทงั้ สาระและ
รอยยิม้ ภายในพิพธิ ภัณฑ์แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนความเป็นมาของของเล่น
โบราณ โซนข้าวของในอดีตทีห่ ายาก เช่น เตารีดในสมัยรัชกาลที่ 2 กระปุกหยอด
เงินพดด้วง โซนสิง่ พิมพ์โบราณทีแ่ สดงถึงค่านิยมและเหตุการณ์ในขณะนัน้ โซน
จ�ำลองอาชีพในสมัยก่อนทีบ่ างอาชีพยกเลิกไปแล้ว และโซนตลาดในสมัย 50-70 ปี
ทีแ่ ล้วซึง่ ดูสมจริงเหมือนในอดีต ช่วยย้อนความประทับใจในวันวานได้ดี
ติดตามวัน เวลา และค่าเข้าชมได้ที่

BOXX MUSIC
MUSIC

“โคตรจะภักดี”
โอ-ปวีร์ คชภักดี รังสรรค์

หลังจากเปิดตัวผลงานเพลง “คนที่ไม่ใช่” ไปเมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดศิลปินหนุ่มที่เพิ่งมาอยู่ค่าย
Boxx Music อย่าง โอ-ปวีร์ คชภักดี (O-Pavee) ก็ถอื โอกาส
ปล่อยซิงเกิลที่ 2 ในบ้านหลังใหม่นมี้ าติดๆ กับเพลงทีม่ ชี อ่ื ว่า
“โคตรจะภักดี” ทีพ่ ดู ถึงชีวติ ของคนดีทไี่ ม่ถกู เลือก โดยเพลงนี้
เขาตั้งใจท�ำออกมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนธรรมดาที่
รอคอยความรักแบบจริงใจ ด้วยงานดนตรีที่มีซาวด์ของ
อะคูสติกป็อปและจังหวะอาร์แอนด์บที ที่ ำ� ให้เพลงนีส้ นุกขึน้
โอ-ปวีร์ คชภักดี นักร้องนักแต่งเพลงทีม่ เี พลงโด่งดังใน
วงกว้างอย่าง “พยายาม” “Superman” และ “คนทีไ่ ม่ใช่” มาแล้ว
เพลงที่ 2 ของเขาในค่าย Boxx Music นี้ นอกจากจะได้ความ
สามารถของเจ้าตัว ยังได้โปรดิวเซอร์มอื ฉมังและมือกีตาร์วง
Clash อย่าง พล - คชภัค ผลธนโชติ มาเรียบเรียงดนตรีให้ดว้ ย
งานนีจ้ งึ มีเพลงคุณภาพมาประดับวงการอีกครัง้ สามารถติดตาม
รับฟัง “โคตรจะภักดี” ได้แล้ววันนีท้ ี่ *492 222 325 พร้อมช่องทาง
อืน่ ๆ อย่าง ITUNES / APPLE MUSIC หรือ JOOX
อั พ เดตข่ า วสารและความเคลื่ อ นไหวของ
“BOXX MUSIC” ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/boxxmusicofficial
IG: boxxmusicofficial
Youtube Channel: BOXX MUSIC

www.suksasommuseum.com
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

SONGKRAN
สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน
นักร้อง
สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ ในชีวิตประจ�ำวัน “เสียงเพลงครับ ดีใจ
ก็เปิดเพลง เศร้าก็เปิดเพลง” อาหารจานโปรดของคุณ
“น�้ำพริกเนื้อหมูครับ ที่ยายกับแม่ท�ำให้กิน” คุณมีความสุข
ทีส่ ดุ เมือ่ ใด “ตอนที่ให้เงินแม่ครับ”
ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยาก
กลับไปแก้ไข “ช่วงวัยรุ่นครับ เพราะผมเกเรมาก”
สิง่ ทีค่ ณ
ุ กลัวคือ... “กลัวแม่อยู่ไม่สบายครับ”
บุ ค คลที่ คุ ณ ชื่ น ชมมากคื อ ใคร เพราะอะไร

“คุ ณ แม่ ค รั บ ท่ า นเลี้ ย งผมมาทั้ ง ที่ ที่ บ ้ า น
ไม่พร้อม” หนังสือหรือนิตยสารทีค่ ณ
ุ ชอบอ่าน
“เมื่อก่อนผมจะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับ
เพลงและกีตาร์” สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในตัวคุณ
“คิดว่าเป็นความขยันครับ”
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สิง่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ในตัวคุณ “ตัวผมตอนเด็กๆ” นิสยั แบบไหนทีค่ ณ
ุ
คิดว่าแย่ทสี่ ดุ “รับปากแล้วท�ำไม่ได้ตามที่พูด” นิสยั แบบไหน
ทีค่ ณ
ุ คิดว่าดีเป็นเลิศ “ไม่ทำ� ให้ใครเดือดร้อนเท่านี้ก็เลิศมาก
แล้วครับ” คุณรูส้ กึ ประทับใจกับอะไร “บุพการีของผมครับ ^^”
คุณอยากท�ำอะไรก่อนตาย “อยากขี่
ปลาวาฬครับ” สถานที่ที่คุณไปเป็น
ประจ�ำ “ร้านกินต�ำ 20 อร่อยมากครับ

มี ส าขาที่ ป ากเกร็ ด กั บ สายไหม”

ความใฝ่ฝนั ในวัยเด็กของคุณ อยาก
เป็นอะไร “อยากเป็นทหารครับเพราะ
พ่อเคยเป็น” ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า
คุณจะเกิดเป็นอะไร “อยากเกิดเป็นคุณ

ฟองเบียร์ครับ เพราะเขามีชีวิตที่เป็น
แบบอย่างที่ดี”

