หนังสือ “ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า”
วางจ�ำหน่ายแล้วทีศ
่ น
ู ย์หนังสือจุฬา เอเซียบุค
๊ ส (Asia Books) และ Open House เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ทส
ี่ �ำนักงานการพิพิธภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ เบอร์ ๐๒-๖๕๙-๒๑๔๖
ราคา ๗๐๐ บาท
รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหนังสือมอบให้กับ “มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี” ในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

บทบรรณาธิการ

ขอคำ�แรก
ด้ ว ยวั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายนปี นี้ เ ป็ น วั น
ครบรอบ 125 ปี วั น พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และด้วย
พระองค์ ท รงมี บ ทบาทช่ ว ยเหลื อ พระยา
ภิรมย์ภักดีในการก่อตั้งบริษัทผลิตเบียร์แห่ง
แรกของไทยขึ้นจนเป็นผลส�ำเร็จ และก็ได้
เสด็จฯ ทรงดูความคืบหน้าการก่อสร้างถึง 2 ครัง้
ทรงตื่นเต้นกับนวัตกรรมใหม่ที่ส่งตรงมาจาก
เมืองนอกมาก เป็นของใหม่ลำ�้ ยุคส�ำหรับคนไทย
และก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวลา
ต่อมาด้วย พระยาภิรมย์ภักดีเขียนเล่าในบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับ
การเข้าเฝ้าฯ พระองค์แต่ละครั้ง รวมทั้งได้อ่านบันทึกการประชุม
กรรมการของบริษัทบุญรอดฯ ด้วย ยิ่งท�ำให้คิดว่าผมน่าจะท�ำ
หนังสือระลึกถึงพระองค์ทา่ น ผมเห็นว่าคนไทยรุน่ ใหม่ลมื พระองค์
ไปมากเหมือนกัน หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ�ำ้ ถามคน
หลายคนว่าเมื่อคิดถึงรัชกาลที่ 7 จะคิดถึงท่านอย่างไร ก็จะได้รับ
ค�ำตอบว่าทรงสละราชสมบัติกับทรงมอบรัฐธรรมนูญให้คนไทย
แต่พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปีกว่า สิ่งที่ท�ำให้ประเทศชาติ
และคนไทยถูกลืมไปหมด ประกอบกับทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่เสด็จสวรรคตในต่างประเทศเป็นพระองค์เดียวในราชวงศ์จักรี
ที่ไม่ได้รับการถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติ หากแต่เป็นไป
อย่างเรียบง่าย จึงคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะท�ำหนังสือเกี่ยวกับ
พระองค์ท่านในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่โรงเบียร์ก่อตั้งมาครบ 85 ปีด้วยอีก
ส่วนตัวเองก็เก็บสะสมสิ่งของรูปภาพและเอกสารเกี่ยวกับ
พระองค์ ก็คดิ ว่าเป็นโอกาสทีด่ ที จี่ ะน�ำมาพิมพ์เผยแพร่ตอ่ เป็นการ
ต่ออายุให้กบั ภาพและเอกสาร และไหนๆ ท�ำแล้วก็จดั งานแสดงไป
ด้วยเลย เราชาวกรุงเทพฯ มีพพิ ธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการเล่าเรื่อง
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ แต่คนรู้จักน้อยมาก จะชวนคนไป
ดูในงานเปิดตัวหนังสือก็คงจะยาก เลยคิดว่าน�ำของไปแสดงให้คน

ดูเลยดีกว่า ไปในที่ที่คนชอบเดินนั่นก็คือห้าง
สรรพสินค้า เคยได้ไปดูนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
จัดง่ายๆ ที่สยามพารากอน สังเกตว่าคนเดิน
ผ่านก็เข้าไปชม เดินชมแล้วก็อา่ นตรงจุดทีส่ นใจ
ได้ความรู้มากขึ้น ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี จัดในที่ที่
คนไปสะดวกจะดีกว่าแล้วค่อยเชิญชวนไปดูตอ่
ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ จริงแล้วก�ำหนดเปิดตัวหนังสือเมือ่
เดือนสิงหาคมแต่หนังสือไม่เสร็จเลยเลือ่ นเป็น
ปลายปีเพราะทางศูนย์การค้าว่างช่วงนั้น คิดค่าแสดงแบบพิเศษ
เพราะรายได้บางส่วนเข้ามูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี แต่หนังสือเสร็จ
ทันวันพระราชสมภพ 8 พฤศจิกายนพอดี (แบบที่ต้องเข็นผลักดัน
กันพอสมควร) เลยถือเป็นฤกษ์เปิดตัวหนังสือไปเลย ก็ขอเชิญชวน
ทุกคนไปดูงานแสดงปลายปีด้วยนะครับ มีทั้งของหาชมยากใน
รัชกาลที่ 7 และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ที่พระองค์ทรง
ช่วยเหลือมามากจริงๆ อยากรู้ละเอียดเกี่ยวกับพระองค์ก็ต้องซื้อ
หนังสือประชาธิปกพระบารมีปกเกล้าไปอ่าน และหากอยากรู้
เกี่ยวกับบทบาทของพระองค์กับบริษัทฯ ก็ต้องอ่านบันทึกของ
พระยาภิรมย์ภักดีเองหรือมาคุยกันที่พิพิธภัณฑ์สิงห์ก็ได้ เรื่องเด่น
เล่มนี้จึงขอน�ำบางส่วนจากหนังสือมาตีพิมพ์และน�ำเรื่องมาเล่า
เกี่ยวกับการเสด็จฯ เหนือให้ได้อ่านได้ชมกันด้วย
นอกจากนี้ สิงห์ก็ทำ� กิจกรรมเพื่อสังคมมามาก (ซึ่งหลายคน
ก็คงดูจะยังไม่ค่อยเข้าใจนัก อายุขนาดนี้ยังไม่เข้าใจคงยากที่จะ
อธิบายแล้ว) และเราก็ไม่เคยโฆษณาเพราะดูจะแปลกอยู่ แต่ใน
สมัยนีเ้ ขาท�ำกันเป็นเรือ่ งปกติเราก็ยงั ไม่ชนิ อยูน่ นั่ เอง การให้ความ
ช่วยเหลือเป็นสิ่งที่พระยาภิรมย์ภักดีปลูกฝังให้กับลูกและหลาน
ลงมา ตามไปดูฉบับนีก้ ข็ อพาไปชมมิตใิ หม่ของการช่วยเหลือสังคม
ที่ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นแต่การมอบทุนต่างๆ แต่ให้ด้วยค�ำพูดค�ำ
แนะน�ำได้เหมือนกัน ก็ลองดูกันนะครับ
สรวิช ภิรมย์ภักดี
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น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายวาปี ภิรมย์ภกั ดี รองประธานกรรมการ นายสันติ
ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พลเอกชัยณรงค์
หนุนภักดี กรรมการ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ
นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภกั ดี
ทีปสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้
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เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลา
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนในพิธี
ท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๒๔๓ รูป เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง นายวรวุฒิ
ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ได้ร่วม
ในพิธีด้วย พร้อมกันนี้ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรีได้บรู ณาการการจัดพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ

01
01-03

คณะผูบ้ ริหาร บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

04

เข้าร่วมพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล

02

03

และจุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคลร่ ว มกั บ
กองทัพภาคที่ ๑ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
โดย นางสาวปิยทิพย์ หุตะสิงห์ นักวิทยาศาสตร์
อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด นาย
จักรพงศ์ ทองใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการส�ำนักงาน
ส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
ร่วมเดินในริว้ ขบวนอัญเชิญพานพุม่ และบริษทั
ในเครือ รวม ๑๕๐ คน ได้ร่วมเดินในริ้วขบวน
อันเป็นมหามงคลและร่วมพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง
เมื่ อ ริ้ ว ขบวนเดิ น ถึ ง ยั ง มณฑลพิ ธี ท ้ อ ง
สนามหลวง นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธาน
กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็น
ผู้ถวายพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ ณ เวทีกลางท้องสนามหลวง โดยมี
นายสรวิช ภิรมย์ภักดี เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่ม
ทอง และ นางสาวปิยทิพย์ หุตะสิงห์ อัญเชิญ
พานพุ่มเงินขึ้นบนเวที
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เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธาน
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
โดยมี นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี
นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ และ
นางสาวปิยทิพย์ หุตะสิงห์ ขึ้นบนเวทีกลาง
ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดพี ระแม่เจ้า และ
เปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกับทุกภาคส่วน
อย่างกึกก้อง
ส่วนในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กอง
บัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ได้เชิญหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนรวม ๔๐ หน่วยงาน
ร่วมพิธอี ญั เชิญพานพุม่ ราชสักการะไปทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ณ พระต�ำหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสติ ในการนี้ นางณัฐวรรณ
ภิรมย์ภกั ดี ทีปสุวรรณ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร บริ ษั ท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้เป็นผู้แทนบริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมเดินในริว้ ขบวนเพือ่
มอบเครื่องราชสักการะของบริษัทฯ แด่ผู้แทน
พระองค์
กล่าวได้วา่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
ได้ร่วมพิธีส�ำคัญนี้ในทุกส่วน นับเป็นความ
ภาคภูมใิ จทีเ่ ราชาวบุญรอดฯ และบริษทั ในเครือ
ได้ร่วมน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ อย่างหาทีส่ ดุ ไม่ได้
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บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมเดินใน
ริว้ ขบวนเพือ่ มอบเครือ่ งราชสักการะของบริษทั ฯ
แด่ผแู้ ทนพระองค์
ภาพถ่ายในวันซ้อมใหญ่ ณ บริษทั บุญรอดฯ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมเดินริ้วขบวน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายจิรวัฒน์ จิตกลาง
นายจตุรงค์ ปิ่นแก้ว
นายโกสินทร์ ดงแสง
นายอานนท์ โตแดง
นายทรงธรรม สุขแป้น
นายนิกร ธรณี
นายดณุพล เพชรดี
นายเชาวลิต ละอองขวัญ
นายปิยะณัฐ แก้วสารภูมิ
นายสำ�เริง มณฑา
นายอดุลย์ บ้านศาลเจ้า
นายธนาพัทธ์ เข็มกลัด
นายรัตนศักดิ์ เจริญศิลป์
นายอัมรินทร์ รจนา
นายสิทธิโชค พูนสถาพร
นายจิรชัย ภูมิแก้ว
นายเอกชัย จันทร์เขียว
นายสาธิต พิมโพด
นายเชษฐา บุรีรัตน์
นายกชกร ย่องสวัสดิ์
นายปฐมณัฐ ศิริสวัสดิ์
นายเฉลิมพล แก้วสว่าง
นายวสุ มุกดาประเสริฐ
นายชนัญญู ร่มโพธิ์ทอง
นายนัฐกานต์ นามสมุทร
นายสมบูรณ์ กันประเสริฐ
นายณัฐภัทร ภัทรเวสสกุล
นายกรวีร์ คนึงเพียร
นายพัทธดนย์ มาคะสมิต
นายอภิรักษ์ สุขสกุลปัญญา
นายบวร หมื่นสังข์
นายณพวรรธน์ อิ่มเต็ม
นายสหรัฐ ใจตั้ง
นายวันชาติ แสงเสถียร
นายอภินันท์ วงศ์วิจารณ์
นายวโรดม ทรัพย์เจริญ
นายปราชญพัชรางกูร ก้านจักร

นายสุประดิษฐ์ สุขสุแดน
นายไกรสร ปานฑผลิน
นายพงศพัศ กุลศรีเรืองรอง
นายพลวัฒน์ บุญคง
นายภัทรพงษ์ หงษ์วิชา
นายศักดิ์ศรี จักรกาย
นายสารเดช สุวรรณประสิทธิ์
นายจรูญโรจน์ ศิริเพ็ญ
นายธิติศักดิ์ เอมนาม
นายธีระศักดิ์ ขันทอง
นายพงศกร วรกิตติมาลี
นายทัตต์ดนัย เพิ่มพูล
นายไชยา จันทร์อ่ำ�
นายสิทธิชัย หาสวนขวัญ
นายนพดล ไวยกิจจา
นายนิรัติศัย จิตอารี
นายขจรพงษ์ ภักดีพงษ์
นายสุรยัน เจนรอบ
นายทองสุข นวลจันทร์
นายวัชระ สมมโนหมาย
นายสุเทพ ล้อมเสถียร
นายโชคชัย อินทรนอก
นายพรเลิศ ณ ถลาง
นายมณฑล แคมงคลสุข
นายศักดิ์สิทธิ์ หาสวนขวัญ
นายเด่น เพ็งบุญทัศน์
นายทองอยู่ ราตรี
นายเฉลิม กลิ่นฟุ้ง
นายเอนก เอียงเป้
นายฐปกร ศรีศรัณยา
นายอุกฤษ แก้วศรี
นายกริช ระวันประโคน
นายนันทพงศ์ เสนานันท์
นายธนาคม สุนทรกิติ
นายกฤษฎา ภู่ภมร
นายโกมล ชูหนู
นายจิระวัฒน์ เณรนุ่ม

นายชวน อภินาคพงษ์
นายชัยวัฒน์ แสงอรุณ
นายต้น ณะทองก้อน
นายธนุ ปั้นประสม
นายบัญญัติ สุดทิม
นายประเสริฐ อ่อนทอง
นายพุฒิพงศ์ ฮุยเฮ้า
นายสมชาย วงษ์แก้ว
นายสมเดช ชัยฤกษ์
นายสมเพชร สักลอ
นายสมศักดิ์ เขียวพร้อม
นายสันติ เอมนาม
นายหลอดทอง กูดมนทา
นายอนุสรณ์ ภูเขาแก้ว
นายอมรเทพ ปั้นเหน่งเพ็ชร
นายอานนท์ วงศ์เกษมสรรค์
นายอำ�นวย ธรรมยศ
นายเอกนรินทร์ ศรีนวลกัน
นายเอกราช ทองนพรัตน์
นายโกสินทร์ จันทร์แจ่มใส
นายณัฐวุฒิ สะสมทรัพย์
นายโกสินทร์ คลังทอง
นายชาญชัย อุดหนุน
นายไชยเลิศ เต็มใจ
นายประวุฒิ วงศ์แสง
นายพงศักดิ์ ฤทธิ์เทพ
นายพนม กองกูล
นายไมตรี งานภักดีสกุล
นายยุทธศักดิ์ พละศิลา
นายสมชาย กรัสสินใจ
นายสุเมธ เนาวรัตน์สถาน
นายอิสรา ทองคำ�
นายพีรพัฒน์ อ้นบำ�รุง
นายนวชัย ตรีประภากร
นายอุดมศักดิ์ สายบัวทอง
นายธนวิชญ์ อรุณศิริกุล
นายณัฐณภัทร์ อภิมาศยานนท์

นายนภัทร บุตรพุ่ม
นายณัฏฐ์ปวินท์ อรุณรัตน์
นายสิทธิชัย อ่อนละออ
นายณัฐวิชช์ จันทวาด
นายบดินทร์ เจริญพารากุล
นายรณชัย ภูสิมมา
นายณัฐวรรธน์ สกุลบุพศิริ
นายฐากร คำ�สาริรักษ์
นายยชญ์ศิริ ถิรายุสพัศธนัน
นายธัชชัย มาลยานนท์
นายสถาพร ยินนัยธรรม
นายธนาชัย กั่นเม่า
นายธเนศวรัตถ์ ยิ้มประเสริฐ
นายพันธุ์ธัช เสนีย์สถาพร
นายปรัชญา อันตนนา
นายนพดล สุขอนันต์
นายชนินทร์ เพ็งแก้ว
นายนพดล วิทยสินธนา
นายพีรพงศ์ สุวรรณโภคิน
นายภูกมล วงษ์ปรีดา
นายวัลลภ เพ็งสาธร
นายณัฐกฤช อยู่ยงสินธุ์
นายคงพิสุทธิ์ คงช่วย
นายทศพล สมฤทธิ์
นายณัฐพงษ์ อารีเอื้อ
นายวรุตม์ หย่องประเสริฐ
นายธีรพงศ์ เพชรนาค
นายเสกสรร กาญจนรัตน์
นายเมธาสิทธิ์ โชตินิวัฒน์ชัย
นายเอกวุฒิ เทพสุวรรณ
นายจักรกฤษณ์ เบ็ญจะญาติ
นายอมรเทพ สีหานาม
นายปิยะพงษ์ กรินท์ธัญญกิจ
นายทศพล เมธาจิตติพันธ์
นายอนุชา ระจิตดำ�รงค์
นายพิศาล สืบพลาย
นายอรรถพล เกียรติอำ�ไพ
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น้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตรัชกาลที่ ๙

@ กรุงเทพมหานคร I 13 ตุลาคม 2561

เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด และ นางณัฐวรรณ
ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นผูแ้ ทน บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด ร่วมพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรม
น้อมรำ�ลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยในช่วงเช้า นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี
ทีปสุวรรณ ได้รว่ มพิธที �ำ บุญตักบาตรพระสงฆ์รวม
890 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต
จากนัน้ นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี ได้รว่ มพิธวี าง
พวงมาลาและถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง และ
ช่วงเย็น นายสรวิช ภิรมย์ภักดี และ นางณัฐวรรณ
ภิรมย์ภกั ดี ทีปสุวรรณ ได้รว่ มพิธจี ดุ เทียนเพือ่ น้อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง
ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
SINGHA MAGAZINE
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เชียงใหม่เบเวอเรช คว้ารางวัล
“Best Employers Thailand 2018”
@ กรุงเทพมหานคร l 6 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกบั บริษทั เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด ผูไ้ ด้รบั
รางวัล “Best Employers Thailand 2018” หรือ “รางวัลนายจ้างดีเด่น
ของประเทศไทย ประจำ�ปี 2561” จากการสำ�รวจโดยเอออน ฮิววิท
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโครงการ Aon Best Employers การมอบรางวัลพิจารณาจากระดับ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประสิทธิภาพความเป็นผู้นำ�
ความมีชื่อเสียงของนายจ้าง และวัฒนธรรมภายในที่ช่วยขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำ�คัญในการ
สร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร โดย นายประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด ในฐานะผู้ได้รับรางวัล
ยังได้รับเกียรติเป็นผู้เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Empower Future
Workplace for a Better Employee Experience” เพื่อส่งต่อและ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นการบริหารธุรกิจและบุคลากรเพือ่ ความยัง่ ยืน
ขององค์กรในช่วงบ่ายอีกด้วย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องฉัตรา
บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
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ต๊อด-ปิติ วิชั่น 3 ปี
ปั้นเครือข่ายขนส่งครอบคลุม
ไทย – ภูมิภาค ครบวงจร
ตั้งแต่ต้นน�้ำ ถึงลูกค้าร้านปลีก

@ กรุงเทพมหานคร l 7 กันยายน 2561

นายปิติ ภิรมย์ภกั ดี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ำกัด และ มร.ปีเตอร์
ฟ้อกซ์ ประธานบริษทั ลินฟ้อกซ์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล
กรุ๊ป พีทีวาย ลิมิเต็ด บริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟคิ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว
บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ำกัด ภายใต้ชื่อ
BevChain Logistics โดยมีทนุ จดทะเบียนเบือ้ งต้น
250 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่าง “บริษัท
บุญรอด ซัพพลายเชน จ�ำกัด” และ “บริษทั ลินฟ้อกซ์
โฮลดิ้งส์ 2018 (ประเทศไทย)” พร้อมด้วยแขก
ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
อย่างคับคั่ง ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์
ส�ำหรับโมเดลธุรกิจของ BevChain Logistics
ในประเทศไทย จะเน้นให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกับในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ การให้
บริการทางด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การให้
บริการทางด้านจัดส่งสินค้า เป็นต้น แต่สิ่งที่
แตกต่างออกไปส�ำหรับ BevChain Logistics ใน
ประเทศไทยคือ การเจาะกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
โฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
(FMCG) ขนาดปานกลางถึงขนาดย่อม และ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มต่างๆ ที่ต้องการป้อน
สินค้าและบริการถึงลูกค้าเป้าหมายปลายทาง
หรือ Last Mile
“ภายใน 3 ปีนี้ BevChain Logistics วาง
เป้ า หมายการสร้ า งเจาะตลาดระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน รองรับการเติบโตของตลาดโดยเฉพาะใน
กลุม่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
(CLMV) เนือ่ งจากประเทศเพือ่ นบ้านเหล่านีม้ อี ตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นตลาด
ส�ำคัญของสินค้าและบริการจากประเทศไทย เมือ่
แบรนด์ต่างๆ เข้าไปขยายตลาด ท�ำให้ต้องการ
บริการด้านโลจิสติคส์ตามไปด้วย และบริษทั พร้อม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกอุตสาหกรรม
ทุกขนาด ทั้งบริษัทเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อเติบโต
ไปด้วยกัน” นายปิติกล่าว
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นักกีฬาสิงห์ รวมใจสานฝัน มอบของขวัญคืนความสุขท้องทะเล
@ ชลบุรี l 8 กันยายน 2561

นักกีฬาในสังกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด ทั้งอดีต
นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติในปัจจุบัน และนักกีฬารุ่นใหม่
จากหลายๆ ประเภท กว่า 190 ชีวิต น�ำโดย อมรา วิจิตรหงษ์
อดีตแชมป์โลกวินด์เซิรฟ์ “ซุปเปอร์แมน” บุญศักดิ์ พลสนะ ต�ำนาน
นักแบดมินตันทีมชาติไทย “เงือกอุ้ม” ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง
นักว่ายน�้ำทีมชาติไทย และ “แฝดมหัศจรรย์” สรรค์ชัย รติวัฒน์
นักเทนนิสทีมชาติไทย ทีมเรือพายกรรเชียงทีมชาติไทย กลุ่ม
นักกีฬาเยาวชน ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองชมรมว่ายน�้ำสิงห์ ผนึก
ก�ำลังร่วมกับกลุม่ แคดดีส้ มาคมผูบ้ ริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก
กลุ่มมหาสมุทรซึ่งเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ที่อนุรักษ์สัตว์ทะเล ร่วม

กิจกรรม “นักกีฬาสานฝัน มอบของขวัญให้ทอ้ งทะเล” ร่วมเก็บขยะ
ทีช่ ายหาดคลองถูป สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมนี้ ริเริม่ โดย อมรา
วิจิตรหงษ์ อดีตนักวินด์เซิร์ฟแชมป์โลกชาวไทย เป็นผู้จุดประกาย
ให้เกิดกิจกรรมร่วมเก็บขยะบนชายหาด หลังจากสังเกตเห็นขยะ
จ�ำนวนมาก และลงมือเก็บขยะด้วยตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ทั้งหมดต่างร่วมมือช่วยกันเก็บและแยกขยะ ซึ่งกระจายตามหาด
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่น่ามอง และพอน�้ำทะเลขึ้น
ก็หอบเอาพลาสติกเหล่านี้กลับลงทะเลไปอีก เป็นอันตรายต่อ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในทะเลเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง ทั้ ง หมดสามารถช่ ว ยกั น
เก็บขยะไปได้ถึง 1.5 ตัน
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BGC เคาะราคาขาย IPO ที่
10.20 บาท/หุ้น เปิดจอง 8-10
ต.ค. เข้าเทรด 18 ต.ค. นี้
@ กรุงเทพมหานคร l 5 ตุลาคม 2561

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ บีจีซี (BGC) ก�ำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 10.20 บาท
โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 8-10 ต.ค. และ
น�ำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 18 ต.ค. นี้ พร้อมแต่งตั้ง บล. กสิกรไทย เป็น
ผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุน้
IPO โดยมี บล. เคที ซีมโิ ก้ บล.ไทยพาณิชย์ บล. บัวหลวง
และ บล. ทิสโก้ เป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่าย
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“ดุริยนาฏนวมินทร์” การแสดง
ดนตรีน้อมรำ�ลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙
@ กรุงเทพมหานคร l 20 ตุลาคม 2561

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายนานัปการ
รวมทัง้ พระเกียรติคณุ ทางด้านดนตรี เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระ
มหากรุณาธิคณุ ของพระองค์ทา่ น บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด จึงสนับสนุนการแสดงดนตรี “ดุริยนาฏนวมินทร์”
ทีม่ ลู นิธวิ งดุรยิ างค์ซมิ โฟนี กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น โดยได้รับ
เกียรติจากบุคคลส�ำคัญในหลากหลายแวดวงมาร่วมรับชม
การแสดงดนตรีในครัง้ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรม
แห่งประเทศไทย
นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี ประธานกรรมการ บริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในงานพร้อม
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี
เป็นที่ชื่นชมในระดับสากล ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรี
ที่ชาวโลกยกย่อง บทเพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลงที่ได้
พระราชทานไว้ ล้วนเป็นบทเพลงอันทรงคุณค่าที่ควร
อนุรักษ์และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ส�ำหรับการแสดง “ดุริยนาฏนวมินทร์” เป็นการ
แสดงทีส่ ะท้อนพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร องค์อัครศิลปินทั้ง 3 ด้านของศิลปกรรม อันได้แก่
ดุริยศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์
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น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช
@ กรุงเทพมหานคร l 23 ตุลาคม 2561

เนื่องในวันปิยมหาราช นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการฯ
และนางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรฯ ได้เข้าร่วมในพิธที �ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง
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ในช่วงเช้า และ นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฯ และ
นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภกั ดี ทีปสุวรรณ ได้รว่ มในงานจุดเทียนถวาย ณ
ท้องสนามหลวงในช่วงเย็น เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทย

เปิดตัวหนังสือ “ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า”
@ กรุงเทพมหานคร l 8 พฤศจิกายน 2561

นายสรวิช ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พิพธิ ภัณฑ์สงิ ห์
จ�ำกัด ได้แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า”
ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีม่ ตี อ่ ประเทศไทยและบริษทั
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ในวโรกาสครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวัน

พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และจัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อม
ณ พิพิธภัณฑ์สิงห์ ให้นักข่าวและแขกผู้มีเกียรติได้ชมก่อนงาน
แสดงใหญ่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม
2561 - 3 มกราคม 2562
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งานเทศกาลฤดูฉ�่ำ ของกิ๋นล�ำ
ดนตรีม่วนเชียงใหม่

งานมหกรรม ช็อป ชิม ชม
วันแม่แห่งชาติ อ.ศรีราชา

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 ร่วมจัดงานเทศกาลฤดูฉ�่ำ ของกิ๋นลำ�
ดนตรีม่วนเชียงใหม่ บริเวณลานประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย)
อ.เมือง ภายในงานพบกับอาหารมากมายจากทัว่ ทุกภาค สวนสนุก
และศิลปินคับคั่ง

เพื่อต้อนรับวันแม่ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับงาน ช็อป ชิม ชม วันแม่แห่งชาติ ที่
บริเวณสนามบินเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา ที่ไม่เพียงจะได้ช็อปปิ้ง
จุใจ ยังได้ร่วมสนุกไปกับงานแสดงดนตรีด้วย

@ เชียงใหม่ l 1-5 สิงหาคม 2561

@ ชลบุรี l 3-12 สิงหาคม 2561

“มาชิตะ” ยึดฐานวัยรุ่นควง “บาร์บีคิว
สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดมหกรรมกีฬา
พลาซ่า” สร้างรสชาติใหม่ เบคอนย่างซอส 5 รายการ 3 เดือน 1 สถานที่ท่องเที่ยว
@ กรุงเทพมหานคร l 9 สิงหาคม 2561
บาร์บีคิวพลาซ่า
@ กรุงเทพมหานคร l 7 สิงหาคม 2561

สิงห์ สร้างปรากฏการณ์ตลาดครั้งสำ�คัญ ส่งสแน็คสาหร่าย
“มาชิตะ” ลุยกลยุทธ์ Collaboration โดยร่วมกับปิ้งย่างแบรนด์ดัง
“บาร์บคี วิ พลาซ่า” เสิรฟ์ สาหร่ายทะเลทอดกรอบรสชาติใหม่ “เบคอน
ย่างซอสบาร์บีคิวพลาซ่า” ดึงเอกลักษณ์คือ น้ำ�จิ้มสูตรเฉพาะของ
บาร์บีคิวพลาซ่ามาผสานกับสาหร่ายทะเลทอดกรอบ เพื่อเปิด
ประสบการณ์ความอร่อยแบบใหม่ให้ผู้บริโภคได้เกิดการทดลองชิม
สินค้า ควบคูข่ ยายช่องทางจัดจำ�หน่าย ตัง้ เป้ามัดใจกลุม่ วัยรุน่ พร้อม
ต่อยอดการตลาดจากเชลฟ์สแน็คสู่โปรโมชั่นในร้านอาหารบาร์บีคิว
พลาซ่า ด้วยชุดเครื่องเคียงเกาหลีที่เสิร์ฟพร้อมสาหร่ายมาชิตะ
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บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค
เชียงราย จำ�กัด เปิดแคมเปญมหกรรมกีฬา “5 Races : 3 Months
: 1 Destination” การแข่งขันมหกรรมกีฬาในพื้นที่ธรรมชาติที่
สวยงาม จัดขึ้น 5 รายการ ในรอบ 3 เดือน และในแลนด์มาร์ก
สำ�คัญของจ.เชียงราย โดยมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
พร้อมด้วย นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำ�รงเจริญ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำ�กัด ร่วมเป็นประธานในงานแถลง
ข่าว ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

Food Innovations Center “ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร”
@ ปทุมธานี l 15 สิงหาคม 2561

นายสั น ติ ภิ ร มย์ ภั ก ดี กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ บริ ษั ท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและเยี่ยมชม
ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร Food Innovations Center พร้อมคณะ
ทีป่ รึกษาและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงานบริษทั ในเครือ ศูนย์นวัตกรรม
ด้านอาหารนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุม่ อาหารต่างๆ เช่น

Chill/Frozen Ready Meal, Retort Ready Meal และซอสต่างๆ
รวมทัง้ สามารถผลิตสินค้า Pilot Scale เพือ่ รองรับลูกค้าทีส่ นใจทดลอง
ตลาดหรือออกผลิตภัณฑ์ Seasonal โดยใช้้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์
ตรงด้านอาหาร

LEO Presents มันส์มากับฝน

@ มหาสารคาม l 17 สิงหาคม 2561 @ ชัยภูมิ l 21 กันยายน 2561
@ เลย l 28 กันยายน 2561

ครัง้ แรกกับการจัดคอนเสิรต์ สุดมันส์ทา่ มกลางสายฝน จัดขึน้ ใน 3 จังหวัด พีเ่ สือ
ขนทับศิลปินชื่อดังมากมายมามันส์พร้อมกัน อาทิ เปอติ๊ด เดอะวอยซ์ ฟักกลิ้งฮีโร่
วงซีล วงมัสเกตเทียส์ วงซีซนั ไฟว์ วงสวีตมัลเล็ต วงโลโมโซนิก และวงแคลช ทัง้ สาม
จังหวัดได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และมีต่อแน่นอนกับ LEO Presents มันส์มา
กับฝน 2 ในปี 2019 นี้

วังน้อยเบเวอเรช เข้ารับประกาศ
เกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น
@ นนทบุรี l 23 สิงหาคม 2561

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด เข้ารับใบ
ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2561 ระดับประเทศ
ปีที่ 1 ระดับทอง จากท่าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand
Labour Management Excellence Award 2018
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมือง
ทองธานี
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พิธีมอบแหวนทองค�ำสิงห์

@ กรุงเทพมหานคร l 30 สิงหาคม 2561

นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วม
พิธมี อบแหวนทองคำ�ให้กบั พนักงาน บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษทั ในเครือ
ทีป่ ฎิบตั งิ านครบ 30 ปี จำ�นวน 14 คน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ บริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จำ�กัด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�แหวนทองคำ�สิงห์มอบให้ทั้ง 14 คน เพื่อเป็น
ที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติที่ทุกคนมีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร

บีจเี อฟ จัดเสวนา “Float Glass with Energy
Conservation” เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า
@ กรุงเทพมหานคร l 31 สิงหาคม 2561

บริษทั บีจี โฟลต กล๊าส จำ�กัด หรือ บีจเี อฟ (BGF) ผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่ายกระจก
แผ่นในเครือบริษทั บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน) จัดงานเสวนา Let’s Talk Together
หัวข้อ “Float Glass with Energy Conservation” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เพือ่ ให้
ความรู้ด้านการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยอย่าง
ยัง่ ยืนแก่สถาปนิก วิศวกรรมโยธา นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผูท้ ส่ี นใจ ผ่านการ
ใช้กระจกประหยัดพลังงาน BGF Natural Cool และนวัตกรรมใหม่ๆ ทีค่ �ำ นึงถึงการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม โดยมี นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บีจี โฟลต กล๊าส จำ�กัด (คนขวาสุด) ร่วมบรรยายถึงนวัตกรรมกระจกประหยัด
พลังงาน และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ซึง่ ภายในงานมีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วม
รับฟังอย่างคับคัง่
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งานคอนเสิร์ตลีโอแซบเวอร์
และเทศกาลอาหารสยาม
อีสเทิร์น อ.ปลวกแดง

@ ระยอง | 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 ร่วมกับ Organizer
ในพื้นที่จัดงานลีโอแซบเวอร์และเทศกาลอาหาร
อีสเทิร์น บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมสยาม
อีสเทิร์น (สะพานสี่) ภายในงานแบ่งพื้นที่เป็นโซน
ขายสินค้าและอาหาร โซนเกมปาโป่ง โซนลานเบียร์
และคอนเสิร์ต มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

ประเพณีแข่งขันเรือยาวอ�ำเภอ
ศรีเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561
@ หนองคาย l 2-6 กันยายน 2561

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 ร่วมกับเทศบาลตำ�บล
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย สืบสานประเพณีแข่งขัน
เรือยาว ประจำ�ปี 2561 บริเวณถนนริมฝัง่ แม่น�ำ้ โขง
เขตเทศบาลตำ�บลศรีเชียงใหม่ ซึง่ จัดต่อเนือ่ งเป็น
ประจำ�ทุกปี เพือ่ ส่งเสริมฟืน้ ฟูอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชนในพืน้ ทีเ่ ห็นความสำ�คัญและ
สนใจกีฬาท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้เกิดในชุมชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอ.ศรีเชียงใหม่และจ.หนองคาย

36 ปีของการให้ที่ไม่สิ้นสุด “ทุนบุญรอด
พัฒนา นิสิต นักศึกษา”
@ กรุงเทพมหานคร l 6 กันยายน 2561

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสันติ
ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมเป็น
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา”
ประจำ�ปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 36 โดยมอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 352 ทุน ใน 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปีแบบให้เปล่า ย้ำ�เจตนารมณ์ในการสนับสนุนการ
ศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำ�เนินงาน 85 ปี
ของบริษัทฯ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้รับทุน และผู้เคย
ได้รับทุน เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก สถาบันที่ได้รับมอบทุน ได้แก่
ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ธรรมศาสตร์
ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.มหาสารคาม ม.มหิดล ม.แม่โจ้ ม.รามคำ�แหง มศว
ม.ศิลปากร ม.สงขลานครินทร์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รร.นายร้อยตำ�รวจ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

“สิงห์อาสา” สานพลังชาวบ้าน
คลองหนองอ้อ ก�ำจัดผักตบชวา
และขยะป้องกันน�้ำท่วม
@ ราชบุรี l 9 กันยายน 2561

“สิงห์อาสา” ได้ลงพืน้ ทีบ่ า้ นคลองหนองอ้อ ต.เจ็ดเสมียน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา
เครือข่ายสิงห์อาสา จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50 คน
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และชาวบ้านในชุมชน 14 ชุมชน กว่า
200 คน ร่วมกันกำ�จัดผักตบชวาและขยะ เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ำ�ป้องกันน้ำ�ท่วมก่อนฤดูน้ำ�หลากในช่วงเดือน ต.ค.
โดยมี นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อ
สังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ประธานในพิธี และ
นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีตำ�บลเจ็ดเสมียน
ให้การต้อนรับ

SRB รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ระดับประเทศ เป็นปีที่ 3
@ กรุงเทพมหานคร l 10 กันยายน 2561

นายบุญเลิศ นาคอุไร ผูจ้ ดั การฝ่ายโรงงาน เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคณุ รางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ระดับประเทศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยก
ตลิ่งชัน) รางวัลนี้สร้างความยินดีให้กับพนักงาน SRB ที่ร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุในงานจน
ส่งผลให้บริษัทประสบความสำ�เร็จในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
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แข่งขันเรือเร็วสนามที่ 3
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนทุนมูลนิธิ
อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก @ ชลบุรี l 15-16 กันยายน 2561
@ กรุงเทพมหานคร l 14 กันยายน 2561

พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการมูลนิธอิ นุรกั ษ์ปา่ รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก รับมอบเงิน
สนับสนุน 4 ล้านบาทจาก นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เพือ่ สมทบทุนมูลนิธฯิ ช่วย
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีป่ า่ รอยต่อ 5 จังหวัด รวมถึงการ
ดูแลในด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เป็นขวัญกำ�ลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่วมงาน ที่สำ�นักงานมูลนิธิฯ

เทศบาลตำ�บลบางเสร่ ร่วมกับ สิงห์ วอเตอร์สปอร์ต จัดการ
แข่งขันเรือเร็วระดับโลก ค้นหาทีส่ ดุ แห่งความเร็วในงาน สิงห์ วอเตอร์
สปอร์ต 2018 โดยมี นายสมจิตร์ นิม่ สุวรรณ์ นายกเทศบาลตำ�บล
บางเสร่ และ นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี ให้เกียรติรว่ มพิธเี ปิดงาน พร้อมทัง้
เปิดตัวเรือประเภท Formula 5 เรือ Singha เบอร์ 5 เป็นครัง้ แรก ใน
รายการของ Singha Watersports Exhibition 2018 สนาม 3 อีกด้วย

คิมิ ไรโคเนน แนะเคล็ดลับให้เด็กไทย สิงห์ จูเนียร์
คาร์ท ชาลเลนจ์ 2018

BGC ราชบุรีกล๊าส ตั้งศาล
พระพรหมและศาลตายาย

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด จัดการแข่งขัน “สิงห์ จูเนียร์ คาร์ท ชาลเลนจ์
2018 บาย คิมิ ไรโคเนน” เป็นฤดูกาลทีส่ าม โดยเน้นนักขับหน้าใหม่ รุน่ รุคกีเ้ ยาวชน
ไทย อายุระหว่าง 8-12 ปี การแข่งขันครัง้ นี้ คิมิ ไรโคเนน แชมป์เอฟวันปี 2007
ชาวฟินแลนด์ ได้มาปรากฏตัวร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เด็กๆ ทีส่ นามอิมแพ็ค สปีด
พาร์ค เมืองทองธานีดว้ ย เยาวชนรุน่ รุคกีท้ ผ่ี า่ นการออดิชน่ั จำ�นวน 14 คน มีโอกาสได้
ติวเข้มกับทีมโค้ชนักขับระดับแนวหน้าของไทยอย่าง คาร์โล แวน แดม อดีตแชมป์โลก
โกคาร์ทชาวเนเธอร์แลนด์ และสามนักขับชาวไทย ได้แก่ แซนดี้ สตูวคิ ติณห์ ศรีตรัย
และ กันตศักดิ์ กุศริ ิ นอกจากนี้ คิมยิ งั ได้รว่ มแข่งขันโกคาร์ทกับทีมโค้ชทัง้ สี่ รวมถึง
นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภกั ดี และ นายวรวุฒิ ภิรมย์ภกั ดี อีกด้วย

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำ�กัด หรือ
BGC ราชบุรีกล๊าส จัดพิธีตั้งศาลพระพรหมและ
ศาลตายาย โดยมี นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทในเครือบางกอกกล๊าส
เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อความเป็น
สิริมงคลในการเริ่มต้นของ BGC ราชบุรีกล๊าส
และเตรียมพร้อมสู่พิธีอุ่นเตาต่อไป

@ นนทบุรี l 18 กันยายน 2561
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@ ราชบุรี l 22 กันยายน 2561

นักวิ่งแห่ร่วมกิจกรรม “รัน วิธ ต๊อด” คับคั่ง
เปิดประสบการณ์วิ่งในสนามแข่งรถ
@ ชลบุรี l 23 กันยายน 2561

การแข่งขันวิง่ การกุศล “รัน วิธ ต๊อด” ทีจ่ ดั โดย นายปิติ ภิรมย์ภกั ดี ภายใต้
การสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง อาริ คอนเซปต์ สโตร์
บริษทั สตาร์แฟลก จำ�กัด ตัวแทนจำ�หน่าย รถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ บริษทั บีจี
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ซีเอ็มวายเค คัลเลอร์ จำ�กัด Siamgas
Corse BIRA CIRCUIT คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยรังสิต และ Pro Enhancer
ทีส่ นามแข่งรถพีระเซอร์กติ กิจกรรมวิง่ การกุศลครัง้ นี้ เพือ่ หารายได้เข้าสมทบทุน
มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภกั ดี นำ�ไปมอบให้กบั องค์กรเพือ่ สังคม และต้องการให้ประชาชน
รวมถึงเหล่านักวิ่งได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การวิ่งในสนามแข่งขันรถยนต์
ชือ่ ดังของไทย ซึง่ ก็มนี กั วิง่ และประชาชนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน

บิก๊ นิดหน่อย พานักกีฬาพาราไทย เข้ารับพร
“สมเด็จพระสังฆราชฯ”
@ กรุงเทพมหานคร l 25 กันยายน 2561

นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย ได้น�ำ คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าทีเ่ ข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่ได้เสด็จ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรง
ประทานพรและประพรมน้�ำ พระพุทธมนต์ให้กับทัพนักกีฬาพาราไทย
และเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
ทีอ่ นิ โดนีเซีย การได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชฯ ในครัง้ นี้ ได้
สร้างขวัญกำ�ลังใจให้กบั ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติทกุ คนเป็นอย่างยิง่

BGC ราชบุรีกล๊าส จัดพิธีอุ่นเตาหลอมแก้ว
ดันก�ำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน
@ ราชบุรี l 29 กันยายน 2561

บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด (มหาชน) หรือ บีจซี ี (BGC) จัดพิธี
อุน่ เตาหลอมแก้วทีโ่ รงงานแห่งใหม่ BGC ราชบุรกี ล๊าสอย่างเป็นทางการ โดย
ได้รบั เกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เดชะรินทร์ กรรมการและทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั
บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธจี ดุ ธูปเทียน ถวายเครือ่ ง
ไหว้สกั การะ และ นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีจี
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธตี อกอิฐก้อนสุดท้าย
พร้อมผูกผ้าแพรสามสี บริเวณเตาหลอมแก้ว พิธีอุ่นเตาครั้งนี้ได้แสดงถึง
ความพร้อมในการขยายกำ�ลังการผลิตเพิม่ ขึน้ อีก 400 ตันต่อวัน เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า แสดงถึงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
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BGC จัดสัมมนา Global Customer Conference ตอกยำ�้ ความไว้วางใจจากลูกค้า
@ พระนครศรีอยุธยา l 3 ตุลาคม 2561

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด (มหาชน) หรือ บีจีซี
(BGC) จัดงานสัมมนา “BGC Global Customer Conference”
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 BG Glass Academy บีจีซี อยุธยากล๊าส
เพื่อให้ความรู้ทางด้านบรรจุภัณฑ์แก้วแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมี นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ
กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Mr.Klaus Dembski ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบรรจุภัณฑ์แก้วกว่า 50 ปี จากประเทศเยอรมนี มาร่วมบรรยาย

ในหัวข้อ “Expert Sharing Trend of glass container” นอกจากนี้
ผู้ร่วมงานยังได้เยี่ยมชม BG Glass Academy ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้ว และ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้วที่ BGC อยุธยากล๊าส ซึ่งเป็น
โรงงานที่มีก�ำ ลังการผลิตสูงสุดของ BGC ก่อนปิดท้ายด้วยงานเลี้ยง
ที่มอบให้กับกลุ่มบริษัทลูกค้า เพื่อเป็นการขอบคุณสำ�หรับความ
ไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา

“บุญรอด” สนับสนุนเยาวชนไทยด้านดนตรีคลาสสิกเป็นปีที่ 5
@ กรุงเทพมหานคร l 12-13 ตุลาคม 2561

บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด จัดโครงการโปรมูสกิ า จูเนียร์
แคมป์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ
ด้านดนตรี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้
พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าไว้แก่ชาวไทย
เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
จัดแสดงคอนเสิรต์ ดนตรีคลาสสิกในงาน “โปรมูสกิ า จูเนียร์ แคมป์
๒๐๑๘” ถ่ายทอดบทเพลงที่โด่งดังของ “โยฮันน์ สเตราส์” และ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ชุด “กินรี สวีท” ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายวาปี ภิรมย์ภักดี
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รองประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็นผู้มอบ
ประกาศนียบัตรแก่น้องๆ นักดนตรีในวง และในวันที่ 13 ตุลาคม
ก็ได้จัดแสดงดนตรีขึ้นอีก 1 รอบ เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ควอเทียร์ แกลอรี
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ โดย นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภกั ดี ทีปสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมชมการแสดงด้วย พร้อมกันนี้นักร้อง
จากวงซีซั่นไฟฟ์ ค่าย Muzik Move ได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง
Blue Day และเพลง “พ่อครับ” ปิดท้ายการแสดงในครั้งนี้

Farm Design Bake Cafée`

ทุนบุตรพนักงาน

เปิดตัวแล้วกับ Farm Design Bake Café สาขาแรกที่
Singha complex ชั้น G พบกับ Farm Design รูปลักษณ์ใหม่
ทั้งเมนูและบรรยากาศ โดยเน้นเมนูอบสดที่หน้าร้าน สำ�หรับเมนู
พระเอกคือ Hokkaido Kisspy Bun ที่น�ำ แป้งมาอบแบบกรอบนอก
นุน่ ใน มีไส้ให้เลือกถึง 6 รสชาติ ซิกเนเจอร์คอื ไส้ Signature cream
cheese ที่นำ�ตัว Hokkaido Cheesecake มาปรับให้เป็นไส้
อร่อยลงตัวแบบสุดๆ สำ�หรับใครที่ชอบสไตล์จัดจ้าน แนะนำ�รส
Todd & Ribs ที่น�ำ ซอสต๊อดมาเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับไส้ อร่อย
ตามสไตล์คนไทย พลาดไม่ได้อกี อย่างก็คอื กาแฟ สาขานีป้ รับกาแฟ
สูตรใหม่ มีตัวที่อยากให้ไปลองคือ Signature cream cheese
coffee, Everyday Mocha, Americano Spark

นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระยา
ภิรมย์ภกั ดี แก่บตุ รพนักงานในกลุม่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
และบริษทั ในเครือทีม่ ผี ลการเรียนดี จ�ำนวนรวม 1,278 ทุน แบ่งเป็น
ทุนระดับประถมศึกษา 7,340 ทุน มัธยมศึกษา 395 ทุน ทุนปวส.
และปริญญาตรี 149 ทุน

@ กรุงเทพมหานคร l 17 ตุลาคม 2561

@ กรุงเทพมหานคร l 25 ตุลาคม 2561

กฐินบุญรอด 2561

@ นครนายก l 27 ตุลาคม 2561

นายวุฒา ภิรมย์ภกั ดี ประธานกรรมการ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด พร้อมด้วย นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
หมู่พนักงานของบริษัทฯ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำ�ปี 2561 และ
ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ วัดหนอง
หัวลิงใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
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หลายคนคงเคยได้ยิน ค�ำว่า KM ว่าคืออะไร มีบา้ งที่อาจได้ยินค�ำว่า
“องค์ความรู้” หรือบางคนอาจไม่คุ้นหูเลย วันนี้เราจะมาท�ำความเข้าใจกัน
ว่า KM คืออะไร มีความส�ำคัญกับองค์กรของเราอย่างไร
KM หรือ Knowledge Management
แปลว่า การบริหารจัดการความรู้ ซึ่งหมายถึง
การรวบรวม จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ที่มี
อยูใ่ นองค์กร ทัง้ ในตัวบุคคลและเอกสาร เพือ่ ให้
คนภายในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ แล้วน�ำมาใช้พฒั นาตัวเอง รวมถึง
สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้องค์กร
บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ หน่วยงานนีข้ นึ้ เพือ่ เก็บ
องค์ความรูใ้ นองค์กรของเราทีม่ มี าอย่างยาวนาน
ถึง 85 ปี เรื่องราวต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคล หรือเอกสาร ซึง่ เป็นองค์ความรูใ้ น
องค์กรก�ำลังถูกจัดเก็บ รวบรวม เพื่อถ่ายทอด
ให้คนในองค์กรของเรารับรู้ผ่าน KM Platform
ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29
ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้พนักงานของเรา
เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการท�ำงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอนนี้ หน่วยงาน KM ของเรามีการจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับพนักงาน เป็นการปูทางให้
ความรู้ในองค์กรเข้มข้นขึ้น ผ่านกิจกรรมที่
มีชื่อว่า COP (Community of Practice)
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ซึ่งเป็นเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ
ของตัวเองออกมา รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้
เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตัวพนักงานเอง
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข อง
พนักงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพราะเรา
เชื่อว่า ความรู้ที่ได้มีการเติม การลงมือท�ำ
และการแลกเปลีย่ นกัน จะท�ำให้เกิดเป็นไอเดีย
ทีเ่ พิม่ พูน สามารถทีจ่ ะต่อยอดไปสูน่ วัตกรรม
ใหม่ๆ ได้
บางคนเปรียบเปรยว่าความรู้ก็เหมือน
ดินสอ ต้องเหลาให้แหลมคมบ่อยๆ จึงจะ
เขียนหนังสือได้สวยงาม กิจกรรม COP จึง
มีเนื้อหาดีๆ มาเติมเต็มอาหารสมองให้กับ
พวกเราอยูเ่ สมอ ทีผ่ า่ นมากิจกรรม COP ที่ KM
จัดขึน้ มีเรือ่ งน่าสนใจหลายเรือ่ ง เช่น “อิคไิ ก”
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ ซึ่งถ้าพนักงาน
สามารถมีแนวทางในการด�ำเนินชีวิต รู้จุด
มุ่งหมายของตัวเอง ตระหนักถึงความหมาย
และความส�ำคัญของการด�ำรงอยู่จนน�ำทาง
ชีวิตตนเองได้ (Lead self) ทั้งเชื่อมโยง
เป้าหมายนัน้ กับการท�ำงานในองค์กรได้ ผลที่
ตามมาคือ Performance ของพนักงานเอง
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงขึน้

เรื่อง “Master of One Page Summary” สรุปทุกอย่างลงใน
กระดาษแผ่น เดียว กิจกรรมนี้แพร่หลายมากในบริษัทญี่ปุ่น เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ท�ำให้ญี่ปุ่นเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม
ของโลก สิ่งที่เขาพูดถึงคือกระดาษเพียงหนึ่งใบสามารถสร้างความ
เข้าใจในประเด็น ช่วยให้พนักงานสามารถน�ำเสนองานทีม่ คี วามน่าสนใจ
เข้าใจง่าย แก้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน ลดจ�ำนวนเอกสาร
และประหยัดเวลาในการท�ำงาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้ ให้ความสนใจมาก
จึงต้องมีการจัดเพิ่มอีกถึง 2 ครั้ง

กิจกรรม COP ของ KM เน้นทีก่ ารได้นำ� ความรู้ไปใช้ได้ทนั ที จึง
ต้องมีเนือ้ หาที่ใหม่อยูเ่ สมอ ทุกวันนีบ้ ริษทั ต้องน�ำ Digital Platform
มาใช้เพือ่ บริการลูกค้าได้อย่างฉับไว สอดคล้องกับพฤติกรรมความ
ต้องการของผู้บริโภค สิ่งส�ำคัญคือ พนักงานต้องมีความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี COP จึงจัดกิจกรรม Fundamental Digital Marketing ขึน้
เพือ่ เปลีย่ นมุมมองพนักงานจากจุดศูนย์กลางในธุรกิจคือผูข้ าย มาให้
ความส�ำคัญกับผู้บริโภคมากขึ้น เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ตลาดยุคดิจิตัล สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในแผนธุรกิจของบริษัทได้
ซึง่ พนักงานก็ได้ ให้ความสนใจจึงมีการจัดขึน้ อีกเป็นครัง้ ที่ 2

“ความรู้ หากเก็บไว้คนเดียวไม่บอกต่อ ก็จะไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่
พนักงานต้องแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อต่อยอดและสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน”
ครั้งหนึ่ง เราจัดกิจกรรม Google Workshop ขึ้น
ซึง่ เป็นกิจกรรมทีเ่ ปิดมุมมองในการท�ำงานของพนักงาน
โดยการน�ำเครื่องมือจาก Google ที่มีหลากหลาย
ฟังก์ชัน มาช่วยให้การท�ำงานสะดวกและง่ายขึ้น โดย
กิจกรรมนี้ได้ให้พนักงานทดลองใช้เทคโนโลยี Google
G Suite ผ่านการลงมือท�ำจริง เพือ่ ลดการท�ำงานแบบเก่า

ที่ซ�้ำซ้อน ให้ตอบโจทย์ความรวดเร็วในยุค 4.0
กิจกรรม COP เห็นความส�ำคัญของการน�ำความรู้
ใหม่ๆ จากภายนอกองค์กรเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง หากต้องการ
Upgrade ความรู้ตนเอง สามารถติดตามได้ที่ https://
singhakm.boonrawd.co.th/th/login และทาง Line
@SinghaKM
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ทีมงาน Singha Magazine มีโอกาส
ได้พูดคุยกับตัวแทนพนักงานจาก บจก.
เชียงใหม่เบเวอเรช ซึ่งมีทั้งคนรุ่นใหม่และ
คนทีม่ ากประสบการณ์ พวกเขาตอบค�ำถาม
เราเกีย่ วกับความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ เพือ่ นในองค์กร
และผูบ้ ริหาร แต่เราขอยกตัวอย่างค�ำตอบมา
แสดงเพียงเล็กน้อย เพราะเชื่อว่ารอยยิ้ม
ของพวกเขาสะท้อนค�ำตอบได้ดีที่สุด

สามัคคีรุ่นพี่รุ่นน้อง
“ป้าจะไม่คดิ ว่าเป็นรุน่ เก่าหรือรุน่ ใหม่
แต่เราจะรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันค่ะ
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ทำ� งานไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วบริษทั เราจะได้พฒ
ั นายิง่ ขึน้ ไปอีกค่ะ”

เชียงใหม่เบเวอเรช
กับความสุขที่มอบให้พนักงาน

นั บ เป็ น ข่ า วดี อ ย่ า งยิ่ ง ที่ คุ ณ ประโภชน์ เกิ ดเจริ ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ำกัด ได้รับ
รางวัลนายจ้างดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
(Best Employers Thailand 2018) ซึ่งรางวัลนี้ เน้น
พิ จ ารณาจากระดั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต ่ อ
องค์กร อัน แสดงให้เ ห็นถึงประสิทธิภาพของนายจ้างที่
สามารถท�ำให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและรักในองค์กรได้

“เวลาทีม่ นี อ้ งๆ รุน่ ใหม่เข้ามาท�ำงาน
พี่ก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะ จะเข้าไป
พูดคุยหยอกล้อและเล่นกับน้องๆ ให้ความ
เป็นกันเอง เพราะถ้าเรารุน่ พีร่ นุ่ น้องสนิทกัน
เราก็จะรับฟังกันและกันค่ะ”

ความส�ำเร็จดังกล่าว มาจากการยึดมั่นในนโยบายของบริษัท
และความตัง้ ใจขับเคลือ่ นองค์กรด้วยแนวทางของ Singha Way มา
โดยตลอด สิง่ ทีส่ ะท้อนความส�ำเร็จเป็นอย่างดี นอกเหนือจากรางวัล
ที่ได้รับ ยังเป็น “ความสุข” ของคนที่ทำ� งานในองค์กรนั้นอีกด้วย
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ไพรินทร์ ธิปะ
พนักงานผลิต

อบอุ่นเหมือนครอบครัว
สนับสนุนความสามารถ
“เมือ่ ก่อนผมเป็นช่างไม้อยูท่ บี่ า้ น
ผู้บริหารท่านทราบ ก็ให้เราท�ำงานไม้
เป็นข้าวของเครื่องใช้ในบริษัท ท�ำเป็น
โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ท่านให้ผมมีชอ็ ปไม้ใกล้ๆ
ส่วนงานทีผ่ มดูแล ผมก็จะชอบอยูท่ ชี่ อ็ ป
หลังเสร็จงานประจ�ำ เป็นสิ่งที่ผมชอบ
ท�ำแล้วมีความสุขครับ”

พิเชษฐ ฟองเมฆ

พนักงานหน่วยบ�ำบัดน�้ำทิ้ง

“เรารูส้ กึ ว่าทุกคนให้เกียรติซงึ่ กัน
และกัน ปรึกษากันได้ ยอมรับความคิด
เห็นซึง่ กันและกัน มันท�ำให้เรามีความ
กล้าที่จะแสดงออกหรือเสนอความคิด
เห็น โดยไม่กลัวว่ามันจะผิดค่ะ”

กฤติกา กันทะสม
พนักงานผลิต

“แรงจูงใจที่ท�ำให้ป้าอยากมาท�ำงาน
ทุกวันคือความรู้สึกผูกพันกับบริษัท อยาก
จะมาท�ำงานทุกเช้า เพราะเหมือนเราได้
มาที่บ้านอีกหลังหนึ่ง ป้ารู้สึกว่าอบอุ่น
เจ้านายดูแลลูกน้องดีค่ะ”

จันทร์ฉาย หน่อทราย
พนักงานธุรการ

“พี่อยู่มา 11 ปีแล้ว มาท�ำงานที่นี่มี
ความสุข ดีใจทีผ่ บู้ ริหารทีน่ ดี่ แู ลเราเหมือน
ครอบครัว ท่านเอาใจใส่โรงงาน ปรับปรุง
ทุกอย่างให้ดูดีขึ้น เราเข้ามาท�ำงานที่นี่ได้
ก็ดีใจ ภูมิใจ อบอุ่น คนในละแวกนี้ใครๆ
ก็อยากมาท�ำงานที่นี่ค่ะ”

ไพรินทร์ ธิปะ
พนักงานผลิต

“หนูเคยได้ยนิ ค�ำว่าครอบครัวสิงห์มา
ตัง้ แต่เรียนปี 1 ท�ำให้อยากลองมาท�ำงานทีน่ ี่
และพอได้เข้ามาก็รสู้ กึ ว่าคุม้ ทีไ่ ด้ลองค่ะ เรา
ท�ำงานโดยไม่แบ่งว่าคนนีค้ อื ลูกน้อง คนนีค้ อื
หัวหน้า ทุกคนคือครอบครัวเดียวกันค่ะ”

คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดี
“ผู้บริหารท่านบอกว่า ตัวท่านยังไง
ก็ได้ แต่ขอให้พนักงานได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ก่ อ น อย่ า งบริ เ วณล็ อ กเกอร์ รู ม ที่ ท ่ า น
สร้างให้พวกเรา แขกที่เขามาเห็นก็มักจะ
ชื่นชมว่า ที่นี่สวยเหมือนล็อกเกอร์รูมของ
โรงแรมเลย”

ปรัชญาภรณ์ กล้าหาญ
พนักงานธุรการ

“ผูบ้ ริหารท่านได้ปรับปรุงบริษทั ให้เรา
สร้างและซ่อมแซมเพิ่มเติมอะไรหลายๆ
อย่าง เช่น ห้องน�้ำที่สะอาดน่าใช้บริการ
โรงอาหารทีส่ ะดวกสบาย มีแปลงผักปลอด
สารพิษให้พนักงานน�ำไปรับประทานได้”

วีนัส บุญสงค์

พนักงานควบคุมเครื่อง

ณัชชารีย์ เกียรติสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บุคคล
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เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: สังเขปสีขาว

เชียงใหม่ ไปดูงานศิลป์ ไปกินโฮมเมด
เชียงใหม่ เมืองสุดชิคที่มีทั้งความเจริญและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้คนยังมีความสโลว์ไลฟ์
และละเมียดละไมในสิ่งที่ท�ำ จึงไม่น่าแปลกที่เมืองนี้จะเต็มไปด้วยงานศิลป์และงานท�ำมืออันเป็นเสน่ห์ดึงดูด
ไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด มาเชียงใหม่คราวนี้ เราขอพาคุณไปสัมผัสกับแหล่งศิลปะของที่นี่
เน้นให้คุณได้เสพความรื่นรมย์จากความคิดสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า จากนั้นพาคุณไปรู้จัก
กับแหล่งกินสุดฟิน ซึ่งขอบอกเลยว่า แต่ละร้านที่เราน�ำเสนอไม่ได้หามาแบบมั่วๆ เพราะคัดสรรแล้วว่า
เป็นอาหารโฮมเมดหรืออาหารที่ผลิตเองด้วยความพิถีพิถันและใจรักของคนท�ำ จึงไม่เพียงมีรสชาติ
ที่อร่อยแต่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราแนะน�ำไว้ เผื่อไผได้มาเยือน จะได้ฟินกันทั้งที่แอ่วที่กิ๋นกันไปเลย

MAIIAM Contemporary Art

พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม
บนถนนสันก�ำแพงสายเก่า เคยมีโกดังเก็บสินค้าทีถ่ กู ปล่อย
ทิ้งร้างมานานสิบปี วันนี้โกดังแห่งนั้นได้รับการดัดแปลงพื้นที่
กว่า 3,000 ตารางเมตร ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อ
น่าสนใจว่า “ใหม่เอีย่ ม” เป็นแหล่งรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะ
จากศิลปินไทยและต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก

อาคารด้ า นหน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ดดเด่ น สะดุ ด ตาผู ้ พ บเห็ น
ประดับด้วยแผ่นกระจกที่ถูกตัดแล้วน�ำมาปะติดกันเสมือนงาน
โมเสกเฉกเดียวกับก�ำแพงวัดของล้านนาสมัยก่อน แผ่นกระจกที่
ส่องสะท้อนและดูมมี ติ ิ ท�ำให้ผมู้ าเยือนหลายคนต้องหยุดถ่ายภาพ
กันนานกว่าจะได้เข้าไปข้างใน
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เมื่ อ เปิ ด ประตู เ ข้ า ไปจะพบกั บ
Museum Shop มีเคาน์เตอร์ขายบัตร
และร้านขายของที่เดินดูได้เพลินตามาก
เพราะเป็ น งานท� ำ มื อ มี ค วามประณี ต
และมีหนังสือหายากที่เกี่ยวกับงานศิลปะ
ถัดจากร้านขายของจะเข้าสู่พื้นที่ Gallery
& Exhibition Hall เป็นตึก 2 ชั้นที่เนรมิต
ขึน้ ใหม่จากโกดังเก่าแต่ยงั เห็นเค้าโครงเดิม
มีความเรียบง่าย สีขาวนวลตา ชั้นล่างเป็น
พื้นที่ของนิทรรศการเวียนที่จะเปลี่ยนทุก
3-6 เดือน ส่วนชัน้ บนส�ำหรับจัดนิทรรศการ
ถาวรที่เน้นผลงานของศิลปินไทย
ห้องแรกบอกเล่าความเป็นมาของ
ผู้ก่อตั้ง คือ คุณฌอง มิเชล เบอร์เดอเลย์
และบุตรชาย คุณเอริค บุนนาค บูท๊ ซ์ ทัง้ สอง
เป็นนักสะสมผลงานศิลปะมานานกว่า 30 ปี
และต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานศิลปะ จึงได้
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น ค�ำว่า “ใหม่”
มาจาก เชียงใหม่ ส่วนค�ำว่า “เอีย่ ม” มาจาก
พระนามของเจ้าจอมเอี่ยมในรัชกาลที่ 5
ท่านเป็นคุณย่าทวดฝ่ายมารดาของคุณเอริค
นิทรรศการเวียนที่จัดในช่วงที่เรามาชม
กล่าวถึงผู้อพยพด้วยเหตุผลทางการเมือง
ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะชม
ผลงาน เราจะได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งอยู่
รอบตัวเป็นระยะ เป็นลูกเล่นที่เขาจะสื่อว่า
ผูอ้ พยพต่างด้าวนัน้ แฝงอยูร่ อบตัวเรา อยูใ่ น
สังคมของเราทุกวันนี้ ผลงานที่จัดแสดง
ไม่ได้มเี พียงภาพวาด แต่มหี นังสัน้ ตลอดจน
โมเดล 3 มิติ ท�ำให้งานมีความน่าสนใจอีกทัง้
สะท้อนการเสียดสีของศิลปินไว้อย่างแยบยล
นิทรรศการถาวรชั้นบน แฝงแนวคิด
พุทธปรัชญา ความเสือ่ มทรามของศีลธรรม

และจัดแสดงผลงานหาชมยากที่ท�ำจาก
หลายวั ส ดุ งานที่ โ ดดเด่ น คื อ ภาพวาด
ขนาดใหญ่ที่สุดในห้อง ซึ่งเราจะได้เห็น
ผลงานศิลปะชื่อดังและศิลปินชื่อดังรวม
อยู่ในภาพ รายละเอียดทั้งหมดสะท้อน
เหตุการณ์ร่วมสมัยและกระแสสังคมด้าน
งานศิลปะ หากมาที่นี่แล้วไม่มาดูภาพนี้
ก็เหมือนมาไม่ถึง
เราใช้เวลาอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ใหม่เอีย่ ม
ราว 2 ชั่วโมง ดื่มด�่ำกับงานศิลป์ที่ตีความ
ได้ไม่รู้จบ รู้สึกเพลิดเพลินเต็มอิ่ม กระทั่ง
หดหู่ไปกับงานที่สะท้อนความเศร้า สิ่งที่
ไม่รู้สึกแม้แต่น้อยคือเสียดายเวลา

122 หมู่ 7 ถ.สันก�ำแพง เชียงใหม่ 50130
เปิดเวลา 10.00 - 18.00 น. หยุดทุกวันอังคาร
ค่าเข้าชมผู้ ใหญ่คนละ 150 บาท นักเรียนคนละ 100 บาท เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ชมฟรี
@MAIIAMchiangmai
38

SINGHA MAGAZINE

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)
139 ต.สุเ ทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น.
มีที่จอดรถ จอดได้ฟรี 1 ชั่วโมง

พระอารามหลวงอายุ 700 ปี เดิมเป็นราชอุทยานของ
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์แห่งล้านนา พระองค์ได้
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ ณ องค์พระธาตุเจดีย์ที่วัดแห่งนี้ แต่เกิดเหตุ
อัศจรรย์ขึ้น พระบรมสารีริกธาตุได้แยกออกเป็น 2 องค์ โดย
องค์ที่ 2 มีการน�ำขึน้ หลังช้างเพือ่ เสีย่ งทาย และช้างได้เดินขึน้
เขาไปหยุด ณ ที่ซึ่งเป็นพระบรมธาตุดอยสุเทพในปัจจุบัน
หากใครจะไปสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุบนดอยสุเทพจะต้อง
มาสักการะองค์แรกที่วัดแห่งนี้ด้วยจึงจะถือว่าครบถ้วน
วัดแห่งนีย้ งั เป็นทีร่ วมกูข่ องเจ้านายฝ่ายเหนือไว้เกือบทุก
พระองค์ ตามพระด�ำริของเจ้าดารารัศมีฯ พระราชชายา
ในรัชกาลที่ 5 วิหารหลวงของวัดก็มีความสวยงามตาม
สถาปัตยกรรมล้านนาแท้ มีพระประธานองค์ส�ำคัญหลายองค์
ประดิษฐานอยู่ภายใน ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของล้านนาที่
คนมาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
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อันจะกินวิลล่า
ต.หนองคาย อ.หางดง เชียงใหม่ 50230
เปิดลูกค้าจ�ำนวน 4-10 คน (ต้องจองล่วงหน้า)
อาหารจัดเป็น 1 คอร์ส (มี 6 อย่าง)
อันจะกินวิลล่า

ทีน่ ไี่ ม่ใช่รา้ นอาหาร แต่เป็นบ้านสีขาว
ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นน่ารัก เช่นเดียวกับ
พี่ก้อย กนิษฐา เจ้าของบ้าน และผู้ท�ำ
อาหารต้ อ นรั บ แขกที่ ม าเยื อ น พี่ ก ้ อ ย
ต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า เพี ย งวั น ละโต๊ ะ เพราะ
เธออยากท�ำอาหารให้เหมือนกับที่ท�ำให้
เพื่อนรับประทาน นั่นคือกินไปและพูดคุย
สังสรรค์กันไปแบบไม่รีบร้อน
อาหารทุกจานของพี่ก้อยใส่ใจตั้งแต่
วัตถุดบิ ซึง่ จะต้องปลอดสารพิษ ผักบางชนิด
มาจากสวนของพี่ก้อยเอง นอกจากรสมือ
และวัตถุดิบที่สดใหม่ สิ่งที่ท�ำให้อาหาร
ทุกจานอร่อยติดใจ เป็นความรักในการท�ำ
อาหารของพี่ก้อย เธอไม่เคยเรียกตัวเองว่า
เชฟ แค่เป็นคนที่หลงใหลการท�ำอาหาร
เท่านั้น คงไม่ต้องบรรยายว่าอาหารที่ปรุง
ขึ้ น จากความรั ก และหวั ง ที่ จ ะให้ ค นกิ น
มีความสุขจะมีรสชาติอร่อยแค่ไหน อยากรู้
ต้องมาลองด้วยตัวเอง

Indy’s Cafe
ต.หางดง อ.หางดง เชียงใหม่
เปิดเวลา 17.00 – 21.00 น. (ปิดทุกวันพุธ) ควรโทรจองล่วงหน้า
Indy’s Cafe

ร้านอาหารสไตล์ฝรัง่ Indy’s Cafe ทีท่ ำ� แป้งพิซซ่าเองสดๆ เป็น
ร้านเล็กๆ ตกแต่งเรียบง่ายและมีแค่ 4 โต๊ะ กับคนดูแลร้าน 2 คน
ซึ่งเคยผ่านงานในครัวจากโรงแรมใหญ่ก่อนจะออกมาศึกษาการท�ำ
อาหารต่อด้วยตัวเองและเปิดร้านแห่งนี้ขึ้น คนหนึ่งท�ำอาหารร้อน
หน้าเตา ส่วนอีกคนท�ำสลัด รีดแป้งพิซซ่าและรับออเดอร์ แม้ว่าจะ
รอนานหน่อย แต่รสชาติก็อร่อยสมการรอคอย
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Hua Lin
หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันก�ำแพง เชียงใหม่ 50130
เปิดทุกวัน 10.00 – 22.00 น.
@HUALINRestaurant

ร้านอาหารจีนทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวจีน เกาหลี ญีป่ นุ่ ต่างก็ชนื่ ชอบ
และบอกต่อกัน ก่อนทีค่ นไทยจะตามมาลิม้ รสจนเป็นทีน่ ยิ มในขณะนี้
เจ้าของร้านเป็นชาวจีนแต่เกิดที่เชียงใหม่ นอกจากอาหารยูนนาน
ที่ถนัด เขายังได้ไปฝึกท�ำอาหารไต้หวันจากชาวไต้หวันแท้ ร้านนี้จึง
มีทั้งอาหารยูนนานและอาหารไต้หวันให้เลือก ที่ส�ำคัญเจ้าของร้าน
ท�ำแป้งสดเองกับมือ ทุกเมนูที่มีแป้ง โดยเฉพาะเส้นบะหมี่ (เมี่ยน)
มีความเหนียวนุ่มอร่อยมากและไม่มีสารกันบูด เมนูที่ไม่ควรพลาด
คือเสี่ยวหลงเปา มีน�้ำซุปข้างใน และบะหมี่เนื้อตุ๋นน�้ำแดง ทุกเมนู
จานใหญ่จัดเต็ม แต่ราคามิตรภาพ

กินอยู่ได้
29 ถ.กลางเกาะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เปิดเวลา 10.00 - 20.00 น. หยุดทุกวันพุธ
@kinyoudaiatchiangmai

ร้านอาหารไทยในบ้านหลังสวยทีป่ รับปรุง
เป็น Hostaurant (Hostel + Restaurant)
ชั้นสองบริการที่พัก 2 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ สนน
ราคาคืนละ 3,900 บาท ห้องสวยน่าอยู่มาก
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
ร้านอาหาร ดูแลโดย พีอ่ อ๊ ด เรวัฒน์ ผูไ้ ม่
ได้เป็นเชฟ แต่ทำ� กับข้าวอร่อยมากเพราะซึมซับ
มาจากคุณแม่และคุณยาย เมนูของร้านมีความ
พิเศษ เช่น แกงเขียวหวาน ทีไ่ ด้สตู รจากคุณแม่
หรือน�ำ้ พริกเผาและผัดไทยทีไ่ ด้สตู รจากเพือ่ นที่
เป็นเชฟ เมือ่ น�ำมาปรุงในแบบของพีอ่ อ๊ ด ก็จะได้
รสชาติทกี่ ลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์ นอกจาก
อาหารยังมีเครือ่ งดืม่ เช่น กาแฟสูตรกินอยูไ่ ด้
ใส่โทนิค มีความสปาร์คกลิง้ นิดๆ และมีเครือ่ งดืม่
ใหม่อย่างเบียร์นอนแอลกอฮอล์ รวมถึงคอมบูชา
(น�ำ้ ชาหมัก) ทีม่ ใี ห้เลือกหลายรส เมือ่ น�ำมาผสม
โซดาหรือเบียร์กย็ งิ่ ได้รสทีน่ า่ ประทับใจ
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3 Studio
(โรงแรมศรีประกาศ)
ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เปิดเวลา 11.00 – 17.00 น. (ปิดจันทร์ – พุธ)
@aeeeeeeeeeeen

ชั้นล่างของโรงแรมศรีประกาศมีร้าน
อาหารญี่ปุ่น สไตล์ชีวจิต ชื่อ 3 Studio
ดูแลโดยครอบครัวมากิโนะ สามพ่อแม่ลูก
ชาวญี่ปุ่น เมนูเน้นท�ำจากผักและเต้าหู้
การผลิตเต้าหู้ ซอส ตลอดจนซุปต่างๆ
เป็น สู ตรออร์ แ กนิ ก ของแท้จากโอซาก้า
ลืมความคิดที่ว่าอาหารสุขภาพมักจะไม่
อร่อยได้เลย เพราะร้านนี้ท�ำได้อร่อยสุดๆ
ครอบครั ว มากิ โ นะเคยได้ รั บ ผลกระทบ
เรื่องสุขภาพเพราะรังสีจากเหตุโรงไฟฟ้า
ฟุกชุ มิ ะเสียหาย พวกเขาจึงเห็นความส�ำคัญ
ของอาหารสุขภาพอย่างยิ่ง นอกจากร้าน
อาหาร ที่นี่ยังมีเวิร์กช็อปสอนการท�ำเต้าหู้
และการหมักซอสแบบโฮมเมดด้วย

Johoney
19/1 ถ.มนตรี ต.วัดเกต เชียงใหม่ 50000
เปิดทุกวัน 10.00 – 18.00 น.
@johoneyicecream

ร้านไอศกรีมโฮมเมดหลากรส มีให้เลือกทั้งรสปกติและรส
ที่เราอาจไม่เคยกิน เช่น รสมะเกี่ยง รสเซียนท้อ (ละมุดเขมร)
รสมะยมพริกเกลือ ซึ่งต้องบอกว่าเหมือนผลไม้ต้นฉบับทั้งกลิ่น
และรสชาติ สีสนั ยังสวยสดใสน่ารับประทาน และมีเมนูขนมหวาน
อย่างวาฟเฟิล เค้กลาวา ให้กินคู่กับไอศกรีมด้วย งานนี้ไม่ท�ำให้
คนสายหวานผิดหวังแน่นอน
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Live.aday
107 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
เปิด 11.00 – 16.30 น. (ปิดวันอาทิตย์)
live.aday

ร้านเค้กสไตล์เกาหลีที่อร่อยจนแม้แต่
คนเกาหลียังต้องสั่งกลับไปกินที่บ้านเกิด
มีจุดเด่นที่เป็นเค้กท�ำสดๆ และวัตถุดิบที่ท�ำ
ไม่ใช้สารผสม เน้นน�้ำตาลป่นกับไข่ขาว
ท�ำให้ไขมันน้อยลง ส่วนผสมบางชนิดยัง
สั่งตรงจากเกาหลีด้วย พอบอกว่าอยากกิน
เมนูอะไร คุณแจนเจ้าของร้านก็จะเข้าครัว
ท�ำให้เดี๋ยวนั้น เราจึงได้กินเค้กที่สดและ
ใหม่มากๆ แน่นอนว่าอยากกินของดีก็ต้อง
รอหน่อย แต่รับรองว่าคุ้มค่า ระหว่างนั้นไป
สั่งกาแฟที่ร้าน a day ซึ่งอยู่ข้างๆ กันได้
เป็นร้านน้องชายของคุณแจนเอง อร่อยทั้ง
เครื่องดื่มทั้งขนม

Hand-Kraft Cafe
1006 ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง เชียงใหม่ 50130
เปิดททุกวัน 09.00 – 17.00 น.
@handkraftcafe

ร้านคาเฟ่สุดเก๋หน้าโรงพิมพ์เก่าแก่ “สมพร
การพิมพ์” เจ้าของร้านคือคุณวิว เป็นลูกสาวเจ้าของ
โรงพิมพ์ เธอชืน่ ชอบการท�ำเค้กและดูแลร้านร่วมกับ
คุณหล่งแฟนหนุม่ ผูร้ กั การดืม่ กาแฟแถมยังชงกาแฟ
อร่อย ทัง้ คูเ่ รียนรูก้ ารท�ำเค้กและชงกาแฟด้วยตัวเอง
เรียกได้วา่ ชอบอะไรก็ทำ� สิง่ นัน้ ได้ดี และทัง้ คูย่ งั เป็น
นักออกแบบสิ่งพิมพ์ฝีมือไม่ธรรมดา เห็นได้จาก
ตัวอย่างงานออกแบบทีแ่ สดงอยูใ่ นร้าน บรรยากาศ
ของคาเฟ่แห่งนี้จึงได้ความรู้สึกของความอาร์ต
มีกลิน่ กระดาษ กลิน่ กาแฟ คละเคล้ากลิน่ เนย
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ด้วยทรงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยให้พระยาภิรมย์ภักดีก่อตั้งบริษัทผลิตเบียร์แห่งแรกของไทยเป็นผลส�ำเร็จ
และในปี ๒๕๖๑ นี้ เป็นปีแห่งการครบรอบ ๑๒๕ ปีวันพระราชสมภพของพระองค์
ประจวบกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ด�ำเนินกิจการครบรอบ ๘๕ ปี
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมร�ำลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗
บริษทั พิพธิ ภัณฑ์สงิ ห์ จ�ำกัด จึงได้จดั ท�ำหนังสือ “ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า”

เราทุกคนต่างก็ตระหนักว่า รัชกาลที่ ๗
พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ราชอาณาจักรไทย
แต่เนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คลุมเครือในเวลานั้น
ท�ำให้เราชาวไทยไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระองค์มากนัก ทั้งที่ทรงเป็นพระมหากษัตริยา
ธิราชสยามอีกพระองค์หนึ่งที่ได้สร้างคุณูปการแก่
ประเทศชาติไว้มากมาย
“ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า” ได้รวบรวม

เรื่ อ งราวของพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า
อยู ่ หั ว ทั้ ง พระราชประวั ติ พระราชกรณี ย กิ จ
ตลอดจนพระราชจริยวัตร ในที่นี้จะขอยกเนื้อหา
และภาพบางส่วนจากในหนังสือมาน�ำเสนอให้
พอเป็นกระษัย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และเหตุการณ์ปฏิวัติ ๒๔๗๕ หวังใจว่าผู้อ่าน
ทุกท่านจะได้ติดตามตอนต่อไปให้เต็มอิ่มกันใน
ฉบับสมบูรณ์
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โรงเบียร์แห่งแรก
ของสยาม
ในขณะที่โลกประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างรุนแรง พระยา
ภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ได้คิดริเริ่มที่จะผลิตเบียร์ขึ้นใน
สยาม เพราะชาวสยามนิยมดื่มเบียร์กันมากขึ้น และจากกระแสรับสั่ง
ให้คนไทยหาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศชาติ
จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและคณะอภิรัฐมนตรี

พระยาภิ ร มย์ ภั ก ดี ไ ด้ ยื่ น เรื่ อ ง
ขอตั้งโรงเบียร์ไปยังสภาอภิรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔
และจากการศึกษาของพระยาภิรมย์ฯ
รั ฐ บาลจึ ง ได้ ท ราบว่ า ชาวสยามดื่ ม
เบี ย ร์ ม ากขึ้ น จริ ง เนื่ อ งจากเงิ น ไหล
ออกนอกประเทศในการน�ำเข้าเบียร์
จากต่ า งประเทศ โดยเฉพาะจาก
ยุโรปและญี่ปุ่น มีจ�ำนวนสูงเป็นหลัก
เฉียดพันล้านบาทต่อปี เมื่อแปลเป็น
จ�ำนวนเงินสมัยนี้ และด้วยประชากร
ที่ประมาณ ๑๑.๕ ล้านคน พระองค์
ทรงตรั ส กั บ พระยาภิ ร มย์ ภั ก ดี ว ่ า
การสร้ า งอุ ต สาหกรรมเบี ย ร์ ขึ้ น ใน
ประเทศจะท�ำให้ลดเงินไหลออกนอก
ประเทศได้มาก และยังสร้างรายได้
ให้ กั บ คนไทยเองอี ก ด้ ว ย เพราะ
อุตสาหกรรมเบียร์เป็นอุตสาหกรรมใหม่
มีความใหญ่ มีอนาคตทีจ่ ะขยายได้มาก
และน�ำเข้าเทคโนโลยีทลี่ ำ�้ ยุคในสมัยนัน้
เข้ามาด้วยอีก พระยาภิรมย์ภักดีได้
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เดิ น ทางไปดู ง านที่ โ รงเบี ย ร์ ใ นกรุ ง
ไซ่ง่อนก่อนเจรจาเรื่องภาษีกับทาง
รัฐบาลได้ส�ำเร็จแล้ว จึงได้เดินทาง
ไปหาผู้ก่อสร้างโรงเบียร์ในยุโรป และ
จากการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ กราบบังคม
ทูลลาไปต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระองค์
ทรงแนะน�ำให้พระยาภิรมย์ฯ ลงทุน
ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รใหม่ ทั้ ง หมด เพราะ
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ แ ล้ ว อาจจะมี ร าคา
ถูกกว่าจริงแต่ค่าซ่อมแซมในอนาคต
อาจจะไม่คุ้มกับราคาที่ลดไป ยอม
ลงทุนเครื่องใหม่ตั้งแต่ต้นจะดีกว่า
และออกแบบเพื่อโรงเบียร์ของสยาม
เป็ น การเฉพาะ และในระหว่ า งที่
พระยาภิรมย์ภกั ดีเดินทางอยูท่ เี่ ยอรมนี
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยมีการ
ปฏิวัติสยาม ๒๔ มิถุนายนขึ้น และ
ได้เดินทางไปฟังข่าวที่อังกฤษ เมื่อ
เหตุการณ์สงบลงจึงได้ด�ำเนินธุระต่อ

(๑)

ภาพที่ ๑
รายงานของสถานทู ต อั ง กฤษใน
นิตยสาร Siam Today ฉบับเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

ภาพที่ ๒
ลายพระหั ต ถ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ในการประชุมสภาอภิรัฐมนตรี
เรื่ อ งการก่ อ ตั้ ง โรงเบี ย ร์ บุ ญ รอด จาก
หอสมุดแห่งชาติ

(๒)
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(๓)

ภาพที่ ๓
พระยาภิ ร มย์ ภั ก ดี น�ำพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว สมเด็ จ พระ
นางเจ้ า ร�ำไพพรรณี และเสด็ จ กรม
พระก�ำแพงเพ็ ช รอั ค รโยธิ น ดู ง าน
ก่ อ สร้ า งอาคารหม้ อ ต้ ม ของบริ ษั ท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ทรงรับสั่งว่า
“สนุกดี จะกลับมาดูอีก”

48

SINGHA MAGAZINE

จัดจ้างบริษทั เมีย๊ กทีเ่ ยอรมนีให้เป็นผูจ้ ดั ท�ำ
แผนสร้างโรงเบียร์ และจัดสร้างเครื่องจักร
เมื่อทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย จึงได้รีบ
เดินทางกลับสยาม ถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่
๒๙ ตุลาคม และสิง่ แรกทีก่ ระท�ำคือเข้าเฝ้าฯ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ทันที ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม “กราบบังคมทูล
รายงานทีไ่ ด้ไปท�ำมาจากเมืองนอก พระองค์
ทรงยินดีมากที่ (พระยาภิรมย์ภักดี) ไป
ท�ำงานมาได้สมประสงค์ โปรดพระราชทาน
ปฏิสันถารเป็นเวลานาน” ด้วยพระองค์
ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องธุรกิจและ
เทคโนโลยียงิ่ นัก จึงได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงดูงานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
ร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระเจ้าพี่ยาเธอฯ กรมพระก�ำแพงเพ็ชร

อัครโยธิน ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อ
ทอดพระเนตรการลงเสาหลักของโรงงาน
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม เสด็จ
พระราชด�ำเนินด้วยเรือพระที่นั่ง ‘สามศร’
เพือ่ ชมอาคารผลิตทีส่ ร้างเสร็จแล้ว รวมถึง
เริ่ ม ทดลองการผลิ ต เบี ย ร์ เ ป็ น ครั้ ง แรก
พระองค์เสด็จฯ ทั่วโรงงานรวมถึงขึ้นไป
ชั้นดาดฟ้าเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพ
รอบด้านโรงงานด้วย
พระยาภิ ร มย์ ภั ก ดี ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ ว ่ า
พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าการที่ได้มาเห็น
อุตสาหกรรมใหม่เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและ
สนุกดี และทรงอยากจะกลับมาเยี่ยมอีก
เพื่อจะได้ดูความคืบหน้า แต่แล้วพระราช
ประสงค์นี้ก็มิได้เกิดขึ้นตามที่ทรงตั้งใจไว้

๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๗๕

ใ น รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรง
มีการริเริม่ การศึกษาโมเดลการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ในรูปแบบของ ‘ดุสติ ธานี’ เพือ่
ที่จะทรงดูว่าควรจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบใด โดยได้ทรงศึกษาระบบแบบ
อังกฤษทีพ่ ระองค์ทรงคุน้ เคยอยูแ่ ล้วจากทีไ่ ด้
ทรงศึกษามาเป็นเวลานาน แต่ก่อนหน้านั้น
ในปีขึ้นครองราชย์ คือ พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้มี
นายทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนจ�ำนวน
ประมาณ ๑๐๐ คน เรียกตนเองว่า ‘คณะ
ร.ศ. ๑๓๐’ ได้วางแผนปฏิวัติการปกครอง
แต่ด้วยความแตกเสียก่อนจึงได้จับกุมตัว
ได้ทั้งหมด โดยศาลได้ตัดสินโทษต่างกันไป
แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานลดโทษ
ลงให้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ก็ยังไม่ได้มีการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญในรัชสมัยรัชกาล
ที่ ๖ แต่อย่างใด แต่ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ทรงทราบเรื่อง
มาตลอด ครั้นขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๗
ก็ทรงตั้งพระทัยว่าจะมอบ ‘คอนสติติวชัน’
ให้กับชาวไทย ตามพระราชประสงค์ของ
พระราชบิดา (รัชกาลที่ ๕) และได้ทรง
มอบหมายให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย
เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศให้เตรียม
การในเรื่องนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และสองปี
ต่อมา พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง
ฮุ น ตระกู ล ) ปลั ด ทู ล ฉลองกระทรวงการ
ต่างประเทศก็ได้ให้นายเรมอนด์ บี สตีเวนสัน

ที่ ป รึ ก ษาชาวอเมริ กั น จั ด ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ขึ้นมาจนแล้วเสร็จ ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวาย
และหารือกันในสภาอภิรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี
ที่ปรึกษาชาวอเมริกันเองก็กลับเห็นว่ายังไม่
ถึงเวลาอันสมควร เช่นเดียวกับหลายคน
ในสภาฯ แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ยังยึดมั่นที่จะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญและทรงได้ก�ำหนด
วันแล้วด้วยว่าเป็นวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.
๒๔๗๕ อันเป็นวันที่พระบรมราชจักรีวงศ์
และกรุงเทพมหานครจะครบ ๑๕๐ ปี แต่
ด้วยมีการคัดค้านจากเสียงข้างมากในสภา
อภิรฐั มนตรีจงึ ยังไม่ได้พระราชทาน หลังจาก
ที่ ง านเฉลิ ม ฉลองกรุ ง เทพมหานครและ
พระบรมราชจั ก รี ว งศ์ ค รบ ๑๕๐ ปี ได้
เสร็จสิ้นลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีก็ได้
แปรพระราชฐานไปยังสวนไกลกังวลตาม
พระราชประเพณี และพระเจ้าอยู่หัวได้น�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญไปศึกษาด้วย โดยทรงยังคง
ตั้งใจที่จะมอบรัฐธรรมนูญให้ได้ในปีนั้น
แต่แล้วเช้าตรู่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๕ ‘คณะราษฎร’ ได้ท�ำการยึดอ�ำนาจ
ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบการปกครองทีพ่ ระมหากษัตริยอ์ ยู่
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ มีการจับกุมพระบรมวงศ์
และข้าราชการต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ไว้เป็น
ตัวประกัน อาทิ สมเด็จพระเจ้าพีย่ าเธอ เจ้าฟ้าฯ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรา
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นุ วั ด ติ ว งศ์ สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ จากนั้นคณะ
ราษฎรจึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น คื น สู ่ พ ระนครเป็ น
พระมหากษัตริยภ์ ายใต้รฐั ธรรมนูญ เมือ่ ทราบ
ข่าว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
ตรัสเรียกเจ้านายผู้ใหญ่และเสนาบดีประชุม
พร้อมเพรียงกันที่พระราชวังไกลกังวล เพื่อ
ทรงหารื อ ว่ า จะยอมตามค�ำเรียกร้องของ
คณะราษฎรหรือจะต่อสู้ เสียงส่วนใหญ่ใน
ที่ประชุมเห็นว่าควรจะต่อสู้เพราะเชื่อว่า
คนไทยส่วนมากยังคงจงรักภักดีต่อพระมหา
กษัตริย์ ส่วนฝ่ายข้างน้อยเห็นว่าไม่ควรสู้
สุดท้ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเห็นว่า ถ้าจะสูก้ ค็ งสูไ้ ด้ แต่จะเสียเลือดเนือ้
ข้าแผ่นดินซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน จึงได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
ร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี จากหัวหินสู่
กรุ ง เทพฯ โดยขบวนรถไฟพระที่ นั่ ง ถึ ง
สถานีรถไฟหลวงจิตรลดา เมื่อเวลา ๐๐.๐๔
นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
เพือ่ ให้ความร่วมมือกับคณะราษฎร ผูก้ อ่ การ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองเพื่ อ แก้ ไ ข
สถานการณ์ ข องบ้ า นเมื อ งให้ ก ลั บ เข้ า สู ่
ความสงบเรียบร้อย ระงับเหตุที่อาจน�ำไปสู่
การรบกันจนนองเลือดได้
“ว่าแล้วไหมล่ะ” เป็นค�ำแรกทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีตอ่ สมเด็จ
พระนางเจ้าร�ำไพพรรณี หลังจากที่ได้ทราบ
ข่าวยึดประเทศของคณะราษฎร พระองค์ได้
ตระหนักถึงเรือ่ งนีม้ าตลอด และได้ทรงทราบ
ข่าวเป็นระยะๆ อยูแ่ ล้ว ทัง้ ทีท่ กุ คนก็ทราบอยู่
ว่าพระองค์จะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญใน
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ปีเดียวกันนี้ แต่ก็มีการคัดค้านจากเจ้านาย
หลายพระองค์อยู่ดี พระองค์ก็ทรงคิดอยู่
ว่ า ทางคณะราษฎรก็ ค งจะท� ำ การปฏิ วั ติ
อยู่ดีหากพระองค์พระราชทานรัฐธรรมนูญ
ก่อน โดยอ้างว่าไม่พอใจในรัฐธรรมนูญที่
พระราชทาน และความดีงามนี้ที่จะจารึก
ในประวัติศาสตร์ก็จะตกเป็นของพระองค์
อยู่ดี นอกจากนี้ พระองค์ก็ทรงทราบว่า
คณะราษฎรมีการประชุมอยู่ตลอดเวลาแม้
กระทั่งบนเรือพระที่นั่งมหาจักรีคราวตาม
เสด็จประพาสชวา โดยครั้งนั้นมีทั้งพระยา
พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หลวง
ศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) และหลวงสินธุ
สงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) และด้วยพระองค์
ทรงอ�ำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในขณะนัน้
จะทรงจับผู้ก่อเหตุนี้ก่อนเลยโดยไม่ต้องมี
หลักฐานก็ได้เพราะอยู่ในพระราชอ�ำนาจ
แต่ก็ทรงกล่าวว่าแม้จะทราบเรื่องแต่ไม่มี
หลักฐานพอ เป็นพระบรมมหากรุณาธิคุณ
จริงๆ ทีเ่ ศร้ามากคือ หลังจากทีท่ ำ� การปฏิวตั ิ
แล้ว จับเจ้านายหลายพระองค์เข้าคุก และ
กระท�ำต่อเจ้านายหลายพระองค์อย่างไม่
สมควร ยั ง มี ก ารด่ า ว่ า พระเจ้ า อยู ่ หั ว ใน
พระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์อย่างเสียหาย
อีกด้วย ซึง่ สร้างความเศร้าสลดใจต่อพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนัก แต่เมื่อ
ทรงพูดถึงเรื่องนี้เมื่อสถานการณ์สงบลงแล้ว
ทางคณะราษฎรได้เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทาน
อภัยโทษ และอธิบายว่าทีต่ อ้ งกระท�ำเช่นนัน้ ก็
เพือ่ ให้ประชาชนคนไทยเข้าข้าง ซึง่ ทีน่ า่ ตกใจ
มากไปกว่านั้นก็คือ ประชาชนคนไทยที่ก่อน
หน้านีร้ กั และเทิดทูนพระมหากษัตริยส์ ามารถ
เปลี่ยนความคิดมาเข้าข้างได้อย่างง่ายดาย
โดยไม่คดิ ตรึกตรองถึงค�ำกล่าวหาแม้แต่นอ้ ย

(๑)

ภาพที่ ๑
เจ้ า นายและข้ า ราชการที่ รั บ ราชการ
ณ สถานทูต ไทย ณ กรุงลอนดอน
และกรุ ง ปารี ส ที่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น ลงชื่ อ
ในเอกสารกราบบั ง คมทู ล ความเห็ น
จั ด การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง
ราชการแผ่นดิน ร.ศ. ๑๐๓

๑

๒

๓

๔

๕

๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดา
ภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

๔. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
๕. พระยามหาโยธา (นกแก้ว คชเสนี)

๒. พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า
โสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
สวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
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(๒)

(๓)
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(๔)

ภาพที่ ๒
ค ณ ะ ร า ษ ฎ ร เ มื่ อ ก ่ อ ตั้ ง ที่ ป ร ะ เ ท ศ
ฝรั่งเศส
ภาพที่ ๓
คณะนายทหารผู ้ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลง
การปกครอง
ภาพที่ ๔
ภาพหมู ่ ค ณะเยื อ นสิ ง คโปร์ แ ละชวา
มี พ ระยาพหลพลพยุ ห เสนาและหลวง
สินธุสงครามชัยร่วมอยู่ด้วย

ถื อ เป็ น เรื่ อ งน่ า เสี ย ดายที่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงการปกครองครั้ ง ส� ำ คั ญ
ในประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ท� ำ ให้ ภ าพที่
ประชาชนชาวไทยมี ต ่ อ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๗ เป็นไปอย่างพร่าเลือน แต่กย็ งั
ไม่ช้าเกินไปที่เราจะได้เห็นและเรียนรู้
ประวัติศาสตร์จากอีกมุมหนึ่งที่เราอาจ
ไม่เคยเห็นหรือทราบมาก่อน เอกสาร
และภาพจากหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ไม่น้อย

ที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ไหนและก็
หาชมยาก การตีพิมพ์หนังสือในครั้งนี้
จึงท�ำให้ได้เห็นของจริง และคงจะท�ำให้
ทุกคนเห็นภาพของพระองค์ชัดขึ้น ผู้ที่
ได้ทราบถึงคุณความดีงามของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะได้รว่ มกัน
น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระองค์ ในฐานะพระมหากษัตริยผ์ ยู้ ง่ิ ใหญ่
อีกพระองค์หนึ่งของคนไทย

หนังสือ ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ ตรงกับ
วันครบรอบ ๑๒๕ ปี วันพระราชสมภพ ณ พิพิธภัณฑ์สิงห์
และจะมีงานแสดงนิทรรศการรัชกาลที่ ๗ กับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน รายได้ส่วนหนึ่งจากหนังสือประชาธิปก
พระบารมีปกเกล้า และสิงห์ปกรณัม เข้ามูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.facebook.com/rama7singha
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

BOONRAWD RUN

Q
+A
ความในใจถึง

ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ� ( เบ้น )
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

ปรัชญาภรณ์ กล้าหาญ ( ก้อย )
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด

“ผมชอบวิ่ ง ในบริ ษั ท อยู่ แ ล้ ว ครั บ เพราะ
สะดวก เลิกงานก็มาวิ่งได้ทันที ยิ่งมีการ
กระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วม ยิ่งทำ�ให้การ
วิ่งในบริษัทสนุกกว่าที่ผ่านมาครับ”

“เป็นโครงการทีด่ มี ากค่ะ ครอบครัวเรายัง
เห็นความสำ�คัญ บอกให้เรามาวิ่งเก็บ
แต้มอยูต่ ลอด แค่เห็นเราวิง่ เขาก็ดใี จแล้วค่ะ
เพราะทุกอย่างก็เพือ่ สุขภาพของเราเองค่ะ”

รศนา สุนทรชีววุฒิ ( แดง )
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พิชัย เพี้ยวสำ�อางค์ ( หนุ่ม )
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“ประทับใจค่ะ เมื่อเราวิ่งออกกำ�ลังกายใน
บริษทั เราก็จะได้เจอกับเพือ่ื นๆ น้องๆ ทัง้ ที่
รูจ้ กั และไม่รจู้ กั กัน ต่างส่งยิม้ ทักทายให้กนั
ต่างรักในการออกกำ�ลังกายเหมือนกันค่ะ”

“ผมอยากให้ จั ด กิ จ กรรมแบบนี้ เ รื่ อ ยๆ
เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการ
วิ่งต่อไป ไม่ใช่พอวิ่งครบแล้วก็เลิก อยาก
ให้ทุกคนหันมาวิ่งโดยมองว่ารางวัลที่ได้
คือสุขภาพ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินครับ”

จันทร์ฉาย หน่อทราย ( ทอง )
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด
“รู้สึกดีกับโครงการนี้มากค่ะ เพราะเราอายุ
มากแล้ ว ก็ อ ยากมี สุ ข ภาพที่ ดี ไม่ มี โ รค
ส่วนตัวก็เดินทุกวัน หลังสี่โมงเย็นก็เดิน
เลยค่ะ เดินได้วันละ 6 กิโล แล้วก็มีเพื่อนมา
ร่วมเดินด้วยกัน รู้สึกสนุกค่ะ”

ปิยะพงษ์ กรินท์ธัญญกิจ ( แฮม )
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
“ผมรู้สึกชื่นชมพี่ๆ หลายท่านที่ออกมาวิ่ง
หลังเลิกงานครับ นับถือหัวใจพวกเขาจริงๆ
เพราะบางคนไม่เคยวิ่งมาก่อน ก็ต้องใช้
ความพยายามมากกว่าคนที่ว่ิงอยู่แล้ว
ผมเห็นบางคนวิง่ ได้วนั ละ 10 กิโลเลย”
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พิเชษฐ ฟองเมฆ ( หน้อย )
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด
“ผมรู้สึกสนุกมากครับ เราเห็นคนอื่นเขามี
อันดับที่ดี เราก็อยากขยับอันดับขึ้นไปอีก
วิ่งไปเจอใครก็ทักทายกันว่า วันนี้วิ่งได้
กี่กิโลแล้ว แอบแข่งกับเขาอยู่เงียบๆ ครับ”

ตามไปดู / แคมเปญสร้างสังคมคุณภาพ

แคมเปญ
สร้างสังคม
คุณภาพ
เรียบเรียง: ศิกานต์

“คุณภาพคน คุณภาพสังคม”
คือปณิธานอันแน่วแน่ที่ สิงห์
คอร์เปอเรชัน่ ยึดมัน่ เป็นแนวทาง
ในการร่วมพัฒนาสังคมไทย
มาตลอด เพราะเราเชือ่ ว่า
การทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีด่ ี
ได้นนั้ เราต้องมีสว่ นในการสร้าง
แรงบันดาลใจเพือ่ ผลักดันให้คนใน
สังคมเป็นคนดี เป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

ในปีนี้ ด้วยวาระที่ บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด และ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
อยู่คู่คนไทยมานาน 85 ปี คุณทิพวดี สุขุม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มโฆษณา บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จ�ำกัด เห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะ
กระตุ้นและเสริมสร้างคุณภาพคนสู่สังคม
ไทยอีกครั้ง จึงได้ริเริ่มแคมเปญที่สื่อสาร
ข้อคิดและแรงบันดาลใจออกไปในวงกว้าง
ภายใต้คอนเซ็ปต์ ความพยายามท�ำสิ่งดี
จะพาไปสู่ความส�ำเร็จที่ไกลกว่า
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ทุกความพยายาม
จะพาไปสู่จุดหมายที่ไกลกว่า

ด้วยความร่วมมือจาก คุณรติ พันธุท์ วี
Director of Associate Communication
& Business Link บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด และอีกหลายส่วนงาน แคมเปญเริม่
ด้วยการสือ่ สาร “GO FOR IT” ในมหกรรม
กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ที่ผ่านมา
จากนัน้ สานต่อด้วยกลุม่ นักกีฬาในสังกัด
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น อีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่
รุ่งโรจน์ ไทยนิยม ประวัติ วะโฮรัมย์
บัวขาว บัญชาเมฆ และ ภราดร ศรีชาพันธุ์
ครั้งนี้ นักกีฬาทั้งสี่ได้บอกเล่าถึงความ
พยายามเพือ่ ความส�ำเร็จและมุมมองชีวติ
ในแบบของตัวเองด้วย ถ้อยค�ำของพวกเขา
จะเป็นคีย์เวิร์ดที่สร้างแรงบันดาลใจให้
ทุกคนไม่หยุดที่จะท�ำสิ่งที่ดี
ที ม งานกลุ ่ ม โฆษณาและสื่ อ สาร
การตลาดใช้ ค วามตั้ ง ใจเต็ ม ที่ ใ นการ
กลั่ น กรองแต่ ล ะเรื่ อ งเล่ า ของนั ก กี ฬ า
เพือ่ คัดสรรค�ำพูดทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจ
ได้ดที สี่ ดุ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะน�ำเสนอ

ถ้อยค�ำทีไ่ ม่สลับซับซ้อนและออกมาจาก
ใจของนักกีฬาจริงๆ ความจริงใจใน
ถ้อยค�ำจะสามารถเข้าถึงใจของทุกคน
ได้งา่ ย ประกอบกับทีมงานได้เลือกสะท้อน
ความเท่ของนักกีฬาแต่ละคนในรูปแบบ
ของภาพถ่ายแฟชั่นที่ทันสมัย ซึ่งช่วย
เน้นให้ทุกคนเห็นพลังความมุ่งมั่นที่จะ
เอาชนะทุกอุปสรรคของนักกีฬาได้อย่าง
เด่นชัด
แคมเปญนีไ้ ม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ
สูส่ งั คมผ่านนักกีฬาเท่านัน้ เพราะทีมงาน
ยังได้มองไปทีก่ ลุม่ บุคคลอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ความ
พยายาม ใช้มมุ มองกับการท�ำสิง่ ทีด่ ี และ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจนประสบความ
ส�ำเร็จเช่นกัน บุคคลผูน้ นั้ อาจจะมีชอื่ เสียง
หรือไม่มกี ไ็ ด้ ขอเพียงเป็นบุคคลคุณภาพ
และพร้อมจะช่วยกันสร้างสรรค์สงั คมให้
มีคณุ ภาพ ก็อาจจะได้มาอยูใ่ นแคมเปญ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งสู่
เป้าหมายความส�ำเร็จที่ไกลกว่าต่อไป

“เราอยากให้ ทุ ก คนที่ เ ห็ น งานชุ ด นี้
ได้เห็นคุณค่าของ สิงห์ คอร์เปอเรชัน่
ในฐานะความเป็นองค์กรพลเมืองดี
(Good corporate citizen) เราเอง
ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พยายาม
สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยที่เราอยู่
มา 85 ปี เมือ
่ ไหร่กต
็ ามทีค่ นพูดถึง
สิงห์ นัน่ คือ คุณภาพ เรามีคณ
ุ ภาพ
ในเรื่องสินค้าอยู่แล้ว และเราก็จะ
ต้องเป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้วย
เราอยากให้คำ� ว่า คุณภาพ อยูค่ กู่ บั
องค์กรของเรา”
คุณรติกล่าว
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ประวัติ วะโฮรัมย์
ตำ�นานเหรียญทองวีลแชร์เรซซิง่
นักกีฬาพาราลิมปิกที่คว้าเหรียญได้มาก
ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะเหรียญ
ทองที่กวาดมาได้มากที่สุดในพาราลิมปิกเกมส์
6 สมัยซ้อน กว่าเขาจะมีวันนี้ได้ก็ต้องผ่าน
ความยากล�ำบากและค�ำสบประมาทมาไม่น้อย
แต่เพราะไม่เคยจมกับค�ำดูถูกและเปลี่ยนมันให้
เป็นพลังต่อสู้ เขาจึงข้ามผ่านมาได้ทกุ อุปสรรค

“เปลีย่ นค�ำสบประมาท
เป็นพลังในการต่อสู้”
“เราเคยโดนดูถูก โดนต่อว่าหลายๆ เรื่อง
มัน เป็นสิ่งที่ฝังใจตัวเองมาตั้งแต่เด็ก อย่าง
เมื่อก่อนเขาเรียกเราว่า ไอ้เป๋ เราถือไม้เ ท้า
ข้างนึง เขาก็เรียกเราอย่างนี้ ขนาดตัวเราเอง
เรารู้ตัวว่าพิการ แต่พอมาฟังคนอื่นพูด มัน
หดหู่ตัวเอง ชื่อเราก็มี ท�ำไมเขาไม่เรียกมาเรียก
เราไอ้เป๋ มันท�ำให้เราหดหู่ตัวเอง แต่ใจเราก็
คิดว่า เดี๋ยวสักวันไอ้เป๋คนนี้ จะท�ำให้คุณรู้ว่า
จะเป็ น คนที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ประเทศชาติ
ในด้านวงการกีฬา ผมได้ยินค�ำพูดพวกนี้แล้ว
ผมจะเก็บมาเป็นพลังในการต่อสู้”
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รุง่ โรจน์ ไทยนิยม
มือตบปิงปองเจ้าพาราลิมปิก
เขาเป็นคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญ
ทองในกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับพาราลิมปิก
เกมส์ และยังกวาดเหรียญในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติอีกหลายรายการ ความ
ส�ำเร็จของเขา เป็นเพราะเขาไม่เคยยอมแพ้
ขี ด จ� ำ กั ด ของร่ า งกายตั ว เอง และตั้ ง ใจ
ที่ จ ะท� ำ ให้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ โ อกาสที่ ไ ด้ รั บ
ไม่สูญเปล่า

“ได้รับโอกาสแล้ว
ต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ ”
“ทุกวันนี้ เราเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
มีธงชาติติดอยู่ที่อก มีคนพิการอีกหลาย
สิบล้านคนที่อยากมาอยู่ตรงนี้ เราได้รับ
โอกาสให้มาอยู่ตรงนี้แล้ว เราต้องท�ำให้ดี
ทีส่ ดุ เพือ่ ตัวเราเอง เพือ่ ครอบครัว และสิง่
ส�ำคัญเพื่อประเทศชาติ และเมื่อเราประสบ
ความส� ำ เร็ จ แล้ ว เราก็ อ ยากให้ โ อกาส
คนอืน่ ๆ ต่อ ผมเปิดโรงยิมเพือ่ ให้คนพิการ
เข้ามาฝึกซ้อมปิงปองฟรี เราไม่ได้หวังให้
เขาต้องไปแข่งระดับทีมชาติ เราแค่หวังให้
คนพิการเหล่านี้ได้ออกมาจากบ้าน มาสู่
สังคม ให้เขาได้รู้ว่าสังคมทุกวันนี้ให้การ
ยอมรับคนพิการมากขึ้น”
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บัวขาว บัญชาเมฆ
นักชกเจ้าสังเวียนมวยไทย
นั ก มวยไทยยอดฝี มื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
จากทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ความส� ำ เร็ จ
ของบัวขาวมาจากทุกบทเรียนของความพ่ายแพ้
และการเรียนรู้ข้อดีของคนอื่น เพื่อน�ำมาพัฒนา
ตัวเอง เขาไม่เคยหมดแรงบันดาลใจและพร้อมจะ
เป็นผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น

“สังเกตคนอื่น
เพื่อพัฒนาตนเอง”
“บางครั้ ง ตื่ น ขึ้ น มา เรารู ้ สึ ก ไม่ อ ยากซ้ อ ม
เหนือ่ ย แต่พอมองไปเห็นคนอืน่ เห็นคนกวาดถนน
เขาตื่นตั้งแต่เช้ามืด ผมเพิ่งใส่รองเท้า แต่ได้ยิน
เสียงเขากวาดถนนแล้ว เขาตื่นเช้ากว่าเรา ท�ำไม
เขายังท�ำได้ หน้าทีข่ องเขา เขายังท�ำ แล้วหน้าทีข่ อง
เรา ท�ำไมเราจะไม่ท�ำ เราต้องท�ำให้ได้ และต้องท�ำให้
ดีที่สุด นั่นละคือจิตวิญญาณที่หล่อหลอมให้เรา
มีความคิด มองคนอื่น สังเกตคนอื่น เพื่อที่จะเอา
มาเป็นพลังให้เราต่อสู้ เราจะมีจิตวิญญาณและ
ความทะเยอทะยานที่จะพยายาม มุมานะ เข้มแข็ง”
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ภราดร ศรีชาพันธุ์
อดีตนักหวดลูกสักหลาด
ท็อป 10 โลก
ต� ำ นานนั ก เทนนิ ส ของเอเชี ย ผู ้ เ คย
สร้ า งผลงานขึ้ น ไปถึ ง มื อ วางอั น ดั บ 9
ของโลก แม้ทุกวันนี้เขาจะวางมือไปแล้ว
แต่เพราะเขาไม่เคยทิ้ง “หัวใจนักกีฬา” เขา
จึงมีพลังทีจ่ ะมุง่ สูเ่ ป้าหมายและความส�ำเร็จ
ครั้งใหม่ ด้วยหัวใจที่ฮึกเหิมทุกครั้งที่ได้
ลงสนาม ไม่ว่าจะแข่งขันในกีฬาชนิดใด

“ความฮึกเหิม
ไม่ใช่ความก้าวร้าว
แต่คือพลัง”
“ผมรู ้ สึ ก ว่ า ความเป็ น นั ก กี ฬ าของ
ตั ว เองมั น ยั ง ไม่ ห ยุ ด ยั ง มี กี ฬ าอื่ น ให้
ผมเข้ า ไปสั ม ผั ส ได้ อย่ า งกี ฬ ากอล์ ฟ
ซึ่ ง เป็ น อี ก ความท้ า ทายส� ำ หรั บ ผม ผม
ใช้ ป ระสบการณ์ ท่ี ไ ด้ เ คยผ่ า นมาในกี ฬ า
เทนนิสระดับอาชีพ มาต่อสู้ในสนามกอล์ฟ
เวลาที่ เ รามี หั ว ใจสิ ง ห์ หรื อ หั ว ใจนั ก สู ้
ลงสนาม เราจะมี ค วามฮึ ก เหิ ม ซึ่ ง มั น
ไม่ใช่ความก้าวร้าว แต่เป็นพลังที่นักกีฬา
ทุกคนจะต้องมี นักกีฬาต้องมีอโี ก้ มีความ
ฮึกเหิมในทุกๆ สนาม นั่น เป็นสิ่งส�ำคัญ
ของนักกีฬาที่จะประสบความส�ำเร็จ”
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

เข็มพระปรมาภิไธยย่อ ปปร
เข็มพระราชทานนี้ คุณดอล บุญมั่น มอบให้พิพิธภัณฑ์สิงห์
เป็นเข็มทรงเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่พระยาภิรมย์ภักดี เป็นเข็มพระราชทานส่วนพระองค์
ซึ่งพระยาภิรมย์ภักดีจะติดที่กระเป๋าบนของเสื้อนอกสูทเป็นประจ�ำ
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

FAMILY BUSINESS
ธุรกิจครอบครัวปอร์เช่
ปอร์เช่ (Porsche) ม้าป่าแห่งสตุ๊ทการ์ท แบรนด์รถสปอร์ตหรูสัญชาติเยอรมัน
ที่ประสบความสำ�เร็จทั้งในตลาดและสนามแข่งขันมาอย่างยาวนาน ชื่อแบรนด์ “ปอร์เช่” มาจากนามสกุลของ
ผู้ก่อตั้งคือ ดร. เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ (Ferdinand Porsche : 1875-1951)
ชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านวัตกรรมรถยนต์แห่งศตวรรษ แต่ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสงครามของเขาคนนี้
เหมือนคำ�สาปที่สร้างรอยร้าวระหว่างลูกหลานของเขาให้ต่อสู้ขับเคี่ยวกันเรื่อยมา แม้จะเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้วก็ตาม
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Lohner-Porsche รถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบและ
พัฒนาโดย เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ เมื่อปี 1896
เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ (หลังสุดทางซ้าย) และ
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ กำ�ลังตรวจสอบโมเดล
ต้นแบบของรถบีเทิล
เฟอร์รี ในวัย 6 ขวบ และ หลุยส์ ในวัย 11 ขวบ
รถบีเทิลรุ่นแรกเริ่ม
โรงงานในอดีต
เฟอร์รีและพ่อของเขา
ปอร์เช่ 911 ในโปสเตอร์การแข่งมอเตอร์สปอร์ต
ที่ฝรั่งเศส ปี 1969

06

Ferdinand Porsch

ก่อนหน้าทีร่ ถปอร์เช่จะถือก�ำเนิด เฟอร์ดนิ านด์ ปอร์เช่ วิศวกรชาวออสเตรีย-ฮังการี
วัย 56 ปี ได้ก่อตั้งบริษัท Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH ร่วมกับลูกเขยคือ อันตอน
เพียช (Anton Piëch) ในปี 1931 ที่เมืองสตุ๊ทการ์ท รับออกแบบและให้คำ� ปรึกษาด้าน
เครื่องยนต์และยานพาหนะ พร้อมด�ำเนินโครงการออกแบบรถแข่งรุ่นทดลอง รวมทั้งรถ
เมอร์เซเดส-เบนซ์รนุ่ SSK ด้วย แต่ในช่วงเวลานัน้ รัฐบาลเยอรมนีทนี่ ำ� โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
(Adolf Hitler) ประกาศนโยบายชาตินิยม และสั่งให้เขาผลิตรถยนต์ที่มีสมรรถนะดีแต่
ราคาถูก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปซื้อได้ ไม่จำ� กัดเฉพาะผู้ที่รำ�่ รวยเท่านั้น
เฟอร์ดนิ านด์ ปอร์เช่ พัฒนารถยนต์ให้กบั พรรคนาซี และในปี 1938 ก็ได้ผลิตรถยนต์
ราคาถูก เป็นรถครอบครัวระดับมาตรฐานทีม่ ชี อื่ ว่า “โฟล์กสวาเกน” แปลตรงตัวจากภาษา
เยอรมันได้วา่ “รถยนต์เพือ่ ประชาชน” แต่คนนิยมเรียกกันว่ารถบีเทิล หรือ รถเต่า ภายหลัง
จึงมีการเติมค�ำว่า บีเทิล ต่อท้ายชื่อ รถรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่
ออกแบบครั้งเดียวแต่ขายได้นานถึง 65 ปี มีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่เมืองโวล์ฟสบวร์ก
และเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของโฟล์กสวาเกนในปัจจุบันด้วย
แต่รถบีเทิลรุ่นแรกได้ถูกน�ำไปใช้ปฏิบัติการทางทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงไม่
ถือว่าเป็นรถเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนัก ความใกล้ชิดกับพรรคนาซีของ เฟอร์ดินานด์
ปอร์เช่ ท�ำให้ชีวิตอันรุ่งโรจน์ของเขาตกต�ำ่ เมื่อเยอรมนีพ่ายแพ้สงคราม เขาก็ถูกรัฐบาล
ฝรั่งเศสจับกุมพร้อมลูกชายและลูกเขย ขณะนั้นเขามีลูก 2 คน ลูกสาวคนโตคือ หลุยส์
ปอร์เช่ (Louise Porsche : 1904-1999) และลูกชายคนเล็กที่รู้จักกันในนาม เฟอร์รี ปอร์เช่
(Ferry Porsche : 1909-1998) รวมทั้งมีหลานอีก 8 คน ส่วนกิจการโฟล์กสวาเกนถูกฝ่าย
สัมพันธมิตรยึดครอง
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เฟอร์ดินานด์ อเล็กซานเดอร์ ปอร์เช่

ปอร์เช่ 911 คาร์เรรา

ปอร์เช่ 356 ในปี 1948

สำ�นักงานใหญ่ปอร์เช่ ประเทศเยอรมนี

หลังจากติดคุก 6 เดือน เฟอร์รี ปอร์เช่ ได้รบั การปล่อยตัวด้วย
ข้อต่อรองบางอย่างทีพ่ อ่ ของเขาท�ำไว้กบั รัฐบาลฝรัง่ เศส ขณะทีพ่ อ่
และพีเ่ ขยต้องอยูใ่ นคุกต่อไปอีก 2 ปี เฟอร์รพี ยายามประคับประคอง
ธุรกิจ เขาย้ายบริษทั จากสตุท๊ การ์ทมาทีโ่ รงสีเก่าๆ ในเมืองกมันด์
ประเทศออสเตรีย และก่อตั้งบริษัท Porsche Konstruktionen
GesmbH ได้เซ็นสัญญาออกแบบรถแข่งให้กบั ซิซติ าเลีย แบรนด์รถ
สปอร์ตจากอิตาลี ได้รบั ค่าตอบแทนพอจะไถ่ตวั พ่อและพีเ่ ขยออก
จากคุก พร้อมกันนัน้ เขายังร่วมออกแบบรถสปอร์ตในฝันทีม่ พี นื้ ฐาน
เครือ่ งยนต์มาจากรถบีเทิล จนกระทัง่ ให้กำ� เนิดรถปอร์เช่ 356 ในปี
1948 ซึ่งถือเป็นรถรุ่นแรกที่ผลิตในนามของปอร์เช่ แรกเริ่มผลิต
ขึน้ ทัง้ หมด 49 คัน ประกอบขึน้ ด้วยมือทัง้ หมดในโรงสีเก่านัน่ เอง
หลังจากได้รบั การปล่อยตัว เฟอร์ดนิ านด์และลูกเขยพยายาม
เจรจาทวงสิทธิก์ ารผลิตและจัดจ�ำหน่ายรถบีเทิลคืน และในปี 1949
ก็ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรถบีเทิลจาก ไฮน์ริช นอร์ดฮอฟฟ์
(Heinrich Nordhoff) ผูด้ แู ลโรงงานรถบีเทิลในขณะนัน้ ช่วงเวลา
เดียวกัน เฟอร์รไี ด้ยา้ ยส�ำนักงานกลับมาทีส่ ตุท๊ การ์ท และเริม่ ผลิต
รถปอร์เช่ 356 อย่างจริงจัง ท�ำให้ครอบครัวกลับมาตัง้ หลักได้อกี ครัง้
แต่เฟอร์ดนิ านด์ ปอร์เช่ ทีส่ ขุ ภาพเสือ่ มโทรมเพราะความล�ำบากใน
คุกก็จากไปในวัย 75 ปี เขาแบ่งทรัพย์สินให้ลูกชายลูกสาวอย่าง
เท่าเทียม ต่อมา อันตอน เพียช ก็เสียชีวติ ตามพ่อตาไปในเวลาไม่นาน
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ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ในบริษทั ตกอยูท่ ี่ เฟอร์รี ปอร์เช่ เขา
เปลี่ยนจากบริษัทที่ให้ค�ำปรึกษาและออกแบบเครื่องยนต์มาผลิต
รถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนารถปอร์เช่ 356 จนประสบความ
ส�ำเร็จ มีชอื่ เสียงในฐานะรถสปอร์ตหรู มีประสิทธิภาพสูง และเป็นที่
รู้จักในสนามแข่งรถ จากนั้นบริษัทได้พัฒนารถรุ่นใหม่ที่แก้ไข
ข้อบกพร่องของรุ่น 356 จนก�ำเนิดเป็นรถปอร์เช่ 901 ผู้ออกแบบ
คนส�ำคัญไม่ใช่ใครทีไ่ หน แต่เป็น เฟอร์ดนิ านด์ อเล็กซานเดอร์ ปอร์เช่
(Ferdinand Alexander Porsche) ลูกชายคนโตของเฟอร์รีเอง โดย
ผลิตขึ้นในปี 1963 ต่อมารถรุ่น 901 เปลี่ยนชื่อเป็น 911 ความส�ำเร็จ
ของรุน่ นีผ้ ลักดันให้ปอร์เช่กลายเป็นหนึง่ ในรถสปอร์ตแถวหน้าของโลก
ท่ามกลางความรุง่ โรจน์ของธุรกิจ บรรดาลูกๆ ของหลุยส์และ
เฟอร์รีที่ต่างก็มีทายาทฝ่ายละ 4 คน และมีอ�ำนาจบริหารบริษัท
แตกต่างกันไป กลับไม่ลงรอยกันอย่างหนัก มีการแบ่งขัว้ กันเป็นฝ่าย
สกุลเพียชและฝ่ายสกุลปอร์เช่ ว่ากันว่าต้นตอของปัญหามีมาตัง้ แต่ที่
เฟอร์รไี ด้ออกจากคุกก่อนพ่อและพีเ่ ขย รวมทัง้ การทีล่ กู ๆ ทัง้ สองฝ่าย
ต่างเติบโตมาอย่างแข่งขันกันอยู่ในที แม้ว่าเฟอร์รีและหลุยส์จะ
พยายามสงบศึกระหว่างลูกและหลานของตัวเอง แต่ก็ไม่เป็นผล
ความบาดหมางในตระกูลกลายเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ เฟอร์รี
ปอร์เช่ ทีล่ ว่ งเข้าวัยชราจึงสัง่ ให้สมาชิกในครอบครัววางมือจากการ
บริหารงาน และแบ่งทรัพย์สนิ ใหม่ให้ทกุ คนในตระกูลได้ถอื หุน้ อย่าง

เท่าเทียมกันคนละ 10% ทั้งในบริษัทผลิต
รถปอร์เช่และโฟล์กสวาเกนกรุ๊ปในปี 1972
โดยครอบครัวจะอยู่ในฐานะสมาชิกคณะ
กรรมการผูก้ ำ� กับดูแล ตอนนัน้ เฟอร์ดนิ านด์
เพียช (Ferdinand Piëch) ผูผ้ ลักดันให้เกิด
รถปอร์เช่รนุ่ 917 และเป็นลูกคนที่ 3 ของ
หลุยส์ได้ออกจากกิจการของครอบครัวไปเป็น
ผูบ้ ริหารของออดี้ ส่วนลูกชายคนโตของเฟอร์รี
ได้กอ่ ตัง้ สตูดโิ อออกแบบของตัวเอง
ปัญหาเรือ่ งการบริหารถือว่าสงบลงไป
แต่คนในครอบครัวยังมองหน้ากันไม่ติด
เพราะมีเรือ่ งชิงรักหักสวาทกันในตระกูลอีก
แล้วก็ยังฮึ่มฮั่มคอยจะหาทางให้ฝ่ายตัวเอง
ถือหุน้ มากกว่าอีกฝ่าย ดีวา่ ไม่ถงึ ขัน้ นองเลือด
เพราะต่างฝ่ายเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่
แม้ ธุ ร กิ จ ของสองตระกู ล นี้ จ ะมี นั ก
บริหารเก่งๆ มาท�ำงานให้และมีคนอืน่ ๆ มา
ถือหุน้ แต่แท้จริงระบบข้างในยังไม่ตา่ งจาก
ธุรกิจครอบครัวมากนัก เพราะนโยบายหลัก
และการก�ำหนดทิศทางยังมาจากทั้งสอง
ตระกูลที่ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ด้านธุรกิจ
โฟล์กสวาเกนแม้ยอดขายจะเริ่มตกลงแต่ก็
ขยายอาณาจักรออกไป โดยควบรวมแบรนด์
รถยนต์ อาทิ ออดี้ เบนท์ลยี ์ บูกาติ ลัมโบร์กนิ ี
ซีท สโกดา มาไว้ในกิจการ ส่วนปอร์เช่ก็
สร้างชือ่ เสียงในตลาดรถสปอร์ตและพัฒนา
รถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในปี 1993 เฟอร์ดนิ านด์ เพียช กลับมา

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของโฟล์ก
สวาเกน ถือได้ว่าเขาเป็นผู้พาโฟล์กสวาเกน
สู่ความรุ่งเรือง ขณะที่ปอร์เชก็ได้นักบริหาร
มือฉมังอย่าง เวนเดลิน วีเดคิง (Wendelin
Wiedeking) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก วูลฟ์ กัง
ปอร์เช่ (Wolfgang Porsche) ลูกชายคน
สุดท้องของเฟอร์รีที่รับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อ
มาเป็นผูช้ ว่ ยปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ จากนัน้
การงัดข้อระหว่าง 2 ตระกูลได้เริม่ ขึน้ อีกครัง้
รอบนีไ้ ม่ใช่ในนามของตระกูล แต่เป็นในนาม
ของโฟล์กสวาเกนกับปอร์เช่
วีเดคิงน�ำเสนอแผนรวมกิจการปอร์เช่
กับโฟล์กสวาเกน ซึ่งตอนแรกก็ได้รับความ
เห็นชอบจากสองตระกูลอย่างดี ปอร์เช่เริม่
ตะล่อมซือ้ หุน้ ของโฟล์ก ทัง้ ทีม่ ขี นาดกิจการ
เล็กกว่ามาก และท�ำไปท�ำมาความพยายาม
ทีจ่ ะถือหุน้ ของโฟล์กให้ได้ถงึ 75% กลับเพิม่
หนีส้ นิ ให้ปอร์เช่อย่างมหาศาล เฟอร์ดนิ านด์
เพียช ที่ไม่ลงรอยกับวีเดคิงอยู่แล้ว จึงไม่
สนับสนุนแผนนีอ้ กี ต่อไป และแก้เกมด้วยการ
จับมือกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เป็นอันดับสองของ
โฟล์กสวาเกน ฮุบกิจการของปอร์เช่เสียเอง
ลือกันว่าที่เพียชเปลี่ยนใจภายหลัง เพราะ
เขารูว้ า่ หากปอร์เช่ซอื้ หุน้ โฟล์กส�ำเร็จ เขาจะ
มีอำ� นาจเป็นรอง วูล์ฟกัง ปอร์เช่ ทันที
ในปี 2005 ปอร์เช่กลายเป็นแบรนด์
ล�ำดับที่ 10 ในกิจการของโฟล์กสวาเกน แต่
จะว่าไปก็ไม่ใช่เรือ่ งเลวร้าย เพราะปอร์เช่ยงั

มีสถานะเป็นแบรนด์อสิ ระในกลุม่ ของโฟล์ก
เช่นเดียวกับออดี้ ทีส่ ำ� คัญ CEO ของโฟล์ก
เข้ากันได้ดกี บั วูลฟ์ กัง จน เฟอร์ดนิ านด์ เพียช
ขอลาออกจากต�ำแหน่งในปี 2015 และอีก 2 ปี
ต่อมาเขาก็ขายหุ้นของโฟล์กในส่วนของ
ตัวเองให้นอ้ งชายแท้ๆ ทัง้ ไม่มที ที า่ ว่าจะส่ง
ลูกของตัวเองเข้ามาแทนที่ในฐานะสมาชิก
คณะกรรมการผูก้ ำ� กับดูแลแต่อย่างใด
ทั้งฝั่งสกุลปอร์เช่และฝั่งเพียช เริ่มส่ง
ไม้ต่อให้ทายาทรุ่นที่ 4 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ซึ่งยังคงเป็นค�ำถามต่อไปว่า ความขัดแย้ง
ระหว่างสองตระกูลจะสิ้นสุดลงหรือไม่ แต่
ครั้งหนึ่ง วูล์ฟกัง ปอร์เช่ เคยกล่าวไว้ว่า
“ถ้าพวกเราสามัคคีกันได้ เราจะแข็งแกร่ง
อย่างไม่น่าเชื่อ”

VOLKSWAGEN

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://www.unlockmen.com/porsche-vs-piech/
https://www.porsche-holding.com/en/history/
ferdinand-porsche/inventive-genius
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Porsche
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Anton_Ernst_Porsche
https://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_SE
http://europe.autonews.com

GROUP

ธุรกิจโฟล์กสวาเกน

ที่มาภาพ
https://en.wikipedia.org/wiki/Lohner-Porsche
https://www.porsche.com/museum/de/milestones/
http://www.porscheprototype.com/adolf-hitlersmanager-ferdinand-porsche.html
https://www.stuttcars.com/about-porsche/
ferdinand-porsche/
http://zozu.site/hashtag/ferryporsche
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Freddie
Mercury
เฟรดดี เมอร์คูรี

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

ตำ�นานร็อกเกอร์แห่งวงควีน

“นายรู้ไหม ฉันจะไม่ใช่แค่นักร้องที่โด่งดัง แต่ฉันจะเป็นต�ำนาน” เด็กหนุ่มชาวเปอร์เซียคนหนึ่งบอกกับ
เพื่อนของเขา ขณะเดินไปตามถนนที่มุ่งหน้าสู่เวสต์คิงสตันผับในเมืองลอนดอน ช่วงทศวรรษที่ 1960
เด็กคนนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกของวงดนตรีวงไหน ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าต่อไปเขาจะเป็น เฟรดดี เมอร์คูรี
(Freddie Mercury) ต�ำนานร็อกเกอร์ชื่อดังก้องโลกและนักร้องน�ำวงควีน (Queen) วงร็อกแห่ง
ประวัติศาสตร์ที่บทเพลงของพวกเขายังอยู่ในใจแฟนเพลงทั่วโลกมาจนถึงวันนี้
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เฟรดดี เมอร์คูรี มีชื่อจริงว่า ฟารุก บัลซารา (Farrokh แฟนสาวที่ท�ำงานในร้านเสื้อผ้า แต่ด้วยความฝันที่อยากจะเป็น
Bulsara) เกิดวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1946 ทีเ่ กาะแซนซิบาร์ (ประเทศ นักดนตรี เขาจึงมาเข้าเป็นสมาชิกของวง Ibex ในฐานะนักร้องน�ำ
แทนซาเนีย) เขาเป็นชาวเปอร์เซียจากรัฐคุชราตที่ปัจจุบันอยู่ใน และได้แต่งเพลงเองหลายเพลง แต่วงก็ไปได้ไม่สวยนัก เมอร์คูรี
อินเดีย ครอบครัวของเขานับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ เมอร์คูรี แสวงหาวงใหม่และไปเข้ากับวง Sour Milk Sea ซึ่งรับเขาทันที
เป็นโรคฟันเกินมาตั้งแต่ก�ำเนิด แต่ก็
ที่เห็นความสามารถของเขา เมอร์ครู ี
ท�ำให้เขามีกรามที่กว้างและสามารถ
ไม่เพียงร้องได้ถึง 4 ออกเตฟ (4 ช่วง
เปล่งเสียงได้อย่างทรงพลัง เขาใช้
ระดับเสียง) เขายังมีลีลาบนเวทีที่
ชีวติ วัยเด็กทีเ่ มืองบอมเบย์ เพือ่ นๆ ที่
โดดเด่นมาก แต่เมื่อนักดนตรีในวง
โรงเรียนต่างก็เรียกเขาว่า เฟรดดี เป็น
ลาออกไป 1 คน วงก็แตกอีก
เด็กที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมมาตลอด
ในปี 1970 เมอร์ คู รี ก ลั บ มา
เมอร์ครู ฉี ายแววนักดนตรีตงั้ แต่ โรเจอร์ เทย์เลอร์, เฟรดดี เมอร์ครู ,ี ไบรอัน เมย์ และ จอห์น ดีคอน ฟอร์ ม วงใหม่ ร ่ ว มกั บ ไบรอั น และ
โรเจอร์จากวง Smile เขาเปลี่ยนชื่อ
อายุ 7 ขวบ ครูประจ�ำชั้นขอให้พ่อ
วงนี้ใหม่ว่า ควีน (Queen) จากนั้นปี
กับแม่ของเขาสนับสนุนเขาในเรื่อง
ต่อมา จอห์น ดีคอน (John Deacon)
นี้ พ ร้ อ มกั บ ช่ ว ยออกค่ า ใช้ จ ่ า ยให้
ได้เข้ามาสมทบในฐานะมือเบส เมื่อ
ตามสมควร ท�ำให้เขามีโอกาสเข้า
สมาชิกครบ 4 คน เมอร์คูรีได้วาด
เรียนคอร์สดนตรีและการร้องเพลง
สัญลักษณ์ของวงเป็นรูปตัว Q อยู่ตรง
นอกจากนีเ้ ขายังมีพรสวรรค์เรือ่ งการ
กลางและมีสัตว์ประจ�ำราศีเกิดของ
วาดภาพและออกแบบ เรียกว่าเกิด
เมอร์
ค
ร
ู
ี
และ
แมรี
ออสติ
น
ผู
ห
้
ญิ
ง
ที
เ
่
ป็
น
รั
ก
แท้
ข
องเขา
สมาชิกแต่ละคนล้อมรอบ แรกเริ่มวง
มาเพื่อเป็นศิลปินโดยแท้ ตอนอายุ
ได้แต่ซ้อมกันไปมาและออกเล่นตาม
12 เขาตั้งวงดนตรีร็อกกับเพื่อนๆ
งานเล็กๆ จนกระทั่งปี 1972 พวก
และออกแสดงตามงานของโรงเรียน
เขามีโอกาสเดบิวต์ครัง้ แรกกับสตูดโิ อ
เมื่อเขาอายุได้ 17 ปี ครอบครัว
Trident ซึง่ เซ็นสัญญาในตอนนัน้ ได้รบั
ก็ยา้ ยจากเกาะแซนซิบาร์มาทีป่ ระเทศ
ค่าตอบแทนเพียง 60 ปอนด์สเตอลิงค์
อังกฤษ เมอร์ครู เี รียนต่อที่ Ealing Art
ต่อสัปดาห์ และได้ท�ำอัลบัมแรกนอก
College วิทยาลัยด้านศิลปะ ศึกษา
เวลาท�ำการของสตูดิโอ ช่วงนั้นเขา
ด้านการออกแบบ วาดภาพ ดนตรี คอนเสิรต์ วงควีนทีบ่ ดู าเปสต์ ในปี 1986
เรียกชือ่ ของตัวเองว่า เฟรดดี เมอร์ครู ี
และบัลเลต์ ช่วงนั้นเอง เขาได้พบกับ
เมอร์ครู แี ต่งงานกับ แมรี ออสติน
สมาชิกวง Smile ซึ่งประกอบด้วย
ในช่วงเวลาเดียวกับทีว่ งควีนปล่อยผล
ทิม สตาฟเฟลล์ (Tin Staffel) มือเบส
งานอัลบัมแรกในปี 1973 แม้จะไม่โด่ง
ไบรอัน เมย์ (Brian May) มือกีตาร์
ดังนัก แต่ก็ถือเป็นวงที่น่าจับตามอง
และ โรเจอร์ เทย์เลอร์ (Roger Taylor)
ด้วยเป็นเพลงร็อกแนวใหม่ที่มีการ
มือกลอง เขาไปดูการซ้อมของวงนี้
ผสมผสานร็อกหลายแบบเข้าด้วยกัน
จนสนิทสนมกับสมาชิกในวง เขาเริ่ม
หนึง่ ในภาพของเมอร์ครู ี ช่วงก่อนเสียชีวติ ในปี 1991
พร้ อ มทั้ ง มี ก ารประสานกั บ ดนตรี
ทดลองท� ำ เพลงในแบบของตั ว เอง
คลาสสิก และในปีต่อมา ควีนก็ออกอัลบัมที่ 2 คือ Queen II
อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกด้วย
เมื่อเรียนจบวิทยาลัยในปี 1969 เมอร์คูรีเปิดสตูดิโอเล็กๆ ในที่สุดก็มีเพลงฮิตติดชาร์ตของอังกฤษเป็นครั้งแรก นั่นคือเพลง
ขายผลงานของตัวเอง และคบหากับ แมรี ออสติน (Mary Austin) Seven Seas of Rhye ที่แต่งโดยเมอร์คูรีเอง
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วงควีนมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในอัลบัมที่ 3 ชื่อ Sheer Heart
Attack ซึ่งมีเพลง Killer Queen ที่เมอร์คูรีแต่งโดยใช้เวลาแค่
คืนเดียว โด่งดังฮิตติดชาร์ตทัง้ ฝัง่ อังกฤษและอเมริกา วงได้ออกทัวร์
คอนเสิรต์ เป็นว่าเล่นและตัว๋ ก็ขายดีในทุกๆ โชว์ อัลบัมนีย้ งั ติดท็อป
ชาร์ตที่ญี่ปุ่นด้วย มีแฟนเพลงชาวญี่ปุ่นมากมายมารอรับวงควีนที่
สนามบินตอนพวกเขาไปออกทัวร์ที่นั่น
เพลง Killer Queen ท�ำให้เมอร์คูรี
คว้ารางวัลไอเวอร์ โนเวลโล จากสมาคม
นักแต่งเพลง แต่ผลงานชิน้ โบแดงครัง้ ใหญ่
ของเขาคือเพลง Bohemian Rhapsody
จากอัลบัม A Night At The Opera ในปี
1975 เพลงนี้โด่งดังมากไปทั่วโลก ติด
ชาร์ตในหลายประเทศ เฉพาะในอังกฤษ
ก็ อ ยู ่ ที่ ห นึ่ ง บนชาร์ ต นานติ ด ต่ อ กั น ถึ ง
9 สัปดาห์ ความโด่งดังของเพลงนี้ส่ง
ให้ ว งควี น กลายเป็ น วงร็ อ กระดั บ โลก
ช่วงเวลานั้นวงได้เลิกสัญญากับ Trident
และไปต่อกับค่าย EMI อย่างเต็มตัว
หลั ง จากนั้ น วงควี น ก็ ขึ้ น สู ่ ค วาม
ส�ำเร็จสูงสุดแบบฉุดไม่อยู่ ไม่ว่าจะออก
กี่ อั ล บั ม ก็ จ ะมี เ พลงฮิ ต ที่ ดัง ระเบิ ดอยู ่
ตลอดในช่วงยุค 70-80 เพลงที่ดังรองจาก Bohemian Rhapsody
ก็เช่น We Are The Champion ถึงอย่างนั้นเพลงที่โด่งดังมากๆ
ของวงก็ไม่ได้มาจากเมอร์คูรีคนเดียว เพื่อนๆ ในวงก็เขียนเพลง
ที่ทุกคนรู้จักดีอย่าง We Will Rock You ที่แต่งโดย ไบรอัน เมย์
Another Bites The Dust โดย จอห์น ดีคอน หรือ Radio Ga Ga
โดย โรเจอร์ เทย์เลอร์
ความส�ำเร็จของวงไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ มีเหตุการณ์ที่ท�ำให้
วงควีนพุ่งสูงสุดขึ้นไปอีกจนกลายเป็นต�ำนาน วันที่ 13 กรกฎาคม
ค.ศ. 1985 วงควีนขึน้ แสดงคอนเสิรต์ ไลฟ์เอด (Live Aid) ทีส่ นามกีฬา
เวมบลียใ์ นอังกฤษ ร่วมกับนักร้องชือ่ ดังคนอืน่ ๆ มากมาย ทว่าลีลา
การแสดงสดของเมอร์ครู แี ละวงควีนได้รบั การยอมรับว่าเป็นจุดพีค
ของคอนเสิร์ตในครั้งนั้น พวกเขาดึงดูดผู้ชม 75,000 คนให้ตกอยู่
ใต้พลังการแสดงแบบอยู่หมัด ตั้งแต่วันนั้นเมอร์คูรีได้กลายเป็น
“ต�ำนานร็อกเกอร์” ซึ่งยังเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้
ความฝันของเมอร์คูรีเป็นจริงแล้ว แต่ชีวิตส่วนตัวของเขา
มีปัญหา เขาหย่ากับแมรีและสารภาพกับเธอว่าเขาเป็นบุคคลรัก
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ร่วมเพศ น่าแปลกทีห่ ลังจากทัง้ คูเ่ ลิกรากันไปเพราะเรือ่ งนีแ้ ละต่าง
ฝ่ายต่างมีคนรักใหม่ เมอร์คูรีกับแมรีก็ยังเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกัน
มากทีส่ ดุ เขายืนยันว่าความรักทีม่ ใี ห้เธอเป็นของจริง ไม่มคี คู่ วงเพศ
ชายคนไหนจะมาแทนที่เธอได้ เขาเคยแต่งเพลง Love of My life
เพือ่ มอบให้กบั เธอด้วย ทว่าความทีเ่ มอร์ครู ปี ล่อยตัวไปกับรสนิยม
ทางเพศมานานหลายปี ท�ำให้เขาติดเชื้อ
HIV ในที่สุด เขาปิดเรื่องอาการป่วย
เป็นความลับ มีเพียงอดีตภรรยาและ
ครอบครัวเท่านั้นที่รู้
ในปี 1986 เฟรดดี เมอร์ครู ี ในวัย
40 ปี ออกทัวร์คอนเสิรต์ ชือ่ Magic Tour
พร้อมกับเพือ่ นร่วมวง ถือเป็นการแสดงสด
ครัง้ สุดท้ายของเขาในนามวงควีน ปีถดั มา
เขาได้ทำ� อัลบัมคูก่ บั มุนซาร์รตั กาบัลเย
(Montserrat Caballé) นักร้องโซปราโน
ทีด่ ที สี่ ดุ คนหนึง่ ในศตวรรษที่ 20 และขึน้
เวทีแสดงสดคูก่ นั ครัง้ นัน้ เป็นการแสดงสด
ครั้งสุดท้ายในชีวิตของเมอร์คูรี ก่อนที่
จะกลับมาท�ำอัลบัมร่วมกับเพือ่ นๆ วงควีน
อีกครัง้ คือ The Miracle ในปี 1988 และ
Innuendo ในปี 1991 มิวสิกวิดโิ อต้องท�ำ
เป็นภาพขาวด�ำเพือ่ พรางร่างกายทีซ่ บู ผอมของเขา เมอร์ครู จี ากไป
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี 1991 ด้วยโรคปอดบวมทีเ่ ป็นผลจากเชือ้
HIV เขาประกาศยอมรับอาการป่วยของตัวเองก่อนสิน้ ลมเพียง 1 วัน
ร่างของเขาประกอบพิธกี รรมตามศาสนาโซโรอัสเตอร์
หลังจากนั้น วงควีนยังออกอัลบัม Made In Heaven ใน
ปี 1995 ซึ่งเป็นอัลบัมสุดท้ายที่บันทึกเสียงโดยเมอร์คูรี มีเพลง
The Winter’s tale เป็นเพลงสุดท้ายที่เมอร์คูรีเขียน หลังจากนั้น
ไม่กี่ปี จอห์น ดีคอน ก็เกษียณตัวเองออกจากเส้นทางสายดนตรี
เหลือเพียง ไบรอัน เมย์ และ โรเจอร์ เทย์เลอร์ ทีย่ งั มุง่ หน้าสานต่อ
ต�ำนานของควีนต่อไป ไม่วา่ พวกเขาจะไปร้องเพลงทีไ่ หน แฟนเพลง
มากมายก็จะตามไปร่วมร้องเพลงของควีนที่นั่นด้วยเสมอ เป็นข้อ
พิสูจน์ว่าพวกเขาคือ “ต�ำนานที่ไม่มีวันตาย”
ขอบคุณข้อมูลจาก:

24smi.org/en/celebrity/35889-freddie-mercury.html
en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
en.wikipedia.org/wiki/Queen_(band)
www.queenpedia.com/index.php?title=Band_History

ที่มาภาพ:

wvphotos.com/freddie-mercury/
www.popsugar.com/celebrity/
justdance.wikia.com
www.inquisitr.com
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ระหว่างทางเสด็จฯ จากเชียงรายไปลำ�ปาง
ทรงแวะที่ปางหละ ลำ�ปางทอดพระเนตรช้างลากซุงของบริษัทแองโกลสยาม72
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การเสด็จฯ เยือนภาคเหนือครั้งแรก
ของพระมหากษัตริย์ไทย
เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนภาคเหนือ
หรือมณฑลพายัพและมณฑลพิษณุโลกเมื่อปี พ.ศ. 2469 ถือเป็นที่แรกที่เสด็จฯ หลังขึ้นครองราชย์

พระองค์ทรงตรัสว่า จริงอยูท่ พี่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกฯ รัชกาลที่ 1 เคยเสด็จเมื่อครั้งไทยยังรบกับพม่าอยู่
ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน รัชกาลที่ 4 ก็เคยเสด็จ
มาตอนทรงผนวชอยู่ และรัชกาลที่ 6 ก็ได้เสด็จมาตอนด�ำรง
ต�ำแหน่งมกุฎราชกุมาร แต่ยังไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดินไทย
องค์ใดเสด็จฯ เยือนเลยทัง้ ก่อนหรือหลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงรวมภาคเหนือ
ตอนบนเป็นมณฑลพายัพ เมื่อปี พ.ศ. 2442

จากวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ที่ฝรั่งเศสเข้าบุกสยามเมื่อปี
2429 ก็ได้มีการเจรจาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาตลอด
เพื่อไม่ให้สยามตกเป็นประเทศในอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตก โดยขณะนั้น ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ายึด
ประเทศต่างๆ รอบไทย ความจริงแล้วสยามได้เสียเมือง
ให้กับประเทศตะวันตกมาทั้งหมด 14 ครั้ง เริ่มตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 ในส่วนของเหตุการณ์หลังจาก ร.ศ. 112 ที่ไทย
ต้องเสียเมืองไลกับเมืองเชียงค้อให้ฝรั่งเศสเมื่อปี 2431 นั้น
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หาเรื่องมาเล่า / ร.7 เสด็จฯ เยือนภาคเหนือ
นับเป็นครั้งที่ 8 การเสียดินแดนฝั่งซ้าย
ของแม่นำ�้ สาละวิน (5 เมืองเงีย้ ว และ 13
เมืองกะเหรีย่ ง) ให้กบั ประเทศอังกฤษเมือ่ ปี
2435 นับเป็นครัง้ ที่ 9 และการเสียดินแดน
ฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง (อาณาจักรล้านช้าง
หรือประเทศลาว) ให้กบั ฝรัง่ เศสเมือ่ ปี 2436
นับเป็นครัง้ ที่ 10 เป็นผลให้รชั กาลที่ 5 ทรง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของพืน้ ทีป่ ระเทศที่
เหลืออยู่ จึงได้ทรงจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาล
ขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2437 เป็นหน่วยงาน
สาขาของรัฐบาลกลางกรุงเทพฯ มีการส่ง
ตัวแทนของรัฐบาลกลางไปดูแลอย่างใกล้ชดิ
มีหลักการส�ำคัญคือ การมอบอ�ำนาจในการ
บริหารงานให้แก่สมุหเทศาภิบาล โดยการ
มอบอ�ำนาจดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระ
ในการช่วยกันป้องกันประเทศและพื้นที่
ก�ำจัดและกลัน่ กรองให้แก่รฐั บาล ด�ำเนินการ
โดยข้าหลวงส่วนกลางที่รัฐบาลจัดให้ไป
บริหารราชการในส่ วนท้องถิ่นต่า งๆ 4
มณฑลแรกคือ มณฑลพิษณุโลก มณฑล
ปราจีนบุรี มณฑลนครราชสีมา และมณฑล
ราชบุรี และภายในปี 2440 สยามมีมณฑล
ทัง้ หมด 19 แห่ง ครอบคลุมทัง้ สิน้ 72 เมือง
ในปี 2442 รัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยน
ตอนเหนือเป็นมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ
และต่อมาในปีเดียวกันเป็นมณฑลพายัพ
ครอบคลุม 6 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่
(ดู แ ลแม่ ฮ ่ อ งสอนและเชี ย งรายด้ ว ย)
ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน แพร่ และเมืองเถิน
(รวมเข้ากับล�ำปางในปี 2446)
การเสด็จประพาสเมืองเหนือของ
รัชกาลที่ 7 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึง
5 กุมภาพันธ์ 2470 เริ่มต้นที่พิษณุโลก
ตามด้วยแพร่ ล�ำปาง เชียงราย เชียงแสน
เชียงใหม่ ล�ำพูน และกลับไปที่เชียงใหม่
ก่อนเสด็จกลับพระนคร รวมทั้งสิ้น 31 วัน

01

ภาพประกอบการเสด็จฯ รวม 76 ภาพ
จะนำ�ไปแสดงที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น 2
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในช่วงปลายปีนี้
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ส่วนหนึ่งนำ�มาตีพิมพ์ในฉบับนี้
03

05
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02

04

06
07

การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนตอน
เหนือของประเทศนี้มีความส�ำคัญอย่าง
มาก ด้วยเป็นโอกาสที่พระมหากษัตริย์ได้
ทรงเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
พระองค์เอง ได้มีการถ่ายภาพไว้อย่าง
ละเอียดส�ำหรับสมัยนัน้ และได้มกี ารเขียน
บันทึกอย่างละเอียดเช่นกัน ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในวัน
ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2474 (1 เมษายน 2474)
ทัง้ นี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริยไ์ ทย
พระองค์แรกที่ได้เสด็จไปยังเมืองส�ำคัญ
ต่างๆ ในทุกทิศทุกทางของประเทศไทยที่
สามารถไปถึงได้ในสมัยพระองค์
09

08

10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ที่ว่าการอำ�เภอ เมืองงาว
ทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่ริมฝั่งแม่น้ำ�โขง
ครอบครัวเฝ้าฯ รับเสด็จ ที่นครลำ�ปาง
ซุ้มรับเสด็จ ประชาชนทางภาคเหนือแต่งกายเรียบร้อยดี
เสด็จประพาสชายฝั่งแม่น้ำ�โขง เมืองเชียงแสน
เสด็จพระราชดำ�เนินถึงสถานีนครลำ�ปาง
เสด็จวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
เสด็จกลับจากบ้านอาจารย์ แฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงอุ้มหลานหญิง
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ลูกหญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ทรงตั้งกล้องหามุมถ่ายภาพยนตร์

อ้างอิง
จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ
https://th.wikipedia.org/wiki/มณฑลพายัพ
https://th.wikipedia.org/wiki/มณฑลเทศาภิบาล
http://www.rungnapa-astro.com/Saranaru-ok/ThaiTerritory-Lost.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/มณฑลพิษณุโลก
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

(

9 เคล็ดลับ
พัฒนา EQ
เรียบเรียง: ศิกานต์

)

เคยไหมที่รู้สึกเสียใจภายหลังกับการกระทำ�หรือคำ�พูดของตัวเองเพราะแสดงออกในแง่ลบ
ใส่คนอื่น ทั้งๆ ที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ถ้าคุณกำ�ลังหาคำ�ตอบว่า ทำ�อย่างไรจึงจะเสริมสร้าง EQ
(Emotional Intelligence) ของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง สุขภาพดีมีเคล็ดลับมีวิธีมานำ�เสนอ
คุณอาจจะนำ�ไปใช้เพื่อสร้างพลังบวกให้ตัวเองได้อีกด้วย

รู้จักตัวเอง
การรู้ว่าตัวเองเป็นคนนิสัยอย่างไร
ชอบอะไร มีความสามารถแค่ไหน และมี
เป้าหมายอะไร จะช่วยให้คณุ มีความมัน่ ใจ
ในตัวเอง ท�ำให้คุณเข้มแข็ง ไม่รู้สึกว่า
ตัวเองด้อยค่า ส่งผลให้คนอื่นรู้สึกเชื่อถือ
และประทับใจในตัวคุณเช่นกัน ที่ส�ำคัญ
หากคุณรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเอง คุณจะใช้
มันปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้
76
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บันทึกความรู้สึกในแต่ละวัน

เปิดใจให้คำ�วิจารณ์

เป็นวิธีที่ดีที่คุณจะได้ส�ำรวจความ
รู้สึกของตัวเอง พิจารณาว่าวันนี้เกิดอะไร
ขึ้นบ้าง คุณรู้สึกอย่างไรและได้รับมือกับ
เหตุการณ์นนั้ ๆ อย่างไร รายละเอียดเหล่านี้
จะท�ำให้คุณตระหนักว่าคุณท�ำอะไรลงไป
และปัญหาอยู่ตรงไหน ลองคิดถึงความ
เป็นไปได้ว่าหากเลือกรับมือด้วยวิธีอื่นจะ
ท�ำให้เหตุการณ์ดีกว่านี้หรือไม่

รั บ รู ้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ค� ำ
วิจารณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับ
มุมมองนั้นหรือไม่ พิจารณาในส่วนที่จะ
ช่วยแก้ไขจุดอ่อนของคุณหรือเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ แสดงให้เขาเห็นว่าคุณก�ำลังรับฟัง
ด้วยการตอบรับว่าเข้าใจในสิง่ ทีเ่ ขาพูดและ
อย่าลืมกล่าวขอบคุณส�ำหรับค�ำวิจารณ์
ที่เป็นประโยชน์

ฝึกเป็นคนอารมณ์เย็น
หลายครั้ ง ที่ ก ารระเบิ ด อารมณ์
มาจากการที่เราไม่เคยไตร่ตรองความ
รูส้ กึ ของตัวเอง ควรฝึกเป็นคนอารมณ์เย็น
ด้วยการท�ำสมาธิ เล่นโยคะ อ่านหนังสือ
หรือเล่นเกมที่ลับสมอง เป็นวิธีลดความ
หัวร้อนที่ดีเพราะคนที่มีสมาธิจะส่งผลให้
จิตใจนิง่ สงบ และสามารถหยุดตัวเองเพือ่
ไตร่ตรองก่อนจะพูดหรือท�ำได้

รู้สาเหตุของความรู้สึก
การรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สร้างพลังบวก
แล้วหมั่นสะสมสิ่งนั้นไว้ จะท�ำให้คุณรู้
วิธีที่ท�ำให้ตัวเองอารมณ์ดีและข้ามผ่าน
ความทุกข์ใจได้งา่ ย ขณะเดียวกันการรูถ้ งึ
สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก ติ ด ลบก็ มี ค วาม
ส�ำคัญ เพราะถ้าคุณรูถ้ งึ สาเหตุทที่ ำ� ให้คณุ
ไม่มคี วามสุข คุณจะเริม่ มองเห็นทางแก้ไข
ปัญหาความทุกข์ใจนั้น

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
จะนึกย้อนกลับกันเสมอว่า หากเป็นตัวเอง
จะรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ นั่นคือ
มองทั้งมุมของตัวเองและมุมของคนอื่น
จะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกและเข้าถึง
คนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะได้
บทเรียนและความคิดใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่
เคยนึกถึงมาก่อน

รู้วิธีพูดและแสดงท่าที
ทุกคนรู้ดีว่าจะพูดอะไร แต่ทุกอย่าง
จะเกิดผลเช่นไร ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะพูดอย่างไร
และไม่ใช่แค่ค�ำพูด กิริยาท่าทาง สีหน้า
แววตา และน�้ำเสียงต่างๆ จะบอกได้ดีว่า
คุณหมายความตามที่พูดแค่ไหน หากคุณ
รู้สึกโกรธ ต่อให้คุณไม่พูดสักค�ำ แต่แสดง
กิ ริ ย าท่ า ทางที่ ก ้ า วร้ า วออกมาก็ ใ ห้ ผ ล
เลวร้ายไม่ต่างกัน

หยุดบ่นพร่ำ�เพรื่อ
ขอให้ตระหนักว่า การบ่นหรือโทษ
คนอื่นเมื่อเกิดปัญหา นอกจากจะไม่ได้
ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น คุณยังจะดูแย่และน่า
อึดอัดในสายตาคนอืน่ ด้วย การออกไอเดีย
ช่วยทีมแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ควรมาอันดับ
แรก ในทางกลับกัน หากคุณเป็นคนที่โดน
ต�ำหนิกต็ อ้ งรีบแก้ไข อย่าหมดก�ำลังใจแล้ว
โยนภาระให้คนอื่นไปดื้อๆ

พูดขอบคุณและขอโทษ
การพูดขอบคุณอาจจะง่ายกว่าการ
พูดขอโทษ เพราะคนเราพร้อมรับน�้ำใจ
คนอื่นมากกว่ายอมรับความผิดพลาดของ
ตัวเอง ทัง้ สองค�ำยิง่ พูดก็ยงิ่ เพิม่ ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ของผู้พูด เพราะเป็นค�ำ
ที่พร้อมจะคลี่คลายสถานการณ์ไปในทาง
ที่ดีขึ้นเสมอ และคุณจะดูน่าประทับใจใน
สายตาคนอื่นด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.rochemartin.com/blog/50-tips-improving-emotional-intelligence/
https://www.mindbodygreen.com/0-17573/9-tips-to-increase-your-emotional-intelligence-for-stronger-relationships.html

SINGHA MAGAZINE

77

คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

แสร้งว่าไตปลา
The Pretender
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วัตถุดิบและเครื่องปรุง
สำ�หรับ 2 คน
กุ้งแชบ๊วย
มันกุ้งสด
น้ำ�ปลาหยดทอง
น้ำ�มะขามเปียก คั้นสด
น้�ำ ตาลปีบ
น้ำ�มะนาว คั้นสด
น้ำ�มะกรูด คั้นสด
ใบมะกรูด ซอยละเอียด
ขิงอ่อน ซอยบาง
หอมแดง ซอยละเอียด
ตะไคร้ ซอยละเอียด
พริกขี้หนู ซอยละเอียด

3
1
2
3
1
2
2
2
2
3
3
5

ขีด
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
เม็ด

ผักเคียง
เชฟจูม ภมรพล จันทนะโพธิ

วั น นี้ เ มนู เ ด็ ดพาทุ ก คนย้ อ น
เวลาไปสัมผัสอาหารไทยโบราณ
กันครับ
แสร้งว่าไตปลาจัดเป็นอาหาร
ประเภทยำ�หรือเครื่องจิ้ม เดิมนั้น
เป็นอาหารพืน้ บ้านทีท่ ำ�จากไตปลา
(พุงปลาดอง) แต่เมื่อนำ�มาทำ�เป็น
เครือ่ งเสวยในวังจึงใช้กงุ้ แทนเพราะ
ไตปลาแท้ๆ นั้นมีกลิ่นคาว จุดเด่น
ของแสร้งว่าจานนี้อยู่ที่ความหอม
ของน้ำ� มะกรู ด และสมุ น ไพรไทย
หลากชนิด ทั้งยังเพิ่มความเข้มข้น
ด้วยมันกุ้ง
“แสร้งว่า” แปลตรงๆ ก็เหมือน
การโกหก การหลอกลวง หรือทำ�
เหมือนว่า นั่นเอง มาลองดูวัตถุดิบ
และวิธีทำ�กันครับ

มะเขือไข่เต่าม่วงหรือมะเขือเปราะ
ถั่วพู
ถั่วฝักยาว
ขมิ้นขาว

แสร้งว่าไตปลา
The Pretender

วิธีการปรุง
1. น�ำกุ้งไปผัดในกระทะใช้น�้ำมันพืชเล็กน้อย ผัดให้พอสุก
2. แกะเปลือกกุ้ง ตัดหัว ดึงเส้นด�ำบนล�ำตัวออก ผ่ากลาง แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีค�ำ
3. น�ำมันกุง้ มาตัง้ ไฟแรงให้เดือดหนึง่ ครัง้ แล้วหรีไ่ ฟปานกลางต้มไว้ราว 2 นาที ยกออก
4. ใส่ใบมะกรูด ขิงอ่อน หอมแดง ตะไคร้ พริกขี้หนู ลงคลุกเคล้ากับมันกุ้งที่ต้มไว้
5. ปรุงรสด้วยน�้ำปลาหยดทอง น�้ำมะขามเปียก น�้ำตาลปีบ น�้ำมะนาว น�้ำมะกรูด
6. ใส่กุ้งลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักเสิร์ฟพร้อมผักเคียงนานาชนิด หรือรับประทานคู่
ข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อยนักแล

“ไตปลาเสแสร้งว่า ดุจวาจากระบิดกระบวน ใบโศกบอกโศกครวญ ให้พี่เศร้าเจ้าดวงใจ” ส่วนหนึ่งจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เป็นอาหารโบราณที่จัดอยู่ในหมวดของยำ� การปรุงน้ำ�ยำ�ที่มีเอกลักษณ์ตรงกลิ่นหอมนำ�ของขิงและตะไคร้
การผสมผสานของนานาพืชผักสมุนไพรของไทย ให้ออกรสกลมกล่อม แต่แฝงไว้ซึ่งความร้อนแรงแบบยำ�ไทย
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สัญลักษณ์ ไพ่ป๊อกหมายถึงอะไร
เกมไพ่ที่ใครๆ ชอบเล่นเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด คนเล่นเป็นจะรู้ว่าสัญลักษณ์ไหน
ที่ให้แต้มสูงกว่า แต่เคยรู้หรือไม่ว่า สัญลักษณ์บนไพ่ที่มีทั้งโพด�ำ โพแดง
ข้าวหลามตัด ดอกจิก จริงๆ แล้วหมายถึงอะไร

โพแดง (Heart) หมายถึง ความรัก อารมณ์
วัยเด็ก ธาตุไฟ และฤดูใบไม้ผลิ
คิงโพแดง - ตัวแทนของพระเจ้าชาร์เลอมาญ
แห่งฝรั่งเศส
ดอกจิก (Club) หมายถึง ความรู้ การศึกษา
วัยรุ่น ธาตุดิน และฤดูร้อน
คิงดอกจิก - ตัวแทนของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์
มหาราชแห่งมาซิโดเนีย

ไพ่แจ็ค (Jack) สื่อถึงชายหนุ่ม สังเกตว่าชายหนุ่มในไพ่หัน
หน้าตรงไปทีโ่ พแดง (ความรัก) และหันหลังให้โพดำ� (ความตาย)

ข้ า วหลามตั ด (Diamond) หมายถึ ง
ความมั่งคั่ง การงาน วัยผู้ใหญ่ ธาตุลม และ
ฤดูใบไม้ร่วง
คิงข้าวหลามตัด - ตัวแทนของจูเลียส ซีซาร์
แห่งโรมัน

ไพ่ควีน (Queen) สือ่ ถึงหญิงสาว สังเกตว่าหญิงสาวในไพ่หนั
ข้างมองทุกสัญลักษณ์ แต่หันหลังให้โพดำ� (ความตาย)

โพดำ� (Spade) หมายถึง ความตาย การ
ยอมรับ ภูมปิ ญั ญา วัยชรา ธาตุน�้ำ และฤดูหนาว
คิงโพดำ� - ตัวแทนของกษัตริยด์ าวิดแห่งอิสราเอล

แม้การรูค้ วามหมายของไพ่จะไม่เกีย่ วกับกติกา แต่กม็ ผี นู้ �ำ ไปใช้
ทำ�นายดวงชะตากันอย่างแพร่หลาย และความหมายก็แตกต่าง
กันไปตามการตีความของผูท้ �ำ นาย รวมถึงการวาดหน้าไพ่ดว้ ย

ไพ่คงิ (King) สือ่ ถึงชายสูงวัย สังเกตว่าชายในไพ่หนั หน้าตรง
ไปทีข่ า้ วหลามตัด (ความมัง่ คัง่ ) และหันหลังให้โพดำ� (ความตาย)

แปลและเรียบเรียงจาก: https://www.adda52.com/blog/card-suits-and-symbolism
http://www.horonumber.com/topic.php?id=32
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ถนนเจริญกรุง
ถนนคอนกรีตแบบตะวันตก
สายแรกในไทย มีชื่อเล่นว่า New
Road สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4
เมื่อ พ.ศ. 2404 ให้ชาวต่างชาติ
ได้ใช้ขี่ม้าสัญจร มีความยาว
ประมาณ 8,575 เมตร

โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย ก่อตั้งอย่างเป็น
ทางการเมื่อ พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 ตัวอาคาร
แรกเริ่มสร้างด้วยไม้ที่ใช้เสร็จแล้วจากการก่อสร้าง
งานพระเมรุของสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

"สิ่งแรก"
ในประเทศไทย

ห้างไนติงเกล-โอลิมปิค
ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่ก่อตั้ง
โดยคนไทย เมื่อ พ.ศ. 2473 ผู้ก่อ
ตั้งคือ นายนัติ นิยมวานิช ได้ชื่อ
ว่าเป็นแหล่งเครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า
วัยรุ่น และอุปกรณ์กีฬา ปัจจุบัน
ยังเปิดให้บริการ

KNOWLEDGE

รถเมล์นายเลิศ
รถโดยสารประจ�ำทางสายแรก
ของไทย เรียกอีกชื่อว่า
รถเมล์ขาว ผู้ริเริ่มคือ พระยา
ภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)
สายแรกวิ่งเมื่อ พ.ศ. 2453 จาก
ประตูน�้ำไปสี่พระยา

นางสาวสุวรรณ

ช่อง 4 บางขุนพรหม
สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งแรกของไทย โดย
บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ�ำกัด แพร่ภาพปฐมฤกษ์เมื่อ
พ.ศ. 2498 เป็นภาพขาวด�ำ ทางช่องสัญญาณ 4
ปัจจุบันคือช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายท�ำใน
ประเทศไทยโดยทีมงานฮอลลีวูด
สังกัดยูนิเวอร์แซล เป็นหนังใบ้ท่ี
ใช้นักแสดงชาวไทยทั้งหมด ฉาย
เมื่อ พ.ศ. 2466 ผู้รับบทนางสาว
สุวรรณคือ คุณเสงี่ยม นาวีเสถียร

ธนาคารไทยพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถือก�ำเนิดจาก "โรงเรียน
ส�ำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน" ที่เกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 และต่อมารัชกาล
ที่ 6 ทรงสถาปนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
เมื่อ พ.ศ. 2460

ธนาคารเอกชนแห่งแรก
ของไทย ชื่อเดิมคือ บริษัท
แบงก์สยามกัมมาจล ทุน จ�ำกัด
เปิดกิจการเต็มตัวเมื่อ
พ.ศ. 2449 และเปลี่ยนชื่อ
เป็นธนาคารไทยพาณิชย์
เมื่อ พ.ศ. 2482
ที่มาข้อมูล
https://thaistudyweb.wordpress.com
https://th.wikipedia.org
https://mgronline.com/travel/detail/9520000082413
http://www.gqthailand.com/life/article/10-first-things-in-thailand

ความพยาบาท
นวนิยายแปลเรื่องแรกของไทย
(พ.ศ. 2443) แปลจากต้นฉบับคือ
Vendetta! Or the Story of One
Forgotten ของ Marie Corelli
ผู้แปลคือ พระยาสุรินทราชา
ใช้นามปากกาว่า แม่วัน
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ต้อนรับปีกุน 2019

ปีหมูก�ำลังจะมาเยือนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหากนับตามโหราศาสตร์จีน
ถ้าอยากรู้วา่ นักษัตรของคุณ (เริ่มนับตั้งแต่ 4 ก.พ.) จะรุ่งโรจน์แค่ไหน เรามีค�ำท�ำนายเล็กๆ มาฝากกัน

ปีชวด

ปีฉลู

ปีขาล

ค.ศ.1924 1936 1948 1960 1972
1984 1996 2008

ค.ศ.1925 1937 1949 1961 1973
1985 1997 2009

ค.ศ.1926 1938 1950 1962 1974
1986 1998 2010

การงาน ถ้าคุณก�ำลังมีงานล้นมือก็อาจมีคน
มาช่วยแบ่งเบา แต่ถ้างานของคุณเริ่มเอื่อยจน
คุณคิดจะหางานใหม่ ก็ไม่ควรหางานรูทีน แต่
ควรเป็นงานที่ผลักดันโปรเจคต์ใหม่ๆ การเงิน
ปีนี้การเงินของคุณไม่โดดเด่น อย่าเพิ่งกู้หรือ
ลงทุนถ้ารู้ว่าตัวเองยังไม่ขยันพอ ความรัก การ
มีทัศนคติดีและอารมณ์ขันเข้าไว้จะช่วยดึงดูด
คนดีๆ เข้ามา ส่วนคนมีคู่ควรให้เวลากับแฟน
มากกว่าออกไปสังสรรค์

การงานและการเงิน ค่อนข้างโดดเด่น ถ้ามี
ใครน�ำเสนอต�ำแหน่งใหม่ๆ ให้คุณพิจารณา
ยอมรับความท้าทายได้เลย ปรับตัวให้พร้อมกับ
สภาพแวดล้ อ มใหม่ ๆ แล้ ว รายได้ จ ากงาน
จะเข้ า มาเป็ น กอบเป็ น ก� ำ ความรั ก ถ้ า คุ ณ
ก�ำลังมองหาคู่ ปีนี้เป็นปีที่ดี ผู้หญิงควรมองหา
ผูช้ ายธาตุไม้ ผูช้ ายควรมองหาผูห้ ญิงธาตุนำ�้ เพือ่
ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้งอกงาม คนมีคมู่ โี อกาส
ที่จะได้แต่งงาน

การงาน ค่อนข้างจะกดดันและยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในอนาคตอันใกล้ ไม่แนะน�ำให้
เปลี่ยนงานใหม่ หรืออยากเปลี่ยนก็ได้ แต่ต้อง
ใช้เวลาอีกพอสมควรกว่างานใหม่จะโดดเด่น
การเงิน ก็ยังไม่โดดเด่นเช่นกัน จะลงทุนท�ำ
อะไรในปีนี้ต้องระมัดระวังให้มาก ความรัก
คนโสดยังต้องรอไปก่อน คนมีคู่ควรหมั่นเติม
ความหวานกับคนรัก ปีนี้คุณควรสงบนิ่งและ
สะสมพลังงานบวกให้กับตัวเอง

ปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ค.ศ.1927 1939 1951 1963 1975
1987 1999 2011

ค.ศ.1928 1940 1952 1964 1976
1988 2000 2012

ค.ศ.1929 1941 1953 1965 1977
1989 2001 2013

การงาน งานของคุณอาจมีปัญหาให้ต้องแก้ไข
แต่ ก็ มี ค นที่ พ ร้ อ มจะช่ ว ยเหลื อ อาจเป็ น คน
ในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน ถ้าคุณอยาก
เปลี่ยนงานคุณต้องพิจารณาว่าตัวเองพร้อมรับ
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ หรือไม่ เพราะคุณอาจต้อง
ไปท�ำงานต่างจังหวัดหรือต่างเมือง การเงิน คน
เกิดปีมะเส็งจะช่วยเกื้อหนุน อาจขอค�ำปรึกษา
จากเขาหากคิดจะลงทุน ความรัก คนอยากมีคู่
ต้องรอไปก่อน คนมีคู่ความรักราบรื่น

การงาน โอกาสดีเรือ่ งการงานก�ำลังมาและจะมา
พร้อมความกดดันด้วย ถ้าคุณงานล้นมือถือเป็น
สัญญาณที่ดี แต่หากคุณยังไม่พร้อมรับความ
ท้าทายใหม่ๆ ก็ให้อยู่ในเซฟโซนไปก่อนแล้วรอ
โอกาสหน้า การเงินของคุณก็มสี ญั ญาณทีด่ ี ควร
มีหุ้นส่วนเป็นคนเกิดปีม้าจะท�ำงานร่วมกันได้ดี
และมีกำ� ไร ความรัก คนโสดมีโอกาสเจอคู่ ผูช้ าย
ธาตุไม้ หรือผู้หญิงธาตุน�้ำ จะเป็นคู่ที่ส่งเสริมให้
ความสัมพันธ์ราบรื่น

การงาน คุณมีโอกาสด้านการงานแต่จะเป็นงาน
ที่ ค ่ อ นข้ า งหนั ก อาจได้ รั บ การศึ ก ษาอบรม
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ งาน คุ ณ จะได้ เ รี ย นรู ้ จ าก
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานหรือ
ย้ายต�ำแหน่ง เพราะเป็นเวลาที่คุณควรสั่งสม
ประสบการณ์ การเงิน ไม่เด่น แผนเรื่องเงินของ
คุณยังไม่ให้ผลงอกเงย ความรัก อาจมีโอกาสได้
พบเจอคนถูกใจ ถ้าคู่รักคู่ไหนมีปัญหากันให้ขอ
ค�ำปรึกษาจากคนเกิดปีม้า
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The year of the pig
แปลจาก : https://www.chinesefortunecalendar.com/2019/default.htm

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอก

ค.ศ.1930 1942 1954 1966 1978
1990 2002 2014

ค.ศ.1931 1943 1955 1967 1979
1991 2003 2015

ค.ศ.1932 1944 1956 1968 1980
1992 2004 2016

การงาน คุณจะมีงานเพิ่มขึ้นในต�ำแหน่งที่ท�ำอยู่
และนั่นเป็นสัญญาณของความก้าวหน้า ถ้างาน
คุณมีปัญหาก็จะมีคนมาช่วยแก้ไข คุณอาจจะ
เหนื่อยแต่ก็มีไฟที่จะท�ำงานให้ดี โชคเรื่องงาน
ค่อนข้างดี คุณจะย้ายงานหรือไม่ย้ายก็ได้แล้ว
แต่ความพร้อม การเงิน ของคุณก็มาจากการงาน
ที่มั่นคง ยิ่งขยันท�ำหน้าที่จะยิ่งมีรายได้เข้ามา
ความรัก ถ้าคุณโสด ปีนี้เป็นปีที่ดีสำ� หรับเริ่มต้น
ความสัมพันธ์กับใครสักคน

การงาน โดดเด่นและช่วยค�้ำจุนรายได้ หาก
คุณขยันท�ำมาหากิน ปีนี้จะเป็นปีที่รุ่งโรจน์ของ
คุณ ถ้ามีผู้เสนอต�ำแหน่งงานที่ก้าวหน้าคุณ
สามารถพิจารณาตอบรับได้ การเงิน มีโอกาส
ที่เงินจะไหลมาสู่มือคุณ แต่ก็อาจจะไหลออกไป
หมดถ้าคุณโลภหรือเสี่ยงท�ำอะไรที่ผิดกฎหมาย
ความรัก ถ้าคุณก�ำลังมองหาใครสักคนก็จะได้
เจอคนที่ใช่ ต้องใช้ความจริงใจแล้วจะไม่พลาด
โอกาส

การงาน ไม่โดดเด่น สิ่งที่ท�ำอยู่ไม่ค่อยมีอะไร
เปลีย่ นแปลง ถ้ามีกไ็ ม่ใหญ่โตนัก คุณต้องท�ำงาน
หนักหน่อย ใช้ทกั ษะการสือ่ สารให้เป็นประโยชน์
อาจใช้เวลานีไ้ ปศึกษาเพิม่ เติม พัฒนาตนเองเพือ่
รอโอกาสในวันหน้า การเงิน ปีนมี้ ากับความขยัน
ยากที่จะมีลาภลอย อย่าลงทุนกับอะไรที่เสี่ยง
เกินไป ความรัก หากคุณเป็นสาวโสดคุณยังต้อง
รอคนที่ใช่ต่อไป แต่หากคุณเป็นชายโสดจะมี
โอกาสเจอคนถูกใจจากการเข้าสังคม

ปีระกา

ปีจอ

ปีกุน

ค.ศ.1933 1945 1957 1969 1981
1993 2005 2017

ค.ศ.1934 1946 1958 1970 1982
1994 2006 2018

ค.ศ.1935 1947 1959 1971 1983
1995 2007 2019

การงาน ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง หากคุณมี
ปัญหาเรื่องงานควรปรึกษาคนที่เกิดปีม้า เขาจะ
ช่วยส่งเสริมเรือ่ งงานของคุณ อย่าเพิง่ เปลีย่ นงาน
ถ้าคุณยังไม่มีไฟที่จะเผชิญความท้าทาย เรียนรู้
จากสิ่งที่ท�ำอยู่ไปก่อน การเงิน พอใช้ หากอยาก
ได้รายได้เสริมต้องแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้
คนอื่นเห็น ความรัก ใครอยากเจอคนที่ใช่ให้
พยายามเข้าสังคม ผู้หญิงอาจลองเปิดโอกาสให้
คนที่อายุน้อยกว่า

การงาน มีสัญญาณของความก้าวหน้าในเรื่อง
งาน คนเกิดปีม้าจะช่วยส่งเสริมการงานของคุณ
การมีเขาอยู่ในทีมอาจช่วยเรื่องบรรยากาศที่
ท�ำให้งานราบรื่น การเงิน อาจมีโอกาสให้คุณ
ได้ท�ำเงินหลายช่องทาง แต่ถ้าคุณบริหารเงิน
ไม่เก่งต้องหาคนเก่งมาจัดการแทน ความรัก
การเข้าสังคมในปีนี้อาจท�ำให้คุณเจอคนที่ใช่
หรืออย่างน้อยก็จะได้เพื่อนใหม่ที่ดี คนมีคู่ควร
เติมความหวานให้รักราบรื่น

การงาน ถ้ า คุ ณ หางานใหม่ จ ะเจอกั บ คู ่ แ ข่ ง
งานเดิมที่ท�ำอยู่จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระ
แต่ ถ ้ า คุ ณ มี ง านน้ อ ยให้ ร ะวั ง ว่ า อาจมี ค นมา
ท�ำงานแทนคุณ ใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีงาน
ล้นมือจะมีหุ้นส่วนมาร่วมด้วย แต่ถ้าธุรกิจยัง
ไม่เติบโต อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่ม การเงิน ยัง
ไม่มีสัญญาณว่าคุณจะท�ำเงินได้ในปีนี้ ความรัก
คนเกิดปีกุนด้วยกันเหมาะเป็นเพื่อนที่ดี อยาก
เจอคนทีใ่ ช่ลองพิจารณาคนเกิดปีมา้ และปีขาล
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์
GALLERY

H

Gallery
หนึ่งในแกลอรีชั้นนำ�ของกรุงเทพฯ
ภายใต้คฤหาสน์ 2 ชัน้ ในสไตล์องั กฤษทีม่ ี
กลิน่ อายความเป็นไทย มีอายุกว่า 125 ปี ได้รบั
การดัดแปลงให้เป็นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยตัง้ แต่ปี 2002 ริเริม่ โดยนายเออร์เนสต์
เอช ลี ชาวอเมริกัน ผู้มีใจรักในงานศิลปะและ
อยากช่วยเหลือศิลปินชาวไทย แกลอรีแห่งนี้
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินไทยและ
ศิลปินต่างชาติ รวมทั้งจัดแสดงงานศิลปะ
เชิงทดลองทุกแขนง หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้
ผูเ้ ข้าชมได้สมั ผัสถึงเสน่หแ์ ละประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
เลขที่ 201 ซอยสาธร 12
เวลา:10.00 - 18.00 น. เปิดทุกวัน (เว้นวันอังคาร)
สถานที:่

FILM

PK (2014)
พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์

หนังเบาสมองแต่เปีย่ มสาระจากอินเดียทีค่ นรักหนังดูแล้วต้องบอกต่อ เพราะ
ความกล้าเสียดสีและตัง้ ค�ำถามกับความเชือ่ ทางศาสนา เป็นเรือ่ งราวของมนุษย์
ต่างดาวนามว่า พีเค ทีถ่ กู ส่งมาวิจยั มนุษย์บนโลก เขาตกลงมาบนแดนภารตะ
แล้วก็ถกู ขโมยรีโมทบังคับยานจนกลับบ้านไม่ได้ เมือ่ ถามใครทุกคนต่างก็บอกว่า
พระเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเขาได้ พีเคจึงต้องออกตามหาพระเจ้าท่ามกลางสังคมแห่ง
ความเชือ่ และความขัดแย้ง จริงๆ แล้ว พระเจ้าคืออะไร มีอกี หลายค�ำถามทีพ่ เี ค
สงสัยและไม่มใี ครตอบได้ คนดูกอ็ าจจะตอบไม่ได้เหมือนกัน เพราะหลายครัง้
เราก็ถกู สอนให้ทำ� และเชือ่ จนลืมคิดไปว่า เราท�ำเพือ่ อะไร เราเชือ่ ไปท�ำไม
84

SINGHA MAGAZINE

BOOK

เข้าใจหนัง เข้าใจจิต

โดย อริสา พิสิฐโสธรานนท์
หนังโด่งดังที่คุณอาจชื่นชอบจนต้องย้อน
กลับไปดูหลายครัง้ เคยสงสัยหรือไม่ ท�ำไมคุณ
ถึงสนุก พยายามตีความ และอินตามไปกับ
เรือ่ งราว หนังสือ “เข้าใจหนัง เข้าใจจิต” เล่มนี้
จะช่วยให้คุณเข้าใจเสน่ห์ของหนังที่ดึงดูดคุณ
จนอยู่หมัด ด้วยบทวิเคราะห์นิสัยใจคอและ
บุคลิกภาพของตัวละครจากปลายปากกาของ
จีด๊ -อรสา นักจิตวิทยาผูเ้ ชือ่ ในเรือ่ งการเชือ่ มโยง
จิตเพื่อพัฒนาตัวเองของมนุษย์ เธอจะมาเผย
แง่มมุ ในหนังทีอ่ าจสะท้อนบางส่วนในจิตใจคุณ

EXHIBITION

Up the river during Qingming
นิทรรศการศิลปะรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
พิพธิ ภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (กูก้ ง) ร่วมกับ ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้
แบงค็อก ภูมิใจเสนอ นิทรรศการศิลปะรูปแบบสื่อมัลติมีเดียครั้งแรกในอาเซียน
จัดแสดงวิถีชีวิตริมฝั่งน�้ำของชาวจีนในเมืองไคเฟิงสมัยโบราณ โดยจ�ำลองจาก
ภาพเขียนล�้ำค่า “Up the river during Qingming” ถ่ายทอดในรูปแบบของภาพ
เคลือ่ นไหวทีจ่ ะท�ำให้ผชู้ มรูส้ กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจ นิทรรศการยังมีอกี หลายกิจกรรมทีน่ ำ�
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่ ท�ำให้การเสพงานศิลปะน่าสนใจและทันสมัย รับชม
ได้จนถึงวันที่ 2 ก.พ. 62 (มีค่าเข้า)
สถานที่:
เว็บไซต์:

RCB Galleria ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
https://sites.google.com/rivercity.co.th/npmexhibition/

“ไม่แน่ใจ” เพลงเปิดตัวของ
เขมภูมิ โพธิชัย

“ไม่แน่ใจ” เพลงสบายๆ ที่เน้นบรรยากาศและ
อารมณ์ของคนทีก่ ำ� ลังตกหลุมรัก เพลงใหม่แกะกล่อง
จาก “โฟล์คซอง-เขมภูมิ โพธิชัย” หนุ่มน้อยหน้าใส
เสียงละมุน ศิลปินหน้าใหม่ที่ ME RECORDS ภูมิใจ
น�ำเสนอ โฟล์คซองเขียนเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง
ทุกเพลงทีเ่ ขาเขียนเปรียบเสมือนบันทึกการเดินทางใน
ชีวติ ของเขา จะฟูลออฟชัน่ ขนาดไหน มาท�ำความรูจ้ กั
กับเพลงที่เสมือนนามบัตรใบแรกของเขากัน
เขมภูมิ โพธิชัย หรือ “โฟล์คซอง” เด็กหนุ่มผู้
เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดา เขามาพร้อมทัง้ ความสามารถ
ในการร้อง เล่นดนตรี และแต่งเพลง จึงไม่น่าแปลกที่
นรเทพ มาแสง โปรดิวเซอร์และมือเบสวง PAUSE
จะยอมเป็นนักปั้นเพื่อให้หนุ่มน้อยคนนี้ได้เป็นศิลปิน
New Era ของค่าย ME RECORDS ติดตามฟังเพลง
“ไม่แน่ใจ” ของเขาได้แล้ววันนี้ กด *492 222 205
อั พ เดตข่ า วสารและความเคลื่ อ นไหวของ
“ME RECORDS” ได้ที่

Facebook: MeRecordslabel
IG: @folksong.k, @merecordslabel
Twitter: Merecordslabel
Youtube Channel: MERECORDS
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

E A R PTatraHvee
เอิ๊ต ภัทรวี
นักร้อง
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ขาดไม่ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน “หูฟังค่า เดินทาง
ไม่มีหูฟังคือเหงามากๆ” อาหารจานโปรดของคุณ
“ผัดกระเพราไก่สับไข่ดาวสุกปานกลาง” คุณมีความ
สุขทีส่ ดุ เมือ่ ใด “เวลาวางแผนเอาไว้แล้วท�ำสิง่ ทีว่ างแผน
เอาไว้สำ� เร็จ” ช่วงเวลาในอดีตทีค่ ณ
ุ คิดว่าเป็นช่วงเวลา
ทีค่ ณ
ุ อยากกลับไปแก้ไข “ช่วงวัยรุน่ ตอนนัง่ กินหนังไก่
วันละถุงบนรถโรงเรียนค่ะ” สิง่ ทีค่ ณ
ุ กลัวคือ... “กลัว
ท�ำให้คนที่ไว้ใจเราผิดหวัง/กลัวจิ้งจก” บุคคลที่คุณ
ชืน่ ชมมากคือใคร เพราะอะไร “พี่โอ๊บ โตขึ้นอยากเป็น

พี่โอ๊บ 555 (พี่โอ๊บคือ Producer คนเก่งของเอิ๊ตค่ะ)”
หนังสือหรือนิตยสารทีค่ ณ
ุ ชอบอ่าน “โตมากับแฮร์รี่
พอตเตอร์” สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในตัวคุณ “เป็นคนแคร์คนอื่น”
สิง่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ในตัวคุณ “ชอบคิดมาก ขีน้ อย” นิสยั แบบไหน
ทีค่ ณ
ุ คิดว่าแย่ทสี่ ดุ “ใส่ร้ายคนอื่นมั้ง” นิสยั แบบไหน
ที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ “มีความสบายใจกับตัวเอง
อยู่ใกล้ๆ ใครก็สร้างความสบายใจให้คนอื่น”
คุณรูส้ กึ ประทับใจกับอะไร “มิตรภาพที่น่ารัก”
คุณอยากท�ำอะไรก่อนตาย “อยากแต่งเพลง
เอาไว้เองเยอะๆ ให้คนมาเจอทีหลัง” สถานที่
ทีค่ ณ
ุ ไปเป็นประจ�ำ “ชอบไปร้านกาแฟค่ะ”
ความใฝ่ฝนั วัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร

“คนดูแลปลาวาฬเพชรฆาต/นักบัลเล่ตท์ ี่
สวยงาม” ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะ
เกิดเป็นอะไร “อยากเป็นคนค่า 55”
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