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ผมรู้จกัเกาะมลัดฟีส์มาพกัใหญ่แล้ว เพราะตาม

ข่าวเศรษฐแีละดาราฝร่ังทีช่อบไปเทีย่วกนั และกท็ราบ

มาตลอดว่าแพงสุดๆ ระดับหูฉี่ี แต่ก็ยอมรับด้วยว่า 

ไม่เคยคิดที่จะไปเที่ยวเองเพราะกลัวความลึกของ

ทะเลมากกว่า ดรููปแล้วรู้ว่าแต่ละเกาะคอืส่วนหน่ึงของ

ปากภเูขาไฟทีต่ายแล้ว เป็นส่วนพืน้ทรายทีโ่ผล่ข้ึนมา

เหนือน�า้ รู้สกึว่าตัวเองตัวเหลอืเลก็จิด๊เดยีวจริงๆ หาก

ไปยนือยูบ่นเกาะใดเกาะหนึง่ กจ็ะล้อมรอบไปด้วยน�า้

ทะเลในมหาสมุทรอนักว้างใหญ่ไพศาล และหาดทราย

กไ็ม่ได้กว้างมาก เดนิลงทะเลไปกไ็ม่ได้ลกึมาก แต่ห่างไปอกีไม่กีร้่อยเมตร

กเ็รียกว่าตกเหวใต้น�า้ไปเลย มคีวามลกึเป็นพนัเมตร จะมสีตัว์ประหลาด

อะไรบ้างอยูใ่ต้น�า้กไ็ม่รู้ ดหูนังมากไปนิดก็ว่าได้ แต่ผมเป็นประเภทดหูนัง

เรื่อง Jaws เสร็จแล้วไม่กล้าลงสระน�้าที่บ้านไปนาน เป็นเอามาก งั้นที่ 

แบบนี้ไม่ไปแน่นอน ให้สวยแค่ไหนก็ไม่ไป 

แต่เมือ่ 2 ปีทีแ่ล้ว คณุหนู ชญานิน เทพาค�า มาชวนไป เพราะทแีรก 

จะให้ผมไปช่วยงานมิวเซียม เห็นเป็นงานที่ชอบ ลังเลอยู่หน่อยนึงถึงได้

ตอบตกลงไป คดิหนักนิดหน่อย ได้ไปพกัทีโ่รงแรมบนเกาะหนึง่ทีไ่ม่ไกล

จากสนามบนิมากนัก วิง่เรือประมาณคร่ึงช่ัวโมง กเ็ลยโอเค ไม่ต้องบนิ

เคร่ืองบนิน�า้ต่อ ไปถงึแล้วไม่กลัวมากอย่างทีค่ดิ เพราะวิวสุดยอดแบบหา 

ที่อื่นไม่ได้เหมือน แต่ก็ไม่ลงน�้าทะเลนะครับ คือลงไปหนหน่ึงเจอแต่

ปะการัง ยนืไม่ได้อกีเพราะจะเหยยีบปะการังเอา ว่ายๆ อยูม่ปีลามาฮัลโหล 

ไม่ชอบปลาครับ ก็เลยไม่ลงแล้ว ไปจดุลกึกย็งัจะกลวัอยูน่ะครับ และน่ังเรือ 

ระหว่างเกาะก็พยายามไม่คดิว่าเราอยูเ่หนือความลกึเป็นพนัเมตร ไม่งัน้คง 

แย่เอาเหมือนกัน น่ังทานข้าวเย็นอยู่ชมวิวสวยงามพระอาทิตย์ก�าลังตก 

เพลนิไปเพลนิมาหนัไปอกีท ีมดืตึด้ตือ๋ หวาดเสยีวเลย เช่นเดยีวกบัในห้องพกั 

มองออกไปยามมืดก็หนาวเหมือนกัน และก็ไม่ได้กลับไปอีกด้วยตัวเอง 

แม้ว่าจะเร่ิมคิดบ้างก็ตาม แต่ความที่ชอบทะเลก็เลยไปสมุยเอา 5555  

และกย็งัได้ยนิอยูต่ลอดเวลาว่า เป็นความฝันของอกีหลายต่อหลายคนที่

อยากจะไปเทีย่วหมูเ่กาะมลัดฟีส์ โดยเฉพาะสมยันีเ้พราะอยากไปถ่ายรูป

อวดโซเชียลมากกว่าสิง่อืน่ใด

เวลาผ่านไปอย่างเร็วไว เราเองกไ็ม่ได้ไปช่วยอะไรด้านมวิเซยีมแล้ว 

คราวน้ีโรงแรมเสร็จก็เลยต้องไปดกูนัเสยีหน่อย โดยเฉพาะช่วงแรกๆ ทีค่น

ยงัน้อยและหลายอย่างยงัไม่พร้อม กม็เีราเป็นหนูทดลองไปด้วยได้ และ 

เปิดโอกาสให้ครอบครัวสิงห์ได้ไปสัมผัสกันก่อนด้วย 

เพราะโครงการใหญ่เบ้งของ สงิห์ เอสเตท น้ี จะเปิด 

โอกาสให้คนทั่วไปสามารถไปได้มากขึ้น ไม่ต้องเป็น 

เศรษฐหีรือดารากไ็ปได้แล้ว เพราะราคาจะย่อมเยาลง 

มากจากอดีตตามนโยบายของรัฐบาลมัลดีฟส์ด้วย 

ทีอ่ยากเหน็ตัวเลขนักท่องเทีย่วเพิม่ข้ึนและไม่ใช่ไปแบบ 

ไปคร้ังเดยีวจบ แต่ให้กลบัไปเทีย่วอกีเร่ือยๆ 

ไปครัง้น้ีกเ็จอคนไทยบนเคร่ืองก่อนเลย แต่งตวั

เต็มที่จนท�าให้สงสัยว่าเขาจะไปเที่ยวทะเลหรือเปล่า 

ใส่เสือ้ขนนกปลวิกระจาย ถ่ายรูปตลอดทางต้ังแต่เดนิข้ึนเคร่ืองบนิ อยูบ่น

เคร่ืองบนิ จนลงเคร่ืองบนิ ดทู่าแล้วไม่น่าจะลงน�า้อาบแดดได้เลย และก็จริง 

เจอคนเดมิขากลบัผวิยงัขาวผ่องอยูใ่นขณะทีเ่ราด�าลง ไปถงึโรงแรมทีพ่กัได้ 

ไม่นานกเ็จอทวัร์จนีลงตามมาเลย คณุแมเนเจอร์ก็โฆษณาช่ืนชมยนิดว่ีาทวัร์ 

จนีนีไ้ม่ธรรมดานะครับ เป็นถึงระดบัผูบ้ริหารแบบรองกรรมการผูจ้ดัการ หรือ 

รองผูจ้ดัการ ฟังไม่ค่อยถนัด มารยาทดข้ึีนกว่าทวัร์ทัว่ไป แต่ทวัร์จนีก็คอื 

ทวัร์จนี กย็งัเป็นแบบทีผ่มไม่ค่อยคุน้เคยนัก (กดัฟันพดูแบบสวยงามมากๆ 

เพราะเจอแย่งอาหารในงานทีน่ยัว่าเป็นงานส่วนตวับนเกาะ แต่ไหงกลายเป็น 

งานส่วนรวมไปได้) แต่กค็ดิว่าเขามาอดุหนุนเราก็สบายข้ึนเปราะหน่ึง 

จุดเด่นก็คือมีคนมาเที่ยวมากขึ้นจากทั่วโลก แต่ที่ดีใจ คือ ทราบว่า

คนท้องถ่ินเองกม็าเทีย่วด้วย เขามาพกัผ่อน อยูก่นัเงยีบเรียบร้อยมากจริงๆ  

คนเมอืงเองกด็ใีจเพราะมงีานให้เขาท�า และมทีีใ่ห้คนเมอืงมาได้โดยเฉพาะ

ท่ีเกาะกลาง หรือ Marina ซึง่มทีัง้ร้านอาหารและศนูย์ประชุม สรุปว่าเป็น

โครงการทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเขา และของเราชาวสงิห์ด้วย เป็นทีน่่าภูมใิจ 

แม้ว่าจะเปิดตวัเงียบไปหน่อย ชาวโลกกย็งัไม่รู้มากนัก ก็ทราบมาว่าเป็นกึง่ 

Soft Opening รอให้ทุกอย่างเปิด 100% ก่อนที่จะออกโทรโข่งก้องโลก  

(เผือ่หุน้ของ SHR และ S จะข้ึนด้วยนะครับ ;P) แต่ทีไ่ด้ไปสมัผสัมาก็ทึง่ถงึความ

ใหญ่ทีเ่ราชาวสงิห์ ทัง้ในนาม ก�าลงัเงนิ ก�าลงักาย และก�าลงัสมองของหลาย

คนได้มส่ีวนร่วม สิง่หน่ึงทีผ่มคดิถงึ คอื หากพระยาภิรมย์ภักดท่ีานทราบ 

คงจะพอใจทีล่กูหลานและครอบครัวสงิห์ท�าให้ vision ของท่านขยายกว้าง

ไกลออกไปสมกบัทีท่่านได้เหน่ือยทัง้แรงและใจ แต่ไม่เคยท้อถอย สร้างธุรกจิ 

ที่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานเหลนของท่านต่อไปได้ตามที่ตั้งใจตั้งแต่ต้น 

เป็นการจบปี 2562 ได้อย่างดใีนระดับหน่ึง หวงัว่าปี 2563 จะดแีละมีความ

ครบถ้วนมากยิง่ข้ึนนะครบั    สรวิช ภิรมย์ภกัดี 

ขอคำ�แรก
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นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด  

เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ 

พระภิกษุและสามเณร 489 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ณ ท้องสนามหลวง เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
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ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด ได้เป็นผู้แทนบริษัท 

บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั ร่วมพธีิถวายบงัคมและวางพวงมาลา ณ 

ท้องสนามหลวงเช่นกนั จากน้ันในวนัเดยีวกนั พนักงานของบริษทั 

จ�านวน 50 คน ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ โดยมีพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมน้อมรำ�ลึกและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 
เนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคตในหลวงรัชก�ลที่ 9
@ กรุงเทพมหานคร I 13 ตุลาคม 2562
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บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด น้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณในหลวงรัชก�ลที่ 5
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เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด โดย นายสรวิช 

ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จ�ากัด พร้อมด้วย นางสุชาดา ภิรมย์ภักดี และ นางณัฐวรรณ 

ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อ�านวยการส�านักงานสื่อสารองค์กร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด เป็นผู้แทนบริษัท ร่วมพิธีบ�าเพ็ญ

กุศลและท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและ

สามเณร 457 รูป บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

จากนั้น นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ร่วมพิธีถวายบังคมและวาง 

พวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ในหลวงรัชกาลที ่5 ณ มณฑล

พิธีท้องสนามหลวง โดยม ีนายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในพิธี ต่อมาในช่วงค�่า นายสรวิช ภิรมย์ภักดี  

และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ พร้อมพนักงาน  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และบริษัทในเครือกว่า 50 คน  

ร ่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบน่ิงเพื่อน ้อมร�าลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณ  
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ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เปิดตัวอย�่งเป็นท�งก�ร ยิ่งใหญ่สมก�รรอคอย
@ ประเทศมัลดีฟส์ I 20 กันยายน 2562

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ และ นายนริศ 

เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด 

(มหาชน) ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์” 

(Crossroads Maldives) อย่างเป็นทางการ โดยมี ฯพณฯ ฟายซาล 

นาซีม รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ให้เกียรติ 

มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วย

โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เกิดจากความมุ่งหวังที่จะ

สร้างนิยามใหม่ของประสบการณ์การพักผ่อนที่มัลดีฟส์ เพื่อให้

เป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ครบ 

วงจรขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศ ซ่ึงจะสามารถดึงดูด 

นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวจากทั่วโลกมายังมัลดีฟส์ ได้รับ 

แรงบันดาลใจมาจากการบรรจบกันของวัฒนธรรมตะวันตก 

และตะวันออกทีจ่ดุตัดบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ตัง้อยูบ่นเกาะ 

สร้างใหม่ที่ครอบคลุมระยะทางรวม 7 กิโลเมตร ไม่ไกลจาก 

สนามบินนานาชาติที่เมืองมาเล่ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย 

ท่าเรือยอร์ชสุดหรู โรงแรมที่พักหลากสไตล์ ความบันเทิงส�าหรับ 

ทุกวัย บีชคลับที่ทันสมัย แหล่งช้อปปิ�งและร้านอาหารชัน้เลิศ 

นอกจากน้ียังมีศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตและ 

งานหัตถกรรมของชนชาวเกาะ รวมทั้งโครงการและกิจกรรม 

ริเร่ิมต่างๆ ตามหลักปฏิิบัติสากลเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

และการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ 

ทางทะเลที่ทรงคุณค่าของมัลดีฟส์ ตลอดจนการสร้างงาน 

และสร้างโอกาสเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น 

ให้ดียิ่งขึ้น 
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สิงห์อาสาร่วมกับวัดป่าธรรมคีรีและเครือข่าย 

นักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏิอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน

ผู้ประสบอุทกภัย อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 

สิงห์อ�ส� ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ช�วบ้�นผู้ประสบอุทกภัย 
จ.อุบลร�ชธ�นี
@ อุบลราชธานี I 20 กันยายน 2562
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สาหร่ายมาชิตะสร้างปรากฏิการณ์คร้ังแรกในวงการตลาด
สาหร่าย ปล่อยรสชาติใหม่ “รสไก่เผ็ดเกาหลี” รส Signature ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ โดย “พคัจฮุีน” ศลิปินเกาหลร่ีวมเป็น “Creator” 
หรือผู้คิดและสร้างสรรค์รสชาติใหม่ในคร้ังน้ี ซึ่งสาหร่ายมาชิตะ  
รสไก่เผด็เกาหล ีขนาด 30 กรัม ขายในราคา 39 บาท จะวางจ�าหน่าย
เพียง 100,000 ซองเท่านั้น เฉพาะที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 
ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะวางจ�าหน่ายเพียง 3 เดือนเท่านั้น  

ม�ชิตะทอด 30 กรัม รสไก่เผ็ดเก�หลี
@ ทั่วประเทศ I 6 ตุลาคม 2562

มาชิตะทอด 30 กรัม รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่บายซอสต๊อด 
มีวางจ�าหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และจะ 
วางจ�าหน่ายเพียง 3 เดือนเท่าน้ัน เฉพาะที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น 
อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ม�ชิตะทอด 30 กรัม รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่
บ�ยซอสต๊อด
@ ทั่วประเทศ I 7 พฤศจิกายน 2562
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เพอร์ร่� เปิดตัวขวด “Limited Collection Autumn/Winter 2019” 
@ กรุงเทพมหานคร I 22 ตุลาคม 2562

เพอร์ร่า น�้าแร่ธรรมชาติ 100% ตอกย�้าจุดแข็งความเป็น 

แฟช่ันแบรนด์ โดยร่วม Collaborate กับแบรนด์ SIRIVANNAVARI 

BANGKOK แบรนด์แฟชั่นชั้นน�าของไทย เปิดตัวขวด “Limited 

Collection Autumn/Winter 2019” ท้ัง 3 ดีไซน์ผ่านการ 

ผสมผสานสัญลักษณ์ S นกยูง และบทกวี ภายใต้แรงบันดาลใจ

จากจิตวิญญาณผ่านความคิดที่เป็นอิสระไร้ข้อจ�ากัด  
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Best Employers Thailand 2019 ร�งวัลสุดยอดน�ยจ้�งดีเด่น ปี 2019
@ กรุงเทพมหานคร I 14 พฤศจิกายน 2562

บริษัทในเครือที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 2019 

(Best Employers Thailand 2019) มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท  

ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด  บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด และ

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด ข้ันตอนในการพิจารณา 

ประกอบด้วย   

1. การส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานใน 4 มิติ ได้แก่ 

High Employee Engagement, Agile Working Environment, 

Engaging Leadership และ Strong Talent Focus ซึ่ง 

ทั้ง 3 บริษัทได้คะแนนติด Top Quartile 

2. การส�ารวจข้อมูลนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

(People Practice Index)

3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและ HR ของบริษัท

ในการนี้ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด เป็นเกียรติข้ึนกล่าว

บรรยายในหัวข้อ “Leading with Singha Way Culture, how 

leaders shape culture by translating insights to action” 
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BGC จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
Skill Contest 2019 

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด 

(มหาชน) หรือ BGC (บจีซี)ี จดัการแข่งขนัทกัษะ

วิชาชีพด้านช่าง Skill Contest 2019 ครั้งที่ 1 

รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องฝึกอบรบ BGC Glass 

Academy เพือ่พฒันาความรู้และความสามารถ

ของบุคลากร และดึงศักยภาพของบุคลากรมา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน งานน้ี

ได้รับเกียรติจาก นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ 

กล๊าส จำากัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน

13 สิงหาคม 

น�้าดื่มสิงห์ คว้ารางวัล  
Top Outstanding Local Brands

“น้ำาดื่มสิงห์” คว้ารางวัลกลุ่ม Beverage 

สาขา Top Outstanding Local Brands  

ในงาน Kantar Brand Footprint Award 

2019 ตอกย้ำาภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์ 

น้ำาดื่มที่ครองใจผู้บริโภคอย่างยาวนาน ซึ่งนาย

ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำานวยการกลุ่มการ

ตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรช่ัน จำากัด เป็นผู้รับรางวัลโดยมี 

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรม 

พัฒนาธุรกิจการค้า และ นายฮาวเวิร์ด ชาง 

กรรมการผู้จัดการ กันตาร์ (เวิร์ลพาแนล)

ประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมแสดงความยินดี

14 สิงหาคม 

WNB เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ 
สถานประกอบกจิการต้นแบบดีเด่น 
ปี 2562

บริษัท วงัน้อยเบเวอเรช จำากดั (สำานักงาน

ใหญ่) เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สถาน

ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความ 

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการทำางาน ประจำาปี 2562 ระดับทอง ระดับ 

ประเทศปีที่  2 จากอธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน ณ กองความปลอดภัย

แรงงาน อาคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่วนแยกตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

21 สิงหาคม 

Savan Brewery Company Limited 
เยี่ยมชมปทุมธานีบริวเวอรี่

บริษัท สงิห ์อนิเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ 

จำากัด นำาคณะผู้บริหารจากบริษัท Savan Brewery  

Company Limited ตัวแทนจำาหน่ายเบียร์สิงห์

ที่ประเทศลาว เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

26 สิงหาคม 

บิก๊นดิหน่อย ประธานพาราลมิปิกไทย 
รบัมอบเงิน เจ-อะดรีนาลนี-สามร้อย 
หกสิบองศา

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะ 

กรรมการพาราลมิปกิแหง่ประเทศไทย พร้อมดว้ย 

ตัวแทนนักกีฬาพาราไทย ร่วมรับมอบเงินรายได้ 

ส่วนหน่ึงจากคอนเสิ ร์ต SINGHA MUSIC  

presents “J ADRENALINE 360 ำ Concert”  

(เจ-อะดรีนาลนี-สามร้อยหกสบิองศา) ทีอ่มิแพค 

อารีนา่ เมอืงทองธานี เพือ่สมทบทนุเก็บตวันักกฬีา 

พาราลิมปิกไทย เตรียมสู้ศึกพาราลิมปิกโตเกียว

เกมส์ 2020 ต่อไป 

25 สิงหาคม 

นายโนริฮิสะ ซาตาเกะ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย 

นายจตุนัินท ์ภริมยภ์กัด ีประธานคณะกรรมการ 

พาราลิมปิกไทยและแอมบาสเดอร์ประจำาเมือง 

อาคิตะ ร่วมเปิดงาน “Akita Festival 2019”   

เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมที่ จำ าลอง 

บรรยากาศของเมืองอาคิตะมาไว้ที่อาคาร 

สิงห์ คอมเพล็กซ์ โดยมี นายชิโระ ซะโดะชิมะ  

เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย   

พร้อม นายฮิซาโอะ คิคูจิ ที่ปรึกษาพิเศษจังหวัด 

อาคิตะประจำาประเทศไทยมาร่วมงานด้วย 

Akita Festival 2019

26 สิงหาคม 
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SBC ต้อนรับคณะ Executive 
MBA Program Foster School 
of Business University of 
Washington

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำา กรรมการรอง 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี 

จำากดั และคณะผูบ้ริหาร ร่วมใหก้ารตอ้นรับคณะ 

Executive MBA Program Foster School of 

Business University of Washington จำานวน 

30 ท่าน ที่มาเย่ียมชมกระบวนการผลิตเบียร์ 

ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด 

3 กันยายน 

3 กันยายน 

SRB รับรางวลัสถานประกอบกจิการ 
ดีเด่นฯ

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด  

รับรางวัลในงาน Thailand Labour Management  

Excellence Award 2019 ณ ห้องประชุมแกรนด์ 

ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี 

จากอธิบดีกระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัล 

ดังต่อไปน้ี 1. รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ในการทำางาน ประจำาปี 2562 ระดับวิชาชีพดีเด่น 

ระดับประเทศ โดยเป็น 1 ใน 12 รายจากทั่ว

ประเทศ 2. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี

ติดต่อกัน 

9 กันยายน 

BG ต้อนรับคณะผูบ้ริหารบุญรอดฯ
โชว์นวตักรรมการผลติขวดแก้ว

นายปวิณ ภิรมย ์ภั กดี  กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท 

บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) และผู้บริหาร 

ในเครือ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ริหารจาก บริษทั 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำาโดย นายโรจน์ฤทธิ์ 

เทพาคำา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ที่มาเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต

ขวดแก้ว พร้อมทั้งชมผลงานศิลปะการเป่าแก้ว

ของศิลปินไทยและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ 

BGC Glass Studio ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้ว 

แห่งแรกของประเทศไทย

11 กันยายน 

คุณต๊อด เปิดร้านอาหารจีน 
สไตล์โมเดิร์น 

คุณต๊อด นายปิติ ภิรมย์ภักดี จับมือกับเชฟ

ป้อม ธนรักษ์ ชูโต เปิดร้านอาหารจีนสไตล์โมเดิร์น 

“Chef Pom Chinese Cuisine by Todd” ท่ีถนน

พระราม 3 ท้ังน้ีในวันเปิดตัวร้าน นายสันติและ 

นางอรุณี ภิรมย์ภักดี พร้อมครอบครัวและแขก 

ผู้มีเกียรติมากมายได้มาร่วมแสดงความยินดี

SBC รับใบรับรองระบบมาตรฐาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดฯ 

นางสาวพนาวรรณ์ แกล้วณรงค์ หัวหน้า

หน่วยสวัสดิการ-แรงงานสัมพันธ์ แผนกการ

บุคคล บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด เป็นตัวแทน 

บริษัทฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ

กิจการ (มยส.) ประจำาปี 2562 จากสำานักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน

ในพิธี

10 กันยายน 

บุญรอดฯ บริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

นายวร วุฒิ  ภิ รมย์ภักดี  กรรมการ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด เป็นผู้แทน 

บริษัทฯ มอบเงินจำานวน 10,000,000 บาท เพื่อ 

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 

ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศ ผา่นกองทนุเงินช่วยเหลอืผูป้ระสบ 

สาธารณภัยสำานักนายกรัฐมนตรีในรายการ 

“ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำาท่วม” ที่ห้องส่ง 5 

อาคารปฏบิติัการ บริษทั อสมท จำากัด (มหาชน) 

โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ

17 กันยายน 
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HFI รับมอบตราและประกาศนยีบัตร 
“การรับรองระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม”

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด (HFI) 

รับมอบตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตร  

“การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” 

จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี นาย

ธนัท ธีระพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่าย

บริหาร พร้อมด้วย นายชลธี ปลั่งกลาง ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายโรงงาน และตัวแทน

คณะทำางานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็น

ตัวแทนรับมอบตราสัญลักษณ์ฯ

17 กันยายน 

CMB รับใบรับรองมาตรฐาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดฯ

นางสาวจันทร์ทิพย์ ตระกูลคูศรี ผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหาร บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด  

เป็นตัวแทนเข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน 

ประกอบกิจการ (มยส.) ประจำาปี 2562 จาก 

สำานักงานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 

เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่

18 กันยายน 

สิงห์ พาผู้โชคดี มีทแอนด์กรีท  
คิมิ ไรโคเนน 

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด พาผู้โชคดี 12 คน  

จากแคมเปญ “สงิห ์เวลิด ์ออฟ สปดี” ร่วมสมัผสั

ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ มีทแอนด์กรีทกับ  

คมิ ิไรโคเนน แชมปโ์ลกเอฟวนัชาวฟนิแลนดข์อง

ทีมอัลฟ่า โรมิโอ เรซซิ่ง ก่อนเข้าชมการแข่งขัน

แบบชิดติดขอบสนามในรายการแข่งรถสูตร 1 

“สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ 2019” 

21 กันยายน 

มิวซิกมูฟ ขอบคุณทุกคน 
ที่มาร่วมกิจกรรม “ให้เพลงแทนใจ” 
#saveubon

บริษัท มิวซิกมูฟ จำากัด ขอขอบคุณพลัง 

น้ำาใจคนไทยทุกท่านที่ ได้มาร่วมกิจกรรม 

”ให้เพลงแทนใจ #saveubon” ซึ่งเป็นมินิ 

คอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพค่ายมิวซิกมูฟฯ  

ที่จัดข้ึนเพื่อหารายได้นำาไปช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัยน้ำาท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยยอด 

รายไดจ้ากกจิกรรมน้ีเปน็เงนิจำานวน 314,106 บาท  

ได้นำาไปมอบให้กับมูลนิธิ ร่วมกตัญญูผ่าน 

บัญชีธนาคารบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

21 กันยายน 

Burbrit Brewery Company Limited 
เยี่ยมชมปทุมธานีบริวเวอรี่

บจก.สงิห ์อนิเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ 

และ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร่ี จำากัด ร่วม

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Burbrit 

Brewery Company Limited ตัวแทนจำาหน่าย 

เ บี ย ร์ สิ ง ห์ ที่ ป ร ะ เ ทศพม่ าที่ ม า เ ยี่ ย มชม

กระบวนการผลิต

24 กันยายน 

Singha Rewards มอบรถยนต์  
All New Honda Accord

นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำานวยการ 

กลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด มอบรางวัลใหญ่ 

ให้ผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกของ Singha Rewards 

ในกิจกรรม “Singha Rewards Big Campaign 

2019 ยิง่ดืม่ ยิง่ใช่ ย่ิงไดร้างวัล” ทีส่ำานักงานใหญ ่ 

บริษัทบุญรอดฯ ซึ่งรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์  

All New Honda Accord รุ่น 2.0 I-VTEC มูลค่า 

1,385,000 บาท 

1 ตุลาคม 
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Meng Dian Pi Company Limited 
เยี่ยมชมปทุมธานีบริวเวอร่่

7 ตุลาคม 

โครงการ Wheel Share Journey

6 ตุลาคม 

คีตราชา: โปรมูสิกา จูเนียร์  
รียูเนี่ยน คอนเสิร์ต

12-13 ตุลาคม 

สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ สถาบัน 
ICLIF เปิดบ้านรับผู้บริหารระดับสูง
จากต่างประเทศ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน)  

นำาโดย ดร.ชญานิน เทพาคำา ประธานกรรมการ

บริหาร และ นางฐติมิา รุ่งขวญัศริิโรจน์ ประธาน 

เจา้หน้าทีบ่ริหารการเงนิ ตอ้นรับผูบ้ริหารระดบัสงู 

จากสถาบนั ICLIF (Leadership and Governance 

Centre) เพื่อร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ด้านการลงทุนและแนวทางการ

พัฒนาทางธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน ทั้งนี้ สิงห์ เอสเตท ได้รับเลือกให้เป็น 

เจ้าภาพจัดงานต้อนรับในครั้งนี้ 

17 ตุลาคม 
SBC ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 
Shepherd Neame

8 ตุลาคม 

BGC เป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต”

นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการ บริษัท 

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด (มหาชน) หรือ 

BGC เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) จากคณะกรรมการของ CAC ณ โรงแรม 

ไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพฯ สุขุมวิท เพ่ือตอกย้ำา

เจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้านการ 

ทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ 

18 ตุลาคม 

บจก.สงิห ์อนิเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ 

และ บจก.ปทุมธานีบริวเวอร่ี ให้การต้อนรับ 

คณะผู้บริหารจาก Meng Dian Pi Company 

Limited ผูผ้ลติและจำาหน่ายเบยีร์ทีม่ณฑลยนูนาน 

ประเทศจีนที่มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

มูลนิธิจำานงค์ ภิรมย์ภักดี มอบรางวัลให้ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรีที่ชนะเลิศจากโครงการ Wheel Share  

Journey ซึ่งเป็นโครงการที่ เปิดโอกาสให้ 

นักศึกษาจากทั่วประเทศได้ประกวดแข่งขัน 

ออกแบบรถเข็นเพื่อคนพิการให้เหมาะสมกับ 

การใช้งานในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ร่วมกับ 

คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร เปดิ

การแสดง “คีตราชา: โปรมูสิกา จูเนียร์ รียูเนี่ยน 

คอนเสิร์ต” เพื่อน้อมรำาลึกและเฉลิมพระเกียรติ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ควอเทียร์ แกลอร่ี  

ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ 

บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนช่ันแนล 

นำาคณะผู้บริหารจาก Shepherd Neame 

(Distribution Partner ประจำา UK) ผู้ผลิตเบียร์

ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ซึ่งมาเยี่ยมชม 

กระบวนการผลิตเบียร์ที่สิงห์ เบเวอเรช  

SUTL Consumer Goods เยี่ยมชม
ปทุมธานีบริวเวอรี่

17 ตุลาคม 

บจก.สิงห์ อินเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ 

นำาคณะผู้บริหารจากบริษัท SUTL Consumer 

Goods ตัวแทนจำาหน่ายเบียร์ที่ประเทศสิงคโปร์ 

ซึง่มาเยีย่มชมกระบวนการผลติ ณ บริษทั ปทมุธานี 

บริวเวอรี่ จำากัด 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย คว้ารางวัล 
Thailand Tourism Awards

7 ตุลาคม

สงิหป์ารค์ เชียงราย ไดรั้บรางวลั Thailand 

Tourism Awards ครั้งที่ 12 จากการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) ในประเภทแหล่ง 

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมี นายพงษ์รัตน์ 

เหลืองธำารงเจริญ เป็นผู้รับรางวัล
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บุญรอดฯ และบริษัทในเครือ  
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
“พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 

บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั และบริษทั 

ในเครือ ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด บริษัท ขอนแก่น 

บริวเวอรี่ จำากัด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด 

และ บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) ได้

เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก 

เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษ โดยมี นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธาน

กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็น

ประธานในพิธี

18 ตุลาคม 

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พร้อม
เดินหน้าโรดโชว์ ประกาศขายหุ้น 
IPO

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำากัด 

(มหาชน) หรือ “SHR” บริษทัในเครือ สงิห ์เอสเตท 

ที่เป็นแกนหลักในการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและ

มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ลงทุนโรงแรมและบริหาร

รีสอร์ทระดบัพรีเมีย่ม ประกาศแผนเสนอขายหุน้

สามญัตอ่ประชาชนคร้ังแรก (IPO) เปิดขายใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ของบริษทั สงิห ์เอสเตท จำากัด (มหาชน) 

เฉพาะกลุม่ทีม่สีทิธิไดรั้บจดัสรรหุน้ ระหวา่งวนัที ่

28-30 ตลุาคม 2562 และสำาหรับประชาชนทัว่ไป

ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 

21 ตุลาคม 

สงิห์ อลัตร้า เทรล เชยีงราย 2019
นายพงษรั์ตน์ เหลอืงธำารงเจริญ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำากัด  

เป็นประธานปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งเทรล “สิงห์ 

อัลตร้า เทรล เชียงราย 2019” โดยจัดต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 การแข่งขันแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 230 

กม., 124 กม., 68 กม., 38 กม. และ 20 กม. 

ถือเป็นงานวิ่งเทรลที่มีระยะแข่งขันยาวที่สุดใน

ประเทศไทย มนัีกวิง่ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ

กว่า 1,700 คน เข้าร่วมชิงชัย 

18-20 ตุลาคม 

Food Factors จับมือซานตา เฟ่ 
สเต็ก เสริมแกร่งพอร์ตโฟลิโอ 
Food Retail

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำากัดในกลุ่ม 

บญุรอดบริวเวอร่ี ผูน้ำาธรุกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ครบวงจร ร่วมลงทนุกบั บริษทั เคท ีเรสทวัรองทฯ์ 

(KT) หรือร้านซานตา เฟ่ สเต็ก (Santa Fe Steak) 

โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 88% ถือเป็นการ 

ลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

หลักของกลุ่มบุญรอดบริวเวอร่ีเพื่อผลักดันกลุ่ม

ธุรกิจอาหารให้เป็น 1 ใน 6 เสาหลักของการ

สร้างรายได้ ทั้งน้ี มีการตั้งเป้าที่จะมีรายได้

จากกลุ่มธุรกิจอาหาร 4,000 ล้านบาท ในอีก 

3 ปีข้างหน้า 

28 ตุลาคม 

น�้าดื่มสิงห์ส่งมอบรถยนต์เพื่อใช้ใน
ภารกิจตามหาเด็กหาย

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด ส่งมอบ 

รถยนต์ โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ให้ กับมูลนิ ธิ 

กระจกเงา ที่สำานักงานใหญ่ บริษัท บุญรอด 

บริวเวอร่ี จำากดั โดยม ีนายเอกลกัษณ์ หลุม่ชมแข  

ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำาไปใช้ใน 

ภารกิจตามหาเด็กหายในโครงการ “คืนดวงใจ 

ให้แม่ Return Heart to Home” ที่น้ำาดื่มสิงห์ 

ทำาร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา 

5 พฤศจิกายน 

กฐินบุญรอด 2562
ผู้บริหารระดับสูงร่วมด้วยเหล่าพนักงาน 

ร่วมงานและร่วมทำาบุญถวายผ้ากฐิน ประจำาปี 

2562 ณ วัดป่าธรรมคีรี (จันดี อนุสรณ์) อำาเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2 พฤศจิกายน
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

เปิิดตััวหนัังสืือ “รฦกแห่งที่่�รัก จากเหลนัแด่ที่วด”
@ กรุงเทพมหานคร I 28 พฤศจิกายน 2562

นายสรวิช ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิพิธภัณฑ์

สิงห์ จ�ากัด เปิดตัวหนังสือ “รฦกแห่งที่รัก จากเหลนแด่ทวด” 

หนังสืออัตชีวประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตร 

วัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี” ผู้เป็นต้นราชสกุลประวิตร 

หน่ึงในพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ 5 ที่ได้ไปเรียนต่างประเทศเป็นชุดแรก เนื้อหาในหนังสือ

ถ่ายทอดเร่ืองราวแผ่นดนิสยามมากมายในสมยัรัชกาลที ่5 รวมถึง

แนวทางการใช้ชีวติทีน่่าสนใจของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

ประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ผ่านการรวบรวม 

หลักฐาน เอกสารส�าคัญต่างๆ โดยมี หม่อมราชวงศ์นริศรา 

จักรพงษ์ หม่อมราชวงศ์ประวีระ ประวิตร และเอกอัครราชทูต 

สุรศักดิ์ สุภารัตน์ ร่วมยินดี ที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ กรุงเทพฯ
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850 บาท

ส่ังซื้อได้แล้ววันน้ีที่ 0-2659-2146 
หรือ e-mail singhamag@boonrawd.co.th

แนะน�ำหนังสือนำ่สะสม

จำกพิพิธภัณฑ์สิงห์

ลดรำคำพิเศษช่่วงปีีใหม่

700 บาท

ประชาธิปก 
พระบารมีปกเกล้า

รวมพระราชประวัติและพระราชกรณยีกิจ
ของในหลวงรชักาลทีี่� ๗

THE SINGHA STORY
A CHRONICLE OF THAILAND’S  

FIRST BREWERY

1,499 บาท

สิงห์ปกรณัม
THE SINGHA STORY ภาคภาษาไทย

249 บาท

ต�านานท่านเจ้าคุณ
โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี

หนังสือ “รฦกแห่งที่รัก จากเหลนแด่ทวด” จัดพิมพ์เป็น

ปกแข็งโดย บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จ�ากัด สนับสนุนโดย บริษัท 

บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด วางจ�าหน่ายแล้วที่ OPEN HOUSE 

BOOKSHOP BY HARDCOVER ชั้น 6 ห้างเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่  

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ เอเซียบุ๊คส์ และ 

www.singhaonlineshop.com ในราคา 679 บาท 

500.-500.-

150.-150.-

1,000.-1,000.-

500.-500.-
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REVIEW / มัลดีฟส์

รีวิว: แมวหมู ภาพ: SINGHA ESTATE

โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะมาเล่ 

(Malé) เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์ น่ังเรือสปีดโบ้ทข้ามฟากจาก 

เกาะมาเล่มายังโครงการใช้เวลาเพียง 15 นาที เป็นเกาะถมใหม่ที่มี 9 เกาะ 

ด้วยกัน ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 2 เกาะ ได้แก่ เกาะที่ตั้ง Hard Rock  

Hotel Maldives และเกาะที่ตั้ง SAii Lagoon Maldives, Curio Collection 

by Hilton รวมถึง The Marina at Crossroads Maldives ทั้ง 2 เกาะ 

มีสะพานเช่ือมถึงกันหมด และมีรถคอยรับส่งนักท่องเท่ียวไปยังจุดต่างๆ 

Maldives
มัลดีฟส์ เที่ยวได้ไม่ใช่แค่ฝัน

ภาพของหาดทรายขาวละเอยีดท่ีบรรจบกบัน�า้ทะเลใสกระจ่างภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ท�าให้ “มัลดฟีส์” เป็นทีเ่ทีย่ว

ในฝันทีใ่ครๆ กอ็ยากไปสกัครัง้ แต่เพราะราคาท่ีออกจะไกลเกนิเอ้ือม แถมยงัมคีอนเซป็ต์ทีเ่น้นให้คูร่กัมาเดนิจงูมอืดืม่ด�า่

บรรยากาศทีแ่สนจะโรแมนตกิและเงยีบสงบเป็นส่วนตวั ทีเ่ทีย่วในฝันแห่งนีจ้งึยงัไม่เป็นความจรงิส�าหรบัใครหลายคนเสยีที

แต่จะไม่เป็นอย่างน้ันอกีต่อไป 

ตอนนีมั้ลดฟีส์มทีีเ่ทีย่วทีเ่ป็น “ทางเลอืกใหม่” บนเกาะใหม่ทีช่ือ่ว่า “ครอสโร้ดส์” (Crossroads) ซึง่เป็นโปรเจคต์

ใหญ่เพือ่การท่องเทีย่วระดับโลกโดย สงิห์ เอสเตท น�าเสนอความเป็นแหล่งท่องเทีย่วครบวงจรพร้อมทีพ่กัสะดวกสบาย 

ในราคาทีพ่อจบัต้องได้ ช่วยให้มลัดฟีส์ไม่ใช่แค่ฝันอกีต่อไป และไม่จ�าเป็นต้องมากับคนรู้ใจเท่านัน้ คณุจะมาเฮฮากบั

เพือ่นๆ หรอืกบัครอบครวักไ็ด้เช่นกนั  
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• สนุทรยีภาพจากเสยีงดนตรแีละความเอ็นเตอร์เทน

ของพนักงาน 

• มกีจิกรรมหลากหลาย เช่น คลาสสอนเต้น คลาส

สอนดนตรี คลาสโยคะ แอโรบิก 

• มี Kids Club พร้อมเวทีคอนเสิร์ตส�าหรับเด็กๆ 

และบริการพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ

หากคุณมีจังหวะในหัวใจและไม่ชอบ
ความเงยีบจนเกนิไป ไม่มทีีพ่กัทีไ่หนในมลัดฟีส์ 
จะเหมาะกับคุณเท่ากับที่นี่ เพราะทันทีที่คุณ 
ตื่นนอนตอนเช้าคุณจะได้ดื่มด�่ากับวิวทะเล
พร้อมเสียงดนตรีที่ฟังสบายๆ หรือถ้าอยากจะ 
เล่นดนตรผ่ีอนคลายในห้องพกัก็สามารถไปยมื
เครือ่งดนตรท่ีี receptionist ได้ ถอืเป็นจุดเด่นใน
สไตล์ของโรงแรมฮาร์ดรอ็คทีย่ิง่มเีสน่ห์มากขึน้ 
เมื่อมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่มัลดีฟส์ 

• ความสงบเป็นส่วนตัวที่อยู่ใกล้ทุกความสะดวกสบาย

• มีกิจกรรมที่เน้นความเพลิดเพลิน เช่น เพนต์เฮนน่าห์ ท�าอาหาร ผสม

ค็อกเทล ผสมเครื่องหอม

• มี Junior beach Club and Camp ส�าหรับเด็กๆ 

รีสอร์ทที่สงบ อบอุ่น มีเสน่ห์ด้วยการตกแต่งในสไตล์ที่หรูแต่
ผสมความเป็นชาวเกาะท้องถิ่น ท�าให้ดูสวยแปลกและมีเอกลักษณ์ 
เหมาะส�าหรับการพักผ่อนท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวและความ 
โรแมนตกิ ขณะเดยีวกนัคณุจะไม่รูส้กึว่าเหมอืนมาตดิเกาะ เพราะทีน่ี่ 
อยู่ใกล้ Marina at Crossroads แหล่งอ�านวยความสะดวกครบครัน 
ภายในรีสอร์ทยังมีร้านอาหารไทยส�าหรับใครที่ขาดความแซ่บไม่ได้

TIPS : รีสอร์ท 2 แห่ง ทั้ง Hard Rock และ SAii มีการจัดการที่สร้างสรรค์

เพื่อลดการใช้พลาสติก เช่น ใช้ขวดน�้าที่เป็นขวดแก้ว ผลิตแปรงสีฟันจากไม้

และกากกาแฟ  ผลิตรองเท้าแตะจากอ้อย ใช้ถังขยะรีไซเคิล เป็นต้น
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REVIEW / มัลดีฟส์

• Marine Discovery Centre ศนูย์วิจยัและอนุรักษ์ปะการังทีใ่ห้

ผู้มาเยือนได้ทดลองฟื้นฟูปะการังด้วยกิจกรรมง่ายๆ 

• Maldives Discovery Centre ศูนย์เรยีนรูวั้ฒนธรรมของมลัดฟีส์ 

ที่จัดแสดงงานศิลปะ งานฝีมือ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

• Watersports & Dive Centre ศนูย์ให้บรกิารกจิกรรมทางน�า้

ทั้งการด�าน�้าตื้นน�้าลึกและวอเตอร์สปอร์ต

The Marina at Crossroads เป็นศูนย์รวม 
ไลฟ์สไตล์และความบันเทิง มีร้านอาหารแบรนด์ดังๆ 
ระดับโลก เช่น Ministry of Crab (จากศรีลังกา) Kebab 
Curry (จากอินเดีย) รวมถึง Hard Rock Café และ 
บีชคลับ Café del Mar มีศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ 
กีฬาทางน�้า มีฮอลล์ขนาดใหญ่่เพ่ือจัดการประชุม
หรืออีเวนต์ มีแหล่งช้อปป้�งท้ังสินค้าพ้ืนเมืองและ 
แบรนด์เนม มีท่าจอดเรือยอร์ช ตลอดจนชายหาดท่ี
ยาวกว่า 800 เมตรเพือ่ให้ทกุคนได้มาพกัผ่อนหย่อนใจ

Hard Rock Café

Maldives Discovery Centre

Watersports & Dive Centre เมือง Malé
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Place to visit 
in Malé
ในเมืองมาเล่ก็มีสถานท่ีให้เราไปชม

ด้วยเหมือนกัน

•	 National	Museum

พิพิธภัณฑ์์แห่งชาติมัลดีฟส์ แสดง 
ความเป็นมาอันยาวนานของประเทศมัลดีฟส์  
ตลอดจนข้าวของเคร่ืองใช้ของกษัตริย์ 
และสุลต่านผู้เคยปกครองประเทศ

•	 Islamic	Centre	Maldives

มัสยิดกลางแห่งมาเล่ท่ีสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบอิสลาม เม่ือปี ค.ศ. 
1984 เป็นมัสยิดท่ีใหญ่่ท่ีสุดในมัลดีฟส์  
รองรับผู ้มาประกอบพิธีทางศาสนาได้
มากกว่า 5,000 คน

•	 Hukuru	Miski iy	

มัสยิดฮูกูรู มิสกีย์ มัสยิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของมัลดีฟส์ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า มัสยิด Old 
Friday สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1658 ตัวสุเหร่า
และหอคอยสร้างข้ึนจากปะการัง 

• สน็อกกลิ้ง (ด�าน�้าต้ืน) หรือ  

สกูบ้า (ด�าน�้าลึก) ชมโลกใต้ทะเล

• ด�าน�้าตื้นปลูกปะการัง

• ล ่องเรือชมฝูงปลาโลมาและ 

พระอาทิตย์ตกดิน

• วอเตอร์สปอร์ต เช่น ฟลายบอร์ด 

เจต็สกใีต้น�า้

กจิกรรมพืน้ฐานที่ไม่ควรพลาด

เมื่อมาเที่ยวมัลดีฟส์

Activities

Islamic Centre Maldives

อนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตในสงคราม

Hukuru Miskiiy

เมือง Malé



เรื่องเด่น / Crossroads Maldives
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เรื่องเด่น / Crossroads Maldives
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เคยเหน็หลายคนถามในสือ่โซเชยีลสมยัน้ีว่า “สงิห์ท�าอะไรให้สงัคมบ้าง” 
หรือบ้างก็บอกเลยว่า “ไม่เห็นเคยเห็นว่าสิงห์ท�าอะไรให้สังคมเท่ากับบริษัท 
อื่นเลย” ชาวสิงห์หลายคนก็เกิดของขึ้นกันพอสมควร เพราะจริงแล้วเราท�า
กันมานานแล้วเพียงแต่ไม่โฆษณา ด้วยเรามีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากคน 
สมัยก่อนว่า ท�าดีแล้วไม่ต้องโฆษณาเพราะถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลและส่วนตัว 
บริษัท แต่ในสมัยน้ีกลายเป็นว่า ท�าแล้วต้องโฆษณา บางคนก็ท�าน้อยแต่
โฆษณาเยอะ ซึ่งจะให้ชาวสิงห์ท�าอย่างนั้นก็ท�าไม่เป็นอีก พวกเราหลายคนยัง
คงคิดว่าท�าไมท�าแล้วต้องประกาศด้วย ไม่ใช่วิถีของไทยแต่เดิม เรายังยึดติด
กับเร่ืองแบบนี้อยู่เพราะเป็นสิ่งที่ท่านผู้สร้างบริษัทท่านสอนมาจนกลายเป็น 
DNA ของบริษัทไปแล้ว จะล้าสมัยหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ สิ่งส�าคัญคือเรา
ชาวสงิห์ยงัท�าต่อไป และท�าต่อยอดจากอดีตตัง้แต่สมัยทียั่งไม่มคี�าจ�ากดัความ
ว่า Corporate Social Responsibility หรือ CSR และเป็นการท�าด้วยใจจริง 
ไม่ต้องไปแข่งกับใครหรือท�าเพื่อเอาหน้า

ก้าวไปข้างหน้าด้วย  

DNA ในแบบสิงห์

สิงห์    ข้ึนชือ่วา่เวลาทำาอะไรแล้วเราทำากันด้วยใจจริง ไม่ได้เพียงแต่
ทำาเพื่อโฆษณาตัวเองอย่างที่หลายๆ บริษัททำากันจนเป็นเรื่องปกติ 
ในสมัยนี้ แต่ด้วยเราเป็นบริษัทที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรมที่ชัดเจนและถูก 
ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทำาให้หลายอย่างที่เราทำามาเสมออาจจะดูแปลกตา 
สำาหรับคนในปัจจุบัน 
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เรื่อง: สรวิช ภิรมย์ภักดี ภาพ: SINGHA ESTATE
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มาวันนี ้สงิห์ท�าโครงการ Crossroads 
ท่ีประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่
ระดับโลกและยังไม่เคยมีใครท�าโครงการ
ใหญ่ขนาดนีม้าก่อนในมลัดฟีส์ เม่ือสงิห์ได้
เข้าไปท�าแล้ว เราก็ยงัท�าเช่นเดมิอย่างท่ีเรา
ท�ามาตลอดตาม DNA ในแบบสิงห์ คอื การ
ท�าธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งรอบข้าง 
ทั้งคนท้องถิ่น สภาพแวดล้อม และการ 
ให้ความช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ทางที่เรา
กระท�าได้ เพราะแม้ว่า สิงห์ เอสเตท ผู้
ด�าเนินโครงการจะเป็นบริษัทน้องใหม่ใน
เครือบุญรอด อีกทั้งเป็นบริษัทมหาชนแห่ง
แรกในกลุ่มด้วย แต่ท้ายสุด DNA ของ
ความเป็นสิงห์และค�าสอนเร่ืองการดูแล
คนดูแลสังคมของพระยาภิรมย์ภักดี ก็ได้
ซึมซบัเข้าไปในบรษิทัน้องใหม่นีด้้วยเช่นกัน

ในส่วนของโปรเจคต์ Crossroads ทาง
รัฐบาลมัลดีฟส์ได้มอบให้ บริษัท บุญรอด 

บรวิเวอรี ่จ�ากดั เป็นผูร้บัโครงการถมเกาะ โดย 
ผูท้ีน่�าทัพเดนิหน้าในคร้ังนี ้คอื ดร. ชญานนิ 
เทพาค�า เหลนของพระยาภิรมย์ภักด ี
มีคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ดูโครงการในกรอบ
กว้างและช้ีแนะผู้ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนิน
งานระดับนานาชาต ิและมีคูข่องนายชยัภฏั 
จาตรุงคกลุ และ นายพิทักษ์พงศ์ พรพบิลูย์ 
เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับรัฐบาล 
มลัดฟีส์ โดยโครงการได้รับการส่งต่อไปยงั 
สิงห์ เอสเตท ภายใต้การน�าทัพของคุณ 
จตุนินัท์ ภริมย์ภกัด ีและ คณุนรศิ เชยกลิน่ 
และทีมงาน ในการด�าเนนิธรุกจิการโรงแรม
ต่อไป ชื่อของสิงห์จึงได้ขยายออกไปสู ่
ต่างประเทศในอีกแบบที่นอกเหนือจาก
เบียร์และเครื่องดื่ม รวมทั้งวิสัยทัศน์ของ 
พระยาภริมย์ภกัดกีไ็ด้แผ่ออกไปกว้างยิง่ขึน้ 
หากจะถามว่าโปรเจคต์ Crossroads น้ี เรา 
“ให้” อะไรบ้าง ก็จะแบ่งให้ดูกว้างๆ ดังนี้  

เป็นโครงการเพื่อการพักผ่อนและ

ไลฟ์สไตล์ครบวงจรขนาดใหญ่

ที่สุดแห่งแรกในประเทศมัลดีฟส ์

ด�าเนนิการโดย บรษัิท สงิห์ เอสเตท 

จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

หมู่เกาะสร้างใหม่ (Man-Made  

Islands) จ�านวน 9 เกาะ บนพื้นที่

กว่า 14 ตารางกิโลเมตร นับเป็น 

การลงทุนในต่างประเทศครั้งใหญ่

ที่สุดของ “บุญรอดฯ”

Crossroads
M A L D I V E S
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ให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่

เรื่องของส่ิงแวดล้อมดูจะเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด 
เพราะเกาะ Crossroads นี้ตั้งอยู่บนปะการังซึ่งเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ส�าคัญยิ่งของโลกใต้ทะเล การก่อสร้าง 
ส่ิงใหม่ข้ึนมา หากท�าไม่ถกูวธิก็ีจะกลายเป็นไป disrupt 
วิถีชีวิตของเขา ท�าให้เขาตายได้ง่าย ซึ่งก็จะส่งผล 
กระทบต่อชีวิตของสัตว์ใต้ทะเลอื่นๆ เป็นห่วงโซ่ต่อ
กันไปอย่างไม่รู้จบ เราจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
ชวีวทิยาทางทะเลมาช่วยดแูลด้านนีโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงเขา 
ก็ได้เข้ามาศึกษา มองหาแนวทางการก่อสร้างที่
จะส่งผลกระทบต่อปะการังให้น้อยที่สุด รวมท้ังได้
ช่วยก�าเนดิโครงการดแูลและสร้างปะการงัขึน้ท่ีเกาะ
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว 

นอกจากนี้ เราได้เปลี่ยนแปลนแรกที่จะสร้าง
เมอืงขึน้บนหมู่เกาะด้านหนึง่ ให้เปลีย่นทศิทางไปเป็น
อีกด้านหนึง่โดยส้ินเชงิ เพยีงเพราะเราพบว่าจดุทีเ่รา
จะท�าการก่อสร้างนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของ “เต่ากระ” 
สัตว์ทะเลหายากที่มีความส�าคัญมากของมัลดีฟส์ 
เราจึงเลอืกท่ีจะไม่แตะพืน้ท่ีนัน้เลยและเปล่ียนแปลน
การก่อสร้างใหม่ เพื่อจะได้ไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัย
แต่เดิม การก่อสร้างเกาะกลางทะเลของเรานี้ได้มี
การท�างานคู่กับหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึง NGO ระดับโลกด้วย เพื่อให้เห็นว่าเราไม่
ต้องการให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมจริงๆ

A b d u l l a   M u f y d
Maldivian

Resort Manager, 

Hard Rock Hotel Maldives

“ผมขอบคุณสิงห์มากๆ ที่สร้างครอสโร้ดส์

ให้กับประเทศนี้ ที่นี่ไม่เพียงช่วยสร้างงาน

สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น แต่ยังท�าให้

เรามีพื้นที่ส�าหรับพักผ่อนและท�ากิจกรรม 

ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างมาก”

Sharafuzzaman  Anees
Maldivian

Marine Biologist

“ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาส

มาท�างานท่ีครอสโร้ดส์ เพราะทีน่ีท่�าให้งาน

อดิเรก งานประจ�า และชีวิตผม รวมเป็น 

สิ่งเดียวกัน” 

จากใจพนักงาน
C r o s s r o a d s
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ให้ “พื้นที่” 

กับคนท้องถิ่น

ใครท่ีได้มีโอกาสไปเที่ยวมัลดีฟส์จะ
ทราบว่า “มาเล่” เมืองหลวงของประเทศ
เขาแน่นขนัดขนาดไหน มีการใช้พื้นที่ทุก
กระเบียดนิ้วอย่างเต็มที่จนต้องเกิดการ
ขยายเมืองไปสู่อีกเกาะหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง 
เรียกว่า ฮูฮูมาเล่ หรือ มาเล่ใหม่ เพื่อสร้าง
เป็นท่ีตั้งของสนามบินและเมืองใหม่ ด้วย
เมืองหลวงเดิมของเขาไม่สามารถขยาย 
ได้แล้ว เกาะเมืองใหม่และเกาะเมืองเก่านี้ 
จะเชื่อมกันด้วยสะพานขนาดใหญ่ที่จีนมา
เป็นผู้สร้างให้ 

แต่เดิม ฮูฮูมาเล่ และอีกเกาะหน่ึง 
เป็นเกาะท่ีปกติจะใช้เป็นพ้ืนท่ีพักผ่อน 
ของชาวเมอืงมาเล่ แต่เม่ือมีการแปรสภาพ 
การใช้งานบนเกาะท้ังสองท่ีก็เปล่ียนไป  
ท�าให้ชาวมาเล่ขาดสถานท่ีท่องเท่ียวและ 
ท่ีพักผ่อน การสร้างเกาะหลักในเขตท่ีสิงห์ 

ได้รับสัมปทานมาเลยมีข้อแม้ให้มีศูนย์ประชุม 
ใหญ่ให้คนของเขา มีพิพิธภัณฑ์์ขนาดย่อม 
ท่ีบอกความเป็นมาของประเทศ (แมว้่าเขา 
จะมีพิพิธภัณฑ์์แห่งชาติอยู่บนเกาะมาเล ่
แล้วก็ตาม) รวมถึงมีศูนย์ท่ีแสดงความส�าคัญ 
ของโลกใต้น�้า

อีกประการหน่ึง การท่ีชาวเมืองต้อง 
เสียท่ีท่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท�าให้ 
พวกเขาขาดพ้ืนท่ีหัดว่ายน�้าไปด้วย สิงห ์
จึงได้สร้างชายหาดส�าหรับฝึึกว่ายน�้าให้
กับพวกเขา โดยเรามีทรายท่ีเหลือจาก
การก่อสร้างเกาะ หลายคนอาจจะงงว่า 
มัลดีฟส์เองล้อมรอบไปด้วยน�้า ร้อยละ 
90 ของประเทศ แต่เหตุใดจึงไม่มีพ้ืนท่ีหัด 

ว่ายน�้า นั่นเพราะทะเลมัลดีฟส์ส่วนใหญ่
เป็นน�า้ลึกและเป็นสถานทีเ่ปิด เป็นหมูเ่กาะ 
บนริมปากภูเขาไฟเก่าทีน่�า้ทะเลจะมคีวาม
ลกึและมแีรงน�า้วิง่อยูใ่ต้น�า้มาก คาดการณ์
ได้ยากว่าแรงน�้านั้นจะมาเมื่อใดและมี
ความแรงเท่าใด คนมัลดีฟส์จึงต้องการ
สถานท่ีปิดในการฝึึกว่ายน�้า เพื่อไม่ให้มี
แรงน�้าที่จะดูดคนหัดว่ายใหม่

กิจกรรมโยคะของโรงแรม Hard Rock

The Marina at Crossroads Maldives
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ให้ความใส่ใจพนักงาน

ชาวมัลดีฟส์ได้กล่าวไว้ว่า หากจะดูว่าโรงแรมในมัลดีฟส์

เปน็ระดบั 5 ดาวจรงิ อยา่ดทูีค่วามหรขูองหอ้งหรอือาหารที่

เสริฟ์ แต่ใหด้ทูี ่“ดา้นหลงั” ของทกุโรงแรมวา่ดแูลพนกังาน

ดีขนาดไหน เพราะการที่พนักงานมีความสุข โรงแรมนั้นจะ

มีเซอร์วิสที่ดีที่สุดไปด้วย 

 Marlyam  Laisa
Maldivian

Cultural Centre Manager

“ระบบการท�างานของครอสโร้ดส์ท่ียอม

ให้พนักงานตดัสนิใจเองในหลายๆ เรือ่ง 

ท�าให้ฉันรู้สึกว่าได้ท�างานอย่างมีอิสระ

และเป็นตัวของตัวเอง”

 Ahmed  Sinan
Maldivian

Human Resources Manager, SAii

“ที่นี่ให้พื้นท่ีรีแลกซ์ส�าหรับพนักงาน  

ผมแฮปปี้มากที่มีสนามฟุตบอล ฟิตเนส 

คลับเฮาส์ ให้ผมได้สนุกกับเพื่อนๆ และ

เรายังมี Movie Night กันอีกด้วย”

เม่ือสิงห์เร่ิมวางแผนท่ีจะสร้างอาคารบนเกาะแล้ว ส่ิงแรกท่ีคุณ 
สันติกล่าว คือ ให้สร้างสถานท่ีทางศาสนาของเขาก่อนและสร้างให้ดี 
ท่ีสุด เพราะด้วยชาวมัลดีฟส์เป็นมุสลิมท่ีต้องบูชาพระเจ้าบ่อยคร้ัง  
ชีวิตส่วนใหญ่ของเขาก็จะอยู่ท่ีมัสยิดด้วย อาคารแรกของเกาะจึง 
กลายเป็นมัสยิด ต่อมาก็สร้างส่วนท่ีพักและเมืองของพนักงานต่อ  
จะเป็นท่ีพักท่ีสามารถจุคนได้เกือบ 2 พันคน มีโรงอาหารกว้างขวาง 
ท่ีเสิร์ฟอาหารท่ีดีให้กับพนักงานทุกคน โดยมีเมนูให้เห็นอาทิตย์ต่อ 
อาทิตย์ มีสถานท่ีพักผ่อน ห้องเกมส์ และสถานท่ีออกก�าลังกายท่ี 
ครบครัน รวมถึงสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ท่ีปูด้วยหญ้าเทียมอย่างดี 
และสนามวอลเลย์บอลด้วย

คลับเฮาส์สำาหรับพนักงาน

 ฟิตเนสสำาหรับพนักงาน

Maldives Discovery Centre
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ให้แหล่งท่องเที่ยว

ครบวงจร

ปกต ิเกาะมัลดฟีส์เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่
รีสอร์ทส่วนใหญ่จะมีราคาสูงมาก คนทั่วไปจะ
ไม่มโีอกาสมาเทีย่ว เพราะทัง้ค่าทีพั่กกแ็พงแล้ว 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มก็แพงมากด้วยอีก 
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องน�าเข้าทั้งสิ้น แต่ด้วย
โครงการ Crossroads นี้ ดึงราคาลงเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมัลดีฟส์ที่จะ
ให้คนท่ัวไปมีโอกาสมาเท่ียวมัลดีฟส์มากขึ้น 
ราคาค่าท่ีพกัและอาหารจึงมรีาคาทีย่่อมเยาลง
กว่าปกต ิจงึท�าให้คนมลัดฟีส์เอง ซึง่ในอดตีกไ็ม่
สามารถไปท่องเที่ยวท่ีเกาะอ่ืนได้ สามารถหา
แพ็คเกจมาพักที่โรงแรม Hard Rock หรือ SAii 
ของสิงห์ เอสเตทได้ กลายเป็นสถานที่พักผ่อน
แห่งใหม่ส�าหรับชาวท้องถิ่นด้วย ไม่แตกต่าง 
จากคนไทยทีไ่ปเทีย่วต่างจงัหวดัของเราเองเลย 
แต่ของเขาไม่สามารถกระท�าได้มากในอดีต 
ไม่ใช่ว่าเขาไม่มท่ีีอ่ืนท่ีจะไปได้ แต่ด้วยประเทศ
มลัดฟีส์ประกอบด้วยหมูเ่กาะมากมาย มคีวาม
ยาวจากเหนือจรดใต้กว่า 800 กิโลเมตร ต้อง
เดินทางด้วยเครื่องบินน�้าซึ่งมีราคาที่สูงมาก 
ท�าให้ไม่สามารถเดินทางกันได้ง่ายๆ

ในขณะนี้ ศูนย์ประชุมใหญ่บนเกาะ 
Crossroads สร้างเสร็จแล้ว เช่นเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์์ขนาดย่อม รวมถึงที่จอดเรือยอร์ช
แห่งแรกของประเทศมัลดีฟส์ ชาวเมืองก็เริ่ม
มาใช้ประชุมและจัดเด็กนักเรียนมาเยี่ยมชม 
กนัแล้ว เมือ่ทกุอย่างเสร็จเรียบร้อย Crossroads 
กจ็ะเป็นสถานท่ีท่ีท้ังชาวเมอืงและนกัท่องเทีย่ว
มาใช้บริการและพักผ่อนได้ มีศูนย์แสดงและ
จ�าหน่ายงานศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองด้วย 
นอกจากนี้ยังจะเป็นเมืองใหม่ที่ชาวเมืองต่าง 
ก็หันมาอยากท�างานกับเรามากยิ่งขึ้น 

ห้องอาหาร โรงแรม SAii
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 หากพระยาภิรมย์ภักดีได้มาเห็นการขยายธุรกิจของลูกหลานเหลน 

ของท่านได้ น่าจะพอใจอยู่ ทั้งในเรื่องการทำาธุรกิจไปต่างแขนง และการดูแล

ทุกสิ่งรอบข้างตามแนวทางการทำาธุรกิจที่รับสืบทอด DNA มาจากท่าน  

ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากจริงๆ

 Iyran Ahmed
Maldivian

Associate Partnership 

& Customer Service Manager

“เราอยากท�าให้พนักงานทุกคนมีความสุข 

เพราะเม่ือพวกเขามีรอยย้ิมท่ีมาจากข้างใน 

พวกเขากพ็ร้อมจะสร้างความสขุให้กบัลกูค้า

ที่มาเยือน”

 Pimonphan  Na talang
Thai

Len Be well Receptionist, 

Spa in Marina

“ที่นี่มอบโอกาสส�าคัญให้ฉันได้ท�างานใน

คอนเซ็ปต์ใหม่ท่ีไม่ใช่แค่ท�างานในรีสอร์ท

หรอืโรงแรม แต่เป็นเมืองๆ หนึง่ท่ีมีทุกอย่าง 

ครบวงจร”

 Ibrahim  Abdulla (Ibbe)
Maldivian

Executive Housekeeper at SAii

“การได้เรียนรู้การจัดการใหม่ๆ และการ

ได้ต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายขึ้นใน

ครอสโร้ดส์ เป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ามาก

ส�าหรับผม

 San Sreyneang
Cambodian

Retail Sales Associate, Hard Rock

“ฉันมาจากกัมพูชาและเตรียมใจไว้ว่าการ

ท�างานบนเกาะชวีติคงจะไม่ง่ายนกั แต่ก็ผดิคาด 

เพราะทุกสิ่งที่ครอสโร้ดส์มอบให้ท�าให้ฉันอยู่ 

ได้อย่างสบายใจ” 

“  “
ภาพมุมสูงของ Crossroads Maldives
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รวมภาพชาวบุญรอดฯ ที่มาเยี่ยมชมโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์



คอลัมน์พิเศษ / Interview อาลาดีน
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เส้นทางชีวิตที่ได้มาจากทะเล
ผมเป็นลูกชาวประมง ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลมาตลอด ถ้าจะ

ให้ผมนึกอะไรก่อน ผมก็จะนึกถึงแต่ทะเล ตอนที่ผมเลือกเรียน

ทางด้าน Marine Biologist (นักชีววิทยาทางทะเล) มีแต่คนถาม

ผมว่า เรียนด้านนี้จบไปแล้วจะท�าอะไรได้บ้าง จริงๆ ผมก็ไม่ได้

คิดหรอก เพียงแต่รู้และมั่นใจว่าน่ีคือสิ่งที่เราถนัดที่สุด ผมว่า 

“ถ้าเรารู้ว่าตัวเองถนัดอะไร มันจะมีทางให้เราเดินไปได้เสมอ” 

คีย์เวิร์ดของผมคือเอาทะเลเป็นศูนย์กลางและคิดว่าจะท�างาน

อะไรทีเ่กีย่วกบัทะเลได้บ้าง จนผมได้มาท�างานทีอ่ทุยานแห่งชาติ

ทางทะเลในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้าน ท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยว่า เราจะท�า

ยังไงให้เกิดความสมดุลได้ระหว่างการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมชอบตรงนี้มาก

เขาคือนักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในโปรเจคต์ 
ครอสโร้ดส์ที่ประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งเราเรียกเขาสั้นๆ ว่า “นัก SD” 

(Sustainable Development) งานที่เขาท�าเป็นงานเท่ๆ อย่างการ
รักษาสมดุลระหว่างการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการพัฒนาธุรกิจ 

ให้เติบโตไปควบคู่กัน

INTERV IEW

อาลาดีน
ปากบารา
นักพัฒนาท่ีเริ่มจากท�าสิ่งเล็กๆ
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ดูเหมือนว่างานดูแลทะเลจะเป็นอาชีพในฝัน
ของคุณ

จริงๆ แล้วการดแูลทะเลเป็นงานทีไ่ม่ใช่งาน แต่เป็น

สิ่งที่เราควรท�า ทะเลเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องช่วยกัน 

ดูแลรักษา เพียงแต่ว่า “ในสิ่งที่ควรท�านี้มีงานที่ผมรักอยู่ 

ผมจึงเรียกมันว่าอาชีพ”

ท�าไมคุณถึงมาท�างานในโปรเจคต์ครอสโร้ดส์
ที่มัลดีฟส์

ช่วงทีผ่มท�างานที่อุทยานแห่งชาติ ทางสิงห์ เอสเตท 

ได้ชวนให้ผมเข้ามาท�าภารกิจพัฒนาโครงการครอสโร้ดส์

มัลดีฟส์ไปสู่การเป็นโปรเจคต์เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ผม

เห็นว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก และผมจะได้ท�าในสิ่งที่

ต้องการ น่ันคอื “การไปสูเ่ป้าหมายทางธุรกจิพร้อมได้ดแูล 

สิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน” และจะได้ท�างานร่วมกับคน

หลากหลายเช้ือชาติด้วย อีกอย่างมัลดีฟส์ก็เป็นความ

ใฝ่ฝันของคนที่รักทะเล ผมจึงอยากจะใช้ประสบการณ ์

ที่มีมาดูแลทะเลในมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของคนมุสลิมที่มี

วัฒนธรรมเหมือนบ้านเกิดผม

จุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืน
ผมว่าทุกอย่างเร่ิมต้นจากสิ่งเล็กๆ แค่เราท�าหน้าที่

เล็กๆ ของเราให้ดีที่สุด เช่น เราเห็นขยะเกลื่อนชายหาด 

เรากเ็กบ็ ไม่ต้องรอให้ใครมาเกบ็ เราเก็บให้ เร่ิมต้นทีต่วัเรา 

ก่อน เมือ่เรารู้ ตระหนกั และลงมอืท�า ผมเชือ่ว่าสิง่ทีเ่ราท�า

มันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปถึงคนอื่นๆ “แค่ทุกคน

ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย สิ่งเล็กๆ เหล่านี้จะประกอบ

กันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา” 

วิธีที่ยั่งยืนที่สุดในการสร้างความยั่งยืน
เราต้องมีแรงผลักดนัทีม่าจากข้างใน แรงผลักดนัของ 

ผมมาจากการท่ีผมรักทะเล “เมือ่เรารักสิง่ไหนเราก็อยากที ่

จะดแูลสิง่น้ัน” นัน่คือพืน้ฐานเลย ดงัน้ันผมจึงอยากให้คน 

ใกล้ตัวและคนอื่นๆ มีความรักในที่ที่เขาอยู่ รักในสิ่งที่อยู่ 

ใกล้ตวัเขา เหมอืนทีผ่มอยูใ่กล้ทะเลและปะการงั ถ้าเขารัก 

และอยากจะอยู่หรือไปเที่ยวในที่ที่สวยสะอาดตลอดไป เขาก็จะ 

อยากรักษามันไว้โดยที่ไม่ต้องมีใครไปคอยบอกให้เขาท�า 

ความภูมิใจที่ได้ท�างานเป็นนัก SD
การได้ท�างานร่วมกับทีมงานที่ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การดูแลทรัพยากรเป็นสิ่งที่ผมภมูใิจที่สุด ผมเห็นความจรงิใจของ

ทมีก่อสร้างโครงการครอสโร้ดส์ทีอ่ยากจะช่วยดแูลท้องทะเลตรงน้ี

ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ทุกวันนี้ ผมว่าตัวเองประสบความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายแล้วในระดับหน่ึง เพราะครอสโร้ดส์ที่มัลดีฟส์จะ

เป็นโมเดลต้นแบบการก่อสร้างทางทะเล ที่ทั้งวิธีการก่อสร้างและ

การดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

พร้อมได้ดูแล

สิ่งแวดล้อม
ไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

ไปควบคู่กัน
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การดูแลใส่ใจพนักงานเสมือนหนึ่ง 
“ครอบครัว” เป ็นวัฒนธรรมที่
แข็งแกร่งของสิงห์มาตั้งแต่แรกเริ่ม 
และไม่ว่าทุกวันนี้สิงห์จะขยายธุรกิจ
ไปในด้านใด การดูแลคนท�างานให้มี  
“ความสขุ” กเ็ป็นเร่ืองใหญ่ล�าดับต้น 
ที่ผูู้ ้ ใหญ่ขององค์กรเราให้ความ 
ส�าคัญเสมอ โปรเจคต์ครอสโร้ดส์ที่
มัลดีฟส์ก็เป็นอีกภาพใหญ่่ที่สะท้อน
ให้เห็นถึึงวัฒนธรรมนี้อย่างเด่นชััด 
แต่ถึือเป็นภาพ behind the scenes 
ที่ไม่ใชั่ว่าใครก็จะมาเห็นได้ง่ายๆ

ภาพเบือ้งหลงัทีว่่าน้ี คอื ความเป็นอยู่ 

ของพนักงานครอสโร้ดส์กว่า 2,000 ชีวิต 

พวกเขามีที่พักอาศัยอยู่ด้านหลังของเกาะ 

Marina at Crossroads Maldives หรือก็

คือหลังบ้าน (back of house) ต้องบอกว่า

เป็นจุดส�าคัญที่สุดเพราะเป็นศูนย์รวมการ

จัดการทุกอย่างบนเกาะ แน่นอนว่าจุดน้ี 

staff only ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  

แต่ผูอ่้าน สงิห์ แมกกาซนี จะได้เหน็ในขณะน้ี 

ว่า หลังบ้านครอสโร้ดส์มีหน้าตาอย่างไร

Behind 
The Scenes 
ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์
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ตามไปดู / Behind The Scenes



ชุมชนของพนักงาน

• มัสยิด

พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวมัลดีฟส์ที่นับถือ

ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด สถานที่สวดมนต์ 

จึงมีความส�าคัญมาก มัสยิดแห่งน้ีเป็นสถานที่แรก

ที่เกิดขึ้นบนเกาะเพื่อวิถีชีวิตของคนท�างานท้องถิ่น 

• หอพัก

ขณะทีห่อพกัพนักงานของรีสอร์ทระดบัไฮเอนด์ 

หลายแห่งมพีืน้ทีท่ีจ่�ากดัและเป็นตกึช้ันเดยีว ทีน่ี่ได้มอบ 

ห้องพักที่สะอาด สงบ และมีพื้นที่ให้พนักงานใช้สอย

อย่างสะดวก

• โรงอาหาร

มกีารจดัการอย่างเป็นระบบในพืน้ทีท่ีก่ว้างขวาง 

และสะอาด จดัสรรอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพของพนักงาน 

โดยจะแจ้งเมนูล่วงหน้าในแต่ละมื้อตลอดทั้งสัปดาห์ 

• สนามฟุตบอล 

ฟตุบอลเป็นกฬีายอดนิยมอันดบัหน่ึงในมลัดฟีส์  

ทีน่ี่มีสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมขนาดมาตรฐานส�าหรับ 

พนักงาน รวมถึงสนามวอลเลย์บอล แบดมินตัน  

บาสเกตบอล

• คลับเฮาส์

พนักงานครอสโร้ดส์มีหลากหลายเช้ือชาติที่มา 

อยู่ร่วมกัน คลับเฮาส์เป็นพื้นที่สันทนาการในร่ม 

ที่พนักงานจะได้มาเล่นเกมส์ ดูหนัง ท�าความรู้จัก 

คุ้นเคยกันในช่วงพัก

• ฟิตเนส

พนักงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟิตเนส

ส�าหรับสต๊าฟที่นี่ จัดเป็นหนึ่งในฟิตเนสที่ดีที่สุดของ 

มลัดฟีส์ เพราะมอีปุกรณ์ครบครัน ทนัสมยั พืน้ทีก่ว้าง 

และมีวิวทะเลที่สวยงาม

นอกจากทีก่ล่าวมาข้างต้น ชมุชนทีน่ี่ยงัมมิีนมิาร์ท 

และสหกรณ์ ทีน่ี่จงึเหมอืนเมอืงเลก็ๆ แห่งหน่ึง และ 

พวกเขายังสามารถไปพักผ่อนและใช้บริการต่างๆ 

บน Marina at Crossroads Maldives ได้เหมือน 

นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

มััสยิิด

หอพััก

 โรงอาหาร

สนามัฟุุตบอล

คลับเฮาส์

ฟิุตเนส

มิันิมัาร์ท
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ศููนย์์รวมการจััดการบนเกาะ
หลังบ้านของครอสโร้ดส์ยังเป็นพื้นที่ 

behind the scenes ของระบบการจัดการที่ 

หล่อเลี้ยงความเป็นไปบนเกาะ เป็นแหล่งส่ง 

พลังงาน ผลิตน�้าสะอาด การจัดการซักรีด 

การก�าจัดและรีไซเคิลขยะ โดยระบบทั้งหมด 

จะอยู่ภายใต้หน่ึงในคอนเซ็ปต์ที่ส�าคัญของ 

ครอสโร้ดส์ นั่นคือ การรักษาสิ่งแวดล้อมและ

การประหยัดพลังงาน 

น�า้จดืและน�า้ประปาบนเกาะผลติข้ึนจาก 

น�า้ทะเลด้วยเคร่ืองจกัรทีท่นัสมยั ผ่านกระบวน 

การกรองสิ่งปนเปื ้อนทั้งหลายที่มากับน�้า 

ทะเล เช่น เกลือ เศษทราย เศษซากปะการัง 

ปลาตวัเลก็ๆ และสารอืน่ๆ ก่อนจะน�าไปปรับ 

ความเค็มและค่ากรดด่างของน�้าทะเลให้เป็น 

น�า้จดืทีส่ามารถน�าไปใช้ได้ แต่ละวันน�า้สะอาด 

ที่ผลิตได้จะส่งออกไปไกล 1.2 กิโลเมตร เพื่อ

หล่อเลี้ยงเกาะทั้งสามส่วน  

ขณะทีน่�า้เสยีหรือน�า้ใช้แล้วจากทัว่ทัง้เกาะ 

จะส่งกลบัมาทีห่ลงับ้านเพือ่ท�าการบ�าบดัเช้ือโรค 

จาก น้ันน� า ไปรดน�้ าพื ชที่ ปลูกบนเกาะ  

โดยจะไม่ทิ้งน�้าที่ปนเปื้อนแบคทีเรียลงสู่ทะเล  

เสื้อผ้าที่ใช้แล้วซึ่งมีน�้าหนักวันละประมาณ  

2,500 ปอนด์ (1,134 กิโลกรัม) ก็จะส่งมา 

เข้าเคร่ือง Laundry Machine ท่ีนี่เช่นกัน 

โดยมีระบบส่งผ่านความร้อนจากหม้อไอน�้า 

ที่คอยให้พลังงานขับเคลื่อนระบบซักรีด 

01 02

03

04 05

กระบวนการท�าน�า้จืดจากน�า้ทะเล 
เพัื่อหล่อเลีย้ิงทั้งเกาะ
ขยิะบางส่วนท่ียิ่อยิสลายิไมั่หมัด
จะน�ามัาท�าเป็นปุ๋ยิเพัือ่ใช้เพัาะปลูก
ต่อไป โดยิไมั่ทิ้งอะไรลงสู่ทะเล
ถังน�า้จืดขนาดใหญ่ พัร้อมัส่งน�้า 
ไปใช้งานบนเกาะ

01-03

04-05

06
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ในส่วนของการจดัการขยะ แต่ละวนั 

ขยะประมาณ 1 ตัน จะมีประมาณ 40% 

ที่สามารถน�ากลับไปใช้ได้ ทัง้การ reuse, 

recycle หรือบางส่วนก็กลายเป็นปุ�ย  

ส่วนที่ใช้ไม่ได้จะถูกท�าลายด้วยเตาเผา 

เคร่ืองตดั เคร่ืองอดั เคร่ืองบดและป่น เศษ

ของขยะบางชนิด เช่น เศษแก้ว เศษหิน 

เศษปะการัง จะมีการน�าไปต่อยอดเป็น 

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งหรือเคร่ืองประดับ 

ซึ่งทางครอสโร้ดส์ได้มีการจับมือกับ 

องค์กร parley for the ocean ที่เป็น 

องค์กรส่ิงแวดล้อมระดับโลกในการ 

ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากขยะ

ต่อไป 

เบ้ืองหลงัการสร้างครอสโร้ดส์ 
มลัดีฟส์

ใช้้พนัักงานัก่อสร้้างกว่่า 3,500 คนั  

ไม่่นั้อยกว่่า 80 เช้้�อช้าติิ 

ใช้้หิินั 150,000 ติันั  

กับ 25,920 ช้ั�ว่โม่งในัการ้ทำำางานั 

 เป็็นัคว่าม่สำาเร้็จและคว่าม่ทำ้าทำาย 

ของการ้ก่อสร้้างทำ่�ทำุกอย่าง 

ติ้องขนัส่งทำางเร้้อทำั�งสิ�นั

ใช้้ช้้�นัส่ว่นัคอนักร้ีติสำาเร้็จรู้ป็ทำ่�หิล่อข้�นัในัไทำย 

เพ่�อลดม่ลภาว่ะการ้ก่อสร้้างในัทำะเล 

อัติร้าการ้เกิดอุบัติิเหิติุขณะก่อสร้้างเป็็นัศูนัย์

ใช้้นัำ�าจ้ดม่ากกว่่าป็ร้้ม่าณนัำ�าในัอ่างเก็บนัำ�า 

ทำ่�สิงหิ์ป็าร้์ค 3 เทำ่า

ใช้้ทำร้ายป็ร้ะม่าณ 1 ล้านั cu. tons

06

150,000 Ton

Shipment Only

1M

x 3

80
NATIONS
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ปากกาพาไป / Atolls of the Maldives

นบัวา่เปน็บญุของอิฉนัเปน็อยา่งยิง่ 
ที่ได้เป็นติ่งติดตามคุณบอกอเหินฟ้า
ร่อนไปยังประเทศมัลดีฟส์ สวรรค์กลาง
มหาสมุทรอินเดีย

ก่อนเคร่ืองร่อนลงท่ีสนามบินมัลดีฟส์ 
อิฉันชะโงกมองออกไปนอกหน้าต่าง  
เหยยย น่ันมันอะไร จุดขาวๆ ฟ้าๆ กลาง
ทะเล เป็นหย่อมๆ กระจัดกระจายเต็ม
ไปหมด เห็นแล้วชวนนึกถึงสมัยเด็กๆ
ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีเราต้อง
ทดลองเพาะเช้ือโรคในจานพีทรี...หันไป

ถามเพ่ือนท่ีเก้าอ้ีข้างเคียงว่าน่ันคืออัลลัย 
เช้ือรากลางมหาสมุทรอินเดียเหรอ เขา
มองหน้าอย่างเหน่ือยหน่ายแล้วบอกว่า 
น่ันละ หมู่เกาะมัลดีฟส์ แหะๆ ก็เห็นแล้ว
มันชวนคิดอย่างน้ันอ่าาา แล้วทำาไมเกาะ
เขาเป็นง้ี เราก็วาดภาพเกาะแบบบ้านเรา 
มพีืน้ทีใ่หญ่ๆ เหมอืนภเูขางอกจากทะเล 
ไหงที่นี่เป็นจุดๆ แบนๆ มีพื้นที่ขาวๆ 
นิดเดียว บ้างก็มีพ้ืนนำา้สีฟ้าแจ๋วล้อม บ้าง
สีฟ้าแจ๋วอยู่ตรงกลาง บ้างมีต้นไม้ บ้างก็
ไม่มี สงสัยๆๆ เพ่ือนมองหน้าแล้วบอกว่า 
“เด๋ียวเคร่ืองลงก็ไปถามกู๋เอาเองนะ”

พอเครื่องลง ผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมือง นั่งเรือบรื๋ออีก 15 นาทีไปถึง
เกาะที่พัก เช็คอินเข้าบังกะโลกลางนำ้า 
อิฉันจัดแจงเปลี่ยนชุดสบายๆ เข้ากับ 
บรรยากาศการมาอยู่เกาะ นั่นคือ เสื้อ 
แขนยาว กางเกงขายาว หมวกพร้อม 
แวน่ตาพรอ้ม พอกหนา้ ใบหู และฝา่เทา้ 
ดว้ยครมีกนัรงัส ีUV 50++ หอบแท็บเลต็ 
ออกไปนั่ งอาบแดดพร้อมคุยกะกู๋ 
ถึงความเป็นมาของหมู่เกาะมัลดีฟส์
ว่าไหงหน้าตาผิดเหล่าผิดกอเกาะเสีย
ปานนี้

มัลดีฟส์ หมู่เกาะปะการังแห่งมหาสมุทรอินเดีย

Atolls
OF

The Maldives

เร่ือง: วิฬาร์สุดา

ที่มาภาพ
http://www.artnet.com/artists/julia-margaret-cameron/charles-darwin

https://www.tes.com/lessons/gIg8muPyrUc9ng/copy-of-evolution-of-atolls
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ต่อไปนี้คือคำาถามคำาตอบระหว่าง 
กู๋กะอิฉัน

กู๋คะ ทำา ไมเกาะมัลดีฟส์ มัน

หน้าตาแปลกงี้

กู๋ : ก็เขาเป็นเกาะท่ีเกิดมาบน 

atoll (อะโทลล์)

อ: อ้อ แล้วอะโทลล์คือไรอะกู๋

ก: เฮอ้...อะโทลลค์อืเกาะปะการงั 

รอบวง แ หวนที่ ล้ อ มรอบ 

ลากูน บางเกาะก็ล้อมครบวง 

บางเกาะก็ไม่ครบ ก็อาจจะเห็น

เป็นรูปยาวๆ บ้าง

อ: แล้วอะโทลล์เกิดจากไรอะคะกู๋

กู๋อธิบายมายืดยาวหลายสิบหน้า 
แถมมีทฤษฎีขัดแย้งกันอีก แต่เขายั
งยอมรับกันว่าทฤษฎีของคุณชาร์ลส์  
ดารว์นิ (คนทีบ่อกวา่คนมาจากลงิอะคะ่) 
มีความถูกต้องสูงอยู่ อิฉันก็เลยขอเอา
ทฤษฎีของคุณดารว์นิมาเลา่ใหฟ้งันะคะ

เมื่อปี ค.ศ. 1842 หลังจากที่คุณ 
ดาร์วินแกล่องเรือ HMS Beagle 
สำารวจโลกอยู่ 5 ปี (1831-1836) และ 
สังเกตการณ์เกาะต่างๆ ในมหาสมุทร 
แปซิฟิคใต้ แกก็แสดงความคิดเห็นว่า 
เมื่อหลายๆๆ สิบล้านปีมาแล้วภูเขาไฟ
ใตม้หาสมทุรมนัเกดิปะทรุะเบดิตูมตาม 

ขึน้มา พอระเบดิ ลาวากไ็หลๆๆ ออกมา 
พอเจอนำ้าทะเล ลาวาก็แข็งตัว ภูเขาไฟ 
เหลา่นีมั้นไมไ่ดร้ะเบดิแคค่รัง้เดยีวจบแต่
ระเบิดกันต่อเนื่อง ลาวาที่ทะลักออกมา
กจ็บัตวัทบัถมกนัจนวันหนึง่กโ็ผลพ้่นนำา้  
กลายเป็นเกาะภูเขาไฟ จนเวลาผ่านไป
อีกหลายๆ ล้านปี ภูเขาไฟระเบิดกันจน
หนำาใจแล้วก็ดับไป ตอนนี้ชีวิตต่างๆ ก็
เริม่เกดิขึน้แลว้ เกาะโผลพ่น้นำา้กอ็าจจะ
มีต้นไม้ยุคโลกล้านปีเกิดขึ้น หรืออาจ
มีไดโนเสาร์เดินๆ อยู่บ้าง (อันนี้อิฉัน
แต่งเพิ่มเองจะได้มองเห็นภาพว่ามันยัง 
รออีกนานมากกว่าเกาะปะการังแบบท่ี
เราเห็นจะเกิดขึ้น) แต่ที่แน่ๆ บริเวณ
หินลาวาใต้ทะเลเริ่มมีปะการังเกิดขึ้น

ตอ่จากนัน้ไปอกีหลายรอ้ยปี เหลา่
ปะการังเจรญิเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ ในขณะที ่
เกาะภูเขาไฟที่ ดับแล้วโดนนำ้าทะเล
กัดกร่อนบวกกับพื้นก้นทะเลขยับไหว
ทำาใหเ้กาะค่อยๆ จมตวัลง แนวปะการงั
เหลา่นีก้ค็อ่ยๆ เตบิโตโอบลอ้มสว่นภเูขา
ที่จมลงก้นมหาสมุทรกลายเป็นแอ่งนำ้า

เปิดหรือลากูน ส่วนขอบแนวปะการัง
ท่ี เติบโตพ้นนำ้าเจออากาศก็ตายไป 
กลายเป็นทรายบ้างอะไรบ้าง เกิดเป็น 
พื้นที่ขาวๆ และนี่ก็คือการเกิดเกาะ 
อะโทลล์ เล่าอย่างย่อๆ เพราะถ้าเล่า 
ยาว กวา่จะจบกอ็กี 30 ลา้นปขีา้งหนา้ค่ะ 
(ระยะเวลาการเกิดอะโทลล์ 1 เกาะ) 

ที่มาภาพ
http://www.artnet.com/artists/julia-margaret-cameron/charles-darwin

https://www.tes.com/lessons/gIg8muPyrUc9ng/copy-of-evolution-of-atolls

Atoll

Lagoon

I s land

พอเข้าใจแล้วค่ะว่าหมู่เกาะมัลดีฟส์ 
ทำาไมหน้าตาผิดจากเกาะท่ีเราคุ้นเคย  
ต้องขอบคุณกู๋อย่างย่ิงท่ีให้ความกระจ่าง  
ได้เวลาอิฉันไปว่ายนำ้ากับปลากระเบน
แล้วค่ะ ขอลาไปสำารวจแนวปะการัง 
ก่อนนะคะ บ๊ะบัย

อุ้ย เกือบลืม คำาว่า อะโทลล์ (Atoll) 
น่ีเป็นภาษามัลดีฟส์แท้นะคะ ขอบอก 



ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ 

L e o n a r d o  D i C a p r i o
บทบาทนอกจอที่เหนือกว่าพระเอก

ดูจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ดารานักร้องคนดังระดับโลกจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างเพื่อการช่วยเหลือ 
สังคมด้านต่างๆ พวกเขาบริจาค ก่อตั้งมูลนิธิ และเดินขบวนร่วมกับใครต่อใครในเรื่องที่พวกเขาสนับสนุน  
และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท�าให้โลกใบนี้ดีขึ้น แต่ถ้าจะยกคนดังสักคนที่ “ท�ำจริงและท�ำมำนำนแล้ว” แทบทุก
สื่อจะยกให้ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เป็นผู้น�าในเรื่องนี้

ควำมรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ
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ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ เป็นนักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าของ

วงการ หนังหลายเร่ืองที่เขารับบทเป็นพระเอก เราจะเห็นเขา

ต่อสู ้กับผู ้มีอิทธิพลนอกกฎหมาย 

ผู ้ก ่อการร้าย หน่วยงานของรัฐ 

โรคจิตเภท น�้าเย็นจัด สารเสพติด 

รวมถึงธรรมชาติที่โหดร้าย แต่ชีวิต 

นอกจอของเขา พระเอกวัย 44 ปี 

คนน้ีมบีทบาทอย่างมากในการต่อสู้ 

กับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

ส่งผลร้ายต่อโลกของเรา 

ดิคาปริโอเร่ิมการต่อสู ้น้ีมา

ตั้งแต่ตอนอายุเพียง 24 ปี ในช่วง 

ทีเ่ขาเพิง่โด่งดงัจากบท แจ๊ค ดอว์สนั 

ในหนังเร่ืองไททานิค เขาได้ศึกษา

และร่วมก่อตั้งมูลนิธิไม่แสวงผล 

ก�าไรด้วยช่ือตัวเองว่า Leonardo 

DiCaprio Foundation (LDF) ในป ี

1998 และได้เร่ิมต้นสร้างความ

สัมพันธ์ระยะยาวกับองค์กรไม่

แสวงผลก�าไรนานาชาติรวมถึง 

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

จากมูลนิธิเล็กๆ ที่แม่ของ

เขาช่วยดูแล ปัจจุบันเติบโตเป็น

มลูนิธิสากลทีม่เีครือข่ายการท�างาน 

50 ประเทศใน 5 ภูมิภาคทั่วโลก 

ภารกิจหลักของมูลนิธิ คือ ความ

พยายามแก้ไขป ัญหาโลกร ้อน  

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์

หายาก การรักษาสมดุลทาง

ชีวภาพทั้ งบนบกและใต ้ทะเล  

การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพื่อคน

พื้นเมือง รวมถึงการสนับสนุนสื่อ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แฟนๆ ที่ติดตามเขาจะรู้ดีว่า 

ดคิาปริโอใช้ความมชีือ่เสยีงตอกย�า้

ให้คนตระหนักถึงปัญหาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในทุกเวลาที่เขามีโอกาส เขาสร้างหนังสารคดีที่ตีแผ่

ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เขาใช้เวทีออสการ์ตอกย�้าเร่ือง

โลกร้อนในปี 2016 ที่เขาคว้ารางวัลนักแสดงน�าชายยอดเยี่ยมจาก

หนังเรื่อง The Revenant พื้นที่โซเชียลมีเดียของเขา 99.9% ก็มีแต่

เร่ืองสิง่แวดล้อม สตัว์สญูพนัธ์ุ และ

ความยากจนของคนยากไร้ 

ก่อนหน้าน้ี ดคิาปริโอได้โพสต์

ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัว

เกี่ยวกับประเทศไทยด้วย เรื่องแรก 

เขาแสดงความยินดีที่ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสามารถ

เพิ่มจ�านวนเสือโคร่งในเขตอนุรักษ์

ได้ถึง 60% นับจากปี 2010 เรื่อง

ที่สอง เขาแสดงความสลดใจจาก

การจากไปของพะยูนน้อยมาเรียม

ทีเ่สยีชีวติเพราะปัญหาขยะในทะเล 

ว่ากนัตามจริง ถ้าเขาไม่โพสต์

คนไทยก็อาจไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าประเทศ

เราประสบความส�าเร็จในการเพิ่ม

จ�านวนเสอืโคร่ง ความเคลือ่นไหวน้ี

แสดงให้เห็นว่าเขาติดตามข่าวสาร

ด้านนี้อย่างจริงจัง

ดิคาปริโอยังมีบทบาทในการ

เป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ

มนุษยชนเพื่อคนพื้นเมือง มูลนิธิ

ของเขามีโครงการปกป้องถิ่นที่

อยู ่ของชาวพื้นเมืองในเขตลุ่มน�้า 

แอมะซอน โครงการพัฒนาความ

เป็นอยู่และอนุรักษ์วัฒนธรรมของ

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในทวีปอเมริกา 

ยังไม่รวมว่าเขาเป็นหน่ึงในดารา

ฮอลลีวูดที่โดดเด่นเร่ืองการอุ ้มชู

เดก็ยากไร้ ตลอดจนการบริจาคเงิน

ส่วนตัวจ�านวนมากอย่างสม�่าเสมอ

ให้กับภัยพิบัติรุนแรงใดๆ ที่เกิด

ข้ึนทั่วโลก 

นอกจากบทบาทนักแสดง 

เขาจึงได ้ รับการยอมรับว ่าเป ็น 

ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและยังได้ช่ือว่าเป็นผู้ให้เพื่อสังคม 

(philanthropist) อีกด้วย 

เดินขบวนรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนพร้อมประชาชนในนิวยอร์ก

ลงพื้นที่ที่อินโดนีเซียเพื่อต่อต้าน
การปลูกต้นปาล์มที่บุกรุกแหล่งที่อยู่ของช้าง

ดิคาปริโอโพสต์ไอจีการจากไปของพะยูนมาเรียม
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ประวัติ
Biography

ลีโอนาร์โด วิลเฮล์ม ดิคาปริโอ 

(Leonardo Wilhelm DiCaprio) เกิด 

วนัที ่11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974 ที่ 

เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

เข้าวงการเป็นนักแสดงต้ังแต่อายุ 

15 และเริม่เป็นทีรู้่จักในวงกว้างจาก

หนงัเร่ือง Romeo + Juliet  (1996) 

ก่อนจะโด่งดังมากจากหนังเร่ือง 

Titanic (1997) เขายงัมีผลงานการ

แสดงท่ีประสบความส�าเรจ็อกีหลาย 

เร่ือง เช่น  The Aviator (2004) 

Blood Diamond (2006) Inception  

(2010) The Wolf of Wall Street 

(2013) และได้รางวัลนักแสดงน�า 

ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์จากหนัง 

เร่ือง The Revenant (2015) หลงัจาก 

ทีมี่ช่ือเสนอเข้าชิงถงึ 5 คร้ัง 

ถงึอย่างนัน้ การท�างานด้านน้ี

ของเขาตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 

ไม่ได้มแีต่เสยีงช่ืนชมเท่าน้ัน เขาถกู

วิพากษ์วิจารณ์เชิงลบด้วยเช่นกัน 

โดยเฉพาะกระแสเร่ืองโลกร้อนที่

ยังมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ บางคนก็

ตั้งค�าถามว่าบทบาทนักเคลื่อนไหว

ของเขาเป็นไปเพยีงเพือ่ภาพลกัษณ์

และพื้นที่สื่อหรือไม่ สื่อฟ็อกซ์นิวส์

ยังเคยเสียดสีเขาว่า “ลีโอแก้ภาวะ

โลกร้อนด้วยการเพิม่ภาวะโลกร้อน” 

เพราะเขามักจะเดินทางด ้ วย 

เคร่ืองบินส่วนตัวและเรือยอร์ชไป

ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางเสียงทั้งบวกและ

ลบน้ี ดิคาปริโอก็ยังพูดเร่ืองเต่า

สูญพันธุ ์ น�้าแข็งข้ัวโลกละลาย 

และความยากจนในโซมาเลยีต่อไป 

ผ่านหนัง ผ่านเวท ีผ่านการเดนิขบวน 

ผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งในบทบาท

ของนักเคลื่อนไหวและนักแสดง

ชื่อดัง 

แต่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรกับ

บทบาทของเขา สิ่งหน่ึงที่ยากจะ

ปฏิเสธ คือ เขาเป็นกระบอกเสียง

ขนาดใหญ่ที่อย่างน้อยก็พยายาม

จะท�าให้คนตระหนักถึงความส�าคญั

ของการ “รักษา” และ “ให้” อะไร

กลบัคนืสูส่งัคมและโลกบ้าง ดกีว่า

อยูเ่งยีบๆ และตกัตวงอย่างเดยีว 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_DiCaprio
https://www.biography.com/actor/leonardo-dicaprio
https://www.livekindly.co/how-leonardo-dicaprio-
saving-planet/
https://philanthropynewsdigest.org/news/leonardo-
dicaprio-foundation-comes-under-scrutiny

ที่มาภาพ
https://www.leonardodicaprio.org/timeline/
http://global.chinadaily.com.
http://globalconservation.org/
https://www.deccanchronicle.com
https://www.quotidiano.net/esteri/foto
http://wallpapersexpert.com/leonardo-dicaprio

บทบาทนักสิ่งแวดล้อมบนเวทีนานาชาติ

ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์ผืนป่าบนเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

บทพระเอกจากหนังเรื่อง Titanic
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ชาวอังกฤษค้นพบน�้าโซดาคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2283 
แต่มีการผลิตเป็นเครื่องดื่มอย่างแพร่หลายในอีก 41 ปี 
ต่อมา ทีเ่มอืงแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ชาวต่างชาติ 
ท่ีเดินทางมาไทยในสมัยก่อนจะนิยมด่ืมโซดาแทนน�้า

เพราะเห็นว่าสะอาดกว่า ภาพนี้เป็นขวดโซดาที่ผลิต 
ในไทยก่อนหน้าโซดาสิงห์ อาจจะผลิตในสมัยรัชกาล 
ที่ 4 หรือ 5 มีลูกแก้วปิดปากขวดกันสิ่งสกปรก มีตรา 
หนุมานบนขวดและศรข้างขวด เป็นท่ีน่าแปลกใจเพราะ 
เป็นสัญลักษณ์์เดียวกบับรษัิทบุญรอดฯ ในเวลาต่อมา 

ขวดโซดายุคแรกในไทย

ขอบคุณ พิพิธภัณฑ์สิงห์  
ผู้เอื้อเฟื้อขวดแก้วโซดา

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เรื่อง: ทิพธิดา สุขุม - เชฟและนักกำาหนดอาหาร

ช ่วงของเทศกาลแห ่งการเฉลิมฉลองเป ็น 
ช่วงแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย การเลี้ยง 

สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูง ครอบครัว และสิ่งที่ 

ขาดไม่ได้คือการกิน และกิน อาหารมากมายที่ 
เราชอบอุดมไปด้วยอาหารทั้งคาวและหวาน 
นานาชนดิ เมือ่เราเกดิความสขุเรากจ็ะกนิได้มากขึน้

• กินอย่างมีสติ มีเหตุและผล ในช่วงเทศกาลน้ีบอกกับตัวเอง 

ว่าจะใช้เหตุและผลในการเลอืกกนิ เลอืกอาหารทีต่วัเองชอบแต่เข้าใจถงึ

พลงังานทีจ่ะได้รบัเข้าไป วางแผนการกนิและออกก�าลงักายควบคูก่นัไป  

ช่วงเวลานี้ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะลดน�้าหนัก เพราะฉะน้ันไม่ควรอด 

หรืองดอาหารเพราะจะท�าให้ขาดความสุขและสนุกในช่วงนี้ได้ 

• อย่าอดมือ้ อย่าพยายามอดอาหารในช่วงเทศกาล หลายคน 

คดิว่าพยายามอดอาหารเพือ่จะทดแทนในมือ้ต่อไปได้เยอะข้ึน แต่การ 

ท�าอย่างน้ันจะท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดต�่าลงมากเกินไปและอาจ 

ส่งผลให้กินในมื้ออื่นๆ มากขึ้น พยายามกินอาหารให้เป็นมื้อปกติ 

• ปรุงประกอบอาหารโดยเน้นลดหวานมันเค็ม และควร 

เลือกปรุงอาหารด้วยวิธี นึ่ง อบ เผา ลวก แทนการผัดหรือทอดที่ใช้ 

น�้ามันเยอะไป 

• รู้จักพอ อิ่มก็ควรจะหยุดกิน รวมทั้งกินอาหารอย่างช้าๆ ตัก

อาหารทีละน้อยๆ และควรเริ่มจากผักก่อน 

• ควบคมุปรมิาณเครือ่งดืม่ ในงานเลีย้ง บางคร้ังเราดืม่เคร่ืองดืม่ 

ที่มีน�้าตาลเป็นส่วนผสมตลอดทั้งงาน ซึ่งอาจท�าให้เราได้รับพลังงาน 

มากกว่าการกนิอาหารทัง้มือ้ พยายามเลอืกเคร่ืองดืม่ทีใ่ห้พลงังานน้อย 

เช่น น�า้เปล่า แทนน�้าหวานหรือน�้าอัดลม 

• เผาผลาญให้เยอะ เดินหรือหากิจกรรมท�าในช่วงนี้ พยายามใช้ 

เวลาเดนิคยุกบัคนอืน่ๆ ในงาน อย่านัง่อยูก่บัทีแ่ล้วกนิอย่างเดยีว การเดนิ 

ไปมาจะช่วยท�าให้อิ่มเร็วขึ้น 

ความเพลิดเพลินในช่วงเทศกาลน้ีจะท�าให้เรา 

กนิไปได้เร่ือยๆ ในปริมาณทีม่ากกว่าปกต ินอกจากน้ี 

ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอาจจะอยู่ฉลองกันดึก 

กว่าปกติ ขาดการพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ และในงานฉลอง 

ที่มีมากมายจนท�าให้ขาดเวลาในการออกก�าลังกาย 

หรอืใช้พลงังานทีไ่ด้รับมาเกนิ จะพบได้ว่าช่วงหลงัจาก 

เทศกาลจะท�าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา  

เช่น น�้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึน ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

หรือความดันโลหิตสูง ระดับน�้าตาลในเลือดสูง  

ปวดหัว (จากการดื่มแอลกอฮอล์) ซึ่งอาการเหล่าน้ี 

ไม่อาจหายไปภายใน 2-3 วัน ในบางคนอาจใช้เวลา

เป็นอาทิตย์เลยทีเดียว 

แนวทางในการกิน
ช่วงเทศกาล

จากการส�ารวจและรวบรวมข้อมลูพบว่า 
โดยเฉลี่ยแล้วคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปหลังจากช่วง 
เทศกาลจะมีน�้าหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1-2 กิโลกรัม 
แม้จะดูเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะมาก แต่การที่จะท�าให้
น�้าหนักลดลงกลับมาที่จุดเดิมกลับไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด และบางการส�ารวจพบว่าผู ้ที่มีน�้าหนักตัว 
เกินอยู ่แล ้วส่วนใหญ่จะมีการเพิ่มของน�้าหนัก 
มากกว่ากลุ่มที่มีน�้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ ่มนี้อาจมีน�้ าหนักขึ้นมาได ้  3-5 กิ โลกรัม 
ภายใน 1 อาทิตย์เลยทีเดียว

กินไม่ดีช่วงเทศกาลกินไม่ดีช่วงเทศกาล
อาจพังนานกว่าที่คิดอาจพังนานกว่าที่คิด 
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เรื่่�อง: ตรื่ิณ ธีีรื่์ ปรื่าการื่

บทความน้ี ผู ้ เ ขียนขอเขียนถึง Crossroads ในมุมของ 

นักการตลาดคนหน่ึงว่า อภิมหาโครงการน้ีจะมีความสามารถในการ 

“แข่งขนัทางธรุกจิ” ได้หรือไม่อย่างไร เร่ิมต้นจากค�าถามว่า Crossroads 

แข่งขันเพ่ืออะไร แข่งขันเพือ่เป็นที ่1 หรืออย่างน้อยที ่2 ในธุรกจิท่องเทีย่ว 

ที่มัลดีฟส์ หรือแข่งขันเพื่อความเป็นที่สุด ใหญ่ที่สุด ดีที่สุด เก่งที่สุด 

หรือแข่งขันเพื่อชัยชนะ แย่งลูกค้าจากคู่แข่งส�าเร็จ หรือแข่งขันเพราะ

เป็นสิง่ทีเ่จ้านายสัง่ให้ท�า... ขอตอบแบบฟันธงเสยีงดงัๆ ว่า ผดิ! ทกุข้อ

ทุกอย่างที่กล่าวมาไม่ใช่การแข่งขันของ Crossroads ค�าตอบที่ 

ถกูต้องคอื Crossroads “แข่งขันเพือ่ความเป็นเอกลกัษณ์” หมายความว่า 

แทนที่จะแข่งขันกันเพื่อความเป็นที่สุด Crossroads ได้เลือกเส้นทาง

ธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ เพื่อตอบสนอง “ความ

ต้องการที่หลากหลาย” ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยหัวใจส�าคัญ คือ 

การสร้างคุณค่าให้ Crossroads ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

แล้วคุณค่าที่ว่านั้นคืออะไร... 

เราจะตอบค�าถามน้ีได้ต้องมาดกูนัก่อนว่าลกูค้าของ Crossroads 

เป็นใคร ลูกค้าของ Crossroads คือ กลุ่มคนที่มีก�าลังจ่ายเพื่อการ 

ท่องเทีย่วในราคาระดบักลางถงึสงู เราก�าลงัพดูถงึกลุม่คนทีพ่ร้อมจ่าย 

10,000 - 50,000 บาทขึ้นไปต่อคนต่อวัน ไม่พูดถึงนักท่องเที่ยวแบบ

แบ็คแพ็คหรือนักท่องเที่ยวที่มาแบบประหยัด

3 ปีก่อน จะมใีครมองเหน็ท้องทะเลทีว่่างเปล่าแล้วจนิตนาการ 
เห็นภาพหมู ่เกาะ 9 เกาะ ที่เพียบพร้อมไปด้วย Leisure & 
Entertainment Resorts แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ 
คณุสันต ิภิรมย์ภักดี ท้องทะเลทีว่่างเปล่าได้กลายเป็นหมูเ่กาะ 
9 เกาะที่เกิดข้ึนจากการสร้างของคน และ “Crossroads 
Maldives” อภิมหาโครงการทีป่ระเทศมลัดีฟส์กไ็ด้ถอืก�าเนดิขึน้ 
ช่างมหศัจรรย์เหลอืเกนิที ่“จนิตนาการแล้วสามารถท�าให้เกดิขึน้
ได้จรงิ”

Crossroads Maldives 
คุณค่าความแตกต่างท่ีโดดเด่น
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อย่างที่รู้กันว่า มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ดึงดูด 

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นแหล่งเที่ยว 

ทีแ่พง มรีีสอร์ทอนัหรูหราส�าหรับมหาเศรษฐแีละดารา

คนดงัระดบัโลก แต่ขณะเดยีวกนักม็ทีางเลอืกเลก็ๆ 

ให้กับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คที่อยากประหยัดด้วย

แต่ส�าหรับนักท่องเทีย่วระดบักลางจ�านวนมาก

ที่อยากมามัลดีฟส์ พวกเขาไม่สามารถมาได้เพราะ

ค่าใช้จ่ายสงูเกนิงบ จะให้พวกเขาเทีย่วแบบประหยดั 

สมบุกสมบัน ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่พวกเขาต้องการ  

เพราะจริงๆ แล้วพวกเขามเีงนิจ่ายเพือ่ความสะดวก

สบาย เพยีงแต่ยงัไม่มากพอส�าหรับทีม่ลัดฟีส์เท่าน้ัน

นี่คือ “คุณค่า” ที่ Crossroads น�าเสนอ 
ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งรวมถึง

• ลูกค้าสามารถเดินทางด้วยเรือโดยสารจากเมืองหลวง 
มาเล่ (Malé) มายัง Crossroads โดยใช้เวลาเพียง 15 นาท ี
ในขณะที่รีสอร์ทอื่นๆ ส่วนใหญ่จะต้องต่อเครื่องบินเล็ก
อีกทอด ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มและเสียเวลาในการรอ
ต่อเครื่อง

• ลูกค้าสามารถพาครอบครัวมาเที่ยว Crossroads ได้
อย่างสนุกสนาน เพราะที่นี่มีกิจกรรมทั้งทางบกและ 
ทางน�า้ต่างๆ ให้เล่นกบัเพ่ือนฝงู พร้อมท้ังมศูีนย์ประชมุ 
ที่ให้บริษัทต่างๆ จัดสัมมนาได้

• Crossroads มีศูนย์เรียนรู ้วัฒนธรรมของมัลดีฟส ์ 
ศูนย์อนุรักษ์์ปะการังไปจนถึงเดอะมารีน่า (The Marina)  
ศนูย์รวมร้านอาหารและร้านค้าทีห่ลากหลาย มฮีาร์ดรอ็ค 
คาเฟ่่ (Hard Rock Café) รวมถึงคาเฟ่่ เดล มาร์ (Café 

del Mar) บีชคลับช่่อดังระดับโลก

ในอีกมุมหนึ่ง มัลดีฟส์ถูกมองว่าเป็นที่เที่ยวส�าหรับคู่รัก 

รีสอร์ทส่วนใหญ่ก็ได้รับการออกแบบมาให้ตอบโจทย์คู่รัก แต่ 

Crossroads เลอืกทีจ่ะเสนอคณุค่าทีแ่ตกต่างให้กบันักท่องเทีย่ว

กลุม่ครอบครัว กลุม่เพือ่นทีม่ากนัหลายคน และกลุม่บริษทัทีจ่ะมา

จดัการประชุมสมัมนาเป็นหลกั สิง่เหล่าน้ีที ่Crossroads น�าเสนอ 

เป็นสิง่ทีม่น้ีอยมากหรือไม่มเีลยทีม่ลัดฟีส์ ดงัน้ันมลูค่าเพิม่เหล่าน้ี 

จึงตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่าการแข่งขันของ Crossroads อยู่ในจุดที่เป็น 

ช่องว่างอยู่ จึงไม่ได้แข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าจากกลุ่มท่องเที่ยว 

เดมิ แต่ดงึลกูค้ากลุม่ใหม่ให้มาเทีย่วทีม่ลัดฟีส์ จงึเป็นการแข่งขัน 

ทีท่กุคนเป็นผูช้นะได้ในด้านทีต่วัเองโดดเด่น หากถามว่า จริงๆ 

แล้วคู่แข่งขันของ Crossroads คอืใครถ้าไม่ใช่ธรุกจิรีสอร์ทอืน่ๆ 

ในมัลดีฟส์ ผู้เขียนมองว่าคู่แข่งของ Crossroads คือ บาหลี 

ฮาวาย สมุย หรือเมืองชายทะเลอื่นๆ มากกว่า

ความเป็นเอกลักษณ์ของ Crossroads นั้นชัดเจนมาก อยู่

ในต�าแหน่งการแข่งขนัทีม่จีดุเด่น สามารถสร้างคณุค่าได้ ท�าให้ 

Crossroads มคีวามได้เปรียบในการแข่งขัน และหากยงัยดึกรอบ

การแข่งขันในความเป็นเอกลกัษณ์ เพิม่คณุค่าทีแ่ตกต่างได้อย่าง

ต่อเน่ือง และสือ่สารไปยงักลุม่เป้าหมายให้ชัดเจน ผูเ้ขยีนม่ันใจว่า 

Crossroads จะเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จ สามารถ 

ท�าก�าไรในระยะยาวได้อย่างแน่นอน 

*ขอขอบคุณ คุณสรวิช ภิรมย์ภักดี และ คุณทิพวดี สุขุม 
ที่ให้ผูู้้เขียนร่วมทริปไปเปิดหูเปิดตาที่ Crossroads Maldives ด้วยในครัง้นี้

Crossroads จงึออกแบบมาเพือ่
ตอบสนองกลุม่ลกูค้า
ระดบักลางถงึสงูเหล่านี้

ทีเ่ป็นช่องว่างอยูไ่ด้อย่างพอดี
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สูตรคุณแม่

คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
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วิธีทำ�
1. น�ำเนื้อน่องลำยมำเคี่ยวกับหำงกะทิจนกวำ่น�้ำกะทิจะรัดตัวเนื้อ (วิธี

สังเกต คือ เคี่ยวจนน�้ำกะทิงวดในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับต้องแห้งมำก และชิม

เน้ือดูว่ำรสชำติพอดีกับที่ต้องกำรหรือไม่ เน้ือน่องลำยจะต้องไม่น่ิมจนเละ

เหมือนท�ำเนื้อตุ๋น) เมื่อได้เนื้อที่ต้องกำรแล้วให้พักไว้

2. น�ำเครื่องแกงพะแนงมำผัดกับน�้ำมันมะพร้ำวจนหอม ใส่ผงสมุนไพร

โบรำณผัดไปด้วยหน่อยนึง (แบ่งใช้) ผัดจนหอมดี แล้วใส่หัวกะทิคร่ึงนึง  

(50 กรัม) 

3. น�ำเนื้อน่องลำยที่เคี่ยวเสร็จแล้วใส่ไปในหม้อแกงพะแนง ปรุงรสด้วย 

น�้ำตำลปี๊บ และน�้ำปลำแท้อย่ำงดี (ชิมรสที่ตัวเองต้องกำร)

4. เคี่ยวพะแนงต่ออีกหน่อยจนน�้ำแกงซึมเขำ้เนื้อ ยกลงจำกเตำ ตักใส่

ภำชนะ แต่งหน้ำด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้ำแดงซอย

** รับประทำนคู่กับข้ำวสวย ไข่ออนเซ็นหรือไข่ต้ม ผักสด หรือสำมำรถจับคู่ 

กับขนมปังโฮลวีต ท�ำเป็นแซนด์วิชพะแนงเนือ้ได้ ** 

ขอบคุณ คุณพัธรา พุดแซม (อ๊อฟ) 
Purchasing Section Manager

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำ�กัด

ส่วนประกอบ
เนื้อน่องลาย  500  กรัม
เครื่องแกงพะแนง  30  กรัม
หัวและหางกะทิ อย่างละ  100  กรัม
น้ำาตาลปี๊บ 
น้ำาปลาแท้อย่างดี
ผงสมุนไพรโบราณ ใช้แค่ปลายช้อนเท่านั้น

ใบมะกรูดซอย, พริกชี้ฟ้าแดงซอย สำาหรับตกแต่ง

น้ำามันมะพร้าวนิดหน่อย สำาหรับผัดเครื่องแกง

ส่วนผสมเครื่องแกง
ผิวมะกรูด  3  ลูก
ตะไคร้  5  กรัม
ข่า  5  กรัม
พริกขี้หนูแห้งจินดา  30  กรัม
พริกแห้งแดงเม็ดใหญ่  15  กรัม
หอมแดง  15  กรัม
กระเทียมกลีบเล็ก  30  กรัม
กะปิอย่างดี  5  กรัม
น้ำาต้มสุกนิดหน่อย
เกลือเม็ด หรือดอกเกลือ  5  กรัม
** นำาส่วนผสมทั้งหมดตำารวมกัน 

** เกลือเม็ดใส่เพื่อให้เนื้อนำ้าพริกแกงไม่เละเกินไป

ส่วนผสมผงสมุนไพรโบร�ณ
ลูกผักชี   5  กรัม
ลูกยี่หร่า  5  กรัม
หัวเปราะ  3-4  แผ่น
พริกไทยดำา  5  กรัม
อบเชย  3-4  แท่ง
** นำาสว่นผสมทัง้หมดมาคัว่ในกระทะจนแหง้กรอบและนำามาตำารวมกนั 

จนเป็นผง
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พอสังเขป
KNOWLEDGE

มลัดฟีส์

มัลดีฟส์ เป็นช่ือท่ีใครๆ ก็รู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของใครหลายคน แต่ส่วนใหญ่
ก็จะรู้จักมัลดีฟส์แค่ว่าหาดสวยน�้าใสราวกับเป็น “เกาะสวาทหาดสวรรค์” จริงๆ แล้วมัลดีฟส์
ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่ีน่าสนใจอีกมากมาย เราหยิบออกมาบอกต่อกันพอสังเขปได้ดังนี้

รวบรวมเรียบเรียงจาก
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Maldives#Buddhist_period
https://th.wikipedia.org/wiki/อาหารมัลดีฟส์
https://www.worldatlas.com/articles/the-culture-of-maldives.html
https://kunchaporn.wordpress.com/2016/01/19/อาหาร/

ที่มาภาพ
https://www.freepik.com/home
https://www.abdulhussain.com/category?name=postage%20agreed
https://www.maldivler.com.tr/maldivler-yemekleri/
https://viagens.sapo.pt/saborear/gastronomia/artigos/
https://maldivesfinest.com/trash-island

1. เมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก
เมืืองหลวงของประเทศมืัลดีีฟส์์เป็นเกาะๆ หน่�ง 

ชื่ื�อว่า “มืาเล่” (Malé) ไดี้รับการจััดีอันดีับว่าเป็น 

เมืืองหลวงที�เล็กที�ส์ุดีในโลก เพราะมืีขนาดีพื�นที�เพียง 

5.8 ตารางกิโลเมืตร (ใหญ่่กว่าเกาะล้านเลก็น้อย) มืาเล่ 

มืปีระชื่ากรอาศัยอย่ป่ระมืาณ 130,000 คน ส์ิ�งปลก่ส์ร้าง 

และผู้่้คนจั่งอย่่ร่วมืกันอย่างแน่นขนัดี

2. พ้ืนท่ีท่ีต�่าท่ีสุดในโลก
หมื่ ่เกาะในประเทศมืัลดีีฟส์์เกิดีข่�นจัากซาก

ปะการังจั�านวนมืหาศาลที�ทับถมืกันมืานานหลายส์ิบ

ล้านปีจันกลายเป็นแผู่้นดิีน มืลัดีีฟส์์จัง่อย่ส่์ง่จัากระดีบั

น��าทะเลโดียเฉลี�ยเพยีง 1.5 เมืตร โดียจัดุีที�ส์ง่ที�ส์ดุีของ

พื�นดีนิอย่ส่์ง่จัากระดัีบน��าทะเล 2.3 เมืตรเท่านั�น จัดัีว่า

เป็นประเทศที�เตี�ย (มืีพื�นที�ต��า) ที�ส์ุดีในโลก

1.5 meter

2.3 meter
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7. ปลาทูน่า
การหาปลาตกปลาเป็นกจิักรรมืยอดี

นยิมืของชื่าวมืลัดีฟีส์์ แต่มืเีพียง 20% ของ

คนในประเทศที�ท�าอาชื่ีพประมืง เพราะ

ส์่วนใหญ่่จัะท�างานดี้านอุตส์าหกรรมื 

ท่องเที�ยว ปลาที�พวกเขาจัับ 90% คือท่น่า 

ซ่�งมัืลดีีฟส์์เป็นผู้่้ส์่งออกท่น่าที�ส์�าคัญ่ของ

โลก ในตลาดีปลาที�เมืืองมืาเล่จัะเต็มืไป

ดี้วยท่น่าตัวใหญ่่ๆ 

5. เส้นทางสายไหมทางทะเล 
ในอดีีตที�การเดิีนเรือเพื�อการค้ายัง

รุ่งเรือง มืลัดีีฟส์์ถอืเป็นชุื่มืทางการค้าทาง

ทะเลนานาชื่าต ิเพราะมืทีี�ตั�งเป็นศน่ย์กลาง

อย่่ในมืหาส์มุืทรอินเดีีย จัะมีืพ่อค้าและ

นกัเดีนิทางจัากทั�งยโุรป แอฟริกา อาหรับ 

อนิเดียี ศรีลงักา แวะเวยีนกนัมืาไม่ืขาดีส์าย 

จันทกุวันนี�กย็งัเป็นจัดุีหมืายปลายทางของ

นักเดีนิทางทั�วโลก  

8. เป็นมุสลิมท่ีเคร่งครัด
ชื่าวมืัลดีีฟส์์เคยนับถือศาส์นาฮินดี่

และพุทธ แต่เปลี�ยนมืานับถือศาส์นา

อิส์ลามืในคริส์ต์ศตวรรษที� 12 ปัจัจัุบัน

ชื่าวมืัลดีีฟส์์ 99% เป็นมืุส์ลิมืนิกายซุนนี 

มืีการบังคับใชื่้กฎหมืายทางศาส์นาอย่าง

เคร่งครัดี แต่จัะอนุโลมืนักท่องเที�ยวใน

เรื�องของการแต่งกายและการดีื�มืกิน 

เฉพาะในพื�นที�เพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

6. อาหารพ้ืนเมือง
นิยมืใส์ ่เครื�องเทศและส์มุืนไพร  

แต่แทบจัะไมื่มีืผู้ักเพราะพื�นที�เพาะปล่ก

มืีน้อย เมืน่หลักของพวกเขาจัะประกอบ

ด้ีวยทน่่า มืะพร้าว และข้าว หรือแผู่้นแป้ง

กลมืๆ ที�เรียกว่า โรชิื่ อาหารยอดีนิยมื 

คือ “มืาส์ ริฮา” (แกงกะหรี�ปลา) “มืาส์  

ฮนิ่” ที�มืส่ี์วนผู้ส์มืของทน่่า มืะพร้าว  พริก

และหวัหอมืคลกุเคล้ากนั กนิกับแผู่้นแป้ง

3. ภาษามัลดีฟส์
พวกเขามีืภาษาเป ็นของตัวเอง  

เรียกว่า ภาษาดิีเวฮิ (Divehi) เป็นภาษา

ประจั�าชื่าติและภาษาราชื่การ แต่ชื่าว

มืัลดีีฟส์์ส์่วนใหญ่่จัะพ่ดีภาษาอังกฤษไดี้ดีี 

เพราะมืัลดีีฟส์์เคยเป็นรัฐในอารักขาของ

องักฤษนาน 79 ปี นอกจัากนี�คนท้องถิ�นที�

ท�างานกับนักท่องเที�ยวอาจัพ่ดีภาษาอื�นๆ 

ได้ีอกี เช่ื่น อติาล ีเยอรมืนั

9. เกาะภูเขาขยะ
ท่ามืกลางเกาะส์วรรค์ที�เป็นแหล่ง

ท่องเที�ยว มืัลดีีฟส์์ยังมีืเกาะหน่�งที�ชื่ื�อว่า 

ทิลาฟชุื่ิ (Thilafushi) เป็นเกาะที�ใชื่้ส์�าหรับ

ทิ�งและก�าจััดีขยะโดียเฉพาะ ขยะจัาก 

ทกุเกาะจัะถก่ล�าเลยีงทางเรือมืารวมืกนัไว้

ที�นี� ท�าให้เกาะแห่งนี�มีืแต่ขยะกองส์ุมืจัน

กลายเป็นภ่เขาขยะ เกาะทิลาฟชุื่ิมืีส์ภาพ

ที�ตรงข้ามืกับเกาะส์วรรค์โดียสิ์�นเชื่ิง 

Fish curry

Mas  Huni

Tuna

Roshi

4. ประวัติศาสตร์พันปี
มืัลดีีฟส์์มืีประวัติศาส์ตร์ที�ยาวนาน

และมืีกษัตริย์ปกครองมืาตั�งแต่ก่อนปี 

ค.ศ. 990 (เท่าที�พอจัะพบหลกัฐาน) รวมืถ่ง 

การปกครองโดียสุ์ลต่านที�มืีอย่ ่ในชื่่วง 

ค.ศ. 1141 - 1968 ส์ลุต่านพระองค์ส์ดุีท้าย 

ไดี้แก่ มื่ฮัมืหมัืดี ฟาริดี ดีิดีิ จัากนั�น 

มืีการเปลี�ยนประเทศมืาเป ็นระบอบ

ประชื่าธิปไตยแบบส์าธารณรัฐ
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ARIES ราศเีมษ
21 มี.ค. – 19 เม.ย.

การงาน: มกีารแข่งขันสงู ให้ระวงัเพือ่นร่วมงานจะอจิฉาและไม่เป็นมติร 

เจ้าของธุรกจิจะเผชิญกบัความล�าบากใจในการต้องปรับโครงสร้างกจิการ

การเงนิ: มธัยสัถ์เป็นพเิศษเพือ่ความมัน่คงทางการเงนิ อาจจะขัดแย้งเร่ือง

สนิทรัพย์กบัคนในบ้าน ช่วงปลายปีจะมองเหน็ช่องทางเพิม่รายได้อกีคร้ัง 

ความรกั: คนโสดมีคนเข้ามาให้คยุๆ และมีโอกาสต่อยอดความสมัพนัธ์ 

คนมคีูจ่ะมอีปุสรรคเข้ามาให้ได้เรียนรู้แต่จะผ่านไปได้และเข้าใจกนัมากข้ึน

TAURUS ราศีพฤษภ
20 เม.ย. – 20 พ.ค.

การงาน: มคีวามมัน่คงเพราะสิง่ทีส่ร้างมาอย่างยากล�าบากในปีก่อนๆ 

แม้มอีปุสรรคเข้ามาบ้างกจ็ะไม่แย่เท่าทีเ่คยเจอ หางานเสริมท�าจะช่วย

เตมิความส�าเร็จในชีวิต

การเงนิ: มคีวามคล่องตวัเพราะการบริหารจดัการทีด่ ีทกุอย่างเป็นไปตาม

แผน หากรักษาความมัน่คงน้ีไว้ได้คณุจะหมดหน้ีสนิในเร็ววัน

ความรัก: เร่ิมรู้สกึว่าคนทีค่ยุๆ อยูเ่ป็นคนทีใ่ช่มากข้ึน โดยเฉพาะกบัคนที่

อายุมากกว่า คนโสดจะมคีนเข้ามาให้ดูๆ  กนั ส่วนคนมคีูอ่าจจะได้แต่งงาน

GEMINI ราศเีมถนุ
21 พ.ค. – 20 มิ.ย.

การงาน: คณุเป็นส่วนหน่ึงของความส�าเร็จอยูเ่บือ้งหลงัมาหลายปี คราวน้ี 

จะมโีอกาสได้ออกสูเ่บือ้งหน้าและจะได้เปลีย่นไปสูง่านทีค่ณุสนใจจริงๆ

การเงนิ: มคีวามคล่องตวัและมัน่คงข้ึนเพราะมเีกณฑ์จะได้เปลีย่นไปสู่

งานทีส่ร้างรายได้มากกว่าเดมิ ทรัพย์สนิทีเ่สยีไปกอ็าจจะได้กลบัคนืมา 

ความรัก: คูรั่กทีเ่คยระหองระแหงกนัจะดข้ึีน ปรับความเข้าใจกันได้มากข้ึน 

ใครทีค่ยุๆ กบัคนอายมุากกว่าจะได้ขยบัความสมัพันธ์ข้ึนอกีข้ันหน่ึง

ท�านายสั้นๆ
รับปี 2020

The Year of
The

HOROSCOPE

Rat
แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.yearly-horoscope.org/2020-horoscopes/
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การงาน

การเงิน

ความรัก

CAPRICORN ราศมีงักร
22 ธ.ค. – 19 ม.ค.

การงาน: งานไม่ค่อยมปัีญหา แต่อย่าวางใจ

เกินไปเดีย๋วจะพลาดโอกาสทีค่วรได้ คณุจะ

ได้สมาคมกบัคนอืน่ท�าให้ได้แสดงทกัษะด้าน

การจดัการ

การเงิน: จะได้เงินตอบแทนจากการค้าขาย

หรือการลงทนุ ไม่ใช่โชคลาภ การเงนิมาจาก

หน้าทีก่ารงาน คนใกล้ตัวหรือหุน้ส่วนทีคุ่น้เคย 

ความรัก: คณุพยายามจะบาลานซ์เร่ืองงาน

และชีวิตครอบครัว ซึ่งก็ท�าได้ดี คนโสดจะ

ได้เจอคนถูกใจจากการเข้าสังคมหรืองาน

สงัสรรค์

AQUARIUS ราศกีมุภ์
20 ม.ค. – 18 ก.พ.

การงาน: คณุจะทุม่เทท�างานจนพกัผ่อนไม่

เพียงพอ จะค้นพบไอเดียการท�างานใหม่ๆ 

ที่ท�าให้คุณกระตือรือร้นและมีโอกาสไปสู่

ความส�าเร็จ

การเงิน: ธุรกิจหรือหน้าที่การงานที่ดีข้ึนจะ

ท�าให้คณุมรีายรับมากข้ึน คณุจะค้าขายร�า่รวย

และมคีนใกล้ตวัคอยช่วยสนับสนุนเร่ืองรายได้ 

ความรัก: เกิดความไม่เข้าใจกัน ไม่ใช่แค่

กบัคนรักแต่อาจจะกบัเพือ่นๆ ด้วย คณุต้อง

ระวังเร่ืองอารมณ์และความใจร้อนของคุณ

เป็นพเิศษ

PISCES ราศีมนี
19 ก.พ. – 20 มี.ค.

การงาน: คนทีอ่ยากเป็นเจ้านายตวัเองหรือ

อยากลงทุนท�ากิจการ มีเกณฑ์จะได้เร่ิม

อย่างจริงจงั คณุจะกล้าเสีย่งและอทุศิตัวเพือ่

ความส�าเร็จ 

การเงนิ: สิง่ใหม่ การผจญภยั ความแตกต่าง 

เป็นค�าส�าคัญด้านการเงินของคุณในปี 2020 

และคุณมีเกณฑ์จะได้เงินมาทดแทนในส่วน

ที่เคยเสียไป 

ความรัก: คนโสดยังไม่อยากมีภาระผูกพัน

และอยากอยู่กับตัวเอง คนมีคู่แล้วทุ่มเทให้

กับงานมากกว่า 

LIBRA ราศีตลุย์
23 ก.ย. – 22 ต.ค.

การงาน: งานทีเ่กีย่วกบัความคดิสร้างสรรค์

จะก้าวหน้า ใครทีอ่ยากเร่ิมต้นธุรกจิก็จะได้เร่ิม

เสยีท ีได้เวลาของการสร้างรากฐานทีม่ัน่คงแล้ว 

การเงิน: การเงนิจะดข้ึีนตามความสามารถ 

ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ลงทนุกับสิง่ใหม่ๆ ใน

สภาพแวดล้อมใหม่ๆ จะเพิม่โอกาสทางการ

เงนิมากข้ึน 

ความรัก: คุณอาจทุกข์ใจกับความรักและ

ต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์

อย่างไร ทกุอย่างจะดข้ึีนหลงัจากทีค่ณุเลอืก

หรือตัดสนิใจได้แล้ว

SCORPIO ราศพิีจกิ
23 ต.ค. – 21 พ.ย.

การงาน: จะได้ท�างานตามแนวคดิของตวัเอง

พร้อมกับทีมี่ภาระรับผดิชอบมากข้ึน การงาน

ของคณุเตบิโตข้ึนและจะสร้างความมัน่คงให้

ในระยะยาว

การเงิน: การเงินดีข้ึนสูงสุดในรอบหลายปี 

คุณจะมองเห็นช่องทางท�าเงินมากกว่าช่วง

เวลาไหน เกบ็เก่ียวให้มากในตอนน้ีเพือ่ตนุไว้

ส�าหรับอนาคต

ความรัก: คนโสดจะไม่โสดอกีต่อไป คนมคีู่

ความสมัพนัธ์เป็นอย่างไรกเ็ป็นอย่างน้ัน หาก

ยงัดอียูจ่ะดต่ีอไป หากห่างเหนิกนักจ็ะห่างกนั 

เช่นเดมิ

SAGITTARIUS ราศธีนู
22 พ.ย. – 21 ธ.ค.

การงาน: คณุไม่เร่งร้อนท�าผลงานเพราะอยาก

ให้รางวัลตวัเองบ้าง แต่กย็งัมุง่มัน่ในงานอยู่ 

เป็นช่วงเวลาดีหากจะขยายธุรกิจแบบค่อย

เป็นค่อยไป 

การเงิน: การเรียนรู้ การเดนิทาง จะช่วยเพิม่

รายได้ คณุจะมองเหน็ช่องทางใหม่ๆ ในการท�า

ธรุกจิมากข้ึน แต่ให้ระวงัการลงทนุร่วมกบัผูอ้ืน่ 

ความรัก: คุณพยายามปรับปรุงชีวิตตัวเอง 

ส่งผลให้ความรักดข้ึีนด้วย คนอกหกัจะได้พบ

รักใหม่และมีความสขุกว่าเดมิ คนมีคูค่วาม

สมัพนัธ์ราบร่ืน 

CANCER ราศีกรกฎ
21 มิ.ย. – 22 ก.ค.

การงาน: โดดเด่นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ 

อาจได้เดินทางไกลเร่ืองงานแบบไม่คาดคิด 

มคีูแ่ข่งทีจ่ะมาท้าทายคณุ ต้องใช้ความใจเยน็

ในการรับมอื 

การเงนิ: คณุเกบ็หอมรอมริบมานาน คราวน้ี

มโีอกาสทีจ่ะน�าเงนิไปลงทนุในระยะยาว แต่

ควรระวังการร่วมทุนร่วมหุ้นที่อาจท�าให้คุณ

เสยีเงินเปล่า

ความรกั: ช่วงต้นปีจะมปัีญหากบัคนรักบ้าง

แต่ก็ไม่นานนัก คุณจะวุ่นวายอยู่กับชีวิต

ครอบครัวแต่จะมคีวามสขุและผ่อนคลายกว่า

ปีทีผ่่านๆ มา

LEO ราศีสงิห์
23 ก.ค. – 22 ส.ค.

การงาน: คณุขยนัและอยากจะท�าสิง่ทีฝั่นให้

เป็นจริง แต่งานของคณุต้องเจอบททดสอบไม่

น้อย คณุจะผ่านไปได้หากมคีวามกระตอืรือร้น

และเปิดใจให้กว้าง

การเงนิ: คณุยบัยัง้การใช้จ่ายฟุม่เฟือยเพราะ

มเีป้าหมาย อาจจะอยากซ่อมแซมบ้านหรือท�า

ธรุกจิ คณุต้องรัดเข็มขัดในปี 2020 เพราะใช้

เงนิมอืเติบในปีน้ี

ความรกั: ไม่โดดเด่นเพราะคณุมุ่งกบัเป้าหมาย

เพือ่อนาคต คนโสดอาจจะคยุๆ กบัใครได้ไม่นาน 

คนมคีูอ่าจมบีรรยากาศตงึๆ ระหว่างกนั

VIRGO ราศีกนัย์
23 ส.ค. – 22 ก.ย.

การงาน: จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงข้ันที่

ท�าให้คณุเปลีย่นโลกทางการงานไปเลย แม้ว่า

คณุไม่ได้เปลีย่นงาน คณุกอ็าจต้องเปลีย่นวธีิ

ท�างานใหม่

การเงนิ: จากคนทีร่ะมดัระวงัการใช้จ่าย คณุ

จะกล้าได้กล้าเสียข้ึน อาจตัดสินใจลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์และต่ืนเต้นกับการน่ังลุ้น

ผลก�าไร 

ความรกั: ความรักของคณุค่อนข้างวุน่วาย คณุ

จบความสมัพนัธ์ได้เร็วและเร่ิมต้นใหม่ได้เร็ว 

ขณะเดยีวกันกม็โีอกาสจะคนืดกีบัคนรักเก่าอกี

HOROSCOPE
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หน่ึงในผลงานทีน่่าจดจ�าของ พอล วอล์คเกอร์ ว่าด้วยเร่ืองราวของ แจเร็ด โคล 

นกัด�าน��าทีม่ีงีานอดเิรกเป็็นนกัล่าสมีบัติัิใต้ิทะเล เขาและเพือ่นๆ ค้นพบัซากเรอื

อบััป็างใต้ิทะเลโดยบังัเอิญ ว่ากนัว่าเรือล�านี�ขนสมีบัตัิมิีากมีายมีหาศาล พวกเขา 

ป็ิดเร่ืองนี�เป็็นความีลับัเพราะหวังจะเป็็นผ้้พิชิิติสมีบััติิก่อนใคร แติ่โลกใติ้น��าที่ 

เติ็มีไป็ด้วยป็ริศนาจะน�าพาสมีบััติิหรือหายนะมีาส้่พวกเขากันแน่

ดิ่งลึก ฉกมหาภัย (2005) 

มหัศจรรย์ลึกสุดใต้โลกทะเล
(2009)เปิดโลกลี้ลับใต้สมุทร

หนังสารคดีที่ติรึงใจผ้ ้ชิมีมีาแล้ว 

ทัว่โลก ผลงานของ ฌาคส์ คล้โซด์ ผ้้ก�ากบัั 

ชิาวฝร่ังเศส เขาใชิ้เวลาร่วมี 4 ป็ีในการ

สร้างโลกใติ้น��าอันงดงามีน่าติื่นติะลึง หนัง

จะพาเราไป็ด�าดิ่งใติ้ท้องทะเลทั่วโลกกว่า 

50 แห่ง พร้อมีท�าความีร้้จักสัติว์ใติ้ทะเล

หลากสายพันธุ์ ด้ความีมีหัศจรรย์ของ

มีหาสมีทุรยามีเกดิพาย ุและติแีผ่การกระท�า 

ของมีนุษย์ที่โหดร้ายกับัสัติว์โลกใติ้น��า

FILMS

Oceans

Into THE Blue

หนัง(สือ)

60 SINGHA  MAGAZINE

บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์



นิยายแอคชิั่นแฟนติาซีที่จะพาคุณไป็

ผจญภัยในเหตุิการณ์แป็ลกป็ระหลาด เร่ิมี

จากเรอืล่าวาฬในแอนติาร์กติกิาค้นพบัซาก

เรือโบัราณพร้อมีกะโหลกสดี�าทีส่ลกัจากหนิ

ภเ้ขาไฟ มีกีารค้นพบัจารึกโบัราณบันผนังหนิ

ใต้ิเหมืีองร้างในโคโลราโด และเรือวจิยัของ

สหรัฐถก้ซากเรือด�าน��าเก่าแก่ใต้ิสมีทุรโจมีติี 

เหติกุารณ์ทั�งหมีดนี�มีปี็ริศนามีรณะจากอดตีิ

อนัไกลโพ้นเข้ามีาเกีย่วข้องอย่างไม่ีน่าเช่ืิอ

แอนน์ มีอร์โรว์ ลินด์เบิัร์กห์ ผ้้เขียนหนังสือเล่มีนี�เป็็นผ้้หญิงที่ดังที่สุด 

คนหน่ึงของอเมีริกา เธอใช้ิเวลาสั�นๆ ช่ิวงหน่ึงในชิวีติิป็ลกีติวัมีาอาศัยอย้เ่พยีง

ล�าพงับันเกาะทีเ่งยีบัสงบั และจดป็ากกาป็ระพนัธ์บัทเรียนชิวีติิของเธอด้วยภาษา

ทีง่ดงามี เพยีงได้อ่านบัางส่วนหรือทั�งหมีดของหนงัสอืเล่มีนี�จะท�าให้เราได้เข้าไป็

อย้ใ่นจงัหวะชิวีติิทีแ่ติกต่ิางและได้พบัความีสขุสงบัพร้อมีมีมุีมีองใหม่ีๆ

อัพเดตข ่าวสารและความเคลื่อนไหวของ  

“MUZIK MOVE RECOEDS” ได้ที่
Facebook: MuzikMoveRecords

IG: @MuzikMoveRecords

Youtube Channel: @MuzikMoveRecords 

ซิงเกิลใหม่ “พัง”
จากวง Indigo

วง Indigo (อินดิโก้ แป็ลว่า สีที่ออกเป็็น

สีครามี สีบัล้ สีน��าเงิน) เป็็นวงอิเล็กทรอนิกส์  

ป็๊อบั-ร็อก จากค่ายมีิวซิกม้ีฟ เรคคอร์ดส ซ่ึง

รวมีติวัคนดนติรียคุใหม่ีมีากความีสามีารถ 3 คน 

ได้แก่ บัล้ - บััญชิา ค�าลือชิา (ร้องน�าและมีือ

กตีิ้าร์) ขวัญ - ขวัญชินก พันธุระ (มืีอเบัส) และ

โดนัท - กานติ์ชินก ม่ีอมีพะเนาว์ (มีือกลอง) 

หลังจากที่ป็ระสบัความีส�าเร็จไป็แล้วกับัเพลง 

“ถ้าฉันเป็็นเขา” พวกเขาก็ได้ออก “พัง” ซิงเกิล

ใหมี่ทันที

“พัง” พ้ดถึงคนที่จะไป็แติ่ไป็ไมี่ได้สักที 

แค่โดนรั�งด้วยค�าว่ารักกไ็ป็ไหนไม่ีได้แล้ว เพลงนี�

เรือ่ง Sound design ยงัคงซาวด์อเิลก็ทรอนกิส์ที่

เป็็นเอกลกัษณ์ของ Indigo อย่างทีท่กุคนช่ืินชิอบั 

เหมืีอนเดิมี

BOOKS

MUSIC

Gift from the sea

Atlantis Found 

ของฝากจากทะเล

ปริศนาแอตแลนติส

ติดต่องานได้ท่ี  06 2494 9583
สร้างรายได้จากการ cover เพลงน้ี
ติิดติ่อ muzikmove.cover@gmail.com 
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สิ่่�งที่่�คุณุขาดไม่่ได้ในชีีวิิตประจำำาวัิน “ดื่่�มกาแฟตอนเช้้า” อาหารจำานโปรดของคุณุ “อาหารอินเดีื่ย ฯลฯ” เคุร่�องด่�ม่ 

ท่ี่�ชีอบสิ่ั�งเป็นประจำำา “กาแฟเอสเปรสโซ่่ ร้อน เย็น” ซีีรีสิ่์หร่อหนังเร่�องโปรดของคุุณ “Saving Private 

Ryan / Cast Away / The Pianist” ที่ำาไม่คุุณถึึงชีอบซีีรีสิ่์เร่�องนั�น “ช้อบความเหงา ช้อบการเอาตัวรอดื่ในวัน

ที่ี�เกิดื่สงคราม ช้่วยเหล่อตัวเองให้รอดื่ช้ีวิต ใช้้ช้ีวิตเอาตัวรอดื่ให้ไดื่้” 

ช่ีวิงเวิลาในอด่ตท่ี่�คุณุคุด่ว่ิา อยากกลบัไปแก้ไข “ไม่ม ีไม่เคยคดิื่ ทุี่กอย่าง 

ถููกกำาหนดื่มาหมดื่แล้ว” สิ่่�งที่่�คุุณกลัวิคุ่อ “กลัวไม่ได้ื่ที่ำาในสิ�งทีี่�อยากที่ำา 

ก่อนไม่มีช้ีวิต” บุคุคุลท่ี่�คุุณชี่�นชีม่ม่ากคุ่อใคุร เพราะอะไร “เยอะมาก 

หลายคน แต่ทีุ่กคนล้วนเป็นแรงบันดื่าลใจทีี่�ดื่ี” 

หนังสิ่่อหร่อน่ตยสิ่ารที่่�คุุณชีอบอ่าน “ขายหัวเราะ” น่สัิ่ยแบบไหน 

ที่่�คุุณคุ่ดวิ่าแย่ที่่�สิุ่ด “เป็นคนคิดื่เยอะ คิดื่มาก” น่สัิ่ยแบบไหน 

ที่่�คุุณคุ่ดวิ่าด่เป็นเล่ศ “มองทีุ่กคนบนโลกเป็นเพื่่�อนมนุษย์ ที่ี�ไม่ 

เราก็เขาต้องจากกันไป” คุุณม่่คุวิาม่สิุ่ขท่ี่�สิุ่ดเม่่�อใด “มีความสุข 

ตลอดื่เวลา ถู้าเรามองมันให้มีความสุข กาแฟกระป๋องเดื่ียวในยาม 

ไม่มีก็สุขไดื่้” คุุณร้้สิ่ึกประที่ับใจำกับอะไร “เห็นคุณแม่มีความสุข” 

สิ่ถึานที่่�ที่่�คุุณไปเป็นประจำำา “วัดื่แขกสลีม / Starbucks /

เยาวราช้ / คลองถูม” ถึ้าคุุณสิ่าม่ารถึ “หยุด” อะไร 

สิ่ักอย่าง คุุณจำะหยุดอะไร “หยุดื่ไม่คิดื่เยอะ!”  

คุวิาม่ใฝ่่ฝ่ันในวัิยเด็กของคุุณ อยากเป็นอะไร 

“นักเรยีนเตรียมที่หาร เพื่่�อเข้าโรงเรยีนนายร้อย 

จ.ป.ร/ นักร้อง” 

ถึ้าคุุณม่่พลังพ่เศษได้ อยากม่่พลังแบบไหน 

“ขยายตัวให้เที่่าจักรวาลและพื่ังทีุ่กสิ�ง 

ทุี่กอย่างในม่อเดื่ียว” 

คุุณอยากที่ำาอะไรก่อนตาย “อยากรู ้ 

ว่าช้ีวิตหลังความตายเป็นยังไง” ถึ้าได้ 

เก่ดใหม่่ชีาต่หน้า คุุณจำะเก่ดเป็นอะไร  

“ไม่ขอเกิดื่” 

นักร้อง

กฤษณะ (ริม) ปานดอนลานRIM
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