


ประกาศเพิ่่�มเต่ิม

เร่�อง มาติรการป้องกันการแพิ่ร่ระบาดของโรคต่ิดเช่ื้�อไวรัส (COVID-19)

จากประกาศฉบับััลงวัันที่่� 19 กุมภาพัันธ์์ 2563 เร่�อง ข้้อแนะนำาสำำาหรับัผู้้้บัริหารและพันักงานที่่�ม่ควัามจำาเป็นต้้องเดิินที่างไปต้่างประเที่ศ 

ไดิ้แก่ สำาธ์ารณรัฐประชาชนจน่ ญี่่�ปุ�น สำาธ์ารณรัฐเกาหล่ (เกาหล่ใต้้) สำาธ์ารณรัฐจ่น (ไต้้หวััน) สำหรัฐอเมริกา เข้ต้บัริหารพัิเศษฮ่่องกง เข้ต้บัริหาร

พิัเศษมาเก๊า มาเลเซี่ย เวั่ยดินาม สำิงคโปร์ นั�น

บัริษัที่ บัุญี่รอดิบัริวัเวัอร่� จำากัดิ และบัริษัที่ในเคร่อ ม่มาต้รการป้องกันการแพัร่ระบัาดิข้องโรคต้ิดิเช่�อ (COVID-19) เพัิ�มเต้ิม ดิังน่�

1. พันักงานที่่�กลับัจากประเที่ศที่่�มค่วัามเสำ่�ยงข้้างต้้น ให้พันักงานแจ้งข้อผู้้้บัังคับับััญี่ชา Work@Home เป็นเวัลา 14 วััน นับัถััดิจากวัันที่่� 

เดิินที่างถึังประเที่ศไที่ย เม่�อครบั 14 วััน ข้อให้นำาใบัรับัรองแพัที่ย์โรงพัยาบัาลรัฐบัาลและเอกชนนำามาแสำดิงว่ัาปกติ้ จึงอนุญี่าต้ให้มาปฏิิบััติ้งานต้ามปกติ้

2. พันักงานที่่�มอ่าการป�วัยเข้้าเกณฑ์์กลุ่มเสำ่�ยง ให้แจ้งผู้้้บัังคับับััญี่ชาต้้นสำังกัดิที่ราบั และ HR ที่ราบัดิ้วัย

3. ในกรณ่พันกังานจำาเปน็ต้อ้งต้ดิิต้อ่นำาบัคุคลภายนอก (ค้ค่า้ ผู้้ม้าต้ดิิต้อ่ หร่อครอบัครวัั) ใหพ้ันกังานต้รวัจสำอบับัคุคลภายนอกวัา่ ไดิเ้ดินิที่าง 

จากประเที่ศที่่�ม่ควัามเสำ่�ยงหร่อไม่ หากต้รวัจสำอบัพับัข้อให้งดินำาบัุคคลภายนอกเข้้ามาภายในบัริษัที่

จึงประกาศมาเพั่�อที่ราบัพัร้อมน่� ข้อควัามร่วัมม่อพันักงานให้ควัามสำำาคัญี่ในเร่�องน่� และถั่อปฏิิบััติ้ต้ามประกาศน่�โดิยเคร่งครัดิ

ประกาศ ณ วัันที่่� 24 กุมภาพัันธ์์ 2563



ขอให้้ติ่ดติามประกาศคำาสั�งของบร่ษััทฯ ฉบับถััดไปท่� https://myclub.boonrawd.co.th 

ซึ่่�งมาติรการจะม่การปรับเปลี่่�ยนติามสถัานการณ์ต์ิ่อไป
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ผมเริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ 16 ได้ มาหยุดสูบ

ประมาณ 5 ปีที่แล้ว สูบมารวม 30 ปีนิดๆ ยอมรับว่า

คดิถงึมาก และตอนหยดุน้ันไม่ได้กะหยดุแต่เป็นเพราะ

สขุภาพ มคีวามจ�าเป็นต้องหยดุกเ็ลยหยดุ แต่นานๆ ท ี

ก็ขอนิดหน่อย ไม่คิดว่ามีผลลบมากมายแต่อย่างใด 

และก็ได้ไปอ่านบทความหน่ึงในหนังสือ Esquire 

ภาษาอังกฤษ เขาเขียนได้ถูกใจมาก คือเรื่องของการ

เปลีย่นแปลงของวฒันธรรมในเร่ืองของการเลกิสบูบหุร่ี

ใช่ครับ อ่านถูกต้องแล้ว การหยุดสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมในบางจดุได้ สมยัก่อนเมือ่เราทานอาหารเยน็

เสร็จ กลุม่ทีส่บูบหุร่ีมกัจะเป็นชาย ก็จะเข้าห้องสบูบหุรี ่ดืม่เหล้าหลงัอาหาร

เพื่อช่วยในการย่อย และก็คุยเรื่องการเมืองหรือธุรกิจต่อได้ หลายครั้งก็จะ

มกีารท�าการตกลงได้เลยในห้องน้ัน ต่อมาเมือ่ผูห้ญิงสบูบหุร่ีกนัมากขึน้ เรา

ผูช้ายกจ็ะแย่งทีจ่ะจดุบหุร่ีให้ผูห้ญงิ ผูห้ญงิคนไหนสนใจผูช้ายคนไหนก็จะ 

หยิบบุหรี่ขึ้นมาต่อหน้าเขา ผู้ชายก็จะรีบจุดให้ทันที ถ้าไม่รู้จักกันก็จะเป็น

จุดแนะน�าตัวเองได้ มันเซ็กซี่ดีจริงๆ ผมเองเป็นคนชอบดูผู้หญิงถือบุหร่ี 

บางคนหน้าตาสวยงามแต่ถือบุหร่ีไม่เซ็กซี่เลย แถมสูบปุ๋ยๆ ไม่เป็นอีก 

ภาพรวมกเ็ปลีย่นไปได้เลยครับ มคีนหน่ึงแก่กว่าเยอะและเป็นอดตีนางงาม 

ผมอายุ 13 ได้ เธอหยิบบุหรี่ขึ้นมา ผมรีบคว้าไฟแช็คจากบนโต๊ะทานข้าว 

ตรงหน้าเธอมาจดุให้เลย ทีฮ่าวายด้วยอกี ยงัจ�าซนีน้ันได้สนิท ถอืเป็นศิลปะ

ในการคบหาสมาคมทีห่ายไปแล้วจริงๆ ในสมยันี ้ทกุอย่างตรงๆ กนัไปเลย 

ไม่มีลูกเล่นแบบสมัยก่อน 

นอกจากน้ี เร่ืองของการเปิดเสรีการขายกญัชาทีด่แูล้วจะมกีารเปิด

มากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ ก็ดูจะตลกดี เพราะสมัยหนึ่ง การสูบกัญชา หรือ

ฝิ่น หรือใบยาชนิดอื่นๆ เป็นเพื่อทางการแพทย์ในหลายแห่ง และบ้างก็

เป็นทางสังคม บ้างก็ถือเป็นวัฒนธรรม แต่ละอย่างค่อยๆ กลายสภาพ

มาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายไปแล้ว เช่น สมัยก่อนพวกเผ่าอินเดียนแดง

ของอเมริกาใต้ก็สูบกัญชากนัเป็นเร่ืองปกติ หรือแม้กระทัง่โคเคนทีม่าจาก 

ใบโคคา มาจนถึงยคุสมยัวคิตอเรียนองักฤษ ก็ใช้มอร์ฟีนหรือโคเคนเป็นยา 

อันนี้ได้ความรู้จากที่ไปดูนิทรรศการ Sherlock Holmes และการสูบฝิ่น  

ซึง่ได้รับการสนบัสนุนจากองักฤษ และกลายไปเป็นสงครามฝ่ินทีม่ผีลร้าย 

ต่อจีนแสนสาหัส ในไทยถือฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสมัยต้นรัชกาล 

ที่ 9 นี้เอง คิดกลับไปแล้วน่าสนใจมากว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้มีการมอง

เปลี่ยนไป แต่สุดท้ายแล้ว การก�าหนดกฎระเบียบก็มาจากมนุษย์ทั้งสิ้น 

จากความเข้าใจที่แตกต่างไปในแต่ละยุคสมัยและผลเสียจากการเสพ  

หากผมบอกตามความจริงว่า การก�าหนดกฎระเบียบ

หลายอย่างก็มาจากคนขาวเสียส่วนใหญ่ ก็คงจะโดน

เล่นงานแน่ว่าพูดเหยียดหยามสีผิว สมัยนี้กฎระเบียบ

เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ เรื่อง จนท�าให้คนจะท�าอะไร พูด

อะไร คิดอะไร ต้องระมัดระวังมากข้ึนมาก ศิลปะ

สวยงามหลายอย่างกเ็ลยหายไปด้วย สมยัก่อนทีไ่ม่นาน 

มานี้เอง ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ผิวปากให้ผู้หญิง 

เขาท�าท่าอาย แต่เขาชอบนะครับ มองกลับมาอย่าง

พอใจแต่อาจจะท�าเป็นไม่ชอบ มาท�าตอนน้ีโดนแจ้งจบั 

เข้าคกุได้เลย ทีอ่เมริกานะ การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์

โดยมนุษย์เราจงึเป็นทีม่าของเร่ืองเด่นในฉบบัน้ี เราไม่ได้จะบอกว่าการสบู

หรือเสพเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี แต่เป็นเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงในมุมมอง

จากอดตีมาสูปั่จจบุนั เป็นเร่ืองทีน่่าสนใจโดยเฉพาะส�าหรับคนทีไ่ม่รู้เร่ือง

มาก่อน เรียกว่าเปิดปีใหม่มา และศตวรรษใหม่ด้วย ก็น�าเรื่องมืดๆ มา

น�าเลย แต่ก็ต้องขอย�้าว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า แต่ก็ถือเป็นการ

เลอืกส่วนตวั ส่วนการเสพยาเสพตดิน้ันผดิกฎหมายโดยสิน้เชงิครับ เดีย๋ว

จะหาว่าไม่บอก 

ปีนี้หนูดุจริงๆ เปิดปีมาก็เจอเรื่องไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลีย สัตว์ตาย

เป็นหลักล้าน ตกใจมากๆ แล้วก็ตามด้วยอิหร่านกับอเมริกาทะเลาะกัน

จนกลัวว่าจะเกิดสงครามในแถบน้ันอีก อังกฤษเองก็มีแต่ข่าวคนแทงกัน 

เกือบทุกวัน ตามมาติดๆ ด้วยโรคระบาด โคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 

แรกๆ ก็ตามข่าวไปเร่ือยๆ ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่แล้วมันก็ใกล้ตัวมา

เร่ือยๆ มีแผนไปฮ่องกงกับญี่ปุ่นก็ต้องยกเลิกไป ภายในเวลาเดือนเดียว 

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกวันไปในทางที่ไม่ดี บางประเทศ เช่น อิตาลี 

ทีอ่ยูด่ีๆ  จ�านวนคนติดเช้ือก็พุง่พรวดเกอืบจะข้ามคืน จ�านวนคนตายกม็าก

ขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ จ�านวนคนติดเชื้อทั่วโลกก็เข้าหลักแสนแล้วจน WHO 

ออกมาแถลงแล้วว่าเป็น pandemic หรือเป็นการระบาดระดบัโลก น่ากลวั 

จริงๆ เขียนข้อความน้ีอยู่ ข่าวก็เข้ามาว่าคนไทยติดเช้ือจากคนฮ่องกง 

พุง่พรวดเลย ด้วยสถานการณ์เปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่ม่ดทีกุๆ วนั กต้็อง

ขอให้ทุกคนระวังตัวเองให้มากขึ้นนะครับ และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของบริษัทอย่างเคร่งครัด การนึกถึงสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง

เป็นสิง่ส�าคญัมากครับ คงต้องหยดุไปต่างประเทศแล้วและลดการไปเทีย่ว 

ในทีส่าธารณะ ล้างมอืบ่อยๆ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดมอืเยอะๆ ผมเองคงได้แต่ 

เพียงขอให้ทุกคน stay safe นะครับ PEACE 

สรวิช ภิรมย์ภกัดี

ขอคำ�แรก
บทบรรณ�ธิก�ร
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www.idnes.cz | www.wired.com





ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ ครั้งที่ 7
@ เชียงราย I 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 

เทศกาลดนตรีที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ “Farm  

Festival On The Hill” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์)  

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย มีกิจกรรมให้ทุกคน 

ได้สนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต อิ่มอร่อย

กบัมหกรรมอาหารกว่า 100 ร้านค้า เพลดิเพลนิไปกบัโชว์บอลลนู

แสงสีเสียง ลานกิจกรรมลีโอแลนด์ สกู๊ตเตอร์ทัวร์ ซิปไลน์  

โซนตลาดนัดศิลปะ ฯลฯ 
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SHINE เมืองสิงห์ 
@ กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน สร้างสรรค์

มหกรรมไลฟ์สไตล์เฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ 

“SHINE เมืองสิงห์” ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงค ์

มักกะสัน งานน้ีชวนทุกคนมาสัมผัสกับ

ประสบการณ์แบบ Singha Experience 

เพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ๆ พร้อมรับ

ความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบทั้งชิม ช้อป 

เวิร์คชอป และคอนเสิร์ต ไปกับ 4 โซน

เด็ดที่พิถีพิถันคัดสรรมาแล้ว เรียกว่าได้

ทั้งความมัน สาระ และไอเดีย ครบ จบ 

ในงานเดียว 
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ผู้บริหารบุญรอดฯ เข้าร่วมโบราณราชประเพณี 
“เสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
@ กรุงเทพมหานคร I 12 ธันวาคม 2562

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษััท บุญรอด

บริวเวอร่ี จำากัด พร้อมด้วย นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ 

ผูจั้ดการใหญ ่นางณฐัวรรณ ภิรมย์ภักดี ทปีสวุรรณ ผู้อำานวยการ

สำานกังานสือ่สารองคก์ร และ นายวรวฒุ ิภริมยภ์กัด ีรองประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิัท บญุรอดเทรดดิง้ จำากดั เขา้ร่วมพระราชพธิี 

“เสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค เน่ืองในพระราชพธิบีรมราชาภิเษัก ปีพทุธศักราช 2562” 

ณ บรเิวณสวนหลวงพระราม 8 โดยมีพนกังานของ บริษัทั บุญรอด 

บริวเวอรี่ จำากัด และบริษััทในเครือกว่า 100 คน เป็นจิตอาสา

คอยบริการนำ้าดื่มสิงห์แก่ผู้มาร่วมงานในจุดต่างๆ 
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ร้อยดวงใจ สายใยสิงห์ ครั้งที่ 17
@ ชลบุรี I 20-22 มกราคม 2563

บริษัทั บญุรอดเทรดดิง้ จำากดั จดังานร้อยดวงใจ สายใยสงิห์ 

ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จ.ชลบุรี  โดยมี

ทมีผูบ้ริหาร 191 คนและตวัแทนจำาหน่าย 220 ร้านค้ามาร่วมงาน 

ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ ตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ สยาม  

คันทรีคลับ กิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระที่ จ.ฉะเชิงเทรา และพิธี

ทำาบุญตักบาตรร่วมกัน 
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Singha Park Chiang Rai International Valentine 
Balloon Fiesta 2020 
@ เชียงราย I 12-16 กุมภาพันธ์ 2563

งานแสดงบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน  

ครั้งที่ 5 ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ให้คู่รักได้มาสวีทหวานและ

จดทะเบียนสมรสกันในงาน พร้อมมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ 

การแข่งขันบอลลูนนานาชาติ งานแสดงโชว์บอลลูนริมทะเลสาบ 

คอนเสิร์ตสุดมันจากทัพศิลปินช่ือดัง โขนกลางแปลง มหกรรม

อาหารกว่า 60 ร้านค้า 

นายวนัชัย จงสทุธานามณี นายกเทศมนตรี 

นครเชยีงราย ประกาศแต่งตัง้ นายสนัต ิภริมย์ภกัด ี

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัทั บญุรอดบริวเวอร่ี 

จำากัด เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” ของเทศบาล

นครเชียงราย เน่ืองด้วยนายสันติเป็นบุคคลที่

ริเร่ิมโครงการมากมายเพือ่สร้างความสขุทีย่ัง่ยนื

ให้กับประชาชนชาวเชียงราย 

เทศบาลนครเชียงราย
ยกให้ “คุณสันติ” เป็น
พลเมืองกิตติมศักดิ์
@ เชียงราย I 15 กุมภาพันธ์ 2563
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ฉลอง 7 ปี Singha Magazine
@ กรุงเทพมหานคร I 27 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอด 

ทีมงาน Singha Magazine จัดงานเลี้ยงครบรอบ 7 ปี ใน

บรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้า

พิพิธภัณฑ์สิงห์ โดยจัดกิจกรรมที่เน้น entertain ผู้อ่าน ตั้งแต่ 

“ดูดวง” ซึ่งทีมงานได้เชิญหมอดูช่ือดังทั้งศาสตร์ไพ่ยิปซีและ

โหราศาสตร์ไทยมาทำานายให้ชาวสิงห์ถึงที่ กิจกรรมถ่ายภาพ 

ข้ึนปกนิตยสารและเล่นเกมชิงของรางวัลมากมาย ในงานยังม ี

อาหารเลิศรสหลากหลายและวงดนตรีจากพี่น ้องชาวสิงห์ 

นอกจากน้ี ทุกคนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันเขียนการ์ดถึงอนาคต

ในหัวข้อ “อีก 3 ปีข้างหน้า บุญรอดฯ จะเป็นยังไง” ซึ่งทีมงาน

จะเปิดอ่านในอีก 3 ปีข้างหน้า

ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกับเราในคร้ังน้ี  

จากน้ีเรากจ็ะร่วมกนับนัทกึข้อมลูและเร่ืองราวของบญุรอดฯ ต่อไป 

แล้วพบกันใหม่ในงานเลี้ยงฉลองครั้งหน้า 
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สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด  
เข้าขอบคุณ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

“บิ๊กฮั่น” นายมิตติ ติยะไพรัช ที่ปรึกษัา

ทีม พร้อมด้วย มาดามฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช 

ประธานสโมสร “กว่างโซ้งมหาภัย” สิงห์ 

เชียงราย ยูไนเต็ด ยอดทีมแชมป์ไทยลีก 2019 

เข้าพบ นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษััท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด เพื่อ

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนทีมจนประสบความ

สำาเร็จ คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 

7 พฤศจิกายน 

SBC ต้อนรับคณะรัฐบาล
จากประเทศอิสราเอล 

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ได้นำา

เชิญ Director General, Ministry of Economy 

and Industry ของรัฐบาลประเทศอิสราเอลและ

คณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ของ 

บริษััท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด จ.นครปฐม เพื่อ

หาโอกาสด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทย

และประเทศอิสราเอลในด้านเทคโนโลยีการผลิต

12 พฤศจิกายน 

SBC ต้อนรับคณะเยี่ยมชม
จากสถาบัน Asian School of 
Business (ASB)

บรษัิัท สงิห์ อนิเตอร์เนช่ันแนล เฮดควอร์เตอร์ 

จำากัด นำาคณะนักศึกษัาฝึึกงานจากสถาบัน  

Asian School of Business (ASB) เข้าเยี่ยมชม 

กระบวนการผลติเบียรข์อง บรษัิัท สงิห ์เบเวอเรช 

จำากัด ที่ จ.นครปฐม

13 พฤศจิกายน 

โซดาสิงห์เปิดตัวแคมเปญ “ไปให้สุด

อย่าหยุดซ่า” ดึง “โต้ง-ทูพี” เป็นพรีเซนเตอร์

ตอกยำ้าภาพลักษัณ์แบรนด์พร้อมนำาทัพศิลปิน

ลุยคอนเสิร์ต “ซ่า Day by Soda Singha”  

ทั่วประเทศ พร้อมสร้างแบรนด์ให้เป็นแรง

บันดาลใจของคนรุ่นใหม่ โดยใช้การสือ่สารผ่าน

มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง

บรษัิัท บญุรอดเทรดดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล  

จำากัด ได้นำาลูกค้าบริษััท Oriental Merchant 

Pty Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชม 

กระบวนการผลิตและตรวจสอบโรงงานที ่ 

บริษััท ปทุมธานีบริวเวอร่ี จำากัด เพื่อรับรอง

มาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ประจำาปี 2562

นายปิติ และ นางวรนุช ภิรมย์ภักด ีพร้อม

คณะทำางานมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี เดินทางลง 

พื้นที่ อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง ที่หอประชุม

โรงเรียนบ้านนำ้าจำา เพื่อมอบทุนการศึกษัาให้

กบันักเรียนโรงเรียนบ้านนำา้จำาและโรงเรียนเมือง

ปานวทิยา พร้อมกนัน้ียงัได้มอบอปุกรณ์ทางการ

แพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมอืงปานด้วย โดยมผีอ.

โรงเรียนบ้านนำ้าจำา ผอ.โรงเรียนเมืองปานวิทยา 

พร้อมด้วยผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลเป็นผูรั้บมอบ 

โซดาสิงห์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ 
“โต้ง–ทูพี”

ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลียเข้า
เยี่ยมชม PTB

มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมส่งมอบ
โอกาสทางการศึกษา

16 พฤศจิกายน 13 พฤศจิกายน 9 พฤศจิกายน
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บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เข้าขอบคุณ 
บุญรอดฯ ที่ให้การสนับสนุนจน 
ประสบความส�าเร็จ

นายวรเดช กฤตยาเกียรณ ผูแ้ทนสโมสร

ฟุตบอลบจีี ปทมุ ยูไนเต็ด พร้อมดว้ย นายสุรชาติ 

สารีพิมพ์ และ นายศิวกร แสงวงศ์ นักฟุตบอล 

ของทีม เข้าพบ นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักด ี 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษััท บุญรอด 

เทรดดิ้ง จำากัด เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

จนประสบความสำาเร็จคว้าแชมป์ไทยลีก 2 

พร้อมเลื่อนชั้นไทยลีก 1 ในฤดูกาลหน้า 

21 พฤศจิกายน 

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 
มลูนิธิพระยาภริมย์ภกัดมีอบทนุการศกึษัา

ให้บุตรพนักงาน บรษิััท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

และบริษััทในเครือ โดย นายสันติ ภิรมย์ภักดี 

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ 

นายปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ 

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ยังได้มอบทุน

การศึกษัาส่วนตัวเพิ่มให้กับบุตรและธิดาของ

พนักงานที่มีผลการเรียนดีที่สุดในแต่ละระดับ

การศึกษัาด้วย พิธีมอบจัดข้ึนที่หอประชุมใหญ่

บริษััทบุญรอดฯ

27 พฤศจิกายน

สิงห์อาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยหนาว 

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด นำากลุ่ม 

สิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษัาสิงห์อาสาภาค

เหนอื-ต่างชาตไิปมอบเสือ้กนัหนาวกว่า 2,000 ตวั 

ให้กับประชาชนทีป่ระสบภัยหนาวบนดอยในพืน้ที่

ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมทั้ง 

จดัเลีย้งอาหารกลางวันให้กับเดก็ๆ และประชาชน

ในพื้นที่ ณ  โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด. อนุสรณ์) 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทั้งน้ี มูลนิธิพระยา

ภิรมย์ภักดีได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนำา

หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ออกตรวจสุขภาพชาวบ้าน

และนักเรียนที่โรงเรียนดอยแสนใจด้วย 

28 พฤศจิกายน 

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ 

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด มอบรถตู ้

พยาบาล 1 คัน (เป็นการส่วนตัว) ให้กับ 

ผู้ยากไร้เพื่อสนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัด 

ภาคกลาง พร้อมกนัน้ี นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภกัดี  

ทีปสวุรรณ ผูอ้ำานวยการสำานักงานสือ่สารองค์กร 

ได้มอบเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (เป็นการ

ส่วนตัว) เพื่อใช้ในรถตู้พยาบาลคันดังกล่าว 

โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ธรรมนูญ วิถี 

แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ

คณะผู ้แทนรัฐบาลจากเมืองจูมาเตียน 

มณฑลเหอหนาน (Henan Zhumadian City  

Government Delegation) ประเทศจีน เข้า

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษััท สิงห์ 

เบเวอเรช จำากัด จ.นครปฐม

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหาร 

บริษัทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั เป็นผูแ้ทนบริษัทั

เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวง 

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะ 

ผูร่้วมสนับสนุนกิจกรรมวิง่การกศุล “วิง่เพือ่หวัใจ 

ไปด้วยรัก” ที่จัดขึ้นใน จ.ชลบุรี เพื่อหารายได้ 

จัดซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์

ในการผ่าตัดโรคหัวใจและช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

บางส่วนที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระได้ 

คุณวุฒา มอบรถพยาบาล 
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 

SBC ต้อนรับคณะ Henan 
Zhumadian City Government 
Delegation

บญุรอดฯ ร่วมสนบัสนุนวิง่การ
กศุล “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก”

4 ธันวาคม 28 พฤศจิกายน24 พฤศจิกายน 
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น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
“ในหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด โดย  

นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทั สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ จำากดั และ นางณัฐวรรณ 

ภิรมย์ภักดี  ทีปสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงาน

สื่อสารองค์กร บริษััท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร ณ ท้องสนามหลวง 

เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง

รัชกาลที่ 9 จากน้ัน นายสรวิชได้ร ่วมพิธี

ถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรม

ฉายาลักษัณ์ของพระองค์เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภกัดแีละน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคณุ 

5 ธันวาคม 

ต้นคริสต์มาสยักษ์จากขวดน�้า
พลาสติกสูงที่สุดในโลก 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดทำาต้นคริสต์มาส

ทีส่งูทีส่ดุในโลกจากขวดนำา้พลาสติกทีใ่ช้แล้วกว่า 

100,000 ขวด มีความสูงถึง 29 เมตร เพื่อสร้าง 

แรงบันดาลใจให้ประชาชนทิ้งขยะรีไซเคิลอย่าง

ถูกวิธีและเป็นการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติก 

ต้นคริสต์มาสขวดพลาสติกน้ีเมื่อนำามาประดับ

ประดาและเปิดไฟได้ให้ความสวยงามตระการตา 

จนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก 

6 ธันวาคม - 12 มกราคม 

มูลนิธิจ�านงค์ ภิรมย์ภักดี มอบทุน
ให้คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษััท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากดั ในฐานะประธานมลูนิธิจำานงค์ ภริมย์ภักด ี

มอบทุนการศึกษัาให้กับคณะแพทยศาสตร์  

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

ที่โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

บคุลากรภาควชิาออร์โธปิดกิส์รวม 1,000,000 บาท 

แบ่งเป็นทุนปีละ 100,000 บาท ต่อเนื่อง 10 ปี  

โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธ์ิ ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นผู้รับมอบ 

11 ธันวาคม 

บริษัทั บญุรอดเทรดดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จำากดั นำาผูแ้ทนจำาหน่ายบริษัทั Di-Vine Cellars 

จากมัลดีฟส์ และ บรษิััท Holiday Marine จาก

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ เข้าเยีย่มชมกระบวนการ

ผลิตที่ บริษััท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด รวมทั้ง

ได้อบรมการใช้อุปกรณ์เบียร์สดให้กับพนักงาน

ของ BRTI และ BRT 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จัดการแข่งขันวิ่ง 

แอดเวนเจอร์รายการ “เดอะ สิงห์ ออบสตาเคิล 

เทรล ซีรี่ส์ 2019” หรือ “สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า” 

ปีที่ 6 บรรยากาศสนามแข่งขันสุดท้ายเป็นไป 

อย่างคกึคกั มนัีกวิง่ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน 

ท ่ามกลางสังเวียนแข ่งขันที่แวดล ้อมด ้วย

ธรรมชาติที่สวยงามของไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย 

โดยแชมป์ตกเป็นของทีมบ่อนำ้ามันฝึาง

กลุ ่มสิงห์อาสา โดย บริษััท บุญรอด 

บริวเวอร่ี จำากัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักด ี

ร ่วมด้วยเครือข่ายนักศึกษัาสิงห์อาสาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัย

นเรศวร ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 300 ตัว  

ให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ที่ประสบภัยหนาว ณ 

บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 ต.นาแห้ว จ.เลย 

PTB ต้อนรับลูกค้าจากมัลดีฟส์และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า ปี 6สิงห์อาสาลุยมอบเสื้อกันหนาว 
ที่ ต.นาแห้ว

18 ธันวาคม 8 ธันวาคม 5 ธันวาคม 
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BGC เข้ารับพระราชทาน 
เข็มที่ระลึกมูลนิธิอุทกพัฒน์

สมเด็จพระกนิษัฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน ์

ในพระบรมราชูปถัมภ ์แก ่ นายศิลปรัตน ์  

วัฒนเกษัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษััท 

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด (มหาชน) ใน

ฐานะผู้สนับสนุนโครงการของมูลนิธิอุทกพัฒน์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการบีจีซี 

รักษั์นำ้า ณ ห้องประชุมสำานักงาน กปร. เขต

บางพลัด กรุงเทพฯ

23 ธันวาคม 

PTB ต้อนรับลูกค้าจาก
ประเทศอังกฤษ

PTB ต้อนรับ กลุ่ม Social Media 
Influencers จากสหรัฐอเมริกา

บริษัทั บญุรอดเทรดดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล 

จำากัด นำาลูกค้าจากผับ Maxicana ประเทศ

อังกฤษั เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตที่ บริษััท 

ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

บริษััท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำากลุ่ม 

Social Media Influencers จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

ณ บรษิััท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด เพื่อเผยแผ่

วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอาหารไทย

ออกสู่สายตาชาวโลกผ่านการเขียนบล็อกทาง 

อินสตาแกรมและเฟสบุ๊คแอพพลิเคชั่น

13 มกราคม 13 มกราคม 

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร บรษิััท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด 

เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟตุบอล 

“ลีโอ ปรีซีซั่น คัพ 2020” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 

3 ล้านบาท ที่หอประชุมใหญ่ บรษิััท บุญรอด

บริวเวอร่ี จำากัด โดยมีผู้แทนจากสโมสรต่างๆ 

และสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมงานกันอย่าง

คับคั่ง สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งสิ้น 15 นัด 

เร่ิมดวลแข้งนัดแรกเมื่อวันที่ 18 มกราคม 

ที่ผ่านมา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : LEO Thailand

บริษััท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด โดยนาย

สันติ ภิรมย์ภักดี พร้อมนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

คุณหญิงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี พลเอกชัยณรงค์ 

หนุนภักด ีและ นายณยัณพ ภริมย์ภกัด ีร่วมเป็น 

เจ้าภาพในงานสวดพระอภธิรรม พนัเอกประพฒัน์ 

จนัทร์โอชา บดิาของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนใน 

“กองทุนรักษัาผู้ป่วยด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็น

พระราชกศุลแด่รัชกาลที ่9” ทีศ่าลา 9 วดัโสมนัส

ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ 

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด เป็นประธาน

ในพิธีมอบเกียรติบัตรเกษัียณอายุการทำางาน 

ประจำาปี 2562 ให้แก่ผู ้บริหารและพนักงาน 

บริษััท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด และบริษััท 

ในเครือ ณ ห้องประชุมกรรมการ บริษัทั บญุรอด 

บริวเวอรี่ จำากัด 

เปิดตัวการแข่งขันฟุตบอล 
“ลีโอ ปรี-ซีซั่น คัพ 2020” 

บุญรอดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
สวดพระอภิธรรมบิดาของนายก
รัฐมนตรี 

พิธมีอบเกยีรตบิตัรเกษยีณอายุ 
ประจ�าปี 2562

14 มกราคม 13 มกราคม 19 ธันวาคม 
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สิงห์ ปล่อยแคมเปญ “เกี่ยวช่วย
โลก” ชวนคนไทยดื่มน�้าขวดแก้ว 

นำ้าดื่มสิงห์ลุยแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” 

ด้วยการชวนให้ผู ้บริโภคหันมาดื่มนำ้าสิงห์ใน

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมากข้ึนในชีวิตประจำาวัน 

เพื่อให้เป็นไปตามแกนการลดขยะภายใต้กรอบ 

3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle  

นอกจากนี ้บริษััทฯ ได้ระบขุ้อความ “เกีย่วช่วยโลก” 

ลงบนฝึานำ้าดื่มสิงห์ขวดแก้วด้วยเพื่อสื่อให ้

ผูบ้ริโภครับรูแ้ละตอกยำา้แคมเปญให้เป็นทีจ่ดจำา

แก่ผู้บริโภคมากขึ้น 

15 มกราคม

สิงห์ปาร์ค เชียงราย คว้า
มาตรฐาน ASIAGAP และ JGAP 
รายแรกของไทย 

งานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ 
“104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี
วิถีแห่งศรัทธา” 

นายพงษ์ัรัตน์ เหลอืงธำารงเจริญ กรรมการ

ผู้จัดการ บรษิััท สิงห์ปาร์ค เชียงราย  จำากัด 

เข ้ารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเกษัตร

ปลอดภยั ASIAGAP และ JGAP ซึง่เป็นมาตรฐาน

ความปลอดภัยสูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ ่นรับรองว่า 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษัตรที่ปลูกจาก “สิงห์ปาร์ค 

เชยีงราย” ปลอดภยั นำาไปขายที่หา้งสรรพสนิค้า

ช้ันนำาของประเทศญ่ีปุน่ได้ ถอืเป็นบริษัทัรายแรก

ในไทยที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว

ฝ่ึายกจิกรรมพเิศษั 1 ร่วมกับ คณะกรรมการ 

จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากนำ้าโพ 

ประจำาปี 2563 จดังานใหญ่ประจำาเทศกาลตรุษัจนี 

ของ จ.นครสวรรค์ “งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ 

ปากนำา้โพ” ทีแ่สดงถงึอตัลกัษัณ์ความเก่าแก่และ

ความอลงัการกว่า 100 ปี โดยมไีฮไลต์สำาคญั คอื 

ขบวนแห่มงักรทองสดุย่ิงใหญ่ การเชดิสงิโต และ

ความสวยงามของขบวนเจ้าแม่กวนอมิ นอกจากน้ี 

ยังมีการแสดงและร้านอาหารอีกมากมาย

28 มกราคม

18-29 มกราคม 

นายสุรชัย ชาญอนุเดช Chief Executive 

Officer และทีมงานจาก บริษััท ซานตา เฟ่  

(SANTA FE) ได ้เข ้าเยี่ยมชมโรงงานของ 

บรษิััท วราฟู้ด แอนด์ ดริ๊ง จำากัด โดยมี นาย 

เทอดศักดิ์  เ กียรติสุขเกษัม Managing  

Director ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมประชุมหา

แนวทางการพัฒนาสินค้าสำาหรับตลาด Food 

Service ทั้งในและต่างประเทศ

สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมสนับสนุนเทศกาล

สุดท้าทายทางความคิดแห่งยุคสมัย “บางกอก

แหวกแนว 2020” เทศกาลที่รวมกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้ที่ใจกลางเมืองเก่า  

โดยมีกิจกรรมทั้งการเสวนาที่จะกระตุกต่อมคิด 

เวิร์คชอปที่สนุกสนาน รวมทั้งคอนเสิร์ตและ

ภาพยนตร์ท่ีมาสร้างความบันเทิงและความ

ประทับใจสำาหรับคนทุกเพศทุกวัย 

สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ โดย สำานักงานส่งเสริม 

กีฬา จัดโครงการ Singha Grand Slam  

Experience ปี 6 เพื่อนำานักกีฬาเทนนิสเยาวชน

ไทยไปเรียนรู ้ชีวิตการเป็นนักเทนนิสอาชีพ

ในระดับแกรนด์สแลมที่ประเทศออสเตรเลีย 

พร้อมทั้งชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม 

ออสเตรเลียนโอเพ่นถึงขอบสนาม โดยมีนัก

เทนนิสรุ่นพี่อย่าง ดนัย  อุดมโชค และ วรัชญา 

วงค์เทียนชัย อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยนำาทีม

แบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้กับน้องๆ ในการก้าวไปแข่งขันเวทีระดับโลก 

วราฟู้ด ให้การต้อนรับทีมงาน
จาก ซานตา เฟ่

สิงห์ สนับสนุนงานเทศกาล
บางกอกแหวกแนว ครั้งที่ 3

โครงการ Singha Grand Slam 
Experience ปี 6 

29 มกราคม 

1-2 กุมภาพันธ์ 15-21 มกราคม 
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REVIEW / พิพิธภัณฑ์สินค้าเลียนแบบ

ประเทศไทยก็ข้ึนช่ือเรื่อง “ของก๊อป” ไม่แพ้ใครในโลก และไม่ใช่ของแบรนด์เนมเท่าน้ันที่ถูก 

ท�าเลียนแบบออกมาขาย ของราคาถูก ของเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ�าวันก็ถูกท�าปลอม  

แล้วเอามาขายท่ัวไปเหมือนกัน ของก๊อปพวกนี้มีอะไรบ้าง เราจะพาทุกคนไปดูกันที่ 
“พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ” ที่จะช่วยให้เราสังเกตเป็นมากขึ้นว่า 

แบบไหนของจริงแบบไหนของปลอม 

เรื่องและภาพ: Singha Magazine

ที่่�มา
พพิธิภัณฑ์สนิค้าเลยีนแบบติลลกีแีอนด์กบิบนิส์เปิดมาแล้วกว่า 30 ปี เกดิจากไอเดยีของ 

คณุเดวดิ ไลน์แมน หุน้ส่วนอาวโุสของ บริษัท ติลลกิแีอนด์กิบบนิส์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั  

ซึ่งเป็นส�านักงานกฎหมายช้ันน�าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�านักกฎหมายแห่งน้ีท�าคดี 

ด้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หลายคดี มีของก๊อปตัวอย่างเก็บไว้ไม่ต�่ากว่า 4,000 ชนิด จึงได้

น�ามาจัดแสดงวางเปรียบเทียบกับของจริงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 

Museum of Counterfeit Goods 
Tilleke & Gibbins

“พิพิธภัณฑ์สินค้าเลียนแบบ”

(ซ้ายไปขวา) คุณจงดี เนตรถนอมศักดิ์ คุณดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ (ซ้ายไปขวา) คุณจงดี เนตรถนอมศักดิ์ คุณดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ 
และ คุณสมบูรณ์ เอื้อธีรศรัณย์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และ คุณสมบูรณ์ เอื้อธีรศรัณย์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
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ที่น่ีหมุนเวียนจัดแสดงสินค้ากันไป

เป็นรอบๆ เดิมทีสินค้าที่น�ามาจัดแสดงจะ

มเีพยีง 4 ประเภท ซึง่เป็นสนิค้ายอดนิยมที่

ถกูเลยีนแบบมากทีส่ดุ ได้แก่ เสือ้ผ้า เคร่ือง

หนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องส�าอาง แต่

ปัจจบุนัสนิค้าเลยีนแบบแทบจะครอบคลมุ

อยู่ในสินค้าทุกประเภทที่คนเราใช้ในชีวิต

ประจ�าวันจึงต้องมีการเพิ่มหมวดหมู่และ

แบ่งได้เป็น 14 ประเภท

เสื้อผ้า
ตัวอย่างเสื้อแบรนด์ Lacoste ที่ถูกปลอม

เยอะมากๆ ถ้าเป็นของแท้ เวลาสวมใส่

จระเข้จะหันไปทางซ้ายและลายบนตัว

จระเข้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์

รองเที่้า
ถ้าอยากได้รองเท้าแบรนด์แนมที่ sale  

หนกัมากกต็อ้งสอ่งกนันดินงึวา่ยีห่อ้ adidas 

หรือ abidas ความห่างของตัวอักษรตรง

ชื่อยี่ห้อก็บอกได้ 

นาฬิกาและแว่นกันแดด
สองอย่างนี้มักจะปลอมได้เหมือนมากและ

ค่อนข้างจะเสีย่งได้ของปลอมถ้าสัง่ซือ้ผ่าน

ออนไลน์ทีไ่ม่ใช่จาก shop ของร้านโดยตรง

เครื�องประดับ
เคร่ืองประดบัดขูองปลอมได้ยาก ถ้าดทูีตั่ว

ผลิตภัณฑ์แล้วแยกไม่ออกลองสังเกตจาก

แพคเกจจิง้จะเหน็ความแตกต่างได้ง่ายกว่า

 

เครื�องส�าอางและน�้าหอม
ความน่ากลวัของสนิค้าประเภทน้ี คือ การใช้ 

บรรจภุณัฑ์เป็นของแท้ แต่สนิค้าข้างในขวด

เป็นของปลอม ท�าให้แยกไม่ออกจนกว่า

จะลองใช้

สินค้าที่ติดแท็ก g (genuine) 

คือของแท้ 

สินค้าที่ติดแท็ก f (counterfeit)  

คือของปลอม 
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REVIEW / พิพิธภัณฑ์สินค้าเลียนแบบ

ยา
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงและเป็น

อันตรายมากหากเจอของปลอมเข้าไปก็ยังมี 

ผู้ปลอมแปลงมาวางขายเกลื่อนตลาด

งานที่่�ม่ลิขสิที่ธิ์
หนังสือปลอมที่ถ่ายเอกสารมาจากของจริง  

แบบนี้ถือว่าผิดลิขสิทธิ์ทั้งงานเขียน งานภาพ 

และการออกแบบรูปเล่ม

อาหารและของใช้ในบ้าน
แม้จะเป็นของที่เราคุ้นเคยและราคาถูกอยู่แล้ว 

แต่ถ้าไม่สงัเกตให้ดีๆ  ตอนซือ้ เราอาจจะได้กิน 

Overtime แทน Ovaltine ก็เป็นได้

เครื�องเข่ยนและอุปกรณ์ส�านักงาน
กาวยู้ฮูที่เราทาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะติด 

บางทีอาจไม่ใช่เพราะมันเสื่อมสภาพแต่เพราะ

มันเป็นของปลอม

เหล้าและบุหร่�
ของปลอมมักจะซ่อนอยู่ข้างในและเป็นของแท้

แค่บรรจุภัณฑ์ บางทีเมาแล้วกินเหล้าปลอม

เข้าไปก็อาจไม่รู้ตัวเหมือนกัน 

ชิ้นส่วนยานยนต์
ก๊อปทั้งคันแล้วดูออกง่ายเกินก็ก๊อปมันแค่บาง 

ช้ินส่วนซะเลย แต่ถึงจะก๊อปแค่ไฟหน้าหรือแฮนด์

มอเตอร์ไซค์กถื็อว่าปลอมอยูด่ี

เครื�องมือช่าง 
แม้แต่ไขควง คีม ก็มีของปลอมด้วย อะไร

พวกน้ีอย่าคิดว่าซื้อแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกัน 

เพราะอาจจะเกิดอันตรายขณะใช้งานได้

อุปกรณ์ไฟฟ้า
พอเข้าสู่ยุคดิจิตัลแบบนี้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้แบต

ใช้ไฟฟ้ายิ่งถูกปลอมแปลงหนักมากข้ึนจน 

ของปลอมระบาดไม่แพ้เสื้อผ้าแล้ว
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ของเบ็ดเตล็ด
ของเล่น ของตกแต่งบ้าน หรือเคร่ืองดนตรี 

ส่วนใหญ่จะเป็นการลอกเลยีนการออกแบบ 

และมกัจะต่างกนัทีส่แีละรายละเอยีดเพยีง

เล็กน้อย

นอกจากเดนิชมพพิธิภณัฑ์แล้ว ทีน่ี่มี

จัดอบรมเล็กๆ ให้ผู้มาเยือนได้รับความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดสินค้า

ลขิสทิธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญาด้วย เช่ือว่า 

หากใครได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี

คงจะพอรู้เท่าทันคนที่มาหลอกขายของ

ปลอมให้เรามากข้ึน และในอีกแง่หน่ึงก็

คงจะเข้าใจมุมของผู้ผลิตของแท้มากข้ึน

ดว้ยว่า เขาต้องล�าบากแค่ไหนกว่าจะสร้าง

ชิ้นงานคุณภาพขึ้นมาได้สักชิ้น 

ที่ตั้ง: ชั้นที่ 26 อาคารศุภาลัย แกรนด์  
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 

เปิด: วันจันทร์-ศุกร์ (08.00 - 17.00 น.) 

เข้าชมฟรี (โทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) 

ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-2056-5555 
หรือ www.tilleke.com 

ใครทีม่ทัีศนคตว่ิา “ใช้ของปลอมไม่เหน็ 
จะผดิตรงไหน” เราอยากให้ลองคิดถงึ
อกีมมุหนึง่ด้วยว่า “การใช้ของปลอม
คือการสนับสนุนการกระท�าที่ผิด
กฎหมาย” และจริงๆ แล้ว ยังมีสินค้า

ของแท้อีกมากมายท่ีแม้ไม่ใช่แบรนด ์

พรีเมี่ยม แต่ก็มีคุณภาพและราคาที่ 

จับต้องได้รอให้เราไปสนับสนุน



ภาพแกะสลักที่แสดงการเสพยาสูบทั่วโลก | ที่มา Harper’s New Monthly Magazine

เรื่องเด่น / วัฒนธรรมการเสพ
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ในอดีตที่โลกยังไม่เจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี มนุษย์น�าสมุนไพร

ธรรมชาตมิาใช้เป็นยารกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงสมนุไพรยาที่ใช้กันไปทัว่โลกมหีลาย

ชนิด แต่ที่เป็นที่สุดจริงๆ ต้องยกให้ ฝิ่น กัญชา โคคา ยาสูบ พืชแต่ละตัว 

ที่ว่านี้ หลายคนคงบอกว่านี่มัน “สารเสพติด” อันตรายชัดๆ 

ใช่แล้ว สารเสพติดพวกน้ีคือยาที่ขาดไม่ได้ของคนทั่วโลกมาก่อน  

แต่จะบอกว่าคนสมัยก่อน “ขี้ยา” ก็ไม่ใช่เพราะการเสพในยุคนั้นมันคือการ

บรโิภคยาอย่างหนึง่ และสมนุไพรแต่ละชนดิทีว่่ากอ็ยูม่านานจนม ี“วฒันธรรม

การเสพ” เป็นของตัวเอง 

แล้วอะไรทีท่�าให้มันมาถงึจุดที ่“ต้องห้าม” หรอืถูกควบคมุทางกฎหมาย

อยู่ทุกวันนี้ และอะไรที่ท�าให้ “บางที่” พยายามจะน�าสิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นยา 

เราจะพาท่านผู้อ่านย้อนไปดูวัฒนธรรมการเสพสมุนไพรทั้งส่ีชนิดนี้  

แต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนให้ใคร 
เสพยา เพียงแต่จะพาไปหาค�าตอบและช่วยเปิดมุมมองว่า ยา กับ 
สารเสพติด จริงๆ แล้วเส้นกันหลักๆ ของมันอยู่ที่ “การน�าไปใช้” 
เท่านั้น ขอเร่ิมกันท่ีกัญชาที่เราเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้จักมันให ้

มากขึ้น

เรื่อง: Singha Magazine

จากยาโบราณสู่สารเสพติด
วัฒนธรรมการเสพ



เรื่องเด่น / วัฒนธรรมการเสพ
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ต้นกัญชายังท�าประโยชน์ได ้อีก

หลายอย่าง เช่น น�ามาปรุงอาหาร น�า

เส้นใยไปผลิตเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบ แต่

อีกด้านหนึ่งก็เป็นสมุนไพรที่เสพกันทั่วไป

มานานนับพันปี โดยเฉพาะในอินเดีย 

อาหรับ แอฟริกา จนมีการออกบทลงโทษ

ผู้ที่เสพจนมัวเมามาตั้งแต่อดีต 

สังคมอุดมกัญชา

พอเข้าศตวรรษที่ 20 กัญชาที่ถูก

จัดเป็นสารเสพติดไปแล้ว ถูกกระตุ้นให ้

มกีารปลกูอยา่งหนกัอกีคร้ัง เพราะในชว่ง

สงครามโลกมคีวามตอ้งการกญัชาทัง้เพือ่

ท�ายาและน�าเสน้ใยมาผลติเสือ้เกราะทหาร  

ผ้าใบ เชือก ในสหรัฐฯ มีการฉายหนัง  

“กัญชาเพื่อชัยชนะ” (Hemp for Victory) 

เพือ่โฆษณาใหค้นเรง่ปลกู การปลกูกัญชา

ในยุโรปตะวันตกก็ไม่ถูกแบนในช่วงน้ี  

ส่งผลให้ในช่วงยคุ 30-60 กญัชาระบาดง่าย 

และแพร่ไปในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันที่ริเร่ิม

วัฒนธรรมแหกกฎสังคม 

พืชดึกดำาบรรพ์ที่มีชาติกำาเนิดอยู่ในเอเชีย

กลางและอินเดีย หมอทั่วโลกสมัยก่อนใช้เป็น 
ยาบรรเทาอาการปวดตา่งๆ โดยเฉพาะโรคเกาต ์
มีการใช้รักษาต้อหินและมะเร็งด้วย ในตำารับยา 

แผนไทยโบราณก็มีกัญชาเป็นส่วนประกอบสำาคัญ

อยู่หลายขนาน 

C a n n a b i s 
กัญชา 

“ถูกแบน” ยุคแรก 

ในยคุอาณานิคมช่วงศตวรรษที ่18-19 

ชาวตะวันตกได้ควบคุมการปลูกกัญชาใน

ประเทศใต้ปกครองเพื่อน�าเส้นใยไปผลิต

สิ่งทอ แต่ทาสชาวแอฟริกันและแรงงาน

อนิเดยีทีอ่พยพสูย่โุรปและอเมริกาได้น�าการ

เสพกญัชาไปด้วยจนประเทศเจ้าอาณานิคม

อย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส เริ่มศึกษา

ผลกระทบของการเสพกัญชา ในที่สุดก็ได้

ออกกฎหมายให้เป็นสิ่งต้องห้ามและบังคับ

ใช้ในประเทศอาณานิคมทั่วโลก กัญชาเริ่ม

มีค่านิยมด้านลบในระดับสากลตั้งแต่นั้น
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บีทนิค 

• กลุ่มวัยรุ่นในยุค 40-60 ที่รับผลกระทบ 

จากสงครามจนลุกข้ึนมาสลัดทิง้กฎสังคม 

เดิมๆ พวกเขาหันหลังให้บรรทัดฐาน 

ของสังคม ปฏิิเสธป็อปปูล่านิยม และหัน 

เข้าหาศิลปะ ดนตรีแจ๊ส การเสพยา 

ปลดล็อคกัญชา

แม้ประเทศส่วนใหญ่บนโลกจะยังให้สถานะกัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ก็มีบาง

ประเทศทีย่อมให้ใช้กญัชาในทางทีเ่ป็นประโยชน์และในทางการแพทย์ ในยคุ 70 เป็นต้นมา 

สถานะของกัญชาจึงขึ้นอยู่กับการควบคุมจัดการของแต่ละประเทศ โดยมีระดับการ

ยอมรับในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน

• ประเทศที่ให้ใช้ทางการแพทย์ 

อย่างถูกกฎหมาย  

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา 

สหรัฐฯ (บางรัฐ) ชิล ีโคลอมเบยี โครเอเชีย 

ไซปรัส เยอรมนี กรีซ อิสราเอล อิตาลี  

จาไมก้า ลธัิวเนีย ลกัเซมเบร์ิก มาซโิดเนยี 

เหนือ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 

เปรู โปรตุเกส โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 

และไทย

• ประเทศที่ให้เสพและครอบ 

ครองได้ภายใต้กฎหมายกำาหนด 

แคนาดา จอร์เจยี แอฟริกาใต้ อรุุกวยั 

สหรัฐฯ (บางรัฐ) ออสเตรเลีย (บางรัฐ) 

อกีหลายประเทศกย็งัไม่ใหก้ญัชาถกู

กฎหมายทั้งการเสพและการแพทย์ แต่ได้ 

ลดบทลงโทษลง และมองผูเ้สพเปน็คนปว่ย 

ที่ต้องรักษา ไม่ใช่อาชญากร อย่างไรก็ดี 

กฎหมายให้แค่ไหนก็แค่นั้น ถ้าเลยเถิดไป

ก็ต้องรับโทษอยู่นั่นเอง

ฮิปปี้ 

• กลุ่มวัยรุ่นในยุค 60-70 ที่รับอิทธิพล

ต่อจากกลุ่มบีทนิคและมีแนวคิดปฏิิเสธ 

กระแสหลักของสังคมไม่ต่างกัน พวกเขา 

เรียกตัวเองว่า “บุปผาชน” ชอบที่จะออก

เดินทางพร้อมเล่นดนตรีและพี้กัญชา 

วฒันธรรมของคนกลุม่นีไ้ดแ้พร่ไปทั่วโลก

ในยุค 60 คนเสพกัญชามีมากเป็นรองแค่ยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พอมีการเสพมากเข้าก็ทำาให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนจากคนเมากัญชา  

ท่ัวโลกจึงมีนโยบายปราบปราม ในไทยได้มีพ.ร.บ.กัญชามาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1934 โดย

ส่ังห้ามปลูก ห้ามซ้ือขาย ห้ามนำาเข้า ห้ามเสพ พอมาถึง ค.ศ. 1979 ได้เปล่ียนมาใช้ 

พ.ร.บ.ยาเสพติดแทน ซ่ึงกัญชาก็ยังเป็นของต้องห้ามอยู่ในกฎหมายน้ี 

Hippie
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พืชที่กำาเนิดขึ้นเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย 

มกีารนำามาใชเ้ปน็ยารกัษาทัว่ไปโดยใชเ้ปน็ยานอนหลบั ยาแกท้อ้งรว่ง ยาแกป้วด 

พร้อมทั้งใช้เป็นสารเสพติดด้วย ชาวสุเมเรียนให้ฉายาฝิ่นว่า “พืชหรรษา”  
ไม่เพียงเท่านั้น มันยังถูกใช้เป็นยาพิษที่ทำาให้เหยื่อหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลย 
เทียบกับยาสมุนไพรที่เสพติดได้ตัวอื่นๆ ฝิ่นเป็นพืชที่ถูกใช้นอกเหนือจากยา

มาเป็นอาวุธทำาลายคนมากที่สุด 

ยาที่ทรงประสิทธิภาพ

ชาวมสุลมิในยคุจกัรวรรดอิสิลามเป็น

ผู้พัฒนาฝิ่นมาใช้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพ 

โดยใช้เป็นยาชายาสลบในการผ่าตดั น�าไป

เป็นส่วนผสมของตัวยาหลายขนานส�าหรับ

แก้ปวด รวมทั้งใช้รักษาอาการซึมเศร้า 

หมอชาวเปอร์เซียบอกว่าฝิ่นให้ฤทธ์ิมึนงง 

แรงที่สุดในบรรดาพืชที่ให้ฤทธ์ิเหมือนกัน 

ต�ารับยาที่ท�าจากฝิ่นโดยชาวเปอร์เซียได้

กลายเป็นยาสากลตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 

ท�าให้ฝ่ินเป็นพชืทีค่นทัว่โลกต้องการ  

M o r p h i n e
มอร์ฟีน 

ฝ ิ ่นเป ็นยาได ้ดี เพราะมันมีสาร 

อลัคาลอยด์ (สารทีใ่ช้ท�ายา) กว่า 30 ชนิด 

ตวัทีนิ่ยมทีส่ดุ คอื มอร์ฟีน  สารระงบัปวด

ทีถ่กูสกดัจากฝ่ินได้ในปี 1803-1805 โดย

เภสัชกรชาวเยอรมัน ปัจจุบันในประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว มอร์ฟีนเป็นยาส�าคัญที่สุด

ที่จ�าเป็นต่อระบบสาธารณสุขพื้นฐาน  

ในทางกลบักนั มนักเ็ป็นสารทีท่�าให้เสพตดิ 

ง่ายที่สุดในฝิ ่น หากได้รับมากเกินไป

ฤทธิ์ของมันอาจกดระบบทางเดินหายใจ

จนเสียชีวิต

อาวุธที่ร้ายกาจ

ฝิ่นเป็นพืชที่คนสมัยก่อนรู้ว่าหาก

เสพมากๆ ก็ถึงตายโดยไม่ต้องรอให้การ

แพทย์ยุคหลังมายืนยัน หลายชาติจึง

พยายามควบคุมการเสพฝิ่นไม่ให้ระบาด

เป็นวงกว้างโดยมีหลักฐานต้ังแต่ศตวรรษ

ที ่14 แต่การห้ามกไ็ม่เคยส�าเร็จ ชาวเอเชีย 

จะติดฝิ ่นมากกว่าชาวตะวันตกเพราะ 

มกีารปลกูมากในเอเชีย ช่วงศตวรรษที ่19 

ประเทศเจ้าอาณานิคมจึงใช้ฝิ่นเป็นอาวุธ

ในการที่จะเข้าครอบครองจีน

O p i u m
ฝิ่น



• ปจัจบุนัมเีพยีง 4 ประเทศในโลกที่
ปลกูฝิน่ไดอ้ยา่งถกูกฎหมาย ไดแ้ก ่
รฐัแทสมาเนยีในออสเตรเลยี สเปน 
ฝรั่งเศส และอินเดีย 

โดยได้รับอนุญาตจากสหประชาชาติ 

แต่แน่นอนว่ายังมีการลักลอบปลูก

อีกหลายแห่งทั่วโลก

ผู้ทีต่ดิฝ่ินทกุวันนีก็้ไม่คอ่ยมีแล้ว หากที่

ยงัมีมากคอืผู้ทีต่ดิเฮโรอีนและมอรฟี์น 

จะว่าไปแล้วสถานะฝิ่นก็ไม่ต่างจาก 

แต่ก่อน คือ ปลูกเพ่ือนำามาผลิตยา

รักษา และปลูกเพื่อเป็นสารเสพติด

สถานะ

ในปัจจุบัน

H e r o i n
เฮโรอีน 

สารที่สกัดจากมอร ์ฟ ีนได ้ ในป ี  

1874 โดยนักเคมีชาวอังกฤษ เพื่อให้เป็น

ตัวเลือกที่จะใช้ท�ายาโดยลดการเสพติด 

แต่ปรากฏิว่ามันมีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน 

4-8 เท่า ซ�้ายังเสพติดง่ายกว่ามาก จึงถูก 

หยุดพัฒนาในปี 1913 แต่ก็มีผู้น�าไปใช้

เป็นสารเสพติดจนแพร่ระบาดหนักตั้งแต่

ยุค 40 ปัจจุบันถูกจัดเป็นสารเสพติดที่

ผดิกฎหมายทัว่โลก แต่ในสวติเซอร์แลนด์ 

อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ แคนาดา 

มีการน�ามาใช้เป็นยาด้วย

• บ่วงอบายมุข 

อังกฤษที่คิดจะฮุบจีนได้ลักลอบน�า

ฝ่ินใส่เรือส�าเภาเข้าไปค้าขายกบัจนี ส่งผล 

ให้ฝ่ินหลัง่ไหลเข้าไประบาดในจนีคร้ังใหญ่ 

แมร้ฐับาลจีนจะต่อต้านจนเกดิ “สงคราม

ฝิ่น” กับอังกฤษ แต่ก็เป็นฝ่ายแพ้ คนจีน 

ที่เคยขยันขันแข็งได้ติดฝิ ่นจนเฉื่อยชา

เซือ่งซมึกว่าคร่ึงประเทศ ท�าให้จนีอ่อนแอ

ลงมากและคนจีนก็อพยพออกไปใน

ประเทศต่างๆ แถมยังพาฝิ่นไปด้วย

• ดาบสองคม 

ฝ่ินทีช่าวยโุรปสัง่ให้อนิเดยีและพม่า

ปลกูอย่างหนักเพือ่ใช้เล่นงานจนีได้ทะลกั

เข้าสูย่โุรปจนชาวตะวนัตกเองกต็ดิฝ่ินกนั

ทุกชนช้ัน และแอบเปิดโรงฝิ่นมาเสพกัน

แบบลับๆ โดยมีชาวจีนเป็นบริกรคอย

บริการผู้เสพ
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โคคา-ป็อปปูล่า

ปลายศตวรรษที ่19 คนก�าลงัตืน่เต้น 

กบัพชืชนิดน้ี มนัยงัไม่เคยถกูมองว่ามผีล 

ร้ายแรงเหมือนฝิ่นและกัญชา ซิกมันด์  

ฟรอยด์ นักจติวทิยาช่ือดงัชาวออสเตรีย เป็น

คนแรกท่ีโปรโมทว่า โคเคนเป็นยาชูก�าลงั 

ทีรั่กษาภาวะซมึเศร้าและกามตายด้าน

แถมเขายังเขียนหนังสือระบุแต่ข้อดี

ว่ามันคอื “สารมหศัจรรย์” นอกจากน้ียงั

มีผู้น�าต้นโคคามาดัดแปลงเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ ส่งผลให้มนัแพร่สะพดัไปทัว่โลก 

c o c a i n e
โคเคน

แม้ชาวตะวันตกจะเร่ิมรู ้จักต ้น 

โคคาในศตวรรษที่ 15 แต่ก็ไม่ได้ให้

ความสนใจมากเท่ายาสูบ จนล่วงมาถึง

กลางศตวรรษที่ 19 นักเคมีชาวเยอรมัน

ได้มาสกัดเจอสารอัลคาลอยด์ (สาร

ส�าคัญที่ใช้ท�ายาแต่ก็ท�าให้คนเสพติด

ได้) ในใบโคคาเข้า เขาก็ได้เรียกมันว่า 

“โคเคน” พืชชนิดน้ีจึงเร่ิมเป็นที่นิยม 

ข้ึนมา เพราะมีการน�าโคเคนมาใช้เป็น

ยาแก้ปวด ยาชา แถมหมอบางคนยัง

น�ามารักษาผู้ป่วยที่ติดมอร์ฟีน  

ไวน์โคคา

นักเคมีชาวฝร่ังเศสชื่อ แองเจโล  

มาเรียอานี ได้คิดค้นไวน์ผสมโคเคนข้ึน 

ในปี 1863 ยี่ห้อ Vin Mariani พร้อม 

โฆษณาว่า “เป็นไวน์ที่มีสารอาหารช่วย

บ�ารุงร่างกาย เหมาะกบัคนวยัท�างานหนัก” 

ซึ่งขายดีมาก

พืชโคคามีความเก่าแก่ไม่ตำ่ากว่า 5,000 ปี มีกำาเนิด

อยู่ ในทวีปอเมริกาใต้ ชนพื้นเมืองอย่างชาวอินคา 
ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาแอนดีสได้นำาใบโคคามาเคี้ยว
สดๆ เพื่อให้หัวใจสูบฉีดเร็วขึ้นและหายใจได้คล่อง 
เหมาะกับการใช้ชีวิตบนที่สูงที่อากาศเบาบาง และยัง

ใช้เป็นยาบำารุงกำาลัง ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า ระงับความ

เหน็ดเหนื่อย ความหิว รวมทั้งรักษาอาการภายนอก เช่น 

ลดการอักเสบของแผล สมานกระดูก 

C o c a
โคคา 
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C O C A  C O L A
โคคา-โคล่า 

ในปี 1885 เภสัชกรชาวอเมริกัน 

จอห์น เพมเบอร์ตัน ได้น�าสารสกัดจาก

ใบและเมล็ดโคคาผสมลงในน�้าโซดาออก

มาเป็นเคร่ืองดื่มโคคา-โคล่าที่คนรู้จัก 

ทัว่โลก (เลกิผสมโคเคนตัง้แต่ปี 1903 และ

ใส่คาเฟอีนแทน)

ผงขาว

ในปี 1885 โคเคนในรูปผงขาวที่

ผสมน�้าเพื่อฉีดเข้าเส้นและสูดเข้าจมูกได้

เร่ิมวางขาย และก็เป็นที่นิยมมาจนถึง

ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในหมู่คนร�่ารวย

ในยุค 70 ก่อนที่มันจะไประบาดต่อใน

กลุ่มวัยรุ่นทั่วไป

ใครที่ได้ไปเที่ยวแถบเทือกเขาแอนดีสจะพบว่าตามที่พักเขามีชาโคคาแจกให้ดื่มฟร ี
เขาว่าจะช่วยบรรเทาอาการป่วยจากการขึ้นที่สูงได้ แต่ถ้าคิดจะเสพ “โคเคน” ในบ้านเขาก็อาจจะได้นอนคุกแทนโรงแรม

ยาเสพติดให้โทษ 

เร่ิมมีหลักฐานช้ีชัดถึงผลร้ายของ

โคเคนในปี 1903 ที่ท�าให้ผู้เสพมีภาวะ

กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมลงจนหัวใจล้มเหลว 

และมีฤทธ์ิกระตุ้นประสาทรุนแรง ในทีส่ดุ 

มันจึงถูกแบนในระดับสากลในฐานะ 

ยาเสพติดให้โทษอย่างเป็นทางการในปี 

1922 เป็นของต้องห้ามในไทยด้วย แต่

ก็เช่นเดียวกับกัญชาที่มีการผ่อนผันบ้าง

เพื่อใช้ประโยชน์ทางยา ในบางประเทศ

ต้นโคคาที่ยังไม่ถูกแปลงเป็นโคเคนก็ 

ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย

วัฒนธรรมที่คงอยู่ 

การปลูก “ต้นโคคา” ยังเป็นสิ่ง 

ถูกกฎหมายในอาร์เจนตินา โบลิเวีย 

และเปรู ที่ส�าคัญ คนท้องถิ่นในประเทศ 

เหล ่า น้ีและในแถบเทือกเขาแอนดีส  

ทุกวันน้ียังเคี้ยวใบโคคาสดๆ เพื่อความ

กระปร้ีกระเปร ่าและเป ็นยาชูก�าลัง  

ไม่ต่างจากที่เคยท�าเมื่อหลายพันปีก่อน 

นอกจากจะเค้ียวสดๆ แล้วยังดื่มชาจาก

ใบโคคาด้วย มีทั้งเป็นใบแห้งที่น�ามาใส่ 

น�้าร ้อนและเป ็นแบบถุงชาส�าเ ร็จรูป  

ซึ่งถ้าไปดื่มที่อื่นก็จะผิดกฎหมาย



เรื่องเด่น / วัฒนธรรมการเสพ
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เป็นไลฟ์สไตล์

ศตวรรษที ่19 การสบูแสดงถึงความ

เท่และความสุขุมของสุภาพบุรุษ มีแฟชั่น

เสื้อนอกส�าหรับนักสูบ (Smoking jacket) 

เพือ่เพิม่รสนิยมในการสบูด้วย แม้ยคุน้ีจะ

มกีารค้นพบอย่างแน่ชัดแล้วว่าสารนิโคตนิ

ในยาสบูมอีนัตราย แต่ก็ดจูะไม่ค่อยมใีคร

สนใจนัก

ยาครอบจักรวาล

เพิ่งจะมีการน�ายาสูบมาใช ้เป ็น 

ยาครอบจักรวาลในปลายศตวรรษที่ 16 

โดยหมอชาวสเปนระบุว่ามันมีสรรพคุณ

ที่รักษาได้ถึง 36 อาการ ซึ่งก็จริงอยู่บ้าง 

เพราะฤทธิ์ของยาสูบช่วยระงับประสาท 

แก้หวัด ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้พิษงู 

แก้ปวดบวม คนในยุคน้ันตื่นเต้นกับ

ยาสบูเพราะเพิง่รู้จกัและเหน็เป็นของใหม่ 

(เมื่อเทียบกับกัญชาและฝิ่น) มันจึงกลาย

เป็นพืชที่มีมูลค่าดั่งทองและเร่ิมมีการสูบ

กันไปทั่วโลก

สังคมสิงห์อมควัน

เมื่อความนิยมในยาสูบสูงมากเข้า 

คนก็เร่ิมสูบกันเป็นสันทนาการทั้งการ

สูบไปป์และซิการ์ แต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 

17 ชาวยุโรปยังมีค่านิยมว่าการสูบเพื่อ

ความเริงรมย์เป็น “นิสัยที่ไม่ดี” และดู

เป็นพวก “โลว์คลาส” แต่เพราะยาสูบ

และธุรกิจผลิตไปป์ท�าเงินมหาศาล ไม่กี่ 

สิบปีต่อมา การสูบจึงไม่โลว์คลาสอีก

ต่อไปแต่กลายเป็นนิสัยที่ใครๆ ก็ท�ากัน 

และกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความหมาย

ในช่วงศตวรรษที่ 18-19

T o B A C C O
ยาสูบ

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://adaybulletin.com/article-agenda-weed/17764 

https://www.britannica.com/topic/smoking-tobacco/A-social-

and-cultural-history-of-smoking 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_culture 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cocaine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_and_art 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cannabis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Opium 

https://www.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html 

ht tps ://www.facebook.com/paradiseisnowheret r ip/

posts/492327871107970/ 

https://www.historytoday.com/reviews/history-opium 

http://imagepoolwise.com/topic_inside.php?article_id=303 

http://libdoc.dpu.ac.th/article/V1132.pdf

สุภาพบุรุษที่มีสังคม 

ผูช้ายจะสบูไปป์หรือซกิาร์เพือ่แสดง

สถานะสุภาพบุรุษที่ประสบความส�าเร็จ 

แต่ผู้หญิงที่สูบจะถูกมองไม่ดี นอกจากนี้ 

การสูบยังแสดงถึงการเฉลิมฉลอง มี

ธรรมเนียมการสูบหลังมื้ออาหารค�่าเพ่ือ

สังสรรค์ ที่ที่มีการพบปะกันอย่างร้าน

กาแฟ โรงเหล้าจะต้องมกีารสบู และแข่งกนั 

ด้วยว่าใครจะอมควันได้นานกว่า

 พืชดั้งเดิมในทวีปอเมริกาที่มีการปลูกกันมาไม่ตำ่ากว่า 

8,000 ปี แม้ขณะนี้จะไม่ถูกจัดเป็นสารเสพติดร้ายแรงแต่ก็ถูก

ควบคุมเข้มงวด เพราะนิโคตินในยาสูบเป็นสารที่มีอันตราย 

แต่ก่อนที่คนจะนำายาสูบมาสูบกันจนเป็นนิสัยและนำาไป
ผลิตบุหรี่ พืชชนิดนี้เคยเป็นสมุนไพรที่ชาวอินเดียนแดง
ริเริ่มใช้เป็นยา จนเมื่อชาวยุโรปได้มาค้นพบทวีปอเมริกา 

ในปลายศตวรรษที่ 15 ก็ได้นำายาสูบไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จัก



ที่มาภาพ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_History_and_Mystery_of_Tobacco.jpg 

https://www.herbilyeverafter.org/brief-history-of-cannabis/

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/6muhx8/nsfw_a_topless_woman_enjoying_the_music_of_led/

https://www.behance.net/gallery/80590727/Cannabis-sativa-illustration-by-ink

https://www.gettyimages.com 

https://www.vintag.es/2015/05/hippie-girl-in-washington-square-park.html

https://www.aarp.org/politics-society/history/info-2017/remembering-the-summer-of-love-50th-anniversary.html

https://1859oregonmagazine.com/think-oregon/art-culture/hippie-oregon/

https://www.pinterest.fr/pin/221591244137789993/

http://www.loveagoodstripe.com/love-a-good-beret-and-its-style-history/

http://dedalus.biz/rifik-2419.php

https://medium.com/@frederic_38110/dealing-with-drugs-what-must-be-done-4def73ff1568

http://www.worldorganizationofwriters.press/12-30-2015-daily-links/

https://www.rawpixel.com/search?similar=327078&page=1

https://www.neomano.com/de-cuando-nos-lavabamos-los-dientes-con-pasta-radioactiva-coca-cola-cocaina/

https://www.higherperspectives.com/these-cocaine-ads-from-the-1970s

https://sluttyravercostumes.com/the-top-13-products-and-accessories-made-from-hemp/ 

https://www.trendhunter.com/trends/cocan-history-culture

https://www.zmescience.com/other/9-reasons-why-there-wasnt-stress-in-the-good-old-days-000007/

https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/opium-blume

https://www.buzzfeed.com/leonoraepstein/9-facts-about-coca-colas-history

https://www.candidmagazine.com/where-sophistication-meets-sustainability/

ปี ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา บุหรี่ (Cigarette) เข้ามา

แทนที่การสูบไปป์และซิการ์ เพราะสูบง่ายกว่าและราคา

ถกูกวา่ การสบูบหุรีม่าพรอ้มคา่นยิมเรือ่งอสิรภาพ 
ความเท่าเทียม เสน่ห์ที่น่าหลงใหล ผู้หญิงก็ไม่ถูก
ห้ามสูบอีกต่อไป บวกกับมีพลังการโฆษณาจาก 

ผู้ผลิตบุหรี่ การสูบบุหรี่จึงเข้าถึงคนในสังคมทุกระดับ 

ในยุค 20-80 การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ทำาได้อิสระทั่วไป  

ไม่ว่าจะที่บ้าน ที่ทำางาน บนเครื่องบิน โรงหนัง แม้แต่

โรงพยาบาล

• แคมเปญเลิกบุหรี่
มีการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสูบใหม่ โดยนำาข้อเท็จจริง 

ที่ว่า “บุหร่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” มาทำาให้คนกลัว  

รวมทั้งสร้างค่านิยม “เลิกบุหรี่เพ่ือคนที่คุณรัก” มาแทนที่

ค่านิยมการสูบเดิมๆ

• ออกกฎหมายจำากัดการสูบ
ปี 1995 รัฐแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐฯ ออกกฎหมายห้ามสูบ

บุหรี่ในท่ีทำางาน ต่อมาปี 2004 ไอร์แลนด์เป็นประเทศแรก 

ในโลกท่ีห้ามสบูบุหรี่ในท่ีทำางาน จากน้ันประเทศอืน่ๆ ก็ทำาตาม 

และท่ัวโลกมีกฎหมายออกมาบีบพื้นท่ีการสูบบุหรี่ให้แคบลง

เรื่อยๆ รวมถึงประเทศไทย

“ห้ามสูบ”

ในปี 1950 มีการค้นพบว่าการสูบบุหรี่มีส่วนของ

การเกดิโรคมะเร็งปอด จากนัน้กม็หีลกัฐานทีช่ีช้ดัมากขึน้วา่

นโิคตนิในบหุรีแ่ละยาสบูเปน็อันตรายตอ่สขุภาพ และบหุรีย่งั

มีสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย จึงมีผู้ต่อต้านการสูบ

บุหรี่มากขึ้น ยุค 90 เป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเริ่ม

ออกมาตรการควบคุมการสูบ

ทกุวนัน้ี แม้จะมกีารวจิยันโิคตนิเพือ่การรักษาผูป้ว่ย
อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน แต่คนทั่วไปรู้จักประโยชน์ของ

ยาสูบน้อยลงทุกที เพราะส่วนมากมันจะถูกนำามาผลิตบุหรี่ 

จนสรรพคุณดั้งเดิมในฐานะสมุนไพรแทบจะถูกลืมไป 

33SINGHA  MAGAZINE



สิงห์ / ถามมาตอบไป

ศรุตา อุดมโภคา (เอ๋ย) 
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด

ชอบทำ�ต�เหล ่

เวล�ส่องกระจก

ใช้เส้นผมแหย่หนู

จราภรณ์ คำาแสน (เชอรี่) 
บริษัท บุญรอด ซัพพล�ยเชน จำ�กัด

อัญญ์รวิมณฑ์ เผ่าสังข์ (กวาง)
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด

ดึงผมเล่น

เวล�คิดอะไร จะชอบพูดพึมพำ� 

ออกม� แล้วก็เออออสรุป 

คำ�ตอบได้ด้วย

ตนเอง จนคนรอบข้�งงง

อรพรรณ แสงศิวะเวทย์ (โบว์)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ภัทราภา กาสอน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ดึงผมคันผมหยิก ยิ่งดึงยิ่งคัน  

ยิ่งดึงยิ่งมัน 

 ตาลแก้ว ปานสีดา (ตาล) 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ร้องเพลงตอนทำ�ง�น แต่ร้องไม่เคย

จบสักเพลง จนเพื่อนข้�งๆ รำ�ค�ญ

กัมพร อินทร์ดิษฐ์ (หนึ่ง)
บริษัท มห�ส�รค�มเบเวอเรช จำ�กัด

““  นิสัยแปลกๆ อะไรนิสัยแปลกๆ อะไร

34 SINGHA  MAGAZINE

รูดกลีบกระโปรง

หรือก�งเกง

จนนิ้วไหม้



แยกไม้แขวนผ้�ต�มประเภท

ของเสื้อผ้� ก�งเกงข�สั้น ข�ย�ว เสื้อต�ม

แต่ละสี แต่ละประเภท จนไม้แขวนเสื้อ 

เต็มบ้�นไปหมด

กรรณตพล นิติกิจไพบูลย์ (M)
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด

แคะและฉีกเล็บเวล�ใจลอย

ปรัชญาภรณ์ กล้าหาญ (ก้อย)
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด

แคะขี้มูกก่อนนอน

อัญชลี เจริญผล (นุ้ย) 
บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

แซะคนอื่นในอินเทอร์เน็ต

ธัญธนัช ชัยรัตน์ (เต๊าะ)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

แคะจมูกเวล�ขับรถ

พยอม ศรีหงษา (เปิ้ล)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ลูบผ้�ขนหนู  

โดยเฉพ�ะผ้�ที่มีด้�ยแข็งๆ

กฤตภาส ศรีจันทร์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นันทิภัส เมืองมา (รถเมล์)
บริษัท บุญรอด ซัพพล�ยเชน จำ�กัด

ท่ีคุณทำาแล้วหยุดไม่ได้ท่ีคุณทำาแล้วหยุดไม่ได้  ””
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บ่นว่�อ้วน

แต่ก็ยังกิน5555

      ปวีณา กออมรรัตนเลิศ (ปู)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

เอ�นิ้วชี้หมุนเกี่ยวผม ทำ�แล้ว 

ทำ�ไม่หยุดเลยจ้� 

วันไหนสระผมม�หอมๆ  

เก่ียวหนักจนพันนิ้วจ้�



คอลัมน์พิเศษ / Interview ศิริวัฒน์
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แรงบันดาลใจในธุรกิจคราฟต์เบียร์
เบียร์เป็นความชอบส่วนตัวของผม แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มธุรกิจนี้ 

ผมท�าธุรกิจโรงแรม ไนท์คลับมาก่อน ตรงน้ีเองที่ท�าให้ผมได้เจอ

เพื่อนๆ มากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เราคุยกันเร่ืองเบียร ์

แลกเปลีย่นประสบการณ์กนั ท�าให้ผมมองเหน็ลูท่างและแรงบนัดาลใจ 

ที่จะลองท�าธุรกิจนี้

ที่มาของชื่อ Wizard Beer
Wizard แปลว่า พ่อมด ให้ความรู้สึกว่าเก่าแก่ อยู่มานาน  

กเ็หมอืนกบัเบยีร์ทีเ่ป็นเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ทีเ่ก่าแก่มาตัง้แต่ 4,000 ปี 

ก่อนคริสตกาล และการปรุงเบียร์ก็เป็นศาสตร์ที่มีทั้งความติสท์ๆ 

แบบศิลปะและความเป็นวิทยาศาสตร์รวมอยู่ในตัว ผมก็เลยคิดว่า

ชื่อ Wizard มันตอบโจทย์ เพราะเราอยากจะได้ค�าที่รวมความเป็น

ศาสตร์และศิลป์ที่มีอยู่ในเบียร์เข้าด้วยกัน

ท่ามกลางกระแสของคราฟต์เบียร์ที่มาแรงในช่วงหลายปีมานี้ หนึ่งใน
เจ้าที่หันมาปักหมุดเปิด Brew Pub อย่างจริงจังและท�าได้โดดเด่น 
คือ Wizard Beer (วิซาร์ดเบียร์) ที่มีพี่วัฒน์ หรือ คุณศิริวัฒน์  

การชัยศรี เป็นผู้ก่อตั้ง เขาคือนักธุรกิจที่มุ่งมั่นสานฝันการท�าเบียร์ 
ในประเทศและต่อยอดธุรกิจนี้จนเติบโต 

INTERV IEW

ศิริวัฒน์
การชัยศรี
ผู้ก่อตั้งและผลิต Wizard Beer
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วิธีผลักดันธุรกิจในแบบของคุณ
ส่วนตัวผมเองเวลาท�างาน แม้แต่ก่อนที่จะมาท�า

ธุรกิจคราฟต์เบียร์ ผมจะเป็นคนที่ชอบคาดการณ์ปัญหา

หรืออุปสรรคล่วงหน้า เพื่อที่จะคิดไว้ก่อนว่าถ้าเราเจอ

ปัญหาน้ีเราจะแก้ไขรับมือกับมันอย่างไร มันคอืการเตรียม 

ความพร้อม เพราะหากเราไม่คาดการณ์ก่อน เมื่อเราเจอ

ปัญหาเข้าจริงๆ เราอาจจะไม่มเีวลาพอทีจ่ะแก้ไข หรือถ้า

ไม่ทนัเตรียมใจเรากจ็ะรู้สกึรับไม่ได้ กลายเป็นว่าเราอาจจะ

ท้อถอยหมดก�าลังใจไปอีก ดังน้ันผมจึงมองว่า “เราควร

ออกไปหาอุปสรรค ก่อนที่อุปสรรคจะมาหาเรา”

ต้องมีชั่วโมงบินและก�าลังใจ
ใครๆ อาจจะมองว่าธุรกิจของผมมันดูลื่นไหลดู 

smooth ซึง่จริงๆ ทกุธรุกจิมปัีญหาอปุสรรคด้วยกนัทัง้น้ัน 

สิ่งส�าคัญก็อย่างที่บอก คือ การรู้จักเตรียมความพร้อม  

บวกกบัว่าเราต้องมกี�าลงัใจ ส�าหรับผมครอบครัวคอืก�าลงั 

ใจที่ดีมากๆ เมื่อมีก�าลังใจแล้ว เราก็อาศัยประสบการณ์

จากการศกึษาข้อมลูและการท�าธุรกจิอืน่ๆ เข้ามาใช้แก้ไข

ปัญหากันไป 

มุมมองต่อธุรกิจคราฟต์เบียร์
ผมมองว่ามันมีโอกาสไปต่อได้ไม่ว่าจะในไทยหรือ

ในต่างประเทศก็ตาม แต่ทั้งน้ีมันข้ึนอยู่กับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ด้วย เพราะถ้าเบียร์มีคุณภาพ กลุ่มลูกค้าจะ

บอกเราเองว่ามนัไปต่อได้หรือไม่ได้ ไม่ว่ายงัไงกต้็องรักษา

คุณภาพไว้เป็นอันดับแรก

ความประทับใจที่มีต่อธุรกิจนี้
ความสขุทีไ่ด้เจอกับคนคอเดยีวกนั คยุภาษาเดยีวกนั

อย่างถูกคอ การท�าธุรกิจน้ีท�าให้ผมมีโอกาสได้เจอคน 

เยอะมาก สิง่ส�าคญัคือ การได้แชร์ความรู้และประสบการณ์

ด้านเบียร ์ที่ผมพอจะมีอยู ่บ ้างกับคนอื่นๆ การแชร์

ประสบการณ์มนัคอืการเรียนรู้ทีไ่ม่มใีนต�ารา น่ีคอืสิง่ทีผ่ม 

ประทับใจที่สุด

เป้าหมายในอนาคต
ผมพยายามสร้างแบรนด์ Wizard ให้มีการรับรู้ 

มากข้ึนและพาผลิตภัณฑ์ไปให้ถึงผู้บริโภคของเรามาก

ขึ้นด้วย ซึ่งเบียร์ของเราจะไปอยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 

โรงแรม รวมถึงมผีลิตภัณฑใ์หม่ๆ และการเพิม่ไลน์ผลิตใหม้ากข้ึน 

แมก้ระทัง่สง่ออกไปต่างประเทศ สว่น Brew Pub ท่ีเปิดตัวทีพั่ทยา

ในปีที่ผ่านมา ผมก็อยากจะสร้างให้เป็นอะไรทีม่ากกว่าแค่การมา

ดืม่เบียร์ แต่อยากให้คนได้เห็น Process ได้มาเสพประสบการณ์

ฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่
ผมมีความเชื่อมาตลอดว่า ผมจะต้องท�าได้ เราทุกคนต่างมี  

passion มีความชอบ แต่ความส�าเร็จมันจะเกิดขึ้นจาก action 

หรือการลงมือท�า “วันที่คุณคิดว่าจะท�า มันไกลมาก แต่เมื่อคุณ

ลงมือท�า มันจะใกล้ขึ้นทันที” 

ถ้าคุณเริ่มเดิน

 มันจะใกล้ขึ้น

วันที่คุณคิดว่าจะท�า
    เป้าหมายมันไกลมาก
    .
    .
    .
    .
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การสััมผััสัประสับการณ์์ใหม่ๆ  
ถืือเป็นการเปิดโลกทััศน์ทั่�จะ 
น�าความจดจ�าท่ั�ด่กับแบรนด์ 
อย่างเหน่ยวแน่น และด้วยไอเด่ย  
Singha Experience จะเป็น 
ช่องทางกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ  
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  
สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน และแบรนด์
ต่างๆ กับผู้บริโภคของเรา อย่างทั่� 
เร่ยกว่าใครๆ ก็สัามารถืเข้าถึืงได้ 

แล้วประสบการณ์แบบไหนล่ะถึงจะ

เรียกว่าเป็น Singha Experience? 

ทมีงาน สงิห์ แมกกาซนี ตามไปเจาะ

คอนเซป็ต์จาก พีโ่น้ต สทิธพิฒัน์ พจน์ค�าข�า 

และ พีอ่อม จรัสพงศ์ บญุยไวโรจน์ ตวัแทน

จากกลุ ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ผู้มาเล่าให้เราฟังถึง 

ที่มาที่ไปของไอเดียนี้

Singha 
Experience
ประสบการณ์คุณภาพในแบบ 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
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• Product
• People
• Lifestyle
• Entertainment

เร่ิมต้นจาก “คุณภาพ”
บริษทัของเราอยูคู่ก่บัค�าว่า “คณุภาพ” 

มาโดยตลอด เราสร้างสรรค์ทุกผลิตภัณฑ์

ด้วยมาตรฐานสงูสดุไม่ว่าจะเป็นสนิค้า การ

บริการ การขนส่ง พลังงาน การท่องเที่ยว  

บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด

เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัส “ประสบการณ์

คุณภาพ” ในทุกแง่มุมของชีวิต ผ่าน 4 

แกนหลัก ได้แก่

• Product: เราสร้างทกุผลติภณัฑ์

ที่ดีที่สุดส�าหรับผู้บริโภค 

• People: เราสนับสนุนการสร้าง

คนคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

• Lifestyle: เราสร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

• Entertainment: เราคัดสรร

กิจกรรม เพื่อประสบการณ์คุณภาพระดับ

โลก

เราสร้างประสบการณ์คณุภาพเหล่าน้ี 

ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งงานอีเวนต์ คอนเสิร์ต TVC สื่อ

ออนไลน์ และอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง

“ปีที่ผ่านมา เรามาน่ังคิดกันว่าเรา

จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างไร

ให้แน่นแฟ้นข้ึนไปอีก จะท�าอย่างไรให้

แบรนด์ของเราโดดเด่น มีความทันสมัย 

ร่วมสมัย และสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ย่อมหมายถึง 

“คณุภาพ” และอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคเสมอ 

แนวคดิไอเดยีของค�าว่า Singha Experience 

จึงเกิดขึ้น” 
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พ้ืนท่ีของ Shine เมืองสิงห์ แบ่งออก
เป็น 4 โซนใหญ่ 

เพื่อจะส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง

และมี “คุณภาพ” ในแบบสิงห์ ลองมาดู 

รายละเอียดกัน แล้วจะรู้ว่าแต่ละโซนผ่านการ

คิดมาอย่างดีที่สุด 

• เทพทาวเวอร์ โซนของคนรุน่ใหม่กบั
โชว์เคสธุรกิจที่พวกเขาสร้างจากความมุ่งม่ัน 

จนถอืได้ว่าประสบความส�าเร็จ พวกเขาได้มา 

บอกเล่าถึงแนวคิดและแรงผลักดันที่ท�าให้ 

พวกเขามาถงึจดุน้ี เพือ่ส่งต่อแรงบนัดาลใจให้ 

คนอืน่ได้มีความมุง่มัน่ทีจ่ะท�าตามฝันของตวัเอง 

พวกเขาเป็น “คนต้นแบบ” อย่างที่สิงห์ 

คอร์เปอเรช่ันน�าเสนอมาตลอดบนแกนของ 

People 

• วัยกล้า โซนแห่งการแชร์ความคิด

สร้างสรรค์จากกลุ่มคนที่มี “ความกล้า” ที่จะ

คิดและลงมือท�าตามฝันของตัวเอง พวกเขา 

น�าเสนอไอเดยีของตวัเองผ่านร้านค้ากว่า 40 ร้าน 

มีทั้งชิม ช้อป เวิร์คชอป งานศิลปะ โดยจัด

เป็นคอมมนิูตีท้ีส่อดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ของคน 

รุ่นใหม่ เพือ่กระตุน้ให้คนอืน่ได้กล้าคดิ กล้าลอง 

กล้าท�า เหมือนเหล่าคนวัยกล้านี้

• Secret Zone โซนแห่งความสนุกกับ
ประสบการณ์ทีค่าดไม่ถงึ ในแบบฉบบัของคน

รุ่นใหม่ที่ชอบงานอาร์ตเด็ดๆ รอให้มาค้นพบ 

เป็นการรวมทั้งความบันเทิง ไอเดีย และ

แนวคิดการก้าวข้ามอปุสรรคไว้ในโซนเดยีวกนั

• Shine Stage โซนสนุกตามแบบฉบบั
ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ให้ทุกคนเติมเต็มกับ

ความบันเทิงจากศิลปินคุณภาพเพื่อเป็นการ

ปิดท้ายอย่างเต็มรูปแบบ

และที่ขาดไม่ได้ คือ โซนอาหารและ

เครือ่งดื่มทีเ่ปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาอิ่มอร่อย

โซนวัยกล้า

Shine เมืองสิงห์
งานแรกที่ทีมโฆษณาและสื่อสาร 

การตลาดปล่อยออกมาเพือ่มอบ Singha 

Experience คือ Shine เมืองสิงห์ จัดขึ้น

ครั้งแรกเมือ่ปลายปีที่ผ่านมา รูปแบบงาน

เป็นไลฟ์สไตล์เฟสติวัลที่มอบความสนุก

พร้อมกับเร่ืองราวสาระและไอเดียใหม่ๆ 

การสรา้งแรงบนัดาลใจกบัคนทีม่ารว่มงาน  

อย่างที่เรียกได้ว่ารวบเอาคุณภาพจากทั้งสี ่

แกนมาไว้ในงานเดยีว แต่กย็งัมอีกีหลายคน 

ทีถ่ามว่าไลฟ์สไตล์เฟสติวัลคืออะไร

“ไลฟ์สไตล์ คือ สิ่งที่อยู่ในชีวิตคน 

ไม่ว่าจะกิน ดื่ม เที่ยว สังสรรค์ ศิลปะ 

วัฒนธรรม สิง่แวดล้อม ไลฟ์สไตล์เฟสตวิลั

จึงเป็นมหกรรมที่รวมกิจกรรมเหล่านี้อยู ่

ในน้ัน แต่ของเราจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบสงิห์ 

คนแบบสิงห์ คือ คนที่สนุกสนาน ชอบ

ค้นหาอะไรใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็มีสาระ 

มีความมุ่งมั่น Shine เมืองสิงห์ จึงไม่ใช่

งานทีเ่ราอยากให้คนมาดืม่ มากนิ มาสนุก 

กับคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่เราอยากให้คนที่ 

มาไดแ้รงบนัดาลใจหรอืไอเดยีในการรเิร่ิม

อะไรใหม่ๆ กลับไปด้วย น่ีคือไลฟ์สไตล์ 

เฟสติวัลในแบบของเรา” 

คนแบบสิงห์ คือ  

คนที่สนุกสนาน  

ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆ 

ขณะเดียวกันก็มีสาระ  

มีความมุ่งมั่น

โซนเทพทาวเวอร์
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กบัผลติภัณฑ์คุณภาพจาก สงิห ์คอรเ์ปอเรช่ัน  

รวบรวมความอร่อยโดย ฟูด้ แฟคเตอร์ และ

สินค้าจากบริษัทในเครือบุญรอดฯ ท่ีมากัน

พร้อมหน้าพร้อมตา ใครทีม่างานน้ีจึงได้สมัผัส

ทั้งสินค้าคุณภาพ คนมีคุณภาพ ไลฟ์สไตล์ที่ 

สร้างแรงบันดาลใจ และความสนุกสนาน เรียกว่า 

ครบ จบ ในงานเดียว
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อีกหน่ึงองค์ประกอบที่อยากพูดถึง

คือ เร่ืองของกิจกรรมที่จะช่วยกันดูแล 

สิ่งแวดล้อม งาน Shine เมืองสิงห์ถือเป็น 

งานหน่ึงของเราท่ีให้ความส�าคัญกับภาชนะ 

วัสด ุข้าวของเคร่ืองใชต่้างๆ ทีถ่อืเปน็วสัด ุ 

“รักษ์โลก” เช่น จานที่ท�าจากใบไม้ ช้อน

ส้อมที่ท�าจากไม้ หลอดดูดน�้าที่ท�าจาก

กระดาษ และอื่นๆ ตลอดจนการจัดการ

แยกขยะ สรา้งสญัลกัษณเ์ชิญชวนให้ผูท้ีม่า 

เที่ยวงานได้ช่วยร่วมมือกัน และนับจากนี้ 

ต่อไป เราจะมุ่งเน้นจัดการเรื่องเหล่านี้ให้

ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากขึ้น”

“การที่เราถ่ายทอด Singha Experience  

ผ่าน Shine เมืองสิงห์ เพราะอีเวนต ์

ที่เน้นไลฟ์สไตล์และความบันเทิง ถือเป็น 
รูปแบบที่คนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่าย 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เราจัดงานเพ่ือให้ 
ผู้มาร่วมงานของเราทุกๆ คนมีความคุ้นเคย
และเข้าถึงแบรนด์เราได้มากข้ึน  

ได้เข้าใจความเป็น สิงห์ คอร์เปอเรชั่น  

มากขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่เรามอบให้ 

และน�าแนวคิดของเรากลับไปปรับใช้ 

กับตัวเองมากขึ้น”

Secret Zone

แคมเปญสร้างแรงบันดาลใจจาก “คนคุณภาพ”
โดย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในปีที่ผ่านมา
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ไลฟ์สไตล์เฟสติวัล ภาคต่อ
ไลฟ์สไตล์เฟสติวัลอย่างงาน Shine 

เมืองสิงห์ ที่ผ่านมาถือเป็นการ Kick off 

แคมเปญให้คนรู้จักในเบือ้งต้น ทมีโฆษณา

และสื่อสารการตลาดมีแผนจะปล่อย 

อีเวนต์อื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่องภายใต้

คอนเซ็ปต์ Singha Experience แต่ละ 

อีเวนต์จะมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่าง

กันไป แต่สิ่งที่ยังต้องมีและคงอยู่ต่อไป  

คือ การสร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิต

ท่ีมีคุณภาพ มีความสนุกสนาน และมี 

แรงบนัดาลใจส�าหรับทกุๆ คน ในปีนีจ้ะมี 

ไอเดียเด็ดๆ หรือจะเป็นงานอะไรและ

สนุกแค่ไหน รอตดิตามกนัได้ทีเ่พจเฟซบุก๊  

@SinghaExperience 

Shine Stage
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เรื่อง: ลาพิส ลาซูลี

เอล ชาโป

EL CHAPO
ราชาอาณาจักรยาเสพติด

ไม่บ่อยนักที่เราจะได้รู้จักเรื่องราวของบุคคลที่มีอิทธิพลด้านมืดและท�าอะไร 
นอกกฎหมาย แต่ “เอล ชาโป” ผู้ถูกยกให้เป็นราชายาเสพติดรายนี้มีชีวิตจริง 

ที่ถูกน�าไปสร้างเป็นหนังเพื่อตีแผ่ธุรกิจมืดให้ทั่วโลกได้เห็น เขาได้ชื่อว่าเป็นวายร้าย
จอมโหดที่ปราบยากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ 

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ
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ชื่อจริงของ เอล ชาโป คือ ฮัวคิน กุซมาน เป็นชาวเม็กซิกัน 

ทีเ่กดิในครอบครัวยากไร้ อาศยัอยูใ่นถิน่ชนบทของเมก็ซโิก วันเกดิ 

ของเขาไม่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่จะ

ระบุว่าเป็นวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 

1957 ชีวติของกซุมานเกีย่วข้องกับ 

ยาเสพติดและความรุนแรงมา

ตั้งแต่เด็ก เขามักจะถูกพ่อท�าร้าย

ร่างกายและต้องช่วยพ่อที่ เป ็น

ชาวไร่ลักลอบปลูกฝิ่นขาย ต่อมา

ก็ได้เร่ิมปลูกกัญชาและส่งขายให้

กับแก๊งค้ายาเสพติด 

กุซมานได ้ รู ้จักคนในแก๊ง 

ยาเสพติดมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นและ

ก้าวสู ่วงการน้ีอย่างเต็มตัวในวัย 

ยี่สิบเศษ เขาท�างานให้กับแก๊ง 

“กวาดาลาฮารา” ขบวนการค้ายา 

รายใหญ่ของเม็กซิโกโดยไต่เต้า

จากคนขับรถมาเป็นผู ้ดูแลการ

ขนส ่งยาเสพติดข ้ามชาติจาก

โคลอมเบียสู่เม็กซิโก สร้างช่ือใน

วงการด้วยฉายา เอล ชาโป ซึง่เป็น 

ค�าสแลงในภาษาสเปนที่แปลว่า  

เจ้าเตี้ย (เขาสูงแค่ 164 ซม.) 

จุดเ ร่ิมต ้นความมีอ�านาจ 

ของเขามาถึงเม่ือผูน้�าแก๊งกวาดาลา

ฮาราถูกจับ ในองค์กรแบ่งอ�านาจ

กันใหม่ เขาได้ควบคุมพื้นที่ทาง

ตะวนัตกของเมก็ซโิก น่ันคอื เมอืง 

ซนีาโลอา และแนวชายฝ่ังมหาสมทุร

แปซิฟิก จากน้ันเขากไ็ด้ก่อตัง้แก๊ง 

ซนีาโลอาข้ึนในปี 1989 และท�าให้

มันกลายเป็นอาณาจักรยาเสพติด 

ทีใ่หญ่โตภายในเวลาเพียง 4 ปี

มีผู้วิเคราะห์ว่า สิ่งที่ท�าให้

กุซมานยิ่งใหญ่ได้เร็วเพราะการ

ขนส่งยาเสพติดที่รอดพ้นหูตา 

เจ้าหน้าทีรั่ฐ เขาขนส่งผ่านอโุมงค์ลบัทีขุ่ดไปจนถงึอเมริกา อโุมงค์

ท่ีว่าน้ีลงทุนสร้างมหาศาลและได้ผู้สร้างเป็นเหล่าวิศวกรที่ถูก

ไล่ออกจากงานประจ�า นอกจากน้ีเขายังใช้วิธีซ่อนโคเคนไว้ใน

ถังดับเพลิงหรือกระป๋องพริกไทยที่ปลอมฉลาก รวมถึงการติด

สินบนเจ้าหน้าที่รัฐทั้งของเม็กซิโก

และอเมริกาด้วย  

กุซมานยังข้ึนช่ือว่าเป็นคนที่

จัดการเรื่องต่างๆ อย่างโหดเหี้ยม 

ใครที่หักหลังเขาไปซื้อยากับแก๊ง 

คู่แข่งมักจะมีจุดจบที่ไม่ได้ตายด ี

มีรายงานว่าเขาสั่งลูกน้องทรมาน

ศัตรูก่อนจะฝังทั้งเป็น บางคร้ัง 

ก็จ่อยิงหัวคนที่ไม่มาส่งยาตาม

ก�าหนด ในคฤหาสน์ของเขายังมี 

“ห้องเชือด” เอาไว้ให้นกัฆ่าคนสนิท 

จัดการเก็บกวาดคนที่เขาสั่งตาย 

แก ๊งของเขาถูกต้ังข ้อสงสัยว ่า

ฆาตกรรมคนมากกว่า 1,000 คน

ทั่วเม็กซิโก 

ปี 1993 กซุมานถูกจบัคร้ังที ่1 

เขาถกูตัดสนิโทษจ�าคกุ 20 ปี ในคกุ 

ที่มีมาตรการป้องกันเข้มงวดที่สุด

ในประเทศ แต่เขาก็ยังไม่หมดสิ้น

อ�านาจและยังสั่งการเร่ืองต่างๆ 

ผ่านภรรยาที่มาเยี่ยม จากน้ันเขา

ก็เร่ิมแผนการแหกคุกคร้ังแรกในปี 

2001 ด้วยการซ่อนอยู่ใต้กองเสือ้ผ้า

ในรถเข็นซักรีด จากการสืบสวน

พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่รู้เห็นเป็นใจ

กับการหลบหนีครั้งนี้ถึง 71 คน 

หลั งจาก น้ัน กุซมานยั ง

ลอยนวลอยู่ได้อีกกว่า 10 ปี แถม

ขยายอาณาจักรยาเสพติดของเขา 

ออกไปทั่วโลกจนมีผู ้ยกให้เป็น 

“ราชายาเสพติด” ต่อจากปาโบล 

เอสโคบาร ์ที่ เคยได ้ รับฉายาน้ี 

มาก ่อน (คนน้ีก็มี ชีวิตที่กลาย 

มาเป็นหนังเหมือนกัน) กุซมาน 

ยังไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ แถมจัดปาร์ต้ีใหญ่โตที่มีทั้ง 

นักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐมาร่วมงานอย่างคับคั่ง  

อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างห้องอาบน้ำาในคุก
กับบ้านของเขาที่กำาลังสร้างอยู่

ทางลงอุโมงค์ในห้องน้ำาของเรือนจำา

Joaquín El Chapo Guzmán ในคุก Almoloya 
หลังจากถูกจับกุมในปี 1993
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แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทีม่ากล้นของ

เขาในเม็กซิโก 

กุซมานถูกจับคร้ังที่ 2 ในป ี 

2014 แต่เพียง 18 เดือนต่อมา 

เขาก็แหกคุกอีกคร้ัง โดยหลบหนี

ไปตามอุโมงค์ที่ลอบให้คนของเขา

มาขุดไว้ อุโมงค์น้ีเชื่อมต่อระหว่าง

ห้องอาบน�้าในคุกกับบ้านของเขาที่

ก�าลังสร้างอยู่ ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่

ถึง 2 กิโลเมตร เขาหนีรอดไปได้ 

อีกคร้ัง และการหนีคร้ังน้ีเป็นข่าว

โด่งดังไปทั่วโลก

ในขณะทีใ่ช้ชวิีตหลบๆ ซอ่นๆ  

กุซมานได้ให้สัมภาษณ์กับ ฌอน  

เพนน์ นักแสดงชาวฮอลลีวูดชื่อดัง  

ด้วยเหตุผลว่าเขาอยากจะให้มีการ

สร้างหนังเกี่ยวกับชีวิตของเขา โดย

จัดการติดต่อกับเพนน์ผ่านนักแสดง

สาวชาวเม็กซิกัน ตอนน้ันเพนน์

คิดว่าเป็นไปได้ยากที่จะสร้างหนัง

เกี่ยวกับราชายาเสพติดรายน้ี เขา

จึงต่อรองขอตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ 

ของกุซมานแทน และได้เผยแพร่

ในเว็บไซต์ของนิตยสารโรลลิ่งสโตน

เมือ่ปี 2016 

ก่อนที่บทสัมภาษณ์จะเผยแพร่ 

เพยีง 1 วัน กซุมานได้ถกูจับเปน็คร้ังที ่

3 แมไ้มมี่อะไรมายนืยนั แตห่ลายคน 

เช่ือว่า เป็นเพราะกุซมานเผลอเปิด

เผยร่องรอยของตัวเองจากค�าพูดที่

ให้สัมภาษณ์กับเพนน์จนกลายเป็น

เบาะแสใหท้างการ อยา่งไรก็ดี คร้ังน้ี

เขาถกูสง่ตวัใหศ้าลในอเมรกิาตดัสนิ 

ในป ี2019 ศาลอเมรกิาตดัสนิให้

กุซมานท�าความผิดทุกข้อกล่าวหา 

ที่เขาถูกฟ้อง ซึ่งครอบคลุมข้อหา 

การก่ออาชญากรรม การฟอกเงิน 

การใช้อาวธุ การตดิสนิบนเจ้าหนา้ที่

รัฐ โดยได้รับโทษจ�าคุกตลอดชีวิต

และจ่ายค่าเสียหายอีกราวๆ 4 หมื่น

กว่าล้านบาท

เร่ืองราวชีวิตที่ ก้าวข้ึนสู่ จุด

สูงสุดในวงการด้านมืดและจุดต�่า

สุดของ เอล ชาโป ได้เผยแพร่ผ่าน

เน็ตฟลิกซ์ต้ังแต่ปี 2017 ซึ่งก็ต้อง

บอกว่า “สมใจ” ราชายาเสพติดทีไ่ด้

มีหนังของตัวเองในที่สุด แม้ว่าเขา 

อาจจะไม่มีโอกาสได้ดูและกลับไปสู่

วันที่เคยรุ่งโรจน์อีกแล้ว 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://www.bbc.com/thai/features-47223807
https://www.biography.com/crime-figure/el-chapo-
joaquin-guzman-loera
https://en.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_%22El_
Chapo%22_Guzm%C3%A1n
https://www.posttoday.com/world/580412

ที่มาภาพ
https://phoenixmilitarynews.com/2017/11/20/
el-chapo/
https://elmercurio.com.mx/escenarios/mexico-pais-
usuarios-activos-al-dia-netflix
https://www.jornada.com.mx
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/13
https://extmovie.com/index.php
https://online-mafia.pl/2018/11/15/joaquin-el-
chapo-guzman
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/13/
world/americas/mexico-drug-kingpin-pr ison- 
escape.html

เส้นทางหลบหนีใต้ดิน
ความยาว 1.5 กิโลเมตร
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ท่ี่�เปิิดขวดเบ่ียร์์เป็ินอุุปิกร์ณ์์ส่่งเส่ริ์มการ์ขายในยุคแร์กขอุง 
บีริ์ษััที่ฯ ผลิิตในปีิ พ.ศ. 2480 โดยผลิิตแลิะนำาเข้าจากเยอุร์มน่  
รุ่์นแร์กๆ จะเข่ยนว่า “เบ่ียร์์   ไที่ย” ม่ช่่อุงไฟท่ี่�ห่่าง เน่�อุงจาก 
ผ้้ผลิิตต่างช่าติไม่เข้าใจภาษัาแลิะการ์เว้นวร์ร์ค แลิะเม่�อุก่อุนเบ่ียร์์ 
ขอุงบีริ์ษััที่ฯ จะม่ห่ลิายแบีร์นด์ เช่่น เบ่ียร์์ตร์าสิ่งห์่ เบ่ียร์์ตร์ากุญแจ  
เบ่ียร์์ตร์าแห่ม่ม เบ่ียร์์ตร์าว่าว เป็ินต้น ส่่วนรุ่์นห่ลัิงๆ จะม่การ์เข่ยน 
แลิะวางช่่อุงไฟได้ถู้กต้อุง 

ท่ี่�เปิิดขวดยุุคแรก

ขอขอบคุณ
คุณดอล บุญมั่น และ คุณยุทธพงศ์ ชัยโรจน์

ผู้เอื้อเฟื้อสิ่งของและเรื่องเล่า
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว Bacardi

เรื่อง:  ลาพิส ลาซูลี 

ธุรกิจครอบครัว

ตำ�น�นเหล้�รัมสีข�ว

อีกไม่ถึง 2 ปีจะครบรอบ 160 ปีของบ�ค�ร์ดี (Bacardi) ธุรกิจครอบครัวที่ให้กำาเนิด 
“บาคาร์ดีรัม” เหล้ารัมสีขาวใส และยังเป็นเจ้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกกว่า 200 แบรนด์ 

แต่ในคว�มย�วน�นและคว�มรุ่งโรจน์นี้ ห�กย้อนไปดูเส้นท�งของบ�ค�ร์ดีจริงๆ จะพบว่�เป็นอีกธุรกิจ

ที่ต้องฝ่�ฟันมรสุมไม่น้อยกว่�จะกล�ยม�เป็นธุรกิจครอบครัวด้�นสุร�ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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ผู้ริเร่ิมธุรกิจ ได้แก่ ดอน ฟาคุนโด บาคาร์ดี มาสโซ พ่อค้าขายไวน์ชาว

สเปนที่อพยพมาอยู่คิวบาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1830 เขาเป็นพ่อค้าขายของทั่วไปในเมือง 

ซานติอาโก เดอ คิวบา ก่อนจะเปลี่ยนมาเริ่มธุรกิจเหล้ารัม (เหล้าที่กลั่นจากอ้อยหรือ

กากน�า้ตาล) ในปี 1852

ช่วงเวลาน้ัน รัมยงัจดัเป็นเหล้าคณุภาพต�า่ ไม่ค่อยมขีายในร้านเหล้าหรูๆ ฟาคนุโด 

จงึพยายามทีจ่ะทดลองกลัน่เหล้ารัมให้ได้คณุภาพพรีเมีย่ม เร่ิมตัง้แต่การคดัสายพนัธุ์

ยสีต์จากรากของต้นอ้อยทีป่ลกูในควิบาจนได้ยสีต์สายพนัธ์ุเฉพาะ การกรองด้วยผงถ่าน 

การบ่มไว้ในถงัไม้โอ๊คขาว เขาใช้เวลาทดลองอยูน่านถงึ 10 ปี ในทีส่ดุจงึได้ผลติภัณฑ์

ออกมาเป็นเหล้ารัมสีขาวใสรสเบาๆ ครั้งแรกของโลก 

เม่ือการทดลองส�าเรจ็ ฟาคุนโดร่วมกบัเพือ่นของเขาซือ้โรงกลัน่เหล้าเล็กๆ แห่งหนึง่ 

ในเมืองซานติอาโก เดอ คิวบา ใต้ชายคาของโรงกลั่นแห่งนี้มีค้างคาวผลไม้อาศัยอยู่ 

เขาจงึใชม้นัเป็นโลโกส้ญัลกัษณ์ของบาคาร์ดใีนเวลาต่อมา “บาคาร์ดรัีม” ผลิตออกขาย 

อย่างเป็นทางการในปี 1862 ฟาคุนโดจดกรรมสิทธิ์ “บาคาร์ดียีสต์” ที่เขาค้นพบไว้

เป็นของบริษัท มันเป็นสูตรส�าคัญที่ใช้ผลิตบาคาร์ดีรัมมาจนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจไปได้สวยและเร่ิมมีช่ือเสียงภายในเวลา 10 ปี บาคาร์ดีรัมสีขาวได้รับ 

ความนิยมไปทั่วคิวบาจนมีชื่อเรียกทั่วไปอีกอย่างว่า Cuban Style Rum (รัมสไตล์

คิวบา) แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทายาทรุ่น 2 เข้ามารับไม้ต่อ ลูกชายคนโตของฟาคุนโด 

โรงเหล้าบาคาร์ดีที่คิวบาในยุคแรกเริ่ม ประมาณ
ช่วงทศวรรษที่ 1890  
ต้นปาล์มหน้าโรงเหล้าบาคาร์ดีเมื่อแรกก่อตั้ง 
ปลูกโดยฟาคุนโดจูเนียร์ ลูกชายคนรองของ 
ผู้ก่อตั้งธุรกิจ 
ขวดเหล้าบาคาร์ดีดั้งเดิมในยุคที่ผลิตที่คิวบา
พนักงานในไลน์บรรจุขวดและติดฉลาก
พนักงานบ่มเหล้าในถังไม้
ดอน ฟาคุนโด บาคาร์ดี มาสโซ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ
โปสเตอร์โฆษณาเหล้าบาคาร์ดี ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สื่อความสดใสของคิวบา
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ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัว Bacardi

คืือ เอมิิลิิโอ บาคืาร์์ดีี รั์บตำำาแหน่่งปร์ะธาน่บริ์ษััท ขณะที�ฟาคืุน่โดี

จููเน่ียร์์ลิูกชายคืน่ร์องรั์บสืืบทอดีสืูตำร์การ์กลิั�น่จูากพ่่อ 

แตำ่การ์เมิืองที�ไมิ่สืงบใน่คืิวบาไดี้เป็น่อุปสืร์ร์คืใหญ่ที�ทำาให้

ธุร์กิจูที�กำาลัิงเตำบิโตำนี่แ้ทบจูะพ่งัคืร์นื่ลิง ใน่ช่วงปี 1868-1890 คืวิบาทำา

สืงคืร์ามิต่ำอต้ำาน่สืเปน่เพื่�อเรี์ยกร้์องอสิืร์ภาพ่ เอมิิลิิโอถกูต้ัำงข้อสืงสัืย 

ว่าสืน่ับสืนุ่น่กลิุ่มิกบฏที�เคืลิื�อน่ไหวตำ่อตำ้าน่สืเปน่ทำาให้เขาถูกจูับ

หลิายคืร้ั์งแลิะถูกเน่ร์เทศ ฟาคืุน่โดีจููเน่ียร์์แลิะโฮเซน่่้องชายอีกคืน่ 

ร์วมิทั้งน่้องเขยพ่ยายามิปร์ะคัืบปร์ะคืองธุร์กิจูให้ผ่าน่พ่้น่ช่วง

สืงคืร์ามิไปอย่างยากลิำาบาก 

เมิื�อสืงคืร์ามิน่ี้จูบลิงก็ไดี้เกิดีสืงคืร์ามิร์ะหว่างสืเปน่แลิะ

อเมิร์ิกาขึ้น่ใน่คืิวบาอีก แตำ่ชัยชน่ะของอเมิร์ิกาไดี้ช่วยให้ธุร์กิจู 

บาคืาร์์ดีกีลิบัมิาสืดีใสือกีคืร์ัง้ เพ่ร์าะคืน่อเมิริ์กนั่น่ยิมิน่ำาบาคืาร์์ดีรี์มัิ

ไปผสืมิเป็น่ค็ือกเทลิหลิายสูืตำร์ เช่น่ ไดีคืรีี์ คืวิบา ลิเิบร์ย์ เมิื�อสืเปน่

แพ้่ เอมิลิิโิอจูงึได้ีกลัิบบ้าน่มิาบร์หิาร์ธรุ์กจิูคืร์อบคืรั์วอกีคืร้ั์ง อกีทัง้

ได้ีร์บัแต่ำงตำัง้เป็น่น่ายกเทศมิน่ตำร์เีมืิองซาน่ตำอิาโก เดีอ คืวิบา ด้ีวย 

ใน่ช่วงตำ้น่ศตำวร์ร์ษัที� 20 บาคืาร์์ดีีเป็น่บริ์ษััทแร์กใน่คืิวบาที�

ก้าวไปใน่ร์ะดัีบอิน่เตำอร์์โดียเปิดีโร์งงาน่ที�บาร์์เซโลิน่าใน่สืเปน่เมิื�อ

ปี 1910 ตำามิดี้วยน่คืร์น่ิวยอร์์กใน่อเมิร์ิกาเมิื�อปี 1915 แตำ่โร์งงาน่

ที�น่ิวยอร์์กตำ้องปิดีตำัวลิงภายใน่เวลิาไมิ่น่าน่เพ่ร์าะกฎหมิายการ์ 

ห้ามิสืุร์า (Prohibition) ของสืหร์ัฐฯ ซึ�งทายาทร์ุ่น่ที� 3 ของบาคืาร์์ดีี 

แก้ปัญหาน่ี้โดียออกโฆษัณาเชิญชวน่ให้คืน่อเมิร์ิกัน่มิาร์ำ�าสืุร์า  

(บาคืาร์์ดีี) ได้ีที�คิืวบาแทน่ 

ตำ่อมิาใน่ช่วงยุคื 30 บริ์ษััทโฆษัณาแบร์น่ดี์ไปสู่ืตำ่างปร์ะเทศ

ดี้วยข้อคืวามิ “Cuba as the home of rum, and Bacardi as 

the king of rums” (ถิ�น่กำาเน่ิดีเหลิ้าร์ัมิคืือคืิวบา ร์าชาเหลิ้าร์ัมิคืือ

บาคืาร์์ดี)ี มิกีาร์เปิดีสืาขาใหม่ิที�เมิก็ซโิก (1931) เปอร์์โตำร์โิก (1936) 

เมืิ�ออเมิร์ิกายกเลิิกกฎหมิายการ์ห้ามิสืุร์าจูึงไดี้มิีการ์สื่งผลิิตำภัณฑ์

จูากเปอร์์โตำร์ิโกไปขายแบบปลิอดีภาษัีใน่สืหร์ัฐฯ 

ขณะที�ทกุอย่างไปได้ีดีีกเ็กิดีสืงคืร์ามิโลิกคืร้ั์งที� 2 (1939-1945) 

ตำ่อดี้วยปัญหาการ์เมิืองใน่คืิวบาอีกคืร้ั์ง ฟิเดีลิ กัสืโตำร์ ร์่วมิดี้วย  

เช เกบาร์า ทำาการ์ปฏิวัตำิคิืวบา (1953-1959) เพ่ื�อลิ้มิลิ้างร์ัฐบาลิ

เผด็ีจูการ์ ทายาทร์ุ่น่ที� 4 ของบาคืาร์ด์ีีให้การ์สืน่บัสืน่นุ่ทางการ์เงิน่

แกก่ลิุม่ิปฏวิตัำ ิแตำเ่มิื�อการ์ปฏวิตัำสิืำาเร์จ็ู แน่วคืดิีลิม้ิลิา้งทนุ่น่ยิมิของ

เกบาร์าแลิะคืวามิขัดีแยง้กบักสัืโตำร์ ทำาใหเ้หลิา่ธรุ์กจิูใหญซ่ึ�งร์วมิถึง

บาคืาร์์ดีีเปลิี�ยน่จูากผู้สืน่ับสืนุ่น่มิาเป็น่ฝ่่ายตำ่อตำ้าน่กัสืโตำร์ 

ใน่ป ี1960 ยงัไมิท่นั่ที�บร์ษิัทัจูะคืร์บ 100 ป ีธรุ์กจิูบาคืาร์์ดีกีถ็กู 
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เอมิลิโอ บาคาร์ดี ผู้นำาธุรกิจรุ่นที่ 2 
ชาวอเมริกันฉลองชัยชนะในสงครามระหว่างสเปน
และอเมริกาด้วยค็อกเทล คิวบา ลิเบรย์  
คิวบา ลิเบรย์ ค็อกเทลที่ผสมโค้กกับบาคาร์ดีรัม
อาคารบาคาร์ดีที่เมืองฮาวานา คิวบา ปี 1952 
ฟิเดล กัสโตร (ขวา) และ เช เกบารา (ซ้าย) 
ผู้ก่อการปฏิวัติคิวบา
โรงเหล้าบาคาร์ดีที่เมืองซานติอาโก เดอ คิวบา 
ในยุค 50
พิพิธภัณฑ์บาคาร์ดีที่เปอร์โตริโก
พิพิธภัณฑ์บาคาร์ดีที่บาร์เซโลนา สเปน
บาคาร์ดีจัดประกวดให้มีการแข่งขันผสมค็อกเทล 
โดยใช้เหล้าของบาคาร์ดี
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รั์ฐบาลิของกัสืโตำร์ยึดีทรั์พ่ย์ โร์งเบียร์์แลิะ

อาคืาร์บาคืาร์์ดีีที�สืร์้างไว้อย่างหรู์หร์าที�

เมืิองฮาวาน่าตำกเป็น่ของร์ัฐบาลิที�พ่ยายามิ

จูะยึดีเอา “บาคืาร์์ดีียีสืตำ์” มิาดี้วย แตำ่

ทางคืร์อบคืร์ัวไดี้ขน่ยีสืตำ์ออกไปไว้ที�สืาขา

เปอร์์โตำร์ิโกแลิะเมิ็กซิโกตำั้งแตำ่ก่อน่เกิดีเหตำุ 

สื่วน่ที�ย้ายไมิ่ทัน่ก็ทำาลิายทิ้งจูน่หมิดี ดี้าน่

เคืรื์�องหมิายการ์คื้าก็ไดี้มีิจูดีไว้ใน่ตำ่าง

ปร์ะเทศทำาให้แบร์น่ดี์บาคืาร์์ดีีที�อยู ่น่อก

คืิวบายังเปน็่กร์ร์มิสืิทธิ์ของคืร์อบคืร์ัวอยู่

คืร์อบคืร์วัอพ่ยพ่จูากคืวิบาสืูบ่าฮามิาสื 

แมิ้จูะไมิ่เหลิือทร์ัพ่ย์สืิน่ใน่คืิวบาแตำ่ยังมีิ 

ร์ายได้ีจูากสืาขาอื�น่ๆ ใน่ต่ำางปร์ะเทศทำาให้

บร์ิษััทยังอยู่ร์อดีไดี้แลิะก้าวตำ่อไปดี้วยการ์

เปิดีสืำานั่กงาน่ใหญ่แห่งใหมิ่ที�แฮมิิลิตำัน่ 

เบอร์์มิิวดีา ทายาทร์ุ่น่ที� 5 น่ำาพ่าบร์ิษััท 

ร์ดุีหน้่าต่ำอไป บาคืาร์์ดีรัี์มิก้าวข้ึน่เป็น่ที�หน่ึ�ง 

ของเหลิ้ากลัิ�น่พ่รี์เมีิ�ยมิ จูากน้ั่น่ก็ออก

ผลิติำภณัฑ์บาคืาร์์ดี ีบรี์ซเซอร์์ ใน่ปี 1989 

ขณะเดีียวกัน่ ร์ัฐบาลิของคืิวบาไดี้

ผลิิตำเหลิ้ารั์มิออกมิาขายแข่งกับบาคืาร์์ดีี 

ดี้วยชื�อแบร์น่ดี์ฮาวาน่า คืลิับ ซึ�งเป็น่

แบร์น่ด์ีที�ธุร์กจิูคืร์อบคืร์วัชาวคืวิบาสืร้์างข้ึน่ 

แลิะก็ถูกร์ัฐบาลิยึดีไปเหมิือน่กัน่ ร์ัฐบาลิ

กัสืโตำร์จัูบมิือกับบร์ิษััท Pernod Ricard  

ผูผ้ลิติำเหล้ิาของฝ่ร์ั�งเศสืเพ่ื�อส่ืงขายฮาวาน่า 

คืลิับไปทั�วโลิก บาคืาร์์ดีีไดี้แก้เกมิด้ีวยการ์

ไปซือ้สืตูำร์ฮาวาน่า คืลิบัจูากตำร์ะกูลิเจู้าของ

แบร์น่ด์ีเดีมิิ จูากน้ั่น่น่ำาไปผลิิตำแลิะขายด้ีวย

ชื�อแบร์น่ดี์ ฮาวาน่า คืลิับ เชน่่เดีียวกัน่ จูน่

มีิการ์ฟ้องร้์องแย่งสืทิธใิน่การ์ใช้ชื�อแบร์น่ด์ี

น่ี้กัน่ไปมิา

แมิ้ทุกวัน่น่ี้ บาคืาร์์ดีีจูะไมิ่มิีโร์งงาน่ที� 

ผลิิตำใน่คิืวบาแตำ่คืร์อบคืรั์วก็ยังมุิ่งมิั�น่ที�จูะ

พ่าบาคืาร์์ดีีร์ัมิกลิับสูื่บ้าน่เกิดี เพ่ร์าะให้

คืวามิสืำาคัืญกับโร์งเบียร์์ที�บร์ร์พ่บุรุ์ษัสืร์้าง

ขึ้น่ดี้วยน่ำ้าพ่ักน่ำ้าแร์ง ใน่ปี 1998 บาคืาร์์ดีี 

ไดี้เตำิมิข้อคืวามิบน่ผลิิตำภัณฑ์ที�ใตำ้โลิโก้

ค้ืางคืาวว่า “ก่อตำัง้ใน่ซาน่ดีเิอโก เดีอ คืวิบา 

ปี 1862” แต่ำข้อคืวามิดัีงกล่ิาวทำาให้บาคืาร์์ดีี 

ถกูวิพ่ากษ์ัวจิูาร์ณ์ว่า “ทำาให้ผูบ้ริ์โภคืเข้าใจู

ผิดีว่าบาคืาร์์ดีีผลิิตำที�คิืวบา” 

หลิังจูากยุคื 90 เป็น่ตำ้น่มิา ทายาท

บาคืาร์์ดีีร์ุ่น่ที� 6 ได้ีเร์ิ�มิขยายธุร์กิจูออกไป

โดียจัูบมืิอแลิะคืวบร์วมิกิจูการ์กับบริ์ษััท 

ผูผ้ลิิตำเหล้ิาหลิายแห่ง เช่น่  Martini & Rossi, 

Grey Goose, Dewar’s blended Scotch 

whisky ช่วยให้บร์ิษััทใหญ่ขึ้น่หลิายเท่า

แลิะมีิช่องทางจัูดีจูำาหน่่ายข้ามิปร์ะเทศ 

ที�แข็งแกร์่ง

ปี 2005 ถึงปจัูจูุบัน่ ฟาคุืน่โดี แอลิ 

บาคืาร์์ดี ีทายาทร์ุน่่ที� 7 เดีนิ่หน้่าขับเคืลิื�อน่ 

บร์ิษััทบาคืาร์์ดีีลิิมิิเตำ็ทที�มีิพ่น่ักงาน่กว่า 

6,000 คืน่ โดียเน่้น่วัฒน่ธร์ร์มิ 3F ไดี้แก่  

Fearless (กลิ้าหาญ) Family (คืร์อบคืร์ัว) 

แลิะ Founder (ผูก่้อตำัง้) โดียเฉพ่าะเร์ื�องร์าว 

ของผู ้ก ่อต้ัำงที�จูะมัิกถูกหยิบยกมิาเป็น่

ตำวัอย่างของ “ผูป้ฏวิติัำวงการ์สุืร์า” เพื่�อสืร้์าง 

แร์งบัน่ดีาลิใจูให้พ่น่ักงาน่คืิดีน่อกกร์อบ

อยู่เสืมิอ 

ปัจูจูัย 3 ข้อน่ี้เป็น่คืีย์สืำาคืัญที�ทำาให้ 

บาคืาร์์ดีีอยู ่มิาไดี้ต้ัำงแตำ่วัน่ที�ก่อต้ัำงจูน่ถึง 

วัน่น่ี้ที�กำาลิังก้าวไปสืู่ปีที� 200 

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
https://www.bacardilimited.com/our-heritage/

https://en.wikipedia.org/wiki/Bacardi

https://en.wikipedia.org/wiki/Havana_Club

https://www.huffpost.com/entry/bacardi-a-rum-story_b_14641122

https://inthemix.on-premise.com/2012/06/bacardi-then-and-now/

ที่มาภาพ
https://www.npr.org/sections/thesalt/

http://www.bartales.it/eventi-e-news/news/l-“ron-de-cuba”

https://inthemix.on-premise.com/2012/06/bacardi-then-and-now/

http://www.tomgjelten.com/bacardi-and-the-long-fight-for-cuba/

the-bacardis-and-cuba-image-gallery/

https://www.bacardi.com

https://utopia-villas.com/visit-casa-bacardi-sitges/

http://en.granma.cu/cuba/2017-10-12/che-and-fidelวิวัฒนาการขวดบาคาร์ดี
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ด่ื่�มแค่่ไหนปลอดื่ภััย
ต่่อร่่างกาย
เรื่อง: ทิพธิดา สุขุม - เชฟและนักกำาหนดอาหาร

ถ้้าวัันไหนที่่�เราต้้องดื่่�มเคร่�องดื่่�มแอลกอฮอล์
อย่่างหล่ก เล่�ย่งไม่ ไดื่้ แถ้มย่ังต้้องขัับรถ้ 
กลับบ้าน เราจะร้�ได้�อย่่างไรว่่าคว่รด้่�มแค่ไหน  
ถ้ึงจะปลอดื่ภััย่และไม่สููญเสู่ย่ควัามสูามารถ้ 
ในการขัับขั่�ย่านพาหนะ?

เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายด้วยการดื่มแล้ว

จะมีกระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นดังนี้ การดูดซึมของ

แอลกอฮอล์ที่เกิดได้ทุกบริเวณของทางเดินอาหาร 

และการดูดซึมจะเกิดข้ึนมากน้อยข้ึนอยู่กับผลต่าง

ของความเข้มข้น ระยะเวลาทีส่มัผสัทางเดนิอาหาร 

การไหลเวยีนของเลอืดมาเลีย้งบริเวณดงักล่าว และ

พื้นที่ผิวในการดูดซึม ซึ่งล�าไส้เล็กมีประสิทธิภาพ 

สงูสดุในการดดูซมึ แอลกอฮอล์ทีด่ืม่เข้าไปจะถกูดดูซึม 

อย่างรวดเร็วและระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดจะสูงข้ึน

แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ อย่างรวดเร็ว เช่น

สมอง ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกและดื่ม

ในปริมาณน้อย (ระดบัแอลกอฮอล์ต�า่กว่า 60 mg%)  

จะออกฤทธ์ิต่อสมอง ท�าให้ผู้ดืม่รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า

มีอาการต่ืนเต้น รู้สึกกระชุ่มกระชวย เน่ืองจาก

แอลกอฮอล์มผีลกดระบบประสาทกลาง ท�าให้สมอง

บางส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นอิสระเสมือน 

ได้รับการกระตุ้น และเมือ่ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด

สูงข้ึนประมาณ 80-100 mg% จะเร่ิมแสดงอาการพษิ

ของแอลกอฮอล์ เช่น ขาดการยับยั้งชั่งใจ สูญเสีย 

การทรงตัว การมองเหน็ สมาธิ ความจ�า อาจรุนแรง

ถึงข้ันหมดสติ ตลอดจนเสียความสามารถในการ

ควบคุมยานพาหนะ

หากจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วต้องขับรถ ควรดื่มในปริมาณที่

เหมาะสม คอืผูช้ายดืม่แอลกอฮอล์ได้วนัละ 2 drink และผูห้ญิงดืม่

ไดว้นัละ 1 drink ค�าวา่ standard drink หรือ หน่วยดืม่มาตรฐาน  

เน่ืองจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดมีความเข้มข้น

ของแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิไม่เท่ากัน จึงมีการก�าหนด standard 

drink ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบได้ว่าที่ดืม่เข้าไปแต่ละชนิดนั้นได้รับ 

แอลกอฮอล์เขา้ไปมากน้อยแค่ไหน ในแต่ละประเทศมีการก�าหนด

ค่าที่หลากหลายอยู่ในช่วง 8-10 g ส�าหรับประเทศไทยใช้ที ่ 

10 g ซึ่งใน standard drink ที่่�จำาง่าย่ ค่อ สุุราเที่่ากัับ 
30 cc เบ่ย่ร์เที่า่กับั 250 cc ซึง่ประเมินแอลกอฮอล์ทีด่ืม่เข้าไป 
ออกมาเป็น standard drink ได้ 

ผู้้�ชายด่ื่�มแอลกอฮอล์
ไดื่�วัันละ 2 drink 
และผู้้�หญิิงด่ื่�ม
ไดื่�วัันละ 1 drink
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กล้้าอย่่างไร ถึึง

กล้้าอย่่างสิิงห์์

 จริิงๆ แล้้ว ความกล้้าในการิทำำางาน 
 คืออะไริกันแน่ 

เราลองมาดููมุมมองและประสบการณ์์เร่�องนี้้�จาก “พี่้�นี้้อย” คมสันี้ แสงทอง  

ผูู้้ช่่วยประธานี้เจ้าหนี้้าท้�บริหารสายการขาย บริษััท บุญรอดูเทรดูดูิ�ง จำากัดู  

ผูู้้เป็นี้ตััวอย่างของการใช้่ “ความกล้าแบบสิงห์” มาตัลอดูการทำางานี้กว่า 20 ปี

ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนกล้า มีคนท้าให์้ท�าอะไรคุณท�าห์มด 
แต่พอท�าแล้วเจอปัญห์าที่ตามมา คุณก็ปัดปัญห์านั้นไปให์้คนอื่น 
แบบนี้เรีย่กว่าเป็นความกล้าห์รือไม่ หรือ ถ้าคุณเป็นคนไม่เสนอ 
ความเห็นอะไร แต่พร้อมที่จะรับผิดชอบในความผิดพลาดของงาน 
ที่คุณท�า แบบนี้จะเรียกว่าคุณเป็นคนกล้าหรือเปล่า

• พร้อมแก้ปัญห์า
สิ�งท้�คนี้ทำางานี้ส่วนี้ใหญ่มักจะกลวั คอ่ “ผู้ลกระทบและปัญหาท้�ตัามมา” 

ยิ�งเป็นี้เร่�องท้�ยากและท้าทายดู้วยแล้ว ผู้ลกระทบและปัญหาก็จะยิ�งมากขึ�นี้

ตัามลำาดูับ เปน็ี้เหตัุให้คนี้ส่วนี้ใหญ่เล่อกทางท้�สบาย นี้ั�นี้ค่อ ไม่ทำา จะไดู้ไม่

ตั้องโดูนี้ ซึ�งน้ี้�เป็นี้ปัญหาท้�ทำาให้ความกล้าไม่เกิดูขึ�นี้ คนี้ท้�กล้าจึงเป็นี้คนี้ท้� 

ไม่กลัวผู้ลกระทบและพี่ร้อมจะแก้ไขปัญหา 

ทีมสัมภาษณ์: Singha Way เรียบเรียง: Singha Magazine

คอลัมน์พิเศษ / หาเรื่องมาแชร์
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 แล้้วเริาจะฝึึกให้้มีความกล้้าได้้  
 อย่่างไริ 

• ท�าในสิิ่งที่ท้าทาย่
กล้าทำางานี้ท้�ยากและท้าทายท้�สุดูก่อนี้ 

แม้เปอร์เซน็ี้ตั์ความเส้�ยงจะสูงท้�สุดู แตั่ถ้าเรา

ทำาจนี้สำาเร็จลุล่วงไปไดู้ ตััวเราและท้มงานี้ 

กจ็ะฮึกเหมิและมก้ำาลงัใจในี้การทำางานี้ช่ิ�นี้ต่ัอไป 

เป็นี้การทลายกำาแพี่งความกลัวตัั�งแตั่แรก 

หลังจากนัี้�นี้ก็จะไม่ม้งานี้ท้�รู้สึกว่าทำาไม่ไดู้อ้ก 

ในี้ทางกลบักันี้ หากเราเริ�มในี้สิ�งท้�ง่ายท้�สุดูก่อนี้ 

เม่�อไปเจองานี้ท้�ยากขึ�นี้เร่�อยๆ เราก็จะรู้สึก 

ท้อ หมดูกำาลังใจ และอาจจะเลิกกลางคันี้ไป 

ในี้ท้�สุดู  

• คิดนอกกรอบ
การทำาสิ�งใหม่ๆ ท้�ยังไม่เคยม้ใครทำา 

ตั้องใช่้ความกล้าอย่างมาก เพี่ราะมักจะตั้อง 

เผู้ช่ิญกับปัญหาท้�ยังไม่ม้ใครเคยเจอมาก่อนี้  

แตั่ถ้าเราผู้่านี้ไปไดู้ก็จะกลายเป็นี้ “ผูู้้นี้ำาการ

เปล้�ยนี้แปลง” ท้�ประสบความสำาเร็จไดู้แบบไม่

ตั้องตัามใคร ตััวอย่างหนึี้�งจากประสบการณ์์

ของพี่้�น้ี้อย ไดู้แก่ การนี้ำาระบบ loyalty program 

มาใช่้กระตุั้นี้ยอดูขายกับสมาชิ่กค้าส่ง โดูย 

ใช้่รูปแบบการนี้ำาแต้ัมมาแลกรับของรางวลั ซึ�ง

บริษััทเราริเริ�มทำาครั�งแรกเม่�อราวๆ ปี พี่.ศ. 

2550 จนี้เป็นี้ตั้นี้กำาเนี้ิดูโครงการ Singha Arm 

ในี้ปัจจุบันี้ 

• ย่อมรับผล
การทำางานี้จะใช้่แค่ความประนี้ป้ระนี้อม

อย่างเดูย้วไม่ไดู้ บางครั�งก็ต้ัองใช้่ความเดูด็ูขาดู 

เหม่อนี้กันี้ ซึ�งความเดู็ดูขาดูก็มักจะเป็นี้วิธ้ท้�

สร้างความไม่พี่อใจให้กับคู่ค้าหร่อผูู้้ร่วมงานี้ 

เช่่นี้ นี้โยบายสกร้นี้คนี้ทำางานี้ออก ซึ�งพ้ี่�น้ี้อย 

เคยม้ประสบการณ์์ท้� ต้ัองคัดูทิ� ง ตััวแทนี้

จำาหน่ี้ายบางรายออกจากระบบมาแล้ว กไ็ดูใ้ช่้ 

ความกล้าในี้การยอมรับผู้ลของความไม่

พี่อใจนี้ั�นี้เพ่ี่�อให้ธุรกิจก้าวเดูินี้ต่ัอไปอย่างม้

ประสิทธิภาพี่ 

“ผมเช่่อว่า ความกล้ามีอย่่่ในตัวของทุกคนแล้ว 
เพยีงแต่ใครจะดึงออกมาใช้ในสถานการณไ์หนเทา่นัน้” 

 พีี่�น้อย่ให้้คำาแนะนำาว่า 

“เร่่มจากเราต้องกล้าพูดกับหัวหน้างานที่ใกล้ช่ดกับ
เราก่อน ในการประชุมทุกครัง้ เราอาจจะตัง้ไว้เลย่ว่า
เราจะพ่ดเร่่องห์นึ่งเสิมอ เราจะเสินอความคิดเห์็น
เร่่องห์นึง่เสิมอ เมือ่พดูไปแลว้ หากโดนต�าหนกิลบัมา
กอ็ยา่เพิง่ไปท้อถอย เพราะความกล้าทีเ่ราแสดงออก  
ไม่ว่าจะกี่ครัง้ก็ตาม อย่างน้อยมันต้องมีสักครัง้ทีจ่ะ
เกิดประโยชน์ต่อตัวเราและองค์กร ผมเองก็ฝึึกด้วย
ว่ธีีนี้ ฝึึกจากหน้าที่ที่เราต้องท�า”

ขอขอบคุณ

คุณคมสิัน แสิงทอง (น้อย่)
ผู้ช่วยประธีานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขาย

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด



“คาร์โบนารา” (Carbonara) 

เป ็นซอสพาสต้าพื้นบ้านของอิตาล ี

ส่วนประกอบหลักๆ คือ พริกไทยด�า 

ไข่ และเบคอนอิตาเลียน (Pancetta  

หรือ Guanciale) ค�าว่า Carbonara  

แปลว่า “ถ่านหิน” โดยมีต�านานการ 

ก�าเนิดทีห่ลากหลาย เช่น คาร์โบนารา 

เป็นทีนิ่ยมของคนงานในเหมอืงถ่านหนิ 

เพราะท�าง่าย ใช้เวลาไม่นานและให้

พลังงานสูง

จากหลักฐานที่มีการบันทึกพบว่า 

Carbonara เร่ิมเป็นท่ี รู้จักในช่วง

ก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นช่วง

ที่คนอิตาลี ต้องใช้เสบียงท่ีกองทัพ 

อเมริกนัส่งให ้หลกัๆ คอื ไข่และเบคอน  

จึงน�ามาปรุงเป็นอาหารอย่างง่ายๆ

ส่วนผสม

ขอบคุณ คุณอุกฤษฎ์ อัตตโชติ (วิว)
BREWMASTER

วิธีการทำา
1. น�าไข่ไก่เต็มใบ 1 ฟอง และเฉพาะไข่แดง 1 ฟอง มาผสมกับพาร์เมซานชีส  

1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน ปรุงด้วยเกลือนิดหน่อย (ความเค็มได้มาจากชีสและเบคอน

แล้ว) และพริกไทยด�า

2. ต้มเส้นสปาเกตต้ี โดยต้มน�้าพร้อมใส่เกลือลงไปด้วยนิดหน่อย รอจนเดือด 

แล้วค่อยใส่เส้น เพือ่เป็นการปรุงเส้น (ระยะเวลาในการต้มเส้นจะระบไุว้ตามข้างกล่อง)

3. ระหว่างรอเส้นสปาเกตตี้สุก ผัดเบคอนและกระเทียมให้สุก ความกรอบของ 

เบคอนแล้วแต่ความชอบ

4. ตักเส้นสปาเกตตี้ที่สุกลงคลุกเคล้ากับเบคอนและกระเทียมที่ผัดเตรียมไว้ 

เติมน�า้ต้มสปาเกตตี้เพิ่มลงไปได้ ถ้าหากแห้งไป และยังช่วยลดความร้อนของกระทะ

5. เมื่อคลุกเคล้าเส้นสปาเกตตี้และเบคอนจนเข้ากันแล้ว เทไข่ที่ผสมกับ 

พาร์เมซานชีสลงไป คนให้เข้ากนัอย่างรวดเร็ว ข้อควรระวงั คือ กระทะห้ามร้อนเกนิไป 

เพราะจะท�าให้ไข่สุกเกินไปจนเป็นก้อน

6. จัดลงจาน โรยด้วยพาร์เมซานชีสและพริกไทยด�าปิดท้าย 

เบคอน  110  กรัม
ไข่ไก่  2 ฟอง 
เต็มใบ 1 ฟอง เฉพาะไข่แดง 1 ฟอง

พาร์เมซานชีส  1 ช้อนโต๊ะ 
สำาหรับทำาซอสและโรยหน้าตามชอบ

เส้นสปาเกตต้ี  25  กรัม
กระเทียม  2  กลีบ
เกลือป่น 
พริกไทยดำา
หมายเหตุ: ไข่ไก่ควรใช้ไข่ไก่ที่สดและปลอดเชื้อ
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ทั่วโลกท�ำสงครำมกับยำเสพติดมำตั้งแต่ยุค 70 จนทุกวันนี้นักโทษคดียำเสพติดล้นคุก แต่ปัญหำ
ยำเสพติดก็ไม่เคยหมดไป หลำยประเทศจึงหันมำจัดกำรกับยำเสพติดโดย  

“เลิก” วิธีปราบปรามท่ีรุนแรง เปล่ียนมาใช้วิธี “ลดทอนความผิด” (Decriminalized)  
ด้านยาเสพติดแทน นี่คือ 10 ประเทศที่น�ำร่องแนวทำงน้ี 

10 ประเทศ
ท่ีเลกิท�ำสงครำมกบัยำเสพตดิ

โปรตุเกส
ประเทศแรกในยุโรปที่ลดบทลงโทษการใช ้

ยาเสพติดทุกประเภท ไม่เพียงลดการจับ เหลือเพียง

เสียค่าปรับ ยังยอมให้คนเสพยาได้ภายใต้กฎหมาย

ก�าหนด นอกจากนี้รัฐบาลยังโฟกัสไปที่การฟื้นฟูให้

ความรู้ผู้เสพยา ไม่ตราหน้าผู้เสพว่าเป็นอาชญากร   

เอกวาดอร์ 
การค้ายาเสพตดิในเอกวาดอร์ยงัผดิกฎหมาย แต่

ชาวเอกวาดอร์ได้รับอนุญาตให้ครอบครองยาเสพติด 

ได้บ้างในปริมาณเล็กน้อย ทั้งยาเสพติดชนิดไม่แรง

มากอย่างกญัชา และทีมี่ฤทธ์ิรุนแรงอย่างเฮโรอนี อกีทัง้ 

ออกกฎหมายบ�าบัดฟื้นฟูผู้เสพอย่างเป็นระบบ
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Knowledge / 10 ประเทศที่เลิกทำ�สงคร�มกับย�เสพติด



อุรุกวัย
ประเทศแรกในโลกทีป่ลดกญัชาจาก

สิ่งผิดกฎหมายและอนุญาตให้ร้านขายยา 

เท่าน้ันขายกัญชาได้ เร่ิมต้นในราคา 1 กรัม 

ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นวิธีแก้ปัญหา 

การค้ากญัชาในตลาดมดื และควบคมุผูเ้สพ 

ที่มีอยู่มากมายให้อยู่ในสายตา ขณะที่

โคเคน เฮโรอีน ยังผิดกฎหมาย

เนเธอร์แลนด์
อมัสเตอร์ดมั เมอืงหลวงของประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ ข้ึนช่ือว่าเป็นจุดหมาย 

ของนักท่องเที่ยวผู้ชอบเสพกัญชาเพราะ 

ที่น่ีกัญชาถูกกฎหมาย ชาวเนเธอร์แลนด ์

มีไว้ครอบครองได้สงูสดุ 5 กรัม จริงๆ แล้ว 

เขามกีฎหมายห้ามขายกญัชาให้นกัท่องเทีย่ว 

แต่ไม่ค่อยบังคับใช้

สาธารณรัฐเช็ก
ชาวเช็กเสพยาเป็นการส่วนตวัได้โดย

เสียค่าปรับเล็กน้อย รวมทั้งได้รับอนุญาต

ให้ครอบครองกัญชาสูงสุดได้ 5 ต้น กับ

โคเคนอีกนิดหน่อย แต่ห้ามการซื้อขาย 

ขณะเดยีวกนั รัฐบาลจดัหาผูใ้ห้ค�าปรึกษา

ด้านการเสพยาเพื่อลดอันตรายและการ 

ติดเชื้อจากเข็ม 

ออสเตรเลีย
ยาเสพติดยงัผดิกฎหมายในประเทศน้ี 

ถงึอย่างน้ัน รัฐบาลได้เปิด “พืน้ทีเ่สพยา” ให้

กบัผูต้ดิทีต้่องการจะเสพโดยไม่เป็นอนัตราย

ถึงชีวิต ในพื้นที่การเสพจะมีแพทย์คอย 

ดแูลคนเสพพร้อมให้ค�าปรกึษาในระยะยาว

หากผูเ้สพต้องการ

สวิตเซอร์แลนด์ 
รัฐบาลออกแคมเปญรณรงค์เปลี่ยน

การใช้เข็มในการเสพยามาตั้งแต่ยุค 80 

เพราะประเทศเขาประสบปัญหาผู้ป่วย

เอดส์จากการใช้เข็มเสพยาร่วมกัน อีกทั้ง 

จัดผู ้เช่ียวชาญคอยให้ค�าปรึกษาพร้อม 

“ห้องเสพยา” ส�าหรับผู้ติดที่ยังเลิกไม่ได้

ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่เจอ 

กับพิษภัยจากยาเสพติด แต่ในเมื่อการ

ปราบปราม (อย่างยาวนาน) ไม่ได้ผล การ

หันมาใช้วิธีที่ท�าให้การเสพอยู่ในสายตา

และควบคุมง่ายข้ึนจึงไม่ใช่เร่ืองแปลก 

และเช่ือหรือไม่ ปัญหาสงัคมจากยาเสพตดิ 

ในบางประเทศลดลงด้วยวิธีนี้ 

รวบรวมเรียบเรียงจาก
https://www.inspiremalibu.com/blog/drug-addiction/10-
countries-that-ended-their-war-on-drugs/

ที่มาภาพ
https://www.cagle.com/paresh-nath/

โครเอเชีย
ประเทศนี้ลดบทลงโทษผู้เสพกัญชา

ตั้งแต่ปี 2012 และเร่ิมลดโทษยาเสพติด

ที่แรงกว่ากัญชามากข้ึน ชาวโครเอเชียที่

ถูกจับได้ว่าเสพและครอบครองยาเสพติด 

พวกเขาจะถูกพาไปบ�าบัด เสียค่าปรับ 

ท�างานช่วยเหลือสังคม แต่จะไม่ติดคุก

อีกต่อไป

อาร์เจนตินา
ศาลสูงสุดของอาร์เจนตินามีมติ 

เป็นเอกฉันท์ตั้งแต่ปี 2009 ว่า ผู้เสพยา

เป็นการส่วนตัวไม่ถือเป็นการกระท�าที่ผิด

กฎหมาย และยังได้เดินหน้าสร้างค่านิยม 

ว ่า การติดยาคือปัญหาด้านสุขภาพ

อนามัยที่ต้องได้รับการรักษา ไม่ใช่ปัญหา

อาชญากรรม

เม็กซิโก
ในปี 2009 รัฐบาลเม็กซิโกเร่ิมใช้ 

กฎหมายยาเสพติดทีผ่่อนผนัข้ึน ครอบคลมุ 

ถงึยาเสพตดิแรงๆ อย่างแอลเอสด ีโคเคน 

เฮโรอนี โดยเป็นนโยบายทีรั่ฐหวังว่าจะช่วย

ลดปัญหาการค้ายาในตลาดมืด ซึ่งเป็น 

ปัญหาใหญ่ที่เม็กซิโกเผชิญมาตลอด
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สีน�ำโชค: สีแดง 

ในป ี น้ีชาวราศี เมษจะมีความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ

อาจจะได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อม

ใหม่ๆ เช่น มีบ้านใหม่ ท�าธุรกิจ

ใหม่ สีเสริมดวงชองชาวเมษจึง

เป็นสีแดงที่ได้ช่ือว่าเข้มแข็งที่สุด

ในบรรดาสีทั้งมวล เป็นตัวแทน

ของไฟ ความเข้มแข็ง จะช่วย

เสริมด้านความรุ่งโรจน์

สีน�ำโชค: สีขาวบริสุทธ์

ชาวพฤษภในปีน้ีจะค่อนข้างเหน่ือย

และอาจมกีารเปลีย่นแปลงเร่ืองงาน

อย่างกะทันหัน รวมทั้งต้องระวัง

เร่ืองสุขภาพ อาจต้องใช้ความ

อดทนมากเป็นพิเศษ พยายามอย่า 

มองโลกในแง่ลบ สีขาวบริสุทธ์ิจะ 

ช่วยเสริมความสงบน่ิงในจิตใจ 

สมาธิและอารมณ์ของชาวพฤษภ

ให้มั่นคง

สีน�ำโชค: สีเขียว

ชาวเมถุนจะมีคนคอยช่วยเหลือ

และมีโชคดีในหน้าที่การงาน แต่

ก็จะมาจากความขยันและต้ังใจ

ของคุณเองด้วย สุขภาพจะดีข้ึน

กว่าปีที่ผ่านมา สีเขียวเป็นสีน�า

โชคของชาวเมถุนในปีน้ี จะช่วย

เสริมเร่ืองความสดใส ดูสุขภาพดี 

ใครเห็นก็อยากเข้ามาพูดคุยให้

ความช่วยเหลือ 

สีน�ำโชค: สีขาวนวล

มีเร่ืองให้คุณต้องตัดสินใจเยอะ  

คุณจะได้รับข้อเสนอที่ท�าให้เหน่ือย 

และต้องต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆ แต่ 

กจ็ะมคีวามส�าเร็จตามมา สขีาวนวล 

คือตัวแทนของความดีงาม ความ

บรสิทุธิส์ดใส เป็นสทีีจ่ะช่วยเสริมให้

ชาวกรกฎในปนีีม้พีลงับวก มคีวาม 

กระตือรือร้น มีทัศนคติและการ

ตัดสินใจที่ดี

สีแห่ง
12 ราศี

รวบรวมเรียบเรียงจาก
https://www.businessinsider.in/thelife/news/these-are-your-lucky-

colours-for-the-year-2020/articleshow/72993839.cms
https://www.gangbeauty.com/horo/125369

รำศีเมษ
21 มี.ค. - 20 เม.ย.

รำศีพฤษก
21 เม.ย. - 21 พ.ค.

รำศีเมถุน
22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

รำศีกรกฎ
22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

Aries CancerGeminiTaurus

ปี 2563
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด



สีน�ำโชค: สีชมพู

ชาวสิงห์มักจะชอบความโดดเด่น

และอยู ่เบื้องหน้า แต่ในปีน้ีคุณ

เหมาะที่จะสงบน่ิงอยู ่ เบื้องหลัง 

งดการออกหน้าเพื่อลดศัตรูแล้ว

ทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยดี ในปีน้ี 

สชีมพจูะช่วยเสริมดวงของชาวสงิห์

ในแง่ของความสดใสแต่ดูไม่แรง 

อ่อนโยน และท�าให้ดูสุขภาพดี

สีน�ำโชค: สีเขียว 

ปีน้ีชีวิตคุณจะวุ่นวายน้อยลงเร่ือง 

การงานเพราะมคีนเข้ามาช่วย มดีวง 

ที่ เหมาะจะท�าธุรกิจและลงทุน 

แม้ว่าจะไม่รวยแต่ก็ไม่มีปัญหาเงิน

ขาดมอื สเีขียวจะช่วยเสริมดวงของ

ชาวกันย์ในเร่ืองการเร่ิมต้นลงมือ 

ท�าสิง่ใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ ทีจ่ะ

เข้ามาในชีวิต

สีน�ำโชค: สีขาวบริสุทธิ์

ชาวตุลย์ชีวิตค่อนข้างดีในปีน้ี แม้

อาจจะมีขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

หรือหุ้นส่วนบ้าง แต่ก็ไม่มีดวงว่า

จะมีปัญหาร้ายแรงเข้ามา สีขาว

บริสทุธ์ิจะช่วยเสริมชีวิตดีๆ  ของคณุ 

ในปีนี้ให้มีความสุขสงบอยู่รอบตัว 

ป้องกันความคิดร้ายๆ ทัง้ทีเ่กดิจาก 

ตัวเองและผู้คนรอบข้าง

สีน�ำโชค: สีแดง

ชาวพิจิกปีน้ีดวงแรงในทางบวก  

การเงินดมีาก มีโอกาสได้เงนิก้อนโต 

ยิ่งขยันยิ่งได้เงินมาก แต่ถ้าท�าสิ่ง

ผิดกฎหมายหรืออบายมุขจะถูก 

จับได้ สีแดงเป็นสีน�าโชคของชาว

พิจกิเช่นเดยีวกบัชาวเมษ ช่วยเสริม

พลังความมั่นใจ ความกล้า และ

ความกระตือรือร้น

สีน�ำโชค: สีเหลือง

ปีน้ีเป็นปีที่ดีของชาวธนูโดยเฉพาะ

เร่ืองการเงินที่จะมีเข้ามาไม่ขาด

ตลอดปี อาจจะมกีารขยบัขยายบ้าน

หรือทีท่�างาน สขุภาพและความรักก็

ไม่มอีะไรน่าห่วง ดวงของชาวธนูใน

ปีน้ีสอดคล้องกับสีเหลืองซึ่งจะช่วย

เสริมความสดใสรุ่งโรจน์สมกับทีเ่ป็น

ปีทองของคณุ

สีน�ำโชค: สีฟ้า

เป็นปีทีเ่ตม็ไปด้วยความเปลีย่นแปลง

ทัง้เร่ืองการงานการเงิน และเปลีย่น

ได้ทัง้ขาข้ึนและขาลง ท�าให้คณุต้อง

เหน่ือยไม่น้อยแต่กพ็อจะเอาตวัรอด

ไปได้ สนี�าโชคปีน้ีของคณุ คอื สฟ้ีา 

ซึ่งจะช่วยเสริมด้านความมั่นใจ 

ในการติดต่อสื่อสารและการคิดแก้

ปัญหาต่างๆ

สีน�ำโชค: สีฟ้า

ชาวกมุภ์ปีน้ีมงีานใหม่ๆ เข้ามาให้ท�า 

และมีรายได้ดีขึ้นมาก แต่แม้ว่า 

การเงินจะดีรายจ่ายก็จะเยอะตาม

มาด้วย ให้ระวังเร่ืองสุขภาพของ

ญาตผิูใ้หญ่หรือคนใกล้ตวั สฟ้ีาเป็น

สีที่เหมาะกับคุณในปีน้ี ช่วยเสริม

เร่ืองพลงับวกรอบตวัและความสงบ

สมดลุในจติใจ

สีน�ำโชค: สีเหลือง

เป็นปีขาข้ึนและปีแห่งการเร่ิมต้น

ใหม่ของชาวมนี สิง่ใหม่ๆ จะเข้ามา 

ทัง้เร่ืองการงานและความรัก สถานะ

เดมิๆ จะขยบัไปในทางทีด่ข้ึีน เป็น

อีกราศีที่จัดว่าเป็นปีทอง สีเหลือง

จะช ่วยเสริมดวงของคุณในปี น้ี 

ในแง่ของความก้าวหน้าและความ

กระตอืรือร้น  

รำศีธนู 
23 พ.ย. - 22 ธ.ค.

รำศีสิงห์ 
23 ก.ค. - 21 ส.ค.

รำศีมังกร 
23 ธ.ค. - 20 ม.ค.

รำศีกันย์
22 ส.ค. - 23 ก.ย.

รำศีกุมภ์
21 ม.ค. - 19 ก.พ.

รำศีตุลย์
24 ก.ย. - 23 ต.ค.

รำศีมีน
20 ก.พ. - 20 มี.ค.

รำศีพิจิก
24 ต.ค. - 22 พ.ย.

Sagittarius Capricorn

Virgo

Pisces

Scorpio

Aquarius

Leo Libra
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์

หนังแนวดราม่าอาชญากรรมใน Las Vegas ยุค 70 ที่เปิดเผย 

เร่ืองราวของคาสิโนในแง่มุมของการท�าธุรกิจบ่อนพนัน ตลอดจน

ตีแผ่ความฉ้อฉลของแก๊งมาเฟียและการคอรัปช่ันของรัฐ หนังได้ 

โรเบิร์ต เดอ นีโร มารับบทเป็น แซม “เอซ” รอธสไตน์ เซียนพนัน

และผูบ้ริหารธุรกิจคาสโิน โดยเร่ืองราวของ “เอซ” ได้แรงบนัดาลใจ 

มาจาก แฟรงก์ โรเซนธัล เจ้าของบ่อนพนันตัวจริง  

ร้อนรัก หักเหลี่ยมคาสิโน (1995)

คนใหญ่ไอริช (2019)

ส่องมุมเถื่อน
หนังที่บอกเล่าเร่ืองราวของแก๊งอาชญากรรม

ในสหรัฐฯ ผ่านชีวิตของ แฟรงค์ ชีแรน ผู้เปลี่ยน

จากคนขับรถบรรทุกมาสู่วงการมาเฟียและเดินไป

บนเส้นทางของการฆ่า เกียรติยศช่ือเสียง การถูก 

หักหลัง หนังไม่ได้น�าเสนอแค่การไล่ยิงกันเพราะ

ขัดผลประโยชน์เหมือนหนังมาเฟียทั่วไปแต่เน้น

การเมืองแย่งชิงอ�านาจในองค์กรที่ด�าเนินควบคู ่

ไปกับประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ  

THE
IRISHMAN

FILMS

Casino

หนัง(สือ)
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นิยายสบืสวนฆาตกรรมทีมี่ฉากหลงั 

คอื ลอนดอน มหานครทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ 

แต่กลับซุกซ่อนปัญหามากมายไว้ภายใน

เช่นเดยีวกับเมอืงใหญ่อกีหลายแห่งทัว่โลก 

ปัญหาความยากจน คนไร้บ้าน คนตดิยา 

ได ้ เป ิดเผยออกมาผ ่านมุมมองของ 

ตัวละครหลากหลายที่ใช้ชีวิตอยู ่นอก

ความรุ่งเรือง เร่ืองราวของพวกเขาถูก

ร้อยเรียงเข้าเป็นเร่ืองเดียวกันภายใต้ 

เหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง  

The Keys to the Street

เร่ืองจริงจากความทรงจ�าของ โชโกะ เทนโดะ ที่มีพ่อเป็นหัวหน้าแก๊ง

ยากูซ่า เธอถ่ายทอดชีวิตตัวเองตั้งแต่วัยเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของ

อาชญากรรม แม้จะเกลียดพ่อตัวเองที่เป็นยากูซ่าแต่เธอกลับเดินตามรอยเขา

แทบทุกอย่างจนท�าให้ชีวิตตัวเองไม่ต่างจากนรกบนดิน ในที่สุดเธอตัดสินใจ

พาตวัเองออกจากความด�ามดืและเดนิตามความฝันด้วยการเขียนหนังสอืเล่มน้ี

อััพเดตข่่ าวสารและความเคล่�อันไหวข่อัง  

“ME RECORDS” ได้ที่่�
Facebook: MERECORDSLABEL

IG: merecordslabel

YouTube Channel: ME RECORDS 

คนเคยคุย
เพลงใหม่จาก “Playground”

Playground (เพลย์กราวด์) วงดนตรีอนิดี้ 

ข้ีเล่นทีส่มาชกิในวงประกอบด้วย ติก๊ ตลุย์ ตุ้ย เก้ง 

กลับมาอีกคร้ังหลังจากห่างหายไปนานพร้อม

บทเพลง “คนเคยคุย” เพลงในคอนเซ็ปต์อบอุ่น

ซาบซ้ึงที่ไม่ได้ถ่ายทอดความเหงา ความเศร้า 

ไม่ได้เป็นสีเทา แต่จะชวนให้นึกถึงใครบางคน 

ที่ห่างกันไปนานแต่ใจยังคิดถึงอยู่เสมอ เพลงนี้ 

“ติ๊ก” นักร้องน�าของวงเขียนเน้ือเพลงขึ้นจาก

ประสบการณ์จริงทีเ่ขาได้ไปเหน็รูปเพือ่นเก่าๆ ที่ 

ไม่ได้เจอกันนาน การกลบัมาคร้ังน้ียงัได้ “คตัโตะ 

ลิปตา” เพื่อนเก่าของหนุ่มๆ วงเพลย์กราวด์มา

ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ซึ้งให้กับเพลงอีกด้วย

BOOKS

MUSIC

ยากูซ่า มูน

ลอนดอนซ่อนเงื่อน

ติดต่อังานได้ที่่�  06 2494 9583
Digital Download *492 222 230 

Yakuza  Moon
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นักร้อง

โอ ปวีร์ คชภักดี

ส่ิงทีคุ่ณขาดไม่ได้ในชีวติประจ�าวนั “กาแฟ” อาหารจานโปรดของคุณ “แกงเหลอืง 

ปลากด” เครือ่งด่ืมท่ีชอบสัง่เป็นประจ�า “อเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น�า้ตาล” 

ซีรีส์หรือหนังเรื่องโปรดของคุณ “Minority Report” แล้วคุณคิดว่า 

ตวัเองเป็นใครในหนังหรือซรีีส์เร่ืองน้ัน เพราะอะไร “เป็นพระรองทีแ่สดง

โดย Colin Farrell เพราะชอบเขามากๆๆ ไม่มีเหตุผลอื่น”  

ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่าอยากกลับไปแก้ไข “ไม่มี 

ช่วงเวลาทีอ่ยากแก้ไข เพราะทกุสิง่ทีผ่่านมาสอนให้เรา 

แข็งแกร่งขึ้น” สิง่ท่ีคณุกลวัคือ “กลัวงู” บคุคลที่ 

คณุช่ืนชมมากคอืใคร เพราะอะไร “อาจารย์สจิุนต์ 

บริหารวนเขตต์ เพราะเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุด 

เท่าที่ผมเคยพบมาในชีวิต” 

หนงัสอืหรือนติยสารท่ีคณุชอบอ่าน “หนงัสอื 

เข้าใจธรรม (Understanding Dhamma)”  

นิสยัแบบไหนท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสดุ “หน้าไหว้ 

หลังหลอก” นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าดี 

เป็นเลศิ “ใจด ีจริงใจ” คณุมคีวามสขุทีส่ดุ 

เมือ่ใด “เมื่อได้อยู่บ้าน” 

คุณรู้สึกประทับใจกบัอะไร “รอยยิม้” สถานท่ี 

ท่ี คุณชอบไปเป ็นประจ�า “ มูลนิ ธิ ศึ กษา 

และเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ถ้าคุณสามารถ 

“หยุด” อะไรได้สักอย่าง คุณจะหยุดอะไร “หยุด

สงคราม” 

ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณอยากเป็นอะไร 

“ทหาร” ถ้าคุณมีพลังพิเศษได้ อยากมีพลัง 

แบบไหน “สไปเดอร์แมน” คุณอยากท�าอะไร 

ก่อนตาย “เข้าใจความจริง” ถ้าได้เกิดใหม ่

ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร “แล้วแต่บุญ 

แต่กรรมครับ (ไม่เคยคิดจะเกิดเป็นอะไร)” 

บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น
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COVID-19
Coronavirus disease

วิิธีีสัังเกตอาการเบ้ื้�องต้น

ไอ ไข้้ มึึนงงหายใจถีี่� ปวิดหัวิ เจ็บื้คอ

•	สัังเกตอาการตัวเอง	14	วัน	
	 โดยกักัักัันตััวเอง	ไม่่คลุกุัคลุีกัับผู้้�อ่�น	

•	หากมีีไข้	้ไอ	มีีนำ�ามีูก	ควรรีบพบแพทย์์ทันที
•	สัวมีหน้ากากอนามีัย์ป้้องกันการแพร่เชื้้�อ

•	ผูู้้ที�มีีป้ระวัติเดิินทางกลัับจากป้ระเทศเสัี�ย์ง	

•	 ผูู้้ที�ใกลั้ชื้ิดิกับนักท่องเที�ย์วต่างชื้าติ

•	ผูู้้ที�มีีป้ระวัติใกลั้ชื้ิดิผูู้้ป่้วย์ที�ติดิเชื้้�อ

ข้้อควิรปฏิิบัื้ติใครค้อผู้้้เสีั�ยงติดเช้ื้�อ

ปิดปากด้วิยทิิชื้ช้ื้�
ข้ณะไอหร้อจามึ

เลีี่�ยงการสััมึผัู้สั 
ใบื้หน้า

กินอาหารปรุงสุัก
แลี่ะใช้ื้ช้ื้อนกลี่าง

เลีี่�ยงการไปในแหลี่�ง
ชุื้มึชื้น

ฆ่�าเช้ื้�อวัิตถุี่
ทีิ�สััมึผัู้สับื้�อยๆ

ล้ี่างม้ึอบื้�อยๆ ด้วิยสับ้ื้� 
หร้อเจลี่แอลี่กอฮอล์ี่ 70% 

งดการเดินทิางไป 
ต�างประเทิศ

สัวิมึหน้ากากอนามัึย

คำาแนะนำา บริิษััทมีีเคริ่�องตริวจวัดอุณหภููมีิริ่างกายตั�งอยู่ตามีบริิเวณอาคาริที�มีีผูู้�เข้�าออกจำานวนมีาก 
หากพนักงานคนใดตริวจวัดอุณหภููมีิริ่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสและริู�สึกไมี่ค่อยสบาย ควริแจ�งผูู้�บังคับบัญชาและริีบไปพบแพทย์ทันที




