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ตามไปดู / 21 คำ�ถ�มกับช�วสิงห์



1. จดโน้ตลงกระดาษหรือดิจิตัล ดิจิตัล กระดาษ กระดาษ

2. ถึงโต๊ะทำางานในตอนเช้าวันจันทร์ พูดกับตัวเองว่า มาทำางานท่ีเรารักกัน ถึงเวลาสนุกแล้วสิ สวัสดีเช้าท่ีสดใส

3. เวลาทำางาน คิดไม่ออกต้อง... ชานมไข่มุก เดินไปรอบๆ แผนก ค่อยๆ คิด ถามพ่ีท่ีนั่งโต๊ะข้างๆ

4. อวัยวะส่วนไหนท่ีคุณอยากมีเพ่ิม ตา ตัวเรา (ท้ังตัว) แขน

5. แฟนทิพย์ (แฟนสมมติ) ของคุณ Netflix พิมฐา ต้าวอ้วน

6. มาทำางานทุกวันต้องมีสิ่งนี้  สายชาร์จโทรศัพท์ มือถือ หัวใจ

7. คำาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ยินแล้วหัวใจพองโต มึง ไปบุฟเฟต์กัน ถ้าขาดนายไปคงแย่ มาเด๋ียวเราช่วย

8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ เพ่ือนบ่น คอมพิวเตอร์ Free Wifi

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ มุมกิจกรรมบันเทิง ห้องไคโรแพรคติก/กายภาพ น้องพนักงานสาวสวยท่ีนั่งโต๊ะ
ข้างหน้า

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ สัด งานเข้า! หมดเวลาสนุกแล้วสิ หืมมมม

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  ท่ีนอนใต้โต๊ะ นาย (ผู้บริหารระดับสูง) มา
เยี่ยมโรงงานแบบกะทันหัน ฝันว่าได้เป็น MD

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด โดนเทแต่เท่อยู่ สายตาหลอกกันไม่ได้ ห่อหมกฮวกไปฝากป้า

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  ถ่ายรูปสิรออะไร โทรเข้าเพ่ือปลุกให้ต่ืน เพ่ือนคงจะทำางานเหนื่อยเนอะ

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ โปรดส่งใครมารักฉันที เบอร์สอง แสงสุดท้าย
15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ

นนกุล นาย ณภัทร ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย สิงห์ แมกกาซีน Singha Magazine  
ISSUE1/2021

17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร อยากเป็นนักบิน ผู้ว่าจังหวัดสตูล นักแข่งรถ

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด การนอน หัวถึงหมอนหลับเลย 
นอนได้ถึงมีคนกรนอยู่ข้างๆ การงาน ไม่ค่อยมีเลย

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ อารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะ
ค้าบบบบ เป็นคนไม่ค่อยต้ังใจ หาว่าผมเจ้าชู้

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง ลุย ไม่มีคำาว่าเป็นไปไม่ได้ รวดเร็ว เน้นผลลัพธ์ สนุกกับงาน และทำางานท่ี 
ได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร คิดเสมอก่อนพูดอะไรออกไป ไปต้ังใจเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกับงาน 
แต่ตอนนี้เลิกแล้วครับ
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1. จดโน้ตลงกระดาษหรือดิจิตัล กระดาษ (จดว่า ทำางาน!) กระดาษ กระดาษ กระดาษ ท้ัง 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดิจิตัล ดิจิตัล

2. ถึงโต๊ะทำางานในตอนเช้าวันจันทร์ พูดกับตัวเองว่า สนุก ไม่เครียด วันจันทร์อีกแล้ว ลูกพ่ีมายังหว่าาา วันนี้เราต้องทำาอะไรบ้างน้า  
แล้วลิสต์เป็นข้อๆ หลายสิ่งมาก เข้าใจ.. เห้อออ ออ.... 

3. เวลาทำางาน คิดไม่ออกต้อง... ร้องเพลง ออกไปเดินสูดอากาศ เดินเล่น ถามเพ่ือนร่วมงานเพ่ือหาไอเดียใหม่ๆ ไปทำางานอ่ืนแล้วค่อยกลับมาทำางานนั้นอีกคร้ัง หลับตา LEO

4. อวัยวะส่วนไหนท่ีคุณอยากมีเพ่ิม ส่วนสูง สมองอัจฉริยะ มือ สมอง 555 สมอง ดวงตา สมอง

5. แฟนทิพย์ (แฟนสมมติ) ของคุณ เวียร์ พ่ีกู ไม่ตอบได้ไหมค้าบ  
(กลัวโดนตบ) ไม่มีจ้า ตัวฉันเอง ตัวเอง Rose

6. มาทำางานทุกวันต้องมีสิ่งนี้  กระเป๋าเงิน โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ หัวใจ สติ เงิน

7. คำาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ยินแล้วหัวใจพองโต วันนี้สวยจัง พ่ีเรายังเจ๋งเสมอ มีอะไรให้พ่ีช่วยไหม วันนี้เรากินอะไรกันดี อรุณสวัสด์ิค่ะเจ้ เป็นไงบ้างมีอะไรให้ช่วยป่าว ยืมเงินหน่อย

8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ คอมพิวเตอร์ เพ่ือนรู้ใจ เสียงหัวหน้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีอยู่บนโต๊ะตัวเอง (ใครยืมไม่ว่า  
แต่ต้องกลับมาคืนท่ีเดิมด้วย) น้ำาใจ สายชาร์จ แบต

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ เสียงเพลงและลำาโพงเล็กๆ
น่ารัก เสียงเพลง พ่ีเปี๊ ยก (พนักงาน) เสียงเพลง เพ่ือนร่วมงานท่ีน่ารัก เข้าอกเข้าใจ  

และคอยช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ รอยยิ้ม สาวๆ

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ อีหลีติ ลืมสนิทเลยทันไหมเนี่ยๆๆๆๆ ฮาแหม่เมาะ วันนี้ต้องเร่งส่งงาน!!! เล่ิกล่ักละ เย็ดเข้ อาาห์ ดึกสินะวันนี้

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  เล่ือนตำาแหน่ง ไม่เคยฝันถึงเลย ไม่มีครับ ฝันว่าโดนเปล่ียนสายงาน ไปเป็นแม่บ้าน ลูกน้องลืมทำางานท่ีตัวเองสั่งไว้ เห็นงานแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิต พรุ่งนี้หยุด

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด สบายๆ พ่ีเบิร์ด ทาสมนต์คนดี พ่ีสาวครับ เก็บทรงไม่อยู่ เพลงอะไรก็ได้ แต่ห้ามเสียงดังนะ คลอๆ  
พอให้ทำางานล่ืนไหลไปได้ คนทางนั้น ลาออก

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  กินส้มตำาเผ็ดๆ มั้ย แอบยิ้มเพราะอากาศมันเย็น ถ่ายคลิปสิคร้าบบบบ แอบถ่ายรูป ไม่ก็เรียกให้อีกคนดู หยิบมือถือมาเก็บภาพประทับใจ หัวเราะเบาๆ แล้วบอก ต่ืนโว้ย ถ่ายรูปสิรอไร

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ เหนื่อยจังอยากฟงัเสียง 
(ไหมไทย) รักฉันนั้นเพ่ือเธอ มือปืน ไหวอยู่ ขีดเส้นใต้ สบาย สบาย สองรัก

15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ

ชมพู่ อารยา ณเดชน์ ผมแสดงเองเลย ใบเฟร์ิน พิมชนก ตัวฉันเองนี่แหละ สามี สตีฟเลอร์  
(อเมริกันพาย) 

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด SINGHA MAGAZINE 
ISSUE 1/2021 มีนาคม 2564

จิตสำานึกคุณภาพสร้างได้ 
ใน 120 วัน

พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร 
ให้ถูกใจคนฟงั หนังสือการ์ตูน อ๊ิกคาบ็อก คำาสาปฟาโรห์ คดีฆาตกรรม เจ้าหญิง  

ส โนว์ ไวท์
17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร แพทย์ ตำารวจ ทหาร ตำารวจ สัตวแพทย์ แอร์โฮสเตส เศรษฐี หมอ

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด ความรัก คนรอบข้าง
คอยให้ความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่เอ็นดู น่ารักน่าเอ็นดู อืมมมม น่าจะไม่มีนะ เพ่ือน มิตรสหาย

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ คิดว่าเป็นคนหยิ่งๆ เป็นคนมีตัง เป็นคนไม่คิดมาก เราไมไ่ด้เป็นคนเรียบร้อยอยา่งท่ีเห็นนา้าา ดุ เสียงดัง เหมือนจะใจร้าย กูไม่ได้รวย

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง ต้ังใจทำางานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ดีท่ีสุด

งานท่ีได้รับมอบหมายต้อง 
มุ่งมั่นทำาให้สำาเร็จ

ลงมือทำาด้วยตัวเอง สัมผัสกับ
งานโดยตรง รีบเคลียร์งานออกจากตัวให้ไวท่ีสุด บ้างาน ถึงไหนถึงกัน เร่ือยๆ

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ โดนหัวหน้าตำาหนิเร่ืองงาน น้ำาท่วมใหญ่ปี 54 ท่ีมีหลาย
เหตุการณ์ในคราวนั้น

ทรัพย์สินท่ีดูแลหาย! งานท่ีไม่เคยทำาแล้วมานั่งหา 
คำาตอบเอง

การทำางานผิดพลาด แบบไม่ควรจะผิดพลาด  
ทำาให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง

ขอบคุณบริษัทท่ีทำาให้ชีวิตดีขึ้น สิ้นเดือนยิ้มทุกคร้ัง ^^
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8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ คอมพิวเตอร์ เพ่ือนรู้ใจ เสียงหัวหน้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีอยู่บนโต๊ะตัวเอง (ใครยืมไม่ว่า  
แต่ต้องกลับมาคืนท่ีเดิมด้วย) น้ำาใจ สายชาร์จ แบต

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ เสียงเพลงและลำาโพงเล็กๆ
น่ารัก เสียงเพลง พ่ีเปี๊ ยก (พนักงาน) เสียงเพลง เพ่ือนร่วมงานท่ีน่ารัก เข้าอกเข้าใจ  

และคอยช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ รอยยิ้ม สาวๆ

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ อีหลีติ ลืมสนิทเลยทันไหมเนี่ยๆๆๆๆ ฮาแหม่เมาะ วันนี้ต้องเร่งส่งงาน!!! เล่ิกล่ักละ เย็ดเข้ อาาห์ ดึกสินะวันนี้

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  เล่ือนตำาแหน่ง ไม่เคยฝันถึงเลย ไม่มีครับ ฝันว่าโดนเปล่ียนสายงาน ไปเป็นแม่บ้าน ลูกน้องลืมทำางานท่ีตัวเองสั่งไว้ เห็นงานแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิต พรุ่งนี้หยุด

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด สบายๆ พ่ีเบิร์ด ทาสมนต์คนดี พ่ีสาวครับ เก็บทรงไม่อยู่ เพลงอะไรก็ได้ แต่ห้ามเสียงดังนะ คลอๆ  
พอให้ทำางานล่ืนไหลไปได้ คนทางนั้น ลาออก

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  กินส้มตำาเผ็ดๆ มั้ย แอบยิ้มเพราะอากาศมันเย็น ถ่ายคลิปสิคร้าบบบบ แอบถ่ายรูป ไม่ก็เรียกให้อีกคนดู หยิบมือถือมาเก็บภาพประทับใจ หัวเราะเบาๆ แล้วบอก ต่ืนโว้ย ถ่ายรูปสิรอไร

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ เหนื่อยจังอยากฟงัเสียง 
(ไหมไทย) รักฉันนั้นเพ่ือเธอ มือปืน ไหวอยู่ ขีดเส้นใต้ สบาย สบาย สองรัก

15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ

ชมพู่ อารยา ณเดชน์ ผมแสดงเองเลย ใบเฟร์ิน พิมชนก ตัวฉันเองนี่แหละ สามี สตีฟเลอร์  
(อเมริกันพาย) 

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด SINGHA MAGAZINE 
ISSUE 1/2021 มีนาคม 2564

จิตสำานึกคุณภาพสร้างได้ 
ใน 120 วัน

พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร 
ให้ถูกใจคนฟงั หนังสือการ์ตูน อ๊ิกคาบ็อก คำาสาปฟาโรห์ คดีฆาตกรรม เจ้าหญิง  

ส โนว์ ไวท์
17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร แพทย์ ตำารวจ ทหาร ตำารวจ สัตวแพทย์ แอร์โฮสเตส เศรษฐี หมอ

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด ความรัก คนรอบข้าง
คอยให้ความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่เอ็นดู น่ารักน่าเอ็นดู อืมมมม น่าจะไม่มีนะ เพ่ือน มิตรสหาย

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ คิดว่าเป็นคนหยิ่งๆ เป็นคนมีตัง เป็นคนไม่คิดมาก เราไมไ่ด้เป็นคนเรียบร้อยอยา่งท่ีเห็นนา้าา ดุ เสียงดัง เหมือนจะใจร้าย กูไม่ได้รวย

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง ต้ังใจทำางานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ดีท่ีสุด

งานท่ีได้รับมอบหมายต้อง 
มุ่งมั่นทำาให้สำาเร็จ

ลงมือทำาด้วยตัวเอง สัมผัสกับ
งานโดยตรง รีบเคลียร์งานออกจากตัวให้ไวท่ีสุด บ้างาน ถึงไหนถึงกัน เร่ือยๆ

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ โดนหัวหน้าตำาหนิเร่ืองงาน น้ำาท่วมใหญ่ปี 54 ท่ีมีหลาย
เหตุการณ์ในคราวนั้น

ทรัพย์สินท่ีดูแลหาย! งานท่ีไม่เคยทำาแล้วมานั่งหา 
คำาตอบเอง

การทำางานผิดพลาด แบบไม่ควรจะผิดพลาด  
ทำาให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง

ขอบคุณบริษัทท่ีทำาให้ชีวิตดีขึ้น สิ้นเดือนยิ้มทุกคร้ัง ^^
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1. จดโน้ตลงกระดาษหรือดิจิตัล กระดาษ กระดาษ ดิจิตัล กระดาษ กระดาษ (จดว่า ออกกำาลังกายบ้างนะ ^^) แบบด่วนๆ ก็กระดาษ และเก็บบันทึกลงในดิจิตัล

2. ถึงโต๊ะทำางานในตอนเช้าวันจันทร์ พูดกับตัวเองว่า ไม่พูด แค่ยิ้มให้กับตัวเอง 
ในทุกเช้าก็พอ มา......เร่ิม...!!! มาทำางานท่ีเรารัก 

กันเถอะ!! ต้ังใจ อีก 5 วันพักใหม่ WFH อยู่นาน คิดถึงจังเลย ว้าว!! ลืมรูดบัตรพนักงานกลับไปรูดก่อนเด๋ียวสาย ผ่าง

3. เวลาทำางาน คิดไม่ออกต้อง... เข้าห้องน้ำา เดินไป relax สมอง มองวิว แวะเดินไปจิบน้ำา 
พักสมองสักแปบ สูบบุหร่ี ต้ังสติ อยู่กับตัวเองเงียบๆ สักพัก เข้าห้องน้ำา เพ่ือไปต้ังสติและสมาธ ิอยู่กับตัวเอง

4. อวัยวะส่วนไหนท่ีคุณอยากมีเพ่ิม มือ แขนอีกสัก 2 ข้าง ตา สมอง ตา เพราะสายตาสั้น อยากมีเพ่ิม 
เผื่อจะมองเห็นอะไรชัดๆ ฮ่าๆ ถ้าเพ่ิมก็คงเป็น "ปอด" ละกัน 

5. แฟนทิพย์ (แฟนสมมติ) ของคุณ ไม่มี ตัวของเราเอง ซงจุงกิ แนนโน๊ะ เจเจ พระมหาเทวีเจ้า ไหว้สา!  (ตลกและมโนดี)

6. มาทำางานทุกวันต้องมีสิ่งนี้  โทรศัพท์ มือถือ บัตรพนักงาน โน้ตบุ๊ค กระเป๋าสตางค์ เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ สีดำา WD My Passport 1TB  
ข้อมูลงาน

7. คำาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ยินแล้วหัวใจพองโต กินขนมไหม เออ เจ๋งว่ะ ไปกินข้าวกันเถอะ!!! พวกมึงเป็นเห้ียไรกันอีก ขอบคุณนะเธอ มรึง........พรุ่งนี้เงินเดือนออกแล้ว

8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ เพ่ือนร่วมงาน น้ำาด่ืมสิงห์เปล่ียนขวด เสียงพูดคุยของเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน วันไหนไม่มา ก็จะเงียบเหงามาก หัวหน้า ^^  

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ โทรทัศน์ เสียงเพลงในห้องส้วม เสียงเพลงคลอเวลาทำางาน ห้องคาราโอเกะ มุม Relax มีเคร่ืองด่ืม หรืออาหารว่าง บริการ 
ระหว่างพัก 10-15 นาที 

อยากได้เสียงเพลงตามสายหรือ ดีเจ ตอนเช้า มาพูดคุยในช่วง
เวลาก่อนทำางาน 8.00-8.30 ถ้ามีผมอยากทำา 5555

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ OMG ฮ่ะ..... สู่ความเว้ิงว้างอันไกล 
โพ้นนนนนน ไอ้ห่า ยังไม่ได้ทำาเลย อ่ะจ้าาาา ตรู จะโดนอะไรไหมว้าาาาาา

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  ไปทำางานสาย มีประตูบ้านเช่ือมต่อ
กับท่ีทำางานได้เลย ฝันว่าไปทำางานสาย ฝันว่าได้เป็นคนจัดการท่ีจอดรถ ฝันว่านั่งกินส้มตำากับป้าแม่บ้าน

อย่างเอร็ดอร่อย แซ่บบบบ ฝันอยากมีท่ีจอดรถ ทุกเช้าท่ีมาทำางาน

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด อย่าเสียใจคนเดียว เก็บทรงไม่อยู่ ธรรมดาแสนพิเศษ คนหัวใจสิงห์ หนีห่าง  ver. จุลโหฬาร คนหัวใจสิงห์ เป็นไงรักองค์กรคร้าบบบ

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  บอกให้ไปนอน แอบทำาเสียงดังหรือโต๊ะสั่น 
ให้เขาต่ืนแบบเนียนๆ เงียบเข้าไว้ ถ่ายรูป สะกิดเบาๆ เอ๊าาาาา  เสร็จโจรโดนแกงแน่นอนครับ

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ เธอสวย ยังไม่เจอเพลงโดนๆ ฝนตกไหม ซูเปอร์แมน ตัวจริงของเธอ เพลงนี้เก่ียวกับความรัก (ซิลล่ีฟูล)
15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ

พัคมินยอง ชีวิตเรา เราขอเล่นเอง 
ขอค่าตัวแค่คร่ึงเดียวก็ได้ เลด้ีปราง น้าค่อม รับเอง อยากเป็นนางเอก ฮ่าาาา เจแปน  (6 ฉากครับจารย์)

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด จำาไม่ได้ นานมากตั้งแต ่
สมัยเรียน

นิตยสารจำาช่ือไม่ได้ สำาเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจ สิงห์ แมกกาซีน จำาไม่ได้เลยค่ะ เพราะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ 
อ่านแต่บทความท่ัวไปตามโซเชียล ริเน็น สร้างธรุกิจร้อยปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร ตำารวจหญิง ผู้กำากับภาพยนตร์ คนขายน้ำาเต้าหู้ ตำารวจ คุณหมอ อยากเป็นเศรษฐี ฉันนะซิๆ จริงอยากรวย

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด ด้านการทำางาน ส่งผลงานประกวดแล้วได้รางวัล เพ่ือน คนรัก การทำางาน เร่ืองบริวาร เพราะมีกัลยาณมิตรท่ีดีรายล้อม เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ เป็นคนหยิ่ง ดูหยิ่งลูกคุณหนู ง่วงตลอดเวลา  
<ไม่ได้ง่วงแค่ตาต่ี> ไม่เก็บความลับ คิดว่ามีเงินเยอะ ฮ่าาา คิดว่าเป็นคนเจ้าชู้  ม่ายนะ

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง เต็มท่ีทุกนาที รวดเร็วฉับไว ต้องเสร็จก่อนเวลาให้ได้ รีบได้ ช้าได้  
ตามสไตล์น้องสล็อต ทำางานไว แก้ไขค่อยว่ากัน ตามกระแสบ้าง แต่เน้นสบายๆ เพราะตัวอ้วน  

เลือกได้ไม่เยอะ คุยง่าย หาทางออกกับปัญหาร่วมกัน แต่จริงจังนะ

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ ลืมทำาจ่ายเงินเดือน
กรรมการ

อย่ายึดติดกับคำาพูดใดใด เวลา
เปล่ียน ทุกอย่างก็จะเปล่ียนไป

กลัวก่อนลงมือทำา การทำาสิงห์อาสา เป็นการทำาโดยไม่หวัง
ผลกำาไร ทุกอย่างมีแต่ค่าใช้จ่าย

ทำางานผิดพลาด จนทำาให้เกิดความเสียหาย 
เนื่องจากความไม่รอบคอบของตัวเอง 

ใจคน  ต้องเรียนรู้อีกเยอะ จะได้ทำางานได้ง่ายขึ้น
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1. จดโน้ตลงกระดาษหรือดิจิตัล กระดาษ กระดาษ ดิจิตัล กระดาษ กระดาษ (จดว่า ออกกำาลังกายบ้างนะ ^^) แบบด่วนๆ ก็กระดาษ และเก็บบันทึกลงในดิจิตัล

2. ถึงโต๊ะทำางานในตอนเช้าวันจันทร์ พูดกับตัวเองว่า ไม่พูด แค่ยิ้มให้กับตัวเอง 
ในทุกเช้าก็พอ มา......เร่ิม...!!! มาทำางานท่ีเรารัก 

กันเถอะ!! ต้ังใจ อีก 5 วันพักใหม่ WFH อยู่นาน คิดถึงจังเลย ว้าว!! ลืมรูดบัตรพนักงานกลับไปรูดก่อนเด๋ียวสาย ผ่าง

3. เวลาทำางาน คิดไม่ออกต้อง... เข้าห้องน้ำา เดินไป relax สมอง มองวิว แวะเดินไปจิบน้ำา 
พักสมองสักแปบ สูบบุหร่ี ต้ังสติ อยู่กับตัวเองเงียบๆ สักพัก เข้าห้องน้ำา เพ่ือไปต้ังสติและสมาธ ิอยู่กับตัวเอง

4. อวัยวะส่วนไหนท่ีคุณอยากมีเพ่ิม มือ แขนอีกสัก 2 ข้าง ตา สมอง ตา เพราะสายตาสั้น อยากมีเพ่ิม 
เผื่อจะมองเห็นอะไรชัดๆ ฮ่าๆ ถ้าเพ่ิมก็คงเป็น "ปอด" ละกัน 

5. แฟนทิพย์ (แฟนสมมติ) ของคุณ ไม่มี ตัวของเราเอง ซงจุงกิ แนนโน๊ะ เจเจ พระมหาเทวีเจ้า ไหว้สา!  (ตลกและมโนดี)

6. มาทำางานทุกวันต้องมีสิ่งนี้  โทรศัพท์ มือถือ บัตรพนักงาน โน้ตบุ๊ค กระเป๋าสตางค์ เอ็กซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสก์ สีดำา WD My Passport 1TB  
ข้อมูลงาน

7. คำาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ยินแล้วหัวใจพองโต กินขนมไหม เออ เจ๋งว่ะ ไปกินข้าวกันเถอะ!!! พวกมึงเป็นเห้ียไรกันอีก ขอบคุณนะเธอ มรึง........พรุ่งนี้เงินเดือนออกแล้ว

8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ เพ่ือนร่วมงาน น้ำาด่ืมสิงห์เปล่ียนขวด เสียงพูดคุยของเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน วันไหนไม่มา ก็จะเงียบเหงามาก หัวหน้า ^^  

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ โทรทัศน์ เสียงเพลงในห้องส้วม เสียงเพลงคลอเวลาทำางาน ห้องคาราโอเกะ มุม Relax มีเคร่ืองด่ืม หรืออาหารว่าง บริการ 
ระหว่างพัก 10-15 นาที 

อยากได้เสียงเพลงตามสายหรือ ดีเจ ตอนเช้า มาพูดคุยในช่วง
เวลาก่อนทำางาน 8.00-8.30 ถ้ามีผมอยากทำา 5555

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ OMG ฮ่ะ..... สู่ความเว้ิงว้างอันไกล 
โพ้นนนนนน ไอ้ห่า ยังไม่ได้ทำาเลย อ่ะจ้าาาา ตรู จะโดนอะไรไหมว้าาาาาา

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  ไปทำางานสาย มีประตูบ้านเช่ือมต่อ
กับท่ีทำางานได้เลย ฝันว่าไปทำางานสาย ฝันว่าได้เป็นคนจัดการท่ีจอดรถ ฝันว่านั่งกินส้มตำากับป้าแม่บ้าน

อย่างเอร็ดอร่อย แซ่บบบบ ฝันอยากมีท่ีจอดรถ ทุกเช้าท่ีมาทำางาน

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด อย่าเสียใจคนเดียว เก็บทรงไม่อยู่ ธรรมดาแสนพิเศษ คนหัวใจสิงห์ หนีห่าง  ver. จุลโหฬาร คนหัวใจสิงห์ เป็นไงรักองค์กรคร้าบบบ

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  บอกให้ไปนอน แอบทำาเสียงดังหรือโต๊ะสั่น 
ให้เขาต่ืนแบบเนียนๆ เงียบเข้าไว้ ถ่ายรูป สะกิดเบาๆ เอ๊าาาาา  เสร็จโจรโดนแกงแน่นอนครับ

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ เธอสวย ยังไม่เจอเพลงโดนๆ ฝนตกไหม ซูเปอร์แมน ตัวจริงของเธอ เพลงนี้เก่ียวกับความรัก (ซิลล่ีฟูล)
15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ

พัคมินยอง ชีวิตเรา เราขอเล่นเอง 
ขอค่าตัวแค่คร่ึงเดียวก็ได้ เลด้ีปราง น้าค่อม รับเอง อยากเป็นนางเอก ฮ่าาาา เจแปน  (6 ฉากครับจารย์)

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด จำาไม่ได้ นานมากตั้งแต ่
สมัยเรียน

นิตยสารจำาช่ือไม่ได้ สำาเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจ สิงห์ แมกกาซีน จำาไม่ได้เลยค่ะ เพราะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ 
อ่านแต่บทความท่ัวไปตามโซเชียล ริเน็น สร้างธรุกิจร้อยปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร ตำารวจหญิง ผู้กำากับภาพยนตร์ คนขายน้ำาเต้าหู้ ตำารวจ คุณหมอ อยากเป็นเศรษฐี ฉันนะซิๆ จริงอยากรวย

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด ด้านการทำางาน ส่งผลงานประกวดแล้วได้รางวัล เพ่ือน คนรัก การทำางาน เร่ืองบริวาร เพราะมีกัลยาณมิตรท่ีดีรายล้อม เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ เป็นคนหยิ่ง ดูหยิ่งลูกคุณหนู ง่วงตลอดเวลา  
<ไม่ได้ง่วงแค่ตาต่ี> ไม่เก็บความลับ คิดว่ามีเงินเยอะ ฮ่าาา คิดว่าเป็นคนเจ้าชู้  ม่ายนะ

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง เต็มท่ีทุกนาที รวดเร็วฉับไว ต้องเสร็จก่อนเวลาให้ได้ รีบได้ ช้าได้  
ตามสไตล์น้องสล็อต ทำางานไว แก้ไขค่อยว่ากัน ตามกระแสบ้าง แต่เน้นสบายๆ เพราะตัวอ้วน  

เลือกได้ไม่เยอะ คุยง่าย หาทางออกกับปัญหาร่วมกัน แต่จริงจังนะ

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ ลืมทำาจ่ายเงินเดือน
กรรมการ

อย่ายึดติดกับคำาพูดใดใด เวลา
เปล่ียน ทุกอย่างก็จะเปล่ียนไป

กลัวก่อนลงมือทำา การทำาสิงห์อาสา เป็นการทำาโดยไม่หวัง
ผลกำาไร ทุกอย่างมีแต่ค่าใช้จ่าย

ทำางานผิดพลาด จนทำาให้เกิดความเสียหาย 
เนื่องจากความไม่รอบคอบของตัวเอง 

ใจคน  ต้องเรียนรู้อีกเยอะ จะได้ทำางานได้ง่ายขึ้น
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1. จดโน้ตลงกระดาษหรือดิจิตัล สมุดบันทึก กระดาษดีกว่า บริหารนิ้ว กระดาษ ดิจิตัล ดิจิตัล กระดาษ (งานคงค้างท่ีต้องทำา)

2. ถึงโต๊ะทำางานในตอนเช้าวันจันทร์ พูดกับตัวเองว่า เจอกันอีกแล้วสิ สะอาดจัง ขอบคุณแม่บ้านนะคะ ดีท่ีไม่สาย วันนี้จะต้องเป็นวันท่ีดี ขอให้เป็นวันท่ีโชคดี ฮึบ! ขอบคุณพระอาทิตย์ เมื่อวานสนุกมาก

3. เวลาทำางาน คิดไม่ออกต้อง... ถามหัวหน้า พักก่อน ออกไปห้องน้ำา ฟงัเพลง ลุกไปเข้าห้องน้ำา เดินไปกินน้ำา ระหว่างทางอาจจะนึกออก ฮัมเพลงท่ีชอบ 1 บทเพลง

4. อวัยวะส่วนไหนท่ีคุณอยากมีเพ่ิม ไม่มี ดวงตา ตอนนี้มองคอมไม่ 
ชัดเลย สมองส่วนความจำา สมอง

ใจ ถ้าใจเธอมีสองใจก็คงแบ่งไปเท่าๆ กัน ล้อเล่น!   
อยากมีปอดเพ่ิมค่ะ เพราะ Covid-19 
และ PM 2.5 มีปอด 2 ข้างคงไม่พอ 

สมองซีกซ้าย

5. แฟนทิพย์ (แฟนสมมติ) ของคุณ ไม่มีแฟน คนไหนรวย จ้องสมมติหมดอะ ไม่มี สิงโต ปราชญา อิน สาริน พ่ีต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี

6. มาทำางานทุกวันต้องมีสิ่งนี้  สมาร์ทโฟน แว่นตา 2 กล่อง มือถือ รอยยิ้ม ร่ม ป้ายพนักงาน ปากกา โทรศัพท์และกุญแจ

7. คำาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ยินแล้วหัวใจพองโต พรุ่งนี้เงินเดือนออก ปีนี้ยอดขายเยอะ 
โบนัสขึ้นแน่เลย ผอมลงรึป่าววววว ขอบคุณครับ/ค่ะ สวัสดีค่ะน้องเลขาคนสวย  

(เสียงทักทายจากพ่ีบุณในทุกๆ วัน ช่ืนใจมากค่ะ) Don't worry be happy นะจ๊ะลูกกกก

8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ หัวหน้าสมเกียรติ ขวดเจลแอลกอฮอล์  ถ้าไม่เห็น
รู้สึกไม่ปลอดภัย เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ วันไหนไม่ดังคือต้องมีอะไรผิดพลาด วิทยุเพลงฮิต GMM ยุค 90

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ ไฟเทค เสียงตามสาย ต้นไม้ มุมพักผ่อน สาวสวย PG มาอบรม กิจกรรมช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยได้

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ งามไส้ เสร็จก่อนทุกทีเลย วางแผนดี
จริงๆ ดีเนอะ! คุณพระ!!  ว่าไปปป.... ว้ายตายล้าววว

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  ไม่เคยฝันถึงเลย มาสายแล้ว แต่โรงงานปิด ไม่ค่อยฝัน ฝันว่าลืมเปิดห้องประชุมออนไลน์ 
ในวันท่ีมีประชุมสำาคัญ ฝันว่ามีประชุม ประชุมท้ังคืน ต่ืนมาคือเหนื่อยมาก ฝันว่าพรุ่งนี้วันอังคารแต่จริงๆ คือวันพฤหัส

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด เพลงทะเลใจ ล่าอาณานิคม ช่างมัน ของ SOMKIAT เล็กๆ บ่อยๆ ของ กันกัน หยอกๆ How are you ของ OHM Cocktail x Noona

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  ชวนเพ่ือนคุย ถ่ายคลิปไว้แกล้ง 
ค่อยเรียก

ถ่ายรูปเก็บไว้ต่อสู้
เวลาเราพลาดบ้าง แอบถ่าย แล้วส่งในไลน์กลุ่ม แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ... รีบเอาน้ำาไปให้ด่ืม

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ คนล่าฝัน ทน คนจนผู้ยิ่งใหญ่ เลือกได้ไหม ของ Zaza Extraordinary - ธรรมดาแสนพิเศษ อีกสักก่ีคร้ัง ของ แสตมป์
15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ จอห์นนี่ เดปป์

ไม่อยาก เพราะน่าจะไม่มีใคร
เข้าถึง ใหม่ ดาวิกา ต้องคุณคำา ผกา 

เท่านั้น!! ใหม่ ดาวิกา พลอย ศรนรินทร์

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด ตำานานสามก๊ก ช้ีทางรวย ฮวงจุ้ยบ้าน แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ตอนถ้วยอัคนี Singha  Magazine เล่มสีส้ม ขายหัวเราะ

17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร ทหาร นายก นักกีฬายิงปืน ฝันอยากเป็นตำารวจ 
(ตอนนี้ไม่อยากแล้ว) อยากมีอาชีพเล้ียงแมว นักโภชนาการ

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด การเสี่ยงโชค ไม่มีเลย เจอแต่คนดีๆ ไปท่ีไหนก็จะมีท่ีจอดรถว่าง
สำาหรับเราเสมอ เล่นเกมแจกของรางวัล ด้านความรัก เพราะได้รับความรักความเอ็นดูจาก 

เจ้านายและเพ่ือนร่วมงานเสมอ

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ นี่ใช่ณเดชน์หรือเปล่าครับ คำาพูด เป็นคนพูดไม่เก่ง เข้มแข็ง!!! จริงๆ แล้ว
เปราะบาง เป็นคนดุ โผงผาง เป็นคนเรียบร้อย ความสวย คนอ่ืนคิดว่าไม่สวยแต่ในใจคือเราสวยมาก 5555

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง ทำางานอย่างมุ่งมั่นและต้ังใจ ได้งานมา เรียงลำาดับทำาเลย  
เสร็จก่อนส่งก่อน ง่ายๆ ทุกคนเข้าใจ ถ้ามี Deadline งานจะเดินอย่าง

รวดเร็ว ทำาด้วยความต้ังใจ ใจเย็นๆ อย่าเร่งมันจะลน ><' จัดลำาดับความสำาคัญของงานก่อนทำางานทุกคร้ัง

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ จงมีสติในเวลาท่ีทำางาน เวลาพูดกับใครต้องอัดเสียงไว้  
คำาพูดเปล่ียนแปลงเสมอ

ต้องรอบคอบ ผิดไม่ได้แม้แต่
ตัวอักษรเดียว

อย่าท้ิงงานไว้จนถึง Deadline ไม่งั้น
คุณจะรู้จัก “อัจฉริยะข้ามคืน”

การดำาเนินงาน การสื่อสาร มอบหมายงาน   
ทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะจ๊ะ  

อย่าคิดว่ายิ่งทำาเยอะจะยิ่งเหนื่อย ให้คิดว่ายิ่งทำาเยอะเรายิ่งเก่ง 
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1. จดโน้ตลงกระดาษหรือดิจิตัล สมุดบันทึก กระดาษดีกว่า บริหารนิ้ว กระดาษ ดิจิตัล ดิจิตัล กระดาษ (งานคงค้างท่ีต้องทำา)

2. ถึงโต๊ะทำางานในตอนเช้าวันจันทร์ พูดกับตัวเองว่า เจอกันอีกแล้วสิ สะอาดจัง ขอบคุณแม่บ้านนะคะ ดีท่ีไม่สาย วันนี้จะต้องเป็นวันท่ีดี ขอให้เป็นวันท่ีโชคดี ฮึบ! ขอบคุณพระอาทิตย์ เมื่อวานสนุกมาก

3. เวลาทำางาน คิดไม่ออกต้อง... ถามหัวหน้า พักก่อน ออกไปห้องน้ำา ฟงัเพลง ลุกไปเข้าห้องน้ำา เดินไปกินน้ำา ระหว่างทางอาจจะนึกออก ฮัมเพลงท่ีชอบ 1 บทเพลง

4. อวัยวะส่วนไหนท่ีคุณอยากมีเพ่ิม ไม่มี ดวงตา ตอนนี้มองคอมไม่ 
ชัดเลย สมองส่วนความจำา สมอง

ใจ ถ้าใจเธอมีสองใจก็คงแบ่งไปเท่าๆ กัน ล้อเล่น!   
อยากมีปอดเพ่ิมค่ะ เพราะ Covid-19 
และ PM 2.5 มีปอด 2 ข้างคงไม่พอ 

สมองซีกซ้าย

5. แฟนทิพย์ (แฟนสมมติ) ของคุณ ไม่มีแฟน คนไหนรวย จ้องสมมติหมดอะ ไม่มี สิงโต ปราชญา อิน สาริน พ่ีต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี

6. มาทำางานทุกวันต้องมีสิ่งนี้  สมาร์ทโฟน แว่นตา 2 กล่อง มือถือ รอยยิ้ม ร่ม ป้ายพนักงาน ปากกา โทรศัพท์และกุญแจ

7. คำาจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ยินแล้วหัวใจพองโต พรุ่งนี้เงินเดือนออก ปีนี้ยอดขายเยอะ 
โบนัสขึ้นแน่เลย ผอมลงรึป่าววววว ขอบคุณครับ/ค่ะ สวัสดีค่ะน้องเลขาคนสวย  

(เสียงทักทายจากพ่ีบุณในทุกๆ วัน ช่ืนใจมากค่ะ) Don't worry be happy นะจ๊ะลูกกกก

8. สิ่งใดในออฟฟศิท่ีไม่มีแล้วรู้สึกขาดๆ หัวหน้าสมเกียรติ ขวดเจลแอลกอฮอล์  ถ้าไม่เห็น
รู้สึกไม่ปลอดภัย เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ วันไหนไม่ดังคือต้องมีอะไรผิดพลาด วิทยุเพลงฮิต GMM ยุค 90

9. ถ้าออฟฟศิมีสิ่งนี้ก็น่าจะมีสีสันดีนะ ไฟเทค เสียงตามสาย ต้นไม้ มุมพักผ่อน สาวสวย PG มาอบรม กิจกรรมช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยได้

10. คำาอุทานตอนรู้ว่าต้องส่งงานพรุ่งนี้ งามไส้ เสร็จก่อนทุกทีเลย วางแผนดี
จริงๆ ดีเนอะ! คุณพระ!!  ว่าไปปป.... ว้ายตายล้าววว

11. ความฝันแปลกๆ เก่ียวกับท่ีทำางาน  ไม่เคยฝันถึงเลย มาสายแล้ว แต่โรงงานปิด ไม่ค่อยฝัน ฝันว่าลืมเปิดห้องประชุมออนไลน์ 
ในวันท่ีมีประชุมสำาคัญ ฝันว่ามีประชุม ประชุมท้ังคืน ต่ืนมาคือเหนื่อยมาก ฝันว่าพรุ่งนี้วันอังคารแต่จริงๆ คือวันพฤหัส

12. เพลงนี้เลย ฟงัแล้วหายเครียด เพลงทะเลใจ ล่าอาณานิคม ช่างมัน ของ SOMKIAT เล็กๆ บ่อยๆ ของ กันกัน หยอกๆ How are you ของ OHM Cocktail x Noona

13. เมื่อแอบเห็นเพ่ือนข้างๆ สัปหงก  ชวนเพ่ือนคุย ถ่ายคลิปไว้แกล้ง 
ค่อยเรียก

ถ่ายรูปเก็บไว้ต่อสู้
เวลาเราพลาดบ้าง แอบถ่าย แล้วส่งในไลน์กลุ่ม แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ... รีบเอาน้ำาไปให้ด่ืม

14. เพลงท่ีบอกความเป็นตัวคุณ คนล่าฝัน ทน คนจนผู้ยิ่งใหญ่ เลือกได้ไหม ของ Zaza Extraordinary - ธรรมดาแสนพิเศษ อีกสักก่ีคร้ัง ของ แสตมป์
15. ถ้าชีวิตคุณได้ถูกนำาไปสร้างเป็นหนัง 
อยากให้ใครมารับบทเป็นคุณ จอห์นนี่ เดปป์

ไม่อยาก เพราะน่าจะไม่มีใคร
เข้าถึง ใหม่ ดาวิกา ต้องคุณคำา ผกา 

เท่านั้น!! ใหม่ ดาวิกา พลอย ศรนรินทร์

16. หนังสือท่ีคุณอ่านเล่มล่าสุด ตำานานสามก๊ก ช้ีทางรวย ฮวงจุ้ยบ้าน แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ตอนถ้วยอัคนี Singha  Magazine เล่มสีส้ม ขายหัวเราะ

17. ตอนเด็กคุณฝันอยากเป็นอะไร ทหาร นายก นักกีฬายิงปืน ฝันอยากเป็นตำารวจ 
(ตอนนี้ไม่อยากแล้ว) อยากมีอาชีพเล้ียงแมว นักโภชนาการ

18. คุณว่าตัวเองมีโชคด้านใด การเสี่ยงโชค ไม่มีเลย เจอแต่คนดีๆ ไปท่ีไหนก็จะมีท่ีจอดรถว่าง
สำาหรับเราเสมอ เล่นเกมแจกของรางวัล ด้านความรัก เพราะได้รับความรักความเอ็นดูจาก 

เจ้านายและเพ่ือนร่วมงานเสมอ

19. สิ่งท่ีคนมักเข้าใจผิดเก่ียวกับตัวคุณ นี่ใช่ณเดชน์หรือเปล่าครับ คำาพูด เป็นคนพูดไม่เก่ง เข้มแข็ง!!! จริงๆ แล้ว
เปราะบาง เป็นคนดุ โผงผาง เป็นคนเรียบร้อย ความสวย คนอ่ืนคิดว่าไม่สวยแต่ในใจคือเราสวยมาก 5555

20. สไตล์การทำางานของคุณเป็นยังไง ทำางานอย่างมุ่งมั่นและต้ังใจ ได้งานมา เรียงลำาดับทำาเลย  
เสร็จก่อนส่งก่อน ง่ายๆ ทุกคนเข้าใจ ถ้ามี Deadline งานจะเดินอย่าง

รวดเร็ว ทำาด้วยความต้ังใจ ใจเย็นๆ อย่าเร่งมันจะลน ><' จัดลำาดับความสำาคัญของงานก่อนทำางานทุกคร้ัง

21. บทเรียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต้ังแต่ทำางานท่ีนี่ จงมีสติในเวลาท่ีทำางาน เวลาพูดกับใครต้องอัดเสียงไว้  
คำาพูดเปล่ียนแปลงเสมอ

ต้องรอบคอบ ผิดไม่ได้แม้แต่
ตัวอักษรเดียว

อย่าท้ิงงานไว้จนถึง Deadline ไม่งั้น
คุณจะรู้จัก “อัจฉริยะข้ามคืน”

การดำาเนินงาน การสื่อสาร มอบหมายงาน   
ทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะจ๊ะ  

อย่าคิดว่ายิ่งทำาเยอะจะยิ่งเหนื่อย ให้คิดว่ายิ่งทำาเยอะเรายิ่งเก่ง 
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ



ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัวเฟเบอร์-คัสเทลล์

58 SINGHA  MAGAZINE



59SINGHA  MAGAZINE



ความรู้ทั่วไป / ธุรกิจครอบครัวเฟเบอร์-คัสเทลล์
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
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Knowledge / 8 วิธีเพิ่มความสุขในแต่ละวัน
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงชิลล์
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น
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