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วันที่ 18 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเปดิงานนทิรรศการ

“ภิรมย์ภาพภักดี” งานแสดงภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ถ่ายทอดผ่านเลนส์กล้องของนายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี 

ซึ่งได้เคยถวายงานตามเสด็จ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ใน

ช่วงเวลาหนึ่ง

ภายในงานยงัไดเ้ปดิตวัหนงัสอื “ภริมยภ์าพภกัด”ี หนงัสอื

ภาพถ่าย โดยนายจำานงค์ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์จริง

กวา่ 30 ป ีเปดิเรือ่งราวทีไ่มเ่คยเผยทีไ่หนมากอ่นใหค้นรุน่หลงัได้

ซึมทราบ ด้วยภาพที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์

หนา้หนึง่ทีค่นไทยควรเหน็และศกึษาไวท้ัง้สิน้ ในสว่นของรายได้

จากการจำาหน่ายหนังสือภิรมย์ภาพภักดีทั้งหมด จะนำาขึ้นทูล

เกลา้ถวายฯ โดยไมหั่กคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด นทิรรศการจดัแสดง

ระหว่างวันที่ 18-24 ส.ค. ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน
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นายไผ่ - จตุรงค์ ใยเทศ

เรือ่งเลา่จากคนทางบ้านพรอ้มภาพสวยๆ ฉบับนี ้มา
จากเจ้าหน้าที่  IT Support แผนก IT Infrastructure ฝ่าย
งานสำานักงานสารสนเทศ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

Contributors

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

นกัเขียนรับเชิญ

สถาปนิกหัวใจ Eco จากศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และ Scrap Lab คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ UPCYCLING ของสำานัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำานัก
งานนวัตกรรมแห่งชาติ

ครสูอนทำาอาหารทีโ่รงเรยีนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้กับ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ปัจจุบันดูแลเมนูอาหาร
และฝึกอบรมเชฟที่ร้านภูภิรมย์ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและออกแบบเมนูอาหารให้กับอีก
หลายร้าน

เชฟอาร์ต - ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ 
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ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร

มีคนเคยมาถามผมว่ามีแบรนด์ไทย

ใดบ้างที่ถือว่าเป็นแบรนด์อินเตอร์แล้ว ก็

นั่งถกกันอยู่หลายคนครับ บ้างก็ว่าสาย

การบินไทยอินเตอร์ แต่บางคนก็ไม่ยอม

นบัเพราะถอืเปน็รฐัวสิาหกจิ และเปน็สาย

การบินแห่งชาติ ถือเป็นปกติที่คนจะต้อง

รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้ว ในส่วนของแบรนด์ที่เป็นสินค้าก็คงจะยกให้

เรดบูล แต่บางคนก็ไม่นับอีก ให้เหตุผลว่าไม่ใช่กระทิงแดงของ

ไทย แต่นับเป็นเรดบูลของออสเตรีย คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นของ

ไทยแน่นอน ก็ต้องขอเข้าข้างตัวเองหน่อยว่า แบรนด์สิงห์ก็เป็นที่

รู้จักมากพอควร ในกลุ่มที่ถกกันก็พอจะเห็นด้วย ซึ่งล้วนแต่ไม่ใช่

คนในบริษัททั้งสิ้น ก็ว่าไม่ได้เข้าข้างผมแน่นอน เห็นพ้องกันว่าคน

ต่างชาติเข้าร้านอาหารไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น สิงคโปร์ ที่ยุโรปหรืออเมริกา ก็เรียกหาเบียร์สิงห์แล้ว ด้วย

แบรนด์สิงห์อยู่คู่กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1970 และตอนนี้ก็ขายอยู่ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ในช่วง 10 ปี

หลงัไดมี้การทำากิจกรรมตา่งๆ ในตา่งประเทศ ทัง้ใกลบ้า้นและไกล

บ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คนต่างชาติก็เข้ามาในประเทศไทยมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต้องพูดถึงคนที่มาเที่ยวไทยในยุค 1970 และ 1980 

ก็คงว่าได้ว่าเป็นแบรนด์ไทยทีช่าวต่างชาติคุ้นเคยพอสมควร และ

ในระยะหลงัไดม้กีารจบัมอืกบัแบรนดด์งัๆ ในตา่งประเทศมากขึน้

ก็เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของฝรั่งมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ในส่วนของสนาม

ฟุตบอล ก็ได้มีการโฆษณามากว่า 10 ปีแล้ว ตามรอบขอบสนาม

ฟุตบอลทั่วประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะเริ่ม

มาจับมือกับแบรนด์ดังระดับอินเตอร์อีก

หลายแบรนด์ มีแบรนด์ใดบ้างตามอ่าน

กันได้ที่หน้า 32 นะครับ 

ทางบริษัทได้ออกแคมเปญ “แค่คุณ

เปิด...โลกก็เปลี่ยน” ออกมา โดยนำาทั้ง 5 

คู่ผู้ชนะการตัดสินของกรรมการไปเกาะกาลาปากอส เป็นสถานที่

ทีไ่มไ่ดไ้ปกนังา่ยๆ เลยขอตามไปดเูปน็ตอนๆ ครบั ตอนที ่1 เกีย่ว

กับการเตรียมงานของกลุ่มกาลาปากอส ตอนที่ 2 ในฉบับหน้าจะ

เป็นผลการเยือนเกาะ มีเรื่องเล่าสนุกๆ แน่นอน และตอนที่ 3 จะ

ตามไปดูกลุ่ม Singha World of Speed ท่ีต่อยอดแคมเปญพาผู้

โชคดี 4 กลุ่มไปชมการแข่งขันรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศ

สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น สเปน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถติดตาม

รายละเอียดโครงการได้ที่ www.singhadiscovers.com และ 

www.singhaworldofspeed.com ครับ

ส่วนบุคคลที่น่าสนใจในฉบับนี้เป็นอดีตนายกเทศมนตรีของ

นครนิวยอร์ก เขาดังเพราะไม่ยอมรับเงินเดือนจากรัฐ แถมยังใช้

เงินส่วนตัวทำากิจกรรมหลายอย่าง น่าสนใจพอควร น่าจะรับมา

เป็นแบบอย่างสำาหรับผู้ที่มีเงินแล้วผันตัวมาเป็นข้าราชการรับใช้

ประชาชน และรับใช้จริงๆ สร้างให้นครนิวยอร์กเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้น

อีก เพราะลดอาชญากรรมและเปลี่ยนถิ่นที่ไม่ค่อยจะน่าอยู่นักใน

อดีตให้เป็นที่ปลอดภัยในปัจจุบัน ก็ลองอ่านดูกันนะครับ   

                                     -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

สิงห์อาสา ช่วยเหลือชาวเชียงราย
อย่างต่อเนื่อง
@ เชียงราย l 22 พฤษภาคม -10 กรกฎาคม 2557

เบียร์สิงห์ชนะรางวัลเหรียญ
ทองการแข่งขันที่แคนาดา
@ ประเทศแคนาดา l พฤษภาคม 2557

เบียร์สิงห์ชนะเลิศรางวัลเบียร์เหรียญ

ทอง ประเภท “Pilsner” ที่งาน “Calgary 

International Beer Festival” ประเทศ

แคนาดา ซึ่งเบียร์สิงห์ถือเป็นเบียร์ในระดับ

พรีเมี่ยมจากเอเชียเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับ

รางวัลจากงานนี้ โดยในงานดังกล่าว ผู้เข้า

ร่วมงานสามารถลิ้มลองเบียร์มากกว่า 700 

ชนิด และสามารถเลือกโหวตเบียร์ที่ชื่นชอบ

ได้อีกด้วย

สิงห์อาสายังให้ความช่วยเหลือชาวจังหวัดเชียงราย

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง โดย

ลงพื้นที่พร้อมนักศึกษาในเครือข่ายตามสถานที่ต่างๆ 

ที่ได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมาได้เข้าไปที่อ.ห้วยส้าน

ยาว โรงเรียนดงมะดะ โรงเรียนอบต.ทรายขาว โรงเรียน

เชียงรายปัญญานุกูล
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บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด มีเจตน�รมณ์ที่ดีในก�รจัด

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ Road Show KKB ต�ม “โครงก�รบ้�น วัด 

โรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง

องค์กร ชุมชน และภ�ครัฐ รวมทั้งส่งเสริมภ�พลักษณ์ของบริษัทฯ 

ทีไ่ดใ้หก้�รสนบัสนนุกจิกรรมต�มคว�มเหม�ะสมอย�่งตอ่เนือ่งทกุป ี 

เดินท�งเข้�สู่ปีที่ 3 กับโครงก�ร “สิงห์-ร�ชภัฏอ�ส�พัฒน�

ชุมชน” โครงก�รที่เปิดรับก�รออกค่�ยพัฒน�ชุมชนจ�กน้องๆ 

ตวัแทนสถ�บนัร�ชภฏัทัว่ประเทศทีม่หีวัใจสงิหแ์ละมจีติอ�ส� โดย

จะเปิดรับตั้งแต่เดือนมิถุน�ยน - ตุล�คม 2557 นี้ 

“เบยีรส์งิห”์ ในฐ�นะ Brand Partner และ Official Beer Part-

ner ของง�นสตรีทและมหกรรมดนตรี “Holi One Music Festival 

2014” ได้ร่วมเดินส�ยจัดกิจกรรมสุดมันต�มสถ�นที่ต�่งๆ ถึง 18

แห่งทั่วเก�ะอังกฤษ ระหว่�งเดือนมิถุน�ยนถึงกรกฎ�คมที่ผ�่นม�

ขอนแก่นบริวเวอรี่ จัดกิจกรรม Road 
Show KKB
@ ขอนแก่น l มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

Holi One Music festival 2014 
มหกรรมดนตรีทั่วเกาะอังกฤษ
@ ประเทศอังกฤษ l มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

โครงการสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน 
เริ่มขึ้นแล้ว 
@ ทั่วประเทศ l มิถุนายน - ตุลาคม 2557
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

การแข่งขันซันโวบาสเกตบอล  
@ กรุงเทพมหานคร l 14 มิถุนายน - 14 กันยายน 2557 

กินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ
@ กรุงเทพมหานคร l 18 - 22 มิถุนายน 2557

WNB/BAB จัดสัมมนา Singha team 
ร่วมกัน
@ เพชรบุรี l 14 - 15 มิถุนายน 2557 

ฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมการตลาด จัดโครงการแข่งขันกีฬา

บาสเกตบอล เป็นกิจกรรมสนับสนุนการออกกำาลังกายของ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา

และยกระดับมาตรฐานกีฬาบาสเกตบอลของไทยให้แข่งขันกับ

นานาชาติได้อย่างทัดเทียม โดยประเภทของการแข่งขันแบ่ง

ออกเป็น ประเภทมัธยมศึกษาชายอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท

อุดมศึกษาชาย ประเภทประชาชนชายทั่วไป และประเภท

ประชาชนชายอาวุโสอายุ 41 ปีขึ้นไป ในปีนี้มีทีมจากทั่วประเทศ

ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ทีม และทีมที่ชนะ

เลิศจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ร่วมกับสำานักงานเขตบางขุน

เทียน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) และชมรม

ร้านอาหารทะเล จัดงาน “กินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ” ณ สวน

พกัผอ่นเซน็ทรลัพารค์ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา่ พระราม 2 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ของดี

เขตบางขุนเทียน กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจำาหน่าย

อาหารทะเลสด ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน สินค้าของดีเขต

บางขนุเทยีนและกลุม่กรงุธนใต ้การประกวดทำาน้ำาจิม้อาหาร

ทะเล แข่งขันกินหอย แข่งขันชกมวยตับจาก เป็นต้น

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำากัด และบริษัท บุญรอดเอเซีย

เบเวอเรช จำากัด จัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานทั้ง 2 บริษัทร่วมกัน 

รวมแล้วกว่า 400 คน ในหลักสูตร “การชนะอุปสรรคด้วยทีมเวิร์ค” 

โดยเชิญ อ.จตุพล ชมภูนิช มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความ

รกัในองคก์ร เสรมิสรา้งความสามคัค ีและพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ

ในทักษะการทำางานร่วมกัน
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โครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติ
คีตราชา
@ กรุงเทพมหานคร l 26 มิถุนายน 2557

เทศกาลกินผัดไทยไหว้พระสมเด็จเกศไชโย
@ อ่างทอง l 28 - 29 มิถุนายน 2557

งานประเพณีผีตาโขน
@ เลย l 27 - 29 มิถุนายน 2557

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
ด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประจักษ์ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ได้จัดทำาโครงการผลิตสื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “คีต
ราชา” โดยจัดงานแถลงข่าว ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์

ซซีัน่ กรงุเทพฯ งานนีไ้ดร้บัเกยีรตจิาก ฯพณฯ องคมนตรี 

พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช มาเป็นประธาน 

และเป็นผู้อำานวยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงโดยวง

ดนตรีโปรมูซิกา

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขต อ.ไชโย จัดแข่งขันการทำาผัดไทย มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน

จำานวน 20 ทีมจากทุกอำาเภอของจังหวัดอ่างทอง ใช้วิธีตัดสินด้วย

การให้ผู้ร่วมชมงานเป็นกรรมการ โดยทุกคนได้รบัแจกคูปองคนละ

หนึ่งใบและชิมผัดไทยของทุกทีม ทีมใดรสชาติอร่อย ก็ให้ผู้เข้าร่วม

งานนำาคูปองใส่กล่องที่จัดเตรียมไว้ ทีมใดได้รับคูปองมากที่สุดจึง

จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมกันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ยังแสดงฝีมือการปรุงผัดไทยเพิ่มความ

สนุกสนานภายในงาน

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 3 ร่วมกับททท.

สำานักงานเลย จัดงานประเพณีแห่ผีตาโขน การ

ละเล่นที่เป็นประเพณี จัดขึ้นบริเวณวัดโพนชัย

อำาเภอด่านซ้าย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน

บญุประเพณใีหญท่ีเ่รยีกวา่ “งานบญุหลวง” หรอื 

“บุญผะเหวด” บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุก

สนานครื้นเครง มีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาด

ลวดลายทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีงานบุญบั้งไฟ

ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมือง และถือเป็น

ประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล 
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บลูพันช์ 
รสชาติใหม่จากซันโว
@ ทั่วประเทศ l กรกฎาคม 2557

นํ้าดื่มสิงห์ เปลี่ยนขวดใหม่
@ ทั่วประเทศ l กรกฎาคม 2557

	 เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวออกรสชาติ

ใหม่	 “บลูพันช์”	 สีฟ้าสดใสในขวดแก้วที่

ยังไม่เคยมีมาก่อนในท้องตลาดเมืองไทย	

กลุม่เปา้หมายคอืผูเ้สยีเหงือ่จากการทำางาน	

และผู้ที่ชอบออกกำาลังกาย	ดื่มอร่อยสดชื่น	

มีคุณสมบัติชดเชยการสูญเสียน้ำาของ

ร่างกาย	 จำาหน่ายแล้ววันนี้	 ราคาขวดละ	

10	บาท	ที่ร้านสะดวกซื้อ	ห้างสรรพสินค้า	

และร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

	 น้ำาดื่มสิงห์เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ทันสมัยมากขึ้น	ปรับเป็นขวดพลาสติกกลม	มีความ

แขง็แรง	จบัถนดัมอื	และเสรมิเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัทีต่า่งจากยีห่อ้อืน่ๆ	โดยนำา	sub	graphic	

ของสิงห์มาเป็นลวดลายขวด	นอกจากรูปลักษณ์ภายนอก	จุดเด่นของน้ำาดื่มสิงห์ขวดใหม่

นี้ยังมีฝาแบบบิดที่สามารถเปิดดื่มง่าย	 มี	cap	seal	 ที่แกะออกง่าย	 ที่สำาคัญยังรักษา

มาตรฐานน้ำาดื่มสะอาด	น้ำาดื่มสิงห์	ที่ทุกคนวางใจ

ฝาแบบบิดที่สามารถ
เปิดดื่มง่าย

ฉลากแบบใหม่

น้ำาดื่มสิงห์ขวดใหม่ 

330 ml 500 ml 750 ml 1500 ml

sub graphic ของสิงห์
มาเป็นลวดลายขวด
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	 นายปิติ	 ภิรมย์ภักดี	 กรรมการและผู้อำานวยการ

สายกลยทุธแ์ละนโยบายองคก์ร	บรษิทั	บญุรอดบรวิเวอรี	่

จำากดั	เปน็ประธานมอบประกาศนยีบตัร	หลกัสตูร	MDP	

(Management	Development	Program)	แก่ผู้บริหาร

ระดับกลางจำานวน	45	คน	หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดย	บริษัท	

บุญรอดบริวเวอรี่	 จำากัด	 ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางมีความเข้าใจกิจกรรมพื้นฐานการดำาเนินการทางธุรกิจใน

ทุกกิจกรรม	และสามารถประสานแต่ละกิจกรรมให้เกิดการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อทุกหน่วยงานของบริษัทได้

ผู้บริหารระดับ ก รับประกาศนียบัตร
หลักสูตร MDP รุ่น 6
@ กรุงเทพมหานคร l 4 กรกฎาคม 2557

 สิงห์	คอร์เปอเรช่ัน	จัดงาน	“SINGHA	S-treet	

ชีวิตนี้	ต้องมีสิงห์	ละ	ปะ”	ณ	จุดชมวิวชายหาด

ชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	งานนี้เปลี่ยนจุดชมวิวริม

ทะเลให้เป็นจุดชมงานอาร์ต	 โดยผู้ร่วมงานจะ

ได้เสพงานศิลป์ทั้งงานรางวัล	งานหนังสั้น	งาน

วาด	งานโฟโตช้อ้ป	ของทำามอื	และยงัไดส้นกุสดุ

มันกับวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นและเด็กแนว	 ไม่ว่า

จะเป็นวง	Cocktail		Tattoo	Colour		Greasy	

Cafe	และ	Scrubb

SINGHA S-treet เพชรบุรี
@ เพชรบุรี l 4 - 5 กรกฎาคม 2557

 นางสาวจิตลดา	กุลมีชัย	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทำางานระดับวิชาชีพ	เป็นตัวแทนบริษัท	ขอนแก่นบริวเวอร่ี	จำากัด

รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ	

ประจำาปี	2557	จากนายพานิช	จิตร์แจ้ง	อธิบดีกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน	 รางวัลนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ครั้งแรกในปี	

2529	มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ให้

เป็นระบบ	ได้มาตรฐานสากล	รวมท้ังเป็นการประกาศเกยีรตคิณุ

ยกย่องเจ้าของสถานประกอบกิจการ	นายจ้าง	และลูกจ้าง	

ขอนแก่นบริวเวอรี่ รับโล่รางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น
@ ขอนแก่น l 5 กรกฎาคม 2557
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

	 บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	 จำ�กัด	จัดง�นอุปสมบทหมู่ให้กับ

พนักง�นของบริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	 จำ�กัด	 และบริษัทในเครือ	

ในโครงก�รสันติธรรม	รุ่น	3	ณ	พระอุโบสถวัดสระเกศ	โดยมีท่�น

เจ้�คุณพระปัญญ�วชิร�ภรณ์	 ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดสระเกศ	 เป็น

ประธ�นฝ่�ยสงฆ์	และมีน�ยสันติ	ภิรมย์ภักดี	กรรมก�รผู้จัดก�ร

ใหญ่	บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จำ�กัด	ให้เกียรติเป็นประธ�นฝ่�ย

ฆร�ว�ส	ง�นในครั้งนี้มีพนักง�นเข้�ร่วมโครงก�รทั้งหมด	32	คน

	 Singha	Thank	You	Party	France	 จัดง�นเลี้ยงขอบคุณ

เจ้�ของร้�นและพนักง�นร้�นอ�ห�รไทยในฝรั่งเศส	ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ปีที่	2	มีผู้เข้�ร่วมง�นประม�ณ	400	คน

	 Singha	Thank	You	Party	Sweden	 จัดง�นเลี้ยงขอบคุณ

เจ้�ของร้�นและพนักง�นร้�นอ�ห�รไทยในสวีเดนเป็นปีแรก	ซึ่งได้

รับก�รตอบรับที่ดีม�ก	 โดยสถ�นที่จัดในปีนี้คือ	Hotellet	 มีผู้เข้�

ร่วมง�นประม�ณ	312	คน

โครงการสันติธรรม 3 ประจำาปี 2557 
@ กรุงเทพมหานคร l 6 กรกฎาคม 2557

Singha Thank You Party France 
@ ประเทศฝรั่งเศส l 6 กรกฎาคม 2557

Singha Thank You Party Sweden
@ ประเทศสวีเดน l 11 กรกฎาคม 2557
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	 Farm	Design	 เปิดสาขาใหม่ที่ห้างเซ็นทรัล	

พระราม	2	บริเวณชั้น	4	โซนอาหาร	มาพร้อมการทำา	

Promotion	สุดพิเศษเช่นเคย	Buy	1	Get	1	ทุกเมนู	ไม่

จำากัดจำานวนในการซื้อ

Farm Design
ฉลองเปิดสาขาที่ 12
@ กรุงเทพมหานคร l 7 กรกฎาคม 2557

 ฝา่ยสง่เสรมิการตลาดภมูภิาค	และตวัแทนจำาหนา่ยโฮจมินิห์

ร่วมงาน	Thailand	Week	ณ	 เมืองโฮจิมินห์	 ประเทศเวียดนาม	

ภายในงานมีการแสดงสินค้าต่างๆ	 ทั้งอาหาร	 เครื่องดื่ม	 จากผู้

ประกอบการ	 และเป็นครั้งแรกสำาหรับผลิตภัณฑ์สิงห์ที่เข้าร่วม

งานแสดงสินค้าในครั้งนี้	 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน

ชาวเวียดนามเป็นจำานวนมาก

	 ฝ่ายส่งเสริมการตลาด	3	 ร่วมกับสำานักงานเทศบาลนคร

จังหวัดอุบลราชธานี	 จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี	ประจำาปี	2557	ภายใต้ชื่อ	 “113	ปี	 งานประเพณี

แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี	2557”	ณ	ทุ่งศรีเมือง	 เพื่อสืบสาน

อนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของทอ้งถิน่	รวมทัง้เสรมิสรา้ง

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว	และเปน็

ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี

Thailand Week 2014 @ Vietnam 
@ ประเทศเวียดนาม l 9 - 12 กรกฎาคม 2557

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี 
@ อุบลราชธานี l 11 - 12 กรกฎาคม 2557
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ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำานกังานลพบรุ ีจดังานการแขง่ขนัเรอืยาวชงิถว้ยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำาปี 2557 

ณ คลองชลประทานบ้านกล้วย และสวนสาธารณะริมถนนสายบ้าน

กล้วย-บ้านทราย อำาเภอบ้านหมี่ จุดมุ่งหมายในการจัดงาน เพื่อฟื้นฟู 

อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว กีฬาพื้นบ้านที่เป็นมรดก

และวัฒนธรรมแห่งสายน้ำา มีวิถีชีวิตอันดีงาม ครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้ง

ที่ 2 สนามที่ 8 ในการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่
@ ลพบุรี l 11 - 20 กรกฎาคม 2557

 ฝ่ายการตลาดภูมิภาค ร่วมเป็นสปอนเซอร์จัดแข่งขันฟุตบอล 

Vietnam Chelsea Fans Cup 2014 ที่เมืองวินห์ เป็นการแข่งขัน

ฟุตบอลของเหล่าแฟนๆ ทีม Chelsea ในประเทศเวียดนาม มีทีม

เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเวียดนาม โดย

ทีมที่ชนะคือทีมจาก Nghe an จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการ

แข่งขันครั้งนี้

 นายภรูติ  ภริมยภ์กัด ีกรรมการบรหิารและผูอ้ำานวยการสาย

การตลาดกลุม่ผลติภณัฑน์อนแอลกอฮอล ์บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี่

จำากัด มอบทองคำาแท่งมูลค่า 5 ล้านบาท ให้กับนางสาวสนิตย์ 

บำารงุวดั ผูโ้ชคดจีากจงัหวดัสมทุรปราการ ทีส่ง่ฝาเครือ่งดืม่ซนัโว

เข้ามาทายผลในโปรโมชั่น “ลุ้นเต็มที่มีซันโว” โดยทายถูกว่าทีม

ชาติเยอรมนีจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2014 ซึ่งทีมงานก็ได้

ยกขบวนไปแจกกันท่ีตลาดกิ่งแก้ว อ.บางพลี

Vietnam Chelsea Fans Cup 
@ ประเทศเวียดนาม l 17 - 19 กรกฎาคม 2557

โปรโมชั่น ลุ้นเต็มที่มีซันโว 
@ สมุทรปราการ l 20 กรกฎาคม 2557
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 นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหารและผู้อำานวยการสาย

การตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

จำากัด ให้การต้อนรับ แอลลี่ - พิมบงกช จันทร์แก้ว สาวงามผู้ได้

รับตำาแหน่ง “Miss Colorful Life by B-ing” จากเวทีมิสยูนิเวิร์ส 

ไทยแลนด์ 2014 ที่เดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อเข้าขอบคุณคณะผู้

บริหารสิงห์ในฐานะผู้สนับสนุนการประกวด 

 สิงห์ นอร์ธ อเมริการ่วมงาน Toronto’s Festival of Beer งาน

เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา จัดขึ้นครั้งที่ 20 ที่แบรนเชล 

พารค์ สวนสาธารณะทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ มเีบยีร ์300 กวา่แบรนด์

จากทั่วโลกเข้าร่วมจัดงาน และมีผู้เข้าชมงานมากกว่าหมื่นคน

 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำาทีมเครือข่ายสิงห์อาสา

และสิงห์อาชีวะอาสากว่า 20 สถาบันจากทั่วประเทศ สร้างระบบ

ประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้าน

ชาวกระเหรี่ยงที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทำาให้ชาวบ้านมีน้ำา

ประปาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี

Miss Colorful Life by B-ing 
ขอบคุณสิงห์ 
@ กรุงเทพมหานคร I 23 กรกฎาคม 2557

Toronto’s Festival of Beer
@ ประเทศแคนาดา l 25 - 27 กรกฎาคม 2557

สิงห์อาสาจับมือสิงห์อาชีวะอาสา 
วางระบบประปาที่หมู่บ้านคลิตี้
@ กาญจนบุรี I 23 - 28 กรกฎาคม 2557
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 นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ และผู้บริหาร

ระดบัสงูของบรษิทัฯ รว่มกนัทำาบญุถวายภตัตาหารเลีย้งเพลพระ 

เนื่องในโอกาสที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ดำาเนินการครบ

รอบ 81 ปี

พิธีทำ�บุญครบรอบ 81 ปี บริษัทบุญรอดฯ 

@ กรุงเทพมหานคร I 4 สิงหาคม 2557

 นายรัฐหาร ทิพย์มณฑา ที่ปรึกษาสายวิศวกรรม-สารสนเทศ 

ประธานชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

รวมพลสมาชิกผู้รักสุขภาพและการออกกำาลังกายจำานวน 50 คน 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ “พัทยามาราธอน 2014” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล

กว่า 2 ล้านบาท ใช้เส้นทางแข่งขันบนถนนในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีสมาชิกลงวิ่งในทุกระยะ micro marathon mini half 

marathon และ full marathon

 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ร่วมกับนาย

สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเอ 

ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำากัด จับมือสร้างทีมจักรยาน

ระดับโลกสัญชาติไทย “สิงห์ อินฟินิท” มีเป้าหมายเพื่อพาคนไทยสร้างความสำาเร็จในการแข่งขันจักรยานระดับโลก โดยล่าสุด

พาทีมไปคว้าแชมป์จากรายการสิงคโปร์ เซเลเบรชั่น ซีรี่ส์ 2014 กลับเมืองไทยด้วยรางวัล 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภ�พ ร่วมแข่งขันวิ่ง
พัทย�ม�ร�ธอน 
@ ชลบุรี I 27 กรกฎาคม 2557

“สิงห์ อินฟินิท” คว้�แชมป์สิงคโปร์ 
เซเลเบรชั่น ซีรี่ส์ 2014
@ สิงคโปร์ l 2 - 3 สิงหาคม 2557
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	 ชมรมสิงห์เกษียณนำ�ทีมเป็นตัวแทนผู้บริห�ร	พนักง�น	และ

สม�ชิกชมรมสิงห์เกษียณ	ร่วมบริจ�คเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ	ณ	โรง

ฆ่�สัตว์	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	ซึ่งเป็นโครงก�รในพระร�ชดำ�ริ

ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่�ยให้

เกษตรกรนำ�ไปทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพ

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับสิงห์เกษียณ 
@ พระนครศรีอยุธยา I 15 สิงหาคม 2557

	 น�ยวรวุฒิ	 ภิรมย์ภักดี	 ผู้อำ�นวยก�รกิจกรรม

ก�รตล�ดและธุรกิจสัมพันธ์	บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	

จำ�กดั	เปน็ประธ�นเปดิง�นแถลงข�่วและใหส้มัภ�ษณ์

ในโครงก�ร	SINGHA	WORLD	OF	SPEED	ณ	อินฟินิ

ซิตี้ฮอลล์	ชั้น	5	ห้�งสรรพสินค้�สย�มพ�ร�กอน	ส�น

ต่อโครงก�ร	“แค่คุณเปิด....โลกก็เปลี่ยน”	พ�ผู้โชคดี

บินลัดฟ้�ไปชมก�รแข่งขัน	Motor	Sports	ระดับโลก

ที่สิงห์สนับสนุนอยู่	รวม	4	สน�ม	พร้อมแบรนด์แอม

บ�สเดอร์ของโครงก�รทั้ง	4	คนได้แก่	หลุยส์	สก๊อต	

ปีเตอร์	คอร์ปไดเรนดัล	อนันด�	เอเวอร์ริ่งแฮม	และ

โดม	ปกรณ์	ลัม

งานแถลงข่าว SINGHA 
WORLD OF SPEED 
@ กรุงเทพมหานคร I 8 สิงหาคม 2557



นับถอยหลังสู่ปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ชาติ รวมทั้งประเทศไทยเรา ก็จะเปิดบ้านสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กันแล้ว สิงห์ แมกกาซีน ไม่อยากตกเทรน หยิบเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านมาเสนอ

ท่านผู้อ่านในมุมที่สนุกสนาน ให้ได้พอรู้ความเป็นมาเป็นไปของชาติใกล้ตัว เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราคงจะ

ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเราซะส่วนใหญ่ อาจลืมไปว่าข่าวสารเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านก็สำาคัญ ไม่งั้น

พอเปิด AEC มา เพื่อนข้างบ้านเขาพร้อมกันหมด มีแต่เราที่ยังงงๆ อยู่ก็เห็นทีจะไม่ได้การ

ฉบับนี้ เรามาเริ่มอย่างเฮฮาที่ประเทศพม่ากันค่ะ ที่เลือกพม่าก่อน เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 

ผู้เขียนและเพื่อนอีก 2 คน มีโอกาสไปพักผ่อนกึ่งผจญภัยที่พม่าหลายวันอยู่ พอจะรู้เห็นความเป็นไป และความ

เติบโตของพม่าในปัจจุบัน นับว่าได้เปิดหูเปิดตา สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตไม่น้อย ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่

อยากจะนำามาแบ่งปัน หวังว่าเรื่องราวของผู้เขียนคงพอจะฉายภาพให้ผู้อ่านเห็นมุมเล็กๆ แต่ชิดใกล้ในดินแดนพม่า 

ประเทศที่ยังเหมือนภาพเบลอในสายตาของใครหลายคน    

 หนีกรุง...ไปย่างกุ้งที่พม่า

ภาพทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม ที่มาของภาพ : www.codyromano.com

เรื่อง: ศิกานต์
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ท่องเที่ยว / พม่า



 หนีกรุง...ไปย่างกุ้งที่พม่า

ทำ�ไมถึงไปพม่�น่ะหรือ เพราะพวกเรา
สามสาวสุดโสด ต้ังใจไว้อย่างดีว่าจะหนี
กรุงเทพฯ ไปเสพความงามและต้ังปณิธาน
ว่าจะนมัสการ 5 มหาบูชาสถาน ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
สูงสุดของพม่าให้ครบภายใน 7 วัน แต่เรา
3 คนไม่มีใครเคยไปพม่ามาก่อน และการ
ไปคร้ังน้ีไปแบบแบ็คแพคเกอร์ เมินทัวร์ ไม่
สนไกด์ ไม่เช่ารถใดใดท้ังส้ิน มีแค่จองท่ีพัก
ล่วงหน้าผ่านออนไลน์เท่าน้ัน เราเลยต้อง
วางแผนการเดินทางให้รอบคอบท่ีสุด เพ่ือ
จะอยู่รอดแบบเซฟค่าใช้จ่าย ไม่หายตัวไป
ในดงเจดีย์ท่ีพุกามซะก่อน นอกเหนือจาก
ต้องทำาวีซ่า จัดเตรียมเส้ือผ้าของใช้จำาเป็น
ชุดยาสามัญ เช็คสภาพอากาศ อ่านข้อมูล
พ้ืนฐาน มีบางอย่างท่ีเราอยากจะขอเสริม
เผ่ือวันใดท่านผู้อ่านมีโอกาสไปเยือนพม่า 

เงินจ๊ัต แลกท่ีพม่าเท่าน้ัน โดยนำาเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ($) ไปแลก มีกฎเหล็กว่า
แบงค์ $ ต้องไม่เก่า ไม่พับ ไม่ยับ ไม่มีรอย
ขีด แมวข่วน ใดใดท้ังส้ิน แต่ถ้าแลกได้แบงค์
จ๊ัตสภาพเหมือนกระดาษทิชชู่ก็ไม่เป็นไรค่ะ 
ใช้งานได้ แนะนำาว่าไม่ควรแลกเงินท้ังหมด
ทีเดียว ให้เหลือเก็บไว้บ้าง เพราะเงิน $ ใช้
จ่ายในพม่าได้ แต่แบงค์ต้องใหม่เอ่ียม ลอง
คำานวณดีๆ นะคะว่าจ่ายเงินหน่วยไหนจึง
ซ้ือของได้ราคาท่ีสุด  

แต่งก�ย ชาวพม่าท้ังหญิงชาย แต่งกาย
มิดชิด สวมเส้ือแขนยาว นุ่งโสร่ง เราเป็น
นักท่องเท่ียวไทยหน้าตาไม่ไกลจากพม่า 
ถ้านุ่งขาส้ันจะดูเป็นมนุษย์ต่างดาว เข้าเมือง

ตาหล่ิวก็ควรแต่งกายสุภาพ สวมเส้ือมีแขน 
กางเกงขายาว จะได้ไม่ลำาบากตอนเข้าวัด
เข้าวัง สวมรองเท้าท่ีถอดง่าย เพราะต้อง
ถอดรองเท้าถุงเท้าบ่อย หากกลัวหายให้พก
ถุงห้ิวรองเท้าติดตัวไปด้วย

พระสงฆ์ เม่ือเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าข้ึนรถ
ทัวร์ รถเมล์ เดินตลาดเบียดไหล่สีกา กรุณา
อย่าตกใจหรือออกอาการแปลกประหลาด
กฎของสงฆ์ท่ีประเทศเขาไม่เหมือนบ้านเรา
ในบางข้อ แต่รับรองได้ว่าชาวพม่าไม่ย่ิง
หย่อนศรัทธาในพระพุทธศาสนาแน่นอน 

เท่ียวแพง ชาวพม่ามีนำา้ใจกับนักท่อง
เท่ียว โดยเฉพาะกับคนเอเชีย ขณะเดียวกัน
ก็เห็นนักท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้ช้ันดี เขา
จะเก็บค่าเข้าสถานท่ีต่างๆ แบบยิบย่อย ค่า
กล้อง ค่าห้องนำา้ ค่าแนะนำา ค่าชมวิวเฉพาะ
จุด หรือร้านอาหารอาจคิดราคาสูงเกินจริง
ไปบ้าง ปล่อยวางค่ะ จริงๆ ̂ ^ 

เม่ือเตรียมสัมภาระและข้อมูลทุกอย่าง
พร้อม เรา 3 สาวก็ออกเดินทาง แผนการ
ของเราไม่ยุ่งยาก ลอกแหล่งเท่ียวของบริษัท
ทัวร์แบบยกแพ็คเกจ เขาไปไหนเราไปนั่น
แต่เราไปกันเอง แน่นอนว่าที่ยอดนิยมคือ 
พระธาตุอินทร์แขวนเมืองไจก์ทิโย เจดีย์
ชเวมอว์ดอว์เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวสิกอง
เมืองพุกาม พระมหามัยมุนีเมืองมัณฑะเลย์
และพระมหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง
5 สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่ห่างกันคนละโยชน์ 
แตน่กัทอ่งเทีย่วชาวพทุธไมค่วรพลาดดว้ย
ประการทั้งปวง
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นักท่องเที่ยวและชาวพม่าที่จะไปสักการะพระธาตุ
อินทร์แขวน ต้องขึ้นรถขนหมูทุกคนทั้งขาไปและกลับค่ะ
เป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก มีเก้าอี้ยาวเป็นแถวๆ ไม่มีที่จับ
ยึดอะไรทั้งสิ้น ส่วนใหญ่คนจะเบียดกันแน่นเต็มคันแล้ว
เกาะยึดกันเอง ใครไม่อยากรอคิวนาน ให้มาแต่เช้า ตี 4 
ตี 5 รถจะออกจากท่าไวมากค่ะ 

จากสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง สู่สถานีรสบัสอองมิงกาลา 
ตั้งเป้าไว้ว่าจุดหมายแรกคือ พระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี 
เส้นทางจากย่างกุ้งสู่พระธาตุอินทร์แขวนมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออก 
ใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมง มีเมืองหงสาวดีเป็นทางผ่าน เราตกลงซื้อ
ตั๋วรถไปหงสาวดีก่อน เพื่อจะแวะนมัสการพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 
มหาบชูา แลว้คอ่ยขึน้รถอกีเทีย่วไปสดุสายทีท่างขึน้พระธาตอุนิทร์
แขวน อ้อ เมืองหงสาวดีกับพระธาตุมุเตาที่เราเรียกกัน คนพม่า
เขาเรียกเมืองบาโก (พะโค) ส่วนพระธาตุมุเตาเรียก ชเวมอว์ดอว์ 
ถ้าพูดไม่ถูกชี้รูปให้เขาดูเลยค่ะ จะได้ไม่ขึ้นรถผิดคัน 

พอขึ้นรถปุ๊บเราก็โชว์ตั๋วให้เด็กรถดู บอกเขาว่าถึงแล้วเรียก
เราด้วยนะ เด็กรถหน้าละอ่อนปะแป้งทานาคาพยักหน้า เราก็
หารู้ไม่ว่าเขาไม่รู้หนังสือ และไม่เก็ตภาษาอังกฤษของเรา เลย
นั่งหลับสลับดูละครตลกไปแบบชิลๆ มารู้ตัวอีกทีตอนที่คุยกับ
สาวพม่าที่นั่งข้างๆ เธอบุ้ยใบ้ว่าเลยบาโกมาไกลโขแล้วจ้า แป่ว 
ชวดซะแล้วสิบาโก ส่อแววแผนล่มตั้งแต่วันแรก จะลงก็ไม่ได้อีก 
ไม่รู้จะต่อรถยังไง

สุดท้ายนั่งรถหลังขดต่อไป จนเข้าสู่เมืองไจก์ทิโย เขตรัฐ
มอญ และมาถึงหมู่บ้านชื่อ คินปุนเบสแคมป์ (Kinpun Base 
Camp) จุดสุดสายของรถบัส และเป็นท่ารถขนหมู (เขาเรียกกัน
แบบนี้อะ) ที่จะพาทุกคนขึ้นเขาสู่องค์พระธาตุฯ โล่งใจละ มาถูก
จนได ้เดก็รถกม็นีํา้ใจมาชว่ยยกขา้วของ สง่ยิม้เขนิๆ ใหด้ว้ย นา่
รักดี พอเขาขึ้นรถจากไป เราก็ยืนมองหน้ากันเอ๋อๆ ...เธอ เธอ 
เรานัง่รถมาจนสดุสาย แตจ่า่ยคา่ตัว๋แคค่รึง่ทาง เราคงดเูปน็พมา่
มากสินะ เขาถึงไม่ไล่ลงแถมส่งให้ถึงที่อีกต่างหาก

ตลาดและชุมชนย่านคินปุนเบสแคมป์ 

รถขนหมู

แกงกระหรี่ (Curry) กับข้าวพื้นเมือง มีหมูสามชั้น ไก่ กุ้ง ให้เลือก 

รสชาติออกเค็มๆ มันๆ มีผักดองเป็นเครื่องเคียง 

มุ่งสู่พระธาตุอินทร์แขวน
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ท่องเที่ยว / พม่า



จากท่ารถขนหมูใช้เวลาขึ้นเขา 1 ชั่วโมง ถ้าพูดถึงพระธาตุอินทร์แขวนกับ
ชาวพมา่ ออกเสยีงวา่ไจกท์โิย อยา่เผลอพดูอนิทรแ์ขวน หรอื Golden Rock นะคะ 
งงตาย พอมาถึงจุดจอดรถขนหมูด้านบนแล้วเดินต่อสัก 300 เมตร จะเจอทางเข้า
พระธาตุฯ สองข้างทางมีร้านอาหาร เกสต์เฮาส์ราคาถูก และโรงแรมประมาณ 10 
แหง่ ทีพ่กัแถวนีจ้องยากคะ่ เพราะสว่นใหญช่าวพมา่พกั หรอืไมก่ท็วัรเ์หมาเกลีย้ง 

ทางเข้าพระธาตุฯ เป็นซุ้มอลังการ มีสิงห์ยักษ์คู่ยืนเป็นทวารบาล เข้าไปไม่
ไกลจะเจอวิหารพระนางชเวนันจิน เทพผู้คุ้มครองที่นี่ เชื่อกันว่าถ้าร่างกายเจ็บ
ป่วยส่วนไหน ให้แตะที่ส่วนนั้นของพระนางแล้วอธิษฐาน อย่าลืมวางเงินบูชาไว้
ที่ตัวของพระนางนะคะ อาการป่วยจะดีขึ้น (เงินบาทเพียบ) บริเวณลานรอบพระ
ธาตุฯ มีร้านจำาหน่ายเครื่องสักการะมากมาย ทั้งกระดิ่ง ระฆัง ดอกไม้ธูปเทียน 
คนขายพอจะพูดไทยได้และคุ้นเคยกับคนไทยดีค่ะ 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื ไจกท์โิย เปน็กอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้หมิน่เหม่
บนหน้าผาสูงชัน คล้ายจะหล่นแต่ไม่หล่นอย่างเหลือเชื่อ ไจก์ทิโย ในภาษามอญ 
แปลว่า หินรูปหัวฤๅษี มีตำานานหลายบทมาก ขอเลือกมาแค่หนึ่งบทนะคะ เล่า
วา่ฤๅษตีนหนึง่ซอ่นพระเกศาทีไ่ดร้บัจากพระพทุธเจา้เมือ่ครัง้เสดจ็โปรดสตัวใ์นถำา้
ไวใ้นมวยผมมาเปน็เวลานาน เมือ่ใกลถ้งึเวลาตอ้งละสงัขาร จงึตดัสนิใจมอบพระ
เกศาใหก้บัพระเจา้ตสิสะ กษตัรยิผ์ูค้รองนครแหง่หนึง่ แตม่ขีอ้แมว้า่ใหบ้รรจลุงใน
กอ้นหนิทีม่ลีกัษณะเหมอืนศรีษะของตน เมือ่พระอนิทรท์รงทราบกช็ว่ยตามหาหนิ
ก้อนนั้น และนำาขึ้นจากใต้สมุทรไปแขวนไว้ที่หน้าผาหิน เป็นเหตุให้ไทยเราเรียก
พระธาตุอินทร์แขวนนั่นเองค่ะ

ว่าแล้วเราก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันหน้าองค์พระธาตุฯ ในเขตที่เขาจัดไว้ให ้
ผู้หญิงหมดสิทธิ์เข้าใกล้และปิดทององค์พระธาตุนะคะ แต่เขาจะมีภาพองค์พระ
ธาตุจำาลอง สามารถไปปิดทองที่ภาพแทนได้ ที่จริงตามความเชื่อ การสักการะ
พระธาตุอินทร์แขวนจะต้องสักการะทั้งหมด 3 ครั้ง จึงจะถือว่าได้บุญสูงสุดและ
สำาเรจ็สมปรารถนา ทวัรส์ว่นใหญเ่ลยใชว้ธิจีดัใหน้กัทอ่งเทีย่วขา้งแรมขา้งบน แลว้
ให้มาสักการะ 3 เวลาคือ เช้า กลางวัน และตอนคำ่า หยวนๆ กันไปว่า นี่ไง ไหว้
ครบ 3 ครั้งแล้ว ̂ ^ 

นา่เสยีดาย เราไมม่โีอกาสอยูไ่หวจ้นครบคะ่ เวลาไมพ่อ เราขึน้รถขนหมลูงสู่
ดา้นลา่งและตอ่รถบสักลบัยา่งกุง้ทนัท ียา่งกุง้เปน็ศนูยก์ลางการเดนิทางไปยงัเมอืง
สำาคัญต่างๆ ขอบอกว่าการนั่งรถสู่เมืองท่องเที่ยวในพม่าใช้เวลา 9-12 ชั่วโมงนะ
คะ นานขนาดนี้ตีตั๋วเที่ยวกลางคืนเพื่อนอนในรถได้เลย รถ Overnight Bus ของ
พมา่ สภาพดเีหมอืนรถทวัรเ์มอืงไทยคะ่ ถนนทีว่ิง่สูเ่มอืงใหญเ่ปน็มอเตอรเ์วยก์วา้ง
ขวาง มีจุดแวะให้เข้าห้องนำ้าแปรงฟัน ถ้าใครอยากเร็วกว่านั้นก็ใช้บริการสายการ
บินในประเทศ แต่ต้องจองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน เป็นเครื่องบินใบพัดนะคะ แล้วแต่
จะเลือกตามกำาลังและฟีลลิ่งที่อยากสัมผัสค่ะ 

พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda)
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สิงห์คู่ สัญลักษณ์ไถ่บาปของกษัตริย์ในตำานานผู้สังหารราชสีห์ที่มี
พระคุณกับตน พบทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 



พกุาม...คนพมา่เรยีก บากนั อยา่จำาสลบักบั บาโก นะคะ 
คนละทิศละทางเลย ใครหลงใหลความเก่า พร้อมผจญฝุ่นหิน
ดนิลกูรงั รกับรรยากาศกกุกกัของรถมา้ ววัเทยีมเกวยีน จะตอ้ง
หลงรกัเมอืงนีแ้นน่อน เพราะกลิน่อายประวตัศิาสตรเ์ขม้ขน้อยู่
ทกุอณเูลยทเีดยีว ใครมาทีน่ีแ่ลว้อยากเดนิสวยๆ แตง่ตวังามๆ 
สอบตกนะคะ เพราะถ้าเดินอ้อยอิ่ง ได้ตัวคลุกฝุ่นหัวแดงหน้า
ไหม้แน่ๆ ที่นี่ร้อนและแล้งมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีมนต์ขลัง 
แสดงพลงัศรทัธาของชาวพมา่ทีม่ตีอ่พทุธศาสนาอยา่งเปีย่มลน้

พุกาม เป็นอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์พม่า ตั้งอยู่
ภาคกลางริมแม่นำ้าอิระวดี อายุเกือบ 1,000 ปี ผ่านร้อนผ่าน
หนาวถึงคราวล่มสลายถูกกองทัพมองโกลตีแตก แต่ยังทิ้งร่อง
รอยความยิ่งใหญ่ไว้ผ่านทะเลเจดีย์ 2,000 กว่าองค์ เดิมทีมี 
4,000 องค์ โดนเผาบ้าง แผ่นดินไหวบ้าง เหลือเพียงแค่นี้ แต่
กม็รีำา่ลอืวา่ สมยัอาณาจกัรรุง่เรอืงมเีจดยีอ์ยูน่บัหมืน่องค ์สว่น
ใหญหุ่ม้ทองงดงามอรา่มตา นกึแลว้อยากยอ้นเวลากลบัไปเหน็
ให้เป็นบุญตาเสียจริงๆ

เรามาถงึพกุามตัง้แตเ่ชา้มดื ลงรถบสัไดง้านรมุกม็าทนัที
ค่ะ คนขับรถม้า รถสามล้อ แย่งเราเป็นลูกค้ากันใหญ่ พี่คน
ขับรถม้าคนหนึ่ง สปีคอิงลิชมาแต่ไกล ชวนเราคุยจนฟังไม่ทัน
และชีท้างไปทีพ่กัใหด้ว้ย ทีน่า่ตะลงึคอื พอเราทำาธรุะเสรจ็ออก
จากที่พัก ก็เจอคุณพี่เขามาจอดรถม้ารออยู่หน้าที่พักเลยค่ะ 
งงสิทีนี้ เราไปนัดแนะเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ ช่างเป็นวิธีหาลูกค้า
ที่น่ากลัวแท้ แต่พอเราทำาเป็นไม่สนใจ คุณพี่ก็ซึมให้เห็นกัน
จะจะ สามสาวไทยใจอ่อน สงสารหนุ่มพม่าตาซื่อ เลยคุยกัน
ว่างั้นไปเจรจาสักหน่อย

และแล้ว...ก็นั่งรถม้าท่องเมืองจนได้ ^^ คนขับชื่อโกโก้ 
(ตั้งให้ตามสีผิว) นอกจากขับรถม้า ยังเป็นไกด์จำาเป็นได้ด้วย
โกโกไ้มธ่รรมดา จบประวตัศิาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัมณัฑะเลย์
ถามอะไรก็เล่าให้ฟังได้เป็นฉาก รู้หมดเจดีย์องค์ไหนใครสร้าง
ทึง่มากคะ่ ณ จดุนี ้ชว่ยทำาใหท้อ่งแดนเจดยีส์นกุขึน้มาก โกโก้
บอกว่าคนเมืองนี้ไม่มีอาชีพอื่น ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว พวกเขา
ก็แทบจะไม่มีรายได้ เราเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าโกโก้ออกจะดัง
ฝรั่งมักจองตัวให้เป็นไกด์ แล้ววันนั้นเขาก็นำาเที่ยวเราตั้งแต่
เช้าจรดหัวคำ่า จะขอยกตัวอย่างเจดีย์องค์สำาคัญๆ มาให้ดูพอ
เป็นนำ้าจิ้มนะคะ  

เจดยีว์หิารอนนัดา สดุยอดความงามของสถาปตัยกรรมแหง่พกุาม สรา้ง
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ประดิษฐานพระพุทธรูปพันปีประทับยืน 4 ทิศ

เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นจุดชมวิวทะเลเจดีย์
ยามพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน อายุเกือบ 
1,000 ปี มีความสูง 5 ชั้น นักท่องเที่ยว
ปีนขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงตามสบาย

เจดีย์วิหารธรรมยางจี ใหญ่โตโอ่อ่า
ที่สุดในพุกาม อายุประมาณ 800 ปี 
แต่ชาวบ้านไม่ค่อยศรัทธากราบไหว้ 
เพราะถือว่าสร้างโดยกษัตริย์ทรราชย์ 

ลุยแดนหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
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นาม ชเวซิกอง หรือ ชเวซีโกง มีความ
หมายตรงตัวว่า เจดีย์ทองบนพ้ืนทราย จัดเป็น
เจดีย์ศักด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของพม่า
1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งพุกาม เจดีย์แห่งน้ี
สร้างข้ึนสมัยพระเจ้าอโนรธา กษัตริย์องค์แรก
ของพม่า เม่ือราว 960 ปีก่อน ภายในบรรจุพระ
ทันตธาตุของพระพุทธเจ้าท่ีอัญเชิญมาจากลังกา
บนหลังช้างเผือก บางตำาราก็บอกมีกระดูกหน้า
ผากและพระธาตุเข้ียวแก้วด้วย 

ตำานานเล่าว่า พระเจ้าอโนรธาทรงต้ังจิต
อธิษฐาน หากช้างเผือกของพระองค์คุกเข่าลง
ทีใ่ดก็จะสร้างเจดีย์ไว้ท่ีน้ัน ปรากฏว่าช้างเผือก
เลือกหาดทรายริมฝั่งแม่นำ้าอิระวดี จึงมีการ
ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นท่ีนี่ ตัวเจดีย์เป็นทรงระฆัง
ควำ่า ได้รับอิทธิพลมาจากมอญ มีแถบคาด
รอบองค์ระฆังท่ีเรียกว่า รัดอก ปัจจุบันมีความ
สูง 53 เมตร

เรามีโอกาสสักการะองค์เจดีย์ในช่วงคำ่า
สัมผัสบรรยากาศความสวยสงบไปอีกแบบ 
โกโก้พาเดินมาท่ีบันไดตะวันออกทางข้ึนเจดีย์
ตรงน้ีจะมีหลุมใส่นำา้เล็กๆ กว้าง 3 น้ิวลึก 2 น้ิว 

เขาเรียกกันว่าหลุมสมดุล มีไว้ดูเงาเจดีย์ที่
สะท้อนในนำ้า ว่ากันว่าหลุมนี้มีมานานโขแล้ว
เอาไว้ให้ช่างสมัยโน้นดูความสมดุลของเจดีย์ใน
ตอนสร้าง บ้างก็ว่าไว้ให้กษัตริย์ทอดพระเนตร
ยอดเจดีย์แบบไม่ต้องแหงนพระพักตร์ วิธีมอง
เงาของยอดเจดีย์ในหลุม ไม่ใช่มองปุ๊บเห็นป๊ับ
นะคะ ต้องน่ังคุกเข่าห่างจากหลุมประมาณ 1
ฟุต ยืดตัวตรงแล้วมองดูแบบไม่ก้มหน้า เราก็
ลองดูค่ะ ตอนแรกเพ่งจนตาจะเหล่ก็ยังไม่เห็น
จนขยับตัวถูกองศาพอดีน่ันละถึงเห็น แต่ถ้า
ใครลองมาส่องดูแล้วไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะ แค่
มาสักการะชมความงามก็คุ้มค่าแล้ว

ท่ีจริงพุกามแห่งน้ี ยังมีเจดีย์ท่ีสวยและ
สำาคัญอีกมากมาย เล่าได้ไม่หวาดไม่ไหว การ
เที่ยวในเมืองนอกจากรถม้า มีบริการวัวเทียม
เกวียนด้วยค่ะ แต่วัวยืดยาดเกรงว่าจะเทีย่วได้
ไม่ก่ีเจดีย์ แต่ถ้าอยากถ่ายรูปเอาบรรยากาศจะ
ได้ฟีลล่ิงสมจริงดี หรือข่ีจักรยานรอบเมืองถือ
แผนท่ีเท่ียวเองก็สนุกสนาน ถ้าไม่กลัวตากฝุ่น
เหมือนชุบแป้งแล้วละก็ จักรยานประหยัดและ
เหน่ือยท่ีสุดค่ะ ถ้าเรามีโอกาสได้ไปพม่าอีกคร้ัง 
จะกลับมาเยือนพุกามอีกแน่นอน บอกเลยว่า
หลงใหลมนต์เสน่ห์เมืองเก่าของที่นีม่ากจริงๆ 
เพราะทะเลเจดีย์อายุเกือบพันปีเช่นน้ี ไม่ใช่ว่า
จะหาดูท่ีไหนก็ได้ นอกจากบากัน
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เจดีย์วิหารสุลามณี ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในศิลปะยุคกลาง
ของพุกาม มีจิตรกรรมฝา

ผนังที่โดดเด่น แต่คาดว่าถูกวาดทับในสมัย
ของราชวงศ์คองบอง ราชวงศ์สุดท้ายของพ

ม่า 
เจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda)



พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)

ทองอร่ามพระมหามัยมุนี

จากพุกาม บ่ายหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาราว
5 ชั่วโมงจะถึงมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่ที่มีสนามบินนานาชาติบิน
ตรงได้จากกรุงเทพฯ เมื่อก่อนเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุง
ย่างกุ้งแต่ตอนน้ีถูกเนปีดอว์แซงไป 1 ข้ัน ในความเจริญพลุกพล่าน
มัณฑะเลย์ซ่อนเรื่องราวหนหลังไว้มากมาย มีกลิ่นอายคล้ายกับ
อยุธยา ราชธานีเก่าที่มีเรื่องเล่าปริศนา โศกนาฏกรรมราชวงศ์
สุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ วิธีเที่ยวเมือง
มัณฑะเลย์แบบง่ายๆ คือโบกแท็กซี่เหมาเที่ยวทั้งวันค่ะ บอกเขา
ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะจัดให้ แต่ต้องยํ้าว่าเราจะไปเฉพาะที่ที่เรา
อยากไปนะคะ ไม่งั้นเขาจะพาเราเที่ยวตามสูตรสําเร็จ เข้าร้าน
ขายของที่รัฐบาลบรีฟไว้ ใครมีเวลา จะนั่งสองแถวสลับเดินตาม
แผนที่ก็ได้ ผังเมืองนี้เป็นสี่เหลี่ยม จัดไว้เป็นบล็อกๆ เดินไม่ยาก
แค่ขาลากเท่านั้น เราจะไม่พูดพรํ่าทําเพลง มัณฑะเลย์แหล่งเที่ยว
ชุกเหลือเกิน มาดูในส่วนที่เราคัดแล้วละกันค่ะ

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2400 รัชสมัยของพระเจ้ามินดง เป็นการ
ย้ายเมืองหลวงมาจากอมรปุระ เพื่อแก้เคล็ดการทําสงครามกับ
อังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังไม้สักที่งดงามอันดับต้นๆ ของ
เอเชีย หากใครคิดจะมาชมความอลังการของวังแห่งนี้ อย่าตั้ง
ความหวังสูงค่ะ (อ้าว) เพราะว่านี่คือวังที่สร้างใหม่โดยรัฐบาล
จําลองจากของจริงที่ถูกบึ้มพังยับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหลือ
ของแทแ้คก่าํแพงกบัครูอบพระนครเทา่นัน้ ไปหาภาพถา่ยวงัแท้
ที่อังกฤษถ่ายไว้มาดู บอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆ ค่ะ -*-

 แต่ถ้าไม่เน้นดูความโอ่อ่า อยากจะรู้ประวัติศาสตร์พม่าใน
ช่วงพม่าเสียเมือง มาที่วังนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะ เหตุการณ์แย่งชิง
อํานาจที่นํามาซึ่งโศกนาฏกรรมกับสมญานาม “ซูสีไทเฮาแห่ง
ลุ่มอิระวดี” ของพระนางศุภยลัต มเหสีในพระเจ้าธีบอ กษัตริย์
องค์สุดท้ายของพม่า ยังเป็นที่กล่าวขานและได้รับความสนใจ
อยู่เสมอ ขอบอกว่าทั้งน่ากลัวและน่าสลดจริงๆ แต่เรื่องราวจะ
ดราม่าขนาดไหน อยากรู้ไวๆ แนะนําให้ไปหาดูละครเก๋าเก่า
เรื่อง “เพลิงพระนาง” ที่ดัดแปลงจากหนังสือ “พม่าเสียเมือง” 
ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือจะหาหนังสือมาอ่านก็ได้ ตรง
ไหนถูกผิดจริงเท็จแค่ไหน เราเอามาเป็นบทเรียนสอนใจได้ค่ะ 
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พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า 1 ใน 5 มหาบูชา งดงาม
จับตา จนอยากจะชมด้วยตาเปล่ามากกว่ามองผ่านเลนส์กล้อง
ซะอีกค่ะ พระมหามัยมุนี ชาวพม่าเรียก พระยะไข่ เป็นพระพุทธ
รูปหล่อทองสำาริดปางมารวิชัยทรงเคร่ือง หน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง
12 ฟุต เช่ือว่าพระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยพุทธกาล แต่
ประวัติศาสตร์หรือตำาราส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่าสร้างข้ึนราวปีพ.ศ. 
688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์แห่งแคว้นยะไข่ (Arakan) 

เหตุที่พระยะไข่มาประดิษฐาน ณ วัดมหามัยมุนี เมือง
มัณฑะเลย์แห่งน้ีได้ เน่ืองจากช่ือเสียงความศักด์ิสิทธ์ิและความ
งดงามระบือไกล กษัตริย์พม่าหลายองค์ ใคร่จะไปอัญเชิญมายัง
บ้านเมืองของตนให้จงได้ หากก็ล้มเหลวอยู่หลายคร้ัง กระท่ัง
พระเจ้าปดุง แห่งราชวงศ์คองบอง (ผู้ทำาสงครามเก้าทัพกับกรุง
รัตนโกสินทร์) ทรงทำาสำาเร็จในปีพ.ศ. 2327 จึงสร้างวัดข้ึนเพ่ือ
ประดิษฐานโดยเฉพาะ และสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือ พิธี 
ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีค่ะ เป็นพิธีที่สืบเนื่องมากว่าพันปี

ด้วยความเชื่อที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านประทานลมหายใจให้พระ
ยะไข ่พระองคน์ีจ้งึมชีวีติ ตอ้งจดัพธิลีา้งหนา้แปรงฟนัทกุเชา้...
เช้าจริงๆ ค่ะ พิธีเร่ิมก่อนตี 4 ใครอยากร่วมต้องมาถึงก่อนเวลา
และถา้อยากนัง่ขา้งหนา้กต็อ้งมาใหไ้วขึน้อกี แตจ่ะหนา้แคไ่หน
ผูห้ญิงกห็มดสทิธิเ์ขา้ใกลอ้งคพ์ระนะคะ อยูใ่นเขตท่ีเขาจัดไวใ้ห้
เท่านั้น เห็นนักท่องเที่ยวตื่นเช้าขนาดนี้ คนพม่าน่าทึ่งกว่าค่ะ 
เขามาเชา้กวา่มาก มาดว้ยแรงศรทัธา เพือ่ชว่ยกนัเตรยีมนำา้ลา้ง
พระพักตร์ที่มีส่วนผสมของไม้จันทน์หอมกับทานาคา องค์พระ
ท่านก็ต้องปะแป้งทานาคาเหมือนกันค่ะ ̂ ^       

นอกจากมัณฑะเลย์เมืองใหญ่ ในละแวก 20 กิโลเมตรยัง
มีเมืองสำาคญัของพม่าอีกหลายแห่ง อาทิ อมรปุระ อังวะ สะกาย 
ล้วนเป็นแหล่งสำาคัญทางประวัติศาสตร์ท้ังส้ิน หากมีเวลาน่ังเรือ
ข้ามแม่นำา้อิระวดีไปชมดูได้ค่ะ สะพานไม้สักอูเบ็งท่ีอมรปุระ เป็น
จุดชมวิวชมทะเลสาบยามโพล้เพล้ทีส่วยงามมากจริงๆ

สร้างขึ้นจากไม้สักทองปิดทองทั้งหลัง 
ปัจจุบันทองหลุดลอกจนเกือบหมดแล้ว เป็น
สถาปัตยกรรมงานไม้ศิลปะพม่าแท้ ใครนึก
ความงามของพระราชวังมัณฑะเลย์สมัยโน้น
ไมอ่อก ใหม้าดทูีวั่ดนีค้ะ่ เพราะเปน็หนึง่เดยีว
ที่เหลือรอดจากระเบิดด้วยถูกย้ายมาอยู่นอก
กำาแพงวัง พระเจ้ามินดง พระราชบิดาของ
พระเจ้าธีบอทรงใช้เป็นอารามนั่งสมาธิเจริญ
ภาวนา และพระองค์สิ้นพระชนม์ที่นี่ด้วยค่ะ

วัดชเวนันดอว์ 

(Shwenandaw Monastery)

พระมหามัยมุนี (Maha Myat Muni)
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อีกชื่อหนึ่งคือ ตลาดสก๊อต เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้านานา
ชนิด เทียบได้กับตลาดนัดจตุจักรบ้านเรา สินค้าที่น่าสนใจที่สุด
เห็นจะเป็นเครื่องประดับ อัญมณี โดยเฉพาะหยก หยกพม่า
ขึ้นชื่อว่าคุณภาพดี แต่ก็ต้องดูดีๆ ระวังถูกย้อมแมวขายนะคะ
ตลาดที่นี่บางร้านรับเงินไทย และคนขายพูดไทยคล่องเชียวค่ะ   

หลังจากตระเวนไปโน้นมานี้ ในที่สุดกลับมาย่างกุ้งอย่างจริงจัง
ซะที (ทัง้ทีจ่ัว่หวัต้ังแต่หนา้แรก) เราลงทนุนัง่เครือ่งบนิจากมณัฑะเลย์
กลบัมาเพือ่ทุน่เวลาโดยเฉพาะ ถงึจะแวะ (Via) นานหนอ่ย แต่กถ็งึไว
กวา่นัง่รถ อกีอยา่งพลาดทีไ่หนกไ็มว่ดืเทา่พลาดทีน่ีจ่รงิๆ คะ่ ยา่งกุง้
อดตีเมืองหลวงของพมา่อกีเมอืง จะตา่งตรงทีค่นสถาปนาเมืองนีเ้ป็น
ราชธานี คืออังกฤษเจ้าอาณานิคมซะงั้น คนไทยเองก็คุ้นกับย่างกุ้ง
จนเกือบลืมทุกทีว่าเขามีราชธานีใหม่ชื่อ เนปีดอว์ ตั้งแต่พ.ศ. 2548 

ถึงอย่างนั้น ย่างกุ้งยังเป็นนัมเบอร์วันสำาหรับนักท่องเที่ยว เป็น
ศูนย์กลางการค้า การคมนาคม มีความเจริญยุคใหม่ที่เขย่ารวมกับ
วิถีดั้งเดิมของพม่า มีห้างสรรพสินค้าหรูหรา แต่ก็มีมหาเจดีย์เก่าแก่
คนสวมสูททับเสื้อเชิ้ต แต่เขาก็นุ่งโสร่งอยู่ดี เป็นส่วนผสมท่ีมีเสน่ห์
มากทีเดียวค่ะ ถ้าจะไม่ชอบอะไรสักอย่างคงเป็นเสียงแตรกับสภาพ
การจราจรนี้ละ เห็นขับรถกันแล้วแอบอัศจรรย์ใจว่า โอ้ว ไม่ชนกัน
ด้วยแฮะ -*- ส่วนวิธีเที่ยวของเราก็โบกแท็กซี่ทัวร์กรุงเช่นเคยค่ะ เจอ
สภาพรถเมล์แล้วขอยกธงขาว อ้อ จะไปไหนมาไหนเมืองนี้เผื่อเวลา
เยอะๆ นะคะ เขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้ซิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนนะเออ 

เจดีย์โบตะตาว (Botahtaung Pagoda)

ตลาดโบจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San Market)

บรรจุพระเกศาธาตไุวใ้นมณฑปแกว้ใสประดษิฐานทีฐ่านใจกลาง
เจดีย์ ออกแบบฐานเจดีย์เหมือนทางเดินเขาวงกต ผนังสีทองอร่าม 
งดงามมากค่ะ และที่เจดีย์แห่งนี้ยังมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้หลั่ง
ไหลเขา้มานัน่คอืวหิาร “เทพทนัใจ” หรือ “นตัโบโบย”ี อยูท่ีศ่าลารมินำา้
ด้านซ้ายขององค์เจดีย์ค่ะ เทพองค์นี้คนนิยมกราบไหว้ขอพร เพราะ
เชื่อว่าจะสมปรารถนารวดเร็วทันใจ แต่อธิษฐานได้แค่ข้อเดียวนะคะ 
ส่วนฝั่งตรงข้ามเจดีย์มีวิหาร “เทพกระซิบ” หรือ “เมี๊ยะนานหน่วย”
เปน็ทีรู่กั้นดใีนหมูน่กัท่องเทีย่ว (รูก้นัไดไ้ง) วา่ทางทีด่ใีหน้ำาพรทีข่อจาก
เทพทันใจมากระซิบบอกท่านเทพกระซิบ จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ 
กไ็มรู่ว้า่การขอพรลกัษณะนีเ้ปน็เขาวา่ไวห้รอืใครวา่เอง แตก่ลายเปน็
ธรรมเนียมปฏิบัติของนักท่องเที่ยวไปแล้วค่ะ

สักการะเจดีย์ชเวดากอง  

ท่องเที่ยว / พม่า



เราเก็บไว้เป็นท่ีสุดท้าย แต่ท่ีจริงแล้วคือสถานท่ีอันดับหน่ึงสำาหรับ
ผู้มาเยือน เรียกว่าเป็นเอกของ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ใครเยือนพม่า
แล้วไม่มาชเวดากองจัดว่าเสียเท่ียวค่ะ ท่ีน่ีเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจ
และจิตวิญญาณของชาวพม่าเลยทีเดียว 

มหาเจดีย์ชเวดากอง สร้างข้ึนโดยกษัตริย์มอญ ดินแดนแถบน้ี
เคยเป็นของมอญ (รามัญ) มาก่อนท่ีจะถูกพม่ายึดครอง คำา ชเว แปล
ว่า ทองคำา ส่วน ดากอง หรือ ตะเกิง เป็นชื่อเดิมของเมืองนี้ ชเวดา
กอง จึงรวมเป็น เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ไม่ใช่เพียงเพราะว่าสีทอง
นะคะ แต่เป็นทองจริงๆ ค่ะ แผ่นทองคำาแท้ท่ีห่อหุ้มองค์เจดีย์มีนำา้หนัก
รวมถึง 1,100 กิโลกรัม คงไม่ต้องบรรยายว่าเจดีย์ทองคำาที่ใหญ่โต
อลังการขนาดน้ีจะสวยสดงดงามขนาดไหน

กล่าวกันว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ 2,500 ปีก่อน เป็นที่
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้นของพระพุทธเจ้า ตอนแรกสูงเพียง 
18 เมตร แต่เป็นราชประเพณีว่ากษัตริย์ทุกองค์ที่ขึ้นครองราชย์จะ
ต้องทำานุบำารุงบูรณะองค์เจดีย์ และผู้ริเริ่มบริจาคทองคำาเท่านำ้าหนัก
ตวัเพือ่ซอ่มแซมองคเ์จดียเ์ปน็คนแรกคอื พระนางเชงสอบ ูกษตัรชีาว
มอญ จนกลายเปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัสิบืมา มกีารปรบัปรงุตอ่เตมิองค์
เจดีย์เรื่อยๆ จนสูงถึง 99 เมตรในปัจจุบัน จัดเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่มาก
ที่สุดองค์หนึ่งของโลก
 

การบูรณะซ่อมแซมองค์เจดีย์กระทำากันทุก 50 ปี อนุญาตให้
ประชาชนนำาทองคำามาถวายเป็นพุทธบูชาเพ่ือซ่อมแซม และถวาย
เพชร นิล จินดา มาติดไว้บนยอดฉัตร อย่าเพ่ิงคิดว่าคนบริจาคน้อย
นะคะ ด้วยแรงศรัทธา ประชาชนร่วมทำาบุญล้นหลามจนประเมิน
มูลค่าไม่ได้เชียวค่ะ ใครอยากเห็นแสงเพชรแวววับจับตาจากยอด
ฉัตรใกล้ๆ ไปใช้บริการกล้องส่องทางไกลได้ นอกจากน้ันวิหารต่างๆ 
รอบองค์เจดีย์ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปทองคำา พระพุทธรูปหยกแท้
อีกมากมายหลายองค์ด้วย

คงเพราะเหตุน้ี ชเวดากองจึงมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราเข้มงวด
กว่าท่ีอ่ืนๆ สายสืบเดินกันว่อน ใครท่าทางไม่ชอบมาพากล เจ้าหน้าท่ี
จะเข้าไปขอตรวจพร้อมโชว์บัตรให้ดู ท่ีเห็นบ่อยๆ คือเขาจะขอดู
สต๊ิกเกอร์ผ่านประตูจากนักท่องเท่ียว ดังน้ันนักท่องเท่ียวคนไหนจ่าย
ค่าเข้าแล้วอย่าทำาสต๊ิกเกอร์หายนะคะ ไม่ง้ันอาจถูกคิดว่าไม่จ่ายตังค์
และขอบอกว่าอย่าทำาหัวใสนุ่งโสร่งปะแป้งทานาคาแปลงร่างเป็นพม่า
แล้วมาทำาเนียนเข้าฟรีเชียวค่ะ บาปกรรม โดนจับได้ข้ึนมา อายไม่
เท่าไหร่ ถูกปรับถูกจับไม่คุ้มกันค่ะ 

สรุปแล้วภารกิจสักการะ 5 มหาบูชาของเราพลาดไป 1 สถานค่ะ 
แต่ไม่เป็นไร เราไม่คิดจะมาพม่าเพียงหนเดียวแน่นอน ดินแดนแห่งน้ี
เป่ียมเสน่ห์ด้วยพลังศรัทธาอันน่าท่ึง ไม่ได้ลึกลับเป็นบ้านป่าเมืองเถ่ือน
แต่อย่างใด ทว่าใครท่ีอยากไปเมืองอ่ืนท่ีไม่ใช่เมืองใหญ่ หรือเมืองท่ีเขา
จัดไว้สำาหรับท่องเท่ียว ก็ทำาได้ค่ะ แต่ท่านต้องรู้จักพม่าให้ดีพอนะคะ 
อย่าอาจหาญเข้าเมืองปิด หรือข้ึนรถไฟผิดไปลงในท่ีท่ีเขาไม่อนุญาต 
แบบน้ันไม่สนุกแน่นอนค่ะ วางแผนการเดินทางและระวังตัวกันให้ดี
นะคะ...มิงกะลาบา

มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

31SINGHA  MAGAZINE



32 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / เบียร์ลีโอ

FOOTBALL

GLOBAL
PARTNERSHIPS

ในการรุกหน้าไปสู่ตลาดโลก ตามนโยบาย

ของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ท่ีต้องการจะให้

แบรนด์สิงห์เป็นแบรนด์ระดับโลก เชิดหน้าชูตา

ความเป็นไทยในแบบท่ีไม่เคยมีมาก่อน ทางบริษัท

ก็ได้เดินหน้าเร่ิมต้นด้วยการจับมือกับพันธมิตร

ระดับโลกมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว และด้วย

ความเป็นสิงห์ มีประวัติศาสตร์ท่ียาวนานกว่า 

80 ปี ได้แสดงความเข้มแข็งในการกลับมาครอง

ตลาดไทยได้อย่างสมเกียรติ และยังคงเป็น

บริษัทครอบครัวมาถึงรุ่นท่ี 4 แล้วน้ัน ล้วนแต่

เป็นส่ิงท่ีพันธมิตรระดับโลกท่ึงและยอมที่จะจับ

มือกันอย่างเป็นทางการท้ังส้ิน เขาท้ังหลายก็

มีช่ือเสียงท่ีจะต้องดูแลและจะไม่จับมือกับแบรนด์

ใดท่ีเขาไม่ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับเขา 

เป็นการจับมือท่ีได้กันท้ังสองฝ่ายมากกว่าท่ีจะ

เป็นข้างเดียว บ้างก็เป็นระยะส้ัน บ้างก็ระยะยาว

สิงห์ แมกกาซีน ได้รวบรวมแบรนด์ดัง

ช้ันนำาระดับโลก ในฐานะโกลบอลพาร์ทเนอร์กับ 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน มาให้ท่านผู้อ่านทำาความ

รู้จักเพ่ือนของเรามากข้ึน ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

และร่วมภาคภูมิใจในความสำาเร็จขององค์กร

อีกข้ันหน่ึง 
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เรื่อง: ศิกานต์

แบรนด์พันธมิตรระดับโลก 

Manchester City Football Club สโมสรฟุตบอล
องักฤษทีมหนึง่ท่ีมีประวติัยาวนาน กอ่ตัง้ขึน้เม่ือปี 1880 
ในนามโบสถ์เซนต์ มาร์ก ที่เมืองแมนเชสเตอร์ อีก 7 ป ี
ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลสมาพันธ์อาร์วิก 
และเปน็สโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอรซ์ติีใ้นป ี1894 เปน็
ทีมท่ีเปลีย่นสนามเหยา้หลายครัง้ โดยสนามแรกคอืซติี ้
ไฮ โรด ทีถ่กูเพลงิไหมจ้นตอ้งเปลีย่นเปน็สนามเมน โรด 
ในปี 1923 กระท่ังมาใชส้นามกฬีาซติีอ้อฟแมนเชสเตอร์ 

“เอติฮัด สเตเดียม” ที่โอ่อ่าทันสมัย ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมากว่า 1 ศตวรรษ ยุคที่ถือว่ารุ่งเรืองของสโมสรแมนเชส

เตอร์ซิตี้คือช่วงปลายปี 1957 เป็นต้นมา โดยสามารถขึ้นถึงตำาแหน่งแชมป์ได้หลาย
รายการ ขณะนั้น โจ เมอร์เซอร์ เป็นผู้จัดการทีม และมียอดนักเตะชื่อดังมากมาย 
อาทิ โคลิน เบลล์ แต่หลังจากนั้นก็แผ่วลงไป ค่อยกลับขึ้นมาใหม่ในลีกสูงสุดอีกครั้ง
ชว่งฤดกูาล 2006 - 2007 และสามารถประคองตวัรกัษาอนัดบักลางๆ ในการแขง่ขนั
พรีเมียร์ลีกไว้ได้ตลอด 
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2007 - 2010

ดว้ยขอ้ตกลงระหวา่งแมนเชสเตอรซ์ติีก้บัเบยีรบ์ดัไวเซอ่รข์องสหรฐัฯ กำาลงัจะ
หมด และตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับเองก็เพิ่งได้เจ้าของใหม่เป็นอดีตนายก
รัฐมนตรขีองไทย ทางทมีบรหิารจงึไดต้ดิตอ่สงิหเ์พราะเปน็เบยีรไ์ทยทีม่รีสชาตเิขม้ขน้
นา่จะเปน็ทีย่อมรบัของชาวบอลไดด้กีวา่ในอดตี จงึกลายมาเปน็ความสมัพนัธก์บัทมี
ฟตุบอลระดบัโลกแรกของสงิห์ในขอบเขต Official Premium Beer หรอืการเสริฟ์เบยีร์
ในส่วนวีไอพีและห้องพิเศษประจำาสนามในตอนแรก เป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึก
ซึ้งมากไปกว่าการโฆษณาแบรนด์ตามขอบสนามท่ีสิงห์ได้ทำามาก่อนหน้านี้ในสนาม
ฟุตบอลต่างๆ ทั่วอังกฤษมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากชาวองักฤษแฟนแมนซติี ้และกลายเปน็จดุเริม่ตน้ของความสมัพนัธร์ะหวา่งสิงห์
กับทีมฟุตบอลอังกฤษที่มีมาถึงปัจจุบัน

เรื่องเด่น / GLOBAL PARTNERSHIPS
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Chelsea Football
Club อีกหน่ึงสโมสร
ฟุตบอลชื่อดังของ
อังกฤษ ก่อตั้งขึ้น
ในปี 1905 บนถนน

ฟูแลม ตรงข้ามสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ สนามเหย้าของทีม
เชลซี และเป็นสนามฟุตบอลแห่งเดียวของทีมต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง 
ยุครุ่งเรืองของทีมเร่ิมข้ึนเม่ือสามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล 
1996 -1997 มาครองได้สำาเร็จคร้ังแรก ในยุคท่ี รุด กุลลิท เป็น
ท้ังผู้เล่นและผู้จัดการทีม กระท่ังในปี 2003 โรมัน อับราโมวิช
มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย เข้าซ้ือกิจการของทีม ส่งผลให้ทีมเกิด
การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ มีการซ้ือนักเตะช่ือดังหลายรายเข้า
มาเสริมทีมให้แกร่งข้ึน

ทีมเชลซีได้ช่ือว่าเปล่ียนตัวผู้จัดการทีมบ่อยมากทีมหน่ึง
คนปัจจุบันคือ โฆเซ่ มูรินโย่ ท่ีแต่งต้ังเม่ือปี 2013 ถึงอย่างน้ัน
ก็ยังเป็นทีมท่ีคว้าแชมป์มาได้ไม่น้อย เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดมา
แล้ว 4 คร้ัง เป็นแชมป์เอฟเอคัพ 9 คร้ัง ลีกคัพ 8 คร้ัง ยูฟ่าคัพ 
10 คร้ัง และยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 1 คร้ัง ถือเป็นทีมท่ีสะสมช่ือ
เสียง สร้างฐานแฟนคลับขยายไปท่ัวโลกมากข้ึนเร่ือยๆ  
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2010 - 2017

“Two Lions, One Pride” ความภาคภูมิใจร่วมกันของ
สองสิงห์ พันธมิตรท่ีมีความคล้ายคลึงกัน สโมสรฟุตบอลเชลซี
มีวัฒนธรรมสมัยใหม่ ไฟแรงท่ีจะขยายฐานแฟนๆ ออกไปท่ัว
โลก แฟนๆ ท่ีติดตามส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ ขณะท่ีสิงห์แม้
เป็นแบรนด์เก่าแก่ แต่มีความใหม่และไฟแรงในการบุกตลาด
โลกเช่นกัน ทำาให้สองสิงห์เป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกัน นอกจากสิทธิ
ประโยชน์และกิจกรรมระดับโลกท่ีทำาร่วมกันในฐานะโกลบอล
พาร์ทเนอร์ ยังมีกิจกรรมท่ีสิงห์กับเชลซีทำาร่วมกันอย่างใกล้ชิด
น่ันคือ “สิงห์-เชลซี เอฟซี ฟุตบอล ลีก โรดทูเชลซี” ท่ีจัดข้ึนใน
ประเทศไทยทุกปี ท้ังมีการต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรออกไป
อีก 3 ปี ท้ังท่ีสัญญาเดิมในปลายปี 2014 ยังไม่หมดส้ิน ขยาย
เวลาของการเป็นฉันมิตรไปจนถึงปี 2017 ตอกยำา้ความสัมพันธ์
อันดีในระดับท่ีเหนือกว่าปกติ เป็นการช่วยส่งให้แบรนด์สิงห์ท่ี
ต้ังเป้าสู่ Top 50 Brand ของโลก ใกล้ความจริงมากข้ึน

Manchester United  
Football Club สโมสร
ฟุตบอลอังกฤษช่ือดังท่ี
ได้รับความนิยมอันดับ
ต้นของโลก ชื่อเดิมคือ

นิวตัน ฮีท ฟุตบอลคลับ ผลงานช้ินแรกคือการคว้าแชมป์แมนเชส
เตอร์คัพมาครอง ทว่าสถานะทางการเงินของทีมก็ยำา่แย่จนเกือบล้ม
ละลาย กระท่ังปี 1902 จอห์น เฮนร่ี เดว่ีส์ ผู้อำานวยการบริษัทเบียร์
ได้เข้ามาซ้ือหุ้นของสโมสร โดยเดว่ีส์เป็นประธานสโมสรด้วยตนเอง
และเปล่ียนช่ือจากนิวตัน ฮีท เป็น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด  6 ปีต่อมา
ทีมก็คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกเป็นคร้ังแรกในฤดูกาล 1907 - 1908 ต่อ
ด้วยแชมป์เอฟเอคัพได้สำาเร็จ สโมสรได้ย้ายมาอยู่ท่ี Old Trafford
ในปี 1910 และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านมรสุมและความรุ่งเรืองหลาย
คร้ัง ผู้จัดการทีมท่ีสร้างช่ือแก่ทีม ได้แก่ แมตต์ บัสบี (1945 - 1969) 
และ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน (1986 - 2013) โดยเฟอร์กูสันจัดว่าเป็นผู้จัด
การทมีทีป่ระสบความสำาเรจ็สูงสุดในประวตัศิาสตรส์โมสร ขณะที่
ลูอี ฟัน คาล ผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นผู้จัดการคนล่าสุดของ
ทีมขณะน้ี รับตำาแหน่งเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม ปี 2014 ท่ีผ่านมา
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2010 - 2016

การได้มาซ่ึง “Two Legends, One Pride” มีจุดเร่ิมต้นท่ีความ
ใฝ่ฝันกลางวงโต๊ะอาหารของทางผู้บริหารสิงห์ ท่ีอยากให้โลโก้สิงห์
ปรากฏอยู่ในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) สนามเหย้า
ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ความฝันกลายเป็นความจริงก็เม่ือทาง
แมนยูได้จีบสิงห์ให้มาเป็นพันธมิตรหลังจากท่ีเห็นว่าสิงห์เป็นเพ่ือน
ท่ีไม่เอาเปรียบกับทีม Manchester City แต่มีแต่จะช่วยเหลือ จึงได้
ตกลงเซ็นสัญญาจับมือเป็นพันธมิตรคร้ังแรกในปี 2010 

ไม่เพียงโลโก้สิงห์ได้ปรากฏในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเท่าน้ัน 
เบียร์สิงห์ยังได้จำาหน่ายในสนาม Old Trafford และในหลายกิจกรรม
ท่ีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทำาท่ัวโลก รวมท้ังปรากฏโลโก้คู่ตาม
โฆษณาในสื่อต่างๆ เมื่อสัญญาฉบับแรกใกล้หมดลง ก็ได้ยำ้าความ
สำาเร็จด้วยสัญญาฉบับที่ 2 เมื่อปี 2013 และเร็วๆ นี้ในปี 2015 มี
การเล็งเจรจาต่อสัญญาออกไปอีกเพ่ือสานต่อให้แบรนด์สิงห์ยืนหยัด
สู่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนบอลกว่า 600 ล้านคนของ
ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 
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MOTOR SPORT

INFINITI RED BULL RACING FORMULA ONE TEAM 
การแข่งรถยนต์สูตรหนึ่ง หรือฟอร์มูลา วัน (Formula One) 
เป็นตำานานการแข่งขันรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กำาเนิด
จากการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ ปรีซ์ (World Grand Prix) ในปี
1901 ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า เฟรนช์ กรังด์ ปรีซ์ ที่สนาม
เลอ มองส์ และจัดแข่งขันต่อเนื่องทุกปี มีแชมป์คนแรกคือ
ฮวน มานเูอล ฟานจโิอ หลงัจากนัน้การแขง่รถฟอรม์ลูา วนั 
ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ 
จากทีม่กีารแขง่ขนัเฉพาะในยุโรป เริม่ขยายสูอ่เมรกิาใต้ในปี 
1953 ที่อาร์เจนตินา และขยายต่อไปในแอฟริกาในปี 1958
ที่โมร็อกโค ต่อเนื่องมาถึงเอเชียที่ญี่ปุ่นในปี 1976 

สำาหรับ Infiniti Red Bull Racing เป็นทีมแข่งรถ
ฟอร์มูลา วัน ที่บริษัทเรดบูลเป็นเจ้าของ มีชื่อก่อนหน้านี้
ในปี 2000 ว่า Jaguar Racing เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์รถจากัวร์ของบริษัทรถยนต์ฟอร์ด แต่ใน
ปี 2004 บริษัทเรดบูลได้เข้าซื้อทีม Jaguar Racing และ
เปลี่ยนชื่อเป็น Red Bull Racing จนกระทั่งปี 2013 จึง
เปลี่ยนมาใช้ชื่อ Infiniti Red Bull Racing ถึงปัจจุบัน 
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2008 - 2015

ในปี 2008 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ก้าวมาเป็นผู้สนับสนุน
เบียร์สิงห์ให้แก่ทีมรถแข่งสูตรหนึ่ง Red Bull Racing ก่อน
ที่ปี 2009 จะเข้าร่วมเป็นทีมพาร์ทเนอร์ในสนามแข่งขันที่
ประเทศญี่ปุ่น และตั้งแต่ปี 2010 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2015 
ในฐานะทมีพารท์เนอร ์สงิหไ์ดเ้ปน็ผูส้นบัสนนุหลกัอยา่งเปน็
ทางการของทีม Infiniti Red Bull Racing แบบทั้งฤดูกาล 
ซึ่งทีม Infiniti Red Bull Racing ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ได้รับชัยชนะติดต่อกันถึง 3 สมัย การเป็นทีมพาร์ทเนอร์จึง
ทำาใหแ้บรนดส์งิห์เป็นท่ีรูจั้กไปท่ัวโลก โดยเฉพาะในรายการ
แขง่ขนัฟอรม์ลูา วนั ทีม่ผีูช้มกวา่ 115 ลา้นคนทัว่โลก ซึง่โลโก้
สิงห์จะปรากฏบนหน้ารถแข่งของทีม ส่งผลให้แบรนด์สิงห์
มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นจากผลสำารวจของ IFM Sports 
Marketing Surveys เปน็ความสำาเรจ็บนเวทโีลกอกีระดบัหนึง่
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Ferrari ยนตกรรมสุดหรู สมรรถนะสูง มีฐานการผลิตใน
เมืองมาราเนลโล ประเทศอิตาลี ก่อตั้งโดยเอ็นโซ่ เฟอร์รารี่
เมื่อปี 1929 ในชื่อสคูเดอเรีย เฟอร์รารี่ (Scuderia Ferrari) 
ผลิตรถแข่งเอาใจเหล่านักแข่งรถ ก่อนจะขยายกิจการไปเป็น
พาหนะที่วิ่งตามท้องถนนในปี 1947 ในนาม เฟอร์รารี่ เอส.
พี.เอ. (Ferrari S.p.A.) ปัจจุบันเฟอร์รารี่เป็นหนึ่งในบริษัท
ผู้ผลิตรถสปอร์ตชื่อดังที่ประสบความสำาเร็จ มีการจำาหน่ายไป
ทัว่โลกดว้ยชือ่เสยีงเปน็เลศิ โดยมสีแีดงทีเ่รยีกวา่ Rosso Corsa 
เปน็เอกลกัษณ ์อกีทัง้เปน็สญัลกัษณข์องความเรว็ ความรำา่รวย
หรูหรา และมีฉายาที่คนไทยรู้จักกันดีว่า “ม้าลำาพอง” 

โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2013 - 2015
การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างสิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ

เฟอร์รารี่ เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้แบรนด์สิงห์มุ่งสู่
ความเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์ ด้วยการต่อยอดจากกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทั้งสองแบรนด์จะทำาร่วมกัน โดยเฉพาะการสนับสนุน
รายการการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก อาทิ การแข่งขันเฟอร์
รารี่ แชลเลนจ์ โทรฟีโอ พิเรลลี (Ferrari Challenge Trofeo 
Pirelli) ในปี 2013 - 2015 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับใหญ่ที่สุด
ของเฟอร์รารี่ ที่จะมีโลโก้สิงห์ติดอยู่บนกระจกด้านหน้า และ
หลังคาด้านหลังของรถทุกคัน ในทุกการแข่งขัน 

และในปี 2014 นี้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น มีโอกาสสานต่อ
ความสัมพันธ์อันดีกับเฟอร์รารี่ ด้วยฐานะเป็นทีมพันธมิตรกับ
ทมีเอเอฟ คอรเ์ซ ่(AF Corse) ทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัรายการ
หนึ่งของการแข่งขันจีที แชมเปี้ยนชิปส์ (GT Championships) 
ด้วยรถเฟอร์รารี่ 458 อิตาเลีย จีที ซึ่งสิงห์ได้รับสิทธิ์ในการติด
โลโกบ้นรถแขง่ ยานพาหนะสนบัสนนุตา่งๆ และบนเครือ่งแตง่
กายของนักขับในทีม

MotoGP Dorna Sports, S.L. เป็นผู้ถือสิทธิใน
เชิงพาณิชย์ของโมโต จีพี  (MotoGP™) รายการแข่ง
มอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่มีมายาวนานที่สุดตั้งแต่
ค.ศ. 1949 โดยใชร้ถท่ีทำาขึน้เพ่ือแขง่ขนัเท่านัน้ คดิคน้
เทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ชงิชยัสูค่วามเปน็หนึง่โดยเฉพาะ
เทียบเคียงได้กับรายการแข่งขันรถฟอร์มูลา วัน โดย
แบง่การแขง่ขนัออกเปน็ 3 ประเภท ไดแ้ก ่MotoGP™ 
(เครื่องยนต์ 1000 cc) และมีรายการเล็กอีกสอง
รายการ คือ Moto2™ (เครื่องยนต์ 600 cc) และ 
Moto3™ (เครื่องยนต์ 250 cc) มีนักแข่งโดยรวม
กว่า 92 คน จาก 21 ประเทศ ซึ่งนักแข่งจะเริ่มแข่ง
จากรุน่เลก็ไปถงึรุน่ใหญ่ ต้ังแต่อายุนอ้ยๆ เหมือนกบั
เป็นโรงเรียนฝึกหัด
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2014 - 2016

สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ ในฐานะพนัธมติรกบั Dorna 
Sports, S.L. ไดเ้ขา้เปน็ผูส้นบัสนนุรายการการแขง่ขนั
โมโต จีพี ในปี 2014 - 2016 ซึ่งทำาให้สิงห์ได้สิทธิ์ใน
การโปรโมท การโฆษณา โดยโลโกส้งิห์จะปรากฏตาม
สื่อต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปรากฏที่ข้างสนามแข่งขัน 
ในเวบ็ไซต์และโซเชยีลเนต็เวริค์ นอกจากนียั้งไดส้ทิธิ์
ในการใช้ VIP Village การเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์
อย่างเป็นทางการ และการนำาเบียร์สิงห์ไปจัดตั้งใน
บริเวณการแข่งขันอีกด้วย
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ยนูโิคล ่(Uniqlo) แบรนดเ์สือ้ผา้
สัญชาติญี่ปุ่น เน้นเสื้อผ้าสไตล์
เรียบง่าย ใส่ลำาลอง ปรากฏตัว
ขึน้ในวงการคา้ปลกีเสือ้ผา้ของ
ญ่ีปุ่นครั้งแรกเมื่อปี 1998 ใน
ฐานะผู้ผลิต ออกแบบ และจัด

จำาหนา่ยครบวงจร แตท่ีจ่รงิธรุกจิเสือ้ผา้ของยนูโิคลเ่ริม่มา
ตั้งแต่ปี 1949 ดำาเนินการโดยบริษัท โอโงริ โชจิ ที่ทำาธุรกิจ
รา้นเสือ้ผา้ผูช้าย กอ่นจะขยายเปน็ธรุกจิเสือ้ผา้ลำาลองของ
ทั้งชายและหญิงในปี 1984 ภายใต้ชื่อ ยูนิค โคลธติ้ง แวร์
เฮาส์ (Unique Clothing Warehouse) ซึ่งภายหลังพัฒนา
มาเป็นแบรนด์ยูนิโคล่ 

ในปี 1991 บริษัท โอโงริ โชจิ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
Fast Retailing จำากัด ขณะที่ยูนิโคล่ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งได้
เติบโตขยายตัวออกไปมาก ทำาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างแยกออกมาเป็นบริษัท ยูนิโคล่ จำากัด ในปี 2005 
โดยถือหุ้นเองทั้งหมด และขยายกิจการไปยังต่างประเทศ 
กระทั่งมีกิจการในจีน ฝรั่งเศส ฮ่องกง มาเลเซีย รัสเซีย 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2008

ดว้ยชือ่เสยีงของผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหป์ระกอบกบัการ
จัดกิจกรรมและแคมเปญในประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง ทำาให้
แบรนด์สิงห์ได้รับความสนใจจากบริษัทยูนิโคล่ ติดต่อขอ
โลโก้สิงห์และสกรีนเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าซีรีส์ใหม่ในปี
นั้นของยูนิโคล่กับธีม Beers of the world ซึ่งมีเพียง 10 
แบรนดเ์ทา่นัน้ทีไ่ดร้บัเลอืก ทำาใหแ้บรนดส์งิหม์โีอกาสออก
สู่สายตาคนกลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะในวงการแฟชั่น ซึ่งใน
ขณะนัน้ การเปน็พนัธมติรกบัแบรนดท์ีน่อกเหนอืดา้นกฬีา 
ยงัไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่น ถอืเปน็เรือ่งใหมท่ีน่า่ตืน่เตน้ และ
เป็นอีกสเต็ปของแบรนด์สิงห์ในการก้าวไปข้างหน้า สร้าง
การรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
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ดีเซล (Diesel) คือ 
แบรนด์แฟชั่นผู้
ผลิตเสื้อผ้าสไตล์
มาดเซอร์ สวมใส่
สบาย รวมทัง้ผลติ

เครื่องประดับอื่นๆ อย่างนาฬิกา หมวก เข็มขัด รองเท้า
เรยีกไดว้า่มกีารดไีซนต์ัง้แตศ่รีษะจรดเทา้ เพือ่ความเทท่ีย่งั
คงความเป็นตัวเองของผู้สวมใส่ ผู้ก่อตั้งคือเรนโซ รอสโซ่
ชาวอิตาลี ที่มีดีกรีจาก Industrial Textile Manufacturing
School และมีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่น
ชั้นนำาต่างๆ ก่อนจะมาสร้างแบรนด์ของตัวเองในปี 1985
ด้วยความทีแ่ฟชัน่ของเขาเนน้ความดดูใีนสไตลข์องผูส้วมใส่
ดีเซลจึงกลายเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดอย่างรวดเร็ว และได้
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศในปี 1991 ปัจจุบันมีสินค้า
วางจำาหน่ายทั่วโลก โดยมีสำานักงานใหญ่ที่อิตาลีและสาขา
ย่อยในต่างประเทศอีก 12 แห่ง
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2010

ลักษณะการเป็นพันธมิตรของสิงห์กับดีเซลเป็นความ
ร่วมมือในเชิงโปรเจคท์ จากการที่ฝ่ายดีเซลเห็นว่าสิงห์เป็น
เครื่องดื่มที่มีภาพลักษณ์เหมาะกับชาวดีเซล โดยเน้นการ
ทำากจิกรรมรว่มกนัตามงานเฟสตวิลัหรืองานอเีวนตต์า่งๆ ใน
ลักษณะของสปอนเซอร์ชิปเป็นงานๆ ไป อาทิ การที่เบียร์
สิงห์ได้เข้าเป็นหนึ่งในเบียร์การ์เดนที่บูธของดีเซลในงาน
Bread and Butter (BBB) ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
เมื่อปี 2011 ซึ่งงานนี้เป็นงานแฟชั่นที่ใหญ่ทีสุ่ดในภาคพื้น
ยโุรป โดยสงิหไ์ดร้บัสทิธกิารจดัตัง้เบยีรส์งิหแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีว
ในบธูของดเีซล การโชวโ์ลโกส้งิหท์ีบ่ธูรวมถงึกจิกรรมตา่งๆ
ของดีเซล และได้คำาว่า “Supported by Singha” ตามสื่อ
ทัง้หมดของดเีซลทีโ่ฆษณาภายในงาน ซึง่การจดังานรว่มกนั
เช่นนี้ยังมีอีกในหลายประเทศทั้งสเปน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และ
จัดเสิร์ฟที่เกาะดีเซล เกาะส่วนตัวที่เป็นจุดหมายปลายทาง
ในความฝันของชาวดีเซลทุกคน

FASHION
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Lonely Planet หนังสือ
คูม่อืทอ่งเทีย่วทีเ่สมอืนเปน็
คมัภรีข์องเหลา่นกัเดนิทาง 
ไดร้บัความนยิมแพรห่ลาย
ทั่วโลก ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อป ี

1972 โดยนักเดินทางสองสามีภรรยาชาวอังกฤษ โทนี และมอรีน
วลีเลอร ์ทีน่ำ�ประสบก�รณก์�รเดนิท�งในไดอ�รีส่ว่นตวัม�ถ�่ยทอด
เป็นหนังสือเล่มแรกชื่อ เที่ยวเอเชียแบบประหยัด (Across Asia on
the Cheap) ผลิตเป็นหนังสือทำามือ ตีพิมพ์แค่พันกว่าเล่ม ปรากฏ
วา่ขายดมีาก และปกเลม่นีก้ก็ลายเปน็ตน้แบบของปกเลม่อืน่ๆ เปน็
เอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน 

หลังจากนั้นสองสามีภรรยาออกหนังสือท่องเที่ยวฉบับอื่นๆ 
ตามมา ไดร้บัการตอบรบัทีด่จีนทำาเปน็ธรุกจิจรงิจงั และกอ่ตัง้บรษิทั
ชือ่ Lonely Planet ทีต่อ่มาเปน็สำานกัพมิพห์นงัสอืไกดบ์ุค๊ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในโลก สำานักงานใหญ่อยู่ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กระทั่งป ี
2013 โทนีและมอรีน ตัดสินใจขายหุ้น 75% ให้กับบริษัทบีบีซีของ
องักฤษ แตบ่รษิทัยงัทำาธรุกจิเดมิ และเริม่เปดิเวบ็ไซตก์ารทอ่งเทีย่ว
ควบคู่กันไป เพราะความนิยมการพกหนังสือเล่มโตเดินทางลดลง 
เปลี่ยนมาหาข้อมูลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือแทน  
โกลบอลพ�ร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวล�: ค.ศ. 2009 - 2011

จดุเริม่ตน้ในการเปน็พนัธมติรระหวา่ง สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ กบั 
Lonely Planet มาจากการที่สิงห์เข้าไปทำากิจกรรมหรือแคมเปญ
ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการทำากิจกรรมที่ต่างประเทศใน
ลักษณะนี้ ทำาให้สิงห์ได้พันธมิตรใหม่อยู่เสมอ สำาหรับ Lonely 
Planet เปน็การออกหนงัสอืไกดบ์ุค๊รว่มกนัชือ่วา่ Great Bars of the 
World บนปกจะมีโลโก้คู่ของสิงห์และ Lonely Planet เป็นหนังสือท่ี
รวบรวมฐ�นข้อมูลจ�กร้�นอ�ห�รหรือบ�ร์ต่�งๆ ที่ได้รับการโหวต
จากนักดื่มนักเที่ยว มีการเขียนรีวิวหรือส่งข้อมูลเข้ามา ซึ่งสิงห์และ 
Lonely planet จะมีกรรมการตัดสินและจัดแรงค์กิ้ง ผู้ชนะรีวิวจะ
ได้รับรางวัลเป็นตั๋วไปเที่ยวรอบโลก การจัดแคมเปญเช่นนี้เป็นตัวท่ี
ช่วยเน้นให้เห็นชัดว่า แบรนด์สิงห์อยู่ในคลับของกลุ่มคนใด 

TRAVEL
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นอกจาก Lonely Planet สิงห์ยังมีความร่วมมือกับแบรนด์
ระดับโลกอีกหลายแบรนด์ แม้ไม่ถึงขนาดเป็นโกลบอลพาร์ทเนอร์ 
แต่ก็มีบทบาทในการช่วยให้เบียร์สิงห์มีช่องทางการเข้าถึงนักท่อง
เท่ียวในวงกว้างมากข้ึน อาทิ  

Crystal Cruises บริษัทเรือ
สำาราญสัญชาติญ่ีปุ่นท่ีนิตยสาร
Travel + Leisure ยกย่องว่า

เป็นผู้ให้บริการเรือสำาราญขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก นอกจาก
บนเรือจะเสิร์ฟเบียร์ญ่ีปุ่น ยังเสิร์ฟเบียร์ไทย ซ่ึงก็คือเบียร์สิงห์ 
ได้เร่ิมเสิร์ฟต้ังแต่เดือนตุลาคม 2013 บนเรือช่ือ Crystal Serenity
และ Crystal Symphony แต่เสิร์ฟเฉพาะในภัตตาคารญ่ีปุ่น
เท่าน้ัน จนในเดือนมิถุนายน 2014 จึงได้เสิร์ฟในทุกร้านค้าและ
ห้องอาหารหลักของเรือ

Royal Caribbean
International บริษัท
เดินเรือสำาราญสัญชาติ

อเมริกัน เจ้าของเรือสำาราญท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอย่าง โอเอซิสออฟ
เดอะซีส์ (Oasis of the Seas) ซ่ึงเบียร์สิงห์เคยเสิร์ฟนักท่องเท่ียว
มาแล้วบนเรือลำาน้ี ระหว่างปี 2011 - 2012

Virgin Train ผู้ให้บริการการ
ขนส่งทางรถไฟสายหลักทาง

ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เร่ิมมีการจำาหน่ายเบียร์สิงห์บน
รถด่วนของ Virgin Train ต้ังแต่เดือนตุลาคมปี 2013

Harrods ในปี 2009 - 2010 สิงห์
กับ Harrods ห้างดังระดับโลก
ของอังกฤษก็ได้จับมือกันใน

เทศกาลสินค้าไทยและเอเชียท่ีทางห้างจะจัดเป็นประจำาทุกปี 
และสิงห์ก็ได้ 1 หน้าต่างเต็มสำาหรับโชว์สินค้าในทุกครั้ง และ
เบียร์สิงห์ก็มีจำาหน่ายใน Food Hall ของห้างจนปัจจุบัน
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน

สังขละบุรี

เมื่อไรที่มีวันหยุดยาวผมมักจะออกไปเที่ยวเสมอ สิ่งแรกที่ผมคิด
ออกอย่างแรกคือ “ถ่ายรูป” เพราะว่าการที่เราออกไปในที่ต่างๆ ทั้งที่
ชอบและประทับใจนั้น สิ่งเดียวที่สามารถทำาให้เราบันทึกเรื่องราว ณ 
ตอนนั้นได้คือ “รูปถ่าย”

ครั้งนี้ผมได้ไปไกลถึง สังขละบุรี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย
ความเงียบสงบ เรียบง่าย และมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แลนด์
มาร์คที่ทุกคนเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่านี้คือ สังขละ นั้นคือ “สะพานมอญ”

สะพานมอญมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ เป็นสะพาน
ไม้ที่ยาวมากๆ สร้างอยู่บนแม่นำ้าซองกาเรีย 

คนส่วนใหญ่ทีม่าสงัขละผมเชื่อได้ว่าจะต้องมาถา่ยรูปทีน่ี้แน่นอน
เพราะถ้าไม่มีรูปบนสะพานไม้ก็เหมือนมาไม่ถึงสังขละมั้ง

วัฒนธรรมของที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่คนมาเที่ยวนิยมทำาคือ ตักบาตร 
ซึ่งช่วงเวลาเช้ามืดจะมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรข้ามสะพานมอญ 

ผมวา่การมาเทีย่วพกัผอ่นทีน่ีน้อกจากไดเ้จอสถานทีส่วยๆ แลว้ยงั
อิ่มบุญด้วยนะครับ

จาก
คน

ในบ
้านเรื่อ

งเล
่า

เรื่องและภาพ: นายจตุรงค์ ใยเทศ
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สำ�หรับพนักง�นท�่นอื่น ส�ม�รถส่งเรื่องเล�่สนุกๆ ที่

คุณประทับใจม�ได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

ในวันหยุดที่ฝนพรำ� แค่ได้นอน

กลิ้งไปม�บนโซฟ�หน�นุ่มพร้อม

กับดูซีรีย์เรื่องโปรดและทุเรียน

ทอดจ�กระยองหนึ่งถุงใหญ่ 

แค่นี้ก็เป็น Perfect rainy day 

แล้วค่ะ^__^ 

นั่งเล่นบนเก้�อี้โยกตัวโปรดกับไอแพดคู่ใจ 

แล้วฝนยังไม่หยุด คงได้หยิบอูคม�ดีดแข่ง

กับฝนซะเลย  ^-^

นางสาวจุนัสธา กำาจัดภัย (แพร)
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด

นายเอกภพ ตรีเกษรมาศกุล (ตี๋)
บริษัท สหภาพดนตรี จำากัด

“มองห�กิจกรรมเบ�ๆ สบ�ยๆ ทำ�ในช่วง

วันหยุดที่ฝนตก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม

พักผ่อนในบ้�นค่ะ ก็จะมีอ่�นหนังสือ สนุกกับ

ก�รดูหนังพร้อมลูกๆ เล่นเน็ตบ้�ง จัดบ้�น

ให้น่�อยู่ แล้วค่อยงีบพักผ่อนตอน

บ่�ยๆ แค่นี้ก็แฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะ”

“ไปออกกำ�ลังก�ยที่ยิม ยิ่งถ�้มีบัดดี้ไป

เล่นด้วยจะเพิ่มคว�มสนุกม�กขึ้น ทำ�ให้

ชีวิตในวันฝนพรำ�ไม่ได้เป็นวันเหง�ๆ 

อย่�งที่ใครเข�ว�่กัน”

นางพนัชกร น้อยสุวรรณ (อ๋อ)
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

นายชูวิทย์ บุญดาว (โต๋) 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นางสาวนริศรา อารีรัตนมาศ (เน)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด

นายปานชัย ปานอ่อน (ปาน)
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายธนชิต ขันทราช (บอล)
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

นางสาวมัทนิน พิพิธพจนการณ์ (เอม)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“พอมีวันหยุดก็ชอบเอ�รถไปล้�ง 

แต่ช่วงหน�้ฝนก็จะเซ็งๆ เพร�ะล้�ง

รถสะอ�ดได้ไม่น�นก็เจอฝนตกใส่

อีกแล้ว แต่ไม่ล้�งก็ไม่ได้ไม่ชอบให้รถ

สกปรก :)”

“นั่งเล่นบนเก้�อี้โยกตัวโปรด

กับไอแพดคู่ใจ แล้วฝนยังไม่

หยุด คงได้หยิบอูคม�ดีดแข่ง

กับฝนซะเลย  ^-^”

”

”

คุณทำ�อะไรใน...

...ส่วนตัวคิดว่�เวล�ฝนตกในแต่ละ

ช่วงเวล�นั้นให้อ�รมณ์และคว�มรู้สึก

ต่�งกัน ดังนั้นกิจกรรมที่ทำ�เลยจะไม่

เจ�ะจงชัดเจน แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ที่

ทำ�ประจำ� ก็จะเป็นอ่�นหนังสือ ฟังเพลง 

ดูหนัง หรือไม่ก็เล่นเกม โดยอ�จทำ�ทุก

อย่�งที่ว่�ม� หรืออ�จจะทำ�เป็นบ�ง

อย่�ง ขึ้นอยู่กับพลังง�นชีวิตในช่วงนั้น

จะเอื้ออำ�นวย ;P

”

”

วันหยุดที่ฝนพรำ�

“นอนดูหนังและห�ของกิน

ขบเคี้ยวระหว่�งดูหนัง 

แค่นี้ก็ฟินแล้วครับ”

“นั่งอยู่บ้�นชิลๆ สบ�ยๆ กับเบียร์

เย็นๆ สักแก้ว หนังสือดีๆ สักเล่ม 

แค่นี้ก็เป็นวันฝนปรอยธรรมด�ที่

ไม่ธรรมด�สำ�หรับผมแล้วครับ”
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สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

นายณัฐนนท์ ปวงขจร
ผู้จัดการเขตกลางบน 2

พงศาวดารโยนกกล่าวว่า พระเจ้ากาฬวรรณดิศ โอรสแห่งพระเจ้ากรุงขอม เป็นผู้สร้างเมือง

ลพบุรีหรือ “ละโว้” เมื่อ พ.ศ.1002 หลักฐานสำาคัญในยุคที่ขอมปกครองคือ พระปรางค์สามยอด 

พอถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาปกครอง ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน ได้รับการ

ยกระดับขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลังจากนั้นถูกลดความ

สำาคญัลง จนกระทัง่ประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครอง มกีารจดัวางผงัเมอืงใหมแ่ละตัง้หนว่ย

ทหารขึ้น ปัจจุบันกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเมืองทหารอีกเมืองหนึ่งของไทย 

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดลพบุรีทีมขายบุญรอดเอเซีย

แนะนำ�ทีมง�นพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลทั่วไป

นายทศพล สีดา 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

สาขาลพบุรี

นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน ์
 ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 3

นายสุชิน ภูครองหิน
ผู้จัดการส่วนขาย BRA 5
(กลางบนและตะวันออก)
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ลพบุรี

นครสวรรค์ ชัยภูมิ

นครราชสีมา

เพชบูรณ์

สระบุรี



ทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดลพบุรี

คำ�ขวัญ: วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง

ปรางคส์ามยอดลอืเลือ่ง เมอืงแหง่ดนิสอพอง เขือ่นปา่

สักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: พิกุล

พื้นที่: 6,199.753 ตร.กม. 

ประช�กร: 757,970 (พ.ศ. 2556)

ของเด็ดเมืองลพบุรี:

พระปรางคส์ามยอด ปราสาทเขมรในศลิปะบายน โครงสรา้งเปน็

ศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็น

พุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำาเมืองละโว้

หมู่บ้านดินสอพอง ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มี

คุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย แหล่งผลิตอยู่ที่หมู่บ้านหินสอง

ก้อน เป็นหมู่บ้านที่มีการทำาดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน  

นายสุจิต บุตรโท 
ผู้บริหารเขตขายจังหวัดลพบุรี

นายอลงกรณ์ กันตรง 
รักษาการผู้จัดการส่วนขาย

กลางบนและใต้

นายนิรันต์ สุวรรณรัตน์ 
ผู้จัดการภาค 3

นายวิทวัส แก้วจรวย 
ผู้จัดการเขตกลางบน 2 และ

รักษาการผู้จัดการเขตกลางบน 1

นายสมชาย ทองมา 
ผู้บริหารเขตขายจังหวัดลพบุรี
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงทราบ

เรื่องที่พระยาภิรมย์ภักดีประสงค์จะสร้าง

โรงผลิตเบียร์แห่งแรกของประเทศไทยขึ้น

พระองค์ทรงสนพระทัยยิ่งนัก ให้พระยา

ภิรมย์ภักดีเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ 

ทรงตรัสว่าชอบดื่มเบียร์ และเห็นว่าอุตสาห

กรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ยังใหม่สำาหรับ

ประเทศชาติ คงจะต้องใช้เวลาพักหนึ่งใน

การจัดการเรื่องภาษีและกฎระเบียบต่างๆ

เพราะไม่เคยทำาไว้ ล้วนเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น

แต่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่นี้ก็จะเพ่ิม

งานให้แก่ชาวไทย รวมทั้งลดเงินไทยที่ไหล

ออกนอกประเทศจากการนำาเข้าเบียร์จาก

ต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราการนำาเข้าที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนให้ชาวไทยหันมา

ดื่มเบียร์ไทยกันก็จะดี

 ในช่วงปี 2472 ถึงปี 2476 พระเจ้า

อยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่

พระยาภิรมย์ภักดีในหลายโอกาสด้วยกัน 

ตั้งแต่การยับยั้งการที่ผู้อ่ืนพยายามสวมรอย

พยายามโน้มน้าวรัฐมนตรีคลังในขณะนั้น

และคณะอภิรัฐมนตรีให้อนุมัติการสร้างโรง

เบียร์ในเวลาพร้อมๆ กัน ทั้งที่พระยาภิรมย์

ภักดีต้องทำาการบ้านมากมายเหนื่อยเพียง

ผู้เดียว ไหนจะเรื่องของการเสนอแปลนต่อ

ทางการเพื่อให้รู้ว่าโรงเบียร์ต้องมีการสร้าง

แบบใด ใช้เครื่องจักรและวัตถุดิบใด ด้วย

พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ 

ทางการจึงควรจัดระบบและระเบียบให้ถูก

ต้องก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ผู้อื่นทำาด้วย

พร้อมกัน และเพื่อความยุติธรรมต่อผู้ริเริ่ม

ที่จะต้องเหนื่อยหาข้อมูลมากกว่าผู้อื่นที่

ตามมาทีหลัง นอกจากนี้ พระองค์ทรงให้

คำาแนะนำาต่อท่านเจ้าคุณหลายเรื่องด้วยกัน

เช่น ครั้งที่ท่านเจ้าคุณจะเดินทางไกลไปซื้อ

เครื่องจักรที่เมืองนอก ทรงทราบว่าจะเซฟ

สตางค์ซื้อเครื่องจักรเก่า ก็ทรงแนะว่าให้ซื้อ

เครื่องใหม่ดีกว่าเพื่อจะได้สร้างโดยเฉพาะ 

ซื้อเครื่องเก่าอาจจะเสียง่าย ต้องเสียเงินกับ

ค่าซ่อมอีก ซึ่งอาจจะเสียมากกว่าเงินที่เซฟ

ก็ได้ และโรงเบียร์ท่ีจะสร้างขึ้นก็ต้องสร้าง

ตามเครื่องจักรเก่า มิสู้สร้างใหม่ตามความ

ต้องการจะดีกว่า ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ได้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่ง

ควบตำาแหน่งรัฐมนตรีคลัง ก็มีการดึงเรื่อง

การออกใบอนุญาตสร้างโรงเบียร์ ทำาให้ต้อง

ล่าช้าออกไปอีก พระเจ้าอยู่หัวก็ต้องสั่งการ

เรื่องถึงจะพอเดินต่อได้อีก และการเปลี่ยน

แปลงการปกครองก็สร้างความไม่แน่นอน

ให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ผู้ที่แรกว่าจะ

ซื้อหุ้นในโรงเบียร์ใหม่ก็เงียบหายไปหลาย

ราย ทำาให้ขาดเงินทุน พระเจ้าอยู่หัวก็ทรง

ช่วยเหลืออีกด้วยการให้ท่านเจ้าคุณกู้เงิน

ในพระคลัง ท่านเจ้าคุณเป็นหนี้กับธนาคาร

มากอยู่แล้ว จะกู้อีกก็คงลำาบาก สุดท้าย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ซื้อหุ้นบริษัทเป็นการส่วนพระองค์ด้วย

ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข�้งท่�นเจ้�คุณ (ตอนที่ 2) เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระราชินีเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรการสร้างโรงเบียร์ที่บางกระบือ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
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และเสด็จพระราชดำาเนินดูการก่อสร้างด้วย

ถึง 2 ครั้ง แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงได้มี

ความเกี่ยวข้องอีกหลังจากท่ีทรงสละราช

บัลลังก์ และเสด็จฯ ออกจากประเทศไทย

ไปพำานักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ หุ้นในบริษัท

ของพระองค์ท่านก็ถูกทางผู้เปลี่ยนแปลง

การปกครองยึดเอาไปและกลายไปเป็นของ

กระทรวงการคลังในปัจจุบัน แต่ด้วยพระ

มหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ในช่วงต้น ก็ทำาให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

จำากัด กำาเนิดขึ้นได้

 การเรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาล

ที่ 7 กับความจริงในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง และความลำาบากที่การเปลี่ยน

แปลงนำาพามาสู่พระองค์ท่านก็เป็นส่วน

หนึ่งของประวัติของบริษัทฯ ไปโดยปริยาย

ยากท่ีจะแยกแยะออกจากกัน เพราะว่าการ

ก่อต้ังบริษัทได้เกิดข้ึนในช่วงน้ันพอดี ผมจึง

ขอแนะนำาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉบับนี้ แทนการเขียน

พระราชประวัติ เพราะพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ      
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมเปิดให้เช่า
เป็นที่ตั้ งของห้างยอนแซมสัน 
ขายผ้าฝรั่งและตัดชุดสูทสากลที่
มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 6

บริ เวณภายในพิพิธภัณฑ์ชั้น1 
ซึ่งยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม
ภายในแบบเดิมไว้

บริ เวณห้องจัดแสดงเกี่ยวกับ
สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

1

2

3

1

2 3
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าพระราชประวัติ

พระเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์บ้านเมือง

ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีที่ไหนที่ลงข้อมูล

ลึกและมีความชัดเจนไปได้มากกว่านี้แล้ว

ทางคณะของ สิงห์ แมกกาซีน มีโอกาสไป

เยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ช่วงที่ยังมีการปิดถนน

ราชดำาเนิน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

จากคุณกาญจนา ศรีนัดถา รักษาการผู้

อำานวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เปิดพิพิธภัณฑ์ให้

ทางเราเป็นกรณีพิเศษเน่ืองจากไม่มีผู้เข้าชม

ในช่วงนั้น โดยมีคุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

เป็นผู้นำาทัวร์ เป็นนักวิชาการนำาเดิน และ

เล่าเรื่องต่างๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่หลายเรื่อง

เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้า

อยู่หัวและพระราชินี สร้างความประทับใจ

ให้กับพวกเรามากๆ จริงแล้วรู้สึกเสียดาย

พอควร เพราะหากผู้ชุมนุมที่อยู่ข้างหน้า

พิพิธภัณฑ์ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน ก็จะได้รับ

ทราบข้อมูลอีกมากมายที่เป็นประโยชน์

และเป็นความจริง ในส่วนของพวกเรา ทาง

พิพิธภัณฑ์ก็ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ

พระยาภิรมย์ภักดีเป็นอย่างดี

4

5

6 7

8
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สน
าม
หล
วง

แม�น
�ำเจ
�าพร

ะยา

อนุสาวร�ย�
ประชาธ�ปไตย

ถ.ราชดำเนินกลาง

สะพานสมเด็จพระป��นเกล�า

ถ.หลานหลวง

ถ.น
ครส

วรร
ค�

ถ.ศร�อยุธยา
ถ.พิษณุโลก

สะพานพระราม8

ถ.ส
าม
เสน

ถ.กรุงเกษม

ถ.
รา
ชด
ำเน
ินน
อก

ถ.ดำรงรักษ�

ถ.บำรุงเมืองถ.
มห
าไช
ย

ถ.
ดิน
สอ

พระที่นั่ง
อนันตสมาคม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมต้ังอยู่

บริเวณใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านหน้าอาคารรัฐสภา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทาน

สิ่งของส่วนพระองค์มาจัดแสดง เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปี 2523 

ต่อมาสถาบันพระปกเกล้ามารับหน้าที่รับผิดชอบ และได้รับความ

อนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์บนถนนหลานหลวง

โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทน

พระองค์ ทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545

 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ฯ รวมเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ พระ

ราชประวัติก่อนจะเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระราชกรณียกิจ งานฉลองพระนครครบ 150 ปี พ.ศ. 2475 การ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 การพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 เครื่องราชภัณฑ์และพระราชนิยม

ส่วนพระองค์ และพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติ ผู้เข้าชมจะได้มี

โอกาสเรียนรู้ถึงเร่ืองจริงจากเอกสารจริงจากสมัยน้ัน ได้รู้จักพระองค์

ท่านผ่านหนังสือที่ทรงอ่าน หนังที่พระองค์ท่านทรงถ่ายทำาเอง และ

เรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่ทำาให้พวกเราชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดี

จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจะเข้าใจเร่ืองการเมืองมากข้ึนว่าทำาไมทุกอย่าง

ถึงได้เป็นอย่างท่ีเป็น จากอดีตสู่ปัจจุบันท่ีมีความไม่แน่นอนเป็นระยะ

และการโกหกประชาชนโดยนักการเมืองจากทุกยุคทุกสมัย แต่ชาว

ไทยก็ยังอยู่ในประเทศชาติได้อย่างสบาย ภายใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของ

พระเจ้าอยู่หัวแห่งราชจักรีวงศ์ทรงเป็นท่ีพ่ึงทางใจให้กับประชาชน

9

ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว

ห้องจัดแสดงเก่ียวกับพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไฟแช็คสะสมจากต่างประเทศ

ฉลองพระองค์เต็มยศนายร้อยตรี 
กองทหารปืนใหญ่ม้าอังกฤษ

ห้องฉายภาพยนตร์ทรงถ่ าย 
ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัยและ
ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยจำาลองบรรยากาศจากโรง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

แบบจำาลองสะพานพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ซึ่งเป็นสะพานที่สร้าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2472 รูปแบบของ
สะพานคือรูป “ลูกศร”

4

5

6

7

8

9
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

กีฬาว่าวไทย

ว่าวไทยเรียกได้ว่าอยู่คู่ชาติไทยมา
แต่โบราณต้ังแต่สมัยสุโขทัย และการ
เล่นว่าวเป็นท้ังกีฬาและใช้ในการสู้รบ
เผาเมืองในสมัยพระเพทราชา พระมหา
กษัตริย์องค์ท่ี 28 ของอยุธยา มาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุน
กีฬาว่าว มีการประกวดและการแข่งขัน
เร่ือยมา 

พระภิรมย์ภักดี (ชม เศรษฐบุตร) 
เป็นนักเล่นว่าวมือเอกและได้ถ่ายทอด
ความรู้สู่พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด) 
จนได้รับการยกย่องให้เป็นนักเล่นว่าวมือ
ระดับต้นๆ ของสยามในรัชสมัยรัชกาลท่ี 
6 และ 7  มีถ้วยรางวัลมากมายเก็บสะสม
อยู่ท่ีบริษัทฯ เป็นท่ีน่าปล้ืมใจ

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

ฮีโร่

คติที่เราชอบและอยากบอกต่อ
“มีหลายอย่างมาก แต่ท่ีชอบท่ีสุดคือ If not now, 

When? If not you, Who?...ถ้าไม่ทำาตอนนี้

แล้วเมื่อไหร่จะทำา ถ้าคุณไม่ทำา แล้วใครจะทำา

เป็นคำาพูดจากสมาคมเทนนิสอาชีพ (ATP) ครับ

ตอนนั้นผมอยู่ในท็อปร้อย ได้เข้าไปประชุมนัก

กีฬา คือเขามีประชุมทุกปีก่อนแข่งออสเตรเลียน

โอเพ่น พอเขาพูดมาตรงน้ีปุ๊บ มันโดนอะ ผมเลย

เอาตรงนี้มาเป็นคติ คือเราก็ต้องทำาตรงน้ีให้ดี

ท่ีสุดอยู่แล้ว เพียงแต่ถ้าเราไม่เร่ิมทำาแล้วเม่ือไหร่

เราจะทำา แล้วถ้าไม่ใช่เราทำา ให้คนอ่ืนทำา เราก็

ไม่ได้อะไร เพราะจะกลายเป็นผลงานของคนอ่ืน

ไม่ได้แก่ตัวเรา ดังน้ันเราต้องทำาเอง”

เป้าหมายในอนาคต
“สำาหรับผมตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงปลายของ

เทนนิสแล้ว แต่ก่อนจะวางมือ ผมอยากกลับ

ไปเป็น 200 อันดับแรกของโลกให้ได้ภายในส้ิน

ปีหน้า ถ้าไม่ได้ก็อาจจะดูอีกที แต่แพลนท่ีผม

คิดไว้ในอนาคต ถ้าไม่เป็นโค้ช ก็คงทำาอะไรสัก

อย่างเกี่ยวกับวงการเทนนิสนี้ละ เราก็อยากจะ

เอาประสบการณ์ท่ีไปเจอมาถ่ายทอดให้น้องๆ 

มาไกด์เป็นแนวทาง อะไรท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จได้

ก็เอามาแชร์กัน แต่หนทางสู่ความสำาเร็จก็ต้องข้ึน

อยู่กับตัวน้องๆ เองด้วย ส่วนเรื่องครอบครัวก็

เป็นไปตามเสต็ปครับ ตอนนี้มีลูก 1 คน ที่วาง

ไว้ก็ 3 คน ไม่บังคับให้เป็นนักเทนนิสนะ แต่ว่า

ต้องเล่นได้ เพราะสมมติบอกว่าเป็นลูกของนัก

เทนนิสแต่ตีเทนนิสไม่เป็น มันก็ดูจะไม่ใช่ แต่

ถ้าเขาอยากเป็นนักเทนนิสอาชีพก็ต้องบอกเขา

วา่หนทางมนัไมง่า่ย และจะหนกัหนว่งแนน่อน”

เส้นทางสู่การเป็นนักเทนนิส
“ตอนอายุ 8 ขวบ ผมเป็นโรคหอบจนเกือบเอา

ชีวิตไม่รอด คุณหมอเลยแนะนำาให้ออกกำาลังกาย

ซ่ึงคุณย่าของผมท่านเล่นเทนนิสอยู่ท่ีสโมสรราช

นาวีอยู่แล้ว ผมก็ตามมาด้วย ตอนน้ันเรียนกับ

เด็กรุ่นเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ครูท่ีสอนเขาเห็น

ว่าเราพอมีศักยภาพจะไปได้ เลยบอกคุณพ่อให้

พาไปเรียนเด่ียว เรียนได้สัก 2-3 เดือน ผมก็แข่ง

เลย ได้ผ่านเข้ารอบลึกๆ แต่ยังไม่ได้แชมป์อะไร 

จนกระท่ัง 10 ขวบถึงมาได้แชมป์ประเทศไทย 

พอมีผลงานแล้ว ทางอาแป๊ด (กมลรัตน์ วิมล

นิตย์) ลุงจ้อย (น.ต.จำาเริญ วิมลนิตย์) ได้ชวน

ให้ผมมาอยู่กับสิงห์ จากน้ันผมก็อยู่กับสิงห์มา

เร่ือยๆ จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วก็ 22 ปี น่าจะเป็น

นักกีฬาทีอ่ยู่กับสิงห์นานท่ีสุดคนหน่ึงเลยครับ” 

การแข่งขันที่จะไม่มีวันลืม
“เอเชียนเกมส์คร้ังที ่15 ทีโ่ดฮาครับ แมตช์นีผ้ม

เล่นในนามทีมชาติ และเหมือนว่าทำาให้คนกว่า

คร่ึงประเทศรู้จักผมมากข้ึน เป็นการแข่งชิงเหรียญ

ทองรายการสุดท้ายก่อนปิดการแข่งขัน ผมเจอ

กับลีฮุงเต็ก จากเกาหลีใต้ เขาอยู่อันดับ 40 ของ

โลก เป็นมือหน่ึงของเอเชียในตอนน้ันด้วย ส่วน

ผมอยู่อันดับร้อยกว่า ความรู้สึกตอนน้ันคือเราลง

สนามโดยท่ีไม่มีอะไรจะเสีย แล้วเราก็ทำาได้ คว้า

เหรียญทองมาแบบพลิกความคาดหมาย มันเลย

เป็นความทรงจำาท่ีดี ซ่ึงผมคิดว่าไม่ลืมแน่นอน”

ไอดอลกับแรงบันดาลใจ 
“ผมชอบพีต แซมพราส มาต้ังแต่เด็กๆ ตอนน้ัน

แซมพราสเป็นนักเทนนิสมือหน่ึงของโลก (ระหว่าง

ปีค.ศ. 1993 -1998) ผมดูเขาเป็นตัวอย่าง อยาก

จะประสบความสำาเร็จแบบเขา อยากจะไปแข่ง

วิมเบิลดันให้ได้ และทำาผลงานรายการใหญ่ออก

มาให้ดี แม้ตอนน้ีแซมพราสจะเลิกเล่นเทนนิสไป

แล้ว แต่เขาก็ยังเป็นไอดอลของผมอยู่ดี”

คุยกับฮีโร่

“ถ้าไม่ทำาตอนนี้ 
แล้วเมื่อไหร่จะทำา 
และถ้าคุณไม่ทำา 
แล้วใครจะทำา”

ดนัย
พี่ปิ๊ก 

ดนัย อุดมโชค

“เล็กพริกข้ีหนู” 

นักหวดลูก

สักหลาดมือหน่ึง

ของไทย 

อันดับโลกสูงสุดท่ีลำ�ดับ 77 เม่ือ

วันท่ี 29 มกร�คม 2550

เหรียญทองประเภทช�ยเดี่ยว 

เอเชียนเกมส์คร้ังท่ี 15 กรุง

โดฮ� ประเทศก�ต�ร์

แชมป์ก�รแข่งขันประเภทคู่ศึก

เทนนิส เอทีพี เวิลด์ทัวร์ “ไทย

แลนด์ โอเพ่น 2012”

แชมป์ช�ยเด่ียว ไอทีเอฟ เมนส์ 

ฟิวเจอร์ ร�ยก�ร “อ�ดิด�ส ว�

เซดะ ฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชันแนล 

เทนนิส ทัวร์น�เมนท์ 2014” กรุง

โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น

ผลงานเด่น
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2 นักเทนนิสหัวใจสิงห์

โชว์ฟอร์มโดดเด่น ชนะ เปตรา

ควิโตวา มือวางอันดับ 6 ของ

โลก ในการแข่งขันรอบแรก

ของศึกเทนนิส แกรนด์ สแลม

ออสเตรเลียน โอเพ่น 2014

แชมป์หญิงเดี่ยวในรายการ 

“ดันลอป เวิลด์ ชาลเลนเจอร์

เทนนิส ทัวร์นาเมนต์ 2013”

ประเทศญี่ปุ่น ขยับอันดับโลก

มาอยู่ที่ 87 

แชมป์หญิงคู่ ไอทีเอฟ เกสต์เนต 

โอเพ่น 2010 ท่ีเมืองบังกาลอร์ 

ประเทศอินเดีย

ผลงานเด่น

ลักษิกา
น้องลัก

ลักษิกา คำาขำา

“คล่ืนลูกใหม่” 

แห่งวงการลูก

สักหลาดไทย

เส้นทางสู่การเป็นนักเทนนิส
“ลักเร่ิมเล่นเทนนิสมาต้ังแต่ 4 ขวบ ต้ังแต่

จำาได้ก็เล่นเทนนิสแล้วค่ะ คุณพ่อเป็นนัก

เทนนิสมาก่อน ท่านเป็นคนสอนให้ และ

เริ่มมาแข่งจริงจังแมตช์แรกในชีวิตตอน

ประมาณ 6-7 ขวบ ซ่ึงเทนนิสมันจะมีไล่รุ่น

อายุข้ึนไปต้ังแต่ 8 10 12 ปี ประมาณน้ี ลัก

ก็มาได้แชมป์ตอน 8 ขวบ แล้วก็ได้แชมป์

มาตลอด พอพ้นจากการแข่งระดับจูเนียร์

ก็มาต่อในรายการอาชีพ จนเมื่อประมาณ 

2 ปีที่แล้ว ครูสรวง จันทรอุไร ผู้อำานวย

การสถาบันปิรามดิเทนนสิไดช้วนลกัมาอยู่

กับสิงห์ค่ะ”  

การแข่งขันที่จะไม่มีวันลืม
“เป็นแมตช์ที่ชนะมือ 6 ของโลกที่ผ่านมา 

ในศึกแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น 

2014 ตอนรู้สายท่ีจับสลากออกมา เราก็

หูย...มือ 6 เลยเหรอ ครูสรวงก็แนะนำาว่า 

ไม่มีอะไรจะเสยีอยู่แลว้ ทำาใหเ้ตม็ที ่เราเลย 

เอ้า เต็มที่ เพราะที่จริงโอกาสที่จะได้เล่น

กับมือระดับท็อปเทนของโลกมันไม่ได้มา

ง่ายๆ ถือว่าเป็นโชคดีของเราทีจ่ะได้พัฒนา 

เรียนรู้เกมการเล่นของพวกท็อปเทน แต่พอ

ตอนแข่งขัน กำาลงัอยู่ในเกมทีเ่ราไดเ้ปรียบ

คือเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ลักก็สั่นมากแบบไม่เคย

ต่ืนเต้นขนาดน้ีมาก่อน คนดูในสนามเขาก็

ลุ้น โห่ร้องเชียร์เรา และเป็นคนต่างประเทศ

เกือบหมด สุดท้ายลักปิดเกมเสิร์ฟน้ันไม่ได้

เพราะต่ืนเต้นเกินไป แต่พอมาเป็นฝ่ายรับ

“มีข้ึนก็ต้องมีลง
เทนนิสมันลูก
กลมๆ”

ไอดอลกับแรงบันดาลใจ
“พี่แทมม่ี (แทมมารีน ธนสุกาญจน์) ค่ะ

ลักเคยดูพี่เขาแข่งมาตั้งแต่เด็ก เห็นเลยว่า

พี่เขาเก่งมาก ติดตามผลงานมาตลอด ไม่

เคยคิดว่าวันหน่ึงจะมีโอกาสได้ออกทัวร์นา

เมนต์พร้อมพี่เขา ยิ่งได้มารู้จักพูดคุยก็ยิ่ง

ประทบัใจ เขาเป็นคนไนซม์าก เจอกนัครัง้

แรกคุยเหมือนสนิทกันมา 2-3 ปี พี่เขาจะ

ให้คำาแนะนำาลักด้วยว่าคู่ต่อสู้ที่เราต้องเจอ

มักจะเล่นสไตล์ไหน แล้วให้ลักกลับมาคิด

ว่าลักต้องเล่นยังไงถึงจะชนะคู่ต่อสู้ได้”

ช่วงเวลาเครียดๆ
“ต้นปีท่ีผ่านมาเลยค่ะ เพราะปลายปีท่ีแล้ว

ลักจบไว้ดี อันดับโลกข้ึนมาท่ี 87 แต่มาปีน้ี

ถึงชนะมือ 6 แล้วอันดับก็ไม่ข้ึน เพราะโดน

หักแต้มจาก Qualify ท่ีได้มาปีท่ีแล้ว ได้มา

60 แต้มโดนหักหายไปเลย อันดับเราเลย

ค่อยๆ ตกลงมา ลักก็มีกดดันตัวเองว่าจะ

ต้องเข้ารอบลึกให้ได้ แพลนว่าจะกลับมา

อยู่ในท็อปร้อยอีกครั้ง ยอมรับว่าช่วงนั้น

ท้อมาก แต่ก็คิดว่ามีขึ้นก็ต้องมีลง เทนนิส

มันลูกกลมๆ ทุกคนที่ลักเห็น รุ่นพี่ทุกคน

เขาขึน้แลว้กล็ง แลว้กก็ลบัขึน้ไปใหมไ่ดอ้กี

เหมอืนกนั ถา้เราพยายามเตม็ทีส่กัวนักจ็ะ

ขึ้นไปได้เหมือนเดิม”

ชอบอันดับสองรองจากเทนนิส
“ลักชอบถ่ายรูป กับเล่นดนตรี อูคูเลเล่ค่ะ 

สมมตวิา่ถา้ไมไ่ด้เลน่เทนนสิกค็งจะทำาสอง

อยา่งนีแ้หละ แตต่อนนีไ้มไ่ด้เลน่จรงิจงัค่ะ 

เอาไว้ผ่อนคลายมากกว่า”

เกมเสิร์ฟ มันไม่กดดันเท่า เราเลยเบรค

เกมเสริฟ์เขาได้สำาเรจ็ พอแขง่เสรจ็ลกัตอ้ง

ขอนอนพักหนึ่งเลย มันหมดก็อกจริงๆ”
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สิงห์สร้างบ๊ิกแคมเปญ Singha Discovers 500 Galapagos ภายใต้

คอนเซ็ปต์ “แค่คุณเปิด...โลกก็เปล่ียน” เฟ้นหาผู้รักการผจญภัย หลงใหล

ธรรมชาติ มีไอเดียสร้างสรรค์ ตะลุยถ่ายหนังส้ันท่ีหมู่เกาะกาลาปากอส 

เกาะมหัศจรรย์แห่งน่านน้ําแปซิฟิค พร้อมดึงดาราศิลปินช่ือดังท่ีส่ือถึง

ความเป็นสิงห์เข้าร่วมแคมเปญ สร้างกระแสความนิยมและภาพลักษณ์ให้

กับผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ 500

South America

ตะลุยเกาะมหัศจรรย์

Galapagos Islands

เรื่อง: ศิกานต์

แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน ตอนที่ 1
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เริ่มกันตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ที่จะต้องสามารถเชื่อม
โยงภาพลกัษณข์องผลติภณัฑ ์การจดักจิกรรมตา่งๆ รวมถงึ
การหาบุคคลที่ลิงค์เข้ากันกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ และ
สุดท้ายก็ลงตัวที่ “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน” ซึ่งทีมงาน
ฝ่ายโฆษณาและการตลาดบอกว่า มีที่มาจากมุมมองของ
การดื่ม บางคนเปรียบการเปิดขวดเสมือนการเปิดตัวเอง 
เปิดมาเจอโลกใหม่ ได้พบเพื่อนฝูงสร้างมิตรภาพ มีสังคม
กวา้งขึน้ ซึง่กน็ำามมุมองตรงนีม้าตอ่ยอดเปน็การเปดิโลกทศัน์
เปิดมุมมอง เปิดตัวตน แล้วแต่คนจะตีความ โดยจะมีการ
พรเีซนต์ในรปูแบบของหนงัสัน้อนัมีเรือ่งราวของ “การเปิด” 
เป็นคอนเซ็ปต์หลัก

กาลาปากอส...หมู่เกาะนอกชายฝ่ังทางตะวันตกของ
ประเทศเอกวาดอร์ เกิดจากการสะสมตัวของลาวาภูเขาไฟ
เมื่อ 7 - 9 ล้านปีก่อน สิ่งที่ทำาให้โด่งดังคือสัตว์และพืชพันธุ์
แปลกตาหายาก บางชนิดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโดยเฉพาะ
เตา่ยักษก์าลาปาโก และทัศนยีภาพโลกยุคเกา่ท่ีภมูปิระเทศ
มคีวามตา่งกนัสดุขัว้ทัง้ทีอ่ยูใ่นอาณาบรเิวณเดยีวกนั เหตทุี่
เกาะนี้ถูกเลือกเป็นฉากหลังของการเปิดโลก เพราะความ 
“คงคุณค่า” ที่มีมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคที่เกิด เกาะ
กาลาปากอสยังรักษาความสมดุลของธรรมชาติไว้ได้อย่าง
นา่ท่ึง เชน่เดยีวกบัเบียรส์งิห์ท่ีมีประวติัมายาวนาน จากวนัท่ี
ผลติครัง้แรก แม้เปลีย่นรปูลกัษณไ์ปอยา่งไรกย็งั “คงคุณค่า”
ความเป็นออริจินัลเบียร์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

กาลาปากอส จุดหมายการเปิดโลก

แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยนตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราคงจะเห็นและได้ยิน
โฆษณาแคมเปญผา่นสือ่ตา่งๆ ทัง้สือ่ออนไลน ์วทิย ุโทรทศัน ์
นิตยสาร หรือป้ายยักษ์ใหญ่ในที่ต่างๆ มาบ้างแล้ว ถึงวันนี้ผู้
เข้ารอบ 5 คู่สุดท้ายพร้อม 5 แบรนด์แอมบาสเดอร์ ได้ปฏิบัติ
ภารกิจบนเกาะกาลาปากอสเสรจ็สิน้ อกีไมน่านเรากจ็ะไดช้ม
หนังสั้นผลงานของพวกเขา สำาหรับแคมเปญสุดพิเศษนี้ สิงห์ 
แมกกาซนี ไดร้บัความรว่มมอืจากฝา่ยโฆษณาและการตลาด
ด้านข้อมูลและการติดตามมาโดยตลอด จึงขอรวบรวมเรื่อง
ราวการเกาะติด Singha Discovers 500 Galapagos ลงใน 
“ตามไปดู” ให้เป็น Behind the scenes เล็กๆ เกี่ยวกับการ
เฟ้นหาผู้เข้ารอบ รวมถึงคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ 
เชือ่วา่หลายคนคงจะอจิฉาผูโ้ชคดทีีไ่ดไ้ปเกาะมหศัจรรย์แบบ
ใกล้ชิดกับดาราหนุ่มหล่อสาวสวยเป็นแน่
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กจิกรรมหลกัสำ�หรบับิก๊แคมเปญชดุนีค้อืก�รใหผู้ส้นใจอย�กรว่มทรปิ
ไปก�ล�ป�กอส ส่งคลิปวีดีโอภ�ยใต้แนวคิด “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน”
ม�ที ่www.singhadiscovers.com หรอื facebook.com/singhadiscovers
โดยสมัครเข�้ม�ทีมละ 2 คน จะเป็นคู่รัก เพื่อนสนิท พี่น้อง หรือคู่พ่อลูก
ก็ได้ จ�กนั้นทีมง�นจะคัดเหลือเพียง 5 คู่สุดท�้ย เพื่อร่วมเดินท�งไปเปิด
โลกพรอ้มกนั กจิกรรมสต�รท์ในง�นแถลงข�่วเปดิตวัแคมเปญและแบรนด์
แอมบ�สเดอร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภ�คม ที่ผ�่นม� 

หลงัจ�กนัน้ฝ�่ยโฆษณ�และก�รตล�ด ลยุปลอ่ยโฆษณ�แคมเปญ
ผ�่นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ นิตยส�ร Building Wrap แสตนดี้ 
เพื่อกระตุ้นให้คนรับรู้และสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมม�กขึ้น ซึ่งต้องบอกว�่
ไดร้บัก�รตอบรบัทีด่เีกนิค�ด เหน็ผลชดัเจนจ�กกระแสในโลกออนไลน ์
ตอนแรกทีมง�นตั้งเป้�ยอดก�รโพสต์คลิปไว้ที่ 150-200 คลิป แต่สรุป
แล้วได้ยอดรวมประมาณ 300 คลิป เกินเป้าตั้งแต่ยังไม่หมดเขต ส่วน
ยอดกดไลค์ในเพจวิวที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 30,000 ไลค์ ปรากฏว่าได้ผล
ทะลุเกิน 50,000 ไลค์

นอกจ�กกจิกรรมและก�รโฆษณ� ยงัมีก�รทำ�โปรโมชัน่ควบคูก่นัไป
เป็นระยะ อ�ทิ ก�รแสดงของนักร้องหนุ่มแกงส้ม เดอะสต�ร์ หนึ่งใน
แบรนด์แอมบ�สเดอร์ ผ่�น Event หรือ Outlet ที่สิงห์ดูแล เพื่อเป็นอีก
กจิกรรมกระตุน้คว�มเคลือ่นไหวของแคมเปญ เริม่จดัครัง้แรกเมือ่วนัที ่
14 กรกฎ�คม ที่ผ่�นม�  

กิจกรรมภายใต้แคมเปญ

5 คู ่ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย 

ในท่ีสุดเร�ก็ได้ผู้โชคดี 5 คู่สุดท้�ย 

ประก�ศผลไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎ�คม

ที่ผ่�นม� ที่ร�้น Est.33 ส�ข� The Up

พระร�ม 3 ซึ่งพวกเข�เหล่�นี้ นอกจ�ก

มีคุณสมบัติเหม�ะสม ยังเป็นคู่ที่ได้รับ

คะแนนโหวตจ�กผูร้ว่มแขง่ขนัคูอ่ืน่ๆ ใน

ก�รเป็นตัวแทนไปปฏิบัติภ�รกิจที่เก�ะ

ก�ล�ป�กอส  

ทีมต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี

“ก�รเปิดโลกคือก�รเข้�ถึงคว�มรู้ ซ่ึงมีหล�ยแบบ 

แบบหน่ึงอยู่กับตัว คือวิช�คว�มรู้ในหัว กับอีกแบบคือ

ก�รออกไปเจอส่ิงใหม่ๆ เพ่ือผสมผส�นคว�มรู้และส่ิง

ท่ีเจอจนเกิดไอเดียใหม่ๆ”

คะแนนโหวตส่วนใหญ่ของคู่นี้ ผู้ร่วมแข่งขันท่ี

โหวตให้ต่�งลงคว�มเห็นว่�น่�จะเป็นคู่ที่ส�ม�รถนำ�

ประสบก�รณ์ก�รเปิดโลกกลับม�สร้�งประโยชน์ให้

ประเทศช�ติได้ม�ก

ทีมคริส หอวัง

“ก�รเปิดโลกคือก�รเปิดสิ่งดีๆ ให้กับคนที่

เร�รัก ห�กทำ�ง�นอย่�งเดียวชีวิตมันน่�เบื่อ ก�ร

ออกไปเปดิสิง่ดีๆ  ข�้งนอก แลว้นำ�คว�มสขุกลับม�

แชร์ให้คนท่ีเร�รัก ชีวิตเร�จะย่ิงมีคว�มสุขม�กข้ึน”

คู่น้ีได้รับเสียงโหวตด้วยเหตุผลว่�นอกจ�ก

ก�รทำ�ง�นหนักเพ่ือผู้ป่วยในโรงพย�บ�ลแล้ว พวก

เธอน่�จะได้รับร�งวัลของชีวิต ด้วยก�รไปเปิดโลก

อีกใบท่ีก�ล�ป�กอส

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เจษฎ� เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ญ.พันธก�นต์ อัตถ�กร

แพทย์ประจำาโรงพยาบาลขอนแก่น 

น�งส�วธัญญพร วัฒนกิตติ 

International nurse Coordinator 
โรงพยาบาลสมิติเวช
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การเดนิทางไปถา่ยทำาหนงัสัน้ทีเ่กาะกาลาปากอสไม่ใชเ่รือ่งงา่ย
แคเ่ดนิทางไปกใ็ชเ้วลาทัง้สิน้ประมาณ 40 ชัว่โมง ยงัมสีภาพอากาศ
แปรปรวน กฎระเบียบอีกมากมายบนเกาะ ดังนั้นการคัดเลือก 5 คู่
สุดท้ายจึงต้องผ่านการคัดกรองอย่างดีที่สุด เพื่อจะให้ได้ทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีพร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์ วินัย และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง 

รอบแรก ทีมงานจะเลือกคลิปวีดีโอจากทีมที่มีความคิดสร้าง
สรรค์เป็นหลัก จากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบสองจะต้องทำาแบบทดสอบ
Aptitude Test เพื่อวัดผลความเป็นทีมเวิร์ค เพราะแม้ว่าจะเป็น
คู่รัก หรือคู่พ่อลูกกัน แต่ก็อาจจะยังไม่เคยทำางานร่วมกันในสภาวะ
บีบคั้นมาก่อน การทำาแบบทดสอบทัศนคติจะช่วยกรองหาทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น

เมื่อผ่านรอบสองมาได้ แรกเริ่มทีมงานจะคัดเลือกเพียง 15 คู่
เท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ใจดีจัดให้คัดเลือกถึง 21 คู่ในการเข้าสู่ด่านต่อไป
นัน่คอืการไปเวริค์ชอปทีสิ่งห ์ปารค์ เชยีงราย โดยจะมีการเพิม่ทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้ารอบ เพื่อให้พวกเขาสามารถ
ทำาให้หนังสั้นนั้นเสร็จสมบูรณ์ บวกกับเสริมเทคนิคการขายให้ด้วย 
การเวิรค์ชอปนี ้ทมีงานเกบ็เปน็คะแนนสะสมทัง้หมด ตัง้แตก่ารตรง
ต่อเวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ ไปจนถึงการพรีเซนต์ผลงาน กระทั่ง
ได้ 5 คู่สุดท้ายมาแล้ว แต่ละทีมจะต้องถ่ายทำาหนังสั้นโดยมีแบรนด์
แอมบาสเดอร์เป็นตัวเอก 1 คน ต่อ 1 ทีม

การตัดสินหาทีมเข้ารอบ

ศิลปินดาราผู้เข้าร่วมแคมเปญ ล้วนถูกเลือกจากคาแรคเตอร์
ท่ีมีความเป็นสิงห์อยู่ในตัว และมีความน่าสนใจครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมาย การไปกาลาปากอสคร้ังน้ี พวกเขาจะเป็นตัวแทนพรีเซนต์ 
“แค่คุณเปิด...โลกก็เปล่ียน” ในแง่มุมท่ีแตกต่างตามคาแรคเตอร์ของ
พวกเขาผ่านหนังส้ันแต่ละเร่ือง 

เจษฎาภรณ์ ผลดี (ติ๊ก) พระเอกตลอดกาล บุคลิกสุขุม มั่นใจ
ในตัวเอง เพียบพร้อมด้วยรูปลักษณ์และความเป็นมืออาชีพ หนัง
พาร์ทของเขาจะเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ 

ชาคริต แย้มนาม นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี ในภาพของความ
เจ้าชู้ เสน่ห์เหลือร้าย มีความเป็นเสืออยู่ในตัว ความน่าสนใจของ
พาร์ทนี้คือ ความเป็นหนุ่มเจ้าชู้ของเขากับประเด็นเรื่องคู่ชีวิต

เรย์ แมคโดนัลด์ หนุ่มนักเดินทางผู้ชื่นชอบความท้าทาย มี
สไตล์ที่ดูดิบ คมเข้ม ถึงไหนถึงกัน ภาพของเขาชัดเจนในแนวของ
แอดเวนเจอร์ ดังนั้นพาร์ทนี้ไม่พลาดไลฟ์สไตล์ผจญภัยแน่นอน

ศิริน หอวัง (คริส) นักแสดงสาวมากความสามารถ ตัวแทน
สาวสมัยใหม่ กับลุคปราดเปรียวมาดเท่ มีความเซ็กซี่เล็กๆ พาร์ท
ของเธอจะเกี่ยวกับหญิงเก่งที่ซ่อนความสดใสอยู่ในตัว

ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) นักร้องนักแสดงดาวรุ่ง
มากความสามารถ กบัภาพของวยัรุน่ท่ีมีความมุ่งม่ันทำาตามความ
ฝัน มองหาความสำาเร็จและการยอมรับ พาร์ทของเขาจะมาในรูป
แบบตัวแทนของคนรุ่นใหม่

5 แบรนด์แอมบาสเดอร์

ทีมแกงส้ม ธนธัต ชัยอรรถ

“การเปดิโลกคอืการควา้โอกาสทีม่อียูร่อบตวั

เรา ถา้เรามวัแตป่ดิตวัเอง เรากจ็ะไมเ่จอโอกาสนัน้ 

ขอแค่ให้เราเปิด แล้วคว้าโอกาสนั้นขึ้นมา โลกมัน

ก็จะเปลี่ยนได้”

คู่ฝาแฝดเจ้าของร้านทอง พวกเธอพกพา

ความน่ารักสดใสมัดใจเพ่ือนๆ จนเทคะแนนโหวต

เลือกพวกเธอไปปฏิบัติภารกิจกับแคมเปญน้ี

ทีมชาคริต แย้มนาม

“การเปิดโลกคือการหยุดกิจกรรมที่ซำ้าซาก

จำาเจ ไปทำาสิง่ใหม่ๆ  ทีส่รา้งสรรค ์เปลีย่นสิง่ทีเ่รา

เห็นจากแค่ภาพในหนังสือ สู่โลกความจริงท่ีเรา

สัมผัสด้วยตาของเราเอง”

อีกคู่ที่ได้รับการโหวตจากการสร้างสีสันให้

ผู้ร่วมแข่งขันทุกคน ไม่เพียงแค่ความสามารถ พวก

เขายังสร้างความสนุกสนานจนได้รับเสียงโหวตมา

เป็นลำาดับ 2

ทีมเรย์ แมคโดนัลด์

“การเปดิโลกคอืการเปดิมมุมองใหก้วา้งขึน้ 

คนเรามีความคิดไม่เหมือนกัน หากเรารู้จักปรับ

เปลี่ยน ลองมองในมุมของผู้อื่นบ้าง ก็จะมีโอกาส

ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น”

ด้วยบุคลิกภาพท่ีดีมีความเป็นสิงห์ บวกกับ

ความเสียสละ มีนำา้ใจ อัธยาศัยท่ีดีกับผู้ร่วมแข่งขัน

ทุกคน ส่งผลให้พวกเขาเป็นคู่ท่ีได้รับความไว้วางใจ

และได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

นายสุรศักดิ์ โรหิตะศุน

ทำ�ธุรกิจส่วนตัวและน�ยแบบโฆษณ�
นายศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล

ด�ร�และนักแสดง

นายชัชวลิต ศิริทรัพย์ 

DJ คลื่น 103 Like FM และพิธีกร
นางสาวมนปฏิพัทธ์ วรรษเศษตา

Creative และทำ�ธุรกิจส่วนตัว

นางสาวรัฏฐพร วรรษเศษตา

สถ�ปนิก

นางสาวณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

พิธีกร 

57SINGHA  MAGAZINE



58 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / ตามไปดู

บรรยากาศการสอบ Aptitude Test 
@ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ วันที่ 19 ก.ค. 57

งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ
@ สยามพารากอน วันที่ 28 พ.ค. 57 

บรรยากาศการประชุม 
   @ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

สิงห์ / ตามไปดู

ผู้เข้ารอบร่วม Workshop 
@ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย 
วันท่ี 26-27 ก.ค. 57
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งานประกาศผลผู้ได้ร่วมเดินทางไปกาลาปากอส 
@ EST.33 พระราม 3 วันที่ 30 ก.ค. 57
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บรรยากาศก่อนการเดินทาง 
@ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 15 ส.ค. 57
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ปากกาพาไป / แสง (ธรรมชาติ) นั้นสำาคัญฉะนี้

เร่ือง: วิฬาร์สุดา

เม่ือไม่นานมาน้ีอิฉันไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ปรากฏว่านอกเหนือ
จากโรคภัยไข้เจ็บทีม่ากับวัยแล้วยังมีของแถมทีนึ่กไม่ถึงคือวิตามินดีในร่างกาย
ต่ำามากๆ จนเกือบจะกลายเป็นโรควิตามินดีบกพร่อง คุณหมอบอกว่า 

“คนกรงุเทพฯ เปน็กนัเยอะครบั กลวัแดด” 
เอ่อ อิฉันไม่ได้กลัวแดดนะคะชอบตัวสีแทนๆ ด้วยซ้ำาเพราะแลดูเฮลธ์ตี้ดี ไม่
ได้นิยมตัวซีดขาวเหมือนปลานอกน้ำาเล้ย แต่เผอิญอิฉันเป็นคนตื่นไม่ทัน
แดดน่ะค่ะแหะๆ

แสง
(ธรรมชาติ)

นั้นสำาคัญฉะนี้

อิฉันสงสัยว่าชาติก่อนคงจะเป็นนก

ฮูก เพราะพอตกค่ำาตาจะโตแป๋วแหววไม่

ยอมหลับยอมนอนนั่งจ้องคอมเล่นเฟส

เล่นเกมบ้าง ดูดีวีดีซีรีส์บ้าง พอตกดึกก็

หิวโหยต้องเดินกุบกับคุ้ยหาเหยื่อ (ในตู้

เย็น) กว่าจะผลอยหลับไปก็เกือบจะได้

เวลาฟา้สางและพอฟืน้ขึน้มาพระอาทิตย์

ก็คล้อยไปมากแล้ว อิฉันก็รู้ทั้งรู้ว่าการใช้

ชีวิตเยี่ยงนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังดื้อดึง

ตามใจตัวเอง ขนาดหมอบอกว่าให้ปรับ

เวลานอนหนอ่ยแลว้ตืน่มาผงิแดดยามเชา้

รับวติามนิดบีา้ง เพราะ “กนิยามนักม็ผีล

ข้างเคียงด้วยนะครับ ถึงจะเรียกว่าเป็น

วิตามินก็เถอะ” พอหมอเอ็ดก็เชื่อหมอ

อยู่ 2-3 วัน แล้วก็กลับเข้ากิจวัตรเดิม 

จนกระทั่งวันหนึ่งไปอ่านบทความจาก

นิตยสารฝรั่งชื่อ Intelligent Life แล้ว

แทบจะลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองแทบไม่

ทนัแนะ่คะ่ เขาบอกวา่ “แสงธรรมชาตมิี

ผลต่อชีวิตและสุขภาพของเราๆ ท่านๆ 

มากกว่าที่คิด”

ในบทความนี้บอกว่าแต่ก่อนร่อน

ชะไรสมยัยคุดกึดำาบรรพ ์คนเรากำาหนด

เวลาตามดวงอาทติย ์ยามกลางวนักป็ลกู

ถั่วปลูกงาล่าสัตว์อะไรก็ว่ากันไป พอ

พระอาทิตย์ตกฟ้ามืดตึ๊ดตื๋อก็เข้านอน 

พอยามเช้าแสงทองส่องรำาไรก็ตื่นขึ้นมา

ทำามาหากนิกนัไป แตพ่อเราคน้พบ “ไฟ” 

ความเปน็อยูก่เ็ริม่เปลีย่นไป เวลาเขา้นอน

ไม่ใช่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินอีกต่อไป

กม็ไีฟมองเหน็ขึน้แลว้นีค่ะ เวลามนักย็ดื

ออกไปอีกหน่อย ต่อมาเราค้นพบวิธีให้

แสงสว่างใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเป็นเทียนไข

ตะเกียง 

จนเมื่อคุณเอดิสันได้พัฒนาหลอด

ไฟจากที่ใช้ในที่จำาเพาะมาให้ใช้ได้ทั่วไป

ในครวัเรอืนเมือ่ราวๆ 130 กวา่ปทีีแ่ล้วได ้

เท่านั้นแหละค่ะ จากการใช้ชีวิตที่มีเพียง

แสงวิบๆ ริบหรี่ให้ความสว่างเรา กลาย

มาอยู่ในโลกแห่งความสว่างไสวแทบจะ 

24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ไฟกระพริบดับไป

แคเ่สีย้ววนิาทนีีม่กีน่ดา่เลยคะ่ ในเมือ่เรา

สามารถกำาหนดความมดืความสวา่งดว้ย

แสงไฟประดิษฐ์ได้แลว้ ใครจะสนกบัแสง

สวา่งจากธรรมชาตกินัละ่คะ แถมเรายัง

ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์อีก หาว่า

แสงแดดนี่ไม่ดีต่อสุขภาพ อาจจะทำาให้

เราเป็นมะเร็งผิวหนังบ้างอะไร และเวลาน้ี

แฟชั่นหน้าขาวผิวขาวเป็นไข่ปอกกำาลัง

เป็นท่ีนยิม ยิง่ทำาให้ท้ังสาวและหนุม่หลบ

แดดและทาครีมป้องกันเป็นพัลวัน หารู้

ไม่ว่าการท่ีไม่ยอมเจอแสงแดดเลยน้ันอาจ

ทำาให้สุขภาพย่ำาแย่กว่าท่ีคิดค่ะ อย่างแรก
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 แหม คราวนี้ออกจะมีสาระนะคะ ขอให้ผู้อ่านทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ ขอไปปิดไฟนอน

แล้วค่ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 ป.ล. เร่ืองนีเ้ขยีนจบเม่ือเวลาตี 2 ครึง่ นบัวา่การปรบัชวีติของอฉัินดขีึน้เพราะธรรมดา

จะเขียนเสร็จเมื่อฟ้าสางและนกร้องค่ะฮ่าๆ

ที่เขียนมานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปนั่งอยู่ในความมืดหรือจัดเวลาตาม

พระอาทติยข์ึน้และตกนะคะ เพียงแต่วา่อยากให้เราหาเวลาออกมาเจอแสงธรรมชาติกนับา้ง

นกัวทิยาศาสตรค์นหนึง่ท่ีทำาวจัิยเกีย่วกบัเรือ่งแสงและสขุภาพให้คำาแนะนำาในการท่ีเราจะได้

รบัแสงธรรมชาตทิีด่แีละนอนหลบัสนทิอยา่งเตม็อิม่คอื “ตืน่แตเ่ชา้และออกไปเดนิทุกเชา้” 

เธอว่าอย่างนั้นค่ะ แต่ถ้าทำาไม่ได้ลองทำาตามคำาแนะนำาเหล่านี้ดูค่ะ

ตื่นนอนและเข้านอน
เวลาเดียวกันแม้ ใน
วันหยุด

อย่าทำางานในห้อง
ทึมๆ หาโคมไฟมา
ตั้งที่โต๊ะ

พยายามทำางานใน
ห้องที่มีหน้าต่าง

หยดุใชค้อมพวิเตอร์
และเครือ่งแทบเลต็ 2 
ชั่วโมงก่อนนอน

ปิดไฟเร็วขึ้นสักครึ่ง
ชั่ ว โมงเพื่อ ชี วิตที่
ยืนยาว

เล่นวิดีโอเกมตอน
กลางวัน

นอนในห้องนอนที่
มืด ไม่เช่นนั้นใช้ผ้า
ปิดตา

ตื่นขึ้นมาเปิดม่าน
หน้าต่างรับแสงอรุณ 
ยามเช้า

รับประทานอาหาร
ค่ำาใต้แสงเทียนทุก
คำ่าคืน

ชวนคนในครอบครัว
ออกไปทำากิจกรรม
กลางแจ้ง

แดดส่องโต๊ะทำางาน
อย่าปิดม่าน ให้ย้าย

ตำาแหน่งโต๊ะ

ลองติดต้ังโปรแกรม 
f.lux บนคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมน้ีโหลดฟรี 
มันช่วยตัดแสงสีฟ้า
เม่ือค่ำาลง (ลองใช้แล้ว
ค่ะ เจ๋งมากขอบอก)

เลยการขาดวิตามินดีต้องมาแน่ๆ ค่ะ ยังงั้ย

ยังไงร่างกายเราก็ต้องใช้แสงแดดช่วยใน

กระบวนการผลิตวิตามินดีค่ะ นอกจากนี้

การทีเ่ราต้องทำางานหรอืใชช้วีติชว่งกลางวนั

ในตกึ ในทีร่ม่ ไมค่อ่ยได้เหน็เดอืนเหน็ตะวนั 

ก็มีผลกับภาวะจิตใจและอารมณ์ได้นะคะ

ไม่ทราบว่าจะมีใครเคยรู้สึกอย่างอิฉันบ้าง

หรือเปล่า ที่บางครั้งนั่งอยู่ในห้องแอร์อุดอู้

หนา้ตา่งก็ไมเ่ห็นแสงจะรูส้กึเฉาๆ ยงัไงบอก

ไมถ่กู ในประเทศแถบอากาศหนาวจะมบีาง

คนทีเ่กดิอาการซมึเศรา้ในหนา้หนาวยามที่

กลางวันสั้นมาก เขาจะต้องไปนั่งดูกล่อง

แสงทีเ่ลยีนแบบแสงอาทติยเ์พือ่ทำาใหจ้ติใจ

สบายขึ้นเลยนะคะ

 การที่เราอยู่แต่กับแสงไฟประดิษฐ์นี่

ก็มีผลต่อการนอนนะคะ นักวิทยาศาสตร์

เขาบอกคะ่วา่แสงไฟฟา้นีใ่หแ้สงสฟีา้ซึง่เปน็

แสงในชว่งเวลาเชา้ออกมาอยา่งมาก ทำาให้

นาฬิกาในร่างกายเข้าใจผิดคิดว่าตอนนี้ยัง

ไมใ่ชเ่วลาพกัผอ่น ก็เปดิปุม่ใหร้า่งกายตืน่ตวั

ตลอดเวลา ไม่ยอมง่วงหนักเข้าอาจทำาให้

กลายเป็นโรคนอนไม่หลับเอาได้นะคะ ใคร

ทีช่อบดทูวีกีอ่นนอนหรอืนัง่เลน่คอมพวิเตอร์

ยามวิกาลนี่มักจะเพลินไม่ยอมนอน เพราะ

เจ้าทีวีและคอมพิวเตอร์นี่ละค่ะตัวส่งแสงสี

ฟา้ออกมาสงูมาก เรือ่งนีอิ้ฉนัตอ้งยอมรบัคะ่

ว่าจริง อิฉันลองสังเกตตัวเองเวลาไปเที่ยว

พกัผอ่นไมม่คีอมพวิเตอรแ์ละไมไ่ดน้ัง่ดหูนงั

ดูทีวีก่อนนอน อิฉันนอนหลับได้ตามเวลา

มนุษย์ปกติ หลับสนิทและตื่นมาสดชื่น ได้

ออกไปรับแสงธรรมชาติอารมณ์ก็ดี

“แสงธรรมชาติมีผล
ต่อชีวิต และสุขภาพ

ของเราๆ ท่านๆ
 มากกว่าที่คิด”

วิธีรับแสงธรรมชาติ
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ความรู้ทั่วไป / สิงห์รักษ์โลก

GOING LIGHTER THROUGH 
WATER FOOTPRINT

ฟตุพร้ินท์น้ำ�
เรื่อง อ.สิงห์ อินทรชูโต และ รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

ที่มา: http://one-europe.info/in-brief/enough-clean-water-for-all-of-us
www.treehugger.com/clean-water/virtual-water.html

น้ำามีน้อย เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจำากัด โลกของเราแม้จะมีน้ำา
ถึง 1.4 พันล้านลูกบาศก์กิโลเมตร แต่มีน้ำาจืดอยู่เพียง 35 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตร 
หรือเพียง 2.5% ของน้ำาท้ังหมด ในขณะท่ีคนเราต้องการน้ำาเพ่ือด่ืม ทำาอาหาร และ
ชำาระล้าง 20-50 ลิตรต่อวัน และยังต้องการน้ำาอีก 2,000-5,000 ลิตรในการผลิต
อาหารต่อคน ต่อวัน แถมยังต้องใช้น้ำาในการผลิตสินค้าต่างๆ มากมาย รวมท้ัง
การก่อสร้างด้วย แล้วมีคนต้ัง 7 พันกว่าล้านคนอยู่บนโลกใบน้ี เราจะมีน้ำาเพียงพอ
สำาหรับทุกคน ทุกเมือง หรือไม่

เพราะน้ำาจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต ต่อการ

สร้างชุมชน เพาะปลูกพืช การปศุสัตว์ 

การประมง และการเพาะเลี้ยง รวมทั้ง

อุตสาหกรรมแปรรูปทั้งหลาย โดยเฉพาะ

อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่นี้ำาเปน็วตัถดุบิหลกั 

ต้องใช้น้ำาในกระบวนการผลิตมหาศาล 

ยิ่งในยุคนี้ที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญกับปัญหา

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่อาจนำาไปสู่ปัญหาฝนตกไม่

สอดคล้องตามฤดูกาล บางแห่งน้ำาท่วม 

บางแห่งเผชิญปัญหาความแห้งแล้ง ยังมี

น้ำาเน่าเสียอีก น้ำาจึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ

ความอยูร่อดของภาคอตุสาหกรรมและของ

มวลมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

ควรใช้สอยอย่�ง

ประหยัด
น้ำ�มนีอ้ย

เนื้อไก่
ลิตร/กก.4325ช็อคโกแลต

ลิตร/กก.17196 เนย
ลิตร/กก.3178

ขนมปัง
ลิตร/กก.1608 ข้าวโพด

ลิตร/กก.1222พิซซ่า
ลิตร/ถาด1259

กาแฟ
ลิตร/125 มล.132 ชา

ลิตร/250 มล.27ไวน์
ลิตร/125 มล.109

นม
ลิตร/250 มล.255

เบียร์
ลิตร/500 มล.150

ค่าเฉล่ีย

ฟุตพร้ินน้ํา

ทั่วโลก
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		 ดังเช่นในประเทศฟินแลนด์โดย

บริษัทอาหารชื่อ	Raisio	 ติดฉลากฟุต

พริ้นท์น้ำา	 เพื่อสร้างความตระหนักให้

ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก

ผู้ผลิตที่ใส่ใจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

น้ำา	โดยมีผลิตภัณฑ์แรกที่ดำาเนินการคือ	

Elovena	oat	 flakes	 ส่วนสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส	 กำาลังพิจารณาให้แสดงข้อมูล

ฟุตพริ้นท์น้ำาบนฉลากสิ่งแวดล้อมของ

ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเป็นข้อ

บังคับตามกฎหมาย	เพือ่กระตุน้ให้ผูผ้ลิต

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชน้้ำา	และใหผู้้

บริโภคพิจารณาข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำาเป็น

ปัจจัยตัดสินใจเลือกซื้อ	 และฟุตพริ้นท์

น้ำายังกลายเป็น	Green	Branding	ของ

บริษัทเหล่านี้อีกด้วย	

		 ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มมากมาย	

สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	ถือเป็นกระบอกเสียง

สำาคัญและน่าเชื่อถือในการสื่อสารเรื่อง

น้ำา	แล้วสิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จะขยับปรับ

ลดฟตุพริน้ทน์้ำา	เพือ่โลกสเีขยีวและธรุกจิ

ทีร่บัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มกนั

อย่างไรให้โลกรู้

“Let’s go lighter through 
Water Footprint the 

Singha Way”“การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำาจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสการ
ประหยัดน้ำาในการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแม่นยำา”

ปริมาณน้ำาฝน ปริมาณน้ำาจากแม่น้ำา ปริมาณน้ำาจืดที่ต้องการ
ใช้ในการเจือจางน้ำาเสียให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
น้ำาทิ้งที่จะสามารถระบายสู่

แหล่งน้ำาสาธารณะได้

จะทำายังไง หากเราอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความ
ตอ้งการใชน้้ำาเทา่ไหร ่หลายคนคงเริม่ไดย้นิคำาวา่	ฟตุพริน้ท์น้ำา	(	Water	footprint)	
ซึ่งก็คือปริมาณการใช้น้ำาจืด	(ไม่รวมน้ำาเค็ม)	 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

หรอืตัง้แตผ่ลติภณัฑ	์“เกดิจนตาย”	ครอบคลมุตัง้แตก่ารผลติวตัถดุบิ	กระบวนการผลติ	การ

กระจายสินค้า	การบริโภค	และการจัดการของเสีย	ตลอดจนการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกๆ	

ขั้นตอน	มีหน่วยเป็นปริมาตรน้ำาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์	โดยทั่วไปมีหน่วยลูกบาศก์เมตร	

(น้ำา)	ต่อตัน	(ผลิตภัณฑ์)

ประเมนิฟตุพริน้ท์น้ำาอย่างงา่ย โดยคำานวณหาคา่ปรมิาณน้ำาจาก	3	แหลง่คอื		

ตวัอยา่งฟตุพริน้ท์น้ำาของโคคาโคลา 0.5 ลติร ทีเ่มอืง Dongen ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำาต่างตื่นตัวในการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำาด้วยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้น้ำาและลดปริมาณน้ำาเสียให้น้อยลง	 รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของการ

จัดซื้อวัตถุดิบ	การตั้งโรงงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำา

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัด
น้ำาด้วยฉลากฟุตพริ้นท์น้ำา

ฟุตพร�้นท�น�ำ

1

สีเข�ยว

2
ฟุตพร�้นท�น�ำ

สีฟ�า

3
ฟุตพร�้นท�น�ำ

สีเทา

ที่มา	:	www.waterfootprint.org/Reports/
CocaCola-TNC-2010-ProductWaterFootprintAssessments.pdf

สีเทา 83%

สีฟ้า 100%

สีฟ้า 23%

สีเทา 34%+ = สีเขียว 43%

สีเทา 20%

สีฟ้า 28%

สีเขียว 52%

สีฟ้า 4%

บรรจุภัณฑ์ (7 ลิตร)

วัตถุดิบ (28 ลิตร)

(0.4 ลิตร)

ฟุตพริ้นท์น้ำา
Supply Chain

ฟุตพริ้นท์น้ำา
Operational

ฟุตพริ้นท์น้ำา
รวมทั้งหมด

(8 ลิตร)

(12 ลิตร)
(15 ลิตร)

สีเขียว 13%
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ไมเคิล บลูมเบิร์ก 

อภิมหาเศรษฐีและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก

คนที่ไม่เห็นแก่ตัวที่สุดคนหนึ่งของโลก

ข่าวว่าไมเคิล บลูมเบิร์ก ไม่ยอมรับเงินเดือนจำานวน $225,000 (เกือบ 7 ล้าน

บาท) ต่อปี ซึ่งเป็นเงินเดือนปกติของนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์ก ทางการเลย

จ่ายเงินเดือนให้เป็นจำานวน $1 ต่อปี เป็นผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจำานวน 2.7 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 83 ล้านบาท) ในช่วง 12 ปีที่เขาเป็นนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ 

นิตยสาร Forbes ได้กล่าวว่านายบลูมเบิร์กมีค่าตัวประมาณ 3 หมื่นหนึ่งพันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ รวยอันดับที่ 7 ของสหรัฐฯ และอันดับที่ 13 ของโลก มีนโยบายส่วน

ตัวที่จะให้อย่างไม่รู้จบ

นายไมเคิล รูบินส์ บลูมเบิร์ก (Michael Rubens Bloomberg) เกิดเมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485  ที่เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นบุตรของพ่อแม่

ชาวยิวเชื้อสายรัสเซียที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกาในสมัยรุ่นปู่และตา จบปริญญาตรีทาง

ด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins และปริญญาโทด้านธุรกิจจาก

มหาวิทยาลัย Harvard เข้าทำางานที่ Salomon Brothers อดีตธนาคารเพื่อการลงทุน

ดังของอเมริกา ซึ่งถูกซื้อไปเมื่อปี 2524 และนายบลูมเบิร์กก็ถูกให้ออก แต่ได้รับเงิน

ชดใช้จำานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เขาจึงก่อตั้งบริษัทขึ้นเองเพื่อการขายข้อมูลด้าน

การเงินและธุรกิจให้กับสถาบันการเงินและการธนาคาร รวมทั้งบริษัทต่างๆ ด้วย ในปี

2525 บริษัท Merrill Lynch สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ได้กลายเป็นลูกค้ารายแรกและ

ซื้อหุ้นในบริษัทของนายบลูมเบิร์ก ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ชื่อของตนเป็น Bloomberg LP เมื่อ

ปี 2530 โดยนายบลูมเบิร์กถือหุ้นใหญ่ที่ 88% ปัจจุบันขายสินค้าทางด้านข้อมูลต่างๆ

รวมถึง software ด้านการเงิน ข้อมูลการเงิน และมีเดีย เช่น นิตยสาร จดหมายข่าว

วิทยุ และโทรทัศน์ ที่ให้ข่าวแบบเจาะลึก รวมถึงข่าวธุรกิจและการเงิน ข่าวการเมือง

และข่าวกฎหมาย ให้ข้อมูลข่าวสารเร็วไวและทันต่อเหตุการณ์ มียอดขายที่ 7.92 พัน 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2.6 แสนล้านบาท) ในปี 2555

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

MICHAEL BLOOMBERG
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“เขาตั้งใจจะให้เงินที่เขามีอยู่จนหมด จะดูได้ก็ตอนวันที่เขาตาย 
เขาจะไม่เหลือเงินที่จะจ่ายค่าทำาศพของเขาเอง 
เรียกว่าให้ไม่มีวันจบ จนวันตายเลยจริงๆ”



66 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

นายบลูมเบิร์กลาออกจาก

การนำาทัพให้บริษัทเพื่อลงเล่น

การเมืองท้องถิ่นในปี 2544 และ

ด้วยกฎหมายนิวยอร์กนั้นมีข้อ

จำากัดเรื่องการรับการสนับสนุน

ทางด้านการเงินในการหาเสียง

มากมาย นายบลูมเบิร์กก็เลยไม่

รับเงินสนับสนุนเลยและใช้เงิน

ส่วนตัวซ่ึงไม่มีข้อบังคับใดท้ังส้ิน

จึงใช้จ่ายอย่างเต็มที่ไป 74 ล้าน

เหรียญ หรือประมาณ 2 พันกว่า

ล้านบาท พร้อมกับแจ้งว่า หลัง

จากที่นิวยอร์กได้ประสบกับ

เหตุการณ์ 9/11 ไป จึงควรจะ

มีนักธุรกิจเข้ามาบริหารเมือง

เพื่อจัดหาเงินทุนเข้ามาฟื้นฟู

เมือง เขาได้รับชัยชนะด้วยเสียง

ข้างมากกว่าร้อยละ 50 และรับ

ตำาแหน่งนายกเทศมนตรีแห่ง

นิวยอร์กมาอีก 3 สมัย โดยใช้เงินตัวเองหา

เสียงอีกสองครั้ง รวม 3 ครั้ง เป็นเงินกว่า 

200 ล้านเหรียญ หรือ 6,000 กว่าล้านบาท

เพิ่งสิ้นสุดชีวิตนายกเทศมนตรีไปเมื่อปลาย

ปีที่แล้ว เพราะกฎหมายห้ามลงสมัครเกิน 3

ครั้ง โดยทุกคนต้องยอมรับกันว่า ชาวเมือง

นิวยอร์กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้การนำา

ของนายบลูมเบิร์ก ผลงานเด่นของบลูมเบิร์ก

รวมถึงการขยายเศรษฐกิจให้กับเมือง ซ่ึงรวม

5 เขตด้วยกันคือ เกาะแมนแฮตตัน (Man-

hattan) บรูคลิน (Brooklyn) เดอะบร๊องซ์

(The Bronx) ควีนส์ (Queens) และเกาะสแต

เตน (Staten Island) เป็นการโชว์ให้เห็นว่า 

คนที่รวยแล้วสามารถทำางานให้กับส่วนรวม

ได้เต็มท่ีโดยไม่ต้องคำานึงถึงเรื่องการหากิน 

หรือจะมาหาผลประโยชน์ใส่ตัว แต่ต้องยอม

รับด้วยว่าเป็นสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได้ในประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว แต่กับประเทศที่ยังไม่พัฒนา

รวมถึงไทยนั้น ยังไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ

ทุกคนยังคงมองหาผลประโยชน์เข้าตัวอยู่

ไม่ว่าจะรวยหรือไม่รวยอยู่แล้ว สิ่งที่เห็นได้

ชัดเจนในผลงานเป็นทั้งเร่ืองเล็กไปเร่ืองใหญ่ 

เช่น การเก็บขยะดีขึ้นมาก การเกลี่ยหิมะใน

ช่วงฤดูหนาวก็เป็นไปด้วยดี ระบบการศึกษา

ดีขึ้นโดยทั่วไป และอาชญากรรมลดลงมาก

นายบลูมเบิร์กยังถือเป็นเพื่อนที่ดีกับ

นักธุรกิจ ด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจใน

ภาพรวม ธุรกิจส่วนใหญ่ก็เจริญเติบโตไปได้

ด้วยดี นอกจากนี้ เขายังถือได้ว่าเป็นคนแบบ

pro-choice หรือให้สิทธิของบุคคลท่ีจะเลือก

อะไรให้กับตัวเอง เขาสนับสนุนการแต่งงาน

ของคนเพศเดียวกัน สนับสนุนกฎหมายเฮียบ

กว่านี้ด้านการจัดซื้ออาวุธและได้เสนอให้เลิก

การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง แต่ก็

ถือว่าเป็นการไปขัดกับสิทธิ

ส่วนบุคคล ถึงอย่างน้ันในขณะน้ี

ร้านอาหาร บาร์ ชายหาด และ

สวนสาธารณะ ก็ไม่สามารถสูบ

บุหรี่ คนอายุตำา่กว่า 21 ก็ห้าม

ซ้ือบุหร่ี และล่าสุดห้ามสูบบุหรี่

แบบอีเล็กโทรนิคส์ e-cigarette

ในที่สาธารณะเดียวกับที่มีการ

ห้ามสูบบุหรี่จริง

ก่อนที่นายบลูมเบิร์กจะ

ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองและ

ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการ

เมือง เขายังคงให้การสนับสนุน

ทางการเงินแก่สถานศึกษาและ

มูลนิธิอีกหลายแห่งที่ต้องการ

เงินเพ่ือไปช่วยส่วนรวมจนเป็น

จำานวนนับไม่ถ้วน ขึ้นชื่อว่าเป็น

ผู้ให้ต่อสาธารณะหลักบุคคล

หนึ่งของประเทศ 

นายบลูมเบิร์กได้เคยกล่าวไว้ว่า 

เขาตั้งใจจะให้เงินที่เขามีอยู่จนหมด จะดูได้

ก็ตอนวันที่เขาตาย เขาจะไม่เหลือเงินที่จะ

จ่ายค่าทำาศพของเขาเอง เรียกว่าให้ไม่มีวัน

จบ จนวันตายเลยจริงๆ 

นี่แหละครับคือการกระทำาที่น่า

นับถือของคนที่รวยแล้วและอยากจะ

รับใช้ประชาชนด้วยการเข้าไปอยู่ใน

วงการการเมือง ทำาเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวมเลยจริงๆ 
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กรุงจาการ์ตา

8.3 
ล้านคน 9.6 ล้านคน 2.2 ล้านคน

70,000 ล้านดอลลาร์ 4,500 ล้านดอลลาร์

225,000 ดอลลาร์ N/A

Mayor นายกเทศมนตรี

ประชากร

งบประมาณประจำาปี

เงินเดือน

ตำาแหน่งผู้นำาเมือง

กรุงเทพมหานครกรุงปารีส

9 ล้านคน

2,000 ล้านดอลลาร์

N/A

10,000 ล้านดอลลาร์

N/A

22,000 ล้านดอลลาร์

143,911 ปอนด์

Governor 
ผู้ว่าGovernor ผู้ว่า Mayor นายกเทศมนตรี

Mayor 
นายกเทศมนตรี

แผนที่นิวยอร์ก

ข้อมูลเปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นของเมืองสำาคัญ

NEW
YORK
CITY

NEW
JERSEY

HUDSON RIVER

MANHATA
NN

STATEN
ISLAND

QUEENS

BROOKLYN

LONG
ISLAND
SOUND

WESTCHESTER
COUNTY

ATLANTIC OCEAN

นครนิวยอร์ก

8.3 ล้านคน

N

กรุงลอนดอน
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เรียบเรียง: ศิกานต์

ราชาผลไม้ไดเอท
แอปเปิล

ผลไม้เมืองหนาว กลิ่นหอม รสหวาน 

เนื้อแน่น ผิวเนียนเกลี้ยง รูปทรงอวบสวย 

สีสันสะดุดตา เห็นแล้วชวนให้คิดว่าหาก

รบัประทานเขา้ไปคงจะผวิสวยเดน่เชน่เดยีว

กับผิวของแอปเปิล ยิ่งมีคนกล่าวไว้ว่า “An

Apple a day keeps the doctor away” 

หมายถงึ กนิแอปเปลิวนัละผล

ทำาให้สุขภาพดีไม่ต้องไปหา

หมอ ย่ิงแสดงให้เห็นว่าแอปเปิล

มีสรรพคุณมากมายถึงขนาด

ถูกเปรียบเป็นยาป้องกันโรค

เลยทีเดียว 

คุณประโยชน์เลอค่าของ

แอปเปิล ลือช่ือมานานกว่า 

2,000 ปี เป็นที่นิยมในหมู่ชาว

ตะวันตกซึ่งเช่ือกันว่าแอปเปิล

เป็นผลไม้วิเศษเสมือน “ผลไม้

อายุวัฒนะ” ในตำานานปรัมปรา

ของชาวกรีกและโรมันเองก็

เปรียบแอปเปิลเป็น “ผลไม้แห่ง

ความรักและความงาม” เป็น

ตัวช่วยบำารุงความสวยที่ฮอต

มาแต่โบราณ จนมาถึงสมัยนี้ 

แอปเปิลยังได้รับฉายาเพิ่มมา

อีกว่า “ราชาผลไม้ลดน้ำาหนัก”

ที่จริง มีผลไม้หลายชนิดที่รับประทาน

เพื่อลดน้ำาหนักได้ ไม่ว่าสตรอว์เบอร์รี กีวี 

ฝรั่ง เกรปฟรุต อะโวคาโด แก้วมังกร แต่ที่

แอปเปลิไดร้บัความนยิม เพราะรสชาตหิวาน

กรอบ กลิ่นไม่เหม็น ให้แคลอรีต่ำา มีแหล่ง

ปลูกทั่วไปในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย ที่

สำาคัญ น้ำาตาลฟรักโตสในแอปเปิลจะถูกดูด

ซึมเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างช้าๆ ทำาให้รับ

ประทานแล้วอิ่มนาน ความอยากอาหารลด

ลง ระดับน้ำาตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นสูงเหมือน

การรับประทานขนม จึงเป็นผลไม้ที่เหมาะ

กับผู้ป่วยเบาหวานด้วย

คุณสมบัติโดดเด่นของแอปเปิล คือมี

เส้นใยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำาที่ย่อยสลาย

ง่าย ช่วยให้การดูดซึมวิตามินซีทำาได้เร็ว 

สรา้งผวิพรรณชุม่ชืน้สดใส และมคีวามพเิศษ

ของเส้นใย “เพคติน” ที่สามารถพองตัว 

ช่วยเพิ่มกากอาหารในระบบทางเดินอาหาร 

ทำาให้การขับถ่ายมีประสิทธิภาพ ชะลอ

ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำาไส้ใหญ่ เพคติน

ประกอบด้วยกรด 2 ชนิดคือกรดมาลิกและ

กรดทาร์ทาริก เป็นตัวย่อย

โปรตีนกับไขมัน ช่วยดักจับ

คอเลสเตอรอลไมใ่ห้ดูดซมึเขา้

สูร่า่งกาย ป้องกนัโรคท้ังหลาย

ท่ีจะเกิดจากคอเลสเตอรอล 

เช่น โรคหัวใจ ความดัน 

ถ้าอยากได้ประโยชน์

สูงสุดจากแอปเปิลดังกล่าว

ควรรับประทานเป็นผลสด

ทั้งเปลือก หากเลือกดื่มน้ำา

แอปเปิล ควรปั่นทั้งผลโดยไม่

ปอกเปลือก ถ้าค้ันเอาแต่น้ำา

จะได้เฉพาะน้ำาตาล ไม่ค่อยได้

สารอาหารเท่าท่ีควร อย่างไร

ก็ตาม แอปเปิลไม่ใช่ผลไม้ท่ีมี

สารอาหารสูงนักเม่ือเทียบกับ

กล้วย ฝร่ัง ส้ม สารอาหารจาก

แอปเปิลคือคาร์โบไฮเดรตและ

วิตามินซีเป็นหลัก การรับประทานแอปเปิล

อย่างเดียวเพื่อควบคุมน้ำาหนักจะทำาให้

รา่งกายขาดสารอาหาร ควรรบัประทานเน้ือ

สัตว์ไม่ติดมันและผลไม้อื่นๆ เช่นกัน เพื่อ

ให้ได้สารอาหารครบถ้วน
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1

2

3

4

เคล็ดลับผิวสวย
ด้วยแอปเปิล

สีแดง
RED DELICIOUS

รสหวาน ให้พลังงานสูง มีสาร

ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด และ

มีคอลลาเจนท่ีดีต่อสุขภาพผิว

สีเหลือง
GOLDEN DELICIOUS

ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด

โรคมะเรง็ โรคหลอดเลอืดหวัใจ 

โรคต้อกระจก

นอกจากการรับประทานแอปเปิลจะช่วย

ให้ผิวสวยจากภายในแล้ว ยังมีวิธีเสริมความ

งามจากภายนอกด้วยแอปเปิลมาฝากกันด้วย 

ลองมาดูกันว่าเขามีเทคนิควิธีอย่างไรบ้าง

	 	 ฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ� 
นำาแอปเปิลครึ่งผลไม่ต้องปอกเปลือกมา

ปั่นโดยเติมน้ำาเย็นลงไปเล็กน้อย แล้วนำามา

พอกหน้าทิ้งไว้ 20 นาทีแล้วล้างออก หรือนวด

หน้าและลำาคอด้วยเนื้อแอปเปิลสดบดละเอียด 

ผิวหน้าที่หม่นหมองจะกลับมาดูสดชื่นอีกครั้ง

	 	 บำ�รุงผิวธรรมด� 
ปอกเปลือกแอปเปิลนำาไปบดให้ละเอียด 

ผสมกับครีมเปรี้ยว น้ำามันมะกอก 1 ช้อนชา 

(หากไม่มีสามารถใช้น้ำามันข้าวโพดหรือน้ำามัน

เมล็ดทานตะวันแทน) และแป้งข้าวโพด 1 ช้อน

ชา ทาบนใบหน้าทิ้งไว้ 20 นาที จากนั้นล้าง

ออกด้วยน้ำาอุ่น

	 	 ปรับผิวให้ชุ่มชื้น 

นำาแอปเปลิครึง่ลกูปัน่กบัน้ำาผึง้ 2 ชอ้นโตะ๊ 

จากนั้นนำามาพอกหน้าประมาณ 10-20 นาที

แลว้ลา้งออกดว้ยน้ำาเยน็ จะชว่ยใหผ้วิหนา้เนยีน

นุ่มเหมือนใช้มอยส์เจอไรเซอร์ แก้อาการผิว

แหง้ลอกหยาบกรา้น รวมทัง้ชว่ยกระชบัรขูมุขน

	 	 ลดรอยด่�งดำ�

นำาแอปเปิลครึ่งลูกผสมน้ำามะนาว 2 ช้อน

โตะ๊ปัน่เขา้ดว้ยกนั นำามาพอกหนา้ นวดวนเบาๆ

ใหท้ัว่ผวิหนา้ประมาณ 5 นาท ีจะชว่ยผลดัเซลล์

ผิวเก่า ลบรอยจุดด่างดำาหรือรอยสิวให้จางลง

นอกจากนี้ยังทำาให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้น 

แอปเปิลหล�กสี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.lovefitt.com/calories-monitor/แอปเปิลสุดยอดผลไม้เพ่ือการลดน้ำาหนัก
http://www.naturerich.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539535689&Ntype=9
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000083911

สีชมพู
FUJI 

ช่วยชะลอความแก่ชรา ยับยั้ง

การเกดิฝา้ มสีารดดูซมึวติามนิ

ซี ช่วยลดอาการเลือดออก

ตามไรฟัน

สีเขียว
GRANNY SMITH 

รสออกเปรี้ยว มีน้ำาตาลน้อย 

นิยมรับประทานเพื่อควบคุม

น้ำาหนักมากที่สุด
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

 ฝาเบยีรม์ากมายหลายยีห่อ้หลากสสีนัทีเ่ราทิง้ขยะกนัอยูเ่ปน็ประจำา 

หลายคนอาจไมรู่ว้า่เราสามารถนำามาทำาเป็นของใช ้งานศลิปะ หรอืของ

ตกแต่งบ้านแบบเก๋ๆ ได้มากมาย

 DIY ฉบับนี้เราจึงขอนำาฝาเบียร์มาทำาเป็นกระดานและตัวแม่่เหล็ก 

สำาหรับแปะโน้ตหรือรูปน่ารักๆ กันค่ะ

บอร์ดแนวๆ จากฝาขวดเบียร์
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อย่างที่บอกค่ะว่า

ฝาขวดสามารถนำากลับ

มาใช้ประโยชน์ และ

สร้างความสวยงามได้

อีกมากมาย นี่เป็นเพียง

ตัวอย่างบางส่วนนะคะ 

ลองเอาไปปรับใช้กันดู 

และขอให้สนุกกับการ

ใช้ไอเดียค่ะ

1

2 3

1

2

เฟรมผ้าใบ หรือกรอบรูป

ปืนกาว

ฝาขวด

แม่เหล็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ�บอร์ด

วิธีทำ�ตัวแม่เหล็ก

เรียงฝาขวดให้เป็นตัวอักษรหรือ

ลวดลายที่ชอบ

ยิงกาวร้อนที่

ขอบฝาขวด

แปะลงไปบนพื้น

ทีละชิ้นจนครบ

ยิงกาวร้อนที่ด้าน

หลังแม่เหล็ก

ติดแม่เหล็กที่หลัง

ฝาขวดแล้วเราก็จะ

ได้แม่เหล็กพร้อมใช้

งานคู่กบักระดานคะ่

ที่รองแก้ว
ผนังเก๋ๆ สร้อยคอ

โต๊ะ
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด         

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ เชฟอาร์ต ศุภมงคล 

ศุภพิพัฒน์ เจ้าของเมนูเด็ดประจำาแมกกาซีนของเรา

ขอนำาเสนอเมนู “Beef Tongue Red Wine Stew” 

ลองมาดูกันว่ามีวิธีทำาและส่วนประกอบอะไรบ้าง

วิธีทำ�

1.�ผัดหัวหอมเล็กกับน้ำ�มันพืชพอให้เหลือง

2.�นำ�ลิ้นวัวที่หมักไว้แล้วลงผัดให้ทั่ว�(5�-�10�นาที)�

ใส่น้ำ�ต้มลิ้นให้ท่วมลิ้น� เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ�จนกว่า

ลิ้นจะเปื่อย�(ประมาณ�1�ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง)�ต้อง

คอยเติมน้ำ�ให้ท่วมลิ้นเสมอ

3.� ในช่วงที่เริ่มเคี่ยว� ให้นำาเครื่องปรุงรสแต่งรส

ให้ถูกใจ� แล้วใส่หอมใหญ่� มะเขือเทศ�ลงไปเคี่ยวให้

เปื่อยด้วย

4.�เมื่อลิ้นเปื่อย�ชิมรสให้พอดี�(ให้มีรสเปรี้ยวหวาน�

นำ�)�ใส่พอให้น้ำ�ขลุกขลิก

5.�ผัดหอมใหญ่กับผักเคลให้นิ่ม�เติมครีม�2�ช้อนโต๊ะ

ปรุงรส�พร้อมตักเสิร์ฟใส่จาน

เครื่องปรุง

•��ลิ้นวัว�1�กก.�ล้างสะอาด�ต้มน้ำ�เดือด�10�นาที�พอจับได�้

จากนั้นลอกหนังที่ลิ้น�ขูดให้สะอาด�แล้วตัดเป็นชิ้นตาม

ความต้องการ��(เก็บน้ำ�ต้มลิ้นไว้)

•� �นำ�ลูกจันทน์� 1/2�ลูก� (กะเทาะเปลือก�ฝนเป็นฝอย)�

เกลือ� 1�ช้อนชา� �พริกไทย�1�ช้อนชา�นำ�ไปเคล้ากับลิ้น

วัวให้ทั่ว�หมักทิ้งไว้ประมาณ�30�นาที

•��มันฝรั่ง�1/2�กก.��(นำ�ไปต้มแล้วผ่าเป็นผลละ�4�ชิ้น)

•��ผักเคล�(จากไร่บุญรอด)�2�ขีด�(ต้มแล้วสับละเอียด)

•��แครอต�2�หัว��(เอาไส้กลางออก�หั่นเป็นท่อน)

•��มะเขือเทศ�(ขนาดกลาง�)��3��หัว

•��หอมหัวเล็กซอยประมาณ��6-7�หัว

เครื่องปรุงรส

•��น้ำ�มันพืช��1/2��ถ้วย

•��ซอสมะเขือเทศ��2�-�3�ช้อนโต๊ะ

•��ไวน์แดง�1�ถ้วย

•��เกลือ��1��ช้อนชา��

•��โรสแมรี่และไทม์สด
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Red Wine StewBeef Tongue
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

Colour Feng Shui
ฮวงจุ้ย ด้วยการใช้สี เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

 นำ�กล่องนี้ไปว�งทับบนแปลนบ้�น

ของคุณ โดยให้ด้�นล่�ง (น้ำ�เงิน ดำ� เท�) 

ขน�นกับฝ�ผนังบ้�นด้�นเดียวกับประตู

ใหญ่เข้�บ้�นของคุณ ไม่ต้องสนใจเรื่องทิศ

นะครับ ห�กบ้�นเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็จะง่�ย

ต่อก�รว�ง แต่ส่วนใหญ่แล้วแปลนบ้�นจะ

ไม่เป็นเช่นนั้น บ�งด้�นข�ด บ�งด้�นเกิน 

กพ็ย�ย�มว�งใหเ้ตม็ทีส่ดุนะครบั เสรจ็แลว้

กห็�ของสดีงักล�่วไปประดบัประด�เสรมิไว้

ที่ส่วนของบ้�นที่ตรงกับต�ร�งสีนั้นๆ 

 คณุจะสงัเกตไดว้�่ ก�รดฮูวงจุย้จะทกั

ในเกือบทุกที่ว่�อย�่รก อย่�มีสิ่งของเกะกะ

ท�งเดิน หรือมีของที่ไม่เป็นมงคลกับต�

ล้วนแล้วก็เพื่อจะให้เอเนอร์จี หรือพลังง�น

ต�่งๆ เดนิท�งเวยีนวนอยูใ่นบ�้นไดอ้ย�่งดี

คนเร�เองก็เหมือนกัน ควรจะส�ม�รถเดิน

จ�กจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่สะดุด

หรือต้องเดินอ้อม เพร�ะไม่เป็นธรรมช�ติ

บ้�นสะอ�ดก็สร้�งคว�มสบ�ยต�ให้กับผู้

อยู่แล้วนะครับ ห�กหมั่นทำ�คว�มสะอ�ด

เกบ็ของเข�้ที ่และโยนของไมจ่ำ�เปน็ทิง้เสยี

ก็เริ่มต้นไปกว่�ครึ่งแล้ว ที่เหลือก็เสริมตรง

โน้นนิดตรงนี้หน่อย ลองดูนะครับ ผมลอง

ม�แล้ว ต้องบอกว่�หล�ยอย่�งดีขึ้นทันต�

เห็น แต่ก็อย่�ลืมด้วยว่� ชีวิตของเร�ยังมี

อย่�งอื่นที่กำ�หนดท�งเดินชีวิตของเร�ด้วย 

เช่น ชะต�กรรมและก�รกระทำ�ของเร�เอง 

สิ่งที่นำ�ม�เสนอนี้ เพียงแค่เป็นตัวช่วยหนึ่ง

ในหล�ยๆ ตวัชว่ย ทำ�ดทีกุท�งยอ่มเปน็ผล

ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วครับ 

ผมไม่รู้ว่าคนทั่วไปเขาเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยกันมากขนาดไหน แต่สำาหรับผมเองก็ต้องบอกตามตรงว่าไปตามน้ำาครับ ดูว่าคนไทยใน
สมัยนี้เขาอะไรก็ฮวงจุ้ย อะไรที่ไม่ดีก็จะโทษไปก่อน หาทางแก้แทนที่จะมองตัวเอง กลับกลายเป็นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือบ้าง เลข
ทะเบียนรถบ้าง และก็หมอดูฮวงจุ้ยบ้าง หลังสุดต้องขอยอมรับว่าผมเองก็เปลี่ยนอาจารย์ฮวงจุ้ยมาหลายคนแล้ว คนแรกจากที่
ดดูพีดูรูเ้รือ่ง ตอนนีก้ลายไปเปน็นางฟ้ามาเกดิอะไรทำานองนี ้เปลีย่นหลายคนแต่กย็งัไมถ่งึกบัไปหาพระสงฆ์นะครบั แต่หนัไปศกึษาเอง 
ลองทำาดหูมด ปรากฏวา่สิง่ทีด่จูะงา่ยไมล่กึลบัทีส่ดุกลบัดวูา่จะเวริค์สดุ เลยขอนำามาแชรก์นัเผือ่วา่ใครทีท่ำาแลว้เวริค์กจ็ะเปน็ผลบญุให้
กับผู้บอกบุญด้วยนะครับ เริ่มต้นกันง่ายๆ ที่ตารางสี 9 ช่องครับ

ประตูเข�าบ�าน

ประตูเข�าบ�าน

ประตูเข�าบ�าน

ตัวอย่างการวางตารางสี 9 ช่อง
หากไม่แน่ใจสามารถส่งแปลนบ้านมาได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th
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ด้านประตูเข้าบ้านหลัก

ตารางสี 9 ช่อง
ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง

สีม่วง ธาตุไม้

หม่ันดูแลให้สะอาด ไม่ให้รก วางต้นไม้

ท่ีมีใบทรงกลม วางส่ิงของสีม่วง หาก

มีเหรียญเงินเหลือจากต่างประเทศก็ใส่

กระปุกวางไว้แถวน้ีก็ได้ โอ่งดินเผาใส่น้ำา

ก็ได้ แต่คอโอ่งต้องเล็กกว่าลำาตัว

ครอบครัว

สีเขียว สีฟ้า ธาตุไม้

ต้นไม้เยอะๆ ดีท่ีสุด และน้ำาเพ่ือหล่อ

เล้ียงไม้ เสริมสีเขียวหรือสีดำาท่ีเปรียบ

เสมือนน้ำา ไม่เหมาะกับเหล็ก ส่ิงของ

ทรงกลม และสีขาว

ความรู้

สีน้ำาเงิน สีเขียว ธาตุไม้

วางหนังสือเพ่ือเสริมความรู้ความ

สามารถ รูปป้ันนักปราชญ์และน้ำา หรือ

สีดำา เหล็ก เพ่ือเสริมความฉลาด ความ

ไว ไม่ควรรก ไม่ควรมีบาร์ ไม่ควรมี

หนังสือพิมพ์ เพราะมีข่าวไม่ดีมากก็จะ

ไม่ค่อยดีต่อเร่ืองของความรู้

ชื่อเสียง

สีแดง ธาตุไฟ

วางเทียน โคมไฟ สีแดงจะเสริมช่ือเสียง

ให้ดี ไม้หรือต้นไม้ท่ีมีดอกสีแดงก็ดี วาง

รูปคนท่ีคุณช่ืนชม หรือของแหลมทรง

สามเหล่ียม ไม่เหมาะกับส่ิงของสีดำา

หรือส่ิงของท่ีไม่ใช่ตัวคุณหรือกระจก 

เพราะเป็นน้ำา จะดับไฟเอา 

สุขภาพ/จุดศูนย์กลาง

สีทอง ธาตุดิน

เหมาะกับต้นไม้ หรือส่ิงของท่ีทำาจากดิน 

สีแดง สีทอง และส่ิงของทรงสามเหล่ียม 

เสมือนไฟ หรือวางโคมไฟไปเลย

การงาน

สีดำา ธาตุน้ำา

สีดำา เทา น้ำาเงินแก่ กระจก แก้ว เหล็ก 

และทรงกลม เหมาะสมมาก วางของท่ี

เห็นว่าแทนความท่ีสุดของงานท่ีเราทำาอยู่

หรือท่ีเราอยากทำา ไม่ควรมีของเกะกะ 

ควรดูแลให้สะอาดตลอดเวลา หากเป็น

ประตูหน้า ควรมีรูปทรงท่ีหนักแน่นแต่

เชิญชวน ต้นไม้ก็ดี และสิงโตเฝ้าประตู

ความรักและชีวิตแต่งงาน

สีชมพู สีแดง ธาตุดิน 

วางเทียน กระจก ส่ิงของโรแมนติก เพ่ือ

กระตุ้นเร่ืองความรักให้กับคุณและคู่ ถ้า

ยังไม่มีคู่ก็เสริมจุดน้ีด้วยรูปหัวใจ 

วางส่ิงของท่ีเป็นคู่ เช่น คู่นก คู่เต่า 

คู่แมว ห้ามวางรูปภาพท่ีไม่เป็นมงคล

หรือของหักพัง

บุตรและความคิดสร้างสรรค์

สีขาว สีเหลือง ธาตุเหล็ก

เหมาะกับส่ิงของทรงกลม ต้นไม้

ควรใส่ในกระถางทรงกลม ส่ิงของทำา

ด้วยเหล็ก ทีวี ของเล่น เคร่ืองเสียง 

เป็นส่วนท่ีควรมีเสียงสนุกสนาน 

ไม่เหมาะกับของสีแดง 

ความช่วยเหลือและการเดินทาง

สีเทา ธาตุเหล็ก

วางรูปภาพคนที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้ 

เช่น พ่อแม่พีน้่อง รูปป้ันนางฟ้าหรือรูป

ทางศาสนา กระด่ิง น้ำา และรูปภาพ

สถานท่ีท่ีคุณอยากไป หรือโปสการ์ด 

ต๋ัวเคร่ืองบิน หนังสือท่องเท่ียว
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แนะนำ�

แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> ตั้งวง หนังเล็กคุณภาพใหญ่

ลายเส้นสีเทาบางเบาสวยสะอาด จากผลงานการวาดของมุนิน สาย

ประสาท นักวาดลายเส้นรุ่นใหม่ที่ลองเชิงผลงานในสังคมออนไลน์ และได้รับ

ความนิยมล้นหลาม จุดประกายให้สำานักพิมพ์จำ้าอ้าว ชักชวนนักวาดสาว

ให้มาออกหนังสือจนเกิดการ์ตูนชุดมุนินฺ การ์ตูนชีวิต ที่ได้รับการขนานนาม

ว่าเป็นการ์ตูนรัก เศร้า เหงา ซึ้ง แห่งยุค โดยหยิบยกเรื่องราวความสัมพันธ์

ของครอบครัวหรือเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นทุกวันจนบางครั้งอาจถูกลืมเลือน

หรือมองข้าม นำามาเล่าในมุมมองที่ทำาให้ระลึก ตระหนัก กระทั่งเตือนใจ

ได้อย่างอบอุ่นซาบซึ้ง ไม่เครียด เรียกรอยยิ้มและนำ้าตาเสมือนอ่านนิยาย

ซึ่งคนอ่านจะอินง่ายเพราะเป็นเรื่องราวใกล้ตัว จัดเป็นเสน่ห์ที่หายากในหมู่

การ์ตูนไทยซึ่งส่วนใหญ่ออกแนวล้อเลียนเสียดสี การ์ตูนชุดนี้ยังได้รับการ

ออกแบบเป็นพิเศษให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีรูสำาหรับสอดนิ้วเพื่อความ

สะดวกในการพกพา

Comic >> มุนินฺ ปรากฏการณ์การ์ตูนไทย

ภาพยนตร์ม้ามืดที่กวาดรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 23 

และฝากชื่อไว้ในเทศกาลหนังระดับโลกที่เยอรมนีและ

ฮ่องกง ไม่ได้มีการโปรโมทใหญ่หรือใช้นักแสดงชื่อดังเป็น

จุดขาย แต่ใช้ตลกร้ายขำาไม่ออกที่กำาลังเกิดขึ้นในสังคมไทย

มาตั้งคำาถามและอาจจะถึงขั้นปล่อยหมัดฮุกใส่คนไทย

บางคนจนจุก “ตั้งวง” สร้างขึ้นจากเงินทุนของสำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เนื้อหาเกี่ยว

กับ “ความเป็นไทย” สอดแทรกเรื่องราวการเมืองไทยไว้

เป็นฉากหลัง ดำาเนินเรื่องกึ่งเรียลลิตี้โดยเด็กวัยรุ่น 4 คนที่

ต่างบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแก้ปัญหาชีวิต และจำาต้อง

ฝึกฝนรำาไทยเพื่อไปแก้บนในที่สุด มองผิวเผินเหมือนเป็น

หนังวัยรุ่นธรรมดา แท้จริงแฝงการเสียดสีจ้ีใจดำาคนในสังคม

อย่างแยบยลมีสีสัน กลายเป็นจุดเด่นสำาคัญที่ทำาให้คงเดช

จาตุรันต์รัศมี ผู้กำากับหนังเรื่องนี้ พา “ตั้งวง” ไปสู่รางวัล

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
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มิวเซียมสยามเปิดตัวนิทรรศการ “ค้าของป่า” ครั้งแรกในเมืองไทย เป็น

นิทรรศการกลางแจ้งที่นำาความน่าสนใจในธุรกิจการค้าของป่าสมัยอยุธยาที่

สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ และเป็นธุรกิจขับเคลื่อนโลกในอดีต มาเป็น

โมเดลต้นแบบให้ช่วยกันถอดรหัสการเลี้ยง การเพาะปลูก การแปรรูปของป่า

ให้กลายเป็นสินค้ามีมูลค่าอย่างไม่รู้จบ ตามแบบภูมิปัญญาของคนสมัยอยุธยา

โดยพื้นที่การเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 8 โซนคือ โซนค้าช้าง โซนค้ากวาง โซน

ค้าฝาง โซนค้าสี โซนค้ากลิ่น (ไม้หอม) โซนค้ายา (สมุนไพร) และโซนค้ารส

 (เคร่ืองเทศ) เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2557

กิจกรรมภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เลือกสรรศิลปะการแสดงชั้นนำาจากทั่วทุกมุมโลกมานำาเสนอ

เพื่อมอบความบันเทิงและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้ผู้ชมชาวไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์

วฒันธรรมแหง่ประเทศไทยเพยีงปลีะครัง้เทา่นัน้ โดยในปนีีจ้ดัแสดงระหวา่งวนัที ่

13 กันยายน - 26 ตุลาคม 2557 โหมโรงการแสดงรอบแรกจากคณะอุปรากรที่

ดีที่สุดของอิตาลีกับการแสดงชุด ดอน จีโอวานนี (Don Giovanni) ที่มาพร้อม

นักร้องนักแสดงโอเปร่าและวงออร์เคสตรากว่าร้อยชีวิต ร่วมด้วยชุดการแสดง

ระดับโลกอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

สหภาพดนตรี

TB TUNGBEER 

ถังเบียร์ 

(ภูริวัชร์ ธีระชาติ)

ชายหนุ่มผู้มาพร้อมท้ัง

การร้องการเต้น แจ้งเกิด

จากเวที AF10 สามารถ

คว้าแชมป์มาครองด้วย

คะแนนโหวตท่วมท้นจาก

มหาชน วันน้ีเขาคือส่วน

หน่ึงในครอบครัวสหภาพดนตรี ประเดิม Single แรกไปแล้ว

กับเพลง “โลกมันกลม” จากอัลบัม AF10 รักและขอบคุณ 

และก้าวต่อไปในฐานะ Dance Idol คนใหม่ของเมืองไทย

ในแนว Street Dance ท่ีน่าจับตามอง

Nann นัน 

(สุนันทา ยูรนิยม)

สาวห้าวหน้าหวานจาก

เวที AF10 ผู้เดินตาม

ความฝันการเป็นนักร้อง 

ผ่านการประกวดมาแล้ว

หลายเวที ในท่ีสุดก้าวเข้า

มาเป็นศิลปินสังกัดสหภาพดนตรีกับ Single “ขอให้มันจริง” 

จากอัลบัม AF10 รักและขอบคุณ และสานต่อความฝันการ

เป็นศิลปินต่อไปในลุคสาวห้าวสดใส  รักในเสียงเพลง และ

พร้อมจะย้ิมให้กับเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต

Tayme เทม 

(เมธี ทับทิมทอง)

หนุ่มอีกคนท่ีแจ้งเกิดจาก

เวที AF10 ในตำาแหน่ง

รองแชมป์ เขาเกิดและ

เติบโตในประเทศอังกฤษ

มา 20 กว่าปี ความฝัน

ของเขาท่ีกลายเป็นความจริงไปแล้วคือการเป็นนักร้อง เปิด

ตัวกับ Single “You’ll never be alone” จากอัลบัม AF10 

รักและขอบคุณ ด้วยสไตล์นำา้เสียงเท่ๆ มาดเซอร์ ทำาให้เขา

เป็นศิลปินท่ีมีเสน่ห์กับสาวๆ ทุกวัยได้ไม่ยาก

>> แนะนำ�ศิลปิน

Show >> มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี

นานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

Exhibition >> คา้ของปา่ ถอดรหสัอยธุย�โมเดล
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Museum >> พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์

และแหล่งการเรียนรู้ 20 แห่ง เปิดตัวกิจกรรม มิวส์ พาส (Muse Pass)

เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เที่ยวให้รู้ ดูให้คุ้ม” เชิญ

ชวนคนรุ่นใหม่ หันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น

เพียงมีพาสปอร์ต Muse Pass เล่มเดียวในราคา 199 บาท ก็สามารถ

เที่ยวได้จุใจถึง 20 พิพิธภัณฑ์ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อาทิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว  พิพิธภัณฑ์ศิริราช พระราชวังพญาไท หอศิลป์ร่วมสมัย 

ราชดำาเนิน พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย บ้านสัตว์ประหลาดสยาม พิพิธ

ภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส เป็นต้น โดยนิทรรศการที่น่าสนใจใน

ช่วงนี้ ได้แก่ นิทรรศการ “วันแม่” 12 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2557 ที่

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศการ “ท่าเตียน” 30 กันยายน 2557-1 

กุมภาพันธ์ 2558 ที่มิวเซียมสยาม ซึ่งพาสปอร์ต Muse Pass สามารถ

ใช้ได้ถึงเดือนมีนาคม 2558 มีวางจำาหน่ายแล้วที่ Thai Ticket Major

หรือพิพิธภัณฑ์ท่ีร่วมโครงการ หมดเขตจำาหน่ายบัตรส้ินเดือนธันวาคม

ศกนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 225 2777 ต่อ 123 

บ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี ในซอยองครักษ์ 13 

ถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร ที่จริงเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม

ดอกไม้เพียงแห่งเดียวของโลก เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณสกุล

อินทกุล ศิลปินจัดดอกไม้ระดับนานาชาติผู้มีความใฝ่ฝันอยากร่วม

สืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านดอกไม้ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

ชิ้นงานมากมาย ภาพถ่ายดอกไม้ที่รวบรวมมาจากหลากทวีปหลาย

วัฒนธรรมที่คุณสกุลได้ไปสัมผัส ภาพถ่ายโบราณงานดอกไม้ไทยใน

อดีต รวมถึงหอจัดแสดงงานไม้ดอกมงคลที่ปลูกตามความเชื่อไทย

โบราณ ซึ่งคุณสกุลลงทุนปลูกขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด และยังมีเวิร์คชอป

สอนการจัดดอกไม้ ทำาพานพุ่ม ทำากระทง สำาหรับเยาวชนที่สนใจ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของผู้เข้าชมทั่วไปเสียค่าบัตรเข้าชม 150

บาท พร้อมมัคคุเทศน์นำาชมและให้ความรู้ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น

หรูหราด้วยไม้ดอกสีสันสวยงาม 

Special >> Muse Pass บัตรเดียว เที่ยวฟรี 20 พิพิธภัณฑ์
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บันเทิง / เล่าสู่กันฟัง

“      ”
ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง หันฝ่ามือออก 

สัญลักษณ์ V sign ย่อมาจาก Victory แปลว่า ชัยชนะ 

วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มักกล่าวคำา

ปราศัยพร้อมชูสัญลักษณ์ V sign เพื่อประกาศชัยชนะ

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่ห้าม

หันฝ่ามือเข้าจะกลายเป็นคำาหยาบแบบโชว์นิ้วกลางของ

อเมริกัน แต่คนไทยและคนเอเชียมักหมายถึง “สู้โว้ย” 

ไขว้นิ้วกลางเหนือนิ้วชี้

สัญลักษณ์ “กางเขน” ในศาสนาคริสต์ 

คือไขว้นิ้วลักษณะเหมือนไม้กางเขน 

อธิษฐานขอให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็น

เรื่องดี หรือมีความหมายเชิง “ฉันขอให้

เป็นอย่างนั้นเถิด” แต่สำาหรับพวกเด็กๆ 

มักจะไขว้นิ้วเวลาที่อยากจะหลบเลี่ยง 

ไม่อยากทำาบางสิ่ง

ชูนิ้วโป้ง 

สัญลักษณ์ Thumbs up โดยทั่วไปแปลว่า ยกย่อง 

ยอดเยี่ยม ในโซเชียลมีเดียจะหมายถึง “ถูกใจ” ให้

คนมากระหนำ่ากดไลค์ ในทางกลับกัน ถ้าควำ่านิ้ว

โป้งลงจะหมายถึง “แย่มาก” หรือดิสไลค์ ไปโดย

ปริยาย ส่วนในเมืองไทย เด็กๆ โป้งใส่กันแปลว่า 

“โกรธแล้วนะ”

ชูนิ้วกลาง ฝ่ามือเข้า

สัญลักษณ์ “เหยียดหยาม” ที่เก่าแก่

เกือบ 2,000 ปี ในยุคโรมัน นิ้วกลาง

เป็นตัวแทน “อาวุธเพศชาย” ที่เชื่อว่า

ใช้ต่อต้านสิ่งชั่วร้าย ชูนิ้วกลางให้ใคร

แปลว่าคนนั้นคือสิ่งอัปมงคล ปัจจุบัน 

การชูนิ้วกลางถือเป็นการด่าหยาบ

คายและผิดกฎหมายในบางประเทศ

ชูนิ้วโป้ง นิ้วชี้ เป็นตัว L

สัญลักษณ์ L ย่อมาจาก Loser แปลว่า คนขี้แพ้ 

ตามความหมายของประเทศที่ได้รับอิทธิพลอเมริกัน 

ในอิตาลีจะแปลว่าไม่ดี แย่มาก แต่ถ้าควำ่ามือลง หัน

ฝ่ามือเข้า พวกฮิพฮอพนิยมทำาเพื่อความเท่ ขณะที่

คนไทยมองเป็นเครื่องหมาย “ถูกต้องนะคร้าบ”        

นิ้วมือสัญลักษณ์
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ชูนิ้วชี้ นิ้วก้อย แบบขาร็อค

สัญลักษณ์ Devil’s Horn เขาของซาตาน ในยุโรปสมัย

ก่อนจะหมายถึงพวกนอกรีต บูชาซาตาน แต่เดี๋ยวนี้

นิยมในหมู่ขาร็อค โดยเฉพาะแนวเพลงเฮฟวี่เมทัลที่มี

ดนตรีรุนแรงหนักหน่วง ด้วยเพลงแนวนี้ส่วนใหญ่ว่า

ด้วยรัก โลภ โกรธ หลง มุมดาร์คๆ ของมนุษย์

ชูนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วก้อย 

สัญลักษณ์ “ไอเลิฟยู” ชู 3 นิ้ว 

มีที่มาจากอักษรภาษาอังกฤษที่

คนหูหนวกใช้สื่อสารเป็นภาษามือ 

วิธีบอกรักให้ถูกขั้นตอน เริ่มจาก

ชูนิ้วก้อยเป็นรูปตัว I ตามด้วยนิ้ว

โป้งเป็นรูป L ตบท้ายด้วยนิ้วชี้เป็น

รูป Y กลายเป็น “I Love You” รัก

นะจุ๊บ จุ๊บ

ดีดนิ้ว

สัญลักษณ์ “ไอเดียกระฉูด” ดีด 1 ครั้ง 

หมายถึง คิดออกแล้ว ดีดหลายครั้ง หมาย

ถึง กำาลังคิดอยู่ แต่ถ้าเดินๆ อยู่แถวละติน

อเมริกาแล้วคนข้างหลังดีดนิ้วใส่ แปลว่า “คุณ 

ช่วยเดินเร็วๆ หน่อย” อย่างไรก็ตาม ประเทศ

ส่วนใหญ่มองว่าการดีดนิ้วไม่สุภาพนัก   

ปลายนิ้วโป้งชนปลายนิ้วชี้ กางนิ้วที่เหลือ 

สัญลักษณ์ OK ในวัฒนธรรมอเมริกัน 

แปลว่า ตกลง เห็นด้วย แต่ไม่ใช่ทุกประเทศ

ที่โอเคกับสัญลักษณ์นี้ ในเยอรมนีมี

การใช้แทนผู้ชายชอบผู้ชาย ประเทศใน

แถบเมดิเตอร์เรเนียนและบราซิล ถือเป็น

สัญลักษณ์หยาบคายพอๆ กับชูนิ้วกลาง 

ชูนิ้วชี้ 

สัญลักษณ์ “นัมเบอร์วัน” มักหมายถึงเลข 1 หรืออีก

นัยหนึ่งคือบอกให้อีกฝ่ายหยุดก่อน รอสักครู่ ถ้าชูนิ้ว

ชี้แล้วขยับนิ้วไปมา แปลว่า อย่านะ (เตือนสติ) ถ้ายกมา

ใกล้ริมฝีปาก แปลว่า “จุ๊ จุ๊ เงียบก่อน” แต่การชูนิ้วชี้ใน 

บางประเทศก็ถือว่าหยาบคายเช่นกัน

ภาพ: artqse
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

“ต๊ิก”

เจษฎาภรณ์ ผลดี
นักแสดง พิธีกร นายแบบ

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “สมอง” 

อาหารจานโปรดคือ? “ข้าวไข่เจียว” คุณ

รู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อ? “ตอนนี้” ช่วง

เวลาในอดีตที่คุณคิดว่าเป็นช่วงเวลา

ที่คุณอยากกลับไปแก้ ไขที่สุด คือ? 

“ม.ปลาย” คุณกลัว? “กลัวคำาถามที่

ตอบไม่ได”้ บคุคลทีค่ณุชืน่ชมมากคอื

ใครและเพราะอะไร? “พี่อุ๋ย นนทรีย์

เพราะพี่เขามีความพยายามมากกับ

การชวนผมเข้ามาเล่นหนังเรื่องแรก 

ถ้าไม่มีเค้าวันนั้น ก็ไม่มีผมในวันนี้”

หนังสือหรือนิตยสารที่คุณชอบ

อ่าน คือ? “อสท.” สิ่งที่ดีที่สุดใน

ตัวคุณ คือ? “เลือดดีๆ ̂ ^” สิ่งที่

แย่ที่สุดในตัวคุณ คือ? “นอกจาก

เลือดดีๆ แล้วทุกอย่างแย่หมดเลย 

555” นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าแย่

ที่สุด? “มักง่าย” นิสัยแบบไหนที่คุณ

คิดว่าดีเป็นเลิศ? “ซื่อสัตย์” คุณประทับ

ใจกับ? “คำาพูดดีๆ เพราะๆ” คุณอยาก

ทำาอะไรก่อนตาย? “ทำางานครับ” สถานที่ที่

คุณมักไปเป็นประจำา คือ? “ป่า” ความใฝ่ฝัน

วัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร? “Super Hero” 

ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร? “Spider 

Man (ขอเล่นบทอย่างนี้ซักสองตัว)”
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