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วันที่ 18 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดงานนิทรรศการ
“ภิรมย์ภาพภักดี” งานแสดงภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ถ่ายทอดผ่านเลนส์กล้องของนายจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี
ซึ่งได้เคยถวายงานตามเสด็จ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง
ภายในงานยังได้เปิดตัวหนังสือ “ภิรมย์ภาพภักดี” หนังสือ
ภาพถ่าย โดยนายจำ�นงค์ถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์จริง
กว่า 30 ปี เปิดเรือ่ งราวทีไ่ ม่เคยเผยทีไ่ หนมาก่อนให้คนรุน่ หลังได้
ซึมทราบ ด้วยภาพที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์
หน้าหนึง่ ทีค่ นไทยควรเห็นและศึกษาไว้ทงั้ สิน้ ในส่วนของรายได้
จากการจำ�หน่ายหนังสือภิรมย์ภาพภักดีทั้งหมด จะนำ�ขึ้นทูล
เกล้าถวายฯ โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด นิทรรศการจัดแสดง
ระหว่างวันที่ 18-24 ส.ค. ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน
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Contributors
นักเขียนรับเชิญ
ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สถาปนิกหัวใจ Eco จากศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และ Scrap Lab คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ UPCYCLING ของสำ�นัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำ�นัก
งานนวัตกรรมแห่งชาติ

เชฟอาร์ต - ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์
ครูสอนทำ�อาหารทีโ่ รงเรียนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้กับ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ปัจจุบันดูแลเมนูอาหาร
และฝึกอบรมเชฟที่ร้านภูภิรมย์ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและออกแบบเมนูอาหารให้กับอีก
หลายร้าน

นายไผ่ - จตุรงค์ ใยเทศ
เรือ่ งเล่าจากคนทางบ้านพร้อมภาพสวยๆ ฉบับนี้ มา
จากเจ้าหน้าที่ IT Support แผนก IT Infrastructure ฝ่าย
งานสำ�นักงานสารสนเทศ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
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บทบรรณาธิการ

ขอคำ�แรก

มีคนเคยมาถามผมว่ามีแบรนด์ไทย
ใดบ้างที่ถือว่าเป็นแบรนด์อินเตอร์แล้ว ก็
นั่งถกกันอยู่หลายคนครับ บ้างก็ว่าสาย
การบินไทยอินเตอร์ แต่บางคนก็ไม่ยอม
นับเพราะถือเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสาย
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
หลังได้มกี ารทำ�กิจกรรมต่างๆ ในต่างประเทศ ทัง้ ใกล้บา้ นและไกล
บ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คนต่างชาติก็เข้ามาในประเทศไทยมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต้องพูดถึงคนที่มาเที่ยวไทยในยุค 1970 และ 1980
ก็คงว่าได้ว่าเป็นแบรนด์ไทยทีช่ าวต่างชาติคุ้นเคยพอสมควร และ
ในระยะหลังได้มกี ารจับมือกับแบรนด์ดงั ๆ ในต่างประเทศมากขึน้
ก็เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของฝรั่งมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ในส่วนของสนาม
ฟุตบอล ก็ได้มีการโฆษณามากว่า 10 ปีแล้ว ตามรอบขอบสนาม

ฟุตบอลทั่วประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะเริ่ม
มาจับมือกับแบรนด์ดังระดับอินเตอร์อีก
หลายแบรนด์ มีแบรนด์ใดบ้างตามอ่าน
กันได้ที่หน้า 32 นะครับ
ทางบริษัทได้ออกแคมเปญ “แค่คุณ
เปิด...โลกก็เปลี่ยน” ออกมา โดยนำ�ทั้ง 5
คู่ผู้ชนะการตัดสินของกรรมการไปเกาะกาลาปากอส เป็นสถานที่
ทีไ่ ม่ได้ไปกันง่ายๆ เลยขอตามไปดูเป็นตอนๆ ครับ ตอนที่ 1 เกีย่ ว
กับการเตรียมงานของกลุ่มกาลาปากอส ตอนที่ 2 ในฉบับหน้าจะ
เป็นผลการเยือนเกาะ มีเรื่องเล่าสนุกๆ แน่นอน และตอนที่ 3 จะ
ตามไปดูกลุ่ม Singha World of Speed ที่ต่อยอดแคมเปญพาผู้
โชคดี 4 กลุ่มไปชมการแข่งขันรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศ
สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น สเปน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถติดตาม
รายละเอียดโครงการได้ที่ www.singhadiscovers.com และ
www.singhaworldofspeed.com ครับ
ส่วนบุคคลที่น่าสนใจในฉบับนี้เป็นอดีตนายกเทศมนตรีของ
นครนิวยอร์ก เขาดังเพราะไม่ยอมรับเงินเดือนจากรัฐ แถมยังใช้
เงินส่วนตัวทำ�กิจกรรมหลายอย่าง น่าสนใจพอควร น่าจะรับมา
เป็นแบบอย่างสำ�หรับผู้ที่มีเงินแล้วผันตัวมาเป็นข้าราชการรับใช้
ประชาชน และรับใช้จริงๆ สร้างให้นครนิวยอร์กเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้น
อีก เพราะลดอาชญากรรมและเปลี่ยนถิ่นที่ไม่ค่อยจะน่าอยู่นักใน
อดีตให้เป็นที่ปลอดภัยในปัจจุบัน ก็ลองอ่านดูกันนะครับ
-สรวิช ภิรมย์ภักดีSINGHA MAGAZINE
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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

สิงห์อาสา ช่วยเหลือชาวเชียงราย
อย่างต่อเนื่อง

@ เชียงราย l 22 พฤษภาคม -10 กรกฎาคม 2557

สิงห์อาสายังให้ความช่วยเหลือชาวจังหวัดเชียงราย
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง โดย
ลงพื้นที่พร้อมนักศึกษาในเครือข่ายตามสถานที่ต่างๆ
ที่ได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมาได้เข้าไปที่อ.ห้วยส้าน
ยาว โรงเรียนดงมะดะ โรงเรียนอบต.ทรายขาว โรงเรียน
เชียงรายปัญญานุกูล

10

SINGHA MAGAZINE

ขอนแก่นบริวเวอรี่ จัดกิจกรรม Road
Show KKB

Holi One Music festival 2014
มหกรรมดนตรีทั่วเกาะอังกฤษ

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด มีเจตนารมณ์ที่ดีในการจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ Road Show KKB ตาม “โครงการบ้าน วัด
โรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กร ชุมชน และภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ งทุกปี

“เบียร์สงิ ห์” ในฐานะ Brand Partner และ Official Beer Partner ของงานสตรีทและมหกรรมดนตรี “Holi One Music Festival
2014” ได้ร่วมเดินสายจัดกิจกรรมสุดมันตามสถานที่ตา่ งๆ ถึง 18
แห่งทั่วเกาะอังกฤษ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผา่ นมา

@ ขอนแก่น l มิถนุ ายน - กรกฎาคม 2557

@ ประเทศอังกฤษ l มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

โครงการสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน
เริ่มขึ้นแล้ว
@ ทั่วประเทศ l มิถุนายน - ตุลาคม 2557

เดินทางเข้าสู่ปีที่ 3 กับโครงการ “สิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนา
ชุมชน” โครงการที่เปิดรับการออกค่ายพัฒนาชุมชนจากน้องๆ
ตัวแทนสถาบันราชภัฏทัว่ ประเทศทีม่ หี วั ใจสิงห์และมีจติ อาสา โดย
จะเปิดรับตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2557 นี้
SINGHA MAGAZINE
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WNB/BAB จัดสัมมนา Singha team
ร่วมกัน
@ เพชรบุรี l 14 - 15 มิถุนายน 2557

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด และบริษัท บุญรอดเอเซีย
เบเวอเรช จำ�กัด จัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานทั้ง 2 บริษัทร่วมกัน
รวมแล้วกว่า 400 คน ในหลักสูตร “การชนะอุปสรรคด้วยทีมเวิร์ค”
โดยเชิญ อ.จตุพล ชมภูนิช มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความ
รักในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคี และพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ในทักษะการทำ�งานร่วมกัน

กินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ

@ กรุงเทพมหานคร l 18 - 22 มิถนุ ายน 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ร่วมกับสำ�นักงานเขตบางขุน
เทียน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) และชมรม
ร้านอาหารทะเล จัดงาน “กินปู ดูทะเลกรุงเทพฯ” ณ สวน
พักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ของดี
เขตบางขุนเทียน กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจำ�หน่าย
อาหารทะเลสด ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน สินค้าของดีเขต
บางขุนเทียนและกลุม่ กรุงธนใต้ การประกวดทำ�น้�ำ จิม้ อาหาร
ทะเล แข่งขันกินหอย แข่งขันชกมวยตับจาก เป็นต้น
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การแข่งขันซันโวบาสเกตบอล

@ กรุงเทพมหานคร l 14 มิถนุ ายน - 14 กันยายน 2557

ฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมการตลาด จัดโครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล เป็นกิจกรรมสนับสนุนการออกกำ�ลังกายของ
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

โครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติ
คีตราชา
@ กรุงเทพมหานคร l 26 มิถุนายน 2557

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
ด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประจักษ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ได้จัดทำ�โครงการผลิตสื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “คีต
ราชา” โดยจัดงานแถลงข่าว ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์
ซีซนั่ กรุงเทพฯ งานนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี
พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปราโมช มาเป็นประธาน
และเป็นผู้อำ�นวยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงโดยวง
ดนตรีโปรมูซิกา

งานประเพณีผีตาโขน

@ เลย l 27 - 29 มิถุนายน 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 3 ร่วมกับททท.
สำ�นักงานเลย จัดงานประเพณีแห่ผีตาโขน การ
ละเล่นที่เป็นประเพณี จัดขึ้นบริเวณวัดโพนชัย
อำ�เภอด่านซ้าย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
บุญประเพณีใหญ่ทเี่ รียกว่า “งานบุญหลวง” หรือ
“บุญผะเหวด” บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุก
สนานครื้นเครง มีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาด
ลวดลายทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีงานบุญบั้งไฟ
ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมือง และถือเป็น
ประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

เทศกาลกินผัดไทยไหว้พระสมเด็จเกศไชโย
@ อ่างทอง l 28 - 29 มิถุนายน 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขต อ.ไชโย จัดแข่งขันการทำ�ผัดไทย มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
จำ�นวน 20 ทีมจากทุกอำ�เภอของจังหวัดอ่างทอง ใช้วิธีตัดสินด้วย
การให้ผู้ร่วมชมงานเป็นกรรมการ โดยทุกคนได้รบั แจกคูปองคนละ
หนึ่งใบและชิมผัดไทยของทุกทีม ทีมใดรสชาติอร่อย ก็ให้ผู้เข้าร่วม
งานนำ�คูปองใส่กล่องที่จัดเตรียมไว้ ทีมใดได้รับคูปองมากที่สุดจึง
จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมกันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ยังแสดงฝีมือการปรุงผัดไทยเพิ่มความ
สนุกสนานภายในงาน
SINGHA MAGAZINE
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บลูพันช์
รสชาติใหม่จากซันโว

@ ทั่วประเทศ l กรกฎาคม 2557

นํ้าดื่มสิงห์ เปลี่ยนขวดใหม่
@ ทั่วประเทศ l กรกฎาคม 2557

น้ำ�ดื่มสิงห์เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ทันสมัยมากขึ้น ปรับเป็นขวดพลาสติกกลม มีความ
แข็งแรง จับถนัดมือ และเสริมเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีต่ า่ งจากยีห่ อ้ อืน่ ๆ โดยนำ� sub graphic
ของสิงห์มาเป็นลวดลายขวด นอกจากรูปลักษณ์ภายนอก จุดเด่นของน้ำ�ดื่มสิงห์ขวดใหม่
นี้ยังมีฝาแบบบิดที่สามารถเปิดดื่มง่าย มี cap seal ที่แกะออกง่าย ที่สำ�คัญยังรักษา
มาตรฐานน้ำ�ดื่มสะอาด น้ำ�ดื่มสิงห์ ที่ทุกคนวางใจ
ฝาแบบบิดที่สามารถ
เปิดดื่มง่าย

ฉลากแบบใหม่

เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวออกรสชาติ
ใหม่ “บลูพันช์” สีฟ้าสดใสในขวดแก้วที่
ยังไม่เคยมีมาก่อนในท้องตลาดเมืองไทย
กลุม่ เป้าหมายคือผูเ้ สียเหงือ่ จากการทำ�งาน
และผู้ที่ชอบออกกำ�ลังกาย ดื่มอร่อยสดชื่น
มี คุ ณ สมบั ติ ช ดเชยการสู ญ เสี ย น้ำ � ของ
ร่างกาย จำ�หน่ายแล้ววันนี้ ราคาขวดละ
10 บาท ที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

sub graphic ของสิงห์
มาเป็นลวดลายขวด

น้ำ�ดื่มสิงห์ขวดใหม่

330 ml
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500 ml

750 ml

1500 ml

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

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและผู้อำ�นวยการ
สายกลยุทธ์และนโยบายองค์กร บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร MDP
(Management Development Program) แก่ผู้บริหาร
ระดับกลางจำ�นวน 45 คน หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดย บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางมีความเข้าใจกิจกรรมพื้นฐานการดำ�เนินการทางธุรกิจใน
ทุกกิจกรรม และสามารถประสานแต่ละกิจกรรมให้เกิดการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อทุกหน่วยงานของบริษัทได้

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

สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จัดงาน “SINGHA S-treet
ชีวิตนี้ ต้องมีสิงห์ ละ ปะ” ณ จุดชมวิวชายหาด
ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี งานนี้เปลี่ยนจุดชมวิวริม
ทะเลให้เป็นจุดชมงานอาร์ต โดยผู้ร่วมงานจะ
ได้เสพงานศิลป์ทั้งงานรางวัล งานหนังสั้น งาน
วาด งานโฟโต้ชอ้ ป ของทำ�มือ และยังได้สนุกสุด
มันกับวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นและเด็กแนว ไม่ว่า
จะเป็นวง Cocktail  Tattoo Colour  Greasy
Cafe และ Scrubb

ขอนแก่นบริวเวอรี่ รับโล่รางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น
@ ขอนแก่น l 5 กรกฎาคม 2557

นางสาวจิตลดา กุลมีชัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานระดับวิชาชีพ เป็นตัวแทนบริษทั ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด
รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับประเทศ
ประจำ�ปี 2557 จากนายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน รางวัลนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ครั้งแรกในปี
2529 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ให้
เป็นระบบ ได้มาตรฐานสากล รวมทัง้ เป็นการประกาศเกียรติคณุ
ยกย่องเจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง และลูกจ้าง
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โครงการสันติธรรม 3 ประจำ�ปี 2557
@ กรุงเทพมหานคร l 6 กรกฎาคม 2557

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดงานอุปสมบทหมู่ให้กับ
พนักงานของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือ
ในโครงการสันติธรรม รุ่น 3 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ โดยมีท่าน
เจ้าคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ให้เกียรติเป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส งานในครั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 32 คน

Singha Thank You Party France Singha Thank You Party Sweden

@ ประเทศฝรั่งเศส l 6 กรกฎาคม 2557

@ ประเทศสวีเดน l 11 กรกฎาคม 2557

Singha Thank You Party France จัดงานเลี้ยงขอบคุณ
เจ้าของร้านและพนักงานร้านอาหารไทยในฝรั่งเศส ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

Singha Thank You Party Sweden จัดงานเลี้ยงขอบคุณ
เจ้าของร้านและพนักงานร้านอาหารไทยในสวีเดนเป็นปีแรก ซึ่งได้
รับการตอบรับที่ดีมาก โดยสถานที่จัดในปีนี้คือ Hotellet มีผู้เข้า
ร่วมงานประมาณ 312 คน
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Farm Design
ฉลองเปิดสาขาที่ 12

@ กรุงเทพมหานคร l 7 กรกฎาคม 2557

Farm Design เปิ ด สาขาใหม่ ที่ ห้ า งเซ็ น ทรั ล
พระราม 2 บริเวณชั้น 4 โซนอาหาร มาพร้อมการทำ� 
Promotion สุดพิเศษเช่นเคย Buy 1 Get 1 ทุกเมนู ไม่
จำ�กัดจำ�นวนในการซื้อ

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

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภูมภิ าค และตัวแทนจำ�หน่ายโฮจิมนิ ห์
ร่วมงาน Thailand Week ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ภายในงานมีการแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม จากผู้
ประกอบการ และเป็นครั้งแรกสำ�หรับผลิตภัณฑ์สิงห์ที่เข้าร่วม
งานแสดงสินค้าในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน
ชาวเวียดนามเป็นจำ�นวนมาก

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี
@ อุบลราชธานี l 11 - 12 กรกฎาคม 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 3 ร่วมกับสำ�นักงานเทศบาลนคร
จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจำ�ปี 2557 ภายใต้ชื่อ “113 ปี งานประเพณี
แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2557” ณ ทุ่งศรีเมือง เพื่อสืบสาน
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีงามของท้องถิน่ รวมทัง้ เสริมสร้าง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี
SINGHA MAGAZINE
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ประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่
@ ลพบุรี l 11 - 20 กรกฎาคม 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานลพบุรี จัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำ�ปี 2557
ณ คลองชลประทานบ้านกล้วย และสวนสาธารณะริมถนนสายบ้าน
กล้วย-บ้านทราย อำ�เภอบ้านหมี่ จุดมุ่งหมายในการจัดงาน เพื่อฟื้นฟู
อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว กีฬาพื้นบ้านที่เป็นมรดก
และวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ� มีวิถีชีวิตอันดีงาม ครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้ง
ที่ 2 สนามที่ 8 ในการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทย

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

โปรโมชั่น ลุ้นเต็มที่มีซันโว

@ สมุทรปราการ l 20 กรกฎาคม 2557

นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการบริหารและผูอ้ �ำ นวยการสาย
การตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด มอบทองคำ�แท่งมูลค่า 5 ล้านบาท ให้กับนางสาวสนิตย์
บำ�รุงวัด ผูโ้ ชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ทีส่ ง่ ฝาเครือ่ งดืม่ ซันโว
เข้ามาทายผลในโปรโมชั่น “ลุ้นเต็มที่มีซันโว” โดยทายถูกว่าทีม
ชาติเยอรมนีจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2014 ซึ่งทีมงานก็ได้
ยกขบวนไปแจกกันที่ตลาดกิ่งแก้ว อ.บางพลี

ฝ่ายการตลาดภูมิภาค ร่วมเป็นสปอนเซอร์จัดแข่งขันฟุตบอล
Vietnam Chelsea Fans Cup 2014 ที่เมืองวินห์ เป็นการแข่งขัน
ฟุตบอลของเหล่าแฟนๆ ทีม Chelsea ในประเทศเวียดนาม มีทีม
เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเวียดนาม โดย
ทีมที่ชนะคือทีมจาก Nghe an จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันครั้งนี้
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Miss Colorful Life by B-ing
ขอบคุณสิงห์
@ กรุงเทพมหานคร I 23 กรกฎาคม 2557

สิงห์อาสาจับมือสิงห์อาชีวะอาสา
วางระบบประปาที่หมู่บ้านคลิตี้
@ กาญจนบุรี I 23 - 28 กรกฎาคม 2557

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด นำ�ทีมเครือข่ายสิงห์อาสา
และสิงห์อาชีวะอาสากว่า 20 สถาบันจากทั่วประเทศ สร้างระบบ
ประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้าน
ชาวกระเหรี่ยงที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทำ�ให้ชาวบ้านมีน้ำ�
ประปาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการสาย
การตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์นอนแอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด ให้การต้อนรับ แอลลี่ - พิมบงกช จันทร์แก้ว สาวงามผู้ได้
รับตำ�แหน่ง “Miss Colorful Life by B-ing” จากเวทีมิสยูนิเวิร์ส
ไทยแลนด์ 2014 ที่เดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อเข้าขอบคุณคณะผู้
บริหารสิงห์ในฐานะผู้สนับสนุนการประกวด

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

สิงห์ นอร์ธ อเมริการ่วมงาน Toronto’s Festival of Beer งาน
เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา จัดขึ้นครั้งที่ 20 ที่แบรนเชล
พาร์ค สวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ มีเบียร์ 300 กว่าแบรนด์
จากทั่วโลกเข้าร่วมจัดงาน และมีผู้เข้าชมงานมากกว่าหมื่นคน
SINGHA MAGAZINE
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ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ร่วมแข่งขันวิ่ง
พัทยามาราธอน
@ ชลบุรี I 27 กรกฎาคม 2557

นายรัฐหาร ทิพย์มณฑา ที่ปรึกษาสายวิศวกรรม-สารสนเทศ
ประธานชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
รวมพลสมาชิกผู้รักสุขภาพและการออกกำ�ลังกายจำ�นวน 50 คน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ “พัทยามาราธอน 2014” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล
กว่า 2 ล้านบาท ใช้เส้นทางแข่งขันบนถนนในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีสมาชิกลงวิ่งในทุกระยะ micro marathon mini half
marathon และ full marathon

“สิงห์ อินฟินิท” คว้าแชมป์สิงคโปร์
เซเลเบรชั่น ซีรี่ส์ 2014
@ สิงคโปร์ l 2 - 3 สิงหาคม 2557

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วมกับนาย
สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเอ
ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำ�กัด จับมือสร้างทีมจักรยาน
ระดับโลกสัญชาติไทย “สิงห์ อินฟินิท” มีเป้าหมายเพื่อพาคนไทยสร้างความสำ�เร็จในการแข่งขันจักรยานระดับโลก โดยล่าสุด
พาทีมไปคว้าแชมป์จากรายการสิงคโปร์ เซเลเบรชั่น ซีรี่ส์ 2014 กลับเมืองไทยด้วยรางวัล 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

พิธีทำ�บุญครบรอบ 81 ปี บริษัทบุญรอดฯ
@ กรุงเทพมหานคร I 4 สิงหาคม 2557

นายจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ ร่วมกันทำ�บุญถวายภัตตาหารเลีย้ งเพลพระ
เนื่องในโอกาสที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ดำ�เนินการครบ
รอบ 81 ปี
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ไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับสิงห์เกษียณ
@ พระนครศรีอยุธยา I 15 สิงหาคม 2557

ชมรมสิงห์เกษียณนำ�ทีมเป็นตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และ
สมาชิกชมรมสิงห์เกษียณ ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ โรง
ฆ่าสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้
เกษตรกรนำ�ไปทำ�มาหาเลี้ยงชีพ

งานแถลงข่าว SINGHA
WORLD OF SPEED

@ กรุงเทพมหานคร I 8 สิงหาคม 2557

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ผู้อำ�นวยการกิจกรรม
การตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและให้สมั ภาษณ์
ในโครงการ SINGHA WORLD OF SPEED ณ อินฟินิ
ซิตี้ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน สาน
ต่อโครงการ “แค่คุณเปิด....โลกก็เปลี่ยน” พาผู้โชคดี
บินลัดฟ้าไปชมการแข่งขัน Motor Sports ระดับโลก
ที่สิงห์สนับสนุนอยู่ รวม 4 สนาม พร้อมแบรนด์แอม
บาสเดอร์ของโครงการทั้ง 4 คนได้แก่ หลุยส์ สก๊อต
ปีเตอร์ คอร์ปไดเรนดัล อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และ
โดม ปกรณ์ ลัม
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ท่องเที่ยว / พม่า

หนีกรุง...ไปย่างกุ้งที่พม่า
เรื่อง: ศิกานต์

นับถอยหลังสู่ปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ชาติ รวมทั้งประเทศไทยเรา ก็จะเปิดบ้านสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กันแล้ว สิงห์ แมกกาซีน ไม่อยากตกเทรน หยิบเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านมาเสนอ
ท่านผู้อ่านในมุมที่สนุกสนาน ให้ได้พอรู้ความเป็นมาเป็นไปของชาติใกล้ตัว เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราคงจะ
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเราซะส่วนใหญ่ อาจลืมไปว่าข่าวสารเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านก็ส�ำ คัญ ไม่งั้น
พอเปิด AEC มา เพื่อนข้างบ้านเขาพร้อมกันหมด มีแต่เราที่ยังงงๆ อยู่ก็เห็นทีจะไม่ได้การ
ฉบับนี้ เรามาเริ่มอย่างเฮฮาที่ประเทศพม่ากันค่ะ ที่เลือกพม่าก่อน เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ผู้เขียนและเพื่อนอีก 2 คน มีโอกาสไปพักผ่อนกึ่งผจญภัยที่พม่าหลายวันอยู่ พอจะรู้เห็นความเป็นไป และความ
เติบโตของพม่าในปัจจุบัน นับว่าได้เปิดหูเปิดตา สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตไม่น้อย ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่
อยากจะนำ�มาแบ่งปัน หวังว่าเรื่องราวของผู้เขียนคงพอจะฉายภาพให้ผู้อ่านเห็นมุมเล็กๆ แต่ชิดใกล้ในดินแดนพม่า
ประเทศที่ยังเหมือนภาพเบลอในสายตาของใครหลายคน

ภาพทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม ที่มาของภาพ : www.codyromano.com
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ทำ�ไมถึงไปพม่าน่ะหรือ เพราะพวกเรา
สามสาวสุดโสด ตั้งใจไว้อย่างดีว่าจะหนี
กรุงเทพฯ ไปเสพความงามและตัง้ ปณิธาน
ว่าจะนมัสการ 5 มหาบูชาสถาน สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
สูงสุดของพม่าให้ครบภายใน 7 วัน แต่เรา
3 คนไม่มใี ครเคยไปพม่ามาก่อน และการ
ไปครัง้ นีไ้ ปแบบแบ็คแพคเกอร์ เมินทัวร์ ไม่
สนไกด์ ไม่เช่ารถใดใดทัง้ สิน้ มีแค่จองทีพ่ กั
ล่วงหน้าผ่านออนไลน์เท่านั้น เราเลยต้อง
วางแผนการเดินทางให้รอบคอบทีส่ ดุ เพือ่
จะอยูร่ อดแบบเซฟค่าใช้จา่ ย ไม่หายตัวไป
ในดงเจดียท์ พ่ี กุ ามซะก่อน นอกเหนือจาก
ต้องทำ�วีซา่ จัดเตรียมเสือ้ ผ้าของใช้จ�ำ เป็น
ชุดยาสามัญ เช็คสภาพอากาศ อ่านข้อมูล
พืน้ ฐาน มีบางอย่างทีเ่ ราอยากจะขอเสริม
เผือ่ วันใดท่านผูอ้ า่ นมีโอกาสไปเยือนพม่า
เงินจัต๊ แลกทีพ่ ม่าเท่านัน้ โดยนำ�เงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ($) ไปแลก มีกฎเหล็กว่า
แบงค์ $ ต้องไม่เก่า ไม่พบั ไม่ยบั ไม่มรี อย
ขีด แมวข่วน ใดใดทัง้ สิน้ แต่ถา้ แลกได้แบงค์
จัต๊ สภาพเหมือนกระดาษทิชชูก่ ไ็ ม่เป็นไรค่ะ
ใช้งานได้ แนะนำ�ว่าไม่ควรแลกเงินทัง้ หมด
ทีเดียว ให้เหลือเก็บไว้บา้ ง เพราะเงิน $ ใช้
จ่ายในพม่าได้ แต่แบงค์ตอ้ งใหม่เอีย่ ม ลอง
คำ�นวณดีๆ นะคะว่าจ่ายเงินหน่วยไหนจึง
ซือ้ ของได้ราคาทีส่ ดุ
แต่งกาย ชาวพม่าทัง้ หญิงชาย แต่งกาย
มิดชิด สวมเสือ้ แขนยาว นุง่ โสร่ง เราเป็น
นักท่องเที่ยวไทยหน้าตาไม่ไกลจากพม่า
ถ้านุง่ ขาสัน้ จะดูเป็นมนุษย์ตา่ งดาว เข้าเมือง

ตาหลิว่ ก็ควรแต่งกายสุภาพ สวมเสือ้ มีแขน
กางเกงขายาว จะได้ไม่ล�ำ บากตอนเข้าวัด
เข้าวัง สวมรองเท้าทีถ่ อดง่าย เพราะต้อง
ถอดรองเท้าถุงเท้าบ่อย หากกลัวหายให้พก
ถุงหิว้ รองเท้าติดตัวไปด้วย
พระสงฆ์ เมือ่ เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าขึน้ รถ
ทัวร์ รถเมล์ เดินตลาดเบียดไหล่สกี า กรุณา
อย่าตกใจหรือออกอาการแปลกประหลาด
กฎของสงฆ์ทป่ี ระเทศเขาไม่เหมือนบ้านเรา
ในบางข้อ แต่รับรองได้ว่าชาวพม่าไม่ย่ิง
หย่อนศรัทธาในพระพุทธศาสนาแน่นอน
เทีย่ วแพง ชาวพม่ามีนา้ํ ใจกับนักท่อง
เทีย่ ว โดยเฉพาะกับคนเอเชีย ขณะเดียวกัน
ก็เห็นนักท่องเทีย่ วเป็นแหล่งรายได้ชน้ั ดี เขา
จะเก็บค่าเข้าสถานทีต่ า่ งๆ แบบยิบย่อย ค่า
กล้อง ค่าห้องนํา้ ค่าแนะนำ� ค่าชมวิวเฉพาะ
จุด หรือร้านอาหารอาจคิดราคาสูงเกินจริง
ไปบ้าง ปล่อยวางค่ะ จริงๆ ^^
เมือ่ เตรียมสัมภาระและข้อมูลทุกอย่าง
พร้อม เรา 3 สาวก็ออกเดินทาง แผนการ
ของเราไม่ยงุ่ ยาก ลอกแหล่งเทีย่ วของบริษทั
ทัวร์แบบยกแพ็คเกจ เขาไปไหนเราไปนั่น
แต่เราไปกันเอง แน่นอนว่าที่ยอดนิยมคือ
พระธาตุอินทร์แขวนเมืองไจก์ทิโย เจดีย์
ชเวมอว์ดอว์เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวสิกอง
เมืองพุกาม พระมหามัยมุนเี มืองมัณฑะเลย์
และพระมหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้ง
5 สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ อ่ี ยูห่ า่ งกันคนละโยชน์
แต่นกั ท่องเทีย่ วชาวพุทธไม่ควรพลาดด้วย
ประการทั้งปวง

ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
(Republic of the Union of
Myanmar)

เข้าร่วมสมาชิกอาเซียน:
23 กรกฎาคม 2540
พื้นที่: 676,578 ตารางกิโลเมตร
ประชากร: 60.28 ล้านคน
เมืองหลวง: เนปีดอว์
ภาษาราชการ: ภาษาพม่า
ศาสนาประจำ�ชาติ: พุทธ
สกุลเงิน: จั๊ต

การปกครอง: ระบบประธานาธิบดี
มีประธานาธิบดีชื่อ เต็ง เส่ง
ระบบจราจร: ขวามือ
รหัสโทรศัพท์: 95
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มุ่งสู่พระธาตุอินทร์แขวน
จากสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง สู่สถานีรสบัสอองมิงกาลา
ตั้งเป้าไว้ว่าจุดหมายแรกคือ พระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี
เส้นทางจากย่างกุ้งสู่พระธาตุอินทร์แขวนมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออก
ใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมง มีเมืองหงสาวดีเป็นทางผ่าน เราตกลงซื้อ
ตั๋วรถไปหงสาวดีก่อน เพื่อจะแวะนมัสการพระธาตุมุเตา 1 ใน 5
มหาบูชา แล้วค่อยขึน้ รถอีกเทีย่ วไปสุดสายทีท่ างขึน้ พระธาตุอนิ ทร์
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
จนได้ เด็กรถก็มนี ํา้ ใจมาช่วยยกข้าวของ ส่งยิม้ เขินๆ ให้ดว้ ย น่า
รักดี พอเขาขึ้นรถจากไป เราก็ยืนมองหน้ากันเอ๋อๆ ...เธอ เธอ
เรานัง่ รถมาจนสุดสาย แต่จา่ ยค่าตัว๋ แค่ครึง่ ทาง เราคงดูเป็นพม่า
มากสินะ เขาถึงไม่ไล่ลงแถมส่งให้ถึงที่อีกต่างหาก

ตลาดและชุมชนย่านคินปุนเบสแคมป์

กุ้ง ให้เลือก
แกงกระหรี่ (Curry) กับข้าวพื้นเมือง มีหมูสามชั้น ไก่
ง
ย
งเคี
อ
่
เครื
รสชาติออกเค็มๆ มันๆ มีผักดองเป็น

รถขนหมู

นักท่องเที่ยวและชาวพม่าที่จะไปสักการะพระธาตุ
อินทร์แขวน ต้องขึ้นรถขนหมูทุกคนทั้งขาไปและกลับค่ะ
เป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก มีเก้าอี้ยาวเป็นแถวๆ ไม่มีที่จับ
ยึดอะไรทั้งสิ้น ส่วนใหญ่คนจะเบียดกันแน่นเต็มคันแล้ว
เกาะยึดกันเอง ใครไม่อยากรอคิวนาน ให้มาแต่เช้า ตี 4
ตี 5 รถจะออกจากท่าไวมากค่ะ
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พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda)

จากท่ารถขนหมูใช้เวลาขึ้นเขา 1 ชั่วโมง ถ้าพูดถึงพระธาตุอินทร์แขวนกับ
ชาวพม่า ออกเสียงว่าไจก์ทโิ ย อย่าเผลอพูดอินทร์แขวน หรือ Golden Rock นะคะ
งงตาย พอมาถึงจุดจอดรถขนหมูด้านบนแล้วเดินต่อสัก 300 เมตร จะเจอทางเข้า
พระธาตุฯ สองข้างทางมีร้านอาหาร เกสต์เฮาส์ราคาถูก และโรงแรมประมาณ 10
แห่ง ทีพ่ กั แถวนีจ้ องยากค่ะ เพราะส่วนใหญ่ชาวพม่าพัก หรือไม่กท็ วั ร์เหมาเกลีย้ ง
ทางเข้าพระธาตุฯ เป็นซุ้มอลังการ มีสิงห์ยักษ์คู่ยืนเป็นทวารบาล เข้าไปไม่
ไกลจะเจอวิหารพระนางชเวนันจิน เทพผู้คุ้มครองที่นี่ เชื่อกันว่าถ้าร่างกายเจ็บ
ป่วยส่วนไหน ให้แตะที่ส่วนนั้นของพระนางแล้วอธิษฐาน อย่าลืมวางเงินบูชาไว้
ที่ตัวของพระนางนะคะ อาการป่วยจะดีขึ้น (เงินบาทเพียบ) บริเวณลานรอบพระ
ธาตุฯ มีร้านจำ�หน่ายเครื่องสักการะมากมาย ทั้งกระดิ่ง ระฆัง ดอกไม้ธูปเทียน
คนขายพอจะพูดไทยได้และคุ้นเคยกับคนไทยดีค่ะ
พระธาตุอนิ ทร์แขวน หรือ ไจก์ทโิ ย เป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้ หมิน่ เหม่
บนหน้าผาสูงชัน คล้ายจะหล่นแต่ไม่หล่นอย่างเหลือเชื่อ ไจก์ทิโย ในภาษามอญ
แปลว่า หินรูปหัวฤๅษี มีตำ�นานหลายบทมาก ขอเลือกมาแค่หนึ่งบทนะคะ เล่า
ว่าฤๅษีตนหนึง่ ซ่อนพระเกศาทีไ่ ด้รบั จากพระพุทธเจ้าเมือ่ ครัง้ เสด็จโปรดสัตว์ในถาํ้
ไว้ในมวยผมมาเป็นเวลานาน เมือ่ ใกล้ถงึ เวลาต้องละสังขาร จึงตัดสินใจมอบพระ
เกศาให้กบั พระเจ้าติสสะ กษัตริยผ์ คู้ รองนครแห่งหนึง่ แต่มขี อ้ แม้วา่ ให้บรรจุลงใน
ก้อนหินทีม่ ลี กั ษณะเหมือนศีรษะของตน เมือ่ พระอินทร์ทรงทราบก็ชว่ ยตามหาหิน
ก้อนนั้น และนำ�ขึ้นจากใต้สมุทรไปแขวนไว้ที่หน้าผาหิน เป็นเหตุให้ไทยเราเรียก
พระธาตุอินทร์แขวนนั่นเองค่ะ
ว่าแล้วเราก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันหน้าองค์พระธาตุฯ ในเขตที่เขาจัดไว้ให้
ผู้หญิงหมดสิทธิ์เข้าใกล้และปิดทององค์พระธาตุนะคะ แต่เขาจะมีภาพองค์พระ
ธาตุจำ�ลอง สามารถไปปิดทองที่ภาพแทนได้ ที่จริงตามความเชื่อ การสักการะ
พระธาตุอินทร์แขวนจะต้องสักการะทั้งหมด 3 ครั้ง จึงจะถือว่าได้บุญสูงสุดและ
สำ�เร็จสมปรารถนา ทัวร์สว่ นใหญ่เลยใช้วธิ จี ดั ให้นกั ท่องเทีย่ วข้างแรมข้างบน แล้ว
ให้มาสักการะ 3 เวลาคือ เช้า กลางวัน และตอนคํ่า หยวนๆ กันไปว่า นี่ไง ไหว้
ครบ 3 ครั้งแล้ว ^^
น่าเสียดาย เราไม่มโี อกาสอยูไ่ หว้จนครบค่ะ เวลาไม่พอ เราขึน้ รถขนหมูลงสู่
ด้านล่างและต่อรถบัสกลับย่างกุง้ ทันที ย่างกุง้ เป็นศูนย์กลางการเดินทางไปยังเมือง
สำ�คัญต่างๆ ขอบอกว่าการนั่งรถสู่เมืองท่องเที่ยวในพม่าใช้เวลา 9-12 ชั่วโมงนะ
คะ นานขนาดนี้ตีตั๋วเที่ยวกลางคืนเพื่อนอนในรถได้เลย รถ Overnight Bus ของ
พม่า สภาพดีเหมือนรถทัวร์เมืองไทยค่ะ ถนนทีว่ งิ่ สูเ่ มืองใหญ่เป็นมอเตอร์เวย์กว้าง
ขวาง มีจุดแวะให้เข้าห้องนํ้าแปรงฟัน ถ้าใครอยากเร็วกว่านั้นก็ใช้บริการสายการ
บินในประเทศ แต่ต้องจองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน เป็นเครื่องบินใบพัดนะคะ แล้วแต่
จะเลือกตามกำ�ลังและฟีลลิ่งที่อยากสัมผัสค่ะ

สิงห์คู่ สัญลักษณ์ไถ่บาปของกษัตริย์ในตำ�นานผู้สังหารราชสีห์ที่มี
พระคุณกับตน พบทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
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ลุยแดนหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
เจดีย์วิหารธรรมยางจี ใหญ่โตโอ่อ่า
ที่สุดในพุกาม อายุประมาณ 800 ปี
แต่ชาวบ้านไม่ค่อยศรัทธากราบไหว้
เพราะถือว่าสร้างโดยกษัตริย์ทรราชย์

เจดียว์ หิ ารอนนั ดา สุดยอดความงามของสถาปตั ยกรรมแห่งพุกาม
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ประดิษฐานพระพุทธรูปพันปีประทับยืน สร้าง
4 ทิศ
เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นจุดชมวิวทะเลเจดีย์
ยามพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน อายุเกือบ
1,000 ปี มีความสูง 5 ชั้น นักท่องเที่ยว
ปีนขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงตามสบาย
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พุกาม...คนพม่าเรียก บากัน อย่าจำ�สลับกับ บาโก นะคะ
คนละทิศละทางเลย ใครหลงใหลความเก่า พร้อมผจญฝุ่นหิน
ดินลูกรัง รักบรรยากาศกุกกักของรถม้า วัวเทียมเกวียน จะต้อง
หลงรักเมืองนีแ้ น่นอน เพราะกลิน่ อายประวัตศิ าสตร์เข้มข้นอยู่
ทุกอณูเลยทีเดียว ใครมาทีน่ แี่ ล้วอยากเดินสวยๆ แต่งตัวงามๆ
สอบตกนะคะ เพราะถ้าเดินอ้อยอิ่ง ได้ตัวคลุกฝุ่นหัวแดงหน้า
ไหม้แน่ๆ ที่นี่ร้อนและแล้งมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีมนต์ขลัง
แสดงพลังศรัทธาของชาวพม่าทีม่ ตี อ่ พุทธศาสนาอย่างเปีย่ มล้น
พุกาม เป็นอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์พม่า ตั้งอยู่
ภาคกลางริมแม่นํ้าอิระวดี อายุเกือบ 1,000 ปี ผ่านร้อนผ่าน
หนาวถึงคราวล่มสลายถูกกองทัพมองโกลตีแตก แต่ยังทิ้งร่อง
รอยความยิ่งใหญ่ไว้ผ่านทะเลเจดีย์ 2,000 กว่าองค์ เดิมทีมี
4,000 องค์ โดนเผาบ้าง แผ่นดินไหวบ้าง เหลือเพียงแค่นี้ แต่
ก็มรี ํา่ ลือว่า สมัยอาณาจักรรุง่ เรืองมีเจดียอ์ ยูน่ บั หมืน่ องค์ ส่วน
ใหญ่หมุ้ ทองงดงามอร่ามตา นึกแล้วอยากย้อนเวลากลับไปเห็น
ให้เป็นบุญตาเสียจริงๆ
เรามาถึงพุกามตัง้ แต่เช้ามืด ลงรถบัสได้งานรุมก็มาทันที
ค่ะ คนขับรถม้า รถสามล้อ แย่งเราเป็นลูกค้ากันใหญ่ พี่คน
ขับรถม้าคนหนึ่ง สปีคอิงลิชมาแต่ไกล ชวนเราคุยจนฟังไม่ทัน
และชีท้ างไปทีพ่ กั ให้ดว้ ย ทีน่ า่ ตะลึงคือ พอเราทำ�ธุระเสร็จออก
จากที่พัก ก็เจอคุณพี่เขามาจอดรถม้ารออยู่หน้าที่พักเลยค่ะ
งงสิทีนี้ เราไปนัดแนะเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ ช่างเป็นวิธีหาลูกค้า
ที่น่ากลัวแท้ แต่พอเราทำ�เป็นไม่สนใจ คุณพี่ก็ซึมให้เห็นกัน
จะจะ สามสาวไทยใจอ่อน สงสารหนุ่มพม่าตาซื่อ เลยคุยกัน
ว่างั้นไปเจรจาสักหน่อย
และแล้ว...ก็นั่งรถม้าท่องเมืองจนได้ ^^ คนขับชื่อโกโก้
(ตั้งให้ตามสีผิว) นอกจากขับรถม้า ยังเป็นไกด์จำ�เป็นได้ด้วย
โกโก้ไม่ธรรมดา จบประวัตศิ าสตร์จากมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์
ถามอะไรก็เล่าให้ฟังได้เป็นฉาก รู้หมดเจดีย์องค์ไหนใครสร้าง
ทึง่ มากค่ะ ณ จุดนี้ ช่วยทำ�ให้ทอ่ งแดนเจดียส์ นุกขึน้ มาก โกโก้
บอกว่าคนเมืองนี้ไม่มีอาชีพอื่น ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว พวกเขา
ก็แทบจะไม่มีรายได้ เราเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าโกโก้ออกจะดัง
ฝรั่งมักจองตัวให้เป็นไกด์ แล้ววันนั้นเขาก็นำ�เที่ยวเราตั้งแต่
เช้าจรดหัวคํ่า จะขอยกตัวอย่างเจดีย์องค์สำ�คัญๆ มาให้ดูพอ
เป็นนํ้าจิ้มนะคะ

ปะยุคกลางของพุกาม มีจิตรกรรมฝา
เจดีย์วิหารสุลามณี ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในศิล ศ์คองบอง ราชวงศ์สุดท้ายของพม่า
ผนังที่โดดเด่น แต่คาดว่าถูกวาดทับในสมัยของราชวง

เจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda)

นาม ชเวซิกอง หรือ ชเวซีโกง มีความ
หมายตรงตัวว่า เจดียท์ องบนพืน้ ทราย จัดเป็น
เจดียศ์ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละเก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึง่ ของพม่า
1 ใน 5 มหาบูชาสถานแห่งพุกาม เจดียแ์ ห่งนี้
สร้างขึน้ สมัยพระเจ้าอโนรธา กษัตริยอ์ งค์แรก
ของพม่า เมือ่ ราว 960 ปีกอ่ น ภายในบรรจุพระ
ทันตธาตุของพระพุทธเจ้าทีอ่ ญั เชิญมาจากลังกา
บนหลังช้างเผือก บางตำ�ราก็บอกมีกระดูกหน้า
ผากและพระธาตุเขีย้ วแก้วด้วย
ตำ�นานเล่าว่า พระเจ้าอโนรธาทรงตัง้ จิต
อธิษฐาน หากช้างเผือกของพระองค์คกุ เข่าลง
ทีใ่ ดก็จะสร้างเจดียไ์ ว้ทน่ี น้ั ปรากฏว่าช้างเผือก
เลือกหาดทรายริมฝั่งแม่นํ้าอิระวดี จึงมีการ
ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นที่นี่ ตัวเจดีย์เป็นทรงระฆัง
ควํ่า ได้รับอิทธิพลมาจากมอญ มีแถบคาด
รอบองค์ระฆังทีเ่ รียกว่า รัดอก ปัจจุบนั มีความ
สูง 53 เมตร
เรามีโอกาสสักการะองค์เจดีย์ในช่วงคํ่า
สัมผัสบรรยากาศความสวยสงบไปอีกแบบ
โกโก้พาเดินมาทีบ่ นั ไดตะวันออกทางขึน้ เจดีย์
ตรงนีจ้ ะมีหลุมใส่นา้ํ เล็กๆ กว้าง 3 นิว้ ลึก 2 นิว้

เขาเรียกกันว่าหลุมสมดุล มีไว้ดูเงาเจดีย์ที่
สะท้อนในนํ้า ว่ากันว่าหลุมนี้มีมานานโขแล้ว
เอาไว้ให้ชา่ งสมัยโน้นดูความสมดุลของเจดียใ์ น
ตอนสร้าง บ้างก็วา่ ไว้ให้กษัตริยท์ อดพระเนตร
ยอดเจดียแ์ บบไม่ตอ้ งแหงนพระพักตร์ วิธมี อง
เงาของยอดเจดียใ์ นหลุม ไม่ใช่มองปุบ๊ เห็นปับ๊
นะคะ ต้องนัง่ คุกเข่าห่างจากหลุมประมาณ 1
ฟุต ยืดตัวตรงแล้วมองดูแบบไม่กม้ หน้า เราก็
ลองดูคะ่ ตอนแรกเพ่งจนตาจะเหล่กย็ งั ไม่เห็น
จนขยับตัวถูกองศาพอดีน่นั ละถึงเห็น แต่ถ้า
ใครลองมาส่องดูแล้วไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะ แค่
มาสักการะชมความงามก็คมุ้ ค่าแล้ว
ที่จริงพุกามแห่งนี้ ยังมีเจดีย์ท่สี วยและ
สำ�คัญอีกมากมาย เล่าได้ไม่หวาดไม่ไหว การ
เที่ยวในเมืองนอกจากรถม้า มีบริการวัวเทียม
เกวียนด้วยค่ะ แต่ววั ยืดยาดเกรงว่าจะเทีย่ วได้
ไม่กเ่ี จดีย์ แต่ถา้ อยากถ่ายรูปเอาบรรยากาศจะ
ได้ฟลี ลิง่ สมจริงดี หรือขีจ่ กั รยานรอบเมืองถือ
แผนทีเ่ ทีย่ วเองก็สนุกสนาน ถ้าไม่กลัวตากฝุน่
เหมือนชุบแป้งแล้วละก็ จักรยานประหยัดและ
เหนือ่ ยทีส่ ดุ ค่ะ ถ้าเรามีโอกาสได้ไปพม่าอีกครัง้
จะกลับมาเยือนพุกามอีกแน่นอน บอกเลยว่า
หลงใหลมนต์เสน่หเ์ มืองเก่าของที่นม่ี ากจริงๆ
เพราะทะเลเจดียอ์ ายุเกือบพันปีเช่นนี้ ไม่ใช่วา่
จะหาดูทไ่ี หนก็ได้ นอกจากบากัน
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ท่องเที่ยว / พม่า
ทองอร่ามพระมหามัยมุนี
จากพุกาม บ่ายหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาราว
5 ชั่วโมงจะถึงมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่ที่มีสนามบินนานาชาติบิน
ตรงได้จากกรุงเทพฯ เมื่อก่อนเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุง
ย่างกุง้ แต่ตอนนีถ้ กู เนปีดอว์แซงไป 1 ขัน้ ในความเจริญพลุกพล่าน
มัณฑะเลย์ซ่อนเรื่องราวหนหลังไว้มากมาย มีกลิ่นอายคล้ายกับ
อยุธยา ราชธานีเก่าที่มีเรื่องเล่าปริศนา โศกนาฏกรรมราชวงศ์
สุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ วิธีเที่ยวเมือง
มัณฑะเลย์แบบง่ายๆ คือโบกแท็กซี่เหมาเที่ยวทั้งวันค่ะ บอกเขา
ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะจัดให้ แต่ต้องยํ้าว่าเราจะไปเฉพาะที่ที่เรา
อยากไปนะคะ ไม่งั้นเขาจะพาเราเที่ยวตามสูตรสำ�เร็จ เข้าร้าน
ขายของที่รัฐบาลบรีฟไว้ ใครมีเวลา จะนั่งสองแถวสลับเดินตาม
แผนที่ก็ได้ ผังเมืองนี้เป็นสี่เหลี่ยม จัดไว้เป็นบล็อกๆ เดินไม่ยาก
แค่ขาลากเท่านั้น เราจะไม่พูดพรํ่าทำ�เพลง มัณฑะเลย์แหล่งเที่ยว
ชุกเหลือเกิน มาดูในส่วนที่เราคัดแล้วละกันค่ะ
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พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2400 รัชสมัยของพระเจ้ามินดง เป็นการ
ย้ายเมืองหลวงมาจากอมรปุระ เพื่อแก้เคล็ดการทำ�สงครามกับ
อังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังไม้สักที่งดงามอันดับต้นๆ ของ
เอเชีย หากใครคิดจะมาชมความอลังการของวังแห่งนี้ อย่าตั้ง
ความหวังสูงค่ะ (อ้าว) เพราะว่านี่คือวังที่สร้างใหม่โดยรัฐบาล
จำ�ลองจากของจริงที่ถูกบึ้มพังยับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหลือ
ของแท้แค่กำ�แพงกับคูรอบพระนครเท่านัน้ ไปหาภาพถ่ายวังแท้
ที่อังกฤษถ่ายไว้มาดู บอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆ ค่ะ -*แต่ถ้าไม่เน้นดูความโอ่อ่า อยากจะรู้ประวัติศาสตร์พม่าใน
ช่วงพม่าเสียเมือง มาที่วังนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะ เหตุการณ์แย่งชิง
อำ�นาจที่นำ�มาซึ่งโศกนาฏกรรมกับสมญานาม “ซูสีไทเฮาแห่ง
ลุ่มอิระวดี” ของพระนางศุภยลัต มเหสีในพระเจ้าธีบอ กษัตริย์
องค์สุดท้ายของพม่า ยังเป็นที่กล่าวขานและได้รับความสนใจ
อยู่เสมอ ขอบอกว่าทั้งน่ากลัวและน่าสลดจริงๆ แต่เรื่องราวจะ
ดราม่าขนาดไหน อยากรู้ไวๆ แนะนำ�ให้ไปหาดูละครเก๋าเก่า
เรื่อง “เพลิงพระนาง” ที่ดัดแปลงจากหนังสือ “พม่าเสียเมือง”
ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือจะหาหนังสือมาอ่านก็ได้ ตรง
ไหนถูกผิดจริงเท็จแค่ไหน เราเอามาเป็นบทเรียนสอนใจได้ค่ะ

วัดชเวนันดอว์
(Shwenandaw Monastery)

สร้างขึ้นจากไม้สักทองปิดทองทั้งหลัง
ปัจจุบันทองหลุดลอกจนเกือบหมดแล้ว เป็น
สถาปัตยกรรมงานไม้ศิลปะพม่าแท้ ใครนึก
ความงามของพระราชวังมัณฑะเลย์สมัยโน้น
ไม่ออก ให้มาดูทวี่ ดั นีค้ ะ่ เพราะเป็นหนึง่ เดียว
ที่เหลือรอดจากระเบิดด้วยถูกย้ายมาอยู่นอก
กำ�แพงวัง พระเจ้ามินดง พระราชบิดาของ
พระเจ้าธีบอทรงใช้เป็นอารามนั่งสมาธิเจริญ
ภาวนา และพระองค์สิ้นพระชนม์ที่นี่ด้วยค่ะ
พระมหามัยมุนี (Maha Myat Muni)

พระพุทธรูปคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของพม่า 1 ใน 5 มหาบูชา งดงาม
จับตา จนอยากจะชมด้วยตาเปล่ามากกว่ามองผ่านเลนส์กล้อง
ซะอีกค่ะ พระมหามัยมุนี ชาวพม่าเรียก พระยะไข่ เป็นพระพุทธ
รูปหล่อทองสำ�ริดปางมารวิชยั ทรงเครือ่ ง หน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง
12 ฟุต เชือ่ ว่าพระพุทธรูปองค์นส้ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพุทธกาล แต่
ประวัตศิ าสตร์หรือตำ�ราส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่าสร้างขึน้ ราวปีพ.ศ.
688 โดยพระเจ้าจันทสุรยิ ะ กษัตริยแ์ ห่งแคว้นยะไข่ (Arakan)
เหตุที่พระยะไข่มาประดิษฐาน ณ วัดมหามัยมุนี เมือง
มัณฑะเลย์แห่งนีไ้ ด้ เนือ่ งจากชือ่ เสียงความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความ
งดงามระบือไกล กษัตริยพ์ ม่าหลายองค์ ใคร่จะไปอัญเชิญมายัง
บ้านเมืองของตนให้จงได้ หากก็ล้มเหลวอยู่หลายครั้ง กระทั่ง
พระเจ้าปดุง แห่งราชวงศ์คองบอง (ผูท้ �ำ สงครามเก้าทัพกับกรุง
รัตนโกสินทร์) ทรงทำ�สำ�เร็จในปีพ.ศ. 2327 จึงสร้างวัดขึน้ เพือ่
ประดิษฐานโดยเฉพาะ และสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือ พิธี
ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีค่ะ เป็นพิธีที่สืบเนื่องมากว่าพันปี

ด้วยความเชื่อที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านประทานลมหายใจให้พระ
ยะไข่ พระองค์นจี้ งึ มีชวี ติ ต้องจัดพิธลี า้ งหน้าแปรงฟันทุกเช้า...
เช้าจริงๆ ค่ะ พิธเี ริม่ ก่อนตี 4 ใครอยากร่วมต้องมาถึงก่อนเวลา
และถ้าอยากนัง่ ข้างหน้าก็ตอ้ งมาให้ไวขึน้ อีก แต่จะหน้าแค่ไหน
ผูห้ ญิงก็หมดสิทธิเ์ ข้าใกล้องค์พระนะคะ อยูใ่ นเขตทีเ่ ขาจัดไว้ให้
เท่านั้น เห็นนักท่องเที่ยวตื่นเช้าขนาดนี้ คนพม่าน่าทึ่งกว่าค่ะ
เขามาเช้ากว่ามาก มาด้วยแรงศรัทธา เพือ่ ช่วยกันเตรียมนํา้ ล้าง
พระพักตร์ที่มีส่วนผสมของไม้จันทน์หอมกับทานาคา องค์พระ
ท่านก็ต้องปะแป้งทานาคาเหมือนกันค่ะ ^^
นอกจากมัณฑะเลย์เมืองใหญ่ ในละแวก 20 กิโลเมตรยัง
มีเมืองสำ�คัญของพม่าอีกหลายแห่ง อาทิ อมรปุระ อังวะ สะกาย
ล้วนเป็นแหล่งสำ�คัญทางประวัตศิ าสตร์ทง้ั สิน้ หากมีเวลานัง่ เรือ
ข้ามแม่นา้ํ อิระวดีไปชมดูได้คะ่ สะพานไม้สกั อูเบ็งทีอ่ มรปุระ เป็น
จุดชมวิวชมทะเลสาบยามโพล้เพล้ทส่ี วยงามมากจริงๆ
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ท่องเที่ยว / พม่า
สักการะเจดีย์ชเวดากอง
หลังจากตระเวนไปโน้นมานี้ ในที่สุดกลับมาย่างกุ้งอย่างจริงจัง
ซะที (ทัง้ ทีจ่ วั่ หัวตัง้ แต่หน้าแรก) เราลงทุนนัง่ เครือ่ งบินจากมัณฑะเลย์
กลับมาเพือ่ ทุน่ เวลาโดยเฉพาะ ถึงจะแวะ (Via) นานหน่อย แต่กถ็ งึ ไว
กว่านัง่ รถ อีกอย่างพลาดทีไ่ หนก็ไม่วดื เท่าพลาดทีน่ จี่ ริงๆ ค่ะ ย่างกุง้
อดีตเมืองหลวงของพม่าอีกเมือง จะต่างตรงทีค่ นสถาปนาเมืองนีเ้ ป็น
ราชธานี คืออังกฤษเจ้าอาณานิคมซะงั้น คนไทยเองก็คุ้นกับย่างกุ้ง
จนเกือบลืมทุกทีว่าเขามีราชธานีใหม่ชื่อ เนปีดอว์ ตั้งแต่พ.ศ. 2548
ถึงอย่างนั้น ย่างกุ้งยังเป็นนัมเบอร์วันสำ�หรับนักท่องเที่ยว เป็น
ศูนย์กลางการค้า การคมนาคม มีความเจริญยุคใหม่ที่เขย่ารวมกับ
วิถีดั้งเดิมของพม่า มีห้างสรรพสินค้าหรูหรา แต่ก็มีมหาเจดีย์เก่าแก่
คนสวมสูททับเสื้อเชิ้ต แต่เขาก็นุ่งโสร่งอยู่ดี เป็นส่วนผสมที่มีเสน่ห์
มากทีเดียวค่ะ ถ้าจะไม่ชอบอะไรสักอย่างคงเป็นเสียงแตรกับสภาพ
การจราจรนี้ละ เห็นขับรถกันแล้วแอบอัศจรรย์ใจว่า โอ้ว ไม่ชนกัน
ด้วยแฮะ -*- ส่วนวิธีเที่ยวของเราก็โบกแท็กซี่ทัวร์กรุงเช่นเคยค่ะ เจอ
สภาพรถเมล์แล้วขอยกธงขาว อ้อ จะไปไหนมาไหนเมืองนี้เผื่อเวลา
เยอะๆ นะคะ เขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้ซิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนนะเออ
เจดีย์โบตะตาว (Botahtaung Pagoda)

บรรจุพระเกศาธาตุไว้ในมณฑปแก้วใสประดิษฐานทีฐ่ านใจกลาง
เจดีย์ ออกแบบฐานเจดีย์เหมือนทางเดินเขาวงกต ผนังสีทองอร่าม
งดงามมากค่ะ และที่เจดีย์แห่งนี้ยังมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้หลั่ง
ไหลเข้ามานัน่ คือวิหาร “เทพทันใจ” หรือ “นัตโบโบยี” อยูท่ ศี่ าลาริมนาํ้
ด้านซ้ายขององค์เจดีย์ค่ะ เทพองค์นี้คนนิยมกราบไหว้ขอพร เพราะ
เชื่อว่าจะสมปรารถนารวดเร็วทันใจ แต่อธิษฐานได้แค่ข้อเดียวนะคะ
ส่วนฝั่งตรงข้ามเจดีย์มีวิหาร “เทพกระซิบ” หรือ “เมี๊ยะนานหน่วย”
เป็นทีร่ กู้ นั ดีในหมูน่ กั ท่องเทีย่ ว (รูก้ นั ได้ไง) ว่าทางทีด่ ใี ห้น�ำ พรทีข่ อจาก
เทพทันใจมากระซิบบอกท่านเทพกระซิบ จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
ก็ไม่รวู้ า่ การขอพรลักษณะนีเ้ ป็นเขาว่าไว้หรือใครว่าเอง แต่กลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของนักท่องเที่ยวไปแล้วค่ะ
ตลาดโบจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San Market)

อีกชื่อหนึ่งคือ ตลาดสก๊อต เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้านานา
ชนิด เทียบได้กับตลาดนัดจตุจักรบ้านเรา สินค้าที่น่าสนใจที่สุด
เห็นจะเป็นเครื่องประดับ อัญมณี โดยเฉพาะหยก หยกพม่า
ขึ้นชื่อว่าคุณภาพดี แต่ก็ต้องดูดีๆ ระวังถูกย้อมแมวขายนะคะ
ตลาดที่นี่บางร้านรับเงินไทย และคนขายพูดไทยคล่องเชียวค่ะ

มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

เราเก็บไว้เป็นทีส่ ดุ ท้าย แต่ทจ่ี ริงแล้วคือสถานทีอ่ นั ดับหนึง่ สำ�หรับ
ผูม้ าเยือน เรียกว่าเป็นเอกของ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ใครเยือนพม่า
แล้วไม่มาชเวดากองจัดว่าเสียเทีย่ วค่ะ ทีน่ เ่ี ปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจ
และจิตวิญญาณของชาวพม่าเลยทีเดียว
มหาเจดียช์ เวดากอง สร้างขึน้ โดยกษัตริยม์ อญ ดินแดนแถบนี้
เคยเป็นของมอญ (รามัญ) มาก่อนทีจ่ ะถูกพม่ายึดครอง คำ� ชเว แปล
ว่า ทองคำ� ส่วน ดากอง หรือ ตะเกิง เป็นชื่อเดิมของเมืองนี้ ชเวดา
กอง จึงรวมเป็น เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง ไม่ใช่เพียงเพราะว่าสีทอง
นะคะ แต่เป็นทองจริงๆ ค่ะ แผ่นทองคำ�แท้ทห่ี อ่ หุม้ องค์เจดียม์ นี า้ํ หนัก
รวมถึง 1,100 กิโลกรัม คงไม่ต้องบรรยายว่าเจดีย์ทองคำ�ที่ใหญ่โต
อลังการขนาดนีจ้ ะสวยสดงดงามขนาดไหน
กล่าวกันว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ 2,500 ปีก่อน เป็นที่
ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้นของพระพุทธเจ้า ตอนแรกสูงเพียง
18 เมตร แต่เป็นราชประเพณีว่ากษัตริย์ทุกองค์ที่ขึ้นครองราชย์จะ
ต้องทำ�นุบำ�รุงบูรณะองค์เจดีย์ และผู้ริเริ่มบริจาคทองคำ�เท่านํ้าหนัก
ตัวเพือ่ ซ่อมแซมองค์เจดียเ์ ป็นคนแรกคือ พระนางเชงสอบู กษัตรีชาว
มอญ จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตั สิ บื มา มีการปรับปรุงต่อเติมองค์
เจดีย์เรื่อยๆ จนสูงถึง 99 เมตรในปัจจุบัน จัดเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่มาก
ที่สุดองค์หนึ่งของโลก

การบูรณะซ่อมแซมองค์เจดียก์ ระทำ�กันทุก 50 ปี อนุญาตให้
ประชาชนนำ�ทองคำ�มาถวายเป็นพุทธบูชาเพือ่ ซ่อมแซม และถวาย
เพชร นิล จินดา มาติดไว้บนยอดฉัตร อย่าเพิง่ คิดว่าคนบริจาคน้อย
นะคะ ด้วยแรงศรัทธา ประชาชนร่วมทำ�บุญล้นหลามจนประเมิน
มูลค่าไม่ได้เชียวค่ะ ใครอยากเห็นแสงเพชรแวววับจับตาจากยอด
ฉัตรใกล้ๆ ไปใช้บริการกล้องส่องทางไกลได้ นอกจากนัน้ วิหารต่างๆ
รอบองค์เจดียย์ งั เต็มไปด้วยพระพุทธรูปทองคำ� พระพุทธรูปหยกแท้
อีกมากมายหลายองค์ดว้ ย
คงเพราะเหตุน้ี ชเวดากองจึงมีเจ้าหน้าทีค่ อยตรวจตราเข้มงวด
กว่าทีอ่ น่ื ๆ สายสืบเดินกันว่อน ใครท่าทางไม่ชอบมาพากล เจ้าหน้าที่
จะเข้าไปขอตรวจพร้อมโชว์บัตรให้ดู ที่เห็นบ่อยๆ คือเขาจะขอดู
สติก๊ เกอร์ผา่ นประตูจากนักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ นักท่องเทีย่ วคนไหนจ่าย
ค่าเข้าแล้วอย่าทำ�สติก๊ เกอร์หายนะคะ ไม่งน้ั อาจถูกคิดว่าไม่จา่ ยตังค์
และขอบอกว่าอย่าทำ�หัวใสนุง่ โสร่งปะแป้งทานาคาแปลงร่างเป็นพม่า
แล้วมาทำ�เนียนเข้าฟรีเชียวค่ะ บาปกรรม โดนจับได้ขน้ึ มา อายไม่
เท่าไหร่ ถูกปรับถูกจับไม่คมุ้ กันค่ะ
สรุปแล้วภารกิจสักการะ 5 มหาบูชาของเราพลาดไป 1 สถานค่ะ
แต่ไม่เป็นไร เราไม่คดิ จะมาพม่าเพียงหนเดียวแน่นอน ดินแดนแห่งนี้
เปีย่ มเสน่หด์ ว้ ยพลังศรัทธาอันน่าทึง่ ไม่ได้ลกึ ลับเป็นบ้านป่าเมืองเถือ่ น
แต่อย่างใด ทว่าใครทีอ่ ยากไปเมืองอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เมืองใหญ่ หรือเมืองทีเ่ ขา
จัดไว้ส�ำ หรับท่องเทีย่ ว ก็ท�ำ ได้คะ่ แต่ทา่ นต้องรูจ้ กั พม่าให้ดพี อนะคะ
อย่าอาจหาญเข้าเมืองปิด หรือขึน้ รถไฟผิดไปลงในทีท่ เ่ี ขาไม่อนุญาต
แบบนัน้ ไม่สนุกแน่นอนค่ะ วางแผนการเดินทางและระวังตัวกันให้ดี
นะคะ...มิงกะลาบา
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เรื่องเด่น / เบี
ยร์ลีโอ PARTNERSHIPS
GLOBAL

GLOBAL

PARTNERSHIPS
แบรนด์พันธมิตรระดับโลก
เรื่อง: ศิกานต์

ในการรุกหน้าไปสูต่ ลาดโลก ตามนโยบาย
ของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ที่ต้องการจะให้
แบรนด์สงิ ห์เป็นแบรนด์ระดับโลก เชิดหน้าชูตา
ความเป็นไทยในแบบทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ทางบริษทั
ก็ได้เดินหน้าเริม่ ต้นด้วยการจับมือกับพันธมิตร
ระดับโลกมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว และด้วย
ความเป็นสิงห์ มีประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานกว่า
80 ปี ได้แสดงความเข้มแข็งในการกลับมาครอง
ตลาดไทยได้อย่างสมเกียรติ และยังคงเป็น
บริษทั ครอบครัวมาถึงรุน่ ที่ 4 แล้วนัน้ ล้วนแต่
เป็นสิ่งที่พันธมิตรระดับโลกทึ่งและยอมที่จะจับ
มือกันอย่างเป็นทางการทัง้ สิน้ เขาทัง้ หลายก็
มีชอ่ื เสียงทีจ่ ะต้องดูแลและจะไม่จบั มือกับแบรนด์
ใดที่เ ขาไม่ ถือ ว่ า อยู่ใ นระดั บ เดี ย วกั น กั บ เขา
เป็นการจับมือทีไ่ ด้กนั ทัง้ สองฝ่ายมากกว่าทีจ่ ะ
เป็นข้างเดียว บ้างก็เป็นระยะสัน้ บ้างก็ระยะยาว
สิงห์ แมกกาซีน ได้รวบรวมแบรนด์ดัง
ชัน้ นำ�ระดับโลก ในฐานะโกลบอลพาร์ทเนอร์กบั
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น มาให้ท่านผู้อ่านทำ�ความ
รูจ้ กั เพือ่ นของเรามากขึน้ ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
และร่วมภาคภูมิใจในความสำ�เร็จขององค์กร
อีกขัน้ หนึง่
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Manchester City Football Club สโมสรฟุตบอล
อังกฤษทีมหนึง่ ทีม่ ปี ระวัตยิ าวนาน ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 1880
ในนามโบสถ์เซนต์ มาร์ก ที่เมืองแมนเชสเตอร์ อีก 7 ปี
ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลสมาพันธ์อาร์วิก
และเป็นสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซติ ใี้ นปี 1894 เป็น
ทีมทีเ่ ปลีย่ นสนามเหย้าหลายครัง้ โดยสนามแรกคือซิตี้
ไฮ โรด ทีถ่ กู เพลิงไหม้จนต้องเปลีย่ นเป็นสนามเมน โรด
ในปี 1923 กระทัง่ มาใช้สนามกีฬาซิตอี้ อฟแมนเชสเตอร์
“เอติฮัด สเตเดียม” ที่โอ่อ่าทันสมัย ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมากว่า 1 ศตวรรษ ยุคที่ถือว่ารุ่งเรืองของสโมสรแมนเชส
เตอร์ซิตี้คือช่วงปลายปี 1957 เป็นต้นมา โดยสามารถขึ้นถึงตำ�แหน่งแชมป์ได้หลาย
รายการ ขณะนั้น โจ เมอร์เซอร์ เป็นผู้จัดการทีม และมียอดนักเตะชื่อดังมากมาย
อาทิ โคลิน เบลล์ แต่หลังจากนั้นก็แผ่วลงไป ค่อยกลับขึ้นมาใหม่ในลีกสูงสุดอีกครั้ง
ช่วงฤดูกาล 2006 - 2007 และสามารถประคองตัวรักษาอันดับกลางๆ ในการแข่งขัน
พรีเมียร์ลีกไว้ได้ตลอด
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2007 - 2010
ด้วยข้อตกลงระหว่างแมนเชสเตอร์ซติ ีก้ บั เบียร์บดั ไวเซ่อร์ของสหรัฐฯ กำ�ลังจะ
หมด และตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับเองก็เพิ่งได้เจ้าของใหม่เป็นอดีตนายก
รัฐมนตรีของไทย ทางทีมบริหารจึงได้ตดิ ต่อสิงห์เพราะเป็นเบียร์ไทยทีม่ รี สชาติเข้มข้น
น่าจะเป็นทีย่ อมรับของชาวบอลได้ดกี ว่าในอดีต จึงกลายมาเป็นความสัมพันธ์กบั ทีม
ฟุตบอลระดับโลกแรกของสิงห์ในขอบเขต Official Premium Beer หรือการเสิรฟ์ เบียร์
ในส่วนวีไอพีและห้องพิเศษประจำ�สนามในตอนแรก เป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึก
ซึ้งมากไปกว่าการโฆษณาแบรนด์ตามขอบสนามที่สิงห์ได้ทำ�มาก่อนหน้านี้ในสนาม
ฟุตบอลต่างๆ ทั่วอังกฤษมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากชาวอังกฤษแฟนแมนซิตี้ และกลายเป็นจุดเริม่ ต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสิงห์
กับทีมฟุตบอลอังกฤษที่มีมาถึงปัจจุบัน

FOOTBALL

Manchester United
Football Club สโมสร
ฟุตบอลอังกฤษชื่อดังที่
ได้รับความนิยมอันดับ
ต้นของโลก ชื่อเดิมคือ
นิวตัน ฮีท ฟุตบอลคลับ ผลงานชิน้ แรกคือการคว้าแชมป์แมนเชส
เตอร์คพั มาครอง ทว่าสถานะทางการเงินของทีมก็ยา่ํ แย่จนเกือบล้ม
ละลาย กระทัง่ ปี 1902 จอห์น เฮนรี่ เดวีส่ ์ ผูอ้ �ำ นวยการบริษทั เบียร์
ได้เข้ามาซือ้ หุน้ ของสโมสร โดยเดวีส่ เ์ ป็นประธานสโมสรด้วยตนเอง
และเปลีย่ นชือ่ จากนิวตัน ฮีท เป็น แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด 6 ปีตอ่ มา
ทีมก็คว้าแชมป์ฟตุ บอลลีกเป็นครัง้ แรกในฤดูกาล 1907 - 1908 ต่อ
ด้วยแชมป์เอฟเอคัพได้ส�ำ เร็จ สโมสรได้ยา้ ยมาอยูท่ ่ี Old Trafford
ในปี 1910 และอยูม่ าจนถึงปัจจุบนั
สโมสรแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดผ่านมรสุมและความรุง่ เรืองหลาย
ครัง้ ผูจ้ ดั การทีมทีส่ ร้างชือ่ แก่ทมี ได้แก่ แมตต์ บัสบี (1945 - 1969)
และ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั (1986 - 2013) โดยเฟอร์กสู นั จัดว่าเป็นผูจ้ ดั
การทีมทีป่ ระสบความสำ�เร็จสูงสุดในประวัตศิ าสตร์สโมสร ขณะที่
ลูอี ฟัน คาล ผูจ้ ดั การทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นผูจ้ ดั การคนล่าสุดของ
ทีมขณะนี้ รับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม ปี 2014 ทีผ่ า่ นมา
โกลบอลพาร์ทเนอร์กบั สิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2010 - 2016
การได้มาซึง่ “Two Legends, One Pride” มีจดุ เริม่ ต้นทีค่ วาม
ใฝ่ฝนั กลางวงโต๊ะอาหารของทางผูบ้ ริหารสิงห์ ทีอ่ ยากให้โลโก้สงิ ห์
ปรากฏอยูใ่ นสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) สนามเหย้า
ของทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด ความฝันกลายเป็นความจริงก็เมือ่ ทาง
แมนยูได้จบี สิงห์ให้มาเป็นพันธมิตรหลังจากทีเ่ ห็นว่าสิงห์เป็นเพือ่ น
ทีไ่ ม่เอาเปรียบกับทีม Manchester City แต่มแี ต่จะช่วยเหลือ จึงได้
ตกลงเซ็นสัญญาจับมือเป็นพันธมิตรครัง้ แรกในปี 2010
ไม่เพียงโลโก้สงิ ห์ได้ปรากฏในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเท่านัน้
เบียร์สงิ ห์ยงั ได้จ�ำ หน่ายในสนาม Old Trafford และในหลายกิจกรรม
ทีส่ โมสรแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดไปทำ�ทัว่ โลก รวมทัง้ ปรากฏโลโก้คตู่ าม
โฆษณาในสื่อต่างๆ เมื่อสัญญาฉบับแรกใกล้หมดลง ก็ได้ยํ้าความ
สำ�เร็จด้วยสัญญาฉบับที่ 2 เมื่อปี 2013 และเร็วๆ นี้ในปี 2015 มี
การเล็งเจรจาต่อสัญญาออกไปอีกเพือ่ สานต่อให้แบรนด์สงิ ห์ยนื หยัด
สูส่ ายตาชาวโลก โดยเฉพาะในกลุม่ แฟนบอลกว่า 600 ล้านคนของ
ทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด

Chelsea Football
Club อีกหนึง่ สโมสร
ฟุตบอลชื่อดังของ
อังกฤษ ก่อตั้งขึ้น
ในปี 1905 บนถนน
ฟูแลม ตรงข้ามสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ สนามเหย้าของทีม
เชลซี และเป็นสนามฟุตบอลแห่งเดียวของทีมตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้
ยุครุง่ เรืองของทีมเริม่ ขึน้ เมือ่ สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล
1996 -1997 มาครองได้ส�ำ เร็จครัง้ แรก ในยุคที่ รุด กุลลิท เป็น
ทัง้ ผูเ้ ล่นและผูจ้ ดั การทีม กระทัง่ ในปี 2003 โรมัน อับราโมวิช
มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย เข้าซือ้ กิจการของทีม ส่งผลให้ทมี เกิด
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ มีการซือ้ นักเตะชือ่ ดังหลายรายเข้า
มาเสริมทีมให้แกร่งขึน้
ทีมเชลซีได้ชอ่ื ว่าเปลีย่ นตัวผูจ้ ดั การทีมบ่อยมากทีมหนึง่
คนปัจจุบนั คือ โฆเซ่ มูรนิ โย่ ทีแ่ ต่งตัง้ เมือ่ ปี 2013 ถึงอย่างนัน้
ก็ยงั เป็นทีมทีค่ ว้าแชมป์มาได้ไม่นอ้ ย เคยได้แชมป์ลกี สูงสุดมา
แล้ว 4 ครัง้ เป็นแชมป์เอฟเอคัพ 9 ครัง้ ลีกคัพ 8 ครัง้ ยูฟา่ คัพ
10 ครัง้ และยูฟา่ แชมเปียนส์ลกี 1 ครัง้ ถือเป็นทีมทีส่ ะสมชือ่
เสียง สร้างฐานแฟนคลับขยายไปทัว่ โลกมากขึน้ เรือ่ ยๆ
โกลบอลพาร์ทเนอร์กบั สิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2010 - 2017
“Two Lions, One Pride” ความภาคภูมใิ จร่วมกันของ
สองสิงห์ พันธมิตรทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน สโมสรฟุตบอลเชลซี
มีวฒั นธรรมสมัยใหม่ ไฟแรงทีจ่ ะขยายฐานแฟนๆ ออกไปทัว่
โลก แฟนๆ ทีต่ ดิ ตามส่วนใหญ่กเ็ ป็นคนรุน่ ใหม่ ขณะทีส่ งิ ห์แม้
เป็นแบรนด์เก่าแก่ แต่มคี วามใหม่และไฟแรงในการบุกตลาด
โลกเช่นกัน ทำ�ให้สองสิงห์เป็นเพือ่ นทีด่ ตี อ่ กัน นอกจากสิทธิ
ประโยชน์และกิจกรรมระดับโลกทีท่ �ำ ร่วมกันในฐานะโกลบอล
พาร์ทเนอร์ ยังมีกจิ กรรมทีส่ งิ ห์กบั เชลซีท�ำ ร่วมกันอย่างใกล้ชดิ
นัน่ คือ “สิงห์-เชลซี เอฟซี ฟุตบอล ลีก โรดทูเชลซี” ทีจ่ ดั ขึน้ ใน
ประเทศไทยทุกปี ทัง้ มีการต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรออกไป
อีก 3 ปี ทัง้ ทีส่ ญั ญาเดิมในปลายปี 2014 ยังไม่หมดสิน้ ขยาย
เวลาของการเป็นฉันมิตรไปจนถึงปี 2017 ตอกยํา้ ความสัมพันธ์
อันดีในระดับทีเ่ หนือกว่าปกติ เป็นการช่วยส่งให้แบรนด์สงิ ห์ท่ี
ตัง้ เป้าสู่ Top 50 Brand ของโลก ใกล้ความจริงมากขึน้
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INFINITI RED BULL RACING FORMULA ONE TEAM
การแข่งรถยนต์สูตรหนึ่ง หรือฟอร์มูลา วัน (Formula One)
เป็นตำ�นานการแข่งขันรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กำ�เนิด
จากการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ ปรีซ์ (World Grand Prix) ในปี
1901 ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า เฟรนช์ กรังด์ ปรีซ์ ที่สนาม
เลอ มองส์ และจัดแข่งขันต่อเนื่องทุกปี มีแชมป์คนแรกคือ
ฮวน มานูเอล ฟานจิโอ หลังจากนัน้ การแข่งรถฟอร์มลู า วัน
ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ
จากทีม่ กี ารแข่งขันเฉพาะในยุโรป เริม่ ขยายสูอ่ เมริกาใต้ในปี
1953 ที่อาร์เจนตินา และขยายต่อไปในแอฟริกาในปี 1958
ที่โมร็อกโค ต่อเนื่องมาถึงเอเชียที่ญี่ปุ่นในปี 1976
สำ�หรับ 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
ในฐานะทีมพาร์ทเนอร์ สิงห์ได้เป็นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็น
ทางการของทีม Infiniti Red Bull Racing แบบทั้งฤดูกาล
ซึ่งทีม Infiniti Red Bull Racing ทำ�ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ได้รับชัยชนะติดต่อกันถึง 3 สมัย การเป็นทีมพาร์ทเนอร์จึง
ทำ�ให้แบรนด์สงิ ห์เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก โดยเฉพาะในรายการ
แข่งขันฟอร์มลู า วัน ทีม่ ผี ชู้ มกว่า 115 ล้านคนทัว่ โลก ซึง่ โลโก้
สิงห์จะปรากฏบนหน้ารถแข่งของทีม ส่งผลให้แบรนด์สิงห์
มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นจากผลสำ�รวจของ IFM Sports
Marketing Surveys เป็นความสำ�เร็จบนเวทีโลกอีกระดับหนึง่
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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
ผู้ผลิตรถสปอร์ตชื่อดังที่ประสบความสำ�เร็จ มีการจำ�หน่ายไป
ทัว่ โลกด้วยชือ่ เสียงเป็นเลิศ โดยมีสแี ดงทีเ่ รียกว่า Rosso Corsa
เป็นเอกลักษณ์ อีกทัง้ เป็นสัญลักษณ์ของความเร็ว ความราํ่ รวย
หรูหรา และมีฉายาที่คนไทยรู้จักกันดีว่า “ม้าลำ�พอง”

โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2013 - 2015
การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างสิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ
เฟอร์รารี่ เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้แบรนด์สิงห์มุ่งสู่
ความเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์ ด้วยการต่อยอดจากกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทั้งสองแบรนด์จะทำ�ร่วมกัน 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
ทีมเอเอฟ คอร์เซ่ (AF Corse) ทีมทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันรายการ
หนึ่งของการแข่งขันจีที แชมเปี้ยนชิปส์ (GT Championships)
ด้วยรถเฟอร์รารี่ 458 อิตาเลีย จีที ซึ่งสิงห์ได้รับสิทธิ์ในการติด
โลโก้บนรถแข่ง ยานพาหนะสนับสนุนต่างๆ และบนเครือ่ งแต่ง
กายของนักขับในทีม

MOTOR SPORT

MotoGP Dorna Sports, S.L. เป็นผู้ถือสิทธิใน
เชิงพาณิชย์ของโมโต จีพี (MotoGP™) รายการแข่ง
มอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่มีมายาวนานที่สุดตั้งแต่
ค.ศ. 1949 โดยใช้รถทีท่ �ำ ขึน้ เพือ่ แข่งขันเท่านัน้ คิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ ชิงชัยสูค่ วามเป็นหนึง่ โดยเฉพาะ
เทียบเคียงได้กับรายการแข่งขันรถฟอร์มูลา วัน โดย
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ MotoGP™
(เครื่องยนต์ 1000 cc) และมีรายการเล็กอีกสอง
รายการ คือ Moto2™ (เครื่องยนต์ 600 cc) และ
Moto3™ (เครื่องยนต์ 250 cc) มีนักแข่งโดยรวม
กว่า 92 คน จาก 21 ประเทศ ซึ่งนักแข่งจะเริ่มแข่ง
จากรุน่ เล็กไปถึงรุน่ ใหญ่ ตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ เหมือนกับ
เป็นโรงเรียนฝึกหัด
โกลบอลพาร์ทเนอร์กบั สิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2014 - 2016
สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ในฐานะพันธมิตรกับ Dorna
Sports, S.L. ได้เข้าเป็นผูส้ นับสนุนรายการการแข่งขัน
โมโต จีพี ในปี 2014 - 2016 ซึ่งทำ�ให้สิงห์ได้สิทธิ์ใน
การโปรโมท การโฆษณา โดยโลโก้สงิ ห์จะปรากฏตาม
สื่อต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงปรากฏที่ข้างสนามแข่งขัน
ในเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิรค์ นอกจากนีย้ งั ได้สทิ ธิ์
ในการใช้ VIP Village การเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์
อย่างเป็นทางการ และการนำ�เบียร์สิงห์ไปจัดตั้งใน
บริเวณการแข่งขันอีกด้วย
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ยูนโิ คล่ (Uniqlo) แบรนด์เสือ้ ผ้า
สัญชาติญี่ปุ่น เน้นเสื้อผ้าสไตล์
เรียบง่าย ใส่ลำ�ลอง ปรากฏตัว
ขึน้ ในวงการค้าปลีกเสือ้ ผ้าของ
ญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อปี 1998 ใน
ฐานะผู้ผลิต ออกแบบ และจัด
จำ�หน่ายครบวงจร แต่ทจี่ ริงธุรกิจเสือ้ ผ้าของยูนโิ คล่เริม่ มา
ตั้งแต่ปี 1949 ดำ�เนินการโดยบริษัท โอโงริ โชจิ ที่ทำ�ธุรกิจ
ร้านเสือ้ ผ้าผูช้ าย ก่อนจะขยายเป็นธุรกิจเสือ้ ผ้าลำ�ลองของ
ทั้งชายและหญิงในปี 1984 ภายใต้ชื่อ ยูนิค โคลธติ้ง แวร์
เฮาส์ (Unique Clothing Warehouse) ซึ่งภายหลังพัฒนา
มาเป็นแบรนด์ยูนิโคล่
ในปี 1991 บริษัท โอโงริ โชจิ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
Fast Retailing จำ�กัด ขณะที่ยูนิโคล่ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งได้
เติบโตขยายตัวออกไปมาก ทำ�ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างแยกออกมาเป็นบริษัท ยูนิโคล่ จำ�กัด ในปี 2005
โดยถือหุ้นเองทั้งหมด และขยายกิจการไปยังต่างประเทศ
กระทั่งมีกิจการในจีน ฝรั่งเศส ฮ่องกง มาเลเซีย รัสเซีย
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2008
ด้วยชือ่ เสียงของผลิตภัณฑ์เบียร์สงิ ห์ประกอบกับการ
จัดกิจกรรมและแคมเปญในประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง ทำ�ให้
แบรนด์สิงห์ได้รับความสนใจจากบริษัทยูนิโคล่ ติดต่อขอ
โลโก้สิงห์และสกรีนเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าซีรีส์ใหม่ในปี
นั้นของยูนิโคล่กับธีม Beers of the world ซึ่งมีเพียง 10
แบรนด์เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั เลือก ทำ�ให้แบรนด์สงิ ห์มโี อกาสออก
สู่สายตาคนกลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะในวงการแฟชั่น ซึ่งใน
ขณะนัน้ การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ทนี่ อกเหนือด้านกีฬา
ยังไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ถือเป็นเรือ่ งใหม่ทีน่ า่ ตืน่ เต้น และ
เป็นอีกสเต็ปของแบรนด์สิงห์ในการก้าวไปข้างหน้า สร้าง
การรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
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ดีเซล (Diesel) คือ
แบรนด์ แ ฟชั่ น ผู้
ผลิตเสื้อผ้าสไตล์
มาดเซอร์ สวมใส่
สบาย รวมทัง้ ผลิต
เครื่องประดับอื่นๆ อย่างนาฬิกา หมวก เข็มขัด รองเท้า
เรียกได้วา่ มีการดีไซน์ตงั้ แต่ศรี ษะจรดเท้า เพือ่ ความเท่ทยี่ งั
คงความเป็นตัวเองของผู้สวมใส่ ผู้ก่อตั้งคือเรนโซ รอสโซ่
ชาวอิตาลี ที่มีดีกรีจาก Industrial Textile Manufacturing
School และมีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่น
ชั้นนำ�ต่างๆ ก่อนจะมาสร้างแบรนด์ของตัวเองในปี 1985
ด้วยความทีแ่ ฟชัน่ ของเขาเน้นความดูดใี นสไตล์ของผูส้ วมใส่
ดีเซลจึงกลายเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดอย่างรวดเร็ว และได้
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศในปี 1991 ปัจจุบันมีสินค้า
วางจำ�หน่ายทั่วโลก โดยมีส�ำ นักงานใหญ่ที่อิตาลีและสาขา
ย่อยในต่างประเทศอีก 12 แห่ง
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2010
ลักษณะการเป็นพันธมิตรของสิงห์กับดีเซลเป็นความ
ร่วมมือในเชิงโปรเจคท์ จากการที่ฝ่ายดีเซลเห็นว่าสิงห์เป็น
เครื่องดื่มที่มีภาพลักษณ์เหมาะกับชาวดีเซล โดยเน้นการ
ทำ�กิจกรรมร่วมกันตามงานเฟสติวลั หรืองานอีเวนต์ตา่ งๆ ใน
ลักษณะของสปอนเซอร์ชิปเป็นงานๆ ไป อาทิ การที่เบียร์
สิงห์ได้เข้าเป็นหนึ่งในเบียร์การ์เดนที่บูธของดีเซลในงาน
Bread and Butter (BBB) ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
เมื่อปี 2011 ซึ่งงานนี้เป็นงานแฟชั่นที่ใหญ่ทสี่ ุดในภาคพื้น
ยุโรป โดยสิงห์ได้รบั สิทธิการจัดตัง้ เบียร์สงิ ห์แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในบูธของดีเซล การโชว์โลโก้สงิ ห์ทบี่ ธู รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ของดีเซล และได้คำ�ว่า “Supported by Singha” ตามสื่อ
ทัง้ หมดของดีเซลทีโ่ ฆษณาภายในงาน ซึง่ การจัดงานร่วมกัน
เช่นนี้ยังมีอีกในหลายประเทศทั้งสเปน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และ
จัดเสิร์ฟที่เกาะดีเซล เกาะส่วนตัวที่เป็นจุดหมายปลายทาง
ในความฝันของชาวดีเซลทุกคน
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Lonely Planet หนังสือ
คูม่ อื ท่องเทีย่ วทีเ่ สมือนเป็น
คัมภีรข์ องเหล่านักเดินทาง
ได้รบั ความนิยมแพร่หลาย
ทั่วโลก ถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อปี
1972 โดยนักเดินทางสองสามีภรรยาชาวอังกฤษ โทนี และมอรีน
วีลเลอร์ ทีน่ �ำ ประสบการณ์การเดินทางในไดอารีส่ ว่ นตัวมาถ่ายทอด
เป็นหนังสือเล่มแรกชื่อ เที่ยวเอเชียแบบประหยัด (Across Asia on
the Cheap) ผลิตเป็นหนังสือทำ�มือ ตีพิมพ์แค่พันกว่าเล่ม ปรากฏ
ว่าขายดีมาก และปกเล่มนีก้ ก็ ลายเป็นต้นแบบของปกเล่มอืน่ ๆ เป็น
เอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน
หลังจากนั้นสองสามีภรรยาออกหนังสือท่องเที่ยวฉบับอื่นๆ
ตามมา ได้รบั การตอบรับทีด่ จี นทำ�เป็นธุรกิจจริงจัง และก่อตัง้ บริษทั
ชือ่ Lonely Planet ทีต่ อ่ มาเป็นสำ�นักพิมพ์หนังสือไกด์บคุ๊ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในโลก สำ�นักงานใหญ่อยู่ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กระทั่งปี
2013 โทนีและมอรีน ตัดสินใจขายหุ้น 75% ให้กับบริษัทบีบีซีของ
อังกฤษ แต่บริษทั ยังทำ�ธุรกิจเดิม และเริม่ เปิดเว็บไซต์การท่องเทีย่ ว
ควบคู่กันไป เพราะความนิยมการพกหนังสือเล่มโตเดินทางลดลง
เปลี่ยนมาหาข้อมูลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือแทน
โกลบอลพาร์ทเนอร์กับสิงห์ ช่วงเวลา: ค.ศ. 2009 - 2011
จุดเริม่ ต้นในการเป็นพันธมิตรระหว่าง สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ กับ
Lonely Planet มาจากการที่สิงห์เข้าไปทำ�กิจกรรมหรือแคมเปญ
ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการทำ�กิจกรรมที่ต่างประเทศใน
ลักษณะนี้ ทำ�ให้สิงห์ได้พันธมิตรใหม่อยู่เสมอ สำ�หรับ Lonely
Planet เป็นการออกหนังสือไกด์บุค๊ ร่วมกันชือ่ ว่า Great Bars of the
World บนปกจะมีโลโก้คู่ของสิงห์และ Lonely Planet เป็นหนังสือที่
รวบรวมฐานข้อมูลจากร้านอาหารหรือบาร์ต่างๆ ที่ได้รับการโหวต
จากนักดื่มนักเที่ยว มีการเขียนรีวิวหรือส่งข้อมูลเข้ามา ซึ่งสิงห์และ
Lonely planet จะมีกรรมการตัดสินและจัดแรงค์กิ้ง ผู้ชนะรีวิวจะ
ได้รับรางวัลเป็นตั๋วไปเที่ยวรอบโลก การจัดแคมเปญเช่นนี้เป็นตัวที่
ช่วยเน้นให้เห็นชัดว่า แบรนด์สิงห์อยู่ในคลับของกลุ่มคนใด
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นอกจาก Lonely Planet สิงห์ยงั มีความร่วมมือกับแบรนด์
ระดับโลกอีกหลายแบรนด์ แม้ไม่ถงึ ขนาดเป็นโกลบอลพาร์ทเนอร์
แต่กม็ บี ทบาทในการช่วยให้เบียร์สงิ ห์มชี อ่ งทางการเข้าถึงนักท่อง
เทีย่ วในวงกว้างมากขึน้ อาทิ
Crystal Cruises บริษัทเรือ
สำ�ราญสัญชาติญป่ี นุ่ ทีน่ ติ ยสาร
Travel + Leisure ยกย่องว่า
เป็นผู้ให้บริการเรือสำ�ราญขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก นอกจาก
บนเรือจะเสิรฟ์ เบียร์ญป่ี นุ่ ยังเสิรฟ์ เบียร์ไทย ซึง่ ก็คอื เบียร์สงิ ห์
ได้เริม่ เสิรฟ์ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2013 บนเรือชือ่ Crystal Serenity
และ Crystal Symphony แต่เสิร์ฟเฉพาะในภัตตาคารญี่ป่นุ
เท่านัน้ จนในเดือนมิถนุ ายน 2014 จึงได้เสิรฟ์ ในทุกร้านค้าและ
ห้องอาหารหลักของเรือ
Royal Caribbean
International บริษทั
เดินเรือสำ�ราญสัญชาติ
อเมริกนั เจ้าของเรือสำ�ราญทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกอย่าง โอเอซิสออฟ
เดอะซีส์ (Oasis of the Seas) ซึง่ เบียร์สงิ ห์เคยเสิรฟ์ นักท่องเทีย่ ว
มาแล้วบนเรือลำ�นี้ ระหว่างปี 2011 - 2012
Virgin Train ผูใ้ ห้บริการการ
ขนส่งทางรถไฟสายหลักทาง
ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เริม่ มีการจำ�หน่ายเบียร์สงิ ห์บน
รถด่วนของ Virgin Train ตัง้ แต่เดือนตุลาคมปี 2013
Harrods ในปี 2009 - 2010 สิงห์
กับ Harrods ห้างดังระดับโลก
ของอังกฤษก็ได้จับมือกันใน
เทศกาลสินค้าไทยและเอเชียที่ทางห้างจะจัดเป็นประจำ�ทุกปี
และสิงห์ก็ได้ 1 หน้าต่างเต็มสำ�หรับโชว์สินค้าในทุกครั้ง และ
เบียร์สิงห์ก็มีจำ�หน่ายใน Food Hall ของห้างจนปัจจุบัน
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เรื่องและภาพ: นายจตุรงค์ ใยเทศ

สังขละบุรี
เมื่อไรที่มีวันหยุดยาวผมมักจะออกไปเที่ยวเสมอ สิ่งแรกที่ผมคิด
ออกอย่างแรกคือ “ถ่ายรูป” เพราะว่าการที่เราออกไปในที่ต่างๆ ทั้งที่
ชอบและประทับใจนั้น สิ่งเดียวที่สามารถทำ�ให้เราบันทึกเรื่องราว ณ
ตอนนั้นได้คือ “รูปถ่าย”
ครั้งนี้ผมได้ไปไกลถึง สังขละบุรี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย
ความเงียบสงบ เรียบง่าย และมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แลนด์
มาร์คที่ทุกคนเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่านี้คือ สังขละ นั้นคือ “สะพานมอญ”
สะพานมอญมีชอ่ื เรียกอีกชือ่ ว่า สะพานไม้อตุ ตมานุสรณ์ เป็นสะพาน
ไม้ที่ยาวมากๆ สร้างอยู่บนแม่นํ้าซองกาเรีย
คนส่วนใหญ่ทีม่ าสังขละผมเชื่อได้ว่าจะต้องมาถ่ายรูปทีน่ ี้แน่นอน
เพราะถ้าไม่มีรูปบนสะพานไม้ก็เหมือนมาไม่ถึงสังขละมั้ง
วัฒนธรรมของที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่คนมาเที่ยวนิยมทำ�คือ ตักบาตร
ซึ่งช่วงเวลาเช้ามืดจะมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรข้ามสะพานมอญ
ผมว่าการมาเทีย่ วพักผ่อนทีน่ นี้ อกจากได้เจอสถานทีส่ วยๆ แล้วยัง
อิ่มบุญด้วยนะครับ
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สำ�หรับพนักงานท่านอื่น สามารถส่งเรื่องเล่าสนุกๆ ที่
คุณประทับใจมาได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

คุณทำ�อะไรใน...
วันหยุดที่ฝนพรำ�
ในวันหยุดที่ฝนพรำ� แค่ได้นอน
กลิ้งไปมาบนโซฟาหนานุ่มพร้อม
กับดูซีรีย์เรื่องโปรดและทุเรียน
ทอดจากระยองหนึ่งถุงใหญ่
แค่นี้ก็เป็น Perfect rainy day
แล้วค่ะ^__^

“นอนดูหนังและหาของกิน
ขบเคี้ยวระหว่างดูหนัง
แค่นี้ก็ฟินแล้วครับ”

”

”

“นั่งอยู่บ้านชิลๆ สบายๆ กับเบียร์
เย็นๆ สักแก้ว หนังสือดีๆ สักเล่ม
แค่นี้ก็เป็นวันฝนปรอยธรรมดาที่
ไม่ธรรมดาสำ�หรับผมแล้วครับ”

”

นางสาวจุนัสธา กำ�จัดภัย (แพร)
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด

นายปานชัย ปานอ่อน (ปาน)
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

“พอมีวันหยุดก็ชอบเอารถไปล้าง
แต่ช่วงหน้าฝนก็จะเซ็งๆ เพราะล้าง
รถสะอาดได้ไม่นานก็เจอฝนตกใส่
อีกแล้ว แต่ไม่ลา้ งก็ไม่ได้ไม่ชอบให้รถ
สกปรก :)”

นางสาวนริศรา อารีรัตนมาศ (เน)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด

นายธนชิต ขันทราช (บอล)
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด

“นัว่งเล่
นบนเก้
าอี้โยกตั่ใวจโปรด
นั่งเล่นบนเก้าอี้โยกตั
โปรดกั
บไอแพดคู
กั
บ
ไอแพดคู
่
ใ
จ
แล้วดฝนยั
แล้วฝนยังไม่หยุด คงได้หยิบอูคมาดี
แข่ง งไม่
หยุ
ด
คงได้
ห
ยิ
บ
อู
ค
มาดี
ดแข่ง
กับฝนซะเลย ^-^
กับฝนซะเลย ^-^”

...ส่วนตัวคิดว่าเวลาฝนตกในแต่ละ
ช่วงเวลานั้นให้อารมณ์และความรู้สึก
ต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมที่ทำ�เลยจะไม่
เจาะจงชัดเจน แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ที่
ทำ�ประจำ� ก็จะเป็นอ่านหนังสือ ฟังเพลง
ดูหนัง หรือไม่ก็เล่นเกม โดยอาจทำ�ทุก
อย่างที่ว่ามา หรืออาจจะทำ�เป็นบาง
อย่าง ขึ้นอยู่กับพลังงานชีวิตในช่วงนั้น
จะเอื้ออำ�นวย ;P

”

นางสาวมัทนิน พิพิธพจนการณ์ (เอม)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“มองหากิจกรรมเบาๆ สบายๆ ทำ�ในช่วง
วันหยุดที่ฝนตก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
พักผ่อนในบ้านค่ะ ก็จะมีอ่านหนังสือ สนุกกับ
การดูหนังพร้อมลูกๆ เล่นเน็ตบ้าง จัดบ้าน
ให้น่าอยู่ แล้วค่อยงีบพักผ่อนตอน
บ่ายๆ แค่นี้ก็แฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะ”

นางพนัชกร น้อยสุวรรณ (อ๋อ)
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด
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นายเอกภพ ตรีเกษรมาศกุล (ตี๋)
บริษัท สหภาพดนตรี จำ�กัด

“ไปออกกำ�ลังกายที่ยิม ยิ่งถ้ามีบัดดี้ไป
เล่นด้วยจะเพิ่มความสนุกมากขึ้น ทำ�ให้
ชีวิตในวันฝนพรำ�ไม่ได้เป็นวันเหงาๆ
อย่างที่ใครเขาว่ากัน”
นายชูวิทย์ บุญดาว (โต๋)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
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43

สิงห์ / แนะนำ�ทีมงาน

แนะนำ�ทีมงานพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ทีมขายบุญรอดเอเซีย

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดลพบุรี

นายณัฐนนท์ ปวงขจร

นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน์

ผู้จัดการเขตกลางบน 2

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 3

นายทศพล สีดา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
สาขาลพบุรี

นายสุชิน ภูครองหิน

ผู้จัดการส่วนขาย BRA 5
(กลางบนและตะวันออก)

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดลพบุรี
เพชบูรณ์
นครสวรรค์

ชัยภูมิ

ลพบุรี
สระบุรี
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พงศาวดารโยนกกล่าวว่า พระเจ้ากาฬวรรณดิศ โอรสแห่งพระเจ้ากรุงขอม เป็นผู้สร้างเมือง
ลพบุรีหรือ “ละโว้” เมื่อ พ.ศ.1002 หลักฐานสำ�คัญในยุคที่ขอมปกครองคือ พระปรางค์สามยอด
พอถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาปกครอง ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน ได้รับการ
ยกระดับขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลังจากนั้นถูกลดความ
สำ�คัญลง จนกระทัง่ ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครอง มีการจัดวางผังเมืองใหม่และตัง้ หน่วย
ทหารขึ้น ปัจจุบันกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเมืองทหารอีกเมืองหนึ่งของไทย

ทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดลพบุรี

นายนิรันต์ สุวรรณรัตน์

นายสมชาย ทองมา

นายสุจิต บุตรโท

ผู้จัดการภาค 3

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดลพบุรี

นายอลงกรณ์ กันตรง

รักษาการผู้จัดการส่วนขาย
กลางบนและใต้

ของเด็ดเมืองลพบุรี:
พระปรางค์สามยอด ปราสาทเขมรในศิลปะบายน โครงสร้างเป็น
ศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็น
พุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำ�เมืองละโว้
หมู่บ้านดินสอพอง ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มี
คุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย แหล่งผลิตอยู่ที่หมู่บ้านหินสอง
ก้อน เป็นหมู่บ้านที่มีการทำ�ดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดลพบุรี
นายวิทวัส แก้วจรวย

ผูจ้ ดั การเขตกลางบน 2 และ
รักษาการผูจ้ ดั การเขตกลางบน 1

คำ�ขวัญ: วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลือ่ ง เมืองแห่งดินสอพอง เขือ่ นป่า
สักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: พิกุล
พื้นที่: 6,199.753 ตร.กม.
ประชากร: 757,970 (พ.ศ. 2556)
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สิงห์ / ตำ�นานท่านเจ้าคุณ

ตำ�นานท่านเจ้าคุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข้างท่านเจ้าคุณ (ตอนที่ 2)

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงทราบ
เรื่องที่พระยาภิรมย์ภักดีประสงค์จะสร้าง
โรงผลิตเบียร์แห่งแรกของประเทศไทยขึ้น
พระองค์ทรงสนพระทัยยิ่งนัก ให้พระยา
ภิรมย์ภักดีเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์
ทรงตรัสว่าชอบดื่มเบียร์ และเห็นว่าอุตสาห
กรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ยังใหม่สำ�หรับ
ประเทศชาติ คงจะต้องใช้เวลาพักหนึ่งใน
การจัดการเรื่องภาษีและกฎระเบียบต่างๆ
เพราะไม่เคยทำ�ไว้ ล้วนเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น
แต่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่นี้ก็จะเพิ่ม
งานให้แก่ชาวไทย รวมทั้งลดเงินไทยที่ไหล
ออกนอกประเทศจากการนำ�เข้าเบียร์จาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราการนำ�เข้าที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนให้ชาวไทยหันมา
ดื่มเบียร์ไทยกันก็จะดี
ในช่วงปี 2472 ถึงปี 2476 พระเจ้า
อยู่ หั ว พระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
พระยาภิรมย์ภักดีในหลายโอกาสด้วยกัน
ตั้งแต่การยับยั้งการที่ผู้อื่นพยายามสวมรอย
พยายามโน้มน้าวรัฐมนตรีคลังในขณะนั้น
และคณะอภิรัฐมนตรีให้อนุมัติการสร้างโรง
เบียร์ในเวลาพร้อมๆ กัน ทั้งที่พระยาภิรมย์
ภักดีต้องทำ�การบ้านมากมายเหนื่อยเพียง
ผู้เดียว ไหนจะเรื่องของการเสนอแปลนต่อ
ทางการเพื่อให้รู้ว่าโรงเบียร์ต้องมีการสร้าง
แบบใด ใช้เครื่องจักรและวัตถุดิบใด ด้วย
พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ทางการจึงควรจัดระบบและระเบียบให้ถูก
ต้องก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ผู้อื่นทำ�ด้วย
พร้อมกัน และเพื่อความยุติธรรมต่อผู้ริเริ่ม
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เล่าสู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

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

ที่จะต้องเหนื่อยหาข้อมูลมากกว่าผู้อื่นที่
ตามมาทีหลัง นอกจากนี้ พระองค์ทรงให้
คำ�แนะนำ�ต่อท่านเจ้าคุณหลายเรื่องด้วยกัน
เช่น ครั้งที่ท่านเจ้าคุณจะเดินทางไกลไปซื้อ
เครื่องจักรที่เมืองนอก ทรงทราบว่าจะเซฟ
สตางค์ซื้อเครื่องจักรเก่า ก็ทรงแนะว่าให้ซื้อ
เครื่องใหม่ดีกว่าเพื่อจะได้สร้างโดยเฉพาะ
ซื้อเครื่องเก่าอาจจะเสียง่าย ต้องเสียเงินกับ
ค่าซ่อมอีก ซึ่งอาจจะเสียมากกว่าเงินที่เซฟ
ก็ได้ และโรงเบียร์ที่จะสร้างขึ้นก็ต้องสร้าง
ตามเครื่องจักรเก่า มิสู้สร้างใหม่ตามความ
ต้องการจะดีกว่า ครั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ได้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่ง

ควบตำ�แหน่งรัฐมนตรีคลัง ก็มีการดึงเรื่อง
การออกใบอนุญาตสร้างโรงเบียร์ ทำ�ให้ต้อง
ล่าช้าออกไปอีก พระเจ้าอยู่หัวก็ต้องสั่งการ
เรื่องถึงจะพอเดินต่อได้อีก และการเปลี่ยน
แปลงการปกครองก็สร้างความไม่แน่นอน
ให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ผู้ที่แรกว่าจะ
ซื้อหุ้นในโรงเบียร์ใหม่ก็เงียบหายไปหลาย
ราย ทำ�ให้ขาดเงินทุน พระเจ้าอยู่หัวก็ทรง
ช่วยเหลืออีกด้วยการให้ท่านเจ้าคุณกู้เงิน
ในพระคลัง ท่านเจ้าคุณเป็นหนี้กับธนาคาร
มากอยู่แล้ว จะกู้อีกก็คงลำ�บาก สุดท้าย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ซื้ อ หุ้ น บริ ษั ท เป็ น การส่ ว นพระองค์ ด้ว ย

1
1 พิ พิ ธภั ณฑ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมเปิดให้เช่า
เป็ น ที่ ตั้ ง ของห้ า งยอนแซมสั น
ขายผ้าฝรั่งและตัดชุดสูทสากลที่
มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 6
2 บริ เ วณภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชั้ น 1
ซึ่ ง ยั ง คงรู ป แบบสถาปั ต ยกรรม
ภายในแบบเดิมไว้

2

3 บริ เ วณห้ อ งจั ด แสดงเกี่ ย วกั บ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า รำ � ไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
3

และเสด็จพระราชดำ�เนินดูการก่อสร้างด้วย
ถึง 2 ครั้ง แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงได้มี
ความเกี่ยวข้องอีกหลังจากที่ทรงสละราช
บัลลังก์ และเสด็จฯ ออกจากประเทศไทย
ไปพำ�นักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ หุ้นในบริษัท
ของพระองค์ท่านก็ถูกทางผู้เปลี่ยนแปลง
การปกครองยึดเอาไปและกลายไปเป็นของ
กระทรวงการคลังในปัจจุบัน แต่ด้วยพระ
มหากรุณาธิคณุ ของใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท
ในช่วงต้น ก็ทำ�ให้บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด กำ�เนิดขึ้นได้
การเรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาล
ที่ 7 กับความจริงในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และความลำ�บากที่การเปลี่ยน
แปลงนำ � พามาสู่ พ ระองค์ ท่ า นก็ เ ป็ น ส่ ว น
หนึ่งของประวัติของบริษัทฯ ไปโดยปริยาย
ยากทีจ่ ะแยกแยะออกจากกัน เพราะว่าการ
ก่อตัง้ บริษทั ได้เกิดขึน้ ในช่วงนัน้ พอดี ผมจึง
ขอแนะนำ�พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉบับนี้ แทนการเขียน
พระราชประวัติ เพราะพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว
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สิงห์ / ตำ�นานท่านเจ้าคุณ

5

4

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าพระราชประวัติ
พระเจ้ า อยู่ หั ว และเหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ ง
ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีที่ไหนที่ลงข้อมูล
ลึกและมีความชัดเจนไปได้มากกว่านี้แล้ว
ทางคณะของ สิงห์ แมกกาซีน มีโอกาสไป
เยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ช่วงที่ยังมีการปิดถนน
ราชดำ�เนิน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
จากคุณกาญจนา ศรีนัดถา รักษาการผู้
อำ�นวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เปิดพิพิธภัณฑ์ให้
ทางเราเป็นกรณีพเิ ศษเนือ่ งจากไม่มผี เู้ ข้าชม 6
ในช่วงนั้น โดยมีคุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
เป็นผู้นำ�ทัวร์ เป็นนักวิชาการนำ�เดิน และ
เล่าเรื่องต่างๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่หลายเรื่อง
เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้า
อยู่หัวและพระราชินี สร้างความประทับใจ
ให้กับพวกเรามากๆ จริงแล้วรู้สึกเสียดาย
พอควร เพราะหากผู้ชุมนุมที่อยู่ข้างหน้า
พิพิธภัณฑ์ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน ก็จะได้รับ
ทราบข้อมูลอีกมากมายที่เป็นประโยชน์
และเป็นความจริง ในส่วนของพวกเรา ทาง
พิพิธภัณฑ์ก็ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
8
พระยาภิรมย์ภักดีเป็นอย่างดี
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7

9
4 ตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว
5 ห้ อ งจั ด แสดงเกี่ ย วกั บ พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 ไฟแช็คสะสมจากต่างประเทศ
7 ฉลองพระองค์เต็มยศนายร้อยตรี
กองทหารปืนใหญ่ม้าอังกฤษ

8 ห้ อ งฉายภาพยนตร์ ท รงถ่ า ย
ภาพยนตร์ เ ก่ า ร่ ว มรั ช สมั ย และ
ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยจำ � ลองบรรยากาศจากโรง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมตั้งอยู่
บริเวณใต้พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ด้านหน้าอาคารรัฐสภา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทาน
สิ่งของส่วนพระองค์มาจัดแสดง เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปี 2523
ต่อมาสถาบันพระปกเกล้ามารับหน้าที่รับผิดชอบ และได้รับความ
อนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรกั ษ์บนถนนหลานหลวง
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 และพระราชประวัตหิ ลังสละราชสมบัติ ผูเ้ ข้าชมจะได้มี
โอกาสเรียนรูถ้ งึ เรือ่ งจริงจากเอกสารจริงจากสมัยนัน้ ได้รจู้ กั พระองค์
ท่านผ่านหนังสือที่ทรงอ่าน หนังที่พระองค์ท่านทรงถ่ายทำ�เอง และ
เรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่ทำ�ให้พวกเราชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดี
จนถึงปัจจุบนั รวมถึงจะเข้าใจเรือ่ งการเมืองมากขึน้ ว่าทำ�ไมทุกอย่าง
ถึงได้เป็นอย่างทีเ่ ป็น จากอดีตสูป่ จั จุบนั ทีม่ คี วามไม่แน่นอนเป็นระยะ
และการโกหกประชาชนโดยนักการเมืองจากทุกยุคทุกสมัย แต่ชาว
ไทยก็ยังอยู่ในประเทศชาติได้อย่างสบาย ภายใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของ
พระเจ้าอยูห่ วั แห่งราชจักรีวงศ์ทรงเป็นทีพ่ ง่ึ ทางใจให้กบั ประชาชน

9 แบบจำ�ลองสะพานพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ซึ่งเป็นสะพานที่สร้าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2472 รูปแบบของ
สะพานคือรูป “ลูกศร”

ามเส

น

พระที่นั่ง
อนันตสมาคม

นพร

ะปน

ุงเกษ

อก

ม

เนินน

พร

ถ.กร

เกล

ชดำ

เด็จ

แม

8

า

ถ.รา

สม

ะราม

อนุสาวร�ย
ประชาธ�ปไตย

ค

วรร

ครส

ถ.น

ถ.หลานหลวง

ถ.ดำรงร

วง

ถ.ราชดำเนินกลาง

ถ.มหาไชย

ักษ

ถ.ดินสอ

าน

ะยา

าพร

จ
น�ำเ

สนามหล

สะพ

ถ.ศร�อย
ุธยา
ถ.พิษณ
ุโลก

ถ.ส

สะพา

ถ.บำรุงเม

ือง
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

กีฬาว่าวไทย
ว่าวไทยเรียกได้ว่าอยู่คู่ชาติไทยมา
แต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย และการ
เล่ น ว่ า วเป็ นทั้ง กี ฬ าและใช้ ในการสู้ร บ
เผาเมืองในสมัยพระเพทราชา พระมหา
กษัตริย์องค์ท่ี 28 ของอยุธยา มาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงสนั บ สนุ น
กีฬาว่าว มีการประกวดและการแข่งขัน
เรือ่ ยมา
พระภิรมย์ภักดี (ชม เศรษฐบุตร)
เป็นนักเล่นว่าวมือเอกและได้ถ่ายทอด
ความรู้สู่พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด)
จนได้รบั การยกย่องให้เป็นนักเล่นว่าวมือ
ระดับต้นๆ ของสยามในรัชสมัยรัชกาลที่
6 และ 7 มีถว้ ยรางวัลมากมายเก็บสะสม
อยูท่ บ่ี ริษทั ฯ เป็นทีน่ า่ ปลืม้ ใจ
ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

50

SINGHA MAGAZINE

SINGHA MAGAZINE

51

ฮีโร่

สิงห์ / คุยกับฮีโร่

ดนัย
พี่ปิ๊ก
ดนัย อุดมโชค
“เล็กพริกขีห้ นู”
นักหวดลูก
สักหลาดมือหนึง่
ของไทย

คุยกับ
เส้นทางสู่การเป็นนักเทนนิส

เป้าหมายในอนาคต

“ตอนอายุ 8 ขวบ ผมเป็นโรคหอบจนเกือบเอา
ชีวติ ไม่รอด คุณหมอเลยแนะนำ�ให้ออกกำ�ลังกาย
ซึง่ คุณย่าของผมท่านเล่นเทนนิสอยูท่ ส่ี โมสรราช
นาวีอยูแ่ ล้ว ผมก็ตามมาด้วย ตอนนัน้ เรียนกับ
เด็กรุน่ เดียวกันเป็นกลุม่ ใหญ่ แต่ครูทส่ี อนเขาเห็น
ว่าเราพอมีศกั ยภาพจะไปได้ เลยบอกคุณพ่อให้
พาไปเรียนเดีย่ ว เรียนได้สกั 2-3 เดือน ผมก็แข่ง
เลย ได้ผา่ นเข้ารอบลึกๆ แต่ยงั ไม่ได้แชมป์อะไร
จนกระทัง่ 10 ขวบถึงมาได้แชมป์ประเทศไทย
พอมีผลงานแล้ว ทางอาแป๊ด (กมลรัตน์ วิมล
นิตย์) ลุงจ้อย (น.ต.จำ�เริญ วิมลนิตย์) ได้ชวน
ให้ผมมาอยู่กับสิงห์ จากนั้นผมก็อยู่กับสิงห์มา
เรือ่ ยๆ จนถึงปัจจุบนั รวมแล้วก็ 22 ปี น่าจะเป็น
นักกีฬาทีอ่ ยูก่ บั สิงห์นานทีส่ ดุ คนหนึง่ เลยครับ”

“สำ�หรับผมตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงปลายของ
เทนนิสแล้ว แต่ก่อนจะวางมือ ผมอยากกลับ
ไปเป็น 200 อันดับแรกของโลกให้ได้ภายในสิน้
ปีหน้า ถ้าไม่ได้ก็อาจจะดูอีกที แต่แพลนที่ผม
คิดไว้ในอนาคต ถ้าไม่เป็นโค้ช ก็คงทำ�อะไรสัก
อย่างเกี่ยวกับวงการเทนนิสนี้ละ เราก็อยากจะ
เอาประสบการณ์ท่ีไปเจอมาถ่ายทอดให้น้องๆ
มาไกด์เป็นแนวทาง อะไรทีน่ �ำ ไปสูค่ วามสำ�เร็จได้
ก็เอามาแชร์กนั แต่หนทางสูค่ วามสำ�เร็จก็ตอ้ งขึน้
อยู่กับตัวน้องๆ เองด้วย ส่วนเรื่องครอบครัวก็
เป็นไปตามเสต็ปครับ ตอนนี้มีลูก 1 คน ที่วาง
ไว้ก็ 3 คน ไม่บังคับให้เป็นนักเทนนิสนะ แต่ว่า
ต้องเล่นได้ เพราะสมมติบอกว่าเป็นลูกของนัก
เทนนิสแต่ตีเทนนิสไม่เป็น มันก็ดูจะไม่ใช่ แต่
ถ้าเขาอยากเป็นนักเทนนิสอาชีพก็ต้องบอกเขา
ว่าหนทางมันไม่งา่ ย และจะหนักหน่วงแน่นอน”

การแข่งขันที่จะไม่มีวันลืม
ผลงานเด่น
อันดับโลกสูงสุดทีล่ �ำ ดับ 77 เมือ่
วันที่ 29 มกราคม 2550
เหรียญทองประเภทชายเดี่ยว
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 15 กรุง
โดฮา ประเทศกาตาร์
แชมป์การแข่งขันประเภทคู่ศึก
เทนนิส เอทีพี เวิลด์ทวั ร์ “ไทย
แลนด์ โอเพ่น 2012”
แชมป์ชายเดีย่ ว ไอทีเอฟ เมนส์
ฟิวเจอร์ รายการ “อาดิดาส วา
เซดะ ฟิวเจอร์ อินเตอร์เนชันแนล
เทนนิส ทัวร์นาเมนท์ 2014” กรุง
โตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
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“เอเชียนเกมส์ครัง้ ที่ 15 ทีโ่ ดฮาครับ แมตช์นผ้ี ม
เล่นในนามทีมชาติ และเหมือนว่าทำ�ให้คนกว่า
ครึง่ ประเทศรูจ้ กั ผมมากขึน้ เป็นการแข่งชิงเหรียญ
ทองรายการสุดท้ายก่อนปิดการแข่งขัน ผมเจอ
กับลีฮงุ เต็ก จากเกาหลีใต้ เขาอยูอ่ นั ดับ 40 ของ
โลก เป็นมือหนึง่ ของเอเชียในตอนนัน้ ด้วย ส่วน
ผมอยูอ่ นั ดับร้อยกว่า ความรูส้ กึ ตอนนัน้ คือเราลง
สนามโดยทีไ่ ม่มอี ะไรจะเสีย แล้วเราก็ท�ำ ได้ คว้า
เหรียญทองมาแบบพลิกความคาดหมาย มันเลย
เป็นความทรงจำ�ทีด่ ี ซึง่ ผมคิดว่าไม่ลมื แน่นอน”

ไอดอลกับแรงบันดาลใจ
“ผมชอบพีต แซมพราส มาตัง้ แต่เด็กๆ ตอนนัน้
แซมพราสเป็นนักเทนนิสมือหนึง่ ของโลก (ระหว่าง
ปีค.ศ. 1993 -1998) ผมดูเขาเป็นตัวอย่าง อยาก
จะประสบความสำ�เร็จแบบเขา อยากจะไปแข่ง
วิมเบิลดันให้ได้ และทำ�ผลงานรายการใหญ่ออก
มาให้ดี แม้ตอนนีแ้ ซมพราสจะเลิกเล่นเทนนิสไป
แล้ว แต่เขาก็ยงั เป็นไอดอลของผมอยูด่ ”ี

“ถ้าไม่ทำ�ตอนนี้
แล้วเมื่อไหร่จะทำ�
และถ้าคุณไม่ท�ำ
แล้วใครจะทำ�”
คติที่เราชอบและอยากบอกต่อ
“มีหลายอย่างมาก แต่ทช่ี อบทีส่ ดุ คือ If not now,
When? If not you, Who?...ถ้าไม่ทำ�ตอนนี้
แล้วเมื่อไหร่จะทำ� ถ้าคุณไม่ท�ำ แล้วใครจะทำ�
เป็นคำ�พูดจากสมาคมเทนนิสอาชีพ (ATP) ครับ
ตอนนั้นผมอยู่ในท็อปร้อย ได้เข้าไปประชุมนัก
กีฬา คือเขามีประชุมทุกปีกอ่ นแข่งออสเตรเลียน
โอเพ่น พอเขาพูดมาตรงนีป้ บุ๊ มันโดนอะ ผมเลย
เอาตรงนี้มาเป็นคติ คือเราก็ต้องทำ�ตรงนี้ให้ดี
ทีส่ ดุ อยูแ่ ล้ว เพียงแต่ถา้ เราไม่เริม่ ทำ�แล้วเมือ่ ไหร่
เราจะทำ� แล้วถ้าไม่ใช่เราทำ� ให้คนอืน่ ทำ� เราก็
ไม่ได้อะไร เพราะจะกลายเป็นผลงานของคนอืน่
ไม่ได้แก่ตวั เรา ดังนัน้ เราต้องทำ�เอง”

2 นักเทนนิสหัวใจสิงห์
เส้นทางสู่การเป็นนักเทนนิส

เกมเสิร์ฟ มันไม่กดดันเท่า เราเลยเบรค
“ลักเริม่ เล่นเทนนิสมาตัง้ แต่ 4 ขวบ ตัง้ แต่ เกมเสิรฟ์ เขาได้ส�ำ เร็จ พอแข่งเสร็จลักต้อง
จำ�ได้ก็เล่นเทนนิสแล้วค่ะ คุณพ่อเป็นนัก ขอนอนพักหนึ่งเลย มันหมดก็อกจริงๆ”
เทนนิสมาก่อน ท่านเป็นคนสอนให้ และ
เริ่มมาแข่งจริงจังแมตช์แรกในชีวิตตอน ไอดอลกับแรงบันดาลใจ
ประมาณ 6-7 ขวบ ซึง่ เทนนิสมันจะมีไล่รนุ่ “พี่แทมมี่ (แทมมารีน ธนสุกาญจน์) ค่ะ
อายุขน้ึ ไปตัง้ แต่ 8 10 12 ปี ประมาณนี้ ลัก ลักเคยดูพี่เขาแข่งมาตั้งแต่เด็ก เห็นเลยว่า
ก็มาได้แชมป์ตอน 8 ขวบ แล้วก็ได้แชมป์ พี่เขาเก่งมาก ติดตามผลงานมาตลอด ไม่
มาตลอด พอพ้นจากการแข่งระดับจูเนียร์ เคยคิดว่าวันหนึง่ จะมีโอกาสได้ออกทัวร์นา
ก็มาต่อในรายการอาชีพ จนเมื่อประมาณ เมนต์พร้อมพี่เขา ยิ่งได้มารู้จักพูดคุยก็ยิ่ง
2 ปีที่แล้ว ครูสรวง จันทรอุไร ผู้อ�ำ นวย ประทับใจ เขาเป็นคนไนซ์มาก เจอกันครัง้
การสถาบันปิรามิดเทนนิสได้ชวนลักมาอยู่ แรกคุยเหมือนสนิทกันมา 2-3 ปี พี่เขาจะ
กับสิงห์ค่ะ”
ให้คำ�แนะนำ�ลักด้วยว่าคู่ต่อสู้ที่เราต้องเจอ
มักจะเล่นสไตล์ไหน แล้วให้ลักกลับมาคิด
ว่าลักต้องเล่นยังไงถึงจะชนะคู่ต่อสู้ได้”

“มีขน้ึ ก็ตอ้ งมีลง
เทนนิสมันลูก
กลมๆ”

การแข่งขันที่จะไม่มีวันลืม
“เป็นแมตช์ที่ชนะมือ 6 ของโลกที่ผ่านมา
ในศึกแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่น
2014 ตอนรู้สายที่จับสลากออกมา เราก็
หูย...มือ 6 เลยเหรอ ครูสรวงก็แนะนำ�ว่า
ไม่มอี ะไรจะเสียอยูแ่ ล้ว ทำ�ให้เต็มที่ เราเลย
เอ้า เต็มที่ เพราะที่จริงโอกาสที่จะได้เล่น
กับมือระดับท็อปเทนของโลกมันไม่ได้มา
ง่ายๆ ถือว่าเป็นโชคดีของเราทีจ่ ะได้พฒั นา
เรียนรูเ้ กมการเล่นของพวกท็อปเทน แต่พอ
ตอนแข่งขัน กำ�ลังอยูใ่ นเกมทีเ่ ราได้เปรียบ
คือเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ลักก็สั่นมากแบบไม่เคย
ตืน่ เต้นขนาดนีม้ าก่อน คนดูในสนามเขาก็
ลุน้ โห่รอ้ งเชียร์เรา และเป็นคนต่างประเทศ
เกือบหมด สุดท้ายลักปิดเกมเสิรฟ์ นัน้ ไม่ได้
เพราะตืน่ เต้นเกินไป แต่พอมาเป็นฝ่ายรับ

ลักษิกา
น้องลัก
ลักษิกา คำ�ขำ�
“คลืน่ ลูกใหม่”
แห่งวงการลูก
สักหลาดไทย

ช่วงเวลาเครียดๆ
“ต้นปีทผ่ี า่ นมาเลยค่ะ เพราะปลายปีทแ่ี ล้ว
ลักจบไว้ดี อันดับโลกขึน้ มาที่ 87 แต่มาปีน้ี
ถึงชนะมือ 6 แล้วอันดับก็ไม่ขน้ึ เพราะโดน
หักแต้มจาก Qualify ทีไ่ ด้มาปีทแ่ี ล้ว ได้มา
60 แต้มโดนหักหายไปเลย อันดับเราเลย
ค่อยๆ ตกลงมา ลักก็มีกดดันตัวเองว่าจะ
ต้องเข้ารอบลึกให้ได้ แพลนว่าจะกลับมา
อยู่ในท็อปร้อยอีกครั้ง ยอมรับว่าช่วงนั้น
ท้อมาก แต่ก็คิดว่ามีขึ้นก็ต้องมีลง เทนนิส
มันลูกกลมๆ ทุกคนที่ลักเห็น รุ่นพี่ทุกคน
เขาขึน้ แล้วก็ลง แล้วก็กลับขึน้ ไปใหม่ได้อกี
เหมือนกัน ถ้าเราพยายามเต็มทีส่ กั วันก็จะ
ขึ้นไปได้เหมือนเดิม”

ชอบอันดับสองรองจากเทนนิส
“ลักชอบถ่ายรูป กับเล่นดนตรี อูคูเลเล่ค่ะ
สมมติวา่ ถ้าไม่ได้เล่นเทนนิสก็คงจะทำ�สอง
อย่างนีแ้ หละ แต่ตอนนีไ้ ม่ได้เล่นจริงจังค่ะ
เอาไว้ผ่อนคลายมากกว่า”

ผลงานเด่น
โชว์ฟอร์มโดดเด่น ชนะ เปตรา
ควิโตวา มือวางอันดับ 6 ของ
โลก ในการแข่ ง ขั น รอบแรก
ของศึกเทนนิส แกรนด์ สแลม
ออสเตรเลียน โอเพ่น 2014
แชมป์ ห ญิ ง เดี่ ย วในรายการ
“ดันลอป เวิลด์ ชาลเลนเจอร์
เทนนิส ทัวร์นาเมนต์ 2013”
ประเทศญี่ปุ่น ขยับอันดับโลก
มาอยู่ที่ 87
แชมป์หญิงคู่ ไอทีเอฟ เกสต์เนต
โอเพ่น 2010 ทีเ่ มืองบังกาลอร์
ประเทศอินเดีย
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แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน ตอนที่ 1
เรื่อง: ศิกานต์

Galapagos Islands

South America

ตะลุยเกาะมหัศจรรย์
สิงห์สร้างบิก๊ แคมเปญ Singha Discovers 500 Galapagos ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “แค่คณ
ุ เปิด...โลกก็เปลีย่ น” เฟ้นหาผูร้ กั การผจญภัย หลงใหล
ธรรมชาติ มีไอเดียสร้างสรรค์ ตะลุยถ่ายหนังสัน้ ทีห่ มูเ่ กาะกาลาปากอส
เกาะมหัศจรรย์แห่งน่านนํ้าแปซิฟิค พร้อมดึงดาราศิลปินชื่อดังที่ส่ือถึง
ความเป็นสิงห์เข้าร่วมแคมเปญ สร้างกระแสความนิยมและภาพลักษณ์ให้
กับผลิตภัณฑ์เบียร์สงิ ห์ 500
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ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราคงจะเห็นและได้ยิน
โฆษณาแคมเปญผ่านสือ่ ต่างๆ ทัง้ สือ่ ออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์
นิตยสาร หรือป้ายยักษ์ใหญ่ในที่ต่างๆ มาบ้างแล้ว ถึงวันนี้ผู้
เข้ารอบ 5 คู่สุดท้ายพร้อม 5 แบรนด์แอมบาสเดอร์ ได้ปฏิบัติ
ภารกิจบนเกาะกาลาปากอสเสร็จสิน้ อีกไม่นานเราก็จะได้ชม
หนังสั้นผลงานของพวกเขา สำ�หรับแคมเปญสุดพิเศษนี้ สิงห์
แมกกาซีน ได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ายโฆษณาและการตลาด
ด้านข้อมูลและการติดตามมาโดยตลอด จึงขอรวบรวมเรื่อง
ราวการเกาะติด Singha Discovers 500 Galapagos ลงใน
“ตามไปดู” ให้เป็น Behind the scenes เล็กๆ เกี่ยวกับการ
เฟ้นหาผู้เข้ารอบ รวมถึงคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แอมบาสเดอร์
เชือ่ ว่าหลายคนคงจะอิจฉาผูโ้ ชคดีทไี่ ด้ไปเกาะมหัศจรรย์แบบ
ใกล้ชิดกับดาราหนุ่มหล่อสาวสวยเป็นแน่

แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน
เริ่มกันตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ที่จะต้องสามารถเชื่อม
โยงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การหาบุคคลที่ลิงค์เข้ากันกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ และ
สุดท้ายก็ลงตัวที่ “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน” ซึ่งทีมงาน
ฝ่ายโฆษณาและการตลาดบอกว่า มีที่มาจากมุมมองของ
การดื่ม บางคนเปรียบการเปิดขวดเสมือนการเปิดตัวเอง
เปิดมาเจอโลกใหม่ ได้พบเพื่อนฝูงสร้างมิตรภาพ มีสังคม
กว้างขึน้ ซึง่ ก็น�ำ มุมมองตรงนีม้ าต่อยอดเป็นการเปิดโลกทัศน์
เปิดมุมมอง เปิดตัวตน แล้วแต่คนจะตีความ โดยจะมีการ
พรีเซนต์ในรูปแบบของหนังสัน้ อันมีเรือ่ งราวของ “การเปิด”
เป็นคอนเซ็ปต์หลัก

กาลาปากอส จุดหมายการเปิดโลก
กาลาปากอส...หมู่เกาะนอกชายฝั่งทางตะวันตกของ
ประเทศเอกวาดอร์ เกิดจากการสะสมตัวของลาวาภูเขาไฟ
เมื่อ 7 - 9 ล้านปีก่อน สิ่งที่ทำ�ให้โด่งดังคือสัตว์และพืชพันธุ์
แปลกตาหายาก บางชนิดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโดยเฉพาะ
เต่ายักษ์กาลาปาโก และทัศนียภาพโลกยุคเก่าทีภ่ มู ปิ ระเทศ
มีความต่างกันสุดขัว้ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอาณาบริเวณเดียวกัน เหตุที่
เกาะนี้ถูกเลือกเป็นฉากหลังของการเปิดโลก เพราะความ
“คงคุณค่า” ที่มีมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคที่เกิด เกาะ
กาลาปากอสยังรักษาความสมดุลของธรรมชาติไว้ได้อย่าง
น่าทึง่ เช่นเดียวกับเบียร์สงิ ห์ทมี่ ปี ระวัตมิ ายาวนาน จากวันที่
ผลิตครัง้ แรก แม้เปลีย่ นรูปลักษณ์ไปอย่างไรก็ยงั “คงคุณค่า”
ความเป็นออริจินัลเบียร์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน
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กิจกรรมภายใต้แคมเปญ
กิจกรรมหลักสำ�หรับบิก๊ แคมเปญชุดนีค้ อื การให้ผสู้ นใจอยากร่วมทริป
ไปกาลาปากอส ส่งคลิปวีดีโอภายใต้แนวคิด “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน”
มาที่ www.singhadiscovers.com หรือ facebook.com/singhadiscovers
โดยสมัครเข้ามาทีมละ 2 คน จะเป็นคู่รัก เพื่อนสนิท พี่น้อง หรือคู่พ่อลูก
ก็ได้ จากนั้นทีมงานจะคัดเหลือเพียง 5 คู่สุดท้าย เพื่อร่วมเดินทางไปเปิด
โลกพร้อมกัน กิจกรรมสตาร์ทในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญและแบรนด์
แอมบาสเดอร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผา่ นมา
หลังจากนัน้ ฝ่ายโฆษณาและการตลาด ลุยปล่อยโฆษณาแคมเปญ
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ นิตยสาร Building Wrap แสตนดี้
เพื่อกระตุ้นให้คนรับรู้และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งต้องบอกว่า
ได้รบั การตอบรับทีด่ เี กินคาด เห็นผลชัดเจนจากกระแสในโลกออนไลน์
ตอนแรกทีมงานตั้งเป้ายอดการโพสต์คลิปไว้ที่ 150-200 คลิป แต่สรุป
แล้วได้ยอดรวมประมาณ 300 คลิป เกินเป้าตั้งแต่ยังไม่หมดเขต ส่วน
ยอดกดไลค์ในเพจวิวที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 30,000 ไลค์ ปรากฏว่าได้ผล
ทะลุเกิน 50,000 ไลค์
นอกจากกิจกรรมและการโฆษณา ยังมีการทำ�โปรโมชัน่ ควบคูก่ นั ไป
เป็นระยะ อาทิ การแสดงของนักร้องหนุ่มแกงส้ม เดอะสตาร์ หนึ่งใน
แบรนด์แอมบาสเดอร์ ผ่าน Event หรือ Outlet ที่สิงห์ดูแล เพื่อเป็นอีก
กิจกรรมกระตุน้ ความเคลือ่ นไหวของแคมเปญ เริม่ จัดครัง้ แรกเมือ่ วันที่
14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
5 คู่ ผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย
ในทีส่ ดุ เราก็ได้ผโู้ ชคดี 5 คูส่ ดุ ท้าย
ประกาศผลไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ที่รา้ น Est.33 สาขา The Up
พระราม 3 ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ นอกจาก
มีคุณสมบัติเหมาะสม ยังเป็นคู่ที่ได้รับ
คะแนนโหวตจากผูร้ ว่ มแข่งขันคูอ่ นื่ ๆ ใน
การเป็นตัวแทนไปปฏิบัติภารกิจที่เกาะ
กาลาปากอส

ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ทีมติก๊ เจษฎาภรณ์ ผลดี
“การเปิดโลกคือการเข้าถึงความรู้ ซึง่ มีหลายแบบ
แบบหนึง่ อยูก่ บั ตัว คือวิชาความรูใ้ นหัว กับอีกแบบคือ
การออกไปเจอสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ ผสมผสานความรูแ้ ละสิง่
ทีเ่ จอจนเกิดไอเดียใหม่ๆ”
คะแนนโหวตส่วนใหญ่ของคู่นี้ ผู้ร่วมแข่งขันที่
โหวตให้ต่างลงความเห็นว่าน่าจะเป็นคู่ที่สามารถนำ�
ประสบการณ์การเปิดโลกกลับมาสร้างประโยชน์ให้
ประเทศชาติได้มาก

ทีมคริส หอวัง
“การเปิดโลกคือการเปิดสิ่งดีๆ ให้กับคนที่
เรารัก หากทำ�งานอย่างเดียวชีวิตมันน่าเบื่อ การ
ออกไปเปิดสิง่ ดีๆ ข้างนอก แล้วนำ�ความสุขกลับมา
แชร์ให้คนทีเ่ รารัก ชีวติ เราจะยิง่ มีความสุขมากขึน้ ”
คู่น้ไี ด้รับเสียงโหวตด้วยเหตุผลว่านอกจาก
การทำ�งานหนักเพือ่ ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลแล้ว พวก
เธอน่าจะได้รบั รางวัลของชีวติ ด้วยการไปเปิดโลก
อีกใบทีก่ าลาปากอส

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธัญญพร วัฒนกิตติ

พ.ญ.พันธกานต์ อัตถากร

แพทย์ประจำ�โรงพยาบาลขอนแก่น
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International nurse Coordinator
โรงพยาบาลสมิติเวช

การตัดสินหาทีมเข้ารอบ
การเดินทางไปถ่ายทำ�หนังสัน้ ทีเ่ กาะกาลาปากอสไม่ใช่เรือ่ งง่าย
แค่เดินทางไปก็ใช้เวลาทัง้ สิน้ ประมาณ 40 ชัว่ โมง ยังมีสภาพอากาศ
แปรปรวน กฎระเบียบอีกมากมายบนเกาะ ดังนั้นการคัดเลือก 5 คู่
สุดท้ายจึงต้องผ่านการคัดกรองอย่างดีที่สุด เพื่อจะให้ได้ทีมที่มี
ประสิทธิภาพ มีพร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์ วินัย และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง
รอบแรก ทีมงานจะเลือกคลิปวีดีโอจากทีมที่มีความคิดสร้าง
สรรค์เป็นหลัก จากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบสองจะต้องทำ�แบบทดสอบ
Aptitude Test เพื่อวัดผลความเป็นทีมเวิร์ค เพราะแม้ว่าจะเป็น
คู่รัก หรือคู่พ่อลูกกัน แต่ก็อาจจะยังไม่เคยทำ�งานร่วมกันในสภาวะ
บีบคั้นมาก่อน การทำ�แบบทดสอบทัศนคติจะช่วยกรองหาทีมที่มี
ประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อผ่านรอบสองมาได้ แรกเริ่มทีมงานจะคัดเลือกเพียง 15 คู่
เท่านั้น แต่ผู้ใหญ่ใจดีจัดให้คัดเลือกถึง 21 คู่ในการเข้าสู่ด่านต่อไป
นัน่ คือการไปเวิรค์ ชอปทีส่ งิ ห์ ปาร์ค เชียงราย โดยจะมีการเพิม่ ทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้ารอบ เพื่อให้พวกเขาสามารถ
ทำ�ให้หนังสั้นนั้นเสร็จสมบูรณ์ บวกกับเสริมเทคนิคการขายให้ด้วย
การเวิรค์ ชอปนี้ ทีมงานเก็บเป็นคะแนนสะสมทัง้ หมด ตัง้ แต่การตรง
ต่อเวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ ไปจนถึงการพรีเซนต์ผลงาน กระทั่ง
ได้ 5 คู่สุดท้ายมาแล้ว แต่ละทีมจะต้องถ่ายทำ�หนังสั้นโดยมีแบรนด์
แอมบาสเดอร์เป็นตัวเอก 1 คน ต่อ 1 ทีม

ทีมแกงส้ม ธนธัต ชัยอรรถ
“การเปิดโลกคือการคว้าโอกาสทีม่ อี ยูร่ อบตัว
เรา ถ้าเรามัวแต่ปดิ ตัวเอง เราก็จะไม่เจอโอกาสนัน้
ขอแค่ให้เราเปิด แล้วคว้าโอกาสนั้นขึ้นมา โลกมัน
ก็จะเปลี่ยนได้”
คู่ฝาแฝดเจ้าของร้านทอง พวกเธอพกพา
ความน่ารักสดใสมัดใจเพือ่ นๆ จนเทคะแนนโหวต
เลือกพวกเธอไปปฏิบตั ภิ ารกิจกับแคมเปญนี้

ทีมชาคริต แย้มนาม
“การเปิดโลกคือการหยุดกิจกรรมที่ซํ้าซาก
จำ�เจ ไปทำ�สิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ร้างสรรค์ เปลีย่ นสิง่ ทีเ่ รา
เห็นจากแค่ภาพในหนังสือ สู่โลกความจริงที่เรา
สัมผัสด้วยตาของเราเอง”
อีกคู่ที่ได้รับการโหวตจากการสร้างสีสันให้
ผูร้ ว่ มแข่งขันทุกคน ไม่เพียงแค่ความสามารถ พวก
เขายังสร้างความสนุกสนานจนได้รบั เสียงโหวตมา
เป็นลำ�ดับ 2

นายสุรศักดิ์ โรหิตะศุน

ทำ�ธุรกิจส่วนตัวและนายแบบโฆษณา

ดาราและนักแสดง

สถาปนิก

Creative และทำ�ธุรกิจส่วนตัว

ทีมเรย์ แมคโดนัลด์
“การเปิดโลกคือการเปิดมุมมองให้กว้างขึน้
คนเรามีความคิดไม่เหมือนกัน หากเรารู้จักปรับ
เปลี่ยน ลองมองในมุมของผู้อื่นบ้าง ก็จะมีโอกาส
ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น”
ด้วยบุคลิกภาพทีด่ มี คี วามเป็นสิงห์ บวกกับ
ความเสียสละ มีนา้ํ ใจ อัธยาศัยทีด่ กี บั ผูร้ ว่ มแข่งขัน
ทุกคน ส่งผลให้พวกเขาเป็นคูท่ ไ่ี ด้รบั ความไว้วางใจ
และได้รบั คะแนนโหวตสูงสุด

นายศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล

นางสาวรัฏฐพร วรรษเศษตา
นางสาวมนปฏิพัทธ์ วรรษเศษตา

5 แบรนด์แอมบาสเดอร์
ศิลปินดาราผูเ้ ข้าร่วมแคมเปญ ล้วนถูกเลือกจากคาแรคเตอร์
ทีม่ คี วามเป็นสิงห์อยูใ่ นตัว และมีความน่าสนใจครอบคลุมทุกกลุม่
เป้าหมาย การไปกาลาปากอสครัง้ นี้ พวกเขาจะเป็นตัวแทนพรีเซนต์
“แค่คณุ เปิด...โลกก็เปลีย่ น” ในแง่มมุ ทีแ่ ตกต่างตามคาแรคเตอร์ของ
พวกเขาผ่านหนังสัน้ แต่ละเรือ่ ง
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 กับภาพของวัยรุน่ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ทำ�ตามความ
ฝัน มองหาความสำ�เร็จและการยอมรับ พาร์ทของเขาจะมาในรูป
แบบตัวแทนของคนรุ่นใหม่

นางสาวณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

พิธีกร

นายชัชวลิต ศิริทรัพย์

DJ คลื่น 103 Like FM และพิธีกร
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สิงห์ / ตามไปดู

งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ
@ สยามพารากอน วันที่ 28 พ.ค. 57

บรรยากาศการประชุม
@ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

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

ผูเ้ ข้ารอบร่วม Workshop
@ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
วันที่ 26-27 ก.ค. 57
58

SINGHA MAGAZINE

งานประกาศผลผู้ได้ร่วมเดินทางไปกาลาปากอส
@ EST.33 พระราม 3 วันที่ 30 ก.ค. 57

บรรยากาศก่อนการเดินทาง
@ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 15 ส.ค. 57
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ปากกาพาไป / แสง (ธรรมชาติ) นั้นสำ�คัญฉะนี้
เมือ่ ไม่นานมานีอ้ ฉิ นั ไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ปรากฏว่านอกเหนือ
จากโรคภัยไข้เจ็บทีม่ ากับวัยแล้วยังมีของแถมทีน่ กึ ไม่ถงึ คือวิตามินดีในร่างกาย
ต่ำ�มากๆ จนเกือบจะกลายเป็นโรควิตามินดีบกพร่อง คุณหมอบอกว่า

“คนกรุงเทพฯ เป็นกันเยอะครับ กลัวแดด”

แสง
เรือ่ ง: วิฬาร์สดุ า

(ธรรมชาติ)
นั้นสำ�คัญฉะนี้
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เอ่อ อิฉันไม่ได้กลัวแดดนะคะชอบตัวสีแทนๆ ด้วยซ้ำ�เพราะแลดูเฮลธ์ตี้ดี ไม่
ได้นิยมตัวซีดขาวเหมือนปลานอกน้ำ�เล้ย แต่เผอิญอิฉัน เป็นคนตื่นไม่ทัน
แดดน่ะค่ะแหะๆ

อิฉันสงสัยว่าชาติก่อนคงจะเป็นนก
ฮูก เพราะพอตกค่�ำ ตาจะโตแป๋วแหววไม่
ยอมหลับยอมนอนนั่งจ้องคอมเล่นเฟส
เล่นเกมบ้าง ดูดีวีดีซีรีส์บ้าง พอตกดึกก็
หิวโหยต้องเดินกุบกับคุ้ยหาเหยื่อ (ในตู้
เย็น) กว่าจะผลอยหลับไปก็เกือบจะได้
เวลาฟ้าสางและพอฟืน้ ขึน้ มาพระอาทิตย์
ก็คล้อยไปมากแล้ว อิฉันก็รู้ทั้งรู้ว่าการใช้
ชีวิตเยี่ยงนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังดื้อดึง
ตามใจตัวเอง ขนาดหมอบอกว่าให้ปรับ
เวลานอนหน่อยแล้วตืน่ มาผิงแดดยามเช้า
รับวิตามินดีบา้ ง เพราะ “กินยามันก็มผี ล
ข้างเคียงด้วยนะครับ ถึงจะเรียกว่าเป็น
วิตามินก็เถอะ” พอหมอเอ็ดก็เชื่อหมอ
อยู่ 2-3 วัน แล้วก็กลับเข้ากิจวัตรเดิม
จนกระทั่งวันหนึ่งไปอ่านบทความจาก
นิตยสารฝรั่งชื่อ Intelligent Life แล้ว
แทบจะลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองแทบไม่
ทันแน่ะค่ะ เขาบอกว่า “แสงธรรมชาติมี
ผลต่อชีวิตและสุขภาพของเราๆ ท่านๆ
มากกว่าที่คิด”
ในบทความนี้บอกว่าแต่ก่อนร่อน
ชะไรสมัยยุคดึกดำ�บรรพ์ คนเรากำ�หนด
เวลาตามดวงอาทิตย์ ยามกลางวันก็ปลูก
ถั่วปลูกงาล่าสัตว์อะไรก็ว่ากันไป พอ
พระอาทิตย์ตกฟ้ามืดตึ๊ดตื๋อก็เข้านอน
พอยามเช้าแสงทองส่องรำ�ไรก็ตื่นขึ้นมา
ทำ�มาหากินกันไป แต่พอเราค้นพบ “ไฟ”
ความเป็นอยูก่ เ็ ริม่ เปลีย่ นไป เวลาเข้านอน
ไม่ ใ ช่ เ มื่ อ พระอาทิ ต ย์ ต กดิ น อี ก ต่ อ ไป

ก็มไี ฟมองเห็นขึน้ แล้วนีค่ ะ เวลามันก็ยดื
ออกไปอีกหน่อย ต่อมาเราค้นพบวิธีให้
แสงสว่างใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเป็นเทียนไข
ตะเกียง

จนเมื่อคุณเอดิสันได้พัฒนาหลอด
ไฟจากที่ใช้ในที่จำ�เพาะมาให้ใช้ได้ทั่วไป
ในครัวเรือนเมือ่ ราวๆ 130 กว่าปีทแี่ ล้วได้
เท่านั้นแหละค่ะ จากการใช้ชีวิตที่มีเพียง
แสงวิบๆ ริบหรี่ให้ความสว่างเรา กลาย
มาอยู่ในโลกแห่งความสว่างไสวแทบจะ
24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ไฟกระพริบดับไป
แค่เสีย้ ววินาทีนมี่ กี น่ ด่าเลยค่ะ ในเมือ่ เรา
สามารถกำ�หนดความมืดความสว่างด้วย
แสงไฟประดิษฐ์ได้แล้ว ใครจะสนกับแสง
สว่างจากธรรมชาติกนั ล่ะคะ แถมเรายัง
ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์อีก หาว่า
แสงแดดนี่ไม่ดีต่อสุขภาพ อาจจะทำ�ให้
เราเป็นมะเร็งผิวหนังบ้างอะไร และเวลานี้
แฟชั่นหน้าขาวผิวขาวเป็นไข่ปอกกำ�ลัง
เป็นทีน่ ยิ ม ยิง่ ทำ�ให้ทงั้ สาวและหนุม่ หลบ
แดดและทาครีมป้องกันเป็นพัลวัน หารู้
ไม่วา่ การทีไ่ ม่ยอมเจอแสงแดดเลยนัน้ อาจ
ทำ�ให้สขุ ภาพย่�ำ แย่กว่าทีค่ ดิ ค่ะ อย่างแรก

เลยการขาดวิตามินดีต้องมาแน่ๆ ค่ะ ยังงั้ย
ยังไงร่างกายเราก็ต้องใช้แสงแดดช่วยใน
กระบวนการผลิตวิตามินดีค่ะ นอกจากนี้
การทีเ่ ราต้องทำ�งานหรือใช้ชวี ติ ช่วงกลางวัน
ในตึก ในทีร่ ม่ ไม่คอ่ ยได้เห็นเดือนเห็นตะวัน
ก็มีผลกับภาวะจิตใจและอารมณ์ได้นะคะ
ไม่ทราบว่าจะมีใครเคยรู้สึกอย่างอิฉันบ้าง
หรือเปล่า ที่บางครั้งนั่งอยู่ในห้องแอร์อุดอู้
หน้าต่างก็ไม่เห็นแสงจะรูส้ กึ เฉาๆ ยังไงบอก
ไม่ถกู ในประเทศแถบอากาศหนาวจะมีบาง
คนทีเ่ กิดอาการซึมเศร้าในหน้าหนาวยามที่
กลางวันสั้นมาก เขาจะต้องไปนั่งดูกล่อง
แสงทีเ่ ลียนแบบแสงอาทิตย์เพือ่ ทำ�ให้จติ ใจ
สบายขึ้นเลยนะคะ

ที่เขียนมานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปนั่งอยู่ในความมืดหรือจัดเวลาตาม
พระอาทิตย์ขนึ้ และตกนะคะ เพียงแต่วา่ อยากให้เราหาเวลาออกมาเจอแสงธรรมชาติกนั บ้าง
นักวิทยาศาสตร์คนหนึง่ ทีท่ �ำ วิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งแสงและสุขภาพให้ค�ำ แนะนำ�ในการทีเ่ ราจะได้
รับแสงธรรมชาติทดี่ แี ละนอนหลับสนิทอย่างเต็มอิม่ คือ “ตืน่ แต่เช้าและออกไปเดินทุกเช้า”
เธอว่าอย่างนั้นค่ะ แต่ถ้าทำ�ไม่ได้ลองทำ�ตามคำ�แนะนำ�เหล่านี้ดูค่ะ

วิธีรับแสงธรรมชาติ
ตื่นนอนและเข้านอน
เวลาเดียวกัน แม้ ใน
วันหยุด

ตื่ น ขึ้ น มาเปิ ด ม่ า น
หน้าต่างรับแสงอรุณ
ยามเช้า

ชวนคนในครอบครัว
ออกไปทำ�กิจกรรม
กลางแจ้ง

ลองติดตั้งโปรแกรม
f.lux บนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมนี้โหลดฟรี
มันช่วยตัดแสงสีฟ้า
เมือ่ ค่�ำ ลง (ลองใช้แล้ว
ค่ะ เจ๋งมากขอบอก)

“แสงธรรมชาติมีผล
ต่อชีวิต และสุขภาพ
ของเราๆ ท่านๆ
มากกว่าที่คิด”
การที่เราอยู่แต่กับแสงไฟประดิษฐ์นี่
ก็มีผลต่อการนอนนะคะ นักวิทยาศาสตร์ แดดส่องโต๊ะทำ�งาน พยายามทำ � งานใน เล่ น วิ ดีโ อเกมตอน นอนในห้องนอนที่
เขาบอกค่ะว่าแสงไฟฟ้านีใ่ ห้แสงสีฟา้ ซึง่ เป็น อย่าปิดม่าน ให้ย้าย ห้องที่มีหน้าต่าง
กลางวัน
มืด ไม่เช่นนั้นใช้ผ้า
ปิดตา
แสงในช่วงเวลาเช้าออกมาอย่างมาก ทำ�ให้ ตำ�แหน่งโต๊ะ
นาฬิกาในร่างกายเข้าใจผิดคิดว่าตอนนี้ยัง
ไม่ใช่เวลาพักผ่อน ก็เปิดปุม่ ให้รา่ งกายตืน่ ตัว
ตลอดเวลา ไม่ยอมง่วงหนักเข้าอาจทำ�ให้
กลายเป็นโรคนอนไม่หลับเอาได้นะคะ ใคร
ทีช่ อบดูทวี กี อ่ นนอนหรือนัง่ เล่นคอมพิวเตอร์
ยามวิกาลนี่มักจะเพลินไม่ยอมนอน เพราะ
า ทำ � งานในห้ อ ง รั บ ประทานอาหาร หยุดใช้คอมพิวเตอร์
ปิดไฟเร็วขึ้นสักครึ่ง
เจ้าทีวีและคอมพิวเตอร์นี่ละค่ะตัวส่งแสงสี อย่
ทึ ม ๆ หาโคมไฟมา ค่ำ � ใต้ แ สงเที ย นทุ ก และเครือ่ งแทบเล็ต 2
ชั่ ว โมงเพื่ อ ชี วิ ต ที่
ฟ้าออกมาสูงมาก เรือ่ งนีอ้ ฉิ นั ต้องยอมรับค่ะ ตั้งที่โต๊ะ
คํ่าคืน
ยืนยาว
ชั่วโมงก่อนนอน
ว่าจริง อิฉันลองสังเกตตัวเองเวลาไปเที่ยว
แหม คราวนี้ออกจะมีสาระนะคะ ขอให้ผู้อ่านทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ ขอไปปิดไฟนอน
พักผ่อนไม่มคี อมพิวเตอร์และไม่ได้นงั่ ดูหนัง
ดูทีวีก่อนนอน อิฉันนอนหลับได้ตามเวลา แล้วค่ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ป.ล. เรือ่ งนีเ้ ขียนจบเมือ่ เวลาตี 2 ครึง่ นับว่าการปรับชีวติ ของอิฉนั ดีขนึ้ เพราะธรรมดา
มนุษย์ปกติ หลับสนิทและตื่นมาสดชื่น ได้
จะเขียนเสร็จเมื่อฟ้าสางและนกร้องค่ะฮ่าๆ
ออกไปรับแสงธรรมชาติอารมณ์ก็ดี
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ความรู้ทั่วไป / สิงห์รักษ์โลก

GOING LIGHTER THROUGH
WATER FOOTPRINT

ฟุตพริน้ ท์น�้ำ
เรื่อง อ.สิงห์ อินทรชูโต และ รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

น้ำ�มีน้อย เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีอยู่อย่างจำ�กัด โลกของเราแม้จะมีน�ำ้
ถึง 1.4 พันล้านลูกบาศก์กโิ ลเมตร แต่มนี �ำ้ จืดอยูเ่ พียง 35 ล้านลูกบาศก์กโิ ลเมตร
หรือเพียง 2.5% ของน้�ำ ทัง้ หมด ในขณะทีค่ นเราต้องการน้�ำ เพือ่ ดืม่ ทำ�อาหาร และ
ชำ�ระล้าง 20-50 ลิตรต่อวัน และยังต้องการน้�ำ อีก 2,000-5,000 ลิตรในการผลิต
อาหารต่อคน ต่อวัน แถมยังต้องใช้น�ำ้ ในการผลิตสินค้าต่างๆ มากมาย รวมทัง้
การก่อสร้างด้วย แล้วมีคนตัง้ 7 พันกว่าล้านคนอยูบ่ นโลกใบนี้ เราจะมีน�ำ้ เพียงพอ
สำ�หรับทุกคน ทุกเมือง หรือไม่

ค่าเฉลีย่
ฟุตพริน้ นํา้
ทั่วโลก 17196 ช็อคโกแลต 4325 เนื้อไก่
ลิตร/กก.

ลิตร/กก.

3178 เนย

ลิตร/กก.

1608 ขนมปัง 1259 พิซซ่า

1222 ข้าวโพด 255 นม

150 เบียร์

109 ไวน์

ลิตร/กก.

ลิตร/500 มล.

ลิตร/ถาด

132 กาแฟ

ลิตร/125 มล.

ลิตร/กก.

ลิตร/125 มล.

ลิตร/250 มล.

27 ชา

ลิตร/250 มล.

ที่มา: http://one-europe.info/in-brief/enough-clean-water-for-all-of-us
www.treehugger.com/clean-water/virtual-water.html
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น้ควรใช้
�ำ มีสอยอย่
นอ้ ยาง
ประหยัด
เพราะน้ำ�จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต ต่อการ
สร้างชุมชน เพาะปลูกพืช การปศุสัตว์
การประมง และการเพาะเลี้ยง รวมทั้ง
อุตสาหกรรมแปรรูปทั้งหลาย โดยเฉพาะ
อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี �้ำ เป็นวัตถุดบิ หลัก
ต้ อ งใช้ น้ำ � ในกระบวนการผลิ ต มหาศาล
ยิ่งในยุคนี้ที่ทั่วโลกกำ�ลังเผชิญกับปัญหา
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ อ าจนำ � ไปสู่ ปั ญ หาฝนตกไม่
สอดคล้องตามฤดูกาล บางแห่งน้ำ�ท่วม
บางแห่งเผชิญปัญหาความแห้งแล้ง ยังมี
น้ำ�เน่าเสียอีก น้ำ�จึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
ความอยูร่ อดของภาคอุตสาหกรรมและของ
มวลมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

จะทำ�ยังไง หากเราอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความ
ต้องการใช้น�้ำ เท่าไหร่ หลายคนคงเริม่ ได้ยนิ คำ�ว่า ฟุตพริน้ ท์น� ้ำ ( Water footprint)

ซึ่งก็คือปริมาณการใช้น้ำ�จืด (ไม่รวมน้ำ�เค็ม) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
หรือตัง้ แต่ผลิตภัณฑ์ “เกิดจนตาย” ครอบคลุมตัง้ แต่การผลิตวัตถุดบิ กระบวนการผลิต การ
กระจายสินค้า การบริโภค และการจัดการของเสีย ตลอดจนการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกๆ
ขั้นตอน มีหน่วยเป็นปริมาตรน้�ำ ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปมีหน่วยลูกบาศก์เมตร
(น้ำ�) ต่อตัน (ผลิตภัณฑ์)
ประเมินฟุตพริน้ ท์น�้ำ อย่างง่าย โดยคำ�นวณหาค่าปริมาณน้�ำ จาก 3 แหล่งคือ  

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัด
น้ำ�ด้วยฉลากฟุตพริ้นท์น้ำ�

1

2

3

ฟุตพร�้นทน�ำ

ฟุตพร�้นทน�ำ

ฟุตพร�้นทน�ำ

ปริมาณน้�ำ ฝน

ปริมาณน้�ำ จากแม่น�้ำ

ปริมาณน้ำ�จืดที่ต้องการ
ใช้ ในการเจือจางน้�ำ เสียให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
น้ำ�ทิ้งที่จะสามารถระบายสู่
แหล่งน้ำ�สาธารณะได้

สีเข�ยว

สีฟา

สีเทา

ตัวอย่างฟุตพริน้ ท์น�้ำ ของโคคาโคลา 0.5 ลิตร ทีเ่ มือง Dongen ประเทศเนเธอร์แลนด์
ฟุตพริ้นท์น�้ำ
Supply Chain

ฟุตพริ้นท์น้ำ�
Operational

ฟุตพริ้นท์น�้ำ
รวมทั้งหมด

สีเขียว 13%
สีฟ้า 4%

สีเทา 83%

(15 ลิตร)

(12 ลิตร)

บรรจุภัณฑ์ (7 ลิตร)

+

สีฟ้า 100%

สีเทา 20%

=

สีเทา 34%
สีเขียว 43%
สีฟ้า 23%

(8 ลิตร)
สีเขียว 52%

(0.4 ลิตร)

สีฟ้า 28%

วัตถุดิบ (28 ลิตร)

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

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำ�ต่างตื่นตัวในการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ�ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�และลดปริมาณน้ำ�เสียให้น้อยลง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของการ
จัดซื้อวัตถุดิบ การตั้งโรงงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ�

“การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ�จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสการ
ประหยัดน้ำ�ในการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแม่นยำ�”

ดั ง เช่ น ในประเทศฟิ น แลนด์ โ ดย
บริษัทอาหารชื่อ Raisio ติดฉลากฟุต
พริ้นท์น้ำ�  เพื่อสร้างความตระหนักให้
ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตที่ใส่ใจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้ำ� โดยมีผลิตภัณฑ์แรกที่ด�ำ เนินการคือ
Elovena oat flakes ส่วนสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส กำ�ลังพิจารณาให้แสดงข้อมูล
ฟุตพริ้นท์น้ำ�บนฉลากสิ่งแวดล้อมของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรและอาหารเป็ น ข้ อ
บังคับตามกฎหมาย เพือ่ กระตุน้ ให้ผผู้ ลิต
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น� 
้ำ และให้ผู้
บริโภคพิจารณาข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำ�เป็น
ปัจจัยตัดสินใจเลือกซื้อ และฟุตพริ้นท์
น้ำ�ยังกลายเป็น Green Branding ของ
บริษัทเหล่านี้อีกด้วย
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มมากมาย
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ถือเป็นกระบอกเสียง
สำ�คัญและน่าเชื่อถือในการสื่อสารเรื่อง
น้ำ� แล้วสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จะขยับปรับ
ลดฟุตพริน้ ท์น� 
้ำ เพือ่ โลกสีเขียวและธุรกิจ
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมกัน
อย่างไรให้โลกรู้

“Let’s go lighter through
Water Footprint the
Singha Way”
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ไมเคิล บลูมเบิร์ก

MICHAEL BLOOMBERG
อภิมหาเศรษฐีและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก
คนที่ไม่เ ห็น แก่ตัวที่สุดคนหนึ่งของโลก
เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ข่าวว่าไมเคิล บลูมเบิร์ก ไม่ยอมรับเงินเดือนจำ�นวน $225,000 (เกือบ 7 ล้าน
บาท) ต่อปี ซึ่งเป็นเงินเดือนปกติของนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์ก ทางการเลย
จ่ายเงินเดือนให้เป็นจำ�นวน $1 ต่อปี เป็นผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจำ�นวน 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 เข้าทำ�งานที่ Salomon Brothers อดีตธนาคารเพื่อการลงทุน
ดังของอเมริกา ซึ่งถูกซื้อไปเมื่อปี 2524 และนายบลูมเบิร์กก็ถูกให้ออก แต่ได้รับเงิน
ชดใช้จ�ำ นวน 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
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“เขาตั้งใจจะให้เงินที่เขามีอยู่จนหมด จะดูได้ก็ตอนวันที่เขาตาย
เขาจะไม่เหลือเงินที่จะจ่ายค่าทำ�ศพของเขาเอง
เรียกว่าให้ไม่มีวันจบ จนวันตายเลยจริงๆ”
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นายบลูมเบิร์กลาออกจาก
การนำ�ทัพให้บริษัทเพื่อลงเล่น
การเมืองท้องถิ่นในปี 2544 และ
ด้วยกฎหมายนิวยอร์กนั้นมีข้อ
จำ�กัดเรื่องการรับการสนับสนุน
ทางด้านการเงินในการหาเสียง
มากมาย นายบลูมเบิรก์ ก็เลยไม่
รับเงินสนับสนุนเลยและใช้เงิน
ส่วนตัวซึ่งไม่มขี ้อบังคับใดทัง้ สิน้
จึงใช้จ่ายอย่างเต็มที่ไป 74 ล้าน
เหรียญ หรือประมาณ 2 พันกว่า
ล้านบาท พร้อมกับแจ้งว่า หลัง
จากที่ นิ ว ยอร์ ก ได้ ป ระสบกั บ
เหตุการณ์ 9/11 ไป จึงควรจะ
มีนักธุรกิจเข้ามาบริหารเมือง
เพื่ อ จั ด หาเงิ น ทุ น เข้ า มาฟื้ น ฟู
เมือง เขาได้รับชัยชนะด้วยเสียง
ข้างมากกว่าร้อยละ 50 และรับ
ตำ�แหน่งนายกเทศมนตรีแห่ง
นิวยอร์กมาอีก 3 สมัย โดยใช้เงินตัวเองหา
เสียงอีกสองครั้ง รวม 3 ครั้ง เป็นเงินกว่า
200 ล้านเหรียญ หรือ 6,000 กว่าล้านบาท
เพิ่งสิ้นสุดชีวิตนายกเทศมนตรีไปเมื่อปลาย
ปีที่แล้ว เพราะกฎหมายห้ามลงสมัครเกิน 3
ครั้ง โดยทุกคนต้องยอมรับกันว่า ชาวเมือง
นิวยอร์กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้การนำ�
ของนายบลูมเบิร์ก ผลงานเด่นของบลูมเบิร์ก
รวมถึงการขยายเศรษฐกิจให้กบั เมือง ซึง่ รวม
5 เขตด้วยกันคือ เกาะแมนแฮตตัน (Manhattan) บรูคลิน (Brooklyn) เดอะบร๊องซ์
(The Bronx) ควีนส์ (Queens) และเกาะสแต
เตน (Staten Island) เป็นการโชว์ให้เห็นว่า
คนที่รวยแล้วสามารถทำ�งานให้กับส่วนรวม
ได้เต็มที่โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงเรื่องการหากิน
หรือจะมาหาผลประโยชน์ใส่ตัว แต่ต้องยอม
รับด้วยว่าเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในประเทศ
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ที่พัฒนาแล้ว แต่กับประเทศที่ยังไม่พัฒนา
รวมถึงไทยนั้น ยังไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ
ทุกคนยังคงมองหาผลประโยชน์เข้าตัวอยู่
ไม่ว่าจะรวยหรือไม่รวยอยู่แล้ว สิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนในผลงานเป็นทั้งเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่
เช่น การเก็บขยะดีขึ้นมาก การเกลี่ยหิมะใน
ช่วงฤดูหนาวก็เป็นไปด้วยดี ระบบการศึกษา
ดีขึ้นโดยทั่วไป และอาชญากรรมลดลงมาก
นายบลูมเบิร์กยังถือเป็นเพื่อนที่ดีกับ
นักธุรกิจ ด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม ธุรกิจส่วนใหญ่ก็เจริญเติบโตไปได้
ด้วยดี นอกจากนี้ เขายังถือได้ว่าเป็นคนแบบ
pro-choice หรือให้สทิ ธิของบุคคลทีจ่ ะเลือก
อะไรให้กับตัวเอง เขาสนับสนุนการแต่งงาน
ของคนเพศเดียวกัน สนับสนุนกฎหมายเฮียบ
กว่านี้ด้านการจัดซื้ออาวุธและได้เสนอให้เลิก
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง แต่ก็

ถื อ ว่ า เป็ น การไปขั ด กั บ สิ ท ธิ
ส่วนบุคคล ถึงอย่างนัน้ ในขณะนี้
ร้านอาหาร บาร์ ชายหาด และ
สวนสาธารณะ ก็ไม่สามารถสูบ
บุหรี่ คนอายุตา่ํ กว่า 21 ก็หา้ ม
ซือ้ บุหรี่ และล่าสุดห้ามสูบบุหรี่
แบบอีเล็กโทรนิคส์ e-cigarette
ในที่สาธารณะเดียวกับที่มีการ
ห้ามสูบบุหรี่จริง
ก่ อ นที่ น ายบลู ม เบิ ร์ ก จะ
ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองและ
ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการ
เมือง เขายังคงให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่สถานศึกษาและ
มูลนิธิอีกหลายแห่งที่ต้องการ
เงินเพื่อไปช่วยส่วนรวมจนเป็น
จำ�นวนนับไม่ถ้วน ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผู้ ใ ห้ ต่ อ สาธารณะหลั ก บุ ค คล
หนึ่งของประเทศ
นายบลู ม เบิ ร์ ก ได้ เ คยกล่ า วไว้ ว่ า
เขาตั้งใจจะให้เงินที่เขามีอยู่จนหมด จะดูได้
ก็ตอนวันที่เขาตาย เขาจะไม่เหลือเงินที่จะ
จ่ายค่าทำ�ศพของเขาเอง เรียกว่าให้ไม่มีวัน
จบ จนวันตายเลยจริงๆ

นี่ แ หละครั บ คื อ การกระทำ � ที่ น่ า
นับถือของคนที่รวยแล้วและอยากจะ
รั บ ใช้ ป ระชาชนด้ ว ยการเข้ า ไปอยู่ ใน
วงการการเมือง ทำ�เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมเลยจริงๆ
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นครนิวยอร์ก

ประชากร

8.3
ล้านคน

งบประมาณประจำ�ปี

70,000 ล้านดอลลาร์

เงินเดือน

225,000 ดอลลาร์

ตำ�แหน่งผู้นำ�เมือง

Mayor นายกเทศมนตรี

กรุงจาการ์ตา

กรุงลอนดอน

กรุงปารีส

กรุงเทพมหานคร

8.3 ล้านคน
9.6 ล้านคน

4,500 ล้านดอลลาร์

N/A

Governor ผู้ว่า

2.2 ล้านคน

22,000 ล้านดอลลาร์

143,911 ปอนด์

Mayor
นายกเทศมนตรี

9 ล้านคน

10,000 ล้านดอลลาร์

2,000 ล้านดอลลาร์

N/A

N/A

Mayor นายกเทศมนตรี

Governor
ผู้ว่า

ข้อมูลเปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นของเมืองสำ�คัญ
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

แอปเปิ
ล
ราชาผลไม้ไ ดเอท
เรียบเรียง: ศิกานต์

ผลไม้เมืองหนาว กลิ่นหอม รสหวาน
เนื้อแน่น ผิวเนียนเกลี้ยง รูปทรงอวบสวย
สีสันสะดุดตา เห็นแล้วชวนให้คิดว่าหาก
รับประทานเข้าไปคงจะผิวสวยเด่นเช่นเดียว
กับผิวของแอปเปิล ยิ่งมีคนกล่าวไว้ว่า “An
Apple a day keeps the doctor away”
หมายถึง กินแอปเปิลวันละผล
ทำ�ให้สุขภาพดีไม่ต้องไปหา
หมอ ยิง่ แสดงให้เห็นว่าแอปเปิล
มีสรรพคุณมากมายถึงขนาด
ถูกเปรียบเป็นยาป้องกันโรค
เลยทีเดียว
คุณประโยชน์เลอค่าของ
แอปเปิ ล ลื อ ชื่ อ มานานกว่า
2,000 ปี เป็นที่นิยมในหมู่ชาว
ตะวันตกซึ่งเชื่อกันว่าแอปเปิล
เป็นผลไม้วิเศษเสมือน “ผลไม้
อายุวฒั นะ” ในตำ�นานปรัมปรา
ของชาวกรี ก และโรมั น เองก็
เปรียบแอปเปิลเป็น “ผลไม้แห่ง
ความรักและความงาม” เป็น
ตัวช่วยบำ�รุงความสวยที่ฮอต
มาแต่โบราณ จนมาถึงสมัยนี้
แอปเปิลยังได้รับฉายาเพิ่มมา
อีกว่า “ราชาผลไม้ลดน้ำ�หนัก”
ที่จริง มีผลไม้หลายชนิดที่รับประทาน
เพื่อลดน้ำ�หนักได้ ไม่ว่าสตรอว์เบอร์รี กีวี
ฝรั่ง เกรปฟรุต อะโวคาโด แก้วมังกร แต่ที่
แอปเปิลได้รบั ความนิยม เพราะรสชาติหวาน
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กรอบ กลิ่นไม่เหม็น ให้แคลอรีต�่ำ มีแหล่ง
ปลูกทั่วไปในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย ที่
สำ�คัญ น้ำ�ตาลฟรักโตสในแอปเปิลจะถูกดูด
ซึมเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างช้าๆ ทำ�ให้รับ
ประทานแล้วอิ่มนาน ความอยากอาหารลด
ลง ระดับน้�ำ ตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นสูงเหมือน

การรับประทานขนม จึงเป็นผลไม้ที่เหมาะ
กับผู้ป่วยเบาหวานด้วย
คุณสมบัติโดดเด่นของแอปเปิล คือมี
เส้นใยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำ�ที่ย่อยสลาย
ง่าย ช่วยให้การดูดซึมวิตามินซีทำ�ได้เร็ว

สร้างผิวพรรณชุม่ ชืน้ สดใส และมีความพิเศษ
ของเส้นใย “เพคติน” ที่สามารถพองตัว
ช่วยเพิ่มกากอาหารในระบบทางเดินอาหาร
ทำ � ให้ ก ารขั บ ถ่ า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ชะลอ
ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ เพคติน
ประกอบด้วยกรด 2 ชนิดคือกรดมาลิกและ
กรดทาร์ ท าริ ก เป็ น ตั ว ย่ อ ย
โปรตีนกับไขมัน ช่วยดักจับ
คอเลสเตอรอลไม่ให้ดดู ซึมเข้า
สูร่ า่ งกาย ป้องกันโรคทัง้ หลาย
ที่ จ ะเกิ ด จากคอเลสเตอรอล
เช่น โรคหัวใจ ความดัน
ถ้ า อยากได้ ป ระโยชน์
สู ง สุ ดจากแอปเปิ ล ดั ง กล่ า ว
ควรรั บ ประทานเป็ น ผลสด
ทั้งเปลือก หากเลือกดื่มน้ำ�
แอปเปิล ควรปั่นทั้งผลโดยไม่
ปอกเปลือก ถ้าคั้นเอาแต่นำ้�
จะได้เฉพาะน้�ำ ตาล ไม่คอ่ ยได้
สารอาหารเท่าทีค่ วร อย่างไร
ก็ตาม แอปเปิลไม่ใช่ผลไม้ทม่ี ี
สารอาหารสูงนักเมื่อเทียบกับ
กล้วย ฝรัง่ ส้ม สารอาหารจาก
แอปเปิลคือคาร์โบไฮเดรตและ
วิตามินซีเป็นหลัก การรับประทานแอปเปิล
อย่ า งเดี ย วเพื่ อ ควบคุ ม น้ำ � หนั ก จะทำ � ให้
ร่างกายขาดสารอาหาร ควรรับประทานเนือ้
สัตว์ไม่ติดมันและผลไม้อื่นๆ เช่นกัน เพื่อ
ให้ได้สารอาหารครบถ้วน

สีแดง

RED DELICIOUS
รสหวาน ให้พลังงานสูง มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด และ
มีคอลลาเจนที่ดีต่อสุขภาพผิว

เคล็ดลับผิวสวย
ด้วยแอปเปิล
นอกจากการรับประทานแอปเปิลจะช่วย
ให้ผิวสวยจากภายในแล้ว ยังมีวิธีเสริมความ
งามจากภายนอกด้วยแอปเปิลมาฝากกันด้วย
ลองมาดูกันว่าเขามีเทคนิควิธีอย่างไรบ้าง

แอปเปิลหลากสี 1

ฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ�

นำ�แอปเปิลครึ่งผลไม่ต้องปอกเปลือกมา
ปั่นโดยเติมน้ำ�เย็นลงไปเล็กน้อย แล้วนำ�มา
พอกหน้าทิ้งไว้ 20 นาทีแล้วล้างออก หรือนวด
หน้าและลำ�คอด้วยเนื้อแอปเปิลสดบดละเอียด
ผิวหน้าที่หม่นหมองจะกลับมาดูสดชื่นอีกครั้ง

สีเหลือง

GOLDEN DELICIOUS
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคต้อกระจก

2

บำ�รุงผิวธรรมดา

สีเขียว

GRANNY SMITH
รสออกเปรี้ยว มีน้ำ�ตาลน้อย
นิยมรับประทานเพื่อควบคุม
น้ำ�หนักมากที่สุด

สีชมพู

FUJI
ช่วยชะลอความแก่ชรา ยับยั้ง
การเกิดฝ้า มีสารดูดซึมวิตามิน
ซี ช่วยลดอาการเลือดออก
ตามไรฟัน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.lovefitt.com/calories-monitor/แอปเปิลสุดยอดผลไม้เพือ่ การลดน้�ำ หนัก
http://www.naturerich.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539535689&Ntype=9
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000083911

ปอกเปลือกแอปเปิลนำ�ไปบดให้ละเอียด
ผสมกับครีมเปรี้ยว น้ำ�มันมะกอก 1 ช้อนชา
(หากไม่มีสามารถใช้น้ำ�มันข้าวโพดหรือน้ำ�มัน
เมล็ดทานตะวันแทน) และแป้งข้าวโพด 1 ช้อน
ชา ทาบนใบหน้าทิ้งไว้ 20 นาที จากนั้นล้าง
ออกด้วยน้ำ�อุ่น

3

ปรับผิวให้ชุ่มชื้น

นำ�แอปเปิลครึง่ ลูกปัน่ กับน้�ำ ผึง้ 2 ช้อนโต๊ะ
จากนั้นนำ�มาพอกหน้าประมาณ 10-20 นาที
แล้วล้างออกด้วยน้�ำ เย็น จะช่วยให้ผวิ หน้าเนียน
นุ่มเหมือนใช้มอยส์เจอไรเซอร์ แก้อาการผิว
แห้งลอกหยาบกร้าน รวมทัง้ ช่วยกระชับรูขมุ ขน

4

ลดรอยด่างดำ�

นำ�แอปเปิลครึ่งลูกผสมน้�ำ มะนาว 2 ช้อน
โต๊ะปัน่ เข้าด้วยกัน นำ�มาพอกหน้า นวดวนเบาๆ
ให้ทวั่ ผิวหน้าประมาณ 5 นาที จะช่วยผลัดเซลล์
ผิวเก่า ลบรอยจุดด่างดำ�หรือรอยสิวให้จางลง
นอกจากนี้ยังทำ�ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้น
SINGHA MAGAZINE
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

บอร์ดแนวๆ จากฝาขวดเบียร์

ฝาเบียร์มากมายหลายยีห่ อ้ หลากสีสนั ทีเ่ ราทิง้ ขยะกันอยูเ่ ป็นประจำ�
หลายคนอาจไม่รวู้ า่ เราสามารถนำ�มาทำ�เป็นของใช้ งานศิลปะ หรือของ
ตกแต่งบ้านแบบเก๋ๆ ได้มากมาย
DIY ฉบับนี้เราจึงขอนำ�ฝาเบียร์มาทำ�เป็นกระดานและตัวแม่่เหล็ก
สำ�หรับแปะโน้ตหรือรูปน่ารักๆ กันค่ะ
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อุปกรณ์
ปืนกาว

วิธีทำ�ตัวแม่เหล็ก

ฝาขวด

แม่เหล็ก
เฟรมผ้าใบ หรือกรอบรูป

วิธีทำ�บอร์ด

1

2

ที่รองแก้ว

ผนังเก๋ๆ

เรียงฝาขวดให้เป็นตัวอักษรหรือ
ลวดลายที่ชอบ

ยิงกาวร้อนที่
ขอบฝาขวด

โต๊ะ

3

แปะลงไปบนพื้น
ทีละชิ้นจนครบ

สร้อยคอ

1

ยิงกาวร้อนที่ด้าน
หลังแม่เหล็ก

2

ติ ด แม่ เ หล็ ก ที่ ห ลั ง
ฝาขวดแล้วเราก็จะ
ได้แม่เหล็กพร้อมใช้
งานคูก่ บั กระดานค่ะ

อย่างที่บอกค่ะว่า
ฝาขวดสามารถนำ�กลับ
มาใช้ ป ระโยชน์ และ
สร้างความสวยงามได้
อีกมากมาย นี่เป็นเพียง
ตัวอย่างบางส่วนนะคะ
ลองเอาไปปรับใช้กันดู
และขอให้สนุกกับการ
ใช้ไอเดียค่ะ
SINGHA MAGAZINE
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

เครื่องปรุง
•  ลิ้นวัว 1 กก. ล้างสะอาด ต้มน้ำ�เดือด 10 นาที พอจับได้
จากนั้นลอกหนังที่ลิ้น ขูดให้สะอาด แล้วตัดเป็นชิ้นตาม
ความต้องการ  (เก็บน้ำ�ต้มลิ้นไว้)
•  นำ�ลูกจันทน์ 1/2 ลูก (กะเทาะเปลือก ฝนเป็นฝอย)
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สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ เชฟอาร์ต ศุภมงคล
ศุภพิพัฒน์ เจ้าของเมนูเด็ดประจำ�แมกกาซีนของเรา
ขอนำ�เสนอเมนู “Beef Tongue Red Wine Stew”
ลองมาดูกันว่ามีวิธีทำ�และส่วนประกอบอะไรบ้าง

เกลือ 1 ช้อนชา  พริกไทย 1 ช้อนชา นำ�ไปเคล้ากับลิ้น

วิธีทำ�

วัวให้ทั่ว หมักทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที

1. ผัดหัวหอมเล็กกับน้ำ�มันพืชพอให้เหลือง

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

2. นำ�ลิ้นวัวที่หมักไว้แล้วลงผัดให้ทั่ว (5 - 10 นาที)

•  ผักเคล (จากไร่บุญรอด) 2 ขีด (ต้มแล้วสับละเอียด)

ใส่น้ำ�ต้มลิ้นให้ท่วมลิ้น เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ จนกว่า

•  แครอต 2 หัว  (เอาไส้กลางออก หั่นเป็นท่อน)

ลิ้นจะเปื่อย (ประมาณ 1 ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง) ต้อง

•  มะเขือเทศ (ขนาดกลาง )  3  หัว

คอยเติมน้ำ�ให้ท่วมลิ้นเสมอ

•  หอมหัวเล็กซอยประมาณ  6-7 หัว

3. ในช่ ว งที่ เ ริ่ ม เคี่ ย ว ให้ นำ � เครื่ อ งปรุ ง รสแต่ ง รส

เครื่องปรุงรส

ให้ถูกใจ แล้วใส่หอมใหญ่ มะเขือเทศ ลงไปเคี่ยวให้

•  น้ำ�มันพืช  1/2  ถ้วย

เปื่อยด้วย

•  ซอสมะเขือเทศ  2 - 3 ช้อนโต๊ะ

4. เมื่อลิ้นเปื่อย ชิมรสให้พอดี (ให้มีรสเปรี้ยวหวาน

•  ไวน์แดง 1 ถ้วย

นำ�) ใส่พอให้น้ำ�ขลุกขลิก

•  เกลือ  1  ช้อนชา  

5. ผัดหอมใหญ่กับผักเคลให้นิ่ม เติมครีม 2 ช้อนโต๊ะ

•  โรสแมรี่และไทม์สด

ปรุงรส พร้อมตักเสิร์ฟใส่จาน
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บันเทิง / ทำ�นายคลายเครียด

Colour Feng Shui
ฮวงจุ้ย ด้วยการใช้สี

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ผมไม่รู้ว่าคนทั่วไปเขาเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยกันมากขนาดไหน แต่สำ�หรับผมเองก็ต้องบอกตามตรงว่าไปตามน้ำ�ครับ ดูว่าคนไทยใน
สมัยนี้เขาอะไรก็ฮวงจุ้ย อะไรที่ไม่ดีก็จะโทษไปก่อน หาทางแก้แทนที่จะมองตัวเอง กลับกลายเป็นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือบ้าง เลข
ทะเบียนรถบ้าง และก็หมอดูฮวงจุ้ยบ้าง หลังสุดต้องขอยอมรับว่าผมเองก็เปลี่ยนอาจารย์ฮวงจุ้ยมาหลายคนแล้ว คนแรกจากที่
ดูดพ
ี ดู รูเ้ รือ่ ง ตอนนีก้ ลายไปเป็นนางฟ้ามาเกิดอะไรทำ�นองนี้ เปลีย่ นหลายคนแต่กย็ งั ไม่ถงึ กับไปหาพระสงฆ์นะครับ แต่หนั ไปศึกษาเอง
ลองทำ�ดูหมด ปรากฏว่าสิง่ ทีด่ จู ะง่ายไม่ลกึ ลับทีส่ ดุ กลับดูวา่ จะเวิรค์ สุด เลยขอนำ�มาแชร์กนั เผือ่ ว่าใครทีท่ �ำ แล้วเวิรค์ ก็จะเป็นผลบุญให้
กับผู้บอกบุญด้วยนะครับ เริ่มต้นกันง่ายๆ ที่ตารางสี 9 ช่องครับ

ปร

ะตูเ

ประตูเขาบาน

ขาบ

าน

ประตูเขาบาน

ตัวอย่างการวางตารางสี 9 ช่อง
หากไม่แน่ใจสามารถส่งแปลนบ้านมาได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th

นำ � กล่ อ งนี้ ไ ปวางทั บ บนแปลนบ้ า น
ของคุณ โดยให้ด้านล่าง (น้ำ�เงิน ดำ� เทา)
ขนานกับฝาผนังบ้านด้านเดียวกับประตู
ใหญ่เข้าบ้านของคุณ ไม่ต้องสนใจเรื่องทิศ
นะครับ หากบ้านเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็จะง่าย
ต่อการวาง แต่ส่วนใหญ่แล้วแปลนบ้านจะ
ไม่เป็นเช่นนั้น บางด้านขาด บางด้านเกิน
ก็พยายามวางให้เต็มทีส่ ดุ นะครับ เสร็จแล้ว
ก็หาของสีดงั กล่าวไปประดับประดาเสริมไว้
ที่ส่วนของบ้านที่ตรงกับตารางสีนั้นๆ
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คุณจะสังเกตได้วา่ การดูฮวงจุย้ จะทัก
ในเกือบทุกที่ว่าอย่ารก อย่ามีสิ่งของเกะกะ
ทางเดิน หรือมีของที่ไม่เป็นมงคลกับตา
ล้วนแล้วก็เพื่อจะให้เอเนอร์จี หรือพลังงาน
ต่างๆ เดินทางเวียนวนอยูใ่ นบ้านได้อย่างดี
คนเราเองก็เหมือนกัน ควรจะสามารถเดิน
จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่สะดุด
หรือต้องเดินอ้อม เพราะไม่เป็นธรรมชาติ
บ้านสะอาดก็สร้างความสบายตาให้กับผู้
อยู่แล้วนะครับ หากหมั่นทำ�ความสะอาด

เก็บของเข้าที่ และโยนของไม่จ�ำ เป็นทิง้ เสีย
ก็เริ่มต้นไปกว่าครึ่งแล้ว ที่เหลือก็เสริมตรง
โน้นนิดตรงนี้หน่อย ลองดูนะครับ ผมลอง
มาแล้ว ต้องบอกว่าหลายอย่างดีขึ้นทันตา
เห็น แต่ก็อย่าลืมด้วยว่า ชีวิตของเรายังมี
อย่างอื่นที่กำ�หนดทางเดินชีวิตของเราด้วย
เช่น ชะตากรรมและการกระทำ�ของเราเอง
สิ่งที่นำ�มาเสนอนี้ เพียงแค่เป็นตัวช่วยหนึ่ง
ในหลายๆ ตัวช่วย ทำ�ดีทกุ ทางย่อมเป็นผล
ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วครับ

ตารางสี 9 ช่อง
ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง

ชื่อเสียง

ความรักและชีวิตแต่งงาน

สีมว่ ง ธาตุไม้
หมัน่ ดูแลให้สะอาด ไม่ให้รก วางต้นไม้
ทีม่ ใี บทรงกลม วางสิง่ ของสีมว่ ง หาก
มีเหรียญเงินเหลือจากต่างประเทศก็ใส่
กระปุกวางไว้แถวนีก้ ไ็ ด้ โอ่งดินเผาใส่น�ำ้
ก็ได้ แต่คอโอ่งต้องเล็กกว่าลำ�ตัว

สีแดง ธาตุไฟ
วางเทียน โคมไฟ สีแดงจะเสริมชือ่ เสียง
ให้ดี ไม้หรือต้นไม้ทม่ี ดี อกสีแดงก็ดี วาง
รูปคนที่คุณชื่นชม หรือของแหลมทรง
สามเหลี่ยม ไม่เหมาะกับสิ่งของสีดำ�
หรือสิ่งของที่ไม่ใช่ตัวคุณหรือกระจก
เพราะเป็นน้�ำ จะดับไฟเอา

สีชมพู สีแดง ธาตุดนิ
วางเทียน กระจก สิง่ ของโรแมนติก เพือ่
กระตุน้ เรือ่ งความรักให้กบั คุณและคู่ ถ้า
ยังไม่มคี กู่ เ็ สริมจุดนีด้ ว้ ยรูปหัวใจ
วางสิง่ ของทีเ่ ป็นคู่ เช่น คูน่ ก คูเ่ ต่า
คูแ่ มว ห้ามวางรูปภาพทีไ่ ม่เป็นมงคล
หรือของหักพัง

ครอบครัว

สุขภาพ/จุดศูนย์กลาง

บุตรและความคิดสร้างสรรค์

สีเขียว สีฟา้ ธาตุไม้
ต้นไม้เยอะๆ ดีทส่ี ดุ และน้�ำ เพือ่ หล่อ
เลี้ยงไม้ เสริมสีเขียวหรือสีดำ�ที่เปรียบ
เสมือนน้�ำ ไม่เหมาะกับเหล็ก สิง่ ของ
ทรงกลม และสีขาว

สีทอง ธาตุดนิ
เหมาะกับต้นไม้ หรือสิง่ ของทีท่ �ำ จากดิน
สีแดง สีทอง และสิง่ ของทรงสามเหลีย่ ม
เสมือนไฟ หรือวางโคมไฟไปเลย

สีขาว สีเหลือง ธาตุเหล็ก
เหมาะกับสิง่ ของทรงกลม ต้นไม้
ควรใส่ในกระถางทรงกลม สิ่งของทำ�
ด้วยเหล็ก ทีวี ของเล่น เครือ่ งเสียง
เป็นส่วนทีค่ วรมีเสียงสนุกสนาน
ไม่เหมาะกับของสีแดง

ความรู้

การงาน

ความช่วยเหลือและการเดินทาง

สีน�ำ้ เงิน สีเขียว ธาตุไม้
วางหนั ง สื อ เพื่ อ เสริ ม ความรู้ ค วาม
สามารถ รูปปัน้ นักปราชญ์และน้�ำ หรือ
สีด�ำ เหล็ก เพือ่ เสริมความฉลาด ความ
ไว ไม่ควรรก ไม่ควรมีบาร์ ไม่ควรมี
หนังสือพิมพ์ เพราะมีขา่ วไม่ดมี ากก็จะ
ไม่คอ่ ยดีตอ่ เรือ่ งของความรู้

สีด�ำ ธาตุน�ำ้
สีด�ำ เทา น้�ำ เงินแก่ กระจก แก้ว เหล็ก
และทรงกลม เหมาะสมมาก วางของที่
เห็นว่าแทนความทีส่ ดุ ของงานทีเ่ ราทำ�อยู่
หรือทีเ่ ราอยากทำ� ไม่ควรมีของเกะกะ
ควรดูแลให้สะอาดตลอดเวลา หากเป็น
ประตูหน้า ควรมีรปู ทรงทีห่ นักแน่นแต่
เชิญชวน ต้นไม้กด็ ี และสิงโตเฝ้าประตู

สีเทา ธาตุเหล็ก
วางรูปภาพคนที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้
เช่น พ่อแม่พน่ี อ้ ง รูปปัน้ นางฟ้าหรือรูป
ทางศาสนา กระดิ่ง น้�ำ และรูปภาพ
สถานที่ท่ีคุณอยากไป หรือโปสการ์ด
ตัว๋ เครือ่ งบิน หนังสือท่องเทีย่ ว

ด้านประตูเข้าบ้านหลัก
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แนะนำ�
แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> ตั้งวง หนังเล็กคุณภาพใหญ่
ภาพยนตร์ม้ามืดที่กวาดรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 23
และฝากชื่อไว้ในเทศกาลหนังระดับโลกที่เยอรมนีและ
ฮ่องกง ไม่ได้มีการโปรโมทใหญ่หรือใช้นักแสดงชื่อดังเป็น
จุดขาย แต่ใช้ตลกร้ายขำ�ไม่ออกที่กำ�ลังเกิดขึ้นในสังคมไทย
มาตั้งคำ�ถามและอาจจะถึงขั้นปล่อยหมัดฮุกใส่คนไทย
บางคนจนจุก “ตั้งวง” สร้างขึ้นจากเงินทุนของสำ�นักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เนื้อหาเกี่ยว
กับ “ความเป็นไทย” สอดแทรกเรื่องราวการเมืองไทยไว้
เป็นฉากหลัง ดำ�เนินเรื่องกึ่งเรียลลิตี้โดยเด็กวัยรุ่น 4 คนที่
ต่างบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแก้ปัญหาชีวิต และจำ�ต้อง
ฝึกฝนรำ�ไทยเพื่อไปแก้บนในที่สุด มองผิวเผินเหมือนเป็น
หนังวัยรุน่ ธรรมดา แท้จริงแฝงการเสียดสีจใ้ี จดำ�คนในสังคม
อย่างแยบยลมีสีสัน กลายเป็นจุดเด่นสำ�คัญที่ทำ�ให้คงเดช
จาตุรันต์รัศมี ผู้กำ�กับหนังเรื่องนี้ พา “ตั้งวง” ไปสู่รางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Comic >> มุนินฺ ปรากฏการณ์การ์ตูนไทย

ลายเส้นสีเทาบางเบาสวยสะอาด จากผลงานการวาดของมุนิน สาย
ประสาท นักวาดลายเส้นรุ่นใหม่ที่ลองเชิงผลงานในสังคมออนไลน์ และได้รับ
ความนิยมล้นหลาม จุดประกายให้สำ�นักพิมพ์จํ้าอ้าว ชักชวนนักวาดสาว
ให้มาออกหนังสือจนเกิดการ์ตูนชุดมุนินฺ การ์ตูนชีวิต ที่ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นการ์ตูนรัก เศร้า เหงา ซึ้ง แห่งยุค โดยหยิบยกเรื่องราวความสัมพันธ์
ของครอบครัวหรือเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นทุกวันจนบางครั้งอาจถูกลืมเลือน
หรือมองข้าม นำ�มาเล่าในมุมมองที่ทำ�ให้ระลึก ตระหนัก กระทั่งเตือนใจ
ได้อย่างอบอุ่นซาบซึ้ง ไม่เครียด เรียกรอยยิ้มและนํ้าตาเสมือนอ่านนิยาย
ซึ่งคนอ่านจะอินง่ายเพราะเป็นเรื่องราวใกล้ตัว จัดเป็นเสน่ห์ที่หายากในหมู่
การ์ตูนไทยซึ่งส่วนใหญ่ออกแนวล้อเลียนเสียดสี การ์ตูนชุดนี้ยังได้รับการ
ออกแบบเป็นพิเศษให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีรูสำ�หรับสอดนิ้วเพื่อความ
สะดวกในการพกพา
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สหภาพดนตรี

>> แนะนำ�ศิลปิน
TB TUNGBEER
ถังเบียร์
(ภูรวิ ชั ร์ ธีระชาติ)

Show

> > มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี

นานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16
กิจกรรมภายใต้พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เลือกสรรศิลปะการแสดงชั้นนำ�จากทั่วทุกมุมโลกมานำ�เสนอ
เพื่อมอบความบันเทิงและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้ผู้ชมชาวไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพียงปีละครัง้ เท่านัน้ โดยในปีนจี้ ดั แสดงระหว่างวันที่
13 กันยายน - 26 ตุลาคม 2557 โหมโรงการแสดงรอบแรกจากคณะอุปรากรที่
ดีที่สุดของอิตาลีกับการแสดงชุด ดอน จีโอวานนี (Don Giovanni) ที่มาพร้อม
นักร้องนักแสดงโอเปร่าและวงออร์เคสตรากว่าร้อยชีวิต ร่วมด้วยชุดการแสดง
ระดับโลกอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

Exhibition >> ค้าของป่า ถอดรหัสอยุธยาโมเดล
มิวเซียมสยามเปิดตัวนิทรรศการ “ค้าของป่า” ครั้งแรกในเมืองไทย เป็น
นิทรรศการกลางแจ้งที่นำ�ความน่าสนใจในธุรกิจการค้าของป่าสมัยอยุธยาที่
สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ และเป็นธุรกิจขับเคลื่อนโลกในอดีต มาเป็น
โมเดลต้นแบบให้ช่วยกันถอดรหัสการเลี้ยง การเพาะปลูก การแปรรูปของป่า
ให้กลายเป็นสินค้ามีมูลค่าอย่างไม่รู้จบ ตามแบบภูมิปัญญาของคนสมัยอยุธยา
โดยพื้นที่การเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 8 โซนคือ โซนค้าช้าง โซนค้ากวาง โซน
ค้าฝาง โซนค้าสี โซนค้ากลิ่น (ไม้หอม) โซนค้ายา (สมุนไพร) และโซนค้ารส
(เครือ่ งเทศ) เปิดให้เข้าชมฟรีทกุ วันยกเว้นวันจันทร์ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2557

ชายหนุ่ ม ผู้ ม าพร้ อ มทั้ ง
การร้องการเต้น แจ้งเกิด
จากเวที AF10 สามารถ
คว้าแชมป์มาครองด้วย
คะแนนโหวตท่วมท้นจาก
มหาชน วันนีเ้ ขาคือส่วน
หนึง่ ในครอบครัวสหภาพดนตรี ประเดิม Single แรกไปแล้ว
กับเพลง “โลกมันกลม” จากอัลบัม AF10 รักและขอบคุณ
และก้าวต่อไปในฐานะ Dance Idol คนใหม่ของเมืองไทย
ในแนว Street Dance ทีน่ า่ จับตามอง
Nann นัน
(สุนนั ทา ยูรนิยม)

สาวห้าวหน้าหวานจาก
เวที AF10 ผู้ เ ดิ น ตาม
ความฝันการเป็นนักร้อง
ผ่านการประกวดมาแล้ว
หลายเวที ในทีส่ ดุ ก้าวเข้า
มาเป็นศิลปินสังกัดสหภาพดนตรีกบั Single “ขอให้มนั จริง”
จากอัลบัม AF10 รักและขอบคุณ และสานต่อความฝันการ
เป็นศิลปินต่อไปในลุคสาวห้าวสดใส รักในเสียงเพลง และ
พร้อมจะยิม้ ให้กบั เรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ
Tayme เทม
(เมธี ทับทิมทอง)

หนุม่ อีกคนทีแ่ จ้งเกิดจาก
เวที AF10 ในตำ�แหน่ง
รองแชมป์ เขาเกิดและ
เติบโตในประเทศอังกฤษ
มา 20 กว่าปี ความฝัน
ของเขาทีก่ ลายเป็นความจริงไปแล้วคือการเป็นนักร้อง เปิด
ตัวกับ Single “You’ll never be alone” จากอัลบัม AF10
รักและขอบคุณ ด้วยสไตล์นา้ํ เสียงเท่ๆ มาดเซอร์ ทำ�ให้เขา
เป็นศิลปินทีม่ เี สน่หก์ บั สาวๆ ทุกวัยได้ไม่ยาก
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Museum >> พิพธิ ภัณฑ์วฒั นธรรมดอกไม้
บ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี ในซอยองครักษ์ 13
ถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร ที่จริงเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ดอกไม้เพียงแห่งเดียวของโลก เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณสกุล
อินทกุล ศิลปินจัดดอกไม้ระดับนานาชาติผู้มีความใฝ่ฝันอยากร่วม
สืบสานการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านดอกไม้ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
ชิ้นงานมากมาย ภาพถ่ายดอกไม้ที่รวบรวมมาจากหลากทวีปหลาย
วัฒนธรรมที่คุณสกุลได้ไปสัมผัส ภาพถ่ายโบราณงานดอกไม้ไทยใน
อดีต รวมถึงหอจัดแสดงงานไม้ดอกมงคลที่ปลูกตามความเชื่อไทย
โบราณ ซึ่งคุณสกุลลงทุนปลูกขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด และยังมีเวิร์คชอป
สอนการจัดดอกไม้ ทำ�พานพุ่ม ทำ�กระทง สำ�หรับเยาวชนที่สนใจ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของผู้เข้าชมทั่วไปเสียค่าบัตรเข้าชม 150
บาท พร้อมมัคคุเทศน์นำ�ชมและให้ความรู้ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น
หรูหราด้วยไม้ดอกสีสันสวยงาม

Special >> Muse Pass บัตรเดียว เที่ยวฟรี 20 พิพิธภัณฑ์
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
ราชดำ�เนิน 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 มีวางจำ�หน่ายแล้วที่ Thai Ticket Major
หรือพิพธิ ภัณฑ์ทร่ี ว่ มโครงการ หมดเขตจำ�หน่ายบัตรสิน้ เดือนธันวาคม
ศกนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 225 2777 ต่อ 123
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บันเทิง / เล่าสู่กันฟัง

สัญลักษณ์
ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง หันฝ่ามือออก
สัญลักษณ์ V sign ย่อมาจาก Victory แปลว่า ชัยชนะ
วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มักกล่าวคำ�
ปราศัยพร้อมชูสัญลักษณ์ V sign เพื่อประกาศชัยชนะ
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่ห้าม
หันฝ่ามือเข้าจะกลายเป็นคำ�หยาบแบบโชว์นิ้วกลางของ
อเมริกัน แต่คนไทยและคนเอเชียมักหมายถึง “สู้โว้ย”

ไขว้นิ้วกลางเหนือนิ้วชี้
สัญลักษณ์ “กางเขน” ในศาสนาคริสต์
คือไขว้นิ้วลักษณะเหมือนไม้กางเขน
อธิษฐานขอให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็น
เรื่องดี หรือมีความหมายเชิง “ฉันขอให้
เป็นอย่างนั้นเถิด” แต่สำ�หรับพวกเด็กๆ
มักจะไขว้นิ้วเวลาที่อยากจะหลบเลี่ยง
ไม่อยากทำ�บางสิ่ง
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ชูนิ้วโป้ง นิ้วชี้ เป็นตัว L
สัญลักษณ์ L ย่อมาจาก Loser แปลว่า คนขี้แพ้
ตามความหมายของประเทศที่ได้รับอิทธิพลอเมริกัน
ในอิตาลีจะแปลว่าไม่ดี แย่มาก แต่ถ้าควํ่ามือลง หัน
ฝ่ามือเข้า พวกฮิพฮอพนิยมทำ�เพื่อความเท่ ขณะที่
คนไทยมองเป็นเครื่องหมาย “ถูกต้องนะคร้าบ”

ชูนิ้วโป้ง
สัญลักษณ์ Thumbs up โดยทั่วไปแปลว่า ยกย่อง
ยอดเยี่ยม ในโซเชียลมีเดียจะหมายถึง “ถูกใจ” ให้
คนมากระหนํ่ากดไลค์ ในทางกลับกัน ถ้าควํ่านิ้ว
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

ชูนิ้วชี้ นิ้วก้อย แบบขาร็อค
สัญลักษณ์ Devil’s Horn เขาของซาตาน ในยุโรปสมัย
ก่อนจะหมายถึงพวกนอกรีต บูชาซาตาน แต่เดี๋ยวนี้
นิยมในหมู่ขาร็อค โดยเฉพาะแนวเพลงเฮฟวี่เมทัลที่มี
ดนตรีรุนแรงหนักหน่วง ด้วยเพลงแนวนี้ส่วนใหญ่ว่า
ด้วยรัก โลภ โกรธ หลง มุมดาร์คๆ ของมนุษย์

ชูนิ้วชี้
สัญลักษณ์ “นัมเบอร์วัน” มักหมายถึงเลข 1 หรืออีก
นัยหนึ่งคือบอกให้อีกฝ่ายหยุดก่อน รอสักครู่ ถ้าชูนิ้ว
ชี้แล้วขยับนิ้วไปมา แปลว่า อย่านะ (เตือนสติ) ถ้ายกมา
ใกล้ริมฝีปาก แปลว่า “จุ๊ จุ๊ เงียบก่อน” แต่การชูนิ้วชี้ใน
บางประเทศก็ถือว่าหยาบคายเช่นกัน

ภาพ: artqse

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 กำ�ลังคิดอยู่ 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
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

“ติก๊ ”
เจษฎาภรณ์ ผลดี
นักแสดง พิธีกร นายแบบ
สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ ในชีวิตประจำ�วัน คือ? “สมอง”
อาหารจานโปรดคือ? “ข้าวไข่เจียว” คุณ
รู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อ? “ตอนนี้” ช่วง
เวลาในอดี ต ที่ คุ ณ คิ ดว่ า เป็ น ช่ ว งเวลา
ที่ คุ ณ อยากกลั บ ไปแก้ ไ ขที่ สุ ด คื อ ?
“ม.ปลาย” คุณกลัว? “กลัวคำ�ถามที่
ตอบไม่ได้” บุคคลทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชมมากคือ
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? “คำ�พูดดีๆ เพราะๆ” คุณอยาก
ทำ�อะไรก่อนตาย? “ทำ�งานครับ” สถานที่ที่
คุณมักไปเป็นประจำ� คือ? “ป่า” ความใฝ่ฝัน
วัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร? “Super Hero”
ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร? “Spider
Man (ขอเล่นบทอย่างนี้ซักสองตัว)”
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