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ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร

AEC จะเริ่มปลายปีหน้าแล้วนะครบั

ทีม สิงห์ แมกกาซีน เลยขอนำาเรื่องการ

ท่องเท่ียวเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

มาให้ชม เล่มละประเทศสองประเทศ พร้อม

กับเรื่องการเตรียมพร้อมรับ AEC ของ

แตล่ะประเทศสมาชกิ จากเลม่ทีแ่ลว้ทีเ่รา

ท่องเท่ียวพม่ากันไปแล้ว ในเล่มน้ีขอแนะนำ�

เขมร ประเทศเพ่ือนบ้�นของเร�ท่ีท้ังร่วมสุข

และทุกข์กันม�แต่โบร�ณ มีวัฒนธรรมท่ีรับ

กันไปมา จริงแล้วคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นี้

แต่ครั้งยังไม่ได้เป็นประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรท่ีมี

นครวัดเป็นเมืองหลวง เราจึงได้เห็นปราสาทหินต่างๆ ที่อยู่ในไทย

ในขณะนี ้ลว้นเปน็สว่นของอาณาจกัรเขมรทีใ่หญโ่ตในสมยักอ่นหนา้

สโุขทยัทัง้สิน้ และชาวเขมรกผ่็านเหตกุารณ์มามาก ทัง้การปกครอง

โดยฝรัง่เศสและเขมรแดง จนล่าสุดเรยีกไดว้า่กลับมาสู่ยคุรกัษาและ

พัฒนาใหม่ การฟื้นฟูก็ชมได้ตามพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาต่างๆ

ที่ทางรัฐบาลเขมรสนับสนุนให้มีขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ของ

ราชอาณาจักรที่มีมายาวนานกว่าไทยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ท่ีกรงุพนมเปญ และทีน่ครวดัทีเ่สยีมราฐ ชมความโหดของเขมรแดง

ท่ีพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ Toul Sleng และท่ี Choeung Ek หรือ

ท่ีฝร่ังเรียกว่า Killing Fields ส่วนพิพิธภัณฑ์ในพระบรมมหาราชวัง

ก็จะบอกเล่าถึงพระราชวงศ์ของเขมร โดยเฉพาะท่ีสืบทอดสายเลือด

จากพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ผู้ย้ายเมืองหลวงมาท่ี

พนมเปญตามคำาส่ังของฝร่ังเศส และกษัตริย์ผู้น้ีมีความสัมพันธ์ดีเลิศ

กับไทย ทรงศึกษาในไทยรัชสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 และสวรรคต

ในไทยรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ในส่วนของการพัฒนาใหม่ก็คือการเปิด

ประเทศให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรี การสร้างถนนหนทาง

และปรับตึกรามบ้านช่อง สังเกตเห็นได้รอบ

ข้างในเมืองใหญ่ๆ มีการก่อสร้างอยู่มาก 

และหากต้องการจะรู้เร่ืองการลงทุนมากข้ึน

ก็แวะไปท่ีศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

Business Support Center ทีส่ถานเอกอคัร

ราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญได้เลยครับ 

จะได้รับความรู้ที่แน่นจากผู้เชี่ยวชาญ 

 สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้มีปรับหัวข้อ

เรือ่งบ้าง และจะปรบัต่อในเลม่หนา้ เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวสงิหแ์ละคนหวัใจสงิหท์ีอ่า่นแล้ว

มีจดหมายมาบอกวา่ชอบตรงนัน้ ขอให้เพ่ิมตรงนี ้ทีมงานกพ็ยายาม

ปรบัให้และเพ่ิมรสชาติให้มากขึน้ในเวลาเดยีวกนั เรือ่งเดน่กก็ลบัม�

ที่สิงห์ ป�ร์ค เชียงร�ยที่เร�ได้เปิดตัวในเล่มแรกที่ 1/2013 ขอนำา

กลบัมาใหม่เพราะไดมี้การพัฒนาไปมาก ท้ังสถานท่ี กจิกรรม และ

สนิคา้บรโิภค เจาะลกึเรือ่ง Farm Festival ทีจ่ะเปดิตวัในปลายเดอืน

พฤศจิกายนนี้แล้วครับ

ในปีหน้า พวกเราจะพบกับ Year Book สรุปกิจกรรมและ

เหตกุารณข์องปี 2557 ให้เห็นอยา่งชดัเจนมากขึน้ จดัพิมพ์เป็นฉบบั

พิเศษในต้นเดือนมกราคม และ สิงห์ แมกกาซีน เล่มที่ 1/2015 จะ

ออกในชว่งกลางเดอืนกมุภาพันธแ์ทน และหากอยากอา่นฉบับกอ่นๆ

สามารถ download ฟร!ี ไดท้ี ่www.singhamagazine.com หรอื

อา่น on-line ฟร!ี ไดท่ี้ http://issuu.com/singhamag นะครบั และ

อย่าลมืเขา้ไป like หนา้ facebook หนอ่ยท่ี www.facebook.com/

singhamagazine เพือ่ทราบขา่วสารกจิกรรมของบรษิทัอยา่งเรว็ไว 

พบกันอีกครั้งในเดือนมกราคม 2558 ครับ  

                                     -สรวิช ภิรมย์ภักดี-



เรื่องเด่น
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย สีสันส่งท้ายปี                                                            40

ส
าร
บ
ัญ

625440

ISSUE 5 / 2014  
พฤศจิกายน 2557

ข่าว           

ข่าวสารกิจกรรม รู้ความเคลื่อนไหวภายในองค์กร                                    10

ระบบ SAP คืออะไร                                                        22

สิงห์
แนะนำาทีมงาน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์                                                        36

ถามมาตอบไป ขอพร 1 ข้อที่อยากสมปรารถนา                                                     39

เรื่องเล่าจากคนในบ้าน วันว่าง ทุ่งกว้าง ชนบท                                    50

คุยกับฮีโร่ เอก บุญสวัสดิ์ และ บุษบากร สุขพันธ์                                                52

ตามไปดู แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน ตอนท่ี 2                                                   54

ตำานานท่านเจ้าคุณ บุคคลสำาคัญรอบข้างท่านเจ้าคุณ ตอนที่ 3                            62

ของเก่าเล่าเรื่อง ส.ค.ส                                                                     66

ปากกาพาไป                                                                            

จุ๊ จุ๊ เขาว่ากันว่านางนพมาศไม่มีตัวตนนะจ๊ะ                                                              68

ท่องเที่ยว
พนมเปญ...วันที่เขมรก้าวไปข้างหน้า                              24

ความรู้ทั่วไป      
บุคคลน่าสนใจ เชฟเจมส์ สีหบุตร                                                               71

สุขภาพดีมีเคล็ดลับ คืนความสุขให้คนกินกะทิ                                                  76

สิงห์รักษ์โลก คนหัวใจไร้คาร์บอน                                                                80

คอลัมน์พิเศษ
คุณรู้หรือไม่...                                                                                    67       

เมนูเด็ด เมนูปาร์ตี้รับปีใหม่                                                                     78 

DIY ห่อของขวัญส่งความสุข                                                                         82

บันเทิง         
แนะนำาแวดวงศิลป์ รวมบันเทิงนอกกระแส                                                                       84

ทำานายคลายเครียด 12 ราศี ปี 2558                                            86

สัมภาษณ์สั้น คริส หอวัง                                                                 90



ISSN 1686-4085

บรรณาธิการ
สรวิช ภิรมย์ภักดี

กองบรรณาธิการ
สิตา พงษ์วิทยาวรงค์
ศิริมล โฉมปราชญ์

กราฟิกดีไซเนอร์
พิชญา ประเสริฐสรรพ์ 
มัลลิกา ศิริวิเสโสกุล
กุลธิดา รุ่งโรจน์สุนทร

โฆษณาและการตลาด
รชาดา บุณยปรัตยุษ

ประสานงาน
นภารัตน์ สายบัว

ช่างภาพกิตติมศักดิ์ิ์
อร่าม อินทรภิรมย์
สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
singhamag@boonrawd.co.th 

ข้อมูลและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์

ของ สิงห์ แมกกาซีน พ.ศ. 2556

ผู้ใดต้องการทำาซำ้าหรือดัดแปลงเพ่ือเผยแพร่ 

กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตที่บรรณาธิการ

โดยตรง

ปก: ปีเตอร์ พูลี (Peter Pouly) แชมป์จักรยาน

เสือภูเขา @ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

แนะนำ�ทีมง�น smag:
Graphic Designer
พิชญ� ประเสริฐสรรพ์ 
(แพรว) 02-659-2086 เกาะกาลาปากอส



8 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

มิสเตอร์อัลบาทรอส

คอลัมน์ตามไปดูเล่มนี้
ขอขอบคุณเรื่องเล่าดีๆ จาก
มิสเตอร์อัลบาทรอส ผู้ร่วม
เดินทางไปกับทริปเปิดโลก
ครั้งนี้
  

ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

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

นางสาวเสาวลักษณ์ กิจวัตร

เร่ืองเล่าจากคนในบา้นเลม่นี้
เปน็ผลงานสบายๆ จากคณุลกัษณ ์
หัวหน้าหน่วยแผนกงบประมาณ
และทรัพย์สิน ส่งเสริมการตลาด 2
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด 

ครสูอนทำาอาหารทีโ่รงเรยีน
สอนการประกอบอาหารเลอ กอร์
ดอง เบลอ ดุสิต เป็นที่ปรึกษา
ด้านอาหารให้กับบริษัท บุญรอด
บรวิเวอรี ่จำากดั ปจัจบุนัดแูลเมนู
อาหารและฝึกอบรมเชฟที่ร้าน
ภูภิรมย์ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
และเป็นที่ปรึกษาและออกแบบ
เมนูอาหารให้กับอีกหลายร้าน

เชฟอาร์ต - ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ 

Contributors
นกัเขียนรับเชิญ
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Asia Cross Country Rally 
Cambodia 2014 
@ ประเทศกัมพูชา l 14 - 15 สิงหาคม 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภูมิภาคร่วมเป็นผู้สนับสนุน

หลกัครัง้แรกในการจัดการแขง่ขนัรถจกัรยานยนตแ์ละ

รถยนต์ การแข่งขันที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวกัมพูชา 

และ Motorsports Federation Cambodia มีนักแข่ง

จากทั่วเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันทั้งจากประเทศไทย 

กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

SINGHA IBIZA TRIP
@ ประเทศสเปน l 22 - 25 สิงหาคม 2557 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จัดงาน 

SINGHA IBIZA TRIP นำาลูกค้าผู้โชคดีจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส

เยอรมนี สวีเดน เบเนลักซ์ และอเมริกา สัมผัสสุดยอดประสบการณ์

ทริปท่องเท่ียวในฝัน ทัวร์เกาะอิบิซาประเทศสเปน โดยวัตถุประสงค์

การจัดงานเพื่อกระตุ้นยอดขายในแต่ละประเทศที่เข้าร่วม

นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานพิธีมอบแหวนที่ระลึกตราสิงห์ให้กับ

พนกังานบรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั และบรษิทัในเครอืทีป่ฏิบตัิ

งานกับบริษัทฯ ครบ 30 ปี ซึ่งในปี 2557 นี้มีพนักงานเข้ารับแหวน

จำานวน 20 คน

พิธีมอบแหวนตราสิงห์ให้กับพนักงาน
อายุงาน 30 ปี
@ กรุงเทพมหานคร l 28 สิงหาคม 2557 
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LEO CUP National Volleyball 
2014 รอบชิงชนะเลิศ  
@ ประเทศกัมพูชา | 2 - 13 กันยายน 2557

ลีโอเบียร์ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศกัมพูชา

จัดการแข่งขัน LEO CUP National Volleyball 2014 ต่อเนื่องเป็นปี

ท่ี 3 เป็นครั้งแรกของวงการวอลเลย์บอลท่ีทีมชนะเลิศมีสิทธิ์คว้าถ้วย

รางวัลอันทรงเกียรติจากสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายก

รัฐมนตรีของกัมพูชา และเงินรางวัลรวมกว่า 88,000,000 เรียล หรือ

คิดเป็นเงินไทยกว่า 700,000 บาท ทั้งนี้มีจำานวนผู้เข้าชมการแข่งขัน

ในรอบชิงชนะเลิศกว่า 15,000 คน 

นายชลวิทย์ สุขอุดม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท

บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด ร่วมแถลงข่าวการประกวดศิลปะพื้นบ้าน

อสีาน ลโีอโปงลาง-ลำาซิง่ ชงิแชมปป์ระเทศไทย 2557 พร้อมดว้ยนาง

นติยา รากแกน่ หรอืบานเยน็ รากแกน่ ศลิปนิแหง่ชาต ิสาขาศลิปะ

การแสดงพื้นบ้านหมอลำา ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซา

ขอนแกน่ เพือ่เชญิชวนผูส้นใจและกลุม่เยาวชนรว่มสง่ทมีเขา้ประกวด

โดยจะมีการแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่ 21 - 22 พ.ย. 2557

แถลงข่าวงานประกวด โปงลาง-ลำาซิ่ง 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557
@ ขอนแก่น l 30 สิงหาคม 2557 ฝ่ายการตลาดภูมิภาคร่วมเป็นสปอนเซอร์การจัดงาน RSVP

Beach Party 2014 ที่โรงแรมอิมพีเรียล เมืองหวุงเต่า ประเทศ

เวยีดนาม มีผูเ้ขา้รว่มงานจากท้ังชาวเมืองหวงุเตา่และนกัท่องเทีย่ว

จากเมืองโฮจิมินห์จำานวนกวา่ 2,000 คน ในงานมีการแสดงดนตรี

จากดีเจและศิลปินท้องถิ่นมากมาย ผู้ร่วมงานสามารถแสดงบัตร

เข้างานเพื่อแลกรับเบียร์สิงห์เป็น Welcome drink ได้อีกด้วย

RSVP Beach Party 2014 
@ ประเทศเวียดนาม l 30 สิงหาคม 2557
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Expo Cerveza   
@ ประเทศเม็กซิโก | 5 - 7 กันยายน 2557

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน 2557
@ พิจิตร l 6 - 7 กันยายน 2557
@ พิษณุโลก l 20 - 21 กันยายน 2557

Singha Corporation Presents 
“ROCK ON THE LAKE MUSIC 
FESTIVAL”
@ กรุงเทพมหานคร | 3 กันยายน 2557 

 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ร่วมง�น

แสดงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในล�ตินอเมริก� ณ ศูนย์แสดงสินค้� World

Trade Center กรุง Mexico City ประเทศ Mexico ปีนี้มีบริษัท

เบียร์ชั้นนำ�กว่� 150 แห่งทั่วโลกเข้�ร่วมง�น เบียร์สิงห์เข้�ร่วม

ง�นนีเ้ปน็ปทีีส่องและไดร้บัก�รตอบรบัเปน็อย�่งดจี�กกลุม่ลูกค้�

ใหม่ๆ  ทัง้ในกลุม่ผูบ้รโิภคทัว่ไป และในกลุม่ห�้งทอ้งถิน่ขน�ดใหญ่

เช่น กลุ่ม Walmart 

 สง่เสรมิก�รตล�ด 2 เลง็เหน็คณุค�่ของประเพณกี�ร

แข่งเรือ ก�รละเล่นย�มน้ำ�หล�กของคนไทยที่สืบทอดกัน

ม�แต่โบร�ณ จึงร่วมมือกับก�รท่องเที่ยวท้องถิ่นจัดง�น

ประเพณแีขง่เรอืย�วชงิถว้ยพระร�ชท�น 2557 ในหล�ยๆ

ท้องถิน่ทีอ่ยูร่มิน้ำ� ซึง่ง�นประสบคว�มสำ�เรจ็ไดร้บัคว�ม

สนใจจ�กนักท่องเที่ยวทั้งช�วไทยและต่�งช�ติม�กม�ย

จุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบส�นวัฒนธรรมประเพณี

ก�รแขง่ขนัเรอืย�ว อกีทัง้ยงัเพือ่สง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วใน

จังหวัดอีกด้วย

 สหภ�พดนตรีจับมือซิลเวอร์เลค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แถลงข่�ว

คอนเสิร์ต Singha Corporation Presents Rock On The Lake

Music Festival ในคอนเซ็ปต์ Rock ไม่มี GEN ไม่มีค่�ย ไม่จำ�กัดวัย

ที่ร้�นอ�ห�ร Est 33 ส�ข� The Nine พระร�ม 9 โดยเทศก�ลดนตรี

รอ็กสดุมันนีจ้ะจดัขึน้ในวนัที ่22 พฤศจกิ�ยน 2557 บนเนือ้ที ่200 ไร่

ของไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค พัทย� ขนทัพศิลปินร็อกม�เข�้ร่วม อ�ทิ

อัสนี-วสันต์  โป่ง หินเหล็กไฟ  นูโว  Moderndog  Blackhead  

แมว จิรศักดิ์  ป�ล์มมี่  Slot Machine  Tattoo Colour  ฮิวโก้  25 

Hours  Super Band  ร็อกมโหรี และ Helmetheads
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สิงห์เกมส์ ครั้งที่ 8 
@ ปทุมธานี l 6 กันยายน 2557

Destination Thailand by the 
Royal Thai Embassy of Canada
@ ประเทศแคนาดา | 14 กันยายน 2557

ซันโว บาสเกตบอล แชมเปี้ยนชิพ 2014
@ กรุงเทพมหานคร | 13 กันยายน 2557

	 บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี	่จำ�กัด

จัดก�รแข่งขันกีฬ�สิงห์เกมส์	ครัง้ที่	8

ทีส่น�มลโีอ	สเตเดยีม	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นก�รกระตุ้นให้พนักง�นที่มี

คว�มส�ม�รถด�้นกฬี�ไดแ้สดงคว�ม

ส�ม�รถอย่�งเต็มที	่และเป็นก�รเช่ือม

คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งส�ยง�น

ต�่งๆ	สง่เสรมิใหพ้นกัง�นมคีว�มรกั

คว�มส�มัคคี	มีสม�ธิในก�รทำ�ง�น

ร่วมกันม�กขึ้น

	 บรษิทั	บญุรอดเทรดดิง้	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	จำ�กดั	รว่มกบัสถ�น

เอกอคัรร�ชทตู	ณ	กรงุออตต�ว�	ประเทศแคน�ด�	โดยเอกอคัรร�ชทตู

พิศ�ล	ม�ณวพัฒน์	จัดง�น	Destination	Thailand	ท่ีจัตุรัส	ยังค์-ดันด�ส

ใจกล�งมห�นคร	Toronto	เพื่อส่งเสริมสินค้�ไทยและประช�สัมพันธ์

ประเทศไทย	กจิกรรมในง�นประกอบด้วยก�รออกร�้นสนิค้�ไทยจ�ก

ผู้ประกอบก�รและธุรกิจจ�กประเทศไทยในส�ข�ต่�งๆ	อ�ทิ	เสื้อผ�้	

เคร่ืองประดับ	นอกจ�กน้ันยังมีก�รแสดงท�งวัฒนธรรม	ปรุงอ�ห�รไทย

โชว์ก�รแสดงมวยไทยและรำ�ไทยอีกด้วย

 น�ยรติ	พันธุ์ทวี	ผู้อำ�นวยก�รบริห�ร	สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ	่

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี	่ จำ�กัด	 เข�้ร่วมพิธีปิดและมอบร�งวัลก�รแข่งขัน

ซนัโวบ�สเกตบอล	แชมเป้ียนชพิ	2014	ซึง่เริม่แขง่ขนัม�ตัง้แตว่นัเส�รท์ี	่14	

มิถุน�ยนที่ผ่�นม�	และก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น	ณ	ยิมเนเซียม

กีฬ�เวสน์	1	สน�มกีฬ�ไทย	-	ญี่ปุ่น	ดินแดง	ในวันเส�ร์ที่	6	อ�ทิตย์ที่	7	

และเส�ร์ที่	13	กันย�ยน	2557	 
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	 สิงห์อาสาร่วมกับนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข	ณ	สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพล

ภาพ	(บา้นนนทภูมิ)	จงัหวดันนทบรุ	ีโดยงานนีเ้หลา่นกัศกึษานานาชาติ

มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ

และเรยีนรูว้ธิทีำาขนมไทยจากทมีงานเครอืขา่ยสงิหอ์าสาคณะคหกรรม

ศาสตรม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	นอกจากนีย้งัมนีอ้งนกัศกึษา

เครือข่ายสิงห์อาสาจากชมรม	AIESEC	Thailand	 เครือข่ายนักศึกษา

สิงห์อาสามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 และมหา

วิทยาลัยธรรมศาสตร์	มาร่วมกันสร้างสีสันและส่งมอบความสุขครั้งนี้

นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างลงตัว

 น้ำาแร่เพอร์ร่าได้รับ	3	 รางวัลจากเวที	Adman	Awards	&

Symposium	ประจำาป	ี2014	ทีเ่ปน็อกีเวทสีำาคญัในวงการโฆษณาไทย

ภายใต้แนวคิด	เดอะ	นิว	ฟรอนเทียร์	(The	New	Frontier)	ที่จะช่วย

กระตุ้นผลักดันให้ผลงานโฆษณาดีๆ	ปรากฏสู่สายตาคนไทย	โดย

น้ำาแรเ่พอรร์า่กวาดทกุรางวลัจากการเสนอชือ่เขา้ชงิ	แบง่ออกไดด้งันี้

ภาพยนตร์โฆษณาน้ำาแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า	ชุด	Tears	ได้รับรางวัล

Siler	Awards	จากประเภท:	BEVERAGE	INCLUDE	ALCOHOLIC	DRINKS	&	NON-ALCOHOLIC	DRINKS	แคมเปญโฆษณาทางวิทยุ	น้ำาแร่

ธรรมชาติเพอร์ร่า	ชุด	Boyfriend/Movie/Friend/Lost/Love	ได้รับรางวัล	Siler	Awards	และภาพยนตร์โฆษณาน้ำาแร่ธรรมชาติเพอร์ร่า	

ชุด	Tears	ได้รับรางวัล	POPULAR	VOTE	ซึ่งเป็นผลโหวตจากประชาชนทั่วไปที่โหวตผ่านทาง	Website	Adman

สิงห์อาสา นักศึกษานานาชาติมธ. มอบความสุข
ให้เด็กพิการและทุพพลภาพ ณ บ้านนนทภูมิ  
@ นนทบุรี | 14 กันยายน 2557

โฆษณานํ้าเเร่เพอร์ร่าได้รางวัล ADMAN 
@ กรุงเทพมหานคร | 17 กันยายน 2557

 นายจำานงค์	ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	บริษัท	บุญรอด

บริวเวอร่ี	จำากัด	เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา	“ทุนบุญรอด

พัฒนา	นิสิต	นักศึกษา”	ประจำาปี	2557	ณ	หอประชุมใหญ่	บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี	่จำากัด	โดยทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2525	

จนถึงปัจจุบัน	เป็นเวลา	32	ปีแล้ว	ให้แก่	นิสิต	นักศึกษา	ท่ีมีผล

การเรียนดี	ความประพฤติดี	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถาบัน

การศึกษาของรัฐ	จำานวน	22	แห่ง	รวม	339	ทุน

ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา 
ประจําปี 2557
@ กรุงเทพมหานคร | 18 กันยายน 2557
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	 บุคคลกลางจัดสัมมนาประจำาปีผู้บริหารระดับกลาง	Middle	

Management	Program	ครัง้ท่ี	9	ณ	โรงแรม	เดอะ	โรแมนติกรีสอรท์

เขาใหญ	่จ.นครราชสีมา	เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสรู้จักกัน

สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันผ่านการทำากิจกรรม	Team	Building

และรว่มกบัทมีสงิหอ์าสาไปพฒันาโรงเรยีน	อกีทัง้ยังไดเ้ชญิทีป่รึกษา

กรรมการผู้จัดการใหญ่	ดร.	อุดมศกัดิ	์โศภณกจิ	มาบรรยายเรือ่ง	“มมุ

มองกบัการเปลีย่นแปลง	เพือ่การพฒันาตนเองและองค์กรอยา่งยัง่ยนื”

สัมมนา MMP ปี 2557
@ นครราชสีมา | 22 - 24 กันยายน 2557

	 นายภรูติ	ภริมยภ์กัด	ีกรรมการผูจ้ดัการธรุกจินอนแอลกอฮอล์	

บริษัท	บุญรอดเทรดดิ้ง	จำากัด	และนายเอเดรียน	นิวส์	กรรมการ

ผูจ้ดัการประจำาภมูภิาคเอเชยี	แปซฟิกิ	สโมสรฟตุบอลเชลซ	ีรว่มเปน็

ประธานงานแถลงข่าวและจับสลากการแข่งขัน	Singha-Chelsea	

FC	Football	League	2014	รอบชงิชนะเลศิ	(32	ทมีสดุทา้ย)	ซึง่ทมีที่

ชนะจะได้รับเงินรางวัล	100,000	บาท	พร้อมแพคเกจทริปประเทศ

อังกฤษชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์

	 นายจำานงค	์ภริมยภ์กัด	ีประธานกรรมการ

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จำากัด	เป็นประธานใน

พธิมีอบเกยีรตบิตัรพรอ้มเหรยีญทองคำาตราสิงห์

แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท	บุญรอด

บรวิเวอรี	่จำากดั	และบรษิทัในเครอืท่ีครบเกษยีณ

อายุในป	ี2557	จำานวน	14	คน	ณ	ห้องประชุม

กรรมการ	

Singha-Chelsea FC Football 
League 2014 รอบชิงชนะเลิศ  
@ กรุงเทพมหานคร | 24 กันยายน 2557

สิงห์เกษียณ ปี 2557
@ กรุงเทพมหานคร | 25 กันยายน 2557
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 นายปิยะ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

พร้อมด้วย น.ส.จวบจันทร์ และ น.ส.พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี 

มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีให้บุตร

พนักงานในกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัท

ในเครือที่มีผลการเรียนดี จำานวนรวม 1,073 ทุน แบ่งเป็น

ทุนระดับประถมศึกษา 634 ทุน มัธยมศึกษา 347 ทุน และ

ปริญญาตรี 92 ทุน 

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ
พระยาภิรมย์ภักดี
@ กรุงเทพมหานคร | 25 กันยายน 2557

 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) เปิดซ้ือ

ขายหลักทรัพย์เพ่ิมทุนวันแรกในชื่อย่อ S โดยมีนาย

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ ดร.ชญานิน

เทพาคำา ประธานกรรมการบริหาร และนายนริศ

เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ 

เอสเตท จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัวหลักทรัพย์

อย่างเป็นทางการ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย โดยนโยบายในการประกอบธรุกจิมุง่เนน้การ

ลงทนุ พฒันา และบรหิารอสงัหาริมทรัพย ์เพือ่ขาย

และลงทนุทัง้ประเภททีพ่กัอาศยั อาคารสำานกังาน

โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและ

ในภูมิภาค AEC

 “อสัน-ีวสนัต์” ทวัรค์อนเสริต์ทีม่ผีูต้ดิตามมากทีส่ดุในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยครั้งล่าสุดจัดการแสดงครั้งที่ 37 ณ ห้างเสริม

ไทยคอมเพลก็ซ ์จงัหวดัมหาสารคาม งานนีแ้ฟนเพลงขารอ็กทัง้รุน่เลก็

และรุ่นใหญ่มาให้กำาลังใจกันหนาแน่น พี่ป้อม-พี่โต๊ะ ขนเพลงฮิตทั้ง

เก่าและใหม่มาให้ชาวมหาสารคามและชาวจังหวัดใกล้เคียงได้ฟังกัน

แบบซึง้ๆ จใุจ ไมว่า่จะเปน็เพลงพดูลอยลอย  ยนิยอม  เธอปนัใจ สทิธิ์

ของเธอ และอีกมากมาย

สิงห์ เอสเตท เปิดซื้อขายหลัก
ทรัพย์เพิ่มทุนวันแรกในชื่อย่อ S
@ กรุงเทพมหานคร | 26 กันยายน 2557

คอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์
@ มหาสารคาม | 27 กันยายน 2557
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 นายธีระ วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด

แคปปติอล จำากดั จดังานเเถลงขา่วเปดิตวัผลติภณัฑ ์“สตารเ์ชฟส”์

(STAR CHEFS) อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานคุณภาพพรีเมียม

ภายใตค้อนเซป็ต ์“คณุทำา เชฟทำา อรอ่ยเหมอืนกนั” กบั 2 สตูรพิเศษ

ทีค่ดิค้นเเละปรงุโดยยาสจุ ิโมรซิมุ ิเชฟทวีแีชมเปีย้นจากประเทศญีปุ่น่

ทีช่ัน้ 1 ศนูยก์ารค้าสยามพารากอน การจดังานไดร้บัความสนใจจากสือ่มวลชนและประชาชนทัว่ไปอยา่งมาก เชฟยาสจุไิดโ้ชวก์ารทำาเมนู

แกงกะหรีใ่สผ่ลไม้พรอ้มกบันกัแสดงสาวคมิเบอรลี์ แอน โวลเทมสั ตวัแทนคนรุน่ใหมไ่ลฟ์สไตลค์นเมอืงท่ีมารว่มพิสจูนค์วามอรอ่ยท่ีทำาเอง

ได้ง่ายๆ เหมือนมีเชฟมาทำาให้ด้วยตัวเอง

 STAR CHEFS หาซื้อได้แล้ววันนี้ 2 รสชาติ แกงกะหรี่เนื้อและแกงกะหรี่ไก่ ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำา ได้แก่ Villa Market, MAXVALU, 

Home Fresh Mart, Gourmet Market, Central Food Hall และ Tops Marketplace

 เสื้อยืดยูนิโคล่จับมือกับสิงห์อีกครั้ง สร้างสรรค์คอลเลคชั่นเสื้อยืด

ตราโลโก้สิงห์ คาดว่าจะวางขายในร้านยูนิโคล่ที่ประเทศไทย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า

 นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการธุรกิจนอน

แอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด เป็นประธานเปิด

Workshop เพิ่มทักษะการร้องการเต้นให้กับผู้เข้ารอบ 10 คน 

สดุท้ายในโครงการ สงิห์สานฝนั ลกูทุ่งเสยีงทอง ขณะท่ีวทิยากร

พเิศษอยา่งอาจารยว์ส ุหา้วหาญ นกัแตง่เพลงลกูทุง่จากบรษิทั

สหภาพดนตร ีและไมค ์ภริมย์พร นกัรอ้งเพลงลกูทุ่งชือ่ดงักม็า

ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารอบเช่นกัน

งานเเถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์
“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS) 
@ กรุงเทพมหานคร | 30 กันยายน 2557

UNIQLO 2015 ASEAN Collaboration
T-shirts Project With SINGHA Beer
@ กรุงเทพมหานคร | ตุลาคม 2557

สิงห์สานฝัน ลูกทุ่งเสียงทอง 
Workshop ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
@ กรุงเทพมหานคร | 1 ตุลาคม 2557

0615SS ASEAN SINHA
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Singha Retail Service  
@ ระยอง ชลบุรี | 1 ตุลาคม 2557

แถลงข่าวสายการตลาดผลิตภัณฑ์
Syder Bay 
@ กรุงเทพมหานคร | 6 ตุลาคม 2557

พิธีเปิดโครงการ SINGHA 
R-INTERN ป ี4
@ กรุงเทพมหานคร | 1 ตุลาคม 2557

เปดิตัว Singha Retail Service ใหบ้รกิารคา้สง่-คา้ปลกีแบบ

ครบวงจรดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ เพือ่ส่งมอบสินคา้ทีม่คีณุภาพสู่

มือลูกค้า เริ่มทดลองเปิดดำาเนินการ 3 สาขาแรก โดยร่วมมือกับ

เอเย่นต์คือ สิงห์ระยอง ศรีราชาโชคสำาราญ และบรรลือการค้า มี

แผนที่จะเปิดอีกหลายสาขาในปีนี้

นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำานวยการสายการตลาด บริษัท บุญรอด

บรวิเวอรี ่จำากดั แถลงขา่วขอ้มลูผลติภณัฑ ์ไซเดอร ์เบย ์เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล์

ชนดิพรอ้มด่ืมใหมล่า่สดุของบรษิทั เพือ่รบัเทรนด์การด่ืมไซเดอรท์ีไ่ด้รบัความนยิม

มากขึ้นในเอเชียช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา สามารถดื่มได้ทุกวันสบายๆ ใน 3 รสชาติ

สร้างสรรค์ตาม 3 แนวเพลง Pop (Apple) Reggae (Peach) Jazz (Raspberry)

ในขนาดบรรจภุณัฑแ์บบขวดแกว้ขนาด 275 มลิลลิติร มปีรมิาณแอลกอฮอล์ 3.5% 

ราคาขวดละ 32 บาท

 นายเอกสทิธ ิสนุทรนนท ์ผู้บรหิารโครงการ SINGHA R-INTERN 

ปี 4 กล่าวแนะนำาโครงการโดยเล่าถึงความเป็นมาและความสำาคัญ

ของ 3 โครงการนำาร่องของหน่วยงาน SINGHA ACADEMY ที่มี

เปา้หมายเพือ่พฒันาวงการอาชวีศกึษาไทย หนึง่ในนัน้คอืโครงการ 

SINGHA R-INTERN โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ละเปดิประสบการณ์

แกน่กัศกึษาอาชวีะทัง้ 44 คน ซึง่ความพเิศษในปนีี ้นอกจากจะเปน็ครัง้แรกทีเ่ปดิโอกาสใหน้กัศกึษาอาชวีะสายชา่งสมคัรเขา้รว่มโครงการ

แลว้ ยงัจะเปน็เวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กบัเพือ่นนกัศกึษาอาชวีะผูเ้ขา้รว่มโครงการจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและ

ประเทศเวียดนาม ภายใต้แนวคิด “เปิดใจให้กล้าสู่โลกกว้าง เปิดโอกาสสู่เส้นทางความสำาเร็จ” ด้วย 
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ต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิก
เพื่อนร่วมงานใหม่
@ กรุงเทพมหานคร | 7 ตุลาคม 2557

กฐินบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
ประจำาปี 2557
@ ราชบุรี | 11 ตุลาคม 2557

ผู้บริหารลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
@ กรุงเทพมหานคร | 8 ตุลาคม 2557

 นายจตุนินัท ์ภริมยภ์กัด ีประธานคณะกรรมการพารา

ลมิปิกแหง่ประเทศไทย ตอ้นรบันกักฬีาพาราลมิปกิจำานวน

7 คน มาเปน็เพือ่นรว่มงานใหมข่องพวกเราดว้ยความยนิดี

และภาคภูมิใจ 

 นายสันติ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์
ณ วัดสนามสุทธาวาส (เขาหลักไก่) ตำาบลทุ่งหลวง อำาเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ นำาคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิาร ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ โรงพยาบาล

ศิริราช
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

บุญรอดฯ ให้การต้อนรับนักกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์  
@ กรุงเทพมหานคร l 16 ตุลาคม 2557 

บุญรอดเทรดดิ้งฯ ลงนามข้อตกลง
ร่วมกับ CP&A ประเทศกัมพูชา
@ กรุงเทพมหานคร l 17 ตุลาคม 2557

บีอิ้งออกรสชาติใหม่ แอล-กลูตาไธโอน
@ ทั่วประเทศ l 17 พฤศจิกายน 2557

ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล ขยายธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศอังกฤษเพ่ิม
@ ประเทศอังกฤษ l 23 ตุลาคม 2557

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี

จำากัด และเหล่าพนักงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะนักกีฬามวย

สากลสมัครเล่น และคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ในโอกาส

เดินทางเข้าขอบคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ผู้ให้การ

สนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดจนประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน

กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด จัดพิธีลงนามบันทึกร่วมกัน

(MOU) โดยนายพลิศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

ลงนามร่วมกับ Mr.CHEAM PHEN ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ซพีแีอนดเ์อ เทรดดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั เพือ่ความรว่มมอืทาง

ธุรกิจในประเทศกัมพูชา

เครื่องดื่มบีอิ้งออกรสชาติใหม่ 

แอล-กลูตาไธโอน เน้นส่วนประกอบ

สำาคัญ 3 ตัว ได้แก่  L-Glutathione

(115 mg) ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

และเปลี่ยนเม็ดสีที ่พบในคนผิวคล้ำา

หรอืยเูมลานนิให้กลายเปน็ฟโีอเมลานิน

ทีท่ำาให้สีผิวกระจ่างขึ้น Camu Camu

(50 mg) ที่มีวิตามินซีสูง มีคุณค่าทาง

อาหารสูง และตัวสุดท้ายคือ Pine Bark

Extract (10 mg) ที่มีคุณสมบัติต่อต้าน

สารอนมุลูอสิระไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(Super Antioxidation) และลดการ

สร้างสารเมลานินของผิว

สามารถหาซื้อได้ที่ 7-11 และตาม

ร้านค้าชั้นนำาทั่วประเทศตั้งแต่กลาง

เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

นายธีระ วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด

แคปปิตอล จำากัด เซ็นสัญญาซื้อกิจการร้านอาหาร 4 ร้านของกลุ่ม 

Orchid Group กลุ่มร้านอาหารยักษ์ใหญ่ท่ีมีร้านอาหารและผับจำานวน

มากในอังกฤษ ได้แก่ 1. Imperial City, Royal Exchange

Buildings London 2. Sri Thai City, London Wall 3. Sri Nam, 

Canary Wharf 4. Gatwick Oriental, Sofitel Hotel, Gatwick 

Airport ร้านเหล่านี้อยู่ในย่านธุรกิจสำาคัญของกรุงลอนดอน และใน

อนาคตจะมีการนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือบุญรอดไปใช้ในร้าน
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Rock On The 
Lake Music 

Festival 2014

สิงห์ เมาเท่นไบค์ 
ไทยแลนด์ โอเพ่น 

2014

ฟาร์ม เฟสติวัล 
ออน เดอะ ฮิลล์ 

2014

สิงห์ เก่ง 
แกร่ง 
กล้า

SINGHA SODA  
So in Art So in 

Love 2014

ปฏิทินกิจกรรม

ROCK ไม่มี GEN!! ไม่
จำ�กดัค่�ย!! ไม่จำ�กัดวัย!!
สหภ�พดนตรีจับมือกับ
ซิลเวอร์เลค เอ็นเตอร์
เทนเมนต์ ระดมศิลปินข�
ร็อก อ�ทิ อัสนี-วสันต์ 
โป่ง หินเหล็กไฟ นูโว
Moderndog  ปู Black
head  จิรศักดิ์ ป�นพุ่ม   
ป�ล์มมี่  Slot Machine
Tattoo Colour  ฮวิโก ้ 25
Hours  Super Band  รอ็ก
มโหร ีและ Helmetheads  
ม�บรรเลงเพลงสุดมันให้
ทั้งร้องทั้งโดดกันเต็มที่

ขอเชิญชวนนักป่ันทุกท่�น
เข้�ร่วมก�รแข่งขันปั่น
จักรย�นเสือภูเข�ท่ีย่ิง
ใหญ่ท่ีสุดประจำ�ปี ท่ีสน�ม 
แขง่ขนัปดิท�้ยร�ยก�รซึง่
มีผู้เข้�ร่วมแข่งขันเฝ้�รอ
ม�กที่สุดในประเทศไทย
เป็นสน�มที่มีคว�มสวย
ง�มและท้�ท�ยที่สุดอีก
สน�มหนึ่งแห่งภูมิภ�ค
เอเชีย โดยผู้สมัครจะได้้
รับเสื้อจักรย�น Singha
Water Jersey Limited 
Edition กระเป๋�เป้  Singha
Infinite ฯลฯ

เชิญชวนทุกท่�นสนุกกับ
เทศก�ล ฟ�ร์ม เฟสติวัล
ออน เดอะ ฮิลล์ 2014
สมัผสัลมหน�วแรกแหง่ปี
ที่สิงห์ ป�ร์ค เชียงร�ย 
ในแต่ละวันจะมีกิจกรรม
ต�่งๆ ม�กม�ยใหท้กุท�่น
ได้ร่วมสนุก รับประท�น
อ�ห�รจ�กร้�นค้�ชั้นนำ�
ท�่มกล�งหบุเข� ชมสสีนั
คว�มสวยง�มของเหล่�
บอลลูน ร่วมชมคอนเสิร์ต
จ�กกองทัพศิลปินชั้นนำ�
ม�กม�ย ร่วมก�รแข่งขัน
จักรย�นเสือภูเข�ที่ยิ่ ง
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และก�รแขง่ขนัวิง่บนเสน้
ท�งวิบ�ก

โซด�สิงห์จับมือสหภ�พ
ดนตร ีและซนีเนอรี ่วนิเทจ
ฟ�รม์ จดัง�นครัง้ย่ิงใหญ่
ส่งท้�ยปล�ยปีกับเทศก�ล
ดนตรีทีจ่ัดเต็มกับศิลปิน
ช่ือดังกว่� 20 ชีวิตบนเวที
แห่งนีเ้พียงแห่งเดยีว อ�ทิ
P.O.P  ETC.  Lipta  เบน
ชล�ทิศ ม�ลีวัลย์+ปั่น
ไพบูลย์ เบิร์ดกับฮ�ร์ท
สิงโต นำ�โชค  Tong & 
Jennie  Portrait+Sleeper 
One (feat.บอย ตรัย) 
Way Stat ion นิ โคล
อี๊ฟ ศิระฉ�ย� ถังเบียร์
เทม นัน Shine โจ นูโวดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 

www.facebook.com/
rockonthelakethailand
และ www.rockonthe
lake.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 
www.singhapark.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.facebook.com/
SinghaparkChiangrai

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 
http://goo.gl/Y6 และ 
www.facebook.com/
ama.events

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.facebook.com
/soinartsoinlove

วันที่ 22 พ.ย. 2557
เวลา 15.00 - 01.00 น.
@ ไรอ่งุ่นซิลเวอรเ์ลค พทัยา 
บัตรราคา 1,500 บาท

วันที่ 28 - 29 พ.ย. 2557
@ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย 
บัตรราคา สมัครก่อน 20 
พ.ย. ค่าสมัครเพียงราคา 
900 บาท/ตั้งแต่วันที่ 21 
พ.ย. เป็นต้นไปค่าสมัคร 
1 ,200 บาท/ค่ าสมัคร
ประเภท VIP 1,500 บาท

วันที่ 26 - 30 พ.ย. 2557
@ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
เข้างานฟรีทั้งวัน

วันที่ 13 ธ.ค. 2557 
เวลา 15.00 - 04.00 น. 
@ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม  
สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บัตรราคา 1,200 บาท

กลับม�อีกคร้ัง! กับก�ร
แข่งขันกีฬ�ว่ิงตะลุยด่�น
กล�งธรรมช�ติ “สิงห์
เก่ง แกร่ง กล้�” ให้ผู้
เข้�แข่งขันวิ่งผจญภัยฝ่�
ด่�นอุปสรรคบนเส้นท�ง
ธรรมช�ติอันสวยง�มกับ
บรรย�ก�ศของผืนป่�สี
เขียวตลอดแนวไหล่เข�ท่ี
ทอดย�ว ถ้�คุณคือผู้รัก
ก�รผจญภยั ก�รแขง่ขนันี ้
คือคว�มท้�ท�ยท่ีคุณไม่
ควรพล�ดอย่�งย่ิง! จำ�กัด
เพียง 600 ท่�นเท่�น้ัน

วันที่ 30 พ.ย. 2557
@ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
บัตรราคา ประเภทที ่1 ระยะ
ทาง 7.5 กม. ราคา 500 
บาท / ประเภทที่ 2 ระยะทาง 
15  กม. ราคา 650 บาท / 
ประเภททีม ราคา 2,500 บาท
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ข่าว / SAP

  หลายคนคงจะเคยได้ยินคำาว่า SAP 

มานานแล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้จักว่าสิ่งนี้คือ

อะไร SAP ก็คือยี่ห้อของโปรแกรม ERP  

(Enterprise Resource Planning) ประเภท

หน่ึงที่มีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

สายงานในองคก์รเขา้ดว้ยกนั เชน่ สายบญัชี

สายการเงิน สายการผลิต สายการขาย 

ทำาให้ข้อมูลท้ังหมดรวมเป็นข้อมูลชุดเดียว 

สามารถนำาไปใช้ต่อยอด วิเคราะห์ และ

วางแผนประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งาน

ไปจนถึงผู้บริหาร SAP ย่อมาจากคำาว่า 

Systems, Applications, and Products In 

Data Processing กลา่วคอื เปน็ระบบงานที่

ควบคมุการบรหิารจดัการทรพัยากรภายใน

บริษัทนั่นเอง 

  ดว้ยปจัจบุนั สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ

มีการแข่งขันกันสูงมาก ทำาให้องค์กรต่างๆ

ทัว่โลกสนใจใชร้ะบบ SAP กนัมากขึน้ บรษิทั

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ก็ได้นำาระบบ SAP

เข้ามาใช้ด้วยเช่นกัน โดยจะเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ SAP คืออะไร

ปัจจุบันมีผู้ใช้ SAP เป็นจำ�นวนม�ก

ทั่วโลก รวมถึง 89% ของ 500 

บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้รับคัดเลือก 

ในนิตยส�ร Fortune และ 98% 

ของบริษัทที่ได้รับก�รจัดอันดับให้อยู่ใน 

100 แบรนด์ดังของโลก

เข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น และต้องการระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ช่วยรองรับงานที่จะมีมากขึ้น

ตามการเตบิโตของบรษิทัทีผ่า่นมา และจาก

นโยบายการเตบิโตทีว่างไว ้เราจงึเหน็สมควร

ว่าต้องหาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติ

ตอบโจทย์นโยบาย เพื่อนำามาปรับใช้แทน

ระบบ Oracle One World ที่ีเราใช้กันมา

กว่า 20 ปีแล้ว 

  SAP มีความสามารถที่จะตอบสนอง

ความต้องการขององค์กรเราได้มากกว่า

เนือ่งจากตวัโปรแกรมถกูสรา้งมาบนพ้ืนฐาน

ของวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรม

น้ันๆ (Best Practice) กล่าวคือ โปรแกรม 

SAP มีผู้ใช้งานเป็นจำานวนมาก ดังนั้นการ

  เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจของบริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เติบโตขึ้นไวมาก 

สง่ผลใหแ้ตล่ะภาคสว่นมคีวามตอ้งการท่ีจะ

ทำ�ไมถึงเลือกใช้ SAP

“SAP ทำ�ง�นแบบเรียลไทม์ 

(Real-time) ทำ�ให้ผู้ใช้ง�น

ส�ม�รถสร้�งร�ยง�นได้ทันที

ส่งผลให้ผู้บริห�รส�ม�รถนำ�

ข้อมูลท่ีได้จ�กระบบไปใช้ในก�ร

ว�งแผนกลยุทธ์ได้อย่�งรวดเร็ว

ถูกต้อง มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน”

เร่ือง: สิรี
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“SAP จะเปรียบเหมือนรถ

ซูเปอร์คาร์ ขณะที่ Oracle

One World ก็คงเป็นซิตี้ คาร์

รถซูเปอร์คาร์จึงมีศักยภาพ

มากกว่า ทำาอะไรได้มากกว่า

และผู้ใช้ต้องมีความรู้

ความถนัดที่มากกว่า”

		 ทั้งสองยี่ห้อเป็นโปรแกรม	ERP	 อยู่ใน

ระดับ	TOP	10	เหมือนกัน	แต่ความเหมาะสม

กบัองคก์รเราต่างกนั		SAP	เป็นโปรแกรมท่ีมี

ขนาดใหญก่วา่มาก	จงึเหมาะกบัองคก์รใหญ่

อย่างบุญรอดมากกว่า	 ถ้าจะเปรียบเทียบ

ให้เห็นภาพก็คงต้องบอกว่า	SAP	จะเปรียบ

เหมือนรถซูเปอร์คาร์	ขณะที่	Oracle	One

World	ก็คงเป็นซิตี	้คาร์	รถซูเปอร์คาร์จึงมี

ศกัยภาพมากกวา่	ทำาอะไรไดม้ากกวา่	และ

ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความถนัดที่มากกว่า

และใช้เวลา	15	เดือนในการอบรมตัวแทน

พนักงาน	777	คน	ในที่สุดวันที่	1	กันยายน

2557	จึงได้มีการใช้ระบบ	SAP	อย่างเป็น

ทางการ

พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมจึงถูกทำา

ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์สำาหรับภาค

ธุรกิจต่างๆ	และปิดจุดอ่อนของระบบจนได้

วิธีการปฏิบัติที่ดีมีมาตรฐานนั้นเอง	และที่

สำาคัญ	SAP	ทำางานแบบเรียลไทม์	(Real-

time)	ทำาใหผู้ใ้ชง้านสามารถสรา้งรายงานได้

ทันที	 ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถนำาข้อมูลที่

ไดจ้ากระบบไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธไ์ด้

อยา่งรวดเรว็	ถกูตอ้ง	มีประสทิธิภาพมากขึน้

		 เราเริ่มใช้	SAP	ในการปรับปรุงระบบ

งานทางธุรกิจของ	4	 บริษัทนำาร่อง	 ได้แก	่

บริษัท	บุญรอดเทรดดิ้ง	จำากัด	(BRT)	บริษัท

บญุรอดเอเซยี	จำากดั	(BRA)	บรษิทั	บญุรอด

เทรดดิง้	อนิเตอรเ์นชัน่เเนล	จำากดั	(BTI)	และ

บริษัท	ลีโอลิ้งค์	จำากัด	(LLC)	ทั้งนี้ได้เริ่ม

ออกแบบและพัฒนาระบบงานขาย	 ระบบ

งานลูกหนี้	 ระบบงานเจ้าหนี้	 ระบบบัญชี

ทั่วไป	ระบบบัญชีทรัพย์สิน	ระบบจัดทำางบ

ประมาณ	ระบบงานขนส่ง	ระบบงานสินค้า

คงคลงั	ระบบจดัซือ้	ระบบบรหิารคลงัสนิค้า

ใหเ้ปน็มาตรฐาน	มีประสทิธภิาพท่ีเหมาะสม

กับการทำางานปัจจุบัน	โดยมีการประชมุเริ่ม

โครงการไปแล้วเมื่อวันที	่18	มิถุนายน	2556

ระบบนี้เริ่มใช้เมื่อไหร่
มีผลกับใครบ้าง

		 ปัจจุบันมีผู้ใช้ระบบ	SAP	เป็นจำานวน

มากทั่วโลก	รวมถึง	89%	ของ	500	บริษัท

ยักษ์ใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกในนิตยสาร	

Fortune	และ	98%	ของบริษัทที่ได้รับการ

จัดอันดับให้อยู่ใน	100	แบรนด์ดังของโลก	

โปรแกรมจงึไดถ้กูพฒันาและปรบัปรงุอยา่ง

ตอ่เนือ่งเพือ่ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการ

ของทั้งลูกค้าใหญ่เล็กที่มีอยู่	 ทำาให้	 SAP

สามารถปิดช่องโหว่ของปัญหาได้มากกว่า

และในประเทศไทยนั้นมีบริษัทที่ปรึกษา

เกี่ยวกับระบบ	SAP	หลากหลาย	ทำาให้เรา

สามารถเลือกบริษัทที่เหมาะสมที่สุดให้กับ

องค์กรของเรา

ข้อดีของ SAP 

		 ในอนาคตจะมีการขยายการใช้งาน

ไปยังบริษัทในเครือที่มีความพร้อมและ

ความเหมาะสมซึง่อยูใ่นระหวา่งการประชมุ

และเตรียมความพร้อม

อนาคตจะเป็นอย่างไร
SAP ต่างจาก

Oracle One World อย่างไร
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ท่องเที่ยว / พนมเปญ

 พนมเปญ 

  วันที่เขมรก้าวไปข้างหน้า
เรื่อง: ศิกานต์

เมืองหลวงของกัมพูชาในเดือนกันยายน ครึ้มฟ้าครึ้มฝน กลิ่นไอดินชุ่มชื้น บนถนนกว้างขวางที่การจราจรแออัด สองฟากข้างส่วนใหญ่

เป็นตึกแถว 3 ชั้น ร้านค้า สลับวัดวา บ้านเรือนประชาชน วิถีผู้คนไหลไปตามครรลองเมืองหลวง ดำาเนินชีวิตท่ามกลางความรุ่งเรือง แต่ไม่ถึงขั้น

พลุกพล่านวุ่นวายเกินไปนัก เลยออกไปไม่ไกลรอบนอกศูนย์ความเจริญ เมืองหลวงแห่งนี้ยังอยู่ในอ้อมกอดของทุ่งนาเขียวขจี 

 พนมเปญตั้งอยู่ในพื้นที่ “จตุรมุข” ที่บรรจบกันระหว่างแม่นำ้า 4 สาย คือแม่นำ้าโขงเหนือ แม่นำ้าโขงใต้ แม่นำ้าบาสัก และแม่นำ้าโตนเลสาบ 

(Tonle Sap River) เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์กว้างขวาง นำ้าหลากเหมาะแก่การเพาะปลูก ทว่าความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ชาวพนมเปญส่วนใหญ่

จึงประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการค้า สี่สาขาอาชีพนี้เป็นหลัก ความคึกคัก

ของกรุงพนมเปญ หากไม่ใช่เพราะภาษาที่แปลไม่ออก การซื้อขายที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินเรียล คงเข้าใจไปว่ายังอยู่ในบ้านเมืองเรา 

ตึกรามบ้านช่อง ผู้คนมากมาย กลิ่นอายอารยธรรมเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เรื่องราวหนหลังที่เผชิญกว่าจะเดินมาถึงปัจจุบัน หล่อหลอม

ให้ในความเหมือนนั้นมีความต่าง บางเรื่องน่าทึ่ง น่าชื่นชม บางเรื่องหดหู่ น่าใจหาย หลายสถานที่ในพนมเปญรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ไว้ 

เปิดให้ผู้มาเยือนซึมซับ ศึกษาความเป็นไปของกัมพูชา ใครรู้บ้างว่า ณ วันนี้เพื่อนบ้านของเรา นอกจากเขาพระวิหาร นครวัด-นครธม ที่จริงแล้วยังมี

อะไรอีก เราจะขอสรุปภาพรวมของกัมพูชาคร่าวๆ ทั้งเรื่องราวในอดีตและมองดูทิศทาง AEC ของเขาในวันหน้า ผ่านเมืองหลวงท่ีชื่อพนมเปญ แว่วว่า

เมืองนี้เติบโตขึ้นเร็วมาก ไม่เพียงอยากเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านลองมาสัมผัสดู ยังเพื่ออัพเดตการรับรู้เตรียมตัวสู่ AEC ไปในคราวเดียว 
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 พนมเปญ 

  วันที่เขมรก้าวไปข้างหน้า

ข้อมูลทั่วไป

เข้าร่วมสมาชิกอาเซียน: 

30 เมษายน 2542

พื้นที่: 181,035 ตารางกิโลเมตร

ประชากร: 15.1 ล้านคน

เมืองหลวง: พนมเปญ

ภาษาราชการ: ภาษาเขมร

ศาสนาประจำาชาติ: พุทธนิกายเถรวาท 

สกุลเงิน: เรียล

การปกครอง: ประชาธิปไตยแบบ

รัฐสภา พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ภายใต้รัฐธรรมนูญ

-พระมหากษัตริย์: พระบาทสมเด็จ

พระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

-นายกรัฐมนตรี: สมเด็จอัครมหา

เสนาบดีเดโช ฮุน เซน

ระบบจราจร: ขวามือ

รหัสโทรศัพท์: 855

ราชอาณาจักรกัมพูชา

(Kingdom of Cambodia)

ภาพลานหน้าพระราชวังหลวงกัมพูชา

ที่มาของภาพ: www.captainkimo.com
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วิมานเอกราช (Independence Monument)

วัดอุณาโลม (Ounalom Pagoda)

วัดพนม (Mountain Pagoda)

วิมานเอกราช

	วัดที่สำ�คัญที่สุดในกรุงพนมเปญ	 เป็นวัดเก่�แก่ศูนย์กล�งคณะสงฆ์ของกัมพูช�	
ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระสงัฆร�ช	กอ่ตัง้ข้ึนตัง้แตป่	ีพ.ศ.	1986	เคยถกูทำ�ล�ยสมัยเขมร
แดงครองอำ�น�จ	แตไ่ด้รบัก�รฟืน้ฟอูย�่งรวดเรว็ภ�ยหลัง	ในวดัประดษิฐ�นพระพทุธรปู
เก�่แก่หล�ยองค	์สว่นใหญล่ว้นประกอบขึน้ใหมจ่�กก�รถกูเขมรแดงทบุทำ�ล�ย	ขณะท่ี
รูปปั้นสมเด็จฮวดต�ด	สมเด็จพระสังฆร�ชผู้สิ้นชีพิตักษัยในยุคเขมรแดง	พบอยู่กล�ง
แม่นำ้�โขง	และได้กลับม�ตั้งไว้ที่วัดหลังจ�กรัฐบ�ลเขมรแดงถูกล้มล้�ง	

	ช�วกัมพูช�เรียก	“วิเมียนเอกกะเรียด”	ตั้งอยู่
ในวงเวียนใหญ่ใจกล�งกรุงพนมเปญ	สร้�งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.	2501	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ก�รได้รับอิสรภ�พจ�ก
ฝรั่งเศสเจ้�อ�ณ�นิคมในปี	2496	 ทั้งใช้เป็นสถ�นที่
เฉลิมฉลองวันสำ�คัญของช�ติ	และรำ�ลึกถึงผู้เสียชีวิต
ในเหตุก�รณ์บ้�นเมือง	ถัดไปไม่ไกลนักคืออนุส�วรีย์
สมเด็จพระนโรดม	สีหนุ	ประมุของค์ก่อน	ผู้นำ�เหล่�
มวลชนตอ่สูจ้นไดม้�ซึง่เอกร�ช	บรเิวณนีถ้อืเปน็แลนด์
ม�ร์คสำ�คัญ	อยู่ใกล้ย่�นเมืองเก่�	วัดใหญ่	พระบรม
มห�ร�ชวัง	 พิพิธภัณฑ์แห่งช�ติ	 จะว่�ไปก็คล้�ย
บริเวณอนุส�วรีย์ประช�ธิปไตยบ้�นเร�

 วัดท่ีช�วเขมรศรัทธ�ม�ก	ใครไม่ม�เหมือนม�ไม่ถึงพนมเปญ	
ตัววัดต้ังบนเนินเข�สูง	27	เมตร	ถือว่�สูงท่ีสุดบนท่ีร�บลุ่มแห่งน้ี	มี
ตำ�น�นพ้ืนบ้�นเล่�ว่�	600	ปีก่อน	เยียเปญ	เศรษฐีนีหม้�ยช�วเขมร
พบพระพุทธรูป	4	องค์ถูกแม่นำ�้โขงพัดม�เกยฝ่ัง	ด้วยศรัทธ�แรงกล้�	
น�งนำ�พ�ช�วบ้�นช่วยกันเอ�ดินบนพ้ืนท่ีใกล้ๆ	น้ันม�ถมเป็นเนินเข�
และสร้�งวัดข้ึนบนยอดเข�เพ่ือประดิษฐ�นพระพุทธรูป	4	องค์	ช�ว
บ้�นจึงเรียกเข�ลูกน้ีว่�	“พนมเปญ” ท่ีแปลว่า “เขาเยียเปญ”	สืบต่อ
เร่ือยม�จนกล�ยเป็นช่ือของเมืองหลวงในท่ีสุด

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดม สีหนุ

กับคฤหาสน์สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี 

ตรงวงเวียนวิมานเอกราช

รูปป้ันเยียเปญ

ทางขึ้นเขาเป็นบันไดพญานาค
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ตลาดพะซาทะไม (Psar Tmai)

ตลาดตวลตมปูง (Toul Tom Pong)

ขนมพื้นเมืองที่ขายทั่วไปในตลาด หน้าตาคล้ายขนมไทย ส่วนใหญ่ทำาจากมะพร้าว

	Psar	แปลวา่	ตลาด	Tmai	แปล
ว่า	ใหม่	เรียกง่ายๆ	ว่า	ตลาดใหม่ ฝร่ัง 
รู้จักในชื่อ Central Market โดดเด่น
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโก 
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี	2480	สมัยที่ยังเป็น
อาณานคิมฝรัง่เศส	ตัวอาคารเปน็ตกึ
สีเหลืองสดใส	เพดานสูงมองเห็นเด่น
แต่ไกล	มองแวบแรกคิดถึงหัวลำาโพง	
ภายในอาคารจะเน้นสินค้าประเภท
เคร่ืองประดบั	อญัมณ	ีกระเปา๋	เสือ้ผา้
เครื่องใช้ไฟฟ้า	มีทั้งราคาถูกและแพง	
แท้และเทยีม	บรรยากาศนา่เดนิ	สว่น
ภายนอกอาคารเปน็ตลาดสดอดุมดว้ย
ขา้วสาร	อาหารแห้ง	ผักผลไม้	อาหาร
ทะเลสด	เปน็จดุทีม่สีสีนัมากแหง่หนึง่
ของเมืองหลวง

 นักท่องเท่ียวรู้จักในนาม	ตลาดรัสเซีย (Russian
Market) เหตุที่เรียกอย่างนี้เพราะสมัยคอมมิวนิสต์
รุ่งเรือง	มีสินค้าจากรัสเซียเข้ามาขายเยอะมาก	แต่
ปัจจุบันหาสินค้าจากรัสเซียไม่เจอแล้ว	หนักไปทาง
สนิคา้จนีและเวยีดนามเสยีสว่นใหญ	่สภาพในตลาด
ค่อนข้างแออัดสักหน่อย	ถ้าตลาดใหม่ทำาให้นึกถึง
จตุจักร	ตลาดรัสเซียก็ทำาให้นึกถึงคลองถม	มีกลิ่น
อายท้องถิ่นเข้มข้น	เป็นแหล่งสินค้าที่ระลึก	แหล่ง
ค้าสง่ขนาดใหญ่ของกมัพชูา	รวบรวมของเกา่ทีอ่าจ
จะของแท้หรือเลียนแบบ	เด่นที่ผ้าไหมเขมร	เครื่อง
เคลือบเวียดนาม	และเฟอร์นิเจอร์ราคาถูก 

นาฬิกาโบราณที่อยู่ใจกลางของตลาด

ห้างสรรพสินค้าระดับ	5	ดาวจากญี่ปุ่น	แหล่งใหม่ล่าสุดอยู่
ใจกลางเมือง	เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	30	มิถุนายนที่
ผา่นมา	ภายในหา้งคนไทยจะไดเ้หน็แบรนดส์นิคา้ทีคุ่น้เคยมากมาย	
เพราะสว่นใหญเ่ปน็สนิคา้จากญีปุ่น่และสนิคา้ไทย	ซึง่ชาวเขมรจดัวา่
เป็นสนิคา้นำาเขา้คุณภาพด	ีมทีัง้โซนอาหารและโรงภาพยนตรท่ี์เป็น
ของแบรนด์เมเจอร	์ซีนีเพล็กซ์	และลานโบว์ลิ่งของแบรนด์	บลูโอ	
ราคาสินค้าในช็อปจะติดป้ายราคาสกุลเงินดั้งเดิมจากประเทศที่
นำาเข้าสินค้าคู่กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	ขณะที่ร้านอาหารจะเน้น
อาหารญี่ปุ่นกับอาหารฝรั่ง	แบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยเช่นกัน

ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall
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อดีตห้องเรียนที่ถูกก่ออิฐอย่างลวกๆ

เพื่อซอยเป็นห้องคุมขังเล็กแคบ

โซนแสดงภาพถ่ายนักโทษที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นกบฏ >> 

 เห็นกัมพูชามีชีวิตชีวาในปัจจุบัน ไม่น่าเช่ือว่าจะเคยเกิดเร่ืองท่ีเสมือน
นรกบนดินข้ึนท่ีน่ีเม่ือ 39 ปีก่อน การมาเยือนพิพิธภัณฑ์ตวลสเลง ทำาให้เรา
ไม่ต้องจินตนาการความโหดร้ายกระฉ่อนโลกของรัฐบาลเขมรแดง (Khmer 
Rouge) มากนัก กล่ินอายความหดหู่ ร่องรอยความทรมาน โครงกระดูกผู้
เสียชีวิตภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นเคร่ืองยืนยันอย่างดีถึงนโยบายการปกครอง
ประเทศท่ีสุดโต่ง และความโหดเห้ียมอย่างไม่น่าเช่ือท่ีเขมรแดงกระทำากับ
มนุษย์ร่วมชาติ

 ตวลสเลง หรือ S-21 (Security Office 21) สถานที่คุมขังนักโทษของ
เขมรแดงท่ีดังท่ีสุดในหมู่คุกท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมท่ัวไป 
ถูกดัดแปลงอย่างหยาบจนกลายเป็นห้องทรมานคุมขังนักโทษ ส่วนใหญ่คือ
ผู้ท่ีถูกหวาดระแวงว่าจะเป็นภัยต่อความม่ันคง ตอนน้ันผู้ถูกจับเข้า S-21 จะ
ไม่มีวันได้กลับมาอีกเลย มีการประเมินในภายหลังว่า 4 ปีในยุคเขมรแดง 
(พ.ศ. 2518-2522) มีนักโทษถูกทรมานใน S-21 เกือบ 20,000 คน และมัก
จะเสียชีวิตก่อนถูกส่งไปทุ่งสังหาร มีผู้รอดชีวิตจากคุกน้ี 12 คนเท่าน้ัน     

 สถานจองจำานี้ได้กลายเป็นความทรงจำาเลวร้ายที่เปิดให้โลกรู้ ห้อง
ทรมานท่ียังท้ิงรอยคราบเลือดแห้งเกรอะกรัง สภาพเดิมของห้องคุมขังท่ี
บรรยากาศอึดอดัวงัเวง ชวนใหค้นทีล่องเขา้ไปยนืรูส้กึเหมอืนจะไมส่บาย 
ภาพถา่ยสะทอ้นแววตานกัโทษ อปุกรณล์งทณัฑพ์รอ้มภาพวาดวธิใีชง้าน 
โดยศิลปินผู้รอดตายจากคุกราวปาฏิหาริย์ คือหลักฐานให้นานาประเทศ
ได้เรียนรู้ที่จะไม่พาชาติของตนไปสู่โศกนาฏกรรม 

พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตวลสเลง

(Toul Sleng Genocide Museum)
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ทุ่งสังหาร เจืองเอ็ก (Choeung Ek Genocidal Center)
สายข้อมือแสดงการไว้อาลัยผู้เสียชีวิต

 สมยัที ่พอลพต (Pol Pot) หวัหนา้กลุม่เขมรแดงปกครองกมัพชูา 
มนีโยบายลา้งไพป่ระเทศใหมห่มด ยกเลกิระบบเงนิตรา ปดิธนาคาร 
โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ล้างบางศาสนา ไม่คบค้าต่างชาติ 
พยายามจะสรา้งความเทา่เทยีมในสงัคมดว้ยการบงัคบัใหป้ระชาชน
ทำาไรไ่ถนา โดยใหก้นิอาหาร 2 มือ้เปน็ขา้วตม้ถว้ยเลก็ๆ แทบจะไมม่ี
เนื้อสัตว์ คนที่ต่อต้าน หรือคนที่อ่านออกเขียนได้ จะถูกตั้งข้อสงสัย
และจับไปทรมานในคุก หรือถูกฆ่าทิ้งที่ทุ่งสังหารสักแห่งในประเทศ

 ทุ่งสังหารเจืองเอ็กเป็นแห่งที่ดังที่สุด อยู่นอกตัวเมืองพนมเปญ
ในอดีตคือท่ีสังหารนักโทษผู้ถูกส่งมารับความตายและฝังซากร่างอยู่ทีน้ี่ 
ส่วนมากมาจาก S-21 ปัจจุบันกลายเป็นอนุสรณ์สถานเพ่ือรำาลึกถึงเหย่ือ
ผู้น่าสงสารเหล่าน้ัน เราจะเห็นสถูปท่ีบรรจุกะโหลกศีรษะมนุษย์วางเรียง
ซ้อนกันเป็นช้ัน จำานวนไม่น้อยกว่า 5,000 กะโหลก ขณะท่ีมีซากศพฝัง
อยู่ประมาณ 9,000 ศพ

 ตามจุดต่างๆ ในเจืองเอ็กจะมีหลุมฝังศพ ป้ายบอกจำานวนผู้เสีย
ชีวิต กองกระดูก เสื้อผ้าของเหยื่อ และมีพิพิธภัณฑ์เปิดภาพยนตร์สั้น
เลา่ถงึการขดุพบทุ่งสงัหาร สมัภาษณผ์ูค้้นพบ ลกูหลานเหยือ่ผูเ้สยีชวีติ
และทุง่สงัหารแหลง่อืน่ในประเทศ รวมทัง้นทิรรศการในยคุทีเ่ขมรแดง
เรืองอำานาจ มีประชาชนเสียชีวิตท้ังจากการถูกสังหาร ทรมาน อดอยาก 
ป่วยตาย รวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านคน ซึ่งกัมพูชาเวลานั้นมีประชากร 7.5 
ล้านคน ขณะที่สถิติการเกิดมีน้อยมากจนเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มี   

 ท้ังตวลสเลงและเจอืงเอก็ นกัท่องเท่ียวจากท่ัวโลกมาเพือ่เรยีนรู้
และไว้อาลัย ขณะชาวเขมรเองถ้าไม่ใช่เพื่อนำาเที่ยวหรือเป็นเจ้าหน้าที่
ก็จะไม่อยากมาดูเท่าไหร่ หลายคนที่ร่วมสมัยเลวร้ายนั้น บางคนตีแผ่
เรื่องราวของตนผ่านหนังสือ แต่บางคนก็ไม่อยากพูดถึงอีกเลย
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum of Cambodia) 

 ยอ้นอดตีของเขมรลกึไปอีกขัน้ทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิรวบรวม
ประวติัศาสตรยุ์คทองของเขมรโบราณพรอ้มสรรพ อาคารพพิธิภณัฑส์วย
เดน่ออกแบบเป็นพลบัพลาสแีดง สร้างตัง้แตป่ ี2461 วา่กนัวา่วตัถโุบราณ
ดั้งเดิมของแท้ ไม่ต้องไปหาดูพิพิธภัณฑ์อื่น เพราะถ้าไม่ได้นำามาเก็บที่นี่
กถ็กูขโมยหรอืถูกทำาลายหมดสิน้ในชว่งสงคราม นา่เสยีดายทีน่ีม่กีฎหา้ม
ถา่ยภาพ ใครอยากเหน็วตัถโุบราณศลิปะเขมรดัง้เดมิตัง้แตส่มัยนครวดั 
หรือเก่ายิ่งกว่านั้น ต้องมาดูด้วยตาตัวเอง

 นอกจากวัตถุพันปีที่หยิบยกมาจากปราสาทหินทั่วประเทศ ยังมี
เรือ่งอาณาจกัรเขมรยคุแรกเริม่ เปน็อารยธรรมลุม่นำา้โขงตอนลา่งอายรุาว 
2,000 ปี น้องๆ อารยธรรมของโลกอย่างลุ่มนำ้าสินธุในอินเดีย ความจริง
รากฐานภาษา ลัทธิความเชื่อฮินดูของชาวเขมรโบราณ ก็ได้รับอิทธิพล
มาจากอนิเดยีนัน่เอง ถอืกนัวา่รฐัแรกสดุทีเ่ปน็รากฐานของกมัพชูากค็อื 
ฟูนัน (Funan) ต้องถือว่าเป็นรัฐปึกแผ่นรัฐแรกบนแผ่นดินเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ด้วย มีบทบาทสำาคัญในการเผยแพร่อารยธรรมอินเดียบน
แผ่นดินอินโดจีน

การศึกษาความเป็นไปของอาณาจักรเขมรโบราณเกี่ยวข้องกับ
ประวตัศิาสตรช์าตใิกลเ้คยีงอยา่งไทย ลาว เวยีดนาม ดว้ยเชน่กนั เพราะ
แทจ้รงิรากฐานวฒันธรรมของประเทศบนอนิโดจนี มแีกน่ทีม่าจากแหลง่
เดียวกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป แต่ละประเทศก็นำาเอาวัฒนธรรมมาปรับ
พัฒนาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของชาติตน 

ลำ ดับประวัติศาสตร์เขมรจากอดีตถึงปัจจุบัน 

เหตุการณ์ในไทย

เหตุการณ์ในกัมพูชา - อาณาจักรฟูนัน พ.ศ. 611-1093
- อาณาจักรเจนละ พ.ศ. 1093-1345
- จักรวรรดิขแมร์ (อาณาจักรขอม)  
  พ.ศ. 1345-1974

- อาณาจักรจตุรมุข พ.ศ. 1974-2068
- อาณาจักรละแวก พ.ศ. 2068-2136
- อาณาจักรศรีสุนทร พ.ศ. 2136-2162
- อาณาจักรอุดง พ.ศ. 2162-2406 

- ไทยและเวียดนาม 
  พ.ศ. 2376-2390                                                                                                  
- ฝร่ังเศส พ.ศ. 2406-2496 
- ญ่ีปุ่น พ.ศ. 2484-2489

- อาณาจักรสุโขทัย 
  พ.ศ. 1792-1981
- กำาเนิดอาณาจักรอยุธยา 
  พ.ศ. 1893

ยุคมืดยุคแรก ยุครัฐในอารักขา

- อยุธยาเรืองอำานาจ พ.ศ. 1893-2112
- เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที ่1 พ.ศ. 2112
- เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2310
- อาณาจักรธนบุรี พ.ศ. 2310-2325
- กำาเนิดอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
  พ.ศ. 2325

- สงครามไทย-เวียดนาม 
  แย่งชิงกัมพูชา พ.ศ. 2376-2390
  สมัยรัชกาลท่ี 3 กรุงรัตนโกสินทร์ 
- ปฏิวัติการปกครอง พ.ศ. 2475
- สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
  พ.ศ. 2482-2488
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พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล  (Royal Palace Of Phnom Penh)

ประตูวังที่ถ่ายจากด้านใน

พระที่นั่งจันทฉายา

สถานที่ประทับของสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี
กษตัรยิก์มัพชูาองคป์จัจบุนั แตไ่ดเ้ปดิพืน้ทีบ่างสว่น
ให้นักท่องเท่ียวเข้าชมความงามสถาปัตยกรรมของ
พระท่ีน่ังต่างๆ คนไทยจะเรียกพระบรมราชวังจตุมุขฯ
ว่า พระราชวังเขมรินทร์ ซ่ึงทีจ่ริงเป็นนามของพระท่ีน่ัง
องค์หน่ึง ไม่ได้หมายถึงพระราชวังท้ังหมด ทว่าก็ทำาให้
เรานึกไปถึงนิยายไทยเรือ่ง เขมรินทร์-อินทิรา จำาได้ว่า
พระเอกเป็นเจ้าชายชาวเขมร มีเน้ือหากล่าวถึงความ
ขดัแยง้ระหวา่งไทย-กมัพชูาเรือ่งเขาพระวหิาร เมือ่ปี
พ.ศ. 2503 ด้วย 

วังหลวงแห่งพนมเปญนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2409 
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ 
กษัตริย์กัมพูชาองค์ที่ 2 ในยุคราชอาณาจักรกัมพูชา
ทรงย้ายเมืองหลวงจากอุดงมาที่พนมเปญ จริงอยู่ว่า
แผนผังโครงสร้างในเขตพระราชวัง ออกจะคล้ายกับ
พระบรมมหาราชวังของไทยอยู่มาก แต่หากดูเนื้อใน
สถาปัตยกรรมโดยแท้จะเห็นความแตกต่าง เพราะมี
กล่ินอายค่อนไปทางยุโรปมากกว่า ด้วยความทีกั่มพูชา
ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส พระที่นั่งที่งดงามโดดเด่น 
ได้แก่ พระที่นั่งจันทฉายา พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย
พระราชวังเขมรินทร์ พระวิหารพระแก้วมรกต  

- รัฐประหาร พ.ศ. 2513
- สงครามกลางเมือง พ.ศ. 2510-2518
- เขมรแดงครองอำานาจ 
  พ.ศ. 2518-2522 

- สงครามกัมพูชา-เวียดนาม  
  พ.ศ. 2518-2532  
- จัดการเลือกต้ังโดยสหประชาชาติ  
  พ.ศ. 2536

- สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
  นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน (ดำารงตำาแหน่ง
  สมัยท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2552) 

ยุคสาธารณรัฐเขมร (หลังได้รับเอกราช) ยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ยุคราชอาณาจักรกัมพูชา-ปัจจุบัน

- เหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516
- เหตุการณ์ 6 ตุลา พ.ศ. 2519

- พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2534-2535 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน และหัวหน้า
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
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ขนมปังปะเต เหมอืนขนมปงั
บาเก็ตของฝรั่งเศส สอดไส้
หมูหรือเนื้อบด กินพร้อมกับ
หมูยอและเครื่องเคียงที่ดู
เหมือนยำามะม่วง ร่วมด้วย
แตงกวา ตน้หอม มขีายทัว่ไป
ท้ังเป็นรถเข็นหรือในร้านที่
ขายอาหารเช้า

ขนมกรว๊ก หรอื ขนมครกเขมร หน้าตาเหมอืนขนมครกไทยแตน่ำา 2 ฝามาประกบกนั
กะทหิอมมนัแตร่สจดื ตอ้งจิม้กบันำา้กะทิท่ีมพีรกิมาผสม เตมิพรกิได้แล้วแตค่วามชอบ
ให้อารมณ์เหมือนกินทาโกะยากิ

สเต็กเขมร ที่จริงสเต็กเขมรจะเรียก ลกลัก 
(Lok Lak) เป็นเนื้อสันในหั่นเป็นลูกเต๋า แต่
ในภาพนีไ้มไ่ดห้ัน่ ไมรู่จ้ะเปน็ลกลกัหรอืเปลา่ 
แตก่เ็ปน็สเตก็เนือ้เหมอืนกนั จิม้กบันำา้ปลารา้
ผสมมะขามเปยีกทีร่สออกเคม็ๆ ผสมตะไคร ้
ถั่วบด กลิ่นปลาร้าไม่เหม็นแถมอร่อยมาก 

อาม็อก อาหารคาวยอดนิยมของชาวเขมร 
ลักษณะคล้ายห่อหมกไทยแต่เนื้อไม่แน่น
ไมเ่ผด็ เครือ่งแกงไมจ่ดั หอมกะท ิสว่นใหญ่
ทำาจากปลาเพราะหาไดง้า่ยทีส่ดุ นำามาคลกุ
กับข้าวอร่อยดี 

เที่ยวไปหาอะไรกิน IN AEC

ไปไหนอีกดีที่กัมพูชา

สหีนวุลิล ์(Sihanoukville) เมอืงตากอากาศ หาดทราย
ขาวนำ้าสวย ท่าเรือนำ้าลึกแห่งเดียวของกัมพูชา

เสียมเรียบ (Siemrieb) เมืองแห่งมหาศิลาปราสาท 
นครวัด-นครธม  บายน  ตาพรหม  พนมกุเลน พนมบาเค็ง

กำาปอด (Kampot) เมืองท่ีต้ังอทุยานแห่งชาติ
โบกอร์ และดินแดนที่ถูกทิ้งร้างฉายา Ghost 
Town Cambodia

ก๋วยเตี๋ยว หรือ กุยเตียว คนเขมรนิยมกินเป็นอาหารเช้า หน้าตาจะ
คล้ายข้าวต้มทรงเครื่อง แต่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว สั่งได้ทั้งนำ้าและแห้ง
ปรุงรสด้วยนำ้าจิ้มที่คล้ายนำ้าจิ้มสุกี้ มะนาว พริกไทยดำา ซอสพริก 
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ทีม สิงห์ แมกกาซีน ได้ไปเย่ียมศูนย์
พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Business 
Support Center ท่ีสถานทูตไทยในพนมเปญ
ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์เพื่อ
ช่วยประสานงานแก่นักธุรกิจไทยที่ตื่นตัว
สนใจลงทนุทีก่มัพชูา มศีนูยน์ีต้ัง้
อยู่ท่ีสถานทูตไทยในทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน ยกเว้นที่บรูไนที่
มีศูนย์ประจำามาเลเซียดูแลอยู่แล้ว 
ทีมงานได้พูดคุยกับคุณสุรเชษฐ์ 
มณีพงษ์ Business Support 
Specialist และคุณณัฐ วิมลจันทร์
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ขอ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
ของกมัพชูาในการเตรยีมรบั AEC 
ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
ปลายปี 2558 

กัมพูชาเป็นประเทศที่มี
ความพร้อมมากในเร่ืองกฎหมาย
รองรับการเปิด AEC จัดเป็น
อันดับท่ี 3 รองจากสิงคโปร์และ
มาเลเซีย โดยเปิดเสรีแบบ 100% 
นักลงทุนสามารถเข้ามาลงทุน
ได้โดยเสรีเป็นเจ้าของกิจการได้
เตม็ที ่ไม่มธีรุกจิใดหรอือาชพีใด
ท่ีสงวน มีเพียงเรื่องที่ดินที่ชาว
ต่างชาติเป็นเจ้าของได้มากสุดคือ
49% แต่ก็มีการสัมปทานที่ดินโดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่มีความ
สมัพนัธท์ีด่ใีนดา้นการเมอืงกบักมัพชูา มกีาร
ปลูกยางพาราและนำาเข้าเวียดนามเพื่อแปร
สภาพก่อนท่ีจะส่งออกไปยังจีน

ไทยยงัมกีารลงทนุในกมัพชูานอ้ยมาก
เมือ่เทยีบกบัจำานวนทีก่มัพชูานำาเขา้จากไทย
อาจเป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบการ
เคล่ือนย้ายโดยธรรมชาติ กัมพูชานำาเข้า

สินค้าไทยอันดับ 1 เป็นจำานวนเกือบ 40%
ของสินค้านำาเข้า ท่ีเห็นชัดเรื่องการลงทุน
จากไทยจะเป็นทางด้านการโรงแรมท่ีเมือง
พนมเปญ เสียมราฐ มีโรงแรมระดับ 3 ดาว
หลายแห่ง และ 5 ดาวคือโรงแรม Sofitel โดย
กลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนาเจ้าของยาทิฟฟ่ี

ซึ่งก็ลงทุนด้านอื่นด้วยรวมถึงช่องทีวี ส่วน
กลุ่มไทยเบฟมีการลงทุนด้านสวนปาล์ม
ท่าเรือ และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยไทยจัด
อยู่อันดับที่ 8 รองจากจีน เกาหลี มาเลเซีย
อังกฤษ สหรัฐฯ ไตห้วนั และเวยีดนาม จาก
ตัวเลขรวมยอดการลงทุนรายประเทศจาก
ปี 1994 - 2011 

มีธนาคารประมาณ 35 ย่ีห้อจากท่ัวโลก
มาเปิดสาขาที่กัมพูชา ดอกเบี้ยเงินฝากสูง

กว่าไทย ยังไม่มีการรับประกันเงินฝากแต่
อยู่ในระหว่างการร่างกฎหมาย

ดว้ยหลกัสตูรการเรยีนชัน้ประถมและ
มัธยมที่กัมพูชาอยู่ที่ 4 ชั่วโมงต่อวัน เด็ก
นักเรียนจึงเลือกเรียนภาษาต่างชาติในช่วง
เวลาที่ว่าง เป็นผลให้สามารถพูดภาษา

ต่างชาติได้คนละ 3-4 ภาษาข้ึนไป
ส่วนใหญ่จะเข้าใจภาษาไทยด้วย 
ขณะท่ีคนไทยพูดเขมรได้น้อยคน
และภาษาต่างชาติอ่ืนเช่นอังกฤษ
หรือฝร่ังเศสจะไม่แข็งเท่ากับคน
เขมรโดยรวม

คนเขมรนิยมของไทย ชอบ 
ดูละครไทย ชื่นชมประเทศไทย
และคนไทย เห็นว่าสินค้าจากไทย
เป็นสินค้าคุณภาพดี เม่ือมีการ
จัดงานแสดงสินค้าไทยจะมีผู้เข้า
ชมมาก และละครไทยจัดอันดับ
รายการเป็นท่ี 1 สำาหรับผู้ชม

AEC น้ันตามรอย AFTA ท่ี
ไดท้ำาการลดภาษสีนิคา้บางชนดิ
ให้เหลือ 0% ไปแล้ว จะเน้นเรื่อง
การเคล่ือนย้ายของสินค้า บริการ
การลงทุน แรงงานเสรี และเงินทุน
ซ่ึงสินค้านำาร่องมี 11 สาขา ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประมง 
ผลติภณัฑย์าง สิง่ทอ ยานยนตร์ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว 
และการบิน โดยไทยรับผิดชอบสาขาการ
ท่องเที่ยวและการบิน พม่าสาขาผลิตภัณฑ์
เกษตรและสาขาประมง มาเลเซียสาขา
ผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ อินโดนีเซีย
สาขายานยนตร์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
ฟิลิปปินส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ และ
เวียดนามสาขาโลจิสติกส์

โน้ตเกี่ยวกับความพร้อมรับ AEC
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ท่องเที่ยว / พนมเปญ

จักรวรรดิขแมร์ หรืออาณาจักรขอม เดิมครอบคลุมเกือบทั้ง
ประเทศไทยลงไปจนถึงนครศรีธรรมราช ก่อนที่ไทยจะเป็น
ประเทศ และก่อนที่สุโขทัยจะเกิด เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีศูนย์
บัญชาการอยู่ที่นครวัด ซึ่งหากดูแผนที่โบราณก็จัดได้ว่าอยู่เกือบ
กลางอาณาจักร มีการสร้างปราสาทหินต่างๆ ไปทั่วในบริเวณที่
ไทยได้รับเป็นมรดกตกทอดลงมาในปัจจุบัน ครั้นอาณาจักรขอม
ค่อยๆ เสื่อมลงไปตามกาลเวลา และไทยเริ่มมีเมืองใหญ่ในรูปของ
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ย้ายมาต่อที่ธนบุรีและกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน 
แต่วัฒนธรรมของไทยกับเขมรก็คล้ายคลึงกันมาก สลับไปสลับมา 
ดึงตรงนั้นมานิด เอาตรงนี้ไปหน่อย แม้ภาษาเองก็ดูเหมือนว่าจะ
ฟังเข้าใจ แต่เอาเข้าจริงไม่ได้รู้เรื่องหรอก แต่คล้ายกันมาก ทาง
ชาวกัมพูชาจะเข้าใจเรามากกว่าเพราะเขาดูละครไทย ทางไทยดู
จะเสียเปรียบเพราะไม่เข้าใจเขา ไปท่องเที่ยวกัมพูชาในปัจจุบัน
ก็จะไม่รู้สึกแปลก เหมือนกับเที่ยวในบ้านเราเอง ไปที่พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติของเขาก็จะพบของที่เก่าแก่กว่าของเรา และไปที่วังหลวง
ของเขาก็วางรูปแบบเหมือนกันกับของเรา ทำาให้นึกสงสัยว่าทำาไม
ถึงเหมือนกันได้ขนาดนี้ มีพระที่นั่งต่างๆ

เก็บตก...ความสัมพันธ์สองราชวงศ์

เพ่ือประกอบพระราชพิธีและรับแขกบ้านแขกเมือง มีวังท่ีพำานัก
ในทีส่ว่นพระองคข์องกษตัรยิแ์ละพระราชวงศ ์มวีดัพระแกว้มรกต
ในบรเิวณเขตวงั และมีเขาพระสเุมรเุชน่เดยีวกบัในวงัหลวงของไทย
สบืสาวไปมาไดเ้รือ่งนา่สนใจเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งราชวงศ์
ไทยกับเขมรในยุคก่อน 

พระบาทสมเดจ็พระนโรดม หรริกัษร์ามาธบิด ีหรอืนกัองดว้ง 
(พ.ศ. 2339-2403) ได้ส่งพระโอรสองค์โต คือนักองราชาวดี เข้ามา
ศึกษาในประเทศไทยในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รชักาลท่ี 3 และต้นรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นเสมือนพระราชบุตรบุญธรรมของ
พระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรสยามท้ังสองพระองค์ เพราะใน
ขณะนั้นราชอาณาจักรเขมรอยู่ภายใต้การดูแลของกษัตริย์แห่ง
สยาม นกัองราชาวดทีรงผนวช 1 พรรษาประจำาวดับวรนเิวศวหิารฯ 
ดว้ย และทรงคุน้เคยกบัพระราชวงศ ์ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย 
และพระบรมมหาราชวังเป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์
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ในป ี2403 หลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนโรดม หรริกัษ์
รามาธิบดีเสด็จสวรรคต เกิดการแย่งชิงบัลลังก์โดยพระสีวัตถา
พระอนุชาของนักองราชาวดี รัชกาลที่ 4 ทรงต้องเรียกตัวกลับ
และในที่สุดก็ให้การสนับสนุนนักองราชาวดีขึ้นครองราชย์
ตามที่ควรจะเป็น ทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหม
บริรักษ์ โดยจัดพระราชพิธีพระราชาภิเษกขึ้นทีว่ัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีขุนนางกัมพูชาถวายงาน
และพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่4 ทรงจดัทพัทางเรอืสง่เสดจ็กษตัรยิ์
กัมพูชาพระองค์ใหม่กลับประเทศ และได้มีพระราชพิธีราชา
ภิเษกขึ้นที่เขมรอีกครั้งหนึ่ง อีกเพียง 3 ปีต่อมา ฝรั่งเศสก็ได้
เข้ายึดครองกัมพูชา และย้ายเมืองหลวงจากกรุงอุดงมาที่กรุง
พนมเปญเมื่อปี 2408 กษัตริย์นโรดม พรหมบริรักษ์ จึงได้ทรง
จัดสร้างพระราชวังใหม่ขึ้น อาจจะใช้พระบรมมหาราชวังของ
ไทยที่พระองค์ทรงคุ้นเคยเป็นแบบอย่างก็ได้ เพราะในการสร้าง
ครั้งนี้ ได้ทรงถือโอกาสสร้างเครื่องทองและพระพุทธรูปต่างๆ 
ขึ้นใหม่ด้วย รวมถึงพระไมตรียาประดับเพชรและพลอยที่มีความ
คล้ายคลึงกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยที่อยู่ 2 ข้างของพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามของไทย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองประดับเพชร
อีกหลายองค์ โดยเฉพาะที่ประดับเพชรอยู่กลางหน้าผากและอก
ของพระพุทธรูป หากได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนชมวังและวัดพระ
แก้วที่กรุงพนมเปญก็จะไม่พลาด ในภาษาเขมรเองเขาก็เรียกว่า
วัดพระแก้วมรกต แต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Silver Pagoda หรือ 
วัดเงิน เพราะพื้นของวัดปูด้วยแผ่นเงินทั้งสิ้น หาดูได้เป็นจุดๆ แต่
ส่วนใหญ่ปูพรมทับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหาย

สมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ทรงพยายามที่จะต่อต้าน

ฝรั่งเศสอยู่ตลอดเวลา เพราะทางฝรั่งเศสพยายามริดรอนอำานาจ
ของกษัตริย์ลงและเพิ่มอำานาจให้กับผู้ว่าฝรั่งเศส แต่ก็ไม่สามารถ
ทำาอะไรได้มาก ในที่สุดจึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติและ
เสด็จฯ มาพำานักที่สยาม แต่ไม่นานก็เสด็จฯ สวรรคตในปี 2447 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระศพกลับ
กัมพูชา เพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพและถวายพระเพลิง
เมื่อปี 2449 ฝรั่งเศสได้เลือกพระสีสุวัตถิ์ พระอนุชาต่างมารดาขึ้น
ครองราชย์ต่อไปแทนที่พระโอรส เพราะพระสีสุวัตถิ์ทรงมีความ
ชอบพอกับทางฝรั่งเศส แม้ว่าจะทรงคุ้นเคยกับสยามเพราะเคย
เล่าเรยีนมาและไดเ้คยทรงผนวชทีว่ดับวรนเิวศวิหารฯ เช่นเดียวกบั
พระอนุชาองค์โต และภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระนโรดม สสีวัุตถ์ิ ฝรัง่เศสไดเ้รยีกคนืเมอืงพระตะบอง เสยีมเรยีบ
สตึงแตง และเกาะกงจากสยามไปเมื่อปี 2450 เพื่อเป็นการปกป้อง

ประเทศไม่ให้ถูกยึดครองแบบประเทศอื่นรอบข้าง ทั้งนี้พระมหา
กษัตริย์ของกัมพูชาก็ต้องทรงปฏิบัติทุกวิถีทางเพื่อให้ทั้งประเทศ
ชาติและระบอบกษัตริย์คงอยู่ต่อไป 

ในปี 2503 ระบอบกษัตริย์ได้ยุติลงในเขมร เกิดความวุ่นวาย
ทางการเมือง จนถึงปี 2536 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ได้
ทรงกลับมาเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง และ 
ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี เป็นกษัตริย์พระองค์
ล่าสุด และได้เคยเสด็จฯ เยือนไทยเมื่อปี 2549 เพื่อร่วมงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการ
สานต่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์
กัมพูชาที่มีมาช้านาน

วัดพระแก้วที่กรุงพนมเปญ



สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

เมืองเก่าแก่ที่มีหลักฐานการตั้งชุมชนมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ปรากฏวัฒนธรรมของ

ขอมอยา่งปราสาทอฐิและหนิ รวมทัง้ภาชนะดนิเผาทีเ่รยีกวา่เครือ่งถว้ยเขมร กำาหนดอายุ

ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 หลังจากสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณแล้ว หลักฐาน

ทางประวตัศิาสตรข์องบรุรีมัยป์รากฏขึน้อกีครัง้ตอนปลายสมยักรงุศรอียธุยา โดยปรากฏ

ชื่อเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาและมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปี พ.ศ. 2476 มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ 

จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบัน 

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดบุรีรัมย์ทีมขายบุญรอดเอเซีย

แนะนำ�ทีมง�นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป

น�ยจิร�ยุ องอ�จอิทธิชัย

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 2 น�ยจะเร เหล�่แก้วก่อง

ผู้จัดการส่วนขาย BRA 3 (อีสาน)

น�ยสันติ บัวภ�รังษี

ผู้จัดการเขตอีสานใต้ 1
น�ยเพชรมิม จินด�หลวง

หัวหน้าหน่วยสาขาบุรีรัมย์

น�ยกิตติศักดิ์ มะติย�ภักดิ์

พนักงานขายเครดิตสาขาบุรีรัมย์

น�ยณัฐพล โพธิ์ม�ตย์

พนักงานขายเครดิตสาขาบุรีรัมย์
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บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สุรินทร์

กัมพูชา
สระแก้ว



ทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดบุรีรัมย์

คำ�ขวัญ: เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ 

ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: กาฬพฤกษ์

พื้นที่: 10,322.885 ตร.กม 

ประช�กร: 1,573,438 คน 

(พ.ศ. 2556)

ของเด็ดเมืองบุรีรัมย์:

ปราสาทหนิพนมรุง้  เปน็หนึง่ในปราสาทหนิศลิปะเขมรโบราณทีม่ี

ชื่อเสียงมากที่สุด ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำาคัญของบุรีรัมย์ กำาลังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาเป็นมรดกโลก

กุง้จอ่ม เปน็ของฝากมชีือ่จาก อ. ประโคนชยั แตช่าวบา้นจะเรยีก

กันว่าปลาจ่อม นำามาปรุงอาหารได้หลายอย่าง หรือกินกับข้าวเหนียว 

ข้าวเจ้าร้อนๆ ก็อร่อย หาซื้อได้ที่ในตัว อ. ประโคนชัย  

นายพลวัฒน์ สงบกิจ

ผู้จัดการภาค 2

นายคชา เพชรบัวทอง

ผู้จัดการส่วนขายอีสาน นายบริพันธ์ สุขธงไชยกูล

ผู้จัดการเขตอีสานใต้ 1 และ
รักษาการผู้จัดการเขตอีสานใต้ 2

นายจีรศักดิ์ จันทะ

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมบัติ สีหาพงษ์

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดบุรีรัมย์

นายนิเวศน์ มั่นอยู่คง

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บจก.มิตรบุรีรัมย์เทรดด้ิง

นายสันติ วรกัณห์

ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด
บจก.มิตรบุรีรัมย์เทรดด้ิง
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

“อยากจะขอย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกสักครั้ง 

อยากจะกลับไปทำาในสิ่งที่ยังติดค้างในใจจนมาถึง

ทุกวันนี้ ทำาในสิ่งที่อยากทำา แต่ไม่มีโอกาสได้ทำา...

ไปในที่ที่อยากไป แต่ไม่มีโอกาสได้ไป...เอ่ยคำาที่

อยากจะพูดกับคนที่ไม่มีโอกาสได้บอกเค้าแล้ว...

แต่คงไม่มีพรวิเศษใดที่จะแก้ไขอดีตได้ แค่ขอให้มี

พลังกาย พลังใจ พอจะทำาให้ทุกวันเป็นวันที่ดีได้

ก็ถือเป็นพรอันประเสริฐสุดแล้ว”

นางสาวนุชจิรา กาจุม (แต๋) 
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

นายพิเชฐ จังเกษม (ต้น) 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

“ถ้าขอพรปีใหม่ได้ 1 ข้อ จะขอไห้ทุกคน

ที่อยู่บนโลกนี้มีความรัก ความปรารถนา

ดีต่อกัน ไม่มีสงคราม ไม่ทำาร้ายชีวิต

ซึ่งกันและกัน”

นายปรเมษฐ กันตกมลพงศ์ (เมษฐ)
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นางสาวณัฐฌากานน์ ชวพรธนานนท์ (โอ๋)
บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด

นางสาวรัสรินทร์ ไชยหาญธนวัชร์ (เมย์)
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายประจวบ นามสีลี (ดำา)
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

นางอังคณา จัตวัฒนกุล (ณา)
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

นางปิยาณี บุญศิริยานนทชัย (เมย์)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“ขอให้ทุกคนบนโลกมีความสุข

และรักใคร่ปรองดองกัน ถ้าทุกคน

รักกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

โลกก็จะน่าอยู่ สังคมก็จะดีขึ้น 

ประเทศก็จะพัฒนาขึ้นต่อไปค่ะ”

“หากมีพรวิเศษสักข้อ ผมขอแค่

ให้ได้เจอสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตก็พอ

ครับ ^v^ ”  

ขอพร 1 ข้อ...
ขอให้ทุกวันเป็นวันดีๆ 

เพราะถ้าทุกวันเป็นวันดีๆ 

ไม่ว่าจะรวยหรือจน

เราก็จะมีแต่ความสุขใน

ทุกๆ วันค่ะ :)

”

ที่อยากสมปรารถนา

“ขอให้มีปัญญาเฉียบแหลม มีสุขภาพกาย

และใจที่ดีครับ โดยความเชื่อส่วนตัวแล้ว 

พรที่ขอคงไม่ได้มาง่ายๆ ด้วยการอ้อนวอน 

แต่เราต้องลงมือทำาในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้

เกิดผลเหล่านั้นด้วยตัวของเราเอง คือต้อง

ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ หมั่นออก

กำาลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทำาจิตใจให้

สบาย เผชิญกับปัญหาด้วยเหตุและผล 

จึงจะได้สิทธิตามพรที่ขออย่างแท้จริงครับ”

“สุขสมหวัง ดั่งใจหมาย สุขกาย 

สบายใจ มีความสุข สนุกกับงานที่ทำา”

”

”
”

”
  ขอให้ประสบความ

สำาเร็จในชีวิตก่อน

อายุ 45 ปี



40 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
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เรื่อง: ศิกานต์

เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย สีสันส่งท้ายปี
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ลมหนาวแห่งปีมาเยือน กลิ่นอายความรื่นเริงเทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาทุกขณะ เป็นช่วงเวลาแห่งสีสันที่เหมาะ

จะไปสัมผัสธรรมชาติ สุนทรีย์กับดนตรีใต้แสงดาว ผจญภัยทดสอบกำาลังกายต้านทานความหนาว เรานึกถึง

สถานที่แห่งหนึ่งทางภาคเหนือที่มีรูปปั้นสิงห์ทองยืนสง่าสะท้อนประกายแดดตัดกับทุ่งเขียวขจี...สิงห์ ปาร์ค 

เชียงราย ท่ีชาวสิงห์คุ้นใจ เวลาน้ีคงจะเหมือนดอกไม้ผลิบานเต็มท่ี สวยสะพร่ังพร้อมรับผู้มาเยือนย่ิงกว่าฤดูใด

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สิงห์ แมกกาซีน ฉบับแรกสุด นำาเสนอเรื่องของสิงห์ ปาร์ค เชียงราย บอกเล่า

จุดกำาเนิดของไร่บุญรอดท่ีมาจากโครงการพลิกฟ้ืนผืนป่าให้อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และดำาเนินการปลูก

พืชผลทางการเกษตร เริ่มต้นจากวัตถุดิบในการผลิตเบียร์อย่างข้าวบาร์เลย์ และโครงการศึกษาการปลูกชา 

ต่อมาเปิดพื้นที่สู่สาธารณชนในเดือนธันวาคมปี 2554 ปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับคำาชม

ไม่ขาดปากถึงระบบจัดการด้านการเกษตรที่เป็นเลิศ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม
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เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

คณุชยัภฎัไลเ่รยีงกจิกรรมของไรท่ีเ่กดิ
ขึ้นในปี 2557 ให้ฟังเป็นตัวอย่าง ทำาให้เรา
เหน็ชดัถงึเปา้หมายในการทำาใหส้งิห ์ปารค์ 
เชยีงราย โดดเดน่ดา้นกจิกรรมกฬีาผจญภยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปัน่จกัรยานและแขง่
วิง่ การทีกิ่จกรรมเหลา่นีถ้กูบลิดข์ึน้ ไมเ่พยีง
สาเหตดุา้นความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเท่านัน้ 
ยงัตอกยำา้ถงึความเปน็สงิหท์ีส่นบัสนนุดา้น
กฬีามาโดยตลอด และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
แนวคิดของทางจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐ
ก็ดี เอกชนก็ดี ต่างเห็นพ้องกันว่าจะทำาให้
จังหวัดนี้เป็นเมืองแห่งจักรยาน ด้วยสภาพ
ถนนที่มีความปลอดภัย ทิวทัศน์ที่สวยงาม 
ประกอบกับ AEC ที่ใกล้เข้ามา จึงอยากจะ
เชิญชวนให้นักท่องเท่ียวต่างชาติมาป่ัน
จักรยานเที่ยวเมืองเชียงราย

คุณชัยภัฎ จาตุรงคกุล 

ปัจจุบัน บนเนื้อที่กว่า 8,000 ไร่ที่
ความสงู 450 เมตรเหนอืระดบันํา้ทะเลของ
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ไม่ได้เป็นแต่เพียง 
Ecotourism ที่มีฟาร์มทัวร์ให้ชมความงาม
ด้านการเกษตรเท่านั้น วันนี้ไร่บุญรอดได้
แตง่เตมิสสีนัดว้ยการเพิม่เตมิกจิกรรมตา่งๆ 
ทั้งการแข่งขันปั่นจักรยาน การแข่งวิ่งแบบ
แอดเวนเจอร ์คอนเสริต์กลางทุง่ และทีข่าด
ไม่ได้คืองาน ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ 
ฮิลล์ ที่สนุกขึ้นทุกปี เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์
ช่วงปลายปีของจังหวัดเชียงราย กิจกรรม
เหลา่นีไ้มเ่พยีงชว่ยโปรโมทการทอ่งเทีย่วใน
ไร่และจังหวัดเท่านั้น ยังสร้างรายได้และ
ความสนุกสนานให้คนในท้องถิ่นด้วย

จากนโยบายของคุณสันติ ภิรมย์ภักด ี 
ท่ีต้องการใหไ้รบ่ญุรอดมกีจิกรรมเพิม่ขึน้เพือ่
ทําให้สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของจังหวัด คุณพงษ์รัตน์ 
เหลืองธำ�รงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บุญรอดฟาร์ม ร่วมกับคุณชัยภัฎ จ�ตุรงคกุล
ผู้จัดการประจําสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จํากดั และทีมงาน 
สนองนโยบายโดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะกับสภาพพืน้ทีธ่รรมชาตขิองไรท่ีเ่ตม็
ไปด้วยทุ่งดอกไม้ สวนผลไม้ ไร่ชา ที่ราบ
เนินเขา ผืนป่า ทะเลสาบ โดยออกแบบให้
เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา สันทนาการ 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ แต่ยังรักษาความเป็น 
Ecotourism ไว้เช่นเดิม

สาํหรบักจิกรรมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
และกีฬาของปีนี้ที่จัดขึ้นในสิงห์ ปาร์ค 
เชียงราย เป็นกิจกรรมแรก คือก�รแข่งขัน 
Singha 12hrs. Endurance Race 2014 ใน
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นการแข่งขัน
จักรยานระดับชาติครั้งแรกในประเทศไทย
ที่ใช้เส้นทางแข่งขันแบบครอสคันทรี่ มีทั้ง
ประเภทเดี่ยวและทีม โดยผู้เข้าแข่งขันจะ
ต้องใช้เวลาปั่นจักรยานแบบไม่จํากัดรอบ 
แขง่กบัคูแ่ขง่และตวัเองเปน็เวลา 12 ชัว่โมง
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม 
วัดความเป็นทีมเวิร์คและความแข็งแกร่ง
ของร่างกาย กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี เป็นการโปรโมทการ
ท่องเที่ยวสิงห์ ปาร์ค เชียงรายไปในตัว
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ตามมาดว้ยกิจกรรมแขง่ขนัวิง่ Singha
Trail Run 2014 ที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ 20 
กันยายน เป็นการแข่งขันวิ่งทาง trail หรือ
ทางธรรมชาติ มีผู้ร่วมแข่งขันจำานวนมาก
เนื่องจากเป็นกีฬาที่สามารถเข้าร่วมได้ง่าย
ทั้งนักวิ่งมือใหม่และมืออาชีพ การแข่งขัน
ลักษณะนี้กำาลังได้รับความนิยมจากนักวิ่ง
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนักแข่งต้องการที่จะ
อัพเลเวลการวิ่งฝ่าด่านต่างๆ ที่ยากกว่า
การวิ่งมาราธอน หรือไตรกีฬา การวิ่งทาง
trail คอืความทา้ทายใหม่ๆ  ตอ้งวิง่ขึน้ภเูขา 
ผ่านผืนป่า ฝ่าลำาธาร ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่
สวยงามของสิงห์ ปาร์ค เชียงราย โดยมี
ทมีงานผูเ้ชีย่วชาญคอยดแูลความปลอดภยั
ตลอดเส้นทาง

ลำ�ดับต่อไปคือกิจกรรม Singha Fun Ride, Fun 
Run หรือที่มีชื่อไทยว่า “ปั่นไป แบกไป” เป็นกิจกรรม
ปั่นจักรย�นสไตล์แอดเวนเจอร์ จัดขึ้นในเดือนตุล�คม 
สำ�หรับให้ลุยกันในฤดูฝนที่ปกติไม่ค่อยจะมีใครจัด
กิจกรรม แต่เพื่อคว�มแตกต่�งและเอ�ใจผู้ชื่นชอบ
คว�มท้�ท�ย คว�มสนุกของกิจกรรมนี้อยู่ที่ obstacle
หรืออุปสรรคที่นักปั่นจักรย�นจะต้องเจอ เพร�ะไม่ได้
ปั่นจักรย�นผ่�นสิ่งกีดขว�ง หรือขึ้นเนินเพียงเท่�นั้น
ต้องแบกจักรย�นขึ้นบันได ข้�มคูนำ้� ข้�มกำ�แพง เพิ่ม
ระดับคว�มย�กสูงขึ้นไปอีก ก�รแข่งขันชนิดนี้ได้รับ
คว�มนยิมม�น�นแลว้ในต�่งประเทศ โดยครัง้นีจ้ดัเปน็
ครั้งแรกของประเทศไทย

ม�ถึงคิวของกิจกรรมที่สำ�คัญที่สุดของปีและ
อยูใ่นระดับอนิเตอรเ์นชนัแนลอย�่ง Tour of Chiang Rai 
ที่เปรียบเสมือนสปอร์ตทัวร์ เป็นการปั่นจักรยาน 6 วัน
เตม็ดว้ยระยะทางกวา่หนึง่รอ้ยกโิลเมตรขึน้ไป รวบรวม
นักปั่นจ�กทั่วทุกมุมโลก จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุล�คม - 2 
พฤศจิก�ยน โดยวันเส�ร์ที่ 1 พฤศจิก�ยนได้เปิดให้
ประช�ชนทัว่ไปและคนในพืน้ทีเ่ข�้รว่มปัน่จกัรย�นดว้ย
จะเป็นเช่นนี้ในทุกวันเส�ร์ที่มีก�รจัดแข่งขันร�ยก�รนี้
วัตถุประสงค์เพื่อ Put สิงห์ ป�ร์ค เชียงร�ย ให้อยู่ใน
Sport Travel ระดับอินเตอร์ที่ส�ม�รถดึงนักกีฬ�ระดับ
โลกเข้�ร่วมแข่งขัน และเผยคว�มง�มของสิงห์ ป�ร์ค
เชียงร�ยให้ประจักษ์
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เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ที่กำาลัง
จะถึงนี้ เป็นคิวของงานใหญ่อย่าง Singha 
Mountain Bike Thailand Open 2014 การ
แข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย มีมายาวนานที่สุดในประเทศไทย
และมนีกัปัน่เขา้รว่มแข่งขนัมากทีสุ่ด จดัขึน้
มา 15 ปีแล้ว แต่เพิ่งได้มาจัดที่สิงห์ ปาร์ค 
เชียงราย ปีนี้เป็นปีที่ 3 ในแต่ละครั้งจะมี
นกัปัน่ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิอาท ิจนี 
ญี่ปุ่น อิตาลี เข้าร่วมกว่า 1 พันคน ซึ่งปีนี้
ตั้งเป้าไว้ที่ 1,600 คน โดยวันที่จัดแข่งขัน
จะอยูใ่นชว่งของการจดังานฟารม์ เฟสตวิลั
ออน เดอะ ฮิลล์ ของทุกปี ทำาให้นักปั่น
จักรยานและครอบครัวที่มาร่วมแข่งขัน 
ถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนในคราวเดียวกัน

เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
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อกีไม่นานจะเริม่ขึน้แลว้ งาน Fun Fair
ที่ชวนทุกคนให้มาร่วมมหกรรมความสนุก
ครั้งยิ่งใหญ่ ตื่นตะลึงกับโชว์แสง สี เสียง 
แบบจัดเต็ม กร๊ีดเต็มเสียงในปาร์ต้ีคอนเสิร์ต
สุดมันกลางไร่ชา ซึมซับบรรยากาศโรแมนติก
ของทุ่งดอกไม้สีสันลานตา พร้อมหรรษากับ
กิจกรรมอีกมากมาย อาทิ ลานเบียร์กลาง
หุบเขา ท่องบอลลูนชมแสงดาว ยิงเป้าวัด
ความแมน่ ลานยงิธนจูำาลอง แขง่วบิาก “สงิห ์
เกง่ แกรง่ กลา้” ชอ็ปปิง้ผกัผลไมส้ดๆ จาก
ตลาดนดั กาด ออน เดอะ ฮลิล ์และอิม่อรอ่ย
กบัเมนอูาหารเกือบ 50 บธู ทัง้หมดนีใ้ครยงั
ไม่เคยไปสัมผัส วันที่ 26-30 พฤศจิกายนนี้
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง 

กิจกรรม ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ
ฮิลล์ เป็นไฮไลท์สำาคัญประจำาปีของจังหวัด
เชียงราย ทุกๆ ปีจะจัดขึ้น 5 วันในเดือน
พฤศจิกายน แต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
จำานวนมหาศาล ปีท่ีแล้วจัดช่วงเดียวกับ
เทศกาลลอยกระทง ส่งผลให้บรรยากาศ
ยิ่งคึกคัก ถึงอย่างนั้น คุณชัยภัฎได้บอกว่า
จะพยายามหลกีเลีย่งไมใ่หก้ารจดังานฟารม์ 
เฟสติวัล ชนกับช่วงงานเทศกาลหรือช่วง
ไฮซซีัน่ของการทอ่งเทีย่ว เพราะทางจงัหวดั
จะจัดงานเทศกาลประจำาปีของเขาอยู่แล้ว
เพื่อลดปัญหาการดึงนักท่องเท่ียวกันเอง
และเปน็การดถีา้เราจดังานนอกชว่งไฮซซีัน่
เพราะจะช่วยกระตุ้นการท่องเท่ียวและยัง

จะช่วยกระจายรายได้นอกไฮซีซั่นให้กับ 
Local อีกทางหนึ่ง 

สำาหรับการจัดงานปีนี้ แต่ละวันล้วน
มีกิจกรรมเด่นๆ แตกต่างกันไป อย่างวันทีี่
28 เป็นกิจกรรมเชิงแอดเวนเจอร์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมใหม่สำาหรับนักท่องเที่ยวของสิงห์ 
ปาร์ค เชียงราย แข่งขันปีนหน้าผาจำาลอง
เล่นเครือ่งเล่น Zip Line ขณะวันที่ 29 มีการ 
แข่งขัน Singha Mountain Bike Thailand 
Open 2014 วันที่ 30 มีกิจกรรม Singha 
Obstacle Fun Run หรือ สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า 
การแข่งขันว่ิงฝ่าอุปสรรคต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน
ให้ผู้แข่งขันท่ีช่ืนชอบความสนุกสนานท้าทาย
ได้ทดสอบความแข็งแกร่งของตน

ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์
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เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

ส่วนกลางคืนมีจัดคอนเสิร์ตคืนละ 5 วง เริ่มแสดง
ประมาณ 1 ทุ่ม ขนทัพศิลปินชื่อดังที่มาร่วมให้ความ
บันเทิงอย่างคับคั่ง อาทิ ป้อม อัศนี  อ๊อฟ ปองศักดิ์  เมย์
จากเดอะวอยซ์ที่จะมา Feat.กับหนึ่ง etc. ยังมีนิโคล 
เทรโิอ  ป ูแบลค็เฮด  บอย พษิณ ุและศลิปนิอ่ืนๆ อีกมาก
จากสหภาพดนตร ีขณะวนัเสารท์ี ่29 มบีอย พซีเมคเกอร์
วนัอาทติยท์ี ่30 เนน้วงรอ็ก ทัง้โมเดริน์ดอ็ก บิก๊แอส สว่น 
ทางฝั่งลูกทุ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กัน มีทั้งปู พงษ์สิทธิ์  โทนี่ 
รากแก่น  หนู มิเตอร์  ยังไม่รวมเซอร์ไพรส์พิเศษที่อาจ
จะได้เห็นบนเวที เพียงเท่านี้ก็รับรองความมันและความ
บันเทิงเต็มรูปแบบได้แล้ว
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เหนืออื่นใด ความพิเศษของฟาร์ม เฟสติวัล
ในปนีี ้ตอ้งไมพ่ลาดการแขง่ขนับอลลนูทีจ่ะทดสอบ
ฝีมือความแม่นยำาของผู้เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งกัน
เก็บแต้มยิงเป้าจากป้ายที่มีกุญแจผูกไว้ เพื่อลุ้นรับ
รางวัลสุดพิเศษ เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งมี และครั้งนี้จะ
มบีอลลนูมากกวา่ทุกปี จัดเป็นไลท์แอนดซ์าวดโ์ชว์
อย่างอลังการในแบบท่ียังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ขณะกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ อีกมากมาย ยังคงได้รับ
การสนับสนุนจากทางนอนแอลกอฮอล์ท่ีสรรหาของ
ที่ระลึก กิ๊ฟเซ็ทคุณภาพดีต่างๆ มาแจกจ่ายให้กับ
ผูร้ว่มงาน เป็นท่ีนยิมชมชอบและให้ความรูส้กึคุม้คา่
ประทับใจในการมาเท่ียวงานฟาร์ม เฟสติวัลของเรา

ดังที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่า ฟาร์ม เฟสติวัล ออน
เดอะ ฮลิล ์คอืไฮไลทข์องจงัหวดัเชยีงราย ไมใ่ชก่าร
คุยโวเกนิไป “เพราะมหกรรมนีเ้ป็นสิง่ท่ีชาวเชยีงราย
ภาคภมิูใจ มีการพูดต่อๆ กนัไปเพ่ือเชญิชวนเพือ่น
พ้องพี่น้องจากต่างถิ่นให้มาเที่ยวงานของเรา เป็น
งานใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัด แม้จะมี
เสียงบ่นเร่ืองรถติดต้ังแต่ในไร่ไปจนถึงหอนาฬิกาของ
เมอืงบา้ง แตท่กุคนกส็นกุสนานมรีอยยิม้ และอยาก
ให้สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จัดงานนี้ทุกปี ดังนั้นเราก็
ต้องทำาให้งานสนุกขึ้น ดึงคนมาเที่ยวให้ได้มากขึ้น
ในแตล่ะป ีซึง่มนักด็ขีึน้มาเรือ่ยๆ” คณุชยัภฎักลา่ว
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ภาพบรรยากาศงาน ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ ปี 2556
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เรื่องเด่น / สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

ฟาร์มทัวร์แฮปปี้ สนุกเต็มที่แบบสิงห์

สำ�หรบัใครทีไ่มส่นัทดักิจกรรมผจญภยัแขง่ขนัปัน่จกัรย�นหรอื
วิ่งวบิ�ก แต่อย�กจะม�เที่ยวพกัผ่อนที่สงิห์ ป�รค์ เชยีงร�ย ในช่วง
ปล�ยปทีีอ่�ก�ศเยน็สบ�ยเชน่นี ้เร�มอีพัเดตกจิกรรมใหม่ๆ  ภ�ยใน
ไรท่ีจ่ดัเตรยีมไวส้ำ�หรบัผู้ม�เยอืนเพือ่สร�้งคว�มผ่อนคล�ย ไปจนถงึ
คว�มต่ืนเต้นท�้ท�ยทีร่อใหม้�สมัผัส เริม่จ�กนัง่รถฟารม์ทวัรช์ืน่ชม
ความงามของธรรมชาต ิเวล�นีพื้ชพรรณท�งก�รเกษตรท่ีท�งไร่ปลูก

ไวก้ำ�ลงัเจรญิเตบิโตเตม็ที ่ผลไมเ้ดน่ๆ มเีส�วรส ลิน้จี ่ลำ�ไย สตรอว์
เบอรร์ ีลกูหมอ่นหรอืมลัเบอรร์ ีพทุร�พนัธุซ์ือ่หมีข่ึน้ชือ่ส�ยพนัธุจ์�ก
ไตห้วนั เมลอนญ่ีปุ่นรสหอมหว�น มะเฟอืงขน�ดยกัษ ์ข�ดไมไ่ดคื้อ
ไร่ช�อู่หลงชั้นเยี่ยมเบอร์ 12 ขณะที่สวนย�งพ�ร�ก็กรีดได้แล้ว ใคร
จะแวะถ�่ยรปู ลองชมิผลไมส้ดแลว้ตดิใจซือ้กลบัไปรบัประท�นหรอื
ฝ�กเพื่อนบ�้นก็เป็นเรื่องร�วดีๆ  

นางโสพิต ไชยชมภู (พี)
แม่บ้านประจำาศูนย์กีฬา

และสันทนาการ

นายโมกขศักดิ์ สะสม (นิว)
เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและ

สันทนาการ (Staff Zip Line) นางโสรัตยา มรรคประเสริฐ (ต้อม)

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์กีฬาและสันทนาการ

นายสินเมษา สุขกมล (เข้ม เด็กโต๋)
เจ้าหน้าทีศู่นย์กีฬาและสันทนาการ 

(Staff Zip Line)

นายอภิเดช พูดเพราะ (เจี๊ยบ)
เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการ 

(Staff Zip Line)
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นายนพดล ทิพย์เกสร (นพ)

เจ้าหน้าท่ีให้บริการประจำา
ศูนย์กีฬาและสันทนาการ
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แนะนำ�ทีมง�นฝ�่ยศูนย์กีฬ�และสันทน�ก�ร สิงห์ ป�ร์ค เชียงร�ย

ไล่มาถึงฟาร์มปศุสัตว์เล้ียงวัวนมและ
โซนของสัตว์สมาชิกใหม่ที่เข้ามาสร้างสีสัน
ให้ไร่มีชีวิตชีวามากขึ้น ยีราฟที่ยังดูอ่อนวัย
ม้าลายแข็งแรงพ่วงพี วัววาตูซี่ที่ท่าทางไม่
ตืน่คนจากแอฟรกิาใต้ รวมถงึสตัวอ์ืน่ๆ อกี
มากมายที่ไม่ดุร้าย ป้อนอาหาร ถ่ายเซลฟี่
กับพวกมันได้สบาย นอกจากน้ียังมีกิจกรรม
ออกกำาลังกายปั่นจักรยานชมไร่ ซึ่งจะเป็น
โซนที่ใช้จัดงานฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ
ฮิลล์ สามารถเช่าจักรยานปั่นช่วงเช้าและ
เย็นที่แดดไม่ร้อนจัด แต่จะปั่นได้ไม่ทั่วถึง
ครบทุกจุดเหมือนการนั่งรถฟาร์มทัวร์ 

ความพิเศษอีกอย่างสำาหรับนักปั่น
จักรยานทางวิบากก็คือ เส้นทางจักรยาน
เสือภูเขาที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับในเอเชีย 
ได้รับการดีไซน์เส้นทางโดย ปีเตอร์ พูลี 
(Peter Pouly) ดีกรีแชมป์จักรยานเสือภูเขา
ใครอยากปัน่เลาะดงปา่ฝา่ขึน้เขา ชมความ
งดงามธรรมชาติสร้างก็มาใช้เส้นทางนี้ได้
ยังมีสนามปั๊มแทรคทดสอบทักษะการปั่น
จกัรยาน ขณะอกีโครงการกำาลงัจะแลว้เสร็จ
นั่นคือเส้นทางจักรยานเสือหมอบ สำาหรับ
ปัน่ทางราบเรยีบบนถนนลาดยาง เหมาะกบั
ผูอ้ยากปัน่จกัรยานแบบไมผ่าดโผนมากนกั 
เสน้ทางจะแยกกับถนนรถวิง่โดยสิน้เชงิและ
ถือเป็นทางจักรยานเสือหมอบแห่งแรกของ
ภาคเหนือด้วย

มาถึงกิจกรรมชวนตื่นเต้นท้าทายที่
ไม่ใชเ่พยีงแคส่นกุหวาดเสยีว แตย่งัใหค้วาม

รู้สึกเหมือนเหินบินอยู่เหนือทุ่งกว้าง นั่นคือ
กิจกรรม Zip Line ท่ีเป็นการห้อยตัวโหน
สลิงบนอากาศจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ใครที่กลัวความสูงคงจะหวาดเสียวหน่อย
แต่ถ้าลองเล่นแล้วจะรู้ว่าความมันท่ีแท้จริง
เปน็อยา่งไร ความสนกุทีไ่ดโ้รยตวัผา่นไรช่า
เขยีวสดงดงาม มาพรอ้มกบัความสดชืน่จาก
ลมเย็นปะทะใบหน้า หรือใครจะหาญกล้า
ปีนหน้าผาจำาลองสูง 15 เมตร สำาหรับฝึก
ปีนเขาโรยตัวจากหน้าผาก็ไม่ว่ากัน เพิ่งได้
มาใหม่ สั่งผืนผ้าใบไกลจากเอนเตอร์ไพรซ์
สหรฐัอเมรกิา มาถงึไรบุ่ญรอดให้เราไดล้อง
รสชาติการผจญภัย

นอกเหนือกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ยังจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ Picnic in Singha Park เพื่อให้คน
ท้องถิ่นพาครอบครัวเข้ามาใช้เวลาร่วมกัน
โดยจะจดัใหม้กีารเลน่ดนตร ีสอนรอ้งเพลง 
สอนวาดรูป โชวม์ายากล ใหก้บัเดก็ๆ ขณะที่
ผู้ปกครองมาคอยให้กำาลังใจลูกหลานทำา
กิจกรรม เป็นการช่วยผู้ปกครองลดปัญหา
ลูกหลานที่ติดเกมหรือเทคโนโลยีเกินไปให้
หนัมาทำากจิกรรมลกัษณะท่ีสรา้งเสรมิทักษะ
ประสบการณ์ชีวิตแก่พวกเขา รวมทั้งยังมี
โครงการ วิ่ง ว่าย พาย ปั่น ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ได้เปิดพื้นที่ให้
ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรภายนอกเข้ามา
จดักจิกรรมในไร ่เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว

ไรใ่หก้วา้งขวางออกไป กจิกรรมจากผูจ้ดัอืน่
อาทิ คอนเสิร์ต Seed Fun Fes ที่เพิ่งจัดไป
เมื่อ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา งาน Bike Week 
ที่รวมพลชาวบิ๊กไบค์ ฮาเลย์ ดูคาติ มาร่วม
กนัทำากจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม งานเปดิตวั
เทีย่วบนิกรงุเทพฯ-เชยีงรายของสายการบนิ
บางกอกแอรเ์วยส์ และกจิกรรมทีก่ำาลงัจะมา
คืองานเดินวิ่งการกุศลพร้อมกันท่ัวโลกโดย
โรงแรม เลอ เมอริเดียน 

อย่างไรก็ดีกิจกรรมที่เข้ามาใช้พื้นที่นี้
จะต้องไม่ทำาลายสภาพแวดล้อมของไร่ ซึ่ง
อีกไม่นาน สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จะทำาการ
เปิดเว็บไซต์ www.SinghaPark.com เพื่อ
เป็นข้อมูลให้ผู้สนใจติดต่อขอใช้พื้นที่จัด
กิจกรรมได้เข้ามาดูปฏิทินในเว็บไซต์และ
จับจองวันเวลาล่วงหน้า รวมทั้งผู้สนใจซื้อ
สนิคา้ หรอืผลติภณัฑต์า่งๆ ของ สงิห ์ปารค์
เชยีงราย สามารถเขา้มาดูรายการและติดตอ่
สั่งซื้อได้เช่นกัน 

จากพ้ืนท่ีทางการเกษตรกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นสถานที่สำาหรับคน
รกัการปัน่จกัรยาน แหลง่รวมมหกรรมความ
สนุกครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งให้ประโยชน์ในด้านการ
สรา้งงานและรายไดแ้กช่มุชน จนถงึวนัน้ีเรา
สามารถกลา่วไดเ้ต็มปากแลว้วา่ ไรบุ่ญรอด
ของชาวสงิหเ์ปน็ทีรู่จ้กัดงัไกล สถานท่ีทีช่าว
เชยีงรายภาคภมูใิจ และเปน็แมเ่หลก็สำาคัญ
ตัวหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่จังหวัด
เชียงราย 

นายประจักษ์ จัดหละ (เดช)   

เจ้าหน้าที่ดูแลและปฏิบัติงานส่วน

ภูมิทัศน์ ศูนย์กีฬาและสันทนาการ
นายทรงพล โรหิตเสถียร (หมี)

เจ้าหน้าท่ีประจำาศูนย์กีฬาและ
สันทนาการ (จักรยาน)

นางสาวอณุดา วิสูตรโยธาภิบาล (แอ๋ม) 

ผู้จัดการแผนก

นายชาตรี ฤชุพจน์ (แบงค์)

เจ้าหน้าที่การตลาด

นางสาวอรพรรณ ดึงวะทอง (ต๊ิก)

แคชเชียร์

SINGHA  MAG
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน

ถ้าพูดถึงคำาว่า ชนบท หลายคนจะนึกถึงชุมชนที่เต็มไปด้วย
ธรรมชาติ อากาศ การใช้ชีวติที่เรียบง่าย ความเปน็อยู่ของผูค้นที่ดู
แลว้ไมวุ่น่วายสกัเทา่ไหร ่ แตถ่า้พดูถงึกรงุเทพมหานครละ่ หลายตอ่
หลายคนก็จะนึกถึงความวุ่นวาย การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ที่ต้องแข่งขันกัน ตื่นเช้ามาต้องมาเจอปัญหารถติด ซึ่งเป็นอะไรที่
คนชาวกรุงต้องทำาใจและยอมรับ แต่น่าแปลก บางคนที่อาศัยอยู่
ชนบทก็อยากจะไปใชช้วีติอยูใ่นเมอืงกรงุเพราะชืน่ชอบแสง ส ีเสยีง
และอะไรแปลกใหม ่ฉนักเ็ปน็คนหนึง่ทีช่อบความงามของธรรมชาต ิ
การใชช้วีติทีเ่รยีบงา่ย เมือ่มเีวลากม็กัจะไปสัมผัสบรรยากาศเชน่นัน้
อยูเ่สมอ ตอนเชา้ตรูท่ีม่แีสงแดดออ่นๆ จากดวงอาทติยส์าดสอ่งมา
นกส่งเสียงร้อง ปลุกให้ตื่นขึ้นมาสูดดมธรรมชาติด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบ
ไมม่มีลพษิใดๆ ชว่งเวลาทีข่บัรถไปไหน ถนนโล่งสุดสาย การจราจร
ไม่ติดขัดนัก แลดูสองข้างทางเจอทุ่งนากว้างใหญ่ นกน้อยบินข้าม
ขอบฟ้า ชาวนาเริ่มมาดูนาของตัวเอง ให้ปุ๋ยให้นำ้ากับต้นข้าวเพื่อที่
ต้นข้าวจะได้เจริญเติบโตเต็มที่และได้ข้าวที่มีคุณภาพ นี่เป็นเพียง
ภาพบรรยากาศตอนเชา้เทา่นัน้นะ แตถ่า้เปน็ชว่งเยน็พลบคำา่หนอ่ย 
พระอาทติยเ์ริม่ตกลบัขอบฟา้ จะเปน็อะไรทีส่วยงามมาก ววั ควาย 
ที่ชาวนาเลี้ยงไว้ทยอยกลับเข้าถิ่นที่พักของมันโดยมีเจ้าของเดินนำา

ฉันว่าฉันภูมิใจนะที่ เกิดมาแล้วได้สัมผัสกับธรรมชาติ
ทีส่วยงามเหลา่นี ้แตม่อีกีอยา่งหนึง่ทีข่าดไมไ่ดแ้ละชวนใหห้ลงใหล

ไปกับวิถีของชนบท คืออาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านเขาทำากินกันเอง 
โดยเก็บผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ตนปลูกไว้ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น
ผักกาด ผักหละ (ผักชะอม) ผักปั๋ง (ผักปลัง) ผักหวาน ดอกแก 
(ดอกแค) บ่าหนุน (ขนุนอ่อน) แม้แต่พริกเขาก็ปลูกกัน มีพริก
แด้ (พริกขี้หนู) พริกหนุ่ม (มีลักษณะยาวเรียว เป็นสีเขียว) ฯลฯ 
ผักพวกนี้ล้วนมีประโยชน์และนำามาทำาอาหารได้อร่อยมากทีเดียว
ไม่ใช่เฉพาะผักท่ีปลูกเองเท่านั้น ชาวบ้านยังไปหาผักตามท่ีต่างๆ 
เช่น หน่อไม้ และเห็ด เป็นต้น 

มาถึงจุดนี้ ฉันขอนำาเสนออาหารพื้นเมืองที่แสนจะอร่อยให้ดู
กันก่อนนะคะ แกงผักปั๋งใส่จิ้นส้ม แกงผักกูด แกงแคไก่ แกงหน่อ
ไมด้บิ แกงผกัหละ (ชะอม) ใสเ่ห็ด ตม้เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) เปน็เหด็
ที่ราคาสูงมากทางภาคเหนือ ต้องไปเก็บตามป่าตามเขา และยังมี
ต้มเห็ดห้า (เห็ดตับเต่า) เห็ดชนิดนี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะ ส่วนนำ้าพริก
กจ็ะมนีำา้พรกิหนุม่กบัแคบหม ูนำา้พรกิปลาจี ่(ปลายา่ง) นำา้พรกิออ่ง 
พดูถงึเรือ่งอาหาร ฉนัเริม่หวิขึน้มาแลว้สคิะ อาหารทางภาคเหนือยัง
มีอีกหลายอย่างที่ให้คุณได้มาสัมผัสและลองชิมกันดูค่ะ

ไมว่า่เราจะอาศยัอยูแ่ถวชนบทหรอืในเมอืงกรงุ กม็วีฒันธรรม
การดำารงชีวิตที่ต่างกันไป มีสิ่งสวยงามที่ซ่อนไว้ในตัวมัน และมีอยู่
ทกุหนทกุแหง่ ลว้นแตเ่ราจะหามนัเจอหรอืไม ่แลว้เอาหวัใจไปสมัผสั
กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความจริงใจค่ะ

จาก
คนในบ้านเรื่อ
งเล
่า

เรื่อง: เสาวลักษณ์ กิจวัตร 

วันว่าง ทุ่งกว้าง ชนบท
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สำ�หรับพนักง�นท่�นอื่น ส�ม�รถส่งเรื่องเล�่สนุกๆ ที่

คุณประทับใจม�ได้ที่ singhamag@boonrawd.co.th

แกงผักปั๋งใส่จิ้นส้มแกงแคไก่

เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ)เห็ดห้า (เห็ดตับเต่า)
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

 หนุ่มชลบุรี

ที่โตมากับผืนทะเล 

เริ่มเข้าสู่วงการ

วินด์เซิร์ฟ

ต้ังแต่อายุ

10 ขวบ 

ด้วยมี

คุณพ่อ

เป็นโค้ช

 ทีมชาติจึง

มีโอกาสคลุกคลี

และได้รับคำาแนะนำามากมายจากนักกีฬา

วินด์เซิร์ฟรุ่นพ่ี ก่อนเจ้าตัวจะก้าวมาอยู่แถว

หน้าเป็นมืออันดับต้นของเอเชียในการ

แข่งขันประเภท  RSX Man และมาอยู่กับสิงห์

ได้ 3 ปีแล้วจากการติดต่อของคุณอมรา 

วิจิตรหงษ์ อดีตนักวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย   

 

     ในอดีตเพื่อนๆ ตั้งฉายาให้

เอกว่า “ไอ้โหนก” เพราะรูปร่างเล็ก ดูผอม

แห้ง และตัดผมทรงนักเรียน ทำาให้เพ่ือนล้อ

แตต่อนนีเ้อกฟติหุน่พร้อม ร่างกายแขง็แรง

จนสาวๆ ที่เห็นเขาซ้อมต้องแอบกรี๊ดเล็กๆ เอกเล่าว่าเสน่ห์ของ

วินด์เซิร์ฟคือการได้อยู่กับหาดสวยน้ำาใส สร้างความประทับใจ 

ย่ิงได้ไปแข่งในต่างประเทศ อากาศท่ีไม่คุ้นเคยท้าทายทักษะการ

อ่านทางลมของเขา ย่ิงกระตุ้นให้เอกมุ่งม่ันในชัยชนะมากข้ึน

คร้ังหน่ึงเอกหยุดเล่นวินด์เซิร์ฟ หันไปเอาดีด้านเทนนิส แต่

เม่ือรู้ว่าน่ันไม่ใช่ทางของตัวเอง เขาก็กลับมาอยู่กับวินด์เซิร์ฟอีกคร้ัง

และตั้งเป้าสู่ระดับท็อปเทนให้ได้ในแมตช์โอลิมปิก ส่วนผลงาน

ล่าสุดท่ีภูมิใจ คือการคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยในอินชอน

เกมส์ หรือเอเชียนเกมส์คร้ังท่ี 17 ท่ีเกาหลีใต้น้ีเอง    

บุษบากร หรือ น้องนุ๊ก สาวน้อยนักกอล์ฟจากเชียงราย

ที่คว้า 1 เหรียญทองประเภททีม และ 1 เหรียญเงินประเภท

บุคคลในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 มาหมาดๆ สร้าง

ประวัติศาสตร์ให้วงการกอล์ฟไทย เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งดวงใหม่

ที่น่าจับตามอง 

 น้องนุ๊ก เริ่มเล่นกอล์ฟตอน 9 ขวบ ติดตาม

คุณพ่อและพี่ชายไปสนามกอล์ฟจน ครอบครัวเห็น

แวว และให้เธอตัดสินใจว่าจะมา เล่นกอล์ฟอย่าง

จริงจังหรือไม่ ด้วยความหลงใหล ในเสน่ห์ของกอล์ฟ 

ทำาให้วัยรุ่นวัยเรียนที่สดใส ซุกซนอย่างน้องนุ๊ก 

หันเหชีวิตมุ่งสู่เส้นทางนัก กอล์ฟอย่างเต็มตัว 

เธอบอกว่าหลังจากจบ ชั้นม.3 จะหาโอกาสลง

เรียน กศน. หรอืไมก่ ็Pre-degree ที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ด้วยความที่แววดี 

นอ้งนุก๊จงึไดร้บัการชกัชวนใหม้า

อยูก่บัสงิห ์ผา่นมา 4-5 ปแีลว้ เส้นทาง

ทีเ่ธอเลอืกทัง้เหนือ่ยและหนกั แตเ่ธอ

ก็มุ่งม่ันจนสามารถสร้างผลงานใน

แมตช์ใหญ่อย่างเอเชี่ยนเกมส์ได้

สำาเร็จ “ลูกกอล์ฟมันกลมๆ ไม้ก็เล็ก

นิดเดียวเองค่ะ การที่เราตีโดนลูก 

ทำาให้มันเข้าใกล้ธงได้ตามที่เราคิดไว้ 

มันจะเกิดความรู้สึกท่ีดีมาก มากจน

ไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยค่ะ เหมือนกับ

เฮ้ยย มันเท่อ่ะ เจ๋งอ่ะ” 

 สีหน้าและแววตาของน้องนุ๊กดู

สดใสมากตอนที่เล่าให้ฟังว่าทำาไมเธอ

ถึงรักกีฬากอล์ฟ

บุษบากร สุขพันธ์
สวิงสาวชาวเหนือ ดาวเด่นดวงใหม่เอก บุญสวัสด์ิ

เจ้าวินด์เซิร์ฟไทย มือหนึ่งอาร์เอสเอ็กซ์

2 ดาวเด่นเอเชียนเกมส์ 2014
เร่ือง: ศิกานต์
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ตอนที่ 2

เรื่อง: อัลบาทรอส

แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน
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ไปเปิด...ด้วยกันกับเรา
ย้อนไปเม่ือส้ินเดือนกรกฎาคม 2556 ในการประชุมท่ีเป็นจุด

เร่ิมต้นของแคมเปญ SINGHA DISCOVERS 500 Galapagos 

คณะทำางานเร่ิมต้นจากการถกเถียงเร่ืองจุดหมายปลายทาง ความ

ต้ังใจต้ังแต่ต้นคือหาช่องทางโฆษณาแบรนด์สิงห์ โดยเฉพาะเม่ือเรา

นำาเบียร์สิงห์ขนาด 500 ซีซีออกสู่ตลาด แกนต้ังต้นของความคิดเร่ิม

จาก North Pole ซึ่งเรียกว่าเราสามารถสื่อสารแบรนด์สิงห์ไลท์

สู่ตลาดได้ดีท่ามกลางข้อจำากัดของกฎหมาย เราคิดกันว่าท่ีไหนถึง

จะมีความสอดคล้องกับแบรนด์มากท่ีสุด และจะส่ือแบรนด์สิงห์ให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมทีสุ่ด  South Pole  เมอร์บิวด้า

มาดากัสก้า แหลมกู้ดโฮป ถูกเสนอชื่อขึ้นมา แต่ละที่ล้วนมีความ

โดดเด่นแตกต่างกันออกไป แต่แล้วในทีสุ่ด กาลาปากอส...ใช่ครับ 

กาลาปากอส หมู่เกาะท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลลึก

กลางมหาสมุทรแปซิฟิก กลายเป็นสถานท่ีท่ีได้รับคัดเลือก ด้วยเป็น

เอกลักษณ์และใกล้เคียง จนเรียกว่าตรงกับ Brand character ของ

สิงห์มากที่สุด กับความคงคุณค่าของเกาะไม่มีเปล่ียน ด่ังเบียร์สิงห์

ท่ีคงคุณค่ากับเมืองไทยมายาวนาน 

เมื่อสถานที่ถูกกำาหนดขึ้น เราเดินหน้ากันต่อที่รูปแบบของ

แคมเปญทันที พี่บอย ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร ์ ได้มอบหมายให้

พี่แก่น ชลวิทย์ สุขอุดม ที่ดูแลด้านการตลาด และคุณทิม ทิพวดี

สุขุม ที่ดูแลด้านโฆษณา ทำางานร่วมกันในแคมเปญนี้ กำาหนดขึ้น

โดยคิดหา 5 ดาราเดินทางไปทำาภารกิจร่วมกับ 10 ผู้โชคดีทีต้่องมา

เป็นคู่กันเพือ่ตอกย้ำาถึงมิตรภาพ ในวันน้ันทางทีมโฆษณาและพ่ีแก่น

เร่ิมเจรจาพูดคุยกับดารา 5 ท่าน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะติดปัญหา

เร่ืองเวลาท่ีตรงกัน สุดท้ายการเจรจาส้ินสุดเม่ือเราสามารถหาช่วง

เวลาท่ีดีท่ีสุดและสะดวกกับท้ัง 5 ท่านได้สำาเร็จ ดาราท้ังห้านำาโดย 

คุณต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี  คุณคริส หอวัง  คุณเรย์ แมคโดนัลด์  คุณ

ชาคริต แย้มนาม และคุณแกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ เม่ือดาราลงตัว 

เราก็วางแผนคัดเลือกผู้โชคดีท่ีจะร่วมเดินทางไปกับแคมเปญน้ี

ทันที ต้ังแต่การส่งคลิปภายใต้แนวคิด แค่คุณเปิด...โลกก็เปล่ียน 

การสอบวัดทัศนคติการทำางานร่วมกัน จนถึงกิจกรรม Workshop 

ท่ีสิงห์ ปาร์ค เชียงราย ไม่ง่ายเลยกับการทำางานในแคมเปญใหญ่

ของสิงห์ในคร้ังน้ี

กว่า 1 ปีแล้วที่ผมได้มาร่วมทำางานในแคมเปญที่เรียกว่าเป็น

แคมเปญยักษ์ของปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปเปิด

ประสบการณ์  ไม่ต้องกาลาปากอสหรอก แค่อเมริกาใต้ท่ีตัวผมต้ังใจ

ว่าวันนึงจะย่างกรายไปสัมผัสก็ยากแล้ว แต่นีคื่อกาลาปากอส และท่ี

ท้าทายผมจนทำาให้ความต่ืนเต้นเจือจางก็คือภาระความกดดันท่ีผม

ต้องพกมันไปด้วยตลอด 10 วัน การเดินทางคร้ังน้ีไม่เหมือนทุกคร้ัง

ผมต้องจูงมือเพ่ือนรักท่ีเรียกว่าการทำางาน ออกเดินทางไปด้วยกัน... 

“สวัสดีครับพี่ต่อ” ผมทักทายและยกมือไหว้พี่ต่อ (กฤษณ์ 

กาญทนานนท์) ทีท่างบ้านมาส่งถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เราทักทาย

และคุยกันว่าถึงซะทีวันท่ีเราจินตนาการมาตลอดว่าจะเร่ิมอย่างไร

จะไปกันเม่ือไหร่ ใครจะไปบ้าง ยังมีคำาถามอีกมากทีต่อบไม่หมด

แต่วันน้ีเราเร่ิมจะตอบคำาถามได้เกือบหมดแล้ว ไอ้ 10 วันข้างหน้า

เราน่ีละครับ ช่วงพีคของแคมเปญทีเดียว ว่าแล้วเราสองคนก็รีบไป

ท่ีจุดนัดหมาย เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน KLM เตรียมอำานวย

ความสะดวกแก่คณะเดินทางโดยมีบริษัททัวร์คอยช่วยเราอีกแรง

เราท้ังสองถูกวางหน้าท่ีและขอบเขตการทำางานอย่างชัดเจน

เร่ิมต้ังแต่ก้าวแรกก่อนออกจากสุวรรณภูมิ เราเก็บภาพและถ่ายวีดีโอ

ไว้เป็น Behind The Scene จัดการรวบรวมคณะเดินทางถ่ายภาพ

กาลาปากอส หมู่เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลลึก
กลางมหาสมุทรแปซิฟิก กลายเป็นสถานที่ที ่ได้รับคัดเลือก ด้วยความเป็น
เอกลักษณ์และใกล้เคียงจนเรียกว่าตรงกับ Brand character ของ
สิงห์มากที่สุดกับความคงคุณค่าของเกาะไม่มีเปลี่ยน 

ด่ัง เบียร์สิงห์ ท่ีคงคุณค่ากับเมืองไทยมายาวนาน
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ร่วมกันเพ่ือทำ� PR แคมเปญน้ี ผมจัดแจงไล่เช็ค Product ที่จะต้องนำ�

ไปใช้ถ�่ยอีกครั้ง มีนำ้�ดื่มสิงห์ นำ้�แร่เพอร์ร�่ ซันโว ส�หร่�ยม�ชิตะ 

อ�ห�รจ�กสต�ร์เชฟส์ และไซเดอร์ เบย์ รวมน้ำ�หนักกว่� 40 กิโลกรัม

ส่วนพ่ีต่อวุ่นกับก�รตรวจสอบอุปกรณ์ก�รถ่�ยทำ�ต่�งๆ

ไม่น�นนัก แกงส้ม เดอะสต�ร์ ก็ม�ถึง มีแฟนคลับม�รอส่งกว่� 

50-60 คน จ�กน้ันพีเ่รย์ แมคโดนัลด์ก็ม�ถึงพร้อมทักท�ยทุกคนแบบ

เป็นกันเอง คริส หอวัง ต�มม�ไม่ห่�งจ�กพ่ีเรย์ ผมทำ�หน้�ทีค่อยตอบ

คำ�ถ�มผู้โชคดีท้ังสิบ ทีมง�น และต�กล้อง เสมือนเคยไปก�ล�ป�กอส

ม�แล้ว ผมก็พย�ย�มตอบเท่�ท่ีเคยได้ถ�มและศึกษ�ม� “พ่ีครับ ผม

ขอยืมป�กก�หน่อยได้มั้ยครับ” เสียงทุ้มจ�กพี่ช�คริตถ�มขึ้น ผมยื่น

ป�กก�ให้เข�พร้อมเช็คช่ือว่�คุณช�คริตม�แล้ว ครู่ต่อม�สน�มบิน

เกือบเกิดจร�จลเม่ือพ่ีต๊ิกและพี่ต้ัน (พิเชษฐ์ไชย ผลดี) ม�ถึง คณะ

เดินท�งถ่�ยภ�พร่วมกันก่อนเข้�สู่ข้ันตอนตรวจคนเข้�เมือง 

เม่ือผ่�นข้ันตอนต่�งๆ เรียบร้อย เจ้�หน้�ท่ี KLM พ�เร�ไปพัก

ท่ีห้องรับรองพิเศษ ทีมง�นฝ่�ยโฆษณ�และก�รตล�ดได้รับอนุญ�ต

จ�กท�งก�รท่�ฯ ให้เข้�พ้ืนท่ีเพื่อช่วยเร�ถ่�ยทำ�เร่ืองร�ว จนได้เวล�

ข้ึนเคร่ือง ชีวิตเร่ิมเปล่ียนทันที ข้อจำ�กัดในก�รทำ�ง�นเร่ิมมีม�กข้ึน

ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ก็มีม�กข้ึน จำ�นวนทีมง�นลดลง ผมอย�กให้

แผนก�รทำ�ง�นท่ีเตรียมม�ท้ังหมดได้นำ�ไปใช้แบบหมดจด ไม่ต้อง

เอ�กลับเมืองไทย เพร�ะเท่�กับว่�เร�ไม่ต้องเส่ียงหรือแก้ไขหน้�ง�น
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สภาพเกาะเล็กใหญ่ที่เกิดจากการสะสมของลาวาใต้
ทะเลลึกที่ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดออกมา แมกมาตาม
กาลเวลาอายุล้านๆ ปีที่ยังไม่ดับสนิท
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แล้วเราก็ได้รับเสียงสวรรค์จากพีน่ก KLM ท่ีแจ้งกับผมว่า กัปตัน

ทราบเร่ืองแคมเปญเรา และอนุญาตให้เราถ่ายทำาบนเคร่ืองได้ 

เครื่องบินทะยานมุ่งหน้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ทีมงานเริ่ม

วางแผนการทำางานบนเคร่ืองบินและไม่รีรอหากสามารถทำาอะไร

ได้ก่อน ผู้โดยสารส่วนใหญ่รู้ถึงการบอกเล่าจากเจ้าหน้าท่ีของ

สายการบิน เกือบทุกคนย้ิมให้เราพร้อมทักทายหยอกล้อท้ังท่ีไม่

เคยรู้จักกันมาก่อน ผมจดส่ิงท่ีคิดได้ลงในสมุดว่า “การเดินทาง

ค้นพบมิตรภาพใหม่ๆ เสมอ” เกือบ 12 ช่ัวโมงบนเคร่ืองบินผ่าน

ไปอย่างรวดเร็ว ในทีสุ่ดเจ้าหน้าทีก็่บอกว่า ถึงสนามบินสคิปโฮล

กรุงอัมสเตอร์ดัมเรียบร้อยแล้ว คืนน้ีเราทุกคนได้โอกาสนอนพัก

เอาแรง ปรับตัวปรับเวลากันหน่ึงคืนท่ีโรงแรมภายในสนามบิน

ก่อนจะบินต่อไปยังจุดต้ังต้นของแกนโลก...เอกวาดอร์

การเดินทางในเช้าวันรุ่งข้ึน คณะเดินทางมาเช็คเอาท์ตาม

เวลานัดหมาย ทุกคนสดชื่นกระตือรือร้นที่จะเดินทางต่ออีกคร้ัง

เป้าหมายเราวันน้ีคือมุ่งหน้าสู่เมืองกีโต้ เมืองหลวงของประเทศ

เอกวาดอร์ ผมรับหน้าท่ีเช็คชาวคณะและเดินข้ึนเคร่ืองเป็นคน

สุดท้าย การออกเดินทางเร่ิมต้นข้ึนอีกคร้ัง ผมคุยกับผู้โชคดีท้ัง

10 ท่าน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าต่ืนเต้นและพร้อมมากกับการ

เดินทางคร้ังน้ี ท้ัง 10 คนได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมท้ังห้าตาม

เซเลบริต้ี ถึงวินาทีน้ีผมเช่ือว่าทุกคนต่ืนเต้น และพร้อมพบกับ

ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีช่ัวโมงข้างหน้า 

พี่ราจิต แสงชูโต ผู้กำากับของเราได้ให้การบ้านทั้ง 5 คู่

ต้ังแต่อยู่เมืองไทย บทสนทนาบนเคร่ืองของเหล่าผู้โชคดีไม่ต่าง 

กันนัก คุยกันเร่ืองบท การถ่ายทำา ผมคลายกังวลจนย้ิมได้พร้อม

คาดเดาในใจว่า “รอดแน่” อย่าแปลกใจว่าทำาไมผมคิดขนาดน้ัน

เพราะข้อมูลท้ังหมดท่ีมีบอกผมว่า ไม่ใช่เร่ืองง่ายกับการถ่ายทำา

งานท่ีต่างประเทศโดยเฉพาะเอกวาดอร์ เพราะข้อจำากัดมีมากโข

น่ีไม่ใช่หนังโฆษณา เป็นการทำาหนังส้ัน การขออนุญาตถ่ายทำา

มีกระบวนการพิจารณาท่ีละเอียด แต่ความต้ังใจ ความมุ่งม่ัน

ของท้ัง 10 คนทำาให้ผมสบายใจข้ึนมาก ผมแลกเปล่ียนมุมมอง

กับคุณปอ (ณพงศ์ สุทธิวิไล) ตากล้อง 1 ใน 5 คนที่ไปกับเรา

ถึงเรื่องการถ่ายภาพและวีดีโอ ผมฟังคุณปอเล่าประสบการณ์

อย่างเพลิดเพลิน ก่อนหนังตาจะปิดลงช้าๆ

“ถึงแล้ว!” เสียงคุณน้ำานุ่น หน่ึงในผู้โชคดีที่หลับมากทีสุ่ด

ในทริปน้ี ผมกับคุณปอต่ืนข้ึนมา ส่ิงท่ีเรา 2 คนพลาดมหันต์

ก็คือ ไม่ได้กินข้าวก่อนเครื่องลง มื้อสุดท้ายที่เรากินกันไปคือ 

8 ชั่วโมงที่แล้ว และกว่าจะได้กินอีกทีคืออีก 5 ชั่วโมงข้างหน้า

โชคดีท่ีคุณหมอปอนด์ผู้รอบคอบเก็บขนมปังไว้ 2-3 ช้ิน หยิบย่ืน

น้ำาใจให้เรา ระหว่างรอผ่านการตรวจคนเข้าเมือง คุณฟ้า หรือ

นางพยาบาลฟ้า ก็ได้ย่ืนขนมปังให้เราอีกคนละช้ิน อาจารย์เจษ

และอาจารย์ช้ินย่ืนน้ำาให้เรา ส่ิงท่ีท้ัง 4 คนแบ่งปันให้เราคืออาหาร ส่ิงท่ีเราคืน

กลับคือคำาขอบคุณและรอยย้ิม ทุกคนต่างแบ่งปันมอบความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน

ไม่นานเราก็ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ภาพท่ีเห็นคือพ่ีแก่นกำาลังยกกระเป๋าของ

ทุกคนลงจากสายพาน พวกเราต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เป็นไรครับ 

เด๋ียวพวกผมจัดการยกกันเอง พร้อมกล่าวคำาขอบคุณกับน้ำาใจของพ่ีแก่น

เมื่อสัมภาระพร้อมก็มาถึงขั้นตอนศุลกากร ใจผมเต้นแรงขึ้นมาทันที

น้ำาด่ืมตราสิงห์ น้ำาแร่เพอร์ร่า สาหร่ายมาชิตะ อาหารจากสตาร์เชฟส์ เคร่ืองด่ืม

ซันโวจะผ่านจุดน้ีได้หรือไม่ ถ้าไฟเขียวก็ถือว่าผ่านโลด แต่ถ้าไฟแดงก็ต้องเปิด

กระเป๋า และเจ้าหน้าท่ีก็มีสิทธิยึดของไว้ เม่ือถึงคิวผม ไฟเขียวแสดงสัญญาณ

ผมโล่งใจได้ไม่ทันไร พ่ีแก่นท่ีตามมาก็เหมือนถูกหวย สัญญาณไฟแดงติดข้ึน 

ผมจะไม่ตกใจเลยหากมันไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเราเตรียมมาเพ่ือถ่ายทำา 

ถ้าโดนยึดไปผมไม่กล้าจะคิดต่อ ดีท่ีผมได้พบคุณคาเล่ย์ Local Producer ท่ี

เอเจนซ่ีเราติดต่อไว้ เขาเป็นคนเดียวท่ีจะส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรเข้าใจง่าย

ที่สุด คุณคาเล่ย์เข้าไปคุยกับหัวหน้าศุลกากรอยู่สักพัก เวลาผ่านไปเร็วมาก แต่

ผมกลับรู้สึกว่ามันช่างนานเหลือเกิน และแล้วคุณคาเล่ย์ก็เดินกลับมาพร้อมบอก

ว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา ผมจึงเบาใจได้เปาะนึงกับด่านแรก

เม่ือเรามาถึงเอกวาดอร์ คณะเราทยอยกันข้ึนรถบัสท่ีดูไม่ต่างจากรถเมล์

บ้านเราเท่าไหร่ สภาพการจราจรระหว่างทางถือว่าติดขัดทีเดียว ไกด์บอกว่า

ก่อนท่ีคณะของเราจะมาถึงเพ่ิงเกิดแผ่นดินไหว ทำาให้เส้นทางเสียหาย แล้วพ่ี

คนขับก็พาเราเข้าทางลัดมาพบกับเมืองอย่างรวดเร็ว เมืองกีโต้เป็นเมืองหลวง
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นกโจรสลัดใหญ่ 
: Great Frigatebird 
นกบู้บี้สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด
: Nazca Booby
ปลากระเบนแมนตา 
: Manta Ray
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ของประเทศเอกวาดอร์ ต้ังอยู่บนละติจูดท่ี  0 องศา และอยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเลเกือบ 

2,849 เมตร ถือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีอยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเลเป็นอันดับ 2 ของโลก อากาศ

เย็นสบาย แต่ด้วยความท่ีต้ังอยู่บนเส้นศูนย์สูตรก็ทำาให้แดดแรงมากด้วย เมืองกีโต้ต้ังอยู่

ในแอ่งแม่นำา้กวายาบัมบาบนเนินเขาปีชินซาของเทือกเขาแอนดีส ผมและไกด์ต้องคอย

เตือนชาวคณะเร่ืองการเคล่ือนไหว เพราะอากาศทีน่ี่เบาบางมาก หากว่ิงหรือทำาอะไรท่ี

เร็วมากจะทำาให้วูบได้ แต่คนในคณะเดินทางก็เตรียมพร้อมสภาพร่างกายกันมาอย่างดี

ทำาให้ไม่มีปัญหาเร่ืองน้ีเลย  

เข้าสู่ท่ีพักคืนแรก อ่ิมหนำากับอาหารค่ำาเสร็จเรียบร้อย กองทัพท่ีพร้อมก็ออกเดินทาง

เพ่ือถ่ายทำาภารกิจแรกในเมืองกีโต้ ตอนน้ีทุกคนต่ืนเต้น กระตือรือร้นท่ีจะลุยงานอย่าง

เต็มท่ี ท้ัง 5 ทีมเดินทางไปยัง San Blas Square จัตุรัสเก่าแก่คู่เมืองกีโต้ เราเร่ิมงานทันที

ถ่ายระบำาพ้ืนเมือง “Ucanchi Allpa” กับเคร่ืองแต่ง

กายท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเอกวาดอร์ แสงไฟ

จากเชิงเทียนท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงทำาให้

คนท่ีผ่านไปมาหยุดดูการถ่ายทำาของเรา ดนตรีเร่ิม

บรรเลงเร่งจังหวะเร็วข้ึน สนุกสนานข้ึนตามจังหวะ

ของลาตินอเมริกาท่ีเป่ียมด้วยเสน่ห์ ตากล้องทุกคน

เก็บ Footage แบบชนิดท่ีผู้กำากับไม่ต้องส่ัง ทุกคน 

คณะนักเดินทาง เดินทางถึงเกาะบัลทรา
โปสการ์ดจากกาลาปากอส
อีกัวน่าบก: Galapagos Iguana
เต่ายักษ์กาลาปาโกส Galapagos Tortoise
ทีมพี่ติ๊กไปถ่ายที่โบสถ์บาร์ซิลิก้า ศาสนสถานที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้
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สนุกไปกับระบำ�จนไม่อย�กให้ดนตรีจบลง 

อ�ก�ศหน�วเย็นไม่เป็นอุปสรรคกับพวกเร�

กว่� 1 ชั่วโมงในก�รถ่�ยทำ� ผมเฝ้�ดูทุกคน

ทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพพล�งบอกกับตัวเองว่�

ก�รถ่�ยทำ�ของจริงเร่ิมต้นข้ึนแล้วท่ีจุดต้ังต้น

ของแกนโลก

 

พบมิตรภาพท่ีหลากหลาย
วันต่อม�เร�แบ่งออกเป็น 2 ทีมต�มที่

ผู้กำ�กับว�งโครงเร่ืองไว้ ทีมแรกนำ�โดยทีมของ

เรย์ และทีมของแกงส้ม พร้อมด้วยผู้กำ�กับ 

มีแผนไปถ่�ยทำ�กันท่ีเส้นศูนย์สูตร ส่วนทีมท่ี

สองมีทีมพี่ติ๊ก ทีมช�คริต และทีมของคริส 

ต้องไปถ่�ยกันท่ีตล�ด ย่�นช็อปป้ิง และโบสถ์

สำ�หรับทีมแรกที่มุ่งหน้�สู่เส้นศูนย์สูตร เร�

เคยได้ยินม�ว่� ห�กเทน้ำ�ลงอ่�ง น้ำ�จะไม่ไหล

ลงแบบหมุนท�งซ้�ยในกรณีอยู่ซีกโลกเหนือ

และจะไม่ไหลลงแบบหมุนท�งขว�ในกรณีอยู่

ซีกโลกใต้หรือก�รเดินให้ตรงบนเส้นศูนย์สูตร

จะทำ�ไม่ได้ เพร�ะน้ำ�ในหูของเร�จะไม่สมดุล

เร�กำ�ลังเดินท�งไปพิสูจน์ทฤษฎีวิทย�ศ�สตร์

น้ีแบบเห็นจริงลองจริง ด้�นอีกทีมท่ีไปถ่�ยทำ�

ในตล�ด จะได้เห็นชีวิตคว�มเป็นอยู่ของช�ว

เอกว�ดอร์ วิถีของคนพื้นเมือง ต�มไปดู

ป�น�ม�แฮ็ทท่ีจริงๆ แล้วมีต้นกำ�เนิดจ�กกีโต้

ไม่ใช่ป�น�ม� และคว�มยิ่งใหญ่ของโบสถ์ที่

ใหญ่ท่ีสุดในล�ตินอเมริก� 

ผมได้รับมอบหม�ยให้เดินท�งม�กับ

ทีมท่ีสอง จุดหม�ยแรกคือตล�ด ทีมช�คริต

มีภ�รกิจท่ีน่ี สภ�พตล�ดดูไม่ต่�งจ�กบ้�นเร�

ผลไม้ อ�ห�รสดหล�กหล�ย มีข�ยอยู่โดยรอบ

ภ�พของคนพ้ืนเมืองท่ีน่ังพูดคุยกันไม่ต่�งจ�ก

วิถีสภ�ก�แฟช่วงเช้�ในบ�้นเร� แต่สิ่งที่ผม

ต้องชะงักคือเมนูท่ีด่ังก�รเปิบพิสด�รของเร�

เป็นหัวแพะต้ม (หรืออ�จจะตุ๋น) ที่เสิร์ฟออก

ม�หน่ึงหัวต่อหน่ึงจ�น น่ีละ...ทีมของช�คริต

จะต้องลองกินหัวแพะตุ๋น หัวหน้�ทีมดูท่�จะ

ชอบซะด้วยซ้ำ� แต่ลูกทีมทั้งสอง ป็อบและ

น้ำ�นุ่นมีอ�ก�รหว่ันเล็กน้อย หัวแพะถูกนำ�ม�

เสิร์ฟตรงหน้�ทั้งส�ม กล้องถูกจับขึ้นม�กด

ชัตเตอร์ทุกองศ� ทุกมุม ก่อนท่ีช�คริตจะเร่ิม

หยิบมีด ช้อนส้อม เปิบเมนูพิเศษ “พ่ีว่�ใช้ได้

เลย” คือคำ�แรกท่ีช�คริตพูดออกม� ป็อบกับ

น้ำ�นุ่นลืมตัวรีบคว้�มีดและส้อมเปิบเมนูพิเศษ

ต�มช�คริตทันที คุณค�เล่ย์ท่ีอยู่ด้�นหลังบอก

ว่�ท่ีอร่อยท่ีสุดคือสมองแพะ ท้ังส�มไม่รอช้�

ชำ�แหละต�มท่ีคุณค�เล่ย์แนะนำ�ทันที 

จ�กนั้นเร�ออกจ�กตล�ดมุ่งหน้�ไปที่ 

ระบำ�พื้นเมือง “Ucanchi Allpa”
หมวก Panama
หัวแพะต้ม (หรืออ�จจะตุ๋น)
กำ�แพงกระเบื้องโมเสค ที่ The Ceramic Garden
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ระดับจนแตะพื้นสนามบินเกาะบัลทรา คำาว่า “นาน” ของพวกเรา

ทุกคนสิ้นสุดลงตรงนี้ หากนับตั้งแต่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิจน

ถึงกาลาปากอส เราต้องนั่งอยู่บนเครื่องบินนานกว่า 27 ชั่วโมง 

ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “นาน” ที่สุดแล้วในชีวิต แต่เป็น

ความ “นาน” ที่่มีความสุข และในที่สุดทุกคนก็มาถึงจุดมุ่งหมาย

ที่ตั้งใจไว้...กาลาปากอส 

ก่อนผ่านเข้าเกาะทุกคนในคณะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและ

ค่าบัตรประจำาตัว คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,500 บาท แพงมาก

ผมถามดร.ธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมชาติวิทยา 

และมีประสบการณ์เดินทางไปอุทยานต่างๆ มาแล้วหลายที่ ดร.

บอกว่าที่นี่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รักษาระบบนิเวศ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สร้างรายได้ให้กับ

เอกวาดอร์มหาศาล ผมคิดถึงเมืองไทยว่าหากทำาได้น่าจะเกิดประโยชน์

อย่างมหาศาลกับประเทศของเราเช่นกัน 

เกาะบัลทรา เป็นเกาะเล็กๆ  ท่ีทหารอเมริกัน

มาสร้างสนามบินไว้สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เรียกว่าเป็นอีกประตูในการเดินทางเข้า

กาลาปากอส จากเกาะบัลทราเราต้องนั่ง

เรือข้ามไปท่ีเกาะซานตาครูซ เกาะหลักของ

คณะเราในการเดินทางคร้ังน้ี สิงโตทะเลยึด

ทุ่นสีแดงกลางทะเลเป็นบ้านพักตื่นข้ึนมา

ทักทายเรา กล้องและโทรศัพท์มือถือทุกตัว

พากันถ่ายภาพสิงโตทะเลตัวแรกท่ีเจอใน

ทริปน้ี คนขับเรือพยายามพาเรือเข้าใกล้ทุ่น

มากท่ีสุดเพ่ือให้เราถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด ลา

จากสิงโตทะเล เราเข้ามาท่ีฝ่ังของเกาะซาน

ตาครูซ นกกระทุงตัวใหญ่มารอรับคณะเราถึงฝ่ัง

“อามิโก้” คุณแอนเดรียส ไกด์ท่ีจะอยู่กับเราท่ีกาลาปากอสเอ่ย

ทักทาย อย่างท่ีรู้กันว่ากาลาปากอสเป็นหมู่เกาะกลางทะเลท่ีเกิดจาก

ภูเขาไฟใต้ทะเลลึก จึงเป็นท่ีมาของความหลากหลายทางชีวภาพ เรา

มองไปรอบๆ ดูแห้งแล้งมาก ต้นไม้ไม่มีใบ ส่วนที่มีใบก็มีเพียงต้น

กระบองเพชร แต่ไกด์บอกว่าอีกด้านหนึ่งของเกาะจะพบกับต้นไม้

เขียวชอุ่ม พืชพรรณนานาชนิด การเดินทางในเกาะนี้จะต้องมีไกด์

ไปด้วย ไกด์ทุกคนจะคอยบอกข้อห้ามต่างๆ เช่น ห้ามเข้าใกล้สัตว์

ในระยะ 2 เมตร (แต่ไม่ต้องห่วง สัตว์จะเข้ามาหาคุณเอง) ห้ามหยิบ

ทุกอย่างจากเกาะนี้กลับไปเพราะโทษรุนแรงมาก ห้ามเดินออกนอก

เส้นทางที่กำาหนดไว้ ฯลฯ ผมฟังจนพลางนึกว่าห้ามเยอะจนอยากจะ

ลองฝ่าฝืนข้อห้ามจริงๆ เกาะนี้มีเพียง 2 ฤดูคือหน้าร้อนและหน้าฝน

ช่วงที่เรามาเป็นช่วงที่คลื่นลมแรงมาก แต่ก็แลกด้วยโอกาสที่จะเห็น

สัตว์ต่างๆ ได้มากเช่นกัน

จากท่าเรือของเกาะบัลทรา รถบัสพาเรามาไม่นานก็พบกับส่ิงท่ี

San Francisco Square เพื่อถ่ายทำางานชิ้นต่อไป ทีมคริสรับบท

เร่ืองการไปช็อปป้ิง ซ่ึงดูเข้ากันกับผู้หญิงแบบไม่ต้องอธิบาย Acting

ให้ฟังมากนัก ท้ังคุณหมอปอนด์และนางพยาบาลฟ้า Acting ออก

มาจากจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้ พวกของท่ีระลึกพ้ืนเมือง งานศิลปะ

หมวกปานามา เป็นสิ่งที่ทีมคริสได้ติดไม้ติดมือมา เรียกว่าซื้อกัน

จริงๆ แบบสมบทบาททีเดียว หลังจากม้ือกลางวันเราก็พาทีมพ่ีต๊ิก

ไปถ่ายท่ีโบสถ์บาร์ซิลิก้า ศาสนสถานท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้

ทีมพ่ีต๊ิกพร้อมอาจารย์ท้ังสองท่านเร่ิมงานกันอย่างมืออาชีพ พ่ีต๊ิก

ค่อยๆ ผลักประตูไม้ขนาดใหญ่สูงกว่า 3 เมตรเปิดออกมา เป็นหน่ึง

ในฉากท่ีร้อยเรียงเร่ืองราวกับ แค่คุณเปิด...โลกก็เปล่ียน สาวๆ ท่ีเห็น

การถ่ายทำาซีนน้ี ท้ังทีมงานและนักท่องเท่ียวต่างพากันจิกหมอน 

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง 3 ทีม เราก็มุ่งหน้าสู่จัตุรัสอิสรภาพ

(Plaza De la Independence) เพื่อไปสมทบกับทีมพี่เรย์และ

ทีมแกงส้ม ท้ังสองทีมท่ีไปยังเส้นศูนย์สูตร

ก็ได้เก็บท้ังภาพและ footage ได้ไม่น้อย

ไปกว่าเรา แถมยังเปิบเมนูหนูย่างแบบ

ไม่ยอมแพ้เมนูหัวแพะกันเลยทีเดียว เรา

รับประทานอาหารเย็นร่วมกันก่อนเตรียม

ตัวกับฉากสุดท้ายในวันน้ี ทุกคนจะได้มา

ถ่ายพร้อมกันอีกคร้ังท่ีรถบรรทุก 6 ล้อซ่ึง

ถูกแปลงสภาพเป็นผับเคล่ือนท่ี ผมเรียก

รถคันน้ีว่า รถผับ เป็นรถท่ีพานักท่องเท่ียว

ชมเมืองกีโต้ยามค่ำาคืน (City Tour) ในรถ

มีเพียงคนขับ ดีเจ และบริกร 3 คน จะว่ิง

ไปพร้อมทั้งเปิดเพลงสนุกสนานไปด้วย

นักท่องเที่ยวต่างพากันดื่มพร้อมกับชม

เมืองและสนุกไปกับเสียงเพลง แต่กรุ๊ปเราท่ีมาในวันอาทิตย์ รถผับ

จะไม่บริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะในวันอาทิตย์ท่ีเอกวาดอร์

มีข้อจำากัดเร่ืองการซ้ือขายแอลกอฮอล์ ถึงอย่างน้ันทุกทีมก็เต้นสนุก

ไปกับจังหวะดนตรี ผมเฝ้ามองทุกคนจนลืมนึกไปว่าพวกเราต่างก็

เพ่ิงรู้จักกันไม่นาน แต่อะไรท่ีทำาให้ทุกคนสนิทกันได้ในช่วงเวลาอัน

แสนส้ัน ผมบอกกับตัวเองได้ว่า มิตรภาพท่ีหลากหลาย...คงเกิดจาก

การท่ีเราเปิดใจให้กว้าง เพ่ือรับมิตรภาพดีๆ เข้ามาในชีวิตกระมัง

สถานีต่อไป...กาลาปากอส 

รถพาเรากลับมาที่สนามบินเมืองกีโต้ เพื่อเดินทางต่อไป

ยังกาลาปากอส การเดินทางของคณะเริ่มต้นอีกครั้ง ผ่านไปกว่า

2 ชั่วโมงครึ่ง เครื่องบินลดระดับลง หน้าต่างทั้งซ้ายขวาถูกจับ

จองด้วยสายตาและเลนส์กล้อง สภาพเกาะเล็กใหญ่ที่เกิดจาก

การสะสมของลาวาใต้ทะเลลึกที่ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดออกมา

แมกมาตามกาลเวลาอายุล้านๆ ปีที่ยังไม่ดับสนิท เครื่องบินลด

แ ค่่ คุ ณ เ ปิ ด . . . 
โลกก็ เปลี่ยน เพราะ
การเดินทางทำาให้คุณ
ร่ำารวยประสบการณ์
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ได้เห็นและสัมผัส มันเป็นประสบการณ์

ที่บอกออกมาได้แค่ตัวหนังสือและภาพ

ผมคงจะไม่สามารถพรรณนาออกมา

ได้ดีไปกว่าหนังส้ันของทั้ง 5 ทีม แต่

ผมสามารถบอกส่ิงท่ีพิเศษสุดในทริป

น้ีคือ การรวบรวมคนต่างอาชีพ อายุ 

และที่มา ร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อ

พบกับประสบการณ์ที่ทุกคนฝันไว้

เหมือนคำาว่าพบมิตรภาพท่ีหลากหลาย

ซึ่งนัยของคำาสั้นๆ คำานี้ คมจนผม

ต้องเขียนอีกครั้ง มากไปกว่านั้นเราทุกคนคงยากจะลืมหลายประโยค

ที่แฝงไว้ด้วยแง่คิด ทั้ง “การผจญภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานท่ีที่ยิ่งใหญ่

เท่าน้ัน คุณสามารถผจญภัยได้ทุกวัน” “บนโลกท่ีกว้างใหญ่ไม่ได้ต้องการ

ความสมบูรณ์แบบ หากแต่อยากได้ความสมดุล” “ชีวิตคู่ที่แท้จริงนั้น

ไม่มี แต่เราอาจมีคู่ชีวิตได้” “กฎของโลกนี้คือเคารพการอยู่ร่วมกัน” และ

“อย่าอายที่จะปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวคุณออกมา” ประโยคเด็ด

เหล่าน้ี พวกเราคงได้ติดตามกันในหนังส้ัน 5 เร่ือง แคมเปญน้ีสรรค์สร้าง

มุมมองและทัศนคติของทุกคนท่ีร่วมเดินทางและพูดตรงกันพร้อมกัน

ว่า “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน” เพราะการเดินทางทำาให้คุณร่ำารวย

ประสบการณ ์

คุณแอนเดรียส

ว่าไว้ สองข้าง

ทางเต็มไปด้วย

ต้นไม้เขียวชอุ่ม

จนไม่น่าเช่ือ

ว่ากำาลังอยู่บน

เกาะเดียวกัน คุณแอนเดรียสอธิบายว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะ

ภูมิประเทศของเกาะเต็มไปด้วยปากปล่องภูเขาไฟ ทำาให้ฝนที่

ตกลงมาพาความชุ่มชื้นไปไม่ทั่วถึง เรานั่งดูสองข้างทางเกือบ

หน่ึงช่ัวโมงเต็ม แล้วรถก็มาจอดด้านหน้าท่ีพักของเรา ซ่ึงดูเหมือน

จะตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว มองกลับออกไปผม

เห็นภาพมุมกว้างสุดลูกหูลูกตาของเกาะซานตาครูซที่เป็นเกาะ

ขนาดใหญ่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ

สองของหมู่เกาะกาลาปากอส นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่เพราะ

ค่อนข้างเดินทางท่องเท่ียวสะดวก

หลังรับประทานอาหารกลางวัน ทุกคนก็แบ่งกลุ่มวางแผน

ทำางานทันที แต่ละทีมเก็บภาพมุมสูงของท่ีพัก พร้อมท้ังตามหา

Wifi ท่ีสัญญาณความแรงต่ำา อัพโหลดรูปลงออนไลน์ ให้ทางทีม

ออนไลน์ท่ีกรุงเทพฯ สานต่อในโซเชียลมีเดีย ส่วนทีมของผู้กำากับ

โปรดิวเซอร์ ตากล้อง ต่างวางแผนการทำางานในวันพรุ่งน้ี  

แค่คุณเปิด...โลกก็เปล่ียน
นกนางนวลฝูงใหญ่โผบินกลางทะเลกว้าง นกโจรสลัดร่อน

อย่างสง่างามตามเรือของเรา ฝูงนกบู้บ้ีท้ิงตัวด่ิงลงหาปลาริมฝ่ัง 

สิงโตทะเลที่พบเห็นทั่วไป ทั้งโขดหิน ชายหาด ในตลาด ผม

เขียนไม่ผิดครับ ในตลาดจริงๆ แถมยังว่ายน้ำาเล่นกับคนอย่าง

เป็นกันเอง ฝูงแมนตา เพนกวิน กระเบนราหูกลางทะเล ฉลาม

ทีด่ำาน้ำาแบบสน็อกเก้ิล ฝูงปลากระเบนสีทองกว่า 50 ตัวท่ีเข้ามา

ใกล้จนจับได้ไปจนถึงอีกัวน่าบก ผมดูจนมันกลายเป็นสัตว์เล้ือย

คลานน่ารักสีสวย และอีกัวน่าทะเลอาบแดดที่เยอะจนเกือบเดิน

เหยียบถ้าไม่ระวัง สำาคัญท่ีสุดเต่าบกยักษ์กาลาปากอสท่ีตัวใหญ่

จนเราเข้าไปอยู่ในกระดองได้ และสัตว์อีกหลายชนิดท่ีคณะเรา

การเดินให้ตรงบนเส้นศูนย์สูตรจะทำาไม่ได ้
เพราะน้ำาในหูของเราจะไม่สมดุล

รถผับพานักท่องเที่ยวชมเมืองกีโต้ยามค่ำาคืน (City Tour)

โปสการ์ดจากเหล่านักเดินทาง 
ส่งตรงจากกาลาปากอส
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข�้งท่�นเจ้�คุณ (ตอนที่ 3) เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอนุมัติให้พระยา

ภิรมย์ภักดียืมเงินจากพระคลังเพื่อการจัด

สร้างโรงเบียร์แห่งแรกของไทยแล้วนั้น

เสด็จในกรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธินได้

รับมอบหมายให้ไปตรวจบัญชีของบริษัท 

และเมื่อทรงเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี

จึงทรงให้ไปรับเงินได้ที่วังหลวง ให้เข้าพบ

เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี

พระยาภิรมย์ภักดีได้บันทึกไว้ว่าในวันที่

กำาหนดให้ไปรับเงินเป็นวันที่ 20 มิถุนายน

พ.ศ. 2476 กลายเป็นวันรัฐประหารคร้ังแรก

ของประเทศไทย ซึ่งนำาโดยพันเอกพระยา

พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ยึด

อำานาจการปกครองของพระยามโนปกรณ์

นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรี

คนแรกของไทยซึ่งดำารงตำาแหน่งได้ไม่ถึงปี

ก็ถูกโค่นอำานาจเสียแล้ว โดยพระยาพหลฯ

ขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่  2 ของ

ไทย ในวันนั้นทหารและรถถังออกมาวิ่งใน

กรุงอย่างเต็มที่ พระยาภิรมย์ฯ ก็คิดอยู่ว่า

จะออกไปดีหรือไม่ แต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวมี

รับส่ังแล้วก็ต้องไป ท้ังเป็นโอกาสสุดท้ายใน

การหาเงินทุนด้วย จึงยอมเสี่ยงออกไปนำา

รถบรรทุกฝ่ารถถังไปจนถึงวังหลวง ที่นั่น

ก็มีทหารรักษามากกว่าปกติและประตูวัง

ก็ปิดเป็นที่เข้าใจได้ตามสถานการณ์ แต่ก็

สามารถผ่านเข้าไปในวังด้วยดี รับเงินสด

เป็นเหรียญบาทในถุงรวม 150,000 บาท

จากเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ แล้วก็รีบวิ่ง

ไปธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เอาเงินฝากที่

แบงค์ทันทีเป็นที่โล่งใจของท่านเจ้าคุณ

 ท่านเจ้าคุณมีความคุ้นเคยสนิท

สนมกับเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ ดีอยู่แล้ว

เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ไว้เนื้อเชื่อใจมาก

คนหนึ่ง เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ เป็นที่

ขนานนามว่าเป็นคนซื่อตรง รับใช้เบื้อง

พระยุคลบาทด้านการเงินส่วนพระองค์

ของเจ้านายหลายพระองค์ และยังเป็น

อธิบดีกรมพระคลังข้างที่ด้วย

เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (ม.ร.ว.มูล ดารากร)

ภาพเหตุการณ์วันรัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทย 
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	 เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี

เกิดเป็น	ม.ร.ว.มูล	ดารากร	ในปี	พ.ศ.	2420	

เป็นบุตรคนที่	3	ของพระวรวงศ์เธอ	พระองค์

เจ้าจันทรสุเทพ	พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ	พระองค์เจ้าชายดารากร	กรมหมื่นศรี

สุเทพ	สืบสายเลือดโดยตรงจากรัชกาลที	่1

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที	่5	ทรงส่งคุณชายมูล

ไปเรียนอังกฤษ	เข้าเรียนที่วิทยาลัยมัลเวิร์น

(Malvern College) จนจบมหาวิทยาลัยที่

อังกฤษ	รวมแล้วใช้เวลาเรียนอยู่	9	ป	ีในป	ี

2440	ตามเสด็จฯ	รัชกาลที่	5	กลับมาสยาม

และดำารงตำาแหน่งในกรมพระคลังข้างที่

รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงประกิจ

อังกนีแล้วเลื่อนเป็นพระสิทธิธนรักษ์	 ต่อมา	

ในรัชกาลที	่6	 ได้เลื่อนเป็นพระยาบริบูรณ์

ราชสมบัติคร้ันเป็นอธิบดีกรมพระคลังข้างท่ี

และในป	ี2473	รัชกาลที่	7	ทรงแต่งตั้งเป็น

เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี

เพราะทรงเห็นว่าคุณชายมูลได้ปฏิบัติงาน

ทั้งในราชการและงานดูแลพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จฯ	

และพระราชวงศ์มากมายหลายพระองค์	

นอกจากนั้นยังอยู่ในสภากรรมการโรงเรียน

วชิราวุธวิทยาลัย	 เป็นกรรมการองคมนตรี

และปฏิบัติหน้าท่ีแทนพระองค์ในหลายๆ

โอกาสด้วย	เช่น	งานเปิดตัวศาลาเฉลิมกรุง

โรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทย

ลายพระหัตถ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	
ถึงเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ	หลังพระนามบัตร

ลายเซ็นเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ	และนายวิทย์	ภิรมย์ภักดี
ในบันทึกการประชุมของบริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จำากัด	เมื่อปี	พ.ศ.	2488

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว	ี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	

พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่	5

วิทยาลัยมัลเวิร์น	(Malvern	College)	ประเทศอังกฤษ
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 เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ สมรสกับคุณหญิงประไพ ธิดา

ขุนเยาวราชธนารักษ์ (พร้อม ไกรฤกษ์) มีบุตรธิดา 6 คน มี

บทบาทสำาคัญกับตระกูลภิรมย์ภักดี กล่าวคือได้รับแต่งตั้งให้

เป็นผู้ดูแลมรดกของพระยาภิรมย์ภักดีร่วมกับพระยาศรีวิกร

มาทิตย์ (สงวน สิงคะเนติ ต้นสกุลศรีวิกรม์) และพระยาอรรถ

กฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ) เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ เป็นรุ่น

บุกเบิกซื้อหุ้นของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัดด้วย ซึ่งได้

ตกเป็นมรดกของลูกหลานในเวลาต่อมา หนึ่งในนั้นคือ ท่าน

ผู้หญิงเหมือนจิต ภริยานายวาปี ภิรมย์ภักดี ท่านมีศักดิ์เป็น

ชวดของผู้เขียน

 เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีถวายบังคมลา

ออกจากตำาแหน่งราชการเมื่อปี 2478 และได้ถึงแก่อสัญกรรม

ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 อายุรวม 81 ปี 

เป็นเจ้าพระยาคนสุดท้ายในบรรดาเจ้าพระยาท่ีเป็นราชตระกูล

สืบสายมาจากเจ้านายในราชวงศ์จักรี

(บน) คณะกรรมการสภากาชาดไทย 
 1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ 
 2 เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ (ม.ร.ว.มูล ดารากร)
 3 พระยาภิรมย์ภักดี
 4 พระยาภักดีนรเศรษฐ์ (เลิศ เศรษฐบุตร)
 5 พระองค์เจ้าธานีนิวัตร กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร
 6 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
 7 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ (จิตร ณ สงขลา)

12 5 6 7

3
4

(ซ้าย) จดหมายจากรัชกาลที่ 7 ถึงเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

ส.ค.ส

 ส.ค.ส. ย่อมาจาก “ส่งความสุข” เป็นบัตรอวยพร
ท่ีส่งให้กันเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ ส.ค.ส.แผ่นแรก
ของไทยเริ่มในปี พ.ศ. 2409 สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ทำาข้ึนเพื่อ
พระราชทานคณะทูตานุทูต ข้าราชบริพาร และมิตร
สหายชาวต่างประเทศ เน่ืองในวาระวันข้ึนปีใหม่สากล 
 บริษัท บุญรอดฯ ก็ได้มี ส.ค.ส.มาโดยตลอด
เป็นโอกาสที่จะส่งความสุข คำาอวยพร และความ
ปรารถนาดีให้แก่ ผู้ใหญ่ ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนสนิทมิตร
สหายปลีะครัง้ ยงักระทำาอยูจ่นถงึปจัจบุนั โดยมกีาร
ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์



คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่ว่า
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ชนชาตทิีผ่กูเนคไทชนชาตแิรกคอื ทหารโครเอเชยี ชว่งสงคราม 

30 ปี (Thirty Years War ปี ค.ศ. 1618-1648) ผูกผ้าที่คอ 

สร้างความสนใจให้แก่ชาวปารีเซียนมาก ได้ชื่อเรียกว่า คราวัท

หรือ Cravat แปลว่า เนคไท ในภาษาฝรั่งเศสมาจากคำาว่า

 โครแอท (Croates) คือชื่อเรียกชาวโครเอเชียในภาษาฝรั่งเศส 

และคำาว่า ฮารวาร์ตี (Hrvati) คือชื่อเรียกชาวโครเอเชียใน

ภาษาโครเอเชียเอง การผูกเนคไทจึงกลายมาเป็นแฟชั่นสำ หรับ

ผู้ชายตั้งแต่นั้นมา มีหลายแบบหลายสไตล์ปรับเปลี่ยนเรื่อยมา

ตามกาลเวลา ปัจจุบัน เราสามารถผูกได้หลายแบบ ตั้งแต่ชนิด

คลาสสิก เช่น แบบวินเซอร์ หรือ ครึ่งวินเซอร์ และ โฟร์-อิน-

แฮนด์ จนถึงแบบสมัยใหม่ เช่น เอลเดรจ เป็นต้น ลองมา

ไทดูกันนะครับ

ภาพและข้อมูลอ้างอิง: http://en.wikipedia.org/wiki/Necktie

ภาพ: www.imgur.com

คุณรู้หรือไม่ว่า....
ทหารโครเอเชีย >>
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ปากกาพาไป / จุ๊ จุ๊ เขาว่ากันว่านางนพมาศไม่มีตัวตนนะจ๊ะ

เร่ือง: วิฬาร์สุดา

จุ๊ จุ๊ เขาว่ากันว่า
นางนพมาศ
ไม่มีตัวตนนะจ๊ะ

 เอาละสิคะ ท่องกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่า
นางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยเป็นคน
ให้กำาเนิดประเพณีลอยกระทง แล้วไหงกลาย
เป็นว่านางจะไม่มีตัวตนไปเสียอย่างนั้น ก็ไหน
ว่านางเป็นถึงสนมเอกของพระร่วงเจ้าและเป็น
ผู้เขียนหนังสือชื่อ ตำารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่ง
ฮือฮากันมากว่าเป็นยอดแห่งวรรณคดีในสมัย
สุโขทัยเรื่องหนึ่งทีเดียวเชียว แต่ไปๆ มาๆ ทำาไม
จึงมีข้อสงสัยกันอยู่มากมายว่า นางนพมาศ
และประเพณีลอยกระทงนี่เกิดข้ึนสมัยใดกันแน่
อ้อ ขอวงเล็บไว้นี้สนุงนะคะว่า พระร่วงเจ้า 
พระองค์นี้ทำาอิฉันมึนๆ ไปเลยค่ะ ไม่รู้ว่าคือองค์
ไหนแน ่บา้งวา่พอ่ขนุราม บา้งวา่พระยาลไิท เฮอ้ 
อิฉันขอเอนเอียงไปทางพระยาลิไทนะคะ เพราะ
สมัยนั้นเป็นสมัยที่วรรณคดียุคสุโขทัยรุ่งเรือง
ฝดุๆ คะ่ นีใ่นกรณทีีน่างนพมาศมตีวัตนจรงินะคะ
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	 ขอ้สงสยันีไ้มไ่ดเ้กดิขึน้เม่ือวนัสองวนันี้

นะคะ	สมเดจ็ฯ	กรมพระยาดำารงราชานภุาพ

ท่านทรงตั้งข้อสังเกต	 และมีพระนิพนธ์ใน

คำานำาของหนงัสอืเรือ่งนีเ้ม่ือมีการตพีมิพเ์ปน็

ครั้งแรกเมื่อป	ีพ.ศ.	2457	ว่า	“ว่าโดยทาง

โวหาร	ใครๆ	อ่านหนังสือเรื่องนี้ด้วยความ

สังเกตจะแลเห็นได้โดยง่าย	 ว่าเปนหนังสือ

แต่งในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง	 แต่งใน

ระหว่างรัชกาลที่	2	กับที่	3	ไม่ก่อนนั้นขึ้นไป	

ไมที่หลงันัน้ลงมาเปนแน”่	นอกจากนีท้า่นยงั

เสริมวา่บททีพ่ดูถงึชนชัน้และเชือ้ชาตนิีม่เีอย่

ถึงชาวต่างชาติที่ยังไม่น่าจะเดินทางต๊อกๆ	

มาถึงสุโขทัยราชธานีของเราเป็นแน่แท้	แต่

ทา่นก็ยังสนันษิฐานตอ่วา่บางทหีนงัสอืเลม่นี้

อาจจะเขียนขึ้นจริงตั้งแต่สมัยสุโขทัย	แต่ว่า

ต้นฉบับอาจจะชำารุดเสียหาย	 พอถึงสมัย

รตันโกสนิทรก์เ็ลยมกีารชำาระแกไ้ข	จรงิๆ	ก็

ฟังดูเข้าเค้านะคะ	 เพราะหลังจากตั้งเมือง

กรุงเทพฯ	แลว้ไดม้กีารฟ้ืนฟวูรรณคดอียธุยา

ที่สูญหาย	เช่น	เรื่องรามเกียรติ์	อิเหนา	และ

บทละครต่างๆ	ฉะนัน้ทำาไมจงึจะฟืน้ฟตูำารบั

ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ด้วยไม่ได้ล่ะเออ	 แต่จะ

ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามผู้ชำาระไม่ได้ดูตาม

ต้นฉบับเดิม	 กลับเขียนอย่างเมามันด้วย 

สำาบัดสำานวนร่วมสมัยและต่อเติมเสริมนั่น

ใส่นี่จนหนังสือวิปลาสคลาดเคลื่อนไป	แต่ก็

แหมนะคะ	ถ้าหนังสือนี้เขียนขึ้นตั้งแต่สมัย

สุโขทัยเป็นราชธานีจริง	ก็ต้องผ่านร้อนผ่าน

หนาวมาอย่างน้อยๆ	600-700	ปี	แถมไม่ได้

จารึกไว้บนหลักศิลา	มันก็คงต้องชำารุดทรุด

โทรมไปตามธรรมดา	แล้วต้นฉบับจริงเหลือ

มาสักกี่แผ่นก็ไม่รู้	 ถ้าอิฉันเป็นคนชำาระก็คง

เผลอใช้สำานวนและความคิดของตัวเองใส่

ลงไปบ้างเป็นแน่

	 แม้วา่สมเด็จฯ	กรมพระยาดำารงฯ	ทา่น

จะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ฟันธงเลยว่าไม่มีนาง

นพมาศ	ไม่มีลอยกระทงในสมัยสุโขทัย	แต่

มีนักวิชาการหลายคนในสมัยนี้เชื่อว่านาง

เปน็ตวัละครในจนิตนาการของผูเ้ขยีนตำารบั

ทา้วศรจีฬุาลกัษณโ์ดยสิน้เชงิ	และไดอ้า้งวา่

ในหลักศิลาจารึกและเอกสารร่วมสมัยนั้น

ไม่ได้มีการกล่าวถึงการลอยกระทง	 อีกท้ัง

ตระพังน้ำาในเมืองสุโขทัยมีไว้กักเก็บน้ำาเพื่อ

ใช้อุปโภคบริโภค	ไม่ได้มีไว้ลอยกระทงเล่น	

อมืมมม...ฟงัดกูน็า่สงสยัอยูต่ะหงดิๆ	นะคะ

 

อย่างนี้ถ้าการลอยกระทงไม่ได้เกิดขึ้นใน

สมัยสุโขทัยแล้ว	 ง้ันความเป็นมาของการ

ลอยกระทงมาจากไหนเล่า	 ต้องขอยกคำา

ของพระยาอนุมานราชธน	(เสถียรโกเศศ)	ท่ี

สันนิษฐานไว้ว่า	“ต้นเหตุแห่งการลอยกระทง

อาจมีมูลฐานเป็นไปได้ว่า	 การลอยกระทง

เป็นคติของชนชาติท่ีประกอบกสิกรรมซึ่ง

ต้องอาศัยน้ำาเป็นสำาคัญ	เม่ือพืชพันธ์ุธัญชาติ

งอกงามดี	 และเป็นเวลาที่น้ำาเจิ่งนองพอดี	

ก็ทำากระทงลอยไปตามกระแสน้ำาไหลเพ่ือ

ขอบคุณแม่คงคา	 หรือเทพเจ้าที่ประทาน

น้ำามาใหค้วามอดุมสมบรูณ	์เหตนุีจ้งึได้ลอย

กระทงในฤดูกาลน้ำามาก	และเมื่อเสร็จแล้ว

จึงเลน่รืน่เรงิดว้ยความยนิด	ีเท่ากบัเปน็การ

สมโภชการงานที่ได้กระทำา	ว่าได้ลุล่วงและ

รอดมาจนเหน็ผลแลว้	ทา่นวา่การทีช่าวบา้น

บอกว่าการลอยกระทงเปน็การขอขมาลาโทษ

และขอบคณุตอ่แมค่งคา	กค็งมเีคา้ในทำานอง

เดียวกับการที่ชาติต่างๆ	แต่ดึกดำาบรรพ์ได้

แสดงความยินดีท่ีพืชผลเก็บเก่ียวได้	จึงได้นำา

ผลผลิตแรกที่ได้ไปบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือ

เพ่ือขอบคุณท่ีบันดาลให้การเพาะปลูกของ

ตนได้ผลดี	รวมทั้งเลี้ยงดูผีที่อดอยาก	และ

การเซน่สรวงบรรพบรุษุทีล่ว่งลบั	เสรจ็แล้วก็

มีการสมโภชเลี้ยงดูกันเอง”

	 นอกจากนี้ตามแต่ละท้องถิ่นก็มีความ

เช่ือและจุดประสงค์ในการลอยกระทงต่างกัน

ไปบ้าง	เช่ือว่าลอยกระทงเพ่ือบูชาพระเกศแก้ว

จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์บ้างก็ว่าเพื่อ

บชูาพระพทุธบาททีร่มิแมน่้ำานมัมทา	หรอืแม่

น้ำาเนรพุททาในอินเดีย	เหล่านี้เป็นคติความ

เชื่อที่เกี่ยวเนื่องทางพุทธศาสนา	แต่จะยังไง

กเ็ถอะคะ่	ใจอฉินัวา่ประเพณลีอยกระทงเปน็

ประเพณีท่ีสวยงาม	แสงเทียนวับๆ	แวมๆ	ลอย

เป็นทิวแถวตามแม่น้ำาเจ้าพระยา	ฉากหลังเป็น

พระจันทร์กลมโตทรงกลดส่องสว่าง	สวยออก

จะตาย	ตอนเด็กๆ	อิฉันได้รับการสั่งสอนว่า

เราลอยกระทงเพือ่ขอขมาพระแมค่งคาทีเ่รา

เอาน้ำาทา่มาอาบใช	้และเทสิง่ปฏกูิลลงไปให้

น้ำาสกปรกและเพ่ือฝากความทุกข์โศกโรคภัย

ให้ไหลไปกบัสายน้ำา	เป็นอยา่งนีแ้ลว้จะมนีาง

นพมาศหรือไม่ก็ไม่สำาคัญหรอกนะคะ	เพราะ

เราทำาในส่ิงท่ีเป็นสิริมงคลกับตัวเอง	อิฉันหวัง

ว่าลอยกระทงปีน้ีทุกคนคงได้รับความสุขสนุก

สนานกันถ้วนหน้าทุกคนค่ะ	เย้ิฟเย้ิฟ	<3

“ต้นเหตุแห่งการลอย
กระทงอาจมีมูลฐาน
เป็นไปได้ว่า การลอย
กระทงเป็นคติของ
ชนชาติที่ประกอบ
ก สิกรรมซึ่ งต้ อง
อาศัยน้ำาเป็นสำาคัญ”
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เชฟเลือดไทยที่ดังมากในโลกนี้มีไม่กี่คน
แต่ละคนก็มีความดังไม่เท่ากัน บางคนอาจ
จะไปดังที่เมืองเดียว ขณะบางคนก็ประเทศ
เดียวนอกไทย ยิ่งที่ว่ามีดาวมิชลินประดับ 
เกียรติอยู่ด้วยแล้ว ก็มีคนเดียวเท่านั้นคือ

เจมส์ สีหบุตร

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ลูกครึ่งไทยลาวจากอุบลราชธานี เจ้าของร้านอาหารคอมมีส์

(Commis) เป็นร้านอาหารฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อร้านในภาษาของโลกแห่ง

การทำาอาหารฝรั่งเศส แปลว่า “เด็กฝึกงาน” ที่เลือกชื่อนี้ก็เพราะ

เขาเองคิดว่าเป็นเด็กฝึกงานตลอดชีวิตเพราะการเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด

เหมาะสมกับตัวเองดี และจากการพูดคุยกับเชฟหนุ่มอารมณ์ดีคนน้ี

ก็รู้สึกว่าเหมาะสมดีเช่นกัน แต่คำาว่า Commis นี้ ก็แปลว่าความ

มุ่งมั่นในภาษาฝรั่งเศสได้อีกด้วย เพียงไม่ถึง 1 ปีหลังจากที่เปิดร้าน 

ก็มีประธานาธิบดีบารัค โอบามา เป็นแฟนคลับ ได้รับดาวมิชลิน

ดาวแรกเมื่อปี 2010

James 
Syhabout
เชฟดาวมิชลินเลือดไทยคนเดียวในโลก

เจมส์ สีหบุตร

สิงห์ แมกกาซีน ได้มีโอกาสไปสนทนากับเขาครั้งแรกที่ร้าน

อาหารสุพรรณิการ์ทองหล่อ เป็นร้านอาหารไทยที่ดังมากในขณะนี้ 

อาหารอร่อย รสชาติแรงแต่กลมกล่อมในเวลาเดียวกัน เชฟเจมส์

เพิ่งเสร็จจากการจัดงานทำาอาหาร 7 คอร์สให้แก่ชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ผู้สนใจจะลองชิมอาหารฝีมือเขาที่จัดขึ้นเพียง 2 วันที่

โรงแรมโฟร์ซีซันส์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นการกลับมา

ประเทศบ้านเกิดเพียงครั้งที่ 2 ในเวลา 15 ปี มีหลายสิ่งหลาย 

อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปมากจนเขาจำาไม่ได้ แต่เขาก็สนุกสนานกับ

การผจญภัยไปในที่ต่างๆ เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารไทยที่

ทีมสิงห์พาไปลิ้มรสตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวข้างถนนยันร้านอาหารชั้นนำา

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เพื่ออนาคตของลูก เพราะเชื่อมั่นในตัวเขา เป็นการปูพื้นฐานอาชีพ

การทำาอาหารให้เขาเป็นอย่างดี จากนั้นก็ไปทำางานร้านอาหารอีก

หลายที่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้ง

ด้านการทำาครัว การบริหารคน การ

ต้อนรับแขก และแล้วเขาก็มาพบกับ

David Kinch เชฟระดับมิชลิน 2

ดาวท่ีซานฟรานซิสโก ช่วยสร้างร้าน

Manresa ขึ้นมาให้โด่งดังและเป็นผู้

ซึ่งขยายโลกเกี่ยวกับการทำาอาหาร 

ให้เขาได้รู้ว่าเชฟระดับโลกนั้นมี

โอกาสดีมากขนาดไหน ทำางานอยู่

ได้พักหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนให้

ไปฝึกงานที่ยุโรป เขาเขียนจดหมาย

แนะนำาตัวเองไปตามร้านต่างๆ และ  

ร้านไหนที่ตอบรับเขาก็ไปที่ร้านนั้นก่อน ก็กลายเป็นร้าน เดอ แฟท

ดั๊ก (The Fat Duck) ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นร้านติดอันดับท็อป 5

ล้วนแต่เป็นอาหารไทยทั้งสิ้นเขาสนุกกับการชิมรสชาติมาก

นั่งถกกับคู่หูอีก 2 คนที่มาด้วยกันว่า แต่ละคำาได้รสชาติอะไรบ้าง

จะได้รสพริกไทย ขิง ข่า ล้วนแต่

เป็นการเปิดโลกทัศน์เก่าสำาหรับ

เราชาวไทยแต่ใหม่สำาหรับเชฟหนุ่ม

คนนี้ ตื่นเต้นไปหมด ขอให้เลือก

จานโปรดมาหนึ่งจานก็ทำาไม่ได้

เพราะชอบทุกอย่าง

เจมส์ สมจิต สีหบุตร ถิ่นเกิด

อยู่อุบลราชธานี คุณแม่เป็นคนไทย 

คุณพ่อเป็นคนลาว ได้ย้ายถ่ินฐานไป

อยู่อเมริกาตั้งแต่เขาอายุเพียง 3 ปี

เรียกได้ว่าเป็นเด็กอเมริกันเต็มตัว

แล้ว แต่คุณแม่ก็สอนวัฒนธรรมไทย

รวมถึงภาษาไทยให้เขาตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่ไม่ได้อยู่เมืองไทย

และไม่ได้คลุกคลีกับคนไทย ก็ทำาให้เขาลืมภาษาไทยไปบ้าง ยังพอ

พูดได้อยู่แต่จะไม่สามารถเข้าใจทุกคำา ตอนอายุได้ประมาณ 7 ปี

พ่อแม่ก็เปิดร้านอาหารไทย มีคุณแม่ทำาอาหาร คุณพ่อดูแลหน้าร้าน

รับแขก เจมส์และน้องชายช่วยงานในครัว ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ก็จะไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเตร่แบบเด็กอ่ืนต้องมาช่วยงานที่ร้าน

ช่วยห่ันผัก เด็ดพริก และทุกอย่างท่ีได้รับมอบหมาย เขาจึงมีความ

คุ้นเคยกับงานครัวและงานทำาความสะอาดร้าน พอโตหน่อยก็ได้

นั่งคิดว่าจะทำาอะไรกับชีวิต ก็หนีไม่พ้นร้านอาหารเพราะเรียกได้ว่า

อยู่มาทั้งชีวิต เขาเลยเข้าเรียนที่ California Culinary Academy 

โรงเรียนสอนทำาอาหารชั้นนำาที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งมีค่าเรียนที่แพง

มากคอร์สเรียนแค่ 18 เดือนเท่านั้น แต่พ่อแม่ก็ยอมหาเงินมาจ่าย

ร้านที่ 4 ล่าสุดชื่อ The Dock ในตึกเก่าอายุ
กว่า 100 ปี เป็นที่เก็บของเก่าใกล้กับนํ้า

David Kinch เชฟระดับมิชลิน 2 ดาว 
แห่งร้านอาหาร Manresa

คอมมีส์ (Commis) ชื่อร้านในภาษาของ
โลกแห่งการทําอาหารฝรั่งเศส แปลว่า 
“เด็กฝึกงาน” ที่เลือกชื่อนี้ก็เพราะเขาเอง
คิดว่าเป็นเด็กฝึกงานตลอดชีวิตเพราะ
การเรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด เหมาะสมกับตัวเอง 
ดี แต่คําว่า Commis นี้ ก็แปลว่าความ 

มุ่งมั่นในภาษาฝรั่งเศสได้อีกด้วย
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ของโลกและก็ย้ายไปที่อื่นอีกตามประสาเด็กฝึกงาน

ที่กระหายความรู้ กระทั่งไปลงเอยที่ฝรั่งเศส ถือว่าไปหา

ประสบการณ์ ไม่ได้มีโอกาสไปฝึกงานเพราะภาษาไม่ได้

ก็เลยถือโอกาสกินอย่างเดียว ไปเข้าร้านดังของ Pierre 

Gagnaire และ Alain Ducasse จนถึงร้านคาเฟ่ 

ร้านทำาขนมปัง และร้านขนม เรียกว่าลองหมดทุกอย่างที่

ขวางหน้า เพราะเขาบอกว่าอาหารจะสามารถบอกลึกซึ้ง

ถึงวิญญาณของผู้ทำาได้เลย และเมื่อได้คุยกับเชฟด้วยอีกก็

จะรับรู้ถึงคนๆ นั้นได้เป็นอย่างดี เขาถือว่าเป็นการเรียนรู้

ที่ยิ่งใหญ่มาก อยู่ได้ 4 เดือนเงินก็หมด เป็นหนี้เครดิต

การ์ดกระจาย เขาจึงเตรียมตัวกลับบ้านไปทำางานหาเงิน

แต่ปรากฏว่า 2 วันก่อนบิน เขาได้รับอีเมลจากร้านอาหาร

เอลบูยี (El Bulli) ร้านอาหารที่ประเทศสเปน ซึ่งได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นร้านอาหาที่ดีที่สุดในโลกของปี 2002,

2006 - 2009 และเป็นที่ 2 ในปี 2010 (รองจาก Fat Duck) 

สามารถรับแขกได้เพียง 8,000 คนต่อปี เพราะเปิดเป็น

ฤดูแต่ได้รับการจองโต๊ะถึง 2 ล้านโต๊ะต่อปี ก็เลยมีเพียง

ไม่กี่คนที่ได้ลิ้มรสชาติอาหารพิเศษแนวสมัยใหม่แบบ

ทดลอง เจมส์บอกว่าทำางานหนักมาก เหมือนเรียนทหาร

อยู่กับเชฟอีก 30 คน ทำาอาหาร 30 ชุดต่อคืน เริ่ม 8 โมง

เช้า เสร็จงาน 4 ทุ่ม เป็นร้านที่ไม่มีเมนู คนที่ไปกินก็ต้อง

กินทั้ง 30 คอร์ส ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง อยู่ที่นั่น 7 เดือน

เพราะเปิดร้านตามฤดู พอ 6 เดือนเขาปิดร้านก็เลยกลับ

อเมริกา แต่เป็นที่ที่เขาได้ประสบการณ์มากที่สุด กลับมา

เข้าทำางานในร้านอาหารฝร่ังท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นเจ้าของ

นายใหญ่ก็บอกให้ทำาตามสบายตัดสินใจได้เอง แต่ขอให้

ตัวเลขได้ตามเป้า เป็นงานในฝันเลย แต่อยู่ได้ 2 เดือน

นายใหญ่ก็ออก คนที่มาแทนกลับไม่ยอมแบบคนเดิมแล้ว 

แม้เขาจะทำาตัวเลขให้ได้ตามเป้าก็ตาม ทะเลาะกันตลอด 

ทนอยู่ได้ 8 เดือนก็ออกและกลับไปหา David Kinch ซึ่ง

ได้งานใหม่เป็นการทำาฟาร์มผักเฉพาะส่งร้านอาหารระดับ

สูง ก็เลยได้รู้แหล่งหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีก จากนั้นไม่นาน

เขาจึงได้คิดถึงเรื่องที่จะทำาร้านอาหารของตัวเองเพราะ

ได้ประสบการณ์มามากแล้ว

ร้านอาหารคอมีส์เปิดทำาการในปี 2009 มีที่นั่ง 28 ที่ 

เปิดเฉพาะตอนเย็น ไม่มีเมนูทำาอาหาร ให้ลูกค้าทาน 14 

คอร์ส เปิดในถิ่นที่ยังไม่มีร้านอาหารระดับดีของฝรั่งเศส 

มาเปิด แรกๆ ก็ไปช้าหน่อย แต่ด้วยความอร่อยกับราคา

ที่เหมาะสม ก็เลยได้รับการบอกแบบปากต่อปาก เพียง

9 เดือนหลังจากเปิดร้าน ก็ได้รับการแจ้งมาว่าเขาจะได้รับ
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ที่มาภาพ: 
http://gallivant.com/scarf/commis/ 
http://www.yelp.com/biz/the-dock-oakland-3 
http://www.manresarestaurant.com/
http://mywhittleadventures.blogspot.com/2012/01/le-cordon-bleu.html
http://www.thefatduck.co.uk/
http://www.hungryhoss.com/2012/04/gaya-rive-gauche-par-pierre-gagnaire.html
http://www.alain-ducasse.com/en
http://inspiredlifeandhome.blogspot.com/2011/08/ode-to-el-bulli.html
http://insidescoopsf.sfgate.com/blog/2014/01/06/james-syhabout-fuels-the-restaurant-boom- 
        in-oakland-at-box-bells/
http://www.stevekepple.com/

California Culinary Academy โรงเรียนสอนทำา
อาหารชั้นนำาที่ซานฟรานซิสโก
ร้าน เดอ แฟท ดั๊ก (The Fat Duck) ที่อังกฤษ ซึ่งเป็น
ร้านติดอันดับท็อป 5 ของโลก
“GAYA“ ร้านดังของ Pierre Gagnaire
เชฟ Alain Ducasse
ร้านอาหารเอลบูยี (El Bulli) ร้านอาหารที่ประเทศสเปน 
ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกของปี 
2002, 2006-2009 และเป็นที่ 2 ในปี 2010

01

02

03
04
05
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

ดาว 1 ดาวของมิชลิน ซึ่งตอนแรกเขานึกว่ามีคนอำา เพราะปกติ

ร้านจะต้องเปิดมาอย่างน้อย 1 ปีถึงจะได้รับการพิจารณา แต่เขา

มาทราบทีหลังว่ามีคนจากสถาบันแอบมากินที่ร้านเขาถึง 3 คน

ต่างก็คงเห็นพ้องด้วยกันหมด ถึงได้พิจารณาให้เป็นพิเศษ เขาก็

ดีใจสุดๆ เป็นของธรรมดา แต่การเก็บดาวไว้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย

เพราะมีร้านในแถบเดียวกันที่ได้ไป 1 ปีแล้วไม่ได้รับการให้ต่อ จึง

เหลือร้านเขาร้านเดียวตอนน้ี 

เจมส์มีร้านอาหารอยู่ทั้งหมด 4 ร้าน ร้านที่ 2 เป็นร้านไทย

ร้านเดิมของครอบครัว แต่คุณแม่ทำาไม่ไหวแล้ว และอยากกลับมา

อยู่ที่อุบลฯ เขาเลยรับช่วงต่อ และเปลี่ยนชื่อเป็นร้าน 

Hawker Fare ที่แปลว่า รถเข็นขายอาหารที่เข็นไป

ไปตามที่ต่างๆ เสิร์ฟอาหารไทยรสชาติเผ็ดตาม

ตำารับเดิม ในบรรยากาศแบบฮิบฮอบ สบายๆ 

ตามแบบฉบับที่เจ้าของเติบโตมา ตอนนี้ฝรั่งเขา

นิยมกินอาหารรสชาติแท้เผ็ดถึงไหนถึงกัน การ

มาเมืองไทยคร้ังน้ีเพ่ือมาเรียนรู้จากต้นตำารับด้วย

เพราะหลังจากที่เปิดร้านมาแล้วได้ 3 ปี เขาได้

คิดว่ามันยังขาดอะไรอยู่ ก็เลยเป็นการกลับมาเยือน

บ้านเกิดยาว 1 เดือน กลับไปเยี่ยมญาติทางแม่ที่

อุบลฯ และท่องทางเหนือกับทีมงานที่บินมาสมทบอีก 

รวมทั้งนักเขียนและช่างภาพเพื่อโครงการทำาหนังสือ Cook Book

อีกด้วย ร้านที่ 3 ชื่อร้าน Box & Bells เปิดเมื่อปีที่แล้ว เป็นร้าน

อาหารสไตล์อเมริกัน กินง่ายกินอิ่มเน้นเนื้อหนัง และอาหารจาน

เล็กเพื่อกินเป็นกับแกล้มเหล้า มีทั้งเมนูเครื่องดื่ม และเมนูอาหารที่

หลากหลาย แต่งร้านออกแนวสมัยใหม่อยู่ในย่านเก๋ที่กำาลังมาแรง

ร้านที่ 4 ล่าสุดชื่อ The Dock เปิดเมื่อเดือนที่ผ่านมาในตึกเก่า

อายุกว่า 100 ปี เป็นที่เก็บของเก่าใกล้กับนำ้า มีวิวเป็นเรื่องของ

การขนส่งทางนำ้า เสิร์ฟเบียร์จากโรงเบียร์ขนาดเล็กที่เพื่อนเขาทำา

อยู่ในตึกเดียวกันและเหล้าอื่นๆ แบบเต็มรูปแบบ

หนุ่มเลือดไทยคนนี้ได้แสดงถึงความมุ่งมั่น และการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง เขาบอกว่า ภริยาของเขาเคยขอให้หยุดการขยาย

กิจการไปชั่วคราวก่อน เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับลูกสาวอายุ 3 ขวบ

และลูกชายอายุ 1 ขวบในตอนเด็ก และเจมส์ก็ได้เชื่อว่าเมื่อนำ้าขึ้น

ก็ควรจะรีบตัก โอกาสมันจะมาเมื่อตอนที่มันมา ตอนนี้เขาก็เปิด 

4 ร้านแล้วภายในเพียง 5-6 ปี ก็พอจะอิ่มตัวได้ชั่วคราว มีเวลาให้

ลูกและมีเวลาเสริมฐานทั้ง 4 ร้านให้แข็งแกร่ง เพราะสิ่งที่เขาทำา

ก็เพื่อลูกๆ และครอบครัวต่อไปในอนาคต เขาพูดทิ้งท้ายไว้ก่อน

ที่จะลาไปจับรถทัวร์ที่บขส. ไปเที่ยวพัทยา 1 คืน ก่อนจะบินกลับ

อเมริกาไปเจรจาเร่ืองร้านอาหารต่อ

สนใจติดตามดูเจมส์ได้ที่: http://instagram.com/james

syhabout และ https://twitter.com/GhostRidingOAK

เพียง 9 เดือนหลังจากเปิดร้าน
ก็ได้รับการแจ้งมาว่าเขาจะได้
รับดาว 1 ดาวของมิชลิน ซ่ึง
ตอนแรกเขานึกว่ามีคนอำา 
เพราะปกติร้านจะต้องเปิด 
มาอย่างน้อย 1 ปี

ร้านที่ 3 ชื่อ Box & Bells เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกัน 
แต่งร้านออกแนวสมัยใหม่อยู่ในย่านเก๋ที่กำาลังมาแรง
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

คืนความสุข
ให้คนกินกะทิ

ก่อนหน้านี้ “สุขภาพดีมีเคล็ดลับ” เคยเสนอเรื่องไขมันในแง่มุมที่ไม่ใช่ตัวร้ายมาแล้ว ครั้งนี้
ขอเสนออีกอย่างที่ถูกผู้บริโภคมองเป็นตัวร้ายเช่นกันนั่นคือ กะทิ น้ำาขุ่นข้นสีขาวรสหวาน
มัน พบได้ในเมนูเด็ด ผัดไทย แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น ซึ่งตอนกินก็มีความสุขดีหรอก แต่
พอกินเสร็จดันรู้สึกผิดซะง้ัน กลัวอ้วน กลัวคอเลสเตอรอล แย่จริงที่มันเป็นของโปรดที่ไม่
อยากจะเลี่ยงเลย อาหารไทยแสนอร่อยส่วนมากก็มีกะทิผสมแทบทั้งนั้น ทั้งรักทั้งชังอย่างนี้

คนชอบกินกะทิจะทำาอย่างไรดี อยากกินแบบแฮปปี้ไม่อยากอดซะทีเดียว

เรียบเรียง: ศิกานต์
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 เราอยา่เพิง่หวาดกลวักะทกินัขนาดนัน้ 

หลายคนรู้แล้วว่ากะทิทำาจากมะพร้าว เป็น

กรดไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่ง เลยฟันธงไปว่า

มีแต่โทษ ทำาให้เกิดโรคนั้นนี้มากมาย ทว่า

สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปก็คือ “กะทิ” เป็น

อาหารจากภมูปิญัญาชาวบา้นทีอ่ยูคู่ค่นไทย

มานาน กนิรว่มกบัอาหารทัง้คาวและหวาน 

สงัเกตวา่คนสมยักอ่นกลับไมค่อ่ยอ้วน แถม

ยังร่างกายแข็งแรง แม้แต่ในประเทศที่นำา

มะพรา้วมาทำาอาหารหลกัทัง้ในรปูแบบของ

กะทแิละน้ำามนัมะพรา้ว อยา่งศรลีงักา เกาะ

แปซฟิคิ หรอือเมรกิากลาง กลบัปรากฏสถติิ

โรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนัในเปอรเ์ซน็ตต์่ำา

 ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรม

อนุรักษ์และพัฒนาน้ำามันมะพร้าวแห่งประเทศ

ไทย อธบิายไวใ้นบทความ “มาใชก้ะทแิทน

นมกันเถอะ” กะทิประกอบด้วยกรดไขมัน

ขนาดปานกลางทีส่ามารถยอ่ยงา่ย เมือ่กนิ

เข้าไป จะไปเผาผลาญเป็นพลังงานอยู่ใน

ตบั ไมต่กคา้งเกาะตวัตามเสน้เลอืด ดงันัน้

แม้กะทิจะมีไขมันอิ่มตัวสูง แต่เป็นชนิดที่

เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็ว ร่างกายนำาไป

ใช้ได้ทันที ทั้งช่วยกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้

ทำางานดีขึ้น ส่งผลดีกับการเผาผลาญและ

ยอ่ยสลายไขมนัท่ีรา่งกายสะสมไวก้อ่นหนา้

กลายเปน็คำาตอบใหค้ำาถามทีว่า่ ทำาไมกะทิ

หรือน้ำามันมะพร้าวจึงช่วยให้ลดน้ำาหนักได้

สังเกตว่าช่วงน้ีกระแสกินน้ำามันมะพร้าวกำาลัง

มาแรง ก็ด้วยเหตุผลนี้นั่นเอง

 นอกจากนี้ ห่วงโซ่กรดไขมันกลางใน

กะทยิงัประกอบดว้ยกรดลอรกิ มคีณุสมบัติ

ช่วยต้านไวรัส ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกัน

จุลินทรีย์ และต้านเชื้อรา สามารถช่วย

กระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัในชวีติประจำาวนัให้

ทำางานได้ดี ขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือก

สำาหรับผูแ้พอ้าหารทีม่สีว่นผสมของแลคโตส

หรือนมจากสัตว์ เพราะสามารถใช้กะทิมา

ประกอบอาหารคาวหวานแทน  

 จากข้างต้น หลายคนคงโห่ร้องในใจ

และคดิวา่ตอ่ไปฉนัจะกนิกะทอิยา่งเตม็ทีไ่ด้

แลว้ใชไ่หม ขอบอกวา่ ใจเยน็ไวก้อ่น การกนิ

กะทิให้ได้ประโยชน์แท้จริง ต้องพิจารณา

ทีค่ณุภาพของกะท ิและเมนทูีม่กีะทเิปน็สว่น

ประกอบด้วย จำาพวกของหวานที่หนักแป้ง

และน้ำาตาล บัวลอย ลอดชอ่ง ไอศกรมีกะท ิ

หรือแกงกะทิทั้งหลายที่มีหมูสามชั้นไขมัน

ลอยฟ่อง หากกินแบบไม่ยั้งก็จะกลายเป็น

อ้วนเพราะแป้ง น้ำาตาล และไขมันที่สลาย

ยาก จะมาโทษวา่เป็นเพราะกะทิอย่างเดยีว

คงไม่ยุติธรรม  

 วันน้ีเรานำาประโยชน์ของกะทิมาบอกต่อ

เพ่ือให้ผู้รักกะทิได้เห็นว่ามันไม่ได้มีแต่โทษ 

ไม่จำาเป็นต้องหลีกเลี่ยงอย่างสิ้นเชิง กินได้

อยา่งมคีวามสขุ แตท่กุอยา่งตอ้งอยูใ่นความ

พอดี ไมม่ากหรอืนอ้ยไป การกนิทีม่คีวามสขุ

โดยไมท่ำาใหร้า่งกายเปน็ทกุข ์จงึจะเรยีกวา่

เป็นความสุขในการกินอย่างแท้จริง

“กะทิประกอบด้วยกรด
ไขมันขนาดปานกลางที่

สามารถยอ่ยงา่ย เมือ่กนิ
เข้าไปจะไปเผาผลาญเป็น
พลังงานอยู่ในตับ ไม่ตก
ค้างเกาะตัวตามเสน้เลอืด 
ดังนั้นแม้กะทิจะมีไขมัน
อิ่มตัวสูง แต่เป็นชนิดที่

เปลีย่นเปน็พลงังานไดเ้รว็
ร่างกายนำาไปใช้ได้ทันที”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.gotoknow.org/posts/481082
www.gotoknow.org/posts/296997
www.anan4you.com/webboard/viewtopic/7
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด         

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ เชฟอาร์ต 

ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ เจ้าของเมนูเด็ด

ประจำาแมกกาซีนของเราขอนำาเสนอเมนู 

Canape สำาหรับงานปาร์ตี้เล็กๆ พร้อม 

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เราลองมาดูกันว่า

มีวิธีทำาและส่วนประกอบอะไรบ้าง

หอยนางรมอบชีส

ส่วนผสมและเครื่องปรุง

 - หอยนางรมสด

 - ครีมสด 1/4 ถ้วย

 - ผักโขมสับ 4 ช้อนโต๊ะ

 - เกลือป่นนิดหน่อย ประมาณ 1/4 ช้อนชา

 - Cheddar Cheese  ขูดฝอย  1/4 ถ้วย

 - Mozzarella cheese  ขูดฝอย  

     1/2 ถ้วย

วิธีทำ 

ผัดผักโขมกับเครื่องปรุงทั้งหมดเข้าด้วยกัน

จากนั้น  นำ ไปวางบนเปลือกหอยนางรม 

โรยหน้าด้วยชีสขูด จากนั้นนำ เข้าเตาอบ

อบจนชีสละลายกลายเป็นสีเหลืองทอง      

หอยลายเนยกระเทียม

ส่วนผสมและเครื่องปรุง

- เนยสด (จืด) 3 ช้อนโต๊ะ วางไว้ในอุณหภูมิ    

ห้องจนนิ่ม  

- พาสเล่ย์สดสับละเอียด  1.5 ช้อนโต๊ะ

- กระเทียมสับ 1.5 ช้อนโต๊ะ

- ไวน์ขาว 2 ช้อนโต๊ะ

- เกลือป่นนิดหน่อย ประมาณ 1/4 ช้อนชา

- พาร์เมซานชีสขูด 1/4 ถ้วย

วิธีทำ 

ผัดหอยลายแล้วเฟรมด้วยไวน์ขาว ปรุงรส

ด้วยเกลือ พริกไทย และเนย คลุกให้เข้ากัน

แล้วตักวางไปบนขนมปังที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ 

ขูดชีสโรยบนเนื้อหอยลายแล้วนำ เข้าเตาอบ

เห็ดย่างข้าวโพดกับ

แอนโชวี่มายองเนส

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง

- เห็ดเข็มทอง 100 กรัม

- ข้าวโพดหวาน 2 ช้อนโต๊ะ

- แอนโชวี่สับ 1 ช้อนชา

- มายองเนส 2 ช้อนโต๊ะ

- น้ำ มะนาว 1 ช้อนชา

วิธีทำ 

นำ เห็ดไปย่างไฟจนเห็ดเป็นสี

เหลืองทองแล้วพักไว้ ผสมส่วน

ผสมที่เหลือเข้าด้วยกันแล้วนำ 

เห็ดลงไปคลุกให้เข้ากัน จากนั้น

ตักวางบนขนมปังย่าง
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ความรู้ทั่วไป / สิงห์รักษ์โลก

(Carbon-neutral Man)

คนหัวใจ
ไร้คาร์บอน

เร่ือง: อ.สิงห์ อินทรชูโต และ รัตนาวรรณ ม่ังค่ัง

		 เราทราบกนัดวีา่	ทกุวนันีท้ัว่โลกกำาลงั

ประสบปญัหาสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง

จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น	(Climate	Change)	

หรือที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า	“ภาวะโลกร้อน”	

(Global	Warming)	ทีเ่ป็นสาเหตขุองน้ำาแขง็

ขั้วโลกละลาย	ระดับน้ำาทะเลสูงขึ้น	บางที่

น้ำาท่วม	บางท่ีแห้งแล้ง	สัตว์บางชนิดสูญพันธ์ุ

โดยเฉพาะบา้นเรา	มรีายงานวา่เปน็ประเทศ

ทีเ่สีย่งตอ่การไดร้บัผลกระทบจากภาวะโลก

ร้อนเป็นลำาดับที	่9	ของโลก1	ซึ่งตอนนี้ก็เริ่ม

เห็นชัดเจนขึ้น	จากการท่ีฝนตกทิ้งช่วงและ

กระจายไมส่ม่ำาเสมอ	ทำาใหผ้ลผลติของภาค

เกษตรกรรมลดลง	 เกิดปัญหาการระบาด

ของโรคและศัตรูพืช	 รวมทั้งเกิดภัยจาก

ธรรมชาติให้เห็นบ่อยขึ้น

  ปญัหาภาวะโลกรอ้นเกดิจากการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจก	 อันเนื่องมาจากกิจกรรม

การผลติ	การใชส้นิคา้และบรกิารเพ่ือความ

สะดวกสบายในการดำารงชวีติของเรา	มีกา๊ซ

เรือนกระจกที่สำาคัญ	6	 ชนิดที่ปล่อยออก

มาในปริมาณมากหรือมีความรุนแรงสูง	

ได้แก่	คาร์บอนไดออกไซด์	มีเทน	ไนตรัส

ออกไซด์	ไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน	เปอร์ฟลู

โอโรคารบ์อน	และซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลอูอไรด	์

ซึง่มแีหลง่ปลอ่ยสำาคญัมาจากภาคการผลติ

พลังงาน	ภาคการขนส่ง	ภาคอุตสาหกรรม	

และภาคเกษตรกรรม

โลกร้อนเพราะคนปล่อยคาร์บอน แล้วคนหัวใจไร้คาร์บอนหรือ Carbon-neutral man เป็นอย่างไร

1Harmeing,	Sven	and	David	Eckstein	(2012)	Global	Climate	Risk	Index	2013,	Germanwatch:	Bonn,	p.6.

  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของผลิตภัณฑ ์ (พิจารณา
ครอบคลุมการผลิตวัตถุดิบ	 การผลิต

ผลิตภัณฑ	์ บรรจุภัณฑ	์ การกระจายและ

จำาหนา่ยผลติภณัฑ	์การใชง้านหรอืบรโิภค	

การจดัการของเสยีหลงัหมดอาย	ุตลอดจน

การขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน)

1     ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร (พิจารณากิจกรรม
ขององค์กรตั้งแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยตรงจากการผลิตพลังงานไอนำ้า	 การ

ขนส่งภายใน	 การใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

ภายนอก		และอืน่ๆ	เชน่	การผลติหรอืขนสง่

วตัถดุบิ	การเดนิทางตดิตอ่ธรุกจิ	เปน็ตน้)

2     ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของโครงการ (พิจารณาปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เช่น	การใช้

ระบบกา๊ซชวีภาพในฟารม์สกุร	การปลกูปา่

การผลิตพลังงานจากแสง	 ลม	หรือ	 น้ำา	

เป็นต้น)	

3

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรียกว่า คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon footprint)

ซ่ึงสามารถประเมินได้หลายรูปแบบ คือ
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เม่ือมีคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ก็มีคาร์บอน

เครดิต (Carbon  Credit) แล้วมัน

คืออะไรล่ะ 
คาร์บอนเครดิต หมายถึง ปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการ

ดำาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก หรือค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดลง

เมื่อเทียบกับก่อนและภายหลังการดำาเนิน

โครงการนั่นเอง โดยคาร์บอนเครดิตจะมี

การซื้อขายกันในตลาดคาร์บอน (เหมือน

ตลาดหุ้นยังไงยังงั้น) 

ภาพตวัอยา่งโครงการลดการปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกด้วยระบบก๊าซ

ชีวภาพ (คาร์บอนเครดิต)

  กิจกรรมในชีวิตประจำาวันของมนุษย์

เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนยามเช้า อาบน้ำา แต่งตัว 

รบัประทานอาหารเชา้ การเดนิทาง ทำางาน 

ใชล้ฟิท ์เปดิแอร ์ใชค้อมพวิเตอร ์ใชก้ระดาษ 

รบัประทานชา-กาแฟ กลบับ้าน ดูทีว ีซกัผา้

รีดผ้า ปรุงอาหาร ทิ้งของเสีย เศษอาหาร

และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน หรือ

ของเสียที่ต้องการการกำาจัดในขั้นสุดท้าย 

จนกระทัง่นอนหลบัอีกครัง้ ทุกกจิกรรมลว้น

แต่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งสิ้น เพราะการผลิตสินค้าและบริการทุก

ชนิดต้องอาศัยพลังงานและเกิดของเสียขึ้น

แทบจะทุกกระบวนการ แม้แต่อาหารที่เรา

เลือกกิน ทราบหรือไม่ว่า ระหว่างดื่มกาแฟ

กบัชา ระหวา่งกนิเนือ้ววักบัเนือ้หม ูระหวา่ง

ดื่มน้ำาส้มกับน้ำาแอปเปิล ระหว่างเดินทาง

ดว้ยรถโดยสารประจำาทางกบัรถยนตส์ว่นตวั

ทางเลือกไหนจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มากกว่ากัน...กาแฟสูงกว่าชา 2 เท่า เนื้อวัว

สูงกว่าเนื้อหมู 2 เท่า ส่วนน้ำาแอปเปิลสูง

กว่าน้ำาส้ม 2 เท่า

  ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจาก

กิจกรรมในชีวิตประจำาวันของเรา สามารถ

คำานวณได้ง่ายมากด้วยการใช้ “เครื่องมือ

คำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของไทย” เพียง

กรอกขอ้มลูจำานวนผูพ้กัอาศยัในบา้น มกีาร

ใช้งานหลอดไฟ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 

เครือ่งซกัผา้ ทวี ีกีช่ัว่โมง เดนิทางไปทำางาน

ระยะทางเท่าไหร ่ใชล้ฟิท์หรอืไม ่กนิอาหาร

และเครือ่งดืม่อะไรบา้ง แลว้ App นีจ้ะช่วย

คำานวณว่าท่านได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปีละกี่ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg 

Carbon Equivalent) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคน

ไทยจะอยู่ที่ 5.3 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี คิดเป็นอันดับที่ 86 ของโลก 

(ข้อมูลปี 2548)

  การช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสามารถทำาได้ง่ายมาก เช่น 

การกินข้าวให้หมดจาน ดื่มน้ำาให้หมดแก้ว

ซื้อของไม่รับถุง เดินทางด้วยรถโดยสาร

ประจำาทางหรอืรถไฟฟา้ กนิเนือ้สตัวน์อ้ยลง

กินผักให้มากขึ้น ปิดไฟ ปิดหน้าจอคอมฯ 

เมื่อไม่ใช้งาน เดินขึ้นลงบันไดแทนใช้ลิฟท์ 

จะชว่ยลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ได้บางส่วน แต่ไม่ได้ท้ังหมด แต่หากคุณ

ตอ้งการเปน็ “คนไรค้ารบ์อน” จะตอ้งชดเชย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

สามารถจดัซือ้คารบ์อนเครดติจากโครงการ

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตา่งๆ เพือ่จะ

ชดเชยปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใน

ชีวิตประจำาวันของเราให้เป็นศูนย์ (Carbon

neutral)2 การซื้อคาร์บอนเครดิตจะเป็น

แรงผลักดันให้มีการดำาเนินโครงการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น เช่น ฟาร์ม

สุกรท่ีเคยปล่อยมูลสุกรลงแหล่งน้ำาสาธารณะ

กจ็ะรวบรวมเขา้สูร่ะบบกา๊ซชวีภาพ จะเปน็

การช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลงได้ในภาพรวม

2สามารถดำาเนินการจัดซื้อคาร์บอนเครดิต: คุณอโณทัย สังข์ทอง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 โทร 02-141-9831 อีเมลล์ anothai@tgo.or.th

ประเทศไทยเสีย่งต่อ
การได้รับผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน
เป็นลำาดับท่ี
ของโลก 9 

โครงการก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ (วีระชัย

ฟาร์ม) ติดตั้งระบบบำาบัดน้ำาเสียจากน้ำาเสียของ

ฟาร์มสุกร เพื่อนำาก๊าซมีเทนไปใช้ผลิตไฟฟ้าและ

ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าภูมิภาค

อยากทราบหรือไม่ว่าตัวท่านปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่

http://carbonmarket.tgo.or.th/car-
bonfootprint/thai/index.php
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

 อีกไม่กีวั่นจะย่างเข้าสู่เดือนแห่งความสุขกันอีกแล้ว เป็นอีกหน่ึงเดือน

ท่ีเราจะต้องออกไปตามล่าหาของขวัญให้กับญาติๆ เพ่ือนๆ รวมท้ังของขวัญ

จับสลากของออฟฟิศ จะว่าสนุกก็สนุก จะว่าปวดหัวก็ปวดหัวเพราะต้องเลือก

เยอะแยะมากมาย ย่ิงพอได้ของมาแล้วก็ไม่รู้จะห่อของขวัญยังไงดี

 DIY ฉบับน้ี มีวิธีการห่อกล่องของขวัญสไตล์ญ่ีปุ่น และไอเดียสำาหรับ

ตกแต่งกล่องให้ดูพิเศษ สมกับเทศกาลแห่งความสุข รับรองว่าโดนใจ

ท้ังคนให้และคนรับค่ะ

ห่อของขวัญ
ส่งความสุข
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1

2

2

เว�นประมาณ
2-3 ซม.

พับกระดาษ
เข�าด�านใน

พับกระดาษ
ข�้นมา

6

6

พับกระดาษ
เข�าด�านใน

3

ดูให�สันกระดาษ
ตรงขอบกล�องตรงกัน

พับกระดาษ
ข�้นมา

7

ดูให�สันกระดาษ
ตรงขอบกล�องตรงกัน

พับกระดาษ
ข�้นมา 9

พับเก็บขอบกระดาษ แล�วติดเทปให�เร�ยบร�อย

A
B

A

A

B

B

B

A

A

B

B

ความกว�าง
2B + 2A

ความยาว
3B + 2A

5

ดูให�สันกระดาษ
ตรงขอบกล�องตรงกัน

พับกล�องข�้นมา
และพับลงไปอีกด�าน

8

พับกระดาษเข�าด�านใน
ให�สันกระดาษตรงขอบ

กล�องตรงกัน

พับกระดาษข�้นมา

4

พับสันตรง
ขอบกล�อง

วางกล�องกระดาษให�ขนาน
กับเส�นทแยงมุม

แถมท้ายด้วยไอเดียการตกแต่งกล่องของขวัญแบบเก๋ๆ ค่ะ ลองทำากันดู 

นะคะ แล้วอย่าลืมใส่ความสุขลงไปด้วย ขอให้มีความสุขกับการ “ให้” นะคะ

วิธีห่อกล่องแบบญี่ปุ่น

หรือดูวิธีห่อได้จากลิงค์นี้ เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ดูเข้าใจง่ายค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=dMqmvWjePSQ

ไอเดียตกแต่งกล่องของขวัญ
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แนะนำ�

แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> Good Bye Lenin 

หนังขำ�ขันสัญช�ติเยอรมัน 

นาฎกรรมโขน ศิลปะการแสดงช้ันสูง กลับมาอีกคร้ังในโขนพระราชทาน

ชุดใหม่ ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ เรื่องราวกล่าวถึงการศึกระหว่างฝ่าย

พระรามและทศกัณฐ์ ครั้งนี้ อินทรชิต บุตรของทศกัณฐ์และนางมณโฑได้รับ

คำาส่ังให้เป็นผู้นำาทัพสู้ศึก อินทรชิตมอบหมายให้วิรุญมุขออกรบแทนไปพลาง

ก่อน ส่วนตนรีบไปชุบศรนาคบาศ เรียกพญานาคขึ้นมาคายพิษใส่ศร แม้จะ

ถูกขัดขวางจากชามพูวราช ทหารเอกฝ่ายพระราม แต่ศรก็ยังคงพิษร้ายอยู่

นั่นเอง ขณะที่วิรุญมุขคุมกองทัพรบกับพระลักษมณ์ อินทรชิตได้ขึ้นไปซ่อน

บนท้องฟ้า แผลงศรลงมาเป็นนาคมัดพระลักษมณ์และไพร่พลฝ่ายพระราม

จนสลบ พระรามทราบเรื่องจึงได้แก้ไขด้วยการแผลงศรเรียกพญาครุฑมา

ขับไล่นาคไปจนหมดสิ้น ติดตามรับชมเรื่องราวทั้งหมดได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 5 

ธันวาคม 2557 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซื้อบัตรได้

ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา  

ภาพยนตร์เก่าตั้งแต่ปี 2003 เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยดู 

หรืออาจจะเคยแล้วแต่นานมากจนจำาเนื้อหาไม่ได้ เราจะขอนำา

กลับมาเสนอใหม่ เพราะชื่นชอบความแยบยลในการถ่ายทอด

เร่ืองราวทางการเมืองของเยอรมนีสมัยท่ียังแบ่งเป็นฝ่ังตะวันออก

และตะวันตก ผ่านความรักผูกพันของครอบครัวหนึ่งที่มีทัศนะ

ทางการเมืองแตกต่าง  แต่ไม่ลืมท่ีจะดูแลความรู้สึกซ่ึงกันและกัน

เมื่อคุณแม่ที่ศรัทธาพรรคสังคมนิยมสุดโต่งนอนป่วยไม่รู้โลก

ภายนอกอยู่หลายเดือน พอต่ืนข้ึนมาก็หารู้ไม่ว่าเยอรมนีได้รวม

ประเทศเป็นหน่ึงเดียวไปแล้ว กลายเป็นหน้าท่ีของลูกชายท่ีต้อง

แต่งเร่ืองหลอกแม่ให้เช่ือว่าเยอรมนีฝ่ังตะวันออกยังรุ่งโรจน์อยู่ 

เพราะกลัวว่าแม่จะหัวใจวายในความเปล่ียนแปลง สารพัดความ

พยายามของลูกชายสร้างความน่ารักขบขันให้เร่ืองราว ใครไม่มี

แบคกราวด์เร่ืองกำาแพงเบอร์ลินก็สามารถดูเข้าใจได้ไม่ยาก

Live >> โขนพระราชทาน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน น�คบ�ศ
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ศิลปินไทยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศด้านประติมากรรมในงาน Art Prize 2011

ท่ีอเมริกา งานประกวดแข่งขันศิลปะท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลก หน่ึง สันติ พิเชฐชัยกุล

สนใจงานป้ันต้ังแต่ 4 ขวบและก้าวเดินบนเส้นทางสายน้ีมาโดยตลอด ด้วยฝีมือ

ของเขาทำาให้มีงานเข้ามาไม่ขาดสาย แต่เขาก็ไม่หยุดแค่ในประเทศ ส่งผลงาน

เข้าประกวดในงาน Art Prize ปี 2010 ด้วยจุดเด่นของงานป้ันท่ีเสมือนจริงราว

มีชีวิตจิตใจ รูปป้ันเหมือนหลวงปู่เล่ือนฝีมือของเขาจึงเป็นท่ีฮือฮา ใครๆ ต่างก็

คิดว่าเขาใช้คนจริงมาแสดงเป็นรูปป้ัน กระท่ังในปีถัดมาเขาป้ันรูปเหมือนเจอรัล

อาร์ ฟอร์ด จนสามารถคว้าอันดับ 1 ของงานประเภทประติมากรรมท้ังหมด

ได้สำาเร็จ นับเป็นอีกศิลปินไทยท่ีระดับโลกยอมรับ ติดตามเร่ืองราวและผลงาน

อ่ืนๆ ของเขาได้ท่ี  WWW.SUNTIWORLDART.COM 

ผลงานจากปลายปากกาของ

ชูเกียรติ ฉาไธสง นักเขียน คอลัมนิสต์

นักแต่งเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง ใช้ถ้อยคำา

ร้อยเรียงสละสลวยสร้างสรรค์มโนภาพ

ประพันธ์สารคดีกึ่งเรื่องเล่าที่ปูร้าน

เหล้าเป็นฉากหลัง ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งสุขซึ้งและโศกนาฏกรรม เค้าโครงจาก

เร่ืองจริงท่ีผู้เขียนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง ในบางเร่ืองก็มีบทสรุปทีแ่ตกต่าง

อย่างส้ินเชิงกับบรรยากาศร่ืนรมย์ในวงสังสรรค์ การสนทนาเล็กๆ ในร้านเหล้า

จึงกลายมาเป็นจุดรวมเร่ืองราวหลายหลาก สะท้อนภาพสังคมไทยต้ังแต่หน่วย

ใหญ่คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปถึงหน่วยย่อยอย่างครอบครัว บรรจุ

รวมเป็นรสชาติของชีวิตคน เป็นการเรียนรู้เรื่องราวของคนอีกทางหนึ่ง

สหภาพดนตรี

30+แล้วไง 

ซงิเกลิใหมจ่ากอีฟ๊ ศริะฉายา

เพลงเร็วจังหวะสนุกสนานที่ 

ได้แรงบันดาลใจจากดนตรี

กลิ่นอาย Black Music ที่อี๊ฟ

ช่ืนชอบ เนื้อเพลงจะพูดถึง

มุมมองที่ใครๆ ต่างมองว่า

ผู้หญิงที่อายุขึ้นเลขสามกับการมีแฟนเด็ก เป็นสิ่งที่ดูจะไม่

เข้ากัน แต่กลายเป็นว่าจริงๆ แล้วเด็กสมัยนี้ดูจะชอบสาว

อายมุากกวา่ เพราะไมง่อแง แถมชว่ยดแูลไดด้อีกีดว้ย อายุ

เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น

ไม่อยากจะพูดมาก 

ซิงเกิลแรกจาก Shine เพลงที่

ใช้ซาวด์ยุค 80 ผสมกับความ

ทนัสมยัของซาวด ์Electronic 

ของยคุนีอ้อกมาไดอ้ยา่งลงตวั 

เพลงนี้ Shine ได้ Produce 

ร่วมกับ Chris Craker ที่ 

Karma Sound Studio สตูดิโอระดับโลกที่มีศิลปินต่างชาติ

ชัน้นำามาอดัเสยีงมากมาย เรือ่งราวของเพลงเกีย่วกบั ถา้เรา

พยายามตอ่สูก้บัความรกัจนถงึท่ีสดุแลว้ ถา้มันไม่ไหวเราก็

หยดุแลว้เริม่ตน้ใหม ่อยา่ไปคดิวา่รกัเปน็สิง่ไมด่ ีสกัวนัหนึง่

เราอาจเจอคนทีเ่ขา้ใจเรา ทกุสิง่ทกุอยา่งมนัเปน็เชน่นัน้เอง 

อ๊ีฟ ศิระฉายา  ลกูสาวของคณุเศรษฐา และคณุอรัญญา

ศิระฉายา เธอคือพิธีกรรายการเกี่ยวกับสุขภาพ มีบทบาท

การแสดงละครเวที และอีกสิ่งที่เรียกได้ว่า ลูกไม้หล่นไม่

ไกลตน้ นัน่คอืการรอ้งเพลงทีเ่ธอรกั วนันี ้เธอพรอ้มแลว้กบั

Single เดี่ยวที่เป็นตัวของเธอเองมากที่สุด  

Shine แต่งเพลงนี้เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ถึงเวลาแล้วที่ทุกคน

จะได้สนุกสนานกับเพลงน้ี

ติดตามความเคล่ือนไหวอัพเดตเร่ืองราวของศิลปินในค่าย 

“สหภาพดนตรี” ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่   https://www.

facebook.com/wearemusicunion 

>> แนะนำ�ศิลปิน

Book >> ร้านเหล้า

มีนิยาย by ชูเกียรติ ฉ�ไธสง

Artist >> สันติ พิเชฐชัยกุล นักป้ันหุ่นเสมือนมีชีวิต



86 SINGHA  MAGAZINE

บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

12 ราศี ปี 2558
สิงห์ แมกกาซีน ต้อนรับปี 2558 ท่ีกำ�ลังจะม�ถึง ด้วยก�รนำ�ดวงชะต�ร�ศีแบบภ�พรวมในปีหน้�จ�กอ�จ�รย์โหร�ก�นต์ผู้เช่ียวช�ญ ม�บอก

กล่�วกับท่�นผู้อ่�น ถือเป็นก�รเอ�ฤกษ์เอ�ชัยและให้คำ�แนะนำ�เตรียมพร้อมสำ�หรับก�รดำ�เนินชีวิตในปีใหม่ ใครร�ศีไหนดวงเป็นอย่�งไร ลองม�ดูกัน 

โดย: โหร�ก�นต์

Aries

Cancer Leo

Taurus
ราศีเมษ (13 เม.ย - 14 พ.ค.)

 ในปีนี้คนโสดจะได้พบกับรักแท้ ซึ่ง

ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำาให้คุณฉลาดข้ึน 

สามารถรักษาความรักคร้ังน้ีไว้ได้ ส่วนคนมีคู่

ย่ิงใกล้เหมือนย่ิงไกลด้วยภาระหน้าที ่ยังไงคง

ต้องทำาความเข้าใจกันมากข้ึนแล้วชีวิตรักจะยัง

ม่ันคงแข็งแรงต่อไป ด้านการงาน ปีน้ีจะมีงาน

ล้นมือ เหน่ือยหน่อย แต่ไร้อุปสรรค ขอเพียง

วางแผนดีๆ ขยัน อดทน รับรองว่าการเงิน

จะดีตามไปด้วย สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหา 

กลางปีอาจมีปวดหัวบ้าง แต่จิตใจยังสดใส 

คนทีม่โีรคประจำาตวั รบีรกัษาซะ คราวนีห้าย

ขาดชัวร์ อย่าเดินทางคนเดียวตอนกลางคืน

เพราะอาจเพิ่มเรื่องร้ายให้ตัวเอง

Gemini
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

 คนโสดค่อนข้างเหน่ือยกับการต่อสู้หรือ

ทุ่มเทให้คนรักจนไม่เป็นตัวเอง สุดท้ายอาจ

รู้สึกไม่คุ้มค่า ส่วนคนมีคู่ก็ลองสำารวจตัวเอง

หน่อย ท้ิงนิสัยเสียๆ ไปบ้าง ไม่ง้ันอาจโดนท้ิง

การเงินค่อนข้างดี จะได้รับการสนับสนุนจาก

เพศตรงขา้มหรอืคนสงูวยั ระวงัรายจา่ยทีม่า

จากเพื่อน แต่คุณอาจไม่รู้สึกเพราะรายได้มี

มากกว่ารายจ่ายอยู่แล้ว ควรดูแลสุขภาพ

ให้แข็งแรง เพราะต้องเหนื่อยกับการทำางาน

และอาจเสียสุขภาพจิตจากคนรักหรือคนรอบ

ข้างอีก คุณต้องเข้มแข็ง อย่าอ่อนแอ อย่าคิด

มาก ระวังการพูดจาไว้ให้มาก และอย่าด้ือร้ัน

ดันทุรัง จะส่งผลร้ายต่อตัวคุณเอง

ราศีกรกฎ (16 ก.ค - 16 ส.ค.)
 ความรักดี สามารถสานต่อให้มั่นคง

ยัง่ยนื แตช่่วงเมษาถึงมถินุา ระวงัทะเลาะกนั

คร้ังใหญ่ แต่ไม่ถึงกับเลิกราหรอกนะ ส่วนคน

มีคู่แล้วความรักแจ่มใสตลอดปี มีช่วงเวลาดีๆ

ให้เตมิเตม็กนับอ่ยๆ การเงนิคลอ่งตวั รายได้

เขา้มาเรือ่ยๆ และหลายชอ่งทาง แตเ่ปน็เงนิ

ก้อนเล็ก ทำาให้บางเดือนเกิดอาการชักหน้า

ไมถ่งึหลงัเหมอืนกนั ยงัไงอยา่ลงทนุอะไรเพิม่

สว่นใครท่ีเจ็บไข้ไดป่้วย ปนีีจ้ะกลายเปน็เบา

เบากจ็ะหายขาดไปเลย แตอ่ยา่โหมงานหนกั

เกินเวลาพักผ่อน ระวังอุบัติเหตุให้ดี ไม่ว่าจะ 

ภายในบ้านหรือระหว่างเดินทาง หรือเกิดการ

ทะเลาะกันในหมู่เพ่ือนฝูงคนรอบข้าง

ราศีสิงห์ (17 ส.ค - 16 ก.ย.)
 คนโสดจะได้พบคนท่ีรักคุณสุดหัวใจเต็ม

ไปด้วยความอบอุ่น ส่วนคนมีคู่มีความสุขท่ีสุด

ในสามโลก เสียอยู่อย่างว่าปีน้ีคุณอาจมีนิสัย

แปลกๆ เช่น ข้ีงอน ชอบใช้อารมณ์ เอาแต่ใจ 

โชคดีที่คนรักของคุณใจเย็นและอดทนมากข้ึน

อยา่บอ่ยนกันะ เดีย๋วมอืทีส่ามโผลม่า รายรบั

มเีขา้มาตลอด บางคนอาจมลีาภลอยจากการ

เส่ียงโชคหรือจากเสน่หาในบางเดือน หากคุณมี

ความขยันในการงานมากข้ึน จะมีโอกาสสร้าง

ความม่ังค่ังม่ันคงให้ตัวเอง สุขภาพแข็งแรง ถ้า

เป็นโรคเร้ือรัง รักษาเลย คราวน้ีหายขาด และ

เวลาใช้รถควรระวังให้มาก โดยเฉพาะเดือน

มกราคม เมษายน ตุลาคม และธันวาคม

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
 คนโสดมีเกณฑ์เดินทางขึ้นเหนือลงใต้

บ่อย อาจเพราะเจอคนแดนไกลเลยต้องไป

สานต่อ หรือไม่ก็มีสิทธิ์พบเจอคนถูกใจจาก

การเดนิทาง คนมคีูแ่ลว้ยงัมเีรือ่งไมส่บายใจ

อยูบ่า้ง อยา่ไปยดึม่ันถอืม่ัน รอให้ผา่นกลางปี

ไปรกัจะสดใสกวา่ทีผ่า่นมา ยาวไปถงึสิน้ปถีา้

ไมมี่มือทีส่าม หากหวงัเรือ่งลาภทางการเงนิ 

รอใหผ้า่นสามเดอืนแรกไปกอ่นจะไดม้าแบบ

ไม่คาดฝนั แตอ่ยา่ไปทุม่กบัการลงทนุมากไป

เด๋ียวจะกลายเป็นโลภ ดวงจะเสีย ยังไงให้รู้จัก

ใช้จ่าย เก็บหอมรอมริบไว้ สุขภาพไม่น่า

เป็นห่วง ถ้าสุขภาพใจดี สุขภาพกายก็ดีด้วย 

เดือนสิงหาคมให้ระวังอุบัติเหตุไว้บ้าง

Virgo
ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 16 ต.ค.)

 เป็นปีทองของคนโสดในเร่ืองความรัก

ปีน้ีเร่ิมใหม่ได้อย่างสบายใจ และเป็นการได้พบ

กับคนที่เข้าใจกันที่สุด แต่สำาหรับคนมีคู่แล้ว 

อาจทะเลาะกันบ่อย แต่ก็ย่ิงเข้าใจกันมากข้ึน

การเงินจะได้มาจากวาทศิลป์เสียส่วนใหญ่ 

ดังนั้นขยันเข้าสังคมบ่อยๆ รายรับจะได้ไม่

ขาดมือหรือสะดุดเป็นระยะ ให้ระวังช่วงเดือน

มิถุนาเร่ืองค้ำาประกัน อย่าเสี่ยง ด้านสุขภาพ

ก็มีป่วยบ้าง ไม่หนัก แต่ควรเฝ้าระวังในช่วง

เดือนมิถุนาถึงสิงหาไว้ สมควรดูแลตัวเองไว้แต่

เน่ินๆ จะมีผู้ใหญ่คอยให้โชค ควรหม่ันทำาตัว

เป็นเด็กดีสมกับท่ีผู้ใหญ่เอ็นดู ระวังมีเคราะห์

เพราะความซุ่มซ่าม หรือเสียค่าโง่เอาได้
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ราศีมีน (14 มี.ค. - 12 เม.ย.)
 คนโสดมีเสน่ห์หาตัวจับยาก คิดทำา

อะไร โดนใจคนรอบขา้งไปหมด แต่พอมคีน

รกัเขา้จรงิกลบัผดิพลาดเสมอ แนะนำาวา่รกั

ใครก็ทำาตัวให้เหมือนเดิมไว้ อย่าทำาตัวเป็น

เจ้าของใคร เพราะเขาจะอึดอัดแล้วหนีไป 

ส่วนคนมีคู่ควรแสดงออกทางการกระทำา

มากกว่าคำาพูด สัญญาอะไรไว้อย่าลืมทำา

เพราะแฟนคุณรักคุณมากและคิดถึงเรื่อง

ของคณุทัง้ในแงดี่แงร่า้ย เดีย๋วผลเสยีตามมา

การเงนิชว่งตน้ปีดูเหมอืนดวงจะไมเ่กือ้หนุน

คุณเท่าไหร่ กลางปีไปแล้วรายได้จะดีข้ึนแบบ

หนา้มอืเปน็หลงัมอื ถา้คณุทำางานหนกั นอน

น้อย ก็อาจปวดหัวบ่อยขึ้น ดูแลสุขภาพ

ร่างกายบ้าง อย่าเข้าร่วมหุ้นร่วมทุนอะไร 

เพราะคุณจะเสียเปรียบ

PiscesCapricorn

Scorpio SagittariusLibra
ราศีตุลย์ (17 ต.ค. - 15 พ.ย.)

 ความรักของคนโสดจะเป็นแบบรักพี่

เสยีดายนอ้ง ยงัไงเลอืกคนทีเ่หมาะกบัตวัเอง

มากที่สุด รักจะหวานตั้งแต่ต้นปี พอกลางปี

มีคลื่นยักษ์รักหวิดล่ม เข้าปลายปีมีรักใหม่

อกีครัง้ สว่นความรกัของคนมีคูล่งตวัด ีดแูล

กันตั้งแต่ต้นปี แต่พอเข้าเดือนสิงหาอาจเจอ

เร่ืองทีถ่กูปกปดิจนทำาใหเ้กดิปญัหา ปนีีห้าก

คุณได้ทำาอะไรใหม่ๆ บ้างก็จะมีรายได้เพิม่ข้ึน

จากเดิม ถ้าอยากได้มากกว่าน้ีต้องรอกลับมา

ภายในเดือนสองเดือน เป็นการลงทุนระยะ

ยาว เพราะคุณต้องเอารายได้หมุนกลับเป็นทุน

อีกครั้ง เอาใจใส่สุขภาพให้มากขึ้น หาเวลา

ออกกำาลงักาย อยา่กนิมาก เพราะมแีนวโนม้

เจ็บป่วยจากการกินมากอยู่

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
 ต้องแสดงความยินดีกับคนมีคู่ในวัย

เหมาะสมซะหน่อย มีเกณฑ์ได้ประกาศงาน

หมัน้หรอืยา้ยไปอยูใ่กลช้ดิกบัคนรกัตัง้แตต่น้

ปีทีเดียว ส่วนคนโสด อยากโสดไม่มีใครว่า

แตอ่ยา่เกนิกลางปีไปนะ เพราะครึง่ปีหลงัหา

ใครไดย้ากจรงิๆ หรอืได้กไ็มดี่ การเงนิถอืวา่

มโีชคมาก อาจได้เงนิกอ้นจากผูใ้หญ่หรอืคน

ทีเ่คารพนบัถอืมาทำาทนุ จงบรหิารเงนิกอ้นนี้

ให้ดีๆ จะสร้างรายได้กลับมาอย่างมากมาย 

สุขภาพคุณยังแข็งแรง แต่สุขภาพคนรอบข้าง

ไม่ค่อยจะดี ดูแลกันหน่อยนะ การเดินทางไกล

ปลอดภยัดแีตก่อ็ยา่ประมาท ปนีีจ้ะมโีอกาส

ทำาของรกัหายไปจากบา้น แตไ่มต่อ้งกลวั ถา้

ระวังก็ยังพอรักษาไว้ได้ 

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
 ปีนี้คุณจะไม่โสดอีกต่อไป มีเกณฑ์พบ

คนถูกใจเข้ากับคุณได้ดี รักและชอบในสิ่งที่

คล้ายกัน จนบางคร้ังคิดแทนกันเลยมีน้อยใจ

กันบ่อย ยังไงอย่าใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

เป็นใช้ได้ ส่วนคนมีคู่แล้วอาจทะเลาะกันบ่อย

ก็อย่าเบื่อกันไป เพราะยิ่งทะเลาะก็ยิ่งรักกัน

รายไดข้องคณุยงัเหมอืนเดมิทกุประการ ไมม่ี

เพิ่มขึ้น รอให้ผ่านช่วงต้นปีไปก่อนจะเป็น

โอกาสเพิ่มการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะหมายถึง

เปน็การเพิม่รายรบัด้วย สขุภาพดีพอสมควร

ไม่มีปัญหาใหญ่ๆ อุบัติเหตุไม่มี ส่วนโชค

ใหญ่ๆ  คงตอ้งรอกลางปไีปแลว้ หมัน่ทำาบญุ

สวดมนต์จะได้ไม่มีอะไรมาขัดลาภ ให้ระวัง

เรื่องการมีปากเสียงด้วย 

Aquarius
ราศีมังกร (14 ม.ค. - 11 ก.พ.)

 ปีน้ีคนโสดมีความสุข รักใครชอบใครดู

เขาจะไม่ขัดคุณเลย แต่ติดทีคุ่ณเบ่ือง่าย ทำาให้

ความรักอยู่ไม่นาน อดทนหน่อยแล้วจะรู้ว่ารัก

เดียวใจเดียวดีกว่าเยอะ คนมีคู่ความรักยืดหยุ่น

สบายตัว แฟนคุณไม่เอาแต่ใจเกินไปนัก รักเลย

คุยกันได้ แต่ช่วงเดือนมีนาคมอาจมีเร่ืองชวน

ให้ไม่ไว้ใจกัน แต่ถ้าม่ันใจกันก็ปล่อยไป รายรับ

จะเข้ามาหลายช่องทางต้ังแต่ต้นปี ไม่ว่าจาก

เงินเดือนหรืองานพิเศษ แต่ต้องเก็บเงินให้มาก

เพราะอาจมีเร่ืองต้องใช้ลงทุนต่อยอดรายได้ 

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี แต่คนทำางานหนัก

ควรตรวจสุขภาพบ่อยหน่อยจะได้รักษาทัน 

คุณมีโอกาสได้ลาภลอยก็ต่อเม่ือได้ทำาอะไรดีๆ

ให้กับใครไปแล้ว หรือทำาประโยชน์เพื่อคนอื่น

แล้วจะส่งผลให้คุณได้รับส่ิงดีๆ ตลอดเวลา

ราศีกุมภ์ (12 ก.พ. - 13 มี.ค.)
 คนโสดมมีาใหเ้ลอืกเยอะจนเลอืกใคร

ไม่ได้สักคน หรือคิดจะคบเผื่อเลือก เผื่อไป

ตลอดทั้งปีจนลืมเลือก แล้วอย่ามาหลอก

ตัวเองล่ะว่ามีความสุข ไม่เช่นนั้นปีนี้คง

หาความสุขได้ยาก คนมีคู่แล้วเป็นอะไรไป

เรียกร้องความสนใจอะไรหนักหนา ทำาให้

เขาเหนือ่ยใจ กดดนั เดีย๋วเขากจ็ากไปแบบ

ไม่รู้ตัวหรอก ปรับปรุงหน่อย เติมความรัก

ความรู้สึกดีๆ ให้กันใหม่ รายได้ยังไม่ค่อย

คงที่เท่าไหร่นัก เข้ามาไม่ทันไรก็ต้องมี

เรื่องจ่ายออก ไม่ต้องหวังรอโชคลาภลอย 

อะไรทำาเองได้ก็ทำาไป ปีนี้ต้องออกแรงขยัน

หน่อยถึงจะได้มา สุขภาพโดยรวมถือว่าดี

ระวังก็แต่เรื่องเจ็บคอจากการติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจและโรคติดต่อ 
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

“คริส”

ศิริน หอวัง
นักแสดง นางแบบ พิธีกร และครูสอนเต้น

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน คือ? “โทรศัพท์” อาหารจาน

โปรดคือ? “ก๋วยเตี๋ยว” คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อ? “กิน” 

ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากกลับไป

แก้ไขที่สุด คือ? “ไม่มีช่วงที่อยากกลับไปแก้ไข มีแต่ช่วงเวลาดีๆ 

ที่อยากกลับไปอีกครั้ง คือช่วงมัธยมปลาย” คุณกลัว? “ง”ู บุคคล

ที่คุณชื่นชมมากคือใครและเพราะอะไร? “Beyonce เพราะเป็น

ผูห้ญงิท่ีกลา้คิด กล้าทำาตามความฝนัของตวัเองและประสบความ

สำาเร็จ” หนังสือหรือนิตยสารที่คุณชอบอ่าน คือ? “นิตยสาร

แฟชั่นทั่วไป แต่ช่วงนี้จะอ่านนิตยสารที่เกี่ยวกับการแต่งบ้าน

เป็นพิเศษ” สิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ คือ? “จมูก เพราะรูปทรงแบบนี้

เป็นโหงวเฮ้งที่ดี” สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ คือ? “จมูก เพราะรู้สึก

ว่ากลมเกินไป” นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด? “โมโหหิว”

นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ? “การไม่โอ้อวดตัวเอง และไม่

ดูถูกผู้อื่น” คุณประทับใจกับ? “เสี่ยวหลงเปา” คุณอยากทำาอะไร

ก่อนตาย? “ไปกาลาปากอส” สถานที่ที่คุณมักไปเป็นประจำา

คือ? “ร้านนวด” ความใฝ่ฝันวัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร?

“คุณครูสอนบัลเล่ต์” ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็นอะไร? 

“สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของใจดี”

ขอบคุณรูปภาพจาก Mix Magazine
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