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สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

กับการจากไปของ คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี 

ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ขอให้ดวงวิญญาณท่าน

 ไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ...

จ�กพวกเร�คณะผู้บริห�รและพนักง�นในเครือ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ขอแสดงคว�มเสียใจและร่วมไว้อ�ลัย

ออกแบบโดย: สำ�นกัง�นส�รสนเทศ
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ข้อความร่วมไว้อาลัยบางส่วนจากทาง Line และ Facebook ของบริษัท 
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ผมชอบคำ�พูดของท่�นลอร์ด Tywin Lannister หัวหน้�ร�ชวงศ์

แลนนิสเตอร์จ�กซีรีส์ Game of Thrones ที่ว�่ “คนเร�ในที่สุดก็ต้อง

ต�ยกันหมด รวมทั้งผมและคุณ พี่น้องคุณ ลูกคุณ แต่สิ่งที่จะไม่ต�ย

คือ ตระกูลของเร� ไม่ใช่เพียงคว�มสำ�เร็จของใครคนหนึ่ง ไม่ใช่เพียง

เกียรติยศหรือบรรด�ศักดิ์ แต่ตระกูล....ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล”

ในฐ�นะบุตรคนสุดท้องและคุณสุดท�้ย คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี 

ส�นต่อตำ�น�นของพระย�ภิรมย์ภักดีผู้พ่อได้อย�่งสวยง�ม มิได้ทำ�ให้

ชื่อเสียงของตระกูล “ภิรมย์ภักดี” เสียแต่อย�่งใด ได้แต่เกื้อกูลให้ดีขึ้น

เรื่อยๆ เป็นลำ�ดับ ก�รจ�กไปของคุณจำ�นงค์เมื่อวันเส�ร์ที่ 6 มิถุน�ยน 

ที่ผ่�นม� ทำ�ให้ผมนึกย้อนกลับไปในช่วงเวล�ที่ผมได้มีโอก�สเข้�ไป

สนทน�ดว้ย แม้ระยะเวล�จะส้ันแต่เรยีกว่�เป็นชว่งเวล�ท่ีมคีณุค�่ม�ก 

ได้คุยกันถึงเรื่องเก่�ๆ ที่คุณจำ�นงค์จำ�ได้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อว�น

นี้เอง เล�่แต่ละเรื่องให้ผมฟังด้วยนัยน์ต�ที่ใสแจ๋ว รู้เลยว�่รู้สึกดีที่ได้

เล่�ให้ใครสักคนฟัง ผมเองก็ตื่นเต้นไปด้วย โดยเฉพ�ะเรื่องเกี่ยวกับ

พระย�ภริมยภ์กัดเีรือ่งหนึง่ท�่นไดเ้ล�่ว�่ ตอนทีเ่รยีนอยู ่ป.4 ทีโ่รงเรียน

เซนต์ค�เบรียล คุณจำ�นงค์สอบได้ที่ 1 ก็ม�บอกพ่อ และพ่อก็ดีใจม�ก

ที่ลูกเรียนเก่ง ยื่นมือม�เชคแฮนด์แสดงคว�มยินดีด้วย ไม่ได้ให้ร�งวัล

อะไร แต่ก็ปล้ืมใจกันท้ังคู่ เพร�ะพระย�ภิรมย์ภักดีถือว่�ก�รให้คว�มรู้

เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดในชีวิตที่พ่อจะให้ลูกได้ 

และเป็นสิง่ท่ีติดตัวไปตลอดชวีติ ใชห้�กนิได ้

และลกูเลอืกจะรบัวชิ�นัน้กถ็อืเปน็ร�งวลัทีด่ี

ม�กแลว้ทัง้กบัผูร้บัและผู้ให้ เลยเป็นท่ีพอใจ

ของทัง้คู ่คุณจำ�นงคก์ห็วัเร�ะและยอมรบัว่� 

นึกว่�จะได้ร�งวัล แล้วก็อมยิ้ม คุณจำ�นงค์

ชอบรปูเก่�ๆ เมือ่ผมห�รปูพระย�ภิรมย์ภักดี

ม�ได้อีกก็จะจัดนำ�ม�ให้ชม และจัดทำ�

ก๊อบปีใ้หใ้นหล�ยขน�ดดว้ยกนั รปูท่ีชืน่ชมมากคอืรปูพระยาภริมย์ภกัดี

ท่ีฉายกบัพระองคเ์จา้พรีพงศภ์าณเุดชและพระองคเ์จา้จลุจกัรพงษ ์ถ่�ย

เมื่อเดือน ธ.ค. 2481 ที่บ้�นจักรพงษ์ ตอนที่นำ�รถแข่ง Romulus ม�ขับ

โชว์ที่ถนนร�ชดำ�เนิน ตอนนั้นคุณจำ�นงค์อ�ยุ 9 ขวบ ได้ไปดูก�รขับ

โชว์ด้วย บอกว่�ตื่นเต้นม�กๆ และจำ�ได้แม่นยำ� และก็เล�่ว่�ต่อม�ก็

คุน้เคยกบัพระองคจ์ลุฯ เพร�ะหมอ่มอลซิ�เบธ หมอ่มของท�่นชอบนัง่

เรอืและเลน่สกนีำ�้ แวะม�บ�้นทีห่วัหินหล�ยครัง้ คณุจำ�นงคข์บัเรอืล�ก

สกใีห ้เคยจดัใหเ้ลน่สกนีำ�้ทีเ่มอืงนนท์ฯ คร้ังหน่ึงด้วย (อ�่นเร่ืองร�วของ

พระองค์พีระฯ ได้ใน สิงห์ แมกกาซีน ฉบับ 1/2015)

ในยคุนีท้ีข่�่วไปเรว็ม�ก มกี�รประก�ศก�รจ�กไปของคณุจำ�นงค์

ให้ทร�บท�ง Line ก็มีผู้คนในบริษัทโพสต์แสดงคว�มเสียใจกันม�ก 

ห�กเป็นสมัยก่อนก็จะม�ลงน�มกันในหนังสือที่จัดไว้ให้ แต่พอเป็น

แบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ข้อคว�มเหล�่นี้ก็จะห�ยไปในที่สุด จึงขอนำ�

บ�งส่วนม�ตีพิมพ์ในโอก�สนี้ด้วยครับ

สงิห ์แมกกาซนี ฉบบันี ้เนน้เรือ่งกฬี�เปน็หลกั เพร�ะท�งพระย�

ภิรมย์ภักดีท่�นก็เป็นนักกีฬ�แข่งว่�วชั้นเอก ได้รับคว�มรู้สืบทอดจ�ก

บดิ�คอื คณุพระภริมยภ์กัด ี และบรษิทัเองกเ็ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปว�่ให้

ก�รสนับสนุนกีฬ�และนักกีฬ�ไทยม�แต่โบร�ณ ทำ�ม�ก่อนคนอื่นเข�

หมด ต�มประส�ของบริษัทเก่�แก่แบบเร�ก็ไม่ได้ตีปีกโฆษณ�แบบ

ที่ฮิตกันในสมัยนี้ แต่คำ�สอนแบบเดิมที่ว่�ทำ�ดีแล้วได้ดีเองไม่ต้องไป

โทรโขง่บอกคนอ่ืนนัน้มนัไมใ่ชว่ถิขีองคนสมยันี ้เร�กป็รบัตวัเริม่คอ่ยๆ 

บอกบ�้งแลว้ แตก่ย็งัตะโกนไมค่อ่ยเปน็ และกไ็มไ่ดย้กอดตีม�เล�่สูกั่นฟัง 

คงต้องทำ�บ้�งเพร�ะคนเข�ลืมไปหมด เมื่อ

พูดถึงกีฬ�แล้วเลยย้อนกลับไปในอดีตด้วย 

เผ่ือมีผู้สนใจว่�กีฬ�มีประวัติคว�มเป็นม�

อย�่งไรในโลกและในไทยเอง คว�มเปน็ไทย

คือสิ่งสำ�คัญเพร�ะคือร�กเหง้�ของเร�ผู้ที่

อ�ศยัอยูใ่นประเทศไทยทกุคน ผมกพ็ย�ย�ม

จะให้ สิงห์ แมกกาซีน มีเร่ืองไทยๆ ผสมอยู่

ดว้ยบ้�ง ไมอ่ย�กใหห้�ยไป เพร�ะห�กห�ย

ไปเร�กจ็ะกล�ยเปน็คนท่ีไมม่วีฒันธรรมไปในทีสุ่ด ก�รเล�่เรือ่งจ�กรุน่

สูรุ่่นกค็อืก�รส�นตอ่วฒันธรรมทัง้ของช�ตแิละขององคก์ร และเร่ืองร�ว

ของเร�ช�วสงิหก์ม็มี�น�นกว�่ 80 ป ีโยงไปโยงม�กับประวตัศิ�สตร์ไทย 

ก็ควรที่จะต้องนำ�ม�เล่�กันต่อไปนะครับ        - สรวิช ภิรมย์ภักดี -

ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร
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ตัวแทนของ Singha UK ground team  
ในตำ�แหน่ง Assistant to Country Manager
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ที่ม�ช่วยแบ่งปันเร่ืองร�วดีๆ ลงในคอลัมน์ “เรื่อง 
เล่�จ�กคนในบ้�น” มีทั้งข้อมูลสถ�นที่ท่องเที่ยว
ก�รเดินท�ง และแนะนำ�ร�้นอ�ห�รไทยอร่อยๆ 
ในประเทศอังกฤษ

มุก - ดวงดี บู่ทองคำ�

เชฟจูม - ภมรพล จันทนะโพธิ

คอลัมน์ “เมนูเด็ด” ประจำ�
สิงห์ แมกกาซีน เร�ได้ “เชฟจูม” 
ผู้สำ�เร็จหลักสูตรประกอบอ�ห�รจ�ก
โรงเรียนสอนทำ�อ�ห�รเลอ กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต เป็นผู้พัฒน�สูตรอ�ห�ร
ของร้�นช็อคโกแลตวิลล์ ร�้นไวน์
ไอ เลิฟ ยู และร�้นพ�ค�ต�้ ส�ข�
ลอนดอน ปัจจุบันดูแลสูตรอ�ห�ร
และออกแบบเมนูให้กับร้�นอ�ห�ร
และผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไฟน์ 
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด

Contributors
นกัเขียนรับเชิญ
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม
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พิธีสวดพระอภิธรรม 
คุณจำ�นงค ์
@ กรุงเทพมหานคร l 
7-13 มิถุนายน 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำาหลวง

อาบศพ นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี ประธาน

กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

ซึง่ไดเ้สยีชีวิตลงอยา่งสงบดว้ยอาการหวัใจ

ล้มเหลว เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 

และทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2558 

และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็น

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันอาทิตย์ที่

21 มิถุนายน 2558
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พิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2558 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นเจ้าภาพ
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

The Best Financial Supply Chain Management  
@ ฮ่องกง l 14 เมษายน 2558

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด ได้รับร�งวัล The Best Financial Supply Chain Management 
in Thailand ร่วมกับธน�ค�รทห�รไทย โดย คุณณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
เป็นตัวแทนบริษัทเดินท�งไปรับร�งวัลดังกล่�วที่ฮ่องกง

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา เป็นแรง

ผลักดันให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ

ตนเอง ใหส้อดประสานกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน

ไดล้งตวั รวดเร็วและเหมาะสม ยงัผล

ให้องค์กรน้ันสามารถดำารงอยู่ได้

ภายใตก้ารแข่งขันทางธุรกจิทีเ่ข้มข้น  

คุณจุ ติ นั นท์  ภิ รมย์ ภั กดี  

กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ และประมวล

ว่าการบริหารจัดการระบบ Supply 

Chain ทางด้านการเงินจะช่วยเพิ่ม

ศกัยภาพและความคลอ่งตวัทางการ

เงนิใหก้บัตวัแทนจำาหน่าย ตลอดจน

คู่ค้าของตัวแทนจำาหน่ายและผู้ที่มี

ส่ วนเ ก่ียวข้องอันจะทำาให้ ธุรกิจ

เติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบมี

ประสิทธิภาพ

20 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบุญรอดฯ

เคยทำาโครงการสินเชื่อพิเศษกับ

ธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเพิ่มสภาพ

คล่องให้กับตัวแทนฯ แต่ช่วงน้ัน

ระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงิน

เพื่อซื้อสินค้ายังไม่รัดกุมนัก การ

ใช้จ่ายเงินจึงยังไม่มีประสิทธิภาพ

มากนัก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2553 

เป็นต้นมา คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี อนุมัติให้ธนาคารทหารไทย

เขา้มาทำาโครงการสนิเชือ่พเิศษใหก้บัตวัแทนฯ ในรปูแบบใหม ่โดย

นำาระบบการชำาระเงนิทีท่นัสมยัทีส่ามารถควบคมุการใชเ้งนิสนิเชือ่

พเิศษนี ้เพือ่ชำาระคา่ซือ้สนิคา้ไดเ้ฉพาะสนิคา้ของบญุรอดฯ เทา่นัน้ 

นอกจากเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวแทนฯ แล้ว ยังช่วยให้

ตัวแทนฯ มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ยังผลให้ตัวแทนฯ

  

สามารถบรรลเุปา้ในการสัง่ซือ้สนิคา้จากบญุรอดไดเ้รว็ขึน้ ในขณะ

เดียวกันยอดขายสินค้าของกลุ่มบุญรอดฯ บรรลุเป้าเช่นกัน ทำาให้

คู่ค้าทางธุรกิจได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (win - win) 

โครงการ น้ี ได้ ทำ า ให้ เ กิ ดการ

เปลี่ยนแปลงในระบบการชำาระเงินที่

ช่วยอำานวยความสะดวกให้ตัวแทนฯ 

มากยิ่งข้ึน ธนาคารทหารไทยนำาระบบ

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ในการชำาระเงิน

ที่เรียกกันว่า EBPP (Electronic Bill 

Presentment and payment) มาให้

บริการกับตัวแทนฯ ซึ่งใช้เวลาในการ

ปรับตัวกันสักระยะหน่ึงก็คุ้นชินและ

สามารถที่จะใช้บริการน้ีได้เป็นอย่างดี 

ก้าวต่อไปของกลุ่มบุญรอดฯ ก็คือการ

เพิ่มจำานวนธนาคารที่ให้บริการผ่าน

ช่องทางนี้ถึง 6 ธนาคารใหญ่ด้วยกัน 

นอกจากจะเปน็การอำานวยความสะดวก

ใหต้วัแทนฯ มากขึน้แลว้ ยงัเปน็การเพิม่

สภาพคล่องให้กับตัวแทนฯ ด้วย

ธนาคารทหารไทยเองจะดำาเนิน

การขยายบริการระบบ Supply Chain

จนครอบคลุมถึงสมาชิกค้าส่งต่อไป

ในขณะเดียวกันธนาคารทหารไทย

ได้กำาลังดำาเนินการทำาโครงการ P-Card

เพื่อรองรับบริการการชำาระเงินของ

ลูกค้า สมาชิกค้าส่ง และทีมงานขาย

ของบริษัท บุญรอดเอเซีย จำากัด ต่อไป

ผลจากความร่วมมือทางธุรกิจและผลประโยชน์ที่คู่ค้าต่าง

ได้รับ ทำาให้สถาบันช้ันนำาอย่าง The Asian Banker คัดเลือก

ให้ธนาคารทหารไทย และบจก.บุญรอดเทรดดิ้ง ได้รับรางวัล  

The Best Financial Supply Chain Management in Thailand 

ร่วมกันเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2558 ณ ฮ่องกง

คว�มเป็นม�
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The Asian Banker จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย

เป็นสถาบันชั้นนำาที่ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการ

เงินต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับ

การยอมรับจาก

สถาบันการเงิน

ทั่วโลก งานหลัก

ของ The Asian 

Banker คือการ

แนะนำากลยุทธ์และแนวทางธุรกิจที่สร้างสรรค์ให้กับธุรกิจ

สถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ โดยอ้างอิงจากงานวิจัย

และการประมวลข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้หน่วยงานธุรกิจ

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

The Banker’s Choice Awards เป็นรางวัลที่จัด 

ตั้งขึ้นเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดให้มีการมอบรางวัลนี้ 

 

ทุก 3 ปี และในปี 2558 นี้เป็นครั้งที่ 2 รางวัลนี้จะมอบ

ให้กับบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่เข็มแข็งและสามารถ

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ Financial Supply

Chain เพื่อเพ่ิม

คุณค่าทางธุรกิจ 

(value added) 

ให้ กั บคู่ ค้ าทาง

ธุรกิจ ได้ทั้ง up

stream และ down stream  ดงัน้ันการมอบรางวัลจงึเปน็การ

มอบรางวัลเป็นคู่ระหว่างสถาบันการเงินและคู่ค้าทางธุรกิจ

กลุ่มบุญรอดภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ตัวแทนฯ มีทาง

เลือกมากขึ้นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง

ในการทำาและขยายธุรกิจมากขึ้น เพราะเราคือครอบครัว

เดียวกัน

The Asian Banker
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โครงการ คีตราชนิพนธ์: บทเพลงในดวงใจราษฎร์
@ กรุงเทพมหานคร l 22 เมษายน 2558

บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำ�กดั และบรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จำ�กดั จดัง�นแถลงข�่วโครงก�รภ�พยนตรเ์ฉลมิพระเกยีรตพิระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีช�ส�ม�รถของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ด้�นดนตรีให้เป็นที่

ประจักษ์ โครงก�ร คีตร�ชนิพนธ์: บทเพลงในดวงใจร�ษฎร์ เป็นก�รรวมตัว 4 ผู้กำ�กับยอดฝีมือของเมืองไทย อ�ทิ นนทรีย์ นิมิบุตร 

วัลลภ ประสพผล ภ�คภูมิ วงศ์ภูมิ และยงยุทธ ทองกองทุน เพื่อสร้�งภ�พยนตร์ 4 เรื่องจ�ก 4 บทเพลงพระร�ชนิพนธ์ในพระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ โดยมีกำ�หนดฉ�ยระหว่�งวันที่ 7-10 พฤษภ�คม 2558
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G-Shock Collections 
by Todd Piti 
@ กรุงเทพมหานคร l 
2 พฤษภาคม 2558

พลังของโลโก้ที่สื่อถึงเร่ืองราวความ

เป็นมาของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

ได้รับการถ่ายทอดผ่านลวดลายสีสันลงบน

ตวัเรอืนของนาฬกิา G Shock Custom โดย

ปิติ ภิรมย์ภักดี มี 3 แบบ ได้แก่ หนุมาน

คาบศร ว่าว และสิงห์แดง เป็นรุ่น limited 

edition ที่ผลิตขึ้นเพียงแค่แบบละ 100 

เรือนเท่านั้น มีการจัดให้ประมูลเรือนพิเศษ 

รายได้นำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดิน

ไหวที่ประเทศเนปาล และบริจาคองค์กร

การกุศลอื่นๆ อีกด้วย
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SMP คร้ังท่ี 12 
@ ประเทศกัมพูชา l 
15-18 พฤษภาคม 2558

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นำาทีมคณะ

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด และบริษัทในเครือจำานวน 230 คน 

เดินทางไปยังเมืองเสียมเรียบ ประเทศ

กัมพูชา เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา Senior 

Management Program หรือ SMP ให้

ผู้บริหารได้เพิ่มมุมมองทางธุรกิจ เรียนรู้

วัฒนธรรม และเปิดโอกาสพบปะสังสรรค์

ระหว่างกันปีละครั้ง
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THAIFEX-World of Food 
Asia 2015 
@ กรุงเทพมหานคร l 20-24 เมษายน 2558

งานแสดงสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการทั้งในและ

ตา่งประเทศทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชีย ครอบคลุมสนิคา้และเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10
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Uniqlo 2015 Asean Collaboration
T-Shirts Project with 
Singha Beer 
@ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย I 
1 เมษายน 2558

ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล 
@ กรุงเทพมหานคร l 1 พฤษภาคม 2558

ไร่บุญรอด แม่กรณ์ ทำาบุญเปิดพระวิหาร 
พระพุทธศรีชยันตีบารมีประทานพร 
@ เชียงราย l 25 เมษายน 2558

หลงัจากจบัมอืเซน็สญัญาสร้างสรรคค์อลเลคช่ันเสือ้ยดืกนัไปแลว้ 
วันน้ีเสื้อยืดยูนิโคล่ตราโลโก้สิงห์ มีวางจำาหน่ายขายแล้วในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย

สงิห ์อาสา โดยบริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จำากัด และมลูนิธิพระยา
ภิรมย์ภักดี ส่งมอบข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทาน 5 แสนชุด น้ำาดื่ม
สะอาด 1 ล้านขวด และเครื่องใช้จำาเป็นผ่านศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลที่ก่อตั้งขึ้นโดยวัดสระเกศ
ราชวรมหาวหิาร เพือ่นำาไปใช้ในการจดัตัง้ครัวกลางทีว่ดัไทยในเนปาล 
ศูนย์กระจายความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนอาสาสมัคร
ทีมกู้ภัยต่างๆ จากประเทศไทย โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัด 
สระเกศ พระวิจิตร-ธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และพระ
ปญัญามรูต ิพระสงฆจ์ากเนปาล ร่วมเปน็ผูแ้ทนรับมอบสิง่ของดงักลา่ว

นายปยิะ ภริมยภั์กด ีและนายสนัต ิภิรมยภั์กด ีเปน็ประธานฝา่ย
ฆราวาสในพธีิทำาบญุเปดิพระวหิารพระพทุธศรีชยนัตบีารมปีระทานพร 
พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียลงในพระธาตุ
ดอยตุงจำาลอง และทำาบุญแด่พระคุณเจ้าครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่ง
ล้านนา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระธรรม
ราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 วัดพระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พลังนักศึกษาสิงห์อาสา ซ่อมสร้าง 
สะพาน “ฮาแหล่จะ”  
@ เชียงราย l 8 พฤษภาคม 2558

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำาทีมสิงห์ อาสาระดมพลังเครือข่าย
นักศึกษา 4 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตลอดจนพันธมิตรและชาวบ้าน
ร่วมกันซอ่มสะพานแขวน “ฮาแหลจ่ะ” สะพานข้ามแม่น้ำากกเช่ือมการ
สัญจรระหว่างตำาบลดอยฮางและแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
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เชฟรุ่นใหม่จาก Est ชนะ 11 รางวัล 
ในการแข่งขันทำาอาหารระดับนานาชาติ 
@ กรุงเทพมหานคร l 20-24 พฤษภาคม 2558

ฟุตบอลกระชับมิตรบริษัทในเครือบุญรอดฯ  
@ นนทบุรี l 10 พฤษภาคม 2558

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 3 
@ กรุงเทพมหานคร l 18-25 พฤษภาคม 2558

เชฟตัวแทนบริษัท Est Company 8 คน ได้แก่ นางสาวสายใจ 
อิงคามาระธร นายอิศเรศ พระพิชิต นายฐิติวัลย์ งามขำา นายกิตติ 
พทิกัษล์ิม้ตระกลู นางสาวกลัยา คำาภูมหิา นายศกัดา ยิง่ยนืยง และนาย
ธนพล เปานิ่ม เข้าร่วมการแข่งขันทำาอาหารระดับนานาชาติ รายการ 
Thailand Ultimate Chef Challenge ที่อิมแพคเมืองทองธานี และ
สามารถชนะคู่แข่งจากนานาชาติหลายร้อยคน  โดยเฉพาะนางสาวกัลยา
คำาภูมิหา เชฟมือใหม่ที่ชนะเลิศด้วยเมนู Caramelized duck breast

นายปรีดา ตรันเจริญ ผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปทุมธานี 
บริวเวอรี่ จำากัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสามัคคี ฟุตบอล
กระชับมิตรบริษัทในเครือบุญรอดฯ ระหว่างทีม บริษัท สามเสน
บริวเวอรี่ จำากัด และบริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด ณ สนามกีฬา
เมอืงทองธานี โดยแบง่เปน็ประเภททมีอาวุโสและทมีประชาชน ผลการ
แข่งขันผลัดกันชนะฝ่ายละทีม

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด เป็นประธานเปิดงาน SINGHA 
R-EXPLORE ปีที่ 3 ที่จัดขึ้นสำาหรับนักเรียนอาชีวะสายช่าง เพื่อช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ในโลกการทำางานจริง ช่วยจุดประกายความ
คิดใหม่ๆ ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาสายช่างให้
มีคุณภาพ ทันยุคสมัย

เชฟปิ๊ก มอบเหรียญชนะเลิศการประกวด 
The 10th Indonesian Salon 
Culinair 2015 ให้กับคุณสันติ 
@ กรุงเทพมหานคร l 14 พฤษภาคม 2558

นายสรมย์เวท ธีระพจน์ เชฟใหญ่ประจำาบริษัท เอส คอมพานี 
จำากัด เข้าพบนายสันติ ภิรมย์ภักดี เพื่อมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทำาอาหารระดบันานาชาติ รายการ The 10th Indonesian 
Salon Culinair 2015 ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งขอบคุณที่นาย
สันติให้โอกาสเข้าร่วมแข่งขัน ทำาให้ตนมีโอกาสสร้างช่ือเสียงให้กับ
ประเทศชาติ 
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Exclusive Singha OEE 
Trip 2015 #2 
@ ภูเก็ต l 21-23 พฤษภาคม 2558

Singha Stadium 
@ Phnom Penh 
@ ประเทศกัมพูชา l 24 พฤษภาคม 2558

SINGHA ENGLISH TIME ปีที่ 1 
@ กรุงเทพมหานคร l 22 พฤษภาคม 2558

นายโรจน์ฤทธ์ิ เทพาคำา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด มอบรางวัลให้กับพนักงานของกลุ่ม
บริษัทผลิต (KKB, PTB, SSB และ WNB) ที่สามารถรักษามาตรฐานการ
วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ได้ตามเป้าหมาย รางวัล
เป็นการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต จำานวน 3 วัน 2 คืน รวมถึงงานเลี้ยงยาม
ค่ำาคืน เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและ
ขยันตั้งใจทำางาน โดยครั้งแรกได้จัดไปเมื่อปี 2557 ที่จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายวางแผนการตลาด-ภูมิภาคจัดกิจกรรม “Singha Stadium” 
กิจกรรมดืม่เบยีร์พร้อมชมถา่ยทอดสดฟตุบอลพรีเมยีร์ลกีในนัดสดุทา้ย
ของฤดูกาล 2014/2015 ซึ่งคร้ังน้ีเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ระหวา่งทมีเชลซแีละทมีซนัเดอร์แลนด ์รวมถงึพธีิมอบถ้วยรางวลัแชมป์
เปียนชิพของฤดูกาลซึ่งได้แก่ทีมเชลซีอีกด้วย ในงานยังมีกิจกรรมให้
ลูกค้าได้ร่วมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินช่ือดังระดับประเทศและ
ของรางวัลอีกมากมาย มีแฟนบอลสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน

Singha Academy จัดโครงการ SINGHA ENGLISH TIME 
กจิกรรมกึง่การอบรมภาษาและการพดูนันทนาการสร้างแรงบนัดาลใจ
โดยวิทยากรสุดฮิต ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ เจ้าของสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษและพิธีกรรายการภาษาช่ือดัง โดยมุ่งหวังที่จะปรับ
ทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดใจ
ใหก้ลา้และไมอ่ายทีจ่ะฝกึพดูใหชั้ดเจนถกูต้อง สอดแทรกประสบการณ์
ของวิทยากรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแรง
บันดาลใจในการพัฒนาความสามารถทางภาษา เตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการแข่งขัน และพร้อมสำาหรับโอกาสที่จะเปิด
กว้างมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

SINGHA MARKETING 
YOURSELF 
@ กรุงเทพมหานคร l 26 พฤษภาคม 2558

นายเอกสทิธิ สนุทรนนท ์ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บริษทั บญุรอด
บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานเปิดโครงการ SINGHA MARKETING 
YOURSELF “SCAN จุดเด่น SELL ให้เป็น PRESENT ให้โดน” 
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากนักศึกษากว่า 700 คน 
และมีการถ่ายทอดสดการบรรยายไปตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
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SBC ต้อนรับคณะ Singha 
Biz Course ปีที่7 
@ นครปฐม l 29 พฤษภาคม 2558

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด ต้อนรับคณะ
นักศึกษ�จ�กโครงก�ร Singha Biz Course ปีที่ 
7 จำ�นวน 50 คน เข้�เย่ียมชมและรับฟังบรรย�ย
กระบวนก�รผลิตเบียร์ เพ่ือศึกษ�และนำ�คว�มรู้
ท่ีได้ม�ประยุกต์ใช้ในก�รเรียน

Chelsea Singha Celebration match 
 @ กรุงเทพมหานคร l 28-30 พฤษภาคม 2558

ทมีเชลซเียอืนไทยเปน็ประเทศแรกหลงัคว�้แชมปพ์รีเมยีร์ลกีองักฤษฤดกู�ล 2014-2015 
พร้อมระเบิดศึกประวัติศ�สตร์ดวลแข้งทีมไทยแลนด์ออลสต�ร์ใน The Singha Chelsea 
FC Celebration Match, Bangkok 30 May 2015 นำ�ทีมโดย โชเซ่ มูรินโญ่ ผู้จัดก�รทีม 
ร่วมด้วย จอห์น เทร์รี เอแดน อ�ซ�ร์ ดิเอโก คอสต�้ บร�นิสล�ฟ อีว�โนวิช และนักเตะ
ด�วดงัครบทมี ขณะทีท่มีไทยแลนดอ์อลสต�ร์ ภ�ยใตก้�รนำ�ของโคช้ซโิก ้เกยีรตศิกัดิ ์เสน�เมอืง 
ก็ยกทีมนักเตะซูเปอร์สต�ร์ทีมช�ติไทยที่แฟนบอลช�วไทยช่ืนชอบม�กันคับคั่ง นอกจ�กน้ี
มีจัดกิจกรรม Fan Zone Activity บูธน้ำ�ดื่มและอ�ห�รจ�ก Est 33 และ Fine Food. ด้วย

ฟาร์มดีไซน์ สาขาที่ 18  
@ ระยอง l 27 พฤษภาคม 2558

SINGHA SMART 
DRIVE 
@ กรุงเทพมหานคร l 
30-31 พฤษภาคม 2558 

ขย�ยส�ข�ไปไกลอีกแล้วเมื่อฟ�ร์มดีไซน์ส�ข�ที่ 18 ได้เปิดร้�นส�ข�แฟรนไชส์
ณ ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลระยอง เจ้�ของส�ข�แฟรนไชส์คือน�ยสุวัฒน์ ฟ้�ประท�นชัย 
ประธ�นศูนย์ประส�นง�นชมรมผู้ค้�ผลิตภัณฑ์ตร�สิงห์

น�ยเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดก�รฝ่�ย
ก�รตล�ด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็น
ประธ�นเปดิโครงก�ร SINGHA SMART DRIVER 
ต่อยอดม�จ�กโครงก�รขับข่ีปลอดภัยที่จัดให้
กับพนักง�นภ�ยใน บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 
จำ�กัด นำ�ม�เผยแพร่สู่บุคคลภ�ยนอก โดย
เร่ิมจ�กบริษัทที่เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยของสิงห์ 
คอร์เปอเรช่ัน มีเน้ือห�มุ่งให้คว�มรู้ที่ถูกต้อง
ในก�รขับข่ีและก�รบำ�รุงรักษ�รถยนต์ทั้งใน
ภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ เพื่อสร�้งจิตสำ�นึก
ที่เหม�ะสมในก�รใช้รถใช้ถนนให้กับผู้เข้�ร่วม
อบรม ช่วยลดผลกระทบทีเ่กิดจ�กอบุตัเิหตบุน
ท้องถนนให้กับผู้เข้�อบรมและบริษัทของผู้เข้�
อบรม รวมไปถึงสังคมในภ�พรวม
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แจ๊ค-สระบุรี ผงาดสู่สังเวียนสอยคิวโลก 
@ กรุงเทพมหานคร l 2 มิถุนายน 2558

นํ้าสิงห์แจกวีโก้ ในโครงการแอโรบิกชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย  
@ กรุงเทพมหานคร l 4 มิถุนายน 2558

นายจาตุรนต์ หิมะทองคำา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ-การ
ตลาดกีฬาต่างประเทศ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด เป็นประธาน
ในงานแถลงข่าว “สิงห์” ให้การสนับสนุนนักสนุกเกอร์ “แจ๊ค-สระบุรี” 
หรือ เดชาวัต พุ่มแจ้ง เจ้าของมือวางอันดับ 43 ของโลกที่เป็นอันดับดี
ทีส่ดุของนักสนุกเกอร์เมอืงไทย ในการก้าวสูส่งัเวียนสอยควิโลก พร้อม
ต่อยอดสร้างนักสนุกเกอร์หน้าใหม่ประดับวงการ งานแถลงข่าวจัดขึ้น
ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 

นายกติตศิกัดิ ์ ชัยมงคลตระกลู ผูอ้ำานวยการกลุม่ลกูคา้สมัพนัธ์ 
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด เป็นประธานมอบรางวัลที่ 1 รถยนต์
กระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ มูลค่า 599,000 บาท ให้แก่ผู้โชคดีคือ 
นางสาววาสนา สงัข์ทอง จากจงัหวัดตรัง ทีไ่ดส้ง่คปูองชิงโชคเมือ่สมคัร
แข่งขันในโครงการน้ำาดืม่สงิห ์แอโรบกิชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ซึง่
จัดมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557

Singha MTB 12 hrs. 
Endurance Race 2015  
@ เชียงราย l 27 มิถุนายน 2558

บุญรอดฯ ร่วมสมทบทุนสร้าง “อุทยานราชภักดิ์”  
@ กรุงเทพมหานคร l 24 มิถุนายน 2558

สิงห์ ปาร์ค 
เชียงรายจัดการ 
แข่งขันจักรยาน
แบบเอ็นดูแรนซ์
เ ส้ นทา งครอส
คั น ท รี ซึ่ ง เ ป็ น
ร า ย ก า ร เ ดี ย ว
ของประเทศไทย
เป็นปีที่ 2 เพื่อ
ท ด ส อบค ว า ม
แข็ ง แ ก ร่ ง ขอ ง
ร่างกายและจติใจ

โดยผู้ที่ทำารอบการแข่งขันได้มากที่สุดคือผู้ชนะ
ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและทีม ต้องใช้เวลา
ในการปั่นจักรยานแบบไม่จำากัดรอบแข่งขัน แข่งกับ
คู่แข่งและตัวเองเป็นเวลาต่อเน่ือง 12 ชั่วโมง เริ่มแข่ง
ตัง้แตเ่วลา 7 โมงเช้า ถึง 1 ทุม่ ใครท่สีามารถทำารอบได้
มากกว่าปีที่ 1 ที่เคยทำาไว้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร
อันทรงเกียรติเพื่อให้ได้ทราบว่า คุณน้ัน เป็นคนที่
เอาชนะใจตนเองได้อย่างสิ้นเชิง 

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธาน
กรรมการ นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด มอบเงิน
จำานวน 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งมีความหมาย
ว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ที่อำาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผบ.ทบ. พรอ้มด้วย
คณะนายทหารระดับสูง ร่วมรับมอบที่กองบัญชาการกองทัพบก 
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Life Compass “เข็มทิศแห่งความสุข” 
@ สำ�นักง�นใหญ่ l ตลอดปี 2558

เข็มทิศที่พนักงานและผู้บริหารจะถือร่วมกัน เพื่อที่ทุกคนจะได้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างรู้ตัวและรู้เท่าเทียม ท้ังสร้าง 

การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และความเป็นหนึ่งใน

บริษัทชั้นนำาระดับสากลของประเทศ

ความคิดเห็นคุณต๊อดที่มีต่อการ์ดของพนักงาน

การที่คุณศักดามีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้กล้าคิด 
นับว่าเป็นความริเริ่มที่ดีมาก เมื่อกล้าทำา ก็เป็น
การแสดงความเชื่อมั่นที่สำาคัญ และเมื่อกล้า
ตัดสินใจย่ิงถือว่าคุณศักดายินดีท่ีจะรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ของการคิดและการกระทำาจากการ
ตัดสินใจของตนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

คุณจันทร์สุดาทำาให้ Commitment Card นี้
ทรงพลังและเป็นแนวทางที่ทำาให้ผมอยากเลือก
มาเป็นตัวอย่างที่ผมจะบอกว่าความอยากใน
การเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้น ใครๆ ก็มีได้ แต่
ความเปล่ียนแปลงตามความคาดหวังนั้นจะเกิด
ได้จริงหรือไม่ต้องมีกระบวนการทางความคิดที่
เป็นรูปธรรมมาร่วมผลักดัน มิฉะนั้นแล้ว ความ
อยากในการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเพียงแค่
ฝันกลางวันเท่านั้น

ปิติ ภิรมย์ภักด ี
MD

คุณปภิณวิช แสดงออกซึ่งคุณภาพของการ
เป็นมากกว่าแค่มืออาชีพ การปิดเป้าทุกกลุ่ม
สินค้า เป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การลด
ค่าใช้จ่ายลงจากปีก่อน เป็นการสะท้อนการ
ทำางานที่เน้นประสิทธิภาพ การมีจิตสำานึก 
OWNER คือการก้าวข้ามความเป็นแค่มนุษย์
เงินเดือนมืออาชีพ การตั้งเป้าสร้างความ
สามัคคีในบริษัท เป็นทัศนคติและความมุ่งมั่น
ที่สะท้อนความใส่ใจในการทำางานให้บริษัทที่
ใหญ่กว่าหน้าที่และความรับผิดชอบ

ถา้คณุกลา้คิดในสิง่ทีค่ณุมเีหตผุล
ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัทแล้ว คุณจะ
ไปกลัวอะไร วันหลังลงช่ือไว้ด้วยนะ
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เรื่อง: โอเอซิส 

	เลม่นีถ้งึคราวไปประเทศไหนใน	AEC	กนันะ	เราต้องไปมาเลย์...เมอืงแขก!	ไปแล้วจะกนิอยู่
อย่างไรล่ะ	ลองหาข้อมูลดูหน่อยซ	ิพวกเราวางแผนไปท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียกันสามวันสาม
เมือง	ประเทศนี้ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะ	แค่มีพาสปอร์ตก	็let’s	go	เลยค่ะ	ทุกอย่างพร้อมแต่แววตา
บง่บอกวา่กงัวลนดิหน่อย	ไมใ่ชว่า่กลัวคนทีน่ัน่ไมพ่ดูองักฤษคะ่	แตก่ลวัเรานีล่ะจะพดูองักฤษงอ่ยๆ	
กบัเขาไมรู่เ้รือ่ง	ทางออกของพวกเราคอืปริน้ต์สถานท่ีท่องเท่ียวทุกท่ี	โรงแรม	ออกมาเตรยีมไวเ้ผือ่
ถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจก็ชี้รูปถามเขาเอา	น่าจะรอดแบบสบายๆ	

	เราเลือกที่จะบินไปมาเลเซียด้วยสายการบินราคาประหยัด	 วันแรกเราจะเริ่มทริปกันท่ี
เมืองหลวงของประเทศนี้นั่นคือ	 กัวลาลัมเปอร์	 (KL)	 เคร่ืองจะพาเราไปลงท่ีสนามบินนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร์	2	(KLIA2)	สนามบินใหม่สำาหรับสายการบิน	Low-cost	เท่านั้น	สายการบินราคา
ปกตจิะต้องไปลงที	่KLIA	เราแพลนกนัวา่จะเท่ียวเมอืงกวัลาลมัเปอร	์เมืองมะละกา	และวันสดุท้าย
เราจะไปเมืองปุตราจายา

	ระหว่างเดินอ่านป้ายหาทางออก	รู้สึกประทับใจสนามบินที่นี	่ผู้เขียนไม่ได้ไปสนามบินตาม
ต่างประเทศบ่อยนักนะคะ	 แต่ที่นี่เรารู้สึกว่ามันง่าย	 สะอาด	 และดูเฟรนด์ล่ีกับคนไม่เชี่ยวชาญ
สนามบนิอยา่งเราค่ะ	การเดนิทางออกจากสนามบนิเขา้สูต่วัเมอืงมใีหเ้ลอืกหลายแบบ	ท่ีนยิมมาก
ที่สุดก็จะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมีให้เลือกว่าชอบรถด่วนไม่แวะป้ายไหน	(KLIA	EXPRESS)	หรือที่จอดแวะ
ทุกป้าย	(KLIA	TRANSIT)	ในรถไฟมี	WIFI	ความเร็วสูงให้เล่นฟร	ีหนุ่มสาวขาโซเชียลสามารถอัพ
รูปตัวเองอยู่บนรถไฟพร้อมวิวสวนปาล์มข้างทาง	ก็เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบนะคะ	

เราเลือกที่พักกันแถวย่านบูกิตบินตัง	 (BUKIT	BINTANG)	 ท่ีได้รับขนานนามว่าย่านช็อปป้ิง
กริ๊ง	7	 สี	 แต่เราไม่ได้พิจารณาที่ข้อเด่นตรงนั้นค่ะ	 ย่านบูกิตบินตังถือเป็นย่านที่เดินทางสะดวก
มาก	มีทั้งรถไฟฟ้า	 รถราง	รถสาธารณะ	อาหารการกินมีให้เลือกทุกระดับ	แบบราคาสตรีตฟู้ด
หากินได้ง่ายๆ	 หรือข้ามถนนไปเลือกกินร้านหรูก็หาได้ไม่ยาก	 อีกทั้งได้รับการคอนเฟิร์มจาก
เจา้หนา้ทีค่นไทยท่ีทำางานสถานทตูทีน่ัน่ว่ายา่นน้ันปลอดภยั	การคมนาคมในกวัลาลมัเปอร์สะดวก
สบาย	มีหลากหลายทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกใช้ในราคาไม่แพง	เช่น	รถราง	รถไฟ	รถเมล์	
แท็กซี	่และรถไฟใต้ดิน	สภาพการจราจรในกัวลาลัมเปอร์ค่อนข้างจะเหมือนกรุงเทพฯ	รถติดมาก	
คนส่วนใหญ่จะเลือกโดยสารรถไฟฟ้าและรถราง	(Monorail)	 เวลาเดินขึ้นบันไดเล่ือนขอเตือน
คนไทยไว้หน่อยค่ะ	ยืนให้ถูกฝั่ง	(ฝั่งขวา)	อย่าเม้าท์เพลินไปขวางทางคนอื่นเชียว	

เซอร์เวย์มาเลย์

เดินเก๋ๆ ในกัวลาลัมเปอร์
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ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) 

ที่มาของภาพ: http://www.secretflying.com
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	กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมของ
เกา่ทางประวตัศิาสตร์หลายแห่ง	ยงัคงอนรัุกษส์ถานทีแ่ละ
ตกึรามบา้นชอ่งแบบเกา่ใหค้งสภาพเดิมอยูป่ะปนกบัตกึสงู
สมัยใหม่อย่างกลมกลืน	 พวกเราก็วางแผนเที่ยวโดยยึด
เส้นทางท่ีจะสามารถเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจให้ได้มาก
ที่สุด	 เราคิดว่าการไปพิพิธภัณฑ์ของแต่ละประเทศน้ัน 
เป็นการศึกษาวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของ
บ้านเมืองได้ดีในเวลาอันสั้น

	หลังจากลองนั่งแท็กซี่แล้วพบว่าที่กัวลาลัมเปอร์มี
แท็กซี่	2	แบบคือ	รถขนาดปกติสีแดง	ราคามิเตอร์เริ่มที	่
3	ริงกิต	(28	บาท)	อีกแบบคือรถขนาดใหญ่ข้ึนมาเล็กน้อย
สีน้ําเงิน	ราคามิเตอร์จะเร่ิมท่ี	4	ริงกิต	(36	บาท)	บ่อยคร้ัง
คนขับมักจะต่อรองขอราคาเหมาไม่เปิดมิเตอร์	 ตอนเจอ
เหตุการณ์นี้นึกว่าเรียกแท็กซี่อยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์	แหม่

พิพิธภัณฑ์โทรคมนาคม 

(Telecom Museum) 

เน่ืองจากเราเห็นว่าเมื่องนี้สะดวก
สบาย	 เราจึงสนใจเรื่องราวของการ
สื่อสารว่ามีความเป็นมาอย่างไร	 ภายใน
พิพิธภัณฑ์โชว์เรื่องราวการสื่อสารตั้งแต่
ยุคที่ใช้รหัสมอส	 จําลองการทํางานของ
พนักงานในสมัยเก่าถึงสมัยปัจจุบัน		

มัสยิดจาเม็ก (Jamek Mosque) 

	เปิดใช้งานในปี	 ค.ศ.	1909	 เป็น
มัสยิดที่ เก่าแก่ที่สุดที่ เหลืออยู่ภายใน
กัวลาลัมเปอร์	เคยเป็นมัสยิดแห่งชาตจิน	
National	Mosque	เปิดใช้งานในป	ี1965
ด้านหลังมัสยิดจาเม็กจะเห็นแม่นํ้า	2	สาย
ไหลมารวมกันคือแม่นํ้ากอมบัก	(Sungai	
Gombak)	 และแม่นํ้าคลาง	 (Sungai 
Klang)	 เล็กและแคบจนไม่น่าจะเรียกว่า
แม่น้ํา	 แต่มันคือต้นกําเนิดของชื่อเมือง	
คําว่า	“กัวลา”	ในภาษามาเลย์แปลว่าปาก
แม่นํ้า	 หรือจุดที่แม่นํ้าสองสายมารวมกัน
ส่วนคําว่า	“ลัมเปอร์”		แปลว่าโคลน

Menara Dayabumi Complex
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จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) 

สถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย คำาว่า 
“เมอรเ์ดกา้” เป็นภาษามาเลย ์แปลวา่ อสิรภาพ จตัรุสัแห่งนีส้รา้งขึน้
เพื่อรำาลึกถึงวันได้รับเอกราชจากอังกฤษ ในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 
1957 เสาธงของจัตุรัสมีความสูงถึง 95 เมตร ถือว่าสูงที่สุดในโลก 
ต้ังโดดเด่นเป็นความภูมิใจของการได้มาซึ่งเอกราช เม่ือถึงวันครบ
รอบทุกปีจะมีงานเฉลิมฉลองจัดขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่

ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) 

 อาคารคู่แฝด 88 ชั้น สัญลักษณ์ของกรุง
กัวลาลัมเปอร์ รู้จักกันอีกช่ือว่าอาคาร KLCC 
จัดเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง
452 เมตร สร้างจากแรงบันดาลใจรูปทรง
เรขาคณิตตามสถาปัตยกรรมอิสลาม ภายใน
เป็นท่ีตั้งของสำานักงานบริษัท ปิโตรนาส บริษัท
นำา้มันแหง่ชาตมิาเลเซยี รวมทัง้ศูนยก์ารค้าทีม่ี
แบรนด์ต้ังแต่ High Street ถึง  High-end ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ศูนย์ประชุม พิพิธภัณฑ์สัตว์นำา้ 
และอื่นๆ การเข้าชมจุดชมวิวที่ตึกนี้มี 2 วิธีคือ 
1. เขา้ชมโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ทา่นจะไดไ้ปชม 
Sky Bridge หรอืสะพานลอยฟา้ท่ีเชือ่มระหวา่ง
อาคารท่ีชัน้ 41 และ 42 เปิดให้นกัท่องเท่ียวขึน้
ไปชมทิวทัศน์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่จำากัด
จำานวนวันละไม่เกิน 1,400 คน ใครมาไม่ทัน
ลงทะเบียน 8.30 น. อด หรือวิธีที่ 2 เสียตังค์ 
80 ริงกิต ท่านจะได้ชมทั้ง Sky Bridge และได้
ขึ้นไปชมวิวบนยอดตึกบนชั้น 86 ใครที่กลัว
ความสูงก็เตรียมใจไว้หน่อยค่ะ

อาคารสุลต่านอับดุลซามัด 

(Sultan Abdul Samad Building) 

 สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1897 ตั้งชื่อตาม 
พระนามของสุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์โดย
ใช้เป็นท่ีทำาการของหน่วยงานราชการใน
ยุคท่ีอังกฤษเข้ามาปกครอง สร้างด้วยอิฐ
ทั้งหลัง ส่วนที่เป็นหอนาฬิกาสูง 40 เมตร 
มกัจะพดูถึงกันว่าเป็นบิก๊เบนของมาเลเซยี 
หลงัจากสถานทีร่าชการไดย้า้ยออกไปในป ี
1974 อาคารแหง่น้ีไดร้บัการตกแตง่ใหมใ่ห้
เป็นสถานที่ของกระทรวงยุติธรรม

เซ็นทรัลมาร์เก็ต (Central Market)
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วันที่ 2 ของการเดินทาง เรามุ่งหน้าไปเมืองมะละกา คำานวณแล้วว่าถ้าตัดเวลา
เดินทางไปกลับแล้ว ยังเหลือเวลาเดินเที่ยวได้พอสมควร เราจึงเดินทางโดยรถบัสใช้
เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ต้องไปขึ้นที่สถานีขนส่งเบอร์เซปาดูเซอลาตัน (Terminal 
Bersepadu Selatan) มีหลายบริษัทให้เลือกใช้บริการตามใจชอบ ค่าต๋ัวอยู่ท่ี 10-13 ริงกิต
(90-117 บาท) แล้วแต่บริษัทและเวลาเดินทางที่เราเลือก สถานีขนส่งที่นี่สะดวกสบาย 
ทันสมัยมาก จนอยากให้ขนส่งบ้านเรามาดูงานที่นี่เสียจริง เที่ยวรถจะมีการบอกเวลา
ล่วงหน้าตลอดบนจอ LCD และรถบัสมาถึงชานชาลาตรงเวลาเป๊ะ ถ้าใครมัวแต่ซื้อขนม
กินเล่นตุนไว้จนลืมเวลา พลาดไป 2 นาทีก็ตกรถนะคะ บ๊ายบาย..

มะละกา มีชื่อเรียกมาจาก “ต้นมะขามป้อม” (Malacca Tree) ต้นไม้ประจำาเมือง
มะละกา (ไม่เก่ียวกับมะละกอแต่อย่างใด) การเท่ียวชมเสน่ห์ของเมืองน้ีเราไม่อยากพลาด
ตรงไหนเลย เพราะสวย โดดเด่นด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ไม่แปลกใจว่า
ทำาไมถึงได้เป็น “มรดกโลก” ในปี ค.ศ. 2008 เราสงสัยว่าในความสวยงามของตึกราม
บ้านช่อง ทำาไมจึงมีความแตกต่างผสมอยู่ด้วย แล้วก็ได้คำาตอบว่า เพราะสิ่งก่อสร้างใน
เมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายประเทศ มะละกาเคยถูกยึดครองจากทั้งโปรตุเกส (1511-
1641)  ฮอลแลนด์ (1641-1795)  อังกฤษ (1795 -1941)  และญี่ปุ่น (1941-1945)  กลับมา
เป็นของอังกฤษพักใหญ่ก่อนได้รับเอกราชในปี 1957 ที่หลายชาติต่างแย่งชิง เพราะ
เมืองนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์การเดินเรือที่สำาคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันจึงได้มี
สถาปัตยกรรมต่างๆ ผสมผสานกันอยู่มากมายและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ

โบสถ์คริสต์ (Christ Church)

จัตุรัสแดง (Red Square) 

จุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลต์ของเมือง 
หลายคนเรียก “จัตุรัสดัตช์” ด้วย
เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวดัตช์ 
(ฮอลแลนด์) ในสมัยที่เข้ามาปกครอง
ใจกลางของจัตุรัสเป็นลานนำ้าพุสไตล์
อังกฤษท่ีสร้างเพื่อถวายสมเด็จพระ
ราชินีนาถวิกตอเรียในปี 1904 ข้างๆ
มีร้านขายของฝาก หากเดินย้อนไป
ด้านหลังจะพบบ้านเก่าแก่เรียงราย
ตลอดสองข้างทาง นักท่องเที่ยวนิยม
เดินเข้าไปถ่ายรูป เน่ืองจากบ้านทุกหลัง
เป็นห้องแถวท่ียงัคงเอกลกัษณไ์ว ้ทาสี
แดงเข้มเหมือนกันหมด เม่ือตัดกับ
ถนนเสน้เลก็ๆ แลว้ ย่ิงทำาให้เมอืงน้ีดู
มีเสน่ห์มากขึ้นไปอีก
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พิพิธภัณฑ์ศุลกากร 

(Royal Malaysian Customs Department)

	เนือ่งจากในอดีตมะละกาเป็นท่าสำาคญั	จึงมีเร่ืองราวของศลุกากร
ทีน่่าสนใจใหพ้วกเราหาความรู	้ภายในจดัแสดงรปูแบบการทำางานของ
เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรสมยักอ่น	เคร่ืองแตง่กาย	สนิคา้แปลกตา่งๆ	ทีย่ดึได	้
การจำาลองการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย

วังสุลต่านแห่งมะละกา (Melaka Sultanate Palace) 

ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตึกอนุสรณ์การประกาศเอกราช	 สร้างขึ้น
แทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้โดยจำาลองจากวังสุลต่านในสมัยก่อนถูก
โปรตเุกสเขา้ยดึครอง	ภายในจัดแสดงเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรด์้าน
การปกครอง	การแต่งกาย	การละเล่นต่างๆ	

สามล้อถีบ (Trishaw)

ถนนยองเกอร์ (Jonker Street) 

 ถนนคนเดินจำาหน่ายอาหารและของท่ีระลึกมากมาย	 บริเวณน้ี
เต็มไปด้วยโบราณสถานและศาสนสถานท่ีสำาคัญหลายแห่งผสมผสาน
กันระหว่างจีน	ฮินดู	และมุสลิม

พิพิธภัณฑ์สมุทรศาสตร์มะละกา 

(Maritime Museum)

ลักษณะเป็นเรือสำาเภาจำาลองของ
ชาวโปรตุเกส	มีชื่อว่า	Flora	de	La	Mar	
(Flower	of	 the	Sea)	 ภายในจัดเก็บ
เรื่องราวของเรือสำาเภาในอดีต	 จำาลอง
สถานการณ์การเดินเรือ
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มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque)

สร้างใหญ่โตอลังการมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถจุคนได้ 
15,000 คน ดูมุมไหนก็สวย จุดสูงท่ีสุดของมัสยิดเทียบเท่าตึก 25 ช้ัน 
เลยทีเดียว ผู้เข้าชมต้องสวมเสื้อแขนยาว กางเกงหรือกระโปรงยาว 
(กรณีที่แต่งกายไม่เหมาะสม ตรงทางเข้าจะมีชุดคลุมให้สวม)

เรากลับจากมะละกามาที่กัวลาลัมเปอร์เพื่อ
เตรียมตัวสำาหรับการเที่ยววันสุดท้าย คราวนี้เราจะไป
เยือนเขตปกครองพเิศษปตุราจายา ในรฐัสลงังอร ์เมอืง
ใหม่ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ เมืองในอุดมคติของใคร
หลายๆ คน การเดินทางไปนั้นสะดวกสบาย สามารถ
ขึ้นรถไฟจากสถานี KL Sentral ที่เรียกว่า KLIA Transit 
ขอยำ้าว่าต้องเป็นสาย KLIA Transit นะคะ ไม่อย่างนั้น
รถไฟจะเลยไปสนามบินเลยค่ะ ไม่ได้จอดที่ปุตราจายา 
หลงัจากเราขึน้รถไฟมาแล้วตอ้งขอบอกเลยวา่ประทบัใจ
ในความสะอาดมาก ทีน่ัง่สบายและ Wifi ความเรว็ปรีด๊ 
ทำาให้ 20 นาทีผ่านไปเร็วมาก เราจะลงกันที่สถานี 5 
ถัดจาก KL Sentral นะคะ

 ด้วยความเป็นเมืองใหม่ท่ีสร้างตามแนวคิดของ 
ดร. มหาเธร ์โมฮมัหมัด อดตีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย 
เพื่อให้เป็นเมืองในอุดมคติและเป็นศูนย์กลางการเมือง 
จงึเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม
ทัง้หมด ตกึรามบา้นชอ่งดทูนัสมยัสวยงาม ผงัเมอืงเป็น
ระบบระเบยีบ รายลอ้มดว้ยอุทยานและทะเลสาบขนาด
ใหญฝ่มืีอมนษุย ์มีสะพานทีอ่อกแบบสวยงามเพือ่เชือ่ม
เข้าไปในตัวเมือง ที่นี่ต่างจากสถานที่เที่ยวอื่นๆ ตรงที่
เราจะหาคนเดินถนน ร้านขายของชำา ร้านสะดวกซื้อ
ได้ยาก บวกกับอากาศร้อน แดดเปรี้ยง ขอยำ้าว่าเปรี้ยง
จริงๆ ค่ะ จะเห็นก็แต่นักท่องเที่ยวแบกกล้องเหมือน
เรานี้ละค่ะ 

ทะเลสาบขนาดใหญ่ฝีมือมนุษย์
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ตำ�รวจม�เลย์อยู่ไหน
ตำ�รวจม�เลเซียจะประจำ�ต�มแหล่งท่องเที่ยวหรือ

สถ�นีรถไฟฟ้�ม�กกว่�ท้องถนน ถ้�เป็นช่วงเลิกง�น

ท่ีมกี�รจร�จรหน�แนน่กจ็ะมตีำ�รวจจร�จรม�ชว่ย 

เช่น ถนน Jalan Ampang (คล้�ยถนนส�ทรบ้�น

เร�) ที่มีสถ�นทูตจ�กหล�ยๆ ประเทศตั้งอยู่

 

ภ�ษ�ต�มท้องถนนมีคว�มคล้�ยคลึงภ�ษ�
อังกฤษ เช่น Bas Lane, Muzium
ภ�ษ�ม�เลย์หรือภ�ษ�รมูใีชต้วัอักษรภ�ษ�อังกฤษ

ในก�รเขยีน มรี�กศพัท ์หลกัภ�ษ�รวมถงึคำ�ศพัท์

เป็นของช�วม�เลย์ คนไทย 3 จังหวัดภ�คใต้ และ

บรูไน ซึ่งจะคล้�ยคลึงกัน อ�จจะแตกต่�งกันไป

ต�มทอ้งถิน่ ห�กเขยีนดว้ยอักษรอ�หรบัจะเรียกว�่

ภ�ษ�มล�ยู

ผลไม้สุดโปรดของช�วม�เลย์
“Smell like hell, taste like heaven” นั่นก็คือ 

“ทเุรยีน” ห�ร�้นข�ยไดง้�่ย แมจ้ะเปน็ร�้นริมท�ง

ก็มีโต๊ะ เก้�อี้ และถุงมือพล�สติก เตรียมพร้อม

สำ�หรับให้แกะทุเรียนท้ังลูกและแบ่งกับเพื่อนร่วม

โต๊ะ ม�เลเซียนำ�เข้�ทุเรียนจ�กไทย แต่ก็ภูมิใจ

ในทุเรียนพันธุ์ MUSANG KING ของตัวเอง แถม

ยังมีแบบแปรรูป เช่น ช็อกโกแลตไส้ทุเรียนและ

ก�แฟทุเรียนด้วย

เรื่องของวงเวียน
ปุตร�จ�ย� เมืองใหม่ที่สร�้งขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์มี

วงเวียนที่มีเส้นผ่�นศูนย์กล�งย�ว 3.4 กิโลเมตร 

เป็นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สะพานเซอรีเกมิลัง (Seri Gemilang Bridge)

แลนด์ม�ร์กท่ีโดดเด่นด้วยสถ�ปัตยกรรมสวยง�มอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี
มีคว�มย�วถึง 240 เมตร ให้คว�มรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ในเอเชียอย่�งไรอย่�งนั้น 
(ถ�้ไม่นับอ�ก�ศที่ร้อนแสบทรวง)

ทำาเนียบรัฐบาลและสำานักนายกรัฐมนตรี (Perdana Putra)

เมื่อเร�ได้เข้�ไปชมมัสยิดสีชมพูก็จะมองเห็นตึกนี้ได้อย่�งชัดเจน ท�งเข้�ที่
ย่ิงใหญ่อลังก�ร ประดับประด�ด้วยเส�ไฟฟ้�สวยง�มท้ัง 2 ข้�ง ไม่ส�ม�รถเข้�ชม
ด�้นในได้ค่ะ

มัสยิดเหล็ก (Iron Mosque)

นอกจ�กมัสยิดสีชมพูชื่อดังท่ีนี่
ยังมีมัสยิดเหล็กท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ไม่แพ้กันด้วยก�รใช้เหล็กในก�รสร้�ง
ถึง 6,000 ตัน หรือประม�ณ 70% ของ
โครงสร�้ง เนื่องด้วยที่นี่เป็นเมืองใหม่ 
มีทั้งผู้คนอ�ศัยอยู่ รวมทั้งข�้ร�ชก�ร
กระทรวงต่�งๆ มัสยิดแห่งนี้จึงสร้�ง
เพื่อรองรับและระบ�ยคนที่จะม�ทำ�
พิธีกรรมท�งศ�สน� ส�ม�รถจุคนได้
ถึง 20,000 คน 

จิปาถะ ณ มาเลย์



36 SINGHA  MAGAZINE

ท่องเที่ยว / มาเลเซีย

ลก ลก
จิ้มจุ่มมาเลย์ จะเรียกแบบนี้คงทำาให้เห็นภาพง่ายขึ้น

เป็นอาหารยอดนิยมของชาวมาเลย์และนักท่องเที่ยว 

แค่เลือกนึ่งหรือทอด แล้วจิ้ม ยืนกินหน้าร้านได้เลย 

มีหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้น เห็ด เบคอน 

ซีฟู้ด เนื้อสัตว์ และผักต่างๆ ราคาไม้ละประมาณ 

5-20 บาท 

ข้าวมันไก่มะละกา
เมนูสุดยอดในทริปนี้คือไก่ที่อร่อยแบบลืมไม่ลงอยู่ที่มะละกา 

ร้านเด็ดมี 2 ร้านคือ “Chop Chung Wah” ร้านเก่าแก่ดั้งเดิม 

อุตสาหกรรมข้าวมันไก่ในครัวเรือน มีอาม่าเป็นคนปั้นข้าวนุ่ม 

ร้านน้ีไก่ตม้รสชาตดีิท่ีสุด หมกัด้วยเหล้าจีน เนือ้หวานอร่อยนุ่ม

ลิ้น แต่ต้องรอหน่อยเพราะคิวยาวมาก อีกร้านคือ “Farmosa” 

ออกแนวโมเดิร์น หรูหรา บริการดี มีให้เลือกท้ังไก่ต้มและ

ไก่ย่าง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากชิมรสชาติและ

ชมบรรยากาศร้านสวยๆ สไตล์จีน 

เที่ยวไปหาอะไรกิน IN AEC

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) 
อาหารประจำาชาติมาเลย์ เป็นข้าวคลุกกะทิ กลิ่นหอม กินคู่กับ

ไข่ ปลาหมัก ผัก ถั่ว ไก่ทอดหรือเนื้อ และซัมบัลที่คล้ายนำ้าพริก

บ้านเรา รสออกเผ็ดๆ ตัดกับข้าวกะทิที่ออกหวานเค็มนิดๆ คน

พื้นเมืองมักจะกินเป็นอาหารเช้า 

ลอดช่องทุเรียน
ขนมหวานที่มีแพคเกจจิ้งเก๋ไก๋เป็น

รูปทุเรียนสีสันสดใส คอทุเรียนห้าม

พลาด มีทั้งลอดช่อง ถั่วแดง กะทิ 

ทุเรียนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ คลุกนำ้าแข็ง

ป่นละเอียด ช่วยคลายร้อนได้ดีทีเดียว

เรื่องรสชาติบอกเลยว่าสมแล้วท่ี

หากินได้ยากเพราะของดีของเด็ด

ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆ

ร้านขายของทอดข้างทาง
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สิงห์ แมกกาซีน ไม่ลืมที่จะนำ�ส�ระ
คว�มรู้เกี่ยวกับประเทศม�เลเซียม�ฝ�ก
ขอขอบคุณ คุณวิชาดา ภาบรรเจิดกิจ 
อคัรราชทตูท่ีปรกึษา (ฝ่ายพาณชิย)์ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ผู้ให้เกียรติทีมง�นเข้�พบ
และพูดคุยให้คว�มรู้เกี่ยวกับประเทศ
ม�เลเซีย ไม่เพียงข้อมูลท่ัวไปเท่�น้ันยังรวม
ด�้นเศรษฐกิจและก�รลงทุนด้วย ล้วนแต่
เป็นเรื่องน่�รู้ที่ทีมง�นขอนำ�ม�เล่�สู่กันฟัง

ม�เลเซียเป็นช่ือที่เร�คุ้นกันดีเพร�ะ
ช�ยแดนติดกับภ�คใต้ของไทยและมีเมือง
ท่�สำ�คัญคือเมืองมะละก� ประเทศนี้มี
คว�มเจริญท�งเศรษฐกิจและคมน�คมจน
ส�ม�รถข้ึนม�อยู่ในระดับแถวหน้�
ของกลุ่มประเทศอ�เซียน 

เรื่องก�รปรับตัวเข้�สู่ AEC 
สำ�หรับม�เลเซียแล้ว ไม่ได้ถึงกับ
ตื่นตัวเท่�ใดนัก ด้วยมีเป้�หม�ย
อีกสเต็ปที่ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
นั่นคือก�รทำ�ให้ประเทศกล�ยเป็น 
ประเทศที่พัฒน�แล้ว (Developed 
Country) โดยว�งยุทธศ�สตร์ท�ง
เศรษฐกจิทีเ่รยีกว�่ New  Economic
Model (NEM) ม�เลเซียมั่นใจม�กว�่จะ
ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยได้ภ�ยในปี ค.ศ. 
2020 หนึ่งในนโยบ�ยของ NEM คือก�ร
เร่งพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ เพิ่มร�ยได้
เฉลี่ยต่อหัวของประช�กรที่ขณะนี้อยู่
ประม�ณ 10,000 เหรียญสหรัฐให้อยู่
ในระดับ 15,000 เหรียญสหรัฐ กระนั้น 
ม�เลเซียก็มองว่� AEC คือโอก�สอันดี
ที่จะขย�ยฐ�นก�รผลิต ห�ทรัพย�กร 
สร้�งเครือข่�ยก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ย
สินค�้ ภ�ครฐัมกี�รปรบักฎหม�ยท�งด�้น
ก�รค้�ต่�งๆ เพื่อสนองรับก�รลงทุนจ�ก

ต่�งช�ติ ทั้งให้คว�มสนใจร่วมง�นแสดง
สินค้�ต่�งๆ ของน�น�ช�ติม�กขึ้น 

ช�วม�เลเซีย 24% มีเชื้อส�ยจีน
กลุ่มนี้ถือว่�สำ�คัญกับก�รขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ เพร�ะส่วนใหญ่
เป็นนักธุรกิจ ขณะประช�กรผู้มีร�ยได้
ต่อเดือนอยู่ในเกณฑ์ป�นกล�งถึงสูงมีอยู่
รวมกันประม�ณ 60% ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รจับจ่�ยใช้สอยเรื่องอ�ห�รก�รกินเป็น
หลัก ส่งผลให้ธุรกิจอ�ห�รในม�เลเซีย
ขย�ยตวัอย�่งตอ่เนือ่งไมว่�่จะเปน็อ�ห�ร
กระป๋อง อ�ห�รแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์
พร้อมรับประท�น 

อีกธุรกิจที่มีอัตร�ก�รเติบโตสูงก็คือ 
Modern trade ช�วม�เลเซียชอบใช้จ�่ย
ในซูเปอร์ม�ร์เก็ต ร้�นสะดวกซื้อ เม่ือมี
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจะได้รับก�ร
ตอบรับที่ดี แต่เมื่อไม่น�นม�นี้ รัฐบ�ล
ม�เลเซยีประก�ศใชน้โยบ�ยเกบ็ภ�ษจี�ก
สินค้�และบริก�รที่เรียกว่� GST: Goods 
and Service Tax (ยกเว้นสินค้�ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน) โดยนำ�ม�แทนท่ีก�รเก็บ
ภ�ษีก�รข�ยและภ�ษีบริก�ร เพ่ือขย�ย
ฐ�นร�ยได้ของรัฐบ�ลและลดก�รข�ดดุล
นโยบ�ยก�รคลัง ในส่วนของก�รลงทุน

จ�กต่�งช�ติ ศ�สน�ในม�เลเซียส่งผล
อย�่งม�ก โดยเฉพ�ะประช�กรส่วนใหญ่
เป็นช�วมุสลิมท่ีเคร่งครัดในเรื่องก�ร
บริโภคและก�รดำ�รงชีวิต สินค้�ท่ีผ่�น
ม�ตรฐ�นฮ�ล�ลจึงจะมีโอก�สเติบโต
ได้สูง นักลงทุนต่�งช�ติที่สนใจธุรกิจ
อ�ห�รและโภชน�ก�รจะต้องให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รนำ�สินค้�ฮ�ล�ลม�ว�ง
จำ�หน่�ยพร้อมแสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 

ก�รลงทุนในม�เลเซียของนักธุรกิจ
ไทยมีไม่ม�กนัก แม้จะมีกฎหม�ยให้ช�ว
ต�่งช�ติจัดตั้งบริษัทที่ถือหุ้นได้ 100% ใน
ก�รลงทุนภ�คอตุส�หกรรม แต่ประเทศน้ี

เล็ก ค่�ครองชีพสูง ต้องใช้เม็ด
เงินลงทุนมห�ศ�ล ทั้งทรัพย�กร
ที่โดดเด่นอย่�งปิโตรเลียมก็ถูกคน
ท้องถิ่นเปิดตล�ดไปม�กแล้ว คน
ไทยจึงสนใจท่ีจะส่งสินค้�ไปข�ย
ม�กกว่� จำ�พวกย�งพ�ร� นำ้�มัน
ป�ล์ม เม็ดพล�สติก เหล็กกล�้ ซึ่ง
ไทยก็ถือเป็น 1 ใน 5 คู่ค้�ที่สำ�คัญ
ของม�เลเซีย 

อย่�งไรก็ดี ตล�ดในประเทศ
ม�เลเซยีกมี็คว�มน่�สนใจอยูไ่ม่นอ้ย ห�ก
ผูป้ระกอบก�รท่�นใดอย�กจะเจรจ�ธุรกจิ 
หรือเข�้ร่วมง�นแสดงสินค้� ส�ม�รถเข้�
ร่วมโครงก�ร SME Proactive ที่จะช่วย

สนับสนุนผู้ประกอบก�รไทยในต่�งประเทศ 
ไม่ว่�จะเป็นในส่วนค่�ใช้จ�่ยก�รเดินท�ง
ค่�สถ�นที่ และอื่นๆ 

สอบถ�มร�ยละเอียดโครงก�รได้ที่ 
คุณรุ่งนภา 02-622-1860-70 ต่อ 518
หรือศึกษ�ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
www.thaichamber.org

โน้ตเกี่ยวกับความพร้อมรับ AEC
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สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

บ้างก็ว่าเดิมชื่อ บูกิต ภาษามลายู แปลว่า เขา หรือไม่ก็ชื่อ ภูเก็จ ที่แปลว่า 

ภูเขามีค่า เคยถูกกล่าวถึงในสมัยกรีกเมื่อ พ.ศ. 700 จากหนังสือภูมิศาสตร์และแผนที่

เดินเรือของ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงการเดินเรือจากสุวรรณภูมิลงมาถึงแหลม

มลายู ซึ่งต้องผ่านแหลมจังซีลอนที่หมายถึงเกาะภูเก็ต (ขณะนั้นยังเชื่อมกับแผ่นดิน

ใหญ่) ในประวัติศาสตร์ไทยคุ้นกันในชื่อ “ตะกั่วถลาง” มีแร่ดีบุกเป็นสินค้าสำาคัญมา

ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ส่วนคำาว่าภูเก็จ ปรากฏในเอกสารเมืองถลางเมื่อ พ.ศ. 2328 

กรุงรัตนโกสินทร์ มีฐานะเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อเมืองถลาง ต่อมาคำานี้ได้เปลี่ยนเป็น 

“ภูเก็ต” โดยไม่ทราบสาเหตุ ปรากฏอยู่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2450 

เป็นต้นมา และกลายเป็นจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน

จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทั่วไป

ภูเก็ต

พังงา

กระบี่

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดภูเก็ตทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง

แนะนำ�ทีมง�นพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายวชิรวิทย ไม้คู่

ผู้จัดการภาค 4

นายภูมิศักดิ์ สังขทิพย์

ผู้จัดการเขตใต้บน

นายสุรชัย หวังก้าวหน้า

เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดภูเก็ต
นายจักกริช อวยจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดภูเก็ต

นายอลงกรณ์ กันตรง

ผู้จัดการส่วนขายใต้และ
รักษาการผู้จัดการส่วนขายกลางบน
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คำ�ขวัญ: ไข่มุกอันดามัน 

สวรรค์เมืองใต้ หาดทราย

สีทอง สองวีรสตรี บารมี

หลวงพ่อแช่ม

ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: ประดู่ 

พื้นที่: 543.034 ตร.กม 

ประช�กร: 378,400 คน    

ของเด็ดเมืองภูเก็ต:

โลบะ อาหารพื้นเมืองที่มีส่วนประกอบหลักคือเนื้อหมู 

เครือ่งในหม ูนำามาตม้พะโลก้อ่นลวกดว้ยนำา้ผสมซอีิว๊ดำาและทอด

ด้วยนำ้ามันให้กรอบนอกนุ่มใน กินคู่กับนำ้าจิ้มที่ทำาจากมะขาม

เปียกและเต้าหู้ทอด

บา้นตลีงักา แหลง่เทีย่วใหมข่องภเูกต็ เปน็พพิธิภณัฑบ์า้น

กลบัหวัทีเ่ดยีวในประเทศไทย อยูบ่นถนนบายพาส ใกลก้บั Siam 

Niramit เป็นที่สำาหรับคนชอบงาน 3D และรักการถ่ายภาพใน

มุมแปลกพิสดาร 
บ้านตีลังกา

ทีมขายบุญรอดเอเซีย ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดภูเก็ต

นายชัยวิชิต ดำาเสนเจริญวงค์

หัวหน้าหน่วยสาขาภูเก็ต

นายฉัตรมงคล ศรสุวรรณ

พนักงานขายเครดิตสาขาภูเก็ต
นายพสิษฐ์ แสงสิงห์

พนักงานขายเครดิตสาขาภูเก็ต

นายคเณศ เครือยศ

พนักงานขายเครดิตสาขาภูเก็ต
นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 3

นายประวิทย์ กำามะหยี่

ผู้จัดการส่วนขาย BRA 6
นายภราดา เทียนศาสตร์

ผู้จัดการเขตใต้บน
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

ช่วงป ี2012-2014 เตา๋ตดิทมีชาติรุ่นอายไุมเ่กนิ 19 ป ีเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหลายคราว ฟอร์มการเล่นแพรวพราวเข้า

ตากองเชียร์จนเขาเป็นกระแสขึ้นเรื่อยๆ ผู้ชมจะรู้สึกเสียดายหากนัดไหน

เขาบาดเจบ็ลงเลน่ไมไ่ด ้ตามตดิมาถึงป ี2015 เตา๋ตดิทมีชาตรุ่ินอายไุมเ่กนิ 

23 ปใีนนัดอุน่เคร่ืองกับไต้หวนั กระแสของเขายิง่เข้มข้นข้ึน บางคนว่าเขา

ใจร้อน หวงบอล แต่บางคนก็ชอบในแบบที่เขาเป็น ซึ่งเต๋าบอกว่าใครที่ได้

ดูเขาเล่นแล้วติติงก็ไม่เป็นไร ส่วนใครที่ชื่นชมเขาก็จะไม่เหลิง

“ผมคิดว่าต้องทำาให้ดีที่สุด ถึงจะมีกระแสกดดันอะไรยังไงก็ต้อง

ปล่อยวาง ไม่งั้นไม่มีสมาธิกับเกม แต่ผมก็จะแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนา

ตัวเองต่อไป เพราะเป้าหมายต่อไปของผม นอกจากซื้อบ้านให้ครอบครัว

แล้วก็คือการติดทีมชาติทุกครั้งที่มีการคัดเลือกครับ” 

เด็กหนุ่มรูปร่างปราดเปรียว ผมหยิกฟู
ผิวเข้ม แววตาเป่ียมพลัง เป็นลักษณะโดดเด่น
ของ “เต๋า” ธนาสิทธิ์ ศิริผลา กองกลาง
ตัวเอ้แห่งสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส
ผู้มีฉายาลือล่ันว่า “เต๋าดินโญ่” ซึ่งมาจาก
ชื่อของเต๋าเองผสมกับชื่อของ “รอนัล
ดินโญ่” นักฟุตบอลชาวบราซิลชื่อดังท่ีเต๋า
มีลักษณะคล้าย แต่ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ ฝีเท้า
และพรสวรรค์ของเต๋าเป็นส่วนสำาคัญที่
ส่งให้เขาได้รับฉายานี้จากแฟนฟุตบอลชาว
ไทย พร้อมถูกจับตามองในฐานะนักฟุตบอล
ดาวรุ่งอนาคตไกลอีกคน

เต๋าเก่งกีฬาตั้งแต่เล็ก ได้เป็นนักฟุตบอลรุ่นจิ๋วของ

โรงเรียนตอน 6 ขวบ บ้านเกิดอยู่อุบลราชธานี ครอบครัว

เปดิรา้นอาหารอสีาน เจา้ตวับอกวา่หากไมเ่ปน็นกัฟตุบอล

ก็คงจะได้เป็นพ่อครัวแน่ เขาย้ายมาศึกษาที่กรุงเทพฯ 

ตอน ป.5 ทีโ่รงเรยีนเพญ็สมทิธ ์พาทมีฟตุบอลของโรงเรยีน

คว้าแชมป์ระดับเยาวชนหลายรายการ และยังได้รับเลือก

ให้ติดทีมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีที่ไปแข่งชิงแชมป์แห่งชาติ

เอเชียเมื่อปี 2010 ที่อินโดนีเซีย เรียกว่าเส้นทางของเขา

เติบโตตามรอยรุ่นพี่อย่าง “เมสซี่เจเมืองไทย” (ชนาธิป 

สงกระสินธ์) ตัวรุกทีมชาติไทยที่เต๋าถือเป็นไอดอล 

จากฝีเท้าอันโดดเด่น เต๋าได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับ
สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส (BGFC) ด้วยวัยเพียง 15 
เขาเล่นให้กับทีมเยาวชนก่อนจะไต่เต้าสู่การแข่งขันไทย

พรีเมียร์ลีก มีโอกาสลงสนามให้ทีมต้นสังกัดในตำาแหน่ง

กองกลางตวัรุก แมจ้ะสงูเพยีง 165 เซนตเิมตร แตเ่ทคนคิ

การครองบอลที่ผสานการบุกอันรวดเร็ว ทำาให้เขามีส่วน

ช่วยทมีควา้ชัยหลายคร้ัง ในป ี2013 เต๋าทำาประตแูรกของ

ตัวเองในไทยพรีเมียร์ลีกได้สำาเร็จ นัดที่พบกับ TOT.S.C 

ช่วยให ้BGFC ปดิเกมเอาชนะอยา่งสวยงามดว้ยสกอร์ 5-1

เป็นนัดที่เต๋ารู้สึกภูมิใจที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้ 

เร่ือง: ศิกานต์

ธนาสิทธ์ิ ศิริผลา (19 ปี)
“เต๋าดินโญ่” ท็อปสตาร์ดาวรุ่งแห่ง BGFC
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“สำ�หรับผมชอบอะไรที่เงียบๆ  เรียบง�่ย แค่นอน
ริมห�ดฟังเสียงคลื่นลมเย็นๆ แค่นี้ก็ช�ร์จแบตให้
ชีวิตได้เต็มที่ ขอแนะนำ�เก�ะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต
นะครับ น้ำ�ใส ทร�ยข�ว ส�วสวย  ฟินๆๆ”

“เที่ยวแบบที่มีคนรักไปด้วยไม่ว่�จะเป็นครอบครัว 
แฟน เพื่อน ทุกที่ที่ไปจะเป็นก�รเที่ยวที่มีคว�มสุข 
เที่ยวแบบที่ไปไหนก็ต้องมีกล้องติดตัวไว้ตลอด
เพื่อบันทึกคว�มทรงจำ� เที่ยวแบบที่ตื่นเช�้ม�จะ
ต้องไปกินอ�ห�รเช้�ของโรงแรมให้ทัน ^^”

“เที่ยวแบบสไตล์ของฝ้�ยก็ต้องไปกันหล�ยๆ คนค่ะ 
ไปห�กิจกรรมทำ�ร่วมกัน ทริปล่�สุดก็ไปเก�ะเสม็ด 
Summer ชุดว�่ยน้ำ�สีแรงๆ ชอบเที่ยวกับคนที่สนิท 
อยู่ด้วยแล้วมีคว�มสุข เพร�ะต่�งก็ได้แสดงคว�ม
เป็นตัวเองเต็มที่ไปเลยค่ะ”

“สไตล์ท่องเที่ยวธรรมช�ติค่ะ ขอแนะนำ�ทุ่งดอก
กระเจียว จ.ชัยภูมิ ที่เปิดให้ชมเพียงปีละ 2 เดือน 
สัมผัสคว�มสวยง�มของดอกกระเจียวสีชมพู
เต็มทุ่งหญ�้ตลอด 2 ข้�งท�ง ขึ้นสู่จุดชมทะเล
หมอกสูงสุดของแผ่นดิน”

“ไม่จำ�กัดรูปแบบค่ะ ได้ทั้งแนวธรรมช�ติ ลุยๆ 
บ�งครั้งก็อย�กไปแนวสบ�ยๆ หรือแบบศึกษ�
ประวัติศ�สตร์ ขึ้นอยู่กับตอนนั้นสนใจอะไรเพร�ะ
เที่ยวแบบไหนก็รู้สึกเหมือนได้เติมพลังกลับม�”

“ผมชอบเที่ยวต�มธรรมช�ติครับ เน้นอิ่มก�ย
อิ่มใจอิ่มบุญ สถ�นที่เที่ยวที่ประทับใจเป็นกรุง
เก่�อยุธย� เดินท�งสะดวกสบ�ย มีแหล่งเที่ยว
ม�กม�ย และเร�ส�ม�รถไหว้พระทำ�บุญได้เกิน 
9 วัดภ�ยในวันเดียวครับ”

“ท่องเท่ียวไปไช่ว่�ถ่�ยแต่รูป อย่�ลืมสูบคว�มรู้น้ัน
หมั่นศึกษ� พูดฝรั่งกับฝรั่งโล่งอุร� คอยดูว่�
เข�ทำ�ไงในวัฒนธรรม เรียนรู้กินเรียนรู้อยู่อย่�ง
ฝรั่ง อะไรดังอะไรดีรี่ศึกษ� แล้วกลับม�ช่วยกัน
พัฒน� อย่�รอช�้เพร�ะเดี๋ยวหม�ค�บไปกิน”

นายสิงหา แสงหล้า
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

นางสุนันทา  ใจทัศน์กุล  
บริษัท สหภาพดนตรี จำากัด

นางสาววิไลลักษณ์  ขอยึดกลาง

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

นางสาวนรินทร เพ็ชรกัณหา
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

นางสาวประภาภรณ์ จุติพิมาน
บริษัท ลีโอลิ้งค์ จำากัด

นายวาสิต จันทะวงษา  
บริษัท ลีโอลิ้งค์ จำากัด 

นายกัณฑ์ ภูปรัสสานนทน์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
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ถ้าพูดถึง “ยาวิเศษ” คนจะนึกถึงอะไร หลายคน

นึกถึงยาสมุนไพรครอบจักรวาล หรือที่เขาเรียกว่า

ยาผีบอก ขณะที่บางคนบอกว่ามันไม่มีอยู่จริง แต่ก็

จะมีบางคนท่ีนึกถึง “กีฬา” เพราะเพลงเขาร้องบอกวา่

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ เป็นยาที่ไม่ต้องไปหา

ซื้อที่ไหน แค่ลงแรงก็จะได้ทั้งร่างกายแข็งแรงพ่วง

สุขภาพจิตแจ่มใส เรื่องนี้รู้กันท่ัวไปต้ังแต่ยุคสมัย

บรรพกาล ไม่ว่าจะคนที่ไหนประเทศอะไรก็รู้จักเล่น

กีฬากันมานมนาน เพียงแต่รูปแบบจะแตกต่างกันไป

ตามวัฒนธรรม ถ้าไม่ปรับเอาจากทักษะการต่อสู้ใน

สงครามก็แปลงจากการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาหลายชนิด

ที่เห็นกันในตอนน้ีมีมาตั้งแต่ยุคหินเก่าโน้นเลยทีเดียว

เอาล่ะ ไหนๆ กระแสกีฬาในบ้านเราก็เติบโตคึกคักขึ้น

ทั้งที เราก็มาดูอะไรๆ ที่เกี่ยวกับกีฬากันสักหน่อย 

01

จากสหัสวรรษ กีฬาแห่งอดีตกาล
เรื่อง: ศิกานต์

HistorySports
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แม้ว่ากีฬาจะมีการเล่นกันมาหลายสหัสวรรษ แต่คำาว่า sport 
(กีฬา) พบความหมายที่เก่าแก่ที่สุดที่ประมาณ ค.ศ. 1300 ศัพท์มา
จากภาษาฝรั่งเศสว่า desport หมายถึง “สันทนาการ” หรือ สนุกที่
จะทำา (Take pleasure in) ความหมายที่เก่าแก่ที่สุดในภาษาอังกฤษ 
แปลว่า “สิ่งใดๆ ที่มนุษย์พบว่าน่าขบขันหรือเพลิดเพลิน” ส่วนภาษา
ไทย “กีฬา” เป็นคำาบาลี หมายถึง “กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความ
สนกุเพลดิเพลนิเพือ่ความแขง็แรงของรา่งกาย หรอืเพือ่ผอ่นคลายความ
เคร่งเครียดทางจิต”

ที่จริง อยากจะนำาเรื่องราวของกีฬาบนโลกมาฝากท่านผู้อ่าน
แต่โลกนี้มีกีฬาอยู่มากชนิดเหลือเกิน ประวัติศาสตร์ของกีฬาก็มีการ
แบ่งแยกไปตามชนิด ถ้าพูดถึงทั้งหมดเกรงว่าท่านผู้อ่านจะหลับก่อน 
จึงขอเลือกเฉพาะชนิดกีฬาที่ถือว่าเก่าแก่ของโลกเอามาเล่าสู่กันฟัง 
แม้ตอ่ไปอาจมกีารหักลา้งขอ้มลูกนัอกี ทวา่ตอนนีท้ีม่มูีลวา่เกา่แกส่ดุๆ 
คือการ “วิ่งแข่ง” และการแข่ง “มวยปลำ้า” นักสำารวจไปเจอหลักฐาน
เปน็ภาพบนผนงัในถำา้ลาสโกซ์ ประเทศฝรัง่เศส อายภุาพราวๆ 17,000 
ปีก่อนคริสตกาล คล้อยหลังมาอีกราวหมื่นปีถึงช่วงยุคหินใหม่หรือ 
6,000 ปีก่อนคริสตกาล คราวนี้เจอหลักฐานการแข่ง “ว่ายนำ้า” และ 
“ยงิธน”ู บนผนงัถำา้บรเิวณ Wadi Sura ทีร่าบสงูในหบุเขาทางตะวนัตก
เฉียงใต้ของอียิปต์และตะวันออกเฉียงใต้ของลิเบีย เป็นภาพผนังที่
โด่งดังมากจนได้ชื่อว่า Cave of Swimmers 

02

01

02

03

04

04

ภาพจำาลองเมืองโอลิมเปีย 

Cave of Swimmers บริเวณ Wadi Sura

ภาพบนผนังในสุสาน Beni Hasan

สุสานของฟาโรห์ บินี ฮะซัน (Beni Hasan) 

พอมาถึงยุคที่มนุษย์เลิกเร่ร่อน ลงหลักปักฐานสร้าง
อารยธรรม หลกัฐานกฬีาชนดิอืน่ๆ กไ็ดป้รากฏเพิม่ขึน้ใน 
ช่วง 2,000 ปีก่อนคริสตกาล อารยธรรมอียิปต์โบราณ ที่
อนสุาวรยีข์องฟาโรห ์บนิ ีฮะซนั (Beni Hasan) พบวา่มีการ
ระบุถึงกีฬาหลายชนิด เช่น ว่ายนํ้า ยกนํ้าหนัก มวยปลํ้า 
กระโดดไกล พายเรอื ตกปลา และมกีฬีาท่ีดคูลา้ยกบักีฬา
สมัยใหม่ดว้ยอย่างกระโดดสงู สนกุเกอร ์และต้ังแต่ยุคน้ัน
เป็นต้นมา การแข่งกีฬาดูจะมีความเป็นแบบแผนมากขึ้น
จนมาถึงยุคของอารยธรรมกรีกโบราณ (1,000 ปีก่อน
คริสตกาล) ได้เข้าสู่ลักษณะการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
และกำาเนิดการแข่ง “โอลิมปิก” ขึ้นในที่สุด แต่ปฐมกีฬา
โอลิมปิกตอนนั้นเป็น โอลิมปิกโบราณ (The Ancient 
Olympics) ไม่เหมือนที่รู้จักกันในปัจจุบัน  

03
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จุดเริ่มต้นของการแข่งขัน สืบมา
ค้นไปหนีไม่พ้นความเชื่อเกี่ยวกับตำานาน
เทพปกรณัมของชาวกรีก ตำานานว่าด้วย
ต้นกำาเนิดมีหลายเรื่อง ท่ีดังสุดกล่าวว่า
บุคคลแรกที่เรียกเทศกาลแข่งขันนี้ว่า 
“โอลิมปิก” คือวีรบุรุษเฮราคลีส (Heracles) 
หรือที่คุ้นกันในนาม “เฮอร์คิวลีส” นั่นเอง 
เขาคือผู้ตั้งธรรมเนียมจัดการแข่งขันทุกๆ  
4 ปีที่เมืองโอลิมเปีย เพื่อถวายเกียรติแด่
เทพซูส (Zeus) มหาเทพผู้เป็นบิดาของเขา 
สถานที่แข่งจึงอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส 
กลายเป็นที่มาของชื่อ “โอลิมปิก” กีฬาที่
แข่งเน้นพลังร่างกาย ผู้แข่งต้องล่อนจ้อน
โชว์กล้ามเนื้อและสัดส่วนของความเป็น
ชายงาม ทั้งคนแข่งและคนดูเลยให้มีแต่
ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงอดตามระเบียบ 

อย่างไรก็ดี หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
โอลิมปิกโบราณที่เด่นชัดจริงๆ เริ่มขึ้นที่ 
776 ปีก่อนคริสตกาล รอยจารึกที่พบใน
เมืองโอลิมเปียระบุว่าสถานที่แข่งได้ย้าย
จากยอดเขาโอลมิปสัลงมาทีเ่ชงิเขา มกีาร
ปรับปรุงกฎการแข่งขันให้ดีขึ้น กำาหนด
พิธีการอย่างเป็นระเบียบ ให้ผู้เข้าแข่งขัน
สวมกางเกง และผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีเข้า
ชมการแข่งได้ แต่ห้ามลงแข่ง กีฬาที่แข่ง

กันคือ “ปัญจกรีฑา” (Pentathlon) โดย
ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนต้องแข่งกีฬา 5 ชนิด 
ได้แก่ วิ่งแข่ง กระโดดไกล พุ่งแหลน 
ขว้างจักร มวยปลำ้า พ่วงขี่ม้าหรือแข่ง
รถม้าด้วย เชื่อกันว่าแชมป์คนแรกสุดเป็น
พ่อครัวท่ีมาจากนครเอลลิส มีนามว่า 
คอโรเอบัส (Coroebus)

สังเกตว่ากีฬาท่ีแข่งขัน นอกจาก
มวยแล้วก็คือกรีฑา ล้วนช่วยเสริมทักษะ
และกำาลงัสำาหรบัการทำาสงคราม ตอนนัน้
แต่ละนครรัฐของกรีกรบพุ่งกันเป็นปกติ 
แต่พอถึงกำาหนดวันแข่งทุก 4 ปี ทุกรัฐจะ
หยุดรบและเดินทางมาร่วมแข่งขัน ไม่ว่า
จะอยูช่นชัน้ไหนของสงัคมกม็าได้ เรยีกว่า
ให้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพขึ้นมา
ชั่วคราว แต่ตัวผู้แข่งจะให้ความสำาคัญกับ
ชัยชนะอย่างมาก ด้วยอิทธิพลความเชื่อ
ทางศาสนา ใครก็อยากเป็นท่ีโปรดปราน
ของเทพเจ้า ผู้ชนะไม่เพียงได้รับเกียรติยศ
สูงส่ง ยังจะได้รับมงกุฎใบมะกอกพร้อม
กวีมาแต่งเพลงสรรเสริญ ดีไม่ดีอาจมี
อนุสาวรีย์หน้าตัวเองท่ีบ้านเกิดด้วย การ
แข่งขันเลยจริงจังมากแบบชนิดที่เอาเป็น
เอาตาย บางครั้งแข่งจนบาดเจ็บล้มตาย
ไปเลยก็มี เป็นเรื่องธรรมดาของสมัยน้ัน  

Panathenaic Stadium โอลิมปิกปี 1896

วีรบุรุษเฮราคลีส (Heracles)

ภาพผู้ชนะได้รัมงกุฎใบมะกอกบน

เครื่องปั้นดินเผาโบราณของกรีก

แสตมป์ที่ระลึกงานโอลิมปิกที่ฮังการี่ใน

ปี 1970

โปสเตอร์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ปี ค.ศ. 1948 ที่กรุงลอนดอน

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุด

ปี ค.ศ. 2012 ที่กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร
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โอลิมปิกโบราณดำาเนินการแข่งเรื่อยมาล่วงถึงปี
ที่ 6 ถึง 5 ก่อนคริสตกาลก็เสื่อมความสำาคัญลงเพราะ
ชาวโรมันขึ้นมามีอำานาจเหนือกรีก แต่ไม่มีหลักฐานที่
แน่ชัดว่าการแข่งถูกยกเลิกไปเมื่อไรแน่ ที่ยกมาอ้างอิง
กันบ่อยๆ คือในปี ค.ศ. 393 สมัยจักรพรรดิธีโอโดเซียส
ท่ี 1 แห่งโรมันตะวนัออก (จักรวรรดไิบแซนไทน)์ ขณะนัน้
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำาชาติ การประกอบพิธี
เทศกาลใดเพ่ือบูชาเทพเจ้าของศาสนาท้องถิ่นต้องถูก
ยกเลิกหมด ประกอบกับกีฬาโอลิมปิกที่สืบกันมาได้ผิด
ไปจากวัตถุประสงค์เดิม มีการพนันขันต่อและว่าจ้าง
คนอื่นมาแข่งขันแทน ธีโอโดเซียสท่ี 1 จึงส่ังให้ยกเลิก
การแข่งขันเสีย จากน้ันมากีฬาโอลิมปิกไม่ได้ถูกจัดขึ้น
อีกเลย นานถึง 1,500 ปี กลับมามีการแข่งอีกทีก็ล่วงมา
ถึง ค.ศ. 1896 กลายเป็น โอลิมปิกสมัยใหม่ (Modern 
Olympics) ที่ยังสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่ถึงจะห่างหาย
ไปนานนับสหัสวรรษ กีฬาท่ีเคยแข่งกลับไม่หายไปด้วย 
โดยเฉพาะมวยและกรีฑาที่เรียกได้ว่าเป็นกีฬาเก่าแก่
ลำาดับต้นๆ ของโลก ยังได้รับการพัฒนาปรับกติกาให้มี
แบบแผนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นกีฬาสากลที่ได้รับความ
นิยมถึงทุกวันนี้ 
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10 อันดับ
กีฬานิยมที่เก่าแก่ของโลก

ฮอกกี้
เกมท่ีแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีมแล้วพยายามใช้
ไม้ประคองลูกบอลเล็กๆ นำาเข้าประตูฝ่าย
ตรงขา้มใหไ้ด ้คำาวา่ “ฮอกกี”้ ใชก้นัมาตัง้แต่
สมัยพระเจ้า Edward ที่ 2 แห่งประเทศ
อังกฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1363 และยังมีการ
ค้นพบด้วยว่าเกมนี้เริ่มเล่นตั้งแต่สมัยกรีก
รุ่งเรืองช่วงก่อน ค.ศ. 600

ยิมนาสติก
เกมที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่ง ความ
รวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความสมดุล
และความอดทนสูงมาก เป็นที่รู้จักกัน
ตั้งแต่สมัยกรีกที่มีการแสดงกายกรรม
ทั้งบนหลังม้าหรือบนพื้นดิน เข้าสู่การ
แข่งขันโอลิมปิกอย่างเป็นทางการเมื่อ
ปี ค.ศ. 1896

ชกมวย
มวยเปน็กฬีาท่ีทดสอบการออกอาวธุ
ประจำาตวัของมนษุย ์ประจนัหนา้กนั 
2 คน ใชท้ั้งความเรว็ ความแขง็แกรง่
และความอดทน มตีน้กำาเนดิมาจาก
สมยักรกีกอ่น ค.ศ. 687 แลว้มีการนำา
มาปรบัเปลีย่นในประเทศองักฤษช่วง
ศตวรรษที่ 16-18 โดยให้ชกยกละ 
3 นาที พร้อมมีกรรมการเป็นผู้คอย
ตรวจสอบการชก

จานร่อน
เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาก 
โดยจะให้นักกีฬาโยนจานร่อนให้
ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เริ่ม
เล่นกันตั้งแต่สมัยก่อน ค.ศ. 708 
ทุกวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมและ
ประยุกต์เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้
เป็นอย่างดี

ข้อมูลโดย Mr.lawrence

แข่งม้า
การแข่งม้าแม้จะเป็นกีฬาท่ีเก่าแก่แต่
ก็ถือว่าเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างดี 
ได้เข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกอย่างเป็น
ทางการเมื่อปี ค.ศ. 1900 เป็นกีฬาที่
มีการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกทุกปี



47SINGHA  MAGAZINE

วิ่งแข่ง
กฬีายอดนยิมทีไ่ดร้บัความเห็นวา่เกา่แกส่ดุๆ 
ได้มีจัดการแข่งขันในยุกกรีก มีบันทึกไว้ว่า
กีฬานี้มีต้นกำาเนิดมาก่อน ค.ศ. 776 และเป็น
กีฬาแรกที่เข้าสู่โอลิมปิก ปัจจุบันมีการนำามา
ประยุกต์เป็นหลากหลายรูปแบบ 

โปโล
กีฬาที่ขี่หลังม้าและทำาคะแนนโดยให้
ลูกบอลขนาดเล็กเข้าไปในประตูของ
ฝ่ายตรงข้าม ได้รับความนิยมมากถึง 16 
ประเทศ คาดวา่เป็นเกมท่ีมตีน้กำาเนดิมา
จากประเทศอิหร่าน จีน และอินเดีย แต่
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาโอลิมปิก

กระโดดไกล
กีฬาที่ทดสอบนักกีฬาว่าจะกระโดดไปได้ไกลท่ีสุด
เท่าไร ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยก่อนและนำามา
ประยุกต์ใช้ในโอลิมปิกสมัยใหม่ปี ค.ศ. 1896 มีต้น
กำาเนิดมาจากยุคกรีก คาดว่าเกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 656

พุ่งแหลน
กีฬาท่ีต้องใช้หอกเป็นหลัก โดยให้นักกีฬาขว้าง
หอกใหไ้กลทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาไดแ้ละใหเ้ขา้เปา้ตาม
คะแนนที่กำาหนดไว้ ประเทศฟินแลนด์ถือเป็นเจ้า
กีฬาชนิดนี้ ในช่วงสมัยโรมันมีการนำากีฬาน้ีมา
ประยุกต์เพื่อความบันเทิง

มวยปลํ้า
กีฬาที่ต้องใช้เทคนิคในการจับทุ่มคู่ต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ 
เปน็กฬีาศลิปะปอ้งกนัตวัแรกๆ ของโลก มตีน้กำาเนดิมาเปน็
เวลากวา่สบิสหัสวรรษ จากหลักฐานท่ีพบไดใ้นถำา้ทีมี่รปูภาพ
ต่างๆ และยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน 
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Thai ไทยสไตล์ กีฬาแห่งสยาม

Sports
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ขยับมาดูกีฬาในบ้านเรากันบ้าง คนไทยก็รักการเล่น
กีฬาไม่แพ้ชาติใดในโลก สืบทอดมานานจนหาหลักฐาน
ไม่แน่ชัด ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยวัตถุประสงค์ท่ี
เป็นไปตามสภาพสังคมในยุคอดีต คือเพื่อฝึกฝนการต่อสู้
ป้องกันตัวในลักษณะมือเปล่าและการใช้อาวุธเตรียมทํา
ศึกสงคราม แต่วัฒนธรรมกีฬาในบ้านเราจะเล่นเอาสนุก
มากกว่าจะแข่งขันเพื่อชิงชัยแบบเอาเป็นเอาตาย เล่นเพื่อ
ออกกําลังกาย และเล่นกันในเทศกาลร่ืนเริงงานประเพณี
ฉลองสมโภชตา่งๆ การเล่นกฬีาสมยันัน้นับเป็น “การเล่น” 
ทีเ่รยีกรวมไปกบัการเลน่เกม การขบัระบาํรําฟอ้น รปูแบบ
การแข่งขันได้ผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยไล่มาถึงรัตนโกสินทร์ก็คงลักษณะนี้
มาตลอด เพียงแต่กติกาการเล่นได้รับการปรับปรุงให้มี
แบบแผนขึ้นเรื่อยๆ ไม่แพ้กีฬาสากล

ด้วยความที่กีฬาในประเทศไทยอยู่คู่กับวิถีชีวิตมา
ช้านาน ชนิดของกีฬาที่เกิดขึ้นจึงมีมากจนนับไม่หมด 
ลําพังกีฬาที่เล่นกันทั่วไปอย่างมวยไทย ว่าวไทย กระบ่ี
กระบอง หมากรุกไทย ตะกร้อลอดห่วง ดาบไทย ก็ยัง
จําแนกประเภทต่อได้อีกมากมาย ยังมีกีฬาพื้นเมืองจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดของไทยอีกหลายร้อย
ชนิดด้วย เช่น ตี่จับ ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว สกา เสือกินวัว แข่ง
เรือ วิ่งวัว วิ่งควาย แย้ลงรู ตีคลี สะบ้า ไม้หึ่ง เตย ตั้งเต 
ฯลฯ กฬีาพืน้เมืองเบด็เตล็ดเหล่านีจ้ะนิยมเล่นตามฤดกูาล
โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ไทย 

ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นความรุ่งเรืองของกีฬาพื้นเมือง 
ชนิดที่ว่าประชาชนเล่นกันทั้งประเทศ เล่นเมื่อว่าง อยาก
สนุก ไม่ได้เล่นเพื่อฝึกทักษะแบบทหาร คือสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ช่วง พ.ศ. 2411 ถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงจะเริ่มซบเซาตั้งแต่สงครามโลก
ครัง้ที ่1 แตก่ถ็อืเปน็ชว่งหลกัของการพัฒนากฬีาพืน้เมอืง
ให้มีแบบแผนชัดเจนขึ้นไม่แพ้กีฬาสากลที่เริ่มเข้ามา

แพร่หลาย ไม่ว่าจะฟุตบอล กอล์ฟ จักรยาน ยิมนาสติก 
คนไทยเองรู้จักแปลงการเล่นแบบไทยให้สอดคล้องกับ
แบบสากล และปรับการเล่นแบบสากลมาเป็นแบบไทยๆ 
ทําให้กีฬาพ้ืนเมืองยังคงความนิยมโดยท่ัวไป และมักจะ
เรียกการเล่นกีฬาพ้ืนเมืองว่า “การเล่นออกกําลังกาย” 
เมื่อเข้าสู่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง แม้รัฐบาลจะให้
ความสาํคัญกบัวงการกฬีาและพลศกึษา แต่กม็ุง่เนน้กฬีา
สากลเป็นส่วนใหญ่ การส่งเสริมกีฬาพื้นเมืองที่พัฒนา
จากการละเล่นลดน้อยลงไปมาก หลายชนิดเหลือแต่ชื่อ 
หาลกัษณะและวธิเีลน่ไมไ่ดแ้ลว้ ทีย่งัเฟือ่งฟอูยูจ่ะเปน็กฬีา
ประเภทต่อสู้ หรือที่ผลักดันสู่สากลได้ง่ายอย่างมวยไทย 
และตะกร้อที่ประยุกต์เอาจากกติกาของแบดมินตัน ทว่า
กีฬาพื้นเมืองบางชนิดก็ได้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง 
เพราะมีกลุ่มนักกีฬาท่ีอยากจะรักษากีฬาท้องถิ่นของ
ชาติไว้ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมกีฬาสยาม” (ปัจจุบันคือ
สมาคมกฬีาไทยแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
ในปี พ.ศ. 2470 วัตถุประสงค์เพื่อบํารุงและส่งเสริมกีฬา
ของไทยประเภทต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป โดยผู้ท่ีมีบทบาท
สําคัญและดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก คือ 
“พระยาภิรมย์ภักดี” (บุญรอด เศรษฐบุตร) 

พอจะกล่าวได้ว่า สมาคมกีฬาสยาม หรือ สมาคม
กีฬาไทย ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างจากกีฬาแข่งว่าว ซึ่งเป็น
กฬีาท้องถิน่ท่ีคนไทยนิยมมาก โดยเฉพาะในสมยัพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีการแข่งทุกครั้ง
ผู้ชมก็หล่ังไหลมาดูกันแน่นสนาม เหมือนท่ีคนไทยไปดู
ฟตุบอลสมยันี ้แตเ่มือ่สิน้รชักาลของพระองค ์การแขง่ขนั
ว่าวก็ลดน้อยลง สนามแข่งกลายเป็นตึกรามบ้านช่องไป
เกอืบหมด ลว่งถงึสมยักรงุรตันโกสนิทรต์อนปลาย สนาม
แข่งว่าวท่ีได้มาตรฐานก็เหลือเพียงสนามหลวงแห่งเดียว
เท่านั้น ประกอบกับเศรษฐกิจตกตํ่าจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 กีฬาแข่งว่าวจึงเงียบเหงาลงไปมาก
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พระยาภิรมย์ภักดี เป็นนักกีฬาแข่งว่าวท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง 
หาคู่ต่อสู้ได้ยาก รับวิชาทอดต่อจากบิดา คือ พระภิรมย์ภักดี 
(ชม เศรษฐบตุร) ท้ังไดร้บัยกยอ่งวา่เปน็ “คร”ู แห่งการเลน่วา่วไทย
เห็นว่ากีฬาแข่งว่าวและกีฬาของไทยอื่นๆ ทีเ่คยจดัแขง่ขนัประจำา
ทุกปีกำาลังซบเซาลง จึงร่วมกับผู้รักกีฬาไทยอีก 4-5 ท่าน ก่อตั้ง
สมาคมกฬีาสยาม ในระยะแรกยังขลกุขลกัอยูบ่า้ง เพราะสมาคมฯ 
ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย สำานักงานก็ใช้บ้านพักของพระยา
ภิรมย์ภักดี แต่คณะกรรมการได้มีการประชุมร่างระเบียบของ
สมาคมฯ อยา่งเปน็แบบแผน และปรบัปรงุกตกิาการแขง่ขันกฬีา
พื้นเมืองของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ในปทีีก่อ่ตัง้สมาคมฯ นัน้เอง สมาคมกฬีาสยามเริม่จดัการ
แข่งขันกีฬาว่าวขึ้นอีกครั้งที่ท้องสนามหลวง โดยได้รับอนุญาต
จากกรมสุขาภิบาล ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมาก มีผู้ให้การ
สนับสนุนไม่น้อย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาส่งว่าวจุฬาส่วนพระองค์ที่มีเครื่องหมายตรา “สามศร” 
มาเข้าร่วมในการแข่งขัน นักกีฬาว่าวรุ่นเก่าๆ ก็นำาว่าวจุฬาและ
ว่าวปักเป้ามาเข้าร่วมด้วยเช่นกัน กีฬาแข่งว่าวที่ซบเซาไประยะ
หนึ่งจึงกลับมาคึกคักมีสีสัน เรียกความนิยมจากประชาชนทั่วไป
ได้อีกครั้ง หลังจากนั้นการแข่งขันกีฬาว่าวพนัน ว่าวจุฬา-ปักเป้า 
เลยเกิดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

เม่ือการก่อต้ังสมาคมฯ ประสบความสำาเร็จ สมาคมกีฬาสยาม
จึงจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2475  

นับแต่นั้นมาก็เป็นสมาคมที่มีหลักฐานแน่นอน มีการจัดแข่งกีฬา
เป็นประจำาอยู่ 3 ชนิดหลัก คือ ว่าว ตะกร้อ และหมากรุกไทย 
ในวันฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศสยาม ทางสมาคมฯ 
ก็จัดแข่งว่าว ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อข้ามตาข่าย ตะกร้อวงเล็ก 
ตะกร้อวงใหญ่ และตะกร้อชิงธง ที่สนามหลวงด้วย ขณะน้ัน
นายกสมาคมฯ ได้เปลี่ยนเป็นนายยิ้ม ศรีหงส์ หนึ่งในคณะผู้ริเริ่ม
การเล่นตะกร้อข้ามตาข่าย ส่วนพระยาภิรมย์ภักดีหันไปดำาเนิน
ธุรกิจโรงเบียร์จนเกิดบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด บริษัทเบียร์
แห่งแรกของไทย ท่านไดถ้า่ยทอดสายเลอืดนกักฬีาและความรกั
ตัง้ใจทีจ่ะสนับสนนุวงการกฬีาของประเทศไทยมาสูลู่กหลานผูสื้บ
กิจการถึงทุกวันนี้

ในปี พ.ศ. 2482 สมาคมกีฬาสยาม เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคม
กีฬาไทย” ตามชื่อประเทศที่เปลี่ยนแปลงในปีนั้น กระทั่ง พ.ศ. 
2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับ
สมาคมกฬีาไทยไวใ้นพระบรมราชปูถมัภเ์พือ่สบืสานกฬีาพืน้เมอืง
และการละเล่นอันเป็นมรดกของชาติไว้ แม้ปัจจุบันกีฬาพื้นเมือง
บางชนิดจะสูญหายไป แต่ท่ียังอยู่ก็มีการจัดแข่งขันขึ้นอย่าง
ไมข่าดสาย โดยเฉพาะตามทอ้งถิน่ จากหลายๆ หนว่ยงาน จดัขึน้
ครั้งใดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำานวนมาก เพราะเป็น
กีฬาที่ไม่ว่าใครก็เข้ามามีส่วนร่วมได้ และยังสนุกสนานช่วยสร้าง
เสียงหัวเราะให้กับคนไทยได้ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น
ในยุคสมัยใด       

01
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8 กีฬาไทย
ที่เห็นทั่วไปในปัจจุบัน

ที่มาภาพ:

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Panathenaic_Stadium_1896_oppening.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Olympic_Games

http://www.archaeology.wiki/wp-content/uploads/2014/06/Cave_Swimmers_Gilf_Kebir_EN.jpg

https://kbsaae.files.wordpress.com/2015/02/beni-hassan1.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_racing

http://uploads1.wikiart.org/images/vincent-van-gogh/the-discus-thrower-1886.jpg

http://www.grecofilia.co.uk/

http://en.wikipedia.org/wiki/Wrestlers_(painting)

http://www.santabanta.com/photos/london-olympics-2012/9766024.htm

http://www.paragsankhe.com/london-olympics-poster/

http://listverse.com/2008/08/04/15-fascinating-facts-about-the-ancient-olympics/

http://ancientolympics.arts.kuleuven.be/eng/TP021EN.html

ที่มาข้อมูล:

http://thai-sports.org/?page_id=689 และ http://www.lib.ru.ac.th/journal/

thainativeplaying.html

-เรือยาวประเพณีไทย 
-มวยไทย 
-กระบี่กระบอง
-ตะกร้อลอดห่วง 
-หมากกระดาน 
-ดาบไทย
-ว่าวไทย 
-กีฬาพื้นบ้าน 
(วิ่งกระสอบ ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว ฯลฯ)

02

03

01

02

03

04

05

06

ประเพณีการแข่งเรือยาว

การแข่งขันกีฬาว่าวที่สนามหลวง 

การเล่นกระบี่กระบองในอดีต

การแข่งขันมวยไทยที่สนามหลวง

กีฬาตะกร้อในปัจจุบัน

กระดานหมากรุกไทย

04

05

06



และนักประดิษฐ์ ผลงานสำาคัญของเขาคือเคร่ืองจักรไอน้ำาท่ีนิยมใช้กันมาก

ในอุตสาหกรรมการผลิตและต่อเรือ

ถัดมาในบริเวณใกล้เคียงคือถนนสำาหรับคนชอบช็อปปิ้งช่ือถนน 

บูคานัน (Buchanan Street) ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยร้านค้าและห้าง

สรรพสินค้า หากมาในวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมาแสดงการเป่าป่ีสกอตให้ฟัง

อย่างเพลิดเพลินตลอดการช็อป แต่ที่อยากแนะนำาให้เดินเข้าไปแวะชมคือ 

Princess Square ข้างหน้าตกแต่งได้แปลกตา ส่วนในตัวอาคารก็เป็น

หลังคากระจก ตกแต่งได้สวยงามอย่างที่เห็นตามภาพ

เยื้องกันจะเป็นซอยเล็กๆ ที่ช่ือ Mitchell Lane ในซอยนี้มี The 

Lighthouse มีความสำาคัญคือเป็นศูนย์การออกแบบและการสถาปนิกแห่ง

ชาติของสกอตแลนด์ (Scotland’s National Centre of Design and

แม้ว่ากลาสโกว์จะไม่ใช่เมืองหลวงของสกอตแลนด์แต่

ก็เป็นเมืองที่มีความสำาคัญในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าที่มี  

การซื้อขายรัม (Rum) น้ำาตาล ยาสูบ และมีอู่ต่อเรือเชิง

พาณิชย์ มีแม่น้ำาไคลด์ (Clyde) ไหลผ่าน อีกทั้งเป็นเมือง

เกิดของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ฮีโร่ในตำานานของทีม

ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

การเดินทางในตัวเมือง ท่านสามารถใช้รถไฟใต้ดินที่มี

เส้นทางการวิ่งเป็นวงกลมและเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

(อายุ 119 ปี) แต่ยังคงสภาพการใช้งานได้ดี

เริ่มกันที่ George Square เป็นจุดแรกที่ควรจะไป

ถ่ายรูป ความสำาคัญของตรงนี้คือ เป็นศูนย์รวมการจัดงาน

เฉลิมฉลองและชุมนุมของคนที่น่ีเทียบได้กับสนามหลวง

บ้านเราแต่ขนาดเล็กกว่าเยอะ ตึกด้านหลังคือ Glasgow 

City Chambers เรียกง่ายๆ คือศาลาว่าการ เป็นตึกศิลปะ

แบบ Italian Renaissance นอกจากนี้บริเวณสแควร์ยังมี

อนุสาวรีย์ของบุคคลสำาคัญของโลก เช่น เจมส์ วัตต์ วิศวกร

GLASGOW
ตอนนี้ที่นี่อากาศกำาลังดีค่ะ เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว 

พอพูดถึงหน้าร้อน หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึงทะเล แต่
ฉบับน้ีเราพาท่านข้ึนเหนือไปไกลถึงเมืองกลาสโกว์ 
สกอตแลนด ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) และมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
แหล่งน้ำามันในทะเลเหนือ (North Sea) และน้ำาจืด
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน

จาก
คนในบ้าน

เรื่อง: ดวงดี

เมืองกลาสโกว์

Glasgow City Chambers เรียกง่ายๆ คือ 
ศาลาว่าการ บริเวณ George Square

Kelvingrove Gallery heads โดย Sophie Cave



 

Architect) ด้านล่างเป็นร้านขายของที่ระลึก มีของแปลกตาเน้นด้านศิลปะและดีไซน์

เก๋ๆ ส่วนขึ้นไปบนสุดของอาคารคือสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของนักออกแบบชื่อ

ดังคือ Charles Rennie Mackintosh และนิทรรศการความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย

ของโลกและของสกอตแลนด์เอง ส่วนบนสุดของตึกคือจุดชมวิวที่ต้องขึ้นบันไดวน 

134 ขั้น แต่ขอยืนยันว่าคุ้มกับความเหนื่อย เพราะเป็นจุดชมวิวกลางแจ้งที่มองเห็น

ได้รอบเมือง รวมทั้งภูเขาที่อยู่รอบๆ ด้วย

ฝั่งตะวันตกของเมืองก็มีความสำาคัญคือเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ 

มีอายุถึง 564 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่เป็นอันดับ 4 ในสหราช

อาณาจักร ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของการเรียนการสอน แต่ยังมีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงาม

ของตึกอาคาร จนกองถ่ายภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ ต้องยกกองกันมาถ่ายทำาถึงที่นี่

ใกล้กันคือพิพิธภัณฑ ์Kelvingrove ตั้งใกล้

แม่น้ำา Kelvin หากท่านใดไม่ชอบการเดินชม

พิพิธภัณฑ์ เราก็ยังยืนยันให้ไปถ่ายรูปท้ังด้านหน้า

และด้านในของตึก เพราะตัวอาคารภายนอกเป็น

สีแดงจากอิฐทรายแดง (Red sandstone) เป็นตึก

ศิลปะแบบ Spanish Baroque และด้านในก็มีการ

ตกแต่งอย่างอลังการสวยงาม

นอกจากที่กล่าวมานี้ ยังมีสถานที่อีกมาก

ในเมืองกลาสโกว์รวมถึงเมืองอื่นๆ ในสกอตแลนด์

ท่ีอยากให้ท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะเป็น

เมืองสงบ มีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงาม ธรรมชาติ 

อุดมสมบูรณ์ คนสกอตเองก็เป็นมิตร ยิ้มแย้ม

ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกค่ะ 

ร้านอาหารไทยที่แนะนำา

1. Chaophraya Glasgow: 
The Townhouse, Nelson Mandela Place, 

Glasgow, G1 2LL, United Kingdom 
Tel: (+44) 141 332 0041 

Web: http://chaophraya.co.uk/venues/
chaophraya-glasgow/

2. Thairiffic: 
303 Sauchiehall St, Glasgow 
G2 3HQ, United Kingdom 
Tel: (+44) 141 332 3000 

Web: www.thairifficrestaurant.com/

3. Thai Siam: 
1191 Argyle St, Glasgow, 
G3 8TQ, United Kingdom 
Tel: (+44) 141 229 1191 

Web: www.thaisiamglasgow.com/
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พิพิธภัณฑ์ Kelvingrove Art Gallery and Museum

Princess Square

สะพาน Clyde Arc บริเวณ แม่น้ำาไคลด์ (Clyde River)

เส้นทางรถไฟเก่าแก่อายุ 119 ปี



54 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / ตามไปดู

การแข่งรถที่แปร

สันติวิถี

เรื่อง: ปิติ ภิรมย์ภักดี

ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนใน

ครอบครัวสิงห์ต้องได้เคยได้ยินได้รับ

ฟังคำาสอนของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี

กันมาบ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

คำาสอนนั้นมีผู้รวบรวมออกมาแล้ว

เรียกให้เข้าใจตรงกันง่ายๆ เป็นคำาท่ี

ครอบครัวสิงห์เข้าใจกันได้เองว่า

“สันติวิถี” อันที่จริงคำานี้ถูกใช้อย่าง

เป็นทางการเมื่อหลายปีก่อนและก็

ยังคงเป็นที่เข้าใจได้กันจนทุกวันนี้
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มาเป็นรูปธรรม
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สันติวิถี เป็นแนวคิดที่ไม่ได้เป็นคำ�สอนที่ใช้ได้ในก�ร
บริห�รง�นบรษัิทหรอืใช้ไดแ้คใ่นครอบครวัสงิหเ์ท�่น้ัน เพร�ะ
ผมมีคว�มคิดว่� สันติวิถีนี่แหละ เป็นหลักในก�รดำ�เนินก�ร
บริห�รชีวิตและอะไรอีกหล�ยๆ อย่�ง โดยเฉพ�ะในโลกท่ี
ต้องก�รภ�วะผู้นำ� ต้องก�รก�รมีวิสัยทัศน์ และก�รก้�วสู่
คว�มเป็นผู้นำ�ด้วยก�รทำ�ง�นแบบเป็นทีม วันนี้ผมจะนำ�
เรื่องร�วของก�รนำ�เอ�หลักก�รของสันติวิถีที่ผมได้นำ�ไป
ใช้ในก�รบริห�รทีมง�นรถแข่งและก�รแข่งขันรถแข่ง ม�เล่�
ให้ฟังด้วยเจตน�ที่จะเล�่ให้ทร�บว่� “สันติวิถี” เป็นหลักก�ร
ที่ใช้ได้กับทุกเรื่องเลย เร�ม�ดูกันทีละประเด็นเลยครับ

สันติวิถี 1 : ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้นำาได้ แต่เราสร้างทีม

ที่จะเป็นผู้นำาได้

ใช่ครับ ก�รประสบคว�มสำ�เร็จจนเป็นผู้นำ�ไม่ได้
หม�ยคว�มว่�เร�จะต้องสร้�งทีมม�จ�กคนเก่งระดับเทพ
ทุกคน แต่ก�รทำ�ง�นร่วมมือร่วมใจแบบเป็นทีมต่�งห�กที่
จะทำ�ให้ทีมทั้งทีมเป็นผู้นำ�ได้ ทีมรถแข่งที่ผมบริห�รก็ม�
จ�กคนที่หล�กหล�ยทั้งคนไทยและต่�งประเทศ นำ�ม�ร่วม
หล่อหลอมให้เป็นทีมที่กล�ยม�เป็นผู้นำ�ได้
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สันติวิถี 2 : ตั้งใจให้จริง ทุกสิ่งเป็นไปได้

ในก�รแขง่ขนัสน�มสดุท�้ยของก�รแขง่ 
Super2000 ทีมเร�ที่มีผมเป็นคนขับมีคะแนน
ต�มผู้นำ�อยู่หล�ยคะแนน แต่ผมและทีมมี
คว�มมุ่งมั่นที่จะต้องชนะให้ได้ คว�มมุ่งมั่นนี้
ทำ�ให้ผมและทีมง�นต้องทำ�ง�นกันหนักกว่�
ปกติ เพื่อที่จะใช้ทุกวิน�ทีที่มีทำ�คะแนนให้
ได้ม�กกว่� ในก�รแข่งครั้งนั้นมีคว�มโชคดี
ประก�รหนึง่คือ ผูน้ำ�ในก�รแขง่ขนัเกดิปัญห�
เครื่องยนต์ จึงเปิดโอก�สให้ผมส�ม�รถชนะ
ในสน�มสุดท้�ยนี้ได้ในที่สุด แต่สิ่งที่ทำ�ให้
ผมชนะไม่ได้เกิดจ�กปัญห�ของผู้นำ� แต่เกิด
จ�กคว�มตั้งใจในก�รทำ�คะแนนอย่�งจริงจัง
ต่�งห�ก เพร�ะห�กผมถอดใจ ต่อให้ผู้นำ�
รถเสีย ทีมผมก็คงไม่ได้เป็นที่หนึ่งอยู่ดี

สันติวิถี 3 : ทุกชีวิตของพนักงานคือ

ครอบครัวของเรา

เป็นประโยคท่ีสอนผมว่� ทีมง�นท่ีม�
ทำ�ง�นด้วยกันแม้จะมีคว�มเป็นมืออ�ชีพแต่
เร�ก็ต้องคิดถึงเค้�และปฏิบัติต่อพวกเค�้แบบ
เดียวกบัทีเ่ร�ทำ�กบัคนในครอบครวั ผมตอ้งห�
วิธีลดช่องว่�งระหว่�งผมกับทีมง�นให้ได้ แล้ว
ก�รทำ�ง�นจะทำ�กันด้วยใจ เพร�ะเมื่อทำ�ง�น
ดว้ยใจกนัเมือ่ไหร ่มนัไมม่อีปุสรรคอะไรทีย่�ก
เกินกว่�ท่ีจะจับมือกันก้�วข้�มอุปสรรคนั้นไป
ด้วยกันอย่�งแน่นอนสันติวิถี 4 : เส้นตรงเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าคุณไม่เริ่มต้นลากเส้นระหว่าง

จุดสองจุด บางครั้งคุณต้องแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อก้าว

ไปสู่เป้าหมาย

ถ�้จดุทีเ่ร�ยนือยูค่อืจดุที ่1 ก�รทีจ่ะเกดิคว�มสำ�เรจ็ไดเ้กดิจ�กก�รมอง
ไปข�้งหน�้แลว้กำ�หนดจดุแหง่ก�รประสบคว�มสำ�เรจ็ เร�เรยีกจดุนัน้ว�่จดุ
ที ่2 จ�กนัน้เร�กว็�งแผนง�นพ�ตวัเร�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็นัน้ เร�เรยีกแผนก�ร
ที่ต้องดึงศักยภ�พของเร�ออกม�ใช้นั้นว่� ก�รล�กเส้นระหว่�งจุดทั้งสอง 
นีค่อืสิง่ทีผ่มและทมีง�นตอ้งทำ�อย�่งสมำ�่เสมอ เร�มคีว�มสำ�เรจ็จ�กก�รแขง่
ดัง้เดมิเปน็จดุที ่1 แตเ่ร�จะตอ้งพ�ตวัเองไปประสบคว�มสำ�เรจ็ในสน�มแขง่
ที่สูงขึ้น ย�กขึ้น แกร่งขึ้น ทีมง�น ตัวผม รถยนต์ และแผนก�รทำ�ง�นจะ
ต้องถูกสร้�งขึ้นม�ดึงศักยภ�พต่�งๆ ออกม�ให้หมด แล้วเร�ก็จะไปสู่จุด
แห่งคว�มสำ�เร็จร่วมกันในที่สุด
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สันติวิถี 5 : ตั้งเป้าหมายเท่าเดิม 

ก็เท่ากับเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ตาม

เป็นคำ�สอนท่ีทำ�ให้ผมได้เรียนรู้ว่� 
ทุกอย่�งที่เร�ทำ�ต้องดีกว่�เมื่อว�นนี้และ
พรุ่งน้ีก็ต้องดีกว่�วันน้ี ก�รทำ�อะไรสักอย่�ง
แม้ว่�มันจะเป็น Routine ที่ปฏิบัติกันอยู่
ทุกวัน ถ้�เร�เอ�แนวคิดนี้ไปใช้จะทำ�ให้
เร�มีแต่สิ่งที่ดีขึ้นๆ แม้กระทั่งทีมง�นที่ทำ�
หน้�ที่ถอดเปลี่ยนย�งรถแข่ง แม้จะทำ�
หน้�ที่นี้อย่�งคล่องแคล่วว่องไว ผมก็จะ
ขอให้เค้�ทำ�ให้มันดีกว่�เดิม เร็วกว่�เดิม 
เล็กๆ น้อยๆ ก็ยังดีแต่เร�จะไม่ยืนอยู่กับ
ม�ตรฐ�นเดิมๆ เด็ดข�ด

สันติวิถี 6 : ความสำาเร็จของคุณ 

มาจากความสำาเร็จของทีม

ในก�รแข่งรถนั้น ผู้คนมักจะมอง
คว�มสำ�เร็จหรือชัยชนะของก�รแข่งรถ
นั้นม�จ�กนักขับเพียงผู้เดียว แต่คำ�สอนนี้
สอนให้เร�มองชัยชนะในก�รแข่งรถต่�ง
ออกไปจ�กเดิม นั่นคือ ก�รแข่งรถที่ได้รับ
ชัยชนะคือก�รขับรถให้ผ่�นธงเส้นชัยเป็น
คนแรก แตก่�รท่ีรถวิง่อย�่งมีประสิทธภิ�พ
มีคว�มเร็ว และมีคว�มปลอดภัยจนผ่�น
ถึงเส้นชัยนั้น เป็นเพร�ะทีมง�นทุกคน 
ผมจงึเปน็หนึง่ในทมีง�นทีม่หีน�้ทีน่ัง่หลงั
พวงม�ลัยเพื่อพ�รถเข้�เส้นชัยเท่�นั้นเอง 
คว�มสำ�เร็จของก�รแข่งรถยนต์ม�จ�ก
ทีมเท่�นั้นจริงๆ ครับ
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สันติวิถี 7 : หากคุณหยุดเมื่อไหร่ คู่แข่งที่ตามมาก็พร้อมจะยำ่าคุณผ่านไป

เมื่อนำ�คำ�สอนนี้ม�ใช้ในสน�มแข่งรถที่เป็นก�รแข่งขันท่ีมีวันพักผ่อน มีรอบก�ร
แขง่ซึง่ต�่งจ�กก�รแขง่ขนัในวงก�รธรุกจิทีไ่มม่กี�รพกัใดๆ ทัง้สิน้ ทำ�ใหผ้มตอ้งกำ�หนด
เปน็นโยบ�ยเลยว�่ ทมีง�นและตวัผมเองจะตอ้งหมัน่ฝกึฝนตนเอง ฝกึฝนทกัษะ ฝกึฝน
ร�่งก�ยใหพ้รอ้มอยูเ่สมอ แมใ้นหว้งพกัก�รแขง่ขนั พวกเร�ตอ้งเรยีนรูจ้�กช�่งทีจ่�้งม�
จ�กต่�งประเทศ ผมเองก็ต้องเรียนรู้อย�่งต่อเนื่องจ�ก Co Driver ด้วย ไม่ยอมให้ใคร
ยำ่�เร�ผ�่นไปแน่นอนครับ

สันติวิถี 8 : สำาหรับธุรกิจ อย่าอ้างว่าคู่แข่งเหนือกว่า พร้อมกว่า หรือ

กติกาไม่เท่าเทียมกัน มันเป็นเร่ืองท่ีเราต้องอยู่กับมัน เราต้องเรียนรู้วิกฤติ

อย่างมีสติ

ใช่ครับ คำ�สอนนี้นี่แหละที่ทำ�ให้ผมและทีมง�นไม่ย่อท้อ รถที่พวกเร�เลือกใช้ใน
ก�รแขง่ขนัคอืรถ Porsche997 เปน็รถทีเ่มือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัแลว้ไมไ่ดเ้ปน็รถทีม่คีว�ม
ได้เปรียบเลย ในท�งตรงกันข้�มกลับเป็นรถที่ปีเก่�กว่� แรงม้�น้อยกว่� แต่เพร�ะ
แนวคิดนี้ทำ�ให้เร�ใช้คำ�ว่� จะหยัดจะยืนให้ถึงขอบฟ้� ว�่ไม่กลัวอะไร จะสู้ด้วยใจที่มี 
ด้วยคว�มมั่นใจในรถแล้ว ชัยชนะก็เป็นของเร�ได้จริงๆ ครับ
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สันติวิถี 9 : ในเกมกอล์ฟ มีคนถามผมว่า คนที่ตีโฮลอินวัน

ได้เป็นเพราะฝีมือหรือโชคช่วย อันนี้ผมไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆ 

คือ เขาต้องตีลูกให้ถูกเสียก่อน

เป็นคำ�สอนที่เน้นถึงคว�มสำ�คัญของก�รมี Basic หรือพื้นฐ�นที่ดี 
ที่แน่น ส่วนผลเลิศหรือชัยชนะนั้นเป็นผลที่ได้รับต่อยอดม�จ�กพื้นฐ�น
ทีด่ ีเมือ่ตคีว�มออกม�เปน็เชน่นี ้ทำ�ใหผ้มและทมีง�นแขง่รถแมจ้ะมอง
เป้�หม�ยที่สูง แต่ส่ิงที่จะไม่มีวันลืมคือฐ�นของคว�มสูงนั้นต้องแน่น
ทีมง�นและผมจะต้องเริ่มที่ Basic พัฒน�พื้นฐ�นของทุกคนทุกหน�้ที่
ให้มีคว�มแน่น ทุกคนแม้จะต้องประส�นกันเป็นทีม แต่พ้ืนฐ�นส่วน
บุคคลต้องแน่นเพื่อพร้อมที่จะทำ�ง�นร่วมกันประส�นกันจนเกิดคว�ม
สำ�เร็จในที่สุด

ผมหวัง ว่�บทคว�มนี้จะเป็นอีก
ตวัอย�่งหนึง่ของก�รนำ� “สนัตวิถิ”ี ม�แปร
ให้เป็นท�งปฏิบัติ ผมเองนำ�ไปปรับใช้ใน
สน�มแข่งรถแล้ว หวังว่�ทุกท่�นคงจะได้
นำ�ไปใช้ในสน�มแข่งของธุรกิจและสน�ม
แข่งด้�นอื่นของชีวิตกันต่อนะครับ
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Families

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

Beer

01
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โรงเบียร์ยีงลิงเป็นโรงเบียร์อเมริกันท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐ
อเมริกาในขณะนี้ ผลิตเบียร์ประมาณเกือบ 400 ล้านลิตรต่อปี มีโรงเบียร์ 2 โรง
อยู่ที่รัฐเพนน์ซิลเวเนีย และ 1 โรงที่รัฐฟลอริดา เจ้าของและประธานใหญ่คือนาย
ริชาร์ด (ดิ๊ค) ยีงลิง จูเนียร์ (Richard [Dick] Yuengling Jr.) เป็นทายาทรุ่นที่ 5 
ของตระกูล นิตยสารฟอร์บส์ได้ประเมินค่าตัวของเขาที่ 1.4 พันล้านเหรียญ หรือ
ประมาณ 4 หมื่น 4 พันล้านบาท รวยเป็นอันดับที่ 395 ของสหรัฐอเมริกา 

อ่านชื่อดูแรกๆ อาจจะงงไปตามๆ กันว่าทำาไมโรงเบียร์ที่อเมริกามีชื่อออก
ไปทางจีนหรือว่าเจ้าของเป็นคนจีนอเมริกัน จริงแล้ว ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์นี้เป็นชาว
เยอรมันที่ย้ายรกรากมาอยู่อเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1823 นามว่า ดาวิด ก๊อทลอบ 
ยุงกลิ้ง (David Gottlob Jüngling) และเปลี่ยนการสะกดนามสกุลใหม่ให้เป็น
ภาษาอังกฤษแต่อ่านคล้ายภาษาเยอรมันเดิม กลายเป็น Yuengling ก่อตั้งโรง
เบียร์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1829 ให้ชื่อว่า Eagle Brewery ที่เมืองพอทส์วีลล์ รัฐเพนน์
ซิลเวเนีย เริ่มผลิตเบียร์ให้แก่คนงานเหมืองเป็นหลัก และต่อมาก็แพร่หลายไปทั่ว
รัฐเพนน์ซิลเวเนียและมีการส่งข้ามรัฐไปขายที่นิวยอร์ก นิวเจอร์ซี และเดลาแวร์ 
แต่ก็เรียกว่าในจำานวนที่น้อยมาก

ปี 1920 เป็นจุดเริ่มต้นของยุค Prohibition หรือช่วงที่อเมริกาห้ามผลิตค้า
หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำาให้โรงเบียร์ยีงลิงหันมาผลิตเครื่องดื่มที่เรียก
ว่า Near Beer หรือเกือบจะเป็นเบียร์ มีแอลกอฮอล์ระดับที่ตำ่าสุดหรือเกือบ 0 
ดีกรีและหันมาผลิตไอศกรีมด้วย เป็นเวลา 14 ปีแห่งความลำาบากแต่ก็รอดพ้น
มาได ้เริม่ผลติเบยีรไ์ด้ใหมเ่มือ่ปี 1933 หลงัจากประธานาธบิดแีฟรงคลนิ รเูซเวลท์
ประกาศยกเลิกกฎดังกล่าว ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 1980 
เป็นช่วงที่โรงเบียร์ในอเมริกาขยายการผลิตและทำาการโฆษณาแบบยักษ์ใหญ่
อย่างท่ีเราเห็นในปัจจุบัน ในขณะที่ยีงลิงยังติดอยู่กับวิธีการแบบเดิมจนถูกผู้อื่น

โรงเบียร์ยีงลิงในปัจจุบัน

นายดาวิด ก๊อทลอบ ยุงกลิ้ง

โรงเบียร์ยีงลิง รัฐเพนน์ซิลเวเนีย ปี 1844

โรงเบียร์ยีงลิงในอดีต

นายริชาร์ด (ดิ๊ค) ยีงลิง จูเนียร์

01

02

03

04

05

02

03
04

05
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นำ�หน้�ไปเสียหมดและก็เป็นยุคที่โรงเบียร์เก่�ขน�ดเล็กเร่ิมปิด
ตัวลง ข�ยกิจก�รให้ยกัษใ์หญท่ัง้หล�ยไปต�มๆ กัน จนช�วเมอืง
เพนน์ซิลเวเนียเองก็ค�ดว่�โรงเบียร์ยีงลิงคงจะเดินรอยต�มไป
ด้วยเช่นกัน 

ดิค๊พย�ย�มซ้ือกจิก�รตอ่จ�กบิด�ม�หล�ยป ีปกตแิตล่ะรุน่
ของครอบครัวยีงลิงจะซื้อบริษัทต่อจ�กพ่อเพ่ือม�ดำ�เนินกิจก�ร
ต่อ ไม่ได้ทิ้งให้เป็นมรดกตกทอดแบบครอบครัวธุรกิจเบียร์อื่นๆ 
ที่เห็นกันทั่วไป แต่ผู้พ่อก็ไม่ยอมทั้งๆ ที่กิจก�รก็เป็นไปแบบก�ร
พยุงธุรกิจม�กกว่�ที่จะขย�ยกิจก�ร ดิ๊คได้บ่นกับเพื่อนของเข�
ว่�ใครจะไปคิดว่�โรงเบียร์ที่เก่�แก่ที่สุดในสหรัฐฯ จะมียอดผลิต
เพียง 16 ล้�นลิตรต่อปี เขารู้สึกอายและอยากที่จะสร้างให้โรง
เบียร์นี้มีหน้ามีตาขึ้นสมกับที่เป็นผู้ริเริ่มตำานานเบียร์ของอเมริกา 
และด้วยการคะยั้นคะยอไม่หยุดนิ่ง ในที่สุดดิ๊คก็ซื้อกิจการได้
สำาเร็จเมื่อปี ค.ศ. 1985 ภ�ยใน 2 ปีเข�ได้นำ�เบียร์เดิมที่เคยเป็น
หน้�เป็นต�ของบริษัทชื่อ Traditional Amber Lager เป็นเบียร์
ล�เกอรสี์เหลอืงสดออกสูต่ล�ดใหมแ่ละเรยีกง�่ยๆ ว�่เบยีรล์�เกอร ์
เพร�ะดิค๊เองก็รูว้�่ช่ือของเข�อ�่นย�ก มแีคช่�วรฐัเพนนฯ์ เท่�นัน้
ที่จะออกเสียงถูกก็เลยใช้วิธีโฆษณ�ว่� Just call it Lager หรือให้

เรยีกแคว่�่ล�เกอรก์จ็ะไดเ้บยีรเ์ดมิของยงีลงิ เปน็ก�รทำ�ก�รตล�ด
ท่ีประสบคว�มสำ�เรจ็ม�ก เบียรท่ี์เรยีกกนัเฉยๆ ว�่ล�เกอรก์ก็ล�ย
เป็นเบียรย์งีลงิไปโดยปรยิ�ย ปัจจบัุนเป็นเบียรท่ี์ทำ�เงนิให้กบับรษิทั
ม�กที่สุด ประม�ณ 75% ของยอดข�ยทั้งหมด

ทกุคนเชือ่ว�่ก�รนำ�เบยีรท่ี์แตกต�่งจ�กคนอืน่ออกม�ในเวล�
ที่เหม�ะสม มีรสช�ติที่แน่น อร่อย ทำ�ให้เบียร์ยีงลิงส�ม�รถขยับ
ยอดข�ยขึ้นได้เรื่อยม� ประกอบกับในช่วงหลังที่บริษัทยักษ์ใหญ่
อย่�ง Anheuser Busch ได้เปลีย่นสัญช�ติจ�กอเมริกันเป็นเบลเยียม
เพร�ะข�ยธุรกิจไปให้บริษัท InBev ทำ�ให้ช�วอเมริกันยึดติดกับ
โรงเบียร์ที่เป็นอเมริกันดั้งเดิมม�กขึ้น โดยเฉพ�ะโรงเบียร์ที่เก่�แก่
ที่สุดของช�ติอย่�งยีงลิง ยอดข�ยจึงพุ่งกระฉูดทั้งๆ ที่เบียร์มีข�ย
อยู่ในเพียง 15 รัฐท�งฝ่ังตะวันออกและใต้ของประเทศ 

นอกจ�กนี ้เบยีรข์องยงีลงิจดัว�่อยูร่ะหว�่งคร�๊ฟทเ์บยีรท์ีมี่
ร�ค�สงูและรสช�ตทิีเ่ขม้ขน้กว�่เบยีรท์ัว่ไปท้ังมรี�ค�ตำ�่กว�่เบยีร์
จ�กบริษัท Anheuser Busch หรือ Miller จึงกล�ยเป็นท�งเลือก
ตรงกล�งที่เหม�ะสมในทุกโอก�ส จ�กยอดข�ยที่เพิ่มม�กขึ้นน้ี
ในช่วงยุค 90 ดิ๊คจึงเริ่มมองเรื่องก�รขย�ยธุรกิจ แต่ก็ยับยั้งตัวเอง
ไว้ก่อน เนื่องจ�กยังไม่มีท�ย�ทที่แสดงคว�มจำ�นงที่จะรับช่วงต่อ

โฆษณาเบียร์ในอดีต

ขวดเบียร์ในอดีต

ขวดเบียร์ในปัจจุบัน

ลูกสาวทั้งสองของดิ๊ค ทายาทรุ่นที่ 6

Jennifer (ซ้าย) และ Wendy

ไอศกรีมยีงลิง เริ่มผลิตยุค Prohibition
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ที่มาภาพ:

https://wonderfulmachine.com/blog/americas-oldest-brewery

http://rreu.11net.com/yuengling/newsarticles/bcm/150th_anniversary.htm

http://hdw.eweb4.com/out/198924.html

http://choicebrandsofohio.com/brands/yuengling/

http://www.lehigh.edu/~in40yrs/features/alumnae/yuengling-the-sixth-generation.html

http://www.beeradvocate.com/community/threads/artist-sues-yuengling-in-oktoberfest-label-dispute.32205/

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=35668231

http://articles.mcall.com/2013-08-30/news/mc-yuengling-boycott-unions-right-to-work-20130830_1_right-to-work-law-boycott-construction-trades-council

โดยเหน็วา่หากขยายใหญไ่ปแลว้ไมม่ผีูร้บัชว่งตอ่กอ็ยา่ขยายดีกวา่ 
แต่ในป ี1995 บตุรสาวคนโตของเขาทีจ่บปรญิญาโทดา้นจิตวทิยา 
ก็ยอมเข้ามาทำางานในบริษัทตามคำาโน้มน้าวของบิดา แทนที่จะ
ไปทำางานในสิ่งที่ตัวเองรักและเรียนมา เพราะเห็นด้วยว่าในฐานะ
ที่เป็นทายาทผู้สืบเชื้อสายจากผู้สร้างโรงเบียร์ จึงควรที่จะคง
ตำานานประเพณีชื่อเสียงที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากปู่ทวดให้
ยังคงต่อไปให้นานมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยเฉพาะที่โรงเบียร์
ของครอบครัวเป็นโรงเบียร์แรกของชาติอเมริกันด้วยแล้ว ยิ่งต้อง
รักษาไว้ให้ได้ยาวนานที่สุด ซึ่งความคิดนี้เองได้กลายเป็นการ
สือ่สารออกไปและทำาใหไ้ดร้บัความนยิมมาก เพราะชาวอเมรกินั
รักชาติอยู่แล้ว และจะสนับสนุนสิ่งที่ถือว่าเป็นอเมริกัน 100% ยิ่ง
เกา่แก่ย่ิงด ีเป็นท่ีรูจั้กท่ัวไปวา่เปน็ตำานานของผูช้ายคนหนึง่ทีส่รา้ง
ฝันให้เป็นจริง หรือที่เรียกว่า The American Dream ปี 1998 จึง
กลายเป็นปีแห่งการขยายกิจการ มีการสร้างโรงเบียร์ใหม่เอ่ียม
อีกโรงหนึ่งนอกเมืองพอทส์วีลล์ เสร็จสิ้นในปี 2001 สามารถผลิต
เบียร์ได้ 176 ล้านลิตร

โรงเบียร์เดิมของยีงลิงตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพอทส์วีลล์
ระหว่างอาคารธุรกิจและบ้านคนสีอิฐท่ีแปลกกันไป บอกถึงช่วง
การขยายบริษัทในแต่ละสมัย ปัจจุบันไม่สามารถขยายได้อีกแล้ว
คงยอดผลิตอยู่ที่ 23.5 ล้านลิตรต่อปีและทำาหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์
ของเมือง มีนักท่องเที่ยวกว่า 30,000 คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยียน
รายปี ส่วนโรงเบียร์ใหม่ต้ังอยู่บนเน้ือท่ี 40 ไร่ เป็นฐานผลิตสำาคัญ

ของยงีลงิแตก่ยั็งไมส่ามารถตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้เฉลีย่ปีละ 16% 
ได้ ในปีต่อมาจึงได้เข้าซื้อโรงเบียร์ของครอบครัวสโตรห์ (Stroh) 
แห่งเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ที่เป็นอีกธุรกิจครอบครัวเบียร์ของ
อเมริกา แต่ครอบครัวนี้ต้องประสบกับความล้มเหลวจึงได้แบ่ง
ขายกิจการออกไป โรงเบียร์สโตรห์ที่เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา 
มีกำาลังผลิต 190 ล้านลิตรต่อปี และอีก 2 ปีต่อมา ดิ๊คก็ได้สร้าง
โรงเบียร์ขึ้นอีกแห่งที่เมืองพอทส์วีลล์ ขยายตำานานเบียร์ของ
ครอบครัวยีงลิงอย่างต่อเนื่องจริงๆ

ในปัจจุบันลูกสาวท้ังสองของดิ๊คก็ได้เข้ามาทำางานเต็มตัว
แลว้และจะเป็นผูส้บืสานตำานานเบียรแ์รกของอเมรกิาให้คงต่อไป
ดูแล้วคงไม่ต้องซื้อกิจการต่อจากผู้พ่อที่ริเริ่มตำานานใหม่ที่ดิ๊ค
ทายาทรุ่นที่ 5 ได้เขียนเพิ่มเติมเข้าไป

ปัจจุบันยีงลิงมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10-20% ในรัฐที่ขาย
อยูเ่ป็นหลกั และประมาณ 1.2% ของตลาดเบียรร์วมในอเมรกิา ดิค๊
กลา่ววา่เขาจะไมข่ายบรษิทัและจะไมเ่ขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์ตจ่ะคง
ให้เป็นธุรกิจครอบครัวต่อไป ขณะนี้ลูกสาวของเขา 2 คนจาก 4 
ก็เข้ามาทำางานด้วยแล้วและมีความหวังว่าคนที่ 3 จะมาช่วยดูแล
ด้วยเพราะคนท่ี 3 จะไมเ่ห็นด้วยกบัเขาและทะเลาะกนัตลอดเวลา
เหมือนกับที่เขาเคยทะเลาะกับพ่อของเขาเอง

จากการไม่เห็นด้วยกันเองในอดีต ทำาให้ยีงลิงประสบความ
สำาเร็จแบบไม่คาดฝัน การทะเลาะกันในยุคนี้จึงอาจนำาไปสู่ความ
ยิ่งใหญ่ในครั้งหน้าก็เป็นได้

04
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06



ตำ�น�นว่�ว

พระภิรมย์ภักดี (ชม เศรษฐบุตร) ได้
ชือ่วา่เปน็มอืฉกาจเลน่วา่วพนนัระดับตน้ๆ 
ของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีโอกาส
เล่นถวายต่อหน้าพระพักตร์หลายครั้ง
ด้วยกัน โดยท่านจะทำาว่าวผูกว่าวเอง
และได้สอนวิชาทั้งหมดให้แก่บุตรชาย
คนโตคือ พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด 
เศรษฐบตุร) และเม่ือพอ่ลกูเลน่คูก่นั ขึน้ชือ่
เลยว่าไม่เคยแพ้ใคร คนท่ีแวะไปเวียนมา
จากต่างจังหวัดก็มักจะมาท้าแข่งพ่อลูกคู่นี้ 
พระยาภิรมย์ภักดีก็ได้สอนวิชาน้ีให้กับ
บุตรชายทัง้สาม โดยจะผูกว่าวทีบ่นดาดฟา้
ของบ้านปากคลองโอ่งอ่าง และเมื่อมีเวลา
ว่างยามเย็นก็จะลองว่าวตลอดเวลาเพื่อ
พัฒนาวิชาให้ดีขึ้นอีก จนมาเขียนหนังสือ
ทิ้งวิชาไว้เป็นหลักฐานตามคำาแนะนำาของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2464 ถือเป็นตำาราว่าวที่สมบูรณ์
ที่สุดฉบับหนึ่งของไทยมาจนถึงวันนี้

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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เมื่อใครสักคนพูดขึ้นมาว่า “ผมจะพา
มนุษยชาติไปอยู่บนดาวอังคาร” แน่นอนว่า
คนพูดนั้นจะถูกหัวเราะเยาะ หรือไม่ก็มองว่า
เขาคงจะดูหนังมากเกินไป แต่หากคำาพูดนั้น
เป็นประโยคที่ออกจากปากพร้อมด้วยสีหน้า
สบายๆ ของ “อีลอน มัสค์” แล้วละก็ ใคร
ก็ตามที่รู้จักเขา ไม่เพียงไม่หัวเราะเยาะ ซ้ำาจะ
จับตาดูเป็นพิเศษด้วยว่ามัสค์จะทำาให้แนวคิด
ที่ดูเพ้อฝันนั้นเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร... 

ELON MUSK
อีลอน มัสค์

มหาเศรษฐีอัจฉริยะแห่งโลกนวัตกรรม

เรื่อง: ศิกานต์

ว่าแต่ อีลอน มัสค์ คือใคร หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นช่ือของ

เขานัก แต่ถ้าเปล่ียนมาพูดชื่อของเว็บไซต์ Paypal ผู้ให้บริการการ

เงินทางอินเตอร์เน็ต หรือช่ือของ Tesla Motors ผู้ออกแบบและผลิต 

รถยนต์ไฟฟ้า หรือชื่อของ SpaceX บริษัท

เอกชนรายแรกที่พัฒนายานอวกาศและ

ผลิตพาหนะปล่อยยานอวกาศ คราวนี้คง 

จะมีคนร้องอ๋อข้ึนมาบ้างและเดาออกว่า 

อีลอน มัสค์ คือผู้มีบทบาทสำาคัญในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ 

จริงอยู่ที่คนดังในแวดวงธุรกิจด้าน

นวัตกรรม คนส่วนใหญ่จะนึกถึงบิลล์ เกตส์ 

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก หรือ สตีฟ จอบส์ 

เพราะเป็นผู้ให้กำาเนิดผลิตภัณฑ์ที่ทุกคน

คุ้นเคย โดยเฉพาะรายหลังที่เป็นเจ้าของแบรนด์แอปเปิล คงไม่

ต้องอธิบายความสำาเร็จของเขาให้มากความ หลังจากที่จอบส์ลา

โลกนี้ไปในปี 2011 อีลอน มัสค์ ก็คือผู้ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็น 

สตีฟ จอบส์ รายต่อไป ไม่ใช่ในแง่ของผลิตภัณฑ์ เพราะธุรกิจ

ของมัสค์ไม่ได้เป็นแนวเดียวกับจอบส์ และไม่ใช่ในเรื่องของนิสัย 

ทว่าเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ของการผสานเทคโนโลยีร่วมสมัยเข้ากับ

การประกอบการ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้

ในอนาคต

ความอัจฉริยะของมัสค์เร่ิมฉายแวว

ต้ังแต่เด็ก เขาเติบโตมากับพ่อชาวแอฟริกัน

ผู้เป็นวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเคร่ืองกลที่

เมืองพริทอเรีย แอฟริกาใต้ ส่วนแม่ที่เป็น

ชาวแคนาเดียนแยกทางไปตอนมัสค์อายุ 

9 ขวบ มัสค์มีคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกตอน 

10 ขวบ เขาทุ่มเทเวลาศึกษาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองและ 

2 ปีต่อมา เขาก็เขียนโค้ดวีดีโอเกมอวกาศออกขาย ทำาเงินได้ 

500 เหรียญสหรัฐ ชื่อเกมว่า Blastar มัสค์เริ่มก้าวสู่เส้นทางตาม

ความฝันโดยหวังที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 

66 SINGHA  MAGAZINE

ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

(ซ้าย) Peter Thiel และ Elon Musk



หลังจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย สหรัฐฯ

พร้อมปริญญาสองใบคือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ 

และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาเศรษฐศาสตร์จาก 

Wharton School เขาก็ย้ายมาทำาตามความฝันของตัวเองต่อที่ 

ซิลิคอนแวลลีย์ ที่เสมือนอาณาจักรแห่ง

โลกเทคโนโลยี ยึดเอาผู้บุกเบิกคิดค้น

นวัตกรรมระดับโลกต่างๆ เป็นไอดอล

มัสค์เ รียนต่อปริญญาโทที่มหา 

วิทยาลัยสแตนฟอร์ดอันมีช่ือเสียงด้าน

เทคโนโลยีและธุรกิจ แต่เพ่ิงจะลงเรียนได้

2 วันก็ลาออก เพราะไม่อยากเสียเวลาที่

จะเดินหน้าทำาธุรกิจส่วนตัว ตอนนั้นเขา

อายุ 24 เป็นช่วงที่อินเตอร์เน็ตเริ่มแพร่

หลาย (ค.ศ. 1995) มัสค์บุกเบิกธุรกิจ

แรกของเขาร่วมกับ คิมบอล มัสค์ น้อง

ชายแท้ๆ ด้วยเงิน 28,000 เหรียญที่พ่อ

สนับสนุน ก่อตั้ง Zip2 Corporation 

บริษัทเล็กๆ ด้าน Web Software ทำา

โปรแกรมออนไลน์ City Guide ให้กับ

หนังสือพิมพ์ New York Times และ 

Chicago Tribune ของสหรัฐฯ เขาอุทิศ

แรงกายท้ังหมดเพ่ือให้ Zip2 ประสบความ

สำาเร็จ และในที่สุดก็ขายหุ้นส่วนใหญ่ออก

ไปเป็นเงิน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในปี 1999 บริษัท Compaq 

Computer ขอซื้อ Zip2 เป็นเงินสดใน

ราคา 307 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำาให้มัสค์

ได้ส่วนแบ่งในฐานะผู้ถือหุ้นราว 22 ล้าน

เหรียญ และกลายเป็นเศรษฐีด้วยวัยเพียง 

28 ปี เขาแบ่งเงินส่วนนั้นมาร่วมก่อตั้ง 

X.com บริษัทผู้ให้บริการชำาระเงินผ่าน

ระบบออนไลน์ เขาได้สร้างระบบรักษา

ความปลอดภัยในการโอนเงินผ่านที่อยู่

อีเมลของผู้รับเพื่อทำาให้บริษัทน่าเช่ือถือ 

ปีต่อมา เขารวม X.com เข้ากับบริษัท 

Confinity ที่เป็นบริษัทจ่ายเงินออนไลน์เช่นกัน (ผู้นำาคือ ปีเตอร์ 

ธีล กับแม็กซ์ เลฟชิน) และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท PayPal ในปี

2001 ท้ังมัสค์ ธีล และเลฟชิน ต่างเป็นแรงสำาคัญในการขับเคล่ือน

PayPal ที่ต่อมาประสบความสำาเร็จมาก มีเครือข่ายทั่วโลก

มัสค์เร่ิมมีช่ือเสียงในแวดวงธุรกิจไอทีในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง

PayPal เขาได้รับสัญชาติอเมริกันเม่ือปี 2002 ในปีเดียวกันน้ันเอง 

eBay Inc. บริษัทประมูลและซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเจ้า

ยักษ์ใหญ่ ซื้อ PayPal ไปในราคา 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ มัสค์

ได้รับส่วนแบ่งเป็นจำานวน 165 ล้าน

เหรียญ ก่อนที่บริษัทจะถูกขาย เขาถือหุ้น

อยู่ใน PayPal 11.7% ถือว่าเป็นรายใหญ่

ที่สุด กลายเป็นมหาเศรษฐีแบบที่ไม่ต้อง

ทำาอะไรอีกหลายปีก็มีเงินให้ใช้ได้สบาย

แต่เขาไม่ใช่คนท่ีจะนอนกอดเงินไว้เฉยๆ 

มัสค์วางฐานธุรกิจใหม่ไว้แล้ว จากการ

ใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นตัวเชื่อมโลก คราวน้ี

เขาทำาอะไรที่ออกนอกโลกไปเลย    

ด้วยความที่ มัสค์ เป็นสมาชิกที่

เหนียวแน่นของ Mars Society องค์กร

ไม่หวังผลกำาไรที่สนับสนุนการสำารวจพ้ืนที่

บนดาวอังคาร เขามีโปรเจคท์ชื่อ “Mars 

Oasis” อยู่ในหัว เป็นการทดลองปลูกพืช

ในเรือนกระจกบนดาวอังคาร ทั้งใฝ่ฝัน

ว่าจะขยายถิ่นฐานของมนุษยชาติไปอยู่ 

บนดาวดวงน้ัน มัสค์มองหาวิธีข้ึนสู่อวกาศ 

เขาคิดจะซื้อจรวดส่งยานอวกาศจาก

รัสเซียหลายคร้ัง แต่ก็ล้มเหลว ถูกมองว่า

เพ่ิงเร่ิมต้น ยังอ่อนหัด ขณะทีเ่ขาเองรู้สึก

ขัดกับดีไซน์ของจรวดและราคาขายที่

แพงเกินไป จึงเริ่มคิดสร้างบริษัทที่ผลิต

จรวดตามแบบฉบับของเขาเอง 

มิถุนายนปี 2002 มัสค์ต้ังต้นกิจการ 

Space X (the Space Exploration 

Technologies) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยียาน

อวกาศโดยเฉพาะ ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี 

เขาก็ทำาให้โลกตะลึงเมื่อส่ง Falcon 1

ยานลำาแรกที่ออกแบบโดยบริษัทของ

เขาเองออกไปโคจรรอบโลก และต่อมา

ก็สามารถจัดเที่ยวบินไปกลับระหว่างโลก

กับสถานีอวกาศนานาชาติ เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ที่ทำาให้มัสค์ประสบความสำาเร็จอย่างสูง เพราะเป็นบริษัทผู้ผลิต

ยานอวกาศเอกชนรายแรกของโลก Space X ได้ทำางานผลิต

และออกแบบยานให้กับ NASA ทั้งรับภารกิจลำาเลียงสัมภาระขึ้น

67SINGHA  MAGAZINE

ยาน SpaceX Falcon 9

ยาน SpaceX Dragon



สู่อวกาศด้วย ดาวเทียมไทยคม 6 ของไทยก็ใช้บริการบริษัทของ

เขาพาออกนอกโลกเช่นกัน 

อีกธุรกิจของมัสค์ที่สร้างความฮือฮา เกิดขึ้นหลังโปรเจคท์

Space X เพียง 2 ปี มัสค์ในวัย 33

เข้าร่วมก่อตั้งบริษัท Tesla Motors

ผู้ผลิตรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า (BEV) 

โดยก้าวเข้ามาเป็นหน่ึงในบอร์ดบริหาร

ควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิด

ลงลึกถึงรายละเอียด แต่ไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวข้องมากนักกับการดำาเนินธุรกิจ

แบบวันต่อวัน กระท่ังปี 2008 เขาได้รับ

การเสนอชื่อให้เป็น CEO ของ Tesla 

ภายใต้การบริหารของเขา Tesla ปล่อย 

รถสปอร์ต BEV รุ่นแรกออกมาคือ 

“Tesla Roadster” ขายได้มากกว่า 

2,400 คัน ใน 31 ประเทศ ตามด้วย

รุ่น “Tesla Model S” รถไฟฟ้า

ซีดาน 4 ประตูในปี 2012 เป็น

รถต้นแบบทางเศรษฐศาสตร์

มีมาตรฐานความปลอดภัย

ระดับ 5 ดาว ทำายอดขายถล่ม

ทลาย Tesla ได้ท้ังช่ือเสียงและ

ยืนหยัดในฐานะผู้ผลิตรถยนต์

พลังงานสะอาดที่ยังไม่มีใครสู้ได้  

มัสค์มีโปรเจคท์ระยะยาวสำาหรับ

รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย แต่

ที่น่าทึ่งกว่าแนวคิดอันก้าวหน้าของ

เขาคือการที่เขาไม่หวงความรู้ มัสค์

ยอมแบ่งปันสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี

ของ Tesla ให้กับบริษัทผลิตรถยนต์

ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะมองว่าลำาพัง Tesla 

ไม่สามารถจะผลิตรถยนต์ไม่ใช้น้ำามันในปริมาณมากถึงข้ันแข่งขัน

กับรถที่ใช้น้ำามันได้ เขาหวังว่าการเปิดให้ใช้สิทธิบัตรนี้จะช่วย

ผลักดันให้รถยนต์พลังงานสะอาดมีที่ยืนในตลาดมากขึ้น

ธุรกิจที่มัสค์ต้องดูแลในตอนนี้ นอกจาก Space X  Tesla 

Motors ยังมี SolarCity บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ และก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี

เขาได้ผุดโปรเจคท์ใหม่อันน่าทึ่งอีกครั้ง ชื่อว่า Hyperloop เป็น

ระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดความเร็วสูง ออกแบบให้เป็น

ท่อเชื่อมเมืองซานฟรานซิสโกกับลอสแอนเจลิส สามารถรับส่ง

ผู้โดยสารสองเมืองนี้ได้ภายในเวลา 35 นาที (ปกติขับรถไปเกือบ 

6 ชั่วโมง) โปรเจคท์นี้เกิดขึ้นเพราะมัสค์ไปๆ มาๆ ระหว่างสอง

เมืองน้ีบ่อย เขาว่ามันใช้เวลาเดินทางนานเกินไป ประชาชนต้ังตา

รอโครงการน้ีของเขามากกว่าโครงการ

รถไฟไฮสปีดของทางการซะอีก

ในปี 2013 นิตยสารฟอร์จูนของ

สหรัฐฯ ได้ยกให้มัสค์เป็นนักธุรกิจแห่งปี 

หลายคนยกให้เขาเป็นผู้นำาแห่งยุค 

ด้วยซ้ำาเพราะความสำาเร็จที่เริ่มต้น

จากวิสัยทัศน์การมองโลกในระยะยาว

ของเขา ซึ่งมี 2 ข้อหลักคือ 1.จะต้อง

ลดการใช้พลังงานท่ีทำาลายโลกอยู่ใน

ปัจจุบัน  2. จะต้องไปต้ังอาณานิคมนอก

โลกที่ดาวอังคารเพื่อเป็นทางเลือก

ในวันที่โลกไม่เหลือทรัพยากร

แนวคิดของมัสค์น้ีสุ่มเสี่ยงกับ

ข้อกล่าวหาว่า “บ้า” หากว่าเขา

ล้มเหลว แต่มัสค์กลับทำามันออกมา

เป็นรูปธรรมแถมยังประสบความ  

 สำาเร็จในเวลาที่ไม่ยืดเยื้อ เขาจึง

กลายเป็น “อัจฉริยะ” ผู้ขับเคล่ือน

โลกสู่อนาคตอย่างไร้ข้อกังขา  

ปัจจุบัน มัสค์ อายุ 44 ปี 

เขาไม่ใช่นักธุรกิจที่สนแต่

ผลกำาไร พิสูจน์แล้วจากธุรกิจ

ที่เป็นไปเพื่อรองรับโลกอนาคต

มากกว่า ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกนำา

ไปเทียบกับ “โทน่ี สตาร์ค”  ตัวเอก

จากหนังเรื่อง Iron Man เพราะ

เป็นบุคคลที่ทำาธุรกิจขับเคลื่อน

โลกไปสู่อนาคตเช่นกัน รวมทั้ง

นิสัยติดตลกและบ้าบิ่นของทั้งคู่ยังเหมือนกันด้วย แม้ว่ามัสค์จะ

ไม่ใช่ต้นแบบที่ให้กำาเนิด Iron man แต่ถ้าจะถามหา Iron man 

ในโลกความเป็นจริง สำาหรับยุคน้ีก็ต้อง อีลอน มัสค์ คนน้ีน่ีเอง
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ภาพกำากวม 
(Ambiguous illusions)

ภาพจินตนาการ 
(Fictional illusions)

คือภาพที่สามารถมองได้
มากกว่าหน่ึงรูปในภาพ
เดียวกัน

คือภาพที่ปรากฏให้ เห็น
ทั้งที่ไม่ได้ถูกเขียนหรือวาด 
อยู่จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://news.tlcthai.com/news-interest/2386.html

คุณรู้หรือไม่ว่า....
Optical illusion หรือ ภาพลวงตา จะทำาให้สายตาของคนรับรู้สิ่งที่เห็นผิดไปจากความเป็นจริง หลายคนชอบเพ่งมอง

ภาพลวงตาเพื่อพยายามดูภาพที่แท้จริงให้ออกจนรูส้ึกปวดหัว ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะสมองของเราทำางานประสานกับตาอย่างใกล้ชดิ

ตาทำาหน้าที่รับภาพ ขณะสมองทำาหน้าที่ประมวลผลภาพที่เห็น แต่ถ้าสมองใช้เวลาประมวลนานเกินไปก็จะทำาให้ปฏิกิริยาและ

การตัดสินใจของเราเช่ืองช้า สมองจึงใช้วิธีลัดเพื่อประมวลผลลัพธ์ออกมาให้เร็วที่สุด ดังนั้นภาพบางภาพที่เราเห็นจึงเกิดจาก

สมอง “คิดว่า” เป็นแบบนั้นแบบนี้ โดยมีสมมติฐานและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในการแปลภาพที่เห็น

เฮอร์มันน์ ฟอน เฮล์มโฮลทซ์ (Hermann von Helmholtz) นักฟิสิกส์และนายแพทย์ชาวเยอรมัน เป็นผู้คิดค้นภาพลวงตาขึ้น

ในศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านการรับรู้เรื่องรูปทรง สี และความลึกของวัตถุของมนุษย์ สามารถแบ่งได้เป็น 

4 ประเภทหลัก คือ

ภาพที่เป็นไปไม่ได้ 
(Paradox illusions)

คือภาพวัตถุที่มีอยู่ได้แค่บนกระดาษ ไม่มีอยู่จริงในทางปฏิบัติ

ภาพบิดเบี้ยว 
(Distorting illusions)

คือภาพที่ถูกทำาให้บิดเบี้ยวเพ่ือลวงขนาด ความยาว หรือความโค้ง 
(หมายเหตุ: เส้นแนวขวางทุกเส้นนี้ขนานกันหมด)

ความรู้ทั่วไป / คุณรู้หรือไม่...
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

“กินอะไรดี” เป็นคำ�ถ�มง่�ยๆ ที่ตอบย�กเหมือนกัน ไม่ใช่ว่�ไม่อย�ก
กิน แต่บ�งทีก็นึกออกแค่เมนูเดิมๆ ที่น่�เบื่อ... ห�กคุณกำ�ลังเจอปัญห�นี้ 
เราขอเสนอเมนูเก่าแต่เอามาปรุงแต่งด้วย “ดอกไม้” เพื่อหลีกเลี่ยงคว�ม
จำ�เจและเติมสีสันลงในอ�ห�รจ�นโปรดของเร� หล�ยคนรู้ว�่ดอกไม้กินได้
แต่จะมีสักกี่คนที่อย�กกินดอกไม้ แถมไม่แน่ใจด้วยว�่ชนิดไหนมีพิษหรือไม่
แต่ห�กคุณรู้ว่�ชนิดไหนกินแล้วมีประโยชน์กับร�่งก�ย ดอกไม้ก็จะเป็นอีก 
เมนูที่ช่วยสร้�งเสริมสุขภ�พแถมยังช่วยทำ�ให้อ�ห�รดูน่�กินขึ้นอีกด้วย 
เร�ลองม�ดูกันว่�ดอกไม้ที่เร�คุ้นเคย นอกจ�กคว�มสวยง�มของมันแล้ว
ยังมีสรรพคุณอะไรซ่อนอยู่บ้�ง 

กิน 
“ดอกไม้” 

กันเถอะ
เรียบเรียง ศิกานต์  
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ดอกไม้มีอีกหลายชนิดที่กินแล้วมีประโยชน์ แต่ที่กินไม่ได้ก็มีมากเช่นกัน อาทิ ดอกยี่โถ ดอกชวนชม ดอกบานบุรี ดอกราตรี ดอกเข็ม

อินเดีย ดอกรัก ดอกราตรี เหล่านี้มีพิษทั้งสิ้น นอกจากนี้ ดอกไม้ที่เอามาปรุงอาหาร ไม่ควรซื้อจากตลาดหรือเด็ดจากริมทาง เพราะเสี่ยงกับ

ยาฆ่าแมลง อันตรายมาก ทางที่ดีควรเป็นดอกไม้ที่ปลูกเอง ดูแลโดยไม่ใช้สารเคมี แต่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรก็ตาม ต้องศึกษาคุณสมบัติและ

วิธีปรุงของดอกไม้ชนิดนั้นด้วย เพื่ออาหารของเราจะได้อร่อยและปลอดภัยสำาหรับการบริโภคนั่นเอง 

ชบา ควรเก็บช่วงเย็นและเก็บเฉพาะดอก

ที่ยังไม่หล่นจากต้น จะให้รสชาติหอมหวาน 

มีส่วนช่วยบำารุงผิวพรรณให้แจ่มใส ดับร้อน 

แก้กระหาย ลดไข้ หากนำาดอกชบา 3 ดอก

มาบดละเอียด ผสมกับน้ำามะนาว 2 ช้อน

โต๊ะ (หรือผสมนม 1 แก้วก็ได้) ดื่มตอนท้อง

ว่างในช่วงเช้าจะช่วยแก้ประจำาเดือนมาช้า

กุหลาบ ดูสวยหวานแต่มีรสฝาด ต้องกลบ
ด้วยมะนาวหรือเกลือ นิยมตากแห้งทำาเป็น

ชา ผัดน้ำามันหอย ทำายำากลีบกุหลาบ หรือใส่

ในเมนูยำาต่างๆ จะได้คุณค่าจากกลีบที่อุดม

ด้วยแร่ธาตุและวิตามิน ช่วยบรรเทาอาการ

เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ลดการอักเสบของ

ผิวหนัง บำารุงหัวใจ ลดความดันโลหิตสูง

บัวหลวง พืชที่นำามาประกอบอาหารได้

แทบทุกส่วน นิยมคือแกงสายบัว ขนมรากบัว

แต่ในส่วนของดอกจะมีรสฝาด ส่วนเกสรนำา

มาทำาชาดอกบัว มีสรรพคุณบำารุงครรภ์ แก้ไข้

รากสาดและไข้ที่มีพิษร้อน บำารุงหัวใจ แต่

ต้องระวังแพ้ด้วย หากนำากลีบบัวสดมาต้มดื่ม 

ติดต่อกันหลายวันจะช่วยลดอาการใจสั่น 

ลีลาวดี (จำาปาลาว) นำากลีบมาชุบแป้ง
ทอดกินกับน้ำาพริกหรือใส่ในยำา มีสรรพคุณ

ช่วยขับลม ขับปัสสาวะ แก้อาการอ่อนเพลีย 

ใบสดชงกับน้ำาร้อนจะช่วยรักษาหิด แต่ควร

เก็บเฉพาะดอกที่เพิ่งร่วงจากต้นใหม่ๆ มาปรุง

อาหาร ไม่งั้นจะเหนียว ไม่อร่อย หากเด็ด

จากกิ่งจะกินไม่ได้เพราะยางมีพิษ อันตราย

เข็ม ไม่มีกลิ่นหอม แต่มีน้ำาหวาน จะนำาไป 
ชุบแป้งหรือไข่แล้วทอดราดน้ำาสลัด หรือกิน

สดๆ ในเมนูยำาดอกเข็มข้าวตังทอดก็อร่อยดี 

จะช่วยบำารุงธาตุไฟในร่างกาย แก้โรคตาแดง 

ตาแฉะ ทำาให้เจริญอาหาร แก้อาการท้องผูก

กินได้ทุกสียกเว้นสีขาวที่มีสารพิษฤทธิ์คล้าย

ไซยาไนด์ 

ดาวเรือง ใส่ในต้มจืด ต้มยำา หรือกินกับ
ขนมจีนน้ำายา ช่วยบำารุงสายตา แก้อาการ

ตาเจ็บ คางทูม อาการหลอดลมอักเสบ ใน

อินเดียจะใช้นำ้าคั้นจากดอกเป็นยาฟอกเลือด 

ถ้าเอาดอกไปต้มน้ำาแล้วดื่มจะช่วยแก้อาการ

วิงเวียนศีรษะ นิยมนำามาสกัดเป็นน้ำามันหอม 

ระเหยเพื่อช่วยในการบำารุงหัวใจ

ซ่อนกลิ่น นิยมนำาดอกมาใส่ในแกงจืด

หมูสับ ต้มข่า ผัดผักรวม เพื่อเพิ่มความหอม

ให้อาหาร มีสารต้านมะเร็ง ลดอาการอักเสบ

เป็นยาระบาย บำารุงหัวใจและผิวพรรณ ด้วย

ความที่มีกลิ่นหอมอบอวลจึงนิยมนำาไปสกัด

เป็นน้ำามันหอมระเหย ช่วยให้กระปร้ีกระเปร่า

จิตใจสงบนอนหลับสบาย

ดาหลา ด้วยกล่ินหอมซาบซ่านคล้ายขิง

หรือไพล มีรสเผ็ดร้อนจึงนิยมใส่ในแกงเผ็ด 

คนใต้นิยมใส่ในข้าวยำามานานแล้ว มีสรรพคุณ 

แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ลมพิษและ

โรคผิวหนัง น้ำาดอกดาหลาจะเป็นเคร่ืองดื่ม 

สีแดง รสเปรี้ยว มีกลิ่นหอม ช่วยคลายร้อน 

ส่วนผลและต้นหยวกนำามาแกงส้มได้

เบญจมาศ นิยมอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น 

หญิงสมัยเอโดะจะดื่มชากลีบดอกเบญจมาศ

เพื่อบำารุงความสาว ปัจจุบันมีทั้งเป็นต้มซุป 

ผัดเป็นเครื่องเคียง ให้ผลดีกับผู้ประจำาเดือน 

มาไม่ปกติ ป้องกันโรคผมหงอก บำารุงสายตา 

ส่วนใบและต้นนำามาตำาแล้วพอกรักษาแผล

น้ำาร้อนลวกและโรคผิวหนังได้

ขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.manager.co.th/Food , http://www.thairath.co.th/content/460460 , http://frynn.com
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

ต่อมาเจอบ้านหลังหนึ่ง 

บ้านหลังนั้นเป็นบ้านแบบไหน

6.

ก) แมนชั่นหรูแบบละแวกฮอลลีวูด 
ข) กระท่อมพร้อมสนามหญ้า 
ค) ปราสาทสวยโทรมๆ

คำาถาม 
ทายนิสัย 
ทายใจไข
ตัวตน

กำาลังเดินไปตามทางเดิน 

แล้วเห็นอะไรอยู่รอบตัว

1.

ก) ป่าทึบ มองข้างบนไม่เห็นท้องฟ้า   
ข) ทุ่งข้าวโพดเหลืองตัดกับสีขอบฟ้า  
ค) เนินเขาสีเขียว เห็นภูเขาลิบๆ

เห็นอะไรตกอยู่ข้างๆ เท้า2.

ก) กระจก 
ข) แหวน 
ค) ขวด

เก็บมันขึ้นมาไหม3.

ก) เก็บ 
ข) ไม่เก็บ

เดินต่อไปเจอแหล่งนำ้า 

แหล่งนำ้าที่ว่าคือ...

4.

ก) ทะเลสาบใส 
ข) น้ำาตก 
ค) ลำาธาร

กุญแจที่จมอยู่ในนำ้าซึ่งกำาลังจะ

เก็บขึ้นมานั้นมีลักษณะอย่างไร

5.

ก) กุญแจบ้าน 
ข) กุญแจโบราณ 
ค) กุญแจล็อคเกอร์เล็กๆ
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แล้วทำายังไงต่อ7.

ก) มองเข้าไปทางหน้าต่าง 
ข) เข้าไปสำารวจ 
ค) ไม่สน... แล้วเดินต่อไป

ทันใดนั้นก็มีบางอย่างกระโจนใส่

ทำาให้ตกใจ สิ่งนั้นคือ

8.

ก) หมี 
ข) พ่อมด 
ค) เหยื่อที่ใช้ตกปลา

ด้วยความตกใจจึงวิ่งไปจนถึง

กำาแพงมีประตู คุณจึงมอง

ลอดรูกุญแจก็เลยเห็น

9.

ก) สวนเขียวขจีในบริเวณบ้านหลังหน่ึง 
ข) บ่อน้ำากลางทะเลทราย 
ค) ชายหาดและเกลียวคล่ืน

เฉลยคำาถาม

คำาถามที่ 1 : ทัศนคติเกี่ยวกับตัวเอง 

ก) คนอืน่มองวา่คณุเปน็คนนา่สนใจ เพราะปกปดิ   
ตัวตนที่แท้จริง เพื่อนๆ รักเพราะเป็นนักฟังที่ดี
ข) เป็นคนฉลาด ซื่อสัตย์ น่ารักและเป็นมิตรกับ
ทุกคน ไม่ค่อยมีเรื่องกับใคร แถมยังเป็นตัวแทน
ของความร่าเริง ใครๆ ก็อยากพูดคุยด้วย
ค) เปน็คนตดิดนิ ผูค้นรกัเพราะนสิยัเปน็คนตรงๆ 
นกัไกล่เกล่ียปัญหา จะรับฟังความคดิของท้ังสอง
ฝ่ายก่อนตัดสินว่าใครถูกใครผิด

คำาถามที่ 4 : รักซึมลึกขนาดไหน 

ก) จริงจังกับความสัมพันธ์มากๆ ถ้าพบคนที่
ใช่จะรักสุดหัวใจ
ข) เพศตรงข้ามคิดว่าเซ็กซี่มาก เพราะหว่าน
เสน่ห์เก่ง ชายหรือหญิงมากมายจะพากัน
หลงใหล
ค) ทักษะการจีบเป็นเลิศจึงเปลี่ยนคู่ควงได้ไม่
ซํ้าหน้า

คำาถามที่ 7 : ความสำาเร็จมีความหมาย

แค่ไหน 

ก) กลัวล้มเหลวเลยไม่กล้าเริ่มต้น จงอย่าเพิ่ง

ยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ลงมือทํา

ข) มั่นใจว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จ เพราะ

จะไม่มีสิ่งไหนมากั้นขวางได้

ค) ความสําเร็จไม่ใช่เรื่องใหญ่ พอใจในสิ่งที่มี

และชอบที่จะอยู่กับคนที่รักมากกว่าจะทุ่มชีวิต

ไปกับการงาน หรือดํารงตําแหน่งสูง

คำาถามที่ 2 : ลักษณะของคู่รักที่มองหา  

ก) แฟนต้องเป็นคนที่จะร่วมชีวิตกันในอนาคต 
แต่ควรเปิดใจให้กว้าง เพราะที่สมบูรณ์ตามแบบ
อาจไม่ค่อยมีเสน่ห์มากนัก
ข) เป็นคนโรแมนติก ยามรักจะทุ่มเทเพื่อถนอม
รักไว้ให้ดีที่สุด เช่ือว่ารักแท้จะคงอยู่ตลอดกาล
และอยากให้แฟนห่วงใยดูแลเสมอ
ค) ชอบคนที่กล้า แสดงความเก่ง ทะเยอทะยาน 
และจริงจัง ฉะนั้นพวกหล่อหรือสวยอย่างเดียว
ไม่ผ่าน

คำาถามที่ 5 : ความสำาคัญของการศึกษา   

ก) การศึกษาสําคัญน้อยกว่าโลกภายนอกที่
รออยู่ ลึกๆ แล้วอาจจะอยากเริ่มทํางานและ
ออกมาอยู่เอง
ข) การศึกษาสําคัญที่สุด อยากเรียนหนักๆ 
ซึมซับความรู้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ค) อาจจะไม่ชอบเรียน แต่มีความคิดดีๆ 
มากมาย เชื่อสัญชาตญาณและสมองของตัวเอง 
อาจลงเอยด้วยอาชีพที่ไม่เหมือนใคร

คำาถามที่ 8 : กลัวอะไรมากที่สุด   

ก) กลัวที่จะไม่มีใครให้พึ่งหรือกลัวเลี้ยงตัวเอง

ไม่ได้

ข) กลัวในสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเพื่อ

กลบเกลื่อนเลยใช้อํานาจบาตรใหญ่เกินไปบ้าง

ค) เป็นห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตา

คนอื่นเอามากๆ จึงพยายามสุดชีวิตที่จะได้รับ

การยอมรับจากผู้คน ต้องเชื่อในการตัดสินใจ

ของตัวเองบ้างแล้ว

คำาถามที่ 3 : ความพร้อมที่จะผูกมัดกับ

ใครสักคน 

ก) ถ้าใช่ก็ได้เลย
ข) ดูใจกันไปเรื่อยดีกว่า

คำาถามที่ 6 : งานเหมาะๆ 

ก) มีเป้าหมายเยอะ และพยายามทําทุกอย่าง
สุดๆ งานที่ชอบจึงต้องเป็นงานที่ได้แสดงพลัง 
ปรารถนาความสําเร็จอย่างที่สุด
ข) ยึดหลักความเป็นจริงในการเลือกอาชีพและ
มุ่งมั่นจะเติบโตในสายงานที่เลือก
ค) อาชีพท่ีฝันไว้เป็นไปได้ยากในชีวิตจริง น่าจะ
มองๆ หาอะไรใกล้ตัวทําไปก่อนดีกว่า

คำาถามที่ 9 : ตัวตนคือ... 

ก) เป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่าน ซื่อสัตย์ 

กล้าแสดงความเห็น ผู้คนจึงมาขอคําปรึกษา

ในเรื่องต่างๆ แต่อาจแย่ถ้าเจอปัญหาที่ต้องใช้

หัวใจไม่ใช่สมอง

ข) ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆ เพราะชอบ

อยู่กับความคิดของตัวเอง และมักจะแวบหาย

ยามเข้าตาจน แต่จะรู้สึกดีขึ้นถ้าระบายกับคน

ที่ไว้ใจซะบ้าง

ค) เป็นคนเต็มที่กับชีวิต กล้าแสดงออก แต่

เดาอารมณ์ยากและเปลี่ยนความคิดได้เรื่อยๆ 

บางครั้งเหมือนมหาสมุทร สงบได้ แต่ไม่นาน

ที่ม�: http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=30aea70ca27dc589
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คอลัมน์พิเศษ / DIY

 ห่วงฝากระป๋องที่เป็นอะลูมิเนียมมีประโยชน์

มากกวา่ทีเ่ราคิด เพราะนอกจากจะเอาไปบริจาคทำา

ขาเทียมได้แล้ว ยังสามารถนำามาเพิ่มมูลค่า ทำาเป็น

เคร่ืองประดบัเกไ๋กเ๋สริมความน่ารักสดใสใหก้บัสาวๆ 

ไดอ้กีดว้ย เราเหน็ว่าไหนๆ ช่วงน้ีสร้อยข้อมอืกก็ลบั

มาฮอตฮิต เลยจะขอแนะนำาวิธีประดษิฐส์ร้อยข้อมอื

แบบง่ายๆ จากห่วงฝากระป๋องมาฝากกันค่ะ   

เพิ่มมูลค่าห่วงฝากระป๋อง
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1. ห่วงฝากระป๋องเบียร์

2. เชือกหรือริบบิ้น

3. กรรไกร 

อุปกรณ์

วางห่วงฝากระป๋องซ้อนกัน

แบบเหลื่อมๆ

นำาห่วงชิ้นที่ 4 มาวางซ้อน

สับหว่างกับชิ้นที่ 3 จากนั้น

ร้อยเชือกตามภาพ

ร้อยเชือกหรือริบบิน้เข้าไปใน

ช่องว่างตรงลูกศรจากนั้นนำา

ห่วงชิ้นที่ 3 มาซ้อนชิ้นที่ 1 

ร้อยเชือกจากล่างข้ึนบน

คล้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ทำาซ้ำาขั้นตอน 2-4 ไปเรื่อยๆ 

จนกว่าห่วงฝาจะยาวคล้อง

ได้รอบข้อมือของเรา

ร้อยด้านบนเสร็จแล้วก็มา

ร้อยด้านล้างต่อในลักษณะ

เดียวกันให้แบบเหมือนกัน 

โค้งสร้อยห่วงฝาเป็นวงกลม 

ผูกปลายเชือกทั้งด้านบน

และด้านล่างเป็นโบเก๋ๆ

2

5

3

64
7

วิธีทำ�

1

เทา่นีก้จ็ะไดส้รอ้ยขอ้มอืนา่รกัๆ แบบ

ประหยัดแล้วค่ะ หรือถ้าใครเย็บปัก

ถักร้อยเก่งๆ จะนำาห่วงฝามาทำาเป็น

กระเป๋า สร้อยคอ เข็มขัดหรือเสื้อผ้า

ก็ได้ทั้งนั้นค่ะ

ขอบคุณไอเดียจาก 
โคมไฟ

กระเป๋า
https://worldofscrap.wordpress.com/2013/03/08/
pop-can-tab-bracelet/
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

คาเปลลินีแซลมอนมิโสะครีมซอส 
(Capellini Salmon with Miso Cream Sauce)

วิธีทำา
1. เตรียมทำ�มิโสะครีมซอสด้วยก�รนำ�ครีมม�ตั้งไฟป�นกล�ง 

   แบ่งครีมบ�งส่วนผสมกับมิโสะ เทรวมกันในหม้อ

   คนส่วนผสมจนเนียนเข้�กันดี ตั้งพักไว้

2. ตั้งกระทะไฟป�นกล�งใส่น้ำ�มันมะกอก เมื่อน้ำ�มันร้อนได้ที่    

   ว�งแซลมอนสไลด์์ลง ปรุงเกลือพริกไทยเล็กน้อย 

   พลิกกลับด้�น อย่�ให้สุกม�ก ตักออกพักซับน้ำ�มันไว้ 

3. ใส่กุ้งลงในกระทะให้เปลือกขึ้นสีสวยทั้งสองด้�น 

   จ�กนั้นเทเบียร์สิงห์ลงไปทั้งขวด ครอบกระทะไว้ร�ว 3 น�ที

4. ตั้งหม้อต้มน้ำ�ไว้ลวกเส้นค�เปลลินี ใส่เกลือพอประม�ณ        

   เมื่อน้ำ�เดือดใส่เส้นลงไป จับเวล� 3 น�ที 

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง
เส้นค�เปลลินีแห้ง  100 กรัม 

แซลมอนสไลด์   80 กรัม

มิโสะ    30 กรัม

ครีมสด   150 กรัม 

กระเทียมจีน    2 กลีบ

มะเขือเทศร�ชิน ี    4 ลูก

อิต�เลียนพ�ร์สลีย์    1 กำ�

หอมใหญ่    ¼  หัว

เกลือ   สำ�หรับปรุงรส / ใส่น้ำ�ต้มเส้น

น้ำ�มันมะกอก   เล็กน้อย

พริกไทยดำ�บดหย�บ เล็กน้อย
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5. ในขณะที่ต้มเส้นค�เปลลินี ใช้กระทะเดิมตั้งไฟใส่น้ำ�มัน    

   มะกอกเพิ่มเล็กน้อย ผัดกระเทียมสับให้หอม ต�มด้วย 

   หอมใหญ่ สับจนหอม ใส่มะเขือเทศร�ชินีลงไป 

   จ�กนั้นเทมิโสะครีมซอสที่เตรียมไว้ลงในกระทะ

6. เมื่อมิโสะครีมซอสเริ่มร้อน ใส่แซลมอนที่พักไว้ลงไป 

   ปรุงรสเกลือต�มใจชอบ ในขณะเดียวกับที่เส้นเริ่มได้ที่

   คีบเส้นลงในกระทะ คลุกเคล้�ทุกอย่�งให้เข้�กัน

7. หรี่ไฟ ใส่อิต�เลียนพ�ร์สลีย์สับลงไป คลุกเคล�้ให้เข้�กัน

   บดพริกไทยดำ�ลงเยอะๆ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

8. ตักใส่จ�นโรยด้วยอิต�เลียนพ�ร์สลีย์สดและพริกไทย 

   อีกเล็กน้อย พร้อมรับประท�น
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Quiz / Sports

Diego Costa 
84 million Euros

Cristiano Ronaldo
133 million Euros

Eden Hazard
99 million Euros

1. พินโบว์ล่ิงจะ
ล้มลงเม่ือเอียง 
.................. องศา

6. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่มีมาแล้ว
ทัง้หมด .................... ครัง้ นบัตัง้แต ่ป ีพศ. 2439 
โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

5. การแข่งขันเทนนิสที่ยาวนานที่สุด
ใช้เวลาเล่นท้ังหมด .................... ชั่วโมง 
.................... นาที เกิดขึ้นในรายการ 
Wimbledon 2010  เป็นแมตช์ระหว่าง 
จอห์น อสิเนอร์ (John Isner) จากอเมรกิา 
กับนิโคลัส มาอู (จากฝรั่งเศส แข่งขัน
ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2553

4. นักฟุตบอลที่ค่าตัวแพง
ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ได้แก่ 
.................... อยู่ที่ 220 ล้าน
ยูโร อันดับ 2 คือ คริสเตียโน่ 
โรนัลโด มีค่าตัวอยู่ท่ี 133 
ล้านยูโร อันดับ 3 และ 4 จาก
ทีมเชลซี คือ เอเดน อาซาร์ 
อยูท่ี ่99 ลา้นยโูร และ ดเิอโก 
คอสต้า ที่  84 ล้านยูโร

9. นักยิมนาสติกท่ีอายุมากท่ีสุดในโลกคือ 
Johanna Quaas จากเยอรมนี มีอายุถึง 
.................... ปี ในวันที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค 
เธอไดรั้บรางวลัชนะเลศิประเภทยิมนาสตกิใน
การแข่งขันกีฬาสำาหรับผู้สูงอายุ German 
Senior Citizen Championships ถงึ 11 ครัง้

7. ประเทศ ........... ได้รับเหรียญในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกมากที่สุดถึง 2552 
เหรยีญ (1018 เหรยีญทอง 824 เหรียญ
เงิน และ 710 เหรียญทองแดง)

2.  . . . . . ...... . . . . . . . . . เป็นกีฬา
เดียวที่เล่นบนดวงจันทร์เมื่อ 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2514 โดย 
Alan Shepard3. รอยบุ๋มที่ลูก

กอล์ฟโดยท่ัวไป
จะมีอยู่ท้ังหมด 
..................... รอย

8. จดุกึง่กลางตาขา่ยในสนาม
เทนนิสมีความสูง .............. นิ้ว 
หรือ .............. ฟุต

10. วอลเลยบ์อลถกูคดิค้นขึน้โดยประเทศ 
............................ 12. ค่าตัวของนักฟุตบอลในการย้ายทีมจาก 

Tottenham มา Real Madrid ของ แกเร็ธ เบล 
(Gareth Bale) ถือเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดคือ 
.............. ล้านปอนด์ 

18. ขอบห่วงในกีฬาบาสเกตบอลมีความสูงจากพื้น
สนาม 10 ฟุต หรือประมาณ 304 เซนติเมตร ขณะที่นัก
บาสเกตบอลท่ีสงูท่ีสดุในการแขง่ขนั NBA คือ .................... 
จากโรมาเนีย มีความสูงถึง 231 เซนติเมตร

13. ในการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกยุคแรกๆ 
ได้มีการยิงธนูเข้ามาแข่งขันด้วย แล้ว
รูห้รือไมว่า่สีจรงิๆของจุดตรงกลางเปา้
ยิงธนูคือสี .............. 

11. ในการเลน่กฬีาสว่นใหญจ่ะมนีาฬกิา
เป็นตัวจับเวลาและจบเกมเพื่อหาผู้ชนะ 
แต่ในกีฬา .................... นั้น ผู้ชนะคือทีม
ที่วิ่งได้มากที่สุด

15. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่
ป็อปปูล่ามากที่สุดในโลก 
อันดับสองได้แก่ .............. 

14. เทควันโดเปน็กฬีาประจำาชาตขิอง .................... 
และยังนำากีฬานี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเทรนนิ่ง
ทหารในกองทัพ (Military training program)

16 กีฬาประจำาชาติของแต่ละ
ประเทศ  ไทย ............... จีน ............... 
บาฮามาส ............... ภูฏาน ............... 
แคนาดา ............... จาไมก้า ................ 
สาธารณรัฐโดมินกินั ........................ 
อินเดยี ............... ศรีลงักา ................  
สวติเซอรแ์ลนด ์..................................  
นวิซแีลนด ์.............................................

17. นักกอล์ฟทั้งหลายท่ีเดิน
ในสนามกอล์ฟขณะออกรอบ 
18 หลมุนัน้สามารถเผาผลาญ
ไขมันได้ถึง .............. แคลอรี
เทียบเท่าการเดินด้วยระยะทาง
ประมาณ .............. กิโลเมตร 

Sports Quiz
เฉลย:  1) 7.5 องศา / 2) กอล์ฟ / 3) 336 รอย / 4) ลีโอเนล เมสซี่ / 5) 11 ชั่วโมง 5 นาที / 6) 30 ครั้ง / 7) สหรัฐอเมริกา / 8) 36 นิ้ว หรือ 3 ฟุต 

 9) 86 ปี / 10) สหรัฐอเมริกา / 11) เบสบอล / 12) 86 ล้านปอนด์ (4,300 ล้านบาท) / 13) สีทอง / 14) เกาหลีใต้ / 15) แบดมินตัน 

16) มวยไทย, ปิงปอง, Sloop sailing หรือ การแล่นเรือ, ยิงธนู, ฮอกกี้นํ้าแข็ง (Ice Hockey), คริกเก็ต, เบสบอล, ฮอกกี้, วอลเลย์บอล, ยิงปืน, รักบี ้

17) 2,000 แคลอรี, 6 กิโลเมตร / 18) จอร์จ มูเรซาน (Gheorge Muresan)
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แนะนำ�

แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> Million Dollar Arm คว้าฝันข้ามโลก

“บ้านเลขที่ 273 ซอยเจริญกรุง 43 เขตบางรัก ลักษณะเป็น

บ้าน 2 ชั้นในแมกไม้ร่มรื่นสไตล์คลาสสิก ได้รับการปรับปรุงให้

เป็น “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” สถานที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาว

บางกอก (คนกรุงเทพฯ ในอดีต) ที่มีฐานะปานกลาง ในช่วงก่อน

และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2480-2500) กลิ่นอายแห่ง

อดีตสะท้อนผ่านตัวอาคาร ข้าวของเครื่องใช้ ภาพถ่ายต่างๆ ไม่

เพียงเป็นสถานที่รำาลึกความหลัง ยังเป็นแหล่งเกร็ดประวัติศาสตร์

มากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเกิดข้ึนจากความต้ังใจของอาจารย์วราพร 

สุรวดี ท่ีอยากให้บ้านกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เยาวชนศึกษา ปัจจุบัน

คุณสอาง สุรวดี (ตันบุณเต็ก) ผู้รับตกทอดได้สานต่อความตั้งใจ

ของมารดาและโอนกรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลเมื่อ

วันที่ 1 ต.ค. 2547  เปิดให้เข้าชมฟรีเวลา 10.00 - 16.00 น. วันพุธ

ถึงวันอาทิตย์ (หยุดจันทร์และอังคาร)

ภาพยนตร์สร้างกำาลังใจท่ีเคยเข้าฉายในไทยเมื่อเดือน

กรกฎาคมป ี2014 ด้วยความเป็นแนวกีฬาที่ไม่มีฉากอลังการ

หรือความมันที่หวือหวา ทำาให้หลายคนเลือกจะมองผ่าน แต่

เราขอนำากลับมาเป็นตัวเลือกใหม่สำาหรับใครท่ีกำาลังมองหา

หนังฟีลกู๊ดในวันหยุดสบายๆ เรื่อง “Million Dollar Arm” มี

เค้าโครงเรื่องจริงมาจากประวัติของ เจบี เบิร์นสตีน แมวมอง

นักกีฬาชื่อดังของโลก ซึ่งในหนัง เจบีชาวอเมริกันบินมาไกลถึง

แดนภารตะเพื่อค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการเบสบอล ถ้าเขา

ปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ไม่สำาเร็จ ธุรกิจของเขาจะต้องล้มเหลวแน่ 

ถึงอย่างนั้นกีฬาเบสบอลก็ไม่ใช่เส้นหลักของเรื่อง จะเน้นไปที่

ชีวิตของเจบีกับการไล่ตามความฝันของเด็กหนุ่มนักเบสบอล

ชาวอินเดีย  3 คนที่มีฝีมือแต่ขาดพลังใจ  เนื้อหาไม่ซีเรียสพาให้

คนดูรู้สึกเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมสอดแทรกมุกฮาและเสน่ห์

ของประเทศอินเดียเอาไว้อย่างลงตัว  

Museum >> พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
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“ไอซ์” รัตตา อนันต์ภาดา หลงใหลงานของ Jason Brooks ที่วาด

ผู้หญิงได้สวยดึงดูด กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ไอซ์อยากจะวาดหญิงสาวได้

สวยอย่างน้ันบ้าง เธอเรียนคณะศิลปะและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

เริ่มต้นจากงานอาร์ตไดเรกช่ันประกอบอนิเมช่ันก่อนเข้าสู่สายนักวาดภาพ

ประกอบเต็มตัว ไม่ง่ายเลยกว่าผลงานจะมีช่ือเสียง แต่ไอซ์มีความเป็นตัวของ

ตัวเอง ผลงานของเธอจึงมีซิกเนเจอร์ เป็นภาพหญิงสาวลายเส้นละมุนละไม 

โฉบเฉ่ียว เป่ียมอารมณ์ลึกซ้ึง ท้ังสวยสมัยใหม่และมีความล้ีลับซ่อนอยู่ เป็นท่ี

ต้องตาต้องใจผู้ชม จนทำาให้ไอซ์มีโอกาสฝากผลงานไว้กับแบรนด์สินค้าช่ือดัง

มากมาย เช่น แบรนด์สิงห์ที่เธอเคยวาดภาพประกอบปฏิทินปี 2011 ไว้ด้วย 

ไอซ์ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินที่วาดผู้หญิงได้สวยที่สุดในขณะนี้

จากปลายปากกาของนักเขียนรุ่นใหม่

ผู้คว้ารางวัลนายอินทร์อะวอร์ดปี 2557 สู่

ผลงาน 13 เรื่องสั้นที่รวบรวมหลากเรื่องราว

ต่างอารมณ์ ทว่าล้วนแต่ถ้อยภาษาโดดเด่น

ซ่อนแก่นเรื่องไว้อย่างมีชั้นเชิง “หอนาฬิกา

ที่หาช่างซ่อมไม่ได้” โดย นฤพนธ์ สุดสวาท 

กล่าวถึงรักของคนสองยุคสมัย ตัวละครที่หลงเข้าไปในอดีต ความถวิลหา

วันเวลาเก่าก่อนค่อยๆ ดิ่งลึกเข้าไปเหมือนการเปิดหนังสือทีละหน้า บริบทที่

สื่อสะท้อนภาพอดีตที่แย้งสภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมถ่ายทอดสารสำาคัญ

ด้วยกลวิธีนำาเสนอคล้ายการตัดต่อภาพยนตร์ ดึงให้คนอยู่ในความพิศวง

ระหว่างความจริงกับความฝัน ในเล่มเดียวกันยังมีอีก 12 เรื่องสั้นร่วมสมัย 

เต็มเปี่ยมอรรถรสแห่งคุณค่าของความสัมพันธ์และความรัก

ติดตามความเคลื่อนไหวอัพเดตเรื่องราวของศิลปินใน

ค่าย “สหภาพดนตรี” ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่   https://

www.facebook.com/wearemusicunion และ IG; 

music.union 

สหภาพดนตรี >> แนะนำาเพลงใหม่

Book >> หอนาฬิกาที่หาช่าง

ซ่อมไม่ได้ เรื่องสั้นร่วมสมัย

Artist >> รัตตา อนันต์ภาดา 

นักวาดภาพผู้หญิงได้สวยที่สุดขณะนี้

“ผิดแค่ไหน” ซิงเกิลดราม่าสุดขยี้ใจ 

จาก ถังเบียร์ ภูริวัชร์

หลังปล่อยซิงเกิลแรกแนวแดนซ์สุดมันท่ีทำาให้

หนุ่ม “ถังเบียร์” ได้โชว์สเต็ปเท้าไฟวาดลวดลายตาม

ถนัดอย่างเต็มที่ คราวนี้เจ้าตัวพลิกบทบาทมาเป็นแนว

เพลงช้าสุดเศร้าเขย่าอารมณ์กันบ้างกับ “ผิดแค่ไหน” ที่

มเีนือ้หาขยีใ้จ วา่ดว้ยความรกัทีต่อ้งการหาคำาตอบวา่ถกู

หรือผิด แต่ทั้งที่รู้คำาตอบนั้นอยู่แล้ว เสียงหัวใจก็ยังคง

ดังกว่าสมอง ทำายังไงก็ไม่อาจรั้งความรู้สึกรักได้ งานนี้

เรียกว่าดราม่าเคล้านำ้าตาสุดๆ ติดตามฟังเพลงเพราะๆ

เพลงนี้ได้ทุกช่องทางพร้อมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ท่ี 

*492 222 กด 37

ถังเบียร์ ภูริวัชร์ The Winner จากเวที AF 10 หนุ่ม

หล่อมากความสามารถ เต้นเก่ง เสียงดี แถมซิงเกิลล่าสุด

เจ้าตัวยังลงมือเขียนเนื้อด้วยตัวเอง โดยได้แรงบันดาลใจ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท้ังตัวเองและคนรอบข้าง 

ทำาให้เขามีโอกาสแสดงความสามารถอีกด้านและมีส่วน

ร่วมในงานดนตรีมากขึ้น



82 SINGHA  MAGAZINE

บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน “Telephone. (โทรศัพท์)” อาหาร

จานโปรดของคุณ “Steak. (สเต็ก)” คุณมีความสุขท่ีสุดเม่ือ...

“I’m with my son. (อยู่กับลูกชาย)” ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่า

เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากกลับไปแก้ไข “Study harder in school. 

(ตั้งใจเรียนให้มากข้ึน)” ส่ิงที่คุณกลัว... “Spiders. (แมงมุม)” 

บุคคลที่คุณช่ืนชมมากคือใคร เพราะอะไร “My mother 

because she is strong and a good person. (แม่ของฉัน 

เพราะท่านเข้มแข็งและเป็นคนดี)” หนังสือหรือนิตยสาร

ที่คุณชอบอ่าน “Time Magazine.” สิ่งที่ดีที่สุดใน

ตัวคุณ “I’m a mother. (ความเป็นแม่)” สิ่งที่แย่ที่สุด

ในตัวคุณ “I don’t like to confront things. (การ

ไมช่อบเผชิญหน้า)” นสัิยแบบไหนทีค่ณุคดิวา่แย่

ที่สุด “Dishonesty. (ความไม่ซื่อสัตย์)” นิสัย

แบบไหนที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ “Integrity. 

(การซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่น)” คุณ

ประทับใจกับ.... “Life is beautiful. 

(ชีวิตที่สวยงาม)” คุณอยากจะทำา

อะไรก่อนตาย “Raise my son to 

be a great man. (เลี้ยงลูกชายให้

เป็นคนที่ย่ิงใหญ่)” สถานที่ที่คุณ

มักไปเป็นประจำา “Supermarket. 

(ซูเปอร์มาร์เก็ต)” ความใฝ่ฝันใน

วัยเด็กของคุณอยากเป็นอะไร 

“Singer. (นักร้อง)” ถ้าได้เกิดใหม่

ชาตหิน้า คณุอยากจะเกดิเปน็อะไร 

“I want to be born a fighter pilot. 

(นักขับเครื่องบินประจัญบาน)” 

ขอขอบคุณภาพจาก 
www.instyle.co.th

นักร้อง นักแสดง

“นิโคล เทริโอ” 
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