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ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร

หน่วยงาน สิงห์ แมกกาซีน ได้เปลีย่นชือ่จากสำานักงานสือ่สิง่พิมพ์

และดิจิตอลเป็น สำ�นักง�นก�รพิพิธภัณฑ์และส่ือส่ิงพิมพ์ เม่ือต้น 
เดือนกันยายนที่ผ่านมาน้ี เพ่ือให้ตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

หลายคนเลยอาจจะงงว่า แล้วงานของหน่วยงานนี้ประกอบด้วย

อะไรบ้าง ผมเลยขอถือโอกาสแนะนำาทีมงานและบอกเล่าถึงงาน

ของหน่วยงานนี้ในเล่มนี้เลย 

ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ก็รู้จักกันอยู่แล้ว ตัวหลักก็คือ สิงห์ 

แมกกาซนี ทีจ่ะออก 4 ฉบบัตอ่ป ีใหข้า่วความเคลือ่นไหวของบรษิทั

และบรษัิทในเครอื และแนะนำาหนว่ยงานตา่งๆ ใหรู้จ้กักนัถว้นหนา้

ด้วย และอีก 1 ฉบับพิเศษทุกๆ ต้นปีคือ Yearbook ที่สรุปผลงาน

ของปีที่ผ่านมารวม 5 ฉบับต่อปี นอกจากนี้ทางทีมงานมีกำาหนด

ออกหนังสือ เริ่มต้นที่การรวมเล่มของบทความเรื่องตำานานท่าน

เจ้าคุณ บอกเล่าประวัติศาสตร์ของบริษัทและท่านผู้ก่อตั้ง ตามด้วย 

The Singha Story หนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่ เล่าเรื่องราว

ของบริษัทและพระยาภิรมย์ภักดีอย่างละเอียดในปลายปีน้ีหรือต้น

ปีหน้า จะแปลเป็นไทยต่อไปด้วย โครงการหนังสืออื่นก็มี คุ้กบุ๊ก

หนงัสอืรวมภาพเขยีนของบญุรอดจากโครงการ “มองสงิหผ์า่นศลิป”์

ที่ได้มีการจัดขึ้นในโอกาสพิเศษของบริษัท เช่น ครั้งบริษัทครบรอบ 

60 ปี 75 ปี และ 80 ปี และมีโครงการหนังสืออื่นๆ อีกด้วยครับ

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ Singha Museum ที่

อาคารหม้อต้ม 2 อ่านเรื่องราวได้ที่หน้า 54 ที่ได้มีการวางแผนมา

ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเป็นเฟสแรกในโครงการและจะมีเฟส 2 และ 3 

ตามมาในอนาคต

จุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ทั่วไปคือการบอกเล่าเรื่องราวจาก

อดีตที่มาให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จะบอกเล่า

ประวัติของชาติบ้านเมือง หรือพิพิธภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

กจ็ะบอกเลา่ความเป็นมาของตวัธนาคารเองบวกกบัการเงนิและการ

ธนาคารของไทยและของโลกด้วยซำ้าไป เพื่อให้คนทุกยุคทุกสมัยได้

เรียนรู้ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เบียร์ก็มีอยู่รอบโลก บอกเล่าถึงความ

เป็นมาของบริษัทนั้นๆ และสอนวิธีทำาเบียร์ไปในตัว โรงเบียร์ของ

เราเองก็มีประวัติและเรื่องบอกเล่ามากมายที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้รับรู้

และสามารถลืมได้อย่างง่ายดาย หากไม่มีการจัดวิธีการบอกเล่า

ใหเ้ปน็เรือ่งเปน็ราว พดูกนัตรงๆ ผมวา่หลายคนทีเ่ขา้มาทำางานใน

บริษัทเองก็ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของบริษัทอย่างลึกซึ้ง หลายคน

ก็คงไม่ได้สนใจ และบางคนที่สนใจก็อาจจะหาข้อมูลลำาบาก และ

ที่หาได้ก็อาจจะมีผิดบ้าง เป็นที่มาของการเริ่มพิพิธภัณฑ์สิงห์ ก็

เพื่อบอกเล่าประวัติของบริษัทที่ถูกต้องที่สุด ฝรั่งเขามีการจัดเก็บ

ข้อมูลและเกร็ดประวัติของเขาอย่างพิถีพิถันมาเป็นศตวรรษแล้ว 

ของไทยเองไม่ค่อยได้ประสบความสำาเร็จทางด้านนี้มาก และที่มี

เก็บมาเมื่อสมัยอยุธยาก็ถูกเผาไหม้ไปกับเมือง ส่วนที่เขียนขึ้นใหม่

ก็จากคำาบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ เล่าถูกเล่าผิดบ้าง การลงเรื่อง

ในพิพิธภัณฑ์สิงห์จึงต้องเช็คกันหลายตลบให้ได้ความถูกต้องมาก

ที่สุด แต่หากมีข้อผิดบ้าง ใครเห็นก็ขอให้ทักด้วยนะครับ เพราะ

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อเก็บความถูกต้องให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ในเลม่นีท้างหนว่ยงาน สงิห ์แมกกาซีน เหน็ว่านา่จะใหข้อ้มลู

เกีย่วกบัพพิธิภณัฑเ์บยีรช์ัน้นำาในโลกดว้ย เพือ่ใหท้ราบวา่พพิธิภณัฑ์

สิงห์จะเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เบียร์ที่คอเบียร์ทั่วโลกจะต้องมาเยือน

ด้วยในอนาคต เผยแพร่ความภาคภูมิใจของชาวสิงห์ให้แพร่หลาย

กว้างขวางไปให้มากที่สุด

อีกเร่ืองท่ีน่าสนใจคือแผ่นเสียงโฆษณาของบริษัทท่ีเข้าใจว่าเป็น

ส่ือโฆษณาทางวิทยุช้ินแรกของประเทศไทย เป็นโฆษณาชวนด่ืมเบียร์

ไทยของบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด น่ันเอง ผมต้องขอเล่าว่า คุณ

ดอล บญุมัน่ ไดแ้ผน่เสยีงนีม้ากอ่นและยงัเปดิฟงัไมไ่ดเ้พราะตอ้งใช้

เครือ่งเลน่รุน่โบราณ แตก่ไ็ด้มกีารโพสตใ์น Youtube โดยพพิธิภณัฑ์

ธงชาติไทย เลยมีโอกาสได้ฟัง ต่อจากน้ันผมได้รับการติดต่อจาก

คุณไพศาลย์ เป่ียมเมตตาวัฒน์ แห่งสำานักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ สอบถามว่า

ทางบริษัทมีใบพิมพ์ท่ีสอดมากับแผ่นเสียงโฆษณาบนแผ่นโอเดียนตรา

ตึกหรือไม่ ผมบอกว่ามีแต่แผ่นเสียง ท่านเลยมอบให้มาไว้ในพิพิธภัณฑ์ 

เล่าทีไรขนลุกทุกที เพราะผมเชื่อว่าอะไรที่จะต้องกลับมาอยู่ที่เดิม

กจ็ะหาทางหวนกลับมากันเอง และส่ิงน้ีได้มาจากคนละทิศคนละทาง

กลบัมาสมบูรณแ์บบจรงิๆ ครบั ผมกห็วงัวา่ทุกๆ ท่านจะสนกุกับการ

อา่นเลม่นี ้ไดค้วามรูเ้พิม่เตมิบา้งกถ็อืวา่ทางทมีงานไดท้ำางานมอบให้

และมีผลสำาเร็จด้วย ขอบคุณครับ              -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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Southampton Thai festival 
@ ประเทศอังกฤษ l 4-5 กรกฎาคม 2558

สิงห์อาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมที่พม่า 
@ ประเทศพม่า l 7-11 กรกฎาคม 2558

นางสาวพิมพ์รตา ทิพย์สอน เชฟสาวน้อยจากร้าน Est 33 คว้า
รางวัลจากการแข่งขันทำาอาหารจานหลักเมนูฟรีสไตล์ จัดจานแบบ
ตะวันตก ในเมนู Red Lip Pasta and Beef with Pha-naeng Sauce

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ร่วมจัดงาน 
Southampton Thai festival  เป็นงานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับความ
นยิมใน Southampton งานหนึง่ ครัง้นีม้ผู้ีเขา้รว่มงานกวา่ 6,000 คน

จากเหตุการณ์ที่ประเทศพม่าประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก ทางสิงห์อาสาได้รับการประสานงานจากฝ่ายส่งเสริมการตลาด
ร่วมกับกลุ่ม Big bike ในประเทศพม่า ภายใต้ชื่อกลุ่มว่า Eastern Eagle Myanmar จัดเตรียมน้ำาดื่มตราสิงห์ จำานวน 200 เเพ็ค
และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ นำาไปบริจาคตามหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยจำานวน 9 หมู่บ้าน 30 หลังคาเรือน ที่เมือง
เชียงราก ประเทศพม่า
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กองทัพเรือ ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัด Tour of Sattahip 2015 
@ ชลบุรี l 19 กรกฎาคม 2558

กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Tour of Sattahip 2015 ในพื้นที่อำาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่กองทัพเรือที่มีความสวยงามและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อหารายได้สำาหรับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน 
โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ตราสิงห์และเครื่องดื่มซันโว มูลค่า 100,000 บาท และ
เงินสนับสนุนจำานวน 200,000 บาท

LEO Cup National Volleyball 
2015 
@ ประเทศกัมพูชา l 7-19 กรกฎาคม 2558

ชมรมเดิน-วิ่ง สิงห์ เข้าแข่งขันรายการ
วิ่งพัทยามาราธอน ปี 2558 
@ ชลบุรี l 19 กรกฎาคม 2558

ฝ่ายการตลาดภูมิภาค จัดการแข่งขัน LEO Cup National 
Volleyball 2015 ปีท่ี 4 รอบชิงชนะเลิศ ท่ีสนามกีฬาโอลิมปิก 
กรงุพนมเปญ ทมีผูช้นะคือทีมองครกัษ ์จากกรงุพนมเปญ ได้ครอง
ถ้วยรางวลัจากสมเด็จอคัรมหาเสนาบดเีดโช ฮนุเซน โดยวนัทีมี่การ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ มีแฟน
กีฬาวอลเลยบ์อลเขา้รว่มชมการแขง่ขนัทีเ่ริม่มาตัง้แตเ่ดอืนมีนาคม
รวมทัง้สิน้ประมาณ 25,000 คน และยงัคงมจีำานวนผูช้มเพิม่ขึน้ทกุปี

นายรัฐหาร ทิพย์มณฑา ที่ปรึกษาสายวิศวกรรม-สารสนเทศ 
ประธานชมรมเดนิ-ว่ิง เพือ่สุขภาพ บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั 
และนายปรีดา ตรันเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท บุญรอด
บรวิเวอรี ่จำากดั นำาทมีนกัว่ิงชมรมเดนิ-ว่ิง สิงห ์เกอืบรอ้ยชวิีต เขา้
แข่งขันรายการวิ่งพัทยามาราธอน ประจำาปี 2558 ณ บริเวณถนน
เลยีบชายหาดพัทยา โดยการแขง่ขนันีจ้ดัขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจนกลาย
เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬามหาชน และเป็นประเพณีที่
สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งวิ่งเพื่อ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
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Vietnam Chelsea Fans-Singha 
Beer Cup  
@ ประเทศเวียดนาม l 23-26 กรกฎาคม 2558

สิงห์ เอสเตท บรรลุข้อตกลงการเข้าลงทุนใน
โครงการอาคารสำานักงานซันทาวเวอร์ส โดย บริษัท 
แมก็ซ ์ฟวิเจอร ์จำากดั บรษิทัยอ่ยของ สงิห ์เอสเตท ได้
ทำาสัญญาเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของซันทาวเวอร์ส
การลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่
ปักธงในธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่าซึ่งจะสร้างผล
กำาไรให้แก่บริษัทได้ทันที และสามารถสร้างกระแส
เงินสดสม่ำาเสมอในระยะยาว (Recurring Income) 
ทั้งนี้ นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ได้นำาทีมพนักงานเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณตึก
ซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

สิงห์ เอสเตท รุกคืบปักธง 
ธุรกิจอาคารสํานักงาน  
@ กรุงเทพมหานคร l 22 กรกฎาคม 2558

พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่าง สิงห์ 
กับ ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
@ กรุงเทพมหานคร l 27 กรกฎาคม 2558

ฝ่ายการตลาดภูมิภาคเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดงาน “Vietnam 
Chelsea Fans-Singha Beer Cup 2015” ซึ่งเป็น Football Tournament ที่
จัดเป็นประจำาทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นที่สนามฟุตบอล Săn bóng nhà văn hóa 
Thanh Xuân football field เมืองฮานอย มีทีมฟุตบอลจากแต่ละเมืองเข้าร่วม
ทั้งหมด 21 ทีม และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ปีนี้มีแขกพิเศษคือ “Nguyen 
Tran Huyen My” Miss Vietnam ผู้เป็นสมาชิกของ Vietnam Chelsea Fan 
Club งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมาย อาทิ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
และรายการกีฬาทางโทรทัศน์

นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด 
พร้อม นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ตู้จำาหน่ายสินค้าอัจฉริยะ โดยมีนายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด และ ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ร่วมพิธีลงนาม ณ ตึกการตลาดท่าน้ำา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
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Thai Festival in Stockholm 
@ ประเทศสวีเดน l 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558

Thai Festival in Blackheath
@ ประเทศอังกฤษ l 1-2 สิงหาคม 2558

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ร่วมงาน
Thai Festival in Stockholm ซึ่งเป็นงานถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย
ที่สถานทูตไทยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะ Kungstradgarden 
งานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70,000 คน

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จัดงาน
Thai Festival in Blackheath ซึ่งเป็นงานเทศกาลของคนไทย
งานแรกในกรุงลอนดอน มีทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยในกรุง
ลอนดอน เขา้รว่มงานกว่า 4,000-5,000 คน ผูเ้ขา้รว่มงานสนบัสนนุ
ให้มีการจัดงานดังกล่าวอีกครั้ง นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยและเบียร์สิงห์

ทําบุญบริษัทฯ ครบรอบ 82 ปี 
@ กรุงเทพมหานคร l 4 สิงหาคม 2558

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทฯ ร่วมกันทำาบุญถวายภัตตาหาร
เลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสท่ีบริษัท บุญรอด 
บรวิเวอรี ่จำากดั ดำาเนนิการครบรอบ 82 ปี และรว่ม 
รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันหลังจากนั้น 
ตามที่ปฏิบัติมาทุกๆ ปี
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LKF beer festival
@ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน l 8-9 สิงหาคม 2558

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนช่ันแนล 

จำากัด เข้าร่วมงาน LKF beer festival ที่รวบรวมเบียร์

ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง 

ภายในงานมีเบียร์คุณภาพยี่ห้อต่างๆ และอาหาร

อร่อยกว่า 70 บูธ รวมทั้งมีวงดนตรีสดมอบความ

สนุกสนานตลอดทัง้วันทัง้คนื มผีูใ้หค้วามสนใจงานนี้

มากถึง 100,000 คน

วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 60 เข้าชม 
ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยแห่งใหม่
@ พระนครศรีอยุธยา l 10 สิงหาคม 2558

Biggest Thai Festival in 
Germany
@ ประเทศเยอรมนี l 15-16 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ 60 ประกอบด้วยข้าราชการ

ทหารและตำารวจ รวม 135 นาย เขา้ศกึษาและเย่ียมชมศนูย์กระจาย

สินค้าวังน้อย (NDC-WN) แห่งใหม่ โดยมีนายพรชิต วานิชผล 

ที่ปรึกษาอาวุโส บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ และนายธีระพล แซ่อึ่ง 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บจก.ลีโอ ลิ้งค เป็นผู้ให้การต้อนรับและ

ให้ข้อมูลความรู้ตลอดการเข้าเยี่ยมชมโครงการ

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ร่วมงาน 

“Biggest Thai Festival in Germany” ณ สวนสาธารณะ Bad 

Homburg โดยมีพลเอก ธนะศกัด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรฐัมนตรี

และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการตา่งประเทศ เปน็ประธานเปดิงาน 

พร้อมด้วยนาย Michael Korwisi รักษาการนายกเทศมนตรีเมือง

บาดฮอมบวรก์ นายนรชติ สิงหเสน ีปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ  

นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนาย

เจริญรัฐ ฉิมสำาราญ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศ

เยอรมนี เข้าร่วมงาน
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Singha Innovation 
Award 2015
@ กรุงเทพมหานคร l 19 สิงหาคม 2558

นายวีระชัย สาครวงศ์วัฒนา รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม Singha 

Innovation Award 2015 ทีแ่บง่กจิกรรมออกเปน็ 2 สว่น

คือ การประกวด Project Innovation และการนำาเสนอ

Idea Innovation จากบรษิทัผลติในเครอื งานนีมุ้ง่เนน้ที่

จะพัฒนาการทำางานและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆ ให้กับเครือบุญรอดทั้งหมด โดยผู้ชนะจะได้รับ

รางวัลเป็นเงินสด โล่รางวัล และรางวัลสุดพิเศษคือการ

ได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วย

Singha Premiership Rugby 7s
@ ประเทศอังกฤษ l 15-28 สิงหาคม 2558
BT Sport, Cardiff Arms Park l 15 สิงหาคม 2558
Kingsholm Stadium, Gloucester l 20 สิงหาคม 2558
Ricoh Arena, Coventry l 21 สิงหาคม 2558
Kingston Park, Newcastle l 22 สิงหาคม 2558
Twickenham Stoop Stadium, London l 28 สิงหาคม 2558

นายรังสฤษด์ิ ลักษติานนท์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญอ่าวุโส พรอ้มดว้ย
นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล ผู้จัดการประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เดินทางไปเป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะ
การแข่งขันรักบี้ Singha Premiership Rugby 7s ที่ดำาเนินการแข่งขันทั้งหมด 
5 วัน 16 ทีม มีผู้เข้าชมรวมทั้ง 5 สนาม ประมาณ 35,000 คน ทุกแมตช์
ถ่ายทอดผ่าน BT Sport ของประเทศอังกฤษ

บุญรอดฟาร์มชนะรางวัล 
Thai Pack Awards 2015
@ กรุงเทพมหานคร l 27 สิงหาคม 2558

บญุรอดฟารม์ไดร้บัการเสนอชือ่จากสมาคมการ
บรรจุภัณฑ์ไทย เข้ารับรางวัล Thai Pack Awards 
2015 : Thai Brands with Outstanding Packaging 
Design ด้านสินค้าแบรนด์ไทยที่ดูแลงานบรรจุภัณฑ์
ได้ดีที่สุดในท้องตลาด โดยบุญรอดฟาร์มได้รับรางวัล
ประเภท Non-Alcohol คัดเลือกจากสมาชิกร้านค้า
ปลีกจำานวน 15 เครือที่เชี่ยวชาญ และทีมงาน
ด้านบรรจุภัณฑ์ที่ไปทำาการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ใน
ท้องตลาด
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พิธีมอบแหวนตราสิงห์ให้กับพนักงาน 
อายุงาน 30 ป ี
@ กรุงเทพมหานคร l 27 สิงหาคม 2558

Farm design ฉลองเปิดสาขา 
ที่ 20 และ 21 
@ Central Westgate l 28 สิงหาคม 2558
@ Future Park Rangsit l 8 กันยายน 2558

นายวฒุา ภริมยภั์กด ีรองประธานกรรมการและคณะกรรมการ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานพิธีมอบแหวนทองคำาที่

ระลึกตราสิงห์แก่พนักงานที่อยู่กับบริษัทมาครบ 30 ปี ในปี 2558 นี้ 

มีพนักงานเข้ารับแหวนจำานวน 94 คน

Farm Design เปิดสาขาที่ 20 ที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกต และ

สาขา 21 ที่ห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต มาพร้อมกับ Promotion 

สุดพิเศษเช่นเคย Buy 1 Get 1 ทุกเมนู ไม่จำากัดจำานวนในการซื้อ

Moto GP at Silverstone
@ ประเทศอังกฤษ l 28-30 สิงหาคม 2558

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้จัดงานพาลูกค้าระดับดีเยี่ยมเข้าชมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซด์ Moto GP ณ 
สนามแข่งขัน Silverstone เมือง Northamptonshire เป็นรายการแข่งขันที่มีผู้ชมตลอดการแข่งถึง 124,000 คน และถ่ายทอดสดออกทีวี
ทั่วโลก รวมทั้งไทยทีวีสีช่อง 3 ของประเทศไทย
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นายชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำานวยการกิจกรรมการตลาด 
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ร่วมกับ นางบานเย็น 
รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดง
พื้นบ้าน-หมอลำา) และ แคนดี้ รากแก่น ทายาท แถลงข่าว
เปิดงานประกวดลีโอโปงลาง-ลำาซิ่ง และลีโอกันตรึม ณ ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี
รางวัลคือ คณะโปงลางชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
พรอ้มถ้วยรางวัล คณะหมอลำาซ่ิงชนะเลศิ ได้รบัเงนิรางวัล 200,000 
บาท พร้อมถ้วยรางวัล และคณะกันตรึมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 
100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Bike week 2015: 3 Nation 
Charity at Port Dickson
@ ประเทศมาเลเซีย l 4-6 กันยายน 2558

Biker 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย รวมกลุ่ม

กันในนาม “3 Nation Charity Ride 2015” เพื่อทำากิจกรรมบริจาค

ส่ิงของให้กับเด็กในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การ

เรียนการสอน การรวมกลุ่มนี้จะจัดแบบหมุนเวียนประเทศไปใน

แต่ละปี ครั้งนี้จัดขึ้นที่มาเลเซีย โดย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด 

ไดเ้ป็นสปอนเซอรห์ลกั เพือ่สง่เสรมิการตลาดทีเ่บยีรส์งิหไ์ดบ้กุเบกิไว้

ที่มาเลเซีย พร้อมท้ังสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเป้าหมายหลักของ

กลุ่ม Biker ด้วย มีนักบิดจาก 3 ประเทศตอบรับการรวมกลุ่มกว่า 

2 พนัคน ทกุคนจะม ี“สิงห์” ตัวเดยีวกันปรากฏบนหนา้อกขณะขบัขี่

ไปพร้อมกันตลอดเส้นทางบนท้องถนนในมาเลเซีย

ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีกับโครงการสิงห์แอโรบิค
@ กรุงเทพมหานคร l 9 กันยายน 2558

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด พร้อม นางธิดา 
จงก้องเกียรติ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการสิงห์
แอโรบิคที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โดย
มีผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ พร้อมสื่อมวลชน
ร่วมงานอย่างคับค่ัง โครงการนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 
ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ระดบัประเทศ ประสบความสำาเรจ็มากข้ึนตามลำาดบั เห็นได้
จากจำานวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีเพิ่มขึ้นทุกปี
รวมทัง้ฝีมอืทีม่ากขึน้ของนกักฬีา เชือ่มัน่วา่การแขง่ขนัในปนีี้
จะสนุก เข้มข้น และยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆ มา

งานแถลงข่าวงานลีโอโปงลาง-ลําซิ่ง 
และลีโอกันตรึม
@ ขอนแก่น l 5 กันยายน 2558
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Singha QCC Award ครั้งที่ 7 “Quality 
Revolution” 
@ กรุงเทพมหานคร l 11 กันยายน 2558

งานสิงห์เกษียณ (สามเสน) 
@ กรุงเทพมหานคร l 
12 กันยายน 2558

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม Singha QCC Award 
ครั้งที่ 7 ปีนี้มาในธีม “Quality Revolution” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การนำา
เสนอเรื่องราว QCC ของแต่ละบริษัทผลิตทั้งหมด 12 ทีม โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล
เป็นเงินสด และรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีงานเลี้ยงและ
การแสดงจากบริษัทผลิตอีกด้วย การจัดงานกิจกรรม Singha QCC Award นั้น 
มุ่งเน้นให้พนักงานคิดอย่างเป็นระบบและกล้าแสดงออก ในแต่ละปีทีผ่่านมาพนักงาน
มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้าน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่  จำากัด จัดงาน
สิงห์เกษียณ สังสรรค์ ประจำาปี 2558 ในปีนี้มี
พนักงานอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำานวน 4 คน
แยกเป็นแผนกผลิต 1 คน แผนกคลังสินค้า 3 คน
โดยผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน นายวรพจน์ 
เลียวศริกุิล และผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยบรหิาร นาง
สุจิตรา อินสว่าง เป็นประธานกล่าวขอบคุณ
พนักงานทีไ่ด้มสีว่นร่วมปฎิบติัหน้าทีช่่วยองคก์ร
ขยายธรุกจิใหเ้จรญิเตบิโตถงึทกุวนันี ้ณ สโมสร
นายช่างทหารอากาศ

แถลงข่าวสนับสนุน คิมิ ไรโคเนน นักแข่งรถเอฟวัน
@ กรุงเทพมหานคร l 15 กันยายน 2558

นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด พร้อมด้วย คิมิ ไรโคเนน ยอดนักขับ 
ชาวฟินแลนด์แห่งวงการฟอร์มูล่าวัน เจ้าของแชมป์โลกปี 2007 แห่งทีมเฟอร์รารี่ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “สิงห์” เซ็นสัญญาเป็นเพอร์ซันนัล 
สปอนเซอร์ชิพ “คิมิ ไรโคเนน” การสนันสนุนครั้งนี้นอกจากจะได้เห็นแบรนด์สิงห์คู่ไปกับคิมิในทุกสนามแข่งแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำาว่า
แบรนด์สิงห์ แบรนด์ของคนไทย ได้ให้การสนับสนุนกีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
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งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจําปี 2558
@ พิษณุโลก l 19-20 กันยายน 2558

ฝา่ยสง่เสรมิการตลาด 2 บรษิทั บญุรอดเทรดดิง้ จำากดั รว่มกับตวัแทนจำาหนา่ยผลิตภัณฑต์ราสงิห ์จังหวัดพิษณุโลก ใหก้ารสนบัสนนุ
เทศบาลนครพิษณุโลก ในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามลำานำา หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
โดยการจัดงานมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเภท เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย เรือยาว
จิ๋ว 12 ฝีพาย เรือท้องถิ่น 7 ฝีพาย และเรือชุมชนสิงห์สองแคว นอกจากการแข่งเรือยังมีการแข่งขันกองเชียร์แต่ละชุมชนของจังหวัด
พิษณุโลก มีกิจกรรมทอดผ้าป่าหัวเรือ และกิจกรรมแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อพุทธชินราช และเปลี่ยนผ้าห่อให้องค์หลวงพ่อพุทธชินราช
เพื่อเป็นสิริมงคลทุกปี

ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจําปี 2558 
@ กรุงเทพมหานคร l 17 กันยายน 2558

ผู้บริหารลงนามถวาย
พระพรในหลวง
@ กรุงเทพมหานคร l 
18 กันยายน 2558

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี รอง
ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำากัด นำากรรมการและ
ผู้บริหารลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ 
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวัง

นายวฒุา ภริมยภ์กัด ีรองประธานกรรมการ บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั เปน็
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำาปี 2558 
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด โดยทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2525 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 33 ปีแล้ว ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ความ
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ
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“สิงห์” จับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับสโมสร 
ฟุตบอล เซเรโซ โอซาก้า
@ ประเทศญ่ีปุ่น l 23 กันยายน 2558

นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด และนายมิโนรุ ทามาดะ ประธานสโมสรเซเรโซ 

โอซาก้า เป็นประธานในงานแถลงข่าวเซ็นสัญญา “สิงห์” จับมือเป็น

พาร์ตเนอร์กับสโมสรฟุตบอลเซเรโซ โอซาก้า ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลเจลีก

ญี่ปุ่น ที่นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประสานมือร่วมกันสนับสนุนและ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์ให้วงการฟุตบอลของไทยได้

พฒันาไปสูจ่ดุสงูสดุในอนาคตอยา่งยัง่ยนื และในอนาคตอาจจะดงึนกัเตะไทย

ไปเล่นในบอลลีกของญี่ปุ่น หรือนักเตะญี่ปุ่นจากสโมสรเซเรโซ อาจจะบินมา

ค้าแข้งให้กับทีมบางกอกกล๊าส เอฟซี

คุณจุตินันท์ รับมอบของที่
ระลึกจากการที่บริษัทฯ สมทบ
ทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ฯ
@ กรุงเทพมหานคร l 
22 กันยายน 2558

Thailand Industry 
Expo 2015 
“มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี”
@ กรุงเทพมหานคร l 23 กันยายน 2558

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด

บรวิเวอรี ่จำากดั เปน็ตัวแทนรบัมอบของท่ีระลึก

จากพลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการ

ทหารบก ณ กองบญัชาการกองทพับก จากการ

ที่บริษัทฯ บริจาคเงินให้กองทัพบกเพื่อสมทบ

ทุนในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั รว่มพธิเีปดิงาน 

Thailand  Industry  Expo 2015 “มหกรรมซ้ือของไทย ใช้ของดี” 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มี ดร.สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน ซึ่งบริษัทฯ 

ได้ออกบูธในงานด้วย งานมีตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2558
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Singha Fun Ride Fun Run 2015 ปั่นไปแบกไป
@ เชียงราย l 26 กันยายน 2558

จบลงอย่างสนุกสนานกับการแข่งขัน “Singha Fun Ride Fun Run 2015 สิงห์ ปั่นไป 

แบกไป” ที่จัดขึ้น ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นปีที่ 2 มีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งกว่า 300 คน 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยจัดขึ้นที่ไหน

มากอ่น ปนีี ้ทางทมีผูจ้ดัยงัคงคอนเซป็ตท์ีใ่หน้กัปัน่ทกุคนสนกุเรา้ใจ โดยออกแบบใหส้นาม

แข่งมีระยะทางรวมต่อรอบ 4.5 กิโลเมตรเท่าน้ัน แต่อุปสรรคท่ีต้องฝ่าฝันมีมากกว่า 10 ฐาน 

ไม่ว่าจะแบกจักรยานข้ามกำาแพงไม้ไผ่สูง ปั่นข้ามยางรถยนต์ ด่านทางวิบากขั้นบันได

Singha Football League 2015
@ กรุงเทพมหานคร l 24 กันยายน 2558

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จำากัด และนายเอเดรียน นิว ผู้จัดการประจำาภูมิภาค
เอเชยี-แปซฟิกิ สโมสรฟตุบอลเชลซ ีรว่มเปน็ประธานในงานแถลง
ข่าว Singha Football League 2015 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
ท่ามกลางผูส้ือ่ขา่วทีม่ากนัคบัคัง่ เปน็การแขง่ขนัทีไ่ดร้บัการตอบรบั
เป็นอย่างดีจากผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งผู้ประกอบการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม โดยในปีที่ผ่านมามีนักฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 
2 แสนคน มีสนามเข้าร่วมจัดการแข่งขันกว่า 500 สนาม

เบียร์สิงห์ได้รับรางวัล Brand of the Year
@ ประเทศอังกฤษ l 24 กันยายน 2558

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นผู้แทนของบริษัทฯ รับรางวัล 
Brand of the Year, the 2015 World Branding Awards ประเภทเบียร์ ในกลุ่ม Regional ที่ The Kensington Palace กรุงลอนดอน 
ซึ่งจัดโดย The World Branding Forum (WBF) องค์กรไม่แสวงผลกำาไรระดับโลก โดยรางวัล World Branding Awards เป็นรางวัล 
ที่มอบเพื่อยกย่องแบรนด์ที่เป็นที่สุดระดับโลก คัดเลือกจากเกณฑ์การทำาวิจัยการตลาด การประเมินผล และการโหวตออนไลน์
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

บริษัท สิงห์ เอสเตท เปิดตัว “ดิ เอส อโศก” 
(The ESSE Asoke) คอนโดมิเนียมหรู
ใจกลางอโศก
@ กรุงเทพมหานคร l ตุลาคม 2558

Sanvo Ultimate Challenge
@ กรุงเทพมหานคร l ตุลาคม 2558

แถลงข่าวสิงห์ จับมือ Man City 
เซ็นสัญญาเป็นออฟฟิเชียลพาร์ตเนอร์
@ กรุงเทพมหานคร l 29 กันยายน 2558

“ดิ เอส อโศก” (The ESSE Asoke) คอนโดระดับลักซัวรีใจกลางอโศก

คำาว่า “ESSE” นี้ มาจากภาษาละติน แปลว่า ความมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์

แถมคล้องจองกับชื่อบริษัทและชื่อหุ้นด้วย ใครกำาลังสนใจคอนโดกลางเมือง 

ราคาด ีอดัแน่นด้วยคณุภาพ โดดเดน่ แถมมเีอกลักษณไ์มเ่หมอืนใคร สามารถ

แวะชมห้องตัวอย่างได้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป หรือจะเข้าไปลง

ทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้แล้วในเว็บไซต์ singhaestate.co.th

เดอะ ซันโว อัลติเมท แอดเวนเจอร์ ชาเลนจ์ 2558 

ครั้งแรกกับการแข่งขันกีฬาผจญภัยสุดมันในภูเขาสูง 

สามเหลี่ยมทองคำา และอาณาจักรล้านนา ทางภาคเหนือ

ของประเทศไทย โดยมชีนดิกฬีาคอื ปัน่จกัรยานเสอืภเูขา 

วิง่เทรล พายเรอืคายคั วา่ยน้ำา และดา่นอปุสรรคสดุพเิศษ 

แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท

อลีที คลาส: แขง่ขนั 2 วนั วนัที ่23-24 ตลุาคม 2558 

ระยะเวลา 6-12 ชั่วโมง ระยะทาง 85 กิโลเมตร ต่อวัน

วอริเออร์ คลาส: แข่งขัน 1 วัน วันที่ 24 ตุลาคม 

2558 ระยะเวลา 7-12 ชั่วโมง ระยะทาง 80 กิโลเมตร

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอด

เทรดดิง้ จำากัด และนายดาเมยีน วลิลูบ ีผู้อำานวยการประจำาภาคพืน้

เอเชียแปซิฟิก ประจำาสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี จับมือเซ็นสัญญา

เป็นออฟฟิเชียลพาร์ตเนอร์ระหว่าง สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน และสโมสร

แมนเชสเตอร์ ซิตี ระยะเวลา 4 ปี ที่ร้านเอส 33 เดอะไนน์พระราม 9 

การเซ็นสัญญาครั้งน้ีสิงห์จะได้สิทธิจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำาดื่มสิงห์

ภายในสนามซิต้ีออฟสเตเดียม และดึงนักเตะมาทำาการโปรโมตสินค้า

รวมถึงจัดกิจกรรมให้แฟนบอลไทยได้ใกล้ชิดนักเตะของสโมสร
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มอบรถพยาบาล
@ เชียงราย l 
27 ตุลาคม 2558

นายวาปี ภิรมย์ภักดี รอง
ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด
บรวิเวอรี ่จำากดั พรอ้มดว้ย นางสาว
จวบจันทร์์ ภิรมย์ภักดี นางสาว
พรภริมย ์ ภริมยภ์กัด ีและนางอมุา
เทพาคำา ผู้บริหารมูลนิธิพระยา
ภริมยภ์กัด ีมอบรถพยาบาลฉกุเฉนิ
พรอ้มอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหก้บั
เทศบาลตำาบลป่าอ้อดอนชัยเพ่ือ 
ดูแลประชาชนในพื้นที่โดยมีนาย
สุรพล วงศ์์วัฒนะ นายกเทศมนตรี
ตำาบลเป็นผู้รับมอบที่สิงห์ปาร์ค 
เชียงราย

Franchising & Licensing 
Asia 2015
@ ประเทศสิงคโปร์ l 29-31 ตุลาคม 2558

กฐิน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
ประจําปี 2558
@ กาญจนบุรี l 31 ตุลาคม 2558

Farm Design ร้านชีสเค้กสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้การดูแล

ของ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด นอกจากจะขยาย

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบความ

สำาเร็จในประเทศไทยอย่างสูงแล้ว ล่าสุดยังได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 

Franchising & Licensing Asia 2015 ท่ีจัดข้ึนท่ี Marina Bay Sands 

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำานวนมาก ทั้งได้รับรางวัลการ

ออกแบบบูธยอดเยี่ยม Best Booth Design แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย

นายวฒุา ภริมยภ์กัด ีประธานกรรมการ พร้อมดว้ยผูบ้ริหารระดบั

สงูและพนักงานของบริษทัฯ ร่วมพธิถีวายผา้กฐนิและถวายภตัตาหาร

เพลแด่พระภิกษุ ณ วัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อีกทั้งยัง

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเก้าอี้พลาสติกให้กับโรงเรียน

วัดสนามแย้
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Singha Advance Track เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อ

การพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมาตรฐานการ

ทำางานในระดับสูงโดยจะเป็นการคัดสรรพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานผู้บริหารระดับต้น เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาขีดความสามารถด้านการทำางาน พร้อมทั้งเสริมสร้าง

และพัฒนาภาวะผู้นำา ภายใต้กรอบการทำางานรวม 2 ปี เพื่อให้ 

พนักงานมีความพร้อมสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี

ประสิทธิภาพตรงตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และการเจริญเติบโต

ของบริษัทอย่างบูรณาการในอนาคต

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของ

การพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ

งานที่มีความหลากหลาย ทั้งในมิติเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อ

ตอบสนองสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน

ปัจจุบัน ทั้งนี้ทางโครงการจะทำาการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน

จาก 3 หน่วยงานดังต่อไปนี้ BRT, BRA, Leo Links โดยจะ

ทดสอบขีดความสามารถและศักยภาพในหลายๆ ด้าน ผ่านการ

สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยตรงจากทีมตัวแทนผู้บริหาร

ระดับสูงจากทุกสายงานของบริษัท

สิ่งสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ Singha Advance Track มีความ

แตกต่างจาก Singha Fast Track คือ เป็นโครงการที่พนักงาน

สามารถสมัครเข้าร่วมโดยไม่ต้องคำานึงถึงการประเมินผลการ

ทำางานในอดีต โครงการให้น้ำาหนักที่การทดสอบเพื่อประเมิน

ศักยภาพสำาหรับปัจจุบันและอนาคตเป็นหลัก ผู้ผ่านการคัดเลือก

จะได้รับมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งเชิงกว้างและ

เชิงลึก รับผลตอบแทนพิเศษ 10,000 บาทต่อเดือน รวมถึง

โอกาสในการได้รับการปรับระดับขึ้นอีก 2 ระดับขั้น (จากฐาน

เดิม) ในสายงานเดิม หากผ่านการประเมินผลการทำางานตามที่

ได้กำาหนดไว้ภายใต้กรอบระยะเวลารวม 2 ปี 

โครงการ Singha Advance Track

จำ�นวน Singha Advance Track: การรวมตัวกันของพนักงานที่มีศักยภาพและขีดความสามารถที่โดดเด่นรวม 12 คน

Criteria ในก�รพิจ�รณ�ผู้มีสิทธิสมัครเข้�ร่วมโครงก�ร: 1. อายุไม่เกิน 35 ปี / 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป / 3. ปัจจุบันเป็นพนักงานสังกัด BRT, BRA, Leo Links 

ในระดับ ป.4 - ก.1 / 4. มีประสบการณ์ทำางานร่วมกับบริษัทมาแล้วไม่ต่ำากว่า 2 ปี / 5. ความสามารถทางภาษา TOEFL IBT Score 70, IELTS Score 6, TOEIC Score 700 / 6. เอกสาร 

Recommendation Letter จากผู้บังคับบัญชา Remark. ก�รประเมินผลก�รทำ�ง�นในอดีต ไม่มีผลต่อก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�ร
วิธีก�รคัดเลือก: 1. การสอบข้อเขียน (Logical Thinking & Aptitude Test) / 2. การทำา Presentation และการนำาเสนอต่อคณะผู้บริหารระดับสูง / 3. การสัมภาษณ์โดยตรง

จากทีมตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานของบริษัท

ระยะเวล�: 1. การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ - หมดเขต 31 ตุลาคม 2558 / 2. การประกาศผล ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกระบวนการทดสอบ - พ.ย (จะประกาศวันในภายหลัง) 

/ 3. กระบวนการทดสอบและคัดสรร - พ.ย (จะประกาศวันในภายหลัง) / 4. การประกาศผล - ธ.ค (จะประกาศวันในภายหลัง) / 5. การปฏิบัติจริงในฐานะ Singha Advance 

Track - ม.ค (จะประกาศวันในภายหลัง)

ปิติ ภิรมย์ภักดี 
MD
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สิงห์ / We are LEO
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LEO จึงผุดแคมเปญที่ชื่อ We are LEO เพื่อจุดพลัง สร้าง
แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟมีฝัน และกล้าที่จะออกจากเส้น
ทางชวีติเดมิๆ มาทุม่เททำาในสิง่ทีต่วัเองรกั ในคอนเซป็ต ์“เพราะ
จุดเริ่มต้นของทุกความสำาเร็จคือลงมือทำา” แววตาของเสือดาว 
(Leopard) จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งม่ันในการไล่ล่า
ความฝัน พร้อมถ่ายทอดคีย์เวิร์ดสำาคัญ คิดแล้ว...ต้องทำ� ผ่าน
เรื่องราวของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 7 คน ผู้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ 
มายืนอย่างสง่างามบนเส้นทางอาชีพที่ตัวเองรัก 

พวกเขาทั้งเจ็ดคนนี้ สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำาว่า
“พวกเราเป็นคนแบบนี้ คิดแล้ว ต้องทำา We are LEO” ...คนพันธุ์

คนทุกคนมีความคิด มีความฝัน แต่จะมีสักกี่คน

ที่ คิด ฝัน แล้วลงมือ “ทำา” ทำาไมคนที่ลงมือทำาจึง

มีน้อย เพราะคนมากมายกลัวที่จะล้มเหลว เสียใจ

เสียแรงเปล่า เสียเงิน เสียเวลา และบางครั้งก็ด้วย

เสียงคัดค้านจากคนรอบข้าง ความคิดฝันนั้นจึง

เป็นเพียงความเพ้อฝัน เหมือนเมฆลอย แต่ใช่ว่าคน

ที่กล้าลงมือทำาตามความฝันนั้นจะไม่มี พวกเขาแค่

ต้องการ แรงสนับสนุน  แล ะกำ า ลั ง ใจ ในการ

ทำาฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

ลีโอเท่านั้นที่ไม่ปล่อยให้ความคิดเป็นสิ่งไร้ค่าอยู่ในหัว เชิญพบ
กับเรื่องราวของพวกเขาที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับ
คนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างไม่สิ้นสุด 

#คิดแล้วต้องทำ�
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“ถ้าทำาแล้วไม่สนุก ผมไม่เรียกว่างาน”

“บางครั้ง เหมือนเรากระโดด

หน้าผา แต่จริงๆ แค่เดินไป

ข้างหน้าอีกก้าวเท่านั้นเอง”

ฐาวันต์ รงคพรรณ (ฐา)
ครูสอนดนตรีไร้ตัวโน้ต

รตินาถ ฉันทวิลาสกุล (นุก)
นักออกแบบเครื่องหนัง

ครูสอนดนตรีผู้หันเหชีวิตจากเส้นทางสายวิศวะ

มาสู่เส้นทางที่เขารัก	

แม้จะเรียนวิศวะมาแล้ว 2 ปีครึ่ง แต่เสียงดนตรี
กลับสร้างความสุขให้เขามากกว่า ฐาจึงตัดสินใจลาออก
แล้วก้าวสู่เส้นทางครูสอนดนตรีเต็มตัว แม้จะดูไม่มั่นคง
ในสายตาใครๆ เขาเชื่อว่าสิ่งที่ได้จากการทำาสิ่งที่รักคือ
ประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ชีวิตไม่ต้องเป็นไปตาม
ที่ใครพูด แต่เป็นเส้นทางที่มีความสุขก็พอ 

หญิงสาวผู้หลงรักในหนังแท้	 ผู้ปลุกปั้นแบรนด์

กระเป๋าและรองเท้าหนังชื่อ	R	STUDIO

จากวัยเด็กท่ีตกหลุมรักในผิวสัมผัสของหนังสัตว์
วันนี้เธอตั้งใจจะสร้างแบรนด์เครื่องหนังของเธอให้
เทียบเท่าสากล สำาหรับเธอ การตั้งเป้าหมายใหญ่จะ
เป็นแรงผลักดันให้ตัวเราก้าวไปได้ไกล สำาหรับคนอื่น
มองดูแล้วมันเหมือนยาก แต่ถ้าเดินตามเส้นทางที่
วางแผนไว้ มันก็เหมือนการก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว
เท่านั้นเอง 

Music Instructor

Leather Designer
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วสิทธ์ สีหะวงษ์ (แบงค์)
นักเดินทาง

ส่องแสง บุญทอง (ตี๋)
นักประดิษฐ์มอเตอร์ไซค์

นักทดลองทำ�สิ่งใหม่ ตั้งแต่ผู้กำ�กับภ�พยนตร์

โฆษณ� พิธีกรร�ยก�รท่องเที่ยว ไปจนกระทั่ง

คนควงกระบองไฟ

ความอยากรู้อยากเห็นทำาให้ชีวิตได้ลองอะไร
ใหม่ๆ เขาคนน้ีสามารถเป็นได้ท้ังนักเดินทาง พ่อครัว
ผู้กำากับรุ่นใหม่ ผู้ช่วยผู้กำากับ ทำาทีมอาร์ต พิธีกร
รายการท่องเที่ยว และนักควงกระบองไฟ เขาเลือก
ทำาสิ่งที่อยากทำา ค้นหาเส้นทางชีวิตใหม่ๆ แม้จะยัง
ไม่เจอทางที่ใช่ แต่อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ชีวิต

ช�ยผู้หลงใหลก�รแต่งรถจักรย�นยนต์จนก้�วสู่ก�รเป็นนักแต่ง

มอเตอร์ไซค์สไตล์วินเทจภ�ยใต้แบรนด์ The Sports

การได้มีโอกาสไปเมืองนอก ทำาให้ได้เห็นชีวิตของคนที่ทำาตามฝัน 
เลยเกิดคำาถามว่า ทำาไมเราถึงไม่ทำาตามฝันบ้าง จึงทำาให้เขาเลือกที่จะ
เดินเข้าสู่เส้นทางนักแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่รักมาตั้งแต่เด็ก จากจุดเริ่มต้น
ที่มีแค่ความฝัน สู่การตัดสินใจเลือกที่จะลองผิดลองถูก กลับพาเขามาไกล
และทำาให้ได้พบกับความสุขที่มีในทุกวัน 

Life Explorer

Motorcycle Craftsman

“ขีดจำ�กัดคือสิ่งที่เร�คิดขึ้นเอง

ทำ�ไมเร�จะข้�มมันไม่ได้”

“คว�มท้�ท�ยน่ะเหรอ...แค่ออกจ�กเส้นท�ง

ที่คุ้นเคยก็เจอแล้ว”
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ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ (เชฟอาร์ต)
คนสร้างสรรค์อาหาร

อดีตนักว่ายนํ้าทีมชาติผู้ผันตัวมาเป็นเชฟแนวหน้า 

เจ้าของร้าน Chef’s table by Chef Art

“อยากจะทำาอะไรก็ทำา แต่ต้องทำาให้ดีที่สุด” ความคิด
ของนักว่ายนำ้าทีมชาติคนหนึ่งท่ีเลือกจะก้าวสู่เส้นทางการ
ทำาอาหาร ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ ทำาให้เขาได้เป็นเชฟ และ
มีร้านอาหารเป็นของตนเอง เวลาไม่สามารถลดความอยาก
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้ เขายังอยากต่ืนมาทำาส่ิงท่ีรักและทำาทุกวัน
ก้าวไปข้างหน้าเสมอ 

Culinary Specialist

นวลตา วงศ์เจริญ (นวล)
ผู้บันทึกเรื่องราวผ่านเลนส์

หญิงสาวผู้เลือกพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางช่างภาพอาชีพ

งานศิลปะคือสิ่งที่เธอชอบตั้งแต่เด็ก และงานเหล่านั้นได้
กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มุมมองใหม่ๆ ในการถ่ายภาพ แม้การ
เป็นช่างภาพจะยากสำาหรับผู้หญิงสมัยนั้นแต่นวลไม่กลัวท่ีจะ
ตกงาน จนในที่สุดเธอได้เป็นช่างภาพ portrait มืออาชีพ เธอ
เชื่อว่าต้องมีความรักและความสนุกและลงมือทำามัน แล้วงานที่ดี
จะออกมาให้เราเห็นเอง

Portrait Photographer

“จะสำ�เร็จหรือไม่สำ�เร็จ ลงมือทำ�ไปก่อน

เดี๋ยวก็มีท�งเป็นของตัวเอง”

“คนเร�ไม่ได้หยุดฝันเพร�ะว่�แก่

แต่จะแก่เมื่อหยุดฝัน”
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วิชพงษ์ หัตถสุวรรณ (บูม)
คนทำ�ก�งเกงยีนส์

ชายหนุ่มผู้หลงรักยีนส์จนกระท่ังสร้างแบรนด์ Custom Made

Jeans ที่ชื่อ Selvedgework

บูมเป็นคนที่คิดไม่เหมือนใคร คิดจะทำ�แล้วก็ต้องทำ�ให้ดีที่สุด
ในวันนี้มีคนม�กม�ยรู้จัก Custom Made Jeans ของเข� แต่
ถือว่�เป็นแค่ก้�วหน่ึงก้�วเท่�น้ัน และยังคงก้�วต่อไป ด้วยคว�มคิด
สร้�งสรรค์เพือ่ไปสู่เป้�หม�ยที่ตั้งไว้คือก�รสร้�งยีนส์ที่ดีที่สดุในโลก 

7 คน 7 คว�มฝัน กับก�รเป็นบุคคล

ธรรมด�ในสังคม พวกเขาทุกคนไม่ใช่

ดาราหรือเซเล็บท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังหาก

แต่ละคนกลับมีความเท่และความเป็น

ไอดอลอยู่ในตัว ล้วนม�จ�กพลังคว�ม

มุ่งมั่นตั้งใจของพวกเข�อย่�งแท้จริง 

ส�ม�รถติดต�มเรื่องร�วของพวกเข�

เพิ่มเติมได้ที่ www.weareleo.com

Jeans Maker

“ถ้าคนอื่นไปซ้าย...ผมจะไปขวา

เพราะอยากทำาอะไรที่แตกต่าง”

นอกเหนือจ�กเหล่� Endorsers ตัวแทนของคนที่กล้�ทำ�
ต�มคว�มฝัน แคมเปญ We are LEO ยังได้จัดตั้งกองทุน LEO 
Fund ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ว่� “ถ้�คุณถ�มว่� ทำ�ทำ�ไม เร�ก็จะ
ถ�มคุณว่� แล้วทำ�ไมคุณไม่ทำ�” เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนมีไฟที่
กล้�ลงมือทำ�แต่ข�ดแรงสนับสนุน โดยจะรับโปรเจคท์ที่ถูกส่งม� 
มีข้อแม้ว่�เจ้�ของโปรเจคท์ต้องลงมือทำ�จริงจัง อีกท้ังได้มีก�รร่วม
เปิดตัวหนังสือชื่อ “ไม่ทำ� ทำ�ไม” ของสำ�นักพิมพ์ Happening

ว่�ด้วยเหตุผลของ 10 นักฝันรุ่นใหม่ท่ีจะทำ�ให้คุณเข้�ใจว่�พวกเข�
ทำ�ต�มคว�มฝันทำ�ไม และทำ�ไมเร�ต้องทำ�ต�มคว�มฝันตัวเอง 
ทั้งนี้ก็เพื่อตอกยำ้�ส�ร “คิดแล้ว...ต้องทำ�” ให้กระจ�ยวงกว้�ง
ไปในสังคม โดยหวังว่� LEO จะช่วย encourage ให้คนกล้�คิด
กล้�ทำ�ม�กขึ้น  

“เพราะจุดเร่ิมต้นของทุกความสำาเร็จ
คือลงมือทำา”   
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ความรู้ทั่วไป / อุทยานราชภักดิ์ 

ทุกวั นนี้ ใ ครมา เที่ ย วพั ก ผ่อนที่  

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือขับรถ

ผ่านทางลงใต้ แทบจะไม่มีใครไม่แวะ

เยือน “อุทยานราชภักดิ์” สถานที่สำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์แหล่งใหม่ล่าสุดของ

ประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจาก อ.หัวหิน เพียง 

5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวทุกคนต่างมี

จุดมุ่งหมายที่ไฮไลท์สำาคัญของอุทยานฯ

นั่นคือ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ 

ในพระอิริยาบถประทับยืนสง่างามอยู่

เบื้องหน้าหุบเขาเขียวขจี แผ่พระบารมี

ให้พสกนิกรได้มาสักการะเชิดชูพระ

เกียรติคุณท่ีได้ทรงสร้างคุณูปการอัน

ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ

เราคงจะได้ยินข่าวสารและความ

คืบหน้าเร่ืองการจัดสร้างอุทยานราชภักด์ิ

กันมาตลอด จนกระท่ังมีพิธีเปิดอย่าง

เป็นทางการวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา

ซึ่ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ก็ได้ 

ร่วมเป็นกำาลังในการจัดสร้างสถานท่ีอัน

ทรงคณุคา่แหง่นีด้ว้ย เชือ่วา่ชาวสงิหห์ลาย

ท่านกำาลังหาโอกาสเหมาะๆ ไปเยี่ยมชม

อยู่เหมือนกัน 

สิงห์ แมกกาซีน เลยขอรวบรวม

เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับอุทยานราชภักดิ์

นำามาฝากทา่นผูอ้า่น เผือ่ทา่นใดไปแลว้จะ

ไดเ้ขา้ถงึแกน่ทีม่าทีไ่ปของสถานทีม่ากขึน้ 

ล้วนแต่เป็นเรื่องราวน่าสนใจและควรรู้ไว้ 

นำาไปบอกต่ออย่างภาคภูมิใจได้ด้วย

อุทยานราชภักดิ์
ไอคอนประวัติศาสตร์ กว่าจะมาเป็นชาติไทย

เรื่อง: ศิกานต์
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นามพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ

บรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง 

“พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพ

กษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมทั้งสร้างอุทยาน

ประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว พระราชทานนาม “อุทยานราชภักด์ิ” 

ซึ่งมีความหมายว่า “อุทยานที่สร้างขึ้น

ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์” 

เร่ิมดำาเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี

พ.ศ. 2557

ร่วมกันสมทบทุนจากทั่วประเทศ
ทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนร่วมในการ

จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ด้วยการบริจาค

เงินทุนการก่อสร้างซึ่งมาจากประชาชน

และภาคเอกชนทั้งสิ้น ในส่วนของบริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ก็ได้มอบเงินใน

ขั้นต้นเป็นจำานวน 30 ล้านบาท นำาไป

มอบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 และ

ภายหลังได้เพิ่มเป็น 50 ล้านบาทและได้

เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บริจาคด้วย ซึ่งยอดบริจาคของพนักงาน 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และ

บริษัทในเครือ ผ่านสำานักงานการบุคคล

กลาง ได้ยอดทั้งสิ้น 241,019 บาท

อุทยานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก  
พื้นที่ทั้งหมด 222 ไร่ของอุทยานราชภักดิ์ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ 

ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์ จัดสร้างในลักษณะ

พระอิริยาบถทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร หล่อด้วยโลหะสำาริดนอก

ส่วนที่ 2 : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำาหรับกระทำาพิธีการ

สำาคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 : อาคารพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ ได้มีการ

ค้นคว้ารวบรวมและจัดทำาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีสำาคัญของบูรพ

กษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพิพิธภัณฑ์จะอยู่

บริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้เริ่มทำาการก่อสร้างส่วนนี้เมื่อเดือน

กันยายน 2558

พื้นที่ส่วนที่เหลืออีก 126 ไร่ ได้รับการตกแต่งปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอย่าง

งดงาม มีการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือน
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ความรู้ทั่วไป / อุทยานราชภักดิ์ 

ชัยภูมิตามหลักพิชัยสงคราม
ทำ�เลที่ตั้งอุทย�นร�ชภักดิ์อยู่ในชัยภูมิที่ดีต�ม

หลักฮวงจุ้ย ห�กมองจ�กมุมสูงจะเห็นเป็นรูปร่�งด�ว

แปดเหลี่ยม ทิศตะวันตกอยู่ติดภูเข� ด้�นหน้�เป็น

ทะเล ขณะเดียวกันก�รว�งผังและจัดตกแต่งสถ�นที่

ยังกระทำ�ต�มตำ�ร�พิชัยสงคร�มเกี่ยวกับก�รตั้งค่�ย

สร้�งเมืองและก�รว�งกระบวนทัพในสมัยก่อน ล้วน

เกี่ยวข้องกับคว�มเชื่อเรื่องดวงชะต�และคว�มสมดุล

มัน่คงของประเทศ พืน้ทีต่รงนีเ้คยเปน็ทีต่ัง้ของกองพล

ทห�รร�บที่ 16 ค่�ยสมเด็จพระศรีสุริโยทัย รวมทั้ง

ฐ�นชั่วคร�วของกองพลทห�รร�บที่ 15 หลังจ�กนั้น

จึงเปลี่ยนม�เป็นพื้นที่ของโรงเรียนน�ยสิบทห�รบก 

ก่อนจะเป็นอุทย�นร�ชภักดิ์ในปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์
แห่งสยาม

ห�กหันหน้�เข้�ห�พระบรมร�ช�นุส�วรีย์ จ�ก

ท�งซ้�ยมือของเร� พระบรมรูปของทั้ง 7 พระองค์จะ

เรยีงม�ตัง้แตส่มยักรุงสโุขทยั กรุงศรีอยธุย� กรุงธนบรีุ 

จนม�ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ล้วนทรงพระ

ปรีช�ส�ม�รถ มีพระร�ชกรณียกิจโดดเด่นต�มบริบท

ในสมัยที่พระองค์ทรงปกครอง ทีมช่�งประติม�กรรม

ผูอ้อกแบบพระบรมรปูไดท้ำ�ก�รบ�้นม�อย�่งดเีพือ่ฉ�ย

ภ�พของแต่ละพระองค์ในแง่มุมที่ไม่ซ้ำ�กัน และเพื่อ

ให้ผู้ชมเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ผ่�นง�นศิลปะ เริ่มตั้งแต่

พระองค์แรกซึ่งประทับอยู่ท�งซ้�ยมือสุด ภาพจำาลองทำาเลที่ตั้งอุทยานฯ
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พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (กรุงสุโขทัย ในช่วง พ.ศ. 

1822-1841) ด้วยพระวิเทโศบาลที่สุขุมคัมภีรภาพ รัชสมัยของ

พระองค์จึงเรียกได้ว่าเป็น “ยุคทอง” ที่บ้านเมืองมีความสงบและ

เจรญิรุง่เรอืงในทกุๆ ดา้น ทรงประดษิฐอั์กษรไทยขึน้ใชแ้ทนอกัษร

ขอมทีเ่คยใชก้นัมาแตเ่ดมิ เมือ่ พ.ศ. 1826 ทำาใหป้ระเทศไทยมตีวั

อักษรใช้มาตลอด 732 ปี ด้วยยุคสมัยของพระองค์เป็นยุคสว่าง 

มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พระบรมรูปจึงมีลักษณะอ่อนช้อย สุขุม

นุ่มลึก เสมือนพระองค์ทรงเป็นเทพยดา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กรงุศรอียุธยา ในชว่ง พ.ศ.
2133-2148) ทรงเปน็มหาราชนกัรบทีก่อบกูบ้า้นเมอืงจากการเสยี

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และทรงแผ่ขยายอาณาเขตกรุงศรีอยุธยา

ออกไปกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ายุคสมัยใดๆ ของไทย ด้วยหวังจะ

ปราบอำานาจของพม่าอย่างถาวร ทำาให้บ้านเมืองหลังจากรัชสมัย

ของพระองค์สงบสุขปราศจากการถูกรุกรานนานถึง 160 ปี และ

ด้วยความท่ีทรงเป็นนักรบตลอดรัชกาล พระบรมรูปจึงทรง

พระแสงดาบคู่และทวน แสดงถึงการพร้อมรบตลอดเวลา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (กรุงศรีอยุธยา ในช่วง 

พ.ศ. 2199-2231) พระเกียรติยศเลื่องลือในพระราโชบายด้าน

สานสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รัชสมัยของพระองค์เริ่มมีการ

ล่าอาณานิคมจากชาติฮอลันดาและการเข้ามาของศาสนาคริสต์ 

แต่พระองค์ทรงพระปรีชาที่จะดึงวิทยาการก้าวหน้าของชาติ

ตะวันตกมาใช้กับบ้านเมือง พร้อมกับรักษาผลประโยชน์ทาง

การค้าและศาสนาพุทธให้อยู่คู่คนไทย พระบรมรูปของพระองค์

จึงทรงเครื่องเต็มพระอิสริยยศแบบกษัตริย์ไทยโบราณผู้ยิ่งใหญ่ 

 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช (กรงุธนบรุ ีในช่วง พ.ศ. 

2320-2325) พระมหากษัตริย์นักรบอีกพระองค์ที่กอบกู้บ้านเมือง

จากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ทรงรวบรวมประชาชนและ

สร้างชาติขึ้นใหม่ สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย 

นอกจากพระองค์ต้องทรงทำาสงครามเพื่อตีเอาเมืองที่ถูกยึดไป

กลับคืน ยังต้องฟืน้ฟสูภาพจติใจของประชาชนทีเ่สยีขวญัจากการ

ที่กรุงศรีอยุธยาถูกตีแตก พระบรมรูปของพระองค์จึงแสดงความ

กล้าหาญดุดัน ด้วยต้องทรงนำาพาชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติ

     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วง พ.ศ. 2325-2352) ปฐม

กษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีเมื่อวันท่ี 

6 เมษายน 2325 ยา้ยราชธานจีากกรงุธนบุรมีาท่ีกรงุเทพมหานคร 

ทรงเป็นท้ังนักปกครองและนักรบ จัดระเบียบบ้านเมืองไปพร้อม

ป้องกันการถูกรุกรานที่มีมาเป็นระยะ ทรงบัญญัติกฎหมาย ฟื้นฟู

ศิลปวิทยาโดยพระราชนิพนธ์เรื่อง “รามเกียรติ์” ฉบับสมบูรณ์

ที่เป็นสุดยอดวรรณกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ พระบรมรูปจะทรง

พระแสงดาบที่หมายถึงเสาหลักแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4
กรงุรตันโกสนิทร ์ในชว่ง พ.ศ. 2394-2411) พระมหากษตัรยิผ์ูท้รง

รเิริม่เปดิวสิยัทศันใ์หแ้กบ่า้นเมอืงเพราะทรงมองการณไ์กลและเขา้

พระทัยสังคมตะวันตก ทรงเริ่มนำาศาสตร์สากลมาวางรากฐาน

ปรับประเทศให้ทันสมัย และมีพระราชดำาริให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

เป็น “สยาม” นอกจากจะทรงแตกฉานวิทยาการสมัยใหม่ ยัง

ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ท่ีคำานวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าได้

อยา่งแมน่ยำา พระบรมรปูของพระองคจ์งึทรงกลอ้งดดูาวและฉลอง

พระองค์เริ่มเป็นแบบกึ่งสากล 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5
กรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วง พ.ศ. 2411-2453) พระมหากษัตริย์

ผู้ทรงนำาพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าในแบบแผนปัจจุบัน 

ด้วยตระหนักถึงภัยคุกคามจากจักรวรรดิตะวันตกจึงทรงปฏิรูป

ประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 

ระบบโรงเรียน โรงพยาบาล ระบบเงินตรา การคมนาคมขนส่ง 

ที่สำาคัญทรงยกเลิกระบบไพร่-ทาส แบบไม่มีการสูญเสียเลือดเนือ้ 

ตลอดรัชสมัยของพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมัยใหม่ 

พระบรมรูปจึงทรงฉลองพระองค์แบบสากล พระหัตถ์ทรงกระบี่ที่

หมายถึงความมั่นคงของประเทศ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 

ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมพระบรมรูปขนาดใหญ่ท่ีประณีตงดงาม

และบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน อุทยาน

ราชภักดิ์จึงได้กลายเป็น “ไอคอนทางประวัติศาสตร์” ที่ยิ่งใหญ่

ท่ีสดุในประเทศไทย พวกเราคนไทย ไมค่วรพลาดท่ีจะไปเสพงาน

ศิลป์ พร้อมทั้งระลึกศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติเรา ณ ที่แห่งนี้

อย่างน้อยสักครั้ง 

ขอบคุณข้อมูลจาก:
th.wikipedia.org
www.dailynews.co.th/article/342366
www.rta.mi.th/RTAweb/pageinfor/weppage.html
และ KACHA FILM Kreang 645
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ท่องเที่ยว / อินโดนีเซีย

 สิงห์ แมกกาซีน เล่มนี้ขอพาไปเที่ยว อินโด ...No ค่ะ ทริปนี้ไม่ได้ไปบาหลี เรามุ่งหน้าไป
จาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศนี้ เพื่อศึกษาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่โดยรวม เราคุยให้เพื่อน
ฝร่ังฟงัเพือ่ขอคำาแนะนำาซะหนอ่ยวา่จะไปประเทศอนิโดนเีซยี บนิไปลงกรงุจาการต์าเพือ่ทำาขอ้มลู
คอลัมน์ท่องเที่ยว เพื่อนหัวเราะหึหึแล้วบอกว่าจะดีหรอยูวว ไปหาข้อมูลเขียนคอลัมน์ท่องเที่ยวที่
จาการ์ตา ยูน่าจะไม่ค่อยได้อะไรมาเขียนมากนักหรอกนะ เอ้า...จริงเหรอเนี่ย ถึงอย่างไรเราก็
ตัง้ใจจะไปกนัอยูด่ ีประเทศนีเ้ปน็อะไรทีน่า่สนใจมาก ปกครองหมูเ่กาะเปน็หมืน่ไวด้ว้ยกนั ความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมไม่ต้องพูดถึง คงมีไม่น้อย เราก็นั่งหาข้อมูลดูว่ามีอะไรน่าสนใจ
ในจาการ์ตาบ้าง และจากการสอบถามคนอื่นๆ คำาตอบที่ได้กลับมาเหมือนๆ กันคือ จาการ์ตา
รถติดมากนะ เตรียมใจด้วย (ก็แน่สิ ได้แชมป์รถติดมากที่สุดของโลก) และการเที่ยวของคนที่นั่น
คือการเดินห้าง 

เมือ่ถงึสนามบนิ Soekarno-Hatta International Airport เรารอรบักระเปา๋สมัภาระเรยีบรอ้ย 
เดินเข้าแถวรอตรวจคนเข้าเมือง เราก็คอยมองนะว่าคนอื่นเขาทำาตามขั้นตอนยังไงกันบ้าง เสร็จ
จากขั้นตอนตม. มองหารถที่จะพาไปโรงแรม มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงมาเตือนเราว่า เข้าห้องนำ้าให้
เรียบร้อยซะก่อนนะจ๊ะ เพราะรถค่อนข้างติดมากนะที่นี่ หน่ะ คอนเฟิร์ม อย่างน้อยเราก็แน่ใจได้
แล้ว รถคงติดมากจริงๆ ตามที่ใครหลายคนเตือนกันมาเหมือนยาผีบอก แต่ที่เราเจอเองก็ไม่ได้
สาหัสอย่างที่ทุกคนว่า จะมีก็เป็นบางช่วงของถนนและขึ้นอยู่กับเวลาเดินทางด้วย 

เรารู้สึกจาการ์ตาก็คล้ายๆ กรุงเทพฯ นะ คนเยอะแยะ ค่าครองชีพใกล้เคียงกัน รถเยอะ 
ไม่มีรถไฟฟ้า มีแต่รถบัสช่ือว่า Trans Jakarta เขาเรียกกัน Busway รถน้ีจะมีรางของตัวเองท่ีแยก
จากรถปกติ ป้ายรอรถก็ทำาได้ดีกว่า BRT บ้านเราเพราะบ้านเขาต้นไม้เยอะกว่า สิ่งที่เราเจอมา
อย่างหนึ่งเกี่ยวกับการคมนาคมแล้ว ว้าว! คือรถเมล์ที่นี่ บางสายถึงแม้จะเก่ามากแต่มี wifi ให้
เล่นฟรีนะคะ go with me free wifi ไม่พลาดข่าวสารและ Social 

คนอินโดเฮฮาแต่หน้าดุ ส่วนใหญ่อารมณ์ดีและชอบเข้ามาทักทายแต่ไม่พูดภาษาอังกฤษ 
เวลาขึ้นแท็กซี่อย่าชะล่าใจนะคะ เยสๆๆ เหมือนจะเข้าใจ แต่จริงๆ แล้วเข้าใจไม่ตรงกันก็มี ถ้า
อยากชัวร์ให้เขียนบอกหรือโชว์รูปภาพให้ดูเลย เราตื่นเต้นนะเวลาไปเดินดูตลาด ร้านค้า อยากดู
วิถีชีวิต อาหารบ้านเขาเนี่ยเรากินได้สบายๆ แถมอร่อยถูกปากซะด้วย แต่อย่าคาดหวังกับพวก
ขนมหวาน จากที่เราลองมาแล้ว ร้านไหนร้านนั้นสู้ขนมหวานของไทยไม่ได้นะเออ 

ไปมั้ย...จาการ์ตา

36 SINGHA  MAGAZINE

ท่องเที่ยว / อินโดนีเซีย

เรื่อง: Tui Toon
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ข้อมูลทั่วไป

เข้าร่วมสมาชิกอาเซียน: 

8 สิงหาคม 2510 

พื้นที่: 1,904,569 ตารางกิโลเมตร

ประชากร: 251.5 ล้านคน

เมืองหลวง: จาการ์ตา

ภาษาราชการ: บาฮาซา อินโดนีเซีย

ศาสนาประจำาชาติ: อิสลาม

สกุลเงิน: รูเปียห์

(1,000 รูเปียห์ ประมาณ 3 บาท)

การปกครอง: 

ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย

ประธานาธิบดี: โจโก วิโดโด

 (Joko Widodo)

ระบบจราจร: ซ้ายมือ

รหัสโทรศัพท์: 62

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(Republic of Indonesia)

ชื่อภาพ: Jakarta at night

ช่างภาพ:  Sassy Chris

ที่มาของภาพ: http://www.thousandwonders.net/Jakarta
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จาการ์ตาแบ่งเมืองเป็น 5 โซน คือ Central, South, 
East, North และ West เราแพลนที่จะเที่ยวกรุงจาการ์ตา
โดยจะไปเยีย่มชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ สถานทีส่ำาคัญ และไม่ลืม
ท่ีจะลองเดินเลือกชมของพื้นเมืองทั้งหลายแหล่ เมืองนี้มี
พพิธิภณัฑห์ลากหลาย พวกเราจงึเลอืกเริม่ตน้ทรปิดว้ยการ
เดนิชมพพิธิภณัฑ ์เพราะอยา่งทีเ่ราๆ ไดเ้รยีนรูก้นัมาวา่ ถา้
อยากศึกษาประวัติและวัฒนธรรมประเทศไหนเร็วๆ ให้ไป
เดินพิพิธภัณฑ์ เป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับบ้านเมือง
และวัฒนธรรมของเขาได้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(National Museum)

พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญที่สุดของจาการ์ตา 
มุ่งเน้นประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงแห่งนี้และเรื่องราวท่ัวไป
ของประเทศอนิโดนเีซีย พพิธิภณัฑ์ตัง้อยูใ่นอาคารสขีาวโดดเดน่ 
ไฮไลทข์องการมาเยีย่มชมสำาหรบัคนไทยอยา่งเราๆ คอืรปูปัน้
ช้างเผือกที่ตั้งเด่นสง่าด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ รูปปั้นน้ีพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้
เป็นของขวัญแก่รัฐบาลปัตตาเวีย ในปี 1871 

 ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็นสามส่วนหลักๆ 
ซ้ายมือจากทางเข้าจะรวบรวมวัตถุและสิ่งของในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ บ้านและที่อยู่อาศัยรูปทรงต่างๆ เราเดินดูไปก็
สงสัยนะว่าทำาไมบ้านคนสมัยก่อนเค้ามีหลายแบบจัง รูปทรง
และวสัดอุปุกรณท์ีใ่ชก้แ็ตกตา่งกนั เนือ่งจากประเทศอนิโดนเีซยี
เปน็ประเทศใหญ ่ความแตกตา่งของพืน้ทีต่ามภาคตา่งๆ มเียอะ

อีกทั้งยังเป็นหมู่เกาะอีกด้วย คงไม่แปลกแล้วละที่จะมีบ้าน
ในหลายแบบหลายทรง ห้องถัดมาจัดแสดงเครื่องเซรามิกของ
จีนท่ีประเมินค่ามิได้ และเครื่องบรรณาการต่างๆ ท่ีมอบให้
แก่ผู้ปกครองท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียในสมัยที่ผ่านมา 
มีห้องหนึง่ท่ีพิพิธภณัฑย์กให้เป็นห้องจัดแสดงเครือ่งนุง่ห่มและ
สิ่งของจากเมืองไทยในห้องที่ชื่อว่า “ห้องไทย”

 ส่วนกลางจะจัดแสดงพระพุทธรูปซึ่งรวบรวมจากวัด
หลายแห่งในเกาะชวาและวัตถุโบราณคดีทางศาสนาก่อน
ประวตัศิาสตร ์กส็วยแบบทัว่ๆ ไป อกีฟากหนึง่เปน็การจดัแสดง
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เราเรียนรู้การดำารงชีวิต ผู้คน
สมัยก่อนเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเลยแต่ดำารงชีวิตกันได้
เป็นอย่างดี แถมมีสไตล์ความเชื่อและพิธีกรรมที่ถ่ายทอด
ผา่นทางสิง่ของตา่งๆ อาทิ เครือ่งนุง่ห่ม เครือ่งประดับ เครือ่งมอื
เครื่องใช้สำาหรับการหาปลา เรือไม้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วงมโหรี
อลังการ ห้องนี้เจ๋ง! 
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พิพิธภัณฑ์การเงินการธนาคาร

แห่งชาติอินโดนีเซีย 

(Museum Bank of Indonesia)

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติเรื่องราว
ทางการเงินของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เงินก็คือการถ่ายทอด
เรื่องราวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ดี
ทางหนึง่ จะเห็นไดว้า่มเีหตกุารณม์ากมาย
เกดิขึน้ในอดตีและถกูจดัแสดงใหเ้หน็เปน็ 
Timeline ชัดเจน เทคนิคการจัดแสดง
แสงสีเสียงของพิพิธภัณฑ์นี้เยี่ยมไปเลย 
เนื้อที่กว้างขวาง จัดสรรปันส่วนเนื้อหา
และสิ่งของได้เป็นอย่างดี มีโซนที่เรา
ประทับใจมากเป็นพิเศษคือ Numismatic 
Room รวบรวมเหรียญและธนบัตรของ
ทกุๆ ชาตไิวท้ีน่ี ่อาท ิเงนิของประเทศไทย 
มีให้ดูตั้งแต่ธนบัตรใบละยี่สิบบาทจนถึง
ห้าร้อยบาท

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 

Museum Sejarah Jakarta (Jakarta History Museum)

 อา่นตามช่ือไม่พึง่รีววิ History Museum เรากค็าดหวงัวา่จะได้
ข้อมูล และสิ่งของจัดแสดงคงจะแน่น คงจะเดินดูกันเพลิน อาคาร
พิพธิภัณฑ์ที่นีท่ำาดว้ยไม้ การเข้าชมจะต้องถอดรองเทา้แลว้ใสถุ่งผา้
เดนิถอืตดิตวัไป ชว่งวนัทีไ่ปผดิหวงัเลก็ๆ ทีพ่พิธิภณัฑม์กีารจดัแสดง
ข้อมูลและสิ่งของน้อยไปหน่อย

นี่คือ 3 พิพิธภัณฑ์ที่เราไปกันมา เรา
พบวา่คนทีน่ีช่อบเขา้พพิธิภณัฑม์าก เดก็ๆ 
มักจะมากันเป็นแก๊งค์ ไม่ค่อยเห็นมากับ
ผู้ปกครอง วัยหนุ่มสาวก็แห่กันมาเที่ยว
ทุกคนสนุกสนาน และดูจะสนใจจริงกับ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขา ต่างกับ
บ้านเราตรงที่การจะได้ไปพิพิธภัณฑ์สักที
คือโรงเรียนบังคับไป ไม่มีความสนใจจริง 

แว่นขยายสำาหรับเลื่อนดูรายละเอียด

ของธนบัตรและเหรียญประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ป้ายธนบัตรที่เด็กๆ

วิ่งถ่ายรูปกันสนุกสนาน

ป้ายรถเมล์ถูกจัดเป็็นสัดส่วนแยกชัดเจน 

และต้นไม้ใหญ่ที่เห็นทั่วเมือง



40 SINGHA  MAGAZINE

ท่องเที่ยว / อินโดนีเซีย

ตลาดของเก่า Jalan Surabaya

(Jalan Surabaya Antique Market)

ตลาดขายของเก่าแต่ของไม่เก่าจริง 
บางอันใหม่เอาไปทำาสีเก่า แต่ก็มีบางชิ้น
อาจจะเก่าจริงๆ เพราะเราเห็นคนอินโด
มาขนขึ้นรถไปหลายชิ้น สรุปแล้วทีมเรา
เร่ิมไม่ม่ันใจว่าของเก่าจริงหรือไก่กากันแน่
บางร้านก็เห็นฝรั่งมาเลือกไปขายต่อ 
ใครสะสมของเก่าหรือหาไอเดียแต่งบ้าน
ก็มาลองเดินดู ต่อราคาเล่นๆ อาจจะได้
ของสวยๆ ติดมือกันไปบ้าง

ห้างซารีนะห์ (Sarinah) 

ห้างขายสินค้าพื้นเมืองและงานฝีมือ อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุง
จาการ์ตา เดินทางสะดวก ราคาไม่แพง อีกท้ังยังมีการลดราคาอยู่เสมอ
คัดเลือกของที่สวยงามมาให้ชาวต่างชาติซื้อ เช่น เสื้อผ้าบาติก ศิลปะ
ที่ทำาจากไม้ เช่น หน้ากาก หุ่นกระบอก และเครื่องเงิน

รถเข็นขายผลไม้แบบโบราณ พร้อมนํ้าจิ้มที่เป็นนํ้าตาลปี๊ปตําสดๆ
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เดินห้างแบบคูลๆ และเดินดูวิถีชีวิต

เนื่องจากเราเลือกพักในหัวใจของจาการ์ตา (Heart of 

Jakarta) จึงง่ายที่จะหาร้านอาหารและสะดวกในการเดินทาง 
ย่านนี้มีห้างร้านและตึกสำานักงานมากมาย ที่ประทับใจอีกอย่าง
คอืตามทอ้งถนนยงัมตีน้ไมใ้หญเ่ขยีวครึม้เปน็ระยะๆ หลงัจากที่
นัง่คยุยนืคยุกบัคนทีน่ีว่า่มาจาการต์าไมค่วรพลาดอะไร หลายคน

กบ็อกไปเดนิหา้ง คำาตอบไมผ่ดิโผจรงิๆ เราเลยลองไปเดนิ วยัรุน่
วัยทำางานมาเดินกันก็เยอะ เดินห้างเพลินๆ เราก็สังเกตนะว่า
คนอินโดก็จะหลากหลายมาก หนุ่มสาวนิยมแฟชั่นกันแบบ
แบรนด์เนม คนรุ่นใหม่แต่งตัวดีมาก บางคนก็แฟชั่นไม่แคร์สื่อ 
เจอในหา้งสวยหลอ่เยอะ คนจนีกจ็ะหมวยๆ ตี๋ๆ  แบบไมผ่สม คน
มุสลิมผิวดีมักจะมาจากชวา เรียกว่าชาวซุนดา หน้าคม ผิวขาว

 มัสยิดอิสติกลัล

(Istiqlal Mosque)

มัสยิดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ยังมีภาพความงดงาม
ของวิถีชีวิตให้พบเห็น เนื่องจากจาการ์ตาเป็นเมืองชุมชนอิสลาม 
การเยี่ยมชมมัสยิดขนาดใหญ่แห่งนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะแก่การ
สังเกตวิถีชีวิตของคนในศาสนาอิสลามของจาการ์ตา วันที่เราไป
ช่างน่าเสียดายที่เรามีเวลาน้อยมาก จึงเดินไม่ทั่วบริเวณ ผู้เข้า
เยี่ยมชมจะได้รับอนุญาตให้เข้าเฉพาะเวลาที่ไม่มีการทำาพิธี
ละหมาด ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และถอดรองเท้าเก็บให้
มิดชิดก่อนเข้ามัสยิด เจ้าหน้าที่ดุมากค่ะ หากทำาอะไรผิดจะมา
ประชิดตัวทันทีและตักเตือนด้วยเสียงที่ดังกังวาน (จริงๆ)
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ห้างพลาซ่า อินโดนีเซีย 

(Plaza Indonesia Shopping Center)

หา้งสดุหรใูจกลางจาการต์า มแีบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลก 
มากกว่าที่กรุงเทพฯ มี และแบรนด์ไหนที่กรุงเทพฯ มี เราเห็นว่า 
Collection สินค้าของที่นี่ก็จะดีกว่า

ห้างแกรนด์ อินโดนีเซีย 

(Grand Indonesia Shopping Mall)

ห้างที่ตั้งอยู่ในย่านที่ดีมากจุดหนึ่ง ด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านหลังติดถนนสายหลักหมด แบรนด์ที่ขายก็จะคล้ายที่
เซ็นทรัลหรือเดอะมอลล์ ที่สำาคัญมีห้างเซ็นทรัลไปเปิดด้วย
นะคะ แถมมีบัตร the one card ให้เผื่อสะสมแต้มเหมือน
ที่เมืองไทยเลยค่ะ

 ระหว่างที่อยู่จาการ์ตาพวกเรานั่งคุยกันนะว่าคนอินโดยังเก็บวัฒนธรรมของเขาไว้เป็นอย่างดี 
ซึ่งก็ตรงตามที่คณะท่านทูตไทยประจำาประเทศอินโดนีเซียท่านกรุณาให้ความรู้ว่า ทางสถานทูต
ส่งเสริมให้นักธุรกิจร้านอาหารและผับไปดูงานที่บาหลี เนื่องจากเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ 
เช่น ยังมีสาวเดินตามท้องถนนโดยที่วางไหไว้บนหัวและยังนุ่งชุดเกบาย่าอยู่เลย (Kebaya คือชุด
ประจำาชาตอินิโดนเีซยี) อกีทัง้รปูแบบการตกแตง่รา้นอาหารกไ็มไ่ดอ้อกแบบมารองรบัชาวตะวนัตก
(ฝรั่ง) โดยเฉพาะเหมือนพัทยาหรือภูเก็ตบ้านเรา เห็นแล้วทำาให้เรารู้สึกภูมิใจไปด้วย เพราะเขาภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของเขากันจริงๆ 

โบสถ์ Jakarta Cathedral

แสดงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างในเมือง
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ผ้าบาติก
อินโดนีเซียขึ้นชื่อเรื่องผ้ามาก หาซื้อได้ตาม

ห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีมากมายหลายยี่ห้อและ

หลากหลายราคา

กาแฟขี้ชะมด Kopi Luwak 
Kopi Luwak ของอินโดนีเซียคือกาแฟเมล็ดที่

มาจากสัตว์กลุ่มชะมดที่กินและถ่ายออกมา 

เป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลก! ในไทยเราเองก็มี

ขายแบบปรงุสำาเรจ็ ถว้ยละประมาณ 1,000 บาท

เมื่อเดินทางไปอินโดนีเซียผู้คนเลยมักจะฝาก

ซื้อกัน แต่เรื่องรสชาตินั้นแล้วแต่รสนิยมของ

แต่ละคน แต่ที่บอกได้คือกาแฟมีรสชาติเข้มข้น  

นอกจากกาแฟขี้ชะมดแล้ว ที่นี่ยังมีกาแฟอีก

หลายประเภท แบ่งตามพื้นที่ เช่น กาแฟบาหลี 

กาแฟเกาะชวา กาแฟเกาะสมุาตรา ตา่งมคีวาม

โดดเด่นไม่แพ้กัน 

สละอินโด หรือ ซาล่า 
ไปท่ีไหนก็เห็นสละเต็มไปหมด ไม่ว่าจะร้าน

ข้างทาง รถเข็น หน้าโรงแรม หรือตามสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นผลไม้ยอดฮิตไม่แพ้ทุเรียน

ในมาเลเซีย สละอินโดจะมีเนื้อสีขาว กรอบ

รสออกหวานๆ ไมฉ่ำา่อมเปร้ียวแบบของบา้นเรา 

สุดท้าย ท้ายสุด คือ ถั่ว ถั่ว ถั่ว มีทั้งรสหวาน

รสเค็ม อร่อย ยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน ราคามิตรภาพ แต่

อาจจะกินพื้นที่และนำ้าหนักกระเป๋านิดนึง

แท็กซี่ Blue Bird 

ใครๆ ก็บอกว่าจะนั่งแท็กซี่ให้นั่งเฉพาะรถของบริษัท Blue Bird เท่านั้น
จะได้ไม่โดนโก่งราคา ทางทีมงานเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไร ก็ได้คำาเฉลยว่า
สาเหตุที่แท็กซี่นกสีฟ้า Blue Bird ไม่โก่งราคาเหมือนแท็กซี่ทั่วไป เพราะคนขับ
แท็กซี่ของบริษัทนี้ได้รับเงินเดือนประจำา ไม่สำาคัญว่าจะขับมากขับน้อย มิเตอร์
จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ บวกกับมีนโยบายว่าใครทำาผิดกฎหรือถูกร้องเรียนจะไม่มี
สิทธิ์ขับต่ออีกเลย ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี อาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาในกรณีแท็กซี่
ไม่รับผู้โดยสารของกรุงเทพฯ ได้บ้างเหมือนกันนะเนี่ย ล่าสุดทาง All Thai taxi 
ของไทยเราก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน เก๋ กู้ด ชนะเลิศ

ย่านพิค (PIK)

ใครๆ ก็บอกว่าจาการ์ตาเหมือนกับกรุงเทพฯ 
บ้านเรามาก และจากท่ีได้มาสัมผัสก็ขอคอนเฟิร์มว่า 
จริงค่ะ คนที่นั่นมีความหลากหลายด้านเช้ือชาติ แต่
คนจีนอินโด หรือ Chinese-Indonesian ก็จะเป็น
กลุ่มคนทีค้่าขายทำาธุรกิจกันเยอะเหมือนกับคนไทย
เชื้อสายจีน ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้มักจะอยู่รวมกันเป็น
หมู่บ้านและมีพื้นที่ค้าขายอยู่บริเวณใกล้เคียง

เหมือนกับเมืองๆ หนึ่งตามชานเมือง ทีมงานได้เดินทางไปหมู่บ้านหนึ่งของชาว 
Chinese-Indo ที่เรียกว่า พิค (PIK) เป็นสถานที่ Happening ในขณะนี้ ห่าง
ออกไปจากจาการ์ตา ประมาณ 40 นาที มีทั้งสนามกอล์ฟ หมู่บ้าน ร้านอาหาร
หลากหลายที่เก๋ไก๋ทั้งการออกแบบ รสชาติ และวิธีการนำาเสนอ ร้านนั่งชิลล์ 
และอื่นๆ เรียกได้ว่าครบวงจร ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าเมืองเลยทีเดียว 

อาชีพจ๊อกกี้

เมื่อพูดถึงอินโดนีเซีย คำาว่า “รถติดมาก” จะโพล่งออกจากปากอย่าง
รวดเร็วพอๆ กับคำาว่า บาหลี รัฐบาลจึงกำาหนดกฎหมาย 3 คน 1 คัน (3 in 1) 
สำาหรับช่วงเวลาเร่งด่วน (7.00 - 10.00 น. และ 16.30 - 19.00 น.) บนถนน
หลายสายในพื้นที่เมืองชั้นในซึ่งมีการจราจรคับคั่ง รถยนต์ท่ีจะผ่านเข้าไปใน
พื้นที่ต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อย 3 คน จึงเป็นที่มาของอาชีพจ๊อกกี้หรืออาชีพ
รับจ้างนั่งรถยนต์เป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อผ่านเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ เมื่อนั่งรถ
ข้ามผ่านพื้นที่ 3 in 1 แล้ว ก็จะลงจากรถแล้วไปรอรับจ้างอีกฝั่งเพื่อรับจ้างนั่งรถ
กลับมา เป็นอาชีพผิดกฎหมาย

ของฝากซื้อยอดฮิตของอินโดนีเซีย 

เจ้าแห่งเกาะ

นอกจากเกาะบาหลีชื่อดังแล้ว อินโดนีเซียมีอีก 17,507 เกาะ แต่มีคน
อาศัยอยู่ประมาณ 6,000 เกาะเท่านั้น เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จิปาถะอินโดนีเซีย



44 SINGHA  MAGAZINE

ท่องเที่ยว / อินโดนีเซีย

ทริคเล็กๆ สำ�หรับร�้นอ�ห�รในอินโดนีเซีย

คนทีน่ีส่บูบหุรีก่นัเยอะและเขา้ขัน้วา่สบูจดัเตม็กนัเลยทีเดียว ตามคำากล่าวแซว

ว่า “ไก่ KFC มีสูตรพิเศษกว่าที่อื่นเพราะอบด้วยควันบุหรี่” ร้านอาหารต่างๆ 

มักจะมีการแบ่งโซนสูบบุหรี่ (Smoking) และไม่สูบบุหรี่ (Non-Smoking) ไว้ 

เพราะฉะนั้น ควรแจ้งร้านอาหารตั้งแต่แรกว่าต้องการนั่งบริเวณไหน 

เที่ยวไปหาอะไรกิน IN AEC

น�ซีโกเร็ง (Nasi Goreng)
เผือ่ผูอ้า่นไปเจอเมนอูืน่ๆ ทีม่คีำา 2 คำาอยูใ่นชือ่อาหารนัน้ไมต่อ้ง

สับสนนะคะ นาซี แปลว่า ข้าว และโกเร็ง แปลว่า ผัด เมนูนี้

แปลตรงตัวว่า ข้าวผัด นาซีโกเร็งคือการนำาพริกแกงของอินโด

มาผัดกับข้าว ทำาให้มีรสชาติเฉพาะตามแบบฉบับอินโด บวก

กับนำ้าจิ้ม 3 รสเพิ่มความจัดจ้านในรสชาติ มักจะมาพร้อมกับ

เครื่องเคียงอย่างไก่สะเต๊ะหรือเนื้อสะเต๊ะ ข้าวเกรียบกรุบกรอบ

น�ซีจัมปูร์ (Nasi Campur)
เมนูที่ครบ 5 หมู่ในจานเดียว มาใน

ลักษณะข้าวสวยวางล้อมรอบด้วย

กับข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดผัก 

เตม็เปะ๊ผดักบัพรกิแกง สะเตะ๊ไก ่หรอื

บางทีจะเป็นไก่อบนำ้าผึ้ง ผักนึ่งพร้อม

นำ้าจิ้มรสแซบ 

เนื้อสะเต๊ะ

เต็มเป๊ะทอด (Tempe) 
เมนูท่ีเรียกว่าเป็นเมนูประจำาชาติก็ว่าได้ 

มันคือถั่วหมักคล้ายๆ ถั่วเน่าบ้านเรา นำา

ไปผัดกับนำ้าพริกแดง มักจะพบเต็มเป๊ะ

ทอดในเมนูอื่นๆ ได้ทั่วไป

เร็นดัง (Rendang) 
เมนูท่ีนำาเน้ือไปตุ๋นกับนำา้แกงกะทิจนเข้าท่ี

รสชาติดีไมเ่ลีย่น มองการจัดจานมาเสิร์ฟ

เผนิๆ เหน็เปน็แบบกระจกุกระจุม๋กระจิม๋

แต่พอลองทานแล้วขอเตือนกันไว้เนิ่นๆ 

เลยว่าอิ่มจุก

ส�ย ยูร อะสัม (Syur Asam) 
แกงสม้อนิโด รสชาตหิวานอมเปรีย้ว เผด็นดิหนอ่ย คลอ่งคอ

ใส่ท้ังถ่ัวฝักยาว ข้าวโพดมาแบบท้ังฝัก ฟักแม้ว ลูกเมอรินโจ 

บางร้านจะใส่ขนุนอ่อนและมะขามอ่อนด้วย 
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หากจะพดูถงึเรือ่งของ AEC สำาหรบั
ประเทศอินโดนีเซีย ขอเท้าความไปถึง
ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศกันสักนิด 
แต่รับรองค่ะว่าไม่ได้จะมีจำานวนตัวเลข 
หรือดัชนีต่างๆ ที่ดูน่าเบื่อ  อินโดนีเซียมี
วัตถุดิบในการทำาเหมืองแร่ ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ ป่าไม้ ยางพาราและอืน่ๆ รวมท้ัง
จำานวนประชากรที่มากถึง 251 ล้านคน
ประมาณ 4 เท่าของประเทศไทย และมี
ประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก
รองจากจนี อนิเดยี สหรฐัฯ 
ทำาให้เป็นท่ีน่าสนใจของ
นักลงทุนทั้งในและต่าง
ประเทศ จำานวนประชากร
ที่มาก หมายถึง ผู้มีสิทธิ์
บริโภคสินค้าและแรงงาน
ย่อมมีจำานวนมาก บวกกับ
วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ 
แต่การเป็นประเทศหมูเ่กาะ
ขนาดใหญ่ทำาให้ประเทศ
อินโดนีเซียมีอุปสรรคเรื่อง
การขนส่งและคมนาคม 
ค่าขนส่งและการเดินทาง
จึงมีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิต ทำาให้ราคาสินค้าสูงกว่าปกติ 
เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวตามเกาะ ราคา
สินค้าก็จะแตกต่างจากบนบก 

ในองค์ประกอบด้านการลงทุน 
อินโดนี เซีย เองมีความสมบูรณ์ของ
วัตถุดิบ แรงงาน และโอกาสในการลงทุน 
แต่ถึงกระนั้น รัฐบาลก็ค่อนข้างมีกรอบ
และกฎระเบียบสำาหรับนักลงทุนต่างชาต ิ
เช่น  แรงงาน 10 ต่อ 1 คือบริษัทต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนและว่าจ้างแรงงานท้องถิ่น

10 คน จะตอ้งมพีนกังานในระดบัผูจ้ดัการ
ของบริษัทแม่มาประจำาด้วย 1 คน ดังนั้น
จึงทำาให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งในบางกรณี
ที่บริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน แต่
พื้นที่ที่สามารถลงทุนได้นั้นยังต้องการ
การพฒันาตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งของ
เครื่องปั่นไฟ ถนนหนทาง ซึ่งเป็นเงิน
จำานวนมหาศาลเลยทำาให้หลายๆ บริษัท
ต้องถอนตัวออกไป 

เรื่องของการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ AEC 
สำาหรับอินโดนีเซีย ไม่ได้ถูกพูดถึงในสื่อ
ภายในประเทศมากนัก และประชากร
ในประเทศเองนั้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจ 
มุมมองในเรื่องนี้ของนักธุรกิจท้องถิ่น
มองวา่ ลำาพงักำาลงัการผลติของตวัเองนั้น
ก็แทบจะไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในประเทศได้เพียงพอ
ด้วยซำ้าไป เพราะฉะนั้น การผลิตส่งออก
ไปยังตลาดต่างประเทศจึงไม่ได้เป็นที่
สนใจเท่าไรนักสำาหรับนักลงทุนท้องถิ่น

ขณะที่นักลงทุนไทยเองมองว่า ประเทศ
อินโดนีเซียมีศักยภาพทางด้านจำานวน
ประชากร กำาลังการซื้อค่อนข้างสูง ล่าสุด
เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นสโตร์ของบ้านเราได้
ขยายสาขาไปท่ีกรุงจาการ์ตา ตั้งอยู่ใน
แหลง่หัวใจของจาการต์าท่ีเป็นท้ัง business
district และแหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมือง
บนห้าง Grand Indonesia ชื่อดัง กินพื้นที่
ทั้งหมด 4 ชั้น และมีระบบสะสมคะแนน 
The 1 card เหมอืนกบัของบา้นเรา ในส่วน 

ของไฮไลท์สำาหรับห้าง
เซน็ทรลั หนไีมพ่น้การนำา
เสื้อผ้าของดีไซน์เนอร์
ไทยประมาณ 10 แบรนด์
ไปวางจำาหน่าย ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะย่ีห้อ Disaya 
ดิสยา โปรโมชั่น ป้าย
เซลล์ลดราคาก็มีให้เห็น
แทบจะทุกชั้น โดยรวม
ราคาสินค้าของทีน่ีไ่ม่ต่าง
จากเมืองไทยมากนัก 

ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น
อื่นๆ ของนักลงทุนไทยนั้น จะเป็นใน
ส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติ อาหารสด ซึ่งแตกต่าง
จากประเทศอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย
ในการลงทุน 

หากใครสนใจหรืออยากได้ข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Office 
of Commercial Affairs, Royal Thai 
Embassy โทรศัพท์ +6221 2932 8217-8 
อีเมล enquiry@thaitrade.co.id

โน้ตเกี่ยวกับความพร้อมรับ AEC
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borobudur-java

ไทยกับอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์
กันมาช้านาน เร่ิมต้นด้วยการเสด็จพระราช
ดำาเนินเยือนเกาะชวาอย่างเป็นทางการ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี ค.ศ. 1870 เพียง
3 ปี หลังจากที่ทรงขึ้นครองราชย์ ขณะมี
พระชนมายุ 17 พรรษา เป็นการเสด็จฯ 
เยือนอย่างเป็นทางการตามคำาทูลเชิญ
ของรัฐบาลชาวดัตช์ซึ่งปกครองหมู่เกาะ
ต่างๆ ในขณะนั้น ผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น
จะเป็นฝ่ายทางการทั้งสิ้น หลังจากนั้นก็
ได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์อีก 2 ครั้ง
พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ เมื่อปี ค.ศ. 1896 และ 1901
นอกจากนั้นพระราชวงศ์ของไทยก็ได้
เสด็จไปเที่ยวทั้งเกาะชวาและสุมาตรา

เป็นประจำา รวมถึงบางพระองค์ได้ทรง
พำานักที่นั่นภายหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองด้วย ถือได้ว่าทั้งเกาะสุมาตรา
และเกาะชวาเป็นสถานท่ีคุ้นเคยของชาว
สยามตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงต้น
รัชกาลที่ 7 พระยาภิรมย์ภักดีเองก็ได้ไป
เที่ยว 2 ครั้ง ครั้งแรกไปที่เกาะชวาเมื่อปี 
1907 และครั้งที่ 2 ที่เกาะสุมาตราเมื่อปี 
1927 และได้บันทึกไว้ว่าชาวเมืองให้ความ
เคารพชาวสยามมาก หากนุ่งโจงมักจะได้
รับการทักทายให้ความเคารพบ่อยครั้ง

ชาวพุทธที่ไปท่องเท่ียวอินโดนีเซีย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ก็จะต้องไปเยือน
Borobudur หรือ “บุโรพุทโธ” พุทธสถาน
ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ท่ีน่าแปลกคือ
พุทธสถานน้ีตั้งอยู่ใจกลางประเทศมุสลิม

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ทั้งนั้น อินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่ 4 ของโลก
มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 255 ล้านคน 
มีอาณาเขตจากตะวันตกถึงตะวันออก
ยาวเกือบ 5,300 กิโลเมตร ประมาณ
ระยะทางระหว่าง นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐฯ ถึง กรุงลีม่า ประเทศเปรู หรือ
จากกรุงลอนดอนไปกรุงเตหะราน อีกทั้ง
เป็นศูนย์รวมอารยธรรมและวัฒนธรรม
ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าไว้ด้วยกัน รวมอาณาจักรเก่าแก่อย่าง
ศรีวิชัยอยู่ด้วย พอพูดแบบนี้แล้วจึงไม่ใช่
เร่ืองแปลกท่ีจะมีโบราณสถานต้ังอยู่ตามท่ี
ต่างๆ หากแต่ก็ต้องมาทำาความเข้าใจว่า
สถานท่ีน้ันมีบทบาทในประเทศน้ีได้อย่างไร
และเมื่อใด

BOROBUDUR
and Central Java Memo

บันทึกบุโรพุทโธและชวากลาง
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เรื่อง: สรวิช ภิรมย์ภักดี
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อินโดนีเซียเองเป็นประเทศใหม่ เพ่ิงรวมตัว
ขึ้นเป็นประเทศเมื่อ 70 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2488 จากเดิมเริ่มแรกเป็น
หมู่เกาะที่มีกษัตริย์หรือสุลต่านปกครองเป็น
แคว้นๆ เป็นศูนย์รวมทางการค้าตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 7 แห่งคริสตกาล เป็นผลให้มีผู้ค้าขายจาก
ทั้งตะวันออกกลาง อินเดีย และจีน แวะเวียน
มาเป็นประจำานำาวัฒนธรรมและศาสนาของ
ทั้งสองประเทศเข้ามาปะปนด้วย โดยฮินดูจะ
เข้ามาก่อนเมื่อปลายศตวรรษที่ 7 ผ่านทาง
อาณาจักรศรีวิชัย เห็นได้จากศาสนสถานของ
ฮินดูอย่าง Prambanan ที่เมืองยอกยาการ์ตา 
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับศาสนสถานท่ีอินเดีย 
ในส่วนของพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่เม่ือ
ศตวรรษที่ 8 และได้มีการสร้างบุโรพุทโธขึ้น
ในยุคนั้น ศาสนาอิสลามเริ่มเข้ามาทางเกาะ
สุมาตราประมาณศตวรรษที่ 13 และเผยแพร่
ไปตามเกาะต่างๆ และได้กลายเป็นศาสนาหลัก
ของเกาะชวาและสุมาตราเมื่อปลายศตวรรษ
ที่ 16 เป็นช่วงเดียวกับที่ชาวตะวันตกได้เริ่ม
เข้ามาค้าขายด้วย นำาโดยชาวโปรตุเกสที่เดินทาง
เข้ามาเมื่อปี ค.ศ. 1512 ตามด้วยชาวดัตช์และ

ชาวอังกฤษ ชาวดัตช์ได้ก่อตั้งบริษัท Dutch
East India Company ขึ้นเมื่อปี 1602 และ
กลายเป็นฐานอำานาจที่สำาคัญในเวลาต่อมา 
แต่ได้ทำาการค้าขาดทุนจนต้องยุบไปในปี 1800 
แต่รัฐบาลดัตช์ก็ตั้ง Dutch East Indies ขึ้น
มาเป็นหน่วยงานที่ฮุบเกาะไว้ใต้การปกครอง
ของชาวดัตช์ เริ่มต้นที่เกาะชวาและสุมาตรา 
ค่อยๆ ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆ จนปกคลุม
อาณาเขตที่เป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน 
ต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกเขตนี้
เลยเป็นจุดจบของการเป็นอาณาเขตปกครอง
ของชาวดัตช์ก็ว่าได้ ความคิดที่จะรวมชาติของ
ชนพื้นเมืองเริ่มต้นขึ้นในช่วงนี้เอง เมื่อสงคราม
โลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี 1945 นายซูการ์โน
และกลุ่มผู้มีความคิดแบบเดียวกันจึงได้รวม
ประเทศ ในขณะที่รัฐบาลดัตช์ก็พยายามที่จะ
เอาอาณาจักรคืนแต่ก็ไม่สำาเร็จ เจ้าผู้ปกครอง
แคว้นต่างๆ ได้เร่ิมรวมแคว้นของตนเองเข้าเป็น
ประเทศอินโดนีเซียโดยการนำาของสุลต่าน  
HamengkuBuwono IX แห่งรัฐยอกยาการ์ตา
ผู้มีบทบาทข้างหลังมากแต่ไม่ยอมออกหน้า 
ทรงเป็นผู้ปิดทองหลังพระองค์จริง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉาย

พระรูปกับสุลต่าน Pakubuwono X แห่ง Surakata ปี 1896

ภาพวาดแสดงมุมมองของบุโรพุทโธทั้งด้านบนและด้านข้าง

พระยาภิรมย์ภักดีถ่ายรูปกับพระยาวิสูตรสาครดิษฐ 

(สาย โชติกเสถียร) อดีตอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

กับคุณหนุ่ยบุตรสาวที่เกาะสุมาตราวันที่ 25 สิงหาคม 1927
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เม่ือคราวรัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ เยือนเกาะชวา ทางรัฐบาลดัตช์
ผู้ปกครองหมู่เกาะก็ได้ถวายของที่ระลึกเป็นพระพุทธรูปและ
สิ่งของต่างๆ จากบุโรพุทโธ กล่าวกันว่ารวม 8 คันรถ ซ่ึงรัชกาลที่ 5
ทรงนำากลับมาไทย บางส่วนแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
บางส่วนอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง และบางส่วนอยู่ที่วัดบวรนิเวศ
วิหารในปัจจุบัน ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานรูปปั้นช้าง
ให้แก่รัฐบาลปัตตาเวีย (จาการ์ตาในปัจจุบัน) เมื่อปี 1871 ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอินโดนีเซียที่กรุง
จาการ์ตาในปัจจุบัน (ท้ังน้ีพระองค์พระราชทานช้างให้แก่ประเทศ
สิงคโปร์ในปีเดียวกัน ขณะนี้ตั้งอยู่ที่ The Arts House ที่เดิมเป็น
อาคารรัฐสภาเก่า)

ชาวไทยสมัยนี้เร่ิมกลับมานิยมเดินทางไปเยือนบุโรพุทโธ
กันใหม่อีกครั้ง แต่ก็จะใช้เวลาเดินทางนานพอสมควร รวม 10 
ชั่วโมงเต็ม สามารถบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปกรุงจาการ์ตาได้ 
บินประมาณ 3 ชั่วโมงกว่า รอต่อเครื่องอีก 3 ชั่วโมงกว่า และ
ต่อเครื่องบินภายในประเทศอีกชั่วโมงกว่าไปเมืองยอกยาการ์ตา 
(Yogyakarta) หรือเมืองยอกยา (Jogja) ณ ที่นี้จะมีศาสนสถาน

สำาคัญอยู่ 4 แห่ง กล่าวคือ Prambanan Temple (วัดปรัมบานัน) 
Plaosan (วัดเพลาซาน) ศาสนสถานของชาวฮินดู อยู่ที่เมือง
ยอกยาเลย Borobudur (บุโรพุทโธ) และ Candi Mendut (เจดีย์
เมนดุท) ขณะที่เจดีย์เมนดุทอยู่ทางผ่านไปบุโรพุทโธประมาณ 36
และ 40 กิโลเมตรจากเมืองยอกยา ทั้งสองสถานสุดท้ายนี้เป็น
พุทธสถานในเขตชวากลาง เจดีย์เมนดุทมีขนาดเล็กมากแต่ก็มี
รายละเอียดมากพอควร สามารถแวะชมได้ง่ายๆ ใช้เวลาไม่เกิน
ครึ่งชั่วโมง ส่วนบุโรพุทโธนั้นจะใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงได้ 
ผู้เขียนแนะนำาให้ไปชมพระอาทิตย์ตกจะสวยที่สุด (และสงบสุด)
สามารถจ่ายค่าเข้าพิเศษเพื่อชมพระอาทิตย์ตก ช่วงเย็นคนจะ
น้อยมาก ตอนท่ีไปมีไม่ถึง 10 คน พนักงานจะเชิญผู้ชมท่ัวไปออก
ตอน 17.30 น. จากนั้นผู้ที่เข้าชมพระอาทิตย์ตกจะมีความเป็น
ส่วนตัว ได้เดินเล่นในบริเวณก่อนพระอาทิตย์ตกช่วง 6 โมงเย็น 
บางคนจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น แต่ช่วงเช้ามีคนมาก หามุมส่วนตัว 
ลำาบาก ถ่ายรูปก็จะติดคนไปหมดทุกวิว นอกจากน้ีหากมีเมฆมาก
ก็ไม่รับประกันว่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วย ส่วนตอนกลางวัน
แดดจะแรงจ้าและร้อนมาก ถ่ายรูปออกมาไม่สวยเหมือนตอนเย็น

ภาพสุลต่านแห่ง Yogyakarta ผู้มีบทบาท

เงียบในการรวมประเทศอินโดนีเซีย และเคย 

ดำารงตำาแหน่งรองประธานาธิบดีแห่ง

อินโดนีเซีย สมัยซูการ์โน

บรรยากาศบุโรพุทโธยามเช้า

ภาพมุมสูงของ Prambanan Temple 

(วัดปรัมบานัน) 

บุโรพุทโธยามเย็น

นาย Thomas Stamford Raffles 

ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์

ประธานาธิบดีซูการ์โนแห่งอินโดนีเซีย
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บุโรพุทโธ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สายเลนทรา (Sailendra) ใช้เวลาสร้าง
ประมาณ 75 ปี สร้างเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 825 เป็นสถานที่ทำาพิธีกรรมทาง
ศาสนาล้วนๆ ไม่มีวังหรือที่พำานักแต่อย่างใด มีการแกะสลักทั่วทุกชั้นของสถานเล่า
เรื่องความเป็นมาของพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูได้ขาด
ความเชื่อมั่นลง สถานที่แห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้าง ประกอบกับมีภูเขาไฟระเบิดอยู่รอบข้าง
หลายครั้งบุโรพุทโธจึงถูกครอบคลุมไปด้วยฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟ มีเรื่องเล่าว่าเจ้าชาย
แห่งกรุงยอกยาได้ทรงสงสัยในสถานแห่งนี้ และอยากที่จะไปชม “นักรบที่อยู่ในกรง”
ด้วยพระองค์เอง แต่ถูกหมอดูประจำาสำานักห้ามไว้ว่า หากพระองค์ไปในสถานที่นี้
จะสิ้นพระชนม์ เจ้าชายองค์นี้ไม่เชื่อ หนีออกจากวังไปดูเองจนได้ แต่หลังจากที่ได้
ไปชมแล้วกลับติดโรคร้ายเสียชีวิต ผู้คนแถบนี้จึงได้อยู่ห่างสถานที่นี้จนลืมไปว่ามี
พุทธสถานอยู่ และเรียกเอาว่าเป็น เขาบุโรพุทโธ (Borobudur Hill) เพราะถูกทั้งฝุ่น
และต้นไม้ปกคลุมจนมองไม่เห็น พอถึงช่วงสงครามระหว่างดัตช์กับอังกฤษ ตอนที่
อังกฤษเข้ามาปกครองช่วง ค.ศ. 1811-1816 นาย Thomas Stamford Raffles (ผู้ก่อต้ัง
สิงคโปร์และเป็นที่มาของชื่อโรงแรมแรฟเฟิลส์ของสิงคโปร์) ได้ทราบถึงสถานที่แห่งนี้
จึงเดินทางมาด้วยตนเองเมื่อปี 1814 และให้เอนยีเนียร์ชาวดัตช์มาสร้างที่สร้างทาง 
ใช้เวลาประมาณ 2 ปีถึงเคลียร์พื้นที่ได้บางส่วน แต่ต้องใช้เวลาอีก 70 ปี จึงเคลียร์
พ้ืนท่ีได้หมดจนเป็นสภาพท่ีเห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้นาย Raffles ก็เป็นผู้พบวัดปรัมบานัน
เช่นกัน ที่ตลกคือชาวอังกฤษสามารถพบสถานสำาคัญทั้งสองแห่งนี้ในช่วงระยะเวลา
ปกครองที่สั้นมาก ถือเป็นสถานที่สำาคัญอีก 2 แห่งของโลก

ท่ีมาภาพ:

http://pelacurseni.deviantart.com/art/Morning-At-Borobu-

dur-253972037

http://www.thousandwonders.net/Prambanan

http://photography.nationalgeographic.com/photogra-

phy/photo-contest/2014/

http://www.historyinanhour.com

ที่มาข้อมูล:

หนังสือ A Brief History of Indonesia โดย Tim Hannigan

http://wikitravel.org/en/Borobudur

นิตยสาร Tempo ฉบับ 17-23 สิงหาคม 2015

04

06

05
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สิงห์ / แนะนำ�ทีมง�น

แนะนำ�ทีมง�นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 จนถึง

เสยีกรงุแกพ่มา่ในป ีพ.ศ. 2310 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 417 ป ีมพีระมหากษตัรยิป์กครองทัง้สิน้

34 พระองค์จาก 5 ราชวงศ์ ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมืองหลวงแห่งนี้กลายเป็นเมืองชั้น

จตัวาในสมัยกรุงธนบุรี เรียกขานกันท่ัวไปว่า “เมืองกรุงเก่า” มาเปล่ียนแปลงในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปฏิรูปการปกครองส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2438) พระองค์โปรดให้มีการจัดต้ัง “มณฑลกรุงเก่า” ประกอบด้วยหัวเมือง

ต่างๆ คือ อยุธยา อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาทลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี อยุธยา

จึงอยู่ในฐานะมณฑล จนเม่ือยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลเพราะเปล่ียนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปล่ียนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป

อยุธยา

สระบุรี

ปทุมธานี

สุพรรณบุรี

อ่างทอง

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดอยุธยาทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง

นายชยพล สมยา

ผู้จัดการส่วนขายกลางบน

นายศิรวัฒน์ อุทาพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดอยุธยา

นายสุทธิรักษ์ ส่งเสริม

เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดอยุธยา

นายวิทวัส แก้วจรวย

ผู้จัดการเขตกลางบน 2

นายนิรันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการภาค 2
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คำ�ขวัญ: ราชธานีเก่า 

อู่ข้าวอู่นํ้า เลิศลํ้ากานท์กวี 

คนดีศรีอยุธยา

ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: ต้นหมัน 

พื้นที่: 2,556.64 ตร.กม 

ประช�กร: 803,599 คน      

ของเด็ดเมืองอยุธย�:

ร้านกุ้งเพื่อนแพรว แหล่งซื้อขายกุ้งแม่นํ้าสดๆ อยากได้

กุ้งไซส์ไหน เมนูอะไร ร้านนี้มีให้เลือกได้ตามต้องการ ถ้าเป็น

ของหวาน คนนึกถึงโรตีสายไหม แต่ของคาวที่ขึ้นชื่อก็คือเมนู

กุ้งเผาที่ทั้งตัวโตเนื้อหวานนั่นเอง 

พพิธิภณัฑบ์า้นฮอลนัดา แหลง่เทีย่วทีเ่ปดิเมือ่ป ีพ.ศ. 2556 

จัดแสดงการเดินเรือของชาวดัตช์เพ่ือเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา

มีสถานีการค้าจําลอง นวัตกรรมประวัติศาสตร์ทางการค้าของ

ชาวดัตช์ในสมัยนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดา

ทีมขายบุญรอดเอเซีย ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดอยุธยา

นายสุชาย ไชยบุตร

พนักงานขายเครดิตสาขาอยุธยา

นายพงษ์ธร บุญสูง

หัวหน้าหน่วยสาขาอยุธยา

นายธนากร วัชรงค์

พนักงานขายเครดิตสาขาอยุธยา

นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 2

นายสุรพงษ์ กองกูล

พนักงานขายเครดิตสาขาอยุธยา

นายภราดา เทียนศาสตร์

ผู้จัดการเขตกลางบน 2

นายสุชิน ภูครองหิน

ผู้จัดการส่วนขาย BRA 3 
(กลางบนและตะวันออก)
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

เข้ามาอยู่ในครอบครัวสิงห์ ในปี 2015 
กลายเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนแรกที่
สิงห์ให้การสนับสนุน หลังจากก่อนหน้าน้ัน
ได้สนับสนุน รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬา
เทเบิลเทนนิสคนพิการจนประสบความ
สำาเร็จในกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อนปี 2013    

เบื้องหลังความสำาเร็จของน้องภูมิ 
นอกจากครอบครัว ทางสมาคมฯ และ
ภาคเอกชนผูส้นบัสนนุ ยงัมผีูฝ้กึสอนของ
น้องคือ ภุชงค์ สงวนสิน อดีตนักเทเบิล
เทนนสิทมีชาต ิเจา้ของเหรยีญทองซเีกมส์
และแชมป์ประเทศไทย นอ้งภมิูเลา่วา่โค้ช
ของเขาดูวีดีโอบันทึกการแข่งเพ่ือศึกษา
จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ แล้วมาทำาเป็นสเต็ป
การฝึกซ้อมของตัวเองตั้งแต่อายุ 17 ปี 
แนวคิดนี้ของโค้ชได้เป็นต้นแบบให้น้อง
ภูมิเดินตาม ผสานกับสไตล์การเล่นของ
ตัวเองที่เน้นการบุกต่อเนื่อง

ทุกวันน้ีน้องภูมิมีสิง่ทีต้่องทำามากกว่า
เด็กวัยเดียวกัน ยามพักเท่ียง ขณะท่ีเพ่ือนๆ 
ว่ิงเล่น เขาทำาการบ้าน ฝึกซ้อมตอนเย็นหลัง
เลิกเรียน ก่อนนอนก็ทบทวนบทเรียน ทุกส่ิง
ที่ทำาไปล้วนเพ่ือเป้าหมายที่จะเก็บสะสม
คะแนนโลกให้เข้าถึงยูธโอลิมปิก รวมถึง
การแข่งขันโอลิมปิกในอนาคต

World Hopes Week & Challenge
ทีอ่อสเตรยี ตอนนัน้เขาอาย ุ12 แตม่าแรง
แซงโคง้ กวาดไดท้ัง้ที ่1 ประเภทชายเดีย่ว 
และที่ 3 ประเภททีม

เพือ่สง่เสริมความสามารถของน้องภูมิ 
ทางครอบครัวจึงส่งผลงานและโปรไฟล์ของ
น้องมาที่ฝ่ายกีฬาของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 
เมื่อปี 2014 ซึ่งทางสิงห์ก็เฝ้าติดตามการ
แข่งขันของน้องมาตลอด ได้เห็นผลงานที่
โดดเด่นบวกกบัความตัง้ใจ มท้ัีงพรสวรรค์
และพรแสวง เลยเปน็จดุเริม่ตน้ใหน้อ้งกา้ว

เร่ือง: ศิกานต์

ญาณพงศ์ พนากิจกุล (14 ปี)
จอมหวดปิงปองมือหนึ่งเยาวชนไทย

เด็กชายอายุน้อยที่ตัวไม่น้อยด้วยความสูง 182 ซม. อีกไม่นานเขาจะ
ก้าวสู่ความเป็นเด็กหนุ่ม พร้อมความท้าทายท่ีมากข้ึนในฐานะนักเทเบิลเทนนิส
มือหน่ึงของไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ด.ช.ญาณพงศ์ พนากิจกุล 
หรือ “น้องภูมิ” เพชรงามที่สมาคมเทเบิลเทนนิสหมายมั่นปั้นมือไว้ 
และก็ไม่ผิดหวัง เจ้าตัวฉายแสงแพรวพราวทำาผลงานระดับนานาชาติ
ได้ยอดเยี่ยม กวาดเหรียญรางวัลจนห้อยคอพร้อมกันไม่หวาดไม่ไหว
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้คว้าแชมป์รายการใหญ่ 2015 ITTF Junior & 
Cadet Hong Kong Open โดยโค่น คายามะ ยู ตัวเต็งชาวญี่ปุ่นได้สำาเร็จ

นอ้งภมูเิปน็ชาวกรุงเทพฯ โดยกำาเนดิ ศกึษาอยูท่ีโ่รงเรยีนอสัสมัชญั ชอบเลน่ฟตุบอล
กับเพื่อนๆ เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไป จนอายุ 9 ขวบ มีโอกาสเรียนปิงปองในหลักสูตรชั้น 
ป.3 กร็ูส้กึตดิใจอย่างมาก และหนัมาเอาดดีา้นนีอ้ยา่งจรงิจัง เขาใชเ้วลาแค ่1 ปี ควา้แชมป์
ประเทศไทยและแชมป์แรกให้ตัวเองในรายการ Set All Thailand เซอร์กิต รุ่นอายุไม่เกิน 
10 ปี จากนั้นไต่เต้าสู่สมาคมเทเบิลเทนนิส ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนไทยไปแข่งขัน 2013 
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น้องไหมเป็นชาวสิงห์บุรี บ้านอยู่
อ.เมือง ครอบครัวเปิดร้านอาหารชื่อ 
“รำาพงึ” ขายสารพดัเมนปูลาน้ำาจดืเลศิรส
ที่โด่งดังของจังหวัด ทางครอบครัวช่วย
สนับสนุนน้องไหมอย่างเต็มที่ คุณพ่อเอง
ก็เคยเป็นนักกีฬาเทนนิสมาก่อน สอนให้
ลูกสาวจับแร็กเก็ตตั้งแต่ 4 ขวบจนเธอ
หลงรักกีฬาชนิดนี้และเริ่มฝึกซ้อมอย่าง
จริงจัง น้องไหมลงแข่งรายการแรกคือ
สิงห์-โยเน็กซ์ ตอน 6 ขวบ แม้จะยังไม่
เข้ารอบลึกนัก แต่อีก 2 ปีต่อมา หลังจาก
ค่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเริ่มมี
ความมั่นใจมากขึ้น เธอก็สามารถคว้า
แชมป์ประเทศไทยมาครองได้เป็นแชมป์
แรก ขึ้นแท่นดาวรุ่งจูเนียร์น่าจับตามอง 
และ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ก็ไม่ปล่อยให้

สาวนอ้ยคนนี้หลุดมือ เรียกหาโปรไฟล์มา
พิจารณาก่อนจะอ้าแขนต้อนรับเธอเข้าสู่
บ้านสิงห์ด้วยความยินดี 

น้องไหมกำาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งช่วย
ซัพพอร์ตให้เธอแบ่งเวลาฝึกซ้อมและ
การเรียนได้สะดวกขึ้น โดยให้ส่งงาน
หรือการบ้านทางอินเตอร์เน็ต เพราะตัว
ของน้องอยู่ท่ีกรุงเทพฯ เมืองทองธานี 
ใกล้สนามซ้อม อยู่กับพี่สาวคือน้องฝ้าย 
(นภารัชต์ สว่างแก้ว) ซึ่งเป็นนักเทนนิส
เช่นกัน หนึ่งวันของน้องไหม เธอต้อง
ตื่นแต่เช้าเพื่อซ้อม 2-3 ชั่วโมง ตกบ่ายก็
ตอ้งเขา้ฟติเนสหรอืวา่ยน้ำาเสรมิกำาลงักาย 
สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้น้องไหมเป็นเด็ก
อดทน ขยนั มวีนิยั รุน่พีใ่นวงการตา่งเอน็ดู

และเรียกเธอว่า “โนวัคน้อย” ด้วยความที่
น้องไหมชื่นชอบ โนวัค ยอโควิช นัก
เทนนิสนัมเบอร์วันของโลกในตอนนี้แบบ
เข้าเส้น เธอบอกว่าฟอร์มการเล่นและ
เส้นทางของโนวัคเป็นสิ่งท่ีเธออยากจะ
เดินรอยตาม

“ทำาให้เต็มที่ สู้ให้เต็มที่ ไม่ว่าจะแพ้
หรือชนะก็ไม่เป็นไร” เคล็ดลับทำาสมาธิ
ทุกครั้งก่อนการแข่งขันของน้องไหมที่
ช่วยผ่อนคลายความกังวลและทำาให้เธอ
เล่นได้อย่างเต็มท่ี แม้แต่กองเชียร์ของ
ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ทำาให้เธอตื่นเต้นจน
ประสบความสำาเรจ็ในหลายๆ สนาม และ
เธอก็ยังคงเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมใน
แมตช์เยาวชนโลกเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็น
มืออาชีพต่อไป

มนัญชญา สว่างแก้ว (13 ปี)
สิงห์เทนนิสเจ้าสนามรุ่นเยาว์

ช่วงน้ีวงการเทนนิสไทยกำาเนิด
ดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่ าจับตามอง
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “น้องไหม” 
ด.ญ.มนญัชญา สวา่งแกว้ ทีแ่มอ้ายุ
เพียง 13 ปี แต่ฉายประกายเจิดจรัส 
หนทางสู่มืออาชีพไม่ไกลเกินเอื้อม 
ตอนนี้น้องไหมขึ้นแท่นนักเทนนิส
เยาวชนไทยอนัดบัหนึง่รุน่หญงิเดีย่ว
อายไุมเ่กนิ 14 ป ีมผีลงานโดดเดน่ใน
เวทีการแข่งขันนานาชาติรุ่นเยาวชน 
ซ้ำ าชนะ เ ลิศการแข่งขันรายการ

Singha Grand Slam Experience
U-14 ได้สิทธิ์ ไปเข้าค่ายเก็บตัวที่
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ
สะสมประสบการณ์และชมการแข่ง
เทนนิสแกรนด์สแลมของนักเทนนิส
ระดับโลก
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เรื่อง: สรวิช ภิรมย์ภักดี

อาคารโรงต้มเบียร์ตั้งเด่นสง่าอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยามาครบ 47 ปี

ในปีนี้ หากมองทะลุกระจกเข้าไปจะเห็นเงาของหม้อต้มทองแดง 4 หม้อ

ทีห่าพบไดย้ากแลว้ในโรงเบยีรท์ีส่รา้งใหมส่มยันี ้บานกระจกทีเ่คยลํา้ยคุ

ในสมัยนั้นถูกปิดมิดชิดมานานหลังจากที่บริษัทได้ย้ายฐานการผลิต

ออกไปนอกเขตเมอืงตัง้แตป่ ี2544 ดา้นในหอ้งตม้กไ็มม่คีนเดนิไปเดนิมา

เหมอืนแต่ก่อน ดเูงียบเหงาผดิตา ปลอ่ยใหฝุ้น่เกาะหมอ้ตม้ สลีอกตาม

เพดานในห้องต่างๆ รวมถึงห้องหมักเบียร์ พื้นเริ่มบวมเพราะอุณหภูมิ

ภายในไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนครั้งที่โรงงานยังทําหน้าที่ผลิตเบียร์

ประจําวันอยู่

แต่อีกไม่นาน พื้นที่แห่งนี้จะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่อีกครั้ง 

ในหน้าที่ใหม่ ในนามของ “พิพิธภัณฑ์สิงห์” หรือ Singha Museum 

เพือ่บอกเลา่ประวตัคิวามเปน็มาของ บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั 

และพระยาภิรมย์ภักดี ท่านผู้ก่อตั้ง จุดเริ่มต้นใหม่ของอาคารหม้อต้ม

ปี 2511 ซึ่งเป็นอาคารที่ 2 ที่สร้างต่อเติมจากอาคารแรกเมื่อปี 2476 

แห่งนี้ จะเป็นเสมือนบทนําของการพิพิธภัณฑ์ของบริษัท และมีกําหนด

ที่จะเสริมต่อไปเรื่อยๆ

พิพิธภัณฑ์สิงห์
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ความคิดที่จะจัดทำาพิพิธภัณฑ์ของบริษัทมีมานานแล้ว 

มีโครงการจะทำาใหญ่ตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีก่อน แต่ด้วยงบประมาณ

ที่สูงมากบวกกับต้องใช้สอยพื้นที่เป็นจำานวนมาก ขณะที่บริษัทเอง

ต้องลงทุนกับโรงเบียร์ใหม่ ท้ังขยายกิจการในด้านอื่นๆ และยังต้อง

ใช้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีสามเสนอยู่ จึงได้พักโครงการน้ันไปก่อน การฟ้ืน

โครงการกลับมาในครั้งนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแบบค่อยเป็น

ค่อยไป เลือกใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน บวกกับจัดสรร

งบประมาณอย่างจำากัดต่อปี ซึ่งดีกว่า เพราะได้มีการวางแผน

ล่วงหน้าเป็นลำาดับโดยเฉพาะเรื่องพ้ืนท่ีใช้สอยในปัจจุบันที่มีความ

จำากัดมากข้ึน และก็ได้สนองคำาถามของผู้ท่ีมาเยือนบริษัทหลายคน

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างถามกันว่า “บริษัทมีพิพิธภัณฑ์

หรือไม่ เพราะมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่น่าสนใจ ทำาไมถึงไม่มี 

น่าจะมีนะ หากมีอะไรบอกเล่าบ้าง ผู้คนก็จะสามารถเรียนรู้ถึง

ความเป็นมาของบริษัทได้ และคนจะได้ไม่ลืมไง” ล้วนเป็นคำาพูด

จริงๆ ทั้งนั้นที่หลายคนได้เอ่ยถามและผู้เขียนได้พบเจอด้วยตัวเอง

โครงการพิพิธภัณฑ์นี้เริ่มออกแบบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว 

และเริ่มกั้นรั้วรอบพื้นที่ตั้งแต่ต้นปีนี้ ตอนแรกมีกำาหนดเปิดอย่าง

ไม่เป็นทางการในเดือนสิงหาคม มีแผนทีจ่ะค่อยๆ ปรับการจัดแสดง

ให้ลงตัวภายใน 2 เดือนหลังจากน้ัน แต่ก็ต้องมาพบกับความล่าช้า

ในเร่ืองต่างๆ เร่ิมด้วยการเจาะเสาเข็มเพือ่ทำาฐานสำาหรับทางเข้าใหม่

ที่ใช้เวลามากกว่ากำาหนดเพราะพ้ืนคอนกรีตมีความหนากว่าที่ทาง

ผู้รับเหมาคาด ซึ่งจริงแล้วเป็นปกติสำาหรับการก่อสร้างในสมัยก่อน

ที่จะปูฐานให้แน่นกว่าสมัยนี้ นอกจากนี้กระจกรอบด้านที่ชั้น 2 

ห้องหม้อต้มก็มีความขุ่นและมีรอยร้าวในบางจุด ต้องเปลี่ยนใหม่

อีกทั้งบานกระจกก็เลื่อนไม่ได้แล้วหลังจากปิดตายมาเกือบ 15 ปี 

ต้องทำาการซ่อมแซมครั้งใหญ่ นอกจากนี้ตู้โชว์ต่างๆ ก็ต้องสั่งทำา

พิเศษ โดยส่วนประกอบบางชิ้น เช่น กระจก ใช้เวลาประดิษฐ์

มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ และอีกหลายๆ เรื่องทั้งเล็กและใหญ่ พอมา  

ผนวกกันแล้วทำาให้พิพิธภัณฑ์ต้องเลื่อนการเปิดออกไปประมาณ

2 เดือน คาดว่าจะเสร็จสิ้นและเปิดได้อย่างไม่เป็นทางการในช่วง

ปลายปีนี้ ตามที่บริษัทผู้ดูแลโครงการได้ให้คำามั่นสัญญาไว้ ทาง

สิงห์ แมกกาซีน ก็ได้คาดว่าจะออกฉบับนี้ให้ทันการเปิด เพื่อจะได้

เป็นเสมือนไกด์นำาทัวร์ไปในตัว ซึ่งก็ยังคงไว้เหมือนเดิม แต่เปลี่ยน

เป็นการนำาท่านผู้อ่านมารู้จักกันก่อนว่าจะพบอะไรบ้างภายใน

พิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะได้ไปเดินชมกันจริงๆ

บริษัทมีพิพิธภัณฑ์หรือไม่ เพราะมีประวัติศาสตร์

ยาวนานที่น่าสนใจ ทำาไมถึงไม่มี น่าจะมีนะ หากมี

อะไรบอกเล่าบ้าง ผู้คนก็จะสามารถเรียนรู้ถึง

ความเป็นมาของบริษัทได้ และคนจะได้ไม่ลืมไง

“ “

ภาพจำาลอง 3 มิติหน้าตึกพิพิธภัณฑ์

ภาพจำาลอง 3 มิติแสดงบริเวณด้านในพิพิธภัณฑ์
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ประวัติ 

“อาคารหม้อต้ม 2” สร้างเสร็จเมื่อปี 2511 บนเนื้อที่เดิม

ขนาด 9 ไร่ ที่ด้านหน้าติดแม่นํ้าเจ้าพระยา แต่ด้านหลังยังไม่ติด

ถนนสามเสนอย่างที่เห็นในปัจจุบัน มีที่ดินกั้นอยู่ ต้องอาศัยทาง

เข้าออกผ่านวัดจันทรสโมสร แต่ในปีเดียวกันนั้นก็ได้เจรจาขยาย

พื้นที่ไปถึงถนนสามเสนได้สําเร็จ แต่ต้องใช้เวลาอีกปีกว่าจึงใช้ที่ดิน

ได้ทั้งหมด เนื่องจากต้องรอเวลาผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายออกไปก่อน

นอกจากนี้ พื้นที่ด้านข้างก็เป็นที่ของทหาร แต่ถัดไปจากนั้นทาง

บริษัทได้ซื้อที่โรงสีเก่าอีกที่หนึ่งได้ เรียกว่าถัดจากที่ดินบริษัทก็เป็น

ที่ของทหาร และถัดไปจากนั้นก็เป็นโรงสีซึ่งต่อด้วยที่ของทหารอีก

ทางคุณวิทย์ และ คุณประจวบ ภิรมย์ภักดี จึงได้ไปเจรจากับ

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และจอมพล

ประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น เพื่อแลก

ที่ดินกัน โดยที่ที่ทางเราได้มาจะมีขนาดเล็กกว่าที่ที่ทางทหารได้ไป

ประกอบกับทางบุญรอดต้องสร้างบ้านพักทหารให้ด้วย ซึ่งทั้งคุณ

ประจวบและคุณวิทย์ก็ยินดี เพราะที่สุดแล้วบริษัทก็จะได้ที่ดินใหญ่

เป็นผืนเดียวกัน มีขนาด 57 ไร่กว่า (รวมที่เดิมด้วย) ในสว่นของ

อาคารหม้อต้มใหม่ สร้างขึ้นบริเวณสนามหน้าโรงงานเดิม และ

ด้านข้างข้ามคลองเล็กมา เพิ่มไซโลจาก Buehler ที่บําบัดนํ้าเสีย

จาก Hager-Elsaesser GmbH และที่เก็บแทงค์อะลูมิเนียมขนาด

ใหญ่ที่จุได้ถึง 83 แทงค์จาก Steinecker แต่ละแทงค์จุนํ้าเบียร์ได้

ถึง 600 เฮคโตลิตร (ตึกการตลาดริมนํ้าในปัจจุบัน) นอกจากนี้

ยังมีเครื่องทํานํ้าร้อนและศูนย์ควบคุมกลาง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนใช้

ระบบที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นเรียกว่าโรงเบียร์โรงนี้เป็นระดับ

แนวหน้าของโลกเลยทีเดียว และภายใน 2 ปีต่อมา เครื่องบรรจุ

เบียร์เครื่องใหม่จาก Enzinger ก็ติดตั้งเสร็จ ทําให้บุญรอดสามารถ

ผลิตเบียร์ได้ 30,000 ขวดต่อชั่วโมง

02
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อาคารนี้เดินเครื่องแบบไม่หยุดนิ่งมาเป็นเวลา 33 ปี ส่งกลิ่นหอม

ของดอกฮอบส์กระจายไปท่ัวพ้ืนท่ี ประกอบกับมีคนมากทำาให้มีชีวิตชีวา

คุณรัฐหาร ทิพย์มณฑา ที่ปรึกษาสายวิศวกรรม ที่ได้เริ่มงานตอนสร้าง

หม้อต้ม 2 นี้พอดี เล่าว่า “สมัยก่อนสนุกมาก งานหนักก็จริงเพราะต้อง

เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง แต่สนุกเหลือเกิน จำาได้ว่าทุกวันตอน 3 โมงเช้า

คุณประจวบและคุณวิทย์จะนัดกันมาเดินรอบโรงงาน ท่านดุกันทั้งคู่ 

แต่ดุแบบให้คำาสอนด้วยในเวลาเดียวกัน ต่อมาก็จะเป็นคุณวุฒาและคุณ

ปิยะที่เดินตรวจโรงงานคู่กัน” ฟังแล้วได้บรรยากาศเดิมๆ กลับมาทันที

อาคารทันสมัยแห่งนี้ยังได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนีเป็นพระองค์แรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512 เรียกได้

ว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของบริษัท พระองค์ท่านเสด็จฯ

บนหลังม้ามาจากกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ที่แยกสามเสน

กับถนนทหาร มีคุณวิทย์ คุณประจวบ และคุณจำานงค์ ภิรมย์ภักดี

เฝ้ารับเสด็จฯ และคุณประจวบถวายรายงาน ทรงเดินท่ัวพ้ืนท่ีและทรง

สนพระทัยขบวนการผลิตเบียร์เป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นไม่นานสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีก็ได้เสด็จ

เยี่ยมชมโรงเบียร์เช่นกัน ในเวลาต่อมาได้มีผู้มาเยี่ยมชมโรงงานอย่าง

ไม่ขาดสายเพราะอยากจะมาดูวิวัฒนาการที่ลำ้าสมัยที่สุดในตอนนั้น 

ส่วนใหญ่จะมีคุณสันติ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้นำาทัวร์เอง

การก่อสร้างโรงเบียร์แห่งที่ 2 (พิพิธภัณฑ์สิงห์ในปัจจุบัน) 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

บรรยากาศการผลิตเบียร์ในอดีต

คุณประจวบพาเดินชมโรงงานด้วยตนเอง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จทอดพระเนตร

โรงเบียร์ โดยมีคุณวิทย์และคุณประจวบเฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เสด็จเยี่ยมชมโรงเบียร์

แถวหลัง จากซ้ายไปขวา: 

คุณปิยะ ภิรมย์ภักดี 

คุณทิพย์รักษ์ สุขุม 

คุณประสม เศรษฐบุตร 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

คุณภควดี สุขุม

คุณจวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี 

คุณวาปี ภิรมย์ภักดี

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา: 

คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี 

ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำา 

คุณวิทย์ ภิรมย์ภักดี 

คุณประจวบ ภิรมย์ภักดี 

คุณจำานงค์ ภิรมย์ภักดี

01

02

03-04

05

06-07

08

07

08

06
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สิงห์มิวเซียม

ภาพจำาลอง 3 มิติแสดงจุดรับแขก

และจุดแสดงเครื่องบรรจุเบียร์โบราณ 

ก่อนเข้าส่วน Theater สำาหรับชม

วีดีทัศน์แสดงความเป็นมาบริษัท

ภาพพื้นที่จุดรับแขก และ Theater 

ก่อนจัดทำาพิพิธภัณฑ์

01

02

01

02

ทางเข้าใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมทั้งสายตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย

ผสมผสานอาคารต่างยุคให้เข้ากันและเชื่อมทางเข้าเดิมกับโถงอเนกประสงค์ใหม่ที่เคยเป็น

จุดจอดรถขนกากข้าวมอลต์เดิม เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับจุดรับแขกและจุดแสดงเครื่องบรรจุ

เบียร์โบราณ ตรงเข้าไปด้านในจะพบกับที่นั่งเป็นขั้นบันไดเรียบง่าย จัดให้ชมวีดีทัศน์สั้นๆ 

สรุปความเป็นมาของบริษัทเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงประวัติก่อนเข้าไปเดินชมพิพิธภัณฑ์
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ผ่านประตูเข้าตึกเดิมจะเป็นพื้นที่สรุปประวัติบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2472 ที่รัฐบาลจะสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นจุดเริ่มต้น

ที่พระยาภิรมย์ภักดีคิดหาธุรกิจใหม่จากธุรกิจเรือเมล์ที่ทำาอยู่เดิมเพราะ

การสร้างสะพานจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือเมล์อย่างแน่นอน ผังแสดง

รายละเอียดบันทึกเหตุการณ์สำาคัญของบริษัทบอกเล่าตามกาลเวลา

จากวันแรกถึงปัจจุบันแสดงเบียร์ยี่ห้อต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปิด

โรงเบียร์ใหม่และเหตุการณ์อื่นๆ ที่สำาคัญ

1
โซน 

ภาพจำาลอง 3 มิติ

พื้นที่โซน 1 ก่อนจัดทำาพิพิธภัณฑ์

เริ่มเดินชมพิพิธภัณฑ์

ชมวีดีทัศน์ประวัติบริษัท

เดินตามกาลเวลากับสิงห์

THEATER

 TIMELINE 

DISPLAY WALL

DI
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LA
Y 

 W
AL

L

DI
SP

LA
Y 
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AL

L

COUNTER 
BAR

RECEPTION

SOUVENIR 
SHOP

EXIT

 ZONE 1

1

1

2

2

START
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ด
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2
โซน 

โซนนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน

จัดแสดงในตู้พิเศษให้ผู้ชมได้มีโอกาส

เดินในบรรยากาศของห้องต้มเก่า มีคำา

อธิบายหม้อต้มต่างๆ ให้เห็นชัดว่าอยู่ใน

ขั้นตอนใดของการผลิตเบียร์ จุดแรกที่จะ

พบคือ “ก้าวแรก” จัดแสดงภาพตั้งแต่

ตอนก่อสร้างโรงเบียร์ ตามด้วย “พระมหา

กรุณาธิคุณ” ท่ีทางบริษัทได้รับ ตั้งแต่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นต้นมา จัดแสดงรูปภาพและสิ่งของ

พระราชทาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

พระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนถัดไปจะเป็น

“ประมวลภาพบรรยากาศในยุคก่อตั้ง

โรงเบียร์” แสดงภาพทั่วไปของโรงเบียร์

ในสมัยแรกบนเนื้อที่ 9 ไร่ และรูปภาพ

พนักงาน ต่อด้วย “การผลิตที่ไม่หยุดนิ่ง”

แสดงภาพโรงเบียร์ต่างๆ ของบริษัท ต้ังแต่

ที่สามเสนถึงโรงเบียร์ล่าสุดที่บางเลน 

จากนั้นผู้ที่มาชมจะได้เรียนรู้ขั้นตอน

การผลิตเบียร์ด้วยจอทัชสกรีน

ต้นกำ�เนิดเบียร์ไทยรสเยี่ยม

ภาพจำาลอง 3 มิติ

ภาพจำาลอง 3 มิติแสดงส่วน INTER-ACTIVE

พื้นที่โซน 2 ก่อนจัดทำ�พิพิธภัณฑ์
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INTER-ACTIVE

BREWING ZONE
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ตัวอย่างโมเดลตึกบริษัทบุญรอด

ในอดีตที่จัดแสดงในโซนนี้

 ZONE 2

3
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3
โซน 

จัดแสดงประวัติของท่าน

ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์แห่งแรกของไทย

บอกเล่าชีวิตของท่านตั้งแต่เด็ก

จนโต การเล่าเรียนและการงาน

ท่ีได้ผ่านมาสร้างสมประสบการณ์

จัดแสดงภาพใบพระราชทาน

เหรียญตราและตำ าแหน่งยศ

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 6 รวมถึงจอทัชสกรีนเล่าเรื่อง

การเดินทางของท่านเจ้าคุณ

ที่ในสมัยนั้นไม่ได้ทำากันได้ง่ายๆ

เดินทางโดยเรือและใช้ เวลา

เป็นเดือน แต่ท่านก็ได้เดินทาง

มาค่อนโลกแล้ว

ประวัติพระยาภิรมย์ภักดี

 SHOW CASE

 S
H
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AS
E
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H
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E

 ZONE 3

DI
SP
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Y 

W
AL

L

พื้นที่โซน 3 ก่อนจัดทำ�พิพิธภัณฑ์

ขึ้นบันไดวน

ภ�พจำ�ลอง 3 มิติ แสดงโซน 3

4
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“ “

4
โซน 

หนุมานคาบศร

 SH
OW

 CASE

 ZONE 4

ป้ายปูนตราหนุมานคาบศรหลังซ่อมแซม

ขึ้นไปสู่ชั้น 3 ทางอยู่ระหว่าง

หม้อนํ้าร้อน จะมีการจําลองป้ายปูน

หนุมานคาบศรที่ยังอยู่เหนือขึ้นไป

บนผนังของโรงเบียร์แรกที่ได้รับการ

ซ่อมแซมอนุรักษ์แล้วบอกเล่าที่มา

ของตราบริษัท

พื้นที่โซน 4 ก่อนจัดทำาพิพิธภัณฑ์

แบบแปลนสะพานพุทธ

ความหมายของหนุมานคาบศร 

คืออะไร มาชมได้ที่โซนนี้

5
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5
โซน 

วกกลับไปที่พื้นที่หม้อต้มชั้น 3 

ระลึกถึงบุตรชายท้ังสามของพระยา

ภิรมย์ภักดีเป็นโอกาสที่จะมารู้จักกับ

คุณวิทย์ คุณประจวบ และคุณจำานงค์

ผู้ท่ีได้สานต่อตำานานของท่านเจ้าคุณ

ผู้พ่อให้ต่อมาจนถึงรุ่นหลานและเหลน

แสดงของส่วนตัวของท่านทั้งสาม 

ประกอบกับที่ มาของนามสกุล 

“ภิรมย์ภักดี”      

เสร็จแล้วเดินกลับลงไปที่โถง

อเนกประสงค์ใหม่ สามารถชมเครื่อง

บรรจุเบียร์ด้วยมือจากอดีตได้อย่าง

ลึกซึ้ง ก่อนที่จะชมของชำาร่วยเก่าแก่

และภาพโฆษณาของบริษัทตั้งแต่

ยุคต้นระหว่างทางไปร้านขายของ

ชำาร่วยด้านหลัง เล่นเกมและถ่ายรูป

เซลฟี่ สามารถสั่งอาหารทานเล่น

และดื่มเครื่องดื่มทั้งเย็นและร้อนได้

ก่อนกลับ หรือหากต้องการความรู้

เพิ่มเติมก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน 

e-library ผ่านตู้ kiosk ที่จัดไว้ให้

สืบสานตำานานเบียร์สิงห์

 ZONE 5

ภาพโซน 5 หลังทำาความสะอาดเตรียมพื้นที่

บุตรชายทั้งสามของพระยาภิรมย์ภักดี

 SHOW CASE

6
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หลังจากที่การปรับพื้นที่ของห้องต้มให้ เป็น

พิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ทางสำานักงานการพิพิธภัณฑ์ฯ จะ

ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนทดลองเปิดให้แก่พนักงาน

ของบริษัทเท่านั้นและปรับเปลี่ยนการแสดงสิ่งของ 

ทั้งนี้บริษัทยังคงไม่มีแผนเปิดพิพิธภัณฑ์สิงห์แก่

สาธารณชนในเร็ววัน เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทยังคง

ใช้เป็นสำานักงานทำากิจการอยู่ การดูแลความปลอดภัย

ของพนักงานและบริษัทยังคงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด  แต่ใน

อนาคตอันใกล้นี้มีแผนว่าจะเปิดแบบชนิดให้นัดเป็น

หมู่คณะเข้าชมได้ โดยทางสำานักงานการพิพิธภัณฑ์ฯ 

จะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป 

ทางสำานักงานการพิพิธภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ได้จัดทำา

ระบบ e-library สำาหรับชาวสิงห์ขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

และประวัติศาสตร์ทั่วไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สามารถค้นหา

ข้อมูลได้ เช่น หนังสือเก่ียวกับพระยาภิรมย์ภักดี และบุคคลอ่ืนๆ

หนังสือที่พระยาภิรมย์ภักดีเขียนเอง บทสัมภาษณ์ผู้บริหารใน

นิตยสารชั้นนำาทั้งของไทยและต่างประเทศ เพลงของบริษัทและ

บริษัทในเครือ โฆษณาเก่า รวมถึงโบรชัวร์และส่ือต่างๆ ของบริษัท

และอื่นๆ ด้วย คาดว่าจะมีจำานวนหนังสือเพิม่มากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ 

พนักงานของบริษัทสามารถเข้าไปดูได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

โดยผ่านระบบ LAN ของบริษัทที่ติดตั้งแล้วใช้รหัส e-mail เพื่อ

เข้าสู่ระบบได้ สามารถ Like และสร้าง favourite ของตนเองได้

ด้วย สำาหรับผู้ท่ีไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถเข้าระบบโดยผ่าน

kiosk ที่มอียู่แล้วที่โรงอาหารของทุกบริษัท โรงงาน และในจุดอ่ืนๆ

ท่ีหน่วยงาน IT ได้จัดให้ รวมถึงโถงอเนกประสงค์ในพิพิธภัณฑ์สิงห์

นอกจากนี้ e-library มีเป้าหมายที่จะจัดรวบรวมหนังสือพิมพ์

แจกในงานศพด้วย เพราะถือเป็นการบันทึกชีวประวัติของคนไทย

ที่ดียิ่ง แถมมีเรื่องราวที่น่าสนใจ รวมถึงหนังสือเก่าพิมพ์เสริม

ในเล่ม เป็นการให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อๆ ไปได้อย่างดี

หากมีผู้ใดสนใจนำาหนังสืองานศพมาให้ทางสำานักงานการ

พิพิธภัณฑ์ฯ จัดเก็บเป็นข้อมูลเสริมก็สามารถทำาได้ โดยนำามาให้

สแกนแล้วทางสำานักงานจะคืนหนังสือให้ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่

สมควรได้รับการเก็บและเผยแพร่ด้วย

ประกาศ

E-Library

ตัวอย่างหนังสือและเอกสารบางส่วนในระบบ e-library





เรื่อง: ศิกานต์

เบียร์หลากยี่ห้อที่หลายคนลิ้มรสล้วนมีต้นกำาเนิดแตกต่างกัน เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ในฉบับของตน 
ระคนสภาพสังคมของเมืองหรือประเทศผู้ ให้กำาเนิดเบียร์ยี่ห้อนั้นๆ ถ้ามีประวัติยาวนานและมีกำาลังที่จะ 
รวบรวมเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อตั้ง ก็จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังคงโครงสร้างและกลิ่นอายแต่หนหลัง

ให้เหล่าคอเบียร์และผู้สนใจได้มาเยี่ยมชม ลิ้มความดั้งเดิมเติมความรู้เกี่ยวกับเบียร์ยี่ห้อโปรด 
เป็นการช่วยเสริมอรรถรสและคุณค่าของการดื่มได้ดียิ่ง สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี ้

ว่าด้วยเรื่อง พิพิธภัณฑ์เบียร ์เป็นหลัก เลยขอพื้นที่พิเศษเพื่อแนะนำาพิพิธภัณฑ์เบียร ์
ยี่ห้อต่างๆ บนโลกสักเล็กน้อย เลือกเอาที่คิดว่าคนไทยน่าจะรู้จัก และมีลูกเล่นเรื่องราว 

ที่น่าสนใจมาเสนอกันพอเป็นน้ำาจิ้ม...

ความรู้ทั่วไป / พิพิธภัณฑ์เบียร์น่าสนใจ
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Museum of Yebisu Beer
พิพิธภัณฑ์เบียร์เอะบิสึ 
ย่านเอะบิสึ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ชมเรื่องราวตลอด 125 ปีของ เบียร์เอะบิสึ เบียร์ดั้งเดิมที่ปัจจุบันก็ยังติด 
1 ใน 10 เบียร์ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
นอกจากประวัติของเบียร์ ยังจะได้เห็นคอลเลคชันเก่าแก่ อาทิ ถังไม้ที่ใช้หมัก
เบียร์ในสมัยก่อน ภาพคนดังที่ชอบดื่มเบียร์ โปสเตอร์โฆษณาเบียร์แต่ละยุคสมัย 
รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มของชาวญี่ปุ่น ทัวร์เสร็จแล้วต้องไม่พลาดไฮไลท์ด้วยการ
ชิมเบียร์สดรสเฉพาะแบบเอะบิสึ จ่าย 500 เยนจะได้เบียร์ 2 แก้ว (ไลท์เบียร์กับ
ดาร์กเบียร์) พร้อมกับแกล้ม 1 ถุง ใครไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็มีซอฟต์ดริงค์ให้เลือก
ตามใจ เมื่อออกมาด้านนอกจะพบกับโซน The Yebisu Garden Place ที่เขา
เปรียบว่าเป็น “เพชรเม็ดงามของย่านเอะบิสึ” สวยงาม ได้บรรยากาศสไตล์ยุโรป 

Yebisu Garden Place, 4-20-1 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo TEL: 03-5423-7255

ความรู้ทั่วไป / พิพิธภัณฑ์เบียร์น่าสนใจ
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มีคำากล่าวว่า ถ้ามาซัปโปโรแล้วไม่ได้ดื่ม เบียร์ซัปโปโร
ก็เหมือนมาไม่ถึง อย่างนั้นถ้าดื่มเบียร์ซัปโปโรแล้วไม่มาดูถึงถิ่น
กำาเนิดก็คงไม่รู้ว่าเหตุใดเบียร์สัญชาติญี่ปุ่นยี่ห้อแรกนี้จึงได้รับ
ความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาคารพิพิธภัณฑ์สวยเด่นด้วยอิฐแดง
แบบคลาสสิก แบ่งเป็น 3 ชั้น ต้องขึ้นลิฟต์ไปชมชั้น 3 ก่อนเพื่อ
ดูประวัติความเป็นมาที่การตกแต่งจัดวางน่ารักน่าชม ไม่ได้เน้น

90 นาทีในการทัวร์บริษัท เอเชียแปซิฟิกบริวเวอร่ีส ์จำากัด
ผู้ผลิตและจำาหน่าย เบียร์ไทเกอร์ จะไม่ใช่ในรูปแบบการเท่ียว
พิพิธภัณฑ์ซะทีเดียว แต่เป็นการไปชมโรงเบียร์ท่ีเปิดมาต้ังแต่ปี 
ค.ศ. 1932 จัดตกแต่งอย่างโมเดิร์น ใช้เทคโนโลยีทำาให้ผู้ชม
มีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน ก้าวแรกที่มาจะพบกับห้องรับรอง
ที่ฟีลเหมือนโรงหนังบอกเล่าประวัติเบียร์ในสิงคโปร์ จากนั้น

ไปดูห้องกลั่นและกระบวนการผลิตเบียร์ขั้นต้น ต่อด้วยเซลฟี่
กับดิสเพลย์แพคเกจจิ้งในแต่ละยุคสมัย แค่ลอดดิสเพลย์ขวด
ไทเกอร์ยักษ์ลงไปก็จะเจอทันที แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือ “Tiger 
Tavern” ผับหรูคลาสสิกสไตล์อังกฤษ ทุกคนมีเวลา 45 นาที
สำาหรับด่ืมเบียร์สดในเครือบริษัทฯ ได้ไม่อ้ัน ท้ังไฮเนเก้น อันชอร์ 
กินเนสส์ บารอน เอบีซีสเตาต์ และแน่นอน ไทเกอร์

459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore
TEL: 6860-3005 

Sapporo Beer Museum
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
North 7 Jo 9 Chome 2-10, Higashi-ku, 
Sapporo, Hokkaido TEL: 0120-150-550 

Tiger Brewery Tour
พิพิธภัณฑ์เบียร์ ไทเกอร์
ประเทศสิงคโปร์

เทคโนโลยีในการนำาเสนอเท่าไรนัก จากนั้นลงมาชั้น 2 จะพบ
กับเครื่องมือการผลิตต่างๆ โปสเตอร์โฆษณา มีบาร์เบียร์ให้ชิม
สดๆ เล็กน้อย ถ้าอยากจะดื่มเต็มที่ต้องลงมาชั้น 1 เลือกซื้อตั๋ว
เครื่องดื่มจากตู้จำาหน่ายตั๋วอัตโนมัติแล้วนำาไปแลกเครื่องดื่มที่
เคาน์เตอร์ มีหลากเมนูหลายราคาให้เลือก ที่เด็ดสุดก็ต้องเบียร์
ฉลากดำาดาวสีเหลือง (Black Label) พระเอกสุดคูลของที่นี่ 
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Heineken Brewery 
Museum in Amsterdam
พิพิธภัณฑ์เบียร์ไฮเนเก้น 
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ถ้าพูดถึงชื่อ “ไฮเนเก้น” น้อยคนที่จะไม่รู้จัก ด้วยเป็นเบียร์เก่าแก่ระดับ
เวิลด์คลาสที่มีรสชาติเฉพาะจาก A-Yeast คอเบียร์ไม่น้อยจึงอยากจะมาเยือน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สักครั้ง ตัวพิพิธภัณฑ์ถูกดัดแปลงจากโรงเบียร์เดิมให้เป็นแหล่ง
ความรู้สำาหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละก้าวของเบียร์
ไฮเนเก้นได้อย่างมีลูกเล่น เน้นนำาเสนอแนวอาร์ตๆ ฟีลสนุก และอินเตอร์แอคทีฟ
ที่ทำาให้ผู้ชมมีกิจกรรม จากความที่เป็น “ธุรกิจครอบครัวเบียร์” เนื้อหาภายในจึง
แบ่งตาม Gen คือรุ่นคุณปู่ (ก่อตั้ง) รุ่นคุณพ่อ (พัฒนาการผลิต) และรุ่นลูก (ขยาย
ตลาดทั่วโลก) แต่ทีเด็ดอยู่ที่ห้องเธียร์เตอร์ระบบ 4DX ที่สมมติให้ผู้ชมเสมือนน้ำา
เบียร์ที่ผ่านกระบวนต่างๆ ก่อนปิดท้ายความประทับใจด้วยฟรีเบียร์สดไฮเนเก้น

Stadhouderskade 78, 1072 AE Amsterdam, 
Netherlands TEL: (+31) 20-523-9222
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Carlsberg Museum
พิพิธภัณฑ์เบียร์คาร์ลสเบิร์ก
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

โรงงานแรกสุดของ เบียร์คาร์ลสเบิร์ก ที่ย่านวัลบี กรุงโคเปนเฮเกน ปัจจุบัน 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเบียร์คาร์ลสเบิร์กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำานวนมาก
ให้มาเยือน เพื่อชมเส้นทางความสำาเร็จของบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก 
ความพิเศษของพิพิธภัณฑ์นี้คือมีห้องเก็บคอลเลคชันขวดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุด จำานวน
18,000 ขวด รวบรวมยี่ห้อเบียร์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกแบบยังไม่เปิดฝา ทำาให้
เห็นทรงขวดและฉลากต่างๆ ที่สวยงามเพลินตา รวมถึงมีทัวร์รถม้าคอยให้บริการ
เที่ยวละ 15 นาที พาทัวร์รอบๆ บริเวณพิิพิธภัณฑ์ เพลิดเพลินความงามของอาคาร
คาร์ลสเบิร์กที่อายุเกิน 1 ศตวรรษ จากนั้นไปชมกรรมวิธีผลิตเบียร์ เสร็จแล้วจะ
ไปนั่งจิบเบียร์เย็นฉ่ำาที่ห้องอาหารสุดหรู หรือเซลฟี่กับรถคลาสสิกสุดชิคที่โรงเก็บ
รถของพิพิธภัณฑ์ก็ได้ทั้งนั้น

Gamle Carlsberg Vej 11, 1799 København V, 
Denmark TEL: (+45) 33-27-12-82
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Weihenstephaner Brewery Tour
พิพิธภัณฑ์เบียร์ ไวเฮนสเตฟานเนอร์
เมืองฟรายซิง ประเทศเยอรมนี

Coors Brewery Tours

Alte Akademie 2, 85354 Freising, Germany
TEL: (+49) 8161-5360

พิพิธภัณฑ์เบียร์คัวร์ส
เมืองโกลเด้น รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี 1873 อดอล์ฟ คัวร์ส ชาวเยอรมัน ดั้นด้นมาเปิด
โรงเบียร์ใกล้ธารน้ำาใสใต้เทือกเขาร็อกกี้ ด้วย “น้ำาบริสุทธิ์” จาก 
เทือกเขานี้นำามาผลิตเบียร์คัวร์สได้อร่อยนัก ปัจจุบันที่นี่เป็น 
โรงเบียร์แบบ single-site ที่ใหญ่ที่สดุในโลก เปิดให้เข้าชม
กันฟรีๆ เริ่มจากรับตั๋วเข้าชมที่จุดจอดรถที่กำาหนด ตามด้วย
บริการรถบัสมุ่งหน้าสู่โรงเบียร์ ระหว่างทางคนขับจะเล่าประวัติ

ของเมืองโกลเด้นให้ฟังด้วย ไฮไลท์การทัวร์อยู่ที่กระบวนการ
กลั่น การต้ม การบรรจุ การขนส่ง และศิลปะของแพคเกจจิ้ง
ในทุกยุคสมัย แต่สิ่งที่ทุกคนรอคอยคือการชิมเบียร์คัวร์สสดๆ 
ได้โควต้าคนละ 3 แก้ว ซึ่งฟรีอีกเช่นกัน หรือถ้าใครอยากเสีย
เงินบ้าง ไปอุดหนุน souvenir shop ก็จะได้ของสวยๆ งามๆ 
กลับบ้านเป็นที่ระลึก

Ford St, Golden, CO 80401, United States
TEL: (+1) 303-277-2337

หากใครไปมิวนิกที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเบียรเ์ยอรมัน
ถ้ามีเวลาขอแนะนำาให้เลยไปฟรายซิงสักหน่อย เพราะคอเบียร์
ทั้งหลายไม่ควรพลาดเยี่ยมชม โรงเบียร์เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ ลำาพังตัวอาคารที่เป็นวิหารนักบวชสมัยยุโรปกลาง
ก็ดึงดูดมากพอให้ก้าวเข้าไปชมประวัติศาสตร์เบียร์ที่ยาวนาน
ตั้งแต่ ค.ศ. 768 แล้ว เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 พาร์ตหลัก 

คือ “To the Origin of Beer” ว่าด้วยการกำาเนิดเบียร์ของแคว้น
บาวาเรียจากเหล่านักบวชแห่งวิหารไวเฮนสเตฟาน ตามมาด้วย
“sacred territory” เกี่ยวกับศิลปะการผลิตเบียร์ที่แสดงให้เห็นว่า
เบ้ืองหลังกำาแพงประวัติศาสตร์ท่ียาวนานตลอดสหัสวรรษ ได้ซ่อน
เทคโนโลยีการผลิตเบียร์ที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ก่อนส่งท้ายด้วยการ
ไปชิม wheat beer รสเลิศ รับรองว่าไม่ผิดหวัง
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The Guinness 
Storehouse
พิพิธภัณฑ์เบียร์กินเนสส์
เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

ด้วยชื่อเสียงความสำาเร็จและความเป็นเบียร์ดำาสายแข็งต้นตำารับจากไอริช
โรงเบียร์กินเนสส์จึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว “ต้องมา” ของเมืองดับลิน เพื่อมา
สัมผัสประสบการณ์ความแรงของเบียร์ถึงถิ่นกำาเนิด  การเที่ยวจะเป็นแบบเที่ยวชม
ด้วยตัวเอง แต่เพราะสโตร์เฮาส์ที่นี่มีถึง 7 ชั้น (จำาลองเสมือนแก้วไพนท์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก) ตอนเริ่มจึงมีเจ้าหน้าที่ไกด์ให้คร่าวๆ เกี่ยวกับประวัติเบียร์ตั้งแต่ปี 1759
จากน้ันก็ลุยเดี่ยว มีแผนที่บอกว่าแต่ละช้ันจัดแสดงอะไร นอกจากไทม์ไลน์เร่ืองราว
ที่น่าสนใจ ยังมีโรงเรียนสอนริน เบียร์กินเนสส์ โดยเฉพาะ เรียนจบแล้วจะได้
ประกาศนียบัตรด้วย แต่จะให้การทัวร์สมบูรณ์ต้องขึ้นมาที่ “กราวิตี้บาร์” ห้องที่
ให้จิบเบียร์พร้อมชมทิวทัศน์ของเมืองดับลินได้ 360 องศา บอกได้เลยว่าฟินสุดๆ

St James’s Gate, Dublin 8, Ireland
TEL: (+353) 1-408-4800

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.sapporoholdings.jp/english/guide/yebisu
www.loongjam.com/sapporo-beer-museum

www.tigerbrewerytour.com.sg
www.virtualtourist.com/travel/Europe/Netherlands
www.visitcarlsberg.com

weihenstephaner.de/en
www.guinness-storehouse.com/en
visitgolden.com/coors-brewery-beer-tours
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บริษัทเบียร์ที่มี

ยอดขายสูงสุด

ของเยอรมนี

เรื่อง: ศิกานต์
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ไม่มีชาวเยอรมันคนไหนไม่รู้จักเบียร์ย่ีห้อเอทินเจอร์ เพราะเป็นเบียร์ท่ีขาย
ดีที่สุดในประเทศเยอรมนี และน่าจะเป็นเบียร์ที่ถูกท่ีสุดด้วย แม้เจ้าของบริษัท
เคยกล่าวว่า “ไม่มีเบียร์ถูกในโลกนี้ แต่เอทินเจอร์ถือเป็นเบียร์ที่คนทั่วไปยอมรับ” 
ยอมรับในเรื่องของราคาอันย่อมเยาที่สุด ยอมรับในเรื่องของดีไซน์ที่มาในขวดที่
สวยงาม ยอมรับในรสชาติ และความสูงของแอลกอฮอล์ด้วย จึงไม่น่าสงสัยว่า
ทำาไมเบียร์ยี่ห้อนี้ถึงได้ขายดิบขายดีนัก

โรงเบียร์เล็กๆ ที่หรูหราของเจ้าชาย ณ เมืองเอทินเจน ท่ามกลางศิลปะ
แบบบาโรก ในเขตของชาวสวาเบียแห่งรัฐไบเอิร์น (แคว้นบาวาเรีย) ทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐเยอรมนี ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มทำาการกลั่นเบียร์มาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1333 หรือเมื่อ 682 ปีก่อน อยู่มาอย่างยาวนาน คงการกลั่นเบียร์
ให้กับชาวเมืองมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 1956 ครอบครัวโคลมาร์ (Kollmar)
นำาโดย นายอ็อตโต โคลมาร์ ได้มารับซื้อไป และเปลี่ยนชื่อเป็น Oettinger 
Brewery เริ่มวาดอนาคตใหม่ให้กับโรงเบียร์แห่งนี้ โดย นายกุนเธอร์ โคลมาร์ 
วัย 19 ปี บุตรชายของนายอ็อตโต ได้เข้ามาช่วยดำาเนินการด้วย 

ในช่วงแรก โรงเบียร์มีพนักงาน 8 คน ทำาการผลิตได้เพียง 5,000 เฮกโตลิตร
ต่อปี สองพ่อลูกพยายามที่จะขยายตลาดออกไปนอกเมือง แต่ไม่ได้ทำาการ
โฆษณาใดๆ เพราะไม่มีเงินและยังอยากท่ีจะคงราคาตำ่าไว้ จึงออกไปขายและ
ส่งสินค้าเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอีกทอดหนึ่ง ทำาให้สามารถคงราคาที่
ถูกไว้ได้ กุนเธอร์ โคลมาร์ ได้ขยายกิจการต่อจากพ่อของเขา คงวิธีการขาย
แบบเดิมตามท่ีเคยปฏิบัติกันมาตลอดจนยอดขายเบียร์เพ่ิมขึ้นเป็นลำาดับ และ
ภายหลังกลยุทธ์การขายนี้ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเบียร์เอทินเจอร์

เมืองเอทินเจนในอดีต 

นายกุนเธอร์ โคลมาร์

โรงงานเอทินเจอร์

ที่รองแก้วยุคต่างๆ
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ช่วงปี 1970 ธุรกิจร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่โรงเบียร์อื่นๆ ใช้วิธีโปรโมทสินค้าผ่านโฆษณาทาง
โทรทัศน์และปรินต์แอดต่างๆ เพื่อให้คนจดจำาแบรนด์ของตน
กุนเธอร์ได้ดำาเนินนโยบายที่ต่างออกไป เวลานั้น เอทินเจอร์
แทบจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่ได้เทงบประมาณ
ไปกับการโฆษณา และไม่เสียเปอร์เซ็นต์ให้กับพ่อค้าคนกลาง 
หากแต่เน้นไปที่ช่องทางขนส่งและจัดจำาหน่าย พุ่งเป้าการขายสู่
ผูบ้รโิภคผูค้ำานงึถึงราคาเปน็หลกั กนุเธอรล์งทนุไปกบั “ขบวนรถ
บรรทุกเอทินเจอร”์ เปน็รถบรรทกุสฟีา้ทีข่นลงัเบยีรส์ฟีา้โดยคนขบั
ที่สวมชุดฟอร์มสีฟ้า ส่งออกมาวิ่งขวักไขว่บนท้องถนน เป็นที่
คุน้ตาของสาธารณชน สง่ตรงเบยีรเ์อทนิเจอรจ์ากโรงงานสูร่า้นคา้
และไร่นาของประชาชน ทั้งเพิ่มส่วนลดและโปรโมชั่นให้กับตาม
ร้านค้าด้วย เบียร์เอทินเจอร์จึงขึ้นไปอยู่บนเชลฟ์ตามซูเปอร์
มาร์เก็ตและปั๊มนำ้ามันแบบที่แทบจะไม่มีร้านไหนไม่มีวางขาย

จากกลยทุธท์ีเ่ริม่ดว้ยการเซฟเงนิทนุจำานวนมหาศาล ทำาให้
เอทินเจอร์ยังคงขายสินค้าได้ในราคาย่อมเยา รถบรรทุกสีฟ้าที่
ขนส่งเบียร์ออกไป บรรทุกสินค้าที่เหลือกลับมาแค่ประมาณ 1% 
โรงเบียร์เอทินเจอร์จึงต้องทำางานตลอด 365 วันต่อปี ไม่มีหยุด
การผลติสกัวนัเพือ่ใหท้นัตอ่ความตอ้งการของตลาด นบัเป็นกา้ว
สำาคญัทีพ่าใหเ้อทนิเจอรเ์ปน็แบรนดเ์บยีรท์ีข่ายดทีีส่ดุในเยอรมนี
อยูใ่นทกุวันนี ้ถือว่าประสบความสำาเรจ็จากวสัิยทศันอั์นแตกตา่ง
และกล้าที่จะลงมือทำาของผู้บริหารอย่าง กุนเธอร์ โคลมาร์

“ราคาของเราคือการโฆษณา” กุนเธอร์อธิบายกลยุทธ์

ของเขา และก็เป็นเช่นนั้น ชาวเยอรมันจดจำาเอทินเจอร์ในฐานะ
เบยีรร์าคาประหยดัทีห่าไดง้า่ยมาก แมจ้ะมคีนมากมายประเมนิวา่
ของถูกมักเป็นของไม่มีคุณภาพ แต่กุนเธอร์เคยให้ความเห็นกับ
เรื่องนี้ว่า ทุกอย่างเป็นเรื่องของการตลาด อะไรที่ทำาออกมาเพื่อ
ขายตลาดลา่งมกัจะถกูเรยีกทนัทวีา่ “ของถกู” เบยีรเ์อทนิเจอร์ก็
เชน่กนั บางคนอาจจะคดิวา่มนัไมห่ร ูและมองเสมอืนนำา้ลา้งจาน 
แตค่วามจรงิกค็อื ผูบ้รโิภคจำานวนมากดืม่เอทนิเจอร ์จนขึน้แทน่
เบียรท่ี์ขายดท่ีีสดุในเยอรมนตีัง้แตปี่ 2004 ท้ังท่ีไมค่อ่ยไดว้างขาย
บนผับหรือร้านอาหารเลิศหรู เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า เบียร์
เอทินเจอรไ์ดร้บัการยอมรบัท้ังเรือ่งของราคาและรสชาตมิากกวา่
ภาพลักษณ์ความหรูของเบียร์

ในช่วงปลายยุค 1980 เดิร์ก โคลมาร์ ลูกชายของกุนเธอร์
กำาลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิก วิทยาเขต
ไวเฮนสเตฟาน สาขาเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารปรงุเบยีรแ์ละเครือ่งดืม่
ครอบครัวอยากจะให้เดิร์กสานต่อความสำาเร็จธุรกิจโรงเบียร์ 
หากแต่เดิร์กเองได้ก้าวเท้าเข้าไปในบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่ของ
อเมริกา Anheuser-Busch แล้วข้างหนึ่ง ด้วยความที่อยากจะ
นำาเทคโนโลยีที่รำ่าเรียนไปใช้ และความที่อยากจะหนี เขามองว่า
ระบบการทำางานของครอบครัวท่ีไม่มีคนอื่นรู้ด้วยเลยว่าต้องทำา
ยังไง จะไม่ทำาให้ทุกอย่างไปได้สวยนัก แต่ตอนที่เขาเรียนจบ
ออกมาในปี 1991 เยอรมนีตะวันออกได้ล่มสลาย และร้านค้า
ปลกีทีว่างขายเบยีรเ์อทนิเจอรข์ยายตวัออกไป ครอบครวัโคลมาร์
มองหาโรงเบยีรใ์หมเ่พือ่ขยายกำาลงัการผลติ เดริก์ถกูใจโรงเบยีร์

นายเดิร์ก โคลมาร์

ภาพวาดแผนที่แสดงการส่งตรงเบียร์

เอทินเจอร์ถึงประชาชนทั่วประเทศ

โรงงานเอทินเจอร์ในปัจจุบัน

ขบวนรถบรรทุกเอทินเจอร์

อินกริด โคลมาร์ ภรรยาของกุนเธอร์

ผลิตภัณฑ์บางส่วนของเอทินเจอร์

ในปัจจุบัน
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VEB Brauerei Gotha ที่เมืองโกธา แคว้นทูรินเจีย ซึ่งเปลี่ยน
เจ้าของมาแล้วหลายราย เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ เหมาะสำาหรับ
รองรับกำาลังการผลิต คลังสินค้า และกองทัพรถบรรทุก เดิร์ก
อยากจะเริ่มต้นที่โรงเบียร์แห่งนี้จึงตัดสินใจไม่ไปทำางานกับ 
Anheuser-Busch และช่วยพ่อของเขาบริหารกิจการในปี 1993 
เขายกเครื่องโรงเบียร์ที่รับซื้อมาใหม่ สร้างระบบสุขอนามัย 
วางกฎระเบียบสำาหรับพนักงาน การเลือกซื้อสินค้าวัตถุดิบให้
ได้มาตรฐาน และเปิดตัวโรงเบียร์ด้วยกำาลังการผลิต 400,000 
เฮกโตลิตรต่อปี พนักงาน 400 คน จนในปี 2012 โรงเบียร์แห่งนี้
ก็ทำาการผลิตได้ถึง 2.1 ล้านเฮกโตลิตรต่อปี 

แม้จะยังคงแนวทางหลักที่พ่อสร้างไว้ แต่เดิร์กก็มีแนวคิด
และวิธีการอันเกิดผลสำาเร็จในแบบของเขา เดิร์กมองว่าบริษัท
มีเรื่องราวมากมายที่น่าจะเอามาบอกต่อ จึงเริ่มใช้งบประมาณ
ทางการตลาดให้มีลูกเล่นมากขึ้น ช่วง 2 ทศวรรษที่เขาบริหาร
ร่วมกับพ่อ บริษัทแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เบียร์ออกเป็นหลากหลาย
ชนิด อาทิ Hefeweizen, export, dark wheat beer รวมถึง
ซอฟต์ดริงค์หลากรสอีก 10 ชนิด รวมแล้วมีผลิตภัณฑ์ร่วม 25 
ชนิด ออกขายทั่วประเทศในราคาประหยัด บางชนิดผลิตเฉพาะ
ฤดูกาลเท่านั้น กิจการได้ขยายตัวออกไป มีโรงเบียร์ใหญ่ของ
เอทินเจอร์ผุดขึ้นอีกที่มึนเช่นกลัดบัคและบรันชไวก์ 

ในป ี2011 โรงเบยีรเ์อทนิเจอรม์พีนกังาน 1,100 คน ทำาการ
ผลิตได้ 6.21 ล้านเฮกโตลิตรต่อปี ทุกวันนี้ขนส่งวันละประมาณ 
6 ล้านขวด กลายเป็นโรงเบียร์ที่มีกำาลังการผลิตมากอันดับต้น
ของประเทศ แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีภาพลักษณ์ไม่เข้ากับ
ความเป็น “Bavarian Beer” ที่มีรากฐานวัฒนธรรมอันยาวนาน 
แต่โคลมาร์ก็ยังยึดมั่นในแนวทางของตัวเอง และไม่ได้เข้าเป็น
สมาชิกของสหภาพ Bavarian Brewers Federation ที่มีสมาชิก

ร่วม 600 โรงเบียร์ (และใช้คำา Bavarian Beer มาโฆษณาได้
เต็มปากเต็มคำา) เพราะไม่อยากเปลี่ยนนโยบายการบริหารไป
ตามที่สหภาพกำาหนด โดยเฉพาะเรื่องของราคาที่อยากจะคง
ไว้ให้ประหยัดเหมือนเดิม แต่เบียร์เอทินเจอร์เองก็ผลิตขึ้นตาม
กฎหมาย Bavarian Beer purity law of 1516 ที่ว่าด้วยคุณภาพ
การผลิตเบียร์เช่นเดียวกับ Bavarian Beer ยี่ห้ออื่นๆ  

ความสำาเรจ็ของธรุกจิในภาพรวมทีม่มีายาวนานกำาลงัไปไดด้ี
กม็ขีา่วรา้ยเกดิขึน้กบัครอบครวัโคลมาร ์จากการสญูเสยี กนุเธอร์
โคลมาร์ ในวัย 75 ปี (1937-2013) ด้วยโรคมะเร็ง ทำาให้เดิร์ก 
โคลมาร ์รบัภาระหวัเรอืใหญข่องครอบครวัและธรุกจิ มสีทิธิอ์อก
เสียงในบริษัท 80% แต่ผ่านไปแค่ปีเดียว เดิร์กก็ตามพ่อของเขา
ไปด้วยวัยเพียง 50 ปี (1964-2014) จากอาการหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน ทิ้งความเศร้าเสียใจและช่องว่างในการสืบต่อการ
บริหารงานโดยครอบครัว ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเกิน 50% ในบริษัทจึง
เป็น อินกริด โคลมาร์ ภรรยาของกุนเธอร์ แม่ของเดิร์ก และ 
เพีย โคลมาร์ น้องสาวของเดิร์ก ที่เหลือจะเป็นส่วนของลูกชาย
เดิร์ก 2 คน ที่ยังอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่

โรงเบียร์เอทินเจอร์ที่ไม่มีกุนเธอร์และเดิร์ก ได้ถ่ายเท
การบริหารงานไปสู่ผู้อื่นบ้าง แต่ก็ชัดเจนว่าธุรกิจนี้ยังเป็นของ
ครอบครัวโคลมาร์ ลูกหลาน รวมทั้งทีมผู้บริหารและพนักงาน
ในบริษัท จะเดินหน้าโรงเบียร์ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายที่ผู้นำา
ท้ังสองวางไว้ สืบทอดความเป็นแบรนด์เบียร์ท่ีให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม ซื่อตรงต่อผู้บริโภค และมีแนวทางในแบบฉบับของ
ตนเอง โดยไม่ลืมดูแลสังคม สานต่องานด้านมูลนิธิต่างๆ ที่สอง
พ่อลูกก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของคน สังคม 
วัฒนธรรม และการกีฬา ให้พัฒนาควบคู่ไปกับธุรกิจครอบครัว
เบียร์เอทินเจอร์

06

07
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

เพลง เบียร์ไทย

ขอขอบคุณ คุณดอล บุญมั่น (แผ่นเสียง)

และ คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ (ใบเนื้อร้องไส้ใน)

สามารถฟังเพลง เบียร์ไทย ได้โดยสแกน QR Code

หรือที่ www.youtube.com/watch?v=k0k3zhKAMvY&feature=youtu.be

(เพลงรับ) ดื่มเบียร์ไทย สินค้าไทย ชุ่มชื่นในอุรา
ดื่มเถอะดื่ม ปลื้มวิญญา มาดื่มเบียร์ไทย        

(เพลงร้อง) โอ้รัก ช่างหนักทรวงใน ชื่นหนอชื่น
ใจหนาใจ ยอดอาลัยหมายคนเดียว จริงเจียวนา

(เพลงรอ้ง) เพญ็พักตร ์ฝากรบัแนบทรวง พุม่พวง
รักหน่วงวิญญา เสน่หาบูชารัก สลักหัวใจ

(เพลงรอ้ง) รักเอย่ ชืน่เชยชมชมิ แรกลิม้รสรกั
ปักใจ ฝากน้องประคองไว้เพื่อให้ผูกพัน

(เพลงร้อง) ขวัญจิตต์ ชีวิตของพี่นี้
นี่มอบเป็นประกันฝังรักสลักมั่นนะ
ขวัญเจ้าเอย   

เพลงโฆษณาของบริษทัเพลงแรก ออกอากาศเมือ่ป ีพ.ศ. ๒๔๘๐



คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่

79SINGHA  MAGAZINE

ข้อมูลจาก: www.ความรู้รอบตัว.com

ทำ�ไมน�ฬิก�ต้องหมุนขว�

DID YOU KNOW?

นาฬิกา เป็นคำาเรียกเครื่องมือวัดเวลาและเป็นชื่อของ
หน่วยเวลามาตลอด สืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ใช้กะลา
มะพร้าวเจาะรูเอาไปลอยนำ้า พอกะลามะพร้าวจมลง 1 รอบ
ก็นับเป็น 1 นาฬิกา เพราะใช้กะลามะพร้าววัดเวลา คำาว่า
นาฬิกาเลยมีความหมายที่แท้จริงในภาษาบาลีว่า มะพร้าวผล
เล็กชนิดหนึ่ง มาจากคำา “นาฬิเกร” (อ่านว่า นา-ลิ-เก-ระ) 

ดวงอาทิตย์ เป็นเครื่องมือบอกเวลาที่เก่าแก่ที่สุด มนุษย์
วัดเวลาอย่างคร่าวๆ จาก “เงา” ที่เกิดจากแสงแดดตกกระทบ
หลักไม้ เงายิ่งสั้น แปลว่า ดวงอาทิตย์ยิ่งอยู่ตรงศีรษะ (เที่ยง) 
ยิ่งใกล้พลบคำ่า เงาก็จะยิ่งทอดยาวมากขึ้น เงานั้นทอดตัว
ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์แต่เคลื่อนตัวหมุนไปตามทิศทางเดียว
กับดวงอาทิตย์ การดูเวลาจากเงา เรียกว่า “นาฬิกาแดด” 

ชาวอียิปต์ ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่คิดค้นนาฬิกาแดด ด้วยความ
ที่ประเทศอียิปต์อยู่ในซีกโลกเหนือเส้นศูนย์สูตร การจะสังเกต
ดวงอาทิตยต์อ้งหันหนา้หาทิศใต ้พวกเขาจงึเห็นดวงอาทิตยข์ึน้ทาง
ซา้ยมอืในทศิตะวนัออก และลอยขา้มศรีษะไปตกทางขวามอืในทศิ
ตะวันตก เงาจากนาฬิกาแดดก็เคลื่อนตัวไปตามทิศนั้น เป็นเหตุ
ใหก้ารประดษิฐน์าฬกิาในยคุหลงัๆ เขม็ของนาฬกิาหมนุตามการ
เคลือ่นทีข่องเงาจากนาฬิกาแดด นัน่คอื “หมนุจากซา้ยไปขวา”     
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

หาข้อมูล ดูรีวิว วางแผนล่วงหน้า เตรียมรถให้

พร้อม นัดเพื่อนให้แน่นอน แล้วลุย!!

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

ม้วนเสื้อและกางเกงครับ

ธันฐกรณ์ ลออพิพัฒน์
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

เป็นการเที่ยวแบบวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 

รวมถึงการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินในช่วงมี

โปรโมชั่นครับ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

ใช้เส้ือผ้าน้อยทีสุ่ด อันไหนใส่ซ้ําได้ก็ควรใส่ซ้ํา เพ่ือ

เซฟพ้ืนทีก่ระเป๋าเดินทางไว้สําหรับช็อปป้ิงครับ

วรวิทย์ เลิศนที
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

Backpack ไปในที่ใหม่ๆ วางตารางการเดินทางเอง

ท้ังหมด จํากัดงบตามที่เหมาะสม แล้วไปลุยของจริง

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสนุกไปกับมัน

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

ลิสต์รายการสิ่งของที่ต้องใช้แยกกับของสวยงาม

โดยเลือกเอาที่จําเป็นให้ครบหมดก่อนแล้วค่อย

คัดพวกสวยงามเข้าไป ถ้ากระเป๋าเต็มจะได้คัดส่วน

ไม่จําเป็นออกได้ง่าย และถ้าเราไม่ได้โหลดกระเป๋า

ใต้เครื่องบิน ต้องจํากัดของเหลว แนะนําถ้ามีตลับ

คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใช้ ให้บีบครีมลงไปเก็บไว้ใช้ได้

น�รีรัตน์ พร�หมจร
บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำ�กัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

การเท่ียวให้เป๊ะก็ต้องเป็นการเท่ียวท่ีวางแผน

ล่วงหน้าไว้ก่อน เช่น จะไปที่ไหนก็ต้องศึกษาแผนที่

และเส้นทางให้ดี GPS ในมือถือก็พอใช้การได้อยู่ 

ไม่ใช่เที่ยวแบบไปตายเอาดาบหน้าลูกเดียว

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

ถ้ามีของที่ยังไม่ใช้ทันที เช่น รองเท้าผ้าใบ ให้ใส่ถุง

พลาสติกผูกปากกันพื้นรองเท้าไปถูกเสื้อกางเกง 

แล้ววางไว้ก้นกระเป๋า พับเสื้อผ้าให้ยาวแบบพอดีกับ

กระเป๋า แล้ววางในกระเป๋า ช่องว่างระหว่างเสื้อผ้า

สามารถใส่ชุดอุปกรณ์ประทินผิว เช่น ครีมบํารุงผิว

แปรงสีฟัน ยาสระผม ยาสีฟัน ถ้ามีขวดแบ่งก็เอา

ครีมใส่ขวดแบ่งโดยเขียนหน้าขวดด้วยว่าคืออะไร 

เพื่อจะได้ใช้สะดวกไม่สับสน ส่วนช่องซิปเล็กๆ ใส่ชุด

ชั้นในเพื่อไม่ปนกับเสื้อผ้า เตรียมถุงพลาสติกไปใส่

เสื้อผ้าใช้แล้วหรือผ้าเปียกจะดีมาก

พิชัย เพี้ยวสำ�อ�งค์
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

การวางแผนเท่ียวทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบหา

ข้อมูลครับ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

เวลาไปเที่ยวจะจัดของใช้เรียงแบบเป็นรายวันจะได้

เป็นการเช็คว่าเตรียมสัมภาระมาครบหรือไม่ครับ

เอกรินทร์ ด�บทอง
บริษัท ลีโอ ลิ้งค จำ�กัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

ได้ท่องเที่ยวกับครอบครัว มีเวลาได้ใช้ร่วมกัน แค่นี้

ก็เป๊ะแล้วค่ะ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

ผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาเดินทางมักจะเอาเส้ือผ้าไปเยอะ

แต่มีกระเป๋าใบเล็ก ทุกครั้งที่เดินทางจะจัดกระเป๋า

โดยการม้วนเสื้อผ้าทุกชิ้นแล้วจัดเรียงให้เรียบร้อย 

แค่นี้ก็สามารถเอาเสื้อผ้าไปได้หลายตัวแถมยังมี

ที่ว่างใส่อย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะ

อภิรดี รัตนว�ร
บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

วิธีเที่ยวสุดเป๊ะ! 
จากเพื่อนๆ ที่ร่วมสนุก
กับ SINGHA MAGAZINE
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เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

เที่ยวให้เป๊ะอาจไม่ถึงขั้นต้องมีแผนออกเป็นตาราง

กำาหนดเวลาแบบทัวร์ลูกเป็ด แต่ขอให้ได้ไปตามที่

ที่อยากไป ยืดหดได้พอควร การเสียเวลาไปกับ

เร่ืองบางเรื่องอาจได้ประสบการณ์ที่มีค่ามากขึ้น 

แค่ได้เที่ยว ชีวิตก็เป๊ะขึ้นแล้วค่ะ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

ส่วนมากผู้หญิงจะมีของจุกจิกเยอะ ตุ้มหู สร้อย

แหวน สำาหรับสาวๆ ท่ีถึงจะแบ็คแพ็คก็ยังอยากสวย

ขอบอกเลยค่ะว่ากล่องใส่ยาที่มีช่องเล็กช่องน้อย

ช่วยคุณได้ เอาของจุกจิกใส่ไว้รับรองไม่หาย และที่

สำาคัญไม่พันกันให้อารมณ์เสียด้วยค่ะ

กาญจนาภรณ์ บุนนาค
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

ต้องแบกเป้ไปเท่ียวกับเดอะแก๊งค์ท่ีรู้ใจค่ะ เท่ียวให้ท่ัว

ทุกที่ที่อยากไปเลยค่ะ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

จัดกระเป๋าเดินทางเป็นวันๆ คิดไว้คร่าวๆ ว่าจะใส่

อะไรวันไหน แล้วเรียงเข้ากระเป๋าตามวัน จะได้หยิบ

ใช้ได้สะดวก ไม่ต้องค้น ม้วนใส่กระเป๋าไปเลย แต่

อย่าลืมแยกกระเป๋าพวกของจำาเป็น ยา พาสปอร์ต

หรือของที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆ จะได้ไม่หายนะคะ

ลัดดาวัลย์ พีรกุลารักษ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางเท่าน้ัน

ท่ีสำาคัญ เร่ืองราวระหว่างทางก็สำาคัญไม่น้อยไปกว่า

จุดหมายปลายทาง เพราะย่ิงเราผ่านระยะทางก่อน

ถึงจุดหมายมากเพียงใด เราก็จะได้พบเจอสิ่งแปลก

ใหม่และประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นเท่านั้น  นั่นละ

คือความเป๊ะที่ท้าทายและน่าลิ้มลองของการแบกเป้

เดินท่องโลก

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

-เวลาจัดกระเป๋าเดินทาง เส้ือผ้าหรือชุดท่ีเราไม่อยาก

ให้ยับ ให้ใช้ถุงพลาสติกคลุมก่อน เพราะจะช่วยลด

รอยยับที่จะเกิดได้ครับ

-เก็บรองเท้าสกปรกๆ ด้วยการใช้หมวกอาบนำา้คลุม

ส่วนที่เป็นพื้น และพื้นที่ในรองเท้าก็สามารถใส่ขวด

แชมพู ขวดโฟมล้างหน้าลงไปได้

พิสิฐกานต์ ฉัตรจรัสแสง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร 

เที่ยวให้เป๊ะแบบของผมต้องหาข้อมูลแหล่งเที่ยว

การเดินทาง อาหารท้องถ่ิน และวิถีชีวิตของสถานที่

ที่เราจะไปให้มากที่สุด จะได้ไปเที่ยวแบบ “ถึงจริงๆ” 

ไม่ใช่ไปถ่ายรูปๆ แล้วก็กลับ และต้องช่วยกันรักษา

ธรรมชาติของสถานท่ีท่องเท่ียวให้อยู่กับเราไป

นานๆ ด้วยครับ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ 

การจัดกระเป๋าต้องเตรียมของให้พร้อมแต่เท่าที่

จำาเป็น จะได้ไม่เป็นภาระในการเที่ยว เคล็ดลับเสื้อผ้า

กางเกงต่างๆ ใช้วิธีการม้วนแบบโรตีแล้วจัดเรียงใน

กระเป๋า จะได้ใช้พื้นที่ในกระเป๋าได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น

พูลศักดิ์  โชติกาญจนเรือง
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรซ จำากัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

เที่ยวทั้งทีต้องจัดเต็มทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวค่ะ 

อาหารการกินท่ีคนท้องถ่ินมักจะกิน ต้องไปลองชิม

ให้รู้ สำาคัญสุด ต้องมีเวลาสบายๆ สูดอากาศเพื่อ 

ซึมซับบรรยากาศของแต่ละสถานที่นั้นๆ ด้วยนะคะ

เที่ยวเป๊ะแบบนี้ประทับใจมิรู้ลืม  

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

จัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปรต้อง 3S ค่ะ

SPACE  พื้นที่การจัดเก็บเสื้อผ้าเท่าเดิม แต่มีพื้นที่

เหลือมากขึ้น ทำาง่ายนิดเดียว ลองนำาผ้าที่พับแล้ว

ม้วนเหมือนทองม้วน เสื้อผ้าจะไม่ยับแถมยังใช้พื้นที่

นิดเดียวด้วยค่ะ

SPEED เทคนิคก็ง่ายนิดเดียวคือ Check list กับชุด 

travel kit ติดบ้านไว้ค่ะ ถุงซิปใบเล็กที่มีอุปกรณ์

พร้อมสำาหรับอาบนำ้าแปรงฟัน 1 ชุด   แถมด้วยชุด

ยาประจำาตัวยาลมยาอมยาหม่องอีก 1 ชุด

SPARE เวลาไปไหนคนเดียวเอาชุดไปพอดีแต่เกิด

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ชุดเปียกเป้ือนท้ังช้ันในช้ันนอก

ดังนั้นอย่าลืมเตรียมเสื้อผ้าสำารองไว้ด้วยนะคะ 

สิรินทร สะอาดดี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เที่ยวให้เป๊ะ! ในแบบของคุณเป็นอย่างไร

เที่ยวเป๊ะในแบบของเราคือการได้ไปเที่ยวครบทุกที่

ที่ได้วางแผนไว้ค่ะ

ไอเดียจัดกระเป๋าเดินทางที่อยากบอกต่อ

จริงๆ การจัดกระเป๋าของแต่ละคนคงเป็นคนละสไตล์

แต่การจัดกระเป๋าของเรา เราคิดไว้ก่อนว่าชุดไหน

จะใส่วันไหนแล้วเอาไว้บนๆ เพื่อหยิบได้ง่ายไม่ต้อง

รื้อออกมาทั้งกระเป๋า ชุดชั้นใน อุปกรณ์อาบนำ้า 

(สบู่เหลว ยาสระผม ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน) 

เคร่ืองสำาอาง ของเหล่าน้ีใส่แยกในกระเป๋าเล็กให้เป็น

สัดส่วนก่อนนำาใส่ลงในกระเป๋าใบใหญ่

จิตรียา วสุธารนันท์ 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด



วันหยุด จึงทำ�ให้เมืองนี้กล�ยเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต บรรด�ขุนน�ง

ใหญ่น้อยก็ต้องม�เที่ยวเมืองนี้กัน ที่พิเศษและแปลกต�ของ The Royal 

Pavilion คือก�รออกแบบอย่�งอลังก�ร ภ�ยนอกเป็นสถ�ปัตยกรรมอินเดีย 

แต่ภ�ยในเป็นแบบตะวันตก เรียกได้ว�่ไม่ซ้ำ�ใครและไม่มีใครซ้ำ�แน่นอน 

มองไกลๆ อ�จจะคิดว่�เป็นทัชม�ฮ�ลของประเทศอินเดียก็เป็นได้ ที่นี่จึง

เป็นสถ�นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ม�ถ่�ยภ�พและเข้�เยี่ยมชมได้ตลอดปี

ตึกถัดม�ติดๆ กันคือพิพิธภัณฑ์ด้�นศิลปะ (Museum & Art Gallery)

ซ่ึงภ�ยนอกของตัวอ�ค�รก็เป็นสไตล์อินเดีย เหม�ะสมกลมกลืนกับตึกใหญ่ 

แต่ในตัวอ�ค�รมีก�รตกแต่งให้เป็นแบบจีนและญี่ปุ่นซ่ึงว่�กันว่�เป็นท่ีนิยม

ม�กในหมู่สังคมชั้นสูงสมัยนั้น เป็นสถ�นที่จัดง�นของพระเจ�้จอร์จที่ 4 

เอ�ไว้ต้อนรับแขกบ้�นแขกเมือง และเอ�ไว้โชว์ศักยภ�พและคว�มรุ่งเรือง

ของประเทศอังกฤษ ฉะนั้นห้องครัวที่นี่จึงมีคว�มสำ�คัญม�ก โดยห้องครัว

ก�รไปเมืองไบรตัน ส�ม�รถนั่งรถไฟตรงจ�กลอนดอน

ได้ในเวล�ร�ว 1 ชั่วโมง จึงเหม�ะแก่ก�รไปพักผ่อนระยะสั้น

เป็นอย่�งย่ิงค่ะ เร�ไปข้ึนรถไฟได้ท่ีสถ�นีวิคตอเรีย (Victoria)

สถ�นีลอนดอนบริดจ์ (London Bridge) หรือที่สถ�นีเซนต์

แพนคร�ส (St Pancras)

ต้องออกตัวก่อนเลยว่�ช�ยห�ดและน้ำ�ทะเลที่นี่สวยสู้

เมืองไทยไม่ได้เลย ช�ยห�ดก็ไม่ได้เป็นทร�ยข�วนุ่ม น้ำ�ทะเล

ก็ไม่ได้ใสอุ่นเหม�ะแก่ก�รลงไปเล่น เพร�ะค�่เฉลี่ยอุณหภูมิ

ของน้ำ�ทะเลอยู่ท่ี 15-17 องศ�เซลเซียสในช่วงหน้�ร้อน เดือน

มิถุน�ยน-กันย�ยน และห�ดก็เป็นกรวด แต่เมืองนี้เป็นเมือง

ท่องเที่ยวติดอันดับของประเทศตั้งแต่สมัยอดีต เพร�ะก่อนที่

พระเจ�้จอร์จที่ 4 จะขึ้นครองร�ชย์ก็ได้เสด็จม�เมืองไบรตัน

บ่อยๆ ติดพระทัยถึงขั้นสร้�งที่ประทับไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786 

และได้ขย�ยที่ประทับให้มีขน�ดใหญ่พร้อมกับให้สถ�ปนิก

ออกแบบจนกล�ยม�เป็นดังเช่นทุกวันนี้ เรียกได้ว่�ที่นี่คือต้น

กำ�เนิดของบ้�นพักต�กอ�ก�ศเลยก็ว่�ได้ เพร�ะสถ�นท่ีแห่งน้ี

ไม่นับว�่เป็นพระร�ชวัง แต่เป็นที่ประทับของร�ชวงศ์ในช่วง

BRIGHTON
เดือนกันยายนน้ีเป็นเดือนท่ีเข้าสู่การเปล่ียนฤดูจาก

ฤดูร้อนเป็นฤดูใบไม้ร่วง คนที่นี่ส่วนมากก็ยังพยายาม 
เก็บเกี่ยวบรรยากาศหน้าร้อนไว้ ให้ได้มากที่สุด สังเกต
ได้จากการแต่งตัวเสมือนว่ายังร้อนอยู่ แต่แท้จริงแล้ว
ลมหนาวยะเยือกได้เริ่มมาเยือนแล้ว ฉะนั้นก็ไม่แปลกใจ 
ที่เมืองติดทะเลทั้งหลายก็ยังเป็นท่ีนิยมอยู่ในเดือนน้ีค่ะ
ฉบับนี้ เราจึงอยากพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปชม
เมืองไบรตัน (Brighton)
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน

จาก
คนในบ้าน

เรื่อง: ดวงดี

ห้องน้ำาชา Queen Adalaide Tearoom

The Long Gallery

The Great Kitchen

The Royal Pavilion หรือที่รู้จักกันในชื่อ the “Brighton Pavilion”



จะใหญ่ม�กและทันสมัยที่สุด (ของเมื่อ 200 ปีที่แล้ว) ห้องที่น่�สนใจที่สุดคือ Queen 

Adalaide Tearoom หรือห้องน้ำ�ช� ซึ่งเปิดให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้�ไปจิบช� ท�นเค้ก 

และอิ่มเอมกับบรรย�ก�ศที่พย�ย�มคงสภ�พของเก�่ไว้ให้ได้ม�กที่สุดค่ะ

จ�กนั้นก็ถึงเวล�ที่เร�จะไปห�สีสันคว�มบันเทิงที่บริเวณช�ยห�ดกัน แม้ว่�จะ

เป็นห�ดแบบกรวด แต่คนที่นี่ก็ยังส�ม�รถนอนอ�บแดด หรือจะเช่�เก�้อี้ช�ยห�ด

น่ังเอ�บรรย�ก�ศทะเล บ�งครอบครัวก็รวมตัวกันม�ทำ�ป้ิงย่�งบ�ร์บีคิวกันเลย จุดเด่น

ที่สำ�คัญของช�ยห�ดคือ ไบรตันเพียร์ (Brighton Pier) บริเวณนี้เป็นเหมือนสวนสนุก

ขน�ดย่อมที่รวมเอ�เครื่องเล่นต�่งๆ ม�ตั้งตรงนี้ รวมถึงร้�นค้� ร้�นข�ยอ�ห�ร ส่วน

ด้�นในตัวอ�ค�รก็เป็นที่ตั้งของตู้เกมหยอดเหรียญ ทั้งตู้แข่งรถ ตู้ยิงปืน ตู้จับตุ๊กต� 

ใครไม่ได้เสียสต�งค์ที่นี่ถือว�่ม�ไม่ถึงกันเลยทีเดียว

สุดท้�ยเร�ขอแนะนำ�รถไฟฟ้�โบร�ณ Volks’ Electric Railway รถไฟพลังง�น

ไฟฟ�้ที่เก�่แก่ที่สุดในโลกและยังวิ่งได้ (แรกสุดของโลกคือที่เบอร์ลิน แต่วิ่งไม่ได้แล้ว)

รถไฟฟ�้จะวิ่งริมห�ดเป็นระยะท�งสั้นๆ ไปสุดที่

ท่�เรือม�ริน�่ (Marina) เป็นท่�จอดเรือยอร์ชของ

เหล่�คนรวย มีรีสอร์ทและสถ�นที่ช็อปปิ้งค่ะ

นอกจ�กสถ�นท่ีหลักๆ ท่ีกล่�วม�น้ี ไบรตัน

ยังมีถนนเล็กๆ ให้เดินชม มีร�้นข�ยของน�่รักๆ

เป็นพวกของแฮนด์เมด ของที่ไม่ใช่ยี่ห้อดังๆ ต�ม

ห้�ง ร�้นอ�ห�ร ค�เฟ่ ก็เป็นร�้นเล็กๆ ที่เป็นร้�น

ครอบครัว ไม่ค่อยเน้นร้�นแบบ Chain Restaurant

ส่วนท่�นใดที่แพลนไว้ว่�อย�กจะไปนอนค้�งคืน

ขอให้แพลนกันล่วงหน้� โดยเฉพ�ะช่วงหน้�ร้อน 

เพร�ะโรงแรมในเมืองส่วนม�กจะเต็ม 2-3 เดือน

ล่วงหน้�กันเลยทีเดียวค่ะ

ร้านอาหารไทยที่แนะนำา

1. Sabai Thai Gastrobar: 
165-169 Princes House, Princes Place, Brighton, 

East Sussex BN1 1EA, United Kingdom
Tel: (+44) 1273 773030 

Web: https://www.sabaibrighton.co.uk/

2. Giggling Squid: 
11 Market St, Brighton 

BN1 1HH, United Kingdom 
Tel: (+44) 1273 737373 

Web: http://www.gigglingsquid.com/
branches/brighton.html

3. Sukhothai Palace: 
62 Middle St, Brighton 

BN1 1AL, United Kingdom
Tel: (+44) 1273 748448 

Web: http://www.spalace.co.uk/
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ห้อง The 20th Century Art & Design gallery 
ภายใน Museum & Art Gallery

รถไฟฟ้าโบราณ 
Volks’ Electric Railway Museum & Art Gallery

The Brighton Pier

The Music Room

Brighton Marina
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สิงห์ / ตามไปดู

ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(สิงห์อาสา – เชียงราย)

สิงห์ / ตามไปดู
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สรา้งเกษตรยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เรื่อง: พัฒน์สรณ์

คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรคือ

รากฐานความยั่งยืนของสังคมไทย แต่ใน

ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกษตรกรไทย

ต้องหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น พึ่งพา

ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนเร่งผลผลิต ยาปราบศัตรู

พืช รถไถ และรถเกี่ยวข้าว จนมีค่าใช้จ่าย

ด้านต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เกิดปัญหา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเปราะบางและ

ขาดหลักประกันในการดำาเนินชีวิตตามมา

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง

จำากัด ได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหา

ข้างต้น จึงมีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้ชาวบ้าน

สามารถที่จะพึ่งพาตนเองและเผยแพร่

ภูมิปัญญาภาคเกษตรให้ขยายออกไป

ในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็งให้พี่น้อง

เกษตรกรด้วยการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้

และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่าย

เกษตรกร มุ่งหมายให้เกษตรกรสามารถลด

ต้นทุน บริหารปัจจัยเส่ียงตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต นำาไปสู่

การพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

เพื่อสานฝันนโยบายดังกล่าว สิงห์

อาสา ได้จัดตั้งโครงการ “ศูนย์ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน” โครงการที่จะส่งต่อองค์ความรู้

ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเกษตรกรรม

ต่อไปให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแก้ไข

ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำา ต้นทุนการผลิต

ราคาสูง และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

จากการใช้สารเคมี เกินความจำาเป็น

กิจกรรมของโครงการเริ่มต้นนำาร่องกัน

ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการ

ปลูกข้าวมากที่สุดในภาคเหนือ

ครั้งนี้ ทีมสิงห์อาสา ขออาสาพาไปดู

กิจกรรมในโครงการศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ทีมงานยกพลขึ้นสู่เหนือสุดของประเทศ 

มุ่งหน้าสู่ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย ซึ่งเป็น

พ้ืนท่ีนำาร่องของโครงการ ได้ประสานความ

ร่วมมือกับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตร

ยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม และมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง ในการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
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บนพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ ที่ อ.แม่สาย ด้านการทำาเกษตรกรรมแบบ

ไร่นาสวนผสม การบริหารจัดการพื้นที่ทำากินเป็นสัดส่วน เช่น วิธี

จัดสรรส่วนที่เป็นไร่นา บ่อปลา สวนสมุนไพร และผักสวนครัว 

เป็นต้น

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาที่ “โรงเรียนชาวนา” 

โรงเรียนสำาหรับการอบรมทักษะและถ่ายทอดเกร็ดความรู้ผ่าน

การสอนในรูปแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากจะได้ฟัง

การบรรยายจากวิทยากรพี่เลี้ยง ยังจะได้สำารวจพื้นที่ตัวอย่างเพื่อ

ศึกษาการทำาเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองอย่างครบวงจร ไม่ใช้

สารเคมีและคำานึงถึงระบบนิเวศ ล้วนแต่เป็นการสร้างรากฐาน

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

สำ�รวจแปลงน�
อบรมให้แก่เกษตรกรทั้งหมด 20 สัปดาห์ ศูนย์ฯ จะเริ่มต้น

สอนเกษตรกรให้้เรียนรู้ที่จะดูแลแปลงนาอย่างถูกวิธี โดยทุกเช้า

เกษตรกรจำาเป็นที่จะต้องลงแปลงนาสำารวจว่ามีแมลงที่ดีและ

แมลงท่ีเป็นศัตรูของพืชมากน้อยเพียงใด เพ่ือประเมินสถานการณ์

ว่าจำาเป็นต้องใช้สมุนไพรปราบศัตรูพืชแล้วหรือยัง รวมถึงสำารวจ

ต้นข้าวว่าได้รับผลกระทบท่ีมาจากโรคพืชตามฤดูกาลด้วยหรือไม่ 

ผลิตปุ๋ยนมวัว 
จากเดิมเกษตรกรจำาเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

ในการดูแลพืชผลทางการเกษตร แต่ทางศูนย์ฯ ได้เปิดโอกาสให้

เกษตรกรรู้จักวิธีทำาปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุน

การผลิต และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากจากสารเคมี เป็นผลดี

ต่อสุขภาพของทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค 

ทางศูนย์ฯ ได้นำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนให้เกษตรกรรู้จัก

ผลิตปุ๋ยนมวัวอย่างง่ายๆ ใช้ระยะเวลาผลิตเพียง 7 วัน เกษตรกร

จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสำาหรับเร่งการเจริญเติบโตของพืช
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ผลิตฮอร์โมนไข่
นอกเหนือจากการใช้ปุ๋ยนมวัวในการ

ดูแลพืชผลทางการเกษตรแล้ว ทางศูนย์ฯ

ก็มีวิธีการดูแลพืชผลทางการเกษตรอีก

แบบหนึ่ง นั่นคือ การหมักฮอร์โมนไข่ 

เราจะได้กรดฟุลวิกที่มีประโยชน์ในการ

เพิ่มภูมิต้านทานให้กับพืช โดยใช้วัตถุดิบ

เพียงแค่ไข่ น้ำาผึ้ง และแป้งข้าวหมากที่

สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น นอกจากนี้

เกษตรกรเองก็ยังสามารถนำาฮอร์โมนไข่

มารับประทานเพ่ือบำารุงร่างกาย เสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ขจัดสารอนุมูลอิสระได้อีกด้วย

ถ่านพลังแกลบ
ในกระบวนการสีข้าว เกษตรกรจะ

ได้แกลบจำานวนมาก ซึ่งเดิมไม่ได้นำาไปใช้

ประโยชน์ ทางศูนย์ฯ จึงอบรมให้เกษตรกร

ได้เรียนรู้วิธีการทำาถ่านพลังแกลบเพื่อนำา

กลับไปใช้ในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจำาวัน อุปกรณ์การทำาก็สามารถ

หาได้ไม่ยาก ใช้เพียงแค่ปี๊บและท่อพีวีซี

เท่านั้น การทำาแต่ละครั้งสามารถเก็บถ่าน

ไว้ใช้ได้หลายเดือน
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น้ำ�มันไบโอดีเซล
ชีวิตประจำ�วันของเกษตรกรจำ�เป็น

ที่จะต้องมีค่�ใช้จ่�ยในก�รเติมน้ำ�มันให้

กับรถไถหรือเครื่องจักรท�งก�รเกษตร

ของตัวเอง ซ่ึงเป็นภ�ระหลักของเกษตรกร

ศูนย์ฯ จึงแนะนำ�ก�รใช้พลังง�นทดแทน

จ�กน้ำ�มันเหลือใช้ในครัวเรือน นำ�ม�กลั่น

เพ่ือให้ได้น้ำ�มันที่ม�ทดแทนน้ำ�มันดีเซล

ที่ใช้อยู่เดิม วิธีก�รผลิตก็ส�ม�รถทำ�ได้ไม่

ยุ่งย�ก เพียงแค่ตั้งเต�กลั่น และเลือกเก็บ

ส่วนที่บริสุทธิ์ม�ใช้ในเครื่องจักรของตน

อน�คตของโครงก�ร 
อ�จ�รย์พรรณพิมล ปันคำ� ประธ�น

โครงก�รศูนย์ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น สิงห์อ�ส�

เชียงร�ย เล่�ว่� “โครงก�รดังกล่�วมีส่วน

ช่วยให้เกษตรกรมีโอก�สเรียนรู้ขย�ย

วงกว้�งม�กขึ้น โครงก�รนี้ไม่ได้เพียงแค่

ช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดเชียงร�ย

เท่�นั้น ในอน�คตเชื่อว�่โครงก�รดีๆ ดัง

กล่�วจะขย�ยไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุก

ภูมิภ�คและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

ทั่วประเทศ”

สำ�หรับศูนย์บริก�ร

วิช�ก�รมห�วิทย�ลัยแม่

ฟ้�หลวงจะเข้�ม�ให้ก�ร

สนับสนุนองค์คว�มรู้ท�ง

ด้�นวิช�ก�ร อ�ทิ ก�ร

ออกแบบบรร จุภัณฑ์  

และก�รบริห�รช่องท�ง

ก�รจัดจำ�หน่�ยให้แก่

เกษตรกรท่ีได้เข้�รับก�ร

อบรมเพื่อเป็นแนวท�ง

ในก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตเกษตรกรอย่�งยั่งยืน

แบบครบวงจร

หลังจ�กนี้โครงก�ร 

ศูนย์ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น

มีเป้�หม�ยในก�รขย�ย

ไปในท่ีท่ีมีโรงง�นของ

บริษัทฯ ตั้งอยู่อย่�งน้อย

3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 

สิงห์บุรี และสุร�ษฎร์ธ�นี 

เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่

ทุกภูมิภ�คของประเทศ

ในปัจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน

เป็นหนี้ในระบบกว�่ 6.31 ล้�นร�ย สิงห์

อ�ส�ดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วย

เหลือเกษตรกรหลีกเลี่ยงก�รใช้ส�รเคมี

ในชีวิตประจำ�วัน ลดต้นทุนก�รผลิต ลด

ค่�ใช้จ่�ยในครัวเรือน อันเป็นส่วนช่วยลด

ภ�ระหนี้เหล่�นี้ลง จนนำ�ไปสู่ก�รพึ่งพ�

ตนเองได้ในอน�คตและมีคุณภ�พชีวิต

ที่ดีอย่�งยั่งยืน 

โครงการนี้ไม่ได้
เพียงแค่ช่วยเหลือ
เกษตรกรในจังหวัด
เชียงรายเท่านั้น 
ในอนาคตเชื่อว่า
โครงการดีๆ
ดังกล่าวจะขยายไป
ให้ครอบคลุมพื้นที่
ทุกภูมิภาค และเป็น
ประโยชน์ต่อ
เกษตรกรทั่วประเทศ

พรรณพิมล ปันคำา





omophobia
เร่ือง: วิฬาร์สุดา

อุต๊ะ!! เผลอแป๊บเดียวจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะ อิฉันห่างหน้าหายตาไปหลายเล่ม
ไม่รู้จะมีใครคิดถึงรึเปล่า แต่อิฉันแอบคิดถึงสิงห์นักอ่านทุกคนนะคะขอบอก ฮิฮิ

ช่วยด้วย!  อิฉันติดไอโฟน
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ปากกาพาไป / ช่วยด้วย! อิฉันติดไอโฟน!!



omophobia

 

เข้าเรื่องละกันค่ะ วันก่อนอิฉันไป

เจอบทความเรื่องหนึ่งในเว็บของสำานัก

ข่าวบีบีซี อ่านแล้วต้องมาเล่าต่อทีเดียว

ค่ะ รู้ไหมคะ เดี๋ยวนี้น่ะมีโรคใหม่บังเกิด

ขึ้นค่ะ มันคือโรคติดมือถืออันชาญฉลาด

(สมาร์ทโฟน) ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า โรค

“Nomophobia - โนโมโฟเบีย” 
แยกธาตุออกมาได้ความว่า “โน = ไม่มี โม  

(บาล์ยโฟน) = มือถือ  โฟเบีย = ความกลัว

ถึงขั้นเสียสติ” ว่าง่ายๆ คนที่เป็นโรคนี้

ถ้าใช้มือถือไม่ได้ก็จะตายเอาละค่ะ จริงๆ

นะคะ อิฉันไม่ได้หลอกเล่น แถมโรคนี้ยัง

ระบาดมากในแถบทวีปเอเชีย “ดินแดน”

แห่งไม้เซลฟี่และอิโมจิ” (บทความเขา

ว่างั้น) ที่น่าเศร้าคือกลุ่มที่เป็นกันมากจะ

เป็นเยาวชนของชาติทั้งนั้นค่ะ แต่จะว่า

ไปคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องพิจารณาตัวเอง

หน่อยนะคะ ถ้าให้ลูกใช้มือถือแต่เยาว์วัย

ก็คงต้องมีกฎระเบียบกันบ้าง ไม่อย่างน้ัน

จะต้องมาปวดหัวภายหลังเมื่อลูกติด

มือถือจนไม่ยอมพูดจากับใคร 

บทความท่ีอิฉันยกมาอ้างอิงเขา

พูดถึงอัตราการติดโทรศัพท์มือถือ

อันชาญฉลาดอยู่เพียงไม่กี่ประเทศใน

เอเชีย เน้นหนักที่เกาหลีใต้ เขาได้มีการ

ทำาสุ่มตัวอย่างออกมาได้ความว่า 72%

ของเด็กเกาหลีอายุแค่ 11-12 ก็มีมือถือ

ใช้กันแล้ว (หวังว่าบ้านเราคงไม่ใช่อายุ

7-8 ขวบ *0*) และจะใช้เวลาง่วนอยู่กับ

โทรศัพท์ของตัวเฉลี่ยวันละ 5.4 ชั่วโมง

ผลก็คือเด็กเหล่านี้ติดมือถือกันถึง 25%

อาการของโรคน่ะหรือคะ ก็เป็นดังเช่น

สาวน้อยจากเกาหลีใต้คนหน่ึงบอกว่า 

“หัวใจหนูจะเต้นรัวๆ มือไม้จะ
ชืน้เหงื่อเลยค่ะ แค่คิดว่าถ้าหนู
ทำามือถือหาย... มือถือคือโลก
ของหนู มันคือส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย หนูจะไม่มีวันออกจาก
บ้ าน โดย ไม่มีมือถืออย่ าง
เด็ดขาด” อื้อหือ... เวลานี้หนูคนนี้

กำาลังรับการรักษาโรคติดมือถือมาได้

2 ปีแล้วค่ะ น่ากลัวนะคะ ใครที่เริ่ม

มีอาการห่างมือถือไม่ได้ต้องระวังตัว

หน่อยนะคะ

วกมาที่บ้านเมืองของเรา อิฉันไม่

ทราบว่ามีใครทำาวิจัยหรือเป็นห่วงกังวล

อะไรเร่ืองการติดมือถือกันบ้างหรือเปล่า 

แต่เดาว่าไม่มีใครสนเพราะมองไปทาง

ไหนไม่มีใครที่ไม่ถือมือถือ ไม่ว่าเด็กหรือ

สูงวัย ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาจ้ิมหน้าจอ

ถ่ายรูปข้าวปลาอาหารหรือเซลฟี่ ก็ไม่

อยากว่าอะไรใครมากนะคะ เพราะอิฉัน

ก็อดไม่ได้ที่จะแอบถ่ายรูปอาหารอวด

เพื่อนฝูงทางโซเชียลมีเดียหรืออัพสเตตัส

และเช็คอิน บางทีเลยพลาดการสนทนา

ที่เพื่อนๆ เขาเม้าท์มอยกันอย่างเมามัน 

เพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เราอยู่กับมือถือ เรา

ก็หลุดไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว

ละค่ะ มันทำาให้เราลืมคนที่อยู่ตรงหน้าที่

เขาอยากจะแชร์ความเห็นความรู้สึกกับ

เราผ่านการสนทนามากกว่าจะผ่านทาง

โซเชียลมีเดีย 

อิฉันนิยมเพื่อนอยู่คู่หนึ่ง เวลาไป

สังสรรค์กันอิฉันไม่เคยเห็นเขาควักเอา

มือถือมาเซลฟี่หรือส่งไลน์คุยกับคนที่ไม่

อยู่ตรงหน้าเลย ทำาเอาอิฉันออกจะเขินๆ 

ที่จะเอามือถือออกมาแชะรูปอาหารก่อน

จะลงมือรับประทาน เพื่อนสาวบอกว่า

เธอกับแฟนตกลงกันว่าจะทิ้งไอแพดและ

สมาร์ทโฟนไว้บ้านเวลาที่ออกไปเที่ยวกัน 

เพื่อว่าจะได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่ 

ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมานั่งเช็คเรตติ้ง

เอฟบี ไอจี หรือเช็คอีเมลเช็คไลน์ให้เสีย

เวลา แต่แน่นอนเขาก็มีมือถือติดตัวเผื่อ

ฉุกเฉิน แหม... อิฉันนี้เกือบจะถ่ายรูป

คู่กับเขาแล้วอัพสเตตัสประกาศให้โลก

รู้ว่ายังมีอยู่นะคนที่ไม่ได้ติดสมาร์ทโฟน 

แหะๆ พอดีตั้งสติได้ก่อนฮ่ะ

ก่อนจากกันเราลองมาดูกันหน่อยนะคะ ว่ามีสัญญาณบ่งบอกว่าเราอาจจะมีความผูกพันกับมือถือจนเกินพอดีไปหรือเปล่า

ผู้เชี่ยวชาญเขาว่างี้ค่ะ

ถ้าใครมีอาการเหล่านี้ก็ลองตั้งสติกำาหนดจิตว่าเราจะแย่แล้วหนอ เพลาๆ การใช้มือถือหนอ ส่วนตัวอิฉันขอลาไปจองรีแฮ็ป

รักษาตัวก่อนละค่ะ บ๋ายบาย

หยิบมือถือมาเช็ค
ดูบ่อยๆ โดยที่ไม่มี
เหตุผล

รู้ สึ ก ก ร ะ ว น 
กระวายใจเพียง
แค่คิดว่าจะต้องละ
มื อ ถื อ จ า ก ตั ว
เพียงชั่วขณะ

ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร
สังสรรค์เพียงเพื่อ
จะใช้ เวลาในการ
เล่นสมาร์ทโฟน

ต่ืนขึ้ นกลางดึ ก
แล้วคว้ามือถือมา
ดูทันที

เสียงานเสียการ
เพราะมัวแต่ เล่น
มือถือ

ใจวอกแวก เมื่ อ
ได้ยินเสียงตุ๊งตุ๊ง
เตือนว่ามีเมลเข้า
หรือเรือส่งของ
ในเฮย์เดย์จะออก
แล้ว ฯลฯ
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เดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คน “กินคลีน” กันทั้งนั้น มีทั้งคนกิน “อาหารคลีน” จริงๆ 
คนที่เหมือนจะกินคลีน แต่ที่จริงคือกินน้อย ไม่แตะแป้งและไขมัน กับคนที่ใช้แซวตัวเองเวลากินฟาด
เรียบจนจานสะอาด (คลีน) เรียกว่าเป็นอีกกระแสที่มาแรงพักใหญ่แล้ว แต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะหายไป
ง่ายๆ เพราะคนสมัยนี้รักสุขภาพและเป็นห่วงรูปร่างตัวเองกันมากขึ้น จากเดิมที่นิยมในหมู่นักกีฬา
และคนที่ใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษ กลายมาเป็นแพร่หลายในกลุ่มคนที่อยากลดน้ำาหนักแบบเห็นผลเร็ว

อาหารคลีน คืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งดัดแปลงน้อย จะเน้น

ความเป็นธรรมชาติมากที่สุด เช่น ผักผลไม้สดๆ ธัญพืช รวมถึง

อาหารที่ไม่ผ่านการขัดสีและแทบจะไม่ปรุงแต่งรสใดๆ ด้วยความที่

รสชาติจืดชืด บางคนจึงกินได้ไม่กี่ครั้งก็ตบะแตก กลับไปหาอาหาร

ปรุงแต่งรส (อร่อย) สลับกลับมากินคลีนบ้างตอนรู้สึกผิดกับร่างกาย 

แต่ก็มีบางคนที่กินอย่างเคร่งครัดและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

ที่สามารถกินได้อย่างมีวินัย กระทั่งค่อยๆ กำาจัดอาหารที่ “ไม่คลีน”

ออกไปจากชีวิต จนกลายเป็นคนเสพติดอาหารสุขภาพไปในที่สุด  

ดูเหมือนว่าคนที่กินแต่อาหารสุขภาพจะน่าชื่นชม มีแนวโน้ม

หุ่นดีและสุขภาพแข็งแรงกว่าคนที่กินแบบไม่ค่อยจะคลีน... จริง! แต่

แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อย่างที่ใครว่าไว้ สิ่งที่มีประโยชน์แค่ไหน

ถ้ารับเข้าไปเกินพอดีก็จะเปลี่ยนเป็นให้โทษทั้งสิ้น เมื่อเวลาผ่านไป

นานเข้า ผู้ที่กินแต่อาหารสุขภาพ มากเกินไป จะเกิดภาวะร่างกาย

ทรุดโทรมไม่ต่างจากคนที่ชอบกินจังค์ฟู้ดบ่อยๆ เหมือนกับกรณีการ

ออกกำาลังกายอย่างหักโหมจนภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอนั่นเอง

คนที่เสพติดอาหารสุขภาพ ไม่เพียงแต่ร่างกายทรุดโทรม ยังจะเกิด

อาการเสียสุขภาพจิตที่เรียกว่า ออร์โทเร็กเซีย (Orthorexia) ด้วย

เจ้าอาการชื่อเหมือนไดโนเสาร์ในที่นี้เป็นอาการทางจิตของคน

ที่เอาแต่หมกมุ่นเรื่องการเลือกกิน ผู้มีอาการจะรู้สึกว่าตัวเองต้องกิน

อาหารที่ดีต่อสุขภาพตลอดเวลาและกินอย่างเคร่งครัด จำากัดปริมาณ

แคลอรี่ เรียกว่ามีความใส่ใจกับอาหารการกินมากเกินไปเพื่อเติมเต็ม

ความมั่นใจให้ตัวเอง สร้างความรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นในเรื่องของ

คุณภาพและความบริสุทธิ์ของอาหาร คนกลุ่มนี้หากเผลอไปกินอะไร

ท่ีรู้สึกว่า “ไม่บริสุทธ์ิ” เข้า เขาจะลงโทษตัวเองด้วยการกินอย่างมีวินัย

ติด 
“ กินคลีน ”

เรียบเรียง: ศิกานต์  

))
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นิยามการกินคลีน
- การเลือกกินอาหารที่ Nutrient Dense (ปริมาณสารอาหาร) ไม่ใช่     

Calorie Dense (ปริมาณแคลอรี่)

- กินอาหารท่ีมีผักและอาหารธรรมชาติ ไม่ผ่านขบวนการมากเกินไป

- อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงรสจัดให้หวานมากหรือมีไขมันมาก

- อาหารที่ไม่มีสารเคมี (เยอะเกินไป) เช่น ผงชูรส สารกันบูด สี    

และสารเสริมต่างๆ

ตัวอย่าง ตารางอาหาร “คลีน” แบบผิดๆ
เช้า:  ไข่ขาวสองฟอง กาแฟดำา ขนมปังโฮลวีท 1 แผ่น

เที่ยง: แอปเปิล 1 ลูก โยเกิร์ต

เย็น:  สลัดผัก ทูน่ากระป๋องในน้ำาเกลือ

กลางคืน: นมถัวเหลือง 1 กล่อง

(อย่างนี้ไม่ใช่การกินคลีน แต่เป็นการกินแบบกลัวอ้วน)

ความเช่ือผิดๆ เก่ียวกับการกินคลีน
- ต้องกินน้อย

- ต้องอดข้าวเย็น

- ห้ามกินแป้งและน้ำาตาล

ถ้ากินคลีนแบบผิดๆ สรุปได้ว่าจะเป็นแบบน้ี
ผอมแน่: แต่ที่น้ำาหนักลด เป็นเพราะกล้ามหาย ยิ่งกินยิ่งอ่อนแอ

โยโย่แน่: พอถึงจุดหนึ่ง คุณก็จะอยากกินอาหารปกติ แล้วจุดนั้น    

YOYO แน่นอน

ร่างกายแย่จากข้างใน: เพราะแต่ละเมนูขาดไขมัน และร่างกายเรา

ต้องการไขมัน (เพราะวิตามิน A,E,D,K ใช้ไขมันช่วยย่อย) คอมโบ

ที่คนทำากันเยอะ คือกินน้อย (ซึ่งไม่ได้แปลว่ากินคลีน) และโหม

ออกกำาลังกายหนักๆ ทำาให้ยิ่งผอมเร็ว และ YOYO ง่าย

ขอบคุณข้อมูลจาก:
www.fitjunctions.com/eatclean 

tenteerachot.blogspot.com/2014/04/healthy-food-obsession.html

ให้มากกว่าเดิมสิบเท่า หรือถึงขั้นอดอาหารไปเลยก็มี หากใครยังจำา

โฆษณาอาหารชนิดหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนได้ ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะซื้อ

ข้าวราดแกง แต่ไม่มั่นใจคุณภาพผักในจานจนต้องถามแม่ค้าแบบ

ชนิดขุดลึกไปถึงศักราชรากเหง้าการปลูกผัก เพื่อความมั่นใจว่ามัน

ออร์แกนิกจริงๆ ...นั่นละ อาการของออร์โทเร็กเซีย ซึ่งมีสิทธิพัฒนา

ไปเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งได้ หากเป็นไม่มาก คนเป็นก็จะจุกจิก

ซีเรียสเรื่องมากกับการกินอาหาร ทำาให้ครอบครัวเพื่อนฝูงไม่อยาก

ชวนออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วย แต่หากเป็นมาก ร่างกายก็จะซูบผอม

ไม่ใช่ผอมแล้วสวย แต่เป็นผอมเสี่ยงตายจากการกินอาหารซ้ำาๆ จน

เป็นโรคขาดสารอาหารและอ่อนแอไร้ภูมิต้านทานในที่สุด

อย่างไรก็ดี คนท่ีเลือกกินอาหารสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ รู้ว่าร่างกายต้องการเพ่ิมหรือลดส่ิงใด ก็ย่อมได้รับประโยชน์

ไปแบบเต็มๆ เพียงแต่อาการลักษณะนี้มักจะเกิดกับคนที่กินอาหาร

สุขภาพอย่างเคร่งครัดเกินไปเพราะคิดว่าอยากผอมให้มากให้เร็ว

ซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องของการกินคลีน ที่จริงแล้ว

การกินอาหารสุขภาพไม่ได้หมายความว่าจะต้องรังเกียจอาหารที่มี

แคลอรี่โดยสิ้นเชิง เพราะร่างกายของคนเราควรจะได้รับสารอาหาร

ที่ครบถ้วนหลากหลาย เอาง่ายๆ “ทางสายกลาง” นั่นแหละ ดีที่สุด 

รู้และเลือกอาหารให้เหมาะกับสถานการณ์ อย่าคิดถึงแต่ผลลัพธ์เรื่อง

ความผอม เพราะสิ่งที่สำาคัญกว่ามากคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

eating clean
/ēt-ting/klēn/
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด
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เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นในหมู่บ้านของคุณ ตำารวจ
ควบคุมผู้ต้องหา 4 คนที่ยังไม่มีหลักฐานการอ้าง
ที่อยู่ขณะเกิดเหตุ คุณคิดว่าใครน่าสงสัยที่สุดใน
ความรู้สึกของคุณ

คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอม ตอนอยู่
บนรถไฟ คุณนึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบของสิ่งหนึ่ง ของ
สิ่งนั้นคืออะไร

2.1.

ก.) ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย   
ข.) นักร้องวัยรุ่นยอดนิยม 
ค.) นักเขียนการ์ตูน
ง.) คุณป้าที่ทำางานพาร์ตไทม์

ก.) ขนม
ข.) แปรงสีฟัน 
ค.) ร่ม
ง.) เกม

คุณวางแผนไปเที่ยวทะเลเพื่อเล่นเครื่องร่อน Sky 
Diving ขณะที่เครื่องลอยอยู่บนฟ้า คุณคิดว่า
เครื่องจะร่อนไปลงที่ไหน

ถ้าได้รับพรวิเศษ 1 ข้อ คุณจะเลือกอะไร

4.

3.

ก.) ทุ่งหญ้า
ข.) ยอดเขา
ค.) ทะเล
ง.) ตึกสูงในเมือง

ก.) ยาเปลี่ยนเพศ
ข.) พรมวิเศษ 
ค.) ยาที่ทำาให้ไม่แก่ไม่ตาย
ง.) กระจกที่มองเห็นอนาคต

มุมมองลึกๆ 
ของคุณ
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เฉลยคำาถาม

คำาถามที่ 1 : บอกจุดอ่อนในใจคุณ
ก.) แสดงถึงการร้องขอ การถูกตามใจ คุณมักจะหมกมุ่นกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนคนอื่นคิดว่าคุณไม่สนใจคนรอบข้าง ดังนั้น
อยากให้คุณลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้าง
ข.) แสดงถึงนิสัยที่ปกปิด ภายนอกดูเหมือนเป็นคนกล้า แต่
ที่จริงต้องการปกปิดความอ่อนแอของตัวเอง คุณชอบพูดถึง
สิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าน่าจะทำาได้ดีกว่านี้ อยากให้คุณสงบจิตใจ
ลงสักนิด
ค.) แสดงถึงความเข้าใจ แม้คุณจะเข้าใจในเรื่องต่างๆ แต่ก็
มักจะพูดออกมาไม่ค่อยตรง อยากให้คุณค่อยๆ คิดเรียบเรียง
มากกว่านี้
ง.) แสดงถึงการชอบแข่งขัน เป็นคนที่อยากเอาชนะคนอื่น 
แต่ไม่แสดงออกเป็นกิริยา มักแสดงออกผ่านวาจาเป็นคำาพูด
เหน็บแนม

คำาถามที่ 3 : บอกการใช้เงินของคุณ
ก.) เปน็คนขีเ้หนยีวกบัเพศเดยีวกนั แตใ่จกวา้งกบัเพศตรงขา้ม 
ควรระวงัเรือ่งการใชเ้งนิเชือ่มความสมัพนัธก์บัเพศตรงขา้มใหดี้
ข.) คณุจะคดิแลว้คดิอกีกอ่นควกักระเปา๋จา่ยเงนิ จงึไมรู่จ้กัคำา
ว่าฟุ่มเฟือยเท่าไหร่
ค.) คุณชื่นใจกับการเก็บเงินไว้มากๆ แต่ก็อยากให้คุณใช้เงิน
เพื่อแลกกับความสุขของชีวิตบ้าง
ง.) คุณคิดเยอะกับการใช้จ่ายทั่วไป แต่เสียเงินไปกับเรื่องไม่
เป็นเรื่อง อยากให้คิดหน้าคิดหลังก่อนใช้จ่ายเสมอ

คำาถามที่ 2 : บอกทัศนคติของคุณ
ก.) คุณเป็นคนที่มักจะเชื่อข่าวต่างๆ ที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ 
ไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวลือ คุณมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องประสบ
ความสำาเร็จในด้านการเรียนและหน้าที่การงาน
ข.) สัญลักษณ์ของจินตนาการและเพศตรงข้าม คุณมักไล่
ตามจินตนาการและคิดถึงเรื่องความรัก เป็นคนจริงจังท้ัง
เวลาอกหักและเวลาหลงรัก เมื่อเหนื่อยก็จะหยุดพักและกลับ
มามีรักใหม่
ค.) คุณมักให้ความสำาคัญกับความรู้สึก เป็นคนที่มีเพื่อนสนิท
อยู่มาก คุณและเพื่อนมักสนใจในเรื่องเดียวกันและมีความฝัน
เหมือนกัน
ง.) แสดงถึงชีวิตท่ีราบเรียบ คุณอยากจะแต่งงานสร้าง
ครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

คำาถามที่ 4 : บอกสเปคคนรักของคุณ
ก.) คณุชอบการแตง่งานแบบเรยีบงา่ย เท่าเทียมกบัคนรกั คอย
ดูแลกันและกันจนแก่เฒ่า
ข.) คณุชอบคนการศกึษาสงู ฐานะดี หนา้ท่ีการงานดี หนา้ตาดี
คือชอบแบบเพอร์เฟคท์นั่นเอง
ค.) คณุมคีวามอดทนสงู ไมค่าดหวงักบัคนรกั แตอ่ยากใหเ้ลอืก
ให้ดีอย่าเลือกจากแรงยุ
ง.) คณุชอบทำางานมากกวา่คดิเรือ่งมคีรอบครวั ถา้มคีนรกักจ็ะ
ให้ความสำาคญักบังานกอ่น แตค่ณุกย็งัคดิเรือ่งแตง่งานอยูบ้่าง

ขอบคุณข้อมูลจ�ก www.dek-d.com
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

รีไซเคิลพาเลทไม้
หลายคนอาจจะคิดว่าพาเลทไม้มีประโยชน์แค่ใน
โกดังสินค้า มากกว่าจะคิดนำามาทำาให้เกิดอะไร
แปลกใหม ่แตป่จัจบุนัมกีารนำาพาเลทไมม้าทำา DIY 
เป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆ หลากชนิดกันมากขึ้น
เพราะนอกจากจะทำาให้บ้านดูสวยเก๋แล้วยัง
ประหยดัเงนิในกระเปา๋ดว้ย ตวัอยา่งหนึง่ทีเ่ราจะ
มานำาเสนอในวันนี้เป็น DIY พาเลทไม้ให้เป็นแปลง
ปลกูพชืผกัตน้เลก็ๆ ดว้ยวธิทีำาทีไ่มย่าก แตต่อ้ง
ลงแรงสักหน่อย ลองไปดูกันค่ะ
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ขอบคุณไอเดียจาก:
lovelygreens.com/2013/05/how-to-make-better-strawberry-pallet.html

รีไซเคิลพาเลทไม้

1. พาเลทไม้ขนาด 9 แผ่น 1 ลัง สภาพดี ไม่ผุ ไม่มีรา 

2. กระดาษทรายอย่างขัดหยาบและขัดเรียบ

3. ตะปูตอกพาเลท สว่านไฟฟ้า เลื่อย ค้อน 

1. เลื่อยพาเลทไม้ให้เป็น 3 ส่วนเท่ากัน ระวังตะปูและเสี้ยน ใช้หงอนค้อนถอนเศษตะปูทิ้ง 

2. งัดไม้บางแผ่นท่ีไม่ใช้ออก (อย่าเพ่ิงท้ิง) ให้ท้ัง 3 ส่วนมีสภาพเหมือนในรูป นำากระดาษ

ทรายมาขัดผิวตามลายไม้ ขจัดเส้ียน 

3. นำาส่วนท่ี 2 และ 3 มาประกบบนส่วนท่ี 1 ตามภาพ ตอกตะปูยึดติดกันให้แข็งแรง

4. ไม้ส่วนท่ีงัดออกมาในข้ันตอนท่ี 2 จะเหลือบล็อกไม้ส่ีเหล่ียมอยู่ 4 ช้ิน งัดก้อนสี่เหลีย่ม

ออกมา นำาแผ่นไม้ท่ีถูกแยกออกไปตอกปิดหัวท้ายของรูปท่ี 3

5. นำาก้อนสี่เหลี่ยมมาต่อเป็นขาท้ัง 4 มุม ตามภาพ ใช้กระดาษทรายขัดพาเลทไม้ให้

เรียบอีกคร้ัง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

6. แปลงปลูกต้นไม้ท่ีดูกลมกลืนกับสวนในบ้านของเราเสร็จแล้ว

อุปกรณ์

วิธีทำ�

อาจไม่ง่ายนักสำาหรับสาวๆ แต่หนุ่มๆ 

ที่พอรู้งานตอกงานเลื่อยก็จะรู้สึกว่าไม่

ยากเกินไปใช่ไหมคะ ถ้าอยากดูวิธีทำา

อย่างละเอียดสามารถคลิกดูได้ที่ 

www.youtube.com/watch?v=K3eKc0eFbIA 

หากมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็อย่ารอช้าค่ะ

จัดไป 

1

2
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

- ลาบหมูคั่ว -

Northern
PORK LARB

Style
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สันในหมูบด	 	 	 300	 กรัม

สันคอหมู	 	 	 100	 กรัม

ตับหมู		 	 	 	 100	 กรัม

หนังหมู			 	 	 	60	 กรัม

เลือดหมูสด	 	 	 		3		 ช้อนโต๊ะ

พริกลาบคั่ว	(มะแขว่น พริกแห้ง เม็ดผักชี ดีปลี)	30	 กรัม

นํ้าปลา	 	 	 	 		2		 ช้อนโต๊ะ	

หอมแดง		 	 	 		5		 หัว

กระเทียมไทย	 	 	 	10		 กลีบ

พริกแห้ง		 	 	 		5	 เม็ด

ผักไผ่	(ผักแพว)	 	 	 		1	 กํา

ต้นหอมซอย		 	 	 		3	 ต้น

ผักชี	 	 	 	 		½		 กํา

ใบสะระแหน่		 	 	 		½	 กํา

นํ้าสะอาดสําหรับต้มหนังและตับ

ข่า	ตะไคร้	ใบมะกรูด	สําหรับต้มหนังและตับ

นํ้ามันถั่วเหลืองสําหรับเจียวหัวหอม	กระเทียมทอด	พริก

เกลือและพริกไทยสําหรับหมักสันคอหมู

แตงกวา	สะระแหน่	ผักไผ่	สําหรับเป็นผักเคียง	

ส่วนผสมและเครื่องปรุง

การเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น

วิธีทำา

ล้างหนังหมูให้สะอาดทั้งแผ่น ต้มนํ้าในหม้อ หั่นข่า ซอยตะไคร้ ฉีกใบมะกรูดลงไป ต้มจนหนัง
สุกนิ่ม พักให้เย็นก่อนนํามาหั่นเป็นเส้น
หั่นตับบางๆ แช่นมสดไว้ในตู้เย็นราว 1 ชั่วโมง ล้างนํ้าให้สะอาด นํามาต้ม 1 นาที ตักออกพัก
ไว้ในนํ้าไม่ให้ดํา
ซอยหอมแดงบางๆ ตั้งกระทะนํ้ามันไฟปานกลาง เจียวหอมแดงให้สุกเหลืองด้านนอก ยกออก
ซับนํ้ามัน ใช้นํ้ามันเดียวกันทอดพริกแห้งให้หอม นําออกพักไว้ 
หมักสันคอหมูด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยราวครึ่งชั่วโมง นําไปย่างบนตะแกรงหรืออบที่ 170 
องศาเซลเซียส ราว 15 นาที นําออกพัก ก่อนหั่นบางๆ เป็นชิ้นพอดีคํา นํามาวางบนลาบหมูคั่ว
ก่อนเสิร์ฟ
นําพริกลาบคั่วมาผัดในนํ้ามันให้มีกลิ่นหอมเตรียมไว้ เตรียมเลือดหมูสดด้วยการใส่ข่า ตะไคร้ 
ใบมะกรูดลงไป
เตรียมสันในหมูบนเขียง สับแผ่ออกให้แบน ผสมเลือดหมูสดลงไป ตามด้วยพริกลาบคั่ว พริกป่น 
และผักไผ่สับละเอียด ปรุงเกลือ สับคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อหมูจะต้องมีสีแดง มีกลิ่น
หอมของผักไผ่และพริกลาบคั่ว 
ต้ังกระทะไฟปานกลาง ใส่น้ํามันท่ีค่ัวพริกแห้งไว้ลงไปเล็กน้อย ทุบกระเทียมเอาเปลือกออก นําลง
ผัดให้หอม เทหมูที่คลุกไว้ลงไป ใช้ตะหลิวรวนไปเรื่อยๆ ตักนํ้าต้มหนังและตับหมูลงไปเล็กน้อย 
ใส่ตับ หนังหมู หากแห้งไปให้ใส่นํ้าเพิ่มลงไปได้
ชิม ปรุงรสด้วยนํ้าปลา ใส่ต้นหอมซอย คั่วต่ออีกสักพัก ปิดไฟ ใส่ผักชีและใบสะระแหน่ คลุก
ให้เข้ากัน 
ตักใส่จาน วางสันคอหมูสไลซ์ไว้ด้านบน วางพริกแห้ง ใบสะระแหน่ ผักไผ่ แตงกวา โรยหอม
เจียว พร้อมรับประทาน 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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MUSEUM
K N O W L E D G E

3.) Museum of Death พพิธิภณัฑ์
แหง่ความตาย จดัแสดงอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑ์
แปลกและน่าสนใจ เพราะมีการ 
รวบรวมภาพและข้อมูลของคดี
ฆาตกรรมดังๆ จากทั่วโลก
  
4.) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
คือ พิพิธภัณฑ์ลูฟ (The Louvre) 
ที่ฝรั่งเศส มีขนาดเท่าสนามฟุตบอล 
35 สนาม (60,000 ตารางเมตร)

1.) มีผลงานศิลปะถึง 35,000 ชิ้น
วางจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟ 
(The Louvre) แต่เชื่อไหมว่ายังมี
ผลงานอีกประมาณ 380,000 ชิ้น
ที่ไม่ได้นำาออกมาโชว์ให้สาธารณชน
ได้ชมกัน

2.) พิพิธภัณฑ์สำาหรับคนอกหัก
หรือ Museum of Broken 
Relationships ที่ประเทศโครเอเชีย
จะรวบรวมสิง่ของทิง้แลว้ทีไ่ดม้าจาก
คนรักเก่า พร้อมคำาอธิบายสั้นๆ

11.) Sulabh International Toilet
Museum พิพิธภัณฑ์สุขาที่ประเทศ
อินเดีย ที่นี่จัดแสดงประวัติความเป็น
มาของส้วมตั้งแต่หลายพันปีก่อน
รวมถึงประโยชน์และพัฒนาการของ
ส้วมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 
12.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของ
ไทยมีทั้งหมด 43 แห่ง แต่หากรวม
ทั่วประเทศ ท้ังวัด มูลนิธิ ทั้งของ
เอกชนและรัฐ ฯลฯ ที่เปิดดำาเนินการ
อยู่ขณะนี้จะมีทั้งสิ้น 1,297 แห่ง

5.) Museum of Bad Arts (MOBA) 
พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกจะรวบรวมแต่งาน
ศิลปะชั้นยอด แต่ที่นี่ได้รวบรวมงาน
ศลิปะชัน้แยเ่อาไวด้ว้ยกนั ในหอ้งใตด้นิ
ของ Somerville Theatre ในเมือง
บอสตัน  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.) Condom Museum พิพิธภัณฑ์
ถงุยางอนามยั อยูใ่นประเทศไทยนีเ่อง
7.) พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติในประเทศ 
ไทย จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เพิ่ง
เปิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อ
แสดงกลวิธีการคอร์รัปชั่นในรูปแบบ

ต่างๆ รวมถึงจารึกชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี ปัจจุบันมีการจัดแสดง10 
คดีที่รุนแรง โดยพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงหมุนเวียนไปเร่ือยๆ สามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.museumofthaicorruption.com
8.) Iceland Phallological Museum ที่ประเทศไอซ์แลนด์ คือพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมส่ิงๆ น้ันของเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นของวาฬ หนูแฮมสเตอร์ และสัตว์อ่ืนๆ 
9.) International UFO Museum and Research Centre คือพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก มนุษย์อวกาศ อยู่ที่ประเทศนิวเม็กซิโก
10.) Cancun Underwater Museum ที่ประเทศเม็กซิโก เป็นพิพิธภัณฑ์
ใต้น้ำาเก๋ไก๋ ผู้ชมสามารถเข้าชมได ้3 วิธคีอื การดำาน้ำาทีผิ่วน้ำา การดำาน้ำาลกึ และ
การทัวร์ในเรือท้องกระจก
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แนะนำ�

แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> Intouchables ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกส่ิง

การกลับมาของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี Restage เพื่อพาผู้ชมไป

สัมผัสถึง “ราก” ของความเป็นไทยอีกครั้ง จากเรื่องราวชีวประวัติของหลวง

ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์

ผู้ผ่านยุคสมัยรุ่งโรจน์ของดนตรีที่อุดมไปด้วยบรมครูผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ให้กับแผ่นดินมากมาย มาจนถึงคราวร่วงโรยในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่การ

หยิบจับเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงถือเป็นเรื่องต้องห้าม ร่วมสนุกสนานตื่นเต้น

ไปกับเรื่องราวอันเข้มข้น ดนตรีเสนาะไพเราะ และอัศจรรย์ใจในฝีมือการประชัน

“ระนาดเอก” แบบสดๆ บนเวทีของเหล่าศิลปินคุณภาพ เปิดการแสดง Restage

รอบแรกแล้วพฤศจิกายนนี้ ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดรอบวันแสดงอื่นๆ และราคาบัตรสามารถ

ติดตามได้ที่ www.thaiticketmajor.com

ไม่เสมอไปที่คนจะชอบหนังตลก โรแมนติก หรือบู๊แอคชั่น

อลังการ เพราะหนังประเภทจังหวะช้า อารมณ์ซึมลึก ส่ือถึงสภาพ

สังคมและจิตใจมนุษย์ก็เป็นอีกแนวท่ีได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน 

“Intouchables” เป็นตัวอย่างของหนังดราม่าง่ายๆ ที่ประสบ

ความสำาเร็จ เพราะเต็มไปด้วยความละเอียดลึกซึ้ง หนังสัญชาติ

ฝรั่งเศสนี้ตั้งใจสื่อถึงมิตรภาพ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี

โดยอยู่บนพ้ืนฐานความจริง ดัดแปลงจากเร่ืองจริงของมหาเศรษฐี

วัยกลางคนที่เป็นอัมพาตตั้งแต่คอจรดเท้า เขาว่าจ้างเด็กหนุ่ม

ผิวดำามาเป็นท้ังผู้ช่วย เพ่ือนคุย และแขนขาให้เขา ท้ังสองมีพ้ืนเพ

แตกต่าง ไม่ว่าจะชนชั้น รสนิยม ทัศนคติ แต่ความสัมพันธ์ที่

เกื้อกูลเอื้ออาทรกัน ทำาให้เส้นแบ่งความต่างนั้นหายไป ก่อเกิด

เป็นมิตรภาพที่ทำาให้ผู้ชมรู้สึกอบอุ่นซึ้งใจ พร้อมอมยิ้มไปกับการ

เสียดสีสภาพสังคมแบบทุนนิยม ไม่จัดจ้าน แต่เป็นความจริง  

Show >> โหมโรงเดอะมิวสิคัล สัมผัสรากแห่งความเป็นไทย 
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เอเชีย พลัส กรุ๊ป และ

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ หอศิลป

วัฒนธรรม กรุงเทพฯ ภูมิใจนำ�เสนอ

ผลง�นศิลปะกว่� 100 ชิ้น ทั้งเก่�

และใหม่ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนม�ก่อน ง�นของอ�จ�รย์อิทธิพล ตั้งโฉลก 

หนึ่งในศิลปินไทยร่วมสมัยที่ยืนหยัดบนเส้นท�งก�รสร้�งสรรค์ศิลปะแบบ

น�มธรรม (Abstract) ได้รับก�รยอมรับจ�กทั้งในและต�่งประเทศ โดยจะ

รวบรวมผลง�นของอ�จ�รย์ อ�ทิ “Recent Paintings” (2534) “สีสันแห่ง

แสง” (2543) “วัตถุแห่งจิต” (2545) “ปัญญ�ญ�ณและปรีช�ญ�ณ” (2551) 

“อักขระ” (2556) รวมถึงผลง�นชุดล่�สุดที่จะนำ�ม�จัดแสดงเป็นครั้งแรก 

“ก�รเดินท�งของเส้นพ�กินสัน” (2557-2558) แต่ละผลง�นเสมือนกุญแจ

ไขประตูบ�นใหญ่ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่� “น�มธรรมเป็นเร่ืองของใจ” จัดแสดง

ที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 BACC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th

หล�ยครั้งที่เนื้อห�จ�กวรรณกรรม

เย�วชน จับใจนักอ่�นที่เกินวัยคว�มเป็น

เย�วชน เพร�ะมันได้ส่ืออะไรที่ช่วยให้ฉุกคิด

ถึงสิ่งที่เหมือนจะลืมเลือนไปแล้ว “ติสตู” ก็

เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีทำ�ให้นักอ่�นเกิดคว�มรู้สึกน้ัน เจ้�หนูติสตู เกิดม�มีพร้อม

ทุกอย่�ง แต่ก�รศึกษ�ของเข�ไม่ได้ม�จ�กก�รไปโรงเรียน เด็กช�ยเรียนรู้จ�ก

ชีวิตจริง เม่ือจะเรียนเร่ืองต้นไม้ เข�ไปท่ีสวน เม่ือจะเรียนเร่ืองป่วยไข้ เข�ไปที่

โรงพย�บ�ล เมื่อจะเรียนเรื่องกฎระเบียบ เข�ไปที่คุก และทุกครั้งที่เรียนรู้ 

เข�จะมีคำ�ถ�มกับผู้ใหญ่ข้�งๆ ท่ีให้คำ�ตอบร�วกับเป็น “สูตรสำ�เร็จ” อยู่เสมอ

ติสตูไม่ได้เช่ือหมด เด็กช�ยมีคำ�ตอบและวิธีแก้ปัญห�ในแบบของเข� ถ้�ใคร

คิดว�่นี่คือนิท�นแฟนซีสำ�หรับเด็กและมองผ�่นไป ใครคนนั้นอ�จจะพล�ด

แรงบันด�ลใจบ�งอย่�งซึ่งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อน�นม�แล้ว  

ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวอัพเดตเรื่องร�วของศิลปินใน

ค่�ย “สหภ�พดนตรี” ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ https://

www.facebook.com/wearemusicunion และ IG; 

music.union 

สหภาพดนตรี >> แนะนำ�เพลงใหม่

Book >> ติสตู นักปลูกต้นไม้ 

วรรณกรรมจ�กฝรั่งเศส

Exhibition >> 

“นามธรรม” สัจจะแห่งศิลปะ

โดย อิทธิพล ตั้งโฉลก

“โลกเสมือนจริง” ซิงเกิลใหม่เอาใจคนชํ้ารัก

จาก บอย พิษณุ

หลังจ�กห่�งห�ยไปพักใหญ่ บอย พิษณุ ขอกลับ

ม�จับไมค์ทำ�เพลงตัวเองอีกครั้ง ง�นนี้สหภ�พดนตรี

ทุ่มเต็มที่ ล้�งภ�พจำ�กรุ้มกริ่มของเข� โดยเพิ่มคว�ม

เข้มข้นลงไปในดนตรี สไตล์ก�รร้อง รวมถึงเนื้อห�เพลง 

“โลกเสมือนจริง” ที่พูดถึงเรื่องร�วคว�มรักที่ผิดหวังกับ

คนที่คิดว่�ใช่ แต่สุดท้�ยวันหนึ่งเข�กลับเดินจ�กเร�ไป 

ภ�พในอน�คตที่สวยง�มกลับกล�ยเป็นเพียงคว�มฝัน

เรียกว่�เนื้อห�โดนใจคนชำ้�รักสุดๆ ติดต�มรับฟังได้แล้ว

วันนี้พร้อมกดดาวน์โหลดที่ *492 222 กด 22

พิษณุ นิ่มสกุล หนุ่มเจ้�เสน่ห์ขวัญใจส�วน้อยและ

ส�วใหญ่คนนี้ หล่อ เจิด เกิดทุกง�นจริงๆ ไม่ว่�จะขยับ

ตัวทำ�อะไรก็เป็นอันต้องถูกจับต�มองตลอด ทั้งง�นแสดง 

พธิกีร รวมถงึง�นเพลง ซึง่ซงิเกลิใหมน่ีเ้จ�้ตวัมโีอก�สรว่ม

ง�นกับ “พล วงแคลช” โปรดิวเซอร์มือฉมังที่เพิ่งย้�ยม�

จ�กค่�ยเพลงย�่นอโศก ช่วยให้หนุ่มบอยมีโอก�สฉีกแนว

ก�รร้องไปอีกรูปแบบหนึ่ง 
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน “โทรศัพท์มือถือครับ 

เพราะต้องใช้ติดต่องานตลอด” อาหารจานโปรดของคุณ 

“ซชู”ิ คณุมคีวามสขุทีส่ดุเมือ่... “เม่ือครอบครัวทีรั่กทีส่ดุมกีนิ

มีใช้ไม่ขาดครับ” ช่วงเวลาในอดีตที่คุณคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่

คณุอยากกลบัไปแก้ไข “อยากตัง้ใจเรยีนใหม้ากกวา่นีค้รบั”

สิง่ทีค่ณุกลวั... “สตัวเ์ล้ือยคลานทกุชนดิครบั” 

บคุคลทีค่ณุช่ืนชมมากคอืใคร เพราะอะไร 

“หลายคน และนำามาเปน็แรงบนัดาลใจ

ในการดำาเนนิชวีติครบั” หนงัสือหรอื

นิตยสารที่คุณชอบอ่าน “มีเที่ยว

รอบโลก บ้านและสวน ท่องเที่ยว” 

สิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ คือ “ผมว่าก็ดี

เกอืบหมดนะ (หวัเราะ)” สิง่ทีแ่ยท่ีส่ดุ

ในตัวคุณ “ชอบเก็บเรือ่งเล็กๆ นอ้ยๆ

มาคิดมากครบั” นสิยัแบบไหนทีค่ณุคดิ

ว่าแย่ที่สุด “การที่คิดว่าสิ่งที่เลวที่สุดคือ

สิง่ท่ีด”ี นสิยัแบบไหนทีค่ณุคดิวา่ดเีปน็เลศิ 

“เห็นใจสังคมและส่วนรวม” คุณประทับใจ

กับ... “ประทับใจกับการเดินทางไปเที่ยวต่าง

ประเทศ” คณุอยากทำาอะไรกอ่นตาย “คงไมมี่

ทำาอะไรแล้ว เพราะน่าจะทำาไปหมดแล้วครับ” 

สถานที่ที่คุณไปเป็นประจำา “พัทยา” ความใฝ่ฝัน

ในวัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร “การได้เป็น

นักร้อง ดารา” ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิด

เป็นอะไร “อยากเกิดเป็นดารา hollywood”

นักร้อง นักแสดง

พิษณุ นิ่มสกุล
“บอย” 
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