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“#เอาบุญมาฝาก” เป็นคำ�กล่�วติดป�ก
ทีเ่พิง่เกดิขึน้ม�ไมน่�นนีเ้อง เรยีกไดว้�่พรอ้มๆ 
กับ Social Media ก็ว�่ได้ เพร�ะสมัยก่อน
ก�รกระทำ�ยอดฮิตแบบก�รถ่�ยรูปประก�ศให้
คนเหน็ว่�เร�ทำ�อะไรกันนัน้ไมม่ ีทกุๆ คนกท็ำ� 
ธุระของตนกันไปอย�่งเงียบๆ ไม่ต้องอวดกัน 
จะบอกก็ต่อเมื่อเจอหน้�กับเพ่ือนว่� “เออ  
เมื่อเช้�ไปวัดม�ว่ะ” คำ�ตอบก็จะเป็น “ดีแล้ว 
จะไดบ้ญุม�บ�้งนะ” (ผดิกบัสมยันีที้ต่อ้งพดูว�่ 
ส�ธ ุซึง่รูห้รอืเปล�่ก็ไมรู้่ว�่ทีพ่ดูไปแปลว�่อะไร 
แตน่ัน่เปน็อกีเรือ่งหนึง่ ย�วแนค่รบั) ผมคดิว�่พอลงรปูทีเ่ร�ไปทำ�บญุ
ท่ีวัดกันก็เลยอย�กป่�วประก�ศให้ทุกคนรู้ด้วย แต่ดูจะไม่ดีถ้�เร� 
ไดบ้ญุคนเดยีวเลยขอเอ�บญุไปฝ�กคนอืน่ดว้ยแลว้กนั ก็ตอ้งยอมรบั
ว�่ตลกอยูเ่ลก็นอ้ย เพร�ะเร�นัง่อยูเ่ฉยๆ กไ็ดบ้ญุแลว้ ไมต่อ้งไปทำ�เอง 
กด็จูะผิดหลกัของศ�สน�พทุธอยู ่ทีจ่รงิแลว้ถ�้ผมคดิแบบนีก้ไ็มต่อ้ง
ทำ�บุญแล้วช�ตินี้ และช�ติหน้�ผมก็เกิดม�เป็นอภิมห�เศรษฐีที่ทั้ง
หลอ่และรวยมทีกุสิง่ทกุอย�่งทีต่อ้งก�รเพร�ะบญุลน้เหลอืจ�กช�ตินี้ 
จริงๆ แล้ว ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เอ�บุญม�ฝ�กผมได้เกือบ 
ทกุวนัเลยทีเดยีว ท่ีตลกยิง่กว�่นัน้คอืไม่มีใครนกึถงึคำ�นีเ้ลย ไมเ่อะใจ 
ว�่ “ไอ้บุญน่ะ มันฝ�กกันไม่ได้นะ” ขอเอ�คำ�จ�กป�กพระจริงๆ 
ม�บอกให้ทุกคนทร�บ แต่จะมีกี่คนที่อ่�นหน้�นี้นะครับ ผมสงสัย
อยู่เหมือนกัน

ว่�ไปแล้วก�รกระทำ�ของคนสมัยน้ีก็เป็นแบบต�มกันไปไม่คิด
อะไรม�ก ใครทำ�อะไรต้องทำ�บ้�งเดี๋ยวไม่เท่ คนต�มก็ต�มกัน 
อย่�งเดียว คนนำ�ก็นำ�แบบงูๆ ปล�ๆ แล้วก็ไม่มีใครทักหรือถ้�มีก็
ไม่ฟังเพร�ะไม่ได้ดังแบบด�ร� ข้อมูลที่วิ่งวนไปม�ในหมู่ชนรุ่นใหม ่
เลยกล�ยเปน็ขอ้มลูทีจ่รงิบ�้งไม่จริงบ�้ง สร้�งขึน้ม�เองกเ็ยอะ ตอ่เตมิ 
เสริมขึ้นไปแบบฉบับฉันคิดดูจะเยอะที่สุด คนไทยในยุคนี้เลยจะ
ผิดต�ไปจ�กยุคก่อน วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปอย่�งน่�ตกใจเพร�ะ

ขอ้มลูทีค่นทัว่ไปเสพกนัจะเปน็ขอ้มลูทีผ่�่นก�ร 
พลิกแพลงม�แล้วหรือสร้�งกันขึ้นม�ใหม่ดื้อๆ 
แต่ก็ว่�อะไรไม่ได้นะครับเพร�ะไปอ�่นหนังสือ
เลม่หนึง่ท่ีเขยีนโดยฝรัง่ตอนปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เข�
ตั้งข้อสังเกตว่�คนไทยนั้นม�จ�กหล�กหล�ย
ชนช�ตดิว้ยกนั จ�กไทยทีอ่ยูบ่นผนืแผน่ดนิไทย
ม�ตลอด ผสมเผ่�พันธุ์กับช�ติที่อพยพเข�้ม�
อย่�งจีน มอญ ม�เล และอีกหล�ยๆ เผ่�ใน
แถบนี ้ประกอบกบัก�รซมึซบัรบัวฒันธรรมของ
ต่�งช�ติดังกล่�วอย่�งเร็วไว จึงทำ�ให้ช�ติไทย 

มีวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปเรือ่ยๆ ไม่คอ่ยจะอยู่กบัท่ี และในชว่งศตวรรษ 
ที่ผ่�นม� ช�วไทยก็รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้�ม�ม�กขึ้น และยังรับ
วฒันธรรมจนี เพร�ะช�วจนีกย็งัอพยพเข�้ม�ไทยจนปัจจบัุนกว็�่ได้ 
อกีสบิปขี�้งหน�้คงตอ้งม�ดกูนัอกีทวี�่มสีว่นของวฒันธรรมตรงไหน
ท่ีเปลี่ยนไปอีก แต่ท่ีดีก็คือว่�ก�รทำ�บุญและก�รเข้�วัดเข้�ว�กลับ
เป็น activity ท่ีหนุม่ส�วรุน่ใหมก่ระทำ�ม�กขึน้ งัน้จะเอ�บุญฝ�กกนั 
หรอืไมฝ่�กกนั งกไวค้นเดยีวกไ็มเ่ปน็ไร เพร�ะคนสว่นใหญด่จูะเข้�วดั 
กันอยู่ดี วัดเองก็มีก�รทำ�ม�ร์เก็ตติ้งเพิ่มม�กขึ้น ดึงดูดคนรุ่นใหม่
เข�้วดักนัเพิม่ม�กขึน้เข�้ไปอีก จะบอกว�่ผดิหลกัพทุธศ�สน�กว็�่ได ้
เต็มป�ก แต่ก็มองเป็นข้อดีว่�พุทธศ�สน�จะคงอยู่อีกน�นแน่นอน 
แต่จะกล�ยสภ�พไปเป็นอย�่งไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

สงิห ์แมกกาซนี ฉบบัน้ีจงึขอแนะนำ�วดัสำ�คญัๆ ของกรงุเทพฯ 
ม�เล่�สู่กันฟัง ใครอยากจะไปไหว้พระกี่วัดนั้นเป็นเรื่องของตัวเลข 
แต่แค่ก้าวเข้าไปวัดเดียวและมีสติที่ดี มีความตั้งใจที่ดีก็เป็นการ
ทำาบุญให้กับตัวเองแล้วนะครับ และก็อย่าหวังผลตอบแทนเพราะ
การทำาบญุทีแ่ท้จรงิคอืการใหโ้ดยไมค่ดิทีจ่ะเอาคนืตามแบบฉบบัของ 
ชาวสิงห์ที่ทำากันมาหลายทศวรรษคือการทำาบุญที่แท้จริง หวังว่�ได้
อ�่นแลว้จะไดอ้ะไรกนับ�้ง กเ็ปน็ก�รบอกบญุหรอืเอ�บญุม�ฝ�กจ�ก
ทีม สิงห์ แมกกาซีน ได้เหมือนกันนะครับ           สรวิช ภิรมย์ภักดี
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บุญรอด และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพ
บำาเพ็ญกุศลพระบรมศพ
@ กรุงเทพมหานคร l 14 มกราคม 2560

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือ ได้รับ

พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตใหเ้ปน็เจ�้ภ�พบำ�เพญ็กศุลสวด

พระอภธิรรมพระบรมศพพระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�ภูมพิล

อดุลยเดช เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณและถว�ยเป็น 

พระร�ชกุศล ณ พระทีน่ั่งดสุติมห�ปร�ส�ท พระบรมมห�ร�ชวัง 
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ทายาทตระกูลเจ้าของบริษัท AB InBev เยือนไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 6 กุมภาพันธ์ 2560

Count Gerald van der Straten Ponthoz เป็นท�ย�ท

ตระกูลเบียร์ดังของโลกจ�กเบลเยียมที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย 

ม�ร่วม 10 ปี ได้ถือโอก�สจัดก�รก�รม�เยือนไทยของบุคคลใน

ตระกูลของตนเกือบ 30 คน ซ่ึงเป็นตระกูลหน่ึงที่ริเร่ิมบริษัท AB 

InBev ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้พ�ม�ชม

พิพิธภัณฑ์ของบริษัทและทำ�คว�มรู้จักกับบุคคลในตระกูลเบียร์แรก

ของไทยเมื่อวันที่ 6 กุมภ�พันธ์ที่ผ่�นม�

ต่อม�เมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ ท่�นเค�นต์ก็ได้จัดสัมมน�รวม 

ตระกูลธุรกิจช้ันนำ�ของไทยอีก 6 ตระกูล เพ่ือเล่�คว�มเป็นม�เก่ียวกับ 

ธุรกิจครอบครัวของตระกูลภิรมย์ภักดี เจียรวนนท์ จิร�ธิวัฒน์ 

ช�ญวีรกูล จึงรุ่งเรืองกิจ และไฮเนคกี้ ได้แชร์เร่ืองก�รดูแลธุรกิจ

ครอบครัวจ�กรุ่นสู่รุ่น ส่วนท�งครอบครัวของท่�นเค�นต์ก็เล่�ถึง 

คว�มเป็นม�ของตระกูลตน ซึ่งเป็นตระกูลผู้ริเร่ิมเบียร์ยี่ห้อ Stella 

Artois เบียร์ชั้นนำ�ยี่ห้อหนึ่งของโลก จวบจนม�รวมตัวกับครอบครัว

เบียร์อีกครอบครัวหน่ึง เป็นผลให้เกิดบริษัท Interbrew ซึ่งก็ได้

ไปรวมตัวกับครอบครัวธุรกิจช้ันนำ�ของบร�ซิลจนกล�ยเป็น InBev 

และจ�กก�รซื้อบริษัท Anheuser Busch ของสหรัฐอเมริก�จึง 

กล�ยม�เป็น AB InBev และล่�สุดก็ได้รวมตัวกับยักษ์ใหญ่เบอร์ 2 

ของโลกคอื SAB Miller ทำ�ใหค้รองตล�ดเบยีร์โลกดว้ยอตัร�สว่นแบง่

ตล�ดที่ม�กขึ้นไปอีก 

ท่�นเค�นต์เป็นเครือญ�ติที่สืบเช้ือส�ยม�จ�กเจ้�พระย� 

อภัยร�ช�สย�ม�นุกูลกิจ (กุสต�ฟว์ โรลัง ยัคมินส์) ที่ปรึกษ� 

ช�วเบลเยยีมในพระบ�ทสมเดจ็พระจลุจอมเกล�้เจ�้อยูห่วั ผูซ้ึง่ช่วย

เจรจ�ให้สย�มประเทศหลุดพ้นจ�กคว�มพย�ย�มของฝร่ังเศสที่จะ

ให้สย�มเป็นประเทศในอ�ณ�นิคมม�ได้

ง�นตอนค่ำ�คืนปิดท้�ยก�รเยือนคร้ังน้ีจึงเป็นก�รเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 125 ปีที่เจ้�พระย�อภัยร�ช�ฯ เดินท�งม�สย�มเพื่อรับ

ตำ�แหน่งที่ปรึกษ�ในรัชก�ลที่ 5 
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คุณศุภชัย เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล แห่งซิโน-ไทย

คุณวิลเลียม ไฮเนคก้ี แห่งกลุ่มไมเนอร์

คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แห่งไทยซัมมิทกรุ๊ป

คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี แห่งกลุ่มบุญรอดฯ

Viscount Philippe de Spoelberch แห่ง AB InBev

คุณสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ แห่งกลุ่มเซ็นทรัล
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Singha Park Chiangrai  
International Balloon  
Fiesta 2017
@ เชียงราย l 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

ก�รแสดงบอลลนูน�น�ช�ตทิีใ่หญท่ีส่ดุในอ�เซยีน ทีส่งิหป์�ร์ค เชียงร�ย จดัข้ึน 

เป็นปีที่ 2 รวบรวมคว�มสนุกม�กม�ยด้วยก�รแสดงแสง สี เสียง ง�นโชว์บอลลูน

แฟนซ ีจดัเต็มตลอด 5 วนั ผูร่้วมง�นส�ม�รถเข้�ชมโดยไมเ่สยีค�่ใช้จ�่ยและสนุกกบั 

คอนเสิร์ตจ�กศิลปินชื่อดังต่�งๆ ได้แก่ 

14 ก.พ. “อะตอม ชนกันต์” “สงกร�นต์ The Voice” “Lipta” 

15 ก.พ. “บุรินทร์” “เต็ม+แหนม+อิงค์” “แสตมป์”

16 ก.พ. “ฮิวโก้” “Pause” “LomoSonic”

17 ก.พ. “Playground” “Seasons Five+ฟิล์ม บงกช” “วงม�ยด์” 

        “ฟักกลิ้ง ฮีโร่ + P.O.N.R”

18 ก.พ. “jetset’er” “Zeal” “Silly Fools+แดกซ์” 
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ร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 14 
@ กรุงเทพมหานคร l 18 มกราคม 2560

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด จัดง�นร้อยดวงใจส�ยใยสิงห์ 

คร้ังที่ 14 ประจำ�ปี 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม 

เซน็ท�ร�แกรนด ์เซน็ทรัลเวลิด ์เปน็ง�นรวมตวัผูบ้ริห�รและตัวแทน

จำ�หน่�ยประม�ณ 650 คน ภ�ยในง�นมีก�รจัดบูธแสดงสินค้�

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจในเครือบุญรอดต่�งๆ เพื่อให้ตัวแทนจำ�หน�่ย

ไดส้มัผสัและทร�บถงึผลติภณัฑข์องบริษทั อกีทัง้บธูแสดงนวตักรรม

ด้�นเทคโนโลยีระบบก�รจัดก�รเบียร์สด 
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ไทย-โคเรียน ซีวีด 
ตั้งศาลพระภูมิและทำาบุญบริษัท
ประจำาปี 2559
@ ปทุมธานี l 9 พฤศจิกายน 2559

บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำ�กัด ทำ�พิธีจัดตั้ง
ศ�ลพระภูมิเพื่อเป็นสิ่งสักก�ระและสร้�งขวัญกำ�ลังใจ 
แก่พนักง�นในบริษัท พร้อมทั้งจัดง�นทำ�บุญบริษัท
ประจำ�ป ี2559 โดยม ีดร.สธุ�บด ีสตัตบศุย ์เปน็ประธ�น
ในพิธีร่วมกับคณะกรรมก�รบริษัท 

เสวนา BGF “The Next Generation of Glass”
@ กรุงเทพมหานคร l พฤศจิกายน 2559

บริษัท บีจี โฟลต กล�๊ส จำ�กัด หรือ บีจีเอฟ (BGF) ในเครือ
บริษัท บ�งกอกกล๊�ส จำ�กัด (มห�ชน) นำ�โดยน�ยศุภสิน ลีล�ฤทธิ์ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยก�รพ�ณิชย์และพัฒน�ธุรกิจ (ที่ 3 
จ�กขว�) พร้อมคณะผู้บริห�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจกระจก จัดง�นเสวน� 
BGF “The Next Generation of Glass : Future together” ในหัวข้อ 
“ทิศท�งก�รออกแบบและก�รใช้กระจกเพื่ออนุรักษ์พลังง�น” ที่ร้�น 
EST.33 มีวัตถุประสงค์ให้สถ�ปนิกและนักออกแบบตกแต่งช้ันนำ� 

ทร�บถึงประโยชน์จ�กก�รใช้กระจกอนุรักษ์พลังง�นที่มีคุณภ�พ 
ในก�รออกแบบตกแต่งอ�ค�ร ถือเป็นนวัตกรรมกระจกยุคใหม่ที่ช่วย
ลดอุณหภูมิของเปลือกอ�ค�รและลดก�รใช้พลังง�นภ�ยในอ�ค�ร
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งน้ี ได้รับเกียรติจ�กวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ม�ร่วมใหค้ว�มรู้ตลอดง�น ไดแ้ก ่ดร.อรรจน์ เศรษฐบตุร รองประธ�น
สถ�บันอ�ค�รเขียวไทย และน�ยธีรวัฒน์ ศรินทุ ที่ปรึกษ�ศูนย์
ออกแบบ BEC (Building Energy Code) กระทรวงพลังง�น 

บีจี ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 
@ กรุงเทพมหานคร l 5 พฤศจิกายน 2559

น�ยสุรศักดิ์ เดชะรินทร์ กรรมก�รและที่ปรึกษ�อ�วุโส บริษัท บ�งกอกกล๊�ส 
จำ�กัด (มห�ชน) นำ�คณะผู้บริห�รและพนักง�นจ�กกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมเป็น
ประธ�นในพิธีเชิญผ้�พระกฐินพระร�ชท�นจ�กพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดช ทอดถว�ย ณ วัดเขียนเขต (พระอ�ร�มหลวง) ตำ�บลบึงยี่ไถ 
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธ�นี เพ่ือถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมถว�ยจตุปัจจัยเพื่อ
ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศ�สน�ด้วย
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ขอนแก่นบริวเวอรี่ จัดงานทำาบุญครบรอบ 22 ปี
@ ขอนแก่น l 12 พฤศจิกายน 2559

น�ยโรจน์ฤทธ์ิ เทพ�คำ� กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และคณะผู้บริห�ร บริษัท บุญรอด
บริวเวอร่ี จำ�กัด และบริษัทในเครือ ให้เกียรติเข้�ร่วมง�นทำ�บุญ 
ครบรอบ 22 ปี บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จำ�กัด ในโอก�สนี้ 
บริษัทได้จัดกิจกรรมด้�นส�ธ�รณกุศลข้ึน โดยมอบทุนก�รศึกษ�

แก่นักเรียนเรียนดีแต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ จำ�นวน 59 ทุน ในเขต 
พื้นที่ชุมชนรอบโรงง�น ได้แก่ ตำ�บลท�่พระ และตำ�บลดอนหัน เพื่อ
แสดงเจตน�รมณ์ที่ดีที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง 
เปน็ก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพนัธ์อนัดรีะหว่�งบริษทัฯ และชุมชนรอบ
โรงง�นด้วย

ปทุมธานี บริวเวอรี่ จัดพิธีเคลื่อนย้ายศาล
องค์พระพิฆเนศ
@ ปทุมธานี l 28 พฤศจิกายน 2559

สิงห์ เบเวอเรช ต้อนรับผู้บริหาร  
บริษัท เลย เหี่ยน (Loi Hein)
@ นครปฐม l 18 พฤศจิกายน 2559

บริษัท ปทุมธ�นี บริวเวอร่ี จำ�กัด จัดพิธีเคลื่อนย้�ยศ�ลองค์ 
พระพิฆเนศ โดยมีน�ยวุฒ� ภิรมย์ภักดี เป็นประธ�นในพิธีดังกล�่ว

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด ต้อนรับผู้บริห�ร บริษัท  
เลย เหี่ยน (Loi Hein) ประเทศพม่� เข�้เยี่ยมชมกระบวนก�รผลิต
เบยีร์ โดยมนี�ยสชุนิ องิคะประดษิฐ ์กรรมก�รผูจ้ดัก�ร และคณะ
ผู้บริห�รร่วมให้ก�รต้อนรับ
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ผู้บริหารรับมอบรางวัลจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
@ กรุงเทพมหานคร l 30 พฤศจิกายน 2559

น�ยจตุนินัท ์ภริมยภ์กัด ีกรรมก�รรอง 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 
จำ�กัด และน�ยพงษ์รัตน์ เหลืองธำ�รงเจริญ 
กรรมก�รผูจ้ดัก�ร บริษทั สงิหป์�ร์ค เชียงร�ย  
จำ�กดั เข�้รับร�งวลัจ�กมลูนิธิอ�รยสถ�ปตัย์
เพื่อคนทั้งมวล ในฐ�นะบุคคลส่งเสริมอ�รย 
สถ�ปัตย์แห่งปี 2559 และร�งวัลแหล่ง 
ท่องเทีย่ว Friendly Design ในง�น Thailand 
Friendly Design Expo 2016 มหกรรมอ�รย 
สถ�ปัตย์และนวัตกรรมสุขภ�พเพ่ือคนท้ังมวล 
ครั้งที่ 1 

บุญรอดฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการ 
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล
@ กรุงเทพมหานคร l 28 พฤศจิกายน 2559

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด และบริษัทในเครือ มอบเงิน
สนับสนุนโครงก�รไถชี่วติโค-กระบอืของสภ�นิตบิญัญตัแิหง่ช�ต ิรวมเปน็ 
เงิน 2,370,000 บ�ท สำ�หรับไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 ตัว ณ วัดร�ช�ธิว�ส
วิห�ร ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช โดยมี ดร.สุธ�บดี สัตตบุศย์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด พร้อมพนักง�น เป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
เข้�ร่วมพิธีในคร้ังนี้ ส่วนโค-กระบือที่ได้รับก�รไถ่ชีวิตจะนำ�ไปมอบให้
โครงก�รธน�ค�รโค-กระบือเพื่อเกษตรกรต�มพระร�ชดำ�ริ

SODA SINGHA THE NEW 
MIX LIMITED EDITION
@ ทั่วประเทศ l ธันวาคม 2559

สิงห์เปิดตัวฉล�กขวดโซด�รุ่นพิเศษ Limited Edition 
ที่ออกแบบโดยศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงทั้ง 6 คนในรูปแบบ
คนละสไตล์ สวยง�มอย่�งมีเอกลักษณ์ แฝงตัวตนของ 
ศิลปินอย่�งชัดเจน ฉล�กแต่ละล�ยว�งจำ�หน่�ยในช่วง
เวล�ที่แตกต�่งกัน ฉล�กประจำ�เดือนธันว�คม ปี 2016 
ออกแบบโดย Alex Face และ Juli Baker and Summer 
ฉล�กประจำ�เดือนมกร�คม ปี 2017 ออกแบบโดย  
Nolanolee และ Jackkrit ฉล�กประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 
ปี 2017 ออกแบบโดย October29 และ Phai AMP
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Singha Sense of Love
@ ประเทศเวียดนาม l 3 ธันวาคม 2559

ง�น Singha Sense of Love จัดขึ้นที่เมือง 
Ho Chi Minh ประเทศเวียดน�ม มีก�รแสดงจ�ก
นักร้องช�วเวียดน�มยอดนิยม HO QUANG HIEU 
และ DONG NHI รวมถึงดีเจชื่อดังระดับโลก อ�ทิ 
STANDERWICK และ CHRISTINA NOVELLI อีกทั้ง 
มีกิจกรรมเล่นเกมชิงของร�งวัลพรีเมียมสิงห์
และก�รลุ้นของร�งวัลจ�กห�งบัตรเข้�ง�น เช่น  
“iPad mini 4” “GoPro Hero 4” “JBL Bluetooth 
speaker” นอกจ�กน้ียงัมโีปรโมช่ันสง่เสริมก�รข�ย
ซือ้เบยีร์สงิห ์1 ลงั ไดรั้บคปูองชิงโชคลุน้ร�งวลัใหญ ่
เช่น มอเตอร์ไซค์ iPhone 7 ตู้เย็น โทรทัศน์ และ 
Home Theater รวมแล้วมีผู้เข�้ชมง�นประม�ณ 
3,400 คน

บีจี สนับสนุนทีม “เจ้าเวหาสีนำ้าเงิน” สู้ศึก
วอลเลย์บอลชายไทยแลนด์ลีก 2016-2017
@ กรุงเทพมหานคร l ธันวาคม 2559

บริษัท บ�งกอกกล๊�ส จำ�กัด (มห�ชน) หรือ บีจี นำ�โดยน�ย
ศุภสิน ลีล�ฤทธ์ิ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และรองประธ�นสโมสร
วอลเลย์บอลบ�งกอกกล๊�ส (BGVC) รับมอบของที่ระลึกจ�ก พล.อ.อ. 
ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ ในโอก�สแสดงคว�ม
ขอบคุณบ�งกอกกล๊�สที่ให้ก�รสนับสนุนสโมสรวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ 
วีซี (AFVC) ฉ�ย� “เจ้�เวห�สีน้ำ�เงิน” (Blue Eagle) เข้�ร่วมแข่งขัน
วอลเลย์บอลช�ยไทยแลนด์ลีก 2016 - 2017 ณ อ�ค�รฝึกและทดสอบ
สมรรถภ�พทห�รอ�ก�ศ 1

“สิงห์ ปาร์ค เชียงราย พรีเซนต์ 
3ดี ซีรีส์ 2016” ปั่นท่องเที่ยวขึ้นดอย
@ ดอยช้าง l 3 ธันวาคม 2559
@ ภูชี้ฟ้า l 22 มกราคม 2560
@ ดอยแม่สลอง l 12 กุมภาพันธ์ 2560

ก�รแข่งขันจักรย�นร�ยก�ร Singha Park Chiangrai 
Present 3D Series ก�รแข่งขันจักรย�นท้�พิชิตคว�มสูงและ
คว�มสวยง�มของยอดดอย ซึ่งจัดขึ้น 3 สน�มบนยอดดอยของ
จังหวัดเชียงร�ย ได้แก่ ดอยช้�ง ภูชี้ฟ้� และดอยแม่สลอง 
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Farm Design เปิดสาขาโคราช
@ นครราชสีมา l 19 ธันวาคม 2559

Farm Design เปิดส�ข�แฟรนไชส์ ณ ห้�ง  
Terminal 21 Korat ชั้น 1 โซนลอนดอน ม�พร้อมกับ 
Promotion สุดพิเศษเช่นเคย Buy 1 Get 1 ทุกเมนู 
สำ�หรับ 100 ท�่นแรก

งาน Season Food เชียงใหม่
@ เชียงใหม่ l 23-30 ธันวาคม 2559

ฝ�่ยกจิกรรมพเิศษ 1 ร่วมจดัง�น Season Food ณ บริเวณล�นประเสริฐแลนด์ 
(ก�ดเชิงดอย) ภ�ยในง�นมีก�รออกร้�นอ�ห�รปิ้งย่�งและอ�ห�รน�น�ช�ติ  
สวนสนุกในง�นจดัในสไตลง์�นวัดเมอืงค�วบอย และมดีนตรีสไตลค์นัทรีโฟลค์ซอง
จ�กนักดนตรีช่ือดงัในทอ้งถิน่ ง�นนีไ้ดรั้บก�รตอบรับทีด่จี�กประช�ชนในพืน้ทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ

มหาสารคาม เบเวอเรช 
มอบเงินส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
@ มหาสารคาม l 15 ธันวาคม 2559

บริษัท มห�ส�รค�ม เบเวอเรช จำ�กัด มอบเงินส่งเสริมอ�ชีพ 
คนพิก�รต�มม�ตร� 35 โดยน�ยวิทิต น้อยสุวรรณ ผู้จัดก�รฝ่�ย
โรงง�น และน�งสุภ�วดี ชน�เทพ�พร ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�ร เป็น
ตัวแทนมอบเงินให้น�ยเสมียน แสงทวี (ผู้ดูแลคนพิก�ร) เพื่อดำ�เนิน
โครงก�ร “สร้�งโรงเรือนเพ�ะเหด็น�งฟ�้ภฐู�น” ทีบ่�้นใหมห่นองจ�น 
ต.น�โพธิ์ อ.กุดรัง จ.มห�ส�รค�ม

Bike Week Tachileik 2016 
@ ประเทศเมียนมาร์ l 10-11ธันวาคม 2559

Singha Asia Corporation Co.,Ltd. สนับสนุนกลุ่ม Biker 
โดยร่วมกับผู้ว�่ร�ชก�รจังหวัดท�่ขี้เหล็ก ประเทศเมียนม�ร์ จัดง�น 
Bike Week 2016 ครั้งที่ 2 บริเวณล�นอเนกประสงค์ เมืองท่�ขี้เหล็ก 
วัตถุประสงค์เพื่อห�ร�ยได้ช่วยเหลือผู้ย�กไร้และมอบเงินร�ยได้จ�ก
ก�รจัดง�นให้กับจังหวัด ภ�ยในง�นมีก�รออกร�้นของ Singha Asia 
Corporation Co.,Ltd. กิจกรรมก�รแสดงจ�กศิลปินพม่�และไทย 
ทั้งนี้บูธของ Singha Asia Corporation Co.,Ltd. ได้รับคว�มสนใจ
และก�รต้อนรับอย่�งดีจ�กเหล่� Biker และประช�ชนเมืองท่�ขี้เหล็ก 
รวมแล้วมีผู้ม�เที่ยวง�นนี้กว�่ 5,000 คนต่อวัน
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คาวบอยเขาใหญ่เฟสติวัล 2016
@ นครราชสีมา 
24 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560

ฝ�่ยกจิกรรมพเิศษ 2 ร่วมจดัง�น “ค�วบอยเข�ใหญ ่
เฟสตวิลั 2016” ณ บริเวณ กม.20 ถ.ธนะรัชต์ อ.ป�กช่อง 
ภ�ยในง�นแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน คือ โซนล�น 
นั่งดื่มหน้�ง�น โซนของเล่นป�เป้�ป�ลูกโป่ง ข�ยสินค้�
ค�วบอย และโซนเวทีกล�งล�นเบียร์พร้อมซุ้มอ�ห�ร  
มผีูร่้วมง�นตลอดก�รจดัง�น 10 วัน รวมทัง้สิน้ประม�ณ 
20,000 คน

ฝ่�ยกิจกรรมพิเศษ 2 สนับสนุนก�รจัดง�น 
Overdose EDM Party ณ บริเวณล�นตุ้มโฮม บิ๊กซี
อุบลร�ชธ�นี อ.เมือง ภ�ยในง�นแบ่งพื้นที่ออกเป็น  
2 โซน คือ บริเวณโซนเวทีใหญ่ มีจุดจำ�หน�่ยเบียร์ 
2 จุด และโซนล�นเบียร์ด้�นหน้�ท�งเข้�ง�น มีซุ้ม
อ�ห�รจำ�หน่�ยและบริก�รโตะ๊เก�้อี ้มผีูร่้วมง�นทัง้สิน้ 
ประม�ณ 2,000 คน

Overdose EDM Party 
Ubon Ratchathani
@ อุบลราชธานี l 24 ธันวาคม 2559

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 13
@ เชียงราย | 29 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

ฝ่�ยกิจกรรมพิเศษ 1 ร่วมกับเทศบ�ลนครเชียงร�ยจัดง�น
เชียงร�ยดอกไม้ง�ม ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงร�ย ภ�ยใต ้
โครงก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นของนครเชียงร�ย วัตถุประสงค์เพื่อประช�สัมพันธ์
ฤดูก�ลท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้�งร�ยได้ให้แก่ประช�ชน
ในจังหวัดเชียงร�ย
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CSR ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จย่าฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
@ ประเทศกัมพูชา l 2-5 มกราคม 2560

ฝ่�ยก�รตล�ด-ภูมิภ�ค ร่วมกับ มูลนิธิข�เทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี ศูนย์ปฎิบัติก�รทุ่น
ระเบิดแห่งประเทศไทยและประเทศกัมพูช� จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม “Share the love with your rings” ซึ่ง
รณรงคใ์หช้�วกมัพชู�บริจ�คหกูระปอ๋งเบยีร์ลโีอต�มกลอ่ง
รับบริจ�คที่จัดไว้ต�มร้�นค้�ต่�งๆ ทั่วประเทศ ระหว่�ง
เดือนตุล�คมถึงเดือนธันว�คม ปี พ.ศ. 2559 กิจกรรม 
ดงักล�่วจดัข้ึนเปน็คร้ังแรกในประเทศกัมพชู� ไดรั้บเกยีรติ
จ�ก พณฯ ท่�นฮุน ม�นิต Deputy Director of the Prime 
Minister’s Cabinet and Director of the Cambodian 
Intelligence and Research Department, Royal 
Cambodian Armed Forces และน�ยด�มพ์ บุญธรรม 
อัครร�ชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมเป็นประธ�นในพิธีมอบ
ข�เทยีมใหก้บัผูพ้กิ�ร โดยมอบข�เทยีมเปน็จำ�นวน 121 ข�

Singha Countdown
@ ประเทศกัมพูชา l 31 ธันวาคม 2559

ฝ�่ยว�งแผนก�รตล�ด-ภมูภิ�ค จดัง�น “Singha 
Beer Countdown Party 2017” ที่ร้�นอ�ห�ร Mango 
Mango ณ กรุงพนมเปญ กิจกรรมในง�นประกอบดว้ย 
คอนเสิร์ตจ�กศิลปินดูโอท้องถิ่น “Khmeng Khmer” 
ที่กำ�ลังได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก และมีเล่นเกมจับ
ร�งวัลชิงโชคให้ลูกค้�ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับร�งวัลใหญ่ 
ร�งวัลร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยต่�งๆ รวมถึงร�งวัลอืน่ๆ 
อกีม�ก มลีกูค�้สนใจเข้�ร่วมง�นจำ�นวนกว�่ 200 คน

มหกรรมอาหารปลอดภัยปี 2559 
บำาเหน็จณรงค์  
@ ชัยภูมิ l 30 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560

ฝ่�ยกิจกรรมพิเศษ 2 สนับสนุนเทศบ�ลตำ�บลบ้�นชวน 
ณ ถนนสน�มม้�ข้�ง สภ.บำ�เหน็จณรงค์ อ.บำ�เหน็จณรงค์  
จัดง�น “มหกรรมอ�ห�รปลอดภัย 2559 บำ�เหน็จณรงค์” 
ภ�ยในง�นมกี�รออกร้�นอ�ห�รและบธูข�ยผลติภณัฑส์งิห ์มผีู้ 
สนใจเข�้ร่วมง�นตลอดก�รจัดง�นประม�ณ 6,000 คน
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บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด มอบเส้ือยดืฟรีไซส์
สดีำ�จำ�นวน 100,000 ตวั ใหรั้ฐบ�ลนำ�ไปแจกประช�ชน
ทีเ่ดนิท�งม�ถว�ยสกัก�ระพระบรมศพพระบ�ทสมเดจ็
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช และประช�ชนที่
ต้องก�รแต่งก�ยไว้ทุกข์แต่มีร�ยได้น้อย เพื่อร่วมถว�ย
เป็นพระร�ชกุศล โดยมีน�ยจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัด
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำ�นักง�นปลัด
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ซึ่งท�งสำ�นักง�นปลัดฯ จะทยอย 
สง่มอบใหก้องมห�ดเลก็ สำ�นักพระร�ชวัง นำ�ไปแจกจ�่ย 
ประช�ชนต่อไป

บุญรอดบริวเวอรี่ มอบเสื้อยืด 100,000 ตัว ให้รัฐบาลแจกจ่ายประชาชน
@ กรุงเทพมหานคร l 6 มกราคม 2560

น�ยศรีล สขุุม ผูอ้ำ�นวยก�รสือ่ส�รองคก์ร บริษทั 
มวิซกิมฟู จำ�กดั พร้อมศลิปนิในเครือฯ “อิง้ค ์วรันธร” 
และ “วงโดส” (Dose) มอบเงินที่ได้จ�กกิจกรรมง�น
ดนตรีเปดิหมวกรวมพลงัรักษ�ใจสูพ่ีน้่องช�วใต ้มวิซกิ 
ฮิลลิ่ง เซ้�ท์เทิร์น (MUZIK HEALING SOUTHERN) แก่
สภ�ก�ช�ดไทย เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือพี่น้องช�วใต้ที่
ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ช่วยเลข�ธิก�รฯ (ฝ่�ยจัดห�
ร�ยได้) และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นจัดห�ร�ยได้ 
ม.ร.ว.ปรีย�งค์ศรี วัฒนคุณ และน�งจันทร์ประภ� 
วิชิตชลชัย รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นจดัห�ร�ยไดเ้ปน็
ผูรั้บมอบ ณ โรงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย 
ตึกอำ�นวยนรธรรม 

บริษัท มิวซิกมูฟ จำากัด มอบเงินสมทบทุนให้สภากาชาดไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 12 มกราคม 2560

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดโครงก�ร “สิงห์ แกรนด์สแลม  
เอ็กซ์พีเรียนซ์” ปี 3 โครงก�รที่พ�น้องๆ นักกีฬ�เทนนิสในระดับ
เย�วชนรวม 12 คน เดินท�งไปประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้น้องๆ 
ได้รู้ว�่นักกีฬ�เทนนิสมืออ�ชีพมีก�รเตรียมคว�มพร้อมหรือฝึกซ้อม
กันอย�่งไร และตลอดช่วงก�รแข่งขัน น้องๆ จะได้รับคำ�แนะนำ�
จ�กนักกีฬ�เทนนิสระดับท็อปอย่�ง ดนัย อุดมโชค และวรัชญ� 
วงคเ์ทยีนชัย ถึงรปูแบบก�รฝกึซอ้มและทกัษะก�รเลน่ทีแ่ตกต�่งกัน 
ของนักกีฬ�ระดับโลก

สิงห์ แกรนด์สแลม เอ็กซ์พีเรียนซ์ ป ี3
@ ประเทศออสเตรเลีย | 10 มกราคม 2560
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กลุม่สงิหอ์�ส� โดยบริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำ�กดั และมลูนิธิพระย�
ภิรมย์ภักดี ผนึกกำ�ลังทีมฟุตบอลสิงห์ออลสต�ร์ นำ�โดย “เต๋�” สมช�ย 
เข็มกลดั และด�ร�นักแสดงจำ�นวนม�ก เดนิท�งสูพ่ืน้ทีบ่�้นไทรง�ม-ทบัทนั 
จ.สรุ�ษฎร์ธ�นี เพือ่ช่วยเหลอืและใหก้ำ�ลงัใจผูป้ระสบอทุกภัยในพืน้ทีด่งักล�่ว 
พร้อมมอบน้ำ�ดืม่จำ�นวน 6,000 ลติร และข้�วส�รทีน่�ยปติ ิภริมยภ์กัด ีซ้ือ
ตรงจ�กช�วน�ภ�คกล�งและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 2.5 ตัน 
และข้�วกล่องจำ�นวน 500 กล่อง 

“สิงห์อาสา” ผนึกกำาลัง “สิงห์ออลสตาร์” 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  
@ สุราษฎร์ธานี l 14 มกราคม 2560

มิวซิกมูฟ เปลี่ยนชื่อบริษัท
@ กรุงเทพมหานคร l 19 มกราคม 2560

คุณจุ๊บ-น�ยวุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี กรรมก�ร 
ผูจ้ดัก�รบริษทั ถอืฤกษด์หีลงัปใีหมเ่ปลีย่นช่ือบริษทั
จ�ก Music Move Entertainment (มิวสิคมูฟ  
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด) เป็น Muzik Move  
(มวิซิกมฟู จำ�กดั) อย�่งเปน็ท�งก�ร ในก�รเปลีย่นช่ือ 
บริษัทคร้ังน้ีเป็นก�รปรับเปลี่ยนภ�พลักษณ์ของ
บริษัทให้ดูทันสมัยม�กข้ึน โดยยังคงจุดมุ่งหม�ย
สำ�คัญน่ันคือ ก�รก้�วข้ึนเป็นผู้นำ�อุตส�หกรรม
บนัเทงิแบบครบวงจร และพร้อมทีจ่ะสง่ต่อคว�มสขุ 
สูเ่หล�่ผูช้มผูฟ้งัไปพร้อมๆ กบัสร้�งแรงบนัด�ลใจและ 
เติมเต็มทุกพลังแห่งคว�มสร้�งสรรค์ ให้ทุกจังหวะ
ดนตรีพุ่งไปข้�งหน้�อย่�งไม่หยุดนิ่ง 

น้ำ�ดื่มสิงห์ ร่วมกับศูนย์ก�รค�้เมก�บ�งน� ส่งมอบ
คว�มรู้คูค่ว�มสนุกสน�นใหก้บัเดก็ๆ ฉลองวันเดก็แหง่ช�ต ิ
ในง�น “เมก� คิดส์ เวิลด์ 2017 สป�ร์ค ไซเยินซ คิดส์: 
ตะลุยเมืองวิทย์กับนักคิดตัวน้อย โดยเนรมิตเมืองแห่ง
วิทย�ศ�สตร์และก�รเรียนรู้ด้วยแนวคิดจ�กโครงก�ร 
พระร�ชดำ�ริในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชเพื่อให้น้องๆ และครอบครัวร่วมกันสนุกสน�น
เพลิดเพลินกับกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์อย่�งเข�้ใจ

กิจกรรมนำ้าดื่มสิงห์ MEGA 
KIDS WORLD 2017 
@ สมุทรปราการ | 14-16 มกราคม 2560
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คณะน�งส�วไทยประจำ�ปี 2559 มอบของที่ระลึก
แทนคำ�ขอบคุณแด่น�ยสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และน�ย
วุฒนัินท ์ภิรมยภั์กด ีกรรมก�รผูจ้ดัก�รบริษทั มวิซกิมฟู 
จำ�กัด พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รบริษัทในเครือฯ 

คณะนางสาวไทยเข้าพบนายสันติ
และคณะผู้บริหาร
@ กรุงเทพมหานคร l 23 มกราคม 2560

น�ยจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ ่
ให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดสัมมน�ภ�ษีอ�กร “ก�รหักค่�ใช้จ่�ยภ�ษี
เงินได้นิติบุคคล” วิทย�กร ได้แก่ น�ยสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ผู้จัดก�ร 
สำ�นักง�นภ�ษอี�กรกล�ง สำ�นักง�นภ�ษอี�กรกล�ง ณ หอประชุมใหญ ่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ก�รสัมมน�ครั้งนี้เพื่อเป็นแนวท�ง
ก�รปฏิบัติง�นเก่ียวกับก�รหักค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้นิติบุคคลให้ไป
ในทิศท�งเดียวกันและมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน โดยมุ่งหวังให้มีก�ร 
แลกเปลี่ยนคว�มเห็นและแบ่งปันประสบก�รณ์ทำ�ง�นร่วมกัน

สัมมนาภาษีอากร “การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล”
@ กรุงเทพมหานคร l 22 มกราคม 2560

ทีม Off-Premises Singha Asia Corporation Co.,Ltd ประเดิม 
ต้นปี จัดคอนเสิร์ตระดับไซค์แอล 3 วันต่อเนื่องที่เมืองเสียมเรียบ ย่�น
ตล�ด Chong Kov Su เพื่อตอกย้ำ�แบรนด์ลีโอกับคนในท้องถิ่น สร�้ง
คว�มแข็งแกร่งใหแ้บรนดล์โีออย�่งตอ่เนือ่ง ปนีีท้ัง้ปเีร�มจีดัคอนเสร์ิต 18 
ครั้งทั่วประเทศ โดยได้นักร้องขวัญใจช�วเขมรและแบรนด์แอมบ�สเดอร์
ของเบยีร์ลโีอคอื Miss Soksophea เปน็แมเ่หลก็ดงึดดูคนเข้�ร่วมง�น และ
เป็นไปต�มค�ด มีผู้เข้�ร่วมง�นอย�่งล้นหล�มรวมกว่�พันคน 

Leo Concert Seim Reap 
(Chong Kov Su)
@ ประเทศกัมพูชา l 24-26 มกราคม 2560
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น�ยธิติพร ธรรม�ภิมุขกุล ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม
ก�รตล�ด ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม บริษัท สิงห์ 
คอร์เปอเรช่ัน จำ�กัด และผูบ้ริห�รระดบัสงู ร่วมง�น
เปดิตวัพรีเซนเตอร์ส�หร่�ยม�ชิตะ ซึง่ไดแ้ก่ 5 หนุ่ม 
“NCT” วงบอยแบนด์สุดฮอตจ�กเก�หลีแห่งค่�ย
เอสเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนท ์มุ่งเจ�ะกลุม่วัยรุ่น กลุม่
วัยทำ�ง�นตอนต้น และตอกย้ำ�ภ�พลักษณ์ส�หร่�ย
เก�หลีคุณภ�พพรีเมียมแท้ 100% หวังกระตุ้น 
ส่วนแบ่งตล�ดทั้งปีเพิ่ม 3% สำ�หรับศิลปินทั้งห้�
ทีม่�เปน็พรีเซนเตอร์ นำ�โดย “เตนล”์ (Ten) สม�ชิก
สัญช�ติไทยคนแรกของค่�ย “แทยง” (Taeyong) 
“แจฮยอน” (Jaehyun) “โดยอง” (Doyoung) และ 
“ม�ร์ค” (Mark)

“มาชิตะ” เปิดตัว  
“NCT” บอยแบนด์เกาหลี
เป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุด 
@ กรุงเทพมหานคร l 7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา 
@ กรุงเทพมหานคร | 30 มกราคม 2560

จิน� โอสถศิลป์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
บริษทั จดีเีอช ห�้ห�้เก�้ จำ�กดั และน�งณัฐวรรณ 
ทปีสวุรรณ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นประช�สมัพนัธ์ 
และสือ่ส�รองคก์ร บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จำ�กดั 
พร้อมด้วยผู้กำ�กับและนักแสดงจ�กภ�พยนตร์ 
เรื่อง “พรจ�กฟ้�” เข้�พบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลข�ธิก�รมลูนิธิชัยพฒัน� เพือ่นำ�ร�ยไดส้ว่นหน่ึง 
จ�กก�รฉ�ยภ�พยนตร์พรจ�กฟ้�สมทบมูลนิธิ 
ชัยพัฒน�เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลจำ�นวน 
13,155,559 บ�ท ณ มูลนิธิชัยพัฒน� แขวง 
บ�งยี่ขัน ถนนพระร�มแปด และเมื่อวันที่ 23 
ธันว�คม 2559 สงิห ์คอร์เปอเรช่ัน ร่วมกบั จีดเีอช 
เปิดตัวโครงก�ร “พรจ�กฟ้�...ฟังด้วยหู...ดูด้วยใจ” 
ส่งต่อคว�มสุขให้ผู้พิก�รท�งส�ยต�โดยมอบ
อรรถรสในก�รชมภ�พยนตร์เร่ืองพรจ�กฟ้�ที่
จัดทำ�และฉ�ยแบบ Audio Description ผ่�น
ระบบ Dolby 5.1 Surround เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย เพือ่ใหผู้พ้กิ�รท�งส�ยต�ไดส้มัผสั
ทุกคว�มรู้สึกแบบเต็มอิ่มที่สุด 
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“น้ำาดื่มสิงห์” ดึง 5 Brand Inflf luencer ย้ำาตำาแหน่ง fl“ผู้นำา” ตลาดน้ำาดื่มไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 23 กุมภาพันธ์ 2560

น�ยธิติพร ธรรม�ภิมุขกุล ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มก�รตล�ด ธุรกิจ
อ�ห�รและเคร่ืองดื่มบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำ�กัด ประธ�น 
ในง�นแถลงข่�วน้ำ�ดื่มสิงห์ เปิดตัวแคมเปญ “A PART OF YOU  
น้ำ�ดื่มสิงห์เท่�น้ันที่เร�เลือก” ณ ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัลเวิลด์  
ครั้งแรกกับก�รดึง 5  Brand Influencer ได้แก่ วี-วิโอเล็ต วอเทียร์ 

ย้ง-ทรงยศ สุขม�กอนันต์ เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธิน�ค� พร้อมด้วย 
2 หนุ่มวง Southside ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ และดีเจต๊อบ-ณภัทร 
เหล่�พล�ยน�ค เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ 
แตกต�่งกันม�ร่วมง�น เพื่อตอกย้ำ�ภ�พลักษณ์ของผู้นำ�ตล�ดน้ำ�ดื่ม 
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

สิงห์ป�ร์ค เชียงร�ย เปิดตัวแอปพลิเคชัน SINGHA 
PARK เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกด�้นข้อมลูใหนั้กทอ่งเทีย่ว 
ได้ใช้ง�นโดยง่�ย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 
รับกระแสนิยมท่องเที่ยว กิน ดื่ม ช็อป และข้อมูลอื่นๆ 
เพื่อเพิ่มคว�มสะดวก คว�มสนุก และคว�มแปลกใหม่
ให้ชีวิต

แอปพลิเคชัน SINGHA PARK 
@ ทั่วประเทศ 
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สิงห์ / อยุธยาโมเดล

Ayutthaya Model
อยุธยาโมเดล แบบจำ�ลองสร�้งทีมสปิริต

โครงสร�้งก�รทำ�ง�นของอยุธย�โมเดล

อยุธยาโมเดล ประกอบด้วย 4 ทีมงานหลัก

ช่วยดูแลลูกค้�และส่งเสริมก�รข�ย
โดยเฉพ�ะพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม

จากแนวความคิดของ คุณภูริต ภิรมย์ภักดี ที่เล็งเห็นว่า 

จังหวัดอยุธยา เป็นพื้นที่น่าจับตามองด้านการแข่งขันในตลาด

น้ำาดื่ม โดยเฉพาะตลาดช่องทาง Food shop & Restaurant 

(ร้านอาหารและศนูยอ์าหาร)  เพราะเปน็จงัหวดัทีม่คีวามพเิศษ

ในเร่ืองการมีร้านอาหารเดน่ดงัตัง้อยูจ่ำานวนมาก รวมถงึมแีหลง่

ท่องเที่ยว แหล่งนิคมอุตสาหกรรม รวมกันอยู่ในจังหวัดเดียว 

(ซึ่งจังหวัดลักษณะน้ีมีไม่มากนักในประเทศไทย) จึงถือว่ามี

ความน่าสนใจในเชงิกลยทุธ์ ควรทีจ่ะทำาการเจาะเข้าพืน้ที ่เพือ่

ผลักดันสินค้าและบริการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

“อยุธยาโมเดล” ได้เกิดข้ึนเพื่อต่อยอดแนวความคิดและ

วัตถปุระสงค์ดงักลา่ว นอกเหนือจากมุง่เสริมความแข็งแรงดา้น 

ยอดจำาหน่ายและผลักดันสินค้าในพื้นที่จังหวัดอยุธยา ยังมี 

เป้าหมายสำาคัญคือ การทดลองสร้างทีมงานข้ึนจากหลายๆ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อจัดสรรประสิทธิภาพของแต่ละ 

หน่วยงานให้ประสานกันจนบรรลุประสิทธิผล โดยเป็นการร่วมด้วย 

ช่วยกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเช่ียวชาญ สร้าง

เครือข่ายการทำางานร่วมกันในองค์กรอย่างใกล้ชิด เรียกว่าเป็น

โมเดล Synergy ที่รวมพลังของแต่ละหน่วย ด้วยการลงปฏิบัติ

ภารกิจจริงอย่างเห็นเป็นรูปธรรม

ทีมช่องทางพิเศษ

กำาหนดพื้นที่เป้าหมายสำาหรับปฏิบัติการ 

ตัวเมือง (เป้าหมายหลัก)
• Food Shop    • Restaurant

นิคมอุตสาหกรรม
• ร้านค้าปลีกรอบๆ นิคมฯ    • ภายในนิคมฯ

แบ่งร้านอาหารออกเป็นหมวดหมู่

ช่วยสนับสนุนโครงสร้�งร�ค�  
ข้อตกลงพิเศษกับท�งร้�นค้� ดูแล

อุปกรณ์ส่งเสริมก�รข�ย  
ก�รตกแต่งร้�นค้� สื่อประช�สัมพันธ์ 

และกิจกรรมก�รตล�ด 

ทีมเทรดมาร์เก็ตติ้ง

A B C
ภัตต�ค�ร สวนอ�ห�ร 
ร้�นอ�ห�ร Hi-end

สวนอ�ห�ร ร้�นอ�ห�ร 
ร้�นเด่น-ดังประจำ�จังหวัด

ร้�นอ�ห�รทั่วไป

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมาก
มารับประทานอาหารเป็นหลัก 

ภาพลักษณ์ของร้านดูดี

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมาก
มารับประทานอาหารเป็นหลัก 
หรืออาจเป็นร้านเด่น-ร้านดัง

ของแต่ละพื้นที่

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมาก
มารับประทานอาหารเป็นหลัก 
มีสถานที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่ง
และมีคูหาชัดเจน มีขนาดเล็ก 

ภาพลักษณ์ของร้านค้า 
ดูธรรมดา 

ช่วยกำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ย สำ�รวจ
ตล�ด ปิดก�รข�ย ติดต�มผล เข้�พบ
ลูกค้� วิเคร�ะห์ส�เหตุและแก้ปัญห�

ร่วมกับทีมก�รตล�ด 

ทีมขาย BRA 
ในพื้นที่จังหวัดอยุธยา

ช่วยสนับสนุนด้วยเครือข่�ย
และก�รข�ยสินค้� 

เช่น น้ำ�สิงห์ขวดแก้ว

ตัวแทนจำาหน่ายในพื้นที่
จังหวัดอยุธยา
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คว�มคิดเห็นของทีมง�นในพื้นที่

WORKFLOW MODEL

กลุ่มร้านอาหาร นิคมอุตสาหกรรม

ทีมเทรด
ม�ร์เก็ตติ้ง

ความรู้สึกที่ได้ทำางานภายใต้โปรเจคท์ “อยุธยาโมเดล”

A+B C นิคมฯบ้านสวน
1,2,3

PETขวดแก้ว Allocate Responsibility 
พื้นที่ชุมชน/ท่องเที่ยว

ในนิคมฯ

ทีมช่องท�ง
พิเศษ

BRA
Sales

BRA
Sales

ทีมช่องท�ง
พิเศษ

BRA

BRA

BRA

รอบๆ นิคมฯ

ตัวแทน
จำาหน่าย

ตัวแทน
จำาหน่าย

BRA

• ติดสื่อ
• สนับสนุนอุปกรณ์
  ส่งเสริมการขาย 
  เช่น ป้ายไฟต่างๆ

• ติดสื่อพื้นฐาน เช่น ผ้าปูโต๊ะ โปสเตอร์
• ติดสื่อโดยเจ้าหน้าที่รถขาย

ทดลองการสนับสนุน 
สร้างการรับรู้ 

และเจาะพื้นที่ขาย 
ด้วยรถโมบายยูนิต

“คว�มภูมิใจครับ” คำ�บ�งคำ� จ�กคนบ�งคน มีคว�มหม�ยกับเร�แตกต่�งกัน  
ทีมง�นทุกคนภูมิใจและดีใจที่ ได้รับกำ�ลังใจสำ�คัญจ�กคุณเต้ผู้สอบถ�มถึง
สถ�นก�รณ์ง�นข�ยในพ้ืนท่ี นอกจ�กน้ี พวกเร�ยังมองว่�น่ีคือโอก�สดีที่ 
ทำ�ให้เร�ได้คิด ได้ว�งแผน ลงมือทดลองกับเพ่ือนร่วมง�นในพ้ืนที่ของเร�  
เร�ถ่�ยทอดวัตถุประสงค์เป้�หม�ยของโครงก�รทั้งด้�นง�นข�ยและคว�มรู้สึก 
ร่วมกันให้เกิดข้ึนกับเพ่ือนร่วมง�นคนอื่นๆ เร�บอกกับทุกคนว่� นี่เป็นโอก�สดี 
ที่จะได้แสดงศักยภ�พของก�รร่วมมือร่วมใจกัน

เป็นก�รรเิริม่โครงก�รทีน่่�สนใจ และเชือ่ว�่ถ�้เร�มกี�รตดิต�มตอ่ไปอย�่ง
ต่อเนื่อง มีก�รกำ�หนดว�งตัวคณะทำ�ง�น มีอ�วุธให้ใช้ได้ต�มสมควร  
ก็น่�จะเป็นประโยชน์ไปต่อยอดในพื้นที่หรือช่องท�งอื่นๆ ต่อไป

• ก�รทำ�ตล�ดที่มีก�รโฟกัสเป้�หม�ยชัดเจน ทำ�ให้เร�ทร�บ
ถึงที่ม�ของสถ�นก�รณ์ก�รข�ย เห็นสภ�วะก�รแข่งขัน 
ในช่องท�ง Food shop & Restaurant โดยละเอียด
• จ�กก�รทดลองปฏบิตังิ�นในระยะเวล� 3 เดือนในปีท่ีผ�่นม� 
ยอดข�ยในร้�นค้�จ�กช่องท�ง Food shop & Restaurant 
เพิ่มขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด 
• ร้�นค้�ต่�งๆ รวมถึงผู้บริโภค มีโอก�สพบเจอผลิตภัณฑ์
และสื่อของเร�เพิ่มขึ้นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสำาหรับโครงการ

ข้อดีของโปรเจคท์ “อยุธยาโมเดล”
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เรื่อง:  ศิกานต์
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เดี๋ยวนี้ขับรถไปตามถนนหรือจอดรถติดไฟแดง เราจะเจอรถกระบะที่ติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถเป็นรูป 
แผนทีจ่งัหวดันา่นบอ่ยๆ เยอะพอกบัสติก๊เกอรร์ปูกูภ้ยัอุม้สาวงามกบัวดัทา่ไม ้เราเหน็แลว้กส็งสยั เลยลอง 
ไปถามกูรูกูเกิลดู รู้ว่า อ๋อ ที่แท้เขากำาลังฮิตภารกิจพิชิตน่านกันนี่เอง พวกกลุ่มบิ๊กไบค์ หรือชมรมรักรถ
อะไรสักอย่าง เขารวมตัวกันขับรถไปกินลมชมวิวตลอดเส้นทางธรรมชาติ และท้องถนนที่เงียบสงบของ 
เมืองน่าน พอไปเสร็จก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะท้ายรถช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวซะหน่อย พอเห็นแบบนั้น 
เราก็ขอจัดกระเป๋าไปเยือนน่านกับเขาบ้าง อุตริไปช่วงไม่มีเทศกาลเลยนี้ละ ราคาค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
นา่คบหาดทีเีดยีว เราตัง้ใจวา่การไปนา่นครัง้นี ้จะเปน็การไปพกัใหเ้กดิความสนุทรยี ์ไมต่ะบีต้ะบนัไปมนัทกุที่ 
แบบเก็บให้ครบให้จบในเวลาสั้นๆ แผนเที่ยวของเราจึงไม่อัดแน่น เน้นซึมซับบรรยากาศที่สงบและมีศิลป์ 
รวมถึงวิถีสโลว์ไลฟ์อันเป็นเสน่ห์ของเมืองน่านอย่างแท้จริง สโลว์ไลฟ์นี้หมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งร้อน
แต่ลงตัว ไม่ใช่การทำาตัวอืดเป็นทากแล้วบอกว่าสโลว์ไลฟ์แต่อย่างใด        

ทีจ่รงิ แหลง่เทีย่วเกนิ 60% ของนา่น หากไมน่บัวดัสำาคญัในตวัเมอืง จะอยูท่างโซนเหนอืทีเ่ลย อ.เมอืง
ขึน้ไป แต่ในเมือ่เรามคีอนเซป็ตก์ารเทีย่ววา่ “จากเมืองผา่น สูเ่มอืงพัก” นอกจากในเมอืงแลว้ เราจงึ 
เลือกจะไปสำารวจโซนใต้ของน่านที่มีอยู่แค่ 3 อำาเภอ คือ เวียงสา นาน้อย และนาหมื่น ซึ่งเงียบกว่า 
ที่พักและร้านอาหารก็น้อยกว่า แต่ลองมาดูกันว่า โซนทางผ่านนี้มีอะไรน่าสนใจให้ต้องหยุดแวะพักบ้าง
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หมู่บ้านเล็กๆ ริมน้ำาน่าน อ.นาหมื่น เหนือเขื่อนสิริกิติ์ ปกติแล้วเป็น

จุดท่องเที่ยวลากแพชมพระอาทิตย์ตกดินที่สุดยอดแห่งหนึ่ง ได้เห็น 

วิถีชาวบ้านที่ทำาประมงน้ำาจืดพร้อมลิ้มรสเมนูปลาสดๆ จากแพร้าน 

อาหาร แต่ในช่วงฤดูแล้ง (อย่างที่เราเจอ) แม่น้ำาน่านจะแห้งขอดจน 

แทบจะเดินข้ามได้ ไม่เหมาะกับการเที่ยวแพนัก แต่หากจะแวะไป 

ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ก็ยังได้อยู่ บรรยากาศสวยงามไม่เบาเหมือนกัน 

หมู่บ้านประมงปากนาย

ดอยเสมอดาว

เปน็หน่ึงในไม่กีด่อยทีท่างข้ึนไม่สงูชันอนัตราย ถนนด ีและไม่ไกลจาก 

ตวัอ.นานอ้ย เปน็ทีนิ่ยมแวะพกัของนักทอ่งเทีย่วข้ึนมาชมความงาม

ของป่าเขาเขียวขจี มีลานกว้างโค้งให้ตั้งเต็นท์ชมพระอาทิตย์ลับฟ้า

ยามเยน็และทะเลหมอกยามเช้า อยูใ่นเขตพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาติ

ศรีน่าน ดา้นขา้งมผีาหวัสงิหท์ีรู่ปรา่งเหมอืนสงิโตนอนหมอบสำาหรับ

ผู้ชอบปีนป่ายผจญภัย เป็นจุดชมธรรมชาติที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง    

01

02

หมู่บ้านประมงปากนาย ริมน้ำาน่าน ในยามแล้ง
ทิวทัศน์ทุ่งนา เส้นทางระหว่าง อ.นาน้อย-อ.นาหมื่น  
ช่วงเดือนมิถุนายน
ภาพทิวทัศน์ซูมระยะใกล้เมื่อมองจากดอยเสมอดาว  
เป็นมุมที่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตก 
ภาพแอ่งคอกเสือเมื่อถ่ายจากด้านล่าง จะเห็นเป็น 
แนวกำาแพงดินติดกันเป็นคอกล้อม

01
02

03

04
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• อ.นาน้อย เป็นอำาเภอเล็กๆ แต่เจริญ เป็นเมืองในทิวเขาที่การเดินทางสะดวก รถเล็กขับสบาย

• ร้านอาหารมีไม่มากและอยู่ในตัวอำาเภอ เลยออกไปจะไม่เจอร้านที่เป็นกิจลักษณะ

• เส้นทางระหว่าง อ.นาน้อย-อ.นาหมื่น มีทิวทัศน์เทือกเขาสวยงาม มีจุดให้ชมวิวเป็นพักๆ

• หลังสองทุ่ม บรรยากาศในอำาเภอจะเงียบมาก ร้านอาหารปิดเกือบหมด

• คนที่นี่ขับรถความเร็วเฉลี่ยที่ 60 กม./ชม. คอยหลบวัวเป็นระยะๆ

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย มีพื้นที่กว่า 50 ไร่  

ผู้มาเยือนสามารถลุยเดี่ยวเดินถ่ายรูปได้ตามสบาย แม้จะมีแมลงที่

กดัเจบ็ๆ คนัๆ เปน็อปุสรรค แตต่วัเสาดนิกเ็ปน็ศลิปะตามธรรมชาติ

ที่น่าประทับใจทีเดียว สันนิษฐานว่าเสาดินเกิดจากการที่เปลือกโลก

เคลือ่นตวั ทำาใหด้นิทบัถมกนัเปน็ชัน้ และเมือ่ถูกฝนและลมกดัเซาะ 

จงึเปลีย่นเปน็รูปร่างตา่งๆ มทีัง้มนกลม แหลมสงู กระจายอยูเ่ตม็พืน้ที ่

เสาดินนาน้อย

แอ่งคอกเสือ

อยูข้่างๆ เสาดนินาน้อย หา่งออกมาแคร่าวๆ 800 เมตร มลีกัษณะ

เป็นกำาแพงดินสูงใหญ่น่าเกรงขาม เกิดจากการกัดเซาะพังทลาย

ของดนิเชน่เดยีวกบัเสาดนินาน้อย มเีร่ืองเลา่วา่ สมยักอ่นบริเวณน้ี 

มีเสือจำานวนมาก และมันชอบมาขโมยกินหมู วัว ควายที่ชาวบ้าน

เลี้ยงไว้ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันต้อนเสือให้ตกลงไปในแอ่ง แล้ว

กำาจัดมันด้วยไม้ปลายแหลมหรือเขวี้ยงหินใส่ บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่า 

“แอ่งคอกเสือ”

03 04

Note
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เสาหลักเมือง-วัดมิ่งเมือง

มีปรากฏหลักฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยเจ้า 

อตัถวรปญัโญ เจา้ผูค้รองนครน่านองคท์ี ่57 

โปรดให้ฝังเสาเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 

2331 ในทีข้่างวดัร้างเกา่ (หรือวดัม่ิงเมืองใน

ปจัจบุนั) ลกัษณะเสาเปน็ไม้สกัทองทรงกลม 

ขนาดใหญร่าวสองคนโอบ สว่นหวัเสาเกลา

เปน็รูปดอกบวัฝงัลงกบัพืน้ แตต่วัเสาทีม่อีาย ุ

เก่าแกนั่บร้อยปไีดเ้สยีหายจากกาลเวลาและ 

น้ำาท่วมใหญ่ จึงได้รับการบูรณะในปี 2514 

ซึง่ไดแ้กะสลกัหวัเสาเปน็รูปพระพรหมสีห่น้า 

สว่นวดัมิง่เมอืง เจา้อนันตวรฤทธิเดช โปรด 

ให้สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2400 ได้รับนามว่า 

วดัม่ิงเมือง เพราะเปน็ทีต่ัง้ของเสามิง่เมอืง

หรือเสาหลกัเมอืงน่ันเอง อโุบสถของวดัเปน็

สีขาวทั้งหลัง สถาปัตยกรรมเป็นปูนปั้น 

แบบศิลปะล้านนาร่วมสมัย ฝีมือตระกูล

ช่างเชียงแสน นอกจากความวิจิตรบรรจง

ดา้นนอก ภายในยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนัง

ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์เมืองน่านตั้งแต่เจ้า 

ผู้ครององค์แรกจนถึงองค์สุดท้าย

วัดบุญยืน

วดัสำาคญัทีส่ดุของ อ.เวียงสา แตค่นผา่นทาง 

มกัไมค่อ่ยแวะชม อาจเพราะภายนอกดเูรียบๆ 

แตท่ีจ่ริงเปน็พระอารามหลวงทีส่วยงามมาก 

แหง่หน่ึง อายกุเ็กา่แกร่าว 200 ป ีน่าเสยีดาย

ทีต่อนบรูณะวัดมกีารทาสทีบัภาพจติรกรรม

ฝาผนังดั้งเดิมจนคนท้องถิ่นบ่นอุบ วัดนี้มี

ประเพณีใส่บาตรเทียนในช่วงเข้าพรรษา 

สบืเน่ืองจากสมยัก่อนไมม่ไีฟฟา้ใช้ ภายใน 

อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปาง 

เปิดโลก อันเป็นที่มาของนามวัดบุญยืน

• มาน่านแล้วไม่เท่ียววัดก็เหมือนมาไม่ถึง ของเขาดีจริง ขอแนะนำาว่าไม่ควรพลาด  

• วัดท่ีน่าน ไม่ว่าจะในเมือง นอกเมือง สวยและเก่าแก่ ได้รับการดูแลอย่างดีแทบทุกวัด 

• น่านเป็นเมืองวัฒนธรรมท่ีได้รับฉายาว่าเมืองแฝดหลวงพระบาง มีนโยบายอนุรักษ์

ลักษณะเมืองเก่าไว้ ไม่ว่าอยู่มุมไหน จะสัมผัสกล่ินอายแห่งอดีตได้ทุกท่ี 

• ท้ิงความรีบร้อนแบบคนเมืองไว้ทีบ้่าน ไม่ง้ันคุณจะดูเป็นมนุษย์จอมกดดันสำาหรับท่ีน่าน

• คนน่านอัธยาศัยดี มีน้ำาใจ และชอบพูดคุยกับคนต่างถ่ิน

01 02

Note
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วัดพญาวัด

สิ่งที่โดดเด่นมากของวัดคือ พระธาตุวัดพญาวัด ปูชนียสถานตั้งแต่ 

พ.ศ. 1534 ศลิปะลา้นนายคุแรกๆ เปน็เจดยีส์ร้างดว้ยศลิาแลง ทรงซุม้ 

สี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนอันเป็น

อทิธิพลทีไ่ดรั้บมาจากศลิปะสโุขทยั สนันิษฐานวา่นำารูปแบบมาจาก

เจดีย์จามเทวีของจังหวัดลำาพูน ขณะที่อุโบสถของวัดประดิษฐาน 

“พระเจา้สายฝน” พระพทุธรูปเกา่แกท่ีใ่นอดตีชาวบา้นเคยมาขอฝน 

เมื่อเกิดความแห้งแล้ง   

พระธาตุแช่แห้ง 
พระอารามหลวงคู่เมืองน่าน เป็นพระธาตุ

นักษัตรประจำาปีเถาะ (กระต่าย)

พระธาตุเขาน้อย 
ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ มีจดุชมทวิทศัน์ทีเ่หน็ทัว่ตัวเมอืง 

และประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคล 

นันทบุรีศรีน่าน

วัดภูมินทร์ 
มีจิตรกรรมฝาผนังที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์

ของจังหวัดคือภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” 

เสาหลักเมอืง-จิตรกรรมในวัดม่ิงเมือง
วัดบุญยืน อ.เวียงสา
พระธาตุวัดพญาวัด 
จุดชมทิวทัศน์ที่พระธาตุเขาน้อย
พระธาตแุชแ่หง้ วดัประจำานกัษัตรปีเถาะ
วดัภูมินทร์ วดัทีดั่งทีสุ่ดของเมืองนา่น
ซากกำาแพงเกา่เมืองน่าน อายปุระมาณ 
500 ปี

01-02
03-04
05
06
07
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04

วัดสวยยอดฮิต
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ตลาดกลางคืน

จัดทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ พ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาตั้ง 

ร้านกันต้ังแต่สี่โมงเย็น ที่บริเวณถนนข้างวัดภูมินทร์  

คนเมืองน่านจะนิยมมาซื้อของว่างที่ตลาดน้ีและไปน่ัง 

รับประทานพร้อมชมการแสดงทีข่่วงเมอืงน่าน ช่วงตลาด

ไม่ยาวนัก แต่มีของขายหลากหลาย ทั้งขนมกินเล่น 

อาหารพื้นเมือง ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ 

หอศิลป์ริมน่าน

ตัง้อยูริ่มน้ำาน่าน หา่งจาก อ.เมอืง 20 กม. 

มพีืน้ที ่13 ไร่ เปน็สถานทีร่วบรวมและแสดง 

ผลงานศลิปวัฒนธรรมเมอืงน่าน มหีอศลิป ์

ดว้ยกนั 2 หลงั หลงัใหญจ่ดัแสดงภาพวาด

ไม่ต่ำากว่า 100 ภาพ บางชิ้นขาย บางชิ้น

เป็นงานสะสม ผลัดเวียนผลงานแสดงไป

ตามวาระต่างๆ ส่วนหอที่อยู่ติดริมน้ำาชื่อ 

“เฮือนหนานบัวผัน” จัดแสดงภาพถ่าย

จติรกรรมฝาผนังเกา่แกฝ่มีอืการวาดของ

หนานบวัผนัทีร่วบรวมจากวัดตา่งๆ มาไว้

ในทีแ่หง่เดยีว มคีำาอธิบายอารมณ์ของภาพ

และลายเส้นประกอบ    

NAN WALKING STREET 
โซนสำาหรับบริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์ให้คำาปรึกษา เป็นจุดข้ึนรถราง 

ชมเมือง บริเวณนี้จะเป็นศูนย์รวมวัดสำาคัญต่างๆ ในเมืองน่าน สามารถ

เดนิไลช่มทลีะวดัไดส้ะดวก ทัง้มีการปรับปรุงพืน้ทีใ่หมี้อตัลกัษณ์โดดเดน่ 

อย่างเช่น เสาไฟจราจร ก็ปรับแต่งให้ดูเป็นเสาไม้ที่เข้ากันกับบรรยากาศ

เมอืงเกา่ มข่ีวงเมอืงน่านอนัเปน็ลานจดัแสดงศลิปวฒันธรรมยามค่ำา และ

ยังเป็นโซนเดียวกับที่จัดตลาดนัดตอนกลางคืนด้วย

Note
• เฮือนรถถีบที่อ.เวียงสา (พิพิธภัณฑ์จักรยาน) กับที่ว่าการอำาเภอ

เวียงสา เป็นจุดน่าสนใจสำาหรับช่างภาพที่อยากได้รูปอาร์ตๆ
• ที่พักในเมืองน่านส่วนใหญ่ดัดแปลงจากบ้านเก่า เรือนไม้ หรือคุ้ม 

มากกว่าจะสร้างเป็นโรงแรม ทำาให้ได้บรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง 
• เมืองน่านไม่พลุกพล่านแม้ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เหมาะกับเดิน 

เก็บภาพและปั่นจักรยานชมเมือง
• หลังสองทุ่มเป็นต้นไป เมืองจะเงียบมาก นอกจากถนนคนเดินแล้ว

ไม่ควรไปเดินที่อื่น
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Where to drink

ร้านกาแฟ “สาธุ” อ.นาน้อย

ซมึซบัความสงบ สดูอากาศสดช่ืนของทอ้งทุง่เขียวขจทีีม่องไปเหน็ทวิเขา 

และเกษตรกรทำาไร่ไถนา เปน็ร้านทีอ่ยูใ่นเขตของเรือนไมรี้สอร์ท ริมเสน้ 

ถนนหลักระหว่าง อ.นาน้อย-อ.นาหมื่น หากไปช่วงเช้าและยังไม่ได ้

กินข้าว เจา้ของร้านจะเพิม่เมนูข้าวต้มและไข่ลวกใหรั้บประทานพร้อม

จบิกาแฟหรือชาร้อนๆ เหมาะกบัการไปชิลสดูอากาศบริสทุธ์ิเปน็ทีส่ดุ    

ห้องสมุด “บ้านๆ น่านๆ” อ.เมือง

เรือนไม้หลังเก่า 2 ชั้น เป็นห้องสมุดและร้านกาแฟ 

ที่ด้านในมีเกสต์โฮมด้วย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน 

แฝงอยู่ในความร่มร่ืนของสวนไม้นานาพรรณ  

อบอวลกลิ่นอายคลาสสิกที่ห้อมล้อมด้วยหนังสือ

ร้อยพันเล่ม มีทั้งให้ยืมและขาย ทั้งที่ใหม่ล่าสุด

และเก่าชนิดพิมพ์ดีดกระดาษเหลือง ผู้มาจะใช้

เวลาอ้อยอิ่งนานเท่าไรก็ได้เพราะเปิด 24 ช่ัวโมง 

รสชาติเครื่องดื่มก็จัดว่าดีทีเดียว  

ร้านกาแฟ “จ๊างน่าน” อ.เวียงสา

ร้านเคร่ืองดืม่ราคาเบาๆ บรรยากาศเรือนไม้

สไตลเ์รโทร มรีถบสัเก่าสายน่าน-เดน่ชัย ตัง้

เดน่สะดดุตา ช้ันสองเปดิแกลอร่ีเลก็ๆ แสดง

ผลงานวาดเขียนของเดก็ๆ ในความสงบและ

ความดัง้เดมิของเมอืงเวียงสา ร้านน้ีคือความ

สุนทรยีท์ี่ดีมากทเีดียว ใครได้แวะมาตา่งพูด

เป็นเสียงเดียวกันว่าให้ 5 ดาว ทั้งความใจดี

ของเจ้าของร้านและรสชาติเคร่ืองดื่ม โลโก้

ร้านเป็นรูปช้าง (จ๊าง = ช้าง) 





สิงห์ / ถามมาตอบไป
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+ “เบียร์ค่ะ เพราะเคยอ่านเจอว่าคนที่ชอบดื่มเบียร์

เปน็คนทีม่คีวามเปน็ตวัเองสงูและรกัอสิระ ถึงแมว้า่

จะใจร้อนไปบ้าง ซึ่งก็ตรงกับนิสัยของแพรวเลยค่ะ”

“ชอบเคร่ืองดื่มชาร้อน เพราะบ่งบอกความเป็น 

ตัวเราที่ไม่เรื่องมาก ไม่จู้จี้จุกจิก”

“เคร่ืองด่ืม Sprite ครับ เพราะเป็นคนท่ีทำาตามใจ

ตัวเอง ไม่ค่อยสนใจว่าคนอ่ืนจะคิดยังไง รักอิสระ 

ไม่ชอบอยู่ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ มากนัก”

บุญญิศา ศรีวิสาตร์
บริษัท แบรนด์ แฟมิลี่ จำากัด

สมศักดิ์ นิยมสุข
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ชัชชัย ฉัตรมงคลกุล
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

“B-ing Collagen เพราะเปน็เครือ่งดืม่เสริมสขุภาพ

และเตมิความพร้อมใหกั้บรา่งกายอยูเ่สมอ บง่บอก

ถึงผิวสวยใส สุขภาพดีค่ะ”  

เสาวนีย์ จิตร์สุวรรณ์
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำากัด

“เครื่องด่ืมท่ีบ่งบอกความเป็นตัวเราคือ C - VIT 

vitamin orange รสชาติมีรสเปรี้ยวอมหวาน

ทำาให้รู้สึกสดชื่นพร้อมมีวิตามินในตัว ด่ืมง่ายและ

มีประโยชน์  เหมาะกับตัวเองที่บุคลิกมีความหวาน

ซอ่นเปรีย้ว มคีวามสดใส  มหีลายอารมณ ์เปน็คน

เข้ากับคนได้หลายๆ วัย และชอบทำาให้คนรอบข้าง

สนุกสนาน ดรูวมๆ แลว้มีเสนห่ ์... สวยใสมปีระโยชน ์

เข้าถึงได้ ทานอร่อย... อิอิ”

รติรัตน์ หอมวงษ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“เครื่องดื่มนำ้าผักผลไม้รวม (ยี่ห้ออะไรก็ได้) ครับ 

เพราะสิ่งท่ีบ่งบอกความเป็นตัวผมคือ ผมเป็นคน 

มีประโยชน์นะครับ”

จตุรงค์ ใยเทศ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“บลฮูาวายโซดาคะ่ เพราะมทีัง้ความหวานและความ

เปรีย้วของมะนาว บวกกบัความซา่ของโซดาทีช่ว่ย

ดับกระหาย พร้อมทั้งให้ความสดชื่น”

อัญชุลี เสถียรศร
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด

“สำาหรับผม บคุลกิทีส่ขุมุเยอืกเยน็และการตดัสนิใจ

ทีเ่ฉยีบขาด มพีลงั เปน็เรือ่งสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็

ในงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพแล้ว 

ตอ้งเก็บรายละเอยีดทกุเมด็ เคร่ืองดืม่ทีบ่ง่บอกถึง 

ภาพลักษณ์นี้ได้ดีที่สุด ผมยกให้ โซดาสิงห์ เพราะ 

“ทุกหยดซ่า...โซดาสิงห์””

ประจวบ นามสีลี
บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

 “เคร่ืองดื่มท่ีบ่งบอก
ความเป็นตัวคุณ”



๗ วัดปากกาพาไป
สมัยน้ีด๊ีดีนะคะ ใครไปทำ�บุญทำ�ท�นเข้�วัดฝึกกรรมฐ�นท่ีไหนพอกลับม�บ้�นก็เข้�เฟสบุ๊คประก�ศบริจ�คบุญ

ให้เพ่ือนฝูงโดยพลัน อิฉันง้ีอ่ิมบุญส่วนแบ่งจนเกือบจะได้ข้ึนสวรรค์ช้ันด�วดึงส์แล้ว น่ังตีพุงสุขสบ�ยอยู่ได้ไม่น�น 

คว�มทุกข์ใจก็ม�เยือน หลังปีใหม่ไม่กีวั่นลูกรัก 4 ข� สัญช�ติวิฬ�ร์ (แมว) ล้มป่วย อ�ก�รเอ�ก�รอยู่ ทำ�เอ�อิฉันจิตตก 

สติแตกไม่เป็นอันกินอันนอน เพ่ือนฝูงรู้สึกสังเวช แนะนำ�ให้สวดมนต์บ้�ง ไปทำ�บุญบ้�ง อิฉันก็อือๆ ไป คือแอบหวัง 

รอส่วนบุญจ�กเพ่ือนๆ ท่ีเข�เอ�ม�ฝ�กๆ กัน เหมือนเร�เป็นเปรตอะค่ะ ไม่ลงทุนลงแรงเอง เผ่ืออะไรๆ จะดีข้ึน 

แต่แล้วลองดึงสติกลับมาก็คิดได้ว่าการทำาบุญมันของใครของมันน่ีนะ เราทำาแล้วแผ่ให้ผู้อ่ืนได้ บุญไม่ใช่ของฝาก 

เห็นทีเราคงจะต้องลงทุนลงแรงออกไปทำาบุญไหว้พระอย่างจริงจังแล้ว เพ่ือคว�มสบ�ยใจของตัวเอง เผ่ือว่� 

ผลบุญท่ีทำ�จะส่งผลให้ลูกรัก 4 ข� ผู้ซ่ึงชร�ม�กห�ยป่วยม�ฉลองวันเกิดอ�ยุ 17 ปีด้วยกัน (ถ้�เป็นคนก็ 7 รอบเชียวนะ) 

เรื่องเด่น / เอ�บุญม�ฝ�ก
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เรื่อง: วิฬาร์สุดา

เอาบญุม�ฝ�ก...
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วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร



เรื่องเด่น / เอาบุญมาฝาก
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ตั้งแต่เด็กจนแก่อิฉันจะไปกราบพระแก้วมรกต
บ่อยที่สุดเพราะที่บ้านนับถือท่าน ตอนไปเรียนเมือง
นอกก็ต้องไปกราบลาท่าน กลับมาก็ไปกราบอีก
เหมือนกบัเราไปหาญาตผิูใ้หญต่อ้ง “ไปลามาไหว”้ กนั 
ไม่ใช่นึกอยากจะไปก็ไปมาก็มา วัดพระแก้วจึงเป็น 
วดัแรกท่ีอิฉนัคิดวา่ตอ้งไปเพือ่เรียกขวญัท่ีกระเจงิของ
ตวัเองกลบัมา กะวา่จะไมเ่ลา่ประวตัแิลว้คะ่เพราะวดันี ้
ใครๆ กน็า่จะเคยไปและรูค้วามเปน็มาพอสมควร แต่
แลว้ลิน้ชกัในสมองลิน้ชกัหนึง่มนัเกดิแงม้ออกมาบอก
แว่วๆ ว่า จำาไม่ได้เหรอ มีคนรู้จักหลายคนเกิดมายัง
ไม่เคยไปวัดพระแก้วเลยนะ!! เอิ่ม อะไรกันนะไปไหว้
พระได้ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนำ้าแต่ไม่เคยไปวัดพระแก้ว  
วัดคู่กรุงเทพฯ นะคะ อ้อ อ้อ คนนั้นเขาอาจจะไม่ได้
เปน็ชาวกรงุเทพฯ กไ็ด ้คะ่ คะ่ งัน้ขอเล่าอยา่งสัน้และ
ย่อที่สุดเพราะเราต้องไปกันหลายวัด 

วัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชสรา้งคะ่ เมือ่ พ.ศ. 2325 สรา้ง
พร้อมกรุงเทพฯ ละค่ะ เป็นวัดในวังหลวง (พระบรม
มหาราชวัง) ไม่มีพระสงฆ์นะคะ ท่านโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยอยุธยาซึ่ง
เป็นวัดในวังหลวงเช่นกัน ตอนนี้ต้องหลับตาคิดนิด 
นะคะว่าวังหลวงและวัดพระแก้วสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น 
ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันแน่ๆ คือกว่าจะเป็นพระบรมมหา 
ราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่างทุกวันนี้
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆ ก็สร้างเพิ่มเติมกันขึ้นมา 

ทั้งนั้น อิฉันคิดว่าน่าจะจบเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 นะคะ 
จากนัน้กม็กีารบูรณปฏสิงัขรณก์นัมาเรือ่ยๆ ครัง้ใหญ่
ครัง้แรกในสมยัรชักาลท่ี 5 คราวฉลองกรงุเทพฯ ครบ  
100 ป ีตอ่มาสมยัรชักาลที ่7 เมือ่กรงุเทพฯ ครบ 150 ป ี 
และล่าสุดในรัชกาลที่ 9 เมื่อกรุงเทพฯ ครบ 200 ปี 

อาคารท่ีสำาคัญท่ีสุดของวัดก็คือพระอุโบสถค่ะ 
สำาหรับอุโบสถวัดพระแก้วเร่ิมสร้างเม่ือปี 2326 เพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้ว
มรกตน่ีละค่ะ ใช้เวลาสร้าง 3 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายใน
พระอุโบสถนอกจากพระแก้วมรกตท่ีเป็นจุดเด่นแล้ว
ยังอยากให้ลองสังเกตดูพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร  
2 องค์สีทองอร่ามด้านหน้าบุษบกท่ีประดิษฐานพระแก้ว
มรกต ทรงเคร่ืองจักรพรรดิงดงามตามแบบศิลปะต้น
รัตนโกสินทร์ พระพุทธรูป 2 องค์น้ีพระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนตามทีพ่ระองค์
ได้ทรงปรึกษากับเจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลท่ี 4) เม่ือคร้ังยัง
ทรงผนวชอยู่ และได้จารึกพระนามพระพุทธูปองค์หน่ึง
ว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงพระราชอุทิศถวาย 
รัชกาลท่ี 1 ผู้เป็นสมเด็จพระบรมอัยยิกาธิราช (ปู่)  
ส่วนอีกองค์หนึ่งจารึกพระนามว่า “พระพุทธเลิศหล้า 
สุลาลัย” ทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่ 2 ผู้เป็น
สมเด็จพระบรมชนกนาถ (พ่อ) พระนามคุ้นไหมคะ  
ใช่แล้วค่ะ รัชกาลท่ี 1 และ  2 ได้พระนามตามพระพุทธรูป 
2 องค์นี้ คือตะก่อนนี้เราๆ จะเรียกรัชกาลต่างๆ ว่า 
แผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้ รัชกาลท่ี 1 ก็เป็นแผ่นดินต้น 

วัดพระแก้ว
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม๑

เนื่องจ�กอิฉันไม่ใช่คนประเภทธัมมะธัมโม ไม่เคยไปวิ่งไล่ไหว้พระ 90 วัด ใน 24 ชั่วโมง เลยคิด

ว่�น่�จะลองทำ�ม่ัง แต่ขอเบ�ะๆ แค่ส่ีซ้�ห้�วัดแล้วกัน วัดที่ไปส่วนใหญ่เป็นวัดที่ท�งบ้�นอิฉันเค�รพ

นบัถอืม�ช�้น�น แตพ่ออฉินัลองว�งเสน้ท�งก�รตะลยุไหวพ้ระ ปร�กฏว�่ได้ม�ถงึ 7 วดั บ�งวดัตัง้ใจ

จะไปแต่ไปไม่ถึงเสียที ก็ได้มีคร�วนี้ละ ก�รไหว้พระต�มวัดต่�งๆ ของอิฉันไม่ได้จะไปตั้งใจเพื่อโกยบุญ  

แตอ่ย�กจะไปทำ�อะไรเพือ่คว�มเปน็สริมิงคลแกตั่วเอง ไปเปิดหเูปิดต�ดูสิง่สวยง�มทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของ

ประเทศช�ติบ้�นเมืองและคว�มเป็นไทย ไปห�คว�มสงบเพื่อดับคว�มทุกข์ใจอย่�งมีสติและไม่งมง�ย 
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รัชกาลท่ี 2 เป็นแผ่นดินกลาง อิฉันเดาว่ารัชกาลท่ี 3 ท่านไม่อยากให้
แผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินปลาย จึงเปล่ียนให้เรียก 2 แผ่นดินแรกว่า 
แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย 
ต่อมารัชกาลที่ 4 เปลี่ยนคำาว่า สุลาลัย เป็น นภาลัย ตามที่เราๆ คุ้นเคย 

ถา้ยงัพอมเีวลาอฉินัขอเดนิชมภาพวาดฝาผนงัเรือ่งรามเกยีรติห์นอ่ย
นะคะ เดินกันเพลินๆ ค่ะ ทั้งหมด 178 ห้อง เล่าเรื่องกันตั้งแต่ตอน
พระรามเกิด นางสีดาเกิด ฯลฯ ไม่ได้เน้นเดินเรื่องตามวรรณคดี ภาพจะ 
แสดงให้เห็นถึงชีวิตคนไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์อย่างเด่นชัดเลยค่ะ  
ทัง้ในวงัและนอกวงั เดินดูดีๆ จะเหน็อารมณข์นัของจติรกรหลายทีน่ะคะ 
ประมาณทะลึ่งๆ หน่อยค่ะ แต่แบบน่าเอ็นดู ไม่ใช่ลามกจกเปรต ภาพ
วาดฝาผนงัทีร่ะเบยีงวดัพระแกว้ถอืเปน็ภาพวาดทีย่าวท่ีสดุในโลกดว้ยค่ะ

รู้หรือไม่ ยักษ์ 12 ตนในวัดพระแก้วมีชื่อว่าอะไรบ้าง >> 

ที่ม�คลิป: Morraget 



เรื่องเด่น / เอาบุญมาฝาก
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หันซ้ายหันขวาวัดที่ 2 ไปไหนดี ใกล้สุดก็วัดโพธิ์นี่ละค่ะ และยังเป็น
วดัท่ีมคีวามเกีย่วเนือ่งกบัประวตัศิาสตรก์รงุรตันโกสินทรต์อนช่วงตน้ด้วย 
อีกท้ังยังเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม 
อย่างนี้ไม่แวะไปไม่ได้แล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัตินิดนึงนะคะ

วัดโพธ์ิเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา คาดว่าสร้างระหว่างปี พ.ศ. 
2231-2246 หรือในรัชสมัยพระเพทราชาต่อรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช 
เดิมชื่อวัดโพธาราม มีชื่อเล่นว่าวัดโพธิ์ อยู่ที่ตำาบลบางกอก (สมัยอยุธยา
กรงุเทพฯ เป็นแค่ตำาบลเทา่นัน้เองคะ่  ทีต่ลกคอืภาษาฝร่ังยงัเรยีกกรงุเทพฯ 
ตามชือ่ตำาบลอยูเ่ลยคะ่ บางกอก = Bangkok ไงคะ ไมรู่ว้า่ทำาไมเหมือนกนั
ค่ะ) เมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวังหลวงแล้ว ท่านมีพระราชดำาริว่า วังหลวง 
มีวัดเก่าขนาบอยู่ 2 วัด คือ วัดสลักและวัดโพธาราม ท่านจึงโปรดเกล้าฯ 
ให้สถาปนาวัดโพธารามขึ้นเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ถือเป็น 
วัดใหญ่ประจำาพระนคร ส่วนวัดสลักนั้นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา 
สุรสิงหนาถ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) โปรดให้บูรณะเป็น
วัดประจำาวังหน้า ปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นั่นเอง

ราวปี พ.ศ. 2332 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เหล่าบรรดาช่างหลวงสาขาวิชาต่างๆ
มาช่วยกันบูรณะวัดโพธารามแห่งน้ี รวมท้ังสร้างพระอุโบสถ พระระเบียงและ
พระวิหารข้ึนใหม่ กว่าจะแล้วเสร็จใช้เวลาถึง 7 ปี จากน้ันมีการเฉลิมฉลอง 
วัดใหม่น้ีและได้พระราชทานนามว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส จนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 4 ท่านโปรดเกล้าฯ ให้แก้สร้อยนามของวัดโพธ์ิใหม่ว่า วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ถึงแม้ว่าจะได้รับพระราชทานช่ืออย่างไพเราะ
แต่คนก็ยังติดปากว่าวัดโพธ์ิอยู่ ดังมีปรากฏในคำาประกาศสมัยรัชกาลท่ี 4 
เม่ือ พ.ศ. 2411 ว่า “วัดน้ีแม้จะมีนามพระราชทานมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 แต่ช่ือ
พระราชทานมีผู้เรียกอยู่แต่ในพระราชวัง คนยังเรียกว่าวัดโพธ์ิกันท้ังแผ่นดิน”

ค่ะ นั่นคือประวัติคร่าวๆ
อิฉันว่าใครมาวัดโพธ์ิคงพุ่งไปกราบพระนอนหรือพระพุทธไสยาสก่อน

เป็นแน่แท้ (ไสยาสไม่มี น์ นะคะ เพราะคำาน้ีแปลว่า นอน ค่ะ มาจากคำา
บาลีว่า เสยยฺา ส่วน ไสยาสน์ น้ันจริงๆ แล้วแปลว่า ท่ีนอนท่ีน่ัง มาจากคำา
บาลี เสยยฺาสน) แต่อิฉันขอนำาไปท่ีพระอุโบสถก่อนได้ไหมคะเพราะอยากจะ 
พาไปกราบพระพุทธเทวปฏิมากร ซ่ึงเป็นพระประธาน พระพุทธรูปองค์น้ี 
เดิมอยู่ท่ีวัดศาลาส่ีหน้า หรือท่ีได้ช่ือใหม่ว่า วัดคูหาสวรรค์ ทีอ่ยูแ่ถวเขตภาษี
เจริญน่ะค่ะ วัดน้ีก็เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาเช่นกัน เม่ือตอนท่ีรัชกาลท่ี 1 

วัดโพธ์ิ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร๒
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โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถใหม่ให้วัดโพธ์ิ ท่านก็ทรงหา
พระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะงามสมกับท่ีจะมาเป็นพระประธาน
ของวัดใหญ่ประจำาพระนคร ในทีสุ่ดก็มาพบท่ีวัดน้ีค่ะ แต่ย่ิงกว่า
ส่ิงอ่ืนใดท่ีใต้ฐานชุกชีท่ีประดิษฐานองค์พระประธานน้ันเป็นท่ีบรรจุ
พระบรมอัฐิบางส่วนและพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไว้ด้วย น่ีละค่ะเป็นเหตุผลท่ี
อิฉันอยากมากราบพระพุทธเทวปฏิมากรเพราะยังจะได้กราบพระ
มหากษัตริย์ท่ีสร้างบ้านสร้างเมืองให้เราอยู่มาเป็นเวลา 200 กว่าปี 
อ้อ วัดโพธิ์นี่ถือเป็นวัดประจำาพระองค์รัชกาลที่ 1 ด้วยนะคะ

ความน่าสนใจของวัดโพธ์ิมีอีกมากมายค่ะ ถ้าเขียนเล่าไป
เร่ือยๆ คงกินที ่สิงห์ แมกกาซีน ไปท้ังเล่มค่ะ แค่ขอพูดถึงท่ีว่าวัดโพธ์ิ 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยสักนิดนะคะ คือสมัย
รัชกาลท่ี 3 น่ะค่ะ ท่านโปรดเกล้าฯ ให้มีการซ่อมแซมวัดโพธ์ิอย่าง
ยกใหญ่ ใช้เวลาถึง 16 ปีแน่ะค่ะ วัดโพธิ์ที่เราเห็นๆ กันทุกวันนี้ 
เป็นผลพวงของการบูรณะในคร้ังน้ัน ช่วงน้ีรัชกาลที่ 3 ท่านมี
พระบรมราชโองการให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตท้ังหลายมาชุมนุมกัน
เพ่ือชำาระตำารับตำาราต่างๆ เช่น ตำารากวีนิพนธ์ ตำาราแพทย์แผน
โบราณ ตำารายา รวมไปถึงเร่ืองราวทางวรรณคดีและบันทึกด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยให้จารึกลงบนแผ่นศิลาและประดับไว้
ตามอาคารและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในพระอารามเพ่ือให้คนท่ีสนใจ 

เข้ามาศึกษาหาความรู้จากแผ่นจารึกศิลาเหล่าน้ีท่ีเรียกรวมๆ 
กันว่า “จารึกวัดโพธ์ิ” องค์การยูเนสโกได้ประกาศข้ึนทะเบียน
จารึกวัดโพธ์ิเป็นมรดกความทรงจำาแห่งโลกเม่ือปี พ.ศ. 2551 

นอกจากนีส้วนฤาษดัีดตนกน็า่สนใจค่ะ สว่นนีร้ชักาล
ที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ทำารูปดินปั้นฤาษีดัดตนท่าต่างๆ ซึ่งดู
ไปดมูากค็อืท่าโยคะนีล่ะคะ่ พอมาถงึสมยัรชักาลที ่3 รปูดนิ 
ทั้งหลายเริ่มเสื่อมสลาย ท่านจึงให้หล่อรูปฤาษีขึ้นใหม่จาก
สงักะสแีละดบีกุเพือ่ความทนทาน รวมไดถ้งึ 80 ทา่ แตล่ะทา่ 
จะมีโคลง 4 สุภาพอธิบายสรรพคุณประกอบด้วย แต่ว่า
น่าเสียดายค่ะ คนไทยเห็นแก่เงินลักลอบยกรูปฤาษีไปขาย
เสียหลายท่า ตอนนี้เหลือแค่ 24 ท่าเท่านั้นค่ะ คิดดู ไม่รู้
ปา่นนีไ้ปน่ังดดัตนอยูบ่า้นผูใ้หญ่ผูโ้ตทีไ่หนบา้งกไ็มรู่ ้เฮ้อ...

เกือบลืมค่ะ ก่อนย้ายไปวัดท่ี 3 ขอแถมอีกนิดว่าวัดโพธ์ิ
ยังได้ช่ือว่าเป็นวัดท่ีมีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยด้วย
นะคะ คือมีถึง 99 องค์ ที่สำาคัญท่ีสุดคือ พระมหาเจดีย์ 4 
รัชกาล ท่ีในหลวง 4 พระองค์แรกสร้างไว้เพ่ือประจำาพระองค์
ด้วยค่ะ สังเกตง่ายๆ ว่ามหาเจดีย์องค์ไหนประจำารัชกาลไหน
ด้วยกระเบ้ืองสีท่ีประดับองค์เจดีย์ค่ะ มหาเจดีย์ประจำารัชกาล
ท่ี 1 ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบสีเขียว รัชกาลท่ี 2 สีขาว (อัน
ท่ีจริงรัชกาลท่ี 3 ทรงสร้างถวายรัชกาลท่ี 2 ค่ะ) รัชกาลท่ี 3 
สีเหลืองและรัชกาลท่ี 4 สีนำา้เงินเข้มค่ะ จริงๆ แล้วพระมหา
เจดีย์รัชกาลท่ี 4 สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะ ก่อนเสด็จ 
สวรรคต รัชกาลท่ี 4 ได้เรียกรัชกาลที ่5 ไปเข้าเฝ้าฯ และมีพระ
ราชดำารัสเป็นการส่วนพระองค์ทำานองว่า รัชกาลท่ี 5 ไม่ต้อง 
สร้างเจดีย์วัดโพธ์ิต่ออีกแล้วนะ น่ีก็เหมือนพระเจ้าแผ่นดิน 
สร้างใส่คะแนนให้ตัวเอง ถ้าต้องใส่คะแนนกันต่อๆ ไปทุกองค์ 
ก็คงไม่มีทีเ่หลือ ถือเสียว่าท้ัง  4 พระองค์น้ีเคยเห็นกันอยูก็่สมควร 
ท่ีจะมีเจดีย์อยู่ด้วยกัน ข้อความน้ีมีในหนังสือ “พระราชวิจารณ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เร่ืองจดหมาย
ความทรงจำาของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี 
(เจ้าครอกวัดโพธ์ิ)” อ่านสนุกค่ะ อ่านแล้วก็ท่ึงว่าในหลวง 
รัชกาลท่ี 5 ทรงงานมากมายท่านยังมีเวลาอ่านหนังสือและ
เขียนพระราชวิจารณ์ออกมาได้เป็นหนังสือเล่มโต 

ตำานานท่าเตียน นิทานยักษ์วัดโพธิ์-วัดแจ้ง >>

ที่ม�คลิป: www.pad-soa-th.com
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ยา้ยวดักนัคะ่ จากวัดโพธ์ิเราเดนิขา้มไปทา่เตยีนแล้ว
ลงเรอืขา้มฟากไปวดัอรณุกนัตอ่คะ่ ระหวา่งนัง่เรอืมองเหน็
พระปรางค์วดัอรณุเด่นเป็นสงา่แลว้อฉัินรูส้กึภมูใิจทีเ่กดิมา
เป็นคนไทยนะคะ เรามีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามแต่ทำามั้ย 
ทำาไมหลายๆ คนถึงมองไม่เห็น กลับหันไปตามก้นฝรั่ง
มงัคา่เจก๊จนียุน่เกาหล ีแลว้มามองวา่อะไรไทยๆ นีค่รำา่คร ึ
เชอะ ไม่คูลล์ เราเลยกลายเป็นชนชาติครึ่งๆ กลางๆ ไป 
เคยพาเพื่อนต่างชาตินั่งเรือล่องแม่นำ้าเจ้าพระยาพอผ่าน
พระปรางค์วัดอรุณพวกเขาร้อง “อู้ว์หูว์ เป็นแลนด์มาร์ค
ทีส่วยมากนะยูว์” ว่าแลว้กค็วกัมอืถอืออกมาเซลฟีก่นัรวัๆ 
พออิฉันบอกเขาว่า “ฮู้ย อีกหน่อยยูว์จะเห็นแลนด์มาร์ค
ใหมข่องแบงคอกนะ ตกึอะไรสกัอยา่ง หนา้ตาประหลาดด ี
อะยูว์ เขาว่าลอกแบบมาจากเมืองนอกด้วย แต่คนสร้าง
เขาไม่ยอมรับ แล้วก่อนหน้านี้เขาจะเอาชิงช้าสวรรค์โง่ๆ  
มาเปน็แลนดม์ารค์กรงุเทพฯ แบบลันดัน้ อาย ดว้ยนะ เดีย๋ว 
ไอจะชีใ้หด้นูะ อยูร่มิแมน่ำา้ไมไ่กลนีแ้หละ สตปูดิมา้กกก” 
เพือ่นฝรัง่เขาอา้ปากค้างเลยคะ่ คงตกใจความดดัจรติพดู
ภาษาอังกฤษของอิฉันมากกว่า ฮ่า ฮ่า อ้าว ไหงหลุดไป
เรื่องอะไรแล้วไม่รู้ กลับมาค่ะ เข้าเรื่องกันต่อ

วดัอรณุหรอืวดัแจ้งเปน็วดัเกา่แกอ่กีเชน่กนัคะ่ สร้าง
สมัยอยุธยาแต่ช่วงไหนไม่ปรากฏ เดิมชื่อวัดมะกอกนอก 
คู่กับวัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แต่มาเรียกกันว่าวัด
แจ้งตอนไหนก็ไม่ทราบอีกเช่นกันค่ะ บ้างก็ว่าตอนที่ 
พระเจ้าตากสินปราบพม่าที่อยุธยาได้เรียบร้อยเมื่อปี 
2310 ก็ล่องเรือมา มาตั้งหลักเพื่อหาเมืองหลวงใหม่
เพราะอยุธยาพังทลายอยู่ไม่ไหวแล้ว พอถึงวัดอรุณก็เป็น
เวลาแจ้งแสงทองส่องพอดี ท่านเลยพระราชทานนามว่า 
วดัแจง้ นยิายนีอ้ฉินักไ็ดย้ินมาตัง้แตเ่ดก็ๆ แตต่อนนีเ้กดิ
มีหลักฐานใหมว่า่ ตามเพลงยาวของหมอ่มภมิเสน กวสีมยั 
อยธุยา ซึง่แตง่ตอนเดนิทางจากอยธุยาไปเพชรบรีุ ไดเ้ขยีน 
ชือ่วดันีว้า่ วดัแจง้ ตัง้แตต่อนนัน้แลว้ ตอนนัน้กค็อืประมาณ 
แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระหรือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

นั่นก็ร่วมๆ 50 ปี ก่อนกรุงจะแตกนะคะ จะชื่ออะไรก็ตาม
แต่วัดอรุณก็เป็นวัดโดดเด่นคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัย
พระเจ้าตากตัง้กรงุธนบุรนีะคะ เป็นวดัในวงัหลวงเชน่เดียว
กับวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์ (สมัยโน้น) และยังเป็นที่
ประดิษฐานพระแก้วมรกตเม่ือครั้งท่ีไปตีเวียงจันทน์เม่ือ
ปี 2322 ค่ะ พระแก้วอยู่เมืองลาวมาก่อนค่ะ 

เมื่อรัชกาลที่ 1 ย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีข้ามฝั่งมา
กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้รัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะนั้นดำารง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรไป
ประทับที่พระราชวังเดิม และมอบหมายให้พระองค์บูรณ
ปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ท้ังวัด การปฏิสังขรณ์วัดแจ้งนี้ทำา 

วัดแจ้ง
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร๓
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ต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์
แล้วได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม 

ว่ากันว่าพระประธานในพระอุโบสถท่ีอิฉันจะชักชวน
ให้ไปกราบกันก่อนน่ี รัชกาลท่ี 2 ทรงป้ันพระพักตร์เอง
ด้วยนะคะ พระพุทธรูปองค์น้ีเม่ือหล่อเสร็จและต้ังเป็น
พระประธานในโบสถ์แล้วแต่ไม่มีพระนาม จนถึงแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแน่ะค่ะถึงได้
พระราชทานช่ือว่า พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก 
อิฉันต้องคลานไปกราบใกล้ๆ เพ่ือพิจารณาพระพักตร์ให้
เห็นจะจะว่า น่ีนะพระมหากษัตริย์ไทยลงฝีพระหัตถ์เอง 
ท่ึงมากค่ะ นอกจากน้ีภายในพุทธอาสน์ยังบรรจุพระบรมอัฐิ 
รัชกาลท่ี 2 ท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงอัญเชิญมาด้วยค่ะ วัดอรุณจึง
ถือเป็นวัดประจำารัชกาลท่ี 2 ค่ะ นอกจากพระพุทธธรรม
มิศรราชฯ แล้ว พระพุทธรูปอีกองค์ท่ีอิฉันว่าน่าสนใจก็คือ 
พระอรุณหรือพระแจ้ง รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
มาจากเวียงจันทน์ โดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะอัญเชิญมา
ประดิษฐานในวังหลวง แต่แล้วก็เปล่ียนพระราชหฤทัย
เพราะทรงเห็นว่าช่ือพ้องกับ วัดอรุณ เร่ืองเล่าน่ารักดีนะคะ 
อ้อ ไม่ใช่เร่ืองเล่าเล่นๆ นะคะ มีหลักฐานจากพระราช
หัตถเลขาในรัชกาลท่ี 4 ถึงพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้า
อยู่หัวเม่ือปีมะเมีย พ.ศ. 2401 ด้วยค่ะ พระแจ้งประดิษฐาน
อยู่ในวิหารบนฐานชุกชีด้านหน้า “พระพุทธชัมภูนุทมหา
บุรุษลักขณา อสีตยานุบพิตร” ซ่ึงเป็นองค์พระประธาน
ในพระวิหาร ภายในพระเศียรบรรจุพระบรมธาตุ 4 องค์

มาวัดอรุณแล้วไม่ไปปีนป่ายพระปรางค์ก็คงเหมือนยัง
มาไม่ถึงนะคะ แต่วันท่ีอิฉันไปพระปรางค์ยังซ่อมแซมอยู่ค่ะ 
ซ่ึงดีไปเพราะไม่รู้ว่าปูนน้ีข้ึนไปแล้วจะลงมาไหวไหม แต่ถ้า
ข้ึนไปจะได้ชมวิวกรุงเทพฯ แบบพาโนรามาเลยละค่ะ ก็ขอ
แนะนำาเป็นของแถมก่อนข้ามฝ่ังกลับไปกรุงเทพฯ เพ่ือไปวัด
ท่ี 4 ต่อไปค่ะ อุ๊ย เกือบลืม ช่ือเต็มๆ ของวัดอรุณในปัจจุบัน
คือ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร นี่รัชกาลที่ 4  
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใหม่นะคะ ในฐานะท่ีได้เป็น
พระอารามหลวงช้ันเอกระดับราชวรมหาวิหารค่ะ

ชมความงดงามของวัดอรุณภายใน 5 นาที >>

ที่ม�คลิป: TiangKuen Production
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วัดนี้อิฉันไม่มาไม่ได้ค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าวัดนี้เป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่หรอกนะคะ อิอิ แต่เป็นเพราะบรรพบุรุษ
ของอิฉันอยู่กันที่นี่เต็ม ถ้าอิฉันไม่ต้องทำาตามแฟชั่นวิ่งไล่ไหว้พระ  
7 วัด 7 วา อิฉันก็คงมาทำาบุญเงียบๆ ที่วัดนี้และไปพึมพำาฟ้อง
โน่นนี่กับบรรพบุรุษของอิฉันเท่านั้นแหละค่ะ แต่... เข้าเรื่องกันค่ะ

วัดราชบพิธเป็นวัดประจำารัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวรัชกาลที่ 5 ค่ะ ทรงกำาหนดเลยให้เป็นวัดประจำาพระองค์
แบบที่พระราชบิดาคือรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์ 
เป็นวัดประจำาพระองค์ ดังนั้นหลังจากเสด็จเสวยราชย์ได้ 1 ปี 
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ซื้อที่ดินบริเวณใกล้คลองคูเมืองเดิมแล้ว
มพีระราชโองการพระราชทานวสิงุคามสมีา (เขตทีพ่ระเจา้แผน่ดนิ 
พระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อสร้างอุโบสถโดย
ประกาศเป็นพระราชโองการ) เมื่อปี พ.ศ. 2412 และโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างพระอารามถวายแด่พระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

อิฉันขอไม่พูดไม่จามากนะคะ รีบไปไหว้พระในพระอุโบสถ
เลยดกีวา่คะ่ พระอโุบสถของวดัราชบพธินัน้ดา้นนอกไทยแทแ้ตพ่อ
กา้วเทา้เขา้ไปดา้นในเกอืบหลงคดิวา่เข้าไปในโบสถฝ์รัง่สไตลโ์กธคิ
เลยละค่ะ สวยงามจับใจ เพดานสร้างเป็นซุ้มโค้งแหลม มีเสาติด
ผนังรองรับ ทาสีทองอร่ามแต่ไม่เว่อ รับกับผนังทาสีเขียวโศกวาด
ลายดอกไมร้ว่ง แตเ่ดมิฝาผนงัเคยเปน็ภาพวาดพทุธประวตัแิตเ่มือ่
มกีารบรูณะครัง้ใหญใ่นสมัยรัชกาลที ่7 สมเดจ็ฯ เจา้ฟา้กรมพระยา
นรศิฯ ทรงกราบบงัคมทลูฯ ถงึการใหส้แีละปรบัภาพลกัษณภ์ายใน
ให้เกิดความสง่างามโดดเด่นที่องค์พระประธาน รัชกาลที่ 7 ทรง 
เหน็ด้วย ฉะนัน้ เมือ่เข้าไปในโบสถจ์ะเหน็พระประธานคอื พระพทุธ
อังคีรส องค์ทองอร่าม ประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอย่างยิ่ง 

พระพทุธองัครีสเปน็พระพทุธรปูกะไหลท่องคำา เนือ้ทองแปด 
หนัก 180 บาท ทองคำาที่หล่อมาจากเครื่องแต่งพระองค์ของ
รัชกาลที่ 5 เมื่อยังทรงพระเยาว์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อ
เพื่อจะนำาไปประดิษฐานไว้ท่ีพระปฐมเจดีย์ แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน 
แต่ที่ทำาให้อิฉันขนลุกคือใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองที่ประดิษฐาน
พระพุทธอังคีรสนั้น บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ถึง  
4 พระองค์ คือรัชกาลที่ 2 3 4 และ 5 รวมทั้งพระบรมอัฐิของ

วัดราชบพิธ

สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร๔
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สมเด็จพระศรีสุลาลัย ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรม
ราชชนนีในรัชกาลที่ 3  และพระบรมอัฐิสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราช
ประยูร พระธิดาในรัชกาลที่ 3 และได้ทรง
อภิบาลรัชกาลที่ 5 แต่ทรงพระเยาว์ รัชกาลที ่5 
ทรงเคารพและยกย่องเสมอพระราชชนนี 
ธรรมดาอิฉันก็ทราบอยู่ว่าภายในฐานชุกชี 
หินอ่อนของพระพุทธอังคีรสนั้นบรรจุพระบรม
สรีรางคารของรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนาง

รำาไพฯ เวลาไปกราบพระประธานก็ต้องคลาน
ต้วมเตี้ยมไปกราบทั้ง 2 พระองค์ด้วย คราวนี้ 
พอรู้มากขึ้นต้องกราบพึมพำาอยู่อีกนานเลยค่ะ 
ไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่ ต้องขอเล่าอีกนิดว่า
พระบรมอัฐิทั้งหลายนี้เป็นของส่วนพระองค์
ของท่านเจ้าอาวาสคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
และเมื่อหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 เจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ท่ีได้รับ
ส่วนแบ่งพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 5 เกรงว่า 
จะไม่สามารถรักษาพระบรมอั ฐิได้อย่าง 
สมพระเกียรติ ต่างพากันมาถวายไว้ที่ วัด
ราชบพธิ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้โปรดใหบ้รรจุ
ไว้ใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองนี้เช่นกัน

วัดราชบพิธนี้มีจุดเด่นที่แปลกกว่าวัดอื่น 
คอืมสีสุานหลวงคะ่ หรอืพดูตามประสาบา้นๆ
ว่า ที่บรรจุกระดูกและเถ้าอังคารของผู้ล่วงลับ
อะค่ะ คือรัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ที่จะ 
ให้มีท่ีทางสำาหรับบรรจุพระสรีรางคารของ 
พระโอรส ธิดา (เวลานี้ลงมารุ่นพระราช 
นัดดาแล้ว) ในพระองค์ และอังคารของเจ้าจอม 
มารดา เพื่อง่ายต่อการให้ทายาทมาทำาบุญ 
พระองค์จึงพระราชทานที่ ดินเพิ่มแก่วัด
ราชบพิธ และโปรดเกล้าฯ ให้มีการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์และสิ่งอ่ืนๆ พร้อมท้ังจัดสวนให้
ร่มรื่นงดงาม ดูเหมือนสุสานฝรั่ง ไปเดินแล้ว
ไม่เหลียวหน้าแลหลังแบบเวลาไปวัดอื่นแล้ว
เห็นป้ายเขียนว่าทางไปสุสาน บรื๋อออ

ไปวัดท่ี 5 กันต่อค่ะ ต้องบอกล่วงหน้า 
ก่อนนะคะว่า 3 วัดสุดท้ายน่ีอิฉันก็ยังไม่เคยไป
เลยค่ะ แต่ต้ังใจว่าจะต้องไปมานานนมเนแล้ว 
โดยเฉพาะวัดที่ 5 นี่เลยค่ะ

รับชมที่ประทับของ

สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน >>

ที่ม�คลิป: สำ�นักข่�วไทย
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วัดสุทัศน์นี่อิฉันอยากมาตั้งแต่ยังเรียนมัธยม ไม่ได ้
จะไหว้พระอะไรหรอกค่ะสมัยน้ัน แต่อยากไปดูบานประตู 
พระวิหารท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ ทรงจำาหลัก
ด้วยพระองค์เอง จนเวลาล่วงเลยมาหลายๆ สิบปีก็ยังไป 
ไม่ถึง คราวนี้ตั้งใจว่าได้ดูแน่ๆ เจ้ากรรมเอ๊ย! บานประตู
โดนถอดไปซ่อมแซมเพราะโดนไฟไหม้ไปบางส่วนเม่ือปี 
2556 ค่ะ ตอนนี้เลยเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติค่ะ ทราบข่าวแล้วอยากจะเป็นลม วัตถุสำาคัญของ
ชาติอายุเกือบ 200 ปี ปล่อยให้ถูกไฟไหม้ ถึงจะบางส่วน
ก็เถอะค่ะ แต่ฝีมือการแกะอย่างนี้ทำาไม่ได้อีกแล้ว สมัย
รัชกาลที่ 4 เมื่อพระองค์ทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์ทรงมี
พระราชประสงคอ์ยากใหแ้กะสลกับานประตพูระอโุบสถ
ตามอยา่งบานประตพูระวหิารวดัสทุศัน ์แต่ปรากฏวา่ชา่ง
สมยัน้ันแกะเทยีบไม่ไดเ้ลย ฉะนัน้บานประตวูดัสทัุศนจึ์ง
เป็นตวัอยา่งของศลิปะยคุปลายอยุธยาตน้รตันโกสินทรท์ี่
หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

อ้าว พล่ามเสียยาว ขอพาไปไหว้พระวัดสุทัศน์เลยค่ะ 
มีถึง 3 องค์ด้วยกัน ขอเร่ิมจาก พระศรีศากยมุนี พระ
ประธานในพระวิหาร แล้วกันนะคะ เพราะจุดเร่ิมต้นของวัด
สุทัศน์เกิดจากพระพุทธรูปองค์น้ี เม่ือปี 2350 พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใจกลาง
พระนครตามแบบวัดพนัญเชิงในสมัยอยุธยา พระราชทาน
นามว่า วัดมหาสุทธาวาส และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้าง 
พระวิหารก่อนเพ่ือประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) 
ซ่ึงอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ กลางเมือง
สุโขทัย แต่ส้ินรัชกาลเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ ถึงได้ลงฝีพระหัตถ์
สลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองไงคะ แต่กระน้ัน

ก็ยังสร้างพระวิหารไม่สำาเร็จ มาเสร็จบริบูรณ์ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าฯ น้ีเอง พระศรีศากยมุนี เป็น
พระพุทธรูปหล่อสำาริดท่ีใหญ่กว่าพระพุทธรูปองค์อ่ืนใน
ประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้างถึง 6.25 เมตร เชียวค่ะ 

ตามศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงมีการอ้างถึงว่า พระมหาธรรมราชาลิไท 
แห่งราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ.1890-1919) โปรดเกล้าฯ ให้หล่อและมีการ 
ฉลองในปี พ.ศ.1908 (ง่ะ บวกลบคูณหารแล้วพระพุทธรูปองค์นี้
มีอายุถึง 652 ปี แล้ว!!) อ้อ กราบพระแล้วอย่าลืมรำาลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลด้วยนะคะ พระบรมราชสรีรางคาร 
บรรจุอยู่ที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีนี่เองค่ะ  
วัดสุทัศน์จึงถือเป็นวัดประจำารัชกาลที่ 8 ด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราไป
กราบพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ในพระอุโบสถกันต่อค่ะ 

พระอุโบสถวัดสุทัศน์เป็นพระอุโบสถทีย่าวท่ีสุดในประเทศไทย
รัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเม่ือปี 2377 ใช้เวลา 9 ปีจึงแล้ว
เสร็จ ความยาวของพระอุโบสถเหรอคะ แค่ 72.5 เมตร เท่าน้ันเองค่ะ 

วัดสุทัศนเทพวราราม

ราชวรมหาวิหาร๕
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เดินกันไกลเลยค่ะกว่าจะถึงพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธาน
ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ 
วัดหน้าตักได้ 3 วา 17 น้ิว (เทียบเป็นมาตราสากลละกันนะคะ 
1 วา เท่ากับ 2 เมตร ส่วนน้ิวน้ันเป็นน้ิวไทยค่ะ เท่ากับ 2.083 
เซนติเมตรค่ะ คิดเอาเองนะคะ อิฉันตกเลข อิอิ) พระพุทธรูป 
องค์นี้รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพร้อมกับพระพุทธ 
ชัมภูนุทฯ พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณ และรัชกาลที ่4 
พระราชทานนามพระพุทธรูปท้ัง 2 องค์ เบ้ืองหน้าพระพุทธตรี
โลกเชษฐ์ประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ อิฉันชอบมาก 
รู้สึกขลังเหมือนได้แอบวาร์ปผ่านกาลเวลาไปยุคพุทธกาลท่ี
พระพุทธเจ้ากำาลังเทศนาโปรดพระมหาสาวกอยู่ ขนลุกซู่เลยค่ะ

ออกจากพระอุโบสถขอแวะไปตรงศาลาการเปรียญ
แป๊บนึงนะคะเพราะอยากไปชมพระพุทธรูปท่ีหล่อจาก 
กลกัฝิน่คะ่ คอืในรชัสมยัรชักาลที ่3 ราวป ีพ.ศ. 2382 มกีาร 
ปราบยาฝิน่ครัง้ใหญต่ัง้แตภ่าคกลางไปจนถงึภาคใต ้ได้ฝิน่
ทั้งสุกทั้งดิบมาประมาณ 2.6 แสนกิโลกรัม ตัวฝิ่นนั้นนำามา
เผาอยูท่ีห่นา้พระทีน่ัง่สุทไธสวรรย ์เหลอืแตก่ลกัฝิน่ทีท่ำาจาก 
ทองเหลืองเป็นจำานวนมากจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อเป็น
พระพุทธรูปและนำามาประดิษฐานเป็นพระประธานท่ีศาลา
การเปรียญ รัชกาลที่ 4 พระราชทานพระนามว่า พระพุทธ
เสรฏฐมุนี มีชื่อเล่นว่า หลวงพ่อกลักฝิ่น

ก่อนจะย้ายไปวัดที่ 6 ขอพาไปชม สัตตมหาสถาน หรือ
สถานท่ีสำาคัญ 7 แห่งท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข
หรือสุขท่ีเกิดจากการหลุดพ้นซ่ึงกิเลสท้ังปวง สถานท่ี 7 แห่งน้ัน
คือบริเวณรอบๆ ต้นพระศรีมหาโพธ์ิท่ีทรงตรัสรู้ พระพุทธเจ้า
จะประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ท่ีแต่ละแห่งเป็นเวลา 7 วัน รวม 7  
อาทิตย์ แต่ละท่ีจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน ใครสนใจลองไปหา 
ข้อมูลอ่านดูนะคะ สัตตมหาสถานท่ีวัดสุทัศน์น้ีรัชกาลท่ี 3 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างจำาลองข้ึนแทนพระธาตุเจดีย์ แต่ละทีจ่ะมี 
พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ด้วย สมัยรัชกาลท่ี 3 
4 และ 5 บริเวณสัตตมหาสถานน้ีใช้เป็นท่ีเวียนเทียนใน
วันวิสาขบูชา อุ๊ย เกือบลืม วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นช่ือ
พระราชทานใหม่จากพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ

ฟังเรื่องจริงของตำานานเปรตวัดสุทัศน์ >>

ที่ม�คลิป: TNN24
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เคยทราบมาต้ังแต่เป็นเด็กว่าวัดราชนัดดาน้ีมีโลหะปราสาทเป็น
จุดเด่น แต่จะหน้าตาเป็นอย่างไรน้ันไม่เคยเห็นจนเม่ือทางการร้ือถอน 
โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงลงเม่ือปี 2532 โอ้โหเลยค่ะ แต่ก่อนจะพูดถึง 
โลหะปราสาท ขอเล่าถึงความเป็นมาของวัดราชนัดดาก่อนนะคะ

วัดราชนัดดานี้ รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อปี  
พ.ศ. 2389 พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าหญงิโสมนสัวฒันาวด ีพระบิดาคอืพระองค์
เจ้าลักขณานุคุณ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 สิ้นพระชนม์ตั้งแต่
พระองค์หญิงมีชันษาเพียง 6 เดือน พระอัยกา (ปู่) จึงทรงรับ
เข้าไปเลี้ยงดูในวังหลวงและโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระเจ้า
หลานเธอ” ทรงเปน็พระราชนดัดาเพยีงพระองคเ์ดยีวในรัชกาลท่ี 3 
ทีด่ำารงพระอสิรยิยศนี ้เมือ่รชักาลที ่4 ขึน้ครองราชย ์พระองคโ์ปรด
เกล้าฯ สถาปนาพระองค์หญิงโสมนัสขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเธอ 
พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ในที่สมเด็จพระนางนาฎ บรมอัคร
ราชเทวี” นับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลที่ 4 
แต่ทรงดำารงพระอิสริยยศได้เพียง 9 เดือนก็เสด็จสวรรคต 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร๖
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กอ่นท่ีเราจะไปชมโลหะปราสาทขอพาไปกราบพระเสฏฐตมมนุ ี
ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้หล่อ
พระพุทธรูปองค์นี้จากแร่ทองแดงที่ขุดได้จาก อ.จันทึก จังหวัด
นครราชสมีา อฉินัไดย้นิมาวา่จติรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถนัน้ 
ออกแนวๆ ตะวนัตก คือมแีสงเงา แลดมูคีวามลกึกวา่ภาพไทยแบบเกา่ 
เลยอดที่จะไปเดินๆ ดูไม่ได้ พบส่วนที่เป็นเทพชุมนุม แต่ละองค์นั้น
เปน็เทวดาประจำาดาวฤกษท์ัง้สิน้ ซึง่เปน็ความแปลกใหมใ่นภาพวาด
ฝาผนังที่มีการนำาเอาดาราศาสตร์มาเพิ่มเติม 

จากพระอุโบสถเราไปที่โลหะปราสาทกันค่ะ ทราบไหมคะ 
โลหะปราสาทมีเพียง 3 องค์ในโลกค่ะ องค์แรกนั้นสร้างขึ้นสมัย
พุทธกาล ณ วัดบุปผาราม เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย มีชื่อว่า  
“มิคารมาตปุราสาท” สร้างโดยนางวสิาขา มหาอุบาสกิา เป็นปราสาท 
2 ชัน้ 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำาดว้ยทองคำา ปจัจบุนันีไ้มเ่หลอืซาก 

ให้เห็นแล้วค่ะ องค์ที่ 2 อยู่ที่ประเทศศรีลังกาค่ะ สร้างโดยพระเจ้า
ทฏุฐคามณอีภยั กษตัรยิแ์หง่กรงุอนรุาธปรุะ ราวป ีพ.ศ. 387 (บา้งว่า 
382) ปราสาทองค์นี้สูงถึง 9 ชั้น มี 1,000 ห้อง หลังคามุงโลหะ
ทองแดง ผนังทำาด้วยไม้ประดับหินมีค่าและงาช้าง ในรัชกาลต่อมา
เกิดเพลิงไหม้ พระเจ้าสัทธาติสสะโปรดเกล้าฯ ให้สร้างองค์ใหม่ใน
พืน้ทีเ่ดมิ แตส่งูเพยีง 7 ชัน้ ปัจจบุนัเหลอืแตซ่ากและเสาหนิประมาณ 
1,600 ต้น ส่วนองค์ที่ 3 คือ โลหะปราสาทวัดราชนัดดาราม เหลือ
เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วค่ะ

โลหะปราสาทองค์นี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชดำาริให้ก่อสร้างขึ้นแทนการสร้างเจดีย์ และเลียนแบบ
องค์ที่ศรีลังกาตามที่มีพรรณนาไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์ พงศาวดาร
ลงกา มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบศรีลังกา แต่ลักษณะ
สถาปัตยกรรมสร้างตามศิลปกรรมไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดหลั่น
กันไป อาคารชั้นล่าง ชั้น 3 และชั้น 5 เป็นคูหาและระเบียงรอบ 
ส่วนชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 6 เป็นคูหาจตุรมุข มียอดเป็นบุษบกชั้นละ 
12 ยอด และชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำาหรับประดิษฐาน
พระบรมธาตุ รวม 37 ยอด ตามคติพระโพธิปักขิยธรรม 37 ซึ่งเป็น
หลักธรรมสำาคัญที่จะนำาไปสู่มรรคผล มี 37 ประการด้วยกัน คือ... 
อุ๊ย เกือบนอกเรื่อง ไม่ขยายความนะคะ ใครสนใจเรื่องหลักธรรมนี้
ถามอากูก๋ไ็ดค่้ะ กูรู๋ท้กุเรือ่ง แตร่บัรองอา่นแลว้รอ้ง ออ๋... หรอืไม?่!?  
รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทเมื่อปี 2394 แต่ไม่ 
แลว้เสรจ็ คงมแีตโ่ครงเหลก็และศิลาแลงเพยีงเท่านัน้ คาดวา่มาสรา้ง 
สำาเรจ็จรงิๆ สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั แตอ่งค์
ปราสาทผิดเพี้ยนจากแผนผังเดิมไปมาก กระท่ังถึงรัชกาลปัจจุบัน 
มีการซ่อมแซมวัดราชนัดดาในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ เป็น 
นายกฯ โดยพยายามรักษาแบบแผนเดิมของโลหะปราสาทสมัย
รัชกาลที่ 3 ให้มากที่สุด โม้มากแล้ว เราปีนบันไดเวียนขึ้นไปกราบ
พระบรมธาตุกันดีกว่าค่ะ ลองนับขั้นกันดูนะคะ เขาว่ามี 67 ขั้นค่ะ
สงัเกตแมบ่นัไดนะคะ ซงุทัง้ตน้คะ่ ยดึจากพืน้ลา่งขึน้ไปถงึชัน้บนเลย

ลืมบอกไปค่ะ ชั้นล่างเขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ ทำาได้ดี 
ทีเดียวค่ะ เล่าถึงประวัติการสร้างโลหะปราสาท มีปุ่มกลไกให้กดดู
ข้อมูล สนุกสนานดีพอใช้เลย อิ่มอกอิ่มใจกันแล้ว เรามุ่งหน้าไปวัด
สุดท้ายกันเลยค่ะ ออกนอกเส้นทางไปอีกหน่อยนะคะ แต่ไม่ไกลค่ะ

เที่ยวชมโลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลก >>

ที่ม�คลิป: TNN24
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วัดราชาธิวาสเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดสมอราย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
สุรสิงหนาถ กรมราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 ทรง
ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เป็นวัดฝ่ายอรัญญวาสี หรือวัดป่า เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวชได้
เสด็จมาประทับท่ีวัดนี้หลายครั้ง และที่วัดสมอรายแห่งนี้
พระองค์ได้ทรงริเริ่มแก้ไขธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติทาง
พระวินัย โดยเริ่มท่ีพระองค์เอง จนในที่สุดกลายมาเป็น 
ธรรมยุติกนิกาย นับได้ว่าวัดราชาเป็นวัดแรกที่ถือกำาเนิด
คณะสงฆ์ธรรมยตุข้ึน เมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชยไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯ 
ให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้งและพระราชทานนามใหม่ว่า  
วดัราชาธวิาสวหิาร แปลวา่ วดัอนัเปน็ทีป่ระทับของพระราชา 
นอกจากรชักาลที่ 4 แล้ว เมื่อรัชกาลที่ 2 ทรงออกผนวชก็ได้
มาประทับจำาพรรษาที่วัดสมอรายเช่นกัน 

พออิฉันเข้ามาทีวั่ดราชาแล้วรู้สึกจำาได้เลือนรางว่าเคย 
มาแล้ว น่าจะยังสมัยสาวๆ เพราะอิฉันจำาพระอุโบสถรูปทรง
แปลกตาไดค้ะ่ ทีว่า่แปลกตาคอืไมค่อ่ยจะเป็นไทยๆ เหมือน 
วดัอืน่สกัเทา่ไร กระเดยีดๆ ไปทางขอมโบราณประมาณนัน้ 
อิฉันเลยแอบไปศึกษาถามอากู๋ได้ความว่า พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างพระอุโบสถใหม่ 
เพราะของเดิมทรุดโทรมมาก ท่านก็เลยออกแบบรูปทรงและ
ลวดลายเลียนแบบสถาปัตยกรรมขอมจริงๆ ค่ะ แถมท่านยัง
ไม่ได้ทุบพระอุโบสถเดิมท้ิงนะคะ แต่ทรงวางแนวเสาและผนัง
ใหม่ครอบของเก่าเลยค่ะ ทรงพระอัจฉริยะจริงๆ 

ภายนอกพระอุโบสถว่าแปลกตาแล้ว ภายในซ่ึงแบ่ง
เป็นห้อง 3 ตอนน่ี ว้าว แฟคเตอร์เลยค่ะ โดยเฉพาะห้องกลาง
ซ่ึงเป็นห้องทีป่ระดิษฐานพระประธานคือ พระสัมพุทธพรรณี 
(องค์น้ีเป็นองค์จำาลองท่ีรัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้ถอดพิมพ์
หล่อเม่ือปี 2451 องค์จริงอยู่ในวัดพระแก้ว เป็นพระพุทธรูป 
ท่ีรัชกาลท่ี 4 หล่อข้ึนเป็นพระพุทธรูปประจำาพระองค์) 
ประทับน่ังใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ซ่ึงพระบาทสมเด็จ 

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร๗
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ หล่อพระราชทาน 
ด้านหลังพระประธานเป็นซุ้มคูหาที่มีการผสมผสานศิลปะ
ไทยปนฝร่ังอย่างเห็นชัดทีเดียวค่ะ ภายในมีภาพวาดฝาผนัง 
เป็นภาพพระพุทธเจ้าลอยอยู่เหนือเมฆตอบปัญหาของ 
พระสารีบุตรและพระอินทร์ ดูแล้วก็ไม่เหมือนภาพลายไทย 
แบบเดิมๆ อีกเหมือนกันค่ะ เด๋ียวจะมาเฉลยนะคะว่าทำาไม 
ขอกลับไปท่ีองค์พระประธานก่อนนะคะเพราะอิฉันเร่ิม
ระลึกชาติได้ว่ามาทำาอะไรท่ีวัดราชาน้ี คือท่ีฐานบัลลังก์
ของพระสัมพุทธพรรณีน้ันบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของ
บรรพบุรุษของอิฉันน่ะสิคะ ตอนน้ันคงมาทำาบุญถวายเป็น
พระราชกุศล อ๋อ ใครเหรอคะ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถค่ะ พระองค์เป็นย่าของยายอิฉันเอง แหะๆ 

ย้อนกลับมาทีภ่าพวาดฝาผนังนะคะ ท่ีว่าทำาไมลักษณะ
ภาพถึงดูแปลก ภาพคนดูสมจริง มีมิติข้ึน เหมือนภาพวาด
ฝร่ังมากกว่าไทย คือสมัยรัชกาลท่ี 5 เราเร่ิมรับเอาเทคนิค
การวาดภาพแบบยุโรปเข้ามาแล้วค่ะ ทีน้ีพอสร้างพระอุโบสถ 
วัดราชาข้ึนใหม่ ภาพฝาผนังซ่ึงเป็นเร่ืองเวสสันดรชาดกท้ัง 13 
กัณฑ์จึงได้นำาเสนอออกมาในแนวใหม่ด้วย ถึงแม้ว่าสมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ท่านลงฝีพระหัตถ์ร่าง แต่คนวาดเป็น 
จิตรกรชาวอิตาเลียน ซี ริกูลี (C. Riguli) เพราะเขาถนัดการ
วาดภาพแบบปูนเปียก ซ่ึงเป็นเทคนิคการวาดภาพท่ีทำาให้
ภาพชัด สีติดทนนาน คุณริกูลีแกเป็นจิตรกรคนหน่ึงท่ีวาด
ภาพบนโดมภายในพระท่ีน่ังอนันตสมาคมด้วยค่ะ 

ช่ืนชมห้องกลางแล้วขอแอบโผล่ไปห้องข้างหลังนิดนึง 
นะคะ ห้องนี้ประดิษฐานพระประธานองค์เดิมของวัดคือ 
พระสัมพุทธวัฒโนภาสค่ะ และใต้พุทธบัลลังก์บรรจุพระ 
บรมราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าด้วยค่ะ

วิง่ครบ 7 วดัแลว้ยงัมเีวลาเหลอืใหแ้วะไปเยีย่มลกูรกั 
4 ขาที่โรงพยาบาล ไปกระซิบบอกว่าวันนี้แม่ไปไหว้พระ
และไหวเ้ผือ่เบ่บ๋ีของแมด้่วย ถา้ไมไ่หวกอ็ยา่ฝนืนะ เขาจะ 
รู้ไหมไม่ทราบได้ แต่ไม่กี่วันต่อมา เย็นวันมาฆบูชา ลูกรัก 
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ที่มาภาพ:

https://th.wikipedia.org

http://rittonpalm.blogspot.com

https://www.timeout.com/bangkok/th/attractions

http://www.edtguide.com

https://royalbuddhasiam.wordpress.com

http://mapio.net/pic/p-78883577/

http://www.talonteaw.com

https://rattanakosinislandguide.wordpress.com

http://theworldandhistuktuk.co.uk/wat-ratchabophit-an-oasis-in-bangkok/

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

http://www.panoramio.com/photo/42210831

https://blog.eduzones.com/rangsit/103132

http://tamroitawan.blogspot.com/2016/02/blog-post.html

http://www.fabulosodestino.com

https://www.obozrevatel.com

http://sg.tourismthailand.org/Attraction/

https://www.flickr.com/photos/weerakarn/8112851947

 4 ขากจ็ากไป ถงึแมว้า่อฉินัจะมคีวามเศรา้โศกเสยีใจ
ในการพลดัพรากครัง้นี ้แตข่ณะเดยีวกนักอ็ดรูส้กึดใีจ
ไมไ่ด้วา่เขาจากไปในวนัท่ีดีมากๆ วนัหนึง่ของศาสนา
พุทธ คุณหมอที่ดูแลถึงกับเอ่ยปากว่า “น้องจากไป
วนัพระใหญ่ด้วย มบุีญจรงิๆ” อฉัินกห็วงัวา่เขาไดไ้ป
สูภ่พภมูทิีด่ ีไมต่อ้งเจบ็ปวดอกีตอ่ไป ไดไ้ปวิง่เลน่กบั
พี่น้องที่ล่วงหน้าไปก่อนอีก 2 ตัว รอเวลาไปเจอกัน
อกีครัง้ แมอ่ฉัินบอกวา่ เจอกนัอกีทีอฉินัคงจะไปเปน็
แมวของมัน ดูสิคะ แล้วใครจะเศร้าได้นาน เฮ้อ...

ก่อนจากกันอิ ฉันก็ขอใช้คำายอดฮิตนะคะ  
ไปไหว้พระ 7 วัด 7 วา ในคราวนี้อิฉันก็เอาบุญมา
ฝากสงิห์นกัอ่านทุกคนค่ะ ใครท่ีออกไปแสวงบุญดว้ย 
ตัวเองไม่หวังส่วนบุญที่เพื่อนๆ เอามาฝาก ก็ขอให้
มีความสุขสวัสดีกันถ้วนหน้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ... 

อ้อ ใครที่ขมวดคิ้วว่าทำาไมไหว้แค่ 7 วัด ใครๆ 
เขาก็ไหว้กัน 9 วัด (ตอนนี้คงต้อง 10 วัด อิอิ) คือ
แค่นี้อิฉันก็เด้ียงแล้วค่ะ ไม่เชื่อก็ลองเดินตามนะคะ 
ไม่ใช่แค่วิ่งด่วนไปกราบพระแผล็บๆ นะคะ ไปเดิน
ดื่มดำ่าบรรยากาศและความสงบภายในวัดด้วยค่ะ 
แต่ถ้ายืนยันจะให้ครบ 9 วัด คุณบอกอก็มีบัญชา 
ให้น้องนักเขียนประจำาสิงห์แมกจัดเพิ่มเติมให้ 
อีก 2 วัดที่สำาคัญๆ คือวัดสระเกศและวัดบวรค่ะ  
โอเคนะคะ บัย!

เบื้องหลังนาม “ราชาธิวาสวิหาร” >>

ที่ม�คลิป: ชื่อนั้น...สำ�คัญไฉน
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+๒ วัด จดั(บุญ) ให้
เที่ยว 7 วัดมหามงคลกันไปแล้ว คงจะอิ่มบุญกันอย่างเต็มที่ แต่ถ้าใครยังไม่หนำาใจและมีเวลาเหลือ 

อยากเติมเต็มความเชื่อตามสมัยนิยมให้ครบ 9 วัด สิงห์ แมกกาซีน ไม่ขัดศรัทธา ไหนๆ เล่มนี้ถือเป็นฉบับ

บุญฉบับกุศล เราจึงขอจัดบุญเพิ่มให้อีก 2 วัด รับประกันความสงบ ความงดงาม และความสำาคัญ

ไม่แพ้กัน ใครเคยไป 2 วัดนี้แล้ว ก็ขอเชิญชวนให้ไปอีก ถือซะว่าไปเพิ่มความสงบในจิตใจจะได้มีภูมิต้านทาน

ไว้รับมือความไม่สงบในชีวิตทั้งหลายทั้งปวง

เรื่อง: ศิกานต์

อีกหนึ่งวัดยอดนิยมท่ีคนกรุงเทพฯ มักจะนึกถึง 
เรียกกันทั่วไปไม่ทางการว่า “วัดภูเขาทอง” อยู่ในเขต
ป้อมปราบศตัรพูา่ย ไมไ่กลนักจากวดัราชนดัดาและร้าน
ผัดไทยประตูผี แม้ไม่ใช่พระอารามหลวงชั้นเอก แต่
ไม่พลาดอยู่ในทริปไหว้พระ 9 วัด ใน 1 วันของทัวร์ 
ทั้งหลาย นอกจากมีชื่อเสียงจากการจัดงานในเทศกาล
ต่างๆ วัดสระเกศยังขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายทอดแนวคิด 
พุทธปรัชญาเก่ียวกับไตรภูมิ คือ สวรรค์ โลกมนุษย์  
นรกภูมิ รวมถึงมีความงดงามประณีตในสถาปัตยกรรม
พุทธศิลป์ที่สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

วดัสระเกศเดมิช่ือ “วดัสระแก” เปน็วดัเกา่แกท่ีไ่ดร้บั 
การบูรณะเมื่อครั้งสร้างกรุงเทพมหานคร รัชกาลที่ 1 
ทรงเคยประทับทำาพธีิพระกระยาสนาน (อาบนำา้) จงึทรง
ตั้งนามให้ใหม่ว่า “สระเกศ” แปลว่า “ชำาระพระเกศา” 
ตอนแรกวัดนี้ไม่มีภูเขาทอง กระทั่งรัชกาลที่ 3 ทรงให้
นำาแบบพระเจดีย์ของวัดภูเขาทองท่ีจังหวัดอยุธยามา
จำาลองสรา้งขึน้ทีน่ี ่กวา่จะสรา้งแล้วเสรจ็กล่็วงมาถงึสมยั 
รชักาลที ่5 ภเูขาทองไดช้ือ่อยา่งเปน็ทางการวา่ “พระบรม
บรรพต” สงูประมาณ 100 เมตร บนยอดประดษิฐานพระ
เจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กล่าวกันว่าอัญเชิญ 

วัดสระเกศ

ราชวรมหาวิหาร๘
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มาจากกรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย และมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
เป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์จริง ดังนั้น ใครที่ได้มาสักการะจึง
ถือเป็นสิริมงคลใหญ่หลวง ทุกๆ ปี ทางวัดจะจัดงานนมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน ช่วงเทศกาลลอยกระทง หนุ่มๆ 
สาวๆ ชาวกรงุสมยักอ่นจะไม่ยอมพลาดงานน้ี เพราะเหมือนเปน็
งานหาคู่กลายๆ พวกเขาอาจพบชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ถูกตา
ต้องใจบนภูเขาทองนี่เอง

ตึกพระอุโบสถและพระวิหารของวัดสระเกศก็ดึงดูดใจไม่
น้อย ซุ้มพัทธสีมาทรงกูบช้างที่รายล้อมพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ 
เป็นฝีมือช่างชาวจีน มีความวิจิตรของกระเบื้องหลากสีและ
ลวดลายแปลกตาปราณีต จนผู้มาเยือนควรถ่ายภาพเก็บไว้เป็น
ทีร่ะลึก สว่นภายในพระอโุบสถโออ่่ากวา้งขวาง พอกม้กราบพระ
ประธานปางสมาธปิดิทองคำาเปลวจนจติใจสงบ สายตาจะจบัไปท่ี 
จิตรกรรมฝาผนังรอบด้านท่ีบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพมาร
โดยไร้เสียง ขณะที่ระเบียงรอบพระอุโบสถเชิญชวนให้นั่งซึมซับ
ความสงบหลบลมรอ้นทา่มกลางพระพทุธรปูปางตา่งๆ 163 องค์

เสร็จแล้วแวะไปสักการะพระอัฏฐารส พระพุทธรูปเก่าแก่
อายุ 700 ปี สมัยสุโขทัยที่ด้านในพระวิหาร ตามด้วยหลวงพ่อดำา 
ด้านข้างภูเขาทอง จากนั้นเดินชมเรือนไม้สวยงามของหอพระ
ไตรปิฎกท่ีด้านใตพ้ระบรมบรรพต และอาจจะปิดท้ายด้วยการตี
ระฆงัเสยีงดงักงัวาน สรา้งเกยีรตภิมูใิหช้วีติรุง่โรจนใ์นปีใหมไ่ทย 
ปีนี้ตลอดปี 

เปิดตำานานพระบรมสารีริกธาตุวัดสระเกศ >> 

ที่มาคลิป: DOCUMANIA
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วัดบวรตั้งอยู่ใจกลางย่านบางลำาพู ใกล้
กับถนนข้าวสาร มีพระเจดีย์ใหญ่สีทองอร่าม
ตั้งตระหง่านบ่งบอกความเป็นวัดใหญ่ที่สำาคัญ
อีกแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ หากใครยัง
ไม่รู้ว่าวัดนี้สำาคัญอย่างไร ขอเฉลยให้ว่าเป็น
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 - 7 
และรัชกาลที่ 9 ขณะเสด็จออกผนวช รวมถึง
รัชกาลปัจจุบันขณะทรงเป็นสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ และที่นี่ยังเคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์

วัดบวรเดิมเรียกกันว่า “วัดใหม่” สร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) 
ขณะทรงผนวชและประทับ ณ วัดราชาธิวาส 
ให้เสด็จมาประทับเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ 
และทรงเปลีย่นชือ่วดัเปน็ “บวรนเิวศ” กลา่วกนัวา่ 
พระเจา้อยูหั่วรชักาลที ่3 ทรงมพีระราชประสงค์
จะแสดงให้เห็นว่า ทรงเทียบเจ้าฟ้ามงกุฎไว้ใน
ฐานะกรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยคำาว่า 
“บวรนิเวศ” เทียบได้กับ “บวรสถาน” ที่ประทับ
ของมหาอุปราชนั่นเอง

สถาปตัยกรรมของวดัเปน็แบบไทยผสมจนี 
ตามความนิยมในสมัยน้ัน หน้าพระอุโบสถมี
ประต ู“เสีย้วกาง” ทีส่ลกัเปน็รูปทวารบาลเคา้หนา้ 
เหมือนคนจีน ปากของทวารบาลดำาปื้น ที่แขนม ี
พวงมาลัยคล้องไว้หรือไม่ก็มีถุงโอยัวะ ถุงโอยัวะน้ี 
ไม่ใช่ใครอุตริเอามาแขวนเล่น ชาวบ้านเขานำา
มาเซ่นไหว้ผีชายชาวจีนที่สถิตอยู่ ณ บานประตู 
(ตามความเชื่อ) มีเรื่องเล่าว่า ชาวจีนติดฝิ่น 
คนหน่ึงมาสิ้นใจท่ีหน้าพระอุโบสถ วิญญาณ
ของเขาไปเข้าฝันท่านเจ้าอาวาส ขอให้ท่านช่วย 

สร้างที่ให้สิงสถิต แล้วจะทำาหน้าที่เป็นอารักษ์
ของวัด พอชาวบ้านรู้เข้าจึงมาบูชา ไม่มีฝิ่นก็ใช้
กาแฟปา้ยปาก นำาถงุโอยวัะมาไหว ้จนกลายเปน็
ทวารบาลที่มีชื่อเสียง ว่ากันว่าขออะไรก็ได้ดั่งใจ 

กราบไหว้ทวารบาลแล้วก็เข้าไปสักการะ
พระประธาน 2 องค์ที่ด้านในพระอุโบสถ มีพระ
สุวรรณเขตเป็นพระประธานเดิมองค์ใหญ่ด้าน 
ในสดุ สว่นองคท์ีอ่ยู่ดา้นหนา้คอืพระพุทธชินสห์ี  

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร๙



61SINGHA  MAGAZINE 61SINGHA  MAGAZINE

ที่สำาคัญ ใต้ฐานของพระพุทธชินสีห์นั้นบรรจ ุ
พระสรีรางคารของรัชกาลท่ี 6 ผู้ปฏิสังขรณ์
วดัแหง่นีด้ว้ย จากนัน้ไลส่ายตาลงมาจากองค์
พระประธาน จะพบรูปหล่อของสมเด็จพระ
สังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 3 พระองค์ ซึ่ง
เคยประทับท่ีวัดบวรมาก่อน เรียกว่ามาแค่ 
วดัเดยีวกไ็ดส้กัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากมายเพิม่
สิริมงคลในชีวิตขึ้นหลายเท่า 

ยังไม่หมดแค่นี้ รอบพระอุโบสถมีจุดที่
สามารถไปสกัการะไดอี้กชดุใหญ ่มีพระเจดย์ี
ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐาน
พระไพรีพินาศ พระวิหารพระศรีศาสดาที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
สุโขทัย และยังมีพระสรีรางคารของสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ถา้จะเดนิใหท้ัว่ถงึจรงิๆ กจ็ะมพีระพทุธรปูองค ์
สำาคัญอีกมาก แนะนำากันไม่หวาดไม่ไหว แต่ที ่
ไม่อยากให้พลาดคือ พระตำาหนักเพ็ชร ซึ่ง 
เหมอืนเป็นพพิธิภณัฑย์อ่มๆ จดัแสดงจตปัุจจยั 
วัตถุโบราณที่ได้รับการดูแลอย่างดี 

สุดท้ายคือ พระตำาหนักปั้นหยา อาคาร
สถาปัตยกรรมยุโรปท่ีประทับของพระมหา
กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ขณะทรง
ผนวช ด้านหลังพระตำาหนักมีต้น สักที่
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้ในวัน
ลาสิกขาบท วันนี้ต้นสักเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่
ให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนที่มาเยือนหาความ
สงบทางใจ

ที่มาภาพ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wat_Bowonniwet_Vihara

http://www.edtguide.com/travel

http://thai.tourismthailand.org

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=40735

http://travel.thaiza.com/

https://www.flickr.com/photos/weerakarn/8112851947

พาเที่ยวชมวัดบวรอย่างละเอียด >>

ที่มาคลิป: ZANNNNNN
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แผนที่แสดงตำาแหน่งทั้ง 9 วัด
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

หากพดูถึงนักกฬีาวา่ยน้ำาทีอ่ยูใ่นใจของคนไทย  

มัน่ใจว่าชือ่ของ “เงือกอุม้” ณัชฐานันตร์ จนัทร์กระจา่ง 

จะผดุข้ึนมาเปน็ลำาดบัแรกๆ เพราะตัง้แตเ่ธอกา้วสู่ 

ความเป็นนักกีฬาว่ายน้ำาทีมชาติตอนอายุ 17 เธอก็

เป็นความหวังเหรียญทองของทีมชาติไทยในระดับ

นานาชาตแิทบจะทกุรายการแข่งขัน และเธอกส็ร้าง

ผลงานได้ดีสุดความสามารถเสมอ ผลงานที่ผ่านมา

ของเธอคงไมต้่องแจกแจงอะไรมาก เพราะการทีเ่ธอ

เปน็นักวา่ยน้ำาทีค่นไทยช่ืนชมมาตลอดสบิกว่าป ีเปน็

เครื่องการันตีตัวเธอได้อย่างดี

เงือกอุ้มเร่ิมว่ายน้ำาอย่างจริงจังตอน 8 ขวบ 

เธอมี “ฉลามณุก” รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ ตำานานนัก

ว่ายน้ำาไทยเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง

เร่ืองการฝึกซ้อม เพียงปีเดียวเธอก็ตระเวนออก

แข่งขันกวาดเหรียญรางวัลเป็นว่าเล่นจนติดทีมชาติ 

และแจ้งเกิดเต็มตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 24 

เมื่อปี 2550 คว้ามาได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 

และ 1 เหรียญทองแดง พร้อมทำาลายสถิติซีเกมส์ 

3 รายการรวด ผู้ฝึกสอนของเธอคือ โค้ชเยิ่นซุนเซิน 

แห่งชมรมว่ายน้ำาสิงห์ ผู้มีความรู้ให้เธอเก็บเกี่ยวได้

ไม่จบไม่สิ้น

ดว้ยวัยทีล่ว่งเข้าเลขสามแลว้ในขณะน้ี เงอืกอุม้ 

จึงเริ่มผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังวงการสระ หลังจาก

การแข่งขันซีเกมส์ที่สิงคโปร์เมื่อปี 2014 เธอหันมา 

สนับสนุนนักกีฬารุ่นใหม่ในบทบาทของ “โค้ชอุ้ม” 

ผู้ฝึกสอนสังกัดชมรมว่ายน้ำาสิงห์ ด้วยประสบการณ์

อันโชกโชน เธอพร่ำาสอนรุ่นน้องเสมอว่า การจะติด

ทีมชาติและครองความสามารถให้ยาวนานได้น้ัน 

ต้องมีวินัย ใจรัก อดทน รับผิดชอบ สำาหรับรุ่นน้อง

แล้ว “โค้ชอุ้ม” เป็นทั้งรุ่นพี่ ผู้ฝึกสอน และศูนย์รวม

ขวัญกำาลังใจ การที่เจ้าตัวไม่ยอมห่างสระไปไหน 

เปน็เพราะใจรักกฬีาวา่ยน้ำามาก และมองวา่การเปน็

โค้ชคือความท้าทายบทใหม่ของชีวิต

อย่างไรก็ดี โค้ชอุ้มไม่ได้ทิ้งการแข่งขันไปไหน 

ในเมื่อร่างกายและใจยังฟิตเปรี๊ยะ เธอจึงลงแข่งขัน

ต่อไปเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ สิ่งสำาคัญยิ่งกว่า

การได้ชัยชนะคือการที่เธอพยายามเอาชนะตัวเอง

ในขณะที่ร่างกายยังไหว 

“ถ้าพดูถงึเปา้หมาย ในชีวติการเปน็นักวา่ยน้ำา 

ของอุ้ม ถือว่าเกินจากเป้าหมายมามากแล้วค่ะ 

หลังจากนี้ อุ้มแค่จะพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุด 

ในเมื่อตัวเองยังไปต่อได้ ก็อยากจะทำาให้ถึง 

ทีส่ดุไปเลยดกีวา่จะมายตุติอนน้ี แลว้เราอยากรู้ 

ด้วยว่าตัวเองจะข้ามขีดจำากัดไปได้มากน้อย

แค่ไหน การแข่งขันตอนนี้เรียกว่าเป็นกำาไรของ

ชีวิตก็ว่าได้ค่ะ”

ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 
ราชินีเจ้าสระผู้ไม่เคยหมดไฟ ล่าสุด เงือกอุ้ม หรือ 

โค้ชอุ้ม นำ�ทัพนักกีฬ�ชมรม

ว่�ยน้ำ�สิงห์เข้�แข่งขันว่�ยน้ำ� 

น�น�ช�ติ “โตเกียว สวิมมิ่ง 

เซ็นเตอร์ อินวิเตชั่น สวิ่ม มีท 

2016” ที่กรงุโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น เมื่อปล�ยปีที่ผ่�นม� 

และคว้� 2 เหรียญทองแดง 

จ�กฟรีสไตล์ 100 เมตร และ 

200 เมตร หญิง แสดงถึงไฟ

ที่กระห�ยในชัยชนะของเธอ 

ยังไม่มอดดับ และเธอจะ 
เป็นผู้นำานักว่ายน้ำา 
ไทยเดินหน้าสู้ศึก 
การแข่งขันระดับ 
นานาชาติ ท่ัวโลก
ต่อไป

เร่ือง: ศิกานต์
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มาถึงยุคน้ี ต้องบอกว่าเป็นยุคทองของนักกอล์ฟเยาวชน

อย่างแท้จริง เพราะนักกอล์ฟอายุน้อยที่มากพรสวรรค์ถือกำาเนิดขึ้น

มากมาย และเวลาน้ี สิงห์นักกอล์ฟผู้เป็นที่จับตามองของแฟนๆ 

และสื่อมวลชนมากที่สุดคนหนึ่งก็คือ “โปรเพชร” พชร คงวัดใหม่ 

เด็กหนุ่มชาวหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แจ้งเกิดเต็มตัวหลังจาก

คว้าแชมป์รายการกอล์ฟระดับอาชีพ “ออลไทยแลนด์ สิงห์ หัวหิน 

โอเพ่น 2013” ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ด้วยวัย 14 ปี 3 เดือน

จากนั้นชื่อเสียงของน้องเพชรก็เป็นที่ฮือฮาสนั่นวงการ เพราะ

น้องเพชรได้สร้างสถิติโลกข้ึนใหม่ ด้วยการเป็นนักกอล์ฟอายุน้อย

ที่สุดของโลกในขณะนั้นที่คว้าแชมป์รายการระดับอาชีพมาครอง 

โดยทำาลายสถิติของ เรียว อิชิกาวะ นักกอล์ฟชายชาวญี่ปุ่นที่เคย

ทำาได้ตอนอายุ 15 ปี เมื่อปี 2007 และ ลิเดีย โค นักกอล์ฟหญิงชาว

นิวซีแลนด์ที่เคยทำาได้ตอนอายุ 14 ปี 9 เดือน ในปี 2012 

หลังจากที่น้องเพชรประสบความสำาเร็จในรายการดังกล่าว 4 

เดือนต่อมา เจ้าตัวก็เทิร์นโปรทันที แม้จะมีหลายเสียงบอกว่าเขา

เทิร์นโปรเร็วเกินไป แต่เขากลับมองว่า การออกรอบกับนักกอล์ฟ

ผู้ใหญ่ทำาให้ฝีมือเขาพัฒนาขึ้น และเขาก็อยากเก็บประสบการณ์ใน

ฐานะมอือาชีพไวก้อ่นในขณะทีฟ่อร์มการเลน่ยงัร้อนแรง “โปรเพชร” 

เข้าแข่งขันรายการระดับมืออาชีพคร้ังที่ 2 ในรายการ “โตโยต้า”  

พีจีเอ ไทยแลนด์ ชาลเลนจ์ สนามที่ 6” และไม่สร้างความผิดหวัง

ให้กับแฟนๆ เพราะเขาสามารถคว้าแชมป์แรกให้ตัวเองในฐานะ

มือโปรได้สำาเร็จ

หากเทียบระยะเวลาที่โปรเพชรเร่ิมฝึกเล่นกอล์ฟอย่างจริงจัง

ตอนอาย ุ9 ขวบ ถอืวา่เขามพีรสวรรคแ์ละทกัษะโดดเดน่เกนิวัยมาก 

ทเีดยีว ถงึอยา่งน้ัน เจา้ตวักต็ระหนักอยูเ่สมอว่าตนเองยงัประสบการณ์ 

น้อย จึงเน้นตระเวนแข่งขันในระดับอาเซียนทัวร์เพื่อสร้างผลงาน

และสั่งสมความแข็งแกร่ง ก่อนขยับสู่เอเชียนทัวร์ และมุ่งเป้าสู่

ระดับ PGA Tour ในยุโรปให้ได้ก่อนอายุ 20 หวังประสบความสำาเร็จ 

เช่นเดียวกับ ลุค โดนัลด์ (Luke Donald) อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่ง 

ของโลกชาวองักฤษ ทีโ่ปรเพชรยดึเปน็ไอดอล เพราะชอบวงสวิงและ

การเล่นลูกสั้นของลุคมาก

ในปี 2016 โปรเพชรเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยท่ีสุดท่ีได้รับเชิญไป

แข่งขันรายการ The Open Championship ท่ีสนาม Royal Troon 

สนามกอล์ฟช้ันนำาและเก่าแก่ของโลกท่ีประเทศสกอตแลนด์ ถือเป็น

เคร่ืองการันตคีวามสามารถของโปรเพชร กอ่นสง่ทา้ยปดีว้ยการควา้

อันดับ 2 ร่วมในศึกเอเชียนทัวร์ “บีเอ็นไอ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 

พรีเซ้นเต็ดบาย ซูริค” ที่สนามเดอะรอยัล จาการ์ต้า กอล์ฟคลับ 

ขณะนี้โปรเพชรอายุ 17 ปี  
เทิร์นโปรมาแล้วเกือบ 3 ป ี

และยังคงเป็นโปรกอล์ฟที่น่�จับต�มอง 

อีกคนของโลก ก�รที่เข�ม�ได้ไกลในวัยเท่�นี้

ก็ด้วยคว�มมีวินัยและสม�ธิเป็นเลิศ เรียกว่� 

เป็นตัวอย่�งนักกอล์ฟรุ่นเย�ว์ที่ปูท�งแบบ 

ฉบับคว�มสำ�เร็จไว้ให้รุ่นน้องเดินต�ม

พชร คงวัดใหม่
สิงห์กอล์ฟดาวรุ่งทุบสถิติโลก
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รู้จัก“น้ำ�สิงห์”
ให้ม�กกว่�ที่คุณรู้

สิงห์ / ตามไปดู

เรียบเรียง: ศิก�นต์
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กว่า 80 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ให้ความ

ใส ่ ใจคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ เป ็นสิ่งส�าคัญสูงสุด  

ทุกผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้แบรนด์ของเร�จึงผ่�นก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นในทุกๆ ด�้น เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและระดับ

ส�กล “น�้าด่ืมตราสิงห์” ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค 

ให้ความไว้วางใจมาตลอด หากแต่หลายๆ ครัง้ กม็ผีูพ้ยายาม

ทดสอบคุณภาพของน�้าด่ืมตราสิงห์โดยยังขาดความรู ้

ความเข้าใจเรื่องการวัดคุณภาพน�้าอย่างแท้จริง จนส่งผล 

กับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

ทีมงานกลุ่มวิศวกรรมกลาง ฝ่ายบริหารทรัพยากรน�า้

และการบ�าบดั ส�านกังานมาตรฐานและประกันคณุภาพ บรษัิท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และทีมงาน สิงห์ แมกกาซีน จึง 

ร่วมกันจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นำ้�ด่ืมตร�สิงห์ 

(Product Knowledge) เพ่ือรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

ของเราที่ไม่เคยขาดหาย รวมถึงเราได้รวบรวมเกร็ดเล็ก 

เกรด็น้อยเก่ียวกับการดูแลผลติภัณฑ์มาฝากท่านผูอ่้านด้วย
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เลือกสรรแหล่งน�้ำคุณภำพ
น�ำ้ดืม่ตรำสงิห์ คดัสรรจำกแหล่งน�ำ้ธรรมชำติ

บริสุทธ์ิ หำได้จำกแหล่งน�้ำธรรมชำติของแท้ โดย

เป็นธำรน�้ำใต้ดินหรือน�้ำบำดำลที่ซ้อนเร้นอยู่ใต ้

ผิวโลกนั่นเอง

น�้ำสะอำดคือน�้ำใต้ดิน
สมยัเรียน ครูวทิยำศำสตร์สอนเรำให้กรองน�ำ้

ด้วยกรวดหนิดนิทรำย แล้วเรำจะได้น�ำ้ใสสะอำดใน

เบื้องต้น น�้ำใต้ดินก็เหมือนกัน เพรำะใต้ดินมีกำร

ทับถมของช้ันหินหลำยช้ัน น�้ำจำกผิวดินที่ไหลซึม

ผ่ำนช้ันหนิลงมำจงึผ่ำนกำรกรองตำมธรรมชำติแล้ว

ข้ันหน่ึง ท�ำให้มีควำมบริสุทธ์ิสูง แต่ไม่ใช่น�ำ้ใต้ดนิ

ที่ไหนก็บริสุทธ์ิหมด เรำจึงคัดสรรแหล่งน�้ำใต้ดิน

อย่ำงถี่ถ้วน เพื่อหำน�้ำที่สะอำด มีแร่ธำตุ รวมทั้งมี

คุณสมบัติที่เหมำะจะเป็นน�้ำดื่มสิงห์อันมีรสชำติ 

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ผ่ำนกระบวนกำรท่ีทันสมัย
เมื่อได้น�้ำจำกแหล่งที่มีคุณภำพแล้ว ต่อมำ 

เรำก็ท�ำน�้ำให้สะอำดขึ้นไปอีก ในเบื้องต้นคือน�ำน�้ำ

จำกใต้ดินเข้ำสู่ถังพักน�้ำ ท�ำกำรตรวจสอบคุณภำพ 

ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรที่ท�ำให้น�้ำสะอำดและดื่มได้

ตำมมำตรฐำนสำกล

01
02
03
04
05
06
07
08
09

แหล่งน�้ำบริสุทธิ์จำกธำรน�้ำใต้ดิน
ปรับปรุงคุณภำพน�้ำในขั้นต้น 
ตรวจสอบคุณภำพน�้ำเบื้องต้นและปรับแรงดัน
ปล่อยแสงคลื่นสั้นส่องในน�้ำเพื่อฆ่ำเชื้อโรค
ปรับปรุงคุณภำพน�้ำขั้นสูง
ท�ำลำยเชื้อโรคที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ก�ำจัดสีและกลิ่นโดยใช้หลักกำรดูดซึม
แยกอนุภำคขนำดเล็กด้วยไส้กรองไมโครเมตร
ตรวจสอบคุณภำพในห้องแล็บก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรทั้งหมดแล้วก็จะได้

ผลิตภณัฑน์�้ำดื่มตรำสิงห์ที่ผ่ำนกำรรบัรองจำก อย. 

ของกระทรวงสำธำรณสุข และสถำบัน NSF ของ

สหรัฐอเมริกำ

Water Storage Tank

Deep Well

Water Treatment Plant Process

คัดสรรจำกแหล่งน�้ำ
บริสุทธิ์ใต้พื้นผิวโลก

สิงห์ / ตามไปดู

2

1

3

Pre-Water Treatment System
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UV Unit

Water Treatment System

Disinfection System

Activated Carbon Filter

Microfiltration System

Finish Product

4

5

6

7

8

9
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อุดมด้วยคุณประโยชน์

ทัว่ไปแล้วคนมกัจะเข้ำใจว่ำ น�ำ้ดืม่ทีด่ต้ีอง

ไม่มีสำรอะไรเลยอยู่ในน�้ำ แต่ผู้เช่ียวชำญด้ำน

สขุภำพอนำมยัอย่ำง ศ.ดร.นพ.สมศกัดิ ์วรคำมนิ 

ประธำนที่ปรึกษำทำงกำรแพทย์และอดีตปลัด

กระทรวงสำธำรณสุข ผู้เขียนหนังสือ “น�้ำดื่มใน

อุดมคติ” (Water for Life) เคยกลำ่วว่ำ

น�ำ้ดืม่ทีด่คีวรประกอบด้วยแร่ธำตุทีจ่�ำเป็น

ต่อร่ำงกำย เพรำะกำรทีน่�ำ้มแีร่ธำตุทีจ่�ำเป็นและ

มปีระโยชน์ละลำยอยู ่จะช่วยป้องกนัโรคกระดกู

พรุน ช่วยให้กล้ำมเน้ือคลำยตัว นอนหลบัสบำย

กระปรี้กระเปรำ่ ลดคอเลสเตอรอล และจิตใจ

ผ่อนคลำย

น�้ำดื่มตรำสิงห์จึงไม่เพียงค�ำนึงถึงควำม

สะอำดสูงสุด เรำยังเน้นคุณประโยชน์ด้วยกำร

คงไว้ซึง่แร่ธำตสุ�ำคญัๆ เป็นน�ำ้ดืม่ตำมธรรมชำติ

น�้ำสิงห์ไม่ใช่น�้ำ RO

เรำมักจะได้ยินค�ำว่ำ "น�้ำ RO" กันบ่อยๆ 

ค�ำว่ำ RO (Reverse Osmosis) มีคุณสมบัติ

เหมือนน�้ำกลั่นที่ใช้เติมในแบตเตอร่ีรถยนต์ซึ่ง

น�ำ้ดืม่ตรำสงิห์ไม่ใช่น�ำ้ RO ดงัน้ันจงึไม่ใช่น�ำ้กลัน่ 

จะมีเอกลักษณ์และรสชำติที่แตกต่ำงไปจำก 

น�้ำกลั่น

กำรทดสอบน�้ำด่ืมอย่ำงผิดวิธี 

เคร่ืองมือที่ผู ้ขำยมักกล่ำวอ้ำงว่ำเป็น

เครื่องมือทดสอบคุณภำพน�้ำก็คือ “เครื่อง TDS 

Meter” ซึง่วำงขำยทัว่ไปในท้องตลำด และผูใ้ช้

จ�ำนวนมำกยังมีควำมเข ้ำใจคลำดเคล่ือน 

เก่ียวกับผลที่ได้จำกกำรทดสอบด้วยเคร่ืองมือ

ชนิดนี้ เรำจึงขอแบ่งควำมเขำ้ใจกับข้อเท็จจริง

ให้เห็นอย่ำงง่ำยๆ

อีกหนึ่งวิธีกำรทดสอบที่มักสรำ้งควำมเขำ้ใจผิดแก่ผู้บริโภค คือ “กำรช็อตน�้ำ” 

ทีใ่ช้วิธีจ่ำยกระแสไฟฟ้ำลงในน�ำ้ โดยน�ำแท่งโลหะ 2 แท่ง ได้แก่ เหลก็และอะลมิูเนียม 

ต่อเขำ้กับไฟฟำ้ในบ้ำนและจุ่มลงในน�้ำดื่ม หำกจุ่มลงในน�้ำที่มีแร่ธำตุก็จะท�ำให้เกิด

ปฏิกิริยำเคมีและตกตะกอน ซึ่งกำรทดสอบด้วยวิธีนี้เป็นเพียงกำรทดสอบปฏิกิริยำ

เคมตีำมธรรมชำตขิองไฟฟ้ำกบัน�ำ้เพือ่ตรวจสอบว่ำในน�ำ้มแีร่ธำตหุรือไม่เท่ำน้ัน ไม่

สำมำรถชี้วัดควำมสะอำดของน�้ำดื่มได้

เครื่อง TDS Meter

หม�ยเหตุ
- กำรใช้เครื่อง TDS Meter ทดสอบแหล่งน�้ำทั่วไป จะได้ค่ำตัวเลขที่สูงเช่นกัน แต่แหล่งน�้ำทั่วไปมีเชื้อแบคทีเรีย 
  จุลินทรีย์และตะกอนสกปรก ที่น�้ำดื่มตรำสิงห์ไม่มีเพรำะผ่ำนกระบวนกำรท�ำลำยหมดแล้ว
- น�้ำดื่มมำตรฐำนควรมีค่ำ TDS ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ควำมเข้ำใจ Q ข้อเท็จจริง P

เป็นเครื่องมือทดสอบคุณภำพน้�ำ เป็นเครื่องมือวัดค่ำสำรที่ละลำยอยู่ในน้�ำ รวมถึงแร่ธำตุต่ำงๆ

สำมำรถชี้วัดควำมสกปรกของน้�ำ
ไม่สำมำรถชี้วัดควำมสกปรกของน้�ำ เพรำะไม่ได้วัดค่ำเชื้อโรค 
และไม่สำมำรถจ�ำแนกสำรที่เป็นประโยชน์และโทษออกจำกกัน

ได้ค่ำสูงแปลว่ำน้�ำสกปรก ได้ค่ำสูงแปลว่ำในน้�ำมีสำรละลำยอยู่

น้�ำกลั่น หรือ น้�ำ RO ได้ค่ำน้อย 
แปลว่ำสะอำด

น้�ำกลั่น หรือ น้�ำ RO ได้ค่ำน้อย เพรำะกรองสำรทุกอย่ำง
ออกหมดแล้ว รวมถึงแร่ธำตุที่มีประโยชน์ด้วย

สรุปว่ำค่ำต่�ำคือ “สะอำด” 
ค่ำสูงคือ “สกปรก”

สรุปว่ำค่ำต่�ำคือ “อำจไม่มีแร่ธำตุในน้�ำหรือมีน้อย” ค่ำสูงคือ 
“อำจมีแร่ธำตุในน้�ำ”

01
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เครื่อง electrolysis (ช็อตน�้ำ)
เครื่อง TDS Meter
Filling room
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สิงห์ / ตามไปดู
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เรำรวบรวมข้อมูลเหล่ำน้ีมำเผยแพร่อีกคร้ัง เพื่อตอกย�้ำ

มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มตรำสิงห์ที่เรำภำคภูมิใจ หำกใคร

มองว่ำข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ออกจะน่ำปวดหัวเกินไป ขอเพียง

หยบิน�ำ้ดืม่ตรำสงิห์ข้ึนมำ พลกิดฉูลำกข้ำงขวดและเหน็เคร่ืองหมำย

มำตรฐำนควำมปลอดภัย ก็สำมำรถเปิดฝำยกดื่มอย่ำงวำงใจใน

คุณภำพของผลิตภัณฑ์ได้แล้ว 

กำรช็อตน�้ำ

หม�ยเหตุ 
กำรช็อตน�้ำก็เหมือนกำรเติมน�้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ที่หำกเติมน�้ำที่มีแร่ลงไปก็จะเกิด
ปฏิกิริยำเคมีและตกตะกอน ส่งผลให้อำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่สั้นลง ดังนั้นแบตเตอรี่
จึงต้องเติมน�้ำกลั่น ไม่เหมือนกับร่ำงกำยคน

ขอบคุณข้อมูลจ�ก
ทีมกลุ่มวิศวกรรมกลำง
ทีมฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรน�้ำและกำรบ�ำบัด
ทีมส�ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ
www.mahidol.ac.th/th/latest_news58/Warning-TDS.html

Do's & Don'ts
Tips วิธีถนอมสินค้ำ

03

คลุมสินค้�ขณะขนส่ง เก็บในที่แห้ง ปลอดส�รเคมี 
ปลอดส่ิงที่ส่งกล่ิน 

ไม่ว�งซ้อนกันเกินกำ�หนด

บริโภคก่อน
วันหมดอ�ยุ (2 ปี)                                            

ไม่โยนสินค้�

ห้�มใช้แทนนำ้�กล่ัน
เติมแบตฯ รถยนต์

ขนำด  330 ml
ขนำด  500 ml
ขนำด  750 ml
ขนำด 1500 ml

ซ้อนได้  9  ชัน้
ซ้อนได้  6  ชัน้
ซ้อนได้  5  ชัน้
ซ้อนได้  4  ชัน้

ไม่ว�งสินค้�ต�กแดด

ไม่ขนส่งพร้อมส�รเคมี 
ปนเปื้อนและส�รส่งกล่ิน

ยกสินค้�โดยใช้ Easy Lift

ควำมเข้ำใจ Q ข้อเท็จจริงP

ช็อตแล้วน�้ำออกมำสีขุ่น 
แปลวำ่น�้ำนั้นสกปรก

น�้ำที่มีแร่ธำตุละลำยอยู่แม้เพียงเล็กน้อย 
เมือ่ท�ำกำรชอ็ตน�ำ้ จะเกดิปฏกิริยิำเคมตีำม
ธรรมชำติ ท�ำให้เกิดตะกอนจำกแร่ธำตุ

สำมำรถชี้วัดควำมสกปรกของน�้ำ
ไม่สำมำรถชี้วัดควำมสกปรกของน้�ำ  
เพรำะกำรช็อตน้�ำไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกำร
วัดค่ำเชื้อโรคและแบคทีเรียในน้�ำ

น้�ำกลั่น หรือ น้�ำ RO ทดสอบแล้ว 
สีไม่ขุ่น แปลวำ่ สะอำด

น�ำ้กลัน่ หรอื น�ำ้ RO แทบจะไม่มแีร่ธำตปุะปน
อยู ่เมือ่ถกูชอ็ตน�ำ้ ไม่มแีร่ธำตใุห้เกดิตะกอน



ประติมากรรมอ่อนช้อยงดงามรูปนางอัปสรถือกระจกลายหนุมานคาบศรที่หัตถ์ซ้าย ซึ่งประดับบนผนังโถงทางเดินชั้น 4 

อาคารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสวยงามสะดุดตาผู้พบเห็นทุกครั้งที่เดินผ่าน งานศิลปะชิ้นนี้  
กล่าวกันว่าอยู่คู่บริษัทมานานหลายทศวรรษ แต่กลับสืบหาที่มาอันแน่ชัดได้ยากลำาบาก หากผู้ใดทราบเรื่องจริงแท้ 

สามารถสงเคราะห์ “เรื่องราว” มาถึง สิงห์ แมกกาซีน ได้ ทางทีมงานจะขอบคุณอย่างยิ่ง   

รูปปั้นนางฟ้าแห่งตึกไอที

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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หากพูดถึงเบียร์ที่ขายดีที่สุดในโลกในเวลานี้ ห้าอันดับแรก 
ต้องมีชื่อของ “คาร์ลสเบิร์ก” (Carlsberg) เบียร์สัญชาติเดนมาร์ก
เป็นแนแ่ท้ โรงเบยีรค์ารล์สเบร์ิกตัง้อยูบ่นเนนิเขาในเขตวลับี ้(Valby) 
ซ่ึงคน้พบแหลง่นํา้บรสิทุธิ ์ชานเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 
จากอดตีถงึปจัจบุนั กย็งัคงอยูท่ีน่ัน้ไมไ่ดย้า้ยไปไหน เชือ่กนัว่าเบียร์
ที่ผลิตขึ้นที่นี่จะคงความดั้งเดิมของเบียร์มากที่สุด

นายจาค็อบ คริสเตียน จาค็อบเซ่น (Jacob Christian  
Jacobsen) หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกเขาว่า “เจซี จาค็อบเซ่น” คือ

ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์คาร์ลสเบิร์ก เมื่อปี ค.ศ. 1847 แต่เขาไม่ใช่คนแรก
ของตระกูลที่เริ่มธุรกิจเบียร์ เป็นพ่อของเขา คริสเตน จาค็อบเซ่น 
(Chresten Jacobsen) และแม่คือ แคโรลีน ฟรีเดอริกเก้ (Caroline 
Frederikke) จาค็อบเซ่นผู้พ่อได้สร้างโรงเบียร์ของตัวเองในปี 1826 
ที่ย่าน Brolæggerstræde กลางเมืองโคเปนเฮเกน เป็นโรงเบียร์แรก
ของเดนมาร์กที่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในการผลิตเบียร์ 

เจซี จาค็อบเซ่น ในวัยเด็กได้รับการปลูกฝังจากพ่อให้มีความ
มุ่งมั่นทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านการพัฒนาศิลปะการผลิต

01

เรื่อง: สุทธิพันธ์ | เรียบเรียง: ศิกานต์
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เบียร์ให้สมบูรณ์แบบท่ีสุดเท่าที่จะทำาได้ กระทั่งพ่อของเขาเสียชีวิตลงในปี 1835 เจซี 
ในวัย 24 ปี ก็ได้รับผิดชอบการจัดการท้ังหมด เขามีโอกาสลิ้มรสลาเกอร์เบียร์จากรัฐ 
บาวาเรียขวดแรกในห้องใต้ดนิของพอ่คา้ไวนแ์ละตดิใจจนตอ้งไปชมการผลิตถงึโรงงานท่ี
เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี 

หลงัจากนัน้เจซกีเ็ริม่ผลติบาวาเรยีนเบยีรใ์นแบบของตวัเอง ในหอ้งใตด้นิทีโ่รงเบียร์
ของเขา ผา่นไปหลายป ีกเ็ริม่นำาออกขายแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป และเลง็เหน็ชอ่งทางทีเ่บยีร์
ใหม่นีจ้ะเตบิโตเปน็ธรุกจิทีส่รา้งผลกำาไร หากได้ทำาการผลติอยา่งจรงิจงัในขอบเขตทีใ่หญ่
กวา่นี ้ระหวา่งนัน้ เจซแีตง่งานกบั ลอรา่ โฮลสต ์(Laura Holst) และให้กำาเนดิบุตรชายคอื 
คาร์ล คริสเตียน ฮิลล์แมน จาค็อบเซ่น (Carl Christian Hillman Jacobsen) ในปี 1842

2 ปตีอ่มา แมข่องเจซเีสยีชวีติ เจซไีดโ้รงเบยีรเ์ปน็มรดกพร้อมเงนิกอ้นโตจำานวนหนึง่ 
เขาเดินทางไปเยอรมนี ไล่ชิมบาวาเรียนเบียร์ตามที่ต่างๆ จนมาถึงเมืองมิวนิกในปี 1845 
เมืองนี้เอง เจซีได้รับยีสต์พิเศษที่ใช้วิธีหมักนอนก้น (bottom-fermentation yeast) จาก 
เกเบรียล ซีเดิลเมียร์ (Galbriel Sedlmayr) บรูว์มาสเตอร์บาวาเรียนเบียร์แห่งโรงเบียร์ 
สปาเตน และประสบความสำาเรจ็ในการนำายสีตส์ดกลบับ้าน เขาพรอ้มแลว้สำาหรบัการผลิต

ฤดูหนาวปี 1845-1846 เจซีผลิตเบียร์สดบาวาเรียนลาเกอร์เบียร์ 300 บาร์เรล 
ออกขาย ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ห้องใต้ดินของโรงเบียร์ไม่เพียงพอจะ
รองรับความต้องการเบียร์สดตัวใหม่นี้ เจซีจึงใช้เงินมรดกของตัวเองสร้างโรงเบียร์แห่ง
ใหม่ท่ีใหญก่วา่เดิม ทัง้ยงัเปน็โรงบาวาเรยีนเบยีรแ์ห่งแรกของเดนมาร์ก เขาตัง้ชือ่โรงเบยีร ์
ใหม่นี้ว่า “คาร์ลสเบิร์ก” (Carlsberg) โดย คาร์ล (Carl) คือชื่อบุตรชายของเขา ส่วน 
เบิร์ก (berg) ในภาษาเยอรมันแปลว่า เนินเขา ตั้งตามสถานที่ตั้งของโรงเบียร์

รูปปั้นช้างที่ประตูพิพิธภัณฑ์คาร์ลสเบิร์ก

โรงเบียร์คาร์ลสเบิร์กในอดีต

เจซี จาค็อบเซ่น ถ่ายภาพร่วมกับพนักงาน

ในปี 1885

ฉลากเบียร์คาร์ลสเบิร์กแบบเก่า

การขนส่งเบียร์คาร์ลสเบิร์กในอดีต

ห้องวิจัยทดลองของโรงงานคาร์ลสเบิร์ก

คาร์ล จาค็อบเซ่น ในปี 1895

ภาพ เจซี จาค็อบเซ่น พร้อมลายเซ็น 

ในปี 1886
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10 พฤศจกิายน ค.ศ. 1847 โรงเบยีรค์ารล์สเบริก์ทีม่พีนกังาน 
10-12 คน ผลิตลาเกอร์เบียร์ออกจำาหน่ายเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ 
แบรนดค์ารล์สเบริก์ และประสบความสำาเรจ็อยา่งไรข้อ้กงัขา กำาลงั
การผลิตครั้งแรกจนถึงช่วงปี 1860-1861 เพิ่มขึ้นจาก 300 บาร์เรล 
เป็นมากกวา่ 20,000 บารเ์รล เจซ ีจาคอ็บเซน่ กลายเปน็ทีก่ลา่วถงึ 
ในระดับสากล ในฐานะผู้บุกเบิกการผลิตเบียร์โดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้าช่วยปรับปรุงกระบวนการและรสชาติ 

เดือนเมษายนปี 1867 โรงเบียร์คาร์ลสเบิร์กถูกไฟไหม้ อาคาร
ผลิตหลักเสียหาย แต่คลังสินค้าและเบียร์ในสต็อกปลอดภัย จึงไม่
ส่งผลกับการขนส่งมากนัก เจซีมีแผนสร้างโรงเบียร์ใหม่ทันที ครั้งนี้ 
เขาใช้วัสดุก่อสร้างทนไฟที่สั่งมาจากฝร่ังเศส โรงเบียร์หลังใหม่เริ่ม
สร้างในวันที่ 1 กันยายนของปีนั้น บทเรียนจากไฟไหม้ทำาให้เจซี
ร่วมผลักดันกฎหมายประกันอัคคีภัย รวมท้ังบริจาครถดับเพลิงให้
เมืองโคเปนเฮเกนด้วย

ปตีอ่มา คารล์สเบริก์เริม่สง่ออกเบยีรเ์ปน็ครัง้แรก ชมิลางกอ่น
ตามรา้นขายของชำาในเมอืงเอดนิเบริก์ของสกอตแลนด ์ปตีอ่มาจงึสง่
ไปเมืองย่างกุ้ง ตามด้วยสิงคโปร์ เมืองกัลกัตตา เกาะฮ่องกง โดย
ไม่ได้คาดหวังยอดขายมากนัก เพียงแต่อยากทดสอบว่าเบียร์จะทน
การขนสง่ระยะไกลไดม้ากนอ้ยแคไ่หน และผลทีอ่อกมากน็า่พอใจ  

ไม่กี่ปีต่อมาเขาจึงส่งออกเบียร์ไปไกลถึงบราซิล   
ขณะที่เจซีเดินหน้าธุรกิจอยู่นั้น คาร์ล จาค็อบเซ่น บุตรชาย

ของเจซี ผู้เหมือนพ่อตรงที่รักในงานศิลปะและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ผลิตเบียร์ให้สมบูรณ์แบบ ได้เดินทางไปศึกษาในช่วงปี 1866-1870 
ที่ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย และฝึกงานอยู่ที่สกอตแลนด์ 1 ปี 
กระทั่งได้แต่งงานกับ ออตติเลีย สเต็จมันน์ (Ottilia Stegmann) 
ลกูสาวของนกัธุรกจิชาวเดนมารก์เชน่กนั เจซอียากให้คารล์ทำาความ
คุ้นเคยกับการหมักยีสต์แบบหมักลอยผิว (top-fermenting yeast) 
ในสไตล์ของอังกฤษและสก็อต เพราะมีแผนที่จะสร้างโรงเบียร์ใหม่
ให้คารล์ดูแล เป็นธรุกจิแยกตวัท่ีจะผลติเบียรช์นดิเอลและพอรเ์ตอร์

คารล์เขา้มาดูแลโรงเบียรใ์หมใ่นปี 1871 แตเ่ขามคีวามคิดเปน็
ของตัวเอง และไม่เห็นด้วยกับพ่อที่จะผลิตเอลเบียร์ ประกอบกับ
ความต้องการลาเกอร์เบียร์สูงขึ้นมาก เอลเบียร์และพอร์เตอร์เริ่ม
ขายยาก คาร์ลจึงเปลี่ยนการผลิตมาเป็นลาเกอร์เบียร์ทันที ทำาให้
เขาขัดแย้งกับเจซีและกลายเป็นคู่แข่งทางการค้ากับพ่อโดยตรง  
ถงึอยา่งนัน้ คารล์กป็ระสบความสำาเรจ็อยา่งมากกบัโรงเบียรข์องเขา

ระหว่างนั้นเจซีได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษากระบวนการ
หมกัเบียร ์รวมถงึการวจิยัต่างๆ โดยได้รับความชว่ยเหลือจาก หลุยส์ 
ปาสเตอร ์ในท่ีสุดวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1874 กผ็ลติเบียรพ์าสเจอไรส์ 

รถขนส่งเบียร์คาร์ลสเบิร์ก

โรงงานเบียร์คาร์ลสเบิร์กในปัจจุบัน

ที่รองแก้วเบียร์คาร์ลสเบิร์กเก่า

โรงงานเบียร์คาร์ลสเบิร์กเก่า

โฆษณาคาร์ลสเบิร์กในอดีต

พนักงานในไลน์บรรจุ

ผลงานศิลปะใน Ny Carlsberg Glyptotek

เบียร์คาร์ลสเบิร์กในปัจจุบัน
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ออกสู่ผู้บริ โภคสำ�เร็จเป็นครั้ งแรกของ
เดนม�ร์ก หลังจ�กนั้น 2 ปี เข�ก่อตั้งมูลนิธ ิ
ค�ร์ลสเบิร์กเพื่อสนับสนุนง�นวิจัยต่�งๆ 
ของนักวิทย�ศ�สตร์ช�วเดนม�ร์ก คุณง�ม
คว�มดีนี้ทำ�ให้โรงเบียร์ค�ร์ลสเบิร์กได้รับ
พระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กพระเจ้�คริสเตียน
ท่ี 9 กษัตริย์เดนม�ร์ก ให้เชิญธงช�ติ
พเิศษ (ทีป่กตใิชไ้ดเ้ฉพ�ะร�ชวงศแ์ละหน่วย
ง�นทห�ร) ข้ึนเหนือโรงเบียร์ค�ร์ลสเบิร์ก  
น้อยม�กท่ีบริษัทเอกชนจะได้รับเกียรติ 
อันสูงสุดนี้ 

ป ี1882 ค�รล์ตัง้โรงเบยีรใ์หมข่องตวัเอง 
ชื่อ Ny (New) Carlsberg ขณะที่เจซีประสบ
ปัญห�คว�มไม่คงที่ของเบียร์จนทำ�ให้ก�ร
ผลิตทั้งหมดหยุดชะงัก ท�งห้องปฏิบัติก�ร
จึงพัฒน�เทคนิคก�รเพ�ะเลี้ยงแยกยีสต์
บริสุทธิ์ (Pure Yeast) กับยีสต์ทั่วไป และนำ� 
ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต วิธีนี้ได้รับก�ร 
เผยแพร่ไปท่ัวโลก ค�ร์ลสเบิร์กไม่ได้จด
สิทธิบัตรครอบครองไว้เพร�ะค�ดหวังว่� 
นักหมักเบียร์ทั่วโลกจะนำ�ไปใช้และพัฒน�
คุณภ�พของเบียร์ทั่วโลกไปพร้อมๆ กัน

เจซี จ�ค็อบเซ่น เสียชีวิตเม่ือวันท่ี  
30 เมษ�ยน ค.ศ. 1887 ระหว่�งเดินท�งไป
โรม เข�ไม่เพียงแต่เป็นผู้บุกเบิกและพัฒน�
อุตส�หกรรมเบียร์ แต่ยังมีส่วนร่วมกับ 
สังคมและก�รเมือง ทั้งในฐ�นะสม�ชิก
ของสภ�เทศบ�ลเมืองโคเปนเฮเกนและรอง 
ผู้อำ�นวยก�รรัฐสภ�เดนม�ร์ก นอกจ�กนั้น 
ช�ยผู้นี้ยังได้เป็นสัญลักษณ์ที่สำ�คัญย่ิงของ

ประเทศเดนม�ร์กม�จนถึงทุกวันนี้
ด้วยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพ่อลูกท่ี 

กินแหนงแคลงใจกันระหว่�งเจซีกับค�ร์ล  
เจซีจึงเลือกท่ีจะมอบโรงเบียร์ค�ร์ลสเบิร์ก 
(Old Carlsberg) ให้อยู่ในคว�มดูแลของ 
มูลนิธิค�ร์ลสเบิร์กแทนที่จะส่งต่อให้ค�ร์ล 
สว่นค�ร์ลให้กำ�เนดิบตุรถงึ 8 คน โดย อ�ลฟ์ 
จ�คอ็บเซน่ (Alf Jacobsen) ท่ีเกดิในปี 1880 
เป็นคว�มหวังว่�จะสืบทอดกิจก�รต่อไป  
แต่ในปี 1890 อ�ล์ฟเสียชีวิตจ�กก�รป่วย 
ลูกๆ ของค�ร์ลทยอยเสียชีวิตลงอีก 3 คน 
จนถึงปี 1903 ภรรย�ของค�ร์ลก็จ�กไป 
ก�รสร้�งช้�งทั้งส่ีบริเวณประตูพิพิธภัณฑ์ 
ค�ร์ลสเบิร์กนั้นก็คือสัญลักษณ์ก�รรำ�ลึกถึง
ลูกทั้งสี่ของเข�นั่นเอง

ปี 1906  Old Carlsberg ท่ีดูแลโดยมูลนิธิ 
ค�ร์ลสเบิร์กได้รวมตัวกับ New Carlsberg 
ของค�ร์ล โดยค�ร์ลได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมก�รและกรรมก�รผูจ้ดัก�ร เข�จ�กไป 
ในวยั 71 ป ีเมือ่วนัที ่11 มกร�คม ค.ศ. 1914 
นับเป็นก�รสูญเสียอย่�งม�กสำ�หรับวงก�ร 
ผูผ้ลติเบยีร์และวงก�รศิลปะ เพร�ะค�รล์นัน้
เป็นคนที่หลงใหลง�นศิลปะม�ก เข�สร้�ง
พิพิธภัณฑ์ Ny Carlsberg Glyptotek เพื่อ
สะสมและรวบรวมง�นแสดงศิลปะหล�ย
แขนง ถือว่�เข�มีคุณูปก�รต่อวงก�รศิลปะ
เดนม�ร์กและศิลปะโลกอยู่ม�กทีเดียว 
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์นี้กล�ยเป็นพิพิธภัณฑ์
ด้�นศิลปะที่สำ�คัญท่ีสุดของเดนม�ร์กและ
เป็นอีกหนึ่ งพิพิธภัณฑ์ที่มีคว�มสำ�คัญ 

ที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน
หลงัจ�กนัน้บตุรช�ยสองคนของค�รล์

ได้รับก�รฝึกฝนให้เป็นผู้สืบทอดกิจก�รต่อ 
ว�จ์น จ�ค็อบเซ่น (Vagn Jacobsen : 
1884-1931) กล�ยเป็นผู้อำ�นวยก�รและ
สม�ชิกของคณะกรรมก�รบริห�รโรงเบียร์ 
ส่วนลูกช�ยอีกคน เฮล์ จ�ค็อบเซ่น (Helge 
Jacobsen : 1882-1946) ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมก�รและประธ�นคณะกรรมก�รของ 
Ny Carlsberg Glyptotek 

จ�กวันน้ันจนวันนี้ ค�ร์ลสเบิร์กผลิต
เบียร์หล�ยยี่ห้อ รวมถึงทูบัวร์ก (Tuborg) 
โครเนนเบิร์ก (Kronenbourg) เบียร์ฝรั่งเศส 
และบัลติก� (Baltika) เบียร์รัสเซีย ควบรวม 
สนิทรพัยก์บัโรงเบยีรข์องนอรเ์วย ์Orkla กลุ่ม
บริษัทในเครือเอเอสเอเมื่อเดือนมกร�คม
ปี 2001 และกล�ยเป็นกลุ่มผู้ผลิตเบียร์ที่ 
ใหญ่ท่ีสุดอันดับห้�ของโลก มีส่วนแบ่ง 
ร้อยละ 40 ของตล�ดในรัสเชีย ในปี 2009 
ได้ขยับข้ึนม�รั้งอันดับสี่ของผู้จำ�หน่�ยเบียร์
ทั่วโลก มีอัตร�จ้�งง�นรวมกว่� 45,000 คน 
จ�กทั่วทุกภูมิภ�คของโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก:

คุณเมธี อัครมหาพาณิชย์ ผู้จัดการส่วน Brand Management1 

ฝ่ายเบียร์ต่างประเทศและอื่นๆ (BRT)

http://www.carlsberggroup.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/J._C._Jacobsen

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jacobsen

ที่มาภาพ:

http://www.ty-stange.dk/new-gallery/

http://www.magasinetkunst.dk

https://www.pinterest.com

http://shnyagi.net/6924-vintazhnaya-reklama-piva.html

http://www.ny-carlsbergfondet.dk

http://www.beer-coasters.eu

https://forum.motorcyclenews.com

http://www.carlsberggroup.com
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หาเรื่องมาเล่า / การขยายธุรกิจแบบสมัยใหม่

การขยายธุรกิจแบบสมัยใหม่
Horizontal Mergers

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ในโลกสมยัใหม ่การทำาธรุกิจไมไ่ด้เปน็แบบคอ่ยเปน็คอ่ยไปอกีตอ่ไปแลว้ 

แต่ดูจะเป็นการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดของยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กด้วยการ

ซ้ือหรือเข้าไปจับมือกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เรียกว่า Horizontal 

Mergers เทยีบกบั Vertical Mergers ทีเ่ปน็การซ้ือธรุกิจทีอ่ยูใ่น Supply Chain 

ของบริษัท ตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตเบียร์เข้าซื้อบริษัทผลิตขวดแก้ว เป็นต้น 

แต่การท่ีบริษัทใดบริษัทหน่ึงซ้ืออีกบริษัทหน่ึงท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน เป็นการ

ง่ายขึ้นที่จะขยายบริษัทแบบก้าวกระโดด สามารถเพ่ิมความหลากหลาย 

ของสินค้า ช่องทางการขาย และส่วนแบ่งของตลาดได้อย่างเร็วไว ไม่ต้อง

คอ่ยๆ ทำาการตลาดเพ่ือแย่งชิงตลาดจากคูแ่ขง่แบบช้าๆ อีกตอ่ไป และกม็คีน

บางคนทีส่รา้งธรุกิจมาและยอมขายใหแ้ก่พ่ีใหญเ่พ่ือรบัเงินมาลงทนุในธรุกิจ

ใหม่ที่อาจจะขายต่อไปอีก ก็จะรวยเร็วกว่าปกติ แถมยังได้ทำาในสิ่งที่ตัวเอง

ถนัดและเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท
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เรามาลองดูธุรกิจเบียร์กันนะครับ เพราะเป็น

หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุด แต่ไม่ขอลงลึกเพราะ

ไดเ้คยเขียนเร่ืองนีใ้น สงิห ์แมกกาซนี ฉบบัที ่2/2015 

พฤษภาคม 2558 อธิบายการขยายตัวของ AB InBev 

ที่เริ่มจากการรวมตัวของสองบริษัทเบียร์เมื่อปี 2531 

ทั้งรวมตัวและซื้อคู่แข่งมาโดยตลอดจนกลายเป็น

ยักษ์ใหญ่ที่สุดในธุรกิจเบียร์ 

การรวมตัวคร้ังนี้มียอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ  

7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2.4 ล้าน

ล้านบาท จากตลาดเบียร์รวมที่มียอดขายถึง 2 แสน

สามหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ยอดขาย

เบียร์ทั่วโลกกำาลังลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ผลิต

เพิ่มมากขึ้น มีแบรนด์กว่า 2 หมื่นแบรนด์ให้ผู้ดื่มได้

เลือกซื้อ การรวมตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่จึงเป็นเรื่อง

ที่น่าจะคาดหมายได้ ในขณะที่บริษัทเบียร์ทั้งหมด 

ส่วนใหญ่ก็จะมองการรวมตัวกับบริษัทที่มีขนาด 

ใกล้เคียงกันเพื่อขยายตัวในตลาดที่ถดถอยลง

อีกตัวอย่างที่มองเห็นกันได้ชัดคือตลาดสินค้า 

luxury ทีม่กีารซือ้รวมบริษทัแบรนดด์งัตา่งๆ มาเปน็ 

เวลากว่า 40 ปี เช่นยักษ์ใหญ่ Moët Hennessy Louis 

Vuitton SE หรือ LVMH (มีรายได้ถึง 3.5 หมื่นล้าน 

ยูโร หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว)  

เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบริษัทผลิตแชมเปญ 

ชื่อดังของโลก Moët  & Chandon กับบริษัทผลิต 

เหล้าดัง Hennessy เมื่อปี 2514 จากน้ันในปี 

2530 ได้รวมตัวกับบริษัทผลิตกระเป๋าหนังช้ันนำา 

Louis Vuitton ที่คนซื้อมากที่สุดในโลกก็น่าจะว่าได้  

และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรวมตัวคร้ังน้ันก็เป็นที่รู้จัก

ถ้ามองในธุรกิจเบียร์ก็อาจจะเป็นพวกผลิต  

Craft beer พอดังในละแวกที่ผลิตพอควรก็มีพี่ใหญ่ 

มาจอ้งแลว้ ธุรกจิอืน่ๆ กจ็ะเปน็ประเภทใหบ้ริการทาง 

อินเตอร์เน็ต เช่น Paypal ขายให้กับ eBay หรือ

นิตยสารเช่น Wallpaper ก็ขายให้กับ Time Inc. โดย

นาย Tyler Brûlé ผู้ริเริ่ม ก็นำาทุนไปเปิดตัวนิตยสาร 

Monocle ตอ่ไป แตก่ารขยายสว่นแบง่ในตลาดกไ็มไ่ด ้

ทำากันโดยง่ายในโลกสากล เพราะเขามีกฎหมายที่

ควบคุมเรื่อง Monopoly อยู่ เพื่อกันไม่ให้องค์กรใด

องค์กรหนึ่งคุมตลาดไปเสียแต่ผู้เดียว
ล่าสุด AB InBev 
รวมตัวกับ SABMiller 
ซึ่งเป็นยักษ์ตัวรองในโลกของเบียร์ 
ทำาให้คุมตลาดเบียร์โลกได้กว่า 30%
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หาเรื่องมาเล่า / การขยายธุรกิจแบบสมัยใหม่

ในวงการแฟชั่นโลกอย่างดี นั่นคือ Bernard Arnault 

ที่เร่ิมจากการเข้าซื้อบริษัท Christian Dior ซ่ึงได้

ซื้อ LVMH ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน บริษัท Groupe 

Arnault เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดและรวมยี่ห้อดังๆ 

ของโลกมากมาย เช่น แชมเปญ Dom Pérignon, 

Krug และ Veuve Clicquot แฟชั่นแบรนด์ Dior, 

Pucci, Fendi, Kenzo, Givenchy ร้านเพชร Bulgari, 

Chaumet FRED และนาฬิกา Hublot, TAG Heuer 

และ Zenith เป็นต้น

ขณะยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ในเร่ืองของ luxury  

คือกลุ่ม Richemont ที่มีรายได้ 1.04 หมื่นล้านยูโร 

ในปทีีแ่ลว้ หรือประมาณ 4 แสนกวา่ลา้นบาท ผูก้อ่ตัง้ 

เป็นชาวแอฟริกาใต้ช่ือ Johann Rupert ก่อตั้ง 

บริษัทข้ึนเมื่อปี 2531 ปัจจุบันแบรนด์ดังที่เขาเป็น 

เจ้าของแล้วคือ Laeger-LeCoultre, Cartier, IWC, 

Dunhill, Mancblanc, Vacheron Constantin, 

Piaget และ Van Cleef & Arpels เป็นต้น ทั้งนี้ 

ตลาดสินค้า luxury มียอดขายรวมที่ 200 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 7 ล้านล้านล้านบาท 

และดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี บริษัทหนึ่งที่ยังอยู่รอด 

มาไดอ้ย่างหวุดหวดิในธรุกจิ luxury นีก้ค็อื Hermès 

ผูผ้ลติสนิคา้กระเปา๋หนังทีผู่ห้ญงิสว่นใหญใ่ฝฝ่นัทีจ่ะ 

มีไว้ครอบครอง หากแต่ก็โดนยักษ์ใหญ่อย่าง LVMH 

พยายามทุกวิถีทางที่จะเอามารวมอยู่ใน portfolio 

ของบริษัทให้ได้ แต่ยังไม่สำาเร็จ (อ่านเกี่ยวกับธุรกิจ 

Hermès ได้ใน สิงห์ แมกกาซีน ฉบับที่ 4/2013 

พฤศจิกายน 2556)

อกีประเภทธุรกจิทีห่ลายคนอาจจะไม่ไดส้งัเกต

คอืธุรกิจใหบ้ริการดา้นโทรศพัทแ์ละการสือ่สาร อาท ิ

บริษัท Telefonica ซึ่งเร่ิมต้นที่สเปน แต่ขณะน้ีมี 

เครือข่ายอยูท่ัง้ในทวปียโุรป อเมริกาเหนอื อเมริกาใต้ 

และเอเชียคือจีน มียอดขายที่ 5 หมื่นล้านยูโร หรือ

อย่างบริษัท Verizon ของอเมริกาที่เร่ิมจากบริษัท

ช่ือ Bell และต่อมาได้ซื้อ Vodafone ยักษ์ใหญ่ 

ขององักฤษ รายไดเ้มือ่ปทีีแ่ลว้รวมอยูท่ี ่1.3 แสนลา้น 

ดอลลาร์สหรัฐฯ
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ในธุรกิจหนังสือก็ดังที่เอ่ยข้างต้นคือ Time Inc. 

ที่มีหัวนิตยสารอยู่ประมาณ 90 หัว รวมถึง Fortune, 

Sports Illustrated และ People มีรายได้รวมอยู่ที่ 

3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1 แสนลา้นบาท) 

หรือ Advance Publications บริษทัแมข่อง Condé 

Nast ที่ถือหัวหนังสืออยู่กว่า 20 หัว รวมถึง Vogue, 

Vanity Fair และ Architectural Digest และ

หนังสอืพมิพอ์กีหลายฉบบั มรีายไดร้วมอยูท่ี ่8 พนัล้าน 

เหรียญสหรัฐฯ (2.7 แสนล้านบาท)

โลกธุรกิจสมัยใหม่น้ีก็ยังมีผู้ผลิตสินค้ามากข้ึน 

ตลอดเวลา ส่งผลให้มีสินค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้น และ

เป็นธรรมดาที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทใหญ่เพราะ

สินค้าใหม่ย่อมได้รับความสงสัยในเบื้องต้น หาก 

ไม่ดีพอก็มักจะตายไป แต่หากเป็นที่โปรดปรานของ 

ชาวโลกก็จะส่งผลกระทบต่อพี่ใหญ่ เมื่อมากเข้า 

บริษัทใหญ่ก็มักจะไล่ซื้อบริษัทเล็ก เพื่อที่จะคง 

ส่วนแบ่งของตลาดให้เท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น ข้อดี

ของคนที่สามารถสร้างบริษัทข้ึนมาได้และไม่ยึดติด

กับสิ่งของ ทำาเสร็จก็ขายไป เซ็นสัญญา 5 ปีว่าจะไม่

ออกสนิคา้ทีค่ลา้ยกนัมาแข่ง พน้ปกีอ็อกใหม ่อาจจะ 

ขายได้อีกหรือเก็บไว้ทำาเอง ก็ยังมีโอกาสสำาหรับคน

รุ่นใหม่ ส่วนบริษัทเก่าก็คงต้องการสินค้าใหม่ให้กับ

คนรุ่นใหม่ คิดไม่ออกเองก็ซื้อบริษัทสำาเร็จรูป มีคน 

คิดค้นของใหม่ให้สรุปได้อย่างง่ายดาย ในความ 

เปน็จริงกไ็มไ่ดง้า่ยแบบน้ีหรอกครับ แตเ่ปน็ Concept 

ที่ต้องจับตามอง เพราะโอกาสสามารถเสนอตัวเอง

ได้ทุกเมื่อ หากพลาดโอกาสก็จะมีผู้อื่นแซงไปหรือ

มีตัวเล่นใหม่เข้ามาแทนที่ การมองรอบข้าง เข้าใจ

สถานการณ์ และหมัน่หาข้อมลูความรู้เพิม่เตมิตลอด

เวลา จะช่วยให้ดำาเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี 

บริษัทใหญ่ก็มักจะไล่ซื้อบริษัทเล็ก 
เพื่อที่จะคงส่วนแบ่งของตลาด 
ให้เท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น

ที่มาภาพ:
http://www.ndemandconsultingllc.com
http://diverseworldfashion.com
http://www.foliomag.com
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ

เครื่องสำ�อ�ง คว�มง�ม ผู้หญิง เป็นสิ่งที่ข�ดกันไม่ได้ แต่จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่มีโอก�สครอบครองอ�ณ�จักร 
เครื่องสำ�อ�งและคว�มง�มที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก “ลิเลียน เบตตองกูร์” (Liliane Bettencourt) เป็นผู้ได้รับโอก�สนั้น  

เธอคือท�ย�ทของลอรีอัล เจ้�ของลอรีอัลกรุ๊ป (L’Oréal) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมคว�มง�มชั้นนำ� 
สัญช�ติฝรั่งเศส แบรนด์ที่แทบจะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่รู้จัก  

เรื่อง: ศิก�นต์

ลิเลียน เบตตองกูร์
ม�ด�มผู้ร่ำ�รวยที่สุดในโลก 

Liliane Bettencourt

ลิเลียน เบตตองกูร์ เป็นชาวฝรั่งเศส เป็นนักธุรกิจหญิงที่

เกิดในสังคมฟู่ฟ่า ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1922 

ปัจจุบันอายุ 94 ปี เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของ อูเจียน ชุลแลร์ 

(Eugène Schueller) เภสัชกรและนักเคมีผู้ค้นพบสูตรน้ำายาเปล่ียน 

สีผม เขาคือผู้ก่อตั้งบริษัท L’Aureale ขึ้นในปี 1907 และภายหลัง

เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น L’Oréal ในปี 1939

เบตตองกร์ูเตบิโตมาดว้ยความรักจากพอ่ แมข่องเธอเสยีชีวติ

ไปตอนเธออาย ุ5 ขวบ และเพราะเปน็เดก็ผูห้ญิงทีช่ื่นชอบความสวย

ความงามตามธรรมชาตวิิสยั เบตตองกร์ูจงึสนใจธุรกจิของพอ่ตัง้แต่

อายยุงัน้อย เธอเข้าช่วยงานทีบ่ริษทัตอนอาย ุ15 ป ีเร่ิมดว้ยการผสม
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เคร่ืองสำาอางและตดิฉลากขวดแชมพ ูแตน่อกจากน้ี ชีวติวยัเดก็ของ

เธอไมไ่ดรั้บการเปดิเผยมากนัก กลา่วกันวา่เพราะครอบครัวของเธอ

เกีย่วพันกบัลทัธิฟาสซสิตแ์ละนาซใีนช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2

เธอแตง่งานกบั อองเดร เบตตองกูร์ 

(André Bettencourt) เมื่ออายุ 28 ปี 

อองเดรเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์ นักธุรกิจ 

นักการเมือง และต่อมาก็ได้เป็นรัฐมนตรี

ของรัฐบาลฝรั่งเศสในยุค 60-70 รวมถึง

เป็นรองประธานกรรมการลอรีอัลกรุ๊ป 

หลังแต่งงานกัน 1 ปี ทั้งคู่สร้างคฤหาสน์

ที่โอ่อ่าทันสมัยขึ้นในย่านเนอยี-ซูร์-แซน 

(Neuilly-sur-Seine) อันโด่งดังของกรุง

ปารีส และให้กำาเนิดบุตรสาว ฟร็องซัวส์ 

เบตตองกูร์-เมแยร์ (Francoise Betten-

court-Meyers) ทายาทเพียงหน่ึงเดียว

ของทั้งคู่ 

กระทั่งปี 1957 อูเจียน ชุลแลร์ เสีย

ชีวิต บริษัทของเขาเป็นมรดกตกทอดถึง 

บุตรสาวหนึ่งเดียว เบตตองกูร์กลายเป็น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีส่ดุ ลอรีอลักรุ๊ปทีม่เีธอ

เป็นเจ้าของ ได้ขยายกิจการและเข้าซื้อ 

บริษัทผลิตภัณฑ์เสริมความงามและ

แฟชั่นหลายแห่ง อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่อง

สำาอาง “ลังโคม” “เฮเลน่า รูบินสไตน์” 

“การ์นิเย่” “เมย์เบลลีน” ร้านค้าแฟชั่น 

“ราล์ฟ ลอเรน” และอื่นๆ เพื่อแตกกลุ่ม

ลกูคา้ใหค้รอบคลมุกว้างขวาง จนลอรีอลั

กรุ๊ปกลายเป็นหน่ึงในธุรกิจผลิตภัณฑ์

ด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ลอรีอัลกรุ๊ปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ในปี 1963 โดยที่เบตตองกูร์ยังเป็นผู้ถือ

หุ้นหลัก แต่จากความที่เธอและสามีมาก

ประสบการณ์ในแวดวงการเมือง เธอเห็น

แนวโน้มว่า หลังการเลือกต้ังช่วงต้นยุค 

70 บริษัทอาจถูกรัฐบาลแทรกแซง เธอจึงตัดสินใจแลกหุ้นเกือบ

ครึ่งหนึ่งของตัวเองกับหุ้น 3% ของบริษัทเนสท์เล่ ส่งผลให้เนสท์เล่ 

เข้ามาเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เปน็อนัดบัสองของลอรีอลักรุ๊ป ในป ี1974 

กิจการดำาเนินไปด้วยดีและเติบโตก้าวหน้าข้ึนเร่ือยๆ เบตตองกูร์

ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการอยู่นาน

ถึง 17 ปี (ค.ศ. 1995-2012) ก่อนจะสละ

ตำาแหน่งให้หลานชายคือ ฌ็อง-วิกเตอร์ 

เมแยร์ (Jean-Victor Meyers) ในวัน

ที่ 13 กุมภาพันธ์ ปี 2012 จากความ

ชราภาพ ปัญหาสุขภาพ และปัญหา

ภายในครอบครัวที่รุมเร้า ขณะฟร็องซัวส์ 

บุตรสาวของเธอกับบุตรเขย ก็อยู่ในคณะ

กรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน แต่ผู้ถือหุ้น

หลักของบริษัทก็ยังคงเป็นเบตตองกูร์ 

อยู่นั่นเอง

ในปทีีเ่บตตองกร์ูวางมอืจากกจิการ 

ข้อมูลจากหนังสือรายงานประจำาปีของ

ลอรีอัลกรุ๊ประบุว่า เธอถือครองหุ้นอยู่

ประมาณ 30.5% ของหุน้ทัง้หมด ซึง่ในน้ัน 

มีอยู่ 12.56% เป็นส่วนที่กันไว้สำาหรับ

ลูกสาวของเธอ ขณะที่ 29.78% เนสท์เล่

เป็นผู้ถือครอง โดยครอบครัวเบตตองกูร์

และเนสท์เล่ต่างบริหารอยู่ในขอบเขต

ข้อตกลงร่วมกันของผู้ถือหุ้น ส่วนหุ้นอีก 

37.76% ถือครองโดยสาธารณชน 

เพยีงแคถ่อืหุน้เฉยๆ มลูคา่ทรัพยส์นิ

ของมาดามลิเลียน เบตตองกูร์ ก็เพิ่มขึ้น 

มหาศาลในช่วงหลายปีติดต่อกัน ในปี 

2016 เธอตดิอนัดบั 11 ของบคุคลผูร่้ำารวย

ทีส่ดุในโลก จากการจดัอนัดบัของนติยสาร 

ฟอร์บส์ ซึ่งที่จริงเธอก็ไม่เคยหลุดจาก  

20 อันดับแรกของโพลน้ีมาก่อนหน้าน้ัน

หลายปแีลว้ และมกัจะร้ังตำาแหน่ง “ผูห้ญงิ 

ที่รวยที่สุดในโลก” หลายต่อหลายคร้ัง 

จนเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา 

เธอก็ยังเป็นที่สุดของมหาเศรษฐีนีโลกอีก 

เช่นเคย ดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิ 38.8 พนัลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.39 ล้านล้านบาท

ในความร่ำารวยเหลือล้น เธอคืนกำาไรสู่สังคมผ่านมูลนิธิ 

Andre Bettencourt

Francoise Bettencourt - Meyers

Jean - Victor Meyers
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เบตตองกร์ู-ชุลแลร์ ทีต่ัง้ข้ึนร่วมกับลกูสาวและสามใีนป ี1987 มลูนิธิ

มีผลประกอบการทัง้สิน้ 150 ลา้นยโูร และเฉลีย่งบประมาณปลีะ 15 

ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนพัฒนาวงการแพทย์ วงการศิลปวัฒนธรรม 

รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แบ่ง 55% อุทิศให้การศึกษาวิจัย

ทางวทิยาศาสตร์ 33% ช่วยในการสงัคมสงเคราะห ์อกี 12% สง่เสริม 

ศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ ก็จะเป็นการมอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษา

ในอีกหลายแขนง 

ทว่า ความร่ำารวยไม่ได้ทำาให้

ชีวติในวัยทีค่วรจะอยู่อย่างสงบของ

เบตตองกูร์เป็นไปอย่างสวยงาม 

ราบร่ืน หลังจากสามีของเธอเสีย

ชีวิตในปี 2007 ปัญหาต่างๆ ท่ีส่ังสม 

มานานก็เปิดเผยสู่สาธารณชน 

ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่าง 

เบตตองกูร์กับบุตรสาว คดีความ

เร่ืองที่บุคคลรอบตัวเธอพยายาม

จะตักตวงผลประโยชน์จากความ

ร่ำารวยโดยอาศัยความชราภาพ

และอาการหลงๆ ลืมๆ ของเธอ อีกทั้งมีข้อหาเรื่องที่เธอพยายาม

หลีกเลี่ยงภาษี 

หากแตเ่ร่ืองอือ้ฉาวทีส่ือ่ดจูะสนใจมากทีส่ดุ เปน็ความสมัพนัธ์

ระหวา่งเบตตองกร์ู กบั ฟรองซวัส-์มารี บานีเอร์ (Francois-Marie 

Banier) นักเขียนนวนิยายและช่างภาพผู้โด่งดัง ปรากฏข้อมูลว่า  

ทั้งสองรู้จักกันมานานถึง 20 ปี โดยเฉพาะหลังจากสามีของ 

เบตตองกูร์เสยีชวีติ ทายาทลอรอีลัไดม้อบทรพัยส์นิให้กบัชา่งภาพ

รายน้ีไปแล้วไม่ต่ำากว่า 1,200 ล้านยูโร เป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์ 

ค่ากรมธรรม์ ภาพเขียนมูลค่ามหาศาล รวมถึงเงินสนับสนุน 

นิทรรศการของเขาในเมอืงตา่งๆ ทัว่ยโุรป ถึงข้ันวา่เธอจะรับเขาเปน็ 

บุตรบุญธรรมและเขียนพินัยกรรมยกมรดกบางส่วนให้ 

เงินมหาศาลที่เบตตองกูร์มอบให้บานีเอร์คร้ังแล้วคร้ังเล่า 

ชวนให้ผู้คนสงสัย และเป็นเหตุให้ฟร็องซัวส์ เบตตองกูร์-เมแยร์ 

บตุรสาวของเบตตองกร์ู ยืน่ฟอ้งต่อศาลวา่ บานีเอร์ลอ่ลวงทรัพยส์นิ 

จากมารดาของเธอที่อยู่ในภาวะเลอะเลือนเพราะป่วยเป็นโรค 

อัลไซเมอร์ แม้เบตตองกูร์จะปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ป่วยดังที่บุตรสาว 

กล่าวอ้าง พร้อมทั้งให้การปกป้องบานีเอร์ แต่ด้วยคำายืนยันจาก

แพทย์ว่าเบตตองกูร์นั้นป่วยจริง และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี 2006 

ประกอบกับหลักฐานพยานแวดล้อมต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม  

ปี 2015 ศาลจึงตัดสินให้บานีเอร์มีความผิด ต้องโทษจำาคุก 3 ปี 

พร้อมจ่ายค่าปรับและค่าเสียหาย 158 ล้านยูโร

นอกจากบานีเอร์ ยังมีจำาเลยอีก 9 รายโดนข้อหาใกล้เคียงกับ

เขา ไล่มาตั้งแต่พยาบาลส่วนตัว ผู้ดูแลบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อดีตรัฐมนตรี ไปจนถึงอดีตประธานาธิบดี

ของฝร่ังเศส นีกอลา ซาร์กอซี รายหลังน้ีถูกสงสัยว่ารับเงินจาก 

เบตตองกูร์โดยมิชอบในช่วงที่เขา

หาเสียงเลือกตั้ง แลกกับการที่ 

เบตตองกูร์จะไม่ต้องจ่ายภาษี

จำานวนหน่ึง ทัง้ยงัใช้อทิธิพลกดดนั

เพื่อรับเงินจากหญิงชราผู้ร่ำารวย

ที่สุดในโลกหลายคร้ัง อย่างไรก็ดี 

ซาร์กอซีเป็นหน่ึงในสามจำาเลยที่

รอดพน้ข้อกลา่วหาเพราะหลกัฐาน

อ่อนเกินไป

บุตรสาวของเบตตองกูร์ยัง

ได้ยื่นคำาร้องต่อศาล ขอให้มารดา

ผู้เร่ิมจำาไม่ได้ว่าตัวเองพูดหรือทำา

อะไรไปแล้วบ้างอยู่ในความดูแลของแพทย์ และอยู่ในสถานะไม่

สามารถจัดการทรัพย์สินด้วยตัวเอง ในเดือนตุลาคม ปี 2011 ศาล

จึงแต่งตั้งผู้ปกครองของเบตตองกูร์ ซึ่งก็คือลูกสาวกับหลานชาย 

ทัง้สองของเธอเองใหเ้ปน็ผูจ้ดัการทรัพยส์นิแทนเธอ จากน้ันไมน่าน 

เบตตองกูร์ก็ต้องสละตำาแหน่งประธานกรรมการลอรีอัลกรุ๊ปให้

หลานชายวัย 25 ปีที่เป็นผู้ปกครองของเธอ แม้เธอยังมีช่ือเป็น

เจ้าของทรัพย์สินมหาศาลเหล่านั้น 

ปัจจุบัน เบตตองกูร์ใช้ชีวิตในคฤหาสน์ที่ย่านเนอยี-ซูร์-แซน 

มูลค่าทรัพย์สินของเธอเพิ่มข้ึนสวนทางกับวัยที่ร่วงโรย หลายคน

บอกวา่ความร่ำารวยของเธอเปน็สม้หลน่จากพอ่ ผูบ้กุเบกิกรุยทางไว้

ใหเ้สร็จสรรพ แต่ในความจริง ผูห้ญงิคนน้ีตอ้งเหน่ือยยากกบัภารกิจ

หนักหน่วงที่มาพร้อมวาสนา เธอใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรักษาสิ่งที่เธอ 

ได้รับให้คงอยู่ต่อไปให้ดี ซึ่งยากยิ่งกว่าการเร่ิมต้นอะไรใหม่ และ 

ผลงานของเธอยังเป็นตัวอย่างให้นักธุรกิจหญิงรุ่นหลัง รวมทั้ง

ตัวอย่างของผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพและกระตือรือร้นอยู่เสมอ 

ขอบคุณข้อมูลจ�ก: 
en.wikipedia.org/wiki/Liliane_Bettencourt
www.bloomberg.com/billionaires
www.thefamouspeople.com

ที่ม�ภ�พ: 
http://luxus.welt.de
http://notjustrich.com
http://www.randomlynew.com

Francois-Marie Banier
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SHOOT STITCH & EDIT VIEW SHARE

Gear 360
สนุกกับการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นด้วย Samsung Gear 360 

อุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนสำาหรับบันทึกรูปภาพและวิดีโอ

แบบ 360 องศา ใช้งานร่วมกับ Samsung Gear VR หรือ

อุปกรณ์ VR ชนิดอื่นๆ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับดีจากทั่วโลก  

เห็นได้จากการแชร์ภาพที่ถ่ายโดยอุปกรณ์ตัวนี ้

ผ่านเฟสบุ๊คกันอย่างล้นหลาม 

ประสิทธิภาพ
กล้องหน้าและกล้องหลังเป็น CMOS เลนส์ Fisheye มุมกว้าง 195 องศา ความ

ละเอียดข้างละ 15 ล้านพิกเซล รูรับแสง f/2.0 รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความ

ละเอียด 3840×1920 พิกเซล โดยการทำางานจะรวมและตัดแต่งภาพหรือวิดีโอที่

บนัทกึผา่นกลอ้งทัง้สองมาเปน็ 360 องศา รวมแลว้กจ็ะไดรู้ปภาพและวดิโีอทีค่วาม

ละเอียดสูงถึง 30 ล้านพิกเซล หรือจะเลือกถ่ายรูปภาพและวิดีโอแบบ 180 องศา

จากกล้องด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

ฟังก์ชันการทำางาน
• เปดิใช้งานเพือ่บนัทกึรูปภาพหรือวดิโีอไดท้นัทโีดยกดปุม่ดา้นข้างเพือ่ทำาการเลอืก

โหมดต่างๆ และกดปุ่มด้านบนเพื่อเริ่มบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ ข้อมูลทั้งหมดจะ

อยู่ใน microSD Card ที่อยู่ในตัวกล้อง และเชื่อมต่อผ่านพอร์ต microUSB เพื่อ

ถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้

• มี 4 โหมดให้ใช้งาน ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ วิดีโอแบบ Time lapse และ Video 

looping ซึ่งเลือกการใช้งานกล้องหน้า-หลัง หรือทั้ง 2 ด้านได้ แต่หากเชื่อมต่อ

กับสมาร์ทโฟนซัมซุงผ่านแอปพลิเคชั่น Samsung Gear 360 ก็จะมองเห็นมุมมอง 

ของกล้อง พร้อมควบคุมการทำางานผ่านสมาร์ทโฟน และโอนถ่ายข้อมูลมายัง 

สมาร์ทโฟนเพื่อแชร์ภาพไปยังโซเชียลต่างๆ นอกจากน้ียังบันทึกรูปภาพเพื่อไป 

ใช้งานกับ Google Street View ได้อีกด้วย

• รองรับการใช้งานกับสมาร์ทโฟน Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6 

edge+, Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge และ Galaxy S6 

สเปคโดยรวม 
• ขนาดกล้อง 66.7 x 56.2 x 60 มิลลิเมตร 

(รวมเลนส์กล้อง)

• น้ำาหนัก 153 กรัม (รวมแบตเตอรี)

• รองรับ microSD Card สูงสุด 128GB

• แบตเตอรี 1,350 mAh ถอดเปลี่ยนได้

• กันน้ำาและฝุ่นมาตรฐาน IP53
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สมัยนี้ใครๆ ก็หันมาดูแลตัวเองกันท้ังน้ัน ทุกคนอยากดูดี สุขภาพแข็งแรง จึงใส่ใจทั้งอาหาร 

การกิน ดูแลผิวพรรณ และออกกำาลังกาย บางคนก็คิดสูตรเพื่อความสวยขึ้นเอง บางคนก็ทำาตาม 

กระแสนิยม ทำาไปทำามาเลยเกิดความเชื่อว่าทำาแบบนั้นดี แบบนี้ไม่ดีไปต่างๆ นานา จนมีหลายเรื่อง

ที่เข้าใจกันว่าทำาแล้วสวย แท้จริงกลับให้ผลตรงข้าม ลองมาสำารวจกันดูว่า ใน 9 ข้อที่เรายกมานั้น  

มีพฤติกรรมข้อไหนที่คุณกำาลังเป็นอยู่หรือไม่ ถ้ามี เราอยากให้คุณพิจารณาดูใหม่ เพื่อสุขภาพและ

ความดูดีแบบที่ไม่ทำาให้คุณทรุดโทรม

9 พฤติกรรม
ทำ�แล้ว (ไม่) สวย( )

การแปรงฟันหลังมื้ออาหารไม่ได้ดีกับ

สุขภาพฟันของคุณอย่างที่เข้าใจ เน่ืองจาก

หลังกินอาหารเสร็จใหม่ๆ ชั้นเคลือบฟันจะ

อ่อนแอเพราะกรดจากอาหาร หากแปรงฟัน

ในเวลาน้ีจะยิง่เปน็การทำาลายสารเคลอืบฟนั

ให้น้อยลงไปอีก ทำาให้ฟันบาง ไม่แข็งแรง 

และผุได้ง่าย เพราะฉะนั้นวิธีที่เหมาะสมคือ

บว้นปากและใช้ไหมขัดฟนั สว่นการแปรงฟนั 

เก็บไว้ทำาในเวลาเช้า-เย็นก็พอแล้ว

ร่างกายมีตับและไตทำาหน้าที่กำาจัด

ของเสียออกจากร่างกายอยู่แล้ว ไม่ต้องพึ่ง

การทำาดทีอ็กซ ์แตบ่างคนเข้าใจวา่ทำาดทีอ็กซ ์

แลว้ผอม เพราะช่วยลา้งไขมนัออกจากลำาไส ้

หารู้ไม่ว่าทางการแพทย์ไม่แนะนำาให้คน

ปกติทำาดีท็อกซ์เพียงเพื่ออยากผอม เพราะ

หากร่างกายคุ้นเคยกับการดีท็อกซ์ ลำาไส้ก็

จะไม่ยอมทำางานด้วยตัวเอง ทำาให้ขับถ่าย 

ไม่ได้ จึงควรกินอาหารที่มีทั้งผักและผลไม้ 

ไม่ต้องเสียเงินทำาดีท็อกซ์

ถา้คุณร่างกายปกต ิไมไ่ดต้ั้งครรภ์ ไมไ่ด ้

สงูวยั และไมใ่ช่เดก็ขาดสารอาหาร กอ็ยา่อดั 

อาหารเสริมเข้าร่างกายเพียงเพราะรู้สึก

ออ่นเพลยี หรือมคีนทกัวา่หน้าเหีย่ว ดโูทรม 

เพราะอาหารเสริมไม่ได้ทำาให้คุณดูมีออร่า

เหมือนอย่างที่โฆษณา ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่า 

อาหารเสริม ดงัน้ันคณุควรจะกนิเมือ่ร่างกาย 

ขาดสารอาหารทีจ่ำาเปน็ต้องเพิม่ และจะเสริม 

ตวัไหนควรปรึกษาแพทยเ์ปน็สำาคัญ หากกิน 

สุ่มสี่สุ่มห้า ระบบร่างกายจะแปรปรวน

แปรงฟันทุกครั้ง
หลังกินอ�ห�ร

ดีท็อกซ์ลำ�ไส้เป็นประจำ� คลั่งอ�ห�รเสริม

เรียบเรียง: ศิกานต์
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สิง่ทีซ่กุซอ่นมากบัผลติภัณฑท์ำาความ

สะอาด ไม่ว่าจะน้ำายาถูบ้าน น้ำายาล้าง

ห้องน้ำา คือสารเคมีบางตัวที่อันตรายต่อ

สุขภาพ เช่น แอมโมเนียที่กระตุ้นอาการ 

หืดหอบ หรือสารอื่นๆ ที่กระตุ้นมะเร็ง 

รบกวนการสร้างฮอร์โมน ทำาให้เกิดปัญหา

ระบบทางเดนิหายใจ ทางทีด่คีวรหลกีเลีย่ง 

ดว้ยการใช้สบูห่รือผงซกัฟอก สะอาดเช่นกนั 

อาจต้องขยันทำาความสะอาดบ่อยหน่อย 

แต่ก็เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในระยะยาว

หากคุณออกกำาลังกายในลักษณะ

เดมิๆ เคยเลน่เคร่ืองไหนหรือเข้าคลาสไหน

ก็ทำาแต่อย่างน้ัน ร่างกายของคุณก็จะเกิด

ความเคยชิน คุณจะเร่ิมไม่รู้สึกเหน่ือย และ

ร่างกายก็จะเผาผลาญแคลอรีได้น้อยลงจน

เร่ิมไม่เห็นผลในการลดน้ำาหนัก วิธีแก้คือ

ปรับเปลีย่นการออกกำาลังกายทุก 2 สัปดาห์ 

เปลี่ยนท่า เปลี่ยนน้ำาหนักเวท หรือเปลี่ยน

ไปเล่นอย่างอื่น นอกจากได้ผลดีกว่าแล้ว

คณุกจ็ะไม่เบือ่ แข็งแรงข้ึน บาดเจบ็นอ้ยลง  

การกินเจจะได้ทั้งบุญและสุขภาพดี

เม่ือกินอย่างถูกวิธี ใครก็ตามที่อยากกิน

เจแต่ยังติดรสชาติความอร่อย ไปเลือก

อาหารเจที่ผ่านการดัดแปลง ทั้งรสจัด ใส่

ผงชูรส ทอดและมัน เน้นแป้งผักน้อย ก็จะ 

ได้น้ำาตาลและไขมันในเลือดสูงแทน ถ้า

อยากกินเจแล้วไม่อ้วนก็ต้องกินพวกที่ไม่

ผ่านการดัดแปลง เช่น ข้าวกล้องหรือ

ธัญพืช ผักประเภทใบ อาหารเจที่นึ่ง ต้ม 

ตุ๋น ลดหวานกับเค็ม และกินให้ครบ 5 หมู่

ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่�เชื้อโรค ออกกำ�ลังก�ยแบบเดิมซ้ำ�ๆ กินเจเพื่อสุขภ�พ

รวบรวมเรียบเรียงจาก:
www.doyouknow.in.th, health.kapook.com,  www.manager.co.th

เคยไหม ไม่กินข้าว กินแต่กับเพราะ

กลัวอ้วน แต่ผ่านไปสักพักก็หิวจนทนไม่ไหว

และหยิบขนมข้ึนมากิน... น่ันละ ตัวการอ้วน

ของจริง เพราะการงดแป้งเพ่ือลดน้ำาหนัก 

ไม่ใช่วิธีท่ีถูกนัก มันอาจจะให้ผลดี แต่ก็แค่

ช่วงส้ันๆ คุณจะกลับมาอ้วนเร็วข้ึนกว่าเดิม 

ด้วยความท่ีคุณหิวตลอดเวลา คุณควรจะ

กินแป้งและกินให้ครบ 3 ม้ืออย่างครบ 5 หมู่ 

เพียงแต่กินในปริมาณน้อยหน่อย เลิกกิน

จุบจิบ จะให้ผลดีกว่าแน่นอน

ไม่กินแป้งเพร�ะกลัวอ้วน

ความจริงคือ วิตามินซีช่วยป้องกัน

โรคหวัด แต่ไม่ได้ช่วยรักษาอาการหวัด 

และไม่มีผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัด 

ยกเว้นผู้ที่ออกกำาลังกายเป็นประจำาที่จะ

ช่วยลดความเส่ียงในการเป็นหวัดได้ 50% 

แต่ถ้าใครไม่เคยกินวิตามินซีแล้วมากินตอน

เป็นหวัด ก็จะไม่ช่วยให้หายหวัดได้ กินยา

แก้หวัดไปเลยดีกว่า อย่างไรก็ดี วิตามินซี

มีประโยชน์ มีอยู่ในผลไม้ เช่น ส้ม ฝร่ัง 

มะเขือเทศ ไม่ต้องรอให้ป่วยก็กินได้เลย 

กินวิต�มินซีแก้หวัด

บางคนกินอาหารบางม้ือเยอะ จากน้ัน 

ก็รู้สึกผิด เปล่ียนมากินน้อยๆ ในม้ือถัดไป 

เรียกว่าเด๋ียวกินเยอะ เด๋ียวกินน้อย สลับกัน 

ไปมาเช่นน้ี ไม่ใช่เร่ืองท่ีดีนัก เพราะทำาให้

ร่างกายสับสนและสร้างความรู้สึกอยาก

อาหารมากข้ึนจนคุณเผลอกินเยอะข้ึนไปอีก 

ทางท่ีดีคือควรกินอาหารแต่ละม้ืออย่าง

สม่ำาเสมอ ในปริมาณไม่ต่างกันมากนัก 

จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรีได้มี

ประสิทธิภาพกว่า 

กินน้อยเป็นบ�งมื้อ
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

ส่วนผสม
300

200

80

5

ครีม 

นมสด 

น้ำ�ต�ล 

เจล�ติน

กรัม

กรัม

กรัม

แผ่น

ส่วนผสมชาไทย
300

100

น้ำ�เปล่�

ผงช�ตร�มือ

กรัม

กรัม

ส่วนผสมซอสวานิลลา
3

80

175

175

1

1

ไข่แดง

น้ำ�ต�ล

ครีม

นมสด 

แป้งข้�วโพด

ว�นิลล� 

ฟอง

กรัม

กรัม

กรัม

ช้อนโตะ๊

ช้อนช�

1. ต้มนมผสมครีมให้เดือด เติมน้ำ�ต�ลทร�ย คนให้เข้�กันจนน้ำ�ต�ลละล�ย 

2. ใส่เจล�ติน คนให้เข้�กัน เติมช�เข้มข้นลงไป

3. นำ�ม�กรอง พักไว้ให้เย็น เทใส่พิมพ์นำ�ไปแช่เย็นให้เซ็ตตัว

วิธีทำาตัว Panna Cotta

1. ตีไข่แดง น้ำ�ต�ล แป้งข้�วโพด ให้ละล�ยเข้�กัน พักไว้

2. ต้มนมและครีมให้เดือด นำ�ม�เทใส่ส่วนผสมท่ีตีเข้�กันไว้ คนให้เข้�กัน 

3. นำ�กลับม�ต้ังไฟจนแป้งสุก ให้เน้ือสัมผัสมีคว�มข้นหนืด

4. นำ�ม�กรองและนำ�ไปแช่เย็นให้ตัวซอสเซ็ตตัว 

วิธีทำาซอสวานิลลา

1

3

2

4

เทใส่พิมพ์นำ�ไปแช่เย็นให้เซ็ตตัว

เชฟกุ๊กกิ๊ก | ภิชญ� ศรีกุญชร 

ส่วนผสมซอสว�นิลล�
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

The Nile (ไนล์) : 
เทพแห่งแม่น้ำ�ไนล์ 
 1-7 มกราคม   19-28 มิถุนายน   

 1-7 กันยายน   18-26 พฤศจิกายน

คณุเปน็คนยืดหยุน่ ใจด ีเปน็ผูฟ้งัทีด่ ีแถมยงั 

ยตุธิรรม มกัเปน็ทีพ่ึง่ของเพือ่นๆ เพราะคณุ 

ชอบช่วยเหลอืคนอืน่โดยไมห่วงัผลตอบแทน 

แตเ่มือ่อารมณ์เสยีคณุก็ปลอ่ยความหงดุหงดิ 

เต็มทีเ่หมอืนกนั คุณพร้อมจะลกุข้ึนสูใ้นยาม 

ทีถ่กูเอาเปรียบ แต่ดว้ยอารมณ์ทีข้ึ่นๆ ลงๆ 

บางครั้งจึงนำาไปสู่การตัดสินใจที่แย่ ถ้าคุณ 

ทุม่เททำาอะไรแลว้ก็จะใสเ่ตม็ร้อย พร้อมสละ

ทุกอย่าง เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและทิฐิมานะ

 

Amon-Ra (อ�มอน-ร�) :   
เทพแห่งดวงอ�ทิตย์
 8-21 มกราคม   1-11 กุมภาพันธ์

คุณชอบความท้าทาย เป็นพวกดึงดูดคน 

และชอบการเข้าสังคม แต่เม่ือถึงเวลาหน่ึง 

คุณก็จะหลบมุมไปคิดอะไรบางอย่างท่ี 

ลกึซึง้อยูค่นเดยีว คนอืน่ชอบความกลา้หาญ

ของคุณ รวมถึงสมองที่ปราดเปร่ืองและ 

การตัดสนิใจทีฉ่บัไว คุณมลีกัษณะความเปน็

ผู้นำา ทำาทุกอย่างด้วยความมั่นใจ แต่เพราะ

ฟิวส์ขาดได้ง่าย บางคร้ังจึงอาจจะทำาอะไร 

ผิดพลาด ทว่าสิ่งที่คุณไม่ต้องกังวลเลยก็คือ 

ชีวิตของคุณไม่ตกต่ำาแน่นอน

Mout (มัต) : 
เทพีแห่งสัจธรรม
 22-31 มกราคม   8-22 กันยายน

คณุออ่นไหวง่ายและมกัขาดศรัทธาในตวัเอง 

เปน็คนสดุโตง่ ร่าเริงอยูด่ีๆ  ในวนิาทตีอ่มาก็

กลายเปน็ซมึเศร้า แตค่วามออ่นไหวน้ีกเ็ปน็

ที่มาของจินตนาการอันเจิดจ้า คนอื่นมักจะ

หลงเสน่ห์คุณ เพราะคุณมีอะไรให้น่าค้นหา 

แตก่ว่าคณุจะไวใ้จใครไดก้ใ็ช้เวลานาน แลว้

พอไว้ใจ คุณก็จะทุ่มเททุกอย่างให้คนที่รักมี

ความสุข ทั้งที่เป็นคนลึกลับแบบนี้ คุณกลับ

ชอบอยู่ในกลุ่มคน ชอบได้รับความช่ืนชม 

ถือเป็นนักสังคมตัวยงเลยทีเดียว

Geb (เกบ) : เทพแห่งดิน
 12-29 กุมภาพันธ์   20-31 สิงหาคม

คุณขี้อาย อ่อนไหว และจู้จี้จุกจิก

ไม่เบา ระมัดระวังในทุกย่างก้าว 

แต่ก็เป็นคนฉลาดและรักษาความลับได้ดี  

คุณมีมุมมองที่ดีกับทุกคน ทำาให้เป็นเสน่ห์

อนัน่าประทบัใจทีด่งึดดูใหค้นรัก แตส่ิง่ทีต้่อง

ระวงัคอื คณุมกัถกูเอาเปรียบและถกูครอบงำา

ในเร่ืองตา่งๆ เพราะบคุลกิทีเ่ปน็คนโอนออ่น 

ทางแก้ก็คือคุณควรจะเลือกคบคนและใช้สิ่ง

ดีๆ ที่คุณมีกับคนที่มีค่าพอ แทนที่จะใช้มัน

กบัคนทีค่ดิแตจ่ะเอาเปรียบคณุในทกุๆ ทาง

Osiris (โอซิริส) :  
เทพแห่งเกษตรกรรม
 1-10 มีนาคม 

 27 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม

คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเอง มองโลกในแง่ดี 

ใช้ชีวิตแตล่ะวันดว้ยความเตม็ที ่ไมเ่คยกลัว

อะไร คดิเสมอวา่ทกุอยา่งคอืโอกาสทองและ

ควรก้าวออกไปไขว่คว้าไว้ อย่างไรก็ตาม 

คุณเป็นคนซับซ้อนพอสมควร ออกจะมี

ความคดิทีล่กึ ทำาใหเ้ปน็คนสองบคุลกิ บางที

ก็อ่อนไหว ขึ้นๆ ลงๆ และเพราะความมอง

โลกในแง่ดีเกินไป ทำาให้มักพลาดจากการ 

ไม่ระมัดระวัง แต่นั่นก็เป็นเสน่ห์ที่ทำาให้คุณ

ได้รับมิตรภาพจากคนรอบตัวเสมอ

ทายนิสัยตามวันเกิดในสไตล์อียิปต์ทายนิสัยตามวันเกิดในสไตล์อียิปต์

GODS of EGYPTGODS of EGYPT
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Isis (ไอซิส) :  
เทพีแห่งคว�มอุดมสมบูรณ์
 11-31 มีนาคม   18-29 ตุลาคม 

 19-31 ธันวาคม

คณุเปน็คนฉลาด ใจกวา้ง เตม็ไปดว้ยมุมมอง 

ที่น่าสนใจ นอกจากน้ียังใช้ชีวิตด้วยความ

กระตือรือร้นเสมอ เชื่อในสัญชาตญาณของ

ตวัเอง แตเ่มือ่มาถึงจดุเปลีย่นกจ็ะสงบเงยีบ 

พร้อมยอมรับไม่โวยวาย ทำาให้คุณเป็นที่รัก

ของทุกคน แถมยังเป็นคนโรแมนติกมาก 

ความรักเปน็สิง่สำาคัญสำาหรับคณุ แตแ่น่นอน

วา่มติรภาพก็สำาคัญมากเช่นกนั คณุมกัยอม

ตามใจเพือ่น แตก่ไ็มย่อมถกูเพือ่นเอาเปรียบ

 

Thoth (ธอท) :  
เทพแห่งศิลปวิทย�ก�ร
 1-19 เมษายน   8-17 พฤศจิกายน

คุณเต็มไปด้วยความรู้ มีลักษณะความเป็น

ผู้นำา เข้าถึงทุกคนได้ง่าย และพร้อมทำาให้ 

ทุกคนรู้สึกถึงอำานาจได้โดยไม่ต้องบังคับ 

คณุรู้ในศักยภาพของตัวเอง แถมยงัรู้จงัหวะ

ทีค่วรกา้วออกไปหาโอกาสใหม่ๆ  เพือ่พฒันา 

ตัวเอง คุณไม่ใช่คนประเภทที่คิดถึงแต่เรื่อง 

ผลประโยชน์ จึงมักจะใช้ความรู้สึกในการ

ดึงดูดผู้คน ชอบทดสอบความสามารถของ

ตวัเอง แตไ่มเ่คยสญูเสยีเปา้หมายเดมิ เร่ือง

เงินทองไม่ใช่สิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิตของคุณ

Horus ฮอรัส : เทพแห่งท้องฟ้�
 20 เมษายน-7 พฤษภาคม 

 12-19 สิงหาคม

คณุร่าเริง ใจด ีและตดิดนิ เปน็เพือ่นกบัทกุคน 

ไดง้า่ย พร้อมจะเสยีสละตวัเองเพือ่กลุม่เสมอ 

แตบ่างทคีณุกพ็ดูไมรู้่เร่ือง และไมค่่อยอดทน 

สักเท่าไร แต่คุณสมบัติที่ดีก็ทำาให้คุณได้รับ

การใหอ้ภัยทกุคร้ัง คุณมกัวางเปา้หมายไวส้งู 

และมีภาพใหญ่ในใจ แตเ่พราะเหตน้ีุ คณุจงึ 

มักต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรับผิดชอบที่ 

ยิ่งใหญ่ คุณพยายามสร้างทุกอย่างด้วย

มือของตัวเอง แม้ว่าเป้าหมายจะเสี่ยงหรือ 

ยากเย็นแค่ไหนก็ตาม

 

Anubis อ�นูบิส :  
เทพแห่งคว�มต�ย
 8-27 พฤษภาคม 

 29 มิถุนายน-13 กรกฎาคม

คณุทัง้ลกึลบัซบัซอ้น เปน็คนทีอ่า่นยาก สิง่น้ี 

ทำาให้ทุกคนสนใจใครรู้เกี่ยวกับคุณ แต่คุณ

กลับชอบปลีกตัวออกห่างจากคนอื่น แม้ว่า

ส่วนตัวคุณจะเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้ง รู้จัก 

คนอืน่ดกีวา่ทีค่นอืน่รู้จกัคุณ ทัง้คณุยงัเปน็คน

อ่อนไหวและซื่อสัตย์มาก หากใครให้ความ 

ซื่อสัตย์กับคุณ คุณจะภูมิใจ และรู้สึกดีต่อ

คนคนนั้นมากเป็นพิเศษ เป็นพวกมีอุดมคติ 

คิดอะไรด้วยใจ ไม่ใช่พวกวัตถุนิยม ทำาให้

คุณมักผิดหวังได้ง่ายและเจ็บปวด

Seth (เซต) : เทพแห่งทะเลทร�ย
 28 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 

 28 กันยายน-2 ตุลาคม

คณุเตม็ไปดว้ยความทะเยอทะยาน อยากจะ 

ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่และความสำาเร็จ ไม่เชื่อ

เร่ืองการปลอ่ยไปตามโชคชะตา แตพ่ร้อมจะ 

ต่อสู้ด้วยตัวเอง และพร้อมจะใช้ทุกสิ่งที่มี

เพื่อสิ่งที่ต้องการ อุปสรรคคือความท้าทาย

ใหค้ณุกา้วตอ่ไป การเอาชนะอปุสรรคทำาให้

คณุภมูใิจ และรู้ความสำาคญัของตวัเอง คณุ

ไม่เคยหยุดฝัน ไม่เคยท้อแท้ อดีตที่เลวร้าย

จะเปน็ประสบการณ์ทีด่ ีแตข้่อเสยีกค็อื คุณ

มักจะพลาดกับเรื่องเดิมๆ 

Bastet (บ�สต์) :  
เทพีแห่งก�รเฉลิมฉลอง
 14-28 กรกฎาคม   23-27 กันยายน 

 3-17 ตุลาคม

คุณมีบุคลิกชัดเจนมาก มีลักษณะเป็นมิตร 

มีน้ำาใจ ทำาให้ดึงดูดคนอื่นได้ง่าย ตาม

ธรรมชาตแิลว้คณุมกัเปน็ฝา่ยตัง้รับไดด้กีว่า

ฝา่ยลยุ ทัง้มพีรสวรรคพ์เิศษคอืพดูเกง่ แถม

มักพูดอะไรดีๆ กับคนที่กำาลังเศร้าใจ หดหู่ 

ซึง่ทำาใหใ้ครๆ กอ็ยากอยูใ่กลค้ณุ แตภ่ายใต ้

เสน่ห์และรอยยิ้ม คุณซ่อนความขี้อายและ 

ความคิดมากเอาไว้ แท้จริงแล้วคุณเป็นคน 

ระมัดระวังตัวมากจนทำาให้อาจจะพลาด

ประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต  

Sekhmet (เซ็คเม็ต) : เทพีแห่งสงคร�ม 

 29 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 

 30 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน

คุณยึดเร่ืองอารมณ์เป็นหลัก เต็มไปด้วยศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะทำาอะไรก็มักจะใส่

ความรู้สกึลงไปดว้ย แตค่ณุกเ็ปน็คนฉลาด ขยนั ตรงต่อเวลา และละเอยีดมาก 

ยากที่คุณจะทำางานผิดพลาด แต่นั่นก็ทำาให้คุณเครียด และตั้งความหวังสูง 

ไมว่า่กับเร่ืองอะไร ใครทีท่รยศความรู้สกึของคณุจะถกูปดิตายลาขาดทนัท ีสิง่ทีค่วรระวงั

คอืคนทีเ่ข้าหาคณุเพราะเหน็ผลประโยชนจ์ากความสามารถและความซือ่สตัยข์องคุณ ขอบคุณข้อมูลจาก : witcheri.blogspot.com
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คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่

pies

pastries

ice creams

gelatins

biscuits

puddings

cookies
candies

cakes
honey toast

ชอบบรรยากาศร้านขนม
ถา้ทีข่องหนุ่มๆ คอืวงเหลา้ แหลง่เมาธ์ 

ของสาวๆ ก็คอืร้านขนมหวานน้ีเอง ดว้ยการ 

ตกแต่งบรรยากาศร้านให้สวยหรู น่าน่ัง 

ละเมียดเค้กพร้อมจิบชา ทำาให้พวกเธอ 

มักนึกถึงร้านขนมเม่ือจะนัดพบกับเพื่อน 

สนิทสักคน พอบรรยากาศดึงดูดใจ ขนมก็

อร่อยขึ้นกว่าเดิม

โฆษณาจูงใจ 
ถา้คุณเหน็ผูช้ายตัวโต อา้ปากกวา้งๆ  

กำาลังจ้วงเค้กเข้าปากอย่างเมามัน คุณจะ 

รู้สึกอยากกินเค้กช้ินน้ันหรือรู้สึกว่าผู้ชาย

คนนั้นกำาลังสวาปาม...นั่นละ พวกโฆษณา

ขนมหวานถึงมักจะเลือกสาวสวยหุ่นดีเป็น

พรีเซนเตอร์แทนที่จะเป็นผู้ชาย เลยกลาย

เป็นภาพจำาว่า “ผู้หญิงกับขนมหวาน” เป็น

ของคู่กันไปแล้ว

เช่ือเถอะว่าสาวๆ ทัง้หลายมกัมอีาการ “อยากขนมหวาน” แมจ้ะอิม่จนแทบ

ยัดอะไรไม่ลงแล้ว คุณเธอก็ยังอุตส่าห์เหลือที่ว่างในกระเพาะสำาหรับฮันนีโทสต์ 

วาฟเฟิลช็อกโกแลต หรือไม่ก็เค้กหวานนุ่มที่ตกแต่งหน้าตากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารัก

ด้วยสีสันสดใส จากน้ันก็จะส่ังมากินคำาสองคำาและบังคับให้คุณแฟนกินต่อให้หมด 

เพราะว่าเธอ “กลัวอ้วน”

น่าสงสารคุณแฟน แต่ดูเหมือนจะกลายเป็นธรรมชาติของสาวๆ ไปแล้วที่

ติดขนมหวาน เคยสังเกตไหมว่าอะไรที่สร้างความนิยมนี้ให้พวกเธอ เราลองมา

ดูปัจจัยต่อไปนี้ว่า ใช่สาเหตุที่ทำาให้เธอเหล่านั้นติดใจขนมหวานหรือไม่ 

ทำาไมผู้หญิง
ชอบกินขนมหวาน

หน้าตาขนมดึงดูดใจ
ผู้หญิงมักพ่ายแพ้ของน่ารักๆ ดังน้ัน

ห่อขนมสวยๆ หน้าตาน่ากินจึงมาก่อน 

อยา่งนอ้ยกไ็ดถ้า่ยรูปลงโซเชียล รสชาตไิวว้า่

กันทีหลัง แต่ไหนๆ สั่งมาแล้วจะไม่กินเลย

ก็เสียดายของ เลยต้องจัดการซะ จริงไหม

ช่วงวันนั้นของเดือน 
ข้อนี้เป็นกลไกอยากกินหวานตาม

ธรรมชาติของผู้หญิง เพราะในช่วงนี้สาร

เซโรโทนินในร่างกายของพวกเธอจะลดลง 

ทำาให้ร่างกายต้องการคาร์ โบไฮเดรต

มากกว่าปกติเพื่อมาเพิ่มเจ้าสารตัวนี้ 

อยากกิน
ข้อน้ีคอืคำาตอบของทกุอย่าง อยากกนิ

ก็กิน ไม่มีเหตุผล กินแล้วมีความสุข และ

ถา้ไมไ่ดก้นิจะหงดุหงดิมาก ดงัน้ันถา้สาวๆ 

อยากกนิกค็วรปลอ่ยพวกเธอซะ ไมว่า่ยงัไง

พวกเธอก็สามารถสวยได้ด้วยหุ่นทุกขนาด

ทุกไซส์อยู่แล้ว 
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5.) ในไนจีเรีย เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะ 
ถือว่าแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อย
หลังจากดื่มไวน์ปาล์มประจำาชาติ

6.) ชาวอติาเลียน จะดืม่น้ำาหรอืไวนค์ู่
กับอาหารเท่านั้น เครื่องดื่มอื่น เช่น 
เบียร์หรือโซดาถือเป็นเครื่องดื่ม
ต้องห้ามซึ่งจะ ไม่ดื่มกันในขณะ 
รับประทานอาหาร

7.) ประเทศในยุโรปล้วนเป็นเจ้าแห่ง
การดื่มทั้งนั้น แต่ชาวไอซ์แลนด์ 
มีวันหยุดประจำาปีเก่ียวกับการด่ืม
ถึงสองครั้ง คือวันที่ 1 มีนาคม  
วันเบียร์แห่งชาติ และ สัปดาห์ 
Vers lunarmannahelg i  หรือ 
Merchant’s weekend ในเดือน
สิงหาคม ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาว
ที่ชาวไอซ์แลนด์จะเมากันมากที่สุด

8.) Everclear เปน็เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลส์งูและแรงทีส่ดุในโลก   (สูงถึง 95%) 
ดูเผินๆ เหมือนน้ำาเปล่า แต่อย่าเผลอพลาดไปลองเชียวละ

9.) พดูถงึเครือ่งดืม่กต็อ้งม ีStarbucks เปน็ 1 ในลสิตอ์ยา่งแนน่อน รูห้รอืไม่ 
Starbucks มีสาขามากถึง 22,519 สาขาทั่วโลก ในแต่ละสาขาจะออกแบบ
ตกแต่งตาม 1 ใน 3 แบบดังนี้ Heritage, Artisan และ Regional Modern 
ในบางแห่งอาจจะมีแบบที่ 4  ตามมา ซึ่งจะเป็นแบบ Unique ที่ออกแบบเป็น
พิเศษเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่สำาหรับร้านกาแฟ

10.) คนจำานวนมากติดดื่มกาแฟจนเป็นนิสัย แต่เวลาที่เหมาะสำาหรับการดื่ม
กาแฟที่สุดคือ 9.30-11.30 น. และ 13.30-17.00 น. 

1.) ชาวสเปน เชื่อว่าหากไม่อยาก
โชคร้ายในด้านชีวิตรัก อย่าชนแก้ว
กับคนอื่นด้วยน้ำาเปล่าเด็ดขาด
2.) ในสาธารณรัฐเช็ก การชนแก้ว
และการ make a toast ถือเป็นเรื่อง
จริงจังมาก จะต้องสบตากับคนที่
เราชนแก้วด้วย และอย่าเผลอไขว้
แขนกันเด็ดขาด เพราะชาวเช็กเชื่อ 
ว่าจะถูกสาปให้มีชีวิตเซ็กส์ที่แย่ไป
อีกเจ็ดปี

3.) ในเยอรมน ีเพือ่นเจา้บา่วจะลกัพา
ตัวเจ้าสาวในคืนก่อนแต่งงานไปที่
บาร์ เพื่อให้เจ้าบ่าวตามหาเจ้าสาว 
และซื้อเครื่องดื่มให้กับเพื่อนเจ้าบ่าว
เป็นการแลกกับตัวเจ้าสาว
4.) ชาวฝร่ังเศส จะเสริฟ์เครือ่งดืม่ให ้
ผูห้ญงิครึง่แกว้เสมอ และอยา่ไดด้ืม่
ก่อนเพื่อนคนอื่นในวง ต้องรอให้ 
ทุกคนได้ เครื่องดื่มจนครบเพื่อ
เป็นการให้เกียรติกันและกัน

DRINKING
TRADITIONS

95%
ALCOHAL
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1 2 3

5

876

10

9

4

นอกเหนือจาก 
วิสกี้และเบียร์ 

โลกเรายังมีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อื่นๆ  

อีกมากจากแต่ละมุมโลก Heritage 
Artisan

Regional Modern

9.30-11.30
13.30-17.00

โมฮิโต้

มาตินี่ 

แชมเปญ 

ซิงเกิ้ลมอลต์ วิสกี้ 

เตกิล่า 

จิน โทนิค 

วอดก้า 

ไคปิรันย่า

แซงเกรีย 

คิวบา

สหรัฐอเมรกิา

ฝรั่งเศส

สกอตแลนด์

เม็กซิโก

อังกฤษ

รัสเซีย

บราซิล

สเปน



MICROWAVE

เพียง 4 นาที 
ก็สัมผัส

ความนุ่ม
ที่แตกต่าง

ได้แล้ววันนี้

FR

OZ
EN FOOD

 F
R

OZEN FOO
D



บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

96 SINGHA  MAGAZINE

อีกผลงานขึ้นหิ้งของผู้กำากับ คริสโตเฟอร์ โนแลนด์ ผู้ลือชื่อ

เร่ืองการสือ่ความซบัซอ้นในจติใจมนุษย ์แมจ้ะเปน็หนังเกา่ร่วม 10 ป ี

แต่ยังอยู่ในลิสต์ “หนังดีควรดู” ที่คอหนังรุ่นหลังห้ามมองผ่าน 

หนังดำาเนินเร่ืองช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ว่าด้วยสองนักมายากลคู่

อาฆาตแห่งกรุงลอนดอน ที่พยายามใช้มายากลและเล่ห์เพทุบาย

เทา่ทีส่มองจะคดิไดห้ำา้หัน่ซึง่กนัและกนั ความโดดเดน่ของหนังไมไ่ด ้

อยูท่ีค่วามวเิศษของมายากล แตเ่ปน็โครงเร่ืองทีผ่กูปมซ่อนเง่ือนและ

นำาเสนอออกมาอยา่งหกัมมุในหลายๆ จงัหวะ รวมถงึสภาวะชีวติของ 

สองตัวเอกที่ถูกเล่ห์กลทั้งของตัวเองและคู่แข่งนำาไปสู่ความอับจน 

ก่อนจะลงเอยด้วยบทสรุปที่ทำาให้ผู้ชมอ้าปากค้าง ใครอยากดูหนัง

แนวลึกลับ แต่ยังไม่เคยดูเร่ืองน้ี ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง 

ARE YOU 
WATCHING 
CLOSELY?

อาคารไม้เก่าแก่ หลังคาทรงมะนิลา สร้างข้ึนล้อมรอบ

หนึ่งในสี่เจดีย์โบราณของวัดกำาแพงแห่งคลองบางหลวง ได้รับ

การปรับปรุงใหมใ่หเ้ปน็ “บา้นศลิปนิ” สถานทีจ่ดัแสดงงานศลิป์

และแหลง่รวมตัวของผูรั้กงานศลิปะ โดยคงสภาพความเกา่ของ

ตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์ เดิมเป็นบ้านตระกูลช่างทองเก่าแก่ 

ทีท่ายาทรุ่นสดุทา้ยขายใหก้บัคณุชุมพล อกัพนัธานนท ์จนกลาย 

เป็นพิพิธภัณฑ์ สีสันของชุมชนคลองบางหลวงทุกวันนี้ ชั้นบน 

เปิดเป็นแกลอรีแสดงภาพวาดและภาพถ่าย ช้ันล่างแบ่งพื้นที่

ทำางานศิลปะต่างๆ ด้วยอุปกรณ์เก่าแก่ดั้งเดิม มีการแสดงหุ่น

ละครเล็กคณะคำานาย ให้ชมฟรีช่วงบ่าย ผู้รักงานศิลป์ทุกคน 

สามารถมาเยือนบ้านหลังนี้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าถึง  

6 โมงเย็น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

MUSEUM >> บ้านศิลปิน 
ชุมชนริมคลองบางหลวง

FILM >> The Prestige  ศึกมายากลหลุดโลก
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อพัเดตขา่วสารของ “Hugo” อัลบัม “ดำ�สนิท” ไดท้ี่

Facebook: https://www.facebook.com/HugoOfficial, 

https://www.facebook.com/MeRecordslabel

IG: @hugolek, @merecordslabel

Twitter: Merecordslabel

Youtube Channel: MERECORDS

Album >> ดำ�สนิท 

อัลบัมเต็มภาษาไทยของ “ฮิวโก้”

สิ้นสุดการรอคอยสำาหรับแฟนเพลงชาวไทย 

กับอัลบัมภาษาไทยของ “ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์” ที่มา

พร้อมดนตรีสไตล์ “Adult Contemporary” แนวเพลง 

ร่วมสมัยซึ่งมีเนื้อหาเข้าถึงกลุ่มคนวัยทำางาน “ดำาสนิท” 

เปน็อลับมัทีพ่ดูถงึความหลากหลายเกีย่วกบัอารมณ์ตา่งๆ 

ทีค่นเราจะมไีดใ้นความสมัพนัธ์ เชน่ เร่ืองราวของความรัก 

อัลบัมนี้พูดถึงความรักที่โตข้ึนมาหน่อย บอกว่าความรัก

อย่างเดียวบางทีก็ไม่พอ มีเรื่องการตัดสินใจ การใช้สมอง

มาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ใช่ตามหัวใจอย่างเดียว 

ฮิวโก้ ร่วมกับ เจ-มณฑล ฟองเบียร์ เป้-อารักษ์ 

เอก-ซีโร่ฮีโร่ เอก-แท็กซี่ และหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ ถ่ายทอด

อลับมั “ดำาสนิท” ในแง่มมุทีว่า่ สดีำาไมไ่ดเ้ลว ไมไ่ดน้า่กลวั 

แต่เป็นความจริงและความอบอุ่น ผ่านงานดนตรีน้อยชิ้น

ที่ฟังสะอาด ไม่ก้าวร้าว และอาศัยความเงียบช่วยเพิ่ม 

น้ำาหนักของเสยีง ทำาใหค้วามแตกตา่งของแต่ละซงิเกลิใน

อลับมัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั สามารถฟงัเพลงทัง้หมดใน

อลับมัไดแ้ลว้วนัน้ีผ่านทาง Apple Music หรือ Download 

ได้ที่ *492 222 299

หากคุณคือมนุษย์เงินเดือนท่ีกำาลังประสบ

ปัญหา เช่น หาเอกสารไม่พบในจังหวะท่ีรีบเร่ง 

งานแทรกเยอะจนวางแผนงานไม่ได้ ช่วงปลาย

เดือนถึงต้นเดือนมักต้องทำางานล่วงเวลา ทำางาน

เยอะจนไม่ได้ลาพักร้อน ความร่วมมือภายใน

แผนกไม่ราบร่ืน ฯลฯ แสดงว่าการทำางานของ

คุณมี “ความสูญเปล่า” แอบแฝงอยู่ ซ่ึงส่งผลให้ 

งานเสร็จไม่ทันกำาหนด และยังได้รับความกดดันจากงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราขอ

แนะนำาตัวช่วยแก้ปัญหาของคุณด้วย “ไคเซ็นในสำานักงาน” (KAIZEN แปลว่า การ

ปรับปรุง) หนังสือที่นำาเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานโดยลดความ 

สญูเปลา่ในงานประจำาวนัอยา่งรอบดา้น แปลจากต้นฉบบัญีปุ่น่ ผลงานจากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาไคเซ็นงานธุรการให้กับองค์กรในญี่ปุ่นกว่า 800 แห่ง 

BOOK >> ไคเซ็นในสำ นักงาน 
กำ จัดความสูญเปล่าขององค์กร 

ห้องสมุดเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งของกรุงเทพฯ ต้ังข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 เพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง  

อยูภ่ายในบริเวณสยามสมาคม ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ รวบรวมหนังสอืจำานวน

ไม่น้อยกว่า 40,000-50,000 เล่ม รวมถึงสิ่งพิมพ์อื่นๆ ต้นฉบับทางวิชาการ แผนที่

โบราณ ภาพถ่ายและหนังสือหายากท่ัวโลก เร่ืองราวสำาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย เปิดให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจท่ัวไป นอกจากหนังสือและส่ิงพิมพ์ 

ยังมีผลงานศิลปะหลากหลายแขวนเรียงรายตามฝาผนัง รวมถึง “เรือนคำาเที่ยง” 

เรือนไทยสถาปตัยกรรมลา้นนาทีเ่ปน็พพิธิภัณฑเ์กีย่วกบัชาติพนัธ์ุวทิยา ผูต้อ้งการ

ข้อมลูหายากและความสงบแบบคลาสสกิ สามารถมาใช้บริการไดท้กุวนัเวน้วันหยดุ

นักขัตฤกษ์ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.siam-society.org

LIBRARY >> ห้องสมุดสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

MERECORDS



บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

นักร้อง นักแสดง

นัน สุนันทา

NANN

ส่ิงท่ีคุณขาดไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน “มือถือ อุปกรณ์ไอที 

เครื่องสำ�อ�ง ติดม�ก ตื่นม�ก็ใช้ก่อนแปรงฟันอีก” 

อาหารจานโปรดของคุณคือ “ยำ�มะม่วง  

กับยำ�ม�ม่�” คุณมีความสุขท่ีสุดเม่ือ...  

“ได้นอนหลับเต็มอิ่ม” ช่วงเวลา 

ในอดีตท่ีคุณคิดว่าเป็นช่วง

เวลาท่ีคุณอยากกลับไปแก้ไข 

“อย�กแก้ไขเ ร่ืองเกี่ ยว กับ 

ครอบครัว อย�กมีเวล�อยู่  

ร่วมกันน�นกว่�นี้ อย�กกลับไปให้

คว�มสำ�คัญกับคนที่รักม�กข้ึนเท่�ที่จะเป็น

ไปได้” ส่ิงท่ีคุณกลัว... “แมลงส�บ” บุคคลท่ีคุณช่ืนชม

มากคือใคร เพราะอะไร “ถ�้ในก�รใช้ชีวติกค็อื พอ่กบัแม ่เพร�ะเข�ทำ�ใหเ้ร�เหน็

ว่�คว�มรักที่แท้จริงมันหน้�ต�เป็นยังไง เป็นพระในบ้�นที่ยิ่งใหญ่ และสู้ชีวิตที่สุดในคว�ม

รู้สกึของเร� ถ�้ Idol กค็อื พีต่ิก๊ เจษฎ�ภรณ์ เพร�ะเปน็คนทีท่ำ�ง�นในวงก�รม�น�น ไม่เคย 

ว�งตัวไมด่ ีรักธรรมช�ตจิริงๆ ดอูบอุน่ แลว้กถ็อ่มตวั เข�เปน็ผูช้�ยทีห่ลอ่ทีส่ดุในโลกรองจ�ก 

พอ่แลว้ละ” หนังสือหรือนิตยสารท่ีคุณชอบอ่าน “โคนนั เพร�ะเปน็ก�ร์ตูนโปรด เปน็แนว 

สืบสวนสอบสวนที่ชอบที่สุด เป็นแรงบันด�ลใจในก�รทำ�หล�ยๆ อย�่ง และอ่�น

เพื่อผ่อนคล�ยจ�กคว�มเครียดรอบตัว เสมือนได้ไปอยู่ในโลกเดียวกันกับยอด

นักสืบคนนี้” ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวคุณ “ย�กจัง” ส่ิงท่ีแย่ท่ีสุดในตัวคุณ “ใจร้อน  

บ�งคร้ังเลอืกอ�รมณ์ม�กกว�่เหตผุล เลอืกถกูใจม�กกว�่ถกูต้อง” นิสัยแบบไหน

ในสังคมท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสุด “ก�รดูถูกคนอื่น มองคนอื่นแย่ไปหมด ตัวเอง 

ดอียูค่นเดยีว” นิสัยแบบไหนในสังคมท่ีคุณคิดว่าดีเป็นเลิศ “ใจเยน็ มคีว�มสขุ 

กับสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นอยู่แบบที่ไม่เดือดร้อนใคร” คุณประทับใจกับ.... 

“ก�รได้ทำ�สิ่งที่ตัวเองรัก ทั้งก�รทำ�ง�น และคว�มรัก” ถ้าพรุ่งน้ีโลก 

จะแตก คุณอยากทำาอะไรก่อน “กอดแม่ตลอดทั้งวันทั้งคืน” ความใฝ่ฝัน

ในวัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร “นกัอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวป์�่” ถ้าได้เกิดใหม่

ชาติหน้า คุณอยากเกิดเป็นอะไร “หมีแพนด�้ประเทศไทย” 
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