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โลกของเราเปลี่ยนไปมากในเรื่องของ
การซ้ือขายของ ในสมัยนี้ พวกเราสามารถ
กระท�าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เช่น เมื่อเรา
อยากจะได้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เพียง 
เข้าไปในตลาดออนไลน์อย่างอเีบย์หรอือเมซอน 
เราก็สามารถหาของได้และสั่งซื้อได้เลย
จากทั่วโลก ส่งตรงถึงบ้านให้อีก ไม่ต้อง
เสียเวลาออกนอกบ้านฝ่ารถติดหรือบินไป 
ต่างประเทศเพื่อจะซื้อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โลกช่าง
เล็กลงมากไปโดยปริยาย และการท�าการค้า
ชนิดนี้เอง ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารของบุญรอดหลายคนตระหนักถึง 
และได้เคยเอ่ยข้ึนในหลายโอกาสด้วยกัน เช่น คุณต๊อด ปิติ 
ภิรมย์ภักดี ผู้ดูแลด้าน Supply Chain ซึ่งต้องดูต้ังแต่ก่อนผลิต
จนของถึงมือลูกค้า เห็นว่าระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบุญรอด
น่าจะต้องรีบพัฒนาในด้านนี้อย่างเร็วไว เพ่ือให้ทันต่อโลกและ 
ในเมืองไทยเอง ท�าให้ผมเองก็กลับมาสังเกตตัวเอง ก็ต้องยอมรับ
ว่าสั่งซ้ือของให้มาส่งมานานมากจริงๆ และก็ต้องทักตัวเองด้วย
ว่าซื้อมากเกินไป 

การซื้อของง่ายมากขึ้นท�าให้เราเสียเงินมากขึ้นอีกเช่นกัน 
แล้วก็เลยต้องถามตัวเองอีกว ่า เราเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ซื้อของมานานหรือยัง ถ้าเอากันจริงๆ ก็ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยที่อเมริกา ส่ังพิซซ่าและอาหารจีนทางโทรศัพท์ 
ให้มาส่งถึงบ้าน พอมีระบบอินเตอร์เน็ต (ใช่ครับ ผมเห็นระบบน้ี 
ต้ังแต่เริ่มต้น!) ส่ิงแรกที่สั่งคือโบรชัวร์รถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ตให้
มาส่งที่บ้าน ฟรี พออเมซอนเกิดก็เริ่มสั่งหนังสือ เพราะหลายเล่ม 
หาในเมืองไทยไม่ได้ คราวนี้ก็ง่ายขึ้น อยากอ่านเรื่องอะไรไม่ต้อง 
รอให้คนน�าเข้าแล้ว เสร็จก็ต่ออีเบย์ หาเอกสารและรูปภาพเก่าได้
อย่างไม่อั้น เสร็จเลย มาถึงตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว 
ภริยาก็ไม่ต้องออกไปจ่ายตลาดแล้ว ขาดสิ่งใดในครัวก็สามารถ

สั่งซ้ือได้จากวิลล่าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ 
ผ่านแอปพลิเคชั่นของเขา ส่งถึงบ้านภายใน
วันเดียวกัน บางที่มีถุงพิเศษให้อีกจะได้ช่วย
ด้านสิง่แวดล้อม วันไหนข้ีเกยีจท�าอาหารกพ็ึง่
บริการสั่งและจัดส่งอาหารจากร้านอาหาร
ช้ันน�าท่ัวกรงุเทพฯ ยิง่สมยันีร้ถตดิมากยิง่ขึน้ 
แค ่คิ ดจะออกจากบ ้ าน ก็ เหนื่ อยแล ้ ว 
หลังๆ สั่งอาหารก็เริ่มแพงเพราะมีแต่ร้าน
อาหารแพง LINE MAN เปิดตัวก็สนุกเลย  
สัง่ผดัไทยหรอือาหารพืน้ๆ ได้แล้ว ปาท่องโก๋

และโจ๊กอร่อยๆ จากในเมืองก็มาถึงครัวของตัวเองได้ภายใน 
ไม่ช้า คราวนี้เลือกรับประทานอาหารอะไรก็ได้เลยจริงๆ จากทั่ว 
กรุงเทพฯ

ผมถามทีมงานว่าบุคคลที่โดดเด่นด้านนี้จะมีใครบ้าง เพราะ
เราน่าจะน�าความรู ้จากนอกองค์กรเข้ามาเล่าสู ่กันฟังภายใน
องค์กรของเราเอง กไ็ด้ค�าตอบรวมว่า คณุอริยะ พนมยงค์ ผูบ้ริหาร 
ระดับสูงสุดของไลน์ ประเทศไทย เราก็เลยติดต่อไป เป็นการ
ก้าวเข้าสู ่การสัมภาษณ์บุคคลนอกองค์กรคร้ังแรกของ สิงห์ 
แมกกาซีน ซึ่งการที่ได้มีโอกาสคุยกับคนเก่งอีกคนก็กลายเป็น
เรื่องที่ดีส�าหรับพวกเราชาวสิงห์ เพิ่มความรู้ให้กับเรา และยิ่ง
ความคิดที่สื่อออกมาของคุณอริยะสะท้อนความคิดของคุณสันติ 
ภิรมย์ภักดี ผู้น�าทัพของเราเองอีก ยิ่งท�าให้การสัมภาษณ์คร้ังนี้
พิเศษมากยิ่งข้ึน อย่างเช่น ทางคุณอริยะว่า เราควรจะรู้ว่าเรา
เก่งด้านใดไม่เก่งด้านใด แล้วกไ็ปจบัมอืกบับรษิทัหรอืบคุคลทีเ่ขา 
มีความช�านาญต่างจากเรา ช่วยเสริมสร้างธุรกิจกันและกัน ซ่ึง
คุณสันติได้เคยพูดมาหลายต่อหลายครั้งมาก แต่ก็ยังไม่ค่อยมี
การกระท�าเช่นนั้น ผมหวังว่าผู้บริหารของเราจะอ่านสัมภาษณ์
พิเศษน้ีกัน เพราะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแน่ครับ

สรวิช ภิรมย์ภักดี

ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร



เรื่องเด่น
The World of onLINE by อริยะ พนมยงค์                                                     30

ส
าร
บ
ัญ

60 72 82

ISSUE 3 / 2017
กันยายน 2560

ข่าว           

ข่าวสารกิจกรรม รู้ความเคลื่อนไหวภายในองค์กร                                       8

สิงห์
ถามมาตอบไป สมมติว่าคุณมีโอกาสกลับมาอายุ 14 อีกครั้ง                                         42

คุยกับฮีโร่ จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ และ ศิริพร แก้วดวงงาม                              44

ตามไปดู ชมรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสิงห์                                                             46

ของเก่าเล่าเรื่อง BENZ O 302                                                                 52

ท่องเที่ยว
เขาหลัก จ.พังงา เซิร์ฟที่เมืองไทย ใครไปก็คูล                                                           22

 

ความรู้ทั่วไป      
ธุรกิจครอบครัวเบียร์ ตอนที่ 8 ครอบครัวคัวร์ส (Coors Family)                                 56

บุคคลน่าสนใจ 3 พี่น้องแซมเวอร์ กับธุรกิจออนไลน์ฉบับก๊อปปี้                             60

หาเรื่องมาเล่า ถนนข้าวสาร วัฒนธรรมที่เปลี่ยนผันตามกาลเวลา                                                64

สุขภาพดีมีเคล็ดลับ 9 นิสัยใช้โซเชียลที่ทำาลายสุขภาพจิต                                          68

ปากกาพาไป    

ช็อปอะฮอลิคออนไลน์                                                                      54

คอลัมน์พิเศษ
Tips & Gadget by IT ช็อปออนไลน์อย่างไรให้เซฟตี้                                   63

เมนูเด็ด อาหาร Latin America ภาค 2                                                                 72

คุณรู้หรือไม่ พาสต้าไม่ใช่แค่สปาเกตตี้                                                         76

บันเทิง         
ทำานายคลายเครียด 8 สีสัน สะท้อนความเป็นตัวคุณ                                        74

Knowledge First Things                                                                       78

แนะนำาแวดวงศิลป ์รวมบันเทิงนอกกระแส                                                    80

สัมภาษณ์สั้น ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์                                                          82



ภาพปก: สารเดช สุวรรณประสิทธ์ิ 

ISSN 1686-4085
ข้อมูลและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์

ของ สิงห์ แมกกาซีน พ.ศ. 2556

ผู้ใดต้องการทำาซำ้าหรือดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ 

กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตท่ีบรรณาธิการ

โดยตรง

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

พิมพ์ที่ บริษัท ศรีสย�มก�รพิมพ์ จำ�กัด
473 ซอยสุทธิพร 2 ถนนประชาสงเคราะห์ 
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2641-7941

บรรณาธิการ
สรวิช ภิรมย์ภักดี

กองบรรณาธิการ
ภมรพล จันทนะโพธิ
ศิริมล โฉมปราชญ์ 
สิตา พงษ์วิทยาวรงค์

กราฟิกดีไซเนอร์
มัลลิกา ศิริวิเสโสกุล
สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

โฆษณาและการตลาด
รชาดา บุณยปรัตยุษ

ประสานงาน
ณภาญาดา สายบัว

ช่างภาพกิตติมศักดิ์ิ์
อร่าม อินทรภิรมย์
อิทธิพันธุ์ ฉายผ่องพรรณ

สำานักงาน บริษัท LINE ประเทศไทย จำากัด



8 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

THAIFEX - World of Food 
Asia 2017
@ นนทบุรี l 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560

งานแสดงสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดข้ึนเป็นคร้ังที่ 12 

ครอบคลุมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท

ภายใต้ Concept Singha Taste of Life ผลิตภัณฑ์ของสิงห์ที่ตอบ

สนองรสชาติและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของชีวิตได้อย่างครบรส

และครบครัน มีผู้เข้าชมงาน 152,000 คน 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

สันติธรรม ปีท่ี 6 
@ กรุงเทพมหานคร l  
2 กรกฎาคม 2560

โครงการสันติธรรมหรือโครงการ

อุปสมบทหมู่ของพนักงาน บริษัท บุญรอด 

บริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ จัดขึ้น 

ครั้งที่ 6 โดยมี นายสันติ ภิรมย์ภักดี เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการอุปสมบท

หมู่น้ีจัดข้ึน ณ อุโบสถ วัดสระเกศราชวร 

มหาวิหาร มีพนักงานชายเข้าร่วมโครงการ 

ทั้งสิ้น 32 คน 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

นายปวิณ ภิรมย์ภกัด ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) นำาทีมผู้บริหารกลุ่มบีจี
เปิดพืน้ทีส่ร้างประสบการณ์ศลิปะรูปแบบใหม่ “BG Glass  
Studio” สตูดิโอเป่าแก้วแห่งแรกในประเทศไทย ณ  
BG Glass Studio BGC ปทุมธานี กล๊าส เพื่อใช้เป็น
สถานทีผ่ลติและจดันิทรรศการผลงานศลิปะแก้ว รวมถงึ 
เป็นศนูย์กลางถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะแก้วอย่างครบ
วงจร เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านน้ีต่อไป งานเปิดตัว 
คร้ังน้ีมี นายเจอร์มี โปเปลก้า และ นางสเตฟานี 
เทรน็เชร์ิท ศลิปินแก้วช่ือดงัระดบัโลกจากสหรัฐอเมริกา  
ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมถ่ายทอดความรู้และแสดง
ศิลปะการเป่าแก้วด้วย 

บีจี เปิดสตูดิโอเป่าแก้วแห่งแรกในประเทศไทย
@ ปทุมธานี l 24 เมษายน 2560

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 จัดงาน Balloon Festival 2017 
บริเวณสนามบนิเครือสหพฒัน์ อ.ศรีราชา ภายในงานแบง่
พืน้ทีเ่ปน็ 5 โซน ไดแ้ก่ โซนจดัแสดงบอลลนู โซนจดัแสดง
เครื่องรถยนต์ โซนขายสินค้าและอาหาร โซนเครื่องเล่น
และเกม และโซนลานเบียร์ โดยตลอดการจัดงาน 10 วัน 
มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 120,000 คน 

Balloon Festival 2017 
อ.ศรีราชา
@ ชลบุรี l 5-14 พฤษภาคม 2560

โครงการ SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 5
@ กรุงเทพมหานคร l 7-21 พฤษภาคม 2560

SINGHA R-EXPLORE ปีท่ี 5 ปิดฉากลงอย่างสวยงาม 
โดยพิธีปิดมีขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมี
นายพิศาล อินทร์น้อย ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน
เหนือ (รัฐประชาชนูทศิ) และ นายสมจติร พุ่มเจริญ นายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลหัวถนน ในฐานะตัวแทนชุมชน
ท่าตะโก ขึ้นกล่าวขอบคุณน้ำาใจและความตั้งใจของผู้ร่วม 
โครงการ จากนั้นนายชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำานวยการกลุ่ม 
บริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน 
จำากัด และผู้บริหารโครงการ ข้ึนกล่าวปิดกิจกรรมสิงห์
อาชีวะอาสา พร้อมทำาการส่งมอบพื้นที่ ถือเป็นการสิ้นสุด
โครงการของปีนี้อย่างสมบูรณ์
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KAAN presented 
by SINGHA CORPORATION
@ ชลบุรี l 24 พฤษภาคม 2560

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำากัด 
และ นางสาวจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
GDH 559 จำากดั ร่วมเปน็ประธานในพธีิเปดิ “SINGHA D’LUCK 
CINEMATIC THEATER” (สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์) 
โรงละครลอยไดแ้หง่แรกของโลก พร้อมเปดิตัวการแสดง KAAN 
presented by SINGHA CORPORATION” (คาน พรีเซนเต็ด 
บาย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น) โชว์มหัศจรรย์ครั้งใหม่ของเมืองไทย 
โดยมีนายรติ พันธ์ุทวี นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล และ นายพงษ์รัตน์ 
เหลอืงธำารงเจริญ คณะผูบ้ริหาร บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั 
เข้าร่วมงานที่ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา 

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18
@ ประเทศญี่ปุ่น l 13-14 พฤษภาคม 2560

งานเทศกาลไทย คร้ังที ่18 ประจำาปี 2560 ท่ีกรุงโตเกียว 
จดัโดยสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงโตเกยีว บริเวณสวน
สาธารณะโยโยงิ (Yoyogi Park) เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 
130 ป ีความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย - ญีปุ่น่  ถอืเปน็เทศกาล 
รวมอาหารไทย สินค้าไทย รวมถึงไลฟ์คอนเสิร์ตจาก 
ประเทศไทยทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่น่ ในงานมบีธูอาหาร
ไทย เครื่องดื่มไทย และสินค้าไทยมากกว่า 180 บูธ ซึ่งทาง 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำากัด ได้นำา
เบียร์สิงห์จัดจำาหน่ายในงานทั้งสิ้น 6 บูธ

ฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 2 สนบัสนุนเทศบาลตำาบลวงัสามหมอ 
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและถนนอาหาร โดยสถานที่จัดงาน
คอืบริเวณลานหนองแวงโคก อ.วังสามหมอ การจดังานไดแ้บง่
เป็น 2 ช่วง โดยช่วงกลางวันเป็นขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน 
มีการแสดงฟ้อนรำา เคลื่อนขบวนผ่านถนนใจกลางเมืองเข้าสู่
ลานกิจกรรมและเวทกีลาง สว่นช่วงกลางคนืจดัเปน็ลานเบยีร์
และการแสดงดนตรีสดจากวงหมอลำา ตลอดการจดังาน 3 วนั 
มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน 

ประเพณีบุญบั้งไฟและถนนอาหาร
@ อุดรธานี l 18-20 พฤษภาคม 2560
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ฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 3 ร่วมกบั ชมรมผูป้ระกอบการ 
อาหาร จ.นครราชสีมา จัดงานมหกรรมอาหารโคราช 
Country & Western ที่ลานหน้าตลาดเซฟวัน อ.เมือง 
ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือโซนมหกรรม
อาหาร คอนเสร์ิต และโซนคาวบอย (จดัเปน็ร้านขายของ 
เกีย่วกบัคาวบอย เช่น เคร่ืองหนงั รองเทา้ เคร่ืองประดบั 
แนวคาวบอย ตกแต่งบรรยากาศแบบเมืองคาวบอย) 
คนร่วมงานตลอดระยะเวลา 5 วัน รวมทั้งสิ้นประมาณ 
35,000 คน 

งานมหกรรมอาหารโคราช 
Country & Western
@ นครราชสีมา l 
31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560

ฝา่ยกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 2 โดย นายจริชาต ิบญุสขุ นำาทมี 
สร้างความสุข ปลุกมันส์ สนั่นทั่วภาคอีสาน ในโปรเจคท์ Leo 
Presents ปลุกมันส์สนั่นเมือง ร่วมด้วยหลากหลายศิลปินชื่อดัง 

ไม่ว่าจะเป็น แจ๊ส สปุ๊คนิก ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก / ก้อง ห้วยไร่ / ลำาไย 
ไหทองคำา / แซ็ค ชุมแพ / ต้าร์ ตจว / แคนดี้ รากแก่น / เนส 
กาแฟ และอีกมากมาย

Project Leo Presents ปลุกมันส์สนั่นเมือง
วันที่ 25 พฤษภาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 พฤษภาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 3 มิถุนายน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 มิถุนายน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
วันที่ 16 มิถุนายน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 มิถุนายน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

นครราชสีมา ชัยภูมิ สกลนคร

อ.โชคชัย | นครราชสีมาขอนแก่น
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เฮสโกส่งทองม้วนเปิดตลาดจีน
@ ประเทศจีน l มิถุนายน 2560

Coconut Crispy Roll ยี่ห้อ Hesco ที่เริ่มขาย
ในช่องทางสิงห์ออนไลน์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตอนน้ี
ได้ส่งออกไปประเทศจีนเป็นตลาดต่างประเทศที่แรก 
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

U Beer เปิดตัวสู่ตลาดญี่ปุ่น
@ ประเทศญี่ปุ่น l 2-4 มิถุนายน 2560

U Beer เปิดตัวที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในงานคอนเสิร์ต Perfume กลุ่มศิลปินยอด
นิยมในหมูแ่ฟนเพลง J-Pop เมือ่วันที ่2-4 มถินุายนทีผ่า่นมา ไดรั้บกระแสตอบรับ 
อย่างดีจากกลุ่มนักดื่มเบียร์ พร้อมทั้งจัด U Beer Night ในผับชื่อดัง E-Alife ย่าน 
Roppongi ปัจจุบันเรายังส่งออก U Beer ไปประเทศญ่ีปุ่นแล้วในช่องทาง On trade 
ร้านอาหาร และ Music event ต่างๆ

บีจีอี โซลูชั่น ร่วมกับ กันกุล ลงนาม 
LOI ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป
@ ปทุมธานี l 6 มิถุนายน 2560

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูช่ัน จำากัด หรือ บีจีอี  
โซลช่ัูน (BGE Solution) โดย นายปวณิ  ภริมย์ภกัด ีกรรมการ
บริษัท ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำานง (Letter of Intent: 
LOI) ในโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป แบบเซลฟ์  
คอนซัมชั่น ร่วมกับ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการ 
ผู ้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) 
โครงการน้ีเป็นการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสง
อาทติย์เพือ่ใช้ภายในโรงงาน  เป็นการนำาพลังงานธรรมชาติ
ทีส่ะอาดบริสทุธ์ิมาใช้อย่างคุม้ค่า ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม พธีิลงนามดงักล่าวจดัข้ึนทีบ่จีซี ีปทมุธานีกล๊าส

พิธีเปิด Singha Biz Course 9 
“ประสบการณ์สิงห์ ประสบการณ์จริง”
@ กรุงเทพมหานคร l 8 มิถุนายน 2560

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอด 
เทรดดิง้ จำากดั พร้อมดว้ย นายพารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา ประธานทีป่รึกษา 
โครงการกิตติมศักดิ์ และ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
หลักสูตร Singha Biz Course 9 ร่วมถ่ายรูปเป็นเกียรติกับนักศึกษาผู้ร่วม
โครงการ ณ หอประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ในปีนี้ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 
41 คน นักศึกษาต่างชาติ 9 คน แบ่งเป็นชาวกัมพูชา 4 คน จีน 2 คน  
เมียนมาร์ 1 คน และเวียดนาม 2 คน
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เนอวานา ไดอิ จับมือ บันยันทรีกรุ๊ป เปิดตัว “บันยัน ทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ”
@ กรุงเทพมหานคร l 8 มิถุนายน 2560

บมจ. เนอวานา ไดอ ิเซน็สญัญาความร่วมมอืกับบนัยนัทรีกรุ๊ป 
เชนโรงแรมระดบัโลก เปิดตวัโครงการคอนโดมเินียมริมแม่นำา้เจ้าพระยา 
“บนัยนั ทรีเรสซเิดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ” (Banyan Tree Residences 
Riverside Bangkok) คอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี มูลค่ากว่า 6,000 

ล้านบาท พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มในการเข้า
เป็นสมาชิก The Sanctuary Club ของบันยันทรี เพื่อรับบริการจาก
เครือบันยันทรีทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น รีสอร์ท สปา และสนามกอล์ฟ 
นอกจากนี้เตรียมเปิด เซลส์แกลอรี ในเดือนกันยายน ปี 2560 นี้ด้วย

Taste of Asia in Denmark
@ ประเทศเดนมาร์ก l 9-10 มิถุนายน 2560

สิงห์ ร่วมกับพาร์ตเนอร์ในประเทศเดนมาร์ก จัดงาน Taste 
of Asia in Denmark ซึ่งในงานมีการจำาหน่ายเบียร์สิงห์และลีโอ 
ให้คนที่เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง เป็นการสร้าง Brand awareness ให้
กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

งานผลไม้ตะพง
@ ระยอง l 9-15 มิถุนายน 2560

ฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 1 ร่วมกบัเทศบาลนครระยอง จดังานผลไม้
ตะพง สถานทีจ่ดังานคอืบริเวณตลาดผลไมต้ะพง อ.เมอืง ภายในงาน 
แบง่พืน้ทีเ่ปน็ 4 โซน ไดแ้ก ่โซนขายอาหารและสนิคา้ โซนขายผลไม ้
โซนเครื่องเล่น และโซนลานเบียร์ ตลอดการจัดงาน 7 วัน มีผู้ร่วม
งานรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 คน 
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สิงห์อาสา รวมพลังกำาจัดผักตบชวา
และขยะ เพื่อป้องกันอุทกภัย
@ สิงห์บุรี l 27 มิถุนายน 2560

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ
บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำากัด พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสาจังหวัดสิงห์บุรีกว่า 50 ชีวิต จากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
แห่งที่ 2 วทิยาลัยการอาชพีอินทรบ์ุร ีวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิงห์บุรี และชาวบ้านในชุมชนกว่า 120 คน ร่วมกันลงพื้นที่ ณ 
สะพานท่าช้างหลวงพ่อแพ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ระดม
กำาลงัทำากิจกรรม “โครงการสงิหอ์าสา รวมพลงักำาจดัผกัตบชวาและ
ขยะ เพื่อป้องกันอุทกภัย” โดยมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด นำา
ทีมสิงห์อาสาจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โครงการสอนน้องว่ายนำ้า 
กับฉลามหัวใจสิงห์ ครั้งที่ 7
@ นนทบุรี l 1 กรกฎาคม 2560

BGC พร้อมโชว์นวัตกรรมการผลิต 
ชิ้นส่วนฝาจีบด้วยเครื่อง 3D Printer
@ สมุทรปราการ l 14-17 มิถุนายน 2560

นักวา่ยน้ำาทมีชาตไิทยหวัใจสงิห ์นำาโดย “เงอืกอุม้” ณัชฐานันตร์  
จนัทร์กระจา่ง เปน็แกนนำาหลกัเชิญชวนนักวา่ยทมีชาติและผูฝ้กึสอน 
จากชมรมว่ายน้ำาสิงห์ รวมตัวกันจัดโครงการ “สอนน้องว่ายน้ำากับ 
ฉลามหวัใจสงิห”์ คร้ังที ่7 เพือ่แบง่ปนัสิง่ดีๆ  กลับคนืสูสั่งคมและวงการ 
วา่ยน้ำาไทย โดยทำาการฝกึสอนวา่ยน้ำาแกน้่องๆ เยาวชนทัว่ทกุภาคแบบ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย เน้นเทคนิคที่น้องๆ และผู้ปกครองสนใจเป็นพิเศษ 
เช่น การออกตวั การกลบัตวั และทา่ว่ายทัง้ 4 ทา่ โครงการจดัข้ึนทีส่ระ 
ว่ายน้ำาธันเดอร์ สปอร์ต คลับ มีเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 - 15 ปี เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 60 คน จากทั้งหมด 14 จังหวัด 30 สโมสร

นายศุภสิน ลีลาฤทธ์ิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
พาณิชย์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน) เปิดตัวนวัตกรรม
การผลิตช้ินส่วนฝาจีบด้วยเคร่ือง 3D Printer เจ้าแรกในวงการ
อุตสาหกรรมแก้ว และเคร่ืองวัดปริมาตรขวดที่คิดค้นและผลิตเอง 
ในงาน PROPAK ASIA 2017 ณ ไบเทค บางนา
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Muzik Move 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิงห์
@ กรุงเทพมหานคร l 3 กรกฎาคม 2560

ผู้บริหารและศิลปินในสังกัด Muzik Move นำาโดย  

นายวุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ นายศรีล สุขุม 

กรรมการบริษัท นายเพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ ผู้บริหารค่าย 

รวมพลกันเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิงห์ของบริษัท



19SINGHA  MAGAZINE

สันติบุรี บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ได้รับเลือกให้เป็น 
1 ใน 10 โรงแรมชายทะเลยอดนิยม
@ กรุงเทพมหานคร l 3 กรกฎาคม 2560

นางสาวนนัทน์ภสั วงศพ์พิธิ ผูอ้ำานวยการฝา่ยขายและการตลาด โรงแรม 
สนัตบิรีุ บชี รีสอร์ทแอนดส์ปา สมยุ เปน็ตวัแทนรับมอบใบประกาศนียบตัรจาก 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
ในโอกาสที่โรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ทแอนด์สปา สมุย ได้รับการโหวตให้เป็น 
1 ใน 10 โรงแรมชายทะเลยอดนิยมจากโครงการ “2017 People’s Choice 
Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” ซึ่งเป็นการจัดประกวดแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านท่องเที่ยวของไทยผ่านการโหวตของ 
นักท่องเที่ยวจีนบนเว็บไซต์  www.peoplechoiceawardsthailand.com

งานพารา-เพรส ครั้งที่ 4 ร่วมส่งใจ
เชียร์นักกีฬาไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 5 กรกฎาคม 2560

นายจติุนันท ์ภริมย์ภกัด ีประธานคณะกรรมการพาราลมิปกิ 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการทั้ง 5 สมาคม 
และ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ “Para-Press 2017” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 
เปน็ประเพณีระหวา่งสือ่มวลชนและนักกฬีาพาราไทย ทีอ่าคาร 
เฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซียู 
สปอรต์ คอมเพลก็ซ)์ เพือ่ร่วมใหก้ำาลงัใจนักกฬีาในการเตรียม 
ความพร้อมก่อนสู้ศึก “อาเซียนพาราเกมส์ 2017” ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เดือนกันยายนนี้

สิงห์ เอสเตท รับรางวัลเกียรติยศ 
DRIVE AWARD 2017 
@ กรุงเทพมหานคร l 3 กรกฎาคม 2560

นายฐิติ ทองเบญจมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัท สิงห์  
เอสเตท จำากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทรับรางวัล DRIVE AWARD 2017  
(ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ในสาขา Strategy จาก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชาติชาย 
พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ บมจ.สิงห์ เอสเตท ได้รับคัดเลือกให้เป็น  
1 ใน 5 บริษัทธุรกิจที่โดดเด่นในการดำาเนินงานด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อม
มธีรรมาภิบาลเปน็เลศิ ซึง่มสีว่นสำาคญัในการขับเคลือ่นสงัคมและธุรกจิ รวมทัง้
เปน็แรงบนัดาลใจใหก้บัองคก์รอืน่ๆ ช่วยกนัขับเคลือ่นประเทศร่วมกันในอนาคต 
พธีิมอบรางวลัน้ีจดัขึน้เปน็คร้ังแรก ณ หอประชุมใหญ ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Techsauce Global Summit 2017 
@ กรุงเทพมหานคร l 28-29 กรกฎาคม 2560

Vitaly M. Golomb 
Investments and Partnerships HP Tech Ventures กรุ๊ป CEO จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ Business Data 

Dr.John Millar | Chief Strategic Development Officer - 
Ananda Development

Brook Porter | Partner, KPCB & G2VP
Kaweewut Temphuwapat
Team Lead - Express Solutions (Expresso), PTT Group

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม After Party ในงาน “Techsauce 

Global Summit 2017” งานสัมมนาที่รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 

ทีใ่หญท่ีส่ดุในอาเซยีน มวิีทยากรช่ือดงัระดบัโลกมาร่วมงานถงึ 250 คน แบง่เปน็เวทหีลกั 

(Main Stage) และเวทีย่อย อาทิ Vertical Stage, Digital Transformation Stage, 

Tech Showcase Stage โดยมีศูนย์กลางได้แก่ Exhibition Hall ที่รวมบูธสตาร์ทอัพ

จากบริษัทชั้นนำาของอาเซียนไว้มากกว่า 100 บูธ ให้ผู้ร่วมงานได้ชมนวัตกรรมใหม่ๆ 

จากฝีมือคนรุ่นใหม่ในโครงการประกวดสตาร์ทอัพต่างๆ รวมถึงสัมผัสผลิตภัณฑ์แห่ง

อนาคตอย่าง Tesla Motors 

แต่ไฮไลท์สำาคัญคือ Main Stage ผู้ร่วมงานต่างเฝ้ารอวิทยากรด้วยใจจดจ่อ  

โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่เหล็กของเวที เช่น Brett King ผู้ทรงอิทธิพลด้าน Fintech  

ชื่อดังของโลก Mike Peng กรรมการผู้จัดการ Ideo Tokyo รวมถึง Tim Casio ผู้บริหาร

จาก Samsung Next ตลอดจนผู้มีบทบาทในแวดวงเทคโนโลยีของไทยอย่าง นายกรณ์ 

จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย นายจาชชัว แพส กรรมการผู้จัดการ 

AddVentures by SCG เป็นต้น

อีกหนึ่งไฮไลท์ได้แก่ After Party ซึ่งจัดขึ้นที่ Main Stage หลังจบการบรรยาย 

โดยมี DJ. Double B และ DJ. Top มาจัดจังหวะโดนๆ ให้ทั้งวิทยากร นักลงทุน และ

ผู้บริหารจากองค์กรสตาร์ทอัพ ได้ร่วมสนุกไปกับเสียงเพลงพร้อมอิ่มหนำาจากอาหาร

และเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ถือเป็นการปิดฉากงานลงอย่างสวยงาม ต้องบอกว่างานนี้

ประสบความสำาเร็จอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 6,000 คน 
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Brett King | Global Fintech InfluencerMike Peng | Managing Director - Ideo Tokyo
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ท่องเที่ยว / เขาหลัก จ.พังงา

Khao LaK
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ท่องเที่ยว / เขาหลัก จ.พังงา
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- เที่ยวเขาหลัก -
Khao LaK

...รู้กันมั้ย เมืองไทยก็เล่นเซิร์ฟได้?
“รู้สิ รู้มาหลายปีแล้ว เพราะตั้งแต่หาดกะตะยังไม่ดัง สมัยก่อนภูเก็ตเขาก็มีแข่งเซิร์ฟ”  

แนน อติภา อายุ 34 ปี อาชีพ Area Manager ร้าน H&M Thailand
“เคยไปภูเก็ตแล้วเห็นบางหาดมีคนมาเล่นเซิร์ฟ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปลองเล่นที่ภูเก็ต คิดว่าจะหาโอกาสไปเล่นอยู่” 

ออย ธิษณา อายุ 37 ปี อาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
“คร้ังแรกท่ีลงมาภูเก็ตตอนน้ันยังไม่มาท่ีเขาหลัก เม่ือ 8 ปีท่ีแล้วเห็นฝร่ังมาเล่นกันท่ีหาดกะตะและเร่ิมเล่นต้ังแต่น้ันมา”

ป๊อปปี้ สรานุ อายุ 35 ปี อาชีพ Diving Instructor และ Managing Director โรงแรมฟานารี เขาหลัก รีสอร์ท

เมืองไทยโต้คลื่นได้แล้วนะจ๊ะ ก่อนหน้านี้กีฬาโต้คลื่นอาจเป็นกีฬาที่เราคิดว่ามันไกล๊ไกลตัวคนไทย 
จนคิดว่าคงจะไม่ได้เล่นในเมืองไทยแน่ๆ หลังจากทนมอง new feeds อยู่ทู้กวั้นทุกวันแล้วเห็นสาวไทยกล้าแหกกฎ

หันมาใส่บิกินี่ถือกระดานโต้คลื่นและอัพลงโซเชียลมีเดียกันเฮฮา ฝรั่งก็แวะเวียนมาที่นี่ไม่น้อย 
check in Kao Lak check in Phuket หนุ่มหล่อกล้ามแน่นเน้นซิกแพคยืนหล่อถือกระดานเล็งคลื่นอยู่ริมทะเล 

หรือสาวๆ ยืนทรงตัวบนกระดานท่ามกลางฟองคลื่นสีขาวๆ กีฬานี้มันเร้าใจจริงๆ ยิ่งเช็ค
สภาพอากาศแล้วอาทิตย์นี้มีช่วงแดดเหมาะๆ 32 องศา แหม่ ดีจริงๆ กำาลังอยากได้ผิวสีแทนพอดี 

เซิร์ฟที่เมืองไทย ใครไปก็คูล
เรื่อง: moccona trio
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ท่องเที่ยว / เขาหลัก จ.พังงา

เราหาข้อมลูมาให้แล้ว เมืองไทยเล่นได้ 
หลายจุดเลยจ้า ท้ังหาดกะตะ หาดป่าตอง
หาดปะการัง หรือแม้แต่เกาะพยาม มีการ 
เรียนกันจริงจังแถมยังมีครูสอนลงประกบ 
ในทะเลคอยเซฟอันตรายให้ด้วย เอาละ  
เล่นเป็นได้ไม่น่ายากถ้าไม่ไปลองเล่นบ้าง 
เดี๋ยวจะเชย เผื่อจะได้ภาพ profile picture 
ใหม่ๆ กลับมาให้สมกับที่เป็นสาว GenY ที่
หันมาเล่นกีฬาสุดเร้าใจแถมยังมีไลฟ์สไตล์
แบบคูลๆ 

หาดปะการัง Memories Beach Bar 
จ.พังงา คือเซิร์ฟแคมป์กลางป่าสน แหล่ง
รวมตัวลับของเหล่านักเล่นเซิร์ฟ พวกเรา
หาที่ตั้งใน Google Map แล้วขับรถหาไป
เรื่อยๆ ทางเข้านี่ โอ้โห... มันจะใช่ทางที่มี
คนเขามาสังสรรค์กันได้จริงๆ เหรอ ดงสน 
แถมด้วยใบบอนขนาดใหญ่และสงูกว่าตวัของ
พวกเรา บางคนบอกว่าเข้ามาให้ระวังช้าง  
เราไม่เจอช้างนะ เจอแต่ควาย แล้วยังเจอ 

นกสวยเยอะด้วย บางช่วงเราก็หยุดรถ 
เก็บภาพต้นไม้สวยๆ บรรยากาศเขียวๆ 
บางช่วงก็หันหน้ามามองกันหลายทีว ่า 
ทางไปมันใช่ทางนี้จริงๆ เหรอ อดทนขับไป 
และสุดท้ายเราก็เจอ

ภาพทีเ่หน็กจ็ะทึง่ๆ งง ๆ  มนัคอืหมู่บ้าน 
เล็กๆ ในป่าสน มีบ้านคล้ายกระต๊อบที่คน 
มาอยู ่สร้างกันเองเป็นหลังๆ บ้างก็เห็น
คนมาเล่นเซิร์ฟก็เลยไปช่วยเขาสร้าง เอ..
ที่นี่เขาอยู่กันยังไง? เราจอดรถและเดินหา 
คนคุย ระหว่างนั้นก็กวาดสายตาไปเจอ
กระดานโต้คลื่นวางเต็มไปหมด เห็นผู้ชาย
ถอดเสื้อถือกระดานวิ่งเข้าวิ่งออกชายหาด 
และทีต่ืน่ตาตืน่ใจคอืลูกคลืน่ทีสู่ง สวย วิง่เข้า
มากระทบฝั่งเสียงดัง ถึงตอนนี้ โอ้โหว... วิ่ง
ไปเปลี่ยนเสื้อเลยจ้า ไม่เสียเวลาแล้ว ครูฝึก 
อยู่ไหน ฮัลโหล

ครูฝึกเล่าว่า บางวันที่นีี่ก็มีคลื่นขนาด
ใหญ่จนกลายเป็นอโุมงค์ ครทูีม่าสอนพวกเรา 

05

01

03 04

05

ท�ำควำมรู้จักกับ

อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น

1. เซร์ิฟบอร์ด (Surfboard) กระดาน

โต้คลื่นมีหลายประเภทและหลายขนาด 

(Short board) ฟันบอร์ด (Fun board) และ 

สดุท้ายคอื ลองบอร์ด (Long board) 

2. ลชี (Leash) เป็นสายรัง้ทีย่ดึระหว่าง
กระดานโต้คลืน่และขาของเรา ใช้สำาหรบั

ยึดเพื่อไม่ให้กระดานโต้คลื่นลอยหาย 

ไปตามกระแสนำา้ 
3. แว็กซ์ (Wax) นกัโต้คลืน่จะต้องทาและ
ใช้หวีเล็กๆ ปาดเพ่ือให้เป็นรอย จุดประสงค์ 

ของการใช้แวก็ซ์ทากระดานโต้คลืน่ กเ็พือ่

ไม่ให้กระดานลืน่นัน่เอง
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ครูฝึกของเราในวันนี้

คุณนุ่น ธีราภรณ์

เจ้าของเพจ Nicole.Aloha

ครูฝึกจะเลือกบอร์ดและสอนทฤษฎี 

บนบกก่อน 

เล่นเป็นแล้วก็ลุยเลย

นักเรียนฝึกเซิร์ฟชั่วโมงแรก

เหล่าลูกศิษย์ที่ฝึกเซิร์ฟร่วมกันถ่ายรูป

นักท่องเที่ยวริมหาด

01

02

03-04

05

06

07

08

06

0807

จะประเมินความสามารถของพวกเราจาก
ความแข็งแรงภายนอก แล้วก็พูดคุยกันก่อน
ครจูะสอนทฤษฎกีารเล่น การทรงตัว การเอา
ตัวรอด ความปลอดภัย สอนให้ใช้อุปกรณ์
ให้ได้และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
ให้เป็น เราฝึกกันบนบกก่อน จนครูมั่นใจว่า
ทรงตวัได้ดแีละเข้าใจหลกัการแล้วครกูจ็ะพา
ลงทะเล คลาสแรกครูจะอยู่กับเราในทะเล  
1 ชั่วโมงเต็มๆ พร้อมแล้วเราก็ติดลีชท่ีเท้า
แล้ววิ่งลิ่วลงทะเล พอพ้นจากทรายแล้วต้อง
เดนิสวนคล่ืนสงูๆ ออกไปเนีย่ อย่างกับเดนิไป 
ออกรบ มนัล้า คลืน่แรง แถมเรายงัต้องประคอง
กระดานเวลาเจอคลื่นจริงที่สูงท ่วมหัว 
เราน่ีใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะกล้าข้ึน
กระดานและดนัตวัเองให้ยนืทรงตวั  แต่กโ็ดน 
คล่ืนสอยตกตลอด คนว่ายนำ้าไม่แข็งเล่น
เซิร์ฟได้นะคะ ขอแค่เรามีสัญชาตญาณการ
อยูก่บับอร์ดให้ได้กพ็อ กระดานมนัลอยนำา้ได้ 
หลงัจากตกกระดานเป็นสบิๆ ครัง้ เราพบว่า 
เราตกเพราะเรากลัว ในที่สุดถ้าเรากำาจัด
ความกลวัไปได้ กล้ายนืขึน้ในจงัหวะทีถ่กูต้อง 
เรากจ็ะเซิร์ฟได้และมีความสุข รูสึ้กชนะตวัเอง

ค�ำถำม
1. ทำาไมถึงสนใจเล่นเซิร์ฟ 
2. ปกติไปเล่นที่ไหนบ้าง
3. รู้มั้ยเมืองไทยมีท่ีเล่นเซิร์ฟดีดี / รู้จาก
แหล่งไหนว่ามี
4. ความทรงจำา ความประทับใจเกีย่วกบัเซร์ิฟ

ค�ำตอบ
1. ชอบกฬีาทางนำา้ทกุประเภทเลยค่ะ เซร์ิฟนี ่
เพิ่งเล่นมาได้ไม่นานแต่หลงรักเลย เพราะ
เป็นการออกกำาลงักายทีท้่าทาย ฝึกทัง้ร่างกาย
และจติใจแถมได้ผวิแทนกลบับ้านด้วย 55
2. ส่วนใหญ่จะลงทะเลอันดามันค่ะ ภูเก็ตนี่
เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเลย 
3. อันนี้เราก็ดู content รีวิวจากเพื่อนๆ ที่
ไปเที่ยวมาค่ะ 
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4. คงเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนเซิร์ฟและเล่น
ด้วยตัวเองที่หาดกะตะกับครูจิมมี่ค่ะ พอได้
อยู่บนกระดานแล้วลู่ไปกับนำ้า มันเป็นฟีลลิ่ง
ที่ดีมากๆ เลย 
นุ่น ธีราภรณ์ รามโกมุท อายุ 26 ปี 
อาชพี พนกังานกฟผ. แต่ก�าลงัจะเป็นฟรีแลนซ์ 
บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและล่ามแปลภาษา 
เร็วๆ นี้ค่า :)

1. ชอบการอยู่ในนำ้าและชอบกีฬาทางนำ้า  
ท้ายที่สุดคือมันดูเท่ 
2. เล่นที่บาหลี
3. รู้ส ิรูม้าหลายปีแล้วเพราะตัง้แต่หาดกะตะ 
ยังไม่ดัง สมัยก่อนภูเก็ตเขาก็มีแข่งเซิร์ฟ 
4. เล่น Long board ครั้งแรกก็ยืนได้เลย 
ประทับใจ หลังจากนั้นก็พยายามหัดเล่น 
เพราะรู ้สึกว่ามันท้าทายเวลาเราเห็นคลื่น 
ลกูโตๆ ท่ีมาข้างหลงัเราแล้วเราต้อง paddling 
ให้ไวแล้วกระโดดลุกขึ้นยืน จังหวะนั้นคือ 
ถ้ายืนได้บนบอร์ดคือรอดแล้ว แต่ถ้าล้มคือ
แป้กเลย โดนหมุนกลมไปกับเกลียวคลื่น มัน
ทำาให้เราอยากเล่นซำ้าแล้วซำ้าอีก
แนน อติภา อายุ 34 ปี 
อาชีพ Area Manager ร้าน H&M Thailand

1. ชอบทะเล ชอบกฬีาทางนำา้ ชอบความตืน่เต้น 
ความเร็วที่ควบคุมด้วยตัวเอง
2. กำาลังจะไปเล่นที่บาหลีปลายเดือนนี้
3. เคยไปภูเก็ตแล้วเห็นบางหาดมีคนมาเล่น
เซิร์ฟ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปลองเล่นที่ภูเก็ต 
คิดว่าจะหาโอกาสไปเล่นอยู่
ออย ธิษณา อายุ  37 ปี 
อาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

1. การเล่นเซิร์ฟคือการออกกำาลังกายซึ่ง
เหนื่อยกว่าการเข้า gym มีทั้งการวิดพื้นที่
ต้องกระโดดมายืนบน board 
2. ปกติเล่นที่เขาหลัก มีอยู่ 3 หาดที่สามารถ

เล่นได้ มีหาดบางเนียง หาดนางทอง และ
แหลมปะการัง 
3. ครั้งแรกท่ีลงมาภูเก็ตตอนนั้นยังไม่มาท่ี 
เขาหลัก เมื่อ 8 ปีที่แล้วเห็นฝรั่งมาเล่นกันที่
หาดกะตะ และเริ่มเล่นตั้งแต่นั้นมา
4. เวลาท่ีเรายืนอยู่บน board แล้วมันรู้สึก
ท้าทายว่าเราจะทำาได้ม้ัย จะเล่นท่าได้เหมอืน
นักเซิร์ฟมืออาชีพมั้ย
ป๊อปปี้ สรานุ อายุ 35 ปี 
อาชีพ Diving Instructor และ Managing 
Director โรงแรมฟานารี เขาหลัก รีสอร์ท

CHECK THIS OUT: 

NEIGHBORHOOD ACTIVITIES

ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจเล่นเซิร์ฟ แต่รับรอง
ได้ว่ามาเขาหลักแล้วจะไม่แกร่วและเหงา
อย่างแน่นอน เพราะที่เขาหลักก็มีกิจกรรม
อืน่ๆ ไม่แพ้แหล่งท่องเท่ียวอืน่ๆ ในไทยไม่ว่า 
จะกิจกรรมเดี่ยว คู่ หรือหมู่

ELEPHANT FLY ZIPLINE 

กิจกรรมห้อยโหนสลิง

กิจกรรมห้อยโหนสลิงแบบที่หาไม่ได้
ง่ายๆ ในเมอืงไทยนอกจากไปทีเ่ชยีงใหม่หรอื

นักท่องเที่ยวหาดนางทอง

คุณแนน อติภา

คุณออย ธิษณา

คุณป๊อปปี้ สรานุ

บรรยากาศการเล่น Zipline 

ที่ ELEPHANT FLY ZIPLINE

บรรยากาศยามกลางคืน 

ที่สนาม Mini Golf

ช้างน้อยของ Eco Khaolak 

Adventure ที่ปล่อยให้อยู่ในป่า
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ภูเก็ตเท่านั้น สิ่งท่ีน่าสนใจในกิจกรรมนี้คือ 
การได้ปลดปล่อยตวัเองล่องลอยไปในอากาศ
โดยมีเพียงสายสลิงพาเราเคลื่อนจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง นอกจากจะได้เห็นวิวสวยๆ 
ของทะเลเขาหลักแล้ว ยังได้ทดสอบความ
กล้าด้วยการทิ้งตัวจากแนวดิ่งอีกด้วย 
ระยะเวลา: 40 นาที - 2 ชั่วโมง
กิจกรรม: โหนสลิงช้างบิน
ราคา: มีทั้งหมดสามแบบ
A มีทั้งหมด 24 ฐาน ราคา 2,460 บาท
B มีทั้งหมด 17 ฐาน ราคา 1,500 บาท
C มีทั้งหมด 8 ฐาน ราคา 800 บาท
ติดต่อได้ที่: Elephant Fly Zipline
โทร: 081-5429976

ELEPHANT 
BATHING AND RAFTING

กจิกรรมขีช้่างให้อาหารช้าง เด๋ียวนีดู้จะ 
ธรรมดาไปแล้วใช่ม้ัยคะ กส็มัยน้ีเขามีกจิกรรม 
อาบนำา้ช้างทีน่่าสนใจสดุๆ เคยอาบนำา้ให้ช้าง 
หรือยงั? ถ้ายงั เราขอให้มาลองได้ท่ีเขาหลกัค่ะ 
เราสมัผสัได้ว่าทีน่ีใ่ห้ความสำาคญัและคำานงึถงึ 
ช้างมากๆ เช่น เขาเน้นให้ช้างอยู่กันตาม
ธรรมชาติของมันให้มากที่สุด ไม่นำาช้างมา 
stand by ไว้รอนกัท่องเท่ียวมาให้อาหารหรอื

ใช้บริการ จะปล่อยให้ช้างอยู่ตามธรรมชาติ
ในป่า เมือ่ไหร่ทีม่กีารจองเข้ามาถงึจะนำาช้าง
ออกจากป่า ในหนึ่งวันจะมีแค่ 2 รอบเท่านั้น 
พอบ่ายสามโมงช้างก็กลับเข้าป่าหมดแล้วค่ะ 
ฉะนั้น สิ่งสำาคัญที่สุดถ้าอยากทำากิจกรรมคือ
ต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนนั่นเองค่ะ
ระยะเวลา: ครึ่งวัน / เต็มวัน
กิจกรรม: ให้อาหารช้าง อาบน�้าช้าง ล่องแพ
ดูเต่า เล่นน�า้ตก
ราคา: ครึ่งวันคนละ 1,800 บาท เต็มวัน 
2,900 บาท
ติดต่อได้ที่: Eco Khaolak Adventure
โทร: 076-485586, 086-4794312
Website: ecokhaolak.com

MINI GOLF 

เคยเหน็แต่ในหนงัฝรัง่เก๋ๆ ทีเ่ขาหลักก็มี 
นะเออ ตีกอล์ฟไม่เป็น แดดแรง ไม่อยากดำา 
อยากเล่นขำาๆ มาที่นี่ได้ค่ะ ตีตอนกลางคืน
ก็ได้ ใช้เวลาไม่นาน ราคาที่นี่เป็นราคาเหมา 
เล่นกี่หลุมก็ได้แล้วแต่ผู้เล่น ขอบอกต่อแบบ
ไม่เข้าข้าง และขออวยเลยว่าสนุกกว่าที่คิด
และตืน่เต้นในทกุๆ หลมุ นกึว่าจะง่ายๆ ขำาๆ 
แต่ท่ีน่ีไม่ใช่แค่ตีๆ ให้ลงหลุมนะคะ เพราะ
จะมีลูกเล่นให้เราลุ ้นและต่ืนเต้นกันอย่าง
สนกุสนาน เช่น หลมุปากจระเข้ ถ้าตเีข้าปาก
จระเข้ได้  Hole-in-one กส็บาย แต่การจะให้ 
เข้าปากนั้น มันไม่ง่ายเลยจริงๆ การตกแต่ง 
สถานท่ีของท่ีนีก่น่็าประทับใจไม่ใช่เล่น ทีมงาน 
ขอแนะนำาค่ะ!!
ระยะเวลา: ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป
กิจกรรม: พัตกอล์ฟ 
ราคา: 450 บาทต่อคน
ติดต่อได้ที่: Mini Golf Khaolak
โทร: 076-490692, 098-8859571
Website: www.khaolakminigolf.com
เวลาท�าการ: 10.00-21.00 น.
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หาดไม้ขาว

ชอบทะเล ชอบเคร่ืองบิน อยากมีรูปท้ังสองสิ่งนี้ในรูป
เดยีวกนั ทีภ่เูกต็ให้คุณได้ค่ะ หาดไม้ขาวเป็นชายหาดทีต่ดิกบั
รันเวย์ของสนามบินภูเก็ตเลย ทำาให้พวกเราได้มีช็อตเก๋ๆ ไป
อวดใน Social medias กัน หาดทรายที่นี่อาจจะไม่ขาวเนียน
ละเอียดเป็นคอฟฟี่เมต หรือทะเลนำ้าใสแจ๋วเหมือนหาดอ่ืนๆ
ของบ้านเรา แต่วิว วิว วิวและวิวนั้น ทำาให้เรามองข้ามเรื่องนี้
ไปได้สบาย ทีมงานขอแนะนำาเพื่อนๆ ให้ไปถ่ายช่วงเช้านะคะ 
จะได้ไม่ย้อนแสง และอาจจะต้องเผือ่เวลากนัหน่อย ถ้าจะให้ดดู ี
เก๋กูด้เลยนัน้ จะต้องเป็นชอ็ตเครือ่งบนิ Landing ค่ะ จะได้ถ่าย
กันใกล้ๆ ชัดๆ คูลๆ โดยสามารถเช็คเวลาเครื่องบินขึ้น-ลง 
ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Flightradar24 

 จากท่ีทีมงานไปสำารวจและตั้งกล้องกันนานสองนาน
เพื่อให้ได้ช็อตที่ชอบนั้น เราได้ยินเสียงประกาศจากสนามบิน
ภูเก็ตเป็นระยะ ถึงข้อห้ามการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง หรือ
กิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกับการบินของเคร่ืองบินภายในบริเวณ
ใกล้เคียง มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต หรือ
จำาคุกระหว่าง 5 - 20 ปี ปัจจุบันก็ควรจะต้องรวมถึงการเล่น
เลเซอร์และการเล่นโดรนเข้าไปด้วยแล้ว เวลากับเทคโนโลยี
เปล่ียนแปลงไปเรว็กว่าการร่างและกำาหนดกฎหมายใหม่จรงิๆ

การเดนิทาง: จากถนนใหญ่ ขบัรถเลยีบทางเข้าโรงแรม 
เซนทาราเวสท์แซนด์ มาเรือ่ยๆ หรอืหาใน Google Map ว่าจดุ
ถ่ายรปูหาดไม้ขาว ( 8.113600, 98.302421) กแ็สนจะง่ายดาย

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมปะการัง

หากขี้เกียจขับรถไปพังงาหรือแหลมพรหมเทพ เขาหลักเอง
ก็มีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินเหมือนกัน แต่จะเป็นคนละอารมณ์กัน
นะคะ บอกไว้ก่อน

แหลมปะการงั ชือ่นีบ่้งบอกความเป็นตวัเองได้ตรงและชดัเจน
มาก คอืเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล มชีายหาดทีม่ซีากปะการงัเขา
กวางและปะการังโขดเป็นจำานวนมาก คนมักจะมาดูพระอาทิตย์
ตกดิน หรือปิกนิกกัน เพราะรอบๆ ชายหาดมีต้นสนใหญ่รายล้อม 
ทำาให้ร่มรืน่และสบายตา คนในพืน้ท่ีเล่าให้ฟังว่าหลงัเกดิสนึามเิมือ่ 
ปี 2547 นัน้ แหลมปะการงัได้มซีากปะการงัทีม่ากบัคลืน่ยกัษ์กองอยู่ 
ที่นี่เพิ่มขึ้นจำานวนมาก ทำาให้ที่ตรงนี้ดูสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยซำ้า 
นอกจากซากปะการังแล้ว ยังมีปูเสฉวนที่มีกระดองสีสันต่างๆ
มากมายให้ดูเล่นเพลินตากันไปเลยค่ะ

เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปก็อยู่บ้าน :P
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อกีรา้นทีอ่ยากแนะนำาเวลามาเทีย่วเขาหลกั รา้นมนัโภชนา (Mon) 
ที่ชื่อภาษาอังกฤษพาให้สับสนว่าจะมอนจะมันหรือจะโมนหรืออะไรกันแน่  
ไม่เป็นไร ร้านนี้เขามีทีเด็ดอยู่ที่นำ้าพริกกุ้งเสียบ เพราะเขาใช้กะปิชั้นดี กินคู่กับ 
ผกัเคียง ผักท้องถ่ินนานาชนดิ หรอยเขา้กนัอยา่งแรงขอยนืยนั สะตอผดัพรกิแกง
กุ้งและใบเหลียงผัดไข่ รสชาติเด็ดแน่ไม่แพ้ร้านหลวงเทน กล้ารับรอง 

ใครอยากลองลิ้มชิมรสอาหารปักษ์ใต้แท้ๆ  
ในบรรยากาศสบายๆ ให้มาที่ร้านชื่อ หลวงเทน 
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดที่เล่นโต้คลื่น 

เมนูที่ร้านจัดว่าเป็นอาหารใต้แท้ ถ้าอยากกิน
อาหารใต้ทีอ่ร่อยท่ีสดุต้องไปพทัลงุ แต่ร้านนีพ้ีเ่จ้าของ
ก็เป็นคนพัทลุง เลยได้ลิ้มรสชาติแท้ไปโดยปริยาย 

เมนูยอดนิยมสายใต้ทั้งเก่าและใหม่ เริ่มด้วย 
กุ้งผัดพริกแกงสะตอ ใบเหลียงผัดไข่ นำ้าบูดูผักจิ้ม 
ปลากะพงทอดขมิ้น หอยลายผัดพริกเผาตัวเบ้อเริ่ม 
ต้มเจ้าช่อมาลี อิ่มหนำาสำาราญใจไปตามๆ กัน

ร้านน้ีเปิดให้บรกิารสองรอบ คอืตัง้แต่สิบเอด็โมง 
เช้าถึงบ่ายสอง แล้วมาต่ออีกทีตอนห้าโมงเย็นถึง 
สองทุ่ม หยุดทุกวันที่ 10 20 และ 30 ของเดือน

RESTAURANT
ร้ำนอำหำรแนะน�ำ
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“หากไม่ถนัดอะไร เราต้องหา 

คนอื่นมาช่วย ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่

ต้องหาพันธมิตร คนที่จะมาช่วยเราในสิ่ง

ที่เรามีวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการเปลี่ยน”
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ทุกวันน้ี ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า โลกหมุนเร็ว เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว และผู้คนก็ 

ปรับตัวเร็วขนาดไหน อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน โลกออนไลน์ กลายเป็นสิ่งที่ขาด 

ไม่ได้ในชีวิตประจ�าวันราวกับปัจจัยสี่ ถามว่าตื่นเช้ามาคุณท�าอะไรก่อน เราไม่เชื่อ

หรอกว่าหลังจากท่ีคุณหยุดเสียงแอปพลิเคชั่นนาฬิกาปลุกสุดหนวกหูไปแล้ว  

คุณจะไม่ลากนิ้วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนคู่ใจเพื่ออ่าน LINE และพบกับรูปดอกไม้ 

ใบหญ้าสีเขียวสดพร้อมข้อความ “สวัสดีวันพุธ” (สมมติ) ที่พ่อแม่ลุงป้าหรือ

แม้แต่เจ้านายส่งมาทักทายตั้งแต่ไก่โห่ คุณจับเทคโนโลยีและเข้าสู่โลกออนไลน์ก่อน 

แปรงฟันล้างหน้าซะอีก.. จริงมั้ย

เราอาจจะพูดค�านี้ช้าไปหน่อย แต่ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ยุคแห่งโลกออนไลน์  

อ้อ ไม่ได้หมายถึงการเปิดคอมพิวเตอร์แล้วคลิกเข้าเบราว์เซอร์นะ เราก�าลัง 

หมายถงึขอต้อนรับคณุเข้าสู่โลกออน “LINE” โลกทีค่นร่วมประเทศอกีเกอืบ 

40 ล้านคนใช้ LINE ผ่านสมาร์ทโฟนเหมอืนกบัคณุ และแน่นอนผูท้ีจ่ะต้อนรบั

คุณได้ดียิ่งกว่าใคร คงเป็นใครไม่ได้นอกจาก คุณ “บี๋ - อริยะ พนมยงค์” 

กรรมการผู้จัดการแห่ง LINE ประเทศไทย ผู้ที่จะท�าให้คุณรู้จัก LINE มากขึ้น 

กว่าท่ีคุณเคยรู้ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยในโลกยุค  

online ที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน

   by อริยะ พนมยงค์

TH E 
WORLD   OF

ON
เรียบเรียง: ศิกานต์
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ก่อนจะมาเป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัท LINE ประเทศไทย จ�ากัด คุณบี๋

เคยท�างานกับเว็บไซต์อันดับหนึ่งอย่าง 

Google และก่อนหน้านั้นก็คร�่าหวอด

อยู่ในแวดวงธุรกิจด้านโทรคมนาคมและ

โทรศัพท์มือถือมาร่วมสิบปี เขาอยู ่กับ

เทคโนโลยีการสื่อสารมาตลอด ได้เห็น

ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่ 

ยุค  Dumbphone  (โนเกียที่หล่น 10 ครั้ง 

ยังไม่พัง) มาจนถึงยุคสมาร์ทโฟนและ 

แอปพลิเคชั่นครองเมือง คงไม่ต้องบอก

แล้วว่าตอนนี้คนไทยใช้แอปไหนมากที่สุด 

แต่ก่อนทีจ่ะว่ากันถงึเร่ืองของ LINE ในเมือ่ 

เรามีโอกาสคุยกับผู้รู้ด้านดิจิตัลก็ต้องขอ

ถามเกี่ยวกับภาพกว้างของประเทศไทย

ในยุคออนไลน์กันซะหน่อย

จากธรุกจิโทรคมนาคม ท�าไมคณุถงึ

หันมาสนใจธุรกิจออนไลน์

“ในภาพรวมเป็นเพราะกระแสโลก

ครับ ตอนนี้อินเตอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือ

เริ่มจะเป็นสิ่งเดียวกันแล้ว ดูง่ายๆ ตอนนี้

ในประเทศไทย เรามีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่  

44 ล้านคน และคนเหล่านีใ้ช้เนต็ผ่านมอืถอื 

นะครับ ไม่ต้องพูดถึงอินเตอร์เน็ตบน

คอมพิวเตอร์อีกแล้ว จากนี้ไปอนาคตของ

อินเตอร์เน็ตก็คือสมาร์ทโฟน”

เรียกว่าหมดยุคของ Dumbphone 

แล้วหรือยัง

“ในประเทศไทย ถือว่าเราอยู่ในยุค

ของสมาร์ทโฟนครับ แม้เรื่องคอมพิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ตบ้านเราจะออกตัวช้ากว่า

ประเทศพัฒนาแล้ว แต่พอเราออกตัวได้

เท่านั้น เราไล่ทันเขาเลย เราข้ามยุคของ

อินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์และ wifi มา

อยู่ในยุคใช้เน็ตบนมือถือแบบก้าวกระโดด 

ถ้าไปดูอเมริกาที่ให้ก�าเนิด Apple ยังมีคน 

ใช้มอืถอื Dumbphone อยูเ่ลย เขายงัไม่ได้ 

อยูใ่นยคุสมาร์ทโฟนแบบบ้านเรา ผู้บรโิภค

ประเทศเรากระโดดข้ามไปหนึ่งสเต็ปเข้าสู่

ยุคของสมาร์ทโฟนเร็วมาก”

ปัจจัยอะไรที่ท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่

ยุคสมาร์ทโฟนเร็วขนาดนี้

“ผมมองว่ามีปัจจัยหลัก 2 ส่วน คือ 

1. เน็ตเวิร์คเราพร้อม จริงอยู่ว่าเราใช้เวลา

คุยเรื่อง 3G นานมาก แต่พอเปิด 3G ได้

เท่านั้น 4G ก็ตามมาติดๆ เพราะธุรกิจ

โทรคมนาคมบ้านเราขับเคลื่อนโดยเอกชน 

การแข่งขนักท็�าให้ผลักดันอะไรๆ ได้เรว็กว่า 

2. เราไม่ได้อยู่ในยุคของมือถือราคาแพง

อีกแล้ว เคร่ืองละ 2-3 หม่ืนท่ีขายอยู่นั้น 

ภายในสำานักงานของ บริษัท LINE ประเทศไทย จำากัด
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ส�าหรับคนมีก�าลังซื้อ ซึ่งก็คือคนกลุ่มเดิม 
เดี๋ยวนี้ราคาสมาร์ทโฟนลงมาถึงตลาด 
Mass ที่นอกจากจะถูกแล้วเครื่องก็ดีด้วย 
เราคงไม่มาถึงจุดท่ีมีคนใช้เน็ตผ่านมือถือ 
ถึง 44 ล้านคนแน่ๆ ถ้าราคาสมาร์ทโฟน 
ยังอยู ่ที่หลักหมื่น ส่วนปัจจัยเสริมคือ
พฤติกรรมของคนไทยครับ ถ้าคนไทยรับ
อะไรมาแล้วสิ่งนั้นจะไปเร็วมาก”

ตลาดออน ไลน์ ใ นปร ะ เ ทศ ไทย

เป็นอย่างไรเม่ือเทียบกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน

“บา้นเราได้เปรยีบตรงทีม่คีวามพรอ้ม 
เพราะบา้นเรามผีูใ้ชอิ้นเตอรเ์นต็ผา่นมอืถอื 
จ�านวนมาก ถือว่า 2 ใน 3 ของประชากร 
ทั้ งประเทศเลยนะครับ ประกอบกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยที่ต้องถือว่า
มีความทันสมัยและเปิดรับอยู่ระดับหนึ่ง 
แต่ส�าคัญที่สุดคือรสนิยม ไลฟ์สไตล์ และ
ก�าลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งเราค่อนข้างจะ 
ได้เปรียบเพ่ือนบ้าน ส่วนใหญ่ต่างชาติจะมอง 
ไปที่อินโดนีเซียที่มีประชากร 200 ล้านคน
แตจ่รงิๆ แลว้ตลาดที่พร้อม ณ ปจัจุบันคอื
ประเทศไทย”

ค�าตอบของคุณบ๋ีแสดงให้เห็นว่า 
เขาศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
และอินเตอร์เน็ตของคนไทยมาตลอด 
และเม่ือประเทศไทยอยู่ในยุคสมาร์ทโฟน 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแอปพลิเคชั่น คุณบ๋ี 
ที่คุมแอปพลิเคชั่น LINE ของประเทศไทย
ไปสู่อนาคต ก�าลังพยายามท�าให้ LINE 
ที่อยู ่บนสมาร์ทโฟนตอบโจทย์ผู ้บริโภค 
คนไทยมากที่สุด

สถิติชี้ว่าคนโหลดแอปพลิ เคชั่น 

น้อยลง คุณว่าแอปแบบไหนที่คน

ต้องการ

Age: 43 ปี

Languages:  Thai, English, French and German

Career
Present:  Managing Director, Line Thailand

2011 - 2015:  Country Head, Google Thailand

2008 - 2011:  Chief commercial officer, True 

Corporation

2003 - 2008:  Deputy Director for marketing, 

True Move

2001 - 2003:  Head of customer management 

development, Orange Thailand

2000 - 2001:  Senior pre-sales consultant 

at Genesys, France

1998 - 2000:  Support Manager for customer 

service, Orange Romania 

1998: Project Manager, Orange Romania

PROFILE
บี๋ - อริยะ พนมยงค์ 
Bi   -    Ariya      Banomyong
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“ทุกวันนี้มีแอปสโตร์อยู่ 2 สโตร์และ
ทั้งสองสโตร์นี้มีแอปพลิเคชั่นอยู่ประมาณ 
2.5 ล้านแอป ซึ่งเยอะมากเกินไป ไม่ว่าคน 
คดิอะไรกม็แีอปขึน้มารองรับหมด แต่ตอนนี้ 
โลกของแอปก�าลังจะเปลี่ยนไป จะเห็นว่า 
แอปพลเิคชัน่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนต้ังแต่ 
7-8 ปีที่แล้ว แรกๆ ทุกคนเห่อกันมากต้อง 
ดาวน์โหลดตลอด แต่ตอนนี้คนไม่ตื่นเต้น
กับแอปอีกต่อไป ลบด้วยซ�้าเพราะกินพื้นที่
เคร่ือง ความนยิมเริม่เปลีย่น คนเหลอืทิง้ไว้ 
4-5 แอปที่ใช้งานจริงๆ ในชีวิตประจ�าวัน” 

ดังนั้น คุณจึงพัฒนา LINE ให้เป็น

แอปพลิเคชั่นเพื่อชีวิตประจ�าวัน

“การพัฒนา LINE ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ 
เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของเรา LINE เริ่มต้น 
จากการเป็น chat แอปพลิเคชั่นให้คนส่ง
ข้อความคุยกัน เรามีสติ๊กเกอร์แทนความ
รูส้กึ แต่ถ้าย้อนไปดใูนประเทศไทย เราไม่ใช่ 
เจ้าแรกของการเป็น chat แอปพลิเคชั่น 
ก่อนท่ีคนไทยจะใช้ LINE เขาใช้อย่างอืน่กนั 
มาก่อน บริษัท LINE เกิดขึ้นมาแค่ 6 ป ี
และเข้ามาในประเทศไทยแค่ 3 ปี ฉะนั้น
สิ่งที่เรามองคือ เราอยู่ในวงการเทคโนโลยี 
เราอยู่นิ่งไม่ได้ การแข่งขันเยอะมากและ
การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเร็วมาก วันหนึ่ง 

“เราต้องคิดว่าหลังจากนี้เราจะทำาอะไรต่อ ตอนนี้เรามีลูกค้า 

40 ลา้นคน แตอ่ยา่คดิวา่มลีกูคา้ 40 ลา้นคน เราสบายใจแลว้ 

ถ้าเราเริ่มสบายใจเมื่อไหร่ นั่นคือจังหวะที่เราพลาด ดังนั้น

อนาคตของเรา เราต้องเป็นคนกำาหนดว่าจะทำาอะไร นั่นคือ

เหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนตัวเอง”
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พฤตกิรรมคนไทยอาจเปลีย่นไป ไม่ใช้ LINE 
อีกแล้ว เราจึงต้องคอยคิดว่าจังหวะนั้น 
มันอาจเกิดข้ึนเม่ือไหร่ก็ได้ ดังนั้นเราต้อง
คิดว่าหลังจากนี้เราจะท�าอะไรต่อ ตอนนี้ 
เรามีลกูค้า 40 ล้านคน แต่อย่าคดิว่ามลีกูค้า 
40 ล้านคน เราสบายใจแล้ว ถ้าเราเริ่ม
สบายใจเมื่อไหร่ นั่นคือจังหวะที่เราพลาด 
ดังนั้นอนาคตของเรา เราต้องเป็นคน
ก�าหนดว่าจะท�าอะไร นั่นคือเหตุผลที่เรา
ต้องเปลี่ยนตัวเอง”

จดุทีท่�าให ้LINE เตบิโตในประเทศไทย

อย่างมาก

“ผมมองว่าเริ่มจากสติ๊กเกอร์ เห็นได้ 
เลยว่ามันถูกจริตคนไทย มันเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมของผู้บริโภคครับ จริงๆ แล้ว
การพิมพ์เราก็พิมพ์กันได้ แต่การส่งอะไร
ที่เป็นตัวแทนความรู้สึกมันคือความน่ารัก
ที่อยู่ในการคุยกันระหว่างคนไทย ซึ่งตรงนี้ 
คนไทยแตกต่าง และเป็นข้อดเีมือ่เทยีบกบั
ต่างชาต ิสติก๊เกอร์คือสือ่ชนดิหนึง่ และสือ่
ทีเ่ป็นความบนัเทงิแบบไทยๆ จะตอบโจทย์
คนไทยอย่างมาก”

ตอนน้ี LINE ท�าอะไรๆ ได้มากกว่า

การเป็นแค่ chat แอปพลิเคชั่น 

“เราก�าลังท�าให้ LINE เปลี่ยนมาเป็น 
chat platform คือเหมือนเราก�าลังสร้าง
ระบบนิเวศของ LINE ขึ้น จากเดิมเรามีแค่ 
chat กับสติ๊กเกอร์ ตอนนี้เรามี LINE TV 
และบริการอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะอยากซื้อของ 
สั่งอาหาร ส่งเมสเซนเจอร์ เล่นเกม คือให้ 
ทุกอย่างอยู่ใน LINE หมด นั่นเป็นสิ่งที่เรา 
ตั้งใจ เราท�าส่ิงเหล่านี้ขึ้นเพราะเรามี
ข้อมูลที่สนับสนุนแนวทางของเรา น่ันคือ 
ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ LINE และผลวิจัย 
ของเนลสันที่ระบุว่าคนไทยใช้เวลากับ 
มือถือเกือบ 4 ชั่วโมงต่อวัน และใช้เวลา
กับ LINE เฉลี่ยวันละ 70 นาที ซึ่งเยอะมาก 

นะครบั เราคอืบรกิารท่ีคนใชเ้ยอะทีสุ่ด ทัง้
ในแง่จ�านวนและเวลา ทีนี้ในเมื่อลูกค้าเขา
อยูก่บัเราแลว้ ท�าไมเราต้องใหเ้ขาออกจาก
เราไปใช้บริการอื่น เป็นไปได้มั้ยที่ลูกค้า 
จะใช้บริการอื่นๆ จาก LINE ถ้าเขาจะดู TV 
เรียกแท็กซี่ ส่งของ หรือสั่งอาหาร ก็ท�า 
สิ่งเหล่านั้นผ่าน LINE ได้หมด นั่นท�าให้เรา 
พฒันาหลายๆ บรกิารขึน้มา และในอนาคต 
ก็จะมีมากขึ้นอีก”

อยากรู้จุดเร่ิมต้นของ LINE MAN 

ที่ให้บริการดีลิเวอรี่

“LINE MAN เกิดที่ประเทศไทย และ
เราเป็นประเทศเดียวที่มี LINE MAN ครับ 
ท่ีมาท่ีไปก็คือ ในเม่ือเราต้องการให้ LINE 
เป็นศนูย์รวมบรกิาร กไ็ปดูว่าอะไรท่ีคนไทย 
ใช้กันในชีวิตประจ�าวันจริงๆ เราก็เห็นว่า 
เมสเซนเจอร์มอียูทุ่กท่ี ทุกส�านกังาน ทุกตึก 
เราเห็นว่าอาหารคือเรื่องใหญ่ของคนไทย 
ท�าให้เราเริ่มคิดบริการดีลิเวอรี่ ผมบอกว่า 
เริม่ เพราะตอนน้ีเราก�าลงัเปลีย่น LINE MAN 
ให้เป็น platform เดิมมนัเป็นหนึง่ในบรกิาร
ใหม่ๆ ท่ีเราพฒันาขึน้ พอเห็นว่าไปได้สวย 
เราก็แยกเป็นโปรเจคท์ทีม วันนี้ LINE MAN 
เกิดมาได้ 1 ปี และกระแสดีมาก เราจึง
ผลักดันให้กลายเป็นเซอร์วิสเต็มตัวที่มี 
ทีมงานเป็นของตัวเอง”

บริการของ LINE MAN ที่คนใช้

มากที่สุด

“ตอนน้ีอาหารเติบโตที่สุด เพราะ
อาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนจับต้องได้ แต่เรา
ไม่ใช่เจ้าแรกทีท่�าด้านฟูด้ดลีเิวอรี ่เจ้าทีเ่ขา
ท�ามาก่อนมมีากมาย ซึ่งจะเป็นร้านใหญ่ๆ 
ที่มีรูปแบบธุรกิจเอื้อส�าหรับท�าบริการส่ง
อาหาร เราแตกต่างจากเขาตรงท่ี เมือ่มาดู 
พฤติกรรมคนไทยแล้ว เราเห็นว่าร้านที่ 
คนไทยชอบจริงๆ เป็นร้านเจ้าเล็กๆ อย่าง
ร้านส้มต�า เรากเ็ลยพุง่ความสนใจไปทีร้่าน
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พวกน้ัน แม้ว่ารูปแบบธุรกิจของเขาจะไม่
เอื้อส�าหรับดีลิเวอรี่ แต่เราเน้นว่าเราจะท�า
บรกิารให้ดก่ีอน ซึง่ผูท้ีไ่ด้ประโยชน์จะไม่ใช่
แค่ผู้บริโภค ยังรวมถึงผู้ประกอบการร้าน
เล็กๆ เหล่านี้ด้วย ทุกวันนี้เรามีร้านอาหาร 
ในมือ 30,000 ร้านครับ”

คณุใชว้ธีิอะไรท�าให ้LINE MAN เขา้ถงึ 

ร้านอาหารท้องถิ่นจ�านวนมาก

“เราจับมือกับพันธมิตร เราต้อง
ยอมรับในสิ่งที่เราไม่เก่ง ถ้าผมใช้รูปแบบ
การท�าธุรกิจเดิมๆ คือมานั่งสมัครกันทีละ
ร้านอาหาร วนันีผ้มคงมแีค่หลักร้อย แต่สิง่ที ่
เราเห็นคือ wongnai มีร้านอาหารกว่า 
2 แสนร้านทั่วประเทศ แล้วผมจะท�าเองไป 
ท�าไม ผมก็จับมือกับเขา น�าระบบของเรา 
เข ้ าไปในฐานข ้อมูลร ้ านอาหารของ  
wongnai แล้วเราก็สามารถขยายธุรกิจ
ของเราได้แบบก้าวกระโดด ขณะที่เร่ือง
การรับส่งอาหารหรือสิ่งของ เราก็ไปจับมือ
กับ LALAMOVE หนึ่งในบริษัทให้บริการ
ขนส่งที่มีจ�านวนเมสเซนเจอร์เยอะที่สุด 
พอเราจับมือกับเขา เราก็มีคนส่งเป็นพัน
เป็นหมื่น” 

พัฒนาการของ LINE ท่ีคุณก�าลัง

จะไปต่อ

“เราจะพัฒนา LINE MAN ต่อเนื่อง
ไปครับ ล่าสุดเรามีส่งพัสดุ อนาคตเราจะ
เพิ่มประเภทสินค้าที่อยู่ภายใต้ LINE MAN 
ท�าตรงนี้ให้เติบโต ส่วน LINE โดยภาพรวม
เรากจ็ะเพิม่บรกิารใหม่ๆ อย่างในเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา เราพัฒนาบริการที่เรียกว่า LINE 
TODAY เป็นบรกิารด้านข่าวสาร เราม ีLINE 
FINANCE ด้านการบริหารการเงิน และเรา
ยังมีพันธมิตรที่จะจับมือร่วมกันอีกหลาย
โปรเจคท์ จะเหน็ว่าเราไม่อยูน่ิง่ เราพฒันา
บริการใหม่ค่อนข้างเยอะ อยากให้ติดตาม
กันต่อไปครับ”

จากความนิยมในการใช้ LINE ยิ่ง
ตอกย�า้ว่าปัจจบุนั ประเทศไทยอยูใ่นยคุการ
ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายขนาดไหน 
และเมื่อความเป็น online เกี่ยวข้องกับ
ตัวเราขนาดนี้ เราจะโฟกัสแค่การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตแบบอินดิวิดยัวล์ก็เห็นจะไม่
ครอบคลุม เพราะอีกเรื่องหน่ึงท่ีมองข้าม
ไม่ได้เลยก็คือการใช้ online เพื่อธุรกิจ 

LINE MAN บริการส่งอาหารและพัสดุ
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หรือที่เรียกกันว่า e-commerce และ 
เพราะคุณบ๋ีมองภาพธุรกิจออนไลน์ใน
ประเทศไทยอยู่เสมอจึงได้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับเรามากมาย

ซื้อของออนไลน์แบบไทยๆ 

เม่ือเราจะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์  

บางคนอาจนึกถึงเว็บไซต์ขายของที่ก�าลัง 
มาแรงอย่าง LAZADA เว็บไซต์ระดับโลก
อย่าง eBay หรือเว็บขายของโดยคนไทย 
อย่าง Tarad.com ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทั่วไป 
แต่ขณะเดียวกันคนไทยอีกจ�านวนมาก  
เมื่อเห็นร้านค้าออนไลน์บนเฟสบุ ๊คหรือ 
อินสตาแกรม ก็ไม่ลังเลที่จะแอด LINE ของ
พ่อค้าแม่ค้าที่เห็นบนสเตตัส และต่อรอง
ราคาผ่านการพดูคยุบน LINE ทันท ีทกุวันนี้ 
ธรุกจิออนไลน์จงึแบ่งได้ 2 แบบ แบบทีห่น่ึง
คุณบี๋เรียกว่า Traditional e-commerce 
(ธุรกิจออนไลน์ฉบับดั้งเดิม)

“ผมก�าลงัหมายถึงเวบ็ขายของทีต้่อง
เข้าไปล็อกอิน อาจจะฟังดูแปลกนะครับ 
แต่ท�าไมผมถงึเรยีกว่า traditional (ด้ังเดมิ) 
เพราะมันเป ็นรูปแบบที่ เ ว็บขายของ 
ต้นต�ารบัอย่าง Amazon และ eBay เขาท�า
มา 10 กว่าปีแล้ว รูปแบบนี้เปรียบไปแล้วก็ 
เหมือนห้างสรรพสินค้า เพียงแต่เป็นห้างที่
ยกมาอยู่ในโลกออนไลน์ มีระบบระเบียบ 
มีแผนกแยกหมวดหมู่สินค้าชัดเจนและ
เป็นสัดส่วน”

แบบที่สองก็คือที่ เรียกว่า Social  
Commerce เป็นการเปิดร้านกันผ่านโลก
โซเชียลอย่างเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม แล้วให้
ลกูค้าแอด LINE จากนัน้ท�าการจ่ายเงนิโดย
โอนผ่านตู้ ATM หรือใช้ Mobile Banking 
รูปแบบนี้คุณบี๋บอกว่า เป็นอะไรที่คนไทย
นิยมอย่างมาก

“คนต่างชาตทิีม่าเมอืงไทย เขาเหน็การ 
ซื้อของออนไลน์แบบ Social Commerce 
ของคนไทย เขาค่อนข้างงงว่ามันเวิร์คได้
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ยังไง เพราะมันเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่า 
fragmentation ก็คือแยกส่วนกัน ไม่มี
ระบบอะไรที่ต่อเน่ืองกันเลย เขาบอกว่า
ถ้าเป็นบ้านเขา นอกจากของจะไม่ได้แล้ว
เงินยังหายด้วย”

ทีจ่รงิ Social Commerce แบบไทยๆ 
ก็ยังมีปัญหาเรื่องการหลอกลวงเช่นกัน 
แต่ในภาพรวมแล้วก็ถือว่าด�าเนินไปได้ดี  
จ่ายจรงิได้ของจรงิซะเป็นส่วนใหญ่ ถามว่า
ท�าไมรูปแบบนีถ้งึนยิมในเมืองไทย ค�าตอบ
ง่ายๆ ก็เพราะคนไทยชอบแบบนี้นั่นเอง

กล้าซื้อแต่ไม่กล้ารูดบัตร

สมัยนี้คนไทยซื้อของผ่านร้านค้า
ออนไลน์จนเป็นเร่ืองปกติ แต่ปัญหาที่เรา
มักได้ยินบ่อยๆ คือ คนไทยไม่กล้าจ่ายเงนิ 
ผ่านออนไลน์ จึงไปจ่ายด้วยวิธีโอนผ่านตู้ 
ATM ซึ่งคุณบ๋ีบอกว่า ปัญหาของคนไทย
ไม่ใช่ความไม่กล้าจ่ายเงนิออนไลน์ แต่เป็น 
ความไม่ชอบใช้บัตรเครดิต เป็นเหตุผล
หนึ่งท่ีท�าให้คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์
แบบ Social Commerce เพราะไม่ต้อง
ล็อกอินเข้าระบบของเว็บไซต์และจิตตก
เมื่อเว็บไซต์ถามหาเลขบัตรเครดิต

“ภาพรวมของคนในประเทศเราคือ
คนไทยไม่ชอบใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลว่ากลัวข้อมูลรั่วไหล กลัวถูกชาร์จ 

เรามักจะใช้คำาว่า เล่น เราเล่นเน็ต เล่น LINE เล่นเฟส เล่นหุ้น 

ผมยกตัวอย่างค�านี้เพราะผมมองว่า เรายังไม่ได้ใช้

เครือ่งมอืเหลา่นี้ในการพฒันาธรุกจิและพฒันาสงัคม

จริงๆ ทุกวันนี้เป็นไปเพื่อความบันเทิงมากกว่า 
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หรอือะไรกต็าม แต่ถ้าพดูกนัจรงิๆ การโอน
เงินให้คนอื่นมีความเสี่ยงกว่าเยอะ เพราะ
เราไม่รูจ้กัคนขาย ไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัเขาเลย 
เขาอาจจะวิง่หนไีปพร้อมเงนิของเราเลยกไ็ด้ 
แต่เราก็ตกลงใจจะซื้อเพราะได้คุยกับเขา
ผ่าน LINE ได้ต่อรองราคาที่เราพอใจ”

ย้ายจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์

ขณะน้ีโลกเรามีแบบออฟไลน์กับ
ออนไลน์ คนมักจะคิดว่าการมาของยุค
ออนไลน์จะท�าให้บางอย่างในโลกออฟไลน์ 
หายไป เช่น หนังสือ แต่ความจริง หนังสือ 
ไม่ได้หายไปไหน แค่เปลี่ยนรูปแบบจาก 
ออฟไลน์มาเป็นออนไลน์กลายเป็น e-book

“เม่ือครู่ผมบอกว่า e-commerce 
แบบดัง้เดมิกเ็หมอืนห้างสรรพสนิค้า เมือ่ผม 
เปรียบกับโลกออฟไลน์ ถ้าอย่างนั้น Social 
Commerce ในโลกออฟไลน์คืออะไร ก็
คือร้านค้าริมถนน เช่น จตุจักร สยาม 
หรือ Community Mall ที่คนขายเจ้าเล็ก
เจ้าน้อยมารวมตัวกัน ต่อราคากันได้ ไม่มี

ระบบตายตวั จะเหน็ว่าพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ 
ในโลกออฟไลน์จรงิๆ กย็งัอยู ่เพียงแค่ย้าย 
มาอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้น อยู่ที่การ 
ปรับตัวของธุรกิจด้วยว่าจะเห็นออนไลน์
เป็นช่องทางที่สร้างรายได้หรือไม่”

ออนไลนเ์ปน็ไดม้ากกวา่ความบนัเทงิ 

ทุกวันนี้คุณใช้มือถือคุย LINE เล่น
เฟสบุ๊ค โพสต์อินสตาแกรม อ่านทวิตเตอร์ 
90% เป็นไปเพ่ือความบันเทิง จริงม้ัย กไ็ม่ใช่ 
เรื่องผิด แต่ไหนๆ เราก็อยู่ในยุคออนไลน์
ท้ังที ลองมาคดิกนัดูว่า เราจะใช้เทคโนโลยี
ท่ีเติบโตเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กว่าเดิม 
ได้อย่างไร ส�าหรับคุณบี๋แล้ว เขาสนับสนุน
ให้ใช้ออนไลน์ไปกับการพัฒนาด้านธุรกิจ
และสังคม

“อย่างหนึ่งท่ีผมอยากบอกก็คือ วันนี้ 
เราอยู่ในยุคของดิจิตัล เทคโนโลยี และ
อินเตอร์เน็ต ลองสังเกตดู เรามักจะใช้ค�า
ว่า เล่น เราเล่นเน็ต เล่น LINE เล่นเฟส 
เล่นหุ้น ผมยกตัวอย่างค�านี้ เพราะผม
มองว่า เรายังไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ 
ในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาสังคมจริงๆ 
ทุกวันนี้เป็นไปเพ่ือความบันเทิงมากกว่า  
แต่ถ้าเรามองความเป็นออนไลน์ให้ทะลุ 
เราจะเริ่มเข้าใจค�าว่าประเทศไทย 4.0 
เพราะอนาคตประเทศไทย เราต้องใช้
อินเตอร ์ เน็ตเป ็นเครื่องมือที่จะไปบุก 
ตลาดโลก ไม่ใช่แค่ท�าธุรกิจของเราให้
พัฒนาในประเทศ

คนที่ขายของผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ 
The Social Seller คือคนทีเ่ริม่เข้าใจแล้วว่า 
ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตเป็นจะสร้างธุรกิจได้ 
ผมไม่ได้บอกว่าท�าแล้วทุกคนจะประสบ
ความส�าเร็จ แต่คนที่ลงมือท�าจนส�าเร็จก็
มีตัวอย่างให้เห็น นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้
ทุกคนเข้าใจ ในเมื่อออนไลน์คือส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ�าวันของเรา ทั้งในเชิงของ 

Line Village Store สาขาแรกในไทยที่ Siam Square One
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ผู้บรโิภคและในเชงิธรุกจิ เรากต้็องรู้จกัคว้า
โอกาส ไม่อย่างนัน้เราจะเสยีเปรยีบตรงนี”้

อีกหนึ่ งประเด็นท่ีคุณบ๋ีพูดถึงได ้
อย่างน่าสนใจก็คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรม เขากล่าวว่าเกษตรกร
คือหลักส�าคัญของประเทศ ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เกษตรกรจะใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการพัฒนาดินให้ใช้เพาะปลูกได ้
ตลอดปี และรู้ว่าควรจะปลูกอะไรช่วงไหน
หากเราท�าได้บ้าง เกษตรกรบ้านเราก็จะ
ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ส่วน
ไอเดียด้านสังคมที่สร้างสรรค์อย่างยิ่งคือ
เร่ืองการศึกษา

“การศึกษาเป็นประเด็นท่ีผมสนใจ 
แต่ยังนึกไม ่ออกว ่าจะท�ายังไง วันนี้
อินเตอร์เน็ตเข้าถึงจ�านวนคนประเทศเรา 
44 ล้านคน แสดงว่าช่องทางมีอยู่แล้ว เรา
สามารถสร้างองค์ความรูใ้ห้เข้าถงึทกุคนได้
ไม่ว่าจะเด็ก นักศึกษา หรือผู้ใหญ่ แต่ทีนี้ 
ใครล่ะที่จะมาเป็นคนสร้างและใช้ช่องทาง 
ที่มีให้เป็นประโยชน์ นอกจากรัฐต้อง
สนับสนุน ก็ต้องมีองค์กร มีธุรกิจที่ช่วยกัน
ผลักดันให้มันเกิดขึ้น”

ออนไลน์ สิง่ท่ีธรุกิจตอ้งกา้วตาม

ให้ทัน

ทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าองค์กรธุรกิจ
ไม่ว่าจะเลก็หรอืใหญ่ล้วนหลกีเล่ียงอิทธพิล
ของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตไปไม่ได้  
นั่นเป็นเหตุผลที่ท�าให้เรามักจะได้ยินค�าว่า 
“นวัตกรรม” อยู่บ่อยๆ เพราะแต่ละธุรกิจ 
ต่างพยายามปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัย 
แต่ก็มีปัญหา 3 ข้อที่หลายๆ องค์กรต้อง
เผชิญ ข้อแรก ความคิดที่แตกต่างระหว่าง
คน 2 เจเนอเรชั่นในองค์กร ซึ่งบางครั้ง 
มคีวามไม่เข้าใจกนัในเร่ืองของการปรับตวั

“ถ้าต่างคนต่างไม่เข้าใจว่า ท�าไม
ถึงต้องปรับ ท�าไมต้องให้ธุรกิจในอนาคต

ผ่านโลกออนไลน์ ผมมองว่า สมัยนี้ 
เทคโนโลยี เป ็นสิ่ ง ท่ี ทุกคนต้องเข ้าใจ 
ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นวศิวกร แต่ต้อง
เข้าใจ ผมหมายความว่าลูกค้าอยู่ท่ีไหน 
คุณต้องอยู ่ท่ีนั่น” (วันน้ีผู ้บริโภคอยู ่กับ 
มือถือและอินเตอร์เน็ต) ข้อสอง หลาย
องค์กรยังตีโจทย์ไม่แตกเรื่องนวัตกรรม 
อะไรคือนวัตกรรม จะท�าอย่างไรให้ได้
นวัตกรรม 

“ผมบอกได้เลยว ่า สิ่งที่องค์กร 
ส่วนใหญ่ท�าคอื น�าทมีเดมิ คนเดมิ มาเปล่ียน 
แผนก และเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกนวัตกรรม 
(Innovation Department) แต่ท้ายที่สุด
แล้วนวัตกรรมไม่เกิด แม้จะบอกว่า think 
out of the box ผมไม่ได้ว่านะครบั เพยีงแต่ 
อยากจะบอกว่า หากไม่ถนัดอะไรเราก็
ต้องหาคนอื่นมาช่วย ท�าไมผมต้องไป
จับมือกับ wongnai และ LALAMOVE 
เพราะผมไม่เก่งในเรื่องที่เขาเก่ง แต่ผม
อยากเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่
ต้องหาพนัธมติร คนทีจ่ะมาช่วยเราในสิง่ที ่
เรามีวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการเปลี่ยน เราจะ
เปลี่ยนอะไร แล้วใครจะช่วยเราได้ นั่นคือ
คนที่เราต้องหา”

ข้อสาม พฤติกรรมของผู ้บริโภค
เปล่ียนไป พวกเขาอยู่ในโลกใหม่ ตรงนี้ 
คุณบี๋อธิบายว่า เมื่อก่อน ถ้าจะปล่อย
ผลิตภัณฑ์อะไร ก็ต้องรอให้มีความพร้อม
ก่อน 100% ไม่อย่างนัน้ไม่ปล่อย แต่เด๋ียวนี้ 
ถ้ามัวแต่รอก็จะกลายเป็นช้า และบาง
ผลิตภัณฑ์จะรู ้ว ่าประสบความส�าเร็จ 
หรือไม่ ต้องลงมือท�าไปก่อน 

“ผมยกตัวอย่างแอปพลิเคชั่นของ 
สมาร์ทโฟน วนัหนึง่ๆ จะขึน้ให้อพัเดตตลอด 
การอัพเดตหมายถึงเขาก�าลังพัฒนา
บริการของเขา จากท่ีมีลูกค้าบ่นแล้วเขา 
รับฟัง เขาปรบั และปรบัอย่างต่อเนือ่ง ไม่ได้ 
คอย 3 เดือนหรือ 6 เดือนแล้วค่อยปรับ
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อย่างเราเองไม่รู้หรอกว่า LINE MAN จะได ้
ผลตอบรับดี จนกระทั่งเราปล่อยบริการ
ออกไป จากนั้นก็รับฟัง ปรับเปลี่ยน และ
แก้ไขไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันมาถูกทางใน
ที่สุด ผมแค่อยากบอกว่าความเร็วเป็น
เรื่องส�าคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรับฟัง
ผู้บริโภคด้วย”

สรุปง่ายๆ ว่า ส�าหรับธุรกิจยุคนี้คือ 
ยอมปรับตัว ยอมรับจุดอ่อน ยอมเสี่ยง
ลงมอื ยอมรบัฟังและปรบัปรงุแก้ไข แล้วจะ 
ไปสู่โอกาสแห่งความส�าเร็จ

รับฟังข้อมูลความรู้กันมามากมาย 
ทั้งเรื่องของ LINE และเรื่องของ online กัน
ไปแล้ว สดุท้ายนีเ้รากข็อให้คณุบีฝ๋ากอะไร
ถึงคุณผู้อ่านทุกท่านซะหน่อย ซึ่งคุณบี๋ก ็
ขอฝากเพียงสั้นๆ ว่า 

“ไม่ว่าคุณจะใช้ LINE หรือไม่ใช้  
LINE ก็ไม่เป็นไร แต่ผมอยากให้เข้าใจว่า 
วันนี้และอนาคตคือโลกแห่งออนไลน์  
คุณหลีกเลี่ยงออนไลน์ไม ่ได ้ แต่คุณ
สามารถใช้ออนไลน์เพ่ือต่อยอดชีวิตของ
คุณได้.. ขอบคุณครับ”

สิงห์ แมกกาซีน ก็ต้องขอขอบคุณ 
คุณบี๋มากจริงๆ ̂ ^ 

ที่มาภาพ: 

http://www.whatphone.net/news/line-pop-up-store/

http://thumbsup.in.th/2016/12/line-finance/

http://www.aripfan.com/line-man-messenger/

http://rintoretas.blogspot.com/2016/11/cara-mengaitkan-

blog-dan-web-di-mitra.html

http://www.justtravelous.com/en/2012/11/bangkok-hate-

and-love-one-city-two-markets-two-faces/

https://www.elektrojournal.at/elektrojournal/vorbild-tanks-

telle-wie-das-internet-die-preise-bewegung-bringt-129317

http://wtop.com/consumer-news/2017/04/beware-the-toll-

of-shopping-under-the-influence/

http://www.flashfly.net/wp/?p=109115

https://thaitechnewsfeed.com/tag/lalamove/

https://www.matichon.co.th/tag/%E0%B8%AA%E0%B9%88%

E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%

E0%B8%B8

http://www.jeban.com/viewtopic.php?t=234459

https://www.houstoniamag.com/articles/2017/4/25/shop-

til-you-literally-drop-at-bangkok-chatuchak-market

https://play.google.com/store/apps/dev?id=491926558302

6901892&hl=pt_BR

https://itunes.apple.com/th/app/line-tv/id929971154?mt=8
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

+

สมมติว่าคุณ... “

 “

“อยากว่ายนํ้าให้เป็น จะได้ไปว่ายนํ้า

ที่สปอร์ตคลับกับเพื่อนๆ”

“อยากกลับไปลงเรียนภาษาอังกฤษ 
และเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่ะ”

ถิรภัทร ละอองแก้ว
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด

ชวาลิน ประดิษฐาราม
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“จะไม่มีแฟนเป็นผู้ชาย 
จะใช้เวลาคบผู้หญิงไปเลยค่ะ”

ธีรกานต์ ศรีสัตยากุล
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“โบกรถเที่ยว ถ่ายภาพรอบโลก
เติมสิ่งท้าทายให้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไร”

“จะหาโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

หรือไป work & travel เยอะๆ  
เพราะพอมาทำางานแล้วไม่สามารถจะหยุดไปเที่ยว

ไหนนานๆ ได้แบบตอนเด็กๆ อะ”

พงษ์พล เป็งเรือน (สมเสร็จ)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

มนตรา ไพรสัณฑ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด

“อยากทําธุรกิจค่ะ 

เพราะอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้าน” 

ศศิวรรณ มีประหยัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“จะไม่กินของอ้วน

และไม่ยอมโง่เรื่องผู้ชาย”

“อยากกลับไปฝึกเล่นกีตาร์ค่ะ”

สริตา ศุขเทวา
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

อรธิชา วานิชรักษ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

กลับมาอายุ    อีกครั้ง14
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

“โปรจอห์นนี”่ หรือ จกัรพนัธ์ เปรมสริิกรณ์ นกักอล์ฟวยั 25 ปี 

จากกรุงเทพฯ น่าจับตามองเพราะฟอร์มก�าลังร้อนจัด เป็นดาวรุ่ง 

ทีพุ่ง่ออกจากกลุม่ผูน้�ามาคว้าแชมป์ในรายการกอล์ฟ “ออลไทยแลนด์ 

พรีเมียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2017 โร้ดทู สิงห์มาสเตอร์” เมื่อกลางปี 

ทีผ่่านมาได้ส�าเรจ็ หลงัจากทีม่กัจะได้รองแชมป์รายการน้ีมาตลอด 

ช่ือของเขาอาจไม่ถึงกับคุน้หคูนทัว่ไป แต่หากใครทีต่ดิตามแวดวง

กอล์ฟ จะรู้ว่าเขาคือเจ้าของฉายา “บิ๊กจอห์น” นักกอล์ฟสายพลัง 

รูปร่างสูงใหญ่ หากเขาไม่ได้ถือไม้กอล์ฟ อาจจะคิดว่าเขาเป็น

นักกีฬาชนิดอื่นเลยทีเดียว 

โปรจอห์นน่ีจบัไม้กอล์ฟคร้ังแรกตอน 7 ขวบ ทัง้ทีค่รอบครัว

ไม่มีใครตีกอล์ฟ แต่เขากลบัสนใจตัง้แต่คร้ังแรกทีม่โีอกาสไปเหน็

ทีส่นาม เขาเช่าไม้มาตีโดยไม่มใีครสอน กระทัง่ได้มาตอีกี 2-3 คร้ัง 

จงึเร่ิมฝึกอย่างจริงจงั ก่อนเข้าสูว่งการกอล์ฟเต็มตวัตอน 10 ขวบ 

และเทิร์นโปรในปี 2010 โปรบอกว่าจุดเด่นที่ท�าให้เขาได้เปรียบ 

คนอื่นคือร่างกายที่แข็งแรง เมื่อไหร่ที่ต้องเตรียมแข่ง เขาจะ  

แบ่งเวลาเข้าฟิตเนส 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อฟิตร่างกายให้พร้อม

ส�าหรับการออกรอบหลายวันติดกัน ซึ่งพบไม่บ่อยนักส�าหรับ

นักกีฬากอล์ฟ แต่โปรจอห์นน่ีถือว่าการฟิตเนสเป็นวินัยส�าคัญ

อย่างหนึ่งของเขา

ตั้งแต่เทิร์นโปรมา โปรจอห์นนี่เคยคว้าแชมป์ที่ประเทศ

มาเลเซีย ในปี 2013 แต่การแข่งในบ้านตัวเอง เขามักจะได้ที่ 2  

ถงึอย่างน้ัน ผลงานของเขากเ็ข้าตาจน โปรบญุชู เรืองกจิ ทาบทาม

ให้มาอยูก่บัสงิห์ แต่ตอนน้ันเขายงัไม่ตดัสนิใจ กระทัง่หลงัจบการ

แข่งขัน ออลไทยแลนด์ พรีเมียร์ แชมเปี้ยนชิพ ที่เชียงราย ในปี 

2016 คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ได้มาทาบทามเขาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ 

เขาตอบตกลงทนัท ีและปีน้ีเขากค็ว้าแชมป์รายการทีเ่คยเป็นรอง

มาได้ส�าเร็จในที่สุด

เป้าหมายต่อไปของบิ๊กจอห์นคือขยับจากนักกอล์ฟแถวหน้า 

ของไทยไปสูแ่ถวท่ีอยูข้่างหน้าของโลกมากข้ึน ไม่ใช่เพยีงเพือ่ชัยชนะ 

หรือความส�าเร็จ แต่ยังเพื่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึนเร่ือยๆ 

จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์
โปรกอล์ฟสิงห์เลือดใหม่ฟอร์มแรง

ทศันคตขิองโปรจอหน์นีน่า่สนใจ ความภมูใิจของเขาไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารตอ้งเปน็แชมปเ์สมอ 

แต่เป็นการได้พัฒนาตัวเองจากการแข่งกับคนที่เหนือกว่า แมตช์ที่เขาภูมิใจที่สุดคือ “ไทยแลนด ์

กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ” ปี 2014 ที่สนามอมตะสปริงคันทรีคลับ เจ้าตัวบอกว่าภูมิใจที่สุดเพราะ 

มโีอกาสไดสู้ก้บันกักอลฟ์แถวหนา้ของโลก ซึง่ชว่ยเพิม่แรงบนัดาลใจใหเ้ขาอยากกา้วไปใหไ้กลกวา่เดมิ 

เพื่อความฝันที่จะทำาให้ได้อย่าง ไทเกอร์ วู้ด นักกอล์ฟมือหนึ่งโลก ไอดอลของเขาเอง

“ผมชอบไทเกอร์ วู้ด เพราะเขามีลูกมหัศจรรย์เสมอในเวลาที่กดดัน 
ส่วนผมเองเวลาขึ้นนำาทีไร มักจะตื่นเต้นกดดันอยู่เรื่อย ก็เลยดูเขาเป็น
แบบอย่าง พยายามปรับทัศนคติ อย่าสนว่าเราอยู่ลำาดับที่เท่าไหร่ กลับมา 
โฟกัสที่ตัวเรา เพื่อทำาให้ใจเรานิ่งและรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเอง”

เร่ือง: ศิกานต์
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ไม่ใช่แชมป์โลกเท่าน้ันทีส่าวเก่งคนนีส้ร้างช่ือเสยีงให้ประเทศ 

ก่อนหน้าน้ันดาวกฝ็ากผลงานโดดเด่นไว้มากมาย อาท ิเหรียญทอง

เยาวชนโอลมิปิกฤดรู้อน (2010) รองชนะเลศิเยาวชนชิงแชมป์โลก 

(2011) เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ (2014) เหรียญทองเอเชียนบชี

เกมส์ (2010) และอื่นๆ เธอท�าผลงานดีเสมอแม้มีอาการบาดเจ็บ

คอยรบกวนเป็นระยะ ต้องบอกว่าเธอคอืเพชรงามทีห่าได้ยากของ 

วงการโต้คลืน่ไทย ฉายแววจน คณุอมรา วิจติรหงษ์ นักวนิด์เซร์ิฟ

หวัใจสงิห์ อดตีทมีชาต ิชวนดาวให้มาอยูด้่วยกนัในค่ายสงิห์

เส้นทางนักกฬีาของดาวไม่ได้เร่ิมในวยั 5-6 ขวบเหมือนนักกฬีา

คนอื่นๆ เธอเริ่มตอนอายุ 13 ปี เจ้าตัวบอกว่า ที่เลือกวินด์เซิร์ฟ 

เพราะครูพละทีโ่รงเรียนเป็นนักกฬีาวนิด์เซร์ิฟมาก่อน พอรู้ว่าครูเปิด

รับสมคัรนักกฬีารุ่นใหม่ ด้วยความทีช่อบทะเลมากและเหน็ว่าเป็น

กฬีาทีไ่ด้อยูก่บัทะเลตลอด จงึสนใจสมคัรและฝึกอย่างจริงจงัจนลง

แข่งขันในที่สุด พอคว้าแชมป์แรกมาได้ ก็รู้สึกฮึกเหิม มีก�าลังใจ 

ทีจ่ะแข่งต่อไปเร่ือยๆ เป้าหมายกค็อืชยัชนะในทกุการแข่ง เมือ่ไหร่ 

ที่ท้อก็จะนึกถึงเป้าหมายและแรงบันดาลใจเข้าไว้ 

แรงบันดาลใจของดาวมาจากเรื่องง่ายๆ แต่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ 

พ่อกับแม่ เธออยากท�าให้พวกท่านภูมิใจ แม่เป็นบุคคลตัวอย่าง

ของดาวในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะความเข้มแข็ง ขยัน อดทน ซึ่ง

ดาวกรั็บสิง่เหล่าน้ันมา และน�ามาใช้ในกีฬาวนิด์เซร์ิฟทีไ่ม่ง่ายเลย 

ส�าหรับผู้หญิง 

เบือ้งหลงัความส�าเร็จของดาว นอกจากครอบครัวแล้ว ยงัมี 

ผูฝึ้กสอนอกีหลายคน โค้ชคนแรก เก่ง-ประภาส สงัข์เงิน เป็นผูใ้ห้ 

เคล็ดลับกับดาวว่า “อย่ากลัว หากคุณยังไม่ได้ลองท�า” ค�าพูดนี้

ดาวใช้บอกกบัตัวเองเสมอไม่ว่าจะเจอความท้าทายในรูปแบบไหน 

เพราะใจทีเ่ข้มแข็ง ทศันคตดิ ีการสนับสนนุ ฝีมอื และส�าคัญทีส่ดุ 

ลงมือท�า ทั้งหมดนี้เอง ส่งให้ ดาว-ศิริพร แก้วดวงงาม ก้าวมาถึง 

จุดที่เรียกว่า “แชมป์โลก” 

“วินด์เซิร์ฟเล่นยากค่ะ กว่าจะเล่นเป็นเล่นเก่งต้องใช้
เวลาหลายปี ต้องอดทนกับลม แดด ฝน แล้วยังต้อง
ฝึกทักษะเรื่องลมเรื่องน้ำาด้วยค่ะ” ถึงจะบอกอย่างนั้น  
แตด่าวกค็วา้แชมปร์ะดบัเอเชยีไดเ้ปน็แชมปแ์รกหลงัจาก 
เข้าวงการมา 2 ปี 

สาวสวยหุ่นเฟิร์ม ตาเล็กหยี มีใบหน้าและ

แววตาแจ่มใส ดูเผินๆ แล้ว เธอก็เหมือนวัยรุ่น

ร่าเริงทัว่ไป แต่คนทีรู้่จกัเธอจะรู้ว่าจริงๆ แล้วสาว

คนน้ีใจแกร่งขนาดไหน ทัง้ฝ่าแดด ฝ่าลมฝน และ

คลืน่ทีถ่าโถมเข้ามานับคร้ังไม่ถ้วน เธอคอื “ดาว” 

ศิริพร แก้วดวงงาม นักวินด์เซิร์ฟหญิงมือหน่ึง 

ทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์โลกมาได้ตอนกลางปี 

2017 เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให ้

วงการวินด์เซิร์ฟ เพราะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้า

ต�าแหน่งแชมป์โลกมาครอง

วินด์เซิร์ฟสาวแชมป์โลกชาวไทย

ศิริพร แก้วดวงงาม
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ตามไปดู / ชมรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสิงห์ 

สมัยเรียนหนังสือ หลังเลิกเรียนก็จะมี 1 วันต่อสัปดาห์ที่เราจะไปพบปะพูดคุยกับเพ่ือนๆ ในห้องชมรม 
ที่เราสังกัดด้วยความสมัครใจ ท�าให้เราได้รู้จักกับเพ่ือนต่างคณะ ท�ากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ในเรื่องที่เราสนใจร่วมกัน โลกของการท�างานก็ไม่ต่าง ถ้าชีวิตคุณไม่ได้จมอยู่ใต้กองงานไปซะก่อน  

เราอยากจะบอกว่า บริษัทของเราก็มีชมรมให้พวกเราเข้าร่วมด้วยเหมือนกัน

สิงห์ แมกกาซีน เชิญชวนพี่น้องชาวสิงห์มองหา

ชมรมกิจกรรมทีค่ณุสนใจอยากสมคัร โดยเราขอแนะน�า 

8 ชมรมจาก บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ากดั ในเบือ้งต้น 

จากการที่มีโอกาสได้พูดคุยกับ “พี่สรวง” คุณสรวง  

จนัทรอไุร ผูจ้ดัการส�านักงานส่งเสริมกฬีา บริษทั บญุรอด 

บรวิเวอรี ่จ�ากดั และประธานสภาชมรมของบริษทั พีส่รวง 

กรุณานัดหมายประธานชมรมและตัวแทนจากแต่ละ

ชมรมให้ทีมงาน สิงห์ แมกกาซีน มีโอกาสน�าข้อมูล

กิจกรรมของแต่ละชมรมมาบอกต่อกับทุกท่าน

เราเช่ือว่าหลายคนรู้แล้วว่าบริษัทของเรามีหลาย

ชมรม แต่อาจจะยงัไม่รู้จะเข้าร่วมอย่างไร หรือว่าใครที่

เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้เรื่องชมรมเลยก็ได้ คราวนี้

เลยเป็นโอกาสดทีีเ่ราจะท�าให้ผู้อ่านทกุท่านได้รู้จกัแต่ละ

ชมรมไปพร้อมๆ กนั จะได้รู้ว่าพวกเขาท�าอะไร นัดพบกนั 

ที่ไหน และพวกเราจะเข้าไปร่วมสังสรรค์ได้อย่างไรบ้าง 

มาเริ่มกันเลย

ชมรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสิงห์ 
เรียบเรียง: ศิกานต์
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ประธานชมรม: คณุรัฐหาร ทพิย์มณฑา ทีป่รึกษาด้านไฟฟ้า สายวศิวกรรมและสารสนเทศ 

สนง.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. บุญรอดบริวเวอรี่

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 120 คน

เรื่องกีฬาบริษัทเราไม่เป็นสองรองใคร พอมีแข่งเดิน-วิ่งที่ไหนชาวสิงห์ของเราก็ 

รวมตัวไปร่วมกับเขาด้วย พอได้พบปะกันจึงเกิดเป็นชมรมขึ้นมา ก่อตั้งมาได้ 35 ปีแล้ว 

คณุรัฐหาร ทพิย์มณฑา ประธานชมรมเล่าให้ฟังว่า สมยัก่อนงานแข่งวิง่มาราธอนทีโ่ด่งดงั 

ได้แก่ งาน UN Day Run งานกรุงเทพมาราธอน และงานไทย-ซิกข์ ตอนนี้ชมรมก็ยัง

เข้าแข่งสามรายการนี้เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือการแข่งที่ต่างจังหวัดอีกมาก ต้องบอกว่า

กิจกรรมเดิน-วิ่งก�าลังได้รับความนิยม เพราะเป็นกีฬาที่เข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย

ชาวสิงห์ที่ชอบกิจกรรมเดิน-วิ่ง ทั้งที่วิ่งอยู่แล้วแต่ยังไม่สังกัดชมรม หรืออยากจะ

เริ่มวิ่ง คุณรัฐหารก็เชิญชวนให้มาร่วมชมรมด้วยกัน จะได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ

วอร์ม การดูแลร่างกายให้พร้อม เทคนิคการเพิ่มความเร็วและป้องกันการบาดเจ็บต่างๆ 

สถานทีนั่ดพบของสมาชิก ได้แก่ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทศั)  

ที่ซอยนิคมรถไฟสาย 1 เขตจตุจักร พบกันได้ทุกวันอาทิตย์  

ตั้งแต่ 8 โมงเช้าเป็นต้นไป วิธีสมัครก็เพียงแค่ไปพบกันที่สวน

รถไฟ กติกาส�าหรบัสมาชกิใหม่ไม่มอีะไรมากนอกจาก “กายพร้อม 

ใจพร้อม” ใจคอืความตัง้ใจ กายคอืความฟิต รู้จกัลมิติของตวัเอง 

เร่ืองความเป็นกันเองไม่ต้องห่วง เพื่อนสมาชิกทุกคนเป็นมิตร 

สมกับที่เป็นชาวสิงห์ด้วยกันอยู่แล้ว

ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพสิงห์

ประธานชมรม: คุณประเทือง เขียวเหมือน 

หัวหน้าหน่วยผลิต 1 ฝ่ายโรงงาน บจก.สามเสนบริวเวอรี่

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 70 คน

อกีหนึง่ชมรมทีท่ัง้แข็งแรงทัง้ใจบญุเพราะมกีารแข่งเพือ่การกศุลและกระชับมติร

กบัหน่วยงานอืน่ๆ อย่างต่อเนือ่ง แถมก่อตัง้มานานถึง 35 ปี ตระเวนแข่งกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนสร้างชื่อเสียงให้บริษัทมาตลอด ปัจจุบันก็มีกิจกรรมรวมตัวและจัด

แข่งขันอย่างน้อย 3-4 คร้ังต่อปี โดยจดุรวมพลประจ�าของสมาชกิก็คอืทีโ่รงยมินายทหาร

สื่อสาร (เลขที่ 149 ถนนทหาร เขตดุสิต) ทุกวันเสาร์ เวลา 15.30 - 17.30 น. และอาจ

นดัพบในวนัอืน่ๆ และที่อืน่ๆ เช่น สนามธนานนท ์ที่ถนนราชพฤกษ์ และสนาม 904 ที่

กรมทหารมหาดเลก็รักษาพระองค์ฯ หากใครสนใจก็ไป join ทีส่นามกนัเลย

ชมรมบาสเกตบอล

ตวัอยา่งรายการแขง่ขนั 
- พัทยามาราธอน
- กรุงเทพมาราธอน
- เขาชะโงก
- ไทย-ซิกข์
- TMB ทหารไทย
- สิงห์บางกอก
- งานเดิน-วิ่งการกุศลอื่นๆ

ตัวอย่างรายการแข่งขัน 
- รวมพลังบาสอาวุโสช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
- การแข่งขันบาสฯ รวมพลคนหัวใจสิงห์ครั้งที่ 6  
- การแข่งขันบาสฯ สี่เส้า ธนานนท์ ราชพฤกษ์ 
- การแข่งขันกระชับมิตรกับหน่วยงานอื่นๆ และบริษัทในเครือ
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ตามไปดู / ชมรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสิงห์ 

ประธานชมรม: คุณโอภาส อินทรประสิทธิ์ 

ที่ปรึกษา สนง.กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 100 คน

กฬีาคลาสสกิทีใ่ครๆ กช็อบเล่น ชมรมน้ีก่อต้ังมาเกอืบ 

40 ปี มีกิจกรรมแข่งขันที่คึกคักน่าดู แข่งกับทั้งหน่วยงาน 

ราชการและองค์กรเอกชนต่างๆ ชิงถ้วยรางวลักนัอย่าง

สนุกสนาน แต่หลังเจอวิกฤตต้มย�ากุ้งปี 40 เป็นต้นมา 

การแข่งขันกบัหน่วยงานภายนอกกซ็บเซาลงไป แต่ใน 

หน่ึงปี ชมรมกจ็ะมตีารางการแข่งขนัหลกัๆ 4 รายการ  

เพื่อยืนพื้นให้สมาชิกแอคทีฟและฝึกซ้อมท่าพื้นฐาน 

อยูเ่สมอ เน้นการแข่งกระชับมติร รวมถงึสมาชิกแข่งกนัเองเพือ่

จัดอันดับมือวางและสร้างความสนุกสนานในชมรม

ส�าหรบัสมาชิกใหม่ทีต้่องการค�าแนะน�า ทางชมรมกจ็ะสอนวธีิการวอร์มและท่าพืน้ฐาน

เพื่อลีลาการตีที่สวยงาม ใครสนใจสามารถไป join ได้ 2 แห่งคือ สนามแบดมินตันบางโพ 

(เลขที่ 532 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ) ซึ่งมีกิจกรรมในวันอังคารและวันเสาร์ และ

อีกแห่งคือสนามแบดมินตันพิริยะ (เลขที่ 62 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 40 เขตบางซื่อ) ซึ่ง

มีกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ทั้งสองสนามทางชมรมขอเช่าพื้นที่ไว้ในเวลา 17.00 - 21.00 น. 

แต่ต้องรีบหน่อย เพราะถ้าช้า สนามอาจเต็มได้โดยเฉพาะวันเสาร์

ชมรมแบดมินตัน 

ประธานชมรม: คุณเรวัตมิตรา พันธุมโพธิ 

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า บจก.ลีโอลิ้งค

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 100 คน

นอกจากกีฬา สิง่ทีช่าวสงิห์ไม่เคยขาดคอืน�า้ใจ ถ้าใครไม่ถนัด 

เอ็กเซอร์ไซส์ก็หันมาเข้าชมรมสร้างสรรค์สังคมอย่างชมรมน้ีก็ได้ 

ภารกิจหลักของชมรมจะอยู่นอกสถานที่ สมาชิกเขามี

คอนเนคชัน่ตามจงัหวดัต่างๆ ทีค่อยสอดส่องว่ามพีืน้ทีใ่ด 

ต้องการความช่วยเหลอื กจ็ะหาเวลารวมตวักันไป น�าสิง่ของ 

เสื้อผ้าไปบริจาค หรือสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดให้ ตู้บริจาค

ที่ตั้งอยู่ในโรงอาหารของส�านักงานใหญ่ก็เป็นตู้ที่ทางชมรมน�ามา

ตั้งไว้นั่นเอง เมื่อของในตู้ได้จ�านวนพอสมควร สมาชิกก็จะน�าไป

คัดแยกและแจกให้กบัผูท้ีจ่ะได้ใช้งานต่อจริงๆ แต่จะตดิปัญหาว่า

สมาชิกส่วนใหญ่อยูก่นัตามทีต่่างๆ เวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน อาจจะ 

รวมตัวกันล�าบากหน่อย ชมรมน้ีเลยไม่มีสถานที่รวมพล

ประจ�า แต่ถ้าใครอยากร่วมก็ติดต่อทางไลน์ของชมรมได้

โดยสแกน QR code ด้านข้างนี้ 

ชมรมบำาเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างรายการแข่งขัน 
- บริษัทในเครือ
- สโมสรบ้านทองหยอด
- สโมสรบ้านธนานนท์
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- และอื่นๆ ที่มาเชิญไปแข่งหรือไปท้าแข่ง
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ประธานชมรม: คณุพชัิย เพีย้วส�าอางค์ หวัหน้าหน่วยอาคารสถานที่  

สนง.รองกรรมการผู้จัดการ บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 100 คน

สองกิจกรรมในหน่ึงชมรมที่ได้วิทยากรมืออาชีพมาสอน 

พร้อมทัง้มีพรมโยคะจดัเตรียมไว้อ�านวยความสะดวก โดยมีการซัก

ท�าความสะอาดพรมอย่างสม�่าเสมอ ขณะที่แอโรบิคก็มีเวทีน�าเต้น 

และเครื่องขยายเสียงพร้อมสรรพ ชมรมน้ีไม่ต้องมากพิธีอะไร  

หลังเลิกงาน ใครที่สนใจ แค่เดินไปที่โรงอาหารของส�านักงานใหญ่ 

สวมชุดออกก�าลงักายให้พร้อมก็ร่วมกจิกรรมได้ทนัท ีโยคะ

จะมใีนวนัจนัทร์-พธุ เวลา 16.30 - 17.30 น. ส่วนแอโรบคิมี

ในวนัพฤหสับดช่ีวงเวลาเดยีวกนั แต่แอโรบคิจะต้องสวมรองเท้า

กฬีาให้เหมาะสม เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บจากแรงกระแทกขณะเต้น 

แต่ละวันรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด 20 คน

ชมรมโยคะและแอโรบิค

ประธานชมรม: คุณณรงค์ สีดา พนักงานธุรการ  

สายวศิวกรรมและสารสนเทศ บจก.บญุรอดบริวเวอร่ี

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 120 คน

กีฬายอดฮิตที่หลายคนอาจจะติดว่าต้องเล่น

เป็นทมี หากรวมคนไม่ครบจะไม่มเีพือ่น ขอบอกเลยว่า 

ส�าหรับชมรมฟุตซอลของชาวสิงห์ เพียงคุณก้าวมา

ท�าความรู้จักเพื่อนใหม่ คุณก็จะมีทีมของตัวเองได้

ไม่ยาก คณุณรงค์ สดีา ประธานชมรมบอกว่า 1 ทมี 

ต้องการสมาชิกประมาณ 7 คน นโยบายหลักของ

ชมรมเน้นการแข่งเพื่อการกุศลและกระชับมิตรกับ 

บริษัทในเครือรวมถึงหน่วยงานภายนอก โดยชมรม

จะเหมือนเป็นส่ือหน่ึงของบริษัทที่ออกไปสร้าง

สัมพันธไมตรีกับที่อื่นๆ ไม่ได้มีนโยบายแข่งเพื่อชิง

ถ้วยหรือเงินรางวัลแต่อย่างใด แต่สมาชิกจะได้รับ

ความสนุกสนานและเพือ่นใหม่กลบัไปอย่างแน่นอน

การแข่งขันแต่ละคร้ังจะเลือกจากสมาชิกที่มาซ้อมเป็นประจ�า มีการคัดตัวนักกีฬาอย่างเป็นระบบและตัดชุดส�าหรับแข่งขัน 

ส�าหรับการสมัคร ขอเพียงมาพบกันที่สนามบีบียูไนเต็ด ซึ่งเป็น Academy ด้วย (เลขที่ 1459/79 ที่ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 แขวง

วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ) ในวันอังคาร เวลา 18.00 - 21.00 น. จากนั้นเซ็นชื่อ ระบุว่ามาจากแผนกไหนและหน่วยงานใดของบริษัท  

เท่านี้ก็ร่วม join กับกิจกรรมของชมรมได้ทันทีหรือติดตามข่าวสารที่ FB: ชมรมฟุตซอล Singha

ชมรมฟุตซอล

ตัวอย่างรายการแข่งขัน 
- แข่งกับทีมจากบางกอกกล๊าส
- แข่งกับทีมจาก SCG
- แข่งกับทีมตำารวจ สน.บางโพ 
เตาปูน ประชาชื่น นนทบุรี
- แข่งกับทีมจากบริษัท
อื่นๆ ในเครือ



50 SINGHA  MAGAZINE

ตามไปดู / ชมรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสิงห์ 

ประธานชมรม: คุณวุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี 

กรรมการผู้จัดการ บจก.มิวซิกมูฟ

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 150 คน

ส�าหรับผูรั้กเสยีงเพลง อยากได้เพือ่นคอเดยีวกนั บริษทัเราก็มี

ชมรมดนตรีอยูท่ีห้่องประชุม ช้ัน 2 อาคารสารสนเทศ ส�านกังานใหญ่

ทีบ่ญุรอดฯ นีเ่อง อปุกรณ์ อาจจะมไีม่เยอะแต่มคีรบหมด  

ถ้าอยากหิว้กตีาร์ไป join ด้วยสมาชิกชมรมเขากย็นิด ีจะมสีมาชิก

ขาประจ�าแวะเวียนไปเฮฮาสังสรรค์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็น 

กันเองทุกๆ วันศุกร์ กิจกรรมของชมรมคือแสดงคอนเสิร์ตในงาน

กีฬาสีของบริษัท แต่ถ้าใครอยากจะยืมเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์

ต่างๆ ไม่ต้องรอวันศุกร์ก็มายืมได้ถึงที่ หรืออยากจะให้ทางชมรม

ไปเล่นงานไหนก็ได้เหมือนกัน รับประกันงานดีดนตรีสนุก

ชมรมดนตรี

ประธานชมรม: คุณสุริยา สุขแสวง 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สายการเงินและการบัญชี 

บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง

จ�านวนสมาชิก: ประมาณ 300 คน

ชาวสิงห์ผู้รักสุขภาพรู้หรือยังว่าที่ตึกซีบีเฮาส์ 

ชั้น 7-8 ของบริษัทเราเขามีห้องฟิตเนสมานานแล้ว 

มีอุปกรณ์พร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่ง 2 เครื่อง  

อีลิปติคอล 3 เครื่อง จักรยาน 2 เครื่อง รวมถึง

กระสอบทรายตั้งพื้น เบาะ ฟิตเนสบอล โบซู ชุดดัมเบล 

และ TRX ใครอยากจะเข้าโปรแกรมลดน�า้หนัก เพิม่ความ 

แข็งแรงของกล้ามเนื้อและความคงทนของร่างกาย หรือ

ด้านอื่นๆ ชมรมก็จะมีเทรนเนอร์คอยซัพพอร์ตให้ โดยมี

ประจ�าอยู่ 3-4 คน รวมถึงสมาชิกที่เล่นจนได้ผลและรู้วิธี

แล้วก็จะมาช่วยสอนด้วย

นอกจากโปรแกรมข้างต้น ทางชมรมยังวางแผนจะเพิ่มโปรแกรมด้านสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพด้วย 

ใครที่สนใจก็ไปได้ที่ชั้น 7-8 ตึกซีบีเฮาส์ (เลขที่ 83 ถนนอ�านวยสงคราม เขตดุสิต) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 

16.00 - 20.00 น. แต่ต้องรีบอีกเช่นกันเพราะในหนึ่งวันเขารองรับได้เต็มที่ 20 คนเท่านั้น ใครไปกี่ครั้งเขาจะเก็บ

สถิติให้ด้วย รับรองว่าจะได้ความสนุกที่มาพร้อมกับความแข็งแรง

ชมรมฟิตเนส
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โปรแกรมพิเศษ (จ้างวิทยากร)
- กายภาพบำาบัด 
- ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

โปรแกรมของชมรม
- เซอร์กิต
- บอดี้บาลานซ์
- บอดี้เวท
- เวทเทรนนิ่ง
- คาร์ดิโอ
- กรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์
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กจิกรรมทีเ่ราแนะน�ามาเปน็เพียงตวัอยา่ง 

เบือ้งต้นเท่าน้ัน ขอให้คณุพจิารณามองหาชมรม

ทีค่ณุสนใจ สงิห์ แมกกาซนี รับประกนัว่า แต่ละ

ชมรมจะท�าให้คณุได้เพือ่นใหม่ ได้สงัคมทีก่ว้างข้ึน 

ทีส่�าคญั ได้บญุจากการแข่งการกศุล และได้ท�า

ประโยชน์เพือ่สงัคมสมกบัทีค่ณุเป็นชาวสงิห์ 
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ตัวแทนจากแต่ละชมรมกิจกรรม



รถโดยสารหน้าตาคลาสสิก ยุค 80 ทะเบียน 40-7295 
กรงุเทพมหานคร ทีจ่อดน่ิงอยูห่น้าโรงอาหาร ในอดีตเคยพา 
ชาวสิงห์ขึ้นเหนือล่องใต้ร่วมงานบุญ งานสัมมนา ทั้งใกล้
และไกล ไปบ่อยๆ ที่หัวหิน เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น 
นครนายก ปัจจุบันจอดอวดโฉมอยู่นิ่งๆ มา 10 กว่าปีแล้ว 
รอวันย้ายไปเก็บ ณ โกดังที่หลักส่ี แต่เป็นการเก็บเพียง
ชัว่คราว เพือ่รอวนักลับมาเปน็พระเอกอีกครัง้ ใครเคยทนัขึน้ 
รถคันนี้ คงจะจำาภาพความสนุกสนานที่เคยร่วมตระเวน 

ไปกับเพื่อนคอเดียวกันได้อย่างดี 

BENZ O 302

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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จ�ำได้ว่ำตอนสมัยอยู่โรงเรียนนำ่จะเป็นช่วง ม.3 ม.4 อิฉันเคยแต่งเรื่องส่งครูในชั่วโมงเรียงควำม 
(สมัยนี้จะยังมีสอนรึเปล่ำนะ) ประมำณเป็นเรื่องไซไฟโลกอนำคตอะไรท�ำนองนั้น เนื้อเรื่องเป็นไง 
จ�ำไม่ได้แล้ว จ�ำได้แต่ว่ำในเรื่องเขียนถึงคนในโลกอนำคตว่ำจะหัวโต แขนขำลีบ นิ้วยำว อ้อๆ 
ปำกเท่ำรูเข็มด้วย เพรำะไม่มีใครอ้ำปำกคุยกันแต่สื่อสำรทำงพลังจิต (หัวถึงได้โต... ท่ำทำง
จะคิดถึงเปรตบวกมนุษย์ต่ำงดำว) ส่วนแขนขำลีบ นิ้วยำว เพรำะวันๆ ไม่ได้ขยับร่ำงไปไหน 
นั่งจิ้มๆ ปุ่มบังคับให้ท�ำนู่นนี่ให้ นิ้วเลยยำวและแข็งแรงมำก เพรำะเป็นอวัยวะเดียวที่ได้ออกก�ำลัง 
คิดย้อนกลับไป เฮ้ย เรำเขียนเรื่องอย่ำงงี้ได้ไง ยังกะมีตำทิพย์มองหยั่งเห็น ขนลุกซู่เลยค่ะ ก็ลอง
มองรอบๆ ตัวสิคะ สมัยนี้มีใครคุยกันซะที่ไหน นั่งก้มหน้ำนิ้วจิ้มมือถือคุยกันโขมงโฉงเฉงเลย  

มันเริ่มแล้วนะคะ ปำกก็ชักจุ๋มๆ ห่อๆ ตำมที่เห็นพวกรูปเซลฟี่อะค่ะ ปำกเริ่มเล็กลงแล้ว อิอิ

เร่ือง: วิฬาร์สุดา
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ปากกาพาไป / ช็อปอะฮอลิคออนไลน์



พล่ามไปเร่ือยจริงๆ จะมาเขียน

เร่ืองการจับจ่ายใช้สอยทางอินเตอร์เน็ต

และแอปต่างหากล่ะคะ อืมม์ แต่ก็เข้า

เค้ากับเรื่องฝันเฟื่องของอิฉันนะคะ ชีวิต

สะดวกสบายข้ึน แค่กดปุ่มก็มีข้าวของ 

มาส่งถึงบ้านมัย้ล่ะ อกีไม่นานก็คงแขนขา 

ลีบลงกันแล้วละค่ะ ฮ่าฮ่า อิฉันคงน�า

ทีมลีบมาก่อนเลยเพราะอิฉันเร่ิมซื้อของ

ทางเน็ตมาร่วม 20 ปีแล้วค่ะ ตอนนั้น

อิฉันติดตามที่รักของอิฉันไปประจ�าการ

ท่ีประเทศชิลี สมัยที่เขายังอยู่กระทรวง

ต่างประเทศอะค่ะ ทีนี้อิฉันเป็นคนต้องมี

หนังสอือ่าน แบบขาดไม่ได้จะขาดใจตาย 

ไปอยู่ตั้ง 4 ปี หนังสือที่ขนไปก็อ่านจนจะ

หมดแล้ว ที่ชิลีมีร้านที่ขายหนังสือภาษา

อังกฤษร้านเล็กๆ อยู่ร้านเดียว ตัวเลือก

น้อย ปกก็ไม่สวย จะเรียนภาษาสเปน

ให้อ่านคล่องทันใจก็รอไม่ไหว เพิ่งเรียน

อ่านได้แค่หนังสือของเด็ก (อ้อ ชิลีเป็น

ประเทศผอมยาวในทวปีอเมริกาใต้นะคะ 

และเขาพูดภาษาสเปนกันค่ะ เผื่อใคร

ไม่รู้) แล้วอีท่าไหนไม่ทราบค่ะ เหมือน

สวรรค์มาโปรดชักน�าให้ไปรู ้จักเว็บช่ือ 

อเมซอนดอทคอม (จ�าไม่ได้ค่ะว่าไปเจอ

ร้านอเมซอนได้ไง) ตั้งแต่น้ันมาก็เป็น

ลูกค้าที่ดีมาตลอด มีความสุขที่สุดที่แค่

น่ังหน้าจอกม็หีนังสอืมาให้เลอืกมากมาย  

ราวกับเดนิอยู่ในร้านหนังสอืก็ไม่ปาน สัง่ไป 

ส่งมาให้ถึงหน้าบ้านสุดสะดวก

ขอเล่านดินะคะถึงความเป็นมาของ

การซือ้ขายออนไลน์ ผูบ้กุเบกิคดิค้นระบบน้ี 

เป็นชาวองักฤษค่ะ ชือ่นายไมเคิล อลัดริช 

เมื่อปี 1979 (พ.ศ. 2522) แกดัดแปลง 

ทีวีบ้านๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที ่

ท�าการประมวลผลการซื้อขายตามเวลา 

จริง (real time) โดยผ่านทางสายโทรศพัท์ 

ระบบนี้ยังเป็นแบบพื้นๆ นะคะ มีแต่ตัว

หนังสือค่ะ อิฉันไม่ทราบว่าเขาซื้อขาย

อะไรกันในยุคน้ัน ถ้าจะให้ไปค้นคว้าหา

ข้อมูลเพิ่มคงเขียนเร่ืองน้ีไม่เสร็จแน่นอน 

เอาเปน็ว่าระบบการคา้ขายแบบออนไลน์

ก็พฒันามาเร่ือยๆ จนกระทัง่ปี 1990 เมือ่

นายทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ได้สร้างระบบ 

“เวิลด์ไวด์เว็บ” ข้ึนมาและเปิดใช้เพ่ือ

การค้าในปี 1991 จากนั้นนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยก็ีผดุตามกนัขึน้มาเป็นดอกเหด็ 

ในปี 1994 มรีะบบธนาคารออนไลน์เกิดข้ึน 

พิซซ่าฮัทเปิดสาขาออนไลน์เป็นแห่งแรก 

“เน็ตสเคป Netscape” อินเตอร์เน็ต 

เบราว์เซอร์ทีเ่วลาน้ีดบัสญูไปแล้ว (โถ เป็น

เบราว์เซอร์แรกๆ ที่อิฉันใช้เลยนะเน่ีย) 

สร้างระบบการโอนข้อมูลแบบ “secure” 

ขึ้นมา ตามมาด้วยระบบการช็อปปิ้ง

ออนไลน์แบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน 

ต่อมาในปี 1995 อเมซอนดอทคอมและ

อีเบย์ก็ถือก�าเนิดขึ้น

จากวัน นู ้นถึ ง วัน น้ีการ ซ้ือขาย

ออนไลน์วิ่งไปไกลมาก อย่างอเมซอน

เร่ิมต้นด้วยเป็นร้านหนังสือ ตอนน้ีขาย

ทุกอย่างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ ที่

ประเทศไทยเราก็ใช่เล่น สมัยที่อิฉันเร่ิม

ซือ้ของออนไลน์ใหม่ๆ บ้านเรายงัไม่ค่อย

มีใครรู้จัก ตอนนี้เหรอคะ ไม่ต้องพูดถึง 

อฉินัไม่ต้องกระดกิไปไหนแล้ว ทัง้เซน็ทรัล

วิลล่า ร้านขายเนื้อขายปลา และไอติม 

ตามด้วยร้านอาหารทั่วกรุงเทพฯ จาก

ไลน์แมนมาต้ังให้ดูถึงบ้าน แถมเฟสบุ๊ค 

ไอจี และไลน์ มีโฆษณาขายของล่อตา 

ล่อใจตลอดเวลา เผลอกดซื้อเสื้อยืด ชุด

ออกก�าลัง และเคสโทรศัพท์มือถือไป

หลายต่อหลายคร้ัง บางร้านยังเป็นแอป 

ในไอโฟนให้ง่ายข้ึนไปอีก อะไรมันจะ

สะดวกซะเบอร์น้าานน ผลเหรอคะ เงินเกบ็ 

ร่อยหรอสิคะคู้นนน

ตะก่อนท่ีรักของอิฉันชอบบ่น ซื้อ

อะไรมาอีกแล้วกองเต็มไปหมด มาวันน้ี

มาบอกอิฉันว่า “เออ ผมสั่งของอะไรไป

ไม่รู้จ�าไม่ได้ มันบอกให้ยืนยันทางอีเมล 

พอกดเข้าไปตกใจหมดว่ามีอะไรไม่รู้เต็ม

ไปหมด แต่ผมกย็งัจ�าไม่ได้ว่าสัง่ซือ้อะไร” 

เวงกร�ามั้ยล่ะ อิฉันแอบข�า หลังจากนั้น

อีก 2-3 ช่ัวโมง เฮียแกยิ้มแป้นเดินมา 

บอกว่า “นึกออกแล้วผมสั่งเซลฟี่สติ๊กไป 

ฮ่าฮ่า สั่งเผื่อคุณอันนึงด้วย” ว้าาายยย 

อิฉันถ่ายเซลฟี่ยังไม่ค่อยจะเป็นเลยจะให้

ใช้สติ๊กอีก แถมไม่ใช่สติ๊กธรรมดา มัน

เป็นแบบขาตั้งกล้องขนาดจิ๋วด้วย เฮ้อ... 

เอาก็เอา จะได้ยืดแขนขยับตัวเซลฟี่กับ

เขาบ้าง เผือ่ง่อยจะไม่กนิเพราะมวัแต่จิม้

สั่งของออนไลน์

รายชื่อร้านโปรดออนไลน์ของอิฉัน
๏ amazon.com//amazon.co.uk

๏ ebay.com

๏ passiondelivery.com ร้านนี้ขายเนื้อ

ขายไส้กรอก ฯลฯ

๏ central.co.th

๏ below11.com ร้านนี้ขายไอศกรีม

๏ casetify.com ร้านน้ีขายกรอบโทรศพัท์ 

มือถือและไอแพดออกแบบเองก็ได้

ส่วนทีอิ่ฉนัสัง่ซือ้ผ่านแอปพลเิคชัน่นัน้มี
๏ Honestbee มีวิลล่ามาร์เก็ต

๏ HappyFresh มีโกร์เมต์มาร์เก็ต

ร้าน Le Kate’ ร้านน้ีน่าจะเป็น 

ซือ้ของผ่านโซเชียลมเีดยีมากกว่า ถอืเป็น

ร้านโปรด มเีพือ่นแนะน�าแล้วเลยติดหนับ

ต้องซื้อบ่อยๆ เขาขายคอร์นเฟลกคุกก้ี 

ฯลฯ แต่ที่ติดใจคือข้าวโพดคั่วมี 2 รสคือ

คาราเมล และคาราเมลชีส กินแล้วหยุด

ไม่ได้ขอบอก อร่อยกว่ายี่ห้ออะไรจ�าช่ือ 

ไม่ได้ ที่ไฮโซต้องบินไปสิงคโปร์หรือ

ฮ่องกงเพื่อแบกกลับมากินอวดกันด้วย 

ใครสนใจลองเข้าไปดูใน FB ได้เลย 
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เมื่อเห็นเบียร์ยี่ห้อคัวร์ส จะท�ำให้นึกถึงน�้ำที่ใสสะอำดผ่ำนกำรกรองแบบธรรมชำติในหุบเขำร็อกกี้ ในรัฐโคโลรำโด 

สหรัฐอเมริกำ และเมืองที่ผลิตก็เป็นเมืองที่มีควำมสูงกวำ่ 1 ไมล์จำกระดับน�้ำทะเล เป็นระดับควำมสูง

ที่ท�ำให้อำกำศบำงกว่ำรัฐอื่นรอบด้ำน ภูเขำมีหิมะปกคลุม 6 เดือนต่อปี เป็นแหล่งน�้ำใสสะอำดของเบียร์ยี่ห้อนี้ 

ปัจจุบันบริษัทคัวร์สก็ได้จับมือกับบริษัทเบียร์อื่น มีกำรพลิกผันตำมกำลเวลำ เป็นผลให้มีควำมใหญ่โต 

เป็นที่ 3 ของโลก แต่ในขณะเดียวกัน ครอบครัวผู้ถือหุ้นพบแต่ควำมทุกข์ มีแต่ควำมโกรธ  

เสมือนถูกสำปแช่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นอยำ่งไม่รู้จบ  

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์ 
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นายอาดอล์ฟ คอร์ส (Adolph Kohrs) เกดิมาในครอบครวัชาวเยอรมนัธรรมดาเมือ่ปี 
พ.ศ. 2390 แต่ก�าพร้าพ่อแม่ตอนอายุได้เพียง 15 ปี เขา น้องสาว และน้องชาย ถูกส่ง
ไปอยู่กับครอบครัวอื่น ด้วยความเป็นพี่ชายคนโต เขาต้องช่วยท�างานหาเงินตั้งแต่เด็กที่
โรงเบียร์ในเมืองดอร์ทมุนด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีในปัจจุบัน และก็ย้ายไป
ท�างานในโรงเบียร์อีกหลายโรงตามเมืองต่างๆ จนอายุได้ 21 ปี เขาได้หลบหนีขึ้นเรือ 
ไปสหรัฐอเมริกาและแอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย เร่ร่อนจากนิวยอร์กไปบัลติมอร์
และลงเอยที่ชิคาโก เปลี่ยนนามสกุลตัวเองจาก คอร์ส (Kohrs) เป็นคัวร์ส (Coors) ท�างาน
หลากหลายชนิด ตั้งแต่รับจ้างแบกหาม งานในโรงเบียร์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง คนตักถ่าน
บนรถไฟ คนก่ออิฐ และคนตัดหิน เก็บสะสมเงินมาตลอด หนึ่งปีให้หลังเขาก็ได้งานเป็น
หัวหน้าคนงานที่โรงเบียร์แห่งหนึ่งในรัฐอิลินอยส์ อยู่ได้ 3 ปีก็ลาออก และเดินทางไป 
เมอืงเดนเวอร์ รฐัโคโลราโด ได้งานเป็นชาวสวน สามารถซือ้หุ้นในบรษิทัผลติขวดได้ส่วนหนึง่ 
และก็เข้าท�างานที่นั่น ใช้เวลาเพียงปีเดียวเขาก็สามารถซื้อหุ้นทั้งหมดได้ ในปีต่อมา เขา
ร่วมหุน้กบัเพือ่นท่ีเป็นเจ้าของร้านขายขนม ซือ้โรงฟอกหนงัเก่าท่ีถกูท้ิงร้างท่ีเมอืงโกลเดน 
(Golden) และเปลีย่นเป็นโรงเบียร์เลก็ๆ เพยีงหนึง่ปีให้หลงักเ็ริม่ผลติเบียร์ขายในปี 2417 
จากนั้น 6 ปีต่อมา ในปี 2423 เขาก็ซื้อหุ้นของเพื่อนคนนั้นทั้งหมด ท�าให้เขาเป็นเจ้าของ
โรงเบียร์แต่ผู้เดียว เปลี่ยนชื่อเป็น เอดอล์ฟ คัวร์ส โกลเดน บริวเวอรี่ (Adolph Coors 
Golden Brewery) และสร้างบ้านของตัวเองติดกับโรงงาน ชีวิตของเขาคือการผลิตเบียร์ 
เป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้เขามีความสุขที่สุด เขาแต่งงานกับลูกสาวหัวหน้าการรถไฟของเมือง 

รถขนเบียร์ในอดีต

โรงเบียร์เอดอล์ฟ คัวร์ส โกลเดน บริวเวอร่ี

บรรยากาศการผลิตเบียร์ในอดีต

การขนส่งเบียร์ในระยะแรก

บรรยากาศโรงเบียร์ในอดีต

บริษัทใหม่ ผลิตกระเบ้ืองและสินค้าลายคราม

ต่างๆ ในช่วงโพรฮิบิช่ัน (Prohibition) 

โรงงานผลิตนมข้าวมอลต์

ผลิตภัณฑ์นมข้าวมอลต์ และเบียร์ในอดีต

นายอาดอล์ฟ คอร์ส
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มีลูกด้วยกัน 6 คน เป็นหญิง 3 และชาย 3 ทั้งลูกสาวและลูกชาย
ก็เติบโตที่คฤหาสน์คัวร์ส เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดในตอนนั้น 
แต่ด้วยเขาเป็นพ่อที่ดุ ผ่านชีวิตมามาก เขาจะสั่งสอนลูกไม่ให้
ฟุ่มเฟือย และลูกชายทุกคนต้องเรียนด้านวิศวะที่มหาวิทยาลัย
คอร์แนลเพื่อมาท�างานในโรงเบียร์ของครอบครัว ไม่สนใจว่าลูก
อยากจะเรียนด้านใดเพราะถือว่าโรงเบียร์นี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุด
ของครอบครัว และทั้งลูกสาวและลูกชายล้วนต้องจัดงานแต่งงาน
ทีค่ฤหาสน์ของครอบครวัเสยีส่วนใหญ่ หลายคนกต็ัง้รกรากทีเ่มอืง
โกลเดนหรือไม่ก็ที่เดนเวอร์

จุดหักเหส�าคัญจุดแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 2459 ตอนนายเอดอล์ฟ
อายไุด้ 69 ปี เมือ่รฐับาลประกาศกฎหมายห้ามขายและดืม่เหล้าใน
รัฐโคโลราโด หรอืเป็นทีรู่จ้กัว่าช่วงโพรฮบิช่ัิน (Prohibition) ทีใ่นทีส่ดุ
ก็เกิดขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างปี 2463 - 2476 ท�าให้เขาต้องเปลี่ยน
จากการผลิตเบียร์ที่เขารักมาเป็นผลิตนมข้าวมอลต์แทนและก็ 
เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทใหม่ ผลิตกระเบื้องและสินค้าลายคราม
ต่างๆ ใช้ดินเหนียวที่มีมากมายที่เมืองโกลเดน ท�าให้เป็นธุรกิจ
ครอบครัวอีกธุรกิจหนึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่การที่รัฐบาล

ออกกฎหมายนี้ ท�าให้นายเอดอล์ฟมีความโกรธโลกและทุกส่ิง 
ทกุอย่างรอบข้างตวัมากขึน้ จนในทีส่ดุระหว่างทีเ่ขาและครอบครวั
ไปพักผ่อนที่โรงแรมคาวาเลียร์ เมืองเวอร์จิเนียบีช รัฐเวอร์จิเนีย 
เขาได้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ด้วยการกระโดดจากหน้าต่างห้องพัก
บนชั้น 6 ของโรงแรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2472

นายเอดอล์ฟ จูเนียร์ บุตรชายคนโตของนายเอดอล์ฟรับ
ต�าแหน่งผู้น�าของโรงเบยีร์คัวร์สขณะอายุ 45 ปี ดแูลการผลติสนิค้า
ดนิเผาและนมข้าวมอลต์ต่อมาอกี 4 ปี จนรฐับาลยกเลกิโพรฮบิชิัน่ 
โรงเบียร์คัวร์สจึงได้กลับมาผลิตเบียร์ที่พ่อเขารักอีกครั้ง ปีต่อมา 
ต�ารวจโคโลราโดได้จับกุมตัวนักขโมยรถยนต์คนหนึ่งและได้พบ
หลักฐานว่าจะมีการจับตัวนายเอดอล์ฟ จูเนียร์ มาเรียกค่าไถ่ 
เป็นการร่วมมือระหว่างโจรผู้นี้กับอดีตเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านโพรฮิบิชั่น 
ของรฐัโคโลราโดและอดีตนกัสบืเรือ่งการซือ้ขายเหล้าช่วงโพรฮบิิชัน่ 
ล้วนแล้วเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการสูญหายของรายได้ 
ในช่วงทีม่กีฎหมายห้ามซือ้ขายเหล้าทัง้นัน้ นายเอดอล์ฟ จูเนยีร์ จงึ
ไม่ต้องผ่านเหตกุารณ์ท่ีน่าสะท้านนี ้อย่างไรกด็ ี26 ปีต่อมา บุตรชาย 
คนโตของเขาคือนายเอดอล์ฟท่ีสามได้ถกูลักพาตวัเรยีกค่าไถ่ ขณะ

คณะกรรมการโรงเบียร์โกลเดน (แถวบนซ้ายไป 

ขวา) วิลเลียม เค คัวร์ส โยเซฟ คัวร์ส และ 

เอดอล์ฟ คัวร์ส ท่ีสาม (แถวล่าง) พ่ีน้องโกรเวอร์ 

คัวร์ส เฮอร์มัน คัวร์ส และเอดอล์ฟ คัวร์ส ท่ีสอง 

โรงงานคัวร์สในปัจจุบัน

โปสเตอร์โฆษณาเบียร์ในอดีต 

นายพีท คัวร์ส บุตรชายคนเล็ก 

ข่าวนายเอดอล์ฟทีส่ามถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่

บรรยากาศเมืองโกลเดนและโรงเบียร์คัวร์ส

เบียร์คัวร์สในปัจจุบัน

โลโก้บริษัท MolsonCoors และ MillerCoors

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางส่วน 
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อายุ 44 ปี ถูกลักพาตัวระหว่างที่เขาขับรถ
ไปท�างานเมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2503 และ
มีจดหมายถงึภรยิาของเขาเรียกเงินจ�านวน 
5 แสนเหรียญ แต่ได้เกิดผิดพลาดบาง
ประการท�าให้คนร้ายลงมอืฆ่านายเอดอล์ฟ
ที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจ ต�ารวจพบศพใน 
รถยนต์ทีถ่กูไฟเผาไปแล้ว แต่ก็สามารถจบัตวั 
คนร้ายได้ในที่สุด นายเอดอล์ฟ จูเนียร์ 
ส้ินลมหายใจหลังจากเหตุการณ์นี้ 10 ป ี
คอืปี 2513 บัลลังก์เบียร์จงึตกไปทีบ่ตุรชาย
คนรองคือ นายโจเซฟ คัวร์ส ที่อายุ 53 ปี 
และดูแลบริษัทไปอีก 23 ปี เขาเป็นคนที่ 
เฮี้ยบมาก และยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
แบบพ่อและปู่ ดแูลปกป้องคนงานโรงเบยีร์
อย่างด ีแต่เป็นคนทีไ่ม่ชอบสหภาพแรงงาน
ซ่ึงเขายกเลิกในที่สุด แต่ก็เกิดปัญหากับ
แรงงานราว 10 ปีจากการฟ้องร้องในศาล 
นายพที คัวร์ส บตุรชายคนเลก็เป็นผูด้�าเนิน
การจัดจ้างคนใหม่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อการผลิต แต่บริษัทก็เป็นผู้ชนะในที่สุด

นายพีทเป็นคนท่ีเร่ิมเรียนด้านธุรกิจ
คนแรกของครอบครัว เริ่มมาดูแลด้านการ
ขายและการตลาดของบริษัท ในขณะที ่
รุ ่นพ่อจะยังไม่เห็นความจ�าเป็น เชื่อว่า
หากสนิค้าดมีคีณุภาพคนจะซือ้เอง ไม่เหน็
ความจ�าเป็นท่ีจะเอาเงนิไปลงด้านการขาย 

และโฆษณา ในขณะทีโ่ลกได้เปลีย่นไปมาก 
คู่แข่งก็มากข้ึนเรื่อยๆ จนท�าให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของเบียร์ของเขาลดลงจาก 50% 
เหลือเพียง 11% ด้วยเหตุนี้รุ่นที่ 3 ของ 
ครอบครัวจงึได้ยอมทีจ่ะสละบลัลงัก์ในท่ีสุด 
ก่อนที่บริษัทจะต้องล้มละลายไป

นายพีท คัวร์ส รับต�าแหน่ง CEO ต่อ
จากบิดาในปี 2536 และได้ลาออกไปเล่น
การเมืองช่วงปี 2545 แต่เล่นได้ไม่นานก็
กลับมาเป็นหัวเรือใหม่ ขณะน้ันโรงเบียร์ 
ควัร์สใหญ่เป็นอนัดับที ่3 ของสหรฐัฯ เขาได้
น�าทัพไปรวมตัวกับบริษัทโมลสัน โรงเบียร์ 
ใหญ่ของแคนาดาในปี 2546 ท�าให้เกดิบรษิทั
ใหม่ชื่อ โมลสันคัวร์ส มีความใหญ่โตเป็น
อนัดบัต้นๆ ของโลก มกีารแบ่งกจิการอย่าง
ชัดเจนระหว่างครอบครัวโมลสันและคัวร์ส
ในทวีปอเมริกาและท่ีอังกฤษ โดยทั้งสอง 
ครอบครวัยงัคงมีบทบาทในการบรหิารงาน
ในโรงเบียร์ของตน เป็นกรรมการร่วมและ
แบ่งการดูแลในประเทศอื่น

ในปี 2550 บรษิทัยกัษ์ใหญ่ SABMiller 
และ MolsonCoors ได้เข้าร่วมหุ้นกัน 
กลายเป็นยักษ์ใหญ่ท่ี 2 ของโลกรองจาก 
ABInBev และเปลี่ยนชื่อเป็น MillerCoors 
แต่ในปี 2558 เบอร์หนึ่งของโลกก็ได้ตกลง
ซื้อเบอร์ 2 ของโลกด้วยราคา 107 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ แต่มีการแบ่งแยกบริษัท
ที่สลับซับซ้อนพอสมควรเพื่อไม่ให้ขัดต่อ
กฎหมายโมโนโปลีของสหรัฐฯ เทรนด์ของ
การฮบุกจิการระหว่างยกัษ์ใหญ่ในโลกของ
เบียร์ก็ดูว่าจะยังไม่จบ คงต้องดูกันต่อไป 
ในขณะเดียวกัน ครอบครัวคัวร์สก็ยังคง
บริษัทผลิตเครื่องดินเผาชื่อ CoorsTek อยู่
มยีอดขายในระดบักว่าหน่ึงพนัล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ ท�าให้ครอบครัวคัวร์สร�า่รวยยิ่งขึ้น
ตามกาลเวลา แต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัว
ท่ีไม่สรุุย่สรุ่ายใช้ชวีติกนัอย่างธรรมดา และ
ยังยึดถือค�าสั่งสอนและการใช้ชีวิตอย่างที่
ได้รับค�าสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษท่ีรักการ
ผลิตเบียร์เป็นชีวิตจิตใจ 

ที่มาภาพ:

https://www.pinterest.com/pin/298856125243451084/

https://www.millercoors.com/about/proud-history

http://www.cspdailynews.com/category-news/beverages/

articles/will-molson-coors-take-100-millercoors

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Molson_Coors_logo.svg

http://www.pinsdaddy.com/adolph-coors-company_klYVNvc

OclESBVcWc4zpZXzWS2x**Y4v0lS4DDHovAs/

https://www.coors.com/brewery

http://www.digit-eyes.com/upcCode/071990170288.

html?l=en#.WWh0_OSXxTY

http://www.mtgothictomes.com/coors_golden_brewery.htm

https://www.expedia.com/pictures/central-colorado/denver/

coors-brewery.d500919/

https://www.coorstek.com/english/about/history/

http://www.taylormorrison.com/new-homes/colorado/den-

ver/arvada/leyden-ranch-the-hawthorn-collection-community/

local-interests

http://winnipegrollerderby.com/about-wrdl/our-sponsors/

https://www.artstation.com/artwork/P5AXo

http://www.molsoncoors.com/en/our-story

http://www.pcmode.org/coors-banquet-bottle.html
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ทุกวันนี้ ธุรกิจผู้ ให้บริการจ�าหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ยังเติบโตต่อเนื่อง และคงจะเติบโตต่อไป
อีกตามโลกยุคดิจิตัลที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน คนไทยเองแม้จะปรับตัวกับธุรกิจออนไลน์กันทีหลัง แต่ก็
ปรับได้ดีและคุ้นเคยกับธุรกิจนี้ได้เร็วกว่าเพื่อนบ้าน เว็บขายของออนไลน์จากต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น 

eBay Alibaba Amazon.com ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่ที่ดูแล้วมาแรงกว่าเจ้าไหนๆ ต้องยกให้ 
LAZADA เว็บที่มีสินค้าจิปาถะให้เลือกตั้งแต่ราคาไม่กี่สิบบาทไปจนถึงเกินหลักหมื่นบาท

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

3 พี่น้องแซมเวอร์
กับธุรกิจออนไลน์ฉบับก๊อปปี้

Samwer Brothers
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ความรู้ทั่วไป / บุคคลน่าสนใจ



หลายคนยงัไม่รู้วา่จริงๆ แลว้ LAZADA มาจากไหน บางคน

รู้จกัแตเ่จา้ของใหม่คอื แจค๊ หมา่ เพราะเจา้พอ่เวบ็ไซต ์Alibaba 

รายนี้ เข้าซื้อกิจการของ LAZADA เมื่อ

ปี 2016 แต่ความจริงแล้ว LAZADA มี

สญัชาตเิยอรมนั ตน้กำาเนิดแทจ้ริงมาจาก

นักธุรกิจ 3 พี่น้องชายล้วนแห่งตระกูล 

แซมเวอร์ (Samwer) คนโตช่ือ มาร์ค (Marc) 

คนกลางช่ือ โอลเิวอร์ (Oliver) สว่นคนเลก็ 

ช่ือ อเลก็ซานเดอร์ (Alexander) LAZADA 

เปรียบเหมือนจรวดลูกเล็กๆ ทีป่ล่อยออกมา 

จากบริษัท Rocket Internet ที่สามพี่น้อง

ดูแลอยู่ในเยอรมนี เพื่อบุกตลาดเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ

สามพี่น้องแซมเวอร์จัดเป็นมหา

เศรษฐแีหง่ธุรกิจออนไลน์ลำาดบัต้นๆ ของ

ยโุรป ในความร่ำารวย ตอ้งบอกวา่ช่ือเสยีง

ของพวกเขาไม่ค่อยสวยงามนัก ไม่ใช่ว่า 

พวกเขาทำาอะไรผิดกฎหมาย แต่รูปแบบ 

การทำาธุรกิจของพวกเขาถูกวิพากษ์

วิจารณ์ว่า ไม่สง่างาม ไม่เป็นสตาร์ทอัพ 

ไมเ่ปน็นวัตกรรมเอาซะเลย เพราะพวกเขา 

ดำาเนินธุรกิจด้วยรูปแบบท่ีเรียกว่า Copycat 

ซึ่งก็แปลได้ว่า “ทำาเลียนแบบ” นั่นเอง

อย่าเพิ่งคิดว่าพวกเขาผลิตสินค้า

เลยีนแบบแบรนดเ์นมช่ือดงัแลว้เอามาขาย 

สิง่ทีพ่วกเขาเลยีนแบบไมใ่ช่สนิคา้ แตเ่ปน็

โมเดลทางธุรกจิของบริษทัอเมริกนัดงัๆ ที่

สตาร์ทอพัจนอยู่ตัวแลว้ โดยนำาตวัอยา่งที ่

ประสบความสำาเร็จของบริษัทเหล่าน้ันมาใช้ 

อยา่ง LAZADA เองกม็าจากโมเดลของเวบ็ 

ขายสนิคา้ Zappos และ Amazon ทีโ่ดง่ดงั 

ในอเมริกา ส่วนเว็บ Alando ในเยอรมนี

ก็ใช้โมเดลของ eBay เป็นต้น

สามพี่น้องมีแนวคิดว่า “นำารูปแบบ

ความสำาเร็จของบริษัทใหญ่มาใช้ ทำาให้ดี 

แล้วให้บริษัทใหญ่มาซื้อไป” ซึ่งพวกเขาก็ทำาจนดีและขายกิจการ

ได้จริงๆ ส่งผลให้พวกเขากลายเป็นมหาเศรษฐีภายในเวลาสั้นๆ  

พร้อมกับที่ได้ศัตรูในวงการ e-commerce ตามมาเป็นหางว่าว 

หลายคนบอกวา่พวกเขาเหมือนโจรสลดั แตโ่อลเิวอร์ พีช่ายคนรอง

ผูเ้ปน็ CEO ของ Rocket Internet กลา่วถงึ 

แนวคิดของตัวเองและพี่น้องว่า “คนอื่นๆ 

อาจเป็นสถาปนิก แต่เราเป็นผู้รับเหมา 

เราสร้างบริษัทแล้วดำาเนินงาน เราไม่ใช่

นวัตกร” ก่อนหน้าที่จะถูกเขม่น พวกเขา

คือนักธุรกิจหนุ่มน่าจับตามองที่ลงมือเร็ว 

และจับตลาดได้ดี 

มาร์ค โอลิเวอร์ และอเล็กซานเดอร์ 

เกิดที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี อายุ

หา่งกนัราวๆ 2 ปตีามลำาดบั ทัง้สามใฝฝ่นั

จะทำาธรุกจิร่วมกนัตัง้แตเ่ปน็วยัรุ่น พวกเขา 

สนใจทำาธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ แต่

โครงการกต็อ้งลม้เลกิ เพราะธุรกจิการบนิ

ตอ้งใช้ทัง้ประสบการณ์และเงินทนุสงูมาก 

พวกเขาจึงไปเรียนด้านธุรกิจเพิ่มและไป

ฝกึงานทีซ่ลิคิอนวลัเลย ์(Silicon Valley) ที่

ซานฟรานซิสโก ในสหรัฐฯ เพื่อหาความรู้ 

และประสบการณ์ใหม่ๆ

ช่วงที่พวกเขาอยู่ในซานฟรานซิสโก 

คือปี 1998 ช่วงน้ันเป็นยุคเติบโตของ 

อินเตอร์เน็ต มาร์คสะดุดใจทีเ่ห็นคนรอบตัว 

พากันใช้บริการของ eBay เขาและน้องๆ 

คยุกนัและเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า eBay น่าจะ 

ไปได้สวยในตลาดเยอรมนี แม้ช่วงน้ัน

เยอรมนีจะมีสารพัดข้อจำากัดด้านการทำา

โปรโมชัน่สนิคา้ ทัง้สามเขียนอเีมลถงึ eBay 

แนะนำาให้บริษัทสร้างแพลตฟอร์มการ

ประมูลออนไลน์ในบ้านเกิดของพวกเขา 

ทั้งเสนอตัวด้วยว่าจะเป็นคนจัดการกับ

แพลตฟอร์มนั้นเอง แต่อีเมลของพวกเขา

ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ

ปีต่อมา ทั้งสามกลับบ้านเกิดเพื่อ

สร้างแพลตฟอร์มประมูลสินค้าออนไลน์

ข้ึนเองร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน ผ่านไปหน่ึงเดือนก็ให้กำาเนิด 

Alando เว็บประมูลสินค้าออนไลน์ภาษาเยอรมัน สินค้าแรกๆ  

Marc Oliver และ Alexander Samwer (ซ้ายไปขวา)

Rocket Internet Management

ก่อต้ังผู้ให้บริการริงโทน Jamba ในปี 2000

Oliver Samwer
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ที่ขายคือของเล่นเก่าๆ ในวัยเด็ก เซ็ตรถไฟ โรลเลอร์สเก็ต และ

เหรียญสะสม เว็บไซต์เปิดทำาการแค่ 100 วัน eBay ก็เข้ามาซื้อ

กิจการด้วยมูลค่า 38 ล้านยูโร (ประมาณ 1,450 ล้านบาท) เพื่อ

ตัดปัญหาคู่แข่ง โดยให้สามพี่น้องเป็นผู้ดำาเนินการ ผลก็คือ eBay 

ในเยอรมนีเติบโตเร็วยิ่งกว่า eBay ในประเทศใดๆ ในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม พี่น้องแซมเวอร์อยู่กับ eBay เพียงหนึ่งปีก็ 

ออกมาตัง้บริษทั Jamba! ทีข่ายลกูเลน่ในโทรศพัทมื์อถอื เช่น เกม

และริงโทน สร้างผลงานที่โด่งดังอย่าง Crazy Frog เจ้ากบสุดกวน 

ที่ ส่ ง เ สี ย งป่ วนประสาท 

Jamba! ดำาเนินกิจการอยู่ 

4 ปี VeriSign ยักษ์ใหญ่แห่ง 

วงการไอทีก็เข้าซื้อกิจการ 

ในปี 2004 ด้วยมูลค่า 174 

ล้านยูโร (ประมาณ 6,600 

ล้านบาท) 

ความสำาเร็จที่ ได้ รับ 

ทำาให้พี่น้องแซมเวอร์คิดจะ

ทำาธุรกิจที่เน้นการดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิผล มากกว่าจะมุ่ง

ลงทุนสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่ๆ 2-3 ปีจากน้ัน พวกเขาสร้างธุรกิจ

ด้วยโมเดลนี้อย่างจริงจัง โดยก่อตั้ง MyVideo เป็นยูทูบเวอร์ชัน

เยอรมัน Frazr ทวิตเตอร์เวอร์ชันเยอรมัน และ StudiVZ เฟสบุ๊ค

เวอร์ชันเยอรมัน ฯลฯ ด้วยโมเดลที่ถอดจากบริษัทชื่อดังต้นตำารับ 

สิง่ทีพ่วกเขากอ่ตัง้ไมไ่ดป้ระสบความสำาเรจ็ทกุอยา่ง แต่กเ็พยีงพอ

ให้พวกเขามั่นใจในแนวทางนี้ 

ปี 2007 ท้ังสามก่อต้ังบริษัท Rocket Internet สำานักงานใหญ่

อยู่ท่ีเมืองมิวนิก ด้วยเป้าหมายท่ีจะกระจายธุรกิจออนไลน์ไปท่ัวโลก 

ท้ังการซ้ือขายสินค้า ให้พ้ืนท่ีตลาด ระบบจ่ายเงิน การจองท่ีพักหรือ

ซื้อตั๋วผ่านออนไลน์ ฯลฯ บริษัทแรกที่ปล่อยมาคือ Zalando เว็บ

ขายของท่ีใช้โมเดลของเว็บ Zappos แต่ท่ีโด่งดังท่ีสุดคือ CityDeal 

ท่ีต้ังข้ึนในปี 2010 โดยใช้โมเดลของเว็บ Groupon ซ่ึงมีจุดเด่นคือ 

เสนอโปรโมช่ันท่ีทำาร่วมกับร้านค้า รวมถึงนำาเสนอการซ้ือสินค้าแบบ 

Group Buying (ซ้ือร่วมกันหลายคนเพ่ือให้ได้ราคาถูก) CityDeal 

เติบโตเร็วจน 5 เดือนต่อมา Groupon ต้องเข้ามาซ้ือกิจการในท่ีสุด

อย่างท่ีกล่าวไว้ตอนต้นว่าความสำาเร็จของสามพ่ีน้องได้มา

พร้อมช่ือเสียงท่ีไม่ดีนัก พวกเขาถูกเพ่ือนในวงการ e-commerce 

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพวกทำาลายนวัตกรรมในยุโรป ทำาให้คนรุ่นใหม่ 

เข้าใจว่าสตาร์ทอัพฉบับก๊อปป้ีน้ันทำาเงินได้ ขณะท่ีในซิลิคอน 

วัลเลย์ของสหรัฐฯ ก็มีคำาพูดล้อเลียนว่า “ถ้าเว็บหรือแอปของคุณยัง

ไม่ถูกเยอรมันก๊อปป้ี แสดงว่าคุณยังไม่ประสบความสำาเร็จ”

เมื่อ Rocket Internet พบโมเดลบริษัทที่น่าสนใจ ก็จะส่ง 

พนักงานเข้าไปศึกษาโมเดลของบริษัทน้ันในประเทศอ่ืน และกลับมา 

สร้างธุรกจิเอง เมือ่ต้ังตน้จนธุรกจิเร่ิมเดนิหน้าไดก้จ็ะหา “ผูก่้อตัง้” 

(founder) ที่เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรง (เช่น แม็กซิมิลเลียน  

บิตเนอร์ CEO และ founder ของ LAZADA) มาเดินหน้าธุรกิจต่อ 

แล้วดึงผู้บริหารของตัวเองออกมาเพื่อปั้นธุรกิจอื่นต่อไป

ถึงอย่างนั้น จะบอกว่า 

สามพ่ีน้องประสบความสำาเร็จ

เพราะก๊อปคนอื่นอย่างเดียว

ก็คงไม่ได้ ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ 

ทำาให้พวกเขามาไกลคือการ 

นำาโมเดลสำาเร็จรูปไปใช้ใน

ตลาดใหม่ๆ  อยา่งถกูจงัหวะ 

และปรับรูปแบบให้เข้ากับ

ประเทศนั้นๆ อย่างรวดเร็ว 

การที่พวกเขากระจายธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตได้ใน 40 ประเทศ 

รวมถงึมีเวบ็ไซตใ์นเครือกวา่ 50 เวบ็ แสดงวา่แมพ้วกเขาจะไม่ถนัด

คิดอะไรใหม่ๆ แต่ถนัดลงมือทำาที่สุด หากใครคิดจะ “เลียนแบบ” 

สามพี่น้องแซมเวอร์บ้าง ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำาได้แบบพวกเขา

ปี 2012 Rocket Internet เปิดตัวเว็บไซต์ในประเทศไทย  

เว็บขายของ ได้แก่ LAZADA ZALORA ยังมีเว็บ Foodpanda ที่สั่ง

อาหาร แอป Traveloka ที่จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม แอป Easy 

Taxi และอื่นๆ แม้จะจบลงด้วยขาย LAZADA ให้ Alibaba ขาย 

ZALORA ให้กลุ่มเซ็นทรัล และ Easy Taxi ต้องถอยทัพออกไป แต่

ก็ถือว่ากระตุ้นกระแส e-commerce ในไทยได้อย่างดี

ปีที่ผ่านมา มีผู้วิเคราะห์ว่า Rocket Internet อยู่ในช่วงขาลง 

เน่ืองจากกระแสธุรกิจสตาร์ทอัพในโลกเปลี่ยนไป ประเทศกำาลัง

พฒันาเร่ิมแข่งขันดา้นนวัตกรรมใหม่ๆ  โดยมบีริษทัลงทนุเจา้ใหญ่

ในยุโรปและสหรัฐฯ หนุนหลัง น่าจะส่งผลให้แนวคิดนำาโมเดล

จากประเทศพัฒนาแล้วมาใช้ในประเทศกำาลังพัฒนาของ Rocket 

Internet ใช้ไมไ่ดผ้ลอกีต่อไป กต็อ้งมารอดวูา่ สามพีน้่องแซมเวอร์ 

จะฉีกแนวของตัวเองออกไปอย่างไร 

แปลและเรียบเรียงจาก: 
http://www.wired.co.uk/article/inside-the-clone-factory
https://brandinside.asia/rocket-internet-sruggle/
http://positioningmag.com/56034

ที่มาภาพ: 
http://nemorin.com.au
https://thehustle.co
http://www.spiegel.de
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คอลัมน์พิเศษ / Tips & Gadget

1. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น 
สงัเกตจากเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถอืในการประกอบ

ธุรกิจ e-commerce และความปลอดภยัในการช�าระเงนิออนไลน์ 

2. ควรตั้งรหัสข้อมูลส่วนตัวให้ซับซ้อนสักนิด 
เช่น username และ password ไม่ควรต้ังง่ายเกินไป 

ไม่ควรใช้เลขวัน เดือน ปีเกิด เลขตอง เลขเรียง เพราะจะ

เสี่ยงต่อการถูกมือมืดแฮกรหัสเอาได้ง่ายๆ 

3. สังเกตเว็บไซต์ที่ให้ช�าระเงินออนไลน์ผ่าน
ระบบธนาคาร โดยดูให้ดีว่าน่ันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ซึ่ง
เราสามารถสงัเกตได้หลายจดุ เช่น ตรวจการสะกด ตรวจช่ือ

ธนาคารให้ถูกต้อง เว็บเบราว์เซอร์ต้องมีสัญลักษณ์รูปกุญแจ 

และต้องขึ้นต้นด้วย HTTPS:// ย�้าว่าต้องมีตัว S 

4. ดูแลคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของ
เราให้ปลอดภัย โดยไม่คลิกลิงค์ที่มากับอีเมล sms หรือ 

เวบ็ไซต์แปลกๆ ทีไ่ม่น่าเช่ือถอื เพราะน่ันเป็นมกุทีพ่วกโจรใช้

แฮกกันบ่อยๆ เช่น คุณคือผู้โชคดี คลิปหลุดดารา หรือโปรด

ยืนยันข้อมูลส่วนตัวกับธนาคาร บลาๆ นอกจากนี้ ควรระวัง

เมือ่ท�าธรุกรรมผ่านอปุกรณ์สาธารณะ เช่น wifi นอกบ้านด้วย 

สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่าต้อง “คิดก่อนคลิก” นั่นเอง 

ที่ส�าคัญ ก่อนเราจะกดยืนยันการช�าระเงินทุกครั้ง ต้อง

ตรวจสอบชื่อผู้รับเงินและจ�านวนเงินให้ดีก่อน และหมั่นเช็ค

ธุรกรรมย้อนหลงัเป็นประจ�าด้วย เพยีงเท่านี ้เรากจ็ะสบายใจ

ได้ทัง้ตอนซือ้และตอนจ่าย ท�ากจิกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้ว 

เรียบเรียงจากเว็บไซต์: http://www.bltbangkok.com/DigitTidbits/เคล็ดไม่ลับชอปออนไลน์ให้ปลอดภัย

ช็อปออนไลน์อย่างไรให้เซฟตี้
ใครเคยซื้อของผ่านออนไลน์บ้างยกมือขึ้น เราเชื่อว่ายุคนี้ใครๆ ก็ซื้อของผ่านออนไลน์กันแล้วทั้งนั้น  

เพราะความสะดวกรวดเร็ว แค่นอนตากแอร์อยู่ที่บ้าน คลิกเมาส์สองสามทีก็ซื้อของได้แล้ว  

แต่ปัญหาคือ ตอนจ่ายเงินนี่สิ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิกโอนเงินแล้วจะปลอดภัย วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการชำาระเงิน

ออนไลน์ผ่านระบบธนาคาร จากเว็บไซต์ bltbangkok.com มาฝากกัน อาจไม่ถึงกับช่วยให้ปลอดภัย 100%  

แต่อย่างน้อยก็เพิ่มความอุ่นใจในการชำาระเงินของเราได้ในระดับหนึ่ง เคล็ดลับนั้น ได้แก่
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เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี

ถนนข้าวสารที่วุ ่นวาย ค่อนข้าง
อันตราย แถมราคาสินค้าก็ไม่ถูก มีอะไร
ดึงดูดให้ชาวต่างชาติอยากมาหรือ ถ้าจะ
บอกว่าเพราะที่น่ีเต็มไปด้วยแหล่งสังสรรค์ 
และห้องพกัราคาประหยดักค็งใช่ แต่ทกุวนันี้ 
กรุงเทพฯ มห้ีองพกัราคาถูกและสถานบนัเทงิ 
อีกมากมาย ชวนให้สงสัยว่าก่อนได้รับ
ความนิยม เดิมทีถนนสายนี้หน้าตาเป็น
อย่างไร แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ที่กลายเป็นจุด
สนใจของผู้คนขนาดนี้ สงสัยแล้วก็เลยไป
หาข้อมูลจากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ 
จนท�าให้ได้รู ้ประวัติของถนนข้าวสารไป
โดยปริยาย

ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ 6 ถนน
ข้าวสารคือแหล่งขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุด
ในพระนคร (สมชื่อจริงๆ) ข้าวสารจ�านวน
มากมาจากฉางข้าวหลวงที่สะพานช้าง
โรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม ท่ีปัจจุบันคือ
คลองหลอด ล�าเลียงลงเรือมาตามแม่น�้า

เจ้าพระยา ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือบางล�าพูเพื่อขาย
ให้ชาวบ้านท่ีอาศัยในย่านนั้น เมื่อชุมชน
ขยายขึ้น นอกจากขายข้าวสารแล้วจึงมี
ร้านขายอย่างอืน่ตามมา ไม่ว่าจะร้านของช�า 
ร้านของเล่น ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านตดัเสือ้ ร้าน
ท�าเครื่องเงิน ฯลฯ แต่ในปี 2500 ความ
คึกคักที่ตรอกข้าวสารก็ซาลง ความเจริญ
ย้ายไปย่านที่อยู่ใกล้เคียง คุณลุงคุณตาที่
อาศยัในตรอกข้าวสารเขาคุยกนัในบอร์ดว่า

50 ปีก่อน ถนนข้าวสารค่อนข้างเงยีบ 
ทางเข้าตรอกมีร้าน ส.ธรรมภักดี ท่ีขาย
เครื่องสังฆภัณฑ์ และเป็นผู้สนับสนุนคณะ 

ลิเกไปแสดงออกอากาศตามสถานวีทิยตุ่างๆ 
มีชื่อเสียงจนชาวกรุงตอนนั้นรู ้จักตรอก
ข้าวสารว่าเป็นแหล่งขายเครื่องสังฆภัณฑ์
เคร่ืองอัฐบริขาร บ้านเรือนในตรอกเป็น
เรือนไม้ชั้นเดียวปลูกเรียงรายขนานถนน 
มร้ีานกาแฟ ชา โอเลีย้งแบบชาวจนี คนซือ้
จะน�ากระบอกหรือขันไปใส่ มีหาบเร่ขาย

ขนมไทย ชาวชุมชนถ้อยทีถ้อยอาศัย มัก
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกเช้า
แบบสภากาแฟ 

กระทัง่ปี 2520 การท่องเทีย่วของไทย
เฟื่องฟูข้ึน ชาวต่างชาติท่ีมาชมพระบรม
มหาราชวัง เดินส�ารวจมาเจอชุมชนตรอก
ข้าวสารเข้าก็เกิดชอบใจชุมชนนี้เป็นพิเศษ 
เพราะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยังมีกลิ่นอาย
ดั้งเดิม พวกแบ็คแพคเกอร์เลยขอพักกับ
ชาวบ้านโดยขอจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน 
ชาวชุมชนเห็นโอกาสท�ารายได้เสริมก็ยินดี
ปล่อยเช่าในราคาถูก แถมคอยช่วยเหลือ 
นักท่องเท่ียวอย่างมีน�้าใจตามฉบับคนไทย 

เป็นเสน่ห์ทีต่อกย�า้ความเป็น “สยามเมอืงยิม้” 
ของไทยในตอนนั้นอย่างดีเยี่ยม 

ถนนข้าวสารมาโด่งดงัจรงิๆ ในปี 2525 
ปีที่มีงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลมากรุงเทพฯ 
จนโรงแรมรองรบัไม่ไหว บางส่วนต้องระเหจ็

ถนนเล็กๆ สายหนึ่งในย่านบางลำาพู ความยาวประมาณ 400 เมตร อยู่ตรงข้ามวัดชนะสงคราม เขตพระนคร  

เรียกว่า “ถนนข้าวสาร” ในตอนกลางวันของทุกวันจะค่อนข้างเงียบเหงา แต่พอตกคํ่าหลัง 2 ทุ่มเป็นต้นไป 

จะคึกคักมีชีวิตชีวามาก นักท่องเท่ียวทยอยเดินทางมาจนแน่นขนัด พ่อค้าแม่ค้าร้องเรียกลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษบ้าง 

ภาษาไทยบ้างเสียงดังเซ็งแซ่ ถนนข้าวสารเป็นสถานที่โดดเด่นยามราตรีของกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยหลับใหล  

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ ถึงขั้นเป็น “สถานที่ห้ามพลาด” ของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนผันตามกาลเวลา
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ไปเช่าห้องพักบนถนนข้าวสารในราคาคนืละ 
100 บาท มฟีกูนอน หมอน มุง้ พดัลม ช่อง
ระบายอากาศ แต่ไม่มผ้ีาห่มให้ ปรากฏว่าผล
ตอบรบัดมีาก ปีนัน้เอง “โลนล่ี แพลนเนต็” 
หนังสือท่องเที่ยวช่ือดังเขียนแนะน�าถนน
ข้าวสารจนถนนสายนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัทัว่โลก 

ขณะที่ย่านอื่นๆ ซบเซาลงตามเวลา 
ถนนข้าวสารกลบัคกึคกัขึน้อีกครัง้ เรยีกว่า 
กระแสแรงจนน่าตกใจ แบค็แพคเกอร์สาย
อินด้ี ไม่เฉพาะชาวยุโรป อเมริกา ยังมี
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน อิสราเอล หรือแม้แต ่
รัสเซยี แห่แหนกนัเข้ามาไม่ขาดสาย กระทัง่
ถนนสายเล็กๆ ระยะทางไม่ถึงครึ่งกิโลนี้  
กลายเป็นที่รองรับคนต่างชาติ ต่างที่มา 
ต่างวัฒนธรรม บางรายมาแล้วกต็ัง้รกราก
เปิดร้านอาหารประจ�าชาติตัวเองเลย 

ความเปล่ียนแปลงที่เกือบจะเรียก
ว่ากะทันหัน ท�าให้ชาวชุมชนเร่งปรับตัว
รองรับสิ่งที่เกิดข้ึน ทุกอย่างเป็นไปตาม 
สเตป็ของชมุชนทีก่ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ชาวบ้านบางคนเลิกกิจการดั้งเดิมแล้ว
ปล่อยท่ีให้เช่าท�าแฟรนไชส์ บ้างขายที่ให้
นายทุนเข้ามารื้อถอนดัดแปลงบ้านเพื่อท�า
เกสต์เฮาส์หรือร้านอาหาร บ้านเก่าแก่และ
วิถีชุมชนที่เรียบง่ายอันเป็นจุดขายดั้งเดิม
หายไป แต่ก็มีจุดขายใหม่ที่เข้ามาแทนที่
แทบจะในทันที นั่นคือ เทศกาลสงกรานต์  

การเล่นน�า้สงกรานต์บนถนนข้าวสาร
เริ่มข้ึนในปี 2533 ช่วงแรกเป็นเพียงเล่น 
สาดน�้าธรรมดา ต่างคนต่างเตรียมแป้ง
เตรียมน�้ากันมาเอง แต่เมื่อชาวต่างชาติ
เข้ามามากขึ้น นายทุนเห็นว่าท�ารายได้ด ี
จึงดึงสปอนเซอร ์มาสนับสนุนการจัด 
กจิกรรม มตีัง้เวทแีสดงศลิปะวฒันธรรมไทย 
ช่วยส่งเสริมให้การเล่นน�้าสงกรานต์บน
ถนนข้าวสารได้รับความนิยมจนในที่สุด
ก็ติดลมบนชนิดที่ว่า เมื่อถึงวันสงกรานต ์
หากจะเล่นสาดน�า้ นกัท่องเทีย่วหรอืแม้แต่ 
คนไทยจะนึกถึงถนนข้าวสารเป็นที่แรก

หลังจากปี 2540 เป็นต้นมา ถนน
ข้าวสารเกดิการเปลีย่นแปลงอกีครัง้ นอกจาก 
เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ที่
ขยายตวัต่อเน่ือง ยังมสีถานบนัเทงิผุดขึน้เป็น
ดอกเห็ด เลาจน์ ผบั บาร์เบยีร์ กระจายตวั
รวดเรว็ จากถนนข้าวสารข้ามฟากไปทีถ่นน
รามบุตรฝ่ัีงวดัชนะสงคราม ลามไปถงึถนน
พระอาทิตย์ ป้อมพระสุเมรุ ทุกคนจะเห็นถนน
ที่เต็มไปด้วยความบันเทิงทางโลกห้อมล้อม
อารามพระพุทธศาสนา ดูเป็นภาพขัดแย้ง
ทีเ่หมอืนเสยีดสีสังคมโลกย์ีอย่างไรอย่างนัน้ 
แต่ไม่ว่าถนนข้าวสารจะเปลี่ยนไปเช่นไร  
นักท่องเที่ยวก็ยังแห่แหนกันมาที่นี่อยู่ดี

ป ัจจุบัน ถนนข้าวสารจัดว่าเป็น
แหล่งที่รวมชาวต่างชาติไว้มากท่ีสุดใน
กรุงเทพฯ ถนนทั้งสายมีแต่ฝรั่ง แขก จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี เดินกันขวักไขว่ ใครมีโอกาส
มาเดินเล่นตอนกลางคืนคงลืมไปเลยว่า
อยู่ประเทศไทย (จนกว่าจะซื้อของ) และ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ถนนข้าวสารจึงเกิดวิถีใหม่
ขึ้นมาแทนวิถีชุมชนเก่า นั่นคือ วิถีชุมชน
หลากวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ และกลายมาเป็นอกีหนึง่ความ
โดดเด่นของถนนข้าวสารอยู่ทุกวันนี้

เพียงก้าวแรกที่เดินเข้าไปในชุมชน
ตรอกข้าวสารก็จะพบความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้ทันที ร้านอาหารจะมีรถ
ขายเคบับ (อาหารแขกที่ท�าจากแป้งพิต้า)  
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ สลับกับรถขาย 
ผัดไทย รถขายแมงป่องทอด ร้านสเต๊ก 
ซูชิ ส้มต�า ฯลฯ ที่เยอะท่ีสุดเห็นจะเป็น 
น�้ามะพร้าว แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ 
ผัดไทย นักท่องเที่ยวเขาว่าถ้ามาข้าวสาร
ต้องกินผัดไทย สรุปแล้วถ้าใครซื้ออาหาร
เดินกินต้ังแต่ต้นซอยยันท้ายซอย ก็จะได้
กินอาหารนานาชาติไปแล้วกว่าสิบชาติ 

แต่ทีน่่าสนใจทีสุ่ดจะเป็นพฤตกิรรมของ 
นกัท่องเทีย่วแต่ละชาต ิเราจะเห็นฝรัง่สวม
กางเกงเลคู่กับเสื้อกล้ามพิมพ์ลายล้อเลียน 

แบรนด์สินค้าไทยและคีบรองเท้าแตะ 
ขณะท่ีชาวญ่ีปุ ่นย้อมผมแดงใส่รองเท้า
ผ้าใบและหยุดเซลฟี่ทุกสามก้าว วัยรุ ่น
ชาวอเมริกันสายฮิปปี้มักจะเฮฮาอยู่ที่ร้าน
สังสรรค์ ชาวอังกฤษคุ้ยหาหนังสือมือสอง
กลับไปอ่าน ใครสูงวัยก็จะนอนอยู่ในร้าน
นวดแผนไทย ขณะที่คนจีนมากันเป็น 
กลุม่ใหญ่ เดนิขวางทกุคนทีอ่ยูข้่างหลงัและ
แทบจะชนทุกคนที่อยู่ข้างหน้า 

จรงิอยูว่่าภาพลกัษณ์ของถนนข้าวสาร
ในปัจจุบันค่อนข้างเป็นสีเทา ความเป็น
ชุมชนการค้าย่านเก่าดูเหมือนจะหายไป  
แต่ลกึๆ แล้ว รากเหง้าบางอย่างยงัไม่ไปไหน 
รอยยิ้ม น�้าใจของคนไทย สร้างความ
ประทับใจให้ชาวต่างชาติได้เสมอ ร้านค้า 
ท้องถิ่นอย่างร้านท�าเครื่องเงิน ร้านตัดเย็บ 
เสื้อผ้า ยังสืบทอดกิจการต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
ฝีมือและความประณีตไม่เป็นสองรองใคร 
อาคารเก่าแก่บางหลังก็ยังมีผู้รักษาไว้เพ่ือ
จะหลอมอดีตรวมเข้ากับปัจจุบัน

ไม่ว่าทีไ่หนกย็ากทีจ่ะหลกีเลีย่งความ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แต่ตราบใดท่ี 
วัฒนธรรมบนถนนข้าวสารยังอยู ่บน 
เส้นทางอันมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ดึงดูดใจ 
ไม่หลงทางจนกลายเป็นแค่แหล่งเริงรมย์
ยามราตรี ถนนสายนี้ก็ยังจะเป็น “สถานที่ 
ห้ามพลาด” ของชาวต่างชาติจากท่ัวทุก 
มุมโลกต่อไปได้อีกนาน 

รวบรวมเรียบเรียงจาก

www.allmagazine.com

www.thongthailand.com/articles/286835/ 

ถนนข้าวสารจากอดีตถึงปัจจุบัน

http://lek-prapai.org/home/view.php?id=662

ที่มาภาพ: 

https://www.usnews.com/topics/locations/thailand

http://vova-91.livejournal.com/3233225.html

http://m.blog.naver.com/itym97/220759278178

http://www.angguung.id/2015/10/solo-trip-almost-end.html

https://shintaro-narumi.com/solitary-journey/1745

http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=241083

http://travel.sanook.com/1390665/

http://www.bangkoktourist.com/attraction/35

https://way-of-life-menmen.blogspot.com/2015_10_01_archive.html

https://board.postjung.com/791597.html

https://th.readme.me/p/766

http://www.sawaddeesocial.com/2017/04/blog-post_302.html

https://khaosanchange.wordpress.com
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลในชีวิตประจำ�วันของเร�จนกล�ยเป็นคว�มเคยชิน ถึงขั้นว่�ห�ก

วันไหนข�ดไปก็จะรู้สึกเหมือนชีวิตข�ดอะไรบ�งอย่�ง และเพร�ะเร�คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียขน�ดนี ้

บ�งครั้งเร�อ�จไม่รู้ตัวว่�โลกออนไลน์ส่งผลกับสภ�พจิตใจของเร� ลองสังเกตตัวเองดูว่�  

ขณะที่คุณใช้โซเชียลมีเดีย คุณมีนิสัยเหล่�นี้บ้�งหรือไม่ ถ้�มี เร�ขอแนะนำ�ให้คุณเว้นวรรค 

เพร�ะคุณมีคว�มเสี่ยงที่จะเสียสุขภ�พจิต ซึ่งอ�จส่งผลกับชีวิตจริงในโลกออฟไลน์ของคุณ

9 นิสัยใช้โซเชียล
ที่ทำ�ล�ยสุขภ�พจิต( )

ชีวติดีๆ  ของใครก็ตามทีค่ณุเหน็ผ่าน

สงัคมออนไลน์ เช่น อาหารแพงๆ กระเป๋า

สวยๆ งานแต่งงานสดุเลิศหรู เป็นธรรมดา

ทีค่ณุอาจจะอจิฉาบ้างอะไรบ้าง แต่อย่าเอา

ตัวเองไปเปรียบเทียบกับพวกเขาเหล่าน้ัน 

เพราะจะส่งผลให้คณุรู้สกึไม่พอใจในตวัเอง 

และความเช่ือม่ันในตัวเองของคณุกจ็ะลด

ลงไปด้วย

หากคุณมีพฤติกรรมชอบโพสต์ก่อน 

โพสต์ให้เร็วเหมือนเป็นการแข่งขันกับใคร

หรืออะไรสักอย่าง เพื่อความภูมิใจเล็กๆ 

น้อยๆ จะส่งผลให้ถ้าวันหน่ึงคุณเผลอ

ตกข่าว ลืมโพสต์ หรือคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง 

คุณจะเกิดความกังวลและรู้สึกหมดความ

มั่นใจ ทั้งที่จริง คุณไม่จ�าเป็นต้องกดดัน

ตัวเองแบบนั้นเลย 

เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ใครโพสต์ก่อนชนะ

เรียบเรียง: ศิก�นต์

เมือ่คณุโพสต์ข้อความแล้ว คณุทิง้มัน

ไว้อย่างนั้นเพราะอยากโพสต์เฉยๆ หรือใจ

จดจ่ออยู่กับมัน ต้องเข้ามาเช็คทุก 5 นาที 

เพื่อดูว่ามียอดไลค์มั้ย มีใคร reply รึเปล่า 

หากเป็นอย่างหลัง ก็แสดงว่าคุณกังวลไม่

น้อยเลยว่าจะมใีครสนใจคณุบ้าง หากไม่มี 

ฟ ีดแบ็คอะไรความมั่นใจของคุณก็จะ 

สั่นคลอนทันที

คอยยอดไลค์ด้วยใจจดจ่อ
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แปลและเรียบเรียงจ�ก:
http://blog.degreed.com/10-ways-social-media-affects-our-mental-health/  |  http://digitalmarketingwow.com 

ชีวติจริงเครียด หงดุหงิด ว่าใครไม่ได้ 

ก็เลยระบายลงในโลกออนไลน์ แต่บางคน

ระบายด้วยความรุนแรง แสดงอารมณ์เตม็ที่ 

เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น เมื่อ

บ่อยเข้า จึงกลายเป็นความเคยชินที่จะ

แสดงออกอย่างน้ัน จนส่งผลให้ความคิด

และพฤติกรรมรุนแรงติดออกมาสูโ่ลกแห่ง

ความจริงด้วย 

ระบ�ยคว�มโกรธ

การสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ 

อาจเป็นความสขุส่วนบคุคล แต่ขณะเดยีวกัน

ก็เสี่ยงที่จะท�าลายตัวคนสร้างเหมือนกัน 

เพราะยิ่งพยายามสร้างตัวเองในอุดมคติ 

เท่าไหร่ ผู้สร้างก็ยิ่งมีอาการหลอกตัวเอง 

มากข้ึนเท่าน้ัน ซ�า้ยังจติตกเพราะต้องคอย

ระแวงว่าจะมคีนมาจบัผดิมัย้อกีด้วย 

สร้�งภ�พลักษณ์
ในโลกออนไลน์

ในสังคมออนไลน์มีทั้งเร่ืองจริงและ

ไม่จริงปนกนัแทบจะอย่างละคร่ึง ซึง่แต่ละ

เร่ืองก็มักเล่นกับความรู้สึกของคนในด้าน

หดหู ่โหดร้าย หวาดกลวั การเช่ือทกุอย่าง

ที่เสพเข้าไปจะส่งผลให้จิตใจถูกบั่นทอน

จากข่าวด้านลบทั้งหลาย กลายเป็น 

มีความเครียดสะสมเพิ่มมากข้ึนในชีวิต

ประจ�าวัน 

เชื่อทุกอย่�งที่อ่�น
ยุคน้ีใครจะโพสต์อะไรก็ได้ในโลก

ออนไลน์ โดยมักจะลืมคิดว่า โพสต์แล้วไม่

ได้รู้คนเดียวอ่านคนเดียว มีคนอีกเป็นล้าน

พร้อมจะแชร์ต่อ แล้วก็พร้อมถล่มด้วยถ้ารู้

ว่าสิ่งที่ต้นตอโพสต์ออกมาเป็นข่าวมั่วน่ิม 

ดังน้ันหากคุณเกิดโพสต์อะไรมั่วน่ิมแล้วมี

คนแชร์ต่อ คุณเองน่ันละที่จะกังวลจนกิน

ไม่ได้นอนไม่หลับ 

ถ้าคุณท�าอะไรอยู่ก็ตามพร้อมเปิด

โซเชียลมีเดียทิ้งไว้ ไม่ว่าจะ Facebook 

Twitter Line หรือ YouTube ลองส�ารวจดวู่า 

คณุโฟกัสกบัสิง่ทีท่�าอยูต่รงหน้านานแค่ไหน 

แล้วใช้เวลาแวะเวียนไปเช็คโซเชียลมีเดีย

นานเท่าไร สิ่งที่จะบอกคือ นิสัยเช่นน้ีจะ

ท�าให้คุณเป็นคนสมาธิสั้น จดจ่อกับสิ่งที่

ท�าได้ไม่นาน

โพสต์ทั้งที่ไม่ชัวร์

เปิดโซเชียลมีเดียทิ้งไว้

การสนุกกบัการอ่านกระทูท้ีค่นก�าลงั

ทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตาย แสดงว่า

คุณก�าลังเสพติดดราม่า ไม่เป็นไรหรอก 

ถ้าคุณจะอ่านสนุกๆ ฆ่าเวลาเฉยๆ แต่ถ้า

คณุอนิกบัดราม่าและความขัดแย้งมากไป 

คณุจะซมึซบัความคดิเชิงลบจากสิง่เหล่าน้ี 

จนก่อความเครียดและปลูกฝังความ

ก้าวร้าวในใจขึ้นโดยไม่รู้ตัว 

เสพติดกระทู้ดร�ม่�
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

ฉบบัก่อนผมพาทกุคนไปรูจ้กัอาหาร
ของบราซิลและเปรู แต่ยังไม่จุใจเพราะ
ประเทศในลาตินอเมริกามีหลาย
ประเทศแถมยงัน่าสนใจแตกต่างกนัไป 
ฉบับนี้เลยอยากแนะน�าอีก 2  ประเทศ 
นั่นคือ โคลอมเบีย (Colombia) 
และ เอกวาดอร์ (Ecuador) ครับ

เมนูเด็ด

Latin America

ข้ึนช่ือว่าเป็นหน่ึงในประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลก ด้วยธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ กาแฟคุณภาพสูง สาวงามหน้าคม กีฬาฟุตบอล เทศกาลร่ืนเริง แถมอาหารก็

แสนอร่อย อาหารโคลอมเบียแตกต่างไปตามภูมิภาคด้วยอิทธิพลของชนเผ่าต่างๆ และ

วัฒนธรรมการกินของชาติอาณานิคมยุโรป อาหารหลักคือ ข้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง 

ถั่ว รวมทั้งเน้ือสัตว์ โดยเฉพาะเน้ือวัว อาหารทะเล พืชและผลไม้ป่าหลายชนิด

โคลอมเบยีมเีบียร์ทอ้งถิ่นกว่า 15 ชนดิ แต่เครือ่งดื่มประจ�าชาตคิอื อากวาดิเอนเต้ 

(Aguardiente) ได้จากการหมักอ้อยแล้วแต่งกลิ่นหอมด้วยเทียนสัตตบุษย์ (Aniseed) 

ที่มีกลิ่นคล้ายโป๊ยกั๊กบ้านเรา

โคลอมเบีย (Colombia)
บันเดฆา ไปซา (Bandeja Paisa)

อาหารประจ�าชาติของโคลอมเบีย 

ให้พลังงานมหาศาลเพราะอัดแน่นไปด้วย 

สารอาหาร ทัง้เนือ้ย่าง หนังหมทูอดกรอบ 

ไส้กรอกเคร่ืองเทศ อะโวคาโด ข้าว ไข่ดาว 

ถั่วแดงต้ม และกล้าย (พืชที่มีลักษณะ

คล้ายกล้วย) เมนูน้ีคนโคลอมเบียนิยม 

รับประทานกันตอนเช้า

บันเดฆา ไปซา

กาซูเอล่า เด มาริสโกส 

ซันโคโช่

เรื่อง: เชฟมูจ
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เอกวาดอร์ (Ecuador)ซันโคโช่ (Sancocho)
อาหารประจ�าถิ่น เป็นสตูว์ที่น�า

เนือ้สตัว์มาตุ๋น ใส่มันฝร่ัง มนัส�าปะหลัง 

ข้าวโพด กล้ายฝานเป็นช้ินใหญ่ ทัง้ยงัมี

หอมใหญ่ มะเขือเทศ ซดง่าย คล่องคอ 

แถมให้พลงังานสงู ดไูปกค็ล้ายๆ ซปุไก่ 

บ้านเราครับ

กาซูเอล่า เด มาริสโกส 
(Cazuela de Mariscos)

เป็นซุปข้นรวมทะเล นิยมใส่กุ้ง 

ปลา ปลาหมึก และหอยชนิดต่างๆ 

เติมความเข้มข้นของกะท ิเหมอืนต้มย�า 

น�า้ข้น แต่รสชาตไิม่เผด็ร้อน จะกนิคูก่บั 

ข้าวหรือข้าวโพดบดก็เข้าที

ในกรุงเทพฯ เคยมีร้านอาหารโคลอมเบียที่อร่อย ชื่อว่า La Cuchara น่าเสียดายที่ปิดตัวลงไปแล้ว
ช่วงต้นปี 2017 หากใครอยากลิ้มรสชาติอาหารโคลอมเบียแท้ๆ อาจจะต้องอดใจรอกันต่อไป  

แต่ถ้าทนไม่ไหว ไปลองท�าความรู้จักและสัมผัสอาหารเอกวาดอร์กันก่อนครับ

เอกวาดอร์มีความแตกต่างทางสภาพ

ภมิูประเทศทีห่ลากหลายด้วยพืน้ทีติ่ดชายทะเล 

ป่าดิบช้ืน และแถบเทือกเขาแอนดีส อาหาร

เอกวาดอร์เน้นที่ความสดใหม่และความอร่อย

ของวัตถุดิบ มีความเรียบง่ายแต่ให้พลังงานสูง 

คนท้องถิน่นิยมรับประทานพชืผกัประเภทรากหวั 

เช่น มันฝรั่ง มันส�าปะหลัง และถั่วชนิดต่างๆ 

เอกวาดอร์ขึ้นช่ือเร่ืองผักผลไม้ที่หลากหลาย  

มมีะเขือเทศกว่าพนัชนิด ตลาดทีค่ลาคล�า่ไปด้วย 

ของท้องถิ่นสดใหม่จากชนเผ่าต่างๆ ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากเจ้า

อาณานิคมอย่างสเปนด้วย

เบียร์ เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวเอกวาดอร์ โดยเฉพาะยี่ห้อ 

พลิสเนอร์ (Pilsener) เบียร์อนัดบัหน่ึงของประเทศ ในขณะทีค่ราฟต์เบยีร์ 

กเ็ป็นกระแสน่าจบัตามองในประเทศทีอ่ดุมด้วยวฒันธรรมอนิคาโบราณแห่งน้ี

ควัย (Cuy) หนูตะเภายักษ์ อาหารขึ้นชื่อท้องถิ่นของชาวเอกวาดอร์ 
เป็นอาหารหรูทีใ่ช่ว่าจะกนิได้ทกุวัน แต่ได้รับความนิยมมาแต่โบราณกาล

ก่อนการมาถงึของปศสุตัว์ วธิที�าให้สกุคอืเสยีบไม้ทะลหุวัท้ายแล้วน�าไป 

ย่างไฟ หนูตะเภามีเน้ือไม่มาก แต่จะได้ความกรุบกรอบหอมมันจาก

ผิวหนัง คล้ายการกินหมูหันหรือเป็ดปักกิ่ง มีรสชาติคล้ายเนื้อไก่

เอนเศโบญาโดส (Encebollados)
อาหารท้องถิ่นยอดนิยม แต่ไม่เป็นที่

รู้จกัมากนักในต่างประเทศ เป็นซปุหอมใหญ่

และมะเขือเทศรสเปร้ียวจดั ใส่ปลาหมกึเป็น

หลกั ปรับความข้นหนดืด้วยมนัส�าปะหลงับด 

เพิ่มกลิ่นหอมด้วยพริกไทยบด เชื่อกันว่า 

ช่วยแก้อาการเมาค้างได้เป็นอย่างดี 

เซโค่เดโปโย่ (Seco de Pollo)
สตูว์ไก่สไตล์เอกวาดอร์ พบเห็นได้ใน

ร้านอาหารทัว่ประเทศ เป็นอาหารประจ�าชาติ 

ทีเ่รียบง่าย กนิคูก่บัข้าว อะโวคาโด และกล้าย 

ในกรุงเทพฯ มีร้านอาหารเอกวาดอร์ที่น่าสนใจ  
หากใครอยากรู้อยากลองเชิญได้เลยนะครับ

Cali’s Grill ซอยคาวบอย สุขุมวิท 21  
โทรศัพท์ 02-2582428

เซโค่เดโปโย่ 

เอนเศโบญาโดส 

ควัย

ที่มาภาพ:
http://huevoskikes.com/
http://www.tellittomewalking.com

http://baconbook.blogspot.com/
http://www.thepetitgourmet.com

http://cuinant.blogspot.com.es/
http://www.confiesoquecocino.com



8 สีสัน 
สะท้อนความเป็นตัวคุณ

สีทุกสีที่ผ่านตาเรา ถ่ายทอดความหมายและสัญลักษณ์ 
บางอย่างขึ้นในใจเราโดยอัตโนมัติ เมื่อเห็นสีแดง เราจะนึกถึงความ 
ร้อนแรงหรือความโกรธ เมื่อเห็นสีขาวเราจะนึกถึงความสงบและ 
ความบริสุทธิ์ นั่นเพราะแต่ละสีต่างมีผลกับความรู้สึกของมนุษย์  
ในทางจิตวิทยาแล้ว ความชอบสีสันต่างๆ ของแต่ละคน 
จึงสะท้อนตัวตนและบุคลิกของคนคนนั้นได้หลายส่วน  
ลองมาดูกันว่า 8 สียอดนิยมนี้ คุณชอบสีไหนกันบ้าง

สีแดง 
สัญลักษณ์แห่งอารมณ์
สีแดงเป็นสีแห่งการดึงดูด เมื่อต้องการ

ความโดดเด่นเรามักจะเลอืกใช้สแีดง คนที่ 

ชอบสีน้ีมักจะมีลักษณะความเป็นผู ้น�า  

เช่ือมัน่ในตวัเองสงู เป็นคนร่าเริงสนกุสนาน 

เปิดเผยจริงใจ ขณะเดียวกันก็เป็นพวก 

หัวร้อน เต็มไปด้วยอันตรายและตื่นเต้น

ง่าย สมยัก่อนถือว่าสแีดงเป็นสแีห่งสุขภาพ 

เพราะเมือ่คนเราสขุภาพด ีแก้มกจ็ะมสีแีดง

เรื่อ แต่หากป่วยหนัก สีหน้าก็จะซีดเซียว 

ขาดเลือดฝาด 

หินสีแดง เช่น โกเมน ทับทิม เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมให้
สุขภาพแข็งแรง

สีขาว 
สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์
สีขาวเป็นตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์และ

จนิตนาการทีไ่ร้ขอบเขต คนชอบสน้ีีบง่บอก

วา่คณุเปน็คนเปดิรับความคดิเหน็ผูอ้ืน่ 

เรียบร้อย เจ้าระเบียบ ขณะเดียวกันก็

พร้อมรับพลงังานทีไ่มด่จีากคนอืน่ดว้ย 

แลว้ยงัมนิีสยัจกุจกิ เจา้ระเบยีบไมใ่ช่เลน่ 

เกือบทุกวัฒนธรรมเช่ือกันว่าสีขาว

คือสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และ 

ดีงาม เสื้อผ้าสีขาวสื่อถึงจิตวิญญาณ

อันบริสุทธิ์และพรหมจรรย์ 

หินสีขาว เช่น มูนสโตน ฮาวไลต์ เชื่อกันว่าช่วย
เสริมให้มีเรื่องดีๆ คนดีๆ เข้ามาในชีวิต

สีดำา สัญลักษณ์แห่งความลึกลับ
สดี�ามักสือ่ความหมายทีต่รงข้ามกับสขีาว หากสขีาวคอืความเปดิเผย สดี�ากค็อืความ

ซ่อนเร้น คนชอบสีด�าจึงดูเป็นคนเดายากในสายตาคนอื่น แต่ความจริงคนที่ชอบสีนี้ 

มีความเด็ดขาดและชัดเจนมาก ตัดสินอะไรได้ด้วยตัวเองจนส่งผลให้ไม่ค่อยรับฟัง

ความคิดเห็นคนอื่น ความเช่ือเก่าแก่ในวัฒนธรรมตะวันตกมองว่า สีด�าสื่อถึงความ

ตาย เพราะความตายคอืความลกึลบัทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุ ท�าใหค้นนิยมสวมชุดสดี�าไปงานศพ 

หินสีดำา เช่น นิล ไหมดำา เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภูตผีร้าย และสร้างความมั่นใจในตัวเอง
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แปลและเรียบเรียงจาก: 
https://www.dailynews.co.th/article/331376
https://www.livescience.com/33523-color-symbolism-
meanings.html

สีฟ้า
สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี
สีฟ้าเป็นสีของความสงบและความ 

กระจ่างตามลักษณะของท้องฟ้าจึง

เชื่อว่าเป็นสีแห่งความปลอดโปร่ง 

คนที่ชอบสีฟ้าหรือสีน้�าเงินมักจะ 

ชอบพบผู้คน เข้ากับคนอ่ืนง่าย พูดเก่ง 

ขณะเดียวกันก็เป็นคนเข้มแข็งแต่

ภายนอก ข้างในอ่อนไหวง่ายและ

มีโลกสว่นตัวสงู สฟีา้เปน็สทีีมี่พืน้ทีใ่หญ่

ที่สุดในโลก สื่อได้ทั้งท้องฟ้าและผืนน้�า 

จึงมักเป็นตัวแทนของมหาชน เสียง 

ส่วนใหญ่ ความเป็นหนึ่งเดียว 

หินสีฟ้า เช่น อความารีน เทอร์ควอยส์ เชื่อกันว่า
ช่วยเสริมพลังด้านบวกและความโดดเด่น

สีเขียว
สัญลักษณ์แห่งธรรมชาติ
สีเขียวเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์

ของป่าไม้ใบหญ้าจึงเป็นสีของพลัง

ชีวิต คนที่ชอบสีเขียวมักเป็นคน

สดช่ืน มีชีวิตชีวา แตไ่มใ่จร้อน ไมว่า่

จะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ปรับตัว 

ได้เร็ว ไม่ชอบทะเลาะกับใคร ขณะ

เดียวกันก็เป็นพวกไม่กระตือรือร้น 

และไม่โรแมนตกิเอาซะเลย ความเช่ือ 

เก่าแก่ในประเทศอยีปิต ์ถอืวา่สเีขียว

เป็นสีของแดนสวรรค์ เพราะเทพเจ้า

จะน�าพาดวงวิญญาณทีด่ไีปสูเ่นินเขา

เขียวชอุ่ม

หินสีเขียว เช่น มรกต หยก เชื่อกันว่าจะช่วย
ให้ชีวิตมั่นคง อุดมสมบูรณ์ 

สีเหลือง
สัญลักษณ์แห่งความสุข
สีเหลืองหมายถึงความผ่อนคลาย 

ความสงบ คนทีช่อบสเีหลอืงเปน็คน 

ใจเยน็ นุ่มนวล มองโลกในแงด่ ีอบอุน่ 

ชอบท�าใหค้นอืน่มคีวามสขุ แตก่ม็กั 

อ่อนแอบอบบาง ถูกรังแกง่าย ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น สีเหลือง

สื่อถึงความสุข เพราะเป็นสีที่แทนแสงอาทิตย์ยามเช้าอันอบอุ่น เป็นตัวแทน

แห่งความหวังและเทพเจ้า 

หินสีเหลือง เช่น ไหมทอง อำาพัน เชื่อกันว่าช่วยปรับสมดุลด้านอารมณ์และจิตใจ เมื่อต้องพบกับ
สถานการณ์ตึงเครียด 

สีส้ม สัญลักษณ์แห่งความสมดุล
สีส้มจะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี จึงเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ คนที่ชอบสีส้ม

มักเป็นคนรอบรู้และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม แถมยังแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นด้วย 

ขณะเดยีวกนักม็กัจะชอบสอนคนอืน่ ท�าใหด้เูปน็คนช่างต ิแถมมคีวามหยิง่ในตวั 

ไมน้่อย สสีม้ไมใ่ช่สเีกา่แกจ่งึไมม่เีร่ืองราวมากนกั แตเ่ปน็สทีีต่ดักบัทอ้งฟา้มาก

ที่สุด ท�าให้เห็นได้ชัดที่สุด จึงกลายมาเป็นสีเตือนภัยและกู้ภัยต่างๆ 

หินสีส้ม เชน่ หินทรายทอง อาเกตสีส้ม เชือ่กนัวา่ชว่ยให้รูจั้กระมัดระวังในการเดนิทางหรือการใชช้วีติ

สีม่วง สัญลักษณ์แห่งความสร้างสรรค์
สมีว่งเปน็สทีีก่ระตุ้นความคดิสร้างสรรคแ์ละแรงบนัดาลใจ คนทีช่อบสมีว่งจงึมกัคดิอะไร 

แปลกใหมแ่ละมจีติใจเข้มแข็ง แถมชอบเร่ืองลึกลบัทัง้หลาย แต่ทัง้ทีเ่ปน็คนคดิอะไรใหม่ๆ  

แต่กลับยึดมั่นในขนบธรรมเนียมเดิมๆ เป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองสูง ในสังคม

ยุโรปดั้งเดิม สีม่วงคือสีแทนกษัตริย์และราชวงศ์ เป็นสีที่แพงมากและหายากมาก สีม่วง

จึงสื่อถึงความหรูหราและสูงส่งด้วย 

 
หินสีม่วง เช่น อเมทิสต์ อาเกตสีม่วง เชื่อกันว่าช่วยเสริมอำานาจและความน่าค้นหา  
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เคยมั้ยที่คุณอยากทำาสปาเกตตี้สักจาน แต่กลับไม่รู้ว่าจะใช้เส้นพาสต้า 

แบบไหน ก็เจอทั้งแบบยาว แบบเกลียว แบบหลอด แบบแผ่น แม้แต่แบบเม็ด  

เยอะแยะมากมาย เราขอบอกว่า “สปาเกตตี้” ไม่ได้หมายถึงเส้นพาสต้า

ทั้งหมด เพราะพาสต้าก็มีหลายหน้าตาและชื่อเรียกแตกต่างกันไป วันนี้เรา

จึงขอแนะนำาพาสต้า 6 ชนิดที่อาจไม่คุ้นเคยในบ้านเรา แต่ชาวอิตาเลียน 

ต้นตำารับเขานิยมนำามาใช้ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 

คุณรู้หรือไม่

พาสต้า
ไม่ใช่แค่สปาเกตตี้ 1. Acini di pepe (อชินี ดิ เปเป้) 

มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ นิยมใส่ในซุปใส 

และซปุงานแตง่งานแบบอติาเลยีน จะนำา 

มาคลกุกับผกัเปน็สลดักไ็ด ้กนิง่ายแถมยงั 

อิ่มท้องด้วย

2. Conchiglie (คอนคิเญ่) 
ลักษณะเหมือนเปลือกหอย นำามาปรุงได้ 

หลายแบบ ทัง้ผดั ยดัไส ้และอบ เหมาะกบั 

ซอสทกุชนิด ดว้ยรูปลกัษณ์ทีท่ำาใหน้กึถึง

ทะเล จึงเหมาะมากกับซอสซีฟู้ด

3. Orzo (ออร์โซ่) แปลว่าข้าวบาร์เลย์
ในภาษาอติาเลยีน ลกัษณะคลา้ยเมลด็ข้าว 

นิยมนำามาผดักบัซอสแบบเบาๆ คลกุเคลา้

กบัเนือ้สตัว์เหมอืนทำาข้าวผดั ไมเ่หมาะกบั

ซอสที่ข้นหรือซุป เพราะเละง่าย 

4. Farfalle (ฟาร์ฟาลเล่)  
มลีกัษณะเหมอืนโบวห์รือปกีผเีสือ้ 

เหมาะกับซอสแทบทุกชนิด โดยเฉพาะ

ซอสครีมและซอสมะเขือเทศ นำาไปทำาซุป 

แล้วออกมาดูสวยงามน่ากิน

5. Fusilli (ฟุซิลลี) ด้วยลักษณะเป็น

เกลยีวทำาให้เกบ็ซอสไดม้าก จงึเหมาะกับ 

ซอสหลายชนิดโดยเฉพาะซอสครีม 

สามารถปรงุได้หลายวธีิ เช่น ผดั อบ และ 

ทำาเป็นสลัด

6. Orecchiette (โอเรคคิเอเต้) 
เป็นแป้งเม็ดกลมที่ใช้น้ิวกดลงไปจนมี

ลักษณะบุ๋มเหมือนถ้วยเล็กๆ เพื่อให้เก็บ 

ซอสได้ เยอะจึง เหมาะกับซอสแทบ 

ทุกชนิด แต่ไม่นิยมนักในบ้านเรา 

พาสต้า 6 ชนิด
ที่อาจไม่คุ้นเคย

ในบ้านเรา
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1 โลโก้แรกของ Apple ในปี 1976 
เป็นรูปเซอร์ไอแซก นิวตัน นั่งอยู ่
ใต้ต้นแอปเปิล

2 โลโก้ของเว็บเบราว์เซอร์ 
Firefox มีที่มาจากตัวแพนด้าแดง 
สัตว์พื้นบ้านบนเทือกเขาหิมาลัย
และบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจนี มชีือ่เรยีกภาษาองักฤษ
ว่า firefox ดังนั้น สัตว์ที่เห็นบน
โลโก้ Firefox จึงเป็นแพนด้าแดงไม่ใช ่
สุนัขจิ้งจอก

3 วิทยุใช้เวลาขยายตลาดกว่า 
38 ปี เพื่อเข้าถึงลูกค้า 50 ล้านคน 
ขณะที่ iPod ใช้เวลาแค่ 3 ปี

4 คนเราใช้เวลาอ่านข้อความ
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ช้ากว่า
อ่านบนกระดาษประมาณ 10%

5 Charles Babbage 
เป ็นผู ้ริ เริ่มสร้างเครื่องที่ถือว่า
เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในป ี
1822 มีชื่อว่า “เครื่องผลต่าง”  
(Difference engine) สามารถ
ค�านวณค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ 

6 Martin Cooper นักประดิษฐ์ของโมโตโรล่าได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ
โทรศัพท์มือถือ น�าเสนอโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกเมื่อวันที่   
3 เมษายน 1973 ชื่อรุ่น DynaTAC 8000X น�้าหนักถึง 2 ปอนด์ ใช้เวลา 
ชาร์จแบต 10 ชั่วโมง แต่ใช้งานได้เพียง 30 นาที ออกแบบโดย Rudy 
Krolopp 10 ปีต่อมา โทรศพัท์มอืถอืวางจ�าหน่ายเป็นครัง้แรกในสหรฐัฯ 
ด้วยราคาสูงถึง 3,995 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 125,000 บาท

7 วิกิพีเดีย (Wikipedia) 
คือแหล่งรวมข้อมูลสารพัดสิ่งที่
คนอยากรู ้ เปิดตัวครั้งแรกวันที่ 
15 มกราคม 2001 โดย Jimmy 
Wales และ Larry Sanger จาก
สถิติพบว่าข้อมูลของ George W. 
Bush. อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ มี
ผู้เข้าไปแก้ไขมากที่สุด ซึ่งการแก้ไข
ข้อมลูใน Wikipedia ใครกส็ามารถ
ท�าได้ และหนึ่งในผู ้ที่ท�าการแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ เกิน 985,000 ครั้ง คือ 
Richard Farmbrough 

8 Douglas Engelbart 
ผู้คิดค้นเมาส์คอมพิวเตอร์คนแรก
ในปี 1964 โดยสร้างขึ้นจากไม้

9 แบบแผนธุรกิจของ PayPal
เคยติดโผเป็น 1 ใน 10 ไอเดีย
การท�าธุรกิจที่แย่ที่สุดของสหรัฐฯ  
ในปี 1999 

10 บริษัทเทคโนโลยีช่ือดังของโลก 
อย่าง Apple, Google, HP และ  
Microsof t ล ้วนริ เริ่มธุรกิจขึ้น
ภายในโรงรถทั้งสิ้น 
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ภาพยนตร์จากสเปนทีอ่อกฉายในปี 2006 ผลงานระดบัออสการ์  
3 รางวัล แม้ชื่อเรื่องภาษาไทยฟังดูน่ารัก แต่เนื้อหาไม่เหมาะกับ
เยาวชนเท่าไหร่ เพราะจดัว่าค่อนข้างโหด ออกไปในแนวระทกึขวญั
เลยทเีดยีว ฉากของหนังเริม่ทีป่ระเทศสเปนในยคุเผด็จการ มสีาวน้อย 
โอฟีเลียเป็นตัวเดินเรื่อง โอฟีเลียอาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงที่เป็น 
นายทหารใจคอโหดเหีย้ม วนัหนึง่เธอพบกบัภตูปริศนาทีพ่าเธอเข้าสู่
โลกใต้พภิพ ซึง่เป็นดนิแดนท่ีเธอจากมา สาวน้อยจะต้องท�าภารกิจ
สามอย่างเพือ่กลบัสู่ดนิแดนทีร่อเธออยู ่ความน่าสนใจของเรือ่งไม่ใช่
การผจญภยัต่อสูก้บัปีศาจ แต่เป็นการสะท้อนประวตัศิาสตร์การเมอืง
ผ่านโลกแฟนตาซไีด้อย่างแยบยล ถ้าคุณอยากรู้ว่า ความจริงในรปูแบบ 
เหนอืจนิตนาการเป็นอย่างไร หนงัเร่ืองนีมี้ค�าตอบ 

บนพืน้ท่ีกว่า 7,000 ตารางเมตร ชัน้ 6 เซน็ทรลัเอ็มบาสซี ่ได้รบั 
การออกแบบให้เป็น Open House พืน้ท่ีนัง่ท�างานหรอืหาไอเดียใน
รปูแบบ co-living space ท่ีสามารถท�างานหรอืประชมุพร้อมกบักนิ 
นอน นัง่เล่น ไปด้วยแบบชลิๆ มบีรกิารร้านอาหารและเครือ่งดืม่ภายใน
พืน้ท่ีเสรจ็สรรพ ช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างไม่เครยีด ท่ามกลาง
บรรยากาศทีไ่ด้รบัการออกแบบให้โปร่งสบาย ตดิกระจกรอบด้านให้ชม
ทวิทศัน์ 360 องศา แต่ไฮไลท์ส�าคญัอยูท่ี ่Book Tower (หอคอยหนงัสอื)  
ทีม่หีนงัสอืทกุแบบให้เลอืก ใครนกึอะไรไม่ออกจะไปหยบิมาอ่านช่วย
เพิม่ไอเดยีกไ็ด้ หรอือ่านแล้วตดิใจอยากซือ้ไปเกบ็ไว้ทีบ้่านกไ็ด้เหมอืนกนั 
Open House เปิดให้บรกิารทกุวนั ตัง้แต่เวลา 10.00 - 22.00 น.  
วนัศุกร์และวนัเสาร์ปิดเท่ียงคืน

CO-LIVING SPACE  >> Open House

@ Central Embassy มิติใหม่ของพื้นที่หาไอเดีย 

FILM  >> Pan’s Labyrinth
อัศจรรย์แดนฝัน มหัศจรรย์เขาวงกต
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“กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว...” 
ประโยคนี้เป็นค�าขึ้นต้นของนิทาน
ก่อนนอนแทบทุกเรื่อง แต่เรื่องนี้เป็น
นิทานตืน่นอนเพยีงเรือ่งเดยีวทีเ่กดิขึน้
จริงจากปลายปากกาของ ซี-ธีรพันธ์ 
ลีลาวรรณสุข ผู้ดูหนังเร่ือง The Fall 
และพบว่าสถานท่ีในหนังท่ีดรูาวกบัโลก
นิทานนั้นไม่ใช่แค่เมืองสมมติ ทั้งเมือง
สฟ้ีา เมอืงสขีาว เมอืงสชีมพ ูเมอืงสทีอง 
ทั้งหมดมีอยู่จริงที่ “ราชาสถาน” เขาจึง 
ออกเดินทางสู่ประเทศอินเดีย เพื่อไปสัมผัสกับดินแดนในฝัน แล้วถ่ายทอดภาพ
มหัศจรรย์ให้ทุกคนได้ร่วมดื่มด�่ากับมหานครที่ประณีตงดงามเหนือค�าบรรยาย 
ยินดีต้อนรับสู่ราชาสถาน เมืองเสมือนนิทานที่เคยมีเจ้าชายและเจ้าหญิงตัวจริง 

อัพเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ 

“BOXX MUSIC” ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com 

/boxxmusicteam/ 

IG: boxxmusicteam

Twitter: boxxmusicteam

Youtube Channel: BOXX MUSIC

Single >> ลองดี

เพลงแรกในชีวิตของ “เบส ณัฐสิทธิ์”

“ลองด”ี น�าเสนอในรปูแบบเพลงป็อปทีม่กีลิน่อาย 

ดนตรโีฟล์คมาผสมผสาน ฟังสบายหแูละอบอุ่นหวัใจ 

เนื้อหาเพลงน่ารัก กวนๆ ใสๆ สมตัวศิลปิน ว่าด้วย

เรื่องราวของชายคนหน่ึงที่อยาก “ลองดี” หมายถึง 

ลอง (ท�า) ด ีด้วยการเอาใจใส่คนรกัให้มากทีส่ดุ เพือ่

ตอบแทนความรกัทีไ่ด้จากคนรกัผูอ้ยูเ่คยีงข้างและคอย

ดแูลอยูเ่สมอ เพลงน้ีหนุม่เบสถ่ายทอดออกมาได้อย่าง

อบอุน่ น่ารกั เป็นเพลงตวัแทนทีใ่ช้บอกรักแฟนได้แสน

โรแมนตกิและจรงิใจอย่างทีส่ดุ

เบส ณฐัสทิธิ ์หนุม่น้อยผูโ้ด่งดงัจาก MV เพลง 

“อ้าว” ของ อะตอม ชนกนัต์ ผนัตวัมาเป็นศลิปินครัง้แรก 

ในสงักดั Boxx music เพลงแรกในชวีติของเขามคีวาม

ลงตวัทัง้เนือ้เพลงและดนตร ีฟังแล้วสมัผสัได้ถงึความ

ละมนุ เคลบิเคลิม้ไปกบัความรกัอนัสดใส หากคณุได้

ฟังเพลงนี้ก่อนนอน ขอรับรองเลยว่าคุณจะหลับฝันดี 

ร่วมรับฟังได้แล้ววันนี้ผ่านทาง Apple Music 

ตืน่ตาตืน่ใจและเพลดิเพลนิไปกบัคณะนกัแสดงระดบัโลก ท้ังละครบรอดเวย์
และการแสดงบัลเลต์เรื่อง “แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม” (Katya and The Prince 
of Siam) โดยคณะ Ekaterinburg จากรัสเซีย การแสดงนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
วาระครบ 120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย นอกจากนี้ยังมี 
บลัเลต์เรือ่ง สปาร์ตาคสั ซนิเดอเรลลา ลา คอร์แซร์ รวมถงึคอนเสร์ิตวงออร์เคสตร้า 
แนวหน้าของโลกอย่างวง Shanghai Philharmonic Orchestra จากประเทศจีน 
และการแสดงมายากลจาก Peter Marvey หนึ่งในสุดยอดนักมายากลของโลก 
ท่านสามารถรับชมศิลปะการแสดงเหล่าน้ีได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
รายละเอยีดรอบการแสดงและราคาบตัรตดิตามได้ที ่www.thaiticketmajor.com

SHOW  >>

BOXX MUSIC

BOOK  >>
บันทึกการเดินทางสู่แดนในฝัน

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี
นานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 19 (ICP)

ราชาสถาน นิทานต่ืนนอน
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

นักแสดง

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

สิง่ทีคุ่ณขาดไม่ได้ในชวีติประจ�าวนั “ความสนุก” อาหารจานโปรดของ

คณุคอื “กท็กุอย่างนะ พืน้เพ เป็นคนตะกละ” คณุมคีวามสขุท่ีสดุ

เมือ่... “ทกุเมือ่” ช่วงเวลาในอดีตทีค่ณุคิดว่าเป็นช่วงเวลาทีค่ณุ 

อยากกลับไปแก้ไข “ไม่อยากแก้อะไรเลย 

ทกุอย่างมเีหตแุละผลของมนั” สิง่ที่ 

คณุกลวั... “ไม่กลวั!!! โด่ว” บคุคล 

ที่คุณช่ืนชมมากคือใครและ 

เพราะอะไร “คนที่จิตใจดี 

ต้ังใจท�าในสิ่งที่ ตัวเองรัก  

ไม่เอาเปรียบคนอืน่ ช่วยเหลอื 

คนอืน่” หนงัสอืหรอืนิตยสาร

ที่คุณชอบอ่าน “การ์ตูน” สิ่งที่

ดีที่สุดในตัวคุณ “ไม่บอก เขิล” 

สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ “ไม่ถึงขั้น 

แย่นะ” นิสัยแบบไหนในสังคมที่

คุณคิดว่าแย่ที่สุด “เจ้าตัวเขารู้เอง 

ทกุคนแหละว่าอะไรแย่ แก้ไขนะครับ” 

นิสัยแบบไหนในสังคมที่คุณคิดว่าดี 

เป็นเลิศ “คิดถึงคนอื่น เข้าใจคนอื่นให้

เหมือนเข้าใจตัวเอง” คุณประทับใจกับ.... 

“สิ่งดีๆ” ถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตก คุณอยาก

ท�าอะไรก่อน “ผมเป็นอมตะ และอยากท�า 

ทุกอย่างที่มีคุณค่า ที่เป็นสิ่งสวยงาม” ที่ที่

คุณชอบไปมากที่สุด “จตุจักร มั้ง” ความ

ใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณ อยากเป็นอะไร 

“อยากเป็นคนมพีลงัพเิศษ แบบอ่านใจได้ 

หยดุเวลาได้” ถ้าได้เกดิใหม่ชาตหิน้า คณุ

อยากเกิดเป็นอะไร “เป็นคนดี” 

Sunny Suwanmethanon








