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ความสวยความงามเป็นสิ่งที่ส�าคัญใน
ชีวิตประจ�าวันเพราะฉะนั้นการดีไซน์จึงเป็น
ส่วนส�าคญัของงานทุกๆ งาน บางหน่วยงาน 
อาจจะมองไม่เห็นนัก หรือไม่ได้มีอะไรท่ี
เกี่ยวข้องกับงานดีไซน์โดยตรง แต่ก็มักจะมี
ผูอ่ื้นดดู้านน้ีให้แทน เช่น การตกแต่งสถานท่ี
ท�างาน มีรูปสวยๆ ติดให้ดูบ้างก็จะสามารถ
สร้างความชื่นใจให้กับคนมาท�างานหรือ 
คนมาติดต่องานได้ หรือหัวกระดาษของ
บริษัทก็มีส่วนบ่งบอกถึงว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไร เท่หรือเชย เก่าแก่
หรือสมัยใหม่ บริษัทหลายแห่งจึงต้องมีการ update ตราตลอด
เวลา เช่น Google ไปจนถึง McDonald ถึง Toyota ก็จะเห็น
การเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แบรนด์สิงห์ของเราเองก็มีการ 
ปรับเปลี่ยนมาตลอดเช่นกันในช่วงเวลาเกือบ 85 ปีที่ผ่านมา  
หากใครไม่ทราบและสนใจไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับ

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้จึงขอเน้นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบ
และการดีไซน์ เร่ืองเด่นก็เป็นเรื่องของการน�าความสวยงามมาสู ่
กิจการที่ปกติแล้วดูจะหนักและร้อนมาก แต่ผลิตภัณฑ์กลับ
บอบบาง ปกติก็จะมีเรื่องดีไซน์อยู่แล้ว ความเพรียวของขวดแก้ว
หรือความเหมาะสมของขวดยา แต่สุดท้ายก็ขยายการดีไซน์ไปสู่
ส่ิงของเพือ่การตกแต่งทีดู่แล้วสบายตา ผมต้องยอมรบัว่าตอนแรก
มีแผนที่จะไปท�างานที่บางกอกกล๊าสก่อนที่จะมาลงเอยที่บุญรอด  
คุยกันกับน้องชาย ปิ๊บ-ปวิณ ภิรมย์ภักดี เมื่อ 12 ปีที่แล้วว่า  
ทางบางกอกกล๊าสซึง่ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นหลกัสนใจทีจ่ะขยาย
ออกไปในสินค้าแก้วเจียระไนและเครื่องแก้วแนวอาร์ต ซึ่งผมเอง
ก็ชอบด้านนี้และแพลนกันว่าจะลองไปดูเรื่องนี้ แต่ด้วยตอนนั้น
อนาคตไม่แน่นอนเลยถูกผันตัวมาอยู่ที่บุญรอดแทนจึงไม่ได้ดูแล
แก้วทีส่วยงาม ทางบางกอกกล๊าสกไ็ม่ได้หยดุชะงกัแต่ประการใด 

เดินหน้าเต็มสตีมในเร่ืองของการน�าเข้า
แก้วเจียระไนนานาย่ีห้อดังจากต่างประเทศ
เข้ามาขายในไทย เช่น Eisch จากเยอรมนี 
เป็นต้น และผลิตแก้วใช้นานาชนิดด้วยบ้าง
นอกจากขวด แต่บรรจุภัณฑ์แก้วก็ยังคงเป็น
สนิค้าหลกัของบรษิทัอยูน่ัน่เอง มาถงึปีนีก้ไ็ด้
ขยายการผลิตออกไปสู่ของสวยของงามท่ี
ต้องใช้ผู้ช�านาญด้านการเป่าแก้วโดยเฉพาะ
มาเป่าให้แต่ละชิ้นเป็นชิ้นเดียวของโลก

บุญรอดเองก็อยู่กับเรื่องดีไซน์มาตลอดเวลา 85 ปีที่ผ่านมา 
จริงแล้วมากกว่าด้วยซ�้าเพราะพระยาภิรมย์ภักดีเองท่านก็เป็น 
นักบุกเบิกด้านการโฆษณาซ่ึงต้องมีทักษะและตาด้านความสวย
ความงามเป็นทุนอยู่แต่เดิมแล้ว สิงห์ แมกกาซีน จึงขอตามไปดู 
การท�างานของสิงห์เทรนด์ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการดไีซน์เสือ้ผ้าตราสิงห์
ทัง้สิน้ รวมถงึเสือ้สงิห์ตามวาระพิเศษทีห่ลายคนได้รบัไปครองด้วย  
ปีนี้และปีหน้าเราก็มาเฝ้าดูได้เลยครับว่าสิงห์ไลฟ์จะมีอะไรใหม่ๆ 
มาให้ดู เพราะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรในปีที่ผ่านมา

ในท่ีสุดเราก็มาถึงฉบับสุดท้ายของปีอีกแล้ว งานของ
ส�านักงานการพิพิธภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีมากมายพอสมควร 
ในปีนี้และมีเรื่องการดีไซน์อยู่ไม่น้อย เช่น การปรับตัวพิพิธภัณฑ์
รวมถึงปรับปรุงอาคารท่าน�้า 1 และ 2 และก็จะมีอยู่ต่อไปเรื่อยจน
ได้เปลีย่นสถานะจากส�านักงานเป็น บรษิทั พพิธิภณัฑ์สงิห์ จ�ากดั 
และจะมีการเพิ่มงานและอีเวนต์ขึ้นในปีหน้าตลอดปีด้วยบริษัท
จะครบรอบ 85 ปีเต็มในปี 2561 ที่จะถึงนี้ครับ ก็ยังคงมีเร่ือง 
ตื่นเต้นให้เรารอดูกันไปอีกหลายเรื่อง และ สิงห์ แมกกาซีน ก็จะ 
ยังคงน�าเร่ืองต่างๆ มาเล่าให้ฟังและบันทึกเร่ืองราวต่างๆ นี้ให้
รุ่นหลังได้รับรู้กันต่อไปด้วยอีก   

                                     สรวิช ภิรมย์ภักดี                                               

ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร
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สิงห์ เอสเตท คิกออฟโปรเจกท์มัลดีฟส์อย่าง
เป็นทางการ 
@ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ l 31 กรกฎาคม 2560

บริษทั สงิห์ เอสเตท จ�ำกดั (มหำชน) น�ำโดย นำยจติุนันท์ ภริมย์ภักดี  

ประธำนกรรมกำร ประกอบพิธีเร่ิมกำรก่อสร้ำง (Groundbreaking  

Ceremony) โครงกำรแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ ณ เอม็บดู ูลำกูน สำธำรณรัฐ 

มัลดีฟส์ ร่วมกับ นำยมูซำ ซำเมียร์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร 

ท่องเที่ยว (ล�ำดับที่ 2 จำกขวำ) โครงกำรมีแนวคิดออกแบบเพื่อเป็น

แหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนที่ครบวงจรที่สุดในมัลดีฟส์ โดยกำรก่อสร้ำงใน

เฟสแรกแบ่งเป็น 3 เกำะ ประกอบด้วยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกมำกมำย 

อำทิ รีสอร์ท มำรีนำ บีชคลับ รำ้นค้ำและร้ำนอำหำร ไลฟ์สไตล์ ดิวตี้ฟรี 

รวมถงึศนูย์กำรเรยีนรู้ทำงทะเลและวฒันธรรม เป็นกำรตอบโจทย์ตลำด

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ที่ขยำยใหญ่ขึ้น โดยมูลค่ำกำร

ลงทุนคร้ังน้ีอยู่ที่ประมำณหนึ่งหมื่นหน่ึงพันลำ้นบำท นับเป็นกำรลงทุน

ในต่ำงประเทศที่มีมูลค่ำสูงเป็นอันดับต้นๆ ของไทย 
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บริษัท บีจี โฟลต กล๊ำส จ�ำกัด หรือ บีจีเอฟ (BGF) ในเครือ
บำงกอกกล๊ำสกรุป๊ จดัพธีิอุน่เตำหลอมโรงงำนกระจกแห่งแรก โดย
ได้รับเกียรติจำก นำยสุรศักดิ์ เดชะรินทร์ ที่ปรึกษำอำวุโส และ  
นำยสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กลุ่มงำน 

กำรผลิตร่วมเป็นประธำนในพิธี ภำยในพิธีได้จัดเครื่องสักกำระสิ่ง
ศกัดิส์ทิธ์ิโดยยดึฤกษ์มงคลในกำรจุดไฟอุน่เตำหลอม เวลำ 09.09 น. 
พร้อมกันน้ีประธำนและคณะผูบ้ริหำร ยงัได้เยีย่มชมบริเวณโดยรอบ 
โรงงำนบีจีเอฟ กบินทร์บุรีกล๊ำส เพื่อชมเครื่องจักรกำรผลิต

บีจีเอฟ อุ่นเตาโรงงานกระจกแห่งแรก เตรียมรุกตลาดไทย
@ ปราจีนบุรี l 26 กรกฎาคม 2560

ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ 2 ร่วมกับอบต. 
ควนทอง และหนว่ยงำนทัง้ภำครัฐและเอกชนใน
พ้ืนทีอ่�ำเภอขนอม จดังำนวันชำวสวนและของดี
เมืองขนอม บริเวณสนำมหลังอบต.ควนทอง 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช มีกำรจ�ำหน่ำย
สนิคำ้รำคำถกู ไมด้อกไมป้ระดบั อำหำรพ้ืนบำ้น 
รสเดด็ กำรประกวดธดิำชำวสวน และกำรแสดง
จำกศิลปินมำกมำย

งานวันชาวสวนและของดี
เมืองขนอม 
@ นครศรีธรรมราช l 
28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
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ทำาบุญครบรอบ 84 ปี 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
@ กรุงเทพมหานคร l 3 สิงหาคม 2560

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ำกัด จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลและถวำย
ภัตตำหำรเพลพระสงฆ์ในโอกำสครบรอบ 84 ปี
ของบริษัท

เพอร์ร่าดึง 4 ดีไซน์เนอร์ชื่อดังร่วมออกแบบฉลาก
บรรจุภัณฑ์
@ กรุงเทพมหานคร l 1 สิงหาคม 2560

นำยธติิพร ธรรมำภมิขุกลุ ผูอ้�ำนวยกำรกลุ่มกำรตลำด ธุรกิจอำหำรและเครือ่งดืม่ 
บริษทั สงิห ์คอร์เปอเรชัน่ จ�ำกัด แถลงข่ำวบรษิทัฯ ท�ำตลำดรว่มกนัหรือ Collaboration 
Marketing กับ 4 ดีไซน์เนอร์ไทยชื่อดังที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ในปัจจุบัน 
โดยออกแบบฉลำกบรรจุภัณฑ์ขวดน้�ำแร่เพอร์ร่ำ Limited Edition 4 แบบ ได้แก่ 
Purra X Vickteerut (วิคธีร์รัฐ) Purra X VATANIKA (วทำนิกำ) Purra X LA BOUTIQUE  
(ลำบูทีคส์) และ Purra X POEM (โพเอม) 

เทศกาลอาหารอร่อย
สวนเสือศรีราชา
@ ชลบุรี l 4-13 สิงหาคม 2560

ฝำ่ยกิจกรรมพเิศษ 1 จบัมอืสวนเสอืศรีรำชำ ร่วมจดั 
เทศกำลอำหำรอร่อยสวนเสือศรีรำชำ ซึ่งมีกิจกรรมพำแม่
น่ังบอลลูนชมวิวทิวทัศน์ พร้อมอิ่มเอมกับอำหำรเลิศรส 
หลำกหลำย

งานประเพณีแห่เจ้าประจำาปี 2560
@ สุโขทัย l 9-16 สิงหาคม 2560

ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ 1 และคณะกรรมกำรสมำคมศำลเจ้ำกวนอู  
ร่วมสบืสำนประเพณีส�ำคัญของชำวศรสี�ำโรง โดยจดังำนประเพณแีหเ่จ้ำ ณ 
บริเวณรอบศำลเจำ้กวนอ ูอ.ศรีส�ำโรง ใหผู้ร่้วมงำนได้ร่วมกิจกรรมของทำง
ศำลเจำ้และเที่ยวงำนออกรำ้นต่ำงๆ มีผู้สนใจเขำ้ร่วมงำนถึง 8,000 คน
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นำยวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษทั สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน จ�ำกดั พร้อมด้วยนักขับช่ือดงั คำร์โล แวน แดม
และ แซนดี ้สตูวิค ร่วมด้วยนักแข่งหวัใจสงิห์แชมป์ประเทศไทยอย่ำง 
ติณห์ ศรีตรัย และ กนัตศกัดิ ์ กศุริิ ร่วมแถลงข่ำวเปิดกำรแข่งขัน
โกคำร์ท “สงิห์ จเูนยีร์ คำร์ท ชำลเลนจ์ 2017 บำย คมิ ิไรโคเนน” 
ซึ่งจัดข้ึนเป็นคร้ังที่สอง เพื่อเปิดโอกำสให้นักขับรุ่นจิ๋วไทยทั้งที่มี
ประสบกำรณ์และเป็นมือใหม่ ได้มีโอกำสแสดงศักยภำพ รวมถึง
โอกำสได้ฝึกอบรมกำรขับรถโกคำร์ทกับโค้ชระดับแชมป์อินเตอร์

เนช่ันแนล เพือ่ก้ำวไปเป็นสุดยอดนักแข่งในอนำคต โดยรำงวลัจำก
กำรแข่งขนัมมีลูค่ำรวมกว่ำ 1.3 ล้ำนบำท ในรุ่นมนิิน้ัน รำงวัลชนะเลศิ 
นอกจำกถ้วยพร้อมเงินรำงวลั 100,000 บำทแล้ว ยงัได้เป็นตวัแทน
ประเทศไทยร่วมแข่งขัน ROK Cup International Final ทีป่ระเทศ
อติำลี จ�ำนวน 1 ที ่พร้อมผูต้ดิตำมอีก 1 ท่ำน ส่วนอนัดบัสองและสำม
ได้เงินรำงวัล 50,000 บำท และ 30,000 บำทตำมล�ำดบั ขณะทีรุ่่นรุคกี ้
ผูช้นะเลศิคว้ำถ้วยพร้อมเงนิรำงวลั 50,000 บำท พร้อมสทิธิพเิศษได้
ร่วมแข่งขนัในรุน่มนิฤิดกูำลต่อไปโดยอตัโนมตัแิละไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย

สิงห์ จัดโกคาร์ท ดึง คิมิ ไรโคเนน และโค้ชดัง ติวนักขับจิ๋วไทย
@ กรุงเทพมหานคร l 15 สิงหาคม 2560

นำยวฒุำ ภริมยภ์กัด ีประธำนกรรมกำร พร้อมดว้ย นำยจตุนัินท ์
ภิรมย์ภักดี กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 
จ�ำกัด เป็นประธำนมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นิสิตนักศึกษำที่มีควำม
ประพฤติดีและเรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์จำกสถำบันระดับ
อุดมศึกษำทั่วประเทศ 22 สถำบัน จ�ำนวน 16 ทุน เป็นกำรมอบทุน
แบบให้เปล่ำและต่อเน่ืองจนจบกำรศึกษำ ซ่ึงมอบต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 35 

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำาปี
การศึกษา 2560
@ กรุงเทพมหานคร l 17 สิงหาคม 2560
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นำยปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธำนสโมสรฟุตบอลบีจี
เอฟซี และ นำยวิลักษณ์ โหลทอง ประธำนสโมสรเอสซีจี 
เมอืงทอง ยไูนเต็ด มอบรำยได้จำกกำรแข่งขนัฟตุบอลกำร
กุศลชิงโล่พระรำชทำนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร ีเพือ่นักกฬีำคนพกิำร หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย 
จ�ำนวน 1,000,000 บำท ให้แก่คณะกรรมกำรพำรำลิมปิก 
แห่งประเทศไทย โดยมีนำยจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธำน
คณะกรรมกำรพำรำลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ
ที่สนำมลีโอ สเตเดียม

บีจีเอฟซี และ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มอบเงินให้สมาคมพาราลิมปิก
@ ปทุมธานี l 19 สิงหาคม 2560

นำยรวินทร์ ชมพูนุชธำนินทร์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มประชำสัมพันธ์ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ำกัด พร้อมด้วย นำยณรงค์ศักด์ิ เตือนสกุล 
รองนำยกเทศมนตรีเมืองเชียงรำย ร่วมเป็นประธำนในพิธีเปิด
โครงกำรวงดนตรีเยำวชนจ.เชียงรำย “Singha Park - Chiang Rai  
Youth Brass Band” เปิดโอกำสให้เยำวชนเชียงรำยท่ีมีควำม
สำมำรถด้ำนดนตรีร่วมสมัครคัดเลือกเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของวง  
โดยมี นำงอนุรักษ์ บุตรสำร ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล 5 เด่นห้ำ 
จ.เชียงรำย นำงสำวภำรวี สมบัตรศรี หัวหน้ำครูผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย 
เยำวชนจำกจ.เชียงรำย และพ้ืนท่ีใกล้เคียงเข้ำร่วมงำน

Singha Park - Chiang Rai 
Youth Brass Band
@ เชียงราย l 20 สิงหาคม 2560

บีจีเอฟ จัดพิธีดึงแผ่นกระจกเดินหน้าผลิตกระจกอย่างเป็นทางการ
@ ปราจีนบุรี l 18 สิงหาคม 2560

บริษัท บีจี โฟลต กล๊ำส จ�ำกัด หรือ บีจีเอฟ (BGF)  
ในเครือบำงกอกกล๊ำสกรุ๊ป จัดพิธีดึงแผ่นกระจก (Ribbon Pull 
Ceremony) ณ บีจีเอฟ กบินทร์บุรีกล๊ำส อ.ศรีมหำโพธิ โดย
ได้รับเกียรติจำก นำยปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(ล�ำดับท่ี 4 จำกขวำ) เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย นำยสมพร 
เต็มอุดมสมบูรณ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กลุ่มงำนกำรผลิต 
(ล�ำดับท่ี 2 จำกขวำ) และทีมวิศวกรโครงกำรจำก บริษัท กลำส 
เทรอช โฮลด้ิง จ�ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยำน มีกำรจัดเคร่ืองไหว้
สักกำระพระพรหมและศำลเจ้ำท่ีเพ่ือเสริมสิริมงคล พร้อมกันน้ี 
ประธำนได้ท�ำพิธีปล่อยน้�ำแก้วสู่บ่อดีบุก (Tin bath) เพ่ือเดินหน้ำ
ผลิตกระจกออกสู่ตลำดอย่ำงเป็นทำงกำร 
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ทีมผู้บริหาร ดอร์น่า สปอร์ต เข้าขอบคุณ
ทีมผู้บริหารสิงห์
@ กรุงเทพมหานคร l 31 สิงหาคม 2560

นำยคำร์เมโล เอซเปเลตำ้ (Carmelo Ezpeleta) ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่ริหำร พร้อมทมีผูบ้ริหำรดอร์น่ำ สปอร์ตกรุ๊ป ผูจ้ดัและ
เจำ้ของลขิสทิธ์ิกำรแขง่ขันรถจกัรยำนยนต์ทำงเรียบชิงแชมปโ์ลก
โมโตจีพี (MotoGP™) เข้ำพบ นำยสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมกำร 
ผู้จดักำรใหญ ่บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ำกดั พร้อมคณะผูบ้ริหำร 
ได้แก่ นำยภูริต ภิรมย์ภักดี นำยวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ นำยปิติ 
ภิรมย์ภักดี เพื่อขอบคุณที่ให้กำรสนับสนุนรำยกำรแข่งขันรถ
จักรยำนยนต์ทำงเรียบชิงแชมป์โลกโมโตจีพี (MotoGP™) ตั้งแต่
ปี 2014 เป็นต้นมำอย่ำงต่อเนื่อง

พิธีมอบแหวน 30 ปี
@ กรุงเทพมหานคร l 31 สิงหาคม 2560

นำยวฒุำ ภริมยภ์กัด ีประธำนกรรมกำร บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี 
จ�ำกัด เป็นประธำนในพิธีมอบแหวนที่ระลึกสิงห์ให้แก่พนักงำนที่มี 
อำยุงำนครบ 30 ปี ในปี 2560 มีพนักงำนเข้ำรับแหวนจ�ำนวน  9 คน

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
@ กรุงเทพมหานคร l 29 สิงหาคม 2560

ส�ำนักภำษีอำกรกลำงจดักำรบรรยำยในหวัข้อ “กำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. 2560” 
น�ำโดย นำยสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักภำษีอำกรกลำง  
ผูเ้ข้ำร่วมสมัมนำและรับฟังกำรบรรยำยผ่ำน Tele-Conference ทัง้สิน้ 
12 บริษัท จ�ำนวน 123 คน ประกอบด้วยผูบ้ริหำรระดบัสงูและพนักงำน
ระดับปฏิบัติกำรในส�ำนักงำนบริหำรกำรเงินกลำง ส�ำนักงำนบัญชี 
กำรเงินกลำง ส�ำนักงำนบัญชีบริหำร ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำ
ผลติภัณฑ์เคร่ืองดืม่ กลุม่วำงแผนซพัพลำยเชน กลุม่กลยทุธ์ธุรกิจ 
ฝ่ำยวเิครำะห์กำรเงนิ ฝ่ำยประสำนรัฐกจิ ฝ่ำยกำรขำย ฝ่ำยกำรตลำด 
ฝ่ำยธรุกจิเคร่ืองดืม่ Non-Alcohol ตลอดจนกลุม่โรงงำนผลิตต่ำงๆ  
ในกำรน้ีได้เรียนเชิญ นำยอำคม อ่วมส�ำอำงค์ นักวชิำกำรสรรพสำมติ
ช�ำนำญกำรพเิศษ กรมสรรพสำมิต มำเป็นวทิยำกร วัตถปุระสงค์ของ
กำรจดักำรบรรยำย เพือ่ให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนทีเ่กีย่วข้องได้ปฏบิตัิ
ตำมกฎระเบียบที่ถูกต้องตำมพ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560  
ซึง่มผีลบงัคับใช้ในวนัที ่16 กนัยำยน 2560
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“มูฟไลฟ์ คอนเสิร์ต” ขนศิลปินยกค่าย 
ครบรสทางดนตรี 
@ กรุงเทพมหานคร l 9 กันยายน 2560

มวิซกิ มฟู เรคคอร์ดส ์พรีเซนต์ มฟูไลฟ ์คอนเสร์ิต (ว ีอำร์ มูฟ)  
เพื่อแนะน�ำตัวอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรก โดยรวบรวมศิลปินทั้งหมด
จำกคำ่ยมวิซกิ มฟู เรคคอร์ดสม์ำมอบควำมสนกุกนัแบบสดๆ ใจกลำง
เมืองที่ร้ำนทองหล่อ ซึ่งถ่ำยทอดสดให้ชมพร้อมกันด้วยทำงไลน์ทีวี 
“มูฟไลฟ์ คอนเสิร์ต” คร้ังน้ี ท�ำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับศิลปินต่ำง
คำแรคเตอร์ทำงดนตรี อำทิ แหนม รณเดช เอิ๊ต ภัทรวี วง Prem 
(เปรม) วง 15 Labs (ฟิฟทีนแล็บส์) วง DOSE (โดส) และวงน้องใหม่ 
ลำ่สดุ Indigo (อนิดโิก)้ นอกจำกน้ียงัมศีลิปนิพเิศษคอื วง Trip (ทริป) 
ทีม่ำเปดิตวัคร้ังแรกกับแนวเพลงอดีเีอม็ของไทย ซึง่จะไดฟ้งัปลำยปน้ีี
แน่นอน คอนเสิร์ตครั้งนี้สำมำรถชมย้อนหลังได้ที่ LINE TV 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ PTB 
@ กรุงเทพมหานคร l 13 กันยายน 2560

นำยวิจัย วัชรำศรม ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร เป็นตัวแทน 
บริษัท ปทุมธำนี บริวเวอร่ี จ�ำกัด เข้ำเฝ้ำฯ รับพระรำชทำน
ประกำศนียบตัรจำกพระหตัถส์มเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี เน่ืองในโอกำสที่ได้ร่วมบริจำคเงินเพื่อประโยชน์
ทำงกำรศึกษำให้กับวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ณ  
ห้องประชุมมงกุฎเวช วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกลำ้

Toward The Property 
Development & Investment 
Holding Company
@ กรุงเทพมหานคร l 11 กันยายน 2560

นำยนริศ เชยกลิ่น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท 
สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหำชน) กล่ำวแถลงผลประกอบกำร 
ของบริษัทในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 และทิศทำงกำร
ด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยกำรลงทุน และแผนกลยุทธ์คร่ึงปีหลัง 
ของปี 2560 รวมถึงควำมคืบหน้ำของโครงกำรที่ก�ำลัง 
ด�ำเนินกำรและโครงกำรในอนำคตโดย นำยเมธี วินิชบุตร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด 
(มหำชน) ร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับธุรกิจ กำรลงทุน และ 
โครงกำรต่ำงๆ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ รำชประสงค์
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สิงห์ เปิดบ้านเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 
@ กรุงเทพมหานคร l 27 กันยายน 2560

บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี จ�ำกดั จดังำนเลีย้งตอ้นรับ 
“ทัพนักกีฬำอำเซียนพำรำเกมส์ 2017” ที่หอประชุม
ใหญ่ โดยในงำนมี นำยจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 
จ�ำกัด ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรพำรำลิมปิก 
แห่งประเทศไทย และ นำยปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมกำร
บริหำร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็นประธำน  
มเีหลำ่นกักฬีำและเจำ้หนำ้ทีท่ีเ่ปน็ตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันกีฬำอำเซียนพำรำเกมส์มำร่วมงำนอย่ำง
พร้อมเพรียง โดยมีเหล่ำผู้บริหำรและพนักงำนบุญรอด
ให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น 

ไตรกีฬา ตักศิลา มหาสารคาม 2017
@ มหาสารคาม l 21-22 กันยายน 2560

กลุ่มกำรขำย 1 จังหวัดมหำสำรคำม ร่วมกับส�ำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมหำสำรคำม จัดกำรแข่งขัน 
ไตรกีฬำ ณ อ่ำงเก็บน้�ำแก่งเลิงจำน มีผู้เข้ำร่วมประมำณ  
1,000 คน กำรจัดงำนได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก
หน่วยงำนทั้งหลำยในจังหวัด เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยว โดยมีเป้ำหมำยส่งเสริมภำพลักษณ์จังหวัด อีกทั้ง
เปน็กำรสือ่ถึงกำรพฒันำศกัยภำพของจังหวดัมหำสำรคำมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬำอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศ

MOU สนามกอล์ฟลานนา
@ เชียงใหม่ l 21 กันยายน 2560

นำยรังสฤษดิ์ ลักษิตำนนท์ รองกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี 
จ�ำกัด และ พลตรี เกษมสุข ตำค�ำ ผบ.มณฑล
ทหำรบกที่ 33 ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง
ร่วมพัฒนำสนำมกอล์ฟลำนนำ จ.เชียงใหม่ เพื่อ
เป็นศูนย์พัฒนำกีฬำกอล์ฟให้กับเยำวชนและ 
นักกอล์ฟในภำคเหนือต่อไป
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ICT Open House 2017
@ กรุงเทพมหานคร l 29 กันยายน 2560

นำยโรจน์ฤทธิ์ เทพำค�ำ กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จ�ำกัด เปิดงำน ICT Open House 2017 “ARE YOU READY FOR THE IoT 
ERA” เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่ยุค IoT ( Internet of Things) ภำยในงำน
มีกำรบรรยำยและเปิดให้เยี่ยมชมบูธแสดงผลงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
ทีส่ำมำรถน�ำมำประยกุตใ์ช้ในกำรท�ำงำนไดอ้ยำ่งเปน็ระบบและมปีระสทิธิภำพมำกข้ึน

สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้รับรางวัล 
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น”
@ กรุงเทพมหานคร l 27 กันยายน 2560 

นำยพงษ์รัตน์ เหลอืงธ�ำรงเจริญ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั 
สิงห์ปำร์ค เชียงรำย จ�ำกัด เข้ำรับรำงวัล “แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรดีเด่น” ในงำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand 
Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยกำร 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอกย้�ำกำรมีส่วนร่วมกับชำว
เชียงรำย สรำ้งรำยได้และผลักดันเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของ
จงัหวดั โดยภำยในงำนมีทัง้สิน้ 47 ผลงำนจำกท่ัวประเทศเข้ำรบั 
รำงวัลในปีนี้ ที่ห้องรอยัล พำรำกอน ฮอลล์ 3 หำ้งสรรพสินคำ้
สยำมพำรำกอน 

กฐินบุญรอด 2560
@ กรุงเทพมหานคร l 7 ตุลาคม 2560

นำยวุฒำ ภิรมย์ภักดี ประธำนกรรมกำร 
นำยสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
และนำยจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมกำรรอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ พร้อมผู้บริหำรระดับสูง 
และเหล่ำพนักงำน ร่วมท�ำบุญถวำยผ้ำกฐิน 
ประจ�ำปี 2560 ณ วัดประเสริฐสุทธำวำส แขวง
บำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวชนบท
@ เชียงราย  l 6-8 ตุลาคม 2560

มลูนิธิพระยำภิรมย์ภกัด ีจดัตัง้โครงกำรหน่วยแพทยเ์คลือ่นที่
เพ่ือลงพื้นที่ให้กำรรักษำพยำบำลแก่ชำวชนบทผู้ด้อยโอกำสตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยเริ่มท�ำกำรออกตรวจรักษำ
โรคให้ชำวบ้ำนคร้ังแรกในจังหวัดเชียงรำยเม่ือวันที่ 3-8 เมษำยน 
พ.ศ. 2530 จำกกำรออกตรวจและส�ำรวจควำมชุกของโรคในพื้นที่
คร้ังน้ัน ท�ำใหเ้กดิโครงกำรดำ้นสำธำรณสขุอกีหลำยโครงกำรตำมมำ 
อำทิ โครงกำรก�ำจัดโรคหนอนพยำธิทั้งหมู่บ้ำน โครงกำรกองทุน
สร้ำงส้วมให้กับหมู่บ้ำนป่ำลัน โครงกำรสร้ำงศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

เพื่อให้ชำวบ้ำนมีสถำนที่ดูแลบุตรหลำนอย่ำงถูกวิธี โครงกำร
เผยแพร่ให้ควำมรู้เร่ืองโรคเอดส์ โครงกำรป้องกันโรคขำดสำร 
ไอโอดีน เป็นต้น

ปัจจุบันหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ยังด�ำเนินกำรออกตรวจโรคให้
กับชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนต่ำงๆ ของจังหวัดเชียงรำยอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมีก�ำหนดปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน แต่ละครั้งก็จะมีชำวบำ้นมำ
เข้ำรับกำรตรวจรักษำประมำณ 450-600 คน และกิจกรรมล่ำสุดที่
จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำได้ลงพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
รอบเช้า  สถานท่ี: กองทุนหมู่บ้าน บ้ำนหนองบัวแดง หมู่ 5 ต.แม่ข้ำวต้ม อ.เมือง จ.เชียงรำย  จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ 52 คน
รอบบ่าย  สถานที่: กองทุนหมู่บ้าน บำ้นห้วยเจริญ หมู่ 6 ต.แม่ข้ำวต้ม อ.เมือง จ.เชียงรำย  จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ 75 คน
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
รอบเช้า  สถานที่: โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ต.วำวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย  จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ 175 คน
รอบบ่าย  สถานที่: วัดดอนชัยศรีพนาวาด ต.ทำ่ก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย  จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ 128 คน
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
รอบเช้า  สถานที่: อาคาร “ฟ้าภิรมย์” สิงห์ปาร์ค ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงรำย  จ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจ 115 คน
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อาคาร “ฟ้าภิรมย์” สิงห์ปาร์ค



ปลุกพลังความเป็นสิงห์ในตัวคุณ 

SINGHA WAY    GRAND LAUNCH

ข่าว / Singha Way



SINGHA WAY    GRAND LAUNCH
ก้าวย่างแห่งความส�าเร็จของสิงห์ เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์และ
ความกล้าของชายท่ีชื่อว่า “พระยาภิรมย์ภักดี” ผู้ก่อตั้ง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2476 และด�าเนิน
กิจการโรงต้มกลัน่เบยีร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึง่เป็นความ
ภาคภูมิใจของสยามประเทศในการผลิตเบียร์ได้เป็นครั้งแรก 
จากวนันัน้ พระยาภริมย์ภกัดไีด้มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างบรษิทัให้เจรญิ
เตบิโตอย่างเข้มแขง็ จากครอบครวัเลก็ๆ กลายเป็นครอบครวั
ที่ยิ่งใหญ่ เป็นบ้านซึ่งให้ก�าเนิดคนคุณภาพแบบ “คนหัวใจ
สิงห์” ที่ร่วมกันสรรค์สร้างสินค้ามีคุณภาพสู่ผู้บริโภค และ
สร้างความสขุให้กบัสงัคมไทยด้วยความเชือ่ทีว่่า “ทกุคนควร
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม” 
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ข่าว / Singha Way



การปลูกฝังให้ท�างานแบบมืออาชีพ ดูแล
และให้ความเคารพซึ่งกันและกันเหมือน
คนในครอบครัว (WE ARE FAMILY) จะ
ช่วยถักทอสายใยแห่งความผูกพันของ

ครอบครัวสิงห์ให้แนบแน่น การกล้าเปิดใจ 
กล้ารับฟัง กล้าคิด กล้าที่จะก้าวออกจาก
ส่ิงเดิมๆ เพ่ือหาโอกาสในการท�าส่ิงใหม่ๆ 
(WE ACT WITH COURAGE) เป็นการ

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าอันน�า

ไปสู่การแตกหน่อต่อยอดของนวัตกรรม

และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ในโลกยุคใหม่ การให้ความส�าคัญต่อ

การพัฒนาคุณภาพของคน คุณภาพ
ของงาน คุณภาพของสินค้าและบริการ 
(WE DELIVER PREMIUM QUALITY) จะเป็น 
รากฐานของการยกระดับไปสู ่องค์กรที่

มีความทันสมัยและสามารถตอบโจทย์

ลูกค้าได้อย่างตรงใจ การเป็นคนที่มี
ทัศนคติ “คิดบวก” เช่ือมั่นในเร่ืองของ

การสร้างความสุขให้กับผู้อื่นและตนเอง
ได้อย่างสมดุล ภายใต้กรอบของความ
ซือ่สัตย์ จริยธรรม จรรยา (WE BELIEVE IN  
HAPPINESS) เปรียบเสมือนแสงไฟที่ส่อง

ทางไปข้างหน้าให้มัน่ใจว่าการสร้างความ

ส�าเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน วิถีสิงห์ (SINGHA WAY) 

ได้บ่มเพาะตัวตนผ่านเร่ืองราว ผ่านการ

ขัดเกลาสาระและใจความส�าคัญ จนตก 

ผลึกเป็นแนวทางและวิถีการท�างานที่ 

คนหัวใจสิงห์พึงยึดถือในการปฏิบัติใช้

ร่วมกันเพ่ือสานต่อต�านานความส�าเร็จไป

สู่อนาคต และด้วยการเล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของการสร้างให้วิถีสิงห์ (SINGHA 

WAY) เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะ

ผู ้บริหารของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี 

และบริษัทในเครือฯ จึงได้ร่วมกันจัดงาน 

“SINGHA WAY GRAND LAUNCH” ขึ้น 

เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2560 บริเวณหอ

ประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเน้นย�้าถึง

ความส�าคัญของ SINGHA WAY โดยมี

พนกังานเข้าร่วมในงานพนักว่าคน รวมทัง้ 

ได้ถ่ายทอดสดภาพในงานไปยังโรงงาน

ทั้ง 9 แห่ง เพื่อให้พนักงานได้รับฟังการ

แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของ 

ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อ SINGHA WAY 

อาทิ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี คุณจุตินันท์ 

ภิรมย์ภักดี คุณโรจน์ฤทธิ์ เทพาค�า คุณ

พลิษศร์ ภิรมย์ภักดี คุณภูริต ภิรมย์ภักด ี

และคุณปิติ ภิรมย ์ภักดี นอกจากน้ี 

ภายนอกหอประชุมก็ได ้ มีการจัดบูธ

กิจกรรม SINGHA WAY ให้พนักงานร่วม

สนุก และมกีารจดัเลีย้งอาหารให้พนักงาน

รับประทานร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น

เป็นกันเองในแบบครอบครัวสิงห์

ท้ายนี้ สิ่งส�าคัญที่ผู้บริหารอยากฝากข้อคิดไว้
ให้แก่พวกเราชาวสิงห์ทุกคน คือ

ค่านิยมที่ดี ที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นไม่ได้ 
หากเราไม่ได้น�ามาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง

มาปลุกพลังสิงห์ร่วมกัน … 
เริ่มต้นจากตัวคุณ !!!

กว่า 84 ปี แห่งความภาคภูมิใจ หากถาม

ว่าเพราะเหตุใด “สิงห์” ถึงได้เติบโตและ 
ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือ 

จากการมีวิสัยทัศน์ที่ดีของผู ้น�าองค์กร  

สิ่งส�าคญัอกีประการหนึง่ซึง่เปน็หัวใจแหง่

ความส�าเร็จ คือ การที่สิงห์มี “วิถี” หรือ 
ค่านิยมในการท�างานท่ีดี เป็นเอกลักษณ์
ในแบบฉบับของตน และได้หล่อหลอม

ค่านิยมเหล่าน้ีผ่านวิถีการท�างานของคน

จากรุ่นสู ่รุ ่น แม้ว่าวิถีในการท�างานใน

ปัจจุบันอาจแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาที่

เปลี่ยนแปลงไป แต่แก่นแท้ของค่านิยม 

“วิถีสิงห์” หรือ “SINGHA WAY” ยังเป็น
วิถีปฏิบัติของคนหัวใจสิงห์ที่ไม่ล้าสมัย 
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- ตามรอยกรุงเก่า -

LopBuri
เรื่องเล่าเมืองลิง
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LopBuri

เม่ือ 2 ฉบับท่ีแล้ว ทมีงานพาท่านผูอ่้านไปลยุทะเลดบัร้อนกนัจนผวิมดืหน้าคล�า้ เล่มนีเ้ลยขอพลกิโทนกลบัมาเอาใจ 

ผูช่ื้นชอบสิง่เก่าๆ หลงใหลเรือ่งเล่าจากอดีตกนับ้าง ทีเ่ทีย่วทีจ่ะพาไปครัง้นีก้อ็ยูไ่ม่ไกลกรุงเทพฯ นีเ่องค่ะ  

แต่เกริน่แบบนีแ้ล้วอย่าเพิง่นกึถงึอยธุยานะคะ เพราะเราไปไกลกว่านัน้และมอีดตีทีเ่ก่ากว่านัน้อกีค่ะ ใบ้ให้ก็ได้ว่ามลีงิ

ยัว้เยีย้แบบทีเ่รยีกว่าเป็นเมอืงหนมุานขนานแท้ และมพีระปรางค์สามยอดตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ใกล้สถานรีถไฟ  

แหม... บอกซะขนาดนีถ้้ายงันกึไม่ออกว่าเป็นลพบรุกีไ็ม่รูจ้ะว่ายงัไงแล้วค่ะ

เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: สังเขปสีขาว
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ลพบุรีเป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก เหมาะจะ 
นั่งรถไฟชิลๆ มาตะลุย One Day Trip ว่าแต่ 
ชื่อลพบุรีน้ีมาจากไหน เอาจริงๆ ก็ยังเป็น
ข้อสันนิษฐานกันไปต่างๆ นานานะคะ แต่ที่ 
เชื่อถือกันมากหน่อยเห็นจะเป็นชื่อท่ีมาจาก 
“ลวบุร”ี ลวะ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า น�า้ 
ส่วน บุรี แปลว่า เมือง รวมๆ แล้วเลยได้
ความว่า “เมืองที่มีน�้ามาก” รู้สึกไม่คุ้นเลย
ใช่มั้ยคะ งั้นถ้าพูดชื่อ “ละโว้” ก็คงจะคุ้นกัน 
ขึ้นมาหน่อย อาจจะต้องระลึกชาตินิดนึง
เพราะเป็นชื่ออาณาจักรโบราณสมัยหนึ่งที่
เราเรยีนๆ กนัมาตัง้แต่ป.4 โบราณชนดิทีว่่า
มาก่อนกรุงสุโขทัยเกือบ 700 ปี สมัยนั้นชาว
ละโว้เขามาสร้างบ้านแปงเมืองกลางแผ่นดิน
ขวานทอง โดยตั้งเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลาง
ก่อนจะถูกกลืนโดยอาณาจักรอื่นๆ หลักฐาน
ความเป็นเมอืงเก่าแก่ทีย่งัอยูท่นโท่มาจนบัดน้ี
ก็คือพระปรางค์สามยอดนี่เองค่ะ

ถ้าเอาแต่พงศาวดารมาเล่าเดี๋ยวก็จะ
หนักๆ หน่วงๆ ง่วงนอนกันไปอีก งั้นเอา
เรื่องเบาๆ มาแชร์กันดีกว่า รู้มั้ยว่าวรรณคดี
ที่โด่งดังเรื่องรามเกียรติ์ได้กล่าวถึงต�านาน
การสร้างเมืองลพบุรีไว้ด้วย เรื่องของเรื่อง
คือพอพระรามรบชนะทศกัณฐ์ได้กลับบ้าน
กลับเมืองซะที ก็จัดการปูนบ�าเหน็จรางวัล
แก่ไพร่พลลิงทั้งหลาย ผู้ที่สร้างความชอบ
ไว้มากกว่าใครก็คือหนุมานนั่นเอง พระราม 
มีด�าริว่าจะสร้างเมืองให้หนุมานปกครอง จึง 
แผลงศรออกไปและให้หนุมานเหาะตามศร
ไปด้วย หากศรตกทีใ่ดกจ็ะสร้างเมืองให้ทีน่ัน่ 
แต่สงสัยพระรามจะอิทธิฤทธิ์มากไปหน่อย 
ศรเลยลอยลิ่วซะไกลมาตกปุ ณ แดนดินถิ่น
ลพบุรี เป็นผลให้หนุมานจรลีมาครองเมือง
อยูท่ี่นีแ่ละสร้างอาณาจกัรของเจ้าลงิทัง้หลาย 
อ้อ พระรามตัง้ชือ่เมอืงให้ว่า “นพบรุ”ี นะคะ 
แต่เรียกกันไปเรียกกันมาก็กลายมาเป็น 
“ลพบุรี” นี่ละค่ะ

จริงๆ ยังมีเรื่องอีกเยอะเกี่ยวกับการ 
ตัง้เมอืงนะคะ แต่เอาแค่นีก่้อนไม่งัน้คงไม่ได้

พูดถึงเป้าหมายของเรากันซะที ขอออกตัว
ก่อนนะคะว่ารอบนีเ้ราเน้นแบบมสีาระค่ะ ในที่ 
ที่อวลกลิ่นอายประวัติศาสตร์ ใครก�าลังคิด
ว่าประวัติศาสตร์อีกแล้ว! อย่าเพิ่งอีกแล้วค่ะ 
ของแบบนีจ้ะสนุกหรอืน่าเบ่ือมนัอยูท่ี่เราเท่ียว
ยังไง ถ้าแค่ไปเดินดุ่มๆ กลางโบราณสถาน  
ดโูน่นดน่ีู ถ่ายเซลฟ่ี โพสต์ไอจ ีกลับ แบบนัน้
ก็ได้แค่เก๋ค่ะ แต่ไม่กู้ด แต่ถ้าเรามีผู้น�าทางที่
ข้อมลูแน่น หรอืหาข้อมลูของสถานท่ีแห่งนัน้
มาก่อน เราก็จะสนุกและอินกับเรื่องราวของ
ทุกที่ที่เราจะไปได้ไม่ยากเลยค่ะ เอาละ มาดู
สถานที่ที่เราภูมิใจน�าเสนอกันเลย

พระนารายณ์ราชนเิวศน์

ใครชอบเรื่องราวบ้านเมืองสมัยอยุธยา 
โรงช้างหลวง

ตึกสำานักงานพิพิธภัณฑ์

หมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง
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ไปเที่ยวอยุธยายังไม่พอค่ะ ต้องมาเยือนลพบุรี
เพ่ือชมพระราชวังแห่งนี้ด้วย ที่นี่มีจิ๊กซอว ์
ชิ้นใหญ่ที่เม่ือต่อลงไปบนร่องประวัติศาสตร์ 
จะเกดิภาพยคุสมยัหน่ึงของชาตเิราขึน้มาทันที 
พระราชวงัแห่งนีส้ร้างขึน้เม่ือ 351 ปีก่อน ในสมยั 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และไม่ใช่มเีฉพาะ
พระต�าหนักนะคะ ภายในมีหมู่ปราสาทราช
มณเฑยีร ท้องพระคลงั อทุยาน และยงัแบ่งเป็น 
เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
อีกด้วย เรียกว่าเป็นพระราชวังหลวงอีกแห่ง
เลยทีเดียวค่ะ

พระราชวังตั้งอยู ่กลางเมือง มองเห็น
ก�าแพงสงูเด่นจากภายนอกล้อมรอบพ้ืนท่ี 41 ไร่ 
ใครไม่พิศวาสลกูหลานหนมุานกไ็ม่ต้องห่วงค่ะ 
ข้างในไม่มีพลลิงมากวนแต่อย่างใด พอลอด
ประตูที่มีซุ้มโค้งคล้ายประตูเมืองแขกเข้าไปก็
จะเหน็อาคารปรกัหักพังบนลานหญ้าสเีขยีวสด 
อาคารเหล่านี้คืออะไร เอิ่ม ไม่รู้เหมือนกันค่ะ 
จะรู้ต่อเมื่อเดินไปอ่านป้าย แต่แหม แบบนั้นก็
ไม่มันสิคะ เราให้เจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์
ช่วยแนะน�าดกีว่า เขาจะได้แชร์ความรูใ้ห้เราได้
เที่ยวแบบถึงพริกถึงขิง ถ้าเดินวนซ้ายวนขวา
เอาเอง เกรงว่าจะพลาดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่
น่าสนใจซะหมด

เราเริ่มเดินจากทางซ้ายค่ะ สิ่งแรกที่เห็น
เป็นอ่างเก็บน�้าแต่ต้องมองไกลๆ หน่อยถึงพอ 
จะเห็นเค้าเดิม ผู้ออกแบบระบบจ่ายน�้ามา
ไกลจากฝรั่งเศสกับอิตาลี ในอดีตปูคอนกรีต
อย่างดสี�าหรบักนัไม่ให้น�า้ซมึออก ส่วนแหล่งน�า้ 

ก็ล�าเลียงมาจากอ่างซับเหล็กท่ีอยู่ด้านทิศ 
ตะวันออกของเมือง สมัยนั้นเขาใช้ท่อดินเผา
ฝีมือชาวมอญ ซึ่งตัวท่อต้องมีปล่องระบาย
อากาศเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้แรงดันน�้าท�าท่อ 
แตกค่ะ น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เห็นตอน
สมบูรณ์นะคะ คงจะอลังการน่าดูทีเดียว

เดินมาอีกหน่อยจะเจอตกึ 12 ท้องพระคลงั 
เอาไว้เก็บข้าวของเครื่องใช้ส�าหรับค้าขาย  
ตอนนี้เราเห็นเป็นอิฐแดงๆ แต่สมัยนู้นตึกนี้มา
แนวต่างชาติจ๋าเลยค่ะ กรอบประตูหน้าต่าง

นาฬิกาแดด

กำาแพงแก้วสำาหรับวางประทีปตึกเลี้ยงรับแขกเมือง

ตึกพระเจ้าเหา
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นี่โค้งๆ มนๆ มียอดแหลมด้านบนคล้ายกับ 
ทัชมาฮาล แถมยังเป็นอาคาร 2 ชั้นที่สร้าง
เป็นครั้งแรกๆ ในประเทศ คนชอบวิชาสังคม
คงจะพอนึกออกว่า สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในบ้านเมือง
ของเราอย่างมาก พวกงานศิลป์ต่างๆ ก็พลอย
ได้รับอิทธิพล เห็นชัดๆ ก็ศิลปะในวังนี้ละค่ะ 
และในสมยัพระองค์กเ็ป็นยคุรุ่งเรอืงสดุขดีของ 
กรุงศรีอยุธยา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหมู่ตึกน้ีจะ
เคยมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหน

ถัดไปอีกไม่ไกลเป็นตึกเลี้ยงรับแขกบ้าน
แขกเมืองค่ะ ชาวต่างชาติส�าคัญๆ ที่เข้ามา
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ คือพวกฝรั่งเศส
กับเปอร์เซียนะคะ แต่ชาติมหาอ�านาจอย่าง
ฝรั่งเศสต้องให้เครดิตหน่อย จัดต้อนรับกัน
เอิกเกริกที่เมืองหลวงซะก่อน จากนั้นมาเลี้ยง
ต้อนรับด้วยบรรยากาศชิลๆ ที่นี่ ส่วนหน้าตึก
มลีานส�าหรบัการแสดงร่ายร�า มบ่ีอน�า้พ ุ20 จดุ 
และก�าแพงแก้วเต้ียๆ ทีเ่จาะช่องไว้ส�าหรับวาง
ประทีปให้แสงสว่าง (ก�าแพงไม่ได้ท�าจากแก้ว
นะคะ แต่เป็นค�าเรยีกก�าแพงของวดัของวงัค่ะ) 

เดินต่อไปอีก 1 นาที คราวน้ีจะเจอตึก
พระเจ้าเหา เราคงเคยได้ยินประโยคว่า “เรื่อง
มนัเกดิตัง้แต่สมยัพระเจ้าเหาแล้ว” จะหมายถงึ 
พระเจ้าเหาองค์เดยีวกบัตกึนีร้เึปล่ากไ็ม่รูน้ะคะ 
แต่ผูน้�าทางของเราบอกว่า ชาวฝรัง่เศสทีเ่ข้ามา
ในยุคนั้นบันทึกไว้ว่า ตึกนี้เป็นหอพระประจ�า
พระราชวังค่ะ เขาว่าอย่างนั้นเพราะภายในมี
ฐานชุกชีเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป แต่องค์
พระไม่อยู่แล้ว ส่วนชื่อ “เหา” ก็ยังไม่มีใคร 
ฟันธงทีม่าได้ค่ะ ฟังเผนิๆ กจ็ะออกจนีๆ หน่อย 
แต่ค�าว่า “เฮา-เหา” ในภาษาเขมรหมายถึง 
“เรียกมาเข้าเฝ้าฯ” ก็แล้วแต่ข้อสันนิษฐานของ
ใครของมันค่ะ

พอพ้นตึกพระเจ้าเหาก็เป็นอันสุดเขต 
พระราชฐานชั้นนอก แต่เพราะตอนต้นเราเดิน
วนจากทางซ้าย ก็เลยเจอเขตพระราชฐานชัน้ใน 
ก่อน เขตน้ีทีส่�าคัญคือพระทีน่ัง่สทุธาสวรรย์ค่ะ 
พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระ 

พระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์ฯ

พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท
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นารายณ์มหาราช พระองค์เสด็จสวรรคต 
ณ พระที่นั่งองค์นี้ด้วยนะคะ หลายคนคง
สงสัยว่าท�าไมพระองค์ไม่ประทับในวังหลวง 
ที่อยุธยา แต่โปรดฯ ให้สร้างวังแห่งนี้ขึ้นและ
เสดจ็ฯ มาประทบัทีน่ีแ่ทน เหตผุลหลกัๆ กเ็ป็น 
เรื่องการเมืองค่ะ สมัยพระองค์ในราชวงศ์
ปราสาททองนั้นมีการแย่งชิงราชสมบัติกัน
อย่างวุ่นวาย เม่ือพระองค์ปราบดาภิเษกขึ้น
ครองราชย์ กไ็ม่ทรงไว้ใจเหล่าขนุนางมากนกั 
เจ้าหน้าที่บอกว่า การสร้างพระราชวังที่น่ีก็
เหมือนกับสร้างเซฟเฮาส์ดีๆ นี่เอง อีกอย่าง

สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงมีพระโรคประจ�า
องค์ท�าให้ทรงโปรดเมืองลพบุรีที่อากาศดี
มีธรรมชาติบริสุทธิ์ค่ะ

พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย์แต่เดิมมีอาณา
บริเวณกว้างและลึก มีน�้าพุรายรอบ มี
อุทยาน มีเขามอ (น�า้ตกจ�าลอง) และมีอ่าง
สรงน�้าหินอ่อนที่สั่งจากอิตาลี ตอนนี้ก็ยังมี
หินสีขาวๆ ให้เห็นอยู่บ้างค่ะ ฝรั่งช่างบันทึก
เขาเขียนว่ากษัตริย์ท่านโปรดต้นส้มกับต้น
มะนาว อุทยานรอบพระที่นั่งก็เลยมีต้นไม้
สองชนิดนี้ปลูกเรียงรายร่มรื่น ว่าแต่เขตพระ
ราชฐานชั้นในห้ามคนนอกเข้าแล้วฝรั่งคนนี้ 
รู้ได้ยังไง ง่ายมากค่ะ ถ้าตีซี้คนที่เข้านอก
ออกในได้ ตามประสาคนไทยพอสนทิกบัใคร
ก็พร้อมเมาธ์มอยละค่ะ แต่ก็มีข้อดีให้เราพอ
จะรู้เรื่องรู้ราวมาถึงวันนี้นะคะ อยากจะบอก
ว่าประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
มหีลักฐาน และเห็นเค้าโครงเหตกุารณ์เป็นรปู 
เป็นร่างที่สุดในสมัยอยุธยาแล้วค่ะ เพราะ
บันทึกและภาพวาดทั้งหลายของคนต่างชาติ
ที่เข้ามาในยุคของพระองค์ท่าน ของคนไทย 
กมี็นะคะ แต่ความไม่นิง่ทางการเมืองจะท�าให้ 
มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปมากน้อย
แค่ไหนตอนเสียกรุงก็สุดรู้ค่ะ

มาดูเขตพระราชฐานช้ันกลางกันบ้าง 
จุดส�าคัญตรงนี้คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญ 
มหาปราสาท เป็นมหาปราสาทส�าหรับเสด็จ 
ออกว่าราชการ แล้วก็ฝรั่งคนเดิมอีกละค่ะ 
บรรยายไว้ซะเห็นเป็น 3D เลยว่าส่วนท้อง 
พระโรงตดิกระจกเงาท่ีน�าเข้าจากยุโรปท่ัวห้อง 
หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีเหลืองอร่าม
ฝีมือช่างคนจีน พื้นยกสูงใต้สีหบัญชรเป็น
ไม้สกัทองอย่างดี มบัีนทึกจากกวไีทยนามว่า 
หลวงศรีมโหสถด้วยค่ะ ท่านแต่งกลอนชม
ความงามของปราสาทซะเพราะพริง้ (ลองไป 
หาอ่านกันนะคะ) เขาว่ายอดมหาปราสาท
เป็นรูปพระพรหมสี่หน้า และยังว่าคณะทูต
อิหร่านมาเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ที่นี่ โอ้ว 

ไม่แน่จริงไม่ได้เข้าเฝ้าฯ ถึงท่ีประทับนะคะ 

ประตูกั้นเขตพระราชวังชั้นในและชั้นกลาง

นำ้าตกจำาลองในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์

อุทยานหลวงในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์

ท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ฯ
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พระที่นั่งองค์นี้ในช่วงปลายรัชสมัย สมเด็จ
พระนารายณ์ฯ ทรงใช้เป็นที่บวชขุนนางลี้ภัย 
การเมืองด้วยค่ะ พอส้ินพระองค์วังนี้เลย
กลายเป็นที่ของวัดไป ภายหลังรัชกาลที่ 4 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงท�าการผาติกรรม
ให้ท่ีดินวัดกลับคืนมาเป็นพระราชวังอีกครั้ง 
และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราช
นิเวศน์” เป็นนามท่ีเรียกมาจนถึงวันน้ีค่ะ

อีกจุดหน่ึงที่ไม่ควรพลาดคือพระที่น่ัง
จนัทรพศิาล องค์นีเ้ป็นศลิปะอยธุยาแท้ทัง้องค์ 
ได้รับการสร้างขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิมเม่ือปี 
2401 สมัยก่อนเป็นท่ีประชุมเหล่าขุนนาง
รวมถึงองคมนตรี แต่ตอนนี้ภายในจัดเป็น 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ 
นารายณ์ฯ แสดงภาพวาดเหตุการณ์ส�าคัญๆ 
รวมถึงวัตถุโบราณในสมัยของพระองค์  
ส่วนใหญ่ภาพวาดจะเป็นเร่ืองความสัมพันธ์
กบัต่างประเทศทีโ่ดดเด่นมากในยคุนัน้ มภีาพ 
ที่เราส่งคณะทูตไปเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุยส์ที่ 
14 แห่งฝรั่งเศส และที่เขาส่งทูตมาเข้าเฝ้าฯ 
กษัตริย์ของเราด้วยค่ะ

ถึงตรงนีก็้ต้องพดูถงึขนุนางคนส�าคญัที่
มีบทบาทด้านต่างประเทศเป็นพเิศษ และเป็น
ขุนนางในจ�านวนน้อยนิดท่ีเป็นคนสนิทของ
สมเด็จพระนารายณ์ฯ ด้วยนะคะ ที่จะคุ้นๆ 
ชื่อกันมี 2 ท่านค่ะ คนแรกคือ เจ้าพระยา
วิชาเยนทร์ หรือบางคนก็เรียกชื่อเดิมท่านว่า 
คอนสแตนติน ฟอลคอน ไม่ต้องสงสัยค่ะ
ว่าท�าไมช่ือฝรั่งขนาดนี้ เพราะวิชาเยนทร์
เป็นชาวกรีกและพูดได้หลายภาษาจึงมารับ
ราชการในฐานะล่าม ใช้เวลาเพียงสิบกว่าปี
กก้็าวถงึต�าแหน่งสมหุนายก เลือ่นขัน้เรว็ปรูด๊ 
ขนาดน้ีก็เพราะเป็นตัวเอกผู้เจรจาการค้า
รายใหญ่กบัต่างชาต ิแถมคนผูน้ีย้งัมอีทิธพิล
ทางการเมืองสูงมากค่ะ ใครเดินดูภาพใน
พระท่ีนั่งแล้วเห็นในภาพมีชาวต่างชาติคอย
ตดิตามสมเดจ็พระนารายณ์ฯ ตลอด ไม่ต้อง
สงสัยค่ะ เป็นวิชาเยนทร์คนนี้นี่เอง

ส่วนอกีคนเป็นขนุนางไทยนามว่า พระยา 

โกษาธิบดี (ปาน) คนผู้นี้ผลงานที่โด่งดังคือ 
เป็นทตูน�าพระราชสาสน์สมเดจ็พระนารายณ์ฯ 
ไปมอบให้พระเจ้าหลุยส์ที ่14 ของฝรัง่เศสค่ะ 
ก่อนหน้านั้นฝร่ังเศสได้ส่ง เชอวาเลียร์ เดอ 
โชมองต์ มาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยา 
เมื่อโชมองต์เดินทางกลับ พระยาโกษาฯ 
(ปาน) ก็เดินทางไปกับเขาด้วย ต้องบอกว่า 
ท่านใจกล้าและเสยีสละไม่น้อยนะคะ เพราะ

ท่อดินเผาสำาหรับระบบจ่ายนำ้า

สนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส

ภาพคณะทูตสยามเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ตุ๊กตาดินเผาตามความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
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การเดินทางไกลข้ามโลกทางทะเลสมัยนั้น
มีสิทธิ์ไปแล้วไปลับไม่กลับมา แต่ท่านก็ท�า
ส�าเรจ็ค่ะ ได้เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลยุส์ที ่14 ถึงใน 
พระราชวังแวร์ซาย แถมได้รับค�าชมจาก
กษัตริย์ฝร่ังเศสว่าเป็น “ราชทูตลิ้นทอง” ด้วย  
ใครอยากรู้ว่าท่านพูดอะไรถึงเป็นที่พอพระทัย
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 งานนี้ขออุบไว้ค่ะ ไม่ใช่
อะไรนะคะ ท่ีไม่พอจะเล่าค่ะ ถ้าสนใจเรือ่งราว 
ต่อลองถามกูเกิลหรือไม่ก็หาโอกาสมาเที่ยว
ที่นี่ซะเลย ̂ ^

พอออกจากพระท่ีนัง่จนัทรพศิาล คราวน้ี 
มาถึงพระท่ีนั่งพิมานมงกุฎค ่ะ พระท่ีน่ัง
องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับ
ประวตัศิาสตร์จงึโปรดฯ ให้บูรณะวงัแห่งนีแ้ละ
สร้างพระที่นั่งเพิ่มเติม พระที่นั่งจันทรพิศาลมี  
3 ชัน้ ปัจจบุนัจดัเป็นพิพธิภัณฑ์อย่างเตม็รปูแบบ 
ชั้นที่ 1 และ 2 แสดงหลักฐานและเรื่องราว
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้นก็ยุคของ
อาณาจักรโบราณที่เคยด�ารงอยู ่บนแผ่นดิน
ขวานทอง ไล่มาตั้งแต่ทวารวดี ขอม (เขมร) 
ละโว้ (ลพบุรี) จนถึงอยุธยาค่ะ พระพุทธรูป 
เทวรปู และสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีจ่ดัแสดงได้ขดุพบ 
ที่เมืองลพบุรีนี้เองค่ะ ส่วนชั้น 3 เป็นห้อง
บรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว จัดแสดงฉลองพระองค์ เครื่องแก้ว 
และภาชนะที่มีตราประจ�าพระองค์

จรงิๆ แล้วยงัไม่หมดแค่น้ีนะคะ ในวงัยังม ี
อะไรให้เดินชมต่อพร้อมกบัเรือ่งเล่าได้อกีเพยีบ 
ทั้งโรงช้างหลวง ตึกพระประเทียบ ไหนจะ 
เรือ่งเล่าการก่อกบฏช่วงปลายรชัสมัย เห็นม้ัยคะ 
สถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เนี่ย แค ่
ท่ีเดียวก็มีเรื่องให้ได้ค้นหาติดตามกันต่อแบบ
ไม่จบไม่สิ้นแล้ว ที่เวิ่นมามากมายนี้ขอบอก 
เลยว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเรื่องราวที่ได้รับ
ฟังมาเท่านั้นค่ะ หากอยากจะรับชมรับฟัง
ท่ามกลางบรรยากาศของจริง ก็ต้องมาสัมผัส
ด้วยตัวเองท่ีนี่ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”  
หนึ่งเดียวที่ลพบุรีเท่านั้นค่ะ    

เชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ ราชทูตฝรั่งเศส  

เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยา 
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ไปไหนอกีดทีีล่พบรุี 

ใครรูสึ้กว่าทีเ่ดยีวยังไม่จใุจ อยากจะไปตามรอยประวตัศิาสตร์

กันต่อ เราขอแนะน�าสถานที่ห้ามพลาดเหล่านี้

พระปรางค์สามยอด

แม้ไม่ได้เล่าถงึทีแ่ห่งนีเ้ป็นหลกั แต่ถ้ามาลพบุรแีล้วไม่มาทีน่ี่
กเ็หมอืนมาไม่ถงึนะคะ พระปรางค์แห่งนีคื้อแลนด์มาร์กส�าคญัของ
จังหวัด เป็นศิลปะที่เก่าแก่มากๆ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นช่วง พ.ศ. 
1724-1757 บวกลบเบด็เสรจ็กอ็ายรุาวๆ 800 กว่าปีค่ะ สโุขทยัก�าลงัมา 
อยุธยายังไม่เกิด ศิลปะของพระปรางค์เป็นศิลปะบายนของ
อาณาจกัรเขมร กษตัรย์ิเขมรผู้สร้างคือพระเจ้าชยัวรมันที ่7 สร้างไว้ 
เป็นพุทธสถานของศาสนาพุทธสายวัชรยานที่รุ่งเรืองในยุคนั้นค่ะ 
ปัจจุบันพระปรางค์โดนพลลิงยึดเป็นที่เรียบร้อย ใครไม่กลัวลิง
ก็เข้าไปถ่ายรูปข้างในได้ค่ะ ลิงไม่ว่า (มั้ง) แต่ระวังข้าวของและ 
เครื่องประดับด้วยนะคะ ไม่ใส่ให้เตะตาลิงจะดีที่สุด 

ศาลพระกาฬ

เยื้องมาเล็กน้อยทางตะวันออกของพระปรางค์สามยอดคือ 
ศาลพระกาฬ สถานท่ีศกัดิสิ์ทธิป์ระจ�าจงัหวดั นอกจากศกัด์ิสทิธิแ์ล้ว

ยังเก่าแก่มากๆ ด้วยค่ะ เจ้าพ่อพระกาฬเป็นเทวรูปสมัยอาณาจักร
เขมร ศาลนีก้ส็ร้างในสมยัเขมรเรอืงอ�านาจเช่นกนั แต่เดิมจะเรยีกว่า 
“ศาลสูง” ด้วยฐานศิลาแลงที่ประดิษฐานเทวรูปมีขนาดมหึมาและ 
อยู่สูง สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นฐานของพระปรางค์ที่สร้างไม่เสร็จ
หรือเสร็จแต่พังลงมาค่ะ ทุกวันนี้มีผู้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาล
กันไม่ขาดสาย แต่รอบบริเวณศาลก็มีลิงเยอะแยะไปหมดนะคะ  
ดีว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยก�ากับไม่ให้ลิงก่อกวนนักท่องเที่ยวค่ะ

วดัพระศรมีหาธาตุ

เห็นช่ือวัดนี้อย่าเพิ่งงงนะคะ อย่างที่รู้กันค่ะว่าเมืองลพบุรี
มีพระราชวังหลวง ดังน้ันนอกจากที่อยุธยาหรือวัดพระแก้วใน
พระบรมมหาราชวัง ลพบุรกีม็วัีดหลวงทีป่ระกอบพระราชพธิสี�าหรบั
กษตัรย์ิด้วยเหมอืนกนั ยงัระบชุ่วงเวลาทีส่ร้างแน่ชดัไม่ได้ แต่น่าจะ
สมัยอาณาจักรเขมรเฟื่องฟู แล้วก็คงได้รับการบูรณะมาหลายช่วง 
หลายสมัยเพราะมีศิลปะหลายแบบปะปนกันไป ทั้งศิลปะละโว้ 
อยุธยาตอนต้น และอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ถงึตอนนีจ้ะเป็นอาคารปรกัหักพงั แต่เค้าโครงความวจิิตร
บนเนื้อท่ี 20 ไร่ยังมีให้เห็น ถ้ามาถ่ายรูปช่วงสี่ห้าโมงเย็นจะได้
บรรยากาศที่มีมนต์ขลังอลังสุดๆ ค่ะ

พระปรางค์สามยอด

ศาลพระกาฬ

วัดพระศรีมหาธาตุ
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ราชานสุาวรย์ี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ณ อุทยานราชภักดิ์ ร้านของเธอจึงมีงาน
ประติมากรรมตกแต่งโดยรอบ เรียกว่า 
นอกจากอาหารจะเลิศรสแล้วยังได้ชม 
ผลงานสดุประณตีของประตมิากรแถวหน้า
ของไทยด้วยค่ะ 

ร้านเปิดท�าการ: 11.00 - 21.30 น.

โทรศัพท์: 089-8325141 (คุณเล็ก กมลนันท์), 

088-4612313 (คุณตุ๊กตา)

Marie Guimar (มาร ีกมีาร์) เป็นนาม
ของสภุาพสตร ีภรรยาเจ้าพระยาวชิาเยนทร์  
ใครที่ชอบอ่านประวัติขนมไทยคงจะรู้ว่า
ท่านคือ “ท้าวทองกีบม้า” ที่เลื่องลือว่า
เป็นต้นต�ารับขนมไทยจ�าพวกทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากโปรตุเกส แล้วนามของท่านก็ได้เป็น
ชือ่ของร้านอาหารร้านนีด้้วยค่ะ อ้อ ร้านนี้ 
อยู่ที่ จ.ลพบุรี นะคะ

เมนูอาหารที่เรามีโอกาสลิ้มลองเป็น
อาหารไทย เช่น น�า้พริกปลาท ูใบเหลยีงผดั
ไข่ ชะอม ต้มย�ากุ้งน�้าใส ข้าวผัดสับปะรด 
แถมยงัมผีกัต้มจิม้น�า้พริกท่ีเป็นสตูรเฉพาะ
ของทางร้าน ขอบอกว่าอร่อยทุกอย่างค่ะ 
โดยเฉพาะน�้าพริกท่ีกินแล้วนึกถึงฝีมือ
คณุย่าคุณยายทีบ้่าน คอืนอกจากจะให้เยอะ 

MARIE 

แล้วยงัใช้วตัถดุบิชัน้ด ีใบเหลยีงผดัไข่ไม่มนั 
ส่วนกุ้งและปลาก็ทั้งสดและตัวใหญ่สมกับ
ที่เป็นเมืองน�้ามาก นอกจากของคาวแล้ว
ของหวานกพ็ลาดไม่ได้นะคะ ชือ่ร้านมทีีม่า
ขนาดนี้การันตีรสชาติขนมไทยไม่ผิดหวัง
แน่นอนค่ะ เราขอแนะน�าลูกชุบ ฝอยทอง 
ทองหยิบ ทองหยอด เป็นพิเศษ

ร้านนี้เป็นร้านใหม่เอี่ยมของจังหวัด 
บรรยากาศตกแต่งไปทางตะวนัตกสมชือ่ร้าน 
เจ้าของร้านคือ คุณเล็ก กมลนันท์ สังเกตุ 
ผู้เคยฝากฝีมือไว้ในผลงานหล่อพระบรม

RESTAURANT
ร้านอาหารแนะน�า

GUIMAR
PLACE
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แก้วที่ใส บอบบาง ให้ความรู้สึกหรูหราและเปี่ยมเสน่ห์ เป็นวัสดุที่มนุษย์น�ามาสร้างสรรค์

ประโยชน์ในด้านต่างๆ มานานนับพันปีแล้ว ผ่านกระบวนการผลิตที่พัฒนามาเรื่อยๆ และมี

เทคนคิอนัหลากหลาย ซึง่ไม่เพยีงผลติเพือ่การใช้สอยเท่านัน้ หากยังผลติเพือ่แต่งเตมิความงาม 

ให้กับโลกและจติใจมนษุย์ การผลติแก้วเพือ่ความงามได้กลายมาเป็นเอกทางศลิปะแขนง

หนึ่งที่เรียกว่า “ศิลปะแก้ว” (Art Glass)

มิติใหม่แห่งวงการศิลปะแก้ว

เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: สังเขปสีขาว



เรื่องเด่น / BG glass studio

36 SINGHA  MAGAZINE

ในฐานะที่เป็นผู้น�าการผลิตแก้วแบบ
ครบวงจร บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด 
(มหาชน) โดย คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี 

กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ ่มบริษัท 

ในเครือบางกอกกล๊าส มีแนวคิดท่ีจะ 

ก�าเนิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้ว (Art 

Glass Academy) เพืี่อรวบรวมถ่ายทอด 
องค์ความรูด้้านศิลปะแก้วจากทัว่โลก และ 
เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ของบรษิทัให้สวยงาม 
หลากหลาย แนวคิดดังกล่าวน�ามาสู่การ 
สร้าง BG glass studio สตูดิโอศิลปะแก้ว
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย 

BG glass studio เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ภูมิใจ 
น�าเสนอผลงานศิลปะแก้วของศลิปินรุน่ใหม่ 
พร้อมจัดเวิร์คช็อปให้ผู้ท่ีสนใจได้มาชม 
การสร้างงานศลิปะแก้ว เร่ิมต้นด้วยเทคนคิ 
glassblowing ที่คนไทยไม่เคยใช้ผลิตงาน
ศิลปะแก้วมาก่อน

สตูดิโอแก้วตั้งอยู ่ภายในโรงผลิต
บรรจุภัณฑ์แก้วของ บริษัท บางกอกกล๊าส 
จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ใน
สตูดิโอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ 
Gallery เป็นห้องที่จัดนิทรรศการย่อมๆ 
ส�าหรับแสดงผลงานการเป่าแก้วที่เสร็จ
สมบรูณ์จากเตาหลอมของทีน่ี ่ส่วนทีส่องคอื 
Hot shop เป็นห้องท�างานหรือห้องเวร์ิคชอ็ป 
ของศิลปิน ห้องนีเ้ตม็ไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
มีเตาหลอมแก้วเตาอบแก้วทีท่�าให้อุณหภมิู
ภายในห้องร้อนระอ ุและส่วนทีส่ามคอืห้อง  
Cold shop เป็นห้องขัดแต่งผลงานท่ีอยู ่
ในระหว่างด�าเนินการ

งานแก้วรปูทรงสวยแปลกตามทีัง้ไร้สี 
และหลากสีสัน วางอยู่บนแท่นในระดับ
สายตา ปราศจากกระจกครอบและแผงกัน้ 
ผู ้เข้าชมสามารถถ่ายรูปและพิจารณา 
รายละเอียดของชิ้นงานใกล้ๆ จนเห็นถึง
ความประณีตและความใส่ใจของผู้สร้าง 

ความเปราะบางกบัลายเซน็ของศลิปินทีอ่ยู่
ในนั้น เหมือนป้ายเตือนให้เราชมผลงาน
อย่างระมดัระวงั เพราะหากท�าชิน้ใดชิน้หนึง่ 
แตกไปก็จะไม่มีชิ้นอื่นมาแทนอีกแล้ว

“งานทุกชิ้นในห้องนี้เราสร้างขึ้นจาก
คอนเซ็ปต์งานแก้วที่มีชิ้นเดียวในโลก”  
อลสิา ฉนุเชือ้ หนึง่ในทีมศิลปินผูส้ร้างสรรค์ 
ผลงานในสตูดิโอบอก เธอยังท�าหน้าที่เป็น 
ผู้บรรยายจุดเริ่มต้นของ BG glass studio 
ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เข้าใจที่มาที่ไปด้วย

“จุดเร่ิมต้นของสตูดิโอแห่งนี้มาจาก
การที่บริษัทของเราต้องการผลิตแก้วสี แต่

คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี ในวันเปิดตัว BG glass studio
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แก้วสีที่ผลิตด้วยเครื่องจักรในโรงงานน้ัน
มีข้อจ�ากัดเรื่องความหลากหลาย เราก็
พยายามหาความรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งคุณ 
ปวณิ ภริมย์ภกัด ีมองเหน็ไอเดียท่ีจะท�าเป็น 
Glass Academy ก็เลยน�ามาสู่การเปิด 
สตูดิโอแห่งนี้ โดยทาง BG ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้และบุคลากรด้านศิลปะแก้ว

แต่ด้วยสตูดิโอของเราเน้นการผลิต 
ด้วยเทคนิค glassblowing ซ่ึงถือว่าเป็น
ความรูท่ี้ใหม่มากในประเทศไทยและยงัไม่มี
บุคลากรคนไทยที่เชี่ยวชาญด้านนี้ ช่วงแรก 
ของการตั้งสตูดิโอเราจึงได้เชิญผู ้รู ้จาก
อเมริกา 2 ท่าน คอื อาจารย์เจเรมี ่โปเปลก้า 
และ อาจารย์สเตฟานี ่เทรนชาร์ด มาช่วยเรา 
เซตติ้งสตูดิโอ แนะน�าการใช้อุปกรณ์ทุกชิ้น 
และสอนเทคนิคการท�าแก้วแก่ศิลปินจาก
มหาวทิยาลยัศลิปากร ซ่ึงอีกสักครูศ่ลิปินจะ
สาธิตการท�าศิลปะแก้วแบบ glassblowing 
ในห้องเวิร์คช็อปให้ทุกคนได้ชมกัน”

การเยี่ยมชมสตูดิโอจะเริ่มจากรับฟัง
บรรยายข้างต้น ชมผลงานแก้ว แล้วจึงดู 
ศลิปินสาธติการเป่าแก้ว คณะผูม้าดงูานวนันี้ 
เป็นน้องๆ นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี คณะ 
วทิยาศาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธญับรุ ีซึง่เราเองกร่็วมรบัฟังไปกบัน้องๆ ด้วย 
แต่ส�าหรับเราแล้ว หากฟังแต่การบรรยาย
อย่างเดียวก็คงได้เพียงข้อมูลในภาพรวม 
เราจงึขอพดูคุยเพือ่ท�าความรูจ้กักบัทีมงาน
ศิลปินให้มากขึ้น 

ศลิปินกลุม่นีเ้รยีกได้ว่าเป็นกลุม่แรกๆ 
ที่บุกเบิกมิติใหม่ของวงการศิลปะแก้วใน 
เมอืงไทย พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีสตูดโิอ 
หรือผู้สาธิตการท�าแก้วเท่านั้น แต่ยังเป็น
ศิลปินที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับสตูดิโอ 
การออกแบบวางผงั การจดัแสง ห้องแสดง 
ผลงาน ตลอดจนการพิจารณาอุปกรณ์

(ซ้ายไปขวา) ธนาพร สุขเจริญ (โลมา) ฐิตาภา รุ่งเรืองวานิช (มาดาม)

ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ (เขบ็ด) และ อลิสา ฉุนเชื้อ (วนาลี) 

สเตฟานี่ เทรนชาร์ด และ เจเรมี่ โปเปลก้า ผู้เชี่ยวชาญการเป่าแก้วจากอเมริกา
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การเป่าแก้วต่างๆ ที่ต้องใช้ ล้วนมาจาก 
ไอเดยีทีพ่วกเขาค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตวัเอง 
โดยมผีูใ้หญ่ช่วยดแูลสนบัสนนุ ซึง่คณุอลสิา 
และเพื่อนอีกคนคือ ฐิตาภา รุ่งเรืองวานิช 
รับหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มศิลปินมาช่วยกัน
ให้ข้อมูลกับเรา

ท�าไมพวกคณุถงึสนใจศิลปะการเป่าแก้ว

ในมุมมองของเรา ศิลปะมันมีหลาย
แขนง ศลิปินอาจจะเลอืกเชีย่วชาญแขนงใด 
แขนงหนึง่ไปเลยก็ได้ แต่ส�าหรบัเรา เราสนใจ 
ความเป็นศิลปินร่วมสมัย หมายถึงว่าเรา
อยากจะปรับเปล่ียนผลงานของเราได้ตาม
ยุคสมัยและสามารถท�างานได้หลากหลาย
วัสด ุซึง่ในแง่ของงานศิลปะ วสัดแุก้วถอืเป็น 
วัสดุใหม่ เราคิดว่าหากท�างานแก้วได้ มัน
ก็จะสนับสนุนคอนเซ็ปต์ของเราที่อยากจะ
สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ขึน้มาในผลงาน 
เมือ่ก่อนถ้าเราอยากท�างานโปร่งใสสกัช้ินมนั
ยากมาก เราต้องขัดเรซินหรือไฟเบอร์กล๊าส 
ซ่ึงต่อให้ขัดจนถึงท่ีสุดก็ไม่ใสเหมือนแก้ว 

จุดเริ่มต้นที่เข้ามาเป็นศิลปินใน BG 

glass studio

เริม่จากการที ่BG มองหาบคุลากรทีจ่ะ 
ตอบโจทย์งานด้านศิลปะ และต้องการคน
ที่มีไอเดียด้านศิลปะ คือเขาไม่ได้ต้องการ
ถึงขั้นศิลปิน แต่ต้องเข้าใจเรื่องรปูทรงและ 
คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง ซึ่งทาง ดร.ด�ารงศักดิ์ 
เจษฎาภทัรกลุ ผูจ้ดัการส่วนวจิยัและพฒันา 
ของบริษัท ได้จับกลุ่มมาที่นักศึกษาศิลปะ 
และติดต่อกับอาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล 
หัวหน้าภาควชิาประตมิากรรม มหาวิทยาลยั 
ศลิปากร ซึง่ท่านสนใจงานศลิปะแก้วอยูแ่ล้ว 
และเห็นว่าเป็นโอกาสทีด่ขีองนกัศกึษาด้วย 
จากนั้นก็เกิดความร่วมมือกันระหว่าง BG 
กับมหาวิทยาลัยศิลปากร พวกเราที่เพิ่ง
เรียนจบจากที่นั่นก็ลองใช้โอกาสตรงนี้  
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แล้วก็รู ้สึกเป ็นเกียรติมากท่ีได้มาเป็น
บคุลากรรุน่แรกๆ ของงานศลิปะแก้ว แต่ทาง 
BG ก็ไม่ได้จ�ากัดว่าจะรับเฉพาะนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

จุดเด่นของ BG glass studio

สตูดิโอของเราถือเป็นสตูดิโอด้าน
ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศ คือในไทย 
ไม่ใช่ไม่มีงานแก้วมาก่อน แต่ที่เราเด่นกว่า
คนอืน่กค็อื เราเน้นงานแก้วทีเ่ป็นงานอาร์ต 
เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆ ข้ึนจาก
จนิตนาการจรงิๆ ถ้าใครมาดผูลงานของเรา 
ก็อาจจะต้องตีความสิ่งท่ีเราคิดเราท�า  
โดยเราจะเปิดให้คนเข้ามาชมการเป่าแก้ว 
และผลักดันงานศิลป์ไปจัดแสดงผลงาน
ตามท่ีต่างๆ ส่วนในอนาคตก็จะไปสู่เชิง
ธุรกิจด้วย ส่วนที่อื่นๆ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพ

แกลอรี่แสดงผลงาน
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ตัวอย่างผลงานบางส่วนจาก BG glass studio
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บางไทร เขาจะเน้นงานเพ่ือวิชาชีพและ
เน้นความเชีย่วชาญทางการผลติไม่ได้เน้น
งานครีเอทีฟ ซึ่งการผลิตของเขาก็จะใช้
เทคนิคต่างจากเรา

เทคนิค glassblowing คืออะไร  

ท�าไมถึงใหม่ในบ้านเรา

เทคนิคนี้เป็นการขึ้นรูปทรงของแก้ว
ด้วยการเป่า และขึ้นรูปได้อย่างอิสระตาม
ที่เราต้องการ แต่ตอนที่เราเริ่มต้นสตูดิโอ 
ก็ได้พยายามค้นคว้าข้อมูลเพื่อตามหา 
ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคนี้ ปรากฏว่าในบ้านเรา
แทบจะไม่มกีารใช้เทคนคินีเ้ลย ทีม่อียูก่จ็ะ
เป็นการเป่าแก้วเป็นภาชนะใช้สอยท่ัวไป 
แต่ในแง่ศิลปะยังไม่มี บ้านเรานิยมผลิต
งานแก้วด้วยเทคนิค lampworking ซึ่งจะ 
ท�าเป็นแท่งแก้วเลก็ๆ แล้วเอามาดัดมาเชือ่ม 
เป็นรปูนกหรอืรปูเรอืต่างๆ เรากเ็ลยต้องหา
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยสอน 
พื้นฐานในเบื้องต้น

คัดเลือกผู ้เช่ียวชาญมาสอนงาน 

ที่นี่อย่างไร

เราหาข้อมูลกันเองจากอินเตอร์เน็ต 
เปิดคลิป ลิสต์รายชื่อแล้วส่งอีเมลไป แต่
เราก็ต้องหาศิลปินท่ีมีคุณสมบัติของความ
เป็นครูด้วย บางคนอาจจะเป็นศิลปินที่เก่ง
มากงานดีมาก แต่สอนคนอื่นไม่เป็นก็ไม่
เหมาะกับเรา ยิ่งตอนแรก พวกเราทุกคน 
เริม่จากศนูย์ ไม่มใีครเป่าแก้วเป็นเลย สิง่ท่ี 
เรามีคือพื้นฐานด้านศิลปะอื่นๆ ที่จะเอา
มาประยุกต์เท่านั้น ทีนี้อาจารย์เจเรมี่กับ
อาจารย์สเตฟานีจ่ากอเมรกิาตอบรบัเรามา 
อาจารย์มีสตูดิโอแก้วของตัวเองท่ีเปิดมา  
20 ปีแล้ว อาจารย์ยินดีมาช่วยตั้งแต่เริ่ม
สร้างสตดูโิอเลย สอนทุกอย่างทัง้การเซ็ตต้ิง 
อุปกรณ์ พื้นฐานการเป่า การเป่าเทคนิค 
glassblowing จนตอนนีเ้วลาท่ีเราต้องการ
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สีหรืออุปกรณ์อะไรก็จะปรึกษาอาจารย์ว่า 
ควรหาเจ้าไหน ใช้สชีนดิอะไร อาจารย์กจ็ะ
คอยให้ค�าแนะน�าอยูต่ลอด นอกจากความรู้ 
ทีเ่ราได้จากอาจารย์แล้วเรายงัได้คอนเนคชัน่ 
ในวงการนี้มาด้วย 

ใช้เวลาเรยีนรูก้ารเป่าแก้วนานแค่ไหน

เราใช้เวลาเรียนเป่าแก้วจริงๆ น่าจะ
ประมาณ 3 เดือน แต่ก่อนจะเป่าแก้ว เรา
ท�าอย่างอื่นก่อน คือทางผู้ใหญ่เขาให้โจทย์ 
เรามา ให้เราไปค้นคว้าว่าอยากได้แกลอรี่
แบบไหน แล้วตัวชอ็ปผลติงานควรจะหน้าตา
อย่างไร ทางคณุปวณิและผูใ้หญ่ทีเ่กีย่วข้อง
เขาให้โอกาสเรามาก พวกอปุกรณ์ทีผ่ลิตใน
โซนชอ็ป ถ้าเราเหน็แล้วว่าต้องใช้อะไรกลิ็สต์
รายการไปเสนอได้ อปุกรณ์และเครือ่งจกัร
ต่างๆ พวกนี้เราหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
แต่ก่อนท่ีเราจะหาเองได้ อาจารย์เจเรม่ีกบั
อาจารย์สเตฟานี่จะช่วยแนะน�าให้ก่อนที ่
อาจารย์จะสอนเรื่องการเป่าแก้วจริงๆ

ตอนนี้ประเทศอะไรถือเป็นท่ีหน่ึง

เรื่องการเป่าแก้ว

จรงิๆ แต่ละประเทศกเ็ก่งในแต่ละด้าน 
ต่างๆ กันไป แต่ต้นก�าเนิดงานแก้วจริงๆ 
เริ่มมาจากยุโรป ที่ที่ดังและเป็นต้นฉบับ
ก็คือโรงแก้วมูราโน่ที่อิตาลี ส่วนอเมริกา
จะเอาความรู้จากยุโรปไปต่อยอดและช่วย
ให้องค์ความรู้ด้านศิลปะแก้วแพร่หลาย 
อเมริกามีพิพิธภัณฑ์แก้วในเมืองคอร์นนิ่ง
ที่เป็นสถาบันใหญ่ แล้วก็มีโรงงานแก้วที่
เป็น Home Studio เยอะมาก เมื่อเราได้
อาจารย์สอนมาจากอเมริกา เราก็ได้รับ
อิทธิพลงานของเขามาด้วย แต่จากที่เรา
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ประเทศอื่นๆ ที่มี
คนเก่งและเราสนใจจะเชิญเขามาสอนก็มี
อย่างเช่น ออสเตรเลีย ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ Hot shop สำาหรับผลิตชิ้นงานและสาธิตการเป่าแก้ว
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ART   
GLASS
STUDIO

1. ไม้ไปป์และไม้พั้นตี้ 

ใช้ส�าหรับจุ่มแก้วเพื่อเป่าและท�างานแก้วต่างๆ 

ในเทคนิค blowing

2. เตาอุ่นไม้ไปป์และไม้พั้นตี้ 

ใช้ส�าหรบัอุน่ไม้ไปป์และไม้พัน้ตีใ้ห้ร้อนก่อนการ

ใช้งานทุกครั้ง

3. เตาหลอมแก้ว (เตาเฟอร์แน็ต) 

ใช้หลอมน�า้แก้วท่ีมาจากก้อนแก้ว (นกัเก็ตแก้ว) 

มีอณุหภูมิพร้อมใช้งานท่ี 1,100 องศาเซลเซยีส

4. เตากอรี่โฮล 

ใช้อุ ่นปรับอุณหภูมิแก้วตลอดการท�างาน 

ศิลปินจะต้องเป็นผู้ควบคุมกระบวนการอุ่น

ผลงานด้วยตัวเอง 

5. เตากาลาจ (เตาอบส่วนของชิน้งาน) 

ใช ้อบส่วนประกอบย่อยของชิ้นงานแก้ว  

เป็นท่ีพักผลงานเพ่ือคงอุณหภูมิให้พร้อม 

ในการต่อส่วนต่างๆ ของชิ้นงานเข้าด้วยกัน

6. เตาอบแท่งแก้ว (คัลเลอร์บล็อก) 

ใช้อบแท่งแก้วสีหรือผลงานแก้วต่างๆ ที่เป่า

แล้วแต่ต้องการปรับแก้ จะมีอุณหภูมิที่ร้อน

พอเหมาะต่อการน�ามาเป่าจัดรูปทรงต่อ

7. เตาอะเนลลิง่ (เตาคลายเครยีดแก้ว) 

น�าผลงานทีเ่สรจ็แล้วมาปรบัอณุหภมิูให้ค่อยๆ 

ลงมาที่อุณหภูมิปกติ ไม่เย็นตัวฉับพลัน 

1

2

3

4
5
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เล่าให้ฟังถึงการสร้างสรรค์ผลงาน

ในแต่ละวัน

พอเราได้ความรู้พื้นฐานจากอาจารย์
มาแล้ว หลังจากนั้นในแต่ละวันเราก็จะ
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง เปิดคลิปดูว่า
เทคนิคแบบน้ีลวดลายแบบน้ีต้องท�ายังไง 
ส่วนการท�างานเรากจ็ะแบ่งงานกนั ก�าหนด 
เลยว่าวนัไหนใครจะเป็นคนคดิไอเดยี วนันัน้ 
คนน�าเสนอก็จะต้องเอาสเก็ตมาโชว์ แล้ว
เพื่อนในทีมก็จะคอยซัพพอร์ตว่าไอเดียนี้ 
ท�าได้ขนาดไหนจากนัน้ช่วยกนัผลติชิน้งาน
ออกมา ที่ต้องช่วยกันเพราะงานแต่ละชิ้น
แทบจะท�าคนเดียวไม่ได้เลย เราต้องใช้
อุปกรณ์หลายอย่างพร้อมกันและต้องแข่ง 
กับเวลาเพ่ือไม่ให้แก้วเซ็ตตัวและแตก  
ขณะท่ีเราข้ึนรปูทรงอยู ่เพือ่นอกีคนอาจจะ 
ช่วยส่งอุปกรณ์และการจะเปิดจะปิดเตา 
ก็ต้องให้เพื่อนช่วยหมด

ปกติการท�างานเราจะท�าช่วงเช้า
เพราะหน้าเตาจะร้อนมาก ยกเว้นเวลามี 
ผู้มาดูงานช่วงบ่าย เราจะท�าตอนสาธิตให้ 
ผู้ชมดูเลย ถ้าเทียบกับตอนเรียนก็เหมือน
เราท�าธีสิสทุกวัน แต่ละวันก็คือเราท�าไป
พร้อมกบัศกึษาไปด้วยซึง่เราจะท�ากีช่ิน้กไ็ด้ 
ชิ้นไหนสมบูรณ์ก็น�ามาจัดแสดง ผลงาน
ท่ีจัดแสดงอยู่ในห้องนี้มาจากการลองผิด 
ลองถูกเยอะมาก และถ้าวันไหนบรษิทัให้
โจทย์มา งานช้ินนัน้กจ็ะท้าทายมากขึน้ไปอกี 
 

เทคนิคต่อไปที่จะสอนกันในสตูดิโอ

ช่วงปลายปีน้ีเราจะเริ่มท�าเทคนิค
อีกอย่างคือการ casting ซึ่งก็คือการท�า 
แม่พมิพ์ โดยน�าน�า้แก้วเทเข้าไปในแม่พมิพ์ 
จะไม่ใช่การขึ้นรูปแบบอิสระเหมือนกับ 
glassblowing แต่จะมีบล็อกให้ขึ้นรูป 
เทคนิคนี้ทั้งทางสตูดิโอและมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยังไม่เคยท�ามาก่อน ซึ่งก็ถือว่า
ยังใหม่มากในประเทศไทยเหมือนกัน 
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ตอนนี้เราก�าลังค้นคว้าข้อมูลร่วมกันอยู ่  
หาคลิปมานั่งดูวิธีการท�า แล้วก็ศึกษาเรื่อง 
ส่วนผสมทางเคมว่ีาต้องใช้อะไรบ้าง จากนัน้ 
ก็ขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ โปรเจคท์น้ี
ไม่ใช่โปรเจคท์ใหญ่อะไร ถามว่าผลงาน 
ของเราถือเป็นมาสเตอร์พีซมั้ย แน่นอนว่า
ยงัไม่ถงึขนาดนัน้ แต่อย่างน้อยอะไรท่ีใหม่ 
เราจะพยายามเริ่มต้นและเรียนรู้ เรารู้สึก
เป็นเกียรติมากนะที่ได้เป็นคนเริ่มต้นอะไร
ใหม่ๆ ในประเทศ แล้ววนันงึถ้าเราเก่งแล้ว 
เราก็จะสอนคนอื่นต่อไปได้

แผนที่วางไว้ในอนาคต

เราวางแผนไว้ว่าจะติดต่ออาจารย์
จากต่างประเทศมาสอนปีละประมาณ 2 คน 
เทคนิคทีเ่รยีนกจ็ะซบัซ้อนขึน้ ตอนนีต้ดิต่อ
ท่ีญ่ีปุ่นกับออสเตรเลียไว้ แล้วเราก็มีแผน 
จะไปศกึษางานทีเ่กาหลใีต้เพิม่เตมิ หลงัจาก 
ท่ีเราเคยไปดูงานท่ีมหาวิทยาลัยนัมโซล
ของเกาหลใีต้มาก่อนหน้าน้ีด้วย คอืเราต้อง
ฝึกฝนตวัเองให้เก่ง ให้มข้ีอจ�ากดัในการผลติ 
ได้น้อยท่ีสุด เพ่ือท่ีว่าต่อไปหากมีการ 
ว่าจ้างเข้ามา เราก็ต้องสามารถผลิตงาน
ให้มีความหลากหลาย อีกเรื่องคือการส่ง 
สปอนเซอร์ไปจัดแสดงนิทรรศการตาม 
แกลอรีเ่ลก็ๆ เพือ่ผลกัดันวงการศิลปะแก้ว
ให้คนเข้าถึงมากขึ้น

ตัวแทนศิลปินรุ ่นใหม่ยังได้กล่าว 
ทิง้ท้ายไว้ว่า ต่อไปสตดิูโอแห่งนีอ้าจจะไม่ได้ 
มีแค่งานจากวัสดุแก้วเพียงอย่างเดียว แต่
อาจมีการผสมผสานวัสดุอื่นๆ เข้ามาด้วย 
เพราะพวกเขาคอืศลิปิน (artist) ทีต้่องลบัคม 
ไอเดียเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ตลอดเวลา 

วิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ การสนับสนุน 
ไอเดียใหม่ๆ และการรู้จักไขว่คว้าโอกาส 
เป็นปัจจัยที่ก�าเนิดความสร้างสรรค์ได้
เสมอ BG glass studio ก็เป็นอีกตัวอย่าง
หนึ่งที่ชัดเจน 
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

+

ถ้าคุณดีไซน ์     

“ผมอยากได้ห้องทำางานแอร์เย็นๆ เพราะผมเป็น

ผู้ชายอบอุ่น กลัวเพ่ือนร่วมงานบ่นว่าร้อนครับ”

รณชัย ภัทรพิธาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

“มีเตียงนอนใต้โต๊ะ หรือมุม relax ไว้งีบได้”

“Office ท่ีไม่มี partition คล้ายๆ กับ co-working 

space มี Food & Beverage zone ส่วนกลาง 

ให้หยิบกินได้โดยไม่ได้แบ่งฝ่าย มี Playground และ  

Education zone หรือ Advisory zone  ใหผู้บ้รหิาร 

มานั่งให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทำางาน 

หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแม้ไม่เก่ียวกับงานก็ตาม”

รตนพรกนก สุทธหลวง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

MAUNG SAM
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“ขอให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี จัดสรรพ้ืนท่ีใช้สอยได้

อย่างลงตัว มีพ้ืนท่ีทำางาน มีมุมส่วนตัวเพื่อสร้าง

สมาธิ รวมถึงมีมุมพักผ่อนบรรยากาศดีๆ ท่ี

ทำาให้ผ่อนคลายหลังจากการทำางาน ซ่ึงจะทำาให้คน

ทำางานสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ข้ึนมาได้ค่ะ”

วิธี แจ่มกระทึก
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด

“มีที่นั่งสูบบุหรี่ ชิลๆ มีต้นไม้รอบๆ” 

โชติวิทย์ งามประมวญ
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“มีห้องให้นมแม่ และ Child centre”

ดรุวรรณ มหาวัจน์
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

“ห้องสว่างๆ เงียบๆ มีเสียงนำ้าไหล มีกลิ่นดอก

มะลิอ่อนๆ เพราะกล่ินของดอกมะลิจะทำาให้เรา

ใจเย็นมากข้ึนค่ะ”

“ขอห้องเก็บเสียง บรรยากาศสบายๆ เหมือน

ร้านกาแฟดีๆ ส่วนโซนโต๊ะขอแบบไม่มี partition 

และสามารถน่ังตรงไหนก็ได้ มีมุมเล็กๆ สำาหรับ 

พักผ่อนหรืออ่านหนังสือในช่วงกลางวันก็ทำาให้

ผ่อนคลายได้อีกทางค่ะ”

นวพร ศิริสุข
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

กรทิพย์ ทิชาชาติ
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

Office ในฝันของตวัเองได้... 





48 SINGHA  MAGAZINE

สิงห์ / คุยกับฮีโร่

เรียบเรียง: ศิกานต์

โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อการให้

และสนับสนุนวงการกีฬา “ฉลามไทย

หวัใจสงิห์” เป็นโครงการสอนว่ายน�า้ทีเ่ปิด 

ให้เยาวชนจากสโมสรว่ายน�า้ทัว่ทกุสารทศิ 

มาเรยีนรูเ้ทคนิคแบบไม่เสยีค่าใช้จ่าย โดย 

“พีอุ่ม้” ณัชฐานันตร์ จนัทร์กระจ่าง น�าทัพ

รุ่นพีนั่กว่ายน�า้ทีมชาตไิทยโดดลงสระเพือ่

สาธิตน้องๆ อย่างใกล้ชิด ท�าให้โครงการ

มีความพิเศษและแตกต่างจากการเรียน

ว่ายน�้าที่อื่นๆ เพราะน้องๆ จะได้รับ 

ประสบการณ์ตรงจากนักกีฬาทีมชาติที่

กวาดเหรียญรางวัลมาแล้วมากมาย 

ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “ถ้าเปรียบการ

ว่ายน�้า เป็นเสมือนเส้นทางชีวิตของผู้คน  

เราจะเหน็อะไรบ้าง” ท�าให้โครงการคดัเลอืก 

เทคนิคเหล่าน้ีมาสอนน้องๆ เป็นพิเศษ 

ได้แก่ การออกตัว การกลับตัว และการ

เข้าเส้นชัย นอกเหนือจากสอนท่าว่ายทั้ง  

4 ท่า เพราะเทคนิคเหล่าน้ีดเูผนิๆ เหมือน

ธรรมดา แต่จรงิๆ แล้วหากท�าได้ไม่ดกีจ็ะ

ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการว่ายน�า้และ

ชัยชนะในการแข่งเลยทีเดียว

โครงการฉลามไทยหัวใจสงิห์ จดัขึน้ 

ปีนี้เป็นคร้ังที่ 7 เม่ือเดือนกรกฎาคมที่

ผ่านมาที่สระว่ายน�้าธันเดอร์ สปอร์ตคลับ 

จ.นนทบรีุ มีเยาวชนมาร่วมโครงการอย่าง

อบอุ่น ไม่เพยีงความสนุกสนานและความรู้ 

ที่น้องๆ ได้รับ ยังมีความประทับใจในตัว 

ทีมงานผู้ฝึกสอนที่ยินดีและเต็มใจที่จะ

ถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น พี่ณัฐ-ณัฐพล 

ชวนะวานชิวุฒ ิทีส่ะท้อนสิง่หน่ึงของความ

เป็นนักว่ายน�า้ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“หลายคร้ังเรามองกันแต่เหรียญ

รางวลั แต่ไม่มองเร่ืองของสถติ ิถ้าเรามอง

ในเร่ืองสถิติแล้วลองพยายามไล่ตามสถิติ

ของตัวเอง ก็จะท�าให้เราสามารถท�าได้ดี

ขึ้นเรื่อยๆ เพราะ เวลา มันไม่มีค�าว่าเร็ว

ที่สุด มันมีแต่เร็วกว่ากับช้ากว่า พอคิดถึง

ตรงน้ีก็จะท�าให้เราต้ังเป้าหมายได้ตลอด

เวลา ส่งผลให้เรามีความมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันา

ตัวเองต่อไปเรื่อยๆ”

เหนืออื่นใด สิ่งที่โครงการนี้ได้ส่งต่อ

ให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นกุญแจที่น�าไปสู่

ความส�าเร็จก็คือ “ไฟฝัน” ซึ่งจะเกิดข้ึน

ได้จากความรักในกีฬาว่ายน�้า ตัวอย่างที่

เด่นชัดคอืพีอุ่ม้-ณัชฐานันตร์ ผู้ไม่เคยหมด

ไฟฝัน เพราะเปี่ยมด้วยใจรักในเส้นทาง 

ทีเ่ลอืกเดนิ ใจทีรั่กในกฬีาว่ายน�า้ของรุ่นพี่ 

ทั้งหลายน้ีเอง เป็นเช้ือเพลิงช้ันดีที่จะ 

จุดไฟแห่งความมุ่งมั่นข้ึนในใจของน้องๆ 

รุ่นต่อมา

เติมใจให้ไฟฝัน
ฉลามไทยหัวใจสิงห์
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บันดาลใจให้เพื่อนร่วมวงการ นอกจากนี้

ยงัปลกูฝังน้องๆ ให้ช่วยสานต่อโครงการน้ี 

ต่อไปเมื่อก้าวไปเป็นรุ่นพี่ในวันหน้า 

ค่ายที่เกิดจากความต้ังใจของพ่ีปิ๊ก 

และเพื่อนนักเทนนิสด�าเนินมาเป็นปีที่ 5 

ล่าสุดจัดข้ึนเม่ือเดือนเมษายนที่โรงเรียน 

นานาชาตสิตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ นครราชสมีา 

นอกจากพี่ปิ๊กที่ยืนพื้นเป็นโค้ชสอนน้องๆ 

ยงัม ีพีบ่อล-ภราดร รวมถงึทมีงานนักกีฬา

หัวใจสิงห์อีกมาก มาช่วยเป็นแม่เหล็ก

จงูใจให้น้องๆ ฝันให้ไกลในกฬีาทีต่วัเองรัก 

ไม่ใช่เพื่อไประดับโลกเท่าน้ัน แต่รวมถึง

โอกาสทีจ่ะได้โควต้าศกึษาในมหาวทิยาลยั 

ตลอดจนเป็นวชิาชีพทีน้่องๆ จะได้หาเลีย้ง 

ตัวเองในอนาคตด้วย

ดนัย อุดมโชค หรือ “พี่ปิ๊ก” กล่าว 

เขาคืออดตีนักเทนนิสทีเ่คยตดิหน่ึงในร้อย

อนัดบัโลก คนไทยรู้จกัเขาดต่ีอจาก พีบ่อล 

ภราดร ศรีชาพันธุ ์ เขาและเพื่อนนัก 

เทนนิสแถวหน้าของไทย ร่วมกันสร้าง

โครงการแรก็เกตไทยหัวใจสงิห์ ด้วยความ

ตั้งใจส่งมอบความรู้และประสบการณ์

ความเป็นนักเทนนิสระดับโลกแก่น้องๆ 

นักเทนนิสรุ่นใหม่ๆ

พีป๊ิ่กรู้ดว่ีาในโลกของเทนนิส การจะ 

ข้ึนไปผงาดหยิบผลส�าเร็จมาช่ืนชมได้นั้น

ต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย โครงการ

แร็กเกตไทยหวัใจสงิห์ จงึไม่เพยีงถ่ายทอด 

เทคนิค ค�าแนะน�าในสนามแข่ง และหลกัการ 

ทางกายภาพต่างๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแต่ 

ยังจะให้น้องๆ แต่ละคนได้ร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์การข้ามผ่านอุปสรรคด้าน

จิตใจขณะแข่งขันในสนามเพื่อเสริมแรง

สิงห์สานฝัน 
แร็กเกตไทย

หัวใจสิงห์
“เราได้รับจากสิงห์มาตลอด เราประสบความสำาเร็จ 

ถึงวันนี้ได้ เพราะมีสิงห์คอยหนุนหลัง เมื่อผมประสบความ
สำาเร็จตรงนี้แล้ว ก็อยากจะส่งต่อความกระตือรือร้น 
และแรงบันดาลใจในการเล่นเทนนิสให้กับเด็กรุ่นต่อไป” 

ความพิเศษอีกอย่างของโครงการ 

คือการพาน้องๆ ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคน 

กลุ ่มอื่นที่มีความรักและความฝันใน

วิชาชีพของพวกเขา เพื่อให้น้องๆ ที่เป็น

นักกีฬาตั้งแต่วัยเยาว์ได้เข้าใจคุณค่าของ 

สิ่งที่ตัวเองท�าอยู่มากขึ้น พี่ปิ๊กบอกว่า

“เป้าหมายของผมคือ การปลูกฝัง

ให้นักกีฬารู้จักใส่ใจรายละเอียดของคน

อื่นด้วย ไม่ใช่ใส่ใจเฉพาะตัวเอง เพ่ือให้

เขารู้จักช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น” 

ความคิดของพี่ปิ๊กย�้าว่า นักกีฬาที่ 

ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่นักกีฬาที่คว้าชัยชนะเสมอ 

แต่เป็นนักกีฬาที่เปี่ยมด้วยน�้าใจนักกีฬา 

และโครงการน้ีก็เกิดข้ึนได้เพราะน�้าใจ

นักกีฬาอย่างแท้จริง 
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S i n g h a

l i f e โกวิทย์ พงษ์พันธุ์เดชา (พี่โจ) Design Director

ชำานัญ ภักดีสุข (พี่ปู) Creative Director

อธิชวิชญ์ ลีประวัติ (พี่เด่น) Head Designer
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แบรนด์สิงห์ เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์และคาแรคเตอร์ที่โดดเด่น  
เมื่อเราเห็นโลโก้สิงห์ เราจะนึกถึงความเท่ ความคลาสสิก ความมี
ระดับ ขณะเดียวกัน ก็จะนึกถึงความสนุกสนาน ความเป็นกันเอง 
และชอบความท้าทายด้วย เพราะมีไลฟ์สไตล์ที่เด่นชัดในตัวเอง สิงห์จึง
สามารถน�าเสนอตัวตนผ่านโลกของแฟช่ันจนเกิดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ Singha Life

เบื้องหลังการน�าคาแรคเตอร์แบรนด์

สงิห์มาตคีวามเป็นเสือ้ผ้าเป็นงานทีท้่าทาย

เหล่าทมีดไีซน์เนอร์ไม่ใช่เล่น เพราะเสือ้ผ้า

ของ Singha Life ไม่ใช่แค่ออกแบบให้ 

ทันสมัยและแปะโลโก้สิงห์เข้าไป แต่ต้อง

ผ่านกระบวนการวางแผนและสร้างสรรค์ขึน้ 

ด้วยแรงบันดาลใจจากความเป็นสิงห์ให้

ออกมาไม่ซ�า้ใคร และคงไลฟ์สไตล์แบบสงิห์ 

เอาไว้ในทุกๆ คอลเลคชั่น

สิงห์ แมกกาซีน ตามไปดูการท�างาน

ของทีมดีไซเนอร์ Singha Life กันถึงที่ เรา 

อยากรู้วิธีที่พวกเขาน�าเสนอไอเดียออกมา

เป็นคอลเลคชั่นต่างๆ เรามั่นใจว่าต้องไม่

ธรรมดาเพราะ Singha Life มีดีไซน์เนอร์ 

แถวหน้าของเมืองไทยอย่างพ่ีปู-ช�านัญ 

ภักดีสุข และ พี่โจ-โกวิทย์ พงษ์พันธุ์เดชา 

เป็น Creative Director และ Design Director  

นอกจากนี้ยังมี พี่เด่น-อธิชวิชญ์ ลีประวัติ 

Head Designer ผู้น�าทีมออกแบบที่ช่วย

พาเราไปดเูบือ้งหลงัการท�างานอย่างเตม็ที่

Singha Life
ดีไซน์เพ่ือไลฟ์สไตล์อย่างสิงห์

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี
ภาพ: สังเขปสีขาว
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คอนเซ็ปต์หลักของ Singha Life
จากไอเดยีตัง้ต้นทีจ่ะส่งเสริมภาพลกัษณ์

ของสงิห์ น�ามาสู่การดงึคาแรคเตอร์อย่างสงิห์

ข้ึนมาเป็นไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าของคนรุ่นใหม่ 

เมื่อนึกถึงสิงห์คนส่วนมากจะนึกถึงผู ้ชาย  

ผลิตภัณฑ์ของ Singha Life จึงเน้นกลุ่ม 

เป้าหมายที่สุภาพบุรุษเป็นหลัก

“ผู้ชายสไตล์สิงห์ ก็คือคนที่มีความเท่ 

สนุกกับการใช้ชีวิต และมี 2 ลุคในตัวเอง 

คือมีทั้งเวิร์คแอนด์เพลย์ (Work & Play) ที่

เป็นทั้งคนท�างานและนอกเวลางานก็เป็นช่วง

เวลาที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ซึ่งตรงน้ีจะเป็น 

โจทย์ใหญ่ เป็นคอนเซ็ปต์หลักที่ทีมจะต้อง

ท�าการบ้านว่าจะท�าให้คอนเซ็ปต์น้ีมาอยู่บน

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร” พี่เด่นให้ข้อมูล

คอนเซ็ปต์เวิร์คแอนด์เพลย์ของ Singha 

Life “เวิร์ค” คือเน้นวันท�างาน เน้นเสื้อผ้าที่ให ้

ความรู้สึกค่อนข้างเป็นทางการ มีคัตติ้งหรือ

รูปแบบการตัดเย็บที่สวมใส่แล้วเรียบเท่ ดูดี  

มคีวามคลาสสกิทีท่�าให้ใส่ได้นาน ส่วน “เพลย์” 

คือลูกเล่นที่สร้างความสนุกสนานบนเส้ือผ้า 

เน้นลวดลายที่ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ

เพือ่โอกาสสบายๆ ในช่วงเยน็หรือช่วงวคีเอนด์ 

เราจะเห็นว่าตัวโลโก้สิงห์ที่คุ้นตาบนเสื้อของ 

Singha Life ดมีูความสนุกสนานข้ึน โดยยงัคง 

เอกลักษณ์แบรนด์สิงห์อยู่ในตัว

ไอเท็มโดนใจสิงห์หนุ่ม 
ไม่เพยีงเสือ้ผ้า ไอเทม็อืน่ๆ ของ Singha 

Life เช่น กระเป๋า รองเท้า เขม็ขัด เนคไท ฯลฯ 

ก็ได้รับการดีไซน์ออกมาเพื่อสนับสนุนความ

เป็นเวิร์คแอนด์เพลย์ ไอเทม็เหล่าน้ีจะมลีกูเล่น 

ที่สนุกสนานจากลวดลายโลโก้สิงห์ที่ไม่ใช่แค่

แปะตัวโลโก้ลงไป แต่จะมีการท�ากราฟิคใหม่

เพ่ือให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจ�าวัน 

ผสมผสานกับการน�าเทรนด์มามิกซ์แอนด์

แมตช์ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของสิงห์หนุ่ม 

หากหลังเลิกงาน หนุ่มๆ ทั้งหลายอยากจะไป 

สงัสรรค์ต่อ ไอเทม็เหล่าน้ีจะช่วยลดความเป็น

ทางการของเส้ือผ้าชุดท�างานให้ดูเป็นกันเอง

มากขึ้น 

คอลเลคช่ัน Fall & Winter 2017
ภายใต้คอนเซ็ปต์หลักเวิร์คแอนด์เพลย์ 

ไอเดียของการสร้างคอลเลคช่ันเสื้อผ้าในแต่

ละซีซั่นจะเร่ิมจากก�าหนดธีม พี่ปูและพี่โจ 

สองอาร์ตไดเรคเตอร์และทีมงานออกแบบ

ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทาง

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรีเสิร์ช การสร้าง

แรงบันดาลใจจากเพลงหรือวัฒนธรรมต่างๆ 

ก่อนจะน�าไอเดียที่ได้มาปรับให้เข้ากับเทรนด์

หรือกระแสแฟชั่นที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

พี่เด่น Head Designer พี่โจ Design Director และ พี่ปู Creative Director
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แนวเวิร์คที่ต้องการความเป็นทางการด้วย 

ทั้งสามสไตล์จะแยกประเภทกัน แต่อยู่ในธีม 

เดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ภาพรวมทั้งคอลเลคช่ัน 

ดูแล้วสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ในคอลเลคชั่นล ่าสุดยังมี

เสื้อผ้าตามเทรนด์ที่ก�าลังได้รับความนิยม 

อย่าง Vintage Japanese ซึง่จะมคีาแรคเตอร์

ของเสือ้ผ้าคล้ายแนวฮาวาย (aloha) ทมีดไีซน์

ได้น�าเข้ามาผสมผสานและออกไอเท็มเสื้อยืด

และเสื้อกล้ามส�าหรับกลุ ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ 

แนวนี้โดยเฉพาะ

คร้ังแรกกับ Singha Life Sport
ด้วยความที่ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้

สนับสนุนนักกฬีามาตลอด ประกอบกับเทรนด์ 

ออกก�าลังกายเพื่อหุ ่นฟิตแอนด์เฟิร์มก�าลัง

มาแรงแบบกระแสไม่มีตก จึงเป็นจุดเร่ิมต้น

ของผลิตภัณฑ์ชุดเล่นกีฬา Singha Life Sport 

เพ่ือให้เกิดเสื้อผ้าสปอร์ตแบรนด์คุณภาพสูง

ของคนไทย

“เร่ิมจากคณุสนัต ิภริมย์ภกัด ีและคุณต๊อด 

ปิติ ภิรมย์ภักดี มองว่าเรามีนักกีฬาในสังกัด

อยู่แล้ว ก็อยากจะให้มีแบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ต 

หรือชุดเล่นกีฬาที่เป็นของคนไทย เพื่อให ้

คนไทยใส่ และเพือ่ให้นักกฬีาของเราใส่” พีโ่จ 

โกวทิย์ พงษ์พนัธ์ุเดชา Design Director เล่าถงึ 

ความพิเศษของ Singha Life Sport

“ตอนแรกเราจงึท�าออกมาเพือ่สนบัสนุน

เสื้อผ้าให้นักกีฬาในสังกัดก่อน เพื่อให้นักกีฬา

เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก

ประเทศไทย จากนั้นเราจึงเริ่มท�าแบรนด์ออก

มาขาย โดยผลิตภัณฑ์ของเราจะอยู่ในการ 

ออกก�าลงัประเภทกลุม่ของเทรนน่ิง (training) 

ยิมแวร์ (gym wear) และโยคะ (yoga) 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก�าลังได้รับความนิยม ถือว่า

ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของตลาดและสิ่งที่บริษัท

ต้องการ แล้วเราก็เน้นคุณภาพที่จะไปสู้กับ

มาตรฐานของแบรนด์จากเมืองนอกได้ด้วย”

คอลเลคชั่น Fall & Winter 2017 ที่เป็น

คอลเลคช่ันล่าสดุน้ีมกีารพดูถงึเสือ้ผ้า 3 สไตล์

ด้วยกันในธีมยุค 80 แบบแรกเป็นลายพิมพ์

กราฟิคที่เรียกว่าเมมฟสิอาร์ต (Memphis Art) 

คือมีความหลากสีสัน มีลวดลายเรขาคณิตที่

เป็นลายเส้นเอกลักษณ์ของยุค 80 แบบที่สอง

เป็นฟอนต์กราฟิคแนวโกธิค (Gothic) สไตล์น้ี 

จะสะท้อนคาแรคเตอร์ของผู้ชายสิงห์ที่ชอบ

แนวเรียบเท่ ฟอนต์แบบโกธิคจะให้ความรู้สึก

ที่ดูนิ่งและมีความเท่อยู่ในตัว

แบบที่สามเป็นเสื้อผ้าส�าหรับฤดูหนาว 

ในคอลเลคช่ันน้ีมเีสือ้คาร์ดแิกนหรือจมัเปอร์ที่

เน้นลวดลายแบบ stripe หรือลายเส้นแบบร้ิวๆ 

ซึ่งลายน้ีได้น�าไปใช้เป็นลายสูทส�าหรับผู้ชาย

อัญพัชร์ ภัสร์สิริอัครา (พี่เจ็ท) Senior Graphic Designer

อัมพันธ์ แซ่กวาน (แต) Sportwear Designer
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คอลเลคช่ันสุดพิเศษ Buakaw
มาถงึคอลเลคช่ันสดุพเิศษที ่Singha 

Life ร่วมกับ “บวัขาว บญัชาเมฆ” นักมวย 

ระดับโลกสุดฮอตที่น�าเสนอไอเดียความ

เป็นตัวตนของเขาออกมาเพือ่ให้เกิดไอเทม็

สดุพเิศษ เอาใจแฟนๆ ของเขาโดยเฉพาะ 

พีเ่ด่นได้โชว์ให้เราดคูอนเซป็ต์และตวัอย่าง

เล็กๆ น้อยๆ ของคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ 

พร้อมทั้งอธิบายไอเดียที่น�าเสนอผ่าน

แต่ละไอเท็ม

“คอลเลคช่ันน้ีงานดีไซน์เกิดจาก

ไอเดียร่วมกันของทีมเรากับคุณบัวขาว 

โดยเราจะรีเสิร์ชข้อมูลและสัมภาษณ์คุณ

บัวขาวด้วยว่าต้องการให้คอนเซ็ปต์เป็น

อะไร ซึ่งคุณบัวขาวก็จะเน้นความเป็นตัว

ของเขา และส่งท่าโพสต์ที่เป็นเอกลักษณ์

ของเขามาให้ เราก็เอามาท�าการบ้าน 

ประชุมทีม หาไอเดีย ลองท�าดีไซน์แล้ว

น�าเสนอไดเรคเตอร์ ดผูลตอบรับก่อนแล้ว

จึงน�าไปเสนอคุณบัวขาวอีกที”

นอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีไอเท็มสุด

พิเศษเป็นกระเป๋าที่ท�ามาจากสังเวียน

ผ้าใบจากค่ายบัญชาเมฆ เหมือนเป็นการ

บอกเล่าเร่ืองราวของความพากเพียร

พยายาม การต่อสู้ ชัยชนะที่บัวขาวผ่าน

มาจนถึงทุกวันน้ี ทีมดีไซน์ของ Singha 

Life ได้ออกแบบกระเป๋าโดยมคีวามพเิศษ

ทีแ่ต่ละใบจะมาจากตวัอกัษร 12 ตวั ซึง่มา

จากค�าว่า BANCHAMEK GYM บนสงัเวยีน 

กระเป๋าใบน้ีเหมือนเป็นตัวแทนของความ

อุตสาหะ ความตั้งใจที่จะท�าเพื่อประเทศ

ชาติ หยาดเหง่ือ ชีวิต และชัยชนะของคณุ

บัวขาว แต่ถูกน�ามาตีความใหม่เพื่อท�าให้

จับต้องได้ จงึเป็นมากกว่ากระเป๋าธรรมดา

แต่มีความภาคภูมิใจอยู่ในนั้นด้วย และที่

พิเศษสุดคือ รายได้จากการขายกระเป๋า

ทั้งหมดจะน�าไปสมทบศิริราชมูลนิธิเพื่อ

สนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทีมงานดีไซน์เนอร์
ชำ�นัญ ภักดีสุข (พี่ปู) Creative Director
โกวิทย์ พงษ์พันธุ์เดช� (พี่โจ) Design Director
อธิชวิชญ์ ลีประวัติ (พี่เด่น) Head Designer
อัญพัชร์ ภัสร์สิริอัคร� (พี่เจ็ท) Senior Graphic Designer
ขจรศักดิ์ ฉ่ำ�เฉื่อย (โบโบ้) Men’s wear & Acc Designer
แทนรัฐ เสนขวัญแก้ว (แทน) Women’s wear Designer
อัมพันธ์ แซ่กว�น (แต) Sportwear Designer
นพวิทย์ ดีนุช (อ๊อฟ) Sportwear Graphic Designer

ขจรศักดิ์ ฉ่ำาเฉื่อย (โบโบ้) Men’s wear & Acc Designer

แทนรัฐ เสนขวัญแก้ว (แทน) 
Women’s wear Designer
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“จากหลายๆ คอลเลคช่ันจะเหน็ว่าเรามี 

กลุ่มเป้าหมายชัดเจน” พี่ปู-ช�านัญ ภักดีสุข 

Creative Director ผูด้แูลคอนเซป็ต์และไอเดยี 

ทั้งหมดบอกกับเรา “เพราะ Singha Life มี

คาแรคเตอร์ที่เด่นชัดว่าเราท�าให้ใคร เพื่อใคร 

และอย่างไร ซึ่งในแต่ละคอลเลคช่ันเราก็จะ 

เปลี่ยนธีมไปเร่ือยๆ แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปแบบ

เรื่อยเปื่อย วิธีคิดของเราก็คือ เราจะเอาแรง

บันดาลใจอะไรมาใส่ให้มันมีความสนุก และ

ท�าให้ลกูค้าเขาสนกุไปกบัเรา โดยไม่หลดุจาก

ไลฟ์สไตล์ของความเป็นผู้ชายสิงห์ พูดง่ายๆ 

คอืผูช้ายสงิห์เป็นยงัไงเรากเ็ลอืกหยบิเทรนด์ที่

เหมาะกับผู้ชายของเรามาดีไซน์ในสไตล์ของ 

Singha Life”

พี่ปูยังบอกด้วยว่า อีกไม่นานจะมีการ

ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ Singha 

Life ที่รับรองว่าออกมารองรับกับทิศทางของ

แฟช่ันและโดนใจผู้มีไลฟ์สไตล์อย่างสิงห์มาก

ขึ้นแน่นอน ขอให้ชาวสิงห์ทั้งหลายรอติดตาม

ได้ในปี 2018 







โทรศัพท์ตั้งโต๊ะรุ่น Model 302 ผลิตขึ้นที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2480-2498 เป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จำากดั สมัยนัน้ประเทศไทยเพิง่มกีารเปดิใชช้มุสายโทรศพัทร์ะบบอตัโนมัติ
เป็นครั้งแรกและมีแหล่งชุมสายโทรศัพท์กลาง ได้แก่ ชุมสายวัดเลียบ 
ชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน กำาหนดหมายเลขโทรศัพท์ 5 ตัว 
ในพิพิธภัณฑ์สิงห์ก็มีโทรศัพท์รุ่นเดียวกันนี้วางจัดแสดงอยู่ พร้อมการ 
ตดิตัง้สายอยา่งสมบรูณเ์หมอืนยคุโทรศพัทห์มนุเลขบนหนา้ปดัยังเฟือ่งฟ ู

Model 302

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์

ขอขอบคุณ คุณยุทธพงศ์ ชัยโรจน์ (เอื้อเฟื้อสิ่งของ)
สายนวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง
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เรื่อง: สรวิช ภิรมย์ภักดี

01
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โรงเบียร์ใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลีย

โดยคนออสเตรเลีย

โรงเบยีร์เก่าแก่ของออสเตรเลยีโรงน้ีกลายเป็นโรงเบยีร์ทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่เีจ้าของเป็น
ชาวออสเตรเลีย หลังจากโรงเบียร์ยักษ์ใหญ่ของชาติ 2 โรงถูกต่างชาติซื้อไป ได้แก่ 
Carlton and United Breweries โรงเบียร์เบอร์ 1 ของออสเตรเลียที่มีส่วนแบ่งตลาด
ถึงร้อยละ 48 ถูกบริษัทเบียร์ยักษ์ของโลก AB InBev ซื้อไปแล้วเมื่อปี 2016 ส่วนเบอร์ 2 
คอื Lion Nathan ซึง่มส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ 41 กลายเป็นบรษิทัลกูของ Kirin แห่งญ่ีปุ่น 
ไปตั้งแต่ปี 2009 โรงเบียร์ Coopers ซึ่งเป็นเบอร์ 3 ของประเทศ มีส่วนแบ่งตลาดที่
ร้อยละ 4 มียอดขายอยู่ที่ 60 ล้านลิตร ในปีที่ผ่านมา 

นายโทมัส คูเปอร์ เริ่มต้นผลิตเบียร์ที่บ้านเมื่อปี ค.ศ.1862 ที่เมืองแอดิเลด เรียก
ได้ว่าเป็นต้นต�ารับของการผลิต Craft Beer ก็น่าจะว่าได้ และด้วยการขายสู่ตลาดของ
เมืองทีมี่ยอดขายสงูขึน้เรือ่ยๆ จนต้องย้ายสถานทีผ่ลติมาเป็นโรงเบยีร์เป็นเรือ่งเป็นราว
เมื่อปี ค.ศ. 1881 ท�าให้เปลี่ยนจากสถานะของการเป็นคราฟท์เบียร์สู่เบียร์ประจ�าเมือง
ไปโดยปรยิาย นายโทมัสเป็นชาวอังกฤษ อพยพจากยอร์คเชยีร์พร้อมกบันางแอน ภรยิา 
และลูกอีก 2 คนคือ วิลเลี่ยมกับซาร่า เดินทางถึงออสเตรเลียเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
1852 สามสีร้างฐานะให้กบัครอบครัวได้ดีขึน้เป็นล�าดับ ใช้ชวีติด้วยกนั 20 ปีพร้อมลกูอกี  
11 คน จากนัน้นางแอนกต็ายจากไป ลกูทีเ่กดิกบันางแอนกจ็ากโลกนีไ้ป 4 คน นายโทมสั 
แต่งงานใหม่กับนางซาร่าและมีลูกอีก 5 คน รวมเป็น 12 คน ทั้งนี้นายโทมัสได้ลูกชาย

ภาพโฆษณาท่ีเป็นภาพของโทมัส คูเปอร์ 

โรงเบียร์และการขนส่งเบียร์ในอดีต 

ภาพครอบครัวคูเปอร์ในปี 1914 

ขวดเบียร์คูเปอร์สในอดีต

รูปป้ันของโทมัส คูเปอร์

การผลิตเบียร์ในอดีต

ท่ีรองแก้วเบียร์คูเปอร์สรุ่นเก่า
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คนโต 4 คนคอื จอห์น คริสโตเฟอร์ แซเมียว และสแตนลย์ี เข้าช่วย 
ท�างานแล้ว ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี 1897 ด้วยค�าสั่งที่เฮี้ยบและ
เข้มงวดต่อลกูชายท้ังสีว่่า โรงเบยีร์ทีรั่กของเขาจะต้องอยู่รอดชัว่ลกู
ชั่วหลานตลอดไป ภายใต้ชื่อ Thomas Coopers and Sons ทั้งนี้ 
ในปี 1923 ได้มกีารจดัระเบยีบหุน้กนัให้เป็นเรือ่งเป็นราว โดยชนดิ 
A จะเป็นของสายภรยิาคนแรก และ B เป็นสายของภริยาคนทีส่อง 
แต่ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด แต่ในเวลาต่อมาสาย B 
ดูจะมีเจ้าของน้อยเพราะมีจ�านวนคนน้อย ท�าให้แต่ละคนถือหุ้น
มากกว่าทางสาย A แต่การบริหารก็สลับไปมาระหว่างสายด้วยดี 
อย่างเช่นในปัจจุบันผู้สืบสกุลสาย A เป็นประธานบอร์ด ในขณะที่ 
CEO ของบริษัทสืบเชื้อสายมาทางสาย B

เวลาต่อมา บรษิทัพบกบัมรสมุนานาชนดิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 
ถดถอยในปี 1880 กลับมามียอดขายที่ดีขึ้นในยุค 1920 ฝ่าสภาวะ 
Great Depression ของโลกในช่วงทศวรรษ 1930 และผ่านพ้นช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้เช่นกัน แต่แม้ว่าจะผ่านจุดวิกฤติต่างๆ 
มาได้ โรงเบียร์คูเปอร์สก็ไม่ได้มีการพัฒนามากนักและก็มีคู่แข่ง 

เกิดขึ้นทั่วออสเตรเลียรวมถึงในรัฐออสเตรเลียใต้ด้วย โดยคู่แข่ง 
หลักคือ South Australian Brewing Company (SA Brewing) ที่
เกดิตามหลงัคเูปอร์ส 26 ปี แต่ด้วยช่วงทศวรรษ 1960 เริม่มกีารซ้ือ 
โรงเบียร์ระหว่างกันเกิดขึ้นในออสเตรเลีย สองบริษัทของแอดิเลด
จึงเห็นควรที่จะผนึกก�าลังกัน เพื่อกันไม่ให้โรงเบียร์อื่นมารุมซื้อได้ 
จงึมกีารแลกหุ้นระหว่างกนัโดยทางคูเปอร์สได้แตกหุ้นชนดิ C และ 
D ออกมาให้ใหม่ และเพิ่มจ�านวนกรรมการจาก 4 คนเป็น 5 คน 
ให้ตวัแทนจาก SA Brewing มานัง่อีก 1 คน อย่างไรกด็ ีในขณะนัน้ 
โรงเบียร์คูเปอร์สยังคงผลิตเบียร์เอล (Ale) แบบเดิมอยู่ชนิดเดียว
ในขณะที่ประชากรได้หันมาดื่มเบียร์ชนิดอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เป็นผล 

ให้ยอดขายของบริษัทตกลงเร่ือยๆ บวกกับรัฐบาลได้ขึ้นภาษี 
เรื่อยมาและราคาวัตถุดิบก็สูงข้ึนตามล�าดับท�าให้ก�าไรลดลงถึง
จุดต�่าสุดในช่วงทศวรรษ 1970 ทั้งน้ี บริษัทได้เริ่มต้นผลิตเบียร์ 
ลาเกอร์ (lager) ขึ้นในปี 1968 หลังจากที่ผลิตแต่เบียร์เอลมาเป็น
เวลา 105 ปี และบรษิทัได้ตดัสนิใจขายหุ้นของ SA Brewing ออกไป 
ซึง่ได้ก�าไรงามพอสมควรเพราะทาง SA ได้ขยายบรษัิทไปในด้านอืน่ 

การขนส่งและโรงเบียร์คูเปอร์สในปัจจุบัน

(จากซ้ายไปขวา) ด็อกเตอร์ทิม คูเปอร์  

เมลานี คูเปอร์, แคม เพียร์ซ, เกลนน์  

คูเปอร์, จิม ฮาเซล และ เจมส์ คูเปอร์

ภายในโรงเบียร์คูเปอร์ส

ท่ีรองแก้วเบียร์ในอดีต

รูปป้ันโทมัส คูเปอร์ ด้านหน้าโรงเบียร์

ผลิตภัณฑ์เอลเบียร์จากคูเปอร์ส

ชุดทำาเบียร์คูเปอร์สแบบ DIY
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มากมายรวมถึงผลิตไวน์ด้วย ในปี 1993  
โรงเบียร์ Lion Nathan ได้เข้าซ้ือหุน้ทัง้หมด
ของ SA Brewing ท�าให้ทางครอบครัว 
คเูปอร์สต้องเจรจาขอซือ้หุน้ของบรษิทัทีถ่อื
โดย SA คนืทัง้หมด ซึง่ใช้เวลาเจรจาอยู ่2 ปี 
กว่าจะตกลงกันได้ ในปี 1995 ครอบครัว
คูเปอร์สจึงกลับมาเป็นเจ้าของบริษัทใหม่
หลังจากท่ีมีหุ ้นส่วนอื่นมาถือหุ้นด้วยอยู่ 
33 ปี จากนั้นก็ได้มีการเพิ่มการผลิตเบียร์
นานาชนิดมาเรื่อยจนทางบริษัทต้องหา
พืน้ท่ีใหม่เพือ่ขยายโรงเบยีร์ และในปี 2001 
ก็ได้ย้ายฐานผลิตท้ังหมดมาที่โรงเบียร ์
แห่งใหม่ที่ Regency Park มียอดขายเพิ่ม
มากขึ้นมาตลอดจนท�าให้เป็นเป้าของการ
จ้องจะเทคโอเวอร์ของบริษัท Lion Nathan 
ที่ได้ซื้อโรงเบียร์ SA ไปก่อนหน้านี้ แต่ทาง
ครอบครวัคเูปอร์สไม่ยอม และต่อสู้เพือ่เกบ็
ต�านานของบรรพบุรุษให้อยู่รอดต่อไปตาม
ค�าสั่งของนายโทมัสที่ให้โรงเบียร์ที่รักของ
เขายังอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานให้ได้

ปัจจุบันโรงเบียร์คูเปอร์สผลิตเบียร ์ 
12 ชนดิ แบ่งเป็น ales & stout, lagers & low 
carb, seasonal และ lower alcohol รวมแล้ว 
มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 2.9 ไปจนถึง 7.5%  
ตอบสนองทุกความต้องการในตลาดและ

ยังเป็นผู้ผลิตเบียร์ซัปโปโร (Sapporo) ของ 
ญี่ปุ่นในออสเตรเลียด้วย ล่าสุดได้เพิ่มเบียร์ 
Carlsberg Mid 3.5% Lager เข้ามาอยู่ใน
พอร์ทด้วยเมือ่ต้นปีน้ี ปัจจุบนัเบยีร์ Coopers 
Pale Ale (ABV 4.5%) ของบริษทัเป็นแบรนด์
ยอดนยิมของชาวออสเตรเลยีเป็นอนัดบัท่ี 5 
ของเบียร์ท้ังหมด (ออสเตรเลียมีแบรนด์เบยีร์
ประมาณ 77 แบรนด์ จาก 9 โรงเบียร์ใหญ่  
5 โรงคราฟท์เบียร์หลัก และ 24 โรงเบียร์
ขนาดไมโคร ยังไม่นับผู้ผลิตคราฟท์เบียร์
อิสระอีกนับไม่ถ้วน) คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัว 5 คน (ซึ่ง
รวมบตุรเขย 1 คน) และกรรมการทีไ่ม่ได้เป็น
สมาชิกครอบครัว 1 คน รวม 6 คน บริษัท
จะไม่แนะน�าให้สมาชกิเข้ามาท�างานในบรษิทั 
แต่สนับสนุนให้ไปหางานอื่นท�าข้างนอก 
ในงานทีแ่ต่ละคนชอบและถนดั อย่างไรกดี็ 
หากบุคคลในครอบครัวสร้างความช�านาญ 
ด้านใดด้านหนึง่ให้กับตวัเองพอสมควรแล้ว 
และบรษิทัต้องการคนในสมาชกิครอบครวัที ่
ถนดังานด้านใดด้านหนึง่ คณะกรรมการจะ
เชญิเข้ามาท�างานในบริษัทเองโดยมนีโยบาย 
ว่าคนในครอบครัวจะต้องช่วยกันสร้าง
บรษิทัให้โตยิง่ขึน้ และยงัเป็นของครอบครวั
คูเปอร์สตามที่บรรพบุรุษได้สั่งกับลูกไว้

ที่มา:

Coppers Brewery Museum and Tours

https://coopers.com.au/our-family-brewery/the-coopers-story

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

https://insidefmcg.com.au/2016/06/16/beer-trends-among-aussies/

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Australian_beer_brands

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

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_beer_consump-

tion_per_capita

http://journal.beer/2016/07/19/beer-sales-in-thailand-began-

growing-rapidly-in-2016/

ที่มาภาพ:

https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/coopers-

brewery-coopers-brew-beard-21569210/

https://beercrawl.com.au/brewery/32-coopers-brewery

http://www.tresbohemes.com/2015/09/the-history-of-beer-

coopers-in-pictures/

https://coopers.com.au/our-family-brewery/thomas-cooper

http://www.tripgrab.com/detail/Coopers.htm

http://adelaidia.sa.gov.au/organisations/coopers-brewery

https://www.beer-coasters.eu/en/beer-coasters-collection/

coopers-1.html

http://homebrewandbeer.com/forum/viewtopic.php?t=10792

http://www.ebay.com.au/itm/Coopers-DIY-Home-Brewing-

Kit-Bar-Accessories-/302267457598

http://www.drinkstrade.com.au/296?Article=319

ข้อมูลน่าสนใจ

ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของออสเตรเลีย 

USD 16.3 billion

ตลาดเบียร์ (48%)       USD  7.8 billion

              Premium (7.8%)

              Full Strength (70.6%)

              Mid Strength (12%)

              Light Beer (9.6%)

เบียร์ที่ผลิตในประเทศ (85%)

ตลาดไวน์ (29%)                   USD 4.7 billion

ตลาดเหล้า (21%)       USD 3.4 billion

ไมโครบริวเวอรี่ที่ผลิตต�่ากว่า 30,000 ลิตร 

ได้ภาษีคืนร้อยละ 60

การบริโภคเบียร์ต่อหัวประชากรคิดเป็นอันดับที่ 

19 ของโลก หรือ 74.2 ลิตร (ไทยอยู่ที่ 31 ลิตร)

ประชากรออสเตรเลีย         24.1 ล้านคน

(ขวดแก้วส่วนหน่ึงของบริษัท มาจาก Bangkok 

Glass บริษัทในเครือของบุญรอด)
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ตัวอักษรที่เรียงร้อยเป็นถ้อยค�ำลงบนกระดำษ มักถูกประเมินค่ำเป็นเพียงแค่กระดำษ และถูกมองขำ้ม 
กระบวนกำรค้นควำ้ข้อมูล กำรคิดใคร่ครวญ จินตนำกำร และทักษะชั้นเชิงทำงภำษำของผู้เขียนไปสิ้น  

จนกลำยเป็นวำ่ “งำนเขียน” เป็นงำนที่ดูไม่ต้องลงทุนลงแรง และในที่สุดก็ไม่ได้สร้ำงรำยได้แก่ผู้สรำ้งสรรค์ผลงำน 
เท่ำที่ควร เหตุหนึ่งก็เพรำะคนที่ไม่สนใจกำรเขียนมักจะสรุปเอำผิวเผินว่ำงำนเขียนนั้นงำ่ย  

ทั้งที่จริงๆ แล้วมีน้อยคนที่จะสำมำรถเขียนงำนให้มีเสน่ห์และจับใจคนอ่ำนไว้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

เรื่อง: ลำพิส ลำซูรี

เจ. เค. โรว์ลิ่ง
นำมปำกกำมูลค่ำพันล้ำน

J. K. Rowling
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นักเขียนทีป่ระสบความส�าเร็จส่วนใหญ่ผ่านความเป็นนักเขียน 

ไส้แห้งมาก่อนทั้งนั้น แม้แต่ โจแอน แคธลีน โรว์ลิ่ง ผู้เป็นบุคคล

แรกที่ท�ารายได้มหาศาลจากการเขียนหนังสือด้วยนามปากกา  

เจ. เค. โรว์ลิง่ เจ้าของผลงานวรรณกรรม

เยาวชนเรือ่ง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ ทีโ่ด่งดงัไป

ทัว่โลก กเ็คยผ่านความไม่มจีะกินมาแบบ 

เลือดตาแทบกระเด็น

โรว์ลิ่งเกิดวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 

1965 ที่ประเทศอังกฤษ ในครอบครัวที่มี

หนังสือเต็มบ้าน พ่อของเธอเป็นวิศวกร 

แม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ทั้งสองปลูกฝัง

ให้ลกูเป็นนักอ่านท�าให้โรว์ลิง่มทีกัษะทาง

ภาษาที่ดีตั้งแต่เล็ก เธอเริ่มเขียนหนังสือ

ครั้งแรกตอนอายุ 6 ขวบ จากนั้นก็เขียน

นิทานแฟนตาซบ่ีอยๆ เพือ่อ่านให้น้องสาว 

ฟัง หนังสอืทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจเล่มแรกๆ 

ในสมยัเดก็ของเธอคือเร่ืองตูพ้ศิวง หนึง่ใน 

หนังสือแฟนตาซีชุดต�านานแห่งนาร์เนีย 

ที่โด่งดังและขายดีตลอดกาล

ภาษาอังกฤษเป ็นวิชาที่ โรว ์ลิ่ ง

โปรดปรานที่สุด แต่เธอก็ศึกษาภาษา

ฝร่ังเศสและเยอรมันด้วย หลังเรียนจบ

จากมหาวิทยาลัย Exeter ในสาขาวิชา 

ภาษาฝร่ังเศสและวรรณกรรมคลาสสิก 

เธอกเ็ข้าท�างานเป็นเลขานุการและนักวจิยั 

ทีพ่ดูได้สองภาษาในองค์การนิรโทษกรรม 

ระหว่างประเทศ แต่เธอยอมรับว่าตัวเอง

ท�างานนี้ได้ไม่ดีนักจึงตัดสินใจลาออก 

ระหว่างน้ันเธอก็ไม่เคยหยุดอ่านและ 

ยังคงพยายามเขียนเรื่องราวต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงส่งบทความสั้นๆ ให้กับ 

นิตยสารเพกาซสั ซึง่เป็นนิตยสารข่าวของ 

มหาวิทยาลัย Exeter ด้วย

วันหนึ่ง ในขณะที่โรว์ลิ่งในวัย 25 ปี 

ไม่มอีะไรท�าอยู่บนขบวนรถไฟสายแมนเชสเตอร์-ลอนดอนทีล่่าช้า

นานถึง 4 ชั่วโมง จู่ๆ เธอก็นึกถึงเด็กชายชื่อพอตเตอร์ เด็กน้อย 

น่ารักที่เคยเป็นเพื่อนบ้านของเธอ แล้วจินตนาการเร่ืองราวของ

เดก็ชายพ่อมดกว็ิง่พล่านอยูใ่นหวั โรว์ลิง่ตัง้ใจว่าเมือ่กลบัถงึบ้าน 

เธอจะเขียนพล็อตเร่ืองน้ีให้เป็นรูปเป็นร่างโดยไม่รู้เลยว่าน่ันจะ

เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมแห่งยุคที่ชื่อ แฮร์รี่ พอตเตอร์

ช่วงที่โรว์ลิ่งเร่ิมสร้างสรรค์ผลงาน

ในปี 1990 แม่ของเธอป่วยและจากโลกนี้ 

ไป พ่อแต่งงานใหม่ ความสัมพันธ์ของ

โรว์ล่ิงกับพ่อไม่ราบร่ืนอีกเลย เธอย้าย

ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โปรตุเกส

โดยสอนตอนกลางคืนและเขียนงานตอน

กลางวัน สองปีต่อมาเธอแต่งงานกับ

นักข่าวโทรทัศน์ชาวโปรตุเกส ทว่าการ

แต่งงานคร้ังน้ันกลับเป็นฝันร้ายคร้ังหน่ึง 

ในชีวติ ผูเ้ขียนชีวประวัตขิองโรว์ลิง่ระบวุ่า 

โรว์ลิ่งต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรง

ตลอดชีวิตแต่งงานกับสามีคนแรกและ

เคยแท้งลกูคร้ังหน่ึง ชีวติคูอ่ยูไ่ด้แค่ปีกว่า 

เธอก็ถูกสามีไล่ออกจากบ้าน ต้องหอบ

ลกูสาวทีย่งัแบเบาะกบัต้นฉบบัเร่ืองแฮร์ร่ี  

พอตเตอร์ สามบทแรกย้ายไปอยูก่บัน้องสาว 

ที่สกอตแลนด์

ขณะน้ันชีวิตของโรว์ลิ่งดิ่งลงสุดขีด 

เธอไม่มงีานประจ�า เป็นคณุแม่เลีย้งเดีย่ว 

ถกูสามเีก่าตามรังควาน และป่วยเป็นโรค

ซึมเศร้าจนเกือบฆ่าตัวตาย เธอพักอยู ่

กับน้องสาวช่วงหน่ึงก่อนจะออกมาอยู่

ห้องพักรูหนูของรัฐสวัสดิการ พร้อมรับ

เงินสงเคราะห์ประมาณ 3,000 บาทต่อ

สปัดาห์ แม้จะอดอยาก โรว์ลิง่กต็ัง้มัน่จะ

ท�างานเขยีนต่อไป เธอจะหลดุจากอาการ

ซมึเศร้าได้ในยามเขียนหนังสอื อย่างน้อย 

ช่วงเวลาน้ีเธอกม็อีสิระทีส่ดุ มเีวลาดแูลลกู

พร้อมกบัพมิพ์ต้นฉบบัด้วยเคร่ืองพมิพ์ดดี

เก่าๆ ในร้านกาแฟของน้องเขย

ต้นฉบบั แฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบั ศลิา

อาถรรพ์ (ตอนแรกในซรีีส์) เสรจ็สิน้ในปี 1995 โรว์ลิง่ส่งต้นฉบบัให้

บริษทัตวัแทนในเมอืงฟแูลมซึง่ช่วยเสนองานของเธอให้ส�านกัพมิพ์ 

12 แห่งพิจารณา แต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าเป็นแนว

เจ. เค. โรว์ล่ิง ในวันปฐมทัศน์ภำพยนตร์
เรื่องสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่

หนังสือ แฮร์รี ่พอตเตอร์ กับ เคร่ืองรำงยมทูต  
มียอดขำย 15 ล้ำนเล่ม ในวันแรกทีว่ำงแผง

เจ. เค. โรว์ล่ิง และ อลัน ริคแมน
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ทีเ่สีย่งจะขายไม่ออก อกีทัง้เป็นหนังสอืเดก็ซึง่ปกติจะถกูจดัเป็น 

หนังสือเกรดรองในตลาด อย่างไรก็ดี ผ่านไปหนึ่งปี ส�านักพิมพ์

บลูมส์เบอร่ีในลอนดอนได้ตกลงจะตีพิมพ์ให้ เพราะผู้บริหาร 

ส�านักพมิพ์ได้ลองให้ลกูสาววยั 8 ขวบอ่าน ปรากฏว่าเมือ่เดก็น้อย

อ่านบทแรกจบก็ขออ่านบทต่อไปทันที โรว์ลิ่งจึงได้เป็นนักเขียน

หน้าใหม่ และได้รับค่าตอบแทนล่วงหน้าประมาณ 65,000 บาท

ปลายเดอืนมถุินายน ปี 1997 แฮร์ร่ี พอตเตอร์ กบั ศลิาอาถรรพ์ 

วางจ�าหน่ายคร้ังแรกโดยไร้การโหม

กระแส แต่หลงัจากวางขายได้เพยีง 

4 วนั กลบัได้รับความนิยมอย่างพลกิ 

ความคาดหมาย ฉบบัพมิพ์แรกสดุ

ขายหมดภายในหน่ึงสปัดาห์จนต้อง

พมิพ์คร้ังที ่2 ตามมาตดิๆ ผ่านไป 

คร่ึงปี หนังสอืเร่ืองน้ีเร่ิมได้รับรางวลั 

สาขาวรรณกรรมเยาวชนจาก 

สถาบนัต่างๆ จากนัน้ทัง้เล่มเดมิและ 

เล่มต่อๆ มาในซรีีส์กก็วาดรางวลัจนแทบจะครบทกุสถาบนั ช่วงหลงั 

โรว์ลิง่จงึถอนช่ือหนังสอืตวัเองออกจากการประกวดไปบ้าง

ผลงานหนังสือเล่มแรกของโรว์ลิ่งได้รับความนิยมสูงมากทั่ว 

สหราชอาณาจกัร เธอได้ค่าลขิสทิธ์ิราวๆ หน่ึงแสนห้าหมืน่บาท และ 

ในต้นปี 1998 ส�านักพิมพ์สกอลาสติกจากอเมริกาก็ตัดสินใจซื้อ

ลิขสิทธิ์แฮร์รี่เล่มแรกด้วยวงเงินที่คิดเป็นไทยได้ประมาณสามล้าน

ห้าแสนบาท สงูจนน่าทึง่ส�าหรบัหนังสอืเดก็และนักเขียนหน้าใหม่ 

เงินก้อนน้ีท�าให้โรว์ลิง่ไม่ต้องอยูใ่นห้องเช่าเลก็ๆ อกีต่อไป เธอย้ายมา 

ทีเ่มอืงเอดนิบะระ เลกิสอนหนังสอืและหนัมาจบังานเขียนเตม็ตวั

กลางปี 1998 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ห้องแห่งความลับ เล่ม 

ที่สองของซีรีส์ออกวางจ�าหน่าย ส่วนเล่มที่สามตามมาอีกหนึ่งปี 

ให้หลงั ไม่มใีครสามารถปฏิเสธความดงัของแฮร์ร่ี พอตเตอร์ได้เลย 

ปรากฏการณ์ “แฮร์ร่ีฟีเวอร์” เกดิข้ึนอย่างทีไ่ม่เคยมหีนังสอืเร่ืองไหน 

ท�าได้ คนอ่านติดกันงอมแงม แม้แต่คนที่ไม่ใช่นักอ่านก็ยังจมอยู่

กบัโลกของเดก็ชายพ่อมดได้เป็นวนั แถมยงัตัง้ตารอคอยเล่มต่อไป 

อย่างใจจดใจจ่อ ปรากฏการณ์น้ีไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในอังกฤษ 

แต่เกดิข้ึนทัว่โลก หนังสอืแฮร์ร่ีได้รับการแปลอย่างน้อย 73 ภาษา 

รวมถึงภาษาไทยด้วย หลงัจากเล่มสีเ่ป็นต้นมา เน้ือหาตอนต่อไป 

เร่ิมร่ัวไหล แถมต้นฉบบักถ็กูขโมยจบัจ้องจนส�านักพมิพ์ต้องออก 

มาตรการรักษาความปลอดภยัแบบทีไ่ม่เคยท�ากับหนังสอืเร่ืองไหน 

มาก่อน กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงพอๆ กับงานศิลป์ช่ือดัง 

ความส�าเรจ็ของแฮร์ร่ีสลายความจนของโรว์ลิง่ไปหมดสิน้ เธอรับ

ค่าลขิสทิธิจ์ากหนังสอืทีมี่ยอดจ�าหน่ายท่ัวโลกทัง้ซรีีส์รวมกนัเกอืบ 

500 ล้านเล่ม และจากการดัดแปลงอะไรก็ตามในโลกของแฮร์รี่

มาเป็นสินค้า ภาพยนตร์ วิดีโอเกม ละครเวที สวนสนุก ฯลฯ ซึ่ง

ก็ยังขายได้มาจนถึงวันนี้

ในปี 2011 หลังจากแฮร์ร่ีเล่มเจ็ด (เล่มสุดท้ายของซีรีส์)  

วางขายแล้ว 4 ปี นิตยสารฟอร์บส์ประเมินรายได้สุทธิของโรว์ลิ่ง 

ไว้ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณสามพนัล้านบาท) และจดั

ให้เธอเป็นหน่ึงในบคุคลทีร่�า่รวยทีส่ดุ

ในโลก ถงึอย่างน้ัน โรว์ลิง่กไ็ม่ได้คดิ

จะอยูก่บัแฮร์ร่ีไปตลอด เธอขยายโลก

ของแฮร์ร่ีเป็นหนังสือเล่มอื่นก็จริง 

แต่ไม่คิดจะเขียนภาคต่อของเร่ืองน้ี 

แม้คนมากมายจะเรียกร้องขนาดไหน 

เธอได้ออกหนังสือเรื่อง “เก้าอี้ว่าง” 

ซึง่เป็นนิยายสะท้อนสงัคมร่วมสมยัทีแ่ตกต่างจากแฮร์ร่ีโดยสิน้เชิง

ห้าปีต่อมา ส�านกัพมิพ์ลติเตลิ บราวน์ ในสหรัฐฯ ตพีมิพ์หนงัสอื 

เรื่อง “เสียงเพรียกจากคักคู” ของผู้เขียนหน้าใหม่นามว่า โรเบิร์ต 

กัลเบรธ เป็นนิยายแนวสืบสวนที่ได้รับค�าชมไม่น้อยในวันเปิดตัว 

คอลัมนิสต์จากนิตยสารซันเดย์ไทม์ก็กล่าวชมหนังสือเร่ืองน้ีใน 

ทวิตเตอร์ ต่อมามีผู้ปล่อยข่าวว่านั่นคือผลงานของโรว์ลิ่ง และเมื่อ

มีการยืนยันแล้วว่าเป็นผลงานของโรว์ลิ่งจริงๆ สามเดือนหลังจาก

วางแผง ยอดขายหนังสอืกพ็ุง่พรวดข้ึนจนน่าตกใจ แต่ผูป้ล่อยข่าว

ก็ต้องถูกปรับเงินจากการเปิดเผยความลับของเธอ

ผลงานของโรว์ลิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยนามปากกาโรเบิร์ต กัลเบรธ 

ยังมีเรื่องหนอนไหม และ Career of Evil ซึ่งเป็นแนวสืบสวนทั้งสิ้น 

โรว์ลิง่ได้โพสต์ข้อความจากส�านกัพมิพ์หลายแห่งทีป่ฏิเสธต้นฉบบั

ของเธอในนามกลัเบรธลงทวติเตอร์ พร้อมระบวุ่าเธอไม่ได้ต้องการ

จะแก้แค้นส�านักพิมพ์ใด แต่ต้องการให้ก�าลังใจนักเขียนทั่วโลกใน

ท�านองว่า อย่าท้อ เพราะการถูกปฏิเสธผลงานเป็นเรื่องปกติมาก 

แม้เรือ่งทีเ่ธอใช้ช่ือปลอมจะปิดไม่มดิ แต่กนั็บว่าเธอมสีปิริต 

ไม่น้อยทีก่ล้าถอดนามปากกามลูค่าพนัล้านของตวัเอง เพือ่ทดสอบ

ว่างานเขียนของเธอจะได้รับการยอมรับอกีคร้ังหรือไม่ 

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

ที่มำภำพ: 
http://nemorin.com.au
https://thehustle.co
http://www.spiegel.de
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หาเรื่องมาเล่า / Gardens by the Bay 



Gardens by the Bay เต็มไปด้วย

ต้นไม้ใหญ่ยักษ์ โดมชีวภาพ และทางเดิน 

ลอยฟ้า เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา

และสร้างสรรค์ดาวน์ทาวน์แหล่งใหม่

ในเขตมารีน่าเบย์ของสิงคโปร์ เหตุที่

ประเทศนี้มีแต่ป่าคอนกรีตทั้งที่ล้อมรอบ

ด้วยผนืน�า้ ท�าให้ชาวเมอืงปรารถนาทีจ่ะม ี

บรรยากาศเขียวขจ ีและรัฐเองกม็เีป้าหมาย 

ทีจ่ะเปลีย่นสงิคโปร์ให้เป็น “เมอืงในสวน” 

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและแก้ไขจุดอ่อน 

ของการได้ช่ือว่าเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะ 

มีความรื่นรมย์นัก

อาณาจกัรพชืพรรณบนเน้ือที ่632.5 ไร่ 

(250 เอเคอร์) แห่งนี้ เริ่มเปิดตัวในปี 2012 

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Bay South 

Garden (โซนฝั่งใต้) Bay East Garden 

(โซนฝั่งตะวันออก) และ Bay Central  

Garden (โซนศูนย์กลาง) โซนที่เปิดตัว

อันดับแรกและมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดด้วยขนาด 

328.9 ไร่ คือโซนฝั่งใต้ Bay South Garden 

เป็นผลงานการออกแบบหลักๆ ของทีม 

Grant Associates จากองักฤษ ผูช้นะเลศิ 

การแข่งขันออกแบบสวนที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 

70 ทีม จาก 170 บริษัท ใน 24 ประเทศ

ทัว่โลก โซนน้ีโดดเด่นด้วยโดมเรือนกระจก

ทรงเปลือกหอย 2 หลัง ที่ออกแบบมาให้

ไม่มีเสากลางอาคาร 

โดมแรกคือ Cloud Forest Dome 

หรือ “โดมป่าหมอก” มีขนาดใหญ่กว่า

สนามฟตุบอล 1.5 เท่า ตระการตาด้วยสวน 

พรรณไม้เขตร้อนช้ืนที่อยู่สูงจากระดับน�้า

ทะเล 1,000 - 3,000 เมตร จดัเป็นสวนแนวตัง้ 

ที่สร้างเป็นภูเขาจ�าลองสูงข้ึนไปเกือบถึง 

ยอดโดม มีน�้าตกไหลลงมาเป็นสายให้

ความเย็นชุ่มช้ืนเหมอืนอยูใ่นป่าทบึของจริง 

ผู้ชมจะต้องข้ึนลิฟต์ไปด้านบนแล้วเดินบน

ทางลอยฟ้าทีพ่าดผ่านเป็นเส้นสายรายรอบ

ภเูขา ด้วยการออกแบบทางเดนิทีโ่ปร่งและ

วกอ้อมอย่างไม่เบียดเสียด ท�าให้ผู้ชมไม ่

รู้สึกอึดอัด สามารถชมน�้าตกและพรรณไม้

นานาชนิดได้อย่างเพลิดเพลิน

เรือนกระจกหลังที่สองคือ Flower 

Dome หรือ “โดมดอกไม้” มขีนาดใหญ่กว่า 

สนามฟุตบอล 2.2 เท่า และเป็นเรือน

กระจกไร้เสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ในความเคร่งขรึมและความเป็นเมืองเจ้าระเบียบ สิงคโปร์พยายามสร้างสีสันให้ตัวเองด้วยการเติมแต่งงานอาร์ต 

บนกำาแพงและอาคารบ้านเรือน ส่งเสริมพิพิธภัณฑ์และแกลอรี่ ตลอดจนสร้างป่าคอนกรีตให้มีสถาปัตยกรรมแปลกตา  

กระทั่งเกาะเล็กๆ นี้เป็นศูนย์รวมงานศิลป์และงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ไว้มากมาย แม้หลายคนจะบอกว่าเป็นความ
พยายามที่ทำาได้แค่ภาพลักษณ์ แต่หนึ่งในความพยายามที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงก็คือโครงการ  
Gardens by the Bay สวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการงานสร้างที่ดีไซน์ออกมาโดดเด่นติดอันดับโลก

อัญมณีสีเขียวบนเกาะสิงคโปร์

เรื่อง: ลาพิส ลาซูรี
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ภายในเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ 

หลากสีสันจากพืชเขตหนาวแถบทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน และไม้ดอกในพื้นที่กึ่ง

แห้งแล้งใกล้เขตร้อน จ�าลองศิลปะการ 

แต่งสวนของประเทศในแต่ละภูมิภาค 

ทั่วโลก เช่น สวนญี่ปุ่น สวนเปอร์เซียน 

สวนเมดเิตอร์เรเนียน สวนแอฟริกาใต้ สวน

ออสเตรเลีย ซึ่งจะปรับเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ 

ไปตามฤดูกาลและเทศกาลส�าคัญต่างๆ

ความชุ่มชื้นและอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดเวลาในโดมทั้งสอง เป็นผลมาจาก

โครงสร้างทรงเปลือกหอยที่เป็นผิวโค้ง

พาราโบลอยด์ ออกแบบมาเพื่อให้น�้าฝน

ไหลลงสู่ระบบด้านล่างและไปหล่อเลี้ยง

ต้นไม้ทั้งสวน รวมถึงสร้างสภาพอากาศ

ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ 

ด้านบนของหลงัคาสามารถเปิดด้วยระบบ

อัตโนมัติส�าหรับระบายความร้อนภายใน

โดม วสัดหุลงัคาเป็นกระจกโปร่งใสแต่กม็ี

รางม่านตัดแสงให้พืชได้รับแสงแดดอย่าง

พอเหมาะ นอกจากน้ีหลังคายังออกแบบ

มารองรับแนวคิดการสร้างภูเขาจ�าลอง

ภายในโดมที่สูงถึง 35 เมตร และรองรับ

แรงลมภายนอกที่ส่วนมากพัดแรงมาจาก

ด้านทิศใต้

ภายนอกโดมทั้งสองมีไฮไลต์และ

แลนด์มาร์กส�าคัญอีกแห่งใน Bay South 

Garden คือหมู่ Supertree Grove หรือ

หมู่ต้นไม้ยักษ์ 18 ต้น ที่มีความสูงตั้งแต่ 

25-50 เมตร ได้รับการออกแบบให้เป็น

สวนแนวตั้งที่มดีีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ล�าต้น

ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์ของพืชไม้เลื้อย 

เขตร้อนทีมั่กอาศยัอยูต่ามต้นไม้สงูๆ เช่น 

เฟิร์น กล้วยไม้ สับปะรดสี และพืชอิง

อาศยัทีด่สูวยงาม แต่หวัใจหลกัของทัง้ 18 

ต้นนี้คือระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในซึ่งได้ทีม 

Wilkinson Eyre Architects, Atelier Ten 

มาท�าหน้าที่ดูแลการออกแบบที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ Grant Associates 

ผู้ออกแบบหลัก

ระบบที่ว่าน้ีเป็นระบบท�าความเย็น

ที่สร้างมาเพ่ือระบายลมร้อนภายในโดม 

อีกทั้งด้านบนของต้นไม้ยักษ์ยังเป็นที่รับ

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแสงสว่าง

ยามค�่าคืน ส่วนของกิ่งก้านที่เบ่งบาน

เป็นวงกลมออกแบบมาเพื่อรองรับน�้าฝน

ส�าหรับเก็บกักความช้ืนไว้ดูแลต้นไม้ที่อยู่

รอบๆ อีกสิ่งหน่ึงที่น่าสนใจก็คือสะพาน

ลอยฟ้า OCBC Skyway ที่สูงจากพื้นดิน 

22 เมตร เป็นสะพานแขวนแนวโค้งที่มี

ความยาว 128 เมตร เชื่อมระหว่างต้นไม้

ยักษ์ 2 ต้น ไร้เสาค�า้ยันตลอดความยาว 

เป็นจุดที่ดีที่สุดส�าหรับชมทัศนียภาพ

ตระการตาของ Gardens by the Bay 

และภาพมุมกว้างของอ่าวมารีน่าเบย์

ถัดจากหมู่ต้นไม้ยักษ์ไม่ไกลจะมี

สวนที่เรียกว่า Heritage Gardens หรือ 

“สวนวฒันธรรม” เป็นสวนทีส่ะท้อนเรือ่งราว 

ประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ของชาว

สิงคโปร์ได้อย่างน่าสนใจ การจัดสวนแบ่ง 

ออกเป็น 4 สไตล์ ได้แก่ สวนมาเลย์ สวน

อินเดีย สวนจีน และสวนอาณานิคม 

ล้วนเป็นชาติที่เก่ียวข้องกับต้นก�าเนิดของ

ประเทศสงิคโปร์ทัง้สิน้ พรรณไม้แต่ละสวน

สือ่ถงึสญัลกัษณ์ของแต่ละวฒันธรรม เช่น 

เครื่องเทศในสวนอาณานิคม แสดงถึงพืช

เศรษฐกิจของโลกตะวนัตกและตะวนัออก 

ต้นบันยัน (Banyan Tree) ในสวนอินเดีย 

แสดงถงึความเช่ือเร่ืองชีวติอมตะ โดยการ

จัดสวนก็จะแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศนั้นๆ ด้วย

จาก Bay South Garden มองไป 

ฝั่งตรงข้ามอ่างเก็บน�้ามารีน่าที่เชื่อมกับ

ปากอ่าวเดิมจะเห็นโซน Bay East Garden 

(โซนฝ่ังตะวนัออก) มขีนาดใหญ่รองลงมา 

ด้วยเน้ือที่ 199.87 ไร่ และมีความยาว

ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะ

ส�าหรับคนทั่วไปมาออกก�าลังกาย พร้อม

เดินทอดน่องรับลมชมทิวทัศน์ยามตะวัน

ตกดินเบื้องหลังตึกสูงเสียดฟ้าที่มีเวิ้งน�้า 

เป็นฉากหน้า โซนน้ีออกแบบมาภายใต้

คอนเซ็ปต์ “ใบไม้ของพืชเขตร้อน” ที่ตั้ง

สอดคล้องกับทิศทางลมและมีทางน�า้ไหล

จากอ่าวเข้าสู่ภายใน 5 สาย ท�าให้อากาศ 

เยน็สบาย เป็นแหล่งชมววิแหล่งใหม่ทีต่่อไป 

จะพฒันาให้มกีจิกรรมทางน�า้หลากหลาย

ประเภท เช่น พายเรือแคนู แต่จะไม่มี

กิจกรรมที่ต้องใช้เคร่ืองยนต์เพื่อรักษา 

สิ่งแวดล้อม

ส�าหรับโซนสุดท้าย Bay Central  

Garden หรือโซนศนูย์กลาง มเีน้ือที ่ 93.61 ไร่ 

(37 เอเคอร์) และมีความยาวประมาณ 3 

กิโลเมตร เป็นพื้นที่เชื่อมต่อ Gardens by 

the Bay ทัง้สองฝ่ัง และเป็นแหล่งพกัผ่อน 

หย่อนใจริมอ่าวของชาวเมอืงทีเ่ดนิจากย่าน 

ดาวน์ทาวน์ไปจนถึงโซนฝั่งตะวันออกได ้

มีจุดน่าสนใจคือ Singapore Flyer ชิงช้า

สวรรค์ขนาดใหญ่ที่หากข้ึนไปจะมองเห็น

ภาพมุมสูงบริเวณรอบปากอ่าวทั้งหมด 

การพัฒนาพื้นที่โซนน้ีจะมีมากข้ึนอีกใน

อนาคต ทั้งหมดก็เพื่อท�าให้ Gardens by  

the Bay ตอบโจทย์ความเป็นเมืองในสวน 

เป็นอัญมณีสีเขียวที่ช่วยสร้างสุนทรียภาพ 

ให้กับเมืองที่เคร่งขรึมแห่งนี้ 

ที่มาภาพ
https://bemyguest.com.sg/g/singapore-gardens-by-the-bay
http://m.gardensbythebay.com.sg/en.html?redirectTo=m
http://ramblingsdc.net/SingMal.html
http://equipforball.top/garden-by-the-bay-architect/

แปลและเรียบเรียงจาก
http://www.lively-trip.com/th/สถานที่/701/การ์เดนส์บาย
เดอะเบย์
https://en.wikipedia.org/wiki/Gardens_by_the_Bay
http://www.baanlaesuan.com/44633/design/singapore-
gardens-by-the-bay/
http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/Archi-
tectLifestyle/Garden-by-the-Bay.aspx
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

การมีสุขภาพดีไม่ ได้แค่ โฟกัสเฉพาะการออกกำาลังกายหรืออาหารการกิน เท่านั้น  

สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเราก็สำาคัญเช่นกัน โดยเฉพาะ “บ้าน” สถานท่ีสำาคัญที่สุดในชีวิต 

บ้านที่รื่นรมย์จะช่วยให้ชีวิตเบิกบาน แต่บ้านที่อับทึบหม่นหมองก็จะพาให้ชีวิตเราหมอง 

ไปดว้ย สขุภาพดมีเีคลด็ลับฉบบันีเ้ลยสรรหาวธีิจดับา้นแตง่บา้นแบบงา่ยๆ เพือ่ใหบ้า้นสวย ดสูดใส

และส่งผลให้สุขภาพของผู้อาศัยห่างไกลจากโรคมากขึ้น 

9 วิธีแต่งบ้าน
ให้สวยและ “ไม่ป่วย”( )

ท�ำควำมสะอำดกระจกหน้ำต่ำงให้
ใสปิ๊ง รูดมำ่นไปข้ำงๆ และเปิดหนำ้ต่ำง
กว้ำงๆ เพือ่รบัลมรบัแสงให้บ้ำนสว่ำงโดย 
ไม่ต้องใช้ไฟ ตกแต่งววิด้ำนนอกทีม่องออก
ไปเห็นด้วยส่ิงทีน่่ำสนใจ เช่น รัว้ไม้ประดบั 
หรือตะเกียงพลังงำนแสงอำทิตย์ กำรได ้
มองเห็นวิวสวยๆ พร้อมกับแสงธรรมชำติ
จะช่วยให้จิตใจผ่อนคลำย 

กำรหำพืชสีเขียวมำประดับบ้ำนจะ 
ช ่วยเพิ่มออกซิ เจนและลดมลพิษของ
อำกำศในบ้ำน ว่ำกันตำมหลักฮวงจุ้ยแล้ว
ยังจะช่วยเสริมสุขภำพของผู้อยู่อำศัยด้วย 
ขอแนะน�ำต้นปำล์มไผ่ เพรำะมีรูปทรงที่
สวยงำม และมีคุณสมบัติช่วยดูดสำรพิษ 
ปนเป้ือนในอำกำศ แถมยงัดแูลง่ำย ทนทำน 
ไม่ต้องกำรแสงแดดมำกนัก

ให้แสงอาทิตย์

ส่องเข้ามาบ้าง 

หาต้นไม้เล็กๆ

ช่วยกรองอากาศ 

เรียบเรียง: ศิกานต์

ลองใช้วสัดหุลำกหลำยท่ีมีท้ังนุ่มและ
แข็ง เหลี่ยมและโค้ง มำตกแต่งบำ้น เช่น 
ถ้ำคุณมโีซฟำท่ีมเีหลีย่มมมุ คณุอำจจะหำ
ผำ้นุ่มๆ หรือหมอนผำ้มำปู หรือถ้ำคุณมี
เก้ำอ้ีนวมอ้วนๆ คณุอำจจะไปหำโต๊ะกำแฟ 
กระจกทรงเพรยีวสกัตวัมำเข้ำคู่กนั เพือ่ให้ 
บ้ำนของคุณดูแล้วมีควำมสมดุล ให้ควำม
รู้สึกสบำยอำรมณ์ในยำมพักผ่อน

แต่งเฟอร์นิเจอร์

ให้มีความสมดุล
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สสีนัในบ้ำนส่งผลต่อควำมดันของเรำ 
โดยไม่รู้ตัว แต่แทนที่จะทำสีใหม่ อำจใช้
วิธีปรับสีสันจำกสิ่งของท่ีน�ำมำแต่งห้อง 
เช่น ถ้ำบ้ำนมีสีโทนร้อนก็จะยิ่งกระตุ้น
ควำมเครียด ควรหำอะไรที่เป็นสีสบำยตำ
อย่ำงหมอนหรือผ้ำม่ำนสีฟ้ำ สีเขียว สีเทำ 
มำลดควำมร้อนแรงลงบ้ำงก็จะช่วยท�ำให้
บรรยำกำศในบ้ำนผ่อนคลำยขึ้น

เพิ่มเติมสีสันในบ้าน

ถงึจะแต่งบ้ำนให้สวยแค่ไหนถ้ำละเลย
ข้อนี้ก็ไม่มีทำงท่ีสุขภำพจะดีได้แน่นอน  
โดยเฉพำะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ขอบอกว่ำ 
90% ของควำมสกปรกในบ้ำนมำจำกเท้ำ
ของเรำนัน่เอง ยิง่ย�ำ่ไปย�ำ่มำ ฝุน่และเชือ้โรค 
กย็ิง่กระจำยทัว่บ้ำน ดังนัน้อย่ำงน้อยควรจะ 
กวำดถพูืน้สัปดำห์ละ 2 ครัง้และล้ำงเท้ำให้
สะอำดก่อนเข้ำบ้ำน

ถ้ำคุณเป็นนักสะสมของหมดอำยุ
กำรใช้งำน คณุก็จะกลำยเป็นนกัสะสมฝุน่
และเชื้อโรคไปด้วย ได้เวลำเลือกแต่ของ
ส�ำคัญจริงๆ เก็บไว้ และบอกลำอะไรที่ยัง
อยู่เพรำะควำมเสียดำย เพื่อให้บ้ำนของ
เรำปลอดโปร่งเหมำะส�ำหรบัเป็นทีพ่กัผ่อน 
ของร่ำงกำยและจติใจ แล้วคณุจะมีควำมสขุ 
มำกกว่ำอยู่ในบำ้นรกๆ

ห้องน�้ำท่ีสะอำด ปลอดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ จะช่วยลดเชื้อโรคและอำกำรเสีย
สุขภำพจิตของคนในบ้ำน คุณอำจลอง 
แต่งห้องน�้ำด้วยกำรเพ่ิมแจกันพร้อมกับ 
ดอกไม้สวยๆ มีเทียนหอมหรือเครื่องหอม
กลบกลิ่นเหม็น เปลี่ยนภำชนะใส่แชมพู
หรือสบู ่เหลวให้เป็นขวดแก้วที่สวยงำม  
หรือหำกล่องดนตรีมำส่งเสียงคลอเบำๆ 

อย่าลืมรักษาความสะอาด

สะสมของน้อยแต่ได้มาก

ปรับเปลี่ยนพื้นที่
ที่ไม่ค่อยใช้งาน

แต่งห้องนำ้าให้เหมือนสปา

หนังสือและของสะสมคือเพื่อนท่ีดี
ทีส่ดุของฝุน่ ควรหำชัน้วำงหนงัสอืหรือของ
สะสมกระจุ๋มกระจ๋ิมที่เป็นตู้ติดกระจกใส 
เพื่อกันฝุ่นเกำะและของตกแตก นอกจำก
จะท�ำควำมสะอำดช้ันวำงสะดวกขึ้นแล้ว  
ตู้กระจกที่มองเห็นของน่ำรักๆ วำงโชว์อยู่ 
ด้ำนในยังช่วยให้บ้ำนดูสวยและดูเป็น
ระเบียบมำกขึ้นด้วย

หาชั้นเก็บของติดกระจก

หำกท่ีบ้ำนมพ้ืีนทีท่ีไ่ม่ค่อยใช้งำน และ
กลำยเป็นทีเ่กบ็ของให้ฝุ่นเกำะเล่นๆ คณุอำจ
น�ำพืน้ท่ีนัน้มำใช้ประโยชน์ด้วยกำรก�ำจดัของ
ไม่ใช้แล้วออกไป แล้วเปลีย่นใหม่ให้เป็นพ้ืนที่
ออกก�ำลังกำย ดหูนงัฟังเพลง อ่ำนหนงัสอื 
หรอืมมุส�ำหรบัท�ำงำนเล็กๆ หำกแต่งพืน้ที่
ด้วยต้นไม้หรอืภำพสวยๆ ได้ด้วยย่ิงดี 

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก: www.motherearthliving.com | www.health.kapook.com

ที่มาภาพ: www.unsplash.com | www.pinterest.com | www.ikea.com | www.opsoku.com
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

เมนูเด็ดฉบับนี้ผมจะพาทุกท่านท่องไป
ในดนิแดนลาตนิอเมรกิากนัอกีสกัครัง้ 
ผมมีสองประเทศเล็กๆ ที่ชื่อใกล้เคียง
กนัแต่มอีะไรหลายอย่างทีไ่ม่เหมอืนกนั  
นั่นคือ ปารากวัย (Paraguay) และ  
อุรุกวัย (Uruguay) ครับ

Latin 
America

ปารากวัย (Paraguay)
ปารากวัยเป็นหน่ึงในสองประเทศ

ลาตินอเมริกานอกเหนือจากประเทศ

โบลิเวียที่ไม่มีทางออกทะเล (landlocked  

country) ใช้ภาษาสเปนและภาษาถิ่น 

กวัรานี (Guarani) เป็นภาษาราชการ พชืที่ 

ปลูกอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ข้าวโพดและ

มันส�าปะหลัง ปารากวัยยังข้ึนช่ือเร่ือง

น�้านมวัวคุณภาพดีที่ใช้ผลิตชีสรสเยี่ยม 

อาหารปารากวัยรสชาติไม่เผ็ดร้อนเมื่อ 

เทยีบกับประเทศเพือ่นบ้าน แต่มคีวามหอม 

หวานมัน รับประทานง่าย เหมือนนิสัยคน

ท้องถิ่นที่เรียบง่ายและเป็นกันเอง 

ชาวปารากวัยนิยมดื่มเบียร์ลาเกอร์ 

ตลาดเบยีร์ในประเทศเตบิโตถงึร้อยละ 10 

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เบียร์ยอดนิยมของ

ชาวปารากวยัคือ บราห์ม่า (Brahma) และ 

พิลเซน (Pilsen)

เมนูเด็ด

อาร์โร เกซู (Arró Quesú) อาหาร
หลักของชาวปารากวัยที่ดูไปดูมา

ก็เหมือนรีซอตโต้แบบอิตาเลียน 

เป็นการน�าข้าวเม็ดกลมมาอบกับ

ครีมซุปและชีสคุณภาพเยี่ยมของ

ปารากวัย อร่อยเข้มข้นให้พลังงาน

มหาศาล

แอมเบยู (Mbejú) ในภาษาถิ่น

แปลว่า เค้ก แอมเบยูเป็นอาหาร

หลักของคนท้องถิ่นที่กินได้ทุกมื้อ

ของวัน ท�าจากแป้งมันส�าปะหลัง

ผสมกับไข่ แล้วน�ามาเทใส่กระทะ

คล้ายแพนเค้ก นิยมโรยหน้าด้วย

ชีสเยิ้มๆ รับประทานคู่กับนมหรือ

กาแฟ เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง

ท�าให้มีเร่ียวแรงท�างานได้ไม่รู้เหน่ือย

โซป้า ปารากวายา (Sopa Para 
guaya) แปลได้ตรงตัวว่า “ซุปของ 
ชาวปารากวัย” นอกจากเป็นอาหาร

ประจ�าชาติแล้ว ยังแปลกประหลาด

ตรงที่มันมีลักษณะเหมือนกับเค้ก

ข ้าวโพดมากกว่าซุปดังช่ือเรียก  

ส่วนประกอบหลักคือแป้งข้าวโพด 

ไข่ นม และชีส นิยมรับประทาน

ในโอกาสพิเศษ เช่น วันส�าคัญทาง

ศาสนาหรือในงานแต่งงาน

อาร์โร เกซู 

เรื่อง: เชฟมูจ

แอมเบยู โซป้า ปารากวายา  
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อุรุกวัย (Uruguay)
ประเทศเล็กกระจิดริดที่ ต้ังอยู ่

ระหว่างสองชาตยิกัษ์ใหญ่อย่างบราซลิ

และอาร์เจนตินา อุรุกวัยเปรียบเสมือน 

แหล่งรวมวฒันธรรมยโุรปจากการอพยพ 

ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกต้ังแต่ช่วง 

คริสต์ศตวรรษที ่19 เป็นเหตผุลว่าท�าไม 

อาหารท้องถ่ินจึงมีกลิ่นอายของถิ่น 

เมดเิตอร์เรเนียนสงู ชาวอรุุกวัยนิยมการ 

ป้ิงย่างเน้ือสตัว์แบบบาร์บคีวิโดยเฉพาะ 

เน้ือวัว เพราะเนื้อวัวมีคุณภาพเป็นเลิศ

เบยีร์ไม่ใช่เคร่ืองดืม่ยอดนยิมของ 

ชาวอรุุกวัย ด้วยรากฐานทางวฒันธรรม

ผู้อพยพจากสเปน โปรตุเกส และอิตาลี 

ล้วนข้ึนช่ือเร่ืองการผลิตไวน์มากกว่า 

เคร่ืองดื่มสุดโปรดของคนท้องถิ่นก็คือ 

ชามาเต (Yerba Mate)

โชริปัน (Choripán) อาหารจานด่วน

ยอดนิยมของชาวอุรุกวัย เป็นการน�า 

ไส้กรอกโชริโซ่ (Chorizo) ที่หอมกลิ่น 

เคร่ืองเทศมาย่าง วางบนขนมปังกรอบ 

ราดด้วยซอสชีมิชูร์รี (Chimichurri) ซึ่ง 

ท�าจากกระเทียม มะเขือเทศ พาร์สลีย์ 

ผักชี น�้าส้มสายชู น�้ามันมะกอก และ 

มะนาว หอมอร่อย หน้าตาดูเหมือน 

ฮอตด็อกเป๊ะเลยครับ

ชิบิโต (Chivito) เป็นอาหารประจ�าชาต ิ
ของชาวอุรุกวัย มีลักษณะคล้ายกับ 

แซนด์วชิ เป็นการน�าเน้ือย่างแผ่นบางๆ 

หอมกรุ่นมาวางบนขนมปังสองแผ่น 

แล้วโปะด้วยชีสมอสซาเรลล่าพร้อม 

มะเขือเทศ มายองเนส มะกอกด�าและ

เขียว เบคอน แฮม และไข่ต้มสุก นิยม 

รับประทานคู่กับมันฝรั่งทอด สามารถ

หาได้ทุกมุมถนนในกรุงมอนเตวิเดโอ 

(Montevideo) และทั่วประเทศ

ปารริญาส (Parrillas) คือวิธีการกิน 

อาหารแบบอุรุกวัยแท้ โดยน�าเนื้อสัตว์ 

มาย่างบนตะแกรงเหล็กแล้วให้ความ 

ร้อนสงูด้วยถ่านไม้คล้ายบ้านเรา ท�าให้ 

มีกลิน่หอม อรุุกวัยเป็นชนชาติทีบ่ริโภค

เนื้อวัวต่อหัวต่อปีสูงที่สุดในโลก มักจะ 

นิยมปรุงรสเน้ือที่ย่างแล้วด้วยเกลือ

เท่านั้น เพราะเชื่อม่ันในคุณภาพเน้ือ

ของตนเอง

จบแล้วครับ อาหารหลากหลาย

รูปแบบจากประเทศแถบลาตินอเมริกา 

ฉบบัหน้าผมจะพาไปไหน ติดตามอ่าน

อย่างใจจดใจจ่อนะครับ 

เรียบเรียงข้อมูลจาก
http://www.paradiseuruguayblog.com/2010/12/uruguay-food.html
http://www.theborderlessproject.com/food-guide-paraguay/
http://www.southamerica.cl/paraguay/typical-food.htm

ที่มาภาพ
https://www.epicurious.com/recipes/food/views/chivito-354712
https://www.viajejet.com/platos-tipicos-bolivia/el-arroz-con-queso-
un-acompanante-perfecto/
https://billypenn.com/2016/07/22/hot-hoagie-shop-paesanos-is-
coming-to-temple/
https://floruca.wordpress.com/2012/07/07/

ชิบิโต 

ปารริญาส

โชริปัน 



คุณมีเกณฑ์จะสับสนวุ ่นวายและพบเจอกับความ

กดดัน แต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีก็จะพบว่าจริงๆ แล้ว

สถานการณ์มนัไม่ได้แย่ขนาดนัน้ จะมโีอกาสแบบทนัที

ทันใดเข้ามาให้คุณได้เงินในระยะยาว อาจเป็นรายได้

จากการให้เช่าหรือขายทรัพย์สินที่เป็นมรดกหรือก�าไร

จากธุรกิจใหม่ ความกดดันจากการงานยิ่งสูงคุณยิ่ง

ต้องรักษาสมดลุของชีวิตให้ด ีก่อนทีจ่ะส่งผลต่อความ

สัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณ

คุณจะคลายความกดดันลงมาก การรู้จักควบคุม

อารมณ์จะท�าให้คุณได้เปรียบศัตรูและรู้ว่าจะรับมือ 

คนพวกน้ีอย่างไร แต่ไม่สร้างศัตรูเพิ่มเลยจะดีที่สุด 

หากมีคดีความ คุณมีสิทธิ์ชนะ ในแง่ธุรกิจต้องจับตา

มองคู่แข่งในตลาดให้ดี ภาพรวมแล้วธุรกิจมีโอกาส

ประสบความส�าเร็จ คุณอาจต้องเดินทางบ่อยช่วง

ม.ีค. - ก.ค. เป็นปีทีด่หีากจะซือ้บ้านหรือลงหลกัปักฐาน

ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดีต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วย 

การสือ่สารและสตปัิญญาเป็นจุดแข็งของคณุในปี 2018 

และคุณก็ดูมีความกระตือรือร้นที่ดีด้วย อย่างไรก็ตาม

ช่วงพ.ค.-พ.ย. จุดเดือดคุณอาจจะต�า่จนกลายเป็นคน

โมโหง่าย ปีน้ีไม่เหมาะจะซื้อบ้าน ในแง่ธุรกิจอย่าไว้

วางใจอะไรหรือใครโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลงั ถ้าคดิ

จะแต่งงานหรือสานสมัพนัธ์กบัหวานใจให้แนบแน่นข้ึน 

คุณต้องแสดงความจริงใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบ

ในการมีครอบครัว 

Cancer

Leo

Virgo

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

15.7 - 16.8

17.8 - 16.9

17.9 - 16.10

ชาวราศีเมษในปี 2018 ดวงดาวเรียกร้องความขยัน 

จากคณุมากข้ึน คณุอาจจะมโีอกาสใหม่ๆ และบทเรียน 

ใหม่ๆ ในชีวิตให้เรียนรู้ คณุจะท�างานได้ดแีละมรีายได้ 

ที่น่าพอใจ แต่ก็มีเรื่องหนักใจบางอย่างรออยู่ข้างหน้า 

ช่วงเดือนมี.ค.-ก.ค. คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องการ

ใช้จ่ายและอย่าหลงใหลไปกับชาวต่างชาติที่เข้ามาใน

ชีวติ ถ้าคณุเป็นนักธุรกิจก็อย่าเพิง่เสีย่งลงทนุช่วงเดอืน

เม.ย.-ก.ย. เพราะมีโอกาสที่จะสูญเงิน

ความสงบและความสบายใจรอคุณอยู่ แต่ต้องระวัง

ความโกรธของคุณจะลดทอนความสัมพันธ์ที่ดีกับคน

ใกล้ชิด อาชีพการงานจะไปได้ดแีต่อย่าเพิง่เปลีย่นงาน 

ช่วงเดือนมี.ค.-ก.ค. ในช่วงนี้คุณจะต้องมุ่งมั่นกับงาน

อย่างเตม็ทีแ่ละหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ ทีจ่ะส่งผลต่อ

ความมัน่คงทางการงาน หลงัจากเดอืนพ.ค. เป็นต้นไป 

ความส�าเร็จจะเร่ิมมาเยือน มีโอกาสดีส�าหรับคนที่

อยากไปท�างานในต่างประเทศเป็นหลักแหล่ง

มีแววว่าธุรกิจใหม่ๆ ที่คุณลงทุนไว้จะเจริญเติบโต

แต่ต้องระวังศัตรูคู่แข่งขัดขวางในช่วงเดือนพ.ค.-พ.ย. 

รวมถึงมีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุด้วย 

พลงัความมุง่มัน่ของคณุดมีากในปี 2018 ดาวราหจูะมี

อทิธิพลต่อค�าพูดของคณุ ดงัน้ันต้องคดิเยอะๆ ก่อนจะ 

พูดอะไรที่สร้างความขัดแย้งออกไป นอกจากนี้ต้อง

ระมัดระวงัการให้กู้พร้อมรักษาความขยนัไว้ด้วย ความ

เหนื่อยยากของคุณจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าในที่สุด

Aries

Taurus

Gemini

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

14.4 - 13.5

14.5 - 13.6

14.4 - 13.5

HO
RO

SC
OP

E 
20

18
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ความสามารถของชาวราศีมังกรจะฉายแสงออกมา  

ขอให้น่ิงๆ และโฟกสักบังานเข้าไว้ อย่าหนัหลงัให้สิง่ที่ 

ตั้งใจท�า อย่างไรก็ตาม ช่วงมี.ค.-ก.ค. อาจต้องเผชิญ

เล่ห์กลในเรื่องการงานบ้าง แต่ต้องระวังอย่าเพิ่งคิด

เปลี่ยนงาน ปี 2018 ไม่ใช่ปีที่ดีของคุณนักส�าหรับ

การจับมือท�าธุรกิจ ต้องระวังเร่ืองเอกสารก่อนที่จะ

เซ็นอนุมัติใดๆ จะได้ก�าไรจากต่างประเทศช่วงเดือน

เม.ย.-ก.ย. แต่อย่าใจร้อน เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา

คุณแสวงหาลูท่างและทรัพยากรทีจ่ะสร้างรายได้ให้กบั

ตัวเอง ขอให้ใช้ความอดทนแล้วจะได้ในสิ่งที่ต้องการ 

แต่ต้องรู้จักประนีประนอมด้วย การหาคอนเนคช่ัน

ใหม่ๆ จะช่วยคณุได้มาก แต่อารมณ์ข้ึนๆ ลงๆ ของคณุ 

จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทั้งในเร่ืองส่วนตัวและ

การท�างาน เปลี่ยนวิธีการของคุณซะ การพยายาม

ท�าความเข้าใจและรูจ้กัวธีิพดูในเร่ืองการงานจะช่วยให้ 

กระบวนการทุกอย่างเดินหน้าได้เร็ว

ความไม่สบายใจบางอย่างจะได้รับค�าอธิบายมากข้ึน 

ท�าให้คณุรู้สกึสงบและพงึพอใจข้ึนด้วย แต่เร่ืองการงาน

ยังมีความกดดันจนดูเหมือนจะรับมือไม่ทัน อาจเป็น

งานที่ถูกโยนมาให้ท�า การงานจะม่ันคงข้ึนหลังเดือน

ต.ค. เป็นต้นไป ขอให้ลงมือท�าอย่างอดทน และอย่า 

คาดหวงัสงู ในช่วงเม.ย.-ก.ย. ผลทีไ่ด้อาจจะล่าช้าแต่ก็ 

อย่ารีบร้อน คุณเปี่ยมพลังและโชคอยู่ไม่น้อย คุณแค่

ต้องใช้ความอดทนเพื่อผลที่ดีในระยะยาว 

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

16.1 - 12.2

13.2 - 13.3

14.3 - 13.4

Capricorn

Aquarius

Pisces

การงานเป็นเป้าหมายหลักของคุณแต่คุณก็จะใช้เวลา

ไปกับสังคมและเพื่อนฝูงมากพอๆ กัน ปี 2018 นี้เป็น

ปีแห่งการลงมือปฏิบัติ อย่าท�าสัญญาเลื่อนลอยหรือ

มอบสิ่งของมีค่าให้คนที่คุณยังไม่รู้จักดีพอ ช่วงเดือน

พ.ค.-พ.ย. ชีวิตในบ้านอาจไม่ราบรื่นเท่าไรนัก แต่การ

เงินจะงอกเงยในช่วงนี้ด้วย ส�าหรับการงาน ช่วงเดือน 

ม.ีค.-ก.ค. เป็นช่วงส�าคญัทีค่วรหลกีเลีย่งการตดัสนิใจ

เปลี่ยนงานกะทันหัน

อย่าเพิง่ลงมอืท�าอะไรจนกว่าคณุจะรู้วธีิดงึพลงังานของ

ตวัเองซึง่จะมมีากในปีน้ีออกมาใช้ อทิธิพลของดวงดาว

จะท�าให้คุณไม่อดทนกับคนที่ท�าพฤติกรรมหรือพูดจา

หยาบคาย อารมณ์ของคุณในปี 2018 นี้จะจริงจังและ

พร้อมให้ความช่วยเหลือ ช่วงเดือนพ.ค.-พ.ย. คุณจะ

เตม็ไปด้วยความมัน่ใจและความกล้าหาญ จงใช้มนัให้ 

เป็นประโยชน์ ช่วงเดอืนม.ีค-ก.ค. เหมาะส�าหรับเดนิทาง 

ไปต่างประเทศ

คุณเป็นคนจริงจัง ใจกว้าง มีวินัย แต่อารมณ์ของคุณ 

จะไม่คงที่ในช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย. ควรหลีกเลี่ยงการ 

ข้องเก่ียวกับเร่ืองใหญ่โตในช่วงน้ี ปี 2018 เป็นปีที่ดี

ส�าหรับการตัง้รกรากในต่างประเทศ การงานและรายได้ 

อยู่ในช่วงขาข้ึนแต่จะไม่หวือหวาหรือมีการแข่งขันที่

ท้าทาย ในช่วงมี.ค.-ก.ค. ให้ระวังเร่ืองการงานและ

การเงินเป็นพิเศษ การเจรจาเร่ืองทรัพย์สินที่ดินจะ 

ได้เปรียบแต่ต้องไม่ใช่หลังเดือนต.ค. เป็นต้นไป

Libra 

Scorpio

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

17.10 - 15.11

16.11 - 15.12

16.12 - 14.1

Sagittarius

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.indastro.com/

2018-horoscope.html

your
personal
horoscope

2018
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Knowledge / Logos’ Evolution

งานดีไซน์โลโก้ของแต่ละบรษิทัถือว่าเป็น
เรื่องส�าคัญมากๆ ที่จะให้คนจดจ�าและ
นึกถึงแบรนด์ได้ว่าผลิตภัณฑ์คืออะไร 
เราลองมาดูพัฒนาการโลโก้ของบรษิทั
ใหญ่ๆ กันดูนะคะ 

2
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0
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2
0

0
0

19
8

0
19

9
0

19
70

Logos’
K N O W L E D G E

EVOLUTION

2011

1992

1987

1971

โลโก้ของ Google ต้องการ
สื่อให ้ เห็นถึงการไม่เดินตาม 
กฎใดๆ และท�าให้คนรู้สึกสนุก 
โดยยึดแม่สี เป ็นหลักมาใส่ ใน 
ตัวอักษรธรรมดาๆ แต่แหกกฎ
ด้วยการใส่สีเขียวมาคั่น 

Google

2015

2013

2010

1999

1998 update

1998

1997

2006

2003

1992

1975

1960

1953

1940

เจ้าพ่อร้านค้าออนไลน ์ตั้ ง แต่ยุค 
เเรกเริ่ม โลโก้ปัจจุบันจะเห็นมีลูกศร
สีเหลืองด้านล่างตัว A ลากไปถึง Z 
หมายถึงว่า Amazon นั้นขายของ
ทุกประเภทตั้งแต่ A-Z กันเลยทีเดียว

Amazon

2002

2000

1995

1998

1997



คอลัมน์พิเศษ / คุณรู้หรือไม่

ความนิยมของอาหารสีด�าก�าเนิด
ขึ้นราวกับจะต่อต้านเทรนด์อาหารสีสัน
สดใส (Unicorn food) ท่ีได้รับความ
นิยมเมื่อปีกลาย 

สีด�าตามธรรมชาติที่น�ามาใช้ท�า
อาหารนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายทาง เช่น 
สีด�าสดที่ได้จากน�้าหมึกของหมึกยักษ์ 
สีด�าจากเมล็ดกาแฟคั่วบด สีด�าจากผง
โกโก้ 100% งาด�าบดละเอียด ข้าวเมล็ดด�า 
บดละเอียด ฯลฯ แต่ที่ก�าลังนิยมและใช้
อย่างแพร่หลายคอื สดี�าจากถ่านกมัมนัต์ 
(Activated charcoal) บดละเอียด  
ซึง่ได้จากการเผากะลามะพร้าว ชานอ้อย 
หรือไม้ไผ่ 

ทางการแพทย์น�าสีด�าจากถ่าน 
กัมมันต์มาใช้เป็นสารป้องกันอาการ 
แพ ้ยาหรืออาการรับยาเกินขนาด  
(overdose) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์
ในการล้างและดูดซับพิษในระบบย่อย
อาหาร แก้อาหารเป็นพิษ แมลงสัตว ์
กดัต่อย สวิ ไขมนัอดุตนั หรอืแม้กระทัง่
เป็นไส้กรองท�าให้น�้าสะอาด

ความนิยมในอาหารสีด�ามีสูงมาก
ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
ตะวันออก ตัวอย ่างอาหารสีด�าใน
ปัจจุบนั มกัจะมาในหลากหลายรปูแบบ
ทีส่ร้างสรรค์ เช่น ไอศกรมีสดี�า  เบอร์เกอร์ 
สีด�า มากาฮงสีด�า ซูชิสีด�า โดนัทสีด�า 
สลดัสดี�า ซปุสดี�า กาแฟลาเต้สีด�า ราเมง็ 
หรือสปาเกตตี้เส้นด�า

ใครทีช่อบท�าอาหาร รูอ้ย่างนีแ้ล้ว
กล็องผสมสีด�าลงในอาหารสกันดิ จะได้ 
เพิ่มทั้งความอร่อย ความสร้างสรรค์ 
และสร้างความประทับใจให้คนในบ้านที ่
รบัประทานอาหารของเรา

คุณรู้หรือไม่

Goth Food
มืดมิด แต่กินได้
ฉบบันีข้อพาทุกคนไปรูจ้กักบักระแสอาหารทีก่�าลงัเป็นทีนิ่ยมในปี 2017 ครบั

เจ้ากระแสท่ีว่านี้เรียกว่า “Goth Food” หรือ “อาหารสีด�า” ค�าว่า Goth 

เป็นค�าโบราณ ใช้เรยีกกลุม่อนารยชนเร่ร่อนท่ีกระจายอยูท่ัว่ยโุรป นยิม

สวมเครื่องแต่งกายสีด�าและเป็นผู้ให้ก�าเนิดรากฐานภาษาเยอรมันในปัจจุบัน 

ทั้งยังเป็นชื่อเรียกศิลปะและสถาปัตยกรรมในช่วงยุคกลาง (Gothic) ซึ่งมา

หลังการล่มสลายของอาณาจักรโรมันด้วย
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

นานๆ จะมีหนังแนะน�าจากโซนยุโรป
ที่มาแนวสดใสเบาสมอง Priceless (2006) 
เป็นหนงัฝรัง่เศส ชือ่ต้นฉบับคือ Hors de prix 
ว่าด้วยเร่ืองราวของไอรีน สาวสวยผู้กระหาย
เงนิและมีอาชพีเกาะผูช้ายรวยๆ เธอพลาดท่า 
เสียทีให้กับฌ็อง พนักงานโรงแรมท่ีสวมรอย

เป็นมหาเศรษฐีเพราะปิ๊งเธอเข้าให้ แม้ไอรีน
จะเขี่ยฌ็องท้ิงทันทีท่ีรู้ความจริง แต่เขาก็ไม่
เลกิราและหนัมาใช้วธิจีบัคนรวยเช่นเดยีวกบั 
เธอเพื่อท่ีจะได้ใกล้ชิดกับเธออีกครั้ง หนัง
เรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนและแปลกใหม่ แต่กลับ 
มีเสน่ห์ท่ีความตลกร้าย ซึ่งท�าให้คนดูท้ังข�า

ท้ังอดตัง้ค�าถามไม่ได้ว่า ตวัละคร
ท�าผิดหรือไม่ในยุคที่เงินเปรียบ 
เหมือนกับพระเจ้า ใครที่อยาก
ดูหนังตลกร่วมสมัยเข้าใจง่าย 
เรื่องนี้ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ี 
ตอบโจทย์ได้ดี

BACC ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
จดันิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ในหลวงรชักาลที ่9 ให้
พวกเราร่วมน้อมร�าลึกถงึพระอจัฉรยิภาพด้านการถ่ายภาพ
ของพระองค์ ภาพทีน่�ามาจดัแสดงมทีัง้หมด 200 ภาพ แบ่ง
การน�าเสนอออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงต้นรชักาล 
(ภาพถ่ายพระราชโอรส-ธดิา และสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ ์
ในรชักาลที ่9) ช่วงกลางรัชกาล (ภาพถ่ายโครงการพระราช 
ด�าริและโครงการด้านการเกษตร) และช่วงปลายรัชกาล 
(ทัศนียภาพอันงดงามของพระราชวังไกลกังวลและสุนัข 
ทรงเล้ียง) ระยะเวลาจดังานตัง้แต่วนันีจ้นถงึวนัท่ี 7 ม.ค. 61 
ณ หอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพฯ ไม่เสยีค่าเข้าชม รายละเอยีด 
เพิม่เติมติดตามได้ที ่www.bacc.or.th 

FILM  >> Priceless อลวนรักสะดุดใจ

EXHIBITION  >> นิทรรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลท่ี 9
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บั น ทึ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง ต า ม ร อ ย
ประวัติศาสตร์ของสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม
ในเมืองใหญ่ อาทิ ลอนดอนและกลาสโกว์
ของอังกฤษ นิวยอร์กและวอชิงตันดีซีของ
อเมริกา มีความลับมากมายซุกซ่อนอยู่ 
ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผีในเมือง
ลอนดอน เรือ่งลกึลบัในโรงละคร ตุก๊ตาไม้ 
ที่มีชีวิต ร้านหนังสือในเมืองบัลติมอร์ 
จัตุรัสวอชิงตัน รวมถึงอื่นๆ อีกหลายแห่ง 
ที่ล้วนแต่เก็บง�าวัฒนธรรมและความลับ
ทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเอาไว้ ร่วมออกเดนิทางท่องเทีย่วพร้อมค้นหา
ความลบัของเมืองแสนสวยบนโลกจากปลายปากกาของ “โตมร ศขุปรชีา” นกัเขยีน
ทีไ่ม่เพยีงเขยีนแต่เรือ่งเล่า หากยงัให้มุมมองทีล่กึซ้ึงและเข้าถงึแก่นของแลนด์มาร์ก 
ทุกที่ที่เขาได้ไปเยือน

อัพเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ 

“MUZIK MOVE RECORDS”  ได้ที่

Facebook: www.facebook.com/ 

MuzikMoveRecords

IG: Muzikmoverecords 

Youtube Channel: MUZIK MOVE RECORDS

Single >> อยู่กับความคิดถึง

เพลงเศร้าซึ้งจาก “แหนม รณเดช”

Single ที่สองในฐานะศิลปินค่ายมิวซิกมูฟ 

เรคคอร์ดส์ ของ แหนม-รณเดช วงศาโรจน์ ที่คราวนี้ 

ทิ้งมาดผู้ชายอบอุ่นมาปล่อยเพลงช้าๆ ที่ซึ้งกินใจใน

อนัดบัต้นๆ ของเพลงทีผ่่านมาของเขากนับ้าง กบัเพลง 

“อยู่กับความคิดถึง” เนื้อหาของเพลงพูดถึงความ

คดิถงึความรกัทีจ่บลงไปแล้วและยงัคงเป็นความเศร้า 

ยงัคอยนกึถงึวนัเก่าๆ ทีอ่ยูด้่วยกนัเสมอ ยงับอกตวัเอง 

ซ�า้ๆ เสมอ แม้ว่าสดุท้ายแล้ววนัน้ันจะไม่มทีางเกดิขึน้ 

อีกก็ตาม  

แหนม รณเดช ร่วมงานกับสุดยอดนักดนตรี 

อีกมากมาย อาทิ “โอ๊บ-เพิ่มศักดิ์” ผู้บริหารค่าย 

มิวซิกมูฟ เรคคอร์ดส์และโปรดิวเซอร์ รวมถึง ดั๊ก วง

อนิฟินติี ้หนึง่ จกัรวาล ป๊อก วงซลี และเพือ่นรกัอย่าง

วงซซีัน่ไฟว์ มาร้องคอรสัและเป็นทมีเขยีนเน้ือให้เพลง

ออกมาเศร้าซึง้กนิใจ ในส่วนของมวิสกิวดิโีอ แหนมก็

เล่นเป็นพระเอกด้วยตวัเอง ทัง้เพลงและเน้ือหาใน MV 

จะดราม่าเข้มข้นขนาดไหน ติดตามกันได้แล้ววันนี้ที่ 

iTunes Store หรือกด *492 222 122 พร้อมช่องทาง 

อื่นๆ Apple Music, Joox, Deezer และ youtube 
บางล�าพู เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีเกร็ด

ประวตัศิาสตร์น่าสนใจมากมายทีร่วบรวมมาไว้ ณ พพิธิบางล�าพแูห่งน้ี พพิธิภณัฑ์
ตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ ฉายภาพชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวชุมชนด้วย 
รปูแบบการน�าเสนอท่ีใช้ส่ือมัลตมีิเดยี ร่วมกบัการจ�าลองฉากเสมอืนจรงิ ท�าให้ผูช้ม 
เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในยุคนั้น ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบยังคงความ 
คลาสสกิ ได้รบัการออกแบบเพิม่เตมิให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ส�าหรับคนทกุเพศทกุวยั 
เป็นอกีหนึง่พพิธิภณัฑ์ทีมี่เนือ้หาน่าสนใจและรับชมได้อย่างสนกุ ซ�า้อยูใ่นแหล่งร้าน
อาหารอร่อยที่เก่าแก่ของชุมชนอีกด้วย 

MUSEUM  >> พิพิธบางลำ พ ู
รู้เรื่องย่านเก่าเรื่องเล่าจากอดีต

MUZIK MOVE RECORDS

BOOK  >> ความลับของนางฟ้า
เบื้องหลังแลนด์มาร์กแสนสวย
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

นักมวยไทย

สิบโท สมบัติ บัญชาเมฆ

สิง่ท่ีคณุขาดไม่ได้ในชวีติประจ�าวนั “ซ้อมมวย” 

อาหารจานโปรดของคุณคือ “ข้าว” คุณมี 

ความสุขที่สุดเมื่อ“ได้หายใจเต็มที่ ได้ซ้อม

อย่างเตม็ก�าลงั” ช่วงเวลาในอดีตท่ีคุณคิดว่า 

เป็นช่วงเวลาท่ีคุณอยากกลับไปแก้ไข “ไม่มี

เพราะทีผ่่านมาได้ท�าทุกอย่างเต็มก�าลงัแล้ว” 

ส่ิงท่ีคุณกลัว “กลวัการไม่ได้หลบัไม่ได้นอน” 

บุคคลท่ีคุณช่ืนชมมากคือใคร เพราะอะไร 

“พ่อและแม่” หนังสือหรือนิตยสารที่คุณ

ชอบอ่าน “ไม่ได้อ่านหนังสือ แต่รับข้อมูล

ทางโทรศพัท์” สิง่ทีดี่ท่ีสดุในตวัคณุ “ตวัด�า” 

สิ่งที่แย่ที่สุดในตัวคุณ “ความหล่อเกินไป” 

นิสัยแบบไหนในสังคมท่ีคุณคิดว่าแย่ท่ีสุด 

“เป็นคนหวานเกนิไปท�าให้มคีนมาหลงชอบ” 

นิสัยแบบไหนในสังคมท่ีคุณคิดว่าดีเป็นเลิศ 

“ขยันและอดทนในการซ้อม” คุณประทับใจ 

กับอะไร “ทุกๆ สิ่ง ในทุกๆ วัน” ถ้าพรุ่งนี้ 

โลกจะแตก คุณอยากท�าอะไรก่อนตาย

“ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหน” ที่ที่คุณ 

ชอบไปมากที่สุด “ซาวน์น่า” ความใฝ่ฝัน 

ในวัยเด็กของคุณ อยากจะเป ็นอะไร 

“อยากเป็นกัปตันขับเคร่ืองบินรบ” ถ้าได้ 

เกิดใหม่ชาติหน้า คุณอยากเกิดเป็นอะไร 

“ถ้าเลือกได้ ไม่อยากเกิดอีก” 

BUAKAW
BANCHAMEK








