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คํานํา

5 กรกฎาคม 2018

จุดสุดทาย ไมสําคัญเทา “ระหวางทาง”

หนังสือ ลงทุนแมน ไดเดินทางมาถึงเลมที่ 5 แลว

ถาถามวาวันแรกที่ “ลงทุนแมน” เริ่มจัดพิมพหนังสือ ไดเตรียมตัวไววาจะออก

มาหลายเลมหรือไม

คําตอบคือ ไมไดคิดมากอน

ในโลกนี้ บางทีเราก็ไมตองการการวางแผน…

ขอแคเร่ิมลงมอืทาํ แลวดูผลทีเ่กดิขึน้ กอ็าจจะดกีวาการวางแผนอยางด ีแตไม

ไดทําอะไรเลย

และถาถามวาในอนาคตจะเปนอยางไร

ทุกคนก็คงไมมีใครคาดเดาไดถูกตองแมนยํา แมแตเรื�องของชีวิตตนเอง

ในวนัขางหนา เราอาจจะมชีวีิตทีด่ขีึน้ หรือแยลงกวาปจจบุนั ซึง่เปนไปไดหลาย

ทาง ขึ้นอยูกับหลายปจจัย

กอน

ตองการก

อ ไมไดคิด

บางทีเราก็ไ
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อยางไรก็ตาม เรื�องนี้เปนเรื�องปกติของทุกคน

ในทามกลางทีค่นชอบคดิวา จดุสดุทายจะเปนอยางไร และวางแผนใหไปถงึ

จุดสุดท าย แต “ลงทุนแมน” กลับคิดวาส่ิงท่ีสําคัญกวาจุดสุดทายก็คือ 

“ระหวางทาง”

ระหวางทางการดําเนินชวีติของเรา เราไดทาํอะไรไปบาง เราไดเรยีนรูอะไรบาง 

ประสบการณที่เกิดขึ้นไมวาดีและราย นั่นถือเปนสิ่งที่พิเศษสุด

ในโลกนี้ที่เกิดมาแลว 4,500 ลานป มนุษย เปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถ

ตระหนักรูกับส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัว ซึ่งเราควรจะตระหนักไดเชนกันวาเราโชคดี

มากแคไหน

“ลงทุนแม น” ขอเปนอีกหนึ่งชองทางที่จะทําใหผูอานไดตระหนักรู ในเรื�อง

นRาสนใจรอบตัวของโลกใบนี้

ขอขอบคณุผูอานทกุทานทีส่นบัสนนุ และติดตามกนัมาจนทําใหตอนนี ้ หนังสือ

ลงทุนแมน ไดจัดทําออกมา 5 เลมแลว

สําหรับในเพจ Facebook “ลงทุนแมน” ไดมีผูติดตามมากขึ้นเรื�อยมา จนครบ 

670,000 คน ซึ่งก็เปนตัวเลขที่ไมไดถูกวางแผนไวเชนกัน

การวางแผนอาจจะเปนสิ่งที่ดี

แตสุดทาย ไมวาเราจะวางแผนมาอยางไร เปาหมายเราจะไปจุดไหน

จุดสุดทาย ก็คงไมสําคัญเทา “ระหวางทาง”...

ลงทุนแมน

Facebook : ลงทุนแมน

ดี

งกเปนตว

จจะเปนสิ่งทีปนนสิะเ ปนะเปนสิ
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โมโตโรลา หายไปไหน

รูไหมวาโทรศัพทมือถือเครื6องแรกของโลก

เปนของโมโตโรลา

แตตอนนี้ดูเหมือนเราจะไมไดสนใจเรื6องนี้เทาไรแลว

ถาถามวา ในวันวันหนึ่ง สายตาเราจับจองสิ่งใดมากที่สุด

สิ่งที่นRาจะติดอันดับเปนลําดับตนๆ ก็คือ โทรศัพทมือถือ

ขนาดเครื�องที่เล็กลงจนเหมาะกับการพกพา

หนาจอที่ใหญขึ้น คมชัด

กลองที่มีคุณภาพดีขึ้น จนหลายๆ คนแทบไมตองพกกลองกันแลว

ความเร็วในการประมวลผลที่สูงขึ้นเรื�อยๆ 

แตทุกอยางยอมมีครั้งแรก...

โทรศัพทมือถือก็เชนกัน

นๆ กคอ

ั

รศพทมอนลําดับต

นเหมาะก

ถอะติดอันดับเป

รืองที่เล็กลง

อนดดอนดดอ

่

อนด
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โทรศพัทมอืถือเครื�องแรกทีม่กีารวางจาํหนRายอยางเปนทางการของโลกคอื ยีห่อ 

Motorola รุน DynaTAC 8000x

ถูกผลิตขึ้นเมื�อป 1983 หรือเมื�อ 34 ปที่แลว โดย มารติน คูเปอร (Martin 

Cooper) นักประดิษฐจากบริษัท Motorola

คุณสมบัติ Motorola DynaTAC 8000X

• ขนาดเครื�องยาว 25 เซนติเมตร นํ้าหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัม

• ใชเวลาชารจแบตใหเต็มประมาณ 10 ชั่วโมง

• ใชคุยโทรศัพทไดตอเนื�อง 30 นาที

• ราคาที่วางจําหนRาย 3,995 ดอลลาร (ป 1984) และหากปรับดวย

อัตราเงินเฟอใหเปนมูลคาในปจจุบัน จะเทากับประมาณ 9,209 

ดอลลาร หรือ 313,106 บาท

จากราคาท่ีสงูน้ัน สงผลใหเมื�อ DynaTAC 8000X เปดตวัออกมาและวางจําหนRาย

ไมไดเปนที่แพรหลายในการใชงานมากนัก

หลายๆ คนอาจตกใจกับราคาโทรศัพทเมื�อเทียบกับคุณสมบัติที่ได แต ณ ป 

1983 นี่คือหนึ่งในสิ่งประดิษฐที่ลํ้าสมัยที่สุดในโลก

และถือเปนจุดกําเนิดของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ ที่ยังสงผลตอคนทั้งโลกในทุก

วันนี้

ประวัติ Motorola

Motorola กอตั้งในป 1928 ในชื�อ Galvin Manufacturing Corporation โดย

สองพี่นอง Paul และ Joseph E. Galvin และเปลี่ยนชื�อมาเปน Motorola ใน

ป 1947 ซึ่งชื�อ Motorola นั้น มาจากชื�อสินคาตัวหนึ่งของบริษัทฯ คือวิทยุใน

รถยนต ซึ่งไดรับความนิยมอยางสูง จนถูกนํามาเปนชื�อบริษัทฯ ในภายหลัง

ยที่สุดในโษฐที่ลํ้าสมัย โลก

ตกใจกบรา

ในสิ่งประดิษ

เนิดของ

สงปสิงปรสิงประสิงปร
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โดย Motorola นัน้ เคยมธีรุกจิตางๆ มากมาย สวนใหญแลวเกีย่วกบัดานอปุกรณ

วิทยุสื�อสาร อุปกรณรับสัญญาณ รวมถึงดานวงจรตางๆ แตที่พวกเราคุนและ

รูจักดีคือ โทรศัพทมือถือ

ในป 2008 บอรดบริหารของ Motorola ไดตัดสินใจแยกบริษัทฯ ออกเปน 2 

บริษัท หลังจากที่ประสบปญหาขาดทุนมาหลายป และแยกสาํเร็จในป 2011 

คือ Motorola Mobility ที่แยกธุรกิจโทรศัพทมือถือและอุปกรณเคเบิลทีวีออก

มา และ Motorola Solutions ที่ประกอบกิจการอุปกรณสื�อสารอื�นๆ ที่มีอยูเดิม

ในป 2012 Google ก็ไดเขามาซื้อกิจการ Motorola Mobility ไปดวยราคา

ประมาณ 12,500 ลานดอลลาร และ Google ไดขายธุรกิจเซ็ตท็อปบ็อกซออก

ไปให Arris Group ดวยราคาประมาณ 2,350 ลานดอลลาร

ตอมาในป 2014 Lenovo บริษัทคอมพิวเตอรยักษใหญของจีนก็ไดเขาซ้ือ 

Motorola Mobility ไปดวยราคาประมาณ 3,000 ลานดอลลาร ซึ่ง Google ก็

ยงัไมถอืวาขาดทุนมากนัก เพราะยังถอืครองทรัพยสนิทางปญญาและสทิธบิตัร

สวนใหญของ Motorola เอาไวอยู รวมถึงฝายงานดานวิจัยของ Motorola เดิม

อยูดวย

ซึ่งในปจจุบัน ก็คงพูดไดวาแบรนด Motorola ยังมีชีวิตอยู เพียงแตวาอาจจะ

ไมใช Motorola คนเดิมที่เราเคยรูจัก เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของ Lenovo 

ไปเรียบรอยแลว

Motorola อาจจะเปนผูคิดคนโทรศัพทมือถือไดเปนเจาแรก แตในธุรกิจดาน

เทคโนโลยี ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนทําใหเราคิดไดวา

การเปน First Mover ก็อาจจะไมไดทําใหเราเปนที่หนึ่งในวงการไดอยางถาวร

เชน การสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อคเครื�อง หรือกลองคูที่เปนสิ่งใหมเมื�อ

ไมกีป่ทีผ่านมา แต ณ วันน้ี ก็เร่ิมกลายเปนเรื�องธรรมดาไปแลวสาํหรบัโทรศพัท

มือถือ

ยรูจัก เ ะถือวาเปดิมที่เราเค ปนสวนหนึพรา

บน กคงพู

otorola คนเ

อยแลว

olarola ค



rola คrola ค
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แลวตอนนี้ธุรกิจที่เรากําลังทําอยูกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วบางไหม?

อะไรที่เราดูเหมือนจะเปนผูนําในวันนี้ อยาชะลาใจ

หากวันไหนเราประมาท ก็อาจจะมีชะตากรรมเหมือนโมโตโรลา...

เขียน ณ วันที่ 23/11/2560
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บุรีรัมย ยูไนเต็ด 
รายไดเทาไร

สมัยกอน ถานึกถึงคุณเนวิน ชิดชอบ

หลายคนคงนึกถึงภาพนักการเมืองไทยคนหนึ่ง

แตคําถามเดียวกันตอนนี้ คําตอบที่ได

หลายคนคงนึกถึงสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด

ซึ่งเปนหนึ่งในสโมสรชั้นนําแหงหนึ่งของไทย

วนัน้ี “ลงทนุแมน” จะเลาใหฟงวา สโมสรนีก้าํเนดิมาอยางไร และมรีายไดเทาไร

บุรีรัมย ยูไนเต็ด กอตั้งสโมสรในป 2513 เดิมชื�อ “สโมสรฟุตบอล

การไฟฟาสวนภูมิภาค” โดยที่ชวงแรกของการกอตั้งนั้นมีเปาหมายเพื�อให

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคไดออกกําลังกาย และสรางความสามัคคีกัน

มากกวา

ในป 2535 สโมสรไดเขารวมการแขงขันอยางเปนทางการเปนคร้ังแรกในฟตุบอล

ชิงถวยพระราชทาน ประเภท ง. โดยใชเวลาเพียง 7 ฤดูกาล ไดเลื�อนมาเลน

ในดิวิชั่น 1 จนในฤดูกาล 2547 สโมสรไดรองแชมปดิวิชั่น 1 ทําใหไดมาเลนใน

ไทยแลนดพรีเมียรลีก ในฐานะที่เปนลีกสูงสุดเปนครั้งแรกในฤดูกาลถัดมา

า สโมสร าเนดิมาอเลาใหฟงว ยางไร แลนกทนุแมน” จะแมแมน”แมน”แมน”
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ในป 2552 คุณเนวิน มีความตั้งใจจะซื้อสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลีก ให

ยายไปเลนในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีการเจรจากันหลายทีม แตสุดทายมาจบที่

การซือ้ขายหุนของสโมสรฟตุบอลการไฟฟาสวนภมูภิาค และเปลีย่นชื�อมาเปน 

“บุรีรัมย พีอีเอ” จนสุดทายรวมกับทีมบุรีรัมย เอฟซี เปน “บุรีรัมย ยูไนเต็ด” 

ในฤดูกาล 2555

สนามฟุตบอลของบุรีรัมยชื�อ i-Mobile Stadium มีความจุ 32,600 ที่นั่ง สราง

ดวยงบประมาณกวา 500 ลานบาท โดยเปนเงินสนับสนุนของ i-Mobile และ

บางสวนของคุณเนวิน ซึ่งเปนสนามฟุตบอลในระดับ FIFA ที่ใชเวลากอสราง

นอยที่สุดในโลกคือ 256 วัน

อยางไรกต็าม สโมสรเตรยีมเปล่ียนชื�อสนามเปนชื�อ “ชาง สเตเดยีม” หลงัจาก

ทีก่ลุมสามารถ ยอมรบัวา โทรศพัทมอืถอื i-Mobile ประสบปญหาภาวะขาดทุน

อยางหนัก จึงตัดสินใจปดฉาก Brand i-Mobile ไป

ทั้งนี้รายไดของสโมสรฟุตบอลมาจากหลายสวน ทั้งคาตั๋วเขาชม ขายของท่ี

ระลึก เงินรางวัล กําไรจากการขายนักเตะ และสวนแบงจากคาลิขสิทธิ์การ

ถายทอดสดฟุตบอล

รายไดของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด

•  ป 2557 รายได 456 ลานบาท

•  ป 2558 รายได 585 ลานบาท

•  ป 2559 รายได 805 ลานบาท

ในฤดกูาลทีแ่ลว สโมสรบรุรีมัย ยไูนเต็ด มรีายไดจากการขายบัตร 19 ลานบาท 

และของที่ระลึกกวา 44 ลานบาท สูงสุดเปนลําดับ 1 โดยมีรายไดจากการขาย

บัตรนัดละ 558,000 บาท และของที่ระลึกนัดละ 1.3 ลานบาท

าท56 ลานบา

รบุรรมย ยู

557 รายได 4รายไราายไไรายรายไไ7 รายไ
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โดยในฤดูกาล 2559 บุรีรัมย ยูไนเต็ด เคยทําสถิติเปดขายเส้ือวันแรกไดถึง 

19,500 ตัว แตสถิตินี้ ไดถูกทําลายลงในฤดูกาลถัดมา หลังจากที่สโมสรเปด

ขายเสื้อ โดยทําสถิติเปดขายเสื้อวันแรกไดถึง 34,722 ตัว

ความสําเรจ็ของสโมสรในชวงทีผ่านมา ทีส่ามารถกวาดแชมปไปไดหลายรายการ 

นRาจะเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหแฟนบอลของทีมเพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดด ซึ่ง

สงผลตอเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมยพอสมควร โดยเฉพาะในดานของการ

ทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย

•  ป 2552 จํานวนนักทองเที่ยว 8 แสนคน ขณะที่ป 2559 อยูที่ 1.4 

ลานคน

•  ป 2552 รายไดจากการทองเทีย่ว 808 ลานบาท ขณะทีป่ 2559 อยูที่ 

2,347 ลานบาท

•  ป 2552 ทาอากาศยานบุรรีมัย มจีาํนวนผูโดยสารมาใชบริการท้ังหมด 

7,181 คน ขณะที่ป 2559 อยูที่ 197,988 คน

ดวยความนิยมชื6นชอบในกีฬาฟุตบอลและฐานแฟนบอลของบุรีรัมยที่เพ่ิมขึ้น

ในชวงที่ผานมา ทําใหตอนนี้ “ลงทุนแมน” เชื6อวา บุรีรัมยนNาจะเปลี่ยนจากใน

อดีตที่เปนแค “เมืองผาน” กลายมาเปน “เมืองพัก” โดยมี “สโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย ยูไนเต็ด” เปนแมเหล็กไปซะแลว…

เขียน ณ วันที่ 23/11/2560

ายมาเปน

ไปซะแล

มืองพักผาน” กล

นแมเหล็ก

” โดยมี “

านมา ทา

นแค “เมือง

ยูไนเต็ด” เปต็ด”เต

ค 

็

เมค เม

ต็ด

ค “เมค “เม

เต็ด”
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สเวนเซนส ตื!นแลว

ใครจะไปคิดวารานไอศกรีมที่เปนแฟรนไชสอเมริกา

จะยอมมาขายนํ้าแข็งไส สไตลเกาหลี

แตก็ตองทํา...

นี่คือตัวอยางที่ดีของการปรับตัวทางธุรกิจ

เรื6องนี้มีอะไรบางอยางใหเราเรียนรู

ทกุคนคงรูดวีา After You กําลังครอบครองตลาดน้ําแขง็ไสของประเทศไทย 

ซึ่งเกิดขึ้นมาเมื�อไมนานนี้

กระแสความแรงของนํ้าแข็งไสสไตลเกาหลี หรือที่เรียกกันวา “บิงซู” ทําให 

After You มีรายไดที่เติบโตถึงขนาดเอาเขาตลาดหลักทรัพยได

ความนิยมของราน After You สงผลตอนักลงทุนในตลาดหุนดวย ทําใหบริษัท

นี้มีมูลคา 10,000 ลานบาท ทั้งที่มีสาขาเพียง 24 สาขา

รูหรือไมวา After You 1 ถวย ราคา 200 กวาบาท ตนทุนสินคาจริงๆ อยูที่ 32% 

ที่เหลือเปนคาใชจายอื6น เชน คาเชา คาพนักงาน 47% ตกเปนกําไรสุทธิ 21%

บครองต ดน้ําแข็งไกาํลงัครอ ไสของประตลาดวีา After You

ไมนานนี้

AfterAftterAfteAfterAfter 
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รายไดของ After You ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื�อง 9 เดือนแรกของป 2560 มีรายได 

517 ลานบาท แตก็คงเทียบไมไดเลยกับมูลคาหุนท่ีตลาดใหมากถึง 10,000 

ลานบาท

แตแลวมาวันนี้ ยักษที่เคยหลับมานานชื6อ สเวนเซนส ก็ไดตื6นขึ้นมา...

สเวนเซนสไดลองนํานํ้าแข็งไสมาทดลองตลาด เพราะทนไมไหวแลวที่ถูกแยง

ตลาดไป

สเวนเซนสเปนแบรนดที่บริษัทไมเนอรฯ ขอแฟรนไชสมาจากอเมริกา

เรามาดูรายไดของสเวนเซนสกัน

•  ป 2557 รายได 4,043 ลานบาท

•  ป 2558 รายได 3,956 ลานบาท

•  ป 2559 รายได 3,896 ลานบาท

รายไดของสเวนเซนสไมเติบโตขึ้นเลย...

นอกจากเหตุผลเรื�องเศรษฐกิจแลว ก็คงเปนขนมหวานใหมๆ โดยเฉพาะบิงซู 

มาแยงตลาดสเวนเซนสไป

กอนหนานี้ หลายคนคงคิดวา After You ไมมีคูแขง ตลาดนี้ยังมีชองวางใหโต

ไดอีกมาก

เรื�องนี้ทําใหคิดถึงเรื�อง Instagram กับ Snapchat…

กอนหนานี้ Snapchat เปนแอปแชตใหมที่นิยมกันมากในหมูวัยรุนอเมริกัน 

เพราะมีโหมด Stories ที่โพสตจะหายไปเองใน 24 ชั่วโมง

Facebook ขอซื้อบริษัท Snapchat แตเจาของ Snapchat ไมยอมขายบริษัท 

เพราะคิดวาตัวเองมีดี คนอื�นเลียนแบบไมได

ี

นสไป

ิ  ี้

หตุผลเรอ

ลาดสเวนเซ

นี้ หลายคน

ส วสเววนดส วนสเวดสสเว
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แตเรื�องไมไดเปนแบบนั้น Facebook จึงนําเอาโหมด Stories นี้ ไปใสใน 

Instagram เสียเอง ไมได ใสในแอปเดียว ยังเอาโหมดนี้ ไปใสในทุกแอปท่ี 

Facebook เปนเจาของ ทั้ง Facebook Messenger WhatsApp

ผลปรากฏวา เวลาผานไปไมนาน

ตอนนีจ้าํนวนคนท่ีใช Stories แคใน Instagram ก็มากกวาใน Snapchat แลว...

สเวนเซนสตอนนี้มี 300 สาขา After You มี 24 สาขา (ใหญกวา 12.5 เทา)

สเวนเซนสตอนนี้มียอดขาย 3,900 ลานบาท After You มียอดขาย 600 ลาน

บาท (ใหญกวา 6.5 เทา)

อานมาถึงตรงนี้แลวผูถือหุน After You คงกลัว รีบขายหุน

จริงๆ แลว มันไมไดงายแบบน้ัน เหตุผลเพราะนํ้าแข็งไส มันคนละเรื�องกับ

แอปแชต

เรื�องนี้ตองติดตามดูกันตอไป

ถาของสเวนเซนสอรอยจริง สเวนเซนสก็คงขายนํ้าแข็งไสไดไมนอย ไมแพ 

After You

เหมือนกับท่ี เดอะ พิซซา คอมปะน ีของไมเนอรฯ เคยใชเครือขายรานท่ีตัวเอง

มีอยูมาแยงตลาดพิซซาฮัทไป

แตตองยอมรับวา ตอนน้ีทกุคนตดิใจรสชาตขิอง After You ถาสเวนเซนสทาํได

ไมอรอยเทา คนก็นRาจะยังไมเปลี่ยนใจ

สิ่งที่ผูถือหุน After You ควรจะรีบทํามากที่สุดตอนนี้ ไมใชเปนการขายหุน

แตเปนการไปลองชิมบิงซูของรานสเวนเซนส...

เขียน ณ วันที่ 23/11/2560

งไมเนอร คยใชเครืมปะน ีของ อขายรานรฯ เอะ พิซซา คอ

ดพิซซาฮัท

พิซซาพิซซซาซซพิซซาพิิซซา
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แบร กริลส  
ชายผูกินฉี่ตัวเอง

“โอ…แมสาวนอย”

หลายคนคงคุนเคยกับประโยคสุดคลาสสิกนี้

ในสารคดี MAN vs. WILD ของ นายแบร กริลส (Bear Grylls) ที่ โนส อุดม 

นํามาพูดถึงในเดี่ยวไมโครโฟนกันเปนอยางดี

แตรูกันหรือไมวา กวาจะมาเปน แบร กริลส บุคคลที่ประสบความสําเร็จ มีชื�อ

เสียงอยางทุกวันนี้ เขาเคยเกือบพิการมากอน ชีวิตการเดินปาในสารคดีที่วา

ผจญภัยแลว ชีวิตในความเปนจริงของเขา ก็มีเรื�องราวใหศึกษา นRาสนใจไม

นอยเชนกัน

นายแบร กริลส เกิดเมื�อวันที่ 7 มิถุนายน ป 1974 ที่โดนาดี เมืองเคาทตี้ ดาวน 

ไอรแลนดเหนือ สหราชอาณาจักร

ตั้งแตยังเด็ก แบร กริลส ไดฉายแววความเปนนักผจญภัยผานการทํากิจกรรม

ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน การลองเรือ ปนเขา กระโดดรม และการฝกฝน

คาราเตจนถึงขั้นสายดํา

บพการม

จริงของ

อน ชวต

ก็มีเรื�อง

ขาเคยเกือ

ความเปปปนจ

การเดนป

ราวใหศึก

างทุกวันนี้ เ
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20 ลงทุนแมน 5.0

จนกระทั่งในป 1994 เมื�อแบร อายุได 20 ป เขาก็ไดผานบททดสอบเปนทหาร

หนRวยรบพเิศษของกองทพัองักฤษ (Special Air Service หรอื SAS) ทีม่ผีูสมคัร

กวา 100 ราย คัดเลือกจนเหลือเพียง 6 รายเทานั้น

เมื�ออานมาถงึตรงน้ี ชีวติของแบร กรลิส กน็บัวากาํลงัไปไดสวยเลยทีเดยีว แต

อยางไรก็ตาม สิ่งไมคาดฝนก็ไดเกิดขึ้นในป 1996 ขณะที่ทําภารกิจกระโดดรม

ที่ประเทศแซมเบีย เขาไดประสบอุบัติเหตุ เชือกรมชูชีพขาด ตกจากความสูง 

16,000 ฟุต หรือประมาณ 4,900 เมตร ทําใหเขาบาดเจ็บสาหัส เกือบเปน

อัมพาตไปตลอดชีวิต เพราะกระดูกสันหลังหัก และเคลื�อนไป 3 ขอ

เหตุการณนี้ทําใหเขาตองพักรักษาตัวไปแรมป และถูกปลดประจําการในเวลา

ตอมา

โดยเขาไดเขยีนบทความใหกบัหนงัสอืพิมพเทเลกราฟ เมื�อป 2013 กบัเหตกุารณ

นี้เอาไววา 

“นีค่อืชวงเวลาท่ีมดืมนทีส่ดุในชวีติผม ผมตองใหครอบครัวและเพื�อนพองคอย

ดูแล รางกายของผมคอยๆ ดีขึ้น ณ ตอนนั้น

ผมไดเรียนรูวา บางครั้งมันตองมีอะไรแรงๆ มาเกิดขึ้นกับชีวิตคุณสักครั้ง เพื�อ

ที่จะทําใหคุณตระหนักไดวา อะไรคือสิ่งที่มีคุณคาที่สุดในชีวิตคุณจริงๆ 

และผมออกจากโรงพยาบาลดวยใจที่ลุกโชนอีกครั้ง...”

18 เดือนตอมา...

วันที่ 16 พฤษภาคม ป 1998 แบร กริลส ก็ไดเติมเต็มความฝนในวัยเด็ก ทํา

สถิติ กินเนสส เวิลด เรคคอรดส ปนยอดเขาเอเวอเรสตดวยวัยเพียง 23 ป

เศษ กลายเปนชาวสหราชอาณาจักรที่อายุนอยที่สุดคนแรก ที่พิชิตยอดเขานี้
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5.0

การเงินการลงทุน - ทั่วไป
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