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บทบรรณาธิการ

ขอคำ�แรก

เปิดปีมาโลกก็โกลาหลเลย ยังไม่ทนั
ฟื้นกันจากเหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชีย
ตกระหว่างทางจากอินโดนีเซียไปสิงคโปร์
ก่อนปิดปี 2557 ไม่กี่วัน ก็เปิดปี 2558
ด้วยการยิงกราดนักวาดการ์ตูนล้อเลียนศาสนาอิสลามที่ฝรั่งเศส
จำ�นวน 12 คน ต่อด้วยเหตุบกุ ฆ่าชาวยิวทีซ่ เู ปอร์มาร์เก็ตในฝรัง่ เศส
ตามด้วยเหตุการณ์ไม่สงบที่เยเมน และการประท้วงในเยอรมนีไล่
ชาวมุสลิมและชาวต่างชาติอืน่ ๆ ออกจากประเทศ ตามศาสตร์ของ
จีนก็ถือว่าเรายังอยู่ในปีม้า ดูจะดุเสียจริง เพราะปีแพะธาตุทองจะ
เริ่มต้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
โดยทั่วไปปีแพะควรจะเป็นปีแห่งความสงบสุข ทุกคนอยู่
ด้วยกันแบบค่อยเป็นค่อยไป แม้จะเห็นว่าหลายประเทศกำ�ลังตัง้ หน้า
ตั้งตาทะเลาะกันจนดูเหมือนว่าจะเกิดสงครามขึ้น แต่หลายคนก็
บอกว่าน่าจะไม่เกิดอะไรรุนแรงนะครับ เพราะแพะเป็นสัตว์ทรี่ กั สงบ
อ่านแล้วรูส้ กึ สบายใจขึน้ ครับ แต่ดแู ล้วแพะก็ขวิดได้เหมือนกันหาก
ไม่พอใจอะไร เรือ่ งแบบนีค้ งต้องดูกนั ไป แต่ส�ำ หรับพวกเราชาวสิงห์
ปีแพะน่าจะเป็นปีทดี่ ขี นึ้ ดูจากสรุปในทีป่ ระชุมร้อยดวงใจสายใยสิงห์
ครั้งที่ 12 ที่พัทยา อนาคตดูสดใสมากขึ้น มีแปลนที่จะขยายตัวของ
บริษทั อย่างชัดเจน บวกกับการเสนอให้เอเยนต์สงิ ห์ทสี่ นใจสามารถ
ร่วมมือกับบริษัทได้ในทุกๆ แขนง พร้อมที่จะเติบโตขยายสาขาไป
ด้วยกันในอนาคต

สิงห์ แมกกาซีน ก็ยังคงมีการปรับ
บ้างเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้อ่าน โดยยังคงนำ�เสนอข่าว
ที่สำ�คัญๆ ของบริษัทมาบอกเล่าสู่กันฟัง
เพื่อให้พวกเราชาวสิงห์ทุกคนได้รู้ความคืบหน้าของบริษัทอย่าง
เท่าเทียมกัน และทางทีมงานก็จะยังคงหยิบยกเอาบางเรื่องมา
ขยายความเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในแต่ละภาค
แต่ละส่วน ในโลกของสิงห์นะครับ
ฉบับที่ 1 ของปี 2015/2558 นี้ จะเป็นในเรื่องของความเร็ว
การแข่งรถ เป็นโครงการเสริมต่อในมุมมอง “แค่คุณเปิด...โลกก็
เปลี่ยน” และเมื่อเป็นเรื่องของการแข่งรถแล้ว จึงเห็นว่าเป็นอัน
เหมาะสมอย่างยิ่งทีจ่ ะแนะนำ�บุคคลน่าสนใจชาวไทยคนแรก หรือ
พระองค์แรก ในที่นี้คือ พระองค์พีระฯ นักแข่งรถของไทยคนเดียว
ทีด่ งั สนัน่ หวัน่ ไหวไปทัว่ โลก และยังคงเป็นนักแข่งรถสูตรหนึง่ ชาวไทย
คนเดียวมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ก็ขอแนะนำ�นักกีฬาแข่งรถ
หนุม่ หล่ออนาคตไกล มีสายเลือดไทยผสมไวกิง้ และหัวใจสิงห์ทกี่ �ำ ลัง
มาแรงในวงการแข่งรถโลกด้วย นั่นก็คือ แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค
ส่วนเชฟกิตติมศักดิป์ ระจำ�ปีนคี้ อื เชฟจูม ภมรพล จันทนะโพธิ ปกติ
ประจำ�อยู่ที่บริษัท Fine Food Capital โดยทางทีมงานขอให้มาช่วย
แนะนำ�วิธีทำ�อาหาร ใช้ส่วนผสมของเราเองบ้าง ลองทำ�กันดูนะครับ
				
-สรวิช ภิรมย์ภักดีSINGHA MAGAZINE
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สิงห์

แนะนำ�ทีมงาน พื้นที่จังหวัดระยอง
ถามมาตอบไป เคล็ดไม่ลับดูแลสุขภาพกันอย่างไร
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เอด้า คิง โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

ท่องเที่ยว

เฮฮาไม่พานอยด์ ณ ฮานอย

ความรู้ทั่วไป

ดูไบ กับการเดินหน้าให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
บุคคลน่าสนใจ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
สุขภาพดีมีเคล็ดลับ งานยุ่งจะตาย Exercise ตอนไหน

คอลัมน์พิเศษ

เมนูเด็ด สเต็กฮัมบูร์กซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
DIY แจกันสุดเก๋จากขวดเบียร์

บันเทิง

แนะนำ�แวดวงศิลป์ รวมบันเทิงนอกกระแส
ทำ�นายคลายเครียด ทดสอบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู		
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โดยตรง

บรรณาธิการ
สรวิช ภิรมย์ภักดี
กองบรรณาธิการ
สิตา พงษ์วิทยาวรงค์
ศิริมล โฉมปราชญ์
กราฟิกดีไซเนอร์
พิชญา ประเสริฐสรรพ์
มัลลิกา ศิริวิเสโสกุล
กุลธิดา รุ่งโรจน์สุนทร
โฆษณาและการตลาด
รชาดา บุณยปรัตยุษ
ประสานงาน
นภารัตน์ สายบัว
ช่างภาพกิตติมศักดิ์ิ
อร่าม อินทรภิรมย์
สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
singhamag@boonrawd.co.th

ปก: Singha World of Speed
@ รัฐอาบูดาบีและประเทศสเปน

MOTOGP™ 2014 สนามเซอร์กิตบาเลนเซีย ประเทศสเปน
ภาพ: นิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์

แนะนำ�ทีมงาน smag:
นภารัตน์ สายบัว (ปีบ)
เลขานุการ และ
ประสานงานสาว
02-659-2146

ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

Contributors

นักเขียนรับเชิญ

เชฟจูม - ภมรพล จันทนะโพธิ
คอลัมน์ “เมนูเด็ด” ประจำ�
สิงห์ แมกกาซีน เราได้ “เชฟจูม”
ผูส้ �ำ เร็จหลักสูตรประกอบอาหารจาก
โรงเรียนสอนทำ�อาหารเลอ กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต เป็นผู้พัฒนาสูตรอาหาร
ของร้านช็อคโกแลตวิลล์ ร้านไวน์
ไอ เลิฟ ยู และร้านพาคาต้า สาขา
ลอนดอน ปัจจุบันดูแลสูตรอาหาร
และออกแบบเมนูให้กับร้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไฟน์
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด

มุก - ดวงดี บู่ทองคำ�
ตัวแทนของ Singha UK ground team
ในตำ�แหน่ง Assistant to Country Manager
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ที่มาช่วยแบ่งปันเรือ่ งราวดีๆ ลงในคอลัมน์ “เรื่อง
เล่าจากคนในบ้าน” มีทั้งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง และแนะนำ�ร้านอาหารไทยอร่อยๆ
ในประเทศอังกฤษ
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ข่าว / นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ

สยาม

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ

ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน ๒๕๐๘-๒๕๐๙
รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน
SIAM Through the Lens of John Thomson 1865-66
Including Angkor and Coastal China.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
จำ�กัด โดยนายวาปี ภิรมย์ภกั ดี รองประธานกรรมการ ร่วมสนับสนุน
งานนิทรรศการภาพถ่ายโบราณของนายจอห์น ทอมสัน ช่างภาพ
ชาวสก็อตที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในปลายสมัยรัชกาลที่ 4
หรือ พ.ศ. 2408 เป็นช่างภาพคนแรกที่ได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้เข้าฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ หรือรัชกาลที่ 5
ตอนทรงพระเยาว์ นอกจากนี้ยังได้บันทึกภาพเจ้านายพระองค์อื่น
และบุคคลสำ�คัญสมัยนั้น รวมกับใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในพระนคร
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และจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลให้เราได้มโี อกาสเห็นภาพประวัตศิ าสตร์
บ้านเมืองของพวกเราชาวไทยเมื่อ 150 ปีที่แล้วที่น่าประทับใจยิ่ง
อนึง่ นิทรรศการได้จดั ขึน้ โดย ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ ร่วมกับ
มูลนิธิเวลล์คัมแห่งอังกฤษ ผูเ้ ป็นเจ้าของฟิลม์ กระจกดัง้ เดิมของนาย
ทอมสัน และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นงานแรกทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อีกทัง้
ถือเป็นการรำ�ลึกครบรอบ 150 ปีที่นายจอห์น ทอมสัน ได้มาเยือน
ประเทศไทยอีกด้วย

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่

วันที่ 10 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 - 18.30 น. หยุดทุกวันจันทร์และอังคาร
ภาพถ่ายทุกภาพได้รบั อนุญาตจากมูลนิธเิ วลล์คมั เจ้าของลิขสิทธิแ์ ล้ว
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

เหมันต์นครพิงค์และเทศกาลอาหาร
ครั้งที่ 11

งานสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
จอมพล ป.พิบูลสงคราม

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนการจัดงานเหมันต์นครพิงค์และ
เทศกาลอาหารครัง้ ที่ 11 ประจำ�ปี 2557 จัดขึน้ บริเวณประเสริฐแลนด์
(กาดเชิงดอย) ตามแนวคิดของ ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธาน
กรรมการบริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จำ�กัด ให้เป็นเทศกาลที่ชาว
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมการแสดงต่างๆ และมี
เทศกาลอาหารไว้รองรับ ภายในงานจะพบกับความบันเทิงหลาก
ชนิดบนเวที อาทิ การประกวด Cover Dance ฟรีคอนเสิร์ต การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ และหางเครือ่ ง รายได้สว่ นหนึง่ ยังนำ�ไป
ร่วมบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดงานประเพณี
ลอยกระทง “ย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำ�ปี ๒๕๕๗” ณ
บริเวณวงเวียนศรีสรุ โิ ยทัย เพือ่ สืบสานประเพณีให้คงไว้ดว้ ยเอกลักษณ์
ของกิจกรรมการลอยกระทง และปลูกจิตสำ�นึกให้ประชาชนอนุรักษ์
แหล่งน้ำ�และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระลึกถึงคุณความดีของ ฯพณฯ
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ทีม่ ตี อ่ เมืองลพบุรี โดยภายในงานมีกจิ กรรม
ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ งานประเพณีลอย
กระทง 3 ยุค 3 สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ตระการตาด้วยขบวนช้าง รถม้า ม้าศึก รถสามล้อ
ขบวนรถราง และประชาชนทีแ่ ต่งกายในยุคสมัยต่างๆ สวยสดงดงาม
การประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนาง
นพมาศ ประกวดกระทง การแข่งขันชกมวย และจำ�หน่ายสินค้า OTOP

@ เชียงใหม่ l 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557

สิงห์ ยูนนาน เพื่อเมืองสีเขียว
@ ประเทศจีน l 8 พฤศจิกายน 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภูมิภาคร่วมกับกลุ่ม
ลูกค้าประเทศจีนในเมืองคุนหมิง เลือกใจกลาง
เมืองคุนหมิงเพื่อจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในหัวข้อ
สิงห์-ยูนนาน เพื่อเมืองสีเขียว A Cycle-lized
city is a civilized city โดยได้รับความร่วมมือ
จากตัวแทนนักปั่นจักรยานเทาคัส (Taokas) มา
เข้าร่วมโครงการถึง 50 คัน วัตถุประสงค์เพื่อร่วม
รณรงค์ลดโลกร้อน และเป็นการออกกำ�ลังกาย
ไปในตัว ช่วงท้ายของกิจกรรมมีการจับสลาก
มอบของรางวัลเสื้อปั่นจักรยานสิงห์ให้กับลูกค้า
และนักปั่นจักรยาน ซึ่งนักปั่นจักรยานบางส่วน
จะไปต่อยอดชิงความเป็นน่องเหล็กที่ไร่บุญรอด
จังหวัดเชียงรายต่อไป
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@ ลพบุรี l 5 – 6 พฤศจิกายน 2557

งานฟาร์มเฟสติวัล ออน เดอะฮิลล์ ปีที่ 3
@ เชียงราย l 26 - 30 พฤศจิกายน 2557

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่และสนุกขึ้นทุกปีกับงานฟาร์มเฟสติวัล ออน เดอะ
ฮิลล์ ปีที่ 3 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย มหกรรมความสนุกและความบันเทิงสไตล์
คาร์นิวัล ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละ 30,000 คน กิจกรรมในงานยังอัด
แน่นเหมือนเคยตลอด 5 วัน 5 คืน อาทิ ชมฟาร์มทัวร์ ลานเบียร์กลางหุบเขา
คอนเสิร์ตในไร่ชา ลอยกระทงกลางทะเลดาว ลานยิงธนูจ�ำ ลอง แข่งวิบาก “สิงห์
เก่ง แกร่ง กล้า 2014” ช็อปปิ้งผักสดผลไม้กับตลาดนัด “กาด ออน เดอะ ฮิลล์”
และร้านอาหารนานาชนิด พ่วงด้วยการแข่งขันเร้าใจที่ขาดไม่ได้อย่าง SINGHA
Mountain Bike Thailand Open 2014 พิเศษสุดกับการลุ้นจับสลากคูปองซื้อ
สินค้าในกลุ่ม Non-alcohol ไอโฟนหกพิงค์โกลด์ และรางวัลอื่นๆ อีกมาก

สิงห์เตรียมฝึกบุคลากรตามระบบทวิภาคี
ของเยอรมัน

“ชมรมว่ายนํ้าสิงห์” กวาดเหรียญ
ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

นายปิติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. บุญรอด
เทรดดิ้ง ลงนามความเข้าใจร่วมกับนายเยิร์ค บุ๊ค ประธานหอการค้า
เยอรมัน-ไทย ณ ทำ�เนียบเอกอัครราชทูต ในบันทึกความให้บริษัทสิงห์
คอร์เปอเรชั่น เข้าเป็นสมาชิกในโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็น
เลิศทางการศึกษา (GTDEE) โดยบริษัทจะทำ�การฝึกอบรมช่างเทคนิคใน
โรงงานผลิตน้ำ�ดื่มตามระบบทวิภาคีของเยอรมัน ทั้งนี้ บ.บุญรอดฯ เป็น
บริษัทไทยที่เล็งเห็นประโยชน์ของรูปแบบการศึกษานี้ นอกจากบริษัท
ชั้นนำ�ของเยอรมันอย่าง BMW, Borsch และเมอเซเดส เบนซ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ�จากสังกัด “ชมรม
ว่ายน้ำ�สิงห์” ที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ช่วยกันกวาด
เหรี ย ญในการแข่ ง ขั น ว่ า ยน้ำ � ในกี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 43
นครราชสีมาเกมส์ โดยสามารถกวาดเหรียญไปได้ทั้งสิ้น 15
เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง จากการ
ชิงชัยทั้งสิ้น 38 รายการ

@ กรุงเทพมหานคร l 8 ธันวาคม 2557

@ นครราชสีมา l 9 - 19 ธันวาคม 2557
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United Live In Bangkok ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ Winter Market
@ ปทุมธานี l 13 - 14 ธันวาคม 2557
Fest 2014
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในฐานะ Global Partner อย่างเป็นทางการกับสโมสรฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดงาน United Live In Bangkok ณ สนาม
กีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดแดงเดือดในสนามกีฬา
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วันคือ การจัดคลินิกสอน
ฟุตบอลโดยผูฝ้ กึ สอนจาก ManUtd Soccer School และการแข่งขันฟุตบอล Red V Red ระหว่าง
สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสและสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มีสองตำ�นาน
นักเตะแมนยู Andy Cole (แอนดี้ โคล) และ Ronny Johnsen (รอนนี่ ยอห์นเซ่น) เข้าร่วมแมตช์
ในวันที่ 13 ธันวาคม และเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดแดงเดือดส่งตรงจากสนาม Old
Trafford ให้แฟนบอลเมืองไทยได้มาชมพร้อมๆ กัน ในวันที่ 14 ธันวาคม

Bike Week Tachileik Myanmar
@ ประเทศพม่า l 14 - 15 ธันวาคม 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภูมภิ าค บริษทั บุญรอด
เทรดดิ้ง จำ�กัด ร่วมกับกลุ่มบิ๊กไบค์ประเทศพม่า
จัดงาน Bike Week Tachileik ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการ
จัดงานมอเตอร์ไซค์ขนึ้ เป็นครัง้ แรกในประเทศพม่า
มีกลุม่ บิก๊ ไบค์จากนานาประเทศเดินทางมาร่วมงาน
500 คัน อาทิ ประเทศไทย เขมร ลาว มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยภายในงานมีการ
จัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงจากศิลปินวง
คาราบาวแบบเต็มวง ศิลปินพม่าวง Zaw Win Tu
การแสดงจากชนเผ่าต่างๆ และมีลานเบียร์ Singha
ไว้คอยบริการแขกผู้มาเที่ยวงาน ถือว่างานนี้ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยมีผู้มาร่วมงานมากถึง
4,000 - 5,000 คน
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@ กรุงเทพมหานคร
l 13 - 14 ธันวาคม 2557

น้ำ�ดื่มสิงห์พันธมิตรที่ดีกับโครงการบ้าน
แสนสิรเิ ข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม Winter
Market Fest Bridging The Good Life By
Sansiri งานขายสินค้าสุดเก๋ทมี่ รี า้ นค้ากว่า 150
ร้านมาเข้าร่วมงาน โดยน้ำ�ดื่มสิงห์ได้ออกบูธ
ขายสินค้าในเครือบริษัทบุญรอด ได้แก่ เบียร์
สดสิงห์ น้ำ�ดื่มสิงห์ น้ำ�แร่เพอร์ร่า น้ำ�แร่ฟิจิ
เครือ่ งดืม่ บีองิ้ สาหร่ายมาชิตะ เครือ่ งดืม่ เกลือ
แร่ซันโว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าใน
เครือบริษัทบุญรอด ซึ่งก็สร้างยอดขายสินค้า
ภายในงานได้เป็นอย่างดี

โครงการบริจาคเครื่องกรองนํ้า
ให้โรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่
@ ประเทศพม่า l 19 ธันวาคม 2557

เมืองเชียงตุง เมืองเล็กๆ แห่งหนึง่ ในประเทศพม่า ยังมีโรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่
ทีข่ าดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิง่ ของอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก ทางฝ่าย
ส่งเสริมการตลาดภูมิภาค บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด ที่มีโครงการ CSR กับ
โรงเรียนในพื้นที่นี้ จึงบริจาคเครื่องกรองน้ำ�ให้แก่โรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่ เพื่อให้
น้องๆ ที่โรงเรียนได้มีน�้ำ สะอาดไว้ดื่มกินกัน

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม
หลักสูตร MDP รุ่นที่ 7
@ กรุงเทพมหานคร l 22 ธันวาคม 2557

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.
บุญรอดเทรดดิง้ ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวปิดการอบรมโครงการ
Management Development Program - MDP รุ่นที่ 7 สำ�หรับ
ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือ จำ�นวน
45 คน ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ศึกมวยลีโอ

@ ประเทศกัมพูชา l 29 ธันวาคม 2557

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภูมิภาคร่วมกับสมาพันธ์มวยกัมพูชา
(Cambodia Boxing Federation) จัดการแข่งขันชกมวยชิงรางวัล
ทั้งหมด 5 คู่ ผลการแข่งมีชนะน็อก 2 คู่ การแข่งขันครั้งนี้ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวจังหวัดกัมปงชนังและ
จังหวัดใกล้เคียง ภายในงานยังมีการแสดงคอนเสิร์ตและเปิดบูธ
ขายเบียร์ลีโอด้วย

SINGHA NEW YEAR
COUNTDOWN @ Phnom Penh
@ ประเทศกัมพูชา l 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายการตลาด-ภูมิภาคจัดกิจกรรม SINGHA NEW YEAR
COUNTDOWN PARTY ที่ร้าน Eclipse Sky Bar & Restaurant เปิด
ประสบการณ์ใหม่บนตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในกรุงพนมเปญ บรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างสนุกสนานและอลังการกับลูกค้ากว่า 500 คนทีม่ าร่วมกับ
สิงห์สง่ ความสุขและนับถอยหลังปีใหม่ไปด้วยกันตลอดค่�ำ คืน โดยมี
DJ ชัน้ นำ�มาช่วยเติมเต็มสีสนั ในงาน พร้อมกิจกรรมสนุกๆ แจกของ
รางวัลสุดพิศษ iPhone 6 และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสำ�หรับ
ผู้มาร่วมงานโดยเฉพาะ
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พิธีจับรางวัลยิ่งซื้อยิ่งได้

@ กรุงเทพมหานคร l 8 มกราคม 2558

นายรติ พันธุท์ วี ผูอ้ �ำ นวยการบริหารสำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นประธานจับคูปองผู้โชคดีที่ส่งมา
ร่วมลุน้ รางวัลในโครงการ “ยิง่ ซือ้ ยิง่ ได้กบั Singha Corner” จำ�นวน 50
รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท โครงการนีเ้ ป็นการส่งเสริมการขาย
กับร้านค้าทีม่ หี น้าร้าน ห้างท้องถิน่ ทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์กลุม่ Non-Alcohol
ได้แก่ โซดาสิงห์ น้ำ�ดื่มสิงห์ B-ing น้�ำ แร่เพอร์ร่า น้ำ�แร่ฟิจิ ซันโว
ข้าวพันดี สาหร่ายมาชิตะ โดยคัดเลือกร้านค้าจำ�นวน 48 แห่ง ระยะ
เวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557

จับรางวัลข้าวพันดี โคนิจิวะไปเที่ยวญี่ปุ่น
@ กรุงเทพมหานคร l 13 มกราคม 2558

งานจับรางวัลสายการขายร่วมมือกับการตลาดข้าวพันดี จัดงาน
จับรางวัลในแคมเปญ ขายดีมีสุข โคนิชิวะกับข้าวพันดี ปี 2 โดยมี
นายรติ พันธุ์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจนอนแอลกอฮอล์ บริษัท
บุญรอดเทรดดิง้ จำ�กัด กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยสักขีพยานลุน้ จับรางวัล
ทริปเปิดประสบการณ์สดุ พิเศษ ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ รวม 20
รางวัล ร่วมสัมผัสกับสถานที่สุดพิเศษ รวมถึงอาหารชั้นเลิศที่การันตี
ความสุดพิเศษตามแบบฉบับของข้าวพันดี โดยมีทีมงานข้าวพันดีคอย
อำ�นวยความสะดวกดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง
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SUPER JUNIOR WORLD TOUR
‘SUPER SHOW 6’ in BANGKOK
@ กรุงเทพมหานคร l 10 - 11 มกราคม 2558

มาชิตะผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD
TOUR ‘SUPER SHOW 6’ in BANGKOK อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัด
ไปแล้วประเดิมปีใหม่ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ณ
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่
6 พร้อมสร้างสถิติอันน่าทึ่งอีกครั้ง ด้วยการที่คอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์
ทั้งหมดได้เปิดการแสดงไปแล้วกว่า 100 รอบทั่วโลก รวมคนดูกว่า
1 ล้าน 4 แสนคน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การ
ออกบูธขายผลิตภัณฑ์มาชิตะ โชว์ Cover Dance จับสลากแจกบัตร
เข้าชมคอนเสิร์ตห้อง VIP และแจก CD พร้อมลายเซ็นจากคยูฮยอน

มหกรรมท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13 (ไทคัพ)
@ นครสวรรค์ l 20 มกราคม 2558

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด พร้อมด้วย
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วย
รางวัล จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
ปีนี้จัดให้มีการชิงชัย 11 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล
ประชาชน ฟุตบอลอาวุโส กีฬาพื้นบ้าน เซปักตะกร้อ
ตะกร้อลอดห่วงสากล เปตอง กรีฑา วอลเลย์บอล
วู้ดบอล เทเบิลเทนนิส และการประกวดกองเชียร์

พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนบริษัท
สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด

@ กรุงเทพมหานคร l 23 มกราคม 2558

นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บุญรอดเทรดดิง้
จำ�กัด ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ Mr. Hironori Sato กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท Sanko Seika Co., Ltd. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกริมน้�ำ 5 ชั้น
เพื่อจัดตั้งบริษัท สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด ให้เป็นผู้ผลิตข้าวอบกรอบ
(Rice Cracker) จัดจำ�หน่ายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ

บจก.เพชรแพค สาขาสุราษฎร์ธานี
@ สุราษฎร์ธานี l 2 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท เพชรแพค จำ�กัด ขยายสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกใหม่ล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในชื่อบริษัท เพชรแพค
จำ�กัด สาขาสุราษฎร์ธานี ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน รับหน้าที่
ผลิต Pet พรีฟอร์มขนาด 13.5 กรัม และ 28.5 กรัม มีกำ�หนด
เปิดกิจการบริษัทฯ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มีพิธีตอกเสาเข็มเอกโดยนายสิทธิชัย
วงศ์ถาวรกิจ เป็นประธาน ขณะทีพ่ ธิ บี วงสรวงศาลพระภูมแิ ละศาล
ตายาย จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

งานร้อยดวงใจ สายใยสิงห์
ครั้งที่ 12
@ ชลบุรี l 17 - 19 มกราคม 2558

“งานร้อยดวงใจ สายใยสิงห์” งานประชุมตัวแทนสิงห์
ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล
กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี มีการพรีเซนต์งานแปลกตาไป
กว่าปีกอ่ นๆ โดยนายพลิศร์ ภิรมย์ภกั ดี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จำ�กัด สรุปการเปลีย่ นแปลง
ในโครงสร้างและนโยบายของบริษทั และเสนอทีมงานใหม่
โดย นายปิติ ภิรมย์ภักดี แนะนำ�ทีมด้านแอลกอฮอล์ และ
นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี แนะนำ�ทีมนอนแอลกอฮอล์ รวมภาพ
ใหญ่ของกลุม่ สิงห์ที่จะเดินหน้าสูอ่ นาคตที่กว้างและใหญ่ขน้ึ
ด้วยทีมงานที่มาจากหลากหลายประสบการณ์ร่วมด้วย
ช่วยกันกับตัวแทนสิงห์ในทุกจังหวัดของไทย เปิดโลกของ
สิงห์ให้กว้างยิง่ ขึน้ ตอนเย็นในงานเลีย้ งก็มศี ลิ ปิน นักแสดง
และเซเลบกว่า 200 คน มาร่วมสร้างความสำ�ราญให้แขก
ทุกคนที่มาร่วมงาน ไม่ว่าใครจะอายุเท่าใดก็มีการแสดง
และศิลปินที่ถูกใจทุกคน
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Singha BRT Coaching Day 2015
@ นนทบุรี l 28 มกราคม 2558

พนักงานและผูบ้ ริหาร บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จำ�กัด ยกทัพร่วมกิจกรรม
BRT Coaching Day 2015 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายทอดหลักการในการปฏิบัติงานและการทำ�งานเป็นทีม
ผ่านเกมการแข่งขัน Coaching ที่ซ่อนหลักของการทำ�งานและการบริหาร
งานเอาไว้ใน 7 เกม ซึง่ ถูกออกแบบมาอย่างมีวตั ถุประสงค์เป็นอย่างดี เป็นการ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เปิดมุมมองความคิด มองเห็นศักยภาพของตัวเอง
และเพื่อนร่วมงาน โดยนายภูริต ภิรมย์ภักดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เน้นย้�ำ ว่า
ต่อไปจะไม่มกี ารแบ่งฝ่าย เราจะทำ�งานเป็นทีมเดียวกัน และนายปิติ ภิรมย์ภกั ดี
ได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการจัด BRT Coaching Day 2015 ว่า เพือ่ ให้พนักงาน
มีความรูค้ วามเข้าใจในการทำ�งานเชิงกลยุทธ์มากขึน้ โดยความเป็นหนึง่ เดียว
ของทุกคนจะนำ�พากิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ขอให้กา้ วข้ามผ่านจุดอ่อน
ของตัวเองและทีมงาน ดึงจุดเด่นเข้ามาผสมผสานให้เกิดผลทวีคณู เพือ่ บรรลุ
เป้าหมายตามสโลแกนที่ว่า One Team One Mission
อนึง่ เกมทัง้ 7 ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ตอบสนองหลักการคิดเร็วคิดช้า
ให้ออกมาเป็นกิจกรรมทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตาม
รายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเกมทั้ง 7 ใน BRT Coaching
Day 2015 ได้ที่ MD’s Newsletter ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
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ท่องเที่ยว / ฮานอย

เฮฮาไม่พานอยด์ ณ ฮานอย
เรื่อง: กาสะลอง

เตรียมพร้อมการเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมเพื่อนร่วมทีมอีก 2 ท่าน พวกเรามีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสเขียนคอลัมน์ท่องเที่ยวลงใน สิงห์ แมกกาซีน เป็นครั้งแรก ทริปนี้เรามีเวลา 3 วัน 2 คืน
ในการเก็บข้อมูลของกรุงฮานอย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศแบบเวียดนามมาฝากท่านผู้อ่าน เครื่องบินออกจาก
สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 8.30 น. นำ�เราทั้งสามมาถึงกรุงฮานอยในเวลา 9.35 น. พวกเราตื่นเต้นมาก
แต่ก็พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 วันข้างหน้า
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ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(The Socialist Republic of Vietnam)

เข้าร่วมสมาชิกอาเซียน:
28 กรกฎาคม 2538
พื้นที่: 331,689 ตารางกิโลเมตร
ประชากร: 89.7 ล้านคน
เมืองหลวง: ฮานอย
ภาษาราชการ: ภาษาเวียดนาม
ศาสนาประจำ�ชาติ: ไม่มศี าสนาทางการ
สกุลเงิน: ดอง

การปกครอง: คอมมิวนิสต์
-ประธานาธิบดี: เจืองเติ๊นซาง
-นายกรัฐมนตรี: เหงียนเติ๊นสุง
ระบบจราจร: ขวามือ
รหัสโทรศัพท์: 84
อ่าวฮาลองเบย์ (Ha Long Bay)
ที่มาของภาพ: www.trafalgarblog.com
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ท่องเที่ยว / ฮานอย

พนักงานของโรงแรมทีพ่ วกเราจะเข้าพัก
นำ�รถมารับเราถึงสนามบินนอยไบ (Noi Bai)
พอนัง่ รถเรียบร้อยก็หยิบปากกาพร้อมจะเขียน
อันดับแรกขอเล่าประวัตใิ ห้ฟงั กันคร่าวๆ ก่อน
“ฮานอย” แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่นํ้า
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนามเหนือ
ระหว่าง พ.ศ. 2497-2519 ก่อนจะกลายเป็น
เมืองหลวงทางการหลังเวียดนามเหนือ-ใต้
รวมประเทศเป็นหนึง่ แม้เป็นเมืองขนาดเล็ก
แต่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงของประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชีย
เรานัง่ รถไปเรือ่ ยๆ ตลอดสองฟากถนน
จะเห็นตึกสไตล์โคโลเนียลเรียงรายสลับกับ
การก่อสร้าง บรรยากาศทั่วไปดูพลุกพล่าน
ไม่แพ้เมืองหลวงของบ้านเรา สักพักใหญ่
พนักงานขับรถก็พาพวกเราสามคนมาถึงทีพ่ กั
แต่จะต้องเดินเข้าซอยไปต่อเองเพราะรถไม่
สามารถเข้าถึงได้ ขอบอกว่าตกใจมากขณะ
24
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เดินเข้าไปในซอย “นีห่ รือทีพ่ กั เรา” แอบถาม
ตัวเองในใจ เป็นซอยที่แคบเดินสวนกันต้อง
หลบ สองข้างเต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของ
คนละแวกนั้นจอดกันหนาแน่น มีไก่วิ่งไป
วิง่ มา ขีไ้ ก่เกลือ่ นถนน บางตัวขนไม่มี บางตัว
ก็ผอมโกรกจนดูไม่ค่อยจะมีแรงเอาซะเลย
“ถึงโรงแรมซะที” เราถอนหายใจอย่างโล่งอก
เตรียมเช็คอินเข้าทีพ่ กั พร้อมสอบถามรายการ
“One Day Trip” กับทางโรงแรม
พนักงานโรงแรมนำ�นํ้าแตงโมหรือนํ้า
มะละกอ (หรือผสมกันทั้งสองอย่าง เดาไม่
ออก) คั้นสดๆ มาเสิร์ฟให้ อร่อยชื่นใจมาก
รู้สึกหายเหนื่อยเลย แต่จะขอเพิ่มอีกแก้วก็
เกรงใจ พอตกลงเรื่องห้องพักกันเรียบร้อย
ชำ�ระเงินเสร็จ นำ�สัมภาระขึ้นไปเก็บ ได้ล้าง
หน้าล้างตา เราก็เริ่มวางแผนการเดินทาง
กันต่อกับทีมงานอีก 2 ท่านทันที เพราะถ้ารอ
ช้ากลัวจะเสียเวลา เราดูกันว่าจะเริ่มต้นกัน

ตรงไหนก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเยอะที่สุด
พอวางแผนเรียบร้อยก็ออกลุยทันที ก้าวเท้า
ออกจากโรงแรมพร้อมแผนที่และ Google
Map แต่ที่ลืมไม่ได้เลยคือความมั่นใจของ
เราทั้งสาม
เสียงแตรรถของที่นี่บีบกันดังจนแสบ
แก้วหูไม่รู้เป็นเสียงแตรของรถคันไหนเลย
ทีเดียว ดีนะทีเ่ ราทำ�การบ้านกันมาว่าจะต้อง
เจอกับเสียงนี้เลยไม่ตกใจกันเท่าไหร่ ตอนนี้
เรากำ�ลังเดินไปถึงจุดหมายแรกที่พวกเรา
วางแผนกันไว้ ระหว่างทางก็สงั เกตไปเรือ่ ยๆ
มีทงั้ จักรยานถีบสองล้อ มอเตอร์ไซค์ หาบเร่
และร้านค้าต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นละแวกนัน้ เยอะพอ
สมควร บรรยากาศค่อนข้างคึกคักวุ่นวาย
และแล้วเราก็มาถึงจุดหมายแรกกันซะทีที่
“ทะเลสาบคืนดาบ” เป็นความโชคดีของเรา
เลยก็วา่ ได้ เพราะอากาศดีมากๆ มีลมโกรก
แดดไม่แรง เหมาะกับการถ่ายรูปชมทิวทัศน์

ทะเลสาบคืนดาบ โฮฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) อยู่ใจกลาง
กรุงฮานอย มีร้านจำ�หน่ายอาหาร สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกเป็นของ
ฝากกลับบ้าน สิง่ ทีจ่ ดั ได้วา่ เป็นเสน่หค์ อื สวนสาธารณะขนาดใหญ่แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮานอย สำ�หรับชือ่ “ทะเลสาบคืนดาบ” หรือ
“ฮว่านเกี๋ยม” มีตำ�นานสร้างชาติที่แซ่ซ้องชื่อเสียงของชาวเวียดนาม
เล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในครั้งอดีตพระเจ้าหลีไทโตสู้รบกับชาวจีนยุค
ราชวงศ์หมิงมานาน ไม่เคยรบได้รบั ชัยชนะสักครัง้ และขณะทีพ่ ระองค์
ประทับล่องเรืออยู่ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ก็มีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นจาก
ผิวนาํ้ นำ�ดาบวิเศษมาให้พระองค์ ดาบวิเศษเล่มนีท้ �ำ ให้พระเจ้าหลีไทโต
สามารถสูร้ บชนะจีน พระองค์ได้น�ำ ดาบวิเศษกลับมาคืนโดยล่องเรือไป
กลางทะเลสาบ เต่ายักษ์ตัวนั้นก็โผล่ขึ้นมาคาบดาบกลับคืนสู่ใต้ผิวนํ้า
กลายเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบถึงปัจจุบัน

เมือ่ เดินขึน้ ไปตามทางของสวนสาธารณะก็จะพบ “สะพาน
เทฮุก” เป็นสะพานไม้โค้งสีแดงสด นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อ
“สะพานแสงอาทิตย์” นั่นเอง ด้านปลายสุดของสะพานมีเสาหิน
รูปพู่กันอยู่ถัดจากขวดหมึกที่มีอักษรจีนจารึกไว้ เป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึง่ ของกรุงฮานอย เมือ่ ข้ามสะพานนีไ้ ปจะเห็นวัดตัง้ อยูบ่ น
เกาะเล็กๆ ทางตอนเหนือของทะเลสาบ คือ “วัดหง็อกเซิน” หรือ
“วัดเนินหยก” แต่ละวันจะมีชาวเวียดนามจำ�นวนมากมาสักการะ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้ บรรยากาศด้านในอบอวลไป
ด้วยกลิ่นธูป และจะได้พบกับเต่ายักษ์จำ�ลองอีกด้วย ทางด้าน
ซ้ายมือจะเห็นทาพรัว (Thap Rua) ที่เรียกกันว่า “หอคอยเต่า”
เป็นหอคอยแบบโบราณที่โผล่พ้นนํ้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18
จากนัน้ เราก็เดินต่อไปเรือ่ ยๆ แบบชิลๆ เห็นคนมุงอะไรกันก็ไป
ยืนดูบ้างตามนิสัยไทยมุง...อ้อ ไอศกรีมแท่งนั่นเอง ไม่รอช้า เรา
ซื้อมากินบ้าง แก้กระหายนํ้าได้ดีทีเดียว
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ช่วงเวลาใกล้เย็นพอดี เราเดินกลับทีพ่ กั อีกครัง้ ดีนะทีพ่ กั ของ
พวกเราอยู่ในละแวกนั้นเลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ เราอาบนํ้าเปลี่ยน
เสื้อผ้า แต่งชุดพอสวยงามเตรียมตัวไปซ้อนท้ายเวสป้า เขาเรียก
Hanoi Vespa Tours (ขอบอกว่าไม่เคยนัง่ เลยนอกจากมอเตอร์ไซค์
วินรับจ้างหน้าปากซอย ฮ่า ฮ่า) เราได้จองเอาไว้สำ�หรับเที่ยวชม
บรรยากาศยามคํา่ คืนของกรุงฮานอย ไปดูวา่ ตอนดึกๆ คนส่วนมาก
เขาทำ�อะไรกัน ทีเ่ ห็นจะเป็นพวกเด็กวัยรุน่ ซะส่วนใหญ่มานัง่ พบปะ
สังสรรค์ จิบชา ดื่มนํ้าหวาน นํ้าส้มคั้น แทะเมล็ดทานตะวันหรือ
เม็ดก๋วยจี๊ แล้วทิ้งเกลื่อนเต็มทางเดิน แต่เท่าที่สังเกตเขาจะไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์กัน ส่วนใหญ่ในเมืองนี้จะมีแต่วัยรุ่นเยอะกว่าวัยชรา
ขณะที่ผู้หญิงชาวเวียดนามส่วนใหญ่รูปร่างผอม หุ่นดี เพราะคน
เวียดนามนิยมรับประทานผักและผลไม้

ร้านขายตราปั๊ม สามารถแกะสลักชื่อได้ตามสั่ง

วันทีส่ อง ตืน่ ขึน้ มาตอน 5.30 น. ได้ยนิ เสียงไก่ขนั ฮ่า...ไม่นา่
เชือ่ ว่าจะได้ยนิ ดีนะทีพ่ กั เราไม่ได้อยูแ่ ถวตลาดสดจึงไม่ได้ยนิ เสียง
จ้อกแจ้กของผูค้ นทีม่ าจับจ่ายใช้สอย จัดระเบียบร่างกายเสร็จ ก็ขอ
ไปชมชีวติ ยามเช้าของชาวฮานอยซะหน่อย ชาวบ้านในละแวกทีพ่ กั
เราเขาทำ�อะไรยามเช้ากันบ้างนะ ผู้คนยังไม่ค่อยพลุกพล่านนัก
มีประมาณ 2-3 ร้านมาขายอาหารสด เช่น ปลา หมู และหอย
ส่วนมากวางขายกับพื้น จากนั้นเราแวะชิม “โจ๊ก” หน้าปากซอย
ทีพ่ กั 1 ถ้วย (ต่อ 3 คนนะ) ราคา 2000 ดอง (ประมาณ 3 บาท)
เก้าอี้ที่ทางร้านนำ�มาให้นั่งสูงกว่าเก้าอี้นั่งซักผ้าบ้านเรานิดหน่อย
โจ๊กของเวียดนามต่างจากบ้านเราตรงทีข่ า้ วต้มจะละเอียดเหมือน
ใช้วิธีปั่น เครื่องเคียงทุกอย่างเหมือนบ้านเรา ที่น่าทึ่งคือเขาใส่
ปาท่องโก๋เยอะมาก หัน่ เป็นชิน้ ๆ พอคำ� เห็นแล้วเชิญชวนให้ตอ้ งชิม
เป็นสีสนั ของโจ๊กเลยทีเดียว “อร่อย” ชิมจนอิม่ เรียบร้อยก็เข้าทีพ่ กั ไป
จัดการมือ้ เช้าของทางโรมแรมต่อ ทีช่ อบมากๆ
คือนํ้าแตงโม และนํ้ามะละกอคั้นสด
อิ่มกันแล้วก็พร้อมจะเดินทางไป
“ฮาลองเบย์” กันต่อ เป็นที่ที่
ทุกคนกล่าวขานกันว่าอยาก
จะไปเห็นและสัมผัสด้วยตา
ตัวเองจริงๆ
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รถมารับที่โรงแรมเวลา 8.30 น. (ขอบอกว่าตรง
เวลา) เป็นรถบัสประมาณ 15 ที่นั่ง ไกด์ได้นัดลูกทัวร์
ไว้ตามจุดต่างๆ พอแวะรับคนจนเต็มคันรถ พวกเราก็
ออกเดินทาง นั่งรถประมาณ 4 ชั่วโมงกว่าๆ ก็มาถึง
ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay) ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดกว่างนิงห์
(Quang Ninh) ทางเหนือของกรุงฮานอย ไกด์ทอ้ งถิน่
นำ�ตั๋วมาให้พร้อมพาชาวคณะขึ้นเรือ ขณะนั้นเที่ยง
พอดี ก็ได้นั่งตามโต๊ะที่ไกด์จัดเตรียมไว้ให้ มีอาหาร
มาเสิร์ฟ อาหารทะเลสดๆ ไม่มีนะ อย่าคาดหวังมาก
แต่ก็ถือว่าใช้ได้ ไม่ได้แย่เลยทีเดียว
เรือแล่นออกจากท่าไปพอสมควร ทิวทัศน์ท้อง
ทะเลทัง้ สองฝัง่ ข้างจัดได้วา่ งดงามสมกับคำ�กล่าวขาน
“บรรยากาศสุดยอด” เรือท่องเที่ยวในอ่าวฮาลองเบย์
ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดกลาง ที่หัวเรือจะสร้างเป็น
หัวมังกรไว้เสมือนเป็นแม่ย่านางเรือในความเชื่อของ
คนไทย แต่บางลำ�ก็สร้างเป็นเรือลักษณะย้อนยุคเพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายการเดินเรือในอดีต
ระหว่างที่ล่องเรือก็จะมีเรือพายมาขายของเชิญชวน
ให้เราซื้อของ สักพักหนึ่งเราก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่ง
ความงดงามราวกับความฝัน “อ่าวฮาลอง” ทีแ่ ต่งแต้ม
ด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่สลับกันไปมาบนผืนทะเลสี
มรกต ภูมปิ ระเทศคล้ายๆ กับอ่าวพังงาของบ้านเรา
แต่อ่าวฮาลองจะกว้างใหญ่กว่ามาก
หินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายแมงกะพรุน

เรือเข้าจอดเทียบท่า ไกด์พาคณะและพวกเราขึ้นไปที่ถํ้าเด่าโก๋
(Dao Go) หรือถํา้ มหัศจรรย์ เป็นถํา้ ทีม่ หี นิ งอกหินย้อยสวยตระการตา
มีห้องโถงใหญ่ด้วยกัน 3 ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชม
มีการประดับประดาด้วยไฟหลากสีสันให้เกิดความสวยงาม ไกด์ได้
เล่าถึงตำ�นานของหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างต่างๆ นานา เรื่องราวสนุก
เพลิดเพลินชวนให้คดิ ตามพร้อมกับจินตนาการเข้าถึงตัวละครได้อย่าง
ลงตัว หินบางก้อนมีรปู ร่างคล้ายมังกร บางก้อนก็มองเป็นรูปลักษณ์อนื่ ๆ
แล้วแต่คนจะมองเห็น
สักพักก็เข้าสูโ่ ปรแกรมของการพายเรือ ถ้ามีคนพายให้จะเสียค่าใช้
จ่ายเพิม่ เราไม่รอช้ารีบสวมเสือ้ ชูชพี เพือ่ น 2 คนขอไปพายเรือคายัค หรือ
ทีบ่ ้านเราเรียก “เรือแคนู” ส่วนตัวผูเ้ ขียนขอนัง่ เรือแจวทีม่ ีคนพายให้เพื่อ
จะได้สมั ผัสกับความสวยงามของอ่าวฮาลองอย่างใกล้ชดิ และด้วยความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาตินเี้ อง องค์การยูเนสโกจึงได้ขนึ้ ทะเบียนให้ฮาลอง
เบย์เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1994 ถือเป็นความโชคดีของ
พวกเราทีฝ่ นไม่ตก ท้องฟ้าโปร่ง ทำ�ให้เราได้ชมธรรมชาติอย่างจุใจเต็มอิม่
และสนุกมากๆ กับโปรแกรมนี้
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วันที่สามพวกเราตื่นแต่เช้า ไปเก็บตกข้อมูลให้ครบตามแผนที่วางไว้ เริ่มจาก
จุดที่ใกล้ที่พักมากที่สุดคือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral) กล่าวกันว่า
เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย ตั้งอยู่บนถนนยาจุง (Nha Chung) อดีตเคยเป็นที่
ตั้งของเจดีย์บ่าวเทียน (Bao Thien) แต่ในยุคที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามได้สร้าง
โบสถ์คริสต์ขนึ้ มาแทน โดยให้เหตุผลว่า เพือ่ จะพัฒนาให้เป็นโบสถ์ทสี่ วยงามเหมือน
นานาประเทศ ซึ่งรูปสักการะพระแม่มารีด้านหน้าโบสถ์ ก็สวยงามควรค่าแก่การ
มาเยือนอย่างยิ่ง แต่ตอนที่พวกเราไปยังเช้ามาก ประตูใหญ่ยังไม่เปิด เลยต้องไป
เข้าประตูด้านข้างแทน แสงในโบสถ์น้อยเกินไปไม่พอสำ�หรับถ่ายรูป เราจึงได้แต่
เดินสังเกตการณ์เฉยๆ มีชาวบ้านละแวกนั้นประมาณ 10 กว่าคนเข้ามาสวดมนต์
เรากลัวทำ�เสียงดังเลยรีบออกไปถ่ายรูปด้านนอก พอถ่ายรูปจนพอใจก็ไปดูร้านขาย
ของทอด เช่น ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปาทอด น่ากินมากๆ แต่ซื้อไม่ได้เพราะเขายัง
ทำ�ไม่เสร็จ สำ�รวจไปเรือ่ ยๆ ก็ถงึ เวลาทีมงานเวสป้าทีเ่ รานัดไว้มารับทีโ่ รงแรมพอดี
ทีมงานเวสป้าพาเราไปดูความอลังการที่โรงละครฮานอย (Hanoi
Opera House) บนถนนเลอทันทง (Le Thanh Tong) เป็นช่วงที่กำ�ลังมี
งานพอดีจงึ ได้เห็นภาพการแต่งกายของแขกทีม่ าในงาน อลังการ จัดเต็ม
มากๆ เหมือนมีงานพิธีสำ�คัญของบ้านเรา ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ดูสวยงามโดดเด่น แต่ยังกลมกลืนไปกับ
อาคารโดยรอบที่เป็นศิลปะแบบเวียดนาม จากนั้นไปต่อที่ใจกลางกรุง
ฮานอย ที่สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum)
หรือสุสานลุงโฮ บริเวณจัตุรัสบาดิ่ญ (Ba Dinh) บนถนนเดียนเบียนฟู
(Dien Bien Phu) ก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1973-1975 ตัวอาคารเป็นหินอ่อน
และหินแกรนิต ดูสง่างามมาก เป็นสถานที่เก็บร่างไร้วิญญาณของอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ วีรบุรษุ ทีช่ าวเวียดนามทัง้ ประเทศให้ความเคารพ
นับถือ ใครจะเข้าไปในที่แห่งนี้ต้องสวมกางเกงยาวเลยเข่าลงมา (สุภาพ)
และห้ามนำ�กล้องกับกระเป๋าสะพายเข้าไปในสุสานโดยเด็ดขาด สุสาน
ลุงโฮจะปิดวันจันทร์และวันศุกร์ “เสียใจมาก” ที่เราไปกันวันศุกร์เลยอด
เข้าชมด้านในเลย
ไม่ไกลจากสุสานโฮจิมนิ ห์เป็นทีต่ งั้ ของทำ�เนียบประธานาธิบดีหรือทำ�เนียบ
เหลือง มีลกั ษณะโครงสร้างอาคารแบบโคโลเนียลทีห่ รูหรา ได้รบั อิทธิพลมาจาก
ฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสำ�นักงานของประธานาธิบดีเวียดนาม โฮจิมินห์เคยใช้
อาคารหลังนีเ้ ป็นทีท่ ำ�งานของรัฐบาลในช่วงบัน้ ปลายชีวติ รวมถึงใช้เป็นสถานที่
รับรองแขกสำ�คัญๆ นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภายในตัวอาคาร
ให้ชมเฉพาะด้านนอกและถ่ายภาพได้แค่รอบๆ ทำ�เนียบเหลืองเท่านัน้ ซึง่ โดยรอบ
จะมีสวนดอกไม้พร้อมกับสระนํ้าที่สวยงามไว้ให้ชม มาต่อกันที่เจดีย์เตริ่นกว็อก
วัดเก่าแก่ของเวียดนาม ตั้งอยู่บนทะเลสาบโฮโต เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาส
ของวัดแห่งนี้ ลักษณะเจดีย์คล้ายเจดีย์ของญี่ปุ่น มีสีชมพู สูงไล่ระดับขึ้นไปเป็น
ชั้นๆ ในแต่ละชั้นมีชายคายื่นออกมา และมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ใน
ช่องรอบองค์เจดีย์
28
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ปิดท้ายกันทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์
เวียดนาม (The National Museum of
Vietnamese History) ปกติแล้วเวลาใครพูด
ว่าจะพาไปชมหรือเที่ยวพิพิธภัณฑ์ คนส่วน
ใหญ่จะเกิดอาการไม่อยากไป หรือรู้สึกว่า
น่าเบื่อขึ้นมาทันที แต่เราก็อยากให้ทุกคน
ทิง้ ความนึกคิดแบบเดิมๆ ออกไปซะ เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะให้ความตื่นตาตื่นใจไป
กับประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวอันน่าทึ่ง และ
แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาวเวียดนาม
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจัดแสดง
ด้วยกันหลายห้อง แต่ละห้องจะแยกออก
เป็นหมวดหมู่ เช่น ด้านวัฒนธรรมประเพณี
การแต่งกาย การทำ�ประมง และวิถีชีวิต
พื้นบ้านของคนที่นี่
ทริปกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ผู้เขียนและ
ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลเขียนขึน้ จากความ
รูส้ กึ ทีไ่ ด้ประสบมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์
กับท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย แต่ก่อนไป
เราจะขอทิง้ ท้ายเอาไว้เป็นข้อสรุปเล็กๆ เผือ่
ใครได้ไปเวียดนามจะได้นำ�ไปใช้ประโยชน์
นิดๆ หน่อยๆ

*การแลกเงินดองควรแลกที่สนามบิน
จะดีและปลอดภัยที่สุด แต่ถ้าเหลือให้แลก
คืนที่สนามบินก่อนผ่านตม.เพราะด้านใน
ไม่มีที่แลกคืนและที่เมืองไทยหาแลกคืนยาก
*ถ้าจะไปถ่ายภาพแค่สะพานแสงอาทิตย์
แต่ไม่ต้องการเข้าไปในวัดหง็อกเซิน ก็อย่า
เพิง่ ซือ้ ตัว๋ ทีจ่ ดุ ขายตัว๋ บริเวณด้านหน้าของวัด
*การข้ามถนนในเวียดนามจะต้องระมัด
ระวังจริงๆ ให้คอ่ ยๆ เดินข้าม ทางทีด่ ใี ห้ไปกัน
หลายคนและแบ่งหน้าที่กันมองทางซ้ายคน
มองทางขวาคน แล้วให้จบั มือกันวิง่ แบบนีล้ ะ
ปลอดภัยที่สุด เวลาข้ามอาจได้ยินเสียงแตร
ดังลั่นมารอบทิศทาง ก็ไม่ต้องตกใจ เขาบีบ
แตรกันเป็นปกติ
*การกินอาหารตามร้านริมถนน ต้อง
ทำ�ใจกับเก้าอีใ้ นร้านทีจ่ ะสูงกว่าเก้าอีซ้ กั ผ้าที่
บ้านเรานิดหน่อย โต๊ะก็เตี้ย ต้องค้อมตัวลง
ไปกิน ใครใส่กางเกงยีนส์เอวตํ่าและเสื้อคอ
กว้าง อาจจะทำ�ให้นั่งลำ�บากได้ (โดยเฉพาะ
ผูห้ ญิง) แต่ถา้ ยืนยันและมัน่ ใจก็โอเค...จัดไป
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ท่องเที่ยว / ฮานอย
เที่ยวไปหาอะไรกิน IN AEC

เฝอ (Pho)

อาหารขึ้นชื่อของเวียดนามที่ทุกคนลืมไม่ได้ เป็นอาหารประจำ�ชาติที่มีชื่อ
เสียง ชาวเวียดนามกินเป็นอาหารหลัก ส่วนมากในกรุงฮานอยจะสามารถ
หาได้ตามรถเข็นริมถนน ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในเมือง หรือหาได้ในร้าน
ก๋วยเตี๋ยว รสชาติพอๆ กัน ส่วนประกอบของเฝอจะมีเส้นที่เป็นเส้นกลม
สีขาว ขนาดใหญ่กว่าเส้นขนมจีนเล็กน้อย ทีเด็ดอยู่ตรงนํ้าซุปที่เคี่ยวจาก
เนื้อวัว (หรือเนื้อไก่) แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อ โรยหน้าด้วยผัก เครื่องเคียง

นํ้าแข็งไสและไอศกรีมผลไม้รวม
จะใส่ผลไม้ทุกอย่างตามฤดูกาล ทุกอย่างจะ
เหมือนบ้านเราแต่รสชาติทนี่ ไี่ ม่คอ่ ยหวาน ส่วน
ไอศกรีมก็มีหลายรส เช่น ลอดช่อง มะพร้าว
ถั่วดำ� ช็อคโกแลต ราคาจะอยู่ที่ 5,000-6,000
ดอง (ราคาประมาณ 7-9 บาท)

หอยลวกอบสมุนไพร

นํ้าจิ้มรสเด็ด ดูแล้วคล้ายหอยโข่งบ้านเรา หอย
จะสดและไม่มีกลิ่นคาว รสชาติและนํ้าจิ้มได้ใจ
มาก ลองไปชิมดูนะ

ขอแนะนำ�ร้าน Madame Hien
ร้านนี้เพื่อนชาวสิงห์ในพื้นที่ของเราภูมิใจนำ�
เสนอ เราก็เลยไปจัดซะหน่อย อาหารถือว่า
ใช้ได้ อร่อย ราคาก็สมนํ้าสมเนื้อกับอาหาร
ที่นำ�มาเสิร์ฟ จัดได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
ส่วนอาหารจะมีหลากหลายชนิดคละกันไป
เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะมาแบบครอบครัว
คู่รัก หรือหมู่คณะ การจัดร้านดูสะอาดตา
ความสวยและบรรยากาศก็โอเคเลย ร้านนี้
ให้คะแนนเต็มร้อย
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บู๊นจ๋า (Bun Cha)
คล้ายกับขนมจีนหมูยา่ งบ้านเรา เป็นอาหารท้องถิน่
ของคนฮานอย เรียกได้วา่ เป็นความภูมใิ จอย่างหนึง่
ของคนทีน่ ่ี หากินกันได้ทว่ั ไป มีทง้ั แบบเป็นก้อนและ
แบบชิน้ ใส่ลงไปในนา้ํ แกงใสๆ รสหวานนิดๆ เสิรฟ์
พร้อมเส้นขนมจีนและผัก เวลากินก็จมุ่ เส้นขนมจีน
ลงไปในนํา้ แกงแล้วกินเป็นคำ�ๆ แต่บางคนก็เทเส้น
ขนมจีนผสมลงไปทัง้ ถ้วย สูตรใครสูตรมัน

เฝอที่เสิร์ฟพร้อมนํ้าซุปลวกเนื้อที่โต๊ะ
ชุดออเดิร์ฟที่รวมอาหารกินเล่นขึ้นชื่อ
ของเวียดนาม

โน้ตเกี่ยวกับความพร้อมรับ AEC

AEC ใกล้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
สิงห์ แมกกาซีน เลยอยากขออัพเดตข้อมูล
เกี่ยวกับ AEC เล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้อ่าน
ของเรา โดยครั้งนี้เราได้พูดคุยกับคุณอุษา
ไวยเจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศประจำ�กรุงฮานอย
เพือ่ ขอข้อมูลเกีย่ วกับการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่ AEC ของเวียดนาม
เวี ย ดนามเป็ น ประเทศที่ มี รู ป ร่ า ง
เหมือนตัว S พื้นที่ยาวและกว้างขวาง ทำ�ให้
ลักษณะของเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัย
ของประชากรค่อนข้างแตกต่างกัน เช่น
ชาวเวียดนามตอนใต้จะมีความ
คิดด้านการค้าการตลาดที่เปิด
มากกว่า ใช้จ่ายเงินง่ายมากกว่า
ขณะทีช่ าวเวียดนามตอนเหนือไม่
นิยมกินข้าวนอกบ้าน บางส่วน
จะกลับไปกินข้าวทีบ่ า้ นในช่วงพัก
เที่ยงด้วยซํ้าไป
ปัจจุบันเศรษฐกิจภาพรวม
ของเวียดนามโดดเด่นด้านการ
ส่งออกมี GDPgrowth ถึง 5.6%
สูงกว่าไทยที่มี GDP growth
rate อยูท่ ี่ 1.1% อีกทัง้ ยังอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
ตามกฎหมายการลงทุนของเวียดนาม
ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ทั้งในลักษณะ
สัญญาร่วมลงทุน (Business Co-operation
Contract) กิจการร่วม (Joint Venture) หรือ
นักลงทุนต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด (Wholly
Foreign-Own Enterprise) ซึง่ ยังไม่สามารถ
กระทำ�ได้ในทุกแขนง โดยเฉพาะในสาขา
บริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่ยังไม่
เปิดเสรีให้ชาวต่างชาติ แต่จะมีอิสระในการ
บริหารงานเต็มที่ หรืออาจทาํ สัญญากับภาค
รัฐในกรณีโครงการขนาดใหญ่

ต่างชาติไม่สามารถเข้ามาซื้อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามได้เอง จะเป็น
ลักษณะซื้อสิทธิ์การใช้ที่ดินซึ่งมีอายุ 70 ปี
รัฐบาลมีหน้าทีด่ แู ลทีด่ นิ และมีสทิ ธิเ์ รียกคืน
เพื่อนำ�ไปพัฒนาเมื่อไหร่ก็ได้ คนเวียดนาม
ไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ในการฝากเงินกับธนาคาร
จึงนิยมเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง ในปัจจุบัน
เวียดนามมีการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด
889 โครงการ โดยสูงสุดคือจากประเทศ
เกาหลีใต้ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ตามลำ�ดับ
เป็นการลงทุนในธุรกิจจำ�พวกเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ชิน้ ส่วนรถยนต์มากทีส่ ดุ ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ในประเทศเกิดการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว
การจ้างงานแรงงานท้องถิน่ รวมถึงกำ�ลังซือ้
ของประชากรเพิม่ มากขึน้
การลงทุนของไทยในเวียดนามมีอยู่
จำ�นวนมาก ด้วยค่าแรงที่ถูกและการเมือง
ที่นิ่ง แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาในการดำ�เนิน
ธุรกิจในเวียดนามคือกฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน
และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ อีกทั้ง
ระบบสาธารณู ป โภคยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ พร้ อ ม
ทัง้ นีส้ นิ ค้าไทยหลายชนิดได้รบั ความนิยมสูง
เพราะคนเวียดนามมีทัศนคติต่อสินค้าไทย
ว่ามีคุณภาพ ให้การยอมรับมากกว่าสินค้า
จากจีน หรือแม้แต่สนิ ค้าของเวียดนามเอง

ด้วยเวียดนามมีประชากรมากถึง 90
ล้านคน ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกเป็นที่สนใจ
ของชาวต่างชาติ ไม่วา่ จะเป็นห้างสรรพสินค้า
มินมิ าร์ตหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
สัญชาติเกาหลี “ลอตเต้” และลอตเต้มาร์ต
“บิก๊ ซีซเู ปอร์มาร์เก็ต” และห้างสรรพสินค้า
“โรบินส์” สัญชาติไทย ได้สร้างประสบการณ์
ใหม่ในการช็อปปิ้งให้กับชาวเวียดนามโดย
“ห้างสรรพสินค้าโรบินส์” เพิง่ เปิดตัวไปเมือ่
เดือนมีนาคม 2557 ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน
ของโรยัลซิตี้ เมกะมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุด
ทันสมัยที่สุดในเมืองฮานอย สินค้าชั้นนำ�
ของไทยและต่างประเทศหลาย
ยีห่ อ้ นำ�มาจำ�หน่ายเป็นหมวดหมู่
ไม่ว่าจะเป็น ฮัชพัพพี่ส์ (Hush
Puppies) สกอลล์ (Scholl)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ านริ โ อสำ � หรั บ เด็ ก
(Gift Gate Sanrio) หรือแม้กระทัง่
อุปกรณ์กีฬาจาก Supersports
มีจำ�หน่ายที่นี่เท่านั้น
เวียดนามได้เตรียมความ
พร้อมปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมสำ�หรับการลงทุน
และกฎหมาย เพือ่ รองรับการเปิด AEC โดย
ภาษีตา่ งๆ จะถูกปรับให้เหลือ 0% ภายหลัง
จากการเปิด AEC ไปอีก 3 ปีในปี 2018
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบศุลกากร
เพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้า การ
เคลื่อนย้ายสินค้า และเร่งรัดกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้า
ผู้ท่ีสนใจจะไปทำ�ธุรกิจในเวียดนาม
สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
ศูนย์พฒ
ั นาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน
โทรศัพท์ 02-507-8218-20, 02-507-8237 และ
02-507-8465 หรือ http://aec.ditp.go.th
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สิงห์ / แนะนำ�ทีมงาน

แนะนำ�ทีมงานพื้นที่จังหวัดระยอง
ทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดระยอง

นายปิยะวัฒน์ กฤตยานวัช

นายพลวัฒน์ สงบกิจ

ผูจ้ ดั การเขต

ผู้จัดการภาค 2

นายเสาวรัสน์ ปลื้มมะลัง

ผูจ้ ดั การส่วนขายตะวันออก

นายภาคภูมิ บัวทอง

ผูบ้ ริหารเขตขายจังหวัดระยอง

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดระยอง

ชลบุรี

ระยอง
อ่าวไทย
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จันทบุรี

สันนิษฐานว่าก่อตัง้ ขึน้ ราว พ.ศ. 1500 ในยุคทีข่ อมเฟือ่ งฟู พบหลักฐานคือซากศิลาแลง
คูค่ายศิลปะแบบขอมในอำ�เภอบ้านค่าย ทว่าเริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อ พ.ศ. 2113
และตอนที่อยุธยาเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 มีบันทึกไว้ว่าพระยาวชิรปราการ (พระยาตาก)
นำ�ไพร่พลร่วม 500 คน ตีฝา่ วงล้อมทัพพม่ามาหยุดพักทีเ่ มืองระยอง ได้ปราบปรามคณะกรม
การเมืองทีแ่ ข็งข้อและยึดเมืองไว้ ประชาชนผูจ้ งรักภักดีจงึ พร้อมใจกันยกย่องพระยาตากขึน้
เป็น “เจ้าตากสิน” เมื่อ พ.ศ. 2310 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต่อมาพระเจ้าตากสินยาตราทัพ
ไปตีเมืองจันทบุรี ยึดเป็นฐานที่มั่นและกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้ในที่สุด

ทีมขายบุญรอดเอเซีย

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดระยอง

นายธนวัตถ์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา

นายอภิชาติ ภู่ระหงษ์

พนักงานขายเครดิตสาขาระยอง

นายอภิชาติ อาจรักษา

นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน์

พนักงานขายเครดิตสาขาระยอง

พนักงานขายเครดิตสาขาระยอง

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 3

นายภาณุพงศ์ สี่พร

ผู้จัดการเขตตะวันออก 1

ของเด็ดเมืองระยอง:
เครือ่ งแก้วคริสตัล โรงงานอยูท่ อี่ ำ�เภอปลวกแดง ห่างจากตัวเมือง
30 กิโลเมตร เครือ่ งแก้วผลิตขึน้ โดยฝีมอื คนไทย ถูกเจียระไนและตกแต่ง
ลวดลายอย่างประณีต คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ
ลอดช่องสายรุง้ ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง สินค้าภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ที่พัฒนามาจากสูตรโบราณ สามารถเก็บไว้ได้นาน มี 6 สีสันสดใส เมื่อ
ลวกสุกแล้วเส้นจะเหนียวนุ่มมาก

นายสงบ ศรีอักษร

หัวหน้าหน่วยสาขาระยอง

คำ�ขวัญ: ผลไม้รสลํ้า อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า นํ้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ด
สวยหรู
ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: กระทิง
พื้นที่: 3,552 ตร.กม
ประชากร: 662,000 คน
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

“เคล็ดไม่ลับ”

”

ดูแลสุขภาพกันอย่างไร
1. จัดตารางการทำ�งานชีวิตส่วนตัว และ
การพักผ่อน
2. หาใครสักคนที่ไว้ใจมากที่สุด เล่าเรื่อง
ทั้งหมดให้เขาฟัง ทำ�ให้เรารู้สึกดีขึ้น
3. ทานอาหารทั้งสามมื้อให้ครบ 5 หมู่ และ
ออกกำ�ลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4. หางานอดิเรกหรือสิ่งที่เราชอบที่สุด
5. ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
ก่อนออกจากบ้านและก่อนนอน”

ไม่นอนดึกจนเกินไป นอนหลับ
พักผ่อนต่อวันให้เพียงพอ ดื่มนํ้ามากๆ
โดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อน แบ่งเวลาให้กับ
การออกกำ�ลังกาย สังสรรค์กับเพื่อน หรือ
ไปท่องเที่ยวบ้าง มองเรื่องซีเรียสให้เป็นเรื่อง
ตลกบ้าง อย่าเครียดจนเกินไป

”

นายธนพัฒน์ บุพศิริ (หน่อง)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

“พัทมองว่าการบริหารกายไม่ยากครับ
แค่ตั้งใจและหาเวลาว่างทุกคนก็ท�ำ ได้ แต่
บริหารใจยากกว่า วิธีของพัทคือมองทุก
ปัญหาที่เข้ามาอย่างเข้าใจ พยายามให้เหตุ
และผลกับมัน และแก้ปัญหาจากสาเหตุ
แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางครับ”

“ดิฉันเน้นไปที่การดูแลสุขภาพใจค่ะ คือการ
ทำ�บุญ มันทำ�ให้รู้สึกโล่งใจไม่ว่าเกิดปัญหาขุ่นมัว
ใจมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด แม้กระทั่งเรื่อง
ปัญหาสุขภาพที่ต้องเจอในปัจจุบันนี้ การที่ได้
เข้าวัดทำ�บุญตักบาตร ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกสบายใจ
ทำ�ดี พูดดี คิดดี จิตใจก็จะสบายดีค่ะ”

”

“ควบคุมเรื่องการกิน กินอาหารจำ�พวก
ผักผลไม้ที่มีกากและไฟเบอร์จะช่วยในการ
ขับถ่าย ไม่กินขนมจุกจิก ออกกำ�ลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปล่อยสมอง
ให้ผ่อนคลายไม่เครียด มองโลกในแง่ดี
และคิดบวกดูแลใส่ใจตัวเอง พักผ่อนโดย
การดูหนังฟังเพลง”
นางสาวนัทพร เย็นประคอง (นัท)
บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำ�กัด
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นายภัทร วิษณุพรชนินทร์ (พัท)
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางสาวกัลยา เมธา (ผึ้ง)
บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำ�กัด

ออกกำ�ลังกายอย่างสม่�่ำ เสมอ
พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ และที่สำ�คัญผมดื่มนํ้าสิงห์เป็น
ประจำ� เพียงเท่านี้ก็มีสุขภาพที่ดีแล้วครับ

นายปิยะ มีแสง (ยะ)
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำ�กัด

นางสาวพิชยากร กิตติธัชพงศ์พร (แบม)
บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำ�กัด

”

1. ออกกำ�ลังกายตอนเช้า โดยตื่นขึ้นมาวิ่ง
เวลา 7.00 น. ประมาณ 45 นาที ซิตอัพ 10 ครัง้
จำ�นวน 3 เซท (ออกกำ�ลังกาย 5 - 6 วันต่อ
สัปดาห์คะ่ )
2. ทานอาหารมื้อเช้า กลางวันเท่านั้น
ตอนเย็นงดแป้ง
3. ทานอาหารเสริม “คอลลาเจน”

นางสาวจิรดา จันทร์พรหมมา (ตาล)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

“อาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีส่วนช่วยบำ�รุง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาหารเช้าต้องทานทุกวัน เป็นสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับพวกเราทุกคน และการออกกำ�ลังกายบ่อยๆ
ตัวอย่างผม ผมปั่นจักรยานทำ�ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เรื่องการเป็นไข้หวัด ลืมไปได้เลย เมื่อร่างกายแข็งแรง
สบายดี ด้านสุขภาพจิต สุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วย”

นายต้น ณะทองก้อน (ต้น)
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

สิงห์ / คุยกับฮีโร่

SANDY
KRAOKAEW
STUVIK

ของเขาคือการเป็นนักแข่ง Formula One
ตามอย่าง ไมเคิล ชูมคั เกอร์ ไอดอลในดวงใจ
โดยค่อยๆ ไต่ระดับขึน้ ไป วัย 13-14 ฝึกซ้อม
ย่างเข้า 15 ลงแข่งในรายการ Asian Formula
Renault ปี 2010 เป็นรายการแรก และได้เป็น
คนไทยคนแรกทีค่ ว้าแชมป์รายการนี้ แถมเป็น
แชมป์ทอ่ี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ด้วย
แซนดี้ไปต่อที่การแข่งขัน EuroCup  
Formula Renault ปี 2011 โดยมี สิงห์
คอร์เปอเรชัน่ สนับสนุน เขายอมรับว่ามันยาก
ในการปรับตัวให้เข้ากับสนาม แต่หลังจากที่

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวคิ (19 ปี)
แชมป์ Formula Three คนแรกของไทย

เรือ่ ง: ศิกานต์

หนุ่มเลือดไทย-นอร์เวย์ หน้าตาหล่อเหลา นักแข่ง Formula 3
ที่ผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าแชมป์ Formula 3 ในรายการ 2014
Euro Formula Open เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ Formula 3
มาครองได้สำ�เร็จ
แซนดี้ก้าวสู่โลกของความเร็วด้วยวัยแค่ 4 ขวบ เริ่มจากนั่งหลังพวงมาลัยรถโกคาร์ท
ที่จุดประกายให้เขาหลงใหลในความเร็วนับแต่นั้น เขาแข่งโกคาร์ทครั้งแรกตอนอายุ 6 ขวบ
ได้อนั ดับ 3 และแข่งเก็บชัยชนะในไทยไปเรือ่ ยๆ จนอายุ 12 จึงคว้าแชมป์ The Asian Karting
Championship ได้ในระดับเอเชีย
เมือ่ พอใจกับโกคาร์ทแล้วแซนดีก้ ข็ ยับขึน้ มาในวงการฟอร์มลู า เพราะความฝันทีแ่ ท้จริง

เก็บประสบการณ์อยู่ 2-3 ปี ในปี 2013 แซนดี้
ก็เข้าสู่การแข่ง Formula Three ในรายการ
Euro Formula Open และทำ�ผลงานไม่เคย
ต่ำ�กว่าอันดับ 5 ในทุกสนาม น่าเสียดายที่
เขาถูกตัดคะแนนอย่างไม่เป็นธรรม เลยคว้า
มาได้เพียงรองแชมป์ในปีนั้น
แม้จะเสียใจทีถ่ กู ตัดคะแนน และความ
กดดันที่เพิ่มขึน้ ในปีต่อมา แต่ดว้ ยกำ�ลังใจที่
เข้มแข็ง แซนดี้รักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไว้ได้
และคราวนีเ้ ขาไม่พลาดตำ�แหน่งแชมป์ โดยมี
คะแนนรวมทั้งหมดชนะขาดตั้งแต่ยังไม่ทัน
แข่งสนามสุดท้าย และแน่นอนว่าแซนดีจ้ ะยัง
ไม่หยุดเพียงแค่นี้
“เป้าหมายสูงสุดของผมคือการแข่ง
Formula One ในปี 2015 ผมหวังจะไต่ขึ้น
สู่ GP2 (ซีรีส์รองจาก Formula One) ให้ได้
ผมจะเป็นคนไทยคนแรกในการแข่งขัน GP2
มันจะเป็นก้าวแรกที่ย่ิงใหญ่ของเราคนไทย
ทุกคน” และจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการ
มอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยด้วย
ขอบคุณข้อมูลเสริมจาก: http://www.xo-autosport.com
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เรื่องเด่น / Singha World of Speed

SINGHA
WORLD OF

SPEED
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สัมผัสความเร็ว

สุดขีดระดับโลก
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ โดดเด่นเสมอมาเรือ่ งการ
เป็นผูส้ นับสนุนด้านกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนือ่ ง ยิง่ ในฐานะโกลบอล
พาร์ตเนอร์กบั ทีมแข่งระดับโลกในหลายชนิดกีฬาด้วยแล้ว ยิง่ แสดง
ให้เห็นว่า สิงห์เป็นตัวจริง และยืนอยูแ่ ถวหน้าของวงการนี้ ไม่เฉพาะ
การจับมือกับทีมฟุตบอลที่มีแฟนคลับทั่วโลกอย่างแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดหรือเชลซี อีกชนิดกีฬายอดนิยมทีส่ งิ ห์ได้เข้าไปเป็นพันธมิตร
อย่างต่อเนือ่ งก็คอื มอเตอร์สปอร์ต ทุกวันนีส้ งิ ห์จบั มือกับ 4 บิก๊ เบิม้
แห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก ทัง้ ทีม Infiniti Red Bull Racing
F1, MotoGP™, Ferrari และทีม AF Corse ใน GT Championship
เมื่อปีที่ผ่านมา สิงห์ผุดแคมเปญมอเตอร์สปอร์ตสุดยิ่งใหญ่
สานต่อความสำ�เร็จภายใต้คอนเซ็ปต์ “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน”
จากแคมเปญ Singha Discovers 500 Galapagos แต่ครัง้ นีจ้ ะเป็นการ
ไปเปิดโลกแห่งความเร็วในแคมเปญ Singha World of Speed โดย
คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจเบียร์) บริษัท
บุญรอดเทรดดิง้ จำ�กัด เจ้าของแคมเปญ เปิดโอกาสให้แฟนๆ กีฬา
มอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ร่วมเป็นผูโ้ ชคดีไปเปิดประสบการณ์ความเร็ว
ระดับโลกถึงขอบสนาม ในรายการแข่งขันยักษ์ใหญ่ 4 รายการ
ได้แก่ Formula One Singapore GRAND PRIX 2014, FIA World
Endurance Championship 2014 (GT Championships 2014),
Gran Premio Movistar de Aragón 2014 (MotoGP™ 2014) และ
Ferrari World Finals 2014 เพื่อเป็นการตอกยํ้าว่า สิงห์ได้ก้าวสู่

เรื่อง: ศิกานต์

วงการมอเตอร์สปอร์ตขึ้นไปอีกขั้น
หลังจากทีมงานเฟ้นหาผูโ้ ชคดีทจี่ ะได้รว่ มทริปไปชมการแข่งขัน
โดยตั้งกติกาท้าให้ผู้รักความเร็วตอบคำ�ถามที่ดูจะง่ายว่า “ทำ�ไม
คุณถึงอยากไปเปิดประสบการณ์ความเร็วระดับโลกกับเรา หรือเล่า
ถึงความประทับใจเกี่ยวกับประสบการณ์ความเร็วที่คุณเคยสัมผัส”
ผ่าน www.Singhaworldofspeed.com ทางทีมงานก็ได้ผู้โชคดี
ที่ตอบคำ�ถามโดนใจมาร่วมเดินทางไปกับเหล่า “จตุรเทพ” หรือ 4
แบรนด์แอมบาสเดอร์สุดหล่อ ได้แก่ หลุยส์ สก๊อต ปีเตอร์ คอร์ป
ไดเรนดัล อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และโดม ปกรณ์ ลัม ทั้ง 4 หนุ่ม
มารวมตัวกันเพื่อแคมเปญนี้ดว้ ยใจที่รักความเร็วโดยเฉพาะ เรียกว่า
เป็นแคมเปญทีไ่ ม่เพียงได้ใจหนุม่ ๆ แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ต ยังเรียก
เสียงกรี๊ดกร๊าดจากสาวๆ สร้างสีสันให้แคมเปญอีกด้วย
สิงห์ แมกกาซีน ฉบับนี้ คัดสรรไฮไลท์การเดินทางสูโ่ ลกความเร็ว
สุดเอ็กซ์คลูซฟี จาก 4 สนาม 4 สุดยอดรายการการแข่งขันในแคมเปญ
Singha World of Speed รวบรวมไว้ในคอลัมน์เรือ่ งเด่นประจำ�ฉบับ
มาดูโฉมหน้าของผูโ้ ชคดีในแต่ละทริปว่าเป็นใครกันบ้าง และโอกาส
พิเศษระดับซูเปอร์ VIP ทีพ่ วกเขาได้รบั ตลอดการเดินทาง ต้องบอก
เลยว่านอกจากพวกเขาจะมีลลี าตอบคำ�ถามทีไ่ ม่ธรรมดาแล้ว ยังเป็น
ผูโ้ ชคดีแบบเหนือเมฆจริงๆ เพราะในประเทศไทยโอกาสทีจ่ ะได้รว่ ม
แคมเปญเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกถือว่ามีน้อยมากๆ...
สิงห์นล้ี ะทีจ่ ดั ให้
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INFINITI RED BULL RACING 2014
สนามไนท์เรซ ประเทศสิงคโปร์ (19-22 ก.ย. 57)
เปิดทริปแรกของ Singha World of Speed กันที่สนาม
Marina Bay Street Circuit ประเทศสิงคโปร์ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีม Infiniti Red Bull
Racing ทีมแข่งรถยนต์สูตรหนึ่ง (Formula One) ชั้นนำ�ของโลก
ยกขบวนพาเหล่าผู้โชคดีที่นำ�โดยพระเอกหนุ่มนัยน์ตาพราวเสน่ห์
หลุยส์ สก๊อต แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ร่วมเปิดประสบการณ์
ความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการแข่งขัน Singapore
Grand Prix 2014 การแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่ง หรือฟอร์มูล่า วัน
(Formula One) ที่มีไฮไลท์สุดเด็ดอยู่ที่เป็นการแข่งแบบไนท์เรซ
(แข่งตอนกลางคืน) เพียงแห่งเดียวของโลก เสียงของ Formula One
ที่ดังก้องกระหึ่มในยามคํ่า ยิ่งทำ�ให้ความมันเพิ่มพูนขึ้นราวกับอยู่
ในโลกของเกมทีเดียว
สำ�หรับแฟนๆ กีฬามอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ที่จะได้มาชมการแข่ง Formula One ระดับโลกแบบติดขอบสนาม
จึงเป็นธรรมดาที่ทั้งสามผู้โชคดีแฟนพันธุ์แท้ของ Formula One
คุณวรารัตน์ ธีระศักดิ์ คุณอัครา จิตตานุพงศ์ และคุณเกษม
เรืองคงเกียรติ จะตื่นเต้นดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ โดยทั้งสาม
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ได้พาผู้ติดตามมาด้วยรายละหนึ่งคนตามกติกา เพื่อร่วมบันทึก
ประสบการณ์ความเร็วในทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ แต่หากมาชมการ
แข่งขันเพียงอย่างเดียวจะเรียกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟคงน้อยไป สิงห์
เลยจัดให้ชาวคณะได้เข้าถึงการาจ (Garage) ของทีม Infiniti Red
Bull Racing กันตั้งแต่วันแรกที่มาเยือนสนาม
การาจทีว่ า่ นีค้ อื อูส่ ว่ นตัวของทีม ทุกคนในคณะคือแขกของทีม
มีโอกาสได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังการทำ�งานเพื่อชิงชัยเป็นเจ้าแห่ง
ความเร็ว เห็นเทคนิค อุปกรณ์ ความเป็นทีมเวิร์ก การแข่งขัน
รถยนต์ที่เราเห็นในสนาม ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือนักแข่งเท่านั้น
โค้ช ทีมวางแผน ทีมวิศวกรประจำ�รถ ต่างมีส่วนสำ�คัญยิ่งในทุกๆ
ขั้นตอน แต่ที่ท�ำ ให้ชาวคณะฟินจนนอนหลับฝันดีกับการได้เข้ามา
ในการาจมากที่สุด คือการได้พบและแชะภาพกับคนดังแห่งโลก
Formula One ได้รบั รอยยิม้ จากนักแข่งในดวงใจอย่างเซบาสเตียน
เวทเทล และแดเนียล ริคคิอาร์โด แห่ง Infiniti Red Bull Racing
และได้เข้าใกล้รถ Formula One ในฝันแบบชนิดเอื้อมสัมผัสได้
ซึง่ หากซือ้ บัตรมาดูการแข่งในแบบคนดูทวั่ ไป บอกเลยว่ายากมากๆ
ที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้

นอกเหนือจากการได้เข้าไปเยีย่ มชมในการาจ
ระหว่างทีร่ อให้การแข่งขันเริม่ ขึน้ สิงห์ยงั ได้น�ำ พา
ชาวคณะตะลุยท่องเที่ยวในแหล่งเที่ยวขึ้นชื่อของ
สิงคโปร์ อาทิ เมอร์ไลอ้อน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ โดยชาวคณะทุกคนได้รับสายรัดข้อมือสี
เหลืองแดง หากแสดงให้เจ้าหน้าทีเ่ ห็นก่อนเข้าเล่น
เครื่องเล่น ก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้ทันทีแบบไม่
ต้องเข้าแถวรอคิว เล่นกีร่ อบก็ได้และเข้าได้ทกุ โซน
จัดเป็นอีกหนึ่งความเอ็กซ์คลูซีฟระดับซูเปอร์ VIP
ที่สิงห์มอบให้เป็นออเดิร์ฟความมันเล็กๆ ก่อนไป
มันสะใจอย่างเต็มรูปแบบกับการแข่งขันทีก่ �ำ ลังจะ
เริ่มขึ้น สร้างความสนุกสนานและความประทับใจ
ให้ชาวคณะอย่างยิ่ง
เมือ่ รถออกสตาร์ต เสียงเครือ่ งยนต์ดงั กระหึม่
กึกก้อง กองเชียร์แต่ละทีมต่างนั่งกันไม่ติด รวมถึง
กองเชียร์ของ Infiniti Red Bull Racing ผู้โชคดีของ
เรารีบมาจับจองที่นั่งบนพิตแกรนด์แสตนก่อนใคร
ร่วมลุ้นสุดตัวไปกับทุกคนในสนาม แม้ว่าแมตช์นี้
ทีมของพวกเขาจะไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ก็สามารถรักษาสามอันดับแรกไว้ ไม่ทำ�ให้คนดู
ผิดหวังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่อย่างใด หลังการ
แข่งขันจบลงแล้วผู้โชคดีของเราก็ไม่ยอมไปไหน
เบียดเสียดฝ่าฝูงชนลงไปในสนามเพื่อจะเข้าใกล้
นักแข่งบนโพเดียมให้มากทีส่ ดุ ทัง้ ถ่ายภาพ โบกมือ
ส่งเสียงร้องเรียก ได้สัมผัสทั้งเสียงเฮและเสียงโห่
บลัฟ๊ กันระหว่างกองเชียร์ของแต่ละทีม สำ�หรับแฟน
พันธุ์แท้ Formula One อย่างพวกเขาแล้ว มันคือ
ประสบการณ์ความสุขทีจ่ ะไม่มวี นั ลืมอย่างแน่นอน
เซบาสเตียน (ขวา) แดเนียล (ซ้าย)

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เข้าเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์ให้กับทีม
Red Bull Racing (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Infiniti Red Bull
Racing) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และสนับสนุนการแข่งขัน
ของทีมเรื่อยมา จนกระทั่งปี ค.ศ. 2010 จึงได้เข้าเป็น
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตลอดทัง้ ฤดูกาลการแข่ง
จนถึงปัจจุบัน โดยโลโก้ของสิงห์จะปรากฏบนหน้ารถแข่ง
ของทีมในทุกการแข่งขัน
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FERRARI GT2 CHAMPIONSHIP 2014
สนามฟูจิสปีดเวย์ ประเทศญี่ปุ่น (9-13 ต.ค. 57)

ยังไม่ทนั จะหายอิจฉาเหล่าผูโ้ ชคดีจากทริปแรก ในเดือนถัดมา
Singha World of Speed ก็เปิดทริปที่สอง พาบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่
แดนปลาดิบ จุดมุ่งหมายคือสนาม Fuji International Speedway
กรุงโตเกียว เพื่อชมการแข่งขันรายการ FIA World Endurance
Championship 2014 (WEC) โดยสนามนี้จะเป็นการแข่งขัน
ความเร็วแบบมาราธอนทีย่ าวนานถึง 6 ชัว่ โมง หลายคนลงความเห็น
ว่าเป็นการแข่งที่น่าสนใจที่สุดในบรรดา 7 สนามของรายการ WEC
แห่งปี 2014 ทว่าไม้เด็ดสำ�หรับเราอยู่ที่ ทีม AF Corse พันธมิตร
ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จะลงชิงชัยในรุ่น LMGTE Pro วัดความเร็ว
และสมรรถนะเครื่องยนต์ของเฟอร์รารี่ 458 อิตาเลีย จีที (Ferrari
458 Italia GT) ที่สนามแห่งนี้ด้วย
สำ�หรับทริปที่สองของแคมเปญ เราทุกคนได้รับสิทธิ์ให้อิจฉา
ผู้โชคดีทั้งสามท่านดังนี้ คุณพัฒนา ไวทยวรนารถ คุณพีรศักดิ์
นันททรรศนันท์ และคุณเดชชาติ เฉลยโภชน์ ทีม่ าพร้อมกับผูต้ ดิ ตาม
รายละหนึ่งคนเช่นกัน พวกเขาได้เดินทางไปกับพระเอกหนุ่มสุดเท่
ทีม่ รี อยยิม้ ชวนหลงใหล ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล แบรนด์แอมบาสเดอร์
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คนทีส่ องของแคมเปญ แต่กอ่ นทีจ่ ะไปชมการแข่งขัน มาถึงญีป่ นุ่ กัน
ทัง้ ที จะให้ชาวคณะนัง่ ๆ นอนๆ รอชมการแข่งขันก็คงไม่ใช่ทริปสุด
เอ็กซ์คลูซีฟ สิงห์เลยจัดให้ผู้โชคดีตะลุยเที่ยวกรุงโตเกียว ทั้งแวะ
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ วี่ ดั อาซากุสะ แชะภาพคูห่ นุ่ ยนต์กนั ดัม้ ที่ Diver
City Tokyo Plaza อาบนาํ้ ออนเซ็นตามแบบฉบับญีป่ นุ่ แท้ หรือลิม้ รส
ซูชิกินปลาดิบในแดนต้นตำ�รับ
แต่การเดินทางในทริปนี้มีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากวันเวลา
ที่ชาวคณะเดินทางไป เป็นช่วงเดียวกับที่พายุไต้ฝุ่นหว่องฟงกำ�ลัง
แผลงฤทธิ์อยู่ในเมืองโตเกียว แต่ถึงจะมีอีกกี่พายุ ความตื่นเต้น
กระตือรือร้นที่จะได้ชมการแข่งของชาวคณะก็ไม่ได้ลดน้อยลง
แถมทุกคนยังหน้าบานไปตามๆ กัน พอรู้ข่าวดีว่าไม่ใช่แค่จะได้ชม
การแข่งขันแบบติดขอบสนามเท่านั้น พวกเขายังจะได้รับสิทธิ์
ลงไปเดินในสนามแข่ง (Race Track) กันเลยทีเดียว คนที่รัก
ในความเร็วอย่างพวกเขามีโอกาสได้สัมผัสสนามแข่งขัน และ
บรรยากาศการแข่งรถยนต์ระดับโลกอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ ไม่ต้อง
สงสัยเลยว่าจะแฮปปี้กันขนาดไหน

การลงไปถึง Race Track หมายความว่า
เหล่าผู้โชคดีจะได้สัมผัสพื้นแทร็กมาตรฐาน
FIA ระดับโลก เดินชมรถแข่งทุกคัน พบกับ
นักแข่งมากมาย แต่เหนืออื่นใดก็คือ ทุกคน
ได้สิทธิ์ในการเข้าชมพิตสต๊อป (Pit Stop)
หรือห้องเตรียมรถของทีม AF Corse ซึ่ง
ปกติแล้วจะเข้าได้เฉพาะนักแข่งและทีมงาน
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เรียกว่าเป็นแขกระดับ
ซูเปอร์ VIP จริงๆ เพราะชาวญี่ปุ่นแฟนๆ
ของทีม AF Corse ที่ซื้อบัตรราคาแพงมา
ทำ�กิจกรรมพิตวอล์ค ยังไม่ได้สิทธิ์ใกล้ชิด
ขนาดนี้ พวกเขาได้แต่ยืนมองนักแข่งทีม
AF Corse ออกมาให้การต้อนรับชาวคณะ
ของเราอย่างเป็นกันเอง เชื่อว่างานนี้ต้องมี
อิจฉาตาร้อนกันบ้างไม่มากก็น้อย
เสร็จจากการเข้าชมพิตสต๊อป ชาวคณะ
ก็ได้มาร่วมเชียร์ทีมแข่งขันพร้อมกันที่ห้อง
VIP สุดหรูหรา “เลอมองส์ สปิรติ คลับ” มีทงั้
อาหารและเครือ่ งดืม่ คอยให้บริการครบครัน
ทว่า สิง่ ทีท่ �ำ ให้ทกุ คนฟินยิง่ กว่าอะไรทัง้ หมด
คือผลการแข่งขัน กว่า 6 ชั่วโมงที่รอคอย
และร่วมลุ้น ในที่สุดทีม AF Corse ก็ไม่
ทำ�ให้กองเชียร์ผดิ หวัง สามารถคว้ามาได้ทงั้
อันดับหนึ่งและสอง โดยจิอันมาเรีย บรูนี
และโทนี วิลันเดอร์ พารถหมายเลข 51 เข้า
เส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ดาวิเด ริกอน
และเจมส์ คาลาโด พารถหมายเลข 71 เข้า
เส้นชัยเป็นอันดับ 2 เล่นเอาชาวคณะของ
สิงห์ยิ้มแย้มไม่หยุด เพราะนอกจากจะได้
สัมผัสรถแข่ง ใกล้ชิดกับนักแข่ง ยังได้รับ
ความสุดฟินจากผลการแข่งขันกลับบ้านไป
ด้วยอีกต่างหาก

เมื่อปี ค.ศ. 2014 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
มีโอกาสสานต่อความสัมพันธ์อนั ดีกบั
เฟอร์รารี่ ในฐานะพันธมิตรของทีม
AF Corse ทำ�ให้ได้รับสิทธิ์ติดโลโก้
สิงห์บนรถแข่ง ยานพาหนะสนับสนุน
ต่างๆ บนเครื่องแต่งกายของนักขับ
ในทีม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมี
ร่วมกับเฟอร์รารีใ่ นอนาคต สิงห์มนั่ ใจ
ว่าพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยผลักดัน
ส่งเสริมแบรนด์สิงห์ให้เป็นแบรนด์
ติ ด ปากชาวโลกอี ก แบรนด์ ห นึ่ ง ใน
โลกของสปีด
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MOTOGP™ 2014

สนามเซอร์กิตบาเลนเซีย ประเทศสเปน (7-11 พ.ย. 57)
สัมผัสสุดยอดความเร็วจากการแข่งขัน Formula One และ
ซูเปอร์คาร์ 4 ล้อกันไปแล้ว คราวนี้เปลี่ยนมาเป็น 2 ล้อกันบ้าง กับ
ทริปที่สามของ Singha World of Speed รอบนี้ไปไกลกันถึงเมือง
บาเลนเซีย ประเทศสเปน เพื่อพาเหล่าผู้โชคดีเข้าชมการแข่งขัน
จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP™ ในรายการ Gran
Premio Movistar de Aragón ณ สนาม Circuit de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo สนามสุดท้ายของปี 2014 ทั้งเป็น
สนามบ้านเกิดของ มาร์ค มาเกวซ แชมป์โลกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ
ทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ มาเกวซได้แวะมาเยีย่ มแฟนๆ ชาวไทยถึงกลางเมือง
กรุงเทพฯ ก่อนจะกลับไปแข่งสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียนี้
เมือ่ เป็นทริปเกีย่ วกับการแข่งมอเตอร์ไซค์ แบรนด์แอมบาสเดอร์
คนทีส่ ามของทริปนีจ้ งึ เป็นใครไม่ได้นอกจาก อนันดา เอเวอร์รงิ่ แฮม
พระเอกหนุ่มนักบิดที่รักการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจ เขามา
พร้อมกับสามผูโ้ ชคดี ได้แก่ คุณวันฉัตร จารุเสน คุณดิเรก เจริญสุข
และคุณภัทรนันฑ์ กิตติสาร รวมทั้งผู้ติดตามอีกสามราย ทั้งคณะ
ต้องใช้เวลาเดินทางที่ยาวนานไปกับการบินข้ามทวีป โดยต้องหยุด
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พักกันทีก่ รุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แล้วค่อยเดินทางต่อไปยังสนาม
บินนานาชาติกรุงบาเลนเซีย แต่ก็ไม่มีใครแสดงอาการเหนื่อยล้า
เพราะความตืน่ เต้นทีจ่ ะได้ชมการแข่งในฝันนัน้ มีมากกว่า พวกเขา
กำ�ลังจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ มาร์ค มาเกวซ และวาเลนติโน่
รอสซี่ สองนักขับที่ดังที่สุดแห่งวงการ MotoGP™ ขณะนี้ด้วยตา
ของตัวเอง
พอมาถึงเมืองบาเลนเซียแล้ว แน่นอน ตามสไตล์ทริปสุด
เอ็กซ์คลูซีฟ ถ้ามาแล้วไม่เปิดหูเปิดตา คอนเซ็ปต์เปิดโลกก็ไม่
สมบูรณ์แบบ สิงห์เลยนำ�พาชาวคณะท่องเที่ยวชมของดีของสเปน
เริ่มจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่น่าทึ่ง จัตุรัสเมืองเก่า วิหารแห่ง
บาเลนเซีย ป้อมปราการ Peniscola หรือกระทัง่ สิง่ ใหม่ๆ ทีน่ า่ ตืน่ ตา
ตื่นใจอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Ciudad De Las Artes y Las
Ciencias และพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า Aqua Maritime Valencia ที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชาวคณะก็ได้รับความสุขแบบเรียกนํ้าย่อย แล้ว
ค่อยไปเปิดความมันแบบเต็มพิกัดกับเสียงบิดที่ดังกระหึม่ ก้องของ
เหล่าไบค์เกอร์ระดับโลก

ในทีส่ ดุ ก็มาถึงกิจกรรมไฮไลท์ของทริปทีส่ นามเซอร์กติ
บาเลนเซีย การแข่งขันนั้นได้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เหล่า
ผู้โชคดียังได้รับสิทธิพิเศษชั้นยอดชนิดที่จะไปที่ไหนก็ได้
ในสนามเกือบหมด ทั้งเดินไปเยี่ยมชมให้กำ�ลังใจนักแข่ง
ก่อนแข่งขัน หรือนั่งรถเซฟตี้คาร์ BMW M5 ลุยเข้าไปใน
สนามจนเห็นการทำ�งานของช่างภาพสนาม การได้ไปอยู่
ณ มุมที่จะได้เห็นนักแข่งสาดโค้งจนเข่าติดพื้นชัดตามาก
ที่สุด เอาให้ซึ้งกันไปเลยว่า ช่วงเวลาที่ความเร็วทำ�ให้คน
กับถนนอยู่ใกล้กันมากที่สุดนั้นเป็นเช่นไร แต่คนที่ฟินสุดๆ
เหนือใครคงจะเป็นหนุ่มอนันดาที่ได้รับโอกาสซ้อนท้ายรถ
สูตรหนึ่ง Desmo GP14 ที่ใช้แข่งจริงของทีม Ducati ได้
สัมผัสประสบการณ์ความเร็วสุดขั้วครั้งใหม่ ทำ�เอาเจ้าตัว
ดีใจจนมือไม้สั่นเลยทีเดียว
เสร็จจากกิจกรรมซูเปอร์ VIP ก็ถงึ เวลาร่วมลุน้ ไปกับการ
แข่งขันสุดมันบนแสตนที่จัดไว้สำ�หรับสปอนเซอร์โดยเฉพาะ
ในสนาม มาร์ค มาเกวซ แชมป์เก่า ไล่เบียดกับ วาเลนติโน่
รอสซี่ นักแข่งสุดเก๋าเจ้าของฉายา “เดอะด็อกเตอร์” อย่าง
เมามัน และมาเกวซก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุด
เขาทำ�ลายสถิติคว้าแชมป์โลกติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3 ได้
สำ�เร็จ ส่วนคณะผูโ้ ชคดีของเราก็มโี อกาสได้แสดงความยินดี
กับทั้งมาเกวซและรอสซี่ ยอดนักขับในดวงใจ มีมีตแอนด์
กรีด๊ เล็กๆ แถมได้ลายเซ็นทัง้ คูม่ านอนกอดให้หลับฝันดีไปอีก
หลายคืน พร้อมบันทึกไว้เป็นความทรงจำ�ทีค่ งไม่ลมื ไปอีกนาน

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เข้าเป็นผู้สนับสนุน
รายการแข่งขัน MotoGP™ ในปี ค.ศ.
2014 - 2016 โดยสิงห์จะได้สิทธิในการ
โปรโมตและโฆษณา ทำ�ให้โลโก้สิงห์
ปรากฏตามสือ่ ต่างๆ ทัว่ โลก รวมถึงได้
ปรากฏข้ า งสนามแข่ ง ขั น เว็ บ ไซต์
Social Network นอกจากนี้ยังได้สิทธิ
ใช้ VIP Village การเป็นผู้สนับสนุน
เบี ย ร์ สิ ง ห์ อ ย่ า งเป็ น ทางการและ
การนำ � เบี ย ร์ สิ ง ห์ ไ ปจั ด ตั้ ง ในบริ เ วณ
การแข่งขันด้วย
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FERRARI WORLD FINALS 2014
สนามสุดท้าย อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (3-7 ธ.ค. 57)
Singha World of Speed ส่งท้ายปลายปีด้วยทริปท้ายสุด
ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนที่สี่พระเอกหนุ่มสุดหล่อชวนฝัน
โดม ปกรณ์ ลัม คราวนี้นำ�พาชาวคณะจากแคมเปญเหินฟ้าสู่แดน
ทะเลทรายประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีจดุ หมายทีส่ นาม
Yas Marina Circuit เมืองอาบูดาบี สถานที่แข่งขันรายการ Ferrari
World Finals 2014 สนามสุดท้ายที่จะมี “ม้าลำ�พอง” หรือเฟอร์รารี่
จากทั่วโลกมารวมตัวกันมากที่สุดเพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่ง โดยจะ
แบ่งถ้วยรางวัลออกเป็น 2 ประเภทคือ โทรฟีโอ พิเรลลี (Trofeo
Pirelli) และคอปปา เชลล์ (Coppa Shell) แต่ที่เจ๋งที่สุดคือ รถ
เฟอร์รารี่ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันจะติดป้ายโลโก้สิงห์ทุกคัน
เห็นแล้วภูมิใจที่แบรนด์ไทยเป็นที่ยอมรับในการแข่งขันระดับโลก
ความพิเศษของลาสต์ทริป นอกจากจะมีคุณโดม หนุ่มหล่อ
ประจำ�ทริป คุณแชมป์ (พีรพล เอื้ออารียกูล) พิธีกรคนดังที่ไปกับ
เราทุกทริป ผู้โชคดีของเราทั้งสาม คุณธีรัตว์ วุฒิสุข คุณนราธิป
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พันธุ์นราวิกิจ คุณนพคุณ โสภณสิริวัฒน์ และผู้ติดตาม 3 ราย
ยังมีเซเลบอีก 2 ท่านที่มาร่วมเดินทางไปกับคณะคือ ดีเจท็อป
(ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี) และดีเจภูมิ (ภูมิใจ ตั้งสง่า) เรียกว่า
ชาวคณะสิงห์รอบนี้เป็นทัวร์เซเลบกันเลยทีเดียว และเซเลบทุกคน
ก็สร้างสีสันเสียงหัวเราะให้ชาวคณะแฮปปี้ตลอดการเดินทาง
เมื่อมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชาวคณะไม่ได้เดินทางสู่รัฐ
อาบูดาบีทันที แต่พักกันที่ดูไบ รัฐที่ดังที่สุดของ UAE เพื่อชมความ
มหัศจรรย์ของสิง่ ก่อสร้างสุดอลังการจากฝีมอื มนุษย์ เช่น เบิรจ์ คาลิฟา
ตึกทีส่ ูงที่สุดในโลก หมู่เกาะเดอะปาล์มจูเมราห์เกาะเทียมจากการ
ถมทะเล จากนัน้ ตะลุยทัวร์ทะเลทรายโดยรถ 4 WD สัมผัสการขับรถ
บนเนินทรายทีส่ งู ตํา่ สลับกันให้ความรูส้ กึ ท้าทายหวาดเสียว ก่อนจะ
ตบท้ายทีแ่ คมป์กระโจมแบบอาหรับ ชมระบำ�หน้าท้องจากสาวงาม
ลองเพนต์ลวดลายสไตล์อาหรับ ปิดท้ายด้วยลิม้ รสชาติอาหารท้องถิน่
เอาให้ฟินกันตั้งแต่ยังไม่ทันจะถึงไฮไลท์ของการแข่งขัน

ความเอ็กซ์คลูซฟี ยังไม่หมดเท่านี้ ความพิเศษอีกอย่างคือสวนสนุก
เฟอร์รารีเ่ วิลด์อาบูดาบี อยูไ่ ม่ไกลจากสนามแข่งขัน เป็นสวนสนุกในร่ม
ขนาดใหญ่ ภายในจะมีเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับความเร็วทั้งหมด ซึ่งเหล่า
ผูโ้ ชคดีทกุ คนได้รบั สายรัดข้อมือ Fast Pass สามารถเล่นเครือ่ งเล่นได้ฟรี
แบบไม่ต้องรอคิว ชาวคณะแต่ละคนเลยจัดหนักกับทุกเครื่องเล่นแบบ
ไม่ยอมน้อยหน้ากัน โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้คือ Formula Rossa รถไฟ
เหาะที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น
การเปิดประสบการณ์ความเร็วแบบเสิรฟ์ ๆ วอร์มอัพก่อนจะได้ไปสัมผัส
กับความเร็วของจริง
แล้วไฮไลท์สดุ พิเศษก็เริม่ ขึน้ เมือ่ เหล่าผูโ้ ชคดีและเซเลบมาถึงสนาม
พวกเขามีโอกาสได้มตี แอนด์กรีด๊ ส่วนตัวกับ คิมิ ไรโคเนน นักแข่งทีเ่ ป็น
ซูเปอร์สตาร์แห่งโลก Formula One ทีม่ าร่วมงานกับเฟอร์รารีใ่ นปี 2014
รวมถึงทีม AF Corse ที่มาหาชาวคณะถึงห้องรับรองให้ทุกคนได้แสดง
ความยินดีพร้อมแชะภาพขอลายเซ็นแบบใกล้ชิดเป็นกันเอง นอกจากนี้
หลังจากที่การแข่งขันจบลง ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องขอบอกเลยว่า
เป็นการเปิดประสบการณ์ความเร็วของแท้ กับกิจกรรมทีเ่ รียกว่า Hot Laps
ซึง่ ผูโ้ ชคดีจะได้ขนึ้ นัง่ รถเฟอร์รารีท่ มี่ นี กั ขับระดับโลกพาเหยียบคันเร่งวน
รอบสนามแข่งขัน แน่นอนว่าทุกคนไม่มีใครยอมพลาด เพราะมันอาจ
จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้สิทธิขี่ม้าลำ�พองทดลองความเร็วในสนาม
แข่งขันจริง ชาวคณะบอกว่าทัง้ ตืน่ เต้นและดีใจยิง่ กว่าตอนขึน้ Formula
Rossa เสียอีก ขอบคุณสิงห์ที่ให้โอกาสสุดพิเศษเช่นนี้
สุดท้าย 4 ทริปจาก 4 สนามแห่งแคมเปญ Singha World of
Speed ก็ปิดฉากลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่จะไม่จบลง
อย่างแน่นอนก็คอื ความรูส้ กึ เต็มอิม่ ทีอ่ ยูใ่ นใจของผูร้ ว่ มแคมเปญทุกคน
สิง่ ทีพ่ วกเขาได้รบั ไม่ใช่แค่ความสุข ความประทับใจ หรือความท้าทาย
แต่ยังรวมถึงมิตรภาพใหม่ๆ ประสบการณ์ที่ไม่ซํ้าใคร ซึ่งจะกลายเป็น
ความทรงจำ�อันสวยงามที่ไม่ถูกลบเลือนง่ายๆ อย่างแน่นอน

คิมิ ไรโคเนน นักแข่ง Formula One ซูเปอร์
สตาร์ มาแจกลายเซ็นแบบใกล้ชิด

สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ เข้าเป็นผูส้ นับสนุน
หลักการแข่งขัน “เฟอร์รารี่ แชลเลนจ์
โทรฟีโอ พิเรลลี” (Ferrari Challenge
Trofeo Pirelli) การแข่งขันทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ของเฟอร์รารี่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013
โดยจัดขึน้ 23 สนามทัว่ โลก ในทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟคิ
รถเฟอร์รารี่ท่เี ข้าร่วมการแข่งขันกว่า
90 คัน ทัง้ หมดจะมีโลโก้ของสิงห์ตดิ
อยูบ่ นกระจกด้านหน้าและหลังคาด้าน
หลังในทุกการแข่งขัน ทำ�ให้แบรนด์
ไทยทะยานสู่สายตาคนทั่วโลก
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สิงห์ / เรื่องเล่าจากคนในบ้าน
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Old Royal Naval College

เรื่อง: ดวงดี

GREENWICH

Nelson’s Ship in a Bottle, โดย Yinka Shonibare
จัดแสดงอยู่ที่ National Maritime Museum

ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเปิดตัวประเทศ
อังกฤษโดยเริ่มจากเมืองหลวงคือ

Greenwich Market

ลอนดอน

แต่เพื่อไม่ให้จำ�เจด้วยการแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นท็อปฮิตติดอันดับอยู่แล้ว เช่น London Eye
และ Big Ben เราอยากพาไปสถานที่สำ�คัญถึงขั้น
มรดกโลกและเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์สุดฮิต
หลายเรื่อง ทั้งหนัง Hollywood อย่าง Thor, 007
และหนังย้อนยุคอย่าง Les Misrables ที่หลายท่าน
อาจจะพลาดหรือมองข้ามไป เราขอเริ่มด้วย

National Maritime Museum

“กรินนิช” (Greenwich)

Greenwich อ่านว่า กริน-นิช หรือ เกร-นิช โดยออกเสียงพยางค์
แรกแบบสั้นๆ และไม่ใช่กรีน-วิช เป็นเขตเล็กๆ ของเมืองลอนดอน
หลายท่านอาจจะเคยสังเกตเห็นตอนที่เราตั้งเวลาในโทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ หรือตอนรับส่งอีเมล จะมีตัวย่อ GMT ซึ่งย่อมาจาก
Greenwich Mean Time และนี่คือจุดกำ�เนิดเวลา 0.00 น. ของโลก
นั่นเอง ที่นี่จะมีเส้นเวลาลากแบ่งเขตบอกเวลาหรือที่เรียกว่าไทม์โซน
(Time Zone) และเป็นเส้นลองติจดู ที่ 0 องศา (Greenwich Meridian)
ซึ่งใช้ในการบอกพิกัดตำ�แหน่งที่ตั้งเมืองต่างๆ บนแผนที่โลกกับเส้น
ขนานละติจูดอีกด้วย
การเดินทางไปกรินนิชสามารถไปได้หลายทาง หากโชคดีมาวันที่
อากาศดีกข็ อแนะนำ�ให้เดินทางโดยล่องเรือแม่น�ำ้ เทมส์ (Thames) โดย
ขึ้นที่ท่า Embankment ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ London Eye จากท่านีจ้ ะ
มีเรือบริการของหลายบริษัท แต่ละบริษัทจะมีรอบเวลาการเดินเรือที่
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แตกต่างกันไป ท่านสามารถขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าเรือถ่ายรูป ซึ่งบนเรือ
ก็จะมีไกด์แนะนำ�สถาปัตยกรรมก่อสร้างที่มีความสำ�คัญและบอกเล่า
ถึงประวัติความเป็นมาของลอนดอนด้วย
หากไม่สะดวกที่จะล่องเรือหรืออากาศไม่เป็นใจ อีกทางที่อยาก
แนะนำ�คือใช้รถไฟใต้ดิน (Underground) สามารถนั่งจากสถานีใด
ก็ได้แล้วเปลี่ยนมาขึ้นสาย Docklands Light Railway หรือ DLR
มาลงที่สถานี Cutty Sark รถไฟสาย DLR จะคล้ายกับรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพฯ บ้านเรา เพราะสายที่ลอยฟ้ามีเพียง 2 สถานีเท่านั้นที่อยู่
ใต้ดิน และ DLR นี้ไม่มีคนขับ มีแค่เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟที่สามารถ
ทำ�ได้จากโบกี้ใดก็ได้ หรือหากท่านใดสะดวกที่จะขึ้นสาย Jubilee
แล้วมาลงที่ North Greenwich แล้วต่อรถเมล์มายัง Greenwich
Town Centre หรือ Cutty Sark ได้เช่นกัน แนะนำ�ให้ขึ้นนั่งหน้าสุด
ของโบกี้แรก ท่านจะได้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนขับรถไฟเอง

Painted Hall

Royal Observatory, RMG

สถานที่ ถ่ า ยรู ป ต่ อ ไปที่ ไ ม่ ค วรพลาดคื อ
Cutty Sark เรือใบเก่าแก่ที่ปลดระวางแล้วและ
ตัง้ อยูร่ มิ ท่าเรือ เป็นเรือทีเ่ คยใช้ในการขนส่งสินค้า
หัวเรือมีลักษณะแหลมช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น
มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มอยากหา
ของกินเพราะต้องเดินขึน้ ลงเนิน ก็ถงึ เวลาเยีย่ มชม
ตลาดกรินนิช (Greenwich Market) ที่อยู่ไม่ไกล
จากเรือ Cutty Sark ในตลาดแบ่งเป็นแผงลอย
มีอาหารขายมากมายไม่วา่ จะเป็นสเปน ญี่ปนุ่ จีน
โปรตุเกส เอธิโอเปีย อินเดีย รวมทั้งอาหารไทย
ด้วย ยังมีของหวานต่างๆ อีกทัง้ สินค้าตกแต่งบ้าน
เสื้อผ้าของแฮนด์เมด (Handmade) ซึ่งแผงลอย
เหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน และจะมีคน
พลุกพล่านในตลาดตลอดเวลาโดยเฉพาะวันเสาร์
และวันอาทิตย์
หวังว่าคอลัมน์นี้จะเป็นการเรียกน้ำ�ย่อยให้
หลายๆ ท่านอยากจะมาเที่ยวอังกฤษ หรือที่เคย
มาแล้วก็อยากจะมาอีก รอติดตามตอนต่อไปว่า
เราจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะ

รายชื่อร้านอาหารในบริเวณนั้น
Cutty Sark

1. Cattleya Thai Restaurant:

52 Charlton Church Lane London SE7 7AB
Tel: (+44) 020 7642 1014
Web: http://www.cattleyarestaurant.com
E-mail: info@cattleyarestaurant.com

หากไม่สะดวกทั้งเรือและรถไฟใต้ดินท่านก็สามารถขึ้นรถไฟ (Overground train)
จากสถานี London Bridge และสถานี Charing Cross มายังสถานีรถไฟ Greenwich
ได้อีกเช่นกัน
สถานที่ท่องเที่ยวในกรินนิชรวมอยู่ในอาณาบริเวณใกล้กัน สามารถเริ่มต้นด้วยการ
เยีย่ มชมวิทยาลัยทหารเรือเก่า (Old Royal Naval College) ซึง่ ประกอบไปด้วย Chapel
หรือโบสถ์เล็กๆ ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ตึกตรงกันข้ามคือ Painted Hall ที่คนลือ
ว่าเป็นห้องรับประทานอาหารที่สวยที่สุดในยุโรป ทั้ง 2 ที่นี้สามารถเข้าชมได้ฟรี
เดินต่อขึ้นไปยังพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติ (National Maritime) ที่บอกเล่าสมัย
การบุกเบิกค้นพบประเทศใหม่ๆ ในโลกโดยการเดินเรือ จากตรงนีท้ า่ นจะเห็นสนามหญ้า
กว้างใหญ่และเป็นเนินสูง ยอดสุดของเนินคือ Royal Observatory หรือหอดูดาวกรินนิช
และเส้นแบ่งเขตเวลาก็อยู่บนนี้นี่เอง แม้ว่าท่านอาจจะไม่สนใจที่จะเข้าไปหอดูดาวแต่ก็
อยากแนะนำ�ว่าไม่ควรพลาดจุดชมวิวบนนั้น เพราะความคดเคี้ยวของแม่น้ำ�เทมส์ทำ�ให้
ท่านสามารถเห็นวิวของลอนดอนได้อย่างทั่วถึง

2. Ratchada:

129 Lee Road, London SE3 9DS
Tel: (+44) 020 8318 0092
Web: http://www.ratchada.co.uk/

3. Laicram:

1 Blackheath Grove, London SE3 0DD
Tel: (+44) 020 8852 4710
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สิงห์ / ตามไปดู

ตอนที่ 3
เรื่อง: ศิกานต์ ภาพ: NIKKASIT

Formula One แสดงความผาดโผน
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ตามติดอาบูดาบี เปิดเฟอร์รารี่เวิลด์
เดินทางมาถึงตอนที่ 3 แล้วกับ “แค่คณุ เปิด...โลกก็เปลีย่ น”
คอนเซ็ปต์ที่ทำ�ให้ทุกคนเห็นถึงความมหัศจรรย์ของพลังแห่ง
การเปิด เพียงแค่คุณกล้าที่จะลอง ปรับเปลี่ยนมุมมอง และ
ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือ จากการเดินทางสูเ่ กาะกาลาปากอส
สถานที่รวบรวมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในฉบับก่อนๆ
ครั้งนี้ เราจะพาทุกคนก้าวเข้าไปในโลกแห่งความเร็วกันบ้าง
เพื่อสัมผัสอีกหนึ่งสุดยอดประสบการณ์ใหม่ที่หาไม่ได้ฟรีๆ
อีกแล้ว นอกจากแคมเปญ Singha World of Speed
ดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องเด่นประจำ�ฉบับเกี่ยวกับเรื่องราว
ของแคมเปญ Singha World of Speed ในส่วนของคอลัมน์
“ตามไปดู” นี้ จะเป็นฉบับขยาย โดยขอหยิบเอาทริปสุดท้าย
“อาบูดาบี” มาเจาะความเอ็กซ์คลูซีฟให้ลึกลงไปอีก ด้วยรัฐ
อาบูดาบีและรัฐดูไบ สองรัฐใหญ่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดินแดนตะวันออกกลางในคาบสมุทรอาหรับ เราเชือ่ ว่ายังเป็น
ภาพที่ไม่ชัดเจนนักสำ�หรับใครหลายคน นับจากนี้ เราจึงจะขอ
นำ�ทุกท่าน เปิดประตูสู่เมืองทะเลทราย สัมผัสกลิ่นอายอาหรับ
และบันทึกประสบการณ์ใหม่กับ...เฟอร์รารี่เวิลด์
3 ธันวาคม 2557 ช่วงต้นฤดูหนาวที่ในประเทศไทยยังไม่
ค่อยรู้สึกถึงความเย็นเท่าไหร่ แต่เมืองทะเลทรายอย่างรัฐดูไบ
กลับค่อนข้างเย็นและแห้ง แม้แดดแรงจัด อากาศก็ก�ำ ลังสบาย
ชาวคณะของสิงห์ นำ�โดยคุณโดม ปกรณ์ ลัม แบรนด์แอม
บาสเดอร์สุดหล่อ ร่วมด้วย คุณแชมป์ (พีรพล เอื้ออารียกูล)
ดีเจภูมิ (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า) ผูโ้ ชคดีจากแคมเปญ 3 ท่าน ผูต้ ดิ ตาม
อีก 3 ท่าน รวมถึงพี่ๆ สื่อมวลชนและทีมงาน มาถึงดูไบกันใน
ช่วงบ่าย รัฐดูไบแห่งนีจ้ ะเป็นสถานทีพ่ กั แรมของคณะเดินทาง
30 ชีวิต ขณะที่รัฐอาบูดาบีคือที่ชาวคณะจะไปชมการแข่งขัน
Ferrari World Finals 2014
เพียงเวลาสั้นๆ ที่มาถึง คณะเดินทางก็ได้เห็นว่าชาวดูไบ
ใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบาย สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งความ
ราํ่ รวย หรูหรา ทุกคนใช้เวลาขณะนัง่ รถบัสจากสนามบินมุง่ หน้า

สูโ่ รงแรม สำ�รวจเมืองนีค้ ร่าวๆ เราเห็นตึกระฟ้ามากมายแข่งกัน
อวดโฉมทีส่ วยงามแปลกตา ถนนกว้างขวาง 10 เลน มีรถซูเปอร์
คาร์ราคา 8 หลัก วิ่งกันขวักไขว่ ผังเมืองจัดสรรไว้เป็นระเบียบ
สวยงาม แบ่งเป็นเขตเมืองเก่าเมืองใหม่ เหมือนนำ�ฉากจำ�ลอง
ของเมืองไฮเทคในเกม 3D สร้างออกมาเป็นเมืองจริง
ตึกระฟ้าเหล่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อ 10-15 ปีให้หลัง
ด้ ว ยความรํ่ า รวยจากการค้ า นํ้ า มั น และการท่ า ตั้ ง แต่ อ ดี ต
ประกอบกับการท่องเที่ยวที่กำ�ลังรุ่งเรืองในปัจจุบันและจะโต
ต่อไปในอนาคต แต่ตกึ ไหนๆ ก็ไม่นา่ สนใจเท่ากับ เบิรจ์ คาลิฟา
(Burj Khalifa) ตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ณ ขณะนี้ ไกด์บอกว่าพรุง่ นี้
ชาวคณะจะได้ไปเก็บภาพมุมสูงของดูไบบนสถาปัตยกรรมชิน้ เอก
ของโลกนี้อย่างแน่นอน
ครู่ต่อมาคณะเดินทางสิงห์ก็มาถึงที่พักแรมตลอด 4 คืน
พอเหล่าผู้โชคดีกับเซเลบถ่ายภาพกันเรียบร้อย ทุกคนก็เข้าสู่
Kempinski โรงแรมหรูขนึ้ ชือ่ อีกแห่งของดูไบ อยูใ่ นโซนเดียวกับ
ห้าง “มอลล์ออฟดิเอมิเรตส์” แหล่งช็อปยอดฮิตอันดับสองของ
เมือง คนท้องถิน่ นิยมจับจ่ายใช้สอยทีน่ ี่ ขณะแหล่งช็อปอันดับ
หนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมจะเป็น “ดูไบมอลล์” หลังจาก
ชาวคณะทุกคนได้รับคีย์ห้องพักกันแล้ว ทัวร์หน้าตาดีของเรา
ก็มงุ่ หน้าสูด่ ไู บมอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีไ่ ด้ชอื่ ว่าหรูหราทีส่ ดุ ใน
ดูไบและใหญ่ที่สุดในโลก
ดูไบมอลล์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 สนามฟุตบอล
เฉพาะในโซนแฟชั่นสารพัดแบรนด์เนมก็ปาไปแล้ว 440,000
ตารางฟุต เมื่อคณะเดินทางของเรามาถึงก็ได้พบกับศูนย์รวม
ของความหรูหรา หน้าห้างมีรถซูเปอร์คาร์หลากหลายจอด
เรียงราย รถเหล่านี้เป็นของเศรษฐีวัยรุ่นที่จะภูมิใจไม่น้อยหาก
มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปรถของเขา นอกจากนี้ดูไบมอลล์ยัง
เป็นทางขึ้นสู่เบิร์จคาลิฟา และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าขนาดยักษ์
ที่มีกระจกอะคริลิกใหญ่ที่สุดในโลก ใสแจ๋ว เห็นถึงเขี้ยวฉลาม
และสัตว์นํ้า 33,000 ชนิด
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ชาวคณะสิงห์กระจายตัวรวดเร็วไป
เลือกซื้อสินค้าที่สืบมาแล้วว่าแบรนด์ไหน
ถูกจริง ส่วนใหญ่จะเป็นนํ้าหอม แต่พอ
กลับมาปรากฏว่ามีติดไม้ติดมือกันคนละ
ไม่มาก เพราะห้างใหญ่เกินไป แต่ละคน
ก็เดินกันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เวลาอำ�นวย
เพราะถ้าจะเดินให้ทัว่ จริงๆ คงต้องใช้เวลา
สัก 3 วัน อีกอย่างถ้าไปไกลเกินมีสิทธิ์หลง
ได้งา่ ยๆ ชาวคณะเลยพากันไปถ่ายรูปเช็คอิน
ที่ย่านดาวน์ทาวน์ข้างห้าง เป็นบริเวณลาน
กว้าง มีทะเลสาบนํา้ สวยขนาดใหญ่ใช้แสดง
นํา้ พุเต้นระบำ� (Dubai Fountain) ประกอบ
แสงสีเสียง จากตรงนีท้ กุ คนจะได้มมุ ถ่ายรูป
คู่กับเบิร์จคาลิฟาด้วย
เราเห็นฝูงชนจำ�นวนมากเริม่ ไปยืนออ
กันบนสะพานข้ามทะเลสาบ เตรียมรอชม
การแสดงระบำ�นํ้าพุยักษ์ แต่ชาวคณะของ
สิงห์ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร เพราะบน
ภัตตาคารสำ�หรับมื้อคํ่าของทุกคน สามารถ
มองเห็นทั้งนํ้าพุและเบิร์จคาลิฟาได้อย่าง
ชัดเจน เรียกว่าดินเนอร์สุดหรูไปพร้อมกับ
ชมระบำ�นํา้ พุทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก หน้าตึกที่สงู
ทีส่ ดุ ในโลก ทำ�เอาชาวคณะอิม่ ท้องอิม่ ใจใน
บรรยากาศสุดพิเศษทีส่ งิ ห์มอบให้แบบไม่อนั้
ก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อน เตรียมลุย
โปรแกรมจัดเต็มต่อไปในวันรุ่งขึ้น
เช้าวันถัดมาชาวคณะหน้าตาสดชื่น
แจ่มใส หลังจากพบหน้าค่าตากันมา 1 วัน
อาการขัดเขินของทุกคนทีม่ ใี นวันแรกก็ลดลง
บรรยากาศของมิตรภาพชัดเจนขึ้น ทุกคน
ยิม้ กว้าง ทักทาย และพูดคุยกันมากขึน้ วันนี้
เรามีอีกหนึ่งเซเลบคือ คุณท็อป (ณัฐเศรษฐ์
พูนทรัพย์มณี) มาร่วมคณะด้วยกัน จากนั้น
ทั้งหมดก็ยกขบวนไปที่ดูไบมอลล์อีกครั้ง
แต่วนั นีเ้ ราไปเพือ่ ขึน้ ตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกและ
ตะลุยพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ ทีม่ กี ระจกอะคริลกิ
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ช่วงสายของวัน ทุกคนมาพร้อมกันที่
ทางขึน้ ตึกเบิรจ์ คาลิฟา ขณะรอคิวพนักงาน
ตรวจบัตร ตรงทางเข้าจะมีลูกเล่นเล็กๆ
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02

03

เป็นกรอบรูปเลียนแบบอินสตาแกรมที่มี
ข้อความว่า “Today, I touched the sky!”
ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปเช็คอินกันว่ามาถึงตึก
เบิร์จคาลิฟาแล้วนะ ชาวคณะเลยผลัดกัน
เป็นนายแบบนางแบบถ่ายคูก่ บั คุณโดมและ
เหล่าเซเลบ โดยมีคณุ โจ (นิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ)์
ช่างภาพคนเก่งทำ�หน้าที่บันทึกภาพสวยๆ
ไว้เป็นความทรงจำ�ดีๆ ของทุกคน
เราขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟากันด้วยลิฟต์ที่
เร็วสุดๆ ใครหูอื้อต้องอ้าปากกว้างๆ เพื่อ
ปรับความดันหู เวลาเพียงไม่กอี่ ดึ ใจทุกคนก็
มาถึงชั้น 124 ที่เป็นจุดชมวิวผ่านกระจกใส
เราอยูใ่ กล้พระอาทิตย์กนั มาก แต่ความร้อน
ของแดดไม่เกินความสามารถของคนไทย
อย่างเรา ที่สำ�คัญกระจกทั้ง 26,000 บาน
ของเบิร์จคาลิฟาได้รับการสั่งทำ�เป็นพิเศษ
เพือ่ กันความร้อนและรังสีตา่ งๆ ถ้าไม่ทำ�ละก็
ด้วยอุณหภูมิ 40 องศาของดูไบในหน้าร้อน
คงทำ�ให้ตึกนี้กลายเป็นตู้ย่างสดที่สูงที่สุด
ในโลกแน่ๆ

04
01 ภายในห้างสรรพสินค้าดูไบมอลล์
02 Dubai Fountain นํ้าพุเต้นระบำ�บนทะเลสาบ
นํ้าสวยใสขนาดใหญ่
03 ผู้โชคดีทั้งสามและคุณโดมบนจุดชมวิวของ
ตึกเบิร์จคาลิฟา ชั้น 124
04 Atlantis The Palm จากรถไฟฟ้า Monorail
05 ภัตตาคาร The Address ที่มองเห็นทั้งนํ้าพุ
และตึกเบิร์จคาลิฟา
06 ป้ายเซอร์ไพรส์จัดต้อนรับชาวคณะสิงห์
07 พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า (Dubai Mall Aquarium)

05

06

07

ทิวทัศน์ทมี่ องลงไปจากชัน้ 124 เห็นครบ 360 องศา ตอนอยูข่ า้ งล่าง
เราถูกตึกล้อม ค่อยมาเห็นความเป็นทะเลทรายจากมุมนี้และผังเมืองที่
สวยงาม ไกลออกไปในทะเลคือ “หมู่เกาะต้นปาล์ม” (The Palm Islands)
อภิมหาโครงการถมทะเลสร้างเกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกสุดยอด
โปรเจคท์ของดูไบที่แสดงให้เห็นศักยภาพการก่อสร้างของมนุษย์ ที่จริง
นอกจากชัน้ 124 ยังมีชนั้ 143 ทีม่ ไี นท์คลับทีอ่ ยูส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก และชัน้ 153
ที่มีมัสยิดอยู่สูงที่สุดในโลกด้วย แต่นักท่องเที่ยวขึ้นได้ถึงชั้น 143 เท่านั้น
เมื่อเดินกลับเข้ามาในตึกจะพบกล้องส่องทางไกลชนิดพิเศษที่เลือก
ได้วา่ จะดูววิ ตอนกลางวัน ตอนกลางคือ หรือตอนนี้ แต่ทเี ด็ดคือเลือกดูววิ
สมัยก่อนสร้างตึกก็ได้ ชาวคณะทยอยกันลงลิฟต์มาที่จุดนัดพบ ระหว่าง
เดินสู่ทางออกจะมีห้องแสดงภาพของทีมงานผู้ก่อสร้างและออกแบบ
ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าของตึกนี้ นายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เชก โมฮัมหมัด บิน ราชิด อัล มักทูม และผู้สนับสนุนด้านการเงินจน
ตึกสร้างแล้วเสร็จคือ ประธานาธิบดี เชก คาลิฟา บิน ซาอิด อัลนาฮ์ยัน
ชาวคณะสิงห์ไปต่อกันทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ (Dubai Mall Aquarium)
ที่คล้ายๆ ในสยามพารากอน แต่ใหญ่โตและมีพันธุ์สัตว์มากกว่า ถูกใจที่
ฉลามตัวใหญ่เยอะ กับจระเข้ดึกดำ�บรรพ์อ้าปากกว้างใส่เด็กที่มายืนดูมัน
จากนั้นทุกคนยกพลไปขึ้นรถไฟฟ้า Monorail เข้าสู่โครงการเดอะปาล์ม
จูเมราห์ เพือ่ ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ “แอตแลนติส เดอะปาล์ม”
โรงแรมสุดอลังการที่ได้แรงบันดาลใจจากนครในตำ�นาน บวกกับศิลปะ
อาหรับคลาสสิก มีอควาเรียมมหึมา และเมืองจำ�ลองใต้นํ้าสวยงามมาก
ก่อนที่ทุกคนจะได้ไปฟินกับบุฟเฟต์นานาชาติของโรงแรม Singha
World of Speed ก็จัดเซอร์ไพรส์ต้อนรับชาวคณะ ด้วยการนำ�ป้ายที่มี
ข้อความว่า “Welcome to Ferrari World Finals 2014 แค่คุณเปิด...โลก
ก็เปลี่ยน” เข้าไปในเมืองโบราณจำ�ลองที่อยู่ใต้ทะเล จากนั้น คุณวรวุฒิ
ภิรมย์ภักดี เจ้าของแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำ�คณะผู้โชคดี คุณโดม
และเซเลบทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยมีป้ายแคมเปญ
ทีอ่ ยู่ท่ามกลางฝูงปลาสีสันสดใสเป็นฉากหลัง
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เสร็จจากการชมสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่ง
โดยฝีมือมนุษย์ ตกเย็นก็ถึงคราวไปสัมผัส
ทะเลทรายธรรมชาติสร้างกันบ้าง ชาวคณะ
ทั้งหมดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ขึ้นรถ 4 WD กัน
กลุม่ ละคัน รีบบึง่ ไปตัง้ แต่หน้าทีพ่ กั กระทัง่
ออกนอกเมืองเข้าเขตทะเลทราย คนขับ
เป็นชาวอินเดียเหยียบซะมิดเพื่อไปให้ถึง
ทะเลทรายก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เขาเกรง
ว่าถ้าถึงมืดจะง่ายต่อการหลงทาง อันตราย
ของทะเลทรายยามคํา่ คือทุกอย่างดูเหมือน
กันไปหมดทุกทิศทาง
เรารู้ได้ว่ามาถึงแล้วก็ตอนที่เห็นร้าน
ขายของตัง้ ดักนักท่องเทีย่ ว มีสนิ ค้าพืน้ เมือง
ให้เทสต์แต่เสียตังค์ เช่น บารากุ ชุดอบายะห์
(ชุดยาวของสตรีชาวอาหรับ) คุณโดมก็ใส่
ชุดพื้นเมืองกับเขาด้วย หล่อระเบิดสาวกรี๊ด
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กระจาย ชาวคณะอืน่ ๆ เลยเอาบ้าง ใครใส่ถกู
ก็เท่กันไป ใครใส่ผิดก็หยวนๆ ให้พวกแขก
ขำ�เล่นๆ ต่อมาสิ่งที่ชาวคณะจะต้องเผชิญ
คือการขับรถฝ่าเนินทราย (Sand Dune) ที่
เป็นเนินสูงตํ่าสลับกันมากมาย บางทีก็ชัน
มาก บางทีก็เป็นหลุมกว้าง ถ้าขับช้ารถติด
หล่มทรายแน่นอน
รถของเราบางคันไม่จอดแวะร้านขาย
ของแต่บึ่งเข้าไปลุยเนินทรายด้วยความเร็ว
ชนิดหัวหมุนแบบไม่มีบอกกล่าวล่วงหน้า
ทำ�เอาสมาชิกในรถหาที่ยึดจับแทบไม่ทัน
แต่พอตั้งหลักได้ เราก็รู้สึกว่ามันสนุกมาก
คนขับหนวดเฟิม้ หน้าโหดจะคอยหันมาถาม
เราเป็นพักๆ ว่า “ยูโอเค?” แต่กด็ เู หมือนจะ
ถามไปงั้นๆ เพราะถ้าเราบอกว่าไม่โอเคก็
ไม่เห็นพี่แกจะขับเหวี่ยงน้อยลงตรงไหน

การแสดงระบำ�หน้าท้อง
บริการขี่อูฐ
ซุ้มสำ�หรับสูบชิชา
ฟอร์มูล่า รอสซา รถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลก

ชาวคณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบนเนินทราย
อยู่สักพัก หยุดถ่ายรูปกันบ้างพอหอมปาก
หอมคอ สุดท้ายก็มาจบทีแ่ คมป์อาหรับแบบ
พื้นเมืองสำ�หรับอาหารคํ่า
ณ จุดนี้ทุกคนสัมผัสกลิ่นอายพื้นเมือง
ทีเ่ รียบง่าย อาหารท้องถิน่ ทีแ่ ม้รสไม่เลิศหรู
แต่กไ็ ด้ซมึ ซับบรรยากาศท่ามกลางฝุน่ ทราย
แสงดาว ดนตรี และควันของชิชา การแสดง
ระบำ�หน้าท้องจากสาวสวย การได้ลองขีอ่ ฐู
(ระยะสัน้ ) รวมถึงเพนต์ลวดลายอาหรับบน
หลังมือ พอให้เรามองเห็นชีวิตอีกรูปแบบที่
ไม่คุ้นเคย มันเป็นความสงบที่สวยงาม ตรง
ข้ามกับความโอ่อ่าอลังการของสิ่งก่อสร้าง
ในเมือง ทว่าก็เป็นความต่างมุมที่ชาวคณะ
ได้เห็นในวันเดียวกัน และให้ความประทับใจ
กันไปคนละแบบ

เปิดโลกอาหรับในดูไบกันมาแล้ว 2 วัน ก็ถึงเวลาของการไป เสียงเดียวกันว่า ขอบคุณ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่ให้โอกาสทุกคนได้
เปิดโลกแห่งความเร็วกันบ้าง วันนี้ชาวคณะสิงห์เดินทางจากดูไบ เปิดโลกแห่งความเร็ว และช่วยยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของ
มุ่งหน้าสู่สนาม Yas Marina Circuit ที่รัฐอาบูดาบี เมืองหลวงของ ไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกมากขึ้น
ในที่สุดเราก็มาถึง Yas Marina Circuit Abu Dhabi สนาม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เวลานั่งรถบัสราวชั่วโมงกว่า ระหว่างนั้น
ผูโ้ ชคดีของเราก็ออกมาบอกเล่าถึงทีม่ าของการได้เข้าร่วมทริปครัง้ นี้ สุดท้ายสำ�หรับการแข่งขัน Ferrari World Finals 2014 ชาวคณะสิงห์
เริ่มจากคนแรก คุณโทนี่ (ธีรัตว์ วุฒิสุข) มาพร้อมผู้ติดตามคือ ทุกคนคล้องบัตร VIP ทีบ่ อกโปรแกรมการแข่งขันทัง้ หมด แถมมีหอ้ ง
น้องชาย (คุณธัชชัย วุฒิสุข) สองพี่น้องเต็มไปด้วยมุกตลกและ รับรองส่วนตัวบนแกรนด์แสตนด์อกี ด้วย แต่กอ่ นจะได้ชมการแข่งขัน
สำ�นวนเหลือร้าย คุณโทนี่บอกว่าทราบข่าวแคมเปญจากสาว PG อย่างเต็มรูปแบบ ทุกคนจะได้ไปมันกันที่สวนสนุก “เฟอร์รารี่เวิลด์”
สิงห์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจึงตัดสินใจเข้า
สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมี
ร่วมกิจกรรมตามที่สาวสวยแนะนำ�
เครื่องเล่นกว่า 20 ชนิด โดดเด่นด้วยหลังคา
คนต่อมาเป็นคุณแม่ลูกอ่อนคนสวย สิ ง ห์ ใ ห้ โ อกาสทุ ก คนได้ สีแดงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวถังของ
คุณทราย (นราธิป พันธุ์นราวิกิจ) พร้อม เปิ ด โลกแ ห่ ง ความเร็ ว รถเฟอร์รารี่ GT
ด้วยคุณน้า (คุณเกษร สุวิทยะสิริ) ผู้ติดตาม
ทุกคนได้รบั แจกสายรัดข้อมือ Fast Pass
มาดูแลเป็นเพื่อนกัน คุณทรายเป็นแฟนเพจ และช่ ว ยยกระดั บ วงการ สามารถใช้เล่นเครือ่ งเล่นได้ฟรีเกือบทุกชนิด
ของสิงห์อยู่แล้วจึงได้ทราบข่าวคราวของ มอเตอร์สปอร์ตของไทย ไม่ตอ้ งรอคิว เราเข้าไปในสวนสนุกได้ไม่ทนั ไร
คุณนพกับคุณโทนีก่ ข็ อดวลความเร็วกันสักตัง้
แคมเปญ และนี่คือรางวัลใหญ่แรกในชีวิต
ของเธอจากการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ ให้ก้าวสู่ระดับโลกมากขึ้น ทั้งคู่แข่งกันเปลี่ยนยางรถ Formula One
เหมือนการเข้าพิต ใครเปลี่ยนยางเสร็จก่อน
ขณะทีค่ ณุ น้าเป็นผูไ้ ปไหนไปกันกับคุณทราย
ด้วยทุกทริปอยู่แล้ว มาถึงผู้โชคดีคนที่สาม
เป็นผูช้ นะ แต่คณุ นพดูจะเน้นลวดลายมาก
คุณนพ (นพคุณ โสภณสิริวัฒน์) รายนี้มาพร้อมรุ่นน้องคนสนิท ไปหน่อย ผลเลยปรากฏว่าคุณโทนีช่ นะไป เกมนีจ้ ำ�ลองมาจากการ
(คุณบดินทร์ วิชยธรรมสกุล)
เข้าพิตในการแข่งขันจริง ซึง่ ความเร็วในการเปลีย่ นยางของแต่ละทีม
คุณนพเล่าว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนสนิทถูกเลือกให้เดินทางไป สำ�คัญต่ออันดับการแพ้ชนะเลยทีเดียว
กาลาปากอสกับแคมเปญ Singha Discovers 500 Galapagos เขา
ชาวคณะกระจายตัวไปตามเครือ่ งเล่นทีต่ วั เองสนใจ แต่ไฮไลท์
ก็อยากมีโอกาสเปิดโลกแบบนัน้ บ้าง เลยลองร่วมกิจกรรมกับ Singha ที่ทุกคนไม่ขอพลาดคือ “ฟอร์มูล่า รอสซา” (Formula Rossa) รถไฟ
World of Speed ไม่ผดิ หวัง เขาได้สทิ ธิเ์ ปิดโลกแห่งความเร็วนัน้ แล้ว เหาะที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะให้
ส่วนรุน่ น้องของเขาบอกว่าคุณนพเป็นผูโ้ ชคดี แต่เขาเป็นผูโ้ ชคดีกว่า ความรู้สึกเหมือนเรากำ�ลังนั่งรถ Formula One อยู่ในสนามแข่งขัน
เพราะมีโอกาสได้มาตามคำ�ชวนของคุณนพและก็ทำ�ให้เขาได้เปิด แต่ก่อนขึ้นไป ทุกคนต้องเตรียมตัวด้วยการฝากของทุกอย่างที่มี
โลกไปด้วยอีกคน เรียกว่ามีรุ่นพี่ดีพารุ่นน้องเจริญจริงๆ
สิทธิ์จะหลุดลอยไปกับความเร็ว ใครสวมแว่นตาก็ต้องใส่หน้ากาก
จากนัน้ คุณโดม เหล่าเซเลบ พีๆ่ สือ่ มวลชน ทยอยกันออกมา พลาสติกกันลมทับลงไปให้แน่น หากมีของอะไรปลิวไปโดนคนอื่น
เล่าความชื่นชอบในความเร็วตามแบบฉบับของตัวเอง ต่างพูดเป็น ด้วยความเร็วระดับนี้พอจะทำ�ให้กะโหลกยุบได้เลย
การแข่งกันเปลี่ยนยางรถ Formula One >>

<< สายรัดข้อมือ Fast Pass
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สิงห์ / ตามไปดู
พอสนุกสนานกับสารพัดเครือ่ งเล่นทีเ่ กีย่ วกับความเร็วกันเต็มที่
แล้ว ทุกคนก็ย้อนกลับมาที่สนามแข่งขัน ชมการแข่งรอบควอลิฟาย
เป็นออเดิร์ฟก่อนรอบไฟนอลในวันพรุ่งนี้ รถเฟอร์รารี่ร่วมร้อยคัน
จอดเข้าแถวรอทีจ่ ดุ สตาร์ต ทุกคนต่างรีบหยิบกล้องขึน้ มาเก็บภาพ
เฟอร์รารี่จากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมกันอยู่ ณ ที่นี้ ก่อนที่เสียงของ
“ม้าลำ�พอง” จะดังกึกก้องไปทัว่ สนามทันทีทกี่ ารแข่งเริม่ ต้น และเมือ่
การแข่งในวันนี้สิ้นสุดลง ก็ได้เวลาสำ�หรับงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูที่
จัดขึ้นในสวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์
คุณโดม ปกรณ์ ลัม ควงคุณแม่แหม่ม (รัตนาภรณ์ คูภิรมย์)
พร้อมออกงานกาล่าดินเนอร์ ไม่มีค�ำ ไหนจะอธิบายนอกจาก “หล่อ
มากกก” ยังมีคุณแชมป์ คุณภูมิ และคุณท็อป ที่ต่างก็หล่อเนี้ยบดูดี
ด้วยชุดสูทสากลกันทุกคน จากนั้นคุณวรวุฒิ ภิรมย์ภกั ดี และเหล่า
เซเลบเข้าร่วมงานในฐานะ VIP สุดเอ็กซ์คลูซฟี ร่วมดินเนอร์บฟุ เฟต์
นานาชาติสุดหรูในบรรยากาศสบายๆ ขณะชาวคณะที่เหลือไปฟิน
มื้อคํ่ากันที่ภัตตาคาร CHO GAO ร้านอาหารเอเชียขึ้นชื่อของเมือง
อาบูดาบีที่ชาวคณะต่างบอกว่า “อร่อยมาก”
ในที่สุดก็มาถึงการแข่งขันวันสุดท้าย คณะสิงห์บึ่งจากโรงแรม
ที่ดูไบมาที่อาบูดาบีอีกครั้ง และเข้าห้องรับรองบนแกรนด์แสตนด์
พร้อมกันในช่วงสาย การแข่งขันจริงจะเริม่ ในเวลา 12.55 น. สำ�หรับ
ชิงถ้วย (คอปปา) เชลล์ และเวลา 15.00 น. สำ�หรับชิงถ้วย (โทรฟีโอ)
พิเรลลี ระหว่างรอการแข่งชาวคณะก็ได้มตี แอนด์กรีด๊ แบบใกล้ชดิ กับ
คิมิ ไรโคเนน แชมป์ Formula One ในปี 2007 ผู้โด่งดังและมีค่าตัว
สูงลิ่ว เขากลับมาร่วมงานกับเฟอร์รารี่อีกครั้งในปี 2014 เจ้าตัวมา
มอบลายเซ็นบนของที่ระลึกให้กับชาวคณะถึงที่
ตามติดด้วยกิจกรรมพาทัวร์การาจพิตติดขอบสนามแข่ง ทุกคน
ได้รบั หูฟงั เพือ่ ฟังเจ้าหน้าทีอ่ ธิบายการทำ�งานในมุมต่างๆ ขณะเข้าชม
การาจ ทุกคนจะได้เห็นการเตรียมรถแข่งของทีมงาน แผงควบคุม
จอมอนิเตอร์แสดงการแข่งในสนาม และเดินชมอูข่ อง Formula One
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ซึ่งจะมีโชว์พิเศษปิดท้ายการแข่งขันด้วย ชาวคณะพากันถ่ายรูปคู่
กับซูเปอร์คาร์สุดเท่ เก็บภาพบรรยากาศในพิตเลน ก่อนจะกลับไป
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ อ้ งรับรอง บางส่วนก็ไปทีจ่ ดุ ขายของ
ที่เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและแขก VIP
01

02

ตกบ่ายทุกคนเกาะติดการแข่งขันพร้อมกับเดินดูบรรยากาศ
รอบสนาม คุณโทนี่และน้องชายลงไปยืนเนียนกับเหล่าช่างภาพ
พยายามเก็บภาพรถแข่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงให้ทัน พอจบช่วง
ของการแข่งขันก็มาถึงไฮไลท์พิเศษ เป็นขบวนพาเหรดเฟอร์รารี่
หลากสีมาขับอวดโฉมพร้อมติดธงชาติของแต่ละประเทศ จากนั้น
ถึงคิวของ Formula One ออกมาโชว์ศักยภาพ เริ่มจากแสดงพลัง
ความเร็วพร้อมเสียงก้องกระหึ่ม ต่อด้วยหมุนควงสว่านผาดโผน
จนยางที่เสียดสีพื้นถนนหอบควันและกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่ว ผู้ชมปรบ
มือชอบใจกันใหญ่
กลิน่ ยางไหม้ยงั ไม่ทนั จาง ห้องรับรองของชาวคณะก็เปิดออก
ต้อนรับสมาชิกทีม AF Corse แชมป์หมาดๆ จากการแข่ง FIA World
Endurance Championship 2014 (GT Championships 2014) ที่
ประเทศญีป่ นุ่ พวกเขามาพร้อมกับถ้วยรางวัลให้ชาวคณะสิงห์ได้รว่ ม
แสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ทั้งยังให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนในคณะของเราอย่างเป็นกันเองอีกด้วย
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ทว่ารายการเอ็กซ์คลูซีฟสำ�หรับทุกคน
ยังไม่หมดแค่นั้น เวลาหนึ่งทุ่มชาวคณะก็
มาพร้อมกันที่ข้างสนามเพื่อเตรียมตัวทำ�
กิจกรรม Hot Laps หมายความว่า ผู้โชคดี
และเหล่าเซเลบจะได้นั่งรถเฟอร์รารี่ลงไป
ในสนามแข่งขันจริง โดยมีนักแข่งระดับโลก
เป็นโชเฟอร์พาเปิดประสบการณ์ความเร็วที่
หาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้ว โดยผูท้ �ำ กิจกรรม Hot
Laps จะต้องเซ็นชื่อเพื่อรับรองว่าตกลงใจที่
จะไปท้าทายกับความเร็วสุดขีดด้วย ผูโ้ ชคดี
ทีม่ โี อกาสติดสปีดไปกับม้าลำ�พองต่างก็รสู้ กึ
ตื่นเต้นดีใจ พยายามที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิป
มาให้ดูว่ารถที่เขานั่งมันเร็วขนาดไหน
เสร็จสิ้นกิจกรรมที่สนามแข่งทั้งมวล
ทุกคนมีรอยยิ้มอิ่มใจกับประสบการณ์ใหม่
ทีไ่ ด้รบั แต่กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เรารีบ
ยกขบวนกันไปรับประทานอาหารที่โรงแรม
เอมิเรตส์ พาเลซ ซึง่ ต้องบอกว่าเป็นสุดยอด
ของความหรูหราอลังการ พอไปเห็นแทบจะ
ลืมหิว อยากถ่ายรูปเก็บความหรูซะเดีย๋ วนัน้
ที่นค่ี อื โรงแรมระดับ 7 ดาวแห่งแรกของโลก
มู ล ค่ า การก่ อ สร้ า งเหยี ย บแสนล้ า นบาท
ในห้องโถงมีโดมขนาดใหญ่ประดับโคมไฟ
คริสตัล พื้น อาคารหินอ่อนตกแต่งด้วยทอง
เดินไปก็จะเห็นตูก้ ดทองอัตโนมัติ แต่ทรี่ สู้ กึ
ตลกคือมีกองอินทผาลัมชนิดต่างๆ ตัง้ ไว้ให้
ถ่ายรูปเล่นด้วย

เมือ่ ชาวคณะจัดการอาหารมือ้ สุดท้าย
ของวันเรียบร้อย ทุกคนก็ออกมาถ่ายรูปกัน
อย่างรวดเร็ว หวังเก็บความประทับใจใน
ทีส่ ดุ ท้ายของอาบูดาบี ก่อนทีจ่ ะต้องกลับไป
พักผ่อนและเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น
เช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2557 วันสุดท้าย
ในทริปสุดท้ายของ Singha World of Speed
มีอกี ภารกิจทีช่ าวคณะต้องทำ�ให้ได้นนั่ คือ...
ช็อปปิ้ง น่าเสียดายว่าเราไม่มีเวลาพอจะไป
แกร่วทีด่ ไู บมอลล์อกี รอบ ทุกคนเลยไปหาซือ้
ของฝากกันที่มอลล์ออฟดิเอมิเรตส์ ที่นี่ก็มี
ทุกอย่างให้เลือกครบครัน โดยเฉพาะนํา้ หอม
สไตล์อาหรับแพคเกจจิง้ สวยงาม ราคาขวด
หนึ่งก็ราวๆ 500 - 800 บาท คราวนี้ทุกคน

โลโก้สิงห์บนรถแข่ง
กิจกรรมพาทัวร์การาจพิตติดขอบสนามแข่ง
บรรยากาศในสนามหลังการแข่งขัน
คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กับทีม AF Corse
กิจกรรม Hot Laps

หอบข้าวหอบของคนละถุงใหญ่ จนต้องแซว
กันว่าซื้อกลับไปฝากหรือไปขายกันแน่
ก่อนเราจะไปสนามบินก็มแี ถมท้ายกัน
เล็กน้อยทีแ่ ลนด์มาร์กสำ�คัญอีกแห่งของดูไบ
โรงแรม “เบิร์จ อัล อาหรับ” ระดับ 7 ดาว
ที่ขึ้นชื่อว่าแพงและดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่ห่าง
จากชายฝัง่ จูเมราห์บชี เล็กน้อย ตรงจุดทีเ่ รา
ไปจะได้ทั้งวิวชายหาดเกาะเทียมและมุมที่
เห็นโรงแรมเป็นรูปใบเรือสวยงาม จากนั้น
เรียกกลิ่นอายความเป็นไทยกลับมาเสิร์ฟๆ
ด้วยการสั่งเมนูอาหารไทยที่ภัตตาคาร Sea
World ในย่านเมืองเก่า รสชาติต้มยำ�ใช้ได้
อาหารทะเลสดดี เป็นการแถมท้ายทริปที่
ปิดฉากลงได้อย่างสมบูรณ์
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ดูไบ กับการเดินหน้าให้เป็น
สถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ดูไบเป็นรัฐอาหรับทีม่ ี 2 วัฒนธรรมร่วมอยูด่ ว้ ยกัน กล่าวคือ วัฒนธรรม
เดิมของชาติกับวัฒนธรรมโลก ผสมผสานกันโดยเหลื่อมลํ้ากันอยู่เพียง
เล็กน้อย ส่วนใหญ่จะแยกออกจากกันอย่างที่เห็นไม่ค่อยชัดหากไม่ได้ใช้
ชีวิตประจำ�วันอยู่ที่นั่น
ชาวพื้นเมืองก็จะอยู่อย่างชาวพื้นเมือง ส่วนชาวต่างชาติก็จะอยู่ในส่วน
ของชาวต่างชาติ แต่เปิดกว้างรับนักเดินทางผู้มาเยือนเป็นอย่างดี ให้การ
ต้อนรับอบอุน่ ด้วยเซอร์วสิ ทีด่ จู ะหาเทียบได้ยากในโลกปัจจุบนั สัมผัสได้ตงั้ แต่
ก้าวแรกสูเ่ ครือ่ งบินขนาดยักษ์ เอ-380 ของสายการบินเอมิเรตส์ ออกเดินทาง
จากเกทในเวลาตรงเป๊ะ และเดินทางถึงเมืองดูไบก่อนเวลาที่ระบุไว้เล็กน้อย
จากสนามบินใหญ่ ใหม่เอีย่ ม ทันสมัย และสะอาด สูโ่ รงแรมในแถบเมืองใหม่
ต้องใช้ถนนขนาด 10 เลนวิ่งระหว่างตึกสูงทันสมัยที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีทั้งนั้น
รวมถึง Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก เห็นได้จากทุกทิศ ตั้งแต่สนามบิน
ถึงโรงแรม คณะจากสิงห์พักกันที่โรงแรม Kempinski ณ มอลล์แห่งเอมิเรตส์
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่ 2 ในดูไบ แต่เป็นที่เดียวในโลกที่มีที่เล่นสกีหิมะอยู่ด้วย
อยู่เกือบจะกลางระหว่างดูไบเมืองเก่ากับแถบ Dubai Marina
ในส่วนของเมืองเก่า ชีวิตก็ยังเดินหน้าแบบเดิมๆ รอบซุคหรือตลาด
แถบเดียร่าใกล้กับปากนํ้า Dubai Creek มีแต่ชาวอินเดียกับปากีสถานทำ�มา
ค้าขาย แต่ในส่วนของเมืองใหม่ ก็ดเู หมือนกับเมืองใหม่ในประเทศตะวันตก
เต็มไปด้วยตึกสมัยใหม่สลับซับซ้อนไปมารอบๆ อ่างนํา้ ทีข่ ดุ ขึน้ ใหม่ไว้เป็นที่
จอดเรืองามๆ นักธุรกิจฝรัง่ เดินกันเต็มไปหมด คละกับชาวท้องถิน่ ทีย่ งั ใส่ชดุ
ประจำ�ชาติสขี าวยาว มีผา้ คลุมศีรษะและผูห้ ญิงห่มดำ�ปิดหน้า เดินกันอยูค่ ละ
กันไป ดูไบดูแปลกตาไปมากหากมาเยือนเมือ่ เพียง 20 ปีทแ่ี ล้ว เขตใหม่ทง้ั หมดนี้
ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นเลย มีแต่ส่วนเมืองเก่าที่ผู้คนยังใช้เรือข้ามฟากที่
ปากนํ้า จะมีตึกสูงก็เพียงโรงแรม 5 ดาวแห่งเดียวในตอนนั้น รายได้หลัก
ทีม่ าจากนํา้ มันในครัง้ นัน้ ค่อยๆ ลดถอยลงด้วยรายได้ใหม่จากนักท่องเทีย่ ว
มีสว่ นแบ่งโตขึน้ เรือ่ ยๆ จนจะกลายเป็นรายได้หลักในอีก 10 กว่าปีขา้ งหน้า
หากมอง Burj Khalifa ในมุมของ Bird’s
eye view จะเห็นตึกลักษณะคล้ายกลีบ
ดอกไม้ที่แตกตัวจากก้านออกมา ได้รับ
แรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเลทรายชื่อ
Hymenocallis

02
01

01
02
03
04-05

แถบเมืองใหม่
อ่างนํ้าที่ขุดขึ้นใหม่ไว้เป็นที่จอดเรือหรู
เมืองดูไบที่มองจากบนตึก Burj Khalifa
อาคารดั้งเดิมแบบวัฒนธรรมอาหรับ
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01

ทัง้ หมดนี้ เป็นการพัฒนาดูไบตามสายตาของผูน้ �ำ
ที่มองการณ์ไกลมากๆ อย่าง Sheik Mohammed bin
Rashid Al Maktoum เจ้าผูค้ รองรัฐดูไบ นายกรัฐมนตรี
และรองประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มองการณ์
ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วว่า ในอีกกว่าครึ่งศตวรรษข้างหน้า
ดูไบจะไม่สามารถพึง่ พารายได้จากนาํ้ มันได้อกี ในขณะที่
ดำ�รงตำ�แหน่งมกุฎราชกุมารแห่งดูไบ จึงได้เริ่มคิดสร้าง
อาคารทีจ่ ะเป็นไอคอนของเมืองแห่งแรกขึน้ บนพืน้ ทีท่ ถี่ ม
คืนจากทะเล นั่นก็คือโรงแรม Burj Al Arab ซึ่งกลายเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1999 และอีก 10 กว่าปีให้หลัง ตึก Burj
Khalifa ที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้ ก็ได้รับความ
สนใจจากชาวโลกเช่นเดียวกัน
เชคโมฮัมหมัดได้รเิ ริม่ สายการบินแห่งชาติเอมิเรตส์
ตั้งแต่ยุค 90 และจัดตั้งบริษัท Jumeirah เพื่อดูแลด้าน
การโรงแรมขึ้น ซึ่งต่อมาในปี 2004 ได้รวมเป็น Dubai
Holding ที่ขณะนี้กลายเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ด้านการ
โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การสือ่ สาร การลงทุน การเงิน
และการบริการ ที่มีมืออยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก
เชคโมฮัมหมัดขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2006 และใน
ปี 2010 ได้แถลงการณ์เรื่อง วิสัยทัศน์ 2021 (Vision
2021) ในการปรับดูไบให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก โดยโฟกัสเรื่องการพัฒนาบุคลากรของชาติ
สืบทอดวัฒนธรรมให้แข็งแกร่งตลอดไป อยู่ในประเทศ
ที่มั่งคั่ง มีรากฐานที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะด้านบุคคล
ของชาติ และนำ�ความรู้เฉพาะจากชาวต่างชาติเข้ามา
เพื่อจะช่วยกันพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต สิ่งแรกที่เชค
โมฮัมหมัดทำ�ก็คือ ล้างผลาญการคอรัปชั่นอย่างจริงจัง
และเริ่มลงมือปรับระบบและองค์กรทั่วประเทศ
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โฟกัสเรื่องการพัฒนาบุคคลของชาติ สืบทอด
วัฒนธรรมให้แข็งแกร่งตลอดไป อยู่ในประเทศ
ที่มั่งคั่ง มีรากฐานที่แน่นแฟ้น

ผลงานหนึ่งที่เห็นได้ชัดในตอนนี้จากการพูดคุยกับคนภายในเมืองก็คือ ชาวดูไบจะมี
แต่ชนชั้นระดับกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูง มีหน้าที่การงานที่ดี งานระดับล่างและงานด้าน
การบริการจะใช้การนำ�เข้าบุคลากรจากประเทศที่ก�ำ ลังพัฒนา ชาวดูไบเองจะยังคงแต่งงาน
กันเอง หรือกับชาวประเทศแถบอาหรับด้วยกัน จะไม่คอ่ ยเห็นแต่งงานกับชนชาติอนื่ ส่วนผูด้ ี
จะแต่งกายประจำ�ชาติตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นประเทศ และไม่สงุ สิงมากนักกับชาวต่างชาติหากไม่
จำ�เป็น ทุกอย่างดูจะเดินไปข้างหน้าแบบมีระบบระเบียบและสงบเงียบในทุกพืน้ ทีท่ เี่ รียกว่า
สะอาดมาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม แต่ที่ทะเลทรายอาจจะเก็บขยะได้ยากหน่อย แต่ทั้งนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ทิ้งขยะแบบไม่สนใจในสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ความเป็นอยู่ก็
จะแบ่งได้แบบชัดเจน โดยชาวชาติจะซื้อที่ดินเดิมได้ ส่วนชาวต่างชาติจะซื้อได้แต่ที่ดินที่ถม
ขึน้ ใหม่ ยกเว้นบางแห่งทีจ่ ดั สรรไว้ให้ชาวต่างชาติบา้ งแล้ว ทัง้ นี้ เราจะเห็นได้วา่ ชาวต่างชาติ
จะอยูก่ นั เป็นกระจุกอย่างทีเ่ กาะปาล์ม ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของโรงแรมยักษ์ใหญ่ Atlantis ทีเ่ ศรษฐีชาว
จีนได้คว้าไปแล้ว นำ�รายได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ ทางการได้น�ำ โลกภายนอกเข้ามาจับพัก
ไว้ที่มอลล์ใหญ่ยักษ์ทั้งสองแห่ง คือ Mall of the Emirates และ Dubai Mall ที่ต้องใช้เวลา
เดินกันทัง้ อาทิตย์หากจะแวะชมทุกร้านค้า มีรา้ นชัน้ นำ� แม้กระทัง่ ร้านอาหารนานาชนิด จาก
ทัง้ อังกฤษและอเมริกา และทุกแบรนด์เนมสำ�คัญจากทัว่ โลก เรียกได้วา่ คนชาติเขาไม่ตอ้ งเสีย
เงินเดินทางไกลเพื่อที่จะเยี่ยมชมซื้อของจากร้านแบบนี้ ส่วนนักท่องเที่ยวจากเอเชียสามารถ
เดินทางเพียงครึ่งทางก็จะได้หมดแล้ว การบริการในสถานที่ทุกแห่งเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ชาติอื่น
แต่ไทยอาจจะเทียบเท่าได้แบบเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ทางรัฐอาหรับต่างๆ ได้เห็นถึงความสำ�คัญของธุรกิจครอบครัว เพราะหลาย
ธุรกิจเป็นเอกในแต่ละเรื่องที่ดำ�เนินการอยู่ การแตกแยกในครอบครัวจะส่งผลเสียให้กับ
ทัง้ ตัวบริษทั และชาติได้โดยรวม เชคโมฮัมหมัดร่วมกับเจ้าผูค้ รองรัฐอืน่ ๆ จึงได้จดั ตัง้ Family
Business Network ขึ้น เพื่อช่วยในการดูแลธุรกิจครอบครัวทั่วทุกประเทศอาหรับให้อยู่
เคียงข้างกับประเทศในการเดินหน้าสู่อนาคตที่สดใส ทั้งดูแลให้คำ�แนะนำ� จัดเรื่องการ
ศึกษา และจัดสนทนาปราศรัยกับธุรกิจครอบครัวอื่นๆ ทั่วโลก
การพัฒนาของเขายังอยู่ในระหว่างการเดินทางในขณะนี้ แต่จากที่เห็น ดูไบ ดูน่าจะ
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างแน่นอน
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ตำ�นานท่านเจ้าคุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข้างท่านเจ้าคุณ (ตอนที่ 4)

เล่าสู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี

เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ)
เจ้าพระยารามราฆพเป็นบุคคลหนึ่งที่
พระยาภิรมย์ภักดีรู้จักดีมากคนหนึ่ง อาจจะ
สืบเนื่องจากการอยู่ในละแวกกลุ่มเจ้านาย
โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่
สำ�คัญสุดคือ โรงเบียร์แห่งแรกของไทยนั้น
ตั้งอยู่บนที่ดินที่เดิมเป็นของเจ้าพระยาราม
ราฆพ ท่านเจ้าคุณได้ติดต่อขอเช่า เดิมที่นี่
เป็นโรงสีไฟเก่า ตั้งอยู่ที่ตำ�บลบางกระบือ
ขณะนัน้ พระยาอนิรทุ ธเทวา (ม.ล. ฟืน้ พึง่ บุญ)
น้องชายของท่านเจ้าคุณรามฯ กำ�ลังร่าง
สัญญาให้เจ๊สัวจีนเสงเช่าโรงสีอยู่ แต่โดยที่
ที่ดินผืนนี้เหมาะสมกับการตั้งโรงเบียร์มาก
ทั้งมีน้ำ�บาดาลที่ถูกลักษณะของการผลิต

เบียร์บวกกับอยู่ติดแม่น้ำ�เจ้าพระยาเหมาะ
สำ�หรับการขนส่ง แถมยังอยู่ใกล้กรุงเพราะ
ในตอนนั้นเขตกรุงเทพฯ น่าจะสิ้นสุดแถว
วังศุโขทัย จึงได้ไปขอร้องท่านเจ้าคุณรามฯ
ครั้นไปแวะอังกฤษตอนที่ไปซื้อเครื่องจักร
โรงเบียร์เมื่อปี 2476 ที่เยอรมนี ได้ตกลงขอ
เช่าที่ดินทั้งหมดเกือบ 10 ไร่ ทำ�สัญญาเช่า
15 ปี และอีก 2 ปีต่อมา พระยาภิรมย์ฯ ได้
เจรจาขอซื้อที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 14
ธันวาคม 2478 เสียเงินไป 55,000 บาท
ที่ดินเดิมนี้ก็คือส่วนที่เป็นโรงงานแรกตรง
ท่าน้�ำ 1 ในขณะนี้ และบริษัทก็ได้ซื้อที่เพิ่ม
เพื่อขยายกิจการในปีต่อๆ มาจนขยายมา
เป็นอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ เกิดวันที่ 5 ตุลาคม
2433 เป็นบุตรของพระยาประสิทธิ์ศุภการ
(ม.ร.ว. ละม้าย พึ่งบุญ) กับพระนมทัด (พระ
นมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว) สืบเชื้อสายตรงจากรัชกาลที่ 1 โดย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกรสร กรม
หลวงรักษ์รณเรศ ภายหลังพระองค์ถูกถอน
พระราชอิสริยยศเป็นหม่อมไกรสร และถูก
สำ�เร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ที่วัดปทุมคงคา
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2391 รวมพระ
ชันษาได้ 56 ปี และเป็นพระราชวงศ์องค์
สุดท้ายที่ถูกสำ�เร็จโทษด้วยวิธีนี้ (ด้วยเหตุ
ว่ า มี สั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ พวกชาย
โขนละคร)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด โรงเบียร์แห่งแรกของไทย
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สิงห์ / ตำ�นานท่านเจ้าคุณ
เจ้าพระยารามราฆพเป็นเจ้าพระยา
ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพระยาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์
ไทย ตอนนั้นท่านอายุเพียง 31 ปี หลังจบ
การศึกษาจากโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขและ
โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) เมื่อ 2448 ตอนอายุ 15 ปี
และได้ถวายตัวเข้ารับราชการในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) ตั้งแต่
ปี 2451 หรือตอนอายุ 18 ปีเป็นต้นมา
และถวายงานล้นเกล้าล้นกระหม่อมจน
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เริ่มต้นจาก

“ที่ดินผืนนี้เหมาะสมกับ
การตั้งโรงเบียร์มาก
ทั้งมีน้ำ�บาดาลที่ถูก
ลักษณะของการผลิต
เบียร์บวกกับอยู่ติด
แม่น้ำ�เจ้าพระยาเหมาะ
สำ�หรับการขนส่ง”
นายขันหุ้มแพร จ่ายง เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี
และเป็นพระยาประสิทธิศ์ ภุ การ ราชทินนาม
เดียวกับบิดาตอนอายุเพียง 22 ปี ต่อมา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2464 จึงได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา
รามราฆพตอนอายุ 31 ปี มีโอกาสรับใช้
เบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที่ 6 ในหลาก
หลายตำ�แหน่ง อาทิ องคมนตรี สมุหราช
องครักษ์ ราชเลขานุการพิเศษในพระองค์ฯ
ผู้บัญชาการโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สยามกรรมการที่ปรึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาสภากาชาด
สภานายกและกรรมการคณะฟุตบอลแห่ง
สยาม และสภานายกราชตฤณมัยแห่งสยาม
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จวบจนวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2468 ตอนนั้นท่านเจ้าคุณ
รามฯ อายุได้ 35 ปี จากนั้นจึงได้ไปศึกษา
ต่อที่อังกฤษ เมื่อครั้งที่พระยาภิรมย์ภักดี
เดินทางไปยุโรปเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สร้าง
โรงเบียร์ก็ไปพบท่านเจ้าคุณรามฯ ที่อังกฤษ
เพื่อรอฟังข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้าน
การปกครองของไทย เดินทางมาถึงอังกฤษ
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2475 ได้ไปทาน
ข้าวไทยที่บ้านท่านเจ้าคุณรามฯ และพาชม
สนามกอล์ฟรานเลบ์และโรฮัมตัน พระยา
ภิรมย์ภักดีได้บันทึกไว้ว่า “ท่านชวนไปเล่น
กอล์ฟด้วยแทบทุกวันและก็ได้เที่ยวพบปะ
วิสาสะกับนักเรียนไทยทั่วทุกคน และได้รับ
เชิญบรรยายเรื่องทำ�เบียร์ให้สามัคคีสมาคม
ฟังด้วย วันที่ 28 ท่านเจ้าคุณรามฯ ยังชวนขึน้
รถยนต์ไปค้างคืนเมืองอีสต์บอร์นชายทะเล
และเล่นกอล์ฟกลางฝนอีกด้วย”

ภาพสเก็ตบ้านนรสิงห์

พระยาภิรมย์ภักดีกับเจ้าพระยารามราฆพที่
สนามกอล์ฟประเทศอังกฤษ

บ้านนรสิงห์ขณะก่อสร้าง พ.ศ. 2463

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาลในปัจจุบัน

ลายเซ็นเจ้าพระยารามราฆพ

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ได้ 2 ปี เจ้าพระยารามราฆพก็ย้ายกลับ
มาประเทศไทย พักที่บ้านนรสิงห์ได้ 6 ปี
ก่อนที่จะขายให้กับรัฐบาลและกลายมา
เป็นทำ�เนียบรัฐบาลในปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณ
รามฯ ก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งคือ

บ้านท่าเกษม อยู่ที่นี่ได้ 21 ปีก็ขายต่อให้
กั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและกลาย
มาเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรในปัจจุบัน แล้วได้
รั บ พระราชทานบ้ า นพั ก จากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ถนน
เจริญนครฝั่งธนบุรี จนเสียชีวิตเมื่อวันที่

ของชำ�ร่วยแต่งงานเจ้าพระยารามราฆพ
กับคุณหญิงประจวบ

21 ตุลาคม 2510 สิริรวมอายุได้ 77 ปี
เจ้ า พระยารามราฆพสมรสกั บ คุ ณ
หญิงประจวบ ธิดาเจ้าพระยายมราช (ปั้น
สุขุม) มีบุตรธิดา 2 คน และมีภริยาอื่น
อีกหลายคน มีบุตรธิดาอีก 32 คน รวม
เป็น 34 คน
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

สิงห์ กับ กีฬาแข่งรถ
สิงห์กบั กีฬาแข่งรถจับมือกันมาเป็นเวลาช้านาน จริง
แล้วตั้งแต่สมัยพระยาภิรมย์ภักดี ในยุคสมัยใหม่ พยาน
แห่งความร่วมมือมาในรูปแบบของโมเดลรถแข่งที่นำ�มา
โชว์ ณ ทีน่ ้ี คันหนึง่ คือรถของเล่น Nissan Skyline GT-R
R32 (Singha Panasonic Taisan) โดย Tomica กับ
สีพิเศษขาว-เหลือง ไม่มีขายทั่วไป เนื่องจากผลิตขึ้นเป็น
ของชำ�ร่วยในงานแต่งงานของคุณประเสริฐ อภิปุญญา
ทายาท Panasonic ไทย เพียงแค่ 300 ชิน้ เป็นรถจากทีม
Singha ขับโดยนักแข่งรถชือ่ ดัง เกรียงไกร ลิม้ นันทรักษ์ ใน
สนาม Southeast Asean Touring Car Championship
1992 ที่คว้าแชมป์มาครอง คันที่สองคือ Singha and
Infinity Red Bull Racing Team เป็นการจับมือทีเ่ ริม
่ ต้น
ในปี 2551 และขยายความร่วมมือมาเรือ่ ยๆ จนปี 2553
ทีจ่ บั มือเต็มรูปแบบในปีเดียวกับทีท่ มี ได้แชมป์โลก F1 ครัง้
แรก (ประเภทบุคคลและทีม) ขับโดย Sebastian Vettel ใน
รถแข่งรุน่ RB6
ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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ปากกาพาไป / เอด้า คิง โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

เอด้า

Lord
B yron

เคาน์เตสแห่งเลิฟเลซ

โปรแกรมเมอร์
คนแรกของโลก

เรือ่ ง: วิฬาร์สดุ า

สวัสดีปแี พะค่ะ หวังว่าทุกท่านคงจะ
ได้ฉลองปี ใหม่กันด้วยความชื่นมื่นและ
เริม่ ต้นปี 2558 กันอย่างมีความสุขนะคะ
เมือ่ ช่วงก่อนปีใหม่อฉิ นั ได้อา่ นบทความ
จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ฟแนนเชี ย ลไทมส์
ฉบับสุดสัปดาห์ เป็น เรื่องที่ตัดตอน
และเรียบเรียงมาจากหนังสือชื่อ How
We Got to Now: Six Innovations
That Made the Modern World
แปลชื่อเรื่องง่ายๆ ว่า “เรามาถึงตรงนี้
ได้อย่างไร - นวัตกรรม 6 อย่างทีส่ ร้าง
โลกสมัยใหม่” เขียนขึ้นโดย สตีเวน
จอห์ น สั น อิ ฉั น อ่ า นแล้ ว ชอบใจมาก
ก็เลยอยากจะแบ่งปันความน่าทึ่งของ
บุคคลทัง้ หลายในอดีตทีป่ ระดิษฐ์คดิ ค้น
สิ่งของที่อำ�นวยความสะดวกสบายให้
แก่พวกเราในยุคสมัยต่อมาให้ทุกท่าน
ได้อ่านกันด้วยค่ะ
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สตีเวน จอห์นสัน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
เขาบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายนี้เกิดจาก
การคิดค้นของนักประดิษฐ์ทที่ �ำ ต่อเนือ่ งกันมา
โดยนำ�เอาความคิดนัน้ ๆ มาพัฒนากันต่อๆ
ไป แต่บางครัง้ อาจจะมีนกั ประดิษฐ์อจั ฉริยะ
ที่มีความคิดล้ำ�ยุคมองการณ์ไกลราวกับได้
เดินทางด้วยยานข้ามเวลาไปดูโลกอนาคต
มาแล้ว หนึ่งในนั้นคือ เอด้า คิง เคาน์เตส
แห่งเลิฟเลซ ทีอ่ ฉิ นั จะมาเล่าความน่าทึง่ ของ

เธอให้ฟังนี่ละค่ะ
ทีจ่ ริงตัวเอด้าโดดๆ เธอก็นา่ สนใจอยูแ่ ล้ว
ละค่ะ เพราะเธอเป็นถึงลูกสาวคนเดียว (ทีถ่ กู
กฎหมาย) ของ ลอร์ดไบรอน (1788 - 1824)
กวีที่โด่งดังในยุคโรแมนติคของอังกฤษกับ
แอนาเบลล่า มิลแบงค์ (1792 - 1860) สุภาพ
สตรีชนั้ สูงทีไ่ ด้ชอื่ ว่าฉลาดล้�ำ ได้ร�่ำ เรียนวิชา
กับครูจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่พ่อแม่
ของเธอจ้างมาสอนเป็นการส่วนตัว ในยุคนัน้

ใช้หัวสมองคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า
เป็นไปตามอารมณ์ แต่ดูเหมือนว่าแผนของ
แอนาเบลล่าจะเดินไปได้ถูกทางอยู่ช่วงหนึ่ง
ต้นฉบับของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
เอด้าเติบโตเป็นสาวและได้แต่งงานกับบารอน
วิลเลียม คิง ซึง่ ต่อมาได้รบั
พระราชทานตำ�แหน่งเป็น
เอิรล์ แห่งเลิฟเลซและมีลูก
3 คน เมื่อลูกๆ เริ่มโตขึ้น
เอด้าก็เริ่ม
รู้สึกอึดอัด
กับชีวิตแม่บ้านยุค
วิคตอเรียนซึ่ง
เต็มไปด้วยกรอบ
และกฎเกณฑ์และ
นึกอยากจะทำ�อะไรที่
หลุดไปจากกรอบนี้ โชคดี
ที่เธอได้รู้จักกับ ชาร์ลส์
Babbages’s
แบบบิจ (1791 - 1871) นัก
Analytical
คณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่มี
Engine
วิสัยทัศน์ก้าวหน้าเกินยุค เอด้าได้ทำ�งาน
ร่ ว มกั บ แบบบิ จ จนทำ � ให้ เ ธอกลายเป็ น
โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
เอด้าพบกับแบบบิจครั้งแรกเมื่อเธอ
ผู้หญิงน้อยคนมากที่จะได้เรียนหนังสือโดย อายุ 17 ปีที่งาน “ซาลอง” ของแบบบิจที่
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เหล่าบรรดาหัวกะทิจะมาสังสรรค์พดู คุยแลก
จึงไม่นา่ แปลกใจเท่าไรนักทีเ่ ธอให้เอด้าเรียน เปลี่ยนความรู้กัน ทั้งคู่ติดต่อกันมาตลอด
วิชาคณิตศาสตร์ในเวลาต่อมา
มิได้ขาด เมือ่ เอด้าเริม่ รูส้ กึ อยากจะทำ�อะไร
เอด้าเกิดเมื่อปี 1815 แต่เธอเกิดมาได้ แหวกกฎ เธอจึงเขียนจดหมายหาเขาทำ�นอง
เพียงไม่กี่เดือนพ่อแม่ของเธอก็แยกทางกัน ว่า เธอรูส้ กึ ร้อนใจอยากคุยกับแบบบิจอย่างยิง่
และหย่ากันในที่สุด เอด้าไม่เคยได้พบหน้า เธอตระหนักว่าในอนาคตมันสมองทีโ่ ดดเด่น
ลอร์ดไบรอนผู้เป็นพ่อของเธอเลย เขาเสีย ของเธอจะมีประโยชน์กับแผนการและจุดมุ่ง
ชีวิตเมื่อเอด้าอายุได้ 8 ขวบที่ประเทศกรีซ หมายของเขา และถ้าเป็นเช่นนัน้ เธอก็ขอถวาย
ด้วยความทีล่ อร์ดไบรอนมีอารมณ์แปรปรวน หัวให้เลย อะไรประมาณนี้ละค่ะ ซึ่งแบบบิจ
ตามสไตล์ “ติส๊ ท์” แถมใช้ชวี ติ แบบอิสระเสรี ก็เลยใช้งานมันสมองของเธออย่างเต็มที่
มากรักกับทัง้ หญิงและชาย ทำ�ให้แอนาเบลล่า
ในช่วงนัน้ แบบบิจกำ�ลังคิดค้น “เครือ่ ง
กลัวว่าลูกสาวคนเดียวจะกลายเป็นคนอารมณ์ จักรวิเคราะห์” (Analytical Engine) ซึ่งถือ
แบบติ๊สท์ๆ อย่างบิดา เธอจึงพยายามให้ ได้ว่าเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในยุค
ลูกสาวเรียนหนังสือหนักไปทางด้านตัวเลข ปัจจุบนั แบบบิจพยายามจะสร้างเครือ่ งนีม้ า
มากกว่าด้านวรรณคดี จ้างครูมาสอนด้าน ร่วม 20 ปีแต่ไม่ส�ำ เร็จ แม้กระทัง่ เขาสิน้ ชีวติ
พีชคณิตและตรีโกณมิติ เพือ่ ทีจ่ ะให้เป็นคนที่ ไปแล้วก็ยงั ไม่เป็นรูปร่าง...ก็นะคะ...จะสร้าง

เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบยุคดิจติ อลด้วยอะไหล่
ในยุคอุตสาหกรรม (ช่วงกลางศตวรรษที่ 18
- กลางศตวรรษที่ 19) นีม่ นั จะไปถึงไหนกัน
ละคะ เฮ้อ...ขอบอกนิดนะคะ เจ้าเครือ่ งจักร
วิเคราะห์ที่คุณแบบบิจแกออกแบบคิดค้นนี่
มันน่าอัศจรรย์จริงๆ ค่ะ เพราะมันประกอบ
ด้วยซีพยี แู รมและซอฟต์แวร์ทเี่ ขียนลงบนบัตร
เจาะรู punched card สำ�หรับป้อนข้อมูล
ไม่ผิดอะไรกับคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาเลย
ถ้าไม่ใช่อจั ฉริยะก็ไม่รจู้ ะเรียกว่าอะไรแล้วค่ะ
ชือ่ เสียงของเอด้าโด่งดังขึน้ จากผลงาน
ชิน้ สำ�คัญของเธอคืองานแปลบทความที่ ลุอจิ ิ
เบนาเบรอา วิศวกรชาวอิตาเลียนเขียนอธิบาย
ถึงหลักการสำ�คัญของเครื่องจักรวิเคราะห์
เมือ่ คราวทีแ่ บบบิจได้ไปบรรยายถึงเครือ่ งนี้
ทีเ่ มืองตูรนิ เมือ่ ปี 1840 นอกเหนือไปจากการ
แปลแล้ว เอด้ายังได้เพิ่มเติมความคิดเห็น
และความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับเครื่องจักร
วิเคราะห์ลงไปอีกยืดยาว จากบทเพิ่มเติม
ของเอด้าชิน้ นีท้ �ำ ให้แบบบิจทึง่ ในตัวเธอมาก
ถึงกับขนานนามเธอว่า “แม่มดสาวเจ้าแห่ง
ตัวเลข” เอด้าเข้าใจถึงความสำ�คัญและผล
กระทบของวิธกี ารคิดคำ�นวณของเครือ่ งจักร
วิเคราะห์ชิ้นนี้อย่างลึกซึ้งไปอีกขั้นหนึ่งที่
แม้แต่แบบบิจยังอาจจะตามไม่ทนั เธอมองว่า
เครื่องจักรที่แบบบิจออกแบบนี้สามารถทำ�
อะไรทีซ่ บั ซ้อนได้มากกว่าการคำ�นวณตัวเลข
ซ้ำ�ไปซ้ำ�มา (Binary numbers) ความคิดนี้
ในที่สุดก็พัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
พวกเราในยุคดิจติ อล เช่น กูเกิล ไอทูน เพลง
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
น่าเสียดายทีเ่ อด้าอายุสนั้ เธอเสียชีวติ ใน
ปี 1852 เมื่ออายุเพียง 36 ปีด้วยโรคมะเร็งที่
มดลูก ถึงแม้วา่ เอด้าจะไม่เคยได้พบกับลอร์ด
ไบรอนผู้เป็นพ่อเลย แต่ก่อนตายเธอขอร้อง
แอนาเบลล่าให้น�ำ ร่างของเธอไปฝังข้างๆ พ่อ
ณ โบสถ์เซนต์แมรี่ แม็กดาลีน ที่เมืองฮัคนอล
จังหวัดน็อตติงแฮม ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเธอไม่
เสียชีวติ เร็วขนาดนัน้ เราอาจจะมีคอมพิวเตอร์
ใช้ได้เร็วขึน้ อีกหลายสิบปีกเ็ ป็นได้
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เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

Prince Birabongse
Bhanudej
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช

“พระองค์พรี ะฯ” ทรงเป็นชาวไทยคนแรกทีเ่ ป็นนัก

ขับรถแข่งมืออาชีพ และทรงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในโลก
ของการแข่งรถตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และทรงเป็น
คนไทยคนเดียวที่ขับรถแข่งสูตร 1 (Formula 1) และคนเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้คนแรกอีกเช่นกัน (คนที่ 2 คือชาวมาเลเซียในอีก 51 ปี
ให้หลัง) นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นนักแข่งเรือใบด้วย เป็นหนึ่งใน
ผู้แทนไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่เมลบอร์น ออสเตรเลีย ปี
1956 ที่โรม อิตาลี ปี 1960 ที่โตเกียว ญี่ปุ่น ปี 1964 และที่มิวนิก
เยอรมนี ปี 1972
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พระองค์พีระฯ พระนามเต็มว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
พีรพงศ์ภาณุเดช เป็นโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าภาณุรงั ษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช (พระโอรส
ในรัชกาลที่ 4 และน้องเล็กสุดในรัชกาลที่ 5) กับหม่อมเล็ก (สกุลเดิม
ยงใจยุทธ เป็นป้าแท้ๆ ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ประสูติเมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2457 ที่วังบูรพาภิรมย์ (วังบูรพาในปัจจุบัน) ทรงรับ
การศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และไปเรียนต่อที่วิทยาลัยอีตันใน
ประเทศอังกฤษ มีแผนที่จะเรียนต่อที่วิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ แต่ทรงเปลีย่ นไปศึกษาด้านประติมากรรมที่ Byam Shaw

01

02
01 (จากซ้าย) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
(พระองค์พีระฯ) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุล
จักรพงษ์ (พระองค์จุลฯ) และพระยาภิรมย์ภักดี
02 พระองค์พรี ะฯ หลังจากชนะรายการ The Road Racing
Club’s Imperial Trophy ที่สนาม The Crystal
Palace ในวันที่ 18 ตุลาคม 1937
03 พระองค์พรี ะฯ ผูช้ นะอันดับ 1 ของรายการ จับมือกับ
Raymond Mays นักแข่งชาวอังกฤษผู้ชนะอันดับ 2
(คนซ้าย) ในการแข่งขันรายการ JCC International
Trophy ทีส่ นาม Brooklands ประเทศอังกฤษ ปี 1936
04 สัญลักษณ์คอกรถแข่ง “หนูขาว” (White Mouse
Racing) ออกแบบโดย พระองค์พีระฯ ตามพระนาม
“หนู” ของพระองค์จุลฯ รถทาสีฟ้าสดใส ปัจจุบัน
เรียกว่า ฟ้าพีระ (Bira blue)

03

04

06

07
08

05

ระหว่างทรงศึกษาอยู่ที่อีตัน พระราชบิดาทรงทิวงคต โดยพระมารดา
ได้เสียชีวิตลงนานแล้ว ทำ�ให้พระองค์ทรงไร้บิดามารดาตอนอายุ 14
พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ โอรสในเจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนาถ ซึ่งขณะนั้นทรงพำ�นักอยู่ที่อังกฤษ จึงทรงรับเลี้ยงดู
และสนับสนุนให้เรียนประติมากรรมในทีส่ ดุ ด้วยพระองค์พรี ะฯ ทรงมี
พรสวรรค์ดา้ นการปัน้ และได้รบั งานปัน้ จากผูด้ อี งั กฤษและมหาเศรษฐี
เอเชียหลายคน และที่โรงเรียนนี้เอง ได้พบรักกับนางสาวซีริล เฮย์คอค
หม่อมคนแรกชาวอังกฤษในพระองค์
พระองค์ทรงศึกษาที่โรงเรียนวาดเขียนอยู่ได้ไม่นานก็ออกมา
แข่งรถ โดยพระองค์จลุ ฯ ทรงเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ตัง้ ทีมรถแข่งหนูขาว
(White Mouse) ขึ้นเมื่อปี 2478 แข่งครั้งแรกในรถแข่ง Riley Imp
สีฟ้าเหลืองที่สนามแข่ง Brooklands ต่อมาทรงขับรถ ERA-R2B ชื่อ
Romulus ได้ที่ 2 สองครั้งและที่ 5 หนึ่งครั้ง ในปีต่อมา พระองค์จุลฯ
05 พระองค์พีระฯ ทรงปั้นแมวนํ้าคาบปลา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วังจักรพงษ์ หรือวังท่าเตียน
06 พระองค์พีระฯ ทรงชนะเลิศการแข่งรถกรังด์ปรีซ์ในยุโรปหลายครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1936
1937 และ 1938 จนได้รางวัลดาราทอง (BRDC Road Racing Gold Star) จากสมเด็จ
พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร 3 ปีซ้อน ได้รับการบรรจุชื่อในหอเกียรติยศของ
สมาคมนักแข่งรถอังกฤษ เป็นที่มาของชื่อ “เจ้าชายดาราทอง” ที่หนังสือพิมพ์เรียก
07 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พระองค์พีระฯ ทรงสมัครเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษได้ยศเรือ
อากาศโทตำ�แหน่งครูฝึกเครื่องร่อน
08 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หรือพระองค์จุลฯ ทรงทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการ
คอกรถแข่งหนูขาวนานเกือบ 8 ปี
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ทรงซื้อรถแข่ง ERA-R5B ให้ ชื่อว่า Remus ไว้แข่งในอังกฤษ และ
หลังจากนั้น ได้เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อปี 2499 ทรงดำ�เนิน
ใช้ Romulus แข่งในประเทศอื่น โดยชนะถ้วยพระราชทานเจ้าชาย งานด้านธุรกิจนำ�เข้ารถยนต์แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ และพยายาม
เรเนียร์แห่งโมนาโก วันที่ 11 เมษายน 2479 สร้างชื่อเสียงพระองค์ ที่จะทำ�ธุรกิจอื่นอีก รวมถึงมีแผนที่จะทำ�การขนส่งสินค้าทางอากาศ
พีระฯ ให้ดังก้องโลกในเวลานั้น และในเวลาต่อมา พระองค์จุลฯ ด้วย แต่ก็ล้วนไม่ประสบความสำ�เร็จทั้งสิ้น พระองค์จึงได้กลับไปอยู่
ทรงซื้อรถแข่งเพิ่มมาอีกหลายคัน รวมถึง Maserati 8CM และ อังกฤษเมื่อปี 2526 ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชายชราคนหนึ่ง ตอนนั้น
ชื่อเสียงของพระองค์ท่านก็ได้หายไป
ERA-R12C ที่ให้ชื่อว่าหนุมาน
ERA – R12C “Hanuman”
จากทุกวงการ คนรุน่ ใหม่ไม่ได้ให้ความ
ปี 2482 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
สนใจการแข่งรถแบบแต่ก่อน
และพระองค์พีระฯ เสด็จนิวัติประเทศ
ชายชราผู้นี้ได้ล้มลงเสียชีวิตใน
ไทยพร้อมหม่อม มีผู้มาคอยรับเสด็จ
ERA – R5B “Remus”
มากมายเพราะได้ทราบถึงการแข่งขัน
สถานีรถใต้ดินบารอนส์คอร์ตที่กรุง
ลอนดอน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2528
ในต่างแดนกับการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศชาติ ในโอกาสนี้ทรงนำ�รถแข่ง
ไม่มีใครทราบว่าเขาเป็นใคร พบเพียง
รอมิวลุสมาวิ่งโชว์ที่ถนนราชดำ�เนิน
จดหมายเหมือนภาษาต่างดาวบนตัว
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2482 ร่วมงาน
เท่านั้น ทางสกอตแลนด์ยาร์ดหน่วย
รัฐธรรมนูญที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8
สื บ สวนของประเทศอั ง กฤษจึ ง ได้
ทรงเปิดในวันที่ 8 ธันวาคม และทรงมี
ส่งจดหมายที่พบไปที่มหาวิทยาลัย
แผนที่จะจัดการแข่งกรุงเทพกรังด์ปรีซ์
ลอนดอน คณะภาษาศาสตร์
(Bangkok Grand Prix) นอกจากนี้
เมื่อทราบว่ า เป็ น ภาษาไทยจึ ง
ERA – R2B “Romulus”
ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าชมรถได้ที่วัง
ได้ติดต่อไปยังสถานทูตไทย และใน
อีกเจ็ดวันให้หลังถึงทราบว่าเขาคือ
จักรพงษ์ หนึ่งในผู้ชมคือพระยาภิรมย์
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์
ภักดี ผู้มีความสนใจในรถยนต์อยู่แล้ว
และได้เคยนำ�รถเข้ามาขายในเมืองไทย
ภาณุเดช อดีตนักแข่งรถระดับโลก
สมัยก่อนสร้างโรงเบียร์
ของไทยที่เคยได้รับการขนานนามว่า
“เจ้าชายดาราทอง” กลายเป็นข่าว
แต่แผนการที่จะจัดการแข่งขัน
ใหญ่ของทั้งบีบีซีและไอทีวี ออกข่าว
กรังด์ปรีซ์ในประเทศไทยได้สลายลง
ไปทั่วโลกและเป็นข่าวหน้าหนึ่งของ
พร้อมการแข่งรถของพระองค์เพราะ
หนังสือพิมพ์ทั้งที่อังกฤษและไทยใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้ทรงสมัคร
พระองค์พีระฯ ทรงเสกสมรสกับ 1. (รูปซ้าย) หม่อมซีริล ภาณุพันธุ์ ณ
เข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษ ดำ�รงยศเรือ อยุธยา (Ceril Heycock) 2. (รูปขวา) หม่อมชลิตา ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ขณะนั้น
อากาศโท ในตำ�แหน่งครูฝกึ เครื่องร่อน (Chelita Hovard) ชาวอาร์เจนตินา มีโอรสคือ ม.ร.ว.พีรเดช ภาณุพันธุ์
สถานทูตไทยได้จัดพิธีสวดพระ
วิตตอนอายุ 17 ปี) 3. หม่อมสาลิกา ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สาลิกา
อภิ
ธ
รรมถวายพระศพ
และภายในงาน
หลังจากสงครามจึงได้ลงแข่งรถสูตร 1 (เสีกะลัยนชีตานนท์
) 4. หม่อมอรุณี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (อรุณี จุลทะโกศล) มี
ธิ
ด
าและโอรสคื
อ
ม.ร.ว.รพี
พ
ร
และ
ม.ร.ว.พี
ร
านุ
พ
งศ์
ภาณุ
พ
น
ั
ธุ
์
5.
หม่
อ
ม
กับทีม Enrico Plate Maserati ของ ชวนชม ภาณุพันธ์์ุ ณ อยุธยา (ชวนชม ไชยนันท์)
ถวายพระเพลิงนี้เอง เหล่าบรรดานัก
สวิส เมื่อปี 2493 ทรงชนะการแข่งขัน
แข่งรถชื่อดังจากอดีตถึงปัจจุบันใน
Grand Prix des Frontieres ที่ Chimay ประเทศเบลเยี่ยม ได้ที่ 4 ที่ ขณะนั้นได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง รำ�ลึกถึงครั้งที่พระองค์ทรง
French Grand Prix ปี 2497 และชนะการแข่งขัน New Zealand มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลก เป็นการส่งท้ายพระวรวงศ์เธอ พระองค์
Grand Prix ที่ Ardmore นิวซีแลนด์ เมื่อเดือนมกราคม 2498 เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช สู่สวรรคาลัยที่เหมาะสมยิ่ง
เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้าย ทรง retire การขับรถแข่งหลังจากนั้น
ที่มาภาพ:
http://www.angelfire.com
เนื่องจากพระเนตรไม่ค่อยดีและมีปัญหาในการขับรถช่วงฝนตก
http://williamsplayer.lefora.com
http://www.reurnthai.com
http://en.wikipedia.org
http://www.vivaf1.com
ครั้งหนึ่งนาย Enzo Ferrari เคยทูลเชิญให้ไปขับรถแข่งทีม
http://th.wikipedia.org
http://themotorsportarchive.com
http://www.redditweekly.com
http://www.velocetoday.com
เฟอร์รารี่ เขามีลูกชายคนเล็ก Dino เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพระองค์
http://www.dailymail.co.uk
http://motorsporthistory.ru
http://www.grandprix.co.th
http://www.motorsportlives.com
ดีโน่เคยขอขึ้นไปดูเครื่องบินที่ทรงขับมาเองที่มิลาน ได้ทรงเล่าเรื่อง
http://www.motorsportlives.com
http://www.fotoleren.nl
ต่างๆ ประทานเด็กชายดีโน่ แต่ตกลงก็ไม่ได้มาขับให้ทีมเฟอร์รารี่
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เรียบเรียง: ศิกานต์
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งานยุง่ จะตาย Exercise ตอนไหน
เราทุกคนต่างรู้ซึ้งว่าวิธีดูแลสุขภาพ
อย่างง่ายแถมประหยัดที่สุดก็คือการออก
กำ�ลังกาย เพราะไม่เพียงจะทำ�ให้สุขภาพดี
ยังมีส่วนในการช่วยลดน้ำ�หนักหรือสร้าง
รูปร่างที่สวยงามได้อีกด้วย แต่ทั้งที่รู้อย่างนี้
การออกกำ�ลังกายก็ยังคงเป็นเรื่องแสนยาก
สำ�หรับใครหลายคนอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุผล
ยอดฮิตอันดับหนึ่ง “ไม่ว่าง” งานยุ่งจะตาย
โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศอย่างเราๆ นีล้ ะ
ทำ�งานกันตั้งแต่เช้ากว่าจะเลิกบางทีก็มืด
ค่ำ�จะเอาเวลาที่ไหนไปออกกำ�ลังกายล่ะ
จะบอกว่ามันเป็นเหตุผลก็ใช่ แต่จะว่า
มันเป็นข้ออ้างก็ถูกอีกเหมือนกัน เพราะใน
ทางกลับกัน ถ้ามีเวลาว่าง ขอถามว่าเราจะ
เลือกทำ�อะไร ระหว่างเอกเขนกอยู่บนโซฟา
พร้ อ มหยิ บ ขนมกิ น และดู ซี รี ส์ เ รื่ อ งโปรด
กับสวมรองเท้าผ้าใบออกไปวิ่งจ๊อกกิ้งหรือ
ปั่นจักรยานในหมู่บ้าน เชื่อว่าตัวเลือกแรก
ชนะไปแล้วกว่า 80% ก็แหม...วันหยุดทั้งที
ใครจะอยากออกไปวิง่ ให้เหนือ่ ยกันล่ะ เอาไว้
เดีย๋ วค่อยควบคุมอาหาร หรือไม่กไ็ ปฉีดสลาย
ไขมันแทนแล้วกัน ความคิดนีค้ งจะผุดขึน้ มา

เหมือนๆ กันหมด ซึง่ ก็ไม่ผดิ อะไร แค่ความ
Healthy อาจจะอยู่ห่างไกลออกไปอีกหน่อย
เท่านั้น
ยังไงก็แล้วแต่ เรื่องงานยุ่งหรือมุ่งจะดู
ซีรีส์ ไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญที่เป็นตัวถ่วงการ
ออกกำ�ลังกายของเราหรอก มันเป็นที่วธิ คี ดิ
ของเราต่างหาก เรื่องจริงก็คือคนส่วนใหญ่
มุ่งใส่ใจใน “ผลลัพธ์” ที่เป็นความผอมหรือ
ความสุขภาพดีแต่กลับละเลย “กระบวนการ”
ที่เป็นการเลือกรับประทานอาหารและการ
ออกกำ�ลังกาย เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความ “ไม่วา่ ง” หรือพูดให้ถูกก็คือ “ขีเ้ กียจ”
นั่นเอง จะง่ายขึ้นไหม ถ้าเราปรับความคิด
ซะใหม่ จากทีค่ ดิ ว่าไม่มเี วลา เปลีย่ นเป็นจะ
จัดสรรเวลาไปออกกำ�ลังกายอย่างไรดี
หลายคนอาจจะยั ง ไม่ ท ราบว่ า การ
ออกกำ�ลังกายไม่ใช่เรื่องเสียเวลาขนาดนั้น
แค่ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีตอ่ วันก็เพียงพอ
แล้วที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง (กรณีี
ใช้รูปแบบการออกกำ�ลังที่หนักปานกลาง)
และไม่จ�ำ เป็นต้องออกทีเดียวครึง่ ชัว่ โมงด้วย
เพราะสามารถทำ�สะสมแต้มแบบครั้งละ

10 นาที 3 ครั้ง หรือครั้งละ 5 นาที 6 ครั้ง
ก็ได้ ให้ผลดีไม่ต่างกัน หรืออย่างง่ายๆ เลย
คือใช้วิธีออกกำ�ลังในรูปแบบของกิจวัตร
ประจำ�วัน เช่น ทำ�งานบ้าน ล้างรถ เดินขึ้น
ลงบันไดแทนใช้ลิฟต์ ปั่นจักรยานไปตลาด
แทนนั่งรถ หรือจอดรถไกลขึ้นอีกนิด เพิ่ม
ระยะทางการเดินให้มากขึ้น
จะเห็นว่าแค่เราปรับวิธคี ดิ และขยันขึน้
สักเล็กน้อย การออกกำ�ลังกายก็ไม่ใช่เรื่อง
น่าเบื่ออีกต่อไป เราไม่จำ�เป็นต้องสวมชุด
วอร์มออกมาวิ่ง หรือเสียเงินแพงๆ เพื่อเข้า
ฟิตเนสเท่านั้น แค่ยอมปลีกเวลาไม่กี่นาที
ให้ร่างกายได้ขยับเขยื้อนออกแรง ก็ถือเป็น
การออกกำ�ลังกายอย่างง่ายได้เหมือนกัน
และคงไม่ทำ�ให้งานของเรายุ่งมากขึ้นกว่า
เดิมสักเท่าไหร่
เรือ
่ งงานสำ�คัญก็จริง แต่เรือ
่ งสุขภาพ
ก็สำ�คัญมากเหมือนกัน แค่เริ่มต้นทำ�อย่าง
สม่ำ�เสมอเพียงไม่กี่ครั้ง พอเห็นผลเมื่อไหร่
ต่อไป “เวลา” สำ�หรับออกกำ�ลังกายมันจะ
มาเองโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.samitivejhospitals.com/RSSR/Reader.aspx?type=health&id=1013-1
http://www.thairunning.com/enough_exercise.htm
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด
ส่วนผสมและเครือ
่ งปรุง

เนือ้ วัวบด
      230  กรัม
เนือ้ ไก่บด
      120  กรัม
ไข่ไก่สด
        1  ฟอง
เกล็ดขนมปัง
       30   กรัม
หอมใหญ่สบั ละเอียด       50   กรัม
มิรนิ
       10   มิลลิลติ ร
ซีอว๊ิ ญีป่ นุ่
        5  มิลลิลติ ร
นมสด
       20   มิลลิลติ ร
พริกไทยดำ�บด         1   ช้อนชา
เกลือ
      1/2  ช้อนชา
น้�ำ มันพืช
        2  ช้อนโต๊ะ
พริกไทยดำ�
     โรยตกแต่งหน้า
ต้นหอมสับ
      โรยตกแต่งหน้า
แกงกะหรีส่ ตาร์เชฟส์รสเนือ้ 1   ซอง

สเต็กฮัมบูร์กซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
มันฝรั่งทอด และบร็อกโคลี
ราดน้ำ�สลัดงาญี่ปุ่น
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วิธที �ำ
1. ผัดหอมใหญ่สับละเอียดในกระทะ
ใช้น้ำ�มันเล็กน้อยพอให้สุกหอม
2. ผสมเนื้อวัวบดกับเนื้อไก่บดเข้าด้วยกัน
ในชามผสม
3. ใส่ไข่ไก่สด เกล็ดขนมปัง หอมใหญ่ผัด
นมสด ซีอิ๊วญี่ปุ่น มิริน พริกไทยดำ�บด
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. แบ่งเนื้อเป็นก้อนกลมบนฟิล์มพลาสติก
กดให้หนาราว 1½ เซนติเมตร พักไว้ใน
ตู้เย็น ปรุงเกลือที่เนื้อทั้งสองด้าน
5. ใส่น้ำ�มันในกระทะ นำ�ชิ้นเนื้อลงวาง
ใช้ไฟปานกลางให้เนื้อสุกสวยทั้งสองด้าน
ด้านละประมาณ 3 นาที
6. เติมน้ำ�สะอาดเล็กน้อยลงในกระทะ
ปิดฝาทิ้งไว้ให้เนื้อสุกฉ่ำ�
7. ตักเนื้อออกพัก ฉีกซองแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
สตาร์เชฟส์ ลงในกระทะ ใช้ไฟอ่อน
8. คลุกเคล้าให้น้ำ�จากเนื้อผสมกับน้ำ�แกง
กะหรี่ญี่ปุ่นจนได้ที่ ตักออกพัก
9. ตกแต่งในจาน วางชิ้นสเต็กราดซอส
แกงกะหรี่ บดพริกไทยดำ�ลงเล็กน้อย
โรยต้นหอมสับ

มันฝรัง่ ทอด

บร็อกโคลีี

มันฝรั่งหั่นเป็นชิ้น    200    กรัม
ผงปาปริกาเล็กน้อย
เกลือเล็กน้อย
น้ำ�มันพืชสำ�หรับทอด

บร็อกโคลี
   50    กรัม
น้ำ�สะอาด
  300    มิลลิลิตร
เกลือเล็กน้อย
น้ำ�สลัดงาญี่ปุ่นสำ�หรับราด

วิธที �ำ

วิธที �ำ

ส่วนผสมและเครือ
่ งปรุง

1. ปอกเปลือกมันฝรั่งให้เรียบร้อย ล้างด้วยน้ำ�สะอาด
2. หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ� นำ�ลงทอดในน้ำ�มันอุณหภูมิ 170 องศา
เซลเซียส ราว 8 นาที
3. เมื่อสุกเหลืองได้ที่ ตักออกพัก โรยเกลือและผงปาปริกา
ตามใจชอบ

ส่วนผสมและเครือ
่ งปรุง

1. ต้มน้ำ�ผสมเกลือเล็กน้อย
2. พอน้ำ�เดือด ใส่บร็อกโคลีลงไปราว 2-3 นาที
3. ตักขึ้นแช่ในน้ำ�เย็นจัดเพิ่มความกรอบและสีสันสดใส
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY

แจกันสุดเก๋
จากขวดเบียร์
DIY เล่มนีข้ อเอาแนวหวานแหววมาต้อนรับเดือนแห่งความรักกัน
สักหน่อย ด้วยการใช้ขวดเบียร์เปล่าที่มีรูปลักษณ์สวยๆ นี้ละค่ะ เอามา
ตกแต่งให้เป็นแจกันเก๋ๆ วางตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามคูลๆ โดยเราจะ
แต่งเป็นสีอะไรก็ได้ให้เข้ากับบ้านของเราด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ
ลองมาดูวิธีทำ�ดังต่อไปนี้กันนะคะ
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อุปกรณ์

ขวดเบียร์เปล่า

สีสเปรย์

เทปสี

1

สีเพนต์แก้ว Puffy Paint

ล้างขวดเบียร์ให้สะอาด นำ�ไปแช่น้ำ�อุ่น
ลอกฉลากออกให้เกลี้ยง

พ่นสีสเปรย์ลงทั่วขวดเบียร์
ให้ระดับสีเท่ากันทั้งขวด รอให้สีแห้ง

3

2

ใช้เทปสีตกแต่งลวดลายบนขวด
แล้วแต่ความชอบ

หากไม่ใช้เทปสี จะตกแต่งด้วย Puffy Paint ให้
เป็นลายนูนขึ้นมาก่อนนำ�ไปพ่นสีสเปรย์ก็ได้

5

4

เท่านี้เราก็จะได้แจกันขวดเบียร์สวยเก๋ไว้ใส่ดอกไม้
ตกแต่งบ้าน จากนัน้ เติมความเก๋โดยวางแจกันบน
ตะกร้า หรือหาอุปกรณ์วางประดับเพิม่ ตามเทศกาล
ก็ได้ค่ะ
ที่มา: http://www.brit.co/diy-basics-beer-bottle-bud-vases/
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แนะนำ�
แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film

>> Love Letter ถามรักจากสายลม

ขอเอาใจผู้ชื่นชอบความคลาสสิกโรแมนติก ด้วยหนังรัก
แดนปลาดิบที่มสี ไตล์ค่อยๆ ดึงให้ผู้ชมซึมลึกกับเรื่องราวอย่าง
ไม่หวือหวา เชื่อว่าคอหนังญี่ปุ่นรุ่น 30 กว่าต้องเคยดูหรือรู้จัก
หนังเรื่องนี้แน่นอน เพราะโด่งดังมากในปี 1995 บางคนบอกว่า
หนังให้นิยามคำ�ว่ารักแตกต่างกันทุกครั้งที่ย้อนกลับมาดู เป็น
เรื่องราวของฮิโรโกะ หญิงสาวที่เขียนจดหมายเล่นๆ ถึงคู่หมั้น
ที่ตายไปแล้วด้วยความคิดถึง แต่ปรากฏว่าเธอได้รับจดหมาย
ตอบกลับจากคนที่มีชื่อเดียวกับคู่หมั้นของเธอ ฮิโรโกะจึงออก
ตามหาผู้เขียนจดหมายฉบับนั้น และทำ�ให้เธอได้รับรู้อดีตของ
คนรัก รวมทั้งรู้จักหญิงสาวอีกคนที่ใช้ความรักหล่อเลี้ยงจิตใจ
ความทรงจำ�แห่งรักของคน 3 คน ถักทอเรียงร้อยเป็นถ้อยคำ�
อยู่ในจดหมาย ถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่ารักที่สวยงามไม่ใช่แค่การ
อยู่ด้วยกันเสมอไป แต่รักที่สวยงามจะเป็นเช่นไร ลองติดตาม
ได้ใน Love Letter ถามรักจากสายลม

Artist >> กิฟ๊ รักกิจ
จากงาน Graphic Design สูส่ ไตล์ Street Art

รักกิจ ควรหาเวช (กิ๊ฟ) มีชื่อเสียงตั้งแต่เป็น Graphic Designer
ที่ถนัดงานในรูปแบบ Vector ต้องนับว่าเขาเป็นคนแรกๆ ของเมืองไทย
ทีถ่ นัดงานแนวนี้ ผลงานเด่นของเขามักเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ เคยออกแบบ
ปกนิตยสาร Computer Arts จากอังกฤษ ฉบับที่ 100 และ 121 ในปี
2007 มีผลงานที่ได้รับรางวัลกราฟิกระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัล
อวดโฉมอยู่ใน Territory Magazine, CG Plus กระทั่งปี 2010 เขาคิดค้น
One Block Stencil ที่พ่นสีบนลายฉลุออกมาเป็นตัวอักษรได้ทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาไทย จากนั้นลองไปประยุกต์ใช้กับงานศิลปะบนกำ�แพง
แนว Street Art ทีง่ าน For 2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ต่อยอด
จนผลงานมีเอกลักษณ์ และทำ�ให้เขากลายเป็นศิลปินแนว Street Art
แถวหน้าของไทยไปอีกคน
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สหภาพดนตรี

>> แนะนำ�อัลบัมใหม่

Exhibition >> นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
นิทรรศการถาวรที่แสดงพลังสร้างสรรค์งานศิลปะของแต่ละประเทศ
เผยวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชาติต่างๆ ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “อัจฉริยะภาพ
แห่งท้องถิ่น” จัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ปรับรูปแบบการนำ�เสนอหลายครั้ง
มีการเพิ่มงานออกแบบที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ตวั ตนของประเทศไทย มุง่ นำ�เสนอ
เรื่องราวหลากหลายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง อันเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลถึงงานออกแบบศิลปะในแต่ละประเทศ รวมถึงเรื่องราวที่
สะท้อนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปในแต่ละช่วงเวลา เปิดให้เข้าชมแล้ว
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Musical

>>

ละครเวทีบรอดเวย์
Disney’s Beauty and The Beast

จากภาพยนตร์การ์ตูนที่โด่งดัง
เรื่องราวความรักของ เบลล์ หญิงสาว
แสนสวยกับเจ้าชายรูปงามในร่างอสูร
ที่ทำ�ให้ผู้ชมประทับใจมาแล้วทั่วโลก
นำ�กลับมาสร้างเป็นละครบรอดเวย์สุดยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยฝีมือของผู้ก�ำ กับ
ร็อบ รอธ (Rob Roth) และทีมงานมือฉมังที่เคยพามิวสิคัลเรื่องนี้ติดอันดับ
หนึ่งของการแสดงบรอดเวย์ที่ท�ำ กำ�ไรสูงสุดตลอดกาล โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่มาเปิดการแสดงในประเทศไทย ใครที่สนใจอยากเห็นตัวการ์ตูนในวัยเยาว์
กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมโปรดักชั่นระดับเวิลด์คลาส สามารถซื้อบัตรได้แล้ว
ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา เปิดม่าน ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558 รายละเอียดอื่นๆ ติดตาม
ได้ที่เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

อัลบัมสุดพิเศษ “อะคูสติกยูเนี่ยน”

ของขวัญปีใหม่จากค่ายสหภาพดนตรีที่รวบรวม
บทเพลงไพเราะนำ�มาทำ�ใหม่ในรูปแบบของจังหวะ
อะคูสติก ภายใต้การดูแลของโปรดิวเซอร์มือทอง
“เต็น” ธีรภัค มณีโชติ ผู้ฝากผลงานคุณภาพไว้กับ
ศิลปินมากมาย โดยจะมีถึง 16 เพลงฮิตที่นำ�มา
คัฟเวอร์ถ่ายทอดมุมมองใหม่จากศิลปินดังของค่าย
อาทิ หนุ่มบอย พิษณุ นิ่มสกุล ผู้คัฟเวอร์เพลงฮิต
“พูดลอยลอย” ของอัสนี-วสันต์ โชติกุล ตามด้วย
สาวเท่ นัน สุนันทา ยูรนิยม ถ่ายทอดเพลง “ข่าว
ร้ายหรือเปล่า” ในอีกมุมมองหนึ่ง เป็นสิ่งแทนใจ
ส่งมอบความรู้สึกให้คนพิเศษของคุณตั้งแต่ต้นปี
ติดตามความเคลือ่ นไหวอัพเดตเรือ่ งราวของศิลปินใน
ค่าย “สหภาพดนตรี” ตลอด 24 ชัว่ โมงได้ที่ https://
www.facebook.com/wearemusicunion
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บันเทิง / ทำ�นายคลายเครียด

แบบทดสอบ
บอกพรสวรรค์ของคุณ
จงเลือกภาพที่รู้สึกว่าดึงดูดที่สุด 1 ภาพ
A

B

C

D

E

F

แบบ A : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ

ความหยั่งรู้

แบบ B : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ

การเข้าถึงผู้คน

แบบ C : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ

คุณเป็นคนอ่อนไหว และเข้าใจสถานการณ์ตา่ งๆ
ได้งา่ ย มักแก้ปญั หาซับซ้อนได้ในแวบเดียวโดยไม่
ต้องการข้อมูลอะไรมากมาย การตัดสินใจเป็น
เรื่องง่ายสำ�หรับคุณ มีสัญชาตญาณการหยั่งรู้ที่
เฉียบคม คุณจะรู้ชัดว่าอะไรคือหนทางที่ใช่ และ
คุณก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่น้อย

พรสวรรค์ตามธรรมชาติของคุณคือมนุษยสัมพันธ์
การเข้าใจผูค้ น คุณมีความสามารถในการสือ่ สาร
ที่ดีมาก สามารถเชื่อมผู้คนที่แตกต่างเข้าด้วยกัน
ความสุขมุ ของคุณจะช่วยให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็นไป
อย่างราบรื่น คนอื่นจะรู้สึกดีและอยากจะพูดคุย
ได้รับกำ�ลังใจจากคุณ

คุณเป็นนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ คุณมีวิธีพูดที่ดีจริงๆ
ไม่เคยจนหนทางกับการต้องอธิบายสิง่ ต่างๆ หรือ
ความรูส้ กึ ของคุณ คนอืน่ พบว่ามันง่ายทีจ่ ะเข้าใจ
หรือเห็นใจคุณ ไม่วา่ สถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตาม
เวลาที่คุณมีความสุข ทุกคนก็มีความสุขไปด้วย
เมื่อคุณทุกข์ ทุกคนก็พร้อมทุกข์ไปกับคุณ

แบบ D : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ

แบบ E : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ

แบบ F : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

คุณเป็นผูร้ อบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วย
จินตนาการ ความคิดใหม่ๆ และศักยภาพ ไอเดีย
ของคุณอาจจะเปลีย่ นโลกก็ได้หากคุณลงมือสร้าง
มันขึ้นมา ตราบใดที่คุณไม่หยุดทำ�ตามฝัน คุณก็
จะไปถึงฝั่งฝันนั้นได้

คุณมีพลังทีจ่ ะโน้มน้าวจิตใจคน และมีอทิ ธิพลต่อ
ผูอ้ นื่ มีความสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ ได้
ศักยภาพความเป็นผู้นำ�ของคุณซ่อนอยู่ตรงนั้น
ตราบที่คุณไม่ใช้มันผิดวิธี ระมัดระวังไว้เสมอว่า
คุณมีพลังและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นมากกว่าที่คุณคิด

คุณมีความสามารถในการปฏิวัติระบบต่างๆ และ
แม้ว่ามันจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โต แต่มันก็อาจก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คนแบบคุณเสมือน
ตัวเร่งปฏิกริยาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และคุณมักอยู่เบื้องหลังโดยไม่มีใครทันสังเกต

จินตนาการ

พลังดึงดูด

ไหวพริบ

พลังปฏิวัติ

ที่มา: http://campus.sanook.com/1370310/แบบทดสอบบุคลิกภาพ-พรสวรรค์ที่ซ่อนในตัวคุณ
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Quiz / Body Part

Body Parts Quiz
02. Annie Hawkins-Turner หญิงชาว .............…....
มีหน้าอกตามธรรมชาติใหญ่ที่สุดถึง 177.8
เซนติเมตร หรือ 70 นิ้ว เทียบเท่าชุดชั้นใน
ขนาด 48 V
04. เป็นธรรมดาที่
ดาราฮอลลีวูดจะ
ทำ�ประกันอวัยวะ
บนร่างกาย เพราะ
เป็นส่วนที่สร้าง
รายได้ให้พวกเขา
อย่าง ฟัน และ
รอยยิ้มพิมพ์ใจ
ของสาวจูเลีย โรเบิร์ต มีราคาถึง .....…....
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ จัดว่าสูงที่สุดสำ�หรับ
ราคาของรอยยิ้ม

01. แมลงทุกชนิด
มีจำ�นวน .....….... ขา
03. Cathie Jung หรือ Corset Queen
คือคนที่มีรอบเอวเล็กที่สุดในโลกเพียง
แค่ .....….... เซนติเมตร หรือ .....….... นิ้ว
05. หากพูดถึงศัลยกรรม หลายคนคง
นึกถึงเกาหลีใต้ แต่รู้หรือไม่ว่าจากการ
จัดอันดับของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
เสริมสวยนานาชาติ หรือ ISAPS นั้น
ประเทศ .............….... ได้อันดับ 1 ถัดมา
คือ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เยอรมนี
และโคลัมเบีย ตามลำ�ดับ

06. มนุษย์เรามีกระดูกทั้งหมด .....…....ชิ้น

และ 1 ใน 4 ของกระดูกทัง้ หมดอยูท่ เ่ี ท้า
ทั้งสองข้าง

08. นายนิค สโตเบิร์ล ชายหนุ่มวัย 24 ปี ชาวรัฐ

07. คุณรู้หรือไม่ว่าช่วงเวลา .....….... น.
เป็นเวลาที่หัวใจของเราทำ�งานหนักที่สุด
จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำ�ให้เครียด ถ้า
ต้องเครียดกับงานตรงหน้ามากนักก็
ผ่อนคลายซะบ้าง

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คือบุคคลที่มีลิ้นยาว
ที่สุดถึง .....….... เซนติเมตร ได้บันทึกสถิติลงใน
กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด

09. สมองของคนทั่วไปมี .....…....
เป็นส่วนประกอบโดยเฉลี่ย 78%
10. นิ้วที่มีความไวต่อสิ่งกระตุ้น
มากที่สุดคือ .....…....
11. กระดูกส่วน .....….... ของมนุษย์
แข็งแรงกว่าคอนกรีตอีก

15. คิง .....….... ในสำ�รับไพ่
เป็นคนเดียวที่ไม่มีหนวด

12. เท้าจะมีขนาด
เท่ากับอวัยวะ .....…....

13. ตาของเราจะสังเกตเห็นเฉดสีของ
.....….... ได้ดีกว่าเฉดสีอื่นๆ
16. กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดบันทึก
ไว้ว่าผู้หญิงที่มีขายาวที่สุด คือ
Svetlana Pankratova
ชาวรัสเซีย ขาของเธอยาว
ถึง .....….... เซนติเมตร

14. สัตว์ที่มีรอยนิ้วมือ
เหมือนคนคือ .....…....
17. อวัยวะที่คนนิยมขายกันมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
ผม ไข่ (ยังไม่ปฏิสนธิ) และ ไต โดยราคาอวัยวะมนุษย์
ในตลาดออนไลน์ของอเมริกาจากนิตรสารเดอะ
การ์เดี้ยน คือ ไข่ .....….... บาท สเปิร์ม .....….... บาท
(ต่อการบริจาคหนึ่งครั้ง) มดลูก .....….... บาท

18. เชื่อหรือไม่ว่าสตั๊นต์แมนของบทคริสโตเฟอร์
รีฟ ในภาพยนตร์เรื่อง Superman (1978) และ
Superman 2 (1980) รวมทั้งสตั๊นต์แมนบทโฟรโด้
ในเรื่อง The Lord of the Rings และภาพยนตร์ดังอีกหลายเรื่อง
มีความสูงแค่ .....….... เซนติเมตร ชื่อว่า Kiran Shah เป็นชาวอังกฤษ

เฉลย: 1) จำ�นวน 6 ขา / 2) อเมริกัน / 3) 38.1 เซนติเมตร หรือ 15 นิ้ว / 4) 30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ / 5) บราซิล / 6) 206 ชิ้น / 7) 11.00-13.00 น.
8) 10.1 เซนติเมตร / 9) น้ำ� / 10) นิ้วชี้ / 11) ต้นขา / 12) แขนท่อนล่าง / 13) สีเขียว / 14) หมีโคอาล่า / 15) โพแดง / 16) 132 เซนติเมตร
17) ไข่ 260,000 บาท, สเปิร์ม 3,000 บาท, มดลูก 140,000 บาท / 18) 126.3 เซนติเมตร
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

“หลุยส์”
หลุยส์ สก๊อต
นักร้อง นักแสดง
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ขาดไม่ได้ในชีวติ ประจำ�วัน คือ? “สิงห์”
อาหารจานโปรด คือ? “ข้าวผัดกระเพราหมู
สับไข่ดาว” คุณมีความสุขที่สุดเมื่อ? “เมื่อได้
มีเวลานอนเยอะ” ช่วงเวลาในอดีตทีค่ ณ
ุ คิดว่า
เป็นช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ อยากกลับไปแก้ไขทีส่ ดุ คือ?
“การทีต่ อ้ งทะเลาะกับพีช่ ายบ่อยๆ” คุณกลัว?
“ฉลามขาว” บุคคลทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชมมากคือใครและ
เพราะอะไร? “Antony Hopkins เพราะการแสดง
และความฉลาด” หนังสือหรือนิตยสารทีค่ ณ
ุ
ชอบอ่าน คือ? “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและการ์ตนู
The Alchemist” สิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ คือ?
“ห่วงใย” สิง่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ในตัวคุณ คือ? “หู” นิสยั
แบบไหนที่คุณคิดว่าแย่ที่สุด? “เห็นแก่ตัว”
นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ? “การ
มีความรับผิดชอบ” คุณประทับใจกับ?
“สิ่งที่เราไม่รู้” คุณอยากทำ�อะไรก่อน
ตาย? “ความดีทคี่ นจะจดจำ�” สถานที่
ที่คุณมักไปเป็นประจำ� คือ? “บ้าน”
ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณอยาก
เป็นอะไร? “สถาปนิก Wolverine”
ถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้า คุณจะเกิดเป็น
อะไร? “Colin Farrell”
ขอบคุณรูปภาพจาก www.tv.mthai.com
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