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ขอคำ�แรก

บทบรรณ�ธิก�ร

เปดิปีมาโลกก็โกลาหลเลย ยังไม่ทนั

ฟื้นกันจากเหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชีย

ตกระหวา่งทางจากอนิโดนเีซยีไปสงิคโปร์

ก่อนปิดปี 2557 ไม่กี่วัน ก็เปิดปี 2558 

ด้วยการยิงกราดนักวาดการ์ตูนล้อเลียนศาสนาอิสลามที่ฝรั่งเศส

จำานวน 12 คน ต่อดว้ยเหตบุกุฆา่ชาวยวิทีซ่เูปอรม์ารเ์กต็ในฝรัง่เศส 

ตามด้วยเหตุการณ์ไม่สงบที่เยเมน และการประท้วงในเยอรมนีไล่

ชาวมสุลมิและชาวตา่งชาตอิืน่ๆ ออกจากประเทศ ตามศาสตรข์อง

จีนก็ถือว่าเรายังอยู่ในปีม้า ดูจะดุเสียจริง เพราะปีแพะธาตุทองจะ

เริ่มต้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

โดยทั่วไปปีแพะควรจะเป็นปีแห่งความสงบสุข ทุกคนอยู่

ดว้ยกนัแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป แมจ้ะเหน็วา่หลายประเทศกำาลงัตัง้หนา้

ตั้งตาทะเลาะกันจนดูเหมือนว่าจะเกิดสงครามขึ้น แต่หลายคนก็

บอกวา่นา่จะไมเ่กดิอะไรรนุแรงนะครบั เพราะแพะเปน็สัตวท่ี์รกัสงบ 

อ่านแลว้รูส้กึสบายใจข้ึนครบั แตด่แูลว้แพะกข็วดิไดเ้หมอืนกนัหาก

ไมพ่อใจอะไร เรือ่งแบบนีค้งตอ้งดกูนัไป แตส่ำาหรบัพวกเราชาวสงิห ์

ปแีพะนา่จะเปน็ปทีีด่ขีึน้ ดจูากสรุปในทีป่ระชมุร้อยดวงใจสายใยสงิห์

ครั้งที่ 12 ที่พัทยา อนาคตดูสดใสมากขึ้น มีแปลนที่จะขยายตัวของ

บรษิทัอยา่งชดัเจน บวกกบัการเสนอใหเ้อเยนตส์งิหท์ีส่นใจสามารถ

ร่วมมือกับบริษัทได้ในทุกๆ แขนง พร้อมที่จะเติบโตขยายสาขาไป

ด้วยกันในอนาคต

	สิงห์	แมกกาซีน	ก็ยังคงมีการปรับ

บ้างเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้อ่าน โดยยังคงนำาเสนอข่าว

ท่ีสำาคัญๆ ของบริษัทมาบอกเล่าสู่กันฟัง

เพื่อให้พวกเราชาวสิงห์ทุกคนได้รู้ความคืบหน้าของบริษัทอย่าง

เท่าเทียมกัน และทางทีมงานก็จะยังคงหยิบยกเอาบางเรื่องมา

ขยายความเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในแต่ละภาค

แต่ละส่วน ในโลกของสิงห์นะครับ

ฉบับที่ 1 ของปี 2015/2558 นี้ จะเป็นในเรื่องของความเร็ว

การแข่งรถ เป็นโครงการเสริมต่อในมุมมอง “แค่คุณเปิด...โลกก็

เปลี่ยน” และเมื่อเป็นเรื่องของการแข่งรถแล้ว จึงเห็นว่าเป็นอัน

เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะแนะนำาบุคคลน่าสนใจชาวไทยคนแรก หรือ

พระองค์แรก ในที่นี้คือ พระองค์พีระฯ นักแข่งรถของไทยคนเดียว

ท่ีดังสนัน่หวัน่ไหวไปท่ัวโลก และยงัคงเป็นนกัแขง่รถสตูรหนึง่ชาวไทย

คนเดียวมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ก็ขอแนะนำานักกีฬาแข่งรถ

หนุม่หลอ่อนาคตไกล มสีายเลอืดไทยผสมไวกิง้และหวัใจสงิหท์ีก่ำาลงั

มาแรงในวงการแข่งรถโลกด้วย นั่นก็คือ แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค

สว่นเชฟกติตมิศกัดิป์ระจำาปนีีค้อื เชฟจมู ภมรพล จนัทนะโพธ ิปกติ

ประจำาอยู่ที่บริษัท Fine Food Capital โดยทางทีมงานขอให้มาช่วย

แนะนำาวิธีทำาอาหาร ใช้ส่วนผสมของเราเองบ้าง ลองทำากันดูนะครับ                                         

           -สรวิช ภิรมย์ภักดี-
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

ตัวแทนของ Singha UK ground team  
ในตำ�แหน่ง Assistant to Country Manager
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ที่ม�ช่วยแบ่งปันเร่ืองร�วดีๆ ลงในคอลัมน์ “เร่ือง 
เล่�จ�กคนในบ้�น” มีทั้งข้อมูลสถ�นที่ท่องเที่ยว
ก�รเดินท�ง และแนะนำ�ร้�นอ�ห�รไทยอร่อยๆ 
ในประเทศอังกฤษ

มุก - ดวงดี บู่ทองคำ�

เชฟจูม - ภมรพล จันทนะโพธิ

คอลัมน์ “เมนูเด็ด” ประจำ�
สิงห์ แมกกาซีน เร�ได้ “เชฟจูม” 
ผู้สำ�เร็จหลักสูตรประกอบอ�ห�รจ�ก
โรงเรียนสอนทำ�อ�ห�รเลอ กอร์ดอง
เบลอ ดุสิต เป็นผู้พัฒน�สูตรอ�ห�ร
ของร้�นช็อคโกแลตวิลล์ ร้�นไวน์
ไอ เลิฟ ยู และร้�นพ�ค�ต้� ส�ข�
ลอนดอน ปัจจุบันดูแลสูตรอ�ห�ร
และออกแบบเมนูให้กับร้�นอ�ห�ร
และผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไฟน์ 
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด

Contributors
นกัเขียนรับเชิญ
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ข่าว / นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำ�กัด โดยน�ยว�ปี ภิรมย์ภักดี รองประธ�นกรรมก�ร ร่วมสนับสนุน

ง�นนิทรรศก�รภ�พถ�่ยโบร�ณของน�ยจอห์น ทอมสัน ช่�งภ�พ

ช�วสก็อตที่เดินท�งเข้�ม�ยังประเทศไทยในปล�ยสมัยรัชก�ลที่ 4 

หรือ พ.ศ. 2408 เป็นช่�งภ�พคนแรกที่ได้รับพระบรมร�ช�นุญ�ต

ให้เข้�ฉ�ยพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ของพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�

เจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 4 สมเด็จฯ เจ้�ฟ้�จุฬ�ลงกรณ์ หรือรัชก�ลที่ 5

ตอนทรงพระเย�ว์ นอกจ�กนี้ยังได้บันทึกภ�พเจ้�น�ยพระองค์อื่น

และบุคคลสำ�คัญสมัยนั้น รวมกับใช้เวล�หล�ยเดือนอยู่ในพระนคร

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ

สยาม 
ผ่านมุมกล้อง จอห์น ทอมสัน ๒๕๐๘-๒๕๐๙ 

รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

SIAM Through the Lens of John Thomson 1865-66 
Including Angkor and Coastal China.

และจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลให้เร�ได้มีโอก�สเห็นภ�พประวัติศ�สตร์

บ�้นเมืองของพวกเร�ช�วไทยเมื่อ 150 ปีที่แล้วที่น่�ประทับใจยิ่ง 

อน่ึง นิทรรศก�รได้จัดข้ึนโดย ม.ร.ว.นริศร� จักรพงษ์ ร่วมกับ

มูลนิธิเวลล์คัมแห่งอังกฤษ ผู้เป็นเจ้�ของฟิล์มกระจกด้ังเดิมของน�ย

ทอมสัน และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นง�นแรกท่ีจัดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เนื่องใน

วโรก�สทรงเจริญพระชนม�ยุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษ�ยน 2558 อีกท้ัง

ถือเป็นก�รรำ�ลึกครบรอบ 150 ปีที่น�ยจอห์น ทอมสัน ได้ม�เยือน

ประเทศไทยอีกด้วย
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นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต ่

วันที่ 10 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558  

เวลา 08.30 - 18.30 น. หยุดทุกวันจันทร์และอังคาร 

ภาพถ่ายทุกภาพได้รับอนุญาตจากมูลนิธิเวลล์คัมเจ้าของลิขสิทธ์ิแล้ว
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

เหมันต์นครพิงค์และเทศกาลอาหาร 
ครั้งที่ 11 
@ เชียงใหม่ l 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557

งานสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
@ ลพบุรี l 5 – 6 พฤศจิกายน 2557

 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนการจัดงานเหมันต์นครพิงค์และ

เทศกาลอาหารครัง้ที ่11 ประจำาป ี2557 จดัขึน้บรเิวณประเสรฐิแลนด ์

(กาดเชงิดอย) ตามแนวคดิของ ดร.อดุรพนัธ ์จนัทรวโิรจน ์ประธาน

กรรมการบริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จำากัด ให้เป็นเทศกาลที่ชาว

เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมการแสดงต่างๆ และมี

เทศกาลอาหารไว้รองรับ ภายในงานจะพบกับความบันเทิงหลาก

ชนิดบนเวที อาทิ การประกวด Cover Dance ฟรีคอนเสิร์ต การ

ประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุง่และหางเครือ่ง รายไดส้ว่นหนึง่ยงันำาไป

ร่วมบริจาคให้ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

 ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดงานประเพณี

ลอยกระทง “ย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำาปี ๒๕๕๗” ณ 

บริเวณวงเวยีนศรีสริุโยทยั เพือ่สบืสานประเพณีใหค้งไวด้ว้ยเอกลกัษณ์

ของกิจกรรมการลอยกระทง และปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนอนุรักษ์

แหล่งน้ำาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระลึกถึงคุณความดีของ ฯพณฯ 

จอมพล ป. พบิลูสงคราม ทีม่ตีอ่เมอืงลพบรีุ โดยภายในงานมกิีจกรรม

ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ งานประเพณีลอย

กระทง 3 ยุค 3 สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ตระการตาด้วยขบวนช้าง รถม้า ม้าศึก รถสามล้อ 

ขบวนรถราง และประชาชนทีแ่ต่งกายในยคุสมยัตา่งๆ สวยสดงดงาม 

การประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนาง

นพมาศ ประกวดกระทง การแข่งขันชกมวย และจำาหนา่ยสนิคา้ OTOP 

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 และเป็นการออกกำาลังกาย

ไปในตัว ช่วงท้ายของกิจกรรมมีการจับสลาก

มอบของรางวัลเสื้อปั่นจักรยานสิงห์ให้กับลูกค้า

และนักปั่นจักรยาน ซึ่งนักปั่นจักรยานบางส่วน

จะไปต่อยอดชิงความเป็นน่องเหล็กที่ไร่บุญรอด

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

สิงห์เตรียมฝึกบุคลากรตามระบบทวิภาคี
ของเยอรมัน 
@ กรุงเทพมหานคร l 8 ธันวาคม 2557

 นายปติิ ภิรมยภั์กด ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจก. บญุรอด

เทรดดิ้ง ลงนามความเข้าใจร่วมกับนายเยิร์ค บุ๊ค ประธานหอการค้า

เยอรมัน-ไทย ณ ทำาเนียบเอกอัครราชทูต ในบันทึกความให้บริษัทสิงห์ 

คอร์เปอเรช่ัน เข้าเป็นสมาชิกในโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็น

เลิศทางการศึกษา (GTDEE) โดยบริษัทจะทำาการฝึกอบรมช่างเทคนิคใน

โรงงานผลิตน้ำาดื่มตามระบบทวิภาคีของเยอรมัน ทั้งนี้ บ.บุญรอดฯ เป็น

บริษัทไทยที่เล็งเห็นประโยชน์ของรูปแบบการศึกษาน้ี นอกจากบริษัท

ชั้นนำาของเยอรมันอย่าง BMW, Borsch และเมอเซเดส เบนซ์

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่และสนุกข้ึนทุกปีกับงานฟาร์มเฟสติวัล ออน เดอะ

ฮิลล์ ปีที่ 3 ณ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย มหกรรมความสนุกและความบันเทิงสไตล์

คาร์นิวัล ในปีน้ีมีผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละ 30,000 คน กิจกรรมในงานยังอัด

แน่นเหมือนเคยตลอด 5 วัน 5 คืน อาทิ ชมฟาร์มทัวร์ ลานเบียร์กลางหุบเขา 

คอนเสิร์ตในไร่ชา ลอยกระทงกลางทะเลดาว ลานยิงธนูจำาลอง 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

“ชมรมว่ายนํ้าสิงห์” กวาดเหรียญ
ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
@ นครราชสีมา l 9 - 19 ธันวาคม 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำาจากสังกัด “ชมรม

ว่ายน้ำาสิงห์” ที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ช่วยกันกวาด

เหรียญในการแข่งขันว่ายน้ำาในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 

นครราชสีมาเกมส์ โดยสามารถกวาดเหรียญไปได้ทั้งสิ้น 15 

เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง จากการ

ชิงชัยทั้งสิ้น 38 รายการ
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

Winter Market 
Fest 2014
@ กรุงเทพมหานคร 
l 13 - 14 ธันวาคม 2557

United Live In Bangkok ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
@ ปทุมธานี l 13 - 14 ธันวาคม 2557

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

น้ำ�ดื่มสิงห์พันธมิตรที่ดีกับโครงก�รบ้�น

แสนสิริเข้�ร่วมสนับสนุนก�รจัดกิจกรรม Winter

Market Fest Bridging The Good Life By 

Sansiri ง�นข�ยสนิค�้สดุเกท๋ีม่ร้ี�นค�้กว�่ 150 

ร้�นม�เข้�ร่วมง�น โดยน้ำ�ดื่มสิงห์ได้ออกบูธ

ข�ยสินค้�ในเครือบริษัทบุญรอด ได้แก่ เบียร์

สดสิงห์ น้ำ�ดื่มสิงห์ น้ำ�แร่เพอร์ร่� น้ำ�แร่ฟิจิ 

เคร่ืองดืม่บอีิง้ ส�หร่�ยม�ชิตะ เคร่ืองดืม่เกลอื

แร่ซันโว เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์สินค้�ใน

เครือบริษัทบุญรอด ซึ่งก็สร้�งยอดข�ยสินค้�

ภ�ยในง�นได้เป็นอย่�งดี

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ในฐ�นะ Global Partner อย่�งเป็นท�งก�รกับสโมสรฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นสปอนเซอร์หลักในก�รจัดง�น United Live In Bangkok ณ สน�ม

กีฬ�กองทัพอ�ก�ศ (ธูปะเตมีย์) ชมถ่�ยทอดสดก�รแข่งขันฟุตบอลนัดแดงเดือดในสน�มกีฬ�

เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในง�นจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วันคือ ก�รจัดคลินิกสอน

ฟตุบอลโดยผูฝ้กึสอนจ�ก ManUtd Soccer School และก�รแข่งขันฟตุบอล Red V Red ระหว�่ง

สโมสรฟุตบอลบ�งกอกกล�๊สและสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มีสองตำ�น�น

นักเตะแมนยู Andy Cole (แอนดี้ โคล) และ Ronny Johnsen (รอนนี่ ยอห์นเซ่น) เข�้ร่วมแมตช์ 

ในวันที ่13 ธันว�คม และเปดิถ่�ยทอดสดก�รแข่งขันฟตุบอลนัดแดงเดอืดสง่ตรงจ�กสน�ม Old 

Trafford ให้แฟนบอลเมืองไทยได้ม�ชมพร้อมๆ กัน ในวันที่ 14 ธันว�คม

ฝ่�ยส่งเสริมก�รตล�ดภูมิภ�ค บริษัท บุญรอด

เทรดดิ้ง จำ�กัด ร่วมกับกลุ่มบิ๊กไบค์ประเทศพม่� 

จัดง�น Bike Week Tachileik ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นก�ร

จดัง�นมอเตอร์ไซคข้ึ์นเปน็คร้ังแรกในประเทศพม�่

มีกลุ่มบ๊ิกไบค์จ�กน�น�ประเทศเดินท�งม�ร่วมง�น

500 คัน อ�ทิ ประเทศไทย เขมร ล�ว ม�เลเซีย 

สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี  เปน็ตน้ โดยภ�ยในง�นมกี�ร

จดักจิกรรมม�กม�ย  เชน่ ก�รแสดงจ�กศิลปินวง

ค�ร�บ�วแบบเต็มวง ศิลปินพม่�วง Zaw Win Tu 

ก�รแสดงจ�กชนเผ�่ต�่งๆ และมลี�นเบยีร์ Singha 

ไว้คอยบริก�รแขกผู้ม�เที่ยวง�น ถือว�่ง�นนี้ได้รับ

ก�รตอบรับเป็นอย่�งดี ด้วยมีผู้ม�ร่วมง�นม�กถึง 

4,000 - 5,000 คน 
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ฝ่ายการตลาด-ภูมิภาคจัดกิจกรรม SINGHA NEW YEAR 

COUNTDOWN PARTY ที่ร้าน Eclipse Sky Bar & Restaurant เปิด

ประสบการณ์ใหม่บนตกึทีสู่งทีส่ดุในกรุงพนมเปญ บรรยากาศในงาน

เปน็ไปอยา่งสนกุสนานและอลงัการกบัลกูคา้กวา่ 500 คนทีม่าร่วมกบั

สงิหส์ง่ความสขุและนับถอยหลงัปใีหม่ไปดว้ยกนัตลอดค่ำาคนื โดยม ี

DJ ช้ันนำามาช่วยเตมิเต็มสสีนัในงาน พร้อมกิจกรรมสนกุๆ แจกของ

รางวัลสุดพิศษ iPhone 6 และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายสำาหรับ

ผู้มาร่วมงานโดยเฉพาะ 

โครงการบริจาคเครื่องกรองนํ้า 
ให้โรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่  
@ ประเทศพม่า l 19 ธันวาคม 2557

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม 
หลักสูตร MDP รุ่นท่ี 7
@ กรุงเทพมหานคร l 22 ธันวาคม 2557

เมอืงเชียงตุง เมอืงเลก็ๆ แหง่หน่ึงในประเทศพมา่ ยงัมโีรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่

ทีข่าดแคลนอปุกรณ์การเรียนการสอน และสิง่ของอปุโภคบริโภคเปน็อยา่งมาก ทางฝา่ย

ส่งเสริมการตลาดภูมิภาค บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด ที่มีโครงการ CSR กับ

โรงเรียนในพื้นที่นี้ จึงบริจาคเครื่องกรองน้ำาให้แก่โรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่ เพื่อให้

น้องๆ ที่โรงเรียนได้มีน้ำาสะอาดไว้ดื่มกินกัน

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. 

บญุรอดเทรดดิง้ ร่วมแสดงความยนิด ีและกลา่วปดิการอบรมโครงการ 

Management Development Program - MDP รุ่นที่ 7 สำาหรับ

ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ จำานวน 

45 คน ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ศึกมวยลีโอ  
@ ประเทศกัมพูชา l 29 ธันวาคม 2557

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

(Cambodia Boxing Federation) จดัการแข่งขันชกมวยชิงรางวลั

ทั้งหมด 5 คู่ ผลการแข่งมีชนะน็อก 2 คู่ การแข่งขันครั้งนี้ได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวจังหวัดกัมปงชนังและ

จังหวัดใกล้เคียง ภายในงานยังมีการแสดงคอนเสิร์ตและเปิดบูธ

ขายเบียร์ลีโอด้วย
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

มาชิตะผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD 

TOUR ‘SUPER SHOW 6’ in BANGKOK อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัด

ไปแล้วประเดิมปีใหม่ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ณ 

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 

6 พร้อมสร้างสถิติอันน่าทึ่งอีกคร้ัง ด้วยการที่คอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์

ทั้งหมดได้เปิดการแสดงไปแล้วกว่า 100 รอบทั่วโลก รวมคนดูกว่า 

1 ล้าน 4 แสนคน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การ

ออกบูธขายผลิตภัณฑ์มาชิตะ โชว์ Cover Dance จับสลากแจกบัตร

เข้าชมคอนเสิร์ตห้อง VIP และแจก CD พร้อมลายเซ็นจากคยูฮยอน

SUPER JUNIOR WORLD TOUR 
‘SUPER SHOW 6’ in BANGKOK
@ กรุงเทพมหานคร l 10 - 11 มกราคม 2558

พิธีจับรางวัลยิ่งซื้อยิ่งได้
@ กรุงเทพมหานคร l 8 มกราคม 2558

นายรติ พันธ์ุทวี ผู้อำานวยการบริหารสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานจับคูปองผู้โชคดีที่ส่งมา

ร่วมลุน้รางวลัในโครงการ “ยิง่ซือ้ยิง่ไดก้บั Singha Corner” จำานวน 50 

รางวัล มลูคา่รวมกว่า 1 ลา้นบาท โครงการน้ีเปน็การสง่เสริมการขาย

กบัร้านคา้ทีม่หีน้าร้าน หา้งทอ้งถ่ินทีซ่ือ้ผลติภัณฑก์ลุม่ Non-Alcohol 

ได้แก่ โซดาสิงห์ น้ำาดื่มสิงห์ B-ing น้ำาแร่เพอร์ร่า น้ำาแร่ฟิจิ ซันโว

ข้าวพันดี สาหร่ายมาชิตะ โดยคัดเลือกร้านค้าจำานวน 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 

บญุรอดเทรดดิง้ จำากัด กลา่วเปดิงานพร้อมดว้ยสกัขีพยานลุน้จับรางวัล

ทริปเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น รวม 20 

รางวัล ร่วมสัมผัสกับสถานที่สุดพิเศษ รวมถึงอาหารชั้นเลิศที่การันตี

ความสุดพิเศษตามแบบฉบับของข้าวพันดี โดยมีทีมงานข้าวพันดีคอย

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

บจก.เพชรแพค สาขาสุราษฎร์ธานี 
@ สุราษฎร์ธานี l 2 กุมภาพันธ์ 2558 

พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนบริษัท 
สิงห์ ซางโกะ จำากัด 
@ กรุงเทพมหานคร l 23 มกราคม 2558

นายรังสฤษดิ ์ลกัษติานนท ์รองกรรมการผู้จดัการ

ใหญอ่าวโุส บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จำากดั พร้อมดว้ย 

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วย

รางวัล จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

ปีนี้จัดให้มีการชิงชัย 11 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล

ประชาชน ฟุตบอลอาวุโส กีฬาพื้นบ้าน เซปักตะกร้อ 

ตะกร้อลอดห่วงสากล เปตอง กรีฑา วอลเลย์บอล 

วู้ดบอล เทเบิลเทนนิส และการประกวดกองเชียร์  

บริษัท เพชรแพค จำากัด ขยายสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกใหม่ล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในชื่อบริษัท เพชรแพค 

จำากดั สาขาสรุาษฎร์ธาน ี ต้ังอยูท่ี ่ต.ทา่โรงช้าง อ.พนุพนิ รับหน้าที่

ผลิต Pet พรีฟอร์มขนาด 13.5 กรัม และ 28.5 กรัม มีกำาหนด

เปิดกิจการบริษัทฯ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเมื่อวันที่ 

2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มีพิธีตอกเสาเข็มเอกโดยนายสิทธิชัย 

วงศถ์าวรกจิ เปน็ประธาน ขณะทีพิ่ธบีวงสรวงศาลพระภมิูและศาล

ตายาย จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558

นายภริูต ภริมยภ์กัด ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บญุรอดเทรดด้ิง

จำากดั ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Mr. Hironori Sato กรรมการผูจ้ดัการ

บริษัท Sanko Seika Co., Ltd. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกริมน้ำา 5 ชั้น 

เพื่อจัดตั้งบริษัท สิงห์ ซางโกะ จำากัด ให้เป็นผู้ผลิตข้าวอบกรอบ 

(Rice Cracker) จัดจำาหน่ายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ



18 SINGHA  MAGAZINE

ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

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

“งานร้อยดวงใจ สายใยสิงห์” งานประชุมตัวแทนสิงห์

ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล 

กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี มีการพรีเซนต์งานแปลกตาไป

กว่าปีก่อนๆ โดยนายพลิศร์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จำากัด สรุปการเปล่ียนแปลง

ในโครงสร้างและนโยบายของบริษัท และเสนอทีมงานใหม่

โดย นายปิติ ภิรมย์ภักดี แนะนำาทีมด้านแอลกอฮอล์ และ

นายภูริต ภิรมย์ภักดี แนะนำาทีมนอนแอลกอฮอล์ รวมภาพ

ใหญ่ของกลุ่มสิงห์ที่จะเดินหน้าสู่อนาคตที่กว้างและใหญ่ข้ึน

ด้วยทีมงานที่มาจากหลากหลายประสบการณ์ร่วมด้วย

ช่วยกันกับตัวแทนสิงห์ในทุกจังหวัดของไทย เปิดโลกของ

สิงห์ให้กว้างย่ิงข้ึน ตอนเย็นในงานเล้ียงก็มีศิลปิน นักแสดง

และเซเลบกว่า 200 คน มาร่วมสร้างความสำาราญให้แขก

ทุกคนที่มาร่วมงาน ไม่ว่าใครจะอายุเท่าใดก็มีการแสดง

และศิลปินที่ถูกใจทุกคน
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ข่าว / ข่าวสารกิจกรรม

พนักงานและผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จำากัด ยกทัพร่วมกิจกรรม

BRT Coaching Day 2015 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กิจกรรมนี้จัดขึ้น

เป็นคร้ังแรกเพื่อถ่ายทอดหลักการในการปฏิบัติงานและการทำางานเป็นทีม

ผ่านเกมการแข่งขัน Coaching ที่ซ่อนหลักของการทำางานและการบริหาร

งานเอาไว้ใน 7 เกม ซ่ึงถูกออกแบบมาอย่างมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี เป็นการ

เปิดโอกาสให้พนักงานได้เปิดมุมมองความคิด มองเห็นศักยภาพของตัวเอง

และเพื่อนร่วมงาน โดยนายภูริต ภิรมย์ภักดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เน้นย้ำาว่า

ต่อไปจะไม่มีการแบ่งฝ่าย เราจะทำางานเป็นทีมเดียวกัน และนายปิติ ภิรมย์ภักดี

ได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการจัด BRT Coaching Day 2015 ว่า เพ่ือให้พนักงาน

มีความรู้ความเข้าใจในการทำางานเชิงกลยุทธ์มากข้ึน โดยความเป็นหน่ึงเดียว

ของทุกคนจะนำาพากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขอให้ก้าวข้ามผ่านจุดอ่อน

ของตัวเองและทีมงาน ดึงจุดเด่นเข้ามาผสมผสานให้เกิดผลทวีคูณ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามสโลแกนที่ว่า One Team One Mission

อน่ึง เกมท้ัง 7 ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตอบสนองหลักการคิดเร็วคิดช้า

ให้ออกมาเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตาม

รายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเกมทั้ง 7 ใน BRT Coaching 

Day 2015 ได้ที่ MD’s Newsletter ฉบับเดือนกุมภาพันธ์

Singha BRT Coaching Day 2015 
@ นนทบุรี l 28 มกราคม 2558
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ท่องเที่ยว / ฮานอย

เฮฮาไม่พานอยด์ ณ ฮานอย 

เตรียมพร้อมการเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมเพื่อนร่วมทีมอีก 2 ท่าน พวกเรามีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสเขียนคอลัมน์ท่องเที่ยวลงใน สิงห์ แมกกาซีน เป็นครั้งแรก ทริปนี้เรามีเวลา 3 วัน 2 คืน

ในการเก็บข้อมูลของกรุงฮานอย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศแบบเวียดนามมาฝากท่านผู้อ่าน เครื่องบินออกจาก

สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 8.30 น. นำาเราทั้งสามมาถึงกรุงฮานอยในเวลา 9.35 น. พวกเราตื่นเต้นมาก 

แต่ก็พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอีก 3 วันข้างหน้า

เรื่อง: กาสะลอง
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ท่องเที่ยว / ฮานอย



23SINGHA  MAGAZINE

ข้อมูลทั่วไป

เข้าร่วมสมาชิกอาเซียน: 

28 กรกฎาคม 2538

พื้นที่: 331,689 ตารางกิโลเมตร

ประชากร: 89.7 ล้านคน

เมืองหลวง: ฮานอย

ภาษาราชการ: ภาษาเวียดนาม

ศาสนาประจำาชาติ: ไม่มีศาสนาทางการ 

สกุลเงิน: ดอง

การปกครอง: คอมมิวนิสต์

-ประธานาธิบดี: เจืองเติ๊นซาง

-นายกรัฐมนตรี: เหงียนเติ๊นสุง

ระบบจราจร: ขวามือ

รหัสโทรศัพท์: 84

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(The Socialist Republic of Vietnam)  

อ่าวฮาลองเบย์ (Ha Long Bay) 

ที่มาของภาพ: www.trafalgarblog.com
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ท่องเที่ยว / ฮานอย

พนักงานของโรงแรมท่ีพวกเราจะเข้าพัก
นำารถมารบัเราถึงสนามบนินอยไบ (Noi Bai) 
พอน่ังรถเรียบร้อยก็หยิบปากกาพร้อมจะเขียน
อันดับแรกขอเล่าประวัติให้ฟังกันคร่าวๆ ก่อน 
“ฮานอย” แปลว่า เมืองบนฝั่งโค้งของแม่นํ้า 
เคยเปน็เมอืงหลวงเกา่แกข่องเวยีดนามเหนอื
ระหว่าง พ.ศ. 2497-2519 ก่อนจะกลายเป็น
เมืองหลวงทางการหลังเวียดนามเหนือ-ใต้
รวมประเทศเป็นหนึง่ แมเ้ปน็เมอืงขนาดเลก็
แต่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงของประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชีย

เรานัง่รถไปเรือ่ยๆ ตลอดสองฟากถนน
จะเห็นตึกสไตล์โคโลเนียลเรียงรายสลับกับ
การก่อสร้าง บรรยากาศทั่วไปดูพลุกพล่าน
ไม่แพ้เมืองหลวงของบ้านเรา สักพักใหญ่
พนักงานขับรถก็พาพวกเราสามคนมาถึงท่ีพัก 
แตจ่ะต้องเดนิเขา้ซอยไปตอ่เองเพราะรถไม่
สามารถเขา้ถงึได ้ขอบอกวา่ตกใจมากขณะ

เดินเข้าไปในซอย “น่ีหรือท่ีพักเรา” แอบถาม
ตัวเองในใจ เป็นซอยที่แคบเดินสวนกันต้อง
หลบ สองข้างเต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของ
คนละแวกนั้นจอดกันหนาแน่น มีไก่วิ่งไป
ว่ิงมา ข้ีไก่เกล่ือนถนน บางตัวขนไม่มี บางตัว
ก็ผอมโกรกจนดูไม่ค่อยจะมีแรงเอาซะเลย 
“ถึงโรงแรมซะที” เราถอนหายใจอย่างโล่งอก 
เตรียมเช็คอินเข้าท่ีพักพร้อมสอบถามรายการ 
“One Day Trip” กับทางโรงแรม

พนักงานโรงแรมนำานำ้าแตงโมหรือนำ้า
มะละกอ (หรือผสมกันทั้งสองอย่าง เดาไม่
ออก) คั้นสดๆ มาเสิร์ฟให้ อร่อยชื่นใจมาก
รู้สึกหายเหนื่อยเลย แต่จะขอเพิ่มอีกแก้วก็
เกรงใจ พอตกลงเรื่องห้องพักกันเรียบร้อย
ชำาระเงินเสร็จ นำาสัมภาระขึ้นไปเก็บ ได้ล้าง
หน้าล้างตา เราก็เริ่มวางแผนการเดินทาง
กนัตอ่กบัทมีงานอกี 2 ทา่นทนัท ีเพราะถา้รอ
ช้ากลัวจะเสียเวลา เราดูกันว่าจะเริ่มต้นกัน

ตรงไหนก่อนเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาเยอะที่สุด 
พอวางแผนเรยีบรอ้ยกอ็อกลยุทันที กา้วเทา้
ออกจากโรงแรมพร้อมแผนที่และ Google 
Map แต่ที่ลืมไม่ได้เลยคือความมั่นใจของ
เราทั้งสาม

เสียงแตรรถของที่นี่บีบกันดังจนแสบ
แก้วหูไม่รู้เป็นเสียงแตรของรถคันไหนเลย
ทีเดียว ดีนะท่ีเราทำาการบ้านกันมาว่าจะต้อง
เจอกับเสียงนี้เลยไม่ตกใจกันเท่าไหร่ ตอนน้ี
เรากำาลังเดินไปถึงจุดหมายแรกที่พวกเรา
วางแผนกนัไว ้ระหวา่งทางกส็งัเกตไปเรือ่ยๆ 
มทีัง้จกัรยานถบีสองลอ้ มอเตอรไ์ซค ์หาบเร ่ 
และรา้นคา้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นละแวกนัน้เยอะพอ
สมควร บรรยากาศค่อนข้างคึกคักวุ่นวาย 
และแล้วเราก็มาถึงจุดหมายแรกกันซะทีที่
“ทะเลสาบคืนดาบ” เป็นความโชคดีของเรา
เลยกว็า่ได ้เพราะอากาศดมีากๆ มลีมโกรก
แดดไมแ่รง เหมาะกบัการถา่ยรปูชมทวิทัศน์



25SINGHA  MAGAZINE

	เมือ่เดนิขึน้ไปตามทางของสวนสาธารณะกจ็ะพบ	“สะพาน
เทฮุก” เป็นสะพานไม้โค้งสีแดงสด	นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อ
“สะพานแสงอาทิตย์”	นั่นเอง	ด้านปลายสุดของสะพานมีเสาหิน
รูปพู่กันอยู่ถัดจากขวดหมึกที่มีอักษรจีนจารึกไว้	 เป็นเอกลักษณ์
อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย	เมือ่ขา้มสะพานนีไ้ปจะเหน็วดัตัง้อยูบ่น
เกาะเลก็ๆ	ทางตอนเหนอืของทะเลสาบ	คือ	“วดัหงอ็กเซนิ” หรอื 
“วดัเนนิหยก”	แตล่ะวนัจะมชีาวเวยีดนามจำานวนมากมาสกัการะ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้	 บรรยากาศด้านในอบอวลไป
ด้วยกลิ่นธูป	และจะได้พบกับเต่ายักษ์จำาลองอีกด้วย	ทางด้าน
ซ้ายมือจะเห็นทาพรัว	(Thap	Rua)	ที่เรียกกันว่า	“หอคอยเต่า”	
เป็นหอคอยแบบโบราณท่ีโผล่พ้นนำ้า	สร้างขึ้นในศตวรรษที่	18
จากนัน้เรากเ็ดนิตอ่ไปเรือ่ยๆ	แบบชลิๆ	เหน็คนมงุอะไรกนักไ็ป
ยืนดูบ้างตามนิสัยไทยมุง...อ้อ	ไอศกรีมแท่งนั่นเอง	ไม่รอช้า	เรา
ซื้อมากินบ้าง	แก้กระหายนำ้าได้ดีทีเดียว

 ทะเลสาบคืนดาบ โฮฮว่านเกี๋ยม (Ho Hoan Kiem) อยู่ใจกลาง
กรุงฮานอย	มีร้านจำาหน่ายอาหาร	สินค้าพื้นเมือง	ของที่ระลึกเป็นของ
ฝากกลบับา้น	สิง่ทีจ่ดัได้วา่เปน็เสนห่ค์อืสวนสาธารณะขนาดใหญแ่หลง่
พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวฮานอย	สำาหรบัชือ่	“ทะเลสาบคนืดาบ”	หรอื	
“ฮว่านเกี๋ยม”	มีตำานานสร้างชาติที่แซ่ซ้องชื่อเสียงของชาวเวียดนาม	
เล่าขานสืบต่อกันมาว่า	ในครั้งอดีตพระเจ้าหลีไทโตสู้รบกับชาวจีนยุค
ราชวงศห์มงิมานาน	ไมเ่คยรบไดรั้บชยัชนะสกัคร้ัง	และขณะทีพ่ระองค์
ประทับล่องเรืออยู่	ณ	ทะเลสาบแห่งนี้	ก็มีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นจาก
ผิวนำา้นำาดาบวเิศษมาใหพ้ระองค	์ดาบวเิศษเลม่นีท้ำาใหพ้ระเจา้หลไีทโต
สามารถสูร้บชนะจนี	พระองคไ์ดน้ำาดาบวิเศษกลบัมาคนืโดยลอ่งเรอืไป
กลางทะเลสาบ	เต่ายักษ์ตัวนั้นก็โผล่ขึ้นมาคาบดาบกลับคืนสู่ใต้ผิวนำ้า	
กลายเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบถึงปัจจุบัน	
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วันท่ีสอง ต่ืนข้ึนมาตอน 5.30 น. ได้ยินเสียงไก่ขัน ฮ่า...ไม่น่า
เช่ือว่าจะได้ยิน ดีนะท่ีพักเราไม่ได้อยู่แถวตลาดสดจึงไม่ได้ยินเสียง
จ้อกแจ้กของผู้คนท่ีมาจับจ่ายใช้สอย จัดระเบียบร่างกายเสร็จ ก็ขอ
ไปชมชีวิตยามเช้าของชาวฮานอยซะหน่อย ชาวบ้านในละแวกท่ีพัก
เราเขาทำาอะไรยามเช้ากันบ้างนะ ผู้คนยังไม่ค่อยพลุกพล่านนัก
มีประมาณ 2-3 ร้านมาขายอาหารสด เช่น ปลา หมู และหอย 
ส่วนมากวางขายกับพื้น จากนั้นเราแวะชิม “โจ๊ก” หน้าปากซอย
ท่ีพัก 1 ถ้วย (ต่อ 3 คนนะ) ราคา 2000 ดอง (ประมาณ 3 บาท)
เก้าอี้ที่ทางร้านนำามาให้นั่งสูงกว่าเก้าอี้นั่งซักผ้าบ้านเรานิดหน่อย
โจก๊ของเวยีดนามตา่งจากบ้านเราตรงท่ีขา้วตม้จะละเอยีดเหมอืน
ใช้วิธีปั่น เครื่องเคียงทุกอย่างเหมือนบ้านเรา ที่น่าทึ่งคือเขาใส่
ปาท่องโกเ๋ยอะมาก ห่ันเป็นชิน้ๆ พอคำา เห็นแล้วเชิญชวนให้ต้องชิม 
เป็นสีสันของโจ๊กเลยทีเดียว “อร่อย” ชิมจนอ่ิมเรียบร้อยก็เข้าทีพ่กัไป
จดัการมือ้เชา้ของทางโรมแรมตอ่ ทีช่อบมากๆ 
คือนำ้าแตงโม และนำ้ามะละกอคั้นสด
อิ่มกันแล้วก็พร้อมจะเดินทางไป
“ฮาลองเบย์” กันต่อ เป็นที่ที่
ทุกคนกล่าวขานกันว่าอยาก
จะไปเห็นและสัมผัสด้วยตา
ตัวเองจริงๆ

ชว่งเวลาใกลเ้ยน็พอด ีเราเดนิกลบัทีพ่กัอกีครัง้ ดนีะทีพ่กัของ
พวกเราอยู่ในละแวกนั้นเลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ เราอาบนำ้าเปลี่ยน
เสื้อผ้า แต่งชุดพอสวยงามเตรียมตัวไปซ้อนท้ายเวสป้า เขาเรียก
Hanoi Vespa Tours (ขอบอกว่าไม่เคยน่ังเลยนอกจากมอเตอร์ไซค์
วินรับจ้างหน้าปากซอย ฮ่า ฮ่า) เราได้จองเอาไว้สำาหรับเที่ยวชม
บรรยากาศยามคำา่คนืของกรุงฮานอย ไปดวูา่ตอนดกึๆ คนสว่นมาก
เขาทำาอะไรกนั ทีเ่หน็จะเปน็พวกเดก็วยัรุน่ซะสว่นใหญม่านัง่พบปะ
สังสรรค์ จิบชา ดื่มนำ้าหวาน นำ้าส้มคั้น แทะเมล็ดทานตะวันหรือ
เม็ดก๋วยจี๊ แล้วทิ้งเกลื่อนเต็มทางเดิน แต่เท่าที่สังเกตเขาจะไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์กัน ส่วนใหญ่ในเมืองนี้จะมีแต่วัยรุ่นเยอะกว่าวัยชรา
ขณะที่ผู้หญิงชาวเวียดนามส่วนใหญ่รูปร่างผอม หุ่นดี เพราะคน
เวียดนามนิยมรับประทานผักและผลไม้

   

ร้านขายตราปั๊ม สามารถแกะสลักชื่อได้ตามสั่ง
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รถมารับที่โรงแรมเวลา 8.30 น. (ขอบอกว่าตรง
เวลา) เป็นรถบัสประมาณ 15 ที่นั่ง ไกด์ได้นัดลูกทัวร์
ไวต้ามจดุตา่งๆ พอแวะรับคนจนเตม็คนัรถ พวกเราก็
ออกเดินทาง นั่งรถประมาณ 4 ชั่วโมงกว่าๆ ก็มาถึง
ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay) ตัง้อยูใ่นจงัหวดักวา่งนงิห์
(Quang Ninh) ทางเหนอืของกรงุฮานอย ไกดท์อ้งถิน่
นำาตั๋วมาให้พร้อมพาชาวคณะขึ้นเรือ ขณะนั้นเที่ยง
พอดี ก็ได้นั่งตามโต๊ะที่ไกด์จัดเตรียมไว้ให้ มีอาหาร
มาเสิร์ฟ อาหารทะเลสดๆ ไม่มีนะ อย่าคาดหวังมาก
แต่ก็ถือว่าใช้ได้ ไม่ได้แย่เลยทีเดียว

เรือแล่นออกจากท่าไปพอสมควร ทิวทัศน์ท้อง
ทะเลทัง้สองฝัง่ขา้งจดัไดว้า่งดงามสมกบัคำากลา่วขาน 
“บรรยากาศสุดยอด” เรือท่องเที่ยวในอ่าวฮาลองเบย์
ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดกลาง ที่หัวเรือจะสร้างเป็น
หัวมังกรไว้เสมือนเป็นแม่ย่านางเรือในความเชื่อของ
คนไทย แต่บางลำาก็สร้างเป็นเรือลักษณะย้อนยุคเพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายการเดินเรือในอดีต 
ระหว่างที่ล่องเรือก็จะมีเรือพายมาขายของเชิญชวน
ให้เราซื้อของ สักพักหนึ่งเราก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่ง
ความงดงามราวกับความฝัน “อ่าวฮาลอง” ท่ีแต่งแต้ม
ด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่สลับกันไปมาบนผืนทะเลสี
มรกต ภมูปิระเทศคลา้ยๆ กบัอา่วพงังาของบา้นเรา 
แต่อ่าวฮาลองจะกว้างใหญ่กว่ามาก

เรือเข้าจอดเทียบท่า ไกด์พาคณะและพวกเราขึ้นไปที่ถํ้าเด่าโก๋ 
(Dao Go) หรอืถํา้มหศัจรรย ์เปน็ถำา้ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยสวยตระการตา 
มีห้องโถงใหญ่ด้วยกัน 3 ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชม 
มีการประดับประดาด้วยไฟหลากสีสันให้เกิดความสวยงาม ไกด์ได้
เล่าถึงตำานานของหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างต่างๆ นานา เรื่องราวสนุก
เพลดิเพลนิชวนใหค้ดิตามพรอ้มกบัจนิตนาการเขา้ถงึตวัละครไดอ้ยา่ง
ลงตวั หนิบางกอ้นมรีปูรา่งคลา้ยมงักร บางกอ้นกม็องเปน็รปูลกัษณอ์ืน่ๆ
แล้วแต่คนจะมองเห็น

 สกัพกักเ็ขา้สูโ่ปรแกรมของการพายเรอื ถา้มคีนพายใหจ้ะเสยีคา่ใช้
จา่ยเพิม่ เราไมร่อชา้รบีสวมเสือ้ชชูพี เพือ่น 2 คนขอไปพายเรอืคายคั หรอื
ทีบ่้านเราเรียก “เรือแคน”ู สว่นตัวผูเ้ขยีนขอนัง่เรอืแจวทีม่ีคนพายให้เพื่อ
จะได้สมัผสักบัความสวยงามของอา่วฮาลองอยา่งใกลช้ดิ และด้วยความ
มหศัจรรยท์างธรรมชาตนิีเ้อง องค์การยเูนสโกจงึได้ขึน้ทะเบยีนใหฮ้าลอง
เบย์เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1994 ถือเป็นความโชคดีของ
พวกเราทีฝ่นไม่ตก ท้องฟ้าโปร่ง ทำาให้เราได้ชมธรรมชาติอย่างจุใจเต็มอ่ิม
และสนุกมากๆ กับโปรแกรมนี้ 

หินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายแมงกะพรุน
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วันที่สามพวกเราตื่นแต่เช้า ไปเก็บตกข้อมูลให้ครบตามแผนที่วางไว้ เริ่มจาก
จุดที่ใกล้ที่พักมากที่สุดคือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral) กล่าวกันว่า
เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย ตั้งอยู่บนถนนยาจุง (Nha Chung) อดีตเคยเป็นที่
ตั้งของเจดีย์บ่าวเทียน (Bao Thien) แต่ในยุคที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามได้สร้าง
โบสถ์ครสิตข้ึ์นมาแทน โดยใหเ้หตผุลวา่ เพือ่จะพฒันาใหเ้ปน็โบสถท์ีส่วยงามเหมอืน
นานาประเทศ ซึ่งรูปสักการะพระแม่มารีด้านหน้าโบสถ์ ก็สวยงามควรค่าแก่การ
มาเยือนอย่างยิ่ง แต่ตอนที่พวกเราไปยังเช้ามาก ประตูใหญ่ยังไม่เปิด เลยต้องไป
เข้าประตูด้านข้างแทน แสงในโบสถ์น้อยเกินไปไม่พอสำาหรับถ่ายรูป เราจึงได้แต่
เดินสังเกตการณ์เฉยๆ มีชาวบ้านละแวกนั้นประมาณ 10 กว่าคนเข้ามาสวดมนต์ 
เรากลัวทำาเสียงดังเลยรีบออกไปถ่ายรูปด้านนอก พอถ่ายรูปจนพอใจก็ไปดูร้านขาย
ของทอด เช่น ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปาทอด น่ากินมากๆ แต่ซื้อไม่ได้เพราะเขายัง
ทำาไม่เสรจ็ สำารวจไปเรือ่ยๆ กถ็งึเวลาทมีงานเวสปา้ทีเ่รานดัไวม้ารบัทีโ่รงแรมพอดี

ทีมงานเวสป้าพาเราไปดูความอลังการที่โรงละครฮานอย (Hanoi
Opera House) บนถนนเลอทันทง (Le Thanh Tong) เป็นช่วงที่กำาลังมี
งานพอดจีงึไดเ้หน็ภาพการแตง่กายของแขกทีม่าในงาน อลงัการ จัดเตม็
มากๆ เหมือนมีงานพิธีสำาคัญของบ้านเรา ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ดูสวยงามโดดเด่น แต่ยังกลมกลืนไปกับ
อาคารโดยรอบท่ีเป็นศิลปะแบบเวียดนาม จากนั้นไปต่อท่ีใจกลางกรุง
ฮานอย ท่ีสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum) 
หรือสุสานลุงโฮ บริเวณจัตุรัสบาดิ่ญ (Ba Dinh) บนถนนเดียนเบียนฟู 
(Dien Bien Phu) กอ่สรา้งตัง้แตป่ ีค.ศ. 1973-1975 ตวัอาคารเปน็หนิออ่น
และหินแกรนิต ดูสง่างามมาก เป็นสถานท่ีเก็บร่างไร้วิญญาณของอดีต
ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์วรีบรุษุทีช่าวเวยีดนามทัง้ประเทศใหค้วามเคารพ
นับถือ ใครจะเข้าไปในที่แห่งนี้ต้องสวมกางเกงยาวเลยเข่าลงมา (สุภาพ) 
และห้ามนำากล้องกับกระเป๋าสะพายเข้าไปในสุสานโดยเด็ดขาด สุสาน
ลุงโฮจะปิดวันจันทร์และวันศุกร์ “เสียใจมาก” ที่เราไปกันวันศุกร์เลยอด
เข้าชมด้านในเลย 

ไม่ไกลจากสสุานโฮจมินิหเ์ปน็ทีต่ัง้ของทำาเนยีบประธานาธบิดหีรอืทำาเนยีบ
เหลือง มีลกัษณะโครงสรา้งอาคารแบบโคโลเนยีลทีห่รหูรา ไดร้บัอทิธพิลมาจาก
ฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นสำานักงานของประธานาธิบดีเวียดนาม โฮจิมินห์เคยใช้
อาคารหลงันีเ้ปน็ทีท่ำางานของรฐับาลในชว่งบัน้ปลายชวีติ รวมถงึใชเ้ปน็สถานที่
รับรองแขกสำาคัญๆ นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภายในตัวอาคาร 
ให้ชมเฉพาะดา้นนอกและถา่ยภาพไดแ้คร่อบๆ ทำาเนยีบเหลอืงเทา่นัน้ ซึง่โดยรอบ
จะมีสวนดอกไม้พร้อมกับสระนำ้าที่สวยงามไว้ให้ชม มาต่อกันที่เจดีย์เตริ่นกว็อก 
วัดเก่าแก่ของเวียดนาม ตั้งอยู่บนทะเลสาบโฮโต เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาส
ของวัดแห่งนี้ ลักษณะเจดีย์คล้ายเจดีย์ของญี่ปุ่น มีสีชมพู สูงไล่ระดับขึ้นไปเป็น
ชั้นๆ ในแต่ละชั้นมีชายคายื่นออกมา และมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ใน
ช่องรอบองค์เจดีย์ 
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 ปดิทา้ยกนัทีพ่พิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์
เวียดนาม (The National Museum of  
Vietnamese History) ปกตแิลว้เวลาใครพดู
ว่าจะพาไปชมหรือเที่ยวพิพิธภัณฑ์ คนส่วน  
ใหญ่จะเกิดอาการไม่อยากไป หรือรู้สึกว่า
น่าเบื่อขึ้นมาทันที แต่เราก็อยากให้ทุกคน
ทิง้ความนกึคดิแบบเดมิๆ ออกไปซะ เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะให้ความตื่นตาตื่นใจไป
กับประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวอันน่าทึ่ง และ
แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาวเวียดนาม
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจัดแสดง
ด้วยกันหลายห้อง แต่ละห้องจะแยกออก
เป็นหมวดหมู่ เช่น ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
การแต่งกาย การทำาประมง และวิถีชีวิต
พื้นบ้านของคนที่นี่ 

 ทริปกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ผู้เขียนและ
ทมีงานไดร้วบรวมขอ้มลูเขยีนขึน้จากความ
รูส้กึทีไ่ดป้ระสบมา หวงัวา่จะเปน็ประโยชน์
กับท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย แต่ก่อนไป
เราจะขอทิง้ทา้ยเอาไวเ้ป็นขอ้สรปุเลก็ๆ เผือ่
ใครได้ไปเวียดนามจะได้นำาไปใช้ประโยชน์
นิดๆ หน่อยๆ 

*การแลกเงินดองควรแลกที่สนามบิน

จะดีและปลอดภัยที่สุด แต่ถ้าเหลือให้แลก

คืนที่สนามบินก่อนผ่านตม.เพราะด้านใน

ไม่มีที่แลกคืนและที่เมืองไทยหาแลกคืนยาก

*ถา้จะไปถา่ยภาพแคส่ะพานแสงอาทติย ์

แต่ไม่ต้องการเข้าไปในวัดหง็อกเซิน ก็อย่า

เพิง่ซือ้ตัว๋ทีจ่ดุขายตัว๋บรเิวณดา้นหนา้ของวดั  

*การข้ามถนนในเวียดนามจะต้องระมัด

ระวงัจรงิๆ ให้คอ่ยๆ เดนิขา้ม ทางท่ีดใีหไ้ปกัน

หลายคนและแบ่งหน้าที่กันมองทางซ้ายคน

มองทางขวาคน แลว้ให้จับมอืกันวิง่ แบบนีล้ะ

ปลอดภัยที่สุด เวลาข้ามอาจได้ยินเสียงแตร

ดังลั่นมารอบทิศทาง ก็ไม่ต้องตกใจ เขาบีบ

แตรกันเป็นปกติ 

*การกินอาหารตามร้านริมถนน ต้อง

ทำาใจกบัเกา้อีใ้นรา้นทีจ่ะสงูกวา่เกา้อีซ้กัผา้ที่

บ้านเรานิดหน่อย โต๊ะก็เตี้ย ต้องค้อมตัวลง

ไปกิน ใครใส่กางเกงยีนส์เอวตำ่าและเสื้อคอ

กว้าง อาจจะทำาให้นั่งลำาบากได้ (โดยเฉพาะ

ผูห้ญงิ) แตถ่า้ยนืยนัและมัน่ใจกโ็อเค...จดัไป 
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ท่องเที่ยว / ฮานอย

เที่ยวไปหาอะไรกิน IN AEC

เฝอ (Pho) 

อาหารขึ้นชื่อของเวียดนามที่ทุกคนลืมไม่ได้ เป็นอาหารประจำาชาติที่มีชื่อ

เสยีง ชาวเวยีดนามกนิเปน็อาหารหลกั สว่นมากในกรงุฮานอยจะสามารถ

หาได้ตามรถเข็นริมถนน ซ่ึงพบเห็นได้ทั่วไปในเมือง หรือหาได้ในร้าน

ก๋วยเตี๋ยว รสชาติพอๆ กัน ส่วนประกอบของเฝอจะมีเส้นที่เป็นเส้นกลม

สีขาว ขนาดใหญ่กว่าเส้นขนมจีนเล็กน้อย ทีเด็ดอยู่ตรงนำ้าซุปที่เคี่ยวจาก

เนื้อวัว (หรือเนื้อไก่) แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อ โรยหน้าด้วยผัก เครื่องเคียง

บู๊นจ๋า (Bun Cha) 

คล้ายกับขนมจีนหมูย่างบ้านเรา เป็นอาหารท้องถ่ิน

ของคนฮานอย เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจอย่างหน่ึง

ของคนท่ีน่ี หากินกันได้ท่ัวไป มีท้ังแบบเป็นก้อนและ

แบบช้ิน ใส่ลงไปในนำา้แกงใสๆ รสหวานนิดๆ เสิร์ฟ

พร้อมเส้นขนมจีนและผัก เวลากินก็จุ่มเส้นขนมจีน

ลงไปในนำา้แกงแลว้กนิเปน็คำาๆ แตบ่างคนกเ็ทเสน้

ขนมจีนผสมลงไปท้ังถ้วย สูตรใครสูตรมัน  

นํ้าแข็งไสและไอศกรีมผลไม้รวม 

จะใส่ผลไม้ทุกอย่างตามฤดูกาล ทุกอย่างจะ

เหมอืนบ้านเราแตร่สชาตท่ีิน่ีไมค่อ่ยหวาน สว่น

ไอศกรีมก็มีหลายรส เช่น ลอดช่อง มะพร้าว 

ถั่วดำา ช็อคโกแลต ราคาจะอยู่ที่  5,000-6,000 

ดอง (ราคาประมาณ 7-9 บาท)

ขอแนะนําร้าน Madame Hien
ร้านนี้เพ่ือนชาวสิงห์ในพ้ืนที่ของเราภูมิใจนำา

เสนอ เราก็เลยไปจัดซะหน่อย อาหารถือว่า

ใช้ได้ อร่อย ราคาก็สมนำ้าสมเนื้อกับอาหาร

ที่นำามาเสิร์ฟ จัดได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 

ส่วนอาหารจะมีหลากหลายชนิดคละกันไป 

เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะมาแบบครอบครัว 

คู่รัก หรือหมู่คณะ การจัดร้านดูสะอาดตา 

ความสวยและบรรยากาศก็โอเคเลย ร้านนี้

ให้คะแนนเต็มร้อย

เฝอที่เสิร์ฟพร้อมนํ้าซุปลวกเนื้อที่โต๊ะ

หอยลวกอบสมุนไพร 
นำ้าจิ้มรสเด็ด ดูแล้วคล้ายหอยโข่งบ้านเรา หอย
จะสดและไม่มีกลิ่นคาว รสชาติและนำ้าจิ้มได้ใจ
มาก ลองไปชิมดูนะ

ชุดออเดิร์ฟที่รวมอาหารกินเล่นขึ้นชื่อ

ของเวียดนาม 
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AEC ใกล้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว 
สิงห์ แมกกาซีน เลยอยากขออัพเดตข้อมูล
เกี่ยวกับ AEC เล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้อ่าน
ของเรา โดยครั้งนี้เราได้พูดคุยกับคุณอุษา 
ไวยเจริญ ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศประจำากรุงฮานอย 
เพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัการเตรียมความพรอ้ม
ในการก้าวเข้าสู่ AEC ของเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มี รูปร่าง
เหมือนตัว S พื้นที่ยาวและกว้างขวาง ทำาให้
ลักษณะของเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัย
ของประชากรค่อนข้างแตกต่างกัน เช่น 
ชาวเวียดนามตอนใต้จะมีความ
คิดด้านการค้าการตลาดที่เปิด
มากกว่า ใช้จ่ายเงินง่ายมากกว่า 
ขณะทีช่าวเวยีดนามตอนเหนอืไม่
นิยมกินข้าวนอกบ้าน บางส่วน
จะกลบัไปกนิขา้วทีบ่า้นในชว่งพกั
เที่ยงด้วยซำ้าไป

ปัจจุบันเศรษฐกิจภาพรวม
ของเวียดนามโดดเด่นด้านการ
ส่งออกมี GDPgrowth ถึง 5.6% 
สูงกว่าไทยที่มี GDP growth 
rate อยูท่ี ่1.1% อกีทัง้ยงัอยูใ่นกลุม่ประเทศ
ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ตามกฎหมายการลงทุนของเวียดนาม 
ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ทั้งในลักษณะ
สัญญาร่วมลงทุน (Business Co-operation 
Contract) กจิการรว่ม (Joint Venture) หรือ
นักลงทุนต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด (Wholly 
Foreign-Own Enterprise) ซึง่ยงัไม่สามารถ
กระทำาได้ในทุกแขนง โดยเฉพาะในสาขา
บริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่ยังไม่
เปิดเสรีให้ชาวต่างชาติ แต่จะมีอิสระในการ
บรหิารงานเตม็ท่ี หรอือาจทำาสญัญากบัภาค
รัฐในกรณีโครงการขนาดใหญ่

ต่างชาติไม่สามารถเข้ามาซื้อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามได้เอง จะเป็น
ลักษณะซื้อสิทธิ์การใช้ที่ดินซึ่งมีอายุ 70 ปี 
รฐับาลมหีนา้ทีด่แูลทีด่นิและมสีทิธิเ์รยีกคนื
เพื่อนำาไปพัฒนาเมื่อไหร่ก็ได้ คนเวียดนาม
ไมม่คีวามเชือ่มัน่ในการฝากเงนิกบัธนาคาร 
จึงนิยมเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง ในปัจจุบัน
เวียดนามมีการลงทุนจากต่างชาติท้ังหมด 
889 โครงการ โดยสูงสุดคือจากประเทศ
เกาหลีใต้ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ตามลำาดับ 
เปน็การลงทุนในธรุกจิจำาพวกเครือ่งใชไ้ฟฟา้
ชิน้สว่นรถยนต์มากท่ีสดุ สง่ผลให้เศรษฐกจิ

ในประเทศเกิดการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว 
การจ้างงานแรงงานท้องถ่ิน รวมถึงกำาลังซ้ือ
ของประชากรเพ่ิมมากข้ึน 

การลงทุนของไทยในเวียดนามมีอยู่
จำานวนมาก ด้วยค่าแรงที่ถูกและการเมือง
ที่นิ่ง แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาในการดำาเนิน
ธุรกิจในเวียดนามคือกฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน
และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ อีกท้ัง
ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์พร้อม 
ท้ังน้ีสินค้าไทยหลายชนิดได้รับความนิยมสูง 
เพราะคนเวียดนามมีทัศนคติต่อสินค้าไทย
ว่ามีคุณภาพ ให้การยอมรับมากกว่าสินค้า
จากจีน หรือแม้แต่สินค้าของเวียดนามเอง

ด้วยเวียดนามมีประชากรมากถึง 90 
ล้านคน ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกเป็นท่ีสนใจ
ของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า 
มินิมาร์ตหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
สัญชาติเกาหลี “ลอตเต้” และลอตเต้มาร์ต
“บ๊ิกซีซูเปอร์มาร์เก็ต” และห้างสรรพสินค้า 
“โรบินส์” สัญชาติไทย ได้สร้างประสบการณ์
ใหม่ในการช็อปป้ิงให้กับชาวเวียดนามโดย 
“ห้างสรรพสินค้าโรบินส์” เพ่ิงเปิดตัวไปเม่ือ
เดือนมีนาคม 2557 ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน
ของโรยัลซิตี้ เมกะมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุด
ทันสมัยที่สุดในเมืองฮานอย สินค้าชั้นนำา

ของไทยและต่างประเทศหลาย
ย่ีห้อนำามาจำาหนา่ยเป็นหมวดหมู่
ไม่ว่าจะเป็น ฮัชพัพพ่ีส์ (Hush 
Puppies) สกอลล์ (Scholl) 
ผลิตภัณฑ์ซานริโอสำาหรับเด็ก 
(Gift Gate Sanrio) หรือแม้กระท่ัง
อุปกรณ์กีฬาจาก Supersports
มีจำาหน่ายที่นี่เท่านั้น

เวียดนามได้เตรียมความ
พร้อมปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มสำาหรบัการลงทนุ

และกฎหมาย เพือ่รองรบัการเปดิ AEC โดย
ภาษตีา่งๆ จะถกูปรบัใหเ้หลอื 0% ภายหลงั
จากการเปิด AEC ไปอีก 3 ปีในปี 2018 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบศุลกากร
เพื่ออำานวยความสะดวกทางการค้า การ
เคลื่อนย้ายสินค้า และเร่งรัดกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้า

ผู้ท่ีสนใจจะไปทำาธุรกิจในเวียดนาม 
สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน 
โทรศัพท์ 02-507-8218-20, 02-507-8237 และ 
02-507-8465 หรือ http://aec.ditp.go.th

โน้ตเกี่ยวกับความพร้อมรับ AEC
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คูค่ายศิลปะแบบขอมในอำาเภอบ้านค่าย ทว่าเริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อ พ.ศ. 2113 

และตอนที่อยุธยาเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 มีบันทึกไว้ว่าพระยาวชิรปราการ (พระยาตาก) 

นำาไพรพ่ลรว่ม 500 คน ตฝีา่วงลอ้มทพัพมา่มาหยดุพกัทีเ่มอืงระยอง ไดป้ราบปรามคณะกรม

การเมอืงทีแ่ขง็ขอ้และยดึเมอืงไว ้ประชาชนผูจ้งรกัภกัดจีงึพรอ้มใจกนัยกยอ่งพระยาตากขึน้

เป็น “เจ้าตากสิน” เมื่อ พ.ศ. 2310 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต่อมาพระเจ้าตากสินยาตราทัพ

ไปตีเมืองจันทบุรี ยึดเป็นฐานที่มั่นและกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้ในที่สุด

ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดระยองทีมขายบุญรอดเทรดดิ้ง

แนะนำ�ทีมง�นพื้นที่จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

ข้อมูลทั่วไป

น�ยปิยะวัฒน์ กฤตย�นวัช

ผู้จัดการเขต

น�ยภ�คภูมิ บัวทอง

ผู้บริหารเขตขายจังหวัดระยอง
น�ยเส�วรัสน์ ปลื้มมะลัง

ผู้จัดการส่วนขายตะวันออก
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ระยอง จันทบุรี

อ่าวไทย

ชลบุรี

น�ยพลวัฒน์ สงบกิจ

ผู้จัดการภาค 2



ทีมขายบุญรอดเอเซีย ดูแลเขตพื้นที่การขายจังหวัดระยอง

คำ�ขวัญ: ผลไม้รสลํ้า อุตสาหกรรม

ก้าวหน้า นํ้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ด

สวยหรู

ต้นไม้ประจำ�จังหวัด: กระทิง 

พื้นที่: 3,552 ตร.กม 

ประช�กร: 662,000 คน 

ของเด็ดเมืองระยอง:

เครือ่งแกว้ครสิตลั โรงงานอยูท่ีอ่าํเภอปลวกแดง หา่งจากตวัเมอืง 

30 กโิลเมตร เครือ่งแกว้ผลติขึน้โดยฝมีอืคนไทย ถกูเจยีระไนและตกแตง่

ลวดลายอย่างประณีต คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ 

ลอดชอ่งสายรุง้ ลอดชอ่งสงิคโปรอ์บแหง้ สนิคา้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

ที่พัฒนามาจากสูตรโบราณ สามารถเก็บไว้ได้นาน มี 6 สีสันสดใส เมื่อ

ลวกสุกแล้วเส้นจะเหนียวนุ่มมาก

นายปรีชา ชีวินจรัสโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย BRA 3

นายสงบ ศรีอักษร 

หัวหน้าหน่วยสาขาระยอง

นายอภิชาติ อาจรักษา

พนักงานขายเครดิตสาขาระยอง
นายธนวัตถ์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา

พนักงานขายเครดิตสาขาระยอง

นายอภิชาติ ภู่ระหงษ์

พนักงานขายเครดิตสาขาระยอง
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นายภาณุพงศ์ สี่พร

ผู้จัดการเขตตะวันออก 1
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สิงห์ / ถามมาตอบไป

1. จัดตารางการทำางานชีวิตส่วนตัว และ           

การพักผ่อน

2. หาใครสักคนที่ไว้ใจมากที่สุด เล่าเรื่อง       

ทั้งหมดให้เขาฟัง ทำาให้เรารู้สึกดีขึ้น

3. ทานอาหารทั้งสามมื้อให้ครบ 5 หมู่ และ       

ออกกำาลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

4. หางานอดิเรกหรือสิ่งที่เราชอบที่สุด

5. ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ แผ่เมตตา            

ก่อนออกจากบ้านและก่อนนอน”

นายธนพัฒน์ บุพศิริ (หน่อง)
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

            ไม่นอนดึกจนเกินไป นอนหลับ

พักผ่อนต่อวันให้เพียงพอ ดื่มนำ้ามากๆ 

โดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อน แบ่งเวลาให้กับ

การออกกำาลังกาย สังสรรค์กับเพื่อน หรือ

ไปท่องเที่ยวบ้าง มองเรื่องซีเรียสให้เป็นเรื่อง

ตลกบ้าง อย่าเครียดจนเกินไป

นางสาวพิชยากร กิตติธัชพงศ์พร (แบม) 
บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำ�กัด 

นายต้น ณะทองก้อน (ต้น)
บริษัท ปทุมธ�นีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางสาวนัทพร เย็นประคอง (นัท)
บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำ�กัด

นายปิยะ มีแสง (ยะ)
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำ�กัด

นางสาวจิรดา จันทร์พรหมมา (ตาล)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางสาวกัลยา เมธา (ผึ้ง)
บริษัท เอส คอมพ�น ี(1933) จำ�กัด

นายภัทร วิษณุพรชนินทร์ (พัท)
บริษัท ส�มเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

“อาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีส่วนช่วยบำารุง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาหารเช้าต้องทานทุกวัน เป็นสิ่ง

จำาเป็นสำาหรับพวกเราทุกคน และการออกกำาลังกายบ่อยๆ 

ตัวอย่างผม ผมปั่นจักรยานทำาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

เรื่องการเป็นไข้หวัด ลืมไปได้เลย เมื่อร่างกายแข็งแรง

สบายดี ด้านสุขภาพจิต สุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วย”

“ควบคุมเรื่องการกิน กินอาหารจำาพวก

ผักผลไม้ที่มีกากและไฟเบอร์จะช่วยในการ

ขับถ่าย ไม่กินขนมจุกจิก ออกกำาลังกาย

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปล่อยสมอง

ให้ผ่อนคลายไม่เครียด มองโลกในแง่ดี 

และคิดบวกดูแลใส่ใจตัวเอง พักผ่อนโดย

การดูหนังฟังเพลง”

“พัทมองว่าการบริหารกายไม่ยากครับ 

แค่ตั้งใจและหาเวลาว่างทุกคนก็ทำาได้ แต่

บริหารใจยากกว่า วิธีของพัทคือมองทุก

ปัญหาที่เข้ามาอย่างเข้าใจ พยายามให้เหตุ

และผลกับมัน และแก้ปัญหาจากสาเหตุ 

แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางครับ”

           ออกกำาลังกายอย่างสม่่ำาเสมอ 

พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่

มีประโยชน์ และที่สำาคัญผมดื่มนำ้าสิงห์เป็น

ประจำา เพียงเท่านี้ก็มีสุขภาพที่ดีแล้วครับ

“ดิฉันเน้นไปที่การดูแลสุขภาพใจค่ะ คือการ

ทำาบุญ มันทำาให้รู้สึกโล่งใจไม่ว่าเกิดปัญหาขุ่นมัว

ใจมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด แม้กระทั่งเรื่อง

ปัญหาสุขภาพที่ต้องเจอในปัจจุบันนี้ การที่ได้

เข้าวัดทำาบุญตักบาตร ทำาให้ดิฉันรู้สึกสบายใจ 

ทำาดี พูดดี คิดดี จิตใจก็จะสบายดีค่ะ”

1. ออกกำาลังกายตอนเช้า โดยตื่นขึ้นมาวิ่ง

เวลา 7.00 น. ประมาณ 45 นาที ซิตอัพ 10 คร้ัง 

จำานวน 3 เซท (ออกกำาลังกาย 5 - 6 วันต่อ

สัปดาห์ค่ะ)

2. ทานอาหารมื้อเช้า กลางวันเท่านั้น 

ตอนเย็นงดแป้ง

3. ทานอาหารเสริม “คอลลาเจน” 

”

”
”

”

“เคล็ดไม่ลับ”

ดูแลสุขภาพกันอย่างไร
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สิงห์ / คุยกับฮีโร่

หนุ่มเลือดไทย-นอร์เวย์ หน้าตาหล่อเหลา นักแข่ง Formula 3 
ที่ผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าแชมป์ Formula 3 ในรายการ 2014 
Euro Formula Open เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ Formula 3 
มาครองได้สำาเร็จ

	 แซนดี้ก้าวสู่โลกของความเร็วด้วยวัยแค่	4	 ขวบ	 เริ่มจากนั่งหลังพวงมาลัยรถโกคาร์ท

ที่จุดประกายให้เขาหลงใหลในความเร็วนับแต่นั้น	เขาแข่งโกคาร์ทครั้งแรกตอนอายุ	6	ขวบ	

ได้อันดับ	3	และแข่งเก็บชัยชนะในไทยไปเร่ือยๆ	จนอายุ	12	จึงคว้าแชมป์	The	Asian	Karting

Championship	ได้ในระดับเอเชีย

	 เมือ่พอใจกบัโกคาร์ทแลว้แซนดีก็้ขยบัข้ึนมาในวงการฟอร์มลูา	เพราะความฝนัท่ีแทจ้ริง

ของเขาคือการเป็นนักแข่ง	Formula	One	

ตามอย่าง	ไมเคิล	ชูมัคเกอร์	ไอดอลในดวงใจ	

โดยค่อยๆ	ไต่ระดับข้ึนไป	วัย	13-14	ฝึกซ้อม	

ย่างเข้า 15 ลงแข่งในรายการ Asian Formula 

Renault ปี 2010 เป็นรายการแรก และได้เป็น

คนไทยคนแรกท่ีคว้าแชมป์รายการน้ี แถมเป็น

แชมป์ท่ีอายุน้อยท่ีสุดด้วย

	 แซนดี้ไปต่อที่การแข่งขัน	EuroCup		

Formula	Renault	 ปี	2011	 โดยมี	 สิงห์	

คอร์เปอเรช่ัน	สนับสนุน	เขายอมรับว่ามันยาก

ในการปรับตวัใหเ้ข้ากบัสนาม	แตห่ลงัจากที่

เกบ็ประสบการณ์อยู	่2-3	ป	ีในป	ี2013	แซนดี้

ก็เข้าสู่การแข่ง	Formula	Three	ในรายการ	

Euro	Formula	Open	และทำาผลงานไม่เคย

ต่ำากว่าอันดับ	5	 ในทุกสนาม	น่าเสียดายที่

เขาถกูตัดคะแนนอยา่งไมเ่ปน็ธรรม	เลยคว้า

มาได้เพียงรองแชมป์ในปีนั้น

	 แมจ้ะเสยีใจทีถ่กูตดัคะแนน	และความ

กดดันที่เพิ่มขึน้ในปีต่อมา	แต่ดว้ยกำาลังใจที่

เข้มแข็ง	แซนดี้รักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไว้ได้

และคราวน้ีเขาไม่พลาดตำาแหน่งแชมป์	โดยมี

คะแนนรวมทั้งหมดชนะขาดตั้งแต่ยังไม่ทัน

แข่งสนามสดุทา้ย	และแนน่อนวา่แซนดีจ้ะยงั

ไม่หยุดเพียงแค่นี	้

	 “เป้าหมายสูงสุดของผมคือการแข่ง	

Formula	One	ในป	ี2015	ผมหวังจะไต่ขึ้น

สู่	GP2	(ซีรีส์รองจาก	Formula	One)	ให้ได้

ผมจะเปน็คนไทยคนแรกในการแข่งขัน	GP2	

มันจะเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของเราคนไทย

ทุกคน”	และจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการ

มอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยด้วย

  

ขอบคุณข้อมูลเสริมจาก: http://www.xo-autosport.com

SANDY 
KRAOKAEW 
STUVIK

เร่ือง: ศิกานต์

แซนด้ี เคราแก้ว สตูวิค (19 ปี)
แชมป์ Formula Three คนแรกของไทย
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เรื่องเด่น / Singha World of Speed
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เรื่อง: ศิกานต์

สัมผัสความเร็ว

เป็นท่ีรู้กันดีว่า สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน โดดเด่นเสมอมาเร่ืองการ
เป็นผู้สนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเน่ือง ย่ิงในฐานะโกลบอล
พาร์ตเนอร์กับทีมแข่งระดับโลกในหลายชนิดกีฬาด้วยแล้ว ย่ิงแสดง
ให้เห็นว่า สิงห์เป็นตัวจริง และยืนอยู่แถวหน้าของวงการน้ี ไม่เฉพาะ
การจับมือกับทีมฟุตบอลท่ีมีแฟนคลับท่ัวโลกอย่างแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ดหรือเชลซี อีกชนิดกีฬายอดนิยมท่ีสิงห์ได้เข้าไปเป็นพันธมิตร
อยา่งตอ่เนือ่งกคื็อ  มอเตอรส์ปอรต์ ทกุวนันีส้งิหจ์บัมอืกบั 4 บ๊ิกเบ้ิม
แห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก ท้ังทีม Infiniti Red Bull Racing 
F1, MotoGP™, Ferrari และทีม AF Corse ใน GT Championship 

เม่ือปีที่ผ่านมา สิงห์ผุดแคมเปญมอเตอร์สปอร์ตสุดย่ิงใหญ่ 
สานต่อความสำาเร็จภายใต้คอนเซ็ปต์ “แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน”
จากแคมเปญ Singha Discovers 500 Galapagos แต่คร้ังน้ีจะเป็นการ
ไปเปิดโลกแห่งความเร็วในแคมเปญ Singha World of Speed โดย
คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจเบียร์) บริษัท
บญุรอดเทรดดิง้ จำากัด เจา้ของแคมเปญ เปดิโอกาสใหแ้ฟนๆ กฬีา
มอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ร่วมเป็นผู้โชคดีไปเปิดประสบการณ์ความเร็ว
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 เพื่อเป็นการตอกยำ้าว่า สิงห์ได้ก้าวสู่

วงการมอเตอร์สปอร์ตขึ้นไปอีกขั้น
หลงัจากทีมงานเฟน้หาผูโ้ชคดีท่ีจะได้รว่มทรปิไปชมการแขง่ขนั 

โดยตั้งกติกาท้าให้ผู้รักความเร็วตอบคำาถามท่ีดูจะง่ายว่า “ทำาไม
คณุถงึอยากไปเปดิประสบการณค์วามเรว็ระดบัโลกกบัเรา หรอืเลา่
ถึงความประทับใจเกี่ยวกับประสบการณ์ความเร็วท่ีคุณเคยสัมผัส” 
ผ่าน www.Singhaworldofspeed.com ทางทีมงานก็ได้ผู้โชคดี
ที่ตอบคำาถามโดนใจมาร่วมเดินทางไปกับเหล่า “จตุรเทพ” หรือ 4
แบรนด์แอมบาสเดอร์สุดหล่อ ได้แก่ หลุยส์ สก๊อต  ปีเตอร์ คอร์ป 
ไดเรนดัล  อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และโดม ปกรณ์ ลัม ทั้ง 4 หนุ่ม
มารวมตัวกนัเพื่อแคมเปญนี้ดว้ยใจที่รักความเร็วโดยเฉพาะ เรียกวา่
เป็นแคมเปญท่ีไมเ่พยีงได้ใจหนุม่ๆ แฟนกฬีามอเตอรส์ปอรต์ ยังเรยีก
เสียงกรี๊ดกร๊าดจากสาวๆ สร้างสีสันให้แคมเปญอีกด้วย 

สิงห์ แมกกาซีน ฉบับน้ี คัดสรรไฮไลท์การเดินทางสู่โลกความเร็ว
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก 4 สนาม 4 สุดยอดรายการการแข่งขันในแคมเปญ 
Singha World of Speed รวบรวมไว้ในคอลัมน์เร่ืองเด่นประจำาฉบับ 
มาดูโฉมหน้าของผู้โชคดีในแต่ละทริปว่าเป็นใครกันบ้าง และโอกาส
พิเศษระดับซูเปอร์ VIP ท่ีพวกเขาได้รับตลอดการเดินทาง ต้องบอก
เลยว่านอกจากพวกเขาจะมีลีลาตอบคำาถามท่ีไม่ธรรมดาแล้ว ยังเป็น
ผูโ้ชคดแีบบเหนอืเมฆจรงิๆ เพราะในประเทศไทยโอกาสท่ีจะไดร่้วม
แคมเปญเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกถือว่ามีน้อยมากๆ...
สิงห์น้ีละท่ีจัดให้

สุดขีดระดับโลก

37SINGHA  MAGAZINE



38 SINGHA  MAGAZINE

เรื่องเด่น / Singha World of Speed

เปิดทริปแรกของ Singha World of Speed กันที่สนาม
Marina Bay Street Circuit ประเทศสิงคโปร์ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีม Infiniti Red Bull 
Racing ทีมแข่งรถยนต์สูตรหนึ่ง (Formula One) ชั้นนำาของโลก 
ยกขบวนพาเหล่าผู้โชคดีที่นำาโดยพระเอกหนุ่มนัยน์ตาพราวเสน่ห์ 
หลุยส์ สก๊อต แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ร่วมเปิดประสบการณ์
ความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการแข่งขัน Singapore 
Grand Prix 2014 การแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่ง หรือฟอร์มูล่า วัน 
(Formula One) ที่มีไฮไลท์สุดเด็ดอยู่ที่เป็นการแข่งแบบไนท์เรซ 
(แข่งตอนกลางคืน) เพียงแห่งเดียวของโลก เสียงของ Formula One
ที่ดังก้องกระหึ่มในยามคำ่า ยิ่งทำาให้ความมันเพิ่มพูนขึ้นราวกับอยู่
ในโลกของเกมทีเดียว 

สำาหรับแฟนๆ กีฬามอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ที่จะได้มาชมการแข่ง Formula One ระดับโลกแบบติดขอบสนาม 
จึงเป็นธรรมดาที่ทั้งสามผู้โชคดีแฟนพันธุ์แท้ของ Formula One 
คุณวรารัตน์ ธีระศักดิ์ คุณอัครา จิตตานุพงศ์ และคุณเกษม 
เรืองคงเกียรติ จะต่ืนเต้นดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ โดยท้ังสาม

ได้พาผู้ติดตามมาด้วยรายละหนึ่งคนตามกติกา เพื่อร่วมบันทึก
ประสบการณ์ความเร็วในทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ แต่หากมาชมการ
แข่งขันเพียงอย่างเดียวจะเรียกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟคงน้อยไป สิงห์
เลยจัดให้ชาวคณะไดเ้ขา้ถงึการาจ (Garage) ของทีม Infiniti Red 
Bull Racing กันตั้งแต่วันแรกที่มาเยือนสนาม

การาจทีว่า่นีค้อือูส่ว่นตวัของทมี ทกุคนในคณะคอืแขกของทมี
มีโอกาสได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังการทำางานเพื่อชิงชัยเป็นเจ้าแห่ง
ความเร็ว เห็นเทคนิค อุปกรณ์ ความเป็นทีมเวิร์ก การแข่งขัน
รถยนต์ที่เราเห็นในสนาม ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือนักแข่งเท่านั้น 
โค้ช ทีมวางแผน ทีมวิศวกรประจำารถ ต่างมีส่วนสำาคัญยิ่งในทุกๆ 
ขั้นตอน แต่ที่ทำาให้ชาวคณะฟินจนนอนหลับฝันดีกับการได้เข้ามา
ในการาจมากที่สุด คือการได้พบและแชะภาพกับคนดังแห่งโลก 
Formula One ไดร้บัรอยย้ิมจากนกัแขง่ในดวงใจอย่างเซบาสเตยีน 
เวทเทล และแดเนียล ริคคิอาร์โด แห่ง Infiniti Red Bull Racing 
และได้เข้าใกล้รถ Formula One ในฝันแบบชนิดเอื้อมสัมผัสได้ 
ซึง่หากซือ้บัตรมาดูการแขง่ในแบบคนดูท่ัวไป บอกเลยวา่ยากมากๆ 
ที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้

INFINITI RED BULL RACING 2014
สนามไนท์เรซ ประเทศสิงคโปร์ (19-22 ก.ย. 57)
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นอกเหนอืจากการไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมในการาจ 
ระหวา่งทีร่อใหก้ารแขง่ขนัเริม่ขึน้ สงิหย์งัไดน้ำาพา
ชาวคณะตะลุยท่องเที่ยวในแหล่งเที่ยวขึ้นชื่อของ
สิงคโปร์ อาทิ เมอร์ไลอ้อน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ โดยชาวคณะทุกคนได้รับสายรัดข้อมือสี
เหลอืงแดง หากแสดงใหเ้จา้หนา้ทีเ่หน็กอ่นเขา้เลน่
เครื่องเล่น ก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้ทันทีแบบไม่
ตอ้งเขา้แถวรอควิ เลน่กีร่อบกไ็ดแ้ละเขา้ไดท้กุโซน 
จัดเป็นอีกหนึ่งความเอ็กซ์คลูซีฟระดับซูเปอร์ VIP 
ที่สิงห์มอบให้เป็นออเดิร์ฟความมันเล็กๆ ก่อนไป
มนัสะใจอยา่งเตม็รปูแบบกบัการแขง่ขนัทีก่ำาลงัจะ
เริ่มขึ้น สร้างความสนุกสนานและความประทับใจ
ให้ชาวคณะอย่างยิ่ง

เมือ่รถออกสตารต์ เสยีงเครือ่งยนตด์งักระหึม่
กึกก้อง กองเชียร์แต่ละทีมต่างนั่งกันไม่ติด รวมถึง
กองเชียร์ของ Infiniti Red Bull Racing ผู้โชคดีของ
เรารีบมาจับจองที่นั่งบนพิตแกรนด์แสตนก่อนใคร 
ร่วมลุ้นสุดตัวไปกับทุกคนในสนาม แม้ว่าแมตช์นี้
ทีมของพวกเขาจะไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง 
แต่ก็สามารถรักษาสามอันดับแรกไว้ ไม่ทำาให้คนดู
ผิดหวังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่อย่างใด หลังการ
แข่งขันจบลงแล้วผู้โชคดีของเราก็ไม่ยอมไปไหน 
เบียดเสียดฝ่าฝูงชนลงไปในสนามเพื่อจะเข้าใกล้
นกัแขง่บนโพเดยีมใหม้ากทีส่ดุ ทัง้ถา่ยภาพ โบกมือ
ส่งเสียงร้องเรียก ได้สัมผัสทั้งเสียงเฮและเสียงโห่
บลัฟ๊กนัระหวา่งกองเชยีรข์องแตล่ะทมี สำาหรบัแฟน
พันธุ์แท้ Formula One อย่างพวกเขาแล้ว มันคือ
ประสบการณค์วามสขุทีจ่ะไมมี่วนัลมือยา่งแนน่อน 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เข้าเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์ให้กับทีม 
Red Bull Racing (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Infiniti Red Bull 
Racing) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และสนับสนุนการแข่งขัน
ของทีมเรื่อยมา จนกระทั่งปี ค.ศ. 2010 จึงได้เข้าเป็น
ผูส้นบัสนนุหลกัอยา่งเปน็ทางการตลอดทัง้ฤดกูาลการแขง่
จนถึงปัจจุบัน โดยโลโก้ของสิงห์จะปรากฏบนหน้ารถแข่ง
ของทีมในทุกการแข่งขัน

เซบาสเตียน (ขวา) แดเนียล (ซ้าย)
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ยงัไมท่นัจะหายอจิฉาเหล่าผู้โชคดจีากทรปิแรก ในเดอืนถดัมา
Singha World of Speed ก็เปิดทริปที่สอง พาบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่
แดนปลาดิบ จุดมุ่งหมายคือสนาม Fuji International Speedway 
กรุงโตเกียว เพื่อชมการแข่งขันรายการ FIA World Endurance 
Championship 2014 (WEC) โดยสนามนี้จะเป็นการแข่งขัน
ความเร็วแบบมาราธอนท่ียาวนานถึง 6 ช่ัวโมง หลายคนลงความเห็น
ว่าเป็นการแข่งที่น่าสนใจที่สุดในบรรดา 7 สนามของรายการ WEC 
แห่งปี 2014 ทว่าไม้เด็ดสำาหรับเราอยู่ที่ ทีม AF Corse พันธมิตร
ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จะลงชิงชัยในรุ่น LMGTE Pro วัดความเร็ว
และสมรรถนะเครื่องยนต์ของเฟอร์รารี่ 458 อิตาเลีย จีที (Ferrari 
458 Italia GT) ที่สนามแห่งนี้ด้วย

สำาหรับทริปที่สองของแคมเปญ เราทุกคนได้รับสิทธิ์ให้อิจฉา
ผู้โชคดีทั้งสามท่านดังนี้ คุณพัฒนา ไวทยวรนารถ คุณพีรศักดิ์ 
นนัททรรศนนัท ์และคณุเดชชาต ิเฉลยโภชน์ ทีม่าพรอ้มกบัผูต้ดิตาม
รายละหนึ่งคนเช่นกัน พวกเขาได้เดินทางไปกับพระเอกหนุ่มสุดเท่
ท่ีมีรอยย้ิมชวนหลงใหล ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล แบรนด์แอมบาสเดอร์

คนท่ีสองของแคมเปญ แต่กอ่นท่ีจะไปชมการแขง่ขนั มาถงึญ่ีปุน่กนั
ทัง้ท ีจะใหช้าวคณะนัง่ๆ นอนๆ รอชมการแขง่ขนักค็งไมใ่ชท่รปิสดุ
เอ็กซ์คลูซีฟ สิงห์เลยจัดให้ผู้โชคดีตะลุยเท่ียวกรุงโตเกียว ทั้งแวะ
สกัการะสิง่ศักด์ิสทิธิท่ี์วดัอาซากสุะ แชะภาพคู่หุ่นยนตก์นัด้ัมที ่Diver 
City Tokyo Plaza อาบนำา้ออนเซน็ตามแบบฉบบัญีปุ่น่แท ้หรอืล้ิมรส
ซูชิกินปลาดิบในแดนต้นตำารับ 

แต่การเดินทางในทริปนี้มีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากวันเวลา
ท่ีชาวคณะเดินทางไป เป็นช่วงเดียวกับท่ีพายุไต้ฝุ่นหว่องฟงกำาลัง
แผลงฤทธิ์อยู่ในเมืองโตเกียว แต่ถึงจะมีอีกกี่พายุ ความตื่นเต้น
กระตือรือร้นที่จะได้ชมการแข่งของชาวคณะก็ไม่ได้ลดน้อยลง 
แถมทุกคนยังหน้าบานไปตามๆ กัน พอรู้ข่าวดีว่าไม่ใช่แค่จะได้ชม
การแข่งขันแบบติดขอบสนามเท่านั้น พวกเขายังจะได้รับสิทธิ์
ลงไปเดินในสนามแข่ง (Race Track) กันเลยทีเดียว คนที่รัก
ในความเร็วอย่างพวกเขามีโอกาสได้สัมผัสสนามแข่งขัน และ
บรรยากาศการแข่งรถยนต์ระดับโลกอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ ไม่ต้อง
สงสัยเลยว่าจะแฮปปี้กันขนาดไหน

FERRARI GT2 CHAMPIONSHIP 2014
สนามฟูจิสปีดเวย์ ประเทศญี่ปุ่น (9-13 ต.ค. 57)
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เมื่อปี ค.ศ. 2014 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 
มโีอกาสสานตอ่ความสมัพนัธอ์นัดกีบั
เฟอร์รารี่ ในฐานะพันธมิตรของทีม 
AF Corse ทำาให้ได้รับสิทธิ์ติดโลโก้
สงิหบ์นรถแขง่ ยานพาหนะสนบัสนนุ
ต่างๆ บนเครื่องแต่งกายของนักขับ
ในทีม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมี
รว่มกบัเฟอรร์ารีใ่นอนาคต สงิหม์ัน่ใจ
ว่าพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยผลักดัน
ส่งเสริมแบรนด์สิงห์ให้เป็นแบรนด์
ติดปากชาวโลกอีกแบรนด์หนึ่งใน
โลกของสปีด 

การลงไปถึง Race Track หมายความว่า
เหล่าผู้โชคดีจะได้สัมผัสพื้นแทร็กมาตรฐาน 
FIA ระดับโลก เดินชมรถแข่งทุกคัน พบกับ
นักแข่งมากมาย แต่เหนืออื่นใดก็คือ ทุกคน
ได้สิทธิ์ในการเข้าชมพิตสต๊อป (Pit Stop) 
หรือห้องเตรียมรถของทีม AF Corse ซึ่ง
ปกตแิลว้จะเขา้ไดเ้ฉพาะนกัแขง่และทมีงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น เรียกว่าเป็นแขกระดับ
ซูเปอร์ VIP จริงๆ เพราะชาวญี่ปุ่นแฟนๆ 
ของทีม AF Corse ที่ซื้อบัตรราคาแพงมา
ทำากิจกรรมพิตวอล์ค ยังไม่ได้สิทธิ์ใกล้ชิด
ขนาดนี้ พวกเขาได้แต่ยืนมองนักแข่งทีม 
AF Corse ออกมาให้การต้อนรับชาวคณะ
ของเราอย่างเป็นกันเอง เชื่อว่างานนี้ต้องมี
อิจฉาตาร้อนกันบ้างไม่มากก็น้อย   

เสร็จจากการเข้าชมพิตสต๊อป ชาวคณะ
ก็ได้มาร่วมเชียร์ทีมแข่งขันพร้อมกันที่ห้อง 
VIP สุดหรหูรา “เลอมองส ์สปริติคลบั” มทีัง้
อาหารและเครือ่งดืม่คอยใหบ้รกิารครบครนั
ทวา่ สิง่ทีท่ำาใหท้กุคนฟนิยิง่กวา่อะไรทัง้หมด
คือผลการแข่งขัน กว่า 6 ชั่วโมงที่รอคอย
และร่วมลุ้น ในที่สุดทีม AF Corse ก็ไม่
ทำาใหก้องเชียรผิ์ดหวัง สามารถควา้มาไดท้ัง้
อันดับหนึ่งและสอง โดยจิอันมาเรีย บรูนี
และโทนี วิลันเดอร์ พารถหมายเลข 51 เข้า
เส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง ขณะที่ดาวิเด ริกอน 
และเจมส์ คาลาโด พารถหมายเลข 71 เข้า
เส้นชัยเป็นอันดับ 2 เล่นเอาชาวคณะของ
สิงห์ยิ้มแย้มไม่หยุด เพราะนอกจากจะได้
สัมผัสรถแข่ง ใกล้ชิดกับนักแข่ง ยังได้รับ
ความสดุฟนิจากผลการแขง่ขนักลบับา้นไป

ด้วยอีกต่างหาก 
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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
ทีอ่ายุนอ้ยท่ีสดุ มาเกวซไดแ้วะมาเยีย่มแฟนๆ ชาวไทยถงึกลางเมอืง
กรุงเทพฯ ก่อนจะกลับไปแข่งสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียนี้ 

เมือ่เปน็ทรปิเกีย่วกบัการแขง่มอเตอรไ์ซค ์แบรนดแ์อมบาสเดอร์
คนทีส่ามของทรปินีจ้งึเปน็ใครไมไ่ดน้อกจาก อนนัดา เอเวอรร์ิง่แฮม
พระเอกหนุ่มนักบิดที่รักการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจ เขามา
พรอ้มกบัสามผูโ้ชคด ีไดแ้ก ่คณุวนัฉตัร จารเุสน  คณุดเิรก เจรญิสขุ 
และคุณภัทรนันฑ์ กิตติสาร รวมทั้งผู้ติดตามอีกสามราย ทั้งคณะ
ต้องใช้เวลาเดินทางที่ยาวนานไปกับการบินข้ามทวีป โดยต้องหยุด

พกักนัทีก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแลว้คอ่ยเดนิทางตอ่ไปยงัสนาม
บินนานาชาติกรุงบาเลนเซีย แต่ก็ไม่มีใครแสดงอาการเหนื่อยล้า
เพราะความตืน่เตน้ทีจ่ะไดช้มการแขง่ในฝนันัน้มมีากกวา่ พวกเขา
กำาลงัจะไดเ้หน็เพอร์ฟอรแ์มนซ์ของ มารค์ มาเกวซ และวาเลนตโิน่
รอสซี่ สองนักขับที่ดังที่สุดแห่งวงการ MotoGP™ ขณะนี้ด้วยตา
ของตัวเอง 

พอมาถึงเมืองบาเลนเซียแล้ว แน่นอน ตามสไตล์ทริปสุด
เอ็กซ์คลูซีฟ ถ้ามาแล้วไม่เปิดหูเปิดตา คอนเซ็ปต์เปิดโลกก็ไม่
สมบูรณ์แบบ สิงห์เลยนำาพาชาวคณะท่องเท่ียวชมของดีของสเปน 
เริ่มจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่น่าท่ึง จัตุรัสเมืองเก่า วิหารแห่ง
บาเลนเซยี ปอ้มปราการ Peniscola หรอืกระทัง่สิง่ใหม่ๆ  ทีน่า่ตืน่ตา
ตื่นใจอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Ciudad De Las Artes y Las
Ciencias และพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า Aqua Maritime Valencia ที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชาวคณะก็ได้รับความสุขแบบเรียกนำ้าย่อย แล้ว
ค่อยไปเปิดความมันแบบเต็มพิกัดกับเสียงบิดที่ดังกระห่ึมก้องของ
เหล่าไบค์เกอร์ระดับโลก

MOTOGP™ 2014
สนามเซอร์กิตบาเลนเซีย ประเทศสเปน (7-11 พ.ย. 57)
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สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เข้าเป็นผู้สนับสนุน
รายการแข่งขัน MotoGP™ ในปี ค.ศ. 
2014 - 2016 โดยสิงห์จะได้สิทธิในการ
โปรโมตและโฆษณา ทำาให้โลโก้สิงห์
ปรากฏตามสือ่ตา่งๆ ทัว่โลก รวมถงึได้
ปรากฏข้างสนามแข่งขัน เว็บไซต์ 
Social Network นอกจากนี้ยังได้สิทธิ
ใช้ VIP Village การเป็นผู้สนับสนุน
เบียร์สิ งห์อย่ าง เป็นทางการและ
การนำาเบียร์สิงห์ไปจัดตั้งในบริเวณ
การแข่งขันด้วย

ในท่ีสดุก็มาถึงกิจกรรมไฮไลทข์องทรปิทีส่นามเซอรก์ติ
บาเลนเซีย การแข่งขันนั้นได้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เหล่า
ผู้โชคดียังได้รับสิทธิพิเศษชั้นยอดชนิดที่จะไปที่ไหนก็ได้
ในสนามเกือบหมด ทั้งเดินไปเยี่ยมชมให้กำาลังใจนักแข่ง
ก่อนแข่งขัน หรือนั่งรถเซฟตี้คาร์ BMW M5 ลุยเข้าไปใน
สนามจนเห็นการทำางานของช่างภาพสนาม การได้ไปอยู่
ณ มุมที่จะได้เห็นนักแข่งสาดโค้งจนเข่าติดพื้นชัดตามาก
ที่สุด เอาให้ซึ้งกันไปเลยว่า ช่วงเวลาที่ความเร็วทำาให้คน
กับถนนอยู่ใกล้กันมากที่สุดนั้นเป็นเช่นไร แต่คนที่ฟินสุดๆ 
เหนือใครคงจะเป็นหนุ่มอนันดาที่ได้รับโอกาสซ้อนท้ายรถ
สูตรหนึ่ง Desmo GP14 ที่ใช้แข่งจริงของทีม Ducati ได้
สัมผัสประสบการณ์ความเร็วสุดขั้วครั้งใหม่ ทำาเอาเจ้าตัว
ดีใจจนมือไม้สั่นเลยทีเดียว

เสรจ็จากกิจกรรมซเูปอร ์VIP กถ็งึเวลารว่มลุน้ไปกบัการ
แข่งขันสุดมันบนแสตนท่ีจัดไว้สำาหรับสปอนเซอร์โดยเฉพาะ
ในสนาม มาร์ค มาเกวซ แชมป์เก่า ไล่เบียดกับ วาเลนติโน่ 
รอสซี่ นักแข่งสุดเก๋าเจ้าของฉายา “เดอะด็อกเตอร์” อย่าง
เมามัน และมาเกวซก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ในที่สุด 
เขาทำาลายสถิติคว้าแชมป์โลกติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3 ได้
สำาเรจ็ สว่นคณะผูโ้ชคดีของเรากมี็โอกาสไดแ้สดงความยนิดี
กับทั้งมาเกวซและรอสซี่ ยอดนักขับในดวงใจ มีมีตแอนด์
กรีด๊เลก็ๆ แถมไดล้ายเซน็ทัง้คูม่านอนกอดใหห้ลบัฝนัดไีปอกี
หลายคืน พร้อมบันทึกไว้เป็นความทรงจำาท่ีคงไม่ลืมไปอีกนาน  
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Singha World of Speed ส่งท้ายปลายปีด้วยทริปท้ายสุด
ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์คนที่ส่ีพระเอกหนุ่มสุดหล่อชวนฝัน 
โดม ปกรณ์ ลัม คราวนี้นำาพาชาวคณะจากแคมเปญเหินฟ้าสู่แดน
ทะเลทรายประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(UAE) มจีดุหมายทีส่นาม 
Yas Marina Circuit เมืองอาบูดาบี สถานที่แข่งขันรายการ Ferrari 
World Finals 2014 สนามสุดท้ายที่จะมี “ม้าลำาพอง” หรือเฟอร์รารี่
จากทั่วโลกมารวมตัวกันมากที่สุดเพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่ง โดยจะ
แบ่งถ้วยรางวัลออกเป็น 2 ประเภทคือ โทรฟีโอ พิเรลลี (Trofeo 
Pirelli) และคอปปา เชลล์ (Coppa Shell) แต่ที่เจ๋งที่สุดคือ รถ
เฟอร์รารี่ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันจะติดป้ายโลโก้สิงห์ทุกคัน 
เห็นแล้วภูมิใจที่แบรนด์ไทยเป็นที่ยอมรับในการแข่งขันระดับโลก

ความพิเศษของลาสต์ทริป นอกจากจะมีคุณโดม หนุ่มหล่อ
ประจำาทริป คุณแชมป์ (พีรพล เอื้ออารียกูล) พิธีกรคนดังที่ไปกับ
เราทุกทริป ผู้โชคดีของเราทั้งสาม คุณธีรัตว์ วุฒิสุข  คุณนราธิป 

พันธุ์นราวิกิจ คุณนพคุณ โสภณสิริวัฒน์ และผู้ติดตาม 3 ราย 
ยังมีเซเลบอีก 2 ท่านท่ีมาร่วมเดินทางไปกับคณะคือ ดีเจท็อป 
(ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี) และดีเจภูมิ (ภูมิใจ ตั้งสง่า) เรียกว่า
ชาวคณะสิงห์รอบนี้เป็นทัวร์เซเลบกันเลยทีเดียว และเซเลบทุกคน
ก็สร้างสีสันเสียงหัวเราะให้ชาวคณะแฮปปี้ตลอดการเดินทาง  

เมื่อมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชาวคณะไม่ได้เดินทางสู่รัฐ
อาบูดาบีทันที แต่พักกันที่ดูไบ รัฐที่ดังที่สุดของ UAE เพื่อชมความ
มหัศจรรย์ของส่ิงก่อสร้างสุดอลังการจากฝีมือมนุษย์ เช่น เบิร์จคาลิฟา 
ตึกทีสู่งที่สุดในโลก หมู่เกาะเดอะปาล์มจูเมราห์เกาะเทียมจากการ
ถมทะเล จากน้ันตะลุยทัวร์ทะเลทรายโดยรถ 4 WD สัมผัสการขับรถ
บนเนนิทรายทีส่งูตำา่สลบักนัใหค้วามรูส้กึทา้ทายหวาดเสยีว กอ่นจะ
ตบท้ายท่ีแคมป์กระโจมแบบอาหรบั ชมระบำาหนา้ท้องจากสาวงาม 
ลองเพนต์ลวดลายสไตล์อาหรับ ปิดท้ายด้วยล้ิมรสชาติอาหารท้องถ่ิน 
เอาให้ฟินกันตั้งแต่ยังไม่ทันจะถึงไฮไลท์ของการแข่งขัน 

FERRARI WORLD FINALS 2014 
สนามสุดท้าย อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (3-7 ธ.ค. 57)
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ความเอก็ซค์ลซูฟียงัไมห่มดเทา่นี ้ความพเิศษอกีอยา่งคอืสวนสนกุ
เฟอรร์ารีเ่วลิดอ์าบดูาบ ีอยูไ่มไ่กลจากสนามแขง่ขนั เปน็สวนสนกุในรม่
ขนาดใหญ่ ภายในจะมีเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับความเร็วทั้งหมด ซึ่งเหล่า
ผูโ้ชคดทีกุคนไดร้บัสายรดัขอ้มอื Fast Pass สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดฟ้รี
แบบไม่ต้องรอคิว ชาวคณะแต่ละคนเลยจัดหนักกับทุกเครื่องเล่นแบบ
ไม่ยอมน้อยหน้ากัน โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้คือ Formula Rossa รถไฟ
เหาะที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 
การเปดิประสบการณค์วามเรว็แบบเสริฟ์ๆ วอรม์อพักอ่นจะไดไ้ปสมัผสั
กับความเร็วของจริง

แลว้ไฮไลทส์ดุพเิศษกเ็ริม่ขึน้เมือ่เหลา่ผูโ้ชคดแีละเซเลบมาถงึสนาม
พวกเขามโีอกาสไดม้ตีแอนดก์รีด๊สว่นตวักบั คมิ ิไรโคเนน นกัแขง่ทีเ่ปน็
ซเูปอรส์ตารแ์หง่โลก Formula One ทีม่ารว่มงานกบัเฟอรร์ารีใ่นป ี2014 
รวมถึงทีม AF Corse ที่มาหาชาวคณะถึงห้องรับรองให้ทุกคนได้แสดง
ความยินดีพร้อมแชะภาพขอลายเซ็นแบบใกล้ชิดเป็นกันเอง นอกจากนี้
หลังจากที่การแข่งขันจบลง ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องขอบอกเลยว่า
เปน็การเปดิประสบการณค์วามเรว็ของแท ้กบักจิกรรมทีเ่รยีกวา่ Hot Laps 
ซึง่ผูโ้ชคดจีะไดข้ึน้นัง่รถเฟอรร์ารีท่ีม่นีกัขบัระดบัโลกพาเหยยีบคนัเรง่วน
รอบสนามแข่งขัน แน่นอนว่าทุกคนไม่มีใครยอมพลาด เพราะมันอาจ
จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้สิทธิขี่ม้าลำาพองทดลองความเร็วในสนาม
แขง่ขนัจรงิ ชาวคณะบอกวา่ทัง้ตืน่เตน้และดใีจยิง่กวา่ตอนขึน้ Formula 
Rossa เสียอีก ขอบคุณสิงห์ที่ให้โอกาสสุดพิเศษเช่นนี้ 

สุดท้าย 4 ทริปจาก 4 สนามแห่งแคมเปญ Singha World of 
Speed ก็ปิดฉากลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่จะไม่จบลง
อยา่งแนน่อนกค็อื ความรูส้กึเตม็อิม่ทีอ่ยูใ่นใจของผูร้ว่มแคมเปญทกุคน
สิง่ทีพ่วกเขาไดร้บั ไมใ่ชแ่คค่วามสขุ ความประทบัใจ หรอืความทา้ทาย
แต่ยังรวมถึงมิตรภาพใหม่ๆ ประสบการณ์ที่ไม่ซำ้าใคร ซึ่งจะกลายเป็น
ความทรงจำาอันสวยงามที่ไม่ถูกลบเลือนง่ายๆ อย่างแน่นอน 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เข้าเป็นผู้สนับสนุน
หลักการแข่งขัน “เฟอร์ราร่ี แชลเลนจ์ 
โทรฟีโอ พิเรลลี” (Ferrari Challenge 
Trofeo Pirelli) การแข่งขันท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเฟอร์ราร่ี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2013 
โดยจัดข้ึน 23 สนามท่ัวโลก ในทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิค 
รถเฟอร์ราร่ีท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 
90 คัน ท้ังหมดจะมีโลโก้ของสิงห์ติด
อยู่บนกระจกด้านหน้าและหลังคาด้าน
หลังในทุกการแข่งขัน ทำาให้แบรนด์
ไทยทะยานสู่สายตาคนทั่วโลก
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คิมิ ไรโคเนน นักแข่ง Formula One ซูเปอร์

สตาร์ มาแจกลายเซ็นแบบใกล้ชิด
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Greenwich อ่านว่า กริน-นิช หรือ เกร-นิช โดยออกเสียงพยางค์

แรกแบบสั้นๆ และไม่ใช่กรีน-วิช เป็นเขตเล็กๆ ของเมืองลอนดอน

หลายท่านอาจจะเคยสังเกตเห็นตอนที่เราตั้งเวลาในโทรศัพท์มือถือ

คอมพิวเตอร์ หรือตอนรับส่งอีเมล จะมีตัวย่อ GMT ซึ่งย่อมาจาก 

Greenwich Mean Time และนี่คือจุดกำาเนิดเวลา 0.00 น. ของโลก

นั่นเอง ที่นี่จะมีเส้นเวลาลากแบ่งเขตบอกเวลาหรือที่เรียกว่าไทม์โซน

(Time Zone) และเป็นเส้นลองติจูดท่ี 0 องศา (Greenwich Meridian)

ซึ่งใช้ในการบอกพิกัดตำาแหน่งที่ตั้งเมืองต่างๆ บนแผนที่โลกกับเส้น

ขนานละติจูดอีกด้วย 

การเดินทางไปกรินนิชสามารถไปได้หลายทาง หากโชคดีมาวันที่

อากาศดีก็ขอแนะนำาให้เดินทางโดยล่องเรือแม่น้ำาเทมส์ (Thames) โดย 

ขึ้นที่ท่า Embankment ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ London Eye จากท่านีจ้ะ

มีเรือบริการของหลายบริษัท แต่ละบริษัทจะมีรอบเวลาการเดินเรือที่

แตกต่างกันไป ท่านสามารถขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าเรือถ่ายรูป ซึ่งบนเรือ

ก็จะมีไกด์แนะนำาสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่มีความสำาคัญและบอกเล่า

ถึงประวัติความเป็นมาของลอนดอนด้วย

หากไม่สะดวกที่จะล่องเรือหรืออากาศไม่เป็นใจ อีกทางที่อยาก

แนะนำาคือใช้รถไฟใต้ดิน (Underground) สามารถนั่งจากสถานีใด

ก็ได้แล้วเปลี่ยนมาขึ้นสาย Docklands Light Railway หรือ DLR 

มาลงที่สถานี Cutty Sark รถไฟสาย DLR จะคล้ายกับรถไฟฟ้าใน

กรุงเทพฯ บ้านเรา เพราะสายที่ลอยฟ้ามีเพียง 2 สถานีเท่านั้นที่อยู่

ใต้ดิน และ DLR นี้ไม่มีคนขับ มีแค่เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟที่สามารถ

ทำาได้จากโบกี้ใดก็ได้ หรือหากท่านใดสะดวกที่จะขึ้นสาย Jubilee 

แล้วมาลงที่ North Greenwich แล้วต่อรถเมล์มายัง Greenwich

Town Centre หรือ Cutty Sark ได้เช่นกัน แนะนำาให้ขึ้นนั่งหน้าสุด

ของโบกี้แรก ท่านจะได้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนขับรถไฟเอง

จาก
คนในบ้านเรื่อ
งเล
่า

GREENWICH
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเปิดตัวประเทศ

อังกฤษโดยเริ่มจากเมืองหลวงคือ 
ลอนดอน

แต่เพื่อไม่ให้จำาเจด้วยการแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นท็อปฮิตติดอันดับอยู่แล้ว เช่น London Eye 
และ Big Ben เราอยากพาไปสถานที่สำาคัญถึงขั้น

มรดกโลกและเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์สุดฮิต
หลายเรื่อง ทั้งหนัง Hollywood อย่าง Thor, 007 
และหนังย้อนยุคอย่าง Les Misrables ที่หลายท่าน

อาจจะพลาดหรือมองข้ามไป เราขอเริ่มด้วย 

“กรินนิช” (Greenwich)

เรื่อง: ดวงดี

Greenwich Meridian Line

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

National Maritime Museum

Old Royal Naval College

Greenwich Market
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รายชื่อร้านอาหารในบริเวณนั้น

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

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

หากไม่สะดวกทั้งเรือและรถไฟใต้ดินท่านก็สามารถขึ้นรถไฟ (Overground train) 

จากสถานี London Bridge และสถานี Charing Cross มายังสถานีรถไฟ Greenwich 

ได้อีกเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในกรินนิชรวมอยู่ในอาณาบริเวณใกล้กัน สามารถเริ่มต้นด้วยการ

เย่ียมชมวิทยาลัยทหารเรือเก่า (Old Royal Naval College) ซ่ึงประกอบไปด้วย Chapel

หรือโบสถ์เล็กๆ ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ตึกตรงกันข้ามคือ Painted Hall ที่คนลือ

ว่าเป็นห้องรับประทานอาหารที่สวยที่สุดในยุโรป ทั้ง 2 ที่นี้สามารถเข้าชมได้ฟรี

เดินต่อขึ้นไปยังพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติ (National Maritime) ที่บอกเล่าสมัย

การบุกเบิกค้นพบประเทศใหม่ๆ ในโลกโดยการเดินเรือ จากตรงน้ีท่านจะเห็นสนามหญ้า

กว้างใหญ่และเป็นเนินสูง ยอดสุดของเนินคือ Royal Observatory หรือหอดูดาวกรินนิช

และเส้นแบ่งเขตเวลาก็อยู่บนนี้นี่เอง แม้ว่าท่านอาจจะไม่สนใจที่จะเข้าไปหอดูดาวแต่ก็

อยากแนะนำาว่าไม่ควรพลาดจุดชมวิวบนนั้น เพราะความคดเคี้ยวของแม่น้ำาเทมส์ทำาให้

ท่านสามารถเห็นวิวของลอนดอนได้อย่างทั่วถึง 

สถานที่ถ่ายรูปต่อไปที่ไม่ควรพลาดคือ 

Cutty Sark เรือใบเก่าแก่ที่ปลดระวางแล้วและ

ต้ังอยู่ริมท่าเรือ เป็นเรือท่ีเคยใช้ในการขนส่งสินค้า

หัวเรือมีลักษณะแหลมช่วยให้เรือแล่นได้เร็วขึ้น 

มาถึงตรงน้ีหลายท่านอาจจะเร่ิมอยากหา

ของกินเพราะต้องเดินข้ึนลงเนิน ก็ถึงเวลาเย่ียมชม

ตลาดกรินนิช (Greenwich Market) ที่อยู่ไม่ไกล

จากเรือ Cutty Sark ในตลาดแบ่งเป็นแผงลอย

มีอาหารขายมากมายไม่ว่าจะเป็นสเปน ญี่ปุน่ จีน

โปรตุเกส เอธิโอเปีย อินเดีย รวมทั้งอาหารไทย

ด้วย ยังมีของหวานต่างๆ อีกท้ังสินค้าตกแต่งบ้าน

เสื้อผ้าของแฮนด์เมด (Handmade) ซึ่งแผงลอย

เหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน และจะมีคน

พลุกพล่านในตลาดตลอดเวลาโดยเฉพาะวันเสาร์

และวันอาทิตย์

หวังว่าคอลัมน์น้ีจะเป็นการเรียกน้ำาย่อยให้

หลายๆ ท่านอยากจะมาเที่ยวอังกฤษ หรือที่เคย

มาแล้วก็อยากจะมาอีก รอติดตามตอนต่อไปว่า

เราจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะ 

Cutty Sark

Painted Hall

Royal Observatory, RMG
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สิงห์ / ตามไปดู

ตอนที่ 3

เรื่อง: ศิกานต์  ภาพ: NIKKASIT
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สิงห์ / ตามไปดู

Formula One แสดงความผาดโผน
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เดินทางมาถึงตอนที ่3 แล้วกับ “แค่คุณเปิด...โลกก็เปล่ียน”
คอนเซ็ปต์ที่ทำาให้ทุกคนเห็นถึงความมหัศจรรย์ของพลังแห่ง
การเปิด เพียงแค่คุณกล้าที่จะลอง ปรับเปลี่ยนมุมมอง และ
ไมป่ลอ่ยใหโ้อกาสหลดุมอื จากการเดนิทางสูเ่กาะกาลาปากอส 
สถานที่รวบรวมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในฉบับก่อนๆ 
ครั้งนี้ เราจะพาทุกคนก้าวเข้าไปในโลกแห่งความเร็วกันบ้าง 
เพื่อสัมผัสอีกหนึ่งสุดยอดประสบการณ์ใหม่ที่หาไม่ได้ฟรีๆ 
อีกแล้ว นอกจากแคมเปญ Singha World of Speed 

ดังที่กล่าวไปแล้วในเรื่องเด่นประจำาฉบับเกี่ยวกับเรื่องราว
ของแคมเปญ Singha World of Speed ในส่วนของคอลัมน์
“ตามไปดู” นี้ จะเป็นฉบับขยาย โดยขอหยิบเอาทริปสุดท้าย 
“อาบูดาบี” มาเจาะความเอ็กซ์คลูซีฟให้ลึกลงไปอีก ด้วยรัฐ
อาบูดาบีและรัฐดูไบ สองรัฐใหญ่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดนิแดนตะวนัออกกลางในคาบสมทุรอาหรบั เราเชือ่วา่ยงัเปน็
ภาพที่ไม่ชัดเจนนักสำาหรับใครหลายคน นับจากนี้ เราจึงจะขอ
นำาทุกท่าน เปิดประตูสู่เมืองทะเลทราย สัมผัสกลิ่นอายอาหรับ 
และบันทึกประสบการณ์ใหม่กับ...เฟอร์รารี่เวิลด์

3 ธันวาคม 2557 ช่วงต้นฤดูหนาวที่ในประเทศไทยยังไม่
ค่อยรู้สึกถึงความเย็นเท่าไหร่ แต่เมืองทะเลทรายอย่างรัฐดูไบ 
กลบัค่อนขา้งเยน็และแหง้ แมแ้ดดแรงจดั อากาศกก็ำาลงัสบาย 
ชาวคณะของสิงห์ นำาโดยคุณโดม ปกรณ์ ลัม แบรนด์แอม
บาสเดอร์สุดหล่อ ร่วมด้วย คุณแชมป์ (พีรพล เอื้ออารียกูล) 
ดเีจภมู ิ(ภมูใิจ ตัง้สงา่) ผูโ้ชคดจีากแคมเปญ 3 ทา่น ผูต้ดิตาม
อีก 3 ท่าน รวมถึงพี่ๆ สื่อมวลชนและทีมงาน มาถึงดูไบกันใน
ชว่งบา่ย รฐัดไูบแหง่นีจ้ะเปน็สถานทีพ่กัแรมของคณะเดนิทาง 
30 ชีวิต ขณะที่รัฐอาบูดาบีคือที่ชาวคณะจะไปชมการแข่งขัน 
Ferrari World Finals 2014

เพียงเวลาสั้นๆ ที่มาถึง คณะเดินทางก็ได้เห็นว่าชาวดูไบ
ใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบาย สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งความ
รำา่รวย หรหูรา ทกุคนใชเ้วลาขณะนัง่รถบสัจากสนามบนิมุง่หนา้

สูโ่รงแรม สำารวจเมอืงนีค้รา่วๆ เราเหน็ตกึระฟา้มากมายแขง่กนั
อวดโฉมทีส่วยงามแปลกตา ถนนกวา้งขวาง 10 เลน มรีถซเูปอร์
คาร์ราคา 8 หลัก วิ่งกันขวักไขว่ ผังเมืองจัดสรรไว้เป็นระเบียบ
สวยงาม แบ่งเป็นเขตเมืองเก่าเมืองใหม่ เหมือนนำาฉากจำาลอง
ของเมืองไฮเทคในเกม 3D สร้างออกมาเป็นเมืองจริง

ตึกระฟ้าเหล่านี้เพ่ิงจะเกิดขึ้นได้เม่ือ 10-15 ปีให้หลัง 
ด้วยความรำ่ารวยจากการค้านำ้ามันและการท่าตั้งแต่อดีต 
ประกอบกับการท่องเท่ียวท่ีกำาลังรุ่งเรืองในปัจจุบันและจะโต
ตอ่ไปในอนาคต แตต่กึไหนๆ กไ็มน่า่สนใจเทา่กบั เบริจ์คาลฟิา
(Burj Khalifa) ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ณ ขณะน้ี ไกด์บอกว่าพรุ่งน้ี
ชาวคณะจะได้ไปเก็บภาพมุมสูงของดูไบบนสถาปัตยกรรมช้ินเอก
ของโลกนี้อย่างแน่นอน 

ครู่ต่อมาคณะเดินทางสิงห์ก็มาถึงที่พักแรมตลอด 4 คืน 
พอเหล่าผู้โชคดีกับเซเลบถ่ายภาพกันเรียบร้อย ทุกคนก็เข้าสู่ 
Kempinski โรงแรมหรขูึน้ชือ่อกีแห่งของดไูบ อยู่ในโซนเดยีวกบั
ห้าง “มอลลอ์อฟดเิอมเิรตส”์ แหลง่ชอ็ปยอดฮติอนัดบัสองของ
เมอืง คนทอ้งถิน่นยิมจบัจา่ยใชส้อยทีน่ี ่ขณะแหลง่ชอ็ปอนัดับ
หนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมจะเป็น “ดูไบมอลล์” หลังจาก
ชาวคณะทุกคนได้รับคีย์ห้องพักกันแล้ว ทัวร์หน้าตาดีของเรา
กมุ่็งหนา้สูด่ไูบมอลล ์ห้างสรรพสนิคา้ท่ีไดช้ือ่วา่หรหูราท่ีสดุใน
ดูไบและใหญ่ที่สุดในโลก

ดูไบมอลล์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 สนามฟุตบอล 
เฉพาะในโซนแฟชั่นสารพัดแบรนด์เนมก็ปาไปแล้ว 440,000 
ตารางฟุต เมื่อคณะเดินทางของเรามาถึงก็ได้พบกับศูนย์รวม
ของความหรูหรา หน้าห้างมีรถซูเปอร์คาร์หลากหลายจอด
เรียงราย รถเหล่านี้เป็นของเศรษฐีวัยรุ่นที่จะภูมิใจไม่น้อยหาก
มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปรถของเขา นอกจากนี้ดูไบมอลล์ยัง
เป็นทางขึ้นสู่เบิร์จคาลิฟา และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าขนาดยักษ์
ที่มีกระจกอะคริลิกใหญ่ที่สุดในโลก ใสแจ๋ว เห็นถึงเขี้ยวฉลาม
และสัตว์นำ้า 33,000 ชนิด  
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สิงห์ / ตามไปดู

ชาวคณะสิงห์กระจายตัวรวดเร็วไป
เลือกซื้อสินค้าที่สืบมาแล้วว่าแบรนด์ไหน
ถูกจริง ส่วนใหญ่จะเป็นนํ้าหอม แต่พอ
กลับมาปรากฏว่ามีติดไม้ติดมือกันคนละ
ไม่มาก เพราะห้างใหญ่เกินไป แต่ละคน
ก็เดินกันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เวลาอํานวย 
เพราะถา้จะเดนิใหท้ัว่จรงิๆ คงตอ้งใชเ้วลา
สัก 3 วัน อีกอย่างถ้าไปไกลเกินมีสิทธิ์หลง
ไดง้า่ยๆ ชาวคณะเลยพากนัไปถา่ยรปูเชค็อนิ
ที่ย่านดาวน์ทาวน์ข้างห้าง เป็นบริเวณลาน
กวา้ง มทีะเลสาบนํา้สวยขนาดใหญใ่ชแ้สดง
นํา้พเุตน้ระบาํ (Dubai Fountain) ประกอบ
แสงสเีสยีง จากตรงนีท้กุคนจะไดม้มุถา่ยรปู
คู่กับเบิร์จคาลิฟาด้วย 

เราเหน็ฝงูชนจํานวนมากเริม่ไปยนืออ
กันบนสะพานข้ามทะเลสาบ เตรียมรอชม
การแสดงระบํานํ้าพุยักษ์ แต่ชาวคณะของ
สิงห์ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร เพราะบน
ภัตตาคารสําหรับมื้อคํ่าของทุกคน สามารถ
มองเห็นทั้งนํ้าพุและเบิร์จคาลิฟาได้อย่าง
ชัดเจน เรียกว่าดินเนอร์สุดหรูไปพร้อมกับ
ชมระบาํนํา้พทุีใ่หญท่ีส่ดุในโลก หนา้ตกึที่สงู
ท่ีสุดในโลก ทาํเอาชาวคณะอิม่ทอ้งอิม่ใจใน
บรรยากาศสดุพเิศษทีส่งิหม์อบใหแ้บบไมอ่ัน้ 
ก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อน เตรียมลุย
โปรแกรมจัดเต็มต่อไปในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันถัดมาชาวคณะหน้าตาสดชื่น
แจ่มใส หลังจากพบหน้าค่าตากันมา 1 วัน
อาการขัดเขินของทุกคนท่ีมีในวันแรกก็ลดลง
บรรยากาศของมิตรภาพชัดเจนขึ้น ทุกคน
ยิม้กวา้ง ทกัทาย และพดูคยุกนัมากขึน้ วนันี้
เรามีอีกหนึ่งเซเลบคือ คุณท็อป (ณัฐเศรษฐ์ 
พูนทรัพย์มณี) มาร่วมคณะด้วยกัน จากนั้น
ท้ังหมดก็ยกขบวนไปที่ดูไบมอลล์อีกครั้ง 
แตว่นันีเ้ราไปเพือ่ข้ึนตึกทีส่งูทีส่ดุในโลกและ
ตะลยุพพิธิภัณฑส์ตัวน์ํา้ทีม่กีระจกอะครลิกิ
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ช่วงสายของวัน ทุกคนมาพร้อมกันที่
ทางข้ึนตึกเบริจ์คาลฟิา ขณะรอควิพนกังาน
ตรวจบัตร ตรงทางเข้าจะมีลูกเล่นเล็กๆ 

เป็นกรอบรูปเลียนแบบอินสตาแกรมที่มี
ข้อความว่า “Today, I touched the sky!” 
ใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ไปเชค็อนิกนัวา่มาถงึตกึ
เบิร์จคาลิฟาแล้วนะ ชาวคณะเลยผลัดกัน
เปน็นายแบบนางแบบถา่ยคูก่บัคณุโดมและ
เหลา่เซเลบ โดยมคีณุโจ (นกิสทิธิ ์วงศส์วสัดิ)์
ช่างภาพคนเก่งทําหน้าที่บันทึกภาพสวยๆ 
ไว้เป็นความทรงจําดีๆ ของทุกคน

เราขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟากันด้วยลิฟต์ที่
เร็วสุดๆ ใครหูอื้อต้องอ้าปากกว้างๆ เพื่อ
ปรบัความดนัห ูเวลาเพยีงไมก่ีอ่ดึใจทกุคนก็
มาถึงชั้น 124 ที่เป็นจุดชมวิวผ่านกระจกใส
เราอยูใ่กล้พระอาทิตย์กนัมาก แตค่วามรอ้น
ของแดดไม่เกินความสามารถของคนไทย
อย่างเรา ที่สําคัญกระจกทั้ง 26,000 บาน
ของเบิร์จคาลิฟาได้รับการสั่งทําเป็นพิเศษ
เพือ่กันความร้อนและรังสีต่างๆ ถ้าไม่ทําละก็
ด้วยอุณหภูมิ 40 องศาของดูไบในหน้าร้อน
คงทําให้ตึกนี้กลายเป็นตู้ย่างสดท่ีสูงท่ีสุด
ในโลกแน่ๆ
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ภายในห้างสรรพสินค้าดูไบมอลล์

Dubai Fountain นํ้าพุเต้นระบําบนทะเลสาบ

นํ้าสวยใสขนาดใหญ่

ผู้โชคดีทั้งสามและคุณโดมบนจุดชมวิวของ

ตึกเบิร์จคาลิฟา ชั้น 124 

Atlantis The Palm จากรถไฟฟ้า Monorail 

ภัตตาคาร The Address ที่มองเห็นทั้งนํ้าพุ

และตึกเบิร์จคาลิฟา

ป้ายเซอร์ไพรส์จัดต้อนรับชาวคณะสิงห์

พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า (Dubai Mall Aquarium) 
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ทิวทัศนท่ี์มองลงไปจากชัน้ 124 เห็นครบ 360 องศา ตอนอยูข่า้งล่าง
เราถูกตึกล้อม ค่อยมาเห็นความเป็นทะเลทรายจากมุมนี้และผังเมืองที่
สวยงาม ไกลออกไปในทะเลคือ “หมู่เกาะต้นปาล์ม” (The Palm Islands) 
อภิมหาโครงการถมทะเลสร้างเกาะเทียมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อีกสุดยอด
โปรเจคท์ของดูไบที่แสดงให้เห็นศักยภาพการก่อสร้างของมนุษย์ ที่จริง
นอกจากชัน้ 124 ยงัมชีัน้ 143 ทีม่ไีนทค์ลบัทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก และชัน้ 153 
ที่มีมัสยิดอยู่สูงที่สุดในโลกด้วย แต่นักท่องเที่ยวขึ้นได้ถึงชั้น 143 เท่านั้น

เมื่อเดินกลับเข้ามาในตึกจะพบกล้องส่องทางไกลชนิดพิเศษที่เลือก
ได้วา่จะดูววิตอนกลางวนั ตอนกลางคือ หรอืตอนนี ้แตที่เด็ดคือเลอืกดวิูว
สมัยก่อนสร้างตึกก็ได้ ชาวคณะทยอยกันลงลิฟต์มาที่จุดนัดพบ ระหว่าง
เดินสู่ทางออกจะมีห้องแสดงภาพของทีมงานผู้ก่อสร้างและออกแบบ 
ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าของตึกนี้ นายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เชก โมฮัมหมัด บิน ราชิด อัล มักทูม และผู้สนับสนุนด้านการเงินจน
ตึกสร้างแล้วเสร็จคือ ประธานาธิบดี เชก คาลิฟา บิน ซาอิด อัลนาฮ์ยัน 

ชาวคณะสงิห์ไปตอ่กนัท่ีพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้ (Dubai Mall Aquarium) 
ที่คล้ายๆ ในสยามพารากอน แต่ใหญ่โตและมีพันธุ์สัตว์มากกว่า ถูกใจที่
ฉลามตัวใหญ่เยอะ กับจระเข้ดึกดําบรรพ์อ้าปากกว้างใส่เด็กที่มายืนดูมัน 
จากนั้นทุกคนยกพลไปขึ้นรถไฟฟ้า Monorail เข้าสู่โครงการเดอะปาล์ม
จเูมราห ์เพือ่ไปรบัประทานอาหารกลางวนัที ่“แอตแลนตสิ เดอะปาล์ม” 
โรงแรมสุดอลังการท่ีได้แรงบันดาลใจจากนครในตํานาน บวกกับศิลปะ
อาหรับคลาสสิก มีอควาเรียมมหึมา และเมืองจําลองใต้นํ้าสวยงามมาก 

ก่อนที่ทุกคนจะได้ไปฟินกับบุฟเฟต์นานาชาติของโรงแรม Singha 
World of Speed ก็จัดเซอร์ไพรส์ต้อนรับชาวคณะ ด้วยการนำาป้ายที่มี
ข้อความว่า “Welcome to Ferrari World Finals 2014 แค่คุณเปิด...โลก
ก็เปลี่ยน” เข้าไปในเมืองโบราณจำาลองที่อยู่ใต้ทะเล จากนั้น คุณวรวุฒิ 
ภิรมย์ภักดี เจ้าของแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นําคณะผู้โชคดี คุณโดม 
และเซเลบทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยมีป้ายแคมเปญ
ทีอ่ยู่ท่ามกลางฝูงปลาสีสันสดใสเป็นฉากหลัง
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สิงห์ / ตามไปดู

เสร็จจากการชมสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่ง
โดยฝีมือมนุษย์ ตกเย็นก็ถึงคราวไปสัมผัส
ทะเลทรายธรรมชาติสรา้งกนับา้ง ชาวคณะ
ทั้งหมดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ขึ้นรถ 4 WD กัน
กลุม่ละคัน รบีบึง่ไปต้ังแตห่นา้ทีพ่กั กระทัง่
ออกนอกเมืองเข้าเขตทะเลทราย คนขับ
เป็นชาวอินเดียเหยียบซะมิดเพื่อไปให้ถึง
ทะเลทรายกอ่นพระอาทติยต์กดนิ เขาเกรง
วา่ถา้ถึงมืดจะงา่ยต่อการหลงทาง อันตราย
ของทะเลทรายยามคํา่คอืทกุอยา่งดเูหมอืน
กันไปหมดทุกทิศทาง 

เรารู้ได้ว่ามาถึงแล้วก็ตอนที่เห็นร้าน
ขายของตัง้ดกันกัทอ่งเทีย่ว มีสนิคา้พืน้เมือง
ให้เทสตแ์ตเ่สยีตงัค์ เชน่ บาราก ุชดุอบายะห ์
(ชุดยาวของสตรีชาวอาหรับ) คุณโดมก็ใส่
ชุดพื้นเมืองกับเขาด้วย หล่อระเบิดสาวกรี๊ด

กระจาย ชาวคณะอ่ืนๆ เลยเอาบ้าง ใครใส่ถูก
ก็เท่กันไป ใครใส่ผิดก็หยวนๆ ให้พวกแขก
ขําเล่นๆ ต่อมาสิ่งที่ชาวคณะจะต้องเผชิญ
คือการขับรถฝ่าเนินทราย (Sand Dune) ที่
เป็นเนินสูงตํ่าสลับกันมากมาย บางทีก็ชัน
มาก บางทีก็เป็นหลุมกว้าง ถ้าขับช้ารถติด
หล่มทรายแน่นอน 

รถของเราบางคนัไมจ่อดแวะรา้นขาย
ของแต่บึ่งเข้าไปลุยเนินทรายด้วยความเร็ว
ชนิดหัวหมุนแบบไม่มีบอกกล่าวล่วงหน้า 
ทําเอาสมาชิกในรถหาท่ียึดจับแทบไม่ทัน 
แต่พอตั้งหลักได้ เราก็รู้สึกว่ามันสนุกมาก
คนขบัหนวดเฟ้ิมหนา้โหดจะคอยหันมาถาม
เราเปน็พกัๆ วา่ “ยโูอเค?” แตก่ด็เูหมอืนจะ
ถามไปงั้นๆ เพราะถ้าเราบอกว่าไม่โอเคก็
ไม่เห็นพี่แกจะขับเหวี่ยงน้อยลงตรงไหน

ชาวคณะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบนเนินทราย
อยู่สักพัก หยุดถ่ายรูปกันบ้างพอหอมปาก
หอมคอ สดุท้ายกม็าจบท่ีแคมป์อาหรบัแบบ
พื้นเมืองสําหรับอาหารคํ่า

ณ จุดนี้ทุกคนสัมผัสกลิ่นอายพื้นเมือง
ทีเ่รยีบงา่ย อาหารทอ้งถิน่ทีแ่มร้สไมเ่ลศิหรู
แตก่ไ็ด้ซมึซบับรรยากาศท่ามกลางฝุน่ทราย 
แสงดาว ดนตร ีและควนัของชชิา การแสดง
ระบาํหนา้ทอ้งจากสาวสวย การไดล้องข่ีอฐู
(ระยะสัน้) รวมถงึเพนตล์วดลายอาหรบับน
หลังมือ พอให้เรามองเห็นชีวิตอีกรูปแบบที่
ไม่คุ้นเคย มันเป็นความสงบที่สวยงาม ตรง 
ข้ามกับความโอ่อ่าอลังการของสิ่งก่อสร้าง
ในเมือง ทว่าก็เป็นความต่างมุมที่ชาวคณะ
ไดเ้หน็ในวนัเดยีวกนั และใหค้วามประทบัใจ
กันไปคนละแบบ   

การแสดงระบำาหน้าท้อง

บริการขี่อูฐ 

ซุ้มสำาหรับสูบชิชา

ฟอร์มูล่า รอสซา รถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลก
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เปิดโลกอาหรับในดูไบกันมาแล้ว 2 วัน ก็ถึงเวลาของการไป
เปิดโลกแห่งความเร็วกันบ้าง วันนี้ชาวคณะสิงห์เดินทางจากดูไบ
มุ่งหน้าสู่สนาม Yas Marina Circuit ที่รัฐอาบูดาบี เมืองหลวงของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เวลานั่งรถบัสราวชั่วโมงกว่า ระหว่างนั้น
ผูโ้ชคดขีองเราก็ออกมาบอกเลา่ถงึทีม่าของการไดเ้ขา้ร่วมทรปิครัง้นี ้
เริ่มจากคนแรก คุณโทนี่ (ธีรัตว์ วุฒิสุข) มาพร้อมผู้ติดตามคือ
น้องชาย (คุณธัชชัย วุฒิสุข) สองพี่น้องเต็มไปด้วยมุกตลกและ
สำานวนเหลือร้าย คุณโทนี่บอกว่าทราบข่าวแคมเปญจากสาว PG 
สิงห์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจึงตัดสินใจเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่สาวสวยแนะนำา

คนต่อมาเป็นคุณแม่ลูกอ่อนคนสวย 
คุณทราย (นราธิป พันธุ์นราวิกิจ) พร้อม
ด้วยคุณน้า (คุณเกษร สุวิทยะสิริ) ผู้ติดตาม
มาดูแลเป็นเพื่อนกัน คุณทรายเป็นแฟนเพจ
ของสิงห์อยู่แล้วจึงได้ทราบข่าวคราวของ
แคมเปญ และนี่คือรางวัลใหญ่แรกในชีวิต
ของเธอจากการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้
ขณะทีค่ณุนา้เปน็ผูไ้ปไหนไปกนักบัคณุทราย
ด้วยทุกทริปอยู่แล้ว มาถึงผู้โชคดีคนที่สาม 
คุณนพ (นพคุณ โสภณสิริวัฒน์) รายนี้มาพร้อมรุ่นน้องคนสนิท 
(คุณบดินทร์ วิชยธรรมสกุล)  

คุณนพเล่าว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนสนิทถูกเลือกให้เดินทางไป
กาลาปากอสกับแคมเปญ Singha Discovers 500 Galapagos เขา
กอ็ยากมโีอกาสเปดิโลกแบบนัน้บา้ง เลยลองรว่มกจิกรรมกบั Singha 
World of Speed ไม่ผิดหวัง เขาได้สิทธ์ิเปิดโลกแห่งความเร็วน้ันแล้ว
สว่นรุน่นอ้งของเขาบอกวา่คณุนพเปน็ผูโ้ชคด ีแตเ่ขาเปน็ผูโ้ชคดีกวา่ 
เพราะมีโอกาสได้มาตามคำาชวนของคุณนพและก็ทำาให้เขาได้เปิด
โลกไปด้วยอีกคน เรียกว่ามีรุ่นพี่ดีพารุ่นน้องเจริญจริงๆ

จากนัน้คุณโดม เหลา่เซเลบ พี่ๆ  สือ่มวลชน ทยอยกนัออกมา
เล่าความชื่นชอบในความเร็วตามแบบฉบับของตัวเอง ต่างพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า ขอบคุณ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่ให้โอกาสทุกคนได้
เปิดโลกแห่งความเร็ว และช่วยยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของ
ไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกมากขึ้น

ในที่สุดเราก็มาถึง Yas Marina Circuit Abu Dhabi สนาม
สุดท้ายสำาหรับการแข่งขัน Ferrari World Finals 2014 ชาวคณะสิงห์
ทกุคนคลอ้งบตัร VIP ทีบ่อกโปรแกรมการแขง่ขนัทัง้หมด แถมมหีอ้ง
รบัรองสว่นตวับนแกรนด์แสตนด์อีกด้วย แตก่อ่นจะได้ชมการแขง่ขนั
อย่างเต็มรูปแบบ ทุกคนจะได้ไปมันกันที่สวนสนุก “เฟอร์รารี่เวิลด์” 

สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในมี
เครื่องเล่นกว่า 20 ชนิด โดดเด่นด้วยหลังคา
สีแดงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวถังของ
รถเฟอร์รารี่ GT  

ทุกคนได้รับแจกสายรัดข้อมือ Fast Pass
สามารถใชเ้ลน่เครือ่งเลน่ไดฟ้รเีกอืบทุกชนิด
ไม่ต้องรอคิว เราเข้าไปในสวนสนกุไดไ้มท่นัไร
คุณนพกับคุณโทน่ีก็ขอดวลความเร็วกันสักต้ัง 
ทั้งคู่แข่งกันเปลี่ยนยางรถ Formula One 
เหมือนการเข้าพิต ใครเปลี่ยนยางเสร็จก่อน
เป็นผู้ชนะ แต่คุณนพดูจะเน้นลวดลายมาก

ไปหนอ่ย ผลเลยปรากฏวา่คณุโทนีช่นะไป เกมนีจ้ำาลองมาจากการ
เขา้พติในการแขง่ขนัจรงิ ซึง่ความเรว็ในการเปลีย่นยางของแตล่ะทมี
สำาคัญต่ออันดับการแพ้ชนะเลยทีเดียว   

ชาวคณะกระจายตวัไปตามเครือ่งเลน่ทีต่วัเองสนใจ แตไ่ฮไลท์
ที่ทุกคนไม่ขอพลาดคือ “ฟอร์มูล่า รอสซา” (Formula Rossa) รถไฟ
เหาะที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะให้
ความรู้สึกเหมือนเรากำาลังนั่งรถ Formula One อยู่ในสนามแข่งขัน 
แต่ก่อนขึ้นไป ทุกคนต้องเตรียมตัวด้วยการฝากของทุกอย่างที่มี
สิทธิ์จะหลุดลอยไปกับความเร็ว ใครสวมแว่นตาก็ต้องใส่หน้ากาก
พลาสติกกันลมทับลงไปให้แน่น หากมีของอะไรปลิวไปโดนคนอื่น
ด้วยความเร็วระดับนี้พอจะทำาให้กะโหลกยุบได้เลย

สิงห์ ให้ โอกาสทุกคนได้

เปิด โลกแห่งความเร็ว 

และช่วยยกระดับวงการ

มอเตอร์สปอร์ตของไทย

ให้ก้าวสู่ระดับโลกมากขึ้น
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สิงห์ / ตามไปดู

พอสนกุสนานกบัสารพดัเครือ่งเลน่ทีเ่กีย่วกบัความเรว็กันเตม็ท่ี
แล้ว ทุกคนก็ย้อนกลับมาที่สนามแข่งขัน ชมการแข่งรอบควอลิฟาย
เป็นออเดิร์ฟก่อนรอบไฟนอลในวันพรุ่งนี้ รถเฟอร์รารี่ร่วมร้อยคัน
จอดเขา้แถวรอทีจ่ดุสตารต์ ทกุคนตา่งรบีหยบิกลอ้งขึน้มาเกบ็ภาพ
เฟอร์รารี่จากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมกันอยู่ ณ ที่นี้ ก่อนที่เสียงของ
“มา้ลำาพอง” จะดงักกึกอ้งไปทัว่สนามทนัททีีก่ารแขง่เริม่ตน้ และเม่ือ
การแข่งในวันนี้สิ้นสุดลง ก็ได้เวลาสำาหรับงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูที่
จัดขึ้นในสวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์

คุณโดม ปกรณ์ ลัม ควงคุณแม่แหม่ม (รัตนาภรณ์ คูภิรมย์)
พร้อมออกงานกาล่าดินเนอร์ ไม่มีคำาไหนจะอธิบายนอกจาก “หล่อ
มากกก” ยังมีคุณแชมป์ คุณภูมิ และคุณท็อป ที่ต่างก็หล่อเนี้ยบดูดี
ดว้ยชดุสทูสากลกันทกุคน จากนั้นคณุวรวุฒ ิภิรมย์ภกัดี และเหลา่
เซเลบเขา้รว่มงานในฐานะ VIP สดุเอก็ซค์ลซูฟี รว่มดนิเนอรบุ์ฟเฟต์
นานาชาติสุดหรูในบรรยากาศสบายๆ ขณะชาวคณะที่เหลือไปฟิน
มื้อคำ่ากันที่ภัตตาคาร CHO GAO ร้านอาหารเอเชียขึ้นชื่อของเมือง
อาบูดาบีที่ชาวคณะต่างบอกว่า “อร่อยมาก”

ในที่สุดก็มาถึงการแข่งขันวันสุดท้าย คณะสิงห์บึ่งจากโรงแรม
ที่ดูไบมาที่อาบูดาบีอีกครั้ง และเข้าห้องรับรองบนแกรนด์แสตนด์
พร้อมกนัในชว่งสาย การแขง่ขนัจรงิจะเริม่ในเวลา 12.55 น. สำาหรบั
ชิงถ้วย (คอปปา) เชลล์ และเวลา 15.00 น. สำาหรับชิงถ้วย (โทรฟีโอ)
พเิรลล ีระหวา่งรอการแขง่ชาวคณะกไ็ดมี้ตแอนดก์ร๊ีดแบบใกลช้ดิกบั 
คิมิ ไรโคเนน แชมป์ Formula One ในปี 2007 ผู้โด่งดังและมีค่าตัว
สูงลิ่ว เขากลับมาร่วมงานกับเฟอร์รารี่อีกครั้งในปี 2014 เจ้าตัวมา
มอบลายเซ็นบนของที่ระลึกให้กับชาวคณะถึงที่

ตามตดิดว้ยกิจกรรมพาทวัร์การาจพติตดิขอบสนามแขง่ ทกุคน
ได้รับหูฟังเพ่ือฟังเจ้าหน้าท่ีอธิบายการทำางานในมุมต่างๆ ขณะเข้าชม
การาจ ทุกคนจะได้เห็นการเตรียมรถแข่งของทีมงาน แผงควบคุม 
จอมอนเิตอรแ์สดงการแขง่ในสนาม และเดนิชมอูข่อง Formula One

ซึ่งจะมีโชว์พิเศษปิดท้ายการแข่งขันด้วย ชาวคณะพากันถ่ายรูปคู่
กับซูเปอร์คาร์สุดเท่ เก็บภาพบรรยากาศในพิตเลน ก่อนจะกลับไป
รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่อ้งรบัรอง บางสว่นกไ็ปทีจ่ดุขายของ
ที่เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและแขก VIP

ตกบ่ายทุกคนเกาะติดการแข่งขันพร้อมกับเดินดูบรรยากาศ
รอบสนาม คุณโทนี่และน้องชายลงไปยืนเนียนกับเหล่าช่างภาพ 
พยายามเก็บภาพรถแข่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงให้ทัน พอจบช่วง
ของการแข่งขันก็มาถึงไฮไลท์พิเศษ เป็นขบวนพาเหรดเฟอร์รารี่
หลากสีมาขับอวดโฉมพร้อมติดธงชาติของแต่ละประเทศ จากนั้น
ถึงคิวของ Formula One ออกมาโชว์ศักยภาพ เริ่มจากแสดงพลัง
ความเร็วพร้อมเสียงก้องกระหึ่ม ต่อด้วยหมุนควงสว่านผาดโผน
จนยางที่เสียดสีพื้นถนนหอบควันและกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่ว ผู้ชมปรบ
มือชอบใจกันใหญ่

กลิน่ยางไหมย้งัไมท่นัจาง หอ้งรบัรองของชาวคณะกเ็ปดิออก
ต้อนรับสมาชิกทีม AF Corse แชมป์หมาดๆ จากการแข่ง FIA World
Endurance Championship 2014 (GT Championships 2014) ที่
ประเทศญีปุ่น่ พวกเขามาพรอ้มกบัถว้ยรางวลัใหช้าวคณะสงิหไ์ดร้ว่ม
แสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ทั้งยังให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนในคณะของเราอย่างเป็นกันเองอีกด้วย
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ทว่ารายการเอ็กซ์คลูซีฟสำาหรับทุกคน
ยังไม่หมดแค่นั้น เวลาหนึ่งทุ่มชาวคณะก็
มาพร้อมกันที่ข้างสนามเพื่อเตรียมตัวทำา
กิจกรรม Hot Laps หมายความว่า ผู้โชคดี
และเหล่าเซเลบจะได้นั่งรถเฟอร์รารี่ลงไป
ในสนามแข่งขันจริง โดยมีนักแข่งระดับโลก
เป็นโชเฟอร์พาเปิดประสบการณ์ความเร็วที่
หาทีไ่หนไม่ไดอี้กแลว้ โดยผูท้ำากจิกรรม Hot
Laps จะต้องเซ็นชื่อเพื่อรับรองว่าตกลงใจที่
จะไปทา้ทายกบัความเรว็สดุขดีดว้ย ผูโ้ชคดี
ทีม่โีอกาสตดิสปีดไปกับมา้ลำาพองตา่งกรู้็สกึ
ตื่นเต้นดีใจ พยายามที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิป
มาให้ดูว่ารถที่เขานั่งมันเร็วขนาดไหน  

เสร็จส้ินกิจกรรมท่ีสนามแข่งท้ังมวล 
ทุกคนมีรอยย้ิมอ่ิมใจกับประสบการณ์ใหม่
ท่ีได้รับ แต่กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เรารีบ
ยกขบวนกันไปรับประทานอาหารที่โรงแรม
เอมิเรตส์ พาเลซ ซ่ึงต้องบอกว่าเป็นสุดยอด
ของความหรูหราอลังการ พอไปเห็นแทบจะ
ลืมหิว อยากถ่ายรูปเก็บความหรูซะเด๋ียวน้ัน
ที่น่ีคือโรงแรมระดับ 7 ดาวแห่งแรกของโลก
มูลค่าการก่อสร้างเหยียบแสนล้านบาท 
ในห้องโถงมีโดมขนาดใหญ่ประดับโคมไฟ
คริสตัล พื้น อาคารหินอ่อนตกแต่งด้วยทอง 
เดนิไปกจ็ะเหน็ตูก้ดทองอตัโนมตั ิแตท่ีรู่ส้กึ
ตลกคอืมกีองอนิทผาลมัชนดิตา่งๆ ตัง้ไวใ้ห้
ถ่ายรูปเล่นด้วย 

เมือ่ชาวคณะจัดการอาหารมือ้สดุท้าย
ของวนัเรยีบรอ้ย ทกุคนกอ็อกมาถา่ยรปูกนั
อย่างรวดเร็ว หวังเก็บความประทับใจใน
ทีสุ่ดทา้ยของอาบูดาบี กอ่นท่ีจะต้องกลบัไป
พักผ่อนและเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น

เช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2557 วันสุดท้าย
ในทรปิสดุทา้ยของ Singha World of Speed 
มอีกีภารกจิทีช่าวคณะตอ้งทำาใหไ้ดน้ัน่คอื...
ช็อปปิ้ง น่าเสียดายว่าเราไม่มีเวลาพอจะไป
แกรว่ทีด่ไูบมอลลอ์กีรอบ ทกุคนเลยไปหาซือ้
ของฝากกันที่มอลล์ออฟดิเอมิเรตส์ ที่นี่ก็มี
ทกุอยา่งใหเ้ลอืกครบครนั โดยเฉพาะนำา้หอม
สไตล์อาหรับแพคเกจจ้ิงสวยงาม ราคาขวด
หนึ่งก็ราวๆ 500 - 800 บาท คราวนี้ทุกคน

หอบขา้วหอบของคนละถงุใหญ ่จนตอ้งแซว
กันว่าซื้อกลับไปฝากหรือไปขายกันแน่

กอ่นเราจะไปสนามบนิกม็แีถมท้ายกนั
เลก็นอ้ยทีแ่ลนด์มารก์สำาคญัอกีแหง่ของดไูบ 
โรงแรม “เบิร์จ อัล อาหรับ” ระดับ 7 ดาว
ที่ขึ้นชื่อว่าแพงและดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่ห่าง
จากชายฝัง่จเูมราห์บีชเลก็นอ้ย ตรงจดุทีเ่รา
ไปจะได้ทั้งวิวชายหาดเกาะเทียมและมุมที่
เห็นโรงแรมเป็นรูปใบเรือสวยงาม จากนั้น
เรียกกลิ่นอายความเป็นไทยกลับมาเสิร์ฟๆ 
ด้วยการสั่งเมนูอาหารไทยที่ภัตตาคาร Sea 
World ในย่านเมืองเก่า รสชาติต้มยำาใช้ได้ 
อาหารทะเลสดดี เป็นการแถมท้ายทริปที่
ปิดฉากลงได้อย่างสมบูรณ์   

โลโก้สิงห์บนรถแข่ง

กิจกรรมพาทัวร์การาจพิตติดขอบสนามแข่ง

บรรยากาศในสนามหลังการแข่งขัน

คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กับทีม AF Corse

กิจกรรม Hot Laps
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ความรู้ทั่วไป / ดูไบ

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

ดูไบ กับการเดินหน้าให้เป็น
สถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ดไูบเป็นรฐัอาหรบัท่ีมี 2 วฒันธรรมรว่มอยู่ดว้ยกนั กลา่วคอื วฒันธรรม
เดิมของชาติกับวัฒนธรรมโลก ผสมผสานกันโดยเหลื่อมลํ้ากันอยู่เพียง
เล็กน้อย ส่วนใหญ่จะแยกออกจากกันอย่างที่เห็นไม่ค่อยชัดหากไม่ได้ใช้
ชีวิตประจําวันอยู่ที่นั่น

ชาวพื้นเมืองก็จะอยู่อย่างชาวพื้นเมือง ส่วนชาวต่างชาติก็จะอยู่ในส่วน
ของชาวต่างชาติ แต่เปิดกว้างรับนักเดินทางผู้มาเยือนเป็นอย่างดี ให้การ
ตอ้นรบัอบอุน่ด้วยเซอรว์สิทีด่จูะหาเทยีบได้ยากในโลกปจัจบุนั สมัผสัไดต้ัง้แต่
กา้วแรกสูเ่ครือ่งบนิขนาดยกัษ ์เอ-380 ของสายการบนิเอมเิรตส ์ออกเดินทาง
จากเกทในเวลาตรงเป๊ะ และเดินทางถึงเมืองดูไบก่อนเวลาที่ระบุไว้เล็กน้อย
จากสนามบนิใหญ่ ใหมเ่อีย่ม ทนัสมยั และสะอาด สูโ่รงแรมในแถบเมอืงใหม่
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 มีแต่ชาวอินเดียกับปากีสถานทํามา
คา้ขาย แตใ่นสว่นของเมอืงใหม ่กด็เูหมอืนกบัเมอืงใหมใ่นประเทศตะวนัตก
เตม็ไปดว้ยตกึสมยัใหมส่ลบัซบัซอ้นไปมารอบๆ อา่งนํา้ทีข่ดุขึน้ใหมไ่วเ้ปน็ท่ี
จอดเรอืงามๆ นกัธรุกจิฝรัง่เดนิกนัเตม็ไปหมด คละกบัชาวทอ้งถิน่ทีย่งัใสช่ดุ
ประจาํชาตสิขีาวยาว มผีา้คลมุศรีษะและผูห้ญงิหม่ดาํปดิหนา้ เดนิกนัอยูค่ละ
กันไป ดูไบดูแปลกตาไปมากหากมาเยือนเม่ือเพียง 20 ปีท่ีแล้ว เขตใหม่ท้ังหมดน้ี
ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นเลย มีแต่ส่วนเมืองเก่าท่ีผู้คนยังใช้เรือข้ามฟากที่
ปากนํ้า จะมีตึกสูงก็เพียงโรงแรม 5 ดาวแห่งเดียวในตอนนั้น รายได้หลัก
ทีม่าจากนํา้มนัในครัง้นัน้ คอ่ยๆ ลดถอยลงดว้ยรายไดใ้หมจ่ากนกัทอ่งเทีย่ว
มีส่วนแบ่งโตข้ึนเร่ือยๆ จนจะกลายเป็นรายได้หลักในอีก 10 กว่าปีข้างหน้า

หากมอง Burj Khalifa ในมุมของ Bird’s 

eye view จะเห็นตึกลักษณะคล้ายกลีบ

ดอกไม้ที่แตกตัวจากก้านออกมา ได้รับ

แรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเลทรายชื่อ 

Hymenocallis
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แถบเมืองใหม่

อ่างนํ้าที่ขุดขึ้นใหม่ไว้เป็นที่จอดเรือหรู

เมืองดูไบที่มองจากบนตึก Burj Khalifa

อาคารดั้งเดิมแบบวัฒนธรรมอาหรับ

01

02

03

04-05

57SINGHA  MAGAZINE

01

05

02

03

04



ความรู้ทั่วไป / ดูไบ

ทัง้หมดนี ้เปน็การพฒันาดไูบตามสายตาของผูน้ำา
ที่มองการณ์ไกลมากๆ อย่าง Sheik Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum เจา้ผูค้รองรฐัดไูบ นายกรฐัมนตรี
และรองประธานาธบิดสีหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์มองการณ์
ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วว่า ในอีกกว่าครึ่งศตวรรษข้างหน้า
ดไูบจะไมส่ามารถพึง่พารายไดจ้ากนำา้มนัไดอ้กี ในขณะที่
ดำารงตำาแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งดูไบ จึงได้เริ่มคิดสร้าง
อาคารท่ีจะเป็นไอคอนของเมอืงแหง่แรกขึน้บนพืน้ทีท่ีถ่ม
คืนจากทะเล นั่นก็คือโรงแรม Burj Al Arab ซึ่งกลายเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1999 และอีก 10 กว่าปีให้หลัง ตึก Burj 
Khalifa ที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้ ก็ได้รับความ
สนใจจากชาวโลกเช่นเดียวกัน

เชคโมฮมัหมดัไดร้เิร่ิมสายการบนิแหง่ชาตเิอมิเรตส์
ตั้งแต่ยุค 90 และจัดตั้งบริษัท Jumeirah เพื่อดูแลด้าน
การโรงแรมขึ้น ซึ่งต่อมาในปี 2004 ได้รวมเป็น Dubai
Holding ที่ขณะนี้กลายเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ด้านการ
โรงแรม อสงัหารมิทรพัย ์การสือ่สาร การลงทนุ การเงนิ
และการบริการ ที่มีมืออยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

เชคโมฮัมหมัดขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2006 และใน
ปี 2010 ได้แถลงการณ์เรื่อง วิสัยทัศน์ 2021 (Vision 
2021) ในการปรับดูไบให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก โดยโฟกัสเรื่องการพัฒนาบุคลากรของชาติ 
สืบทอดวัฒนธรรมให้แข็งแกร่งตลอดไป อยู่ในประเทศ
ที่มั่งคั่ง มีรากฐานที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะด้านบุคคล
ของชาติ และนำาความรู้เฉพาะจากชาวต่างชาติเข้ามา 
เพื่อจะช่วยกันพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต สิ่งแรกที่เชค
โมฮัมหมัดทำาก็คือ ล้างผลาญการคอรัปชั่นอย่างจริงจัง 
และเริ่มลงมือปรับระบบและองค์กรทั่วประเทศ

Sheik Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum

ภาพเปรียบเทียบเมืองดูไบ

ค.ศ. 1990 และ 2003

Dubai Creek ในอดีต

โรงแรม Burj Al Arab

2003

1990
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ผลงานหนึ่งที่เห็นได้ชัดในตอนนี้จากการพูดคุยกับคนภายในเมืองก็คือ ชาวดูไบจะมี
แต่ชนชั้นระดับกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูง มีหน้าที่การงานที่ดี งานระดับล่างและงานด้าน
การบริการจะใช้การนำาเข้าบุคลากรจากประเทศที่กำาลังพัฒนา ชาวดูไบเองจะยังคงแต่งงาน
กนัเอง หรือกบัชาวประเทศแถบอาหรบัดว้ยกนั จะไมค่อ่ยเหน็แตง่งานกบัชนชาตอิืน่ สว่นผู้ดี
จะแตง่กายประจำาชาตติลอดเวลาท่ีอยูใ่นประเทศ และไม่สงุสงิมากนกักบัชาวตา่งชาตหิากไม่
จำาเปน็ ทกุอยา่งดจูะเดนิไปขา้งหนา้แบบมรีะบบระเบยีบและสงบเงยีบในทกุพืน้ทีท่ีเ่รยีกวา่
สะอาดมาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม แต่ที่ทะเลทรายอาจจะเก็บขยะได้ยากหน่อย แต่ทั้งนี้ 
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติท่ีท้ิงขยะแบบไม่สนใจในสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ความเป็นอยู่ก็
จะแบ่งได้แบบชัดเจน โดยชาวชาติจะซื้อที่ดินเดิมได้ ส่วนชาวต่างชาติจะซื้อได้แต่ที่ดินที่ถม
ขึน้ใหม่ ยกเวน้บางแหง่ทีจ่ดัสรรไวใ้หช้าวตา่งชาตบิา้งแลว้ ทัง้นี ้เราจะเหน็ไดว้า่ชาวตา่งชาติ
จะอยูก่นัเปน็กระจกุอยา่งทีเ่กาะปาลม์ ทีเ่ปน็ทีต่ัง้ของโรงแรมยกัษใ์หญ ่Atlantis ทีเ่ศรษฐชีาว
จีนได้คว้าไปแล้ว นำารายได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ ทางการได้นำาโลกภายนอกเข้ามาจับพัก
ไว้ที่มอลล์ใหญ่ยักษ์ทั้งสองแห่ง คือ Mall of the Emirates และ Dubai Mall ที่ต้องใช้เวลา
เดนิกนัทัง้อาทติยห์ากจะแวะชมทกุรา้นคา้ มรีา้นชัน้นำา แมก้ระทัง่รา้นอาหารนานาชนดิ จาก
ทัง้องักฤษและอเมรกิา และทุกแบรนด์เนมสำาคัญจากท่ัวโลก เรยีกได้วา่คนชาตเิขาไม่ตอ้งเสยี
เงินเดินทางไกลเพื่อที่จะเยี่ยมชมซื้อของจากร้านแบบนี้ ส่วนนักท่องเที่ยวจากเอเชียสามารถ
เดินทางเพียงครึ่งทางก็จะได้หมดแล้ว การบริการในสถานที่ทุกแห่งเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ชาติอื่น 
แต่ไทยอาจจะเทียบเท่าได้แบบเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 

นอกจากนี ้ทางรฐัอาหรบัตา่งๆ ไดเ้หน็ถงึความสำาคญัของธรุกจิครอบครวั เพราะหลาย
ธุรกิจเป็นเอกในแต่ละเรื่องท่ีดำาเนินการอยู่ การแตกแยกในครอบครัวจะส่งผลเสียให้กับ
ทัง้ตวับรษิทัและชาติไดโ้ดยรวม เชคโมฮมัหมดัรว่มกบัเจ้าผูค้รองรฐัอ่ืนๆ จึงไดจั้ดต้ัง Family
Business Network ขึ้น เพื่อช่วยในการดูแลธุรกิจครอบครัวทั่วทุกประเทศอาหรับให้อยู่
เคียงข้างกับประเทศในการเดินหน้าสู่อนาคตที่สดใส ทั้งดูแลให้คำาแนะนำา จัดเรื่องการ
ศึกษา และจัดสนทนาปราศรัยกับธุรกิจครอบครัวอื่นๆ ทั่วโลก

การพัฒนาของเขายังอยู่ในระหว่างการเดินทางในขณะนี้ แต่จากที่เห็น ดูไบ ดูน่าจะ
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างแน่นอน

โฟกัสเรื่องการพัฒนาบุคคลของชาติ สืบทอด

วัฒนธรรมให้แข็งแกร่งตลอดไป อยู่ในประเทศ

ที่มั่งคั่ง มีรากฐานที่แน่นแฟ้น 
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ
ตอนที่ 7 รู้จักบุคคลสำ�คัญรอบข�้งท่�นเจ้�คุณ (ตอนที่ 4) เล่�สู่กันฟัง โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี 

 เจ้าพระยารามราฆพเป็นบุคคลหน่ึงที่

พระยาภิรมย์ภักดีรู้จักดีมากคนหนึ่ง อาจจะ

สืบเน่ืองจากการอยู่ในละแวกกลุ่มเจ้านาย

โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่

สำาคัญสุดคือ โรงเบียร์แห่งแรกของไทยนั้น

ตั้งอยู่บนที่ดินที่เดิมเป็นของเจ้าพระยาราม

ราฆพ ท่านเจ้าคุณได้ติดต่อขอเช่า เดิมที่นี่

เป็นโรงสีไฟเก่า ตั้งอยู่ที่ตำาบลบางกระบือ 

ขณะน้ันพระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล. ฟ้ืน พ่ึงบุญ) 

น้องชายของท่านเจ้าคุณรามฯ กำาลังร่าง

สัญญาให้เจ๊สัวจีนเสงเช่าโรงสีอยู่ แต่โดยที่

ท่ีดินผืนน้ีเหมาะสมกับการต้ังโรงเบียร์มาก 

ทั้งมีน้ำาบาดาลที่ถูกลักษณะของการผลิต

เบียร์บวกกับอยู่ติดแม่น้ำาเจ้าพระยาเหมาะ

สำาหรับการขนส่ง แถมยังอยู่ใกล้กรุงเพราะ

ในตอนนั้นเขตกรุงเทพฯ น่าจะสิ้นสุดแถว

วังศุโขทัย จึงได้ไปขอร้องท่านเจ้าคุณรามฯ

ครั้นไปแวะอังกฤษตอนที่ไปซื้อเครื่องจักร

โรงเบียร์เมื่อปี 2476 ที่เยอรมนี ได้ตกลงขอ

เช่าที่ดินทั้งหมดเกือบ 10 ไร่ ทำาสัญญาเช่า

15 ปี และอีก 2 ปีต่อมา พระยาภิรมย์ฯ ได้

เจรจาขอซื้อที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 14 

ธันวาคม 2478 เสียเงินไป 55,000 บาท 

ที่ดินเดิมน้ีก็คือส่วนที่เป็นโรงงานแรกตรง

ท่าน้ำา 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

สำาเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ที่วัดปทุมคงคา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2391 รวมพระ

ชันษาได้ 56 ปี และเป็นพระราชวงศ์องค์

สุดท้ายที่ถูกสำาเร็จโทษด้วยวิธีนี้ (ด้วยเหตุ

ว่ามีสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับพวกชาย

โขนละคร)

เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด โรงเบียร์แห่งแรกของไทย 
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สิงห์ / ตำ�น�นท่�นเจ้�คุณ

	 เจ้าพระยารามราฆพเป็นเจ้าพระยา

ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น

เจ้าพระยาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

ไทย	ตอนนั้นท่านอายุเพียง	31	ปี	หลังจบ

การศึกษาจากโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขและ

โรงเรียนข้าราชการพลเรือน	(จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย)	เมื่อ	2448	ตอนอายุ	15	ปี	

และได้ถวายตัวเข้ารับราชการในสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

สยามมกุฎราชกุมาร	(รัชกาลที	่6)	ตั้งแต่

ปี	 2451	 หรือตอนอายุ	 18	 ปีเป็นต้นมา	

และถวายงานล้นเกล้าล้นกระหม่อมจน

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์	เริ่มต้นจาก

นายขันหุ้มแพร	จ่ายง	เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี

และเป็นพระยาประสิทธ์ิศุภการ	ราชทินนาม

เดียวกับบิดาตอนอายุเพียง	22	 ปี	 ต่อมา

เมื่อวันที	่11	 พฤศจิกายน	2464	 จึงได้รับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา

รามราฆพตอนอายุ	31	 ปี	 มีโอกาสรับใช้

เบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที่	 6	 ในหลาก

หลายตำาแหน่ง	อาทิ	องคมนตรี	สมุหราช

องครักษ์	ราชเลขานุการพิเศษในพระองค์ฯ

ผู้บัญชาการโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

สยามกรรมการที่ปรึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	กรรมการที่ปรึกษาสภากาชาด

สภานายกและกรรมการคณะฟุตบอลแห่ง

สยาม	และสภานายกราชตฤณมัยแห่งสยาม

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

เชิญบรรยายเร่ืองทำาเบียร์ให้สามัคคีสมาคม

ฟังด้วย	วันท่ี	28	ท่านเจ้าคุณรามฯ	ยังชวนข้ึน

รถยนต์ไปค้างคืนเมืองอีสต์บอร์นชายทะเล

และเล่นกอล์ฟกลางฝนอีกด้วย”

“ที่ดินผืนนี้เหมาะสมกับ
การตั้งโรงเบียร์มาก 
ทั้งมีน้ำาบาดาลที่ถูก

ลักษณะของการผลิต
เบียร์บวกกับอยู่ติด
แม่น้ำาเจ้าพระยาเหมาะ
สำาหรับการขนส่ง”

ภาพสเก็ตบ้านนรสิงห์

พระยาภิรมย์ภักดีกับเจ้าพระยารามราฆพที่
สนามกอล์ฟประเทศอังกฤษ
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	 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ได้	2	ปี	 เจ้าพระยารามราฆพก็ย้ายกลับ

มาประเทศไทย	พักที่บ้านนรสิงห์ได้	6	ปี

ก่อนที่จะขายให้กับรัฐบาลและกลายมา

เป็นทำาเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน	 ท่านเจ้าคุณ

รามฯ	ก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งคือ

บ้านท่าเกษม	อยู่ที่นี่ได้	21	ปีก็ขายต่อให้

กับธนาคารแห่งประเทศไทยและกลาย

มาเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรในปัจจุบัน	แล้วได้

รับพระราชทานบ้านพักจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ที่ถนน

เจริญนครฝั่งธนบุรี	 จนเสียชีวิตเมื่อวันที	่

21	ตุลาคม	2510	สิริรวมอายุได้	77	ปี

	 เจ้าพระยารามราฆพสมรสกับคุณ

หญิงประจวบ	ธิดาเจ้าพระยายมราช	(ปั้น	

สุขุม)	 มีบุตรธิดา	2	 คน	 และมีภริยาอื่น

อีกหลายคน	มีบุตรธิดาอีก	32	คน	 รวม

เป็น	34	คน

บ้านนรสิงห์ขณะก่อสร้าง	พ.ศ.	2463

ของชำาร่วยแต่งงานเจ้าพระยารามราฆพ
กับคุณหญิงประจวบ

ลายเซ็นเจ้าพระยารามราฆพ

ตึกไทยคู่ฟ้า	ทำาเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน
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สิงห์ / ของเก่าเล่าเรื่อง

สิงห์ กับ กีฬาแข่งรถ

สิงห์กับกีฬาแข่งรถจับมือกันมาเป็นเวลาช้านาน จริง
แล้วต้ังแต่สมัยพระยาภิรมย์ภักดี ในยุคสมัยใหม่ พยาน
แห่งความร่วมมือมาในรูปแบบของโมเดลรถแข่งท่ีนำามา
โชว์ ณ ท่ีน้ี คันหน่ึงคือรถของเล่น Nissan Skyline GT-R 

R32 (Singha Panasonic Taisan) โดย Tomica กับ
สีพิเศษขาว-เหลือง ไม่มีขายท่ัวไป เน่ืองจากผลิตข้ึนเป็น
ของชำาร่วยในงานแต่งงานของคุณประเสริฐ อภิปุญญา  
ทายาท Panasonic ไทย เพียงแค่ 300 ช้ิน เป็นรถจากทีม 
Singha ขับโดยนักแข่งรถช่ือดัง เกรียงไกร ล้ิมนันทรักษ์ ใน
สนาม Southeast Asean Touring Car Championship 

1992 ท่ีคว้าแชมป์มาครอง คันท่ีสองคือ Singha and 

Infinity Red Bull Racing Team เป็นการจับมือท่ีเร่ิมต้น
ในปี 2551 และขยายความร่วมมือมาเร่ือยๆ จนปี 2553 

ท่ีจับมือเต็มรูปแบบในปีเดียวกับท่ีทีมได้แชมป์โลก F1 คร้ัง
แรก (ประเภทบุคคลและทีม) ขับโดย Sebastian Vettel ใน
รถแข่งรุ่น RB6

ภาพ: สารเดช สุวรรณประสิทธิ์
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ปากกาพาไป / เอด้า คิง โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
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 Byron
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เร่ือง: วิฬาร์สุดา

  สตีเวน จอห์นสัน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

เขาบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายน้ีเกิดจาก

การคิดค้นของนักประดิษฐ์ทีท่ำาต่อเน่ืองกันมา

โดยนำาเอาความคดิน้ันๆ มาพฒันากนัตอ่ๆ 

ไป แตบ่างคร้ังอาจจะมนัีกประดษิฐอ์จัฉริยะ

ที่มีความคิดล้ำายุคมองการณ์ไกลราวกับได้

เดินทางด้วยยานข้ามเวลาไปดูโลกอนาคต

มาแล้ว หนึ่งในนั้นคือ เอด้า คิง เคาน์เตส

แหง่เลฟิเลซ ทีอ่ฉินัจะมาเลา่ความนา่ทึง่ของ

สวสัดีปแีพะคะ่ หวงัวา่ทกุทา่นคงจะ
ได้ฉลองปีใหม่กันด้วยความชื่นมื่นและ
เร่ิมต้นปี 2558 กันอย่างมีความสุขนะคะ
เมือ่ชว่งกอ่นปีใหม่อฉัินได้อา่นบทความ
จากหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์
ฉบับสุดสัปดาห์ เป็นเร่ืองที่ตัดตอน
และเรียบเรียงมาจากหนังสือชื่อ How 
We Got to Now:  Six Innovations 
That Made the Modern World 
แปลชื่อเรื่องง่ายๆ ว่า “เรามาถึงตรงนี้
ได้อยา่งไร - นวตักรรม 6 อยา่งท่ีสรา้ง
โลกสมัยใหม่” เขียนข้ึนโดย สตีเวน  
จอห์นสัน อิฉันอ่านแล้วชอบใจมาก
ก็เลยอยากจะแบ่งปันความน่าทึ่งของ
บคุคลท้ังหลายในอดีตทีป่ระดษิฐ์คิดค้น
ส่ิงของที่อำานวยความสะดวกสบายให้
แก่พวกเราในยุคสมัยต่อมาให้ทุกท่าน
ได้อ่านกันด้วยค่ะ 

เอด้า
เคาน์เตสแห่งเลิฟเลซ

โปรแกรมเมอร์ 
คนแรกของโลก

เธอให้ฟังนี่ละค่ะ

 ทีจ่ริงตัวเอด้าโดดๆ เธอก็น่าสนใจอยูแ่ลว้

ละคะ่ เพราะเธอเปน็ถงึลกูสาวคนเดยีว (ทีถ่กู

กฎหมาย) ของ ลอร์ดไบรอน (1788 - 1824) 

กวีที่โด่งดังในยุคโรแมนติคของอังกฤษกับ

แอนาเบลล่า มิลแบงค์ (1792 - 1860) สุภาพ

สตรีช้ันสงูทีไ่ดช่ื้อว่าฉลาดล้ำา ไดร่้ำาเรียนวชิา

กับครูจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่พ่อแม่

ของเธอจา้งมาสอนเปน็การสว่นตวั ในยคุน้ัน
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ผู้หญิงน้อยคนมากที่จะได้เรียนหนังสือโดย

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จงึไมน่่าแปลกใจเทา่ไรนักทีเ่ธอใหเ้อดา้เรยีน

วิชาคณิตศาสตร์ในเวลาต่อมา 

 เอด้าเกิดเมื่อปี 1815 แต่เธอเกิดมาได้

เพียงไม่ก่ีเดือนพ่อแม่ของเธอก็แยกทางกัน

และหย่ากันในที่สุด เอด้าไม่เคยได้พบหน้า

ลอร์ดไบรอนผู้เป็นพ่อของเธอเลย เขาเสีย

ชีวิตเมื่อเอด้าอายุได้ 8 ขวบที่ประเทศกรีซ 

ดว้ยความทีล่อร์ดไบรอนมีอารมณ์แปรปรวน

ตามสไตล ์“ติส๊ท”์ แถมใช้ชีวติแบบอสิระเสรี

มากรักกับท้ังหญิงและชาย ทำาให้แอนาเบลล่า

กลัวว่าลูกสาวคนเดียวจะกลายเป็นคนอารมณ์

แบบติ๊สท์ๆ อย่างบิดา เธอจึงพยายามให้

ลูกสาวเรียนหนังสือหนักไปทางด้านตัวเลข

มากกว่าด้านวรรณคดี จ้างครูมาสอนด้าน

พชีคณิตและตรีโกณมติ ิเพือ่ทีจ่ะใหเ้ปน็คนที่

ใช้หัวสมองคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า

เป็นไปตามอารมณ์ แต่ดูเหมือนว่าแผนของ

แอนาเบลล่าจะเดินไปได้ถูกทางอยู่ช่วงหน่ึง

เอด้าเติบโตเป็นสาวและได้แต่งงานกับบารอน

วิลเลียม คิง ซ่ึงต่อมาได้รับ

พระราชทานตำาแหน่งเป็น

เอิรล์แห่งเลิฟเลซและมีลูก

 3 คน เมื่อลูก  ๆเริ่มโตขึ้น

เอด้าก็เริ่ม

รู้สึกอึดอัด

กับชีวิตแม่บ้านยุค

วิคตอเรียนซึ่ง

เต็มไปด้วยกรอบ

และกฎเกณฑ์และ

 นึกอยากจะทำาอะไรที่

หลดุไปจากกรอบน้ี โชคดี

ที่เธอได้รู้จักกับ ชาร์ลส์

 แบบบิจ (1791 - 1871) นัก

คณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่มี

วิสัยทัศน์ก้าวหน้าเกินยุค เอด้าได้ทำางาน

ร่วมกับแบบบิจจนทำาให้เธอกลายเป็น

โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

 เอด้าพบกับแบบบิจคร้ังแรกเมื่อเธอ

อายุ 17 ปีที่งาน “ซาลอง” ของแบบบิจที่

เหลา่บรรดาหวักะทจิะมาสงัสรรค์พดูคยุแลก

เปลี่ยนความรู้กัน ทั้งคู่ติดต่อกันมาตลอด

มไิดข้าด เมือ่เอดา้เร่ิมรู้สกึอยากจะทำาอะไร

แหวกกฎ เธอจงึเขียนจดหมายหาเขาทำานอง

ว่า เธอรู้สึกร้อนใจอยากคุยกับแบบบิจอย่างย่ิง

เธอตระหนักวา่ในอนาคตมนัสมองทีโ่ดดเดน่

ของเธอจะมีประโยชน์กับแผนการและจุดมุ่ง

หมายของเขา และถ้าเป็นเช่นน้ันเธอก็ขอถวาย

หัวให้เลย อะไรประมาณนี้ละค่ะ ซึ่งแบบบิจ

ก็เลยใช้งานมันสมองของเธออย่างเต็มที่

 ในชว่งน้ันแบบบจิกำาลงัคิดคน้ “เคร่ือง

จักรวิเคราะห์” (Analytical Engine) ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในยุค

ปจัจบุนั แบบบจิพยายามจะสร้างเคร่ืองน้ีมา

ร่วม 20 ปแีตไ่มส่ำาเร็จ แมก้ระทัง่เขาสิน้ชีวติ

ไปแลว้กย็งัไมเ่ปน็รูปร่าง...กน็ะคะ...จะสร้าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบยุคดิจิตอลด้วยอะไหล่

ในยุคอุตสาหกรรม (ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 

- กลางศตวรรษที ่19) น่ีมันจะไปถงึไหนกัน

ละคะ เฮ้อ...ขอบอกนิดนะคะ เจา้เครือ่งจกัร

วิเคราะห์ที่คุณแบบบิจแกออกแบบคิดค้นนี่

มนัน่าอศัจรรยจ์ริงๆ คะ่ เพราะมนัประกอบ

ด้วยซีพียูแรมและซอฟต์แวร์ทีเ่ขียนลงบนบัตร

เจาะรู punched card สำาหรับป้อนข้อมูล 

ไม่ผิดอะไรกับคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาเลย 

ถา้ไมใ่ช่อจัฉริยะกไ็มรู้่จะเรียกว่าอะไรแลว้คะ่

 ช่ือเสยีงของเอดา้โดง่ดงัขึน้จากผลงาน

ช้ินสำาคัญของเธอคืองานแปลบทความที ่ลุอิจิ

เบนาเบรอา วิศวกรชาวอิตาเลียนเขียนอธิบาย

ถึงหลักการสำาคัญของเคร่ืองจักรวิเคราะห์

เม่ือคราวทีแ่บบบจิไดไ้ปบรรยายถงึเคร่ืองน้ี

ทีเ่มืองตริูนเม่ือป ี1840 นอกเหนือไปจากการ

แปลแล้ว เอด้ายังได้เพิ่มเติมความคิดเห็น

และความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับเครื่องจักร

วิเคราะห์ลงไปอีกยืดยาว จากบทเพิ่มเติม

ของเอดา้ช้ินน้ีทำาใหแ้บบบจิทึง่ในตวัเธอมาก

ถึงกับขนานนามเธอว่า “แม่มดสาวเจ้าแห่ง

ตัวเลข” เอด้าเข้าใจถึงความสำาคัญและผล

กระทบของวธีิการคดิคำานวณของเครือ่งจกัร

วิเคราะห์ช้ินน้ีอย่างลึกซึ้งไปอีกข้ันหน่ึงที่

แม้แต่แบบบิจยังอาจจะตามไม่ทัน เธอมองว่า

เคร่ืองจักรท่ีแบบบิจออกแบบน้ีสามารถทำา

อะไรทีซ่บัซอ้นไดม้ากกวา่การคำานวณตัวเลข

ซ้ำาไปซ้ำามา (Binary numbers) ความคิดนี้

ในที่สุดก็พัฒนามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต

พวกเราในยคุดจิติอล เช่น กเูกลิ ไอทนู เพลง

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

 น่าเสยีดายทีเ่อดา้อายสุัน้ เธอเสยีชีวิตใน

ปี 1852 เมื่ออายุเพียง 36 ปีด้วยโรคมะเร็งที่

มดลกู ถงึแมว่้าเอดา้จะไมเ่คยไดพ้บกบัลอร์ด

ไบรอนผู้เป็นพ่อเลย แต่ก่อนตายเธอขอร้อง

แอนาเบลลา่ใหน้ำาร่างของเธอไปฝังข้างๆ พอ่

ณ โบสถ์เซนต์แมร่ี แม็กดาลีน ที่เมืองฮัคนอล

จังหวัดน็อตติงแฮม ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเธอไม่

เสียชีวิตเร็วขนาดน้ัน เราอาจจะมีคอมพิวเตอร์

ใช้ได้เร็วข้ึนอีกหลายสิบปีก็เป็นได้

ต้นฉบับของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
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“พระองค์พีระฯ” ทรงเป็นชาวไทยคนแรกท่ีเป็นนัก
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

Prince Birabongse
Bhanudej

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช

เรื่อง: วิชา วิศาลศิลป์

พระองค์พีระฯ พระนามเต็มว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

พีรพงศ์ภาณุเดช เป็นโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข

เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พระโอรส

ในรัชกาลที่ 4 และน้องเล็กสุดในรัชกาลที่ 5) กับหม่อมเล็ก (สกุลเดิม

ยงใจยุทธ เป็นป้าแท้ๆ ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ประสูติเมื่อวันที่ 

15 กรกฎาคม 2457 ที่วังบูรพาภิรมย์ (วังบูรพาในปัจจุบัน) ทรงรับ

การศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และไปเรียนต่อที่วิทยาลัยอีตันใน

ประเทศอังกฤษ มีแผนที่จะเรียนต่อที่วิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ แต่ทรงเปล่ียนไปศึกษาด้านประติมากรรมท่ี Byam Shaw
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ระหว่างทรงศึกษาอยู่ที่อีตัน พระราชบิดาทรงทิวงคต โดยพระมารดา

ได้เสียชีวิตลงนานแล้ว ทำาให้พระองค์ทรงไร้บิดามารดาตอนอายุ 14

พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ โอรสในเจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนาถ ซึ่งขณะนั้นทรงพำานักอยู่ที่อังกฤษ จึงทรงรับเลี้ยงดู

และสนับสนุนใหเ้รียนประตมิากรรมในทีส่ดุ ดว้ยพระองคพ์รีะฯ   ทรงมี

พรสวรรค์ด้านการป้ัน และได้รับงานป้ันจากผู้ดีอังกฤษและมหาเศรษฐี

เอเชียหลายคน และที่โรงเรียนนี้เอง ได้พบรักกับนางสาวซีริล เฮย์คอค

หม่อมคนแรกชาวอังกฤษในพระองค์

พระองค์ทรงศึกษาท่ีโรงเรียนวาดเขียนอยู่ได้ไม่นานก็ออกมา

แข่งรถ โดยพระองค์จุลฯ ทรงเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ต้ังทีมรถแข่งหนูขาว

(White Mouse) ขึ้นเมื่อปี 2478 แข่งครั้งแรกในรถแข่ง Riley Imp 

สีฟ้าเหลืองที่สนามแข่ง Brooklands ต่อมาทรงขับรถ ERA-R2B ชื่อ

Romulus ได้ที่ 2 สองครั้งและที่ 5 หนึ่งครั้ง ในปีต่อมา พระองค์จุลฯ

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

พระองค์พีระฯ ทรงปั้นแมวนํ้าคาบปลา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วังจักรพงษ์ หรือวังท่าเตียน
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
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 พระองค์พีระฯ ทรงสมัครเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษได้ยศเรือ
อากาศโทตําแหน่งครูฝึกเครื่องร่อน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หรือพระองค์จุลฯ ทรงทําหน้าที่เป็นผู้จัดการ
คอกรถแข่งหนูขาวนานเกือบ 8 ปี
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ทรงซื้อรถแข่ง ERA-R5B ให้ ชื่อว่า Remus ไว้แข่งในอังกฤษ และ

ใช้ Romulus แข่งในประเทศอื่น โดยชนะถ้วยพระราชทานเจ้าชาย

เรเนียร์แห่งโมนาโก วันที่ 11 เมษายน 2479 สร้างชื่อเสียงพระองค์

พีระฯ ให้ดังก้องโลกในเวลานั้น และในเวลาต่อมา พระองค์จุลฯ

ทรงซื้อรถแข่งเพิ่มมาอีกหลายคัน รวมถึง Maserati 8CM และ 

ERA-R12C ที่ให้ชื่อว่าหนุมาน

ปี 2482 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

และพระองค์พีระฯ เสด็จนิวัติประเทศ

ไทยพร้อมหม่อม มีผู้มาคอยรับเสด็จ

มากมายเพราะได้ทราบถึงการแข่งขัน

ในต่างแดนกับการสร้างช่ือเสียงให้กับ

ประเทศชาติ ในโอกาสนี้ทรงนำารถแข่ง

รอมิวลุสมาวิ่งโชว์ที่ถนนราชดำาเนิน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2482 ร่วมงาน

รัฐธรรมนูญที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8

ทรงเปิดในวันที่ 8 ธันวาคม และทรงมี

แผนที่จะจัดการแข่งกรุงเทพกรังด์ปรีซ์

(Bangkok Grand Prix) นอกจากนี้

ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าชมรถได้ที่วัง

จักรพงษ์ หนึ่งในผู้ชมคือพระยาภิรมย์

ภักดี ผู้มีความสนใจในรถยนต์อยู่แล้ว

และได้เคยนำารถเข้ามาขายในเมืองไทย

สมัยก่อนสร้างโรงเบียร์ 

แต่แผนการที่จะจัดการแข่งขัน

กรังด์ปรีซ์ในประเทศไทยได้สลายลง

พร้อมการแข่งรถของพระองค์เพราะ

สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้ทรงสมัคร

เข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษ ดำารงยศเรือ

อากาศโท ในตำาแหน่งครูฝึกเครื่องร่อน

หลังจากสงครามจึงได้ลงแข่งรถสูตร 1   

กับทีม Enrico Plate Maserati ของ

สวิส เมื่อปี 2493 ทรงชนะการแข่งขัน 

Grand Prix des Frontieres ที่ Chimay ประเทศเบลเยี่ยม ได้ที่ 4 ที่ 

French Grand Prix ปี 2497 และชนะการแข่งขัน New Zealand

Grand Prix ที่ Ardmore นิวซีแลนด์ เมื่อเดือนมกราคม 2498 

เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้าย ทรง retire การขับรถแข่งหลังจากนั้น

เนื่องจากพระเนตรไม่ค่อยดีและมีปัญหาในการขับรถช่วงฝนตก

ครั้งหนึ่งนาย Enzo Ferrari เคยทูลเชิญให้ไปขับรถแข่งทีม

เฟอร์รารี่ เขามีลูกชายคนเล็ก Dino เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพระองค์

ดีโน่เคยขอขึ้นไปดูเครื่องบินที่ทรงขับมาเองที่มิลาน ได้ทรงเล่าเรื่อง

ต่างๆ ประทานเด็กชายดีโน่ แต่ตกลงก็ไม่ได้มาขับให้ทีมเฟอร์รารี่

หลังจากนั้น ได้เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อปี 2499 ทรงดำาเนิน

งานด้านธุรกิจนำาเข้ารถยนต์แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ และพยายาม

ที่จะทำาธุรกิจอื่นอีก รวมถึงมีแผนที่จะทำาการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ด้วย แต่ก็ล้วนไม่ประสบความสำาเร็จทั้งสิ้น พระองค์จึงได้กลับไปอยู่

อังกฤษเมื่อปี 2526 ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชายชราคนหนึ่ง ตอนนั้น

ช่ือเสียงของพระองค์ท่านก็ได้หายไป

จากทุกวงการ คนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความ

สนใจการแข่งรถแบบแต่ก่อน

ชายชราผู้นี้ได้ล้มลงเสียชีวิตใน

สถานีรถใต้ดินบารอนส์คอร์ตที่กรุง

ลอนดอน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2528

ไม่มีใครทราบว่าเขาเป็นใคร พบเพียง

จดหมายเหมือนภาษาต่างดาวบนตัว

เท่านั้น ทางสกอตแลนด์ยาร์ดหน่วย

สืบสวนของประเทศอังกฤษจึงได้

ส่งจดหมายที่พบไปที่มหาวิทยาลัย

ลอนดอน คณะภาษาศาสตร์ 

เมื่อทราบว่าเป็นภาษาไทยจึง

ได้ติดต่อไปยังสถานทูตไทย และใน

อีกเจ็ดวันให้หลังถึงทราบว่าเขาคือ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์

ภาณุเดช อดีตนักแข่งรถระดับโลก

ของไทยที่เคยได้รับการขนานนามว่า 

“เจ้าชายดาราทอง” กลายเป็นข่าว

ใหญ่ของทั้งบีบีซีและไอทีวี ออกข่าว

ไปทั่วโลกและเป็นข่าวหน้าหน่ึงของ

หนังสือพิมพ์ทั้งที่อังกฤษและไทยใน

ขณะนั้น

สถานทูตไทยได้จัดพิธีสวดพระ

อภิธรรมถวายพระศพ และภายในงาน

ถวายพระเพลิงนี้เอง เหล่าบรรดานัก

แข่งรถชื่อดังจากอดีตถึงปัจจุบันใน

ขณะนั้นได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง รำาลึกถึงครั้งที่พระองค์ทรง

มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลก เป็นการส่งท้ายพระวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช สู่สวรรคาลัยที่เหมาะสมยิ่ง    

พระองค์พีระฯ ทรงเสกสมรสกับ 1. (รูปซ้าย) หม่อมซีริล ภาณุพันธุ์ ณ 
อยุธยา (Ceril Heycock) 2. (รูปขวา) หม่อมชลิตา ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา 
(Chelita Hovard) ชาวอาร์เจนตินา มีโอรสคือ ม.ร.ว.พีรเดช ภาณุพันธุ์ 
(เสียชีวิตตอนอายุ 17 ปี) 3. หม่อมสาลิกา ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สาลิกา 
กะลันตานนท์) 4. หม่อมอรุณี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (อรุณี จุลทะโกศล) มี
ธิดาและโอรสคือ ม.ร.ว.รพีพร และ ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพันธุ์ 5. หม่อม
ชวนชม ภาณุพันธ์์ุ ณ อยุธยา (ชวนชม ไชยนันท์)

ERA – R12C “Hanuman”

ERA – R5B “Remus”

ERA – R2B “Romulus”

ที่มาภาพ: 
http://williamsplayer.lefora.com
http://en.wikipedia.org
http://th.wikipedia.org
http://www.redditweekly.com
http://www.dailymail.co.uk
http://www.grandprix.co.th
http://www.motorsportlives.com
 

http://www.angelfire.com 
http://www.reurnthai.com
http://www.vivaf1.com
http://themotorsportarchive.com
http://www.velocetoday.com
http://motorsporthistory.ru
http://www.motorsportlives.com
http://www.fotoleren.nl
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ความรู้ทั่วไป / สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

เรียบเรียง: ศิกานต์  
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ขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.samitivejhospitals.com/RSSR/Reader.aspx?type=health&id=1013-1
http://www.thairunning.com/enough_exercise.htm

งานยุ่งจะตาย Exercise ตอนไหน
เราทุกคนต่างรู้ซึ้งว่าวิธีดูแลสุขภาพ

อย่างง่ายแถมประหยัดที่สุดก็คือการออก

กำาลังกาย เพราะไม่เพียงจะทำาให้สุขภาพดี

ยังมีส่วนในการช่วยลดน้ำาหนักหรือสร้าง

รูปร่างที่สวยงามได้อีกด้วย แต่ทั้งที่รู้อย่างนี้

การออกกำาลังกายก็ยังคงเป็นเร่ืองแสนยาก

สำาหรับใครหลายคนอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุผล

ยอดฮิตอันดับหนึ่ง “ไม่ว่าง” งานยุ่งจะตาย

โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศอย่างเราๆ น้ีละ

ทำางานกันต้ังแต่เช้ากว่าจะเลิกบางทีก็มืด

ค่ำาจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกำาลังกายล่ะ 

จะบอกว่ามันเป็นเหตุผลก็ใช่ แต่จะว่า

มันเป็นข้ออ้างก็ถูกอีกเหมือนกัน เพราะใน

ทางกลับกัน ถ้ามีเวลาว่าง ขอถามว่าเราจะ

เลือกทำาอะไร ระหว่างเอกเขนกอยู่บนโซฟา

พร้อมหยิบขนมกินและดูซีรีส์เร่ืองโปรด 

กับสวมรองเท้าผ้าใบออกไปวิ่งจ๊อกกิ้งหรือ

ปั่นจักรยานในหมู่บ้าน เชื่อว่าตัวเลือกแรก

ชนะไปแล้วกว่า 80% ก็แหม...วันหยุดทั้งที 

ใครจะอยากออกไปว่ิงให้เหน่ือยกันล่ะ เอาไว้

เด๋ียวค่อยควบคุมอาหาร หรือไม่ก็ไปฉีดสลาย

ไขมันแทนแล้วกัน ความคิดน้ีคงจะผุดข้ึนมา

เหมือนๆ กันหมด ซ่ึงก็ไม่ผิดอะไร แค่ความ

Healthy อาจจะอยู่ห่างไกลออกไปอีกหน่อย

เท่านั้น 

ยังไงก็แล้วแต่ เรื่องงานยุ่งหรือมุ่งจะดู

ซีรีส์ ไม่ใช่ประเด็นสำาคัญที่เป็นตัวถ่วงการ

ออกกำาลังกายของเราหรอก มันเป็นที่วิธีคิด

ของเราต่างหาก เรื่องจริงก็คือคนส่วนใหญ่

มุ่งใส่ใจใน “ผลลัพธ์” ที่เป็นความผอมหรือ

ความสุขภาพดีแต่กลับละเลย “กระบวนการ”

ที่เป็นการเลือกรับประทานอาหารและการ

ออกกำาลังกาย เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความ “ไม่ว่าง” หรือพูดให้ถูกก็คือ “ข้ีเกียจ”

นั่นเอง จะง่ายขึ้นไหม ถ้าเราปรับความคิด

ซะใหม่ จากท่ีคิดว่าไม่มีเวลา เปล่ียนเป็นจะ

จัดสรรเวลาไปออกกำาลังกายอย่างไรดี 

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการ

ออกกำาลังกายไม่ใช่เร่ืองเสียเวลาขนาดน้ัน

แค่ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันก็เพียงพอ

แล้วที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง (กรณีี

ใช้รูปแบบการออกกำาลังที่หนักปานกลาง)

และไม่จำาเป็นต้องออกทีเดียวคร่ึงช่ัวโมงด้วย

เพราะสามารถทำาสะสมแต้มแบบครั้งละ 

10 นาที 3 ครั้ง หรือครั้งละ 5 นาที 6 ครั้ง 

ก็ได้ ให้ผลดีไม่ต่างกัน หรืออย่างง่ายๆ เลย 

คือใช้วิธีออกกำาลังในรูปแบบของกิจวัตร

ประจำาวัน เช่น ทำางานบ้าน ล้างรถ เดินขึ้น

ลงบันไดแทนใช้ลิฟต์ ปั่นจักรยานไปตลาด

แทนนั่งรถ หรือจอดรถไกลขึ้นอีกนิด เพิ่ม

ระยะทางการเดินให้มากขึ้น 

จะเห็นว่าแค่เราปรับวิธีคิดและขยันข้ึน

สักเล็กน้อย การออกกำาลังกายก็ไม่ใช่เรื่อง

น่าเบื่ออีกต่อไป เราไม่จำาเป็นต้องสวมชุด

วอร์มออกมาวิ่ง หรือเสียเงินแพงๆ เพื่อเข้า

ฟิตเนสเท่านั้น แค่ยอมปลีกเวลาไม่กี่นาที

ให้ร่างกายได้ขยับเขยื้อนออกแรง ก็ถือเป็น

การออกกำาลังกายอย่างง่ายได้เหมือนกัน

และคงไม่ทำาให้งานของเรายุ่งมากข้ึนกว่า

เดิมสักเท่าไหร่ 

เร่ืองงานสำาคัญก็จริง แต่เร่ืองสุขภาพ
ก็สำาคัญมากเหมือนกัน แค่เริ่มต้นทำาอย่าง
สม่ำาเสมอเพียงไม่กี่ครั้ง พอเห็นผลเมื่อไหร่
ต่อไป “เวลา” สำาหรับออกกำาลังกายมันจะ

มาเองโดยอัตโนมัติ   
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คอลัมน์พิเศษ / เมนูเด็ด

ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง
เน้ือวัวบด		 						230			กรัม

เน้ือไก่บด		 						120			กรัม

ไข่ไก่สด	 	 								1		ฟอง

เกล็ดขนมปัง	 							30			กรัม

หอมใหญ่สับละเอียด								50			กรัม

มิริน	 	 							10			มิลลิลิตร

ซีอ๊ิวญ่ีปุ่น		 								5			มิลลิลิตร

นมสด	 	 							20			มิลลิลิตร

พริกไทยดำ�บด	 								1			ช้อนช�

เกลือ	 	 						1/2			ช้อนช�

น้ำ�มันพืช		 								2			ช้อนโต๊ะ

พริกไทยดำ�	 				 	 โรยตกแต่งหน้�

ต้นหอมสับ	 						 โรยตกแต่งหน้�

แกงกะหร่ีสตาร์เชฟส์รสเน้ือ 1			ซอง

วิธีทำ�
1.	ผัดหอมใหญ่สับละเอียดในกระทะ	

ใช้น้ำ�มันเล็กน้อยพอให้สุกหอม	

2.	ผสมเนื้อวัวบดกับเนื้อไก่บดเข้�ด้วยกัน

ในช�มผสม

3.	ใส่ไข่ไก่สด	เกล็ดขนมปัง	หอมใหญ่ผัด

นมสด	ซีอิ๊วญี่ปุ่น	มิริน	พริกไทยดำ�บด	

คลุกเคล้�ให้เข้�กัน	

4.	แบ่งเนื้อเป็นก้อนกลมบนฟิล์มพล�สติก	

กดให้หน�ร�ว	1½	เซนติเมตร	พักไว้ใน

ตู้เย็น	ปรุงเกลือที่เนื้อทั้งสองด�้น

5.	ใส่น้ำ�มันในกระทะ	นำ�ชิ้นเนื้อลงว�ง	

ใช้ไฟป�นกล�งให้เนื้อสุกสวยทั้งสองด้�น	

ด้�นละประม�ณ	3	น�ที

6.	เติมน้ำ�สะอ�ดเล็กน้อยลงในกระทะ	

ปิดฝ�ทิ้งไว้ให้เนื้อสุกฉ่ำ�

7.	ตักเนื้อออกพัก	ฉีกซองแกงกะหรี่ญี่ปุ่น

สต�ร์เชฟส์	ลงในกระทะ	ใช้ไฟอ่อน

8.	คลุกเคล้�ให้น้ำ�จ�กเนื้อผสมกับน้ำ�แกง

กะหรี่ญี่ปุ่นจนได้ที	่ตักออกพัก

9.	ตกแต่งในจ�น	ว�งชิ้นสเต็กร�ดซอส

แกงกะหรี่	บดพริกไทยดำ�ลงเล็กน้อย	

โรยต้นหอมสับ

สเต็กฮัมบูร์กซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
มันฝรั่งทอด และบร็อกโคลี

ร�ดน้ำ�สลัดง�ญ่ีปุ่น
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มันฝร่ังทอด
ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง
มันฝรั่งหั่นเป็นชิ้น	 			200	 			กรัม

ผงปาปริกาเล็กน้อย

เกลือเล็กน้อย

น้ำามันพืชสำาหรับทอด	

วิธีทำ�
1.	ปอกเปลือกมันฝรั่งให้เรียบร้อย	ล้างด้วยน้ำาสะอาด

2.	หั่นเป็นชิ้นพอดีคำา	นำาลงทอดในน้ำามันอุณหภูมิ	170	องศา

เซลเซียส	ราว	8	นาที

3.	เมื่อสุกเหลืองได้ที่	ตักออกพัก	โรยเกลือและผงปาปริกา

ตามใจชอบ

บร็อกโคลีี
ส่วนผสมและเคร่ืองปรุง
บร็อกโคลี		 			50	 			กรัม

น้ำาสะอาด	 		300	 			มิลลิลิตร

เกลือเล็กน้อย

น้ำาสลัดงาญี่ปุ่นสำาหรับราด	

วิธีทำ�
1.	ต้มน้ำาผสมเกลือเล็กน้อย

2.	พอน้ำาเดือด	ใส่บร็อกโคลีลงไปราว	2-3	นาที

3.	ตักขึ้นแช่ในน้ำาเย็นจัดเพิ่มความกรอบและสีสันสดใส



 DIY เลม่น้ีขอเอาแนวหวานแหววมาตอ้นรับเดอืนแหง่ความรักกนั

สักหน่อย ด้วยการใช้ขวดเบียร์เปล่าที่มีรูปลักษณ์สวยๆ นี้ละค่ะ เอามา

ตกแต่งให้เป็นแจกันเก๋ๆ วางตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามคูลๆ โดยเราจะ

แต่งเป็นสีอะไรก็ได้ให้เข้ากับบ้านของเราด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ 

ลองมาดูวิธีทำาดังต่อไปนี้กันนะคะ

แจกันสุดเก๋
จากขวดเบียร์
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คอลัมน์พิเศษ/ DIY



ที่มา: http://www.brit.co/diy-basics-beer-bottle-bud-vases/

หากไม่ใช้เทปสี จะตกแต่งด้วย Puffy Paint ให้

เป็นลายนูนขึ้นมาก่อนนำาไปพ่นสีสเปรย์ก็ได้

เท่านี้เราก็จะได้แจกันขวดเบียร์สวยเก๋ไว้ใส่ดอกไม้

ตกแตง่บา้น จากน้ันเตมิความเกโ๋ดยวางแจกนับน

ตะกร้า หรือหาอปุกรณ์วางประดบัเพิม่ตามเทศกาล

ก็ได้ค่ะ 

ใช้เทปสตีกแตง่ลวดลายบนขวด

แล้วแต่ความชอบ

ล้างขวดเบียร์ให้สะอาด นำาไปแช่น้ำาอุ่น

ลอกฉลากออกให้เกลี้ยง1
พ่นสีสเปรย์ลงทั่วขวดเบียร์

ให้ระดับสีเท่ากันทั้งขวด รอให้สีแห้ง 2
3

4
5

อุปกรณ์
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ขวดเบียร์เปล่า เทปสี สีเพนต์แก้ว Puffy Paintสีสเปรย์
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บันเทิง / แนะนำ�แวดวงศิลป์

แนะนำ�

แวดวงศิลป์
เรื่อง: ศิกานต์

Film >> Love Letter ถามรักจากสายลม 

รักกิจ ควรหาเวช (กิ๊ฟ) มีชื่อเสียงตั้งแต่เป็น Graphic Designer

ที่ถนัดงานในรูปแบบ Vector ต้องนับว่าเขาเป็นคนแรกๆ ของเมืองไทย

ทีถ่นัดงานแนวนี้ 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 จากนั้นลองไปประยุกต์ใช้กับงานศิลปะบนกำาแพง

แนว Street Art ท่ีงาน For 2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ต่อยอด

จนผลงานมีเอกลักษณ์ และทำาให้เขากลายเป็นศิลปินแนว Street Art

แถวหน้าของไทยไปอีกคน

ขอเอาใจผู้ชื่นชอบความคลาสสิกโรแมนติก ด้วยหนังรัก

แดนปลาดิบที่มสีไตล์ค่อยๆ ดึงให้ผู้ชมซึมลึกกับเรื่องราวอย่าง

ไม่หวือหวา เชื่อว่าคอหนังญี่ปุ่นรุ่น 30 กว่าต้องเคยดูหรือรู้จัก

หนังเรื่องนี้แน่นอน เพราะโด่งดังมากในปี 1995 บางคนบอกว่า

หนังให้นิยามคำาว่ารักแตกต่างกันทุกครั้งที่ย้อนกลับมาดู เป็น

เรื่องราวของฮิโรโกะ หญิงสาวที่เขียนจดหมายเล่นๆ ถึงคู่หมั้น

ที่ตายไปแล้วด้วยความคิดถึง แต่ปรากฏว่าเธอได้รับจดหมาย

ตอบกลับจากคนที่มีชื่อเดียวกับคู่หมั้นของเธอ  ฮิโรโกะจึงออก

ตามหาผู้เขียนจดหมายฉบับนั้น และทำาให้เธอได้รับรู้อดีตของ

คนรัก รวมทั้งรู้จักหญิงสาวอีกคนที่ใช้ความรักหล่อเลี้ยงจิตใจ 

ความทรงจำาแห่งรักของคน 3 คน ถักทอเรียงร้อยเป็นถ้อยคำา

อยู่ในจดหมาย ถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่ารักที่สวยงามไม่ใช่แค่การ

อยู่ด้วยกันเสมอไป แต่รักที่สวยงามจะเป็นเช่นไร ลองติดตาม

ได้ใน Love Letter ถามรักจากสายลม 

Artist >> ก๊ิฟ รักกิจ 

จากงาน Graphic Design สู่สไตล์ Street Art 
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นิทรรศการถาวรที่แสดงพลังสร้างสรรค์งานศิลปะของแต่ละประเทศ

เผยวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชาติต่างๆ ผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “อัจฉริยะภาพ

แห่งท้องถิ่น” จัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ปรับรูปแบบการนำาเสนอหลายครั้ง

มีการเพิ่มงานออกแบบที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ตัวตนของประเทศไทย มุ่งนำาเสนอ

เรื่องราวหลากหลายทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง อันเป็น

ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลถึงงานออกแบบศิลปะในแต่ละประเทศ รวมถึงเรื่องราวที่

สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปในแต่ละช่วงเวลา เปิดให้เข้าชมแล้ว

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) 

จากภาพยนตร์การ์ตูนที่โด่งดัง

เรื่องราวความรักของ เบลล์ หญิงสาว

แสนสวยกับเจ้าชายรูปงามในร่างอสูร

ที่ทำาให้ผู้ชมประทับใจมาแล้วทั่วโลก

นำากลับมาสร้างเป็นละครบรอดเวย์สุดยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยฝีมือของผู้กำากับ 

ร็อบ รอธ (Rob Roth) และทีมงานมือฉมังที่เคยพามิวสิคัลเรื่องนี้ติดอันดับ

หนึ่งของการแสดงบรอดเวย์ที่ทำากำาไรสูงสุดตลอดกาล โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ที่มาเปิดการแสดงในประเทศไทย ใครที่สนใจอยากเห็นตัวการ์ตูนในวัยเยาว์

กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมโปรดักชั่นระดับเวิลด์คลาส สามารถซื้อบัตรได้แล้ว

ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา เปิดม่าน ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ 

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558 รายละเอียดอื่นๆ ติดตาม

ได้ที่เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

อัลบัมสุดพิเศษ “อะคูสติกยูเนี่ยน” 

ตดิตามความเคลือ่นไหวอพัเดตเรือ่งราวของศลิปนิใน

คา่ย “สหภาพดนตร”ี ตลอด 24 ชัว่โมงไดท้ี ่  https://

www.facebook.com/wearemusicunion 

สหภาพดนตรี >> แนะนำ�อัลบัมใหม่

Musical >> 

ละครเวทีบรอดเวย์ 

Disney’s Beauty and The Beast

Exhibition >> นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”

ของขวัญปีใหม่จากค่ายสหภาพดนตรีที่รวบรวม

บทเพลงไพเราะนำามาทำาใหม่ในรูปแบบของจังหวะ

อะคูสติก ภายใต้การดูแลของโปรดิวเซอร์มือทอง 

“เต็น” ธีรภัค มณีโชติ ผู้ฝากผลงานคุณภาพไว้กับ

ศิลปินมากมาย โดยจะมีถึง 16 เพลงฮิตที่นำามา

คัฟเวอร์ถ่ายทอดมุมมองใหม่จากศิลปินดังของค่าย 

อาทิ หนุ่มบอย พิษณุ นิ่มสกุล ผู้คัฟเวอร์เพลงฮิต 

“พูดลอยลอย” ของอัสนี-วสันต์ โชติกุล ตามด้วย 

สาวเท่ นัน สุนันทา ยูรนิยม ถ่ายทอดเพลง “ข่าว

ร้ายหรือเปล่า” ในอีกมุมมองหนึ่ง เป็นสิ่งแทนใจ

ส่งมอบความรู้สึกให้คนพิเศษของคุณตั้งแต่ต้นปี
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บันเทิง / ทำ�น�ยคล�ยเครียด

แบบทดสอบ 
บอกพรสวรรค์ของคุณ

จงเลือกภาพที่รู้สึกว่าดึงดูดที่สุด 1 ภาพ

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

แบบ A : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ
ความหยั่งรู้
คณุเปน็คนออ่นไหว และเขา้ใจสถานการณต์า่งๆ 

ไดง้า่ย มกัแกป้ญัหาซบัซอ้นไดใ้นแวบเดยีวโดยไม่

ต้องการข้อมูลอะไรมากมาย การตัดสินใจเป็น

เรื่องง่ายสำาหรับคุณ มีสัญชาตญาณการหยั่งรู้ที่

เฉียบคม คุณจะรู้ชัดว่าอะไรคือหนทางที่ใช่ และ

คุณก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่น้อย

แบบ C : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ
ไหวพริบ
คุณเป็นนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ คุณมีวิธีพูดที่ดีจริงๆ 

ไมเ่คยจนหนทางกบัการตอ้งอธบิายสิง่ตา่งๆ หรอื

ความรูส้กึของคณุ คนอืน่พบวา่มนังา่ยทีจ่ะเขา้ใจ

หรือเหน็ใจคณุ ไมว่่าสถานการณ์จะเปน็ยงัไงกต็าม 

เวลาที่คุณมีความสุข ทุกคนก็มีความสุขไปด้วย 

เมื่อคุณทุกข์ ทุกคนก็พร้อมทุกข์ไปกับคุณ

แบบ B : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ
การเข้าถึงผู้คน
พรสวรรคต์ามธรรมชาตขิองคณุคอืมนษุยสมัพนัธ์

การเข้าใจผูค้น คณุมคีวามสามารถในการสือ่สาร

ที่ดีมาก สามารถเชื่อมผู้คนที่แตกต่างเข้าด้วยกัน 

ความสขุมุของคณุจะชว่ยใหท้กุสิง่ทกุอยา่งเปน็ไป

อย่างราบรื่น คนอื่นจะรู้สึกดีและอยากจะพูดคุย

ได้รับกำาลังใจจากคุณ

แบบ D : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ
จินตนาการ
คณุเปน็ผูร้อบรู้ มคีวามคิดสร้างสรรค ์เตม็ไปดว้ย

จนิตนาการ ความคดิใหม่ๆ  และศกัยภาพ ไอเดยี

ของคณุอาจจะเปลีย่นโลกกไ็ดห้ากคณุลงมอืสรา้ง

มันขึ้นมา ตราบใดที่คุณไม่หยุดทำาตามฝัน คุณก็

จะไปถึงฝั่งฝันนั้นได้

แบบ E : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณคือ
พลังดึงดูด
คณุมพีลงัทีจ่ะโนม้นา้วจติใจคน และมอีทิธพิลตอ่

ผูอ้ืน่ มคีวามสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่ตา่งๆ ได้

ศักยภาพความเป็นผู้นำาของคุณซ่อนอยู่ตรงนั้น 

ตราบที่คุณไม่ใช้มันผิดวิธี ระมัดระวังไว้เสมอว่า 

คุณมีพลังและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นมากกว่าที่คุณคิด

แบบ F : พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ
พลังปฏิวัติ
คุณมีความสามารถในการปฏิวัติระบบต่างๆ และ

แม้ว่ามันจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โต แต่มันก็อาจก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คนแบบคุณเสมือน

ตัวเร่งปฏิกริยาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

และคุณมักอยู่เบื้องหลังโดยไม่มีใครทันสังเกต

A

D

B

E

C

F



81SINGHA  MAGAZINE

Quiz / Body Part

Body Parts Quiz

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 ตามลำาดับ

09. สมองของคนทั่วไปมี ............ 
เป็นส่วนประกอบโดยเฉลี่ย 78% 

07. คุณรู้หรือไม่ว่าช่วงเวลา ............ น. 
เป็นเวลาที่หัวใจของเราทำางานหนักที่สุด 
จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำาให้เครียด ถ้า

ต้องเครียดกับงานตรงหน้ามากนักก็
ผ่อนคลายซะบ้าง

02. Annie Hawkins-Turner หญิงชาว ....................  
มีหน้าอกตามธรรมชาติใหญ่ที่สุดถึง 177.8 
เซนติเมตร หรือ 70 นิ้ว เทียบเท่าชุดชั้นใน 
ขนาด 48 V 

01. แมลงทุกชนิด 
มีจำานวน ............ ขา

10. นิ้วที่มีความไวต่อสิ่งกระตุ้น 
มากที่สุดคือ ............ 

11. กระดูกส่วน ............ ของมนุษย์
แข็งแรงกว่าคอนกรีตอีก

13. ตาของเราจะสังเกตเห็นเฉดสีของ 
 ............ ได้ดีกว่าเฉดสีอื่นๆ

14. สัตว์ที่มีรอยนิ้วมือ 
เหมือนคนคือ ............ 

04. เป็นธรรมดาที่
ดาราฮอลลีวูดจะ
ทำาประกันอวัยวะ
บนร่างกาย เพราะ
เป็นส่วนที่สร้าง
รายได้ให้พวกเขา
อย่าง ฟัน และ
รอยยิ้มพิมพ์ใจ

ของสาวจูเลีย โรเบิร์ต มีราคาถึง ............ 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ จัดว่าสูงที่สุดสำาหรับ
ราคาของรอยยิ้ม

06. มนุษย์เรามีกระดูกทั้งหมด ............ชิ้น
และ 1 ใน 4 ของกระดูกท้ังหมดอยู่ท่ีเท้า
ทั้งสองข้าง 

08. นายนิค สโตเบิร์ล ชายหนุ่มวัย 24 ปี ชาวรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คือบุคคลที่มีลิ้นยาว
ที่สุดถึง ............ เซนติเมตร ได้บันทึกสถิติลงใน
กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด

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

15. คิง ............ ในสำารับไพ่ 
เป็นคนเดียวที่ไม่มีหนวด

16. กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดบันทึก
ไว้ว่าผู้หญิงที่มีขายาวที่สุด คือ 
Svetlana Pankratova 
ชาวรัสเซีย ขาของเธอยาว 
ถึง ............ เซนติเมตร 

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 ข� / 2) อเมริกัน / 3) 38.1 เซนติเมตร หรือ 15 นิ้ว / 4) 30 ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ / 5) บร�ซิล / 6) 206 ชิ้น / 7) 11.00-13.00 น. 
8) 10.1 เซนติเมตร / 9) น้ำ� / 10) นิ้วชี้ / 11) ต้นข� / 12) แขนท่อนล่�ง / 13) สีเขียว / 14) หมีโคอ�ล่� / 15) โพแดง / 16) 132 เซนติเมตร 

17) ไข่ 260,000 บ�ท, สเปิร์ม 3,000 บ�ท, มดลูก 140,000 บ�ท / 18) 126.3 เซนติเมตร
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บันเทิง / สัมภาษณ์สั้น

สิง่ท่ีคณุขาดไม่ได้ในชีวติประจำาวนั คือ? “สงิห”์ 

อาหารจานโปรด คือ? “ข้าวผัดกระเพราหมู

สับไข่ดาว” คุณมีความสุขที่สุดเมื่อ? “เมื่อได้

มเีวลานอนเยอะ” ชว่งเวลาในอดีตทีค่ณุคดิวา่

เป็นช่วงเวลาท่ีคณุอยากกลับไปแกไ้ขทีสุ่ด คอื? 

“การทีต่อ้งทะเลาะกบัพีช่ายบอ่ยๆ” คณุกลัว? 

“ฉลามขาว” บคุคลทีค่ณุชืน่ชมมากคือใครและ 

เพราะอะไร? “Antony Hopkins เพราะการแสดง

และความฉลาด” หนังสอืหรือนติยสารทีคุ่ณ

ชอบอ่าน คอื? “หนังสอืพมิพไ์ทยรัฐและการ์ตนู

The Alchemist” สิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ คือ?

“หว่งใย” สิง่ทีแ่ย่ทีส่ดุในตวัคุณ คอื? “ห”ู นสิยั

แบบไหนท่ีคุณคิดว่าแย่ที่สุด? “เห็นแก่ตัว”

นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าดีเป็นเลิศ? “การ

มีความรับผิดชอบ” คุณประทับใจกับ?

“สิ่งที่เราไม่รู้” คุณอยากทำาอะไรก่อน

ตาย? “ความดทีีค่นจะจดจำา” สถานที่

ที่คุณมักไปเป็นประจำา คือ? “บ้าน” 

ความใฝ่ฝันในวัยเด็กของคุณอยาก

เป็นอะไร? “สถาปนิก Wolverine” 

ถา้ได้เกดิใหมช่าติหนา้ คณุจะเกดิเปน็

อะไร?  “Colin Farrell”

“หลุยส์”

หลุยส์ สก๊อต
นักร้อง นักแสดง

ขอบคุณรูปภาพจาก www.tv.mthai.com
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