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Another celebratory concert that is a pride 
of the Royal Paragon Hall, this concert 
was one of Thailand’s historic musical phe-
nomena as the opportunity to experience 
concerts by Andrea Bocelli is a world-class 
opera singer is rare and this was his first 
concert in Thailand ever. Bocelli brought 
with him a repertoire of over 20 hits to 
serenade the Thai fans and blow them 
away with his powerful voice all through the 
two-hour concert. Complete with a grand 
production and full range of lights and 
sounds, the concert lived up to its world-
class standard and was also graced with 
the presence of such exceptional guests as 
David Foster, Katherine McPhee, etc. An-
other highlight of the event was the auction 
of the clothing worn by Bocelli in the con-
cert, which was made of excellent organic 
silk. The proceeds from the auction were 
bestowed to HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn for HRH’s charity activities. In 
the end, the clothing was auctioned for as 
high as three million baht.    

งาน Japan Expo in Thailand 2015 ในปีนี้
มีสาวกคนรักญี่ปุ่นมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 
ความนา่สนใจของงานอยู่ทีก่ารจำาลองประเทศ
ญีปุ่่นมาไวท้ี ่รอยัล พารากอน ฮอลล ์โดยนำาทกุ
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
ของญี่ ปุ่น ไม่ว่าจะ
เป็น เทคโนโลยี การ
ศึกษา การท่องเที่ยว 
การทำางาน เพื่อให้ผู้
ร่วมงานในวันนั้นได้
สมัผัสโดยไม่ตอ้งเดิน
ทางไกลไปถึงญี่ปุ่น

ครบทุกรสจริง ๆ กับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มตัว
คร้ังแรกของ “อ๊อฟ ปองศักด์ิ” ที่งานนี้ไม่ว่า
จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนักร้องหนุ่มก็ทุ่ม
สุดตัวสุดพลังเพื่อสร้างรอยย้ิมให้กับแฟน ๆ 
งานนี้ยังมีแขกรับเชิญมากมายที่มาร่วมขึ้น
เวทีแสดงความยินดีกับอ๊อฟ 
โดยไฮไลท์สำาคัญ คือ 
การเปิดตัวเจ้าหญิง
แห่งวงการเพลงคน
ใหม่อย่าง “อ๊อฟ ปอง
ศรี” ท่ีจดัเตม็ด้วยเมด
เล่ย์เพลงแดนซ์ชุด
ใหญ่  ก่อนจบด้วย
ความประทับใจกับ
เพลง แค่เธอรักฉัน 
ที่อ๊อฟตั้งใจถ่ายทอด
พร้อมหลั่งน้ำาตาของ
ลูกผูช้ายเพือ่ขอบคณุ
แฟน ๆ ทุกคน   

Attended by throngs of Japanophiles, Ja-
pan Expo in Thailand 2015 carried Japan 
to the Royal Paragon Hall, bringing with 
it a wide array of outstanding Japanese 
products ranging from their technology and 
education to travel and jobs for the visitors 
to experience without having to fly all the 
way to Japan.

Aof Pongsak’s first full-fledged concert 
was nothing if not a rollercoaster ride of 
fun. Whether it was slow or fast tunes, the 
songster gave his all to put smiles on his 
fans’ faces. Joining Aof were a team of 
guest celebrities who took turn making an 
appearance on the stage to congratulate 
him. However, the real highlight was the 
debut of the new princess of the music 
biz “Aof Pongsri,” who performed a big 
dance-hit medley before ending the show 
and shedding tears of gratitude for his fans 
while delivering “Kae Ter Rak Chan.”
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A MAGICAL 
NIGHT 

WITH ANDREA BOCELLI

นีเ่ป็นอกีหนึง่คอนเสร์ิตเฉลิมพระเกยีรตทิีเ่ป็น
ความภาคภูมิใจของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
โดยคอนเสิร์ตนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ทาง
ดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เพ
ราะอันเดรอา โบเชลลี จัดว่าเป็นศิลปินโอ
เปร่าระดับโลกที่หาชมได้ยาก และนี่เป็นครั้ง
แรกของเค้าที่มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตใน
ประเทศไทย ด้วยการนำาบทเพลงท่ีได้รับ
ความนิยมกว่า 20 เพลงมาขับกล่อมให้แฟน
เพลงชาวไทยได้ท่ึง
กับพลังเสียงอันทรง
พลังตลอด 2 ชั่วโมง
เต็ม พร้อมด้วยโป
รดักชั่น แสง สี เสียง 
สุดอลังการท่ีมาเต็ม
แบบฉบับคอนเสิร์ต
ระดับโลก และแขก
รับเชิญที่ไม่ธรรมดา 
อ ย่ า ง เ ดวิ ด  ฟอส
เตอร์, แคทเธอลีน 
แม็คฟี ฯลฯ ส่วนอีก

หนึ่ ง ไฮไลท์สำ าคัญ
ของงานอยูท่ีก่ารเปิด
ประมูลชดุท่ีอนัเดรอา 
โบเชลล่ีใส่แสดงในคอนเสิร์ต ซึ่งทอจากผ้า
ไหมออแกนิกชั้นดี โดยรายได้จากการประมูล
จะนำาขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระ
ราชกุศลตามพระอัธยาศัย ซึ่งผลสรุปสุดท้าย
มีผู้ประมูลไปด้วยมูลค่าสูงถึง 3 ล้านบาทเลย
ทีเดียว  

IN THAILAND 2015  
JAPAN EXPO  

AOF PONGSAK
THE ONE & ONLY 10 YEARS OF 
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04 The Royal Paragon Hall is immeasurably 
honored to be chosen as the fashion exhibit  
venue for this year’s collection of the 
“Sirivannavari” brand, which was inspired 
by Napoleonic military uniforms, tinged with 
Neo-classic and Roman Empire elements,  
and tailored with new techniques that Her 
Royal Highness invented. The highlight 
was the jewelry, with each piecing filling 
the event attendees with amazement and 
awe throughout the entire function.

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ ท่ีได้เป็นสถานท่ีจัดแฟช่ันแสดงผล
งานการออกแบบของแบรนด์ “Sirivannavari” 
ซึ่งคอลเลคชั่นในปีนี้ทรงได้รับแรงบัลดาล
พระทัยจากเคร่ือง
แบบทหารสไตล์น
โปเลียน ผสมผสาน
ด้วยกล่ินไอแห่งยุค
สมัยนีโอคลาสิคและ
จักรวรรดิโรมัน ผ่าน
เทคนิคการตัดเย็บ
แบบใหม่ที่พระองค์
หญิงทรงสร้างสรรค์ 
แ ล ะ ที่ ถื อ ว่ า เ ป็ น
ไฮไลท์ สำ า คัญ คือ 
เคร่ืองประดับจวิเวอร่ี 
ซึ่งแต่ละชิ้นก็สร้าง 
ความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้ร่วมงานในวัน
นั้นได้ตลอด

SIRIVANNAVARI 
BANGKOK 
SPRING / SUMMER 2015

THAILAND 
COMIC CON 2015 

ประสบความสำาเรจ็เป็นอยา่งสงู ด้วยยอดผูเ้ขา้
ชมงานตลอด 2 วันสูงถึง ... กว่าคน กับ ที่สุด
แห่งมหกรรมท่ีรวบรวมวัฒนธรรมป๊อบที่ยิ่ง
ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย ซึง่ปีนีจ้ดัเตม็กวา่ปีที่
แล้ว ด้วยการขนหุ่น Star War สูงกว่า 4 เมตร
มาแสดงภายในงาน ซึง่นบัวา่เป็นครัง้แรกของ
เอเชีย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของ
ตัวละครชื่อดังจาก MTV อย่าง “Usavich” บน
เนื้อที่กว่า 200 ตร.ม. และการรวบรวมเอาสตู
ดิโอจากค่ายภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลิวู้ดมา
ออกบูธ โดยไฮไลท์
ของปีนี้คือ Aveng-
ers : Age of Ultron 
ในส่วนของ Anime 
Idol Asia ก็ได้ศิลปิน
มาสร้างสีสันภายใน
งานถึง 4 วง ได้แก่ 
Umemiru Adoles-
cence, DISH, Aira 
Yuki และ Tomomi 
Itano พร้อมด้วยแขก

รับเชิญพิเศษ ซาโนะ กาคุ นักแสดงจากเร่ือง 
Kamen Rider Gaim มาเรียกเสียงกร๊ิดจาก
แฟน ๆ ในวันนั้นอีกด้วย
The convention was a roaring success, 
having garnered as many as … visitors over 
the two days, cementing it as Thailand’s 
greatest pop culture convention. Bigger and 
better than the previous year, this year’s 
convention featured four-meter Star Wars 
figures - the first ever in Asia - as well as 
an exhibition of MTV’s famous character 
“Usavich.” Covering over 200 square me-

อย่าง พันธุ์บีเกิล หรือ หมาพันธุ์ดุ อย่างพันธุ์
บางแก้ว มาสยบความเฮี้ยว เก็บเขี้ยวเล็บบน
เวที ก่อนที่ในช่วงท้ายเขาจะมอบความพิเศษ
ให้กับแฟน ๆ ด้วยการถ่ายรูปคู่อย่างใกล้ชิด 
พร้อมเซ็นต์ชื่อใต้ภาพเพื่อแทนคำาขอบคุณ
แฟนชาวไทยสำาหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น  
The stunning world-class performance 
by Cesar Millan, the renowned canine 
trainer from the popular TV show “The 
Dog Whisperer” opened with Cesar Millan 
bringing a little dog onto the stage. Then, 
the world-renowned dog trainer shared 
fun experience behind the scene and dog 
training tips, raising booming laughs from 
the audience. Also, Cesar demonstrated 
dog training by taming spirited canines 

CESAR MILLAN
LIVE - LOVE 
YOUR DOGS TOUR สุดยอดการแสดงระดับโลกจาก ซีซาร์ มิลลาน 

ครูฝกึสุนขัทีมี่ชือ่เสยีงโด่งดัง จากรายการยอด
ฮิต “เดอะ ด็อก วิสเพอเรอร์” การแสดงเปิด
ฉากความประทับใจด้วยภาพที่สุดแสนน่า
รัก เม่ือซีซาร์ มิลลานเดินจูงสุนัขตัวน้อยข้ึน
มาบนเวที หลังจาก
นั้นนักฝึกสุนัขระดับ
โลกก็ร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์สนุกๆ 
เ บ้ืองหลังการถ่าย
ทำารายการ รวมถึง
แนะนำาเทคนิคการ
ฝึกสุนัขต่าง ๆ เรียก
เสียงหัวเราะจากผู้
ชมได้อย่างดังสนั่น 
นอกจากนี้ซีซาร์ยัง
ได้สาธิตการเทรนนิ่ง
สุนัข ด้วยการนำาน้อง
หมาท่ีมีนิสัยแสนซน

Events
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ครบรอบ 10 ปี ATIME Showbiz ทั้งที ย่อม
ไม่ธรรมดา เพราะงานนี้ ATIME Showbiz ได้
รวบรวม  ความย่ิงใหญ่ของแต่ละคอนเสิร์ต
มาไว้บนเวทีแห่งนี้  
โดยแค่เปิดตัวก็สร้าง
ความตื่ นตาตื่ น ใจ
ให้กับแฟน ๆ  ด้วย
เจ็ทสกีลอยฟ้าของเจ 
เจตริน จากคอนเสร์ิต 
J20 ตามด้วยเอฟเฟ
คอลังการด้วยการ
ใ ช้ ไ ฟแล ะน้ำ า จ าก 
คอนเสร์ิต Turn Back 
Time with TATA ฟิ
นกับคู่จิ้นในตำานาน
อย่างมอสและอ้อม 
รวมถึง คู่ของเจนนิ 
เฟอร์ ค้ิม และก้อง 
สหรัฐ หัวเราะไปกับ 

ท่ีสุดแห่งปาร์ตี้สุดมันส์ของ 3 ทหารเสือแห่ง
วงการดนตรี “สกีุ ้บอย และสมเกียรต”ิ งานนีจ้ดั
เต็มทั้งแสง สี เสียง และโปรดักชั่นสุดอลังการ 
เพื่อเนรมิต รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้เป็นฟ
อร์แดนซ์ขนาดใหญ่คอนเสิร์ตเปิดความสนุก
ด้วยแนวเพลง EDM 
จากดีเจสุก้ี ต่อด้วย
ศิลปินอีกมากมาย
ที่สลับกันขึ้นมาบน
เวที อาทิ แสตมป์, 
บอย ตรัย, นภ พร
ชำานิ, จีน กษิดิศ และ
คิว วงฟลัว ปิดท้าย
คอนเสิร์ตด้วยเพลง 
Dance แบบ Non-
Stop กับ โบ จ๊อยซ์, 
รัดเกล้า, เบน ชลา
ทิศ และคุณแม่กมลา 
สโุกศล ทีม่าร้องเพลง 
Live & Learn ในแนว
แดนซ์แบบ EDM ให้
แฟน ๆ  ได้เซอรไ์พรส์
กันแบบสุด ๆ 

The first collaboration ever between the 
Royal Army and the Royal Paragon Hall, the 
concert entitled “Yes We CAN” was held in 
celebration of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s birthday, led by C-Chatree 
Kongsuwan, A-Asanee Chotikul, and N-Ni-
tipong Honark - an exclusive get-together 
of the three leading musicians only for this 
special event. In addition to the concert, 
the work notebooks of Her Royal Highness 
were exhibited in front of the event area 
to tell HRH’s stories for the first time, filling 
anyone attending the exhibition with admi-
ration for HRH’s ingenuity.

3 แยก ปากหวาน และ 4 โพดำา และแดนซ์
กระจายกับช่วงของ ทาทายัง คริสติน่า และ
เจ เจตริน ก่อนจะทิ้งทวนคอนเสิร์ตด้วยความ
สนุกคร้ังใหญ่ กับเมดเล่ย์เพลง แดนซ์แบบไม่
ขาดช่วง ใครท่ีพลาดคอนเสิร์ตคร้ังน้ีไป ต้อง
บอกเลยว่าน่าเสียดายมาก
The tenth anniversary of ATIME Showbiz 
had to be anything but ordinary, so it 
bundled all the greatness of each of its 
previous concerts up and put it here all in 
one place. The concert kicked off with J 
Jetrin’s flying jet ski from his J20 concert, 
followed by special fire and water effects 
from Tata Young’s Turn Back Time with 
TATA. The fans then swooned over their 

A full-throttle production, complete with all 
the lighting and sound, this ultimate party of 
the three musketeers of the music industry 
“Sukie, Boyd, and Somkiat” converted the 
Royal Paragon Hall into a huge dance floor. 
The concert kicked off with EDM tunes from 
DJ Sukie, followed by a string of artists 
who took turning appearing on the stage, 
such as Stamp, Boy Trai, Nop Ponchamni, 
Jean Kasidit, and Q Flure, and ended with 
non-stop dance hits from the Bo & Joyce 
Duo, Rudklao, Ben Chalatit, and Kamala 

Events
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10 YEARS

ความร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง กองทัพ
บก และ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จัดงาน
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารีอย่าง
ย่ิงใหญ่ ภายใต้ชื่อ 
“Yes We CAN” ซึ่ง
นำาโดย C ชาตรี คง
สุวรรณ, A อัสนี โชติ
กุล และ N นิติพงษ์ 
ห่อนาค นับเป็นการ
รวมตัวเฉพาะกิจของ 
3 ขุนพลทางดนตรี
เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดย
เฉพาะ  นอกจาก
คอนเสิร์ตแลว้บริเวณ
ห น้ า ง า น ยั ง ไ ด้ มี
การนำาสมุดทรงงาน
ส่วนพระองค์มาจัด
แสดง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านบันทึกมีชีวิตเล่มใหญ่เป็นครั้ง
แรกอีกด้วย ซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสชมในวันนั้นจะรู้สึกปลาบปลื้มในพระ
ปรีชาสามารถของพระองค์เป็นอย่างมาก 

OF ATIME SHOWBIZ

BDAY 
DANCE PARTY 

CONCERT
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หากพูดถึงงานออกร้านคณะภริยาทูต หลาย 
ๆ คนคงจะคิดถึงภาพของเหล่ามหาชนนัก
ช้อปนับหม่ืนคนท่ีมาร่วมชมร่วมช้อปงานกัน
อย่างแน่นขนัดตลอด 
2 วันท่ีจัดงาน น่ีเป็น
ปรากฏการณ์แห่ง
ความสำาเร็จที่เกิดขึ้น
ในทุก ๆ ปีบน รอยัล 
พารากอน ฮอลล์ นี่
คือหนึ่งในความภาค
ภู มิ ใ จของ ทีมงาน
ทุกคน ตลอด 7 ปีท่ี
เราได้มีส่วนร่วมน้ัน
เต็มไปด้วยเรื่องราว
แห่งความประทับใจ
มากมาย โดยเฉพาะ
งานออกร้ านคณะ
ภริยาทูต ครั้งที่ 48 ที่
เพิ่งผ่านมา ซึ่งถูกจัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 
 ค ว า ม ยิ่ ง ใ ห ญ่
ใ น ปี นี้ น อ ก จ า ก
การจำาหน่ายสินค้า
หายากจากนานา
ประเทศที่ทางสถาน
ทูตนำ า เ ข้ ามาแ ล้ ว 
ทางเรายังได้จัดจุด
ลงนามถวายพระพร
อย่างงดงามตระการ
ตาที่บริเวณหน้างาน 
ให้ประชาชนได้ร่วม
ลงนามถวายพระพร
เพื่อแสดงความจงรัก
ภัคดีอีกด้วย 
 รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ ขอเป็นตวัแทน
ค ณ ะ ผู้ จั ด ง า น ข อ

ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมทำาสิ่งดี ๆ 
กับพวกเราเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระองค์
ท่านในวโรกาสพิเศษเช่นนี้ แล้วพบกันใหม่
กับงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 49 ในปี 
2559 ซึ่งคงจะคัดสรรกิจกรรมดี ๆ มาให้มอบ
ความสุขให้กับทุกท่านต่อไป

If we talk about the Diplomatic Red Cross 
Bazaar, the first images that come to mind 
must be those of thousands of shoppers 
who thronged the venue through the two 
days of the event. This phenomenon of 
success that takes place at the Royal Par-
agon Hall every year is a pride of every 
crew member. Throughout seven years, we 
have been part of countless memories, and 
among these, especially memorable has 
been the 48th Diplomatic Red Cross Bazaar 
recently held in celebration of HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s 60th birthday.
 The splendor of this year’s bazaar went 
beyond the wide variety of rare products 
from different countries that each embassy 
brought as there was also a magnificent 
area in front of the function for visitors to 
sign their names to bestow blessings and 
pledge allegiance to Her Royal Highness.
 The Royal Paragon Hall, on behalf of 
the event organizers, would like to express 
our sincere gratitude for every visitor for 
bringing about this charitable event and 
dedicating their benevolent deeds to 
Her Royal Highness on this auspicious 
occasion. We hope to meet you again in 
the 49th Diplomatic Red Cross Bazaar in 
2016, which will feature selected charitable 
activities to delight you as always.

Project

THE 48th 
DIPLOMATIC RED 

CROSS BAZAAR

Sensation
ตลอด 9 ปีท่ีผ่านมา มีหลากหลายเร่ืองราวแห่งความ
สำาเร็จเกิดขึน้ที ่รอยัล พารากอน ฮอลล ์ซึง่ “งานออก
ร้านคณะภริยาทูต” ก็เป็นหนึง่ในหลายร้อยเร่ืองราว
ทีเ่ราจะตอ้งคดิถงึ ด้วยความเป็นงานเพือ่สงัคมทีเ่รา
ร่วมกับสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตประจำา
ประเทศไทยจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี ประสบความ
สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยในปีท่ีผ่านมามียอดผู้มา
ร่วมงานรวมกัน 2 วันสูงถึง 5 หมื่นกว่าคน    
 Ultimate Sensation ฉบับนี้จึงจะพาทุกท่าน
ไ ป พู ด คุ ย ถึ ง ค ว า ม
รู้ สึ ก ข อ ง ห ม่ อ ม ร า ช
วงศ์ปรียางค์ศรี วัฒน
คุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ
ส ภ า ก า ช า ด ไ ท ย 
ฝ่ า ย ก า ร จั ด ห า ร า ย
ไ ด้  ตั วแทนจากทาง
สภากาชาดไทย ซึ่งเป็น
องค์กรเพื่อสังคมและ
เป็นหน่ึงในคณะผู้จัด
งานหลัก ผู้มีบทบาท
สำาคัญของงานนี้ 
1 .  คิ ด ว่ า อ ะ ไ ร คื อ
เสน่ห์ที่ทำาให้งานออก
ร้านคณะภริยาทูตถึง
มีแฟนประจำา  และ
ประสบความสำาเร็จ
อย่างมหาศาลในทุก 
ๆ ปี 
 •  เสน่ห์ ของงาน
อย่างแรกคืองานออก
ร้านคณะภริยาทูตเป็น
งานท่ีเกิดจากความร่วม
มือของคณะทูตานุทูต 
ค ณ ะ ภ ริ ย า ทู ต แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ที่สถานทูต
จากประเทศต่าง ๆที่
ประจำาอยู่ประเทศไทย
นำ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น
เมืองท่ีเป็นเอกลักษณ์
ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
ม า จำ า ห น่ า ย ใ น ง า น
และทำาให้ ผู้ ท่ีชื่นชอบ
ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องบินไป
ต่างประเทศเพื่อไปซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ
นั้น ๆแต่สามารถมาหา
ซื้อได้ในงานนี้  อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีนำามาก็มี
ความหลากหลาย ท้ัง
ของกินของใช้ ของแต่ง
บ้าน เคร่ืองประดบั ตอบ
สนองความตอ้งการของ
ผู้มางานได้ทุกเพศ ทุก
วัย ส่วนเสน่ห์อย่างที่
สองคือการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมประจำาชาติ
ของแต่ละประเทศ ซึ่ง
เม่ือมางานนี้จะได้เห็น
การแต่งกายประจำาชาติ

ของประเทศต่าง ๆ รวมถึงการได้เรียนรู้การนำา
เสนอวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่อาจหาไม่ได้ใน
งานอื่น แต่มีงานนี้ได้รวบรวมความงดงามเหล่านี้
ไว้ และสุดท้ายคืองานออกร้านภริยาทูต เป็นงาน
ช้อปสินค้าที่ทุกท่านที่มาเที่ยวชมงานได้ทำาบุญร่วม
กับสภากาชาดไทย 2. งานออกร้านคณะภริยา
ทูตในครั้งที่เพ่ิงผ่านมาได้ถูกจัดอย่างย่ิงใหญ่
กว่าทุกปี อะไรคือแรงบัลดาลใจที่ทำาให้งานใน
ปีนี้แตกต่างจากทุกปี 
 • เนือ่งจากปี 2558 เป็นปีมหามงคลท่ีสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ  
5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สภากาชาดไทย
และคณะภริยาทูตจึงร่วมใจกันจัดงานออกร้านคณะ
ภริยาทูตในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดให้มี
จุดลงนามถวายพระพรฯเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วม
ถวายพระพรและถวายความจงรักภักดี
3. แล้วผลตอบรับของงานปีที่ผ่านมาเป็นยัง
ไงบ้าง
 • ในแต่ละปีได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน
เป็นจำานวนมาก ทัง้ลูกค้าใหม่ ลูกคา้เกา่ มีเพิม่ข้ึนใน
ทกุ ๆ  ปี ซึง่ปีท่ีผา่นมา มีเงินรายได้ จากการจำาหนา่ย
บัตรผ่านประตูถึง 1,312,350 บาท
4. นี่เป็นการร่วมงานระหว่าง สภากาชาดไทย 
และ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นปีที่ 7 ติดต่อ
กันแล้ว ทางสภากาชาดไทยมีเรื่องอะไรประทับ
ใจใน รอยัล พารากอน ฮอลล์ บ้าง ทั้งทางด้าน
ทีมงานและสถานที่
 • ประทับใจในทุกๆ ด้าน และท่ีสำาคัญต้องขอ
แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจมายังผู้บริหารของ 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ท่ีกรุณาให้ความเอื้อเฟื้อ
สถานที่จัดงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้เห็น
ความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานที่ทำางานได้อย่าง
เป็นระบบมีความละเอียดรอบคอบใส่ใจในทุกข้ัน
ตอนการทำางาน ซึง่งานนีเ้ป็นงานท่ีละเอยีดออ่น ตอ้ง
มีการประสานงานหลากหลายส่วน แตท่มีงานทุกคน
ก็สามารถใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลืองานอย่างเตม็ที ่
จนสำาเรจ็ลลุว่งด้วยดีในทุกคร้ัง นอกจากนีด้้านสถาน
ที่จัดงานก็มีความสะดวกเดินทางไปมาได้หลายวิธี
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำานวนมาก
5. มีอะไรอยากจะฝากถึงเหล่านักช้อปใจบุญที่
ให้การสนับสนุนงานด้วยดีเสมอมา
 •  ต้ องขอขอบคุณเห ล่านักช้ อปใจ บุญที่
ให้การสนับสนุนมาร่วมชมงานในทุก ๆ ปี ทำาให้
สภากาชาดไทยมีเงินรายได้นำาไปใช้ในการดำาเนิน
ภารกิจเพื่อสังคมตามหลักการกาชาดก็หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากเหล่านักช้อป
ใจบุญเช่นนี้ตลอดไป ขอบคุณค่ะ

Through the past nine years, countless stories 
of success have unfolded here at the Royal 
Paragon Hall, and among the ones that will im-
mediately come to mind are the Diplomatic Red 
Cross Bazaar, a charity function held annually 
by our collaboration with the Thai Red Cross 
Society and spouses of diplomats in Thailand 
that has enjoyed continuous success, garnering 
over 50,000 visitors last year during the two days 

of the event.
 In this issue of 
Ultimate Sensation, 
we are joined by M.R. 
Priyangsri Watanakun, 
Assistant Secretary 
General in Fund Rais-
ing & Director of Fund 
Raising Bureau, as a 
representative of this 
social organization 
and one of the main 
event organizers who 
have played an im-
portant role in bring-
ing about this annual 
event.
1. What do you think 
is the charm of the Diplomatic Red Cross 
Bazaar that has attracted a large following 
and brought tremendous success each year?
 • The main charm is that the Diplomatic 
Red Cross Bazaar is a cooperation between 
diplomats, their spouses, and embassy officers 
from different countries who are stationed in 
Thailand in bringing their unique local products 
that represent their countries to sell at the event, 
presenting an opportunity for those who love 
these products to purchase them without having 
to fly to those countries. Available are a vast 
array of products, ranging from food to furniture 
and accessories, fulfilling the needs of visitors 
of all ages. Another charm lies in the exchange 
of cultures from each country. Those attending 
the event will see the national costumes of 
different countries as well as learn more about 
them through culture presentations, the beauty 
that might be difficult to find elsewhere and is 
exhibited here at the annual bazaar. The final 
part of the charm is that the Diplomatic Red 
Cross Bazaar is a shopping event where visitors 
can support the charity of the Thai Red Cross 
Society. 
2. The last Diplomatic Red Cross Bazaar was 
bigger and more magnificent than ever. What 
inspired you to make it different from the 
previous ones?
 • As the auspicious occasion of the 60th 
birthday of HRH Princess Maha Chakri Sirind-
horn, Executive Vice President of the Thai Red 
Cross Society, falls on 2nd April of the year of 

2015, the Thai Red Cross Society and spous-
es of diplomats joined force to hold this year’s 
Diplomatic Red Cross Bazaar to celebrate and 
honor HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
We also arranged an area for visitors to sign 
their names to bestow blessings to Her Royal 
Highness and pledge their allegiance. 
3. How was the feedback on the last bazaar?
 • We’ve enjoyed tremendous attention from 
both new and regular visitors, with the numbers 
of the visitors increasing every year. Last year, 
we earned as much as 1,312,350 baht from 
admission tickets.
4. The Thai Red Cross Society has collabo-
rated with the Royal Paragon Hall for seven 
consecutive years. Regarding the crew and 
the venue, how has the Royal Paragon Hall 
impressed Thai Red Cross Society?
 • We are thoroughly impressed with every 
aspect, and we wish to extend our sincere 
gratitude to the executives of the Royal Para-
gon Hall for giving us the venue for the event 
free of charge as well as for the dedication of 
the crew, who have worked systematically and 
consistently shown prudence and attention to 
detail throughout every step. Despite the level of 

attention to detail and 
coo rd ina t i on  w i th 
various parties that 
each bazaar required, 
every crew member 
has been able to ef-
ficiently support every 
past event to fruition. 
In addition, the venue 
is convenient and ac-
cessible through many 
transportation means 
as well as able to ac-
commodate a large 
number of visitors.
5. Do you have any 
message  fo r  the 
charitable visitors 
who have support 
the event throughout 
these years?
 • We would like to 
thank these generous 
visitors for attending 
the event every year, 
allowing the Thai Red 
Cross to earn income 
to carry out its mis-
sions for society. We 
hope we will continue 
to enjoy the support 
of every charitable 
event attendee like 
this. Thank you.
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TCC Best 2014 (The Thai Chamber of 
Commerce Business Ethics Standard Test 
Award 2014) และ Thailand MICE Venue 
Standard (Category: Meeting Room) เป็น 
2 รางวัลแห่งความสำาเร็จท่ี รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ รู้สึกภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมาก เพราะ
ทั้ง 2 รางวัลต่างมี
เกณฑ์การพิจารณา
จากคณะกรรมการที่
เคร่งครัด ดังนั้นการ
ที่ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์  ไ ด้ผ่านการ
พิจารณาตามหลัก
เกณฑ์ทั้ง 2 รางวัล 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศ
 “TCC Best 2014” คือโครงการของ
หอการค้าไทย ท่ีจะมอบเกียรติคุณให้กับ
องค์กรทีมี่การดำาเนนิธรุกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
ดีเด่น สว่น “Thailand MICE Venue Standard 
(Category: Meeting Room) คือโครงการของ 
TCEB ที่ต้องการสร้างมาตรฐานให้กับห้อง
ประชุมของประเทศไทยให้ได้ในระดับสากล 
 สิ่งนี้จึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความเป็น 
“Trust Worthy” และ “Committed to Excel-

lence” ซึ่งเป็น 2 ใน 5 Core Value ของเรา
ได้เป็นอย่างดี และเป็นบทเร่ิมต้นความสำาเร็จ
ของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ก่อนที่จะก้าวเข้า
สู่ปีท่ี 10 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมที่จะสร้างสรรค์
ประสบการณ์แห่งความประทับใจและความ
สำาเร็จให้แก่ทุกการจัดงานของทุกท่านต่อไป 

TCC Best 2014 (The Thai Chamber of 
Commerce Business Ethics Standard Test 
Award 2014) and Thailand MICE Venue 
Standard (Category: Meeting Room) are 
two awards are the Royal Paragon Hall 
is extremely proud of because both had 
rigorous criteria. Therefore, the fact that 
the Royal Paragon Hall fulfilled the criteria 
of both awards demonstrates our organi-
zation’s potential that is accepted on the 
national level.
 “TCC Best 2014” is an award conferred 
by the Thai Chamber of Commerce to 
organizations with outstanding ethical busi-
ness conduct, while Thailand MICE Venue 

Standard (Category: Meeting 
Room) is project hosted by the 
Thailand Convention and Exhi-
bition Bureau to propel meeting 
rooms in Thailand to reach inter-
national standards.
 These awards are tes-

taments to our trustworthiness and com-
mitment to excellence, two of our five core 
values, and form the first chapter of the 
success of the Royal Paragon Hall in our 
stride towards its 10th anniversary. We 
are ready to continue to create memorable 
experience and success for your future 
events.

Society

SUCCESS
AWARDS

Go Green

ปัญหาสำาคัญของหลาย ๆ เมืองใหญ่ในโลก 
คือ พฤติกรรมการทิ้งขยะในท่ีสาธารณะไม่
เป็นที่เป็นทาง ไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนน สวน
สาธารณะ และสถานีรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบน
ดิน ซึง่ฮอ่งกงกเ็ป็นอกี 1 เมืองทีป่ระสบปัญหา
นีอ้ย่างหนกัเชน่กัน ด้วยปริมาณขยะทีถ่กูทิง้ไม่
เป็นที่เป็นทางสูงถึง 16,000 ตัน / ปี 
 องค์กร Hong Kong Cleanup จึงร่วมมือ
กับเอเจนซี่ Ogilvy & Mather ฮ่องกง สร้าง
แคมเปญสุดล้ำาที่มีชื่อว่า “The Face of Litter” 
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังนี้ โดยการเก็บเศษ
ขยะที่ถูกท้ิงอย่างเรี่ยราดบนพื้นที่สาธารณะ 
อาทิ ก้นบุหรี่ ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย แก้ว
น้ำาพลาสติก ฯลฯ มาพิสูจน์ DNA เพื่อจำาลอง
หน้าตาของผู้ทิ้งด้วยการใช้เทคโนโลยีของ 
Parabon Nanolabs จากสหรัฐอเมริกา ทำาให้
รูปพรรณสันฐานท่ีจำาลองมาใกล้เคียงกับผู้ทิ้ง
มากที่สุด หลังจากนั้นก็เผยแพร่ประจานภาพ
คนเหล่านี้ไปตามสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์
ท่ัวเกาะฮ่องกง ซึ่งหลังจากแคมเปญนี้เร่ิมถูก
ใช้เมื่อวัน Earth Day ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า
ได้ผลตอบรับดีเกินคาด พฤติกรรมการทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่เป็นทางของคนฮ่องกงดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด ปริมาณขยะตามท้องถนนลดลงไปถึง 
4,000 ตันเลยทีเดียว
 แคมเปญนี้จึงนับว่าเป็นการนำาเทคโนโลยี
มาแก้ปัญหาได้อย่างแตกต่าง และสร้างสรรค์
จริง ๆ Ultimate Go Green ก็ได้แต่หวังว่า
คงจะมีหนว่ยงานในประเทศไทยสกัหนว่ยงาน
นำาแรงบัลดาลใจนีไ้ปประยกุต์และใชแ้ก้ปัญหา
เรื่องขยะในบ้านเมืองของเราบ้าง 

THE FACE
OF LITTER

A major problem that many big cities across 
the world are faced with is littering in public 
places, be it in streets, parks, or in train 
stations both underground and regular. One 
of those big cities seriously affected by such 
behavior is Hong Kong, which is plagued by 
as much as 16,000 tons of litter per year.
 In response, Hong Kong Cleanup 
joined force with Ogilvy & Mather Hong 
Kong to launch an innovative campaign 
entitled “The Face of Litter” to help solve 
this chronic problem. Litter in public places 
such as cigarette ends, condoms, sanitary 
napkins, plastic cups, etc., was collected, 
from which DNA is extracted to simulate the 
faces of the litterers, using the technology of 
Parabon Nanolabs from the United States, 
which can create stunningly realistic sim-

ulation. The images 
of these litterbugs 
are then posted on 
electronic media 
across Hong Kong. 
After launching on 
Earth Day, the feed-
back had been over-
whelmingly positive, 
with a noticeable 
decrease in litter-
ing. The campaign 
reduced garbage 
in the streets by as 
much as 4,000 tons.
 This campaign 
represents the cre-
ative use of tech-
no logy to  so lve 
problems and truly 
create difference. 
Ultimate Go Green 
hopes that some rel-
evant organizations 
here in Thailand will 
be inspired by this 
and apply it to solve 
littering problems in 
our country.

ที่มา : www.face-
book.com/ogilvy
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