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หนีห่ำว1

สิงคโปร์ 

สนามบิน
ชางงี

สิงคโปร์

4.00 น.

1 ภาษาจีนกลาง แปลว่า “สวัสดี”
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ยอมแพ้
ซะตะลุย จอมมั่ว!

ยอมแล้ว
ท่านสาคู

คิก ๆ  ๆ  ๆ

อ๊ะ!

หือ …

2 คนนั่น
ไปไหน
กันนะ
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เฮือก!

เจ้าตะลุย
ชอบท�าเรื่อง
น่าขายหน้า

ทุกที ดีนะ
ที่คนยังน้อย

แว้ด แว้ด
ฉอด
ฉอด
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ถ่ายผมอีก
รูปสิ ยังขาด
ท่าชาชักแดนซ์

นะครับ

ตาฉันแล้วนะ

ท�าอะไรกันน่ะ

ครูใหญ่น่ะสิ 
บอกให้แอบมา
ซันไชน์ทีเพราะ
กลัวขายหน้า 
ที่ท�าไม่เป็น

อ้าว!
ไหนว่า
จะไม่พูด

ไง

เขาเรียกว่า
โซเชียลทรี
ต่างหาก

ชื่อไหน
ก็เหมือนกัน

ละน่า

ที่นี่เป็น
จุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว

ที่จะมา
ถ่ายรูปตัวเอง
เป็นที่ระลึก

แชะ
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รูปที่เราถ่ายจะ
ขึ้นไปอยู่บนจอและ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล

อีกหลายปี
ว่า...

ครั้งหนึ่ง
เราเคยมาที่
สนามบินชางงี
ของสิงคโปร์
แล้วไงล่ะ

ถึงว่าท�าไม
ครูใหญ่ถึงเห่อ
อยากจะมาจัง

น...หน็อย
เธอก็เห่อ
เหมือนกัน
แหละ

ฮ้าว...
ไปนอนต่อ
ดีกว่า

ใช้ไม่ได้
เอาแต่นอน

ทั้งวัน

เป็นแบบอย่าง
ที่ไม่ดีนะครับ

ฮ้า...

ขอนอน
ที่เจ๋ง ๆ  แบบนี้
สักงีบเถอะ

ด๋ึง
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 เตือนแล้ว
ก็ยังไม่ฟังอีก

ฮึ่ม!
ยังไงก็ไม่สน
ฉันจะนอน

สนามบินแห่งนี้
เคยได้รับเลือกเป็นสนามบิน
อันดับ 1 ตั้ง 4 ปีซ้อนเลย

เธอคือ
นัมเบอร์วัน 
นัมเบอร์วัน

...

เจ้าตะลุย
เรียกร้องความ
สนใจอีกแล้ว!

นี่รู้ไหม 
ที่นี่ยังได้รับรางวัล
โกลเดนพิลโลว์หรือ
สนามบินที่น่านอน
ถึง 17 ปีซ้อน

ดังนั้นต่อให้
เจ้าตะลุยจะก่อกวน
ยังไง ฉันก็จะ

ไม่สนใจเด็ดขาด!
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นั่นสิครับ
ทั้งทันสมัย สะดวก
และปลอดภัยแบบนี้
ก็เลยมีนักท่องเที่ยว
เข้าออกที่นี่ปีละกว่า 

50 ล้านคน

แถมปลายปี ค.ศ. 2018 
ที่นี่จะเปิดให้บริการส่วน
เชื่อมต่อกับสนามบิน
จิวเวลชางงีอีกด้วย 

ว่ากันว่าที่นี่จะกลายเป็น
สนามบินที่ทันสมัยที่สุด

ในโลกเลยครับ

อืม... เฮือก

ค...ครูใหญ่
เจ้าตะลุย

นายนี่
ยังอ่อนหัด
นะสาคู

ต้องดู
อย่างฉันสิ
นิ่งสงบสยบ
ความเคลื่อน

ไหว...

ผา่ง เจ ียก!
 ๊
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เอาภาพฉัน
มาจากไหน!

เอาคืนมานะ!

เฮ้อ...

พอกัน
ทั้งคู่

6.00 น.

กึก

อึกอึก

ฟู่...
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ฮ้า

ซันนี
นักเรียน

ชาวสิงคโปร์

ปั่น
รอบเกาะ
นี่เหนื่อย
ไม่ใช่เล่น
แฮะ

เราเริ่มปั่นตอน 3 ทุ่ม 
เสร็จตอน 6 โมงเช้า
รวม 128 กม.

พอดีเป๊ะ

ว่าแต่ ท�าไมนาย
ต้องท�าแบบนี้ล่ะ



นี่เป็นบททดสอบ
ร่างกายกับจิตใจ
ก่อนศึกใหญ่ไง

ชักง่วง
แล้วสิ...

หาว

งั้นไว้
เจอกันนะ

บาย

6.30 น.
สนามบิน

Science and Technology for Environment.
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เหตุผล
ที่เรามาที่
สิงคโปร์

ก็เพื่อดูงาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ

สิ่งแวดล้อมหรือ STE 
ที่รวมนวัตกรรมล�้าสมัย

มาแสดงไงล่ะ

เมืองเล็ก ๆ  
แบบนี้จะเที่ยว
ที่ไหนได้

มาดูงานต่างหาก

 ที่นี่เล็กกว่า
กรุงเทพฯ ซะอีก

เมื่อ 50 ปีก่อน
มาเลเซียกับสิงคโปร์เป็น
ประเทศเดียวกัน ชื่อว่า

สหภาพมลายา

แต่หลังจากรวมกัน
ได้แค่ 2 ปี สิงคโปร์
ก็แยกตัวออกมา
ปกครองตนเองมาเลเซีย

สิงคโปร์


