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MESSAGE
From Executive

เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดูจะเป็นคำากล่าว
ที่จริงและมีความหมายมาก ภัยแล้ง ธรรมชาติที่ถูกคุก
คามโดยมนษุยส์ง่ผลตอ่วถิชีวีติของทกุคนไมเ่วน้ทัง้ของ
เมอืงและชนบท ฤดรูอ้นทีผ่า่นมาเปน็สิง่ยนืยนัไดด้ทีีส่ดุ

ฉบับนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคย 
ในส่วนของรถยนต์มีทั้ง Mercedes - Benz S 500 e 
Lexus RX 200t ในส่วนของ Supercar มีเรื่องราวของ 
Godzila ตัวแรงจาก Nissan รวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆ 
อาทิ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำาจืดขนาดใหญ่ของเขมร 
แวะไปสัมผัสกับที่พักแห่งใหม่ล่าสุดของหัวหิน ทั้งหมด
นี้รอคอยทุกท่านอยู่ด้านในแล้ว
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รูปภาพ หรือข้อเขียนไปเผยแพร่ 
หรือพิมพ์ซ�้าโดยมิได้รับอนุญาต
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	 คุณภูมิชาย	 ล�่าซ�า	 รองประธาน
กรรมการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะ
ผู้บริหาร	 บริษัท	 ภัทรลิสซิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
อาทิ	 คุณสาระ	 ล�่าซ�า	 กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร	คุณพิภพ	กุนาศล	กรรมการ
ผู้จัดการ	 คุณจันทรา	 บูรณฤกษ์,	 คุณอนุพล	
ลิขติพฤกษ์ไพศาล,	คุณเชาวลีย์	พงศ์ผาตโิรจน์,	
คุณอาภัสสร	บุนนาค,	คุณพูลพิพัฒน์	อังยุรีกุล	
กรรมการอสิระ	เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถ้อื
หุ้นประจ�าปี	 2558	 เพื่อแถลงผลประกอบการ
ของกลุ่มธุรกิจต่างๆ	 และแสดงนโยบายการ
ด�าเนินงานในอนาคต
	 โดยในปีน้ีที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ณ	ห้องเลอโลตัส	1	โรงแรมสวิส
โฮเต็ล	 เลอ	คองคอร์ด	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	
2559.

ใครที่ชอบความแปลก	สีสัน	เรามีนาฬิกาที่มี
แนวคิดนอกกรอบมาฝาก	 Bomberg	 (บอม
เบิร์ก)	 นาฬิกาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์	 รุ่น	
Bolt	-	68	skull	รปูลักษณ์โดดเด่นหนกัแน่น	
ขนาดหน้าปัด	47	มม.	ที่พิเศษคือสามารถใส่
บนข้อมือ	 (Wristwatch)	 และปลดมาเป็น
นาฬิกาแบบพกใส่กระเป๋า	 (Pocketwatch)	
ได้	 รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่	 www.
bomberg.ch

Bomberg
Bolt-68 Skull

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

Watch
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Update

เชื่อว่าในเมืองไทยมีคนรักรถ Vesapa 
อยู่ไม่น้อย บริษัทดีไซน์ชื่อดังจากสเปน
น�าเสนอสกูตเตอร์ไฟฟ้าสุดเท่ที่ได้แรง
บันดาลใจมาจากเจ้าเวสป้านั่นเอง แค่เห็น
หน้าตาของมันก็ยากจะคิดเป็นอื่นได้

สกตูเตอร์ไฟฟ้านีข้บัเคลือ่นด้วยพลงังาน
ไฟฟ้า มันจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเมืองใหญ่เพราะมันปราศจาก
ไอเสีย สามารถท�าความเร็วสูงสุดได้ที่ 
20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถวิ่ง
ได้ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรต่อ
การชาร์จแบตเตอร์รี่หนึ่งครั้ง ลูกค้า
สามารถเลือกสีและสไตล์ในการตกแต่ง
ได้เองด้วย ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 
www.belybel.com

Zero Scooter

AD
B Quick
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Mercedes 
S 500 e

Plug-In Hybrid

New Model

สนใจ S 500 e
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456

ความหรูหรา	 ที่มาพร้อมความประหยัดและใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม	 เราอาจกล่าวเช่นนี้กับ	 Mercedes-Benz	
S	Class	S	500	e	เพราะ	S	500	e	มาพร้อมกบัระบบ	
Plug-In	 Hybrid	 ผสมผสานกับเครื่องยนต์เบนซิน	 6	
สูบ	333	แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้า	116	แรงม้า

ด้วยงานออกแบบที่ล�้าสมัย	ท�าให้เราไม่รู้สึกว่า	S	500	
e	เป็นรถที่ใหญ่เทอะทะ	มันดูเพรียวด้วยเส้นสายด้าน
ข้างและรูปทรงท่ีดูลู่ลม	 แต่เมื่อเข้าไปในห้องโดยสาร
คุณจะรับรู้ได้เลยว่ามันกว้างขวาง	 โอ่อ่าและหรูหรา	
สมมาตรฐานดาวสามแฉก

ภายในเลือกใช้วัสดุชั้นเยี่ยมที่หลากหลาย	 น�ามาผสม
ผสานกันอย่างลงตัว	 มีระบบไฟเรืองแสงรอบห้อง
โดยสารที่สวยงาม	 ความพิเศษอยู่ที่ที่นั่งหลังฝั่งซ้ายมี
ที่รองขาซึ่งสามารถยืดออกได้	 ที่นั่งตอนหลังทั้งสอง
ตัวยังเป็นระบบเบาะนวด	 (Energizing	Massage)	 6	
โปรแกรมที่ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายตลอดการ
เดินทาง	Mercedes	 กล่าวว่านี่คือนวัตกรรมของผู้น�า	
จอแสดงผลบนแดชบอร์ดระบบบันเทิงและน�าทาง
มีขนาดกว้างถึง	 12.3	 นิ้ว	 มาตรวัดแสดงผลแบบจอ
ดิจิทัล

ชุดเครื่องเสียงคุณภาพ	 Burmester	 Surround	
Sound	 System	 คือแหล่งก�าเนิดเสียงคุณภาพโดยมี
ล�าโพง	 13	 ตัวคอยให้เสียงรอบทิศทางในแบบ	 Feel-
good	sound	ท�างานร่วมกับระบบ	Frontbass	Sys-
tem	ระบบที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดย	Mercedes

ภายในห้องโดยสารของ	S	500	e	ให้ความรู้สึกอบอุ่น
และหรูหราแดชบอร์ดเป็นเส้นโค้ง	 หุ้มด้วยหนังแท้
ประดบัลวดลาย	Dimond	Design	ประดบัด้วยลายไม้
งดงาม	 ไม่ผิดเลยท่ีจะบอกว่านี่คือรถส�าหรับผู้บริหาร
อย่างแท้จริง	 แต่วันหยุดหากอยากจะขับเอง	 S	 500	
e	เป็นรถที่ขับสนุกและขับสบาย	แม้จะใช้งานในเมือง
ที่การจราจรคับคั่ง	แต่	S	500	e	ก็มีความคล่องตัวสูง

S	 500	 e	 มี	 4	 รูปแบบการขับขี่ในระบบ	 Plug-In	
Hybrid	คือระบบ	Hybrid	ระบบ	E-Mode,	E-Save,	
Charge	ให้เลือกปรับใช้
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Lexus New RX
New Model

สนใจ Lexus New RX
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456

Lexus RX 200t

เมือ่พบกบั	RX	200t	โฉมใหม่ของ	Lexus	RX	เรา
แทบจะลืม	 RX	 รุ่นก่อนหน้านี้ท้ังหลายไปเลย	 ท่ี
ผ่านมา	 RX	 มีรูปทรงที่น่าสนใจ	 มันดูสง่างามไม่
ใหญ่โตงุ่มง่ามจนเกินไป	RX	ส�าหรับตลาดในเมือง
ไทยจัดได้ว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

New	 Lexus	 RX	 มาด้วยรูปโฉมที่งดงาม	 ปราด
เปรียว	 เต็มไปด้วยเส้นสายที่รุกเร้าดูเข้มแข็งดุดัน	
แต่ก็หาได้ทิ้งนิยามของความหรูหราไปแต่อย่างใด	
กับนิยามการออกแบบสมัยใหม่ของทีมออกแบบ
จาก	Lexus	เราสามารถสัมผัสได้ชัดเจน

ในรุน่	200t	กระจงัหน้า	Spindel	Grille	นอกจาก
ให้อารมณ์ดุดันแล้ว	 ยังแสดงออกถึงหรูหราโฉบ
เฉี่ยว	 ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์	 LED	 3	 ดวง	
รูปทรงตัว	 L	 โฉบเฉี่ยวด้วยไฟกลางวัน	 LED	
ออกแบบเป็นหัวลูกศร	เอกลักษณ์ของ	Lexus

ภายในห้องโดยสารใส่ใจในทุกรายละเอียด	 ด้วย
แนวคิดการออกแบบ	F	Spot	ของ	Lexus	เบาะ

หน้าแบบสปอร์ต	ผลิตจากวัสดุพิเศษ	 โฟมมิ่ง	 โดยกรรมวิธี
หล่อขึ้นรูปชิ้นเดียว	 ให้ความรู้สึกนุ่มสบาย	 รองรับสรีระได้
กระชับและมั่นคง	 RX	 200t	 มีฟังก์ชั่นการขับขี่ให้เลือกถึง
สามแบบ	ธรรมดา	ECO	และ	Spot	โดยมาตรวัดแสดงผล
จะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่

คอนโซลหน้ามีเส้นสายท่ีสมดุล	 จอมัลติมีเดียวขนาดใหญ่
สบายตา

คันท่ีเราน�ามาแนะน�านี้เป็นรุ่น	 200t	 เครื่องยนต์เบนซิน	
Inline-4	 Turbo	 2.0	 ลิตร	 ตอบสนองการขับขี่ได้อย่าง
ทรงพลัง	 ในขณะเดียวกันมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่
ต�่า	 ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือพาออกไปโลดแล่น
บนทางหลวง

ในความคิดเห็นของเราการปรับโฉมคร้ังนี้ของ	 RX	 ท�าได้
อย่างสมบูรณ์แบบ
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Supercar

 ถ้าลองให้นัง่ไล่นบัชือ่รถสปอร์ตจากญีปุ่น่ทีไ่ด้รบัการ
ยอมรับในแวดวงรถยนต์ระดับนานาชาต ิเชือ่เถอะว่ายกขึน้มา
แค่มือเดียวกเหลือเฟือแล้ว เพราะแทบจะนับรุ่นได้ และแน่นอน
ว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของ GT-R รวมอยู่ด้วยอย่าง
แน่นอน
 GT-R ของ Nissan ได้รับการยอมรับจากนักขับจาก
ทัว่โลกมาตัง้แต่สมยัทีม่นัยงัเป็นส่วนหนึง่ของสายพนัธุ ์Sky-
line นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในรหัส R32  ในฐานะ Top 
of the line ของ Skyline ตัวถังคูเป้ จนกระทั่งฝรั่งให้ฉายา
กับสมรรถนะและพลังที่อยู่ในตัวมันว่า Godzilla
 แน่นอนว่าเมือ่วนัเวลาเปลีย่นไป แต่ความนยิมและความ
หวังของนักขับที่มีต่อ GT-R ยังไม่เปลี่ยนแปลง และการกลับ
มาท�าตลาดอีกครั้งด้วยรหัส R35 เมื่อปี 2007 ก็ถือว่าเป็น
ตัสจุดประกายความหวังของนักขับที่จะได้สัมผัสกับสปอร์ต
ญีปุ่น่ทีม่สีมรรถนะเทยีบเท่าผลผลติจากยโุรปอย่าง Porsche 
911 

Nissan GT-R 

แต่งหน้าทาปากใหม่ให้

Godzilla
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	 GT-R	เคยได้รับการปรับโฉม	หรือไมเนอร์เชนจ์ไป
ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี	 2011	 แต่ดูเหมือนว่านั่นจะยังไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเห็นผลชัดเจนมากเท่ากับครั้งปัจจุบันที่เกิด
ขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา	และ	Nissan	ได้จัดการท�าให้	
GT-R	 ใหม่ท่ีเป็น	 Big	Minorchange	 และแปะป้ายในการ
ท�าตลาดว่า	MY	2017หรอื		Model	Year	2017		ได้มคีวาม
แตกต่างอย่างแท้จริง	ไม่ใช่แค่มีหน้าตาเท่านั้นที่เปลี่ยนไป
	 เม่ือเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนปรับโฉมกับเวอร์ชัน
ใหม่ที่ เห็นอยู ่นสี้ เราจะพบกับีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนที่เกิดขึ้นบนตัวถังของ	GT-R	ใหม่	MY	2017			ด้าน
หน้ามีการน�ากลิ่นอายของ	V-motion	 grille	มาใช้งาน	ซึ่ง
นั่นสนับสนุนค�าพูดของ	มร.	 ชิโระ	 นาคามูระ	ผู้รับผิดชอบ
งานออกแบบ	 GT-R	 ใหม่ว่า	 เจนเนอเรชั่นใหม่ของ	 GT-R	
ในอนาคตจะมีงานออกแบบด้านหน้าบางส่วนที่	น�ามา
จากต้นแบบ	Nissan	2020	Vision	Gran	Turismo	Con-
cept	กนัชนหน้า	ชายล่าง	ช่องรบัอากาศ	และกรอบไฟ	LED	
daytime	ส�าหรับวิ่งกลางวันออกแบบใหม่หมด	รวมถึงฝาก
ระโปรงทั้งชิ้น	ชายล่างด้านข้าง	และช่องระบายอากาศด้าน
ข้างออกแบบให้อากาศไหลผ่านได้ดขีึน้	ล้ออลมูเินยีมน�า้หนกั
เบาลายใหม่แบบ	Y-Spoke	ขึ้นรูปแบบฟอร์จ	ขนาด	20	นิ้ว	
มสีภีายนอกใหม่	Blaze	Metallic	เพิม่ให้	1	ส	ีใช้เทคนคิการ
พ่นสีแบบหลายชั้น

เลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายขึ้นในจังหวะที่หมุนพวงมาลัยครึ่ง
รอบ
	 นอกจากการเปลีย่นแปลงท่ีรปูลกัษณ์ด้านหน้าแล้ว	
เครือ่งยนต์เบนซนิในรหัส	VR38DETT	ยงัมกีารเปลีย่นแปลง
ด้วยเช่นกัน	 มีก�าลังเพิ่มขึ้นจากเดิม	 20	 แรงม้า	 เป็น	 565	
แรงม้า			ที่	6,800	รอบ/นาที	พร้อมแรงบิดที่เพิ่มขึ้นอีก	0.6	
กก.-ม.เป็น	64.5	กก.-ม.	ที	่3,300-5,800	รอบ/นาท	ีอนัเป็น
ผลมาจากการอัพเกรดซอฟท์แวร์ควบคุมระยะเวลาในการ
จุดระเบิดของแต่ละกระบอกสูบแยกจากกัน	พร้อมเพิ่มบูสต์
เทอร์โบ	
ตรงนี้ส่งผลให้การตอบสนองในช่วงรอบปานกลางดีขึ้น	
(3,200	รอบ/นาทีขึ้นไป)	ส่วนระบบส่งก�าลังแบบคลัตช์คู่	6	
จังหวะ	 มีการปรับปรุงการท�างานให้ราบรื่นขึ้น	 และมีเสียง
รบกวนน้อยลง	 นอกจากนี้เสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์จะให้
ความรูส้กึทีด่ดุนัขึน้	จากการปรบัปรงุพกัท้ายไทเทเนยีม	และ
การท�างานของระบบเสยีงสงัเคราะห์	ASE	-	Active	Sound	
Enhancement	ในห้องโดยสาร
	 เรยีกว่าใครทีก่�าลงัเฝ้ารอการกลบัมาของ	Godzilla	
ตัวเดิม	 แต่ได้รับการแต่งหน้าทาปากใหม่	 และติดเขี้ยวเล็บ
ให้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิม	 งานนี้ต้องไม่พลาดด้วยประการท้ังปวง	
โดย	 Nissan	 จะเริ่มท�าตลาดให้กับ	 GT-R	MY	 2017	 	 ใน
สหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีนี้

	 ตัวรถยังคงสไตล์ในแบบคูเป้	 2+2	 ที่น่ัง
ที่มาพร้อมกับความยาวในระดับ	 4,710	 มิลลิเมตร	
กว้าง	1,895	มิลลิเมตร	สูง	1,370	มิลลิเมตร	และ
ระยะฐาทนล้อ	2,780	มลิลเิมตร	โดยทีต่ัวรถมคีวาม
เพรียวลมด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน	 หรือ	
Cd	 อยู่ที่	 0.26	 	 ส่วนชิ้นส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไม่
ว่าจะเป็นบรรดาชายด้านล่างของกนัชนหน้า	หรอื	ส
ปอยเลอร์หลัง	และ	Diffuser	หลังต่างส่งผลต่อการ
สร้างแรงกดที่เกิดขึ้นบนตัวถัง	เพื่อท�าให้ตัวรถมีการ
ทรงตวัทีด่ใีนย่านความเรว็สงู	เสรมิความหล่อด้วยล้อ
แม็กขนาด	20	นิ้ว
	 ส�าหรับในห้องบโดยสารมีการตกแต่งใหม่
ภายใต้แนวคิด	Horizontal	Flow	 ใช้หนัง	Nappa	
หุ้มแผงแดชบอร์ด	 เบาะคู่หน้าออกแบบใหม่	 ให้
เหมาะสมกับหลักสรีระศาสตร์มากขึ้น	 ชุดควบคุม
ระบบน�าทางและระบบเครือ่งเสยีงถกูจบัควบรวมเอา
ไว้ด้วยกัน	เพื่อลดความยุ่งเหยิงในการใช้งาน	สวิทช์
ควบคุมการท�างานลดลงจาก	 27	 จุดเหลือ	 11	 จุด	
จอทัชสกรีนขนาด	7	นิ้วถูกแทนที่ด้วยจอใหม่ความ
ละเอียดสูงขนาด	 8	 นิ้ว	 ไอคอนต่างๆ	 ถูกออกแบบ
ใหม่ให้ชัดเจนและใหญ่ขึ้น	ส่วนแป้น	Paddle	Shift	
ได้รับการยึดเอาไว้ด้านหลังพวงมาลัย	 ช่วยให้ผู้ขับ
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1.
เรือข้ามฟากล�านั้นก�าลังตีวงเข้าเทียบท่าอย่างเชื่องช้า	
ระลอกน�้าหมุนวนจากท้ายเรือเต้นล้อแสงแรก	ของวันระยิบ
ระยับ	 บนดาดฟ้าเรืออัดแน่นไปด้วยคนเดินทางคึกคักและ
เคลื่อนไหว	บ้างมาตัวเปล่า	 เพื่อต่อรถเข้าเมืองใหญ่	บ้างหิ้ว
หอบสินค้าหลากหลายมุ่งหน้าสู่ตลาด	 ขณะที่อีกหลายคน
นั่งคร่อม	 บนอานรถมอเตอร์ไซด์ท่ีขับขี่ขึ้นเรือมาจากฝั่งตรง
ข้ามเพื่อเตรียมพร้อมขึ้นฝั่ง	 บรรยากาศเช่นนี้	 เกิดขึ้นอยู่ทุก
เมื่อเชื่อวันที่ท่าเรือก�าปงชนัง	
	 ผมเฝ้ามองความเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างสน
อกสนใจ	 หลังนั่งรถออกจากกรุงพนมเปญเลียบแม่น�้าโตน
เล	 มากว่าสามชั่วโมง	 ภายใต้ภารกิจเดินทางถ่ายภาพแง่มุม
ต่างๆ	 ของโตนเลสาบเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลภาพให้กับ	 คณะ
กรรมาธิการแม่น�้าโขง	 (Mekong	 River	 Commission	 –	
MRC)	 ผมและเพื่อนร่วมทางชาวกัมพูชาสองคน	 สีนาและ
ซนุเฮง	ได้เริม่ต้นภารกจิกนัทีก่�าปงชนงั	ซึง่เปรยีบเสมอืนปาก
ประตูผ่านสู่โตนเลสาบ
	 ซุนเฮง	 ชายหนุ่มนักวิชาการซึ่งก�าลังท�างานวิจัย
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของโตนเลสาบ	 ยืนช้ีชวนให้ผม
มองไปยังหมู่เรือนลอยน�้าที่ตั้งเรียงรายทับซ้อนกันสุดลูก
หูลูกตา	 พร้อมกับเริ่มต้นอธิบายลักษณะทางกายภาพของ
ทะเลสาบให้ฟัง	โดยหยิบยกบันทึกของ	อองรี	มูโอต์	(Henri	
Mouhot)	 นักส�ารวจชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยเดินทางข้ามโตนเล
สาบเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองพระนครในราวคริสต์ศตวรรษท่ี	
19	 ที่ได้กล่าวเปรียบเปรยโตนเลสาบไว้คล้ายดั่งรูปทรงของ

ไวโอลินพาดอยู่บนที่ราบต�่าเขมร	 ส่วนคอไวโอลินคือส่วนท่ี
เป็นทางน�้าไหลเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบกับแม่น�้าโขงทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้	ซึง่ชาวกมัพูชาเรียกทางน�า้ส่วนนีว่้า	แม่
น�้าโตนเล
	 ปลายด้านหนึ่งของแม่น�้าโตนเลเชื่อมต่อกับแม่น�้า
โขงทีพ่นมเปญในบรเิวณทีเ่รยีกว่า	จตัรุมขุ	ซึง่เป็นจดุบรรจบ
ของทางน�้า	4	สาย	คือแม่น�้าโขงที่ไหลมาจากทางเหนือ	แล้ว
แยกออกเป็นทางน�้า	 3	 สาย	 คือ	 แม่น�้าบาสักสายหนึ่ง	 แม่
น�้าโตนเลสายหนึ่ง	 และแม่น�้าโขงเส้นเดิมไหลต่อไปจนสุด
ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
	 และแล้วปรากฏการณ์อนัน่าตืน่ตาตืน่ใจของโตนเล
สาบเริ่มต้นขึ้น	ณ	จุดบรรจบของทางน�้าสี่สายแห่งนี้นี่เอง
ซุนเฮงเล่าต่อไปว่า	ในช่วงฤดูน�้าหลากที่น�้าโขงเอ่อล้น	แม่น�้า
โตนเลจะท�าหน้าท่ีล�าเลียงปริมาณน�้ามหาศาลไหลผ่านไป
ยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณโตนเลสาบ	 คล้ายท�า
หน้าที่เป็นที่พักน�้า	 ก่อให้เกิดผืนน�้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
บริเวณใจกลางของที่ราบต�่าเขมร	 จวบจนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง		
คราวนี้แม่น�้าโตนเลจะไหลกลับทิศทางน�าพาปริมาณน�้าจาก
ทะเลสาบคืนเติมมาหล่อเลี้ยงน�้าโขงไม่ให้แห้งขอดจนเกินไป	
วฏัจกัรแห่งการแลกเปลีย่นและเตมิแต่งความอดุมสมบรูณ์ให้
กันและกันเช่นน้ีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�าทุกๆ	ปี	 และต่อเนื่อง
ยาวนานก่อนการก่อเกิดเมืองพระนคร
	 สีนา	 ชายหนุ่มบุคลิกทะมัดทะแมง	 อีกหนึ่งผู้ร่วม
ทางซึง่ท�าหน้าทีส่ารถกี�าหนดเส้นทางเลาะเลยีบขอบน�า้โตนเล
สาบเอ่ยเสรมิขึน้บ้างว่า	ในช่วงวนัเพ็ญเดอืนสบิสองของทุกปี	
จะมกีารจดังานเทศกาลน�า้ซึง่ถอืเป็นงานเทศกาลส�าคญัทีส่ดุ
ของชาวกัมพูชา	 เพื่อระลึกถึงความส�าคัญของสายน�้าที่หล่อ
เลีย้งความอุดมสมบรูณ์ให้กบัผนืแผ่นดนิ	อกีทัง้ในวนัดงักล่าว
ยังเป็นวันที่แม่น�้าโตนเลไหลย้อนกลับทิศทางอีกด้วย
สีนาบอกว่าทุกๆ	 ปี	 เขามองเห็นแม่น�้าโตนเลไหลไปคนละ
ทิศทางในแต่ละช่วงของฤดูกาล	 เขาเพียงนึกสงสัยว่า	 ใน
วินาทีที่สายน�้าก�าลังจะเริ่มไหลย้อนทิศทางนั้น	 แม่น�้าโตนเล
จะหยุดนิ่งสงบอยู่ชั่วครู่ขณะหรือไม่
	 ข้อฉงนสงสัยเล่นๆ	 ที่สีนาเอ่ยออกมา	 ท�าให้ผม
จนิตนาการถงึจงัหวะชวีติแห่งโตนเลสาบไปได้ไกล	ชัว่ครู่หนึง่
ที่ได้สนทนากับสองหนุ่มร่วมทางท�าให้ผมตระหนักขึ้นมาว่า	
ทศันคตแิละการบอกเล่าเรือ่งราวของโตนเลสาบจากสองหนุม่
ค่อนข้างแตกต่างกันโดยพื้นฐาน	หนึ่งมาจากงานวิจัยค้นคว้า	
อีกหนึ่งเป็นมุมมองของชาวบ้านธรรมดาที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
โลกโดยไม่อาศัยตัวเลขอ้างอิง	 ท�าให้ผมรู้สึกมั่นใจขึ้นมาว่า	

จังหวะแห่งชวีติของกมัพชูา

หากเมืองพระนคร คือผลงานชิ้นเอก
อันสะท้อนให้เหน็ถงึความเจรญิรุง่เรอืง
สูงสุดของอารยธรรมขอมโบราณ
แล้ว... โตนเลสาบ เวิ้งน�้ากว้างไกลทาง
ทิศใต้ที่อยู่เฝ้าดูการก่อก�าเนิดและการ
แตกดับของนครโบราณแห่งน้ีมานาน
นับพนัปี กอ็าจนับเป็นการรังสรรค์ของ
เหล่าทวยเทพที่ก่อร่างสร้างวัฏจักร
แห่งธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด
แห่งหนึ่งบนผืนแผ่นดินกัมพูชา

เรื่อง-ภาพ	สายัณห์	ชื่นอุดมสวัสดิ์

ตนเลสาบโ
Feature
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การเดินทางถ่ายภาพเลาะเลียบขอบน�้าโตนเลสาบคราวครั้งนี้	
จะมีแง่มุมที่หลากหลายและน่าสนใจจากพวกเขาอยู่ตลอดอย่าง
แน่นอน
2.
ท่าเรอืก�าปงชนงัตัง้อยูบ่รเิวณรอยต่อระหว่างแม่น�า้โตนเลและส่วน
ทีเ่ป็นทะเลสาบ	สนีาจงึบอกกบัผมว่าก�าปงชนงันัน้เปรยีบเสมอืน
ปากประตูสู่โตนเลสาบ	 ผลผลิตจากทะเลสาบทั้งปลาและพืชผล
หลากหลายชนิดจะถูกน�ามารวบรวมท่ีน่ี	 ก่อนแยกย้ายกระจาย
ไปตามเมืองต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 ก�าปงชนังยังเป็นแหล่งท�าปลาก
รอบรมควนัอนัเป็นหนึง่ในอาหารยอดนยิมของชาวกมัพชูาทีม่ชีือ่
เสียงอีกด้วย
	 ขณะเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะผ่านก�าปงชนัง
กระจายไปสู่หมู่บ้านลอยน�้าต่างๆ	 ในโตนเลสาบ	ท่าเรือแห่งนี้จึง
ไม่เคยเงียบเหงา	
	 เรากลบัเข้าสูเ่ส้นทางถนนสายหลกัหมายเลข	5	ซึง่เป็น
ถนนสายเดยีวกนักบัทีใ่ช้เมือ่คราวออกจาก	กรงุพนมเปญเลยีบแม่
น�้าโตนเลจนมาถึงก�าปงชนัง	 ถัดจากนี้เส้นทางหมายเลข	 5	 ก็จะ
เลยีบตามขอบทะเลสาบทางด้านใต้	ไปจนถงึพระตะบอง	ระหว่าง

ทางจะมทีางแยกเล็กๆ	น�าพาไปพบกบัโตนเลสาบและชุมชนลอยน�า้
เป็นระยะ
	 ไม่นานนกั	สนีากพ็าเรามาถงึ	ชนกตร	ูชมุชนน�า้ขนาดใหญ่
อกีแห่ง	สนีาจดัแจงว่าจ้างเรอืล�าเลก็	เพือ่ใช้เป็นพาหนะให้ผมและซนุ
เฮงใช้ล่องเข้าสูช่มุชนน�า้ชนกตร	ูส่วนตวัเขาเลอืกทีจ่ะนัง่กนิกาแฟรอ
อยู่ริมฝั่ง	
	 หลังจากแล่นห่างฝั่งไปไม่ไกลนัก	เราก็ถูกล้อมรอบไว้ด้วย
บ้านเรือนร้านค้าลอยน�้าสีสันสดใส	ซุนเฮงชี้ชวนให้ผมดูรอบๆ	ด้าน
หน่ึงคือร้านค้าของช�ากับสินค้าหลากหลาย	 ถัดมาคือปั้มน�้ามันและ
โรงน�า้แขง็ลอยน�า้ซ่ึงผลิตน�า้แขง็ตลอดทัง้วนัให้ชุมชนน�าไปเกบ็รกัษา
ปลาทีจ่บัได้จากทะเลสาบ	ไม่ไกลนกัมวีดัลอยน�า้อยู	่เวลานัน้ยงัมอง
เห็นคนมาท�าบุญคับคั่ง	ห่างออกไปก็มีโบสถ์ส�าหรับชาวคริสต์	
	 คนขับเรือจ้างแวะจอดให้เราขึ้นส�ารวจเรือนแพเหล่านั้น	
มันเชื่อมถึงหากันได้ด้วยทางน�้าเล็กๆ	 ที่ตัดไปมาจนคล้ายเขาวงกต	
ผมได้แต่รัวชัตเตอร์กล้องกับความเป็นไปเบื้องหน้าอย่างลืมตัว	
ชุมชนลอยน�้าแห่งชนกตรู	มีกระทั่งโรงเรียน	สถานีต�ารวจ	และบาร์
คาราโอเกะ	 ในขณะที่ชุมชนก�าปงชนังเป็นหมู่เรือนแพริมฝั่งน�้าต่อ
เนือ่งกบัชมุชนตลาดบนฝ่ัง	ชนกตร	ูคอืชมุชนทีต่ัง้อยูบ่นผนืน�า้อย่าง

สมบูรณ์แบบราวกับเมืองๆ	หนึ่งซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั่วทั้ง
สี่ทิศ
	 ซนุเฮงบอกกบัผมว่า	ผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นโตนเลสาบเรยีก
ตัวเองว่า	ชาวน�้า	 ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ	10	ของประชากรทั้ง
ประเทศ	 ชาวน�้าส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายญวน	สืบทอด
กันมาจากชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาเมื่อครั้งเวียดนามบุกเข้า
ยึดกรุงพนมเปญราวปี	 พ.ศ.	 2522	 บางส่วนได้ลงหลักปักฐาน
อย่างถาวรหลังสงครามสงบ	 และหลงเหลือกลายเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของโตนเลสาบมาจนถึงทุกวันนี้
	 ชาวน�้าเกือบท้ังหมดมีอาชีพท�าประมง	 ว่ากันว่าความ
อุดมสมบูรณ์ของโตนเลสาบได้หล่อเลี่ยงผู้คนด้วยปริมาณปลาน�้า
จืดเกือบ	3	แสนตันต่อปี	นับเป็นร้อยละ	75	ของผลผลิตปลาน�้า
จืดทั้งหมดของประเทศ	 นอกจากนั้นโตนเลสาบยังถือเป็นแหล่ง
ท�าประมงน�้าจืดที่ส�าคัญที่สุดติดอันดับต้นๆ	ของโลกอีกด้วย
	 “นอกจากชาวกัมพูชาเชื้อสายญวนซึ่งเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของโตนเลสาบแล้ว	 ยังมีชาวน�้าเชื้อสายจามและเขมร
อีกส่วนหนึ่ง	 แน่นอนว่าชาวน�้าเชื้อสายญวณจะเกาะกุมความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของโตนเลสาบไว้ได้มากกว่า	 แต่พวก

เขาท้ังหลายกย็งัใช้ชวีติร่วมกนัอย่างค่อนข้างกลมกลนืและประสาน
ความขัดแย้งไว้ได้ในระดับหนึ่ง”	ซุนเฮงบอก
	 ผมใช้เวลาส�ารวจและถ่ายภาพเรือนแพหลงัต่างๆ	จนเยน็ย�า่	
อาทติย์ทีอ่่อนแสงลงน�าพาความคกึคกักลบัมาสูช่นกตรูเมือ่กจิกรรม
ยามเย็นของแต่ละครัวเรือนเริ่มต้นขึ้น	
	 ซนุเฮงชกัชวนให้เราหนัเหเรือกลบัเข้าสูฝ่ั่ง	ความมดืค่อยๆ	
คบืคลานไล่เข้ามาเรือ่ยๆ	ในขณะทีย่งัแว่วเสยีงเคร่ืองยนต์เรืออยูท่าง
ด้านหลงั	โตนเลสาบก�าลงัเข้าสูห้่วงยามแห่งการพักผ่อน	ก่อนหน้าที่
กจิกรรมต่างๆ	จะเริม่ขึน้อีกครัง้ในวนัรุ่งขึน้	วนเวยีนเป็นจงัหวะและ
วัฏจักรแห่งชีวิตที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่ครั้งอดีตกาล
3.
KAMPONG	LUONG
MAXIMUM	7	KM
MINIMUM	2	KM
	 ป้ายบอกระยะทางบนถนนริมรอบโตนเลสาบมักชวนให้
ฉงนสงสัย	 ผมเอ่ยถามสีนาว่าตกลงแล้วจากเส้นทางหลักไปถึง	 ก�า
ปงลวง	นั้น	7	หรือ	2	กิโลเมตรกันแน่	สารถีหนุ่มหัวเราะร่วนพร้อม
กับตอบกลับมาว่า	 ป้ายบอกระยะทางแบบนี้ดูก�ากวมเสมอส�าหรับ
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คนต่างถิ่น	 แต่ป้ายกวนๆ	 เช่นนี้แหละ	 สามารถบอกเล่าจังหวะวิถี
แห่งโตนเลสาบได้อย่างแจ่มชัดที่สุด
	 เขากล่าวต่อว่า	ในช่วงฤดูน�้าหลาก	เส้นทางถนนจะดดน
น�้าท่วมหมด	 ท�าให้ระยะทางจากถนนสายหลักจนถึงฝั่งน�้าเหลือ
เพยีง	2	กโิลเมตร	แต่ถ้าเป็นช่วงแล้ง	ระดบัน�า้กจ็ะลดลงไปจนทาง
ถนนยืดระยะยาวไปเป็น	7	กิโลเมตรนั่นเอง
	 นักวิจัยหนุ่มเสริมขึ้นมาบ้างว่า	 ยามแล้งโตนเลสาบจะมี
พื้นท่ีอยู่ประมาณ	 2,700	 ตารางกิโลเมตร	 กินอาณาบริเวณกว้าง
ไกลครอบคลุมพื้นที่	5	จังหวดั	ได้แก่	ก�าปงธม	ก�าปงชนัง	โพธิสัตว์	
พระตะบอง	เสียมเรียบ	และจะขยายพื้นที่ผิวน�้าออกเป็น	16,000	
ตารางกโิลเมตรในช่วงน�า้มาก		แผ่กว้างนบัเป็นห้าเท่าของช่วงหน้า
แล้งเลยทีเดียว
เมื่อนึกเปรียบเทียบกับทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
คือ	 บึงบอระเพ็ด	 ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ	 212	 ตารางกิโลเมตรแล้ว	
ภาพความกว้างใหญ่ของโตนเลสาบก็ถมทับความทรงจ�าเดิมๆ	ที่
ผมเคยรู้สึกถึงบึงบอระเพ็ดจนแทบลางเลือน
	 วัฏจักรความเคลื่อนไหวของโตนเลสาบเช่นน้ีเอง	 ได้ก่อ
ก�าเนิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่โดยรอบ	การแลกเปลี่ยนและ
ไหลเวยีนระหว่างโตนเลสาบกบัแม่น�า้โขง	สร้างกระบวนการพดัพา
ตะกอนดินและแร่ธาตุอาหาร	ซึ่งนอกจากจะท�าให้ทะเลสาบกลาย
เป็นแหล่งพนัธุป์ลาน�า้จดืท่ีมมีากกว่า	200	สายพนัธุแ์ล้ว	พืน้ท่ีโดย
รอบทะเลสาบโดยเฉพาะส่วนทีโ่ผล่พ้นผวิน�า้ในช่วงหน้าแล้งนัน้	ยงั
นับเป็นผืนดินอันเหมาะแก่การเพาะปลูกอีกด้วย
	 ก�าปงลวงเป็นชมุชนลอยน�้าขนาดใหญ่อีกแห่งหนึง่ในโตน
เลสาบ	 แต่ผมใช้เวลาส�ารวจและถ่ายภาพที่นี่ไม่มากนัก	 เนื่องจาก
ภาพบ้านเรือนชุมชนมีความคล้ายคลึงกับชุมชนชนกตรูท่ีผ่านมา
เมื่อวันวาน	สีนาเล่าว่าที่นี่มีบ้านโฮมสเตย์ส�าหรับนักท่องเที่ยวเกิด
ขึ้นสองสามแห่งเมื่อไม่นานมานี้	 แต่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก	
นานๆ	ครั้งถึงจะมีนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกผ่านมาพักบ้าง
4.
เรือโดยสารล�านั้นพาเรามาถึงจองคะเนียยามบ่ายคล้อย	 หลังจาก
ผ่านพ้นปากแม่น�้าสังแกสู่ทะเลสาบ	 เราใช้เวลาอีกกว่าสามชั่วโมง
บนผืนน�้าเวิ้งว้างของโตนเลสาบ	บางครั้งมองเห็นบ้านลอยน�้าเป็น
กลุ่มๆ	อยู่ไกลลิบ	บางหนพบชาวน�้าเดินวางอวนอยู่ในจุดที่มีความ
ลึกเพียงแค่ท่วมอก	 เป็นภาพชวนฉงนท่ีได้เห็นผู้คนเดินอยู่ในเวิ้ง
น�้ากว้างไกลสุดสายตา	 ก่อนจะพบ	 จองคะเนีย	 ชุมชนขนาดใหญ่
อีกแห่งของโตนเลสาบ

	 จองคะเนีย	 อาจนับเป็นชุมชนลอยน�้าแห่งโตนเลสาบที่
มช่ืีอเสยีงท่ีสดุ	เนือ่งจากอยูใ่กล้กับเมอืงเสยีมเรียบ	อนัเป็นจดุหมาย
ปลายทางหลักของนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกท่ีมุ่งหวังมาชม
นครวดั	จองคะเนยีจงึถกูรวมไว้ในโปรแกรมการท่องเทีย่วของเมอืง
เสียมเรียบไปด้วย
	 จองคะเนีย	 จึงเป็นชุมชนลอยน�้าที่มีบุคลิกค่อนข้างแตก
ต่างไปจากชุมชนอื่นที่ผมได้เดินทางผ่านมา	 กิจกรรมเพ่ือรองรับ
การท่องเทีย่ว	ทัง้ผูค้นขวกัไขว่	เรอืน้อยใหญ่	และร้านอาหาร	ดหูนา
แน่นกว่าชุมชนอื่นๆ	ที่ท�าการประมงเป็นหลัก	
	 เรือโดยสารพาเราเคลื่อนผ่านจองคะเนียไปอย่างเชื่อง
ช้า	 เนื่องจากมีเรือท่องเที่ยววิ่งสวนทางไปมาหลายล�า	 จนผ่านเข้า
มาถึงท่าเรือ	ก็พบสีนานั่งรออยู่ก่อนแล้ว	เราปรึกษากันถึงเส้นทาง
กลบัไปยงัพนมเปญในวนัรุง่ขึน้หลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิ	ผมบอกกบั
สีนาว่า	 การเดินทางครั้งนี้เขาวางแผนไว้ค่อนข้างดี	 จากก�าปงชนัง	
ปากประตูสู่โตนเลสาบ	 ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบและ
วิถีชุมชนลอยน�้าหลายแห่ง	 จนมาจบการเดินทางที่ชุมชนซึ่งก�าลัง
เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเดิมสู่การท่องเที่ยว	 ช่วยท�าให้จังหวะชีวิต
แห่งโตนเลสาบปรากฏเป็นภาพแจ่มชัดส�าหรับผมผู้เคยมาเยือน
ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนแรก
	 ขณะที่ซุนเฮงหล่นความเห็นบ้างว่า	 ความเปลี่ยนแปลง
จากการท่องเที่ยวอาจเป็นเพียงผลกระทบเล็กๆ	 ท่ีมองเห็นได้
ส�าหรับผู ้คนริมรอบโตนเลสาบ	 จากการท่ีเขาท�าวิจัยเก่ียวกับ
ทะเลสาบแห่งนี้	ข่าวคราวการกั้นล�าน�้าโขงตอนบนอาจสร้างความ
เปลีย่นแปลงมากมายให้กบัโตนเลสาบอย่างคาดไม่ถงึ	ตวัเลขต่างๆ	
ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆ	 ลดลงอย่างต่อเน่ือง	 ชนิด
ปลาและสัตว์น�้าบางอย่างเร่ิมห่างหายจากการพบเห็น	 ในบางปี
ช่วงฤดูแล้งคล้ายจะยาวนานกว่าที่เคยเป็นมา	 เขามองว่าการแลก
เปลี่ยนเคลื่อนไหวของกระแสน�้าระหว่างโตนเลสาบกับแม่น�้าโขง
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์เริ่มห่างหายไปเรื่อยๆ
	 สีนากับซุนเฮงยังคงบอกเล่าถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของ
โตนเลสาบอย่างต่อเนื่องในวงสนทนา	 ผมนึกถึงค�าพูดของสีนาใน
วันแรกๆ	ของการเดินทางที่ว่า	 ในทุกๆ	ปีที่เขามองเห็นแม่น�้าโตน
เลไหลไปคนละทิศทางในแต่ละช่วงของฤดูกาลนั้น	 เขานึกสงสัย
อยู่เสมอว่า	 ในวินาทีท่ีสายน�้าก�าลังจะเริ่มไหลย้อนทิศทางนั้น	 แม่
น�้าโตนเลจะหยุดนิ่งสงบอยู่ชั่วครู่ขณะหรือไม่
	 ห้วงหนึง่	ผมมัน่ใจว่า	แท้จรงิแล้ว	เขาอาจไม่เคยต้องการ
เห็นแม่น�้าโตนเลหยุดนิ่งสงบเลย	 เพียงเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณ
ถึงการหยุดเคลื่อนไหวของสายน�้าตลอดกาลก็เป็นได้....

บนผืนน�้าเวิ้งว้างของ
โตนเลสาบ บางคร้ัง
มองเห็นบ ้านลอยน�้า
เป็นกลุ่มๆ อยู่ไกลลิบ 
บางหนพบชาวน�้าเดิน
วางอวนอยู ่ ในจุดท่ีมี
ความลึกเพียงแค่ท่วม
อก เป็นภาพชวนฉงนที่
ได้เหน็ผูค้นเดนิอยูใ่นเวิง้
น�้ากว้างไกลสุดสายตา
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Destination

เรื่อง / รูป ทรงยศ

Marriott Hua Hin
สัมผัส เสน่ห์ ร่วมสมัย
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หัวหินหมุดหมายยอดนิยมไม่เคยคลายจากมนต์
เสน่ห์ทีม่ดัใจผูค้นมายาวนาน ครัง้ตัง้แต่เป็นสถาน
ที่พักผ่อนของเจ้านายเชื้อพระวงศ์จากพระนคร 
เป็นทีห่ยดุแวะพกัของเรอืเดนิสมทุรทีมุ่่งหน้าจาก
พระนครไปสิงคโปร์ ปีนัง นับตั้งแต่การเกิดขึ้น
ของโรงแรมเก่าแก่อย่างโรงแรมรถไฟ หัวหินก็มี
สถานที่พักผ่อนเกิดขึ้นอีกมากมายตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป

เรามาเยือนหัวหินเพื่อมาสัมผัสที่พักแห่งใหม่
ล่าสุด Hua Hin Marriott Resort & Spa ผล
งานการออกแบบของบริษัทออกแบบชั้นน�าของ
เมืองไทย A49 ที่สร้างสรรค์ แมริออท หัวหิน 
ได้อย่างลงตัว งดงาม (A49 มีผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมทีน่่าจดจ�ามากมาย สามารถเข้าไป
ดูได้ที่ (www.A49.com)

ไทยโคโลเนียสไตล์ คือหนึ่งในแรงบันดาลใจ
ส�าคญัส�าหรบังานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง
ภายในของ แมรอิอท หัวหนิ งานออกแบบที่ผสม
ผสานวัสดุที่หลากหลาย รายละเอียดของการ
ตกแต่งภายในทีเ่ด่นชดัอย่างหนึง่คอืการน�าเอาลกู
เล่นของดอกไม้ไทยอย่างพกิลุทีเ่จ้าของโรงแรมชืน่
ชอบมาใช้ ดอกไม้ซึ่งมีความหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ ความมั่งคั่งและความโชคดี เกือบทุกที่
ของโรงแรมเราจะเห็นรูปลักษณ์ของดอกพิกุลใน
แบบต่างๆ ปรากฏอยู่อย่างสร้างสรรค์ 

แลนด์สเคปของแมริออทจัดวางต�าแหน่งของตัว
อาคารหลักไว้ด้านหน้าสุด ตัวอาคารอื่นๆ เป็น
อาคารที่มีความสูงเพียงสามชั้นโอบล้อมพื้นที่
สีเขียวไว้ตรงกลางเป็นเสมือนแนวภูเขาเตี้ยๆ ที่
โอบโอเอซิสไว้ ปลายสุดของที่ดินทอดตัวไปจรด
กบัชายหาด ซึง่ถอืเป็นชายหาดจดุทีส่วยทีส่ดุของ
หัวหินจุดหนึ่ง จากระเบียงหน้าล็อบบี้มองเห็น
ล�าธารสีฟ้าใสใหลผ่านชักชวนให้ผู้มาเยือนออก

เดนิส�ารวจ ซึง่เสน่ห์ของแมรอิอท หวัหนิจะค่อยๆ 
เผยโฉมออกมาทลีะนดิๆ ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กับที่ดนิ
ยังคงถูกรักษาไว้เป็นอย่างด ี ร่วมกับการเพิ่มเตมิ
พันธ์ุไม้อกีหลายชนดิ

พื้นที่แรกที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสคือล็อบบี้ ห้อง
โถงกว้างโปร่งเพดานสงูโดดเด่นด้วยการสร้างพื้น
ผวิเป็นรปูโครงสร้างของดอกพกิลุเตม็เพดาน โทน
สขีาวอบอุ่นและสเีหลอืของไม้ที่ใช้ประดบัตกแต่ง
ให้อารมณ์เหมือนห้องรับแขกของบ้านพักผ่อน 
ชวนให้หลงลืมความเป็นเมืองที่บรรดาผู้มาเยือน
หลบลี้จากมา ช่วงที่เราเข้าพักที่แมริออทเราตื่น
แต่เช้าเดินเล่นรอบๆ ที่พักและมาที่ล็อบบี้พอดี
กบัช่วงเวลาทีแ่ดดเช้าตรู่สาดแสงเข้ามาทางประตู
บานสูงที่หันหน้าออกทะเล บรรยากาศล็อบบี้ใน
ช่วงเวลานัน้อบอุ่นสวยงาม

เมือ่เปิดประตสููห่อ้งพกั สมัผสับรรยากาศตกแต่ง
อย่างอบอุ ่น คลุมโทนสีสันของเฟอร์นิเจอร์
กลมกลนืไปในทศิทางเดยีวกนั เครือ่งนอนเฉพาะ
ของแมริออทที่ท�าให้คุณไม่อยากลุกออกจาก
เตียงเลยทีเดียว ระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องมีครบครันตั้งแต่ปลั๊กไฟไปจนถึงช่อง
เสยีบส�าหรับ USB ที่ส�าคัญระบบแอร์ในห้องพัก
เยน็สบายและเงยีบมาก ท�าให้หลบัสนทิตลอดคนื
ชาร์ตพลังงานให้กับร่างกายได้อย่างเต็มที่ 

สระว่ายน�้าของ แมริออท หัวหินมาแบบจัดเต็ม 
เมื่อเดินลงจากตัวอาคารที่เป็นล็อบบี้ซึ่งเป็น
อาคารหลังใหญ่ที่สุด เราจะเห็นล�าธารไหลโค้ง
มาผ่านด้านหน้าตัวอาคาร ไหลผ่านห้องพักและ
โค้งหายลบัไป ชวนให้ออกตดิตาม สายน�า้จะไหล
ไปเจอกบัทางน�้าทีไ่หลลงมาจากสไลด์เดอร์สขีาว
สะอาดตาซึง่ด้านข้างคอืตัวศาลารูปทรงโค้งทีช่วน
มอง ซึ่งเป็นส่วนของห้องอาหาร Amber Kitchen 
เคียงข้างอยู่กับสระว่ายน�้าทรงกลมขนาดใหญ่
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Marriott Hua Hin

ขอขอบคุณ Marriott Hua Hin
Tel 032-904 666

ซึ่งอยู่ติดกับทะเล นอกไปจากนั้นใกล้กันกับ
สนามหญ้าด้านในยังมีสระว่ายน�้าขนาดใหญ่
ทีซ่อนตัวอยู่หลังแนวก�าแพงต้นไม้ซึ่งคือสระ
ส�าหรับผู้ที่ต้องการความสงบเพราะสระน้ีไม่
อนุญาตใิห้เด็กๆ ลงเล่น  

แมรอิอทมห้ีองอาหาร Amber Kitchen เปิดให้
บรกิารทัง้วนัตัง้แต่มื้อเช้าจนถงึค�่าคนื และ Big 
Fish & bar ที่มีทั้งห้องอาหารและบาร์ ส่วน
ของห้องอาหารเสิร์ฟมื้อเที่ยงและมื้อค�่า โดย
เฉพาะกบัมื้อค�า่นัน้บรรยากาศดมีาก ม ีCatch 
of The day เป็นไฮไล้ท์ส�าคัญ ซึ่งคือบรรดา
สัตว์ทะเลหลากหลายที่ทางโรงแรมรับซื้อ
มาจากชาวประมงท้องถิ่นในแต่ละวัน ขึ้นอยู่
กับว่าจะจับอะไรได้บ้างและจะปรับเมนูตาม
วัตถุดิบที่ได้มา ที่เป็นเมนูเด็ดส�าหรับคนชอบ
ทานอาหารทะเลสดๆ คอื The Big Fish iced 
seafood tower รบัรองว่าไม่ผดิหวงั  สว่นของ
บาร์แยกตัวอกมาเป็นบาร์แบบเปิดโล่งอยู่ติด
กับชายหาดสามารถนั่งดื่มชมวิวรับลมทะเล
ได้อย่างเต็มที่ มีอาหารทานเล่นและจานที่
ไม่หนักมากอย่างแฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช ให้
บริการ และที่ด้านหน้าโรงแรมมีร้าน Saim 
Bakery เสรฟิกาแฟารสดแีละขนมอบรสอร่อย
หลากหลาย

ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เราได้แวะมาเติมพลังที่แมริ
ออท หวัหนิ เราได้พกัอย่างเตม็ที ่บรรยากาศ
ห้องพกัทีช่วนให้เอนกาย สระว่ายน�า้ทีม่หีลาก
รูปแบบ ห้องอาหารที่ครบครัน บรรยากาศที่
เปิดโล่งมองไปทางไหนเจอแต่สเีขยีวของต้นไม้
และสีฟ้าของสายน�้า แมริออท หัวหินนับได้
ว่าเป็น Resort ส�าหรับวันพักผ่อนที่ครบถ้วน
สมบูรณ์แบบอย่างแท้จรงิ  
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Zaha	Hadid	คอืหนึ่งในสถาปนกิที่ยิง่ใหญ่และเปน็ทีรู่้จกัมากที่สดุคนหนึ่งแห่ง
ยุคสมัยปัจจุบัน	 งานของเธอมีอิทธิพลกับสถาปนิกร่วมสมัยและรุ่นหลังด้วยรูป
ทรงแนว	futuristic	ที่วิวัฒน์จากมุมเหลี่ยมอันโฉบเฉี่ยวไปสู่ความโค้งเว้า	และ
ไหลลื่นของรูปทรงที่ท้าทายความเป็นไปได้ทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง	
รวมไปถึงความคิดของผู้คนได้เสมอ	

Hadid	 เกิดและเติบโตในอิรัก	 ในครอบครัวมีฐานะ	พ่อของเธอไม่เพียงแต่เป็น
นกัธรุกจิและนกัลงทนุผูร้�า่รวย	หากแต่ยงัเป็นหนึง่ในผูก่้อตัง้	National	Demo-
cratic	Party	ในอริกั	ในขณะทีแ่ม่ของเธอเป็นศลิปิน	ช่วงเวลาในยคุ	1950s	อนั
เป็นวัยเด็กของ	 Hadid	 นั้น	 เธอถูกเลี้ยงดูจากครอบครัวหัวสมัยใหม่ในขณะที	่
แบกแดดต้อนรับการถือก�าเนิดของสถาปัตยกรรม	 จากสถาปนิก	Modernist	
ระดบัต�านานมากมายทัง้	Frank	Lloyd	Wright,	Alvar	Aalto,	Le	Corbusier	
มันเป็นเวลาก่อนที่อิรัก	จะเข้าสู่ระบอบ	เผด็จการ	และบ้านเมืองก็เจริญเติบโต	
โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการพัฒนา	Hadid	บอกไว้ใน
หลายๆบทสมัภาษณ์ว่าเธอรูต้วัว่าเธออยากเป็นสถาปนกิตัง้แต่อาย	ุ11	ก่อนจะ
อธิบายว่าในยุคสมัยนั้น	มีสถาปนิกผู้หญิง	ท�างานอยู่ในแบกแดด	และความฝัน
ของเธอที่จะท�าอาชีพนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในเวลานั้นแต่อย่างใด	 ด้วย
ธรรมชาต	ิของการเป็นเดก็ทีช่อบตัง้ค�าถามและขีส้งสยัโดยมพ่ีอเป็นบคุคลทีค่อย
ให้ค�าตอบต่างๆ	เธอมีความมั่นใจและได้รับเงินเดือน	จากแม่ให้เลือกซื้อเสื้อผ้า
ของตัวเองตั้งแต่อายุ	 7-8	 ขวบ	 	Deyan	 Sudjic	นักเขียนนักวิจารณ์ด้านงาน
ออกแบบและสถาปัตยกรรม	และ	Director	of	Design	Museum,	London	ผู้
เป็นหนึง่ในคณะกรรมการของการประกวดแบบ		London	Aquatic	Centre	ที่	
Hadid	เป็นผูอ้อกแบบ			เคยกล่าวไว้ว่า	Hadid	โตมาด้วยความเชือ่มัน่ว่าเธอจะ
สามารถท�าในสิง่ทีเ่ธอต้องการได้	เพราะแนวโน้มและสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม
และสงัคมของอิรกัท่ีเธอเตบิโตมา	Hadidเล่าว่า	มวียัเดก็ท่ียอดเยีย่ม	เธอเดนิทาง
ท่องเท่ียวกบัครอบครวัไปยโุรป	ก่อนจะถกูส่งไปเรยีนท่ีโรงเรยีนประจ�าในอังกฤษ
และสวิสเซอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษ	1960s	

1972	เป็นปีที่ส�าคัญของเธอเมื่อ	Hadid	เข้าเป็นนักเรียนสถาปัตยกรรมที่	Ar-
chitectural	Association	(AA)	ใน	Bedford	London	สถาบันที่หล่อหลอม
ให้เธอเป็นสถาปนิกในแบบที่เธอเป็น	และเปิดประตูสู่ชีวิตการท�างาน	และการ
เป็นสถาปนกิ	Starchitect	ของเธอในเวลาต่อมา	ท่ีนัน่เธอม	ี	Rem	Koolhaas	
และ	Elia	Zendhekis		ผู้ก่อตั้ง	OMA	หรือ	The	Office	for	Metropolitan	
Architecture	อันโด่งดัง	ที่ดูแลส่วนที่เรียกว่า	UNIT	9	ของ	AA	เป็นที่ปรึกษา	

The Great

Zaha Hadid

บรรยายภาพ	หน้าตรงข้าม

Hadid	ตัดเค้ก	The	Peak	ที่งานเลี้ยงที่	Architectural	Association	ในปี	1983
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Vitra	Fire	Station	ในเยอรมันเป็นโครงการแรกของ	
Zaha	 Hadid	 Architects	 ที่ได้รับการก่อสร้างด้วย
โครงสร้าง	และรปูทรงคอนกรตีสุดล�า้	อย่างไรกด็	ีหนึง่
ในผลงานที่เป็นที่จดจ�ามากที่สุดของเธอคือผลงาน
ประกวดแบบ	 Cardiff	 Opera	 House	 ที่ถูกปฏิเสธ
แม้ตัวงานชนะการแข่งขันไปทั้งสามรอบ	 ด้วยเหตุผล
เรื่องอัตลักษณ์ของการออกแบบและเสียงคัดค้านว่า
มันไม่สามารถ	 สร้างได้	 ซึ่งนักวิจารณ์หลายคนบอก
ว่าเป็นเรื่องน่าขัน	 ในช่วงทศวรรษ	 1990s	 หลังความ
ล้มเหลวของ	Cardiff	Zaha	Hadid	Architects	 เข้า
ร่วมประกวดแบบหลายต่อหลายงานและไม่เคยชนะ
เลย	อย่างไรกด็มีนัเป็นช่วงเวลาที	่Hadid	รูส้กึสนกุกบั
การท�างานมากที่สุด	 เพราะความคิดถูกน�าไปพัฒนา
และทดลองต่ออย่างมากมาย	ด้วยความเชื่อว่าสุดท้าย
แล้วพวกเขาจะต้องชนะการประกวด	และได้งานมาใน
ที่สุด		Hadid	เล่าว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหล่าเพื่อนร่วม
งานของเธอไม่จากไปไหน	ทกุคนยงัคนร่วมกนั	ท�างาน
ประกวดแม้เธอจะไม่มเีงนิจ่าย	Patrik	เองท�างานให้เธอ
ฟรีๆในขณะที่ท�างานประจ�าเป็นอาจารย์สอนหนังสือ
ที่	 Stuttgart	 เธอกล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนสิบคน
สร้างสรรค์ความคิดในระดับที่เทียบเท่ากับคนร้อยคน	
มันยังเป็นช่วงเวลาที่พอกพูน	 ประสบการณ์และองค์
ความรู้ให้กับทุกคนอย่างมหาศาล	 อันท�าให้เมื่อพวก
เขาได้งาน	ทุกอย่างจึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะพวกเขาได้
ทดลอง	ทางเลอืกมากมายมาแล้ว	และชยัชนะจากการ
ประกวดแบบที่	Cincinati	Art	Museum	กถ็กูตามมา
ด้วยโปรเจคท์หลากหลาย	จากทัว่มมุโลก	ทั้งพพิธิภณัฑ์	
MAXXI	National	Museum	of	XXI	Century	Arts,	
Bergisel	Ski	Jump,	Phaeno	Science	Center	ที่	
Wolfsburg,	Glasgow	Riverside	Museum,	Dong-
daemun	Design	Plaza	ไปจนถึง	London	Olym-
pic	Aquatic	Centre,	Guangzhou	Opera	House	
และโปรเจคท์อีกนับไม่ถ้วนทั้งงานสถาปัตยกรรม	การ
ออกแบบ	 ศิลปะ	 ไปจนถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง
รองเท้า	 กระเป๋า	 เครื่องประดับ	 จาน	 ชุดช้อนส้อม	

(ภายหลงัจากที	่Hadid	เรยีนจบ	เธอท�างานเป็นอาจารย์ที่	
AA	และเป็นที่ปรึกษาให้กับ	UNIT	9	ร่วมกับ	Koolhaas	
และ	 	 Zendhekis	 ด้วยเช่นกัน)	 ช่วงทศวรรษ	 1970s	
สถาปัตยกรรมในลอนดอน	ก�าลงัเผชญิวกิฤตและต้องการ
ไอเดยีใหม่ๆ	การมอียู	่ของ	AA	ในเวลานัน้จงึเป็นเหมอืน
ที่ฟูมฟักของความคิด	 การทดลอง	 และความเป็นไปได้
ใหม่ๆมากมายด้วยการน�าของ	 Alvin	 Boyarski	 ผู้เป็น
อธิการบดีที่มีหัวก้าวหน้า	 ส�าหรับ	 Hadid	 ท่ามกลาง
บรรยากาศ	 แห่งความคิดสร้างสรรค์เชิงทดลองต่างๆที่
เกิดขึ้นอย่างคึกคัก	 เธอเริ่มหาหนทางของตัวเอง	 และ	
Rem	Koolhaas	 ก็ช่วยช้ีทางให้เธอ	 เห็นก้าวต่อไปและ
ความเป็นไปได้ในอนาคต	ผลงานศลิปะของศลิปินรสัเซยี	
Kasimir	Malevich	 	 เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญ	 ของเธอ
ด้วยองค์ประกอบศิลป์และการมีอยู่	 พาดผ่าน	 ทับซ้อน
ของรูปทรงท่ีท้าทายความคิดผู้คนถึงความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้าง	 Hadid	 เริ่มฉายแสง	 ทั้ง	 Koolhaas	 และ	
Zendhekis	 มองเห็นศักยภาพของเธอผ่านภาพวาด	
โมเดลของงานเชิง	conceptual	ของเธอที่ได้รับการ	จัด
แสดงในงานนทิรรศการต่างๆ	เธอเรยีนจบและท�างานเป็น
อาคารย์ที่		AA	ไปพร้อมๆกบัการร่วมงานกบั	Koolhaas	
และ	 	 Zendhekisท่ี	 OMA	 ก่อนจะออกมาเปิดบริษัท	
Zaha	Hadid	Architects	ของตัวเองในปี	1979	โดยที่
ยังคงสอนที่	 AA	 ต่อสิริรวมเป็นเวลา	 10	 ปีนับตั้งแต่จบ
การศึกษา

ในปี1983	โปรเจคท์	club	house	The	Peak	ใน	Hong	
Kong	คอืผลงานที	่Hadid	ชนะการประกวดแบบหากแต่
โครงการ	ถกูพบัไปและไม่ได้รบัการสร้าง	อย่างไรกด็	ีงาน
ชิน้นีด้งึดดูสถาปนกิจากทัว่ยโุรปทีส่นใจจะท�างานกบัเธอ	
และหนึ่งในนั้นก็คือ		Patrik	Schumacher	ผู้ที่จะกลาย
เป็นpartner	คนส�าคญัของ	Zaha	ตลอดชีวติการท�างาน
ของเธอ	 โดยช่วงเวลาที่Schumacherมาสมัครงานนั้น	
มีคนท�างานท่ี	 Zaha	 Hadid	 Archtiects	 เพียง	 5	 คน
เท่านั้น	(ปัจจุบันบริษัทจ้างพนักงาน	427		คน)		

The	Heydar	Aliyev	Center,	Azerbaijan

Glasgow	Riverside	Museum,	Scotland
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และโคมไฟ	แนวคิดทางสถาปัตยกรรมของ	Hadid	 เติบโตพาดผ่านดินแดน	แห่งความ
คิดสร้างสรรค์	 อันหลากหลายและเป็นแรงบันดาลใจต่อผู้คนรอบข้างทั้งที่อยู่ในแวดวง
การออกแบบและสถาปัตยกรรม	และผู้ชื่นชอบที่ติดตามผลงานของเธอ	นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถ	สิ่งที่เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนที่รู้จัก	Hadid	คือความกล้าของเธอ
ที่หล่อหลอมขึ้นจากการท�างานในฐานะผู้หญิงอาหรับในอุตสาหกรรมที่ถูกครอบครอง
ด้วยผูช้ายผวิขาว	หากแต่ความเป็นจรงิกค็อืไม่ว่าจะมเีพศหรอืเชือ้ชาตใิด		Zaha	Hadid	
คือสถาปนกิชัน้ยอด	สิง่ท่ีเธอได้ท�าไว้จะด�ารงอยูต่่อไป	เป็นพลงังานและแรงผลกัดนัทาง
ความคิดให้กับผู้ที่มาทีหลัง	และมันจะไม่มีวันหายไปไหน

Hadid	ไม่เคยแต่งงานเพราะต้องการทุ่มเทชีวิตให้กับการท�างานสถาปัตยกรรม
เธอเป็นสถาปนกิหญงิคนแรกทีไ่ด้รบัรางวลั	Pritzker	Prize	อนัทรงเกียรตท่ีิเปรียบได้กับ
รางวัลโนเบลแห่งวงการสถาปัตยกรรมโลก

แม้ผลงานของเธอจะเต็มไปด้วยรูปทรงล�้าสมัยโฉบแต่บ้านของ	Hadid	 เป็นพื้นที่สีขาว
เรียบๆและตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เธอเป็นคนออกแบบเอง

Hadid		ได้รบัต�าแหน่งท่านผูห้ญงิ	DBE	(Dame	Commander	of	the	Order	of	the	
British	Empire)	ในปี	2012	แต่เธอยังบอกให้คนเรียกเธอว่า	Zaha	เฉยๆ

แม้จะถือสัญชาติอังกฤษ	 แต่	 Hadid	 บอกว่าเธอเป็นคนอิรักที่ท�างานและอาศัยอยู่ใน
ประเทศอังกฤษ	และพอใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น	Londoner	มากกว่า

Zaha	Hadid	เสยีชวีติด้วยอาการหวัใจวายทีโ่รงพยาบาลในไมอามีข่ณะเข้ารับการรักษา
ตัวด้วยโรคหลอดลมอักเสบในวันที่	31	มีนาคม	2559	เธอมีอายุ	65	ปี	

Hadid	ที่	AA	สมัยเป็นอาจารย์ในยุค	1990sและ	Rem	Koolhaas	นั่งอยู่ซ้ายสุดด้านหน้า

MAXXI	National	Museum	of	XXI	Century	Arts,	Rome,	Italy

เมื่อยังเป็นเด็กที่บ้านที่แบกแดด

Dongdaemun	Design	Plaza,	Seoul,	South	Korea	

credits
Imagine	(TV	Series	documentary)	Zaha	Hadid…	Who	Dares	Wins	(2013)	
dezeen.com
arquin.com
fastcodedesign.com
archdialy.com
Metopolismag.com
aaschool.ac.uk
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อาหารบางครั้งแล้วมิได้ค�านึงถึงเพียงแค่รสชาติเท่านั้น 
ยังต้องมีเรื่องของหน้าตาด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจ
และเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน ที่ The House of 
Sathorn (โรงแรม W กรุงเทพฯ) น�าเสนอร้านอาหาร
หลากรูปแบบให้กับผู้มาเยือน  The Dining Room คือ
หนึ่งในความหลากหลายที่เราแวะมาสัมผัส

ว่ากนัตามความเป็นจรงิการได้มโีอกาสมาเยอืนคฤหาสถ์เก่าแก่หลังนี้
กน็บัว่าคุม้ค่าแล้ว	เพราะเป็นอาคารทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน	ได้รบั
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติโดยกรมศิลปากร	 งานบูรณะต้อง
ท�าให้ถูกต้อง	 มีความละเอียดต้องตรงตามข้อก�าหนดของกรมศิลปฯ	
กว่าทีต่วัตกึจะน�ามาเปิดให้บรกิารได้นัน้ใช้เวลายาวนาน	แต่เมือ่เสรจ็
สมบูรณ์ความมีชีวิตชีวาก็กลับคืนสู่ตึกอันสง่างามหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง

ปีกด้านหนึ่งของตึกถูกใช้เป็นพื้นที่ของห้องอาหารที่มีชื่อว่า	The	
Dining	 Room	พื้นไม้สีน�้าตาล	 เก้าอี้หนังสีน�้าตาลเข้มดูหรูหรา	
รายละเอียดของงานตกแต่งภายในยงัคงเดมิ	บนเสา	ขอบเพดาน	
โดดเด่นด้วยลวดลายประดับที่วิจิตร	 เป็นของเดิมที่ถูกบูรณะให้
กลับมางดงาม	 ความทันสมัยของส่วนนี้คือเคาน์เตอร์ไม้เสริฟที่
เปิดโล่งของครัว	แขกสามารถเลือนั่งในส่วนนี้ได้	เมนูทุกจานของ	
The	Dinning	Room	สร้างสรรค์โดยเชฟชาวตุรกีที่เดินทางเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์การท�าอาหารมาแล้วหลายประเทศท่ัวเอเซีย	
Fatih	Tutak

เชฟ	Fatih	เป็นผู้นิยามรูปแบบอาหารของ	The	Dining	Room	
ว่า	 Fun	 Dining	 ทุกจานท่ีเชฟน�าขึ้นโต๊ะจะเต็มไปด้วยความคิด
เชงิสร้างสรรค์	ดรูาวกบัเป็นงานศลิปะ	ทีส่�าคญัคอืรสชาตนิัน้ต้อง
ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน

ทุกจานท่ีเชพเสรฟิให้เราได้ลิม้ลองนัน้เมือ่วางลงตรงหน้า	เห็นถงึ
ความละเอียดความตั้งใจในการสร้างสรรค์อาหารของเชฟ	 เต็ม
ไปด้วยความเย้ายวนใจ	มนัไม่ใช่ความงามทีท่�าให้เรารรีอ	แต่เป็น
ความงามที่เชื้อเชิญให้เราอยากลองสัมผัสดูว่ารสชาติศิลปะบน
จานทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าเราจะเป็นอย่างไร	แน่นอนว่าเราไม่ผดิหวงัเลย

เราเริ่มต้นที่	Early	Morning	at	Tsukij	Market	Vol	4	ต่อด้วย	

Red	Parfait,	 Earth	&	 Soil,	 Lost	 In	 Translation	 at	 Shijuku,	
Hunting	The	Duck,	และปิดท้ายด้วยของหวานที่มีชื่อว่า	On	My	
Way	 Home	 TO	 Silom	 ซึ่งเชฟได้ไอเดียมาจากการได้เห็นร้าน
กล้วยปิ้งริมทางระหว่างที่เดินกลับบ้านบนถนนสีลม	 ท�าให้เกิดไอ
เดียสร้างสรรค์เป็นขนมหวานเมนนูนี้ขึ้นมา	 มันแสดงออกถึงความ
เป็นไทยและเป็นสากลได้อย่างเฉียบคมในความคิดของเรา	 อยาก
เชิญชวนให้ลองแวะไปที่	 The	 Dining	 Room	ที่	 The	 House	 of	
Sathron	W	Hotel

The 
Dining 
Room

The House of Sathorn

The	Dining	Room
at	The	House	of	Sathron
W	Hotel	Bangkok
Tel	:	0	2344	4000

Dine
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	 ในฉบับที่แล้วผมได้ท้ิงท้ายไว้ว่า	 จะพา
ทุกท่านไปเจาะลึกการแข่งขันระดับโอลิมปิคของผู้
เชี่ยวชาญด้านไวน์		เรียกได้ว่าอลังการยิ่งใหญ่ที่สุด
ของวงการไวน์ในยุคปัจจุบัน	 	 ไม่รวมกับการสอบ	
Master	of	wine(	MW)นะครบั	แยกคนละส่วนกนั		
การแข่งขนัเวลิด์เบสซอมเมลเิย่	มกีารจดัแข่งขนัครัง้
แรกในปี	 1969	 ที่กรุงบรัสเซล	 ประเทศเบลเยี่ยม	
โดยแชมป์ตกเป็นของนาย	 Armand	Melkonian		
ซึ่งส่วนใหญ่แชมป์ก็จะวนเวียนแถวฝรั่งเศสและ
อิตาลี	 แต่ในปี	 1995	 ก็ได้มีซอมเมลิเย่ผิวขาว	 ตัว
เตีย้	ตาตีจ่ากญีปุ่น่	ไปแผลงฤทธิป์ระกาศศกัดาคว้า
แชมป์แบบตกตะลึงกันทั้งงาน	 	 คือนายชินย่า	 ทา
ซากิ(Shinya	Tasaki)		ซึ่งจัดงานกันการแข่งขันกัน
ทีญ่ีปุ่น่พอด	ีสร้างกระแสของไวน์และซอมเมลเิย่โด่ง
ดังไปทั้งประเทศ
	 ส�าหรับผมแล้วภาคภูมิใจแทนคนญี่ปุ่น
จริงๆและเป็นตัวแทนของเอเชียให้โลกได้รับรู้	 โดย
เฉพาะพวกยุโรป	 ที่มักจะมองว่าชนชาวเอเชียนิยม
ดื่มไวน์แบบแฟชั่นและไม่มีความรู้ในเรื่องของไวน์
อย่างแท้จริง	 ส่วนหน่ึงก็ต้องยอมรับความเป็นจริง
ตามทีเ่ขาว่า		แต่กย็งัมคีนอกีจ�านวนไม่น้อยทีมุ่ง่มัน่
ศกึษาเรือ่งของไวน์อย่างจรงิจงั	โดยเฉพาะชาวญีปุ่น่
ทีค่ลัง่ไคล้เรือ่งไวน์เป็นอย่างมาก	ศกึษาอย่างจรงิจงั
และรู้ลึก	 รู้จริง	 ถึงขนาดไปฝั่งตัวกันในแคว้นบอร์

โดซ์และแคว้นเบอร์กนัดขีองฝรัง่เศสกนัเป็นเดอืนๆ	
เลยทเีดยีว	เรยีกว่าไปศึกษากนัแบบเจาะลึก	ชนดิที
ว่าถ้าขดุต้นองุน่เพือ่จะดรูากของต้นองุน่และแร่ธาตุ
ในดินได้คงท�าไปแล้ว	 ไวน์ดีๆ	 แพงๆ	 ในโลกแบบ
ชนิดที่เรียก	 แม้แต่คนฝรั่งเศสเองก็ยังไม่มีโอกาส
ได้ดื่มเลย	ที่เมืองไทยก็ไม่เคยเห็น	แต่สามารถเสาะ
แสวงหาได้ทีญ่ีปุ่น่ครบั	แต่เดีย๋วนีไ้วน์เหล่านัน้จะไป
โผล่ทีฮ่่องกงและจนีแทน	เพราะอทิธิฤ์ทธิเ์งินหยวน
ของเศรษฐใีหม่อาตีอ๋าหมวยทัง้หลาย	ทีไ่ปพงัทลาย
กฏเกณฑ์นับร้อยปีในการขายไวน์ของฝรั่งเศส	 ที่มี
กฎเหลก็ว่าจะไม่ขายไวนใ์นเซลล่ารห์รอืชาโตใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่วหรอืแขกทีม่าเยอืนอย่างเดด็ขาด	แต่ถ้า
อยากได้ให้ไปซือ้กบัร้านขายไวน์หรอืพ่อค้าคนกลาง
ทีเ่รยีกว่า	เนโกซอิงั	(Negociant)	ในตวัเมอืงเท่านัน้	
แต่พอทวัร์จนีทะลทุะลวงลงไปถงึห้องเซลล่าร์ใต้ดนิ
ของชาโตดังๆ	ในฝรั่งเศสได้เท่านั้นแหละ	ต่างก็แห่
กันขอไวน์ที่เก่าเก็บไว้กันแบบจ้าละหว่ัน	 ซื้อแม้จะ
ตัง้ราคาไว้สงูแค่ใหนกต็าม	(ก็ไมไ่ดอ้ยากขายนี)่	แต่
สุดท้ายก็ต้องใจอ่อนขายไปจนได้	 เพราะท�าก�าไร
มหาศาลเลยล่ะครับ	 เรียกว่า	Cash	flow	ลื่นไหล
หายใจสะดวกกนัเลยทีเดยีว	เท่านัน้ยงัไม่พอ	ตดิใจ
กลับมาซ้ือใหม่	 คราวน้ีขอซ้ือทั้งไร่เลย	 ก็ไวน์มัน
อร่อย	 แถมรัฐบาลจีนยังสนับสนุนให้ลงทุนในด้าน
นี้อีก	 เพื่อเอาความรู้ในด้านศาสตร์การท�าไวน์ของ
ฝรัง่เศสไปพฒันาการท�าไวน์ทีจ่นี	เพือ่สร้างทีย่นืของ
ไวน์จีนบนเวทีไวน์ของโลกให้ได้ในอนาคตข้างหน้า	
	 กลับมาทีก่ารแข่งขนัซอมเมลิเย่ระดบัโลก
กันต่อในปี	1998	ได้ย้ายจากญี่ปุ่นมาจัดแข่งขันกัน
ที่กรุงเวียนนา	 ประเทศออสเตรีย	 แชมป์เป็นของ
ซอมเมลิเย่ชาวเยอรมัน	 ถัดมาอีกสองปีในปี	 2000	
ประเทศแคนาดา	 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่
กรงุมอนทรอีอล	แชมป์เป็นของฝรัง่เศส	ส่วนอนัดบั
สองได้แก่นาย	Paolo	Basso	จากสวิสเซอร์แลนด์		
จ�าชือ่นีไ้ว้ดีๆ นะครบั	ถดัมาในอกี	2007	ทีก่รซี	นาย	
Paolo	กไ็ด้รองแชมป์อกี	โดยพ่ายให้กบัซอมเมลเิย่
จากสวเีดน		แม้ว่าจะได้รองแชมป์มาสองสมยั	แต่ก็
ไม่ได้ท�าให้เขาท้อถอยแต่อย่างใด	 เขายังมุ่งมั่นและ
ฝึกซ้อม	และได้เป็นตัวแทนของสวิสเซอร์แลนด์เข้า

แข่งขนัอกีในปี	2010	ทีป่ระเทศชลิ	ีแต่กพ่็ายแพ้ให้
กับซอมเมลิเย่จากอังกฤษไปอีกครั้ง	 เรียกว่าครอบ
ครองต�าแหน่งรองแชมป์สามสมัยกันเลยทีเดียว	
	 สิ่งนี้ก็ไม่ท�าให้เข้าท้อแท้และถดถอยไป
แต่อย่างใด	 เขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมาปรับปรุง
แก้ไข	 และคว้าชัยชนะไปได้อย่างสะใจและสง่า
งามในสนามการแข่งขันในปี	 2013	 ที่กรุงโตเกียว	
ประเทศญี่ปุ่น		เรียกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับ
ตวัเขาและแสดงให้เหน็ถงึพฒันาการวชิาชพีในด้าน
ไวน์กนัเลยทีเดยีว	และเป็นตวัอย่างของความวริยิะ
อตุสาหะทีไ่ม่ยอมแพ้ต่ออปุสรรค	ซึง่ถ้าเป็นคนอืน่ก็
คงไม่ลงแข่งขันบ่อยขนาดนี้		ซึ่งเขาจะต้องสอบข้อ
เขียนท่ีสุดหินจากทุกเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับไวน์	 วิสกี้	
บรัน่ด	ี	น�า้แร่	รวมไปถงึซก้ิาร์	เรยีกว่ามาตรฐานเขา
ขายอะไรกันในร้านอาหาร	 ก็เอามาออกข้อสอบได้
หมด	ซึ่งในรอบนี้จะมีผู้เข้าแข่งขัน	60	คน	จาก	55	
ประเทศ	 แข่งขันกันสองวันทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ	 และจะคัดให้เหลือแค่สามคนส�าหรับรอบ
สดุท้าย	ทีเ่รยีกว่า	Live	Blind	Tasting	การแข่งขนั
ในช่วงนีถ้อืว่าเป็น	Highlight	ของงานกนัเลยทเีดยีว	
เพราะจะเป็นการแข่งขันต่อหน้าผู้ชมในฮอลล์ที่ถูก
เชิญมา	เป็นสักขีพยานกันหลายร้อยคน
	 โดยซอมเมลิเย่จะยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
บนเวที	ในมือถือแก้วไวน์(แดง)หนึ่งใบ	ไฟส่องหน้า	
และอธิบายต่อหน้าผู้ชมทั้งหลายว่า	 ไวน์ในมือที่
เขาถอือยูน่ี	้มนัมคุีณสมบตัอิะไรท่ีโดดเด่นและภาค
ภูมิใจในการน�าเสนอ	 อายุ	 ของไวน์พันธ์องุ่นที่ใช้
ผลติ	กลิน่ทีม่ลีกัษณะเด่น	แตรรวัร์หรอืแร่ธาตใุนดนิ
ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ	และสมมตว่ิาคณุก�าลงัอธบิาย
ต่อหน้าลกูค้า	ท�าอย่างไรทีจ่ะให้ลกุค้าเชือ่มัน่ว่าไวน์
ตัวนี้มันดีจริงๆและต้องสั่งมาดื่มให้ได้	 	 โดยให้ผู้ชม
ทั้งหมดได้เห็นถึงบุคลิกภาพ	 รูปแบบการน�าเสนอ
และความน่าเชื่อถือของซอมเมลิเย่	 เรียกว่าใคร
จะเป็นคนท่ีโดดเด่นท่ีสุดหรือใครจะเป็น	 Raising	
Star	 กันเลยทีเดียว	 ซึ่งในการแข่งขันในครั้งน้ีก็มี
ซอมเมลิเย่ตัวแทนจากประเทศไทย	 ช่ือคุณฉลอง	
สงเคราะห์	ต�าแหน่งไวน์	กรู	ูประจ�า	อนนัตรา	ภเูกต็	
วลิล่า	และแชมป์ซอมเมอลเิยร์ประเทศไทยประจ�าปี	

2012	(Thailand’s	Best	Sommelier	2012)	ได้
รบัเลอืกให้เป็นคนไทยคนแรกทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั
ซอมเมอลิเยร์ชิงแชมป์โลก	 ด้วยเช่นกัน	 แม้จะเป็น
ก้าวแรกของวงการซอมเมลิเย่ไทย	ที่อาจจะยังต้อง
ใช้เวลาไขว่คว้าหาความส�าเร็จในเวทีระดับโลก
อีกสักระยะเวลาหนึ่ง	 แต่อย่างน้อยในวงการซอม
เมลิเย่โลก	 ต่างก็ได้รับรู้ว่าประเทศไทย	 Land	 of	
Smile	 แห่งนี้	 ก็มีผู้ที่มีความรู้เรื่องไวน์อย่างจริงจัง
และลึกซึ้ง	และสามารถจัดการแข่งขันได้มาตรฐาน
ตามที่สมาคมซอมเมลิเย่โลกรับรองด้วยเช่นกัน	 ไม่
ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับ.

1.นาย Paolo Basso ซอมเมลเิย่สญัชาตอิติาล-ีสวสิ แชมป์
โลกผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ครั้งที่ 13 ในปี 2013 
ภาพประกอบจาก www.sommelier-international.com 
2.ขณะที่ก�าลังแข่งขัน Live Blind Tasting ของ นาย 
Paolo Basso
ภาพประกอบจาก www.thedrinksbusiness.com 
3.ภาพความรู้สึกของแชมป์โลกท่ีชูมือโห่ร้องอย่างสะใจ 
เมื่อส้ินสุดการรอคอยมานาน 13 ปี กว่าจะมีวันนี้กับค�า
ว่า Winner.

ภาพประกอบจาก www.pinterest.com 
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World

	 ความเจรญิท�าให้คนต้องใช้รถใช้ถนนมากยิง่ขึน้ทกุ
วนั	และยงัไม่มทีท่ีาจะลดปรมิาณลงในอนาคตอนัใกล้นี	้และ
ก็คงคาดเดาล่วงหน้าได้เลยว่า	 ในวันที่น�้ามันเชื้อเพลิงเริ่มหา
ยาก	ท้องถนนกย็งัคงคลาคล�า่ไปด้วยรถพลงัไฟฟ้าตามจ�านวน
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	นั่นเอง
	 ชีวิตคนท�างานส่วนใหญ่ในวันนี้และวันหน้า	 คง
จ�าเป็นต้องพึ่งพาระบบการจราจรและวางแผนการเดินทาง
ก่อนออกนอกบ้านอย่างเป็นกจิวตัรกนัต่อไป	ส่วนคนทีอ่ยูก่บั
บ้านและตามติดข่าวสารอยู่เสมอ	ก็คงจะรู้สึกชาชินกับคลิป
ภาพอุบัติเหตุน่าหวาดเสียวบนท้องถนนจากสารพัดกล้อง
วงจรปิด	ทีม่ผีูค้อยอพัโหลดผ่านเนต็หรอืรายงานข่าวผ่านทวีี	
มาให้ดกูนัวนัละหลายๆ	ครัง้	จนอาจเรยีกได้ว่าถงึแม้จะนัง่อยู่
กับที่ไม่ได้ไปไหน	 แต่ก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรนอก
บ้านมาให้รับรู้รับชมกันอยู่เรื่อยๆ	
	 ส�าหรับคนที่มีรถ	 ผลส�ารวจและเกร็ดความรู้เกี่ยว
กับการใช้รถใช้ถนนที่ไปเสาะหามาฝากกันในฉบับนี้	 อาจไม่
เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์	หรือการหัดขับรถ	แต่รับรองได้
เลยว่า	ต้องเป็นอาหารสมองชัน้เลศิทีช่่วยเพิม่พนูความรูแ้ละ
เปิดมมุมองใหม่ๆ	ให้คณุไม่มากกน้็อย	ในระหว่างตดิหนบึบน
ท้องถนน	
	 ไฟจราจรอุปกรณ์โลว์เทคที่ช่วยรักษาชีวิตให้ชาว
โลกได้อย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปีนั้น	 มีใช้กันมานาน
กว่าร้อยปีแล้ว	 โดยเริ่มติดตั้งกันครั้งแรกที่เคลฟแลนด์	 รัฐ
โอไฮโอ	 สหรัฐฯ	 เมื่อวันที่	 5	 สิงหาคม	 1914	 ส่วนสีไฟแดง
เขยีวนัน้	กน็�ามาจากสญัญาณไฟทีใ่ช้ควบคมุระบบการวิง่ของ
รถรางทีใ่ช้การได้ดอียูแ่ล้วในขณะนัน้	ส่วนสญัญาณไฟเหลอืง
นัน้ถกูเพิม่เตมิในอีก	6	ปีถดัมาโดยต�ารวจนายหนึง่เมอืงดทีรอ
ยต์	 เพื่อช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่ได้มีเวลาเตรียมตัวติดไฟแดง	 ซึ่ง
นบัว่าช่วยลดอบุตัเิหตไุด้มาก	แม้ว่าทกุวนันีไ้ฟเหลอืงจะกลาย
เป็นสญัญาณเตอืนให้เร่งความเรว็สดุขดีเพือ่ให้เรว็กว่าไฟแดง
ไปแล้วก็ตาม

	 คนที่นั่งเบาะสูงมักรู้สึกว่าตัวเองขับรถช้ากว่าตอน
นั่งเบาะต�่ากว่า	 ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะขับรถเร็วกว่าปรกติ
อยู่บ่อยๆ
	 ในเมืองใหญ่	 รถบนท้องถนนจ�านวน	 10-70	 กว่า
เปอร์เซน็ต์	เป็นรถทีก่�าลงัวิง่วนเพือ่หาทีจ่อด	ขณะที่	1	ใน	5	
ของอบุตัเิหตเุฉีย่วชนนัน้	เกดิขึน้ในขณะทีก่�าลงัมองหาทีจ่อด
รถ		
	 กว่า	80%	ของเมอืงทีม่ปัีญหาการจราจร	พบว่า	มี
รถติดหนึบกันแค่จุดเล็กๆ	 ไม่ก่ีจุด	 หรือเพียงแค่	 10%	 ของ
จ�านวนท้องถนนทั้งหมด	
	 คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดมาก	
มักไม่ค่อยชอบออกไปไหน	และมีเพื่อนน้อย
	 น้อยคนจะฉุกคิดได้ว่า	 การจราจรอันติดขัดคือตัว
ก�าหนดรูปแบบการวางผังเมืองของเราในปัจจุบัน	 ในอดีต
นั้นความเจริญของเมืองมักขยายออกไปรอบๆ	 ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ	 แต่ในปัจจุบันนี้	 มีความพยายามจะสร้างศูนย์
การค้าใหม่ๆ	 ออกไปรอบๆ	 ย่านกลางเมืองเดิมพร้อมถนน
วงแหวนอ�านวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรอัน
ตดิขดัและท�าให้โครงสร้างของเมอืงเปลีย่นแปลงไปตามระบบ
การจราจร	 คงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่า	 เส้นทางคมนาคมคือ
หัวใจส�าคัญที่ชี้ชะตาความเจริญของย่านการค้าและที่อยู่
อาศัยในยุคนี้และยุคหน้า
	 รถเอนกประสงค์(SUV)	ช่วยลดความแออดับรเิวณ
สี่แยกไฟแดงลงได้	20%
	 คนขับรถโดยถัวเฉลี่ย	 มักจะแว่บสายตาจากท้อง
ถนนเป็นเวลา	0.6	วนิาท	ีในทกุระยะ	3.4	วนิาท	ีและก้มหน้า
ค้นหาของในรถประมาณ	10.8	ครัง้	ในทกุระยะ	1	ชัว่โมงของ
การขับขี่
	 ยิ่งมีป้ายจราจรหยุด	หรือห้ามไว้มากเท่าไหร่	ก็ยิ่ง
มีผู้พยายามฝ่าฝืนกฎมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
คนขบัรถส่วนใหญ่	มกัมพีฤตกิรรมชอบขบัจีท้้ายนกับดิทีส่วม
หมวกกันน็อค	แต่จะเว้นระยะห่างมากๆ	ให้กับนักปั่นสตรี
ผูช้ายชอบบบีแตรมากกว่าผูห้ญงิ	แต่ทัง้สองเพศชอบบบีแตร
ใส่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	 และถ้าเห็นใครก�าลังคุยโทรศัพท์
ระหว่างขับรถ	ก็จะรีบบีบแตรใส่ในอัตราเร็วกว่าปรกติ
	 ในอเมริกา	 วันเสาร์ตอนบ่ายโมง	 มักเป็นช่วงที่มี
ปัญหารถติดมากเสียยิ่งกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนของวันธรรมดา
เสียอีก	 ขณะที่อุบัติเหตุรถชนกันนั้น	 มักเกิดในวันอาทิตย์ที่
ท้องฟ้าสดใสแดดดี
คนส่วนใหญ่มักตัดสินใจเดินข้ามถนนฝ่าไฟเขียว	 หลังอดทน
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รอคอยเพียงแค่ครึ่งนาทีเท่าน้ัน	 ส่วนคนท่ีเดินข้ามตามคน
อื่น	มักจะเลือกตามคนที่แต่งตัวดีๆ	ในมหานครนิวยอร์กนั้น	
มีจ�านวนคนถูกรถชนตายขณะข้ามทางม้าลายมากกว่าพวก
คนที่ไม่ชอบข้ามทางม้าลายเสียอีก	 (ในบ้านเรา	 มีคนถูกรถ
มอเตอร์ไซค์ชนตายขณะก�าลังเดินบนทางเท้า!)
	 คนข้ามถนนจ�านวนไม่น้อยทีค่ดิว่าคนขบัรถทีก่�าลงั
วิง่มานัน้	สามารถมองเหน็ตนในระยะไกลๆ	ได้เรว็กว่าทีค่ดิไว้
ถงึ	2	เท่าจากความเป็นจรงิ	และนีก่เ็ป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ถกู
รถชนในที่สุด
	 สิ่งหนึ่งที่เกิดคู่กับการขับขี่ยวดยานบนท้องถนน
เป็นประจ�า	 ได้แก่อุบัติเหตุที่น�าไปสู่ความสูญเสียทรัพย์และ
ชีวิตอย่างใหญ่หลวงในแต่ละปี	 อย่างเช่นในบ้านเรานั้นหลัง
เสร็จสิ้นช่วงเทศกาลส�าคัญๆ	มักน�าพามาซึ่งยอดตัวเลขสถิติ
อันน่าสลดใจกันเป็นประจ�าทุกปี	อย่างเช่น	ช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่	 2559	 นั้น	 เพียงแค่อาทิตย์เดียว	 มีผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุมากถึง	380	ราย	และบาดเจ็บอีก	3,505	ราย	
ขณะทีช่่วงวนัหยดุยาวในเทศกาลสงกรานต์ทีผ่่านมานัน้	สถติิ	
6	วนั	มผีูเ้สยีชวีติสงูถงึ	397	ราย	และบาดเจบ็นบั	3,271	ราย
องค์การอนามัยโลก(WHO)	 เผยว่า	 ในแต่ละปีมีประชากร
โลกจ�านวนไม่น้อยกว่า	 1,200	 ล้านคน	 ต้องจบชีวิตลงด้วย
อุบัติเหตุบนท้องถนน	 ขณะที่อีกกว่า	 50	 ล้านคนต้องบาด
เจ็บหรือพิการไปตลอดชีวิต	 จ�านวนผู้รับเคราะห์กว่าครึ่ง
ในจ�านวนนี้เป็นคนเดินถนน	 คนปั่นจักรยาน	 และคนขับ
มอเตอร์ไซค์	 ส่วนอุปกรณ์ป้องกันภัย	 อย่าง	 หมวกกันน็อค
นั้น	 ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจากศีรษะ
กระทบกระเทอืนได้	45%		ขณะทีเ่ขม็ขดันริภยัช่วยลดอตัรา
การเสียชีวิตจากรถชนกันได้มากถึง	61%
	 อุบัติเหตุรถชนกันจนเสียชีวิตนั้น	40	เปอร์เซ็นต์มี
สาเหตุมาจากแอลกอฮอล์	ด้วยเหตุนี้มาตรการตรวจจับพวก
เมาแล้วขับอย่างจริงจัง	จึงช่วยลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน
ได้ถึง	1	ใน	5	หรือ	20%

	 เคยมีการวิจัยไว้ว่า	 คนท่ีขับรถเร็วปรู๊ดปร๊าด	 ซึ่ง
ท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนั้น	
สามารถไปถงึจดุหมายได้เรว็กว่าปรกตแิค่นาทเีดยีว	เมือ่วิง่ใน
ระยะทางประมาณ	44	กิโลเมตร	ขณะที่การลดความเร็วลง
ทุก	1	กม./ชม.	จากระดับความเร็วปรกติ	ช่วยลดความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุรถชนลงได้	2%		
	 อัตราเสี่ยงตายของคนที่นั่งเบาะหลังไม่มากเท่าที่
คาดคดินกั	เพราะผลวจิยัระบวุ่า	ปลอดภยักว่าคนขบัหรอืคน
นั่งเบาะหน้าเพียงแค่	26%	เท่านั้น
	 การคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถช่วยเพิ่มอัตราเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง	400	เปอร์เซ็นต์
	 กรุงเทพฯ	 ไม่ใช่เมืองที่มีปัญหารถติดมากที่สุดใน
โลก	จากผลการส�ารวจในปีท่ีแล้ว	เจ้าของอันดบัเมอืงท่ีระบบ
จราจรแย่ท่ีสุดในโลกได้แก่	 กรุงมนิลา	 ประเทศฟิลิปปินส์
เพื่อนบ้านเรานี่เอง	 ด้วยกิติศัพท์ของความเป็นเมืองท่ีมี
ประชากรอยูร่วมกนัอย่างแออดัตดิอนัดบัต้นๆ	ของโลก	ด้วย
ตัวเลขสูงถึง	42,857	คนต่อพื้นที่	1	ตร.กม.	ก็เลยท�าให้การ
จราจรในย่านกลางกรุงมนิลาติดหนึบไปด้วย	อัตราความเร็ว
โดยเฉลี่ยของรถเกือบครึ่งเมืองต�่ากว่า	63.15	กม./ชม.	ส่วน
ระยะเวลาเดินทางจากบ้านไปที่ท�างานโดยเฉลี่ยอยู่ที่	 45.5	
นาที	เมอืงท่ีมปัีญหาจราจรรองลงไป	ได้แก่	นครรโิอ	เดอ	จา
เนโร,	เซา	เปาโล	บราซิล	และกรุงจาการ์ตา	อินโดนีเซีย
	 คนทั่วไปรวมถึงผู้บริหารบ้านเมืองส่วนมากคิดว่า	
การสร้างถนนเพิม่	คอืทางออกในการแก้ปัญหารถตดิ	แต่จาก
ผลการวจิยัชิน้หนึง่โดยมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี	เมือ่ไม่นาน
มานี	้ค้นพบว่าภายในระยะ	10	ปี	จ�านวนรถมกัจะเพิม่ขึน้จน
มีจ�านวนคับคั่งบนเส้นถนนที่มีการขยับขยายใหม่ในที่สุด	ดัง
นัน้การแก้	ปัญหาจราจรด้วยการปรบัขยายเส้นทางเดมิๆ	ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 หรือดัดนิสัยคนใช้รถน้อยลง	 หันไป
ถีบจักรยาน	 เดิน	หรือใช้บริการขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น	 น่าจะ
เป็นการแก้ปัญหาท่ีชาญฉลาดกว่า	เหมอืนเช่น	โครงการเกบ็
ค่าใช้จ่ายบนถนนย่านกลางกรงุลอนดอน	(London	conges-
tion	 charge)	 ซึ่งท�าให้ชาวเมืองผู้ดีจ�านวนมากต้องปรับวิธี
การเดินทาง	เพราะไม่อยากเสียเงิน		

การคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ
ช่วยเพิ่มอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้นถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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มีถนนสายเล็กๆ อยู่เส้นหนึ่งที่เหมาะกับการ
ขบัรถท่องเทีย่วมาก ทีส่�าคญัอยูไ่ม่ไกลจาก
กรงุเทพฯ จนเกนิไป ถนนเส้นนีห้ากเรยีกเป็น
ภาษาอกัฤษกฟั็งดเูก๋ไก๋ไม่เบาเลยทีเดียว The 
Scenic Route

ถนนเส้นนี้มิใช่ถนนสายหลัก	 เป็นถนนสายรองที่ตัดเชื่อมโยงชายหาดของระยอง
และจันทบุรีเข้าหากัน	 แต่เดิมนั้นแนวชายหาดยาวถูกขั้นไว้ด้วยแม่น�า้ถึงสองช่วง	
ช่วงแรกคือที่ปากน�้าประแสของระยองแต่เดิมถนนมาหยุดตรงริมฝั่งแม่น�้าทุกวัน
น้ีมีสะพานเช่ือมสองฝั่งน�้าเข้าหากันแล้ว	 และท่ีแม่น�า้พังราดซึ่งเป็นเส้นแบ่งกั้น
อาณาเขตของระยองก็มีสะพานเชื่อม	 ท�าให้สามารถขับรถท่องเที่ยวเลาะชายบฝั่ง
จากระยองมาจนัทบรุไีด้	โดยสามารถขบัยาวไปจนถงึแหลมสงิห์ได้	ถนนเส้นนีม้ชีือ่
ว่าถนนบูรพาชลทิต

เราขับรถเช่าระยะสั้นของภัทรฯ	 ออกส�ารวจไปตามเส้นทางสายนี้โดยเร่ิมต้นจาก
ชายหาดในเขตระยองวิง่ตามถนนเลาะชมหาดต่างๆ	ไปจนเข้าเขตจนัทบรีุเลาะเลยีบ
ชมหาดชมสถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ท่ีส�าคญั	เดนิขึน้เนนิไปชมจดุทีต่ัง้ของป้อมไพรี
พินาศ	ไปจนถึงแหลมสิงห์ชมตึกแดง	คุกขี้ไก่	ก่อนจะวนกลับมาเดินเท้าท่องเที่ยว
ในย่านเมืองเก่าของจันทบุรี	 เดินเท้าชมตึกเก่าสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนที่ชุมชนริมน�้าจัน
บูรหรือที่แต่เดิมเรียกขานว่าบ้านลุ่ม	

Drive With PL
Journey on The Scenic Route

ระยอง - จนัทบรุี

Drive
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ตลอดรายทางมจีดุแวะให้ท่องเทีย่วมหลายจดุขึน้อยูก่บัว่าเราจะวางแผน
เส้นทางการขับรถอย่างไร	 บางคนอาจจะชอบที่พักที่ระยองมากกว่าก็
สามารถวางแผนออกเดนิทางจากระยองตระเวนขบัรถท่องเทีย่วไปตาม
หาดต่างๆ	อาจจะออกจากระยองเช้าหน่อยแล้ววนเป็นวงกลมกลบัมาจบ
ทีร่ะยอง	แต่หากอยากสมัผสักบัชายหาดเมอืงจนัทบรุมีากกว่า	หรอือาจ
อยากจะมเีวลาตระเวนไปดธูรรมชาตลิกึเข้าไปในแผ่นดนิอาทิ	น�า้ตกพลิว้	
กอ็าจเลอืกค้างคนืทีจ่นัทบรุกีส็ามารถท�าได้	เพราะระยะทางขบัรถเชือ่ม
สองจังหวัดนี้ไม่ไกลมากนัก

เส้นทางช่วงท่ีสวยและเป็นท่ีชื่นชอบของนักเดินทางบนเส้นทางถนน
เฉลิมบูรพาชลทิต	 จะอยู่ตรงชายหาดคุ้งวิมานตอนใต้	 ไปจนถึงเนินเขา
เล็กๆ	ที่มีชื่อว่า	จุดชมวิวเนินนางพญา	เมื่อมองจากเนินนางพญาลงมา
จะเห็นถนนโค้งไปมาเลียบแนวชายฝั่ง

ถนนเฉลมิบรูพาชลทติ	มรีะยะทางทัง้หมด	111	กโิลเมตร	ถนนบางส่วน
ก็เป็นทางหลวงเดิม	 และ	 มีการสร้างเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมถนนเข้าด้วยกัน	
ครอบคลุมตั้งแต่ชลบุรี	แหลมแม่พิมพ์	จังหวัดระยอง	จันทบุรี	ไปจนถึง
จังหวัดตราด	 เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่าง
ยั่งยืน	(Scenic	Route)	และช่วยลดปริมาณรถในถนนสุขุมวิท	การขับ
รถบนนถนนเส้นนีม้ป้ีายบอกทางไปตลอดระยะทางรับรองได้ว่าไม่มหีลง

หลังจากแวะตามชายหาดต่างๆ	 ขึ้นไปบนจุดชมวิวของป้อมไพรีพินาศ	
เดินชมตึกแดงที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นในช่วงสมัยที่เข้ามามีอิทธิพลเหนือน่าน
น�้าแถบนี้	 เราชมบรรยากาศของชายหาดแหลมสิงห์ก่อนย้อนกลับไปยัง
ตัวเมืองจันทบุรีเพื่อมุ่งสู่จุดหมายสุดท้ายนั่นคือชุมชนเก่าแก่ริมแม่น�้า
จันทบูร	 หากขับรถมาถึงตัวเมืองจันท์นี่เป็นจุดหมายที่ควรเพ่ือเวลา
เพื่อมาเดินเท้าชมย่านเก่าแก่ของจันทบุรี	ตึกหลายหลังมีอายุร่วมร้อยปี	
บางหลงัปรบัเป็นร้านอาหาร	ร้านกาแฟ	แต่มอียูอ่าคารหนึง่ทีม่คีวามน่า
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สนใจนัน่คอืบ้านหลวงราชไมตร	ีซึง่ถกูปรบัให้เป็นทีพั่กส�าหรบั
นักเดินทาง	 ออกแบบโดยค�านึงถึงรูปลักษณ์เดิมและสอแทรก
รายละเอียดความเป็นมาของตัวอาคารรวมไปถึงชีวิตในย่าน
ถิ่นนี้เมื่อครั้งเก่าก่อนได้อย่างงดงาม	 เส้นทางเดินเท้าสามารถ
เริ่มเดินจากวัดโบสถ์เมืองตัดผ่านชุมชนเดินไปจนสุดเส้นทางที่
โบสถ์คาทอลกิจนัทบรุ	ีหรอือาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธิ
นิรมลอีกฝั่งหนึ่งของแม่น�้าใช้เวลาไม่นานนัก

เสาร์	 อาทิตย์นี้	 หากยังคิดไม่ออกว่างจะไปท่องเที่ยวที่ไหนดี
เส้นทางนี้สามารถใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเยือนได้โดยไม่
เหนื่อยจนเกินไป

AD
รถเช่า ระยะสั้น
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