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กรุงเทพฯ กับเดือนแรกของปี 2013 อากาศ
เย็นสบายเป็นท่ีชื่นชอบสำาหรับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ ต้นปีน้ี
กรุงเทพฯ จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่ แต่กรุงเทพฯ 
จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นได้แค่ไหน เชื่อว่า
คนกรุงเทพฯ คงจะพอคาดเดาได้ ปีใหม่เริ่มต้นข้ึนทุกคน
ต่างคาดหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เป็นเช่นนี้
เสมอมา

ในแวดวงธุรกิจยานยนต์ ปีที่ผ่านมานับได้ว่า
เป็นที่กล่าวถึงครึกครื้น ในเรื่องของภาษีรถคันแรก ทำาเอา
ยอดจองรถยนต์ใหม่ในงานรถยนต์ปลายปีมียอดสูงมาก
เป็นประวัติการณ์ ส่วนผลท่ีจะตามมาเป็นเรื่องท่ีจะต้อง
เฝ้าติดตามกันต่อไป

ฉบับนี้เรามีเรื่องราวของสเปนมาฝากท่านผู้อ่าน 
รถยนต์เรานำาเสนอยนตกรรมสุดหรูหราสำาหรับผู้บริหาร 
Lexus LS 460 ควบคู่ไปกับรถยนต์ขนาดเล็กท่ีเน้น
ประหยัดอย่าง Honda Amaze และร้านอาหารญี่ปุ่น
ร่วมสมัยอย่าง ZUMA ร้านดังย่านราชดำาริมาฝาก รวมทั้ง
ยังมีอื่นๆ ที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่ด้านใน

สุดท้ายน้ีสำาหรับปีใหม่ปีน้ี ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ
แข็งแรง ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสุขความโชคดี
กันทุกๆ ท่านครับ
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วันนี้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ใหม่ของ 
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้ที่ WWW.pl.co.th
ด้วยรูปโฉมใหม่พร้อมด้วยข้อมูล Update ใหม่
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บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้จัดทริปท่องเท่ียว
ประจำาปี โดยครั้งนี้ได้จัดที่ “เขาใหญ่” เมื่อวันที่ 
15-16 ธันวาคม 2555 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท  โดย
กิจกรรมครั้งนี้ได้รวมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ไว้ด้วย ภายใต้   Theme “มหกรรมงานวัดกับ 
ภัทรลิสซิ่ง”  โดยสวมใส่เส้ือลายดอก  ชุดไทย
ย้อนยุคแบบเก๋ๆ    และมีการประกวด   “Mr. & 
Miss Temple Festival Award” จับรางวัลและ 
ของขวัญอีกมากมาย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทาง
ไปที่โรงเรียนวัดหินดาษ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อส่งมอบ
คอมพวิเตอรใ์หแ้กท่างโรงเรยีน จำานวน 5 เครือ่ง และหนงัสอืนทิาน 
อปุกรณเ์ครือ่งเขยีน โดยม ีผอ.อดลุย ์บญุชว่ย เปน็ตวัแทนรบัเครือ่ง
แทนน้องๆ สำาหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป 

เนือ่งจากโรงเรยีนวดัหนิดาษ จ.ฉะเชงิเทรา มจีำานวนนกัเรยีน
ทั้งหมดประมาณ 200 คน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนวัดหินดาษไม่สามารถของบประมาณ
ในการจัดซื้อ และนักเรียนจำาเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่นอกเหนือ
จากในตำาราเรียน เพราะห้องสมุดของโรงเรียนโดนนำ้าท่วมในปีที่
แล้ว จึงทำาให้หนังสือและตำาราเรียนเสียหายเกือบหมด  อีกทั้ง
เทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำาให้ทางภัทรลิสซิ่ง
ได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความคิดที่จะสนับสนุนในส่วนนี้
อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัด 
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

Pl Activity

มอบคอมพิวเตอร์
มหกรรมงานวัดกับภัทรลิสซิ่ง @ เขาใหญ่
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ปี 2012 
นิตยสาร TIME ยกย่อง

บุคคล 5 คน 
ให้เป็นบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี 

1.PRESIDENT BARACK OBAMA 
2.PAKISTANI ACTIVIST MALALA YOUSAFZAI 

3.APPLE CEO TIM COOK 
4.EGYPTIAN PRESIDENT MOHAMED MORSI 
5.PARTICLE PHYSICIST FABIOLA GIANOTTI 

แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป 
แต่ละคนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกคนละด้านมุม

PERSON OF THE YEAR

Around Us

ผู้ผลิตนาฬิกาโรเล็กซ์ ได้คิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ผลิต
นาฬิกาส�าหรับนักด�าน�้าเรือนนี้ขึ้น เพื่อให้เจมส์ คาเมรอน 
ผู ้สร ้างภาพยนตร์ นักส�ารวจในเครือของเนช่ันแนล 
จีโอกราฟฟิก สวมใส่มันลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทร 
ท�าให้เจมส์ คาเมรอน เป็นมนุษย์คนแรกที่ประสบ
คว ามส� า เ ร็ จ ใ นก า รด� า เ ดี่ ย ว จนถึ ง จุ ดที่ เ รี ย ก ว ่ า 
“ชาลเลนเจอร์ดีพ” บริเวณร่องลึกก้นสมุทร มาเรียนา  ที่
ความลึก 35,756 ฟุต

รายละเอียดเพ่ิมเติม http://deepseachallenge.com/
the-expedition/rolex-deepsea-history/

Rolex DeepseaWatch
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LEXUS LS 
หรูหรา ปราดเปรียว ประณีต 

ยนตกรรมสุดหรู หัวแถวของ LEXUS 
ในขนาดใหญ่ LEXUS LS โฉมใหม่ ด้วย
รูปทรงที่มองดูสง่างามดุดันและปราดเปรียว 
บรรจุเครื่องยนต์ V8 ขนาด 46 ลิตรไว้ใต้
ฝากระโปรง สามารถทำาความเร็วจาก 0 - 100 
ได้ในเวลา 5.7 วินาที แต่ถ้าคุณไม่ได้รีบเร่งที่
จะไปไหน บางครั้งมันเหมาะที่จะขับด้วยความ
นุ่มนวล เพื่ออวดโฉมมันต่อสายตาผู้คน เพราะ
ในทัศนะของเรามันเป็นรถคันใหญ่ที่ดูไม่ใหญ่ 
ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยว สง่างาม

แ น่ น อ น เ ร า ส า ม า ร ถ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า 
LEXUS รหัส LS  ถือกำาเนิดมาเพื่อผู้บริหาร
โ ด ย แ ท้ จ ริ ง  ที่ นั่ ง ต อ น ห ลั ง ซ้ า ย จึ ง ถู ก
ออกแบบให้เป็นที่ซึ่งดีที่สุดสำาหรับรถคันนี้  
เบาะนั่งปรับได้เต็มรูปแบบ กลายเป็นเก้าอี้
อาร์มแชร์ชั้นดี เบาะหนังตัดเย็บอย่างประณีต 
พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ใน
ขณะที่ตอนหน้า แดชบอร์ดได้รับการออกแบบ
อย่างสวยงาม ลดทอนปุ่มการใช้งานลงให้ดู
สะอาดตา จอแสดงผลขนาดใหญม่องเหน็ชดัเจน 
พวงมาลัยในรุ่นนี้เป็นแบบสามก้าน LEXUS 
บอกว่ามันมีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นที่ผ่านมา โดย
แบบใหม่นี้กระชับและให้ความรู้สึกสปอร์ต
มากกว่า

ด้วยระบบ Drive โหมด ใน LS สามารถ
เปลี่ยนระบบขับขี่ได้ถึง 5 แบบ คือ Eco, 
Comfort, Normal , Sport S และ Sport S+

บ่อยครั้งที่มีคนกล่าวให้ได้ยินว่า ถ้าอยาก
แตกต่างให้เลือกใช้ LEXUS ไม่รู้ว่าผู้ที่กล่าว
ประโยคดังกล่าวเป็นแฟนรถยนต์ LEXUS หรือ
เป็นผู้ครอบครอง LEXUS สำาหรับเรา  LEXUS 
สามารถสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และความ
ยอดเยี่ยมให้กับยานยนต์ของตนเอง เม่ือได้
สัมผัสประสบการณ์หลังพวงมาลัยของ LEXUS 
รุ่น LS เห็นถึงมาตรฐาน ความตั้งใจความทุ่มเท
ของ LEXUS กับยานยนต์ของพวกเขา

ฮิเดกิ วาตานาเบ หัวหน้าทีมวิศวกร LEXUS LS 
กล่าวว่า “LEXUS LS ต่างจากยานยนต์อื่นๆ ด้วย
พฒันาขึน้ สำาหรบัผูท้ีม่มีมุมองอนัเฉยีบคม เขา้ใจในศาสตร์
แห่งความงาม และแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพ 
แน่นอนว่าความเข้าใจเช่นนี้ต้องได้รับการสั่งสมจาก
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต”

สำ าหรับ เรา เมื่ อควบบึ่ งมันไปตามสถานที่ ต่ างๆ 
สิ่งที่ยานยนต์คันนี้ส่งมอบให้กับเราคือความยอดเยี่ยม 
สะดวกสบาย และความน่าประทับใจ สุดท้ายเมื่อส่งมอบ
มันคืนให้กับ LEXUS เรารู้ดีว่ามันไม่ใช่รถที่เป็นตัวเลือก
ของเรา มันอยู่สูงเกินไป ดีเกินไป ใหญ่โตเกินไป สำาหรับคน
ตัวเล็กๆ อย่างเรา แต่กับผู้นำาองค์กร ผู้บริหารธุรกิจ นี่เป็น
ยานยนต์ท่ีควรค่าต่อการมาสัมผัสประสบการณ์ดูสักครั้งหน่ึง 
ก่อนตัดสินใจเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนยานยนต์ประจำาตัว

New Model

สนใจ New LEXUS LS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร. 02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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HONDA AMAZE 
เล็ก กะทัดรัด ประหยัด 

กระแสความนยิมรถเลก็อาจ
ผันแปรไปตามปัจจัยแวดล้อม
หลายอยา่ง แตก่ารมาของอโีค ่คาร ์
ปลกุรถเลก็เครือ่งยนต ์1,200 ซซี ีให้
ต่ืนขึน้มาอกีครัง้ แนน่อนวา่จะเป็น
ใครอื่นไปไม่ได้นอกจาก Nissan 
March เมื่อยอดขายของ March 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บรรดา
ค่ายรถยนต์คู่แข่งที่เคยหมางเมิน
เจ้ารถเล็กอีโค่ คาร์ เริ่มนั่งไม่ติด 
ความหอมหวลในความสำาเร็จ
ของ March ฟุ้งกระจายไปทั่ว 
ในที่สุด Honda ก็ส่ง Eco Car 
ลงตลาดในนามของ Brio หา้ประต ู
แม้ว่ากับเจ้าตัวแรกจะไม่ค่อย

ประสบความสำาเรจ็นกัเมือ่เริม่กา้ว
ลงตลาด เนื่องด้วยปัจจัยแวดล้อม
หลายอย่าง รวมทั้งกระแสวิพากษ์
วิจารณ์ รูปทรงด้านท้ายของมัน

คราวนี้  Honda กลับมา
ใหม่อีกครั้ง ส่งเจ้า Amaze ลงมา
ขับเค่ียว ท่ามกลางการแข่งขันที่
ค่อนข้างดุเดือด ทั้งจาก Nissan 
และ Suzuki แต่ Honda ก็มั่นใจ
ในแฟนพันธ์ุแท้ของพวกเขา

Amaze  เครื่ อ ง  1 ,200 
ซี ซี  พ า เ ร า วิ่ ง ท ะ ย า น ไ ป บ น
ถนนสายเอเ ชีย  เพื่ อทดสอบ
เจ้าตัวเล็กท่ามกลางการจราจร
ที่มีแต่รถคันใหญ่ และแรงลม
ปะทะที่มาจากรอบด้าน ในแง่การ
ทรงตัวมันทำาได้ดีทีเดียว จะมีบ้าง
ก็เป็นเรื่องอัตราเร่ง จากเจ้าเครื่อง 
1,200 แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ หากไม่นำา

ความรู้สึกของรถยนต์เครื่องใหญ่
กว่าที่เคยขับมาเปรียบเทียบ มัน
ขับได้สนุกทีเดียว 

สุ ด ท้ า ย เ ร า นำ า มั น วิ่ ง ขึ้ น
ทางด่วน เข็มความเร็วเลยผ่าน
ตวัเลขหนึง่รอ้ยไปไดส้บายๆ แม้จะ
ไม่ทันใจนัก แต่กับการจราจรของ
เมืองใหญ่ เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับ
รถรูปแบบนี้ ที่สำาคัญมันประหยัด
พลังงาน ลดการสูญเสียเงินใน
กระเป๋าของเราจากเจ้ารถคันใหญ่
ทีค่รอบครองอยูอ่ยา่งเหน็ไดช้ดัเจน 
โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นเตือน 
เราลงมติว่าสำาหรับใครที่มองหา
รถคนัทีส่องไวใ้ชง้านในเมอืง นีเ่ปน็
ตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย แต่หาก
อยากเอาไปเดนิทางไกลในวนัหยดุ
ก็สามารถทำาได้สบายๆ

New Model

สนใจ HONDA AMAZE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร. 02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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มีคนเคยกล่าวไว้ว่าสิงคโปร์เป็นเพียง
จุดเล็กๆ ในแผนที่ หลายคนมักพูดถึงความ
สำาเร็จของประเทศนี้ทำานองว่าสิงคโปร์
น่ะเล็กนิดเดียว จะจัดการอะไรก็ง่าย แต่
ความจริงเป็นเช่นไรนั้น เมื่อทบทวนค้นคว้า
ศึกษา เราจะพบว่าขนาดไม่ใช่ทั้งหมดที่จะ
ทำาให้ประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลว

บุรุษผู้ที่นำาพาสิงคโปร์ย่ิงใหญ่เช่น
ทุกวันนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจาก
ชายทีม่ชีือ่วา่ ล ีกวน ย ูป ีค.ศ.1965 สงิคโปร์
ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอำานาจ
อธิปไตยของตนเอง โดยปกครองในรูป
ของสาธารณรัฐ หลังจากนั้นสิงคโปร์อยู่
ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรี
เพียงคนเดียวเป็นเวลาถึง 25 ปี ซึ่งคือ 
นาย ล ีกวน ย ูทัง้นีเ้ป็นเพราะพรรคกจิประชา 
(PAP: People’ Action Party) ซ่ึงนาย ลี 

เป็นผู้ก่อตั้งมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1961 น้ันมี
ชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง ไม่ว่า
จะเปน็การเลือกต้ังท่ัวไป หรอืการเลือกต้ัง
ซอ่ม ทำาใหก้ารบรหิารประเทศมคีวามเปน็
เอกภาพเป็นอย่างมาก 

เ ม่ือมองดูจุดที่ ต้ั งของสิงคโปร์
เป็นเส้นทางเดินเรือสำาคัญระหว่างทวีป
ยุโรปและเอเชียตะวันตก กับบริเวณ
ภาคพื้นตะวันออกไกล รวมทั้ งภาค
พื้นแปซิฟิค ด้วยเหตุน้ีทำาให้สิงคโปร์
เป็นชุมทางของเส้นทางเดินเรือ รวมท้ัง
สายการบินระหว่างประเทศ ปัจจุบัน
สงิคโปร ์มทีา่เรอืทีใ่หญเ่ปน็อนัดบัสองของ
เอเชีย รองจากท่าเรือเมืองโยโกฮามาของ
ญี่ปุ่น และเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้า
มากเป็นอันดับสามของโลก

แม้ ว่ าจะ เป็น เพี ยง เกาะ เล็ กๆ 
แต่ สิ งคโปร์มีนั กท่อง เที่ ยวไปเยือน
มากมาย สิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวแวะไปพักผ่อนใช้จ่ายเงิน 
อาทิ การจัดแข่งขันรถสูตรหนึ่งสนาม
ในเมอืงชว่งเวลากลางคนืเปน็ประเทศแรก 
ล่าสุดได้ผุดสิ่งก่อสร้างที่ได้รับรางวัลด้าน
การออกแบบ มากมาย  เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการมารนิา่ เบย ์     คอื    เดอะการเ์ดน้สเ์บย ์
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีอาคาร
รปูทรงแปลกตาไรเ้สากลาง และซเูปอรท์ร ี
อาคารทรงต้นไมท่ี้เปน็มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เปลี่ยนโฉมหนา้ภมูิทัศน์ของเกาะสิงคโปร์
ไปในอีกมุมมอง

สิงคโปร์ยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง
ของอาหารการกนิ ดังที ่ดร.อมัพร จิรฐัติกร 
เขยีนเล่าความประทบัใจเกีย่วกบัสิงคโปร์
ของเธอ ในหนังสือ ท่องแดนอาเซียน
ว่า  “ เป็นแง่มุมเกี่ยวกับกลิ่นรสของ
อาหาร” ใครไปเที่ยวสิงคโปร์ย่อมต้อง
เคยไปฝากท้องตามบรรดา ฮอกเกอร์ 
เซ็นเตอร์  ซ่ึงเป็นศูนย์รวมอาหารอัน
หลากหลาย เป็นที่นิยมของชาวเกาะ
สิงคโปร์ สำาหรับคนไทยเม่ือแวะไปที่นั่น
มักจะมองหาข้าวมันไก่ไห่หนาน อาหาร
ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของสิงคโปร์ CNN เคย
จัดอันดับให้ข้าวมันไก่ของสิงคโปร์ เป็น
หนึ่งในห้าสิบอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก... 

ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย
เดินทางไปท่องเที่ยวช้อปปิ้งที่สิงคโปร์
กันมาก บนเกาะสิงคโปร์มีแหล่งซ้ือหา
สินค้ามากมายให้เดินกันจนเมื่อย แม้จะ
เปน็ประเทศทีมี่ภูมิประเทศเป็นเกาะเล็กๆ 
แต่ทว่าอำานาจต่อรองของสิงคโปร์ในโลก 
มิได้เล็กตามขนาดของประเทศเลย

Singapore 

Asean View
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ถนน Paseo del Prado ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 
Museo Thyssen Bornemisza ภายนอกอาคารมี
ลักษณะคล้ายอพาร์ทเมนท์ หน้าต่างและระเบียง
เรียงขนานกันไปดูงามตาดี สีส้มของกำาแพงอิฐ
เพิ่มความอบอุ่นภูมิฐาน จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่
เรียบง่าย สง่างาม 

ผมใช้ Madrid Card ผ่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
สามารถหยิบแผ่นพับแสดงรายละเอียดของ
พิพิธภัณฑ์ได้จากทางเข้า เมื่ออ่านดูแล้ว พบว่า 
ควรจะเริ่มจากชั้นที่ 2 ตามแผ่นพับ เพราะทาง
พิพิธภัณฑ์ได้จัดเรียงงานศิลปะตามลำาดับเวลาไว้
เสียดิบดี แต่ผมกลับออกนอกลู่นอกทางไปที่ชั้น 1 
ด้วยคิดว่า เป็นงานที่ไม่เก่าจนเกินไป และมีผลงาน
ที่ผมพอจะรู้จักอยู่บ้าง 

ชั้นที่ 1 นี้ บรรจุภาพเขียนของจิตรกรยุโรป
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ซึ่งจัดแสดงเชื่อมต่อ
จากชั้นที่ 2 เช่นนั้น ผมจึงขอพาข้ามสู่ช่วงศตวรรษที่ 
19 จาก Romanticism ถึง Realism จนถึงงานยุค
สำาคัญอย่าง Impressionist 

ผมชอบงานในยุคนี้มากที่สุด เพราะศิลปิน
เริ่มก้าวออกมาค้นหาความงามที่จับต้องได้ในชีวิต 
ผิดแผกจากงานที่แสดงถึงความศรัทธาต่อพระเจ้า 

Spain
มนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวง 

จาก Madrid หวนสู่ Toledo
By Tourdefoodblog

Journey

ความฝนัในวยัเยาวข์องผมคอืการไดไ้ปยโุรป
สกัครัง้ในชวีติ จนวนันี ้กาลเวลาผนัผา่นราวเลน่กล 
ขวบวัยในชีวิตเลยผ่านอย่างรวดเร็ว และความฝัน
ก็กลายเป็นจริงไปเรียบร้อยแล้ว 

ผมเดินทางในช่วงเดือนกันยายน อากาศที่
สเปนกำาลังเย็นสบาย ช่วงคำ่าหนาวเล็กน้อย จาก
สนามบินผมโดยสารเมโทรมาลงในเมืองที่สถานี 
Banco de Espana ซ่ึงอยู่ใกล้กับที่พักของเรา 
ระหว่างทางต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟถึงสองครั้งเพื่อ
เข้าสู ่สายสีแดง ก่อนเดินต่อมาเล็กน้อยจึงพบ 
Spendom Suites Madrid ที่พักของผมในมาดริด 

หากจะตั้งช่ือทริปสำาหรับมาดริด ผมก็อยาก
จะเรียกว่า ‘tour de art of Madrid’ เพราะที่นี่คือ
เมืองศิลปะแห่งหนึ่ง มี Golden Triangle of Art 
ที่เฝ้ารอให้ผมไปค้นหาอยู่
Golden Triangle of Art: Museo Thyssen Bor-
nemisza
นี่คือนิยามของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 แห่งในกรุง
มาดริด ซึ่งมี Museo del Prado, Museo Thyssen 
Bornemisza และ Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía ถือว่าเป็นที่สุดของพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่ต้องมาเยี่ยมชม 

~
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แวดล้อมจริง คล้ายจะเป็นงานที่วาดขึ้น
อย่างผ่อนคลายไปตามอารมณ์ กระนั้นก็ยัง
มีความงามให้จับต้อง โดยจุดประสงค์หลัก
เชื่อว่า น่าจะเป็นการวาดเพื่อบอกเล่าความ
งามในสวนที่บ้านย่าน Montmartre 

ทีน่ีม่งีานของ Vincent Van Gogh ภาพ
หนึ่ง ‘Les Vessenots’ in Auvers, 1890 ซึ่ง
เป็นงานในปีสุดท้ายของชีวิตเขา มองจาก
รูป ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเป็นหนึ่งใน 
Impressionist คนสำาคัญของโลก เพราะ
แม้ในช่วงขณะที่ต้องต่อสู้กับความโศกเศร้า
และโดดเด่ียว ก็ยังสามารถสร้างงานระดับน้ี
ออกมาได้ แต่บางทีเมื่อมองภาพกระท่อมที่
เรียงตัวกันใน Auvers ของเขาแล้ว ก็อดคิด
ไม่ได้ว่า นั่นคือสิ่งที่เขาถวิลหาอยู่ใช่หรือไม่

Marc Chagall กับ The House in 
Grey, 1917 ภาพที่เขาเขียนขึ้นจาก Vitebsk 
บา้นเกดิของเขา เปน็ภาพทีเ่ขาใชเ้ทคนคิทาง
ศิลปะท่ีผมไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่อารมณ์ของ

ศาสนจักร ดังเช่นงานยุคก่อนหน้านี้ โดย
สิง่ทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดออกมา Impressionist 
จัดเป็นความงดงามที่ ไม่ว่าผู้คนชาติใด
ในโลกก็สามารถเข้าที่จะถึงความงามนั้น 
ผมชอบงานหลายช้ิน ศิลปินแต่ละคนต่างก็
มีลายเซ็นของตัวเอง

อย่าง Woman with a Parasol in the 
Garden, 1875 ซึ่งเป็นผลงานของ Pierre-
Auguste Renoir หนึง่ในศลิปนิ Impressionist 
คนสำาคัญของโลก ผลงานช้ินนี้ทิ้งระยะห่าง
กบัภาพ Dance at Le moulin de la Galette, 
1876 เพยีงปเีดยีวเทา่นัน้ แตม่คีวามแตกตา่ง
กันมากเหลือเกิน ตอนแรกที่ดูเข้าใจว่าน่าจะ
เป็นงานในช่วงเวลาที่ห่างกันเยอะ ด้วยงาน
ชิ้นหลังนั้นจัดเป็นงานที่มีความงามอย่างน่า
ดึงดูด และเป็น 1 ใน 2 ภาพที่โด่งดังของเขา

เรอนัวร์เขียน Woman with a Para-
sol in the Garden ขึ้นจากสวนหลังบ้าน
ของเขา เป็นการใส่จินตนาการเข้ากับสภาพ

ชากัลนั้นดูนุ่มลึก เพราะองค์ประกอบในภาพ
แสดงความขดัแยง้กนั เสมอืนกำาลงับอกเลา่ถงึ
บ้านเกิดของตัวว่า ช่างดูเศร้าและมืดมน

เมื่อขึ้นมาที่ชั้น 2 งานที่แสดงนั้นจะมี
ความเก่า ไล่เรียงมาตั้งแต่ Italian Primatives, 
Gothic Panting, 15th Century, Early Renais-
sance, Italian, German and Netherlandish 
Painting in 16th Century, Europe Painting 
in 17th Century 

ชั้ นนี้มี จัดห้องพิ เศษไว้สำ าหรับงาน 
El Greco, Caravaggio ซ่ึงมีงาน The 
Annunciation (1576), Saint Catherine of 
Alexandria (1598) ตามลำาดับ และ Self 
Portrait with Beret and Two Gold Chains 
ของศิลปินชาวดัชต์อย่าง Rembrandt ผู้เป็น
แรงบันดาลใจของศิลปินรุ่นหลังจำานวนมาก 
ก็เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

Golden Triangle of Art: Museo Del Prado
จากที่แรก เดินย้อนกลับมาไม่ไกล เป็น 
Museo Del  Prado บริ เวณด้านหน้า
ร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้น ขนานไปกับแถว
ผู้คนที่รายเรียงรอเข้าชม โดยที่นี่จะมีโซน 
temporary ไว้จัดแสดง ซึ่ง Madrid Card 
สามารถใช้เข้าชมได้ด้วยเช่นกัน อย่างตอนที่
ผมไปมีงานนิทรรศการ ‘Late Raphael’ 

ส่วนหลักของ Museo Del Pra-
do รวบรวมผลงานดีๆ ไว้มาก ผังของ
ที่นี่ค่อนข้างซับซ้อนชวนงง ส่ิงที่ผมสนใจ
อยู่ที่ชั้น 1 และจริงๆ ก็ควรเริ่มจากชั้นนี้  
เป็นชั้นที่จัดแสดงผลงานของศิลปินดัง
อย่าง Greco, Tintoretto, Caravaggio, 
Rubens, Rembrandt, Velazquez และ 
Goya
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ผมชอบผลงาน Las Merinas หรือ The Maids 
of Honour ผลงานในป ี1656 ของ Diego Velázquez 
เขาเปน็ศลิปนิชือ่ดงัของสเปน ในชว่งยคุศลิปะรุง่เรอืง
ถึงขีดสุด งานชิ้นน้ีมีความซับซ้อนของการจัดวาง 
แสงและเงา โดยนักวิจารณ์ต่างพูดถึงการตั้งคำาถาม
ของความเป็นจริง และภาพลวงตา การสร้างความ
สัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนให้กับคนดู โดยถือเป็นผลงาน
ชิ้นเอกที่ได้รับการศึกษาในวงกว้าง

ผลงานของ Francisco Goya ศิลปินชาวสเปน
คนสำาคัญอีกหนึ่งคน และเป็นศิลปินคนสำาคัญใน
ศิลปะยุคโรแมนติก แต่ผมกลับชอบงานช่วงหลังของ
ชีวิตเขา ในชุด Black Paintings ซึ่งเขาเกบ็ตัวภายใน
บ้านที่ได้รับการเรียกขานว่า Quinta del Sordo หรือ 
Deaf Man’s House ที่ซึ่งเขาเหมือนกลายเป็นอีกคน 
โดยเขาวาดภาพที่มืดหม่นบนกำาแพง และผืนผ้าใบ 
โดยผลงานชิ้นสำาคัญคือ Saturno devorando a 
su hijo หรือ Saturn Devouring His Son ซึ่งเขาได้
วาดบนกำาแพงก่อนที่จะถูกลอกลงบนผืนผ้าใบ โดย
เป็นงานที่สะท้อนความคิดต่อภาวะความขัดแย้ง
ทางการเมืองในขณะนั้น ขณะที่ตัวเขาเองก็เริ่มที่จะ
เกบ็ตวั ไปจวบจนวาระสดุทา้ยของชวีติ และภายหลงั
เขาเสียชีวิตหลายสิบปี ผลงานในชุดนี้ถึงได้รับการ
เผยแพร่สู่วงกว้าง
ย่านการค้า Puerta Del Sol
จุดที่ชาวมาดริดเรียกว่า Puerta Del Sol นั้น เป็นย่าน
การค้าสำาคัญในกรุงมาดริด มีผู้คนเดินที่นี่เยอะมาก 
เสมือนเป็นที่ทอดน่องของชาวมาดริด โชคดีวันนั้น
เป็นวันพฤหัสบดี จึงมีเรื่องดีตรงที่ชาวมาดริดยังคง
จับเจ่าอยู่ที่ทำางาน นักท่องเที่ยวอย่างผมจึงยืดเส้น
ยืดสายได้เต็มที่
Palacio Real
The Royal Palace of Madrid ซึ่งในปัจจุบันมิใช่ที่
พำานักของกษัตริย์แล้ว หากถูกใช้ในพิธีการสำาคัญ
เท่านั้น โดยฮวน คาร์ลอส ที่หนึ่ง แห่งสเปน (Juan 
Carlos I of Spain) ได้เลือก Palace of Zarzuela ที่
อยู่นอกเมืองมาดริดออกไปเป็นที่พำานักแทน 

พระราชวังแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี 1734 โดย 
กษัตริย์ฟิลิปท่ี 5 ทดแทนพระราชวังหลังเดิมซึ่งถูก
ไฟไหมไ้ป บนพืน้ทีท่ัง้หมดราว 135,000 ตารางเมตร มี
จำานวนหอ้งมากมายถงึ 3,418 หอ้ง ไดร้บัการออกแบบ
โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน 2 คน คอื Filippo Juvarra 
และ Giovanni Battista Sacchetti  โดย Filippo 
Juvarra เป็นผู้ทำาการออกแบบ ขณะที่ Giovanni 
Battista Sacchetti เปน็ผูเ้ริม่ดำาเนนิงานสรา้ง ในวนัที ่
7 เมษายน 1738 และมาเสร็จเมื่อปี 1755 (เอกสาร
ระบุวันเวลาไม่ค่อยตรงกัน)

พระราชวงั Palacio Real เปน็ศลิปะแบบบารอ็ค 
สร้างด้วยหินทั้งหลัง โดยสถาปนิกหลักทั้งสองคน ได้
ประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากกรีกและโรมัน 
โดยด้านนอกเต็มเปี่ยมด้วยรูปและกลิ่นอายในฉบับ
อิตาเลียน รวมใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี ด้านใน
ตกแตง่อยา่งหรหูรา อลงัการดว้ยภาพเขยีนของศลิปนิ
ชื่อดังในอดีต อาทิ Velázquez, Tiepolo, Mengs, 
Gasparini, Juan de Flandes, Caravaggio, และ 
Goya นอกเหนือจากภาพเขียนแล้ว ยังมีชิ้นงานมีค่า
อื่นอีกมาก 

ด้านนอก ฝ่ังตรงข้ามกับพระราชวัง เป็น 
Catedral de la Almudena หรือ มหาวิหารหลวง
อัลมูเดนา ในปี 1561 เมื่อพระเจ้าฟิลิปที่สองย้าย
เมืองหลวงจากโทเลโด มายังมาดริด ซึ่ง ณ เวลา
นั้นยังไม่มีโบสถ์คาทอลิกในเมือง จึงมีแผนที่จะ
สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธี ตลอดจนเป็นการอุทิศให้
กบัพระแมอ่ลัมเูดนา ซึง่เปน็รปูสัญลักษณใ์นยคุกลาง
ที่หมายถึงมารดาของพระเยซู แต่กว่าการก่อสร้าง
จะเริ่มต้น ก็ต้องรอจนถึงปี 1879

มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นบนซากฐานเดิมของ
มัสยิดในยุคกลาง ที่ถูกทำาลายเมื่อปี 1083 ในช่วง
ตอนที่พระเจ้าอัลฟองโซที่ 6 บุกเข้ายึดครองมาดริด 
การกอ่สรา้งลา่ชา้เพราะปญัหาทางการเมอืง ทัง้ยงัถกู
ต่อต้านจากอัครสังฆมลฑล แห่งเมืองโทเลโด ซึ่งเป็น
เมืองหลวงเก่าของสเปน

มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย 
Francisco de Cubas เป็นสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบนีโอ-โกธิค การก่อสร้างลากยาวมาจนถึง
ช่วงสงครามกลางเมือง ส่งผลให้หยุดชะงักลง 
กระทั่งมาเริ่มสร้างต่อในปี 1950 โดย Fernando 
Chueca Goitia ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น
บารอ็ค และใหส้เีทา ขาว เพือ่ใหเ้ขา้กบัพระราชวงั
ที่อยู่ตรงข้าม 

การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ในปี 1993 
โดยมีสมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่สอง 
เสด็จมาทำาการสถาปนา ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้เอง 
ใช้เป็นสถานที่อภิเษกของเจ้าชายฟิลิเป้ แห่ง
ออสเตรีย และเลติเซีย ออทิสซ์ โรคาโซลาโน่ 
(Letizia Ortiz Rocasolano) เมือ่เดอืนพฤษภาคม 
ปี 2004 ซึ่งนับเป็นงานพระราชพิธีครั้งแรกของ
มหาวิหารแห่งนี้ 
Toledo: Part One
Toledo นบัเปน็เมอืงเมอืงหลกัของจงัหวดั Toledo 
แห่งแคว้น Castile-La Mancha พื้นเรื่องของ 
ดอนกีโฆเต้นั่นเอง ในปี 1986  องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เมืองนี้เป็นมรดกโลกด้วย แค่สถานี
รถไฟก็งามมากแล้ว ตรงทางออกสถานีรถไฟ 
มีบริการทัวร์ หลากหลายแพ็กเกจ เราเลือก
แพ็กเก็จชมเมือง เพราะจะได้รถโดยสารบวกกับ
บัตรผ่านเข้า Toledo Cathedral ด้วย

ระหว่างเป็นไปด้วยความรืน่รมย์ ทีน่ีง่ดงาม
ด้วยสีของตึกรามบ้านช่องที่มีโทนสีเดียวคือ
นำ้ าตาล เป ็นสถาป ัตยกรรมเก ่าแก ่ที่ ชวน
ตื่นตาตื่นใจ และไม่นานรถก็พาเรามาถึงจัตุรัส 
Zocodover ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลาง มีร้านค้า
มากมายให้นั่งเล่น หรือเดินช็อปปิ้ง 

ที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของสเปนมาก่อน 
จึงมีสถาปัตยกรรมที่ตระการตา ผสมผสาน
วัฒนธรรม 3 รูปแบบ ทั้งสเปน แขกมัวร์ และ

ยิว ผมชอบ Catedral de Toledo วิหารประจำา
เมือง เห็นว่าเดิมทีให้คนมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า 
ต่อมาเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
โครงสร้างเป็นสถาปัตย์แบบบาร็อค ออกแบบ
โดย Master Martín และ Petrus Petri เริม่กอ่สรา้ง
ในปี 1226 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1493 ที่นี่มี
หอระฆงัสงูเกอืบรอ้ยเมตร ตัวระฆงัช่ือ Campana 
Gorda แปลไดป้ระมาณวา่ ระฆงัใหญ ่มมีาตัง้แต่
ปี 1753 หนักราว 17 ตัน ส่วนยอดมี 3 ชั้น แต่ละ
ชั้นคั่นด้วยมงกุฎ มีลักษณะเป็นแฉกยื่นออกมา
โดยรอบ  

ภายในตัววิหารมีห้องสวดมนต์มากกว่า 
20 ห้อง แต่ละห้องล้วนสวยงามแลดูศักดิ์สิทธิ์ 
มีผนังกั้นทำาด้วยโลหะ ที่ดัดเป็นลายสวยงาม แต่
ทีช่อบจรงิๆ นัน้อยูท่ีส่ว่นหอ้งทีจ่ดัแสดงงานศลิปะ 
ซึง่ผลงานแตล่ะชิน้ ลว้นสะทอ้นแงม่มุทางศาสนา 
อย่างผลงาน Arrest of Christ on the Mount of 
Olives ของ Goya นอกจากนี้ ที่เป็นไฮไลท์จริงๆ 
อยู่ที่ Twelve Apostles and Spoliation of Christ 
(El Espolio) ซ่ึง El Greco เขียนข้ึนในชว่งมาพำานกั
อยู่เมืองนี้ เป็นภาพที่เขียนขึ้นแล้วถูกจับเข้าคุก 
ดว้ยถกูกลา่วหาวา่ วาดพระเยซอูยา่งไม่เหมาะสม 
Toledo: Part Two
จุดหมายต่อไป ผมมาที่ San Juan de los Reyes 
ที่แห่งนี้ เป็นอารามเก่า ที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ 
เฟอดินานด์ที่ 2 แห่งอารากอน และพระราชินี
อิสเบลลาที่ 1 แห่งคาสติล เพื่อไว้รำาลึกถึงการ
ให้กำาเนิดเจ้าชายจอห์น รวมถึงการได้รับชัยชนะ
ในศึกที่ Toro ต่อกองทัพของอัลฟองโซ่ที่ 5 แห่ง
โปรตุเกส

Juan Guas จาก Brittany เป็นสถาปนิก
ที่ออกแบบอารามแห่งนี้ โดยเป็นสถาปัตยกรรม
โกธคิผสมผสาน จึงมีกลิน่อายของความเปน็สเปน 
ศิลปะโกธิค และมูเดฆาร์
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มาดริด:เมโทร ท่ีสนามบินจะมีจุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 
ซึ่งสามารถซื้อต๋ัวเมโทรได้ หรือจะไปซื้อที่ตู้ตรงสถานีก็ได้ โดย
สนนราคาต๋ัววนัสำาหรบัเมโทรนัน้ราคา 8 ยโูร ถา้ซือ้สองวนั 13.40 
ยูโร ถูกลงมาอีกหน่อย แน่นอนว่าผมและคณะอยู่ที่มาดริด
สองวัน แต่ซื้อตั๋วเมโทรวันเดียว ทำาให้อีกวันต้องซื้อใหม่ T T คืน
กำาไรให้การรถไฟสเปน
มาดริด:Madrid Card เป็นบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดใน
กรงุมาดรดิ ขอ้ดคีอืไมต่อ้งเขา้คิว แต่ขอ้เสยีคือ ราคาสงูถึง 39 ยูโร 
และบตัรมีอายเุพียง 24 ชัว่โมงเทา่นัน้ กระนัน้ ถ้าชอบพพิธิภณัฑ์
ขอแนะนำา เพราะไม่ต้องเข้าคิว
โทเลโด: สามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีรถไฟ Atocha สำาหรับการ
เดินทางในเมือง สามารถนั่งรถบัสจากสถานีรถไฟมาที่จัตุรัสได้ 
ในราคา 1.5 ยูโร จากนั้นสามารถเดินเที่ยวได้ทั่วเมือง 

สไตล์มู เดฆาร์ คือสัญลักษณ์ของเทคนิค  และ
สถาปัตยกรรมของชาวมูเดฆาร์  คืออาคารและศิลปะ
สไตล์โรมัน กอธิค และเรเนซองส์ ที่มีศิลปะอิสลามเข้ามา
ผสมด้วย เป็นสไตล์ที่ก่อกำาเนิดในคาบสมุทรไอบีเรียใน
ศตวรรษที่ 12 มูเดฆาร์ไม่ใช่ศิลปะสไตล์ใหม่ แต่เป็นการ
ให้ความหมายใหม่ของศิลปะตะวันตกที่มีอิทธิพลของ
ศิลปะอิสลาม เห็นได้จากรูปทรงและลายเรขาคณิต ที่
เป็นแบบอิสลามชัดเจน โดดเด่นออกมาจากอาคารและ
ศิลปะแบบตะวันตก มีทั้งในลายกระเบื้อง ลายอิฐ ลายไม้ 
ลายปูนพลาสเตอร์ และโลหะตกแต่ง 

โค้งสไตล์มูเดฆาร์ คือโค้งรูปเกือกม้า และโค้งที่
เป็นลอนเล็กๆ มากมาย หรืออย่างการปูพื้น และผนัง 
สไตล์มูเดฆาร์ ก็จะพัฒนาให้มีรูปแบบการเรียงกระเบื้อง
ที่ซับซ้อน ยากที่จะมีใครเทียบ (เพราะมุสลิมเก่งตรีโกณมิติ
และเรขาคณิต และไม่สามารถใช้รูปสัตว์หรือคนในศิลปะ) 
แม้กระทั่งตอนที่ชาวมุสลิมมิได้อาศัยอยู่ในดินแดนสเปน
แลว้ บทบาทดา้นศลิปะสไตลม์เูดฆารข์องพวกเขากย็งัคงเป็น
ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมสเปน

ที่นี่นับว่าสวยงามอย่างมาก ด้านในสงบและสง่า 
ด้านในมีต้นไม้ร่มรื่น ตัดกับสีของตึกที่เวลานี้กลายเป็นสีส้ม
อ่อนๆ ก่อนจะลาออกมา เก็บความประทับใจกลับมาด้วย 
Botin รา้นอาหารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก & Museo del Jamon
ร้าน Botin ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
ได้รับการบันทึกในกิสเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด นอกจากนี้ 
Francisco de Goya ศิลปินชื่อดังยังเคยมาทำาหน้าที่เป็น
เดก็เสริฟ์ ระหวา่งรอผลการตอบรบัเขา้ศกึษาในวทิยาลยัดว้ย

ผมขึ้นเมโทรมาลงที่สถานี Puerta de Sol จากนั้นเดิน
ผ่าน Plaza Mayor เพื่อแวะชมจัตุรัสเสียก่อน โดยก่อนหน้า
นัน้แอบไปแวะเตมิพลงัที ่Museo del Jamon เปน็รา้นอาหาร
เน้นขายแฮมเป็นหลัก มีแฮมเยอะมากจนเรียกว่าพิพิธภัณฑ์
แฮม ไปเลย ขา้งในเปน็อาหารจานดว่น ราคาถกู 1 ยโูร กอ็ิม่ได ้
แถมแฮมอรอ่ยมาก ใครกต็ามทีม่าเทีย่วแบบประหยดั มองหา
ร้านนี้ซื้อตุนเป็นเสบียงได้ 

ตอ่ไปกเ็ขา้สูจ่ตัรุสั อยากจะเรยีกเสยีเหลอืเกนิวา่ “จตัรุสั
แห่งการดื่มกิน” เพราะมีร้านอาหารเปิดสี่ด้าน ผู้คนมากมาย
กำาลังพึงใจกับการดื่ม คนที่นี่ดื่มกันเก่งมาก เช้าสายบ่ายเย็น 
มใีหเ้หน็กนัทกุเวลา ผมเดนิจนครบสีด่า้น แลว้เลาะออกมาหา
ทางเข้าถนน Cuchilleros ซึ่งติดกับจัตุรัส เพื่อมาที่ร้าน Botin  

ความที่เป็นร้านเก่าที่สุด ก็เลยดึงดูดมากที่สุด พวกเรา
ไปถึงก่อนเวลา แต่ก็ไม่มีบุญขนาดจะได้กิน เพราะมีนัดกับ
รถไฟตอนเย็น และถึงแม้จะมีเวลาก็เชื่อว่าคงไม่ได้โต๊ะอยู่ดี 
Madrid & Toledo
แค่ได้เยี่ยมชมสองเมืองของสเปนก็รู้สึกหลงใหล เม่ือผมเปิด
หนังสือดูควบคู่กันไปด้วยแล้ว ยิ่งพบว่า ยังมีอีกหลายต่อ
หลายเมืองที่อยากไปเที่ยวสักครั้งในชีวิต หากแต่ช่วงเวลา
ไม่อำานวย และในครั้งนี้ผมก็มีเวลาให้ที่นี่ไม่มากนัก เพราะ
อย่างที่บอกไปแล้ว ว่าไม่เคยมีสเปนในความคิดฝัน หาก
แต่เมื่อได้มาเยือนแล้ว มนต์เสน่ห์ของที่นี่กลับทำาให้ผมเฝ้า
คิดถึงเมื่อจากลา ได้แต่หวังในใจว่า วันหนึ่งจะได้กลับมา
เยือนที่นี่อีกครั้ง
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ชาแก้วแรกกำาเนิดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ 
เมื่อ 4,000 ปีก่อน ด้วยการค้นพบของ

จักรพรรดิสินหนง

ขอขอบคุณ

คุณมาโนช พุฒตาล

คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล

คุณรอน แรมทาง

ส�าหรับวงสนทนา รอบแก้วชา

มาโนช พุฒตาล
เล่าความโดย นายกาแฟ

แวะไปจิบชาตุรกี 
สนทนากับคนกรุงเก่า 

บ่ายวันหนึ่งพี่ชายนักเขียน นักธรรมชาติวิทยา 
คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล โทรศัพท์มาชักชวนให้ไปร่วม
จิบชาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับ พี่ซัน หรือที่
รู้จักกันดีในชื่อ มาโนช พุฒตาล ผมตอบตกลงอย่าง
ไม่รีรอด้วยความที่เป็นแฟนเพลง แฟนรายการวิทยุ 
คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ทางคลื่นความคิด เอฟเอ็ม 96.5

ตกบ่ายเราเดินทางไปถึงบ้านของคุณมาโนช ย่าน
รามอินทรา ชาตุรกีต้มไว้รอท่าแขกอยู่แล้ว ลมเย็นพัด
ผ่านสวนเลก็ๆ รมิรัว้ข้างบ้าน บรเิวณทีน่ัง่ดืม่ชา เจ้าของ
บ้านคุณมาโนช อธิบายถึงวิธีต้มชาจากตุรกีให้ฟังว่า 
ต้องใช้กาเฉพาะสำาหรบัต้มชา ลกัษณะของกา แบ่งออก
เป็นสองส่วน ส่วนล่างใส่นำา้เปล่าลงไปทำาหน้าทีเ่สมอืน
เป็นหม้อต้ม ส่วนตวักาด้านบนใช่ผงชาลงไป เทนำา้ผสม
ลงไปในผงชา จากนั้นหมุนกาชาทั้งสองส่วนเข้าหากัน 
นำากาชาไปตั้งไฟ นำ้าที่เดือดจากกาด้านล่างจะอุ่นให้
นำา้ชาทีอ่ยูส่่วนบนร้อน โดยตวักาในส่วนบนไม่ได้สมัผสั
กับไฟและความร้อนโดยตรง คุณมาโนชเล่าให้ฟังว่านี่
เป็นวิธีชงชาแบบชาวตุรกี ทั้งชาและกาชานี้ซื้อหาและ
หอบห้ิวมาจากตรุกี เมื่อครั้งเดินทางไปทำารายการ
โทรทัศน์ ตัวชานั้นเป็นชาจากที่ราบสูงอนาโตเลีย ของ
ตุรกี

ใครทีเ่ปน็แฟนเพลง แฟนหนงัสอื และแฟนรายการ
วิทยุ จะทราบดีว่าคุณมาโนชเป็นนักเดินทาง ชอบ
ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชอบทำาอาหาร 
และประสบการณ์จากการใช้ชีวิตจะถูกนำามาถ่ายทอด
เล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง 
และยงัออกหนงัสอืทีใ่ชช้ือ่เดยีวกนักบัรายการวทิยดุว้ย 
กับสำานักพิมพ์ Open Book

เนื่องด้วยกระแสอาเซียนกำาลังแรง รวมทั้ ง
คุณมาโนช เพิ่ งกลับจากการไปขับรถท่องเที่ยว
ในลาวหัวข้อในการพูดคุยบ่ายวันนั้นจึงวนเวียน
อยู่ในประเทศลาว สลับกับการคุยเร่ืองของชาและ
ของคาวหวาน ที่เจ้าบ้านปรุงข้ึนรับแขก ให้ทานคู่กับ
ชาร้อน

“ขนมไทยโบราณ หากนิยากนะ” คณุมาโนชเอ่ยชวน 
ที่เพิ่งยกออกมาจากในครัวคือขนมทอง หน้าตาคล้าย
กับขนมโดนัทแบบฝรั่ง รสชาติหวาน ทานคู่กับชาร้อน
จากตุรกี เข้ากันได้ดี เรายังคิดเห็นว่า ขนมไทยแบบนี้

ทานคู่กับเครื่องดื่มขมร้อนหอมกรุ่นเช่นกาแฟดำาคงจะไปด้วยกันได้ดีไม่แพ้
ชาร้อน คุณมาโนช บอกว่าขนมทองนี้ตามหาสูตรและทดลองทำาปรับแก้กัน
อยูน่านกว่าแป้งจะออกมาได้เช่นนี ้สเีหลอืงน่าทานของตวัขนมได้จากฟักทอง 
เน้ือแป้งข้างในเหนียวนุ่ม ข้างนอกกรอบหวาน โดยรสหวานน้ันได้จากนำา้ตาล
มะพร้าว

เรื่องเล่ารอบแก้วชาเป็นเรื่องของการเดินทางในประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างลาว ทีค่ณุมาโนชเพิง่ประสบมาด้วยตวัเอง วงสนทนารอบเครือ่งดืม่ร้อน
ยามบ่ายให้อีกอารมณ์ ต่างจากวงสนทนายามคำ่าคืนที่มีเครื่องดื่มอีกแบบ 
รอบแก้วชาอุ่น เรื่องพูดคุยจึงดูอบอวลไปด้วยมุมมองแบบทำาความเข้าใจ 
ค้นหาเหตุผล ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการคิดไปเองหรือไม่ แต่เมื่อลองมองย้อน
กลบัไปหาวงสนทนาในหลายครัง้ทีผ่่านมา เครือ่งดืม่มส่ีวนชกัจงูอารมณ์ของ
เรื่องราว แต่กระนั้นก็ตามที หากมิใช่ห้วงยามของฤดูหนาวที่อากาศกำาลัง
สบาย การตั้งโต๊ะสนทนานอกบ้านจิบเครื่องดื่มร้อนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใคร
หลายคนจะเลือกกระทำา เพราะอุณหภูมิรอบตัวไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์
เช่นนัน้กำาเนดิขึน้ แต่กบัยามบ่ายของฤดหูนาว นบัได้ว่าการต้มชาเตรยีมขนม
ชวนเพื่อนมาบ้าน พร้อมจิบชาพูดคุยเรื่องราวรอบตัวเป็นความน่ารื่นรมย์
ประการหนึ่ง

คุณมาโนชกำาลังวางแผนที่จะขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเองในลาว 
และเห็นว่า น่าจะได้ทำาสารคดีเกี่ยวกับการเ ดินทางในลาวติดไม้
ติดมือไปด้วยเลยในคราเ ดียวกันน่าจะดี  มิตรสหายรอบแก้วชา
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี หากเราจะได้มีโอกาสฟังและชมทัศนคติการเดินทาง
ผ่านมุมมองของคนกรุงเก่าเล่าเรื่องเพื่อนบ้านอาเซียน ในช่วงเวลา
นี้กระแสอาเซียนกำาลังอยู่ในความสนใจของผู้คนแทบจะทุกวงการ 
เมื่ออาเซียนรวมตัวกันอย่างเป็นทางการในปี 2015 ประตูบ้านของประเทศ
ในอาเซียนเปิดเชื่อมโยงเข้าหากัน การเดินทางไปมาหาสู่กันของนักเดินทาง
จะก่อให้เกิดเรื่องราวมากมาย 

เวลาก้าวเดินอย่างรวดเร็ว นำ้าร้อนถูกเติมลงไปในกาชาเพิ่มอีกสองรอบ 
ขนมทองหมดจาน เน้ือผัดกับมันต้มท่ีเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นสูตรลับจาก
อยุธยาพร่องจานไปเรียบร้อย สมควรแก่เวลาที่จะดับเตาไฟ เก็บแก้วชา

ชาแก้วแรกกำาเนิดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ เมื่อ 4,000 ปีก่อน ด้วยการ
ค้นพบของจักรพรรดิสินหนง ซึ่งมีการบันทึกไว้ในตำานานว่าพระองค์
ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมาก หลังจากด่ืมนำ้าท่ีข้าราชบริพารนำามาถวาย 
นำ้าในแก้วมีสีนำ้าตาลสวย ส่งกลิ่นหอมฉุย เหตุเพราะมีใบไม้แห้งชนิดหนึ่ง
ปลิวร่วงหล่นลงไปในหม้อต้มนำ้าดื่มของพระองค์ด้วยความบังเอิญ กระนั้น
ก็ตามที พระองค์มิได้ทรงกริ้ว หรือเกรงกลัวอันตรายว่าจะเป็นพิษจากใบไม้ 
หากแต่กลับต่ืนเต้นท่ีได้ค้นพบส่ิงแปลกใหม่ ทรงทดลองจิบนำ้าชาในถ้วย
เพื่อค้นพบต่อมาว่า ใบไม้แห้งคือที่มาของเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่มีกลิ่นหอม 
รสกลมกล่อม และให้ความรูสึ้กสดชืน่ พระองค์ทรงได้รบัการยกย่องในฐานะ
กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ ด้วยความช่างสงสัยเป็นนักทดลองค้นคว้าเพื่อ
แสวงหา คำาตอบ เรือ่งราวของนำา้ด่ืมจากใบไม้ท่ีเรยีกกนัในสมยัน้ันว่า ต ู(Tu) 
จึงเริ่มต้นขึ้น

ชาตุรกีในวันน้ันท่ีรินเสิร์ฟแขกผู้มาเยือนโดยเจ้าบ้าน มิอาจนับได้ว่า
มันเป็นชาแก้วท่ีเท่าไหร่ของโลกใบน้ี แต่ทว่ามันได้สร้างเรื่องราวท่ีน่าสนใจ
ให้เกิดข้ึน ดำาเนินไปรอบแก้วชาท่ีโชยไอร้อนอันหอมกรุ่น ชาจากท่ีราบสูง 
อนาโตเลีย ที่บ้านของคนกรุงเก่าเล่าเรื่อง มาโนช พุฒตาล
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ความงามอันมี เสน่ห์  ซ่ อนตั วอยู่ ใน
ย่านเก่าของนครเชียงใหม่ เมืองอันเป็นจุดหมาย
ของนักเดินทางมากหน้าหลายตา ราชมรรคา คือ 
City Hotel ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั การผสมผสาน
อยา่งลงตวัของงานดา้นสถาปตัยกรรม ศลิปกรรม 
งานตกแต่งภายใน รวมไปถึงภูมิสถาปัตย์ 

แน่นอนว่าหากเพียงเฉพาะตัวอาคาร
และการตกแต่งประดับประดาคงมิอาจทำาให้
ส ถ า น ที่ พั ก แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ที่ โ ป ร ด ป ร า น ข อ ง ผู้
มาเยอืน ยอ่มตอ้งหมายรวมถงึงานบรกิารตอ้นรบั
ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ที่ส่งมอบสู่ผู้เข้าพัก

เช้า สาย บ่าย ย้ายลงคำ่า แต่ละช่วงเวลา
ห้องหับทางเดิน ตัวอาคารต่างมีเสน่ห์แตกต่าง
ตามห้วงเวลาที่เคลื่อนย้าย แน่นอนว่าเสน่ห์
เหล่านี้ผู ้ซ่ึงเข้าพักจึงจะสามารถสัมผัสได้ด้วย
ตนเอง

ผู้ อ อ ก แ บ บ โ ร ง แ ร ม แ ห่ ง นี้  คื อ
คุณองอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 
สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
ความงดงามอย่างเรียบง่าย หากแฝงเสน่ห์ใน
ทุกมุมมอง ทำาให้โรงแรมราชมรรคา ได้รับรางวัล
มากมายจากหลากหลายสถาบัน มีผู้กล่าวว่า
ราชมรรคาเป็นงานออกแบบระดับ World Class 
อย่างแท้จริง งานด้านดีไซน์ตกแต่งภายในเป็น
ผลงานของคุณรุจ จ่างตระกูล ผู้เป็นเจ้าของ
โรงแรมราชมรรคา 

เมื่อยำ่าเท้าสำารวจไปตามมุมต่างๆ ของ
ราชมรรคา บางขณะคล้ายกำาลงัเดินชมพพิธิภณัฑ์
ที่มีชีวิต ของสะสมหลายอย่างจัดวางอย่างลงตัว 

ภายใต้โถงอาคารกลางที่เปิดโล่งทุกด้าน 
โครงสร ้างอีกทั้งรูปลักษณ์ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชวนให้นั่งพักผ่อนมองดู
ความเคลื่อนไหว ในสวนสวยที่ถูกโอบล้อมด้วย
ตั วอาคารสี ขาว  หลั งคาทรงจั่ วสี นำ้ าตาล 
กลุ ่มอาคารของราชมรรคาต่างขับเน้นซ่ึงกัน
และกัน ความงดงามและเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้
ไม่ว่ากลับมาเยี่ยมเยือนครั้งใดล้วนประทับใจ 
นี่กระมังที่ว่า “งดงามเหนือกาลเวลา”

Rachamankha

053 904 111

053 904 119

6 Rachamankha 9

Phra Singh

Chiang Mai 50200
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กลับมาเยี่ยมเยือนครั้งใด ก็ยังสร้างความประทับใจ
มิเสื่อมคลาย
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รถไฟความเร็วสูงหรือ Hi speed Train 
ไม่ได้มีเพียงแต่มิติของการเดินทางที่รวดเร็ว
เท่านั้น การลงทุนของรัฐบาลในเรื่องรถไฟ
ความเร็วสูงหาได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพียงแต่
ผู้คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงในประเทศไทยเกิดข้ึนได้  (ใน
ที่นี้แท้จริงน่าจะกล่าวว่าควรจะต้องเกิดให้ได้) 
โครงการนี้จะเกิดประโยชน์มหาศาลกับผู้คน
ทุกกลุ่ม 

การเดนิทางดว้ยรถไฟความเรว็สงู เปน็เรือ่ง
ของระบบขนส่งมวลชน การเดินทางหนึ่งเที่ยว
สามารถขนส่งผู้คนได้จำานวนมาก มิเพียงเท่านั้น
ยงัสามารถขนสง่สนิคา้ทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งอาศยั
ความรวดเร็วในการจัดส่งด้วย อาทิ การจัดส่งยา 
การจัดส่งผู้ป่วยจากเมืองเล็กไปสู่เมืองใหญ่ที่มี
ความพร้อมกว่า

เ มื่ อ เ ร า ม อ ง ไ ป ที่ ก า ร ล ง ทุ น ก่ อ ส ร้ า ง 
การลงทุนในรถไฟความเร็วสูง ไม่เพียงจะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น หากแต่ยังมีผลต่อ
เศรษฐกิจในระยะยาวด้วย 

ผลจากการศึกษาในประเทศที่มีรถไฟ
ความเร็วสูงแล้วพบว่า เมืองที่มีการเช่ือมต่อด้วย
รถไฟความเร็วสูง มีโอกาสเติบโต 2.7 % เมื่อ
เทียบกับเมืองที่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ

เมื่อพูดถึงระบบรถไฟความเร็วสูงแล้ว
คงจะไม่พูดถึงตัวสถานีไม่ได้ ประเทศในยุโรป
นั้นให้ความสำาคัญกับตัวสถานีมาก มีการ
ประกวดออกแบบตัวสถานีในระดับนานาชาติ
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่อง
ความสวยงามแล้ว ยังคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ด้วย เพราะผู้ที่ใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงเป็น
ผู้คนทุกระดับตั้งแต่คนจน ไปถึงคนรวย โครงการ
สถานีรถไฟความเร็วสูง Stuttgart 21 เป็น
โปรเจ็กต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยงบประมาณ
ก่อสร้างถึง 6 พันล้านยูโร

ในอิตาลี สถานีรถไฟความเร็วสูงที่อลังการ
ทีส่ดุกำาลงัจะเปดิใหบ้รกิาร คอื Napoli - Afragola 
ตัง้อยูใ่นเมอืงเนเปลิ ออกแบบโดยสถาปนกิ Zaha 
Hadid สถานีแห่งนี้สร้างข้ึนเพ่ือเช่ือมต่อกับ
เมืองหลวงคือกรุงโรม ที่อยู่ตอนกลางของอิตาลี 
ประมาณว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงออกจากสถานี
แห่งนี้วันละ 84 เที่ยว

ใ น เ อ เ ชี ย ญี่ ปุ่ น เ ป็ น ผู้ บุ ก เ บิ ก ร ถ ไ ฟ
ความเร็วสูงตามมาด้วย ไต้หวัน เกาหลีใต้ และ
จีน ผู้มาทีหลังแต่มีการขยายเส้นทางรวดเร็วและ
มากทีส่ดุในปจัจบุนั การเกดิขึน้ของรถไฟความเรว็
สูงในจีนทำาให้โครงการรถไฟความเร็วสูงของ
ประเทศในอาเซียนพลอยคึกคักและมีแนวโน้ม
ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

ความเร็ว 250 - 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่
รถไฟทำาได้ จะเปล่ียนแปลงหลายอย่างไป เม่ือ
โครงข่ายเชื่อมโยงของรถไฟความเร็วสูงเกิดข้ึน 
เราจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหัวเมืองสำาคัญ
รอบๆ กรุงเทพฯ ด้วยเวลาเพียง 1 ช่ัวโมง อาทิ 
พัทยา นครราชสีมา นครสวรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย สามารถลดปริมาณ
การใช้ถนนลงได้มหาศาลในช่วงเทศกาลวันหยุด
ต่างๆ

โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ข อ ง
ไทยวางแผนที่ จะสร้ า ง ในสาย เหนือก่ อน 
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 679 
กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 โดยเฟสแรก
จะก่อสร้างไปถึงจังหวัดพิษณุโลก สายที่สอง
คือสายตะวันออก กรุงเทพฯ - ระยอง คาดว่า
จะแล้วเสร็จราวปี 2560 และสายสุดท้าย สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ - หนองคาย 
(อยู่ในระหว่างสำารวจเส้นทาง)

เมือ่โครงการรถไฟความเรว็สงูของไทยเสรจ็ 
จะสามารถเชื่อมต่อกับโครงการของจีนที่จะทำา
ลงมายังประเทศด้านล่างนี้ เพื่อเชื่อมต่อลงไปยัง
มาเลเซีย สิงคโปร์ ในอนาคตได้

ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี ร ถ ไ ฟ
ความเร็วสูงแล้วพบว่า เมืองที่มีการเชื่อมต่อด้วย
รถไฟความเร็วสูง มีโอกาสเติบโต 2.7 % เมื่อเทียบ
กับเมืองที่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ

Science & Technology

* อ้างอิง ข้อมูลประกอบการเขียน 

บทความเรื่อง Ride On The Rapid / นิตยสาร Wallpaper (ฉบับเดือนมกราคม 2013)

Pic : Digitaltrends.com
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ชื่อของ American Muscle Car ซึ่ง
เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมีไม่กี่ชื่อ และที่
สำาคัญคือ จะมีสักกี่ชื่อที่ยังหลงเหลืออยู่
ให้เห็นเป็นตัวตนที่สามารถสัมผัสได้ เพราะ
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ง
สภาพเศรษฐกิจและปัญหาเรื่องพลังงาน 
การที่ American Muscle Car คันไหน
อยู่รอดได้ ย่อมไม่ธรรมดา

Chevrolet Corvette คือ หนึ่งใน
ผู้อยู่รอดที่สามารถสร้างชื่อเสียงแห่งความ
เร้าใจตามแบบฉบับอเมริกัน ให้อยู่คู่กับ
คนทั่วโลกมานาน รวมถึงตอนนี้ครบ 5 
รอบ หรือ 60 ปีมาแล้ว ซ่ึงในตอนนี้ที่จีเอ็ม 
หรือเจนเนอรัล มอเตอร์ส บริษัทแม่ของ
เชฟโรเลตจัดการเผยโฉมใหม่ หรือโมเดล
เชนจ์ของคอร์เว็ตต์ออกมา และพร้อมทำา
ตลาดในปลายปี 2013

คอร์เว็ตต์ใหม่ มากับรหัส C7 พร้อม
แนวคิดที่เรียกว่า The Return of Stingray 
ซ่ึงใครที่ เป็นแฟนของคอร์เว็ตต์คงทราบ
ดีว่า Stingray หรือเจ้าปลากระเบนเป็น
แนวทางหรอืสไตลก์ารออกแบบของคอรเ์วต็ต์
ที่ถูกนำามาใช้กับรุ่นคูเป้ในเจนเนอเรช่ันที่ 2 
หรือ C2 เมื่อปี 1963 และถือเป็นคอร์เว็ตต์
รุน่แรกทีม่ากบัตวัถงัคเูปห้ลงัคาแขง็ เนือ่งจาก
รุ่นแรก หรือ C1 นับตั้งแต่เริ่มผลิตขาย
ในป ี1953 จนถงึปทีีเ่ลกิทำาตลาด มตีวัถงัเดยีว
แบบเปิดประทุน

นอกจากนั้น เชฟโรเลตยังนำาชื่อของ 
Stingray มาใช้อย่างต่อเนื่องกับรุ่นที่  3 
หรือ C3 เพ่ือสื่อถึงการสืบทอดเจตนารมณ์
ทางด้านงานออกแบบที่ถูกสานต่อด้าน
ความสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวของเส้นสายที่
ตอ่เนือ่งมาจากรุน่ C2 อกีดว้ย กอ่นทีแ่นวทาง
นี้จะขาดหายไปในรุ่นที่ 4, 5 และ 6 ก่อน
กลับมาอีกครั้งในรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกเผยโฉม
ในงานดีทรอยต์ มอเตอร์โชว์ 2013 เมื่อกลาง
เดือนมกราคมที่ผ่านมา

Mark Reuss ประธานของจี เอ็ม 
อเมริกาเหนือกล่าวว่า การออกแบบของ
รุ่นใหม่ก็เหมือนกับรุ่นปี 1963 ในการได้รับ
อิทธิพลในด้านการสร้างสรรค์ของเส้นสาย
บนตัวถัง  แต ่ เหนือชั้นกว ่าด ้วยการนำา
เทคโนโลยใีหม่ๆ แห่งโลกยานยนต์มาแต่งเตมิ
เพื่อเสริมประสิทธิภาพของให้กับคอร์เว็ตต์
ใหม่ตอบสนองทั้งในด้านสุนทรียะของการ
ขับขี่ ความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์ และ
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงความ
ประหยัดนำ้ามันที่ผ่านมาตรฐาน 26 ไมล์/
แกลลอนของ EPA หรือ Environmental 
Protection Agenecy ของสหรัฐอเมริกาได้

น อ ก จ า ก นั้ น  R e u s s  เ ผ ย ว่ า 
คอร์เว็ตต์ใหม่ถือเป็นของใหม่เกือบ 100% 
และมีการแชร์พื้นฐานร่วมกับรุ่นที่แล้ว
เพียง 2 จุดเท่านั้น แต่ส่วนหลักๆ มีการ

การกลับมาของปลากระเบน

Chevrolet Corvette C7

Story By : Eddy

Supercar
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Chevrolet Corvette คือ หนึ่งในผู้อยู่รอดที่สามารถสร้าง
ชื่อเสียงแห่งความเร้าใจตามแบบฉบับอเมริกัน ให้อยู่คู่กับ

คนทั่วโลกมานาน รวมถึงตอนนี้ก็ครบ 5 รอบ หรือ 60 ปีแล้ว

เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ซ่ึงก็รวมถึงโครงสร้าง
ตัวถัง แชสซีส์ ระบบกันสะเทือน เคร่ืองยนต์ และ
ระบบส่งกำาลัง

เชฟโรเลตเผยว่าประเด็นหลักของตัวรถในแง่
ของความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ การนำาวัสดุ
ที่มีนำ้าหนักอย่างคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ร ่วมกับ
อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม ในการผลิตชิ้นส่วน
ตวัถงัและโครงสร้างตวัถงั เพือ่ลดนำา้หนกัให้กบัตวัรถ 
โดยคาร์บอนไฟเบอร์ถกูนำามาใช้กบัฝากระโปรงหน้า
และหลังคา ซึ่งแม้ว่าในรุ ่นนี้จะมากับตัวถังคูเป้ 
แต่เฉพาะแผ่นหลังคาสามารถถอดออกได้ มีการนำา
วสัดแุบบคอมโพสติทีม่นีำา้หนกัเบามาใช้ในการผลติ
กันชนหน้า ประตู หรือแผ่นตัวถังด้านท้ายของตัวรถ 

ขณะที่อะลูมิเนียมจะเป็นโครงสร้างหลักของ
เฟรมตัวถัง ซึ่งจะทำาให้สามารถช่วยในแง่ของการ 
กระจายนำ้าหนักตัวถังด้านหน้าและหลังในแบบ 50-
50% ซึง่ทำาให้มคีวามทนทานต่อการบดิตวัเพิม่ขึน้อกี 
57% ขณะที่นำ้าหนักของรถลดลงอีก 45 กิโลกรัม
เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม

ในแง่ของการออกแบบนั้น  เชฟโร เลต
เผยว่า C7 มาพร้อมกับสไตล์ความปราดเปรียว
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่น C2 Stingray โดย
เฉพาะรูปทรงของตัวถังโดยรวม ซึ่งมีลักษณะที่แคบ
ตรงตัวถังด้านหน้าและเร่ิมบานออก มีความกว้าง
มากขึน้สำาหรบัสว่นทา้ย ซึง่เมือ่มองจากทางดา้นบน
จะมีลักษณะคล้ายกับหัวลูกศร

สำาหรบัเครือ่งยนต์เป็นบลอ็กใหม่ทีย่งัมัน่ใจได้
ในความเป ็นอ เมริ กัน  เพราะว ่ าคอร ์ เ ว็ ตต ์
ใช้เครือ่งยนต์วางด้านหน้า ขบัเคลือ่นล้อหลงั และใช้
ขุมพลังแบบวี 8 เหมือนกับทุกรุ่นที่ผ่านมา บล็อกนี้
เป็นของใหม่ในรหัส LT1 ที่มีความจุ 6,200 ซีซี และ
ตดิตัง้เทคโนโลยมีากมายเพือ่ตอบสนองทัง้ความแรง
และความประหยัด เช่น ระบบจ่ายนำ้ามันเข้าสู่ห้อง
เผาไหม้โดยตรง หรือ Di-Direct Injection ตามด้วย
ระบบควบคุมการทำางานของลูกสูบ หรือ AFM-
Active Fuel Management ซ่ึงจะมีการลดจำานวน
การทำางานลงเมือ่ใช้ความเรว็คงทีเ่พือ่ความประหยดั
นำ้ามัน และระบบวาล์วแปรผัน หรือ VVT 

กำาลังที่ผลิตออกมาได้อยู่ที่ 450 แรงม้า และ
แรงบิดสูงสุด 62.1 กก.-ม. ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
เครื่องยนต์ที่วางใน C6 แล้วถือว่าแรงกว่า ด้วย
แรงบิดที่มากกว่าถึง 6.9 กก.-ม. และสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์บล็อกใหม่ เทียบเท่ากับตัวแรง
ในรหัส LS7 ของคอร์เว็ตต์ Z06 ซ่ึงใช้ขุมพลังวี 8 
7,000 ซีซี เลยทีเดียว

ในส่วนของระบบส่งกำาลังต้องถือว่า
เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำาหรับเกียร์
ธรรมดา เพราะท่ีติดต้ังในคอร์เว็ตต์ C7 
มากบัแบบธรรมดา 7 จงัหวะ ใชฟ้ลายวลีแบบ 
Dual-Mass และคลัตช์คู่ ขณะท่ีอัตโนมัติ
เป็นแบบ 6 จังหวะพร้อมกับ Paddle Shift 
สำาหรับเปลี่ยนเกียร์ขึ้น-ลง

เมื่อนำ้าหนักลดลงและจัดจ้านขึ้น การ
ปรับเซ็ตในเรื่องของช่วงล่างจำาเป็นจะต้องมี
ตามไปด้วย โดยระบบแชสซีส์ของคอร์เว็ตต์ 
C7 ได้รับการผลิตจากวัสดุที่มีนำ้าหนักเบา
เพื่อลดสภาพ Unsprung weight  เช่น 
ชิน้ส่วนปีกนกอย่าง Control Arm เมือ่เปลีย่น
มาใช้อะลมูเินยีมจะลดนำา้หนกัลงได้ถงึข้างละ 
4 กโิลกรมั ส่วนแขนยดึของระบบช่วงล่างหลงั
สามารถลดลงได้ถึงข้างละ 1.1 กิโลกรัม

ล้อแม็กมากับลายสวยและวงโตสะใจ
ตามแบบฉบับรถสปอร์ต ซึ่งด้านหน้าเป็นล้อ
ขนาด 8.5X18 นิว้ และดา้นหลงัขนาด 10X19 
นิ้ว แต่ถ้าจ่ายเงินเพิ่มสำาหรับแพ็กเกจที่ใหญ่
ขึ้นอย่าง Z51 Performance Package จะ
ได้ล้อขนาด 8.5X19 น้ิว ท่ีด้านหน้า และ 
10X20 นิ้ว ที่ด้านหลัง

นอกจากนั้นในส่วนของระบบเบรก
และช่วงล่างก็มีการปรับเซ็ตตามไปด้วย  
เช่นเดียวกับการติดต้ังระบบ LSD แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-LSD ซึ่งจะติดต้ัง
ให้เฉพาะในรุ่น Z51 โดยจะสามารถปรับ
ระดับการทำางานของระบบได้ถึง 3 รูปแบบ
สอดคล้องกับสภาพการใช้งานอย่างเต็มที่

สำาหรับแฟนๆ ของคอร์เว็ตท่ีต้องการ
สัมผัสกับความเร้าใจ อดใจรอกันอีกสักนิด 
เพราะถึงแม้ว่าจะมีการเผยโฉมให้เห็นแล้ว 
แต่คันจริงท่ีจะส่งให้กับลูกค้ายังต้องรอ
อีกหน่อย เพราะจะเริ่มทำาตลาดอย่างเป็น
ทางการในปลายปี 2013
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การเติบโตของวัฒนธรรมการปั่นจักรยานในเมืองใหญ่

หลายๆ เมืองในโลกเป็นข้อพิสูจน์ว่า จักรยานเป็นได้มากกว่า
แฟชัน่ หากแตม่นัก�าลังกลายเป็นวิถชีวิีต เป็นทางเลือกในการ
เดินทางคมนาคมที่ยั่งยืนและเป็นไปได้จริง Bicycle Sharing 
System ไม่ใช่เรื่องใหม่ แนวคิดของมันไม่มีอะไรซับซ้อน (แต่
จะท�าให้เป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกัน) เหมือนกับชื่อ
ของมันบริการ Bike Sharing System คือการเปิดให้คนใช้
บริการ “เช่า” จักรยาน เพื่อการขับขี่เดินทาง โดยระบบจะมี
เครือข่ายสถานีจอดจักรยานที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง ที่มักจะ
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ เช่น รถไฟ 
รถเมล ์รถไฟใตด้นิ เชน่ ถา้ยกตวัอยา่งในกรงุเทพฯ คณุอาจจะ
กลับจากท�างาน โดยลงจากรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 
แล้วกเ็ชา่รถจกัรยานเพือ่ขบัขีไ่ปจอดทีส่ถานีจอดจกัรยานใกล้
บ้านคุณ ฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะ?

โปรแกรมของ Bicycle Sharing System ของแต่ละ
เมืองมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่ส่วนใหญ่
แล้วข้อดีของระบบดังกล่าวคือการเดินทางคมนาคมท่ีราคา
ไม่แพง อาจจะเหน่ือยหน่อย แต่อย่างน้อยก็ดีต่อสุขภาพ 
แถมถ้าวันไหนไม่รีบเดินทางมาก การได้ปั่นจักรยานไป
ท�างาน ตอนเช้าอากาศดีๆ ก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีไม่น้อย 
ตัวอย่างของการเติบโตของการใช้จักรยานเป็นทางเลือกใน
การเดนิทางผา่นระบบ Bike Sharing System มใีหเ้หน็ในเมอืง

การเติบโตของวัฒนธรรมการปั่นจักรยาน

ในเมืองใหญ่หลายเมืองในโลก

เป็นข้อพิสูจน์ว่าจักยานเป็นได้

มากกว่าแฟชั่น 

หากแต่มันกำาลังกลาย

เป็นวิถีชีวิตCITY BIKE
Art & Culture

ความนิยมในการปั่นจักรยานกำาลังขยาย

วงกว้างและเติบโตขึ้น เรื่อยๆ ในขณะที่

บางคนมองมันเป็นกระแสแฟชั่น สิ่งที่ปฏิเสธ

ไม่ได้เลยคือประโยชน์ของมันทั้งต่อตัวคน

ที่ปั่น และต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

เพราะใครๆ ก็รู้กันว่าการปั่นจักรยานทำาให้

ร่างกายแข็งแรง แถมถ้าปั่นจริงจังในชีวิต

ประจำาวัน นั่นย่อมหมายถึงการลดการใช้

พาหนะที่ใช้เชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายประจำาวัน 

ลดการกอ่มลพษิ ลดรถตดิ ลดโลกรอ้น และ

อีกหลายๆ ข้อดีที่ทุกคนก็พอจะรู้กัน

PARIS

Story by Tanakanya Changchaitum
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แต่ ก่ อนที่ ร ะบบ เห ล่ า น้ี จะ ให้
บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหา
อุปสรรคมากมายล้วนมีเข้ามาให้ต้อง
แก้ไข ทั้งเรื่องของการขโมย ความ
เสียหายทีเ่กดิขึน้กบัจกัรยานและตวัสถานี 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกน�าเข้ามาใช้ 
ทั้งระบบ Smart Card และ Tracking 
System ทุกอย่างที่ท�าให้ผู้ใช้รู้ สึกว่า
ระบบ Bike Sharing System เป็นทาง
เลือกทีส่ะดวกสบายและปลอดภัยส�าหรบั
พวกเขาอนัจะน�ามาสูอ่ตัราการเตบิโตของ
ผู้ใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นี่
ยังไม่นับถึงความพร้อมด้านระบบขนส่ง
มวลชนอื่นๆ ที่ต้องมีความครอบคลุม
มากพอเพื่อให้เครือข่ายระบบการใช้
จักรยานสามารถใช้งานได้จริง ทั้งการ
เชื่อมต่อกับรถไฟ รถเมล์ รวมไปถึงการ
จัดสรรพื้นผิวจราจรให้คนขับขี่จักรยาน
ได้ขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งการจะให้
ทกุอยา่งด�าเนินไปไดอ้ยา่งสอดคล้องและ
มีประสิทธิภาพได้นั้น ก็ต้องใช้ทั้งเงินงบ
ประมาณและความตั้งใจของท้ังผู้บริหาร
ของเมือง การให้การสนับสนุนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ไปจนกระท่ังความมี
ระเบียบวินัยและจิตส�านึกของประชากร
กันเลยทีเดียว

ส�าหรับเมืองไทยของเรา โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ การมีระบบขนส่ง
มวลชนอะไรสักอย่างที่จะมาช่วยแบ่งเบา
ความหนาแน่นของจราจรไปได้บ้าง ฟังดูเป็น
เรื่องที่ควรค่าแก่การฝันถึงไม่น้อย แต่ก็ยังมี
ประเด็นปัญหามากมายที่ยังต้องขบคิด เพราะ 
ระบบขนส่งมวลชนที่ยังกระท่อนกระแท่นของ
กรุงเทพฯ ถนนที่รถเยอะสุดๆ แถมรถเมล์
รถสองแถวก็วิ่งกันเร็วอย่างกับพายุ ไหนจะ
อากาศร้อนๆ แดดแรงๆ ที่ท�าให้คนหลายคน
ไมค่ดิว่าการม ีBicycle Sharing System จะเปน็
ค�าตอบใหมส่�าหรบัการเดนิทาง แตห่ากประเดน็
ปญัหาเหล่านีไ้ดร้บัการถกเถยีงและคลีค่ลายได ้
การมีจุดเช่าจักรยานเชื่อมต่อก็อาจจะส่งผลให้
กรงุเทพฯ เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ข้ึีนบา้งกไ็ด ้
อย่างน้อยมันอาจท�าให้คนที่ไม่อยากเสียเวลา
ไปกับการติดอยู่ในรถบนถนนคราวละสอง
สามชั่วโมงทุกเช้าเย็น ได้มีทางเลือกในชีวิต
มากขึ้นอีกหน่อย

แต่ตอนนี้นักปั่นเมืองกรุงเทพฯ ขอแค่
เลนปั่นจักรยานที่ไม่โดนแผงลอยแย่งที่ หรือ
โดนใช้เป็นที่จอดรถ ก็ปลื้มใจจะแย่แล้ว!

Let ride a Bike

ใหญ่ๆ ทั่วโลก Hangzhou Public Bicycle แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนคือหนึ่งใน 19 Bicycle 
Sharing System ของจีนที่เปิดให้บริการ และมัน
ยังเป็นระบบการแชร์จักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขณะนี้อีกด้วย ในขณะที่ปารีสมี  Vélib’ ที่ใหญ่
เปน็อนัดบัสองรองลงมาและเปน็ปรากฏการณท์าง
สงัคมและวฒันธรรมท่ีก�าลงัเตบิโตและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของเมืองไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นทางเมือง
ปารีสยังมีแผนจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุม
พื้นที่บริการกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย เมือง 
อื่นๆ ในยุโรปก็ให้ความสนใจกับระบบนี้กัน
คึกคัก ในขณะที่บางประเทศก็มีการเปิดใช้ระบบ
นี้กันมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งเมืองในประเทศ
แถบสแกนดิเนเวีย อย่างสตอล์คโฮม เฮลซิงกิ 
Dublinbikes ของไอร์แลนด์ ระบบ BikeMi แห่ง
เมืองมิลาน เยอรมันเองก็มีระบบที่ใช้งานใน
หลายๆ เมืองของประเทศ ทั้ง Aachen, Berlin, 
Cologne, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, 
Munich, และ Stuttgart ส่วนเนเธอร์แลนด์
ที่ วัฒนธรรมการขี่จักรยานแข็งแรงอยู่แล้ว 
ระบบBike Sharing System อย่าง OV-fiets ก็
มาช่วยท�าให้วิถีชีวิตของคนเนเธอร์แลนด์ท่ีป่ัน
จักรยานกันอย่างกว้างขวางสะดวกสบายมากขึ้น
ไปอีก แถมจักรยานให้เช่าของระบบ OV-fiets 
ของเนเธอร์แลนด์ก็สวยน่าขับขี่ชะมัด 

Public Bicycle 

แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนคือ

หนึ่งใน 19 Bicycle 

Sharing System 

ของจีนที่เปิดให้

บริการ และมันยัง

เป็นระบบการแชร์

จักรยานที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกขณะนี้อีกด้วย
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ช่วงปลายปี ในระหว่างปลายเดือนตุลาคม
ถึงต ้นเดือนพฤศจิกายน ปริมาณนำ้าในแม่นำ้าโขง
จะมากเป็นประจำาทุกปี ก่อนที่จะค่อยๆ ลดระดับลง
เมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง ปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้ บรรดา
ชุมชนที่อาศัยอยู ่ริมโขงมีประเพณีสำาคัญที่กระทำา
สืบเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วนั่นคือ ประเพณีแข่งเรือ 
ซึ่งจัดขึ้นในหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง บางชุมชน
จัดอย่างใหญ่โต บางชุมชนจัดกันเล็กๆ มุ่งเน้นความ
สนุกสนานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจบลง

แต่ที่อำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประเพณีแข่งเรือยาว ที่นอกจากแข่งกันในหมู่พี่น้อง
ชาวไทยแล้ว ยงัมเีรอืจากเพือ่นบ้านประเทศลาวข้ามมา
ร่วมแข่งขันด้วย จัดได้ว่าเป็นสนามใหญ่สนามหนึ่ง

ชาวเขมราฐเอ่ยให้ฟังว่า งานแข่งเรือของเขมราฐ 
ถอืเป็นงานใหญ่ประจำาปีทีช่าวเขมราฐเฝ้ารอเลยทเีดยีว 
ทุกป ีจะมีผู ้คนจำานวนมากเดินทางมายังเขมราฐ
เพื่อร่วมประเพณีแข่งขันเรือยาวบนลำานำ้าโขง

เป็นธรรมชาติของคนอยู่ติดแม่นำ้าที่จะมีความ
ผูกพันกับสายนำ้า ก่อนงานใหญ่จะเริ่มต้นขึ้น บรรดา
ทีมแข่งจากตำาบล หมู่บ้าน อำาเภอใกล้เคียงต่างมุ่ง
เดินทางมายังตัวอำาเภอเมืองเขมราฐ สายนำ้าโขง
สนีำา้ตาลขุน่ไหลเรว็ มุง่ไปตามช่องทางของแม่นำา้ รมิตลิง่
หลายทีมปักเต็นท์ที่พัก บรรดาแม่บ้านขนเอาอุปกรณ์
เครื่องครัวมาด้วย ในขณะที่ฝ่ายผู้ชายสาละวนอยู่กับ
การจัดเตรียมเรือ บรรดาแม่บ้านวุ่นอยู่กับการเตรียม
มือ้เยน็ให้กบับรรดาฝีพายทัง้หลาย กองทพัต้องเดนิด้วย
พละกำาลังที่ได้จากปลายจวักของบรรดาแม่บ้าน

ยามเยน็เราขบัรถตระเวนออกจากตัวอำาเภอเมอืง
ไปดูตามชุมชนที่อาศัยติดแม่นำ้าโขงรอบๆ เขมราฐ 
จะเห็นบรรดาหนุ ่มๆ อยู ่บนเรือไม้ลำายาวจ้วงพาย
พร้อมเพรียงเป็นจังหวะ ซักซ้อมกันอย่างขะมักเขม้น 
ในขณะที่ริมตลิ่งบรรดาเด็กๆ รุ ่นเยาว์จับกลุ ่มกัน
เฝ้ามองดู หวังว่าเมื่อโตเป็นหนุ่มตนเองจะได้มีส่วนร่วม
เป็นหนึ่งในบรรดาฝีพายที่จ้วงพายนำาเรือของหมู่บ้าน
ปลิวทะยานไปบนผิวนำ้า

เมื่อถึงวันแข่งขัน บริเวณริมตลิ่งลำานำ้าโขงหน้าอำาเภอเขมราฐ 
เต็มไปด้วยผู ้คนจับจองที่นั่งส่งเสียงเชียร์บรรดาเรือจากชุมชน
ของตวัเอง เสยีงโฆษกดงัลัน่จากเครือ่งขยายเสยีง บรรยายการแข่งขนั
อย่างดุเด็ดเผ็ดร้อน บรรดาร้านค้าต่างทำารายได้จากผู้ที่มาชมงาน 
เศรษฐกิจชุมชนคึกคัก เรือแต่ละลำาขับเค่ี่ยวกันอย่างสนุกสนาน
บนลำานำ้า นี่เป็นกีฬาของลูกผู้ชาย เป็นกีฬาของชุมชน เป็นแม้กระทั่ง
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่อาศัยอยู่ติดริมแม่นำ้าโขง

ประเพณีการแข่งขนัเรอืพายมีอยูเ่กอืบทกุภาคของประเทศไทย 
หลายจงัหวดัทีอ่ยูต่ดิรมิแม่นำา้มกัจะมทีมีเรอืพายประจำาจงัหวดั สนาม
แข่งชงิแชมป์ประเทศไทยน่าจะเป็นสนามใหญ่ทีสุ่ด มีการแข่งขันเกบ็
คะแนนเกือบตลอดทั้งปี ไปจบสิ้นเอาช่วงนำ้าหลากปลายปีที่
กรุงเทพมหานคร

สสีนับนสายนำา้ ภาพชีวติผูค้นทีเ่กีย่วพันอยูก่บัแม่นำา้ แสดงออก
ให้เห็นอย่างเป็นธรรมชาติ เราผู้มีชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วย
วัตถุนิยม สิ่งซึ่งเสกสรรปั้นแต่งเพื่อตอบสนองความสุขเพียงชั่วขณะ
มีสารพัดสิ่งบันเทิงเริงรมย์ อาจไม่เข้าใจความสุขของชาวบ้าน
ที่สนุกสนานอยู ่กับกีฬาประเพณีที่เกิดขึ้นเพียงสองวันในหนึ่งปี
กันอย่างสนุกสนานได้อย่างถ่องแท้

ยืนอยู ่ริมตลิ่งร ่วมเป็นหนึ่งกับประเพณีไทยๆ ที่มี เสน่ห ์
แบบไทยๆ เป็นไปโดยธรรมชาติมิได้เสแสร้งแต่อย่างใด เม่ือเสียง
สัญญาณปล่อยตัวดังขึ้นเรือสองลำาพุ่งทะยานไปข้างหน้า กองเชียร์
ส่งเสียงเชียร์กันลั่น ความคู่คี่สูสีระหว่างเรือสองลำายิ่งทำาให้กองเชียร์
นั้นส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

หญิงสูงวัยกลางคนหยุดส่งเสียงและกระโดดโลดเต้นหันมา
ยิ้มให้ “ชนะมั้ย” เราถาม “ไม่รู้นะ มันไกลมองไม่เห็นนะ” ใบหน้า
เปื้อนไปด้วยความสุข ชัยชนะไม่ใช่สิ่งสำาคัญ แต่ถ้าเรือของหมู่บ้าน
ชนะ ทุกคนก็จะมีความสุขกันถ้วนหน้า “เอ้ากินขนมหน่อย” เธอ
ยืน่ขนมทีท่ำาเอง ตกัจากหม้อใบใหญ่ซึง่ทำาเลีย้งทกุคนทีย่กกนัมาเชยีร์
เรือแข่ง กินกันทั้งนักกีฬาทั้งกองเชียร ์ วิถีบ ้านๆ แบบนี้นี่ เอง
ที่เปี่ยมเสน่ห์ยิ่งนัก แม้ว่าในความเป็นไปจะมีเรื่องที่ไม่งามเปื้อนปน
อยู่บ้าง แต่ก็เป็นไปตามกฎของโลก ปีนี้นำ้าโขงไม่มากเช่นปีก่อน 
หลังจากความสนุกสนานจบสิ้นลง ทุกชีวิตต้องกลับไปสู่วิถีชีวิต
ของแต่ละคนต่อไป ก่อนจะกลับมาใหม่ในปีหน้า บนสายนำ้าโขง
สีนำ้าตาลขุ่น

แข่งเรือยาวประเพณี 

วถิชีวีติรมิฝ่ังโขง

Sport
เรื่อง / ภาพ : ทรงยศ กมลทวิกุล
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ปริมาณการด่ืมไวน์ พอจะประมาณ
คร่าวๆ ได้ว่า ถัวเฉลี่ยของลูกค้าและ
ไวน์ของที่นี่น่าจะอยู่ที่ลูกค้าสองคนต่อ
ไวน์หนึ่งขวด เพราะพนักงานเสิร์ฟไวน์
ใหวุ้น่เลยทเีดยีว หากตัง้ตวัเลขกนัเลน่ๆ 
ว่าร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 17.00 – 
01.00 น. มลีกูคา้เขา้ใชบ้รกิารประมาณ 
400 คนตอ่วนั ทีน่ีจ่ะสามารถขายไดไ้วน์
ได้ 200 ขวดต่อวัน  

ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นวันศุกร์และ
วันเสาร์ ยอดขายไวน์ก็น่าจะเพิ่มไป
อีกเท่าตัว ถ้าหากคุณเปิดไวน์บาร์  
และสามารถขายไวน์ได้ในระดับ 200 
ขวด/วัน หรือ 6,000 ขวด/เดือน คุณ
จะกลายเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งของ
บริษัทนำาเข้าไวน์ บรรดาเซลล์แต่ละ
บริษัท จะมาเยี่ยมเยือนที่ร้านชนิด
หัวบันไดไม่แห้งกันเลยทีเดียว และ
คุณจะมีอำานาจในการตัดสินใจหรือ
ร้องขอการทำาตลาดหรือโปรโมช่ัน
จากผู้นำาเข้าเหล่านี้ได้ แบบไม่มีใคร
กล้าปฏิเสธ ซ่ึงระบบของการขาย
ไวน์ โดยส่วนใหญ่เกือบทุกแห่งเลย
ก็ว่าได้ จะนิยมใช้ระบบไวน์ขายฝาก 
(Wine Consignment) ซึ่งผู้ฝากขาย 
(Consignor) คือ บริษัทไวน์ทั้งหลาย 
จะนำาสินค้ามาไว้ที่ร้านอาหารหรือ
โรงแรม ทั้งนี้จำานวนของไวน์ก็ตาม
แต่จะตกลงกัน ตามศักยภาพและ
ความเสี่ยง พอครบกำาหนดตัวแทนของ
บริษัทก็จะมานับสินค้าคงเหลือสรุป
ยอดบัญชี และรับเงินค่าไวน์ไป 

ส่ วน ต่างของราคาขายและ
ต้นทุนก็ เป็นของเจ้ าของร้ านไวน์
บ า ร์ ห รื อ โ ร ง แ ร ม  ซึ่ ง แ น่ น อ น ว่ า
ระบบนี้เอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าของ
กิจการเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่
ต้องแบกรับความเสี่ยง หากเกิดซ้ือ
ขาดมาแล้วขายไม่ออก ก็จะกลาย
เป็นต้นทนุทีส่ญูเสยีไป (Sunk Course) 
แต่ทว่าเมื่อใดก็ตาม ที่ร้านอาหาร
หรือโรงแรมที่ใช้ระบบนี้  ผมพบว่า
จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ไวน์

ขายตัวมันเอง” ตามมาทันที นั่นก็คือ 
เมื่อใดที่คุณร้องขอไวน์ลิสต์ พนักงาน
ก็จะหยิบมายื่นให้คุณ และยืนรอรับคำา
สั่งออเดอร์ไวน์อย่างสุภาพ โดยไม่มี
การแนะนำาไวน์ต่างๆ ในลิสต์ ซึ่งลูกค้า
ก็มักจะเลือกไวน์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่
รู้จัก เพื่อรับประกันความผิดพลาดหรือ
สั่งมาแล้วไม่ถูกใจ เพราะไวน์แต่ละ
ขวดแตล่ะยีห่อ้ ยอ่มมคีวามแตกตา่งกนั 
และมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั นีค่อืสิง่ทีผ่ม
เรยีกวา่ ไวนข์ายตวัมันเอง ไม่ตอ้งอาศยั
คำาแนะนำาหรือแรงเชียร์จากพนักงาน 
เพราะฉะนั้นยอดขายของไวน์ก็จะ
กระจุกตัวในกลุ่มแคบๆ เพราะเจ้าของ
กิจการถือว่าไม่ได้รับความเสี่ยงจาก
เครื่องดื่มในกลุ่มนี้ ขายได้ก็ดีมีกำาไร 
ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เลยส่งผลมาถึง
พนักงานด้วย แต่ถ้าพนักงานขายหรือ
บริษัทไหนมีโปรโมชั่นหรือเงินรางวัล
สำาหรับการขาย (Incentive) เช่น หาก
ขายไวน์ได้ 1 ขวด จะได้ค่าคอมมิชชั่น
ขวดละ 30 บาท หรือขายไวน์ได้ 12 
ขวด ฟรีไวน์ 2 ขวด เป็นต้น ซึ่งจะทำาให้
พนกังานและเจา้ของกจิการ มแีรงจงูใจ
ขึ้นมาบ้าง แต่ไม่สามารถรับประกันได้
ว่า จะประสบผลสำาเร็จเสมอไปในทุกๆ 
ที่นะครับ 

เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ไ ว น์ บ า ร์ ยั ง มี
อีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจครับ โดย
เ ฉ พ า ะ ด้ า น ง า น บ ริ ก า ร  ผ ม ข อ
ยกยอดไปเป็นฉบับหน้า หากท่าน
ใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเป็นการ
ส่วนตัว สามารถส่ง mail มาได้ที่  
tommy_huahin@hotmail.com ครับ

– 2,000 บาท เป็นต้น 
ส า เ ห ตุ ที่ ใ ช้ เ ก ณ ฑ์ แ บ่ ง

ลักษณะนี้ เพื่อให้ง่ายต่อลูกค้าในการ
ตัดสินใจ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มักจะ
ต้ังราคาไวน์ไว้ในใจแล้ว ว่าสามารถ
จ่ายค่าไวน์ได้ในราคาเท่าไหร่กี่ขวด 
แต่ที่จริงการจัดทำา Wine List สามารถ
ทำาได้หลายรูปแบบครับ เริ่มตั้งแต่ 
แยกประเภทของไวน์ออกเป็นกลุ่มๆ 
เช่น Sparkling Wine, White Wine, 
Red Wine, Rose Wine, Sweet Wine 
และ Fortified Wine ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
ก็จะเรียงเป็นปีใหม่ไปหาปีเก่าๆ หรือ
ที่เรียกว่าวินเทจ เช่นปี 2010, 2008, 
2006, 2004, 2002 เป็นต้น ส่วนเรื่อง
ของราคาก็มีความหลากหลายตาม
คุณภาพและความดังของไวน์แต่ละ
ยีห่อ้ ไมไ่ดห้มายความวา่ไวนเ์กา่จะตอ้ง
แพงกว่าไวน์ใหม่เสมอไป ซึ่งในส่วนนี้
คอไวน์หรือนักดื่มไวน์จะต้องศึกษาว่า 
ราคาของไวน์ที่แสดงในไวน์ลิสต์นั้น
เป็นไวน์ที่ตั้งราคาได้สมเหตุสมผลหรือ 
Responsible Price หรือไม่ แต่ถ้ามี
ใครมาถามผมว่า แล้วควรจะตั้งราคา
ไวน์เท่าไหร่ดี ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะ
ครับ โดยทั่วไปต้นทุนของเครื่องด่ืมจะ
อยู่ประมาณ 25 – 30% อาทิ ค็อกเทล
คิวบา ลิเบอร์ Cuba Libre (เหล้ารัม
ผสมโค้ก) ต้นทุนไม่เกิน 30 บาท ก็จะ
ตั้งราคาขาย 100 บาทต่อแก้ว แต่ถ้า
เป็นเครื่องดื่มที่เป็นขวด เช่น เบียร์ วิสกี้ 
หรือไวน์ ส่วนใหญ่ก็จะใช้สูตรต้นทุน 
50 % ครับ

ถ้ า ไ ว น์ ข ว ด ล ะ  5 0 0  บ า ท 
กจ็ะตัง้ราคาขายไว ้1,000 บาท ตอ่ขวด 
ขึน้อยูก่บัสถานทีด่ว้ยนะครบั เชน่โรงแรม
ห้าดาวกับสามดาว เครื่องดื่มชนิด
เดยีวกนั แตก่ารตัง้ราคากต็า่งกนั สำาหรบั
ไวน์ลิสต์ของที่นี่ ไวน์ในแต่ละกลุ่มมี
ประมาณ 6 - 7 ฉลาก คละประเทศ
และพันธุ์องุ่น ซึ่งรวมๆแล้วในลิสต์มี
ประมาณกว่า 30 ยี่ห้อเลยทีเดียว และ
เท่าที่ผมสังเกตดูจากลูกค้าในร้าน

ในฉบับที่แล้วผมเขียนทิ้งท้าย
เอาไว้ว่า จะมาเขียนเรื่องของศิลปะใน
การชิมไวน์หรือ Art of  Wine Tasting 
แต่ทว่าในฉบับนี้ผมขอแทรกเร่ืองของ 
ร้านอาหารประเภทไวน์บาร์ มาคั่นกัน
กอ่นนะครบั เดีย๋วตกยคุไมท่นัสมยัตาม
กระแสนิยมของนักดื่ม ซ่ึงในปัจจุบัน
คำาว่า “ไวน์บาร์” ล้วนแต่เป็นที่เข้าใจ
กันดีในหมู่นักดื่ม นักท่องราตรี และ
ผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานของอร่อย
ว่าหมายถึงร้านอาหารที่เน้นขายไวน์
และอาหาร มีการตกแต่งบรรยากาศ
ทั้งแบบ Classic และ Modern  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยหนุ่มสาวและ
คนทำางาน อายุเฉลี่ยก็ตั้งแต่ 25-45 ปี 
ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มี
กำาลังซื้อสูงและมีความรู้ดังนั้น กระแส
นิยมในการเปิดร้านอาหารในปัจจุบัน 
จึงนิยมทำาในรูปแบบของไวน์บาร์เป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ก่อนนั้นไวน์บาร์ก็คือ
ร้านขายไวน์ จะเป็นแบบ Wine Cellar 
หรือ Wine Shop ในไร่องุ่น (Vineyard) 
หรือโรงผลิตไวน์ (Winery) หรือบาร์ที่
เน้นขายเครื่องดื่มไวน์เป็นหลัก จะมี
อาหารบ้างก็ไม่กี่ชนิด ส่วนใหญ่เป็น
ของทานเล่น (Appetizer) หรือจำาพวก
แซนวิช ซึ่งแตกต่างจากยุคปัจจุบัน ที่
คุณสามารถสั่งต้มยำาทะเลหม้อไฟ 
มาซดคู่กับไวน์องุ่นกีเวิซทรามิเนอร์ 
(Gewurztraminer) ได ้ซึง่ทีม่าของเรือ่ง
นี้มาจากมีพี่ ที่เคารพท่านหนึ่งมีความ
ประสงค์อยากจะเปิดไวน์บาร์ที่หัวหิน 
บนถนนเพชรเกษมเยื้องกับสนามบิน
บ่อฝ้าย และได้นำาแนวคิดนี้มาปรึกษา

หารือกับผม และมีข้อสรุปกันว่า “รู้
เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ซึ่ง
หมายความว่าเราก็ต้องเรียนรู้จากคู่
แข่งขันในตลาดของไวน์บาร์กันเสีย
กอ่น และทีแ่รกทีเ่ราเลอืกกค็อื ไวนบ์าร์
ชื่อดังในกรุงเทพฯ แถวๆ ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม เลียบทางด่วนรามอินทรา 
- อาจณรงค์นั่นเอง และทำาให้ผมได้
มีโอกาสไปเปิดหูเปิดตาท่ี Crystal 
Design Center หรือ CDC อาณาจักร
แหง่นวตักรรมดา้นดไีซนแ์ละไลฟส์ไตล์
ด้านการออกแบบ ตกแต่งและก่อสร้าง
เป็นครั้งแรก 

ทีน่ีเ่ป็นแหล่งรวมร้านอาหารและ
ไวน์บาร ์ชื่อดังไม ่ตำ่ากว ่า 40 ร ้าน 
ไวน์บาร์ร้านแรกท่ีคณะของผมเข้าไปใช้
บริการ เป็นไวน์บาร์ชื่อดังท่ีทุกคนรู้จัก
กันดี มีการตกแต่งโดยใช้โทนสีดำาสลับ
นำ้าตาล ให้บรรยากาศดูขรึม คลาสสิค 
เน้นการตกแต่งให้เพดานสูงโปร่ง มกีาร
ใช้แสงไฟและสีอย่างลงตัว บรรยากาศ
เหมาะสำาหรบัการดืม่ไวน์กบัสาวๆ หรอื
ห ว า น ใ จ ม า ก ค รั บ  เ พ ร า ะ ดู ดี มี
ระดับ บ่งบอกรสนิยมของคุณผู้ชายได้
เป็นอย่างดี ขนาดวันท่ีคณะของผมไป
เป็นวันพุธกลางเดือน ผู้คนยังเยอะจน
เต็มร้าน เรียกว่าหากมาช้าแค่ 10 นาที 
พวกเราคงไม่มโีต๊ะนัง่ ของเขาแรงจรงิๆ 
ครับ 

เข้ามาในร้าน ก็จะเจอกับไวน์
จำานวนนับร้อยขวดท่ีวางโชว์อยู่บนชั้น 
โดยมีการระบุเป็นประเทศต่างๆ เพื่อ
ให้ดูง่าย ส่วนบางชั้นก็จะเป็นขวดไวน์
เปล่าที่วางโชว์ขวด ล้วนแล้วแต่เป็น
ไวน์แพงๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ใน Wine List 
ของทางร้าน เมื่อได้โต๊ะน่ังกันเป็นท่ี
เรียบร้อย ผมก็ได้รับมอบหมายให้ทำา
หนา้ทีเ่ปน็ Wine Selector (น่ีคือเหตุผล
ที่เขาพามาด้วยครับ) ผมเปิด Wine 
List ก็พบว่าทางร้านเขาแบ่งไวน์ออก
เป็นหมวดหมู่โดยใช้ราคาเป็นเกณฑ์
ในการแบง่ ยกตวัอยา่งเชน่ ไวนใ์นกลุม่
ราคา 600 – 800 บาท, 900 – 1,200 
บาท, 1,200 – 1,600 บาท และ 1,600 

Wine

“Wine Bar”  
New Trend 
for 
New Restaurant

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง
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ที่ตั้ง ZUMA ชั้น G โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ถนนราชดำาริ  
รถไฟฟ้า : BTS สถานีราชดำาริ เข้าผ่านทางเชื่อมโรงแรม เดินลงมา
ที่ชั้น G  
www.zumarestaurant.com  
สำารองที่นั่ง: +66 (0) 2252 4707 
อีเมล: reservations@zumarestaurant.co.th

ร้านอาหาร: วันจันทร์ – วันเสาร์ กลางวัน 12.00-15.00 น.   
                            เย็น        18.00-23.00 น.
วันอาทิตย์ ซันเดย์ บรั้นช์                        11.00-15.00 น.
         เย็น        18.00-23.00 น. 
เลาจ์และบาร์: วันจันทร์ - วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 12.00-24.00 น.
วันศุกร์ – วันเสาร์                       11.30-02.00 น.

ZUMA เปน็รา้นอาหารญีปุ่น่รว่มสมยัทีไ่ดร้บัแรงบนัดาล
ใจจากร้านอาหารและบาร์แบบอิซาคายะ ซ่ึงเน้นความ
เรยีบงา่ยและเปน็กนัเอง กระนัน้ ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมาความ
เป็นอิซาคายะ ได้รับการเสนอในด้านความหรูหราและมีสีสัน
มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่ ZUMA ได้แสดงให้เห็น 

ร้ านได้ รั บการออกแบบโดยโนริ โย ชิ  มู ร ามัตซุ  
นักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงด้านกาารผสมผสาน
ระหว่างความเป็นญี่ปุ่นร่วมสมัยกับความเป็นตะวันตกได้ดี
ที่สุดคนหนึ่งในเอเชีย ภายใต้สตูดิโอ กลิทท์ ซ่ึงเป็นบริษัทรับ
ออกแบบและตกแต่งภายในช่ือดังของโตเกียว โดย ZUMA 
สาขากรุงเทพฯ ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของการจัด
สวนสไตล์ “สึโบะ นิวะ” ที่นำามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ร้านให้เป็นเอกภาพ 

ทั้งยังมีการดึงเอาหินแกรนิตสีธรรมชาติมาใช้สำาหรับ
เคาน์เตอร์ในครัว ขับเน้นสภาพให้เหมือนธรรมชาติตามเดิม 
เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับหินที่ใช้ตกแต่งในสวนด้านนอก
รา้นมากทีส่ดุ และเนน้ความความเรยีบงา่ยของวสัดธุรรมชาติ
เป็นปัจจัยหลัก ทั้งไม้ หิน ที่ถูกนำามาปรับใช้ภายในร้าน

ที่นี่เป็นระบบครัวเปิด อย่างครัวโรบาตะ (เตาย่าง) 
เคาน์เตอร์ซูชิ และครัวหลัก และด้วยความที่เป็นอิซาคายะ 
ที่เน้นความเรียบง่าย ผ่อนคลาย อาหารของที่นี่จึงเน้นการ
ดงึเอารสชาตอิอกมาจากวตัถดุบิ และสว่นผสมออกมาใหม้าก
ทีสุ่ด โดยไดน้ำาแนวทางจากอาหารจนี เกาหล ีรวมทัง้จากยโุรป
และอเมริกามาผสมผสานเข้ากับอาหารของตัวเอง เกิดเป็น
ลักษณะเฉพาะที่น่าติดตาม

เริ่มกันที่เครื่องดื่ม ค็อกเทล pineapple & lemongrass 
martini แก้วนี้นำาเสนอในรูปแบบ martini โดยใช้สาเกกับ
วอดก้า สับปะรดพร้อมเนื้อ และนำ้าสกัดตะไคร้ โดยรสชาตินั้น
เด่นหวานและเปรี้ยว ประกอบกับกลิ่นฉุนอันเป็นเอกลักษณ์
ของตะไคร้ ให้ความรู้สึกสดช่ืน เป็นการรีเฟรชตัวเองก่อนมื้อ
อาหารได้ดีทีเดียว 

อกีแก้วหนึง่เป็นมอ็กเทล buotoko-san หรอืแอปเป้ิลแช่
นำ้ามิ้นท์กับลิ้นจี่ผสมนำ้ามะนาว แก้วนี้เน้นกลิ่นของมิ้นท์เป็น
หลัก ตัวรสชาตินั้นเด่นหวานและเปรี้ยวเช่นกัน โดยรวมแล้ว 
ดื่มแล้วก็สดชื่น โดยเอกลักษณ์ของที่นี่คือจะใส่หลอดมาให้ 2 
หลอด เผื่อเอาไว้แชร์กับเพื่อน 

เข้ามาทีอ่าหารในวนันี ้จานเรยีกนำา้ย่อยเป็น maguro no 
taru taru หรือปลาทูน่าทาทาร์กับมิโซข้าวบาร์เลย์และมันเทศ
ทอดกรอบ จานนี้อาจจะดูธรรมดา หากได้มันเทศทอดกรอบ
มาช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ ซ่ึงต้องรับประทานด้วยกัน ตัวมันเทศ
จะช่วยเพิ่มรสสัมผัสให้มีสีสัน ขณะที่ทาทาร์ก็จะให้รสชาติ 

พร้อมกับรีเฟรชให้พร้อมสำาหรับจานถัดไป ตัวทูน่าทาทาร์มีรสชาติที่
เด่นด้วยมิโซข้าวบาร์เลย์ เค็มอ่อนๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มรสชาติและกลิ่น
ด้วยวาซาบิ และพริกไทยดำา ซึ่งทั้งหมดเข้ากันเป็นอย่างดี 

จานที่สองเป็น zuma nama yasai สลัดซูม่าผักรวมคลุกนำ้าสลัด
มิโซข้าวบาร์เลย์ จานนี้เป็นจานที่เรียบง่าย เหมาะ
สำาหรบัคนท่ีอยากเริม่ต้นมือ้ด้วยสลัดผัก โดยใช้ผัก
หลายๆ อย่าง ผักสลัดรวม หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ
สีดา บีทรูทฝาน และเต้าหู้ทอดซึ่งถือเป็นวัตถุดิบ
สร้างสีสันให้กับจานน้ี ท่ีน่ีทำาเต้าหู้เอง รสชาติดี
ที เดียว  โดยรวมสลัดทำาได ้ตามมาตรฐาน 
รสชาติของเดรสซิ่งมีความเค็มเปรี้ยวกำาลังดี

ลำ า ดั บ ที่ ส า ม เ ป็ น  z u m a  d r a g o n 
maki หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้กุ้งเทมปุระและ
ปลาไหลย่างโรยหน้าด้วยกุ้งหวานสับ ส่วนผสม
ทุกอย่างท่ีนำามาทำาจานน้ีมีความลงตัว รสชาติ
นำาด้วยความหวานจากซอส ตัดกับกล่ินฉุนและความเผ็ดของ
พริกป่นที่ร้านทำาเอง รสสัมผัสนั้นถือว่า เต็มครบสมบูรณ์ โดยเทมปุระ
เต็มคำา เสรมิด้วยปลาไหลยา่ง มอีะโวคาโดอยูด้่านใน แต่งด้วยกุง้หวาน
สับ แต่จุดเด่นอีกอย่างของจานนี้ ซึ่งถือว่าเป็นลูกเล่นที่สนุกและอร่อย
มาก อยู่ที่เกล็ดปลาทอด (เป็นแผ่นบางๆ คล้ายเคลือบจากหนังปลา 
ท่ีไม่ใช่เกล็ดและหนังปลาเสียทีเดียว แต่ขอเรียกว่าเกล็ดแล้วกัน) มี
รสชาติอร่อย เสริมกับโรลให้เด่นยิ่งขึ้น อร่อยมากขึ้น

มาถึงเมนคอร์ส gyuhire sumibiyaki karami zuke หรือเนื้อ
สันใน 180g ย่างซอส จานนี้ถ้าคนรักเนื้อมารับประทาน คงจะละลาย
ไปตามกัน โดยนำาเน้ือสันในมาเฉือนเป็นทรงกลมแบน แล้วนำาไป
ย่างบนเตา มีการใช้หินไฟท่ีอมความร้อนเข้าใจว่าคงเป็นการย่างช้าๆ 
มากกว่า เพราะเนื้อออกมาระอุและนุ่มมาก เมื่อย่างเสร็จจึงทำาการ
ห่ันเป็นชิ้นพอดีคำา จากน้ันเสิร์ฟลงจาน โรยด้วยงาและซอสหวาน 
เนื้อชั้นดีนี้ทำาหน้าที่ของตัวมันเอง มีความนุ่ม รสอร่อย 

ZUMA จัดเป็นร้านที่ เด่นด้วยสไตล์และอาหาร ทุกจาน
มีการนำาเสนอท่ีสวย เน้นความเรียบง่ายมีเอกภาพ ทุกอย่างมีที่มา
ทีไ่ป ผา่นกระบวนการคดิมาเปน็อยา่งด ีซึง่ทำาใหผู้ม้ารบัประทานอาหาร
ได้รับสิ่งอื่นๆ ควบคู่ไปกับรสชาติของอาหาร บวกกับการตกแต่งแล้ว 
ทำาให้ที่นี่เป็นที่ๆ น่ามาหย่อนใจ

นอกจากเมนู a la carte แล้ว วันธรรมดาที่นีมีเซ็ตลันซ์ให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.00 น. ด้วย โดยมีให้เลือก 2 แบบ แบบแรก
เรียกว่า donburi set จะมีจานหลักซึ่งเป็นข้าวราดด้วยหน้าต่างๆ อาทิ 
bara chirashi sushi เป็นข้าวหน้าปลาดิบ เสิร์ฟพร้อมกับผักดองรวม 
ซุปมิโซอาซาฮี และมีสลัดให้เลือก 3 อย่าง แบบท่ีสองเรียกว่า hotei 
set โดยจะมีให้เลือก 3 คอร์สด้วยกัน

ZUMADine

Story By Tourdefoodblog
Pic By S.kamontavikun
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“หวังให้เธอพบแต่สิ่งดี...ส่วนฉัน
นั้นไม่เป็นไร สักวันคงได้พบใครสักคน...
some one like you” Some one like you 
เป็นเพลงฮิตขึน้ชาร์ตอนัดับ 1 ในองักฤษ
เพลงแรกของอะเดล ด้วยเนื้อหาลึกซึ้ง
กนิใจหญิงสาว ผ่านท่วงทำานองโซลป๊อป
ที่เหมาะกับนำ้าเสียงของอะเดลยิ่งนัก ซึ่ง
เธอกท็ำาได้อย่างยอดเยีย่ม และหลงัจาก
คืนสำาคัญในงาน Brit Awards เพลงนี้
กลายเป็นเพลงประจำาตัวของอะเดลไป
โดยปริยาย เช ่นเดียวกับอัลบั้ม 21 
ต ้นธารของ Some one l ike you  
กลายเป ็นผลงานชุดประวัติศาสตร ์
ไปแล้ว

ชื่อ 21 มาจากอายุของอะเดล
ขณะออกอัล บ้ัมชุดนี้ ในปี  2011. . .
ด้วยอายุน้อยเพียงเท่านั้น 21 กลับ
เป็นผลงานที่สร้างความสำาเร็จและ
สถิติให้่สาวน้อยคนนี้เกินกว่าใครจะ
คาดได้ เมื่อสามารถขึ้นถึงอันดับหนึ่งได้
ทุกประเทศในยุโรปและอเมริกา ด้วย
ยอดขายทั่วโลกมากกว่า 25 ล้านชุด 
ขณะเดียวกันนอกจากคว้ารางวัล Brit 
Awards แล้ว 21 ยังสร้างสถิติให้อะเดล
เปน็เจา้ของรางวลัแกรมมี ่ 6 รางวลั ขณะ
ที่ Billboard Music Awards 2012 ก็
มช่ืีอของอะเดลรวมอยูด้่วยถงึ 11 รางวลั 

อ ย่ า ง นี้ ถึ ง ต้ อ ง ย อ ม รั บ โ ด ย
ไร้ข้อกังขาว่า ปี  2012 เป็นปีทอง
แห่งความสำาเร็จของอะเดลอย่างแท้จริง

21  เ ป็นเพลงผลงานชุดที่  2 
ของอะเดล ก่อนหน้านั้นเธอมีผลงาน
ชุดแรก 19 ออกมาในปี 2008 แล้ว
ก็ เ ริ่ ม ต้ น จุ ด ป ร ะ ก า ย ค ว า ม สำ า เ ร็ จ

ใ ห้ กั บ อ ะ เ ด ล เ ม่ื อ ส า ม า ร ถ ข้ึ น ถึ ง
อันดับ 1 ในอังกฤษ และฮิตทั่วทั้ง
ยุโรป โดยเริ่มปูทางด้วยซิงเกิลแรก 
Hometown Glory ซึ่งทำาให้แฟนเพลง
ได้รู้จักสาวน้อยเสียงมหัศจรรย์คนนี้  
สื่อมวลชนพร้อมกันยกให้อะเดลเป็น
ศิลปินหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดของเกาะ
อังกฤษ พร้อมกับสามารถคว้า Brit 
Awards ครั้งแรกได้ จากรางวัลขวัญใจ
สื่อมวลชน กระทั่งมีซิงเกิลที่ 2 Chas-
ing Pavements ตามออกมาติด
ทอ๊ปเทน็...คราวนีไ้มม่ใีครกงัขาในความ
สามารถของอะเดล ลอรี บลู แอดคินส์   
สาวลอนดอนคนนี้

 “ตัง้แตม่อืถอืไมโครโฟน รอ้งเพลง
เป็นเรื่องเป็นราวได้ ตอนประมาณอายุ 
14 ปี ฉันก็รู้เลยว่า นี่คือสิ่งที่อยากจะทำา
จริงๆ” อะเดลเคยเล่าผ่านสื่อครั้งหนึ่ง 

“หลายคนไม่ชอบเสียงตัวเอง เมื่อ
ได้ฟังเครื่องบันทึกแล้ว แต่ฉันไม่เป็น
อย่างนั้น ฉันตื่นเต้นเวลาได้ยินเสียง
ตัวเองทุกครั้ง และไม่เคยนึกรำาคาญใจ
เลย”

กับอัลบั้ม 21 อะเดลยังคงบอก
เรื่องราวชีวิตที่โตขึ้นผ่านบทเพลง ยิ่ง
พิสูจน์แล้วว่า ไม่เพียงเธอเท่านั้นที่
ตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงร้องของตัวเอง 
สำาหรับแฟนเพลงกลับยิ่งหลงใหลและ
เคลบิเคลิม้มากกวา่กบับทเพลงทีอ่ะเดล
ขับกล่อมออกมา

ทุกเพลงล้วนเป็นความไพเราะ
ผ่านนำา้เสยีงทีเ่ข้าถงึอารมณ์ผูฟั้งได้อย่าง
น่ามหศัจรรย์ กระทัง่ทกุคนพากนัยอมรบั
อย่างเปี่ยมสุขว่า...ไม่มีใครทำาได้เหมือน
นักร้องสาวที่ชื่ออะเดลคนนี้อีกแล้ว! 

 “ตั้งแต่มือถือไมโครโฟน 
ร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราวได้ 
ตอนประมาณอายุ 14 ฉันก็รู้
เลยว่า นี่คือสิ่งที่อยากจะทำา

จริงๆ”

“หลายคนไม่ชอบเสียงตัวเอง 
เมื่อได้ฟังเครื่องบันทึกแล้ว แต่
ฉันไม่เป็นอย่างนั้น ฉันตื่นเต้น
เวลาได้ยินเสียงตัวเองทุกครั้ง 
และไม่เคยนึกรำาคาญใจเลย”

หากคุณเป็นแฟนหนังเจมส์ บอนด์ย่อม
ทราบดี ภาพยนตร์สายลับที่ยืนยงคงกระพัน
มานานกว่า 50 ปี เรื่องนี้ ไม่เพียงปรับเปลี่ยน
เนือ้หาใหร้ว่มสมยัไดท้กุตอน จากสงครามเยน็
เมื่อกึ่งศตวรรตก่อน จนมาถึงบู๊ล้างผลาญกับ
ผู้ก่อการร้ายยุค 2000 

ในส่วนของเพลงประกอบก็เป็นจุดเด่น
สร้างเอกลักษณ์ให้แก่หนังบอนด์อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับคอนเซ็ปท์เนื้อหา ด้วยการคัด
เลอืกนกัรอ้งหรอืวงดนตรทีีด่งัทีส่ดุในแตล่ะยคุ
มารอ้งเพลงให ้ดงันัน้หากยอ้นไปดหูนงับอนด์
แต่ละตอน จะสามารถทราบได้ทันที ในสมัย
นั้นศิลปินคนใดกำาลังเป็นที่นิยม

พอมาถึง  Skyfal l  ตอนล่าสุดของ 
007 ก็ต้องบอกว่า เป็นการคัดเลือกอย่าง
เหมาะสมที่สุด โดยให้อะเดล นักร้องสาว
ยอดนิยมมาร้องเพลงชื่อเดียวกับหนัง เมื่อ
พิจารณาทั้ งชื่อ เสียงและคุณภาพ แถม
นักร้องสาวคนนี้ยังเป็นเลือดอังกฤษขนานแท้
เช่นเดียวกับสายลับเจมส์ บอนด์

ขณะนี้ สาวอะ เดลถือ เป ็นหนึ่ ง ใน
นักร้องหญิงชื่อดังแห่งยุค แม้เธอจะไม่สวย
หวานอย่างเทเลอร์ สวิฟท์ หรือชอบทำาตัวเป็น
ข่าวหวือหวาแบบเลดี้ กาก้า แต่สาวร่างอวบ 
ใบหน้าแบบบ้านๆ ชอบแต่งชุดสีดำาคนนี้ 
สามารถชนะใจแฟนเพลงทั่วโลกได้ด ้วย
นำ้าเสียงสมบูรณ์แบบในสไตล์บริติชโซล
ซึ่งเปิดโอกาสให้อะเดลได้โชว์พลังเสียงและ
ลีลาการร้องบีบอารมณ์ผู้ฟังได้ถึงก้นบึ้งของ
หัวใจ

หนึ่งในภาพจดจำาจากความสำาเร็จของ
แฟนเพลงท่ีมีต่ออะเดล มาจากบนเวทีในวัน
รับรางวัล Brit Awards 2511 ของอังกฤษ 
คืนน้ันเธอโชว์พลังเสียงร้องในเพลง Some 
one like you ได้อย่างเปี่ยมอารมณ์ ไม่เพียง
ตราตรึงสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ร่วมงานท้ัง
รอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ แต่ยังก่อกระแสต่อเน่ือง
นอกเวที จนมยีอดผู้เข้าชมผ่าน youtube อยา่ง
มหาศาลมากกว่า 200 ล้านคน

Adele
นักร้องเสียงมหัศจรรย์แห่งยุค

เรื่องโดย รุ่งโรจน์

Music
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เ ป้ า ห ม า ย ป ล า ย ท า ง
ที่มีร่วมกันระหว่าง ภัทรลิสซ่ิง 
กับ โตโยต้าอยุธยา คือ สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า ภายใต้งานบริการที่มี
คุณภาพ 

คุณจรัญ ศิลาแยง 
ผู้อำานวยการฝ่ายบริการลูกค้า
โตโยต้าอยุธยา

บ น ถ น น ส า ย เ อ เ ชี ย ที่ ท อ ด ตั ว
ยาวมุ่ งหน้าขึ้นเหนือ ในอนาคตเมื่อ
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น เ ปิ ด เ ชื่ อ ม โ ย ง
เข้าหากัน ถนนเส้นนี้คือหนึ่งในถนน
เส้นสำ าคัญที่ทำ าหน้าที่ เ ช่ือมโยงการ
เดินทางขนส่งทั้งสินค้าและผู้คน เราใช้
ถนนเส้นนี้เดินทางมายังสำานักงานใหญ่
ของบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำากัด ซ่ึง
ตั้ งอยู่ ริมถนนสายเอเซีย ในเขตของ
จ.พระนครศรอียธุยา เพ่ือพบปะและสนทนา
กับ คุณจรัญ ศิลาแยง ผู้อำานวยการฝ่าย
บริการลูกค้า ของโตโยต้าอยุธยา

ภ า ย ใ น แ ผ น ก บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า 
ก า ร ทำ า ง า น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง แ ข็ ง ขั น 
“ศูนย์บริการแห่งนี้เปิดบริการมาตั้งแต่
ปี 2546 ทุกวันนี้มีรถเข้ามารับบริการ
เฉล่ียวันละ 90 - 120 คัน” คุณจรัญ
เล่ารายละเอียดให้ฟัง ด้วยช่องบริการ
ถึง 38 ช่องซ่อม และกำาลังจะเปิดเพิ่ม
เป็น 40 ช่อง โดยมีช่อง Express 6 ช่อง 
เช่นเดียวกันกำาลังจะเปิดเพิ่มอีก 1 ช่อง
ซ่อมเพื่อรองรับงานบริการให้กับลูกค้า 
ทำาใหศ้นูยบ์รกิารแหง่นีน้บัเปน็ศนูยบ์รกิาร
ที่มีช่องซ่อมมากที่สุดในภาคกลาง มีการ
ให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่งานซ่อม ดูแล
เครื่องยนต์ไปจนถึงงานสี ตัวถัง

การทำางานที่มีประสิทธิภาพของ
ศูนย์บริการลูกค้า มาจากหลักการทำางาน
ที่คุณจรัญใช้กำากับดูแลและบริหารงาน 
คือ“ต้อง win win ทุกฝ่าย มีสามส่วน
ในการทำางานต้องได้รับความพึงพอใจ 
1.ลูกค้าต้องพึงพอใจในงานบริการ
ของเรา 2.เจ้าของกิจการต้องพึงพอใจ
ในการทำางาน การดำาเนินการของเรา 

3.พนักงานของเราต้องพึงพอใจในการดูแล
จากเรา ในการทำางาน ท้ังสามส่วนน้ี เมื่อ
ทกุฝา่ยตา่งไดร้บัความพงึพอใจ งานทกุอยา่งก็
จะขยบัเดนิหน้าไปได้ และผลงานกจ็ะออกมาดี 
ผมจึงพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับ
ทั้งสามส่วน” แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดาย 
แต่คุณจรัญสามารถจัดการดูแลในส่วน
ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักในการ
บริหารที่ตั้งไว้ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์จาก
การทำางานในแวดวงยานยนต์มานานกว่า
สี่สิบปี 

ที่ น่ั ง ส น ท น า อ ยู่ กั บ เ ร า ด้ ว ย
คื อ คุ ณ ส ม พ ง ษ์  ธู ป ห อ ม  ผู้ จั ด ก า ร
ฝ่ายบริการ ทำาหน้าที่ดำาเนินงานด้านบริการ
ให้ เป็นไปตามที่ คุณจรัญให้นโยบายไว้  
คุณสมพงษ์กล่าวว่า เรื่องที่เป็นปัญหาสำาหรับ
ศูนย์บริการเกือบทุกแห่งอยู่ในขณะนี้ คือ
การขาดบุคลากรทางด้านช่างฝีมือ แม้ว่า
โตโยต้าอยุธยา จะสามารถบริหารจัดการ
ในส่วนนี้ได้ดีอยู่ โดยร่วมมือกับสถานศึกษา
ทางด้านเทคนิคในอยุธยา แต่การเติบโตของ
ธุรกิจยานยนต์ในประเทศ ทำาให้ในอนาคต
เรือ่งแรงงานชา่งฝมีอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งยนต์
จะเป็นที่ต้องการในตลาดสูง 

ส่ ว น ใ น ก า ร ทำ า ง า น ร่ ว ม กั บ
ภัทรลิสซ่ิงนั้น คุณจรัญกล่าวว่า เป็นลูกค้า
และคู่ค้า ท่ีร่วมงานกันมานานแล้ว การ
ประสานงานตา่งๆ เปน็ไปอยา่งราบรืน่ “สำาหรบั
เรานั้น ในการทำางาน เราให้ความสำาคัญกับ
การดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราด้วย 
นี่ถือเป็นเรื่องสำาคัญ” คุณจรัญกล่าว ด้วย
เหตุนี้เป้าหมายปลายทางที่มีร่วมกันระหว่าง 
ภัทรลิสซิ่ง กับ โตโยต้าอยุธยา คือ สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้งานบริการ
ที่มีคุณภาพ 
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